
   

الإمارات تدين حماولة احلوثيني 
ا�شتهداف خمي�س م�شيط بطائرة مفخخة

•• اأبوظبي -وام:

ملحاوالت  ال�شديدين  وا�شتنكارها  اإدانتها  عن  االإم��ارات  دولة  اأعربت 
اإيران ا�شتهداف املناطق  ميلي�شيات احلوثي االإرهابية املدعومة من 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  م�شيط  خمي�س  منطقة  يف  امل��دن��ي��ة  واالأع���ي���ان 
الدفاعات  اعرت�شتها  مفخخة  ة  م�شيرّ بطائرة  ال�شقيقة  ال�شعودية 
بيان  االإم���ارات يف  دول��ة  واأك��دت   . رتها  ودمرّ التحالف  لقوات  اجلوية 
اأن ا���ش��ت��م��رار ه���ذه الهجمات  ل����وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل 
االإرهابية جلماعة احلوثي يعك�س حتديها ال�شافر للمجتمع الدويل، 

وا�شتخفافها بجميع القوانني واالأعراف الدولية .
ات��خ��اذ م��وق��ف ف���وري وحا�شم  ال���دويل على  ال����وزارة املجتمع  وح��ث��ت 
ت�شتهدف  التي  واملمنهجة  املتعمدة  العدوانية  االأع��م��ال  ه��ذه  لوقف 

املن�شاآت احليوية واملدنية واأمن اململكة.     )التفا�شيل �س3(

�شرطة اأبوظبي حتذر من تعر�س الأطفال 
للعنف وال�شتغالل على الأنرتنت

•• اأبوظبي -وام:

حذرت �شرطة اأبوظبي من املخاطر التي يتعر�س لها االأطفال عند ا�شتخدام 
االنرتنت نا�شحًة اأولياء االأمور ب�شرورة متابعة االأبناء عن كثب والتاأكد 
التوا�شل االجتماعي  العنكبوتية ومواقع  ا�شتخدامهم االآمن لل�شبكة  من 
من  احل��م��ادي،  يو�شف  يعقوب  النقيب  واأو���ش��ح  االل��ك��رتون��ي��ة.  واالأل���ع���اب 
بعنوان  التحريات والتحقيقات اجلنائية يف حما�شرة افرتا�شية  مديرية 

حماية اأطفالنا اإلكرتونياً م�شوؤوليتنا، �شمن حملة االأ�شرة تالحم واأمان.
)التفا�شيل �س22(

طالبة تتلقى لقاح Covid-19 يف �شنيانغ مبقاطعة لياونينغ �شمال �شرق ال�شني.   )ا ف ب(

مقاتلون موؤيدون للحكومة االفغانية يقاتلون حركة طالبان  )اأر�شيفية(

متجر يوركي�س �شاك�س يفر�س اللقاح على موظفيه

حممد بن را�شد ي�شدر قرارين بت�شكيل جمل�س اإدارة 
مركز حممد بن را�شد للف�شاء وجمل�س اأمناء موؤ�ش�شة 

حممد بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�شانية 
•• دبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء، رعاه اهلل، ب�شفته حاكماً 
جمل�س  بت�شكيل  الإمارة دبي، القرار رقم 26 ل�شنة 2021، 
د بن را�شد للف�شاء، والقرار رقم 27 ل�شنة  اإدارة مركز حممرّ
د بن را�شد اآل  �شة حممرّ ُموؤ�شرّ اأمناء  بت�شكيل جمل�س   ،2021

مكتوم لالأعمال اخلييرّة واالإن�شانيرّة.    )التفا�شيل �س2(

الرئي�س التون�شي خالل جولته يف �شارع احلبيب بورقيبة وتفقده مقر وزارة الداخلية

يف ر�سالة مفتوحة وجهتها �إليه

عبري مو�شي تعر�س خارطة طريق على الرئي�س

•• تون�س-وكاالت:

يف جولة مفاجئة، و�شل الرئي�س التون�شي قي�س �شعيد، 
العا�شمة،  و�شط  بورقيبة  احلبيب  �شارع  اإىل  االأح��د، 
ا�شتقبلوه  ال��ذي��ن  امل��واط��ن��ني  ���ش��ك��اوى  اإىل  لي�شتمع 
اإىل  توجه  ذل��ك  وبعد  امل��وؤي��دة.  والهتافات  بال�شعارات 

مبنى وزارة الداخلية.
وكانت 30 �شخ�شية تون�شية وطنية قد قدمت ام�س، 
والدويل  الوطني  ال��ع��ام  ال���راأي  اإىل  مفتوحة  ر�شالة 

موؤكدين دعمهم ال�شتجابة الرئي�س التون�شي ملطالب 
على  انقالباً  االأخ��ية  ق��رارات��ه  اعتبار  وع��دم  ال�شعب، 
اإىل حما�شبة  داع���ني  ال�����ش��رع��ي��ة،  ع��ل��ى  وال  ال��د���ش��ت��ور 
اأي  دون  ق��ان��ون��ي��ة  ال��ق��ان��ون حما�شبة  ع��ن  اخل��ارج��ني 

ت�شٍفرّ وال انتقام.
ال�شعب  اختيارات  ال�شديقة مب�شاندة  الدول  وطالبوا 
التون�شي التي ت�شمن له الكرامة واحلرية، اأما الدول 
ال�شوؤون  ال��ت��دخ��ل يف  ف��ط��ل��ب��وا م��ن��ه��ا ع���دم  االأج��ن��ب��ي��ة 

الداخلية التون�شية.

دول �أوروبا ت�سرع وترية �إعطاء �للقاحات

اإغالق وفحو�شات مليونية بال�شني.. ب�شبب »دلتا« �شديد العدوى
•• عوا�صم-وكاالت:

اأط���ل���ق���ت م����دن ���ش��ي��ن��ي��ة حمالت 
وا�شعة  كوفيد19-  ف���ح�������س 
النطاق ت�شمل املاليني، وفر�شت 
قيودا جديدة على ال�شفر يف وقت 
حتاول ال�شلطات ال�شحية جاهدة 
اأك��ر تف�س للفيو�س يف  اح��ت��واء 

البالد منذ اأ�شهر.
و�شجلت ال�شني، يوم االأحد، 75 
كورونا  بفيو�س  جديدة  اإ�شابة 
حملية،  ع��دوى  حالة   53 بينها 
ب��اأن جمموعة  تقارير  تفيد  فيما 
اإ�شابات على �شلة مبطار يف �شرق 
يف  ال��وب��اء  تف�شي  اإىل  اأدت  البالد 
اأك��ر من 20 مدينة واأك��ر من 

ع�شر مقاطعات.
االأو�شع  االأخ������ية  امل���وج���ة  وت��ع��د 
اأ�شهر  م��ن��ذ  ال�����ش��ني  يف  ان��ت�����ش��ارا 
عدة بعدما جنحت البالد بدرجة 
كبية يف الق�شاء على الوباء على 

اأرا�شيها العام املا�شي.
»دلتا«  امل��ت��ح��ور  ت��ف�����ش��ي  وت�����ش��ب��ب 
�شديدة العدوى يف مطار ناجنينغ 
)�شرق(  ج��ي��ان��غ�����ش��و  م��ق��اط��ع��ة  يف 
يف ي��ول��ي��و ب��ان��ت�����ش��ار االإ����ش���اب���ات 

االأخية.
واأجرت ال�شلطات حتى االآن ثالث 

من اخلارج.
عدوى  ح��ال��ة   27 ت�شجيل  ومت 
ال�شلطات  اأم�����رت  ف��ي��م��ا  حم��ل��ي��ة 
ال�شكان  ج��م��ي��ع  ب��ف��ح�����س  االأح�����د 
ال��ب��ال��غ ع��دده��م ع�����ش��رة ماليني، 
ك��م��ا اأق��ي��ل رئ��ي�����س جل��ن��ة ال�شحة 

التابعة للمدينة.
وبعدما اأفادت معلومات اأن بع�س 
اأ�شيبوا �شمن  الذين  االأ�شخا�س 
ك��ان��وا ملقحني،  اآخ����ر جم��م��وع��ة 
قال م�شوؤولون �شحيون اإن االأمر 
طبيعي و�شددوا على اأهمية تلقي 
مراعاة  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال��ت��ط��ع��ي��م 

القواعد امل�شددة.
ب��ي��ان��ات جلامعة  واأظ���ه���رت  ه���ذا 
ووكالة  االأمريكية  هوبكنز  جونز 
ب��ل��وم��رغ ل��الأن��ب��اء االأح���د اأن���ه مت 
مليون   84.9 اإج���م���ايل  اإع���ط���اء 
امل�شادة  ال��ل��ق��اح��ات  م���ن  ج���رع���ة 
بريطانيا  يف  ك���ورون���ا  ل��ف��يو���س 

حتى االآن.
ام�س،  املعلنة  البيانات  وبح�شب 
التطعيم  م��ع��دل  متو�شط  ُي��ق��در 
يف بريطانيا ب� 242 األفا و644 
ج��رع��ة يف ال��ي��وم ال��واح��د، وبهذا 
املعدل، يتوقع اأن ت�شتغرق البالد 
�شهرا واحدا لتطعيم %75 من 

�شكانها بلقاح من جرعتني.

املدينة  ل�شكان  فحو�س  ج���والت 
ماليني   9.2 ع����دده����م  ال���ب���ال���غ 
اإغ���الق���ا �شمل  ن�����ش��م��ة وف��ر���ش��ت 
مئات االآالف، يف م�شعى للحد من 
اأ���ش��ارت بكني  ال��ذي  الوباء  تف�شي 
دلتا  املتحورة  ع��ن  ناجم  اأن��ه  اإىل 
ح�شبما  ال�شياحي،  املو�شم  وذروة 

ذكرت »فران�س بر�س«.
تعقب  حاليا  امل�شوؤولون  ويحاول 

الذين  ال��ب��الد  اأن��ح��اء  يف  ال�شكان 
ناجنينغ  م���ن  م����وؤخ����را  ����ش���اف���روا 
مدينة  وه��ي  ت�شانغجياجيه،  اأو 
هونان  م���ق���اط���ع���ة  يف  ���ش��ي��اح��ي��ة 
فر�شت اإغالقا على كافة �شكانها 
مليون   1.5 ع����دده����م  ال���ب���ال���غ 
واأغلقت جميع املواقع ال�شياحية.

ومت ر�شد اإ�شابات جديدة االأحد 
يف ج���زي���رة ه��اي��ن��ان وه���ي وجهة 

���ش��ي��اح��ي��ة رائ����ج����ة اأخ���������رى، ويف 
و�شاندونغ،  نينغ�شيا  مقاطعتي 

بح�شب ال�شلطات.
كما �شجل ال�شني ارتفاعا يف عدد 
ت�شنغت�شو  م��دي��ن��ة  يف  االإ���ش��اب��ات 
ال��ت��ي �شهدت  يف م��ق��اط��ع��ة خ��ن��ان 
ثبتت  بعدما  م��وؤخ��را،  في�شانات 
اإ�شابة عاملي نظافة يف م�شت�شفى 
القادمني  كوفيد  مر�شى  يعالج 

ال �سيء مينع �أرباب �لعمل من فر�ض �لتطعيم

الوليات املتحدة: اإجبارية اللقاح ت�شق طريقها!

البيد يبحث مع بلينكن �لرد على �إير�ن

اإ�شرائيل: �شننقل الر�شالة اإىل طهران بطرقنا
•• عوا�صم-وكاالت:

ب��ح��ث وزي���ر اخل��ارج��ي��ة اال���ش��رائ��ي��ل��ي ي��ائ��ي الب��ي��د مع 
الهجوم  ت��داع��ي��ات  بلينكن  اأن��ت��وين  االأم��ري��ك��ي  ن��ظ��يه 
ال�شفينة يف خليج عمان، وعن  اي��ران على  �شنته  ال��ذي 
الن�شاط امل�شرتك �شد ايران و�شياغة رد دويل حقيقي 

وفعال.
وبح�شب موقع i24 news االإ�شرائيلي، اأكدت وزارة 
بلينكن  الوزير  اأن  االأحد،  االأمريكية، �شباح  اخلارجية 
ببحر  وق��ع  ال��ذي  الهجوم  بحثا  االإ�شرائيلي  ون��ظ��يه 
�شرتيت"،  "مي�شر  االإ�شرائيلية  ال�شفينة  على  عمان 
وج���اء يف ب��ي��ان اخل��ارج��ي��ة اأن ال��وزي��ري��ن ات��ف��ق��ا خالل 
ورومانيا  بريطانيا  م��ع  العمل  على  هاتفية  حم��ادث��ة 
على  الهجوم  ب�شاأن  للتحقيق  اآخرين  دوليني  و�شركاء 

ال�شفينة االإ�شرائيلية.
المتثل  اإي���ران  اجلمعة،  م�شاء  تغريدة  يف  البيد  وق��ال 
االإره����اب  م�����ش��در  ه��ي  ب��ل  الإ���ش��رائ��ي��ل فح�شب،  م�شكلة 
وال���دم���ار وع����دم اال���ش��ت��ق��رار ال����ذي ي��ل��ح��ق ب��ن��ا االأذى 

جميعاً. ورد رئي�س الوزراء اال�شرائيلي على نفي ايران 
التورط مبهاجمة �شفينة اإ�شرائيلية قرب خليج عمان، 
قائاًل: نرف�س النفي االإيراين للعملية، ايران هاجمت 
ال�شفينة ونطلب من العامل التدخل، و�شننقل الر�شالة 

اإىل اإيران بطرقنا.
الوزراء  جمل�س  جل�شة  افتتاح  يف  بينيت  نفتايل  وق��ال 
على  رداً  اإ�شرائيلية،  اإع��الم  و�شائل  نقلته  االإ�شرائيلي، 
مبهاجمة  ط��ه��ران  ب�شلوع  االي��ران��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  نفي 
التمل�س  حتاول  اجلبانة  اإيران  اال�شرائيلية:  ال�شفينة 
لذا  ذل���ك.  ينفون  وه��م  احل���ادث  ع��ن  م�شوؤوليتها  م��ن 
اأقول هنا ب�شكل مطلق: اإيران هي التي نفذت الهجوم 
اإ�شرائيل  "اإيران خطرة لي�س فقط على  ال�شفينة  على 
والتجارة  امل��الح��ة  وح��ري��ة  العاملية  امل�شالح  على  امن��ا 

الدولية.
اأدلة ا�شتخباراتية على تورط  اإن هناك  واأ�شاف بينيت 
طهران يف الهجوم، ودعا املجتمع الدويل اإىل التدخل: 
نتوقع من النظام الدويل اأن يو�شح الإيران اأنها ارتكبت 

خطاأ فادًحا. ونحن نعرف كيف نرد عليها.

ل��وب��ري  -ت��ي��و  ال��ف��ج��ر   ••

-�صيبا�صتيان ناترول

يف م���واج���ه���ة م���وج���ة ج���دي���دة من 
متغي  م���ن  كوفيد19-  ع�����دوى 
دلتا وتباطوؤ حملة التطعيم، تبدو 
الواليات املتحدة يف طريق م�شدود. 
املو�شوعة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  االأج�����ه�����زة 
لت�شجيع االأمريكيني غي امللقحني 
مما  ح��دوده��ا،  ُتظهر  باالنخراط، 
يثي ال�شعور باالإحباط بني الذين 
تلقوا اجلرعات الالزمة. وكما هو 
اأوروب��ا، يتزايد ال�شغط،  احلال يف 
االإجباري  التطعيم  مو�شوع  وب��داأ 

يدخل النقا�س العام.
ارتفعت  ي���ول���ي���و،  م��ن��ت�����ش��ف  م���ن���ذ 
اأ�شوات عديدة تطالب ال�شيا�شيني 
اكراها  اأك�����ر  اإج���������راءات  ب���ات���خ���اذ 
لزيادة تغطية التلقيح يف الواليات 
ال�شلطة  ع��ك�����س  وع���ل���ى  امل���ت���ح���دة. 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة، ال متلك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

عرنو�س  ح�شني  يكلف  الأ�شد 
اجلديدة  احلكومة  بت�شكيل 

•• عمان-رويرتز:

اأ����ش���در ال��رئ��ي�����س ال�����ش��وري ب�شار 
مر�شوما  االأح�����د  اأم�������س  االأ����ش���د 
ال����وزراء  رئ��ي�����س  بتكليف  يق�شي 
ح�شني عرنو�س بت�شكيل احلكومة 

اجلديدة.
كان االأ�شد قد عني عرنو�س رئي�شا 
للوزراء يف اأغ�شط�س املا�شي خلفا 
لعماد خمي�س يف وقت تواجه فيه 
���ش��وري��ا اأزم����ة اق��ت�����ش��ادي��ة كبية 

وتراجعا يف قيمة اللية.

على  ال���ق���درة  االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارة 
جميع  على  ال�شحة  ج���واز  ف��ر���س 
ب�شاكي،  ال�����ش��ك��ان. وحت��دث��ت ج��ني 
االأبي�س،  ال��ب��ي��ت  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث��ة 
ح��ول ه��ذا امل��و���ش��وع يف 23 يوليو 
ل��ي�����س دور  ���ش��ح��ف��ي:  م����وؤمت����ر  يف 
احل���ك���وم���ة ال���ف���ي���درال���ي���ة، ب���ل دور 
اخلا�شة  وامل��ن��ظ��م��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

واملجتمعات املحلية.
ول�������ذل�������ك ت����ت����ك����اث����ر امل��������ب��������ادرات 
اأن���ح���اء  واالإج��������������راءات يف ج��م��ي��ع 
التي  املناطق  يف  �شيما  وال  البالد، 
�شك  ال  الدميقراطيون.  يحكمها 
املو�شوع  ه��ذا  ح��ول  النقا�شات  اأن 

�شتت�شاعف يف االأ�شابيع القادمة. 
)التفا�شيل �س13(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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اأكرث من 1.4 مليون �شخ�ص داخل الدولة 
وخارجها ا�شتفادوا من اأ�شاحي الهالل 

اأخبار الإمارات

عام على انفجار بريوت.. 
والنزف يف لبنان يتوا�شل 

عربي ودويل

14 خيال يتناف�شون يف املحطة البلجيكية 

لكاأ�ص رئي�ص الدولة للخيول العربية اليوم

الفجر الريا�شي

اإطالق اأول م�شروع عاملي 
ل�شتخراج املياه من الهواء باأبوظبي

•• اأبوظبي - وام:

ت�شهد مدينة م�شدر يف اأبوظبي خالل اأغ�شط�س اجلاري اإطالق اأول م�شروع على 
م�شتوى العامل الإنتاج املياه بكميات جتارية ب�شورة متوا�شلة باالعتماد على م�شادر 
امل�شروع  و�شيقام هذا  الكربون.  من  خالياً  ما يجعل منه م�شروعاً  طاقة متجددة، 
اأكيوفوم  �شركة  قبل  من  ت�شغيله  و�شيتم  اأبوظبي،  يف  م�شدر  مدينة  �شمن  املبتكر 
اأبوظبي لطاقة  �شركة  بالتعاون مع كل من  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  ومقرها 
امل�شتقبل م�شدر، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وذلك يف اإطار اتفاقية بحث 

وتطوير جتمع اجلهات الثالث.
و�شوف يركز امل�شروع الذي �شينطلق خالل ال�شهر اجلاري على اختبار وتقييم اأداء 
تقنية الإنتاج املياه من الهواء من تطوير �شركة اأكيوفوم وذلك عند تطبيقها على 
اإمكانية توظيفها  ا�شتك�شاف  وباالعتماد على طاقة متجددة، وكذلك  وا�شع  نطاق 

�شمن م�شاريع مياه م�شتدامة حالية اأو م�شتقبلية.
)التفا�شيل �س29(

•• الفجر – تون�س:

مررّ اأم�س االأحد، االأ�شبوع االأول للحركة التي قام 
بها الرئي�س التون�شي قي�س �شعيرّد باتخاذه جملة 
 80 للف�شل  ا�شتنادا  اال�شتثنائية  التدابي  من 
احلكومة  رئي�س  اإق��ال��ة  نت  ت�شمرّ الد�شتور،  م��ن 
وجتميد  وزرائ���ه  م��ن  اثنني  م��ع  امل�شي�شي  ه�شام 
ع��م��ل جم��ل�����س ن�����واب ال�����ش��ع��ب مل����دة ���ش��ه��ر ورفع 

احل�شانة على نوابه.
القانونية  اخل���ط���وات  م��ن  �شل�شلة  ذل���ك  وت��ل��ت 
جمموعة  اإع��ف��اء  يف  بع�شها  متثل  واالإج��رائ��ي��ة 
كبية من العاملني يف احلكومة بني م�شت�شارين 
ل���وزارة  ومكلفني مب��اأم��وري��ة، وت��ع��ي��ني م�����ش��وؤول 
الداخلية، ثم اإعفاء كاتب الدولة للخارجية، اىل 
الق�شائية  والتتبعات  امللفات  بع�س  فتح  جانب 
ول��ق��اءات مكثفة مع  رئا�شي  امل��ح��دودة، وح���راك 
�شيوف  وك��ذل��ك  امل���دين  املجتمع  يف  م�����ش��وؤول��ني 

اأجانب من الدول ال�شقيقة وال�شديقة. 
ولئن اختلفت االآراء وردود الفعل حول اخلطوة 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة يف ال��داخ��ل واخل�����ارج، ف���ان ه��ن��اك ما 
بو�شع  االإ����ش���راع  ����ش���رورة  ع��ل��ى  االج���م���اع  ي�شبه 
خارطة طريق حتدد االأهداف ووجهة البو�شلة 

واليات بلوغ االأهداف.
ويف هذا ال�شياق، وجهت رئي�شة احلزب الد�شتوري 
الرئي�س  اإىل  مفتوحة  ر�شالة  مو�شي،  عبي  احل��ر 
‘بعنوان خارطة طريق حلفظ االأمن  قي�س �شعيد 

القومي وجتفيف منابع االأخطبوط االإخواين.
)التفا�شيل �س10(

قي�س �شعيد يزور �شارع بورقيبة.. والتون�شيون ي�شتقبلونه بالتاأييد

يف  ح��ري��ق   800 ان�����دلع 
�شاعة   24 خ��الل  اإي��ط��ال��ي��ا 

•• روما-اأ ف ب:

ر���ش��د رج���ال االإط���ف���اء ان����دالع اأكر 
اإيطاليا،  اأنحاء  يف  حريق   800 من 
منها،  اجلنوبي  اجل��زء  يف  خ�شو�شاً 
م���ن���ذ ال�������ش���ب���ت، وف�����ق م����ا اأع���ل���ن���وا يف 
ل البالد  تغريدة االأحد، يف وقت ت�شجرّ
درج��ات ح��رارة مرتفعة خالل االأيام 

االأخية املا�شية.
ال�شاعات  خ��الل  التغريدة  يف  وج���اء 
االإطفاء  رج��ال  نفذ  املا�شية،  ال�24 
250 يف  ت���دخ���ل:   800 م���ن  اأك����ر 
وكاالبريا،  بوليا  يف   130 �شقلية، 
روم����ا(  )م��ن��ط��ق��ة  الت�����ش��ي��و  يف   90
و70 يف كامبانيا بينما توا�شل فرق 
االإطفاء عملها يف ثالث مدن اأخرى.
االأخية  االأي���ام  يف  اإيطاليا  وت��اأث��رت 
بارتفاع كبي يف درج��ات احل���رارة يف 
باري )منطقة بوليا( و39 يف كاتانيا 
وباليمو )�شقلية(. وبح�شب اإحدى 
اإيطاليا،  امل��زارع��ني يف  ن��ق��اب��ات  اأب���رز 
 300 نحو  وح��ده��ا  �شقلية  �شجلت 

حريق، يف عام 2021.                  

للديكتاتور  امل��وت  هتافات 
ط����ه����ران يف  ت�����������دّوي 

•• عوا�صم - وكاالت:

�شهدت العا�شمة االإيرانية طهران، 
م���ظ���اه���رات ح��ا���ش��دة ت�����ش��ام��ًن��ا مع 
من  امل�شتمرة  االأه���واز،  احتجاجات 

اأيام ب�شبب اأزمة املياه.
اإينرتن�شنال،  اإي����ران  مل��وق��ع  ووف��ق��اً 
ب�����ش��ع��ارات منها:  امل��ح��ت��ج��ون  ه��ت��ف 
املوت للديكتاتور والبالد تخلو من 

املياه وال�شغوط تتزايد.
تداولها  فيديو  مقاطع  واأظ��ه��رت 
كبياً  اإي���ران���ي���ون ح�����ش��داً  ن�����ش��ط��اء 
مواطنون  وم��ع��ه��م  ال��ف��ن��ان��ني  م���ن 
احتجاجية  وق��ف��ة  ي��ن��ظ��م��ون  وه���م 
دعماً  ط��ه��ران  مدينة  م�شرح  اأم���ام 
للمحتجني يف حمافظة خوز�شتان.

لتلك  وف����ق����اً  امل���ح���ت���ج���ون  وه����ت����ف 
امل��ق��اط��ع ب�����ش��ع��ارات خم��ت��ل��ف��ة منها 
للظامل  وامل���وت  م��اء  ب��ال  خوز�شتان 

واملوت خلامنئي.
ك��م��ا اأظ��ه��رت م��ق��اط��ع اأخ����رى قيام 
املحتجني عر  بقمع  االأم���ن  ق��وات 
ا�شتخدام الغاز امل�شيل للدموع، فيما 
حتدثت مواقع اإخبارية حملية عن 
اأمام  املتظاهرين  �شد  ن��ار  اإط���الق 

م�شرح مدينة طهران.
على  خوز�شتان  حمافظة  و�شهدت 
امل��ا���ش��ي��ة موجة  م����دى االأ����ش���اب���ي���ع 
النظام  ���ش��د  ع���ارم���ة  اح��ت��ج��اج��ات 
ب�شبب  خ��ام��ن��ئ��ي،  ع��ل��ي  وم���ر����ش���ده 
العن�شرية  وال�شيا�شات  املياه  اأزم��ة 
يرتاوح  الذين  العرب  ال�شكان  �شد 

عددهم قرابة 5 ماليني ن�شمة.

طالبان تق�شف مطار قندهار بال�شواريخ
•• كابول - وكاالت:

قال م�شوؤولون اأفغان، اأم�س، اإن 3 �شواريخ �شقطت على مطار قندهار خالل 
منذ  االأفغانية  وال��ق��وات  طالبان  عنا�شر  بني  معارك  ت��دور  وق��ت  يف  الليل، 

اأ�شابيع عدة يف حميط املدينة الواقعة يف جنوب اأفغان�شتان.
ووفقا لوكالة فران�س بر�س، فقد قال رئي�س مطار قندهار م�شعود با�شتون 
اأطلقت 3 �شواريخ الليلة املا�شية على املطار، اأ�شاب 2 منها املدرج.. ونتيجة 

لذلك األغيت كل الرحالت من املطار واإليه.
واأكد م�شوؤول يف الطيان املدين يف كابل ما اأعلنه رئي�س املطار.

وقالت حركة طالبان اإن مقاتلني تابعني لها �شنوا هجوما بال�شواريخ على 
مطار قندهار لوقف �شربات جوية للعدو، بح�شب وكالة رويرتز.

وقال م�شوؤولون يف احلكومة االأفغانية اإن �شواريخ ت�شرب مطارا اأفغانيا يف 
قندهار وتعليق الطيان.

وت�شن حركة طالبان منذ 3 اأ�شهر هجوما وا�شعا يف اأفغان�شتان، تزامنا مع 
ال��ذي متزقه  البلد  هذا  نهائية من  ب�شورة  االأجنبية  القوات  ان�شحاب  بدء 
احلرب منذ عقود، والذي بات على و�شك االكتمال، كما اأفادت فران�س بر�س.
وبات عنا�شر حركة طالبان، التي ت�شيطر على م�شاحات �شا�شعة من املناطق 

الريفية، يهددون عوا�شم عدد من الواليات.
اأفغان�شتان  واقرتبت حركة طالبان من قندهار وهرات، كرى مدن غربي 
األف   600 اإذا يقدر �شكانها بحوايل  وثالث اأكر مدينة من حيث ال�شكان، 

ن�شمة، باالإ�شافة اإىل مدينة ل�شكر قاه، عا�شمة هلمند جنوبي اأفغان�شتان.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�شر احلاالت امل�شابة 
وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�شتجد  كورونا  بفيو�س 
284،403 ف��ح��و���ش��ات ج��دي��دة خالل  اإج����راء  ال�����وزارة ع��ن  اأع��ل��ن��ت 
با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�شية   24 ال���  ال�شاعات 

اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س وتو�شيع نطاق الفحو�شات 
جديدة  اإ�شابة  حالة   1،519 ع��ن  الك�شف  يف  ال��دول��ة  م�شتوى  على 
حاالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفيو�س 
جمموع  يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة 

احلاالت امل�شجلة 682،377 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالتني بتداعيات االإ�شابة بفيو�س كورونا 

امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،951 حالة.
تعازيها  وخال�س  اأ�شفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة    واأعربت 

وم��وا���ش��ات��ه��ا ل����ذوي امل��ت��وف��ني، ومت��ن��ي��ات��ه��ا ب��ال�����ش��ف��اء ال��ع��اج��ل جلميع 
امل�شابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد 
و�شالمة  ل�شحة  �شماناً  االجتماعي  بالتباعد  واالل��ت��زام  بالتعليمات 

اجلميع.
1،466 ح��ال��ة ج��دي��دة مل�شابني  اأي�����ش��ا ع��ن ���ش��ف��اء  واأع��ل��ن��ت ال�����وزارة 
بفيو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س 
املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، 

وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء 659،664 حالة.

�أجرت 284,403 فحو�سات ك�سفت عن 1,519 �إ�سابة 

ال�شحة تعلن �شفاء 1,466 حالة جديدة من كورونا
ال�شحة تقدم 15,279 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال� 24 �شاعة املا�شية 

•• اأبوظبي-وام:

من  جرعة   15،279 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   16،810،996 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 169.97 جرعة لكل 100 �شخ�س.
" و�شعياً  " كوفيد19-  ال��وزارة لتوفي لقاح  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
للو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�شيطرة على فيو�س " كوفيد19- " .

جامعة ال�شارقة حتتل املرتبة 19 عربيا 
•• ال�صارقة -وام:

م�شاركة  جامعة   155 جمموع  من   19 املرتبة  ال�شارقة  جامعة  احتلت 
على م�شتوى اجلامعات النا�شطة يف الدول العربية طبقا لنتائج ت�شنيف 
اأ�شدرته  ال��ذي   ،2021 لعام  الدولية  العايل  للتعليم  التاميز  موؤ�ش�شة 
موؤ�ش�شة التاميز للتعليم العايل الدولية . كما احتلت جامعة ال�شارقة يف 
نف�س الت�شنيف املرتبة الثالثة على م�شتوى الدولة وال� 13 من جمموع 
جامعة م�شاركة على م�شتوى دول جمل�س التعاون اخلليجي، وهذه   39
الدولية  العايل  للتعليم  التاميز  موؤ�ش�شة  ت�شدر  التي  االأوىل  امل��رة  هي 
جمول  حميد  الدكتور  واأك��د  العربية.  ال��دول  بجامعات  خا�شا  ت�شنيفا 
النعيمي مدير جامعة ال�شارقة اأن هذا االإجناز ياأتي تنفيذا لروؤية �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى 
حاكم ال�شارقة ، التي تق�شي بالعمل على تعزيز مكانة اجلامعة عامليا، من 
خالل و�شع خطة ا�شرتاتيجية �شاملة لالرتقاء باملنظومة التعليمية يف 

اجلامعة من جميع جوانبها البحثية واالأكادميية املختلفة.
اإجن���ازات اجلامعة يف رحلتها نحو  اإىل  االإجن���از ي�شاف  ه��ذا  اأن  واأ���ش��اف 
التميز وتعزيز مكانتها على امل�شتوى االإقليمي والعاملي، منوها ان ت�شنيف 
واخلا�س  م��وؤخ��را  م��وؤخ��را  ���ش��در  ال��ي��ذ  ال��ع��ايل  للتعليم  التاميز  موؤ�ش�شة 
بت�شنيفات عام 2021 ي�شي اإىل تقدم اجلامعة اإىل املرتبة 109 عاملياً 
�شمن ت�شنيف التاميز للجامعات يف دول االقت�شادات النا�شئة، كما حققت 
الأف�شل   601 ال�  فئة  لت�شبح يف  رتبة   100 باأكر من  تقدماً  اجلامعة 
العربية  للجامعات  اجلديد  التاميز  ت�شنيف  ويعتمد  العامل.  يف  جامعة 
العاملي،  امل�شتوى  على  اجلامعات  ت�شنيف  يف  املتبعة  املنهجية  نف�س  على 
املقايي�س  بع�س  ت�شمني  ومت  املهمة  التعديالت  بع�س  اإج���راء  مت  ولكن 
ا�شتخدم  حيث  العربية،  املنطقة  يف  اجلامعات  ميزات  لتعك�س  اجل��دي��دة 
هذا الت�شنيف 16 موؤ�شرا من موؤ�شرات االأداء التي متت معاجلتها بعناية 
لتوافق طبيعة اجلامعات يف املنطقة العربية، وقد مت دمج هذه املوؤ�شرات 

يف 5 جماالت حمددة يتم من خاللها تقييم وت�شنيف اجلامعات .

فتح باب الت�شجيل اأمام الطالب والطالبات 
لدورة مر�شحي ال�شباط يف �شرطة دبي

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب����ي ع���ن ف��ت��ح باب 
ال��ت�����ش��ج��ي��ل ل��الن�����ش��م��ام ل�����ش��رط��ة دب����ي اأم�����ام الطالب 
وال��ط��ال��ب��ات احل��ا���ش��ل��ني ع��ل��ى ���ش��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة العامة 
مر�شحي  دورة  يف  للطالب  الت�شجيل  ب��اب  فتح  و�شيتم 
فتح  �شيتم  فيما  وال��ث��الث��ني  الثالثة  الدفعة  ال�شباط 
ال�شباط  مر�شحي  دورة  يف  للطالبات  الت�شجيل  ب��اب 
الدكتور �شالح عبد  العميد  واأو�شح  الدفعة اخلام�شة. 
اهلل مراد مدير االإدارة العامة للموارد الب�شرية اأنه على 
الراغبني يف االلتحاق ب�شرطة دبي تقدمي طلباتهم عر 
https:// من�شة التوظيف الذكي من خالل الرابط
ي�شتمر  اأن  على   ejob.dubaipolice.gov.ae

الت�شجيل حتى 6 من ال�شهر اجلاري.
واأكد العميد �شالح مراد اأن هناك العديد من ال�شروط 
الواجب توافرها لاللتحاق بدورة املر�شحني تتمثل يف 
املتحدة  العربية  االم���ارات  دول��ة  يكون من مواطني  اأن 
واأن يكون حا�شال على �شهادة الثانوية العامة يف امل�شار 
العام  امل�شار  اأو يف  75 باملائة  املتقدم بن�شبة ال تقل عن 
بن�شبة ال تقل عن 80 باملائة واأال يكون قد م�شى على 

ح�شوله عليها اأكر من عامني و اأن يكون ح�شن ال�شية 
وال�شلوك و مل ي�شبق له - لها احلكم عليه - ها بعقوبة 
�شالبة للحرية يف جناية اأو باأية عقوبة يف جرمية خملة 
بال�شرف اأو االأمانة و اأال يقل العمر عن �شبعة ع�شر عاماً 
وال يزيد على واحد وع�شرين عاماً، واأال يقل الطول عن 
165 �شم للذكور و155 �شم لالإناث ويتنا�شب مع وزنه 
اأن  و  واالحتياطية  الوطنية  اخلدمة  برنامج  واجتياز 
 – يكون الطالب حا�شاًل يف اختبار االإم��ارات القيا�شي 
للغة االإجنليزية Emsat Achieve  على 1100 
 500 مب��ع��دل   TOFEL �شهادة  م��ن  يعادلها  م��ا  اأو 
درجة اأو �شهادة ILETS مبعدل 5 درجات و اأن يكون 
الطالب حا�شاًل على اختبار االإمارات للقبول اجلامعي 

درجة.  1000 على   Emsat – العربية  – اللغة 
للطلبة  االختيار  �شروط  اإن  م��راد  �شالح  العميد  وق��ال 
والطالبات املر�شحني لاللتحاق ب�شرطة دبي تتمثل يف 
الفحو�شات  واجتياز  بنجاح  الذكية  االختبارات  اجتياز 
الطبية بنجاح واأال يكون قد �شبق احلكم عليه بجرمية 
واأال يكون قد جرد من رتبته  بال�شرف واالأمانة  خملة 
اأي��ة جهة  اأو ف�شل من اخلدمة من  اأو ط��رد  الع�شكرية 

اأمنية اأو ع�شكرية اأو مدنية.

حممد بن را�شد ي�شدر قرارين بت�شكيل جمل�س اإدارة 
مركز حممد بن را�شد للف�شاء وجمل�س اأمناء موؤ�ش�شة 

حممد بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�شانية 
•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأ�����ش����در 
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال���وزراء، رع��اه اهلل، ب�شفته حاكماً 
الإم��������ارة دب������ي، ال����ق����رار رق�����م 26 
جمل�س  بت�شكيل   ،2021 ل�شنة 
را�شد  ب����ن  ���د  حم���مرّ م���رك���ز  اإدارة 
ل�شنة   27 رق��م  وال��ق��رار  للف�شاء، 
اأمناء  جمل�س  بت�شكيل   ،2021
د بن را�شد اآل مكتوم  �شة حممرّ ُموؤ�شرّ

لالأعمال اخلييرّة واالإن�شانيرّة.

مركز حمّمد بن ر��سد للف�ساء.
ل�شنة   26 رق������م  ال�����ق�����رار  ون���������س 
اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  على   ،2021
املركز برئا�شة حمد عبيد املن�شوري، 
��ة ك����لٍّ م����ن: ي��و���ش��ف حمد  وُع�����ش��ويرّ
للرئي�س،  ن��ائ��ب��اً  ال�ش�يب��اين،  اأح��م��د 
الزفي����ن،  ع��������ب�����������داهلل  وحم��م��������������د 
ومن�ش��ور  املح�����ش��ن،  ع����لي  وحمي����د 

جم��عه بوع�شي��به.
من  كل  اإلغاء  على  القرار  ن�س  كما 
 2018 18ل�شنة  رق�����م  ال����ق����رار 
د  اإدارة مركز حممرّ بت�شكيل جمل�س 
ب���ن را����ش���د ل��ل��ف�����ش��اء، وال���ق���رار رقم 

تعيني  ب�����ش��اأن   2021 ل�شنة   16
اإدارة  جمل�س  يف  ُع�����ش��و  وا���ش��ت��ب��دال 

د بن را�شد للف�شاء. مركز حممرّ
ل�شنة   26 رق����م  ب���ال���ق���رار  وُي���ع���م���ل 
وُين�شر  تاريخ �شدوره،  2021 من 

يف اجلريدة الر�شميرّة.

ر��سد  ب��ن  حم��ّم��د  �����س��ة  -ُم��وؤ���سّ
�خلريّية  ل���أع��م��ال  مكتوم  �آل 

و�الإن�سانّية
ل�شنة   27 رق������م  ال�����ق�����رار  ون���������سَّ 
اأمناء  2021، على ت�شكيل جمل�س 
اآل مكتوم  د بن را�شد  �شة حممرّ ُموؤ�شرّ

واالإن�شانيرّة،  ���ة  اخل���ييرّ ل���الأع���م���ال 
النابودة،  ج��م��ع��ة  حم��م��د  ب��رئ��ا���ش��ة 
وُع�شويرّة كلٍّ من: اإبراهي����م حمم���د 
ونبي��ل  ل��ل��رئ��ي�����س،  ن��ائ��ب��اً  ب��وم��ل��ح�����ة، 
علي  وخالد  قرق��ا�س،  عبدالرحي��م 

بن زايد الفال�شي، وحمم����د عبداهلل 
ح�شي��ن  وعبدالرحي����م  التوحي��دي، 
اأه���ل���ي. وُي��ع��م��ل ب���ال���ق���رار رق����م 27 
دوره،  �شُ تاريخ  من   ،2021 ل�شنة 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شميرّة.

اأكرث من 1.4 مليون �شخ�س داخل الدولة وخارجها ا�شتفادوا من اأ�شاحي الهالل 
•• اأبوظبي-وام:

الدولة وخارجها من م�شروع  داخل  1.4 مليون �شخ�س  اأكر من  ا�شتفاد 
نطاق  الهيئة  وو�شعت  العام،  هذا  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل  هيئة  اأ�شاحي 
امل�شروع يف ع�شرات الدول حول العامل للحد من تداعيات نق�س الغذاء يف 

عدد من ال�شاحات واالأقاليم.
وح��ر���ش��ت ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى امل��ح��ل��ي ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م�����ش��روع االأ�شاحي 
االأكر  والفئات  العمالية  وال�شرائح  املتعففة  االأ���ش��ر  م��ن  العديد  لي�شمل 
اأ�شاحي الهالل االحمر االماراتي  تاأثرا بجائحة كوفيد19- فيما وجدت 
طريقها لع�شرات االآالف من الالجئني والنازحني يف خميماتهم ومناطقهم 

يف العديد من الدول.
الهالل  لهيئة  العام  االأم��ني  الفالحي،  عتيق  حممد  الدكتور  �شعادة  واأك��د 
تخفيف  يف  للم�شاهمة  امل�شروع  نطاق  و�شعت  الهيئة  اأن  االإماراتي،  االأحمر 
ويف  "كوفيد19-"  جائحة  خلفتها  التي  واملعي�شية  االقت�شادية  االأع��ب��اء 
املبادرات  م��ن  العديد  وتنفيذ  ال���دول  م��ن  ع��دد  يف  ال��غ��ذاء  نق�س  مقدمتها 
املجتمعية التي وفرت الكثي من االحتياجات للمجتمع املحلي يف خمتلف 

املجاالت.
وقال اإن م�شروع االأ�شاحي الذي تنفذه الهيئة �شنويا، ياأتي �شمن م�شاريعها 
املو�شمية لتوفي احتياجات االأ�شر املتعففة واأ�شحاب احلاجات من االأ�شاحي، 
واإدخال البهجة وال�شرور على قلوبهم خالل اأيام العيد املباركة"اذ تعزز مثل 

هذه امل�شاريع التالحم املجتمعي وقيم العطاء بني اأفراد املجتمع، وترتقي 
مبجاالت التكافل والرتاحم، واإ�شعاد النا�س".

فاإنه  االأ�شحية،  ل�شعية  تعظيمه  بجانب  االأ�شاحي  م�شروع  اأن  اإىل  واأ�شار 
يعزز جانب امل�شوؤولية املجتمعية لدى االأفراد واملوؤ�ش�شات وال�شركات، وهذا 
حملة  وجدته  ال��ذي  والتجاوب  والدعم  ال�شراكة  حجم  يف  بو�شوح  يتجلى 

االأ�شاحي هذا العام.
العام يف ظروف �شحية واقت�شادية  االأ�شاحي هذا  " جاءت حملة  وا�شاف 
واجتماعية ا�شتثنائية، ب�شبب جائحة "كوفيد19-"، واآثارها عامليا..ورغم 
ت��ك��ون احلملة  اأن  االإم���ارات���ي على  االأح��م��ر  ال��ه��الل  ذل��ك حر�شنا يف هيئة 
وعدد  ونتائجها  خمرجاتها  حيث  م��ن  �شابقاتها،  ع��ن  خمتلفة  ال��ع��ام  ه��ذا 

امل�شتفيدين منها، لذلك �شعينا ال�شتقطاب املزيد من الداعمني واملانحني 
وامل�شاندين لها، وتو�شيع مظلة امل�شتفيدين منها داخليا وخارجيا".

واأكد االأمني العام اأن الهيئة و�شعت خطة متكاملة لتحقيق هذه االأهداف 
على ال�شاحة املحلية مبا يتما�شى مع التدابي الوقائية واالحرتازية التي 
بالتباعد  واالل���ت���زام  ك��ورون��ا،  ف��يو���س  تف�شي  م��ن  للحد  ال��دول��ة  و�شعتها 
وعدم  االأ���ش��اح��ي،  م��ن  للم�شتهدفني  احل��م��اي��ة  اأوج���ه  وت��ع��زي��ز  االجتماعي 
بال�شورة  امل�شتفيدين  اإىل  االأ�شاحي  اإي�شال  مت  لذلك  لالإ�شابة،  تعر�شهم 
التعقيم  ب���اإج���راءات  االل��ت��زام  وامل��خ��ال��ط��ة، كما مت  ال��ت��ي جتنبهم االزدح����ام 
اإىل  االأ���ش��اح��ي  ونقل  وجتهيز  ذب��ح  يف  امل�شتخدمة  الو�شائل  لكل  ال��الزم��ة 

امل�شتفيدين.

اإعادة جمموعة من ال�شالحف البحرية ملوائلها اللجنة امل�شرتكة بني الإمارات وطاجيك�شتان تعقد اجتماعها الرابع
الطبيعية بعد تاأهيلها

•• اأبوظبي-وام:

الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  م�شاعد  ال�شعايل  عبدالنا�شر  �شعادة  عقد 
لل�شوؤون االقت�شادية والتجارية و�شعادة قديرزودا �شعدي �شاجنينمورد رئي�س 
جلنة اال�شتثمار واإدارة اأمالك الدولة يف جمهورية طاجيك�شتان يوم اخلمي�س 
االجتماع الرابع للجنة امل�شرتكة بني دولة االإمارات وطاجيك�شتان، وبحثا عددا 

من املو�شوعات االقت�شادية وال�شيا�شية التي تهم البلدين.
ال�شعايل يف ت�شريحات على هام�س االجتماع الذي عقد عن بعد  واأكد �شعادة 
اإىل  م�شيا  وطاجيك�شتان،  االإم���ارات  دول��ة  بني  الثنائية  العالقات  متانة  على 
الدبلوما�شية  العالقات  اإقامة  منذ  ال�شنني  مر  على  بينهما  املتنامي  التعاون 
يف العام 1995، مبا يف ذلك زيادة التدفقات االقت�شادية والروابط الثقافية. 
واأعرب عن ارتياحه مل�شتوى التعاون الثنائي واالإقليمي والدويل بني اجلانبني، 
واأكد اهتمام االإمارات بتو�شيع التن�شيق ال�شيا�شي بني البلدين، م�شددا على اأن 

التنمية  االزده���ار وحتقيق  نحو  ال�شعي  تدعم طاجيك�شتان يف  االإم���ارات  دول��ة 
بال�شراكة  ال�شعايل  اأ�شاد  وامل�شاعدات،  التنمية  قطاع  مو�شوع  ويف  امل�شتدامة. 
بني دولة االإمارات وطاجيك�شتان يف جمال التطوير التقني، مو�شحا اأن دولة 

االإمارات داأبت على دعم العديد من امل�شاريع يف طاجيك�شتان.
الثابت  لدعمها  طاجيك�شتان  حل��ك��وم��ة  ت��ق��دي��ره  ع��ن  ال�����ش��ع��ايل  ���ش��ع��ادة  وع���ر 
���ش��ي��وف��ر فر�شا  احل���دث  ه���ذا  اأن  ع��ن ثقته يف  م��ع��رب��ا  دب���ي،   2020 الإك�����ش��ب��و 
امل�شاركة  اآف��اق  تو�شيع  مع  البناءة،  عالقتهما  لتعزيز  البلدين  لكال  منا�شبة 
االإيجابية لطاجيك�شتان مع منطقة ال�شرق االأو�شط. واأقر اجلانبان االإماراتي 
والطاجيكي اأن عقد االجتماع على الرغم من الظروف التي فر�شتها جائحة 
بني قيادتي و�شعبي البلدين، وحر�شهما  ال�شداقة  روح  "كوفيد19-" يعك�س 
على دفع العالقات الثنائية يف خمتلف القطاعات قدما. من جانبه، اأكد �شعادة 
�شاجنينمورد التزام حكومته بتعزيز التعاون امل�شرتك، م�شيا اإىل اأن االجتماع 

مكن اجلانبني من مناق�شة الق�شايا ال�شيا�شية واالقت�شادية الرئي�شية.

•• اأبوظبي - وام:

امل�شوؤولة عن  " للطاقة  " ن��واة  و�شركة  – اأبوظبي  البيئة  هيئة  اأطلقت 
ال�شلمية  ال��ن��ووي��ة  لطاقة  ب��راك��ة  ملحطات  وال�شيانة  الت�شغيل  عمليات 
الظفرة  مبنطقة  اأب��وظ��ب��ي  مياه  يف  البحرية  ال�شالحف  م��ن  جمموعة 

وذلك بعد اإمتام اإعادة تاأهليها.
االإمارات  اأبوظبي وموؤ�ش�شة   - البيئة  التزام هيئة  ال�شراكة  وتعك�س هذه 
ال��ت��ن��وع البيولوجي  " جت���اه احل��ف��اظ ع��ل��ى  ال��ن��ووي��ة و" ن����واة  ل��ل��ط��اق��ة 

والتزامهم امل�شتمر بحماية البيئة يف اإمارة اأبوظبي .
ومت اإنقاذ ال�شالحف من قبل فريق من املتطوعني البيئيني من "نواة"، 
املحيطة  لل�شواطئ  بها  يقومون  التي  املنتظمة  التفتي�س  عمليات  خالل 
مبحطات براكة للطاقة حيث مت اإعادة تاأهيل ال�شالحف امل�شابة بال�شراكة 
مع " ذا نا�شونال اكواريوم " قبل اأن يتم اإعادة اإطالق 17 �شلحفاة منها يف 

بيئتها البحرية الطبيعية من قبل فريق م�شرتك من الهيئة وال�شركة.
علي احلمادي  املهند�س  فعالية خا�شة  ال�شالحف خالل  باإطالق  �شارك 
الرئي�س التنفيذي ل�شركة نواة للطاقة واأحمد الها�شمي املدير التنفيذي 

باالإنابة الإدارة التنوع البيولوجي الري والبحري بالهيئة.
يف  العاملة  ال�شركات  من  العديد  ه����ناك   "  : الها�ش������مي  اأحم����د  وق�����ال 
اأولوياتها  راأ����س  على  البيئية  االأن�شطة  و�شعت  ال����تي  الط����اقة  جم��ال 
الرائدة يف جمال احلفاظ على  النماذج  وتعتر �شركة نواة للطاقة من 

البيئة ".
يف  واهتمامهم  حر�شهم  ال�شركة  فريق  اأظهر  �شراكتنا  "خالل  واأ�شاف 
ااحلثيثة  االأول على اجلهود  املقام  وانعك�س هذا يف  البيئة  احلفاظ على 

التي بذلوها الإنقاذ ال�شالحف املجهدة واالن�شمام اإلينا يف اإعادة اإطالقها 
يف بيئتها الطبيعية".

املزيد  ولدينا خطط م�شتقبلية الإطالق  ال�شراكة  "�شنوا�شل هذه  وقال 
من ال�شالحف باالإ�شافة اإىل تنفيذ مبادرات بيئية اأخرى طويلة املدى".

