
   

مناورات اأمريكية اأوكرانية �ضخمة 
يف البحر الأ�ضود.. ورو�ضيا تعرت�ض

•• عوا�صم-وكاالت:

بداأت اأوكرانيا والواليات املتحدة تدريبات ع�شكرية ت�شارك فيها 30 
الرغم من  اأوك��ران��ي��ا، االثنني، على  االأ���ش��ود وجنوب  البحر  دول��ة يف 

دعوات رو�شيا الإلغائها.
وتاأتي تدريبات ن�شيم البحر 2021 يف اأعقاب ت�شاعد التوترات بني 
حلف �شمال االأطل�شي ومو�شكو التي قالت االأ�شبوع املا�شي اإنها اأطلقت 
طلقات حتذيرية واأ�شقطت قنابل يف م�شار �شفينة حربية بريطانية 
الإخراجها من مياه البحر االأ�شود قبالة �شبه جزيرة القرم. ورف�شت 

بريطانيا الرواية الرو�شية للأحداث.
اأر�ض  اإن��ه��ا  وق��ال��ت   2014 يف  ال��ق��رم  ج��زي��رة  �شبه  مو�شكو  و�شمت 

رو�شية، لكن القرم معرتف بها دوليا باعتبارها جزءا من اأوكرانيا.
ودعت ال�شفارة الرو�شية يف وا�شنطن االأ�شبوع املا�شي الإلغاء التدريبات 
االأم��ر، حلماية  اإذا تطلب  اإنها �شرتد،  الرو�شية  الدفاع  وقالت وزارة 

اأمنها الوطني.
فيها  وت�شارك  اأ�شبوعني   2021 البحر  ن�شيم  تدريبات  و�شت�شمر 
االأطل�شي  �شمال  حلف  دول  من  جندي  اآالف   5 نحو  قوامها  ق��وات 
ودول اأخرى حليفة ونحو 30 �شفينة حربية و40 طائرة واملدمرة 

االأمريكية رو�ض، كما �شي�شارك فيها م�شاة البحرية االأمريكية.
وتقول اأوكرانيا اإن الهدف الرئي�شي من املناورات هو اكت�شاب خربة 
االأمنية  والعمليات  ال�شلم  حفظ  عمليات  اأثناء  امل�شرتك  العمل  يف 

متعددة االأطراف.
وتدهورت العلقات بني كييف ومو�شكو بعد �شم القرم وب�شبب دعم 

رو�شيا النف�شاليني يف �شرق اأوكرانيا.
على  قواتها  رو�شيا  ح�شدت  عندما  العام  ه��ذا  التوترات  وت�شاعدت 

احلدود مع اأوكرانيا، حيث ال يزال بع�شها هناك مع معداته.

مريكل تتحدث اأمام م�شرعني اأملان وفرن�شيني

وزيرا خارجية اأمريكا واإيطاليا خلل اجتماع وزاري ملناق�شة االأزمة ال�شورية يف روما    )ا ف ب(

الكاظمي يعتربها انتهاكًا �سافرًا لل�سيادة 

وا�ضنطن: �ضرباتنا يف العراق ردًا على تهديد خطري
•• وا�صنطن-بغداد-وكاالت:

التي  االأم��ريك��ي��ة،  اجلوية  ال��غ��ارات  على  الفعل  ردود  تباينت 
الإيران،  املوايل  ال�شعبي  احل�شد  مليلي�شيات  مواقع  ا�شتهدفت 

على احلدود بني �شوريا والعراق، ليل االأحد االثنني.
العراقية  امل�شلحة  للقوات  العام  القائد  با�شم  املتحدث  وندد 
تتبع  احل�����ش��د  ميلي�شيات  ب����اأن  ع��ل��م��ا  االأم���ريك���ي،  ب��ال��ه��ج��وم 

احلكومة العراقية املركزية يف بغداد.
بكل  الت�شعيد  وجت��ن��ب  التهدئة  اإىل  امل��ت��ح��دث:ن��دع��و  وق���ال 

اأ�شكاله.
احل�شابات  لت�شفية  �شاحة  يكون  اأن  يرف�ض  ال��ع��راق  وت��اب��ع: 

ويتم�شك بحقه يف ال�شيادة على اأرا�شيه.
الكاظمي  العراقي م�شطفى  ال��وزراء  من جانبه، ندد رئي�ض 
من  مدعومة  عراقية  ف�شائل  على  االأم��ريك��ي��ة  بال�شربات 

اإيران، معتربا اأنها انتهاك �شافر ل�شيادة العراق.

وكان البنتاغون قد اأفاد يف وقت �شابق باأن الواليات املتحدة 
الإيران  موالية  مللي�شيات  اأه���داف  على  جوية  �شربات  �شنت 
على  ل�)الق�شاء  و�شوريا،  العراق  بني  احل��دودي��ة  املنطقة  يف 
تهديد( وردا على �شل�شلة من الهجمات املوجهة �شد م�شالح 

الواليات املتحدة يف العراق.
م�شتودعات  ا�شتهدفت  ال�شربات  اأن  على  البنتاغون  و�شدد 
كتائب  بينها  جمموعات،  ع��دة  ت�شتخدمها  ومن�شاآت  اأ�شلحة 
ح����زب اهلل وك���ت���ائ���ب ���ش��ي��د ال�������ش���ه���داء، وه����ي جم���م���وع���ات يف 

ميلي�شيات احل�شد.
جو  الرئي�ض  اإدارة  فيه  توجه  التي  الثانية  امل��رة  ه��ي  وه��ذه 
على  احل�شد  ميلي�شيات  �شد  م��رك��زة  جوية  �شربات  ب��اي��دن 

احلدود بني �شوريا والعراق.
وا�شنطن، هجماتها  الإي��ران، وفق  املوالية  امليلي�شيات  وكثفت 
يف العراق يف االآونة االأخرية مدخلة تكتيك الطائرات امل�شرية 

التي ت�شتهدف م�شالح اأمريكية.

وقال يف بيان �شادر عن مكتبه "يجدد العراق رف�شه اأن يكون 
على  ال�شيادة  يف  بحقه  ويتم�شك  احل�شابات  لت�شفية  �شاحة 
ارا�شيه ومنع ا�شتخدامها ك�شاحة لردود الفعل واالعتداءات 

داعيا اإىل التهدئة وجتنب الت�شعيد بكل اأ�شكاله.
االأمريكي،  ال��ن��واب  جمل�ض  رئي�شة  اع��ت��ربت  وا�شنطن،  ويف 
نان�شي بيلو�شي، اأن ال�شربات التي �شنتها الطائرات االأمريكية 

دفاعية، وتبدو حمددة ومنا�شبة كرد على تهديد خطري.
واأكدت بيلو�شي يف بيان ن�شره الكونغر�ض االأمريكي اأن حماية 

القوات االأمريكية اأولوية مقد�شة.
من جهته، قال ع�شو جمل�ض ال�شيوخ االأمريكي عن احلزب 
اإدارة  م��ن  اح��اط��ة  يتوقع  اإن��ه  م��رييف،  كري�ض  الديقمراطي، 
دوافع  يتفهم  انه  الغارات، موؤكدا  ب�شاأن  بايدن،  الرئي�ض جو 

البيت االأبي�ض حلماية القوات االأمريكية.
ال��ه��ج��م��ات يعك�ض من��ط��ا من  اإن وت����رية وت���ك���رار  ق���ال  ل��ك��ن��ه 

مريكل توا�ضل ال�ضعي لإجراء حمادثات مع رو�ضيا العمليات القتالية يتعني على الكونغر�ض املوافقة عليه.

تعرقل  ال�ضريع  الدعم  قوات 
النتقال ال�ضيا�ضي يف ال�ضودان

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

الدعم  ق���وات  دم��ج  مع�شلة  تعد 
ال�شوداين،  اجل��ي�����ض  يف  ال�����ش��ري��ع 
االنتقال  م�شار  يف  عقبة  اأح���دث 
ازاحة  منذ  ال��ب��لد  يف  ال�شيا�شي 
الرئي�ض ال�شابق عمر الب�شري بعد 

حكم ا�شتمر لثلثة عقود.
�شبه  ق��وة  ال�شريع  الدعم  وق��وات 
ع�شكرية تاأ�ش�شت يف العام 2013 
مع  نزاعها  يف  احلكومة  مل�شاندة 

املتمردين يف اإقليم دارفور.
واأتى غالبية اأفراد الدعم ال�شريع 
اتهمتهم  وق����د  االإب�����ل  رع����اة  م���ن 
جمموعات حقوقية عديدة حتت 
ب��ارت��ك��اب الكثري  ال��ب�����ش��ري  ن��ظ��ام 
م��ن اجل��رائ��م يف اإق��ل��ي��م دارف����ور. 
لقب  عليهم  ُيطلق  اآن���ذاك  وك��ان 

جنجويد.

اأكد على اأهمية اإعادة  اإعمار غزة 
ال�ضي�ضي لرئي�ض وزراء اإ�ضرائيل: 
ندعم حال عادل مع الفل�ضطينيني

•• القاهرة - رويرتز:

قالت الرئا�شة امل�شرية يف بيان اإن الرئي�ض عبد الفتاح ال�شي�شي اأكد لرئي�ض 
اجلهود  دع��م  اأهمية  االث��ن��ني  اأم�����ض  بينيت  نفتايل  اجل��دي��د  اإ�شرائيل  وزراء 

امل�شرية الإعادة اإعمار قطاع غزة بعد قتال دار هناك ال�شهر املا�شي.
واأ�شاف بيان الرئا�شة اأن ال�شي�شي �شدد يف اأول ات�شال هاتفي يجريه مع بينيت 
منذ توليه ال�شلطة قبل اأ�شبوعني على دعم م�شر لكافة جهود التو�شل اإىل 
حل عادل ودائم بني اجلانبني الفل�شطيني واالإ�شرائيليني، و�شوال لتحقيق 
الرئي�ض على  ال�شيد  �شدد  كما  البيان  وتابع  االأو�شط.  بال�شرق  �شامل  �شلم 
اأهمية احليلولة دون ت�شاعد التوتر بني الفل�شطينيني واالإ�شرائيليني، وكذا 

اأهمية دعم اجلهود امل�شرية الإعادة االإعمار باملناطق الفل�شطينية.
واأفاد بيان من مكتب بينيت باأن الزعيم االإ�شرائيلي �شكر م�شر على دورها 
اأجل  اأنهى القتال وعلى تو�شطها من  النار الذي  اإطلق  يف التو�شط لوقف 
الزعيمان على  اعتقلوا يف غزة. و�شيعمل  اأو  اإ�شرائيليني فقدوا  العثور على 

ترتيب لقاء بينهما يف وقت قريب.

•• برلني-رويرتز:

قالت امل�شت�شارة االأملانية اأجنيل مريكل االثنني اإن اإجراء 
االحتاد االأوروبي حمادثات مع رو�شيا �شيكون مفيدا فيما 
يتعلق بعدد من الق�شايا، ال�شيما اإبلغ الرئي�ض الرو�شي 
اأ�شا�شا  اأن الهجمات االإلكرتونية لي�شت  فلدميري بوتني 

لعلقات مثمرة.
واأ�شافت مريكل اأمام م�شرعني اأملان وفرن�شيني هنا، اأعتقد 
اأن من االأف�شل اأال نكتفي بالتحدث فيما بيننا، ولكن اأن 
نواجه اأي�شا الرئي�ض الرو�شي بهذه االأمور ونقول اإنه ال 

ميكن اأن يحدث تعاون مثمر على هذا االأ�شا�ض.
ورف�����ض ق���ادة االحت����اد االأوروب������ي ي���وم اجل��م��ع��ة اقرتاحا 
فرن�شيا-اأملانيا بعقد قمة مع رو�شيا، بعد اأن قالت بولندا 
ودول البلطيق اإن ذلك �شيبعث بر�شالة خاطئة مع تدهور 
العلقات  مريكل  وقالت  والغرب.  ال�شرق  بني  العلقات 
بالفعل يف  ج��ي��دة  لي�شت  االأوروب����ي  واالحت���اد  رو�شيا  ب��ني 

الوقت الراهن، لكن حتى اإبان حقبة احلرب الباردة، كان 
اأن  اأعتقد  لذلك  البع�ض،  بع�شهم  مع  يتحدثون  النا�ض 

ال�شمت ال يوؤدي اإىل حل امل�شكلت.

بلينكن: 10 اآلف داع�ضي 
حمتجزون لدى �ضوريا الدميقراطية

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان
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اجلينوم الإماراتي .. منظومة عالجية 
وقائية تلبي احتياجات اأجيال امل�ستقبل

اأخبار الإمارات

بـ »�سندوق الذخرية«.. حماولت 

اإخوانية يف ليبيا لن�سف »برلني 2«

عربي ودويل

اأبوظبي للزوارق ال�رسيعة يدخل مع�سكرا 
تدريبيا يف اإيطاليا ا�ستعدادا لبطولة العامل

الفجر الريا�سي

كازاخ�ضتان وطاجيك�ضتان وقرغيز�ضتان 
اأحدث حمطات حملة 100 مليون وجبة

•• دبي-وام:

30 دولة  100 مليون وجبة، االأك��رب يف املنطقة الإطعام الطعام يف  اأجن��زت حملة 
واأربع قارات، توزيع اأكرث من 600،000 وجبة يف كٍل من كازاخ�شتان وطاجيك�شتان 
يف  هي  والتي  فيها  دخ��ًل  االأق��ل  للمجتمعات  الغذائي  الدعم  لتقدم  وقرغيز�شتان، 
اأم�ّض احلاجة اإليه وامل�شاهمة يف مكافحة �شوء التغذية واجلوع. ومت توزيع الوجبات 
بواقع 200،000 وجبة يف كٍل من الدول الثلث يف اآ�شيا الو�شطى، وذلك بالتعاون 
مع موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للأعمال اخلريية واالإن�شانية والتن�شيق مع 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل واجلهات الر�شمية واملوؤ�ش�شات اخلريية واالإن�شانية 
حاجة  االأ�شد  واالأف��راد  للعائلت  متلكها  التي  البيانات  قواعد  اإىل  ا�شتناداً  املحلية 
نظمتها  ال��ت��ي  احلملة،  وك��ان��ت  التخزين.  �شهولة  ت�شمن  غذائية  م���واد  وب�شيغة 
مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية بالتعاون مع موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل 

مكتوم للأعمال اخلريية واالإن�شانية.             )التفا�شيل �ض7(

•• روما-وكاالت:

االأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ك�شف 
اآالف   10 اأن  ب��ل��ي��ن��ك��ن  اأن�����ت�����وين 
مقاتل من تنظيم داع�ض ال يزالون 
�شوريا  ق�������وات  ل�����دى  حم���ت���ج���زي���ن 

الدميقراطية.
ان�شم  التي  ال��دول  بلينكن  وطالب 
ب����اإع����ادة  داع���������ض  اإىل  م���واط���ن���ي���ه���ا 

توطينهم وتاأهيلهم.
اإيطاليا  خ��ارج��ي��ة  وزي�����را  وت���راأ����ض 
والواليات املتحدة االجتماع الوزاري 
للتحالف الدويل �شد داع�ض، الذي 

ا�شت�شافته روما االإثنني .
83 وزي���را  وي�����ش��ارك يف االج��ت��م��اع 
ووف�������د م����ن ال��������دول االأع���������ش����اء يف 
التحالف اإ�شافة اإىل وزراء خارجية 

دول عربية.
الق�شاء  ج��ه��ود  االج��ت��م��اع  وي��ب��ح��ث 

ع���ل���ى ب���ق���اي���ا ال��ت��ن��ظ��ي��م يف ال���ع���راق 
و�شوريا ووقَف متدده يف اإفريقيا.

اإىل  االإيطالية  اخلارجية  واأ���ش��ارت 
اأن لقاء وزاريا م�شغرا ب�شاأن �شوريا 

�شيعقب اجتماع التحالف.
تبنى  داع���������ض  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  ي����ذك����ر 
�شامراء  حمطة  وق�شف  ا�شتهداف 
الكاظمي،  م�شطفى  افتتحها  التي 
ب�شواريخ  العراقي،  ال���وزراء  رئي�ض 

الكاتيو�شا.
وك������ان امل���ك���ت���ب االإع�����لم�����ي ل������وزارة 
الكهرباء العراقية قد اأعلن، االأحد، 
ا����ش���ت���ه���داف وق�������ش���ف حمطة  ع����ن 
الإنتاج  احل����راري����ة  ال���دي���ن  ����ش���لح 

الطاقة الكهربائية يف �شامراء.
اإن  ل���ل���وزارة،  مقت�شب  ب��ي��ان  وق����ال 
اال�شتهداف مت ب�شواريخ الكاتيو�شا، 
ح���ي���ث ت�����ش��ب��ب ال��ق�����ش��ف ب���اأ����ش���رار 
ج�شيمة باأجزاء الوحدة التوليدية.

وك����ان����ت خ���ل���ي���ة االإع����������لم االأم����ن����ي 
ال��ع��راق��ي��ة ق��د اأع��ل��ن��ت ال�����ش��ب��ت، عن 
اإلقاء القب�ض على 10 اإرهابيني يف 

كركوك.
وكالة  تلقته  ل��ل��خ��ل��ي��ة،  ب��ي��ان  وذك����ر 
وفقاً  اأن���ه  )واع(،  العراقية  االأن��ب��اء 
دقيقة  ا���ش��ت��خ��ب��ارات��ي��ة  مل���ع���ل���وم���ات 
اال�شتخبارات  وكالة  مفارز  متكنت 
وزارة  يف  االحت���ادي���ة  وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 

القب�ض على  اإل��ق��اء  م��ن  ال��داخ��ل��ي��ة 
10 اإرهابيني مطلوبني وفق اأحكام 
اإرهاب النتمائهم لع�شابات   4 املادة 
يف  نائمة  كخليا  االإره��اب��ي��ة  داع�ض 
يقومون  ك��م��ا  ك���رك���وك،  حم��اف��ظ��ة 
لعنا�شر  اللوج�شتي  الدعم  بتوفري 
منهم  ال���ب���ع�������ض  وع����م����ل  داع�����������ض، 
كمقاتلني وعنا�شر اإ�شناد مبا ي�شمى 

قاطع كركوك.

تدوين  اأن����ه مت  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ����ش���ار 
وق�شائياً  ابتدائياً  املعتقلني  اأق��وال 
بحقهم  وات�����خ�����ذت  ب�������االع�������رتاف، 

االإجراءات القانونية.
وكان التحالف الدويل اأعلن، خلل 
ال�شهر اجلاري، ت�شليمه قوات اأمنية 
بقيمة  وع����ت����ادا،  اأ���ش��ل��ح��ة  ع���راق���ي���ة 
اأمريكي،  دوالر  مليني   3 تتجاوز 
تنظيم  حماربة  بغر�ض  اأنها  مبينا 

حذر من تدهور الأمن املجتمعي 
وزير الداخلية اللبناين يخ�ضى الأ�ضواأ 

•• بريوت-وكاالت:

قال وزير الداخلية يف حكومة ت�شريف االأعمال اللبنانية، 
االأمن  االأ�شواأ ومن تدهور  اإنه يخ�شى من  حممد فهمي، 
ل�شحيفة  ت�شريحات  يف  فهمي  واأو���ش��ح  اأك��رث.  املجتمعي 
اإىل  املا�شي  نبه منذ مار�ض  ك��ان قد  اأن��ه  االأو���ش��ط  ال�شرق 
تدهور الو�شع االأمني املجتمعي، وتعر�شنا حينها لهجمات 
وحملت، وتبني اأنني كنت حمقاً... اليوم هناك خوف من 
اأك���رث؛ الأن هناك  االأم���ن املجتمعي  ت��ده��ور  االأ���ش��واأ وم��ن 
الكثري من النا�ض اجلائعني وهم ي�شتطيعون اأن يتحملوا 
كل �شيء اإال جوع اأوالدهم. وحذر وزير الداخلية من اأنه ما 
دام الو�شع على ما هو عليه؛ ف�شتزداد الفو�شى، لكنها لن 
تتحول اإىل فو�شى تامة. واأكد فهمي اأننا �شنعمل بكل ما 

اأوتينا من قوة للمحافظة على القوانني والنظم املعتمدة، 
و�شنحمي املواطنني واملمتلكات العامة واخلا�شة.

الغارقني  اللبنانيني  يوؤرق  اأبرز ما  االأمني  الهاج�ض  وبات 
واالجتماعية  واالقت�شادية  املالية  م�شكلتهم  يف  اأ���ش��ًل 
ال����دوالر؛  م��ق��اب��ل  ال��ل��رية  ت��راج��ع  وا���ش��ت��م��رار  وال�شيا�شية 
االأ�شهر  يف  كبري  ح��د  اإىل  مم�شوكاً  ال��و���ش��ع  ظ��ل  فبعدما 
املا�شية، ت�شارعت التطورات وامل�شتجدات يف االأيام املا�شية 
التي توحي باجتاه البلد اإىل الفو�شى مع تفاقم عمليات 
ال�شطو وال�����ش��ل��ب. ه���ذا ال��ت��ه��ور االأم��ن��ي ج��ع��ل ك��ث��رياً من 
املواطنني يعتمدون تدابري جديدة، كاالمتناع عن اخلروج 
ل��ي��ًل اإال يف ح���االت ط��ارئ��ة، واالم��ت��ن��اع ع��ن زي���ارة مناطق 
يف  االآلية  ال�شرافات  عند  التوقف  وتفادي  ونائية،  بعيدة 

امل�شارف ليًل، وتفادي و�شع احللي وال�شاعات الثمينة.

اإعادة انتخاب برتران، بيكري�س، ووكيز، اإقليمًيا

اليمني: من ينطلق يف املركز الأول لعام 2022 ؟
•• الفجر –خرية ال�صيباين

فران�ض،  دو  اأوت  يف  ب��رت��ران  كزافييه  االأوىل.  العقبة  جت��اوز  مت 
وف���ال���ريي ب��ي��ك��ري�����ض يف اإي���ل-دو-ف���ران�������ض، ول������وران ووك���ي���ز يف 
اليمينيني  املتناف�شني  اأن  ال��وا���ش��ح  م��ن  اأوف����ريين-رون-األ����ب: 
للإليزيه اأعيد انتخابهم يوم االأحد على راأ�ض مناطقهم. ومن 
التي ت�شعهم يف مدار عام  اأن تثري هذه االنت�شارات،  املفرت�ض 

اأم�ض االثنني حول طريقة تعيني  2022، مناق�شات بداية من 
اأو  االأن��ا،  الرئا�شية... حرب  االنتخابات  مر�شح اجلمهوريني يف 

ثمن النجاح.
من بني الكبار الثلثة، اأعلن كزافييه برتران اأنه مر�شح. مع ما 
يقرب من 52 باملائة من االأ�شوات، حقق رئي�ض اأوت دو فران�ض 
فوًزا كبرًيا. فقد ك�شب وزير ال�شحة والعمل ال�شابق رهانه، ومل 

تثبط طموحاته الوطنية الناخبني.         )التفا�شيل �ض12(
اإعادة انتخاب كزافييه برتران، الوزير ال�شابق واملر�شح خللفته 

لرئا�شة منطقة اأوت دو فران�ض

اأطلق جمموعة من املبادرات القت�سادية.. واعتمد جمل�س الإدارة واملجل�س ال�ست�ساري لغرفة جتارة دبي

حممد بن را�ضد: اقت�ضاد الإمارات بات من اأكرث النماذج القت�ضادية عامليًا تطورًا ومرونة 
•• دبي -وام:

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب 
بف�شل  ب���ات  االإم������ارات  دول����ة  اق��ت�����ش��اد  اأن  )رع����اه اهلل( 
وجهود  واال�شتباقية  اال�شرتاتيجية  واخلطط  ال���روؤى 
فرق العمل الوطنية احتادياً وحملياً من اأكرث النماذج 
ا�شتقراراً  واأك����رث  وم��رون��ة  ت��ط��وراً  االق��ت�����ش��ادي��ة ع��امل��ي��اً 
امل�شتقبلية،  والتحديات  االأزم��ات  مواجهة  يف  وح�شانة 
منوهاً �شموه اإىل اأن دولة االإمارات تعمل ب�شكل م�شتمر 
والفتاً  امل�شتجدات  كافة  ليواكب  منوذجها  تطوير  على 
اأرك��ان داعمة  اإىل عناوين وحم��اور رئي�شية هامة متثل 
االإم���ارات على  للقت�شاد، وق��ال �شموه: نعمل يف دول��ة 
وجديد..  خمتلف  ب�شكٍل  االقت�شادي  منوذجنا  تطوير 
والتقنيات   .. امل���اه���رة  ال��ع��ق��ول   : االأ���ش��ا���ش��ي��ة  ع��ن��اوي��ن��ه 

املتطورة .. واالقت�شاد القائم على العلم واملعرفة.
ج���اء ذل���ك خ���لل اط����لع ���ش��م��وه ع��ل��ى خ��ط��ط وبرامج 
�شموه عدداً من  اأطلق  وم�شاريع وزارة االقت�شاد، حيث 

املبادرات وامل�شاريع االقت�شادية اجلديدة.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اعتمد  اأخ��رى  جهة  من 
رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن 
الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل(، جمل�ض االإدارة واملجل�ض 
اال�شت�شاري لغرفة جتارة دبي، اإحدى غرف جتارة دبي 
الثلث، بعد الهيكلة اجلديدة، �شمن مقاربة تهدف اإىل 
متكني دور الغرفة يف القيام مبهامها الرئي�شية ال�شاعية 
اإىل تعزيز وتر�شيخ موقع دبي كعا�شمة للمال واالأعمال 

حممد بن را�شد خلل اطلعه على خطط وبرامج وم�شاريع وزارة االقت�شاد   )وام(يف املنطقة.                     )التفا�شيل �ض2 - 3(
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�شر احلاالت امل�شابة 
بفريو�ض كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 232،544 فح�شا جديدا خلل ال�شاعات ال� 
واأحدث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�شية   24

تقنيات الفح�ض الطبي.

نطاق  وتو�شيع  الدولة  والفح�ض يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�شاهم 
اإ�شابة  2،040 حالة  الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��لزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���االت 

جمموع احلاالت امل�شجلة 628،976 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 6 حاالت م�شابة نتيجة تداعيات االإ�شابة 
بفريو�ض كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،802 

حالة.

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

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �شماناً ل�شحة و�شلمة اجلميع.
1،988 حالة جديدة مل�شابني بفريو�ض  اأعلنت ال��وزارة عن �شفاء    كما 
املر�ض  اأع��را���ض  من  التام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا 
امل�شت�شفى، وبذلك  ال�شحية اللزمة منذ دخولها  الرعاية  بعد تلقيها 

يكون جمموع حاالت ال�شفاء 607،606 حاالت.

اأجرت 232،544 فح�سا ك�سفت عن 2،040 اإ�سابة 

ال�ضحة تعلن �ضفاء 1,988 حالة جديدة من كورونا
ال�ضحة تعلن تقدمي 37,491 جرعة من لقاح 

كوفيد- 19 خالل ال�ضاعات الــ24 املا�ضية
•• اأبوظبي - وام: 

لقاح  من  جرعة   37،491 تقدمي  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
كوفيد19- خلل ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى اأم�ض 15،111،234 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

�شخ�ض.  100 لكل  جرعة   152.79
و�شعيا  كوفيد19-  ل��ق��اح  ل��ت��وف��ري  ال�����وزارة  خ��ط��ة  م��ع  ذل���ك متا�شيا  ي��اأت��ي 
للو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�شيطرة على فريو�ض كوفيد - 19.

لتمكينها من القيام مبهامها الرئي�سية ال�ساعية اإىل تعزيز وتر�سيخ موقع دبي كعا�سمة للمال والأعمال يف املنطقة 

حممد بن را�ضد يعتمد جمل�ض الإدارة واملجل�ض ال�ضت�ضاري لغرفة جتارة دبي �ضمن غرف جتارة دبي الثالث بعد الهيكلة اجلديدة 
•• دبي-وام:

اعتمد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
واملجل�ض  االإدارة  "رعاه اهلل" ، جمل�ض  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض 
اال���ش��ت�����ش��اري لغرفة جت���ارة دب���ي، اإح���دى غ��رف جت���ارة دب��ي ال��ث��لث، بعد 
القيام  الغرفة يف  اإىل متكني دور  الهيكلة اجلديدة، �شمن مقاربة تهدف 
مبهامها الرئي�شية ال�شاعية اإىل تعزيز وتر�شيخ موقع دبي كعا�شمة للمال 
واالأعمال يف املنطقة، ومتثيل ودعم وحماية م�شالح ال�شركات التي تتخذ 
من دبي مقراً لها، واالرتقاء ببيئة االأعمال يف دبي وتعزيز �شمعتها بو�شفها 
االأكرث جذباً اإقليمياً ودولياً يف املنطقة، وتوفري الدعم الفني واللوج�شتي 

والت�شريعي والتمكيني لل�شركات ورواد االأعمال.
كما اعتمد �شموه اإن�شاء جمل�ض ا�شت�شاري لغرفة جتارة دبي، بحيث تتلخ�ض 
الدعم والتوجيه والتمكني، فنيا ولوج�شتيا وت�شريعياً،  مهمته يف تقدمي 
لت�شهيل عمل اأع�شاء جمل�ض اإدارة الغرفة، وم�شاعدتهم على ترجمة مهام 

وم�شوؤوليات الغرفة والقيام بدورها على اأكمل وجه.
و�شيكون هناك جمل�ض ا�شت�شاري ملحق بكل غرفة من غرف دبي الثلث، 
يف  اال�شت�شارية  املجال�ض  دور  يتلخ�ض  بحيث  اجل��دي��دة،  الهيكلة  �شمن 
التمثيل الكامل والتمكني الفعال لقطاعات االأعمال يف دبي، وتقدمي الدعم 
مو�شوعات  يف  اخل��ربة  توفري  خ��لل  من  الغرف  اإدارة  ملجال�ض  وامل�شورة 
االقت�شادية  القطاعات  احتياجات  نقل  جانب  اإىل  الرئي�شية،  اأعمالها 
ودعم  الغرف،  اإدارة  جمال�ض  اإىل  املقدمة  التو�شيات  يف  اإدراج��ه��ا  ل�شمان 

الغرف باقرتاح احللول االأهم الق�شايا واملو�شوعات املطروحة.
وي�شم اأع�شاء جمل�ض اإدارة غرفة جتارة دبي معايل عبد العزيز الغرير، 
جمعة  وخ��ال��د  الفطيم،  ع��ب��داهلل  عمر  م��ن  ك��ل  وع�شوية  للغرفة،  رئي�شاً 
املاجد، وبطي �شعيد الكندي، والدكتورة رجاء عي�شى القرق، وماجد حمد 
رحمة ال�شام�شي، والدكتورة اأمينة عبدالواحد الر�شتماين، وفي�شل جمعة 
�شلهوب، وهند حممد بن خربا�ض، و حممد عبدالغفار  وباتريك  بلهول، 
ح�شني، و �شهاب حممد قرقا�ض، وطارق ح�شني خان�شاحب، و�شعيد �شيف 

الغرير، وه�شام عبداهلل ال�شرياوي.
اأحمد  عبداهلل  من  كل  دب��ي  جت��ارة  لغرفة  اال�شت�شاري  املجل�ض  ي�شم  كما 
املو�شى، وعلي عبداهلل ال�شعفار، والدكتور طارق حميد الطاير، وعبداهلل 
ويحيى  املل،  النابودة، وحممد خلف احلبتور، وبطي عبيد بطي  حممد 
بن �شعيد اآل لوتاه، و�شوفيا عبداهلل �شالح، وعبداهلل احلثبور، واإبراهيم 
اأح��م��د ال��ع��ب��ا���ض، وخ��ال��د ج��ا���ش��م ب��ن ك��ل��ب��ان، واأ���ش��ام��ة اإب��راه��ي��م �شديقي، 
وعبدالفتاح من�شور �شرف، وهاين را�شد اليتيم، وحممد بن زعل، وخالد 
عبدالعزيز  وحممد  ال�شركال،  عي�شى  بن  واأحمد  النابودة،  جمعة  خليفة 
ال�شيخ،  بن  ح�شن  اأحمد  والدكتور  كانو،  وم�شعل  باحل�شا،  و�شيف  باقر، 
وعبدالعزيز  التميمي،  وع�شام  باقر،  اأحمد  وط��ارق  الر�شتماين،  وم��روان 
اليو�شف، وبدر عبداهلل اجلزيري،  ال�شعفار، واإقبال يو�شف حبيب  حممد 
ورا�شد االأن�شاري، وهند حبيب املل، واأحمد �شعيد باليوحه، واأمل حممد 

املري، وجمال ال�شعفار، وحممد مطر الفل�شي.
وقال معايل عبدالعزيز الغرير رئي�ض غرفة جتارة دبي اإن املهام التي تقوم 
بها الغرفة من خلل روؤية ا�شرتاتيجية تكاملية، مع غرفة دبي العاملية، 
الإعادة  اجلديدة  التوجهات  يعك�ض  ومبا  الرقمي،  للقت�شاد  دبي  وغرفة 
دبي  م�شرية  يف  ج��دي��دة  مرحلة  تد�شني  اإىل  تهدف  دب��ي،  حكومة  هيكلة 
م�شتوى  ورف��ع  االإجن��از،  وت�شريع  على م�شاعفة اجلهود،  تقوم  التنموية، 
الكفاءة يف االأداء، وخلق بيئة اإجرائية وت�شريعية مرنة تدعم بيئة االأعمال 

يف االإمارة.
نقلة  حتقيق  يف  امل�شاهمة  �شيكون  دب��ي  جت���ارة  غ��رف��ة  دور  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
نوعية يف جمتمع االأعمال بدبي، بحيث يتمتع باأعلى م�شتويات التناف�شية 

واالإنتاجية يف املنطقة.

الدعم  لتقدمي  املتخ�ش�شة  العمل  ف��رق  وت�شكيل  االأخ����رى؛  ال��غ��رف  م��ع 
القدرات  وبناء  الت�شويق  جم��االت  يف  دب��ي  يف  لل�شركات  املبتكرة  واحللول 
ما  واإر���ش��اده��م يف  الغرفة  اأع�شاء  اإىل  وال��دع��م  النُّ�شح  وتقدمي  وغ��ريه��ا؛ 

يتعلق باالإجراءات واملعلومات حلماية حقوقهم وتطوير اأعمالهم.
كما ت�شمل مهام الغرفة تعزيز مكانة االإمارة والغرفة اإقليمياً وعاملياً من 
لة باجلوانب االقت�شادية  خلل املعار�ض واملوؤمترات والفعاليات ذات ال�شِّ
التجارية مع  وال��رواب��ط  التعاون  اأوا���ش��ر  وتوثيق  اأو خارجها؛  االإم���ارة  يف 
االأعمال  رواد  تزويد  على  ع��لوة  امل�شابهة؛  والهيئات  والُغرف  االحت��ادات 
وبيئة  ال�شركات  حول  ال�شاملة  واملعلومات  بالبيانات  واجلهات  وال�شركات 

على  والبناء  واإمكاناتنا  خرباتنا  كل  نح�شد  اأن  "علينا  معاليه:  واأ���ش��اف 
التجارية  املراكز  خارطة  على  دبي  موقع  لتعزيز  االأعمال  قطاع  يف  اإرثنا 
اقت�شادي  وحم���رك  ك��لع��ب  �شمعتها  وتر�شيخ  ال��ع��امل،  يف  ج��ذب��اً  االأك���رث 
رئي�ض، وخمترب لكل االأفكار املبتكرة والتجارب االقت�شادية واال�شتثمارية 

الرائدة".
وت�شمل مهام غرفة جتارة دبي: متثيل ودعم وحماية م�شالح كافة ال�شركات 
التي تتخذ دبي مقراً لها؛ والعمل كحلقة و�شل بني �شركات دبي وحكومة 
االأعمال يف  ببيئة  االرتقاء  الفر�ض واحللول بهدف  لنقل مقرتحات  دبي 
دبي؛ والرتويج ال�شتقطاب اال�شتثمارات واإن�شاء ال�شركات يف دبي بالتن�شيق 

اأع��م��ال حمّفزة وج��اذب��ة من  اإىل توفري بيئة  دب��ي؛ باالإ�شافة  االأع��م��ال يف 
خلل اإن�شاء ودعم جمموعات وجمال�ض االأعمال يف دبي ح�شب القطاعات 
وال��دول؛ وتقدمي الدعم املايل واالإداري للغرف االأخ��رى وتويل مهامهم 

الت�شغيلية.
اأق��ّر يف مار�ض  اآل مكتوم قد  وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
املا�شي اإعادة هيكلة غرفة جتارة دبي وت�شكيل ثلث غرف للإمارة، ت�شمل: 
غرفة جتارة دبي، وغرفة دبي العاملية، وغرفة دبي للقت�شاد الرقمي، مبا 
ي�شمل حوكمة الغرف وحتديد اأطر عملها ومهامها وفق مقاربة تكاملية، 
جمتمع  متكني  يف  التاأ�شي�شية،  املظلة  دب��ي،  غرفة  دور  تر�شيخ  اإىل  ت�شعى 
االأعمال بدبي، ودعم القطاعات االقت�شادية التقليدية وامل�شاهمة الفاعلة 
ال�شركات  ودعم م�شالح  مداها،  وتو�شيع  اخلارجية  دبي  يف حتفيز جتارة 
وت��ط��وي��ر قطاعات  ل��ه��ا،  م��ق��راً  دب��ي  م��ن  ال��ت��ي تتخذ  وال��ع��امل��ي��ة  االإقليمية 
والدفع  فيه،  جديدة  ا�شتثمارية  فر�ض  وخلق  اجلديد  الرقمي  االقت�شاد 

نحو التحول الرقمي ال�شامل.
وت��وزي��ع نطاق مهامها  دب��ي،  الهيكلة اجل��دي��دة لغرفة جت��ارة  ���ش��اأن  وم��ن 
وتوجيهها  اجل��ه��ود  ح�شد  ع��ل��ى  يعمل  اأن  غ���رف  ث���لث  �شمن  واأدواره������ا 
وتوجيه  ال��غ��رف  اأداء  تعزيز  يف  ي�شهم  مب��ا  غ��رف��ة،  ك��ل  تخ�ش�ض  اإط���ار  يف 
االقت�شادية،  دبي  تناف�شية  تر�شيخ  على  للعمل  وكفاءة،  بفعالية  طاقاتها 
وتعزيز موقعها كمركز اقت�شادي عاملي، وبيئة مرنة مفتوحة على االبتكار 
والتطوير واجتذاب املواهب واخلربات واال�شتثمارات من كل اأنحاء العامل. 
هذا ومت تاأ�شي�ض جمل�ض غرف جتارة دبي، لتحقيق التكامل والتن�شيق بني 
الغرف الثلث يف اإطار تخ�ش�شات ومهام كل منها، ولتوفري الدعم الفني 
اخلطط  و�شع  يف  وامل�شاهمة  لها،  والت�شريعي  واالإج��رائ��ي  واللوج�شتي 
والغرف  دبي  لغرفة جت��ارة  التمكيني  ال��دور  تعزيز  يكفل  وال�شيا�شات مبا 

املن�شوية حتتها.
1965، حيث  ال��ع��ام  تاأ�ش�شت يف  ق��د  دب��ي  غ��رف��ة جت���ارة و�شناعة  وك��ان��ت 
يتكون  اإدارة  جمل�ض  يديرهم  ع�شواً   450 خلل  من  اأن�شطتها  ا�شتهّلت 
من 12 ع�شواً. وبحلول العام 2020، بلغ عدد اأع�شاء الغرفة اأكرث من 
عن خمتلف القطاعات االقت�شادية، كما ت�شرف على  ممثلني  األفاً،   245

اأعمال، و41 جمل�ض اأعمال ممثلة لدولها. جمموعة   23
اأكرب واأهم غرف  اأكرث من ن�شف قرن من تاأ�شي�شها، حتولت اإىل  وخلل 
التجارة وال�شناعة يف ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا، وحققت على مدى 
باإمارة  االقت�شادي  القطاع  تنمية  يف  �شاهمت  ا�شتثنائية  اإجن���ازات  عقود 
دبي، ويف دعم جمتمع االأعمال فيها، وتعزيز القدرة التناف�شية لل�شركات 
يف  ال�شاملة  التنمية  مب�شرية  والدفع  اخلا�ض،  القطاع  ودع��م  واملوؤ�ش�شات 
يف  اأع��م��ال  وعا�شمة  عاملية،  اآف���اق  ذي  م��ايل  كمركز  مكانتها  بناء  االإم���ارة 

املنطقة.

