
   

دعما للجهود الوطنية لتحقيق التعايف امل�ستدام 
الطوارئ والأزمات تعلن حتديث الإجراءات 

الحرتازية ون�سب الطاقة ال�ستيعابية
•• اأبوظبي -وام:

عن  وال��ك��وارث  والأزم����ات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  اأعلنت 
حتديث الجراءات الحرتازية والوقائية ون�سب الطاقة ال�ستيعابية 
خلق  يف  ال��دول��ة  ا�سرتاتيجية  م��ع  متا�سياً  وذل���ك  امل��راف��ق،  ملختلف 
للجهود  ودعما  احليوية  القطاعات  وخمتلف  ال�سحة  بني  ال��ت��وازن 
الوطنية لتحقيق التعايف امل�ستدام وعودة احلياة الطبيعية اجلديدة 

مع العودة التدريجية للأن�سطة املختلفة يف الدولة.
ومت الإعلن عن اإمكانية رفع الطاقة ال�ستيعابية اإىل %80 يف كل 
التجارية واملطاعم واملقاهي وال�سماح باجللو�س  الت�سوق  من مراكز 
اإلزامية لب�س الكمام  اأ�سخا�س على الطاولة الواحدة مع   10 لعدد 
يف  لأق�ساها  ال�ستيعابية  الطاقة  رف��ع  اإىل  بالإ�سافة  احلركة،  عند 
التزام بالإجراءات الحرتازية والوقائية مثل  املرافق الفندقية مع 

التباعد اجل�سدي ولب�س الكمام.                           )التفا�سيل �س2(

65 درهمًا قيمة م�سحة الأنف PCR العاجلة اأو العادية
•• اأبوظبي-وام:

الرعاية  ل��ق��ط��اع  التنظيمية  اجل��ه��ة   - اأب��وظ��ب��ي  ال�سحة  دائ����رة  دع���ت 
من  املرخ�سة  ال�سحية  املن�ساآت  جميع   - اأبوظبي  اإم���ارة  يف  ال�سحية 
قبلها اإىل �سرورة اللتزام بقيمة فح�س م�سحة الأنف PCR للك�سف 
حيث  ال��واح��دة  للعينة  دره���م   65 البالغة  كوفيد19-  ف��رو���س  ع��ن 
العينة واإ�سدار تقرير بالنتيجة �سواء كانت  اأخذ وفح�س  ي�سمل ذلك 
اخلدمة عاجلة اأو عادية وذلك وفقا ملا جاء يف التعميم رقم 108 ل�سنة 

�س5( )التفا�سيل                       .2021

قوة الأمم املتحدة يف لبنان )اليونيفيل( تقوم بدورية جنوب لبنان يف ظل الت�سعيد الأخر.  )ا ف ب(

اأفغان ينزحون من ديارهم بعد �سقوط مدينتهم يف اأيدي متطريف طالبان  )رويرتز( 

جندي عراقي يحر�س ابراج الكهرباء

مظاهرة �سد ال�سهادة ال�سحية يف باري�س

•• القد�س-وكاالت:

الإ�سرائيلي،  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال 
بينيت، يف م�ستهل جل�سة  نفتايل 
احل��ك��وم��ة الأ���س��ب��وع��ي��ة، الأح����د، 
يتم  ب���اأن  تقبل  ل��ن  ا���س��رائ��ي��ل  اإن 
اأرا�سيها  على  ال�سواريخ  اإط��لق 
ب�����س��رف ال��ن��ظ��ر م��ن ي��ط��ل��ق هذه 

ال�سواريخ.
ميلي�سيات  اأن  ب��ي��ن��ي��ت  واأ����س���اف 
ح��زب اهلل واإي����ران ي��ج��ران لبنان 
اإ����س���رائ���ي���ل يف  اإىل م��واج��ه��ة م���ع 
القت�سادية  ل��ب��ن��ان  اأزم������ة  ظ���ل 

وال�سيا�سية.
وك����ان ب��ي��ن��ي��ت ي��ع��ل��ق ع��ل��ى هجوم 
على  ال���������س����اروخ����ي  اهلل  ح������زب 
اأطلق  اإ���س��رائ��ي��ل اجل��م��ع��ة، ح��ي��ث 
19 �ساروخا من راجمة �سواريخ 
اإ�سرائيل  وردت  واح������دة،  دف���ع���ة 

بق�سف مدفعي.
الإ�سرائيلي،  ال��دف��اع  وزي��ر  وك��ان 
����س���رح يف وقت  غ���ان���ت�������س،  ب��ي��ن��ي 
�سابق باأن اأو�ساع لبنان يف الوقت 
اأبيب  تل  و�سع  ويف  �سيئة  احل��ايل 

جعلها اأكرث �سوءا.
�سديد  غ��ان��ت�����س حت���ذي���را  ووج����ه 
ال��ل��ه��ج��ة مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات ح�����زب اهلل 
خلفية  على  اللبنانية  واحلكومة 

حرب �سوارع يف اأفغان�ستان

توايل ت�ساقط املدن الأفغانية على اأيدي طالبان
•• كابول-وكاالت:

تواىل ت�ساقط املدن الفغانية على 
يدي طالبان، الأحد، اإثر املعارك 
الأفغانية،  القوات  مع  املتوا�سلة 
وبعد ان�سحاب القوات الأمركية 

من اأفغان�ستان.
الأحد  اخل��ن��اق  طالبان  و�سّيقت 
ع��ل��ى ���س��م��ال اأف��غ��ان�����س��ت��ان حيث 
���س��ي��ط��رت ع���ل���ى ع���وا����س���م ثلث 
تنقل  وق�����ت  يف  اأخ�������رى  ولي�������ات 
معركتها اإىل املدن بعدما انتزعت 
الأ�سهر  الريف يف  معظم مناطق 

الأخرة.
ي�سل  ما  على  املتمّردون  و�سيطر 
منذ  ولي���ات  عوا�سم  خم�س  اإىل 
اجلمعة يف هجوم �سريع يبدو اأنه 
القوات  على  كبرا  �سغطا  �سّكل 

احلكومية.
واأكد نواب وم�سادر اأمنية و�سكان 
بول  و�����س����اري  ق����ن����دوز  م�����دن  اأن 
وتالقان يف ال�سمال �سقطت بفارق 
ولية  عا�سمة  بني  �ساعات  ب�سع 

واأخرى الأحد.
وحت���دث اأح���د ���س��ك��ان ق��ن��دوز عن 

حالة فو�سى تامة تعم املدينة.
بعد  ب���ي���ان  واأك��������دت ط���ال���ب���ان يف 
م�سلحيها  ���س��ي��ط��ر  ���س��ر���س  ق��ت��ال 

لفران�س  ق���ن���دوز  ولي����ة  جم��ل�����س 
�سارع  م��ن  �سر�سا  ق��ت��ال  اإن  ب��ر���س 
اىل �سارع يدور يف اأجزاء متفرقة 
بع�س  اأن  مو�سحا  امل��دي��ن��ة،  م��ن 
ال��ق��وات الأم��ن��ي��ة ان��ك��ف��اأت باجتاه 

املطار.
و�سيطرت طالبان على عا�سمتي 
ولي����ت����ني م���ن���ذ اجل����م����ع����ة. لكن 
اأق�سى  الواقعة يف  �سقوط قندوز 
الأه��م منذ  �سيكون  البلد  �سمال 
اأن بداأ مقاتلو احلركة هجومهم 
يف مايو مع بدء القوات الأجنبية 

املراحل الأخرة من ان�سحابها.
اأح����د �سكان  وق����ال ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
هاتفيا  ب���ه  الت�����س��ال  مت  ق���ن���دوز 
اإىل  و���س��ل��وا  ط��ال��ب��ان  مقاتلي  اإن 
املدينة  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال�����س��اح��ة 
وحتدث  تق�سفهم.  وال��ط��ائ��رات 

عن فو�سى عارمة يف املدينة.
احلكومية  ال������ق������وات  وت����خ����ل����ت 
عن  ك���ب���ر  ح����د  اإىل  الأف���غ���ان���ي���ة 
تدافع  لكنها  للم�سلحني،  الريف 
اأنحاء  جميع  يف  م���دن  ع��ن  الآن 

البلد.
على  اجلمعة  ط��ال��ب��ان  وا�ستولت 
اأول عا�سمة لولية هي زرجن يف 
على  التايل  اليوم  يف  ثم  نيمروز 

�سربغان يف جوزجان.

قندوز.  )ال��ولي��ة(  عا�سمة  على 
واأ�سافت �سيطر املجاهدون اأي�سا 
ع��ل��ى م��دي��ن��ة ����س���اري ب���ول مب���ا يف 
امل���ب���اين احل��ك��وم��ي��ة وكافة  ذل���ك 

املن�ساآت فيها.
ويف وق����ت لح����ق الأح�������د، اأك����دت 
احلركة على تويرت اأنها �سيطرت 
ع���ل���ى ت����ال����ق����ان، ع���ا����س���م���ة ولي����ة 

تخار.
وقال حممد ح�سني جماهد زاده 
ع�سو جمل�س ولية �ساري بول اإن 
ع�سكرية  كتيبة  حا�سرت  طالبان 
اأن  م��وؤك��دا  املدينة،  م�سارف  على 
للمدينة  الأخ�����رى  الأج������زاء  ك��ل 

اأ�سبحت حتت �سيطرة طالبان.
يف  اأعلنت  طالبان  ح��رك��ة  وك��ان��ت 

وقت �سابق، الأحد، مدينة قندوز 
الرئي�سية يف �سمال اأفغان�ستان.

خا�ست  بعدما  ال�سيطرة  وج��اءت 
احل����رك����ة م����ع����ارك ط���اح���ن���ة �سد 
القوات احلكومية يف املدينة التي 
حت��م��ل ن��ف�����س ا���س��م ال���ولي���ة، كما 

ذكر م�سوؤولون لفران�س بر�س.
وايل ع�سو  ال���دي���ن  اأم����ر  وق����ال   

�سناتور اأمريكي: وزير �سابق �سهد باأن ترامب 
�سغط على وزارة العدل لإلغاء هزميته 

ال�سعودية ت�ستاأنف العمرة تدريجيًا للملقحني الوافدين  

فر�ض الت�سريح ال�سحي يف دول العامل يتزايد

•• وا�شنطن-رويرتز:

اأم�س  ال�سيوخ  جمل�س  يف  كبر  دمي��ق��راط��ي  ع�سو  ق��ال 
ال�سابق من�سب  ال��ذي توىل يف  اإن جيفري روزن  الأح��د 
القائم بعمل وزير العدل �سهد اأمام اإحدى جلان املجل�س 
�سغوطا  م��ار���س  ت��رام��ب  دون��ال��د  ال�سابق  الرئي�س  ب���اأن 
م��ك��ث��ف��ة ع��ل��ى ال������وزارة لإل���غ���اء ه��زمي��ت��ه الن��ت��خ��اب��ي��ة يف 

الأ�سابيع الأخرة من فرتة رئا�سته.
مبجل�س  الق�سائية  اللجنة  رئي�س  دورب��ن  ديك  واأ�ساف 
ل  ب�سهادة  اأدىل  روزن  اأن  )����س���ي.اإن.اإن(  ل�سبكة  ال�سيوخ 
تقدر بثمن خلل جل�سة مغلقة على مدى �سبع �ساعات 
لإلغاء  ترامب  �سعي  عن  خللها  حت��دث  ال�سبت،  اأم�س 

نتيجة النتخابات.
عليه  �سغط  ت��رام��ب  ب���اأن  روزن  �سهد  ل���دورب���ن،  ووف��ق��ا 
تزوير  يف  التحقيقات  ا�ستمرار  اأن  كذبا  ليوؤكد  مبا�سرة 

النتخابات يلقي ال�سك على فوز الرئي�س بايدن.

وع��ن �سغوط ترامب على روزن، ق��ال دورب��ن ك��ان ذلك 
الرئي�س  للغاية...  حمددا  وكان  جدا.  حقيقي  حقيقيا. 

ال�سابق ل يتمتع باحل�سافة عندما يريد �سيئا.
واأ����س���اد دورب�����ن، وه���و دمي��ق��راط��ي م��ن اإل��ي��ن��وي، بروزن 
املحافظ لتعاونه الطوعي مع حتقيق اللجنة امل�ستمر يف 

ت�سرفات ترامب بعد النتخابات.
جاءت �سهادة روزن بعد اأ�سبوع من اإ�سدار جلنة مبجل�س 
اأن ترامب حث كبار  ل��وزارة العدل تظهر  النواب وثائق 
ب��اأن هزميته  زورا  الدع��اء  على  املا�سي  العام  امل�سوؤولني 

النتخابية متثل ف�سادا.
اللجنة  اإن  )�����س����ي.اإن.اإن(  م��ع  مقابلة  يف  دورب����ن  وق���ال 
اأي�سا احل�سول على �سهادة من الوزير  الق�سائية تريد 
الأ�سابيع  الذي حل حمله روزن خلل  بار،  ال�سابق بيل 
الأخ����رة م��ن رئ��ا���س��ة ت��رام��ب. ك��ان ب��ار ق��د ا�ستقال من 
من�سبه يف دي�سمرب، بعد وقت ق�سر من تاأكيد الهيئة 

النتخابية خ�سارة ترامب اأمام بايدن.

•• عوا�شم-اأ ف ب:

اأعلنت ال�سعودية الأحد اأنها �ست�ستاأنف العمرة تدريجا 
ي�سكل  ق��رار  يف  العامل،  دول  من  الوافدين  للملقحني 
انفراجة لآلف امل�سلمني حول العامل ولقت�ساد اململكة 
الأجانب  ه��وؤلء  �سهرا من تعليق قبول   18 بعد نحو 

ب�سبب جائحة كوفيد19-.
اأ�سابيع من حج م�سغر  القرار بعد نحو ثلثة  وياأتي 
البلد  �سّكان  م��ن  م�سلم  األ��ف  �ستني  نحو  فيه  ���س��ارك 
امللّقحني بالكامل �سّد فرو�س كورونا وبعد اأ�سبوع من 

فتح ال�سعودية اأرا�سيها اأمام ال�سّياح امللّقحني بالكامل
اأدرج�����ت الت�سريح  ال��ت��ي  ال�����دول  ه���ذا وي��ت��زاي��د ع���دد 
والدمنارك  النم�سا  يف  اأ�سابيع  منذ  ال�ساري  ال�سحي، 
وب�سعة اأيام يف فرن�سا واإيطاليا، والذي يح�سر ارتياد 
بع�س الأماكن العامة بالأ�سخا�س امللّقحني بالكامل اأو 
الذين يحملون فح�سا لكوفيد نتيجته �سلبية اأو �سهادة 

التعايف من املر�س.
بني  من  وال��دمن��ارك  والنم�سا  املجر  كانت  الربيع،  يف 
اأوىل الدول الأوروبية التي طبقت الت�سريح ال�سحي.

اإىل  للدخول  اإلزامياً  الت�سريح  يزال  الدمنارك، ل  يف 

احلركات املناه�سة لل�سهادة ال�سحية:
فرن�سا: ... ولكن كيف و�سلنا اإىل هنا؟

•• الفجر - مي�شيل ويفيوركا * - ترجمة خرية ال�شيباين

مبداأه  يف  التطعيم  ال��وق��ت  ن��ف�����س  يف  ي�ستهدف  ال����ذي  الح��ت��ج��اج  م��ع 
الأ�سا�سي، وال�سهادة ال�سحية، و�سخ�س اإميانويل ماكرون، ت�ستقر فرن�سا 
الع�سر احلديث، حيث  املظلم من  اأي وقت م�سى يف اجلانب  اأكرث من 
اأو  احلداثة،  مع  قطيعة  اإىل  والثقافية  الجتماعية  ال�سراعات  تتحول 
ب�سكل اأكرث دقة، مع احلداثة الأوىل، تلك التي ولدت مع ع�سر النه�سة، 
ثم ع�سر التنوير. وهكذا تدخل ب�سكل موؤمل يف حداثة ثانية كانت قد 

اقرتبت منها بثقة اأكرب.                                )التفا�سيل �س11(

اأو  ال�سعر  ت�سفيف  ���س��ال��ون��ات  م��ث��ل  خمتلفة  اأم��اك��ن 
ال�سالت الريا�سية.

التطعيم  اإط���لق حملة  �سارعت يف  ال��ت��ي  امل��ج��ر  ب���داأت 
"�سهادات  باإ�سدار  و�سينية  رو�سية  لقاحات  با�ستخدام 
مناعة" يف مطلع �سهر اآذارم��ار���س. منذ اأي��ار مايو، مت 
ا�ستخدام هذه البطاقات لإعادة فتح الفنادق وامل�سارح 

ودور ال�سينما وقاعات املطاعم الداخلية.
مت رف��ع ه��ذه ال��ق��ي��ود منذ ذل��ك احل��ني ول��ك��ن ل يزال 
الت�سريح مطلوباً يف املرافق ال�سحية والتجمعات التي 

�سخ�س. ت�سم اأكرث من 500 
اأيار  منت�سف  يف  العام  الغ��لق  رف��ع  مع  النم�سا،  ويف 
مايو، كان يتعني ابراز اختبار نتيجته �سلبية اأو �سهادة 
تعايف اأو اإثبات تلقي التطعيم لدخول الفنادق واملطاعم 
املو�سيقية  والعرو�س  واملتاحف  الريا�سية  وال�سالت 
القاعدة  ه��ذه  ت��زال  ول  ال�سعر.  ت�سفيف  و�سالونات 

�سارية.
دخل الت�سريح ال�سحي الأوروبي املقرون برمز حتقق 
موؤخراً  خ�����س��ع  اأو  تطعيمه  مت  ق��د  ح��ام��ل��ه  اأن  ي��ث��ب��ت 
من  الأول  يف  التنفيذ  حيز  �سلبية،  نتيجته  لخ��ت��ب��ار 

متوزيوليو يف الحتاد الأوروبي.

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

مواقــيت ال�صالة
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�رشطة دبي تبا�رش اإجراء املقابالت 
مع املتقدمني لاللتحاق بالأكادميية

اأخبار الإمارات

ملاذا اأغ�سب ت�رشيح �سفري اأمريكا 
عن توحيد اجلي�ص الليبي الإخوان؟

عربي ودويل

مي�سي : ديون بر�سلونة حالت 
دون ا�ستمراري مع الفريق

الفجر الريا�سي

ميلي�سيات احلوثي تفجر 
مدر�سة جنوب احلديدة

•• �شنعاء-وكاالت:

غرب  احل��دي��دة  جنوب  حي�س  مديرية  يف  ابتدائية  مدر�سة  احل��وث��ي  ميلي�سيا  فجرت 
اليمن. واأدان مكتب الرتبية والتعليم يف مديرية حي�س، قيام احلوثيني بتفجر مدر�سة 

اأ�سا�سية يف اإحدى قرى املديرية.
كما اأفاد مدير مكتب الرتبية والتعليم يف املديرية، اأحمد بكري، باأن امليلي�سيات فجرت 
ال��رب��اط، التابعة ملدينة حي�س  ل��ل��ذك��ور والإن����اث يف ق��ري��ة  ال��وع��ي )خ��دي��ج��ة(  م��در���س��ة 

با�ستخدام الديناميت.
وقال بكري يف بيان، اإن امليلي�سيات الإرهابية اأقدمت الأربعاء املا�سي على تفجر املدر�سة 
وحتويلها اإىل اأنقا�س باأ�سلوب اإرهابي ُمدان، لفتاً اإىل اأن احلوثيني فخخوا كل املدار�س 

يف اأطراف املديرية الواقعة على مقربة من خطوط النار.
من جانبها، اأعربت منظمة رايت�س احلقوقية يف تغريدة على �سفحتها يف تويرت، عن 

اإدانتها لتفجر احلوثيني مدر�سة ابتدائية يف مديرية حي�س.

رئي�ض وزراء اإ�سرائيل: حزب واهلل واإيران يجران لبنان للمواجهة

اإط����لق ال�����س��واري��خ، يف ح���ال مل 
يتم احلفاظ على الهدوء.

وارت����ف����ع م��ن�����س��وب ال���ت���وت���ر على 
اللبنانية  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  احل����دود 
الأ�سابيع الأخ��رة، خا�سة  خلل 
اإط���لق ���س��واري��خ م��ن داخل  بعد 
اأي  تتنب  مل  اللبنانية  الرا���س��ي 
جهة م�سووؤلية عنها. لكن هجوم 
اأعلن  اإذ  ك��ان لف��ت��ا،  ي��وم اجلمعة 

امل�سوؤول  اأن���ه  ���س��راح��ة  اهلل  ح��زب 
اإط��لق ال�سواريخ، يف هجوم  عن 
ق���ال اإن����ه ي���اأت���ي ردا ع��ل��ى غ���ارات 
هي  لبنان  على  اإ�سرائيلية  جوية 

الأوىل منذ �سنوات.
موجة  اإن  حم����ل����ل����ون  وي�����ق�����ول 
جنوب  يف  الأخ��������رة  ال��ت�����س��ع��ي��د 
اإيران  اإن  اإذ  مفتعلة،  تبدو  لبنان 
توتر  ب��������وؤرة  خ���ل���ق  اإىل  ت�����س��ع��ى 

احل�سا�سية  ����س���دي���دة  اإق��ل��ي��م��ي��ة 
العامل  والرتكيب، بحيث ين�سغل 
على  اإي����ران  معاقبة  م�ساألة  ع��ن 

�سلوكها الأمني وال�سيا�سي. 
عاد  الهدوء  اأن  من  الرغم  وعلى 
اأن  اإل  اإىل احل��دود بني البلدين، 
اأوردت  اإ�سرائيلية  اإع���لم  و�سائل 
ت��زال على  ال��ت��اأه��ب على ل  حالة 

اأ�سدها.

تطلق  واجلن�سية  الهوية 
اجل���ي���ل اجل����دي����د م��ن 
الإماراتية  الهوية  بطاقة 

•• اأبوظبي-وام:

للهوية  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأعلنت 
الن�سخة  اإط����لق  ع��ن  واجلن�سية 
وامل���ط���ورة م���ن بطاقة  اجل���دي���دة 
ال����ه����وي����ة الإم������ارات������ي������ة وال����ب����دء 
وذلك  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  ب���اإ����س���داره���ا 
م�����س��روع اجل��ي��ل اجلديد  ���س��م��ن 
الإماراتية  ال�سفر  ج����وازات  م��ن 

وبطاقة الهوية الوطنية.
�سعيد  �سهيل  ال��ل��واء  �سعادة  واأك���د 
الهيئة  ع������ام  م����دي����ر  اخل���ي���ي���ل���ي 
واجلن�سية  ل��ل��ه��وي��ة  الحت����ادي����ة 
بالإنابة اأن اإ�سدار اجليل اجلديد 
الإماراتية  ال��ه��وي��ة  ب��ط��اق��ة  م���ن 
ياأتي يف اإطار حتقيق روؤية حكومة 
الإم��ارات لتطوير منظومة  دولة 
وجودة البيانات ال�سكانية ورفدها 
على  تعتمد  م��ت��ط��ورة  مبنظومة 
اأف�سل املمار�سات واملعاير العاملية 
يف اإدارة الهوية ال�سخ�سية وتقدمي 

خدمات ذات جودة عالية.
املطورة  الهوية  بطاقة  اإن  وق���ال 
من  الثانية  املرحلة  �سمن  ت��اأت��ي 
م�����س��روع ت��ط��وي��ر اجل��ي��ل اجلديد 
وبطاقات  ال�����س��ف��ر  ج������وازات  م���ن 

الهوية.         )التفا�سيل �س2(

 قبل �سعوده الطائرة
�سرطة راأ�ض اخليمة ت�سبط 
�سخ�سني  طعن  اآ�سيويًا 
•• راأ�س اخليمة - �شليمان املاحي:

ث��م��ن ال���ل���واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل 
�سرطة  ع��ام  قائد  علوان  بن 
اإدارة  ج��ه��ود  اخل��ي��م��ة  راأ������س 
التحريات واملباحث اجلنائية 
القب�س  ع��ن  اأ���س��ف��رت  ال��ت��ي 
على اآ�سيوي خلل 3 �ساعات 
من  �سخ�سني  طعن  اأن  بعد 
وحاول  الآ�سيوية  اجلن�سية 
م��غ��ادرة ال��دول��ة لبلده عرب 
مطار راأ�س اخليمة الدويل.

اجلرمية  ع��ن  الك�سف  واأك���د 
مرتكبيها  ع��ل��ى  وال��ق��ب�����س 
��������س�������رع�������ة الج������������������������راءات 
وال�����س����ت����ج����اب����ة وال���ت���ع���ام���ل 
العملية،  م����ع  الح���������رتايف 
وال������و�������س������ول ل���ل���م���ت���ه���م يف 
ق��ي��ا���س��ي، وه����ي ثمرة  وق����ت 
لعمليات التطوير والتدريب 
العاملة  للكفاءات  والتاأهيل 
ل��ت��ك��ون على  ال�������س���رط���ة   يف 
ال��دوام ق��ادرة على  مكافحة 
واحل����ف����اظ على  اجل����رمي����ة 
منطقة  يف  وال�����س��ل��م  الأم�����ن 

الخت�سا�س.
)التفا�سيل �س3(

هجوم جديد ي�ستهدف 
اأبراج الكهرباء يف العراق

•• بغداد-وكاالت:

اأعلنت �سركة كهرباء عراقية، الأحد، توقف خط لنقل الطاقة يف حمافظة 
بعبوة  تخريبي  عمل  اإن��ه  قالت  ملا  تعر�سه  نتيجة  البلد،  �سمايل  نينوى 
نا�سفة. ويعد هذا الهجوم هو الأحدث الذي تتعر�س له البينة التحتية 
اأزمة انقطاع التيار الكهربائي  اخلا�سة بالكهرباء يف العراق، مما يفاقم 
التي ت�سل ذروتها يف اأ�سهر ال�سيف. وقالت  ال�سركة العامة لنقل الطاقة 
املو�سل جهد  �سد  املو�سل-  �سرق  اإن خط  بيان:  ال�سمالية يف  الكهربائية 
ك.ف توقف نتيجة تعر�سه اىل عمل تخريبي، من خلل تفجر   400
عبوة نا�سفة على الربج املرقم )23(. واأو�سحت اأن التفجر اأدى �سقوط 
قرية  ق���رب  ال�سلمية  منطقة  يف  الأ����س���لك  يف  تقطع  وح����دوث  ال���ربج 
اإىل تقليل الطاقة  اأدى  اأن التفجر  واأك��دت  الك�سر يف حمافظة نينوى. 
الكهربائية يف عموم املحافظة. وقالت ال�سركة اإنها �سرعت يف اإعادة ن�سب 
الربج واإ�سلح الأ�سرار بالتعاون مع اجلي�س العراقي و�سرطة الكهرباء.

�سمايل  يف  الكهرباء  �سبكة  تعر�ست  فقد  العراقية،  ال�سلطات  وبح�سب 
البلد، خلل الأيام املا�سية، اإىل �سل�سلة من العمليات التخريبية اأدت اإىل 
توقف عدة خطوط نقل للتيار و�سقوط 16 برجا كهربائيا يف حمافظتي 

نينوى وكركوك.

�سحايا اأطفال بق�سف للنظام 
حماة ري��ف  يف  ال�����س��وري 

•• بريوت-اأ ف ب:

ُقتل اأربعة اأطفال من عائلة واحدة 
ال�سوري  ال��ن��ظ��ام  ���س��ن��ه  ق�����س��ف  يف 
�سمال  منطقة  على  ال�سبت  م�ساء 
اآخ������ر معقل  غ�����رب ال����ب����لد ت�����س��م 
يف  املقاتلة  والف�سائل  للمت�سددين 
ال�سوري  املر�سد  اأعلن  كما  البلد، 

حلقوق الإن�سان الأحد.
وق���ال امل��ر���س��د ق��ت��ل اأرب���ع���ة اأطفال 
ج��م��ي��ع��ه��م م���ن ع��ائ��ل��ة واح�����دة اإثر 
باملدفعية  ال���ن���ظ���ام  ق�����وات  ق�����س��ف 
امل��دن��ي��ني يف بلدة  مل���ن���ازل  ال��ث��ق��ي��ل��ة 
ال�سمايل  ح��م��اة  ري���ف  يف  ق�سطون 

الغربي على اأطراف اإدلب.
اإدل����ب  ن�����س��ف حم��اف��ظ��ة  وم����ا زال 
ومناطق متاخمة لها يف حمافظات 
)غرب(  واللذقية  )و���س��ط(  حماة 
وحلب )�سمال( خارجة عن �سيطرة 
عليها  وتهيمن  الأ���س��د  ب�سار  نظام 
اجل��م��اع��ة امل��ت�����س��ددة ه��ي��ئ��ة حترير 
ال�سام )جبهة الن�سرة �سابقاً(. كما 

تنت�سر جماعات مت�سددة اأخرى.
وت�سم املنطقة نحو ثلثة مليني 
���س��خ�����س ن����زح ث��ل��ث��اه��م م���ن اأج����زاء 
اأخ����رى م��ن ال��ب��لد ال��ت��ي ك��ان��ت يف 

حالة حرب لأكرث من عقد.
مار�س  م��ن  ال�ساد�س  منذ  وي�سري 
يف  ال��ن��ار  لإط����لق  وق���ف   2020
�سّنته  وا���س��ع  ه��ج��وم  عقب  املنطقة 
ق����وات ال��ن��ظ��ام ب��دع��م رو����س���ي على 
م���دى ث��لث��ة اأ���س��ه��ر، ودف����ع بنحو 
ال���ن���زوح من  ���س��خ�����س اىل  م��ل��ي��ون 

منازلهم، وفق الأمم املتحدة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سيا 
امل�سابة  احل��الت  وح�سر  املبكر  الكت�ساف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات 
اأعلنت  "كوفيد19-" واملخالطني لهم وعزلهم  امل�ستجد  بفرو�س كورونا 
 24 ال���  ال�ساعات  274،480 فح�سا ج��دي��دا خ��لل  اإج���راء  ع��ن  ال����وزارة 
تقنيات  واأح��دث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية 

الدولة  يف  والفح�س  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف  الطبي.   و�ساهم  الفح�س 
 1،410 عن  الك�سف  يف  الدولة  م�ستوى  على  الفحو�سات  نطاق  وتو�سيع 
خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفرو�س  ج��دي��دة  اإ�سابة  ح��الت 
وجميعها حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية اللزمة، وبذلك يبلغ 
جمموع احلالت امل�سجلة 692،964 حالة.   كما اأعلنت ال��وزارة عن وفاة 
كورونا امل�ستجد،  بفرو�س  الإ�سابة  تداعيات  من  وذلك  م�سابة  حالت   4
وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،975 حالة.   واأعربت وزارة ال�سحة 

املتوفني،  ل��ذوي  وموا�ساتها  تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  عن  املجتمع  ووقاية 
ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون 
الجتماعي  بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�سحية  اجلهات  مع 
 1،399 �سفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت  اجلميع.   كما  و�سلمة  ل�سحة  �سماناً 
وتعافيها  "كوفيد19-"  امل�ستجد  كورونا  بفرو�س  مل�سابني  جديدة  حالة 
ال��لزم��ة منذ  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  تلقيها  بعد  امل��ر���س  اأع��را���س  م��ن  ال��ت��ام 
دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�سفاء 669،953 حالة. 

من جهة اخرى اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 15،649 
املا�سية وبذلك يبلغ  جرعة من لقاح "كوفيد19-" خلل ال�ساعات ال� 24 
17،113،003 جرعات  ام�س  التي مت تقدميها حتى  جمموع اجلرعات 
ذلك  ياأتي  �سخ�س.   100 لكل  جرعة   173.03 اللقاح  توزيع  ومعدل 
الو�سول  اإىل  و�سعياً  كوفيد19-  لقاح  لتوفر  ال���وزارة  خطة  مع  متا�سيا 
اأعداد  تقليل  يف  �ست�ساعد  والتي  التطعيم  عن  الناجتة  املكت�سبة  للمناعة 

احلالت وال�سيطرة على فرو�س كوفيد19-.

اأجرت 274,480 فح�سا ك�سفت عن 1,410 اإ�سابات

ال�سحة تعلن �سفاء 1,399 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 15,649 جرعة من لقاح كوفيد19- خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

ق�ساء اأبوظبي حتتفل بتخريج 3 دفعات من برنامج التاأهيل ملنح ال�سبطية الق�سائية

ال������وزراء وزي����ر ����س���وؤون ال��رئ��ا���س��ة ، 
اأبوظبي،  يف  الق�ساء  دائ��رة  رئي�س 
بتطبيق اأف�سل املمار�سات الدولية 
يف جم�����ال ال���ت���دري���ب الأك����ادمي����ي 
التو�سع  م���ع  ول���س��ي��م��ا  وال��ع��م��ل��ي، 
عرب  التاأهيلية  الربامج  تنفيذ  يف 
من�سة اأكادميية اأبوظبي الق�سائية 

للتعليم والتدريب عن ُبعد.

املرافق العامة، من خلل التطبيق 
ال�سحيح ملفاهيم ال�سبط الإداري 
وم��ب��ادئ واأح��ك��ام ال��ق��ان��ون، ف�سل 
لأحكام  احل���دي���ث���ة  امل��ف��اه��ي��م  ع���ن 

ال�سبط الق�سائي التقوميي.
تنفيذا  التزامها  ال��دائ��رة  واأك����دت 
لتوجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

من جهتها، اأ�سادت دائرة البلديات 
والنقل، باجلهود املبذولة يف اإعداد 
وتنفيذ الربنامج التدريبي املتميز 
للتاأهيل، والذي اأحدث نقلة نوعية 
ال��ع��م��ل وحت�سني  اآل��ي��ة  ت��ط��وي��ر  يف 
اإج�����راءات  ت��ن��ف��ي��ذ  و���س��م��ان  الأداء 
�سحيح  وف��ق  وال�سبط  التفتي�س 
ال��ق��ان��ون، مب��ا ينعك�س ب���دوره على 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي،  الق�ساء يف  دائ��رة  نظمت 
البلديات  دائ�������رة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
افرتا�سي  ت��خ��رج  ح��ف��ل  وال��ن��ق��ل، 
لثلث دفعات من برنامج التكوين 
مل���ن���ح �سفة  ل��ل��ت��اأه��ي��ل  الأ����س���ا����س���ي 
مب�ساركة  الق�سائية،  ال�سبطية 
بلدية  مفت�سي  م��ن  م��ت��درب��اً   78
مدينة العني، وذلك �سمن اجلهود 
املفت�سني  ق���درات  لتعزيز  الرامية 
لأداء  ال��لزم��ة  امل��ع��ارف  واإك�سابهم 
مهامهم وفق ال�سوابط القانونية 
تطوير  يف  ي�����س��ه��م  مب���ا  امل����ح����ددة، 
اخلا�سعة  والأع����م����ال  الأن�����س��ط��ة 
الق�ساء،  دائرة  واأف��ادت  لرقابتهم. 
�سفة  ملنح  التاأهيلي  الربنامج  باأن 
ملفت�سي  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  ال�����س��ب��ط��ي��ة 
اأكادميية  تنفذه  وال��ذي  البلديات، 
ي�ستهدف  ال��ق�����س��ائ��ي��ة،  اأب���وظ���ب���ي 
اإك�ساب امل�ساركني املهارات املتكاملة 
لتمكينهم من تطبيق امل�ستحدثات 
حتقيق  اإىل  ال��ه��ادف��ة  الت�سريعية 
اإدارة  يف  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال����س���ت���دام���ة 

جودة اخلدمات املقدمة.
يتميز  ال���ربن���ام���ج  اأن  واأ����س���اف���ت 
العملي  ال���ت���دري���ب  ب���ني  ب���ال���دم���ج 
ي�����س��ه��م يف تطوير  م���ا  وال���ن���ظ���ري، 
ق��������درات امل���ف���ت�������س���ني، وت���زوي���ده���م 
اأداء  ل�سمان  الأ�سا�سية  ب��امل��ه��ارات 
اأع��م��ال��ه��م ب��ك��ف��اءة وامل�����س��اه��م��ة يف 
احلفاظ على عنا�سر النظام العام، 
ومنع وقوع املخالفات يف اإطار الدور 
ال��وق��ائ��ي والإمن���ائ���ي، وال����ذي يعد 
ال�سبط.  مل��اأم��ور  الأ�سا�سية  املهمة 
اأكادميية  اأو���س��ح��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن 
اعتماد  اأهمية  الق�سائية،  اأبوظبي 
خطة ا�ستمرارية براجمها عن ُبعد 
يف ظل الظروف ال�ستثنائية التي 
فر�ستها جائحة كورونا، وذلك مع 
توافر بنية حتتية تقنية متطورة، 
م�سرة اإىل اأن الربنامج املخ�س�س 
عقد  ت�����س��م��ن  ال��ب��ل��دي��ات،  ملفت�سي 
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ي�����وم�����اً ت����دري����ب����ي����ا، ل���ي�������س���ل ع����دد 
ال�ساعات التدريبية الإجمالية اإىل 
537 �ساعة تدريبية قدمها 106 

مدربني.

طرق دبي تنفذ 13 األف عملية تفتي�ض على 
خمتلف اأن�سطة نقل الركاب يف الإمارة

•• دبي-وام: 

اأجرت هيئة الطرق واملوا�سلت 13 األفاً و669 عملية 
تفتي�س على خمتلف اأن�سطة نقل الركاب العاملة يف دبي 
ومنها النقل مبركبات الأجرة والنقل الفاخر الليموزين 
والتاأجر بال�ساعات بالإ�سافة اإىل نقل الركاب مبركبات 
وذلك  الإم����ارة  م��ن  خمتلفة  مناطق  يف  مرّخ�سة  غ��ر 

خلل الربع الثاين من العام اجلاري.
نقل  اأن�سطة  رق��اب��ة  اإدارة  مدير  البلو�سي  �سعيد  وق��ال 
الطرق  هيئة  يف  العامة  امل��وا���س��لت  مبوؤ�س�سة  ال��رك��اب 
حول  التفتي�س  اأه�����داف  ت���رّك���زت  "لقد  وامل���وا����س���لت: 
احلفاظ على املظهر العام من الداخل واخلارج ملركبات 
الأجرة واملركبات الفخمة ومركبات التاأجر بال�ساعات 
و�سرورة  للمدينة  وال�سياحي  التوجه اخلدمي  لأهمية 
اللتزام بالتعليمات والإر�سادات واحلد من نقل الركاب 

مبركبات غر مرخ�سة بالإمارة".
اأن عمليات التفتي�س املذكورة قد نتج  واأو�سح البلو�سي 
نقل  اأن�سطة  خمتلف  على  خمالفة   626 حترير  عنها 
الركاب بن�سب متفاوتة وح�سب اخلطة املو�سوعة حيث 
بلغت ن�سبة التفتي�س من اإجمايل الأ�سطول على مركبات 

التاأجر بال�ساعات %90 و%81 على مركبات الأجرة 
الليموزين..وقد  الفاخر  النقل  مركبات  على  و85% 
اأ�سفرت تلك العمليات عن 349 خمالفة لنقل الركاب 
اإجمايل  م��ن  ال��رك��اب  تهريب  مرخ�سة  غ��ر  مبركبات 

املخالفات املحررة خلل الربع الثاين لعام 2021.
ولفت اإىل انه نتج عن عمليات التفتي�س �سبط املركبات 
ال�سائقني  وتوعية  والنظافة  بالتعليمات  امللتزمة  غر 
واتباع  املركبة  ونظافة  ال�سخ�سية  بالنظافة  بالهتمام 
اىل  اأدى  ال��ذي  الأم���ر  الهيئة  م��ن  ال�����س��ادرة  التعليمات 

تقليل �سكاوى املتعاملني.
اأن�سطة  رق��اب��ة  لإدارة  التابعة  امليدانية  ال��ف��رق  ��ُذ  وُت��َن��فِّ
نقل الركاب النقل يف املوؤ�س�سة على مدار العام حملت 
املخالفات  ل��ر���س��د  دب���ي  م��ن��اط��ق  م��ن  ع���دد  يف  تفتي�سية 
والأن�����س��ط��ة غ��ر ال��ق��ان��ون��ي��ة وب��ع�����س ال�����س��ل��وك��ي��ات غر 
ال�سياحي  الوجه  على  �سلبي  ب�سكل  ُر  ُتوؤَثِّ التي  املقبولة 
عاملية  مدينة  باعتبارها  دب��ي  اإم���ارة  ومكانة  واخل��دم��ي 
وزائريها  ل�����س��ك��ان��ه��ا  راق���ي���ة  خ���دم���ات  ب��ت��ق��دمي  ت��ت��م��ت��ع 
العامل  ب��ل��دان  خمتلف  م��ن  اإليها  القادمني  و�سائحيها 
بف�سل ما تتمتع به من اأمن واأمان وبنى حتتية وو�سائل 

نقل متنوعة مب�ستوى عاملي.

ت�سميم جديد مبوا�سفات ذات جودة عالية وحديثة

الهوية واجلن�سية تطلق اجليل اجلديد من بطاقة الهوية الإماراتية

•• اأبوظبي-وام:

للهوية  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأعلنت 
الن�سخة  اإط����لق  ع��ن  واجل��ن�����س��ي��ة 
م���ن بطاقة  وامل����ط����ورة  اجل���دي���دة 
ال����ه����وي����ة الإم������ارات������ي������ة وال����ب����دء 
ب���اإ����س���داره���ا ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني وذل���ك 
�سمن م�سروع اجليل اجلديد من 
جوازات ال�سفر الإماراتية وبطاقة 

الهوية الوطنية.
�سعيد  �سهيل  ال��ل��واء  �سعادة  اأك��د  و 

م����دي����ر ع�����ام ال���ه���ي���ئ���ة الحت����ادي����ة 
ل��ل��ه��وي��ة واجل��ن�����س��ي��ة ب���الإن���اب���ة اأن 
البطاقة  طباعة  يف  �ستبداأ  الهيئة 
املتعاملني  مل��خ��ت��ل��ف  اجل�����دي�����دة 
�سمن املرحلة احلالية بعد اختتام 
با�ستخدام  املتعلقة  املرحلة الأوىل 

الن�سخة الإلكرتونية.
املرحلة  امل�ستفيدين يف  اأن  واأو�سح 
الإ�����س����دار اجلديد  م���ن  احل��ال��ي��ة 
امل��ج��ت��م��ع مم���ن انتهت  ه���م ف���ئ���ات 
احلالية  ب��ط��اق��ات��ه��م  ���س��لح��ي��ة 

املطورة  ال��ه��وي��ة  بطاقة  اإن  وق���ال 
من  الثانية  امل��رح��ل��ة  �سمن  ت��اأت��ي 
ت��ط��وي��ر اجل��ي��ل اجلديد  م�����س��روع 
وبطاقات  ال�����س��ف��ر  ج�������وازات  م���ن 
تطويرها  مت  ح����ي����ث  ال�����ه�����وي�����ة، 
اأماناً  اأك����رث  ج��دي��دة  مب��وا���س��ف��ات 
ت�سميمها  ج���رى  وق���د  وت����ط����وراً، 
وا����س���ت���خ���دم فيها  ب�����س��ك��ل ج���دي���د 
متطورة  وتقنيات  ت�سغيل  اأنظمة 
الأم��ن��ي��ة، ومبا  املخاطر  م��ن  تقلل 
ي�سّعب من ال�ستن�ساخ اأو التزوير 

الهيئة  ع�������ام  م����دي����ر  اخل���ي���ي���ل���ي 
واجلن�سية  ل��ل��ه��وي��ة  الحت�����ادي�����ة 
بالإنابة اأن اإ�سدار اجليل اجلديد 
الإماراتية  ال��ه��وي��ة  ب��ط��اق��ة  م���ن 
ياأتي يف اإطار حتقيق روؤية حكومة 
لتطوير منظومة  الإم���ارات  دول��ة 
وجودة البيانات ال�سكانية ورفدها 
على  تعتمد  م��ت��ط��ورة  مب��ن��ظ��وم��ة 
اأف�سل املمار�سات واملعاير العاملية 
يف اإدارة الهوية ال�سخ�سية وتقدمي 

خدمات ذات جودة عالية.

التالف،  اأو  ال��ف��اق��د  ب��دل  وط��ل��ب��ات 
ا�ستخدام  اأف�����س��ل��ي��ة  اإىل  واأ�����س����ار 
انتهاء  ال�����س��اري��ة حل��ني  ال��ب��ط��اق��ة 
وال�ستفادة  ���س��لح��ي��ت��ه��ا  ت���اري���خ 
عند  للبطاقة  امل��ط��ور  ال�سكل  م��ن 

التجديد.
واأك������د ���س��ع��ادت��ه ع����دم وج�����ود اأي���ة 
تغيرات يف قائمة الر�سوم املعتمدة 
اأو  الهوية  بطاقات  اإ���س��دار  ب�ساأن 
قنوات  عرب  عليها  التقدمي  اآليات 
الهيئة الذكية، فيما �ستتم عمليات 

والتزييف. واأ�ساف اخلييلي اأن ما 
اإ�سافة  ال��ب��ط��اق��ة اجل��دي��دة  مي��ي��ز 
رب  اأو  ال���ع���م���ل  ����س���اح���ب  ب���ي���ان���ات 
لدى  الوظيفي  وامل�سمى  الأ���س��رة 
جهة  ب��ي��ان  وك��ذل��ك  املقيمني  فئة 
اإ�سدار البطاقة، كما يرفع اجليل 
اجل���دي���د م���ن م�����س��ت��وي��ات الأم����ن 
الوثائق  ه����ذه  مل��ث��ل  الإل����ك����رتوين 

نتيجة للخ�سائ�س الذكية فيها.
وع��������ن ب��������دء ع����م����ل����ي����ات ط���ب���اع���ة 
�سعادة  اأك����د   .. امل���ط���ورة  ال��ن�����س��خ��ة 

الت�سليم وفق خطة زمنية متكاملة 
بالتن�سيق مع ال�سركاء الرئي�سيني 
التجهيزات  اأن  واأ���س��اف  للهيئة. 
املطورة  البطاقة  مل�سروع  احلديثة 
لل�سكان  الكمي  النمو  حجم  تلبي 
تعزز  م�ساعفة  ا�ستيعابية  وبقدرة 
م���ن ق�����درات ال��ه��ي��ئ��ة جت����اه و�سع 

وامل�ستقبلية  ال���راه���ن���ة  اخل���ط���ط 
وت�����واك�����ب م���ن���ظ���وم���ة ال�����ق�����رارات 
املجتمع  ف��ئ��ات  ملختلف  ال��داع��م��ة 
ومواطني  ال���دول���ة  م��واط��ن��ي  م��ن 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
يف  املقيمني  وال��واف��دي��ن  العربية 

الدولة.

ي�سّعب من ال�ستن�ساخ اأو التزوير والتزييف ومبا  الأمنية,  املخاطر  من  تقلل  متطورة  تقنيات  •  ت�سم 
العمل اأو رب الأ�سرة وامل�سمى الوظيفي لدى فئة املقيمني وبيان جهة اإ�سدار البطاقة �ساحب  بيانات  • اإ�سافة 

متاحة يف الوقت الراهن لطلبات بدل الفاقد اأو التالف اجلديد  اجليل  اإىل  البطاقة  تغيري  • خدمة 

دعما للجهود الوطنية لتحقيق التعايف امل�ستدام 

الطوارئ والأزمات تعلن حتديث الإجراءات الحرتازية ون�سب الطاقة ال�ستيعابية
•• اأبوظبي -وام:

لإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
عن  والكوارث  والأزم��ات  الطوارئ 
الحرتازية  الإج�������راءات  حت��دي��ث 
وال�����وق�����ائ�����ي�����ة ون���������س����ب ال���ط���اق���ة 
ال�ستيعابية ملختلف املرافق، وذلك 
متا�سياً مع ا�سرتاتيجية الدولة يف 
خلق التوازن بني ال�سحة وخمتلف 
القطاعات احليوية ودعما للجهود 
امل�ستدام  التعايف  لتحقيق  الوطنية 
اجلديدة  الطبيعية  احلياة  وع��ودة 

الفعاليات  كافة  ح�سور  باقت�سار 
واملنا�سبات  والأن�����س��ط��ة  وامل��ع��ار���س 
والفنية  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
على احلا�سلني على جرعتي لقاح 
ال�سريرية  التجارب  وامل�ساركني يف 
ل��ل��ق��اح��ات ع��ل��ى األ ي��ك��ون ق���د مر 
اأك���رث م��ن 6 اأ���س��ه��ر ع��ل��ى اجلرعة 
الفئات  ع��ل��ى  اأ���س��ه��ر  و3  ال��ث��ان��ي��ة 
كبار  للإ�سابة من  الأك��رث عر�سه 
املزمنة  الأمرا�س  واأ�سحاب  ال�سن 
نتيجة  باإبراز  اللتزام  مراعاة  مع 
�سلبية خلل مدة   PCR فح�س 

ولب�س  اجل�������س���دي  ال��ت��ب��اع��د  م��ث��ل 
الكمام.

ك��م��ا ���س��ي��ت��م ال�����س��م��اح ب��رف��ع ن�سبة 
الطاقة ال�ستيعابية لدور ال�سينما 
واملعار�س  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  والأم���اك���ن 
وامل���ت���اح���ف وذل����ك ب��ن�����س��ب��ة 80% 
ال�ستيعابية  الطاقة  ن�سبة  وزي��ادة 
 60% بن�سبة  الفعاليات  جلميع 
التباعد  ت���ط���ب���ي���ق  م�����راع�����اة  م�����ع 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل ارت����داء  اجل�����س��دي 

الكمام والتعقيم الدوري.
ال�سماح  �سيتم  اأن��ه  الهيئة  واأك���دت 

التاأكيد  م��ع  ت��راه منا�سبا  م��ا  وف��ق 
قبلهم  م��ن  ال��دوري��ة  املراقبة  على 
ع��ل��ى ال��و���س��ع ال��ع��ام وال��ت��اأك��د من 
الوقائية  الج���راءات  كافة  تطبيق 
و�سبط اجلهات املخالفة بالإ�سافة 
امل�ستمرة  وامل��راج��ع��ة  امل��راق��ب��ة  اإىل 
واملخالطني  امل�������س���اب���ني  لأع��������داد 
الطاقات  وتعديل  الأن�سطة  لكافة 
للمعطيات  وف���ق���اً  ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
الهيئة  وت���ه���ي���ب  وامل������وؤ�������س������رات. 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
�سرورة  املجتمع  باأفراد  والكوارث 

للأن�سطة  التدريجية  ال��ع��ودة  مع 
املختلفة يف الدولة.

اإم��ك��ان��ي��ة رفع  ع���ن  الإع������لن  ومت 
 80% اإىل  ال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة 
يف كل من مراكز الت�سوق التجارية 
وال�سماح  وامل����ق����اه����ي  وامل����ط����اع����م 
باجللو�س لعدد 10 اأ�سخا�س على 
الطاولة الواحدة مع اإلزامية لب�س 
الكمام عند احلركة، بالإ�سافة اإىل 
رفع الطاقة ال�ستيعابية لأق�ساها 
التزام  م���ع  ال��ف��ن��دق��ي��ة  امل���راف���ق  يف 
بالإجراءات الحرتازية والوقائية 

48 �ساعة قبل املنا�سبة واأن يكون 
ال��ن��ج��م��ة ظ���اه���راً يف  اأو   E ح����رف 
الهيئة  وتن�سح  احل�سن.  تطبيق 
الأخ�سر  امل���رور  ن��ظ��ام  با�ستخدام 
الآمن لبع�س الفعاليات للحد من 
الهيئة  واأ�سارت  الفرو�س.  انت�سار 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
والكوارث اإىل اأن جلان وفرق اإدارة 
الطوارئ والأزمات والكوارث يف كل 
حتديد  م�سوؤولية  �ستتوىل  اإم���ارة 
ال��ط��اق��ة ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة يف الإم����ارة 
وت�سديدها  الج�����راءات  وتخفيف 

ب��رف��ع ال��ط��اق��ة ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة اإىل 
%60 لقاعات الأفراح واملنا�سبات 
احل�سور  ع����دد  ي��ت��ع��دى  األ  ع��ل��ى 
كافة  تطبيق  م��ع  �سخ�س   300
والوقائية  الحرتازية  الإج��راءات 
ال�ستيعابية  الطاقة  ن�سبة  ..ورفع 
يف و�سائل النقل بحيث يتم حتديد 
ال�سلطات  قبل  من  الآمنة  امل�سافة 
املحلية املخت�سة على اأن ل تتعدى 
بارتداء  اللتزام  مع   75% ن�سبة 
ال��ك��م��ام. اإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك اأك���دت 
�سابقاً  ال�سادر  القرار  على  الهيئة 

ال��ت��ع��اون والل����ت����زام ب����الإج����راءات 
الوقائية ملواجهة فرو�س كوفيد-
بلب�س  الل���ت���زام  خ���لل  م��ن   19
ال���ك���م���ام والب���ت���ع���اد ع���ن الأم���اك���ن 
امل��زدح��م��ة وال��ت��ع��ق��ي��م ال���دائ���م فاإن 
ل  املقبلة  املرحلة  يف  املجتمع  دور 
وم�سوؤوليات  اأدوار  اأهمية عن  يقل 
اجلهات املخت�سة واملعنية للتعامل 
اأن  ال�����س��روري  م��ع اجلائحة وم��ن 
نعزز مفهوم النفتاح الآمن والتي 
بالإجراءات  الل��ت��زام  منا  تتطلب 

الوقائية خلل الفرتة القادمة.

اخلارجية تت�سلم الرباءة 
القن�سلية لقن�سل عام باك�ستان

•• دبي-وام:

ت�سلم را�سد عبداهلل الق�سر نائب مدير مكتب وزارة اخلارجية والتعاون 
الدويل يف دبي الرباءة القن�سلية ل�سعادة ح�سن اأف�سل خان القن�سل العام 
يف  ال���وزارة  مكتب  مقّر  يف  وذل��ك  دب��ي  يف  الإ�سلمية  باك�ستان  جلمهورية 

دبي.
 .. تعيينه  مبنا�سبة  باك�ستان  جلمهورية  العام  بالقن�سل  الق�سر  ورح��ب 
التي  وال�ستثمارية  والتجارية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  بالعلقات  واأ�ساد 
عمله  مهام  يف  والنجاح  التوفيق  ل��ه  متمنياً  ال�سديقني،  البلدين  تربط 

اجلديد.
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اأخبـار الإمـارات
موارد ال�سارقة تعزز الوعي الوظيفي عرب برنامج افرتا�سي 

ملوظفي حكومة ال�سارقة
•• ال�شارقة -الفجر:

م��ن منطلق ت��ع��زي��ز ال��وع��ي ال��وظ��ي��ف��ي ن��ف��ذت دائ����رة امل���وارد 
حول  اف��رتا���س��ي��اً  ب��رن��اجم��اً  ال�سارقة  يف  بال�سارقة  الب�سرية 
"متابعة الأداء الوظيفي " بتقنية البث املبا�سر عرب النرتنت 

 . )webex( با�ستخدام برنامج
خمتلف  يف  امل�����س��ان��دة  اخل���دم���ات  اإدارات  م��وظ��ف��ي  ا���س��ت��ه��دف 
ال�سارقة  اإم��ارة  يف  احلكومية  واملوؤ�س�سات  والهيئات  اجلهات 

واملناطق التابعة لها الو�سطى و ال�سرقية . 
امل���وارد  ق��ان��ون  ���س��رح��اً مف�سًل ع��ن  ال��ربن��ام��ج  وق���د ت�سمن 
نظام  �سرح  كما   ، الأداء  متابعة  اإج����راءات  وجميع  الب�سرية 

تقييم الأداء و اإجراءات الرواتب والتدريب.  
وقد نفذ الربنامج �سعياً لن�سر املعرفة بني موظفي اجلهات 
اأهم  اأح��د  تعد  التي  امل�ساندة  اخل��دم��ات  اإدارة  يف  احلكومية 
املوؤ�س�سات  يف  والإدارات  الأق�����س��ام  لبقية  ال��داع��م��ة  الإدارات 
عملية  وخ��ربات  م��ه��ارات  امل�ساركني  اأك�سب  كما  الوظيفية.  

وكيفية   ، الأداء  انخفا�س  اأ�سباب  وحتليل   ، الأداء  تقييم  يف 
ال�ستفادة من م�ستويات الأداء املتميز خللق روؤية م�ستقبلية 

وا�سحة حول الأداء الوظيفي . 
الور�س  ال���دائ���رة ع��ل��ى تنفيذ م��ث��ل ه���ذه  وب���دوره���ا حت��ر���س 
الوعي  ب��اإث��راء  منها  اهتماماً  دوري����اً.  التثقيفية  وال��ربام��ج 
 ، الإدارات  خمتلف  يف  العاملني  لتطوير  و�سعياً  الوظيفي، 
كلن ح�سب موقعه  اأداءه��م  ويعزز  لديهم  املعرفة  مبا يرثي 

الوظيفي وجمال عمله.

�سرطة دبي تبا�سر اإجراء املقابالت مع املتقدمني لاللتحاق بالأكادميية

ع�����س��ر ع���ام���اً ول ي���زي���د ع��ل��ى واح���د 
الطول عن  واأل يقل  وع�سرين عاماً 
165 �سم للذكور و155 �سم للإناث 
برنامج  واجتياز  وزن��ه  مع  ويتنا�سب 
والحتياطية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل���دم���ة 
يف  ح���ا����س���ًل  ال���ط���ال���ب  ي���ك���ون  اأن  و 
– للغة  القيا�سي  الإم�����ارات  اخ��ت��ب��ار 
  Emsat Achieve الإجنليزية
على 1100 اأو ما يعادلها من �سهادة 

املتقدم بن�سبة ل تقل عن 75 باملائة 
تقل عن  بن�سبة ل  العام  امل�سار  اأو يف 
80 باملائة واأل يكون قد م�سى على 
ح�����س��ول��ه ع��ل��ي��ه��ا اأك�����رث م���ن عامني 
وال�سلوك  ال�سرة  ح�سن  يكون  واأن 
عليه/ها  احلكم  له/لها  ي�سبق  ومل 
اأو  جناية  يف  للحرية  �سالبة  بعقوبة 
باأية عقوبة يف جرمية خملة بال�سرف 
اأو الأمانة و األ يقل العمر عن �سبعة 

اأو  500 درجة  TOFEL مبعدل 
�سهادة ILETS مبعدل 5 درجات و 
اأن يكون الطالب حا�سًل على اختبار 
– اللغة  للقبول اجلامعي  الإم���ارات 
العربية – Emsat  على 1000 

درجة.
وق�������ال ال���ع���م���ي���د ����س���ال���ح م�������راد اإن 
والطالبات  للطلبة  الختيار  �سروط 
دبي  ب�سرطة  ل��لل��ت��ح��اق  امل��ر���س��ح��ني 

•• دبي-وام:

تراأ�س �سعادة اللواء طيار اأحمد حممد 
دبي  ل�سرطة  ال��ع��ام  القائد  ث��اين  ب��ن 
ال�سخ�سية  املقابلت  جلنة  بالوكالة 
العامة  الثانوية  خريجي  با�ستقبال 
اأكادميية  يف  اللتحاق  يف  الراغبني 
مر�سحي  دورة  ���س��م��ن  دب���ي  ���س��رط��ة 
والثلثني  الثالثة  الدفعة  ال�سباط 
العن�سر  م����ن  اخل���ام�������س���ة  ال���������دورة 

الن�سائي.
ال�سخ�سية  املقابلت  جلنة  وبا�سرت 
ال�سباط مبنطقة اجلداف  ن��ادي  يف 
م���ق���اب���ل���ة ال���ط���ل���ب���ة ال�����راغ�����ب�����ني يف 
دبي  �سرطة  اأك��ادمي��ي��ة  يف  الل��ت��ح��اق 

ممن ا�ستوفوا ال�سروط.
واأكد العميد الدكتور �سالح عبد اهلل 
للموارد  العامة  الإدارة  مدير  م��راد 
مقابلة  با�سرت  اللجنة  اأن  الب�سرية 
الطلبة ممن تنطبق عليهم ال�سروط 
بدورة  لللتحاق  ت��واف��ره��ا  ال��واج��ب 
يكون  اأن  يف  تتمثل  والتي  املر�سحني 
من مواطني دولة الإم��ارات العربية 
على  ح��ا���س��ل  ي���ك���ون  واأن  امل���ت���ح���دة 
امل�سار  يف  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة  ���س��ه��ادة 

الذكية  الختبارات  اجتياز  تتمثل يف 
الطبية  الفحو�سات  واجتياز  بنجاح 
���س��ب��ق احلكم  ق��د  ي��ك��ون  واأل  ب��ن��ج��اح 
بال�سرف  خم���ل���ة  ب���ج���رمي���ة  ع���ل���ي���ه 
ي��ك��ون ق���د ج���رد من  والأم����ان����ة واأل 
ف�سل  اأو  ط��رد  اأو  الع�سكرية  رتبته 
اأو  اأمنية  جهة  اأي��ة  من  اخلدمة  من 

ع�سكرية اأو مدنية.
امل��ق��دم حمد بن  اأو���س��ح  وم��ن جهته 
اإدارة  م���دي���ر  امل���ن�������س���وري  دع���ف���و����س 
الختيار والتوظيف اأن هناك العديد 
م���ن امل���م���ي���زات مت��ن��ح ل��ل��م��ر���س��ح بعد 
ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ق��ب��ول��ه يف 
�سهرية  م��ك��اف��اأة  �سمنها  وم���ن  دب���ي 
اخل�سومات  بطاقة  على  واحل�سول 
اإ�سعاد وغرها من املميزات الأخرى.. 
اإج��راء فح�س  اأن��ه �سيتم  اإىل  م�سراً 
كوفيد- امل�ستجد  ك��ورون��ا  لفايرو�س 

تاأدية  قبل  للوظيفة  للمتقدم   19
اللتحاق  وقبل  الذكية  الخ��ت��ب��ارات 
ب��اأك��ادمي��ي��ة ���س��رط��ة دب����ي و ل���ن يتم 
امل�ستوفية  غ��ر  الطلبات  يف  النظر 
لل�سروط املذكورة.. منوها بالت�سال 
901 ملن يرغب مبزيد من  بالرقم 

ال�ستف�سارات.

�سفري الدولة غري املقيم لدى الأوروغواي 
ال�سرقية يقدم ن�سخة من اأوراق اعتماده

•• بوين�س اآير�س-وام:

�سفر  القمزي  جوله  �سيف  عبداهلل  �سعيد  �سعادة  ق��دم 
اأوراق  م��ن  ن�سخة  الأرج��ن��ت��ني  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة 
ل���دى جمهورية  ل��ل��دول��ة  غ��ر مقيم  ���س��ف��راً  اع��ت��م��اده 
نائبة  اآت�سي  كارولينا  �سعادة  اإىل  ال�سرقية  الأوروغ���واي 
وزير خارجية الأوروغ��واي ال�سرقية ، وذلك افرتا�سيا 
لدى  ال�سرقية  الأوروغ���واي  �سفارة جمهورية  من مقر 
الأرجنتني. ورّحبت �سعادة نائبة وزير اخلارجية - خلل 
اللقاء - ب�سعادة ال�سفر، واأعربت عن اأطيب متنياتها له 

يف  �ست�سهم  التي  مهامه  اأداء  خ��لل  والنجاح  بالتوفيق 
ارتقاء العلقات بني البلدين ال�سديقني.