ي�شار اإىل اأنه منذ يونيو 2021 �شاركت هيئة البيئة - اأبوظبي يف ثالثة 
برامج الإطالق ال�شالحف البحرية : ت�شمن االأول اإطالق 150 �شلحفاة 
اإط��الق جمموعة  الثاين مت  تاأهيلها ويف  اإع��ادة  بعد  اإىل موائلها  بحرية 
كبية من ال�شالحف التي مت اإنقاذها �شابقاً يف روتانا ال�شعديات احتفااًل 

باليوم العاملي لل�شالحف البحرية.
وتخطط الهيئة الإطالق 150 �شلحفاة خالل املرحلة القادمة مع و�شع 
اأجهزة تتبع على بع�س منها ملراقبتها عر االأقمار ال�شناعية والتعرف 

على اأمناط حتركاتها وعاداتها وم�شارات هجرتها.
ال�شالحف  فيها  بحرية مبا  �شلحفاة   5500 ل�  اأبوظبي موطناً  وتعتر 
اخل�شراء و�شالحف منقار ال�شقر ويف بع�س االأحيان ال�شالحف �شخمة 
النوعان  هما  ال�شقر  ومنقار  اخل�شراء  ال�شالحف  الأن  ون��ظ��ًرا  ال��راأ���س 
النوعني من  االإم��ارة فقد مت ر�شد هذين  امل��وج��ودان يف مياه  ال�شائدان 

خالل برنامج بحثي طويل االأمد اأ�ش�شته الهيئة يف عام 1999.
كما اأنتجت هيئة البيئة - اأبوظبي فيلًما وثائقًيا مت ت�شويره على مدار 
عامني بعنوان "احلياة الفطرية يف اأبوظبي: �شالحف الظفرة" مت عر�س 
الفيلم الأول مرة يف يناير يف �شينما فوك�س يف يا�س مول وي�شلط ال�شوء 
على اجلهود الرائدة لفريقها املتخ�ش�س يف درا�شة ال�شالحف يف اخلليج 
احلرارة  درج���ات  م�شتويات  يف  ال��ع��امل  ب��ح��ار  اأع��ل��ى  يعتر  ال���ذي  العربي 

ا با�شم خمتر تغي املناخ العاملي. واملعروف اأي�شً
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�شتهداف خمي�س م�شيط بطائرة مفخخة

•• اأبوظبي -وام:

اأعربت دولة االإمارات عن اإدانتها وا�شتنكارها ال�شديدين ملحاوالت ميلي�شيات 
املدنية  واالأعيان  املناطق  ا�شتهداف  اإي��ران  املدعومة من  االإرهابية  احلوثي 
بطائرة  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  م�شيط  خمي�س  منطقة  يف 
 . رتها  ودمرّ التحالف  لقوات  اجلوية  الدفاعات  اعرت�شتها  مفخخة  ة  م�شيرّ
واأكدت دولة االإمارات يف بيان لوزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأن ا�شتمرار 
هذه الهجمات االإرهابية جلماعة احلوثي يعك�س حتديها ال�شافر للمجتمع 

الدويل، وا�شتخفافها بجميع القوانني واالأعراف الدولية .
وحثت الوزارة املجتمع الدويل على اتخاذ موقف فوري وحا�شم لوقف هذه 

احليوية  املن�شاآت  ت�شتهدف  التي  واملمنهجة  املتعمدة  العدوانية  االأع��م��ال 
على  دلياًل  يعد  الهجمات  هذه  ا�شتمرار  اأن  موؤكدة  اململكة،  واأم��ن  واملدنية 

�شعي هذه امللي�شيات اإىل تقوي�س االأمن واال�شتقرار يف املنطقة.
وجددت الوزارة ت�شامن دولة االإمارات الكامل مع اململكة اإزاء هذه الهجمات 
االإره��اب��ي��ة، وال���وق���وف معها يف ���ش��ف واح���د ���ش��د ك��ل ت��ه��دي��د ي��ط��ال اأمنها 
وا�شتقرارها، ودعمها يف كل ما تتخذه من اإج��راءات حلفظ اأمنها و�شالمة 

مواطنيها واملقيمني على اأرا�شيها.
واأكد البيان اأن اأمن االإمارات العربية املتحدة واأمن اململكة العربية ال�شعودية 
كلٌّ ال يتجزاأ، واأن اأي تهديد اأو خطر يواجه اململكة تعتره الدولة تهديداً 

ملنظومة االأمن واال�شتقرار فيها.

2020 خالل  دبي  من  خمتلفة  مناطق  يف  ذكية  �شرطة  مراكز   5
•• دبي- وام:

افتتحت �شرطة دبي 5 مراكز �شرطة ذكية يف العام املا�شي موزعة 
على م�شتوى االإم��ارة لتقدمي خدمات ذكية للمتعاملني من دون 
اأي تدخل ب�شري . وحتققت ن�شبة 89.6 باملائة يف اإقبال اجلمهور 

على املعامالت الرقمية مقارنة بالقنوات االأخرى.
ب��اق��ة م��ت��ع��ددة م��ن اخل��دم��ات اجلنائية واملرورية  امل��راك��ز  وت��ق��دم 
تقدمي  مكان  يختلف  خدمة   45 اإىل  ع��دده��ا  ي�شل  واملجتمعية 
بع�شها باختالف املركز �شواء كان SPS اأو "درايف ثرو" اأو "ووك 
اإن" ويقدمون ب� 7 لغات خمتلفة على مدار 24 �شاعة وطيلة اأيام 

االأ�شبوع بهدف تقدمي خدمات ت�شهم يف تعزيز االإح�شا�س باالأمن 
واالأمان ورفع جودة احلياة وامل�شاهمة يف جعل مدينة دبي االأذكى 

واالأ�شعد عاملياً.
واأو�شح العميد خالد نا�شر الرزوقي مدير االإدارة العامة للذكاء 
اال�شطناعي يف �شرطة دبي اأنه �شيتم تعميم جتربة مركز ال�شرطة 
ل��ن��ج��اح��ه يف تقدمي  ال���ذك���ي يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق االإم������ارة ن���ظ���راً 

اخلدمات دون تدخل ب�شري .
تلك  مثل  افتتاح  نحو  قدماً  �شتم�شي  دب��ي  �شرطة  اأن  اإىل  .الفتاً 
املراكز يف خمتلف املناطق التجارية وال�شكنية. واأ�شار اإىل اأن عدد 

مراكز ال�شرطة الذكية احلالية بلغ 16 مركزاً .

جمل�س الأمن ال�شيرباين يطلق املرحلة الأوىل لربنامج ت�شدي الثغرات يف قطاع الت�شالت 

�قت�ساد دبي �أثبت مرونة عالية يف �لتحديات وقدرة �سريعة على �لتعايف

حمدان بن حممد : دبي بروؤية حممد بن را�شد تقود م�شار النتعا�س القت�شادي يف املنطقة لتكون الوجهة الأوىل لالأعمال وامل�شتثمرين

•• اأبوظبي-وام:

اأطلق جمل�س االأمن ال�شيراين اأم�س املرحلة االأوىل من املبادرة الوطنية 
ال�شيراين  االأمن  منظومة  حت�شني  اإىل  تهدف  التغرات" التي  "ت�شدي 
وتعزيز مكانة الدولة الرائدة يف موؤ�شرات التناف�شية العاملية وتر�شيخ ثقة 
يف  اآم��ن  ب�شكل  للم�شاركة  واخلا�شة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  املجتمع  اأف��راد 

جمال حماية املنظومات.
و�شركة  "ات�شاالت"،  ل��الت�����ش��االت  االإم�����ارات  جم��م��وع��ة  �شركتي  وت��دي��ر 
االإمارات لالت�شاالت املتكاملة "دو" بالتن�شيق مع هيئة تنظيم االت�شاالت 
"ت�شدي  لرنامج  االأويل  االإط���الق   "TDRA" الرقمية  واحل��ك��وم��ة 

الثغرات" ملجل�س االأمن ال�شيراين �شمن قطاع االت�شاالت يف الدولة .
وتاأتي هذه املبادرة بهدف تعزيز ثقافة االأمن ال�شيراين وحماية مقومات 
التحول الرقمي يف الدولة ومكت�شباتها على جميع القطاعات، وانطالق 

من الروؤية اال�شت�شرافية وتوجيهات القيادة الر�شيدة القائمة على الواقع 
العلمي للم�شتقبل .

بهدف حت�شني  الوطنية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ال�شيراين  االأم��ن  ويطرح جمل�س 
"ت�شدي  ب��رن��ام��ج  ي�شعى  حيث  ال��دول��ة،  يف  ال�����ش��ي��راين  االأم���ن  منظومة 
احليوية  التحتية  للبنية  احلماية  معايي  اأق�شى  تاأمني  اإىل  الثغرات" 
وتنبع  وال��دف��اع.  واالت�����ش��االت،  الطاقة،  ي�شمل قطاعات  االإم���ارات مبا  يف 
ال�شراكة بني م�شغلي قطاع االت�شاالت يف اإطار هذه املبادرة احلكومية من 
هذه  ولكون  اأويل،  �شيراين  الدفاع  كخط  القطاع  لهذا  البارزة  االأهمية 
وفق  الدولة  يف  الرقمية  التحتية  البنية  وحفظ  حلماية  تهدف  امل�شاريع 

اأف�شل املعايي واملمار�شات العاملية.
ال���دول���ة اال���ش��ت��ف��ادة من  ل��ل��ق��ط��اع��ات املختلفة يف  ال��رن��ام��ج  وي��ت��ي��ح ه���ذا 
يف  املخت�شني  وال��دول��ي��ني  الوطنيني  الباحثني  يقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
االأمن ال�شيراين وذلك يف اإطار برنامج ي�شم احلوافز ويعنى باالختبارات 

املرتبطة  ال�شعف  نقاط  وحتديد  ال�شيراين  االأم��ن  باخرتاقات  املتعلقة 
ال��ه��ج��م��ات االإلكرتونية.  ل��ت��ف��ادي  ال��ث��غ��رات، وم��ع��اجل��ت��ه��ا  ب��ه��ا واك��ت�����ش��اف 
على  بالتعرف  تنجح  التي  لالأطراف  جوائز  تخ�شي�س  الرنامج  ويدعم 
االأخطاء، واالخرتاقات، ونقاط ال�شعف والثغرات يف التطبيقات واملواقع 

واالأنظمة.
وقال �شعادة الدكتور حممد حمد الكويتي رئي�س االأمن ال�شيراين حلكومة 
دولة االإمارات اإن املبادرة الوطنية "ت�شدي الثغرات" ت�شكل فر�شة مهمة 
جت�شد تطلعات الدولة الختبار االأ�شاليب املبتكرة التي توؤدي اإىل حت�شني 
م�شتوى االأمن ال�شيراين للبنية التحتية االإلكرتونية يف الدولة يف ظل 
تطوير هذا الرنامج لي�شمل عدد اأكر من خراتنا الوطنية يف املراحل 

القادمة.
تقييم  يتم  امل��ب��ادرة  من  االأوىل  املرحلة  انتهاء  بعد  اأن��ه  الكويتي  واأ���ش��اف 
اإىل مرحلة التطبيق الكامل  اإمكانية دخول الرنامج  النتائج والنظر يف 

وال���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا ت��ع��زز مت��ك��ني ال��ب��اح��ث��ني االأم��ن��ي��ني يف جم���ال االأم���ن 
ال�شيراين وح�شولهم على املبادئ التوجيهية الوا�شحة، وتاأ�شي�س قواعد 

اال�شتباك ال�شرورية ملواجهة الهجمات االإلكرتونية وحتليلها وردعها.
الأف�شل  تبنيه  خ��الل  م��ن  املتوا�شلة  االخ��ت��ب��ارات  اإىل  ب��رن��ام��ج  ويخ�شع 
املمار�شات واملعايي الدولية باالإ�شافة اإىل االأدوات، واالأ�شاليب التكتيكية، 
واالإجراءات التي غالباً ما يتم ا�شتخدامها يف الهجمات االإلكرتونية، ومبا 
يقدم  واأن  واخلا�شة  احلكومية  للموؤ�ش�شات  اآمنة  بيئة  �شمان  اإىل  يهدف 

الرنامج القيمة امل�شافة لكافة امل�شاركني.
وباالإ�شافة اإىل هذا الرنامج، يقدم جمل�س االأمن ال�شيراين جمموعة 
من املبادرات تهدف اإىل تطوير م�شتوى االأمن ال�شيراين يف دولة االإمارات، 
وا�شع  الثغرات" بانت�شار حملي  "ت�شدي  برنامج  اأن يحظى  املتوقع  ومن 
على م�شتوى املوؤ�ش�شات احلكومية وال�شركات اخلا�شة واملراكز االأكادميية 

والعلمية وغيها من اجلهات ذات البنية التحتية احليوية.

•• دبي-وام:

اآل مكتوم ويل  ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد  اأك��د �شمو 
النمو  ا�شتمرارية  و  ق��وة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
لتداعيات  الناجح  واحتوائها  ل��الإم��ارة،  الطموح  االقت�شادي 
كوفيد- ك��ورون��ا  ف��يو���س  بجائحة  املتمثلة  العاملية  االأزم����ة 
اقت�شادات بلدان العامل،  تاأثياتها على  انعك�شت  التي  19 و 
املتغيات  م��ع  ال�����ش��ري��ع  االق��ت�����ش��ادي  التكيف  بف�شل  وذل���ك 
وتعديل  تبني  يف  احلكومة  و�شرعة  اجلائحة،  فر�شتها  التي 
الواقع  اأر�س  ال�شيا�شات االقت�شادية املالئمة وتطبيقها على 
تكلفة  وتخفي�س  االق��ت�����ش��ادي،  ال��ن��م��و  ن�شبة  رف���ع  �شبيل  يف 
�شاهمت  التي  االقت�شادية  احلوافز  حزم  و  االأعمال  ممار�شة 
الواعدة  باالآفاق  االأعمال  رجال  و  امل�شتثمرين  ثقة  تعزيز  يف 

لالقت�شاد الوطني املتنوع.
ج���اء ذل���ك خ���الل اإط����الق ال��ت��ق��ري��ر ن�����ش��ف ال�����ش��ن��وي حلركة 
التجاري  والرتخي�س  الت�شجيل  قطاع  عن  ال�شادر  االأعمال 
يف دائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ش��ادي��ة، وال�����ذي ك�����ش��ف ع���ن اأرق����ام 
اإم��ارة دبي، على م�شتوى  ومعدالت منو هي االأعلى يف تاريخ 
مبعدالت  االإم��ارة  اأ�شدرتها  التي  التجارية  الرتاخي�س  عدد 
العاملية حيث مت  ب�شكل كبي مرحلة ما قبل اجلائحة  تفوق 
من  االأول  الن�شف  خالل  جديدة  رخ�شة   31،000 اإ�شدار 
ال��ف��رتة عينها  م��ع  %77 مقارنة  ق��دره  بنمو   ،2021 ع��ام 
ويعد  رخ�شة،   17،478 اإ���ش��دار  �شهد  ال��ذي   2020 لعام 
مبزاولة  املتعلقة  للت�شهيالت  حقيقيا  انعكا�شا  االإجن���از  ه��ذا 
اإىل  باالإ�شافة  واالإج���راءات،  اال�شرتاطات  وتب�شيط  االأعمال، 
خطوة  يعد  وال��ذي  االأج��ان��ب،  للم�شتثمرين  الكامل  التملك 
حمورية نحو حتقيق روؤية وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اال�شتثمار  ا�شتقطاب  اهلل" لزيادة  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
الدولة،  القطاعات احليوية يف  اإىل خمتلف  املبا�شر  االأجنبي 
واالرتقاء بتناف�شية بيئة االأعمال اإىل م�شتويات رائدة عامليا، 

ومبا يواكب م�شتهدفات الدولة للخم�شني عاما املقبلة.

ال��ق��وي لقطاع  ال��ن��م��و  "يظهر  دب����ي:  ع��ه��د  ���ش��م��و ويل  وق����ال 
االأعمال مدى قدرة دبي على حتويل التحديات اإىل اإجنازات، 
ع��م��ال ب���روؤي���ة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
مكتوم، وقناعته باأن االإدارة الناجحة لالأزمات تخلق الفر�س 
االأزمة  اإدارة  يف  النجاح  �شموه،  روؤي���ة  بف�شل  دب��ي  حققت  اإذ 
الناجمة عن جائحة /كوفيد 19/ وا�شتطعنا العبور جمددا 
كمدينة  دبي  ج��دارة  يوؤكد  ما  املت�شاعد  االنتعا�س  م�شار  اإىل 

عاملية والوجهة االأف�شل للعي�س والعمل يف العامل".
و اأ�شار �شموه اإىل اأن دخول اجلن�شيات املختلفة توؤكد حر�س 
متميز  ا�شتثماري  مناخ  خلق  على  ال��دائ��م  الر�شيدة  القيادة 
متنوعة  خ��ي��ارات  م��ن  ال��ع��دي��د  وت��وف��ي  بال�شفافية،  يتمتع 
لال�شتثمار يف قطاعات خمتلفة، واحت�شانها ل�شركات القطاع 
ملزاولة  مثالية  فر�شة  واإت��اح��ة  واالأجنبية،  املحلية  اخل��ا���س 
بها  تتمتع  التي  واالأم��ان  باالأمن  مدعومة  ب�شهولة  االأعمال 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
و اأ�شاف �شموه: "حتقيق هذه االأرقام يف دبي ب�شكل فاق مرحلة 
ما قبل اجلائحة، ت�شعنا يف �شباق مع الزمن، لنعمل معا على 
لل�شركات  االأعمال ومركز  ل��رواد  دبي كحا�شنة  تعزيز مكانة 
العاملية العمالقة يف املنطقة، بدءا من اكت�شاف فر�س جديدة 
للم�شتثمرين تلبي متطلبات خططهم امل�شتقبلية، و�شوال اإىل 
�شدارة  حتقيق  �شاأنها  من  للتنمية  مبتكرة  م�شارات  حتديد 

دبي عامليا يف املجاالت كافة".
وبهذه املنا�شبة اأكد �شعادة �شامي القمزي، مدير عام اقت�شادية 
الذي  االأع��م��ال  ترخي�س  جم��ال  يف  امللحوظ  النمو  اأن  دب���ي، 
�شهدته دبي خالل الن�شف االأول من عام 2021 هو �شهادة 

على مرونة وا�شتدامة االقت�شاد يف االإمارة.
وقال �شعادة القمزي: "نعمل على حتقيق روؤية �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم عر اإزالة العقبات وت�شهيل 
دب��ي وجهة  امل�شتثمرين لرت�شيخ مكانة  اأم��ام  االإج���راءات  كل 
عاملية لال�شتثمار واخليار االأمثل للم�شتثمرين ورواد االأعمال 

حمليا وعامليا".
واأ�شاف �شعادته : "متكنت دبي من تر�شيخ اأ�ش�شها االقت�شادية 

واحلفاظ  التحديات  ملواجهة  وطموحها  امل�شتقبلية  وروؤيتها 
على معدل منو �شحي وحتقيق التحول املن�شود اإىل اقت�شاد 
اإمكانيات  يف  االأعمال  ورج��ال  امل�شتثمرين  ثقة  وتاأكيد  رقمي 
اأن  اإىل  م�شيا  االإمارة"..  يف  القطاعات  خمتلف  عر  النمو 
دورا  تلعب  ا�شتثمر يف دبي"،  "من�شة  الرقمية مثل  املبادرات 
رئي�شيا يف حتقيق هذه الروؤية، وذلك مبا تقدمه من جتربة 
فريدة ملزاولة االأعمال بنمط ين�شجم مع اأ�شلوب دبي الذكي، 
فر�شة  امل�شتثمرين  متنح  موحدة  من�شة  اأك��ر  بذلك  لتكون 
احل�شول على رخ�����س جت��اري��ة وب���دء االأع��م��ال خ��الل دقائق 

معدودة، وباأ�شلوب �شهل و�شل�س يوفر الوقت واجلهد.
و ح�شب التقرير ال�شادر عن دائرة التنمية االقت�شادية فقد 
"ا�شتثمر يف دبي"، املن�شة الرقمية املوحدة لتاأ�شي�س  اأ�شهمت 
االأعمال، والتي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
"رعاه اهلل" يف فراير املا�شي، يف دخول ما ن�شبته %25 من 
عدد الرخ�س اجلديدة خالل خم�شة اأ�شهر، والتي �شاهمت يف 

خمتلفة. جن�شية   117 ميثلون  م�شتثمرا،  جذب 10591 
بن�شبة  ا�شتثمارا  االأعلى  ال�شباب هي  اأن فئة  التقرير  واأو�شح 
على من�شة ا�شتثمر يف دبي  امل�شتثمرين  اإجمايل  من   37%
الفئة  تلتها  �شنة،   35 اإىل   26 م��ن  العمرية  الفئة  �شمن 

العمرية 36-45 بن�شبة 35%.
و بالن�شبة لتوزيع الرخ�س اجلديدة ح�شب املناطق الرئي�شية، 
 19،931 باإجمايل  دبي  بر  ملنطقة  الكرى  احل�شة  فكانت 
رخ�س   11،008 مب��ج��م��وع  دي���رة  منطقة  تبعتها  رخ�����ش��ة، 

واأخيا منطقة حتا بواقع 33 رخ�شة جتارية جديدة.
يف  ال��ت��ج��اري  الن�شاط  وان��ت��ع��ا���س  ع���ودة  اإىل  التقرير  اأ���ش��ار  و 
يف  ملحوظا  من���وا  �شهدتا  ال��ل��ت��ني  وال���را����س  ن��اي��ف  منطقتي 
الن�شف االأول من العام احلايل، وبلغ عدد الرخ�س اجلديدة 
ال�شادرة 723 رخ�شة مبعدل منو قدره %75 مقارنة مع 

الن�شف االأول من عام 2020.
ويعتر عدد الرخ�س ال�شادرة يف املنطقتني االأعلى منذ العام 
اإجمايل الرخ�س العاملة يف منطقة نايف  2016 فيما بلغ 

االأن�شطة  على  معظمها  ت��رك��زت  رخ�����ش��ة،   4833 وال��را���س 
 58% ن�شبته  ما  بالتجارة  املعنية  الرخ�س  لتمثل  التجارية 

من اإجمايل رخ�س املنطقتني.
تعافيا  دب���ي،  القت�شادية  ال�شنوي  ن�شف  التقرير  اأظ��ه��ر  و 
ملحوظا يف العديد من االأن�شطة والقطاعات احليوية يف دبي، 
جمموعة  �شمن  ج��دي��دة  رخ�شة   1153 اإ���ش��دار  مت  حيث 
%92، م��ق��ارن��ة م��ع الفرتة  امل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي، بنمو ق���دره 

عينها من العام املا�شي.
و�شملت الرخ�س اجلديدة يف جمال القطاع ال�شياحي خالل 
رخ�شة،   342 اإ����ش���دار  اجل����اري،  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�شف 
 ،  147% ق���دره  بنمو  دب��ي  يف  ج��دي��دا  فندقا   20 ت�شمنت 
مثل،  االأخ���رى  ال�شياحية  االأن�شطة  م��ن  للعديد  ب��االإ���ش��اف��ة 
ومن  واخل��ارج��ي��ة،  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�شياحية  ال���رح���الت  تنظيم 
ازدياد  مع  وخ�شو�شا  القطاع  هذا  يف  النمو  ا�شتمرار  املتوقع 
اإك�شبو  اأعداد ال�شياح اإىل دبي كوجهة عاملية وتنظيم معر�س 

هذا العام.
 ،102% ق��دره  بنمو  ملحوظا  من��وا  ال��ذه��ب  قطاع  �شهد  و 
مقارنة مع الن�شف االأول من 2020، عدد الرخ�س ال�شادرة 
الذهب  جت����ارة  ال��ق��ط��اع  و���ش��م��ل   ،/204 ال���ذه���ب  ب��ق��ط��اع 
وامل�شوغات  امل�����ش��غ��ول��ة  غ��ي  الثمينة  وامل���ع���ادن  وامل��ج��وه��رات 
مع  عامليا  انتعا�شا  القطاع  هذا  وي�شهد  و�شناعتها،  و�شباكتها 

بدء التعايف من اآثار اجلائحة.
االأكر  يعد  من��وا  العقاري  القطاع  �شهد  اأخ���رى،  ناحية  م��ن 
 487 اإ�شدار  %186، حيث مت  بن�شبة  القطاعات  بني  من 
العام  من  نف�شها  للفرتة  رخ�شة   170 مع  مقارنة  رخ�شة، 

املا�شي.
وت���رك���زت االأن�����ش��ط��ة يف ه���ذا ال��ق��ط��اع ع��ل��ى ال��و���ش��اط��ة يف بيع 
ال��ع��ق��ارات و���ش��رائ��ه��ا، وال��و���ش��اط��ة يف ت��اأج��ي ال��ع��ق��ارات، االأمر 
الذي يعد موؤ�شرا اإيجابيا يف هذا املجال.. كما �شهدت اأن�شطة 
ا�شتثمارية،  �شركة   246 بدخول  ملحوظا  من��وا  اال�شتثمار 
العام  م��ن  عينها  ال��ف��رتة  م��ع  م��ق��ارن��ة   ،80% ق����دره  ب��ن��م��و 
املا�شي، وتركزت االأن�شطة اال�شتثمارية يف امل�شاريع التجارية 

وتاأ�شي�شها واإدارتها، باالإ�شافة للم�شاريع ال�شناعية والزراعية 
واخلدمات ال�شحية والطاقة.

و ي�شهم هذا التنوع يف االأن�شطة اال�شتثمارية يف تعزيز التنوع 
االقت�شادي يف االإمارة واالعتماد على عدة قطاعات خمتلفة، 
قاب�شة جديدة،  �شركة   12 تاأ�شي�س  االأول  الن�شف  �شهد  كما 
لي�شل اإجمايل ال�شركات القاب�شة العاملة يف دبي اإىل 216 
ا�شتقطاب  يف  دب���ي  تناف�شية  اإىل  ي�شي  م��ا  ق��اب�����ش��ة،  ���ش��رك��ة 

ال�شركات الكبية وجودة املناخ اال�شتثماري العام.
القطاعات  اأب��رز  والتخزين من  وال�شحن  النقل  يعد قطاع  و 
منوا واملرتبط ارتباط وثيقا بالتجارة الداخلية واخلارجية، 
حيث مت اإ�شدار 872 رخ�شة جديدة، بنمو قدره 105%، 

مقارنة مع الن�شف االأول من عام 2020.
خدمات  هي  القطاع  �شمن  اإ���ش��دارا  االأعلى  االأن�شطة  وكانت 
ال�شحن  اأحوية  للب�شائع، وخدمات حتميل  البحري  ال�شحن 
الثقيلة  بال�شاحنات  الب�شائع  نقل  اإىل  باالإ�شافة  وتفريغها 

واخلفيفة.
اإي��رادات مرتفعة مع بدء  ومن املتوقع اأن يحقق هذا القطاع 
اال�شتياد  حركة  ومن��و  عامليا  اجلائحة  م��ن  التعايف  مرحلة 

والت�شدير وزيادة الطلب على ال�شلع.
الرخ�س  ع��دد  يف  من��وا  وال��دوائ��ي  الطبي  القطاع  �شهد  كما 
بالن�شف  مقارنة   ،120% ق��دره  بنمو   ،/196/ ال�����ش��ادرة 
االأول من عام 2020، ومن بني الرخ�س ال�شادرة م�شت�شفيان 
جديدان، كما �شملت الرخ�س ال�شادرة اأي�شا العيادات الطبية 

ودور النقاهة واملخترات واملعامل الطبية وم�شانع االأدوية.
ويعزز هذا النمو يف الرتويج لل�شياحة العالجية يف الدولة، 
واالعتماد  دب��ي،  اإم��ارة  يف  الطبية  التغطية  لزيادة  باالإ�شافة 

على ال�شناعة املحلية لالأدوية وامل�شتلزمات الطبية.
وللبدء يف اأي م�شروع جتاري، ميكن زيارة املن�شة "ا�شتثمر يف 
اأو التوا�شل مع   ،invest.dubai.ae دبي" عر الرابط 

مركز االت�شال عر الرقم 600500006.

اإطالق الن�شخة الثانية من �شيفكم اأحلى يف عجمان

عام 2021 بنمو قدره 77 % مقارنة مع العام املا�شي من  الأول  الن�شف  خالل  دبي  يف  جديدة  رخ�شة   31,000 •
• من�شة ا�شتثمر يف دبي ت�شتقطب 10591 م�شتثمرا اأجنبيا من 117 جن�شية 

واخلدمات ال�شحية والطاقة والزراعية  ال�شناعية  اأبرزها  حيوية  قطاعات  �شمن  ا�شتثماريا  م�شروعا   246 •
جمال ال�شتثمار بن�شبة 37 %  يف  دخول  الأعلى  هي  ال�شباب  • فئة 

يفوق ب�شكل كبري مرحلة ما قبل اجلائحة العاملية الإمارة  اأ�شدرتها  التي  التجارية  الرتاخي�س  • معدل 
متقدمة للقطاع ال�شياحي �شملت 20 فندقا جديدا يف دبي خالل الن�شف الأول من العام اجلاري • قفزات 

- القطاع العقاري ي�شجل منوا هو الأكرب من بني القطاعات ب�� 487 رخ�شة, مقارنة مع 170 رخ�شة للفرتة نف�شها من العام املا�شي

•• عجمان-وام:

يف  ال�شياحية  التنمية  دائ���رة  اأطلقت 
حملة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  الن�شخة  ع��ج��م��ان 
التي  عجمان"،  يف  اأح��ل��ى  "�شيفكم 
�شبتمر  م���ن  ال��ع��ا���ش��ر  ح��ت��ى  ت�شتمر 
الفنادق  ا����ش���ت���ع���دادات  و���ش��ط   ، مل��ق��ب��ل 
والوجهات ال�شياحية ومراكز الت�شوق 
يف االإمارة الإطالق عرو�شها اخلا�شة 

مبو�شم ال�شيف.
تهدف احلملة ال�شياحية والت�شويقية 
الثاين  ل��ل��ع��ام  ال���دائ���رة  تنظمها  ال��ت��ي 
ال�شوء  ت�����ش��ل��ي��ط  اإىل  ال���ت���وايل  ع��ل��ى 
وامل�شاريع  ال�شياحية  املعامل  اأهم  على 
الفندقية  وامل����ن���������ش����اآت  وال����وج����ه����ات 
اأنحاء  خمتلف  يف  واملنت�شرة  املتنوعة 
تن�شيط  ج��ان��ب  اإىل  ع��ج��م��ان،  اإم�����ارة 
حركة ال�شياحة الداخلية وتعزيز ثقة 
اآمنة  �شياحية  ك��وج��ه��ة  االإم�����ارة  زوار 
حملة  م  ت��ق��درّ حيث  ل��دي��ه��م،  ومف�شلة 

العديد  عجمان"  يف  اأحلى  "�شيفكم 
والعرو�س  اجل���اذب���ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
احل�������ش���ري���ة ع���ل���ى اأ�����ش����ع����ار االإق����ام����ة 
الفندقية والتخفي�شات الكرى على 
خمتلف املنتجات ال�شياحية، باالإ�شافة 
تلبرّي  التي  الرتفيهية  االأن�شطة  اإىل 

اإحتياجات �شكان وزوار االإمارة.
تتميز احلملة بطرح جمموعة مميزة 
م��ن ال��ع��رو���س ال�����ش��ي��اح��ي��ة، مب��ا فيها 
مة خ�شي�شاً للحجوزات  الباقات امل�شمرّ
تخفي�شات  ت�������ش���م���ل  ال����ف����ن����دق����ي����ة، 
بني  ت��رتاوح  الفندقية  علىاخلدمات 
%50، وتخفي�شات على  اىل   20%
املطاعم وال�شبا واالأن�شطة واملغامرات 
فر�شة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة، 
ربح�شيارة عند الت�شوق يف مركز �شيتي 
�شنرت عجمان، كل ذلك بهدف تقدمي 
جتربة ال ُتن�شى لل�شياح القادمني اإىل 

االإمارة.
يف  اأح����ل����ى  "�شيفكم  ح��م��ل��ة  ����ز  وت����ركرّ

على  ال��رتوي��ج��ي��ة  عجمان" ج��ه��وده��ا 
يف  ال��داخ��ل��ي��ة،  ال�شياحة  وتعزيز  دع��م 
ال�شياحية  التنمية  دائ��رة  اإلتزام  اإط��ار 
باإطالق مبادرات نوعية وخلق جتارب 
�شياحية متنوعة ومتكاملة ترقى اإىل 
االإمارة  وزوار  �شياح  تطلعات  م�شتوى 

كافة.
وت��زخ��ر اإم����ارة ع��ج��م��ان ب��ال��ع��دي��د من 
ت�شهم  ال���ت���ي  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  امل���ق���وم���ات 
اإليها،  ال�������ش���ائ���ح���ني  ا����ش���ت���ق���ط���اب  يف 

وامل�شاهد  ال�����ش��واط��ئ،  �شمنها  وم���ن 
ع وجودة  الفنيةالناب�شة باحلياة، وتنورّ
ك��اف��ة االأذواق،  ��ي  ت��ل��برّ ال��ت��ي  امل���اأك���والت 
وحتت�شن العديد من املعامل ال�شياحية 
وال�����وج�����ه�����ات امل����ت����م����ي����زة. وخ�����ي�����ارات 
على  واملغامرات  االأن�شطة  وا�شعةمن 
و�شواطئها  الطبيعية  معاملها  ام��ت��داد 

اخلالبة.
و قال �شعادة �شالح حممد اجلزيري، 
مدير عام دائرة التنمية ال�شياحية يف 
ن��ا االإع����الن ع��ن عودة  ع��ج��م��ان: ي�����ش��ررّ
"�شيفكم  ال��ث��اين م��ن ح��م��ل��ة  امل��و���ش��م 
من  اأ�شبحت  عجمان" التي  يف  اأحلي 
والنوعية  البارزة  ال�شياحية  االأحداث 
تت�شمن  حيث  االإم���ارة،  م�شتوى  على 
واالأن�شطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
املمتعة،  وال���رتف���ي���ه���ي���ة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
وتوفر جمموعة وا�شعة من العرو�س 
احل�شرية  واحل�������ش���وم���ات  اخل���ا����ش���ة 
واملن�شاآت  ال��ف��ن��ادق  اأب���رز  ت�شمل  ال��ت��ي 

ال�شياحية  وال���وج���ه���ات  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
ممتعة  �شيف  جت��رب��ة  ل�شمان  وذل���ك 

ال ُتن�شى.
د اجلزيري على اأهمية ال�شياحة  و�شدرّ
االإقت�شادي  النمو  رف��د  يف  الداخلية 
احلملة  اأن  اىل  م�������ش���ياً  ل�����الإم�����ارة، 
ال�شياحة  م��وا���ش��م  اأك����ر  اأح����د  ت��ع��ت��ر 
ج��ذب��اًل��ل��زوار وامل��ت�����ش��وق��ني، وم��ن اأهم 
على  الدائرة  حتر�س  التي  الفعاليات 
اإم����ارة  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ب��ه��دف ت��ع��زي��ز دور 
مكانتها  واإب�������راز  ال����ري����ادي  ع��ج��م��ان 
وتن�شيط  واالإق��ت�����ش��ادي��ة،  ال�شياحية 
احلركة التجارية مبا يخدم االإ�شتثمار 
امل��ت��ع��ددة وي��دع��م فعاليات  وجم��االت��ه 
ويحقق  امل���ح���ل���ي،  اخل����ا�����س  ال���ق���ط���اع 

الروؤية ال�شياحية الإمارة عجمان.
واأكد على اإتخاذ كافة التدابي الالزمة 
االإمارة،  زوار  و�شالمة  حلماية �شحة 
اإجراءاتها  حيث قامت الدائرةبتعزيز 
الفندقية  امل��ن�����ش��اآت  اإم��ت��ث��ال  ل�����ش��م��ان 

ال�شياحية  واملواقع  ال�شيافة  ومرافق 
متا�شياً  ال�شارمة  الوقائية  للتدابي 
واإج����راءات  الوطنية  التوجيهات  م��ع 
اللجنة املحلية لالأزمات والكوارث يف 
املعايي  الأعلى  اإم��ارة عجمان، و وفقاً 

ال�شحية العاملية.
يف  امل�شاركة  الفنادق  قائمة  اأن  يذكر 
عجمان"  يف  اأح��ل��ي  "�شيفكم  ح��م��ل��ة 
�شراي"،  ع��ج��م��ان  "فندق   : ت�����ش��م��ل 
عجمان"،"فندق  ق�شر  باهي  "فندق 
"فندق  عجمان"،  ب���ل���و  رادي���������ش����ون 
عجمان"، "فندق فيمونت عجمان"، 
عجمان"،  ال����زورا  اأوب����روي  "منتجع 
جاردنكورني�س  وي�����ن�����دام  "فندق 
بيت�س  رام���������ادا  "فندق  عجمان"، 
رام����ادا  واأج��ن��ح��ة  "فندق  عجمان"، 
عجمان"، باالإ�شافة اىل "نادي الزورا 
للمغامرات"  و"كوي�شت  للجولف" 
عجمان"  ����ش���ن���رت  ���ش��ي��ت��ي  و"مركز 

و"منتجع كر?انا ال�شاطئي".
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اأخبـار الإمـارات

طبقا لت�سنيف �جلامعات �لعربية �جلديد ملوؤ�س�سة �لتاميز للتعليم �لعايل 

جامعة ال�شارقة ال� 19 على م�شتوى جامعات الدول العربية 
جامعة العني الرابعة يف الإمارات وفق ت�شنيف تاميز للتعليم العايل

ورع���������اه(،  ت����ع����اىل  اهلل  )ح���ف���ظ���ه 
تعزيز  على  بالعمل  تق�شي  والتي 
خالل  من  عامليا،  اجلامعة  مكانة 
�شاملة  ا�شرتاتيجية  خطة  و�شع 
التعليمية  ب��امل��ن��ظ��وم��ة  ل��الرت��ق��اء 
جوانبها  جميع  م��ن  اجل��ام��ع��ة  يف 

البحثية واالأكادميية املختلفة.
واأ����ش���اف امل��دي��ر اأن ه���ذا االإجن����از 
اجلامعة  اإجن�������ازات  اإىل  ي�����ش��اف 
وتعزيز  ال��ت��م��ي��ز  ن��ح��و  رح��ل��ت��ه��ا  يف 
االإقليمي  امل�شتوى  على  مكانتها 
وال����ع����امل����ي، وال��������ذي ك������ان ق����د مت 
موؤ�ش�شة  االإع���الن عنه من ط��رف 
موؤخرا  ال��ع��ايل  للتعليم  ال��ت��امي��ز 
 2021 عام  بت�شنيفات  واخلا�س 
اجل���ام���ع���ة  ت�����ق�����دم  اإىل  وت���������ش����ي 

ال���رف���اع���ي، رئ��ي�����س اجل���ام���ع���ة، اإن 
ت�شنيف تاميز للتعليم العايل يعد 
اأن  عالمة هامة وموؤ�شر بارز على 
كبي  ب�شكل  ع���ززت  ال��ع��ني  جامعة 
حيث  من  االأكادميية  �شمعتها  من 
العلمي  والبحث  واالأداء  التدري�س 
وا���ش��ت��ق��ط��اب ال���ك���ف���اءات. م���وؤك���داً 
حر�شها على تعزيز اإنتاج البحوث 
واالإنتاج املعريف من ت�شجيع وجذب 
امل�شتوى  على  املوهوبني  الباحثني 

املحلي والعربي والعاملي. 
واأو�شح الدكتور نزيه خداج مالط، 
ل�شوؤون  اجل���ام���ع���ة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
االع����ت����م����ادات و����ش���م���ان اجل������ودة، 
يف  تعتمد  ت��امي��ز  موؤ�ش�شة  اأن  اإىل 
اجلامعات  "ت�شنيفات  منهجية 
اأداء مت  16 موؤ�شر  العربية" على 
جتميعها يف خم�شة جماالت وهي: 
البحث  التعلم(،  )بيئة  التدري�س 
ال�شمعة(،   / ال���دخ���ل   / )احل���ج���م 

والعامل. كما يرهن االأداء املتميز 
املبذولة  وال��ع��م��ل اجل���اد واجل��ه��ود 
والبحث  التعليم  بجودة  لالرتقاء 
متنوعة  ب���ي���ئ���ة  ����ش���م���ن  ال���ع���ل���م���ي 

ومميزة. 
"اإن هذا االإجناز يرهن  واأ�شاف: 
ب�شمعة  حت���ظ���ى  اجل����ام����ع����ة  ب�������اأن 
االأكادميية  االأو���ش��اط  يف  مرموقة 
امل���ح���ل���ي���ة وال���ع���رب���ي���ة م����ن خ���الل 
براجمها املتنوعة واملعتمدة حملياً 
واالأداء  العلمية  واالأبحاث  ودولياً 
هيئة  اأع�شاء  يبذله  ال��ذي  املتميز 
واملوظفني  وال��ب��اح��ث��ني  ال��ت��دري�����س 
االرتقاء  ب��ه��دف  اجل��ام��ع��ة  وطلبة 
ب�����ج�����ودة ال���ت���ع���ل���ي���م وامل����خ����رج����ات 
بيئة  ج��ان��ب خلق  اإىل  االأك��ادمي��ي��ة 
جميع  لتتكامل  مم��ي��زة،  جامعية 
ناجحاً  ال��ع��وام��ل م��ك��ون��ة من��وذج��اً 

للنمو والتقدم ال�شريع". 
ال���دك���ت���ور غالب  االأ����ش���ت���اذ  وذك�����ر 

•• ال�صارقة- الفجر:

املرتبة  ال�����ش��ارق��ة  اح��ت��ل��ت ج��ام��ع��ة 
جامعة   155 جم��م��وع  م��ن   19
اجلامعات  م�شتوى  على  م�شاركة 
العربية طبقا  ال��دول  النا�شطة يف 
التاميز  موؤ�ش�شة  ت�شنيف  لنتائج 
ال���دول���ي���ة لعام  ال���ع���ايل  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
)الثالثاء  �شدر  وال��ذي   ،2021
احتلت  كما   ،)2021 يوليو   27
جامعة ال�شارقة يف نف�س الت�شنيف 
م�شتوى  ع���ل���ى  ال���ث���ال���ث���ة  امل���رت���ب���ة 
 39 13 من جمموع  وال���  الدولة 
م�شتوى  ع��ل��ى  م�����ش��ارك��ة  ج��ام��ع��ة 
اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
وهذه هي املرة االأوىل التي ت�شدر 
العايل  للتعليم  التاميز  موؤ�ش�شة 
بجامعات  خا�شا  ت�شنيفا  الدولية 

الدول العربية. 
االأ�شتاذ  ���ش��ع��ادة  ذل����ك  ع���ن  اأع���ل���ن 
النعيمي  جم���ول  حميد  ال��دك��ت��ور 
اأكد  الذي  ال�شارقة،  مدير جامعة 
اأن هذا االإجناز ياأتي تنفيذا لروؤية 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 

�شمن  ع��امل��ي��اً   109 امل��رت��ب��ة  اإىل 
ت�شنيف التاميز للجامعات يف دول 
حققت  كما  النا�شئة،  االقت�شادات 
 100 من  باأكر  تقدماً  اجلامعة 
رت���ب���ة ل��ت�����ش��ب��ح يف ف��ئ��ة ال����� 601 

الأف�شل جامعة يف العامل.
اجلديد  التاميز  ت�شنيف  ويعتمد 
ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى نف�س  ل��ل��ج��ام��ع��ات 
ت�شنيف  يف  امل���ت���ب���ع���ة  امل���ن���ه���ج���ي���ة 
العاملي،  امل�شتوى  على  اجل��ام��ع��ات 
ولكن مت اإج��راء بع�س التعديالت 
املهمة ومت ت�شمني بع�س املقايي�س 
اجلديدة لتعك�س ميزات اجلامعات 
يف املنطقة العربية، حيث ا�شتخدم 
م���وؤ����ش���را   16 ال���ت�������ش���ن���ي���ف  ه������ذا 
متت  ال��ت��ي  االأداء  م���وؤ����ش���رات  م���ن 
طبيعة  لتوافق  بعناية  معاجلتها 
العربية،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  اجل��ام��ع��ات 
وق��د مت دم��ج ه��ذه امل��وؤ���ش��رات يف 5 
جم��االت حم��ددة يتم من خاللها 
وهي  اجل��ام��ع��ات  وت�شنيف  تقييم 
التعلم  وب��ي��ئ��ة  ال���ت���دري�������س  اأوال: 
اإجمايل  من   33% ن�شبة  وياأخذ 
التقييم، ويعمل على تقييم  �شمعة 
ال��ت��دري�����س ون�����ش��ب��ة اأع�����ش��اء هيئة 
ون�شبة  ال���ط���الب،  اإىل  ال��ت��دري�����س 

درج����ة ال���دك���ت���وراه امل��م��ن��وح��ة اإىل 
اأع�شاء  اإىل  وكذلك  البكالوريو�س 
هيئة التدري�س، والدخل املوؤ�ش�شي، 
حيث  م��ن  العلمي  البحث  ث��ان��ي��ا: 
���ش��م��ع��ة االإن�����ت�����اج ال��ب��ح��ث��ي وع����دد 
االإنتاج  وكمية  العلمية  املن�شورات 
اأع�شاء  ل��ك��ل ع�����ش��و م��ن  ال��ب��ح��ث��ي 
ن�شبة  وي��اأخ��ذ  التدري�شية  الهيئة 
التقييم،  اإج���م���ايل  م���ن   33%
ثالثا:  وبن�شبة %20 من اإجمايل 
اال�شت�شهادات  ع���دد  ه��و  التقييم 
املاأخوذة  ال��ع��ل��م��ي��ة  واالق��ت��ب��ا���ش��ات 
دوريات  يف  املن�شورة  البحوث  م��ن 
اجلامعة  م���ن  ل��ب��اح��ث��ني  ع��ل��م��ي��ة 
ن�شر  يف  اجل��ام��ع��ة  دور  يحقق  مب��ا 
البحث  ت��اأث��ي  خ��الل  م��ن  املعرفة 
ال��ع��ل��م��ي امل��ن�����ش��ور، راب���ع���ا: خدمة 
امل��ج��ت��م��ع م��ن خ���الل ن��ق��ل املعرفة 
اجلامعة  ب��ني  الفعالة  وامل�����ش��ارك��ة 
وقطاع ال�شناعة باملجتمع، وياأخذ 
اإجمايل  %6من  اجل���ان���ب  ه����ذا 
التقييم، خام�شا: ال�شمعة الدولية 
للجامعة، والتي تت�شح من خالل 
اأع�شاء  ق��درة اجلامعة على جذب 
وموظفني  وطلبة  ت��دري�����س  هيئة 

من جميع اأنحاء العامل.

•• العني-الفجر:

املرتبة  يف  ال���ع���ني  ج���ام���ع���ة  ح���ل���ت 
ال���راب���ع���ة اإم���ارات���ي���اً وامل���رت���ب���ة 27 
ملوؤ�ش�شة  ت�شنيف  اأح��دث  يف  عربياً 
 ،2021 ال��ع��ايل  للتعليم  التاميز 
تعنى  ����ش���ه���ية  م���وؤ����ش�������ش���ة  وه������ي 
منذ  العاملية  اجلامعات  بت�شنيف 
الزمن  من  عقدين  من  يقارب  ما 
وت��ع��د ه��ذه امل���رة االأوىل ال��ت��ي يتم 
اجلامعات  "ت�شنيف  اإط��الق  فيها 
جامعة   30 مب�����ش��ارك��ة  العربية" 

عربية. 
واأكد الدكتور نور الدين عطاطرة 
العني،  امل��ف��و���س جل��ام��ع��ة  امل���دي���ر 
ثمرة  ه���و  االإجن������از  ه����ذا  اأن  ع��ل��ى 
جهود وروؤية �شاملة قادت العملية 
التعليمية يف اجلامعة والتي تدعم 
الدولة  يف  العايل  التعليم  م�شية 
الذي يحظى باهتمام ودعم القيادة 
الر�شيدة باعتباره حموراً مهماً يف 
م�شية اال�شتعداد للخم�شني عاماً 

املقبلة. 
اأن ح�شول جامعة  وقال عطاطرة 
ال��ع��ني ع��ل��ى امل��رت��ب��ة ال��راب��ع��ة على 
واملرتبة  االإم�����ارات  دول���ة  م�شتوى 
العربي  الوطن  م�شتوى  على   27
مواكبة  ع���ل���ى  ح���ر����ش���ه���ا  ي�����وؤك�����د 
والتحوالت  ال��ت��ع��ل��ي��م  م�����ش��ت��ج��دات 
االأنظمة  ت�شهدها  التي  ال�شريعة 
العربية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

البحث(،  )ت���اأث���ي  اال���ش��ت�����ش��ه��ادات 
التاأثي(،   / املعرفة  )نقل  املجتمع 
)املوظفني/  ال��دول��ي��ة  وال��ت��وق��ع��ات 
ال��ط��الب / ال��ب��ح��ث(. م�����ش��ياً اإىل 
اأن جامعة العني ناف�شت جمموعة 
العريقة  اجل���ام���ع���ات  م���ن  ك���ب���ية 
نحو  م�شيتها  وتوا�شل  باملنطقة، 
الت�شنيفات  يف  ل��الرت��ق��اء  التميز 
تطلعاتها  �شمن  والعاملية  العربية 
لت�شبح  اال�شرتاتيجية  وخططها 
وجهة للرامج اجلامعية والبحث 
ال���ع���ل���م���ي وال���ت���ع���ل���ي���م وال���ت���دري���ب 
امل�شتمر للطلبة من خمتلف بلدان 

العامل. 
اأن جامعة العني قد �شنفت  يذكر 
موؤخراَ �شمن اأف�شل 750 جامعة 
على م�شتوى العامل للعام 2022، 
80 جامعة عربية  اأف�شل  و�شمن 
بح�شب  وذل�������ك   2021 ل���ل���ع���ام 
ت�شنيف موؤ�ش�شة كيو اإ�س العاملية. 

برامج  ال���ع���ني  ج���ام���ع���ة  وت����ط����رح 
ال����ب����ك����ال����وري����و�����س  يف  م����ت����ن����وع����ة 
وامل��اج�����ش��ت��ي وال���دب���ل���وم امل��ه��ن��ي يف 
ال��ت��دري�����س ���ش��م��ن 6 ك��ل��ي��ات وهي 
والقانون  وال�����ش��ي��دل��ة  ال��ه��ن��د���ش��ة 
االإن�شانية  وال���ع���ل���وم  وال���رتب���ي���ة 
واالت�شال  واالأعمال  واالجتماعية 
الرئي�شي  مقرها  ويقع  واالإع���الم. 
الثاين  امل��ق��ر  اأم���ا  ال��ع��ني  يف مدينة 
فيقع يف مدينة حممد بن زايد يف 

العا�شمة اأبوظبي. 

•• اأبوظبي-وام:

يف  الق�شاء  دائ���رة  وكيل  ال��ع��ري،  �شعيد  يو�شف  امل�شت�شار  �شعادة  اأك��د 
والتحول  والعدلية،  الق�شائية  للعمليات  االأداء  موؤ�شرات  اأن  اأبوظبي، 
اأثبت  اأب��وظ��ب��ي،  حم��اك��م  يف   100% بن�شبة  ب��ع��د  ع��ن  التقا�شي  اإىل 
موا�شلة  على  وقدرتها  الق�شاء،  لدائرة  والتقنية  االإداري���ة  اجلاهزية 
عالية،  وج��ودة  بكفاءة  واالأوق���ات  ال��ظ��روف  تقدمي خدماتها يف جميع 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  توجيهات  من  انطالقا 
الق�شاء يف  دائ��رة  الرئا�شة، رئي�س  �شوؤون  ال��وزراء وزي��ر  رئي�س جمل�س 
مبا  امل��ت��غ��يات،  خمتلف  م��ع  والتعامل  امل�شتجدات  مبواكبة  اأب��وظ��ب��ي، 

املعايي  اأرق��ى  وف��ق  وتقدميها  الق�شائية  اخل��دم��ات  ا�شتدامة  ي�شمن 
العاملية.