ت�ضرف على 23 جمموعة اأعمال, و41 جمل�ض اأعمال ممثلة لدولها  دبي  جتارة  •  غرفة 
حتقيق نقلة نوعية يف  يف  امل�ضاهمة  �ضيكون  دبي  جتارة  غرفة  دور  الغرير:  •  عبدالعزيز 

جمتمع الأعمال بدبي, بحيث يتمتع باأعلى م�ضتويات التناف�ضية والإنتاجية يف املنطقة

 مهام واخت�سا�سات غرفة جتارة دبي: 
دبي مقرًا لها تتخذ  التي  ال�ضركات  كافة  م�ضالح  وحماية  ودعم  •  متثيل 

وحكومة دبي لالرتقاء ببيئة الأعمال يف دبي دبي  �ضركات  بني  و�ضل  كحلقة  •  العمل 

دبي والغرفة اإقليميًا وعامليًا من خالل املعار�ض واملوؤمترات والفعاليات داخل الإمارة اأو خارجها مكانة  •  تعزيز 

من خالل اإن�ضاء ودعم جمموعات وجمال�ض الأعمال يف دبي ح�ضب القطاعات والدول وجاذبة  حمّفزة  اأعمال  بيئة  • توفري 
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وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
التجارة  خدمات  بالتجزئة؛  البيع  خدمات  املكتبية؛  الوظائف  االأع��م��ال؛  توجيه  االأع��م��ال؛  اإدارة  االإع��لن؛ 
جتميع  املحو�شبة؛  امللفات  اإدارة  الربجميات؛  �شركات  اأعمال  اإدارة  االأعمال؛  اإدارة  ا�شت�شارات  االإلكرتونية؛ 
البيع  خدمات  االأف���راد؛  توظيف  املوظفني؛  ���ش��وؤون  اإدارة  ا�شت�شارات  حا�شوب؛  بيانات  قواعد  يف  املعلومات 
بالتجزئة عرب االإنرتنت؛ اإدارة قواعد البيانات؛ اإدارة برامج والء امل�شتهلك؛ تاأجري م�شاحات اإعلنية؛ الدعاية 
واالإعلن بالطلب الربيدي؛ اإدارة االأعمال يف جمال اأعمال متاجر البيع بالتجزئة والتجارة االإلكرتونية؛ 
تقدمي امل�شاعدة االإداري��ة يف جمال االأعمال التجارية؛ تقدمي املعلومات التجارية والن�شح للم�شتهلكني يف 
عر�ض  املحو�شبة؛  امللفات  اإدارة  حا�شوب؛  بيانات  قواعد  يف  املعلومات  جتميع  واخل��دم��ات؛  املنتجات  اختيار 
اخلدمات  الت�شويق؛  والت�شدير؛  اال�شترياد  وكالة  خدمات  العينات؛  توزيع  التكلفة؛  اأ�شعار  حتليل  ال�شلع؛ 
الرتويجية؛ تاأجري االآالت واملعدات املكتبية؛ االإعلن عرب االإنرتنت على �شبكة احلا�شوب؛ توفري �شوق عرب 
االإنرتنت للم�شرتين والبائعني لل�شلع واخلدمات؛ تنظيم املعار�ض واملعار�ض التجارية للأغرا�ض التجارية 
اأو االإعلنية؛ خدمات التعاقد اخلارجي )امل�شاعدة يف االأعمال(؛   اإعلنات الدفع مقابل النقر؛ ا�شت�شارات 
اإدارة �شوؤون املوظفني؛ عر�ض ال�شلع على و�شائل االت�شال لغايات بيعها بالتجزئة؛ خدمات مقارنة االأ�شعار؛ 
العر�ض يف  البيع؛ تزيني واجهات  اأك�شاك  تاأجري  املبيعات للآخرين؛  ترويج  امل�شرتيات للآخرين؛  خدمات 
املحلت؛ اخلدمات البيع باجلملة؛ اإدارة برامج والء امل�شتهلك؛ اإدارة برامج مكافاآت امل�شتهلك؛ ت�شغيل واإدارة 
اأنظمة احلوافز وت�شغيلها واإدارتها؛  امل�شتهلك؛ تنظيم  امل�شتهلك؛ ت�شغيل واإدارة برامج مكافاآت  برامج والء 
ال��والء؛ خدمات برنامج الوالء  امل�شتهلك؛ خدمات نظام  الرتويج لل�شلع واخلدمات من خلل برامج والء 
برامج والء  املبيعات من خلل  العملء؛ ترويج  املتعلقة بوالء  ال�شوق  اأبحاث  واملكافاآت؛ خدمات  واحلوافز 
العملء؛ اإدارة اأعمال مكافاآت والء العملء الرقمية وبرامج احلوافز؛ الت�شويق الرقمي؛ خدمات االإعلن 
التي  النقاط  بجمع  للأع�شاء  ت�شمح  التي  امل�شتهلك  والء  مكافاآت  برامج  واإدارة  وت�شغيل  تنظيم  الرقمي؛ 
ميكن ا�شتبدالها بعد ذلك بال�شلع اأو اخلدمات؛ حت�شني حمركات البحث؛ خدمات الت�شويق عرب حمركات 
واملعلومات  واال�شت�شارات  الن�شائح  تقدمي  خدمات  البحث؛  حمركات  لتح�شني  ا�شت�شارية  خدمات  البحث؛ 

املتعلقة باخلدمات ال�شابق ذكرها.
و�شف العلمة: تتكون العلمة من الكلمات Green Points مكتوبة ب�شكل مميز وعلى جانبها تعليقة 

على �شكل قطرة ماء مائلة وبداخلها حرف كتب ب�شكل مميز ويعلوه نقطه
اال�شرتاطات: 

اأو  التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات  فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعلن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29 يونيو 2021 العدد 13278
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وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
ا�شت�شارات تكنولوجيا املعلومات؛ ا�شت�شارات الربجميات؛ ا�شت�شارات اأمن االإنرتنت؛ ا�شت�شارات اأمن البيانات؛ 
البحث والتطوير املتعلق بتكنولوجيا املعلومات ملتاجر البيع بالتجزئة وخدمات الدفع االإلكرتوين ومواقع 
التجارة االإلكرتونية؛ ت�شميم وتطوير اأنظمة اأمن البيانات االإلكرتونية؛ تطوير برجميات ملواقع التجارة 
الربجميات  كخدمة؛  الربجميات  بالتجزئة؛  البيع  ومتاجر  االإل��ك��رتوين  ال��دف��ع  وخ��دم��ات  االإلكرتونية 
خدمات  االإلكرتونية؛  التجارة  وخ��دم��ات  االإل��ك��رتوين  الدفع  وخ��دم��ات  بالتجزئة  البيع  خلدمات  كخدمة 
الربجميات  و�شيانة  وتطوير  ت�شميم  ال�شحابية؛  احلو�شبة  جم��ال  يف  اال�شت�شارات  ال�شحابية؛  احلو�شبة 
وتطبيقات الربجميات؛ ت�شميم وتطوير و�شيانة وتركيب برجميات احلا�شوب؛ ت�شميم وتطوير و�شيانة 
وتركيب تطبيقات الربجميات؛ ت�شميم وتطوير و�شيانة وتركيب برجميات االأمان؛ ت�شميم برامج املرافق 
واالأمن والت�شفري وتطويريها و�شيانتها وتركيبها؛ ت�شميم برامج التعرف على الوجه وتطويرها و�شيانتها 
التعرف  برامج  ت�شميم  وتركيبها؛  و�شيانتها  وتطويرها  ال�شوت  على  التعرف  برامج  ت�شميم  وتركيبها؛ 
و�شيانتها  وتطويرها  االإمي��اءة  على  التعرف  برامج  ت�شميم  وتركيبها؛  و�شيانتها  وتطويرها  ال�شورة  على 
وتطويرها  واالإمي����اءات  وال�شورة  وال�شوت  الوجه  على  للتعرف  االآيل  التعلم  برامج  ت�شميم  وتركيبها؛ 
و�شيانتها وتركيبها؛ برجميات الدفع؛ ت�شميم برامج التجارة االإلكرتونية والدفع االإلكرتوين وتطويرها 
و�شيانتها وتركيبها؛ توفري برجميات الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل؛ ت�شميم وتطوير و�شيانة وتركيب 
ال�شحابية وتطويرها و�شيانتها وتركيبها؛ ت�شميم  برجميات تطبيقات الهاتف املحمول؛ ت�شميم اخلوادم 
برجميات احلو�شبة ال�شحابية وتطويرها و�شيانتها وتركيبها؛ برجميات احلو�شبة ال�شحابية غري القابلة 
البيع  برجميات  ت�شميم  للتنزيل؛   القابلة  غري  ال�شحابية  ال�شبكات  مراقبة  برجميات  توفري  للتنزيل؛ 
اأبحاث الربجميات؛ تطوير الربجميات؛  بالتجزئة وتطويرها و�شيانتها وتركيبها؛ هند�شة الربجميات؛ 
ا�شت�شارات  الكمبيوتر؛  بربجميات  املتعلقة  الن�شح  خدمات  الربجميات؛  تاأجري  الربجميات؛  تخ�شي�ض 
للتنزيل  قابلة  تنفيذ الربجميات؛ توفري برجميات غري  اال�شت�شافة؛ خدمات  الكمبيوتر؛ خدمات  برامج 
عرب االإنرتنت؛ ت�شميم من�شات برجميات التجارة االإلكرتونية وتطويرها و�شيانتها وتركيبها؛ اال�شت�شارات 
التحليلية  اخلدمات  الكمبيوتر؛  واأنظمة  الكمبيوتر  وبرجميات  الكمبيوتر  اأجهزة  بعتاد  املتعلقة  الفنية 
املتعلقة بربجميات الكمبيوتر؛ توفري حمركات البحث على االإنرتنت؛ خدمات ت�شميم حمركات البحث؛ 
تقدمي  خدمات  البحث،  بخدمات  املتعلقة  اال�شت�شارات  تقدمي  خم�ش�شة؛  كمبيوتر  بحث  خدمات  تقدمي 

الن�شح واال�شت�شارة واملعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات ال�شالفة الذكر.
و�شف العلمة: تتكون العلمة من كلمة )PayBy( مكتوبة باالأحرف اللتينية ب�شكل مميز وعلى جانبها 

ثلثة اأعمدة غري مت�شاوية
اال�شرتاطات: 

اأو  التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات  فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29 يونيو 2021 العدد 13278

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
PayBy  : طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم: 349146   بتاريخ: 2021/04/15
بيانات االأولوية: 

باإ�شم :    بيباي للم�شاريع التكنولوجية ذ.م.م
وعنوانة :  جزيرة ابوظبي، �شرق 48، 0:-، مبنى، ار جي بروكيورمنت ري�شرتكتد ليمتد، ابوظبي، االإمارات 

العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 09
االأجهزة واالأدوات العلمية، واالأجهزة واالأدوات اخلا�شة بالبحث، وامللحة، وامل�شح، والت�شوير الفوتوغرايف، 
واالختبار،  والك�شف،  االإ�شارات،  واإر�شال  والقيا�ض،  وال��وزن،  والب�شريات،  الب�شري،  وال�شمعي  وال�شينمائي، 
والفح�ض، واإنقاذ احلياة، والتعليم؛ اأجهزة واأدوات لو�شل الطاقة الكهربائية اأو فتحها اأو حتويلها اأو تكثيفها 
اأو تنظيمها اأو التحكم يف توزيعها اأو ا�شتخدامها؛ اأجهزة واأدوات لت�شجيل اأو بث اأو ن�شخ اأو معاجلة ال�شوت اأو 
ال�شور اأو البيانات؛ الو�شائط امل�شجلة والقابلة للتنزيل، برجميات احلا�شوب؛ و�شائط الت�شجيل والتخزين 
النقد،  ت�شجيل  اآالت  املعدنية؛  النقود  بقطع  تعمل  التي  للأجهزة  اآليات  الفارغة؛  التناظرية  اأو  الرقمية 
االأجهزة احلا�شبة؛ اأجهزة احلا�شوب واالأجهزة امللحقة باحلا�شوب؛ بدالت الغو�ض، اأقنعة الغوا�شني، �شدادات 
لل�شباحة حتت  التنف�ض  للغوا�شني، جهاز  قفازات  وال�شباحني،  للغوا�شني  االأنف  م�شابك  للغوا�شني،  االأذن 
امل�شجلة والقابلة  ال�شمعية والب�شرية والك�شفية؛ الو�شائط  اإطفاء احلريق؛ االأجهزة واالأدوات  اأجهزة  املاء؛ 
تطبيقات  الفارغة؛  التناظرية  اأو  الرقمية  والتخزين  الت�شجيل  و�شائط  احلا�شوب؛  برجميات  للتنزيل؛ 
على  التعرف  برجميات  والت�شفري؛  واالأم��ن��ي��ة  اخلدمية  الربجميات  االأم��ن��ي��ة؛  الربجميات  ال��ربجم��ي��ات؛ 
الوجه؛ برجميات التعرف على ال�شوت؛ برجميات التعرف على ال�شور؛ برجميات التعرف على االإمياءات؛ 
ُنُظم االأمن البيومرتية؛ اأجهزة واأدوات املراقبة االإلكرتونية؛ تطبيقات برجميات املراقبة؛  برجميات التعلم 
االآيل للمراقبة واالأمن؛ برجميات التعلم االآيل للتعرف على الوجه وال�شوت وال�شورة واالإمياءة؛ برجميات 
االإلكرتوين؛  الدفع  معاجلة  ومعدات  اأجهزة  االإلكرتوين؛  والدفع  االإلكرتونية  التجارة  برجميات  الدفع؛ 
برجميات تطبيقات قابلة للتنزيل؛ برجميات تطبيقات الهاتف املحمول؛ خوادم �شحابية؛ برجميات اخلوادم 
ال�شحابية؛ برجميات احلو�شبة ال�شحابية؛ برجميات احلو�شبة ال�شحابية القابلة للتنزيل؛ برجميات مراقبة 
ال�شبكة ال�شحابية؛ برجميات البيع بالتجزئة؛ تطبيقات برجميات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة؛ من�شات 

برجميات التجارة االإلكرتونية؛ برجميات معاملت االأعمال االإلكرتونية عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
و�شف العلمة: تتكون العلمة من كلمة )PayBy( مكتوبة باالأحرف اللتينية ب�شكل مميز وعلى جانبها 

ثلثة اأعمدة غري مت�شاوية
اال�شرتاطات: 

اأو  التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات  فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
PayBy  : طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم: 349147   بتاريخ: 2021/04/15
بيانات االأولوية: 

باإ�شم :    بيباي للم�شاريع التكنولوجية ذ.م.م
وعنوانة :  جزيرة ابوظبي، �شرق 48، 0:-، مبنى، ار جي بروكيورمنت ري�شرتكتد ليمتد، ابوظبي، االإمارات 

العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
التجارة  خدمات  بالتجزئة؛  البيع  خدمات  املكتبية؛  الوظائف  االأع��م��ال؛  توجيه  االأع��م��ال؛  اإدارة  االإع��لن؛ 
جتميع  املحو�شبة؛  امللفات  اإدارة  الربجميات؛  �شركات  اأعمال  اإدارة  االأعمال؛  اإدارة  ا�شت�شارات  االإلكرتونية؛ 
البيع  خدمات  االأف���راد؛  توظيف  املوظفني؛  ���ش��وؤون  اإدارة  ا�شت�شارات  حا�شوب؛  بيانات  قواعد  يف  املعلومات 
بالتجزئة عرب االإنرتنت؛ اإدارة قواعد البيانات؛ اإدارة برامج والء امل�شتهلك؛ تاأجري م�شاحات اإعلنية؛ الدعاية 
واالإعلن بالطلب الربيدي؛ اإدارة االأعمال يف جمال اأعمال متاجر البيع بالتجزئة والتجارة االإلكرتونية؛ 
تقدمي امل�شاعدة االإداري��ة يف جمال االأعمال التجارية؛ تقدمي املعلومات التجارية والن�شح للم�شتهلكني يف 
عر�ض  املحو�شبة؛  امللفات  اإدارة  حا�شوب؛  بيانات  قواعد  يف  املعلومات  جتميع  واخل��دم��ات؛  املنتجات  اختيار 
اخلدمات  الت�شويق؛  والت�شدير؛  اال�شترياد  وكالة  خدمات  العينات؛  توزيع  التكلفة؛  اأ�شعار  حتليل  ال�شلع؛ 
الرتويجية؛ تاأجري االآالت واملعدات املكتبية؛ االإعلن عرب االإنرتنت على �شبكة احلا�شوب؛ توفري �شوق عرب 
االإنرتنت للم�شرتين والبائعني لل�شلع واخلدمات؛ تنظيم املعار�ض واملعار�ض التجارية للأغرا�ض التجارية 
اأو االإعلنية؛ خدمات التعاقد اخلارجي )امل�شاعدة يف االأعمال(؛   اإعلنات الدفع مقابل النقر؛ ا�شت�شارات 
اإدارة �شوؤون املوظفني؛ عر�ض ال�شلع على و�شائل االت�شال لغايات بيعها بالتجزئة؛ خدمات مقارنة االأ�شعار؛ 
العر�ض يف  البيع؛ تزيني واجهات  اأك�شاك  تاأجري  املبيعات للآخرين؛  ترويج  امل�شرتيات للآخرين؛  خدمات 
املحلت؛ اخلدمات البيع باجلملة؛ اإدارة برامج والء امل�شتهلك؛ اإدارة برامج مكافاآت امل�شتهلك؛ ت�شغيل واإدارة 
اأنظمة احلوافز وت�شغيلها واإدارتها؛  امل�شتهلك؛ تنظيم  امل�شتهلك؛ ت�شغيل واإدارة برامج مكافاآت  برامج والء 
ال��والء؛ خدمات برنامج الوالء  امل�شتهلك؛ خدمات نظام  الرتويج لل�شلع واخلدمات من خلل برامج والء 
برامج والء  املبيعات من خلل  العملء؛ ترويج  املتعلقة بوالء  ال�شوق  اأبحاث  واملكافاآت؛ خدمات  واحلوافز 
العملء؛ اإدارة اأعمال مكافاآت والء العملء الرقمية وبرامج احلوافز؛ الت�شويق الرقمي؛ خدمات االإعلن 
التي  النقاط  بجمع  للأع�شاء  ت�شمح  التي  امل�شتهلك  والء  مكافاآت  برامج  واإدارة  وت�شغيل  تنظيم  الرقمي؛ 
ميكن ا�شتبدالها بعد ذلك بال�شلع اأو اخلدمات؛ حت�شني حمركات البحث؛ خدمات الت�شويق عرب حمركات 
واملعلومات  واال�شت�شارات  الن�شائح  تقدمي  خدمات  البحث؛  حمركات  لتح�شني  ا�شت�شارية  خدمات  البحث؛ 

املتعلقة باخلدمات ال�شابق ذكرها.
و�شف العلمة: تتكون العلمة من كلمة )PayBy( مكتوبة باالأحرف اللتينية ب�شكل مميز وعلى جانبها 

ثلثة اأعمدة غري مت�شاوية
اال�شرتاطات: 

اأو  التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات  فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعلن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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اأخبـار الإمـارات
اإطالق املوقع الإلكرتوين ملبادرة فاطمة بنت مبارك للمراأة وال�ضالم والأمن

•• اأبوظبي-وام:

ملبادرة �شمو  االإلكرتوين  املوقع  اإطلق  العام عن  الن�شائي  اأعلن االحتاد 
العربية  باللغتني  واالأم��ن  وال�شلم  للمراأة  بنت مبارك  فاطمة  ال�شيخة 
واالإجنليزية، وفقا الأحدث التطورات يف جمال برجمة وت�شميم واإدارة 
بنت  فاطمة  م��رك��ز  تد�شني  م��ع  بالتزامن  وذل���ك  االإل��ك��رتون��ي��ة،  امل��واق��ع 
مبارك للمراأة وال�شلم واالأمن، �شمن املبادرة. ويتيح املوقع االإلكرتوين 
اجلديد لزواره �شهولة الت�شفح والو�شول اإىل كل املعلومات حول تاريخ 
اأر�شيف  اإىل  باالإ�شافة  املنبثقة عنها،  والربامج  واأهم حمطاتها  املبادرة، 

ال�شور اخلا�ض برباجمها التدريبية والتي تهدف اإىل متكني املراأة حول 
العامل يف جمال ال�شلم واالأمن.

و قالت �شعادة نورة خليفة ال�شويدي ، االأمينة العامة للحتاد الن�شائي 
املوقع  اإط���لق  ع��ن  االإع���لن  ال��ي��وم  "ي�شعدنا   :  - املنا�شبة  بهذه   - ال��ع��ام 
وال�شلم  للمراأة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ملبادرة  االإل��ك��رتوين 
واالأمن ، وذلك عقب تد�شني مركز فاطمة بنت مبارك للمراأة وال�شلم 
واالأمن ، اإذ ي�شاهم هذا املوقع يف التعريف باملبادرة ويوثق اأهم اإجنازاتها، 
والتعريف بالربامج التدريبية الرائدة التي تنظم حتت مظلتها بالتعاون 

مع هيئة االأمم املتحدة للمراأة، وال�شركاء اال�شرتاتيجيني يف الدولة.

املراأة  لتمكني  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  م��ب��ادرة  اأن  بالذكر  اجلدير 
يف ال�شلم واالأم��ن " برنامج تدريب امل��راأة وال�شلم واالأم��ن �شابقا" قد 
تاأ�ش�شت بال�شراكة بني وزارة الدفاع واالحتاد الن�شائي العام، وبدعم من 

هيئة االأمم املتحدة للمراأة.
العمليات  م�شاركتها يف  وزي���ادة  امل���راأة  ق���درات  بناء  اإىل  امل��ب��ادرة  وت��ه��دف 
مذكرة  توقيع  بعد  اأط��ل��ق��ت  وق��د  ال�����ش��لم،  حفظ  وعمليات  الع�شكرية 
االأمم  وهيئة  العام  الن�شائي  واالحت��اد  الدفاع  وزارة  من  كل  بني  تفاهم 
�شمو  بح�شور  ن��ي��وي��ورك،  مبدينة   2018 �شبتمرب  يف  للمراأة  املتحدة 
 ، ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ 

ما ي�شري ب�شكل وا�شح اإىل التزام االإمارات بتعزيز اأجندة املراأة وال�شلم 
واالأمن. و�شمل الربنامج 357 م�شاركة من عدة دول عربية واأفريقية 
واآ�شيوية يف دورتيه خلل عامي 2019 و2020، حيث اأ�شاد ال�شركاء 

اال�شرتاتيجيون به كنموذج فريد وناجح.
لتمكني  بنت مبارك  ال�شيخة فاطمة  �شمو  ا�شم مبادرة  اإط��لق  فيما مت 
املراأة يف ال�شلم واالأمن على هذا الربنامج التدريبي الرائد يف �شبتمرب 
املتحدة بالذكرى الع�شرين  االأمم  هيئة  احتفاالت  هام�ض  على   2020
الإطلق اأجندة املراأة وال�شلم واالأمن، واحتفاء مبرور ع�شرين عاما على 

اعتماد قرار جمل�ض االأمن 1325 يف عام 2000.

اأطلق جمموعة من املبادرات القت�سادية واطلع على خطط وبرامج وزارة القت�ساد 

حممد بن را�ضد: تطوير منوذجنا القت�ضادي عناوينه الأ�ضا�ضية العقول املاهرة والتقنيات املتطورة 

املقبلة.
كوفيد- بعد  ال��ع��امل  �شموه:  واأك���د 

ونحن  ق��ب��ل��ه  ك��ال��ع��امل  ل��ي�����ض   19
بحاجة للتفكري بطريقة خمتلفة.. 
والعمل  مبتكرة..  �شيا�شات  ور�شم 
ك���ف���ري���ق احت���������ادي حم���ل���ي واح�����د 
التي  ال���ف���ر����ض  م����ن  ل���ل����ش���ت���ف���ادة 
يقدمها االقت�شاد العاملي اجلديد.

التي  وامل�����ش��اري��ع  امل��ب��ادرات  و�شملت 
نائب  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  اأط���ل���ق���ه���ا 

والت�شريعية  واخلارجية  الداخلية 
ع��ل��ى ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ه����دف واح���د 
ووا�������ش������ح.. ال���ن���م���و االق���ت�������ش���ادي 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة 

للخم�شني عام القادمة.
�شاحب  اأط���ل���ق  ف��ق��د  وت��ف�����ش��ي��ًل، 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
مكتوم عدداً من املبادرات اجلديدة 
ل�����وزارة االق��ت�����ش��اد مت��ث��ل خريطة 
اقت�شادي  من���وذج  لتطوير  ط��ري��ق 

واملهارات  القدرات  وتطوير  منوها 
لديها.

ك��م��ا اأط��ل��ق ���ش��م��وه م��ب��ادرة خمترب 
االإم������������ارات ل��ل��ن��م��و االق���ت�������ش���ادي 
 ،"UAE Growth Lab"
والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع 4 
رائ��دة هي جامعة  جامعات وطنية 
االإمارات العربية املتحدة، وجامعة 
زاي������د، واجل���ام���ع���ة االأم���ري���ك���ي���ة يف 
ال���������ش����ارق����ة، وج���ام���ع���ة ن���ي���وي���ورك 

حول  متكاملة  معلومات  لتوفري 
اال�شتثمار..  وف���ر����ض  ���ش��ي��ا���ش��ات 
اأج���ن���دة وط��ن��ي��ة وا�شحة  واأط��ل��ق��ن��ا 
ال�شتقطاب املواهب ال�شابة واملاهرة 

للدولة.
االقت�شادي  عملنا  ���ش��م��وه:  وق���ال 
باالجتاه  وي�شري  ومت�شارع  م�شتمر 
متت  احلكومي  وفريقنا  ال�شحيح 
املا�شي  ال�شيف  يف  ت�شكيله  اإع���ادة 
ال��وزارات واملوؤ�ش�شات  لتعمل جميع 

رئ���ي�������ض جمل�ض  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������ض 
الوزراء حاكم دبي من�شة م�شرعات 
تهدف  وال��ت��ي  العائلية،  ال�شركات 
ال�شركات  اأداء  نقلة يف  اإح��داث  اإىل 
جديدة  اأ�شواقاً  ودخولها  العائلية 
وتعزيز علمتها التجارية وتنمية 
االأعمال  وري�����ادة  االب��ت��ك��ار  ث��ق��اف��ة 
امل�شرعات  ه��ذه  ت��خ��دم  كما  لديها، 
قطاع امل�شاريع النا�شئة عرب تعزيز 
وت�شريع  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ف��ر���ش��ه��ا 

امل�شتقبلية  ال��روؤي��ة  يواكب  متطور 
وا�شتعر�ض  االإم������������ارات،  ل����دول����ة 
اأبرز امل�شتجدات يف املبادرات  �شموه 
اعتمادها  مت  ال��ت��ي  االق��ت�����ش��ادي��ة 
خ���لل اخل��ل��وة ال���وزاري���ة االأخ���رية 
)خ���ل���وة اخل���م�������ش���ني(.. ك��م��ا اطلع 
�شموه على اأبرز اجلهود التي قامت 
بهدف تطوير  االقت�شاد  وزارة  بها 
للدولة  االق���ت�������ش���ادي���ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
للمرحلة  ج���اه���زي���ت���ه���ا  وت����ع����زي����ز 

•• دبي -وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
ن��ائ��ب رئي�ض  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال������وزراء 
اقت�شاد  اأن  دب��ي )رع��اه اهلل(  حاكم 
بف�شل  ب�������ات  االإم���������������ارات  دول���������ة 
اال�شرتاتيجية  واخل��ط��ط  ال����روؤى 
العمل  ف��رق  وج��ه��ود  واال�شتباقية 
الوطنية احتادياً وحملياً من اأكرث 
تطوراً  عاملياً  االقت�شادية  النماذج 
وح�شانة  ا�شتقراراً  واأكرث  ومرونة 
والتحديات  االأزم�����ات  م��واج��ه��ة  يف 
اأن  اإىل  �شموه  منوهاً  امل�شتقبلية، 
دولة االإمارات تعمل ب�شكل م�شتمر 
على تطوير منوذجها ليواكب كافة 
عناوين  اإىل  والف���ت���اً  امل�����ش��ت��ج��دات 
وحم��������اور رئ��ي�����ش��ي��ة ه����ام����ة متثل 
اأرك������ان داع���م���ة ل��لق��ت�����ش��اد، وقال 
���ش��م��وه: ن��ع��م��ل يف دول����ة االإم�����ارات 
االقت�شادي  منوذجنا  تطوير  على 
عناوينه  وج��دي��د..  خمتلف  ب�شكٍل 
االأ����ش���ا����ش���ي���ة: ال���ع���ق���ول امل����اه����رة.. 
واالقت�شاد  امل��ت��ط��ورة..  والتقنيات 

القائم على العلم واملعرفة.
�شموه  اط������لع  خ�����لل  ذل�����ك  ج�����اء 
ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن  ب��ح�����ش��ور �شمو 
نائب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
حاكم دبي، و�شمو ال�شيخ اأحمد بن 
اآل مكتوم، رئي�ض  را�شد  حممد بن 
ل���لإع���لم، و معايل  دب���ي  جم��ل�����ض 
حم���م���د ب����ن ع����ب����داهلل ال���ق���رق���اوي 
وزي��ر �شوؤون جمل�ض ال���وزراء ، من 
م���ع���ايل ع���ب���داهلل ب���ن ط����وق امل���ري 
الدكتور  وم��ع��ايل  االقت�شاد  وزي���ر 
بالهول  اهلل حميد  ب��ن عبد  اأح��م��د 
ال���ف���ل����ش���ي وزي�������ر دول�������ة ل����ري����ادة 
ال�شغرية  وامل�������ش���اري���ع  االأع�����م�����ال 
ثاين  الدكتور  ومعايل  واملتو�شطة 
ب���ن اأح���م���د ال����زي����ودي وزي�����ر دول���ة 
ل��ل��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة، ع��ل��ى خطط 
وبرامج وم�شاريع وزارة االقت�شاد، 
ح���ي���ث اأط����ل����ق ����ش���م���وه ع��������دداً من 
االقت�شادية  وامل�����ش��اري��ع  امل���ب���ادرات 

اجلديدة.
وقال �شموه: اأطلقنا اليوم جمموعة 
م�شروع  االقت�شادية  امل��ب��ادرات  من 
العائلية  ل���ل�������ش���رك���ات  م�������ش���رع���ات 
لدعمها يف الدخول الأ�شواق جديدة 
االقت�شادية  للأبحاث  ومعهداً   ..
اجلامعات  اأرق�������ى  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
للنمو  االإم����ارات  "خمترب  العاملية 
ا�شتثمارياً  وموؤمتراً  االقت�شادي.. 
 2022 مار�ض  يف  �شينطلق  عاملياً 
االقت�شاد  ف���ر����ض  ع���ل���ى  ����ش���ريك���ز 

اجلديد يف الدولة.
اأطلقنا  ك���م���ا  ����ش���م���وه:  واأ������ش�����اف 
ومن�شة  االأعمال  لريادة  اأكادميية 
ال�شركات  من����و  ل����دع����م  ج����دي����دة 
النا�شئة لتكون كبرية وبوابة ذكية 

املخترب  ت�شميم  ومت  اأب���وظ���ب���ي.. 
للأبحاث  ري���ادي���اً  م��ع��ه��داً  ل��ي��ك��ون 
وت���وظ���ي���ف ال���ب���ي���ان���ات وال���ن���م���اذج 
االقت�شادية ل�شنع ال�شيا�شات التي 
لدولة  امل�شتقبلية  ال���ري���ادة  ت��ع��زز 
الوطني  واالق���ت�������ش���اد  االإم����������ارات 
واال�شتثمار  ال��ت��ج��ارة  جم���االت  يف 
ال�شغرية  وامل�������ش���اري���ع  وامل��ن��اف�����ش��ة 
ال�شناعية  وال����ث����ورة  وامل��ت��و���ش��ط��ة 

الرابعة.
واأطلق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم كذلك اأكادميية 
 SkillUp" االأع�����م�����ال  ري��������ادة 
Academy" ومن�شة دعم منو 
حيث   ،"  ScaleUp" ال�شركات 
تطوير  اإىل  االأك����ادمي����ي����ة  ت���ه���دف 
م��ه��ارات ري���ادة االأع��م��ال والتفكري 
يف  واملقيمني  للمواطنني  ال��ري��ادي 
الدولة من خلل مبادرات تعليمية 
و���ش��ي��ا���ش��ات حت��ف��ي��زي��ة ت��وف��ر بيئة 
ريادة  باأن�شطة  لللتحاق  داع��م��ة 
وتناف�شية  ت��ن��وع  وت��ع��زي��ز  االأع��م��ال 
م��ن خللها،  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����ش��اد 
ف���ي���م���ا ت����وف����ر امل���ن�������ش���ة م�����ب�����ادرات 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  ل��ل�����ش��رك��ات 
القابلة للنمو، مبا يف ذلك خدمات 
التو�شع  م���ن  مت��ك��ن��ه��ا  وم��ن��ت��ج��ات 

لت�شبح �شركات كبرية.
ع������ن قمة  �����ش����م����وه  اأع������ل������ن  ك����م����ا 
لل�شتثمار،   "Investopia"
يف  االأوىل  دورت���ه���ا  �شتعقد  وال��ت��ي 
ترك  اإىل  وتهدف   ،2022 مار�ض 
ب�شمة على اأجندة كبار امل�شتثمرين 
العامليني وحتاكي الروؤى الطموحة 
لقادة جماالت االأعمال واال�شتثمار 
يف خمتلف القطاعات، مع الرتكيز 
اجلديد،  االقت�شاد  قطاعات  على 
ال�������ش���ورة  ت���ع���زي���ز  و����ش���ت�������ش���ه���م يف 
الذهنية عن دولة االإمارات كوجهة 
وذات  ورائ���دة  متكاملة  ا�شتثمارية 
ح����واف����ز ومم�����ي�����زات ج����اذب����ة على 

ال�شعيد العاملي.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اط��ل��ع  كما 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم على 
"ازدهر  م�����ب�����ادرة  ح������ول  ع����ر�����ض 
 Grow in  - االإم��������������ارات  يف 
ذكية  بوابة  تقدم  التي   ،"UAE
م��ن��اخ وفر�ض  ح����ول  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
تتيح  االإم����ارات،  ب��دول��ة  اال�شتثمار 
معلومات  املحتملني  للم�شتثمرين 
كاملة حول ال�شيا�شات واالإجراءات 
وخريطة  اال�شتثمارية  والدرا�شات 
وحركة  ج���ذب���اً  االأك������رث  ال���ف���ر����ض 
داعمة يف مرحلة  ال�شوق وخدمات 
ما بعد البدء بامل�شروع اال�شتثماري 
ح��ي��ث ت���وف���ر ه����ذه ال���ب���واب���ة مظلة 
االأجنبي  امل�����ش��ت��ث��م��ر  ب���ني  ل��ل��رب��ط 
والفر�ض املتنوعة يف اأ�شواق الدولة، 
اال�شتثمارية  رح���ل���ت���ه  وت�����ش��ه��ي��ل 

وتعزيز جناحها.

 حممد بن را�سد: 
واملوؤ�ض�ضات  الوزارات  جميع  لتعمل  املا�ضي  ال�ضيف  يف  ت�ضكيله  اإعادة  مت  احلكومي  وفريقنا  ال�ضحيح,  بالجتاه  وي�ضري  ومت�ضارع  م�ضتمر  القت�ضادي  • عملنا 

الداخلية واخلارجية والت�ضريعية على الرتكيز على هدف واحد ووا�ضح.. النمو القت�ضادي لدولة الإمارات العربية املتحدة للخم�ضني عاما القادمة 
كفريق  والعمل  مبتكرة..  �ضيا�ضات  ور�ضم  خمتلفة..  بطريقة  للتفكري  بحاجة  ونحن  قبله,  كالعامل  لي�ض   19 كوفيد  بعد  •  العامل 

احتادي حملي واحد لال�ضتفادة من الفر�ض التي يقدمها القت�ضاد العاملي اجلديد 

العدد 13278 بتاريخ 2021/6/29 
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

مرهون عقار  بيع  يف الدعوى رقم  250/ 224/2019 
املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�شوع الدعوى : االإذن بو�شع ال�شيغة التنفيذية على عقد الرهن-احلجز التنفيذي على االأر�ض رقم 14الكائنة 
الإجراءات  وفقا  العلني  ب��امل��زاد  بالبيع  واالإذن  ملكيتها  لنزع  متهيدا   - دب��ى  ب��اإم��ارة   - الثانية  اخلوانيج  مبنطقة 
البالغ مقداره  الرهن  الغري م�شدد من قيمة  املبلغ  ح��دود  املدعي عليه يف  ذمة  امل�شتحق يف  للدين  وف��اءا  القانون 
13657162 مبوجب عقدالرهن التاأميني من الدرجة االأوىل امل�شجل ر�شمياً ل�شالح البنك طالب التنفيذ-الزام 

املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماه
طالب التنفيذ  - بنك دبي االإ�شلمي - �ض.م.ع - عنوانه / دبي ديرة املركز الرئي�شى �شارع املكتوم دبى وحمله املختار 
مكتب خلفان الكعبي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية دبى بر دبي عود ميثاء بناية عود ميثاء 99 الطابق الثاين 

مكتب 204 - وميثله /  خلقان غامن �شعيد خلفان الكعبي
املطلوب اإعلنه / داوود �شيف الدين يعقوب اليعقوب

عنوانه : اإمارة دبى - بردبى - �ض خليفة بن زايد - املنخول - فيل رقم 6 - �شارع 27 بالقرب من عيادة املنخول - 
dawood@gmail.com - 0507777779 - 13056 ض ب�

احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثلث  االي��ام  ويف  05:00:00م  ال�شاعة   2021/7/7 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
وعلى  للمزادات  االإم���ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى 
تاأمني اليقل  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها االإلكرتوين 
عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
ار�ض وما عليها من بناء - رقم االر�ض 14 - املنطقة : اخلوانيج الثانية - امل�شاحة : 22159.69 مرت مربع - 

املقدرة ب��� )25،000.000(  درهم. 
ملحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
ملن يهمه الأمر

م،   23/6/2021 بتاريخ  اأن��ه  الفجرية  ل�شرطة  العامة  القيادة  ت�شهد 
فقدان  عن   ، م�شر   - ف��رج  ال�شيد  عو�ض  الدين  �شياء  املدعو/  ابلغنا 
ملكية واأ�شل اخلارطة لقطعة االر�ض رقم )1304/211( ار�ض ف�شاء 
مبنطقة الفقيت / دبا الفجرية با�شم املدعو / عبدالرحمن بن �شيف 
بن عبدالرحمن ال �شالح واملباعة اىل املدعو/ عبداهلل بن حممد بن 
احمد القا�شمي. بناء على طلبه فقد اعطيت له هذه ال�شهادة مبا ورد 

باأعله دون حتمل القيادة ادنى م�شوؤولية فيما يتعلق بحقوق الغري.