بتمثيل  اع��ت��زازه  ع��ن  ال�سفر  �سعادة  اأع���رب  جهته  م��ن 
ال�سرقية وحر�سه  الدولة لدى جمهورية الأوروغ��واي 
على تعزيز العلقات الثنائية وتفعيلها يف �ستى املجالت، 

مبا ي�سهم يف دعم اأوا�سر ال�سداقة بني البلدين.
ومت خلل اللقاء ا�ستعرا�س جمالت التعاون بني دولة 
الإمارات وجمهورية الأوروغواي ال�سرقية وبحث �سبل 
وطموحات  م�سالح  يحقق  مب��ا  وت��ط��وي��ره��ا،  تنميتها 

البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

قبل �سعوده الطائرة

�سرطة راأ�ض اخليمة ت�سبط اآ�سيويًا طعن �سخ�سني
•• راأ�س اخليمة - �شليمان املاحي:

ث��م��ن ال����ل����واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل بن 

ع���ل���وان ق���ائ���د ع����ام ���س��رط��ة راأ�����س 
التحريات  اإدارة  ج��ه��ود  اخل��ي��م��ة 
اأ�سفرت  التي  اجلنائية  واملباحث 
خلل  اآ���س��ي��وي  على  القب�س  ع��ن 
3 �ساعات بعد اأن طعن �سخ�سني 
وحاول  الآ���س��ي��وي��ة  اجلن�سية  م��ن 
مغادرة الدولة لبلده عرب مطار 

راأ�س اخليمة الدويل،.
واأك���������د ال���ك�������س���ف ع�����ن اجل���رمي���ة 
�سرعة  مرتكبيها   على  والقب�س 
والتعامل  الجراءات وال�ستجابة 
الحرتايف مع العملية، والو�سول 
ل��ل��م��ت��ه��م يف وق����ت ق��ي��ا���س��ي، وهي 
ثمرة لعمليات التطوير والتدريب 
وال��ت��اأه��ي��ل ل��ل��ك��ف��اءات ال��ع��ام��ل��ة يف 
ال�������س���رط���ة  ل��ت��ك��ون ع��ل��ى ال�����دوام 

قبل  �سفر  تذكرة  اإىل حجز  دفعه 
ت��ن��ف��ي��ذه خ��ط��ت��ه وق��ب��ل ال�����س��ف��ر ب 
و�سريكه  لقتله  خطط  �ساعات   3
وامل������غ������ادرة ل���وط���ن���ه، وع���ل���ى اأث����ر 
ه���ذا ال����س���ت���دلل امل��ب��دئ��ي جاري 
ا�ستكمال الإجراءات القانونية .ن 
الدولة  م��غ��ادرة  وح��اول  اآ�سيويان 
ل��ب��لده ع��رب مطار راأ����س اخليمة 
ال������دويل، مم���ا ي����دل ع��ل��ى �سرعة 
والتعامل  الجراءات وال�ستجابة 
الحرتايف مع العملية، والو�سول 
ل��ل��م��ت��ه��م يف وق����ت ق��ي��ا���س��ي، وهي 
ثمرة لعمليات التطوير والتدريب 
وال��ت��اأه��ي��ل ل��ل��ك��ف��اءات ال��ع��ام��ل��ة يف 
ال�������س���رط���ة  ل��ت��ك��ون ع��ل��ى ال�����دوام 
ق�����ادرة ع��ل��ى  م��ك��اف��ح��ة اجلرمية 
يف  وال�سلم  الأم��ن  على  واحلفاظ 
يعزز  مم��ا  الخت�سا�س،  منطقة 
وال�ستقرار  الأم����ن  م�����س��رة  م��ن 
موؤكداً اأن التحرك ال�سريع وجمع 

بك�ل  و�ستتعام�ل  باملر�ساد  �ستكون 
بالعبث  م��ن يفكر  ك�����ل  م�����ع  ح�����زم 
باأمن الوطن و�سلم�ة املواطني�ن 

واملقيمي�ن.
�سعيد  اأح�����م�����د  ال���ع���م���ي���د  وق��������ال 
التحريات  اإدارة  مدير  املن�سوري 
تفا�سيل  اأن  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث 
اإىل  اإىل ورود بلغ  الق�سية تعود 
بوجود  ي��ف��ي��د  ال��ع��م��ل��ي��ات  غ���رف���ة 
مل��ح��اول��ة القتل  ت��ع��ر���س  اآ���س��ي��وي 
خلف اأحد متاجر الإمارة ، فانتقل 
الإدارة  م���ن  ف���ري���ق  ال���ف���ور  ع��ل��ى 
ب�����س��ح��ب��ة خ�������رباء م����ن اجل���ه���ات 
النيابة العامة  املخت�سة، مبعرفة 
الإ�سعاف  ع��رب  امل�����س��اب  ن��ق��ل  ومت 
م�ست�سفيات  اأح����د  اإىل  ال��وط��ن��ي 
الإم������ارة، وخ����لل الأث���ن���اء و�سل 
اآ�سيوي  �سخ�س  بوجود  اآخر  بلغ 
اآخر تعر�س ملحاولة قتل كذلك يف 
املنطقة نف�سها وعلى الفور انتقل 

ق�����ادرة ع��ل��ى  م��ك��اف��ح��ة اجلرمية 
يف  وال�سلم  الأم��ن  على  واحلفاظ 
يعزز  مم��ا  الخت�سا�س،  منطقة 
وال�ستقرار  الأم����ن  م�����س��رة  م��ن 
موؤكداً اأن التحرك ال�سريع وجمع 
الفوري  وال��ت��ن�����س��ي��ق  امل���ع���ل���وم���ات 
الأج��ه��زة حالت دون  م��ع خمتلف 

مغادرة املتهم للدولة.  
وت����ق����دم ����س���ع���ادة ال���ق���ائ���د ال���ع���ام 
راأ�������س اخل��ي��م��ة كذلك  ل�����س��رط��ة 
بجزيل �سكره لأحد اأفراد املجتمع 
على ح�سه الأمني العايل واإبلغه 
الواقعة  ع���ن  ال��ع��م��ل��ي��ات  غ���رف���ة 
للقائمني  بال�سكر  تقدم  وك��ذل��ك 
راأ�س اخليمة الدويل،  على مطار 
والتن�سيق  ل���ل���ت���ع���اون  ت����ق����دي����راً 
للعمليات  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م���ع 
القب�س  اإىل  اأدى  م��ا   ، ال�سرطية 
للطائرة  �سعوده  قبل  املتهم  على 
راأ���س اخليمة  اأن �سرط�ة  ، موؤك�داً 

الفريق املخت�س اإىل مكان البلغ 
ونقل امل�ساب اإىل امل�ست�سفى.

والوقت  امل���ع���ل���وم���ات  ق��ل��ة  ورغ�����م 
و���س��ع��وب��ة احل�����س��ول ع��ل��ي��ه��ا من 
البليغة  نتيجة حالتهما  امل�سابان 
ال�ستباه  اإىل  ال�ستدللت   قادت 
و�سك  ع���ل���ى  اآ�����س����ي����وي  ب�����س��خ�����س 
التن�سيق  وب��ع��د  ال���دول���ة،  م��غ��ادرة 
م����ع غ���رف���ة ع���م���ل���ي���ات امل����ط����ار مت 
�سعوده  قبل  املتهم  اإىل  التو�سل 
اآث��ار دم  الطائرة ولح��ظ الفريق 
ال�ستدلل  وع��ن��د  ملب�سه،  على 
امل��ب��دئ��ي م��ن��ه اع�����رتف ب���اأن���ه قام 
من  �سخ�سان  ق��ت��ل  يف  ب��ال�����س��روع 
اجل��ن�����س��ي��ة الآ���س��ي��وي��ة ، ك��م��ا قام 
الأداة  مكان  على  الفريق  باإر�ساد 
التحفظ  ومت  ا�ستخدمها،  ال��ت��ي 
عليها ، كما اأو�سح املتهم اأن ال�سبب 
يعود اإىل اأن اأحدهما اقرت�س منه 
مما  ل��ه  يرجعها  ومل  م��ايل  مبلغ 

الفوري  وال��ت��ن�����س��ي��ق  امل���ع���ل���وم���ات 
الأج��ه��زة حالت دون  م��ع خمتلف 

مغادرة املتهم للدولة.  
وت����ق����دم ����س���ع���ادة ال���ق���ائ���د ال���ع���ام 
راأ�������س اخل��ي��م��ة كذلك  ل�����س��رط��ة 
بجزيل �سكره لأحد اأفراد املجتمع 
على ح�سه الأمني العايل واإبلغه 
الواقعة  ع���ن  ال��ع��م��ل��ي��ات  غ���رف���ة 
للقائمني  بال�سكر  تقدم  وك��ذل��ك 

راأ�س اخليمة الدويل،  على مطار 
والتن�سيق  ل���ل���ت���ع���اون  ت����ق����دي����راً 
للعمليات  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م���ع 
القب�س  اإىل  اأدى  م��ا   ، ال�سرطية 
للطائرة  �سعوده  قبل  املتهم  على 
راأ���س اخليمة  اأن �سرط�ة  ، موؤك�داً 
بك�ل  و�ستتعام�ل  باملر�ساد  �ستكون 
بالعبث  م��ن يفكر  ك�����ل  م�����ع  ح�����زم 
باأمن الوطن و�سلم�ة املواطني�ن 

واملقيمي�ن.
�سعيد  اأح�����م�����د  ال���ع���م���ي���د  وق��������ال 
التحريات  اإدارة  مدير  املن�سوري 
تفا�سيل  اأن  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث 
اإىل  اإىل ورود بلغ  الق�سية تعود 
بوجود  ي��ف��ي��د  ال��ع��م��ل��ي��ات  غ���رف���ة 
مل��ح��اول��ة القتل  ت��ع��ر���س  اآ���س��ي��وي 
خلف اأحد متاجر الإمارة ، فانتقل 
الإدارة  م���ن  ف���ري���ق  ال���ف���ور  ع��ل��ى 
ب�����س��ح��ب��ة خ�������رباء م����ن اجل���ه���ات 
النيابة العامة  املخت�سة، مبعرفة 
الإ�سعاف  ع��رب  امل�����س��اب  ن��ق��ل  ومت 
م�ست�سفيات  اأح����د  اإىل  ال��وط��ن��ي 
الإم������ارة، وخ����لل الأث���ن���اء و�سل 
اآ�سيوي  �سخ�س  بوجود  اآخر  بلغ 
اآخر تعر�س ملحاولة قتل كذلك يف 
املنطقة نف�سها وعلى الفور انتقل 

الفريق املخت�س اإىل مكان البلغ 
ونقل امل�ساب اإىل امل�ست�سفى.

والوقت  امل���ع���ل���وم���ات  ق��ل��ة  ورغ�����م 
و���س��ع��وب��ة احل�����س��ول ع��ل��ي��ه��ا من 
البليغة  نتيجة حالتهما  امل�سابان 
ال�ستباه  اإىل  ال�ستدللت   قادت 
و�سك  ع���ل���ى  اآ�����س����ي����وي  ب�����س��خ�����س 
مغادرة الدولة، وبعد التن�سيق مع 
غرفة عمليات املطار مت التو�سل 
الطائرة  �سعوده  قبل  املتهم  اإىل 
على  دم  اآث������ار  ال���ف���ري���ق  ولح�����ظ 
ملب�سه، وعند ال�ستدلل املبدئي 
بال�سروع  ق���ام  ب��اأن��ه  اع���رتف  م��ن��ه 
اجلن�سية  م��ن  �سخ�سان  ق��ت��ل  يف 
الآ�سيوية ، كما قام باإر�ساد الفريق 
على مكان الأداة التي ا�ستخدمها، 
اأو�سح  كما   ، عليها  التحفظ  ومت 
اأن  اإىل  ي��ع��ود  ال�����س��ب��ب  اأن  امل��ت��ه��م 
اأحدهما اقرت�س منه مبلغ مايل 
ومل ي��رج��ع��ه��ا ل���ه مم���ا دف��ع��ه اإىل 
تنفيذه  ق��ب��ل  �سفر  ت��ذك��رة  ح��ج��ز 
�ساعات   3 ال�سفر ب  خطته وقبل 
واملغادرة  و�سريكه  لقتله  خطط 
لوطنه، وعلى اأثر هذا ال�ستدلل 
املبدئي جاري ا�ستكمال الإجراءات 

القانونية.

الأول  الن�سف  فعاليات  عدد   83
يف اقت�سادية راأ�ض اخليمة 

 •• راأ�س اخليمة -الفجر:

نفذت اقت�سادية راأ�س اخليمة، خلل الن�سف الأول من العام اجلاري 83 
مبادرة وفعالية ون�ساط ا�ستهدفت جمتمع العمال وفئات املجتمع املختلفة 
والريا�سي  والثقايف  القت�سادي،  املجال  لت�سمل،  جمالتها  يف  وتنوعت   ،
 57 و  ال�سركاء  م��ع  فعالية   26 ب��ني  ت��وزع��ت  وال��رتب��وي، حيث  وال�سحي 

فعالية جمتمعية.
واأكدت عائ�سة عبيد العيان - مدير مكتب الت�سال املوؤ�س�سي - اأن الدائرة 
حتر�س على تنويع فعاليتها التي ت�سمل الفعاليات املجتمعية واأخرى ذات 
العلقة، واأعربت  عن �سكرها وتقديرها لكافة ال�سركاء امل�ساهمني يف اإجناح 

هذه املبادرات خلل الفرتة املن�سرمة.  

Date 9/ 8/ 2021  Issue No : 13310
Publication letter

No. 6355/2021
Claimant: Al-Itizan Lawyer & Legal Consultants
represented by Dr. ADIL ABDULLAH KHAMIS AL-MEMARI
NOTIFIED PARTIES:
1) SHIKSI, China Nationality Passport no. (G57919220);
2) M/S BARIQ ALKARAMA Textiles and Fabrics Trading Company LLC

represented by Mr. SHAHER SAGHIR PANECAFITEL.
3) EXILIAN TRADING COMPANY LLC

represented by its manager Mr. TERESNEY TROY ARNAIS ROSSIOS.
We inform you according to this warning of the necessity of the following: To pay 
promptly all the payable outstanding amounts to the notifying party, the amount of 
AED 650,000 (UAE Dirhams six hundred and fifty thousand. Therefore, the notifying 
party hereby grants the notified party a grace period of only FIVE (5) days so as to act 
accordingly and to comply with the foregoing notice, failing which the notifying party 
will be, regrettably, compelled to proceed with all of the necessary legal proceedings 
versus the notified parties. This is to be informed.
ATTESTED ON 28TH of July 2021

Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 9/ 8/ 2021  Issue No : 13310
Notification by Publication

In lawsuit No. 259/2021 Commercial Partial
Notification details:
To the Defendant : 1- DIONISIO JR AGLIBOT ROGAYAN 

Residence unknown
As the Claimant: Deem Finance LLC

(Previously Dunia Finance LLC)
Has filed a lawsuit against you. Its subject is to obligate the defendant 
to pay an amount of AED 75.011.71 and 9.99% as an agreed upon 
interest as from the date of the due date until full payment as well as 
the fees, expenses and attorney's fees.
A hearing is set on Sunday corresponding 22/08/2021 at 08:30 am 
at the remote litigation hall BUILDING-DESC&. Therefore, you are 
required to attend or whoever represents you legally, and you must 
submit what you have of notes or documents to the court at least three 
days before the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 9/ 8/ 2021  Issue No : 13310
Defendant Notice with Announcement

Before Claim Management Office
Ajman Federal Civil Court of First Instance

Claim no.: AJCFICIPOR2021/0002508/ Commercial (Summary)
To the Defer Mohamed Amjad Khan
Anonymous Residency : Emirate of Ajman Mushairaf Commercial 
Khalifa Bin Zaid St. No.: 47 Crown Palace Hotel - Tel.: 0564125959
You are summoned to present in the hearing of 17/08/2021 before Claim 
Management Office Ajman Court Civil Court of First Instance - Office No. 
(Claim Manager Office No.8) personally or through a certified attorney 
to submit a plea (response memorandum) to the claim attached with all 
documents within ten days as a maximum from the announcement date to 
pend the afore-mentioned claim under your capacity as the Defendant.
Remark: A notice in Arabic and English.
Judicial Services Office
Kholoud Salem Al Swedy

United Arab Emirates 
Ministry of Justice 
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العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الغيط 

للماأكولت ال�سعبية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2827776 

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املتعاهدون لل�ست�سارات القانونية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3865739 

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/الكون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للدعاية والعلن
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1005853 

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ذا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مونارك ال�سياحية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2541770 

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ح�سانة 

احلنني
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1003110 

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كيوتي 

باي ت�سوير فوتوغرايف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2853971 

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ام�ساق 

للر�سم
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3774471 

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 

اإعــــــــــالن
العاملية  ال�س�����ادة/امل�سرية  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العقارية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1196402 

تعديل ن�سب ال�سركاء 
عماد ال�سيد علي عبداملق�سود الطباخ من 49% اىل %1

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة �سلح ال�سيد علي عبداملق�سود الطباخ %48

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سركة نيو هوم للمقاولت العامة ذ.م.م
عنوان ال�سركة:رخ�سة فورية

CN 3689343 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات ،  كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/8/3 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105021732 
- تاريخ التعديل:2021/8/8

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�سفي 
املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة نوبل للمعادن البحرية  ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1037606 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد ا�سماعيل �ساه احلميد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد ا�سرف �ساه الميد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد را�سد �سيف العابر الزعابى

تعديل لوحه الإعلن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة نوبل للمعادن البحرية  ذ م م
NOBLE MARINE METALS COMPANY W L L

اإىل/ �سركة نوبل للمعادن البحرية- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 NOBLE MARINE METALS COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خلل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 

اإعــــــــــالن
لإن�ساءات  من�سور  ال�س�����ادة/حممد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الهند�سة املعدنية - ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1313168 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة روبى اخرت زوجه حممد من�سور  %19
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سجاد ح�سن حممد من�سور  %30

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عبدالهادى مرزوق نا�سر مرزوق الهاجرى  %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف روبى اخرت زوجه حممد من�سور
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف عبدالهادى مرزوق نا�سر مرزوق الهاجرى 
التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

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

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافتريا نودلز ووك

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2524007 

تعديل اإ�سم جتاري من/ كافتريا نودلز ووك

NOODLES WOK CAFETERIA

اإىل/ كافتريا مايكرو

  MICRO CAFETERIA 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافتريا(  5610003

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة م�سروبات باردة و �ساخنة  5630004

تعديل ن�ساط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة - تاجر اأبوظبي )�سيارة متنقلة(  5610003.2 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سقور ال�سحراء لبيع احل�سي و الرمل

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1114325 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل حممد عطا ابو طاعه  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف رحيم حممد نور نظر

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سقور ال�سحراء لتجارة احل�سي و الرمل

SUQOOR AL SAHRAA PEBBLE TRADING EST

اإىل/ �سقور ال�سحراء لبيع احل�سي والرمل - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 SUQOOR AL SAHRAA PEBBLE SALE EST - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/في�ساليا لل�سيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2375789 

تعديل اإ�سم جتاري من/ في�ساليا لل�سيانة العامة

VASILIYA GENERAL MAINTENENCE

اإىل/ وا�سلية لل�سيانة العامة

 WASILIYA GENERAL MAINTENENCE

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

القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان 

الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 

اإعــــــــــالن
لإ�سلح  �سبيد  ام  بي  ال�س�����ادة/ار  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�سيارات  رخ�سة رقم:2805834 

تعديل اإ�سم جتاري من/ ار بي ام �سبيد لإ�سلح ال�سيارات

R P M SPEED AUTO REPAIRS

اإىل/ اى ام بي ام �سبيد ل�سلح املركبات

 AM PM SPEED AUTO REPAIRS 

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

القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان 

الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/وي�سكو  ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1019579 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سركة بن حموده ذ.م.م

Bin Hamoodah Company - LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كاتربيلر اإنك
 Caterpillar Inc.

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سركة بن حموده - ذ م م
BIN HAMOODAH COMPANY - LLC

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جمموعة وير ) القاب�سة عرب البحار املحدودة
  WEIR GROUP )OVERSEAS HOLDING LIMITED

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 9 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13310

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 9 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13310

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 9 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13310

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 41764

با�س��م: �سنغهاي جهوا يونايتد كو.، ليمتد

وعنوانه: 527 - باو دينج روود، �سنغهاي، ال�سني

وامل�سجلة بالرقم )33790( بتاريخ 2002/10/12

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/03/28 وحتى تاريخ : 2031/03/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 9 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13310
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

املعريف  الإرث  ل�ستك�ساف  ال��زوار  الوطن  ق�سر  دعا 
ال��غ��ن��ي وال��ت��ق��ال��ي��د ال��ع��ري��ق��ة ل���ل���دول���ة م���ن خلل 
الق�سر  يوفرها  التي  الذاتية  الإر���س��ادي��ة  اجل��ولت 
والرو�سية  والأملانية  والعربية  الإجنليزية  باللغات 
وال�����س��ي��ن��ي��ة، وال���ت���ي ت�����س��م��ن ل��ه��م جت��رب��ة ثقافية 
�سرائهم  عند  ال��زوار  و�سيح�سل  مميزة.  وح�سارية 
لدليل الو�سائط املتعددة من مركز الزوار يف ق�سر 
الوطن على �سماعات للراأ�س �ستمكنهم من ال�ستماع 
التي  باللغة  م�سجلة  �سوتية  ومقاطع  ل�سروحات 
تفاعلية  اإر���س��ادي��ة  بجولة  لل�ستمتاع  يختارونها 
به  يزخر  وم��ا  املختلفة،  الق�سر  معامل  وا�ستك�ساف 
من معرو�سات ومقتنيات وفنون وخمطوطات نادرة 
العريقة  والتقاليد  وال��ق��ي��م  امل��ع��ريف  الإرث  تعك�س 
للدولة. كما �سيتعرف الزوار على روعة الت�ساميم 
الهند�سية واملعمارية التي يتميز بها الق�سر والتي 

تعك�س طبيعة واإرث الدولة وروحها الأ�سيلة.

الوطن  ق�سر  خريطة  حتميل  للزوار  اأي�ساً  وميكن 
وخيارات  املختلفة،  والقاعات  املعار�س  ل�ستك�ساف 

الت�سوق والطعام املتوفرة يف الق�سر.
ويرحب ق�سر الوطن بالزوار من جميع الأعمار من 
10:00 �سباحاً  ال�ساعة  الأربعاء من  الأح��د حتى 

12:00 ظهراً  ال�ساعة  م�ساًء، ومن   6:00 وحتى 
وحتى 8:30 م�ساًء من اخلمي�س حتى ال�سبت.

يرجى  ال��ت��ذاك��ر،  ول�����س��راء  املعلومات،  م��ن  وللمزيد 
https://www.qasralwatan. زي��ارة: 

.ae/ar/booking

•• ال�شارقة - وام:

اأكد عبداهلل �سلطان بن خادم املدير التنفيذي جلمعية ال�سارقة اخلرية اأن 
الرئي�سية  املهمة  العمل اخلري والن�ساين هي  امل�ستقبل من خلل  �سناعة 
القيادة  بتوجيهات  تتطلع  التي  اخلرية  ال�سارقه  جمعية  بها  اأنيطت  التي 
الر�سيدة يف الدولة للنتقال بالعمل اخلري والن�ساين اإىل م�ستويات عاملية 
�ستى  التطور يف  دوري��ة تتلءم مع  �ساملة  اإط��لق عملية تطوير  من خ��لل 

املجالت و منها العمل اخلري.
الذيد  ن���ادي  يف  اخل��ري��ة  ال�سارقه  جمعية  نظمتها  جل�سة  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
تطوره  وجم��الت  امل�ساعدات  بنظام  الرتقاء  �سبل  ناق�ست  الريا�سي  الثقايف 
جودة  وت��ط��وي��ر  م�ستوى  ب��اأرق��ى  خ��دم��ة  ت��ق��دمي  يف  اجلمعية  روؤي���ة  لتحقيق 

خمرجات اجلمعية لتتنا�سب مع التطلعات اجلديدة.
ومت خلل اجلل�سة و�سع ت�سور عملي لكيفية تطوير اآليات تقدمي امل�ساعدات 
مبا يتنا�سب مع توجهات اجلمعية والوقوف على معطيات �سناعة م�ستقبل 
املمار�سات  اأف�سل  على  والتعرف  تطويرها  و�سبل  والن�ساين  اخلري  العمل 
والتجارب العاملية يف املجال ور�سد املقرتحات والآراء والأفكار التي تدعم هذه 
املحاور وطرح حمددات تطوير العمل اخلري والن�ساين يف اجلمعية ليكون 

قابل للتناف�س يف ظل وجود خمرجات متتاز بالكفاءة والبتكار والإبداع.
وقال ابن خادم اإن اجلل�سة هي مبثابة ورقة عمل وا�سعة �ستتم درا�سة نتائجها 
تنفيذها  يتم  حقيقية  نهائية  تو�سيات  اإىل  للو�سول  حمتوياتها  وتفريغ 
لتعزيز جناح النتقال الذكي يف تقدمي امل�ساعدات بناء على اأفكار واقرتاحات 

امل�ساركني يف الور�سة.

•• اأبوظبي-وام:

دعت دائرة ال�سحة اأبوظبي - اجلهة التنظيمية لقطاع الرعاية ال�سحية 
يف اإمارة اأبوظبي - جميع املن�ساآت ال�سحية املرخ�سة من قبلها اإىل �سرورة 
فرو�س  عن  للك�سف   /PCR/ الأن��ف  م�سحة  فح�س  بقيمة  الل��ت��زام 
"كوفيد19-" البالغة 65 درهما للعينة الواحدة حيث ي�سمل ذلك اأخذ 
اأو  وفح�س العينة واإ�سدار تقرير بالنتيجة �سواء كانت اخلدمة عاجلة 

عادية وذلك وفقا ملا جاء يف التعميم رقم /108/ ل�سنة 2021.

بال�سعر  تلتزم  اأي من�ساأة ل  اأن�سطة  اإيقاف  �سيتم  اأنه  الدائرة  واأو�سحت 
بحق  خمالفة  اإ�سدار  �سيتم  كما  اخلدمة،  تقدمي  عند  للفح�س  املحدد 

املن�ساأة املخالفة وفق التنظيمات واللوائح املعمول بها يف الإمارة.
واأ�سارت الدائرة اأنه يتعني على الأفراد الذين ل يعانون اأي اأعرا�س اأو 
موؤ�سرات طبية تغطية كلفة الفح�س اأما يف احلالت الأخرى فيتم تغطية 
تكلفة الفح�س من خلل الربامج امل�سمولة من احلكومة وفق القيمة 
املذكورة. وكانت دائرة ال�سحة اأبوظبي قد قامت موؤخراً مبخالفة من�ساأة 

./PCR/ مل تلتزم بال�سعر املحدد لفح�س م�سحة الأنف

»�سحة اأبوظبي«: 65 درهما قيمة م�سحة الأنف خريية ال�سارقة تناق�ض تطوير م�ستقبل العمل اخلريي
/PCR/ �سواء كانت اخلدمة عاجلة اأو عادية

•• ال�شارقة-الفجر:

اأحمد  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ  اأع���ل���ن 
ال�سارقة  جمل�س  رئ��ي�����س  القا�سمي 
اأعمال الدورة  للإعلم عن انطلق 
ال����ع����ا�����س����رة م�����ن امل����ن����ت����دى ال������دويل 
للت�سال احلكومي يف 26 �سبتمرب 
ال�سارقة، حتت  اإك�سبو  املقبل مبركز 
تطلعات  امل���ا����س���ي،  "درو�س  ���س��ع��ار 
م�سوؤولني  مب�����س��ارك��ة  امل�ستقبل"، 
اخلرباء  من  ونخبة  كبار  حكوميني 
وامل��وؤث��ري��ن يف ق��ط��اع الت�����س��ال على 
امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل.
التي  دورت������ه  امل���ن���ت���دى يف  وي���ت���ن���اول 
ي��وم��ني، التجارب  ت��ق��ام ع��ل��ى م���دى 
احلكومي،  الت�����س��ال  يف  التاريخية 
اإىل  و�سوًل  املا�سية  املحطات  واأب��رز 
احل��ا���س��ر وم���ا راف��ق��ه م��ن حتولت، 
على  اأع����وام  ع�سرة  بعد  وي�ست�سرف 
انعقاده م�ستقبل الت�سال احلكومي 
واقع  يناق�س  كما  وع��امل��ي��اً،  اإقليمياً 
مم��ار���س��ة الت�������س���ال احل��ك��وم��ي من 
حيث الآليات والأدوات واملتغرات يف 

اأمناط و�سلوكيات اجلماهر. 
اأحمد  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ  واأك������د 
من  ال��ع��ا���س��رة  ال����دورة  اأن  القا�سمي 

فاعلية  ت��ع��زي��ز  ت�����س��ت��ه��دف  امل��ن��ت��دى 
لت�ساهم  احل��ك��وم��ي  الت�����س��ال  ف���رق 
تطرحها  حت��دي��ات  اأي  م��واج��ه��ة  يف 
احلا�سر  يف  ال���ع���امل���ي���ة  امل����ت����غ����رات 
اأن اختيار �سعار  وامل�ستقبل، مو�سحاً 
مكت�سبات  على  تاأكيداً  ياأتي  املنتدى 
املنتدى،  ان��ع��ق��اد  اأع�����وام م��ن  ع�����س��رة 
ال�������ذي جن���ح���ن���ا خ����لل����ه يف اإر�����س����اء 
الت�سال  وم��ب��ادئ مم��ار���س��ة  ق��واع��د 
واملنطقة  الإم��������ارات  يف  احل���ك���وم���ي 

ح��ت��ى اأ���س��ب��ح��ن��ا ال��ي��وم اأم����ام مرحلة 
ا�ست�سراف  اإىل  فيها  نتطلع  جديدة 
م�ستقبل الت�سال احلكومي لنخطو 
ب��ا���س��م ال�������س���ارق���ة ودول������ة الإم�������ارات 
خطوة جديدة يف م�ستقبل الت�سال 

احلكومي عاملياً.
اأحمد  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ  وق�����ال 
هذه  خ�سو�سية  "تاأتي  القا�سمي: 
اأزمة  بعد  م��ن كونها ج��اءت  ال���دورة 
اأهمية قدرة احلكومات  اأكدت  عاملية 

ع��ل��ى ال��ت��وا���س��ل ال��ف��ع��ال وامل���وؤث���ر مع 
ال�سنتني  ���س��ه��دت  ح��ي��ث  اجل��م��ه��ور، 
مفاجئة  حت���������ولت  الأخ��������رت��������ني 
ف��ر���س��ت ����س���رورة ا���س��ت��ح��داث مناذج 
ق����ط����اع الت���������س����ال من  ج����دي����دة يف 
وامل�سامني  اخلطابية  الأدوات  حيث 
واآليات ال�ستجابة، كما طرحت عدة 
التحديات  اأثر  اأ�سئلة حمورّية حول 
الت�سال  ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
الر�سمية،  امل��وؤ���س�����س��ات  يف  احل��ك��وم��ي 

ومنظمات  احل����ك����وم����ي����ة،  و�����س����ب����ه 
�ستعيد  وك���ي���ف  ال�������دويل،  امل��ج��ت��م��ع 
ت�سكيل م�ستقبل الت�سال احلكومي 
ي�سع  مما  التجربة،  من  بال�ستفادة 
وخمت�سيه  احلكومي  الت�سال  فرق 
التحولت  م��واك��ب��ة  م�سوؤولية  اأم���ام 
مبنية  ا�ست�سرافية  خطط  على  بناًء 
على الواقع احلايل وجتارب املا�سي 

وتوقعات الغد".
اجلل�سات  خ����لل  امل���ن���ت���دى  وي���رك���ز 

واخلطابات  العمل  وور���س  احلوارية 
رئي�سة  حم���اور  �سبعة  ع��ل��ى  امل��ل��ه��م��ة 
التاريخية  التجربة  ا�ستعرا�س  هي، 
ل��لت�����س��ال احل��ك��وم��ي ل���س��ي��م��ا وقت 
الواقع  م��ع��ط��ي��ات  وب��ح��ث  الأزم�������ات 
وو�سع  للم�ستقبل،  ت�����س��ورات  وب��ن��اء 
اآل����ي����ات جل���ه���وزي���ة ال���ت���ح���ول ال����ذي 
تفر�سه املتغرات ك�سرورة ل�سناعة 
امل�������س���ت���ق���ب���ل وحت����ق����ي����ق ط���م���وح���ات 
املجتمعات، وحتليل تعاطي الت�سال 

مع  ال��ع��امل  م�ستوى  على  احلكومي 
ب��ن��ت��ائ��ج علمية  الأزم������ات واخل������روج 
فعالة،  ات�������س���ال  لآل����ي����ات  ت���وؤ����س�������س 
�سناعة  م��ن��اق�����س��ة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
الجتماعية  املن�سات  على  املحتوى 
وم��دى بقاء ق��وة الإع��لم التقليدي 
الت�سال  و�سائل  �سمن  موؤثر  ب�سكل 

اجلماهري.  
مناق�سة  امل�����ح�����اور  ت��ت�����س��م��ن  ك���م���ا 
م�ستقبل الت�سال احلكومي واأدواره 

وعلومه ومناهجه وكيفية حمافظته 
بفاعلية  الر�سائل  نقل  يف  دوره  على 
املعلوماتي  ال���وب���اء  ظ��ل  يف  ل���س��ي��م��ا 
وا�ستعرا�س  املعا�سرة،  والتحديات 
دور تقنية ال�سرد الق�س�سي يف اإي�سال 
ر���س��ائ��ل الت�����س��ال احل��ك��وم��ي ومدى 
دعمها لل�ستجابة اجلماهرية، اإىل 
تاأثر  ا�سرتاتيجيات  ت��ن��اول  ج��ان��ب 
ف��رق الت�����س��ال احل��ك��وم��ي يف ذهنية 
امل��ج��ت��م��ع��ات وط����رح ����س���وؤال حموري 
حول ماهية التخ�س�سات الأكادميية 
اللزمة لتوظيف البيانات ال�سخمة 
اأمن�����اط اجلماهر  درا����س���ة  واآل���ي���ات 

وحجم ا�ستجابتهم �سيكولوجيا.

•• ال�شارقة -الفجر:

تعقدها  اج��ت��م��اع��ات  �سل�سلة  �سمن 
والوقوف  ملناق�سة  ال�سارقة  جامعة 
للإجراءات  امل�����س��ت��ج��دات  اأخ����ر  ع��ل��ى 
لتاأكيد  اجل���ام���ع���ة  ت��ت��خ��ذه��ا  ال���ت���ي 
الطلبة اجلدد  ا�ستعدادها ل�ستقبال 
اجلامعي  ل��ل��ح��رم  ال��ط��ل��ب��ة  وع������ودة 
التعليم  ل���ن���ظ���ام  وف����ق����اً  ل���ل���درا����س���ة 
الهجني واملرن لف�سل اخلريف للعام 
الأكادميي 2021 - 2022، عقدت 
تنفيذ  على  بالإ�سراف  املكلفة  اجلنة 
خطة عودة الطلبة للحرم اجلامعي 
من�ساآت  ج��اه��زي��ة  مل��راج��ع��ة  اج��ت��م��اع 
جاهزية  وكذلك  اجلامعة،  ومرافق 
املعلوماتية  التكنولوجية  اخلدمات 

امل�ساندة للعملية التعليمية.
الأ�ستاذ  ����س���ع���ادة  الج���ت���م���اع  ح�����س��ر 
الدكتور حميد جمول النعيمي، الذي 
ل�ستقبال  اجلامعة  ا�ستعداد  اأع��ل��ن 
التدريجية  وال��ع��ودة  اجل��دد  الطلبة 
وفقاً  اجل��ام��ع��ي  احل����رم  اإىل  للطبة 
لنظام التعليم الهجني واملرن لف�سل 
 2021 الأك���ادمي���ي  للعام  اخل��ري��ف 
وثيقة  ���س��م��ن  وذل������ك   ،2022  -
لت�سغيل  والإج��راءات  الربوتوكولت 
اأثناء اجلائحة  التعليمية يف  املن�ساآت 
التي و�سعتها وزارة الرتبية والتعليم 
والإر�سادات  والحتياطات  بالدولة، 
ال�سحة  وزارة  اأقرتها  التي  ال�سحية 

�سمن  وك��ذل��ك  املخت�سة،  والهيئات 
اجلامعة  اأع����دت����ه����ا  ال����ت����ي  اخل����ط����ة 
خلل  والعمل  التعليم  ل�ستمرارية 

ف�سل اخلريف 2022-2021.
ح�سره،  ال������ذي  الج����ت����م����اع  خ�����لل 
ال���دك���ت���ور ح�����س��ني حم���م���د امل���ه���دي، 
عميد اخلدمات الأكادميية امل�ساندة، 
والأ�ستاذ الدكتور ماهر عمر، مدير 
معهد القيادة الأكادميية يف التعليم 
مدير  عيد،  األن  واملهند�س  ال��ع��ايل، 
والتخطيط،  واملرافق  املن�ساآت  اإدارة 
مدير  ال�سعيدات،  حممد  والأ���س��ت��اذ 
والأ�ستاذ  امل��ع��ل��وم��ات،  تقنية  م��رك��ز 
اإدارة  ال�سام�سي، مدير  اأحمد  عي�سى 
�سليم  مهند  والأ���س��ت��اذ  امل�����س��رتي��ات، 

ن�����س��ار، رئ��ي�����س ق�����س��م ال��دع��م الفني 
باجلامعة، حيث ناق�س احل�سور اآخر 
اجلامعة  ل���س��ت��ع��دادات  امل�����س��ت��ج��دات 
التقنية  اخل������دم������ات  ن���اح���ي���ة  م�����ن 
امل�ساندة  املعلوماتية  والتكنولوجية 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ح��ي��ث اطلع  ل��ل��ع��م��ل��ي��ة 
التحتية  البنية  جاهزية  على  املدير 
اأ�سكال  ب��اأح��دث  الدرا�سية  للف�سول 
للعملية  امل�����س��ان��د  ال��ت��ق��ن��ي  ال���دع���م 
التعليمية الهجينة، �سواء من �سبكات 
املعدات  اأو  ال�سرعة،  الإنرتنت عالية 
امل�ساندة  الربامج  اأح��دث  اأو  التقنية 
كما  الهجينة،  التعليمية  للعملية 
اجلامعة  جاهزية  على  املدير  اطلع 
املباين  ����س���ي���ان���ة  ج������ودة  ح���ي���ث  م����ن 

الف�سول  ومرافق اجلامعة وجتديد 
اللوج�ستية  واخل���ط���ة  ال���درا����س���ي���ة 
التجمع  واأم��اك��ن  واخل���روج  للدخول 
والأن�����س��ط��ة ال��ط��لب��ي��ة واإع�����ادة فتح 
والقواعد  الح��رتازات  وفق  املكتبات 
والربوتوكولت التي ت�سدرها جهات 

الخت�سا�س.
ك���م���ا ن���اق�������س احل���������س����ور ال����ل����ق����اءات 
اجلامعة  �ستعقدها  التي  الإر�سادية 
من  الأول  الأ�����س����ب����وع  يف  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
لتعريف  ت���ه���دف  وال���ت���ي  ال���درا����س���ة 
ال��ط��ل��ب��ة ب��امل�����س��ت��ج��دات وال���ق���واع���د 
عليهم  ي���ج���ب  ال����ت����ي  الح������رتازي������ة 
ات���ب���اع���ه���ا خ�����لل ت���واج���ده���م داخ����ل 

احلرم اجلامعي.

حتت �سعار »درو�س املا�سي, تطلعات امل�ستقبل«

�سلطان بن اأحمد يعلن انطالق الدورة العا�سرة من املنتدى الدويل لالت�سال احلكومي يف 26 �سبتمرب املقبل

مدير جامعة ال�سارقة يطلع على جاهزية من�ساآت ومرافق 
اجلامعة واخلدمات التكنولوجية امل�ساندة للعملية التعليمية

اجلولت الإر�سادية الذاتية تتيح لزوار ق�سر 
الوطن ال�ستمتاع بتجربة ثقافية مميزة 

جمل�ض �ساحية الب�ستان يف الذيد يناق�ض يف 
اجتماعه اأعماله خلدمة املجتمع   

•• ال�شارقة-الفجر:

اأ�ساد جمل�س �ساحية الب�ستان والتابع لدائرة �سوؤون 
ال�سواحي والقرى بحكومة ال�سارقة بروؤية ودعم 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سرة  وجهود 
���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و املجل�س 
اهلل  _حفظه  ال�سارقة  حاكم  ل��لحت��اد  الأع��ل��ى 
قوام  واعتبارها  بالأ�سرة  الهتمام  ورع��اه_  يف 
متوا�سلة  روؤى  من  �سموه  يخطه  وم��ا  املجتمع 
بني  ل�سيما  املن�سود  الأ�سري  الرتابط  لتحقيق 
كافة  املجتمع يف  وتنمية  الواحدة  ال�سرة  اأف��راد 
املجالت واإيلء الربامج واخلطط الأوىل التي 

تعنى بالأ�سرة كلبنة اأوىل.
تنفيذ  يعتزم من  اأدواره وما  املجل�س على  واأك��د 

تتلقى  التي  والفعاليات  ال��ربام��ج  من  �سل�سلة 
م��ع روؤي����ة ح��اك��م ال�����س��ارق��ة وت��وج��ه��ات ���س��م��وه يف 
اأ�سا�سية  كركيزة  وا�ستقرارها  الأ���س��رة  متا�سك 

لبناء الوطن.
ال��ذي عقده  ال��دوري  جاء ذلك خلل الجتماع 
املجل�س مبقره يف مدينة الذيد برئا�سة الدكتور 
وبح�سور  املجل�س  رئي�س  الطنيجي  زاي��د  �سامل 
الطنيجي  ���س��امل  علي  ال��دك��ت��ور  الرئي�س  ن��ائ��ب 

واأع�ساء املجل�س وموظفيه.
زايد  �سامل  الدكتور  رح��ب  الجتماع  ب��داي��ة  ويف 
الب�ستان  ���س��اح��ي��ة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ط��ن��ي��ج��ي 
املجل�س  ح��ر���س  على  م��وؤك��دا  املجل�س  ب��اأع�����س��اء 
على توا�سل الأعمال خلدمة املجتمع يف مدينة 
�ساحب  وت��وج��ي��ه��ات  روؤى  م���ع  مت��ا���س��ي��ا  ال���ذي���د 

ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
توا�سل  �ست�سهد  املقبلة  الفرتة  اأن  اإىل  م�سرا 
لربامج وفعاليات ف�سل عن اللقاء املختلفة مع 

الأهايل.
وجرى خلل الجتماع تناول م�ستجدات اأعمال 
للمجل�س  املقبلة  واخل��ط��ط  ال�ساحية  جمل�س 
العمل  اأج��ل  م��ن  ال�سدد  ه��ذا  يف  اللجان  واأدوار 
على خدمة املواطنني والقيام بدور املجل�س وفق 
مع  التوا�سل  لتعزيز  والأه���داف  الخت�سا�سات 

الأهايل.
وناق�س املجل�س العديد من املوا�سيع التي تربط 
باملبادرات والق�سايا التي تهم املواطنني والأحياء 

ال�سكنية التابعة ملجل�س �ساحية الب�ستان.

ال������ني   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
الهند   ، ت���وم���ا����س  م�������ارى 
رقم  �سفره  ج��واز  اجلن�سية 
)P1671546( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ال�سحات  حممد  امل��دع��و/  فقد 
���س��وق��ى حم��ف��وظ الأزم������ازى ، 
 م�سر اجلن�سية جواز �سفره رقم
)A24700878( - يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
اقرب  او  امل�����س��ري��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان �شهادةاأ�شهمفقدان جواز �سفر
فقد املدعو/ نا�سر �سلطان عبداهلل املعمري 

�سهادة رقم 232286  وعددها 500000 �سهم ، 
و �سهادة رقم 232287  وعددها 500000 �سهم ، 

�سهادة رقم 232288  وعددها 20914 �سهم ، 
 �سادرة من �سركة القدرة. 

وعلى من يجدها الت�سال بالرقم 0506112247 
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 151196

با�س��م: اويل - �سي�ستيما�س �سانيتاريو�س، ا�س.ايه.

وعنوانه: ترافي�سا دو ميلو؛ اي�سجرا، 3800-314 اأفرو، الربتغال

وامل�سجلة حتت رقم : )151196(  بتاريخ: 2012/05/08

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/12/29 وحتى تاريخ : 2030/12/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 9 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13310

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 42025

با�س��م: ال�سيد �سعد اهلل �سماين بن حممد جميل

وعنوانه: �س ب 5935 حلب ، �سوريا

وامل�سجلة حتت رقم : )160101(  بتاريخ: 2011/11/14

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/04/11 وحتى تاريخ : 2031/04/11

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 9 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13310

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 160701

با�س��م: فوديفا )موؤ�س�سة ذات موؤولية فرديه - منطقة حرة(

وعنوانه: برج الفجرة - الفجرة ، المارات العربية املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )160701(  بتاريخ:  2013/06/19

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2021/08/03 وحتى تاريخ : 2031/08/03

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 9 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13310

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 159939

با�س��م: �سافرغل�س

وعنوانه: 3 رو دو ل غار، فوكوير 60960، فرن�سا

وامل�سجلة حتت رقم : )159939(  بتاريخ:  2013/10/29

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/07/14 وحتى تاريخ : 2031/07/14
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 9 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13310

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 151193

با�س��م: تاوين ا�س. ايه.

مونتيفيديو،   ،"10" ال��ث��اين  الطابق  اي��ري�����س،  بيونو�س  ���س��ارع   484 وع��ن��وان��ه: 

الروغوي

وامل�سجلة حتت رقم : )151193(  بتاريخ:  2012/07/04

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/12/29 وحتى تاريخ : 2030/12/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 9 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13310

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 39388

با�س��م: جامربو لونديا ايه بي

وعنوانه: �س. ب 10101، ا�س اي - 22010 لوند، ال�سويد

وامل�سجلة حتت رقم : )33332(  بتاريخ: 2002/09/23

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/11/15 وحتى تاريخ : 2030/11/15

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 9 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13310

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 151194

با�س��م: تاوين ا�س. ايه.

مونتيفيديو،   ،"10" ال��ث��اين  الطابق  اي��ري�����س،  بيونو�س  ���س��ارع   484 وع��ن��وان��ه: 

الروغوي
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة -الفجر:

للتمكني  ال�����س��ارق��ة  م��وؤ���س�����س��ة  ق��دم��ت 
امل�ساعدات  من  جمموعة  الجتماعي 
حتى   2021 ع����ام  خ����لل  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
ن��ه��اي��ة ���س��ه��ر ي��ول��ي��و امل���ا����س���ي ق���درت 
مليون  رب���ع  ع��ل��ى  ي��زي��د  مب��ا  قيمتها 
اأ�سرة    31 م��ن��ه��ا  ا���س��ت��ف��ادت   ، دره����م 
للموؤ�س�سة  املنت�سبني  الأيتام  اأ�سر  من 
بهدف توفر البيئة ال�سكنية اللئقة 
،و  واأ�سرهم  الأيتام  باإقامة  وال�سحية 
واقع  ال��ت��اأث��ر يف  يف  املجتمع  اإ���س��راك 
اليتيم ، وتعزيز روح التكافل والتعاون 
اأعلى م�ستوى من  املجتمعي لتحقيق 
امل��ق��دم��ة لأ�سر  اجل����ودة يف اخل��دم��ات 

الأيتام.

م�ساعدات بيئية متنوعة خلدمة 
اأ�سر الأيتام

املقدمة  البيئية  امل�����س��اع��دات  ت��ن��وع��ت 
امل�ساهمة  �سملت  التي  و  الأيتام  لأ�سر 

للمنازل  ب��ي��ئ��ي��ة  م�����س��ت��ل��زم��ات  ت��وف��ر 
مثل: �سراء الأث��اث، وتوفر الأجهزة 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال�����س��روري��ة ،وامل���ع���دات 
على  ع��لوة   ، ال��لزم��ة  ال�ستهلكية 
مل�ساكنهم  ال�سيانة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
يعد  ال��ذي  "جدران"  م�سروع  �سمن 
امل��ق��دم��ة يف اجلانب  امل�����س��اري��ع  اأب�����رز 
بيئة  حتقيق  اإىل  ال���ه���ادف  و  ال��ب��ي��ئ��ي 
���س��ك��ن��ي��ة ح���ام���ي���ة وم���لئ���م���ة لأ����س���رة 
اليتيم، حيث تنفذ من خلله اأعمال 
الأيتام،  اأ���س��ر  مل��ن��ازل  خمتلفة  �سيانة 
ويتم توفر اخلدمات الأ�سا�سية التي 
لديه  وحتقق  للمنزل،  اليتيم  جت��ذب 

تقبًل لو�سعه وواقعه.

م�سروع اإن�ساين 
بن  منى  املو�سوع �سرحت  ه��ذا  ح��ول 
موؤ�س�سة  عام  –مدير  ال�سويدي  هده 
ال�����س��ارق��ة ل��ل��ت��م��ك��ني الج��ت��م��اع��ي -: 
توفر  ع���ل���ى  امل���وؤ����س�������س���ة  "حتر�س 
�سمن  الأي���ت���ام  لأ���س��ر  بيئية  خ��دم��ات 

ال���ت���ي تقدمها  م���ن اخل���دم���ات  ب���اق���ة 
املوؤ�س�سة ل�سمان بيئة منا�سبة ملعي�سة 
توفر  يف  ،وامل�����س��اه��م��ة  اليتيم  الب���ن 
ي�ساعد  مب��ا  الأ���س��ا���س��ي��ة  احتياجاتهم 
املعي�سية  ظ���روف���ه���م  حت�����س��ني  ع���ل���ى 
والعي�س بكرامة وفق مفهوم الرعاية 
املوؤ�س�سة  ت���خ���دم  ،ح���ي���ث  ال�����س��ام��ل��ة 
ال�سارقة  اأ����س���رة يف  الأل�����ف  ي��ف��وق  م���ا 
وال�سرقية  ال���و����س���ط���ى  وامل���ن���ط���ق���ة 
يف  الجتماعيات  الباحثات  ،وحتر�س 
متطلباتهم  ا�ستقبال  على  املوؤ�س�سة 
املعي�سية  اأو�ساعهم  تقييم  و  املختلفة 
املع�سرة  الأ����س���ر  ع��ل��ى دع���م  ، وال��ع��م��ل 

مادياً .

�سركاء يف اخلري
تبنت   : ق��ائ��ل��ة  ال�������س���وي���دي  وت���اب���ع���ت 
البيئية  اح���ت���ي���اج���ات���ه���م  امل���وؤ����س�������س���ة 
البيئية  وال��ربام��ج  امل�ساريع  واأطلقت 
ال�سحية  البيئة  ت��وف��ر  ت��دع��م  ال��ت��ي 
وجاء  اليتيم  الب��ن  باإقامة  واللئقة 

هذه  اأب���رز  ليمثل  "جدران"  م�سروع 
م�سروع  اأ����س���ب���ح  وال�������ذي  امل�������س���اري���ع 
البيئي  اأ�سا�سي ودائم ليخدم اجلانب 
ويوفر امل�ستلزمات الأ�سا�سية يف منزل 
اليتيم،و تهيب املوؤ�س�سة بجميع اأفراد 
وق�سايا  ب�سوؤون  املهتمني  و  املجتمع 
الب���ن ال��ي��ت��ي��م ال��ت��ع��اون يف دع���م اأ�سر 
الأيتام  ملا لها من تاأثر اإيجابي كبر 
عليهم ، �سعياً لتخفيف امل�سوؤولية عن 
بعبء  والتكفل   ، اأو���س��ي��ائ��ه��م  ك��واه��ل 

توفر احتياجاتهم ال�سرورية " . 

اأ�سر  على  البيئي  الــدعــم  اأثـــر 
الأيتام

:" تقدم  ق��ائ��ل��ة  زي��ن��ب  الأم  ���س��رح��ت 
موؤ�س�سة ال�سارقة للتمكني الجتماعي 
ال��ع��دي��د م��ن  امل�����س��اع��دات ال��ت��ي تخدم 
اأبرزها  وم���ن   ، ل��ه��ا  املنت�سبة  الأ����س���ر 
وقوف  واأث��م��ن   ، البيئية  امل�����س��اع��دات 
وتقدميهم   ، ج��ان��ب��ي  اإىل  امل��وؤ���س�����س��ة 
لبع�س  تعر�سه  ب��ع��د  ملنزلنا  �سيانة 

الأمطار  ���س��ق��وط  ن��ت��ي��ج��ة  الأ�����س����رار 
ح��ي��ث ك���ان ���س��ق��ف امل���ن���زل ت��ال��ف��اً جداً 
هلل  واحلمد  فيه،  لل�سكن  قابل  وغ��ر 
وبف�سل تكاتف اأفراد املجتمع وجهود 
كثراً  اأف�سل  امل��ن��زل  اأ�سبح  املوؤ�س�سة 
من قبل ، وجزى اهلل جميع من تكفل 

مب�ساعدتنا خر اجلزاء ". 
و  يل  قائلة:"  حم���م���د  اأم  وع������ربت 
لأ���س��رت��ي ال�����س��رف يف الن�����س��م��ام اإىل 
ال�سارقة  موؤ�س�سه  احلبيبة  موؤ�س�ستنا 
للتمكني الجتماعي ،فمنذ ان�سمامنا 
طاقم  ج��م��ي��ع  اأن  اهلل  وي�����س��ه��د  اإل��ي��ه��ا 
ومع  معنا  يتعامل  املوؤ�س�سة  يف  العمل 
وي�سعروننا   ، بكل طيبة وحب  اأبنائنا 
اأ�سيد  ،و  م��ن��ه��م  ج�����زء  اأن����ن����ا  دائ����م����اً 
ب��ج��ه��وده��م ال��ب��ن��اءة ال��وا���س��ح��ة معنا 
دائماً وما يقدموه لنا من دعم مادي 
ومعنوي يف كافة احتياجاتنا املختلفة 
البيئية قدمت  امل�ساعدات  ،ويف جانب 
يف  متمثل  للمنزل  اأث��اث  املوؤ�س�سة  يل 
غرفة نوم وجهاز تكييف وهلل احلمد 

ميزان  يف  ي��ج��ع��ل��ه  اأن  اهلل  واأ�����س����األ   ،
ح�سناتهم ،واأتوجه بال�سكر والمتنان 
وعلى  لنا  رعايتهم  على  املوؤ�س�سة  اإىل 
ك��ل م��ا ي��ق��دم��وه م��ن اأع��م��ال اإن�سانية 
ج��ل��ي��ل��ة لأ����س���ر الأي���ت���ام ، واأ����س���ك���ر  كل 
فاعل خر  �ساهم يف دعم اأ�سر الأيتام 
،اأدام اهلل الأمن والأمان واخلر علي 
دولتنا احلبيبة دولة الإمارات العربية 
املتحدة". وقالت الأم خديجة:" ن�سكر  
للتمكني  ال�����س��ارق��ة  م��وؤ���س�����س��ة  ج��ه��ود 
الأيتام  لأ���س��ر  دعمها  يف  الج��ت��م��اع��ي 
ال�سرورية،  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  وت���وف���ر 
غرفة  بناء  يف  املوؤ�س�سة  �ساهمت  فقد 
ج��دي��دة لأ���س��رت��ي ك��ون اأن ع��دد اأفراد 
اأ�سخا�س  ع�سر  فنحن  كبر  الأ���س��رة 
لأبنائي  اإ�سافية  غرفة  اإىل  ونحتاج 
اإدخال  يف  �ساهم  م��ن  جميع  ،واأ���س��ك��ر 
ول��و مببلغ  الأي��ت��ام  قلوب  على  الفرح 
نيل  ا�ستطاع  املبلغ  بذلك  فهو  ب�سيط 
الأج��ر والثواب من اهلل وتغير حياة 
بفرحة  يومه  و�سنع  للأف�سل  يتيم 

و�سعادة".

لبيئة  رعــايــة  البيئي  التمكني 
الأيتام

الهتمام  ع���ل���ى  امل���وؤ����س�������س���ة  حت���ر����س 
بيئة  وت��وف��ر  الأي���ت���ام  اأ���س��ر  مب�ساكن 
ب��رام��ج التمكني  ل��ه��م ���س��م��ن  داع��م��ة 
ال��ب��ي��ئ��ي ال���ت���ي ت��ط��ل��ق��ه��ا امل��وؤ���س�����س��ة ملا 
تكوين  يف  ج������داً  ه�����ام  دور  م����ن  ل���ه���ا 
�سخ�سية اليتيم، مما تنعك�س بالتايل 

واجل�سدية  ال��ن��ف�����س��ي��ة  ���س��ح��ت��ه  ع��ل��ى 
وال��ع�����س��ب��ي��ة، ف��ت��ق��وم امل��وؤ���س�����س��ة على 
م��ع��اي�����س��ة ال����واق����ع ال�����ذي ي��ن��م��و فيه 
الربامج  تقدمي  يف  ،والبتكار  اليتيم 
وامل�ساريع التي تلبي احتياجات الأيتام 
�ساملة  اإن�سانية  رعاية  تقدمي  بهدف 
احتياجاتهم  ع��ل��ى  ل���ه���م،وال���وق���وف 
وت�����س��خ��ر ال���ربام���ج وامل�����س��اري��ع التي 
تهيئ لهم الظروف املحفزة للرتقاء 

بطاقاتهم وقدراتهم للأف�سل.

•• ابوظبي-الفجر:

ل�����ل�����ب�����ح�����وث  "تريندز  د����������س���������ن 
تعليمية  وال�ست�سارات"من�سة 
  Qwasar م�����ن  ت��������دار  ح�������س���ري���ة 
تخريج  ب��ه��دف  ال�سطناعي  ب��ال��ذك��اء 
لديهم  وم��ت��خ�����س�����س��ني  م��ه��ن��د���س��ني 
م���ع���رف���ة ب���الأ����س���ا����س���ي���ات ال����ع����ام����ة يف 

جمالت علوم البيانات واخلوارزميات 
وتطوير مهاراتهم مبا يعادل اأو يفوق 
مهارات خريجي اجلامعات �سمن ذات 
التعلم  يحتاجها  والتي  التخ�س�سات، 
املعا�سر  الرقمي  العمل  و�سوق  الذكي 

بوجه عام.
واأك����د الأ���س��ت��اذ ع��م��ر حم��م��د النعيمي 
للبحوث  "تريندز  ع��������ام  م�����دي�����ر 

جاءت  املن�سة  هذه  اأن  وال�ست�سارات" 
"تريندز" مبواكبة  من منطلق اإميان 
التطور بالتعليم، لبناء جيل قادر على 
و�سع من�سات تخدم املجتمع م�ستقبًل 
يد  على  تبنى  تعليمية  ب��رام��ج  وب��ن��اء 
اأن  النعيمي  الأ�ستاذ  واأو�سح  ال�سباب. 
ت�ستهدف  اجلديدة  التعليمية  املن�سة 
اأ�سهر   6 امل���راح���ل ومت��ت��د م��ن  ج��م��ي��ع 

م�سراً  اأق�����س��ى،  ك��ح��د  ���س��ه��ور   9 اإىل 
املكت�سبة من من�سة  املخرجات  اأن  اإىل 
"معرفة  هي:  التعليمية:  "تريندز" 
ومن�سات  ال�سبكات  ب��اإن�����س��اء  متعمقة 
وقاعدة  والأم��ن  والتخزين  احلو�سبة 
للبنية  حُم���ك���م  و"فهم  البيانات"، 
و"اإعداد  للربجميات"،  ال��ه��ن��د���س��ي��ة 
املُتكاملة"،  ال�سحابية  البيئة  و�سيانة 

اأك���واد  م��راج��ع��ات  وا���س��ت��لم  و"تقدمي 
الربجمة". واأ�سار النعيمي اإىل اأنه مت 
الإتفاق مع اإحدى �سركات "ال�سيليكون 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  فايل" يف 
ع���ل���ى ����س���راك���ة ح�������س���ري���ة يف ال���دول���ة 
ل��رباجم��ه��ا ال��ذك��ي��ة: )ت��ط��وي��ر حزمة 
 Full“ امل���ت���ك���ام���ل���ة(  ال����ربجم����ي����ات 
Stack Development”، و)هند�سة 

 Software“ ال�������ربجم�������ي�������ات( 
و)هند�سة   ،”Engineering
ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي وت��ع��ل��م الآل����ة( 
 Machine Learning“
 ،”/ AI Engineering
 Data“ )ه��ن��د���س��ة ع��ل��وم ال��ب��ي��ان��ات(
  .”Science/Engineering
باأن  "تريندز"  ع����ام  م��دي��ر  واأ�����س����اف 

�سل�سلة برامج ودورات "تريندز" التي 
واملعرفة"  ال��ت��دري��ب  "اإدارة  ع��رب  تتم 
جت����م����ع ب������ني اجل�����ان�����ب�����ني ال����ن����ظ����ري 
مهارات  تنمية  وت�ستهدف  وال��ع��م��ل��ي، 
الإب�����داع والب��ت��ك��ار وال��ت��م��ي��ز لتحقيق 
امل�ستقبل  ل�ست�سراف  ور�سالته  روؤي���ة 
اإح��دى طالبات  باملعرفة، وقد مت منح 
ملدة  درا�سية  منحة  ال�سوربون  جامعة 

الذكاء  ب���رام���ج  اأ���س��ه��ر لإح�����دى  ���س��ت��ة 
ال�سطناعي امل�سار اإليها.  

•• اأبوظبي-وام:

وجه معايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم، ب�سرورة 
تو�سيع نطاق التعاون مع جمعية املعلمني، يف جمالت عدة ومن بينها، 
به اجلمعية  الذي ت�سطلع  الكبر  الدور  اأهمية  العلمي، موؤكداً  البحث 
البحث  وت�سجيع  ال��رتب��وي��ة،  بالق�سايا  ال��وع��ي  ن�سر  يف  م�ساندة  ك���ذراع 
العلمي لتطوير املنظومة الرتبوية، وتر�سيخ ثقافة البتكار والإبداع يف 
وم�ساندة  لدعم  التطوعية  الفر�س  وتوفر  واملجتمع،  الرتبوي  املجال 
ال�ساملة،  التنمية  اأه���داف  لتحقيق  املجتمعية  واملوؤ�س�سات  املتطوعني 

وتعزيز ال�سراكات املجتمعية.
جاء ذلك خلل لقاء معاليه، وفد جمعية املعلمني يف مبنى وزارة الرتبية 

والتعليم مبدينة خليفة ، بح�سور ح�سان املهري وكيل الوزارة امل�ساعد 
لقطاع اجلودة والرتاخي�س يف وزارة الرتبية والتعليم، و�سلح خمي�س 
نائب  ال�سام�سي  املعلمني، و�سعيد  اإدارة جميعة  احلو�سني رئي�س جمل�س 
وال�ستاذة  للجمعية،  ال��ع��ام  الأم���ني  اخل��دمي  وم�سعل  اجلمعية،  رئي�س 
الطر مدير  والدكتورة هند  املايل للجمعية،  امل�سوؤول  الطنيجي  ح�سة 
ال��وزارة، وهيام احلمادي  العلمي يف  والتكنولوجيا والبحث  العلوم  اإدارة 
اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  حم�سة  بن  وعلي  ال�سويدي  واأ�سماء  املطر  وم��رة 
وم�سروعات  برامج  من  جوانب  اللقاء  خ��لل  ا�ستعر�سوا  اإذ  اجلمعية، 

اجلمعية وا�سرتاتيجياتها امل�ستقبلية.
لزدهار  الأم���ان  �سمام  ي�سكل  املعلم  اأن  احل��م��ادي،  ح�سني  معايل  واأك���د 
احلركة التعليمية و�سناعة اأجيال معرفية نفخر بها ت�سهم يف ا�ستدامة 

ركيزة عمل مهمة  الروؤية  ت�سكل هذه  الإط��ار  الوطن، ويف هذا  مقدرات 
تقدمي  يف  ت�سهم  حيث  املعلمني،  �سريحة  متثل  التي  املعلمني  جلميعة 
ال��وزارة من خللها تقدمي  خدمات تعليمية ولوج�ستية تعزز من روؤية 
ال��ربام��ج التي ت��رثي م��ه��ارات وق���درات املعلم، وتتيح له تبادل  ع��دد من 
ال�سقيقة  ال��دول  يف  اأو  الدولة  م�ستوى  على  زملئه  بقية  مع  اخل��ربات 
املجتمع من خلل  التطوعي يف خدمة  دوره  كذلك  وت��ربز  وال�سديقة، 

براجمها املختلفة.
وهو  الر�سيدة،  القيادة  واهتمام  بدعم  املعلم يحظى  اأن  معاليه،  واأو�سح 
مو�سع تقدير ورعاية وزارة الرتبية والتعليم، التي بدورها تهتم بتعزيز 
اأو اخلا�سة،  املدار�س احلكومية  �سواء يف  املعلم  وق��درات ومهارات  مكانة 
نحو  �سعياً  املعلم  به  يقوم  ال��ذي  احليوي  ال��دور  باأهمية  الثقافة  ون�سر 

امل�ستقبل،  اأج��ي��ال  على  اإي��ج��اب��اً  ت��ع��ود  ال��ت��ي  املكت�سبات  م��ن  م��زي��د  ح�سد 
ت�سلم  اللقاء،  نهاية  ويف  امل��ج��الت.  خمتلف  يف  وري��ادت��ه  الوطن  ونه�سة 
وتقدم  للجمعية،  الفخرية  الع�سوية  والتعليم  الرتبية  وزي���ر  م��ع��ايل 
بال�سكر اجلزيل للجمعية على دورها البارز يف متكني املعلم، واأكد اأهمية 
ال��ق��ادم��ة يف جم��ال خدمة  ال��ف��رتة  خ��لل  وال��ت��ع��اون  التوا�سل  ا�ستمرار 

العملية التعليمية الرتبوية يف الدولة.
من جانبهم اثنى اأع�ساء جمل�س اإدارة جمعية املعلمني على جهود وزارة 
الرتبية والتعليم الوا�سحة والطموحة نحو الرتقاء مبنظومة التعليم 
وال�سعي اىل الرتقاء بها اىل اف�سل امل�ستويات ..موؤكدين على ان جمعية 
املعلمني تثمن ا�سرتاتيجيات وتوجهات وزارة الرتبية والتعليم وحتر�س 

على بناء براجمها مبا يتما�سى مع تطلعات القيادة الر�سيدة يف الدولة.