التي فر�شتها  التحوالت  التعامل مع  ال�شريعة يف  اإن اال�شتجابة  وقال 
املختلفة،  نواحي احلياة  اأثرها على  وامتداد  كورونا،  تداعيات جائحة 
اأظهر كفاءة م�شهودة لدائرة الق�شاء يف التعامل مع االأزمة وا�شتطاعتها 
غي  بفعالية  والعدلية  الق�شائية  خدماتها  تقدمي  يف  اال�شتمرارية 
الق�شائية،  املوؤ�ش�شات  م�شتوى  على  ومتيزها  ريادتها  لتوؤكد  م�شبوقة، 
من خالل تطويع التقنيات والو�شائل التكنولوجية احلديثة واال�شتفادة 

منها لتقدمي اخلدمة للمتعاملني عن بعد.
التقرير  اإ�شدار  مبنا�شبة  كلمته  يف  العري،  يو�شف  امل�شت�شار  واأ�شاف 

خالل  والعدلية  الق�شائية  اخل��دم��ات  ا�شتمرارية  ملتابعة  االإح�شائي 
املتخذة  االإج������راءات  اأن   ،2021 اجل����اري  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�شف 
واإجناز  تقدمي  واإتاحة  بعد،  عن  التقا�شي  اأنظمة  تطبيق  يف  بالتو�شع 
املعامالت اإلكرتونيا وا�شتخدام و�شائل االت�شال املرئي، وفق ال�شوابط 
وق�شائية  ت�شريعية  ب��ي��ئ��ة  ظ��ل  يف  امل���ق���ررة،  ال��ق��ان��ون��ي��ة  واالإج��������راءات 
يتما�شى  الناجزة، مبا  العدالة  لتحقيق  الريادي  الدور  يعزز  متطورة، 
واأظهرت  ع��امل��ي��ا.  تناف�شيتها  وي��دع��م  اأب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة  ت��وج��ه��ات  م��ع 
االإح�شائيات ال�شادرة عن دائرة الق�شاء، وفق تقرير موؤ�شر العمل عن 
بعد يف حماكم اأبوظبي، خالل الن�شف االأول من العام اجلاري، اإجناز 
بعد، اإىل جانب عقد 34006  عن  ق�شائي  طلب  و301  األفا   339

جل�شات حماكمة مرئية لنظر الدعاوى املدنية والتجارية والعمالية، 
و83249 جل�شة للمحاكمات اجلزائية.

العامة  النيابة  اإىل  ال���واردة  الق�شايا  ع��دد  اأن  االإح�شائيات،  بينت  كما 
و896 ق�شية، وعدد  األفا   54 بلغ  نف�شها،  الفرتة  اأبوظبي، خالل  يف 
واإج���راءات   ،27096 االإح��ال��ة  واأوام���ر   ،17815 اجلزائية  االأوام���ر 
35683، ف��ي��م��ا ���ش��ج��ل ع���دد ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ع���ن بعد  ت��ن��ف��ي��ذ االأح���ك���ام 

10280 حتقيقا، والطلبات االإلكرتونية املنفذة 47019 طلبا.
اأما اإح�شائيات اإدارة الكاتب العدل والتوثيق، ت�شمنت اإجناز 49233 
معاملة للكاتب العدل، و36760 توثيقا عر تقنية االت�شال املرئي، 

و3252 معاملة الإمتام عقود الزواج، و956 لو�شايا غي امل�شلمني.

ق�ساء �أبوظبي تنجز 339301 طلب ق�سائي عن بعد خ�ل 6 �أ�سهر

يو�شف العربي: التقا�شي عن بعد 100 % مبحاكم اأبوظبي يعك�س اجلاهزية الإدارية والتقنية

ل�رتقاء بالعن�سر �لب�سري, و�البتكار يف قيادة �لعمل �حلكومي 

دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي, تطلق مبادرة الإجتماعات الت�شاورية للموارد الب�شرية

ال��ع��ق��ي��د/ را�شد  اأك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
العامة  االإدارة  مدير  نائب  نا�شر 
دبي  �شرطة  يف  الب�شرية  ل��ل��م��وارد 
على اأهمية اللقاءات بني م�شوؤويل 
حكومة  دوائ���ر  يف  الب�شرية  امل���وارد 
يهم  م��ا  ك��ل  ب��ه��دف مناق�شة  دب���ي، 
وو�شع  احل��ك��وم��ي،  الب�شري  امل���ورد 
التي  اخل��ط��ط واال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
ت�شت�شرف م�شتقبل املوارد الب�شرية، 
مع  للتعامل  ال��دائ��م  واالإ���ش��ت��ع��داد 

التحديات يف هذا القطاع املهم.
للموارد  العامة  االإدارة  اأن  واأ�شاف 
مع  تتعاون  دبي،  ب�شرطة  الب�شرية 
دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي 
االإدارات  ودع��م  ال��ق��درات  تنمية  يف 
منهجية  وفق  الوطنية،  بالكفاءات 
علمية ترفع م�شتوى االأداء وكفاءة 
باالإ�شافة  ال���ب�������ش���ري،  ال��ع��ن�����ش��ر 
التطويرية  االأف���ك���ار  ت��ق��دمي  اإىل 
والتدريبية  ال��ف��ن��ي��ة  امل���ج���االت  يف 

ال���ب�������ش���ري، واالب����ت����ك����ار يف ق���ي���ادة 
اخلطط  وو�شع  احلكومي،  العمل 
امل�شرتكة  واال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ات 
ا�شتعداداً  الب�شرية  امل���وارد  لقطاع 
للخم�شني عاماً القادمة، باالإ�شافة 
التي  التحديات  على  الوقوف  اإىل 
تواجه هذه اجلهات وو�شع احللول 
عبد  �شعادة  واأو���ش��ح  لها.  املنا�شبة 
الفال�شي مدير  زاي��د  بن  اهلل علي 
عام دائرة املوارد الب�شرية حلكومة 
الدائرة تعمل جاهدة من  اأن  دبي، 
اأجل اإعداد اأبناء االإمارات وتاأهيلهم 
امل�شتقبلي  احلكومي  العمل  لقيادة 
م�شتقبل  ل��ب��ن��اء  واق���ت���دار  ب��ك��ف��اءة 
اخلم�شني  خ��الل  لالأجيال  م�شرق 
اال�شتثمار يف  ع��ر  ال��ق��ادم��ة  ع��ام��اً 
�شباب االإمارات، واإعدادهم االإعداد 
امل���ن���ا����ش���ب وت���اأه���ي���ل���ه���م ب���امل���ه���ارات 
املتغيات  ت��واك��ب  ال��ت��ي  وامل���ع���ارف 

املت�شارعة التي ي�شهدها العامل.

مع  متا�شياً  امل��ب��ادرة  ه��ذه  " ت��اأت��ي 
التي  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة   توجيهات 
الب�شري  امل���ال  راأ�����س  تنمية  ت�شع 
، ومت��ك��ني ال���ك���ف���اءات ال��وط��ن��ي��ة يف 
مقدمة اأولوياتها، باعتبار اأن راأ�س 
الرئي�س  املحرك  هو  الب�شري  امل��ال 
ومن  امل�شتدامة،  ال�شاملة  للتنمية 
الب�شرية  امل�����وارد  دائ�����رة  ف����اإن  ه��ن��ا 
حلكومة دبي حتر�س على التعاون 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  والتن�شيق 
يف دب���ي ب��ه��دف ت��ط��وي��ر راأ�����س املال 
ال����ب���������ش����ري، وت����ط����وي����ر ال����رام����ج 
لزيادة  االإم��ارات  التوجيهية الأبناء 

ن�شبة التوطني".
"االجتماعات  م��ب��ادرة  اأن  واأ���ش��اف 
الب�شرية"  ل���ل���م���وارد  ال��ت�����ش��اوري��ة 
قنوات  ف���ت���ح  ت���ع���زي���ز  اىل  ت���ه���دف 
اإدارات واأق�شام املوارد  التوا�شل مع 
ال���ب�������ش���ري���ة يف خم���ت���ل���ف اجل���ه���ات 
بالعن�شر  ل���الرت���ق���اء  احل��ك��وم��ي��ة، 

يواكب  مب��ا  والوظيفية  والتقنية 
التوجهات احلكومية.

مدير  ال�شويدي  اآمنه  ال�شيدة  اأم��ا 
هيئة  يف  ال��ب�����ش��ري��ة  امل������وارد  اإدارة 
الهيئة  اأن  فقالت  ب��دب��ي،  ال�شحة 
امل���وارد  دائ����رة  ت��ت��ع��اون وتن�شق م��ع 
الب�شرية حلكومة دبي بهدف تنمية 
املوارد الب�شرية واإعدادها وتاأهيلها 
ل��ق��ي��ادة العمل  امل��ن��ا���ش��ب  ال��ت��اأه��ي��ل 
منها  اإمي��ان��اً  امل�شتقبلي،  احلكومي 
يف  الب�شري  العن�شر  دور  باأهمية 
حتقيق ا�شتدامة اخلدمات يف دبي، 

وباالأخ�س اخلدمات ال�شحية.
"االجتماعات  اأن  واأ������ش�����اف�����ت 
الب�شرية"  ل���ل���م���وارد  ال��ت�����ش��اوري��ة 
خطوة مهمة يف الطريق ال�شحيح 
لالرتقاء براأ�س املال الب�شري الذي 
ت��ول��ي��ه ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة ب���دب���ي جل 
التن�شيق  على  وحتر�س  اهتمامها، 
وال���ت���ع���اون وال��ت�����ش��اور ال���دائ���م مع 

واأ�����ش����ار م���دي���ر ع����ام دائ������رة امل�����وارد 
اأن  اإىل  دب����ي  حل��ك��وم��ة  ال��ب�����ش��ري��ة 
القدرات  بناء  على  تعمل  ال��دائ��رة 
عاتقها  على  �شيقع  التي  الوطنية 
وتنمية  اخل��م�����ش��ني،  خ��ط��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
امل������ه������ارات ال���ب�������ش���ري���ة م����ن خ���الل 
����ش���ي���ا����ش���ات م��ت��ك��ام��ل��ة وم�����ب�����ادرات 
القدرات  ل��ت��ط��وي��ر  ت��ه��دف  ن��وع��ي��ة 
واالإم��ك��ان��ات ل��دى جيل ال��ب��اب من 
بالو�شائل  وت���زوي���ده���م  اجل��ن�����ش��ني 
�شوق  ل��دخ��ول  امل��ن��ا���ش��ب��ة  واالأدوات 
ال���ع���م���ل امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي، خ���ا����ش���ة من 
املهارات  تعزيز  التاأكيد على  خالل 
ملواكبة  واإتقانها  لديهم  والكفاءات 
وطبيعة  العمل  �شوق  يف  املتغيات 
ب��ات��ت يف جمملها  ال��وظ��ائ��ف ال��ت��ي 
بتقنيات  ب��اآخ��ر  اأو  ب�شكل  ت��رت��ب��ط 
الثورة ال�شناعية الرابعة، وذلك من 
خالل توفي فر�س التعلم امل�شتمر 
للموظفني.  املتوا�شل  وال��ت��دري��ب 

•• دبي-الفجر:

الب�شرية  امل�������وارد  دائ������رة  اأط���ل���ق���ت 
حلكومة دبي، مبادرة "االجتماعات 
الب�شرية"  ل���ل���م���وارد  ال��ت�����ش��اوري��ة 
ب���ه���دف ال���ت���وا����ش���ل امل�����ش��ت��م��ر بني 
����ش���ع���ادة م���دي���ر ع����ام ال����دائ����رة، مع 
يف  الب�شرية  امل���وارد  اإدارات  م���دراء 
وامل�شوؤولني  دب����ي  ح��ك��وم��ة  دوائ�����ر 
املال  راأ����س  موا�شيع  ملتابعة  فيها، 
الب�شري، وو�شع خطط ا�شت�شرافية 
مل�شتقبل املوارد الب�شرية احلكومية، 
وتقدمي  ال���ت���ح���دي���ات،  وم��ن��اق�����ش��ة 
تواجه  التي  واحللول  االقرتاحات 
اجلهات  يف  الب�شرية  امل��وارد  اإدارات 

احلكومية يف دبي.
وتعد هذه املبادرة اإحدى خمرجات 
يف  الب�شرية  امل��وارد  قيادات  لقاءات 
دوائ�����ر ح��ك��وم��ة دب���ي وال���ت���ي جرت 
بني �شعادة مدير عام دائ��رة املوارد 
ال��ب�����ش��ري��ة حل��ك��وم��ة دب����ي، وم����دراء 
ال���ب�������ش���ري���ة يف اجل����ه����ات  امل�����������وارد 
احل��ك��وم��ي��ة، وال��ت��ي م��ن امل��ق��رر اأن 
�شنوي  رب�����ع  ب�����ش��ك��ل  ع���ق���ده���ا  ي���ت���م 
ملناق�شة كل ما يخ�س قطاع املوارد 
الب�شرية احلكومية يف دبي، وو�شع 
املوارد  مل�شتقبل  ا�شت�شرافية  خطط 

الب�شرية احلكومية.
وق�����ال ����ش���ع���ادة ع��ب��د اهلل ع��ل��ي بن 
زاي����د ال��ف��ال���ش��ي م��دي��ر ع���ام دائ���رة 
امل������وارد ال��ب�����ش��ري��ة حل��ك��وم��ة دبي: 

والرامج  املبادرات  لتبني  الدائرة 
امل���ت���ق���دم���ة ال���ت���ي ت�����ش��ت��ه��دف رفع 
و�شقل  امل��وظ��ف��ني  اأداء  م�����ش��ت��وى 
االأدوات  واإك�������ش���اب���ه���م  خ���رات���ه���م 
التي متكنهم  وامل��ه��ارات وال��ق��درات 

من النهو�س بالعمل احلكومي.
�شلطان  ال�شيد  اأك���د  ناحيته  وم��ن 
امل�������وارد  اإدارة  م����دي����ر  االأك�����������رف، 
بقطاع  وال����ت����ط����وي����ر  ال���ب�������ش���ري���ة 
املوؤ�ش�شي  االإداري  ال��دع��م  خ��دم��ات 
يف هيئة الطرق واملوا�شالت اأهمية 
ومناق�شة  واالأف��ك��ار،  ال���روؤى  تبادل 
التحديات التي تواجه قطاع املوارد 
الب�شرية يف �شوء التطورات العاملية 
املت�شارعة، فاملوارد الب�شرية معنية 
هذه  م��ع  بالتعامل  مبا�شر  ب�شكل 
التطورات وال بد اأن تكون م�شتعدة 
العالية  ال��ك��ف��اءة  ول��دي��ه��ا  وم��ه��ي��اأة 

لو�شع احللول لهذه التحديات.
اإن هيئة الطرق واملوا�شالت  وقال 
مع  التن�شيق  ع��ل��ى  دائ��م��اً  حت��ر���س 
دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي 
ا�شتخدام  و  االأدوات  بهدف تطوير 
يف  ت�شاعد  التي  االأ�شاليب  اأف�شل 
الكوادر  م���ه���ارات  وت��ع��زي��ز  ت��ط��وي��ر 
االبتكار  وت�����ش��ج��ي��ع  ال���وظ���ي���ف���ي���ة، 
بروح  والعمل  والتطوير  والبحث 
والطموح،  وامل�����ش��وؤول��ي��ة،  االإب������داع 
مب����ا ي�����ش��م��ن حت���ق���ي���ق االأه��������داف 

اال�شرتاتيجية حلكومة دبي.
اأما ال�شيدة وداد بوهناد مدير اإدارة 

العامة،  النيابة  الب�شرية يف  امل��وارد 
الب�شرية  امل����وارد  دائ���رة  اإن  فقالت 
حل��ك��وم��ة دب���ي ال ت��دخ��ر ج��ه��داً يف 
اإطالق املبادرات والرامج الرامية 
العن�شر  ب���ك���ف���اءات  االرت����ق����اء  اإىل 
ال��ب�����ش��ري احل��ك��وم��ي يف دب���ي ودعم 
االإم��ارات لقيادة  اأبناء  بناء  م�شية 

العمل احلكومي امل�شتقبلي.
الب�شرية  امل���وارد  دائ���رة  اأن  واأك���دت 
حل����ك����وم����ة دب�������ي داع��������م اأ����ش���ا����ش���ي 
يف  الب�شرية  امل���وارد  ال�شرتاتيجية 
النيابة العامة لبناء ومتكني موارد 
و���ش��ع��ي��دة وتعزيز  م��وؤه��ل��ة  ب�����ش��ري��ة 

كفاءة الكوادر املواطنة. 
"االجتماعات  مبادرة  اأن  واأ�شافت 
الب�شرية"  ل���ل���م���وارد  ال��ت�����ش��اوري��ة 
�شت�شاهم  ال���دائ���رة  اأطلقتها  ال��ت��ي 
الب�شرية  الكوادر  مكانة  تر�شيخ  يف 
مهاراتها  وت��ط��وي��ر  االإم����ارات����ي����ة، 
وتزويدها باالأدوات الالزمة لقيادة 

العمل احلكومي.
هذا وقد اأ�شاد مدراء املوارد الب�شرية 
يف دوائر حكومة دبي، امل�شاركون يف 
للموارد  الت�شاورية  "االجتماعات 
على  واأك�����دوا  ب��امل��ب��ادرة  الب�شرية" 
اأه���م���ي���ة ال���ت���وا����ش���ل امل�����ش��ت��م��ر بني 
كما  احل��ك��وم��ي��ة،  اجل��ه��ات  خمتلف 
م���ب���ادرة  ت���ك���ون  اأن  اإىل  ت��ط��ل��ع��وا 
للموارد  الت�شاورية  "االجتماعات 
يف  مهمة  حت��ول  نقطة  الب�شرية" 

قطاع املوارد الب�شرية يف دبي.
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•• دبي-وام:

للموارد  االحت��ادي��ة  الهيئة  اأطلقت 
الب�شرية احلكومية الن�شخة املحدثة 
ل�شيا�شات  اال�شرت�شادي  الدليل  من 
واإج������������راءات امل��������وارد ال���ب�������ش���ري���ة يف 
اأطلقته  وال��ذي  االحتادية  احلكومة 
 2014 ال���ع���ام  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة 
لل�شيا�شات  م��ه��م��اً  م��رج��ع��اً  وي�����ش��ك��ل 
وت�شاند  ت��دع��م  ال��ت��ي  واالإج��������راءات 
امل��ع��ن��ي��ني وامل��خ��ت�����ش��ني ع��ن��د تطبيق 
املوارد  وب��رام��ج  واأن��ظ��م��ة  ت�شريعات 
م�شتوى  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��دة  ال��ب�����ش��ري��ة 

احلكومة االحتادية.
خليفة  ع���ائ�������ش���ة  �����ش����ع����ادة  وق�����ال�����ت 
لقطاع  التنفيذي  املدير  ال�شويدي 
الهيئة  يف  الب�شرية  امل��وارد  �شيا�شات 
امل���ح���دث���ة  ال���ن�������ش���خ���ة  اإط����������الق  اإن 
ي����اأت����ي ���ش��م��ن جهود  م����ن ال���دل���ي���ل 
واجلهات  ال����وزارات  لتوعية  الهيئة 
وت�شريعات  ب�����ش��ي��ا���ش��ات  االحت���ادي���ة 
املطبقة  الب�شرية  امل��وارد  واإج���راءات 
االحتادية  احل��ك��وم��ة  م�شتوى  على 
لهذه  االأم��ث��ل  التطبيق  ي�شمن  مبا 
ال��ت�����ش��ري��ع��ات و���ش��الم��ة االإج������راءات 

املنفذة.
يج�شد  الدليل  حت��دي��ث  اأن  وذك���رت 
حر�س الهيئة على املراجعة الدورية 
واأنظمة  وت�������ش���ري���ع���ات  ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
يف  املعتمدة  الب�شرية  امل���وارد  واأدل���ة 
واهتمامها  االحت����ادي����ة  احل���ك���وم���ة 
املوارد  اإج���راءات  وتب�شيط  بتو�شيح 
ي��ن��ف��ذه��ا موظفو  ال���ت���ي  ال��ب�����ش��ري��ة 

وم�شوؤولو اإدارات املوارد الب�شرية يف 
ال����وزارات واجل��ه��ات االحت��ادي��ة عر 
املوارد  معلومات  اإدارة  نظام  من�شة 
االحتادية  احل��ك��وم��ة  يف  ال��ب�����ش��ري��ة 
الب�شرية  املوارد  "بياناتي" واأنظمة 
املن�شوية  االأخ������رى  االإل���ك���رتون���ي���ة 

حتت مظلتها.
ت���رك���ز من  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأو����ش���ح���ت 
العالقة  تنظيم  على  الدليل  خالل 
اجلهة  اأو  واالإدارة  امل��وظ��ف��ني  ب��ني 
مرجعية  ي�شكل  بحيث  االحت���ادي���ة 
يف  الب�شرية  امل����وارد  الإدارات  مهمة 
املوارد  و�شيا�شات  ت�شريعات  تطبيق 
م�����ش��ت��وى احلكومة  ع��ل��ى  ال��ب�����ش��ري��ة 
االحت��ادي��ة ورف��ع ك��ف��اءة االإدارات يف 

الوزارات واجلهات االحتادية.
باأنه  ي��ت��م��ي��ز  ال��دل��ي��ل  اأن  واأ����ش���اف���ت 
اإىل  واالإج��راءات  ال�شيا�شات  يرتجم 
نظام �شامل ومتكامل يربط وينظم 
املعتمدة  الب�شرية  امل��وارد  اأنظمة  كل 
اإطار  يف احلكومة االحتادية وي�شع 
وينظم  االأولويات  يحدد  مرن  عمل 

العمليات وين�شق االإج��راءات ف�شاًل 
لاللتبا�س  ح������داً  ي�����ش��ع  اأن������ه  ع����ن 
وال��ت��داخ��ل واالزدواج���ي���ة ب��ني مهام 
الب�شرية  امل���وارد  اإدارة  وم�شوؤوليات 
التنظيمية  وال���وح���دات  واالإدارات 

االأخرى.
الدليل م�شوؤويل وموظفي  و ميكن 
الوزارات  يف  الب�شرية  امل��وارد  اإدارات 
التطبيق  واجل��ه��ات االحت��ادي��ة م��ن 
املوارد  واأنظمة  لت�شريعات  ال�شليم 
الب�شرية وفق قانون املوارد الب�شرية 
والئحته  االحت����ادي����ة  احل��ك��وم��ة  يف 
التنفيذية مبا يعزز منظومة العمل 
االحتادية  واجل���ه���ات  ال�������وزارات  يف 
ويرتقي باأداء اإدارات املوارد الب�شرية 
املبادرات  على  ال��رتك��ي��ز  لها  ويتيح 

اال�شرتاتيجية للجهات.
م����ن ج���ان���ب���ه ذك�����ر ح���م���د ب����و عميم 
وال�شوؤون  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  اإدارة  م��دي��ر 
الدليل  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
يقدم �شرحاً مف�شاًل عن ال�شيا�شات 
املتبعة واالإج��راءات �شمن العمليات 

الب�شرية  املوارد  االأ�شا�شية يف جمال 
و�شوؤونها واالآليات املتعلقة بالتن�شيق 
على  ينبغي  والتي  اجل��ودة  و�شمان 
احلكومية  واجل�����ه�����ات  ال������������وزارات 
االحتادية اتباعها لكي توؤدي دورها 
الر�شيدة  القيادة  تطلعات  يلبي  مبا 

للدولة.
 3 اأن الهيئة ب�شدد عقد  اإىل  واأ�شار 
مل�شوؤويل  افرتا�شية  توعوية  ور���س 
الب�شرية  امل����وارد  اإدارات  وم��وظ��ف��ي 
احلكومة  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وال�����ش��وؤون 
الدليل  تفا�شيل  ل�شرح  االحت��ادي��ة؛ 
ا�شتخدامه  واآل���ي���ات  اال���ش��رت���ش��ادي 
اأبرز ما جاء يف ن�شخته  وا�شتعرا�س 

املحدثة.
البلو�شي  اآ�شيا  اأو�شحت  جهتها  من 
والبحوث  ال�شيا�شات  ق�شم  رئي�س 
تتيح خدماتها  الهيئة  اأن  الهيئة  يف 
احلكومة  موظفي  لكافة  املختلفة 
املتعاملني  وج���م���ه���ور  االحت�����ادي�����ة 
ع������ر جم����م����وع����ة م������ن ال����ق����ن����وات 
نظام  ومنها:  واالإلكرتونية  الذكية 
 FAHR وت��ط��ب��ي��ق  "بياناتي" 
املتعاملني  اإ����ش���ع���اد  ون���ظ���ام  ال���ذك���ي 
ملتعاملي  االف���رتا����ش���ي  وامل�������ش���اع���د 
ميكنهم  ح���ي���ث  "حمد"  ال���ه���ي���ئ���ة 
احل�شول على كافة اخلدمات يف اأي 

وقت ومن اأي مكان يف العامل.

•• ال�صارقة - وام: 

اأكدت ال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي الرئي�شة الفخرية جلمعية اأ�شدقاء الر�شاعة 
الطبيعية اأن االأ�شبوع العاملي للر�شاعة الطبيعية منا�شبة لنجدد االلتزام بروؤية را�شخة 
جتاه توفي بيئة اآمنة ورعاية �شحية متكاملة لالأطفال ل�شمان م�شتقبل يخدم ن�شاأتهم 
اإمارة ال�شارقة ودولة االإم��ارات .وقالت :ننظر اإىل هذه املنا�شبة مبثابة  ويخدم تطلعات 
التي ت�شاعد االأمهات  ر�شالة لنا جميعا موؤ�ش�شات واأفراد لت�شهيل القوانني والت�شريعات 
على تقدمي الر�شاعة الطبيعية الأطفالهن والعمل لرفع الوعي بهذا ال�شاأن انطالقا من 

اأثره وانعكا�شه على �شحة املجتمع و�شالمة اأبنائه.
الر�شاعة  على  الت�شجيع  تتبنى  ال�شارقة  اإم���ارة  اأن  القا�شمي  ب��دور  ال�شيخة  واأ���ش��اف��ت 
الطبيعية انطالقا من روؤية مركزية اأر�شى دعائمها �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 

االإن�شان  يف  اال�شتثمار  جت��اه  ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن 
بو�شفه راأ�س املال االأثمن الذي ي�شمن حتقيق م�شروع االإمارة احل�شاري ونتطلع ملوا�شلة 
م�شية العمل التي قادتها قرينة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة �شمو ال�شيخة جواهر بنت 
حممد القا�شمي رئي�شة املجل�س االأعلى ل�شوؤون االأ�شرة لن�شمن حت�شني ال�شحة اجل�شدية 

والنف�شية لالأطفال واالأمهات ومننح كل طفل بداية �شليمة مل�شتقبل �شحي م�شرق.
يف  ال�شحي  التثقيف  الإدارة  التابعة   - الطبيعية"  الر�شاعة  اأ���ش��دق��اء  "جمعية  وب���داأت 
احتفاال  توعوية  فعاليات  برنامج  ال��ي��وم   - بال�شارقة  االأ���ش��رة  ل�����ش��وؤون  االأع��ل��ى  املجل�س 
"الر�شاعة  �شعار  العام  هذا  يحمل  الذي   2021 الطبيعية  للر�شاعة  العاملي  باالأ�شبوع 
الطبيعية م�شوؤولية م�شرتكة" وذلك بالتعاون مع اأ�شدقاء ال�شحة من مملكة البحرين 
بهدف التوعية باأهمية وفوائد الر�شاعة الطبيعية وحت�شني ال�شحة اجل�شدية والنف�شية 
لالأطفال واالأمهات. ويت�شمن الرنامج - الذي ي�شتمر حتى ال�شابع من �شهر اأغ�شط�س 

اجلاري - عددا من املحا�شرات التثقيفية االفرتا�شية واملبادرات التوعوية يقدمها نخبة 
من املخت�شني واال�شت�شاريني ال�شحيني يف جمال الر�شاعة الطبيعية وم�شابقة توعوية 
عر مواقع التوا�شل االجتماعي اخلا�شة باجلمعية اإىل جانب من�شورات تثقيفية حول 

االأ�شبوع العاملي للر�شاعة الطبيعية واأهدافه واأهمية الر�شاعة الطبيعية.
اأ�شدقاء  جمعية  رئي�س  النومان  العزيز  عبد  خولة  �شعادة  املهند�شة  اأ�شارت  جانبها  من 
الر�شاعة الطبيعية اإىل اأن االأ�شبوع العاملي للر�شاعة الطبيعية يعتر من اأبرز الفعاليات 
ال�شنوية التي حتر�س اجلمعية على امل�شاركة بها وا�شتثماره كمن�شة توعوية من خالل 

تنظيم احلمالت والرامج التوعوية.
الر�شاعة  اأهمية  على  للتاأكيد  واالإر�شادية  التوعوية  احلمالت  تنظيم  اأهمية  واأو�شحت 
الكبية  الفوائد  اإىل  باالإ�شافة  لها  املتعددة  بالفوائد  االأمهات  ثقافة  وتعزيز  الطبيعية 

التي تنعك�س على الطفل وخا�شة يف االأ�شهر ال�شتة االأوىل من عمره.

بدور القا�شمي:الأ�شبوع العاملي للر�شاعة الطبيعية منا�شبة لتجديد اللتزام بتوفري بيئة اآمنة ومتكاملة لالأطفال

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

ك�شف م�شت�شفى راأ�س اخليمة عن فوز 
برنامج اإعادة تاأهيل امل�شابني مبر�س 
كوفيد19-، ال�شامل والفريد والذي 
القطاع  حتالف  مع  بالتعاون  اأطلقه 
اخلا�س االإماراتي من اأجل املجتمعات 
املقاومة للكوارث )اأرايز(، املكون من 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  ه��ي��ئ��ات  م��ن  �شبكة 
التي تعمل حتت اإ�شراف مكتب االأمم 
الكوارث،  خماطر  من  للحدرّ  املتحدة 
مبتكرة"  خ���دم���ة  "اأف�شل  ب��ج��ائ��زة 
من   19 ال���  الن�شخة  فعاليات  �شمن 

جوائز الريادة االآ�شيوية.
الدكتور  ح�شل  ذل���ك،  اإىل  واإ���ش��اف��ة 
التنفيذي  امل���دي���ر  ���ش��دي��ق��ي،  ر����ش���ا 
جائزة  على  اخليمة،  راأ���س  مل�شت�شفى 
ُمبتكر" لقاء منهجيته  قائد  "اأف�شل 
حول  واملتمحورة  املبتكرة  ومبادراته 

اأزمة  خ��الل  اعتمدها  التي  املجتمع 
اأنرّ  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر  كوفيد19-. 
م القادة  جوائز الريادة االآ�شيوية ُتكررّ
واملبتكرة  الرائد  واملوؤ�ش�شات  املُلهمني 
اأكر  م�شتقبل  ب��ن��اء  اإىل  ال�����ش��اع��ي��ة 

ا�شتدامة. 
الدكتور  قال  املو�شوع،  على  وتعليقاً 
بفوزنا  ف���خ���ورون  "نحن  ���ش��دي��ق��ي: 
املنتدى.  م����ن  اجل���ائ���زت���ني  ب���ه���ات���ني 
برنامج  اأنرّ  اأع���ل���ن  اأن  ي�����ش��رين  ك��م��ا 
بكوفيد19-  امل�شابني  تاأهيل  اإع���ادة 
بحياة  لالرتقاء  فريدة  مبادرة  مُيثل 
يتعافون من كوفيد- الذين  املر�شى 
طويلة  االأعرا�س  من  وُيعانون   19
وي�شعى  امل��ر���س.  التي يرتكها  االأم��د 
هذا املفهوم ذو الت�شميم ال�شامل اإىل 
الو�شول اإىل اأفراد من خُمتلف اأنحاء 
ل��ُي�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى حت�شني  ال���ع���امل، 

جودة حياتهم".

باإدارة  ال�شامل  الرنامج  هذا  وياأتي 
احلياة  ومنط  العربية  ال�شحة  ق�شم 
ويجمع  اخليمة،  راأ����س  م�شت�شفى  يف 
خرة فريق عمل متعدد التخ�ش�شات 
ي��ت��األ��ف م���ن اأط���ب���اء وخ�����راء تغذية 
وع���ل���م���اء ن��ف�����س واأخ�������ش���ائ���ي���ي عالج 
طبيعي ممن عملوا بجد على تطوير 

وتقدمي هذه املبادرة.
وت�شمل احلمالت املجتمعية االأخرى 
قيادة  حت��ت  امل�شت�شفى  اأطلقها  التي 

التدقيق  م��ن   ً ُك���الرّ �شديقي  الدكتور 
امل���وؤ����ش�������ش���ات وع����ي����ادة  ال�������ش���ح���ي يف 
االإن���ف���ل���ون���زا ون�������زالت ال������رد وخط 

النف�شية  ال�شحة  جمال  يف  امل�شاعدة 
للموظفني  املنتظمة  وال��ف��ح��و���ش��ات 
ل��ل��ح��د م���ن ان��ت��ق��ال ال���ع���دوى وطرح 

امل�����ش��ادة ملر�شى  ب��االأج�����ش��ام  ال���ع���الج 
من  غ��يه��ا  ج��ان��ب  اإىل  كوفيد19- 
من�شات  ع��ل��ى  ال����دوري����ة  احل���م���الت 
ال���ت���وا����ش���ل االج���ت���م���اع���ي وال����ن����دوات 
املنتظمة  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  االإل���ك���رتون���ي���ة 
اال�شت�شارية  اخل��دم��ات  م��ن  وغ��يه��ا 

والهاتفية.
"�شاعدت  �شديقي:  ال��دك��ت��ور  وت��اب��ع 
تدابي التدقيق ال�شحي يف املوؤ�ش�شات 
�شركة   65 م��ن  اأك���ر  �شملت  وال��ت��ي 
راأ�س اخليمة على احلفاظ  عاملة يف 
املوظفني.  م��ن  االآالف  �شالمة  على 
وك����ان����ت ه�����ذه ال����ت����داب����ي ف���ع���ال���ة يف 
كوفيد19-،  انت�شار  دون  احليلولة 
املقرتحة  ال��روت��وك��والت  اأ�شهمت  اإذ 
مل�س  ن��ت��ي��ج��ة  ال�����ع�����دوى  اإي�����ق�����اف  يف 

االأ�شطح".
واإىل ج��ان��ب م��ا ات��خ��ذه م��ن خطوات 
ل�شمان  �شارمة  اح��رتازي��ة  وت��داب��ي 

����ش���ح���ة و�����ش����الم����ة م����ر�����ش����اه، ي���ويل 
االهتمام  م����ن  ال����ق����در  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
وموظفيه  مر�شاه  ل�شحة  والرتكيز 
و�شالمتهم وجودة حياتهم. ومن هذا 
املنطلق ومنذ بداية االأزمة ال�شحية، 
امل�شت�شفى  م��وظ��ف��ي  ج��م��ي��ع  يخ�شع 
اأ�شبوعية  منتظمة  ف��ح��و���ش��ات  اإىل 
للحيلولة دون انت�شار الفيو�س. كما 
من�شاأة  ب��ن��اء  على  امل�شت�شفى  ح��ر���س 
ب���اإج���راءات احل��ج��ر ال�شحي  خ��ا���ش��ة 
���زه���ا ب���ك���ام���ل و����ش���ائ���ل ال���راح���ة  وج���هرّ
جانب  واإىل  ب��امل��وظ��ف��ني.  اخل��ا���ش��ة 
ذلك وبرغم التحديات التي فر�شتها 
��د م�شت�شفى راأ���س اخليمة  اأكرّ االأزم��ة، 
دون  موظفيه  جميع  ا�شتبقاء  عزمه 
رواتبهم  خلف�س  ت��داب��ي  اأي  اعتماد 
اأو احلد من االمتيازات التي يحظون 
املوظفني  ���ش��ع��ادة  واأنرّ  �شيما  ال  ب��ه��ا، 

تاأتي على راأ�س قائمة اأولوياته.

•• ال�صارقة-الفجر:

للر�شاعة  العاملي  باالأ�شبوع  احتفااًل 
هذا  يحمل  الذي   2021 الطبيعية 
الطبيعية  "الر�شاعة  ���ش��ع��ار  ال��ع��ام 
"جمعية  م�شوؤولية م�شرتكة"، تنظم 
اأ�شدقاء الر�شاعة الطبيعية" التابعة 
املجل�س  يف  ال�شحي  التثقيف  الإدارة 
بال�شارقة،  االأ���ش��رة  ل�����ش��وؤون  االأع��ل��ى 
اأغ�شط�س   7 و   1 الفرتة بني  خ��الل 
توعوية،  ف��ع��ال��ي��ات  ب��رن��ام��ج  ال���ق���ادم، 
من  ال�شحة  اأ���ش��دق��اء  م��ع  بالتعاون 
التوعية  ب���ه���دف  ال���ب���ح���ري���ن،  دول�����ة 
باأهمية وفوائد الر�شاعة الطبيعية، 

وحت�شني ال�شحة اجل�شدية والنف�شية 
لالأطفال واالأمهات.

وي���ت�������ش���م���ن ال����رن����ام����ج ع��������دداً من 
االفرتا�شية  التثقيفية  املحا�شرات 
نخبة  يقدمها  التوعوية،  وامل��ب��ادرات 
م�����ن امل���خ���ت�������ش���ني واال����ش���ت�������ش���اري���ني 
الر�شاعة  جم������ال  يف  ال�������ش���ح���ي���ني 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة اأب����رزه����ا حم���ا����ش���رة عن 
ي�شهد  ك��م��ا  وال���ر����ش���اق���ة،  االأم����وم����ة 
توعوية  م�شابقة  تنظيم  ال��رن��ام��ج 
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  ع��ر 
جانب  اإىل  ب���اجل���م���ع���ي���ة،  اخل���ا����ش���ة 
االأ�شبوع  ح���ول  تثقيفية  م��ن�����ش��ورات 
العاملي للر�شاعة الطبيعية واأهدافه، 

واأهمية الر�شاعة الطبيعية.
�شلطان  بنت  ب���دور  ال�شيخة  وق��ال��ت 
الفخرية  ال���رئ���ي�������ش���ة  ال���ق���ا����ش���م���ي، 
جل���م���ع���ي���ة اأ�������ش������دق������اء ال����ر�����ش����اع����ة 
االأ����ش���ب���وع  يف  "جندد  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة: 
االلتزام  الطبيعية  للر�شاعة  العاملي 
بروؤية را�شخة جتاه توفي بيئة اآمنة 
لالأطفال  متكاملة  �شحية  ورع��اي��ة 
ن�شاأتهم  ي��خ��دم  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ل�����ش��م��ان 
ويخدم تطلعات اإمارة ال�شارقة ودولة 
وننظر  امل��ت��ح��دة.  العربية  االإم�����ارات 
لنا  ر�شالة  مبثابة  املنا�شبة  ه��ذه  اإىل 
لت�شهيل  واأف����راد،  موؤ�ش�شات  جميعاً، 
ت�شاعد  التي  والت�شريعات  القوانني 

الر�شاعة  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  االأم�����ه�����ات 
لرفع  والعمل  الأطفالهن،  الطبيعية 
ال���وع���ي ب��ه��ذا ال�����ش��اأن ان��ط��الق��اً من 
املجتمع  �شحة  على  وانعكا�شه  اأث��ره 

و�شالمة اأبنائه".
القا�شمي:  ب���دور  ال�شيخة  واأ���ش��اف��ت 
الت�شجيع  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  "تتبنى 
انطالقاً  الطبيعية  ال��ر���ش��اع��ة  على 
اأر����ش���ى دعائمها  م��ن روؤي����ة م��رك��زي��ة 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ع�شو  القا�شمي،  حممد  بن  �شلطان 
املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة، جتاه 
راأ�س  بو�شفه  االإن�شان،  يف  اال�شتثمار 
ي�شمن حتقيق  ال���ذي  االأث��م��ن  امل���ال 

ونتطلع  احل�شاري.  االإم��ارة  م�شروع 
التي  ال���ع���م���ل  م�������ش���ية  ن���وا����ش���ل  اأن 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  قرينة  قادتها 
بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة، 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
لن�شمن  االأ�����ش����رة،  ل�����ش��وؤون  االأع���ل���ى 
حت�شني ال�شحة اجل�شدية والنف�شية 
ل����الأط����ف����ال واالأم������ه������ات ومن���ن���ح كل 
�شحي  مل�شتقبل  �شليمة  ب��داي��ة  طفل 

م�شرق".
�شعادة  املهند�شة  اأ���ش��ارت  جانبها  من 
رئي�س  ال��ن��وم��ان،  العزيز  عبد  خ��ول��ة 
جمعية اأ�شدقاء الر�شاعة الطبيعية، 
للر�شاعة  ال��ع��امل��ي  االأ���ش��ب��وع  اأن  اإىل 

الفعاليات  اأبرز  الطبيعية يعتر من 
ال�شنوية التي حتر�س اجلمعية على 
احلدث  هذا  وا�شتثمار  بها،  امل�شاركة 
تنظيم  خ��الل  م��ن  ت��وع��وي��ة  كمن�شة 

احلمالت والرامج التوعوية.
اأه��م��ي��ة تنظيم  واأو���ش��ح��ت ال��ن��وم��ان 
احل���م���الت ال��ت��وع��وي��ة واالإر����ش���ادي���ة 
اأهمية  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأك��ي��د  دائ�����م  ب�����ش��ك��ل 
ثقافة  وتعزيز  الطبيعية،  الر�شاعة 
االأم�����ه�����ات ب���ال���ف���وائ���د امل���ت���ع���ددة لها 
ت�شاعد  على   والتي تفرز هرمونات  
ال�����ش��ح��ة اجل�شدية  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  
وال��ن��ف�����ش��ي��ة ل����الأم ، واإن��ق��ا���س ال���وزن 
العظام  وه���ن  وتقليل  ال�����والدة،  ب��ع��د 

والثدي،  الرحم  ب�شرطان  واالإ�شابة 
وال���ت���ق���ل���ي���ل م����ن ح�������االت االك���ت���ئ���اب 
وال��ت��وت��ر وال��ق��ل��ق ال��ت��ي مت��ر بها االأم 
اإىل   ب��االإ���ش��اف��ة  احل��م��ل،  بعد مرحلة 
على  تنعك�س  التي  الكبية  ال��ف��وائ��د 
ال�شتة  االأ���ش��ه��ر  ال��ط��ف��ل وخ��ا���ش��ة يف 
تتج�شد  وال���ت���ي  ع���م���ره،  م���ن  االأوىل 
االإ�شابة  م��ن  والتقليل  احل��م��اي��ة  يف 
بالعديد من االأمرا�س، حيث يحتوي 
حيوية  م�����ش��ادات  ع��ل��ى  االأم  ح��ل��ي��ب 

من  التقليل  على  وي�شاعد  طبيعية، 
االأمرا�س املعدية مثل التهاب املعدة، 
واالإ�شهال، وااللتهاب الرئوي، ف�شاًل 
البعيد  امل������دى  ع���ل���ى  احل���م���اي���ة  ع����ن 
املرتبطة  االأم���را����س  م��ن  وال��ت��ق��ل��ي��ل 
بال�شمنة، وداء ال�شكري، ما يدل على 
يتم  التي  التوعوية  اأهمية احلمالت 
الدولة  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  تنفيذها 
خايل  �شحي  جمتمع  اإىل  للو�شول 

من االأمرا�س املزمنة. 

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

زار وف���د ن����ادي االإم�������ارات ب��رئ��ا���ش��ة ي��و���ش��ف ع��ب��د اهلل 
االأمريكية  اجلامعة  االإدارة  جمل�س  رئي�س  البطران 
براأ�س اخليمة حيث كان يف ا�شتقبال الوفد الروفي�شور 

ح�شن العلكيم رئي�س اجلامعة.
االإدارة �شعيد علي  اأع�شاء جمل�س  الزائر  الوفد  و�شم 
 ، ال�شحي  �شامل  ، ثاين  البلو�شي  يو�شف علي   ، م�شبح 
الزيارة  خالل  الطرفان  واتفق  علي  اآل  ح�شني  �شيخة 
على اإبرام اتفاقية تعاون و�شراكة لتوفي منح درا�شية 
ل��الع��ب��ي ال���ن���ادي امل��م��ي��زي��ن ع��ل��م��ي��اً وري��ا���ش��ي��اً وتبادل 
التدريب امليداين بني اجلهتني وكذلك تبادل ا�شتخدام 

املرافق الريا�شية والفعاليات واالأن�شطة املختلفة.
ت���ه���دف االت���ف���اق���ي���ة ل��ت��ع��زي��ز ج���ه���ود ن�����ادي االإم�������ارات 
اأن�شطة النادي، تنفيذاً  الرامية لرفع الكفاءة يف كافة 
النادي  ي�شبح  حتى  املر�شومة  واخلطط  للتوجيهات 

منوذجاً لالأندية الريا�شية الناجحة.
من جانبه، ثمن يو�شف البطران رئي�س جمل�س االإدارة 
ت�شنف �شمن  اجل��ام��ع��ة  اأن  م��و���ش��ح��اً  اخل��ط��وة،  ه���ذه 

االإقليمي  امل�شتوى  على  الرائدة  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
االبتكار  قيمة  لتعزيز  الو�شائل  اإح��دى  واأنها  والعاملي 
الريا�شي  العمل  معايي  اأعلى  لبلوغ  �شعياً  والتطوير 
واالإداري من اأجل تعزيز التعاون وامل�شاركة يف جمموعة 
من املبادرات، مبا يف ذلك التدريب امليداين، وامل�شاريع 
العلمية  والبحوث  االأكادميية،  واالن�شطة  والفعاليات 

وبرامج التوعية.
ال��درا���ش��ات العلمية  واأ���ش��اف: ه��ذه اجلامعة رائ���دة يف 
التطور  م��ن  ال��ن��ادي  من�شوبي  و�شت�شاعد  وامل��ت��ق��دم��ة 
املكت�شبة  خراتهم  وتوظيف  واأك��ادمي��ي��اً  مهنياً  املهني 
االأداء  ا�شتدامة  من  ميكن  مبا  بها  ال��ن��ادي  وم�شاعدة 

املتميز.
تطبيق  على  حر�شنا  �شياق  يف  ال�����ش��راك��ة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
امل�شوؤولية االجتماعية والتي لطاملا كان نادي االإمارات 
اإت�شاقاً  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ت��اأت��ي  حيث  تنفيذها،  يف  �شباقاً 
اإثراء  اإىل  التي تهدف  النادي  روؤي��ة وا�شرتاتيجية  مع 
املجاالت،  جميع  يف  املوؤ�ش�شات  م��ع  ال��ت��ع��اون  وتر�شيخ 
لتحقيق االأهداف الوطنية يف جميع اجلوانب الثقافية 

والتعليمية والريا�شية واالجتماعية.

م�شت�شفى راأ�س اخليمة يفوز بجائزة اأف�شل خدمة مبتكرة عن برناجمه لإعادة تاأهيل امل�شابني بكوفيد-19

يت�سمن حما�سر�ت وم�سابقات ومن�سور�ت تثقيفّية   

اأ�شدقاء الر�شاعة الطبيعية بال�شارقة تطلق برنامج فعاليات 
توعوية احتفاًل بالأ�شبوع العاملي للر�شاعة الطبيعية 

ن�شخة حمدثة من الدليل ال�شرت�شادي 
ل�شيا�شات واإجراءات املوارد الب�شرية

اتفاقية �شراكة وتعاون بني نادي الإمارات 
واجلامعة الأمريكية براأ�س اخليمة
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العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

�إع�����������ن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/طاولة 

رقم 32 لبيع اخل�شار والفواكه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1104706 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

�إع�����������ن
ال�ش�����ادة/الندو  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للت�شميم االأناقة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2839801 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

�إع�����������ن
ال�ش�����ادة/ما�س  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

النظمة املراقبة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3682714 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

�إع�����������ن
ال�ش�����ادة/مناخ  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الأبحاث ودرا�شات التغيي املناخي والبيئة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3797076 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

�إع�����������ن
ال�ش�����ادة/زون  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ميكر لتجارة املرطبات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2618744 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

�إع�����������ن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جولدن 

اوك�س �شبا
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2098414 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

�إع�����������ن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/تذوق وت�شوق للمواد 

CN الغذائية ذ.م.م  رخ�شة رقم:2976927 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة هزاع �شعبان طالب �شعبان املن�شوري %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف هويه �شامل عبيد �شامل املن�شوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غي م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

�إع�����������ن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون واحة اليحر 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال  رخ�شة رقم:1125455 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد ندمي حممد �شريف %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف خادم ح�شني حممد �شريف
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غي م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

�إع�����������ن
ال�ش�����ادة/اي بي  التنمية االقت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

�شي للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2452969 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

�إع�����������ن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شنع 

ال�شامخ للمنتجات البال�شتيكية
IN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1002281 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

�إع�����������ن
قطع  لتجارة  االمارات  ال�ش�����ادة/رويال  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

غيار اأجهزة التكيف و التريد - ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1170148 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ا�شرف االمني %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة را�شد �شامل را�شد خمي�س الظاهرى %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف را�شد �شامل را�شد خمي�س الظاهرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف كو�شبوتاكوزهيكال كوتى جيفارغي�س

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

�إع�����������ن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة الذئب اال�شود

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1034563 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 عبداهلل حمد �شعيد بن وقي�س الظاهرى من مالك اإىل وكيل خدمات
 تعديل ن�شب ال�شركاء / عبداهلل حمد �شعيد بن وقي�س الظاهرى من 100 % اإىل %0

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد داني�س �شلطان احمد %100
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل اإ�شم جتاري من/ م�شبغة الذئب اال�شود
ALDEAB ALASWAD LAUNDRY

اإىل/ م�شبغة دراي فري�س
DRYFRESH LAUNDRY 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غي م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

�إع�����������ن
ال�ش�����ادة/انامل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جي ات�س لالزياء
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2697000 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

�إع�����������ن
ال�ش�����ادة/املا�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الذهبية كويف �شوب
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2241978 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

�إع�����������ن
لت�شليح  ال�ش�����ادة/برفكت  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات   رخ�شة رقم:1174572 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة را�شد �شعيد علي را�شد العلوي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف حممد عمر احمد ب�شي العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غي م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

�إع�ن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

اال�شم التجاري:العربية لتجارة الديزل - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر اأبوظبي

CN 2750659 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/القمة - حما�شبون قانونيون ،  كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/7/13 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غي العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150012060 
- تاريخ التعديل:2021/7/31

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

�إع�����������ن
�شركة   - التدوير  واإعادة  النفايات  الدارة  ال�ش�����ادة/زون  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�شخ�س الواحد ذ م م  رخ�شة رقم:1717578 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شمي ح�شني املر %49

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد على �شامل �شعيد الرا�شدى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على �شامل �شعيد مبارك الرا�شدى

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

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ زون الدارة النفايات واإعادة التدوير - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

 ZONE WASTE MANAGEMENT AND RECYCLING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

 اإىل/ زون الدارة النفايات واإعادة التدوير ذ.م.م
ZONE WASTE MANAGEMENT AND RECYCLING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غي م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

�إع�����������ن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الهديل لل�شيلة والعباية

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:1121378 
تعديل اإ�شم جتاري من/ الهديل لل�شيلة والعباية

AL HADEEL FOR SHEILA AND ABAYA

اإىل / خياط الهديل للمالب�س الن�شائية
  AL HADEEL LADY TALIOR  

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة تف�شيل وخياطة املالب�س الن�شائية  1410907
 تعديل ن�شاط / حذف بيع املالب�س العربية - بالتجزئة  4771105

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غي  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

�إع�����������ن
البالط  العمال  �شيتي  ال�ش�����ادة/بينك  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والرخام رخ�شة رقم:2225589 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة بو�شبا ديفى جيفان رام موهان رام  %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة احمد ر�شاد حممد احمد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف بو�شبا ديفى جيفان رام موهان رام

تعديل وكيل خدمات / حذف احمد عاي�س �شالح ح�شني املن�شورى

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

�إلغاء �ع�ن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة   
CN باال�شم التجاري حركات الدارة  رقم:1069656 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  العقارات 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غي  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

اأط���ل���ق���ت م���وؤ����ش�������ش���ة دب�����ي خل���دم���ات 
االإ�شعاف املرحلة االأوىل من م�شروع 
 2022 ل����الأع����وام  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
توظيف  على   ترتكز  التي   -2027
ال����ب����ي����ان����ات ال�������ش���خ���م���ة واالأب�����ح�����اث 
�شناعة  يف  واالإب���ت���ك���ار  وال����درا�����ش����ات 

امل�شتقبل .