العدد 13278 بتاريخ 2021/6/29 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم  1/2021/250 - بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

 ،4 الغزالن  بناية   ،2 االم��ارات  الكائنة يف تلل  ال�شقة  بيع عقار مرهون عبارة عن  اأذن  الدعوى : طلب  مو�شوع 
14دبي مربع  قدم  الطابق االأر�شي ال�شقة رقم G02 ، على رقم االأر�ض ، والبالغ م�شاحتها 1،087/39 

طالب التنفيذ : بنك ات�ض ا�ض بي �شي ال�شرق االو�شط املحدود فرع دبى - عنوانه : امارة دبي، �شارع ال�شيخ زايد، دوان 
تاون، منطقة برج خليفة، اعمار ا�شكوير، برج اآت�ض ا�ض بي �شي ، رقم مكاين  2466586507

وميثله  / اأحمد ح�شن رم�شان اآل علي
املطلوب اإعلنه /  جاني�ض �شوبر امانيام  - عنوانه: اإمارة دبي، تلل االمارات 2، بناية الغزالن 4، الطابق االأر�شي 
 - 1588376303  : 0504561031 رق��م مكاين  14، ج��وال:  ، - على رق��م االأر���ض   G02 ال�شقة رق��م   ،

AYDEA18@GMAILCOM -  0504561031
احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثلث  االي��ام  ويف  05:00:00م  ال�شاعة   2021/7/7 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
وعلى  للمزادات  االإم���ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى 
تاأمني اليقل  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها االإلكرتوين 
عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
�شقة �شكنية - رقم االر�ض 14 - ا�شم املبنى : الثنية الثالثة - ا�شم  املبنى : الغزالن 4 - رقم املبنى : 4 - رقم العقار 

: G02 - امل�شاحة : 101،02 مرت مربع - املقدرة ب��� )878.317/84( درهم. 
ملحظات :  1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13278 بتاريخ 2021/6/29 
يف الدعوي رقم : SHCFICICIV2020 / 0001578  )ا�صتئناف مدنی(

حمكمة ال�صارقة الإحتادية ال�صتئنافية
امل�شتاأنف �شده الثاين/ خالد ابراهيم حممد عبداهلل الزرعوين

امل�شتاأنف �شدها الثالثة/ جنوى ابراهيم حممد عبداهلل الزرعوين
امل�شتاأنف �شده الرابع/ ماجد ابراهيم حممد عبداهلل الزرعونى

امل�شتاأنف �شده اخلام�ض/ مانع ابراهيم حممد عبداهلل الزرعونى
امل�شتاأنف �شده ال�شاد�ض/ عادل ابراهيم حممد عبداهلل الزرعوين
امل�شتاأنف �شده ال�شابع/ را�شد ابراهيم حممد عبداهلل الزرعوين

عبداهلل  حممد  ابراهيم  ه��زاع  القا�شر  ابنها  على  الو�شية  ب�شفتها  غ��لم  فريد  عنود  ع�شرة/  احل��ادي��ة  �شدها  امل�شتاأنف 
الزرعوين، امل�شتاأنف �شده

حممد   / امل�شتاأنف  من  املرفوعة  اأع��له  اإليها  امل�شار  الدعوى  يف  خبرياً  انتدابي  واملت�شمن  املحكمة  عدالة  كتاب  مبوجب 
ابراهيم حممد عبداهلل الزرعونى، �شد امل�شتاأنف �شدهم/ في�شل ابراهيم حممد عبداهلل الزرعوين، خالد ابراهيم حممد 
ابراهيم  مانع  ال��زرع��وين،  ابراهيم حممد عبداهلل  ال��زرع��وين، ماجد  ابراهيم حممد عبداهلل  ال��زرع��وين، جنوى  عبداهلل 
�شلطان  ال��زرع��وين،  عبداهلل  حممد  ابراهيم  را�شد  ال��زرع��وين،  عبداهلل  حممد  ابراهيم  ع��ادل  الزرعونى،  عبداهلل  حممد 
ابراهيم حممد عبداهلل الزرعوين، بدر ابراهيم حممد عبداهلل الزرعوين، حديث حممد قلي ب�شفتها ال�شخ�شية وب�شفتها 
الوا�شية على ابنها القا�شر �شعود ابراهيم حممد عبداهلل الزرعوين، عنود فريد غلم ب�شفتها الو�شية على ابنها القا�شر 

هزاع ابراهيم حممد عبداهلل الزرعوين، دائرة الت�شجيل العقاري بال�شارقة، بنك دبي اال�شلمي.
كورونا  بفريو�ض  للظروف احلالية اخلا�شة  ونظراً  اع��له،  اليها  امل�شار  الدعوى  ملبا�شرة  ندبنا  باأنه قد مت  علما  نحيطكم 
ومتا�شياً مع التدابري االإحرتازية التي تتخذها اخلربة لتحقيق اأعلى م�شتويات ال�شحة وال�شلمة، فاإننا نتوجه بدعوتكم 
حل�شور اجتماع اخلربة و�شماع وجهة نظر اأطراف الدعوى، وذلك عرب برنامج التوا�شل االجتماعي )تيم- Team( وفقا 
للتفا�شيل املبينة اأدناه:  املكان: مكتب اخلربة تليفون رقم 042501818  - اليوم : اخلمي�ض بتاريخ 01/07/2021، 

الوقت: 15:00 ظهرا  - الرابط :

املهند�صة/ �صيما اأحمد اللنجاوي
حمكم وخبري هند�صة م�صاحة منتدب اأمام املحاكم الحتادية

 اإعـــــالن بالن�صـــر

فقدان �صهادات اأ�صهم
فقد التالية اأ�سماءهم �سهادات ا�سهم 

�سادرة من ال�سركة العاملية القاب�سة )ا�سماك �سابقا( ح�سة كل �سخ�س 1200 �سهم 
ASMAK1712106  - ال�سهادة  رقم  عبداهلل  عبدالرحمن  عبداهلل  ابراهيم  اأحمد   -  1

ASMAK1712103  - ال�سهادة  رقم  حممد  عبدالنور  حبيبة   -  2
ASMAK1712102  - ال�سهادة  رقم  فالحي  عبداهلل  عبدالرحمن  عبداهلل  ابراهيم   -  3

ASMAK1712105  - ال�سهادة  رقم  عبداهلل  عبدالرحمن  عبداهلل  ابراهيم  عبداهلل   -  4
ASMAK1712104  - ال�سهادة  رقم  عبداهلل  عبدالرحمن  عبداهلل  ابراهيم  حمدة   -  5

يرجى من يجدها التكرم بت�سليمها لل�سركة او الإت�سال على هاتف )0503399779( 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

ك�شفت جامعة نيويورك اأبوظبي يف درا�شة اأجراها فريق من الباحثني 
الدوليني بقيادة مازن جمذوب االأ�شتاذ امل�شارك يف ق�شم علم االأحياء 
يف اجلامعة عن نتائج واعدة متعلقة با�شتعمال الربوتني 53 لعلج 
ال�شرطان واعتباره اأحد احللول الرئي�شية لكبت االأورام والتي ميكن 
"نيت�شر  اتباعها لعلجه. ن�شرت الدرا�شة يف املجلة الدورية العلمية 
املثبطة  ال��ربوت��ني  حم��اك��ي��ات  "دور  ع��ن��وان  حت��ت  كوميونيكي�شنز" 
تن�شيط  واإع��ادة  الطافر   53 بروتني  تراكمات  تفكيك  للأميلويد يف 

وظائف كبت الورم".
و يف البداية اأجرى الباحثون درا�شتهم على جمموعة من حماكيات 
النوع  من  وال�شكري  الزهامير  لعلج  خ�شي�شا  امل�شممة  ال��ربوت��ني 

ال��ث��اين م��ا ك�شف ع��ن وج��ود مظاهر م��ن ب��روت��ني ق���ادرة على تفكيك 
تراكمات بروتني 53 املتغري ومنع تراكمه الحقا.

تفكيك  عملية  اأن  درا�شتهم  من  الحقة  مراحل  يف  الباحثون  واأث��ب��ت 
 53 اإع����ادة تن�شيط وظ��ي��ف��ة ال��ربوت��ني  ت����وؤدي اإىل  ه���ذه ال��رتاك��م��ات 
الكامتة للورم ما يوؤدي اإىل الق�شاء على جمموعة كبرية من اخلليا 
القدرة  يف  االك��ت�����ش��اف،  ل��ه��ذا  االأك���رب  االأه��م��ي��ة  تكمن  و  ال�شرطانية. 
الكبرية للعلج مبحاكيات الربوتني على تقلي�ض حجم االأورام التي 
ت�شم بروتني 53 املتغري مع عدم وجود اأي تاأثري �شلبي على االأن�شجة 
ال�شليمة ما يرفع معدل ال�شفاء. و قال مازن جمذوب اإنه مع ازدياد 
احلاجة  تبدو  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  بال�شرطان  االإ�شابة  معدالت 
ملحة اليوم الإيجاد علجات جديدة للمر�ض تتكامل مع العلجات 

ال�شابقة اأو تتفوق عليها وقد جنحت الدرا�شة يف هذا االأمر.

نيويورك اأبوظبي تنجز درا�ضة بحثية لعالج ال�ضرطان بالربوتني
•• اأبوظبي -وام:

بال�شكري من  وامل�شابة  ال�شابة ندى  اأمنية" حلم  "حتقيق  حققت موؤ�ش�شة 
ال�شمع  ا�شتعادة  من  مُتّكنها  طبية  �شّماعة  على  باحل�شول  االأوىل  الدرجة 
ب�شكل  والعودة ملمار�شة احلياة  املر�ض  ب�شبب ُم�شاعفات  الذي كادت تفقده 

طبيعي مثل بقية اأقرانها.
وعلى الرغم من اأن انت�شار جائحة " كوفيد - 19" يف العام املا�شي حال دون 
حتقيق اأمنية ندى، غري اأنه مل يقف عائقاً اأمام تفّوقها يف الثانوية العاّمة 
باإكمال  حللمها  تتويجاً  ال��ي��وم  اأمنيتها  حتقيق  وج��اء  الطب  كلية  ودخ���ول 

م�شرية التفّوق والدرا�شة دون عوائق.
واأعرب هاين الزبيدي، الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�ش�شة "حتقيق اأمنية" - بهذه 

املنا�شبة - عن �شعادته بتحقيق اأمنية "ندى" ما اأ�شاء اأمامها �شعلة االأمل يف 
القدرة على موا�شلة حياتها ودرا�شتها، وهذا يوؤكد على اأن ر�شالة املوؤ�ش�شة 
خطرية  باأمرا�ض  للم�شابني  النف�شي  الدعم  توفري  يف  اأُكلها  توؤتي  النبيلة 
الرغبة  وا���ش��ت��ع��ادة  امل��ر���ض  حم��ارب��ة  على  ال��ق��وة  ومتنحهم  حياتهم،  ُت��ه��ّدد 
وعلى  الكرمي  ال��ق��راآن  اإذاع��ة  على  القائمني  مثنيا على جهود   .. احلياة  يف 
االأيادي اخلرّية الكرمية التي �شاهمت تربعاتها عرب االإذاعة القراآن الكرمي 
يف حتقيق اأمنية ندى وتعزيز م�شاعر االأمل والتفاوؤل وال�شعادة يف قلبها مع 
عائلتها. من جانبها �شكرت ندى اأفراد فريق عمل موؤ�ش�شة "حتقيق اأمنية" 
ب�شكل طبيعي،  ال�شمع ملمار�شة احلياة والدرا�شة  ا�شتعادة  على متكينها من 
موؤكدة اأنها �شتوا�شل م�شرية التفّوق يف كلية الطب ملُ�شاعدة االأطفال املر�شى 

والتخفيف من اآالمهم.

حتقيق اأمنية تعيد ال�ضمع اإىل الطالبة ندى 

الفلج يف �ضرح زايد املوؤ�ض�ض .. موروث يروي �ضغف ال�ضيخ زايد بالبيئة

نظمت جل�سة نقا�سية قدمها ثالثة من �سفراء الأمن الإلكرتوين من الأطفال واليافعني

�ضالمة الطفل جتمع الأطفال يف حوار توعوي ملواجهة التنمر الإلكرتوين

وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع تدعو متعامليها لال�ضتفادة من خدماتها 
الإلكرتونية لإ�ضدار الإجازات املر�ضية والتقارير الطبية

•• اأبوظبي- وام:

ُيعدُّ "�شرح زايد املوؤ�ش�ض" وجهة 
االإمارات  دولة  ا�شتثنائية ملجتمع 
ليكون  اأن�������ش���ئ  ح��ي��ث  وزّواره����������ا، 
له  للمغفور  دائًما  وطنًيا  تكرمًيا 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
موؤ�ش�ض   ،" ث����راه  اهلل  ط��ي��ب   "
املُلهم  ب���اإرث���ه  ال���دول���ة، واح��ت��ف��اًء 

وقيمه النبيلة.
املوؤ�ش�ض،  زاي������د  ����ش���رح  ي��ت��ي��ح  و 
ل��زائ��ري��ه ال��ت��ع��رف ع��ن كثب على 
"طيب  املوؤ�ش�ض  الوالد  �شخ�شية 
"، من خ��لل تفا�شيله  اهلل ث��راه 
القائد  وفكر  ت��روي م�شرية  التي 
لتاريخ  العميق  وت��ق��دي��ره  امللهم 
االأجداد واإرثهم الثقايف االأ�شيل، 
ال��ذي واك��ب داأب���ه يف �شق م�شرية 

الهادف  ال�شحراء"،  تخ�شري   "
قابلة  منطقة  ال�����ش��ح��راء  جل��ع��ل 
الرقعة  ات�����ش��ع��ت  ح��ي��ث  ل��ل��ع��ي�����ض، 
حياته،  ف����رتة  خ����لل  ال���زراع���ي���ة 
االأ���ش��ج��ار و�شط  وزرع���ت مليني 
ال�������ش���ح���راء، واأن�����ق�����ذت االأن�������واع 
وهي  منها،  ب��االن��ق��را���ض  امل��ه��ددة 
اإرادة  حت��ك��ي  وم���ن���ج���زات  ج���ه���ود 
اهتم  ح���ك���ي���م،  وب�������ش���رية  ق����ائ����د 
التطوير  ط���رق  اأف�����ش��ل  ب��ت��اأم��ني 
البيئة  ق�شوة  م��واج��ًه��ا  ال��زراع��ي، 
اأدواره  دل���ت  ك��م��ا  ال�����ش��ح��راوي��ة، 
الرائدة يف حتقيق ا�شتدامة املوارد 
الطبيعية، على فكر ثاقب، �شاهم 
عاملًيا  منوذًجا  االإم���ارات  جعل  يف 
املوارد  حماية  يف  ُيحتذى  ف��ري��ًدا 
وا�شتدامتها،  للبيئة  الطبيعية 
و�شمن اأهم دول العامل واأكرثها 

وال���ت���ي اعتمد  اآن������ذاك،  امل��ب��ت��ك��رة 
العربية عليها يف  �شكان اجلزيرة 
نقل املياه من منبعها - الذي كان 
يف الغالب �شفوح اجلبال - ل�شقي 
مائية  قناة  مزارعهم، من خلل 
يتدفق فيها املاء معتمًدا على قوة 
اجلاذبية، وهو ما ينم عن براعة 

هند�شية كبرية.
ال�شرح،  يف  "الفلج"،  وي���رم���ز 
العميق  املوؤ�ش�ض  ال��وال��د  لتقدير 
لرتاث االأجداد، ولروؤيته النافذة 
ال�شديدة  ال���ث���اب���ت���ة  وخ���ط���وات���ه 
بدايات م�شريته  منذ  اأدرك  حني 
املياه  ت���وف���ري  اأه���م���ي���ة  ال����زاه����رة، 
كعن�شر رئي�ض ومهم يف النهو�ض 
وتطويرها،  وتنميتها  ب��ال��ب��لد 
مدينة  حكمه  خ��لل  اأم���ر،  حيث 
بتوفري  1946م،  ع����ام  ال���ع���ني 

والهادفة  ال�������ش���ام���ل���ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ل�شعبه،  الكرمية  احلياة  لتوفري 
وذل���ك م��ن خ���لل م��ن��ظ��وم��ة من 
وال�شور  وال����رواي����ات  ال��ع��ن��ا���ش��ر 
باأ�شلوب  يقدمها  التي  والتجارب 
مع  التفاعل  يتيح  وف��ري��د،  �شيق 

�شخ�شيته الفذة.
مقابل  ال���واق���ع  "الفلج"،  وُي���ع���ّد 
الرثيا، يف "�شرح زايد املوؤ�ش�ض"، 
ملمح  اأح��د  املعا�شر  بت�شميمه 
ال�شرح املتميزة التي تقدم للزائر 
ن��ب��ذة ع��ن ت��اري��خ االأج����داد العبق 
بداأبهم على التعاي�ض مع ظروف 
ال��ب��ي��ئ��ة ال�����ش��ع��ب��ة، وال��ع��م��ل على 
الزراعية  مل�شاحاتهم  املياه  توفري 
املتاحة،  ال��ب�����ش��ي��ط��ة  ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات 
حيث  حياتهم،  ظ��روف  لتح�شني 
الري  اأنظمة  اأح��د  "الفلج"  يعد 

امل��ي��اه ل��ل��م��واط��ن��ني ب��امل��ج��ان، بعد 
كاهل  ت��ث��ق��ل  ت��ك��ل��ف��ت��ه��ا  ك���ان���ت  اأن 
امل��زارع��ني، ويف هذا االإط��ار اأطلق 
" طيب اهلل ثراه" برامج خا�شة 
املياه، و�شيانتها  برتميم م�شادر 

ال�شيما االأفلج.
يف  "الفلج"  وج���������ود  وي������رم������ز 
احلديقة  ج���ان���ب  اإىل  ال�������ش���رح 
ال���وال���د  ���ش��غ��ف  اإىل  ال����رتاث����ي����ة، 
يف  ودوره  ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة  امل���وؤ����ش�������ض 
لدولة  الطبيعية  امل�شادر  حماية 
تطبيق  خ�����لل  م����ن  االإم�����������ارات، 
اال�شت�شرافية  و�شيا�شاته  روؤي��ت��ه 
احل��ك��ي��م��ة، ح��ي��ث و���ش��ع اخلطط 
وامل�شاريع حلمايتها وا�شتدامتها، 
نفو�ض  يف  املفاهيم  تلك  وغ��ر���ض 
االأجيال من اأبناء الوطن، وظهر 
جلًيا يف جهوده البارزة يف م�شروع 

•• ال�صارقة - الفجر:

الطفل  ����ش���لم���ة  اإدارة  ن���ظ���م���ت 
للأ�شرة  االأعلى  للمجل�ض  التابعة 
توعوية  جل�شة  موؤخراً،  بال�شارقة، 
�شارة  "رحلة  ب��ع��ن��وان  اف��رتا���ش��ي��ة 
االإلكرتوين"،  التنمر  م��ع  ورا���ش��د 
ق����دم����ه����ا ث����لث����ة م�����ن االأط�����ف�����ال 
وال����ي����اف����ع����ني )������ش�����ف�����راء االأم�������ن 
من  ع���دد  بح�شور  االإل���ك���رتوين(، 

االأطفال واأولياء االأمور.
اأقيمت  ال��ت��ي  اجلل�شة،  ب��داي��ة  ويف 
املرئي  ال���ت���وا����ش���ل  م��ن�����ش��ة  ع����رب 
اليوم  م���ع  ب���ال���ت���زام���ن  "زووم"، 
التنّمر  م����ن  ل���ل���وق���اي���ة  ال����ع����امل����ي 
هيئة  مع  وبالتعاون  االإل��ك��رتوين، 
واحلكومة  االت���������ش����االت  ت��ن��ظ��ي��م 
الرقمية، ووزارة الرتبية والتعليم. 
اإدارة  م���ن  ن��ه��ل��ة ح���م���دان  اأ�����ش����ادت 
���ش��لم��ة ال��ط��ف��ل، ب�����ش��ف��راء االأم���ن 
االإلكرتوين، الذين اكت�شبوا خربة 
اأ�شرار  ح���ول  ال��ت��وع��ي��ة  جم���ال  يف 
التنمر االإلكرتوين وو�شائل حماية 
التنمر  اأ����ش���ال���ي���ب  م���ن  االأط����ف����ال 
زيادة  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
االإنرتنت  ا�شتخدام  على  االعتماد 
االفرتا�شي  والت�شوق  التعليم  يف 
احتماالت  م���ن  ي��رف��ع  واالأل����ع����اب، 
التنمر  ملخاطر  االأط��ف��ال  تعر�ض 
االإل��ك��رتوين، االأم��ر ال��ذي يتطلب 

زيادة الوعي حلماية االأطفال. 
االإلكرتوين  االأم��ن  �شفراء  ووظف 
�شلمة الطنيجي وب�ت�ول التميمي 
اجلل�شة  خ����لل  ال�����م�����ر،  وم�����اي�����د 

والتوا�شل  االإلكرتونية،  للأجهزة 
مع االأرق��ام التي حددتها ال�شرطة 
يف ك��اف��ة م��ن��اط��ق ال���دول���ة يف حال 
عرب  تنمر  اأو  مل�شايقات  التعر�ض 

االإنرتنت.

تفاعل ونقا�س
وت�شمنت اجلل�شة فقرات تفاعلية 
ا�شتبيان  اأ�شئلة  توجيه  يف  متثلت 
بهدف  االإل��ك��رتوين،  التنمر  ح��ول 
ع���رب تطبيق  امل��ت��اب��ع��ني  م�����ش��ارك��ة 
االأ�شئلة،  على  ال���رد  يف   " "زووم 
ال��ن��ق��ا���ض يف نهاية  ب���اب  ُف��ت��ح  ك��م��ا 
اجل��ل�����ش��ة، و����ش���ارك ف��ي��ه ع����دد من 
جتاربهم  عر�شوا  الذين  االأطفال 
م���ع مواقف  ت��ع��ام��ل��ه��م  واأ���ش��ال��ي��ب 
التنمر االإلكرتوين التي واجهوها، 
ك��م��ا ���ش��ارك��ت اإح�����دى االأم���ه���ات يف 
تقدميه  مت  مب��ا  واأ���ش��ادت  النقا�ض 
م��ع��ل��وم��ات م��ف��ي��دة، ت�شهم يف  م��ن 
التعامل  بكيفية  االأط��ف��ال  توعية 
االإل���ك���رتوين وتاأمني  ال��ت��ن��م��ر  م��ع 
على مواقع  ال�شخ�شية  ح�شاباتهم 
واحلفاظ  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 

على خ�شو�شياتهم.
االأم�����ن  "�شفراء  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 
االإلكرتوين"، هي مبادرة اأطلقتها 
مار�ض  يف  ال��ط��ف��ل  ���ش��لم��ة  اإدارة 
اليافعني  الطلبة  لدعم   ،2019
التي  ب��امل��ه��ارات  ال�شارقة  اإم���ارة  يف 
جت��ع��ل��ه��م ق�����ادري�����ن ع���ل���ى اإر�����ش����اد 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  ح��ول  اأق��ران��ه��م 
ا�شتخدام  ع���ن���د  حت��م��ي��ه��م  ال���ت���ي 

االإنرتنت.

•• دبي-الفجر:

دعت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ل��ل���ش��ت��ف��ادة م��ن باقة 
الإ�شدار  االإل��ك��رتون��ي��ة  اخل���دم���ات 
والتقارير  امل��ر���ش��ي��ة  االإج���������ازات 
خدمات  تت�شمن  وال��ت��ي  الطبية، 
وت�شديق  ط���ب���ي،  ت���ق���ري���ر  ط���ل���ب 
الطبية،  وال���ت���ق���اري���ر  االإج���������ازات 
واع��ت��م��اد ال��ل��ج��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة لطلب 
التقاعد اأو العجز الطبي، واعتماد 
الطبية،  وال���ت���ق���اري���ر  االإج���������ازات 
ا�شرتاتيجية  اإط��������ار  يف  وذل�������ك 
اخلدمات  اأف�شل  لتوفري  ال���وزارة 
وحتقيق  ال���ذك���ي���ة  االإل���ك���رتون���ي���ة 

�شعادة املتعاملني.
وميكن اال�شتفادة من خدمة طلب 
تقرير طبي والتي تتيح للمر�شى 
على  للح�شول  طلباتهم  ت��ق��دمي 

اأف�شل املمار�شات واملعايري العاملية 
املعتمدة يف هذا املجال.

طلب التقاعد اأو العجز الطبي
ال����وزارة خ��دم��ة اعتماد  ت��وف��ر  كما 
املبكر  والتقاعد  التقاعد  طلبات 
العجز  اأو  الكلي  الطبي  وال��ع��ج��ز 
تعديل  وطلبات  اجل��زئ��ي،  الطبي 
ظ���روف و���ش��اع��ات واأم���اك���ن العمل 
ملوظفي  ال��ك�����ش��ب،  ع���ن  ال��ع��ج��ز  اأو 
ال�������وزارات وال��ه��ي��ئ��ات االحت���ادي���ة، 
املحلية،  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر  اأو 
عليه،  امل��وؤم��ن  اخل��ا���ض  القطاع  اأو 
املخت�شة  الطبية  اللجنة  وحت��دد 
ل��ي��اق��ة امل���وظ���ف ط��ب��ي��اً ل��ل��ع��م��ل اأو 
االإحالة للتقاعد بناء على معايري 
طبية معتمدة، للحاالت امل�شتحقة 
ف���ق���ط وي����ت����م ال���ن���ظ���ر ف���ي���ه���ا بكل 

حيادية. 

الرتهيب،  اأو  االبتزاز،  اأو  االإذالل، 
اأو امل�شايقة.  

ب����ني ال��ت��ن��م��ر الع���ت���ي���ادي 
والفرتا�سي

ب���دوره���ا، حت��دث��ت ���ش��ف��رية االأم���ن 
حول  التميمي  ب�ت�ول  االإل��ك��رتوين 
الفرق بني التنمر االعتيادي، الذي 
يحدث على اأر�ض الواقع يف احلياة 
اليومية، وبني التنمر االإلكرتوين 
الذي يدور يف العامل االفرتا�شي، 
النف�شّية  االأ�����ش����رار  اإىل  م��ن��وه��ة 
للنوع الثاين واالنعكا�شات ال�شلبية 
واأو�شحت  ل���ه،  يتعر�ض  م��ن  ع��ل��ى 
ك��ذل��ك ال��ف��رق ب��ني امل���زاح والتنمر 
االإل���ك���رتوين ال���ذي ق��د ي���وؤدي اإىل 
على  والنف�شي  اجل�����ش��دي  االإي����ذاء 

ال�شحية.
التنمر  اأن  اإىل  التميمي  واأ���ش��ارت 
�شريحة  ب��ني  ينت�شر  االإل���ك���رتوين 
وا���ش��ع��ة م��ن ال��ن��ا���ض وم��ن ال�شعب 
وقالت:  ان��ت�����ش��اره،  على  ال�شيطرة 
النف�شية  االأ�شرار  اإىل  "باالإ�شافة 

"را�شد"  و  "�شارة"  ���ش��خ�����ش��ي��ت��ي 
اأطلقتهما  اللتني  االفرتا�شيتني، 
اإدارة �شلمة الطفل، ليكونا �شمن 
يف  االإدارة  وفيديوهات  من�شورات 
اأخذوا  حيث  التوعوية،  اأن�شطتها 
هاتني  م����ع  رح���ل���ة  يف  امل�������ش���ارك���ني 
ال�شخ�شيتني للتعرف على التنمر 
وو�شائل  واأ�����ش����راره  االإل����ك����رتوين 

مواجهته.

تعريف التنمر الإلكرتوين 
وقدمت �شفرية االأمن االإلكرتوين 
ب����داي����ة  ال���ط���ن���ي���ج���ي يف  �����ش����لم����ة 
م�شاركتها باجلل�شة تعريفاً للتنمر 
اأن����ه  اإىل  م�������ش���رية  االإل������ك������رتوين، 
�شخ�ض  من  متعمد  م�شيء  �شلوك 
ي�شتهدف �شخ�ض ما عرب االإنرتنت 
االإلكرتونية  االأج��ه��زة  با�شتخدام 
والهواتف  االآيل  احل��ا���ش��ب  م��ث��ل 
وذلك  اللوحية  واالأجهزة  الذكية، 
وف����ق اأ����ش���ك���ال ع����دة م��ن��ه��ا اإر����ش���ال 
تعليق �شحيح اأو خاطئ اأو م�شاركة 
اأو  ال�شتم،  بهدف  لل�شحية  �شورة 

جراء  ال�شحية  لها  يتعر�ض  التي 
ف��اإن من قام  االإل��ك��رتوين،  التنمر 
للعقوبات  اأي�شاً  يتعر�ض  بالتنمر 
وخ�����ش��ارة االأ���ش��دق��اء وغ��ريه��ا من 

االأ�شرار".

معاجلات وحلول
اأم�����ا ���ش��ف��ري االأم������ن االإل����ك����رتوين 
عدة  اإىل  اإىل  فاأ�شار  ال�م�ر،  م�اي�د 
مواقع  عرب  التنمر  ملواجهة  ط��رق 
وتطبيقات  االجتماعي  التوا�شل 
اأبرزها حماية  املختلفة،  االإنرتنت 
و�شائل  على  ال�شخ�شية  احل�شابات 
والرتكيز  االج��ت��م��اع��ي،  التوا�شل 
مع  االأط��ف��ال  توا�شل  اأهمية  على 
ت��ع��ر���ش��ه��م لهذا  اآب���ائ���ه���م يف ح����ال 
اإىل  باالإ�شافة  التنمر،  م��ن  ال��ن��وع 
ت���ق���دمي ال��ع��دي��د م���ن االإر�����ش����ادات 
املتعلقة بحماية الطفل لنف�شه من 

التعر�ض للتنمر االإلكرتوين.
اأه��م��ي��ة ب��ن��اء الثقة  ول��ف��ت امل��ر اإىل 
ب���ني ال���وال���دي���ن واالأب����ن����اء، وزي����ادة 
ال�شليم  ال��وع��ي ح��ول اال���ش��ت��خ��دام 

ال�شحية  امل��ن�����ش��اآت  ع���ن  ال�������ش���ادرة 
بهدف  احل���ك���وم���ي���ة  اأو  اخل���ا����ش���ة 
ت��ق��دمي��ه��ا جل���ه���ات ال���ع���م���ل، حيث 
اعتماداً  االإج�����ازات  بع�ض  تتطلب 

من اللجان الطبية املعنية.

املنظومة  ب��ج��ودة  الرت��ق��اء 
ال�سحية

عبد  الدكتور ح�شني  �شعادة  واأ�شار 

تقرير طبي يو�شح احلالة ال�شحية 
اأو املر�شية بهدف تقدميها جلهات 
اأخ���رى، م��ن خ��لل ب��واب��ة املري�ض 
ملء  ثم  "�شفاء"،  املحدثة  الذكية 
من����وذج ال��ط��ل��ب وت���ق���دمي���ه، ودفع 
ال���ر����ش���وم امل���ق���ررة الإ�����ش����داره بعد 
املبدئية  امل��واف��ق��ة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
ال�شحية،  امل��ن�����ش��اأة  م��ن�����ش��ق��ي  م���ن 
ليحول الطلب فيما بعد للطبيب 
املعالج الإجناز التقرير الطبي، ثم 
يتم اإر�شال التقرير للمري�ض عرب 

ح�شابه بالبوابة.
على  احل���������ش����ول  مي���ك���ن  ح����ني  يف 
خ������دم������ة ت���������ش����دي����ق االإج���������������ازات 
وال���ت���ق���اري���ر ال��ط��ب��ي��ة م����ن خلل 
امل��وق��ع االإل��ك��رتوين ل��ل��وزارة اأو يف 
ت��ق��دمي اخل���دم���ة، وتوفر  م���راك���ز 
اإمكانية  للمتعاملني  هذه اخلدمة 
املر�شية  االإج��������������ازات  ت�������ش���دي���ق 

امل�شاعد  ال��وك��ي��ل  ال��رن��د  ال��رح��م��ن 
لقطاع املراكز والعيادات ال�شحية 
توفري  اأن  اإىل  ال��ع��ام��ة  وال�����ش��ح��ة 
ياأتي  االإلكرتونية  اخلدمات  هذه 
ال�شحة  وزارة  ح���ر����ض  اإط������ار  يف 
االرتقاء  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع،  ووق���اي���ة 
بجودة املنظومة ال�شحية، وابتكار 
الذكية وااللتزام بتطبيق  احللول 
اأج�����ل تطوير  ن��ظ��م اجل������ودة م���ن 
توجيهات  م��ع  متا�شيا  اخل��دم��ات 
�شعادة  لتحقيق  الر�شيدة  القيادة 
ور����ش���ا امل��ت��ع��ام��ل��ني، وت��ق��ل��ي��ل مدة 
ف�شل  م����ع����ام����لت����ه����م،  اإجن�����������از 
ال�شريع  ال���ت���ط���ور  م����واءم����ة  ع����ن 
ل��ل��خ��دم��ات ال��ذك��ي��ة وت��ع��زي��زه��ا يف 
�شعادته  م���وؤك���داً  االإم������ارات.  دول���ة 
���ش��ع��ي ال����������وزارة مل���واك���ب���ة اأح�����دث 
التقنيات  اأف�����ش��ل  وت��ب��ن��ي  احل��ل��ول 
لرقمنة اخلدمات احلكومية وفق 

تزامًنا مع احتفاء الدولة ب� "عام 
زايد" ال��ذي �شادف م��رور 100 
ال�شيخ  م���ول���د  ذك�����رى  ع��ل��ى  ع����ام 
والذي  ثراه"  اهلل  ط��ي��ب  زايد" 

للتحديات  ال��ت�����ش��دي  يف  ت���اأث���رًيا 
البيئية التي تواجه العامل.

يذكر اأن �شرح زايد املوؤ�ش�ض ُد�شن 
 2018 ف����رباي����ر  ���ش��ه��ر  خ�����لل 

للت�شامح  ملهًما  من��وذًج��ا  اأ���ش�����ض 
جعل  وال���ت���ن���م���ي���ة،  وال���ت���ع���اي�������ض 
دولة  نه�شة  يف  رك��ي��زة  االإن�����ش��ان 

االإمارات.

مع نهاية العام الدرا�سي

 موؤ�ض�ضة المارات »تعليم« توجه ب�ضرورة �ضداد 
اأولياء الأمور للر�ضوم الدرا�ضية واملتاأخرات

.... ووقف قبول ال�ضتقالت وبدء الدوام واقعيا من 4 – 8 يوليو

تعاون بني الأعمال اخلريية العاملية واقت�ضادية عجمان

•• دبي – حم�صن را�صد 

 ، "تعليم"  املدر�شي  للتعليم  االم���ارات  موؤ�ش�شة  وجهت 
اأولياء  جميع  خماطبة  ب�شرورة  امل��دار���ض  اإدارات  كافة 
الدرا�شية  الر�شوم  الذين مل ينتهوا من �شداد   ، االمور 
، �شواء هذا العام الدرا�شي 2020-2021 اأواملتاأخرات 
بالفاتورة  موافاتهم   يتم  ان  على   ، املا�شية  لل�شنوات 
وتذكريهم   ، وامل��ت��اأخ��رات  املتبقية  وامل��ب��ال��غ  ال�شريبية 

ب�شرورة �شداد كافة الر�شوم الدرا�شية املتاأخرة .
املدار�ض  الدارات  ال�شادرة  التوجيهات  تلك  على  وبناء 
للعام  الدرا�شية  الر�شوم  دف��ع  تذكري  اإ�شعار  اإع��داد  مت   ،
ال�شنوات  من  واملتاأخرات   ،  2021-2020 الدرا�شي 
واإبلغهم   ، املعنيني  االم��ور  الولياء  واإر�شاله   ، املا�شية 
واأن مت خماطبتهم عرب الربيد االلكرتوين  �شبق  باأنه 
االخري  الكتابي  اال�شعاد  هذا  وان   ، الهاتفي  والتوا�شل 
ُيعد االخري ، تاأكيداً حلر�ض ادارة املدر�شة على م�شلحة 
ابنائهم ، وحثهم على �شرعة االنتهاء من �شداد الر�شوم 
الدرا�شية ، قبل نهاية العام الدرا�شي اجلاري -2020 
2021 ، وانه ويف حال عدم ال�شداد ، فاإن املدر�شة ملزمة 
بتنفيذ التوجيهات ال�شادرة لها من املوؤ�ش�شة ، و�شيتعذر 
القادم  الدرا�شي  بالعام  الطلبة  ابنائهم  ا�شتقبال  عليها 

.  2022/2021

اأك�����دت م��وؤ���ش�����ش��ة االم������ارات للتعليم  م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى 
اإدارات املدار�ض وريا�ض  " ، على كافة  " تعليم  املدر�شي 
اأع�شاء  ال����دوام جلميع  ي��ك��ون  اأن  ت��ق��رر  اأن���ه   ، االط��ف��ال 
واقعياً  دوام��اً   ، والفنية  والتدري�شية  االداري���ة  الهيئات 
ب��دءاً من يوم االح��د الرابع من يوليو  باملدار�ض وذل��ك 
املقبل ، وحتى اخلمي�ض املوافق الثامن من يوليو املقبل 
، وهو اليوم االخري لنهاية العام الدرا�شي اجلاري وبدء 

االجازة ال�شيفية للمدار�ض .
وامليدان  امل��در���ش��ي  باملجتمع  اخل��ا���ض  ال�شياق  ذات  ويف 
املدر�شي  للتعليم  ، خاطبت موؤ�ش�شة االم��ارات  الرتبوي 
" تعليم " موؤخراً ، كافة قيادات واإدارات املدار�ض وكوادر 
اآية  اإ�شتقبال  وق��ف  عليهم  م��وؤك��دة   ، ال��رتب��وي  امل��ي��دان 
طلبات لل�شتقاالت ، وذلك بدءاً من 24 يونيو املا�شي 
اال�شتقاالت  تلك  حُت��دث  اأال  على  منها  حر�شاً  وذل��ك   ،
امل��ت��زاي��دة اإرب���اك���اً يف امل���ي���دان ال���رتب���وي ، وُت�����ش��ك��ل عبئاً 
وعائقاً يف اإحت�شاب حقيقة االعداد ، التي مت اأحت�شابها 
من خلل الت�شكيلت املدر�شية وامل�شح امليداين ، الذي 
 –  2021 الدرا�شي  للعام  م��وؤخ��راً  املوؤ�ش�شة  به  قامت 

.  2022
واإدارات  ل��ق��ي��ادات��ه��ا  خماطبتها  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ة  واأ����ش���ارت 
املدار�ض ، اأن باب اال�شتقاالت �شيعاود فتح تقدمي قبول 

طلبات اال�شتقاالت خلل �شهر دي�شمرب املقبل .

•• عجمان-وام: 

التنمية  ودائ��رة  العاملية  اخلريية  االأعمال  هيئة  وقعت 
االق��ت�����ش��ادي��ة ب��ع��ج��م��ان ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون ب���ه���دف دعم 
اخلريي  العمل  ثقافة  وتر�شيخ  اخل��ريي  العمل  جهود 
املعلومات بني  اإ�شافة لتبادل  والتطوعي بني املوظفني 

الطرفني ودعم جهود امل�شوؤولية املجتمعية.
ال��ع��امل��ي��ة، خ���لل توقيع  م��ّث��ل هيئة االأع���م���ال اخل��ريي��ة 
اخلاجة  عبدالوهاب  خالد  الدكتور  �شعادة  االتفاقية، 
التنمية  دائ�������رة  م���ث���ل  ف��ي��م��ا  ل��ل��ه��ي��ئ��ة،  ال����ع����ام  االأم�������ني 
عبداهلل  �شعادة  العام  مديرها  عجمان  يف  االقت�شادية 

اأحمد احلمراين.
توقيع  الهدف من  اخلاجة  الدكتور خالد  �شعادة  وقال 
االت��ف��اق��ي��ة ه���و ت��ر���ش��ي��خ ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل اخل�����ريي بني 

املوظفني يف اجلهات احلكومية، واإ�شراكهم يف املبادرات 
االإن�����ش��ان��ي��ة وال��ت��ط��وع��ي��ة، واال���ش��ت��ف��ادة م���ن خرباتهم 
ومبادراتها  الهيئة  م�شاريع  اإي�شال  بجانب  ومهاراتهم، 
اإىل رواد االأعمال وامل�شتثمرين من خلل دائرة التنمية 

االقت�شادية .
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل اأح��م��د احل��م��راين اإن 
لتحقيق  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  روؤي��ت��ه��ا  اط����ار  ال���دائ���رة ويف 
تغفل عن  وامل�شتدامة، ال  ال�شاملة  االقت�شادية  التنمية 
الرفاهية  حتقيق  اإىل  يهدف  وال���ذي  املجتمعي  دوره���ا 
ال�شراكة  على  حر�شت  وق��د  االإم���ارة،  ملجتمع  وال�شعادة 
العاملية،  اخل��ريي��ة  االأع��م��ال  هيئة  م��ع  اال�شرتاتيجية 
لتلقي روؤى اجلانبني من اأجل تفعيل الدور املجتمعي 
املحلي  ال�شعيدين  على  اإيجابا  ينعك�ض  مب��ا  وال��ت��ع��اون 

والعاملي، وي�شهم يف حت�شني ظروف املحتاجني.
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اأخبـار الإمـارات
ميثاء بنت اأحمد اآل نهيان : موروثنا الوطني يج�ضد اأ�ضالتنا وقيمنا

•• اأبوظبي - وام:

جمل�ض  رئي�شة  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  اأح��م��د  بنت  ميثاء  ال�شيخة  قالت 
اأمناء موؤ�ش�شة ميثاء بنت اأحمد اآل نهيان للمبادرات املجتمعية والثقافية 
واالأجداد  االآب���اء  مار�شها  التي  واحل��رف  الوطني  وموروثنا  ثقافتنا  اإن 
وتعك�ض  املحلية  اأ�شالتنا  وجت�شد  كافة  للأجيال  ملهما  م�شدرا  ت�شكل 
به  ات�شم  ال���ذي  االإب���داع���ي  واحل�����ض  احل��م��ي��دة  واالأخ����لق  النبيلة  القيم 
اأه��ل االإم���ارات.  جاء ذل��ك خ��لل ال��زي��ارة التي قامت بها ال�شيخة ميثاء 
يف  احلرفيني  وبيت  الثقايف  للمجمع  املوؤ�ش�شة  اأع�شاء  من  عدد  يرافقها 
منطقة احل�شن باأبوظبي اأم�ض االأول وكان يف ا�شتقبالها �شعادة �شلمة 

نا�شر ال�شام�شي مديرة ق�شر احل�شن وممثلو ق�شم املرا�شم والعلقات 
احلكومية باملجمع الثقايف . و  اأكدت ال�شيخة ميثاء بنت اأحمد بن مبارك 
اآل نهيان اأن املجمع الثقايف يعد عن�شرا رئي�شا مرتبطا بذاكرة ووجدان 
اأهل االإمارات، باعتباره ملتقى للثقافات و�شرحا ح�شاريا ير�شخ مكانة 
الدولة الثقافية، ومن�شة بارزة لعر�ض اأهم االإبداعات والفنون ويوفر يف 
الوقت نف�شه رحلة فريدة جاذبة للأنظار مبا ي�شمه من اأركان متعددة 
الفكري  للتزود  املثلى  الوجهة  جتعله  خمتلفة  اآف���اق  �شمن  ومتنوعة 
اإعادة  بعد  ب��ارزا  تناميا  �شهد  املجمع  دور  اأن  املعريف مو�شحة  واالط��لع 
للمجمع  اأول��ت  التي  الر�شيدة  القيادة  بتوجيهات  �شنوات  قبل  افتتاحه 
اأهميته  م��ن  انطلقا  كافة  االهتمام  �شبل  ل��ه  ومنحت  خا�شا  اهتماما 

من  ع��دد  على  ال��زي��ارة  خ��لل  ميثاء  ال�شيخة  اطلعت  و  الثقايف.  ودوره 
مرافق املجمع الثقايف منها معر�ض الوعي الب�شري للفنان حممد �شبعه 
االإماراتي  واخلطاط  الت�شكيلي  الفنان  اأعمال  جانب  اإىل  احلر  واملر�شم 
حممد مندي يف بيت اخلط، اإ�شافة اإىل زيارة مكتبة اأبوظبي للأطفال 
وبيت احلرفيني . و اأ�شارت اإىل اأن بيت احلرفيني يج�شد الغنى والتنوع 
للرتاث االإماراتي، مبا ي�شمه من اأعمال جت�شد البيئة االإماراتية، ومبا 
ي�شمله من معار�ض لعدد من املبدعني ال�شباب الذين ي�شريون على خطى 
الرعيل االأول من املبدعني ومتتزج فيه مفاهيم املا�شي املجيد بامل�شتقبل 
املزدهر عرب ا�شتعرا�ض احلرف التي مار�شها االآباء واالأجداد واالحتفاء 
بحكمتهم وخربتهم يف مواجهة خمتلف الظروف واال�شتفادة من مكونات 

البيئة املحلية، وا�شتعرا�ض الت�شاميم امل�شتوحاة من األق موروثنا الزاخر 
مبارك  بن  اأحمد  بنت  ميثاء  ال�شيخة  واأع��رب��ت  املكونات.    من  بالعديد 
ال�شياحة  و  الثقافة  ل��دائ��رة  وتقديرها  �شكرها  خال�ض  ع��ن  نهيان،  اآل 
للدور  نظرا  احلرفيني  وبيت  الثقايف  املجمع  يف  والعاملني  اأبوظبي  يف 
الكبري املبذول الإب��راز ملمح البيئة املحلية وغر�ض الثقافة لدى �شتى 
اأفراد املجتمع والعمل امل�شتمر على و�شع الفعاليات والور�ض التثقيفية، 
اإ�شافة اإىل تقدير املبدعني من احلرفيني والفنانيني وامل�شممني االأمر 
الذي يعزز من مكانة اأبوظبي الثقافية واالإبداعية، داعية اأفراد املجتمع 
وامل�شاركة  احل��رف��ي��ني  وب��ي��ت  ال��ث��ق��ايف  املجمع  ي�شمه  م��ا  على  ل��لط��لع 

الفعالة يف اأن�شطته وفعالياته املقامة.