وزير الرتبية يوجه بتعزيز ال�سراكة مع جمعية املعلمني يف جمال البحث العلمي

اأكرث من ربع مليون درهم م�ساعدات بيئية لأ�سر اأيتام 
ال�سارقة للتمكني الجتماعي

ت�ستهدف تخريج مهند�سني ومتخ�س�سني يف جمالت علوم البيانات واخلوارزميات

تريندز يطلق من�سة تعليمية ح�سرية تدار من Qwasar بالذكاء ال�سطناعي

الروح الإيجابية تنظم م�سرية ريا�سية �سمن فعاليات �سيفنا مرح و�سعادة
•• دبي-وام:

والإيجابية  ال�سعادة  جمل�س  مع  بالتعاون  الإيجابية  ال��روح  مبادرة  نظمت 
ال�سحة  اأ���س��ب��وع  اأن�سطة  �سمن  ريا�سية  م�سرة  الهمم  اأ���س��ح��اب  وجمل�س 

والريا�سة يف فعاليات "�سيفنا مرح و�سعادة".
ل�سيارات  ا�ستعرا�س  منها  امل�ساحبة  الفقرات  من  ع��دداً  الفعالية  وت�سمنت 
�سرطة دبي الفارهة وفرقة الدراجات الهوائية اإ�سافة اإىل م�سابقات ترفيهية 

و�سحوبات للح�سور من كافة الفئات العمرية .

اأم الدمن ال�سكنية مب�ساركة عدد من الإدارات  واأقيمت الفعالية يف منطقة 
ال�سركاء  من  وع��دد  اجلامعي  فقيه  وم�ست�سفى  ال�سرطة  وجمال�س  العامة 

ال�سرتاتيجيني مثل جمعية توعية ورعاية الأحداث.
وتاأتي هذه الفعالية التي �سارك فيها اأكرث من 300 �سخ�س �سمن فعاليات 

احلياة  بجودة  الرتقاء  اإىل  الهادفة   2021 لعام  الإيجابية  ال��روح  مبادرة 
ال�سكنية مع  الأحياء  وتعزيز الن�سجام الجتماعي وتوفر حياة �سعيدة يف 

اللتزام التام بالإجراءات الحرتازية .

مبادرة »نربد عليهم 2« يف حمطتها الثالثة 
ت�سعد 1000 عامل يف اإمارة دبي

•• عجمان-وام:

عمار  بن  حميد  ال�سيخ  رعاية  حتت  التطوعي  ال�سعادة  �سفراء  فريق  نظم 
النعيمي وبالتعاون مع من�سة متطوعني "اإمارات" ووزارة تنمية املجتمع.. 
مبادرة "نربد عليهم 2" يف حمطتها الثالثة باإمارة دبي، والتي تنظم ب�سكل 
اأ�سبوعي حتى نهاية ف�سل ال�سيف، مب�ساركة فعالة من اأبناء الوطن وفق 

الإجراءات الإحرتازية.
ح�سر املبادرة ، �سعادة موزة الأكرف ال�سويدي وكيلة وزارة تنمية املجتمع 
بوزارة  الإجتماعية  التنمية  ل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  تهلك  ح�سة  و�سعادة 

تنمية املجتمع.
الب�سمة  ور�سم  الإن�سائية  املواقع  يف  العاملة  الفئة  لإ�سعاد  املبادرة  وتهدف 
ع��ل��ى وج��وه��ه��م وت��خ��ف��ي��ف ح����رارة ف�سل ال�����س��ي��ف ع��ل��ي��ه��م، وذل���ك تقديرا 
قيم  تعك�س  التي  والإن�سانية  الرحمة  ملعاين  وتر�سيخا  املبذولة  جلهودهم 
توزيع  مت  حيث  الأ���س��ي��ل،  وجمتمعها  احلكيمة  وقيادتها  الإم����ارات  دول��ة 
 1000 على  والكمامات  اخلفيفة  وامل��اأك��ولت  وامل��ي��اه  ال��ب��اردة  امل�سروبات 
قطاع  م�ست�سار  نا�سرالزعابي  �سعادة  اخل��رة  امل��ب��ادرة  يف  و���س��ارك  ع��ام��ل. 
ال�سحي  ع��ب��داهلل  وامل�ست�سار  املجتمع،  تنمية  ب���وزارة  الإجتماعية  التنمية 
العبا�سي  وحممد  الإع��لم��ي��ة،  الإم���ارات  روؤي��ة  ل�سبكة  التنفيذي  الرئي�س 
م�سوؤول اأول اقليمي ملن�سة متطوعني "اإمارات" و�سريك ال�سعادة امل�ست�سار 
ب�سار علي ع�سو جمعية الإمارات للمحامني وعدد من امل�ساركني من فريق 

�سفراء ال�سعادة التطوعي ومن�سة متطوعني اإمارات.

نقل خدمات جراحة الأطفال من م�ست�سفى لطيفة اإىل اجلليلة 
•• دبي-وام:

التي  الأط��ف��ال  ج��راح��ة  نقل خدمة  مت 
للأطفال  بدبي  ال�سحة  هيئة  توفرها 
للن�ساء  "لطيفة"  م�����س��ت�����س��ف��ى  م����ن 
"اجلليلة"  م�ست�سفى  اإىل  والأط���ف���ال 
تعزيز  ب��ه��دف  ل��لأط��ف��ال  التخ�س�سي 
نطاق  وت���و����س���ي���ع  اخل������دم������ات،  ج�������ودة 
التي  ال��دق��ي��ق��ة  ال��ط��ب��ي��ة  التخ�س�سات 
ي���ح���ت���اج���ه���ا الأط������ف������ال . ج�������اءت ه���ذه 
الأف�سل  ال�ستثمار  لتحقيق  اخل��ط��وة 
الطبية  وال������ك������ف������اءات  اخل����������ربات  يف 
تنفيذ  م���ع  امل�ست�سفيني  يف  ال��ب�����س��ري��ة 
املعمول  وامل��وا���س��ف��ات  ال�سوابط  نف�س 
ذات  وتطبيق  اخل��دم��ات  تقدمي  يف  بها 
املعاملت املرتبطة بالتاأمني ال�سحي.. 
وعززت هيئة ال�سحة بدبي هذا التوجه 
م�ست�سفى  م��ع  وقعتها  تفاهم  مب��ذك��رة 
للأطفال  ال��ت��خ�����س�����س��ي  "اجلليلة" 
ال�سرتاتيجي  التوافق  حتقيق  بهدف 
والطبية  الطبية  اخل��دم��ات  تقدمي  يف 
املوؤ�س�سي  ال���دع���م  وخ���دم���ات  امل�����س��ان��دة 
امل�سرتكة  اجل��ه��ود  ت�سافر  ج��ان��ب  اإىل 

وال���ع���م���ل ع���ل���ى ال����س���ت���خ���دام الأم���ث���ل 
واملالية  والب�سرية  املوؤ�س�سية  ل��ل��م��وارد 
مبا ي�سب يف م�سلحة الأطفال ويحقق 
فائقة  الطبية  العناية  منهم  للمر�سى 
امل�������س���ت���وى. وق������ال ال���دك���ت���ور ع���ب���د اهلل 
مل�ست�سفى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  اخل���ي���اط 
اإن  للأطفال  التخ�س�سي  "اجلليلة" 
ال��ي��وم مبن�ساآتها  اأ���س��ب��ح��ت  دب���ي  اإم����ارة 
املتخ�س�سة  الب�سرية  وكوادرها  الطبية 
على  وال�ست�سفاء  للعلج  مهما  مركزاً 
م�ستوى املنطقة وخا�سة يف جمال طب 

نوعية  عمليات  ي�سهد  ال���ذي  الأط��ف��ال 
دقيقة و�سعبة يتم اإجنازها بنجاح وهو 
الأم����ر ال���ذي ي��ع��زز م��ن م��ك��ان��ة الدولة 
اأن  وذكر  املجال احليوي.  عاملياً يف هذا 
�سهرته  له  "اجلليلة" اأ�سبح  م�ست�سفى 
وم��ك��ان��ت��ه ال���دول���ي���ة يف رع���اي���ة وع���لج 
الأطفال من الأمرا�س النادرة وغرها 
"لطيفة"  م�ست�سفى  يف  نف�سه  والأم���ر 
وتكامل  توحيد اخلدمات  اأن  اإىل  لفتا 
اجلليلة  م�ست�سفى  وتخ�سي�س  الأدوار 
للأطفال،  الطبية  اخل��دم��ات  لتقدمي 

دب��ي يف طب  تفوق  يدعم  اأن  �ساأنه  م��ن 
الفر�سة  ت���وف���ر  ث���م  وم����ن  الأط����ف����ال 
للرتكيز  "لطيفة"  مل�ست�سفى  الأك����رب 
ع��ل��ى ط���ب ال��ن�����س��اء وال������ولدة وحتقيق 
امل���زي���د م���ن ال����ري����ادة ال��ع��امل��ي��ة يف هذا 
قالت  ج��ان��ب��ه��ا  م��ن  امل��ه��م.  التخ�س�س 
الدكتورة منى تهلك املديرة التنفيذية 
والأطفال  للن�ساء  "لطيفة"  مل�ست�سفى 
املوجهة  ال��ط��ب��ي��ة  اخل����دم����ات  ن��ق��ل  اإن 
"لطيفة" اإىل  للأطفال من م�ست�سفى 
م�ست�سفى "اجلليلة" ي�ساعف من جودة 
اخلدمات، وخا�سة مع اندماج اخلربات 
امل�ست�سفيني  ك��ل  يف  امل��وج��ودة  الطبية 
املتوفرة  احلديثة  التقنيات  وتوظيف 
اأدوار  اإن  وق��ال��ت  املطلوب.  ال��وج��ه  على 
يف  ت��ب��داأ  ومتتابعة  متكاملة  امل�ستفيني 
م�ست�سفى لطيفة برعاية الأم واجلنني 
الدور  يتكامل  ال���ولدة.. ومن ثم  حتى 
املتقدمة  الطبية  واخل��دم��ات  بالعناية 
بعد  اجلليلة  م�ست�سفى  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
ذل�����ك ل���لأط���ف���ال وه�����و م����ا مي���ث���ل قوة 
الن�ساء  ط��ب  يف  ل��دب��ي  مهمة  تناف�سية 

والأطفال على م�ستوى املنطقة".

اإن�سانية  م�ساعدات  درهم  مليون   46
من اإ�سالمية دبي يف الن�سف الأول

•• دبي-وام:

اأعلنت دائرة ال�سوؤون الإ�سلمية والعمل اخلري بدبي اأن قيمة امل�ساعدات 
الإن�سانية التي قدمها قطاع العمل اخلري خلل الن�سف الأول من العام 
46 مليون درهم من بينها قطاعات التعليم  اأكرث من  اجل��اري و�سل اإىل 

وال�سحة والإ�سكان واإطعام الطعام.
يف  اخل��ري  العمل  لقطاع  التنفيذي  املدير  املهري  دروي�س  اأحمد  ووج��ه 
التي ت�سرف  الإن�سانية  املبادرات  امل�ساهمة يف  الدائرة �سكره لكافة اجلهات 
ال��ك��ب��ر للحالت  ال��ن��وع��ي  الأث����ر  ال���دائ���رة وم�����س��اع��ي��ه��م يف حت��ق��ي��ق  عليها 

الإن�سانية يف خمتلف اأوجهها.
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.)sh20181231D02028( مبوجب وكالة م�سدقة لدى الكاتب العدل باإمارة ال�سارقة برقم  )784
باإمارة دبي اخلليج التجاري �سارع برج  الكائن  الناخي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  العن�وان املختار : مكتب عبداهلل 
خليفة، ا�سبكت تاور الطابق اخلام�س وع�سرون مكتب رقم)2502( هاتف 0042542000 مكاين 3661287534  

E.mail: info@aaalegalconsultants.ae
املخطر اليه : عبد احلميد بن را�سد بن �سليم - عماين اجلن�سية

الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - املرقبات - مكتب2 ملك حمد حمد الفل�سي - �سندوق بريد 97766 رقم القطعة 
Saeed@wadigroup.ae -0509389808 تلفون 043113500- هاتف رقم  -169  124

رقم مكاين 3087795076
املو�سوع : اإنذار دون امل�سا�س باحلقوق

ب�سفتنا وكلء قانونيني عن املخطر نود اأن نخطركم بالآتي :
املخطر  دائن  املخطر  اأن  اماراتي حيث  190،541 درهم  والبالغ قدره  املديونية  املخطراليها بدفع مبلغ  املخطريخطر 
 )000037(  )000036(  )000035( بالرقم  ال�سيكات  بتحرير  اإليه  املخطر  اأن  وحيث  به  املطالب  باملبلغ  اإليها 
)000026( امل�سحوبة على بنك الإمارات ال�سلمي مقابل املبلغ مو�سوع الإخطار املرت�سد بذمته اإل اأن ال�سيكات اإرتدت 
ب�سبب عدم كفاية الر�سيد وقت اإ�ستحقاق ال�سيكات. وملا كان املخطر اإليه قد متاطل يف �سداد املبالغ اأعله اإىل تاريخه وحيث 

اأن املخطر اإليها مل ترد هذه الأموال للمخطر.
لذلك ، فاإن املخطر يخطركم بالآتي : اأوًل : ب�سرورة اأداء املبلغ املرت�سد بذمتكم وذلك خلل خم�سة اأيام من تاريخ تبليغكم 
بهذا الإنذار. ثانياً : اأنه يف حال عدم ال�سداد فاإننا نيابة ووكالة عن املخطر �سن�سطر اأ�سفني لتخاذ الإجراءات القانونية يف 
مواجهتكم و اإقامة دعوى ق�سائية بقيمة املطالبة والتعوي�س والفوائد القانونية املقررة يف �سبيل اإ�سرتداد حقوقنا ودون 

امل�سا�س باأي حقوق اأخرى للمخطر.
بالوكالة عن املخطر / يو�شف عمر العبيد النعيم

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 
اإخطار عديل 

رقم املحرر )2021/1/29953(
املخطر : ازوم للتجارة العامة - �س.ذ.م .م وميثلها يف �سي �سيبا جادزداري - اثيوبي اجلن�سية وميثله املحامي/عبد اهلل خمي�س 
الناخي اآل علي - اإماراتي اجلن�سية مبوجب وكالة م�سدقة لدى الكاتب العدل مبحاكم دبي بالرقم )169699/1/2020( 
النعيم - �سوداين اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم )1975-4096935-5- وميثله بالوكالة/ يو�سف عمر العبيد 

.)sh20181231D02028( مبوجب وكالة م�سدقة لدى الكاتب العدل باإمارة ال�سارقة برقم  )784
باإمارة دبي اخلليج التجاري �سارع برج  الكائن  الناخي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  العن�وان املختار : مكتب عبداهلل 
خليفة، ا�سبكت تاور الطابق اخلام�س وع�سرون مكتب رقم)2502( هاتف 0042542000 مكاين 3661287534  

E.mail: info@aaalegalconsultants.ae
املخطر اليه : مالك حممد بلل - باك�ستاين اجلن�سية 

اإمارة دبي - انرتنا�سيونال �ستي - جرين كو�ست- غرفة 209 - هاتف 0524984482 - 0524984482  فاك�س رقم 
 4087784959 مكاين  رقم   -  bilaltaders@yahoo.com امييل   043887366

املو�سوع : اإنذار دون امل�سا�س باحلقوق
ب�سفتنا وكلء قانونيني عن املخطر نود اأن نخطركم بالآتي :

املخطريخطر املخطراليها بدفع مبلغ املديونية والبالغ قدره 500،000 درهم اماراتي حيث اأن املخطر دائن املخطر اإليها 
اإليه بتحرير ال�سيكات بالرقم )000038( امل�سحوبة على بنك الإمارات ال�سلمي  باملبلغ املطالب به وحيث اأن املخطر 
مقابل املبلغ مو�سوع الإخطار املرت�سد بذمته اإل اأن ال�سيكات اإرتدت بتاريخ 2020/8/4 ب�سبب عدم كفاية الر�سيد وقت 
اإ�ستحقاق ال�سيكات. وملا كان املخطر اإليه قد متاطل يف �سداد املبالغ اأعله اإىل تاريخه وحيث اأن املخطر اإليها مل ترد هذه 

الأموال للمخطر.
لذلك , فاإن املخطر يخطركم بالآتي : اأوًل : ب�سرورة اأداء املبلغ املرت�سد بذمتكم وذلك خلل خم�سة اأيام من تاريخ 
اأ�سفني لتخاذ الإجراءات  اأنه يف حال عدم ال�سداد فاإننا نيابة ووكالة عن املخطر �سن�سطر   : تبليغكم بهذا الإن��ذار. ثانياً 
اإ�سرتداد  املقررة يف �سبيل  القانونية  اإقامة دعوى ق�سائية بقيمة املطالبة والتعوي�س والفوائد  و  القانونية يف مواجهتكم 

حقوقنا ودون امل�سا�س باأي حقوق اأخرى للمخطر.
بالوكالة عن املخطر 

 يو�شف عمر العبيد النعيم

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 
اعالن بالن�شر        

 يف الدعوى رقم:2021/781 عقاري جزئي 
املطلوب اعلنه : �سركة كالثورب للو�ساطة العقارية  - جمهول حمل الإقامة 

طالب العلن:�سنديب اأرورا 
وميثله : يو�سف حممد ح�سن حممد البحر 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ببطلن عقد بيع الوحدة رقم:179 اخلا�سة بالوحدة رقم:2106 
بالتكافل  امل��دع��ي عليهم  وال���زام   Two Towers ت���اورز  ت��و  B م��ن م�سروع  ال��ربج  م��ن الطابق 21 م��ن 
الفائدة  م��ع  دره��م��ا  و���س��ت��ون  و���س��ت��ة  الف  وع�����س��رة  خم�سمائة  دره���م   )510.066( مبلغ  ب����اداء  وال��ت�����س��ام��ن 
الوحدة  بيع  عقد  انف�ساخ  او  بف�سخ  احلكم  او  ال�سداد  مت��ام  وحتى  العقد  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 
 Two Towers من م�سروع تو تاورز  B رقم:179 اخلا�سة بالوحدة رقم 2106 من الطابق 21 من الربج
والزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن باداء مبلغ )510.066( درهما خم�سمائة وع�سرة الف و�ستة و�ستون 
درهما مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ العقد وحتى متام ال�سداد وبكل حال الزام املدعي عليهم 
املوافق 2021/8/11  الربعاء  يوم  لها جل�سة  التعاب  - وحددت  وامل�ساريف ومقابل  بالر�سوم  ال�سفة  بذات 
ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 1944/2020/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )806.899.24( درهم والفائدة القانونية 
بواقع 12% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام والزامه الر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اتعاب املحاماة 
طالب الإعلن :  بنك ابوظبي التجاري  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعلنه : 1- �سامح �سمر عبدالعزيز عثمان - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  يف   2021/6/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع���لن  مو�سوع 
عليه  املدعي  بالزام  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  التجاري  ابوظبي  ل�سالح/بنك  اأعله  املذكورة 
بان يوؤدي اىل البنك املدعي مبلغ )806.899.24( درهم ثمامنائة و�ستة الفا وثمامنائة وت�سعة وت�سعون 
التام  ال�سداد  تاريخ 2020/6/15 وحتى  �سنويا من  درهما واربعة وع�سرون فل�سا - وبالفائدة بواقع %5 
والزمته بالر�سوم وامل�ساريف ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ،   حكما مبثابة احل�سوري قابل 
لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 
 اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 305/2021/1605 ا�شتئناف جتاري 
مو�سوع الدعوى: مذكرة اأ�سباب واوجه ال�ستئناف طعنا على احلكم ال�سادر يف الدعوى 

رقم:803/2020 جتاري كلي دبي - وال�سادر بجل�سة 2021/5/26 احلكم املطعون عليه - هو احلكم 
ال�سادر من حمكمة دبي البتدائية يف الدعوى رقم 803/2020 جتاري كلي بجل�سة 2021/5/26 
والقا�سي حكمت املحكمة ح�سوريا بالن�سبة للمدعي عليه الثاين ومبثابة احل�سوري للمدعي 

عليها الوىل اول بعدم قبول الدعوى لرفعها على غر ذي �سفة بالن�سبة للمدعي عليه الثاين - 
ثانيا:بانتهاء الدعوى والزمت املدعي امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة  

طالب الإعلن : احمد �سعيد �سامل معيلي املحرزي  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
 املطلوب اإعلنه : 1- رنا علي فخرو احللبي  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 803/2020 جتاري كلي   وحددت 
لها جل�سه يوم الحد املوافق 2021/8/29  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي 

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 

اعالن حكم بالن�شر        
1142/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- حممد فليح ح�سن ال�سامرانى  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : فا�ست لتاجر ال�سيارات �س.ذ.م.م
وميثله : رميا عبداحلكيم اجلر�سي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/4/18  يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/ 
وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  ���س.ذ.م.م  ال�سيارات  لتاجر  فا�ست 
والفائدة   ، فل�س  وارب��ع��ون  و�سبعة  دره��م  وع�سرون  وثلثة  ومائة  ال��ف  خم�سون  دره��م   )50.123.47(
القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2021/3/16 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم 

وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات. 
هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خ��لل  لل�ستئناف  قابل  احل�سوري  مبثابة  حكما 

العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 3080/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )1.564.326( درهم 

والر�سوم وامل�ساريف  
طالب الإعلن : �سعيد حممد �سيف بن �سعفار - �سفته بالق�سية : مدعي 

 - العلي  اخل��اج��ه  يو�سف  علي  ح�سن   -2 ال�سيارات  لتاجر  افينتادور   -1  : اإعلنهما  املطلوب 
�سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما   - جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعلن :  طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/5/30 
بالزام املدعى عليهما بالت�سامن والتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )1.564.326( درهم 
القانونية  الفا وثلثمائة و�ستة وع�سرون درهما - والفائدة  مليون وخم�سمائة واربعة و�ستون 
ال�سداد مع الزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ  بواقع 5% من تاريخ:2021/4/26 وحتى متام 

الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست طلب النفاذ املعجل 
ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العلن.

رئي�ص ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 60/2021/4127 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل باداء مبلغ وقدره 

)2.944.000( اثنان مليون وت�سعمائة واربعة واربعني الف درهما ، ل�سالح املدعيه بال�سافة اىل 
12% فائدة قانونيه من تاريخ املطالبة حتى ال�سداد التام مع النفاذ املعجل بل كفالة والر�سوم 

وامل�سروفات واتعاب املحاماه  
طالب الإعلن : �سديقه ح�سني ايرامنن�س - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعلنهم : 1- ذا �سيهور�س لتجارة القوارب �س.ذ.م.م 2- جوزيف كليندين�ست - �سفتهما 
بالق�سية : مدعي عليهما   - جمهويل حمل الإقامة 

املعرو�س �سدهما  بالزام  بتاريخ 2021/6/22  البتدائية  دبي  الإع��لن :قررت حمكمة  مو�سوع 
بالت�سامن فيما بينهما ان يوؤديا اىل طالبوا المر مبلغ وقدره مبلغ وقدره )2.944.000( اثنني 
مليون وت�سعمائة اربعة واربعني الف درهما ، والفائدة القانونية بواقع 5% من 2021/6/13 وحتى 
متام ال�سداد والزمتهما امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست طلب النفاذ 

ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العلن.
رئي�ص ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 
اعالن بالن�شر        

 18/2021/888 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- عبداحلكيم حمدي عبدي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
)222.073( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من ال�ستحقاق 

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة 
قاعة  يف  �سباحا   10:00 ال�ساعة   2021/8/11 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 

اعالن بالن�شر 
 3352/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  ريا�س جهاد املو�سى 
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ديكوراتي انتريرز 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )194832.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ، وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 
اعالن حم�شر احلجز بالن�شر 
 1204/2021/207 تنفيذ جتاري 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  فيكتور ماريو فين�سنت فرناندي�س 

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/نور بنك )م�ساهمة عامة( بنك نور ال�سلمي �س.م.ع 

)�سابقا( 
الكائن  عقار  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
مبنطقة اخلليج التجاري ا�سم املبنى بايزووتر باي بي امنيات رقم الوحدة 212 
رقم الر�س 12 وفاء ملبلغ املطالبه وقدره )1176292.04( درهم وذلك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 11/2021/1665 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا بالت�سامن والت�سامم فيما بينهم اىل املدعني 

مبلغ وقدره )60.365( درهم �ستون الف وثلثمائة وخم�سة و�ستون درهم وذلك عن قيمة املرت�سد بذمتهم 
مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام الزام املدعي عليهم بالر�سوم 

وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعلن / 1- البحار ال�سبع لل�سناعات احلديديه �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعلنهم :1-  افون لو�سطاء التاأمني �س.ذ.م.م  -   �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا بالت�سامن 
والت�سامم فيما بينهم اىل املدعني مبلغ وقدره )60.365( درهم �ستون الف وثلثمائة وخم�سة و�ستون درهم 
وذلك عن قيمة املرت�سد بذمتهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 
املوافق   الح��د   يوم  لها جل�سة  املحاماة. وح��ددت  اتعاب  وامل�سروفات ومقابل  بالر�سوم  املدعي عليهم  ال��زام 
2021/8/15  ال�ساعة 09 �س يف لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 871/2021/18 عقاري جزئي 
طالب الإعلن / 1- م�سرف الأمارات الأ�سلمي - م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعلنهم :1-  هري�س جكدي�س �سادفاين 2- روما هري�س �سادفاين -   �سفتهما بالق�سية : مدعي 
عليهما - جمهويل حمل القامة 

اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية الج��ارة املنتهية بالتملك  مو�سوع الإع��لن :  قد 
وملحقها املربمة بني طريف التداعي واملوؤرخة 2012/6/26 والزام املدعي عليهما برد حيازة العقار مو�سوع 
التفاقية والزامها بت�سليم العقار املوؤجر للمدعي باحلالة التي كان عليها وقت التعاقد و�سطب ا�سارة القيد 
العقاري الزام املدعي عليهما بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدرها )26.873.90( درهم اجمايل الجرة املتاأخرة 
املرت�سدة بذمتها من تاريخ 2020/11/3 وحتى تاريخ رفع الدعوى وما ي�ستجد من اجرة بواقع )35.000( 
درهم �سنويا حتى تاريخ ت�سليم العقار للمدعي خاليا من ال�سواغل وال�سخا�س ، الزام املدعي عليهما بان 
ال��ذي حلق  العطل وال�سرر  املدعي مبلغ وق��دره )137.524.00( دره��م ميثل تعوي�سا عن  ي��وؤدي للم�سرف 
باملدعي. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2021/8/18  ال�ساعة 08:30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 

اعالن بالن�شر        
           يف  الدعوى 17/2021/31 التما�ص اعادة نظر جتاري 

مو�سوع الدعوى : التما�س اعادة النظر يف الدعوى رقم:2018/2242 جتاري كلي واملوؤيد بال�ستئناف 
رقم:2019/1410 جتاري املوؤيد بحكم الطعن رقم:2019/984 نق�س جتاري واملقيد بالتنفيذ 

رقم:2019/5926 تنفيذ جتاري والر�سوم وامل�ساريف والتعاب 
طالب الإعلن / 1- �سليمان عزيزي - �سفته بالق�سية : ملتم�س 

املطلوب اإعلنهم :1-  فريدون حممد عزيز 2- حممد بن م�سطفى خوجه  -   �سفتهما بالق�سية : ملتم�س 
�سدهما - جمهويل حمل القامة 

مو�سوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها التما�س اعادة النظر يف الدعوى رقم:2018/2242 
جتاري كلي واملوؤيد بال�ستئناف رقم:2019/1410 جتاري املوؤيد بحكم الطعن رقم:2019/984 نق�س جتاري 
واملقيد بالتنفيذ رقم:2019/5926 تنفيذ جتاري والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم الحد  
املوافق  2021/8/22  ال�ساعة 09:30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13310 بتاريخ 2021/8/9 
�سركة /اأمرب�س تلفيلم منطقة حرة )���س.ذ.م.م( )رخ�سة رقم 31583(  والكائنة ب���� دبي، 
، ترغب هذه  دب��ي للتطوير  ل��دى �سلطة  ، واملرخ�سة  املتحدة  العربية  ، دول��ة الم���ارات  دب��ي 
الإدارة يف  بوا�سطة جمل�س  ات��خ��اذه  وال���ذى مت  للكافة  ق��راره��ا  اع��لن  امل��ذك��ورة يف  ال�سركة  

اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 2021/2/7 ب�ساأن اغلق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خلل 45 يوما من تاريخ هذا العلن عن طريق الربيد امل�سجل او 

الت�سال ب : ال�سيد / بجي �سكاريه  
ا�سم ال�سركة : اأمرب�س تلفيلم منطقة حرة )ذ.م.م(  

)اأيه بي كيه( �سقر حما�سبون قانونيون 
 �س ب : 19524 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة. هاتف رقم : 97142511585+  

Email:bigy@abkauditing.com :  الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية
Date 9/ 8/ 2021  Issue No : 13310

Case File
Real Estate Summary 888/2021/18

Details of service by publication
To the defendant
1- Abdulhakim Hamdi Abdi

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff / Aqaar Corporation - Represented by Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 222,073), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until the full 
payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail. The 
hearing of Wednesday 11-08-2021 at 10:00 AM on online court hearing 
was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by 
yourself or your legal attorney and you have to submit the memos or 
documents you have to the court three days at least prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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اآخ��رون جراء انقلب حافلة   18 14 �سخ�ساً حتفهم واأ�سيب  لقي 
ركاب بولية باليك�سر غربي تركيا.

واأو�سحت وكالة “الأنا�سول” الرتكية اأن احلافلة انحرفت وانقلبت 
وهي يف طريقها اإىل ق�ساء “ادرميت” بالولية.

وذكرت اأن 11 �سخ�ساً توفوا يف مكان احلادث، فيما تويف 3 اآخرون 
بعد نقلهم اإىل امل�ست�سفى.

واأ�سارت اإىل اأن فرق خدمة اإ�سعاف الطوارئ نقلت امل�سابني ال� 18 
بداأت  املخت�سة  ال�سلطات  اأن  وذك���رت  امل��دي��ن��ة.  يف  م�ست�سفيات  اإىل 

التحقيق يف احلادث.

 )26 والع�سرين )كوب  ال�ساد�س  املناخي  الأط��راف  رئي�س موؤمتر  اأعلن 
األوك �سارما اأن تقرير خرباء الأمم املتحدة حول املناخ املتوقع �سدوره 
دور  ح��ول  الآن”  حتى  يوجه  حتذير  “اأ�سّد  �سيت�سمن  الإث��ن��ني  ال��ي��وم 
الب�سري يف ارتفاع ح��رارة الأر���س.وق��ال الوزير الربيطاين يف  ال�سلوك 
ن�سرة �سحيفة غارديان  مقابلة اأجرتها معه �سحيفة “ذي اأوبزيرفر”، 
املناخ  بتغر  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة  تقرير  اأن  الأح��د،  ليوم 
�سيوجه “اأ�سّد حتذير مت اإ�سداره حتى الآن باأن ال�سلوك الب�سري ي�سّرع 
الحرتار املناخي ب�سكل مقلق”، م�سددا على اأن املوؤمتر حول املناخ املقرر 
حا�سما.واأ�ساف  �سيكون  غل�سكو  يف  الثاين/نوفمرب  ت�سرين  يف  عقده 
ع�سر  �سنوات،  خم�س  �سنتني،  بالنتظار  لأنف�سنا  ن�سمح  اأن  ميكن  “ل 
“نقرتب ب�سكل خطر  اأن الوقت ما زال منا�سبا لكن  معتربا  �سنوات” 
من النقطة” التي يكون عندها فات الأوان.و�سدد األوك �سارما على اأن 
�سيكون  مل��اذا  بعد  يدركوا  الذين مل  لكل  اإن��ذار  اإ�سارة  “�سيكون  التقرير 
العقد املقبل حا�سما متاما على �سعيد التحرك من اأجل املناخ” م�سيفا 
“�سنفهم بو�سوح تام اأي�سا اأن الن�ساط الب�سري هو م�سدر التغر املناخي 
اجلاري بوترة مقلقة«.وحذر باأنه يف حال ف�سل موؤمتر الأمم املتحدة 
حول املناخ، ف�سيكون ذلك “كارثيا، لي�س هناك كلمة اأخرى” مذكرا باأن 
“العام املا�سي كان العام الأعلى حرارة امل�سجل حتى الآن، والعقد املا�سي 

كان الأعلى حرارة امل�سجل حتى الآن«.

النار  اأطلقوا  بعدما  �سوي�سريا  مواطنا  نيجريون  م�سلحون  خطف 
البلد،  غ��رب  جنوب  يف  ولي��ة  يف  ترافقه  كانت  التي  ال�سرطة  على 

بح�سب ما اأعلنت ال�سرطة الأحد.
الواقعة يف �سمال غرب  وت��زداد وت��رة عمليات اخلطف يف الوليات 
بال�سلح  مدججة  اإجرامية  ع�سابات  تن�سط  حيث  نيجريا  وو�سط 

فيما يتم خطف العمال الأجانب بني فرتة واأخرى مقابل فديات.
واأفاد املتحدث با�سم �سرطة الولية اأميمبول اأوييمي فران�س بر�س 
اأن ال�سوي�سري و�سخ�سا اآخر خطفا ال�سبت على طريق اإبي�س-ايتوري 

يف ولية اأوغون.
واأ���س��اف “مت اع��رتا���س��ه��م��ا.. قتل اث��ن��ان م��ن ق��ط��اع ال��ط��رق لكنهم 

جنحوا يف خطف �سخ�سني هما مواطن �سوي�سري و�سخ�س اآخر«.
واأكد اأن ال�سرطة تتعقب اخلاطفني.

ومل يتمكن ناطق با�سم اخلارجية ال�سوي�سرية من تاأكيد احلادثة.
وع�سابات اخلاطفني من بني التحديات التي تواجهها قوات الأمن 
النيجرية التي تواجه متّردا جهاديا بداأ قبل 12 عاما يف �سمال �سرق 
اأكرث دول اإفريقيا كثافة �سكانية. وا�ستهدفت ع�سابات العام احلايل 
مدار�س وكليات حيث خطف ع�سرات الطلبة. وخطف باملجمل نحو 
األف طالب يف �سل�سلة عمليات منذ كانون الأول/دي�سمرب، مت الإفراج 

عن معظمهم بعد مفاو�سات مع اجلهات اخلاطفة.

عوا�شم

اأنقرة

اأبوجا

لندن

حالتا وفاة و160 اإ�سابة جديدة 
بفريو�ض كورونا يف فل�سطني

•• رام اهلل -وام:

حالتي  ت�سجيل  عن  اأم�س  الكيلة  مي  الفل�سطينية  ال�سحة  وزي��رة  اأعلنت 
وفاة و160 اإ�سابة جديدة بفرو�س كورونا و38 حالة تعاف خلل ال�24 

�ساعة الأخرة.
واأو�سحت الكيلة يف التقرير اليومي حول احلالة الوبائية يف فل�سطني اأن 
%98.4 فيما بلغت  ن�سبة التعايف من فرو�س كورونا يف فل�سطني بلغت 
جممل  م��ن   1.1% ال��وف��ي��ات  ون�سبة   0.5% الن�سطة  الإ���س��اب��ات  ن�سبة 

الإ�سابات.
ولفتت اإىل وجود 12 مري�سا يف غرف العناية املكثفة فيما يعالج يف مراكز 
بينهم  مري�سا،   22 الغربية  ال�سفة  يف  امل�ست�سفيات  يف  ك��ورون��ا  واأق�����س��ام 

مري�سان على اأجهزة التنف�س ال�سطناعي.
وفيما يخ�س من تلقوا الطعومات امل�سادة لفرو�س كورونا فقد بلغ عددهم 
الإجمايل يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 608،840 بينهم 423،549 

تلقوا اجلرعتني.

رو�سيا ت�سجل 22866 اإ�سابة 
و787 وفاة جديدة بكورونا 

•• مو�شكو - وام: 

�سجلت رو�سيا ام�س 22866 اإ�سابة و 787 وفاة جديدة بفرو�س كورونا 
خلل ال�ساعات ال� 24 املا�سية.

وقال مركز العمليات الرو�سي اخلا�س مبكافحة الفرو�س اإن اإجمايل عدد 
اإ�سابة  األفا و750   447 الإ�سابات التي مت ت�سجيلها بلغ �ستة مليني و 
.. فيما بلغ اإجمايل عدد الوفيات 164 األفا و881 حالة وفاة، مع متاثل 
املتعافني  جمموع  لي�سبح  املا�سي  اليوم  خلل  لل�سفاء  مري�سا   15669

خم�سة مليني و755 األفا و 507 اأ�سخا�س.

ا�ستمرار �سراع ال�ساحل 
ال�سرقي لأ�سرتاليا مع 

تف�سي �ساللة دلتا 
•• �شيدين-رويرتز

���س��ج��ل��ت ولي������ات ن��ي��و ����س���اوث ويلز 
اأكرث  وه��ي  وك��وي��ن��زلن��د  وفيكتوريا 
اأم�س  ����س���ك���ان���ا   ا����س���رتال���ي���ا  ولي�������ات 
اإ�سابة حملية جديدة   282 الأح��د 
مكافحة  م����ع  ك�����ورون�����ا  ب����ف����رو�����س 

ال�سلطات لوقف تف�سي �سللة دلتا.
و���س��ج��ل��ت ن��ي��و ����س���اوث وي���ل���ز 262 
اإ�سابة جديدة برتاجع عن امل�ستوى 
امل��رت��ف��ع ال����ذي ب��ل��غ 319 ال����ذي مت 

ت�سجيله يوم ال�سبت.
�ساوث  ن��ي��و  وزراء  رئ��ي�����س��ة  وق���ال���ت 
“اأحث  بريجيكليان  جلدي�س  ويلز 
بالقواعد  الل����ت����زام  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع 
مغادرة  وع���دم  ال�سحية  والن�سائح 

املنزل اإل يف حالة ال�سرورة«.
من  الثمانينات  يف  ام����راأة  وت��وف��ي��ت 
العدد  لرتفع  الليل  خ��لل  عمرها 
التف�سي  يف  ل���ل���وف���ي���ات  الإج�����م�����ايل 

احلايل اإىل 28.
املجاورة  ف��ي��ك��ت��وري��ا  ولي���ة  و�سجلت 
11 اإ�سابة حملية جديدة بفرو�س 
كورونا يف الوقت الذي ما زالت فيه 
الولية خا�سعة لعزل عام ملدة �سبعة 

اأيام مت فر�سه الأ�سبوع املا�سي.
اإ�سابات  ت�سع  ك��وي��ن��زلن��د  و�سجلت 
حملية جديدة مع خروج مناطق من 
الولية من العزل العام اليوم الأحد 
لكن مت فر�س ع��زل ع��ام جديد ملدة 
بعد  كرنز  مدينة  على  اأي���ام  ثلثة 

تقرير عن اإ�سابة جمهولة امل�سدر.
�سديدة  دل���ت���ا  ���س��لل��ة  ت��ف�����س��ي  وم����ع 
ال�سرقي  ال�������س���اح���ل  يف  ال�����ع�����دوى 
الثلث  الوليات  طبقت  لأ�سرتاليا 
احلكومة  اق���رتح���ت���ه  ع����ام����ا  ع������زل 
الحتادية الأ�سبوع املا�سي حتى يتم 
تطعيم ما ل يقل عن �سبعني يف املئة 

من ال�سكان.

منظمة تقدر باأن  14 نائبا يالحقون ق�سائيًا

 تون�ض ل تزال تنتظر التعيينات الرئا�سية بعد القرارات ال�ستثنائية 

•• بغداد-وكاالت

مع تكرار حوادث وفاة لنزلء يف عدد من ال�سجون العراقية، 
جراء التعذيب اأو يف ظروف غام�سة كما ت�سر تقارير منظمات 
حقوقية حملية ودولية، بات هذا امللف حمور انتقادات وا�سعة 

اأمميا وعراقيا.
ويف اآخر احلالت امل�سجلة اأعلنت اأ�سرة املواطن املعتقل، حممد 
و�سوء  التعذيب  هو  ذل��ك  وراء  ال�سبب  اإن  قائل  مقتله  الدبي، 

املعاملة يف �سجون مديرية مكافحة جرائم الب�سرة.
قد  ال��ب��لد،  جنوبي  اأق�سى  الب�سرة  حمافظة  �سجون  وك��ان��ت 

�سجلت حالتي وفاة اأخريني يف الآونة الأخرة.
ظروف حتمي التعذيب

ويف هذا الإطار اأ�سدرت بعثة الأمم املتحدة يف العراق )يونامي( 
ي�سلط  مف�سل  تقريرا  الإن�سان،  حلقوق  ال�سامية  واملفو�سية 
ال�سوء على ظاهرة التعذيب و�سوء اأو�ساع ال�سجناء يف العراق.

العراق،  يف  الحتجاز  اأماكن  يف  التعذيب  ملنع  التقرير  وي�سعى 
مبا يف ذلك اإقليم كرد�ستان، من خلل حتديد عوامل اخلطر 

واحلد منها والق�ساء على الأ�سباب املحتملة.
وقالت املمثلة اخلا�سة للأمني العام للأمم املتحدة يف العراق 
كانت  مهما  ظ��روف،  توجد  “ل  بل�سخارت:  هيني�س-  جينني 
اأ�سكال الإف��لت من  اأي �سكل من  اأو  ا�ستثنائية، تربر التعذيب 

العقاب«.
وي��غ��ط��ي ال��ت��ق��ري��ر ال���ف���رتة ال���واق���ع���ة ب���ني 1 ي��ول��ي��و 2019 

 235 مع  مقابلت  اإىل  وي�ستند   ،2021 اأب��ري��ل   30 ولغاية 
اأكرث من ن�سف جميع  �سخ�سا حمرومني من حريتهم، وقدم 
املحتجزين الذين قابلتهم بعثة الأمم املتحدة روايات موثوقة 

وذات م�سداقية عن التعذيب، 
املا�سي  وثقتها يف  ال��ت��ي  والجت���اه���ات  الأمن����اط  م��ع  يتفق  مب��ا 

منظمات حقوقية.
وال�سمانات  القانونية  ال�����س��روط  معظم  اأن  النتائج  وتظهر 
احرتامها  يتم  مل  التعذيب  متنع  اأن  ميكن  التي  الإج��رائ��ي��ة، 
ب�سكل روتيني، وهذا يثر القلق ب�ساأن عدم وجود رقابة قانونية 
مما  الحتجاز،  واأماكن  ال�ستجواب  غرف  واقع  ملعاجلة  فعالة 

يدمي دورة الإذعان والإنكار.
 اآليات املتابعة غري فّعالة

وي�سر التقرير اإىل انت�سار عدم اإمكانية احل�سول على الدفاع، 
يتعلق  فيما  ال�سفافية  وغ��ي��اب  ال��ك��ايف،  غ��ر  الطبي  والفح�س 
للحتجاز،  ر�سمية  ب�سلحيات  تتمتع  التي  الأمنية  بالأجهزة 
جانب  اإىل  العرتافات،  انتزاع  اإىل  تهدف  التي  وال�ستجوابات 
تبدو  التعذيب  �سكاوى  ملعاجلة  القائمة  الآليات  اأن  من  القلق 

غر فّعالة.
املتحدة  الأمم  بعثة  يف  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  مكتب  رئي�سة  وق��ال��ت 
يجرم  فعال  قانوين  اإط��ار  “�سن  بيل:  دانييل  ال��ع��راق  مل�ساعدة 
التعذيب واإنفاذ اآليات وطنية م�ستقلة للوقاية والتحقيق، على 
النحو املن�سو�س عليه يف خطة العمل الوطنية حلقوق الإن�سان 
يف  ي�ساعد  اأن  �ساأنه  من  ال��ع��راق،  يف  القادمة  اخلم�س  لل�سنوات 

معاجلة النق�س امل�ستمر يف حما�سبة مرتكبي التعذيب«.
وال�سمانات  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ل��لل��ت��زام��ات  “المتثال  واأ����س���اف���ت: 
التعذيب،  ل�سحايا  فعالة  ان�ساف  �سبل  وت��وف��ر  الإج��رائ��ي��ة، 

�سيعزز التغير ويبني الثقة يف النظام القانوين العراقي«.
وكانت املفو�سية العليا حلقوق الإن�سان يف العراق، قد اأ�سدرت 
املزري  ال��واق��ع  على  احتجاجيا،  بيانا  يومني  قبل  جانبها  من 

لل�سجون العراقية.
اإن�سانية  ال���ل  امل��م��ار���س��ات  اأ���س��م��ت��ه  م��ا  اإىل  امل��ف��و���س��ي��ة  واأ����س���ارت 
والتعذيب بحق املعتقلني داخل ال�سجون، داعية اإىل وقف تلك 
الن��ت��ه��اك��ات وم��راع��اة ق��واع��د ح��ق��وق الإن�����س��ان يف التعاطي مع 

املعتقلني.

احلل يف قانون العفو
يف  ال��ق��ي��ادي  امل��ل  حيدر  يقول  الأمم���ي،  التقرير  على  وتعليقا 
نيوز  “�سكاي  موقع  مع  حديث  يف  ال�سيا�سي،  “تقدم”  حتالف 
الإن�سان  وا�سعة حلقوق  انتهاكات  تاأكيد هناك  :”بكل  عربية” 

داخل ال�سجون العراقية«.
مفهوم  م�ستلزمات  توفر  عدم  ت�سمل  النتهاكات  اأن”  واأ�ساف 
لإعادة  هي  ال�سلح  دور  ف��اإن  جنيف  اتفاقية  فوفق  الإ�سلح، 
يعودوا  حتى  خمالفات  اأو  جنح  اأو  ج��رائ��م  ارتكبوا  م��ن  تاأهيل 
كعنا�سر اي��ج��اب��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع، الأم����ر ال��غ��ائ��ب م��ع الأ���س��ف يف 
الإج���راءات  م�ستوى  على  ن��رى  ولذلك  حاليا،  ال��ع��راق  �سجون 
بعد  وحتى  احلقوقية،  املعاير  وغياب  النتهاكات  التحقيقية 
الإن�سان  حقوق  لئحة  ا�ستحقاقات  تتوفر  ل  الأح��ك��ام  �سدور 

بالن�سبة لل�سجناء«.
“ب�سبب ظروف احلرب على داع�س مثل، فاإن  وي�سيف املل : 
املرحلة،  تلك  خلفية  على  واملحكومني  املعتقلني  م��ن  الكثر 
اأعتقد جازما ودون مبالغة اأن 90 يف املئة منهم اأبرياء ولي�سوا 

مذنبني، اإذا ما توفرت ظروف مو�سوعية للتحقيق معهم«.
العفو،  ق��ان��ون  بتعديل  اإل  معاجلته  ميكن  ل  “وهذا  ويتابع: 
حيث هناك مفهوم خاطئ عندنا يف الو�سط ال�سيا�سي العراقي 
حول طبيعة قانون العفو، وهو اأنه خا�س للأبرياء يف حني اأن 
واإمن��ا هو بحاجة لعتذار ينظم وفق  ال��ربيء ل يحتاج لعفو، 
املدانني  عن  بداهة  يكون  القانوين  الفقه  وفق  فالعفو  قانون، 
جمل�س  يف  الإن�����س��ان  حقوق  جلنة  يف  ع�سو  واملتهمني«.وي�سر 

النواب العراقي، ف�سل عدم ذكر ا�سمه، 
يف ت�سريح ملوقع “�سكاي نيوز عربية” اإىل اعتزام اللجنة طرح 
الدعوة ل�ستجواب وزير الداخلية العراقي، حول هذه الق�سية 
توايل  بقوة مع  نف�سها  باتت تفر�س  والتي  الربملان،  حتت قبة 
املعتقلت  داخ���ل  �سجناء  ووف���اة  التعذيب  ح���الت  ع��ن  الأن��ب��اء 

العراقية.

التعذيب يف ال�سجون العراقية يتفاقم.. وفاة جديدة بالب�سرة

•• تون�س-اأ ف ب

يوما  ال��ث��لث��ني  ان��ت�����س��اف مهلة  م��ع 
�سعّيد  ق��ي�����س  ال��رئ��ي�����س  ال��ت��ي ج��ّم��د 
خللها عمل الربملان واأعلن تدابر 
�سلحيات  نف�سه  وم��ن��ح  ا�ستثنائية 
ي�����زال  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة، ل  ال�������س���ل���ط���ة 
رئي�س  تعيني  يرتقبون  التون�سيون 
حكومة جديد فيما تتكثف الدعوات 

لت�سريع ذلك.
ومنذ 25 متوز/يوليو، اتخذ �سعيد 
بعد  منتظرة  غ��ر  متفرقة  ق���رارات 
لثلثني  ال����ربمل����ان  اأع����م����ال  جت��م��ي��د 
ه�سام  احلكومة  رئي�س  واإق��ال��ة  يوما 
التنفيذية  ال�سلطة  وت��ويل  امل�سي�سي 
ال�سفحة  على  ت�سدر  كانت  بنف�سه، 
على  اجلمهورية  لرئا�سة  الر�سمية 
خلل  غ��ال��ب��ا  “في�سبوك”  م���وق���ع 
ال��ل��ي��ل، وب��ي��ن��ه��ا ع���زل خ��م�����س��ة وزراء 
وت��ع��ي��ني م�������س���وؤول���ني ج����دد ك���ب���ار يف 

رئا�سة احلكومة.
ال���دف���اع  وزراء  الإق���������الت  و���س��م��ل��ت 
وتكنولوجيات  والق��ت�����س��اد  وال��ع��دل 
الت�������س���ال، واأخ�������را اجل��م��ع��ة وزي���ر 
انت�سارا  تواجه  البلد  فيما  ال�سحة 
وت�ستعد  كوفيد-19  ل��وب��اء  ك��ب��را 

حلملة تلقيح وا�سعة الأحد.
القت�ساد  وزي���ر  اإق��ال��ة  �سعّيد  وع��ّل��ل 
ي�����رد على  “ل  ب����اأن����ه  ال��ك��ع��ل��ي  ع���ل���ي 
تكنولوجيات  وزي���ر  اأّم����ا  الهاتف”. 
الت�سال فوزارته و�سعت يف ت�سّرف 
الأحزاب معلومات خا�سة باملواطنني 
م��ن اأج���ل اأه����داف ان��ت��خ��اب��ي��ة، ح�سب 

�سعّيد.
وال�سرائب  املالية  يف  خ��ب��رة  وع���نّي 
على راأ�س وزارة القت�ساد ومتخ�س�سا 
يف ال�سلمة املعلوماتية يف مهام وزير 

جديد لتكنولوجيات الت�سال.
الطبيب  ب��ت�����س��م��ي��ة  ق����ام  واجل���م���ع���ة، 
ال���ع���م���ي���د ع���ل���ي م����راب����ط ال�����ك�����ادر يف 

اجلي�س التون�سي والذي كان م�سرفا 
جديدا  وزي��را  التطعيم،  حملة  على 

لل�سحة.
اإع���لم حملية عدة  ت��داول��ت و���س��ائ��ل 
اأ�سماء مر�سحة لتويل من�سب رئا�سة 
الداخلية  وزي��ر  بينها  من  احلكومة 
توفيق  �سعّيد  م��ن  وامل��ق��رب  الأ���س��ب��ق 
����س���رف ال���دي���ن ال�����ذي اأ�����س����رف على 
 2019 العام  يف  النتخابية  حملته 
حزب  م��ن  ب�سغط  امل�سي�سي  واأق��ال��ه 
الربملانية  الكتلة  �ساحب  النه�سة، 
الأكرب والذي ت�سبب نزاعه ال�سيا�سي 
مع الرئي�س ب�سلل موؤ�س�ساتي قاد اىل 

الأزمة احلالية.
ب���ا����س���م اخلبر  ك���م���ا ي���ت���م ال�����ت�����داول 
القت�سادي وحمافظ البنك املركزي 
موظف  عن  ف�سل  العبا�سي  م��روان 

�سام يف البنك الدويل.
ومل يعلن بعد �سعّيد ا�سم ال�سخ�سية 

احلكومة.  ت�سكيل  �سيكلفها  ال��ت��ي 
اإع��������لم حملية  و����س���ائ���ل  ورج����ح����ت 
بع�س  ل���رف�������س  ي���ع���ود  ال�����س��ب��ب  اأن 

ال�سخ�سيات تويل املن�سب.
وان���ت���ظ���ارات ال��ت��ون�����س��ي��ني م��ن��ذ تويل 
وتتزامن  ك���ب���رة  ال�����س��ل��ط��ة  ���س��ع��ّي��د 
وو�سع اقت�سادي واجتماعي و�سحي 

�سعب متر به البلد.
ويعتمد اقت�ساد تون�س ب�سفة كبرة 
ع��ل��ى ق���ط���اع ال�����س��ي��اح��ة ال���ت���ي متثل 

%14 من الناجت الداخلي اخلام.
ول��ل��م��و���س��م ال����ث����اين ع���ل���ى ال����ت����وايل، 
ت��راج��ع ب��ح��دة م����ردود ه���ذا القطاع 
ب�����س��ب��ب اجل��ائ��ح��ة ال��ت��ي ع����ادت بقوة 

خلل مو�سم ال�سيف.
اقت�سادية  ق���ط���اع���ات  ت����اأث����رت  ك��م��ا 
اأخ��رى ب�سبب حظر اجل��ولن الليلي 
الذي اأقّر منذ ت�سرين الأول/اأكتوبر 

الفائت ملحا�سرة انت�سار الفرو�س.

���س��ع��ّي��د يف فرتة  ق��������رارات  وج�������اءت 
مفاو�سات  ت���ون�������س  ف��ي��ه��ا  ت���خ���و����س 
الدويل  النقد  �سندوق  مع  متقدمة 
هو  جديد  متويل  برنامج  اأج��ل  م��ن 
مقابل  ���س��ن��وات  ع�سر  خ���لل  ال��راب��ع 

القيام باإ�سلحات اقت�سادية موؤملة.
وتدعم �سريحة كبرة من التون�سيني 
الذين خرجوا ليلة اإعلن �سعّيد عن 
قراراته للحتفال بال�سوارع، خيارات 
ال��رئ��ي�����س، وي��ن��ت��ظ��رون م��ن��ه ال�سرب 
بقوة يف ملفات الف�ساد والإفلت من 
العقاب يف تعبر وا�سح عن �سخطهم 
والأح�����زاب  ال�سيا�سية  ال��ط��ب��ق��ة  م��ن 

احلاكمة منذ �سنوات.
ورف�����ع ���س��ع��ّي��د احل�����س��ان��ة ع���ن ن���واب 
بع�سهم  م��لح��ق��ة  وب�����داأت  ال���ربمل���ان 
وعرّبت  ق��دمي��ة،  ملفات  يف  ق�سائيا 
م��ن��ظ��م��ات ع���ن خم����اوف وق��ل��ق جتاه 

عدم احرتام احلقوق واحلريات.

اأكد �سعّيد مرددا  ويف رده على ذلك، 
الفرن�سي  ل��ل��ج��رال  �سهرة  مقولة 
اأ�سبح  اأن  على  “كربت  ديغول  �سارل 
الإقالت  اأن  م�سددا على  دكتاتورا”، 
���س��ت�����س��م��ل ف���ق���ط ك����ل م����لح����ق من 

العدالة.
ويقول املحلل يف منظمة “البو�سلة” 
بن  اأمين  الربملان  اأعمال  تتابع  التي 
�سالح “بع�س النواب امللحقني من 
احل�سانة  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��دون  ال��ق�����س��اء 
الوقت  يف  م�سرا  بها”،  ويحتمون 
“نق�س يف املعطيات حول  نف�سه اىل 

هذه التوقيفات«.
اأن  يقظ”  “اأنا  م��ن��ظ��م��ة  وت����ق����در 
وهم  ق�سائيا،  يلحقون  نائبا   14
متهمون يف ق�سايا خمتلفة كالتهرب 
ال�سريبي والحتيال وف�ساد وت�سارب 

م�سالح وحتر�س جن�سي.
النا�سط  املوقوفني  النواب  ومن بني 

ال�سيا�سي يا�سني العياري املتهم منذ 
العام 2018 من املحكمة الع�سكرية 

بانتقاد اجلي�س.
ودعت منظمات حقوقية عدة اإزاء ما 
الرئي�س  ال�سيا�سي،  بالفراغ  و�سفوه 
بتقدمي  الت�سريع  اإىل  �سعّيد  قي�س 
عمله  وف��ري��ق  جديد  حكومة  رئي�س 

وتو�سيح ا�سرتاتيجية عمله.
ا�ستعداده  ع��ن  النه�سة  ح��زب  وع��رّب 
يف  وال�������س���روع  “بتنازلت”  ل��ل��ق��ي��ام 
مراجعات ونقد ذاتي لل�سيا�سات التي 
اعتمدها يف ال�سابق، ودعا �سعّيد اإىل 
ح���وار وط��ن��ي، ل��ك��ن الأخ����ر رف�سها 

موؤكدا “ل حوار م�سرطنا«.
التون�سي  ال���ع���ام  “الحتاد  وط���ال���ب 
لل�سغل” )املركزية النقابية( بت�سمية 
وقت  اأ�سرع  يف  جديد  حكومة  رئي�س 
“حكومة  ت�سكيل  اأج����ل  م���ن  مم��ك��ن 

اإنقاذ م�سغرة«.
اأ�سدره  ال��ذي  الرئا�سي  املر�سوم  ويف 
�سعّيد، وردت عبارة “ميكن التمديد” 
اأعمال  م����دة جت��م��ي��د  ي��خ�����س  م���ا  يف 
الربملان بثلثني يوما، ما يثر قلق 
احلقوقيني والن�سطاء ال�سيا�سيني يف 
غ��ي��اب خمطط  ا�ستمرار  م��ع  ال��ب��لد 

عمل وا�سح ل�سعّيد.
وي��و���س��ح ب��ن ���س��ال��ح ل��ف��ران�����س بر�س 
“يجب اأن تكون هناك خارطة طريق 
اأجل  ب��ع��ده م��ن  ال��راه��ن ومل��ا  للو�سع 
الإط���ار  اإىل  ال��ع��ودة  كيفية  تف�سيل 
���س��ت��ك��ون هناك  ال���د����س���ت���وري، وه����ل 
للقانون  تنقيحا  اأو  مبكرة  انتخابات 

النتخابي؟«.
ال�سيا�سية  العلوم  الباحث يف  ويعترب 
الرئي�س  ت������ويل  اأن  م��������راد  ح������امت 
ال�سلطة  ���س��ع��ّي��د  ق��ي�����س  ال��ت��ون�����س��ي 
الربملان  اأع��م��ال  وجتميد  التنفيذية 
التي  للنحرافات  حد  لو�سع  ل�سهر 
النا�سئة  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ت�����س��ع��ف 

رهان حمفوف “باملخاطر«.

•• تل اأبيب-وام:

اأظهرت بيانات لوزارة ال�سحة الإ�سرائيلية اليوم 
ت�سجيل ارتفاع كبر يف عدد الإ�سابات بفرو�س 
نهاية  خ�����لل  ك����ورون����ا واحل��������الت اخل����ط����رة 
اإ�سابة جديدة   3849 الأ�سبوع.ومت ت�سخي�س 
116،029 فح�سا لكورونا لت�سل  اإجراء  اإثر 

ن�سبة الفحو�سات املوجبة اإىل 3.79%.
واأو�سحت املعطيات ارتفاع عدد مر�سى كورونا 
يف حالة خطرة اإىل 324 بينهم 49 مري�سا 

ح�سيلة  وبلغت  ا�سطناعي  لتنف�س  يخ�سعون 
الوفيات 6،535 منذ بداية اجلائحة.

897،326 منذ  ا�سرائيل  واأ�سيب بكورونا يف 
بداية اجلائحة بينهم 31،736 مري�سا ن�سطا 

حاليا ويرقد 545 منهم يف امل�ست�سفيات.
“ال�سارة  ت��ق��ي��ي��دات  ت��دخ��ل  م��ّت�����س��ل،  ���س��ي��اق  ويف 
بدًءا  ا���س��رائ��ي��ل  يف  التنفيذ  ح��ي��ز  اخل�سراء” 
م��ن ���س��ب��اح ام�����س يف حم��اول��ة لح��ت��واء ت�سارع 
انت�سار فرو�س كورونا، وفًقا ملا اأقره “كابينيت 

كورونا”م�ساء الثلثاء املا�سي.

�سوؤون  ملتابعة  امل�سّغر  ال����وزاري  املجل�س  وك���ان 
و�سع  فر�س  اأق��ر  ا�سرائيل  يف  ك��ورون��ا  فرو�س 
الكمامات الواقية على املتجمهرين يف الأماكن 
“ال�سارة  قيود  ت�سديد  اإىل  بالإ�سافة  املفتوحة 
بالإ�سابات  احل��اد  الرتفاع  ظل  يف  اخل�سراء” 

اليومية امل�سجلة بفرو�س كورونا.
القطاعني  بانتقال  القرارات تو�سية  وت�سمنت 
فيما  بعد  عن  العمل  اآلية  اإىل  واخل��ا���س  العام 
ال�����وزارات  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ن�سبة  تخفي�س  ت��ق��رر 

احلكومية ب�50%.

اإ�سرائيل: ت�سخي�ض 3849 اإ�سابة جديدة بكورونا
•• اأثينا-وكاالت

اأم�س الأحد  ا�ستيقظ املواطنون يف اليونان  
على يوم اآخر ي�سبه اجلحيم على الأر�س يف 
بع�س املناطق، وذلك يف ظل ا�ستمرار حرائق 

الغابات يف اأنحاء البلد.
جياني�س  ا���س��ت��ي��اي��ا  م���دي���ن���ة  ع���م���دة  وق������ال 
“نحن  اليونانية:  �سكاي  ل�سبكة  كوتزيا�س  

مبفردنا. نهايتنا اقرتبت«.
و�سهدت املدينة الواقعة �سمال جزيرة وابية، 

ثاين اأكرب اجلزر اليونانية، بع�س من اأ�سواأ 
احلرائق هذا املو�سم.

�سبه  اأف�سل ب�سورة طفيفة يف  الو�سع  وكان 
ج��زي��رة ب��ي��ل��وب��ون��ي��ز، ح��ي��ث ان��دل��ع ح��ري��ق يف 
ج��ن��وب ب��ل��دة م��ي��ج��ال��وب��ويل وح��ري��ق اأخ���ر يف 
اإىل  يتحرك  اجل��زي��رة  ل�سبه  الغربي  اجل��زء 
بالقرب  الغابات  كثيفة  املنطقة  يف  ال��داخ��ل 

من اوملبيا.
اجلوي  ال��دع��م  م��ن  مزيد  العمدة  ويطالب 
اإبقاء  مل��ك��اف��ح��ة احل���رائ���ق، وان��ت��ق��د ق�����رارات 

طائرات الإطفاء بالقرب من اأثينا، مما �سمح 
مناطق  يف  ال�سيطرة  ع��ن  احل��رائ��ق  ب��خ��روج 

اأخرى بالبلد.
ووردت تقارير تفيد با�ستقرار الو�سع �سمال 
الإطفاء من  رجال  اليوم، حيث متكن  اأثينا 
ملا  الأ�سغر، وفقاً  اإخماد بع�س من احلرائق 

قاله م�سوؤول لل�سبكة احلكومية.
وقد اجتذبت احلرائق اهتماماً عاملياً، ودفعت 
دول يف اأوروبا وال�سرق الأو�سط لإر�سال فرق 

اإطفاء للم�ساعدة.