ج����اء ذل����ك خ����الل االإج���ت���م���اع ال���ذي 
املدير  ال���دراي  خليفة  �شعادة  تراأ�شه 
دب����ي خلدمات  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املوؤ�ش�شة  ق��ي��ادات  بح�شور  االإ���ش��ع��اف 
واملتخ�ش�شني  اخل���راء  م��ن  ونخبة 

من كلية"مينا" لالإدارة.
وا�شتعر�س االجتماع عددا من تقارير 
جمال  يف  العاملية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل 
اأدوات  و  االإ���ش��ع��اف  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 

تتما�شى  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  التخطيط 
العاملية  املتغيات  و�شرعة  حجم  مع 
والتقنيات  ال�����ش��خ��م��ة  ال���ت���ي���ارات  و 
اال�شطناعي  ال��ذك��اء  مثل  املتقدمة 
االأعمال  ومن�����اذج  ال��ت��ن��ب��وؤ  ق�����درات  و 
اإن  ال�����دراي  وق���ال خليفة   . امل��ب��ت��ك��رة 
امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة ه��ي م��رح��ل��ة اإدارة 
نهج  للموؤ�ش�شة  و�شيكون  التحديات 
للدورة  ا�شتعدادا  للتخطيط  متفرد 

االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة ي��رت��ك��ز على 
توظيف البيانات ال�شخمة واالأبحاث 
االإب��ت��ك��ار  يف �شناعة  ال��درا���ش��ات و  و 
واال�شتباقية  املرونة  وتبني  امل�شتقبل 
و االإدارة االأمثل لالأزمات والكوارث و 
االإ�شعاف  التحول اجلذري يف منوذج 
يف اإم�����ارة دب���ي ن��ح��و حت��ق��ي��ق  التميز 
والريادة يف القطاع ال�شحي لتحقيق 

. اأولويات حكومة دبي 2030 

من جانبها اأو�شحت الدكتورة عائ�شة 
االإ�شرتاتيجية  مكتب  مديرة  املطوع 
ا�شرتاتيجية  اأن  املوؤ�ش�شي  والتميز 
املوؤ�ش�شة اجلديدة قائمة على مواكبة 
روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
بني  التعاون  تعزيز  يف  اهلل"  "رعاه 
القطاع اخلا�س واالأكادميي والقطاع 

احلكومي و اخلروج مبحفظة نوعية 
م��ن امل�����ش��اري��ع وال���رام���ج وامل���ب���ادرات 

والتميز  ال��ت��ف��وق  م��رات��ب  ت��ب��ووؤ  نحو 
دب��ي يف  وال��ري��ادة حفاظا على مكانة 

التنمية  و  لالإبتكار  كرمز  ال�����ش��دارة 
امل�شتدامة.

•• عجمان- وام:

والتنظيم  االأرا����ش���ي  دائ����رة   اأعلنت 
ال��ع��ق��اري يف ع��ج��م��ان االإن��ت��ه��اء من 
الرقمية  ب��ال��ه��وي��ة  خ��دم��ات��ه��ا  رب���ط 
متعاملي  ب���اإم���ك���ان  اأ����ش���ب���ح  ح���ي���ث 
ال����دائ����رة اإجن�����از م��ع��ام��الت��ه��م عر 
بوابة اخلدمات الرقمية من خالل 
االإماراتية"  ال��رق��م��ي��ة  "الهوية 
ودون  الذكية  ال��ه��وات��ف  طريق  ع��ن 

احلاجة اإىل مراجعة الدائرة.
 وقال �شعادة املهند�س عمر بن عمي 
االأرا�شي  دائ��رة  ع��ام  مدير  املهيي 
ال���دائ���رة  اإن  ال���ع���ق���اري  وال��ت��ن��ظ��ي��م 
خ��ط��ت خ��ط��وة م��ه��م��ة ن��ح��و حتقيق 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ال�����ش��ام��ل وذلك 

االإ�شرتاتيجية  �شراكتها  خالل  من 
والفعالة مع دائرة عجمان الرقمية 
رب�����ط خدمات  ع����ن  اأث����م����رت  ال���ت���ي 
ما  "الهويةالرقمية"  ب���  ال���دائ���رة 

ي�شهم يف حت�شني جتربة املتعاملني 
وي����ت����ي����ح ل����ه����م اإم�����ك�����ان�����ي�����ة اإجن��������از 
م��ع��ام��الت��ه��م ب�����ش��ه��ول��ة واأم������ان مع 
ال�شرية  اأعلى درج��ات  احلفاظ على 

واخل�شو�شية.
اخلطوة  ه����ذه  اأن  امل���ه���يي   واأك������د 
االأداء  كفاءة  رفع  �شاأنها  من  املهمة 
ل��ل��دائ��رة وت��ع��زي��ز �شعادة  امل��وؤ���ش�����ش��ي 
م�شتوى  ع��ن  ور���ش��اه��م  املتعاملني 
التي  امل����ق����دم����ة  ج������ودةاخل������دم������ات 
تب�شيطها  ع��ل��ى  ال����دائ����رة  حت��ر���س 
اأ���ش��ال��ب��ي��ب حديثة  وت��ق��دمي��ه��ا وف���ق 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  ت��واك��ب  ومبتكرة 
وترتجم  احل��ك��وم��ة،  تن�شده  ال���ذي 
وروؤيتها  الر�شيدة  القيادة  تطلعات 

مل�شتقبل العمل احلكومي.

•• اأبوظبي-وام:

ل����وزارة  "اجلندي" ال��ت��اب��ع��ة  اأ����ش���درت جم��ل��ة 
اأغ�شط�س  ل�شهر   571 رق���م  ع��دده��ا  ال��دف��اع 
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  ت���ن���اول  وال�����ذي   2021
الق�شايا واملو�شوعات  واالإجنليزية، عددا من 
املتعلقة  واالأخ��ب��ار  الفعاليات  واأه���م  احليوية 

بوزارة الدفاع والقوات امل�شلحة االإماراتية.
وج���اءت »كلمة اجل��ن��دي« حت��ت ع��ن��وان »رجل 
اإن ح�شول   « االإن�����ش��ان��ي��ة« ح��ي��ث ق��ال��ت ف��ي��ه��ا: 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
االأعلى  القائد  اأبوظبي نائب  نهيان ويل عهد 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة، ع��ل��ى ه���ذا ال��و���ش��ام العاملي 
الرفيع لي�س مفاجئا، فقد اأحدث �شموه نه�شة 
كبية يف بالده، ور�شم �شورة كبية لالإمارات 
يف العامل، جعلته ي�شتحق و�شام رجل االإن�شانية 
اأمر يبعث على الفخر يف قلب  وفار�شها، وهو 

كل عربي«.
واأ�شافت املجلة يف افتتاحيتها، اأن هذا الو�شام 
» جاء ترجمة للتقدير الذي يحظى به �شموه 
اإىل اجلهود  ب��ال��ن��ظ��ر  ال���ع���امل،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

االإغاثية واالإن�شانية التي يقدمها للب�شرية«.
اأبرز  وير�شد العدد اجلديد ملجلة »اجلندي«، 
واالأمنية،  والع�شكرية  ال�شيا�شية  االأح����داث 
واأخ��ب��ار ج��دي��د ال�����ش��الح وال��ت��ط��ورات العلمية 
التقنيات  اإليها  و�شلت  ال��ت��ي  والتكنولوجية 
املجال  اال���ش��ط��ن��اع��ي يف  وال����ذك����اء  احل��دي��ث��ة 

الع�شكري.
�شهر  لعدد  الرئي�شي  ملفها  املجلة  وخ�ش�شت 
اأغ�شط�س 2021 للحديث عن »اإ�شرتاتيجية 
م�شاحات  اأف��ردت  ال�شاروخي«، حيث  االإغ��راق 
م��ه��م��ة م���ن ���ش��ف��ح��ات��ه��ا الإل���ق���اء ال�����ش��وء على 
تفر�شها  التي  والتحديات  النا�شئة  التطورات 

هذه االإ�شرتاتيجية.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شنوية  ا�شرتاتيجيتها  %70 من  اأمنية" اأكر من  "حتقيق  اأجنزت موؤ�ش�شة 
خالل الن�شف االأول من عام 2021.

نت حرم �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة اآل نهيان م�شت�شار �شاحب  وثمرّ
الرئي�س  اآل نهيان،  ال�شيخة �شيخة بنت �شيف بن حممد  الدولة،  ال�شمو رئي�س 
على  املتوا�شلة  املوؤ�ش�شة  عمل  فريق  جهود  اأمنية"  "حتقيق  ملوؤ�ش�شة  الفخري 
تنفيذ  يف  بتفانيهم  ُم�شيدة  كورونا،  جائحة  اأفرزتها  التي  الظروف  من  الرغم 
اجلهات  من  العديد  مع  اال�شرتاتيجية  ال�شراكات  وعقد  واالأن�شطة  املُ��ب��ادرات 
وجوه  على  االبت�شامة  ر�شم  يف  مبجملها  اأ�شهمت  والتي  واخلا�شة،  احلكومية 

االأطفال املر�شى وتعزيز ال�شعادة يف قلوبهم.
وكان �شهر يناير من هذا العام قد �شهد بداية جُمزية مع ا�شتقبال معايل ح�شة 
بنت عي�شى بوحميد، وزيرة تنمية املجتمع لوفد "حتقيق اأمنية"، وتاأكيدها على 
اأهمية الدور االإن�شاين واملجتمعي الذي توؤديه املوؤ�ش�شة يف تعميم ال�شعادة لدى 
املبادرة  روح  املجتمع، وحتفيز  نطاق  على  االإيجابية  وتر�شيخ  املر�شى،  االأطفال 

والتعاون والتكاتف واالإجناز حتت مظلة العمل االإن�شاين بال حدود.
كما خلق ماراثون "الرك�س لتحقيق االأمنيات" اأوىل فعاليات املوؤ�ش�شة للجميع 
ذكريات ال ُتن�شى بعد املُعاناة من فرتة االإغالق الطويل، بدعم من مدينة زايد 
الريا�شية، بنك اأبوظبي التجاري و�شركة جلف مالتي �شبورت ال�شريك الراعي 

للماراثون.
جائحة  ان  اأمنية"  "حتقيق  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  الزبيدي  ه��اين  وق��ال 
على  تقريباً  الن�شبة  ب��ذات  و  العامل  اقت�شادات  على  قا�شية  كانت  كوفيد19- 
ما  غالباً  ال�شعبة  االأوق��ات  هذه  مثل  ويف  للنا�س.  والعاطفية  النف�شية  ال�شحة 
اأن  يتمرّ ن�شيان املوؤ�ش�شات اخليية التي تعتمد على الدعم ملوا�شلة العمل، غي 
اخلي الذي يعمرّ اأر�س االإمارات ُي�شاعدنا على اال�شتمرار ون�شر ال�شعادة يف قلوب 

االأطفال املر�شى.
رات تفاهم  واأو�شح انه كان من اأهم اإجنازات املوؤ�ش�شة منذ بداية العام توقيع مذكرّ
مع وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع، ومع ميد كلينيك "ال�شرق االأو�شط" اإ�شافة 

اإىل رابطة رواد التوا�شل االجتماعي التابعة ل�شبكة روؤية االإمارات االإعالمية.
املوؤ�ش�شة  ال�شرتاتيجية  الداعمة  اجلهات  من  العديد  جهود  الزبيدي  ن  ثمرّ كما 

االإن�����ش��ان��ي��ة خ���الل ���ش��ه��ر رم�����ش��ان ال���ك���رمي، م��ث��ل ال��ت��ع��اون م��ع منتجع جميا 
اأمنيات  ال�شعديات، الذي �شاهم يف حتقيق اأمنيات طفلني اإ�شافة اإىل حتقيق 4 
اأمريكانا-  مع  بالتعاون  النجوم"  تتالقى  "عندما  حملة  خ��الل  من  لالأطفال 

هارديز، واأمنية طفلة بالتعاون مع �شركة "�شتيب تو مينا".
الذي  الالفت  النجاح  اإىل  اأمنية"  "حتقيق  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  ولفت 
و�شائل  على  االأمنيات"  "درهم  و  يوماً"،   30 يف  اأمنية   30" مبادرتي  قته  حقرّ
اأن  اإىل  ُم�شياً  امل��وؤث��ري��ن،  و  املوؤ�ش�شة  �شفراء  م��ن  بدعم  االجتماعي  التوا�شل 
الكرمي  ال��ق��راآن  حمطة  على  الذاكرين"  "�شباح  برنامج  يف  املوؤ�ش�شة  م�شاركة 
ن�شبة  زي��ادة  يف  اأ�شهم  الفجية،  تلفزيون  مع   "7 "7 على  االإذاعية، وبرنامج 
الدعم الأعمالها االإن�شانية النبيلة الهادفة اإىل حتقيق اأمنيات االأطفال املُ�شابني 

باأمرا�س ُم�شتع�شية.
اإىل  يهدف  ال��ذي  اأمنية" االإل��ك��رتوين،  "حتقيق  موؤ�ش�شة  موقع  تطوير  و�شهد 
حمالت  اإىل  اإ�شافة  البنكية،  بالبطاقات  ع  بالتررّ للراغبني  اآمنة  واجهة  اإيجاد 
ُمتميرّزاً  اإق��ب��ااًل  "دو"  و  "ات�شاالت"  موؤ�ش�شتي  مع  بالتعاون  االأ�شبوعية  ع  التررّ
خالل �شهر رم�شان، االأمر الذي �شاهم يف دعم اأعمال املوؤ�ش�شة وحتقيق اأمنيات 

املزيد من االأطفال املر�شى.
االأماكن  اأبوظبي الإ�شاءة  االإعالمي حلكومة  املكتب  بتوجيهات  الزبيدي  واأ�شاد 
ب�  املوؤ�ش�شة يف االحتفال  ملُ�شاركة  البي�شاء  باالإنارة  اأبوظبي  البارزة يف  ال�شياحية 
اأبريل من كل عام، كما �شارك يف هذه   29 ُي�شادف  العاملي" الذي  االأمنية  "يوم 
االحتفاالت اأي�شاً يا�س مول، بوابة ال�شرق مول ومارينا مول، ا�شتاد هزاع بن زايد 
بالعني وقلعة الفجية اإ�شافة اإىل جميع فنادق فيمونت يف كافة اأرجاء الدولة، 
ُم�شيداً ب�شركة االت�شاالت املُتكاملة /دو/ التي قامت باإطالق حملة ترع توعوية 
االحتفاالت  يف  اجلزيرة  نادي  �شارك  كما  املنا�شبة،  بهذه  الن�شية  الر�شائل  عر 

بتحقيق اأمنية اأحد اأطفال املوؤ�ش�شة.
 2021 الثاين من عام  الن�شف  اأمنية" خالل  "حتقيق  وعن م�شاريع موؤ�ش�شة 
اأو�شح الزبيدي ان جعبة املوؤ�ش�شة حتتوي على العديد من املُبادرات واحلمالت 
املُتميرّزة، ونتطلرّع بثقة واأمل اإىل مواكبة احتفاالت الدولة ب� "اليوبيل الذهبي" 
لالحتاد بعد دحر جائحة "كوفيد19-" وعودة احلياة الطبيعية اإىل جمراها، 
لنتمكرّن من موا�شلة تنفيذ ا�شرتاتيجيتنا االإن�شانية النبيلة واإدخال ال�شعادة اإىل 

قلوب املزيد واملزيد من االأطفال املر�شى مع عائالتهم.

الأول  الن�شف  خالل  اأمنية  حتقيق  خطة  اإجناز  % ن�شبة   70

•• ال�صارقة - وام:

التي  للطفل  العربي  للرملان  الثانية  اجلل�شة  �شهدت 
عقدت م�شاء اأم�س االأول افرتا�شيا مب�شاركة 62 طفل 
وطفلة من اأع�شاء الرملان مثلوا 17 دولة عربية انتخاب 
رئي�س الرملان لدورته الثانية .. و فازت به الطفلة رتاج 
العبا�شي من مملكة البحرين ب�52 باملائة من االأ�شوات 
االأول  النائب  مبن�شب  ف��از  فيما  �شوتا   31 مبجموع 

ال�شهباين  علي  ب��ن  ك��اظ��م  التون�شي  ال��رمل��ان  لرئي�س 
 35 مبجموع  االأ���ش��وات  ن�شبة  من  باملائة   58 وح�شد 
الكويتية  الثاين  الرئي�س  نائب  مبن�شب  وف��ازت  �شوتا 
غ��ال ع��ب��داهلل امل��ط��يي بعد االإع���ادة يف اجل��ول��ة الثانية 
امل�����ش��وت��ني مبجموع  ن�شبة  م��ن  ب��امل��ائ��ة   57 ب��اإح��رازه��ا 
الطفل  ان��ت��خ��اب جلنة ح��ق��وق  كما ج��رى  ���ش��وت��ا.   35
والتي ت�شكلت من 15 ع�شوا و انتخاب جلنة االأن�شطة 
والفعاليات . و قال �شعادة اأمين عثمان الباروت االأمني 

العام للرملان العربي للطفل يف افتتاحه للجل�شة قبيل 
اجراء االنتخابات " من دولة االإمارات العربية املتحدة 
ومن اإمارة ال�شارقة املقر الدائم للرملان العربي للطفل 
ونائبيه  للطفل  العربي  الرملان  رئي�س  انتخاب  �شيتم 
اإلكرتوين  انتخاب  برنامج  طريق  ع��ن  وال��ث��اين  االأول 
اإذ  واإننا  العربي للطفل  للرملان  مت ت�شميمه خ�شي�شاً 
نعتز بهذا االإجناز املتميز الذي متت فيه مراعاة جميع 

معايي النزاهة وال�شفافية.. 

UAE Pass شدور العدد 571 من اأرا�شي عجمان تربط خدماتها بالهوية الرقمية�
جملة اجلندي

�شرطة ال�شارقة تنجز 14 األف معاملة عرب 
من�شاتها الذكية خالل الن�شف الأول 

•• دبي-وام:

الن�شاط  لرنامج  اخلام�شة  الن�شخة  فعاليات  انطلقت 
الأ�شحاب  دبي  ن��ادي  ينظمه  ال��ذي  االفرتا�شي  ال�شيفي 
ال��ه��م��م حت��ت ���ش��ع��ار " اإىل ال��ق��م��م ي��ا اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م " 
املختلفة  الفئات  يف  الهمم  اأ�شحاب  من   200 مب�شاركة 

متطوعا.   25 م�����ش��ارك��ة  ج��ان��ب  اإىل  من�شات   7 ع��ر 
التوايل  على  الثاين  للعام  يقام  الذي  الرنامج  ويهدف 
اأوقات  �شغل  اإىل  متنوعة  فعالية   74 وي�شمل  افرتا�شيا 
اأ�شحاب الهمم يف العطلة ال�شيفية وامل�شاهمة املجتمعية 
يف ا�شتثمار هذه االأوقات مبا يعود عليهم باملنفعة الذهنية 

والبدنية على هذه الفئة الغالية على قلوب اجلميع.

اإ�شعاف دبي تطلق املرحلة الأوىل من 
م�شروع ا�شرتاتيجيتها 2022 -2027 

الربملان العربي للطفل ينتخب رئي�شه و نوابه 

انطالق الربنامج ال�شيفي الفرتا�شي 
اإىل القمم يا اأ�شحاب الهمم

•• ال�صارقة - وام:

املائة يف م�شتوى  95 يف  ن�شبة  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة  حققت 
اجلاري  العام  االأول من  الن�شف  املقدمة خالل  اخلدمات  ال�شعادة عن 
عن  املتعاملني  ���ش��ع��ادة  م��دى  لقيا�س  ال����راأي  ا�شتطالعات  وف��ق  وذل���ك 

اخلدمات املقدمة لهم .
االإلكرتونية  اخل��دم��ات  اإدارة  مدير  عف�شان  ب��ن  نا�شر  العقيد  واأع��ل��ن 
واالإت�شاالت ب�شرطة ال�شارقة اأن اإجمايل املعامالت املنجزة عر من�شات 
بلغت  اجل��اري  العام  من  االأول  الن�شف  خ��الل  الذكية  ال�شارقة  �شرطة 
االمنية  املجتمعية  اخلدمات  مابني  تنوعت  ذكية  معاملة   14،066

واخلدمات ال�شرطية واملرورية وخدمات رجال االأعمال .
واأ�شاف اأن اخلدمات التي تقدمها �شرطة ال�شارقة عر تطبيقها الذكي 
www.shjpolice. االل��ك��رتوين  وموقعها   "Shjpolice  "
ذكية متثل ن�شبة 71 يف املائة من  34 خدمة  البالغ عددها   gov.ae

ل  الرقمي للخدمات القابلة للتحول  . خطة التحورّ

اخلارجية تت�شلم ن�شخة من اأوراق 
اعتماد �شفري غانا

•• اأبوظبي-وام:

ت�شلرّم �شعادة عمر �شيف غبا�س، م�شاعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل لل�شوؤون الثقافية يف ديوان عام الوزارة 
ن�شخة من اأوراق اعتماد �شعادة احلاج اأحمد رم�شان �شفي جمهورية غانا لدى الدولة.

ومتنرّى م�شاعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل لل�شوؤون الثقافية ل�شفي جمهورية غانا التوفيق والنجاح يف 
اأداء مهام عمله مبا يعزز عالقات التعاون الوثيقة بني دولة االإمارات وبالده.

اأع��رب �شفي غانا اجلديد عن �شعادته بتمثيل ب��الده لدى دول��ة االإم��ارات ملا حتظى به من مكانة  من جانبه 
اإقليمية ودولية مرموقة.

 بف�شل ال�شيا�شة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 2 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13304

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 349154 بتاريخ:  15 / 4 / 2021
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ش��م :    �شييدان �شبي�شاليز  لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م.    
وعنوانه:  �س.ب. 65034 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املواد وغي واردة يف فئات  املطاط والغاتابر�شا وال�شمغ واالأ�شب�شتو�س وامليكا واملنتجات امل�شنوعة من هذه 
اأنابيب مرنة  وع��زل،  وح�شو  تغليف  مواد  الت�شنيع،  لال�شتعمال يف  بالبثق  م�شكلة  بال�شتيكية  مواد  اأخ��رى، 

غي معدنية.
.الواق�عة بالفئة   : رقم ) 17 (

ب�شكل مميز  ر�شم بطاقة  ب�شكل مميز بجانبها  و�شف العالمة: " GUARDIAN  "  بحروف التينية 
و اجلميع على خلفية ر�شم م�شتطيل مظلل باللون االأ�شود.

اال�ش��رتاطات:  
االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 2 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13304

 منوذج �ع�ن �لن�سر عن �لتعديل ) �سكل �لع�مة (
تعلن اإدارة  العالمات التجارية و امل�شنفات الفكرية عن تقدم  وكيل الت�شجيل /

 �شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية.
HOMEWAY بطلب لتعديل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرق�م :   181548   بتاريخ  6 / 11 / 2012 
و امل�شجلة بتاريخ :    14 / 1 / 2013
تيك اأوربيت للتجارة ) �س. ذ.م.م.(.

و عنوانه: املحي�شنة ، ديره – حمل ملك مدر�شة بالل بن
رباح اخليية �س.ب. 20652 هاتف 2587000 – 04 ، فاك�س 2856600 -04

  info@techorbit.net ،الريد االإليكرتوين
�سورة �لع�مة 

و ذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 11
و  امل��ي��اه  ت��وري��د  و  التهوية  و  التجفيف  و  التريد   و   الطهي  و  البخار  توليد  و  التدفئة  و  ل��الإن��ارة  اأج��ه��زة 

لالأغرا�س ال�شحية
بيانات التعديل 

تعديل �شكل العالمة كما هو مو�شح اإعاله . 
تاريخ التعديل   18 / 7 / 2021       

تاريخ التاأ�شي   28 / 7 / 2021 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 2 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13304

 منوذج �ع�ن �لن�سر عن �لتعديل ) �سكل �لع�مة (
تعلن اإدارة  العالمات التجارية و امل�شنفات الفكرية عن تقدم      وكيل الت�شجيل /

 �شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية.     
ROCKERS بطلب لتعديل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرق�م :   181549   بتاريخ  6 / 11 / 2012 
و امل�شجلة بتاريخ :    14 / 1 / 2013
تيك اأوربيت للتجارة ) �س. ذ.م.م.(.

و عنوانه: املحي�شنة ، ديره – حمل ملك مدر�شة بالل بن رباح اخليية �س.ب. 20652 هاتف 2587000 – 04 
  info@techorbit.net ،فاك�س 2856600 -04  الريد االإليكرتوين ،

�سورة �لع�مة 

و ذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 25 
املالب�س لب�س القدم و اأغطية الراأ�س.   

بيانات التعديل 
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�شح اإعاله . 

تاريخ التعديل   18 / 7 / 2021       
تاريخ التاأ�شي   28 / 7 / 2021 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 2 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13304

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 349119 بتاريخ:  15 / 4 / 2021
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ش��م :    �شييدان �شبي�شاليز  لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م.    
وعنوانه:  �س.ب. 65034 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املواد وغي واردة يف فئات  املطاط والغاتابر�شا وال�شمغ واالأ�شب�شتو�س وامليكا واملنتجات امل�شنوعة من هذه 
اأنابيب مرنة  وع��زل،  وح�شو  تغليف  مواد  الت�شنيع،  لال�شتعمال يف  بالبثق  م�شكلة  بال�شتيكية  مواد  اأخ��رى، 

غي معدنية.
.الواق�عة بالفئة   : رقم ) 17 (

"  بحروف التينية ب�شكل مميز بجانبها ر�شم  خم�شة خطوط منحنية    elements " و�شف العالمة: 
ب�شكل مميز و اجلميع على خلفية ر�شم م�شتطيل مظلل باللون االأ�شود. 

اال�ش��رتاطات:  
االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 2 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13304

العدد 13304 بتاريخ 2021/8/2 

�إع�����������ن
ال�ش�����ادة/نيفاد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للت�شميم وتن�شيق احلدائق
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3667762 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 2 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13304

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 2 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13304

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 2 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13304

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اأ���ش��ف��رت االأم��ط��ار ال��غ��زي��رة ال��ت��ي تنهمر منذ ح��زي��ران/ي��ون��ي��و على 
النيجر عن �شقوط 35 قتيال فيما ت�شرر منها اأكر من 26500 
منطقة  يف  ال��واق��ع  البلد  ه��ذا  يف  ال�شلطات  اأعلنت  م��ا  على  �شخ�س 

ال�شاحل والذي يتمتع عادة بطق�س جاف.
ق�شوا يف  �شخ�شا   20 اأن  امل���دين  ال��دف��اع  اأورده����ا  وج���اء يف ح�شيلة 
اآخ��رون. وت�شرر كذلك   24 انهيار منازلهم و15 غرقا فيما جرح 

26532 �شخ�شا.
واأك��ر املناطق ت�شررا هي م��رادي يف جنوب �شرق البالد مع ع�شرة 
اأي�شا  19 قتيال  ال�شحراوي حيث �شقط  ال�شمال  قتلى واغاديز يف 

والعا�شمة نيامي )ثمانية قتلى( وفق االأرقام الر�شمية.
اأ���ش��رار مادية ج�شيمة مع تدمي  اإىل  الغزيرة  االأم��ط��ار  ه��ذه  واأدت 
2500 منزل وك��وخ فيما ت�شررت ح��واىل خم�شني قاعة  اأك��ر من 
درا�شة وم�شاجد ومتاجر وخمازن حبوب. ونفق اأي�شا 708 روؤو�س 
ما�شية.ورغم ق�شر مدة مو�شم االأمطار الذي ميتد ثالثة اأ�شهر كحد 
اأق�شى، وتدين م�شتوى املت�شاقطات، اإال ان هذه الفرتة ال�شنوية غالبا 
ما تكون قاتلة منذ �شنوات عدة حتى يف مناطق ال�شمال ال�شحراوية. 
مبحا�شيل  ع��ادة  اجلفاف  فيه  يت�شبب  بلد  يف  مفارقة  ذل��ك  وي�شكل 
 73 مقتل  اإىل  الفي�شانات  اأدت   2020 ال��ع��ام  متدنية.يف  زراع��ي��ة 
�شخ�شا وت�شببت باأزمة ان�شانية مع احتياج 2،2 مليون �شخ�س اإىل 
م�شاعدة وفق االأمم املتحدة. ويف 2019 ق�شى 57 �شخ�شا خالل 

مو�شم االأمطار.

اإج��راءات االحتواء  اإن تايالند مددت االأح��د  قالت م�شادر حكومية 
نهاية  حتى  اخل��ط��ورة  مرتفعة  واالأق��ال��ي��م  العا�شمة  يف  ال�����ش��ارم��ة 
اأغ�شط�س اآب الإبطاء انت�شار كوفيد-19، يف الوقت الذي تواجه فيه 

البالد اأكر تف�س لها حتى االآن.
واأ�شافت امل�شادر لرويرتز اأن االإجراءات التي ت�شمل فر�س قيود على 
 29 التجول �شتمتد لت�شمل  الت�شوق وحظر  واإغ��الق مراكز  التنقل 

اإقليما بعد اأن كانت مق�شورة على 13.
التو�شيل  خلدمة  الت�شوق  مراكز  يف  املطاعم  بفتح  ال�شماح  و�شيتم 

فقط.

اأ�شخا�س بجروح يف حريق  املنازل واأ�شيب خم�شة  احرتقت ع�شرات 
ب��ات��را���س، وفقا  ق���رب م��دي��ن��ة  ���ش��م��ال غ���رب ج���زر بيلوبونيز  غ��اب��ات 
حل�شيلة موقتة للدفاع املدين اليوناين. واأ�شاف امل�شدر اأن اجلرحى 
اخلم�شة الذين عانوا من م�شاكل يف التنف�س نقلوا اىل م�شت�شفيات 
بعد  تاأهب  وايغيو يف حال  باترا�س  امل�شت�شفيات يف  املنطقة.وو�شعت 
ال�شواحل  خفر  وك��ذل��ك  حمتملني  جرحى  ال�شتقبال  ال�شبت  ظهر 

الإنقاذ ال�شباحني الذين قد يختنقون ب�شبب الدخان.
ال��ذي ن�شب  ب��ل��دات ب�شبب ه��ذا احل��ري��ق ال�شخم  ومت اخ��الء خم�س 

جراء درجات احلرارة املرتفعة.
متخ�ش�شة  طائرات  و8  �شاحنة  و50  اإطفائياً   145 تعبئة  ومت��ت 
زيريا،  منطقة  يف  احلريق  الح��ت��واء  ومروحيات  احل��رائ��ق  اخماد  يف 

بح�شب رجال االإطفاء.
لتحذير  املحمولة  الهواتف  على  بر�شائل  ال�شبت  ال�شلطات  وبعثت 

ال�شكان بوجوب اإخالء قرى زيريا وكاماري�س واأخايا�س والبيي.
وم�شاء ال�شبت مت اإجالء ال�شكان من منتجع لوغو�س بعد اأن امتدت 
وال�شياح  ال�شكان  املوانىء  �شرطة  ال�شاحل. ونقلت  اإىل  اللهب  األ�شنة 

اإىل ميناء ايغيو على بعد ب�شعة كيلومرتات من البلدة.
املنطقة  يف  ال�شريع  ال��ط��ري��ق  اأن  اليونانية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
والر  بيلوبونيز  يربط  ال��ذي  اأنتييو  ريو  ج�شر  وكذلك  املت�شررة 

الليوناين، اأغلق اأمام حركة املرور.

عوا�صم

نيامى

اأثينا

بانكوك

عمليات بغداد حتبط 3 
حماولت ل�شتهداف املطار

•• بغداد-وكاالت

اأعلن م�شوؤول ع�شكري عراقي اأن “قيادة عمليات بغداد اتخذت عدة اإجراءات 
ملنع ا�شتهداف املنطقة اخل�شراء والبعثات الدبلوما�شية ومطار العا�شمة، 

كا�شفاً عن اإحباط 3 حماوالت ال�شتهداف املطار.
االأنباء  ل��وك��ال��ة  �شليم،  اأح��م��د  ال��رك��ن  ال��ف��ري��ق  ب��غ��داد  ق��ائ��د عمليات  وق���ال 
العراقية )واع(، اإن “االجراءات ت�شمنت ال�شيطرة على الف�شاءات الفارغة 
عمليات  يف  ا�شتخدامها  من  القانون  عن  اخلارجة  اجلماعات  ملنع  بكمائن 
اال�شتهداف، اإ�شافة اإىل تفعيل اجلهد اال�شتخباري بالتعاون مع املواطنني، 

وتفتي�س ال�شيارات امل�شكوك فيها«.
وك�شف الفريق الركن اأحمد �شليم اأن “هذه االإجراءات اأثمرت عن اإحباط 
3 حماوالت ال�شتهداف مطار بغداد من مناطق قريبة من املطار”، م�شياً 
اإىل اأن “القوات االأمنية يف الفرقة الثانية من ال�شرطة االحتادية املرتبطة 
بقيادة عمليات بغداد ا�شتطاعت اأن ت�شتويل على 10 �شواريخ نوع “كراند” 
قبل اأكر من اأ�شبوعني، وقبلها ا�شتولت على 8 �شواريخ نوع “كاتيو�شا” 

كانت معدة ال�شتهداف املطار الدويل«.
�شهر  لقدوم  تتهياأ  بغداد  “قيادة عمليات  اأن  اإىل  الع�شكري  امل�شوؤول  ولفت 
حمرم لوجود منا�شبات عدة خالل هذا ال�شهر حتتاج اإىل تاأمني احلماية، 
التي ت�شهد  العا�شر من حمرم وزي��ارة االأربعينية  وخ�شو�شا تاأمني ذكرى 

بغداد خاللها حركة راجلة للزائرين تتجاوز املاليني«.
وب�شاأن االجراءات الوقائية مع ا�شتمرار تف�شي جائحة كورونا يف البالد، اأكد 
الفريق الركن اأحمد �شليم اأن “هناك تن�شيقا بني وزارة ال�شحة واأ�شحاب 
املواكب ورجال الدين، و�شيتم ا�شتثمار اللقاءات واملوؤمترات يف االأيام القليلة 

املقبلة لتوجيه اأ�شحاب املواكب وباإ�شناد وزارة ال�شحة«.

�شحف عربية: تون�س اأ�شقطت »احل�شن الأخري« لالإخوان

•• عوا�صم-وكاالت

اأن �شاللة دلتا �شديدة العدوى، من  يبدو 
فيو�س كورونا امل�شتجد، اأخذت تتف�شى يف 
اآ�شيا بعد ر�شد قفزات قيا�شية لالإ�شابات 
بها يف طوكيو وتايالند وماليزيا وفيتنام 

و�شيدين.
طوكيو،  اليابانية  العا�شمة  اأعلنت  فقد 

ال����ت����ي ت�����ش��ت�����ش��ي��ف االأل�����ع�����اب االأومل����ب����ي����ة، 
وت��اي��الن��د وم��ال��ي��زي��ا ع��ن ع���دد قيا�شي يف 
حاالت االإ�شابة بوباء كوفيد-19، ال�شبت، 
�شديدة  “دلتا”  ال�شاللة  م��ن  ومعظمها 

العدوى.
مدينة  يف  اأي�������ش���ا  احل������االت  وت�������ش���اع���دت 
�شيدين االأ�شرتالية، حيث فر�شت ال�شرطة 
طوقا اأمنيا على املنطقة التجارية بو�شط 

اإج��راءات العزل  املدينة، ملنع احتجاج على 
���ش��ت�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى نهاية  ال���ت���ي  ال�����ش��ارم��ة 

اأغ�شط�س اجلاري.
���ش��ي��دين حمطات  ال�����ش��رط��ة يف  واأغ���ل���ق���ت 
اإنزال  القطار ومنعت �شيارات االأج��رة من 
الركاب يف و�شط املدينة ون�شرت نحو األف 
من اأفرادها الإقامة نقاط تفتي�س وتفريق 

اأي جتمعات.

ويلز  ���ش��اوث  ن��ي��و  و�شجلت ح��ك��وم��ة والي���ة 
جديدة  اإ�����ش����اب����ات   210 االأ�����ش����رتال����ي����ة 
بال�شاللة دلتا يف �شيدين واملناطق املحيطة 

بها.
واأعلنت �شلطات طوكيو اأن عدد االإ�شابات 
ال�شاعات  خ��الل  بكوفيد-19،  اجل��دي��دة 
 4058 بلغ  املا�شية،  والع�شرين  االأرب����ع 

اإ�شابة،
االأوىل،  ل��ل��م��رة  ح��ال��ة   4000 م��ت��ج��اوزا   

وفقا لرويرتز.
وقال املنظمون لدورة االألعاب االأوملبية اإنهم 
بكوفيد-19  جديدة  اإ�شابة   21 ر�شدوا 
االإجمايل  العدد  لي�شل  باملناف�شات  تتعلق 

اإىل 241 حالة منذ اأول يوليو.
وتاأتي الزيادة القيا�شية اجلديدة بعد يوم 
الطوارئ  حالة  ال��ي��اب��ان متديد  ق��رار  م��ن 
وتو�شيع  اأغ�شط�س،  نهاية  حتى  طوكيو  يف 
ب��ال��ق��رب من  م��ق��اط��ع��ات   3 اإىل  ن��ط��اق��ه��ا 
نظرا  الغربية  اأو���ش��اك��ا  ومقاطعة  طوكيو 

للزيادة االأخية يف حاالت العدوى.
و�شجلت ماليزيا، اإحدى بوؤر انت�شار املر�س، 
17786 اإ�شابة بالفيو�س، ال�شبت، وهو 

رقم قيا�شي لالإ�شابات.
وجتمع اأكر من 100 يف و�شط كواالملبور 
تعامل  اأ�شلوب  من  ا�شتيائهم  عن  للتعبي 
احل��ك��وم��ة م��ع اجل��ائ��ح��ة وط��ال��ب��وا رئي�س 

الوزراء حمي الدين يا�شني باال�شتقالة.
و�شجلت تايالند زيادة قيا�شية يف االإ�شابات 
اإ�شابة مما رفع   18912 اجلديدة بلغت 
حالة،   597287 اإىل  االإج��م��ايل  ال��ع��دد 

178 وف��اة وه��و ع��دد قيا�شي  كما �شجلت 
يومي اأي�شا لي�شل املجمل اإىل 4857.

متثل  دل��ت��ا  ال�شاللة  اإن  احلكومة  وت��ق��ول 
اأك��ر من 60 % من احل��االت يف البالد 
العا�شمة  يف  احل�����االت  م���ن   % يف  و80 

بانكوك.
ل��دل��ت��ا يف  اأي�����ش��ا تف�شيا  ال�����ش��ني  وت��ك��اف��ح 
مدينة ناجنينغ ال�شرقية ويعزى ذلك اإىل 
عمال نظافة باملطار قاموا بتنظيف طائرة 

كانت قد و�شلت من رو�شيا.
تف�س  اأ����ش���واأ  ت��ك��اف��ح  ال��ت��ي  واأع��ل��ن��ت فيتنام 
�شرامة  اأ���ش��د  اإج����راءات  ع��ن  لكوفيد-19 
ق��ائ��ل��ة اإن���ه���ا ���ش��ت��ف��ر���س اع���ت���ب���ارا م���ن يوم 
التنقل  حرية  على  �شديدة  قيودا  االثنني 
اأنحاء  جميع  يف  ومقاطعة  مدينة   19 يف 
اأ�شبوعني  ملدة  البالد  اجلزء اجلنوبي من 

اآخرين.
وقالت املراكز االأميكية ملكافحة االأمرا�س 
ن�شرت  داخ��ل��ي��ة  وثيقة  يف  منها  وال��وق��اي��ة 
ُر�شدت  التي  دل��ت��ا،  ال�شاللة  اإن  اأي���ام  قبل 
الأول مرة يف الهند، معدية كمر�س جدري 
اأو  اأ�شد عدوى من نزالت الرد  املاء وهي 

االإنفلونزا.
اإ���ش��اب��ات كورونا  يف االأث���ن���اء، ارت��ف��ع ع���دد 
210 دول ومناطق  اأك��ر من  العاملية، يف 
م��ن��ذ اك��ت�����ش��اف اأوىل ح����االت االإ����ش���اب���ة يف 
اأكر  اإىل   ،2019 دي�����ش��م��ر  يف  ال�����ش��ني 
عدد  ارت��ف��ع  فيما  مليون   197.33 م��ن 
من  اأك��ر  اإىل  كوفيد-19  بوباء  الوفيات 

4.37 ماليني حالة وفاة.

متحورة دلتا تتف�شى يف اآ�شيا و�شط قفزات قيا�شية

•• عوا�صم-وكاالت

ال��ت��ي اتخذها  جن��ح��ت االإج������راءات 
يف  �شعيد  قي�س  التون�شي  الرئي�س 
وك�شف كم  “اأبواق االإخوان”  جلم 
اأع�شاء  عليه  ت�شرت  ال��ذي  الف�شاد 
حزب النه�شة االإخواين على مدار 
ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة، و���ش��ك��ل��ت تلك 
يف  مف�شلياً  ان��ع��ط��اف��اً  االإج������راءات 
مرحلة ما بعد الثورة لتعيد االأمور 
�شعبي  بدعم  وقوبلت  ن�شابها،  اإىل 

وترحيب دويل.
ووفقاً ل�شحف عربية �شادرة اأم�س 
االأول ال�شبت، �شتك�شف التحقيقات 
الرئي�س  ع���ل���ي���ه���ا  ي�������ش���رف  ال����ت����ي 
را�شد  ك��ان  كيف  بنف�شه  التون�شي 
جلر  يخططون  وح��زب��ه  الغنو�شي 
وال�شياع،  الفتنة  م�شار  اإىل  تون�س 
وخلق اأجواء من الفو�شى قد ت�شل 
تون�س  وجعل  االأهلية  احل��رب  اإىل 
قب�شة  يف  وره���ي���ن���ة  ف��ا���ش��ل��ة  دول�����ة 

القوى اخلارجية.

مطامع �لنه�سة
وقال الكاتب خالد بن حمد املالك 
اإن االإخوان حاولوا و�شف ما جرى 
الت�شنيف  �شمن  ي��ن��درج  تون�س  يف 
ع��ل��ى اأن����ه ان���ق���الب، وي��ح��اول��ون اأن 
ي���روج���وا ل��ه��ذا االت���ه���ام ل��ه��دف يف 
االأبواق  على  معتمدين  نفو�شهم، 
االإع����الم����ي����ة امل���وغ���ل���ة يف ال���دف���اع 
والرتويج  االإخ�������وان،  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ن 
راأيناهم  “قد  وت��اب��ع  الأج��ن��دات��ه��م. 
وليبيا،  م�����ش��ر  اإخ������وان  م���ع  ه���ك���ذا 
حيث  ت���ون�������س،  اإخ�������وان  م���ع  واالآن 
ال��ن��ه�����ش��ة، ولكن  مت��ث��ل��ه��م ح���رك���ة 
اأن  التون�شي،  ال�شعب  حظ  حل�شن 
ما �ُشمي انقالباً -وهو بنظره لي�س 
اأف�شده  ك��ذل��ك- ج���اء الإ���ش��الح م��ا 
احلياة  ولتنظيم  االإخ���وان،  تنظيم 
القانون،  ل�شيادة  وفقاً  ال�شيا�شية، 
نافذة  فئة  اأو  ح��زب  ل�شيادة  ولي�س 

من امل�شوؤولني«.
ب�شحيفة  مقاله  يف  ال��ك��ات��ب  ودع���ا 
القيادة  ال�����ش��ع��ودي��ة،  “اجلزيرة” 
ال�شعب،  م��ن  م��دع��وم��ة  التون�شية 
ومن قيادة اجلي�س، ومن القيادات 
االأم����ن����ي����ة، وك���ث���ي م����ن االأح�������زاب 
باأنف�شهم  ي��ق��رروا  اأن  والتنظيمات 
ال�شحيح  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي  االجت��������اه 
لل�شيا�شة التون�شية، خا�شة وتون�س 
لديها جتربة ثرية يف اأداء املوؤ�ش�شات 

وممار�شاتها الدميقراطية.

كما حذر املالك من مطامع حركة 
ن�شاطات  “لها  وق�����ال  ال��ن��ه�����ش��ة، 
وا���ش��ح��ة ت��ق��وم ب��ه��ا، وت��ن�����ش��ي��ق مع 
ق��وى خارجية م��ن االإخ����وان، وفق 
الرئي�س  و�شارع  ر�شده،  مت  تنظيم 
املبادرة  زم����ام  اأخ����ذ  اإىل  ال��ت��ون�����ش��ي 
وزمرته  الغنو�شي  ك��ان  ما  الإخ��م��اد 
ي��ب��ي��ت��ون��ه ل��ت��ون�����س، وه����و م���ا فاجاأ 
تركيا قبل غيها، حيث �شدر عنها 
اأول بيان ا�شتنكاري ملا حدث، ومن 

دون اأي حتفظ«.

�إخو�ن م�سر وتون�ض
“النهار”  ���ش��ح��ي��ف��ة  واع�����ت�����رت 
يف  ال�شيا�شي  الظرف  اأن  اللبنانية 
ت��ون�����س ك���ان خم��ت��ل��ف��اً ع��ن الظرف 
ال������ذي ع��ا���ش��ت��ه ال���ق���اه���رة ق���ب���ل 8 
ال��ت��ن��ظ��ي��م مل  اأن  ول���ك���ن  ����ش���ن���وات، 
ي��خ��ت��ل��ف.. ق��د ي��ك��ون م��ر مبراحل 
ت من مالحمه ولكن التنظيم  غيرّ
يد  على  تاأ�ش�س  منذ  التنظيم  ه��و 
وحتى  البنا  ح�شن  االأول  مر�شده 
ك��ت��اب��ة ه���ذه ال�����ش��ط��ور، رغ���م مرور 

قرابة قرن على الن�شاأة.
وقالت ال�شحيفة اإن حالة الت�شابه 
واإخ����وان تون�س  اإخ����وان م�شر  ب��ني 
دول����ة  اأي  يف  االإخ���������وان  ك����ل  وب�����ني 
اأوروب��ي��ة على وقع  حتى ول��و كانت 
ال�شيا�شي  ال�����ش��راع  اأو  ال��ت�����ش��اب��ك 
تون�س  خ����الل����ه  م����ن  مت����ر  ال�������ذي 
الزجاجة.  ع��ن��ق  م���ن  اخل�������ش���راء 
وتابعت “�شحيح اأن هناك تباينات، 
ول��ك��ًن ه��ن��اك خ��ط��اً ف��ك��ري��اً واح����داً 

ي��ج��م��ع امل��ن��ت��م��ني ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م، فكل 
واح���دة،  بطريقة  ي��ف��ك��رون  ه����وؤالء 
ول��ع��ل خم��رج��ات العقل االإخ���واين 
يف كل مكان ي�شل اأي�شاً اإىل نتيجة 
نفهم  اأن  ن�شتطيع  وه��ن��ا  واح�����دة، 

االإخوان واأن نتوقع �شلوكهم«.
االأح����داث  اأن  ال�شحيفة  وت��وق��ع��ت 
يف ت��ون�����س ل��ن ت��ت��وق��ف، ول���ن تعود 
اإىل ما كانت عليه،  النه�شة  حركة 
اأن  اأولهما  رئي�شيني،  ل�شببني  رمبا 
بعد  كلمته  ق��ال  التون�شي  ال�شعب 
8 �شنوات من قفز ه��وؤالء لل�شلطة 
ول��ن يعود اإىل ال��وراء ول��ن يتخلوا 
التاريخ  ي�شهد  ب��ل  مطالبهم،  ع��ن 
ي���زداد مع  امل��ط��ال��ب  اأن �شقف ه��ذه 
الوقت، طاملا ارتبط بفكرة الرف�س 
ال�شيا�شي والثورة، وال�شبب الثاين، 
يرتبط برد فعل “اإخوان” تون�س، 
وهو ما ندركه جيداً، ونوؤكد اأنه لن 
يختلف كثياً عن رد فعل “االإخوان 
امل�شلمني” يف م�شر، ولذلك نتوقع 
�شوف  ونتائجها  االأم���ور  م��اآالت  اأن 
ت��ت�����ش��اب��ه ك���ث���ياً، ق���د ت��ك��ون هناك 
وقد  النه�شة”،  ل�”حركة  م��ن��اورة 
تغيب املحا�شبة بع�س الوقت، ولكن 
حتماً �شوف حتدث من دون جدال.
ال�شعوب  اأن  ال�شحيفة  اأك���دت  كما 
االإ�شالم  تنظيمات  لفظت  العربية 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي، وم����ا ع����ادت ت��ري��د لها 
بل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي،  للم�شهد  ت��ع��ود  اأن 
ت��ط��ال��ب مب��ح��اك��م��ت��ه��م، الأن��ه��ا راأت 
ال���ع���ني،  راأي  ال���ت���ن���ظ���ي���م���ات  ه������ذه 
واأدركت اأهدافها وو�شلت بخرتها 

اإىل مراميها.

�حل�سن �الأخري
كما راأى الكاتب زهي احلارثي اأن 
و�شراعاً  اح��ت��دام��اً  �شهدت  تون�س 
ال�شيا�شي  امل�شهد  يف  وا���ش��ت��ق��ط��اب��اً 
كان  وب��ال��ت��ايل  املا�شية،  ال��ف��رتة  يف 
اللحظة  ه����ذه  ت�����ش��ل  اأن  ط��ب��ي��ع��ي��اً 
اليوم  ت��ع��ي�����ش��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
تون�س اخل�شراء ال تون�س االإخوان، 
يوليو   25 ي����وم  م��ن��ذ  وحت����دي����داً 

)متوز( الذي �شيوؤ�ش�س ملا بعده.
ب�شحيفة  مقاله  يف  احلارثي  وقال 
تون�س  اإن  االأو�شط”  “ال�شرق 
تاأخرت  واإن  تدخل مرحلة جديدة 
كثياً حتت عنوان حماربة الف�شاد 
بكل  اغتيلوا  مل��ن  العدالة  وحتقيق 
ج ك���ل هذا  خ�����ش��ا���ش��ة ودن�������اءة، وت�����ورّ
جلماعة  االأخ��ي  احل�شن  باإ�شقاط 
العربي،  ال���ع���امل  يف  “االإخوان” 
وه���و ب��ط��ب��ي��ع��ة احل����ال اأم����ر مزعج 
معينة  ودول  وج��م��اع��ات  الأط����راف 
ومك�شباً  ذراع�����اً  االإخ������وان  يف  راأت 
ومغنماً يحقق لها النفوذ والتدخل 
العقد  يف  دعمتها  وقد  وال�شيطرة، 
ب��ال��و���ش��ائ��ل ك��اف��ة لتحقيق  االأخ����ي 

ذلك الهدف.
ال�شيل  بلغ  “لقد  الكاتب  واأ���ش��اف 
من  وك���������ان  ت����ون���������س،  يف  ال������زب������ى 
الرئي�س  ي��ت��ح��رك  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
التخاذ ما يراه منا�شباً عر الذراع 
احلق  ل��ه  تعطي  ال��ت��ي  الد�شتورية 
امل���م���ار����ش���ة، وب���ع���ي���داً عن  ت���ل���ك  يف 

ي�شح  ال  فاإنه  واملبالغات،  املزايدات 
املهزلة  بعد  �شيما  ال  ال�شحيح،  اإال 
التون�شي  الرملان  يف  �شاهدنا  التي 
واأ�شلوب البلطجة من قبل منتمني 

اإىل “النه�شة«.
واأ�شار احلارثي اإىل اأن اليوم ي�شهد 
لنهاية حقبة  ف�شاًل تاريخياً الفتاً 
تيار االإ�شالم ال�شيا�شي. �شحيح اأن 
فر�شت  ال�شيا�شي  االإ�شالم  حركات 
ال�شيا�شي  امل�����ش��ه��د  ع��ل��ى  ن��ف�����ش��ه��ا 
�شمي  ما  بعد  ما  �شيما  ال  العربي، 
دفعت  التي  العربي  الربيع  ث��ورات 
ب��ه��ا ل��ل��ظ��ه��ور ع��ل��ى ال�����ش��اح��ة بقوة، 
االنتخابات  يف  جن��اح��ه��ا  واأ����ش���ع���ل 
اإذا ك��ان��ت الدولة  اجل���دل ح��ول م��ا 
مدنية اأم دينية. غي اأن االإ�شكالية 
التناق�س  يف  ت��ك��م��ن  ت�������ش���وري  يف 
ال�شيا�شي  فامل�شروع  واالن��ت��ه��ازي��ة، 
ال�شيا�شي  الفعل  ومم��ار���ش��ة  ���ش��يء، 
���ش��يء اآخ���ر. وه��و م��ا ي��دع��م مقولة 
تعاين  االإ���ش��الم��ي��ة  احل���رك���ات  اإن 
واخلرة  الفكري  املنتج  �شاآلة  من 

ال�شيا�شية.