لتطوير ثقافة امل�ساركة ال�سيا�سية بني اأفراد املجتمع 

وزارة الدولة ل�ضوؤون املجل�ض الوطني الحتادي تنظم ثالث حما�ضرات مبادرة جمل�ض ثقافة النتخاب الفرتا�ضي
•• اأبوظبي- الفجر: 

ل�شوؤون  ال����دول����ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
امل���ج���ل�������ض ال����وط����ن����ي االحت��������ادي 
"تعزيز  ب����ع����ن����وان  حم����ا�����ش����رة 
يف  ال����وط����ن����ي����ة  امل���������ش����ارك����ة  روح 
اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  االنتخابات"، 
تطوير ثقافة امل�شاركة ال�شيا�شية 
بني اأفراد املجتمع من خلل رفع 
م�شتوى الوعي باأهمية انتخابات 
امل���ج���ل�������ض ال���وط���ن���ي االحت��������ادي، 
وال���ت���ع���ري���ف ب�������دور امل�����واط�����ن يف 
وا�شتعرا�ض  االنتخابية،  العملية 

انتخابية املا�شية. ويف مقابل هذه 
ه��ن��اك دور كبري يقع  االإجن����ازات 
للم�شاهمة  املواطنني  عاتق  على 
يف جن��اح جهود ال��دول��ة يف تعزيز 
االن��ت��خ��اب، وه���و �شرورة  ث��ق��اف��ة 
االنتخابية  الهيئات  اأع�شاء  قيام 
املجل�ض  انتخابات  يف  بالت�شويت 

الوطني االحتادي".
االأبرز  املحطة  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  كما 
انتخابات  الرابعة من  ال��دورة  يف 
املجل�ض الوطني االحتادي تتمثل 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ق���رار  يف 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 

االإج����راءات  وك��ذل��ك  االنتخابية، 
اخلا�شة بها بدءاً بعملية الرت�شح 
اأع�شاء  ت�����ش��وي��ت  عملية  وح��ت��ى 
الختيار  االن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
الوطني  امل��ج��ل�����ض  يف  مم��ث��ل��ي��ه��م 

االحتادي. 
ال����دك����ت����ور حم���م���د بطي  وق�������ال 
ه���ذه  "اأن  ال�������ش���ام�������ش���ي:  ث������اين 
وزارة  تنظمها  ال��ت��ي  امل��ح��ا���ش��رة 
الوطني  املجل�ض  ل�شوؤون  الدولة 
االحتادي تهدف اإىل تعزيز الوعي 
بثقافة االنتخاب لدى املواطنني، 
والتاأكيد على اأهمية دور املجل�ض 

االإجنازات والنجاحات يف دوراتها 
ال�شابقة.  

ال����ت����ي تعد  امل����ح����ا�����ش����رة  وق��������دم 
"جمل�ض  م��ب��ادرة  �شمن  الثالثة 
االفرتا�شي"  االن��ت��خ��اب  ث��ق��اف��ة 
االأ����ش���ت���اذ ال��دك��ت��ور حم��م��د بطي 
القانون  اأ�شتاذ  ال�ش�����ام�شي،  ثاين 
اأكادميية  يف  امل�������ش���ارك  االإداري 
�����ش����رط����ة دب����������ي، ح����ي����ث ت���ط���رق 
خ���لل���ه���ا الأه���م���ي���ة امل�������ش���ارك���ة يف 
عملية انتخابات املجل�ض الوطني 

االحتادي.
 كما تناول مراحل تنفيذ العملية 

الوطني االحتادي يف نقل ق�شايا 
ومناق�شتها  واحتياجاته  املواطن 
يف  للم�شاهمة  ال��ق��رار  �شناع  م��ع 

حتقيق التنمية ال�شاملة".
"بالنظر  وتابع ال�شام�شي قائًل: 
املجل�ض  ان��ت��خ��اب��ات  جت��رب��ة  اإىل 
ال����وط����ن����ي االحت�����������ادي يف دول�����ة 
االإمارات، جند اأن الدولة حققت 
اأه��م��ه��ا: اعتماد  جن��اح��ات ك��ب��رية 
ن���ظ���ام ال��ت�����ش��وي��ت االل����ك����رتوين، 
واالأخذ بنظام الهيئات االنتخابية، 
اأع�������داد  امل�����ت�����درج يف  وال����ت����و�����ش����ع 
اأع�����ش��ائ��ه��ا خ���لل االأرب�����ع دورات 

باالإ�شافة  واإجراءاتها،  مراحلها 
التي  واال�شافات  التعديلت  اإىل 
التنفيذية  التعليمات  على  جرت 
االنتخابية  ال�����������دورات  خ������لل 

ال�شابقة.
وزارة  ت��وا���ش��ل  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
الوطني  املجل�ض  ل�شوؤون  الدولة 
�شل�شلة  ت���ن���ظ���ي���م  االحت�������������ادي 
التي  امل��ح��ا���ش��رات  م��ن  متوا�شلة 
ال��وع��ي وبناء  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف 
ثقافة م�شاركة �شيا�شية بني جميع 
اأفراد املجتمع، والتعريف بالعمل 

الربملاين يف دولة االإمارات.

الدولة – حفظه اهلل- برفع ن�شبة 
الوطني  املجل�ض  يف  امل���راأة  متثيل 
مما   ،)50%( اإىل  االحت�������ادي 
الر�شيدة  قيادتنا  اإمي���ان  يعك�ض 
باأهمية دور امل��راأة يف دفع م�شرية 
توظيف  على  وحر�شها  التنمية، 
املجتمع  ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع  ط����اق����ات 

ل�شناعة م�شتقبل اأف�شل.
�شرح  اإىل  امل��ح��ا���ش��رة  وت��ط��رق��ت 
النتخابات  التنفيذية  التعليمات 
التي  االحت���ادي  الوطني  املجل�ض 
الذي  الت�شريعي  االإط����ار  ت�شكل 
ينظم العملية االنتخابية بجميع 

 حيث �شيتم االإعلن عن مواعيد 
واملتحدثني  وعناوينها  اللقاءات 
الر�شمية  احل�����ش��اب��ات  ع��رب  فيها 
التوا�شل  م���واق���ع  ع��ل��ى  ل���ل���وزارة 
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جلنة �ضوؤون التعليم يف املجل�ض الوطني الحتادي تناق�ض مو�ضوع �ضيا�ضة وزارة الثقافة وال�ضباب بح�ضور ممثلي احلكومة
•• دبي-الفجر:

التعليم  �����ش����وؤون  جل���ن���ة  ن��اق�����ش��ت 
والريا�شة  وال�����ش��ب��اب  وال��ث��ق��اف��ة 
الوطني  امل��ج��ل�����ض  يف  واالإع���������لم 
الذي  اجتماعها  خ��لل  االحت���ادي 
العامة  االأم���ان���ة  م��ق��ر  يف  ع��ق��دت��ه 
االثنني  اأم�������ض  دب���ي  يف  للمجل�ض 
 ،2021 ي���ون���ي���و   28 امل������واف������ق 
ب���رئ���ا����ش���ة ����ش���ع���ادة ن���ا����ش���ر حممد 
مو�شوع  اللجنة،  رئي�ض  اليماحي 
وال�شباب،  الثقافة  وزارة  �شيا�شة 

بح�شور ممثلي الوزارة.
�شارك يف االجتماع اأع�شاء اللجنة 
�شعادة كل من: �شارة حمم�د فلكناز 
حواء  وال��دك��ت��ورة  اللجنة،  م��ق��ررة 
ال�شحاك املن�شوري، و�شذى �شعيد 
�شيخة  وال��دك��ت��ورة  النقبي،  ع��لي 
حميد  و���ش��رار  الطنيجي،  عبي��د 

اأع�شاء  وت�������ش���اوؤالت  ا���ش��ت��ف�����ش��ارات 
وحماوره،  املو�شوع  ب�شاأن  اللجنة 
امل�����لح�����ظ�����ات  ط����������رح  مت  ح�����ي�����ث 
والتحديات  واالآراء  وامل��ق��رتح��ات 
ال���ت���ي خ���رج���ت ب���ه���ا ال���ل���ج���ن���ة من 
م����ع ممثلي  ال�������ش���اب���ق  اج��ت��م��اع��ه��ا 
اجلهات املعنية واملخت�شة، واطلعت 
من  جمموعة  على  كذلك  اللجنة 
املعلومات تتعلق مبراكز ال�شباب يف 
الدولة وخطط تطويرها وتنميتها 
مبا ي�شاهم يف �شقل قدرات ال�شباب 

وتنمية مهاراتهم.
وتابعت فلكناز اأن اللجنة اعتمدت 
نقا�شية  ح��ل��ق��ات  لتنظيم  خطتها 
وزيارات ميدانية للمراكز الثقافية 
املو�شوع  ل����درا�����ش����ة  وال�������ش���ب���اب���ي���ة 
واالط���لع  تف�شيلي  ب�شكل  ال��ع��ام 
املقدمة  اخل���دم���ات  ع��ل��ى خم��ت��ل��ف 
والثقافية  ال�����ش��ب��اب��ي��ة  امل���راك���ز  يف 

بالتكليف،  ال�شبابي  التفاعل  اإدارة 
وحم���م���د احل����م����ادي رئ��ي�����ض ق�شم 

مراكز ال�شباب.

بالهول، وعف��راء بخي��ت العليل�ي.
وح�شر من وزارة الثقافة وال�شباب 
كل من: وفاء اأحمد اآل علي مدير 

واأ�شارت �شعادة �شارة حمم�د فلكناز 
مقررة اللجنة اأن اللجنة ا�شتمعت 
حول  ال�������وزارة  مم��ث��ل��ي  ردود  اإىل 

وزارة الثقافة وال�شباب �شمن عدة 
ا�شرتاتيجية  ت��ت�����ش��م��ن:  حم�����اور 
الوزارة يف تعزيز الهوية واالنتماء 
ال�����وط�����ن�����ي وت�����ط�����وي�����ر ق���ط���اع���ات 
ال�شناعات الثقافية واالإبداعية مبا 
امل�شتدامة،  التنمية  اأه��داف  يحقق 

التحديات  اأب�����رز  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف 
التي تواجه تطوير تلك املنظومة 
املرتبطة بقطاع عري�ض يف  املهمة 

املجتمع.
وذك�����رت ���ش��ع��ادة ����ش���ارة ف��ل��ك��ن��از اأن 
�شيا�شة  م��و���ش��وع  تناق�ض  اللجنة 

ودور الوزارة يف اإن�شاء ودعم املراكز 
ال�شبابية وتطوير قدرات ومواهب 
ال�شباب لتحقيق م�شتهدفات روؤية 
2071، وجهود الوزارة يف تطوير 
مبا  الوطنية  االإعلمية  املنظومة 

يحقق روؤية 2071.

مدينة �ضخبوط الطبية تنجح يف عالج حالة ا�ضطراب مناعة ذاتية نادرة جراحيا
•• اأبوظبي - وام:

�شخبوط  ال�����ش��ي��خ  م��دي��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
ال��ط��ب��ي��ة جن��اح��ه��ا يف ع���لج حالة 
ذات���ي���ة مزمنة  م��ن��اع��ة  ا���ش��ط��راب 
اإحدى املري�شات، عرب  نادرة لدى 
اإجراء ا�شتئ�شال للغدة ال�شعرتية 
يف ال�شدر بتدخل جراحي حمدود 
اإدوارد  ال���دك���ت���ور  وق�����ال  ل��ل��غ��اي��ة. 
ال�شدر  جراحة  ا�شت�شاري  ب��لك، 
حالة  ت�شخي�ض  مت  اإن��ه  املدينة  يف 
 28 العمر  م��ن  البالغة  املري�شة 
املناعة  ن���ادر يف  ب��ا���ش��ط��راب  ع��ام��اً 
الع�شلي  بالوهن  ُي��دع��ى  ال��ذات��ي��ة 
طريقة  عن  تبحث  وكانت  الوبيل 
حم���������دودة ل���ل���ت���دخ���ل اجل����راح����ي 
للندرة  ون����ظ����راً  ح��ال��ت��ه��ا  ل���ع���لج 
االإ�����ش����اب����ة  ال����ك����ب����رية يف ح��������االت 
والتي  ال��وب��ي��ل،  الع�شلي  ب��ال��وه��ن 

للحاالت  امل�����ح�����دودة  اجل�����راح�����ي 
اأين لن  وال��ت��ي قيل يل  احل��رج��ة، 
اأجدها �شوى يف الهند اأو اإيطاليا.. 
ترتيبات  اإج����راء  ب����داأت  وب��ال��ف��ع��ل، 
ال�������ش���ف���ر الإج����������راء اجل�����راح�����ة يف 
اأحالني  اخل��ارج.. وحل�شن احلظ، 
الدكتور  اإىل  االأ�����ش����دق����اء  اأح������د 
ال�شيخ  ب���لك وف��ري��ق��ه يف م��دي��ن��ة 
والذين متكنوا  الطبية،  �شخبوط 
ب��ف�����ش��ل خ��ربت��ه��م ال���وا����ش���ع���ة من 
تدخل  ع��رب  معاجلتي  يف  ال��ن��ج��اح 
جراحي حمدود للغاية واأنا ممتنة 
و�شف  ع��ن  وع��اج��زة  للغاية،  لهم 

�شعادتي بهذا النجاح".
للوهن  اجل��راح��ي  ال��ع��لج  يعتمد 
الغدة  اإزال��ة  على  الوبيل  الع�شلي 
ال�������ش���ع���رتي���ة، وال����ت����ي ت���ق���ع خلف 
ع���ظ���م ال���ق�������ض يف ال���������ش����در.. ويف 
االإمارات  دولة  م�شت�شفيات  جميع 

ونتيجة لذلك، قد يعاين مر�شى 
الوهن الع�شلي الوبيل يف احلاالت 
ال�����ش��دي��دة م��ن ���ش��ع��وب��ة يف االأك���ل 
ي�شطرهم  مب��ا  ال��ت��ن��ف�����ض،  وح��ت��ى 

للدخول اإىل العناية املركزة.
احل����ال����ة  ه�������ذه  اإدارة  مي����ك����ن  و 
امل��ر���ش��ي��ة ع��رب خ��ط��ة ع���لج قوية 
ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى م��زي��ج م���ن االأدوي�����ة 
املناعة  ومثبطات  املقويات،  ي�شمل 
الدم/  /غ�شيل  ال��ب��لزم��ا  وف�شل 
الغدة  ال���ش��ت��ئ�����ش��ال  واجل�����راح�����ة 
ت�شري  و  كامل.  ب�شكل  ال�شعرتية 
اإىل  للجراحة  الطبيعية  النتائج 
�شفاء حوايل ثلث املر�شى وحت�شن 
اآخ��ر يف حني ال  احلالة ل��دى ثلث 
حت�شن  اأي  االأخ�����ري  ال��ث��ل��ث  ي��ج��د 
اجلراحة  تتطلب  و  االأ����ش���ف.  م��ع 
ال�شعرتية  ل��ل��غ��دة  ���ش��ام��ل��ة  اإزال�����ة 
لنموها  املحتملة  امل��واق��ع  وجميع 

العمليات اجلراحية لعلج الوهن 
قبل  اإجن��ل��رتا  يف  الوبيل  الع�شلي 
العربية  االإم�������ارات  اإىل  ان��ت��ق��ال��ه 
امل��ت��ح��دة. و األ��ق��ى ال��دك��ت��ور بلك 
والندوات  املحا�شرات  من  العديد 
ح���ول ه���ذا ال��ن��وع م��ن اجل��راح��ة و 
اأوراق��ا علمية حول دور هذه  ن�شر 

اجلراحة يف اإدارة هذا املر�ض.
"بف�شل  ب��لك:  الدكتور  واأ���ش��اف 
ا�شتخدام هذه التقنية يف التدخل 
ق�شت  للغاية  امل��ح��دود  اجل��راح��ي 
املري�شة يف امل�شت�شفى ليلة واحدة 
ف��ق��ط م��ق��ارن��ة ب��اأرب��ع��ة اأي����ام كانت 
خ�شوعها  ح�����ال  يف  ���ش��ت��ق�����ش��ي��ه��ا 
ل��ع��م��ل��ي��ة ج��راح��ي��ة م��ف��ت��وح��ة كما 
ت��ع��ر���ش��ت ل���ق���در اأق�����ل ب��ك��ث��ري من 
من  ب�������ش���رع���ة  وت����ع����اف����ت  االآالم، 
ممار�شة  اإىل  ل���ت���ع���ود  اجل����راح����ة 
واأكد   . " ب�شرعة  الكامل  ن�شاطها 

ال تتجاوز حالة واحدة لكل 500 
العامل،  اأن��ح��اء  األ��ف �شخ�ض ح��ول 
اإيجاد  واجهت املري�شة �شعوبة يف 
التدخل  تقنية  ميتلك  م�شت�شفى 
اجل���راح���ي امل���ح���دود ال��ت��ي تبحث 

عنها داخل دولة االإمارات".
الوبيل  ال��ع�����ش��ل��ي  ال���وه���ن  ي��ع��ت��رب 
بال�شعف  يت�شبب  مناعياً  مر�شاً 
للع�شلت  ال�������ش���ري���ع  وال����ت����ع����ب 
االإرادي��������ة، وه����و ن����اجت ع���ن تعطل 
االأع�شاب  بني  الطبيعي  االت�شال 
وال��ع�����ش��لت.. وق���د ت�����ش��ي��ب هذه 
مرحلة  اأي  يف  االأ�شخا�ض  احلالة 
بني  اأك��رث  �شائعة  اأن��ه��ا  اإال  عمرية 
وبني  عاماً،  الن�شاء حتت �شن 40 
ال�����رج�����ال ف�����وق ع���م���ر ال�������ش���ت���ني..
ناقل  م�شتقبلت  املر�ض  ويهاجم 
ع�شبي معني تربط بني النهايات 
الع�شلت..  اأن�شجة  و  الع�شبية 

ال���ت���ي جل�����اأت اإل���ي���ه���ا امل��ري�����ش��ة مل 
اأو املر�شى  اأح��د من االأط��ب��اء  يكن 
ا�شتئ�شال  باإمكانية  معرفة  على 
تقنيات  ع���رب  ال�����ش��ع��رتي��ة  ال���غ���دة 
الدكتور  ق���ام  امل��ف��ت��اح ح��ي��ث  ث��ق��ب 
ا�شتئ�شال  ب��اإج��راء  وفريقه  ب��لك 
ال�����ش��ع��رتي��ة �شمل  ل��ل��غ��دة  ك���ام���ل 
اللمفاوية  العقد  ا�شتئ�شال  اأي�شاً 
حاجب  يف  امل��ن�����ش��ف��ي��ة  وال����ده����ون 
ثقب  نهج  على  باالعتماد  ال�شدر، 

املفتاح املنفرد.
وي���ع���ّد ال��دك��ت��ور ب���لك م���ن اأكرث 
ال�����ش��در خ����ربة يف دولة  ج���راح���ي 
االإم�����ارات ح��ي��ث ق���ام ب���اإج���راء هذا 
ال��ت��دخ��ل اجل��راح��ي امل��ح��دود على 
15 ع��ام��اً. وقدم  م��دى يزيد ع��ن 
ال�����دك�����ت�����ور ب�������لك وف�����ري�����ق طب 
جامعة  م�شت�شفيات  يف  االأع�����ش��اب 
اإج���راء  اأك�����ش��ف��ورد معظم خ��دم��ات 

ي�شتدعي  مبا  طبيعي  غري  ب�شكل 
اأن تكون اجلراحة وا�شعة النطاق، 
ال�شدر ل�شمان  داخ��ل  االأق��ل  على 
اأف�������ش���ل فر�ض  ع���ل���ى  احل�������ش���ول 

ال�شفاء.
مرحلة  "خلل   : املري�شة  وقالت 
ت�شخي�ض حالتي وعلجي االأويل 
بالفعل  ع�����ش��ي��ب  ب���وق���ت  م������ررت 
�شيتطور  ال���ورم  اإن  يل  قيل  حيث 
التو�شع  و�شيوا�شل  �شلوعي،  بني 
حتى ينتج اأج�شاماً م�شادة تهاجم 
االإ�شراع  �شرورة  ومع  االأع�شاب.. 
اخليارات  كانت  اجلراحة،  باإجراء 
على  فقط  تقت�شر  حينها  املتاحة 
و�شيلة  وه��ي  املفتوحة،  اجل��راح��ة 
�شخ�شية  الأ���ش��ب��اب  ب��ه��ا  اأرغ����ب  مل 
كما اأنني مل اأرغب اأي�شاً مبوا�شلة 
حياتي..  ل��ب��ق��ي��ة  االأدوي������ة  ت���ن���اول 
ل����ذا، ب��ح��ث��ت ع��ن خ���ي���ارات العلج 

لعملية  اخل�������ش���وع  ح�����ال  يف  اأن������ه 
ج����راح����ي����ة م���ف���ت���وح���ة ك�������ان من 
ال�شروي ن�شر عظم ال�شدر االأمر 
التعايف  مرحلة  م��ن  يطيل  ال���ذي 
وي��ج��ع��ل��ه��ا اأك����رث اإي���لم���ا م��ع عدم 
القدرة على القيادة اأو رفع االأ�شياء 
6 و8  الثقيلة لفرتة ت��رتاوح بني 
�شعداء  " ك��ن��ا   : وق���ال   .. اأ���ش��اب��ي��ع 
لهذه  االإيجابية  بالنتيجة  للغاية 
املري�شة  ا�شطرار  وع��دم  العملية 
لتلقي  ال�����دول�����ة  خ�������ارج  ل��ل�����ش��ف��ر 
ونظراً  حتتاجها..  التي  ال��رع��اي��ة 
املر�ض،  ل��ه��ذا  امل��ن��اع��ي��ة  للطبيعة 
عادة ما ي�شتغرق تاأكيد نتائج هذا 
اجلراحية  ال��ع��م��ل��ي��ات  م���ن  ال���ن���وع 
خ�شعت  مري�شتنا  اأن  اإال  وق���ت���اً، 
الأف�����ش��ل االإج�����راءات امل��ت��وف��رة من 
اجلراحة  م���ن  وت���ع���اف���ت  ن���وع���ه���ا، 

ب�شرعة كبرية".

بلدية منطقة الظفرة تنظم حمالت توعية وتفتي�ض للمحافظة على ال�ضحة العامة
•• الظفرة - الفجر:

والقرارات  باللوائح  والتفتي�ض  للتوعية  الظفرة حملة  بلدية منطقة  تنظم 
اخلا�شة باأحوا�ض ال�شباحة وخزانات وبرادات مياه ال�شرب)ال�شبيل(، بهدف 
ت�شغيل  لعمليات  املنظمة  االر�شادية  واالأدل���ة  والقوانني  باللوائح  التعريف 

واإدارة وتنظيف اأحوا�ض ال�شباحة وخزانات وبرادات املياه. 
ومت خلل احلملة التفتي�ض على عدد 377 من برادات املياه على م�شتوى 

مدن املنطقة موزعة على املناطق ال�شناعية وامل�شاكن ال�شعبية واملزارع، ومت 
الفّعالة  الرقابة  ف��رداً. بهدف حتفيز   288 التوعية واالر�شاد لعدد  تقدمي 

على املظهر العام وال�شحة العامة واملحافظة على �شحة و�شلمة املجتمع.
وتاأتى احلملة يف اإطار تطبيق لوائح ال�شحة العامة والقانون رقم )2( ل�شنة 
2012م ب�شاأن احلفاظ على املظهر العام وال�شحة وال�شكينة العامة يف امارة 
ال�شباحة  باأحوا�ض  اخلا�شة  التنفيذية  اللوائح  يت�شمن  وال��ذي  اأبوظبي، 
و�شحة  اأبوظبي،  باإمارة  ال�شرب  مياه  خلزانات  العامة  وال�شلمة  وال�شحة 

و�شلمة برادات مياه ال�شرب. 
اأهمية مراعاة االأم��ن وال�شلمة عند تركيب الربادات  واأك��دت احلملة على 
�شركات  طريق  عن  املياه  خزانات  نظافة  وكذلك  الكهربائية  وتو�شيلتها 
بلدية  اأو  ابوظبي  بلدية مدينة  اأو  الظفرة  بلدية منطقة  معتمدة من قبل 
العني على املن�شة االلكرتونية )مت( واأي�شا نظافة اأحوا�ض ال�شباحة وتطبيق 

ال�شروط ال�شحية املطلوبة.
كما توا�شل بلدية منطقة الظفرة حملت التوعية باالإجراءات االحرتازية 

واملتعاملني  العاملني  توعية  ومت  التجميل  ومراكز  احللقة  �شالونات  يف 
والتدابري االحرتازية  االإج��راءات  والتاأكد من تطبيق  ال�شحية،  بال�شروط 
للحد من انت�شار فريو�ض كورونا كوفيد 19 . و�شملت احلملة تفتي�ض عدد 
الظفرة،  منطقة  مبدن  احللقة  و�شالونات  التجميل  مراكز  من   103
ومرتادي  العاملني  م��ن  ف���رداً   246 لعدد  التوعية  تقدمي  اإىل  باالإ�شافة 
وتعزيز  املجتمع  و�شلمة  �شحة  على  احلفاظ  بهدف  وامل��راك��ز،  ال�شالونات 

جودة ورفاهية احلياة.
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اأخبـار الإمـارات
اجلمعية اخلليجية لق�ضطرة القلب تعقد موؤمترها الرابع يف دبي 18 نوفمرب

•• دبي -وام: 

" ا�شتعداداتها  القلب  لق�شطرة  اخلليجية  " اجلمعية  ناق�شت 
عقده  امل��زم��ع  للجمعية  ال��راب��ع  اخلليجي  امل��وؤمت��ر  الإ�شت�شافة 
املقبل بفندق  20 نوفمرب  اإىل   18 يف دبي خلل الفرتة من 
مب�شاركة  ح�شوريا   " دب��ي  �شيتي  ف�شتيفال  "انرتكونتيننتال 
وا�شت�شاريي  خ��رباء  م��ن  ومتخ�ش�ض  طبيب   1000 ح��وايل 
واأمريكا  واأوروب���ا  العربية  وال���دول  اخلليج  دول  يف  الق�شطرة 
القلب  اأطباء  ورابطة  االإماراتية  القلب  جمعية  مع  بالتعاون 

الكويتية واجلمعية ال�شعودية لق�شطرة القلب و"اآيكوم".
جاء ذلك خلل االإجتماع الذي عقدته اجلمعية يف دبي برئا�شة 
وعدد  امل��وؤمت��ر  رئي�ض  اجلمعية  رئي�ض  املطريي  ف��واز  الدكتور 

الق�شطرة  عمليات  اإن  املطريي  وق��ال   . واملعنيني  االأطباء  من 
القلب  اأمرا�ض  من  باملائة   90 ن�شبته  ما  االآن  ت�شكل  القلبية 
خا�شة بعد تطور التقنيات ودخول الروبوت االآيل يف العمليات 
يف معظم الدول اخلليجية الفتا اإىل اأنه يتم اإجراء ما يقارب 
من 30000 عملية ق�شطرة يف دول اخلليج �شنويا . و اأو�شح 
اأن االأ�شباب املوؤدية الأمرا�ض القلب و ال�شرايني يف دول اخلليج 
ال�شغط  واأم��را���ض  وال�شكري  ال�شمنة  ن�شبة  ارت��ف��اع  يف  تتمثل 
على  م�شددا   .. التدخني  ع��ام��ل  اإىل  اإ���ش��اف��ة  والكولي�شرتول 
االأ�شباب  عن  االإبتعاد  تتطلب  القلب  اأمرا�ض  من  الوقاية  اأن 
وم�شرب  م��اأك��ل  م��ن  ال�شحية  احل��ي��اة  اأمن���اط  وات��ب��اع  امل�شببة 
وممار�شة الريا�شة. بدوره ذكر الدكتور عبد اهلل �شهاب نائب 
رئي�ض اجلمعية اأن اأمرا�ض القلب وال�شرايني باتت تعد امل�شبب 

االأول للوفيات على م�شتوى العامل حيث ت�شل ن�شبتها �شنويا 
حملت  تكثيف  يتطلب  ال��ذي  االأم���ر  مليونا   17 ح��وايل  اإىل 
التوعية وفر�ض رقابة اأكرث على االأغذية وامل�شروبات الغازية 

امل�شتوردة للتاأكد من مطابقتها املوا�شفات واملعايري العاملية .
م��ا يخ�ض  ك��ل  �شيناق�ض  امل��وؤمت��ر  اأن  �شهاب  ال��دك��ت��ور  اأو���ش��ح  و 
اأمرا�ض القلب وعمليات الق�شطرة التداخلية واالإن�شداد الكلي 
الدكتور  ك�شف  جانبه  م��ن  وال�شمامات.  التاجية  لل�شرايني 
خالد بن ثاين اأمني اجلمعية من مملكة البحرين اأن اجلمعية 
اأن�شئت يف عام 2018 وهي �شعبة من جمعية القلب اخلليجية 
و عقدت اأول موؤمتر لها يف عام 2018 م�شريا اإىل اأن اجلمعية 
التداخلية  ال��ق��ل��ب  عمليات  جن���اح  ف��ي��ه  ك���ان  وق���ت  يف  تاأ�ش�شت 

اخلليجية ينمو اإقليميا وعامليا.

�ضرطة اأبوظبي تنظم ملتقى »ملتزمون يا وطن .. املخدرات اآفة«
•• اأبوظبي-وام:

وط��ن... يا  " ملتزمون  بعنوان  افرتا�شيا  ملتقى  اأبوظبي  �شرطة  نظمت 
اأبوظبي واملركز  "، بالتعاون مع االإدارة العامة للجمارك يف  اآفة  املخدرات 
اإ�شاءة  ملكافحة  ال���دويل  ال��ي��وم   " فعاليات  �شمن  وذل��ك  للتاأهيل  الوطني 
ا�شتعمال املخدرات واالجتار غري امل�شروع بها " الذي ي�شادف 26 يونيو من 
كل عام. وقال اللواء حممد �شهيل الرا�شدي، مدير قطاع االأمن اجلنائي 
يف �شرطة اأبوظبي اإن اآفة املخدرات توؤرق جميع املجتمعات .. موؤكدا حر�ض 

�شرطة اأبوظبي على تطوير اأ�شاليب مكافحتها با�شتمرار.
واأكد اأن العمل بروح الفريق الواحد ملواجهة هذه االآفة ي�شهم ب�شكل فعال 
اأ�شرار وخماطر على املجتمع ..  يف تقلي�ض حجم امل�شكلة وما يتبعها من 
االآفة،  لهذه  الت�شدي  الرئي�شني يف  ال�شركاء  التعاون مع  اأهمية  اإىل  الفتا 
وتذليل العقبات مبا ي�شهم يف حتقيق روؤية القيادة الر�شيدة نحو الو�شول 

ملجتمع ينعم باالأمن واالأمان.
الظاهري، مدير مديرية مكافحة  العقيد طاهر غريب  اأو�شح  من جهته 
اإب��راز اجلهود  امللتقى هو  الهدف من  اأن  االأم��ن اجلنائي  بقطاع  املخدرات 
تهدد  خطرية  اآف��ة  تعد  والتي  امل��خ��درات  مبخاطر  الوعي  لزيادة  امل�شتمرة 

قدرات ومهارات الكفاءات الوطنية من مفت�شني ومراقبني يف جميع املنافذ 
اأبوظبي  ا�شتعداد جمارك  ، موؤكدا  اأبوظبي  اإم��ارة  اجلمركية على م�شتوى 
الدائم للتعاون والتن�شيق مع كافة املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة املحلية 
والدولية ودعم كافة امل�شاريع واملبادرات امل�شرتكة للت�شدي الآفة املخدرات 
العامة  ال�شحة  اإدارة  مدير  امل��رزوق��ي،  علي  ال��دك��ت��ور  حت��دث  جانبه  .م��ن 
عن  الناجتة  النف�شية  االإ�شكاليات  عن  للتاأهيل  الوطني  باملركز  والبحوث 
الطبية، الفتا  العقاقري  تعاطي  ازدي��اد  على  وتاأثريها  االجتماعية  العزلة 
النف�شية  ب��االأم��را���ض  االإ���ش��اب��ة  ن�شب  ارت��ف��اع  اإىل  ت�شري  ال��درا���ش��ات  اأن  اإىل 
اإىل  .. الفتا  ال��ذي ي�شكل خطرا على املجتمع  االأم��ر  فيما بعد اجلائحات، 
اأن مدمني املخدرات يعتربون من فئات املجتمع املعزولة ويعي�شون ظروفا 

اإجتماعية �شيئة فهم اأكرث عر�شة من غريهم للإ�شابة بكورونا.
من ناحيته اأ�شار الدكتور اأن�ض حممود فكري، من املركز الوطني للتاأهيل 
اإىل اأن تعاطي واإدمان املوؤثرات العقلية ميثل حتديا يف ظل تف�شي جائحة 
19، للأ�شخا�ض الذين يعانون من ا�شطرابات تعاطي املخدرات  كوفيد- 
وخلل فرتة العلج والتعايف وتطرق اإىل تعاطي واإدمان املوؤثرات العقلية 
وع��لق��ت��ه��ا ب��اجل��ائ��ح��ة وخ���ط���ورة اإ���ش��اب��ة امل��دم��ن��ني وم��ت��ع��اط��ي املخدرات 
ال�شركاء  اأبوظبي  �شرطة  كرمت  امللتقى  فعاليات  ختام  ويف  بالفريو�ض. 

جمتمعات العامل ككل لكن ا�شتطاعت ال�شرطة باإمكاناتها الهائلة وخططها 
حديد  من  باأيدي  املخدرات  ع�شابات  ت�شرب  اأن  اأجهزتها  وتطور  االأمنية 

واإحباط خمططاتها و�شبط ع�شابات ال�شموم و�شل حركتها.
واأكد اهتمام �شرطة اأبوظبي مب�شاعدة االأ�شر يف علج اأبنائها واأقاربها من 
العلج  طلب  تتيح  اأمل" والتي  "فر�شة  مبادرة  بتنفيذ  امل��خ��درات  تعاطي 
ملتعاطي املواد املخدرة بطريقة ت�شمن ال�شرية التامة وتقدم برامج توعوية 
من خلل التن�شيق الفعال مع موؤ�ش�شات واأفراد املجتمع و تفعيل ال�شراكة 

املجتمعية للحد من انت�شار االآفة.
تعترب خط  االأ���ش��رة  واأن  م�شوؤولية جمتمعية  امل��خ��درات  اأن مكافحة  وذك��ر 
االأ�شا�شية  البيئة  توفر  فهي  انت�شارها  ومنع  لها  للت�شدي  االأول  ال��دف��اع 
بقيمنا  املرتبطة  ال�شليمة  االأ�ش�ض  وفق  ال�شاحلة  التن�شئة  االأبناء  لتن�شئة 

وعاداتنا االأ�شيلة وتعد درعا واقيا من خماطر املخدرات.
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�شام�شي،  غ��ري��ب  فهد  ا�شتعر�ض  ناحيته  م��ن 
اخلدمات امل�شاندة واملتحدث الر�شمي جلمارك اأبوظبي اجلهود يف مكافحة 
جراء  ال��ع��امل  بها  مي��ر  التي  اال�شتثنائية  ال��ظ��روف  اإىل  م�شريا  امل��خ��درات، 
اجلمركية  العمل  اأدوات  تطوير  ���ش��رورة  فر�شت  وال��ت��ي  ك��ورون��ا  جائحة 
وتعزيز  التحديات  خمتلف  وم��واج��ه��ة  امل�شتجدات  ي��واك��ب  مب��ا  با�شتمرار 

من: دائرة الق�شاء – اأبوظبي ، ودائرة ال�شحة -اأبوظبي ، ودائرة التعليم 
والبلديات،  النقل  ودائ��رة  -اأبوظبي،  للجمارك  العامة  واالإدارة   ، واملعرفة 
،والهيئة  املجتمع  تنمية  ،ودائ���رة  الهمم  الأ�شحاب  العليا  زاي��د  وموؤ�ش�شة 

العامة للأوقاف وال�شوؤون االإ�شلمية، واملركز الوطني للتاأهيل .

بحوث الأنظمة الآمنة يتعاون مع 5 جامعات مرموقة لتطوير نظام كمبيوتر اآمن للطريان
•• اأبوظبي-وام:

اأعلن معهد االبتكار التكنولوجي، 
ملجل�ض  التطبيقية  االأب��ح��اث  ذراع 
يف  امل��ت��ط��ورة  التكنولوجيا  اأب��ح��اث 
اأن م��رك��ز بحوث  اأم�����ض  اأب��وظ��ب��ي، 
ال��ت��اب��ع للمعهد  االأن��ظ��م��ة االآم��ن��ة 
م��ع خم�ض جامعات  ���ش��راك��ة  اأب���رم 
كمبيوتر  نظام  لتطوير  مرموقة 
"ري�شك  اآمن للطريان مبني على 

.RISC-V "يف –
وت�شمل اجلامعات اخلم�ض جامعة 
يف  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة 
بحثية  موؤ�ش�شة  وه���ي  االإم������ارات، 
اأ�شحاب  ت��رع��ى  ع��امل��ي  مب�����ش��ت��وى 
العلوم  النقدي يف جم��االت  الفكر 

والباحث  وم��اك��م��ا���ش��رت  ووت���رل���و 
يحقق  م����ي����ن����ه����و  ج�����ام�����ع�����ة  م�������ن 
امل�شار  ي�شمى  مل��ا  مكملني  ج��زئ��ني 
الرئي�شي.  للم�شروع  اال�شتك�شايف 
ت���ق���دمي  ال����ع����م����ل  ����ش���ي���غ���ط���ي  اإذ 
حم�ّشنة  م�����ش��رتك��ة  ت�����ش��م��ي��م��ات 
ل��لأج��ه��زة وال���ربام���ج حت��ق��ق عزل 
واإدارة ومراقبة املوارد ب�شكل غري 
م�����ش��ب��وق، وت��وف��ري ق����درات برامج 
االفرتا�شية  االأج����ه����زة  م��راق��ب��ة 
اأنظمة  ي��ت��ي��ح ح��ل��ول ع���رب  ب�����ش��ك��ل 
حد  اإىل  وي��ع��زز  م��ت��ع��ددة،  ت�شغيل 
الربامج  ام��ك��ان��ي��ة من��ذج��ة  ك��ب��ري 

ومرونتها.
جامعة  م���ع  ال�����ش��راك��ة  اإط�����ار  ويف 
امل�شاهمة  ����ش���ت���ت���م���ث���ل  خ���ل���ي���ف���ة، 

ح����زم����ة ع���م���ل م��ك��م��ل��ة الإ����ش���اف���ة 
اإمكانية املحاكاة االفرتا�شية.