م�سوؤول يوناين: نهايتنا اقرتبت
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عربي ودويل
بلينكن: النتخابات املرتقبة يف نيكاراغوا »فقدت �سدقيتها«

•• وا�شنطن-اأ ف ب

املقرر  الرئا�سية  النتخابات  اأن  بلينكن  اأنتوين  الأم��رك��ي  اخلارجية  وزي��ر  اأعلن 
اإجراوؤها يف 7 ت�سرين الثاين/نوفمرب يف نيكاراغوا “فقدت �سدقيتها بالكامل”، 
منددا مبناورات “ا�ستبدادية” من جانب الرئي�س دانيال اأورتيغا لإطاحة معار�سيه 

ال�سيا�سيني.
اأن الأعمال ال�ستبدادية وغر  “الوليات املتحدة تعترب  اإن  وقال بلينكن يف بيان 
الدميوقراطية الأخرة - امل�ستوحاة من خوف اأورتيغا من هزمية انتخابية - )هي( 
مبثابة ال�سربة القا�سية لحتمالت اإجراء انتخابات حرة ونزيهة يف نيكاراغوا”. 

واأ�ساف “هذه العملية النتخابية ونتائجها النهائية فقدت �سدقيتها بالكامل«.

كان املجل�س النتخابي يف نيكاراغوا اأعلن اجلمعة ا�ستبعاد حزب املعار�سة الرئي�سي 
يف البلد من خو�س النتخابات الرئا�سية املقبلة، حيث كان يقود حتالفا �سد اإعادة 

انتخاب اأورتيغا.
اأجل  م��ن  امل��واط��ن��ني  “حتالف  ال��ق��ان��وين حل��زب  ال��و���س��ع  “باإبطال  املجل�س  واأم���ر 
احلرية” وفقا لقرار ق�سائي تله الأمني العام للمجل�س لوي�س لونا اأمام و�سائل 

اإعلم موالية للحكومة.
امل��واط��ن��ني من  “حتالف  ال��ق��ان��وين حل��زب  واملمثل  الرئي�س  ف��اإن  ال��ق��رار  وبح�سب 
وا�سح  انتهاك  “يف  والنيكاراغوية  الأمركية  اجلن�سيتني  يحمل  احلرية”  اأج��ل 

للقانون”. 
وهذه اخلطوة هي الأحدث يف حملة القمع ال�سيا�سي املت�ساعدة يف هذه الدولة يف 

اأمركا الو�سطى التي يتهم مراقبون رئي�سها اأورتيغا مبحاولة منع اأي معار�س من 
الرت�سح يف انتخابات 7 ت�سرين الثاين/نوفمرب.

وقال بلينكن اإن “قرار الرئي�س دانيال اأورتيغا ونائبته روزاريو موريلو يف 6 اآب/
ت�سرين  انتخابات  يف  امل�ساركة  م��ن  حقيقي  معار�سة  ح��زب  اآخ��ر  حظر  اأغ�سط�س 

الثاين/نوفمرب، يوؤكد رغبتهما بالبقاء يف ال�سلطة باأي ثمن«.
على  بالإجماع  وافق  احلاكم  الوطني”  للتحرير  ال�ساندينية  “اجلبهة  كان حزب 
تر�سيح اأورتيغا )75 عاما( لولية رئا�سية رابعة على التوايل، واي�سا على تر�سيح 

زوجته روزاريو موريلو ملن�سب نائب الرئي�س.
وفر�ست الوليات املتحدة يف الأ�سابيع الأخرة قيودا على منح تاأ�سرات الدخول 

للنيكاراغويني املرتبطني باأورتيغا ردا على حملة القمع التي ي�سنها الأخر.

اإجالء الآلف جّراء الفي�سانات بريطانيا توزع 86 مليون جرعة لقاح
يف كوريا ال�سمالية 

حرائق تركيا ت�ستعر على تويرت اأي�سا 

•• لندن-وكاالت

الأم��ري��ك��ي��ة ووكالة  ب��ي��ان��ات جل��ام��ع��ة ج��ون��ز هوبكنز  اأظ��ه��رت 
 86.2 اإجمايل  توزيع  مت  اأن��ه  الأح��د،  اأم�س  للأنباء  بلومربغ 
م��ل��ي��ون ج��رع��ة م��ن ال��ل��ق��اح��ات امل�����س��ادة ل��ف��رو���س ك���ورون���ا يف 

بريطانيا حتى الآن.

وبح�سب البيانات املعلنة اأم�س ُيقدر متو�سط معدل التطعيم يف 
األفاً و560 جرعة يف اليوم الواحد، وبهذا  بريطانيا ب� 178 
املعدل، يتوقع اأن ت�ستغرق البلد �سهرين لتطعيم %75 من 
�سكانها بلقاح من جرعتني. وبداأت حملة التطعيم �سد كورونا 

يف بريطانيا قبل نحو 33 اأ�سبوعاً.
واأفادت البيانات باأن عدد الإ�سابات املوؤكدة بفرو�س كورونا يف 

بريطانيا و�سل اإىل 6.07 مليون حالة، والوفيات 130 األفاً 
و585.

اإ�سابة بالفرو�س يف البلد قبل  اأول حالة  و�سجلت بريطانيا 
عام و 27 اأ�سبوعاً.ي�سار اإىل اأن جرعات اللقاح واأعداد ال�سكان 
الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي 

•• �شيول-اأ ف بتعطيه الدولة، اأي ما اإذا كان من جرعة واحدة اأو جرعتني.

كوريا  يف  غ��زي��رة  اأم��ط��ار  بها  ت�سببت  في�سانات  اأدت 
واإجلء  م��ن��زل  األ���ف  م��ن  اأك���رث  ت�سرر  اإىل  ال�سمالية 
التلفزيون  اأف���اد  م��ا  وف��ق  �سخ�س،  اآلف  خم�سة  نحو 
ال��ر���س��م��ي، ك��م��ا غ��م��رت امل���ي���اه م�����س��اح��ات وا���س��ع��ة من 

الأرا�سي الزراعية.
وياأتي التقرير التلفزيوين مع اعرتاف بيونغ يانغ يف 
حزيران/يونيو باأن البلد تعاين اأزمة غذائية، ولتدق 
املحت�سر  ال���زراع���ي  قطاعها  ح��ي��ال  اخل��ط��ر  ن��اق��و���س 

ومكافحتها لتاأمني حاجاتها الغذائية.
الأغذية  منظمة  ت��وق��ع��ات  اأ����س���ارت  امل��ا���س��ي  وال�����س��ه��ر 
كوريا  اأن  اإىل  امل��ت��ح��دة  ل����لأمم  ال��ت��اب��ع��ة  وال����زراع����ة 
األف   860 بنحو  ال��غ��ذاء  يف  نق�سا  تواجه  ال�سمالية 
طن هذا العام، حمذرة من اأن البلد قد ت�سهد “فرتة 

قحط قا�سية«.
واأظهرت لقطات لقناة “كاي �سي تي يف” التي تديرها 
الدولة منازل وقد و�سلت املياه اىل اأ�سطحها اإ�سافة 

اىل طرق وج�سور مت�سررة.
وقال التقرير اإنه اإ�سافة اىل املنازل والطرق، غمرت 
يف  الزراعية”  الأرا���س��ي  من  الهكتارات  “مئات  املياه 

مقاطعة هامغيونغ اجلنوبية، 
حيث ان��ه��ارت ���س��دود الأن��ه��ار. واأف����ادت وك��ال��ة الأنباء 
الكورية الر�سمية الأحد باأن الزعيم الكوري ال�سمايل 
كيم جونغ اأون “اأ�سدر اأمرا بتقدمي دعم مادي ومايل 
وط��ن��ي ق���وي اإىل م��ق��اط��ع��ة ه��ام��غ��ي��ون��غ اجل��ن��وب��ي��ة يف 

حملتها للتعايف«.
واأ�سارت الوكالة اإىل اأن امل�سوؤولني يف جنوب هامغيونغ 
ناق�سوا خلل اجتماع لهم “تدابر الطوارئ لتحقيق 
ال�ستقرار على وجه ال�سرعة يف حياة النا�س يف املناطق 
الوقاية  اأعمال  ت�سديد  وزيادة  الكارثة،  املت�سررة من 

من الأوبئة يف حالت الطوارئ وتقليل الأ�سرار التي 
تلحق باملحا�سيل«.

ن��ائ��ب رئي�س وك��ال��ة الأر���س��اد اجل��وي��ة التابعة  واأف����اد 
ت�سّبع  اأنه مع  لل�سبكة  نام  يونغ  ري  ال�سمالية  لكوريا 
الرتبة، قد يت�سبب هطول مزيد من الأمطار باأ�سرار 
العا�سر  حتى  غزيرة  اأمطارا  “نتوقع  وق��ال  اإ�سافية. 
من اآب/اغ�سط�س يف مناطق عدة، ترتكز حول منطقة 

ال�ساحل ال�سرقي«.
عن  الر�سمية  �سينمون”  “رودونغ  �سحيفة  ونقلت 
زعيم كوريا ال�سمالية كيم جونغ اأون ال�سبت قوله اإن 
على “كل القطاعات والوحدات” اّتخاذ اإجراءات ملنع 

وقوع “كوارث طبيعية م�سبقا«.
على  اأ�سد  الطبيعية  ال��ك��وارث  وط��اأة  تكون  ما  وغالبا 
كوريا ال�سمالية املعزولة ب�سبب �سعف بنيتها التحتية، 
فيما زادت اإزالة الغابات الأمور �سوءا ما جعلها عر�سة 

للفي�سانات.
الأعا�سر  م���ن  �سل�سلة  ت�سببت  امل��ا���س��ي  وال�����س��ي��ف 
بفي�سانات  ال�سمالية  ك��وري��ا  ���س��رب��ت  ال��ت��ي  امل���داري���ة 

دمرت الأرا�سي الزراعية واآلف املنازل.
ح�سا�سية  من  املا�سي  حزيران/يونيو  يف  كيم  وح��ذر 
التي  الأ����س���رار  ب�سبب  ال��غ��ذائ��ي��ة  الإم�������دادات  و���س��ع 
لتقليل  خطوات  اتخاذ  اىل  داعيا  العوا�سف،  خلفتها 

تاأثر الكوارث الطبيعية.
من  للوقاية  ذاتية  عزلة  يف  ال�سمالية  كوريا  وتعي�س 
اأدى اىل تباطوؤ احلركة التجارية  جائحة كوفيد، ما 
مع ال�سني التي تعد ال�سريان احليوي للبلد اىل حد 

كبر.
و�سبق اأن �سهدت كوريا ال�سمالية جماعة يف ت�سعينات 
الأ�سخا�س  اآلف  مئات  وف��اة  اإىل  اأدت  املا�سي  القرن 
بعدما حرمها �سقوط الحتاد ال�سوفياتي من الدعم 

الذي كانت حتتاجه ب�سدة.

•• ا�شطنبول-اأ ف ب

م��ع ات�����س��اع رق��ع��ة اأك���رب ح��رائ��ق غ��اب��ات يف ت��اري��خ تركيا 
و�سم  تويرت عرب  اجل��دل كذلك على  ي�ستعر  احل��دي��ث، 

#�ساعدوا-تركيا، بني نقا�سات و�سبهات بالتلعب.
الو�سم اجلديد  هذا  العامة حتقيقا يف  النيابة  وفتحت 
املنق�سم، حيث  البلد  ه��ذا  اأ�سعل ج��دل جديدا يف  ال��ذي 
ميكن لأدنى حدث اأن يثر موؤيدي الرئي�س رجب طيب 

اردوغان ومعار�سيه.
واأثار الو�سم ا�ستياء الرئي�س الرتكي الذي يواجه واحدة 
من اأكرب اأزماته منذ توليه ال�سلطة قبل 18 عاما لكون 

بلده قد تطلب امل�ساعدة.
وو���س��ف اردوغ�����ان ال��ت��غ��ري��دات امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��و���س��م على 
اأنها “ترهيب عرب اأكاذيب منت�سرة من اأمركا واأوروبا 
ذلك،  “للرد على  اأن��ه  معتربا  اأخ��رى معينة”،  واأماكن 

هناك �سيء واحد فقط ميكن قوله: تركيا قوية«.

يف الوقت نف�سه، اأ�سار مكتب املدعي العام اإىل اأنه �سيفتح 
اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��غ��ري��دات  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  لتحديد  حتقيقا 
واإهانة احلكومة  ال�سكان  “اإثارة قلق وخوف وهلع بني 
بتغرمي  ل��لع��لم  الناظمة  الهيئة  ال��رتك��ي��ة«.وه��ددت 
احلية  ال�سور  بث  توا�سل  التي  التلفزيونية  املحطات 

للحرائق ون�سر مقالت “تثر خوف ال�سكان وقلقهم«.
وام��ت��ث��ل��ت غ��ال��ب��ي��ة ال��ق��ن��وات ل��ل��ت��ع��ل��ي��م��ات، م���ا ق��ل��ل من 
اأ�سخا�س  ثمانية  بحياة  اأودت  التي  للحرائق  تغطيتها 
امتداد  على  الغابات  م��ن  �سا�سعة  م�ساحات  على  واأت���ت 
ال�����س��اح��ل.ت��ع��ر���س��ت احل��ك��وم��ة لن��ت��ق��ادات ع��ن��دم��ا تبني 
ورف�سها  عاملة  مائية  ق��اذف��ة  متلك  تعد  مل  تركيا  اأن 
امل�ساعدة اخل��ارج��ي��ة، مب��ا يف ذلك  العديد م��ن ع��رو���س 

عر�س اليونان، اخل�سم الإقليمي.
بدا ت�سرف اردوغان الذي و�سل اإىل ال�سلطة من خلل 
اليوم،  معار�سوه  به  يتهمه  ال��ذي  الف�ساد  �سد  حملته 

منف�سل عن الواقع.

•• كين�شا�شا-اأ ف ب

ت��ب��ددت الآم�����ال ال��ت��ي اأث���اره���ا اإع���لن 
اإقليمي  يف  امل�������س���ّددة  ال���ط���وارئ  ح���ال 
�سمال كيفو واإيتوري قبل ثلثة اأ�سهر 
ب�سبب عجز اجلي�س على ك�سر دوامة 
الكونغو  ���س��رق ج��م��ه��وري��ة  امل��ج��ازر يف 

الدميوقراطية.
ت�سي�سيكيدي  فيليك�س  الرئي�س  وجل��اأ 
م��ط��ل��ع اأي����ار م��اي��و اإىل ه���ذا الإج����راء 
ال����س���ت���ث���ن���ائ���ي، الأك���������رث �����س����دة بني 
التدابر املن�سو�س عليها يف الد�ستور 
يف  خطر  و�سع  ملواجهة  الكونغويل، 

ظل انعدام ال�ستقرار يف البلد.
لكن بعد م�سي اأكرث من ت�سعني يوما، 
يقول اخلبر ال�سيا�سي ني�س موغندا 
الأ�ستاذ اجلامعي يف �سمال كيفو “مل 
باأي  القيام  يتم  ومل  �سيء  اأي  يتغر 

�سيء!«.
يوناما  م����ات����وف����ايل  ب���روم���ي�������س  اأم������ا 
املنتخب  الإق��ل��ي��م  جمل�س  يف  الع�سو 
“م�سكلة  اأن  ف����راأى  ك��ي��ف��و،  ���س��م��ال  يف 
العديد )القوات( مطروحة والو�سائل 
اللوج�ستي  واجل������ان������ب  حم����������دودة 
اأج��راه خرباء  تعداد  ك�سف  �سعيف”. 
املوجودين  لكيفو”  الأمني  “املقيا�س 
�سرق  يف  ال���واق���ع���ني  الإق���ل���ي���م���ني  يف 
و�سمال  ال���دمي���وق���راط���ي���ة  ال��ك��ون��غ��و 
اخلام�س  يف  نتائجه  ون�سرت  �سرقها 

املجموعات  اأن  اأغ�����س��ط�����س،  اآب  م���ن 
يف  م���دن���ي���ا   485 “قتلت  امل�����س��ل��ح��ة 
ال�ساد�س  منذ  كيفو”  و�سمال  اإيتوري 

من اأيار مايو.
الدميوقراطية  ال�����ق�����وات  اأن  ك���م���ا 
الأوغندية  التمرد  حركة  املتحالفة، 
ت��ن��ظ��ي��م الدولة  ي��ق��ول  ال��ت��ي  امل��ن�����س��اأ، 
و�سط  يف  ف���رع���ه  اإن����ه����ا  الإ����س���لم���ي���ة 
مقتل  عن  وحدها  م�سوؤولة  اإفريقيا، 

254 مدنيا، ح�سب التعداد نف�سه.
�سيما  ول  الأخ�����رى  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات  اأم����ا 
امل���ت���م���ردون ال��ه��وت��و ال���روان���دي���ون يف 

لتحرير  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  “القوات 
�سقوط  ع��ن  م�سوؤولة  فهي  رواندا”، 

231 قتيل.
ويف الأ�سهر الثلثة التي �سبقت، وثق 
�سقوط  لكيفو”  الأم���ن���ي  “املقيا�س 
من  الأول  م��ن  مدنيا  قتيل   464“
اخل���ام�������س من  اإىل  ف���رباي���ر  ���س��ب��اط 
خمتلف  ب���اأي���دي   2021 م��اي��و  اأي�����ار 
الإقليمني.  يف  امل�سلحة”  املجموعات 
وق���ت���ل���ت ال�����ق�����وات ال���دمي���وق���راط���ي���ة 

املتحالفة وحدها “225 �سخ�سا«.
 121 اأعلن اجلي�س مقتل  املقابل،  يف 

ال����ق����وات  32 م����ن  ب��ي��ن��ه��م  م�����س��ل��ح��ا 
فر�س  منذ  املتحالفة  الدميوقراطية 
حال الطوارئ امل�سددة يف اإيتوري، فيما 
 31 بينهم  بيني  يف  م�سلحا   39 قتل 
من القوات الدميوقراطية املتحالفة.
وطلبت اجلمعية الوطنية التي مّددت 
الطوارئ  ح��ال  اخلام�سة  للمرة  للتو 
والأمن”  “الدفاع  امل�سددة، من جلنة 
تقييم نقاط ال�سعف ونقاط القوة يف 
هذا الإجراء. وقال باتريك مونديكي 
اأج���ل  م���ن  “معا  ح����زب  يف  ال���ق���ي���ادي 
كاتانغا  حاكم  بزعامة  اجلمهورية” 

ك��ات��وم��ب��ي يف غوما  م���وي���ز  ال�����س��اب��ق 
“اإنه  ا���س��ت��ي��اءه  م��ب��دي��ا  ك��ي��ف��و،  ب�سمال 
ما  اإىل  جت��دي��ده  يتم  األ  ينبغي  ف�سل 
ل نهاية«.كما اعتربت ما�سيكا �سلمة 
الطالبة البالغة 25 عاما يف بيني اأن 
ذريع.  ف�سل  امل�سددة  ال��ط��وارئ  “حال 
واخلاطفون  ي��ت��وا���س��ل،  ال��ن��ا���س  ق��ت��ل 
القب�س  ين�سطون كما من قبل بدون 

عليهم. الو�سع يزداد خطورة«.
تدهور.  “الو�سع  اأن  موغندا  واأو�سح 
ق��ب��ل ح����ال ال����ط����وارئ امل�������س���ددة، كان 
بالإمكان اخلروج من بيني والو�سول 
ال����ط����وارئ  ب���ون���ي���ا. خ�����لل ح�����ال  اإىل 
غاية  بالرحلة يف  القيام  بات  امل�سددة، 
ات�سعت.  امل���ج���ازر  ودائ�����رة  اخل���ط���ورة. 
املهاجمون باتوا اأكرث ن�ساطا كذلك يف 

اإيتوري اإىل �سمال بيني«.
ل  الإج�����راء.  ه��ذا  “ليعّلقوا  واأ���س��اف 
ميكن اإعلن حال الطوارئ امل�سددة مع 
جي�س خمرتق، جي�س غر من�سبط، 
وجبات  يختل�سون  �سباط  فيه  جي�س 

ورواتب الع�سكريني على اجلبهة«.
حواىل  الع�سكري  ال��ق�����س��اء  وي��لح��ق 
باختل�س  لتهامهم  �سابطا  ع�سرين 
اأم�������وال خم�����س�����س��ة حل����ال ال���ط���وارئ 
امل�����������س�����ددة. وخ�������س�������س���ت احل���ك���وم���ة 
الكونغولية ع�سرات مليني الدولرات 
وفق  الإق��ل��ي��م��ني،  يف  بعمليات  للقيام 

ع�سكري رفيع الرتبة.

الكونغو  يف  �سيئا  تغري  مل  الطوارئ  من  اأ�سهر   3

الآلف يفرون من جزيرة اإيفيا 
اليونانية بفعل احلرائق 

•• ب�شاروبويل-رويرتز

مع  اليونانية  اإيفيا  بجزيرة  منازلهم  م��ن  اآلف  ف��ر 
لليوم  ال�سيطرة عليها  الغابات وتعذر  احتدام حرائق 

ال�ساد�س على التوايل  اأم�س الأحد،
 يف حني ا�ستعدت العّبارات ملزيد من عمليات الإجلء 

بعد نقل كثرين اإىل مناطق اآمنة بحرا.
ال�سواحي  تهدد  كانت  التي  احلرائق  حدة  وتراجعت 
اإىل حد ما. لكن  الأي��ام الأخ��رة  ال�سمالية لأثينا يف 
ال�سرق من  اإىل  تقع  اإيفيا وهي جزيرة كبرة  حريق 

العا�سمة �سرعان ما انت�سر يف عدة جهات. 
الأف��دن��ة يف  ال��ن��ران على ع�سرات الآلف م��ن  واأت���ت 
ال�سلطات  اأج��رب  مما  ال�سمايل،  القطاع  عرب  الغابات 

على اأخلء ع�سرات القرى.
وا�ستعلت حرائق الغابات يف اأجزاء كثرة من اليونان 
 30 اأ�سواأ موجة ح��ارة منذ نحو  تواجه فيه  يف وقت 

عاما. 
واأت���ت ال��ن��ران على اأرا���س��ي غ��اب��ات ودم���رت ع�سرات 

املنازل وموؤ�س�سات الأعمال يف جميع اأنحاء اليونان.
يف  للم�ساعدة  اجلي�س  م��ن  ق���وات  ال�سلطات  ون�سرت 

مكافحة احلرائق.
ب��ي��ن��ه��ا ف��رن�����س��ا وم�سر  اأر����س���ل���ت ع����دة دول م���ن   ك��م��ا 

و�سوي�سرا واإ�سبانيا م�ساعدات منها طائرات اإطفاء.
وقالت ال�سلطات اإن اأكرث من 570 من رجال الإطفاء 

يكافحون النران يف اإيفيا.
األفي  من  اأك��رث  باإجلء  ال�سوحل  خفر  ق��وات  وقامت 
اأج����زاء  م��ن  امل�����س��ن��ني  م��ن  ك��ب��ر  ع���دد  بينهم  �سخ�س 
عمليات  الثلثاء يف  ي��وم  منذ  اجل��زي��رة  خمتلفة من 
اإنقاذ بحرية �سعبة مع حتول �سماء الليل اإىل اللون 

الأحمر ب�سبب األ�سنة اللهب.
وقال حاكم منطقة و�سط اليونان فاني�س �سبانو�س اإن 
على  “�سعبا للغاية”  الو�سع يف �سمال اجلزيرة كان 

مدار ما يقرب من اأ�سبوع.
وجرى احتواء حريق على �سفوح جبل بارنيثا �سمايل 
ي��زال هناك  اأن��ه ل  تعني  الظروف اجلوية  لكن  اأثينا 

خطر كبر من احتمال اندلعه مرة اأخرى.
وخلل الليلة قبل املا�سية اندفعت األ�سنة اللهب بفعل 
قوة الرياح اإىل بلدة ثراكوماكدوني�س حيث احرتقت 

منازل.
 وطلبت ال�سلطات من ال�سكان اإخلء املكان.

حكومة اأردوغان تدفع ثمن 
عقود من التدمري البيئي

•• اأنقرة-وكاالت

تزحف نران احلرائق يف تركيا �سوب التلل وتتفرق وتتوزع، بدفع من الرياح، 
وتتجه نزوًل اإىل ال�ساحل. ويف بع�س الأماكن، يق�سد ال�سكان اليائ�سون البحر، 
ليملوؤوا اأوان بل�ستيكية باملياه ويعودوا لي�سبوها على النران التي تقرتب من 

منازلهم، بينما يفر البع�س الآخر للنجاة باأرواحهم.
الرتكي،  ال�ساحل  جنة  من  وا�سعة  م�ساحات  اأن  يتبني  الدخان،  ينجلي  ووق��ت 

الذي كانت تغطيه غابات ال�سنوبر واأ�سجار الزيتون، �سارت رماداً.
ال�سواحل  يف  احل��رائ��ق  نتيجة  م�سرعهم  الأق���ل  على  اأ�سخا�س  ثمانية  ولقي 
اجلنوبية والغربية بحلول نهاية يوليو )متوز(، بعد م�ستويات غر م�سبوقة 
اآخ���رون، بينهم �سياح من  اآلف  ق��ا���ٍس. واأج��ل��ي  م��ن احل���رارة املرتفعة وج��ف��اف 
املنتجعات ال�ساحلية، وركب بع�سهم الزوارق للهرب. واحرتق نحو 160 األف 
هكتار من الغابات يف تركيا هذه ال�سنة، وفق اجلهاز الأوروبي للمعلومات عن 
حرائق الغابات، اأي اأربعة اأ�سعاف املعدل بني 2008 و2020. كما اأن حرائق 

الغابات ا�ستعرت يف مناطق اأخرى من املنطقة هذه ال�سنة.
كانت  احل��رائ��ق  بع�س  اأن  )اآب(  اأغ�سط�س  اأوائ���ل  يف  اأردوغ����ان  حكومة  واأعلنت 
املنطقة م�ستعلة.  اأج��زاء من  بقيت  اأغ�سط�س،   5 ال�سيطرة. لكن بحلول  حتت 
ويف ميل�س على �ساحل بحر اإيجه، امتدت النران اإىل حمطة حرارية. وقال 
م�سوؤولون اإنهم اأزالوا املواد املتفجرة من املحطة واأفرغوا �سهاريج الهيدروجني.

وتقول جملة “اإيكونومي�ست” اإن احلكومة التي باغتتها الكارثة، ت�سعر اأي�ساً 
بلهيب احلرائق. ففي الوقت الذي نا�سد روؤ�ساء البلديات املحلية امل�ساعدة، اأقر 
وزراء باأنهم ل ميلكون قاذفات للمياه �ساحلة للعمل، وجل��اأوا يف وقت متاأخر 
باإطفاء  املتخ�س�سة  الطائرات  عن  امل�سوؤولة  الوكالة  رئي�س  واأقر  للمروحيات. 
النهاية، وافقت  اأزم���ة احل��رائ��ق. ويف  اإىل عر�س يف ذروة  ب��اأن��ه ذه��ب  احل��رائ��ق، 
تركيا على عرو�س بامل�ساعدة من رو�سيا واأذربيجان والحتاد الأوروبي. وتدفق 
املجهزة  ال�سرطة  �سيارات  وكذلك  البلد  اأنحاء  اأطفاء من  ورج��ال  متطوعون 
بخراطيم املياه التي كانت ت�ستخدم يف مواجهة املتظاهرين. و�سعر ال�سكان باأن 
احلكومة قد تركتهم مل�سرهم. وبهدف تهدئة الغ�سب، اتهمت اأجهزة الرقابة 
“اخلوف  باإ�ساعة  التلفزيونية  املحطات  بع�س  الرتكية،  الإع��لم  و�سائل  على 

والقلق” يف ما يتعلق باحلرائق وتوعدتهم “باأق�سى العقوبات«.
وبدا اأردوغان مغلوباً على اأمره حيال الأزمات التي ت�سرب بلده. ويف 31 يوليو 
)متوز( زار مرمري�س التي اجتاحتها النران. و�سد موكبه حركة املرور بينما 
كان يرمي باأكيا�س �ساي من البا�س الذي ي�ستقله لل�سكان املحليني. وبعد اأيام، 
تعهد اأن تعيد احلكومة بناء الأملك املدمرة وتغطية بدلت الإيجار لل�سكان 
الذين تهجروا.وحت�سد تركيا تاأثرات عقود من التدمر البيئي املرتافق مع 
من  �سميكة  �سفائح  انت�سرت  ال�سيف  هذا  من  �سابق  وقت  ويف  مناخي.  تغير 
فوق بحر مرمرة، اإىل  “خماط البحر”  ال�سمغ البحري املعروف اأكرث با�سم 
اجلنوب من ا�سطنبول، نتيجة ارتفاع درجات احلرارة. وت�سبب اجلفاف احلاد 
الطيور يف بحرة ماحلة  اآلف  ال��زراع��ات، مب��وت  اأج��ل ري  املياه من  وحتويل 
باأنطاليا. ويف كل عام تنح�سر الغابات التي متتد على �سواحل البلد، مل�سلحة 
ت�سييد منتجعات وفنادق. ووعد وزراء اأردوغان باإبعاد امل�ستثمرين عن امل�ساحات 
التي اأتت عليها النران هذا ال�سيف. وحتى لو حافظ هوؤلء على وعدهم، فاإن 

احلرائق، اأثبتت كم بات �سعباً الناأي عن التغيرات املناخية.   
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الكونية  القيم  اأن�سار  ناحية،  فمن 
املرجح دائًما اأن يدعوا احتكار العقل 
وال���ت���ق���دم، ورف�������س ك���ل ���س��يء يبدو 
خ�سو�سية  قيم  م��ن  ينبع  اأن���ه  لهم 
والهمجية،  ال����ه����راء،  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز 
لقد  وال���لع���ق���لن���ي���ة.  وال���ع���ب���ث���ي���ة، 
اأ�سكاًل خمتلفة  اتخذت النحرافات 
ال�سيوعية  ف��اإن  وه��ك��ذا،  التاريخ.  يف 
احل���ق���ي���ق���ي���ة، وخ���ا����س���ة يف الحت�����اد 
اأن�����ه�����ا علم  ال�������س���وف���ي���ات���ي، زع����م����ت 
لي�سينكو،  اأن  -ل��درج��ة  -بروليتاري 
ال��زراع��ة نحو  اخ��ذ  يف عهد �ستالني، 
الإخفاقات. علوة على  العديد من 
ب�سكل  نف�سه  ال�ستعمار  ق��دم  ذل���ك، 
التجربة  الأقل يف  فيه مبالغة، على 
وم���رادف  ت��ق��دم  ك��ع��ام��ل  الفرن�سية، 
ل���دخ���ول ال�����س��ع��وب امل�����س��ت��ع��َم��رة اإىل 

احلداثة.
يكون  ما  غالًبا  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن 
الكونية  ال��ق��ي��م  م���ع  ال��ت��م��اه��ي  ع���دم 
م����رادًف����ا ل���لن���غ���لق، وال����دع����وة اإىل 
يفر�س  ودي��������ن،  واأم���������ة،  جم���ت���م���ع، 
ت��ب��ع��ي��ة غ����ر م�������س���روط���ة، واأمن������اط 
خمتلفة للقطيعة -احلرب، والعنف 
العن�سري  وال���رف�������س  اجل���م���اع���ي، 

وكراهية الأجانب، اإلخ.
اإىل  الأوىل  احل���داث���ة  و���س��ل��ت  ل��ق��د 
ثم  املجيدة،  الثلثينات  مع  ذروتها 
ح��دث��ت اأزم����ة ك���ربى، ات��خ��ذت �سكل 

الف�سل املت�سارع بني ال�ّسجّلني.

رف�س الكونية
الكونية  اإىل  ُينظر  ك��ان  ناحية،  من 
متعجرفة  اأنها  على  متزايد  وب�سكل 
ومهيمنة وتنفي ذاتية اأو هوية جميع 
الن�ساء،  واجل��م��اع��ات:  النا�س  اأن���واع 
وغ���ر ال��غ��رب��ي��ني، والأق���ل���ي���ات، وما 
الرف�س  عملية  وام��ت��دت  ذل��ك.  اإىل 
ن�سف قرن، واليوم ينتج عنها اأ�سكال 
متطرفة ومكثفة تظهرها جتاوزات 
املناه�سة   2021 ���س��ي��ف  ت��ع��ب��ئ��ة 
للقاح، واملناه�سة لل�سهادة ال�سحية، 
للذين  بالن�سبة  ملاكرون.  واملناه�سة 
ال�سلطة  ي�����س��وه��ون  اأو  ي��ت��ظ��اه��رون 
تنطلق  الجتماعية،  ال�سبكات  على 
ماكرون  اإمي���ان���وي���ل  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
التع�سفي  ال�ستيلء  م��ن  ال�سحية 
والطب  والعقل  احل��ري��ة  فكرة  على 
والعلوم من قبل القوى القت�سادية 
اخلطب،  ب��ع�����س  -ويف  وال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
امل��غ��الة هنا  اليهود. وجت��د  من قبل 
ف�������س���اء، م���ع اإ�����س����ارات ف��اح�����س��ة اإىل 
ال�سفراء  النجمة  وارت���داء  املقاومة 

اأو الف�سل العن�سري.
ف���اإن ه���ذه القطيعة مع  ذل���ك،  وم���ع 
الدخول  عن  تك�سف  الكونية  القيم 
ي��ط��رح الحتجاج  ث��ان��ي��ة.  يف ح��داث��ة 
م����و�����س����وع����ات ج������دي������دة، اجل�������س���د، 
والذاتية  اجل�������س���دي���ة،  وال�������س���لم���ة 
ال�����س��خ�����س��ي��ة، وي���ط���ال���ب ب����اأخ����لق، 
ل��ي�����س��ت اج���ت���م���اع���ي���ة ب���ق���در م����ا هي 
اأنانًيا  م��ف��ه��وًم��ا،  وي������رّوج  ث��ق��اف��ي��ة، 
بالتاأكيد، للحرية، قريًبا من مفهوم 
ال���ل���ي���ربت���اري���ني الأم���ري���ك���ي���ني. اإن���ه 
ي�سهد على ا�ستنفاد احلداثة الأوىل 
بدًء  الحتجاجية،  حركاتها  وق��درة 
العمالية،  ب���احل���رك���ة  الأم���������س  م���ن 
التنوير،  التعبر عن وجه من  على 
والتفاو�س  ال��ن��ق��ا���س  ع��ل��ى  م��ن��ف��ت��ح 
واحلياة الدميقراطية، وجانب اآخر، 
غام�س، يتفاوت من�سوب الراديكالية 

فيه.
ل ترتبط احلركة املناه�سة للتطعيم 
باأي  ال�سحية  لل�سهادة  واملناه�سة 
واج���ه���ة ت��ن��وي��ري��ة، ف��ه��ي ب��ع��ي��دة كل 
البعد عنها. مع انها، يف النتقال اإىل 

احلداثة الثانية، قد ظهرت قبلها.

للحركات  الــتــنــويــري  ــه  ــوج ال
ــة  ــي ــاف ــق ــث الجـــتـــمـــاعـــيـــة وال

اجلديدة
ال�سبعينات،  ف��رن�����س��ا  يف  ال���واق���ع،  يف 

التحليل.  ي�ستنفد  ل  اأع��له  ورد  ما 
القدمية  اخل��ل��ف��ي��ة  ح���ارب���ت  ل��ط��امل��ا 
ال��ق��ي��م ال��ك��ون��ي��ة ب��ا���س��م ال��ت��ق��ال��ي��د اأو 
اأو  املتطرفة  القومية  اأو  امل�سيحية 
الثقافة  يف  بعمق  املتجذرة  ال��ع��ادات 
هناك  وب�����ال�����ت�����ايل،  ال���ف���رن�������س���ي���ة؛ 
اللجوء  من  لها  ح�سر  ل  جمموعة 
اإىل ال�سحر، اأو ال�سعوذة والتعويذات، 

اأو اإىل الأدوية غر التقليدية.
والآن ما العمل؟

مثل  لتحليل  مي��ك��ن  م���دى  اأي  اإىل 
الذي نقرتحه اأن يلقي �سوًء مفيًدا 
وبالتايل  ال�����ط�����وارئ،  م���واج���ه���ة  يف 

العمل يف املجال ال�سحي؟
الأوىل هي  ه��ن��ا.  ت�����ربزان  ن��ق��ط��ت��ان 
امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ت�����س��ارع��ت م��ن خلل 
حتليلها  مت  ال��ت��ي  التفكك  عمليات 
ا  اأي�سً ولكن  العقل،  رف�س  اإن  انفا. 
التي  الفئات  وا�ستخدام  النعكا�س، 
حتاكيها مدين كثًرا لغياب العلقات 
الأعمال  الفاعلني يف  احلقيقية بني 
وما  والطب،  والقت�ساد  وال�سيا�سة 
اإىل ذل���ك، م��ن ن��اح��ي��ة، وم��ن ناحية 
�سينحرفون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  اأخ����رى 
وال�ستماع  ال���ت���ب���ادل،  ع����دم  ب�����س��ب��ب 
اإل��ي��ه��م، واح��رتام��ه��م. م��ن املحتمل 
�سلبة  ن�����واة  ت�����س��ك��ل��ت  ق���د  ت���ك���ون  اأن 
وقطاعية  ل���لخ���ت���زال،  ق��اب��ل��ة  غ���ر 
طائفية، ي�سعب مواجهتها. لكن كل 
موجودين،  لي�سوا  ينحرفون  الذين 
اأي �سيء  اأو ترويج  ابتكار  فمن املهم 
ميكنه اإعادة ت�سكيل اأ�سكال ملمو�سة 
احرتام  م��ع  وال��ت��ب��ادل،  النقا�س  م��ن 
اأي  اأو  تنحية،  اأي  وجتنب  اجلميع، 
يعودوا  مل  ل��ل��ذي��ن  بالن�سبة  و���س��م 
ي������روا اأن���ف�������س���ه���م ب�����س��ك��ل ع���ف���وي يف 
خطاب النخب. عودة الثقة ت�ستدعي 

�سيا�سات العرتاف والحرتام.
ال��ث��ان��ي��ة ه���ي ق���ب���ول مبداأ  ال��ن��ق��ط��ة 
ال�����س��راع. اإن ع��دم رف�����س م��ن يفكر 
ل  م��ع��ن��ى  دون  م��ن  �سيء”  “ب�سكل 
مبعاين  مرتبطة  مواقفهم  يكفي: 
اج��ت��م��اع��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة و���س��ي��ا���س��ي��ة، ل 
يتم  ان  ب���ل  اأن حت����ل،  ك��ل��ه��ا  ت��ن��ت��ظ��ر 
ال��ت��ع��اط��ي م��ع��ه��ا. م��ن وج��ه��ة النظر 
“الهيئات  على  اللتفاف  ف��اإن  ه��ذه، 
ل�سيا�سة  ال��ن��م��وذج��ي��ة  الو�سيطة” 
اإمي���ان���وي���ل م����اك����رون ي��ت��ع��ار���س مع 
اإىل احلد  الأم��د يهدف  عمل طويل 
اللعقلنية  امل��ن��اق�����س��ة  خ���لل  م��ن 
احتجاجا  وال���ع���ن���ف  وال����ت����ج����اوزات 
الذي  ال�سحية  ال�سرتاتيجية  على 
وخطورة  ال���س��ت��ع��ج��ال  ي�����س��ت��دع��ي��ه 
مزيد  اإىل  ب��ح��اج��ة  ن��ح��ن  امل���وق���ف. 
م����ن ال���دمي���ق���راط���ي���ة، وامل����زي����د من 
اجل�سم  يق�ّسم  ملا  ال�سيا�سية  املعاجلة 
ال����ذي يتطلب  الج��ت��م��اع��ي، الأم����ر 
ال���وج���ود امل�����س��ت��ق��ل ل��ل��و���س��اط��ات، ول 
�سيما من خلل اإعادة �سحر التمثيل 

ال�سيا�سي.
احلقيقية،  ال��ع��لق��ات  اإىل  ال���ع���ودة 
للنزاعات:  الدميقراطية  امل��ع��اجل��ة 
ك��ل��م��ا مت ق���ب���ول ه����ذه امل��ط��ال��ب من 
اأولئك الذين ي�سغلون منا�سب  قبل 
ال�����س��ل��ط��ة وال����ن����ف����وذ، ك��ل��م��ا وج����دت 
باحلركات  اخل��ا���س��ة  الديناميكيات 
يف  اجلديدة  والثقافية  الجتماعية 
واجهتها امل�سيئة فر�س عمل. �سوف 
لذا  الكونية.  القيم  رف�س  يرتاجع 
الثانية لن تخلو من  ف��اإن احل��داث��ة 
متاًما.  العك�س  على  بل  ال�سراعات، 

لكنها �ستعرف كيف تتعامل معها.
--------------------------

ــاذ  ــت ــس ــاع والأ� ــم ــت ـــامل الج * ع
يف  العليا  الــدرا�ــســات  مدر�سة  يف 
كتاب  موؤلف  الجتماعية,  العلوم 
مقاتلة”  دميقراطية  اأجــل  “من 
ــــر لفــــــون(, و  ــورات روب ــس ــ� ــن )م
واجلمهورية”  وامل�سلمون  “اليهود 
)مع فهراد خ�سروخافار, من�سورات 
و”الال�سامية  ـــــون(  لف روبــــر 

لل�سباب” )من�سورات �سوي(.

التحقق من ال�سهادة ال�سحية يف مطعم مظاهرة �سد ال�سهادة ال�سحية يف باري�س القطيعة بني ال�سارع والنخب

احتجاجات ثلثية البعاد�سيا�سيون قوميون �سياديون يقودون املوكب

ظ��ه��رت اخل��لف��ات، وق��دم��ت نف�سها 
م��ن م��ن��ظ��وره��ا ال��ت��ن��وي��ري، ح��ت��ى لو 
كانت يف بع�س الأحيان تاأخذ م�سافة 

من القيم الكونية.
البيئية  احل���رك���ة  ف�����اإن  ذل�����ك،  وم����ع 
ع��ل��ي��ه��ا منطق  ي��ه��ي��م��ن  ال��ن��ا���س��ئ��ة ل 
ينطبق  وه���ذا  اخل��ال�����س��ة.  القطيعة 
اأول���ئ���ك ال��ذي��ن يقررون  ح��ت��ى ع��ل��ى 
امل���دي���ن���ة خل���و����س جتربة  م�����غ�����ادرة 
والأك������رث  ال���ط���ب���ي���ع���ة،  اإىل  ال����ع����ودة 
ت�سميماً منهم، ميلكون القدرة على 
اقت�ساد  يف  اأع��م��ال  رواد  ي��ك��ون��وا  اأن 
وتنتقد  بتجديده.  يقومون  حديث 
احلركة املناه�سة للطاقة النووية يف 
�سميمها عدم وجود دميقراطية يف 
الطاقة  بربنامج  املتعلقة  ال��ق��رارات 
الذي  الطب،  يف  الطعن  النووية.اإن 
على  ي��ق��وم  ال�سياق،  نف�س  يف  ير�سم 
املري�س  ت��ع��دي��ل ع��لق��ة  ال��رغ��ب��ة يف 
بالطبيب، ولي�س القطيعة معه، وهو 
الأدوية  “دليل  يت�سح من جن��اح  ما 
ب���رادال،  للطبيب  �سيوًعا”  الأك���رث 
�سوي(:  )م��ن�����س��ورات   1974 ع���ام 
وهالة  الآن،  علم  على  قارئه  اأ�سبح 
اأن  عليه  وب��ات  املحك،  على  الطبيب 
انتقادات  على  وي��رد  وي�سرح،  ح  يو�سّ
حم��ت��م��ل��ة، وب�����س��ك��ل ع����ام، ي��ت��م قبول 
الطب  ومهنة  املري�س،  نظر  وجهة 
م���دع���وة ل��ل��ع��ن��اي��ة ب����ه، ول��ي�����س فقط 
ب��امل��ر���س. ل��ق��د اأ���س��ب��ح م��و���س��وًع��ا ل 
يحتج على الطب، بل على تنظيمه. 
مر�سى  مي����ار�����س  ع���ن���دم���ا  وه����ك����ذا، 
الإيدز �سغًطا �سديًدا على املختربات 
للرتخي�س للأدوية �سد الوباء بينما 
مل تكتمل جميع مراحل التحقق من 
�سحتها من قبل ال�سلطات ال�سحية، 
حد  يف  البحث  يرف�سون  ل  ف��اإن��ه��م 
ذاته، بل يريدون الو�سول اإىل ثماره 
العلوم  يف  ال��ث��ق��ة  وت���ظ���ل  ب�����س��رع��ة. 
والطب كبرة، فهي بب�ساطة قائمة، 

اأو تطلب علقات اأخرى.
الأمور  على  ال�سيء  نف�س  وينطبق 
الأه��م��ي��ة هنا يف  تكمن  ال��ت��اري��خ��ي��ة. 
ظ��ه��ور ال���ذاك���رة، ب��دء م��ن النهو�س 
ال������ي������ه������ودي، ث������م الأرم�������ي�������ن�������ي، يف 
على  ت��اأث��ر  لها  وال��ت��ي  ال�سبعينات، 
انها  التحول.  اإىل  وق��ادت��ه  ال��ت��اري��خ، 
مل تكن معادية للتاريخ، واإمنا تنتقد 
التاأريخ الذي غالًبا ما يكون �سردية 
“قومية  غطر�سة  حبي�سة  وط��ن��ي��ة 

ه���ذه ال�����س��ف��ة. وت��ت��م امل�����س��ادق��ة على 
من  ال���ذات���ي  التن�سيب  ه���ذا  ���س��ح��ة 
الذين  الإن��رتن��ت  م�ستخدمي  قبل 
واملعرفة  الأف��ك��ار  نف�س  يتقا�سمون 
ال��زائ��ف��ة ع��ن قناعة، وال��ذي��ن ميكن 
اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  كثرين،  يكونوا  اأن 
زيادة العرتاف ب� “الأقران” الذين 
حتى  اأو  ب�سدق  ي�سّمى  ما  ي�سّرعون 

علمية ما يعّمم.
اأو  التيار،  ي�سقط يف  ال��ذي  لكن من 
اأن  يجب  ه��ك��ذا؟  ي�سقط  اأن  يحتمل 
الأوىل،  احل��داث��ة  اأوج  اإىل  هنا  نعود 
املجيدة،  الثلثينات  اإىل  وب��ال��ت��ايل 
الأوىل  خ�سائ�سها.  من  اثنني  واإىل 
اأن���ه���م���ا ح��م��ل ل��ل��ج��م��ي��ع ولكل  ه���ي 
بعامل  الوعد  ولأولده،  لنف�سه  فرد، 
وحركية  م�سرق،  وم�ستقبل  اأف�سل، 
انتابهم  لحقا،  والذين،  ت�ساعدية. 
هذا  اأن  ل،  اأم  ي�سنده  م��ا  ل��ه  �سعور، 
يتم  مل  اأن���ه  اأو  ي�سملهم،  مل  ال��وع��د 
ي��ك��ن كذلك،  اأن���ه مل  اأو  ب���ه،  ال���وف���اء 
ال��ن��خ��ب، تعيد  اأن  ي��ع��ت��ق��دون  ف��ان��ه��م 
اإنتاج نف�سها بخطاب يت�سمن وعودا 
خ��ط��ب يف  ت��ب��ق��ى،  وف��ي��م��ا  ل�ساحلها، 

قطيعة مع الواقع.
يف  وغ�سب،  وحنق  وا�ستياء  اإح��ب��اط 
باخلداع  و���س��ع��ور  الأح����ي����ان،  ب��ع�����س 
وب��ع��دم الع���رتاف اأو الح����رتام، قد 
ويقني  حم���م���وم،  ف�����س��ول  اإىل  اأدى 
النف�س،  اإع���������لم  ع���ل���ى  ب����ال����ق����درة 
تعترب  التي  النخب  على  بال�ستغناء 
ك����اذب����ة، والق����ت����ن����اع ب���ال���ق���درة على 
�سيكون  حيثما  ذاتيا  امل�سر  تقرير 
للحداثة  الثانية  اأفق.ال�سمة  ب��دون 
كانت  ال��ث��م��ان��ي��ن��ات،  ح��ت��ى  الأوىل: 
ت�ستند اإىل مبداأ ال�سراع الجتماعي 
احلركة  ب���ني  ال��ب��ن��ي��وي  -ال�������س���راع 
العمالية واأرباب العمل -الذي متدد 
ووجدت  ال�سيا�سية.  املعاملة  ب��اآف��اق 
الجتماعية  وامل��ط��ال��ب  الن��ت��ظ��ارات 
ا  واملخاوف والهواج�س والآمال، اأي�سً
�سيًئا ميكن ان ميّثلها ب�سكل ملمو�س، 
كان هناك م�ستقبل للجميع، ولي�س 
ميكن  وال����ذي  للم�سيطرين،  ف��ق��ط 
ال��ت��ف��او���س ب�����س��اأن��ه ب��ني ه���ذا وذاك. 
ل��ق��د ول���ت ت��ل��ك الأي�����ام، وج���زء كبر 
ويتدحرجون  يتخّلفون  الذين  من 
اأولئك  ���س��د  ينقلبون  ال��ي��وم،  ه��ك��ذا 
باأنهم  الدع���اء  يف  ي�ستمرون  ال��ذي��ن 

يج�سدون العقل اأو القانون.

ال��ت��ي مت  اأو  امل��ن�����س��ي��ة  اأو  امل��رف��و���س��ة 
“ثقافة  التقليل من �ساأنها، تطورت 
النواحي،  م��ن  العديد  يف  الإلغاء” 
التاريخية نف�سها، ويف  املقاربة  اإنكار 
اأب��ع��د م��ا يكون ع��ن احل��ي��اة الفكرية 
يف ال��دمي��ق��راط��ي��ة: مت حم��و اأج���زاء 
ك���ام���ل���ة م����ن امل����ا�����س����ي، وح�����ل حمل 
النقا�س النبذ وال�سجب والتخويف، 

وهجمات اأخرى.
املنغلقة،  ال���ه���وي���ات  ت���زده���ر  وه���ك���ذا 
القومية واملتطرفة �سيا�سياً، وثقافياً، 
ودينًيا، مما يوؤدي اإىل تفتيت الف�ساء 
العام... العنف يرتب�س. وب�سكل عام، 
نقد،  مو�سع  الكونية  القيم  تعد  مل 
اخلا�سة،  اأمتعتهم  م��ن  ج���زء  وه���ي 
ب���ل ي��ت��م اإدان���ت���ه���ا ورف�����س��ه��ا، واإدان�����ة 
يج�سدها،  اأو  بها  يب�سر  من  و�سجب 
ال�سيا�سية  ال��ن��خ��ب  م��ن  اأك����ان  ���س��واء 
اأم  الق��ت�����س��ادي��ة  اأم  الإع���لم���ي���ة  اأم 
فجاأة  تظهر  هذه،  و�سمن  الفكرية. 
ومتطرفة،  مت�سددة  ا، خطابات  اأي�سً
والو�سم،  امل���ك���ارث���ي���ة،  اإىل  وم���ي���ول 
على  تتفوق  التي  القطيعة  ومنطق 
خ��ط��اب��ات احل����وار وال��ن��ق��ا���س. ويتم 
التلويح بالقيم الكونية، ومن جانب 
حربية،  اأو  تعويذة  بطريقة  واح���د، 
يف  ب�سرعة  الطفل  اأن�سارها  ويلقي 
م��ي��اه ال���س��ت��ح��م��ام، مم���ا ي�����وؤدي اإىل 
دمج اأ�سواأ انزلقات املناه�سني للقاح 
اأو  ال�سحية  لل�سهادة  وامل��ن��اه�����س��ني 
امل�سيء  وال��وج��ه  الإلغاء”  “ثقافة 
هذه  كاتب  املعا�سرة:  للحتجاجات 
“بالذكر  البع�س  ي�سفه  ال�����س��ط��ور 
الآخر  والبع�س  املهيمن”،  البي�س 
يعد  مل  الإ�سلمي”!  “بالي�ساري 
ه���ن���اك م�����س��اح��ة ل��ل��ح��وار وال���ف���روق 
ال��دق��ي��ق��ة، ي��زده��ر ال��ت��ط��رف بجميع 

ا�سكاله.
ه���ن���اك ظ����رف ���س��ي��ئ، ي��ن��ف�����س��ل فيه 
الحتجاجات  م���ن  امل��ظ��ل��م  اجل���ان���ب 
اجل�������دي�������دة، ت����ل����ك ال�����ت�����ي ت���ت���واف���ق 
ثانية،  ح���داث���ة  اإىل  ال����دخ����ول  م���ع 
امل�سيء.  اجل���ان���ب  م���ع  وت���ت���ع���ار����س 
القيم  ت��ك��ون  اأن  يحتمل  ج��ه��ة،  م��ن 
اأولئك  قبل  من  حّرفت  قد  الكونية 
ي��ن��ت��ح��ل��ون��ه��ا، مب����ا يف ذلك  ال����ذي����ن 
العلمانية،  اأو  اجل��م��ه��وري��ة  ب��ا���س��م 
اأو  اإن��ك��اره��ا  يتم  ثانية،  ناحية  وم��ن 
ومن  وعك�سها،  توظيفها  خ�سو�سا 
ناحية ثالثة، يوا�سل الوجه امل�سيء 

ادعاءاتها  تغطي  والتي  منهجية”، 
املركزية  و�سعوبة  ال��ن��اجت،  الإغ��ف��ال 

العرقية يف التفكر �سموليا.
ظهرت  التي  القومية  الحتجاجات 
ت�����س��ت��ب��ع��د يف  ن��ف�����س احل���ق���ب���ة مل  يف 
ال��غ��ال��ب الن��ت��ه��اك��ات الإره���اب���ي���ة يف 
الربيتون  ح��رك��ات  ان  ال  كور�سيكا، 
والأوكيتان مل ت�سلك مطلقا طريق 
دميقراطًيا  ظ��ل  و�سغطها  ال��ع��ن��ف، 
انهم  الكونية،  القيم  يف  ي�سكك  ول 
وثقافة  ب��ل��غ��ة  الع������رتاف  ي��ط��ل��ب��ون 
والعمل  “العي�س  يف  ورغ��ب��ة  وت��اري��خ 
اأك��رث دقة  اأن نكون  ب��د  ال��ب��ل��د«.ل  يف 
�سيفهم جيداً  القارئ  واكتماًل، لكن 
اأع��ق��اب مايو  الأ���س��ا���س��ي��ات: ظهر يف 
كل  قبل  تنويرية  واجهة  حتت   ،68
�سيء، نزاعات خمتلفة ظلت مرتبطة 
بالقيم الكونية وتعطي معنى لفكرة 
بع�س  -�سيتحدث  الثانية  احل��داث��ة 
بعد  ما  املجتمع  عن  اأك��رث  املفكرين 

ال�سناعي، اأو عن ما بعد احلداثة.

ــحــركــات  ــل اجلــــانــــب املـــظـــلـــم ل
ــة  ــي ــاف ــق ــث الجـــتـــمـــاعـــيـــة وال

اجلديدة
يف  ال�سغرة  الظل،  واجهة  �ست�سغل 
لحًقا،  او���س��ع  م�ساحة  ال�سبعينات، 
امل�سيئة،  ال���واج���ه���ة  م���ع  وت��ت��ق��اط��ع 
العلم  الكثر من  يتوقعوا  ان  وب��دل 
وال����ط����ب، ي���ع���ار����س ف���اع���ل���ون ذلك 
الآونة  يف  ب��اآخ��ر.  اأو  ب�سكل  ام��ام��ي��ا، 
العلمية  تنت�سر اخلطابات  الأخ��رة، 
نف�سها  وتعر�س  امل�����س��ادة،  والطبية 
وت�ستعر  ج���ادة،  اأن��ه��ا  ب��وق��اح��ة على 
واأ�سكال  وال���ك���ل���م���ات  ال��ت�����س��ن��ي��ف��ات 
ال��ت��ع��ب��ر م���ن اخل���ط���اب ال��ع��ل��م��ي اأو 
الطبي بطريقة غر مراقبة متاًما. 
منتحلون، وبع�س العلماء اأو الأطباء 
التائهون، يجلبون هنا عنا�سر نظام 
كلمات  اإن  ل��ل��ن��ق��ا���س.  م��غ��ل��ق  ف��ك��ري 
ال���ع���ل���م���اء احل���ق���ي���ق���ي���ني والأط�����ب�����اء 
الأكفاء، ل يتم الت�سكيك فيها فقط، 
بل تعترب غر موؤهلة، عرب املدونات 
الجتماعية؛  وال�سبكات  واليوتيوب 

ان الأخبار الزائفة تزدهر.
التاريخية.  الأم���������ور  يف  وب���امل���ث���ل 
الذاكرة  ط��ل��ب��ت  ال��ب��داي��ة،  يف  بينما 
وال�ستعمارية  والأرمنية  اليهودية 
وال�سود وغرها  ال�ستعمارية  وغر 
باحلقائق  ي��ع��رتف  اأن  ال��ت��اري��خ  م��ن 

اأحياًنا من الأكاذيب، كما كان احلال 
والختبارات،  الكمامات  م�سالة  مع 
ال����وزراء، وق�سية بن  ات��ه��ام  ول��وائ��ح 
عوامل  ك��ل��ه��ا  ذل����ك،  اإىل  وم����ا  ع����ل، 
وقد  الثقة.  ان��ع��دام  تفاقم  اإىل  اأدت 
ل��وح��ظ ه���ذا م��ن��ذ ال��ع��ق��د الأول من 
القرن احلادي والع�سرين، فال�سلطة 
مو�سع  وح����ده����ا  ل��ي�����س��ت  احل���ال���ي���ة 
الآن يف  لكنها ف�سلت حتى  الت�ساوؤل، 

ا�ستعادة الثقة.
باأ�ساليب  التم�سك  نتيجة  ه��ي  م��ا 
الدخول  على  ت�سهد  ال��ت��ي  التفكر 
ال��ث��ان��ي��ة حت��ت يافطة  اإىل احل��داث��ة 
ال��ك��ون��ي��ة؟ رف�سهم  ال��ق��ي��م  ان��ح��راف 
اجلديد.  ب���الأم���ر  ل��ي�����س  جهلهم  اأو 
الو�سع  اآخ����ر يف  ���س��ي��ًئ��ا  ه��ن��اك  ل��ك��ن 
يثقون يف  الذين ل  اأولئك  احل��ايل: 
ال��ع��ل��م وال��ط��ب وال��ت��اري��خ، ي�سرون 
يكون  اأن  مي��ك��ن  م��ا  اإىل  ب��ا���س��ت��م��رار 
وتاريخية،  وط��ب��ي��ة  علمية  حقيقة 
ومعلومات  ب���ب���ي���ان���ات  وي����ل����وح����ون 
ودرا�سات، ويقرتحون اأحياًنا تفكًرا 
م���ع���ق���ًدا وم���رت���ب���ا، وح���ج���ج حتتوي 
اأن  وميكن  العقل.  مظاهر  كل  على 
يتغذى اإنتاج وحمتوى هذه احلقائق 
الزائفة العاملية وال�ساملة من اعمال 
جادة، ي�سرفون ويبالغون يف تف�سر 
مع  خجل  دون  تخلط  اأو  نتائجها، 
تلتزم  كيف  ولكن  وهمية.  اعتبارات 
بالأخبار  املجتمع  من  كاملة  اأق�سام 
ال��ك��اذب��ة ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة؟ وم���ا هي 
الآليات التي ت�سمن ن�سرها اأو حتى 

جناحها؟
ال�سخ�سية  اأن  ن��ع��ت��ق��د  اأن  مي��ك��ن��ن��ا 
ال���وق���ت احل��ا���س��ر لها  ال��رق��م��ي��ة يف 
يكون  ل  عندما  ه���ذا:  يف  كبر  دور 
عندما  ح���ق���ي���ق���ي،  ن���ق���ا����س  ه����ن����اك 
ي��ح��ل الت�����س��ال الف���رتا����س���ي حمل 
ال��ع��لق��ة ال�����س��خ�����س��ي��ة، ع��ن��دم��ا يتم 
املعرفة  ال��ذي��ن يف ح��وزت��ه��م  اع��ت��ب��ار 
على  وامل��ه��ارات،  وامل��ع��ارف  واملعلومة 
يبدو  ذوات��ه��م،  على  منغلقون  ان��ه��م 
اأن كل �سيء، وما يقولونه، وما يقال 
�سحيح.  اآخ�����ر،  م��ك��ان  يف  ي��ك��ت��ب  اأو 
اإىل  بالو�سول  ي�سمح  الإن��رتن��ت  ان 
ال��ب��ي��ان��ات، وي�سبح  ق���در ه��ائ��ل م��ن 
اجلميع، م�سرت�سدين مبا يدور على 
وطبيًبا  عاملًا  الجتماعية،  ال�سبكات 
وموؤرًخا مبفرده، دون اجتياز اأي من 
مثل  تثبت �سحة  ال��ت��ي  الخ��ت��ب��ارات 

والثقافية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��ح��رك��ات 
اإ�سفاء  ل��ق��د مت  ط��ري��ق��ه.  اجل��دي��دة 
البيئة  املوؤ�س�سي على ق�سية  الطابع 
اخلطب  ك���ل  يف  وج����وده����ا  ح���د  اإىل 
“الإيكولوجيا  ل��ك��ن  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، 
ا�ستنفدت  ل تختفي.لقد  العميقة” 
الكل�سيكية  العن�سرية  مناه�سة 
وال��ك��ون��ي��ة اإىل ح��د م���ا، يف ح��ني بداأ 
من  “العرق”  على  الرتكيز  يتبلور 
قبل اأ�سخا�س “عر�سة للعن�سرية”، 
رمب���ا مت��ه��ي��ًدا حل���رب الأع������راق. اإن 
احلركة من اأجل امل�ساواة بني الرجل 
واملراأة، اأو العمل القوي جًدا اجلاري 
ح��ال��ًي��ا مل��ق��اوم��ة ال��ع��ن��ف ���س��د امل����راأة، 
اخلطابات  م���ن  ال��ك��ث��ر  مي��ن��ع��ان  ل 
العري�سة  اخل��ط��وط  اأو  احل��رب��ي��ة، 
التنديد  اأو  اجلن�سني،  ب��ني  للحرب 
غر  النوع الجتماعي”  “نظرية  ب� 
من  العظمى  الغالبية  ان  امل��وج��ودة. 
م�����س��ل��م��ي ف��رن�����س��ا ح��ري�����س��ون على 
مثلهم  املجتمع،  يف  مكانهم  اإي��ج��اد 
مثل معتنقي الديانات الأخرى، لكن 
واقعة.  حقيقة  الراديكايل  الإ�سلم 
ويف النقا�س العام، ل توجد م�ساحة 
واملواقف  الدقيقة،  للفوارق  كبرة 

املعتدلة مرفو�سة.