�لثقافة �لغنو�سية
وم���ن ج��ان��ب��ه ت�����ش��اءل ال��ك��ات��ب علي 
عن  ال��ع��رب  �شحيفة  يف  ال�����ش��راف 
ماكينة  يجعل  ال��ذي  الف�شل  حجم 
اإع��الم��ي��ة بحجم ق��ن��اة اجل��زي��رة ال 
من  الغنو�شي  را���ش��د  الإن��ق��اذ  تكفي 
اأي�شاً  وت�شاءل  نف�شه؟  مع  ورطته 
���ش��ي.اأن. م��ن  النجدة  نطلب  “هل 

اأن؟ اأم هل تنفع رويرتز التي تترع 

ب��ت��ق��دمي ق����راءة ل���الإج���راءات التي 
اتخذها الرئي�س قي�س �شعيد متالئ 
الغنو�شي  يت�شوره  ال��ذي  الت�شور 

عن �شالحياته الد�شتورية؟.
وو�شف ال�شرف “را�شد الغنو�شي” 
باأنه م�شروع اأ�شويل، ظل ال يوؤمن 
مرجعياته  يف  ب���ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
للرملان.  راأ����ش���اً  ���ش��ار  ال��ر���ش��م��ي��ة، 
نكتة، ولكنها  وك��اأن��ه  االأم���ر  وي��ب��دو 
مل تعد كذلك عندما نه�س واحد 
م���ن اأن�������ش���ار ت��ل��ك امل��رج��ع��ي��ة، بكل 
هدوء، ليم�شي ب�شع خطوات تبدو 
طبيعية، لكي يوجه لكمات اإىل وجه 
ل جل�شة  زعيمة كتلة برملانية، ويحورّ
اإىل  اأن��ف رئي�شه  الرملان من حتت 

حلبة مالكمة.
اإال  ي��ك��ن  مل  ال��ف�����ش��ل  “هذا  وق�����ال 
ال���وج���ه ال��ف�����ش��ائ��ح��ي ل��ل��ك��ث��ي من 
اأع���م���ال امل��الك��م��ة ال��ت��ي خ�����ش��ع لها 
اإدارة  حت����ت  ال���ت���ون�������ش���ي،  ال�����ش��ع��ب 
الغنو�شي. وهي ذاتها االأعمال التي 
دفعت الرئي�س �شعيد اإىل اأن يتوىل 
يفتح  لكي  ال��ع��ام��ة  النيابة  رئ��ا���ش��ة 
االأمنية  واجل��رائ��م  الف�شاد  ملفات 
النيابة  اأ�شابي  يف  دفنها  مت  التي 

العامة واأ�شابي الرملان«.
امل�شتنقع  ه����و  “الف�شل  وت����اب����ع 
والقدر  الق�شاء  لثقافة  الطبيعي 
تدفع  ه��ي  ناحية،  م��ن  الغنو�شية. 
اإىل اإفقار النا�س، ومن ناحية اأخرى 
اإن  يقول  اآخ���ر،  تف�شيا  لهم  تقدم 
ال�شابعة  ال�شماء  م�شيئة  من  ذل��ك 
يف  يرتعون  الذين  فعل  من  ولي�س 
العامل ال�شفلي حتت اأر�س الرملان 
ال  الف�شل  اأن  موؤكدا  واحلكومة”، 
اإن��ه ف�شل  واح���داً،  اإال و�شفاً  يحمل 
“اجلزيرة”  ق���درة  اأك���ر م��ن  وه���و 
على اأن جتعله جناحا باهرا لرجل 
�شيء  الغنو�شي،  مثل  “عبقري” 
اإع��الم تركيا  كهذا كثي حتى على 

الُع�شملرّية.

•• اجلزائر-وكاالت

اجلزائري  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د 
“ملفات  اأن  ل��ع��م��ام��رة  رم��ط��ان 
العربيني  وامل���������ش����رق  امل�����غ�����رب 
وم���ل���ف���ات ال�����ق�����ارة االإف���ري���ق���ي���ة 
مع  والت�شاور  التن�شيق  تتطلب 

م�شر«.
“الوطن”  ���ش��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����ش��ب 
ق��ال وزي���ر اخلارجية  امل�����ش��ري��ة، 
امل���������ش����ري �����ش����ام����ح �����ش����ك����ري يف 

م���وؤمت���ر ���ش��ح��ايف م�����ش��رتك مع 
القاهرة،  يف  اجل��زائ��ري،  نظيه 
�شواء  ال��ف��ر���س  ك��ل  “يغتنم  اإن���ه 
الدولية  ال���ن���دوات  ه��ام�����س  ع��ل��ى 
�شنة  لتكري�س  االج��ت��م��اع��ات  اأو 

الت�شاور والتن�شيق مع م�شر«.
هناك  “كانت  اأن�������ه  واأ�������ش������اف 
توجيهات من الرئي�س اجلزائري 
ع��ب��د امل��ج��ي��د ت���ب���ون ب�����اأن تكون 
وزي���ر  ب�����ش��ف��ت��ه  االأوىل  م��ه��م��ت��ه 
ي����زور ع����ددا من  اأن  اخل��ارج��ي��ة 

البلدان ال�شقيقة وال�شديقة«.
تلك  م������ن  “م�شر  وت�������اب�������ع: 
امل�شائل  اأن  اعتبار  على  ال���دول، 
ف��ي��م��ا يتعلق  ����ش���واء  امل���ط���روح���ة، 
وال�شراكة  الثنائية  بالعالقات 
اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة، وع��������ددا من 
امل���غ���رب  امل����ل����ف����ات االأخ����������رى يف 
العربي وامل�شرق العربي والقارة 
االإفريقية كلها، تتطلب التن�شيق 

والت�شاور مع م�شر ال�شقيقة«.
تبون  م��ن  اأن��ق��ل  “اأنا  واأ����ش���اف: 

وت�شديد  واإخ������اء،  م����ودة  ر���ش��ال��ة 
النوعية بعالقات  بهذه  االلتزام 
ال���ب���ل���دي���ن، ال���ت���ي دائ����م����ا واأب������دا 
ي��رب��ط��ه��ا اجل���زائ���ري���ون م���ن كل 
التحرير،  مب��ل��ح��م��ة  االأج����ي����ال 
ال�شقيقة  م�����ش��ر  وق��ف��ت  ع��ن��دم��ا 
ووقف ال�شعب امل�شري اإىل جانب 
الثورة اجلزائرية، وقدمت م�شر 
اأجل ن�شرة اجلزائر  الكثي من 
اأجل  م���ن  امل�������ش���روع  ك��ف��اح��ه��ا  يف 
ا�شرتجاع حريتها وا�شتقاللها«.

•• دم�صق-وكاالت

دعا املبعوث اخلا�س لالأمم املتحدة اإىل �شوريا جي بيدر�شون كافة االأطراف 
يف �شوريا اإىل “التم�شك مببداأ حماية املدنيني والقانون االإن�شاين الدويل”، 
بالغ”  “بقلق  يتابع  اأن��ه  اإىل  بيان  يف  “التهدئة«.واأ�شار  على  اجلميع  وح��ث 
التطورات يف جنوب غرب �شوريا.وكانت االأمم املتحدة قد تلقت تقارير تفيد 
درعا  يف  العدائية  االأع��م��ال  ب�شبب  ن��زوح  وح��االت  مدنيني  �شحايا  ب�شقوط 
اأخبار االأمم املتحدة عن  البلد، موؤكدة خطر الت�شعيد املتزايد.ونقل موقع 
اإنه على ات�شال ن�شط مع االأط��راف املعنية “ل�شمان وقف  بيدر�شون القول 
العنف«.و�شدد بيدر�شون اأي�شاً على وجوب اأن يتم�شك اجلميع “مببداأ حماية 

املدنيني والقانون االإن�شاين الدويل«.

املبعوث الأممي ل�شوريا يحث كافة الأطراف على التهدئةاجلزائر: ملفات املنطقة والقارة الإفريقية تتطلب التن�شيق مع م�شر
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عربي ودويل
يف ر�سالة مفتوحة وجهتها �إليه

عبري مو�شي تعر�س خارطة طريق على قي�س �شعيد
••الفجر –تون�س

   مّر �أم�ض �الأحد, �الأ�سبوع �الأول للحركة �لتي قام بها �لرئي�ض �لتون�سي قي�ض 
�سعّيد باتخاذه جملة من “�لتد�بري �ال�ستثنائية” ��ستناد� للف�سل 80 من �لد�ستور, 
ت�سّمنت �إقالة رئي�ض �حلكومة ه�سام �مل�سي�سي مع �ثنني من وزر�ئه وجتميد عمل 

جمل�ض نو�ب �ل�سعب ملدة �سهر ورفع �حل�سانة على نو�به.
   وتلت ذلك �سل�سلة من �خلطو�ت �لقانونية و�الإجر�ئية متثل بع�سها يف �إعفاء 
مباأمورية,  ومكلفني  م�ست�سارين  بني  �حلكومة  يف  �لعاملني  من  كبرية  جمموعة 
وتعيني م�سوؤول لوز�رة �لد�خلية, ثم �إعفاء كاتب �لدولة للخارجية, �ىل جانب 
ولقاء�ت  رئا�سي  وح��ر�ك  �مل��ح��دودة,  �لق�سائية  و�لتتبعات  �مللفات  بع�ض  فتح 

مكثفة مع م�سوؤولني يف �ملجتمع �ملدين وكذلك �سيوف �أجانب من �لدول �ل�سقيقة 
و�ل�سديقة. 

   ولئن �ختلفت �الآر�ء وردود �لفعل حول �خلطوة �لرئا�سية يف �لد�خل و�خلارج, 
�الإ�سر�ع بو�سع خارطة طريق حتدد  ي�سبه �الإجماع على �سرورة  ما  فاإن هناك 

�الأهد�ف ووجهة �لبو�سلة و�آليات بلوغ �الأهد�ف.

�لد�ستوري �حلر يبادر
وجهت  ال���������ش����ي����اق،  ه������ذا  ويف     
رئ���ي�������ش���ة احل��������زب ال����د�����ش����ت����وري 
ر�شالة  م����و�����ش����ي،  ع���ب���ي  احل������ر 
قي�س  ال���رئ���ي�������س  اإىل  م��ف��ت��وح��ة 
طريق  خ���ارط���ة  ‘بعنوان  ���ش��ع��ي��د 
وجتفيف  القومي  االأم��ن  حلفظ 
م��ن��اب��ع االأخ���ط���ب���وط االإخ������واين 
ال�شتعمال  حماولة  كل  واإح��ب��اط 
انتظار  يف  الفو�شى  وب��ث  العنف 
احلكومة  رئ���ا����ش���ة  ع����ن  اإع�������الن 
االقت�شادية  ال��ط��ري��ق  وخ���ارط���ة 

واالجتماعية وال�شيا�شية<.
جملة  باتخاذ  مو�شي  وطالبت    
حلماية  العاجلة  االإج���راءات  من 
ان���ت���ظ���ار  ال����ق����وم����ي يف  االأم�����������ن 
ت��رك��ي��ب��ة احلكومة  االإع�����الن ع��ن 
االقت�شادية  ال��ط��ري��ق  وخ���ارط���ة 
ما  يف  وال�شيا�شية  واالجتماعية 

يلي تفا�شيلها:
-التاأكيد على �شرورة احرتام   1
ال�����ق�����ان�����ون وع���������دم االن������ح������راف 
االأ�ش���ا�شية  ب����االإج�����������������������������راءات 
وتوجيه  ال����ع����ادل����ة  ل��ل��م��ح��اك��م��ة 
ر�شالة طم���اأنة قوية للراأي العام 
يتم  ول���ن  م�شتقل  ال��ق�����ش��اء  ب����اأن 
اأي جهة  توظيفه جمددا ل�شالح 
التي  ك���ان���ت وت����ف����ادي االأخ����ط����اء 
الإف�شال  ات�شاليا  توظيفها  ميكن 
م�����ش��ار م��ك��اف��ح��ة ال��ف�����ش��اد وقطع 

دابر االإرهاب<.
الفوري ملقرات  بالغلق  -االإذن   2
العاملي  “االحتاد  ي�شمى  م��ا  ف��رع 
ل�شاحبه  امل�شلمني”  ل��ع��ل��م��اء 
م  ي��و���ش��ف ال��ق��ر���ش��اوي ال���ذي حررّ
تون�س  لتخلي�س  ال��رام��ي  امل�����ش��ار 
���ر م���ن ي�شعى  م���ن االإخ������وان وك���فرّ
وال�شروع  ن�شاطه  وتعليق  لذلك 
ن��ه��ائ��ي��ا وغلق  اإج������راءات ح��ل��ه  يف 
امل�شبوهة  اجل���م���ع���ي���ات  م����ق����رات 
امل���ت���ورط���ة يف ت��ب��ي��ي�����س االأم������وال 
ومت��وي��ل االإره����اب وه��ي معلومة 
للجمعيات  العامة  االإدارة  ل��دى 
ن�شاط  ووق��ف  احلكومة  برئا�شة 
تعلن  التي  ال�شيا�شية  التنظيمات 
وتهدمي  اخلالفة  لدولة  والءه��ا 

اجلمهورية.
متويل  م��ن��اب��ع  >جتفيف   -  3
االأخ�������ط�������ب�������وط االإخ�����������������واين يف 
اإح��ال��ة ملفات  خ��الل  م��ن  تون�س 
ال����ت����ن����ظ����ي����م����ات اجل���م���ع���ي���ات���ي���ة 
اللجنة  اإىل  املذكورة  وال�شيا�شية 
ال���وط���ن���ي���ة مل���ك���اف���ح���ة االإره���������اب 
ت�شنيف  يف  �شالحياتها  لتفعيل 
ذات  كتنظيمات  التنظيمات  ه��ذه 
االإره������ابية  باجل��رائم  ع����القة 
واالإذن  االأم��������������وال  وت��ب��ي��ي��������������������س 
جتميد اأر�شدتها املالية والتدقيق 
يف م�������ش���ادر مت���وي���ل���ه���ا واإح����ال����ة 
وحما�شبة  الق�شاء  اإىل  ملفاتها 

والرئ����ي�س  االأم��ري��ك��ي  ال��ق��وم��ي 
ق����ي���������س �����ش����ع����ي����د، ق��������ال ال���ب���ي���ت 
م�شت�ش������ار  اإن  بيان  يف  االأبي������س 
االأم������ريكي  ال���ق���وم���ي  االأم�������ن 
ال����رئي�س  حث  �شوليف������ان  جيك 
و�شع  ع���ل���ى  ق���ي�������س،  ال���ت���ون�������ش���ي 
للم�شار  ال�شريعة  ل��ل��ع��ودة  خطة 

الدميقراطي.
   واأف�������اد ال��ب��ي��ت االأب���ي�������س ب���اأن 
بني  دار  ����ش���اع���ة  م����دت����ه  ن���ق���ا����ش���ا 
م�شت�شار االأمن القومي �شوليفان 

والرئي�س التون�شي قي�س �شعيد.
دعم  االأمريكي  امل�شوؤول  ونقل     
ال��ق��وي لل�شعب  ب��اي��دن  ال��رئ��ي�����س 
ال����ت����ون���������ش����ي ول���ل���دمي���ق���راط���ي���ة 
احلقوق  على  القائمة  التون�شية 
القوية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 

وااللتزام ب�شيادة القانون.
الدعوة  “وركزت  ق��ائ��ال:  وت��اب��ع 
للقادة  امل����ا�����ش����ة  احل����اج����ة  ع���ل���ى 
اخلطوط  ل���ر����ش���م  ال��ت��ون�����ش��ي��ني 
العري�شة لعودة �شريعة اإىل امل�شار 

الدميقراطي يف تون�س«.
القومي  االأم��ن  م�شت�شار  و�شدد    
ت�شكيل  �شيتطلب  ه���ذا  اأن  ع��ل��ى 
بقيادة  ب�شرعة  ج��دي��دة  ح��ك��وم��ة 
حتقيق  ع��ل��ى  ق���ادر  وزراء  رئ��ي�����س 
التون�شي  االقت�شاد  اال�شتقرار يف 
كوفيد-19،  جائحة  وم��واج��ه��ة 
ع����ودة  ���ش��م�����������������ان  ع���ن  ف�����ش�����������������ال 
ال���وق���ت  امل���ن���ت���خ���ب يف  ال�����رمل�����ان 

املنا�شب.
  واأكد البيت االأبي�س يف البيان: 
تون�س  ق����ادة  ي�شتجيب  “بينما 
عنها  اأع��������رب  ال���ت���ي  ل��ل��م��ط��ال��ب 
وا�شع  ن���ط���اق  ع��ل��ى  ال��ت��ون�����ش��ي��ون 
املعي�شة  م�������ش���ت���وي���ات  ب��ت��ح�����ش��ني 
الواليات  تقف  ال�شادق،  واحلكم 
ال�شعب  واأ������ش�����دق�����اء  امل����ت����ح����دة 
ا�شتعداد  االآخ��رون على  التون�شي 
تون�س  مل�شاعدة  اجلهود  مل�شاعفة 
اآمن  على التحرك نحو م�شتقبل 

ومزدهر ودميقراطي«.

قر�ر�ت و�سيكة
   هذا واأفاد الرئي�س قي�س �شعي���د 
بنظي����ره  ه�����اتفي  ات�ش����ال  يف 
اجل��زائ��������������ري ع��ب��د امل��ج��ي��د تبون 
ب���اأن هناك  ال�����ش��ب��ت   اأم�����س االأول 
اتخاذها  ���ش��ي��ت��م  ه���ام���ة  ق������رارات 
قريبا، وفق بيان ن�شرته الرئا�شة 
على  �شفحتها  ع��ر  اجل��زائ��ري��ة 

في�شبوك.
�شع����يرّد  اأن  ال���ب���ي���ان  واأردف      
ت����ون�س  ب��������������اأن  ت��ب��ون  “طم����اأن 
ال�شحيح  ال���ط���ري���ق  يف  ت�����ش��������������ي 
لتكري�س الدميقراطية والتعددية 
و�شتكون هناك قرارات هامة عن 
اأو  ي��و���ش��ح��ه��ا  اأن  دون  قريب”، 

يحدد توقيتها.

الفة يو�شف... مثقفون يدعمون �شعيد

�شامح �شكري م�شر تثق يف حكمة �شعيد

اللومي -ميني ال�شورة- يقرتح حال لالزمة م�شت�شار االأمن القومي االأمريكي جيك �شوليفان على اخلط

قرارات جديدة قريباعبي مو�شي ور�شالة مفتوحة ل�شعيد

م��وؤ���ش�����ش��ي��ه��ا وك����ل م���ن ����ش���ارك يف 
جرائمها<.

م���ق���ت�������ش���ي���ات  -<تفعيل   4
ق��ان��ون م��ك��اف��ح��ة االإره�����اب الذي 
ذات  التنظيمات  متجيد  م  ي��ج��ررّ
االإرهابية  ب���اجل���رائ���م  ال��ع��الق��ة 
ومي���ن���ع ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا واالن���خ���راط 
الرتاخي�س  م��ن  ومتكينها  فيها 
ومتويلها والت�شرت على جرائمها 
موؤ�ش�شي  حما�شبة  يف  وال�����ش��روع 
تون�س  التنظيمات يف  ه��ذه  ف��روع 
ط����ب����ق ال���ت�������ش���ري���ع اجل����������اري به 

العمل<.

مقرتح حلل �الزمة
   من جانبه تقدم النائب عيا�س 
ال��ل��وم��ي، مب�����ش��ودة م���ب���ادرة حلل 
االأزمة، داعيا اإىل تكوين ائتالف 
خارج  من  وا�شع  وم��دين  �شيا�شي 
االأطر التقليدية ملزيد بلورة هذه 

املبادرة. 
   وقال، اإن خارطة الطريق يجب 
واىل  ال�����ش��رع��ي��ة  اىل  ت��ع��ي��دن��ا  ان 
ولكن  املنتخبة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ع��م��ل 
نتلقف  مل  اإذا  ه��ذا  لكل  معنى  ال 

ق���د ا���ش��ب��ح يف ج��ل��ه ���ش��ل��ط��ة بيد 
اىل  وح��ل��ف��ائ��ه��ا،  النه�شة  ح��رك��ة 
الرتبوية  االو���ش��اع  ت��ردي  جانب 
وال�����ش��ح��ي��ة واالداري���������ة، وحت���ول 
ف�شاء  اىل  ال�شعب  ن��واب  جمل�س 
ف�شال  وال�����ش��راع��ات،  للمهاترات 
واخت���راق  الف�ش�����اد  ا�شت�شراء  عن 
املنظ������ومة الق�ش�����ائية وه�����و م������ا 
اىل  االالف  خر�����وج  ا�شت�������وجب 
ال�ش������ارع يوم 25 يوليو للتع�����بي 
الطبقة  م����ن  غ�����ش��ب��ه��������������������������ا  ع����ن 
ح������ركة  وخ��ا���ش��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
ال�شيا�شي،  وح�����������زام��ه��ا  النه�شة 
لكونها ال�شبب املبا�شر يف االنهيار 
ن�س  وف����ق   ،“ ل��ل��ب��الد  ال�����ش��ام��ل 

الر�شالة .
   وي�شار اىل ان الر�شالة مفتوحة 
على كافة القوى احلية يف البالد 
واالكادميية  وال��ف��ن��ي��ة  الثقافية 
بالتوقيعات  الإث��رائ��ه��ا  وامل��دن��ي��ة 

امل�شاندة ملحتواها.

�لواليات �ملتحدة على �خلط
   وبعد مكاملة دامت �شاعة تخللها 
االأمن  م�شت�شار  ب��ني  ه��ام  نقا�س 

بعملهم النيابي.
- تقدمي ه�شام امل�شي�شي ا�شتقالة 
رئي�س  وق��ي��ام  حلكومته  ر�شمية 
اجلمهورية بتعيني رئي�س حكومة 

جديد طبقا للد�شتور.
رئي�س احلكومة اجلديد  تويل   -
امل�شتقلني  م��ن  حكومته  ت�شكيل 
ويعني رئي�س اجلمهورية وزيري 
ال����دف����اع واخل���ارج���ي���ة وي���رتاأ����س 
طبقا  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  ال�������ش���ل���ط���ة 

للد�شتور.
على  احلكومة  برنامج  ارت��ك��از   -
املالية  واإن���ق���اذ  ك���ورون���ا  جم��اب��ه��ة 
املوؤ�ش�شات  واإن����ق����اذ  ال��ع��م��وم��ي��ة 
االق����ت���������ش����ادي����ة امل����ت���������ش����ررة من 
انتخابات  وت��ن��ظ��ي��م  اجل���ائ���ح���ة 

ت�شريعية �شابقة الأوانها.

- تزكية �لربملان للحكومة.
- التزام الرملان بتنقيح القانون 
االن���ت���خ���اب���ي وب������اإع������داد االإط�������ار 
ت�شريعية  النتخابات  الت�شريعي 
نهاية  ق���ب���ل  الأوان������ه������ا  ����ش���اب���ق���ة 

2022
االأ�شا�شي  ال����ق����ان����ون  ت��ن��ق��ي��ح   -

ر�شالة ال�شعب التون�شي الغا�شب 
والذي �شاء حاله ب�شبب �شوء اداء 
احلكم  ملنظومة  املنت�شبني  كامل 

وفق تعبيه.
   ودعا اللومي اإىل:

اأمام  امل��دن��ي��ني  تتبعات  اإي��ق��اف   -
ال���ق�������ش���اء ال���ع�������ش���ك���ري واإي����ق����اف 
عموما  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  امل��ح��اك��م��ات 
الق�شاء  ا����ش���ت���ق���الل  واح���������رتام 

و�شروط املحاكمة العادلة.
- اإن����ه����اء ت��ع��ل��ي��ق جم��ل�����س ن����واب 
اأق��رب وقت ممكن ويف  ال�شعب يف 
اأغ�شط�س   25 يف  احل�����االت  ك���ل 

اجلاري كاآخر اأجل.
- ا�شتقالة رئي�س املجل�س النيابي 
)را�شد الغنو�شي( ونائبيه وتغيي 
احلوكمة داخل املجل�س باالعتماد 
الداخلي  ال���ن���ظ���ام  ت��ن��ق��ي��ح  ع��ل��ى 
وانتخاب رئا�شة جديدة للمجل�س 
رفع  بعد  يعقدها  جل�شة  اأول  يف 

التعليق
- اتخاذ مكتب املجل�س حال رفع 
احل�شانة  رف��ع  ق����رارات  التعليق 
عن النواب الذين هم حمل تتبع 
ق�����ش��ائ��ي ف��ي��م��ا ل��ي�����س ل���ه عالقة 

انتقام ».
ال�شقيقة  ال���دول  دع����وا  كم����ا     
وال�ش����ديقة “ مل�ش�����اندة اختي�����ارات 
الكرامة  يف  التون�ش����ي  ال�شع�����ب 
وال��ع��زة واحل��ري��ة وع���دم التدخل 
التون�شي�����ة  الداخلية  ال�شوؤون  يف 
موا�شلة  ف��ر���س  ع��دم  وخ�����ا�شة 
ال�شي������ا�شي  االإ����ش���الم  هيم�����نة 
ال���ذي  التون�شي  املجتمع  عل����ى 
ال����وي����الت طيلة  م���ن���ه  ق��������������ا���ش��ى 

الع�شرية املا�شية ».
   واعترت الر�شالة املفتوحة التي 
ثقافية  �شخ�شيات  توقيع  حملت 
وفنية واكادميية، على غرار األفة 
امل���ه���داوي ويو�شف  ي��و���ش��ف وجن���ا 
والفا�شل  بكار  وجليلة  ال�شديق 
اجل��ع��اي��ب��ي ووح����ي����دة ال���دري���دي 
وحممد  اجل���م���و����ش���ي  واالأ�����ش����ع����د 
و�شلوى  املزغني  واملن�شف  كوكة 
ال�شريف وابراهيم اللطيف و�شناء 
ان  وان��ور معلى وغيهم،  غنيمة 
التقدم  ا���ش��ا���س  الثقافة  “جمال 
لل�شعوب  واحل�������ش���اري  ال��ف��ك��ري 
االعالم  وان  تهمي�شه،  وق���ع  ق��د 
الرابعة  ال�����ش��ل��ط��ة  مي��ث��ل  ال�����ذي 

والتزام  ال��د���ش��ت��وري��ة  للمحكمة 
موفى  قبل  برتكيزها  الفاعلني 

.2021
- تعديل النظام ال�شيا�شي بحذف 
عمل  ل  يعطرّ اأن  �شاأنه  من  ما  كل 
باالإ�شافة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال�����ش��ل��ط��ة 
اإىل تدعيم الدور الرقابي ملجل�س 

نواب ال�شعب.
ال��ط��ري��ق حتت  خ��ارط��ة  تنفيذ   -
اإ�شراف رئي�س اجلمهورية القائد 
امل�شلحة وجمل�س  للقوات  االأعلى 

االأمن القومي.

م�ساندة ودعم
اأخ��رى �شجلت     ر�شالة مفتوحة 
امل�شهد  يف  ال����ق����وي  ح�������ش���وره���ا 
االأي����ام،  ه���ذه  امل��ت��ح��رك  التون�شي 
هة اإىل الراأي العام الوطني  موجرّ
خاللها  م�����ن  ع������ررّ  وال������������دويل، 
واملبدعني  امل��ث��ق��ف��ني  م����ن  ع�����دد 
دعمهم  ع������ن  واالأك�������ادمي�������ي�������ني 
�شعيد  قي�س  الرئي�س  “ا�شتجابة 
التون�شي”،  ال�������ش���ع���ب  مل���ط���ال���ب 
داعني اإياه اإىل “حما�شبة كل من 
مرق عن القانون دون اأي ت�شف اأو 

- قي�س �شعيد يوؤكد: قرارات هامة �شت�شدر قريبا
- مثقفون يدعون املجتمع الدويل اإىل عدم فر�س 

موا�شلة هيمنة الإ�شالم ال�شيا�شي على املجتمع التون�شي 
- الد�شتوري احلّر يدعو �شعّيد لتجفيف منابع متويل 

الإخوان بتون�س وت�شنيفهم كتنظيمات اإرهابية

- نائب يتقّدم مب�شوّدة مبادرة حلل الأزمة يف 
تون�س تت�شمن ا�شتقالة الغنو�شي من رئا�شة الربملان

- البيت الأبي�س الأمريكي يدعو �شعّيد اإىل 
الإ�شراع يف ت�شكيل حكومة جديدة وعودة الربملان 

عرّبت عن ت�سامنها مع �ل�سعب �لتون�سي وتطّلعاته 

اخلارجية امل�شرية: نثق يف حكمة القيادة ال�شيا�شية بتون�س
••الفجر –تون�س

امل�شرية عن  وزارة اخلارجية  اأع��رب��ت  االأح���د،  اأم�س  لها  ب��الغ  يف 
دة  امل�شروعة موؤكرّ وتطلرّعاته  التون�شي  ال�شعب  ت�شامن م�شر مع 
ثقتها يف حكمة وقدرة الرئي�س قي�س �شعيد على العبور بالبالد 

من هذه االأزمة يف اأقرب وقت.
   و�شرح املتحدث الر�شمي با�شم وزارة اخلارجية ال�شفي اأحمد 

حافظ، اأنرّ م�شر تتابع باهتمام تطورات االأحداث يف اجلمهورية 
د على �شرورة جتنب الت�شعيد واالمتناع عن العنف  التون�شية، واأكرّ
�شد موؤ�ش�شات الدولة مبا يحفظ م�شالح ال�شعب التون�شي واأمنه 
ومقدراته.  واأ�شاد بدور املوؤ�ش�شات الوطنية للدولة التون�شية يف 
حفظ اأمن وا�شتقرار البالد، ُمعرباً عن تطلعه لتجاوز التون�شيني 

لكافة التحديات واالنطالق نحو بناء م�شتقبل اأف�شل.
   وكان وزير اخلارجية امل�شري �شامح �شكري، قد قال ال�شبت، اإن 

بالده تتابع باهتمام بالغ ما تقوم به ال�شلطات التون�شية، موؤكدا 
اأن م�شر تثق متاما يف حكمة القيادة ال�شيا�شية وقدرتها على اإدارة 

امل�شه����د فيما يحقق اإرادة وتطلعات ال�شعب التون�شي ال�شقيق.
   واأو�شح �شكري، يف موؤمتر �شحفي مع نظيه اجلزائري، اأن ما 
يحدث يف تون�س هو �شاأن داخلي تون�شي تتمثل فيه اإرادة ال�شعب 
واأن  التدخل،  وع��دم  اخل�شو�شية  اح��رتام  �شرورة  مع  التون�شي 

توؤدي كل االإجراءات اإىل ا�شتقرار تون�س. 
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بريطانيا: اإعطاء 84.9 مليون 
جرعة من لقاحات كورونا

•• لندن-وكاالت

ب��ي��ان��ات جل��ام��ع��ة ج��ون��ز هوبكنز  اأظ���ه���رت 
اأم�س  لالأنباء  بلومرغ  ووكالة  االأمريكية 
االأحد اأنه مت اإعطاء اإجمايل 84.9 مليون 
امل�����ش��ادة لفيو�س  ال��ل��ق��اح��ات  ج��رع��ة م���ن 

كورونا يف بريطانيا حتى االآن.
ُيقدر  اأم�������س  امل��ع��ل��ن��ة  ال���ب���ي���ان���ات  وب��ح�����ش��ب 

ب�  بريطانيا  يف  التطعيم  م��ع��دل  متو�شط 
242 األفا و644 جرعة يف اليوم الواحد، 
البالد  ت�شتغرق  اأن  يتوقع  امل��ع��دل،  وب��ه��ذا 
�شكانها  م��ن   75% لتطعيم  واح���دا  �شهرا 
التطعيم  حملة  جرعتني.وبداأت  من  بلقاح 
���ش��د ك���ورون���ا يف ب��ري��ط��ان��ي��ا ق��ب��ل ن��ح��و 32 
اأ�شبوعا.واأفادت البيانات باأن عدد االإ�شابات 
املوؤكدة بفيو�س كورونا يف بريطانيا و�شل 

 129 والوفيات  حالة،  مليون   5.88 اإىل 
اأول  بريطانيا  حالة.و�شجلت  و949  األفا 
اإ�شابة بالفيو�س يف البالد قبل عام  حالة 

و26 اأ�شبوعا.
وي�شار اإىل اأن جرعات اللقاح واأعداد ال�شكان 
الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد 
على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، اأي ما 

اإذا كان من جرعة واحدة اأو جرعتني

اأملانيا تتفاو�س مع اأفغان�شتان
 لرتحيل املجرمني

•• برلني-وكاالت

يعتزم وزير الداخلية االأملاين هور�شت زيهوفر التم�شك 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن تقدم  ب��ال��رتح��ي��ل اإىل 
حركة طالبان هناك.وقال زيهوفر ل�شحيفة “بيلد اأم 
اأم�س  ال�شادر  عددها  يف  االأ�شبوعية  االأملانية  زونتاج” 
االأحد: “اإننا نتفاو�س حالياً مع اأفغان�شتان، كي ميكننا 

ترحيل جمرمني اإىل هناك م�شتقباًل«.

وت��اب��ع ال��وزي��ر االأمل����اين ق��ائ��ال: “كيف ي��رغ��ب امل���رء يف 
جمرمني  اإع����ادة  ممكناً  يعد  مل  اأن���ه  م�شوؤولية  حتمل 
اإىل موطنهم؟!”، وطرح زيهوفر هذا الت�شاوؤل يف ظل 
الدميقراطي  اال�شرتاكي  احل��زب  عن  �شادرة  مطالب 
اإىل  احل�����ايل  ال���وق���ت  ���ش��خ�����س يف  اأي  ت��رح��ي��ل  ب���ع���دم 
اأفغان�شتان.وتابع زيهوفر: “يتعني علينا التفكي اأي�شاً 
اإمكانات لتعزيز اخلروج الطوعي؛  اإذا كان هناك  فيما 
العقوبة،  اإع��ف��اء �شخ�س معتقل من ج��زء من  ف��اإذا مت 

رمبا يرحل طواعية«.ي�شار اإىل اأنه كان يتم اإعادة رجال 
فقط -غالباً من املجرمني ومن ُيطلق عليهم اإرهابيني 

حمتملني- رغما عن اإرادتهم خالل االأعوام املا�شية.
يف  اأفغان�شتان  يف  مهمته  اأن��ه��ى  االأمل���اين  اجلي�س  وك��ان 
وبالتزامن مع �شحب  املا�شي.  يونيو )حزيران(  نهاية 
ال���ق���وات ال��دول��ي��ة م��ن ه��ن��اك، ب����داأت ج��م��اع��ة طالبان 
ك��ث��ي من  ه��ج��م��ات ع��دي��دة واأح��ك��م��ت �شيطرتها ع��ل��ى 

املقاطعات هناك.

•• بريوت-اأ ف ب

يف الرابع من اآب/اأغ�شط�س 2020، 
م��رف��اأ بيوت  انفجار �شخم يف  وق��ع 
واأحلق  �شخ�س  مئتي  اأك��ر من  قتل 
قت  وعمرّ امل��دي��ن��ة...  يف  �شخماً  دم���اراً 
واجتماعية  �شيا�شية  اأزم����ة  امل��اأ���ش��اة 
قبل  ب��داأت  كانت  ومالية  واقت�شادية 
اأ�شهر. بعد مرور عام، ال يزال البلد 
يحا�شب  ينزف، ومل  املنهك  ال�شغي 

اأحد على ما ح�شل.
ل االنفجار الذي عزته ال�شلطات  حورّ
ن���ي���رتات  م����ن  ���ش��خ��م��ة  ك���م���ي���ة  اإىل 
تدابي  دون  م��ن  االأم��ون��ي��وم خمزنة 
م��دي��ن��ة موت،  اإىل  ب����يوت  وق��ائ��ي��ة، 
ر اأحياء فيها واقتلع اأبواباً ونوافذ  دمرّ
حتى يف �شواحيها، وخلرّف �شدمة مل 

ي�شف اللبنانيون منها بعد.
اإعالمية  حت��ق��ي��ق��ات  وف����ق  وت���ب���ني، 
وم�������ش���ادر م���واك���ب���ة ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق، اأن 
اأمنية  واأج��ه��زة  �شيا�شيني  م�شوؤولني 
واجل��ي�����س ك��ان��وا ع��ل��ى ع��ل��م مبخاطر 
نيرتات  م����ن  ط���ن���اً   2750 وج������ود 
االأمونيوم خمزنة يف املرفاأ، لكنهم مل 
يحركوا �شاكناً. وعندما قرر الق�شاء 
امل�شوؤولني  ه����وؤالء  ب��ع�����س  ا���ش��ت��دع��اء 
ال�شتجوابهم يف الق�شية، ثارت ثائرة 
احل�شانة  رفع  ورف�شوا  ال�شيا�شيني، 
ع���ن ن����واب ت���ول���وا م��ن��ا���ش��ب وزاري�����ة، 
م�شوؤولني  ال���ش��ت��ج��واب  االإذن  وم��ن��ح 

اأمنيني.
وتقول كارلن حتي كرم )26 عاماً( 
و�شقيقها  �شربل  زوجها  فقدت  التي 
جن��ي��ب واب����ن ع��م��ه��ا ���ش��رب��ل يف عداد 
كانوا  ال��ذي��ن  االإط��ف��اء  ف��وج  عنا�شر 
يحاولون اخماد حريق �شبق االنفجار، 
“خ�شرنا كل �شيء.. توقفت حياتنا يف 

الرابع من اآب/اأغ�شط�س«.
اللبنانيون  يح�شل  مل  ال��ي��وم،  حتى 

ع���ل���ى اأج����وب����ة ع����ن اأ����ش���ئ���ل���ت���ه���م: من 
اأت�����ى ب���ه���ذه ال��ك��م��ي��ة ال�����ش��خ��م��ة من 
�شبع  ُتركت  ملاذا  االأمونيوم؟  نيرتات 
بها  يعلم  كان  املرفاأ، ومن  �شنوات يف 
ومبخاطرها؟ وما هي ال�شرارة التي 

اأدت اإىل االنفجار؟
الق�شية،  اأول يف  عنيرّ قا�شي حتقيق 
وق�������رر االدع���������اء ع���ل���ى م�������ش���وؤول���ني، 
ت  باملر�شاد ومترّ له  ال�شيا�شة  فوقفت 
تنحيته، بحجة عدم اتباعه االأ�شول 
العديل  املحقق  وي�شي  ال��ق��ان��ون��ي��ة. 
الذي خلفه طارق بيطار على خطاه 
اإذن����ا  ب��ع��د  ُي���ع���ط  �����ه مل  اأنرّ اإال  ال���ي���وم، 
الرملان  ويعرقل  االأمنيني،  ملالحقة 
ن�����واب ثالثة،  رف����ع احل�����ش��ان��ة ع���ن 
ومت  وزاري��ة،  منا�شب  ي�شغلون  كانوا 

ا�شتدعاهم.
وانتقدت دول عدة بينها فرن�شا م�شار 
دولية  منظمات  وطالبت  التحقيق، 
باإ�شراف االأمم  بت�شكيل بعثة حتقيق 
املتحدة تدعم التحقيق املحلي، علها 

تنت�شله من التدخالت ال�شيا�شية.

�شيء  ال  “احلزن  ك����ارل����ن  وت����ق����ول 
ن�شعى خلف احلقيقة  لكننا  يوقفه.. 
وال���ع���دال���ة، ع��لرّ��ن��ا ن��خ��ف��ف ���ش��ي��ئ��اً من 

الغ�شب يف داخلنا«.
اأزم��ة كوفيد- ووق��ع االنفجار يف عزرّ 

اللبنانيني  ه����م����وم  ف���ف���اق���م   ،19
اأزمة  يف  اأ�شاًل  غارقني  كانوا  الذين 

اقت�شادية غي م�شبوقة.
 ،2019 االأول/اأك���ت���وب���ر  ت�شرين  يف 
الطبقة  �����ش����د  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ون  ث�������ار 
بالف�شاد  يتهمونها  التي  ال�شيا�شية 
اآنذاك،  احلكومة  اأ�شقطوا  والعجز. 
تكنوقراط.  ب���ح���ك���وم���ة  وط����ال����ب����وا 
ل���ك���ن احل���ك���وم���ة ال���ت���ي ���ش��ك��ل��ت بعد 
تنجز  مل  دي��اب  ح�شان  برئا�شة  عناء 
ال�شيا�شية  االنق�شامات  ب�شبب  �شيئاً 
ومت���������ش����ك االأح�������������زاب واالأط������������راف 
املختلفة بنفوذها، وقدمت احلكومة 
ا�شتقالتها اإثر الغ�شب ال�شعبي الذي 

تفجر يف وجهها بعد انفجار املرفاأ.
اأنف�شهم  “االأ�شخا�س  كارلن  وتتابع 
وت�شيف “قبل  هم �شبب كل العلل”. 

االقت�شادي  االنهيار  ب��داأ  االن��ف��ج��ار، 
واالن����ه����ي����ار ال�������ش���ح���ي... ي���ج���ب اأن 
ي��ت��ح��م��ل��وا م�����ش��وؤول��ي��ة م���ا ق���ام���وا به، 

وم�شوؤولية عدم اإدارتهم للبلد«.
الهاوية مع  لبنان م�شيته نحو  بداأ 
دفع  ع��ن  ال��ت��وق��ف  ال�شلطات  اإع���الن 
ديونها اخلارجية، وو�شعت امل�شارف 
العمالت  وبداأت  الودائع،  على  قيوداً 
االأ�شواق واللية  االأجنبية تنفد من 
ق��ي��م��ت��ه��ا. �شرب  ت��ف��ق��د  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
االنهيار االقت�شادي قطاعات مهرتئة 
وتعرت  ال���ك���ه���رب���اء،  م��ث��ل  اأ����ش���ا����ش���اً 
قطاع  اىل  و���ش��واًل  اأخ���رى،  قطاعات 
كورونا  فيو�س  تف�شي  بعد  ال�شحة 
واملمر�شني  االأطباء  ثم هجرة مئات 
االأزم���ة، وموؤخراً  ب�شبب  اخل��ارج  اىل 
ن��ق�����س االأج���ه���زة ال��ط��ب��ي��ة واالأدوي�����ة 
ج��راء ال��ت��ده��ور امل��ايل وع��دم القدرة 

على فتح اعتمادات بالدوالر.
ع��ت ك��ارث��ة م��رف��اأ ب���يوت، اأحد  و���ش��ررّ
اأك���ر االن��ف��ج��ارات غ��ي ال��ن��ووي��ة يف 
النووي  بالق�شف  ��ر  ذكرّ ال��ذي  العامل 

االنهيار  وناكازاكي،  هيو�شيما  على 
يف البلد.

وت����ق����ول االأ������ش�����ت�����اذة امل���ح���ا����ش���رة يف 
رميا  ب��يوت  يف  االأميكية  اجلامعة 
اإىل  و�شلنا  اأن��ن��ا  “اعتقدنا  رنتي�شي 
احل�شي�س. فكيف بالو�شع اأن ي�شوء 

اأكر؟«.
ر  وت�شيف “ما هو وا�شح يل، وما اأذكرّ
نف�شي به كل يوم، هو اأن هوؤالء الذي 
يديرون البلد لي�شوا �شوى جمرمني 
االنفجار،  “بعد  م�شيفة  وقتلة”، 
فهمنا متاماً اأنه طاملا هم يف ال�شلطة، 

لن يتغي اأي �شيء«.
وجرح  �شخ�شاً   214 االنفجار  قتل 
د  و�شررّ اآخ���ري���ن   6500 م���ن  اأك�����ر 
اىل  منهم  ع��دد  ع��اد  االآالف  ع�شرات 

منازلهم.
��ت ال����دول مل�����ش��اع��دة ل��ب��ن��ان، لكن  وه��برّ
امل�����ش��اع��دات ك��ان��ت حم���ددة االأه����داف 

لدعم املت�شررين من االنفجار.
ال�شغوط  ال��دويل  املجتمع  و�شاعف 
لت�شكيل  اللبنانيني  ال�شيا�شيني  على 

�شرورية  اإ�شالحات  وتنفيذ  حكومة 
ي�شرتط حتقيقها لتقدمي القرو�س 

وامل�شاعدات للحكومة.
حت�شل.  مل  االإ�������ش������الح������ات  ل����ك����ن 
�شندوق  م���ع  م���ف���او����ش���ات  وج���م���دت 
ال��ن��ق��د ال������دويل ب�����ش��ب��ب ع����دم ق���درة 
تقدمي  ع��ل��ى  اللبنانيني  امل�����ش��وؤول��ني 
روؤي����ة م��وح��دة ل��ل��و���ش��ع. وم��ن��ذ عام، 
اأعمال  البالد حكومة ت�شريف  تقود 
من  ال�شيا�شية  ال��ق��وى  مت��ك��ن  ل��ع��دم 

التوافق على حكومة جديدة.
وكلرّف قبل اأيام جنيب ميقاتي املهمة 
ال�شعبة بت�شكيل حكومة جديدة، بعد 
تنحي �شعد احلريري الذي عجز عن 

ذلك على مدى اأ�شهر طويلة.
ب��ع��د �شنة ع��ل��ى وق���وع االن��ف��ج��ار، مل 
يهداأ غ�شب اللبنانيني، لكنهم اأي�شاً 
ي����ب����دون م��ت��ع��ب��ني. ف����ال����دع����وات اىل 
جتمع  تعد  مل  ال�شارع  يف  االحتجاج 
تظاهرات  يف  ح�����ش��ل  ك��م��ا  ك��ث��يي��ن، 
�شد   2019 االأول/اك��ت��وب��ر  ت�شرين 
وال����ت����ي علقت  ال��ط��ب��ق��ة احل���اك���م���ة، 

عليها اآمال كبية مل تتحقق. وباتت 
االح��ت��ج��اج��ات حم����دودة وغ��ال��ب��اً ما 

ت�شهد قطع طرقات واأعمال �شغب.
الثانية  �شابة يف  وهي  اإميلي،  وتقول 
موؤ�ش�شة  يف  وم���وظ���ف���ة  وال���ث���الث���ني 
حكومية، “كل ما اأريده هو الهجرة. 
اأوالدي من هنا، واأبني  اأبعد  اأن  اأريد 

لهم م�شتقبال«.
وف����وق ذل���ك ك��ل��ه، ي��ع��اين ل��ب��ن��ان من 
اأزم������ة حم����روق����ات ون��ق�����س يف م���واد 

غذائية وطبية واأ�شا�شية.
تقنيناً  اليوم  املناطق  معظم  وت�شهد 
 22 اإىل  ي�شل  الكهرباء  يف  ���ش��دي��داً 
ي��وج��د ما  ال��ي��وم، بينما ال  ���ش��اع��ة يف 
املولدات  لت�شغيل  ال��وق��ود  من  يكفي 
ت��ق��ري��ب��اً، ي�شدر  ي����وم  اخل��ا���ش��ة.ك��ل 
امل�شت�شفيات  م��ا:  ق��ط��اع  م��ن  حت��ذي��ر 
امل��ح��روق��ات الالزمة  حت��ذر م��ن نفاد 
لت�شغيل املولدات و�شط انقطاع التيار 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي وخم���اط���ره ع��ل��ى حياة 
اإ�شرابات  تنفذ  ال�شيدليات  املر�شى، 
قد  املتاجر  االأدوي����ة،  انقطاع  ب�شبب 

توفر  لعدم  براداتها  الإف��راغ  ت�شطر 
الكهرباء والوقود.

ال�شفر  من  القادمني  حقائب  وباتت 
ب�شيدليات  اأ����ش���ب���ه  اأه���ل���ه���م  ل����زي����ارة 
وحليب  ب�����االأدوي�����ة  م��ل��ي��ئ��ة  م��ت��ن��ق��ل��ة 
االأط�����ف�����ال وغ����يه����ا م����ن احل���اج���ات 
يف  “ندور  رنتي�شي  االأ�شا�شية.وتقول 
يوم  على  كل  ن�شحو  مفرغة.  حلقة 

على ما هو اأ�شواأ«.
برنارد  ال��ك��اري��ك��ات��ور  ر����ش���ام  وي���ق���ول 
اإنها  “دي�شتوبيا”..  “وكاأنها  احل��اج 
اأ�شتطيع  ال���ت���ي  ال���وح���ي���دة  ال��ك��ل��م��ة 
اأ�شواأ  تعي�س  ل��ب��ن��ان..  ب��ه��ا  اأ���ش��ف  اأن 
كوابي�شك وال قدرة لك على التحكم 
االنفجار،  ���ش��ح��اي��ا  اأه����ايل  ب���ه«.اأم���ا 
امل�شوؤولني  حما�شبة  االأك���ر  فهمهم 

عن الكارثة التي خطفت اأحباءهم.
االأربعاء  قتالهم  �شي�شتذكرون  وهم 
الرابع من اآب/اأغ�شط�س يف ما اأ�شموه 
املطالبة  “يوم  عنهم  ���ش��در  ب��ي��ان  يف 
اىل  ودع����وا  والعدالة”.  باحلقيقة 
واىل تالوة  ال��ي��وم،  ه��ذا  م�شيات يف 
�شلوات اإ�شالمية وم�شيحية، وقدا�س 
�شيرتاأ�شه البطريرك املاروين ب�شارة 
ال��راع��ي يف امل��رف��اأ املدمر ال��ذي باتت 
لل�شقوط.  اآيلة  فيه  القمح  اإه���راءات 
ملرة  ول��و  “فليحا�شب  ك��ارل��ن  وت��ق��ول 
م�شيفة  البلد”،  ه��ذا  اأخطاأ يف  اأح��د 
“ال �شيء يعيد لنا ما خ�شرناه.. نحن 
ن�شعى كي ال يتكرر ما ح�شل، فرمبا 

يتمكن جيلنا اأن يبداأ من جديد«.
اإمكانية  يف  ي�شككون  ك��ر  ك���ان  واإن 
او  ال��ك��ام��ل��ة  احلقيقة  اإىل  ال��و���ش��ول 
يقول  امل�����ش��وؤول��ني،  جميع  حم��ا���ش��ب��ة 
من  االن���ف���ج���ار  مت��ك��ن  “اإذا  احل�����اج 
�شيكون  ف��ق��ط،  اإ���ش��ق��اط واح���د منهم 
وي�شيف  االأوىل”.  الدومينو  قطعة 
فر�شتنا  ه�����ي  ال���ق�������ش���ي���ة  “هذه 

الوحيدة«.