اإىل تطوير نظام  امل�شروع  ويهدف 
"ري�شك  بنية  على  ومبني  مفتوح 
اإلكرتونية  ���ش��رائ��ح  ع��رب  يف"   –
ميكن  ب����رجم����ي����ات  وجم����م����وع����ة 
االآمنة  امل���ع���اجل���ات  يف  اع��ت��م��اده��ا 
لتطبيقات كمبيوتر تنظيم طريان 
�شي�شيف  مما  امل�شرّية،  الطائرات 
ت�شميمات  اإىل  ج���دي���داً  اب���ت���ك���اراً 
��ات، م��ع �شمان  امل��ع��اجل��ات وامل��ن�����شّ
واملرونة  االأم�����ان  م��ع��اي��ري  اأف�����ش��ل 
واالأداء  الطاقة  ا�شتهلك  وكفاءة 

يف الوقت الفعلي.
وقال الدكتور �شريكانت تيكي ثكار 
كبري الباحثني يف املركز اإن مركز 

وجامعة  والهند�شة؛  التطبيقية 
يف  وت��ق��ع  اميليا،  وريجيو  مودينا 
اإم��ي��ل��ي��ا �شمن  م��ودي��ن��ا وري��ج��ي��و 
منطقة اإميليا رومانيا يف اإيطاليا، 
ب��ول��ون��ي��ا، وه���ي جامعة  وج��ام��ع��ة 
بحثية تقع يف بولونيا يف اإيطاليا، 
اجلامعات  اأق�������دم  اإح�������دى  وت���ع���د 
عامتني  وم��وؤ���ش�����ش��ت��ني  ال���ب���لد،  يف 
ه��م��ا جامعة  ك��ن��دا،  ل��لأب��ح��اث يف 
وات�����رل�����و، ال���ت���ي ت���ق���ع يف وات���رل���و 
وجامعة  اأون��ت��اري��و،  قاطعة  �شمن 
ه��ام��ي��ل��ت��ون �شمن  م��اك��م��ا���ش��رت يف 
اإىل  واإ���ش��اف��ة  اأون��ت��اري��و.  مقاطعة 
ال�شهرية  االأك��ادمي��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
امل�شاركة يف امل�شروع، �شينفذ باحث 
الربتغالية  م��ي��ن��ه��و  ج��ام��ع��ة  م���ن 

ب���ح���وث االأن���ظ���م���ة االآم����ن����ة يطور 
مبتكرة  اأمنية  تكنولوجيا  ويطبق 
حلماية االأنظمة املعر�شة للخطر 
يوماً  يف عاملنا الذي يزداد ترابطاً 
ب��ع��د ي���وم، وب��ال��ت��زام��ن م��ع تنامي 
بعد  يوماً  ال�شيربانية  التهديدات 
�شركائنا  م��ع  تعاوننا  وع��رب  ي���وم. 
اإدخ������ال  اإىل  ن���ه���دف  ال����دول����ي����ني، 
اأداء وكفاءة  حت�شينات نوعية على 
اأنظمة كمبيوتر الطريان احلالية 
ب��ن��اًء ع��ل��ى اب��ت��ك��ار ح��ل��ول جتارية، 
املوثوقية  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��وف��ري  م���ع 
تطبيقات  حتتاجها  التي  واالأم��ان 

اأنظمة كمبيوتر الطريان.
الذي  ال��ع��م��ل  ن��ط��اق  اأن  واأو����ش���ح 
جامعتي  م����ع  ال���ت���ع���اون  ي��غ��ط��ي��ه 

بحوث االأنظمة االآمنة واحداً من 
اأ�ش�شها  اأولية  بحثية  مراكز  �شبعة 
التكنولوجي،  االب���ت���ك���ار  م��ع��ه��د 
عاملي  م����رك����ز  الإن���������ش����اء  وي����ه����دف 
االأمن  ت��ط��وي��ر  جم���ال  يف  للتميز 
االأنظمة  حماية  ومرونة  ال�شامل 
وامل�شتقلة.  وامل��ادي��ة  االإل��ك��رتون��ي��ة 
ع�شواً  م����وؤخ����راً  امل���رك���ز  واأ����ش���ب���ح 
"ري�شك- منظمة  يف  ا�شرتاتيجياً 

 RISC-V اإنرتنا�شونال"  يف 
وه���ي   ،International
منظمة عاملية غري ربحية مقرها 
�شوي�شرا تدعم التو�شل اإىل معيار 
مفتوح ي�شّهل التعاون واالبتكار يف 

تكنولوجيا �شرائح الكمبيوتر.
التعليمات  جم��م��وع��ة  و���ش��ت��ت��ي��ح 

االإماراتية  للجامعة  الرئي�شية 
ال��ن��ظ��ام على  امل��رم��وق��ة يف تطبيق 
حزمة عمل ال�شرائح. ويهدف هذا 
اجلزء من حزمة العمل اإىل اإجناز 
والنماذج  التنفيذ  عمليات  جميع 
لغة  ت�شميم  م��ن  ب����دءاً  االأول���ي���ة، 
امل�شجلت  ب���ني  ال��ب��ي��ان��ات  ت���ب���ادل 
والطرق  وامل���ك���ان  ال��ت��ج��م��ي��ع  ع���رب 
"التوقيت،  االت�شال  قطع  واإ�شارة 
قواعد  وفح�ض  الطاقة،  وحتليل 
مقابل  ال��ت��خ��ط��ي��ط   / ال��ت�����ش��م��ي��م 
التحقق التخطيطي". كما �شيدير 
اأن�شطة  ال��ع��م��ل  م���ن  اجل����زء  ه����ذا 
واالختبار  وال��ت��ع��ب��ئ��ة  ال��ت��غ��ل��ي��ف 
مع  وثيق  ت��ع��اون  ع��رب  �شتتم  التي 
وي���ع���د مركز  ب���ول���ون���ي���ا.  ج���ام���ع���ة 

املنظمة  ل��دى  واملجانية  املفتوحة 
للمركز ت�شميم �شرائح الكمبيوتر 
املركز  وا�شت�شاف  م�شتقل.  ب�شكل 
– يف"  "ري�شك  م��ن��ت��دى  ف��ع��ال��ي��ة 
للأمن ??الدويل يوم 14 اأبريل، 
م�شروع  اأه������داف  ����ش���رح  مت  ح��ي��ث 
االآمن  ال���ط���ريان  كمبيوتر  ن��ظ��ام 

املبني على "ري�شك – يف".

جل�ضة ع�ضف ذهني يف جمعية اأم املوؤمنني بعجمان
•• عجمان-الفجر:

نهيان  ال  �شقر  ب��ن  زاي��د  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  توجيهات  �شوء  يف 
باإ�شراك  اهلل،  حفظها  املوؤمنني  اأم  جمعية  رئي�شة  عجمان  حاكم  قرينة 
املوؤ�ش�شية للجمعية وتقييم الربامج  الهوية  اأف��راد املجتمع يف ر�شم  كافة 
التي تقدمها بهدف االرتقاء بجهودها وخلق من�شة تفاعلية  واالأن�شطة 
التي  املجتمعية  اخل��دم��ات  وتطوير  واخل��ارج��ي  الداخلي  جمهورها  م��ع 
تقدمها مبا يتنا�شب مع املتغريات املعا�شرة التي ت�شهدها كافة قطاعات 

الدولة ال �شيما جمال العمل االجتماعي ، نظمت اجلمعية جل�شة ع�شف 
ذهني يف مقرها، ملناق�شة االأفكار والروؤى الداعمة لهذا التوجه.

وتاأتي جل�شة الع�شف الذهني انطلقاً من دور اجلمعية املوؤثر وامل�شوؤول 
يف دعم ومواكبة م�شرية التطوير والتنمية ال�شاملة يف الدولة، وترجمة 
لتوجيهات القيادة الر�شيدة بامل�شاركة الفاعلة يف ر�شم وحتديد التوجهات 
امل�شتقبلية الداعمة لتمكني املراأة واال�شرة واملجتمع وجودة احلياة ، مبا 
يخدم تطلعات الدولة واأهداف التنمية امل�شتدامة لتحقيق حماور وخطط 

مئوية االإمارات 2071، وبناء م�شتقبل اأف�شل للأجيال القادمة.

اجلمعيات  »اإن   : فيه  اأك��دت  �شهداد  اأ�شماء  اجلمعية  ملديرة  ت�شريح  ويف 
التنمية  مل�شرية  التطويرية  اخل��ط��ط  ر���ش��م  يف  ف��اع��ل  �شريك  الن�شائية 
وت�شكيل  امل�شتقبل  ت�شميم  جلهود  داع��م��ة  واأداة  االإم����ارات،  يف  ال�شاملة 

ملحمه لتعزيز ريادة الدولة.
مبا  وبراجمها  اأن�شطتها  تطوير  على  دائماً  داأب��ت  اجلمعية  اأن  م�شيفًة   
العام  الن�شائي  االحت��اد  اأطلقها  التي  امل���راأة  متكني  وا�شرتاجتية  ي��ت��واءم 
عامة  احلكومية  وامل�شاريع  وامل��ب��ادرات  ال��دول��ة   ا�شرتاتيجيات  و  خا�شة 
التي ت�شهم يف اإح��داث تغيري اإيجابي يف املجتمع ومنط احلياة فيه ، من 

خلل تاأدية ر�شالتها وقيمها واهدافها يف متكني املراأة وخدمة املجتمع، 
كافة  يف  نوعية  نقلة  من  ت�شهده  وم��ا  ل��لإم��ارات  امل�شّرفة  ال�شورة  ونقل 

امل�شتويات.
واأ�شارت �شهداد اإىل اأن اإ�شراك �شخ�شيات جمتمعية وقيادات بارزة يف جل�شة 
الع�شف الذهني من جميع فئات واأفراد املجتمع يف عمليات التطوير من 
خلل اال�شتماع لتطلعاتهم واأفكارهم ومقرتحاتهم �شي�شاهم مما ال �شك 
تطلعات  وحتقيق  اال�شرتاتيجية  وااله���داف  بالربامج  النهو�ض  يف  فيه 

القيادة يف تعزيز ا�شتدامة م�شرية التنمية يف االإمارات.

الحتادية للموارد الب�ضرية واجلليلة تطلقان حملة 
لعالج مري�ضة ب�ضرطان القولون

•• دبي -وام:

اأطلقت الهيئة االحتادية للموارد 
وبالتعاون  احلكومية  الب�شرية 
اجل��ل��ي��ل��ة حملة  م���وؤ����ش�������ش���ة  م����ع 
"�شندهم  م��ب��ادرة  �شمن  خريية 
اأمانة" املجتمعية للتكفل بنفقات 
ث��لث��ي��ن��ي��ة م�شابة  ���ش��اب��ة  ع���لج 
حيث  القولون  �شرطان  مبر�ض 
كلفة جل�شات  تاأمني  ت�شتطيع  ال 
حنان  وقالت  الكيماوي.  العلج 
ن��ائ��ب مدير  ن�شيف  ب��ن  حم��م��د 
يف  احل���ك���وم���ي  االت�������ش���ال  اإدارة 

الهيئة اإن الهيئة نفذت بالتعاون 
مع موؤ�ش�شة اجلليلة العديد من 
واالإن�شانية  اخل��ريي��ة  احل��م��لت 
الناجحة �شمن مبادرة "�شندهم 

التعاون  اأث����م����ر  ح���ي���ث  اأمانة" 
يف  اجلانبني  بني  اال�شرتاتيجي 
العديد من  تغطية نفقات علج 
امل�شتع�شية  امل��ر���ش��ي��ة  احل�����االت 
اأم�������ض احلاجة  ك��ان��ت يف  وال���ت���ي 
لتلقي العلج. وذكرت اأن احلملة 
بنفقات  ال���ت���ك���ف���ل  اإىل  ت����رم����ي 
والتي  ع��ائ�����ش��ة  ال�������ش���اب���ة  ع�����لج 
مبر�ض  اإ���ش��اب��ت��ه��ا  ت�شخي�ض  مت 
���ش��رط��ان ال��ق��ول��ون وال�����ذي يعد 
ال�شرطانات  اأن����واع  اأخ��ط��ر  اأح���د 
اأن  اإىل  الف��ت��ة   .. عامليا  امل��ع��روف��ة 
م�شاعدة  اإىل  ب��ح��اج��ة  امل��ري�����ش��ة 

اإن�شانية عاجلة للبدء يف جل�شات 
العلج الكيماوي. واأ�شارت حنان 
بن ن�شيف اإىل اأن الهيئة اأ�شهرت 
احلكومة  م�شتوى  على  احلملة 
الأكرب  الفر�شة  ملنح  االحت��ادي��ة؛ 
ع�����دد م����ن م���وظ���ف���ي ال���������وزارات 
للم�شاركة  االحت��ادي��ة  واجل��ه��ات 
يف ف��ع��ل اخل���ري وامل�����ش��اه��م��ة من 
على  املختلفة  ح�شاباتها  خ��لل 
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  من�شات 
امل����وارد  م��ع��ل��وم��ات  اإدارة  ون���ظ���ام 
االحتادية  احلكومة  يف  الب�شرية 

"بياناتي".

�شفيق  امل���������دع���������و/  ف�����ق�����د 
ع��ب��دال�����ش��لم ع��ب��دال�����ش��لم ، 
الهند اجلن�شية - جواز �شفره 
 )p9133452(  رق������م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0556444459

فقدان جواز �ضفر
هرمنديب   / امل���دع���و  ف��ق��د 
����ش���ي���ن���غ �����ش����وه����ي ج���غ���ب���ال 
اجلن�شية  ال���ه���ن���د     ، ���ش��ي��ن��غ 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
)p4858217( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم  

0556444459

فقدان جواز �ضفر

امل�����دع�����و/ ع���ي���د حممد  ف���ق���د 
اف�����غ�����ان�����������ش�����ت�����ان   ، ج������������لىل 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)0688066( - يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اقرب  او  االفغان�شتانية 

�شرطة باالمارات.

فقدان جواز �ضفر
�شريكاليم   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اث���ي���وب���ي���ا   ، ه����ي����ل  دمي����ي����ك����ى 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)EP4662628( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  االثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �ضفر
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اأخبـار الإمـارات

حاكم ال�ضارقة يتفقد معر�ض ت�ضاميم مبتكرة لواحة ال�ضارقة للتكنولوجيا والبتكار
•• ال�صارقة-وام:

 تفقد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�ض االأعلى حاكم ال�شارقة رئي�ض جامعة ال�شارقة ع�شر اأم�ض معر�ض 
الت�شاميم املبتكرة للمبنى الرئي�ض واملخطط العام مل�شروع واحة ال�شارقة 

للتكنولوجيا واالبتكار.
وتعرف �شموه على دالالت وتفا�شيل الت�شاميم التي نفذها طلبة الهند�شة 
ت�شاميم  ق��دم��وا  وال��ذي��ن  ال�شارقة  جامعة  يف  الهند�شة  بكلية  املعمارية 
البحوث  اإج����راء  على  العمل  مثل  ال��واح��ة  وت��وج��ه��ات  واأه����داف  تتنا�شب 
توفري  خ��لل  من  جديدة  وابتكارات  تقنيات  الإنتاج  التطبيقية  العلمية 

املعرفية  االقت�شادية  امل�شاريع  وتنمية  واالبتكار  ل��لإب��داع  ملئمة  بيئة 
ذات  والقطاعات  واملوؤ�ش�شات  اجلامعات  مع  �شراكات  اإقامة  على  العمل  و 
بالكامل  مملوكة  ح��رة  منطقة  هيئة  الواحة  ك��ون  مع  وتتنا�شب  ال�شلة، 

جلامعة ال�شارقة.
مبتكرا  م��ع��م��اري��ا  ت�شميما   17 امل��ع��م��اري��ة  الهند�شة  ق�شم  طلبة  وق���دم 
للمخطط العام ملقر واحة ال�شارقة للتكنولوجيا واالبتكار ات�شمت بالطابع 
االإ�شلمي املتطور ممزوجة باحللول املعمارية املعا�شرة و البنية التحتية 

واحللول التقنية وامل�شتدامة.
واعتمد الطلبة يف ت�شاميمهم على التطورات التي حتققت يف العهدين 
باحللول  م��ع متيزها  االإم��ارات��ي  ب��ال��رتاث  والعبا�شي مم��زوج��ة  االأم���وي 

التقنية امل�شتدامة.
واالبتكار  للبحث  م��رك��زا   - ل��ه��ا  خم��ط��ط  ه��و  ك��م��ا   - ال��واح��ة  و�شت�شبح 
والتطوير، وتوفري الفر�ض امللهمة ملجتمعنا وقطاعات ال�شناعة واالأعمال 
واإتاحة املعرفة و املهارات املتقدمة للخريجني ودعم البحوث التطبيقية 
ل��ذا و�شعت �شمن  ال��رائ��دة يف جم��االت ج��ودة احلياة وا�شتدامة املجتمع 
اأولويات خطتها اال�شرتاتيجية اأن تكون كيانا يلتقي فيه كل من القطاع 
نظام  و�شع  على  والعمل  واملجتمعي  واالأك��ادمي��ي  وال�شناعي  احلكومي 
واالأن�شطة  العلمية  البحوث  بني  ما  يجمع  التطبيقية  للبحوث  متناغم 

ال�شناعية لتحقيق الرفاهية املجتمعية واالقت�شادية.
اأي�شا على تعزيز تطوير املنتجات واخلدمات الرقمية  و �شتعمل الواحة 

واملن�شاآت  املراكز  من  ع��ددا  ت�شم  اأن  لها  امل�شتهدف  وم��ن  والتكنولوجية 
امل�شتهدفة  العلمية  التخ�ش�شات  خل��دم��ة  التحتية،  والبنية  وامل��راف��ق 
اال�شطناعي  والذكاء  واالت�شال  املعلومات  تكنولوجيا  اأهمها  من  والتي 
بتقنيات  متعلقة  تكنولوجية  تطورات  من  بها  يرتبط  وم��ا  وال��روب��وت��ات 
باأمناط  املتعلقة  والتقنيات  امل�شتدامة  كالتكنولوجيا  ال��ت��ايل،  اجل��ي��ل 
اال���ش��ت��ه��لك واالإن���ت���اج امل�����ش��ت��دام، واإن���ت���اج ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وتخزينها 
وم�شتدامة  وموثوقة  حديثة  طاقة  على  احل�شول  و�شمان  وتوزيعها، 
وباأ�شعار معقولة للجميع، وكذلك التطورات الطبية يف االأجهزة واالأدوية 
واللقاحات واالإجراءات واالأنظمة، باالإ�شافة اإىل تكنولوجيا علم الف�شاء 

واال�شت�شعار عن بعد، وعلوم الف�شاء البيولوجية وغريها.

الهالل للم�ضاريع تن�ضم اإىل حتالف اإدي�ضون لإتاحة اخلدمات الرقمية للجميع
•• ال�صارقة-وام:

"اإدي�شون" -  اإىل حتالف  اأعلنت �شركة الهلل للم�شاريع ان�شمامها   
التابع للمنتدى  البنية التحتية الرقمية االأ�شا�شية و�شبكة اخلدمات 
االقت�شادي العاملي وذلك للم�شاعدة يف متكني اجلميع من اال�شتفادة 

من الفر�ض الرقمية مي�شورة التكلفة بحلول عام 2025.
وتعد ال�شركة من اأوائل ال�شركات يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال 
اإتاحة  ُمهمة  جلعل  العاملي  التحالف  هذا  اإىل  ان�شمت  التي  اأفريقيا 
اأهداف  لتحقيق  اأ�شا�شياً  ومطلباً  اأولويًة  للجميع  الرقمية  اخلدمات 

االأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة.

 – للم�شاريع  ال��ه��لل  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  جعفر  ب��در  ق��ال  و 
املكلف بتفعيل التحالف يف املنطقة : " يعد حتالف "اإدي�شون" مبادرة 
ا�شرتاتيجية مهمة �شتغري طريقة تفكرينا يف االت�شال الرقمي العاملي 
و�شي�شبح لن�شف �شكان العامل الذين ال ُتتاح لديهم اإمكانية االت�شال 
يوفرها  التي  املذهلة  الفر�ض  من  اال�شتفادة  على  القدرة  باالإنرتنت 
امل��ب��ادرة على حت�شني حياة  ه��ذه  اآث��ار  تقت�شر  ول��ن  الرقمي  االت�شال 
االقت�شادي  النمو  و�شيزيد من وترية  بل  واملجتمعات  االأف��راد  ه��وؤالء 

على م�شتوى العامل .
املهنية  �شبكاتنا  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى  للم�شاريع  ال��ه��لل  يف  و�شنحر�ض 
وخرباتنا دعماً مل�شاعي التحالف وجهوده وللم�شاعدة يف اإحداث تغيري 

و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  االأج��ل  وطويل  م�شتدام  اإيجابي 
اأفريقيا وخارجها".

من جانبها قالت اإيزابيل ماورو رئي�شة االت�شاالت الرقمية باملنتدى 
حتالف  يف  للم�شاريع  ال��ه��لل  ب�شركة  نرحب  العاملي:"  االقت�شادي 
االأفراد  جلميع  الرقمية  اخل��دم��ات  اإت��اح��ة  دع��م  بهدف  "اإدي�شون" 
�شيكون  و  اأفريقيا  و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  واملجتمعات 
التحالف  اأه����داف  حتقيق  يف  االأه��م��ي��ة  ب��ال��غ  دور  للم�شاريع  للهلل 
املتمثلة يف اإتاحة الفر�ض الرقمية للجميع باأ�شعار معقولة بحلول عام 
لتحقيق  اأ�شا�شية  كو�شيلة  الرقمي  االت�شال  من  واال�شتفادة   2025
اأهداف التنمية امل�شتدامة و�شتعمل ال�شركة على ح�شد جهود �شبكتها 

بت�شريع  ت�شاهم  اأن  ميكن  التي  وال�شراكات  امل��ب��ادرات  نطاق  لتو�شيع 
االأو�شط و�شمال  ال�شرق  الرقمي عرب منطقة  ال�شمول  ُمهّمة حتقيق 

اأفريقيا وخارجها".
وم������ن خ������لل اإن�شاء �شبكة من ال�شبكات يهدف حتالف "اإدي�شون" اإىل 
تعزيز التعاون بني امل�شتثمرين و�شركات التكنولوجيا والقطاع الع�����ام 
جماالت  يف  �شيما  ال  الرئي�شية  امل�شتدامة  التنمية  اأه���داف  لتحقيق 
اجلهود  ودع��م  الرقمي  وال�ش������مول  ال������شحية  والرع������اية  التعل�����يم 
احلالية للربط بني النظم البيئية واملجتمعية عرب القطاعات بهدف 
مواجهة التحديات واإ�شراك اجلمهور من خلل حوار م�شتمر وهادف 

وفّعال.

جامعة دبي تقدم منحا كاملة وجزئية لدرا�ضة �ضامل بن �ضلطان القا�ضمي يثمن املبادرات اخلا�ضة ملواطني الدولة للمحافظة على الرتاث الوطني 
املاج�ضتري يف علوم البيانات

عبد اهلل املري يطلع على اإجنازات مركز �ضرطة الرا�ضدية

•• راأ�س اخليمة - وام:

اأ����ش���اد امل��ه��ن��د���ض ال�����ش��ي��خ ���ش��امل بن 
�شلطان بن �شقر القا�شمي رئي�ض 
دائ�������رة ال����ط����ريان امل������دين ب���راأ����ض 
الذي  الكبري  ب��االه��ت��م��ام  اخليمة 
للدولة  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  توليه 
ل����ل����رتاث احل�������ش���اري ل����لإم����ارات 
االأثرية  كنوزها  على  واملحافظة 
االإمكانات  وي��ح��ف��ظ  ي���دع���م  مب���ا 
ويحفظ   ، واالأث����ري����ة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
يف  واملقبلة  احلالية  االأج��ي��ال  ح��ق 
يعترب  ال��ذي  احل�شاري  موروثهم 
االإن�شان  ع���ط���اءات  ع��ل��ى  ���ش��اه��دا 
االإماراتي يف هذه االأر���ض الطيبة 

عرب القرون.
ج����اء ذل����ك خ����لل ال����زي����ارة التي 
�شلطان  ب��ن  �شامل  ال�شيخ  بها  ق��ام 
اأحمد  ���ش��ع��ادة  بح�شور  القا�شمي 
دائرة  عام  الطنيجي، مدير  عبيد 
ب���راأ����ض اخليمة  االآث�����ار وامل��ت��اح��ف 
�شلطان  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ملتحف 
ب����ن ����ش���ق���ر ال���ق���ا����ش���م���ي ال����رتاث����ي 
املواطن  اأق����ام����ة  ال�����ذي  اخل���ا����ض 
ال�شاعر مبنزله  �شامل �شيف عبيد 

•• دبي-الفجر:

وتقنية  ال��ه��ن��د���ش��ة  ك��ل��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
امل���ع���ل���وم���ات يف ج���ام���ع���ة دب�����ي عن 
وجزئية  ك���ام���ل���ة  م���ن���ح  ت����ق����دمي 
ل���درا����ش���ة ب��رن��ام��ج امل��اج�����ش��ت��ري يف 
من  يعترب  وال���ذي  البيانات  علوم 
امل��اج�����ش��ت��ري التي  ب���رام���ج  اأح�����دث 
تتوافق  والتي  اجلامعة  تطرحها 
التحول  الدولة نحو  مع توجهات 
تطبيقات  يف  وال��ت��و���ش��ع  ال��رق��م��ي 
ال���ذك���اء االإ���ش��ط��ن��اع��ي وم���ن اأهم 
يف  واملطلوبة  املتخ�ش�شة  الربامج 

القطاعني اخلا�ض والعام.
باب  فتح  ع��ن  الكلية  اأع��ل��ن��ت  كما   
املنح  ط��ل��ب��ات  وت��ق��دمي  الت�شجيل 
ماج�شتري  درا����ش���ة  يف  ل��ل��راغ��ب��ني 
الرقم  وح������ددت  ال��ب��ي��ان��ات  ع���ل���وم 
للتوا�شل مع  املجاين 800863 
الربنامج  يف  للت�شجيل  املتقدمني 
والربامج االأخرى يف التخ�ش�شات 
املختلفة التي تطرحها اجلامعة يف 
مراحل البكالوريو�ض واملاج�شتري. 
الب�شتكي  عي�شى  ال��دك��ت��ور  واأك����د 
رئ��ي�����ض ج��ام��ع��ة دب���ي اأه��م��ي��ة هذه 
امل��ن��ح واأن ب��رن��ام��ج امل��اج�����ش��ت��ري يف 
البيانات والربامج احلديثة  علوم 
واملتطورة التي تطرحها اجلامعة 
وخططها  روؤي���ت���ه���ا  م���ع  ت��ت��م��ا���ش��ى 
تتواءم  وال���ت���ي  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، 
عاماً  اخلم�شني  خطة  مع  بدورها 
القيادة  و���ش��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ق��ب��ل��ة 
لتلبية  ال���ر����ش���ي���دة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
احتياجات �شوق العمل امل�شتقبلي، 
بالتناف�شية  ���ش��ي��ت�����ش��م  وال��������ذي 
ال�شديدة، ومتكني اخلريجني من 
عامل  يف  الرقمي  التحول  مواكبة 
االأعمال. واأ�شار اإىل اأن العديد من 
اخلرباء اأطلق على علوم البيانات 

القرن احلادي والع�شرين"  "نفط 
وقيمتها  اأه��م��ي��ت��ه��ا  الإب�����راز  وذل���ك 
اأن  اإىل  ولفت  حياتنا.  يف  العلمية 
اعتماده  مت  امل��اج�����ش��ت��ري  ب��رن��ام��ج 
والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من 
يف دولة االإمارات، و�شمم الإك�شاب 
ال��ط��ل��ب��ة م���ه���ارات امل�����ش��ت��ق��ب��ل مثل 
االإب������داع واالب��ت��ك��ار واحل��رف��ي��ة يف 
واملجال  ال��ب��ي��ان��ات  جم���ال حت��ل��ي��ل 
جهته  وم���ن  للحو�شبة.   االأو����ش���ع 
ق����ال ال���دك���ت���ور ���ش��ع��د ع��ل��ي اأم���ني 
يف  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ق�شم  رئ��ي�����ض 
املعلومات  وتقنية  الهند�شة  كلية 
بجامعة دبي، اإن برنامج املاج�شتري 
طرحته  ال��ذي  البيانات،  علوم  يف 
يفيد  املا�شي،  اكتوبر  يف  اجلامعة 
احليوية،  املجاالت  من  العديد  يف 
وي�������ش���اع���د اأ�����ش����ح����اب ال�����ق�����رار يف 
ات���خ���اذ ال����ق����رارات ال��ت��ي ت�����ش��ه��م يف 
خمتلف  وحت�شني  وتطوير  تنمية 
والزراعة  ال�شناعة  مثل  املجاالت 
وال�شحة  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال����ت����ج����ارة 
وال���ط���اق���ة وغ���ريه���ا، ع���رب حتليل 
اأن����ه ي��دع��م اأي�شا  ال��ب��ي��ان��ات  ك��م��ا 
للف�شاء  الوطنية  اال�شرتاتيجية 
حتقيق  يف  وي�������ش���اع���د   ،2030
روؤي���ة االإم����ارات يف جم��ال �شناعة 
الف�شاء مبختلف علومه وتقنياته 

وتطبيقاته وخدماته.
املقدم  الربنامج  ت�شميم  اإن  وقال 
اجلامعة  خريجي  لتزويد  حديثاً 
لنمذجة  ال������لزم������ة  ب�����امل�����ه�����ارات 
با�شتخدام  وحت��ل��ي��ل��ه��ا  ال��ب��ي��ان��ات 
احلو�شبة  وب��رام��ج  اخل��وارزم��ي��ات 
ال��ب��ي��ان��ات، م�شرياً  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
فريداً  ي��ع��ت��رب  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل 
من نوعه الأن��ه مي��زج بني املعايري 
االحتياجات  وتخ�شي�ض  الدولية 
امل��ح��ل��ي��ة مل�����ش��اع��دة ال��ط��ل��ب��ة على 

التحليلية  م���ه���ارات���ه���م  ت��ط��ب��ي��ق 
اأن  اإىل  وقدراتهم البحثية. واأ�شار 
مبهارات  �شيت�شلحون  اخلريجني 
القطاعني  يف  امل��ط��ل��وب��ة  امل��ع��رف��ة 
اخلا�ض واحلكومي، كما �شيكونون 
التحليل  فهم  اإظهار  على  قادرين 
القرار  �شنع  وعمليات  االإح�شائي 
االآل��ي��ة م��ن خ��لل اال���ش��ت��ف��ادة من 
وتقنيات  ال�شخمة  البيانات  اإدارة 
على  ي��ع��م��ل  ال����ذي  االآيل،  ال��ت��ع��ل��م 
تزويد الطلبة باملعرفة واملعلومات 
وامل�����ه�����ارات ال���ت���ي ت��خ��دم��ه��م على 

امل�شتوى ال�شخ�شي وعلى امل�شتوى 
والتطبيقي،  وال���ع���م���ل���ي  ال���ف���ن���ي 
اجلامعة  طلبة  �شيكون  وب��ال��ت��ايل 
الفر�ض  الغ����ت����ن����ام  م�����ش��ت��ع��دي��ن 
الوظيفية املميزة يف اأبرز ال�شركات 
امل��ح��ل��ي��ة وال���ع���امل���ي���ة. واأ�����ش����اف اأن 
الربنامج يحتوي على منهاج قوي 
وفعال يرتكز على اخلربة العملية 
وخمتربات  م���راف���ق  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  امل��ع��ل��وم��ات،  تقنية 
لدى  والعملية  البحثية  امل��ع��ام��ل 

اجلامعة.

•• دبي-وام:

اأكد معايل الفريق عبداهلل خليفة 
امل���ري ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����ش��رط��ة دبي 
املبتكرة  امل�����ش��اري��ع  و  امل���ب���ادرات  اأن 
اأ�شهمت يف  الرا�شدية  �شرطة  ملركز 
اال�شرتاتيجية  م��وؤ���ش��رات��ه  حتقيق 
للجرائم  ال���ع���ام  م��وؤ���ش��ر  ���ش��ه��د  اإذ 
 30% بن�شبة  ان��خ��ف��ا���ش��ا  امل��ق��ل��ق��ة 
ن�شبة  وحت���ق���ي���ق   2020 خ�����لل 
االأمنية  التغطية  يف   99.92%
كان  فيما  االخت�شا�ض  منطقة  يف 

امل�شتهدف 88.31%.
جاء ذلك خلل اطلع معاليه على 
اإجنازات واإح�شائيات مركز �شرطة 
الرا�شدية يف مركز حممد بن را�شد 
التفتي�ض  برنامج  �شمن  للف�شاء 
العامة  االإدارات  ع��ل��ى  ال�����ش��ن��وي 
اللواء  بح�شور  ال�شرطة  وم��راك��ز 
املن�شوري  ع��ي��د  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور 
ل���لأدل���ة  ال���ع���ام���ة  االإدارة  م���دي���ر 
والعميد  اجلرمية  وعلم  اجلنائية 
مالك  اآل  �شيمان  ب��ن  حمد  �شعيد 
الدكتور  وال��ع��ق��ي��د  امل���رك���ز  م���دي���ر 
ن���ائ���ب مدير  احل����م����راين  ����ش���ال���ح 
والريادة  للتميز  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
املري  اهلل  ع��ب��د  وال��ع��ق��ي��د حم��م��د 
خالد  والعقيد  امل��رك��ز  مدير  نائب 
التفتي�ض  اإدارة  مدير  �شليمان  بن 
متيم  ال��دك��ت��ور  والعقيد  وال��رق��اب��ة 

ال�����ش��اع��ر يف ح��ف��ظ الرتاث  ���ش��امل 
يعك�ض من خلله  ال��ذي  وتوثيقه 
اأ���ش��ال��ة وم����وروث����ات ح��ي��اة االآب����اء 
واالج�������������داد. وم������ن ج���ان���ب���ه اأك�����د 
دولة  اأن   ، الطنيجي  عبيد  اأح��م��د 
االإمارات اهتمت بالرتاث وتوثيق 
، م�شريا  االآب�����اء واالأج������داد  ح��ي��اة 
خططاً  و���ش��ع��ت  ال���دائ���رة  اأن  اإىل 
على  بالرتكيز  امل��ب��ادرات  الإط���لق 
املتاحف اخلا�شة يف راأ�ض اخليمة، 

اخليمة.  ب��راأ���ض  خ���زام  منطقة  يف 
�شلطان  ب��ن  ���ش��امل  ال�شيخ  ثمن  و 
ال��ق��ا���ش��م��ي خ���لل ج��ول��ة باملتحف 
املبادرات اخلا�شة ملواطني الدولة 
الرتاث  على  للمحافظة  الرامية 
لدولة  التاريخي  واالإرث  الوطني 
االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة كونه 
التنمية  عملية  من  اأ�شيل  ج��زءا 
للدولة  واحل�شارية  االجتماعية 
امل���واط���ن  ج���ه���ود  اإىل  م�������ش���ريا   ..

مقتنيات  من  متلكه  ما  وتوظيف 
تراثية وتاريخية وا�شتنها�ض همم 

اأبناء الدولة.
ال�شاعر  �شيف  �شامل  ق��ال  وب���دوره 
لي�ض  املتحف  اإن�شاء  من  هدفه  اإن 
تعليم  واإمن��������ا  ال����ع����ر�����ض  جم������رد 
واإط����لع االأج���ي���ال اجل��دي��دة على 
ق�ش�ض احلياة القدمية من خلل 
التي  املتنوعة  املتحف  معرو�شات 

تعك�ض تاريخنا العريق.

2019 وبلغ موؤ�شر ال�شعادة  العام 
مقارنة   97.9% ال���وظ���ي���ف���ي���ة 
 93% بلغ  ال���ذي   2019 ب��ال��ع��ام 
املوظفني  ن�شبة  ارتفع موؤ�شر  فيما 
 100% اإىل  الذين مت حتفيزهم 

خلل عام 2020.
املبادرات  اأهم  على  معاليه  وتعرف 
ال��ت��ي ق��ام بها امل��رك��ز وم��ن �شمنها 
دربك" التي  "على  خدمة  م��ب��ادرة 
تنفذها القيادة العامة ل�شرطة دبي 
الرا�شدية  �شرطة  مركز  يف  ممثلة 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ����ش���رك���ة االإم��������ارات 
الوطنية للبرتول "اإينوك" وتهدف 
اخل���ارج���ي  امل��ج��ت��م��ع  اإ����ش���ع���اد  اإىل 
ور���ش��ا امل��ت��ع��ام��ل��ني وحت��ق��ي��ق �شفر 

البيئة  اإدارة  م��دي��ر  احل���اج  حممد 
العامة، وعدد  وال�شلمة  وال�شحة 

من ال�شباط.
اإح�شائيات  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه  واط���ل���ع 
تواجد  ن�����ش��ب��ة  ب���ل���غ���ت  اإذ  امل����رك����ز 
م����واق����ع  امل������ن������اوب يف  ال���������ش����اب����ط 
البلغات %100 ومتو�شط زمن 
اال���ش��ت��ج��اب��ة ل��ل��ح��االت ال��ط��ارئ��ة 4 
 6.3 امل�شتهدف  ك��ان  فيما  دق��ائ��ق 
دق��ي��ق��ة ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ م��ت��و���ش��ط زمن 
الطارئة  غري  للحاالت  اال�شتجابة 
كان  فيما  ثانية  و75  دقائق   10
و�شجل  دقيقة   12.08 امل�شتهدف 
وفاة  ب��لغ��ات  يف  انخفا�شا  امل��رك��ز 
عن   56% بن�شبة  ال�شري  ح��وادث 

انتقال الدوريات االأمنية للحوادث 
الب�شيطة واإدارة راأ�ض املال الب�شري 
بكفاءة وفعالية واإدارة املوارد املادية 

والتقنية وتطوير االأداء املوؤ�ش�شي.
و ك�������رم م����ع����ايل ال����ف����ري����ق امل�����ري 
جانب  اإىل  امل��ت��م��ي��زي��ن  امل��وظ��ف��ني 
����ش���رك���ة ن���خ���ي���ل و�����ش����رك����ة اإي����ن����وك 
الطرق  وه��ي��ئ��ة  ���ش��ري��ك  ك��اأف�����ش��ل 
من  متعاون  كاأف�شل  وامل��وا���ش��لت 
وجمموعة  اخل����ارج����ي  اجل���م���ه���ور 
كاأف�شل  االأمنية  وال��ف��رق  ال�شعادة 
وق�شم  وميداين  اإداري  عمل  فريق 
اأف�شل  بو�شفه  اجلنائي  الت�شجيل 
ال�شوؤون  وق�����ش��م  تنظيمية،  وح���دة 

االإدارية كاأ�شعد بيئة عمل.

فقد املدعو/ �شم�شري تيكى 
بورايل حممد على ، الهند  
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
  )j6146292( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0508513613

فقدان جواز �ضفر
اح����م����د   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
ف�������ش���ل ع���ب���دال���رح���ي���م جرب 
اجلن�شية  ال���������ش����ودان    اهلل، 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )P02098764(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0507825853

فقدان جواز �ضفر
زب�����ري   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
الهند     ، ب������والم������ب������االوان 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )m7391409( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0554829882

فقدان جواز �ضفر
على  اك�������رم   / امل����دع����و  ف���ق���د 
باك�شتان   ، ادري���������ض  حم��م��د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)1800631(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة باالمارات.