م�سوؤولية النخب
تتحمل النخب م�سوؤولية يف الو�سع 
احلايل. هذا هو احلال اأوًل بالن�سبة 
ب�سكل  ال��ذي��ن،  ال�سيا�سيني،  ل��ل��ق��ادة 
الآف���اق  ر���س��م  م��ن  يتمكنوا  ع���ام، مل 
اإىل  الدخول  فر�سها  التي  اجلديدة 
ال�ستجابة  ول  ال��ث��ان��ي��ة،  احل���داث���ة 
اأولئك  مل��خ��اوف، وغ��ال��ًب��ا ���س��ع��وب��ات، 
الهام�س  يف  تركهم  يخ�سون  ال��ذي��ن 

ومل�سرهم.
منذ �سقوط جدار برلني، مل ت�سمح 
التوجهات ال�سائدة، التي كانت واثقة 
متاًما، على اليمني كما على الي�سار، 
والإدارة،  بامليزانية  تتعلق  ولأ�سباب 
الليربالية  ع��ل��ى  ج�����ًدا  وامل��ن��ف��ت��ح��ة 
اجلديدة وال�سوق، مل ت�سمح للقوى 
ال�سيا�سية الكل�سيكية اأن “تتجنب” 
واأدت  الجتماعي؛  والظلم  التفاوت 
تفاقم  اإىل  ال�سيا�سي  التمثيل  اأزم��ة 
ال��ن��ظ��ام ال��رئ��ا���س��ي امل�����درج ا���س��ل يف 
ق���ل���ب اجل���م���ه���وري���ة اخل���ام�������س���ة. اإن 
واإخفاقاتها،  الإداري��ة  الدولة  عيوب 
يقرتب  ال���ذي  احلكومي  والت�����س��ال 

- مل يتمكن ال�سا�سة من ر�سم الآفاق اجلديدة التي فر�سها الدخول اإىل احلداثة الثانية
- القطيعة مع القيم الكونية تك�سف عن الدخول يف حداثة ثانية- معار�سة اللقاح توؤكد رف�ض الكونية وتاأكيد الذاتية ال�سخ�سية

- منذ �سقوط جدار برلني, مل ت�سمح التوجهات ال�سائدة للقوى 
ال�سيا�سية الكال�سيكية تفادي التفاوت الجتماعي

- تزدهر الهويات املنغلقة, القومية واملتطرفة �سيا�سيًا, 
وثقافيًا, ودينًيا, مما يوؤدي اإىل تفتيت الف�ساء العام

احلركات املناه�سة لل�سهادة ال�سحية:

فرن�س��ا: ... ولك��ن كي���ف و�سلن��ا اإل���ى هن��ا...؟
•• الفجر -مي�شيل ويفيوركا * -ترجمة خرية ال�شيباين

مع الحتجاج الذي ي�ستهدف يف نف�س الوقت التطعيم يف مبداأه الأ�سا�سي, وال�سهادة 
يف  م�سى  وقت  اأي  من  اأكــر  فرن�سا  ت�ستقر  ماكرون,  اإميانويل  و�سخ�س  ال�سحية, 
اجلانب املظلم من الع�سر احلديث, حيث تتحول ال�سراعات الجتماعية والثقافية 

اإىل قطيعة مع احلداثة, اأو ب�سكل اأكر دقة, مع احلداثة الأوىل, تلك التي ولدت 
ثانية  حداثة  يف  موؤمل  ب�سكل  تدخل  وهكذا  التنوير.  ع�سر  ثم  النه�سة,  ع�سر  مع 
كانت قد اقرتبت منها بثقة اأكرب. ل ميكن اختزال احلداثة الأوىل يف �سور موجزة 
لنت�سار القيم الكونية للعقل والقانون والعلم وروح التنوير على التقاليد اأو الدين 
اخل�سو�س,  وجه  على  الدميقراطية,  بف�سل  تعاي�سهم,  كان  لقد  بل  املجتمعات,  اأو 

ي�سمح مبعاجلة ما يق�ّسم اجل�سم الجتماعي دون عنف. لقد كانت مرحلة تاريخية, 
واملجتمع  والدين,  والعقل  والن�سبية,  الكونية  اجتمعت  حيث  اأوروبــا,  يف  افتتحت 

املنفتح والأمة, مع العرتاف يف بع�س الأحيان, باإخفاقات خطرية.
اإىل  ميول  من  ينبع  وكالهما  الأوىل,  احلداثة  هذه  رئي�سيان  خطران  هدد  لطاملا 

انحرافات وتفكك �سجّلني, �سجّل القيم الكونية, وقيم اأخرى تتعار�س معها.
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عربي ودويل
ت�سرر اآلف املنازل يف ال�سودان جّراء الفي�سانات

•• اخلرطوم-اأ ف ب

بعدما  ال�سودان  يف  امل��ن��ازل  اآلف  ت�سررت 
ت�سببت الأمطار الغزيرة بوقوع في�سانات 
واأغرقت  ال�سودان  من  خمتلفة  اج��زاء  يف 
اأنظمة  �سعف  ظل  يف  اخلرطوم  العا�سمة 
اأف�����اد مرا�سلو  م���ا  امل���ي���اه، وف����ق  ت�����س��ري��ف 

فران�س بر�س.
ال�سودان عادة  امطار غزيرة على  وتهطل 
يونيو اىل  املمتدة من حزيران  الفرتة  يف 

نهر  يفي�س  كما  اك��ت��وب��ر.  الأول  ت�سرين 
ي��وؤدي لدمار  املختلفة مما  النيل وفروعه 
واملحا�سيل  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  يف  ك��ب��ر 

واملن�ساآت العامة.
املنازل  م��ئ��ات  اأن  ر�سمية  ت��ق��اري��ر  وذك����رت 

دمرت نتيجة لل�سيول والفي�سانات.
وغ���م���رت م��ي��اه الأم����ط����ار ال�����س��ب��ت معظم 
ب�سعوبات  ت�����س��ب��ب  م���ا  اخل���رط���وم  ����س���وارع 

حلركة ال�سر.
الر�سمية  ال�سودانية  النباء  واأفادت وكالة 

يف  “انهارت”  امل���ن���ازل  م��ئ��ات  ان  )���س��ون��ا( 
عطربة، 

�سمال  كيلومرت   350 بعد  على  الواقعة 
العا�سمة.

الإن�سانية  ال�����س��وؤون  تن�سيق  مكتب  وق���ال 
ال��ت��اب��ع ل���لأمم امل��ت��ح��دة )اأوت�����س��ا( اجلمعة 
ث��م��اين ولي���ات  ���س��خ�����س يف  ال���ف   12 اإن 
تاأثروا  ال�18  ال��ب��لد  ولي����ات  جملة  م��ن 

بالمطار الغزيرة.
تقارير عن  “اأفادت  بيان  اوت�سا يف  وقالت 

للدمار  م��ن��زل   800 م���ن  اأك����رث  ت��ع��ّر���س 
واأكرث من 4400 منزل لأ�سرار«.

ودف��ع��ت الأم���ط���ار ال��غ��زي��رة ال��ع��ام املا�سي 
ال�����س��ودان لإع����لن ال���ط���وارئ مل���دة ثلثة 
اأ�سهر بعدما تاأثر 650 األف �سخ�س على 
تدمر  اأو  ت�سرر  فيما  بالفي�سانات  الأق��ل 

اأكرث من 110 اآلف منزل.
النيل  م��ي��اه  م��ن�����س��وب  ب��ل��غ   ،2020 ويف 
اأعلى م�ستوياته منذ بداأ ت�سجيلها  الأزرق 

قبل قرن.

اأملانيا: اإعطاء 94.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا
•• برلني-وكاالت

ب��ي��ان��ات جل��ام��ع��ة ج��ون��ز هوبكنز  اأظ���ه���رت 
اأم�س  للأنباء  بلومربغ  ووكالة  الأمريكية 
الأحد اأنه مت اإعطاء 94.7 مليون جرعة 
م��ن ال��ل��ق��اح��ات امل�����س��ادة ل��ف��رو���س كورونا 

امل�ستجد يف اأملانيا حتى الآن.
اأم�������س ُيقدر  امل��ع��ل��ن��ة  ال��ب��ي��ان��ات  وب��ح�����س��ب 
بنحو  اأمل��ان��ي��ا  يف  التطعيم  م��ع��دل  متو�سط 

437 األفا و989 جرعة يف اليوم الواحد. 
اأملانيا  ت�ستغرق  اأن  يتوقع  امل��ع��دل،  وب��ه��ذا 
�سكان  م��ن   75% لتطعيم  واح���دا  �سهرا 

البلد بلقاح من جرعتني.
التطعيم �سد فرو�س  اأملانيا حملة  وبداأت 

كورونا قبل نحو 32 اأ�سبوعا.
ووف���ق���ا ل��ل��ب��ي��ان��ات، و����س���ل اإج����م����ايل عدد 
الإ�����س����اب����ات امل�����وؤك�����دة ب���ف���رو����س ك���ورون���ا 
حالة،  مليون   3.8 اإىل  اأملانيا  يف  امل�ستجد 

وعدد الوفيات املرتبطة باجلائحة اإىل 91 
األفا و789 حالة.

الإعلن  منذ  اأ�سبوعا  و27  ع��ام  وم�سى 
يف  كورونا  بفرو�س  اإ�سابة  حالة  اأول  عن 

اأملانيا.
وي�سار اإىل اأن جرعات اللقاح واأعداد ال�سكان 
الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد 
على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، اأي ما 

اإذا كان من جرعة واحدة اأو جرعتني.

•• طرابل�س-وكاالت

بعثت ت�سريحات ال�سفر الأمركي 
ب�ساأن  نورلند،  ريت�سارد  ليبيا  لدى 
ال�����دور ال����ذي ي��ل��ع��ب��ه ال��ق��ائ��د العام 
امل�سر  ال��ل��ي��ب��ي��ة  امل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
اجلي�س،  توحيد  يف  ح��ف��رت،  خليفة 
ملف  اأزم��ة  حلحلة  باإمكانية  ر�سالة 
ان��ق�����س��ام امل��وؤ���س�����س��ات ال��ل��ي��ب��ي��ة، فيما 
اأث��������ارت غ�����س��ب ت��ن��ظ��ي��م الإخ�������وان 

الإرهابي وامللي�سيات التابعة له.
ت�سريحات  يف  ن������ورلن������د  وق��������ال 
حفرت  اإن  ي���وم���ني،  ق��ب��ل  ���س��ح��ف��ي��ة 
اجلي�س  توحيد  يف  امل�ساهمة  ميكنه 
وا�سنطن  واإن  ال���ب���لد،  يف  ال��ل��ي��ب��ي 
تدعو كل الأطراف الدولية الفاعلة 
يف ليبيا اإىل �سمان خروج املقاتلني 

الأجانب من البلد.
وح��ذر من اأن��ه يف ح��ال ع��دم توحيد 
�سيتزعزع  ال��ع�����س��ك��ري��ة  امل���وؤ����س�������س���ة 
ال�ستقرار، لفتا اإىل اأن هناك بوادر 
وموؤ�سرات يف التن�سيق بني القوات يف 
ال�سرق والغرب، واللجنة الع�سكرية 
5 + 5 )املكونة من قيادات ع�سكرية 

اأن  ميكنها  وال��غ��رب(  ال�سرق  متثل 
تلعب دورا يف هذا الجتاه.

ورف�����س ال�����س��ف��ر الأم���رك���ي احلل 
معترب  الليبية،  ل��لأزم��ة  الع�سكري 
والهدف  اأي طرف،  “لن يخدم  اأنه 
الآن هو توحيد جميع املوؤ�س�سات مبا 
ولفت  يف ذلك املوؤ�س�سة الع�سكرية”، 
الأط����راف  ب��ني  امل��ف��او���س��ات  اأن  اإىل 
ال���ل���ي���ب���ي���ة ب���������س����اأن خ�������روج ال����ق����وات 

الأجنبية “حترز تقدما«.
النتخابات  ب��اأن  توقعه  واأع��رب عن 
يف  �ستنعقد  وال��ربمل��ان��ي��ة  الرئا�سية 

موعدها دي�سمرب املقبل.

غ�سب اإخواين
غ�سب  الت�سريحات  ه���ذه  واأث�����ارت 
تنظيم  واأع�����س��اء  امليلي�سيات  ق���ادة 
الإخ���������وان يف ل��ي��ب��ي��ا، وع�������ربوا عن 
امل�سوؤول  ع��ل��ى  ب��ال��ه��ج��وم  رف�����س��ه��م 
الأم����رك����ي، وو����س���ف ال�����دور الذي 
بامل�سبوه  املتحدة  الوليات  به  تقوم 

وغر احليادي.
ال����ق����ي����ادي الإخ����������واين عبد  وق�������ال 
ي�سمى  ما  ع�سو  ال�ساطر،  الرحمن 

ب��امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى ل���ل���دول���ة ال���ذي 
تركيا،  حليف  امل�سري  خالد  يقوده 
اأمركي  دور  ع��ل��ى  ي��ع��ول  م��ن  “اإن 
الليبية للو�سول  امل�ساألة  اإيجابي يف 

بها اإىل الدولة املدنية واهم«.
واأ�ساف يف تغريدة له على في�سبوك 
ي���رى  الأم������رك������ي  “ال�سفر  اأن 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  توحيد  اإمكانية 
يقدم  ال�سفر  ح��ف��رت..  مب�ساهمة 
بدون  لأم��رك��ا  القبيح  ال��وج��ه  ل��ن��ا 

رتو�س«.

الفرق بني اجلي�س وامليلي�سيات
وع���ل���ق حم���ل���ل���ون ���س��ي��ا���س��ي��ون على 
ال�����س��ف��ر الأم����رك����ي باأن  ت�����س��ري��ح 
امل�����س��ر ح��ف��رت يف ي����ده ن����واة جيدة 

وقاعدة ثابتة لتوحيد اجلي�س.
واملتحدث  الع�سكري  املحلل  و�سرب 
ال�سابق لل�سرطة الع�سكرية معت�سم 
احلواز، مثال على ذلك باأن اجلي�س 
الليبي يف �سرق ليبيا جي�س نظامي 
ع�سكرية  واأ����س�������س���ا  م���ب���ادئ  ي��ح��م��ل 
اأ�س�س  ت�سوبها  مل  �سليمة  وع��ق��ي��دة 

الف�ساد والتطرف.

نيوز  ل�”�سكاي  احل������واز  واأ�����س����اف 
الأو�ساع يف  “اإذا قارنا  اأنه  عربية” 
�سرق ليبيا وغربها �سنجد اختلفا 
الآن  فحتى  واأمنيا؛  ع�سكريا  كبرا 
مل ينعم الغرب الليبي الذي ت�سطر 
نظرا  الأم��ن،  على  امليلي�سيات  عليه 
ل��غ��ي��اب م��وؤ���س�����س��ة ع�����س��ك��ري��ة هناك، 
هو  الليبي  ال�سرق  يف  الو�سع  بينما 
الأف�سل، فلم جتد ميلي�سيات تقاتل 
الزاوية؛  يف  ي��ح��دث  مثلما  بع�سها 
عمل  ال��ل��ي��ب��ي  اجل��ي�����س  لأن  ن���ظ���را 
اإنهاء  فكرة  على  املا�سية  ال�سنوات 
يف  نظامي  غ��ر  ع�سكري  وج��ود  اأي 

املناطق التي ي�سيطر عليها«.
وبح�سب احلواز، فاإن اجلي�س الليبي 
باملئة   70 على  ي�سيطر  الآن  حتى 
قرار  ول��ول  الليبية،  الأرا���س��ي  م��ن 
وق���ف اإط�����لق ال���ن���ار )ب��ع��د معركة 
الآن يف  لبات   )2020 طرابل�س يف 

طرابل�س،
ال�����س��ك��ل وهذا  ب��ه��ذا  ل��ق��وة  “فكيف   
النظام وذو تواجد كبر يف ليبيا ول 
عمل  لتنظيم  خ��ربات��ه��ا  يف  ي�ستفاد 

اجلي�س يف البلد؟«.

دائما  “امل�سوؤولني  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ي�سدرون  ل  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف 
تكون  اأن  دون  م����ن  ت�������س���ري���ح���ات 
مدرو�سة ب�سكل �سليم، وعر�ست على 

جهات هناك لدعم هذه الفكرة«.
واأع�������ادت ال���س��ت��ب��اك��ات امل���ت���ك���ررة يف 
امليلي�سيات  ب��ني  الأخ���رة  الأ�سابيع 
املتو�سطة  بالأ�سلحة  ليبيا  غرب  يف 
ال�سعوبات  ح��ول  ال�سوؤال  والثقيلة 
يتم  مل  اإذا  ل��ي��ب��ي��ا  ت��ن��ت��ظ��ر  ال���ت���ي 
 ”2 “برلني  تفعيل ق��رارات موؤمتر 
بتوحيد  اخل��ا���س��ة  الأم���ن  وجمل�س 
امليلي�سيات  وحل  الليبية  املوؤ�س�سات 

ورحيل القوات الأجنبية.

اخلوف من النهاية
ال�سيا�سي  الباحث  ق��ال  جانبه  م��ن 
ال��ل��ي��ب��ي، ال���ه���ادي ع��ب��د ال���ك���رمي، اإن 
املهاجمة  الإخ����وان����ي����ة  “الأبواق 
للم�سر حفرت هي التي تروج لقادة 
ميلي�سيات وقادة اإخوان منهم وزير 
الداخلية ال�سابق يف حكومة الوفاق 

فتحي با�ساغا«.
وع���ن ���س��ب��ب رف�����س��ه��م حل��ف��رت، قال 

عبد الكرمي يف ت�سريحات �سحفية 
اإن “هوؤلء على يقني باأن حفرت هو 
اإن��ه��اء �سطوة  ال��ق��ادر على  ال��وح��ي��د 
عن  اخل��ارج��ة  امل�سلحة  املجموعات 

القانون بعد انتخابه؛
 وذلك يف اأيام معدودة، خ�سو�سا واأن 
ال�سرعية يف ليبيا �ستكون واحدة يف 

والأكرب  الوحيد  واخلا�سر  حينها، 
هو تنظيم الإخوان وميلي�سياته«.

للدعم يف  الأمم��ي��ة  البعثة  وح���ددت 
نهائيا  موعدا  املقبل  الثنني  ليبيا 
الليبي  احل�����وار  م��ل��ت��ق��ى  ل��ت�����س��وي��ت 
من  التي  الد�ستورية  القاعدة  على 
املقرر  الن��ت��خ��اب��ات  تنظيم  ���س��اأن��ه��ا 

عقدها دي�سمرب القادم، والتي يعقد 
وا�سعة لتكون  اآمال  الليبيون عليها 
بداية اإعادة توحيد موؤ�س�سات الدولة 
وامل�سرفية  والأم���ن���ي���ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
وحكومة  رئي�س  بقدوم  وال�سيا�سية، 
ال�سعب  م��ن  �سعبيتهما  يكت�سبان 

مبا�سرة.

ملاذا اأغ�سب ت�سريح �سفري اأمريكا عن توحيد اجلي�ض الليبي الإخوان؟

تركيا تغرد خارج ال�سرب 
جمددا: قواتنا باقية يف ليبيا

قانون الربملان الإيراين قد ينقل 
الرقابة على الإنرتنت اإىل الع�سكر!

•• اأنقرة-وكاالت

يف ت�سريح جديد يظهر خروج اأنقرة عن الإجماع الدويل 
اإن  اآك��ار،  الرتكي، خلو�سي  الدفاع  وزي��ر  قال  ليبيا،  ب�ساأن 
وجود قواته باقية هناك ولن تغادر.وتكرر الدول املجاورة 
لليبيا والقوى الإقليمية والدولية، ف�سل عن طيف وا�سع 
القوات  ب��خ��روج  املطالبة  ليبيا  يف  ال�سيا�سية  ال��ق��وى  م��ن 
الأجنبية واملرتزقة من البلد، متهيدا لإجراء النتخابات 
الرئا�سية والربملانية املرتقبة يف دي�سمرب املقبل.وقال اأكار 
ياأتي  ليبيا  يف  الرتكي  الوجود  اإن  �سحفية  ت�سريحات  يف 
تقدمه  ال��ذي  والتعليمي”  الع�سكري  “التعاون  اإط���ار  يف 
الطرفني.واأ�سار  للتفاهمات  بلده ل�سالح طرابل�س، وفقا 
اأمنية  ا�ست�سارات  “تقدم  بلده  اأن  �سحفية  ت�سريحات  يف 
واإمنا  ليبيا  اأجانب يف  لي�سوا  )الأت��راك(  واأنهم  وتدريبية، 

يوا�سلون اأن�سطتهم هناك بدعوة من احلكومة.

»طرابل�س اإقطاعية تركية«
ويرى املحلل ال�سرتاتيجي الليبي، حممد الرتهوين، اأن 
ت�سريحات الوزير الرتكي تاأتي يف اإطار روؤية بلده ملنطقة 
ل�سيما واأن هناك  “اإقطاعية لها”،  غرب ليبيا باعتبارها 
وجعلت  طرابل�س  اإقليم  من  مكنتهم  التي  هي  ليبية  اأذرع 

اأموال ال�سعب الليبي يف خدمة اقت�ساد اأنقرة املنهار.
وبدوره،

 ا���س��ت��ن��ك��ر ال��ك��ي��لين امل��غ��رب��ي، امل��ح��ل��ل ال�����س��ي��ا���س��ي الليبي، 
اأنقرة،  مع  باملثل  التعامل  اآك��ار، مطالبا مببداأ  ت�سريحات 
ف��م��ن حق  اأج��ن��ب��ي��ة،  لي�ست  ال��رتك��ي��ة  ال��ق��وات  ك��ان��ت  “فاإذا 
ويزورها  ع�سكرية  ق��واع��د  بفتح  اأن��ق��رة  مطالبة  الليبيني 
ال�سباط الليبيني الذين تلقوا تعليمهم يف اأف�سل الكليات 

احلربية يف الوطن العربي مثل من در�سوا يف م�سر«.

 حتدي للمجتمع الدويل
ن��ي��وز عربية”  “�سكاي  مل��وق��ع  ح��دي��ث  ال��رته��وين يف  وراأى 
فهي  ال���دويل  للمجتمع  حتديا  متثل  اآك���ار  ت�سريحات  اأن 
نهاية وجودها يف  النتخابات لأنها تعترب  اإج��راء  تريد  ل 
الإخوان  تنظيم  لفظ  الليبي  ال�سعب  اأن  خا�سة  ال��ب��لد، 
م�سروعها  ع��ل��ى  الإب���ق���اء  ب��ه  ت��ري��د  ال���ذي  اأنقرة”  “ذراع 

التو�سعي يف املنطقة.
باتخاذ خطوات جادة  ال��دويل  املجتمع  الرتهوين  وطالب 
تعترب  “ليبيا  اأن  م���ربزا  ال��رتك��ي��ة،  الغطر�سة  ه���ذه  ن��ح��و 
فهذه  ول��ذل��ك  تركيا  بقيادة  الإخ����واين  للم�سروع  الأخ���ر 
ال��ت�����س��ري��ح��ات وغ���ره���ا م���ن امل��م��ار���س��ات ال��رتك��ي��ة تعترب 
بعد  ليبيا  ف��ق��دت  اإذا  لأن��ه��ا  املذبوح”،  ال��دي��ك  “رق�سة 
الإره��اب��ي يف  التنظيم  بها  ال���ذي مني  ال��ف��ادح��ة  اخل�����س��ارة 
العثماين  احلكم  طموح  �سينتهي  تون�س  يف  وحاليا  م�سر 

ال�ساعي اإىل ال�سيطرة على املنطقة«.

تركيا يف حماية امليلي�سيات
“�سكاي نيوز  مل��وق��ع  امل��غ��رب��ي يف ح��دي��ث  ال��ك��ي��لين  ول��ف��ت 
القوات  وج���ود  ه��ي  امل��ف��ارق��ات  اأه���م  اأح���د  اأن  اإىل  عربية”، 
ال��رتك��ي��ة يف ح��م��اي��ة ودع����م امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات خ��ا���س��ة متطريف 
متار�س  اأنقرة  اأن  اإىل  م�سرا  وم�سراتة،  الزاوية  مدينتي 
اإبرام اتفاقات اقت�سادية كبرة  �سغوطا كبرة جدا لأجل 

لفك الأزمة التي تعي�سها تركيا جراء �سيا�سات اأردوغان.
اأن��ه��م يوا�سلون  اآك����ار ح���ول  واأ����س���ار امل��غ��رب��ي اإىل م��ا ق��ال��ه 
اأن�سطتهم يف البلد بدعوة من احلكومة، مت�سائل عن من 
املق�سود باحلكومة فاإذا كانت حكومة ال�سراج فقد انتهت، 
اأما اإذا كان يق�سد حكومة الوحدة الوطنية فعلى رئي�سها 
اإىل  ال��دع��وة  ه��ذه  م�سوغات  تقدمي  الدبيبة  احلميد  عبد 

جمل�س النواب ليقبلها اأو يرف�سها.

•• وا�شنطن-وكاالت

ال�سورى  جمل�س  اأم��ام  قانون  م�سروع  ط��رح  احتمال  ج��ّدد 
بدعم من حلفاء الرئي�س املت�سدد اجلديد اإبراهيم رئي�سي، 
الإنرتنت  اإىل  ال��و���س��ول  ت��ق��ي��ي��د  اإم��ك��ان��ي��ة  م���ن  امل���خ���اوف 

للإيرانيني ب�سكل اأكرب قريباً.
ويبدو اأن املن�سة التالية على لئحة القيود �ستكون تطبيق 

اإن�ستغرام الذي يعترب اأ�سا�سياً للمجتمع والتجارة.
وتقول �سحيفة “وا�سنطن بو�ست” اإن اإن�ستغرام هو اأ�سهر 
اإي��ران، وواح��د من املواقع  مواقع التوا�سل الجتماعي يف 
ت�سعى  حكومة  حتجبهم  مل  ال��ذي��ن  اأق��ران��ه  ب��ني  القليلة 
وتف�سل  املعلومات.  وتدفق  الكلم  على  لل�سيطرة  جاهدة 
ال�����س��ل��ط��ات دف���ع امل�����س��ت��خ��دم��ني اإىل م��واق��ع ت��ك��ون يف ركن 
الإنرتنت اخلا�س باإيران، والتي ي�سهل تنظيمها ورقابتها.

البقاء يف  الإيرانيني على  اأجربت جائحة كورونا  وعندما 
بالفعل  املت�سرر  منازلهم، وهو ما فاقم تعطيل القت�ساد 
والت�سخم،  املرتفعة  والبطالة  الأمريكية  العقوبات  من 
ا�ستمر الكثر من جتارة البلد عرب الإنرتنت. واأ�سبحت 
يتداولون  ال��ذي��ن  وامل�ستهلكون  امل��ع��ل��ن��ون  ك��م��ا  ال�����س��رك��ات 
الدرا�سية  والف�سول  وامللب�س  الكعك  مثل  متنوعة  �سلعاً 

يعتمدون ب�سكل كبر على اإن�ستغرام.
ويف ال��وق��ت ن��ف�����س��ه، دف���ع امل�����س��رع��ون امل��ح��اف��ظ��ون جم���دداً 
لقانون يلزم �سركات و�سائل التوا�سل الجتماعي الأجنبية 
الإيرانية،  احلكومية  البيانات  ملكية  لقواعد  باخل�سوع 
الإيراين  الرئي�س  تن�سيب  ت�سبق  التي  ال��ف��رتة  م��ن  ب���دءاً 
وحذرت  اخلمي�س.  ي��وم  رئي�سي  اإبراهيم  املت�سدد  اجلديد 
ال�سابق  الرئي�س  رئي�سي،  اأن  من  الإن�سان  حقوق  جماعات 
للق�ساء الإي��راين، ميكن اأن ي�سرف على مزيد من تقييد 

احلريات.

وقالت ال�سحيفة الأمريكية اإن م�سروع القانون الذي ي�سق 
طريقه عرب جمل�س ال�سورى من �ساأنه اأن ينقل ال�سيطرة 
حتت  وي�سعها  املدنية  احلكومة  عن  بعيداً  الإنرتنت  على 
اأن  الت�سريع  �ساأن  ومن  الإيرانية.  امل�سلحة  القوات  �سلطة 
يحظر فعلياً �سركات التوا�سل الجتماعي الكربى، والتي 
اإيران  يف  املطلوب  الت�سجيل  اإك��م��ال  على  ق���ادرة  تكون  ل��ن 

ب�سبب العقوبات الأمريكية.
الإيرانيني  م��ن  ال��ع��دي��د  ل��دى  اأن  اإىل  ال�سحيفة  وتلفت 
الذين وقع مئات الآلف منهم عري�سة تعار�س الإجراءات 
التجارة  ف��ت��ح��ت  ف��ق��د  ل��ل��ق��ل��ق:  ي���دع���و  ���س��ب��ب��اً  اجل����دي����دة 
الذي  ال��وق��ت  يف  حتى  اأب��واب��اً  اإن�ستغرام  ع��رب  الإلكرتونية 

ا�سطر فرو�س كورونا على اإبقاء اأخرى مغلقة.
الإنغليزية  ال��ل��غ��ة  م��دَر���س  ع���ام���اً(،   38  ( حم�سيد  وق���ال 
ال�����س��اب��ق وال����ذي حت����دث، م��ث��ل ج��م��ي��ع الإي���ران���ي���ني الذين 
ا�سمه  ا�ستخدام  ���س��رط  التقرير،  ه��ذا  يف  مقابلتهم  مت��ت 
اإن�ستغرام �سيكون �ساراً للقت�ساد  “حظر  اإن  الأول فقط، 
ابنة تبلغ من العمر  بكامله وبالن�سبة يل �سخ�سًيا...لدي 
4 �سنوات واأعي�س مع والدتي البالغة من العمر 75 عاماً، 
لذلك ل ميكنني املخاطرة باخلروج يف هذا الوباء كثراً”. 
من  احتياجاتنا  من  الكثر  على  نح�سل  “نحن  واأ�ساف: 

خلل هذه املن�سة«.
وكان هناك دائم تذمر من اأن املت�سددين �سيحاولون حظر 
الربنامج، فيما عار�س ال�سيا�سيون الذين ُينظر اإليهم على 
الإيراين  الرئي�س  بقيادة  براغماتيون،  اإ�سلحيون  اأنهم 
الأ�سبوع،  الذي ترك من�سبه هذا  ال�سابق ح�سن روح��اين، 
ا�ستدعى  الثاين(،  )كانون  يناير  اأواخ��ر  التام. ويف  احلظر 
الق�ساء وزير الت�سالت لروحاين لإخفاقه، ح�سبما ورد، 
يف  الإلكرتوين  للف�ساء  الأعلى  املجل�س  لأمر  المتثال  يف 

اإيران بتقييد اإن�ستغرام.

اإيران ت�سّجل 500 وفاة
 يوميًا بكوفيد19- 

•• طهران-اأ ف ب

جتاوزت اإيران عتبة 500 وفاة يومياً ب�سبب كوفيد للمرة الأوىل منذ بدء 
ر�سمية  اأرق��ام  وفق  الإ�سابات،  قيا�سيا من  ع��ددا  اأي�سا  �سّجلت  فيما  الوباء 

اأعلنتها وزارة ال�سحة الأحد.
يف  باجلائحة  تاأثرا  ال��دول  اأك��رث  الإ�سلمية،  اجلمهورية  بذلك  ووا�سلت 
التف�سي  �سعيد  على  ت�ساعدي  ن�سق  ت�سجيل  الأو���س��ط،  ال�����س��رق  منطقة 
الوبائي منذ اأواخر حزيران/يونيو، تعزوه ال�سلطات اىل “موجة خام�سة” 

تعود ب�سكل اأ�سا�سي اىل املتحورة دلتا �سديدة العدوى.
واأفادت وزارة ال�سحة عن وفاة 542 �سخ�سا يف ال�ساعات الأربع والع�سرين 

املا�سية، وت�سجيل 36619 اإ�سابة.
مليني  اأربعة  اأ�سل  من   94015 للوفيات  الإجمايل  العدد  بلغ  وبذلك، 
منذ  الإ�سلمية،  اجلمهورية  ر�سميا  �سجلتها  اإ�سابة  و729  األفا  و158 

ظهور املر�س للمرة الأوىل يف البلد يف �سباط/فرباير 2020.
والعدد اجلديد للوفيات اليومية هو الأعلى منذ 26 ني�سان/اأبريل املا�سي، 

حني اأعلنت الوزارة وفاة 496 �سخ�سا )احل�سيلة القيا�سية ال�سابقة(.
اىل ذلك، �سجلت اإيران ح�سيلة قيا�سية للإ�سابات اليومية اأكرث من مرة 
 39357( اآب/اأغ�سط�س  من  الرابع  يف  اآخرها  كان  املا�سية،  الأ�سابيع  يف 
اأن الأرق��ام الر�سمية تبقى ما  اأكدوا  اأن  اإيرانيني  اإ�سابة(. و�سبق مل�سوؤولني 

دون الفعلية.
تروؤ�سه  خ��لل  ال�سبت  رئي�سي  اإبراهيم  اجلديد  الإي���راين  الرئي�س  واأعلن 
الأ�سبوع  خ��لل  �سيتم  اأن��ه  كوفيد-19،  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  اجتماع 
دون  من  كورونا”،  لتغير طريقة مواجهة فرو�س  “درا�سة خطة  املقبل 

حتديد تفا�سيل.
“عدم  ويف الوقت عينه  كما تعهد العمل على “دعم انتاج اللقاح املحلي”، 

الرتدد” يف ا�ستراد لقاحات خارجية.
اإجراءات  الإيرانية  ال�سلطات  تفر�س  مل  كوفيد-19،  جائحة  ب��دء  ومنذ 
اإغلق �سامل على غرار تلك التي اعتمدتها العديد من دول العامل، عازية 
ذلك للظروف القت�سادية ال�سعبة العائدة بالدرجة الأوىل اىل العقوبات 

الأمركية.
اآية اهلل علي خامنئي مطلع  واأوعز املر�سد الأعلى للجمهورية الإ�سلمية 
الأ�سبوع للهيئة الوطنية ملكافحة اجلائحة، باتخاذ “الإجراءات اللزمة” 
اإليه  اأعقاب ر�سالة بعث بها  لحتواء املوجة اجلديدة من الوباء، وذلك يف 
لفرتة  “الإغلق  منها  اإج���راءات  فيها  اق��رتح  منكي،  �سعيد  ال�سحة  وزي��ر 

ملواجهة تزايد انتقال العدوى. اأ�سبوعني”، 
و�سكا امل�سوؤولون من تاأثر العقوبات على امكان ا�ستراد اللقاحات، ل �سيما 

ل�سعوبة القيام بالتحويلت املالية اللزمة من اأجل احل�سول عليها.
“على الرغم من  اأنه  وراأى التلفزيون الر�سمي الإي��راين يف تقرير الأحد 
ت�سارع اإيقاع التطعيم، التقيد بالإجراءات ال�سحية انخف�س ب�سكل لفت«.

تزايد  ب�سبب  “اأزمة”  ت��واج��ه  وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  ق���امت  ال��و���س��ع  اأن  واع��ت��رب 
الإ�سابات.

مت�سي  �سباط/فرباير  يف  اأطلقت  التي  الوطنية  التلقيح  حملة  ت��زال  ول 
ب�سكل اأبطاأ مما كان ماأمول. ومن اأ�سل اإجمايل عدد ال�سكان الذي يناهز 
م�ساد  ل��ق��اح  م��ن  واح���دة  ج��رع��ة  م��لي��ني   12،5 نحو  تلقى  مليونا،   83
اأرقام  3،7 مليني �سخ�س فقط اجلرعتني، وفق  تلقى  لكورونا، يف حني 

وزارة ال�سحة الأربعاء.
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درا�سة م�سحية يف النم�سا تظهر مدى 
فاعلية اللقاحات يف مكافحة وباء كورونا

•• فيينا - وام:

اأظهرت اأحدث اأرقام ر�سمية يف النم�سا، اإ�سابة %0،5 فقط، من اإجمايل 
الأفراد املح�سنني بالكامل، بفرو�س كورونا امل�ستجد، واأكدت نتائج درا�سة 
م�سحية عن الأ�سخا�س املطعمني، مدى فعالية اللقاحات امل�ستخدمة �سد 

الوباء.
�سهر  منذ  تطعيمهم  مت  الذين  الأ�سخا�س،  بيانات  حتليل  عملية  وك�سفت 
 1،5% بن�سبة  امل�ستجد  كورونا  بفرو�س  اإ�سابات  ح��دوث  املا�سي،  يناير 
واحدة،  بجرعة  الوباء  �سد  جزئياً  تطعيمهم  مت  الذين  الأ�سخا�س  ل��دى 
الأمر الذي اعتربه الأطباء تقييماً جيداً ملدى فعالية اللقاحات يف مكافحة 

الوباء.
اإ�سابة   1.560 ال�سحة، ح��دوث  وزارة  اأجرته  ال��ذي  امل�سح،  اأرق��ام  واأك��دت 
ا  بالفرو�س بعد تلقي اجلرعة الثانية من اللقاح، واإ�سابة 2.690 �سخ�سً
خطر  انخفا�س  بو�سوح  ُيظهر  ال���ذي  الأم���ر  الأوىل،  اجل��رع��ة  تلقي  بعد 
الإ�سابة بالعدوى، حتى اأثناء فرتة التطعيم اجلزئي بعد اجلرعة الأوىل 

من اللقاح.

ال�سودان ي�ستدعي �سفريه لدى اإثيوبيا 
•• اخلرطوم-رويرتز

امل�سوؤولني  م��وق��ف  بعد  اإث��ي��وب��ي��ا،  ل��دى  �سفره  الأح���د  ال�����س��ودان  ا�ستدعى 
يف  للتو�سط  عر�سها  يرف�سون  اإن��ه��م  اخل��رط��وم  قالت  ال��ذي��ن  الإثيوبيني 

ال�سراع الدائر يف اإقليم تيجراي.
اإثيوبيا  “�ستح�سن  ال�سودانية  اخلارجية  وزارة  ع��ن  ���س��ادر  بيان  يف  وج��اء 
موقفا اإن هي نظرت فيما ميكن اأن يقوم به ال�سودان على اأ�سا�س من قدرته 

على توفر احلل املطلوب، عو�س اأن ترف�س جملة اأي �سعي منه«.
واأجرى رئي�س الوزراء ال�سوداين عبد اهلل حمدوك ات�سال هاتفيا مع وزير 
اأنتوين بلينكن يوم الأربعاء حول ال�سراع يف منطقة  اخلارجية الأمريكي 
تيجراي ب�سمال اإثيوبيا، والذي اأدى اإىل تدفق 53400 لجئ منذ اأواخر 

عام 2020.
حمدوك  ع���ر����س  اأن  ال���ب���ي���ان  وذك�����ر 
وهو  للإيجاد،  رئا�سته  اإط��ار  يف  ج��اء 
واأوغندا  واإثيوبيا  كينيا  ي�سم  جتمع 
وج���ي���ب���وت���ي وال�����������س�����ودان واأوغ�����ن�����دا 

وال�سومال.
وزارة  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث��ون  ي����رد  ومل 
اخلارجية الإثيوبية اأو رئي�س الوزراء 
على  للتعقيب  طلبات  على  الإثيوبي 

ا�ستدعاء ال�سودان ل�سفره.
وي����وم اخل��م��ي�����س امل��ا���س��ي ن��ف��ت بيلني 
الوزراء  رئي�س  با�سم  املتحدثة  �سيوم 

اإمكانية تو�سط ال�سودان يف ال�سراع مبنطقة تيجراي ال�سمالية.
اإن  وقالت  ال�سيء”.  بع�س  “�سعبة  باأنها  اخلرطوم  مع  العلقة  وو�سفت 
بعد  خا�سة  “تقو�ست”  لكنها  و�ساطة،  اأي  اأ�سا�س  تكون  اأن  يجب  الثقة 

“توغل اجلي�س ال�سوداين يف الأرا�سي الإثيوبية«.
وتوترت العلقات ب�سبب اخللفات على منطقة الف�سقة، وهي اأر�س خ�سبة 
ي�سكنها مزارعون اإثيوبيون يقول ال�سودان اإنها تقع على جانبه من احلدود 

التي مت تر�سيمها يف بداية القرن الع�سرين وهو ما ترف�سه اإثيوبيا.

•• عوا�شم-وكاالت

ي���رى ال�����س��ح��ايف ال��رتك��ي امل��خ�����س��رم ب���وراك 
بكديل اأن ثمة بوناً �سا�سعاً بني ما هي عليه 
فنظرياً  عملياً.  عليه  هي  وما  نظرياً  تركيا 
وهي  املتحدة،  للوليات  اأطل�سي  حليف  هي 
يف حال تفاو�س مع الحتاد الأوروبي لك�سب 
ع�����س��وي��ت��ه. ل��ك��ن يف ك��ل��ت��ا احل��ال��ت��ني، الأم���ر 
عبارة عن اأوهام، كما كتب بكديل يف “معهد 

غيت�ستون” الأمريكي.
اأ�سار بكديل اإىل اأن القوات اجلوية ال�سينية 
وال���رتك���ي���ة خ��ا���س��ت ت���دري���ب���ات م�����س��رتك��ة يف 
�سبتمرب  ���س��ه��ر  ال����رتك����ي  اجل������وي  امل����ج����ال 
اأعلنت   ،2011 يف   .2010 )اأي������ل������ول( 
�ساروخ  لبناء  خطط  عن  الرتكية  احلكومة 
بال�ستي مبدى ي�سل اإىل 2500 كيلومرت. 
منظمة  اإىل  ت��رك��ي��ا  ان�����س��م��ت   ،2012 ويف 
ذلك  منذ  ح��وار.  ك�سريك  للتعاون  �سنغهاي 
احل���ني، ق���ال ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي رج���ب طيب 
اأنقرة �ستتخلى عن  اإن  اأردوغ���ان م��رات ع��دة 
م�سعاها للن�سمام اإىل الحتاد الأوروبي لو 
الكاملة يف منظمة  الع�سوية  عليها  ُعر�ست 

�سنغهاي.
تركيا  اأعلنت   ،2013 )اأي��ل��ول(  �سبتمرب  يف 
اأن���ه���ا اخ����ت����ارت ���س��رك��ة ���س��ي��ن��ي��ة ل��ب��ن��اء اأول 
املدى.  طويلة  �ساروخية  دفاعية  منظومة 
لتحوز  ذهبت  العقد،  ع��ن  اأن��ق��رة  تخلي  بعد 
انتهت  التي  الرو�سية  اأ�س-400  منظومة 
الكون�سورتيوم  يف  ت��رك��ي��ا  ع�����س��وي��ة  بتعليق 
الدويل لبناء مقاتلت اجليل اخلام�س من 
للعقوبات  تركيا  وتعر�ست  اأف-35.  ط��راز 
اأمريكا عرب  اأع��داء  مكافحة  قانون  مبوجب 
العقوبات ب�سبب �سرائها املنظومة الرو�سية. 
علوة على كل ذلك، منا التباعد ال�سيا�سي-
ب�سكل  ال���غ���رب  ع���ن  ت��رك��ي��ا  الج��ت��م��اع��ي يف 

مطرد.
اأريدا  ل�سركة  ج��دي��د  راأي  ا�ستطلع  اأظ��ه��ر 
الأت��راك يجدون  %54.6 من  اأن  الرتكية 
اأمني  ت��ه��دي��د  اأك�����رب  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  يف 

اإ�سرائيل  اأن  منهم   51% ويظن  لبلدهم. 
من   35.5% وراأى  الأك���رب.  التهديد  ه��ي 
ميكن  ل  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  اأن  الأت��������راك 
اأن   32.8% ق���ال  بينما  عليها،  الع��ت��م��اد 
ا�ستعمارية.  دول����ة  ه���ي  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
اأنواع  نوع من  اأي  على   72.2% واعرت�س 

التعاون مع وا�سنطن.
كذلك، حني �سئل امل�ستطلعون عن اأي واحدة 
م���ن ال���دول���ت���ني ي��ج��ب ع��ل��ى ت��رك��ي��ا تطوير 
علقاتها معها، اأجاب %78.9 برو�سيا فيما 
الوليات  م��ع  ال��ت��ع��اون  ع��ن   21.1% داف���ع 
اأن  الأت��راك  %58.2 من  املتحدة. ويعتقد 
بينما  ال�سرتاتيجية،  حليفتهم  هي  رو�سيا 
و�سف %69.3 منهم قرار �سراء منظومة 
البتعاد  لكن  ال�سحيح.  بالقرار  اأ�س-400 
اأحادياً  لي�س  الغرب وموؤ�س�ساته  الرتكي عن 

بح�سب بكديل.
اأظ��ه��ر ب��ح��ث ج��دي��د يف اأوروب�����ا ك��ي��ف اأ�سبح 

اإىل  تنتمي  ل  تركيا  اأن  ي���رون  الأوروب���ي���ون 
ما  يف  كانوا  الذين  هم  ال�سيا�سية،  ثقافتهم 
م�سى متحم�سني لع�سوية تركيا يف الحتاد 
الأوروبي. يف اأبريل )ني�سان( املا�سي، ا�ستطلع 
اأكرث  املجل�س الأوروب��ي للعلقات اخلارجية 
اأوروبية  دول��ة   12 األ��ف �سخ�س يف   17 من 

وقد اأعربوا عن الآراء التالية:
تركيا هي الدولة الوحيدة التي ينظر اإليها 
معظم الأوروبيني على اأنها عدو عو�ساً عن 
اأن تكون �سريكاً �سرورياً. ومبا اأن تركيا هي 
ع�سو اأطل�سي بعك�س دول اأخرى مثل ال�سني 
ورو���س��ي��ا وال��ه��ن��د وال��ي��اب��ان – وه��ي جميعها 
 – اأنقرة بنظر امل�ستطلعني  اأقل تهديداً من 
للقلق.  ج���داً  م��ث��رة  اخلل�سة  ه��ذه  ت�سبح 
%25 من الأوروبيني فقط اأن تركيا  يرى 
�سريك �سروري، بينما قال %4 وح�سب اإنها 
نف�سها. يف  وامل�سالح  القيم  يقا�سمهم  حليف 

اأملانيا، قال %41 اإن تركيا عدو.

وي��ظ��ه��ر ا���س��ت��ط��لع ال������راأي اأن الأوروب���ي���ني 
تعاونية  خ��ارج��ي��ة  �سيا�سة  ي��ري��دون  ع��م��وم��اً 
فكرة  اإن  ���س��دام��ي��ة.  ت��ك��ون  اأن  ع���ن  ع��و���س��اً 
ال�����س��راك��ات ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ت��ج��ذرة ب�سدة 
الوقت  يف  للأوروبيني.  النووي  احلم�س  يف 
اأن هنالك جوانب  الأوروبيون  نف�سه، يدرك 
يف ع��لق��ات��ه��م م��ع رو���س��ي��ا وال�����س��ني وتركيا 

جتعل هذه الدول خ�سمة اأو حتى عدوة.
تابع بكديل مقاله م�سراً اإىل اأن الو�سع على 
اأف�سل  لي�س  الأطل�سي  من  الأخ��رى  ال�سفة 
حاًل. يف 24 اأبريل املا�سي، ا�ستخدم الرئي�س 
الأمريكي جو بايدن كلمة “اإبادة” لتو�سيف 
امل��ج��ازر التي حلقت ب��الأرم��ن خ��لل احلرب 
العاملية الأوىل على يد ال�سلطنة العثمانية. 
قد ل يكون هذا ال�ستخدام معدًل يف قواعد 
اللعبة للعلقات الأمريكية-الرتكية البالغة 
وي�سعف  تركيا  عزلة  يعزز  لكنه  الإ�سكالية، 
حججها حول ما اإذا كانت الإبادة قد ح�سلت 

كذلك،   .1924-1915 �سنتي  بني  فعًل 
يزعزع هذا ال�ستخدام ا�ستقرار ما تبقى من 
واأ�سبح  بكديل.  بح�سب  الناعمة  اأنقرة  قوة 
بالإبادة  يعرتف  اأمريكي  رئي�س  اأول  بايدن 

الأرمينية.
م����وؤخ����راً، اأع���ل���ن امل�����س��ت�����س��ار ال�����س��اب��ق للأمن 
القومي جون بولتون اأنه ان�سم اإىل املجل�س 
الدميوقراطية  ل�”م�سروع  ال���س��ت�����س��اري 
منذ  اإطلقها  مت  موؤ�س�سة  وه��ي  الرتكية”، 
من  اأراد  اأن��ه  بولتون  واأو���س��ح  قريبة.  ف��رتة 
“ت�سليط  املجل�س  اإىل ذلك  ان�سمامه  خلل 
يف  املتزايد”  الظلمي  الو�سع  على  ال�سوء 
للم�سروع  الإلكرتوين  املوقع  ويظهر  تركيا. 
حزبية  غ��ر  دول��ي��ة  �سيا�سية  “منظمة  اأن���ه 
تركيا  ابتعاد  على  رداً  ت�سكلت  ربحية  وغ��ر 
نحو  واجتاهها  الدميوقراطية  عن  م��وؤخ��راً 
على  اإعلنه  يف  بولتون  وكتب  ال�ستبداد”. 
اخلطر  ناقو�س  ل��دق  الأوان  اآن  “اأنه  تويرت 

ب�ساأن تركيا«.
اأ�سافت  يف الأول من يوليو )متوز( املا�سي، 
الوليات املتحدة تركيا اإىل لئحة من الدول 
املا�سية،  ال�سنة  الأطفال  املتورطة يف جتنيد 
مع  الأوىل  للمرة  يح�سل  الت�سنيف  وه���ذا 
دولة اأطل�سية. ويرجح بكديل اأن توؤدي هذه 
اخلطوة اإىل تعقيد العلقات املتوترة اأ�سًل 
بني اأنقرة ووا�سنطن. وذكرت وزارة اخلارجية 
بالب�سر  الجت��ار  تقريرها عن  الأمريكية يف 
“دعماً  توؤمن  كانت  تركيا  اأن   2021 ل�سنة 
ملمو�ساً” لفرقة ال�سلطان مراد وهي ف�سيل 
اأنقرة وف�سيل  �سوري معار�س لطاملا دعمته 
اإن����ه ج��ن��د وا�ستخدم  وا���س��ن��ط��ن  ع��ن��ه  ق��ال��ت 

الأطفال يف معاركه.
ال�سعور بالتباعد بني الأتراك والغربيني هو 

متبادل ومتزايد.
التي  للإ�سلموية  احلتمية  النتيجة  اإن���ه   
ف��ر���س��ه��ا اأردوغ��������ان م���ن راأ������س ال���ه���رم حتى 
واأ�ساف  املا�سيني.  العقدين  خلل  القاعدة 
رو�سيا  الآن  “للغرب  اخل���ت���ام:  يف  ب��ك��دي��ل 

�سغرة للتعامل معها«.

هكذا بداأ الغرب ي�ستفيق من اأوهامه ب�ساأن تركيا

توقيف تايالندي على خلفية مقتل �سائحة �سوي�سرية 

رحلة عائلة اأفغانية انتقلت لالإقامة يف الوليات املتحدة احتجاجات مناه�سة للجي�ض يف ميامنار 
•• فولز ت�شريت�س-اأ ف ب

ع��ّل��ق �سميم زمل����ي، امل���ع���اون ال�����س��اب��ق ل����لإدارة 
من  م�ساهد  �سور  اأفغان�ستان،  يف  الأمركية 
ب����لده ع��ل��ى ج�����دران ال�����س��ق��ة ال�����س��غ��رة التي 
ي�����س��ك��ن��ه��ا م���ع زوج���ت���ه وط��ف��ل��ي��ه��م��ا يف ولي���ة 
“بيته  اإىل  م��ع��ه  ن��ق��ل��ه��ا  ذك���ري���ات  ف��رج��ي��ن��ي��ا، 

الثاين” الوليات املتحدة.
و�سل �سميم زملي البالغ من العمر 35 عاما 
مع  وا�سنطن  حميط  اإىل  �سنوات  ث��لث  قبل 
البالغة يف ذلك احلني  وابنته  زوجته ظريفة 
اأربع �سنوات، بف�سل تاأ�سرة الهجرة اخلا�سة 
الوليات  حل�ساب  عملوا  لأفغان  منحت  التي 

املتحدة يف بلدهم.
الواقعة  �سقته  يف  بر�س  فران�س  لوكالة  يقول 
اجلديدة  الأج��ي��ال  “على  فرجينيا  �سمال  يف 
لكن  اإلينا،  بحاجة  بلدنا  بلدنا.  بناء  تعيد  اأن 
اأن  ع��ل��ي��ن��ا   )...( اأم��ن��ي��ة  ولأ����س���ب���اب  ل��لأ���س��ف، 

نرحل«.
وم������ع ان�������س���ح���اب اجل���ي�������س الأم������رك������ي من 
عاما،  ع�سرين  ا�ستمّر  انت�سار  بعد  اأفغان�ستان 
الذين  الأف��غ��ان  اآلف  اإج��لء  وا�سنطن  تعتزم 

تعاونوا معها، ول �سيما كمرتجمني.
اأح��ي��ان��ا وقتا  ت�����س��ت��غ��رق  الإج��������راءات  اأن  غ���ر 
الرئي�س  اإدارة  داعية  اأ�سوات  وترتفع  طويل، 
خ�سية  ���س��ري��ع��ا  ال���ت���ح���رك  اإىل  ب����اي����دن  ج����و 
تعر�سهم لأعمال انتقامية من حركة طالبان 

التي حتتل م�ساحات متزايدة من البلد.
اأف��غ��اين مع عائلتهم  اأك��رث من مئتي  وح��ّط 
ال���دويل يف  دالي�س  املا�سي يف مطار  الأ���س��ب��وع 

الذي  زمل��ي  ل�سميم  ح�سل  م��ا  وا�سنطن.هذا 
الأطل�سي  ���س��م��ال  حل��ل��ف  م�����س��ورا  يعمل  ك���ان 
)يو  ال��دول��ي��ة  للتنمية  الأم��رك��ي��ة  وال��وك��ال��ة 
اإ�س اإيد(، غر اأنه يف نهاية املطاف قدم طلب 
طالبان  تهديدات  ا�ستدت  حني  �سفر  تاأ�سرة 

�سده و�سد عائلته.
خا�س  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  اإىل  انتقاله  وب��ع��د 
مزاولة  بو�سعه  ي��ع��د  مل  اإذ  حقيقية  م��ع��رك��ة 
العمل الذي كان يحّب والذي حاز عليه و�ساما 
م��ن احل��ك��وم��ة الأف��غ��ان��ي��ة، وحت��ت��م عليه تعّلم 
غر  عائلته.  معي�سة  ت��اأم��ني  م��ع  الإن��ك��ل��ي��زّي��ة 
بف�سل  التحّدي  ه��ذا  مواجهة  من  متكن  اأن��ه 
ومواطنني  الأمركية  احلكومية  امل�ساعدات 
اأ�سبحوا  يعرفهم  يكن  مل  واأ�سخا�س  اأف��غ��ان 

اأ�سدقاء له.
اأن  ب��ادئ الأم��ر  “كان من ال�سعب يف  وي��روي 
�سدمة  وكانت  الثاين”.  وطني  هذا  اأن  اأفّكر 
فّكرا  ال��زوج��ني  اأن  ح��د  اإىل  ج��دا  قوية  املنفى 
بعد �سهرين بالعودة اإىل اأفغان�ستان حيث كانا 
يقيمان مع وال��دة �سميم التي فقدت يف تلك 
الأثناء زوجها اإثر اإ�سابته بوباء كوفيد-19، 
و�سقيقاته واأ�سقائه، وبينهم �سقيق تواأم له بات 

مهددا من مقاتلي طالبان ل�سبهه ب�سميم.
يف  عائلته  م��ن  اأف����رادا  �سميم  خ�سر  اأن  �سبق 

هجمات.
ويقول “اإذا مّت هناك، النا�س يعرفونني. لكن 

اإذا مّت هنا، فل اأحد يعرفني«.
ويقول  واجهه.  اأ�سعب حتّد  اللغة  كان حاجز 
اأقوله  م��ا  يفهم  اأح���د  يكن  “مل  ال�سدد  ب��ه��ذا 
حني اأتكّلم. مل تكن زوجتي تتكّلم الإنكليزية، 

ول ابنتي«.
وبعد ثلث �سنوات، تتكلم الفتاة البالغة الآن 
تلعب  وهي  بطلقة  الإنكليزية  �سنوات،  �سبع 
الذي  الأف���غ���اين  ال�����س��ّج��اد  ع��ل��ى  �سقيقها  م��ن 

يك�سو اأر�س ال�سالون.
بالبقاء  اأق��ن��ع��وه  الأف���غ���ان  اأ���س��دق��اءه  اأن  غ��ر 
و�ساعدوه على بدء العمل ك�سائق عرب تطبيقي 
“اأوبر” اأو “ليفت” خ�سو�سا عرب بيعه �سيارة 

بالتق�سيط.
�سميم  ك�سب  اأج���رة،  ك�سائق  عمله  �سياق  ويف 
�ساعدوه  وعائلتها  راكبة  ج��ددا، مثل  اأ�سدقاء 
بقي  ال��ذي  ابنه  ولدة  عند  عائلته  اإعالة  على 
�سهرا يف امل�ست�سفى. وقدم له هوؤلء الأ�سدقاء 
الأمركيون م�ساعدات مالية لت�سديد الإيجار 
وال���ن���ف���ق���ات ال��ط��ب��ي��ة ال��ب��اه��ظ��ة يف ال���ولي���ات 

املتحدة.
وميلك �سميم زملي اليوم �سيارتني وبات واثقا 
من نف�سه وهو يقود �سيارة هوندا اأنيقة فر�س 

�سندوقها ب�سجاد اأفغاين.
لكنه كان يف�سل لو يعمل خلف كامرا ولي�س 

خلف مقود.
يقول “ما زلت م�سمما على حتقيق هديف. اأن 
قد  ه��ذا  )وا�سنطن(.  الكامرا يف  اأك��ون ملك 
يح�سل ذات يوم، كل �سيء ممكن حني نت�سلح 
بال�سرب ونعمل بكّد”. يوؤكد وهو يقود �سيارته 
اأنه م�ستعد مل�ساعدة الوافدين الأفغان اجلدد.

م�ساعدة،  اإىل  اح����ت����اج����وا  “اإذا  وي�������س���ي���ف 
اأجلي.  م��ن  اآخ���رون  فعل  مثلما  �ساأ�ساعدهم، 
ب��ك��ن اإىل ال���ولي���ات  و����س���اأق���ول ل��ه��م +اأه������ل 

املتحدة+«.

ماليزيا تخفف قيود كوفيد19- عن املح�سنني بالكامل
•• كواالملبور-رويرتز

الأحد  يا�سني  ال��دي��ن  حميي  ماليزيا  وزراء  رئي�س  ق��ال   
الأفراد  كوفيد-91 عن  قيود  بع�س  �ستخفف  ب��لده  اإن 
ا�ستوفت  ولي���ات  ثماين  يف  كامل  تطعيما  تلقوا  ال��ذي��ن 
وارتفاع معدلت  الإ�سابات  اأعداد  انخفا�س  �سروطا مثل 

التطعيم.
هذه  اإن  ال��ت��ل��ف��زي��ون  بثها  كلمة  يف  ال��دي��ن  حم��ي��ي  وق���ال 
املطاعم  يف  ال��ط��ع��ام  ب��ت��ن��اول  �ست�سمح  ال��ت��ي  الإج������راءات، 
وممار�سة الريا�سات الفردية يف الأماكن املفتوحة وال�سفر 

بني الوليات، �ست�سري يوم الثلثاء.

وم�سى قائل “اأعرف اأن الكثرين اأرهقتهم اجلائحة اأو 
يتعر�سون لإعياء اجلائحة«.

وتخ�سع ماليزيا لعزل عام منذ الأول من يونيو حزيران 
اأرقام  ت�سجيل  توا�سل  اليومية  الإ���س��اب��ات  اأن  ح��ني  ويف 
ت��ق��دم يف مواجهة  اإح����راز  ب���داأت ع��دة ولي���ات يف  قيا�سية 

املر�س يف ال�سهر املا�سي وبداأت يف رفع القيود جزئيا.
العا�سمة  يف  الأح���د  اأعلنت  التي  الإج����راءات  ُتطبق  ول��ن 
معدلت  زال��ت  ما  حيث  بها  املحيطة  واملناطق  كوالملبور 

الإ�سابة بها الأعلى يف البلد.
و�ست�سمح احلكومة اأي�سا للمواطنني والأجانب احلا�سلني 
على اإقامة باحلجر ال�سحي يف املنازل لدى عودتهم من 

اخلارج اأيا كانت الوليات التي يقيمون فيها. وقال حميي 
عن  ال��ق��ي��ود  تخفيف  اأي�����س��ا  تبحث  احل��ك��وم��ة  اإن  ال��دي��ن 

قطاعات خمتلفة يف القت�ساد و�سيعلن عن ذلك قريبا.
14 يوما من تلقيه  ويعترب الفرد حم�سنا بالكامل بعد 
اجلرعة الثانية من لقاح اأو بعد 28 يوما من تلقيه لقاح 

اجلرعة الواحدة.
اإ�سابة   18688 الأح����د  ال�سحية  ال�سلطات  و�سجلت 

جديدة وح�سيلة وفيات قيا�سية بلغت 360 وفاة.
منت�سف  منذ  ب�سرعة  التطعيم  معدلت  زادت  ذلك  ومع 
البالغني  ال�سكان  من  املئة  يف   66.4 وتلقى  متوز  يوليو 

جرعة واحدة على الأقل من لقاح.

•• بانكوك-اأ ف ب

اأوقف رجل تايلندي على علقة مبقتل امراأة �سوي�سرية ُعرث على جّثتها 
اأعلنت  ما  وف��ق  ال�سهرة،  ال�سياحية  بوكيت  جزيرة  يف  �سّلل  من  بالقرب 

ال�سرطة.
وقد ُعرث على جّثة نيكول �سوفان-فاي�سكوبف )57 عاما( اخلمي�س ممّدة 
وحذاوؤها  الق�سر  و���س��روال��ه��ا  ال�سحية  ه��ات��ف  جانبها  واإىل  بطنها  على 

الريا�سي.

وهي كانت �سافرت اإىل بوكيت يف �سياق خّطة منوذجية تتيح لل�سّياح امللّقحني 
زيارة اجلزيرة وتعفيهم من عزل اأنف�سهم لأ�سبوعني يف فندق.

ال�سّباط  اإن  باثانات�ساروين  كي�سانا  الوطنية  ال�سرطة  با�سم  الناطق  وق��ال 
اأوقفوا ثراووت تورتيب )27 عاما( على خلفية هذه اجلرمية.

وقال ثراووت يف موؤمتر �سحايف �سارك فيه عرب الهاتف برفقة حماميه اإنه 
300 بات )9 دولرات( بعد خنق �سوفان-فاي�سكوبف. وا�ساف  اأخذ قرابة 

“اأريد العتذار من عائلة ال�سائحة واأطلب من كّل اأبناء بلدي م�ساحمتي«.
املنطقة  على  ي�سرف  ال��ذي  ي��ون��وال  نانتاديج  ال�سرطة  يف  امل�سوؤول  واأو���س��ح 

اجلنوبية اأن ثراووت اأدىل بهذه العرتافات اإثر ا�ستجوابه.
ومّت توقيفه بال�ستناد اإىل ت�سجيلت كامرا مراقبة وبعدما رّكزت الأبحاث 
ع��ل��ى ���س��اح��ب دّراج����ة ن��اري��ة ���س��وه��دت يف اجل����وار ع��ن��دم��ا ت��وج��ه��ت ���س��وف��ان-

فاي�سكوبف اإىل ال�سّلل.وتوّجه هذه اجلرمية �سربة قا�سية اإىل املخططات 
الطموحة الرامية اإىل اإعادة فتح تايلند لل�سياحة بعد اأكرث من �سنة من 
هذا  ت  قو�سّ كوفيد-19  وباء  انت�سار  لكبح  ال�سفر  على  ال�سارمة  التدابر 
القطاع احليوي للقت�ساد.وقد و�سل اأكرث من 16 األف �سخ�س اإىل بوكيت 

منذ اإطلق هذه اخلّطة النموذجية يف الأّول من متوز/يوليو.

•• رانغون-رويرتز

يف  الع�سكرية  للحكومة  مناه�سة  احتجاجات  اندلعت   
ميامنار يف اأنحاء البلد  اأم�س الأحد، يف ذكرى القمع 
الدموي لنتفا�سة عام 1988 �سد املجل�س الع�سكري 

ال�سابق.
منف�سلة  احتجاجات  �ستة  ع��ن  يقل  ل  م��ا  توثيق  ومت 
الفي�سبوك.  ع��ل��ى  للجي�س  م��ع��ار���س��ني  ���س��ف��ح��ات  ع��ل��ى 
احلكومة  من  ال�سلطة  على  ا�ستوىل  قد  اجلي�س  وك��ان 
اأوجن  البلد  زعيمة  واحتجز  اأ�سهر  �ستة  قبل  املنتخبة 
من  والعديد  نوبل  جائزة  على  احلائزة  ت�سي  �سو  �سان 

كبار امل�سوؤولني الآخرين.
واأنهى انقلب اأول فرباير �سباط جتربة الدميقراطية 
يف  الواقعة  الدولة  يف  �سنوات  ع�سر  نحو  ا�ستمرت  التي 
جنوب �سرق اآ�سيا والتي يبلغ تعدادها 53 مليون ن�سمة، 
مم��ا ب��دد الآم����ال يف خ���روج ال��ب��لد م��ن رح��م اأك���رث من 

ن�سف قرن من احلكم الع�سكري.
هلينج  اأوجن  مني  بزعامة  اجلديدة  احلكومة  وتقول 
ت���وىل من�سب رئي�س  وال����ذي  اأك���رب ج����رالت اجل��ي�����س 
الوزراء املوؤقت قبل اأ�سبوع اإنها ت�سرفت يف اإطار الد�ستور 
النتخابات  يف  الت�سكيك  بعد  ت�سي  �سو  حكومة  لإقالة 
التي فاز فيها حزبها، رغم اأن جلنة النتخابات قالت اإن 

النتخابات كانت نزيهة.
انتفا�سة  اإىل  ال��ي��وم  احتجاجات  م��ن  العديد  واأ���س��ارت 
اأغ�سط�س  م��ن  الثامن  يف  اندلعت  التي  الدميقراطية 
اآب عام 1988 والتي �سحقها النظام الع�سكري اآنذاك. 
ويقول املعار�سون للجي�س اإن ما يقدر بنحو ثلثة اآلف 

�سخ�س قتلوا خلل تلك احلملة.
ومل يت�سن الت�سال مبتحدث با�سم احلكومة الع�سكرية 

اأم�س الأحد للتعليق على الحتجاجات.
اأكرب حتد  1988 يف ذلك الوقت  وكانت انتفا�سة عام 

حلكم اجلي�س الذي بداأ منذ عام 1962.