مل يحا�سب �أحد على ما ح�سل

عام على انفجار بريوت.. والنزف يف لبنان يتوا�شل 

الأردن يغلق »موقتا« معرب جابر ن�شيب ال�شني تتحّرك ب�شرعة للحلول حمل اأمريكا يف اأفغان�شتان
احلدودي مع �شوريا  •• وا�صنطن-وكاالت

هيل”  “ذا  م���وق���ع  يف  زاخ�����م  اإي.  دوف  ك��ت��ب 
اأنه بينما تن�شحب الواليات املتحدة  االأمريكي، 
من اأفغان�شتان، ت�شارع ال�شني للدخول اإىل هذا 

البلد.
ويف وقت �شابق من االأ�شبوع، لبى ت�شعة من قادة 
حركة “طالبان” دعوة من بكني حيث التقوا يف 
وانغ  ال�شيني  وزير اخلارجية  تياجنني  مدينة 
املوؤ�ش�س  ال�شريك  هو  القادة  ه��وؤالء  واأح��د  ي��ي. 
ل�”طالبان” املال عبد الغني برادار. واأبلغ وانغ 
اإىل حماوريه اأن ال�شني تتوقع من احلركة اأن 
�شلمية  وف���اق  “عملية  يف  مهم  ب���دور  ت�شطلع 
احلركة  وو�شف  اأفغان�شتان”  يف  البناء  واإع��ادة 
يف  حمورية”  واقت�شادية  �شيا�شية  “قوة  باأنها 

البالد.
ويبدو اأن االأم��ر لن يكون اإال م�شاألة وقت قبل 
الواقع  االأم�����ر  ب�����ش��ي��ط��رة  ال�����ش��ني  ت��ع��رتف  اأن 
ل�”طالبان” على البالد، حتى يف الوقت الذي 

تبقى بكني ملتزمة دعم حكومة كابول.
وع��ل��ى رغ��م اأن���ه ح�س ال��زائ��ري��ن االأف��غ��ان على 
من�شة  اإىل  ب��الده��م  تتحول  ب��اأن  ال�شماح  ع��دم 
للحركة االإ�شالمية يف ترك�شتان ال�شرقية التي 
ت�شعى اإىل ا�شتقالل اإقليم �شينجيانغ، فاإن وزير 
اخلارجية ال�شيني جتنب االإ�شارة اإىل ال�شوؤون 

الداخلية يف اأفغان�شتان.

اإنه  نعيم  حممد  احلركة  با�شم  الناطق  وق��ال   
ال ي�شاوره ال�شك يف اأن “ال�شني ...�شتتدخل يف 

ال�شوؤون االأفغانية«.

وح�سية “طالبان«
وب��ك��الم اآخ���ر، ف��اإن��ه ب��خ��الف ال��والي��ات املتحدة 
ال�������ش���ني لديها  ف������اإن  ال���غ���رب���ي���ني،  وح��ل��ف��ائ��ه��ا 
ال�����ش��م��ت حيال  م��ل��ت��زم��ة  لتبقى  االأ���ش��ب��اب  ك��ل 
الن�شاء  “طالبان”  بها  تعامل  التي  الوح�شية 
عملوا  الذين  االأفغان  وكذلك  الهزارة،  واأقلية 
وا�شتطراداً  وحلفائها.  اأم��ري��ك��ا  م��ع  كثب  ع��ن 
�شيا�شات  ب��ني  �شيني  ن��اط��ق  ق���ارن  ل��الإج��ت��م��اع، 
امل��ت��ح��دة، مكرراً  ال���والي���ات  ب����الده و���ش��ي��ا���ش��ات 
ب�شيا�شة عدم التدخل يف  “اإلتزام ال�شني دائماً 
كما اأنها كانت  ال�شوؤون الداخلية الأفغان�شتان”، 
الفا�شلة  املتحدة  الواليات  “ل�شيا�شة  معار�شة 

حيال كابول«.
االأفغانية،  باحلكومة  ر�شمياً  ال�شني  وتعرتف 
اأواخ�����ر يونيو  وع��ق��د م�����ش��وؤول��ون اج��ت��م��اع��اً يف 
وزي��ر اخلارجية  م��ع  الفيديو  ع��ر  )ح��زي��ران( 
االأف������غ������اين حم���م���د ح���ن���ي���ف اأمت���������ار ون���ظ���يه 
ال��ب��اك�����ش��ت��اين ����ش���اه حم���م���ود ق��ر���ش��ي يف وقت 
والطريق”  احل��زام  “مبادرة  ملناق�شة  متزامن، 

ال�شينية.
 وبكني التي كانت منذ زمن بعيد �شريكاً جتارياً 
اأ�شا�شياً الأفغان�شتان، ت�شعى اإىل تو�شيع مبادرتها 

لت�شمل هذا البلد، واأن يتحول نقطة التقاء لها 
يف اآ�شيا الو�شطى.

�ل�سني ت�ستعد لكل �الحتماالت
اجتماعه  م�����ن  اأي���������ام  وق����ب����ل  احل���ق���ي���ق���ة،  يف 
عقد وانغ اجتماعاً اآخر مع اأمتار.  ب�”طالبان”، 
التي تبقى معادية  املتحدة،  الواليات  وبخالف 
للحركة على رغم التفاو�س معها، فاإن ال�شني 

تتعامل مع كل االإحتماالت.
وعلى رغم اأن تركيز ال�شني ين�شب بو�شوح على 
فاإن وانغ اجتمع جمدداً مع قر�شي  “طالبان”، 
اأيام من اللقاء مع وفد  يف �شينغدو، فقط قبل 
اأفغان�شتان  حيال  مواقفهما  لتن�شيق  احلركة، 

بعد االن�شحاب االأمريكي.

�أو�سنت
وعندما كان وزير الدفاع االأمريكي لويد اأو�شنت 
يتحدث اأمام موؤ�ش�شة الدرا�شات اال�شرتاتيجية 
يف �شنغافورة بالتزامن مع زيارة طالبان لل�شني، 
فاإنه ندد مبزاعم بكني يف بحر ال�شني اجلنوبي، 
الذي قال “اإن ال اأ�شا�س لها يف القانون الدويل 
كما تتطرق اإىل  وتنتهك �شيادة دول املنطقة”، 
الهند”،  على  ال�شيني  “بالعدوان  و�شفه  م��ا 
االإن�شانية  �شد  واجل��رائ��م  “االإبادة  اإىل  واأ���ش��ار 

بحق االإيغور امل�شلمني يف �شينجيانغ«.
ال�شني  ج��ه��ود  اإىل  ي��ت��ط��رق  مل  اأو����ش���نت  ل��ك��ن 
الأنه  رمب��ا  “طالبان”،  اإىل  للتودد  الوا�شحة 
يف  تقع  دولة  اأفغان�شتان  اأن  وم�شت�شاروه  اعتر 
اهتمام جمهور  لن تثي  وتالياً  الو�شطى،  اآ�شيا 
�شينجيانغ  اإقليم  اأن  علماً  اآ���ش��ي��ا،  �شرق  جنوب 
يقع يف اآ�شيا الو�شطى، ويحاذي والية بدغ�شان 

االأفغانية.

�لف�سل �الأكرب الأمريكا
احتمال وج��ود عالقات  اإن  اإىل  الكاتب  وخل�س 
اأفغان�شتان  يف  ل�”طالبان”  تابعة  حكومة  بني 
وال�����ش��ني، ق���د مي��ث��ل ال��ف�����ش��ل االأك�����ر املحتمل 
قدمت  بلد  من  املت�شرع  االأمريكي  لالن�شحاب 
فيه اأمريكا الكثي من الدماء واالأموال. كذلك 
اأو�شنت  الئ��ح��ة  اإىل  ي�شيف  اأن  ذل��ك  ���ش��اأن  م��ن 
والعدوانية  النفوذ  حيال  القلق  م��ن  الطويلة 

ال�شينية يف اأنحاء اآ�شيا.   

•• عمان-اأ ف ب

قرر االأردن اإغالق مركز جابر ن�شيب احلدودي مع �شوريا 
البلد  هذا  جنوب  يف  االأمنية  التطورات  نتيجة  “موقتا” 

حيث وقعت ا�شتباكات عنيفة اأودت ب�28 �شخ�شا.
بيان  االردنية يف  الداخلية  وزارة  م�شوؤول يف  وقال م�شدر 
اإنه “�شيتم اإغالق معر جابر احلدودي موؤقتا امام حركة 
يف  االأمنية  االو���ش��اع  لتطورات  نتيجة  وال��رك��اب  الب�شائع 
فتح  اع��ادة  اإىل  “�شي�شار  انه  واأ�شاف  ال�شوري”.  اجلانب 

املعر حال توافرت الظروف املالئمة لذلك«.
درعا جنوب  رو�شيا يف حمافظة  برعاية  وت��دور مفاو�شات 
���ش��وري��ا ل��وق��ف االق��ت��ت��ال ب��ني ق���وات ال��ن��ظ��ام واملجموعات 
املوالية لها ومقاتلني حمليني، اثر ا�شتباكات عنيفة اأودت 
ال�شوري  امل��ر���ش��د  اأف���اد  م��ا  وف��ق  اخلمي�س،  �شخ�شاً  ب�28 
حل��ق��وق االإن�����ش��ان.وت��ع��ت��ر درع����ا امل��ح��اذي��ة مل��دي��ن��ة الرمثا 
ال�شعبية  االحتجاجات  “مهد”  اململكة(  )�شمال  االردنية 
ب�شار  الرئي�س  نظام  �شد  اأع��وام  ع�شرة  قبل  انطلقت  التي 
االأ����ش���د.ورغ���م ت��وق��ي��ع ال��ف�����ش��ائ��ل امل��ع��ار���ش��ة ف��ي��ه��ا اتفاق 
يف  ع�شكرية  عملية  اإث��ر  رو�شية  برعاية  دم�شق  مع  ت�شوية 
واالآخ���ر فو�شى  ب��ني احل��ني  ت�شهد  اأن��ه��ا  اإال   ،2018 ع��ام 
 2011 ال��ع��ام  منذ  �شوريا  وهجمات.وت�شهد  واغ��ت��ي��االت 
نزاعاً دامياً ت�شبرّب مبقتل نحو ن�شف مليون �شخ�س واأحلق 
دماراً هائاًل بالبنى التحتية والقطاعات املنتجة واأدى اإىل 

نزوح وت�شريد ماليني ال�شكان داخل البالد وخارجها.
وكانت عمان اعلنت االأربعاء انها �شتعيد ت�شغيل مركز جابر 
ن�شيب مع �شوريا اعتبارا من االأحد ب�شكل �شبه عادي، بعد 
نحو عام على عمله ب�شكل حمدود يف اإطار اإجراءات للحد 

من انت�شار فيو�س كورونا.
 2020 12 اآب/اأغ�����ش��ط�����س  امل��رك��ز يف  اأغ��ل��ق  وك���ان االردن 
كورونا  بفيو�س  االإ���ش��اب��ات  ع��دد  يف  ارت��ف��اع  ت�شجيل  بعد 
اعتماد  مع  الحقا  فتحه  �شوريا.واأعيد  من  القادمني  بني 
)باك  والب�شائع  للركاب  تباديل  نقل  نظام  ت�شمنت  قيود 
ل��ع��دد حم��دد ب150 �شخ�شا يوميا  وال�����ش��م��اح  ب���اك(،  ت��و 
املغادرون  ك��ان  بينما  بالعبور،  االأردن،  اىل  القادمني  م��ن 

والقادمون بحاجة اىل موافقة اأردنية م�شبقة.
من  اعتبارا  كبي  ب�شكل  القيود  تخفيف  املقرر  من  وك��ان 
التباديل، وال�شماح  النقل  اإلغاء نظام  االأحد ومبا يت�شمن 
ل��ل��ح��اف��الت ب��ال��ع��ب��ور اإىل اجل��ان��ب ال�����ش��وري وال���ع���ودة منه 
ب���دون موافقة  ب��امل��غ��ادرة  ال��ق��ادم��ني وال�شماح  وزي���ادة ع��دد 
بني  الرئي�شي  امل��ع��ر  ه��و  ن�شيب  ج��اب��ر  وم��ع��ر  م�شبقة. 
 2015 ني�شان/اأبريل  يف  اإغالقه  و�شوريا.و�شكل  االأردن 
اململكة  القت�شاد  موجعة  �شربة  �شوريا،  يف  ال��ن��زاع  ب�شبب 
التي �شجل التبادل التجاري بينها وبني جارتها ال�شمالية 
يرتاجع  اأن  قبل  دوالر،  مليون   615 نحو   2010 ع��ام 

تدريجيا ب�شبب احلرب.
واأعيد فتح املعر خريف عام 2018.

حاكم ميامنار الع�شكري 
يعد بتنظيم انتخابات 

•• بانكوك-رويرتز

مليامنار  ال��ع�����ش��ك��ري  احل���اك���م  ت��ع��ه��د 
باإجراء  االأح����د  ه��الي��ن��ج  اأوجن  م��ني 
ان��ت��خ��اب��ات م��ت��ع��ددة االأح�����زاب وقال 
اأي  مع  للعمل  م�شتعدة  حكومته  اإن 
م��ب��ع��وث خ��ا���س ت��ع��ي��ن��ه راب���ط���ة دول 

جنوب �شرق اآ�شيا )اآ�شيان(.
ج����اء ذل����ك يف ك��ل��م��ة ل��ه��الي��ن��ج بثها 
التلفزيون وذلك بعد �شتة اأ�شهر من 
من  ال�شلطة  على  اجلي�س  �شيطرة 
حكومة مدنية عقب انتخابات متنازع 
عليها فاز بها احلزب احلاكم بزعامة 
على  احل��ائ��زة  ت�شي  ���ش��و  ���ش��ان  اأوجن 
جائزة نوبل.وكان هالينج قد و�شف 
“اإرهابيون”.  باأنهم  احلزب  اأع�شاء 
م�شتعدة  “ميامنار  ه��الي��ن��ج  وق���ال 
للتعاون مع اآ�شيان يف اإطار الرابطة 
مب يف ذل��ك احل���وار م��ع مبعوثها يف 
خارجية  وزراء  م��ي��امن��ار«.وي��ج��ت��م��ع 
بهدف  االثنني  اليوم  اآ�شيان  رابطة 
يتوىل  خا�س  مبعوث  على  االت��ف��اق 
م���ه���م���ة اإن�����ه�����اء ال���ع���ن���ف وال����رتوي����ج 
الع�شكري  امل��ج��ل�����س  ب����ني  ل���ل���ح���وار 
على  اجلي�س  وا���ش��ت��وىل  وخ�����ش��وم��ه. 
ال�شلطة يف اأول فراير �شباط بزعم 
انتخابات جرت يف  ح��دوث تزوير يف 
ن��وف��م��ر ت�����ش��ري��ن ال���ث���اين وف����از بها 
ح���زب ال��راب��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة م��ن اأجل 
���ش��و ت�شي.  ب��زع��ام��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ورف�شت جلنة االنتخابات يف البالد 

هذا الزعم.
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عربي ودويل

�أمريكا ذ�ت �سرعتني
اأن ح��م��ل��ة ال��ت��ط��ع��ي��م قد     ورغ����م 
اإال  االآن،  حتى  جيد  ب�شكل  ���ش��ارت 
يقرتب  ال���زج���اج���ي  ال�����ش��ق��ف  اأن 
وال��ت��ف��اوت��ات ب��ني امل��ن��اط��ق ت����زداد. 
تغطية  ن�����ش��ب��ة  خ���ري���ط���ة  وب����ات����ت 
التطعيم تتطابق مع تلك اخلا�شة 
 .2020 لعام  االنتخابي  ع  باملجمرّ
واجلمهورية  احلمراء  اأمريكا  اإن 
وال�������رتام�������ب�������ي�������ة، ه�������ي ع����م����وم����ا 
م��ت��خ��لرّ��ف��ة ع���ن اأم���ري���ك���ا ال���زرق���اء، 
الدميقراطية. ففي والية اأالباما، 
35 باملائة من  اأقل من  مت تلقيح 
تزيد  بينما  كامل،  ب�شكل  ال�شكان 
والية  يف  ب��امل��ائ��ة   68 ع��ن  الن�شبة 
الواليات  ب��ع�����س  ويف  ف��يم��ون��ت. 
ن�شبة  تتطابق  مك�شيكو،  نيو  مثل 
تطعيمهم  ال��ذي��ن مت  االأ���ش��خ��ا���س 
جلو  الت�شويت  ن�شبة  م��ع  تقريًبا 

بايدن يف االنتخابات الرئا�شية.
ال�شحية،  االأزم�����ة  ب���داي���ة  م��ن��ذ     
��م��ت احل���زب���ي���ة احل������رب �شد  ���ش��مرّ
املتحدة.  الواليات  يف  كوفيد-19 
فيما  متناق�س  امل��وق��ف  ه��ذا  لكن 
بالتطعيم: فقد مت تطوير  يتعلق 
ترامب،  دونالد  اللقاحات يف عهد 
�شرا  ال��ذي مت تطعيمه  واالأخ���ي، 
�شهر  ب��داي��ة  يف  االأبي�س  البيت  يف 
“ترومب�شينز”.  ب�  ي�شفها  يناير، 
غالبية  الإق����ن����اع  ي��ك��ف��ي  ال  وه�����ذا 
موؤيديه بالتحرك ول�شبب وجيه: 
ت�شي درا�شة حديثة اأجراها معهد 
ج���ال���وب اإىل ان��خ��ف��ا���س م��ق��ل��ق يف 
اجلمهوريني  ال���ن���اخ���ب���ني  ن�����ش��ب��ة 
ب���ال���ع���ل���وم: فقد  ال����ذي����ن ي���ث���ق���ون 
30 نقطة بني  انخف�شت مبقدار 

1975 و2021.
   لكن التوجه ال�شيا�شي لي�س هو 
املعيار الوحيد الذي يجب اأخذه يف 
االعتبار عند حتليل فجوة اللقاح. 
ليونهارت،  ل��دي��ف��ي��د  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
تاميز،  نيويورك  �شحيفة  مرا�شل 
الذي يحدد  املركزي  العن�شر  فاإن 
هو  ال��ت��ط��ع��ي��م  رف�������س  اأو  ق���ب���ول 
التعليم. وباالعتماد على  م�شتوى 
كايزر،  عائلة  موؤ�ش�شة  من  بيانات 
مهمة  عالقة  على  ال�شوء  ي�شلط 
يف  الن�شب  تنخف�س  االثنني.  بني 
اإىل  ال���واح���د  م��ن  االأح���ي���ان  بع�س 
تعليم  م�����ش��ت��وى  ال�����ش��ع��ف ح�����ش��ب 
�شوؤالهم،  مت  ال��ذي��ن  االأ���ش��خ��ا���س 
انتماءاتهم  ع����ن  ال���ن���ظ���ر  ب��غ�����س 

ال�شيا�شية اأو العرقية.
ليونارد،  دق  امل��ا���ش��ي،  م��اي��و  يف     
ج��ر���س االإن�����ذار: “من امل��رج��ح اأن 
ت���وؤدي االأم���را����س وال��وف��ي��ات التي 
���ش��ت��ح��دث يف االأ���ش��ه��ر امل��ق��ب��ل��ة اإىل 
يف  ا�شال  ال�شديد  التفاوت  تفاقم 
الطوارئ  حالة  اأن  ومبا  البالد”. 
ت�شمح  ال  ل���الأ����ش���ف،  ال�������ش���ح���ي���ة، 
طويلة  بحالة  حالة  خطة  بتنفيذ 
امل�����دى ون��ت��ي��ج��ت��ه��ا غ���ي م���وؤك���دة، 
اللقاح  فر�س  يف  النظر  االآن  يتم 
تعميق  وع���دم  امل���اأزق  م��ن  للخروج 

فكرة  ترف�س  اأنها  اإال  مبوظفيها، 
العام. ويف�شر هذا اجلنب،  االلزام 
باخل�شو�شيات  ����ش���يء،  ك���ل  ق��ب��ل 
اخل���ا����ش���ة ب���ال���ن���ظ���ام ال���ف���ي���درايل 
اأن  للكونغر�س  ميكن  االأم��ري��ك��ي. 
يت�شرف فقط يف اإطار ال�شالحيات 
املادة  عليها  تن�س  والتي  امل��ذك��ورة 
الد�شتور.  م��ن   8 الق�شم  االأوىل، 
وم���ع ذل���ك، يف ه���ذا ال�����ش��ي��اق، فاإن 
اأقل  جم��ال مناورته حم��دود على 

تقدير.
   يف هذه امل�شاألة، يبدو اأن بندين 
ف��ق��ط ق�������ادران ع��ل��ى ال�����ش��م��اح له 
بالت�شرف: �شرط االإنفاق و�شرط 
للكونغر�س  ي�شمح  االأول  التجارة. 
على  امل��ال��ي��ة.  احل��واف��ز  با�شتخدام 
املحكمة  ���ش��ادق��ت  امل���ث���ال،  ���ش��ب��ي��ل 
العليا على �شحة منح االعتمادات 
لتمويل  املخ�ش�شة  ال��ف��ي��درال��ي��ة 
التي  ل��ل��والي��ات  ال�شريعة  ال��ط��رق 
رفعت احلد االأدنى لل�شن املطلوب 
ال�شتهالك الكحول اإىل 21 عاًما 
دول،  �شد  داك��وت��ا  ���ش��اوث  )ق�شية 
هو  مرن  الثاين،  البند   .)1987
بالعمل  للكونغر�س  ي�شرح  اي�شا، 
يف جميع االأمور املتعلقة بالتجارة 

بني الواليات.
   وم����ع ذل�����ك، رغ����م م���رون���ت���ه، ال 
االأف���راد  اإج��ب��ار  البند  ل��ه��ذا  ميكن 
على امل�شاركة يف “ن�شاط جتاري” 
ق��رار االحتاد  )يف هذه احلالة، يف 
امل�شتقلة  ل����الأع����م����ال  ال����وط����ن����ي 
 ،2012 ل��ع��ام  �شيبيليو�س  ���ش��د 
�شحي(.  ت���اأم���ني  يف  االن����خ����راط 
االعتمادات  م��ن��ح  ف�����اإن  وب���امل���ث���ل، 
ال  للمحكمة،  وف��ًق��ا  ال��ف��ي��درال��ي��ة، 
وهذا  ملزًما”.  “ي�شبح  اأن  ميكن 
للخطر  �س  يعررّ اأن  �شاأنه  قيد من 
مبوجب  ت�����ش��ري��ع  اأي  د����ش���ت���وري���ة 
التعديل العا�شر، والذي ي�شمن اأن 
تفوي�شها  يتم  مل  التي  ال�شلطات 
�شراحة للكونغر�س مُتنح ح�شرًيا 
للواليات.   ويحظر التف�شي الذي 
اعتمدته املحكمة العليا يف قرارين 
رئي�شيني )نيويورك �شد الواليات 
املتحدة عام 1992 وبرينتز �شد 
 )1997 امل��ت��ح��دة ع���ام  ال���والي���ات 
الق�شرية:  ال���ت���داب���ي  ا���ش��ت��خ��دام 
خل�س  برينتز،  ق�شية  يف  وه��ك��ذا، 
اأنه  اإىل  �شكاليا  اأنطونني  القا�شي 
الفيدرالية  للحكومة  ميكن  “ال 
اإ�شدار توجيهات تطالب الواليات 
مبعاجلة م�شاكل معينة، وال تاأمر 
موظفي الواليات، اأو اأولئك الذين 
ال�شيا�شية،  اأق�شامهم  اإىل  ينتمون 
بتبني اأو “تطبيق برنامج تنظيمي 

فيدرايل«.
   عام 2000، قال كبي الق�شاة 
“الد�شتور  اإن  رينكوي�شت  ويليام 
ب���ني م���ا هو  ال��ت��م��ي��ي��ز  اإىل  ي���دع���و 
وطني حًقا وما هو حملي حًقا”... 
ويبدو اأنه حتى يف مواجهة جائحة 
التطعيم  م�������ش���األ���ة  ف������اإن  ع���امل���ي���ة، 

“حملية حًقا«.

التفاوت اأكر.

�لتنفيذ �ملحلي
ال�شحي  القطاع  طالب  عندما     
التمري�س،  تطعيم طاقم  بوجوب 
امل���ح���ارب���ني  ������ش�����وؤون  اإدارة  ف�������اإن 
ال���ق���دام���ى ال��ق��وي��ة ح����ذت ح����ذوه. 
ال�شاحل،  اإىل  ال�������ش���اح���ل  وم�����ن 
امليدان:  ���ا  اأي�������شً ال��ف��ك��رة  ت��ك��ت�����ش��ح 
اأع��ل��ن��ت م��دي��ن��ة ن��ي��وي��ورك ووالية 
كاليفورنيا للتو، اأن التطعيم �شد 
اإلزاميا  االآن  �شيكون  كوفيد-19 
تبنرّى  على جميع موظفيهما، كما 
الرئي�س بايدن هذا اخليار جلميع 

املوظفني الفيدراليني.
تعتر  امل���ت���ح���دة،  ال����والي����ات  يف     
هي،  االإج���ب���اري  التطعيم  م�شاألة 
م�شاألة  �����ش����يء،  ك����ل  وق���ب���ل  اأواًل 
حكومية: عام 1905، عندما كان 
اجلدري م�شت�شرًيا، قالت املحكمة 
ق�شية  يف  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ف���ي���درال���ي���ة 
ما�شات�شو�شت�س،  �شد  جاكوب�شون 
حقيقية  “عالقة  ل��ل��ت��ط��ع��ي��م  اأن 
ال�شحة  ب���ح���م���اي���ة  وج����وه����ري����ة 
ال���ع���ام���ة “، مم���ا ي���وؤك���د االل���ت���زام 
تبلغ  ال��ذي��ن  االأ���ش��خ��ا���س  بتطعيم 
اأعمارهم 21 عاًما واأكر يف والية 

ما�شات�شو�شت�س.
   بعد �شبعة ع�شر عاًما، يف ق�شية 

قانون  اأح�����ك�����ام  ورغ������م  وب����امل����ث����ل، 
ميكن  االإع��اق��ة،  ذوي  االأمريكيني 
املوظف  ت�شريح  العمل  ل�شاحب 
“تهديد  خ���ط���ر  ه���ن���اك  ك�����ان  اإذا 
وفًقا  ي���ت���واف���ق،  وه����ذا  مبا�شر”، 
“خطر  م��ع  ال��ق��ان��وين،  للتعريف 
ب�شحة  كبي  ���ش��رر  ب��اإحل��اق  كبي 
اأ�شخا�س  اأو  �شخ�س  ���ش��الم��ة  اأو 
اآخ��ري��ن، وال��ذي ال ميكن الق�شاء 
ع��ل��ي��ه اأو ال��ت��ق��ل��ي��ل م��ن ���ش��اأن��ه عن 

طريق ترتيبات معقولة ».
   وق���د ك���ان اخ��ت��ي��ار ال��ل��ج��وء اإىل 
هذا الف�شل، هو اختيار م�شت�شفى 
اأجر  الذي  هيو�شنت ميثودي�شت، 
ط���اق���م مت���ري�������س ت���اب���ع ل����ه على 
التطعيم: اأدت معار�شة 117 من 
رفع  اإىل  موظًفا   26000 اأ���ش��ل 
املدعي  واع��ت��ر  ق�شائية،  دع���وى 
“واأن  “جتربة”،  م��و���ش��وع  اأن����ه 
لقانون  خمالًفا  �شيكون”  االل��زام 
رف�شت  دع������وى   ...“ ن����ورم����رغ 
لني  الفيدرايل  القا�شي  قبل  من 

هيوز.

�لتطعيم  �جبارية  تعميم  هل 
ممكن؟

   على امل�شتوى الفيدرايل، رغم اأن 
ا�شتخدام  اختارت  قد  بايدن  اإدارة 
يتعلق  فيما  االإج���ب���اري  التطعيم 

اأمريكيان ميران اأمام �شيدلية تقرتح لقاحات �شد كوفيد19- يف نيويورك بايدن ي�شتخدم الع�شا واجلزرة

غ�شب االأمريكيني امللقحني

من املمكن العمل على امل�شتوى الفيدرايل، ولكن دون اتخاذ تدابي وطنية متجر يوركي�س �شاك�س يفر�س اللقاح على موظفيه

اأنه  ا،  اأي�شً وغيها  الق�شية  ه��ذه 
للد�شتور  وف���ًق���ا  ل��ل��والي��ة،  ي��ج��وز 
للبلدية  ت��ف��و���س  اأن  االحت�������ادي، 
التي  ال����ظ����روف  ���ش��ل��ط��ة حت���دي���د 
ال�شحية  اللوائح  تدخل  اأن  يجب 

حيز التنفيذ مبوجبها«.
    واإذا مل تقم اأي والية، يف الوقت 
احل�����ايل، ب��ف��ر���س ال��ت��ط��ع��ي��م على 

املحكمة  اأع��ادت  كينغ،  زوخ��ت �شد 
تاأكيد حكم جاكوب�شون من خالل 
القا�شي برانديز، موؤيدًة اأمًرا من 
)تك�شا�س(،  اأنطونيو  �شان  مدينة 
طفل  الأي  ب��ال��ت��ط��ع��ي��م  ي���ط���ال���ب 
“من  العمومية:  امل��در���ش��ة  ي��رت��اد 
الوالية توفي  ال�شرطة يف  �شلطة 
اأثبتت  وق��د  االإج���ب���اري.  التطعيم 

التطعيم(  متنع  ان  ميكن  اإع��اق��ة 
ومع العنوان 7 من قانون احلقوق 
املدنية لعام 1964 )خا�شة حالة 

احلمل اأو االإعفاء الديني(.
   وم���ع ذل���ك، ت��ذك��ر جل��ن��ة تكافوؤ 
النظام  ه����ذا  ان  ال���ع���م���ل،  ف���ر����س 
ي�شكل  اأن  مي��ك��ن  ال  اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي 
العمل.  ل�����ش��اح��ب  ك��ب��يا  اك���راه���ا 

�شكانها، فاإن ال�شلطات الفيدرالية 
لزيادة  العمل  اأرب���اب  على  تعتمد 
تغطية التطعيم. يف الواقع، ت�شي 
جلنة تكافوؤ فر�س العمل، اإىل اأنه 
ال يوجد �شيء مينع �شاحب العمل 
من فر�س التطعيم على موظفيه، 
مع �شمان االمتثال الأحكام قانون 
)حالة  االإع��اق��ة  ذوي  االأمريكيني 

- تعتمد ال�شلطات الفيدرالية على اأرباب العمل لتعزيز التلقيح

- ت�شري درا�شة حديثة اإىل انخفا�س مقلق يف ن�شبة الناخبني اجلمهوريني الذين يثقون بالعلوم

ال �سيء مينع �أرباب �لعمل من فر�ض �لتطعيم

الوليات املتحدة: اإجبارية اللقاح ت�شق طريقها...!
•• الفجر -تيو لوبري -�صيبا�صتيان ناترول

   يف مو�جهة موجة جديدة من عدوى كوفيد19- من متغري 
دلتا وتباطوؤ حملة �لتطعيم, تبدو �لواليات �ملتحدة يف طريق 
�الأمريكيني  لت�سجيع  �ملو�سوعة  �ملختلفة  �الأجهزة  م�سدود. 
�ل�سعور  يثري  مما  حدودها,  ُتظهر  باالنخر�ط,  �مللقحني  غري 

باالإحباط بني �لذين تلقو� �جلرعات �ل�زمة. وكما هو �حلال 
�الإجباري  �لتطعيم  مو�سوع  وبد�أ  �ل�سغط,  يتز�يد  �أوروبا,  يف 

يدخل �لنقا�ض �لعام.
تطالب  ع��دي��دة  �أ���س��و�ت  �رت��ف��ع��ت  ي��ول��ي��و,  منت�سف  منذ     
تغطية  لزيادة  �كر�ها  �أك��ر  �إج���ر�ء�ت  باتخاذ  �ل�سيا�سيني 
�لتلقيح يف �لواليات �ملتحدة. وعلى عك�ض �ل�سلطة �لتنفيذية 

�لفرن�سية, ال متلك �الإد�رة �الأمريكية �لقدرة على فر�ض جو�ز 
�ل�سحة على جميع �ل�سكان. وحتدثت جني ب�ساكي, �ملتحدثة 
با�سم �لبيت �الأبي�ض, حول هذ� �ملو�سوع يف 23 يوليو يف موؤمتر 
�ملوؤ�س�سات  دور  بل  �لفيدر�لية,  �حلكومة  دور  “لي�ض  �سحفي: 

و�ملنظمات �خلا�سة و�ملجتمعات �ملحلية«.
   ولذلك تتكاثر �ملبادر�ت و�الإجر�ء�ت يف جميع �أنحاء �لب�د, 

�أن  �لتي يحكمها �لدميقر�طيون. ال �سك  �ملناطق  وال �سيما يف 
�لنقا�سات حول هذ� �ملو�سوع �ستت�ساعف يف �الأ�سابيع �لقادمة. 
ففي بلد يعاين من �ال�ستقطاب ب�سدة, حيث تنت�سر �ملعلومات 
�مل�سللة, وحيث يتم �أحياًنا ت�سبيه رف�ض �لتطعيم بفعل �سيا�سي, 
من  و�ل��ذي  تلقيحهم,  مت  �لذين  �الأ�سخا�ض  عدد  نق�ض  يكون 

�ساأنه �أن يعر�ض للخطر جممل �ل�سكان, خطًر� كبرًي�.

- الأمرا�س والوفيات التي �شتحدث يف الأ�شهر 
املقبلة قد توؤدي اإىل تفاقم التفاوت القائم يف البالد

- يف ن�شبة التلقيح, اأمريكا احلمراء واجلمهورية والرتامبية, 
متخلفة عموما عن اأمريكا الزرقاء الدميقراطية

- الد�شتور الأمريكي يدعو اإىل التمييز 
بني ما هو وطني حًقا وما هو حملي حًقا

- يف بع�س الوليات, تتطابق ن�شبة التطعيم تقريًبا 
مع ن�شبة الت�شويت جلو بايدن يف النتخابات الرئا�شية
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عربي ودويل
جمزرة قونيا: خالف بني حكومة اأردوغان واملعار�شة على الدوافع

•• عوا�صم-وكاالت

الرتكي  ال���رئ���ي�������س  ح���ك���وم���ة  اخ���ت���ل���ف���ت 
املوالية  واملعار�شة  اأردوغ��ان  رجب طيب 
دواف��ع اجلناة يف مقتل  �شاأن  لالأكراد يف 
ع��ائ��ل��ة ب��اأك��م��ل��ه��ا يف و����ش���ط ت��رك��ي��ا يوم 

اجلمعة.
�شبعة  م��ق��ت��ل  اإن  امل�������ش���وؤول���ون  وي���ق���ول 
��ذ على  ُن��ِفرّ ق��ون��ي��ا  اأ���ش��خ��ا���س يف مقاطعة 
ي��د اأف�����راد م��ن ع��ائ��ل��ة اأخ����رى ب��ع��د اأكر 
ال�شخ�شية بني  من عقد من اخلالفات 

اجلماعتني.

وقال حزب ال�شعوب الدميقراطي املوايل 
كان عماًل عن�شرياً  الهجوم  اإن  لالأكراد 

م�شت�شهداً باأالأ�شول الكردية لل�شحايا.
النتائج  اإن  قونيا  يف  ال��ع��ام  امل��دع��ي  ق��ال 
العداوات  اأن  تظهر  للتحقيق  االأول���ي���ة 
بني اجلناة وال�شحايا تعود اإىل 2010، 
املحكمة الأول  اإىل  نزاعهم  عندما رفعوا 

مرة.

م�سكلة �سيا�سية عميقة
اجلرمية  اإن  “بلومرغ”  موقع  وي��رى 
تلت  التي  الدقيقة  ال�شيا�شية  وامل��واق��ف 

ذلك، ت�شلط ال�شوء على م�شكلة �شيا�شية 
العدالة  حزب  تركيا.واختلف  يف  عميقة 
مع  اأردوغ���ان  بزعامة  احلاكم  والتنمية 
حزب ال�شعوب الدميقراطي عام 2015 
ب��ع��د ���ش��ن��وات م��ن ع��م��ل احل��رك��ت��ني مًعا 
الكردي. وح�شد  ال�شعب  ملعاجلة مظامل 
اأردوغان يف وقت الحق القوائم القومية 
رئي�شيني  �شيا�شيني  كحلفاء  املتطرفة 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��غ��ال��ب��ي��ة يف ال���رمل���ان، 
اإىل  االأك���راد  ال�شيا�شيني  موقفه  ودفعت 

التقرب من اأحزاب املعار�شة االأخرى.
يف  الدميقراطي  ال�شعوب  ح��زب  واأل��ق��ى 

خلف  الكامل  بدعمه  االأخ��ية  ال�شنوات 
خ�شوم اأردوغان من دون الدخول يف اأي 
حتالفات ر�شمية. ويف 2019، اأتاح دعم 
احلزب ملر�شحي املعار�شة توجيه هزمية 
االنتخابات  يف  الأردوغ���������ان  ان��ت��خ��اب��ي��ة 

البلدية.

�لدعوة للت�سامن 
الدميقراطي  ال�شعوب  ح��زب  دع��وة  لكن 
من  عمل  اأن���ه  ي��زع��م  م��ا  �شد  للت�شامن 
احل�شول  يف  ف�شلت  العن�شرية  اأع��م��ال 
ال���دع���م م���ن حلفائه  ال��ك��ث��ي م���ن  ع��ل��ى 

اجل��دد.وال��ت��ق��ى ف��ري��ق ك��ب��ي م��ن حزب 
الرئي�شي  امل��ع��ار���س  اجل��م��ه��وري  ال�شعب 
قونيا  يف  والعدالة  االأم��ن  م�شوؤويل  مع 
القتل،  للتحقيق يف عمليات  ال�شبت  يوم 
لكنه امتنع عن االإدالء ببيان وا�شح حول 

الدافع وراء الهجوم.
ال�شعب  ح�������زب  ع������ن  ال����ن����ائ����ب  وق���������ال 
اجل���م���ه���وري ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ���ش��ي��ن��ي يف 
ال�شواب  م���ن  اأن����ه  ن��ع��ت��ق��د  “ال  ق��ون��ي��ا: 
اإعطاء امل�شاألة حجماً اأكر اأو ا�شغر مما 
االبتعاد  اإىل  احلكومة  ودع��ا  ت�شتحق”، 

عن “لغة الكراهية«.

كيف ت�شتعد اأحزاب كرد�شتان 
العراق لالنتخابات القادمة؟

•• اأربيل-وكاالت

ال�شيا�شية  والتيارات  الكتل  من  عدد  ان�شحابات  فيه  تتواىل  ال��ذي  الوقت  يف 
العراقي  واملنر  ال�شدري  كالتيار  العراقي،  االنتخابي  ال�شباق  من  املهمة 
االإعداد  يف  منهمكة  الرئي�شية  الكردية  االأح���زاب  تبدو  ال�شيوعي،  واحل���زب 
من  تتكون  التي  كرد�شتان”  “حتالف  قائمة  االنتخابية.واأعلنت  للمعركة 
االحتاد الوطني الكرد�شتاين وحركة التغيي، تعيني قوباد الطالباين رئي�شا 
العراقي  للرئي�س  االأ�شغر  النجل  وه��و  االنتخابي  الغمار  خلو�س  للقائمة، 

الراحل جالل الطالباين، ونائب رئي�س حكومة اإقليم كرد�شتان العراق.
وياأتي اختيار الطالباين لقيادة احلملة االنتخابية بح�شب م�شادر من داخله، 
االنتخابات  خالل  قوية  نتائج  اإح��راز  على  كرد�شتان”  “حتالف  عزم  ليوؤكد 
القادمة، عر اإ�شناد مهمة قيادة القائمة ل�شخ�شية بوزن نائب رئي�س حكومة 
عربية”:  نيوز  “�شكاي  ملوقع  ت�شريحات  يف  امل�����ش��ادر،  تلك  االإق��ل��ي��م.وق��ال��ت 
“بعد النجاح الذي حققه قوباد الطالباين، يف قيادة قائمة االحتاد الوطني 
احتالل  اإثرها من  على  احل��زب  والتي متكن   ،2018 العام  الكرد�شتاين يف 
املرتبة الثانية على �شعيد القوى الكرد�شتانية، يف االنتخابات العامة يف كل 
من اإقليم كرد�شتان والعراق، نطمح هذه املرة وبالتحالف مع حركة التغيي 
لتبوء املرتبة االأوىل، على �شعيد القوى الكرد�شتانية، يف االنتخابات العامة 
اأحد  وهو  اآغ��ا  كمال  هرمي  قال  جهته،  املقبل«.من  اأكتوبر  �شهر  يف  العراقية 
والع�شو احلايل يف جمل�س  “حتالف كرد�شتان”،  املر�شحني عن قائمة  اأبرز 
القائمة  “هذه  عربية”:  نيوز  “�شكاي  موقع  مع  ح��وار  يف  العراقي،  النواب 
الوطني  االحت���اد  م��ن  لكل  امل��وح��دة  التاريخية  اخللفية  ت��الق��ح  نتيجة  ه��ي 
ح�شد  على  نعمل  ونحن  امل�شرتكة،  وروؤاه��م��ا  التغيي،  وح��رك��ة  الكرد�شتاين 
قاعدتينا االنتخابيتني، للت�شويت لهذه القائمة املوحدة، التي جتمعنا لنعمل 
العراق«.واأ�شاف  يف  و�شراكتنا  حقوقنا  عن  وندافع  بغداد،  العا�شمة  يف  معا 
التي حتدد بو�شلتنا كتيار  االأ�شا�شية  “القاعدة  اأربيل:  املر�شح عن حمافظة 
�شيا�شي وقائمة انتخابية، اأن حل م�شكالتنا وق�شيتنا الكردية، يكمن يف بغداد 
ولي�س يف اأي مكان اآخر، على �شعيد كافة امللفات العالقة واخلالفية، �شيا�شيا 
والتوافق حول  احل��وار  واأربيل عر  بغداد  بني  ود�شتوريا،  واأمنيا  واقت�شاديا 
للرملان  قبلنا  م��ن  ومقتدرة  قوية  برملانية  كتلة  اإي�شال  خ��الل  وم��ن  ذل��ك، 
العراقي، للعمل على ت�شوية كافة الق�شايا على قاعدة الد�شتور وال�شراكة، يف 

ظل عراق دميقراطي فيدرايل«.

•• عوا�صم-وكاالت

اأعادت اال�شتباكات املتكررة يف االأ�شابيع االأخية 
ب��ني امل��ي��ل�����ش��ي��ات يف غ���رب ل��ي��ب��ي��ا، واإع�����الن وزارة 
هذه  تدريب  يف  ا�شتمرارها  عن  الرتكية  الدفاع 
التي  ال�شعوبات  ح��ول  ال��ت�����ش��اوؤالت  امليلي�شيات، 
موؤمتر  ق���رارات  تفعيل  يتم  مل  اإذا  ليبيا  تنتظر 
ورحيل  امليلي�شيات  بحل  اخلا�شة   ”2 “برلني 
الرئا�شية  االنتخابات  لتاأمني  االأجنبية،  القوات 

والت�شريعية املقررة بعد 5 اأ�شهر فقط.
امليلي�شيات  ا�شتخدمت  االأخ��يي��ن  اليومني  ويف 
االأ�شلحة الثقيلة واملتو�شطة يف ا�شتباكات بينها، 
الزاوية   - امل��اي��ة  ال�شاحلي  الطريق  �شهد  حيث 
البحرون  حممد  ميلي�شيات  بني  عنيفة  معارك 
امللقب ب�”الفار” تابعة ملدينة الزاوية، وميلي�شيا 
ور�شفانة،  ملدينة  تابعة  ال�شاوي  معمر  يراأ�شها 

مبنطقة املاية غرب العا�شمة طرابل�س.
هذه  اإن  اأم��ن��ي��ة  وم�����ش��ادر  حمليون  �شكان  وق���ال 
على  ه��اون  قذائف  �شقوط  عن  اأ�شفرت  امل��ع��ارك 

املنازل واالأحياء ال�شكنية.

�ألو�ن �مليلي�سيات
اأن���واع،  على  ليبيا  غ��رب  يف  امليلي�شيات  وتنت�شر 
منها املوؤدلج دينيا مثل التابعة لتنظيم االإخوان 
االإره����اب����ي، واأخ�����رى ن�����ش��اأت ع��ل��ى اأ���ش��ا���س عرقي 
وم��ن��اط��ق��ي م��ث��ل م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات االأم�����ازي�����غ، ون���وع 
كع�شابات  بحتة  اإجرامية  الأ�شباب  تاأ�ش�س  ثالث 
م�شلحة، مثل ملي�شيات االإجتار بالب�شر، وتهريب 
املخدرات  وتهريب  ال�شرعيني،  غي  املهاجرين 

وال�شالح، وقطع الطرق، وغيها من جرائم.
وتغيت خريطة تواجد امليلي�شيات يف املدن عدة 
 ،2011 ان��دالع الفو�شى االأمنية يف  مرات بعد 
ففي البداية انت�شرت �شرق وغرب ليبيا، وق�شمت 
ال������والءات القبلية  اأ���ش��ا���س  امل��ن��اط��ق ف��ي��ه��ا ع��ل��ى 

وال�شيا�شية.
التي  ليبيا”  “فجر  عملية  ب��ع��د  االأم����ر  وت��غ��ي 
اال�شم  نف�س  يحمل  ميلي�شيات  ائ��ت��الف  نفذها 
اجلي�س  �شد   2014 يف  االإخ���وان  لتنظيم  تابع 
مر�شحي  خ�شارة  من  انتقاما  وال�شكان،  الليبي 

امليلي�شيا يف االنتخابات الت�شريعية.
انطالقا  الليبي،  ال��وط��ن��ي  اجلي�س  رد  وحينها 
“الكرامة”  بعملية  ل��ي��ب��ي��ا،  ���ش��رق  ب��ن��غ��ازي  م��ن 
التي طهرت �شرق البالد من ميلي�شيا “جمل�س 
�شورى  و”جمل�س  بنغازي”،  جم��اه��دي  ���ش��ورى 
العا�شمة  ي��ط��ه��ر  اأن  وك����اد  درنة”،  جم���اه���دي 
2019 لوال تدخل عدة دول  طرابل�س غربا يف 
اإىل ج��ان��ب ح��ك��وم��ة ف��اي��ز ال�����ش��راج ال��ت��ي حتمي 

امليلي�شيات اآنذاك.
ومنذ ذلك الوقت اأ�شبحت املنطقة الغربية حتت 
االإرهابي  االإخ����وان  تنظيم  ميلي�شيات  �شيطرة 
واجلماعة الليبية املقاتلة بالدرجة االأوىل، وبعد 
عملية اجلي�س الليبي ملحاولة ا�شرتداد طرابل�س، 
ملحاربة  واح����دة  جبهة  يف  امليلي�شيات  حت��ال��ف��ت 

اجلي�س حتت اإ�شراف تركيا.

�أبرز �مليلي�سيات
وامليلي�شيات لفظة دخيلة على احلياة ال�شيا�شية 
ح���ني ظهرت   2011 ب��ع��د  ان��ت�����ش��رت  ال��ل��ي��ب��ي��ة، 
االأحياء  تتمركز يف  اأنها  بزعم  جماعات م�شلحة 
حكم  ن���ظ���ام  زوال  وح���ت���ى  االأمن”،  ل�”حفظ 
الرئي�س معمر القذايف، اإال اأنه بعد مقتل القذايف 
وعددها،  ت�����ش��ل��ي��ح��ه��ا  زاد  ب���ل  ن��ف�����ش��ه��ا،  حت���ل  مل 
موؤ�ش�شات  من  العديد  على  امل�شيطر  واأ�شبحت 

الدولة، ومن اأبرز هذه امليل�شيات:

ميلي�سيات م�سر�تة
اأكر ميلي�شيات عددا ونفوذا، ميتد نفوذها  هي 
بحوايل  م�شراتة  �شرقي  ال�����ش��دادة  مدينة  م��ن 
طرابل�س،  العا�شمة  مدخل  اإىل  كيلومرتا   80
عقائدي  طابع  ولها  القرابللي،  مدينة  حتديدا 
املعزول  للمفتي  ب��ال��والء  ت��دي��ن  حيث  متطرف 
قتال  على  بتحري�شه  املعروف  الغرياين،  �شادق 
ميلي�شيات  م��ن  حتالف  وت�شم  الليبي،  اجلي�س 
الثالثة  والقوة  احللبو�س  وكتيبة  ال�شمود  لواء 
 ،166 وميلي�شيا  الطاجني  وكتيبة  �شاريخان 
االأ�شلحة  لها  توفر  التي  لرتكيا  موالية  وكلها 

خا�شة الثقيلة.

ميلي�سيات �لز�وية
كبيا  حت��ال��ف��ا  امل��دي��ن��ة  ه���ذه  ميلي�شيات  �شكلت 
�شم  اجلنائي”،  “البحث  ا���ش��م  ع��ل��ي��ه  اأط��ل��ق��وا 
واالأبح،  والفار،  والن�شر،  الثوار،  ميلي�شيا غرفة 
ميلي�شيا  اإىل  باالإ�شافة  والبيدجا،  وال�شلوقي 

مدينة �شراتة بقيادة اأحمد الدبا�شي.

ميلي�سيا �الأمازيغ
عبارة عن جماعات م�شلحة لي�س لها نفوذ خارج 
مناطقها، وقليلة العدد والعتاد كالتي تتواجد يف 
وجادو،  نالوت  واأكرها يف مدن  الغربي،  اجلبل 
من  القريبة  ال�شاحلية  زوارة  ملدينة  باالإ�شافة 
االآن،  حتى  حتالفات  تدخل  ومل  تون�س،  ح��دود 
“القوة  نف�شها  على  وتطلق  خفيفة،  واأ�شلحتها 

الوطنية املتحركة«.

��سطفاف �مليلي�سيات
جديدة،  حت��ال��ف��ات  امليلي�شيات  ع��ق��دت  وم��وؤخ��را 
كبي  اأم��ن��ي  ب��ج��ه��از  ت�شميته  مي��ك��ن  م��ا  ف�شكلت 
ال�شرعية على وجودها، ويبحث قادتها  الإ�شفاء 

االآن عن دور يف العملية ال�شيا�شية املقبلة.
ومن هوؤالء القادة غنيوة الككلي ومعمر ال�شاوي 
وع��ل��ي اأب���و زري��ب��ة وهيثم ال��ت��اج��وري واأي����وب اأبو 
دعم  ب�”جهاز  ي�شمى  ف��ي��م��ا  امل��ت��ح��ال��ف��ني  را�����س، 
ا�شتبكت،  التي  امليلي�شيا  تلك  وهي  اال�شتقرار”، 
اجلمعة، باالأ�شلحة الثقيلة مع ميل�شيا اأخرى يف 

منطقة املاية �� الزاوية.
ومن ناحيتهم �شكل قادة امليلي�شيات حممد الفار 
وحممد الق�شب وعثمان اللهب قادة ميلي�شيات 
“جهاز  ب���  ي�شمى  م��ا  ال��زاوي��ة  تتمركز يف مدينة 

البحث اجلنائي«.
وهذه امليلي�شيات لديها اأ�شلحة ثقيلة ومتو�شطة، 
اال�شتباكات  التي ظهرت يف  الهاون  مثل قذائف 
التي افتعلتها خرقا التفاق وقف اإطالق النار، اأو 
البتزاز  اأو  االنتخابات،  وتعطيل  الفو�شى  لن�شر 

امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات على  اأو خ����الل ����ش���راع  احل���ك���وم���ة، 
النفوذ.

م�سادر �لت�سليح
امليلي�شيات هي  باأيدي  التي وقعت  االأ�شلحة  اأول 
ال��ت��ي ���ش��ط��ت ع��ل��ي��ه��ا م���ن خم����ازن اجل��ي�����س وقت 
اندالع احتجاجات 2011، وزاد عددها ب�شفقات 
ال�����ش��الح ال��ت��ي اأب��رم��ت��ه��ا ح��ك��وم��ت��ا ع��ب��د الرحيم 
زي����دان يف  ع��ل��ي  2012 وح��ك��وم��ة  �شنة  ال��ك��ي��ب 
2013، على يد م�شوؤولني فيها ينتمون لتنظيم 
االإخوان، وجلب هوؤالء ال�شالح من تركيا وقطر، 
و�شقطت يف يد امليلي�شيات، كون بع�شها من�شوي 
حتت لواء وزارة الداخلية ووزارة الدفاع اآنذاك.
ال�شالح عر  ب��ات تهريب  االأخ���ية،  ال�شنني  ويف 
البحر املتو�شط اإىل غرب ليبيا، امل�شدر االأ�شا�شي 

لل�شالح.
و�شبق اأن اأعلنت اليونان عدة مرات منذ 2013، 
يف  تاأ�شي�شه  عقب  الليبي  ال��وط��ن��ي  اجلي�س  ث��م 
حمملة  ل�شفن  امل��ت��ك��رر  �شبطهم  ع��ن   2014
ال�شالح  نقل  وت�شتهدف  تركيا  تتبع  باالأ�شلحة 

اإىل موانئ غرب ليبيا.