فقدان جواز �ضفر

Date 29/ 6/ 2021  Issue No : 13278

Sharjah Federal Court of Appeal
Case Management Office

Notification by Publication For Presence before Case Management 
Office In two languages, either of them is published in the English 

Language In Appeal NO: 42/2021 Labor
Upon the Appellant's Request:

Al Mutahid Elect. & Sanitary Works EST
To the Appellee: Mohammed Alamjir Hussain Mohafez AL Rahman
You are assigned to appear before Sharjah Court of Appeal Labor 
Department, Case Management Office, either in person or via a legal 
proxy, on Monday corresponding 5/7/2021 in the abovementioned case 
number- in your capacity as an appellee.
Case Manager

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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•• دبي-وام:

الغرير  اهلل  عبد  موؤ�ش�شة  اأع��ل��ن��ت 
عبد  مركز  اإط���لق  ال��ي��وم  للتعليم 
والتعلم  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال���غ���ري���ر  اهلل 
اجلامعة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��رق��م��ي 
ب��ريوت وذل��ك بكلية  االأمريكية يف 
والعمارة  للهند�شة  �شمعان  م��ارون 
فر�ض  وزي���������ادة  حت�������ش���ني  ب����ه����دف 
و���ش��ول اآالف ال�����ش��ب��اب ال��ع��رب��ي يف 
املنطقة اإىل التعليم عرب االإنرتنت 

ذي اجلودة العالية.
توقيع  ح���ف���ل  خ������لل  ذل������ك  ج������اء 
اف���رتا����ش���ي ح�����ش��ره م���ع���ايل عبد 
رئ��ي�����ض جمل�ض  ال���غ���ري���ر  ال���ع���زي���ز 
ف�شلو  ال��دك��ت��ور  و  املوؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 
االأمريكية  اجلامعة  رئي�ض  خوري 

يف بريوت .
تعترب هذه املبادرة االأوىل من نوعها 
باال�شتفادة  �شت�شمح  اإذ  املنطقة  يف 
احلديثة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ق��ن��ي��ات  م����ن 

للحتياجات  ت�����ش��ت��ج��ي��ب  ال����ت����ي 
العمل  اأ���ش��واق  يف  ال��ت��ط��ور  �شريعة 
فباال�شافة  والعاملية..  االإقليمية 
 15 ع���ن  ي��ق��ل  م���ا ال  اط�����لق  اإىل 
ب���رن���ام���ج م���اج�������ش���ت���ري و����ش���ه���ادات 
درا���ش��ات عليا ودرج���ات تقنية عرب 
الثلث  ال�شنوات  خلل  االإنرتنت 
عبد  م��رك��ز  اإن�����ش��اء  ���ش��ي��ت��م  االأوىل 
والتعلم  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال���غ���ري���ر  اهلل 
احتياجات  م��ع  ليتما�شى  الرقمي 
التعليم  بني  الفجوة  و�شد  القطاع 
باملدار�ض واجلامعات والتعليم عرب 

االإنرتنت يف املنطقة.
املبادرة  اأه������داف  حت��ق��ي��ق  وب���ه���دف 
الغرير  اهلل  عبد  موؤ�ش�شة  �شتتبع 
يف  االأمريكية  اجلامعة  و  للتعليم 
فيها  يتم  ب��ريوت مقاربة مزدوجة 
حت��وي��ل امل�����ش��اق��ات امل��ت��وف��رة حاليا 
للهند�شة  �شمعان  م���ارون  كلية  يف 
رقمية  م�����ش��اق��ات  اإىل  وال���ع���م���ارة 
على  التح�شينات  متكني  اأج��ل  من 

التعلم  ال��ت��ع��ل��ي��م وجت���رب���ة  ���ش��ع��ي��د 
ال���وق���ت ذاته  ل��ل��ط��لب و���ش��ي��ت��م يف 
جديدة  وب��رام��ج  م�شاقات  تطوير 

تقدم ب�شكل كامل عرب االإنرتنت.
و يف ���ش��وء ه��ذا االل��ت��زام امل�شرتك 
فر�ض  ل�����زي�����ادة  اجل����ان����ب����ني  ب�����ني 
ذي  ج��ام��ع��ي  تعليم  اإىل  ال��و���ش��ول 
التعليم  ع��ال��ي��ة م��ن خ���لل  ج����ودة 
املركز على  �شيعمل  االإنرتنت  عرب 
توفري الدعم للطلب ذوي الدخل 
املحدود ما يتيح لهم فر�ض التعلم 

امل�شتمر وتطوير مهاراتهم.
الغرير  العزيز  عبد  معايل  ق��ال  و 
التحديات  " م��ع   : املنا�شبة  ب��ه��ذه 
اليوم  التي ن�شهدها  امل�شبوقة  غري 
جودة  ذات  تعليٍم  فر�ض  تاأمني  يف 
اأن  ي�شرنا  العربي  لل�شباب  عالية 
ا�شرتاتيجيني  �شركاء  مع  نتعاون 
اجلامعة  غ����رار  ع��ل��ى  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
االأمريكية يف بريوت وذلك من اأجل 
اي�شال التعليم ذي اجلودة العالية 

اأكرب  اإىل جمموعة  عرب االإنرتنت 
م���ب���ادرات كهذه  واإن  ال�����ش��ب��اب  م��ن 
عرب  التعلم  م�شتقبل  ب�شري  تدفع 
ب���وت���رية  امل���ن���ط���ق���ة  االإن�����رتن�����ت يف 
املزيد  ب��اأن  ثقة  على  ونحن  اأ���ش��رع 
�شتحذو  التعليمية  املوؤ�ش�شات  من 
ح���ذون���ا م���ن اأج�����ل ت���اأم���ني فر�ض 

تعليم اأكرث يف جماالت �شتى".
�شونيا  الدكتورة  قالت  من جانبها 
التنفيذية  ال��رئ��ي�����ش��ة  ج��ع��ف��ر  ب���ن 
للتعليم  الغرير  اهلل  عبد  ملوؤ�ش�شة 
بني  ال����ت����ع����اون  " ي���ع���ك�������ض   : م�����ن 
للتعليم  الغرير  اهلل  عبد  موؤ�ش�شة 
و اجل��ام��ع��ة االأم��ريك��ي��ة يف بريوت 
نحو  وال��را���ش��خ  امل�شرتك  التزامنا 
اجلامعي  التعليم  معايري  تعزيز 
اإىل  املنطقة  تلبي احلاجة يف  التي 
عرب  تعليٍم  ملن�شات  اأك���رب  و���ش��وٍل 
االإنرتنت ذات جودة عالية ونهدف 
من  ن��ك��ون  اأن  اإىل  اأ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل 
قطاع  يف  االب��ت��ك��ار  على  املحفزين 

ال��ت��ع��ل��ي��م وت���وف���ري ال���و����ش���ول اإىل 
لل�شباب  اجلامعي  التعليم  فر�ض 
ال��ع��رب��ي .. و ن��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة باأن 
معيارا  ���ش��ت�����ش��ك��ل  امل�����ب�����ادرة  ه�����ذه 
م��رج��ع��ي��ا وم���رك���زا ل��ل��م��ع��رف��ة من 
اأج���ل ت��دري��ب اجل��ام��ع��ات االأخ���رى 
يف املنطقة ودعمها يف بناء قدراتها 
على �شعيد التعليم عرب االإنرتنت 
والتعليم املدمج ليتمكن املزيد من 
اإىل  الو�شول  من  العربي  ال�شباب 
على  اأف�شل  جامعي  تعليم  فر�ض 

نطاق اأو�شع".
متويل  من��وذج  على  امل��رك��ز  ي�شتند 
ال��ن��ت��ائ��ج وه����و عبارة  ع��ل��ى  ق���ائ���م 
للتعليم  رائ�����دة  اآل���ي���ة مت��وي��ل  ع���ن 
هذا  وي��ه��دف  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة  يف 
كفاءة  زي������ادة  اإىل  امل��ب��ت��ك��ر  ال��ن��ه��ج 
وفعالية متويل العطاء من خلل 
ت�شجيع ال�شركاء كافة على االلتزام 
م�شبقا  حم���ددة  اأه�����داف  لتحقيق 
بناء  االجتماعي  باالأثر  ومرتبطة 

و�شي�شبح   . رئي�شية  على موؤ�شرات 
ذاتيا  اال�شتمرار  على  ق��ادرا  املركز 
اإعادة  و�شيتم  ال�شنوات  م���رور  م��ع 
ا���ش��ت��ث��م��ار ج��م��ي��ع االإي�������رادات التي 
وتنميته  من����وه  يف  امل���رك���ز  ي���دره���ا 

مل�شلحة ال�شباب العربي.
وق����������ام امل������رك������ز ب����ال����ف����ع����ل ب���دع���م 
ج������دي������دي������ن عرب  ب������رن������اجم������ني 
املاج�شتري  درج��ة  وهما  االإن��رتن��ت 
يف االإدارة الهند�شية املكثفة واملرنة 
تخ�شي�شها  مت  وق���د  وال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
ودبلوم  وامل��ع��م��اري��ني  للمهند�شني 
اأنظمة  ب��ن��اء  يف  العليا  ال��درا���ش��ات 
على  تعتمد  التي  للمباين  الطاقة 
حلول الطاقة املتجددة التي يزداد 
االحتبا�ض  ع�شر  يف  عليها  الطلب 

احلراري الذي نعي�ض فيه.
وقال الدكتور ف�شلو خوري رئي�ض 
 " اجلامعة االأمريكية يف بريوت : 
تواجه املنطقة اليوم حتديات غري 
التعليم  فر�ض  توفري  يف  م�شبوقة 
العالية  اجل�������ودة  ذي  اجل���ام���ع���ي 
اأن  ي�شرنا  لذلك  العربي  لل�شباب 
ن��ع��ق��د ���ش��راك��ة م���ع م��وؤ���ش�����ش��ة عبد 
ت�شاركنا  التي  للتعليم  الغرير  اهلل 
اأف�شل  توفري  اإىل  الرامية  قيمنا 
العربي..  لل�شباب  التعليم  فر�ض 
الو�شول  لتح�شني  بحاجة  ونحن 
االأ�شا�شية  املجاالت  التعليم يف  اإىل 
لتنمية املنطقة العربية كالهند�شة 
اأكرث  لتكون  وتطويرها  والعمارة 
جاذبية وتفاعلية بالن�شبة للطلب 

.. و تعك�ض هذه ال�شراكة ثقة قادة 
ومنو  ب��روؤي��ة  االإقليميني  االأع��م��ال 
اجل���ام���ع���ة االأم���ريك���ي���ة يف ب���ريوت 
الت�شنيفات  ب��اأع��ل��ى  ت��ت��م��ت��ع  ال��ت��ي 
املنطقة  يف  العمل  جهات  قبل  من 
ن��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر البنية  واإن���ن���ا 
رقمية  اأك������رث  ل��ت�����ش��ب��ح  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
و�شنكون  وتفاعل  ومرونة  وتكيفا 
عرب  التعليم  يف  اإقليميا  الرائدين 
االإنرتنت الحداث تاأثري اجتماعي 
اإيجابي وناأمل اأن ي�شكل هذا املركز 
منوذجا حتتذي ملوؤ�ش�شات تعليمية 
املنطقة ترغب مثلنا يف  اأخ��رى يف 
ال�شباب  اأع�����داد  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية 
ج���ودة  ذي  ت��ع��ل��ي��م  اإىل  امل���ت���زاي���دة 

عالية.

•• اأبوظبي -وام: 

االإماراتي"  "اجلينوم  برنامج  يعترب 
اجلينوم  ب����رام����ج  اأك������رب  م����ن  واح�������دا 
اإذ ي��ع��م��ل وف����ق اأول����وي����ات ال���دول���ة يف 
اأج���ل بناء  ال��ق��ط��اع ال�شحي م��ن  دع��م 
منظومة طبية علجية وقائية عاملية 
امل�شتوى جلميع اأبناء الدولة عرب فهم 
واملزمنة  ال��وراث��ي��ة  االأم��را���ض  طبيعة 
ت�شميم  وب���ال���ت���ايل  ب��ي��ن��ه��م  ال�����ش��ائ��دة 
التي  ال�شحية  الرعاية  ا�شرتاتيجيات 
احلالية  االأج���ي���ال  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي 

وامل�شتقبلية.
االماراتي  " اجلينوم  برنامج  و الق��ى 
" اقباال كبريا عرب م�شاركة اأكرب عدد 
من املواطنني به و �شتوؤدي نتائجه اإىل 
دفع عجلة التطور يف املجال ال�شحي 
الفئات  جميع  من  املواطنني  خلدمة 

العمرية.
اأبوظبي  ب�����ش��رك��ة  م�����ش��وؤول��ون  اأك����د  و 
ل��ل��خ��دم��ات ال�����ش��ح��ي��ة " ���ش��ح��ة " يف 
 " االم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�شريحات 
 " برنامج  م�شاركتهم يف  " خ��لل  وام 
اجل��ي��ن��وم االم���ارات���ي " ب��ال��ت��ع��اون مع 
ال�شحية  ل��ل��رع��اي��ة   42 ج���ي  ���ش��رك��ة 
الربنامج  ه����ذا  يف  امل�����ش��ارك��ة  اأه��م��ي��ة 
والتعاون معا من اأجل اجناحه بهدف 
ر�شم خارطة للت�شل�شل اجليني البتكار 
االأمرا�ض  �شد  وقائية  �شحية  حلول 

الوراثية .
�شلم  اأن��ور  الدكتور  ق��ال  جانبه  فمن 
يف  الطبية  لل�شوؤون  التنفيذي  املدير 
ال�شحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �شركة 
اجلينوم   " ب��رن��ام��ج  اإن   " ���ش��ح��ة   "
اإىل تقدمي رعاية  " يهدف  االماراتي 
خ�شي�شا  م�����ش��م��م��ة  وق��ائ��ي��ة  ���ش��ح��ي��ة 

جتميع  خ�������لل  م������ن  ل����ل����م����واط����ن����ني 
.اإن  " دي  م��ل��ي��ون ع��ي��ن��ة م���ن ع��ي��ن��ات 
للو�شول  حتليلها  وب��ال��ت��ايل   " .اأي����ه 

دولة  ل�شكان  اجلينية  الرتكيبة  اإىل 
االم��������ارات االأم������ر ال�����ذي ي�����ش��ع��ه��ا يف 
امل��ت��ق��دم��ة يف جمال  ال�����دول  م��ق��دم��ة 

تطور قطاع الرعاية ال�شحية.
اجلينية  ال��ب��ي��ان��ات  نتائج  اأن  واأو���ش��ح 
ال��وراث��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني امل�����ش��ارك��ني يف 

ب���رن���ام���ج " اجل���ي���ن���وم االم������ارات������ي " 
ت�����ش��ت��خ��دم ل��درا���ش��ة اأك����رث االأم���را����ض 
ال��وراث��ي��ة ���ش��ي��وع��ا يف دول����ة االم����ارات 
ا�شرتاتيجيات  ت��ق��دمي  يف  وت�����ش��اع��د 
املنا�شبة  و  االأم��ث��ل  ال�شحية  الرعاية 
بالتايل  و  ح����ده  ع��ل��ى  م��ري�����ض  ل��ك��ل 
العلجية  امل��خ��رج��ات  اأف�����ش��ل  حتقيق 
تنعك�ض  ال��ت��ي  و  ال��ب��ع��ي��د  امل����دى  ع��ل��ى 
املجتمع  �شحة  على  االإيجابية  اآثارها 
باأجياله احلالية والقادمة ف�شل عن 
الوراثية  االأم��را���ض  انت�شار  من  احلد 

والق�شاء عليها كليا.
ال�����ش��ح��ي يف  ال��ق��ط��اع  اأن  اإىل  اأ����ش���ار  و 
الفرد  ب�شحة  اليعنى  االم���ارات  دول��ة 
ي��ه��ت��م بت�شخري  ب���ل دائ���م���ا م���ا  ف��ق��ط 
من  املتوفرة  والو�شائل  ال�شبل  جميع 
اأج����ل ح��م��اي��ة امل��ج��ت��م��ع .. داع���ي���ا اإىل 
برنامج  يف  املواطنني  م�شاركة  حتفيز 

من  الوطني   " االماراتي  اجلينوم   "
املراكز  ال���دم يف  عينات  ت��وف��ري  خ��لل 
معا  والتعاون  اأبوظبي  يف  املخ�ش�شة 
م���ن اأج�����ل اجن�����اح ه����ذه امل����ب����ادرة عرب 
االأمرا�ض  ال���ش��ت�����ش��رف  اآل��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
الوراثية واملزمنة وطرق الوقاية منها 

وعلجها.
اأحمد  ال���دك���ت���ور  اأع������رب  م���ن ج��ان��ب��ه 
التوا�شل  ادارة  م����دي����ر  ال���ع���و����ش���ي 
للرعاية   42 �شركة جي  املجتمعي يف 
م�شروع  لنجاح  �شعادته  عن  ال�شحية 
اجل��ي��ن��وم االم���ارات���ي يف ظ��ل م��ا يلقاه 
من اهتماما كبري من املواطنني االأمر 
ال�شحية  الرعاية  يوؤكد حتقيق  الذي 

املثالية يف دولة االمارات.
وق����ال اإن امل�����ش��روع ي�����ش��ت��خ��دم اأح���دث 
وبالتايل  اجليني  الت�شل�شل  تقنيات 
اآلية  ت��ط��وي��ر  يف  ن��ت��ائ��ج��ه  ���ش��ت�����ش��اه��م 

للأمرا�ض  ال�����ش��ح��ي  اال����ش���ت�������ش���راف 
ال���وراث���ي���ة وامل��زم��ن��ة وم���ن ث���م تعزيز 
�شحة املجتمع .. و وجه ال�شكر للقيادة 
ال��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى اط���لق ه���ذا امل�شروع 
الذي يعد نقلة نوعية يف متكني خرباء 
الرعاية ال�شحية من ت�شخري تقنيات 
���ش��ب��ي��ل حت�شني  اجل���ي���ن���وم يف  وع���ل���وم 
من  وخلوه  االم��ارات��ي  املجتمع  �شحة 

االأمرا�ض الوراثية.
واأكد اأن م�شروع " اجلينوم االماراتي " 
اآمن بن�شبة 100 % ويحافظ ب�شكل 
�شري على خ�شو�شية امل�شاركني حيث 
يتم ت�شفري جميع البيانات ال�شخ�شية 
لهم مبا يتما�شى مع قوانني احلماية 
داعيا   .. الدولة  يف  املتبعة  ال�شخ�شية 
امل�شاركة  اإىل  ال��دول��ة  مواطني  جميع 
يف هذا امل�شروع الفريد من نوعه على 

م�شتوى املنطقة والعامل.

م�ضوؤولون بـ)�ضحة( : اجلينوم الإماراتي .. منظومة عالجية وقائية تلبي احتياجات اأجيال امل�ضتقبل

تنويه من ال�ضحة ووقاية املجتمع ب�ضاأن 
الإحاطة الإعالمية املنعقدة اأم�ض الأول

•• اأبوظبي-وام:

نوهت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع اإىل وجود خطاأ لغوي خلل حديث الدكتورة فريدة احلو�شني 
املتحدث الر�شمي عن القطاع ال�شحي يف االإحاطة االإعلمية املنعقدة اأم�ض االأول حول م�شتجدات 
اأدخلت  التي  ب�كورونا  االإ�شابة  ح��االت  ن�شب  اإىل  تطرقها  و   19  - كوفيد  امل�شتجد  كورونا  فريو�ض 

للعناية املركزة بالن�شبة لغري املطعمني واملطعمني.
و اأكدت الوزارة اأن ن�شبة احلاالت االأعلى التي اأدخلت للعناية املركزة هي لغري املطعمني بلقاح كوفيد- 
املائة .. فيما كانت ن�شبة املطعمني 8 يف املائة .. كما تعتذر عن هذا اخلطاأ غري  يف   92 وبلغت   19

املق�شود.

اإطالق مركز الغرير للتعليم والتعلم الرقمي 
بالتعاون مع اجلامعة الأمريكية يف بريوت

مدير مكتب وزارة اخلارجية يف دبي يت�ضلم 
الرباءة القن�ضلية من قن�ضل عام بروندي

•• دبي-وام:

اآل مكتوم مدير مكتب وزارة اخلارجية  ت�شلم �شعادة ال�شيخ مكتوم بن بطي 
يفون�ض  اي��ل��د  ل�����ش��ع��ادة  دب���ي  القن�شلية  ال�����رباءة  دب���ي  ال����دويل يف  وال��ت��ع��اون 
مكتب  مبقر  وذل��ك  بدبي  ب��رون��دي  جلمهورية  ال��ع��ام  القن�شل  انتاونكوندا 

الوزارة يف دبي.
ورحب �شعادته بالقن�شل العام جلمهورية بروندي مبنا�شبة تعيينه .. واأ�شاد 
تربط  التي  واال�شتثمارية  والتجارية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  بالعلقات 

البلدين ال�شديقني، متمنياً له التوفيق والنجاح يف مهام عمله اجلديد.

•• دبي -وام:

والعلوم حزمة من  الثقافة  لندوة  التابع  العلمي  العلمي  االإم��ارات  ن��ادي  اأطلق 
الربامج االفرتا�شية انطلقا من دور النادي يف اكت�شاف مواهب الطلب وتنمية 
قدراتهم االإبداعية واالبتكارية و�شقلها باالأ�شاليب العلمية الإبراز عنا�شر القوة 
وتدريبهم  واالإبداعية  االبتكارية  مواهبهم  واإظهار  اال�شتك�شافية  م�شاعيهم  يف 

على اأ�شاليب البحث والت�شميم واالإنتاج التجاري ملنتجاتهم االبتكارية.
، وي�����ش��ارك يف  ال��ط��لب  ال��ربام��ج واالأن�����ش��ط��ة جمموعة وا���ش��ع��ة م��ن  وت�شتهدف 
الدورة اأكرث من 160 طالبا وطالبة من مواطنني الدولة يف االأق�شام العلمية 
وقد  املقبل  يوليو   11 اإىل  اجل���اري  يونيو   27 م��ن  الربنامج  وميتد  بالنادي 
والكهرباء  اال�شطناعي  والذكاء  االفرتا�شي  الواقع  ملجاالت  ال��دورة  خ�ش�شت 
واالإلكرتونيات والطباعة ثلثية االأبعاد وبرجمة بايثون امل�شتوى االأول والثاين 

واالأمن ال�شيرباين.
واأكد الدكتور عي�شى الب�شتكي اأن ال�شيف متنف�ض لل�شباب خا�شة والأفراد االأ�شرة 
ب�شكل عام لذلك من املهم حماية ال�شباب من الوقوع يف االنحراف اأو م�شاحبة 
رفاق ال�شوء وحتى نتمكن من هذا علينا ا�شتغلل فراغهم مبا ينمي مهاراتهم 

العلمية واالجتماعية واجل�شدية والفكرية.
اإدارة النادي قد و�شع ُخطة وبرنامج يومي مرن  اأن جمل�ض  كما ذكر الب�شتكي 

ي�شمل  م�شاء  الثامنة  اإىل  �شباحا  ع�شر  احل��ادي��ة  م��ن  ي��ب��داأ  ال�شيفية  للعطلة 
7 ور�ض على مدار اليوم وذلك  اجلوانب العلمية والتدريبية من خلل تنفيذ 
الإتاحة الفر�شة للطلب بامل�شاركة يف الور�ض التي تتنا�شب مع ميولهم واأي�شا 
توفري االإمكانات لهم مل�شاعدتهم على اإجناز اخلطة وحتقيق االأهداف باالإ�شافة 
اإىل تعاون النادي مع املراكز والنوادي العلمية االأخرى املوجودة بالدولة بتوفري 

الور�ض العلمية التي تتنا�شب مع االأعمار املختلفة للأطفال وال�شباب.

نادي الإمارات العلمي يطلق دورات متخ�ض�ضة بالعطلة ال�ضيفية
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•• اأبوظبي- الفجر:

نظمت بلدية مدينة اأبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلل مركز 
مبادرة  �شمن  اأف�شل"  بيئة  نحو  "معاً  بعنوان  ُبعد  عن  فعالية  الوثبة،  بلدية 
عا�شمتي، ا�شتهدفت كافة اأفراد وفئات املجتمع، وذلك بالتعاون مع مركز اأبوظبي 
الإدارة النفايات "تدوير"، بهدف ن�شر الوعي بني اأفراد املجتمع باأهمية املحافظة 

على املظهر اجلمايل املتميز الذي تتمتع به اأبوظبي.

وت�شمنت الفعالية توعية امل�شاركني باأهمية احلفاظ على املظهر العام للمدينة 
و�شلمة  و�شحة  البيئة  على  لهذا  االإيجابية  والتاأثريات  امل�شوهات،  من  واحلد 
العامة  للمرافق  االأم��ث��ل  اال�شتخدام  بكيفية  التوعية  وك��ذل��ك  االأف����راد،  جميع 
ت�شمنت  كما  املجتمع.  اأف���راد  كافة  منها  ي�شتفيد  ك��ي  عليها  احل��ف��اظ  و���ش��رورة 
الفعالية ن�شر العديد من املن�شورات التوعوية عرب ح�شابات البلدية على مواقع 
التوا�شل االجتماعي، والتي تعزز اأهداف الفعالية يف االرتقاء بال�شلوكيات العامة 

واحلفاظ على املظهر احل�شاري واجلمايل للمدينة.

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية بعنوان »معًا نحو 
بيئة اأف�ضل« حفاظًا على املظهر اجلمايل للمدينة

احلملة وزعت ما يعادل 200،000 وجبة يف كٍل من الدول الثالث يف اآ�سيا الو�سطى

كازاخ�ضتان وطاجيك�ضتان وقرغيز�ضتان اأحدث حمطات حملة 100 مليون وجبة

اأ�شا�شية  اإن�شانية  نحو تلبية حاجة 
ت�شكل �شمام اأمان ال�شتقرار االأ�شر 
واملجتمعات، خا�شة واأن عدم توافر 
التغذية  ���ش��وء  اإىل  ي����وؤدي  ال���غ���ذاء 
وان���ع���دام االأم�����ن ال���غ���ذائ���ي، الذي 
اأ�شبح يهدد اأكرث من 821 مليون 
اأن  اليوم، و نتمنى  اإن�شان يف عاملنا 
ال ترتفع هذه االأرقام مع تداعيات 
"كوفيد- كورونا  فريو�ض  جائحة 

االقت�شادية  وت���ب���ع���ات���ه���ا   "19
معظم  ط��ال��ت  ال��ت��ي  واالجتماعية 
دول العامل وت�شرر منها اجلميع، 
واالأقل  اله�شة  املجتمعات  وخا�شة 
جناح  "يعد  واأ������ش�����اف:  دخًل." 
األف وجبة   600 اأكرث من  توزيع 
ب�شرعة  ال���غ���ذائ���ي���ة  ال����ط����رود  م���ن 
وك����ف����اءة يف م��ث��ل ه����ذه ال���ظ���روف 
كازاخ�شتان،  م��ن  ك���ٍل  يف  ال�شعبة 
وقرغيز�شتان  وط���اج���ي���ك�������ش���ت���ان 
بن  حممد  موؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون 
را�شد اآل مكتوم للأعمال اخلريية 
واالإن�شانية وبالتن�شيق مع �شفارات 

ك��اف��ة م���وارده���ا وك���وادره���ا و�شبكة 
اخلارجية  و���ش��راك��ات��ه��ا  ع��لق��ات��ه��ا 
اأه��������داف ح��م��ل��ة 100  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
توفري  اإىل  الهادفة  وجبة  مليون 
واإطعام  مل�شتحقيه  الغذائي  الدعم 
الطعام يف املجتمعات التي تغطيها 

احلملة حول العامل.
واأ�شاف بوملحه اأن موؤ�ش�شة حممد 
للأعمال  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
توزيع  نفذت  واالإن�شانية  اخلريية 
مليون   100 حل��م��ل��ة  ال���وج���ب���ات 
وج��ب��ة يف ث��لث دول اآ���ش��ي��وي��ة هي 
وقريغيز�شتان  ط��اج��ي��ك�����ش��ت��ان 
االأ�شر  ع����دد  وب���ل���غ  وك���ازاخ�������ش���ت���ان 
امل�شتفيدة يف هذه الدول ثلثة األف 
ومائة اأ�شرة مبعدل 7 اأ�شخا�ض يف 
كل اأ�شرة، وقد مت ت�شليمهم �شلل 
غذائية لعمل اأكرث من 600 األف 

وجبة.
اأن التعاون امل�شرتك  وذكر �شعادته 
ب���ني امل��وؤ���ش�����ش��ة وك���اف���ة االأط������راف 
حملة  مهمة  الإجن����از  اأدى  املعنية 

ح�شار  وم��دي��ن��ة  وارو،  مب��دي��ري��ة 
�شيب�شتان،  مبديرية  �شر�شر  قرية 
وم��دي��ن��ة دن��غ��ره وق��ري��ة زم���ني نو 
اأرجينك  وق���ري���ة  ب��ن��ج،  مب��دي��ري��ة 

مبديرية خانقاه كوهي.
اأما يف قرغيز�شتان، فجرى تو�شيل 
م�شتحقيها  اإىل  الغذائية  الطرود 
االإح�شان  ج��م��ع��ي��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
العا�شمة  م����ن  ك�����ٍل  يف  اخل����ريي����ة 
ريف  ويف  مايو،  ومنطقة  ب�شكيك، 
اأردو،  قلي�ض  منطقة  يف  ب�شكيك 

ومنطقة علم الدين.
الواحدة  الغذائية  ال�شلة  وتكفي 
اأ�����ش����رة م���ك���ّون���ة م���ن ���ش��ب��ع��ة اأف�����راد 
الطرود  وت�����ش��م  ك��ام��ل،  �شهر  مل���دة 
الغذائية التي تقدمها حملة 100 
االأ�شا�شية  امل��ك��ون��ات  وج��ب��ة  مليون 
متوازنة  ط���ع���ام  وج���ب���ات  الإع�������داد 
�شحياً  غذائياً  نظاماً  لهم  ت�شمن 
واالأرز،  الدقيق،  ومنها  ومتنوعاً، 

وال�شكر، والزيت.
وجبة  مليون   100 حملة  وتقدم 

را����ش���د  ب�����ن  حم���م���د  "موؤ�ش�شة 
اخلريية  ل���لأع���م���ال  م���ك���ت���وم  اآل 
االأغذية  و"برنامج  واالإن�شانية" 
االإقليمية  و"ال�شبكة  العاملي" 
وامل���ن���ظ���م���ات  الطعام"  ل���ب���ن���وك 
االإن�����ش��ان��ي��ة واخل���ريي���ة يف ال����دول 
العربي  ال��ع��امل  يف  ت�شملها  ال��ت��ي 
واأمريكا  واأوروب���ا  واأفريقيا  واآ�شيا 
م�شاعفة  يف  جن��ح��ت  اجل��ن��وب��ي��ة، 
م�شاهمات  وتلقت  امل��ع��ل��ن،  هدفها 
 216 االإج��م��ال��ي��ة  قيمتها  ت��ع��ادل 
م��ل��ي��ون وج���ب���ة، ق��دم��ه��ا االأف������راد 
وامل���وؤ����ش�������ش���ات وجم��ت��م��ع االأع���م���ال 
دولة  م��ن  اخل����ريي  ال��ع��م��ل  ورّواد 
االإم������ارات وم���ن خ��ارج��ه��ا الإطعام 

اجلوعى وم�شاندة املحتاجني.
بوملحة  اإب���راه���ي���م  ���ش��ع��ادة  وق�����ال 
لل�شوؤون  دبي  حاكم  �شمو  م�شت�شار 
االإن�شانية والثقافية ونائب رئي�ض 
بن  حممد  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�ض 
را�شد اآل مكتوم للأعمال اخلريية 
و�شعت  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اإن  واالإن�����ش��ان��ي��ة 

ال���دول���ة واجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة يف 
هذه الدول، اإجنازا جديدا ي�شاف 
اإىل اإجن��ازات "حملة 100 مليون 
باملجال  ال��ع��ام��ل��ني  وك����ل  وجبة" 
االإن�������ش���اين ب���دول���ة االإم�������ارات، مبا 
املحتاجني  اإىل  بالو�شول  حققوه 
�شمن  دول����ة   30 يف  ب��امل��ج��ت��م��ع��ات 
اأرب���ع قارات  ام��ت��داد ج��غ��رايف �شمل 
اإجناز  كازخ�شتان مت  العامل." ويف 
الغذائية  ال��ط��رود  ت��وزي��ع  عمليات 
ال�شرورية  امل��ك��ون��ات  ت�����ش��م  ال��ت��ي 
على  مغذية  طعام  وجبات  الإع��داد 
االأ���ش��ر وامل��ح��ت��اج��ني ب��ال��ت��ع��اون مع 
و�شملت  اخل��ريي��ة.  االأم���ة  جمعية 
م��ن��اط��ق ال���ت���وزي���ع ك����ًل م���ن مدن 
و�شيمكنت،  واأمل��ات��ي،  �شلطان،  ن��ور 
وحم������اف������ظ������ت������ي ق��������اراغ��������ن��������دي، 

وترك�شتان.
ويف طاجيك�شتان مت توزيع الطرود 
م���ع جمعية  ب��ال��ت��ع��اون  ال��غ��ذائ��ي��ة 
كٍل  يف  اخل����ريي����ة  ط��اج��ي��ك�����ش��ت��ان 
م���ن م��دي��ن��ة ج��ي��ح��ون ق��ري��ة وارو 

ج�شدت  التي  وجبة  مليون   100
دولة  عليها  تاأ�ش�شت  ال��ت��ي  ال��ق��ي��م 
االإم��������ارات وح��ق��ق��ت ل��ه��ا ال���ري���ادة 
يف ال��ع��م��ل اخل�����ريي واالإن�������ش���اين، 
الرب  على  ال��ت��ع��اون  مقدمتها  ويف 
دون  امللهوف  اإغاثة  اإىل  وامل�شارعة 
متييز بني عرق اأو دين اأو جن�ض اأو 
انتماء. وبدوره قال �شعادة �شلطان 
وزير  م�شاعد  ال�شام�شي،  حممد 
اخلارجية والتعاون الدويل ل�شوؤون 
التنمية الدولية: "تفاعل جمتمع 
واأطيافه  مكوناته  بكل  االإم�����ارات 
وجبة"،  مليون   100 "حملة  مع 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  اأط���ل���ق���ه���ا  ال���ت���ي 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
اأّكد  دول��ة،   30 يف  الطعام  الإطعام 
قيم العطاء االإن�شاين املتاأ�شلة فيه 
املجتمعات  الأف���راد  ال��غ��ذاء  بتوفري 
العامل  ح�����ول  اح���ت���ي���اج���اً  االأك�������رث 
خ��ا���ش��ة م���ن ال��ن�����ش��اء واالأط����ف����ال، 

•• دبي-وام:

اأجنزت حملة 100 مليون وجبة، 
الطعام  املنطقة الإطعام  االأك��رب يف 
يف 30 دول��ة واأرب���ع ق���ارات، توزيع 
وج��ب��ة يف   600،000 م��ن  اأك����رث 
وطاجيك�شتان  كازاخ�شتان  من  كٍل 
الدعم  ل���ت���ق���دم  وق���رغ���ي���ز����ش���ت���ان، 
دخًل  االأق��ل  للمجتمعات  الغذائي 
اأم�����ّض احلاجة  فيها وال��ت��ي ه��ي يف 
�شوء  مكافحة  يف  وامل�شاهمة  اإل��ي��ه 

التغذية واجلوع.
ب����واق����ع  ال�����وج�����ب�����ات  ت�����وزي�����ع  ومت 
من  ك����ٍل  يف  وج��ب��ة   200،000
الو�شطى،  اآ�شيا  يف  الثلث  ال��دول 
وذلك بالتعاون مع موؤ�ش�شة حممد 
للأعمال  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
اخلريية واالإن�شانية والتن�شيق مع 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
واملوؤ�ش�شات  ال��ر���ش��م��ي��ة  واجل���ه���ات 
املحلية  واالإن�������ش���ان���ي���ة  اخل����ريي����ة 
التي  البيانات  قواعد  اإىل  ا�شتناداً 
االأ�شد  واالأف���راد  للعائلت  متلكها 
غذائية  م������واد  وب�����ش��ي��غ��ة  ح���اج���ة 

ت�شمن �شهولة التخزين.
نظمتها  ال���ت���ي  احل���م���ل���ة،  وك����ان����ت 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  "مبادرات 
مع  ب���ال���ت���ع���اون  العاملية"  م��ك��ت��وم 

ال����دع����م ال���غ���ذائ���ي ب���ال���ت���ع���اون مع 
يف  واالإن�شانية  اخلريية  املوؤ�ش�شات 
واليمن  ال�شودان  منها  دولة   30
وتون�ض واالأردن وفل�شطني ولبنان 
وطاجيك�شتان  وال���ع���راق  وم�����ش��ر 
وكازاخ�شتان  وق���ريغ���ي���ز����ش���ت���ان 
واأوزب�����ك�����������ش�����ت�����ان واأف����غ����ان���������ش����ت����ان 
والهند  وب��اك�����ش��ت��ان  وب��ن��ج��لدي�����ض 
وغانا  واأنغوال  و�شرياليون  ونيبال 
واأوغندا وكينيا وال�شنغال واأثيوبيا 
وتنزانيا وبروندي وبنني وكو�شوفو 

والربازيل.
ونّظمت مبادرات حممد بن را�شد 
 100 "حملة  العاملية  مكتوم  اآل 
الطعام  الإط���ع���ام  وجبة"  م��ل��ي��ون 
توفري  اأج��ل  م��ن  رم�شان  �شهر  يف 
للمحتاجني  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���ع���ون���ات 
اأمان  �شبكة  ت��وف��ري  يف  وامل�شاهمة 
االأقل  املجتمعات  يف  ل��ه��م  غ��ذائ��ي 
دخًل. وتاأتي احلملة �شمن حمور 
واالإغاثية  االإن�����ش��ان��ي��ة  امل�����ش��اع��دات 
الرئي�شية  امل�����ح�����اور  اأح�������د  وه������و 
مرتكزات  ت�����ش��ك��ل  ال��ت��ي  اخل��م�����ش��ة 
عمل "مبادرات حممد بن را�شد اآل 
مكتوم العاملية"، كما متثل ا�شتجابًة 
التي  التحديات  اأكرب  عملية الأحد 
تواجه العامل اليوم والذي يتج�شد 

باجلوع و�شوء التغذية.

عالقاتها و�ضراكاتها اخلارجية لتحقيق اأهداف حملة 100 مليون وجبة الهادفة اإىل توفري الدعم الغذائي مل�ضتحقيه و�ضبكة  وكوادرها  مواردها  كافة  و�ضعت  املوؤ�ض�ضة  بوملحه:  •  اإبراهيم 
الإمارات بكل مكوناته مع حملة 100 مليون وجبة توؤكد قيم العطاء املتاأ�ضلة فيه لتقدمي العون الغذائي للمحتاجني حول العامل دون متييز جمتمع  تفاعل  ال�ضام�ضي:  •  �ضلطان 

الهالل يقدم 20 طنا من التمور لعدد من الوليات ال�ضودانية
•• اخلرطوم-وام: 

�شفارة  م��ع  بالتن�شيق  االإم���ارات���ي،  االأح��م��ر  ال��ه��لل  هيئة  ق��دم��ت 
املنظمات  اإىل عدد من  التمور  الدولة لدى ال�شودان 20 طنا من 
االأ�شر وطلب  العاملة باخلرطوم وذلك لتوزيعها على  االإن�شانية 

املدار�ض يف مناطق النيل االأزرق وجنوب كردفان وواليات دارفور.

لدى  ال��دول��ة  �شفري  اجلنيبي  حميد  حم��م��د  ح��م��د  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
ج��م��ه��وري��ة ال�����ش��ودان - ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة - ت��رت��ب��ط دول���ة االإم����ارات 
وال�شودان بعلقات اأخوية تاريخية وطيدة يف املجاالت كافة، و يف 
اإم��دادات الغذاء يف ال�شودان  اإط��ار حر�ض الدولة على دعم برامج 
ال�شقيق، فقد مت اإر�شال هذه ال�شحنة اإىل امل�شتفيدين يف الواليات 
املناطق  تلك  ت�شتهر  حيث  اخلريف،  مو�شم  حلول  قبل  ال�شودانية 

بغزارة االأمطار املو�شمية، ما يعرقل الو�شول اإليها".
من جهته اأو�شح �شعادة فهد عبد الرحمن بن �شلطان نائب االأمني 
العام للتنمية والتعاون الدويل يف هيئة الهلل االأحمر االإماراتي 
اأن هذه ال�شحنة تاأتي �شمن نهج االإمارات الرا�شخ يف م�شاندة الدول 
يف  خا�شة  احتياجاتها  توفري  يف  وامل�شاهمة  وال�شديقة  ال�شقيقة 
جمال الغذاء. وقال اإن الهيئة لديها علقات تعاون وثيقة مع عدد 

من املنظمات االإن�شانية االإقليمية والدولية، اأهلتها الإقامة �شراكات 
قوية معها يف عدد من املناطق التي تواجه حتديات اإن�شانية ب�شبب 
االإن�شانية  املنظمات  م��ن  ع��دد  اأع��رب��ت  جانبها  م��ن  ال��غ��ذاء.  نق�ض 
اإىل دولة االإمارات  العاملة باخلرطوم عن بالغ �شكرها وتقديرها 
لدعم خططها وتعزيز قدراتها يف جمابهة كافة الظروف، وثمنت 

جهود هيئة الهلل االأحمر االإماراتي ومبادراتها االإن�شانية.
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عربي ودويل

ال�شيف وحدوث  التي ت�شل ذروتها يف ف�شل  الكهرباء  اأزم��ات 
عجز يف الكهرباء، وي�شتهدف التعاون مع م�شر الق�شاء نهائيا 
�شخمة  مل�شروعات  كح�شاد  البلدين  يف  ال��ظ��اه��رة  تلك  على 
ُنفذت يف ال�شنوات املا�شية، و�شتتوج مب�شروع الربط الكهربائي 

مع العراق.
م�شر،  يف  املتجددة  والطاقة  الكهرباء  ب��وزارة  م�شدر  وح�شب 
بني  ما  الكهربائية  الطاقة  من  امل�شري  االإنتاج  فائ�ض  ُيقدر 

26 حتى 38 األف ميغاوات.