انتهاء فرتة احلجر يف مدينة بريزبني الأ�سرتالية 
•• بريزبني-اأ ف ب

ا�ستمرت  حجر  اإج���راءات  اأ�سرتاليا،  يف  مدينة  اأك��رب  ثالث  بريزبني  يف  تنتهي 
اأيام ملنع تف�ّس جديد لكوفيد-19 �سببه املتحورة دلتا، يف حني تدخل  ثمانية 

�سيدين اأ�سبوعها ال�سابع من الإغلق.
جتنب  من  متكنا  اأننا  “يبدو  كوينزلند  منطقة  م�سوؤول  مايلز  �ستيفن  وق��ال 
انت�سار املتحورة دلتا يف ثمانية اأيام فقط من احلجر، بالكاد بعد ع�سرة اأيام من 
الإبلغ عن اأول حالة«.وا�سطر مليني الأ�سخا�س يف بريزبني ومنطقتها اإىل 

البقاء يف منازلهم بعد اكت�ساف اإ�سابات بالفرو�س يف املدار�س.
و�ستظل القيود املفرو�سة على ال�سفر خارج املدينة وعلى التجمعات، �سارية ملدة 
اأ�سبوعني على الأقل.كما اأعلنت ال�سلطات فر�س حجر ملدة ثلثة اأيام يف كرنز 
يف �سمال البلد، اإثر اإ�سابة �سائق �سيارة اأجرة بالفرو�س يف هذه املدينة البالغ 

عدد �سكانها 150 األف ن�سمة.



االثنني   9  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13310  
Monday    9   August   2021   -  Issue No   13310املال والأعمال

•• عجمان - وام:

احلّرة”  ع��ج��م��ان  “منطقة  �سّجلت 
عدد  % يف   35 ب��ل��غ  ملمو�ساً  من���واً 
لديها  امل�سجلة  اجل��دي��دة  ال�����س��رك��ات 
العام  م����ن  الأول  ال��ن�����س��ف  خ�����لل 
ذاتها  ب���ال���ف���رتة  م���ق���ارن���ًة   2021
ا�ستكماًل  وذل���ك   2020 ال��ع��ام  م��ن 
يف  امل�ستمر  القوي  الت�سغيلي  ل��لأداء 
الأعمال  ث��ق��ة جم��ت��م��ع  ت��ن��ام��ي  ظ���ل 
وال�����س����ت����ث����م����ار ب������الآف������اق ال�����واع�����دة 
واملقّومات التناف�سية لإمارة عجمان. 
الن�سف  ع��ن  الأداء  ن��ت��ائ��ج  وك�����س��ف��ت 
و�سول  عن  احل��ايل  العام  من  الأول 
اجلديدة  ال�����س��رك��ات  ع����دد  اإج���م���ايل 
امل�سّجلة يف املنطقة احلرة اإىل 867 
الأول  الن�سف  خ��لل  جديدة  �سركة 
 567 ب�  مقارنًة  احلالية  ال�سنة  من 
ال��ف��رتة ذات��ه��ا م��ن ال�سنة  ���س��رك��ة يف 

املا�سية.
اأن منطقة عجمان  واأظهرت النتائج 
على  احل����ف����اظ  يف  جن���ح���ت  احل�������رة 
جاذبة  ك��ب��ي��ئ��ة  ال�����ري�����ادي  م��وق��ع��ه��ا 
لكربى ال�سركات الطبية واملوؤ�س�سات 
املتخ�س�سة بقطاع الرعاية ال�سحية 
م�سّجلًة منواً بن�سبة 84 % يف عدد 
�سمن  امل�سجلة  اجل��دي��دة  ال�����س��رك��ات 
القطاع ال�سحي خلل الن�سف الأول 
م��ن ال��ع��ام اجل���اري م��ق��ارن��ًة بالفرتة 
ذاتها من العام الفائت وُيعزى النمو 
املزايا  اإىل  الأوىل  بالدرجة  اللفت 
امل��ت��اح��ة ل���س��ّي��م��ا املوقع  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
التحتّية  وال��ب��ن��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
املتطّورة واملرافق احليوية احلديثة.

ك��م��ا وا���س��ل ق��ط��اع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
املّطرد  النمو  م�سرة  احلرة  املنطقة 
حمققاً ن�سبة 26 % خلل الن�سف 
مقارنة  احل��ال��ي��ة  ال�����س��ن��ة  م��ن  الأول 
ال�����س��ن��ة املا�سية  ب��ال��ف��رتة ذات��ه��ا م��ن 

م�����ا مي���ث���ل خ����ط����وة م���ت���ق���دم���ة على 
عجمان  اإم����ارة  ح�سور  تر�سيخ  درب 
بالبنية  الرت���ق���اء  يف  ب���ارز  كم�ساهم 
وتوظيف  امل���ت���ط���ورة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
وت�����س��خ��ر ال��ت��ق��ن��ي��ات امل���ت���ق���ّدم���ة يف 
للخم�سني  ال���س��ت��ع��داد  خطة  خ��دم��ة 

عاماً املقبلة يف دولة الإمارات.
بعجمان  احل�����رة  امل��ن��ط��ق��ة  وم�����س��ت 
الوطنية  اجل����ه����ود  دع�����م  يف  ق����دم����اً 
م��ن خلل  ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن  لتعزيز 
توفر الت�سهيلت اللزمة لل�سركات 
ال���ع���ام���ل���ة ����س���م���ن ق����ط����اع الأغ����ذي����ة 
وامل�سروبات والتي حققت منوا بن�سبة 
ال��ف��رتة نتيجة  % خ��لل نف�س   11
وا�ستقطاب  لتحفيز  امل�ستمر  الدعم 
لل�ستفادة  ال�سلة  ذات  ال�ستثمارات 
من الفر�س املتاحة يف اإمارة عجمان 
للتو�سع  مثالية  ب��واب��ة  متثل  وال��ت��ي 

ودخول اأ�سواق منو جديدة.
اأخ������رى ع�����ززت منطقة  ن��اح��ي��ة  م���ن 
بالن�سبة  ج��اذب��ي��ت��ه��ا  احل���رة  ع��ج��م��ان 
�سّجلت  ح��ي��ث  ال��ت��ج��اري��ة  ل��ل�����س��رك��ات 
من���واً لف��ت��اً مب��ع��دل 70 % يف عدد 
ال�������س���رك���ات اجل����دي����دة ���س��م��ن قطاع 
ال�سيني  ال�سوق  يف  التجزئة  جت��ارة 
لل�سراكة  ا�ستكماًل  عجمان  اإم��ارة  يف 
“ال�سركة  مع  املثمرة  ال�سرتاتيجية 
تتوىل  ال��ت��ي  ال�سينية”  اخلليجية 
 .. ال�سيني  ال�سوق  اإدارة  م�سوؤولية 
ومي���ث���ل ال��ن��م��و امل��ح��ق��ق دل���ي���ًل على 
ال�سركات  توليها  التي  العالية  الثقة 
التي  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة احل�����رة  ال�����س��ي��ن��ي��ة 
 1100 م��ن  اأك����رث  ح��ال��ي��اً  حتت�سن 
حمل جتزئة وما يزيد على 3000 
فرد �سمن جمتمع الأعمال يف ال�سوق 

ال�سيني.
وا�ستكماًل مل�ساعيها احلثيثة لتقدمي 
للم�ستثمرين  ال��دع��م  اأ���س��ك��ال  ك��اف��ة 
وال�سركات وجمتمع الأعمال .. ركّزت 

جهودها  احلرة”  عجمان  “منطقة 
التناف�سية  مب��زاي��اه��ا  الرت��ق��اء  على 
خلدماتها  امل�سافة  القيمة  وتعزيز 
�سراكاتها  ن��ط��اق  تو�سيع  خ��لل  م��ن 
القطاعات  م�����ع  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
جانب  اإىل  واخل���ا����س���ة،  احل��ك��وم��ي��ة 
واخلدمات  احل��ل��ول  اأف�����س��ل  ت��وف��ر 
لتمكينها  لديها  �سة  املُرَخّ لل�سركات 
م���ن ال��ت��و���س��ع وحت��ق��ي��ق ال��ن��م��و حيث 
متكنت املنطقة احلرة خلل الأ�سهر 
احل��ايل من  العام  الأوىل من  ال�ستة 
ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  عدد  زيادة 
�سريكاً،   48 اإىل  وال���رئ���ي�������س���ي���ني 

مب��ا ف��ي��ه��م ���س��رك��اء خ��دم��ات القيمة 
امل�����س��اف��ة مب��ا ي��وؤك��د ال���ت���زام املنطقة 
�سبكة  نطاق  وتو�سيع  بتعزيز  احل��رة 
ال�سراكات القوية اإمياناً منها بدورها 
ُمَيّ�سرة  ح��ل��ول  ت��وف��ر  يف  امل���ح���وري 
اأعلى وتكلفة تناف�سية لتلبية  بكفاءة 
تطلعات ُم�ستثمري و�سركات املنطقة 
على  وامل��وظ��ف��ني  واملتعاملني  احل���رة 
ال�سواء. وقال ال�سيخ اأحمد بن حميد 
م��ن��ط��ق��ة عجمان  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
من  الأول  الن�سف  نتائج  اإّن  احل��رة 
املنطقة  اأظهرت جناح  العام اجل��اري 
ملمو�س  من������ٍو  حت���ق���ي���ق  يف  احل�������رة 

الن�ساطات  خم��ت��ل��ف  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
مدعومًة  وال�ستثمارية  القت�سادية 
بحزمة �ساملة من اخلدمات املتكاملة 
اإىل  ت�ستند  ال��ت��ي  املبتكرة  واحل��ل��ول 
باعتبارها  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ا�ستمرارية  ل�سمان  اأ�سا�سية  رك��ي��زة 
الأع������م������ال وت���ل���ب���ي���ة الح���ت���ي���اج���ات 
احلالية وامل�ستقبلية ملجتمع الأعمال 
الن�سف  اأن  واأك����د  وال��ع��امل��ي.  امل��ح��ل��ي 
�سكل  احل���ال���ي���ة  ال�����س��ن��ة  م���ن  الأول 
لقطاعات  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ه��ام��ة  حم��ط��ة 
والأغذية  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����س��ح��ة 
جاءت  والتي  املنطقة  يف  وامل�سروبات 

الأوىل من حيث  الثلث  امل��رات��ب  يف 
ذلك  اأن  اإىل  ..م�����س��را  النمو  معدل 
تقدمي  موا�سلة  اإىل  املنطقة  يدعو 
القطاعات  لكافة  ال�سامنة  ال�سبل 
�سريكاً  لتكون  املحورية  القت�سادية 
لعجلة  رئ���ي�������س���اً  وحم�����رك�����اً  ف����اع����ًل 
ال��ت��ن��وي��ع الق��ت�����س��ادي مب��ا ي�سب يف 
يف   ”2021 عجمان  “روؤية  خدمة 
و�سمان  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق 

الرفاه والزدهار للجميع.
عجمان  م��ن��ط��ق��ة  رئ���ي�������س  واأع���������رب 
احلرة عن تطلعه بثقة كبرة حيال 
ال��ن�����س��ف ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجلاري 
امل�ستمر  احل��ك��وم��ي  ال���دع���م  ظ���ل  يف 
للخم�سني  اجل���اري���ة  ل��ل���س��ت��ع��دادات 
عاماً املقبلة والتي تخلق اآفاقاً واعدة 
الأعمال  ق��ط��اع  اأم���ام  هائلة  وف��ر���س��اً 
القطاع  و�����س����رك����ات  وال�����س����ت����ث����م����ار 
النمو  اأ�سواق  اخلا�س للتو�سع �سمن 
ملمح  ر�سم  يف  وامل�ساركة  الرئي�سة 
يت�سم  ال������ذي  امل�����س��ت��ق��ب��ل  اق���ت�������س���اد 
واملرونة.  والتناف�سية  بال�ستدامة 
ب����ن حميد  اأح����م����د  ال�������س���ي���خ  وج�������دد 
م��ن��ط��ق��ة عجمان  ال����ت����زام  ال��ن��ع��ي��م��ي 
املزيد  ب��ا���س��ت��ق��ط��اب  ال��را���س��خ  احل����رة 
املبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارات  من 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��وف��ر  م��ن خ���لل 
املتطورة  والتكنولوجية  والت�سريعية 
املتمّيزة  اخل�����دم�����ات  ع�����ن  ف�������س���ًل 
ت�سمن  ال��ت��ي  التناف�سية  وامل��ن��ت��ج��ات 
على  بالنفع  تعود  ا�ستثنائية  جتربة 
والقت�ساد  الأعمال  وقطاع  املجتمع 
اإىل  ..م�����س��را  ال�����س��واء  على  الوطني 
دعائم  اإر���س��اء  ملوا�سلة  املنطقة  �سعي 
وال�ستدامة  وال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  الب��ت��ك��ار 
قيماً  مبجملها  متثل  والتي  والتمّيز 
روؤيتها الطموحة  جوهرية لرتجمة 
احلرة”  عجمان  “منطقة  جعل  يف 
م��رك��زاً ع��امل��ي��اً رائ����داً ل��لأع��م��ال وقوة 

اإم��ارة عجمان  داعمة لتعزيز ح�سور 
على اخلارطة ال�ستثمارية الإقليمية 

والعاملية.
املهند�س علي  �سعادة  قال  من جانبه 
“منطقة  ع�����ام  م���دي���ر  ال�������س���وي���دي، 
تتبع  امل��ن��ط��ق��ة  اإن  احلرة”  ع��ج��م��ان 
على  ت��رت��ك��ز  خم�سية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
حت����دي����ث ال�������س���ي���ا����س���ات وال����ق����واع����د 
الناظمة لإجراءات ت�سجيل ال�سركات 
بيئة  لتوفر  القطاعات  كافة  �سمن 
الذي  الأم��ر  للأعمال  جاذبية  اأك��رث 
املزيد  ا�ستقطاب  يف  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س 
�سناعات  ���س��م��ن  ال���س��ت��ث��م��ارات  م��ن 
وجم������������الت خم����ت����ل����ف����ة. واأ�������س������اف 
ال�سويدي اأن املنطقة �ستقوم باإطلق 
مبادراٍت اإ�سافية �سيتم الك�سف عنها 
�سيكون  حيث  ال��ق��ري��ب  امل�ستقبل  يف 
اأثر ملحوظ يف جذب املزيد من  لها 
من  اأو�سع  نطاٍق  �سمن  ال�ستثمارات 
القطاعات. وتقدم ال�سويدي بال�سكر 
على  وامل�ستثمرين  الأع��م��ال  ملُجتمع 
هذه  جت�سدها  التي  امل�ستمرة  ثقتهم 
الثناء  قدم  كما  الإيجابية  املوؤ�سرات 
يبذلها  ال���ت���ي  ل��ل��ج��ه��ود  وال���ت���ق���دي���ر 
ريادة  لرت�سيخ  العمل  فريق  اأع�ساء 

ومتُيّز منطقة عجمان احلرة.
احلرة  املنطقة  اإجن�����ازات  وت�سمنت 

العام  م����ن  الأول  ال��ن�����س��ف  خ�����لل 
جديدة  منتجات  ا�ستحداث  اجل��اري 
ال��ن��ا���س��ئ��ة �سمن  امل��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ل��ب��ي 
الأ�����س����واق امل�����س��ت��ه��دف��ة، ف�����س��ًل عن 
امل�ستودعات  “م�سروع  ا���س��ت��ك��م��ال 
ميثل  ال������ذي  للبيئة”  ال�����س��دي��ق��ة 
دف��ع��ة ق��وي��ة ب��اجت��اه ت��وف��ر وحدات 
اإ���س��اف��ي��ة وم�����س��اح��ات ج��دي��دة ترقى 
مبا  املتعاملني  تطلعات  م�ستوى  اإىل 
والتخزين  ال��ع��ر���س  ����س���الت  ف��ي��ه��ا 
فيما  امل�ستدامة  ال�سناعية  واملن�ساآت 
تّوجت اجلهود ال�سّباقة التي تقودها 
ب���احل�������س���ول على  امل���ن���ط���ق���ة احل������رة 
نظام  “م�سروع  يف  جن���وم   5 تقييم 
اأطلقته  ق��د  ك��ان��ت  ال����ذي  النجوم” 
و”�سهادة  ال��رق��م��ي��ة،  ع��ج��م��ان  دائ����رة 
اآي��������زو ل����س���ت���م���راري���ة الأع������م������ال« /
بينما   /ISO 22301:2019
�سّكل جن��اح ال��رب��ط الإل��ك��رتوين مع 
للمنطقة  الإ�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
اإجن�����ازاً ن��وع��ي��اً ج���دي���داً ب��ال��ن��ظ��ر اإىل 
رحلة  ت�����س��ه��ي��ل  يف  امل����ح����وري  دوره 
زيادة  على  انعك�س  م��ا  وه��و  املتعامل 
ن�سبة ر�سا �سركاء الأعمال بن�سبة 5 
ال�سنة  الأول من  الن�سف  خلل   %
من  ذات��ه��ا  بالفرتة  مقارنًة  احلالية 

ال�سنة الفائتة.

 867 �سركة م�سجلة �سمن خمتلف القطاعات القت�سادية احليوية

ال�سركات اجلديدة امل�سجلة يف »منطقة عجمان احلرة« خالل الن�سف الأول عدد  يف  % منوا   35

خالل حفل توزيع جوائز »يوروموين للتميز 2021«
»بنك الإمارات دبي الوطني« يح�سد اثنتني من اجلوائز املرموقة  

•• دبي-الفجر: 

الرائدة  امل�سرفية  املجموعة  الوطني،  دبي  الإم���ارات  بنك  ح�سد 
من  اثنتني  وتركيا،  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف 
للتميز  “يوروموين  توزيع جوائز  املرموقة خلل حفل  اجلوائز 
وحافظ بنك الإمارات دبي الوطني على لقب “اأف�سل   .”2021
ال�����س��اب��ع على  ل��ل��ع��ام  ال��ع��رب��ي��ة املتحدة”  ب��ن��ك يف دول���ة الإم������ارات 
التوايل. كما ح�سل على لقب “اأف�سل بنك يف ال�سرق الأو�سط”، 
الذي  امل�سرفية  اخلدمات  قطاع  يف  الريادية  مكانته  على  موؤكداً 

ي�سهد مناف�سة عالية يف املنطقة.

تركيزه  وا�سعة، نظر  اإ���س��ادة  الوطني  دب��ي  الإم���ارات  بنك  وتلقى 
املتوا�سل على البتكار يف املنتجات واخلدمات امل�سرفية التي تكفل 
ح�سول العملء على جتارب م�سرفية �سل�سة وخالية من املتاعب، 
للعملء  املف�سل  البنك  باعتباره  مكانته  من  يعزز  ال��ذي  الأم��ر 

واملوظفني وامل�ساهمني.
ويف معر�س تعليقه على الفوز بهذه اجلوائز، قال �ساين نيل�سون، 
ب��ن��ك الإم��������ارات دب����ي الوطني:  ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة 
“ي�سرفنا الفوز جمدداً بلقبني مميزين خلل حفل توزيع جوائز 
التحديات  من  الرغم  وعلى  ال��ع��ام.  لهذا  املرموقة  ’يوروموين‘ 
حياة  على  ’كوفيد-19‘وتاأثرها  جائحة  تف�سي  ع��ن  ال��ن��اجت��ة 

الأفراد ون�ساط القت�ساد ب�سكل عام، جنحنا يف بنك الإمارات دبي 
انقطاع  دون  م�سرفية  خدمات  تقدمي  يف  قدماً  بامل�سي  الوطني 
للعملء وال�سركات، وذلك بف�سل بنيتنا التحتية الرقمية الرائدة 

وفل�سفتنا التي ت�سع العملء دائماً يف املقام الأول«.
الوطني على مدار  الإم��ارات دبي  “ اأثبت بنك  نيل�سون:  واأ�ساف 
ال�سنني قدرته العالية على ال�ستمرار بتقدمي البتكارات ال�سباقة 
بتجربة  املنطقة  يف  العملء  لتزويد  الرقمية  خ��ربات��ه  وت��ق��دمي 
م�سرفية ا�ستثنائية بكل املقايي�س. وبهذا ميثل احل�سول على هذه 
متميزاً  وتكرمياً  لنا  بالن�سبة  كبر  فخر  مدعاة  العاملية  اجلوائز 
�سمعتنا  على  اأي�����س��اً  وي��وؤك��د  احلثيثة،  وج��ه��ودن��ا  ال��دائ��م  لتفانينا 

اأف�سل خدمة ممكنة  البتكار يركز على تقدمي  قائم على  كبنك 
للعملء«.

اأن تكرمي بنك الإم���ارات دب��ي الوطني بهذه  وجت��در الإ���س��ارة اإىل 
اأداءه  اأع��ق��اب �سل�سلة م��ن اجل��وائ��ز التي ك��ّرم��ت  اجل��وائ��ز ي��اأت��ي يف 
املتميز. فقد ح�سد البنك يف وقت �سابق من العام اجلاري تكرمياً 
من قبل جملة “ذا بانكر” نظراً جلهوده يف ال�ستجابة لتداعيات 
اخلدمات  يف  الب��ت��ك��ار  يف  ال���رائ���د  ون��ه��ج��ه  كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة 
امل�سرفية الرقمية، حيث فاز بلقب “بنك العام يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة 2020” للعام ال�ساد�س، و”بنك العام يف ال�سرق 

الأو�سط 2020” للمرة الثالثة.

جمموعة »هوت باك« الدولية : الإمارات توفر 
بيئة داعمة ل�ستقطاب وحتفيز امل�ستثمرين 

كهرباء ومياه دبي تنظم ور�سة حول اأف�سل 
املمار�سات املتبعة للمحافظة على البيئة

•• اأم القيوين-وام:

ا�ستقطاب  تعمل على  الإم���ارات  اأن  اأك��د م�ستثمر هندي 
امل�ساريع  وت�����س��ج��ي��ع  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات  وحت��ف��ي��ز 
توفر  خ��لل  من  والنمو  للنجاح  الفر�س  كل  ومنحها 
بيئة داعمة لأن�سطتهم بجانب حر�سها على الحتفاظ 
يف  ال��ت��ط��ور  م�ستوى  �سعيد  على  للمنطقة  ب�سدارتها 
ي��وؤه��ل��ه��ا يف الح��ت��ف��اظ مبكانتها  ال��ت��ح��ت��ي��ة م���ا  ال��ب��ن��ي��ة 
باعتبارها املركز الإقليمى الأول ل�ستقطاب ال�ستثمارات 
الأجنبية وتوفر مزايا للم�ستثمرين ل ميكن مناف�ستها 
يف ظ��ل م��ا تتمتع ب��ه م��ن م��ق��وم��ات واإم��ك��ان��ي��ات جتعلها 
امل�سافة  القيمة  ذات  ال�ستثمارات  ا�ستقطاب  على  قادرة 

والنوعية العاملية.
بى  عبداجلبار  الهندي  الأع��م��ال  ورج��ل  امل�ستثمر  وق��ال 
 “ ب��اك  “ ه��وت  ملجموعة  املنتدب  والع�سو  املوؤ�س�س  ب��ى 
حلول  وت��وزي��ع  وت�سنيع  جم��ال  يف  املتخ�س�سة  الدولية 
كبرة  ثقة  “ لدينا   : دب��ي  الإقليمي  ومقرها  التغليف 
الثاقبة  وال�سيا�سية  القت�سادية  بالروؤية  كم�ستثمرين 
للقيادة الر�سيدة للدولة ، وغالبية القطاعات يف الإمارات 
تظهر منوا اإيجابيا كل عام بجانب دخول لعبني جدد يف 
ال�سوق ، فالعديد من رواد الأعمال وامل�ستثمرين حمليا 
باأعمالهم  اإمارات الدولة للتو�سع  وعامليا يتدفقون على 

يف املنطقة والعامل انطلقا من الإمارات«.
واأ�ساف - يف حوار خا�س لوكالة اأنباء الإمارات / وام / 
- اأن الت�سريعات والقوانني التي �سنتها الإمارات �ستعطي 
دافعا قويا للم�ستثمرين املواطنني والأجانب للم�ساهمة 
يف ت��ع��زي��ز ال���س��ت��ث��م��ار ب��ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي م���ن خلل 

ا�ستقطاب وجذب املزيد من ال�ستثمارات الأجنبية.
تقدير  اإىل  ت����ه����دف  ال����ت����ي  ال�����دول�����ة  ق���������رارات  وث����م����ن 

والعرتاف بالكوادر الب�سرية املتميزة 
وامل�ستثمرين الأكفاء واملوؤهلني ورواد 
الأعمال املبتكرين من خمتلف اأنحاء 
الت�سريعات  ه��ذه  اأن  م��وؤك��دا   ، ال��ع��امل 
ترتقى  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  وال���ق���وان���ني 
اقت�سادا  بو�سفها  الإم�����ارات  مبكانة 
�سمن  وي�سعها  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ا 
للعمالة  ا�ستقطابا  الأك��رث  الوجهات 

املاهرة وامل�ستثمرين .
اأ�سبحت من  اأن الإم���ارات  اإىل  واأ���س��ار 
الدول املت�سدرة يف كثر من املوؤ�سرات 
العاملية ، ومل تكتف قيادتها الر�سيدة 
هذه  ك��ل  لت�سدر  تتطلع  ب��ل   ، ب��ذل��ك 

بالإبداع  املهتمني  كل  اأي�سا  ت�ستقطب  كونها  املوؤ�سرات 
اأ���س��ل��وب ح��ي��اة متميز  وال��ت��غ��ر وال��ت��ف��وق مب��ا فيها م��ن 

بالنفتاح وقبول الغر والت�سامح.
واأ�ساد مبا توفره املناطق احلرة يف الدولة من ت�سهيلت 
احلكومات  وف��رت��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة  ب��اخل��دم��ات  تتعلق 
واملواقع  واملاء  والكهرباء  املنخف�سة  كالإيجارات  املحلية 
املتميزة التي تقع بالقرب من منافذ الدولة اخلارجية 
، وتوفر خدمات الت�سالت والطرق املتطورة وو�سائل 
النقل وال�سحن الربى والبحرى واخلدمات الجتماعية 
والفنية  الإداري����ة  والت�سهيلت  املناطق  بتلك  للعمالة 
ومكاتب  وال��ت��اأم��ني  ال�سحن  ���س��رك��ات  ووج����ود  الأخ����رى 

ل�سركات الطران .
ال�����س��ر يف جناحه  ك��ل��م��ة  اأن  ب���ى  ب���ى  واأك�����د ع��ب��داجل��ب��ار 
وجمموعته التجارية هى دولة الإم��ارات اأر�س الفر�س 
واخلر والعطاء والت�سامح التي ت�سهل عملية ال�ستثمار 
الأعمال  رواد  جلميع  الداعمة  البيئة  اإع��داد  يف  وت�سهم 
وال�سركات وامل�ستثمرين لبلوغ طموحات وجناحات اأكرب 

للأفراد من كل اجلن�سيات.
الذهبية  الإق����ام����ة  ال���ر����س���ي���دة  ال���ق���ي���ادة  واأ�����س����اد مب��ن��ح 
للم�ستثمرين الأجانب والتي �ستمكنهم وعائلتهم من 
وتوفر  ���س��ن��وات   10 مل��دة  اإق��ام��ة طويلة  على  احل�����س��ول 

ال�ستقرار الأ�سري والراحة النف�سية لهم.
ولفت عبداجلبار بى بى اإىل اأن جمموعة “ هوت باك “ 
الدولية تاأ�س�ست عام 1995 مبقرها الإقليمي مبجمع 
دولة   12 يف  اليوم  عملياتها  وتنت�سر   ، لل�ستثمار  دبي 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  ت�سمل 
وال��ه��ن��د وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة و�سمال 
الإمارات  دولة  انطلقا من  ، وذلك  وا�سرتاليا  اأفريقيا 
يف  للتجزئة  ح�سريا  م��رك��زا   34 املجموعة  ومتتلك   ،
و�سمال  الأو�����س����ط  ال�������س���رق  م��ن��ط��ق��ة 
اأف��ري��ق��ي��ا وت��وف��ر اأك����رث م��ن 3500 
لتو�سيع  وتخطط  متخ�س�س  منتج 
 100 م��ن  اأك���رث  ف��روع��ه��ا اىل  �سبكة 
واملجموعة   2030 ب��ح��ل��ول  م��رك��ز 
يف  املتخ�س�سة  ال�����س��رك��ات  اأح����د  ت��ع��د 
مل��واد جتهيز  باجلملة  والبيع  الإن��ت��اج 
وحدتي  ومتتلك  النوعية  الأط��ع��م��ة 
وال�سارقة  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  يف  ت�����س��ن��ي��ع 
لل�سناعات  دبى  على جائزة  وح�سلت 
الذكية عام 2020 وتعترب رائدة يف 
جمال ت�سنيع وتوزيع حلول التغليف 

بال�سرق الأو�سط.

مليار درهم ت�سرفات   1.3
عقارات دبي اأم�ض

•• دبي - وام:

دائرة  يف  العقارية  الت�سرفات  بلغت 
الأرا�سي والأملك بدبي اأم�س اأكرث 
�سهدت  حيث  دره��م  مليار   1.3 من 
مبايعة   381 ت�����س��ج��ي��ل  ال����دائ����رة 
دره���م  م��ل��ي��ون   804.46 ب��ق��ي��م��ة 
بقيمة  للأرا�سي  مبايعة   36 منها 
و345  دره�����م  م��ل��ي��ون   228.25
بقيمة  وال���ف���ل���ل  ل��ل�����س��ق��ق  م���ب���اي���ع���ة 
وجاءت  دره����م.  م��ل��ي��ون   576.21
 56 بقيمة  الأرا���س��ي  مبايعات  اأه��م 
 2 ج��زي��رة  منطقة  يف  دره���م  مليون 
مليون   19 ب��ق��ي��م��ة  م��ب��اي��ع��ة  ت��ل��ي��ه��ا 
ال�سيخ  ح���دائ���ق  م��ن��ط��ق��ة  يف  دره�����م 
حممد بن را�سد تليها مبايعة بقيمة 
18 مليون درهم يف منطقة حدائق 
وت�سدرت  را���س��د.  بن  حممد  ال�سيخ 
املناطق  ال��ث��ال��ث��ة  ال�سبا  ن��د  منطقة 
�سجلت  اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  م��ن 
مليون   31 ب��ق��ي��م��ة  م��ب��اي��ع��ة   11
ال�سفا  وادي  منطقة  وتلتها  دره���م 
بقيمة  م��ب��اي��ع��ات   6 بت�سجيلها   5
29 مليون دره��م وثالثة يف حدائق 
بت�سجيلها  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
مليون   79 ب��ق��ي��م��ة  م���ب���اي���ع���ات   5
مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما  دره��م. 
بقيمة  والفلل جاءت مبايعة  ال�سقق 
الثنية  مبنطقة  دره���م  م��ل��ي��ون   11
تلتها  امل���ب���اي���ع���ات  ك���اأه���م  اخل��ام�����س��ة 
دره��م يف  مليون   11 بقيمة  مبايعة 
واأخ����را  اخل��ام�����س��ة  ال��ث��ن��ي��ة  منطقة 
م��ب��اي��ع��ة ب��ق��ي��م��ة 8 م���لي���ني دره���م 
وت�سدرت  دب���ي.  م��ر���س��ى  منطقة  يف 
من  املناطق  الأوىل  احلبية  منطقة 
والفلل  ال�سقق  مبايعات  ع��دد  حيث 
 143 76 مبايعة بقيمة  اإذ �سجلت 
مليون درهم وتلتها منطقة الرب�ساء 
جنوب الرابعة بت�سجيلها 34 مبايعة 
بقيمة 22 مليون درهم وثالثة يف اأم 
�سقيم الثالثة بت�سجيلها 34 مبايعة 
و�سجلت  دره���م.   مليون   63 بقيمة 
 537.58 ق���دره���ا  ق��ي��م��ة  ال���ره���ون 
مليون درهم منها 12 رهنا لأرا�س 

بقيمة 278.95 مليون درهم.

•• دبي - وام:

التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي ور�سة عمل تفاعلية  نظم مركز البتكار 
املتبعة  املمار�سات  اأف�سل  حول  والإجنليزية  العربية  باللغتني  افرتا�سية 
�سمن  الب��ت��ك��ار  م��رك��ز  ودور  الطبيعية  وامل����وارد  البيئة  على  للمحافظة 
جمّمع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية يف ت�سجيع التقنيات 

النظيفة لتوفر طاقة وم�ستدامة.
و�سارك يف الور�سة 3488 طالبا وطالبة من خمتلف املدار�س احلكومية 

واخلا�سة ومراكز اأ�سحاب الهمم يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
وقال معايل �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي: “تتبنى الهيئة ا�سرتاتيجية متكاملة لتاأهيل ال�سباب 
للم�ساركة يف خمتلف مواقع العمل الوطني اإمياناً منها باأن �سباب اليوم 
هم قادة امل�ستقبل وحجر الأ�سا�س يف �سمان م�ستقبل اأكرث اإ�سراقاً لأجيالنا 
القادمة ..وي�سهم مركز البتكار يف دعم جهود الهيئة لتحقيق توجيهات 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” لتمكني ال�سباب واإ�سراكهم 

يف عملية البناء والتطوير وا�ست�سراف و�سناعة امل�ستقبل«.

دورهم  وتر�سيخ  ال�سباب  طاقات  ا�ستثمار  على  يعمل  املركز  اأن  واأ���س��اف 
البحوث  وت�سخر  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  وحتقيق  الطاقة  قطاع  يف 
من�سة  يعد  املركز  اأن  اإىل  ..م�سرا  لتحقيقها  املبتكرة  التقنيات  واأح��دث 
حيث  العمل  وور�س  والندوات  واملوؤمترات  الفعاليات  ل�ست�سافة  تعليمية 
النا�سئة  وال�سركات  واجلامعات  املدار�س  مع  قوي  تعاون  بناء  على  يعمل 
املعارف وتنظيم  البتكار وتبادل  والعاملية يف جمالت  املحلية  واملوؤ�س�سات 

املعار�س.
املدار�س  التعاون مع  املركز لتوطيد ج�سور  اإطار جهود  الور�سة يف  وتاأتي 
و�سقل  واملبتكرين  ال�ستدامة  ق��ادة  من  القادم  اجليل  لبناء  واجلامعات 
تبادل  خ��لل  من  النظيفة  الطاقة  تقنيات  جم��ال  يف  قدراتهم  وتطوير 
ل�ستك�ساف  فريدة  جتربة  وتوفر  واخل���ربات  امل��ه��ارات  وتطوير  امل��ع��ارف 
على  الرتكيز  مع  النظيفة  الطاقة  تقنيات  جم��ال  يف  الب��ت��ك��ارات  اأح��دث 

تنمية املواهب الوطنية وتعزيزها.
البتكار  بيئة  حتفيز  يف  مهماً  دوراً  للهيئة  التابع  البتكار  مركز  وي��وؤدي 
لي�سر الإبداع والبتكار ممار�سة يومية ونهجاً م�ستداماً ميهد الطريق 
اأبناء  باأيدي  والنجاحات  الإجن���ازات  من  املزيد  وحتقيق  امل�ستقبل  ل�سنع 

الإمارات.
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املال والأعمال
اخلطوط اجلوية العراقية تطلق رحالت جديدة بني بغداد ومطار اأبوظبي الدويل

•• اأبوظبي-الفجر: 

تابعة  اأ�سبوعياً  رحلتني  تد�سني  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ارات  اأعلنت 
العراقية،  والعا�سمة  اأبوظبي  بني  العراقية  اجلوية  للخطوط 
حيث بداأت عملياتها يوم الأحد املوافق 24 يوليو با�ستقبال مطار 
بوينج  طائرة  منت  على  القادمني  امل�سافرين  ال��دويل  اأبوظبي 
 17:00 ال�ساعة  بتمام  ال�سركة  رح��لت  اأوىل  يف   737-800
بت�سغيل  العراقية  و�ستبداأ اخلطوط اجلوية  الإم��ارات.  بتوقيت 
الأ�سبوع  لت�سغيل رحلتني يف  اأ�سبوعياً؛ مع خطط  واح��دة  رحلة 

اأيام ال�سبت والثلثاء مبجرد انتعا�س الطلب على ال�سفر. 
الرئي�س  ب��وري��ني،  ف��ران�����س��وا  ق���ال  امل��و���س��وع،  ه���ذا  ع��ل��ى  وتعليقاً 

“�سي�سهم  اأب��وظ��ب��ي:  م��ط��ارات  يف  التجارية  لل�سوؤون  التنفيذي 
املجتمع  ب��دع��م  وب���غ���داد  اأب��وظ��ب��ي  ب��ني  ت�سغيل رح���لت ج��دي��دة 
العراقي يف دولة الإم��ارات، من خلل توفر جتربة �سفر اأ�سهل 
عملياتنا  تو�سيع  على  با�ستمرار  نعمل  حيث  �سل�سة،  واأك���رث 
ال�سفر  تلبية متطلبات  م��ن خ��لل  ال���دويل،  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ار  يف 
جل��م��ي��ع ���س��ك��ان ال���دول���ة وال�����س��ي��اح ال��دول��ي��ني ال��راغ��ب��ني بزيارة 
اأبوظبي  مطارات  “وتوا�سل  بوريني:  الرائدة«.واأ�ساف  وجهتنا 
حتديد جمالت الطلب والبناء عليها مل�سلحة الركاب و�سركات 
الطران، ونحن يف مطارات اأبوظبي ملتزمون بتزويد عملئنا 
باأف�سل جتارب ال�سفر، مع تركيزنا ب�سكل رئي�سي على احلفاظ 

على �سحتهم و�سلمتهم باعتبارها اأولويتنا«.

ومن جهته، قال الكابنت كفاح جبار، املدير العام ل�سركة اخلطوط 
العا�سمتني  ب��ني  ال��رح��لت  ب��ب��دء  “نفخر  ال��ع��راق��ي��ة:  اجل��وي��ة 
توطيد  يف  بالتاأكيد  �ست�سهم  خطوة  يف  والإم��ارات��ي��ة،  العراقية 
ال��ت��ع��اون ب��ني الدولتني  ال��ع��لق��ات ب��ني اجل��ان��ب��ني وزي����ادة �ُسبل 

ل�سمان جناح العمليات يف قطاع النقل اجلوي«.
و���س��ت��غ��ادر ال���رح���لت م��ن م��ط��ار اأب��وظ��ب��ي ال����دويل اأي����ام ال�سبت 
والثلثاء ال�ساعة 18:00 ح�سب التوقيت املحلي، و�ست�سل اإىل 
بغداد ال�ساعة 19:15 يف حني �سُتقلع رحلت العودة من مطار 
13:45 ح�سب  ال�ساعة  وال��ث��لث��اء  ال�سبت  اأي���ام  ال���دويل  ب��غ��داد 
ال�ساعة  ال��دويل  اأبوظبي  مطار  اإىل  و�ست�سل  املحلي،  التوقيت 

17:00 ح�سب التوقيت املحلي.

عرب ور�سة افرتا�سية  بالتعاون مع �سركائها وذوي الخت�سا�س 

» الطاقة والبنية التحتية« تبحث توجهاتها ال�سرتاتيجية 
لقطاع البنية التحتية والنقل لالأعوام اخلم�سة املقبلة

عملة اليمن توا�سل الهبوط 
ال�سريع يف اجلنوب والدولر 

يالم�ض 1100 ريال 
•• عدن-رويرتز: 

الإطلق  على  م�ستوى  اأدن��ى  اإىل  لت�سل  هبوطها  اليمنية  العملة  وا�سلت 
ال�سبت مبدينة عدن  اأم�س الأول  ال��دولر يف تعاملت �سوق ال�سرف  اأم��ام 

ال�ساحلية، ليلم�س الدولر حاجز 1100 ريال.
ياأتي انهيار الريال املت�سارع عقب �ساعات قليلة من قرار جمعية ال�سرافني 
يف عدن بجنوب اليمن اإنهاء الإ�سراب ال�سامل بعد ثلثة اأيام من اإغلق 
كافة �سركات وحملت ال�سرافة اأبوابها اأمام عملئها احتجاجا على تدهور 

العملة والو�سع القت�سادي املرتدي للبلد ب�سكل عام.
كما جاء النخفا�س على الرغم من الإجراءات والقيود امل�سددة املفرو�سة 
من البنك املركزي اليمني على قطاع ال�سرافة بالعملت الأجنبية لو�سع 
اجلهود  تلك  لكن  املتداعية.  املحلية  العملة  يف  م�ستمر  ح��اد  لتدهور  حد 
والإجراءات مل توؤت ثمارها ب�سكل اإيجابي على حت�سن قيمة العملة املحلية 

اأمام العملت الأجنبية وفق مراقبني وخرباء اقت�ساد.
املا�سي لئحة جديدة  الأرب��ع��اء  ي��وم  اليمني يف ع��دن  املركزي  البنك  واأق��ر 
البلد  حمافظات  يف  ال�سرافة  وحم��لت  �سركات  اأع��م��ال  بتنظيم  خا�سة 
ال�سوق  ن�ساط  وانتعا�س  ال�سرف تراجعات حادة  اأ�سعار  ت�سهد فيه  يف وقت 

املوازية.
وقال تقرير �سادر عن مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية يف 
اليمن يوم الأربعاء اإن الريال اليمني يف مناطق احلكومة اليمنية املعرتف 
بها دوليا فقد ما يزيد على 36 باملئة من قيمته خلل عام، مما ت�سبب يف 

ارتفاع الأ�سعار.
م�سبوقة من  غ��ر  اجل��ن��وب موجة  ع��دن وحمافظات  الأ���س��واق يف  وت�سهد 

الغلء وزيادة حادة يف اأ�سعار كافة ال�سلع الغذائية.
اأمام  املحلية  العملة  �سعر  انهيار  ا�ستمرار  اأن  من  القت�ساد  خ��رباء  وح��ذر 
احلركة  على  بظللها  تلقي  اقت�سادية”  “كارثة  عنه  �سينتج  ال����دولر 
ال��ت��ج��اري��ة يف ال��ب��لد مم��ا مي��ث��ل ع��ب��ئ��ا ك��ب��را ع��ل��ى اليمنيني ال��ذي��ن بات 
الأو�ساع  لتزيد  الأ�سا�سية  ال�سلع  بع�س  �سراء  على  قادرين  غر  معظمهم 

املعي�سية للمواطنني �سعوبة.
وقال �سرافون ومتعاملون يف عدن لرويرتز اإن �سعر الريال وا�سل ب�سكل 
غر  هبوطا  تاريخه  يف  م��رة  لأول  لي�سجل  “املخيف”  تراجعه  مت�سارع 
م�سبوق يف تداولت �سوق ال�سرف م�ساء ال�سبت بو�سوله اإىل 1050 ريال 
 985 قبل يومني عند  كان  بعدما  للبيع  ري��ال  و1055  لل�سراء  للدولر 
اليمني  امل��رك��زي  البنك  م��ن  امل��ح��دد  الر�سمي  ال�سعر  وه��و  ل��ل��دولر،  ري��ال 

وجمعية �سرايف عدن.
ب��دء احل��رب يف  تاريخه ومنذ  اليمني يف  الريال  انهيار لقيمة  اأ���س��واأ  وه��ذا 

البلد قبل اأكرث من �ست �سنوات.
تقوم  ال�سرافة يف عدن  �سركات وحم��لت  بع�س  اإن  لرويرتز  �ساهد  وق��ال 
ب�سراء الدولر بال�سعر الر�سمي املحدد من البنك املركزي لكنها متتنع عن 
ال�سعودي،  والريال  ال��دولر  خا�سة  ال�سعر،  بنف�س  الأجنبية  العملت  بيع 
ب�سعر  الأجنبية من عملئها  العملت  �سراء  اأخ��رى  �سركات  توا�سل  فيما 

ال�سوق ال�سوداء املرتفع عن ال�سعر الر�سمي.
وحررت احلكومة اليمنية املعرتف بها دوليا يف عدن �سعر �سرف الريال عام 
الذي يحدده  الريال  �سعر  با�ستخدام  للبنوك  واأ�سدرت توجيهات   2017

ال�سوق بدل من تثبيت �سعر حمدد.

•• دبي-الفجر:

ال��ت��ح��ت��ي��ة، ور����س���ة عمل  ال��ط��اق��ة وال��ب��ن��ي��ة  ن��ظ��م��ت وزارة 
ح�سن  املهند�س  �سعادة  ح�سرها  بعد”  “ عن  افرتا�سية 
ل��ق��ط��اع البنية  ال�����وزارة  امل��ن�����س��وري وك��ي��ل  حم��م��د جمعة 
الوكيل  القا�سمي  نا�سر  ال�سيخ  و�سعادة  والنقل،  التحتية 
امل�ساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل، وال�سركاء 
وم�سوؤويل  الخت�سا�س  ذوي  من  وعدد  ال�سرتاتيجيون 
امل�ستقبلية  ال��ت��وج��ه��ات  ب��ح��ث  ب���ه���دف  وذل�����ك  ال��������وزارة، 
اخل��ا���س��ة ب��ق��ط��اع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال���ن���ق���ل، وحتديد 
امل�ساريع واملبادرات امل�ستقبلية ذات الأولوية الوطنية التي 
ال��ذي ميثل  القطاع احليوي  ه��ذا  ال���وزارة يف  ت�ستهدفها 
ال�ساملة،  والتنمية  الوطنية  للقت�سادات  رئي�س  داع��م 

اإ�سافة اإىل ريادة الدولة عاملياً.
كما مت خلل اللقاء بحث التوجهات احلكومية وم�سروع 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وزارة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ة 
اإىل  خللها  م��ن  وت�سعى   ،2026 –  2022 ل��لأع��وام 
التحتية  البنية  ومبادرات  م�ساريع  يف  التكاملية  حتقيق 

والنقل وا�سرتاتيجية الوزارة.
التي  نقا�ساتهم  احل�سبان خلل  املجتمعون يف  اأخ��ذ  وقد 
ال�سيا�سية  امل��ت��غ��رات  امل�ستقبلي،  العمل  م��لم��ح  ر�سمت 
والق���ت�������س���ادي���ة ال���ع���امل���ي���ة، وت���ن���ام���ي جت������ارة اخل����دم����ات، 
اجلديدة،  التجارة  ط��رق  اإىل  اإ�سافة  امل���ادي،  والأن��رتن��ت 
احلديثة  والتكنولوجيا  امل��دن  يف  احلا�سلة  وال��ت��ط��ورات 
والتنقل  القيادة،  ذاتية  املركبات  منها  النقل،  و�سائل  يف 
اجلماعي فائق ال�سرعة، والتنقل اجلوي احل�سري، فيما 
حددوا خ�سائ�س الإطار العام ملحور النقل، وهي حتقيق 
حت��ول ج���ذري يف الفكر ال���س��رتات��ي��ج��ي، وال��رتك��ي��ز على 
تدعم  وا�سح،  اأث��ر  التي حتقق  الإ�سرتاتيجية  الأول��وي��ات 
حتقيق  اإىل  و���س��وًل  الر�سيدة،  القيادة  وتطلعات  طموح 
مئوية الإمارات 2071، اإ�سافة اإىل تبني مناذج الأعمال 

املبتكرة.
وزارة  وكيل  املن�سوري  املهند�س ح�سن  �سعادة  اأك��د  ب��دوره 
والنقل،  التحتية  البنية  التحتية لقطاع  والبنية  الطاقة 
ب��ه يف  اأ�سبحت من��وذج عاملي يحتذى  الإم����ارات  دول��ة  اأن 
التخطيط ال�سرتاتيجي، بف�سل اإ�سارك ذوو الخت�سا�س 
يف ذلك، لفتا اإىل اأن املجتمعون ناق�سوا امل�ساريع املبتكرة 

والتي  وال��ن��ق��ل،  التحتية  البنية  ق��ط��اع  يف  الأول��وي��ة  ذات 
امل�ستقبلية  ال��ت��وج��ه��ات  دع���م  يف  ب����ارز  دور  ل��ه��ا  ���س��ي��ك��ون 
للخم�سني عاماً املقبلة، وحتقيق الريادة العاملية، وت�سدر 

الدولة املوؤ�سرات العاملية بحلول العام 2071.
مناق�سة  اإىل  ت��ه��دف  العمل  ور���س��ة  اإن  �سعادته:”  وق���ال 
متطلبات  تلبي  ال��ت��ي  وال��ف��ر���س  امل�ستقبلية  ال��ت��ح��دي��ات 
امل�����س��رة ال��ت��ن��م��وي��ة ل��ل��دول��ة للعبور  امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة يف 
ب�سل�سة للخم�سني عاماً املقبلة من الإجنازات الطموحة، 
مئوية  بحلول  العاملية  الريادة  نحو  الدولة  توجه  ودع��م 
التي  امل��ح��اور  اأب���رز  ج��ان��ب بحث  اإىل   ،2071 الإم�����ارات 
التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  خطة  عليها  �ست�ستمل 
م�ستقبل قطاع  ا�ست�سراف  ت�ستهدف  التي  ال�سرتاتيجية 
كمحور  التميز  ثقافة  وتر�سيخ  والنقل،  التحتية  البنية 

رئي�س للعمل الوطني املن�سود«.
التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  اإن  �سعادته:”  واأ���س��اف 
ت�ستهدف تطوير اخلطط وامل�ساريع والأفكار القادرة على 

ت�ستمد  مبتكرة  ب���اأدوات  ومواجهتها  بالتحديات،  التنبوؤ 
الإم���ارات  مئوية  م��ن  الأ�سا�سية  وعنا�سرها  موجهاتها 
اأف�سل  م��ن  واح����دة  دول��ت��ن��ا  اإىل ج��ع��ل  ال��ه��ادف��ة   ،2071
دول العامل بحلول اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات 
العربية املتحدة، ومبا ميكنها من حجز مكانة رئي�سة على 

اخلريطة التناف�سية العاملية«.
الوكيل  القا�سمي  نا�سر  ال�سيخ  �سعادة  اأك���د  جانبه  م��ن 
وزارة  اأن  والنقل،  التحتية  البنية  تنظيم  لقطاع  امل�ساعد 
ال�سركاء  دور  باأهمية  ت��وؤم��ن  التحتية،  والبنية  الطاقة 
ال�سرتاتيجية،  خطتها  ت�سميم  يف  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
التي  التطويرية  واأفكارهم  اآرائهم  اإىل  ال�ستماع  واأهمية 
يعك�س  اإ�سراكهم  واأن  ال��دول��ة،  يف  التنمية  م�سرة  تخدم 
اإميان الوزارة ب�سرورة دورهم يف �سياغة م�ستقبل م�سرق 
لدولة الإمارات، وتعزيز ال�ستفادة من الأفكار الطموحة 
امل�ساريع  وت��ط��وي��ر  ميتلكونها،  ال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة  وال�����روؤى 

واملبادرات الطموحة.

واأو�سح �سعادته اأن الوزارة تبذل ق�سارى جهدها من اأجل 
الإمارات  دولة  ت�سهدها  التي  ال�سمولية  النه�سة  مواكبة 
يف  دوره��ا  العتبار  بعني  تاأخذ  واأنها  امل��ج��الت،  مبختلف 
دعم خطط التنمية ال�ساملة، عن طريق تعزيز ال�سركات 
الفعالة والعمل على املواءمة بني ال�سرتاتيجية الوطنية 
واآلية عمل ال��وزارة يف قطاع البنية التحتية والنقل، مبا 
من  الإم���ارات  لدولة  امل�ستقبلية  التوجهات  مع  ين�سجم 
حتقيق  ت�ستهدف  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م���ب���ادرات  تبني  خ���لل 
العمل  ور�سة  يف  امل�ساركون  امل�ستدامة«.وتطرق  التنمية 
ال��ت��ي �سرت�سم ملمح  الأ���س��ا���س��ي��ة  امل��ح��اور  اإىل ع��دد م��ن 
ر�سالة  ل�سياغة  متهيداً  للوزارة  امل�ستقبلية  العمل  خطة 
عليها  العمل  �سرتكز  ال��ت��ي  والأه����داف  ال����وزارة،  وروؤي���ة 
�سعيها  2026 يف   -  2022 الواقعة بني  الفرتة  خلل 
التوجهات  املتمثلة بدعم  املن�سودة،  اإىل غاياتها  للو�سول 
الإم����ارات،  دول��ة  وحكومة  الر�سيدة  للقيادة  امل�ستقبلية 

اإ�سافة اإىل منظومة حتقيق ال�سعادة وجودة احلياة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأم�س  اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  وق����ع ���س��ن��دوق 
لتمويل  الغينية  احل��ك��وم��ة  م��ع  ات��ف��اق��ي��ة 
رئي�سية  وطرق  تقاطعات  تطوير  م�سروع 
 95.5 ب��ق��ي��م��ة  ال��ع��ا���س��م��ة ك���ون���اك���ري،  يف 
مليون دره��م ما يعادل )26 مليون دول 
اإىل تطوير  امل�����س��روع  اأم��ري��ك��ي(، وي��ه��دف 
الطرق  ب�سبكة  اخلا�سة  التحتية  البنية 
التنمية  لتحقيق  كوناكري  مدينة  داخ��ل 

امل�ستدامة. 
اإن�ساء  من  يتكون  ال��ذي  امل�سروع  وي�ساهم 
تقاطعات علوية ودوارات واأنفاق بالإ�سافة 
ل�تاأهيل طريقني اإىل ت�سهيل حركة املرور 
املختلفة  املناطق  واإىل  من  الركاب  ونقل 
يف ال��ع��ا���س��م��ة ال��غ��ي��ن��ي��ة، ك��م��ا ي��ع��م��ل على 
ربط و�سط املدينة مع املناطق احل�سرية 

الأخرى. 
ووق����ع الت��ف��اق��ي��ة، ���س��ع��ادة حم��م��د �سيف 
اأبوظبي  ال�����س��وي��دي م��دي��ر ع���ام ���س��ن��دوق 
معايل  الغينية  احلكومة  وع��ن  للتنمية، 
واملالية  القت�ساد  وزي���ر  ك��ام��ارا  م��ام��ادي 
خليفة  �سعادة  التوقيع  وح�سر  غينيا،  يف 
عبداهلل القبي�سي نائب مدير عام �سندوق 
يف  امل�سوؤولني  من  وعدد  للتنمية  اأبوظبي 

كل اجلانبني.
�سيف  حممد  �سعادة  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
اأبوظبي  ���س��ن��دوق  “جتمع  ال�������س���وي���دي، 

و�سراكة  وثيقة  ع��لق��ة  وغينيا  للتنمية 
حيث   ،1977 ع����ام  م��ن��ذ  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
م�ساريع  عدة  متويل  يف  ال�سندوق  �ساهم 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف ق��ط��اع��ات ح��ي��وي��ة مثل 
واملوا�سلت  وال��ن��ق��ل  وال���زراع���ة  ال��ط��اق��ة 
يف  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  يف  �ساهمت 

البلد ».  
تطوير  م�����س��روع  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���ار 
ال��ت��ق��اط��ع��ات وال���ط���رق اجل���دي���د يف قلب 
حافًزا  ميثل  كوناكري  الغينية  العا�سمة 
القت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  يف  م��ه��م��اً 

والج��ت��م��اع��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��م��ل غ��ي��ن��ي��ا على 
حت�سني  على  كذلك  يعمل  كما  تنفيذها. 
ويدعم  املدينة،  يف  لل�سكان  احلياة  ج��ودة 
اإليها،  الو�سول  وي�سهل  املحلية  امل�ساريع 
مدينة  اأك���رب  تعد  ك��ون��اك��ري  واأن  ل�سيما 
يف غينيا واملركز الرئي�سي للأعمال فيها، 
غينيا،  يف  ميناء  اأك���رب  تت�سمن  اإن��ه��ا  كما 
قطاع  لتنمية  الأب���رز  البحرية  ووجهتها 

ال�سناعة.
م��ن ج��ان��ب��ه، اأ���س��اد م��ام��ادي ك��ام��ارا وزير 
الذي  بالدعم  غينيا  واملالية يف  القت�ساد 

ت��ق��دم��ه دول���ة الإم�����ارات ل��ب��لده، وال���دور 
اأبوظبي  ���س��ن��دوق  يلعبه  ال���ذي  ال���ري���ادي 
يف  التنموية  امل�ساريع  متويل  يف  للتنمية 
امل�ساريع  تلك  خا�سة  الأف��ري��ق��ي��ة،  ال��ق��ارة 
النمو  ع���ج���ل���ة  دف������ع  يف  ت�������س���اه���م  ال����ت����ي 

القت�سادي يف غينيا.  
كوناكري  ال��ع��ا���س��م��ة  “تلعب  واأ�����س����اف 
التنمية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  يف  اأ���س��ا���س��ًي��ا  دوًرا 
ل��غ��ي��ن��ي��ا، ويدعم  ال��وط��ن��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
ال�سندوق اخلطة  ال���ذي مي��ول��ه  امل�����س��روع 
يف  وي�ساعد  العا�سمة،  لإعمار  املو�سوعة 

رب���ط م��رك��ز امل��دي��ن��ة ب��امل��ن��اط��ق احل�سرية 
املرورية حمقًقا  احلركة  ان�سيابية  وزيادة 

املنفعة على عدة م�ستويات«.
الزراعة  اأن  م��ن  ب��ال��رغ��م  اأن���ه  اإىل  واأ���س��ار 
واملعادن ل تزال ت�سكل قطاعات اقت�سادية 
جوهرية للبلد، فاإن التنويع القت�سادي 
ل�ستكمال  ق�����س��وى  و�����س����رورة  م��ط��ل��وب 
تعتمدها  ال���ت���ي  ال��ت��ن��م��ي��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
بدعم  يتعلق  فيما  خا�س  وب�سكل  الدولة، 

ال�سركات ال�سغرة واملتو�سطة. 
وي�����س��ه��م امل�������س���روع يف ت��خ��ف��ي��ف الزدح�����ام 

امل��روري يف و�سط املدينة كونكاري، وربط 
املناطق احل�سرية الرئي�سية يف العا�سمة 
مع بع�سها البع�س، وتخفي�س الختناقات 
ال��ذروة، كما  امل��روري��ة، وخا�سة يف �ساعات 
تقليل  ع��ل��ى  وال���ط���رق  ال��ت��ق��اط��ع��ات  يعمل 
احل���������وادث امل������روري������ة، وت����وف����ر مم����رات 
التلوث  من  احلد  اإىل  بالإ�سافة  للم�ساة، 
م��ن عوادم  ال��غ��ازات  انبعاثات  ع��ن  ال��ن��اجت 

ال�سيارات اأثناء الختناقات املرورية. 
ويت�سمن امل�سروع اإن�ساء تقاطعات ودوارات 
واأن��ف��اق ل��رب��ط ط��رق اخل��دم��ي��ة الفرعية 

الذي  الرئي�سي،  بالطريق  اأف�سل  ب�سكل 
يعد الع�سب احليوي للمدينة، اإ�سافة اإىل 
اأبوظبي  �سندوق  يقدم  التمويلي،  الدعم 
وهند�سية  ا���س��ت�����س��اري��ة  خ��دم��ات  للتنمية 
ط���وال ف��رتة تنفيذ امل�����س��روع وح��ت��ى وقت 

الت�سليم. 
وتعود بداية العلقة بني �سندوق اأبوظبي 
حيث   ،1977 ع��ام  اإىل  وغينيا  للتنمية 
يدعم ال�سندوق منذ ذلك احلني م�سرة 
متنوعة  مب��ج��م��وع��ة  غ��ي��ن��ي��ا  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اإجمالية  بقيمة  امل�ستدامة  امل�ساريع  م��ن 
دره��م، مبا يف ذلك  345.6 مليون  تبلغ 
ا�سرتاتيجية يف  مل�ساريع  الناجح  التطوير 
جمالت الطاقة والأمن الغذائي والتنمية 

ال�سناعية والزراعية.
بداأ  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  اأن  ويذكر 
ن�ساطه التنموي يف القارة الأفريقية منذ 
تنموية  1974، حيث مول م�ساريع  عام 
وبقيمة  متنوعة  اقت�سادية  ق��ط��اع��ات  يف 
اجمالية تقدر ب� 30 مليار درهم ا�ستفادت 
39 دول��ة، كما عمل ال�سندوق على  منها 
العديد  يف  م��ن��ت��ق��اة  ا���س��ت��ث��م��ارات  ت��وج��ي��ه 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة �سملت  ال��ق��ط��اع��ات  م���ن 
�سركات  ���س��ب��ع  يف  راأ���س��م��ال��ي��ة  م�����س��اه��م��ات 
واإث���ن���ني م���ن امل��ح��اف��ظ اخل��ا���س��ة يف عدد 
عجلة  دف��ع  بهدف  الأفريقية  ال���دول  م��ن 
التنمية  وحت��ق��ي��ق  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 

امل�ستدامة يف تلك الدول.