�العرت�ف �لرتكي
يف  الرتكية  ال�شفارة  اأقامتها  احتفالية  خ��الل 
ف�شل  بذكرى  م�شراتة  يف  والقن�شلية  طرابل�س 
الرتكي  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ى  املزعوم”  “االنقالب 
ال�شفي الرتكي،  اأردوغ���ان، اع��رتف  رجب طيب 
ك��ن��ع��ان ي��ل��م��از، ب���اأن ب���الده ق��دم��ت ج��ن��ودا قتلوا 
خالل معارك امليلي�شيات �شد اجلي�س الليبي يف 

.2019

خريطة ميلي�شيات ليبيا.. »حلف ال�شيطان« يعيد متو�شعه

عهد رئي�شي يبداأ يف اإيران باأولوية القت�شاد ومباحثات النووي 
•• طهران-اأ ف ب

االأ�شبوع  رئي�شي هذا  اإبراهيم  املت�شدد  املحافظ  يتوىل 
ر���ش��م��ي��ا م��ن�����ش��ب رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة يف اإي�����ران خلفا 
ل��ل��م��ع��ت��دل ح�����ش��ن روح������اين، ل��ي��ب��داأ والي����ة م���ن اأربعة 
االأزمة  معاجلة  حت��دي��ات  مطلعها  منذ  ي��واج��ه  اأع���وام 
ب�شاأن  واملباحثات  االأميكية  والعقوبات  االقت�شادية 

االتفاق النووي.
حزيران/يونيو،  انتخابات  يف  الفائز  رئي�شي،  ب  وين�شرّ
املر�شد  فيها  ي�شادق  مرا�شم  خ��الل  ال��ث��الث��اء  ر�شميا 
خامنئي  علي  اهلل  اآي��ة  االإ�شالمية  للجمهورية  االأعلى 

على “حكم رئا�شة اجلمهورية«.
الد�شتورية  ال��ي��م��ني  ع��ام��ا(   60( رئ��ي�����ش��ي  و���ش��ي��وؤدي 
عليه  يهمني  ال��ذي  )ال��رمل��ان(  ال�شورى  اأم���ام جمل�س 
اأ�شماء  تقدمي  يتبعها  خطوة  يف  اخلمي�س،  املحافظون 
مر�شحيه للمنا�شب الوزارية من اأجل نيل ثقة النواب 

على ت�شميتهم.
 62 نحو  الق�شائية  لل�شلطة  ال�شابق  الرئي�س  ون��ال 

لالنتخابات  االأوىل  ال����دورة  يف  االأ����ش���وات  م��ن  ب��امل��ئ��ة 
ن�شبة  و�شهدت  جدي،  مناف�س  اأي  بغياب  خا�شها  التي 
م�شاركة بلغت 48،8، هي االأدنى يف ا�شتحقاق رئا�شي 

منذ تاأ�شي�س اجلمهورية االإ�شالمية عام 1979.
و�شيطوى بذلك عهد روحاين الذي تاألف من واليتني 
متتاليتني )اعتبارا من 2013(، و�شهد �شيا�شة انفتاح 
اتفاق  اإب��رام  حمطاتها  اأب��رز  كانت  الغرب،  على  ن�شبي 
قوى  �شت  مع  النووي  الرنامج  ب�شاأن   2015 فيينا 
ال�شني،  فرن�شا،  بريطانيا،  املتحدة،  )الواليات  كرى 

رو�شيا، واأملانيا(.
اإي����ران، مقابل احلد  واأت���اح االت��ف��اق رف��ع عقوبات ع��ن 
من اأن�شطتها النووية و�شمان �شلمية برناجمها. لكن 
مفاعيله باتت �شبه الغية مذ قرر الرئي�س االأميكي 
اأح��ادي��ا منه عام  ب��الده  ترامب �شحب  دون��ال��د  ال�شابق 
2018، واإعادة فر�س عقوبات على طهران، انعك�شت 

�شلبا على اقت�شادها.
واالجتماعية  االقت�شادية  االأزم���ة  معاجلة  و�شتكون 
تبعاتها  من  وزادت  للعقوبات،  اأ�شا�شي  ب�شكل  العائدة 

جائحة كوفيد-19، املهمة االأوىل لرئي�شي الذي رفع 
خ�شر  حني   2017 يف  كما   ،2021 انتخابات  خ��الل 
�شة  املهمرّ الطبقات  عن  ال��دف��اع  �شعاَري  روح���اين،  اأم��ام 

ومكافحة الف�شاد.
ويقول الباحث يف املعهد اجلامعي االأوروبي يف اإيطاليا 
كليمان تيم لوكالة فران�س بر�س، اإن “هدفه )رئي�شي( 
من  االق��ت�����ش��ادي  ال��و���ش��ع  حت�شني  �شيكون  االأ���ش��ا���ش��ي 
اجلمهورية  بني  االقت�شادية  العالقات  تعزيز  خ��الل 
عر  وذل��ك  املجاورة”،  وال��دول  االإيرانية  االإ�شالمية 
االقت�شادي  النمو  يحمي  اقت�شادي  نظام  “تاأ�شي�س 

الإيران، من اخليارات ال�شيا�شية االأميكية«.
وي�شيف الباحث املتخ�ش�س يف ال�شاأن االإيراين، اإنه من 
“ي�شبح رفع العقوبات االأميكية  خالل هذه املقاربة 
ي ومنو  نوعرّ اأج��ل حت�شني  اأول��وي��ة لكن من  ذات  هدفا 
وال��دول غي  اإي��ران  التجارية بني  التبادالت  يف حجم 
وال�شني  رو�شيا  مثل  الدولية”  ال�شاحة  على  الغربية 

واجلوار.
�شتاء  ال�شيما  املا�شية،  االأع���وام  خ��الل  اإي���ران  و�شهدت 
 ،2019 الثاين/نوفمر  وت�شرين   2018-2017
احتجاجات على خلفية اقت�شادية، اعتمدت ال�شلطات 

ال�شدة يف التعامل معها.
ك��م��ا ���ش��ه��دت حم��اف��ظ��ة خ���وز����ش���ت���ان )ج���ن���وب غ���رب( 
احتجاجات خالل متوز/يوليو، على خلفية �شح املياه. 
وترافق ذلك مع انقطاعات للكهرباء يف طهران ومدن 
الطلب  زي��ادة  منها  الأ�شباب  ال�شلطات  تعزوها  ك��رى، 

ونق�س املوارد املائية لتوليد الطاقة.
ه املحافظون املت�شددون الذين ينظرون  وغالبا ما وجرّ
املتحدة  وال���والي���ات  عموما  ال��غ��رب  اىل  ال��ري��ب��ة  بعني 
افراطه  خلفية  ع��ل��ى  ل��روح��اين  ان��ت��ق��ادات  خ�شو�شا، 
ال���ن���ووي، وطالبوا  ن��ت��ائ��ج االت���ف���اق  ال��ت��ع��وي��ل ع��ل��ى  يف 
اآثار  من  للحد  املحلية  اجلهود  على  بالرتكيز  م��رارا 

العقوبات.
ويرى االقت�شادي االإ�شالحي �شعيد ليالز، املقرب من 
الرئي�س املنتهية واليته، اأن “روحاين كان مثاليا جدا 
ب�شاأن عالقته مع الغرب. كان يعتقد اأنه �شيكون قادرا 
يف  �شريعا  البالد  م�شاكل  كل  حل  على  خاللها(  )م��ن 

االأمد القريب«.
وي�شيف لفران�س بر�س “ال يبدو اأن االأمر هو ذاته لدى 
اأن اأولوية  واأكد رئي�شي بعد انتخابه  ال�شيد رئي�شي”. 

�شيا�شته اخلارجية هي العالقات مع دول اجلوار.
اإي��ران مع القوى  وهو �شيتوىل من�شبه بينما تخو�س 
مباحثات  مبا�شرة،  غي  اأميكية  ومب�شاركة  الكرى، 
الإح���ي���اء االت���ف���اق ال���ن���ووي م���ن خ����الل ت�����ش��وي��ة ترفع 
مقابل  يف  اإليه،  وا�شنطن  وتعيد  االأميكية  العقوبات 
تراجعت  التي  النووية  تعهداتها  اللتزام  اإي��ران  ع��ودة 
تدريجيا عن تنفيذها بعد عام من ان�شحاب وا�شنطن.

وكان الرئي�س االأميكي جو بايدن الذي توىل مهامه 
خلفا لرتامب مطلع 2021، اأبدى ا�شتعداده للعودة 

اىل االتفاق.
ني�شان/ بني  فيينا  مباحثات يف  ج��والت  �شت  واأجريت 

جديد.  موعد  حتديد  دون  وح��زي��ران/ي��ون��ي��و،  اأب��ري��ل 
ي�شتكمل  لن  التفاو�س  اأن  اإيرانيون  م�شوؤولون  واأك��د 
لتاأجيل  اأن  ت��يم  وي���رى  من�شبه.  رئي�شي  ت��ويل  قبل 
االإيراين،  املنظار  من  عدة  اأ�شباب  املباحثات  ا�شتئناف 
منها “االظهار للجانب االأميكي عدم وجود ا�شتعجال 

لدى طهران من اأجل التو�شل اىل ت�شوية �شريعة«.
ومن االأ�شباب اأي�شا، وفق تيم، 

املحافظة  احل��ك��وم��ة  ورغ���ب���ة  ال��داخ��ل��ي��ة  “ال�شيا�شة 
اأف�شل من  اتفاق  نيل  اإثبات قدرتها على  اجلديدة يف 

احلكومة ال�شابقة«.
ويف لقائه االأخي مع اأع�شائها االأربعاء، راأى خامنئي 
اأن جتربة حكومة روحاين اأثبتت اأن “الثقة بالغرب ال 

وفق بيان ن�شره موقعه االلكرتوين. تنفع”، 
الف�شل  الكلمة  اإليه  تعود  ال��ذي  االأعلى  املر�شد  واأ�شار 
ربطت  وا�شنطن  اأن  اىل  للبالد،  العليا  ال�شيا�شات  يف 
تتعلق  الحقة  مباحثات  ب��اإج��راء  االت��ف��اق  اىل  عودتها 
وهو  اإقليمية،  وق�شايا  ال�����ش��اروخ��ي  اإي����ران  ب��رن��ام��ج 
مباحثات  �شمن  اإدراج���ه  رف�شت  اأن  لطهران  �شبق  ما 

نووية.
و�شبق لرئي�شي الذي يعد مقربا من خامنئي، التاأكيد 
لل�شعب،  “نتائج”  حتقق  التي  املباحثات  �شيدعم  اأن��ه 

لكنه لن ي�شمح ب�”مفاو�شات ملجرد التفاو�س«.

   �آر�ء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة �كت�ساف كيف يفكر �الآخر

•• لوك الليربتي*

   لقد مر وقت مل اأركز فيه على �شخ�شية دونالد 
ت���رام���ب مب��ف��رده��ا. وق���د مت ت�����داول ا���ش��م��ه كثًيا 
اخلام�س  الرئي�س  يحبها  ال  الأ�شباب  االأ�شبوع  هذا 

واالأربعون.
   انطالقا من يوم الثالثاء، مت ت�شليط ال�شوء على 
تك�شا�س.  يف  خا�شة  انتخابات  يف  مر�شحه  هزمية 
راي���ت اىل دعم  ���ش��وزان  اح��ال��ة ف�شل  ال�شعب  وم��ن 

دونالد ترامب،
 ل��ك��ن ال�����ش��خ�����س ال����ذي ي��ت��ق��دم ع����ادًة ك��ف��ائ��ز ثابت 
ب��ال��الئ��م��ة االآن  ي��خ��ط��ئ، ينحى  و���ش��اح��ب ح�����سرّ ال 
بخ�شو�س الهزمية على االأ�شخا�س الذين ن�شحوه 
فا جًدا،  بالوقوف اإىل جانب رايت. وهذا لي�س م�شررّ

رغم اأننا ال نتفاجاأ بروؤيته ي�شي اإىل كب�س فداء.
و�شع  تك�شا�س،  يف  االأوىل  االنتكا�شة  ه��ذه  بعد     
دونالد ترامب كل ثقله يف امليزان لعرقلة املفاو�شات 
ب��ني ال��دمي��ق��راط��ي��ني واجل��م��ه��وري��ني ح���ول خطة 
البنية التحتية التي يقرتحها الرئي�س جو بايدن. 
يف  عني  امل�شررّ من  للعديد  واإهاناته  �شراخه  ورغ��م 
حزبه، اإال اأن امل�شروع مي�شي قدًما، وحتى اأن القائد 

ت مع الدميقراطيني. ميت�س ماكونيل �شورّ
   يف �شباح يوم اجلمعة، اأكدت املالحظات املكتوبة 
ب��خ��ط ال���ي���د، ال���ت���ي ح�����ش��ل��ت ع��ل��ي��ه��ا ف���رق���ة العمل 
مار�شه  ال����ذي  ال�����ش��غ��ط  ال���ن���واب،  ملجل�س  ال��ت��اب��ع��ة 
دونالد ترامب على املدعي العام للواليات املتحدة 
حل  ق��د  روزي���ن  وك���ان  دي�شمر.  يف  روزن  جيفري 
“قل  حينها.  امل�شتقيل  ب���ار،  وي��ل��ي��ام  حم��ل  م��وؤخ��ًرا 
فقط اأن االنتخابات كانت فا�شدة + اترك الباقي يل 
مقابلة  يف  قال  الرا�شدين”،  الكونغر�س  والأع�شاء 
عر الهاتف. وكان يطلب منهم بب�شاطة اأن يزعموا 

اأن االنتخابات كانت مزورة.
للرئي�س  بالن�شبة  �شعبا  اأ���ش��ب��وع��ا  ي��ع��درّ  ل��ذل��ك      

ال�شابق، الذي ال يزال �شخ�شية �شعبية للعديد من 
اجلمهوريني، 

يقلق  وم�����ا  ال���ث���اب���ت���ة.  ق���اع���دت���ه  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف 
تاأثي  اأن  هو  قلياًل  اجلمهوريني  اال�شرتاتيجيني 
النواة  من  ابعد  ما  اإىل  يتال�شى  اأن��ه  يبدو  ترامب 
ال�شلبة للموؤيدين املخل�شني. ففي الوقت احلايل، 
ت��اأث��ي جو  ت����وازن  اأن  ت��رام��ب  يت�شنرّى جل��اذب��ي��ة  ال 
الذين خاب  اأو اجلمهوريني  بايدن على املرتددين 

اأملهم يف ترامب.
يحاولون حتديد  الذين  اال�شرتاتيجيني،  نف�س     
معامل جماالت نفوذ عراب مارا الغو وحدود نفوذه، 
اأنه لي�س لرتامب ا�شرتاتيجية  ا من  اأي�شً يتباكون 
اأكر مما كان عليه  را�شخة الإدارة الفرتة احلالية 
احلال خالل حملة 2016، اأو خالل فرتة واليته. 
ويظل ترامب متهوًرا، وي�شتمر يف االرجتال ح�شب 

مزاجه.
   ومع ذلك، اإذا كنت من موؤيدي الرئي�س اخلام�س 
اأرغ���ب يف طماأنتك. ال ي��زال ا�شم  واالأرب��ع��ني، ف��اأن��ا 
ت��رام��ب يبيع، وال ي��زال امل��ال مي��الأ خ��زائ��ن مر�شح 
يراهن  ذلك،  اإىل  باالإ�شافة   .2024 عام  حمتمل 
اجلمهوريني  ال��ن��واب  جمل�س  اع�شاء  م��ن  العديد 
انتخابات  يف  ترامب  الفر�س  على  ميلكون  ما  بكل 

التجديد الن�شفي لعام 2022.
   لن يختفي دونالد ترامب من و�شائل االإعالم اأو 
لكن  املتحدة يف وقت قريب،  الواليات  ال�شيا�شة يف 
على  موؤ�شرات  تكون  قد  املا�شي  االأ�شبوع  �شراعات 

انخفا�س كبي يف ال�شعبية.
�شلبة،  قاعدة  ذات  والي��ة  اأو  ب��دائ��رة  الفوز   ميكنه 

ولكن لي�س بالرئا�شة.
اأن  اإال   ،2022 ع����ام  ب��ع��د  ال��ت�����ش��وي��ت  ي��ت��م  مل   
اأه������داف عام  االآن  م���ن  ح�����ددوا  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 
اأبًدا، فهم  2024... االمريكان ال ياأخذون عطلة 

دائًما يف انتخابات.

تاأثري ترامب يتال�شى ببطء...!

*�أ�ستاذ تاريخ, وحما�سر, ومعلق �سيا�سي كندي خمت�ض يف �ل�سيا�سة و�لتاريخ �الأمريكيني

ترجمة خرية �ل�سيباين

نافذة 
م�سرعة
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الفجر الريا�ضي

•• اأو�صتند-وام:

اليوم  بلجيكا  مم��ل��ك��ة  ت�شت�شيف 
االث��ن��ني امل��ح��ط��ة اخل��ام�����ش��ة �شمن 
�شاحب  ك���اأ����س  ���ش��ب��اق��ات  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
للخيول  ال����دول����ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 
ال�28  بن�شختها  االأ�شيلة  العربية 
ولينغتون  م�����ش��م��ار  يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
و���ش��ط م�شاركة  او���ش��ت��ن��د،  مب��دي��ن��ة 
اخليل  نخبة  م��ن  ق��وي��ة  جمموعة 
املهم  ال��ت��ح��دي  ل���ق���اء  ال��ع��رب��ي��ة يف 
الذي يعك�س مكانة احلدث وقيمته 

العاملية.
وتقام الكاأ�س الغالية برعاية كرمية 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
"حفظه اهلل"، ودعم �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ومتابعة  امل�شلحة،  للقوات  االأع��ل��ى 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة، امتدادا لنهج 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
يف  ثراه"  اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 
العربي  اخل��ي��ل  ورع���اي���ة  ت�����ش��ج��ي��ع 
االأ���ش��ي��ل ورف����ع ���ش��اأن��ه ب��ك��اف��ة دول 

العامل.

الرابعة  البلجيكية  املحطة  وت��ع��د 
واإيطاليا  ف��رن�����ش��ا  ب��ع��د  اأوروب�����ي�����ا 
وال�����ش��وي��د، واخل��ام�����ش��ة يف جمموع 
�شل�شلة  ب������داأت  اأن  ب��ع��د  امل��ح��ط��ات 
املنتظر  ومن  اأمريكا،  يف  ال�شباقات 
اأن ت�شهد حمطة الغد م�شاركة 14 
تلتقي  ال���ذي  القمة  ل��ق��اء  يف  خيال 
العربية  اأف�شل مرابط اخليل  فيه 
يف بلجيكا واأوروب��ا ب�شفة عامة، يف 
 2000 مل�شافة  يقام  الذي  ال�شباق 
للخيول  الثالثة  الفئة  �شمن  مرت 

من عمر اأربع �شنوات فما فوق.
وي�شهد �شباق بلجيكا لقاء التحدي 
اأبطال  ب��ني  �شيتجدد  ال���ذي  امل��ث��ي 
البالغة  زاي����د  ت���اج  ���ش��ب��اق ج���وه���رة 
5 م��الي��ني دره���م والذي  ج��ائ��زت��ه 
اأغ���ل���ى ���ش��ب��اق��ات اخليول  ي��ع��د م���ن 
ال���ع���امل وي���ق���ام �شمن  ال��ع��رب��ي��ة يف 

من�شور  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  م���ه���رج���ان 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ال��ع��امل��ي، حيث 
ن�شخة  بطل  ب��ني  ال�شباق  �شيجمع 
اخلالدية  م�شهور  اجل��واد   2019
والفر�س  اخل���ال���دي���ة  ج��ل��ن��ار  اب����ن 
اأم���ية اخل��ال��دي��ة وال��ع��ائ��دة لعذبه 
بن  عبدالعزيز  لالأمي  لل�شباقات 
اأحمد بن عبدالعزيز اآل �شعود، مع 
بطل ن�شخة 2020 اجلواد مي�شي 
ي��ع��ود للمالك  ال����ذي  اب���ن داح�������س 

كي�شميكرز تيمو.
�شباق  ي��ح�����ش��م  اأن  امل���ت���وق���ع  وم�����ن 
الغالية  للكاأ�س  البلجيكية  القمة 
والتناف�س  امل��ت��وا���ش��ل  ���ش��راع��ه��م��ا 
امل��ح��ت��دم ال�����ذي ي��ج��م��ع��ه��م��ا ط���وال 
الفرتات املا�شية يف كافة امل�شامي، 
اخلالدية  م�����ش��ه��ور  ي���ق���ود  ح���ي���ث 
باإ�شراف  فري�س  دي  اأدري  الفار�س 
فيما  كولينجتون،  فيليب  امل���درب 
يتوىل قيادة مي�شي الفار�س ويليام 
امل������درب فيدو  ب���اإ����ش���راف  م���وجن���ل 

كي�شما.
ك���م���ا ت�������ش���ارك يف ال�������ش���ب���اق اأع�����رق 
ال����ت����ي متثل  ال���ع���رب���ي���ة  اخل�����ي�����ول 
امل���راب���ط ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة واالأوروب����ي����ة 
و"اأمين"  "اأفجان"  وه����������ي: 
هاجمان  م��اري��ا  وامل���درب���ة  للمالكة 
اإري��ك�����ش��ون وق��ي��ادة ال��ف��ار���ش��ة �شارة 

جانتيزكي  وال��ف��ار���س  ف��يم��ي���س 
للمالك  باي"  و"فريدي  ف���ري���د، 
وحتت  زوتيليف  ج���يارد  وامل����درب 
�شتيفان،  ه��ي��الن  ال��ف��ار���س  ق���ي���ادة 
جونيور  ل���ل���م���ال���ك  و"الوادي" 
والفار�س  امل���درب  ب��اإ���ش��راف  �شبييد 
اإيفان، و"اآريون" للمالك  اإيفانوف 
املدرب  ب��اإ���ش��راف  القحطاين  هيف 
ايكيم  الفار�س  وقيادة  مي  بينارد 
جيان برنارد ، و"جوت دي الجارد" 
هي�شتو  ه���ي����ش���ت���وف  ل���ل���م���ال���ك 
زهاريف  ام���ي���ل  امل�����درب  واإ�����ش����راف 
 ، ال��ف��ار���س م���ازور �شيزيبام  وق��ي��ادة 
و"فروم كا�شاك" للمالك ديرك�شي 
وال�����رتز  امل�������درب  واإ������ش�����راف  روان 
باتي�شت،  اجنلينا  الفار�شة  وق��ي��ادة 
اإيفان  و"اآلبان" للمالك يوردانوف 
زهاريف  ام���ي���ل  امل������درب  ب���اإ����ش���راف 
فابيان،  ل��ف��ي��ف��ر  ال���ف���ار����س  وق���ي���ادة 
ال�شقب  ل���ل���م���ال���ك  و"مرجان" 
توما�س  امل���درب  واإ���ش��راف  ري�شينج 
ف��ور���ش��ي وق���ي���ادة ال��ف��ار���س جيوم 
كابري، و" بيكا�شو" للمالك ا�س بي 
�شوزان  امل��درب  واإ�شراف  ري�شينج  ام 
ب��و���ش��ت��ي��م��ا وق���ي���ادة ال���ف���ار����س ك���ادو 
للمالك  عذبه"  و"بيان   ، ميت�س 
املدرب  وا���ش��راف  لل�شباقات  ع��ذب��ه 
فيليب كولينجتون وقيادة الفار�س 

بروك�س �شتيفان ، و" الميت �شامل" 
واإ�شراف  زاي����د  ب��ن  ول��ي��د  ل��ل��م��ال��ك 
امل�������درب ج�����ان دي م���ي���ول وق���ي���ادة 

الفار�س اوليفييه داندين/.
واأكد �شعادة مطر �شهيل اليبهوين 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
رئي�س  ك���اأ����س  ���ش��ب��اق��ات  ل�����ش��ل�����ش��ل��ة 
اأهمية  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول  ال���دول���ة 
الداعمة  البلجيكية  املحطة  ودور 
ال�شباقات  اأج���ن���دة  جن����اح  مل�����ش��ية 
الكبي  بالدعم  م�شيدا  ال�شنوية، 
الذي تلقاه الكاأ�س الغالية من قبل 
الكثي  لتنظيم  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
م���ن ال�����ش��ب��اق��ات امل��م��ي��زة يف اأع����رق 

امل�شامي االأوروبية والعاملية.
املحطة  �����ش����ب����اق  اإن   "  : وق��������ال 
حقيقيا  ام��ت��دادا  ميثل  البلجيكية 
العالقات  ملتانة  منوذجية  و�شورة 
والروابط القوية مع مملكة بلجيكا 
ال�شمعة املرموقة  اأي�شا على  ويدل 
لالإمارات ومكانتها العاملية الكبية 
ومتابعة  واه���ت���م���ام  دع�����م  ظ����ل  يف 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����ش���ي���دة ل��ك��اف��ة اأوج����ه 
العامل،  دول  ج��م��ي��ع  م���ع  ال��ت��ع��اون 
ال�شباق  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  اإىل  م�����ش��يا 
و�شط  التوايل  على  ال�شاد�س  للعام 
اخليول  نخبة  من  كبية  م�شاركة 
العربية االأ�شيلة يف بلجيكا، يعك�س 

العاملية  و���ش��م��ع��ت��ه  احل�����دث  ق��ي��م��ة 
واأهميته بالن�شبة للمالك واملربني 

واملدربني والفر�شان يف اأوروبا".
���ش��ع��ادة في�شل  اأ����ش���اد  م���ن ج��ان��ب��ه 
�شل�شلة  ع����ام  م�����ش��رف  ال���رح���م���اين 
����ش���ب���اق���ات ك����اأ�����س رئ���ي�������س ال���دول���ة 
امل�شاركة  بحجم  العربية  للخيول 
والتي  البلجيكية  املحطة  �شباق  يف 
فيها  املتناف�شة  اخليول  عدد  و�شل 
" اإن هذه   : 14 خ��ي��ال، وق���ال  اإىل 
����ش���ورة منوذجية  امل�����ش��ارك��ة مت��ث��ل 
العاملي  اخل����ي����ل  ق����ط����اع  ل���ت���ف���اع���ل 
املحطات  مب��خ��ت��ل��ف  ب�����ش��ب��اق��ات��ن��ا 
 ،2021 لعام  اأجندتنا  املعتمدة يف 

مبا يرتجم اأهداف ور�شالة احلدث 
اأن  " ال �شك  يف كل عام". واأ���ش��اف 
الو�شول لهذه املرحلة املتقدمة مل 
ياأت من فراغ بل بروؤية ثاقبة من 
قبل �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال���رئ���ا����ش���ة، �شاحب  ����ش���وؤون  وزي�����ر 
ال���دور ال��ري��ادي يف جن��اح��ات عموم 
�شباقاتنا العاملية، بف�شل توجيهاته 
ال�شباقات  اأف�شل  امل�شتمرة لتقدمي 
واحل��واف��ز للمالك وامل��رب��ني بدول 
العربي  باخليل  لالهتمام  ال��ع��امل 
والو�شول به الأعلى املراتب العاملية 

عر بوابة الكاأ�س الغالية".

•• بلغراد -الفجر

�شربيا  يف  ك��ب��ي  ب��ن��ج��اح  ي��ت��وا���ش��ل   
ل��ق�����ش��اة املالعب  امل��ع�����ش��ك��ر اخل���ارج���ي 
اجلديد  ال��ك��روي  للمو�شم  ا���ش��ت��ع��داداً 
وم�شاعداً  حكماً   68 مب�شاركة  وذلك 
ال�����ذي  االأول  ال����ف����ري����ق  ح����ك����ام  م�����ن 
�شيديرون مباريات خمتلف امل�شابقات 
دوري  وه��ي  االأول،  بالفريق  اخلا�شة 
ال���درج���ة  ودوري  ال���ع���رب���ي  اخل���ل���ي���ج 
اإىل  ال����دول����ة  رئ��ي�����س  وك����اأ�����س  االأوىل 
ج��ان��ب امل�����ش��ارك��ات اخل��ارج��ي��ة للحكام 

الدوليني.
اأيام  ق��ب��ل  احل��ك��ام  مع�شكر  وا�شتقبل 
ميلوراد  ال�شربي  امل��ون��دي��ايل  احل��ك��م 
كاأ�س  يف  �����ش����ارك  ال������ذي  م��اج��ي��ت�����س، 
رو�شيا   ،2014 ال����رازي����ل  ال���ع���امل 
اأوروبا  اأبطال  دوري  ونهائي   ،2018
وي�شغل  اأوروبا،  كاأ�س  ونهائي   2019
رئي�س  م��ن�����ش��ب  ح���ال���ي���اً  م��اج��ت��ي��ت�����س 
ال�شربي  االحت�����اد  يف  احل���ك���ام  جل��ن��ة 

ال�شربي  احلكم  وق��دم   . ال��ق��دم  لكرة 
خالل الزيارة جمموعة من الن�شائح 

امل�شاركني،  ل��ل��ح��ك��ام  وال���ت���وج���ي���ه���ات 
متمنياً لهم التوفيق يف م�شوارهم.

يذكر اأن برنامج املع�شكر ي�شتمل على 
ب��دن��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق��ات عملية  ت��دري��ب��ات 

اإ�شراف  ن��ظ��ري��ة، حت��ت  وحم��ا���ش��رات 
املعتمدين  امل��ح��ا���ش��ري��ن  م���ن  ن��خ��ب��ة 

اال�شتعانة  مت��ت  ال��ذي��ن  الفيفا  ل��دى 
�شتتاح  كما  ال��ف��رتة،  ه��ذه  خ��الل  بهم 

امل�����ش��ارك��ني الإدارة  ل��ل��ح��ك��ام  ال��ف��ر���ش��ة 
التي جتمع  الودية  املباريات  عدد من 

مع�شكراتها  ُتقيم  التي  الفرق  بع�س 
يف �شربيا. 

• �ليبهوين : جناحات �ل�سباقات �نعكا�ض ملكانة �الإمار�ت �ملرموقة يف �لعامل 
• �لرحماين : روؤية من�سور بن ز�يد تقود م�سرية �خليل �لعربي للمر�تب �لعاملية

اليوم العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  لكاأ�س  البلجيكية  املحطة  يف  يتناف�شون  خيال   14

ق�شاة املالعب يوا�شلون تدريباتهم يف مع�شكر �شربيا
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•• دبي -الفجر

ال�شيخ  ���ش��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذاً   
نائب  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن  م��ن�����ش��ور 
�شوؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال���رئ���ا����ش���ة، اأع����ل����ن احت������اد االإم��������ارات 
مع�شكر  ا�شت�شافة  ع��ن  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
منتخب ال�شودان، يف اإطار حت�شيات 
"�شقور اجلديان" خلو�س الت�شفيات 
كاأ�س  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  االإفريقية 
العامل 2022، وبطولة كاأ�س العرب 

فيفا 2021.
امل���وؤمت���ر ال�شحفي  ج���اء ذل���ك خ���الل 
االإمارات  احتاد  الذي عقده  امل�شرتك 
لكرة القدم واالحتاد ال�شوداين، اأم�س 
االأحد  بح�شور حممد عبداهلل هزام 
لالحتاد  ال���ع���ام  االأم������ني  ال���ظ���اه���ري 
وال��دك��ت��ور ح�شن حممد  االإم���ارات���ي، 
عبد اهلل برقو رئي�س جلنة املنتخبات 
ب��االحت��اد ال�����ش��وداين وال��وف��د املرافق 

له .
وج���رى خ���الل امل��وؤمت��ر االإع����الن عن 
تفا�شيل املع�شكر االإعدادي للمنتخب 
ال�������ش���وداين، وال������ذي ي���ب���داأ ي����وم 20 

 27 اإىل  وي�شتمر  احل���ايل  اأغ�شط�س 
م��ن ال�����ش��ه��ر ن��ف�����ش��ه، ي��خ��و���س خالله 
���ش��ق��ور اجل���دي���ان م��ب��ارات��ني وديتني 
اأمام منتخب النيجر يومي 22 و26 

اأغ�شط�س.
اجلديد  الطقم  ع��ن  الك�شف  مت  كما 

ال�شوداين  املنتخب  به  �شيظهر  ال��ذي 
 ،2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س  ت�����ش��ف��ي��ات  يف 
وال����ذي ق��دم��ه احت���اد االإم�����ارات لكرة 

القدم هدية اإىل االحتاد ال�شوداين.
واأ����ش���اد االأم�����ني ال���ع���ام الحت����اد الكرة 
الظاهري  ه������زام  اهلل  ع���ب���د  حم���م���د 

تربط  ال���ت���ي  امل���ت���م���ي���زة  ب���ال���ع���الق���ات 
اأن  اإىل  م�شياً  ال�شقيقني،  البلدين 
ال�شوداين  املنتخب  ا�شت�شافة مع�شكر 
ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تنفيذاً  تاأتي 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  م��ن�����ش��ور 
�شوؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 

اإدارة احتاد  الرئا�شة ومتابعة جمل�س 
الكرة برئا�شة ال�شيخ را�شد بن حميد 

النعيمي. 
اجلالية  اإ�شهامات  الظاهري  وثمن   
اجلانب  يف  ،وخ���ا����ش���ة   ال�������ش���ودان���ي���ة 
الب�شمة  اإىل  الف�����ت�����اً  ال����ري����ا�����ش����ي، 

ال��وا���ش��ح��ة ل��الع��ب��ني ال�����ش��ودان��ي��ني يف 
بدايات الكرة االإماراتية .

ع����ن و�شع  ال����ع����ام  االأم��������ني  واأع�����ل�����ن 
ل���ل���ح���ف���اظ على  ب����رت����وك����ول ����ش���ح���ي 
ال�شودانية  ال��ب��ع��ث��ة  اأع�����ش��اء  ���ش��الم��ة 
اإ�شافة  ال���دول���ة،  يف  وج���وده���ا  اأث���ن���اء 

لتجهيز املالعب اخلا�شة بالتدريبات 
�شيخو�شها  ال��ت��ي  ال��ودي��ة  وامل��ب��اري��ات 
يعيد  اأن  متمنياً  ال�شوداين،  املنتخب 
كال�شيكو  جن����اح  ���ش��ي��ن��اري��و  امل��ع�����ش��ك��ر 
ال���ك���رة ال�����ش��ودان��ي��ة ال����ذي ج��م��ع بني 
الهالل واملريخ يف 2018، على ا�شتاد 

حممد بن زايد يف اأبوظبي.
ومن جانبه، رفع الدكتور ح�شن برقو 
ال�شودانية،  املنتخبات  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
ل�شمو  وال��ع��رف��ان  ال�شكر  اآي���ات  اأ�شمى 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 
�شوؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
الكرمية  ت��وج��ي��ه��ات��ه  ع��ل��ى  ال��رئ��ا���ش��ة، 
املتطلبات  ج��م��ي��ع  ب��ت��وف��ي  اخل��ا���ش��ة 

التي يحتاجها املنتخب ال�شوداين.
ال�شيخ  اإىل  مي��ت��د  "�شكرنا  وق������ال: 
را�شد بن حميد النعيمي رئي�س احتاد 
االإمارات لكرة القدم ،  حيث يحر�س 
احت����اد االإم������ارات ع��ل��ى دع���م املنتخب 
ي����وؤك����د متانة  م����ا  ال���������ش����وداين، وه�����و 
العالقات بني الدولتني ال�شقيقتني"، 
ل���الأم���ني العام  ب��ال�����ش��ك��ر  ت���ق���دم  ك��م��ا 
الكبية  جهودهم  على  عمله  وفريق 

من اأجل اإجناح املع�شكر .
املع�شكر  ي����ع����ود  اأن  ب����رق����و  وت�����وق�����ع 
االإعدادي بفوائد كبية على املنتخب 
ال���������ش����وداين، ب��ع��دم��ا ت���وف���رت ل���ه كل 
ق��ام  االحتاد  اأن  بعد   ، النجاح  اأ�شباب 
املتطلبات  جميع  بتلبية  االإم���ارات���ي 

التي يحتاجها املنتخب.

•• اأبوظبي -وام:

اأعلن احتاد االإم��ارات للجوجيت�شو عن اإطالق موقعه االإلكرتوين بحلة جديدة، 
الواقع،  اأر���س  على  االإم���ارات  يف  اللعبة  نه�شة  يج�شد  ع�شريا  ت�شميما  تت�شمن 

وا�شت�شراف م�شتقبل ي�شتهدف تعزيز املكانة العاملية التي يحظى بها.
وي��ت��ي��ح امل��وق��ع االإل���ك���رتوين اجل��دي��د ل��زائ��ري��ه ���ش��ه��ول��ة الت�شفح وال��ت��ف��اع��ل مع 
حمتوياته، وتعزيز املعارف املت�شلة بريا�شة اجلوجيت�شو والو�شول اإىل املعلومات 
عر خطوات ي�شية ومبا ين�شجم مع تطلعات املتعاملني وممثلي و�شائل االإعالم 

وال�شركاء.
اإطالق  اإن  االإم��ارات للجوجيت�شو  العام الحتاد  ال�شام�شي االأمني  وقال فهد علي 

ياأتي �شمن ا�شرتاتيجية االحتاد نحو تعزيز  املوقع االإلكرتوين بحلته اجلديدة 
دوره يف الو�شول اإىل جميع ال�شرائح املجتمعية عر بوابة تفاعلية مبتكرة، ت�شع 
يف متناولهم معلومات ثرية ووفية حول كل ما يتعلق بريا�شة اجلوجيت�شو يف 
الدولة، واالطالع على اأجندة االحتاد احلافلة بالفعاليات والبطوالت، اإىل جانب 
اللوائح وال�شيا�شات والت�شريعات  واأحدث  املعتمدة،  التدريب  التعرف على مراكز 

الهادفة اإىل تطوير هذه الريا�شة.
واأ�شاف ال�شام�شي اأن املوقع االإلكرتوين �شي�شكل حلقة و�شل بني االحتاد وع�شاق 
ريا�شة اجلوجيت�شو وغيهم من املهتمني، ويعتر من�شة متكنهم من متابعة كل 
جديد حلظة بلحظة، ف�شال عن الرد على ا�شتف�شاراتهم ب�شكل مبا�شر وبطريقة 
والبطوالت  االأح��داث  الأه��م  املبا�شرة  املتابعة  خا�شية  اإىل  اإ�شافة  ومرنة،  ي�شية 

التي ينظمها االحتاد.
ونوه ال�شام�شي اإىل اأن االحتاد يهدف من خالل املوقع االإلكرتوين بحلته اجليدة 
اأنحاء العامل، واأن يكون مبثابة الوجهة االأوىل  اإىل اجلمهور يف جميع  الو�شول 
على ال�شبكة الرقمية التي يتفقدها ع�شاق اجلوجيت�شو للح�شول على املعلومات 
اأبوظبي موطنا  العا�شمة  تعتر  والتي  العاملية،  واالأح��داث  البطوالت  اأهم  حول 

لها.
وحر�س االحتاد عند ت�شميم املوقع اجلديد على توفي جميع املتطلبات الكفيلة 
توا�شل  ق��ن��وات  وت��وف��ي  التقني،  التطور  ي��واك��ب  مب��ا  املتعاملني،  جتربة  ب��اإث��راء 
دون  اإليها  التي يحتاجون  املوقع احل�شول على اخلدمات  لزائري  تتيح  مالئمة 

عناء، والتعرف على اآرائهم ومقرتحاتهم ب�شاأن تطوير اخلدمات واملحتوى.

»الإمارات للجوجيت�شو« يطلق موقعه الإلكرتوين بحلة جديدة

•• لو�س اأجنلو�س - وام:

ي���دخ���ل ال����ي����وم م��ن��ت��خ��ب االإم��������ارات 
ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و امل����وج����ود ح���ال���ي���ا يف 
لو�س  مب���دن���ي���ة  خ����ارج����ي  م��ع�����ش��ك��ر 
االأخية  االإع���داد  مرحلة  اأجنلو�س، 
جراند  ميامي  ج��ول��ة  يف  للم�شاركة 
�شالم للجوجيت�شو التي �شتنطلق يف 
الثامن من اأغ�شط�س اجلاري، وتاأتي 
اآ�شيا  ل��ب��ط��ول��ة  اال���ش��ت��ع��داد  اإط����ار  يف 
املقبل،  �شبتمر  يف  اإق��ام��ت��ه��ا  امل��ق��رر 
وب��ط��ول��ة ال���ع���امل ب���اإ����ش���راف االحت���اد 
الن�شخة  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة  ال������دويل، 
العاملية  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  م��ن   13

اجلوجيت�شو يف نوفمر القادم.
بداأ  ق��د  اجلوجيت�شو  منتخب  وك���ان 
مع�شكره بالتجمع يف اأبوظبي بتاريخ 
اإىل  التوجه  ثم  املا�شي،  يونيو   26
دبي والبقاء بها حتى 28 من نف�س 
مدينة  اإىل  ال�شفر  ثم  وم��ن  ال�شهر، 

ب��ال��والي��ات املتحدة  اأجن��ل��و���س  ل��و���س 
يونيو،   28 م�����ش��اء  يف  االأم���ري���ك���ي���ة 
فرتتني  على  يومي  ب�شكل  للتدريب 
ي�شتهدف  م��ك��ث��ف  ب���رن���ام���ج  ���ش��م��ن 
رف���ع ك��ف��اءة ال��الع��ب��ني ب��دن��ي��ا وفنيا 
وو���ش��ع��ه��م يف ح��ال��ة ا���ش��ت��ع��داد كامل 
بهدف  الدولية  اال�شتحقاقات  لكافة 
ال��ت��ت��وي��ج وح�شد  م��ن�����ش��ات  ���ش��ع��ود 
امليداليات وحتقيق االإجنازات يف كل 

املحافل.
وت�����ش��م ب��ع��ث��ة امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي يف 
لو�س اأجنلو�س 29 العبا هم: حممد 
و�شهيل  ال��ك��ت��ب��ي،  وحم���م���د  ط�����الل، 
و�شعود  ال�����ش��ح��ي،  ورا����ش���د  ت��رك��م��ان، 
و�شلطان  ال�شحي،  وزاي��د  احلو�شني، 
املن�شوري،  واإب�����راه�����ي�����م  ال���ك���ت���ب���ي، 
ال�شحي،  وم���اي���د  ال��ع��ول��ق��ي،  وف�����رج 
النعيمي،  وذي���اب  ال�����ش��وي��دي،  وع��م��ر 
النعيمي،  وع��ب��ي��د  ال��ك��ث��يي،  وزاي����د 
الف�شلي،  وع��م��ر  امل��ن��ه��ايل،  وحم��م��د 

وحممد  الرغوثي،  الرحمن  وعبد 
ال�شويدي، و�شلطان احلو�شني، وعبد 
املحيبي،  وعلي  ال�شمري،  الرحمن 
وعبداهلل اجلنيبي، وحممد العمري، 
وك���ام���ل ال���غ���ف���ري، و���ش��ع��ي��د احل����اج، 
العولقي،  وم���ه���دي  زاي������د،  و����ش���امل 

وحامد الهنائي، وهزاع فرحان.
ويراأ�س البعثة مبارك املنهايل مدير 
االإم�������ارات  ب���احت���اد  ال��ف��ن��ي��ة  االإدارة 
اجلهاز  م��ع��ه  وت�����ش��م  للجوجيت�شو، 
رامون  الرازيلي  من  املكون  الفني 
ومواطنه  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر  ل��ي��م��و���س 
امل�شاعد هيبا مار، واملدربان املواطنان 
اإبراهيم احلو�شني وحممد القبي�شي، 

واالإداري عبد اهلل ال�شام�شي.
تعليمات  اأن  امل��ن��ه��ايل  م��ب��ارك  واأك����د 
رئي�س  الها�شمي  عبداملنعم  ���ش��ع��ادة 
واالآ�شيوي  االإم����ارات����ي  االحت����ادي����ن 
النائب االأول لرئي�س االحتاد الدويل 
املرحلة  ال���ش��ت��ث��م��ار  وا���ش��ح��ة  ك��ان��ت 

الالعبني  ك���ف���اءة  رف����ع  يف  ال���راه���ن���ة 
الأع������ل������ى م���������ش����ت����وى، وجت���ه���ي���زه���م 
�شورة،  باأف�شل  الدولية  للم�شاركات 
واأن���ه على ���ش��وء ذل��ك ف���اإن اجلدول 
املع�شكر  يف  ل���ل���ت���دري���ب���ات  ال���ي���وم���ي 
والن�شف  ال�شاد�شة  ال�شاعة  يف  يبداأ 
�شباحا، وي�شهد تطبيق نظام غذائي 
�شحي حدده �شلفا اأخ�شائي التغذية 

ل��ك��ل الع���ب وف��ق��ا حل��ال��ت��ه اخلا�شة، 
بواقع  وم�شائية  �شباحية  وتدريبات 
�شاعتني ون�شف يف ال�شباح، ومثلهما 
البدنية  ال��ل��ي��اق��ة  وف��ق��رة  امل�����ش��اء،  يف 
م�شاج،  وجل�شات  الطبيعي،  والعالج 
ا�شبوعي  راح��ة  ي��وم  با�شتثناء  وذل��ك 

هو يوم االأحد.
وعن االإجراءات االحرتازية للحفاظ 

على �شحة الالعبني قال املنهايل اإن 
لو�س  اإىل  و�شولها  منذ  البعثة  ك��ل 
طبية  لفحو�شات  تخ�شع  اأجنلو�س 
دورية، وال تختلط اإال مبن مت التاأكد 
ل��ف��ح��و���س مماثلة  م���ن خ�����ش��وع��ه��م 
من عدد من االأكادمييات البارزة يف 
الواليات املتحدة االأمريكية، وهناك 
ان�����ش��ب��اط ك���ام���ل م���ن ال��الع��ب��ني يف 
املع�شكر، حيث ال يوجد اأي خروج من 
مواقع االإقامة والتدريب، اأو اختالط 
باأي �شخ�س من اخلارج، واالأمر املهم 
اأي�شا اأننا اأجرينا فح�س دم" اأوريكو" 
لالعبني مبعرفة بيت خرة عاملي يف 
وهذا  االأمريكية،  املتحدة  ال��والي��ات 
خراء  عليه  ي�شرف  ال��ذي  الفح�س 
وا�شح  ب�����ش��ك��ل  ي��ح��دد  متخ�ش�شني 
احتياجات كل العب من عدد �شاعات 
التي  والفيتامينات  اليومية،  النوم 
ال�شعف  ن��ق��اط  وي��ع��ال��ج  ي��ح��ت��اج��ه��ا، 
ال��ف�����ش��ي��ول��وج��ي ع��ن��د ك���ل الع���ب من 

هذا  اأن  كما  االإ�شابات،  اأجل جتنيبه 
النوع من الفح�س للدم ي�شاعد على 
التي يحتاجها  الزمنية  املدة  حتديد 

كل العب من التدريبات البدنية.
وع�������ن م���ك���ا����ش���ب امل���ع�������ش���ك���ر ي���ق���ول 
اأهدافه  ح��ق��ق  املع�شكر  اإن  امل��ن��ه��ايل 
البدنية  ال��ك��ف��اءة  رف��ع  يف  االآن  حتى 
واالطمئنان  ل���الع���ب���ني،  وال���ف���ن���ي���ة 
ع���ل���ى ج���اه���زي���ت���ه���م ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف 
املقبلة،  اخل��ارج��ي��ة  اال���ش��ت��ح��ق��اق��ات 
ف�شال ع��ن االن�����ش��ب��اط ال��ك��ام��ل من 
املع�شكر  م���راح���ل  ك���ل  يف  ال��الع��ب��ني 
ال���ذي يعد واح���دا م��ن اأط���ول واأكر 
م�شية  يف  اخل���ارج���ي���ة  امل��ع�����ش��ك��رات 
اإىل  باالإ�شافة  اجلوجيت�شو،  ريا�شة 
االح���ت���ك���اك واك���ت�������ش���اب اخل�����رة من 
عدد من الالعبني املعروفني لنخبة 
 " واأب��رزه��ا  االأمريكية  االأك��ادمي��ي��ات 
و"مياتي"..  جوجيت�شو"،  يف  اآرت 
اأن النجم  اأي�شا  ومن �شمن املكا�شب 

" يو  م��ن��اف�����ش��ات  ال�شهي يف  ال��ع��امل��ي 
اأ�شطورة  �شيلفا  اأندر�شون  �شي"  اإف 
ال���ف���ن���ون ال��ق��ت��ال��ي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة قام 
تدرب  حيث  املنتخب  مع�شكر  يزيارة 
مع العبينا الأنه حا�شل على احلزام 
اأنه  ك��م��ا  االأ�����ش����ود يف اجل��وج��ي��ت�����ش��و، 
حتدث مع العبينا عن جتربته واأبرز 
حتدياتها وكيف تغلب عليها، وحتى 
االآن ال توجد اأي اإ�شابات يف املع�شكر. 
وع���ن امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة وامل�����ش��ارك��ة يف 
ج���ول���ة م��ي��ام��ي ج���ران���د ����ش���الم قال 
امل���ن���ه���ايل: ���ش��ت�����ش��ت��م��ر ت��دري��ب��ات��ن��ا يف 
اإىل  نتوجه  اأن  قبل  اأجنلو�س،  لو�س 
م���دن���ي���ة م���ي���ام���ي يف اخل���ام�������س من 
اأج���واء  ل��دخ��ول  اجل����اري،  اأغ�شط�س 
ب��ط��ول��ة ج��ران��د ���ش��الم وامل�����ش��ارك��ة يف 
البنف�شجي  احلزامني  يف  مناف�شاتها 
والبني، ومن ثم العودة اإىل االإمارات 
ملوا�شلة  اجل���اري  اأغ�شط�س   10 يف 

اال�شتعدادات لال�شتحقاقات املقبلة.

اأبطال منتخب اجلوجيت�شو يرفعون درجة ال�شتعداد للم�شاركة يف جولة ميامي جراند �شالم

تنفيذً� لتوجيهات من�سور بن ز�يد

احتاد الإمارات ي�شت�شيف مع�شكر املنتخب ال�شوداين ويك�شف التفا�شيل يف موؤمتر �شحفي م�شرتك
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الفجر الريا�ضي

ت���ب���ح���ث ال������والي������ات امل����ت����ح����دة عن 
تعوي�س اإخفاقها يف ريو قبل خم�س 
التاأهل  يف  ف�شلت  ع��ن��دم��ا  ���ش��ن��وات 
االأوىل  للمرة  النهائية  املباراة  اإىل 
ال�����ش��ي��دات يف  ق��دم  ك��رة  اإدراج  منذ 
تواجه  عندما  االأومل��ب��ي،  الرنامج 
جارتها كندا يف ن�شف نهائي دورة 
تكرار  ال�شويد  تاأمل  فيما  طوكيو، 
اأقله ف�شية الن�شخة املا�شية عندما 

تلتقي اأ�شرتاليا اليوم االثنني.
كرة  م��ن��اف�����ش��ات  اأدرج������ت  اأن  م��ن��ذ 
الرنامج  ال�شيدات يف  القدم لدى 
مل   ،1996 اأت��الن��ت��ا  يف  االأومل���ب���ي 
ت��غ��ب ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ع���ن اأي 
نهائي با�شتثناء ريو 2016، فيما 
اأح���رزت اللقب اأرب��ع م��رات يف �شت 

ن�شخ.