ت�سدير الكهرباء
القدرات  ب��ني  العجز  ف��اإن  عراقية؛  �شحفية  تقارير  وح�شب 
اآالف ميغاوات من الكهرباء   7 ُيناهز  واال�شتهلك يف العراق 
حاليا، و�شط م�شاع من احلكومة العراقية لتنفيذ ربط كهربي 
مع م�شر واالأردن من جانب، ودول اخلليج العربي عرب دولة 
تنفيذها يف  مل�شروعات جاري  اإ�شافة  اآخ��ر،  الكويت من جانب 

العراق حلل االأزمة املزمنة.
وقدر م�شدر حكومي م�شري، كمية الطاقة الكهربائية التي 
الكهربي  الربط  اأوىل مراحل  اإىل لعراق يف  �ُشت�شدرها م�شر 
700 ميغاوات  اإىل   500 بني  ت��رتاوح  بُقدرات  البلدين  بني 

كهرباء.
اإىل  م��رة  الأول  الكهربي  التيار  تو�شيل  يتم  اأن  امل�شدر  توقع 
على   2024 بدايات  اأو   2023 اأواخ��ر  يف  العراق من م�شر 
اأق�����ش��ى ت��ق��دي��ر، وذل���ك عقب ان��ت��ه��اء اأع��م��ال ال��رب��ط اللزمة 
 – »امل�شرية  الربط  ب�شبكة  والتو�شيل  واالأردن،  العراق  بني 

االأردنية« عقب تدعيمها.

تكلفة اأقل
ويقول الرئي�ض ال�شابق جلهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية 
امل�شتهلك يف م�شر حافظ �شلماوي اإن م�شروع الربط الكهربي 
اأن  املُقرر  االأردن والعراق مقرتح منذ فرتة طويلة، ومن  مع 
االأزمة  انتهاء  عقب  و�شوريا  لبنان  لي�شم  م�شتقبًل  يتو�شع 

ال�شورية.
وي�شيف �شلماوي، يف حديث ملوقع �شكاي نيوز عربية، اأن هناك 
للدول  الكهربي  الربط  اأولها  الكهربي،  للربط  م�شتويات   3

العربية وبع�شها البع�ض وقت الذروة وبعدها.
واأو����ش���ح اخل��ب��ري امل�����ش��ري اأن ه���ذا ال��رب��ط ي��ق��ل��ل م��ن تكلفة 
الكهرباء خلل اأوقات الذروة، واأن توقيتات الذروة يف االأردن 
غري مثيلتها يف م�شر، وكذلك االأمر بني م�شر وال�شعودية ما 

ي�شمح بتبادل الكهرباء.

عاما من الربط مع الأردن  22
ربط  لديها  م�شر  اأن  اإىل  م�����ش��ري،  حكومي  م�شدر  ويلفت 
كهربي بالفعل مع االأردن منذ قرابة 22 عاما، لكن الت�شدير 
لدولة العراق، �شي�شتلزم م�شاعفة قدرة هذا اخلط مبا يقارب 

3 اأ�شعاف قدرته احلالية.
اأ�شاد امللك عبد اهلل  وخلل كلمته يف القمة الثلثية ببغداد، 
على  امل��ت��ب��ادل��ة  وال���زي���ارات  التن�شيق  م�شتوى  ب��ارت��ف��اع  ال��ث��اين 

ال�شعيدين الثنائي والثلثي. 
“واجبنا ت��ق��وي��ة ج�����ش��ور ال��ت��ع��اون بني  وق���ال امل��ل��ك ع��ب��داهلل: 
الدول الثلث. وكلنا ا�شتعداد للوقوف مع احلكومة العراقية 

وال�شعب العراقي، وهذا واجب علينا«.

•• بغداد-وكاالت

العراقيون  يعاين منها  التي  الطاحنة  الكهرباء  اأزمة  فر�شت 
نف�شها على اأجندة القمة الثلثية التي جمعت الرئي�ض امل�شري 
م�شطفى  العراقي  ال���وزراء  رئي�ض  م��ع  ال�شي�شي  الفتاح  عبد 

الكاظمي وامللك عبداهلل الثاين ملك االأردن يف بغداد.
االأول  اأم�����ض  اأعمالها  اختتمت  التي  الثلثية  القمة  ورك���زت 
البلدان  ل�شالح  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  اآل��ي��ة  تعزيز  على  االأح���د 
عن  ال�شي�شي،  الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�ض  وع��رّب  ال��ث��لث��ة، 
اأمله يف اأن تد�شن “قمة بغداد” مرحلة جديدة من ال�شراكة 

اال�شرتاتيجية والتعاون الوثيق.
ويف كلمته خلل القمة الثلثية، قال ال�شي�شي: “اأعيد التاأكيد 
فاإننا  لذلك  دولنا،  بني  الثلثي  بالتعاون  التزامنا  ق��وة  على 
وو�شعه  بيننا  الثلثي  التعاون  جت�شيد  اإىل  ثقة  وكلنا  ن�شعى 
مو�شع التنفيذ على اأر�ض الواقع من خلل ال�شروع يف تنفيذ 

حزمة امل�شروعات اال�شرتاتيجية التي مت االتفاق عليها«.

الربط الكهربائي
وك�شفت م�شادر حكومية م�شرية يف ت�شريحات خا�شة ملوقع 
“امل�شري  الكهربي  الربط  م�شروع  اأن  عربية”  نيوز  “�شكاى 
– االأردين – العراقي” �شيدخل مرحلة التنفيذ خلل فرتة 
ُتناهز 18 �شهرا، وذلك عقب انتهاء الدرا�شات الفنية اجلارية 
اإىل عمان  الكهرباء من م�شر  ت�شدير  اإمت��ام  اأج��ل  حاليا من 

وبغداد.
جتاوز  يف  واالأردن  للعراق  م�شر  معاونة  اإىل  امل�شروع  ويهدف 

»كهرباء م�ضر« ت�ضئ العراق خالل عامني.. والبداية بـ500 ميغاوات

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• جان �صيلف�صرت مونغرينييه

    اإن القمتني االأخريتني ملجموعة ال�شبع وحلف 
“التحدي  االأع����م����ال  ع��ل��ى ج����دول  ال���ن���ات���و، م���ع 
جو  ب��ني  االج��ت��م��اع  وك��ذل��ك  لل�شني،  املنهجي” 
بايدن وفلدميري بوتني يف 16 يونيو، يتنزلون 
عقدين  ن��ه��اي��ة  ف��ف��ي  م���ت���وت���ر.  دويل  ���ش��ي��اق  يف 
من  والعديد  االإرهاب”،  على  “احلرب  ب�  ات�شما 
اخل�شومات  تفر�ض  املتكافئة،  غري  ال�شراعات 
التحليل.  على  االآن  نف�شها  العظمى  القوى  بني 
وتلوح يف االأف��ق ح��روب حمتملة بني ال��دول ذات 

اآثار مدمرة.
العايل”،  لل�شغط  نكون م�شتعدين  اأن  »يجب     
اأعلن اجلرنال الفرن�شي تيريي بوركهارد، رئي�ض 
اأكتوبر  يف  امل�شتقبلي،  امل�شلحة  ال��ق��وات  اأرك����ان 

2020 )لوفيغارو، 7 اأكتوبر 2020(.
الدرا�شة  ف���اإن  �شحيح،  ب�شكل  اج��ري��ت  م��ا  اإذا     
اعتبارها  خل��ط��ر  ت��ت��ع��ر���ض  ل��ل��ح��رب  امل�شتقبلية 
ل��ت��ك��ه��ن��ات غ���ري م���وؤك���دة ح���ول م�شتقبل  ن��ظ��ريا 
م�شتبعد. ومع ذلك، فاإن الو�شع الدويل يحتمل 
ان  ه���ذه.  امل�شتقبل”  “حروب  على  يحتوي  اأن 
والبحر  البلطيق  ب��ح��ر  حم���ور  ع��ل��ى  ال��ت��وت��رات 
االأ�شود، وتفكك ال�شرق االأو�شط، والتهديدات يف 
م�شيق تايوان، وحركة اجليو�ض يف �شرق وجنوب 

اآ�شيا هي عوار�شها.
   بعد احلرب الباردة، اعتقد احلكام واملحكومون 
ال��ع��ق��ول وجم����رد وجود  ت��غ��ي��ري  اأن  اأوروب��������ا،  يف 
�شيكونان  الناتو  والع�شوية يف  النووية  االأ�شلحة 
ك��اف��ي��ني ل�����درء ���ش��ب��ح احل������رب. ول���لأ����ش���ف، ف���اإن 
وانت�شار  االنتقام،  يف  امل�شاك�شة”  “الدول  رغبة 
خدمة  يف  وو����ش���ع���ه���ا  االأ����ش���ل���ح���ة،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وحتول  العدواين”،  “التقدي�ض  ا�شرتاتيجيات 

توازنات القوة، تفتح جمال املمكن.
ي�����ش��م��ى باحلروب  م���ا  اإن ظ���اه���رة  ب��ال��ت��اأك��ي��د،     
النووية.  احلقيقة  م��راع��اة  تعك�ض  “الهجينة” 
يو�ّشع  االق�شى،  بلوغ  جتنب  على  منه  ا  فحر�شً
امل��ع��ت��دي جم���ال امل��واج��ه��ة وامل���ن���اورة يف منطقة 
رم��ادي��ة ح��ي��ث ت��ك��ون ال��ت�����ش��ورات غ��ري وا�شحة. 
مكا�شب  حت��ق��ي��ق  اإىل  ي���ه���دف  ف��ه��و  وب���ال���ت���ايل، 
عتبة  دون  ب��ق��ائ��ه  م���ع  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الرو�شي يف  العدوان  )انظر  ان��دالع حرب كربى 
اأوكرانيا(. ومع ذلك، يجب اأن نتوّقع ال�شعود اإىل 

االق�شى.
   يف اأوروبا ال�شرقية، تبعث الروؤية اجليو�شيا�شية 
الذي  الدبلوما�شي  ال�شيا�شي  وامل�شروع  ملو�شكو، 
واال�شرتاتيجية  ال��ك��رم��ل��ني،  ���ش��راح��ة  ���ش��اغ��ه 
االأ�شواأ.  التي حتمله، تبعث اخلوف من  الكربى 
تتجاوز  اأن  مي��ك��ن  اآخ����ر،  م��ك��ان  اأي  يف  ك��م��ا  ه��ن��ا 
بادئها.  ح�شابات  الهجينة  العمليات  ت��اأث��ريات 
وي��ن��ط��ب��ق ال�����ش��يء ن��ف�����ش��ه ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة ال�شرق 
النظام  اأعمال  ا�شتقراره  زعزعت  التي  االأو�شط، 
االإيراين. اأما تركيا، فال�شياق االإقليمي ي�شجعها 

على ممار�شة األعاب خطرية.
االأطل�شي  ���ش��م��ال  بحلف  ُي�شت�شهد  م��ا  غ��ال��ًب��ا     
تعتمد فعالية هذا االإطار على القوة  “الناتو”: 
العديد  ف���اإن  ذل���ك،  وم��ع  الأع�����ش��ائ��ه.  الع�شكرية 
م���ن احل��ل��ف��اء ي���رم���ون امل�����ش��وؤول��ي��ات ال��ت��ي تعود 
يف  ب�شدة  املطلوبة  املتحدة،  الواليات  على  اليهم 
مزيج  على  فيعتمد  ال���ردع،  اأم��ا  اأخ���رى.  م�شارح 
امل�شادة  االأنظمة  ا  واأي�شً النووية  االأ�شلحة  من 
فاإن  وبالتايل،  التقليدية.  والو�شائل  لل�شواريخ 
اإعادة الت�شلح باالأ�شلحة التقليدية يف اأوروبا باتت 

�شرورة حيوية.
���ا ق�����ش��ر التفكري  اأي�������شً ���ش��ي��ك��ون م���ن اخل���ط���اأ     
فرتة  قبل  اأوروب����ا.  اأط���راف  على  اال�شرتاتيجي 
طويلة من ظهور م�شطلح العوملة، كانت العلوم 
االأدم���ريال  وك��ت��ب  ال��ع��امل.  ق��د فح�شت  التقنية 
علمتنا  كما  ثابتة  لي�شت  “اأر�شنا  اأن  كا�شتك�ض، 
تتو�شع  اأو  تتقل�ض  اإن��ه��ا  ال��ن��ظ��ري��ة،  اجل��غ��راف��ي��ا 
اع��ت��م��اًدا ع��ل��ى ���ش��رع��ة وم���لءم���ة و���ش��ائ��ل النقل 
اأبعادها  وت��ت��ب��اي��ن  ت�����ش��رف��ن��ا،  حت���ت  امل��و���ش��وع��ة 
قوتها”.  م���ع  ع��ك�����ش��ي  ت��ن��ا���ش��ب  االف��رتا���ش��ي��ة يف 
واالأك������رث م���ن ذل���ك ال���ي���وم، ف����اإن ت�����وازن القوى 

اآث���ار  ل��ه��ا  البعيد”،  “اخلارج  يف  وال�����ش��راع��ات 
وعواقب يف خطوط عر�شنا.

   يف الطرف االآخر من الكتلة االأورا�شية، تفر�ض 
على  نف�شها  ال��ذات  وتاأكيد  ال�شعبية  ال�شني  قوة 
التحليل. يهدف م�شروع طرق احلرير اجلديدة 
والعوملة التي تتمحور حول ال�شني اإىل االإطاحة 
بالغرب. وال ميكن التوفيق بينه وبني ا�شتمرارية 
ال���دول احل���رة، فمثل ه��ذا امل�����ش��روع ل��ه م��ن االآن 
العمليات  تكون  ق��د  اال�شرتاتيجية.  ام��ت��دادات��ه 
الع�شكرية �شد تايوان اأو اال�شتيلء على “البحر 
ال�شني  )ب��ح��ار  االآ�شيوي”  امل��ت��و���ش��ط  االأب��ي�����ض 
اجل��ن��وب��ي��ة وال�����ش��رق��ي��ة( ن��ق��ط��ة ان���ط���لق حلرب 
االحتاد  يف  كما  الناتو،  حلف  يف  ج��دي��دة.  عاملية 
االأوروبي، ُيدرج “منعطف ال�شني” على جدول 
عن  ال�����ش��ادر  ال�شحفي  البيان  “انظر  االأع��م��ال 
قمة االأطل�شي يف بروك�شل، 14 يونيو 2021«.

القوة البحرية
    ُي��ن��ظ��ر اإل��ي��ه��ا م��ن��ذ ف����رتة ط��وي��ل��ة ع��ل��ى اأنها 
جمهورية  ت��ت��ح��ول  جامدة”،  “اإمرباطورية 
ويجذب  ب��ح��ري��ة،  �شلطة  اإىل  ال�شعبية  ال�����ش��ني 
امللحية  املعايري  اإىل  االنتباه  اأ�شطولها  تو�ّشع 
والبحرية للقوة. ومن املهم التاأكيد هنا على اأن 
العوملة هي عملية بحرية: ت�شعة اأع�شار التجارة 
الدولية تتم عن طريق البحر، واالأكرث من ذلك، 
الكابلت  عرب  متر  الرقمية  البيانات  معظم  اأن 
املو�شوعة يف قاع املحيطات. ان القوات البحرية 
اأو  يف بع�ض ال��دول، ق��ادرة على التج�ش�ض عليهم 

قطعهم... انها حرب قاع البحر«.
واخ������رتاق  ال�����ش��ي��ن��ي��ة،  ال���ب���ح���ري���ة  ال����ق����وة  اإن     
وا�شرتاتيجياتهم  ال�شغار”،  “امل�شاك�شني 
الواليات  ه��ي��م��ن��ة  ت���ه���دد  ل��ل��و���ش��ول،  امل��ن��اه�����ش��ة 
املتحدة، وريثة ال�شلطات التاريخية للغرب، واأمن 
حلفائها. والأن “التحكم يف البحر” مل يعد اآمًنا 
القتال  ا�شتبعاد  ف��ل مي��ك��ن  ق��ب��ل،  م��ن  ك���ان  ك��م��ا 
من  التمكن  اإن  البحرية:  واحل���روب  البحر  يف 
التدخل  على  القدرة  �شيحدد  البحري  العن�شر 
نفهم  امل�شارح اخلارجية. ونحن  االأزم��ات ويف  يف 
للقوة  ال��ط��ائ��رات كمعيار  ح��ام��لت  اأه��م��ي��ة  ه��ن��ا 

وال�شيادة الفعلّية.
   يف الواقع، متتد املعركة من اأجل “امل�شاعات” اإىل 
ما وراء املحيط العاملي. الهواء والف�شاء اخلارجي 
كلها  املعلومات،  وجم��ال  الرقمية  والتكنولوجيا 
جماالت يوؤّمن اأمنها حرية وازدهار الدول. وقد 
ت�����ش��درت ال��ه��ج��م��ات االإل��ك��رتون��ي��ة ع��ل��ى “البنى 
وا�شرتعت  االأخبار،  عناوين  احليوية”  التحتية 
ان��ت��ب��اه اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني؛ وداخ����ل ال��ن��ات��و، تزداد 
فهو  الف�شاء،  ت�شليح  اأم��ا  الق�شية.  ه��ذه  اأهمية 
ينذر باحلروب القادمة مع احتمال الهجوم على 

االأقمار ال�شناعية التي هي عيون واآذان االأمم.
اأي  تالريان”،  “متلزمة  ل�  ميكن  باخت�شار،     
يتجاهل  ال���ذي  ح�����ش��ري��ا  وق����اري  اأر����ش���ي  تفكري 
االع��م��اق ال��ك��ربى، مي��ك��ن ان ي��دف��ع اىل حتويل 
اأوروب���ا اىل اقاليم. اأق��ل من اأي دول��ة اأخ���رى، ال 
اأرا�شيها  مع  لهذا:  اال�شت�شلم  فرن�شا  ت�شتطيع 
فيما وراء البحار وجمالها البحري، وهي الثانية 
العامل، فهي موجودة على م�شاحة وا�شعة يف  يف 
منطقة املحيطني الهندي والهادئ، هذه امل�شاحة 
القرن  القوى يف  ال�شا�شعة حيث �شيتحدد توازن 

احلادي والع�شرين.
الفرن�شي  “الثنائي  على  االقت�شار  عن  بعيًدا     
تعاونها  ت��ع��زي��ز  ب��اري�����ض  ع��ل��ى  ي��ج��ب  االأملاين”، 
املتحدة  ال��والي��ات  م��ع  والع�شكري  الدبلوما�شي 
الرباعية  امل��ج��م��وع��ة  يف  االآخ���ري���ن  واالأع�������ش���اء 
واليابان  )اأ���ش��رتال��ي��ا  ال��ه��ن��دي-ال��ه��ادئ  امل��ح��ي��ط 
والهند(. كما توجد جماالت تعاون بني “فرن�شا 

الكربى” وبريطانيا العاملية.
   يف النهاية، يتطلب تقارب اخلطوط الدرامية 
م�شتوى  اإىل  “االأمري”  ي��رت��ق��ي  اأن  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
التحديات. دعونا نتذكر القول القوي الذي قاله 
ًة َيَقُع ِفيَها، َوَمْن  �شفر اجلامعة: “َمْن َيْحُفْر ُهوَّ

َيْنُق�ْض ِجَداًرا َتْلَدْغُه َحيٌَّة«.
ترجمة خرية ال�شيباين

احلرب غدًا...!

* باحث يف معهد توما�ض مور، دكتور يف اجلغرافيا ال�شيا�شية، واأ�شتاذ مربز يف جغرافيا 
التاريخ، وباحث يف املعهد الفرن�شي للجغرافيا ال�شيا�شية “جامعة باري�ض الثامنة”.

 من موؤلفاته “العامل من مو�شكو: اجلغرافيا ال�شيا�شية لرو�شيا واأورا�شيا 
ما بعد االحتاد ال�شوفياتي«. 

تقدمي  اأن  وال��لف��ت  الر�شمية.  �شبه  للأنباء  “مهر”  وك��ال��ة  ذك��رت��ه  مل��ا  وفقا 
الرئا�شة،  بانتخابات  رئي�شي  اإبراهيم  فوز  اأي��ام من  بعد  القانون جاء  م�شروع 
الآخر  مماثل  القانون  وم�شروع  ال�شيرباين،  الف�شاء  جمل�ض  يف  ع�شو  وه��و 
قدمه، ر�شا تقي بور، ع�شو الربملان املح�شوب على تيار خامنئي، واأحد الذين 
عمل اإبراهيم رئي�شي حتت اإداراتهم، ولكن مت رف�شه حينها؛ خوفا من التقليل 

من حظوظ “رئي�شي” يف االنتخابات.
القانون،  م�شروع  الربملان  اأن ميرر  املتوقع  باالنتخابات من  ف��وزه  بعد  واالآن 
االجتماعي  التوا�شل  من�شات  ال�شتخدام  املعار�شون  ويتخذه  يتكرر  ال  حتى 
�شنة  “الثورة اخل�شراء”  اإىل التظاهر كما ح�شل فيما ا�شتهر با�شم  للدعوة 

2009 واحتجاجات 2017 و 2019 �شد ال�شلطات.
ال�شيرباين  الف�شاء  املا�شي، حتدث �شراحة خامنئي عن مراقبة  ويف مار�ض 
كي ال يتحول الأداة يف يد االأع��داء، وعلى الفور ا�شتجاب له احلر�ض الثوري- 

امل�شجلني وعدد امل�شتخدمني الن�شطني يومًيا واأ�شبوعًيا و�شهرًيا ومعدل منو 
ع�شوية امل�شتخدمني يف برامج التوا�شل االجتماعي والتوزيع اجلغرايف ونوع 
اخلدمة وحجمها، وفقا مل�شروع القانون. وعن معاقبة من يعتربهم م�شروع 
القانون خمالفني، فاإنه ن�ض على معاقبة منتهك القانون بعقوبات بال�شجن 
العمل احلكومي، وغرامة من مليون  اإىل �شنتني، والف�شل من  اأ�شهر   6 من 
30 جلدة، واحلرمان من احلقوق  11 اإىل  اإىل مليوين تومان، واجللد من 
ال�شركات  القانون  م�شروع  يجرب  كما  اأ�شهر.   6 اإىل  ت�شل  مل��دة  االجتماعية 
االإنرتنت  �شبكة  ا�شتخدام  على  اإي���ران  داخ���ل  واالأج��ان��ب  االإي����راين  وال�شعب 
العقوبات  تطبيق  يتم  املخالفة  ح��ال��ة  ويف  املحلية،  والتطبيقات  الوطنية 
18 ع��ام��ا من  اأق���ل م��ن  املن�شو�ض عليها. ومي��ن��ع م�����ش��روع ال��ق��ان��ون م��ن ه��م 
ا�شتخدام مواقع التوا�شل، ومعاقبة من ي�شتخدم برامج »vpn« وهي برامج 

ي�شتخدمها االإيرانيون للو�شول اإىل املواقع والتطبيقات املحظورة.

•• عوا�صم-وكاالت

مليون   60 تنتظر  عقوبات  والغرامة  العمل  من  والف�شل  واحلب�ض  اجللد 
للقانون  م�شروع  اإق���رار  مت  ح��ال  االإن��رتن��ت،  ا�شتخدام  اإ���ش��اءة  بتهمة  اإي���راين 
�شارعت ال�شلطات االإيرانية لتقدميه اإىل الربملان ملحا�شرة اأي “فورة ثورية” 
اإبراهيم رئي�شي مل يتول مهام  اأن الرئي�ض االإي��راين املنتخب  جديدة. فرغم 
من�شبه ر�شمًيا بعد، اإال اأن اجلماعة التابعة لتيار مر�شد النظام، علي خامنئي، 

يبدو اأنها جتهز لقدومه ب�شن ت�شريعات رمبا تعك�ض �شيا�شاته امل�شتقبلية.
ومن بني هذه الت�شريعات، م�شروع قانون عنوانه “حماية حقوق امل�شتخدمني 
يف الف�شاء االإلكرتوين وتنظيم و�شائل التوا�شل االجتماعي” يخ�ض فر�ض 
رقابة �شارمة على االإنرتنت. وم�شروع القانون، مت تقدميه من قبل اللجنة 
الثقافية يف الربملان بهدف ممار�شة ال�شيادة على الف�شاء ال�شيرباين يف اإيران، 

الذراع الع�شكري للمر�شد يف الداخل واخلارج- واأعلن اإن�شاء مقر ي�شم اأكرث 
“جمل�ض  جلنة  تعقد  اأن  املقرر  ومن  االإنرتنت.  ملراقبة  متطوع   1400 من 
التنظيم واالإ�شراف على �شبكات التوا�شل االجتماعي” بح�شور رئي�ض املركز 
الوطني للف�شاء ال�شيرباين وممثلني كاملني عن الوزارات، وخمابرات احلر�ض 
الثوري، ومنظمة الدعاية االإ�شلمية، واإنفاذ القانون والدفاع، باالإ�شافة اإىل 

ممثل عن اللجنة الثقافية، جل�شة ا�شتماع ومناق�شة مل�شروع القانون املقدم.
اإ�شافة اإىل املراقبة، يتحدث م�شروع القانون اأي�شا عن تاأ�شي�ض جمل�ض مهمته 
االنتهاكات  وحتديد  للمرا�شلني،  الرتاخي�ض  اأو  املوافقات  واإ���ش��دار  ت�شجيل 
ال��غ��رام��ات. وي�����ش��رف ع��ل��ى ه���ذا املجل�ض االأعلى  وال��ت��ح��ق��ي��ق ف��ي��ه��ا، وحت��دي��د 
على  بناء   2012 مار�ض  تاأ�ش�شت  حكومية  هيئة  وه��و  ال�شيرباين،  للف�شاء 
اأوامر خامنئي، بهدف و�شع ال�شيا�شات العامة رفيعة امل�شتوى ب�شان الف�شاء 
امل�شتخدمني  ع��دد  على  ب��ن��اًء  الفعالة  الر�شائل  املجل�ض  وي��ح��دد  ال�شيرباين. 

ب�ضبب الإنرتنت.. 60 مليون اإيراين معر�ضون للجلد واحلب�ض والف�ضل

•• عوا�صم-وكاالت

يف خ��ارج لبنان حم��اوالٌت ل�”رْفع 
الواقع الداخلي تفادياً  اأنقا�ض” 
الداخل  ويف  املميت”،  ل�”الغرق 
االن���ه���ي���ار  م���ظ���اه���ر  “تتوّرم” 
ب��ات��ت يف �ِشباق  امل��ت��دْح��رج وال��ت��ي 
م��ع ب��داي��ات ان����زالق ال�����ش��ارع اإىل 

فو�شى.
�شادرة  ع��رب��ي��ة  ل�����ش��ح��ف  ووف���ق���اً 
يخ�شع  ل���ب���ن���ان  ف������اإن  االث�����ن�����ني، 
ال�شتثمار القوى الدولية يف اإطار 
النفوذ  خ���ارط���ة  ���ش��ي��اغ��ة  اإع������ادة 
االأو�شط،  ال�����ش��رق  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
على اأنقا�ض ال�شراعات الدموية 
تاريخ   2003 م��ن��ذ  دارت  ال��ت��ي 

االحتلل االأمريكي للعراق.
وراأت �شحيفة “الراي” الكويتية 
م���ا حملْته  ع����اب����راً  ي��ك��ن  اأن�����ه مل 
ال�شاعات املا�شية من ت�شاُرٍع غري 
الذي  االنهيار  وت��رية  يف  م�شبوق 
�شكٍل  يف  تّت�شع  “فجوته”  ب��ات��ت 
م”  “َتَقدُّ اأن  خ�����ش��و���ش��اً  خم��ي��ف 
َتراُجٍع  يقاِبله  العاتية  االأزم����ات 
با�شتيلد  االأمل”  “ب�شي�ض  يف 
احل������ك������وم������ة اجل��������دي��������دة ال����ت����ي 
���ش��ارت ره��ي��ن��َة ح�����ش��اب��اٍت داخلية 

•• عوا�صم-وكاالت

اجلديد  ال���رتك���ي  ال�����دور  اأن  رغ���م 
الأنقرة  �شي�شكل  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان،  يف 
ال�شيطرة  ل�����ش��راع  و�شيك  م��ي��دان 
والنفوذ، اإال اأنه �شي�شعها يف املقابل 
يف م��واج��ه��ة حت���دي���ات ك��ب��رية من 
اإىل حد  اإي���ران ورمب��ا  اإىل  طالبان 

ما مع باك�شتان.
وك���ان���ت ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، التي 
االن�شحاب  اع���ت���زام���ه���ا  اأع����ل����ن����ت 
م���ن اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، ق���د ات��ف��ق��ت مع 
مبوجبه  اأن��ق��رة  ت��ويل  على  تركيا 
م�������ش���وؤول���ي���ات اأم���ن���ي���ة ه���ن���اك بعد 
تاأمني  ���ش��ي��م��ا  وال  االن���������ش����ح����اب، 
احليوية  امل���ن�������ش���اأة  ك����اب����ل،  م���ط���ار 

اال�شرتاتيجية.
املهمة  ه���ذه  اإىل  االأت�����راك  وي��ن��ظ��ر 
قد  اإن���ه  اإذ  ل��ه��م،  اأن��ه��ا فر�شة  على 
ت�شاهم يف تخفيف حدة التوتر مع 
وا�شنطن، ومتثل لهم موطئ نفود 
يف اآ�شيا الو�شطى ومكا�شب اأخرى.

اأن  اإع����لم����ي����ة  ت����ق����اري����ر  وذك���������رت 
االإيرانية  الباك�شتانية  ال��رتوي��ك��ا 
العليا  اليد  لها  �شيكون  االأفغانية 
االن�شحاب  ب��ع��د  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف 
االأمريكي، وذلك بحكم اجلغرافيا 

وتركيا بحكم الوجود الع�شكري.
للأتراك،  املتاحة  الفر�ض  ورغ���م 

ال�شلطة  ع��ل��ى  ب��ال�����ش��راع  تت�شل 
والرئا�شية  النيابية  واالنتخابات 
املقبلة )2022( كما مبقت�شياِت 
ال����ذي ي�شكل  ال���واق���ع االإق��ل��ي��م��ي 
عنواناً  االإي�����راين  ال���ن���ووي  امل��ل��ف 
لبنان  �شيبقى  وه��ل  فيه  رئي�شياً 
حوله  “املنازلة”  ���ش��اح��اِت  م���ن 
من  االأخري”  ال�����َرَم�����ق  “حتى 

ا�شتقراره.
ال�شواعق  اأن  التقرير  وت��خ��ّوف 
التي تع�شف لبنان بالوقت احلايل 
للحتجاجاِت  الدْفِع  ق��وَة  ت�شّكل 
ال��ت��ي ا���ش��ت��م��ّرت اأم�����ض ع��ل��ى �شكل 
قْطع طرق يف مناطق عدة والتي 
زيٍت”  “بقعَة  ي���وم  ك���ل  ت��ت��ح��ّول 

ف���اإن ه��ن��اك حت��دي��ات ك��ب��رية، لي�ض 
اأقلها اإيران، التي واإن مل تعلق على 
اأفغان�شتان  يف  ال��رتك��ي��ة  اخل��ط��وة 
اأنها  ي��ع��ن��ي  ال  ف��ذل��ك  االآن،  ح��ت��ى 
بقلق  تنظر  فهي  ب��االأم��ر،  ت��رح��ب 
وفق  �شرق حدودها،  تركيا  لوجود 

مراقبني.
واإيران لن تقف مكتوفة االأيدي يف 
يرتكه  ال��ذي  فالفراغ  اأفغان�شتان، 
وحتد  فر�شة  ي�شكل  االأم��ريك��ي��ون 
لها  ح�شة  حلجز  و�شت�شعى  اآن،  يف 
اإىل  البلد  تتحول  هناك، حتى ال 
م�����ش��در ت��ه��دي��د ل��ه��ا، وه���ذا م��ا قد 

يقود اإىل ت�شادم مع االأتراك.
وب��������������ح�����������������������������ش��������������ب م������������وق������������ع 
ف�����اإن   ،»eurasiantimes«
يف  ال��ق�����ش��وى  االإي��ران��ي��ة  امل�شلحة 
الوجود  ا�شتبدال  ه��ي  اأفغان�شتان 
االأمريكي املقلق مبوطئ نفود لها 

هناك.
وك���ان وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االإي����راين، 
حممد ج��واد ظريف، قال يف وقت 
حلرب  “و�شفة”  الفراغ  اإن  �شابق 
جديدة، مما يعني اأن هناك مزيدا 
اإيران،  يف  االأف��غ��ان  اللجئني  م��ن 

وهو ما ال تقبل به االأخرية.

طالبان وباك�ستان
حركة  اأن  ذل������ك،  اإىل  وي�������ش���اف 

اأوالده�����م؛ لذلك  اإال ج���وع  ���ش��يء 
ما دام الو�شع على ما هو عليه؛ 
ف�����ش��ت��زداد ال��ف��و���ش��ى، ل��ك��ن��ه��ا لن 

تتحول اإىل فو�شى تامة«.
يف  ملحم  ه�شام  اأك���د  جهته،  م��ن 
اأن  اللبنانية  العربي”  “النهار 
وجهها  ال��ت��ي  القوية  االن��ت��ق��ادات 
وزي��������را اخل����ارج����ي����ة االأم���ري���ك���ي 
اأنطوين بلينكني والفرن�شي جان 
اأيف لودريان للزعماء اللبنانيني 
جدي  تن�شيق  ب��داي��ة  اإىل  ت��وؤ���ش��ر 
البلدين،  ب����ني  م�����ش��ب��وق  وغ�����ري 
ورمبا دواًل اأوروبية اأخرى، ي�شمل 
�شيا�شية  ���ش��خ�����ش��ي��ات  حم��ا���ش��ب��ة 
وبخا�شة  ل��ب��ن��ان��ي��ة،  وم�����ش��رف��ي��ة 
يف  ي�����دورون  ال��ذي��ن  ال�شيا�شيني 
اأي  ت��رف�����ض  اهلل”،  “حزب  ف��ل��ك 
واقت�شادية  م��ال��ي��ة  اإ����ش���لح���ات 
جدية ملنع االقت�شاد من االنهيار 
الوقت  ه���ذا يف  وي���اأت���ي  ال��ك��ام��ل. 
الذي يعاين فيه اجلي�ض اللبناين 
م����ن اأزم�������ة م���ال���ي���ة خ���ان���ق���ة غري 
معهودة، بخا�شة مع تبخر رواتب 
قيمتها،  م���ن   90% ال��ع�����ش��اك��ر 
الع�شكريني  من  املتزايد  وال��ع��دد 
الفارين اأو الباحثني عن وظائف 

ثانية وثالثة.

اإذ  هنا فح�شب،  يتوقف  ال  واالأم��ر 
ت��رك��ي��ا يف م��واج��ه��ة مع  اإن دخ����ول 
مواجهة  اإىل  ي�����وؤدي  ق���د  ط��ال��ب��ان 
اتهمت  التي  باك�شتان،  مع  اأخ��رى 

مرارا بدعم طالبان.
“العلقة  اأن  ال�شحيفة  وذك����رت 
ب���ني ت��رك��ي��ا وب��اك�����ش��ت��ان مي��ك��ن اأن 
اأو  اأفغان�شتان  تق�شيم  اإىل  ت���وؤدي 
�شيطرة طالبان على جزء  ت�شهيل 
احللول  م��ن  ك��ح��ل  البلد”،  م��ن 

لتفادي النزاع املفتوح.

“نار”  فوقها  ُت��رم��ى  اأن  ُيخ�شى 
التاأزم ال�شيا�شي وفتائله املتعّددة.

ج��وين منري يف �شحيفة  واعترب 
“اجلمهورية” اللبنانية اأن اإعادة 
معّداًل،  ال��ن��ووي  باالتفاق  العمل 
ال�شواريخ  ح��ول  ���ش��راع  �شيتبعه 
وخ��ارط��ة ال��ن��ف��وذ، وب��ال��ت��ايل فاإّن 
ه���ي معنية  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال�����ش��اح��ة 
انطلقاً  واأ�شا�شي،  مبا�شر  ب�شكل 
لناحية  خ�شو�شاً  اهلل،  حزب  من 

دوره الع�شكري االقليمي.
عن  �شتواكب  وا�شنطن  اأن  وراأى 
لبنان،  يف  ب���اري�������ض  ح���رك���ة  ك��ث��ب 
و�شتعمل على دعمها، لي�ض فقط 
لتاأمني �شبل جناحها، بل يف اإطار 
اجلديدة  النفوذ  خارطة  تكري�ض 
يف املنطقة، والتي ال تلحظ، وفق 
�شرعياً  نفوذاً  االأمريكي،  املنظار 
اإي��������ران على  ور����ش���م���ي���اً حل���ل���ف���اء 
ال�����ش��اط��ئ ال��ل��ب��ن��اين. وي���اأت���ي هذا 
االأمر من دون ن�شيان دور رو�شيا 
ق���د جتذبها  ال���ت���ي  وم�����ش��احل��ه��ا 
اللبنانية  ال�����ش��اح��ة  اإىل  اأي�������ش���اً 
ال�شيما مع ب�شطها لنفوذها على 

منطقة ال�شاحل ال�شوري.
ويف اإطار مت�شل، اأ�شارت “ال�شركة 
الدولية للمعلومات”؛ اإىل ازدياد 

جيو�ض  اأي  وج��ود  ترف�ض  طالبان 
اأن  معتربة  اأفغان�شتان،  يف  اأجنبية 
“القوات الرتكية قوات احتلل”، 
وه������ذا م����ا ق����د ي���ع���ر����ض االأ��������رتاك 
لهجمات من م�شلحي طالبان، مما 

يعني الفو�شى وعدم اال�شتقرار.
دبلوما�شيون  ي��ق��ول  ذل���ك  ورغ����م 
اأنقرة  بو�شع  اإن���ه  �شابقون  اأت����راك 
ت������ف������ادي ه��������ذه ال����ه����ج����م����ات عرب 
اال�����ش����ت����ع����ان����ة ب���ب���ع�������ض احل���ل���ف���اء 
�شحيفة  وك���ت���ب���ت  ق����ط����ر.  م���ث���ل 

منذ  وال�شرقة  القتل  عمليات  يف 
2021، فارتفعت جرائم  مطلع 
اأم���ا   ،45.5% ب��ن�����ش��ب��ة  ال��ق��ت��ل 
بن�شبة  فارتفعت  ال�شرقة  جرائم 
عدد  ا���ش��ت��ق��ر  ح���ني  يف   ،144%
 115 امل�����ش��روق��ة على  ال�����ش��ي��ارات 
����ش���ي���ارة خ�����لل ي���ن���اي���ر )ك���ان���ون 

الثاين( وفرباير )�شباط(.
اللبناين  الداخلية  وزي��ر  واعترب 
يف ح��ك��وم��ة ت�����ش��ري��ف االأع���م���ال، 
هناك  “اليوم  اأن  فهمي،  حممد 
خ���وف م��ن االأ����ش���واأ وم���ن تدهور 
االأمن املجتمعي اأكرث؛ الأن هناك 
وهم  اجلائعة  النا�ض  من  الكثري 
كل  ي��ت��ح��م��ل��وا  اأن  ي�����ش��ت��ط��ي��ع��ون 

“جريوزاليم بو�شت” االإ�شرائيلية 
اأن “تركيا وباك�شتان واإيران ت�شتعد 
من  االأمريكية  ال��ق��وات  الن�شحاب 
اأفغان�شتان، لكن �شيتعني على هذه 
الدول اإعداد العدة حلركة طالبان 

وعدم اال�شتقرار ال�شيا�شي.
اال�شتقرار  ع���دم  ع��لم��ات  وب����داأت 
حركة  ا�شتيلء  مع  اأفغان�شتان،  يف 
املناطق يف  طالبان على مزيد من 
ب��ع��د م��ع��ارك م��ع القوات  ال���ب���لد، 

احلكومية.