ي�ساهم يف تطوير البنية التحتية اخلا�سة ب�سبكة الطرق داخل مدينة كوناكري 

�سندوق اأبوظ��بي للتنم��ية مي���ول م�س��روع تط��وير تق���اطعات 
وط���رق رئي�سي��ة يف غيني��ا بقيم��ة 95.5 ملي��ون دره��م 

ح�سن املن�سوري: ن�سعى لرت�سيخ ثقافة التميز حمورًا رئي�سًا للعمل الوطني املن�سود
نا�سر القا�سمي: الوزارة توؤمن باأهمية دور ال�سركاء ال�سرتاتيجيني يف تطوير منظومة العمل امل�ستقبلي 
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 )3( سند الدين  )2( المبلغ المقبول المطلوب المبلغ نالدائاسم  م )1( الديونفئات 
 مؤقتاً  نهائياً 

 الفئة ا��ولى
وتشمل الرسوم واملصاريف 

أتعاب األمناء ومنها القضائية 
 .واخلرباء، ونفقات اإلجراءات

د/ فاطمة مرزوق محمد  1
    لم تحدد بعد ال علي

الرحيم أ/ منى محمد عبد  2
 لم تحدد بعد المرزوقي

   

    إجمالي قيمة ديون الفئة ا��ولى

 الفئة الثانية
مستحقات هناية اخلدمة وتشمل 

 واألجور والرواتب غري املدفوعة
املستحقة ملوظفي وعمال 

 اليت ال جتاوزومستخدمي املدين 
أشهر، ويراعى ابقي  3أجر 

مستحقات كل عامل اليت تزيد 
 الديون العادية.عن ذلك يف فئة 

1 
 1,297.60  1,297.60 كومار كومار انيلابين 

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

2 
 1,254.40  1,254.40 اجمل عبد هللا

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

3 
 4,810.00  4,810.00 احمد احمد مصطفى  

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

4 
 5,829.17  5,829.17 احمد حامد عبد الرحمن  

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

5 
 23,400.00  23,400.00 احمد سلطان

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

                                                           
 بشأن اإلفالس 2016لسنة  9) في القانون 189مرتبة بحسب المادة ( 1
ً  منه قبل ما قيمة أو مؤقت، أو نهائي، إما( الدين قبول نوع يذكر المقبول: المبلغ 2  ، كما تكتب قيمة الدين المقبول نهائياً باألرقام وباللغة العربية سوياً. مؤقتاً) منه قبل ما وقيمة نهائيا
 )إلخ... إقرار /شيك /مكتوب عقد/  نهائي حكم: مثال( مختصراً  الدين سند يذكر: الدين سند 3
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6 
 686.00  686.00 احمد عبد السميع محمد

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

7 
 80,266.54  80,266.54 احمد عزت

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

8 
 19,781.10  19,781.10 احمد مارمر

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

9 
 750.00  750.00 احمد مصطفى درويش

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

10 
 14,199.24  14,199.24 ارجون داريا

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

11 
 8,634.47  8,634.47 جونارون 

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

12 
 25,582.03  25,582.03 اريل عباس

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

13 
 240.00  240.00 اس��م ناجي إبراهيم

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

14 
 9,364.69  9,364.69 اشيش كومار

المدين دفاتر  -عقد العمل 
 الحسابية

15 
 9,636.77  9,636.77 اكاش منظور

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

16 
 8,259.93  8,259.93 ان سينكيون

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

17 
 2,869.10  2,869.10 اناليزا �� انسون

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

18 
 4,554.00  4,554.00 انصاف بودسيني

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية
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19 
 8,104.66  8,104.66 انوب بارساد

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

20 
 8,439.94  8,439.94 اوتام شارما

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

21 
 7,218.45  7,218.45 ايدجار بابيتوا

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

22 
 3,245.97  3,245.97 إبراهيم عبد القادر أيوب

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

23 
 10,909.72  10,909.72 بابو رام ��يستا

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

24 
 11,373.55  11,373.55 بجاي بكرين

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

25 
 8,562.46  8,562.46 بردومان سينج

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

26 
 1,319.50  1,319.50 بريانت ريتالوا

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

27 
 390.00  390.00 بريانت ريديالوا

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

28 
 10,563.52  10,563.52 بلفيندر سينج

المدين دفاتر  -عقد العمل 
 الحسابية

29 
 9,960.74  9,960.74 بودهي باهدور

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

30 
 4,810.00  4,810.00 بول جيمس ابين

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

31 
 5,664.09  5,664.09 بيبين باهنداري

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية
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32 
 5,850.00  5,850.00 باريدي بيتر سابادوا  

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

33 
 8,537.09  8,537.09 بيث وانبي ناجوجوا

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

34 
 6,872.99  6,872.99 بيرخا باهدور ماجر

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

35 
 9,607.72  9,607.72 بيفيرلي المادوفرا  

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

36 
 8,512.03  8,512.03 بيمبا شيرينج ��ما

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

37 
 16,187.98  16,187.98 بينود جاهتراج

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

38 
 8,463.66  8,463.66 جاكات بندوهو تواري

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

39 
 7,729.50  7,729.50 جرلين إيرا

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

40 
 11,713.49  11,713.49 جميل خان

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

41 
 31,281.72  31,281.72 جوبيل ناسبيل

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

42 
 5,364.45  5,364.45 جودوا ساكور

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

43 
 6,125.08  6,125.08 جورفيندر كور

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

44 
 17,986.71  17,986.71 جون ادوارد لوريا  

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية
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45 
 750.00  750.00 جويس �� قوسطنطنيو

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

46 
 3,920.00  3,920.00 جيريل كوبيني  

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

47 
 450.00  450.00 جيني برييز

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

48 
 450.00  450.00 جينيلين إيرا

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

49 
 9,369.36  9,369.36 جيوتي خدكة

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

50 
 1,892.92  1,892.92 حسام فتوح عبد المنعم

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

51 
 13,523.09  13,523.09 خاركا باهدور ماجر

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

خشتال الرحمن سيد  52
 27,221.78  27,221.78 الرحمن

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

53 
 65,997.71  65,997.71 دارول فينتير

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

54 
 13,594.77  13,594.77 ديباك نيوتي��

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

55 
 27,720.89  27,720.89 ديدرول اس��م

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

56 
 751.20  751.20 رامي محمد يوسف

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

57 
 12,042.38  12,042.38 راهول

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية
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58 
 7,721.98  7,721.98 رجان ايل

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

رضا عبد المنعم محمد  59
 6,699.73  6,699.73 المتولي

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

60 
 5,775.00  5,775.00 ركسمان بشيال

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

61 
 8,400.00  8,400.00 رنا محمد عزام

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

62 
 20,322.64  20,322.64 روزلي حسين محمد نهير

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

63 
 6,722.37  6,722.37 روزماري ونكيجوا

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

64 
 13,284.32  13,284.32 روكام سينج

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

65 
 1,244.97  1,244.97 رونرين ماركال ��مبوس

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

66 
 10,500.65  10,500.65 روني جاي موديلو

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

67 
 7,791.53  7,791.53 ريتشارد باتوسا

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

68 
 4,760.00  4,760.00 ريلين جوس ��فيجا

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

69 
 6,947.11  6,947.11 زينب الدين عبدالنا�� 

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

70 
 13,635.95  13,635.95 ساجر شانخي

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

1 
 

 بيان الدائنين المقبولة ديونهم
 وفقاً لقائمة تحقيق الديون 

 ذ. م. م نكوربوريشواي واي تي فود ��كة بالمدين / الخاصة                                                   
 إجراءات إف��س        2021لسنة             5طلب ا��جراءات      في 

 

 أمني اإلجراءات: 
 د/ فاطمة مرزوق محمد ال علي-1
محمد عبد الرحيم أ/ منى -2

 المرزوقي
 2021 8 8 اتريخ إيداع القائمة لدى احملكمة:

 2021 8 7 اتريخ النشر عن اإليداع يف الصحف:

 (ث��ثمائة اثنان واربعون) 342 العدد اإلمجايل للدائنني:

الفاً  (خمسة وستون 65,349.04 القيمة اإلمجالية للديون املقبولة هنائياً:
 وث��ثمائة تسعة واربعون درهم)

(تسعة ع�� م��يين  19,392,531.29 القيمة اإلمجالية للديون املقبولة مؤقتاً:
وث��ثمائة اثنان وتسعون الفاً 

وخمسمائة واحد وث��ثون درهماً 
 وتسعة وع��ون فلساً)

(تسعة ع�� م��يين  3319,457,880. القيمة اإلمجالية للديون احملققة مجيعها:
وأربعمائة سبعة وخمسون الفاً 
وثمانمائة وثمانون درهماً وث��ثة 

 فلساً) نوث��ثو
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71 
 6,776.54  6,776.54 ساجمون جوزيف  

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

72 
 10,147.20  10,147.20 سانديش ��ما

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

73 
 6,476.03  6,476.03 ستيش كومار

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

74 
 13,758.29  13,758.29 سلطان انصاري

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

75 
 6,862.18  6,862.18 سلمان شكيل

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

76 
 13,688.44  13,688.44 سوم باهدور ماجر

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

77 
 23,730.54  23,730.54 سومون

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

78 
 7,056.00  7,056.00 سيف هللا اس��م

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

79 
 6,199.96  6,199.96 ��يف طلبة عوض

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

80 
 13,329.41  13,329.41 شونون خان

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

81 
 15,834.10  15,834.10 شيراز

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

82 
 4,730.65  4,730.65 شيفكاتاليا مستان

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

83 
 8,101.80  8,101.80 عاطف عيد محمد حامد

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية
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84 
 7,426.39  7,426.39 عمران أنور

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

85 
 5,940.00  5,940.00 عوني إبراهيم

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

86 
 5,721.65  5,721.65 فايس بامير

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

87 
 4,340.40  4,340.40 فرينس داكاسوس  

المدين دفاتر  -عقد العمل 
 الحسابية

88 
 29,083.50  29,083.50 فظلول قادر شودهوري

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

89 
 1,303.60  1,303.60 فيساك ساسيان

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

90 
 159,666.20  159,666.20 فيصل طارق

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

91 
 386.40  386.40 اومليداكاثرين 

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

92 
 13,386.94  13,386.94 كريشنا براسدا بارجولي

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

93 
 6,410.34  6,410.34 كمال باثاك

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

94 
 3,042.46  3,042.46 كمال سابا

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

كولوموجارو موزيب  95
 63,140.66  63,140.66 رحمن

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

96 
 2,123.30  2,123.30 كينيث جان كولوما

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية
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97 
 12,044.77  12,044.77 ��ماكس بشيال

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

98 
 12,035.60  12,035.60 لويز بولين كروز

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

99 
 25,724.83  25,724.83 ماجد محمد حسين مشال

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

100 
 18,111.85  18,111.85 مارجي زارا

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

101 
 401.10  401.10 مالك شهباز

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

102 
 10,449.27  10,449.27 مانوج شنداري

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

103 
 17,958.84  17,958.84 مانوج كومار

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

104 
 7,229.00  7,229.00 مانيليان ماركاديول  

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

105 
 4,589.86  4,589.86 مايكل كيبو

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

106 
 23,004.22  23,004.22 مايلين ريفيرا

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

107 
 17,751.62  17,751.62 محمد امير حوسن

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

108 
 19,760.40  19,760.40 محمد أيوب

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

109 
 2,160.00  2,160.00 محمد حنوف

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية
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110 
 48,815.84  48,815.84 محمد راسل

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

محمد سليمان طالب  111
 17,135.68  17,135.68 السيوفي

المدين دفاتر  -عقد العمل 
 الحسابية

112 
 20,703.03  20,703.03 محمد شاكيل

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

113 
 16,071.50  16,071.50 محمد طارق

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

114 
 8,314.95  8,314.95 محمد عبد اللطيف

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

115 
 12,452.09  12,452.09 محمد عبد هللا

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

116 
 14,401.03  14,401.03 محمد عماد منصور

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

117 
 1,788.00  1,788.00 محمد عمر عبد العزيز  

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

محمد عمر عبد العزيز  118
 360.00  360.00 عمر

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

119 
 6,043.87  6,043.87 محمد عوض محمود

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

120 
 8,446.84  8,446.84 محمد كمال

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

محمد محمود محمد  121
 2,474.00  2,474.00 محمد

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

محمود محمد عبد الغني  122
 25,814.62  25,814.62 سليم

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية
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123 
 10,573.86  10,573.86 مرفين سان روكو

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

124 
 5,958.19  5,958.19 مظفر مقبول دار

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

125 
 22,389.34  22,389.34 محبوت علي منتو

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

126 
 4,600.12  4,600.12 موجان ��ما

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

127 
 3,850.41  3,850.41 مونوهار نيبال

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

128 
 11,602.50  11,602.50 مونيكا سورجاني

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

129 
 5,630.43  5,630.43 ميبون نجوني موباكو

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

130 
 5,224.49  5,224.49 ميشايل كوبو

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

131 
 1,264.80  1,264.80 نيثين راجيفان

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

132 
 7,988.11  7,988.11 نيراج شاه

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

133 
 20,119.94  20,119.94 نيم بوهدار هامال

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

134 
 55,551.23  55,551.23 هارولد الفينديا

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

135 
 18,765.36  18,765.36 هاويندر سينج

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

13 
 

136 
 246,480.00  246,480.00 هشام المكاوي

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

هشام ناجي مرزوق عبد  137
 4,405.23  4,405.23 الرحيم

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

138 
 52,898.83  52,898.83 هويدا أبو طالب

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

139 
 4,990.00  4,990.00 وافي سعيد

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

140 
 14,223.60  14,223.60 يانكي ما��ري

دفاتر المدين  -عقد العمل 
 الحسابية

  2,036,922.64 0 إجمالي قيمة ديون الفئة الثانية
المبلغ  اسم الدائن م  فئات الديون

 المطلوب
  سند الدين  المبلغ المقبول

 مؤقتاً  نهائياً 
 الفئة الثالثة

ديون النفقة املقررة وتشمل 
(الشخص  على املدين

حبكم صادر من  الطبيعي)
 حمكمة خمتصة.

 ال يوجد 0 0 0 �� يوجد 1

 ال يوجد 0 0 إجمالي قيمة ديون الفئة الثالثة

��كة أبو ظبي  1 الفئة الرابعة
 للتوزيع

دفاتر  –فواتير عن الدائن  10,492.84 0 10,492.84
 المدين الحسابية
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املستحقة بالغ وتشمل امل
 جلهات حكومية

��كة العين  2
 للتوزيع

دفاتر  –فواتير عن الدائن  14,235.90 0 14,235.90
 المدين الحسابية

هيئة كهرباء ومياه  3
 عجمان 

دفاتر  –فواتير عن الدائن  44,417.30 0 44,417.30
 المدين الحسابية

4 
 غاز ا��مارات 

دفاتر  –فواتير عن الدائن  9,741.70 0 9,741.70
 المدين الحسابية

5 
 اينوك للتجزئة

دفاتر  –فواتير عن الدائن  197,657.25  197,657.25
 المدين الحسابية

 –كهرباء ومياه  6
 الشارقة

دفاتر  –فواتير عن الدائن  51,343.02  51,343.02
 المدين الحسابية

��كة عجمان  7
 لل��ف الصحي

1,401.04  1,401.04  

هيئة كهرباء ومياه  8
 دبي 

دفاتر  –فواتير عن الدائن  2,521.75 0 2,521.75
 المدين الحسابية

 
 إجمالي قيمة ديون الفئة الرابعة

 
 

0 331,810.80  

  سند الدين  المبلغ المقبول المبلغ المطلوب اسم الدائن م  فئات الديون
 مؤقتاً  نهائياً 
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 الفئة الخامسة
تعاب املتفق عليها وتشمل األ

_  بني املدين وأي خبري يعينه
 اليت وافقت عليها احملكمة _

 اإلجراءات.منذ مباشرة 

 �� يوجد 0 0 0 �� يوجد 1

  0 0 إجمالي قيمة ديون الفئة الخامسة

  سند الدين  المبلغ المقبول المبلغ المطلوب اسم الدائن م  الديونفئات 
 مؤقتاً  نهائياً 

 الفئة السادسة
و تكاليف أو أرسوم وتشمل 

بعد اتريخ قرار  تنفقات ترتب
افتتاح اإلجراءات بغرض أتمني 

أو  السلع واخلدمات للمدين
نفقات لضمان استمرار سري 

الستمرار أداء أي  أعماله، أو
عمال ألعقد آخر يؤدي ملنفعة 

أو مصلحة أو أمواله،  املدين،
 الدائنني.

 �� يوجد 0 0 0 �� يوجد 1

 إجمالي قيمة ديون الفئة السادسة
 

 �� يوجد 0 0

المبلغ  اسم الدائن م  فئات الديون
 المطلوب

  سند الدين  المبلغ المقبول
 مؤقتاً  نهائياً 
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 السابعةالفئة 
 وتشمل الديون العادية

ايه تو زي للخدمات ذ. م.  1
 م

 فواتير وكشف حساب الدائن 14,014.12  14,014.12

دفاتر  فواتير وكشف حساب الدائن  2,100.00 2,100.00 ايه بي كيه ل��ع��ن 2
 المدين الحسابية

 الدائنفواتير وكشف حساب  7,875.00  7,875.00 ادكس ل��نظمة ا��منية 3
 فواتير وكشف حساب الدائن 9,326.52  9,326.52 ادميرالز للتجارة ذ. م. م 4
 فواتير وكشف حساب الدائن 21,501.00  21,501.00 ا��هلية للتجارة العامة 5

شيكات صادرة عن  –عقد إيجار  241,136.38  241,136.38 مول العين 6
 المدين

 فواتير وكشف حساب الدائن 3,575.25  3,575.25 ا��نصاري لل��افة 7

فواتير وكشف حساب الدائن دفاتر   384.83 384.83 ��كة البركة ذ. م. م 8
 المدين الحسابية

 فواتير وكشف حساب الدائن 187,248.62  187,248.62 البيدر الدولية ذ. م. م 9
 الدائنفواتير وكشف حساب  3,689.17  3,689.17 مخبز الكزار ذ. م. م 10

الدارس ل��نابيب  11
 المتخصصة

 فواتير وكشف حساب الدائن 9,420.10  9,420.10

الفنار الوطنية لخدمات  12
 الغاز

 فواتير وكشف حساب الدائن 416.65  416.65

 فواتير وكشف حساب الدائن 7,839.95  7,839.95 الحمرية للتجارة 13

فواتير وكشف حساب الدائن دفاتر   13,810.40 13,810.40 الحطيبة للتجارة ذ.م . م 14
 المدين الحسابية

فواتير وكشف حساب الدائن دفاتر   500.00 500.00 الكبان ومشاركوه 15
 المدين الحسابية

الكندي لمعدات ا��من  16
 والس��مة

 فواتير وكشف حساب الدائن 2,625.00  2,625.00
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الكوبين لخدمات ال��ف  17
 الصحي

فواتير وكشف حساب الدائن دفاتر   4,100.00 4,100.00
 المدين الحسابية

فواتير وكشف حساب الدائن دفاتر   2,213.00 2,213.00 ��كة المجال ذ. م. م 18
 المدين الحسابية

المبدعون لمكافحة  19
 الحشارات

فواتير وكشف حساب الدائن دفاتر   6,157.67 6,157.67
 المدين الحسابية

 فواتير وكشف حساب الدائن 121,588.32  121,588.32 الم��بية 20

مؤسسة المخاطات  21
 للمقاو��ت

 فواتير وكشف حساب الدائن 53,025.00  53,025.00

فواتير وكشف حساب الدائن دفاتر   9,237.50 9,237.50 النورس للنقل ال��يع 22
 المدين الحسابية

 فواتير وكشف حساب الدائن 6,300.00  6,300.00 ق�� ا��مير للمقاو��ت 23

فواتير وكشف حساب الدائن دفاتر   1,800.00 1,800.00 مجموعة ال��كال 24
 المدين الحسابية

الش��ل النقي لمياة  25
 ال��ب

 فواتير وكشف حساب الدائن 5,893.12  5,893.12

الدائن دفاتر فواتير وكشف حساب   3,517.50 3,517.50 الشارقة نيون للطباعة 26
 المدين الحسابية

 فواتير وكشف حساب الدائن 630.00  630.00 علي احمد الكويتي 27
 فواتير وكشف حساب الدائن 4,553.97  4,553.97 ��كة المراعي ا��ماراتية  28
 فواتير وكشف حساب الدائن 4,257.75  4,257.75 أمواج الخليج ل��غذية 29
 فواتير وكشف حساب الدائن 25,600.00  25,600.00 الحلم العربي للديكورات  30

شيكات صادرة عن  –عقد إيجار  418,457.50  418,457.50 ارابيان سنتر ذ.م.م 31
 المدين

آر�� الوطنية للمنتجات  32
 الغذائية

 فواتير وكشف حساب الدائن 25,515.00  25,515.00
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سيرفي�� دي ام  افالون 33
�� �� 

 فواتير وكشف حساب الدائن 1,695.00  1,695.00

باج بوكس لتجارة  34
 الدرجات النارية

 فواتير وكشف حساب الدائن 2,050.00  2,050.00

بحري والمزروعي  35
 ل��نظمة التقنية

 فواتير وكشف حساب الدائن 18,000.00  18,000.00

 فواتير وكشف حساب الدائن 3,448.28  3,448.28 بركات كواليتي ب��س  36
 فواتير وكشف حساب الدائن 23,847.60  23,847.60 بلحصا بيوتيك سليوشن  37
 فواتير وكشف حساب الدائن 4,530.00  4,530.00 بي كيه جلف ذ. م. م 38
 فواتير وكشف حساب الدائن 39,300.00  39,300.00 ب��ك ايجل للخدمات 39

المحيط ا��زرق لنقل  40
 ا��فراد

 فواتير وكشف حساب الدائن 173.25  173.25

 فواتير وكشف حساب الدائن 7,400.04  7,400.04 بلو راين للصناعات 41
 فواتير وكشف حساب الدائن 1,995.00  1,995.00 شات ��ب ذ. م. م 42

شيف ال��ق ا��وسط ذ.  43
 م. م

 حساب الدائن فواتير وكشف 5,462.10  5,462.10

 فواتير وكشف حساب الدائن 99,484.14  99,484.14 سيتيباك ذ. م. م 44

كوكو�� ا��هلية  45
 للم��وبات

 فواتير وكشف حساب الدائن 41,866.21  41,866.21

العناية المتكاملة  46
 للخدمات التقنية

 فواتير وكشف حساب الدائن 14,475.00  14,475.00

 فواتير وكشف حساب الدائن 62,800.00  62,800.00 كورس كونسبت 47

كلوجين انترناشيونال  48
 ا��مارات

 فواتير وكشف حساب الدائن 3,550.95  3,550.95

دار الثقة لخدمات  49
 المباني

 فواتير وكشف حساب الدائن 26,000.00  26,000.00
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 الدائنفواتير وكشف حساب  19,296.13  19,296.13 دافيس جروب 50
 فواتير وكشف حساب الدائن 8,225.00  8,225.00 ديلويت اند تووش 51

ديباك ال��ق ا��وسط  52
 للتجارة

 فواتير وكشف حساب الدائن 22,968.76  22,968.76

 فواتير وكشف حساب الدائن 144.00  144.00 ديواني شيبينج ذ. م. م 53
 فواتير وكشف حساب الدائن 38,115.00  38,115.00 دايموند لصناعات اللحوم 54

 -ديجيمي العالمية  55
 منطقة حرة

 فواتير وكشف حساب الدائن 22,476.73  22,476.73

دبل ديكر باس تور ذ.م .  56
 م

 فواتير وكشف حساب الدائن 23,000.00  23,000.00

دو ا��مارات ل��تصا��ت  57
 المتكاملة

 حساب الدائن فواتير وكشف 35,296.59  35,296.59

شيكات صادرة عن  –عقد إيجار  1,217,656.71  1,217,656.71 دبي فيستيفال سيتي 58
 المدين

 فواتير وكشف حساب الدائن 1,050.00  1,050.00 دبي للمرطبات 59
 فواتير وكشف حساب الدائن 367.50  367.50 دلسكو ذ. م. م 60

ديناتك للتدريب  61
 وا��ستشارات

 فواتير وكشف حساب الدائن 2,184.00  2,184.00

 فواتير وكشف حساب الدائن 47,958.75  47,958.75 ايست ��ين للتصنيع 62

اكيلوب ا��مارات للتجارة  63
 العامة

 فواتير وكشف حساب الدائن 4,379.34  4,379.34

 فواتير وكشف حساب الدائن 1,842.75  1,842.75 إيدام ذ. م. م 64
 فواتير وكشف حساب الدائن 3,303.40  3,303.40 للتجارة العامة  ايسكو 65

شيكات صادرة عن  –عقد إيجار  470,954.08  470,954.08 إعمار مول ش. م. ع 66
 المدين
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اماريتس كابتن ل��من  67
 والس��مة

 فواتير وكشف حساب الدائن 5,302.50  5,302.50

ا��مارات سناك ل��غذية  68
 ذ.م.م

 فواتير وكشف حساب الدائن 4,777.50  4,777.50

 فواتير وكشف حساب الدائن 2,500.00  2,500.00 احمد المزروعي للتجارة 69
 فواتير وكشف حساب الدائن 12,500.00  12,500.00 ارنست اند يونج 70
 فواتير وكشف حساب الدائن 30,872.56  30,872.56 ��كة ا��تصا��ت 71
 فواتير وكشف حساب الدائن 6,037.50  6,037.50 كوفي ذ. م. ميورو  72

اف جي �� لصناعات  73
 ا��غذية ذ.م . م

 فواتير وكشف حساب الدائن 37,418.69  37,418.69

 فواتير وكشف حساب الدائن 9,187.00  9,187.00 فرانكورب ال��ق ا��وسط 74
 فواتير وكشف حساب الدائن 3,471.84  3,471.84 فروتس جاردن للتجارة  75

 -اف اس ال ل��غذية  76
 منطقة حرة

 فواتير وكشف حساب الدائن 2,787.75  2,787.75

فجيرة سيتي سنتر  77
 انفيستمنت

شيكات صادرة عن  –عقد إيجار  5,564.87  5,564.87
 المدين

فود ماستر للتجارة  78
 العامة

 الدائنفواتير وكشف حساب  2,610.00  2,610.00

كلداري ايس كريم ذ. م.  79
 م

 فواتير وكشف حساب الدائن 9,472.19  9,472.19

 فواتير وكشف حساب الدائن 26,250.00  26,250.00 جاما للمقاو��ت ذ م م 80
 فواتير وكشف حساب الدائن 51,757.85  51,757.85 غو��مي للتجارة العامة  81

 الشجرة الذهبية ��ص��ح 82
 السيارات

 فواتير وكشف حساب الدائن 677.25  677.25

 فواتير وكشف حساب الدائن 88,371.94  88,371.94 جورمايه للتوزيع 83
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مصنع جرين باكينج  84
 بوكسيز

 فواتير وكشف حساب الدائن 9,916.16  9,916.16

 فواتير وكشف حساب الدائن 8,300.25  8,300.25 جلف بروسيسنج للتجارة  85
 فواتير وكشف حساب الدائن 8,505.00  8,505.00 جلف �� فوود ذ. م. م 86

اتش كيه انتربراي�� ذ. م.  87
 م

 فواتير وكشف حساب الدائن 117,018.10  117,018.10

 فواتير وكشف حساب الدائن 97,323.87  97,323.87 حميد وكومار انتربريسيز  88

هاف لوك ايه اتش أي  89
 �� ار

 فواتير وكشف حساب الدائن 51,051.08  51,051.08

 فواتير وكشف حساب الدائن 8,886.25  8,886.25 هيلث شويس 90
 فواتير وكشف حساب الدائن 3,255.00  3,255.00 هاي فوود للتجارة العامة 91
 فواتير وكشف حساب الدائن 51,275.00  51,275.00 هاي مون للديكورات  92

ا��مينة لتجارة ا��يدي  93
 الغاز

 فواتير وكشف حساب الدائن 3,890.25  3,890.25

اونست تكنولوجي ذ. م.  94
 م

 فواتير وكشف حساب الدائن 5,972.00  5,972.00

ورشة هوب سيتي  95
 للسيارات

 فواتير وكشف حساب الدائن 640.00  640.00

 الدائنفواتير وكشف حساب  393.75  393.75 هوريكا للتجارة 96
 فواتير وكشف حساب الدائن 1,039.50  1,039.50 هوتيل كونسبت سب��يز  97
 فواتير وكشف حساب الدائن 28,150.76  28,150.76 توبباك للتعبئة ذ. م. م 98
 فواتير وكشف حساب الدائن 925.43  925.43 هوبيت للتجارة العامة 99
 فواتير وكشف حساب الدائن 22,050.00  22,050.00 منطقة حرة -هايبر ميديا  100
 فواتير وكشف حساب الدائن 1,417.50  1,417.50 أي للتجارة العامة ذ. م. م 101

أي اف اف �� او  102
 لخدمات التوزيعي

 فواتير وكشف حساب الدائن 30,066.76  30,066.76
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 الدائن فواتير وكشف حساب 27,887.85  27,887.85 انتجريدت لخدمات الغاز 103
 فواتير وكشف حساب الدائن 11,522.39  11,522.39 انتجريتيد ريسور�� 104

انتليجنت بيزنس  105
 تكنولوجي

 فواتير وكشف حساب الدائن 2,940.00  2,940.00

 فواتير وكشف حساب الدائن 355,441.50  355,441.50 انتليجنت فود 106

 -انتيليتكس ذ. م. م  107
 منطقة حرة

 فواتير وكشف حساب الدائن 23,185.24  23,185.24

أي اس اس جلوبال  108
 فوروردينج

 فواتير وكشف حساب الدائن 10,234.17  10,234.17

 فواتير وكشف حساب الدائن 20,164.17  20,164.17 جليل لخدمات ا��طعمة 109

جميرا  لخدمات مكافحة  110
 الح��ات

 حساب الدائنفواتير وكشف  945.00  945.00

 فواتير وكشف حساب الدائن 109,028.65  109,028.65 كيه كونسبت ذ. م. م 111
 فواتير وكشف حساب الدائن 58,765.75  58,765.75 خليج لنك للتجارة العامة 112

 -كيرتي تكنولوجي  113
 منطقة حرة

 فواتير وكشف حساب الدائن 54,038.25  54,038.25

 فواتير وكشف حساب الدائن 11,886.00  11,886.00 كونسومبل سب��يز��بتك  114
 فواتير وكشف حساب الدائن 1,660.05  1,660.05 ا��رض والبحر للتجارة 115

 -لي بير سوسيتي  116
 منطقة حرة

 فواتير وكشف حساب الدائن 16,590.00  16,590.00

ال جي اف ام �� جي  117
 للتجارة ذ. م. م

 فواتير وكشف حساب الدائن 521,139.72  521,139.72

��ين للعقارات  118
 وا��ستثمارات

 فواتير وكشف حساب الدائن 235.00  235.00

ليوا لخدمات اص��ح  119
 السيارات

 فواتير وكشف حساب الدائن 7,531.65  7,531.65
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 الدائنفواتير وكشف حساب  36,961.69  36,961.69 لوتاه للغاز 120

رسوم الو��ء للع��مات  121
 التجارية

 فواتير وكشف حساب الدائن 117,811.13  117,811.13

 فواتير وكشف حساب الدائن 2,625.00  2,625.00 لينشبين للتدريب المالي 122
 فواتير وكشف حساب الدائن 360.00  360.00 ام اتش انتربراي�� ذ. م. م 123
 فواتير وكشف حساب الدائن 2,942.00  2,942.00 اليابانمطعم صنع في  124

شيكات صادرة عن  –عقد إيجار  5,686,413.11  5,686,413.11 ماجد الفطيم 125
 المدين

ماجد الفطيم  126
 ا��ستثمارية

شيكات صادرة عن  –عقد إيجار  69,941.42  69,941.42
 المدين

شيكات صادرة عن  –عقد إيجار  238,448.80  238,448.80 ماجد الفطيم العقارية 127
 المدين

مرحبا ورشة تصليح  128
 السيارات ذ. م. م

 فواتير وكشف حساب الدائن 26,936.40  26,936.40

شيكات صادرة عن  –عقد إيجار  457,372.50  457,372.50 مر�� السيف ذ. م. م 129
 المدين

ماستر كاسيل لخدمات  130
 التنظيف

 فواتير وكشف حساب الدائن 999.60  999.60

ماتريكس سليوشن ذ. م.  131
 م

 فواتير وكشف حساب الدائن 12,600.00  12,600.00

 فواتير وكشف حساب الدائن 2,725.00  2,725.00 ام بي أي أي للتجارة 132
 فواتير وكشف حساب الدائن 280,806.25  280,806.25 مراس للتجزئة ذ. م. م 133
 فواتير وكشف حساب الدائن  21,528.14 21,528.14 ميامي ل��ع��ن 134
 فواتير وكشف حساب الدائن 134.61  134.61 ال��ق ا��وسط باكيج 135
 فواتير وكشف حساب الدائن 57,691.53  57,691.53 ميتراس الدولية للتجارة 136
 وكشف حساب الدائنفواتير  29,224.86  29,224.86 ام كيه تي للتجارة العامة 137
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راية الن�� للتسويق  157
 العقاري

 فواتير وكشف حساب الدائن 1,749.00  1,749.00

 حساب الدائنفواتير وكشف  57,500.00  57,500.00 ريكتانجل انتريورز 158

المصدر لمكافحة  159
 الح��ات

 فواتير وكشف حساب الدائن 1,890.00  1,890.00

 فواتير وكشف حساب الدائن 4,815.00  4,815.00 رويال مون للمكيفات 160

سيف ماكس فاير اند  161
 سيفتي

 فواتير وكشف حساب الدائن 2,625.00  2,625.00

شيكات صادرة عن -عقد إيجار  18,814.13  18,814.13 الشارقة –مركز صحارى  162
 المدين

 فواتير وكشف حساب الدائن 384,360.47  384,360.47 سي��ند لتجارة ا��غذية 163

سيرفيس ��ن ال��ق  164
 ا��وسط

 فواتير وكشف حساب الدائن 20,378.92  20,378.92

 فواتير وكشف حساب الدائن 400,459.10  400,459.10 ��كة الشارقة القابضة 165

شيكات صادرة عن  –عقد إيجار  12,108.29  12,108.29 الشارقة –ميجا مول  166
 المدين

 فواتير وكشف حساب الدائن 16,934.50  16,934.50 سيلفر ستار ل��لكترونيات 167

سمارت اكزيم للتجارة  168
 العامة

 فواتير وكشف حساب الدائن 12,000.00  12,000.00

 فواتير وكشف حساب الدائن 1,129.35  1,129.35 ستار لينك للتجارة 169

سويز ميديل إيست  170
 ريسايكلينج

 فواتير وكشف حساب الدائن 144.30  144.30

 فواتير وكشف حساب الدائن 530,778.48  530,778.48 ه��ل الصيف ل��غذية 171
 فواتير وكشف حساب الدائن 18,217.50  18,217.50 صن ف��ور سوبر ماركت  172

تي شويترام وابنائه ذ. م.  173
 م

 فواتير وكشف حساب الدائن 10,369.80  10,369.80
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مودهافادي للتجارة  138
 العامة

 فواتير وكشف حساب الدائن 160,889.76  160,889.76

مو�� حسين للتصميم  139
 الداخلي

 فواتير وكشف حساب الدائن 46,000.00  46,000.00

 فواتير وكشف حساب الدائن 756.00  756.00 ان ايه بي ال��ق ا��وسط 140

وعماندرا محاسبون نديم  141
 قانونيون

 فواتير وكشف حساب الدائن 6,142.50  6,142.50

 فواتير وكشف حساب الدائن 739.22  739.22 نجم الجزيرة للطباعة 142

ناشيونال للتأمين على  143
 الحياة

 فواتير وكشف حساب الدائن 46,005.12  46,005.12

نايل وبن حرمل  144
 ل��ستثمار

 فواتير وكشف حساب الدائن 235,469.20  235,469.20

 فواتير وكشف حساب الدائن 394,595.35  394,595.35 ان �� ار كوربريشون 145

نور ا��هلية للتجارة  146
 العامة

 فواتير وكشف حساب الدائن 1,008.00  1,008.00

 فواتير وكشف حساب الدائن 19,780.97  19,780.97 اوشن فير انترناشيونال 147
 فواتير وكشف حساب الدائن 14,976.23  14,976.23 ��كة عمان للتأمين 148

وان كليلك لخدمات  149
 التوصيل

 فواتير وكشف حساب الدائن 206,761.19  206,761.19

 فواتير وكشف حساب الدائن 4,137.00  4,137.00 باسيفيك لصناعة الورق 150
 فواتير وكشف حساب الدائن 1,367.10  1,367.10 بانيش انترناشيونال 151
 فواتير وكشف حساب الدائن 94.50  94.50 بار امبير للتجارة العامة 152
 فواتير وكشف حساب الدائن 69,466.20  69,466.20 باستافيكوا انتونيو 153
 فواتير وكشف حساب الدائن 10,611.53  10,611.53 بريمنت دي ام �� �� 154
 فواتير وكشف حساب الدائن 676.00  676.00 سليوشن  بروفشونال 155
 فواتير وكشف حساب الدائن 2,951.20  2,951.20 بروجرس لتأجير السيارات 156

26 
 

تايم ف��يم لمكافحة  174
 الحرائق

 فواتير وكشف حساب الدائن 1,837.50  1,837.50

 الدائنفواتير وكشف حساب  26,812.65  26,812.65 تايست مارست ذ. م. م 175
 فواتير وكشف حساب الدائن 8,300.00  8,300.00 ذا كمباين ورك 176

ال��كة الكويتية  177
 الدنمركية ل��لبان

 فواتير وكشف حساب الدائن 190,947.04  190,947.04

 فواتير وكشف حساب الدائن 3,629.85  3,629.85 ذا نيو انديا اشوور 178
 فواتير وكشف حساب الدائن 601,449.70  601,449.70 توب روك انتريورز 179
 فواتير وكشف حساب الدائن 363,037.50  363,037.50 ترانسميد عبر البحار 180
 فواتير وكشف حساب الدائن 11,676.00  11,676.00 تريتون للمأكو��ت ذ. م. م 181
 وكشف حساب الدائنفواتير  1,493.28  1,493.28 يو فور يو للتجارة العامة 182

يونيمار لخدمات  183
 العقارات

 فواتير وكشف حساب الدائن 5,700.00  5,700.00

 فواتير وكشف حساب الدائن 96,477.97  96,477.97 ��كة المتحدة للتأمين 184
 فواتير وكشف حساب الدائن 49,174.92  49,174.92 العالمية للحوم ا��س��مية 185
 فواتير وكشف حساب الدائن 1,319.69  1,319.69 الخليج ذ. م. ميو بي اس  186
 فواتير وكشف حساب الدائن 1,640.00  1,640.00 فيجاي ��ص��ح الدرجات 187
 فواتير وكشف حساب الدائن 13,524.50  13,524.50 فايكينج الخليج التجارية 188
 وكشف حساب الدائن فواتير 3,990.00  3,990.00 وادي الحيل للمواص��ت  189

الحكمة للمأكو��ت ذ. م.  190
 م

 فواتير وكشف حساب الدائن 184,508.40  184,508.40

 فواتير وكشف حساب الدائن 267,142.82  267,142.82 يوسف محمد الرفاعي 191
 فواتير وكشف حساب الدائن 17,825.00  17,825.00 زي كلود ل��ستشارات 192

  17,023,797.85 65,349.04 الفئة السابعةإجمالي قيمة ديون 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

عن  للدراجات  الإم���ارات  فريق  اأعلن 
ت��وق��ي��ع ع��ق��دي��ن م��ع ال�����دراج الأمل���اين 
اإىل  اأكرمان، والذي �سين�سم  با�سكال 
مو�سم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  الفريق  �سفوف 
2021 وحتى نهاية مو�سم 2023.. 
اأمليدا والذي �سين�سم  و ال��دراج جواو 
اإىل �سفوفه اعتباراً من بداية مو�سم 
2022 وحتى نهاية مو�سم 2027. 
اأك��رم��ان - ال��ذي يبلغ  و ق��ال با�سكال 
م����ن ال���ع���م���ر 27 ع����ام����اً وي���ح���م���ل يف 
�سجله 35 فوزاً ويطمح اإىل موا�سلة 
ال��ن��اج��ح��ة ���س��م��ن �سفوف  م�����س��رت��ه 
 "  : املنا�سبة  بهذه   - الإم���ارات  فريق 
فريق  قمي�س  اأرت�����دي  اأن  ي�سرفني 
�ستكون   .. امل��ق��ب��ل  امل��و���س��م  الإم������ارات 

م�سرتي  يف  م��ه��م��ة  اخل���ط���وة  ه����ذه 
بفر�سة  �ساأحظى  حيث  ال��ري��ا���س��ي��ة، 
الإمارات  فريق  م�سروع  يف  امل�ساركة 

الفريد والرائد. واأتوجه بال�سكر اإىل 
ات��خ��اذي هذه  ال��ذي��ن �ساهموا يف  ك��ل 
ال��ث��ق��ة لتحقيق  اخل��ط��وة وم��ن��ح��وين 

واأوؤمن  امل�ستقبل.  يف  النتائج  اأف�سل 
اجلماعي،  بالعمل  ره��ن  النجاح  ب��اأن 
لذا �ساأكون حري�ساً على التعاون مع 
التي  الفريق  م��ع  رحلتي  يف  اجلميع 
اآمل اأن نكللها بالعديد من الإجنازات 
���س��اأب��ذل ق�سارى  ك��م��ا  وال��ن��ج��اح��ات. 
ال�����س��ب��اق��ات لدعم  ج��ه��دي يف ج��م��ي��ع 

زملئي".
جيانيتي،  م�����اورو  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي وم���دي���ر فريق 
الإم���������ارات : " ب��ا���س��ك��ال اأح�����د اأب����رز 
املواهب يف ريا�سة الدراجات، وي�سرنا 
فريقنا، حيث  اإىل �سفوف  ان�سمامه 
قادر  وه��و  لم��ع��ة،  موهبة  فيه  ن��رى 
على حتقيق اأكرب الإجنازات، ونتطلع 
النجاحات  وحتقيق  م��ع��اً  العمل  اإىل 
فريق  يف  ونعمل  املقبلة.  امل��وا���س��م  يف 

متميزة  ت�سكيلة  بناء  على  الإم����ارات 
من الدراجني، ونحر�س على توفر 
على  ���س��واء  بينهم  جت��م��ع  ودي���ة  بيئة 
م�سمار ال�سباقات اأو خارجه، ونوؤمن 
اإىل  با�سكال  مثل  دراج  ان�سمام  ب���اأن 
يرثي  اأن  �ساأنه  م��ن  فريقنا  �سفوف 

الفريق بف�سل قدراته واإمكاناته".
عاماً  العمر23  من  فيبلغ  اأمليدا  اأم��ا 
من العمر، وقد حقق اإجن��ازات بارزة 
�سفوف  ���س��م��ن   2021 م��و���س��م  يف 
حيث  راينا"،  دي  "كالدا�س  ف��ري��ق 
ان�����س��م اإىل ق��ائ��م��ة ال��ع�����س��رة الأوائ����ل 
هذا  خا�سها  التي  امل��راح��ل  جميع  يف 
باملركز  ف�����وزه  ع���ن  ف�����س��ًل  امل���و����س���م، 
واملركز  الإم����ارات،  ط��واف  يف  الثالث 
ويحمل  اإيطاليا.  جولة  يف  ال�ساد�س 
اأمليدا لقب بطولة الربتغال لل�سباقات 

���س��د ال���زم���ن، وم��ث��ل ف��ري��ق ب���لده يف 
يف  طوكيو  يف  الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة 
وال�سباقات  ال��ط��رق  �سباقات  م��ن  ك��ل 

�سد الزمن.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ان�����س��م��ام اأمل���ي���دا اإىل 
ماتني  ي���وك�������س���ان  ق������ال  ال����ف����ري����ق.. 
 " فرنانديز، مدير فريق الإم��ارات : 
�سفوف  اإىل  اأمل��ي��دا  بان�سمام  �سعداء 
فريق الإم��ارات حيث يتمتع مبوهبة 

متميزة، وبتنوع مهاراته، ونحن على 
اأف�سل  حتقيق  على  ق��درت��ه  م��ن  ثقة 
اأن���ه ميثل  ال��ف��ري��ق وم��ن  النتائج م��ع 
ويتمثل  ال��ف��ري��ق.  اإىل  مهمة  اإ���س��اف��ة 
هدفنا الرئي�سي يف تعزيز قوة الفريق 
قال  ج��ه��ت��ه،  م��ن  الآخر".  ت��ل��و  ع��ام��اً 
" اأت��ط��ل��ع اإىل انطلق  اأمل��ي��دا:  ج���واو 
ال��ف�����س��ل اجل���دي���د م���ن حياتي  ه����ذا 
وم�����س��رت��ي ال��ري��ا���س��ي��ة، واأن�����ا واثق 

الإم���ارات  فريق  اإىل  انتقايل  اأن  م��ن 
اأنني  ���س��ي��م��ث��ل حل��ظ��ة ف���ارق���ة، وم����ن 
املغامرة  ه��ذه  خ��لل  �سعيداً  ���س��اأك��ون 
اجل����دي����دة. ف��ري��ق الإم��������ارات يحقق 
منواً مت�سارعاً يف كل عام، واأتطلع اإىل 
ي�سعني  ول  ه��ذه،  رحلته  يف  امل�ساركة 
مع  ال���ف���وز  حل���ظ���ات  اأت���خ���ي���ل  اأن  اإل 
مزدهر  مب�ستقبل  اأحلم  واأن  الفريق 

يف �سفوفه".

•• اأبوظبي-الفجر:

ترتكز حماور املوؤمتر العلمي الذي 
ي�ست�سيفه معر�س اأبوظبي الدويل 
ل��ل�����س��ي��د وال���ف���رو����س���ي���ة يف دورت�����ه 
ريا�سة  "ُم�ستقبل  ح��ول  ال��ق��ادم��ة، 
�سل�سلة  ع���رب  بال�سقور"  ال�����س��ي��د 
�سة،  املُتخ�سّ ال���ع���م���ل  ور�������س  م����ن 
ويحتفي مب���رور م��ا ي��زي��د ع��ن 10 
لأهم  ال�سقارة  ح�سول  على  اأع��وام 
اعرتاف عاملي مب�سروعيتها وغناها 
ت�سجيلها  بف�سل  وذلك  احل�ساري، 
القائمة  يف   2010 ن��وف��م��رب  يف 
ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة ل���ل���رتاث ال��ث��ق��ايف غر 
الأمم  منظمة  يف  للب�سرية  امل���ادي 

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة.
وُينّظم املوؤمتر الذي ُيقام بالتعاون 
مع اليون�سكو، كّل من نادي �سقاري 
لل�سقارة  العاملي  الإمارات والحتاد 
اجلارحة  الطيور  على  واملحافظة 
)ال� IAF( الذي ي�سم يف ع�سويته 
معنية  وم���وؤ����س�������س���ة  ن����ادي����اً   110
90 دولة ت�سم يف  مُتّثل  بال�سقارة 
األف   75 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  جمموعها 

�سقار حول العامل.

من  ع�سرة  الثامنة  ال����دورة  وُت��ق��ام 
ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت  املعر�س، 
ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان، ممثل 
رئي�س  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م 
ن�����ادي ����س���ق���اري الإم���������ارات، وذل���ك 
�سبتمرب   27 م���ن  ال���ف���رتة  خ����لل 
ول���غ���اي���ة 3 اأك���ت���وب���ر ال���ق���ادم���ني يف 
للمعار�س،  الوطني  اأبوظبي  مركز 
بتنظيم من نادي �سقاري الإمارات، 
حتت �سعار "ا�ستدامة وتراث.. بروٍح 

ُمتجّددة".
املن�سوري،  واأكد معايل ماجد علي 
املنظمة  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س 
لنادي  ال����ع����ام  الأم�������ني  ل��ل��م��ع��ر���س 
الحتاد  رئي�س  الإم�����ارات،  �سقاري 
على  وامل��ح��اف��ظ��ة  لل�سقارة  ال��ع��امل��ي 
العمل  ور���س  اأّن  اجل��ارح��ة،  الطيور 
الغنية التي ُت�سّكل املوؤمتر املُ�ساحب 
خ���ط���وة هامة  مُت����ّث����ل  ل��ل��م��ع��ر���س، 
يف  امل�ساركة  ال���دول  ُق���درات  لتعزيز 
ملف ت�سجيل ال�سقارة يف اليون�سكو، 
ولكافة جمتمعات ال�سقارة يف جميع 
اأنحاء العامل على حّد �سواء. ُم�سراً 
الثقايف  ال������رتاث  اأّن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه 
وال�سلم  التفاهم  ُي��ع��ّزز  املُ�����س��رتك 

بني ال�سعوب وُي�ساعدها على حتقيق 
الوقت  ذات  ويف  املُ�ستدامة،  التنمية 
احلر�س على نقل املعارف واملهارات 
والقيم من جيل لآخر، مبا ين�سجم 
الفاعلة يف  الإماراتية  ال�سيا�سة  مع 
وقيم  والت�سامح  املحبة  ثقافة  ن�سر 

العي�س امل�سرتك.
وُت��ع��ت��رب دول���ة الإم�����ارات م��ن اأوائل 
الأع�ساء يف الحتاد العاملي لل�سقارة 
�سقاري  ن���ادي  ع�سوية  خ��لل  م��ن 
ل��ل��دور الهام  الإم�������ارات. وت��ق��دي��راً 
والفاعل لها يف جمال احلفاظ على 
الرتاث الإن�ساين وال�سيد املُ�ستدام، 
وه���ي ال��ت��ي ق����ادت اأه����م الإجن�����ازات 
يف  بت�سجيلها  ال�����س��ق��ارة  ت��اري��خ  يف 
م�سروعية  وم��ن��ح��ه��ا  ال��ي��ون�����س��ك��و 
املُمار�سة، فقد اختر موؤ�س�س نادي 
ال�سمو  �ساحب  الإم����ارات  ���س��ق��اري 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
رئي�ساً  امل�����س��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
لل�سقارة  ال��ع��امل��ي  ل��لحت��اد  ف��خ��ري��اً 
اجلارحة  الطيور  على  واملحافظة 

)IAF( يف عام 2017.
اأو���س��ح ج��اري تيمربل،  م��ن جهته، 

اأّن   ،)IAF  ( لل�  التنفيذي  امل��دي��ر 
الحتاد داأب منذ العام 2004 على 
اأب��وظ��ب��ي الدويل  ح�����س��ور م��ع��ر���س 
قد  ك��ان  ال��ذي  والفرو�سية،  لل�سيد 
تطوراً  و�سهد  ب��ع��ام،  قبلها  انطلق 
مدى  على  وا���س��ع��اً  ومن���ّواً  ملحوظاً 

ال�سنوات املا�سية.
واأ�سار اإىل اأّنه، وبالتزامن مع ذلك، 
وخ�����لل ن��ف�����س ال����ف����رتة، ف��ق��د منا 
الحتاد العاملي لل�سقارة واملحافظة 
ع���ل���ى ال���ط���ي���ور اجل����ارح����ة وت���ط���ّور 
ع�سويته  يف  ي�سم  واأ���س��ب��ح  اأي�����س��اً، 
العام 2021 ، ُمقابل  دولة يف   90
واأرجع   .2004 عام  يف  دولة   35
رئي�س  ب�سكل  النجاح  ه��ذا  تيمربل 
التواجد  على  الحت���اد  ح��ر���س  اإىل 
الدويل  اأبوظبي  الدائم يف معر�س 
من  بت�سجيع  وال��ف��رو���س��ي��ة  لل�سيد 

نادي �سقاري الإمارات.
وقال اإّنه "يف منا�سبات كثرة خلل 
ال��دورات املا�سية، فقد كان معر�س 
اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية 
ال�سنوية  ل���لج���ت���م���اع���ات  م����رك����زاً 
للحتاد العاملي لل�سقارة واملحافظة 
ع��ل��ى ال��ط��ي��ور اجل����ارح����ة، ك��م��ا هو 

احلال يف الدورة القادمة )اأبوظبي 
امل���ع���ر����س  اأّن  ك����م����ا   .)2021
العديد  ال�سنني  مّر  على  ا�ست�ساف 
ال���ن���اج���ح���ة حول  امل������وؤمت������رات  م����ن 
عليها،  املحافظة  و���ُس��ب��ل  ال�����س��ق��ارة 
ب�سكل مبا�سر على  �ساعدنا  وهو ما 
دولة  ُم��ب��ادرات  تعزيز  يف  املُ�ساهمة 
الرائدة،  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
يف  ال�سقارة  ت�سجيل  ُمقّدمتها  ويف 
اليون�سكو �سمن القائمة التمثيلية 

للرتاث الثقايف غر املادي".
العام،  ه��ذا  موؤمتر  تفا�سيل  وح��ول 
م�سوؤولني  اأّن  ت���ي���م���ربل  ك�������س���ف 
العاملي  الحت�����اد  م���ن  وم��ت��ط��وع��ني 
الطيور  على  واملحافظة  لل�سقارة 
�سوف  دول�������ة،   20 م����ن  اجل����ارح����ة 
ات  من�سّ على  ب��الإ���س��راف  ي��ق��وم��ون 
العمل  ور����������س  واإدارة  احل����������وار 
"املراأة  بينها:  من  والتي  ة،  املُخت�سّ
ال�ستفادة  "كيفية  ال�سقارة"،  يف 

الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  م��ن 
لتعزيز جهود حماية ريا�سة ال�سيد 
يف  ال�����س��ق��ارة  "حماية  بال�سقور"، 
املغرب العربي"، و"حماية ال�سقارة 
املوؤمتر،  ختام  ويف  ال�سام".  بلد  يف 
نتائج جميع  الربط بني  �سوف يتم 
ُتقام  نهائية  ن���دوة  ال��ور���س يف  ه��ذه 
ال�سقارة"،  "م�ستقبل  عنوان  حتت 
خللها  م����ن  ي���ت���م  �����س����وف  وال����ت����ي 
املعر�س  يف  يرغب  من  كل  ت�سجيع 
ب����دور م��ه��م وفّعال  املُ�����س��ارك��ة  ع��ل��ى 
يف ه���ذا ال�����س��اأن. ُي��ذك��ر اأّن����ه يف عام 
ماجد  معايل  انتخاب  مّت   2018
لنادي  العام  الأمني  املن�سوري  علي 
للحتاد  رئي�ساً  الإم���ارات،  �سقاري 
الأع�ساء  باأغلبية  لل�سقارة  العاملي 
العمومية  اأعمال اجلمعية  يف ختام 
التي عقدت مبدينة بامربغ باأملانيا، 
وذلك بعد اأن كان قد انتخب ملن�سب 
نائب رئي�س الحتاد ملنطقة ال�سرق 

الأو����س���ط و���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا يف عام 
�سقاري  ن������ادي  وك������ان   .2015
دي�سمرب  يف  ان�����س��م  ق���د  الإم��������ارات 
وذلك  الحت����اد،  لع�سوية   2003
بعد فرتة وجيزة من تاأ�سي�سه الذي 

جاء يف �سبتمرب 2001.
ت�سجيل  اإج���������������راءات  يف  ������س�����ارك 
العام  منذ  اليون�سكو  يف  ال�����س��ق��ارة 
واإع����داد   2010 ول��غ��اي��ة   2006
باإ�سراف  دول��ة   11 امل�سرتك  امللف 
لل�سعودية،  اإ�سافة  الإم���ارات،  دول��ة 
كوريا،  فرن�سا،  الت�سيك،  بلجيكا، 
����س���وري���ا، قطر،  اإ���س��ب��ان��ي��ا،  امل���غ���رب، 
عام  للملف  وان�����س��م��ت  وم��ن��غ��ول��ي��ا. 
واملجر.  ال��ن��م�����س��ا  دول���ت���ا   2012
من  ك��ل  ان�سمت   2016 ع���ام  ويف 
الربتغال، اأملانيا، اإيطاليا، باك�ستان، 
وك��ازاخ�����س��ت��ان. اأم���ا يف ع��ام 2019 
فقد طلبت كل من بولندا، كرواتيا، 
الن�سمام  و���س��ل��وف��اك��ي��ا،  ه���ول���ن���دا، 

فقد  وب���ذل���ك،  ال��ت�����س��ج��ي��ل.  لعملية 
ت�����س��اع��ف ع���دد ال����دول امل�����س��ارك��ة يف 
�سنوات،   10 خ��لل  ال�سقارة  ملف 
ليبلغ اليوم 22 دولة. ومن املتوقع 
ان�سمام املزيد من الدول يف الأعوام 

القادمة.
وق����ادت دول���ة الإم������ارات م��ن��ذ العام 
دوؤوب������ة  دول����ي����ة  ج����ه����وداً   2005
لإجن�����اح ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����س��ج��ي��ل، وذلك 
من  العديد  جهود  ت�سافر  بف�سل 
اجلهات واملوؤ�س�سات املعنية بالرتاث 
دائ�����رة  وال���ث���ق���اف���ة، ويف ط��ل��ي��ع��ت��ه��ا 
باأبوظبي ونادي  وال�سياحة  الثقافة 
���س��ق��اري الإم�������ارات، ح��ي��ث متّكنت 
ال��دول��ة م��ن حتقيق جن��اح ب��اه��ر يف 
ال���رتاث غر  عنا�سر  �سون  جم��ال 
امل����ادي، وه��و م��ا اأث��م��ر ع��ن ت�سجيل 
يعنيه  مب��ا  اليون�سكو،  يف  ال�سقارة 
واجتماعي  ث��ق��ايف  ع��ائ��د  م��ن  ذل���ك 

و�سياحي وا�سع.

»الإمارات للدراجات« يتعاقد 
مع اكرمان واأمليدا

بالتعاون مع اليون�سكو وبتنظيم من نادي �سقاري الإمارات والحتاد العاملي لل�سقارة واملحافظة على الطيور اجلارحة

معر�ض اأبوظبي الدويل لل�سيد ي�ست�سيف موؤمترًا علميًا حول ُم�ستقبل ريا�سة ال�سيد بال�سقور
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•• بر�شلونة - وام:

اأن  مي�سي  ليونيل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  اأك���د 
حالت  الإ�سباين  بر�سلونة  نادي  ديون 
واتخاذ  ال��ف��ري��ق  م��ع  ا���س��ت��م��راره  دون 
بال�سعب  و�سفه  ال��ذي  الرحيل  ق��رار 
اأن���ه تلقى ع��رو���س��ا من  اإىل  ..م�����س��را 
اأكرث من ناد اإل اأنه مل يوقع حتى الآن 
�سان  باري�س  يبقى  حني  يف  منها  لأي 
الوجهات  �سمن  الفرن�سي  ج��رم��ان 

املحتملة.
ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  يف   - مي�سي  وق���ال 
بر�سلونة  بنادي  عقده  الذي  الوداعي 
عن  ب���ال���رح���ي���ل  ق��������راره  اإن  اأم�����������س- 
يف  الت��خ��اذ  م��ن  قريبا  ك��ان  بر�سلونة 
املو�سم املا�سي، ب�سبب بع�س الظروف 
اخلا�سة بالفريق، واأن املو�سم احلايل 
التي  الأم��ور  الكثر من  فيه  اختلفت 
جعلته هو واأ�سرته يقررون ال�ستمرار 
ف��ي��ه عمرا  ال�����ذي ق�����س��ى  ال����ن����ادي  يف 

ط���وي���ل، وح���ق���ق ف��ي��ه ك���ل اإجن����ازات����ه، 
و���س��ن��ع ف��ي��ه ك���ل حل��ظ��ات جم����ده، اإل 
املحاولت  ب��رغ��م  ي��ح��دث  ذل���ك مل  اأن 

معه  وبذلتها  هو  بذلها  التي  امل�سنية 
اإدارة النادي، لأن اأ�سباب الرحيل كانت 
اأك����رب م���ن ق�����راره وك���ذل���ك م���ن قرار 

املايل  ال�ستقرار  على  حفاظا  الإدارة 
للنادي.

اأنني  مقتنعاً  كنت   : مي�سي  واأ���س��اف 

�ساأوا�سل م�سرتي يف بر�سلونة، وهذا 
ما كنت اأريده مع عائلتي، وبعد عودتي 
من الإجازة يف ايبيزا باإيطاليا كان كل 
اأننا  اإل  للتوقيع  وجاهزا  مرتبا  �سيء 
رئي�س  لب��ورت��ا  خ���وان  ب��ق��ول  فوجئنا 
نادي بر�سلونة، اأنه ل ميكن التجديد، 
برغم املحاولت الكبرة التي قام بها 
اأجل  م��ن  �سخ�سيا  ولب���ورت���ا  ال��ن��ادي 
النادي  ب��اأن  ثقة  على  اأن��ا  ال�ستمرار، 
النادي  رئ��ي�����س  وان  ����س���يء،  ك���ل  ب����ذل 
لإبقائي هنا،  لبورتا مل يدخر جهدا 
الديون،  ب�سبب  الأمر كان �سعبا  لكن 
القرار  ه��ذا  نتخذ  جعلتنا  درج��ة  اإىل 
اإىل  اأع���ود  اأن  ي��وم��ا  واأمت��ن��ى  ال�سعب، 

هذا النادي لأكون جزءا منه.
قال   .. الح�������رتايف  م�����س��ت��ق��ب��ل��ه  وع����ن 
حلظات   : دموعه  يغالب  وه��و  مي�سي 
يف  يل  خ�سو�سا  �سعبة،  دائما  ال���وداع 
م��ك��ان اأح��ب��ب��ت��ه ع��ل��ى م���دار 20 عاما، 
قدمت له كل ما اأملك .. كل من فيه 

اأعتربهم عائلتي، بالن�سبة يل التغير 
يف الفرتة احلالية يبقى �سعباً للغاية، 

لأنني مطالب بالبداية من ال�سفر.
من  ق���رب���ه  ح�����ول  �����س����وؤال  ع���ل���ى  ورداً 
جرمان  ����س���ان  ل���ب���اري�������س  ال���ت���وق���ي���ع 
باري�س  اأن  مي�سي  اأك���د   .. ال��ف��رن�����س��ي 
حيث  املحتملة  الوجهات  �سمن  يبقى 
توجد عرو�س من اأكرث من ناد اإل اأنه 

مل يوقع حتى الآن لأي منها.
بعد  بر�سلونة  م�ستقبل  يف  راأي��ه  وع��ن 
بر�سلونة   : م��ي�����س��ي  ق����ال   .. رح��ي��ل��ه 
القادرين  النجوم  من  العديد  ميتلك 

ح�سد  يف  امل�������س���رة  م���وا����س���ل���ة  ع���ل���ى 
الألقاب، والتغير يبقى حتمياً، ومن 
املوؤكد اأنه �سي�ستقدم عددا من النجوم 
لن  امل�سرة  ف��اإن  وبالتايل  م�ستقبل، 
تتوقف على اأي �سخ�س، وبالن�سبة يل 
�سوف يبقى حبي م�ستمرا لهذا النادي 
وفيا  اأك����ون  و���س��وف  ال���درج���ة،  بنف�س 

مل�سرتي به مدى احلياة.
وحول ملب�سات ال�سورة التي جمعته 
م���ع جن���وم ب��اري�����س ���س��ان ج���رم���ان .. 
ك��ان��ت ���س��ورة عابرة  اأن��ه��ا  اأك���د مي�سي 
عند دعوته لهم يف منزله يف "ايبيزا" 

بعدما توا�سلوا معه ملقابلته، واأنها مل 
تكن ر�سالة يق�سد بها اأي �سيء، بدليل 
اتفاق  لأي  الآن  حتى  يتو�سل  مل  اأن��ه 

ر�سمي مع اأي ناد اآخر.
تييبا�س  خ���اف���ر  م���ع  ع��لق��ت��ه  وع����ن 
وما  الإ���س��ب��اين  الليجا  راب��ط��ة  رئي�س 
اإذا كانت قد تعر�ست لبع�س امل�سكلت 
.. قال مي�سي : تقابلنا مرتني وكانت 
يتخللها  مل  ع���ادي���ة،  امل��ق��اب��لت  ه���ذه 
اأي  لدي  لي�س  جهتي  من  م�سكلة،  اأي 
اأح���رتم  اأن����ا  ���س��خ�����س،  اأي  م��ع  م�سكلة 

واأحب اجلميع.