اآخر  يف  كندا  �شقطت  جهتها،  م��ن 
ن�����ش��خ��ت��ني ع���ن���د ال��ع��ق��ب��ة م����ا قبل 
االخية بخروجها من دور االربعة 
�شد  لندن  ويف  اأملانيا  اأم���ام  ري��و  يف 
اأن  ب��ال��ذات، قبل  ال��والي��ات املتحدة 

حت�شد الرونز يف املنا�شبتني.
وع���رت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وكندا 
االأنف�س  ب�شق  النهائي  ن�شف  اىل 
ع��ل��ى ح�شاب  ال���رتج���ي���ح  ب���رك���الت 
هولندا )4-2( بعد انتهاء الوقتني 
بالتعادل  واال�������ش������ايف  اال�����ش����ل����ي 
االيجابي 2-2، والرازيل )3-4( 

توالًيا بعد تعادل �شبلي.
كندا  م��ن��ت��خ��ب  ح���ار����ش���ة  وق����ال����ت 
ت  ت�شدرّ ال����ت����ي  الب������ي  ����ش���ت���ي���ف���اين 
يف  ال�شامبا  منتخب  �شد  لركلتني 
الدويل  االحت��اد  موقع  مع  حديث 

"عيناي  )ف���ي���ف���ا(  ال����ق����دم  ل����ك����رة 
�شاخ�شتان جت��اه ه��دف واح��د، هو 
الو�شول اإىل النهائي لنمنح اأنف�شنا 

فر�شة الفوز مبيدالية ذهبية".
فريق  املتحدة  "الواليات  وتابعت 
هائلة  هجومية  عقلية  ذات  رائ���ع 
وي�شكل خطًرا كبًيا، ولكن نعرف 
فريًقا  للتو  واجهنا  م�شبًقا.  ذل��ك 
الالعبات  اأف�����ش��ل  ميلك  ب��رازي��ل��ًي��ا 
اأن  على م�شتوى العامل، لذا علينا 
اأنف�شنا ونقوم مبا نحن  نركز على 

االف�شل به".
على ملعب كا�شيما يف �شمال �شرق 
املتحدة  ال���والي���ات  ت��ب��دو  ط��وك��ي��و، 
2015 و2019  العامل يف  بطلة 
وجود  يف  ال�شيما  للفوز  املر�شحة 
اأبرز جنومها - على عك�س مناف�شات 

ك����رة ال���ق���دم ل����دى ال���رج���ال حيث 
ي�شمح فقط بتواجد ثالثة العبني 
فوق �شن 23 - مثل املخ�شرمتني 
م��ي��غ��ان راب��ي��ن��و اأف�����ش��ل الع���ب���ة يف 
لويد  وك��اريل   2019 ع��ام  العامل 
األيك�س  و2016،   2015 عامي 

مورغان وغيهن.
امل��ن��ت��خ��ب االأم���يك���ي للمرة  وت����وج 
اأتالنتا،  يف  اأر�����ش����ه  ع��ل��ى  االوىل 
يف  ال���روج  ل�شالح  اللقب  ليخ�شر 
�شيدين 2000 ويكتفي بالف�شية، 
اللقب ثالث مرات  اأن يحقق  قبل 
بكني   ،2004 اأث���ي���ن���ا  يف  ت���وال���ًي���ا 

.2012 ولندن   2008
ويف ملعب يوكوهاما الدويل حيث 
ج فيه رجال الرازيل بلقب كاأ�س  تورّ
اأملانيا،  2002 على ح�شاب  العامل 

النهائي  بلوغ  ع��ن  ال�شويد  تبحث 
ل��الأومل��ب��ي��اد ال��ث��اين ت��وال��ًي��ا عندما 
تالقي اأ�شرتاليا التي مل ي�شبق لها 

اأن و�شلت اىل دور االربعة.
والتقى املنتخبان يف دور املجموعات 
 ،2-4 ال�����ش��وي��د ف���ائ���زة  وخ���رج���ت 
و���ش��ت��ك��ون م��ر���ش��ح��ة م����رة اأخ����رى 

لالنت�شار.
التي حتمل  �شيغر  كارولني  وقالت 
لالأوملبياد  ال�����ش��وي��د  ق���ي���ادة  ����ش���ارة 
توالًيا يف حديث مع موقع  الرابع 
"�شيفر�شن  فيفا  ال��دويل  االحت��اد 
حت���دًي���ا خم��ت��ل��ًف��ا ع���ن ذل����ك ال���ذي 
ف��ر���ش��ت��ه ال��ي��اب��ان ع��ل��ي��ن��ا، م��ع عدد 
اأكر من الهجمات املرتدة. ي�شكلن 
خ���ط���ورة ك��ب��ية ب���وج���ود ���ش��ام كي 

التي هي العبة رائعة".

اعتبار  ع����ن  ������ش�����وؤال  ع���ل���ى  ورًدا 
املر�شحني  اأب�������رز  م����ن  م��ن��ت��خ��ب��ه��ا 
لدي  "لي�شت  ال��ب��داي��ة  منذ  للفوز 
امل��رة االوىل  اإن��ه��ا  م�شكلة يف ذل��ك، 
�شنوات  اأ�شمع فيها ذلك منذ  التي 
عديدة، عادة نكون غي مر�شحات. 
اأموًرا  نحقق  اأن  علينا  اأن  ذل��ك  يل 
االآراء  واأن  البطولة  جيدة يف هذه 

جتاه هذا الفريق تتغي".
نهائي  خ�شرت  قد  ال�شويد  وكانت 
اأملانيا  اأم������ام   1-2 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ري����و 
النهائية  امل���ب���اراة  خ��ا���ش��ت  ب��ع��دم��ا 

للمرة االوىل يف تاريخها.
ت��خ��رج من  اأن  اأ���ش��رتال��ي��ا  وك�����ادت 
الدور ربع النهائي لوال هدف �شام 
كي يف الدقيقة 89 معادلة 2-2 

بريطانيا،  على  التمديد  لتفر�س 
هاتريك  رغ��م   2-4 تفوز  اأن  قبل 

لنجمة االخية اإيلني وايت.
اليابان  ف���اأق�������ش���ت  ال�������ش���وي���د  اأم������ا 
���ش��اح��ب��ة االر�������س ب��ن��ت��ي��ج��ة 1-3 
ح���ارم���ة اإي���اه���ا م���ن ت���ك���رار اإجن����از 
الف�شية  ح�شدت  عندما   2012

خلف الواليات املتحدة.

�ل�سويد ت�سعى لتكر�ر �أقله ف�سية �لن�سخة �ملا�سية 

الوليات املتحدة ت�شعى للتاأهل اإىل نهائي 
كرة قدم ال�شيدات 

•• اأبوظبي - وام:

اعتمد جمل�س اإدارة رابطة املحرتفني االإماراتية عدة تعديالت جديدة 
 .2023-2022 الرتاخي�س  ل��دورة  االأندية  تراخي�س  الئحة  على 
املحرتفني،  رابطة  جوائز  حلفل  االأخ���ية  التح�شيات  على  واطلع 
حيث �شينطلق الت�شويت للمر�شحني للجوائز يف 2 اأغ�شط�س اجلاري، 
وينتهي يف اخلام�س منه، و�شيتم االإعالن عن الفائزين يف حفل �شيقام 

يف 16 اأغ�شط�س اجلاري.
 ،2022-2021 ملو�شم  االأول  ال���دوري  االج��ت��م��اع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

برئا�شة  بعد"،  "عن  املرئي  االت�شال  بتقنية  االأول  اأم�س  عقد  ال��ذي 
كل  وح�شور  االإدارة،  جمل�س  رئي�س  اجلنيبي  نا�شر  اهلل  عبد  �شعادة 
من جمال حامد املري نائب الرئي�س، وحممد عبيد اليماحي، وح�شن 
وجواهر  الكعبي  عبيد  و�شعيد  ال�شبيبي،  علي  وط��ارق  امل��ري،  طالب 
عبدالعزيز ال�شويدي اأع�شاء جمل�س االإدارة، وم�شعب املرزوقي مدير 
م�شت�شار تطوير  اهلل  ود. خالد حممد عبد  امل�شاندة  قطاع اخلدمات 

االأعمال.
التح�شيات  على  ب��االط��الع  االج��ت��م��اع  خ��الل  االإدارة  جمل�س  وق���ام 
النطالق املو�شم اجلديد 2021-2022، الذي �شت�شعى فيه الرابطة 

ملوا�شلة خطوات التطوير على كافة االأ�شعدة لتعزيز مكانة بطوالت 
املحرتفني والبناء على اجلهود التي حتققت يف ال�شنوات االأخية.

القدم  ك���رة  ل�����ش��رك��ات  و���ش��ك��ره  ت��ق��دي��ره  ع��ن  االإدارة،  وع���ر جم��ل�����س 
للمو�شم  حت�شياً  بذلتها  ال��ت��ي  الكبية  جهودها  على  االأن��دي��ة،  يف 
اجلديد لي�س على �شعيد جتهيز فرقها مل�شابقات املحرتفني فح�شب، 
املرافق من مالعب  الذي تقوم به لتح�شي  العمل  ولكن من خالل 
ومن�شاآت وفرق عمل وفق املوا�شفات واملعايي الالزمة ل�شمان جودة 
امل�شابقات وموا�شلة اإقامتها وفق اأف�شل اخلطوات التي جتعل الدوري 
-2020 للرابطة  القارية وفق اخلطة اال�شرتاتيجية  الريادة  يتبواأ 

.2023
القدم  ك��رة  �شركات  توزيعات  �شرف  اعتماد  االجتماع  خ��الل  مت  كما 

املحرتفة ملو�شم 2021-2020.
الفنية،  واالأم��ور  والت�شويق،  الرعاية  م�شتجدات  على  املجل�س  واطلع 
من خالل ا�شتعرا�س تقارير اللجان ومراجعتها لبحث تطبيق اأف�شل 

االإجراءات الالزمة ل�شمان جهود التطوير امل�شتدامة.
يف  اجلهود  م�شاعفة  اأهمية  على  بالتاأكيد  اجتماعه،  املجل�س  واختتم 
اأجل حتقيق  املو�شم اجلديد، من  انطالق  ت�شبق  التي  املقبلة  املرحلة 

االأهداف املن�شودة لالرتقاء بكرة القدم االإماراتية.

رابطة املحرتفني الإماراتية: 16 اأغ�شط�س حفل جوائز املو�شم وتعديالت جديدة على لئحة تراخي�س الأندية

قلب  اأن  بعد  �شعباً،  انت�شاراً  م��دري��د  اأتلتيكو  حقق 
تاأخره اأمام م�شيفه فولف�شبورغ بهدف اإىل فوز ثمني 
)2-1(، وذلك يف املباراة الودية التي احت�شنها ملعب 

اإيه اأو كيه.
الدقيقة  يف  الت�شجيل  ب��اب  االأر�����س  اأ���ش��ح��اب  افتتح 
فيغور�شت،  فوتر  الهولندي  املهاجم  بتوقيع   ،39
ولكن انتف�س رجال االأرجنتيني دييغو �شيميوين يف 
ال�شوط الثاين، حيث متكنوا اأواًل من اإدراك التعادل 

يف الدقيقة 69، عن طريق بورخا غارثي�س.
�شجل  دق��ائ��ق،  االأ���ش��ل��ي بخم�س  ال��وق��ت  نهاية  وق��ب��ل 

ريكارد �شان�شيز هدف الفوز للمدريديني.
ثالث  ل�"االأتلتي" يف  ال��ث��اين  ال��ف��وز  ه��و  ه���ذا  وي��ع��د 
اجلديد،  للمو�شم  ا�شتعداداً  يخو�شها  ودية  مواجهة 
الرتجيح  ب��رك��الت  نومانثيا  على  بفوز  ب��داأه��ا  حيث 
النم�شاوي  ���ش��ال��زب��ورغ  اأم����ام  اخل�����ش��ارة  ث��م   ،)4-5(

بهدف.
و�شتكون اآخر مواجهة ل�"الروخيبالنكو�س"،  بعد غد 
االأربعاء ، اأمام قاد�س، قبل اأن ينطلق مو�شمه ر�شمياً 
اأوىل  يف  فيغو،  �شيلتا  اأم��ام  اجل��اري  ال�شهر  منت�شف 

جوالت "الليغا" على ملعب باالإيدو�س.

اأتلتيكو يرف�س ال�شقوط اأمام فولف�شبورغ وديًا

يحلم العداء املغربي �شفيان البقايل يف منح بالده ميدالية 
عندما   ،2004 م��ن��ذ  االأومل��ب��ي��ة  االأل���ع���اب  يف  اأوىل  ذه��ب��ي��ة 
يخو�س االثنني �شباق 3 اآالف م موانع يف اأوملبياد طوكيو 
املغرب يف  اآم��ال  اأب��رز  البقايل )25 عاًما(  ال�شيفي. وُيعدرّ 
 2017 لندن  مونديال  ف�شية  اإح���رازه  بعد  االأل��ع��اب،  اأم 

وبرونزية 2019 يف قطر.
ر البقايل الذي حل رابعا يف ريو 2016، جمموعته  ت�شدرّ
النهائي  يف  معه  ي�شارك  فيما  دقائق،   8:19.00 حمققا 
مواطنه حممد تيندوفت. وكان العداء ه�شام الكروج اآخر 
اأثينا  ج يف  ت���ورّ االأل��ع��اب، عندما  ذهبية يف  امل��غ��رب  م��ن منح 
2004 بذهيبتي 1500 و5 اآالف مرت. ويخو�س البقايل 
اإيطاليا،  يف  املو�شم  ه��ذا  دق��ائ��ق   8:08.54 �شجل  ال��ذي 
المي�شا  االثيوبي  بينهم  ع��داء،   15 ي�شمرّ  ال��ذي  النهائي 
كيبيووت.  واأب���راه���ام  كيغن  بنجامني  وال��ك��ي��ن��ي��ان  غ��رمي��ا 
ال�شيفي،  اأ����ش���رف  ال��ق��ط��ري  ي�����ش��ارك  امل��ط��رق��ة،  ويف رم���ي 
بعد   ،2018 االآ�شيوية  االأل��ع��اب  دورة  يف  الذهبية  حامل 
 26( ال�شيفي  ���ش��ارك  ال��ع��امل��ي.  ت�شنيفه  بف�شل  ت��اأه��ل��ه 
فيما حل  �شاد�شا،  االأخ��ي حيث حل  ريو  اأوملبياد  عاما( يف 
تا�شعا مرتني يف بطولة العامل يف 2015 و2019. ُولد 
ال�شيفي يف م�شر وانتقل اإىل قطر عام 2011 حيث بداأ 
الدويل. وي�شارك  ال�شعيد  الدولة اخلليجية على  بتمثيل 
اأي�شا امل�شري م�شطفى اجلمل يف ت�شفيات يتاأهل عرها 
77.50 مرتا اأو على االأقل  من يرمي املطرقة اأبعد من 
التي  ع��رايف  رب��اب  املغربية  وتخو�س  م�شاركا.   12 اأف�شل 

ت�شفيات  م��ن  االأول  ال����دور  م   800 ن��ه��ائ��ي  ن�شف  بلغت 
�شيغيب  اليونانية-الرومانية  امل�شارعة  ويف  م.   1500
املغربي زي��اد اآي��ت اأوك��رام عن دور ثمن النهائي ل��وزن 77 
بفيو�س  اإ�شابته  بعد  لورينت�س،  تاما�س  املجري  �شد  كلغ 
ر حلمي وحلم  كورونا. كتب يف ح�شابه على في�شبوك "تبخرّ
كم  ي�شهد  واهلل  اجتهدت  ووال���دي،  اأبنائي  حلم  املتابعني، 
امل�شاركة يف هذا  اأجل  من م�شاعب وعقبات تخطيتها من 
ال�شعب املغربي  اإجناز يفرح  العر�س االأوملبي، بغية حتقيق 
اأ�شامة  امل�شري  يخو�س  ال��رم��اي��ة،  ويف  غالب".  اهلل  لكن 
ال�شعيد والعماين حمد اخلاطري الدور التمهيدي مل�شابقة 
الكانوي  ويف  اأو����ش���اع خم��ت��ل��ف��ة.   3 م��ن  م   50 ال��ب��ن��دق��ي��ة 
�شما  وامل�شرية  �شا�شي  خولة  التون�شية  ت�شارك  ال�شريع، 
فاروق يف ت�شفيات الكاياك 200 م، والتون�شي حممد علي 
مرابط يف ت�شفيات فردي الكاياك 1000 م، فيما يخو�س 

زوجي ال�شيدات التون�شي ت�شفيات الكاياك 500 م.
التون�شي  ي��ل��ع��ب  ال��ي��ون��ان��ي��ة-ال��روم��ان��ي��ة،  امل�����ش��ارع��ة  يف 
مل��ج��د م��ع��ايف م��ع ال��ق��يغ��ي��ز���ش��ت��اين اأك����زول خم��م��ودوف يف 
مع  عا�شوري  هيكل  ومواطنه  كلغ،   77 وزن  نهائي  ثمن 
 97 وزن  ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن  ت��ادي��و���س ميخاليك يف  ال��ب��ول��ن��دي 
اإينا�س خور�شيد  كلغ. ويف امل�شارعة احلرة، تلعب امل�شرية 
68 مكلغ.  مع االأملانية اآنا كارمن �شيل يف من نهائي وزن 
امل�شري  ي�����ش��ارك  اأم��ت��ار   3 متحركة  من�شة  الغط�س  ويف 
ال�شباحة  يف  امل�شري  ال��زوج��ي  يلعب  فيما  ا�شحاق،  مهاب 

االإيقاعية.

البقايل ملنح املغرب ذهبية اأوىل منذ 2004 

اليابانية طوكيو،  العا�شمة  م يف   100 �شباق  االأوملبي يف  بلقبها  احتفظت  اأنها  بالرغم من 
وذلك بعد ريو 2016، اإالرّ ان بدايات العداءة اجلامايكية اإيالين توم�شون-هياه مل تكن 
بجودة تاألقها وحتديداً خالل ن�شاأتها حيث ترعرت يف منطقة حمرومة يف و�شط اجلزيرة، 

حتت كنف وعطف جدتها.
ثت هذه العداءة عن اللحظة التاريخية وهي ت�شي اإىل خط النهاية قائلة "مل اأَر التوقيت  حتدرّ
ولكن قيامي با�شارة عنت اين كنت اأعرف اأنني فزت، ال اأعرف ماذا يعني ذلك بخالف اإظهار 

اأنني كنت يف املقدمة".
وتابعت "كان باإمكاين اأن اأرك�س اأ�شرع لو مل اأ�شر لذلك واالحتفال باكراً. لكن هذا يدل على 

اأن هناك املزيد لدي، لذا اآمل اأن اأمتكن يوًما ما من اإطالق العنان لذلك التوقيت".
لت توم�شون-هياه، البالغة 29 عاماً، رقماً اأوملبياً قدره 10.61 ث، حمققة  و�شجرّ

الراحلة  با�شم  امل�شجل  االأومل��ب��ي  ال��رق��م  وحمطمة  ال��ت��اري��خ  يف  رق��م  اأ���ش��رع  ث��اين 
 10.49( العاملي  الرقم  اأي�شاً  حتمل  التي  جوير  غريفيث  فلورنث  االأميكية 

ث( منذ عام 1988.
تتحدر توم�شون-هياه من منطقة "بانانا غراوند" الزراعية الفقية الواقعة 

يف و�شط جامايكا بني مان�ش�شرت وكالرندون.
قالت جدتها غلوريا التي اعتنت بهذه الطفلة ال�شغية منذ نعومة اأظافرها، 
وحتديداً مذ اأن بلغت �شبعة اأ�شهر، ل�شحيفة "ثو غليني" املحلية عام 2015 

ثمني الإيالين، �شاأمنحها كل ما اأملك". �شيء  اأي  يوجد  "ال 
وتابعت "عندما كانت طفلة، وفور عودتها من املدر�شة اإىل املنزل، كنت اأطهو لها 

اأ�شهى ع�شاء، حترّى لو ا�شطررت اإىل اقرتا�س املال من اأجل ذلك".
ر لها دائماً اأنها هي من �شتخرج والدتها من  واأ�شافت "مل تلد اأمها �شواها، وكنت اأكررّ

الفقر. لقد كانت طفلة مباركة".
ب�شعبية  املتمعة  اجل��ري  وريا�شة  ال�شرعة  تع�شق  الرّتي  جامايكا  يف  ال�شرينت،  بالد  يف 

جارفة يف املدار�س، اعترت املراهقة توم�شون-هياه عداءة من امل�شتوى اجليد من دون اأن 
ت�شل اإىل م�شاف النجومية مثل اأ�شالفها االأ�شطورة اأو�شاين بولت اأو يوهان باليك.

"االأبطال"  ع��ام��اً، خ��الل بطولة   17 ال���  �شن  2019، يف  ع��ام  لها يف  نتيجة  اأف�شل  حققت 
حيث  م   100 �شباق  نهائي  اإىل  النف�س  ب�شق  تاأهلت  بعدما  الثانوية،  للمدرا�س  �شة  املخ�شرّ
الفائزة  عن  ثانية  ن�شف  بفارق  متاأخرة  ثانية،   12.01 بت�شجيلها  ال��راب��ع  املركز  احتلت 
دينادري وايتنهورن التي خفت بريقها مع مرور ال�شنوات ومل تتمكن من الروز على ال�شاحة 

العاملية.
فاأل خي على هذه ال�شابة  ثانوية مان�ش�شرت،  االأخي يف  ومل يكن عام 2011، وهو عامها 

اذ اُ�شتبعدت عن فريق األعاب القوى الأ�شباب تاأديبية.
النجاح  ه��ذا  اأت��وق��ع مثل  اأك��ن  اأين مل  لنف�شي  اأق��ول  ي��وم،  "كلرّ  بر�س  لوكالة فران�س  قالت 

الريا�شي" و"اأنا �شعيدة جداً مما متكنت من حتقيقه".
امل�شتقبلي  مدربها  مع  حديث  عن  عبارة  كان  م�شيتها  يف  ل  التحورّ فان  ت��روي،  ما  بح�شب 

ال�شدد  هذا  يف  وتقول  ب��اول(،  اأ�شافا  للجامايكي  للعداء  ال�شابق  )امل��درب  فرن�شي�س  �شتيفن 
"�شاركت من دون التاألق يف م�شابقة )...( وقال يل حينها اين مل اأعد يف املدر�شة، انه يتوجب 

ة اأكر الأين اأتناف�س مع اأبطال االآن. هذا االمر منحني احلافز". عليرّ اأن اأ�شبح جديرّ
�شمن حميطها، تعاملت مع البطلة االأوملبية مرتني يف �شباق 100 م عامي 2008 و2012 

�شيلي-اآن فريزر، التي اعترتها مثلها االأعلى و"مر�شدة و�شديقة".
�شيلي-اآن  ما يحفزها هي  "اأكر  اأنرّ  توؤكد  اذ  تقوله حفيدتها،  كلمات جدتها عما  ت�شذ  وال 

فريزر-براي�س، فهي تتحدث عنها من دون توقف".
ومعاً  عاماً،   13 من  اأكر  منذ  ال�شريعة  لل�شباقات  امل�شتقيم  على اخلط  العداءتان  تهيمن 

تكرار  يف  ف�شلتا  لكنهما   ،2015 عام  يف  م   100 م��رات   4 التتابع  ل�شباق  توجتا بطلتني 
الواليات  منتخب  خلف  ال��ث��اين  للمركز  باحتاللهما   2016 ري��و  يف  ذات��ه  ال��ف��وز  �شيناريو 

املتحدة لل�شيدات.
بها  تظهر  ��ت��ي  الرّ الزاهية  االأل���وان  بف�شل  امل�شمار  على  االأ���ش��واء  توم�شون-هياه  تخطف 
)االأ�شباغ والقالئد واأحمر ال�شفاه االأرجواين(، اإالرّ اأن و�شيفة بطلة العامل يف �شباق 200 

ان�شانة ب�شيطة ومتحفظة.م عام 2015، توؤكد انها 
الطبق  تتناول بنهم �شديد  التي  ال�شاأن  تقول �شاحبة 
التقليدي املف�شل لديها "اأكي و�شمك البحر"، 
القد  و�شمك  اأك��ي  فاكهة  وه��و خليط من 
ل اأي �شيء بعد  واخل�شروات "لن يتبدرّ
األقابي االأوملبية، با�شتثناء انه اأ�شبح 
لديرّ املزيد من املتابعني. نادراً ما 

اأخرج من منزيل".
على  "احذروا،  ق��ائ��ل��ًة  وت��خ��ت��م 
ابت�شم طوال  اأن��ن��ي  م��ن  ال��رغ��م 
ال�شعب  م��ن  ف��ان��ه  ال���وق���ت، 
على  ع������ل������يرّ  ال����ت����غ����ل����ب 
امل�������ش���م���ار، ه������ذا اأم����ر 

بداخلي!".

اجلامايكية توم�شون ُتدين جلدتها 
واملدرب بّدل م�شريتها 



الكالب تك�شف كذب الب�شر!
اإذا  ما  ق��ادرة على حتديد  الكالب  اأن  فيينا  اكت�شف علماء جامعة 
جملة  وت�شي  معها.  التعامل  يف  �شادق  اأم  يخدعها  االإن�شان  ك��ان 
نتائج  اأن  اإىل   ،Proceedings of the Royal Society B
كلبا من   260 لها  اأجراها علماء اجلامعة وخ�شع  التي  التجارب 
اإذا كان  م��ا  ال��ك��الب على متييز  ق���درة  اأك���دت  ال�����ش��الالت،  خمتلف 

االإن�شان يكذب ويغ�شها اأم �شادق يف التعامل معها.
وت�شمنت التجارب التي اأجراها الباحثون، و�شع �شلطانيتني غي 
اإحداهما فارغة والثانية حتتوي على طعام �شهي. بداأ  �شفافتني، 
الكالب  باإخبار  �شابقا،  يروه  الذي مل  املتطوعني  االأ�شخا�س  اأحد 
عن ال�شلطانية املحتوية على الطعام ال�شهي، وفعال ح�شلت على 

الطعام و�شارت تثق بهذا ال�شخ�س.
االإناء  يف  الطعام  اآخ��ر  متطوع  و�شع  الكالب  بح�شور  ذل��ك  وبعد 
واأعيدت  العملية وما يحدث.  يراقب  االأول  املتطوع  وكان  االآخ��ر، 
هذه العملية ثانية ولكن بغيابه. ومن ثم اأعاد الباحثون التجربة 
مل  اإذا  االإن�شان،  ن�شيحة  تتجاهل  الكالب  اأن  وا�شتنتجوا،  االأوىل 

يكن حا�شرا عند تغيي االإناء املحتوي على الطعام.

اأمريكية ت�شجل اأكرب فم لأنثى يف العامل 
والية  م��ن  توك"  "تيك  لتطبيق  اأمريكية  م�شتخدمة  ا�شتهرت 
ك��ون��ي��ت��ي��ك��ت ع��ل��ى ن��ط��اق وا����ش���ع، ب��ع��د م�����ش��ارك��ت��ه��ا م��ق��اط��ع فيديو 
�شحيفة  وح�شب  بو�شة.   2.56 حجمه  بلغ  ال��ذي  الوا�شع  لفاهها 
اإىل  �شاحبتها  الفيديو  مقاطع  ق��ادت  الريطانية،  "اإندبندنت" 
فاه  "غيني�س" الأك��ر  مو�شوعة  ودخ��ول  القيا�شي،  الرقم  حتطيم 
اإىل ظاهرة  رام�شديل غرائبها  �شامانثا  العامل. وحولت  الأنثى يف 

عر "تيك توك" بح�شاب ي�شم االآن 1.7 مليون متابع.
واأ�شبحت العديد من مقاطع الفيديو اخلا�شة بها متداولة ب�شكل 
بت�شجيل  ق��ام��ت  ذل��ك احل���ني،  وم��ن��ذ  ب��ني ع�شية و�شحاها،  وا���ش��ع 
لقب  على  ح�شل  ال��ذي  جون�شون  اإ�شحاق  م��ع  ثنائية  فيديوهات 
�شاحب اأك���ر ف��م ب��ال��ع��امل ل��ل��رج��ال بحجم 4 ب��و���ش��ات )ن��ح��و 10 
االآن  ت�شعر  "غيني�س" اإنها  ملو�شوعة  �شامانثا  وقالت  �شنتمرتات(. 
طوال  القلق  لها  �شببت  بخا�شية  االحتفال  يتم  بينما  باالرتياح 
حياتها. واأ�شافت: "اأن اأكون قادرة على ت�شجيل رقم قيا�شي بعمر 

31 �شنة مليزة مل اأكن اأحبها يف نف�شي يعتر اأمرا رائعا".
�شيء  اأو  بج�شمه  كبي  ج��زء  له  �شخ�س  الأي  "ن�شيحتي  وتابعت: 
لالأرقام  "غيني�س'  م��و���ش��وع��ة  اإىل  ال���دخ���ول  وي��ري��د  ح��ق��ا  ف��ري��د 

القيا�شية، اأن يحاول جاهدا حتقيق ذلك".

ثعبان براأ�شني يلتهم فاأرين بذات الوقت
ثعبان  فيها  يلتهم  ومم��ي��زة  م��ث��ية  حلظة  م��ذه��ل  فيديو  ر  ي�����ش��ورّ

نف�شه. الوقت  يف  فاأرين  براأ�شني ا�شمه "بن وجيي"، 
و�شارك براين باركزيك، اأحد ع�شاق الزواحف، املقطع على ح�شابه 
من  زوج  التهام  اأث��ن��اء  ال��راأ���ش��ني  ُيظهر  وال���ذي  "اإن�شتغرام"،  على 

الفئران النافقة ببطء.
ثنائية  با�شم  تعرف  نتيجة ظاهرة  الراأ�شني  ذات  الزواحف  وتاأتي 

الراأ�س، والتي حتدث من االنق�شام غي الكامل للجنني.
الب�شر،  ل��دى  امللت�شقة  ال��ت��وائ��م  اإىل  اأي�شا  العملية  ه��ذه  وت���وؤدي 
�شيوعا  اأك��ر  ب�شكل  وال�شالحف  الثعابني  وج��ود  من  الرغم  على 
براأ�شني وج�شم واحد. وُيعرف "بن وجيي" ب�"ثعبان امللوك" يف 

كاليفورنيا، وواحد من كل 10000 ثعبان ولدت براأ�شني.
اأثناء  حدة  على  اخلا�شة  وجبته  يلتهم  راأ���س  كل  الفيديو  وُيظهر 

عملية التغذية، لكن الثعبان لديه جهاز ه�شمي واحد فقط.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عجوز اأمام الق�شاء.. والتهمة اإخفاء دبابة مبنزله
الثانية ومدفع  العاملية  ال�شرطة على دبابة بانر من احلرب  اأن عرت  اأملاين نزاعا قانونيا بعد  يخو�س متقاعد 

م�شاد للطائرات وطوربيد يف قبو منزله يف عام 2015.
بحق  العقوبة  ب�شاأن  التفاو�س  على  واملحامني  العامني  املدعني  من  فريق  يعمل  اإن�شايدر  بيزن�س  موقع  وبح�شب 
الرجل البالغ من العمر 84 عاًما، والتي من املرجح اأن تكون عقوبة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية ت�شل اإىل 500 

األف يورو )594.050 دوالًرا(.
وبداأ اجلدل حول انتهاك جامع االأ�شلحة االأملاين قانون مراقبة اأ�شلحة احلرب االأملاين، اإذ يقول الدفاع باأن االأ�شلحة 
مل تعد تعمل، وبالتايل ال تنتهك هذا الت�شريع، وما قد يحمله غرامة اأقل قدرها 50 األف يورو، وفًقا لقناة "اآر تي" 

االأملانية.
يف املقابل، يعرت�س املدعون العامون على تف�شي دفاع املتقاعد االأملاين، اإذ يعترون باأنه ال يزال من املمكن ا�شتخدام 

تلك االأ�شلحة، ومن املقرر اأن ينتهي نظر الق�شية يف اأغ�شط�س 2021.
وبح�شب ما يقول حمامي العجوز االأملاين، فاإن متحًفا اأميكًيا يريد �شراء دبابة بانر التي تعود اإىل حقبة احلرب، 
املتهم، ح�شبما ذكرت  امل�شد�شات التي ميلكها  70 بندقية هجومية والعديد من  ب�  مع اهتمام هواة جمع االأ�شلحة 

�شحيفة دي فيلت.
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ف�شل ر�شيعة عن تواأمها وُقبلة على راأ�س الطبيب
"الطفيلي"،  تواأمها  عن  مينية  ر�شيعة  ف�شل  يف  االأطباء  من  فريق  جنح 
من خالل جراحة دقيقة اأجريت لها مبدينة امللك عبد العزيز الطبية يف 
بن  �شلمان  امللك  لتوجيهات  اإنفاذا  اأجريت  التي  العملية  وبهذه  الريا�س. 
ملت�شقة  توائم  ف�شل  عملية   50 ال�شعودية  ر�شيد  يف  اأ�شبح  العزيز،  عبد 
اأحمد  اأن عائ�شة  ال�شعودية )وا���س(،  االأنباء  بالنجاح. وذكرت وكالة  تكللت 
اأظهرت �شورة ن�شرتها الوكالة  �شعيد من حمافظة املهرة يف اليمن، فيما 

والد الطفلة وهو يقبرّل راأ�س رئي�س الفريق الطبي.
وولدت عائ�شة كاملة النمو، لكن كان لديها حو�س واأطراف �شفلية اإ�شافية 

مزدوجة ومتطفلة.
الف�شل  اإن عملية  االإن�شانية،  واالأعمال  لالإغاثة  �شلمان  امللك  وقال مركز 
ا�شتغرقت 7 �شاعات و45 دقيقة، و�شارك فيها فريق طبي من 25 �شخ�شا. 
واأو�شح رئي�س الفريق الدكتور عبد اهلل الربيعة اأن "اجلراحة �شارت ب�شورة 
"جنحنا  واأ�شاف:  الفريق ممتازا".  اأع�شاء  التن�شيق بني  كان  جيدة جدا. 
عند  والدتها  مع  تفاعلت  اإنها  عينيها. حتى  تفتح  وهي  الطفلة  اإيقاظ  يف 
نحتفل  ���ش��ع��داء.  "نحن  الطبيب:  وت��اب��ع  العمليات".  غ��رف��ة  م��ن  اخل���روج 

بنجاحنا للمرة اخلم�شني و�شنوا�شل م�شاعدة املحتاجني".

ك�شف النقود املزيفة با�شتخدام الهاتف النقال
ب��رن��ام��ج ما�شينجر  اخ��ت��ب��ار  امل��خ��ت�����ش��ة يف  اإل��ي��ت�����ش��ي��ف��ا  اأن��ا���ش��ت��ا���ش��ي��ا  ق��ال��ت 
Gem4me، اإنه توجد تطبيقات خا�شة على الهاتف الذكي، ت�شمح بك�شف 

االأوراق النقدية املزورة.
رو�شيا  بنجاح  يتم يف  بذلك  للقيام  املثال،  �شبيل  "على  واأ�شافت اخلبية: 
لبنك  النقدية  االأوراق  ا���ش��م   حت��ت  امل��رك��زي  للم�شرف  تطبيق  ا�شتخدام 

رو�شيا".
احلقيقية  النقدية  االأوراق  تلقائيا  يك�شف  ال  التطبيق،  "هذا  ب��اأن  ونوهت 
عليها،  ت��دل  ال��ت��ي  بالعالمات  قائمة  يعطي  ولكنه  ال��ك��ام��يا،  با�شتخدام 
اإىل ما يجب التحقق منه خالل ذلك". وميكن للم�شتخدم ب�شكل  وي�شي 
م�شتقل وذاتي، فح�س االأوراق النقدية للتاأكد من �شحتها وذلك من خالل 

واجهة interface الرنامج.
بفح�س  ي�شمح  ال��ذي  املزيفة"،  لالأموال  ال�شوئي  "املا�شح  تطبيق  وهناك 
لي�س فقط الروبالت بل الدوالرات واليورو. وللتحقق، يجب توجيه كاميا 
والذي  ال��رن��ام��ج،  فعل  رد  وان��ت��ظ��ار  النقدية  ال��ورق��ة  اإىل  ال��ذك��ي  الهاتف 

�شيعطي اإجابة اإيجابية اأو �شلبية حول اأ�شالة القطعة املالية.

نهاية ماأ�شاوية ل� 
يوتيوبر �شهري 

الدمناركي  ال�"يوتيوبر"  ل��ق��ي 
األ���������رت دي����رل����ون����د ح���ت���ف���ه اإث�����ر 
���ش��ق��وط��ه ب�����ش��ك��ل م���اأ����ش���اوي من 
اأفادت  م��ا  ح�شب  جبلي،  منحدر 

عائلته لو�شائل اإعالم حملية.
وتويف ديرلوند عن عمر 22 عاما، 
االأخبار  ل�شبكة  وال���دت���ه  وق��ال��ت 
اإن   "TV2" املحلية  الدمناركية 
فيديو  مقطع  ي�شور  ك��ان  ابنها 
 Forcella م��ن��ط��ق��ة  يف  ل��ق��ن��ات��ه 
االألب  ج��ب��ال  ال��واق��ع��ة يف   Pana

االإيطالية.
"نحن يف ح��زن كبي،  واأ���ش��اف��ت: 
ما  جمهوره  يعرف  اأن  اأود  لكني 

ح�شل".
عن  ن��ق��ال  "نيوزويك"  واأف������ادت 
و����ش���ائ���ل اإع������الم اإي���ط���ال���ي���ة، ب���اأن 
ا�شتهر  ال�����ذي  امل���ح���ت���وى  ���ش��ان��ع 
مو�شيقية  فيديو  مقاطع  ب�شنع 
ور�شوم كوميدية، �شقط من جبل 
�شي�شيدا يف فال غاردينا من علو 

656 قدما يوم االأربعاء.
وان�������ش���م ال�������ش���اب ال�����راح�����ل اإىل 
 ،2016 ف��راي��ر  ب�شهر  ي��وت��ي��وب 
وف���ق���ا ل��ق��ن��ات��ه ع��ل��ى م��ن�����ش��ة بث 

الفيديوهات.
ول���������دى دي�����رل�����ون�����د اأك���������ر من 
171000 م�شرتك على يوتيوب 
233000 متابع على  واأك��ر من 

اإن�شتغرام.

لدغة عقرب تقتل طفلة 
والرتياق غري موجود

مع  امل��اأ���ش��اة  بها  اجتمعت  ق�شة  يف 
فارقت  ال�شحية،  االأو���ش��اع  انهيار 
�شنوات   9 ع��م��ر  احل���ي���اة يف  ط��ف��ل��ة 
ب�شبب لدغة عقرب، �شمال �شرقي 

لبنان.
طلي�س،  زه����راء  الطفلة  وت��وف��ي��ت 
ب��ع��دم��ا تعذر  امل���ا����ش���ي���ة،  اجل��م��ع��ة 
تاأمني الرتياق امل�شاد لل�شم الذي 
ت�شرب اإىل ج�شدها، لدى تعر�شها 
للدغة احليوان ال�شام اأثناء لعبها.

وكانت م�شت�شفيات البقاع ال�شمايل 
كانت  حيث  ل��ب��ن��ان،  �شرقي  �شمال 
تعي�س زهراء، تفتقر النوع املطلوب 
م����ن ال�����رتي�����اق، ن��ت��ي��ج��ة ل���الأزم���ة 
لبنان  ت�������ش���رب  ال���ت���ي  ال���ط���اح���ن���ة 

وو�شلت حد �شح اأب�شط االأدوية.
وه����و حقنة  ال���ع���الج،  ي��ت��وف��ر  ومل 
املناطق  بقية  يف  لل�شموم،  م�شادة 
�شركات  ل��دى  حتى  وال  اللبنانية، 
االدوي����������ة، رغ�����م اأن�������ه ي���ع���ت���ر من 

العالجات العادية ال النادرة.
وظهر ال�شبت، �شيعت بلدة بريتال 
زه��������راء و�����ش����ط ذه�������ول وال���دت���ه���ا 
ال��ت��ي ���ش��رخ��ت قائلة:  امل��ف��ج��وع��ة، 
"اهلل يحرق قلوبهم مثل ما حرقوا 
قلبي. اهلل يحرمهم اوالده��م مثل 

ما حرموين بنتي".
"�شهيدة  ت�شييع  االأطفال يف  وق��ال 
"رفيقتنا  لبنان:  يف  العالج"  �شح 
تابع  بينما  دوا"،  ماتت الن��ه ما يف 
ال��ت��ي تعلمت فيها  امل��در���ش��ة  م��رب��ي 
املميزة  الطالبة  "فقدنا  زه����راء: 
واملجتهدة نتيجة االهمال احلا�شل 

يف �شرايني الدولة".

اأمل كلوين تتاألق بف�شتان 
اأحمر ق�شري 

قبيل نفي املتحدث با�شمهما االأخبار عن احلمل 
للنجم   الكاميات �شوراً  بتواأم، ر�شدت عد�شات 

جورج كلوين  البالغ من العمر 60 عاماً وزوجته 
املحامية اللبنانية االأ�شل اأمل علم الدين كلوين 
باأوقات عائلية  ا�شتمتعا  واأمل  اإيطاليا. جورج  يف 
مع طفليهما التواأم األك�شندر واإيال البالغني من 
العمر 4 �شنوات يف منطقة كينوبيو االإيطالية.

انهما  كما  ���ش��وي��اً  ال��غ��داء  العائلة  اأف����راد  وت��ن��اول 
من  البالغة  اأم��ل  وتاألقت  �شوياً،  البط  �شاهدوا 
وقبعة  ق�شي،  اأح��م��ر  بف�شتان  ع��ام��اً   43 العمر 
�شيفية. قبل اأيام قليلة اأفادت تقارير اأمريكية ان 
وتابعت  ينتظران طفلني جديدين  واأم��ل  ج��ورج 
وزوجته  "كلوين  "اأوكي" اإن  ملجلة  امل�شادر  تلك 
جتاوزت  اأم���ل  واأن  اأخ����رى،  م��رة  ت��واأم��ا  يتوقعان 
احلمل  ع��الم��ات  واأن  حملها،  م��ن  االأول  الثلث 
قد بداأت يف الظهور عليها، و�شرعان ما �شيعرف 

اجلميع بهذا اخلر ال�شعيد".

يرتكب جمزرة عائلية.. وال�شبب نخلة
���ش��اب على قتل  اأق���دم  ال��ع��راق��ي،  يف ج��رمي��ة ه��زت املجتمع 
خ���الف حول  ب�شبب  ع��ائ��ل��ت��ه،  اأف����راد  م��ن  ثمانية  واإ���ش��اب��ة 
بابل  �شهدتها حمافظة  التي  تفا�شيل احلادثة،  نخلة. ويف 
جنوبي العراق، فقد ت�شبب خالف حول تق�شيم اأر�س، مبا 
فيها نخلة غي مثمرة يف وقوع املجزرة. واأراد اأحد االأ�شقاء 
االأ�شقاء  مع  ن�شب  خالفاً  لكن  ل��ه،  ال�شجرة  ه��ذه  تكون  اأن 
الذي اعرت�شوا على ذلك. وقال م�شدر عراقي  االآخرين، 
ملوقع "�شكاي نيوز عربية" اإن "اأحد االأ�شقاء جلب �شالحه 
اثنني من  النار ع�شوائياً، حيث قتل  باإطالق  وب��داأ  الناري، 
اأخيه، فيما توفيت امراأة الحقاً  ابن  اإىل  اأ�شقائه باالإ�شافة 
متاأثرة باإ�شابتها". ولفت اإىل اأن "اأربعة من الن�شاء والرجال 
اإىل  ونقلوا  الع�شوائي،  النار  اإط��الق  اء  ج��ررّ كذلك،  اأ�شيبوا 
الذي  امل�شدر،  العالج". وبح�شب  لتلقي  القريب  امل�شت�شفى 
رف�س الك�شف عن ا�شمه، فقد "و�شلت قوة اأمنية، ومتكنت 
التخاذ  ال�شرطة،  مركز  اإىل  واقتياده  اجل��اين،  اعتقال  من 
اأ�شدرت  الح���ق،  وق��ت  ويف  بحقه".   القانونية  االإج�����راءات 
على  القب�س  األقت  اإنها  فيه  قالت  بيانا  بابل  �شرطة  قيادة 

القاتل بعد اأقل من �شاعة واحدة على ارتكابه اجلرمية.

حاميها حراميها.. ال�شرطة تكت�شف املذنب 
يف واقعة ال تخلو من الطرافة، جنحت ال�شرطة يف اكت�شاف 
مقرها  داخ��ل  للبتكوين،  ق��ان��وين  غ��ي  "م�شغرّل"  وتفكيك 
الرئي�شي يف وار�شو. وقال الناطق با�شم ال�شرطة البولندية 
"موظفا حكوميا  اإن  ماريو�س ت�شاركا لقناة "تي يف اإن 24"، 
ل طاقة كهربائية لت�شنيع  ولي�س عن�شرا من ال�شرطة حورّ
ال�شديد".  لالأ�شف  ذاته  ال�شرطة  وذلك يف مقر  البتكوين، 
واأ�شاف: "اكت�شفنا االأمر ب�شرعة ن�شبية"، من دون حتديد 
البتكوين  ل  م�شغرّ اأن  ت�شاركا  واأك��د  لذلك.  امل�شتغرقة  امل��دة 
ال�شرطة.  بيانات  قواعد  اإىل  الو�شول  على  ق��ادرا  يكن  مل 
عمله  م��ن  امل��وظ��ف  ف�شل  مت   ،"24 اإن  يف  "تي  وبح�شب 
اأي�شا  املتوقع  وم��ن  العامة،  النيابة  اإىل  الق�شية  واأحيلت 
مثل  امل�شفرة  العمالت  وتعمل  قريبا.  اآخ��ر  �شخ�س  ف�شل 
من  �شل�شلة  مع  مركزي  غي  نظام  بوا�شطة  "البتكوين" 
احلوا�شيب امل�شتقلة، التي توافق على ال�شفقات حول العامل. 
وي�شتخدم م�شغلو البتكوين معاجلات قوية الإجناز معادالت 
معقدة تثبت م�شاركتهم وتوفر لهم البتكوين تلقائيا، وهو 
موؤ�شر  وبح�شب  الطاقة.  م��ن  كبيا  كما  ي�شتهلك  ن�شاط 
ت�شتهلك  للكهرباء،  البتكوين  با�شتهالك  املعني  كامريج 
114 تياوات يف ال�شاعة  م�شغالت العملة الرقمية حواىل 
على اأ�شا�س �شنوي، اأي 0.5 باملئة من االإنتاج العاملي للطاقة، 

اأو اأكر بقليل من ا�شتهالك هولندا.

�شبط اأ�شخا�س تعمدوا تخويف مرتادي اأماكن عامة
 4 اعتقال  ال�شعودية،  يف  الريا�س  منطقة  �شرطة  اأعلنت 
مواطنني تعمدوا تخويف بع�س مرتادي االأماكن العامة 
وت�شوير ذلك ون�شره. ونقلت وكالة االأنباء ال�شعودية عن 
الكريدي�س  خالد  الرائد  الريا�س  �شرطة  با�شم  املتحدث 
قوله اإنه "اإ�شارة اإىل مقطع الفيديو املتداول عر مواقع 
ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي الأ���ش��خ��ا���س ي��رت��دون اأق��ن��ع��ة على 
االأماكن  م��رت��ادي  بع�س  تخويف  ويتعمدون  وج��وه��ه��م، 
العامة وت�شوير ذلك ون�شره، متكنت اجلهات االأمنية من 

حتديد هوياتهم والقب�س عليهم".

اإنقاذ عراقي حاول النتحار من فوق ج�شر
�شجت املن�شات االجتماعية العراقية بفيديوهات 
و����ش���ور حم���اول���ة ���ش��اب ع���راق���ي االن��ت��ح��ار عر 
الديوانية  عال يف مدينة  على ج�شر  القفز من 
جنوبي العراق، و�شط جتمهر ح�شود كبية من 
القفز،  االإق��دام على  ثنيه عن  املواطنني بهدف 
متو�شلة  بالبكاء  اأجه�شت  التي  والدته  وبينهم 

اإياه اأن ال ينهي حياته.
املتواجدين  من  جمموعة  دف��ع  ال�شادم  املوقف 
�شخمة  ق���ط���ع  ف���ر����س  اإىل  امل����ك����ان،  يف  وامل��������ارة 
اأ�شفل  كبية،  اإعالنية  وبو�شرتات  بال�شتيكية 
اجل�شر، كي ي�شقط عليها يف حال قفزه من فوق، 
ح�شب ما يقوله �شاهد العيان قا�شم الهاليل يف 

حديث مع "�شكاي نيوز عربية".
وعندما  املكان،  ق��رب  متواجدا  "كنت  واأ���ش��اف: 
ن��ح��وه، حيث  ت��وج��ه��ت  التجمع احل��ا���ش��د  راأي����ت 
على  ال�شاب  ح�س  باملئات  وكنا  جميعا  حاولنا 

الرتاجع وعدم االنتحار".

لكن فرق النجدة والدفاع املدين املخت�شة التي 
ال�شاب  اإنقاذ  من  متكنت  التجمع،  ملكان  و�شلت 
برافعات  اال�شتعانة  ع��ر  االن��ت��ح��ار  م��ن  ومنعه 
عن  تعبيا  احلا�شرين  تهليل  و�شط  عمالقة، 

الفرح باإنقاذ ال�شاب الذي حاول االنتحار.
ه���ذا واأ����ش���درت ���ش��رط��ة ال��دي��وان��ي��ة ب��ي��ان��ا حول 
اال�شتجابة  ل�شرعة  "نتيجة  فيه:  ج��اء  الواقعة 
من قبل ال�شيطرة املركزية )عمليات ال�شرطة( 
متكنت قوة من ق�شم �شرطة النجدة باال�شرتاك 
مع مفارز الدفاع امل��دين، ف�شال عن عدد كبي 
اإن��ق��اذ م��واط��ن م��ن حماولة  م��ن املنت�شبني م��ن 
اأعلى  م��ن  نف�شه  رم���ي  ح����اول  ع��ن��دم��ا  ان��ت��ح��ار، 
يف  عائلية  خالفات  ب�شبب  الف�شل  اأب��ي  جم�شر 
بذل  بالق�شي  ل��ي�����س  وق��ت��ا  ا���ش��ت��م��رت  حم��اول��ة 
اأ�شفر  مميزا  جهدا  النجدة،  �شرطة  اأبطال  فيه 
حماولة  تنفيذ  ع��ن  وثنيه  امل��واط��ن  اإق��ن��اع  ع��ن 

االنتحار".

العبة �لتن�ض �ل�سوي�سرية بليند� بن�سيت�ض تبكي فرحا عقب تتويجها يف �أوملبياد طوكيو بامليد�لية �لذهبية فئة فردي �سيد�ت. رويرتز

كاتي براي�س ت�شتعد للزواج للمرة الرابعة
ة الرابعة  اأعلنت املمثلة الريطانية  كاتي براي�س  عن ا�شتعدادها للزواج للمررّ
ال�شابق  اإج���راءات  طالقها من زوجها  اأنهت  اأن  بعد  ال�شاب  كارل وودز   من 

كيان هيلر االأ�شبوع املا�شي.
كارل  مع  مل�شتقبلها  االآن  االأولوية  كاتي  تعطي   ،"Mirro" وبح�شب موقع
بعد اإعالن خطوبتهما يف ني�شان املا�شي. وقال م�شدر مقرب منها: "كاتي 
�شعيدة الأن طالقها من كيان قد انتهى االآن. اإنها ت�شعر وكاأن ثقاًل قد ُرفع 
عن كتفيها. اإنها متحررة ر�شمًيا من هذا الزواج وميكنها االآن الرتكيز على 
خططها حلفل زفافها على كارل." واأ�شاف اأن كاتي تاأمل يف حفل زفاف يف 
ف�شل ال�شتاء الأن عيد امليالد هو وقتها املف�شل يف العام. كما تعرتف باأنها 
املري�شة من  والدتها  تتمكن  اآج��اًل حتى  ولي�س  اإقامة احلفل عاجاًل  تريد 

احل�شور حيث تعاين من تليف رئوي.