•• دبي-وام:

ع��ا���س��ت ري��ا���س��ة الإم�������ارات حلظات 
وحققت  ال����ت����اري����خ،  ع����رب  جم���ي���دة 
الكثر من الإجن��ازات منذ تاأ�سي�س 
 ،1971 ع�����ام  يف  الحت��������اد  دول�������ة 
قيادتها  ورع�����اي�����ة  دع������م  ب���ف�������س���ل 
الريا�سيني  وج����ه����ود  ال���ر����س���ي���دة، 
خمتلف  يف  وامل���ب���دع���ني  امل��خ��ل�����س��ني 
الإم���ارات  وتعد  الريا�سة،  الأل��ع��اب 
واح�����دة م���ن اأ����س���رع دول ال���ع���امل يف 
مل  اإن  القدم،  ك��رة  ملونديال  التاأهل 
حيث  الإط���لق،  على  اأ�سرعها  تكن 
من  اأك��رث  تاأ�سي�سها  على  مي�س  مل 
18 عاما لت�سمن التاأهل اإىل كاأ�س 
العامل عام 1989، وت�سارك فيه يف 
من  كواحدة   ،1990 ع��ام  اإيطاليا 
دولتني فقط مثلتا القارة الآ�سيوية 

يف هذا احلدث العاملي الكبر.
كاأ�س  م��ون��دي��ال  يف  امل�����س��ارك��ة  ولأن 
ك���ان���ت حلظة  اإي���ط���ال���ي���ا  ال���ع���امل يف 
ال���ري���ا����س���ة  ت�����اري�����خ  ت���اري���خ���ي���ة يف 
الإم����ارات����ي����ة، ف��م��ن ال�������س���روري اأن 
بعام  ن��ح��ت��ف��ل  ون���ح���ن  ن�����س��ت��دع��ي��ه��ا 
ن�سلط  التقرير  اخلم�سني، ويف هذا 
ال�����س��وء ع��ل��ي��ه��ا وع���ل���ى ت���اري���خ كرة 
القدم يف الإم��ارات، واأق��دم اأنديتها، 
حممد  عبدالرحمن  م��ع  ونتحدث 
قائد منتخب الإمارات يف مونديال 
�سفحات  م���ع���ه  ن��ق��ل��ب   ،1990
القدم  كرة  وتطور  ن�ساأة  م�سيئة يف 

اإىل  ينتمي  اأن���ه  خا�سة  الإم��ارات��ي��ة 
عميد اأندية الإمارات نادي الن�سر، 
ال�����ذي ك����ان ل���ه ال����ري����ادة يف دخ���ول 
وما  وكانت  الدولة،  اإىل  القدم  كرة 
م�سرة  يف  مهمة  ب�سمات  ل��ه  زال��ت 

الإجنازات الكروية للدولة.
وق����ال ع��ب��د ال��رح��م��ن حم��م��د قائد 
م��ن��ت��خ��ب الإم������������ارات ال���وط���ن���ي يف 
الريا�سة  اإن   1990 م���ون���دي���ال 
وك���رة ال��ق��دم يف ال��ق��ل��ب م��ن��ه��ا، تعد 
للدولة،  الناعمة  القوة  من عنا�سر 
مد  على  القدرة  متتلك  والريا�سة 
ج�����س��ور ال���ت���ع���اون وال�������س���داق���ة بني 
املفهوم كان  الدول وال�سعوب، وهذا 
العنوان الرئي�سي لريا�سة الإمارات 
منذ ن�ساأتها مع دولة الحتاد، وحتى 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  ووف������رت  الآن، 
ك���ل ال���دع���م لأب��ن��ائ��ه��ا م���ن مدربني 
ومن�ساآت  وم��ع�����س��ك��رات  وم���لع���ب 
وم������راف������ق ل����س���ت���ي���ع���اب وت���ط���وي���ر 
���س��اه��م يف حتقيق  م��واه��ب��ه��م، مم���ا 
الكثر م��ن الإجن����ازات خ��لل وقت 
واحدة  الإم����ارات  واأ�سبحت  وج��ي��ز، 
م��ن اأف�����س��ل دول ال��ع��امل م��ن حيث 
اخلم�سني  خ��لل  واملن�ساآت  امل��راف��ق 
عاما املا�سية، وجنحت يف ا�ست�سافة 
العاملية  الأح�����������داث  م����ن  ال���ك���ث���ر 
اجلميع  فيها  اأبهرت  التي  والقارية 

بجودة املن�ساآت ودقة التنظيم.
وع������ن اأب��������رز اإجن��������از ح��ق��ق��ت��ه ك���رة 
اخلم�سني  يف  الإم����ارات����ي����ة  ال���ق���دم 

اأدنى  " ب��ل   : اأك���د   .. املا�سية  ع��ام��ا 
اإيطاليا  مل��ون��دي��ال  ال��ت��اأه��ل  ه��و  �سك 
قيادة  اأ���س��ع��د  لأن���ه   ،1990 ع��ام  يف 
ب���اأ����س���ره، خا�سة  و���س��ع��ب الإم�������ارات 
حيث  �سعبة  ظ���روف  يف  حتقق  اأن���ه 
اآ���س��ي��ا ل��ه��ا مقعدين ف��ق��ط يف  ك��ان��ت 
املرحلة  بتلك  ل��ل��م��ون��دي��ال  ال��ت��اأه��ل 
بح�سول  الآن  قائم  هو  ما  بخلف 
للتاأهل،  مقاعد   /4.5/ على  اآ�سيا 
الإم������ارات  ن��ال��ت   1990 ع����ام  ويف 
اأح����د ه��ذي��ن امل��ق��ع��دي��ن ع��ن ج���دارة 
باأن  اأقول  وبالن�سبة يل  وا�ستحقاق، 
العامل وطموحه  اأم��ل كل لع��ب يف 
ب��لده يف كاأ�س  اأن ميثل  الأك��رب هو 
ال���ع���امل ل���ك���رة ال����ق����دم، والإم��������ارات 
اأق���دم واأك���رب يف  ك��ث��رة  �سبقت دول 
هذه  اإىل  الو�سول  يف  ال�سكان  ع��دد 
ول  املونديال،  يف  والتمثيل  املكانة، 
امل��غ��ف��ور له  ن��ن�����س��ى دع����م  اأن  مي��ك��ن 
 " اآل نهيان  ال�سيخ زايد بن �سلطان 
�سمو  طيب اهلل ثراه" لنا، ومتابعة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ 
الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 
ال���ذي ك��ان رئي�سا لحت���اد ال��ك��رة يف 
ت��ل��ك ال���ف���رتة، مم���ا ���س��اه��م يف بناء 
اإرها�سات قوته  فريق قوي، ظهرت 
1986 التي  يف ت�سفيات مونديال 
كنا قريبني جدا حينها من التاأهل 
مل���ون���دي���ال امل���ك�������س���ي���ك، ل�����ول هدف 
الدقائق  يف  ال��ع��راق  م��ن  ا�ستقبلناه 
الأخ���رة يف م��ب��اراة ف��زن��ا فيها 2 / 

اأن نك�سبها بفارق  ، وكان مطلوبا   1
وهو  م�������س���اع���ره  وع�����ن   ." ه���دف���ني 
اأك��رب حدث  يقود منتخب ب��لده يف 
الرحمن  ق��ال عبد   .. ع��امل��ي  ك���روي 
خ�سو�سا  ت��ن�����س��ى،  ل  حل���ظ���ات   "  :
اأول  يف  الوطني  الن�سيد  ع��زف  عند 
اللحظات  ت��ل��ك  لأن��ن��ي يف   ، م���ب���اراة 
�سعرت اأن كل اأحلمي حتققت، فقد 
للفريق  األعب  اأن  الأول  حلمي  ك��ان 
حدث،  وق���د  ال��ن�����س��ر،  ب��ن��ادي  الأول 
ثم متنيت اأن اأفوز معه بالبطولت، 
اأكون  اأن  ذل��ك، ومتنيت  وق��د حتقق 
الوطني  امل��ن��ت��خ��ب  ع��ن��ا���س��ر  اأح������د 
امل����وؤث����ري����ن، وق����د حت��ق��ق يل ذل���ك، 
ذروتها  اإىل  اأح���لم���ي  و���س��ل��ت  ث���م 
ب���اأن اأ���س��ارك يف ك��اأ���س ال��ع��امل قائدا 
اللحظة  هي  وتلك  ب��لدي،  ملنتخب 
اأكرث حلظات حياتي  اعتربها  التي 
 "  : وت��اب��ع  الريا�سة".  م��ع  جم���دا 

الكثر  حققت  الإماراتية  الريا�سة 
�سواء  امل��ا���س��ي��ة،  ع��ام��ا  اخلم�سني  يف 
يف ح�����س��د الأل���ق���اب وامل��ي��دال��ي��ات يف 
كل املحافل، اأو يف تنظيم البطولت 
عاملية امل�ستوى، اأو يف اإقامة املن�ساآت 
امل���ت���م���ي���زة م����ن م����لع����ب و�����س����الت 
مبوا�سفات  وم���ي���ادي���ن  و����س���اح���ات 
عاملية �سهد لها اجلميع، اأو يف تعزيز 
الدولية  وال���ع���لق���ات  ال�������س���راك���ات 
اأو يف  ال��ع��امل،  دول  م��ن  الكثر  م��ع 
للإمارات  ال��ن��اع��م��ة  ال��ق��وة  تعظيم 
والتميز  للإبداع  موطنا  باعتبارها 
الكربى،  الأح������داث  ا���س��ت�����س��اف��ة  يف 
من  الكثر  احتلل  اإىل  بالإ�سافة 
مرموقة  ملراكز  الإماراتية  الكوادر 
والقارية،  الدولية  امل�ستويات  على 
وب��ال��ت��ايل ك��ان��ت ه��ن��اك ال��ك��ث��ر من 
وم�سوؤولينا  للعبينا  الت�سحيات 
ومتلك  املا�سية،  عاما  اخلم�سني  يف 
اإجن���ازات  لتحقق  للكثر  الإم����ارات 
عاما  اخل���م�������س���ني  يف  واأه�������م  اأك������رب 
امل��ق��ب��ل��ة، خ�����س��و���س��ا يف ظ���ل تعاظم 
الهتمام  وت��ن��ام��ي  ح��ال��ي��ا،  دوره�����ا 
الر�سيدة،  ال���ق���ي���ادة  ق��ب��ل  م���ن  ب��ه��ا 
التجارب  الدولة ل�ستقطاب  و�سعي 
الكثر  يف  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  ال���ن���اج���ح���ة 
ن�ساأة  جتربة  وم��ن  الريا�سات،  م��ن 
نوؤكد  اأن  ن�ستطيع  دول��ت��ن��ا  وت��ط��ور 

باأنه ل يوجد م�ستحيل".
لأندية  ك��رائ��د  الن�سر  ن���ادي  وع���ن 
الدولة وعميدها .. قال اإن ما حققه 

ال��ن��ادي م��ن اإجن����ازات يف اخلم�سني 
له  املغفور  اإىل  يعود  املا�سية  عاما 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ 
النادي  رئ��ي�����س  ثراه"  اهلل  "طيب 
 ، 60 ع��ام��ا  ت��زي��د ع��ن  مل��دة  ال�سابق 
الذي وفر له كل الدعم ليكون قلعة 
الريا�سات،  ك��ل  يف  امل���واه���ب  اإف�����راز 
ومكانة  طيبة  �سمعه  ل��ه  يبني  واأن 
املنطقة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  م���رم���وق���ة 
وال����ع����امل، ح��ي��ث ك����ان ال����ن����ادي من 
اأوائل اأندية الدولة التي ا�ست�سافت 
�سانتو�س  مقدمتها  يف  عاملية  اأندية 
اأ�سطورته  ب�����س��ح��ب��ة  ال����ربازي����ل����ي 
واأن������دي������ة   ،1973 ع�������ام  ب���ي���ل���ي���ه 
وتوتنهام،  واأر�����س����ن����ال،  ل��ي��ف��رب��ول، 
و���س��اوث��ه��ام��ب��ت��ون، واأ����س���ت���ون فيل 
الإجنليزية، و رد �ستار اليوغ�سليف، 
واينرتاخت  ال�سكتلندي،  ورينجرز 
ف��ران��ك��ف��ورت الأمل����اين، وك���ان لل�سيخ 
مانع بن خليفة دورا كبرا يف دعم 
ا�ستقطاب  الن�سر ويف  نادي  م�سرة 
العاملية،  الأن����دي����ة  ت��ل��ك  م���ن  ع����دد 
اأندية الدولة  اأول  النادي من  وكان 
مبوا�سفات  طبي  مركز  تاأ�سي�س  يف 
عاملية لعلج الريا�سيني، حيث كان 
خمتلف  من  اللعبني  كل  ي�ستقبل 
اإمارات الدولة، ونحن على ثقة باأن 
ال�سيخ را�سد بن حمدان بن را�سد اآل 
خر  اجلديد  النادي  رئي�س  مكتوم 
خلف خلر �سلف ل�ستكمال م�سرة 
عاما  اخلم�سني  يف  والتميز  النجاح 

املقبلة.
من ناحيته اأكد على ال�سيخ الطيب 
اأح����د اأق�����دم امل���وؤرخ���ني ل��ك��رة القدم 
الإماراتية اأن نادي الن�سر كان اأول 
الإماراتية،  القدم  ك��رة  ميار�س  ن��اد 
حيث بداأ م�سرته يف عام 1945، يف 
منطقة الغبيبة بدبي، واأب��رز جنوم 
لنادي  الر�سمية  التاأ�سي�س  مرحلة 
الن�سر هم املر بن حريز وعتيق بن 
املل،  �سعيد  امل���ري، وحم��م��د  اأح��م��د 
وثاين بن عي�سى، وماجد خلفان بن 
ثنية، وعبدالوهاب كلداري، ووجود 
ن���ادي ال��ن�����س��ر ك���ان ح��اف��زا لتواجد 
دي��رة وال�سارقة  اأخ��رى يف بر  اأندية 
وراأ�س  وعجمان  وال��ع��ني  واأب��وظ��ب��ي 
اأندية  اخل��ي��م��ة، وب��ع��د ظ��ه��ور ع���دة 
اخلم�سينات  مرحلة  خ��لل  دب��ي  يف 
وال�����س��ت��ي��ن��ات اأق���ي���م���ت ال��ك��ث��ر من 
امل��ب��اري��ات وامل��ن��اف�����س��ات ع��ل��ى كوؤو�س 

وبع�سها كان دوريا وديا.
الن�سر �ساحب  ن��ادي  ك��ان  واأ���س��اف 
ال��ن�����س��ي��ب الأك�������رب يف ع�����دد م����رات 
ال��ف��وز خ���لل ت��ل��ك امل��رح��ل��ة بف�سل 
�سعيد  لعبيه  اأب��رز  من  مميز  جيل 
و�سعيد  جرمن،  واإ�سماعيل  �سيف، 
بو ج�سيم، واإبراهيم جمعه، ويو�سف 
وال�سيخ مروان  ثاين  حبيب وعتيق 
ب����ن م���ك���ت���وم، وال�������س���ي���خ اأح����م����د بن 
خليفة،  ب��ن  م��ان��ع  وال�سيخ  م��ك��ت��وم، 
�سعيد،  وع��������ادل  خ���ن���ج���ي  وجم����ي����د 
ال�ستينات  اأواخ�����ر  يف  ل��ه��م  وان�����س��م 

���س��امل ب��و �سنني ق��ادم��ا م��ن الهلل 
للن�سر،  ان�������س���م  ال������ذي  ال���ب���ح���ري 
وتوالت م�سرة اإجنازات الفريق يف 
حيث  وال�سبعينات  ال�ستينات  ف��رتة 
دب����ي ط���وال  ب��ل��ق��ب دوري  اح��ت��ف��ظ 
 ،1972 اإىل   1964 م��ن  ال��ف��رتة 
ال�سيخ  وك��اأ���س  البلدية  بكاأ�س  وف��از 
وكاأ�س  دب��ي،  حكومة  وكاأ�س  مكتوم، 

احتاد الكرة بدبي.
وقال الطيب بعد تاأ�سي�س الدولة يف 
عام 1971 وا�سل الن�سر اإجنازاته 
مو�سمني  ال���������دوري  ل���ق���ب  وح���ق���ق 
و1979،   ،1978 م���ت���ت���ال���ي���ني 
الدولة  رئي�س  كاأ�س  لنهائي  وتاأهل 
و1980،   1975 ع��ام��ي  م��رت��ني 
وتوا�سلت م�سرة جنومه جيل بعد 
جيل معززة بالإجنازات حيث حقق 
النادي رقما قيا�سيا من الألقاب يف 
على  بح�سوله  زمنية  م��دة  اأق�����س��ر 
كاأ�س رئي�س الدولة مرتني وبطولة 
ال�������دوري وب���ط���ول���ة ك���اأ����س الحت����اد 
اأكتوبر  اأ���س��ه��ر ف��ق��ط م��ن   4 خ���لل 
1986. ويف  1985 حتى فرباير 
عقد الت�سعينات حقق الفريق كاأ�س 
ال�سوبر عام 1990، وكاأ�س الحتاد 
 ،1996 ال���دوري  ولقب   ،1993
و2001،   ،1999 الحت��اد  وكاأ�س 
الن�سر  حقق  اجلديدة  الألفية  ويف 
ل��ق��ب اأن��دي��ة اخل��ل��ي��ج ع���ام 2014، 
وكاأ�س رئي�س الدولة وكاأ�س اخلليج 

العربي عام 2015.
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وحتى  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  ق��دوم  عن  احلديث  وق��ع  على 
تاأكيد بع�س و�سائل الإعلم املحلية مثل �سحيفة "لو باريزيان" 
ل�ستعادة  م�سعاه  جرمان  �سان  باري�س  بداأ  ُح�ِسَمت،  ال�سفقة  باأن 
يف   1-2 ت���روا  ال��ع��ائ��د  ب��ف��وزه خ���ارج ملعبه على  ليل  م��ن  اللقب 
تعود  ال���ذي  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الفرن�سي  ال���دوري  م��ن  الأوىل  املرحلة 

تداعيات  ب�سبب  املا�سي  املو�سم  غ��اب��ت  بعدما  اجلماهر  اإل��ي��ه 
فرو�س كورونا.

الفرن�سية  واجل��م��اه��ر  الباري�سي  ال��ن��ادي  ع�ساق  وينتظر 
اأن  املفرت�س  ال�سحايف  امل��وؤمت��ر  يف  �سي�سدر  م��ا  ع��ام  ب�سكل 
يعقده مي�سي الأحد يف ملعب "كامب نو" يف اأول ظهور له 
توج  ال��ذي  الفريق  بر�سلونة،  الإع��لن عن رحيله عن  بعد 
معه بكافة الألقاب املمكنة والذي بداأ م�سواره معه حني كان 

يف الثالثة ع�سرة من عمره.
دفع  على  م��ادي��اً  ال��ق��ادر  الوحيد  الفريق  جرمان  �سان  ويبدو 

الإعلم  و�سائل  ق��درت��ه  وال���ذي  ملي�سي  ال�سنوي  ال��رات��ب 
ب�����س��ب��ع��ني م��ل��ي��ون ي�����ورو، ل���س��ي��م��ا ب��ع��د انفاق 

 100 الإنكليزي  �سيتي  مان�س�سرت 
م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه ل�����س��م جاك 

غريلي�س من اأ�ستون فيل.
وبانتظار ما �ستوؤول اليه الأمور يف ال�ساعات القليلة املقبلة وبغياب 
واملدير  ن��ا���س��ر اخلليفي  ال��ب��اري�����س��ي  ل��ل��ن��ادي  ال��ق��ط��ري  ال��رئ��ي�����س 
الريا�سي الربازيلي ليوناردو عن 
ال��ع��ائ��د اىل  ت���روا  ملعب 
للمرة  الأ���س��واء  دوري 
مو�سم  م���ن���ذ  الأوىل 
ما   ،2018-2017
الن�سغال  فر�سية  ع��زز 
الأخرة  اللم�سات  بو�سع 
ع�����ل�����ى ع�����ق�����د ال����ت����ع����اق����د 
ب�����داأ �سان  م���ع م��ي�����س��ي، 
باأف�سل  املو�سم  جرمان 
الغيابات  رغ����م  ط��ري��ق��ة 

الكثرة يف �سفوفه.

مبابي  كيليان  هدافه  مب�ساركة  اللقاء  الباري�سي  النادي  وخا�س 
فينالدوم  جورجينيو  الهولندي  اجلديدين  والوافدين  اأ�سا�سياً 
لكن  ال�سباك،  مع  على موعد  ك��ان  ال��ذي  اأ���س��رف حكيم  واملغربي 
كالوافد  للإ�سابة  اإم��ا  الآخ��ري��ن  النجوم  م��ن  كبر  ع��دد  بغياب 
اجلديد الآخر قلب الدفاع الإ�سباين �سرخيو رامو�س اأو للعودة 
املتاأخرة اىل التمارين ب�سبب الن�سغال مع منتخبات بلدانهم مثل 
بطلي اأوروبا الإيطاليني ماركو فراتي والوافد اجلديد احلار�س 
جانلويجي دوناروما، بطلي كوبا اأمركا الأرجنتينيني اأنخل دي 

ماريا وليوناردو باريدي�س، اأو الربازيليني نيمار وماركينيو�س.
مباراة  يف  النجوم  ه��وؤلء  دون  من  لعب  اأن  جرمان  ل�سان  و�سبق 
كاأ�س الأبطال التي خ�سرها الأ�سبوع املا�سي يف تل اأبيب اأمام ليل 
)�سفر1-(، لكن هذه املرة مل يتاأثر بها وجنح يف تعوي�س تخلفه 
بهدف مبكر براأ�سية للمغربي وليد احلجام اإثر ركلة ركنية )9( 
وذلك بهدف من مغربي اآخر هو الوافد اجلديد حكيمي بت�سديدة 
الطاير" من زاوية �سعبة جداً بعد متريرة متقنة يف ظهر  "على 

الدفاع من الإ�سباين اأندر هريرا )19(.
ومل ينتظر فريق املدرب الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو طويًل 
بتمريره  اأي�ساً  خلفه  هريرا  كان  ال��ذي  التقدم  هدف  لت�سجيل 
الكرة اىل مبابي الذي ح�سرها للأرجنتيني ماورو اإيكاردي، 
ال�سباك  يف  لقدمه  اخل��ارج��ي��ة  باجلهة  الأخ���ر  ف�سددها 
)21(. ورغم الفر�س والأف�سلية امليدانية، عجز �سان 
جرمان عن تعزيز النتيجة وكاد اأن يدفع الثمن يف 
الوقت بدل ال�سائع من اللقاء لول تاألق احلار�س 

الكو�ستاريكي كيلور نافا�س.
وعلى غرار موناكو ثالث املو�سم املا�سي الذي 
اف��ت��ت��ح ال����دوري اجل��م��ع��ة ب��ال��ت��ع��ادل م��ع نانت 
1-1، حقق ليون بداية خميبة مع مدربه 
اجلديد الهولندي بيرت بو�س الذي خلف 
اأر�سه  على  بتعادله  وذل��ك  غار�سيا،  رودي 

اأي�ساً. وبني جمهوره مع بري�ست 1-1 
ب��اأن يبداأ م�سواره  النف�س  وك��ان ليون ميني 
اأف�سل، ل�سيما  ب�سكل  الهولندي  املدرب  مع 
بعد خيبة الف�سل يف احل�سول املو�سم املا�سي 
باإنهائه  الأبطال  دوري  اىل  موؤهل  مركز  على 
الدوري رابعاً بفارق نقطتني عن موناكو الثالث. 
الذي  اأول�����س  مي�سال  ال��ق��وي  الرئي�س  ف��ري��ق  لكن 
ديباي  ممفي�س  الهولندي  جنومه  اأب��رز  جهود  خ�سر 
ل�سالح بر�سلونة الإ�سباين، بداأ املو�سم بدع�سة ناق�سة 
بل كان حتى قريباً من هزمية اأوىل على الإطلق من 
 َ اأ�سل 11 مواجهة جمعته حتى الآن بربي�ست الذي َغررَّ
مدربه اأي�ساً بالتعاقد مع مي�سال دير زاكاريان، وذلك بعدما 
تخلف يف نهاية ال�سوط الأول بهدف رائع لإيرفني كاردونا الذي 
بداأ هجمة معاك�سة من منت�سف امللعب قبل اأن ينهيها بت�سديدة 

من 20 مرتاً بعيداً عن متناول احلار�س اأنتوين لوبيز )43(.
لكن البديل اجلزائري اإ�سلم �سليماين اأنقذ نقطة لليون باإدراكه 
التعادل بعد دقيقتني فقط على دخوله بت�سديدة قوية ومن اأول 

مل�سة له للكرة )62(.

املتحدة  ال���ولي���ات  ���س��ي��دات  ت���ّوج���ت 
ب��ل��ق��ب م���ن���اف�������س���ات ك�����رة ال�����س��ل��ة يف 
ال�سابعة  ل��ل��م��رة  الأومل��ب��ي��ة  الأل���ع���اب 
ت��وال��ًي��ا، ب��ف��وزه��ن  اأم�����س الأح����د يف 
طوكيو  دورة  م���ن  اخل��ت��ام��ي  ال���ي���وم 

على اليابان امل�سيفة 75-90.
وح�����س��دت ك���ل م���ن ���س��و ب���رد )40 
 )39( ت����ورا�����س����ي  ودي�����ان�����ا  ع�����اًم�����ا( 
ذهبيتها اخلام�سة لتختتمان م�سرة 

عة. مر�سّ
نقطة   30 غ��ري��ر  بريتني  �سجلت 
ه��ي الأع���ل���ى يف ال��ل��ق��اء اإ���س��اف��ة اىل 
املباراة  بعد  وقالت  متابعات،  خم�س 
حًقا  ه����ذا  ال����ت����وايل.  ع��ل��ى  "�سبع 
كرة  ه��ذا يظهر فقط قيمة  مذهل. 

ال�سلة الأمركية".

انت�سارها  املتحدة  ال��ولي��ات  حققت 
نتيجة  الأومل��ب��ي��اد،  يف  ت��وال��ًي��ا  ال�55 
ب�����داأت م��ن��ذ فوزها  ���س��ل�����س��ل��ة رائ���ع���ة 
 1992 ع��ام  ال��ربون��زي��ة  بامليدالية 
قبل اأن حتقق �ست ميداليات ذهبية 
انت�سارات يف طوكيو  و�ستة  متتالية 

يف طريقها اىل ال�سابعة.
املنتخب  "اإخفاقات"  ت������زال  ول 
الفوز  على  تقت�سر فقط  الأمركي 
مب���ي���دال���ي���ة ف�����س��ي��ة خ���ل���ف الحت�����اد 
التي   1976 دورة  يف  ال�سوفياتي 
للمرة  ال�سيدات  �سلة  فيها  اأدرج���ت 
الأومل�����ب�����ي،  ال����ربن����ام����ج  يف  الوىل 
األعاب  )ق��اط��ع   1992 وب��رون��زي��ة 
على  دلل����ة  يف   ،)1980 م��و���س��ك��و 
كرة  جم���ال  يف  الأم��رك��ي��ني  هيمنة 

بعد  و���س��ري��ح،  وا���س��ح  ب�سكل  ال�سلة 
ا ال�سبت اللقب  اأن حقق الرجال اأي�سً

الرابع توالًيا.
الأربعة  دور  بلغت  ال��ي��اب��ان  وك��ان��ت 
م�ساركة  خ��ام�����س  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 
اأوملبية يف تاريخها، لتحقق ميدالية 

ف�سية مميزة.
ونالت فرن�سا الربونزية ال�سبت على 
اأوروبا وحاملة  ح�ساب �سربيا بطلة 

برونزية ريو 2016.
����س���ج���ل���ت ب������رد وت�����ورا������س�����ي ب����اك����ًرا 
املتحدة  الوليات  تقدم  يف  و�ساهمتا 
بفارق 13 نقطة اأمام فريق ياباين 
الول  ال��رب��ع  ينهني  اأن  ق��ب��ل  ت��ائ��ه، 
على ملعب �سايتاما اأرينا 14-23، 
و�سلت  ع��اًم��ا(   30( وك��ان��ت غرير 

اىل عتبة الع�سر نقاط.
وجنحن  ال��ع��ودة  اليابانيات  حاولت 
يف بع�س املحاولت ولكن ا�سطدمن 
م(   2،01( غ����ري����ر  ب���ال���ع���م���لق���ة 
الن�سف الول  اأنهت  اإذ  ال�سلة،  حتت 
ن��ق��ط��ة وت�سع   18 امل���ب���اراة م��ع  م��ن 
حم�����اولت ن��اج��ح��ة م���ن اأ����س���ل 10 
ت�سديدات لتتقدم الأمركيات 50-

.39
ال�سرتاحة  بعد  الأم���ور  تختلف  مل 
 56-75 ت��ق��دم��ه��ن ح��ت��ى  وو���س��ع��ت 
قبل الدخول اىل الربع الأخر، كما 
نقطة  ب�19  ويل�سون  اأج���ا  �ساهمت 
وخم�س متريرات حا�سمة يف املباراة.
م���ن ج���ان���ب امل�����س��ي��ف، ك���ان���ت ماكي 
تاداكا الف�سل مع 17 نقطة، ولكن 

الأم���رك���ي���ات جن��ح��ن يف احل���د من 
اكتفت  ال��ت��ي  ما�سيدا  روي  خ��ط��ورة 
ب�����س��ت مت���ري���رات ح��ا���س��م��ة، ب��ع��د اأن 
�سد  النهائي  ن�سف  يف   18 حققت 
مباراة  يف  ق��ي��ا���س��ي  رق���م  يف  ف��رن�����س��ا 
لدى  ال�سلة  ك���رة  م��ن��اف�����س��ات  �سمن 

ال�سيدات يف الأوملبياد.
م��ع ال��ل��ق��ب ال�����س��اب��ع ت��وال��ًي��ا، عادلت 
���س��ي��دات ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة اأط����ول 
الأل����ع����اب  يف  ف���ري���ق  لأي  ���س��ل�����س��ل��ة 
بلد  رج���ال  حقق  اأن  بعد  الأومل��ب��ي��ة 
ا �سبع ذهبيات متتالية  العم �سام اأي�سً

يف ال�سلة بني 1936 و1968.
ب���رد ال��ت��ي ف���ازت ب��اأرب��ع��ة األ��ق��اب يف 
للمحرتفات  الأم����رك����ي  ال�������دوري 
�سياتل  م���ع  اإيه"  ب���ي  اأن  "دبليو 

�����س����ت����ورم وث�����لث�����ة ل����ت����ورا�����س����ي مع 
ف��ي��ن��ي��ك�����س م����رك����وري، ك��ان��ت��ا على 
املنتخب  قيادة  يف  المامية  اجلبهة 
ال�����دورات  امل��ج��د يف  الأم���رك���ي اىل 

اخلم�س ال�سابقة.
 2004 اأثينا  بذهبية  الثنائي  ف��از 
اأ���س��غ��ر العنا�سر  ك��ان��ت��ا م��ن  ع��ن��دم��ا 

�ستايلي  دون  حينها  ���س��م  ف��ري��ق  يف 
كلعبة  ذهبيات  بثلث  ف��ازت  التي 
قبل اأن تقوده اىل اللقب كمدربة يف 

طوكيو.
عّلقت تورا�سي على خام�س ذهبياتها 
نتيجة  اإنها  القول؟  ميكنني  "ماذا 
ال��ت�����س��ح��ي��ات، من  م���ن  ���س��ن��ة   20

والرغبة  ����س���يء  ك����ل  ع����ن  ال��ت��خ��ل��ي 
ال�سهل  غ���ر  م���ن  ف��ق��ط.  ال���ف���وز  يف 
م��ع كل  الفريق  ه��ذا  اللعب يف  اأب���ًدا 
املجموعة  ه��ذه  ولكن  ال�سغوطات، 
وج���دت ط��ري��ًق��ا ل��ل��ف��وز واأن����ا �سعيدة 
وال�ستمتاع  م��ن��ه��ا  ج�������زًءا  لأك�������ون 

بوقتي".

�سلة.. �سيدات الوليات املتحدة من 
ذهب للمرة ال�سابعة توالًيا 

اأثنى املدير الفني لفريق مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي، 
يف  خ�سر  بعدما  امل��وؤق��ت  فريقه  على  غ���واردي���ول،  بيب 
اأمام  اخلرية  ال��درع  كاأ�س  بطولة  الأخ��رة  اللحظات 

فريق لي�سرت �سيتي بركلة جزاء.
اأنه  بي.اأيه.ميديا،  الربيطانية  الأنباء  وكالة  وذك��رت 
اأو  الإ�سابات  ب�سبب  النجوم  العديد من  غياب  يف ظل 
دفع  ال�سيفية  عطلتهم  من  املتاأخرة  عودتهم  ب�سبب 
غوارديول بت�سكيل غر معتاد يف ملعب وميبلي ومنح 
ب��امل��ر فر�سة  اإي����دوزي وك���ول  ���س��ام  لع��ب��ني �سباب مثل 

اللعب.
قريبني من  وك��ان��وا  لأنف�سهم  ج��ي��دة  ���س��ورة  وق��دم��وا 
غوندوغان  لإل���ك���اي  ح��رت��ني  رك��ل��ت��ني  ع��رب  الت�سجيل 

وريا�س حمرز.
الفوز  ه��دف  ت�سجيل  م��ن  متكن  �سيتي  لي�سرت  ول��ك��ن 
بعدما  اإيهيانات�سو،  كيليت�سي  نفذها  ج��زاء  ركلة  عرب 
للمباراة  الأ�سلي  الوقت  نهاية  قبل  اأكي  ناثان  عرقله 

بدقيقتني، ليمنح لي�سرت �سيتي الفوز بهدف نظيف.
وق��ال غ��واردي��ول ال��ذي ت��وج بلقب ال��درع اخلرية 

مرتني: "كنت �ساأحب الفوز باملباراة".
على  �سيتي  لي�سرت  "اأهنئ  واأ����س���اف: 

جيداً  ك��ان  الأداء  ولكن  النت�سار، 
ل��ل��غ��اي��ة، يف ه����ذه امل���رح���ل���ة من 

بلعبني  وال�����دف�����ع  امل����و�����س����م، 
�سباب، كان رائعاً".

من  ال���ق���ل���ي���ل  "مع  واأردف: 
احل���ظ وق������رارات اأف�����س��ل يف 

ال��ث��ل��ث الأخ����ر م��ن امللعب 
ت�سجيل  ب���اإم���ك���ان���ن���ا  ك�����ان 
الأه����داف، ولكن م��ع غياب 
كل اللعبني، فاإن اللعبني 

اآخر  يف  �سوياً  ت��درب��وا  الذين 
اأ�سبوعني كانوا ا�ستثنائيني".

واأكد: "كنا جيدين للغاية، هذه 
للمحاولة  الأوىل  اخل��ط��وة  ه��ي 

مرة اأخرى واأن نكمل املو�سم".
لديه  يكون  اأن  غوارديول  يتوقع  ول 

ع��ن��دم��ا يلتقي  ق���وت���ه  ب��ك��ام��ل  ف���ري���ق 
مان�س�سرت �سيتي مع توتنهام يف الدوري 

املمتاز الأ�سبوع املقبل.
"حدث هذا يف املو�سم املا�سي،  واأ�ساف: 

 8 اأو   7 ي�سل  غ���داً  م��ت��اأخ��ري��ن،  و�سلنا 
لعبني، لذلك اأعتقد اأنه يف بداية املو�سم 
اأن  اأن نحقق نتائج جيدة بدون  �سنحاول 

نكون يف اأف�سل حالتنا".
ن��ك��ون يف  ل��ن  اأن��ن��ا  "نعلم  ق��ائ��ًل:  واأردف 
�سيكونوا  اأف�سل حالتنا ولكن اللعبني 
العملية  ه��ي  ه��ذه  املقبل،  الأح���د  اأف�سل 

التي يجب اأن نفعلها".
"راأيت العديد م��ن الأ���س��ي��اء اجل��ي��دة ال��ي��وم، ل  واأك���د: 
اأنا  ك��م  للعبني  وقلت  �سيء  ب�سكل  لعبنا  اأن��ن��ا  اأعتقد 

فخور بهم، ولكن يف هذا العمل يجب اأن تفوز".
و�سارك جاك غريلي�س يف اأول مباراة له مع مان�س�سرت 
من  فقط  يومني  بعد  كبديل   65 الدقيقة  يف  �سيتي 
للنادي  قيا�سية  �سفقة  يف  �سيتي  ملان�س�سرت  ان�سمامه 
 139( اإ���س��رتل��ي��ن��ي  جنيه  م��ل��ي��ون   100 اإىل  و���س��ل��ت 

مليون دولر( قادماً من اأ�ستون فيل.
وقال عنه غوارديول: "كان جيداً للغاية، مقاتل، يتفوق 
امل��داف��ع��ني، يف  يف مواجهاته م��ع 
كل مرة تكون الكرة معه 
يوجد ثلثة لعبني 
تدريجياً  ح�����ول�����ه، 
اأف�سل  اإىل  �سي�سل 

م�ستوياته".

غوارديول: ال�سيتي بحاجة لتحقيق 
النت�سارات يف غياب جنومه

فوز افتتاحي ل�سان جرمان على وقع 
احلديث عن قدوم مي�سي 

•• دبي-وام:

اللجنة  ت�سكيل  للملكمة  الإم��ارات  احت��اد  اإدارة  اعتمد جمل�س 
املنظمة العليا لبطولة اآ�سيا لل�سباب والنا�سئني، التي ت�ست�سيفها 
دبي خلل الفرتة من 20 اإىل 30 اأغ�سط�س اجلاري. جاء ذلك 
الأول  اأم�����س  ال���ذي عقد  الحت���اد  اإدارة  اج��ت��م��اع جمل�س  خ��لل 
بفندق يل مريديان دبي، بح�سور كل من اأن�س العتيبة رئي�س 
الرئي�س، وح�سن احلمادي  ن��ائ��ب  خ��اط��ر  ب��و  الحت���اد، وحم��م��د 
اأمني ال�سر العام، والأع�ساء عبداهلل الزعابي، وعبداهلل العنتلي، 

وعمر �سام�س.
وناق�س الجتماع العديد من البنود الواردة على جدول الأعمال 
ل�ست�سافة  الع����داد  يف  امل�ستجدات  اآخ���ر  ا�ستعرا�س  واأب���رزه���ا 

بطولة اآ�سيا املقبلة لل�سباب والنا�سئني، واعتماد قائمة املنتخب 
الإم��ارات��ي امل�سارك يف هذا احل��دث، والتقارير الإداري��ة واملالية 

اخلا�سة ببطولة اآ�سيا املا�سية للرجال يف مايو املا�سي.
ووجه �سعادة اأن�س العتيبة رئي�س الحتادين الإماراتي والآ�سيوي 
ال�سكر والتقدير والعرفان للجنة  الدويل  نائب رئي�س الحتاد 
دبي  وجمل�س  للريا�سة  العامة  والهيئة  الوطنية  الأوليمبية 
للرجال  املا�سية  اآ�سيا  بطولة  لتنظيم  دعمهم  على  الريا�سي 
يف مايو املا�سي، والذي يتوا�سل حاليا ل�ست�سافة بطولة اآ�سيا 
لل�سباب والنا�سئني يف اأغ�سط�س اجلاري، متوقعا اأن تكون بطولة 
اآ�سيا املقبلة لل�سباب والنا�سئني اأكرب حدث ريا�سي للملكمة يف 
اآ�سيا على �سوء الإقبال الكبر على الت�سجيل والذي بلغ 300 

لعب ولعبة من خمتلف دول القارة حتى الآن.

واأكد ح�سن احلمادي اأمني ال�سر العام للحتاد اأن اللجنة املنظمة 
وح�سن  رئي�سا،  العتيبة  اأن�����س  �سعادة  م��ن  ك��ل  ت�سم  للبطولة 
للجنة  رئي�سا  ال��زع��اب��ي  وع��ب��داهلل  للبطولة،  م��دي��را  احل��م��ادي 
العلمية، والدكتور اأحمد الب�سر رئي�سا للجنة الطبية، وعمر 
للجنة  رئي�سا  العنتلي  الفنية، وعبداهلل  للجنة  رئي�سا  اجلابري 
املالية، و�سلطان احلرمي رئي�سا للجنة العلقات العامة، وعلي 

�سلمة وب�سام غامن ووائل ال�سماين "اللجنة التنفيذية".
اجتماعها  للبطولة  املنظمة  اللجنة  عقدت   : احل��م��ادي  وق��ال 
الأول بعد الت�سكيل، ووقفت على اآخر امل�ستجدات يف ال�ستعداد 
لبدء  املتعلقة  الأم����ور  ك��ل  على  واط��ل��ع��ت  احل���دث،  ل�ست�سافة 
الر�سمية،  الوزن  واإج��راءات  اإقامتهم،  وترتيبات  الوفود  و�سول 

وتاأ�سرات الدخول.

اعتماد ت�سكيل اللجنة املنظمة لبطولة اآ�سيا ل�سباب ونا�سئي املالكمة بدبي



ناج من الحت�سار ي�ساهد فيديو حلياته 
ي�ستذكر رجل "عاد من املوت" اأنه راأى �سخ�سا يجل�س بجانبه وهو 

ي�ساهد عملية جراحية يف اإبهامه وكيف غرت التجربة حياته.
ملدة  اإكلينيكيا  "تويف"  دروم���ون���د،  ���س��ك��وت  اأن  ال��ت��ق��اري��ر  وك�سفت 
ع�سرين دقيقة يف جتربة قريبة من املوت اأثارت جدل جديدا حول 

احلياة بعد املوت. 
ويف حديثه يف برنامج Prioritze Your Life، اأو�سح دروموند 
كيف اأنه، مع بدء العملية، �سعر ب�سيء يرتفع يف ذراعه ويعرب اإىل 

قلبه قبل اأن يرى ج�سده من اأعلى وي�ساهد العملية.
واأ�ساف: "مل اأكن لوحدي كان هناك �سخ�س بجانبي ي�ساهدين. 
اأم ل، لكنني �ساهدت كل غرزة  اإذا كان هذا طبيعيا  اأع��رف ما  ول 
و�سعت يف اإبهامي. وعلى الرغم من اأنني مل اأر ال�سخ�س بجواري 
اأب����دا، اإل اأن��ن��ي جل�ست ب��ج��واره مت��ام��ا ك��م��ا ل��و ك��ن��ت اأع����رف ذلك 
هناك  يكن  مل  العقل،  خ��لل  م��ن  يتم  �سيء  ك��ل  وك��ان  ال�سخ�س. 

كلم. كان باإمكاين �سماع ما كان الطبيب يفعله".
اأن الوقت ح��ان للذهاب وعدم  اإخ��ب��اره  اأن��ه مت  ثم تذكر دروم��ون��د 
النظر اإىل الوراء مرة اأخرى. لكنه وجد نف�سه فجاأة يف حقل مع 

ال�سخ�س الذي كان معه جال�سا بجانبه.

منر يفتك بامراأة 
للحيوانات  حديقة  يف  تعمل  ام���راأة  اإن  ت�سيلي  يف  ال�سرطة  قالت 
اأن هاجمها  اأم�س اجلمعة بعد  اأول  اأول  الربية لقيت حتفها يوم  
منر. وكانت املراأة من بني موظفي التنظيف واأداء اأعمال ال�سيانة 
يف قف�س النمور يف حديقة �سفاري يف مدينة رانكاجوا التي تبعد 
اإن  ال�سلطات  وقالت  �سانتياجو.  العا�سمة  جنوبي  كيلومرتا   90
النمر.  هجوم  ج��راء  العنق  يف  بجروح  اأ�سيبت  توفيت  التي  امل��راأة 
وقال وليامز اإ�سبينوزا من �سرطة رانكاجوا اإن املراأة "مل تدرك اأن 
باب قف�س النمر كان مفتوحا وتعر�ست لهجوم منه مبا�سرة مما 
ت�سبب يف وفاتها على الفور". ومل ترد حديقة رانكاجوا على طلب 

للتعليق. ومل تعرف حالة النمر.

ي�سفى من ال�سرطان بف�سل الروبوت الأخطبوط
خ�سع مري�س بريطاين لعملية رائدة با�ستخدام روبوت على �سكل 

اأخطبوط مما �ساعده على ال�سفاء من ال�سرطان.
يف  لل�سرطان  ال��رائ��د  للعلج  خ�سوعه  م��ن  ���س��ن��وات  خم�س  وب��ع��د 
م�ست�سفى رويال مار�سدن يف لندن، اأ�سبح مارك هاول الآن خالياً 
متاماً من ال�سرطان. ويف حديثه بعد ح�سوله على نتائج اختبار 

ال�سرطان، قال مارك: "هذا ما يريد اجلميع �سماعه".
وا�ستخدم اجلراح اآ�سف ت�سودري روبوتاً ي�سبه الأخطبوط للعمل 
اململكة  اأول مري�س يف  وك���ان  م���ارك.  ل��دى  امل���ريء  ���س��رط��ان  على 

املتحدة يخ�سع لهذا النوع من العلج.
الغرفة،  زاوي���ة  م��ن  امليكانيكية  ب���الآلت  ���س��ودري  ال�سيد  ويتحكم 
امل��ري�����س، مما  ويح�سل ع��ل��ى روؤي����ة ث��لث��ي��ة الأب���ع���اد داخ���ل ج�سم 
ي�سمح ب��اإج��راء اجل��راح��ة الأك��رث دق��ة على الإط���لق. وكانت هذه 
التكنولوجيا ناجحة جداً، حيث يقوم الآن بتدريب اجلراحني يف 

جميع اأنحاء العامل على ا�ستخدامها، بح�سب موقع اآي تي يف.
العملية  ه��ذه  �سمولية  م��دى  ه��و  "املده�س  ���س��ودري  ال�سيد  وق��ال 
ف��اأك��رث من  اأك���رث  التكبر والق����رتاب  ال��واق��ع  اأ�ستطيع يف  لأن��ن��ي 
الهياكل التي اأريد ت�سريحها، وتطبيق م�ستويات عالية من الطاقة 
للتحكم بهدف حتقيق الأف�سل للمري�س دون الإ�سرار ب� الأن�سجة 

التي حتيط باملنطقة امل�سابة".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ي�سمم برناجمًا لتختار حبيبته املطعم املنا�سب
بتناول  الذي ترغب  املنا�سب  املطعم  ي�ساعد حبيبته على اختيار  �سمم مهند�س برجميات من نيويورك برناجماً 

الطعام فيه.
ومت�سي كري�ستني �سن )21 عاماً( ما ي�سل اإىل �ساعة يف البحث عن املطاعم عرب الإنرتنت، قبل اأن ت�ستقر اأخراً 
على مكان لتناول الطعام. ويف الذكرى ال�سنوية للقائهما، فاجاأ مهند�س الربجميات وطالب القانون اآغام بادي�سا 

)21 عاماً( حبيبته برناجماً ي�ساعدها على اختيار املطعم املنا�سب يف وقت ق�سر.
ال�ساب ببناء برنامج كمبيوتر جديد من ال�سفر، ي�سمح لكري�ستني باختيار  وبا�ستخدام مهاراته يف الرتميز، قام 
اأماكن لتناول الطعام ب�سكل ع�سوائي. وعندما يحني وقت الع�ساء، ميكن للثنائي حتديد املطعم الذي �سيتناولن 

فيه وجبتهما يف غ�سون "10 ثواٍن" با�ستخدام الربنامج العبقري، بح�سب �سحيفة مرور الربيطانية.
تناول  نريد  عندما  حا�سمة  غر  دائًما  "اأنا  كاليفورنيا  يف  اأوراجن  مقاطعة  من  الأ�سل  يف  وهي  كري�ستني،  وقالت 
الطعام يف اخلارج، وعندما ي�ساألني دائًما اأقول"اأوه، ل اأعرف. نحن دائًما نكافح يف البحث على الإنرتنت ملدة �ساعة 
للعثور على مكان لتناول الطعام. لقد اأن�ساأ هذا الربنامج بحيث عندما ي�ساأل، ي�ستغرق الأمر 10 ثواٍن فقط لنعرف 

اإىل اأين نذهب".
ويقول اآغام بتوا�سع اأن اإجنازه املثر للإعجاب كان "جمرد لفتة �سغرة لطيفة" لكري�ستني ويعرتف باأن تقدمي 

الهدايا "يزداد �سعوبة يف كل مرة" لأنه يرفع الرهان با�ستمرار.
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ماذا حدث لدلل عبد العزيز بعد علمها برحيل �سمري غامن ؟
ك�سف م�سدر طبي واأحد امل�سرفني على علج الفنانة الراحلة، دلل عبد 
وفاتها  اإىل  اأدى  مما  ال�سحية  حالتها  يف  املفاجئ  التدهور  اأ�سباب  العزيز، 
الذي  كورونا،  فرو�س  تداعيات  مع  موؤملة  رحلة  بعد  ال�سبت،  الأول  اأم�س 

ت�سبب اأي�سا يف وفاة رفيق دربها الفنان الراحل �سمر غامن.
جتهز  اأي��ام  قبل  الفنانة  "كانت  عربية:  نيوز  "�سكاي  ملوقع  امل�سدر  وق��ال 
�سمر غامن  الفنان  وف��اة زوجها  رئة ولكن معرفتها بخرب  زراع��ة  لعملية 

اأدى اإىل تدهور حالتها ال�سحية ووفاتها".
واأ�ساف: "تدهور حالة الفنانة دلل عبد العزيز بداأ اأول اأول اأم�س اجلمعة  
اإثر  الذي تويف  الفنان �سمر غامن  الفنانة بخرب وفاة زوجها  منذ علمت 
اإ�سابته بفرو�س كورونا امل�ستجد". وكانت العائلة امتنعت عن اإبلغها يف 
اإىل تداعيات �سلبية على  ي��وؤدي ذلك  الأم��ر برحيل زوجها، حتى ل  بداية 
اأن��ه عقب  ا�سمه،  ذك��ر  ع��دم  ف�سل  ال��ذي  الطبي،  امل�سدر  واأ���س��ار  �سحتها.  
ال�سحي وتوقف  العزيز  �ساء و�سع دلل عبد  وف��اة زوجها  معرفتها بخرب 
التنف�س لعدة مرات، اإىل اأن توقفت ع�سلة القلب وانعدم الأك�سجني بالرئة 
�سباح ال�سبت. ومل تنجح حماولت الأطباء يف عودة الفنانة مرة اأخرى اإىل 
احلياة، وفق امل�سدر. ي�سار اأن الفنانة دلل عبد العزيز تعاين من تداعيات 
"كوفيد- تعافت من مر�س  اأنها  اأ�سهر، ورغم  فرو�س كورونا منذ ثلث 

اأنها كانت بحاجة اإىل زراعة رئة، قبل تدهور  اإل  19" الذي ي�سببه املر�س، 
حالتها فمفارقتها احلياة.

اكت�ساف كب�سولة زمنية نازية ت�سم �سورة لهتلر 
ُعرث على مفا�سل نحا�سية و�سورة لأدولف هتلر من بني قطع اأثرية نازية 

من احلرب العاملية الثانية، خمفية خلف جدار منزل يف هاجن باأملانيا.
اأعقاب  يف  التجديد  عمليات  خ��لل  النازية"  الزمن  "كب�سولة  واكُت�سفت 
الفي�سانات ال�سديدة التي �سربت املنطقة يف يوليو، والتي اأودت بحياة 190 

�سخ�سا وتكبدت اأ�سرارا مبليارات الدولرات.
وكان �سيبا�ستيان يورت�سيفن يجري جتديدات يف منزل عمته، الذي تعر�س 
لأ�سرار، عندما �سحب قطعة من اللوح اجل�سي عرث على �سحيفة موؤرخة 

عام 1945.
وقال يورت�سيفن لو�سائل اإعلم حملية "اأ�سبت بالق�سعريرة. مل اأكن اأعتقد 

اأنني �ساأجد مثل هذا الكت�ساف ال�سخم".
واأخرج يورت�سيفن م�سد�سا واأقنعة واقية من الغاز ومتاثيل ن�سور من حزب 
رعاية  والوثائق من  الر�سائل  الوطني، ومئات  الأملاين  ال�سرتاكي  العمال 

ال�سعب ال�سرتاكي الوطني )NSV( - من بني اأ�سياء اأخرى.
اأبريل  اجل��دار يف  داخ��ل جتويف  ب�سرعة  األقيت  الأث��ري��ة  القطع  اإن  ويقال 

اأريانا غراندي تظهر 
يف لعبة فورتنايت

 "Epic games" �سركة  اأع��ل��ن��ت 
اأن   "Fortnite" للعبة  امل��ط��ّورة 
اأري���ان���ا غراندي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ف��ن��ان��ة 
�ستظهر يف الفرتة املقبلة يف اللعبة 
ك���اإح���دى ال�����س��ور ال���رم���زي���ة وهي 

توؤدي بع�س اأغانيها.
وخ�����لل م���واع���ي���د خ��م�����س��ة تغطي 
خمتلف املناطق الزمنية، �سيتمكن 
مغامرة  اإخ���ت���ب���ار  م���ن  ال���لع���ب���ون 
اإفرتا�سية مع اأريانا التي �ستظهر 
ب�سرية  ن�سف  �سخ�سية  �سكل  على 
ون�������س���ف خ���ي���ال���ي���ة ت�����رت�����دي زي�����اً 

ق�سراً.
اأقل  ت�ستمر  التي  الفقرة  وخ��لل 
ت�سغيل  ي��ت��م  ����س���اع���ة،  ن�����س��ف  م���ن 
ويف  غراندي،  لأريانا  عدة  اأغنيات 
الوقت عينه، ميكن للعبني �سراء 
قطع عدة تعود للمغنية من متجر 

اللعبة.
قد   "Epic games" وك����ان����ت 
اأطلقت جتارب مماثلة، من خلل 
اإدخال �سخ�سيات افرتا�سية متثل 
�سكوت  ترافي�س  الأمركي  الفنان 
نيمار  الربازيلي  القدم  وجنم كرة 

يف وقت �سابق من هذا العام.

وفاة ديني�ض موؤ�س�ض 
فرقة الدي�سكو ال�سهرية 
اأحد  توما�س  تي  دي  ديني�س  ت��ويّف 
والدي�سكو  الفانك  فرقة  موؤ�س�سي 
غانغ"،  ذي  اأن����د  "كول  ال�����س��ه��رة 
عاما،   70 عن  ال�سبت  الأول  اأم�س 

وفق ما اأعلنت الفرقة.
غانغ"  ذي  اأن�������د  "كول  وك���ت���ب���ت 
ال���ت���ي ف���ق���دت ال���ع���ام امل��ا���س��ي اأحد 
م��و���س��ي��ق��ي��ي��ه��ا رون����ال����د ب���ي���ل، على 
"يف  اإن���ه  "في�سبوك"  يف  �سفحتها 
ال�����س��اب��ع م��ن اآب/اأغ�����س��ط�����س، تويّف 
با�سم  )امل���ع���روف  ت��وم��ا���س  ديني�س 
العزيز  والأب  ال����زوج  ت����ي+(،  +دي 
ذي  اأن�����د  "كول  م��وؤ���س�����س��ي  واأح������د 
 70 نومه عن  خ��لل  غانغ" هانئا 

عاما يف نيو جر�سي".
كان  ال�����ذي  دي��ن��ي�����س  "ُعرف  وق����د 
اأن����د ذي  "كول  اأ���س��ي��ل يف  ع�����س��وا 
وقّباعاته  وملب�سه  غانغ" بلطفه 
على  الب�سيط"،  و�سلوكه  اللفتة 

حّد قول زملئه.
"لعازف  الأخ��رة  الإطللة  وتعود 
والآلت  وال����ن����اي  ال�����س��اك�����س��وف��ون 
الأم�سيات  و"حميي  الإيقاعية" 
من  ل���ل���راب���ع  احلفلت"  خ�����لل 
م�سرح  يف  الأخ������ر  مت���وز/ي���ول���ي���و 
"هوليوود بول" يف لو�س اأجنلي�س.
ذي  اأن���د  "كول  ف��رق��ة  اأ�س�ست  وق��د 
غانغ" �سنة 1964 يف نيو جر�سي 
ع���ل���ى اأي�������دي ال�����س��ق��ي��ق��ني روب�����رت 
ع��ن ديني�س  ب��ي��ل، ف�سل  ورون��ال��د 

توما�س خ�سو�سا.
ومن اأ�سهر اأغانيها، "�سيليرباي�سن" 
داون  و"غيت  بوغي"  و"جانغل 

اأون اإت" و"ليديز نايت".

كرة القدم  جتمع جا�ستني بيرب باأ�سدقائه
تداول رواد مواقع التوا�سل الجتماعي �سورا 
ميار�س  وه���و  بيرب   ال��ع��امل��ي  جا�ستني  للنجم 
هوايته املف�سلة وهي لعبة كرة القدم، وذلك 
باأجواء  اأجنلو�س،  لو�س  يف  اأ�سدقائه  برفقة 

�سيطر عليها احلما�س.
اآخ����ر اع��ت��ذر ج��ا���س��نت ب��ي��رب عن  ع��ل��ى �سعيد 
ت��ع��ب��ره ع��ن حم��ب��ت��ه لأل���ب���وم جن��م مو�سيقى 
ال���ذي يحمل عنوان  وال���ن  م���ورغ���ان  ال��ري��ف 

. Dangerous
اأنه مل  27 عاماً  وذكر بيرب البالغ من العمر 
بالعن�سرية بعد  اأن مورغان متهم  يكن يعلم 

ا�ستخدامه كلمة اأمركية ت�سر اإىل ذلك.
وك���ت���ب ب��ي��رب ع���رب خ��ا���س��ي��ة ال�����س��ت��وري على 
الرجل  اأن  فكرة  اأي  ل��دي  يكن  �سفحته:"مل 
الذي ن�سرت مو�سيقاه ُن�سر له موؤخًرا تعليقات 
عن�سرية، اأنا ل اأوؤيد اأو اأت�سامح مع اأي نوع من 
العن�سرية اأو التمييز. مل يكن لدي اأي فكرة ، 

اأعتذر ب�سدق لأي �سخ�س اأ�ساأت اإليه".

ب� خامت وباقة زهور خلطبة حبيبها من اأهله
ت��ون�����س��ي��ة اجل����دل ع��ل��ى م���واق���ع التوا�سل  ���س��اب��ة  اأث������ارت 
رجل  زواج من �سديقها  بطلب  تقدمها  بعد  الجتماعي 
لل�سابة  الأعمال. وتداول ن�سطاء على "في�سبوك" �سورا 
رمي عبدالناظر، وهي اخت�سا�سية نف�سية، حيث ظهرت 
يف م�سهد غر ماألوف وهي حتمل باقة من الزهور، وخامت 

اقرتان، اأمام منزل حبيبها، لطلب يده من عائلته.
واأكدت الكاتبة فاتن الفازع، وهي �سديقة رمي عبدالناظر، 
"رمي تقدمت بطلب  ال�ساأن:  خرب اخلطبة، وقالت بهذا 
زواج من �سديقها كرمي الذي قبل ذلك، وقررت اأي�سا اأن 

تطلب يده من عائلته".
واأ�سافت: "لتكون ناجحا، عليك اأن تكون �سجاعا، وتقبل 
ال�سائدة،  املعتقدات  من  تتخّل�س  اأن  ويجب  باملخاطرة، 
واأن تثور اإن لزم الأمر على الأعراف لأّن احلب لل�سجعان 

كما قال نزار قباين"، وفق تعبرها.
اأن  "في�سبوك"  ع��ل��ى  التون�سيني  م��ن  ال��ع��دي��د  واع��ت��رب 
ت�سرف رمي عبدالناظر "�سجاع و جريء ويقطع العادات 

والتعقيدات التي يفر�سها املجتمع".

اإبرة مغرو�سة يف كبده 15 عامًا دون اأن يدري
يف  مغرو�سة  خياطة  اإب��رة  وج��ود  بريطاين  ر�سام  اكت�سف 

كبده ملدة 15 عاماً على الأقل دون اأن يعلم بوجودها.
اإبرة  و�سلت  كيف  ع��ام��اً(   54( بري�ستون  ت��ري  ويجهل 
اخل��ي��اط��ة اإىل ك��ب��ده، ل��ك��ن اخل����رباء ي��ع��ت��ق��دون اأن���ه رمبا 
التي  الإب���رة  اإزال���ة  ك��ان طفًل، ول ميكن  ابتلعها عندما 
الذي  الأمل  من  الرغم  على  �سم،   5.7 اإىل  طولها  ي�سل 
اأنني رمبا  "اأول ما فكرت به هو  ت�سببه له. وق��ال تري 
�سقط  اأنني  لدرجة  امل��رات  اإح��دى  �سكر يف  كنت يف حالة 
عليها اأو �سيء من هذا القبيل، وحتى الآن ل اأعرف كيف 

و�سلت اإىل الكبد، لكنها بطريقة ما و�سلت اإىل هناك".
ومت اكت�ساف الإبرة يف عام 2019 عندما ذهب تري اإىل 
البنكريا�س،  بالتهاب  اإ�سابته  يف  ا�ستباه  م��ع  امل�ست�سفى 
اأن  امل�سح  عمليات  واأظ��ه��رت  م��رت��ني،  الأط��ب��اء  وفح�سه 

الإبرة يعود تاريخها اإىل عام 2006.
اإزالة  الآن م��ن الأمل، وي��ري��د  ي��ع��اين  اإن���ه  ت��ري  وي��ق��ول 
الإبرة التي يبلغ طولها 5.7 �سم، لكن الأطباء يعتقدون 
اأن النزعاج الذي ي�سعر به قد يكون نف�سيا، لأنه يعرف 
الآن بوجود الإبرة، ويقولون اإن العملية �ستكون حمفوفة 

باملخاطر، بح�سب �سحيفة ذا �سن الربيطانية.

اإنقاذ رجلني من فكي مت�ساح 
تعر�سهما  ب��ع��د  امل�ست�سفى  يف  ل��ل��ع��لج  رج����لن  يخ�سع 
لهجوم من مت�ساح اأثناء ال�سباحة يف منطقة نائية �سمال 
اأو���س��ول��ي��ف��ان م��ن خدمة  اأ���س��رتال��ي��ا. وق���ال ديني�س  ���س��رق 
اإع��لم يف مدينة كرنز  لو�سائل  كوينزلند  الإ�سعاف يف 
قبالة  التما�سيح"  "اأر�س  يف  ي�سبحان  كانا  الرجلني  اإن 
�سبه جزيرة كيب يورك بعد ظهر اجلمعة عندما تعر�س 
الرجلني  اأحد  اأن  اأو�سوليفان  واأو�سح  للهجوم.  اأحدهما 
املياه  مت�ساح  م��ن  �سديقه  اإن��ق��اذ  حماولته  اأث��ن��اء  اأ�سيب 

املاحلة، وهو حيوان ي�سل طوله اإىل 2،5 مرت.
لإ�سابات  التم�ساح،  فكي  يف  علق  ال��ذي  الرجل  وتعر�س 
يف الراأ�س وال�سدر والذراعني، بينما اأ�سيب الآخر الذي 

حاول اإنقاذه بجروح يف ذراعيه.

تطور جديد يف كويكب قيمته 10 اآلف كوادريليون دولر
تعر�س  تفا�سيل  ج��دي��دة  علمية  درا���س��ة  ك�سفت 
للمرة الأوىل عن كويكب غني باملعادن الثمينة، يف 
التي تتخذها  الأ�سكال  خطوة �ست�ساعد يف معرفة 

املعادن يف ذلك اجلرم ال�سماوي.
وكانت وكالة الف�ساء الأمركية "نا�سا" قد ك�سفت 
وامل�سرتي  امل��ري��خ  ب��ني  كويكب  ع��ن   2017 ع��ام  يف 
عن  الكويكب  ويبعد  الكويكبات،  ح��زام  منطقة  يف 

الأر�س حوايل 370 مليون كيلومرت.
"�سايكي"  ا���س��م  ال��ك��وي��ك��ب  "نا�سا" ع��ل��ى  واأط��ل��ق��ت 
اأبرزها  خمتلفة  م��ع��ادن  م��ن  وي��ت��ك��ون   ،Psyche
احلديد والنيكل وعدد من املعادن النادرة الأخرى، 

مبا يف ذلك الذهب والبلتني والنحا�س.
وقدرت الوكالة قيمة املعادن النفي�سة التي يت�سكل 
منها الكويكب بحوايل 10 اآلف كوادريليون دولر 

)كوادريليون: عدد ي�ساوي مليون مليار تقريبا(.
وتنوي الوكالة الأمركية اإطلق م�سبار نحو هذا 

الكويكب العام املقبل )2022(، على اأن ي�سل اإليه 
يف عام 2026.

 وت�ساعد الدرا�سة اجلديدة، التي ن�سرها باحثون 
يف دورية "علوم الكواكب" العلمية يف اإعطاء نظرة 
يبلغ ط��ول��ه نحو  ال���ذي  ال��ك��وي��ك��ب،  ل��ه��ذا  فاح�سة 

200 كيلومرت، متهيدا للمهمة الف�سائية.
ي�سعها  التي  احل���رارة  كمية  اأن  ال��درا���س��ة  وك�سفت 
مما  يعتقد،  ك��ان  مم��ا  املئة  يف  ب�60  اأق��ل  الكويكب 
الذاتي  ال��ق�����س��ور  م��ن  ي��ع��اين  ال��ك��وي��ك��ب  اأن  يعني 

احلراري.
ويتاأثر النبعاث احلراري هناك بوجود املعادن على 
اأن  العلماء  يعتقد  لذلك  ال�سماوي،  اجل��رم  �سطح 

املعادن ت�سكل على الأقل 30 يف املئة من ال�سطح.
و�ساعد حتليل النبعاث احلراري  يف معرفة ال�سكل 
خا�سة  تقريب،  ب�سكل  هناك  املعدن  يتخذه  ال��ذي 

على ال�سطح الذي ظهر ب�سكل اأمل�س و�سلب.

فريق الربازيل يوؤدي عر�سا خالل ت�سفيات اجلمباز الإيقاعي يف اأوملبياد طوكيو 2020.    رويرتز

جورجينا رودريغز تعلن عن 
مفاجاأتها اجلديدة

انتهت عار�سة الأزياء  جورجينا رودريغز  حبيبة جنم كرة القدم الربتغايل  
كري�ستيانو رونالدو ، من ت�سوير برنامج تلفزيون واقع يعر�س على اإحدى 
املن�سات الإلكرتونية، بعنوان "Soy Georgina" تتحدث خلله عن 
حياتها كاأم وعار�سة اأزياء و�سيدة اأعمال وراق�سة. ون�سرت جورجينا �سورة 
اإليه.  اجلمهور  م�سّوقة  الت�سوير،  كوالي�س  من  اخلا�سة  �سفحتها  على 
فيديو عرب �سفحتها  رودريغيز مقطع  �ساركت جورجينا  وكانت 
اخلا�سة، يظهرها وهي جال�سة وابنتها اآنا مارتينا اإىل الطاولة، 
فيما كانت ابنتها مم�سكة بهاتف جوال وتغني بطريقة طريفة، 
ما جعل جورجينا ت�سحك على طريقة غنائها، وهي تعلمها 

كيف تغني يف ظل اأجواء مفعمة باملرح.