�ضحف عربية: لبنان.. ال�ضقوط احلر نحو النهيار

تركيا واإيران.. ملاذا ت�ضكل اأفغان�ضتان بوؤرة �ضراع جديدة؟
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عربي ودويل

ترافقت العودة التدريجية اإىل احلياة الطبيعية يف اأوروبا مع ت�شاعد 
جرائم قتل الن�شاء جمدداً، بعد تراجع خادع يف ظل القيود، اإذ كان 
رفع احلجر بالن�شبة للرجال ذوي االأطباع العنيفة مبثابة “فقدان 
ال�شيطرة«. ومن الن�شاء �شحايا العنف �شاهينيز التي اأحرقها زوجها 
حّية يف فرن�شا، وخم�ض ن�شاء قتلن خلل ثلثة اأ�شابيع يف الربيع يف 
ال�شويد واأخريات قتلن يف اإ�شبانيا. وجوه تت�شّدر ال�شحف وتتناولها 
الن�شرات االإخبارية ب�شكل متوا�شل. يف الدول االأوروبية النادرة التي 
توّفر اإح�شاءات ر�شمية للعام 2021، �شواء اأكانت ر�شمية اأو �شادرة 
عن جمعيات، ت�شري االأرقام ب�شكل ال لب�ض فيه اإىل هذا التوجه. ومن 
هذه البلدان اإ�شبانيا حيث تقتل امراأة كل ثلثة اأيام باأيدي زوجها 
اأيار/مايو،  يف  ال�شحية  ال��ط��وارئ  ح��ال  رف��ع  منذ  ال�شابق  زوجها  اأو 
باملقارنة مع معّدل امراأة يف االأ�شبوع. ويف بلجيكا، وقعت 12 جرمية 
قتل امراأة بحلول نهاية ني�شان/اأبريل، باملقارنة مع 24 ملجمل العام 
2020. اأما يف فرن�شا، فقتلت 56 امراأة اإىل اليوم بح�شب جمعية 
“قتل الن�شاء باأيدي �شركائهّن اأو �شركائهّن ال�شابقني” مقابل 46 
واأو�شحت فيكتوريا روزيل رئي�شة  يف الفرتة ذاتها من العام 2020. 
فران�ض  ل��وك��ال��ة  ال��ذك��وري  العنف  �شد  االإ�شبانية  احل��ك��وم��ة  ف��ري��ق 
بر�ض “حني ت�شتعيد الن�شاء حرّيتهّن، ي�شعر املعتدون اأنهم يفقدون 
اأ�شّد عنفا، وهذا ما تثبته موجة جرائم  ال�شيطرة ويكون رّد فعلهم 

قتل الن�شاء يف االأ�شهر املا�شية«.

تعقد جلنة مواجهة كوفيد-19 باأ�شرتاليا اجتماعا طارئا يف الوقت 
اأنحاء  العدوى يف جميع  �شديدة  دلتا  �شللة  تف�شي  فيه  اأدى  ال��ذي 

البلد اإىل اإغلق �شيدين وجتديد القيود يف مناطق اأخرى.
املئة  70 يف  اأو نحو  اأ�شرتايل  18 مليون  وُيفر�ض حاليا على نحو 
من ال�شكان �شكل من اأ�شكال العزل العام اأو القيود املرتبطة بكوفيد-
19 مع ت�شدي امل�شوؤولني لتف�شي املر�ض يف كل الواليات واالأقاليم 
تقريبا. وق���ال وزي���ر اخل��زان��ة االحت����ادي ج��و���ض ف��راي��دن��ربج لهيئة 
االإذاعة االأ�شرتالية اليوم االثنني “اأعتقد اأننا ندخل مرحلة جديدة 
اأن  واأ�شاف  االأك��رث عدوى”.  دلتا  �شللة  ب�شبب  اجلائحة  من هذه 

اأ�شرتاليا تواجه “وقتا حرجا” يف معركتها �شد كوفيد-19.
القومي  االأم���ن  جلنة  �شيطلع  اأ�شرتاليا  يف  االأط��ب��اء  كبري  اإن  وق��ال 
التي يراأ�شها رئي�ض الوزراء �شكوت موري�شون على املوقف فيما يتعلق 

بكوفيد-19 يف وقت الحق .
وبداأ يوم ال�شبت تطبيق عزل عام على �شيدين اأكرث مدن ا�شرتاليا 

اكتظاًظا بال�شكان ملدة اأ�شبوعني.
 

يف  �شكوير  تاميز  �شاحة  يف  النار  اإط��لق  ح��ادث  اأن  ال�شرطة  اأعلنت 
ال�21 من العمر، يف  امل��ارة يف  اأح��د  اإ�شابة  اأدى اإىل  نيويورك االأح��د 

اآخر حادث من هذا النوع يف هذه املدينة.
اأ�شرته  اأثناء عودته مع  ال�شاب بر�شا�شة طائ�شة يف الظهر  واأُ�شيب 
 5،15 ال�����ش��اع��ة  ب������رودواي ق���راب���ة  اإىل ف��ن��دق م���اري���وت م���ارك���ي يف 
)22،15 ت غ( وفق ما �شرح متحدث با�شم �شرطة نيويورك لوكالة 

فران�ض بر�ض.
واأ�شاف كان ال�شاب “الهدف غري املق�شود يف خلف بني رجلني«.

وتابع اأن الرجل الذي قالت و�شائل االإعلم املحلية اإنه كان يف زيارة 
من �شمال والية نيويورك، ُنقل اإىل امل�شت�شفى وحياته لي�شت يف خطر. 

واأو�شح اأن ال�شرطة فتحت حتقيقا ومل يتم توقيف اأي �شخ�ض.
وياأتي احلادث بعد عملية اإطلق نار يف تاميز �شكوير يف اأيار/مايو 
ما اأدى اإىل اإ�شابة فتاة تبلغ من العمر اأربع �شنوات وامراأتني. ومت 

القب�ض على امل�شتبه به يف وقت الحق يف فلوريدا.
اإىل جادة  الن�شاط  ع���ودة  م��ع  بالتزامن  ال��ن��ار  اإط���لق  ح���ادث  وج���اء 
اإىل  اأدت  التي  اجلائحة  ع��ن  الناجمة  ال��ع��زل  ت��داب��ري  بعد  ب���رودواي 

اغلق جميع امل�شارح يف اآذار-مار�ض 2020.
مو�شيقيا  حفل  يحيي  فنان  اأول  �شربينغ�شتني  برو�ض  املغني  وك��ان 

م�شاء ال�شبت يف برودواي اأمام اجلمهور منذ العام املا�شي.
تف�شي  م��ن��ذ  ن��ي��وي��ورك  يف  واجل���رائ���م  ال��ن��ار  اإط����لق  عمليات  وزادت 
خلل  الرئي�شي  العنوان  العامة  ال�شلمة  و�شكلت  كورونا،  فريو�ض 

احلملة االأخرية لرئا�شة البلدية.

عوا�صم

مدريد

�سيدين

وا�سنطن

مناطق اإيطاليا »منخف�ضة املخاطر« 
والكمامات مل تعد اإلزامية  

 •• روما-اأ ف ب

املخاطر”  “منخف�شة  مناطقها،  ب��ك��ّل  االث��ن��ني،  اأم�����ض  اإيطاليا  اأ�شبحت 
االأماكن  يف  ال��ك��م��ام��ات  و���ش��ع  يعد  ومل  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ض  انت�شار  لناحية 
اأوروّبية  دولة  اأّول  اإىل  بالن�شبة  ب��ارزة  مُيّثل مرحلة  ما  اإلزامّياً،  اخلارجّية 
ففي مر�شوم دخل حّيز التنفيذ   �شربها الوباء يف �شباط/فرباير 2020. 
اأم�ض االثنني، �شّنفت وزارة ال�شّحة، للمّرة االأوىل، كّل منطقة من مناطق 
املخاطر،  انخفا�ض  على  ي��دّل  ما  “بي�شاء”،  اأّنها  على  الع�شرين  اإيطاليا 
��ز ب��االأل��وان يف ال��ب��لد وال���ذي ُيقّيم  وذل���ك مب��وج��ب ن��ظ��ام الت�شنيف امل��رمَّ
خماطر انت�شار كوفيد-19. وهذا يعني اأّن الكمامات لن تكون اإلزامّية بعد 
االآن يف االأماكن اخلارجّية، وهو نباأ القى ترحيباً يف اأنحاء البلد، خ�شو�شاً 
اأّن من املتوّقع اأن توؤّدي موجة احلّر امل�شتمّرة اإىل دفع درجات احلرارة اإىل 

ما يزيد عن 40 درجة مئوّية يف بع�ض املناطق اجلنوبّية هذا االأ�شبوع.
وقبل اأ�شهر، �شّكلت اإيطاليا رمزاً للمعاناة من جّراء كورونا، غري اأّنها �شهدت 

انخفا�شاً كبرياً يف االإ�شابات والوفيات يف االأ�شابيع االأخرية.
وبعد منع ال�شياح من االحتاد االأوروبي وبريطانيا والواليات املتحدة وكندا 
واليابان منذ فرتة طويلة من دخول البلد، يعود هوؤالء االآن بعد اأن األغت 
الأولئك  اأو  الطعم  تلقوا  الذين  ل��ل��زوار  ال�شحي  احلجر  �شرط  احلكومة 

الذين لديهم نتائج اختبارات �شلبية.

بـ »�ضندوق الذخرية«.. حماولت اإخوانية يف ليبيا لن�ضف »برلني 2«

ملف تبادل الأ�ضرى يعطل اإعادة اإعمار غزة 

�ضوريا.. قاعدة اإيران اخللفية لـ »الت�ضيع« والت�ضلح
ال�شيخ  جبل  عرب  وو�شلها  ال�شوري،  اجلنوب  يف  منها  تبقى  ما  اأو  القرى  �شكان 
اإىل منطقة مغلقة تابعة لطهران  ال�شيعية يف جنوب لبنان، لتتحول  مع القرى 
متتد من البحر املتو�شط اإىل احلدود االأردنية. وتقوم امليلي�شيات املحلية يف جنوب 
�شوريا مبهام متنوعة ل�شالح طهران، مثل: تر�شيخ الوجود والردع جتاه ال�شكان 
يف  املتطرف  ال�شيعي  املحور  تر�شيخ  كذلك  �شدهم،  بن�شاطات  والقيام  املحليني، 
املنطقة، وامل�شاعدة يف اإن�شاء البنى التحتية املدنية، وامل�شاعدة يف جتنيد نا�شطني 
اأثناء  اللبنانية  وامليلي�شيات  “احلر�ض”  م�����ش��وؤويل  ك��ب��ار  ح��رك��ة  وت��اأم��ني  ج���دد، 
من  كجزء  واملخدرات  االأ�شلحة  وتهريب  للمنطقة،  اأوال�شرية  املك�شوفة  زياراتهم 

عملية تهريب املخدرات الكربى التي يديرها حزب اهلل من لبنان.
يف  اأي�شاً  ع�شكرية  مبهام  يقومون  امليلي�شيات  رج��ال  اأن  االأمنية  امل�شادر  وت��وؤك��د 
الوحدات اخلا�شة  الإح��دى  االغتياالت  ومنها  اأمنية  باأعمال  للقيام  اأو  اجل��والن، 
اختلفاً  املهام تختلف  املنطقة، هذه  العاملة يف  االإي��راين  القد�ض  لفيلق  التابعة 

بجمع  متورطون  عنا�شر  اأن  اأي  امليلي�شيات،  لتلك  الروتينية  املهام  عن  جوهرياً 
اإ�شرائيل، وتهريب ال�شواريخ اإىل  املعلومات اال�شتخبارية وعمليات الق�شف �شد 
التابعة  ال�36  امليلي�شيات  اأن  توؤكد  اإ�شرائيلية  اأمنية  بحث  مراكز  لبنان.  جنوب 
الإيران يف اجلنوب ال�شوري تعمل يف املحافظات اجلنوبية الثلث: القنيطرة )6 

ميلي�شيات( ودرعا )28 ميلي�شيا( وال�شويداء )ملي�شيات عدد 2(.
اأ�شا�ض  على  ولي�ض  املرتزقة،  مثل  باملال،  �شراوؤه  يتم  امليلي�شيات  هذه  والء معظم 

قا�شم اأيديولوجي م�شرتك.
واللفت بالن�شبة للتقارير االإ�شرائيلية، اأن بع�ض عنا�شر هذه امليلي�شيات خدمت 
منهم  الكثري  وينتمي  االأمنية،  االأج��ه��زة  اأح��د  يف  اأو  ال�شوري،  اجلي�ض  يف  �شابقاً 
املعار�شة،  مع  الغالب  يف  كانوا  الذين  ال�شكان  من  وهم  امل�شاحلة”،  “جلان  اإىل 
وبع�شهم قاتلوا �شد النظام ال�شوري مع “اجلي�ض ال�شوري احلر” وقوات جي�ض 

خالد بن الوليد “داع�ض يف جنوب �شوريا«.

الربتغال تفر�ض احلجر ال�ضحي 
على القادمني من بريطانيا  

•• ل�صبونة-رويرتز

قالت احلكومة الربتغالية يف بيان �شدر يف وقت متاأخر  اأم�ض 
يف  بالبقاء  بريطانيا  م��ن  ال��ق��ادم��ني  �شتلزم  اإن��ه��ا  االأح���د  االأول 
حجر �شحي مل��دة 14 ي��وم��ا اع��ت��ب��ارا م��ن اأم�����ض االث��ن��ني م��ا مل 
كورونا.  الكامل من فريو�ض  التطعيم  على  قد ح�شلوا  يكونوا 
 11 حتى  التطبيق  قيد  �شتظل  التي  اجلديدة،  القاعدة  وتاأتي 
يوليو متوز على االأقل، و�شط زيادة يف حاالت االإ�شابة باملر�ض 
اليومية ملعدالت فرباير  االإ�شابات  اأرق��ام  اإذ عادت  الربتغال  يف 

�شباط عندما كانت البلد تخ�شع الإجراءات عزل عام �شارمة.

•• عوا�صم-وكاالت

اأحد  اجل��ه��م��اين،  ع���ارف  امل��دع��و  ال�شورية  درع���ا  حمافظة  يف  اغتيل  ي��وم��ني  قبل 
املتعاونني البارزين مع حمور “احلر�ض الثوري االإيراين” وحزب اهلل اللبناين، 

بنريان م�شلحني جمهولني بينما كان يقود �شيارته �شرق مدينة درعا.
وكان اجلهماين واجه يف ال�شابق حماوالت اغتيال عدة، كان اآخرها، التي اأ�شيب 

فيها، يف 30 اأبريل )ني�شان( يف م�شقط راأ�شه �شرق �شيدا قرب درعا.
بني  معروف  اجلهماين  اأن   ،24 ملوقع  توؤكد  ال�شوري  اجلنوب  يف  اأمنية  م�شادر 
ال�شكان كتاجر خمدرات، بغطاء العمل بتجارة ال�شيارات، اإ�شافة اإىل دوره كقيادي 
يف “جمموعة �شيدا” اإحدى امليلي�شيات املرتزقة املحلية ال� 36 العاملة يف جنوب 

�شوريا حتت قيادة املحور املتطرف التابع الإيران.
االأك���رب من  ال��ع��دد  لت�شييع  يعملن  اهلل  وح���زب  “احلر�ض”  اأن  امل�����ش��ادر  وت��وؤك��د 

•• عوا�صم-وكاالت

ُي�شمى  وم��ا  الذخرية”،  ب�”�شندوق 
لبع�ض  الرتكية”  ب�”االأ�شول 
ال��ل��ي��ب��ي��ني ي���ل���وح ت��ن��ظ��ي��م االإخ������وان 
يف  التاأزم  الإبقاء  االإرهابي مب�شاعيه 

ليبيا على حاله.
وي���اأت���ي ه���ذا ال��ت��ط��ور ب��ع��د اأي����ام من 
الذي  “برلني2”،  م��وؤمت��ر  ان��ع��ق��اد 
اأو�شى بطرد املرتزقة وخروج القوات 
امليلي�شيات  وت��ف��ك��ي��ك  االأج���ن���ب���ي���ة، 
الرئا�شية  للنتخابات  واال�شتعداد 

والربملانية يف دي�شمرب املقبل.
وهدد رئي�ض املجل�ض االأعلى للدولة، 
امل����وايل ل��رتك��ي��ا وت��ن��ظ��ي��م االإخ�����وان، 
حال  للقوة  باللجوء  امل�شري  خ��ال��د 
يرف�شه  مب����ن  االن���ت���خ���اب���ات  اأت������ت 

التنظيم.
“كلوب  تطبيق  عرب  له  حديث  ويف 
اإن  ���ش��راح��ة  امل�����ش��ري  ق���ال  هاو�ض” 
يقبل  لن  الثورة”  ب�”تيار  �شماه  ما 
ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات يف ح���ال جاءت 

خليفة  امل�شري  الليبي  الوطني  للجي�ض  العام  بالقائد 
ذلك  ح��دوث  “�شنمنع  ق��ائ��ل:  للبلد،  رئي�شا  حفرت 

بالقوة«.
هناك  اإن  امل�شري  زع��م  برتكيا،  اال�شتعانة  ولتربير 
م��ل��ي��ون ل��ي��ب��ي م���ن اأ����ش���ل 7 م��ل��ي��ون ه���م م���ن اأ�شول 
ذل��ك، لكنه اعترب  اأن يقدم دليل على  عثمانية، دون 
االأمر �شببا يف ا�شتعانة حكومة فايز ال�شراج ال�شابقة 

عام 2019، باجلي�ض الرتكي.

اإدعاءات زائفة
اأن  ق�����ش��وط  حم��م��د  الليبي  ال�شيا�شي  امل��ح��ل��ل  وي���رى 
حديث امل�شري ك�شف زيف اإدعاء التنظيم الذى ينتمي 
باالنتخابات  وال��رتح��ي��ب  الدميقراطية  ب��دع��م  اإل��ي��ه 
يف  اأوق���ع كثريين  م��ا  الليبي،  ال�شعب  ق��رار  واح���رتام 

�شباكهم، حتى �شاروا اأن�شارا خلطابهم.
ويو�شح ق�شوط يف حديث ملوقع “�شكاي نيوز عربية” 
ي��ع��رب عن  امل�����ش��ري مل  خ��ال��د  االإخ������واين  “كلم  اأن: 
الذي  باأكمله،  التنظيم  ال�شخ�شية، بل قناعة  قناعته 
ينجح يف كل مرة با�شتخدام املنخرطني يف امليلي�شيات 
ال�شرر  ي��ط��ال  اأن  دون  اأه���داف���ه،  و  اأج��ن��دات��ه  ل�شالح 

اإخوانيا واحدا«.
وحذر من ال�شمت جتاه هذا اخلطاب، وقال: “غالبية 

•• غزة-رويرتز

 يقول م�شوؤولون اإن نزاعا على م�شري 
حما�ض  حركة  حتتجزهم  اإ�شرائيليني 

منذ مدة طويلة وعدم و�شوح الروؤية حول كيفية منعها 
من اال�شتفادة باأموال امل�شاعدات يعرقل اإعادة االإعمار يف 
قطاع غزة بعد القتال الذي �شهده القطاع ال�شهر املا�شي 

بني اإ�شرائيل والفل�شطينيني.
وتقول احلكومة يف غزة اإن 2200 منزل ُدمرت وحلقت 
اأ�شرار بنحو 37 األف منزل جراء الهجمات االإ�شرائيلية 
خلل 11 يوما من الق�شف املتبادل عرب احلدود. وتقدر 
التحتية  والبنية  امل��ن��ازل  ه��ذه  بناء  اإع���ادة  اأن  احلكومة 
االأو�شع يف غزة �شيحتاج حوايل 500 مليون دوالر. وقد 
تعهدت كل من م�شر وقطر، اللتني �شاعدتا يف التو�شل 
اإىل هدنة يف 21 مايو اأيار، بتقدمي 500 مليون دوالر 
الإعادة االإعمار يف القطاع الفل�شطيني الذي يعتمد ثلثا 

�شكانه البالغ عددهم مليونا ن�شمة على امل�شاعدات.
وتقول اإ�شرائيل اإنه ال ميكن البدء يف اإعادة االإعمار اإال 
اإذا حتقق تقدم يف م�شاعيها ال�شتعادة جنديني مفقودين 
ت�شلل كل على  2014 وكذلك مدنيني  غ��زة  ح��رب  يف 

حدة اإىل القطاع.
وقال م�شوؤول اإ�شرائيلي كبري لرويرتز “االإعمار مقابل 
يحدد  اأن  ورف�����ض  املفقودين”  بخ�شو�ض  تقدم  اإح���راز 
اأن  اأع��ل��ن��ت  ال��ت��ي  اإ���ش��رائ��ي��ل  ال���ذي تعنيه  ال��ت��ق��دم  ماهية 

اجلنديني املفقودين اأ�شبحا يف عداد املوتى.
وت���ق���ول ح��م��ا���ض ال���ت���ي مل ت���ذك���ر ت��ف��ا���ش��ي��ل ع���ن و�شع 
يجب  بهم  اخلا�شة  املحادثات  اإن  االأربعة  االإ�شرائيليني 
اأ�شا�ض مبادلتهم بفل�شطينيني م�شجونني  ُتبنى على  اأن 
ب��امل�����ش��اع��دات. وي��ع��ار���ض رئي�ض ال���وزراء  اإ���ش��رائ��ي��ل ال  يف 
االإ�شرائيلي نفتايل بينيت منذ مدة طويلة اإخلء �شبيل 

اأخرى، ردا على رف�ض معظم ال�شعب الليبي انتخاب 
االإخوان، وخ�شارة مر�شحي امليلي�شيات يف االنتخابات 

الربملانية 2014.
وم���ن اأب����رز ق���ادة ه���ذه امل��ع��رك��ة فتحي ب��ا���ش��اآغ��ا وزير 

الداخلية يف حكومة فايز ال�شراج.

التن�سيق مع النظام ال�سابق
الباري  عبد  الليبي،  ال�شيا�شي  ال��ب��اح��ث  تقدير  ويف 
تنظيم  ق��ل��ق  ي��ع��ك�����ض  امل�����ش��ري  ت��ه��دي��د  “فاإن  ح���دي���د، 
ويعتربونه  حفرت،  خليفة  امل�شري  ف��وز  م��ن  االإخ����وان 
اإق�شاُء لهم، ويف الوقت نف�شه هم يعلمون اأن ال�شعب 
تابعني  اأنهم  معروفني  مبر�شحني  يقبل  لن  الليبي 

لتنظيم االإخوان “فهم بهذا يف مع�شلة«.
التنظيم  اأن  ح���دي���د،  ي��ت��وق��ع  امل��ع�����ش��ل��ة،  ه���ذه  وحل���ل 
طرف  الأي  عامة  االإق�شاء  رف�شه  اإع��لن  اإىل  �شيلجاأ 
اأن�شار  اأم��ام  الباب  فينفتح  الرت�شح للنتخابات،  من 
بينهما  فيما  امل�شبق  التن�شيق  م��ع  ال�����ش��اب��ق،  ال��ن��ظ��ام 
نف�ض  ويوظفون يف  واح��د،  كتيار  االنتخابات  بخو�ض 
تيار  وم��واج��ه��ة  واالأخ����وة  امل�شاحلة  ���ش��ع��ارات  ال��وق��ت 
الديكتاتورية ح�شب زعمهم، حتى ي�شلوا اإىل تقا�شم 

ال�شلطة يف حالة الفوز.
قال  ال�شابق،  النظام  فيما يخ�ض  امل�شري  وكان خالد 
يف مداخلته على تطبيق “كلوب هاو�ض” اإنه “يحاول 

للحرب  ي�شتعد  اجلميع  اأن  تعلم  الدولية  االأو���ش��اط 
التي قد تقع بدافع عرقلة اإجراء االنتخابات اأو الأجل 
الأنه  املنتخب  الرئي�ض  ومتكني  ال�شرعية  عن  الدفاع 
هناك طرف �شريف�ض الت�شليم و االعرتاف بنتائجها 

اإن كانت على غري هواه وطموحاته«.

�سندوقا الذخرية والقرتاع
االنتخابية”،  االإخ��وان  ب�”عقيدة  و�شفه  ميكن  وعما 
واإ�شرتاتيجية  منطق  “وفق  الليبي:  املحلل  ي��ق��ول 
ت��ن��ظ��ي��م االإخ�������وان وم����ن ت�����ورط يف ال��ت��ح��ال��ف معه، 
فنعم  ل�����ش��ل��ط��ة  االن���ت���خ���اب���ات  ����ش���ن���دوق  اأو���ش��ل��ن��ا  اإذا 

بالدميقراطية والدولة املدنية«.
خ�شوم  االنتخابات  “اأو�شلت  اإذا  اأن��ه  املحلل  ويتابع 
ل�شندوق  الكلمة  �شتكون  فعندها  لل�شلطة،  االأخ��وان 
واأن  االق���رتاع،  ل�شندوق  ولي�ض  واحل���روب  ال��ذخ��رية 
االإخوان فعلوها �شابقاً بنف�ض الطريقة العام 2014، 
عندما انتخب ال�شعب جمل�ض النواب فاأدخلوا البلد 
ط�رابل�ض،  العا�شمة  واحُتلت  ليبيا(  )فجر  ح��رب  يف 

وانق�شمت البلد حتى اليوم«.
و”فجر ليبيا” هى املعركة االنتقامية التي اأطلقتها 
تدمري  وت�شمنت  الليبيني،  �شد  االإخ��وان  ميلي�شيات 
والتجارة  ال��ن��ق��ل  ح���رك���ة  ووق�����ف  ط��راب��ل�����ض،  م���ط���ار 
مناطق  وا���ش��ت��ه��داف  بتعطيله،  لليبيني  وال��ت��م��وي��ن 

جو  االأمريكي  الرئي�ض  يدعمه  اإ�شرائيلي  مطلب  بفعل 
وتقول  حما�ض.  ت�شليح  يف  االأم���وال  ت�شتخدم  اأال  بايدن 
اأموال  ا�شتثمار  م�شوؤولية  تتحمل  حما�ض  اإن  اإ�شرائيل 
ل�شالح  تخ�شي�شها  ب��دال  الع�شكرية  قدراتها  تعزيز  يف 

الفل�شطينيني.

وتنفي حما�س هذا التهام.
الفل�شطيني  الرئي�ض  اإ���ش��راك  ب��اي��دن  اإدارة  ت��ري��د  كما 

�شجناء من الن�شطاء الفل�شطينيني.

* حما�س وامل�ساعدات
اإىل ح��د كبري بداأت  ال��ن��ار  اإط���لق  يف ظ��ل �شمود وق��ف 
اأم�ض االثنني ال�شماح بدخول الوقود اإىل غزة  اإ�شرائيل 
قيود  ب��ع��د تخفيف  وذل���ك  اأ���ش��اب��ي��ع  م��ن��ذ  االأوىل  ل��ل��م��رة 
اال�شترياد والت�شدير املفرو�شة على القطاع يف االأ�شبوع 
امل�����ش��اع��دات تعقدت  ف��ر���ض و����ش���ول  اأن  غ���ري  امل���ا����ش���ي. 

االآن فتح �شفحة جديدة مع النظام 
ال�شابق، تقوم على العفو وامل�شاحلة 
جزء  واإن  وطيه”،  املا�شي  ون�شيان 
يف  �شارك  ال�شابق  النظام  من  كبري 
ح��ك��وم��ات ق��اده��ا م��ا ي��ع��ت��ربه “تيار 
موقع  ن�����ش��ره  م��ا  بح�شب  الثورة” 
“ليبيا بر�ض”، يف اإ�شارة التيار الذي 

يتزعمه تنظيم االإخوان.
ومن اأ�شباب القلق من تر�شح امل�شري 
اأنه حال فوزه  يتابع حديد،  حفرت، 
اأف�شدوا  من  “حما�شبة  يعني  فهذا 
لعقود  ب��ل��ي��ب��ي��ا  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  احل���ي���اة 

طويلة«.

قدرات حفرت
الباحث  ي��ت��وق��ع  نف�شه،  االجت����اه  يف 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال��ل��ي��ب��ي، ال����ه����ادي عبد 
الوحيد  ه���و  “حفرت  اأن  ال���ك���رمي، 
القادر على اإنهاء املجموعات امل�شلحة 
انتخابه،  بعد  القانون  اخلارجة عن 
وذلك يف اأيام معدودة، خ�شو�شا واأن 
ال�شرعية يف ليبيا �شتكون واحدة يف 
املهاجمة  االإخوانية  االأب���واق  “فاأكرث  ول��ذا  حينها”؛ 
اآخرين  ل�”مناف�شني”  التي تروج  للم�شري حاليا هي 
منهم وزير الداخلية ال�شابق يف حكومة ال�شراج فتحي 

با�شاغا«.
للإخوان،  التابعة  ال�شخ�شيات  ت�شتمر  وبالتزامن، 
�شد  حملتها  يف  رفيعة،  ر�شمية  منا�شب  توليها  رغم 
بال�شفات  واتهامهما  حفرت  وامل�شري  الليبي  اجلي�ض 
التي ت�شتهر بها يف االأ�شا�ض ميلي�شيات االإخوان، ومن 
بقيادة  الليبي  اجلي�ض  و�شف  امل�شري  خالد  اأن  ذل��ك 
عن  خ��ارج��ة  “ميلي�شيا  ب��اأن��ه  ح��ف��رت  خليفة  امل�����ش��ري 

القانون«.
ب��ي��ان ���ش��در ع��ن املجل�ض االأع��ل��ى للدولة  واأ���ش��اف يف 
الكرامة”  “عملية  اأن  امل��ا���ش��ي،  م��اي��و  ي��راأ���ش��ه،  ال���ذي 
هي   2014 عام  حفرت  بقيادة  اجلي�ض  اأطلقها  التي 
واأنه “كلما اقرتب  “حماولة للنقلب الع�شكري”، 
حفرت  يلوح  �شيا�شية  لت�شوية  التو�شل  من  الليبيون 

بالقوة ولغة ال�شلح«.
وجاء ذلك يف اليوم نف�شه - 29 مايو- الذي قدم فيه 
اجلي�ض الليبي ا�شتعرا�شه الع�شكري الكبري يف ذكرى 
معركة الكرامة التي اأطلقها اجلي�ض الليبي 2014 
اإىل  االآن  حتى  وان��ت��ه��ت  االإره��اب��ي��ة،  امليلي�شيات  �شد 

تطهري �شرق ليبيا منها.

بدعم  ال���ذي يحظى  ع��ب��ا���ض  حم��م��ود 
دويل يف اإع���ادة االإع��م��ار يف غ��زة. لكن 
ع��ب��ا���ض ل��ي�����ض ل���ه ن��ف��وذ يف غ���زة منذ 
انتزعت حما�ض ال�شيطرة على القطاع 

يف حرب اأهلية ق�شرية يف العام 2007.
وقد تعهدت حما�ض التي يعتربها الغرب تنظيما اإرهابيا 
بعدم امل�شا�ض باأموال املانحني. وقال ناجي �شرحان نائب 
وزير االأ�شغال العامة واالإ�شكان اإنه �شتمر �شهور قبل اأن 

يتو�شل الو�شطاء اإىل اآلية عملية للتمويل.
وقال �شرحان الذي �شارك يف حمادثات جتري يف القاهرة 
اإنه �شيتم رفع الركام املتخلف من القتال خلل مايو اأيار 
�شن�شهد خلل ثلثة  اأننا  “واأعتقد  بنهاية يوليو متوز 
�شهور ب��داي��ة اإع����ادة اإع��م��ار غ��زة وخ��ا���ش��ة امل��ب��اين وبنية 

الطرق التحتية. هذا هو ما ن�شمعه«.
االأمم  وكالة  �شوؤون غزة يف  امل�شوؤول عن  روز  �شام  وق��ال 
الفل�شطينيني  ال���لج���ئ���ني  وت�����ش��غ��ي��ل  ل���غ���وث  امل���ت���ح���دة 
)االأونروا( لرويرتز االأ�شبوع املا�شي اإن الوكالة اأطلقت 
حملة حجمها 162 مليون دوالر من اأجل خطط توفري 
للأ�شر  اإن�شانية  م�شاعدات  بينها  من  �شريعة  م�شاعدات 

النازحة.
اإعادة  فيه  ت��ب��داأ  اأن  ال���ذي ميكن  امل��وع��د  ع��ن  روز  و�شئل 
زمنيا يف  اإط���ارا  ل��ك  اأذك���ر  اأن  “ال ميكنني  ف��ق��ال  البناء 
ف��ه��ذا يعتمد على حقائق خ��ارج��ة عن  ال��وق��ت احل���ايل. 

�شيطرتي«.
اأمثال  لفل�شطينيني من  بالن�شبة  موؤمل  الغمو�ض  وهذا 
االأمم  تديرها  مدر�شة  يف  يعي�ض  ال���ذي  غباين  حممد 
يف  اإ�شرائيلية  جوية  غ��ارة  يف  بيته  اأ�شيب  منذ  املتحدة 

مايو اأيار املا�شي.
يقول غباين “�شو بده ي�شري فينا؟ �شو م�شري اأوالدي؟ 

�شو م�شري مرتي؟ الواحد ركبه و�شوا�ض يف را�شه«.

•• طهران-اأ ف ب

اأم�ض االثنني على ل�شان  اإيران  اأعلنت 
خارجيتها،  وزارة  ب��ا���ش��م  امل���ت���ح���دث 
ب�شاأن  بعد  قرار”  “اأي  تتخذ  مل  اأنها 
ت�شجيلت الكامريات العائدة للوكالة 
ال���ذري���ة يف بع�ض  ل��ل��ط��اق��ة  ال���دول���ي���ة 

من�شاآتها النووية.
يف  زاده  خطيب  �شعيد  املتحدث  وق��ال 
موؤمتر �شحايف “مل يتم اتخاذ اأي قرار 

ب�شاأن م�شح ت�شجيلت” الكامريات.

ومبوجب قانون اأقره جمل�ض ال�شورى 
االإ���ش��لم��ي )ال���ربمل���ان( ال���ذي يهيمن 
اجلمهورية  ب����داأت  امل��ح��اف��ظ��ون،  عليه 
املا�شي  �شباط/فرباير  يف  االإ�شلمية 
التابعني  امل��ف��ت�����ش��ني  ن�����ش��اط  ب��ت��ق��ي��ي��د 
ل��ل��وك��ال��ة ال���دول���ي���ة، يف اإج������راء اأب����دت 
ح�شن  امل����ع����ت����دل  ال���رئ���ي�������ض  ح���ك���وم���ة 
روحاين حتفظاتها ب�شاأنه، لكنها اأكدت 

اأنها �شتلتزم مبندرجاته.
ل��ك��ن ال���وك���ال���ة ال���دول���ي���ة اأب����رم����ت مع 
للطاقة  االإي��ران��ي��ة  واملنظمة  ط��ه��ران 

ال��ذري��ة راف��اي��ي��ل غ��رو���ش��ي يف  للطاقة 
بعد  “ايران مل ترد”  اأن  25 احل��ايل 
تعتزم  كانت  اذا  ما  ب�شاأن  ر�شالته  على 

موا�شلة العمل باالتفاق التقني.
م�����وؤمت�����ره  يف  زاده  خ���ط���ي���ب  وق���������ال 
اأنه مل  على  “اأ�شدد  االثنني  ال�شحايف 
اإيجابي  اأو  �شلبي  ق��رار  اأي  اتخاذ  يتم 
ال�شابق  االتفاق  اأو  بالكامريات  يتعلق 
مع الوكالة” الدولية، ومقرها فيينا.

ات��خ��اذ قرار  تعود �شلحية  م��ا  وع���ادة 
ال�������ش���اأن اىل امل��ج��ل�����ض االأع���ل���ى  ب���ه���ذا 

اإي��ران. ومل يت�شح  للأمن القومي يف 
بعد  اجتماعا  عقد  املجل�ض  كان  اذا  ما 
ب�شاأن  للتقرير  ح��زي��ران-ي��ون��ي��و،   24
االت��ف��اق. وي��اأت��ي احل��دي��ث ع��ن م�شري 
تخو�ض  وق�����ت  يف  ال��ت��ق��ن��ي  االت����ف����اق 
طهران والدول التي ال تزال من�شوية 
يف االتفاق النووي، مب�شاركة اأمريكية 
منذ  فيينا  يف  مباحثات  مبا�شرة،  غري 
الإحياء  �شعيا  ن��ي�����ش��ان-اأب��ري��ل،  مطلع 
اتفاق 2015، وا�شمه الر�شمي “خطة 

العمل ال�شاملة امل�شرتكة«.

ال����ذري����ة، ات���ف���اق���ا ت��ق��ن��ي��ا م��وق��ت��ا اأت����اح 
التي كانت  االإج��راءات  ا�شتمرار بع�ض 
�شتتوقف ب�شكل كامل مبوجب القانون 
الربملاين. ووفق االتفاق التقني، اأبقت 
املراقبة  ك��ام��ريات  عمل  على  ط��ه��ران 
االحتفاظ  مع  لكن  املن�شاآت،  بع�ض  يف 
حت�شل  اأن  م���ن  ب����دال  ب��ت�����ش��ج��ي��لت��ه��ا، 
بالتوقيت  ال���دول���ي���ة  ال���وك���ال���ة  ع��ل��ي��ه��ا 

الفعلي املبا�شر.
�شتم�شح هذه  اأنها  اإي��ران من  وح��ّذرت 
الوكالة  ت�شّلمها اىل  الت�شجيلت ولن 

حال  يف  االتفاق،  مدة  بنهاية  الدولية 
العقوبات  املتحدة  ال��والي��ات  ترفع  مل 
ف��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى طهران  اأع�������ادت  ال���ت���ي 
ب���ع���د ان�������ش���ح���اب وا����ش���ن���ط���ن االأح�������ادي 
م��ن االت��ف��اق ح��ول ال��ربن��ام��ج النووي 

االإيراين عام 2018.
واأبرم االتفاق التقني بداية ملدة ثلثة 
اأعلن  املهلة،  تلك  نهاية  وعند  اأ�شهر. 
اإ�شايف انتهى  الطرفان متديده ل�شهر 

يف 24 حزيران/يونيو.
ل��ل��وك��ال��ة الدولية  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأك����د 

اإيران مل تتخذ قرارًا ب�ضاأن ت�ضجيالت كامريات وكالة الطاقة الذرية 
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•• الفجر –خرية ال�صيباين

   مت جتاوز العقبة الأوىل. كزافييه برتران يف اأوت 
دو فران�س، وفالريي بيكري�س يف اإيل-دو-فران�س، 
ولوران ووكيز يف اأوفريين-رون-األب: من الوا�سح 
اأن املتناف�سني اليمينيني لالإليزيه اأعيد انتخابهم 
يوم  اأم�س الأول الأحد على راأ�س مناطقهم. ومن 
التي ت�سعهم  اأن تثري هذه النت�سارات،  املفرت�س 
اأم�س  من  بداية  مناق�سات   ،2022 عام  مدار  يف 
اجلمهوريني  مر�سح  تعيني  طريقة  حول  الثنني 
اأو ثمن  الأنا،  الرئا�سية... حرب  يف النتخابات 

النجاح.

حتليل اخباري

على اليمني، ل اأحد ي�سك يف اأن لوران ووكيز 
�س�يبني على هذا النج��اح املحلي لب�دء ع�ودة 

كزافييه برتران يدعو مناف�سيه من اليمني اىل 
ت�س����كيل »فري��ق موح��د وجمي��ل« لع��ام 2022

متحورة دلتا تنه�ض مو�ضكو وتعيق رفع القيود يف العامل  
واعتباراً من االثنني، ينبغي على كل �شخ�ض يرغب بالدخول اإىل مطعم يف 
العا�شمة اأن تكون لديه بطاقة �شحية. وبالتايل يجب على �شكان مو�شكو اأن 
يحّملوا من املن�شة االإلكرتونية اخلا�شة باملدينة رمز اال�شتجابة ال�شريعة 
الذي يوؤكد اأنهم ملقحون اأو اأنهم اأُ�شيبوا باملر�ض خلل ال�شتة اأ�شهر املا�شية 
اأو اأنهم اأجروا فح�ض الك�شف عن االإ�شابة ال تتجاوز مّدته ثلثة اأيام، وفق 

ما اأو�شح قبل ب�شعة اأيام رئي�ض بلدية املدينة �شريغي �شوبيانني.
لكن �شلطات مو�شكو ال تعتزم حتى االآن فر�ض اإغلق عام كما فعلت يف ربيع 

العام 2020، يف هذه املدينة التي تعّد اأكرث من 12 مليون ن�شمة.
ورو���ش��ي��ا ه��ي ال���دول���ة االأوروب����ي����ة االأك����رث ت�����ش��رراً م��ن ح��ي��ث ال��وف��ي��ات مع 
اأو�شع  تعريف  مب��وج��ب  لكن  احل��ك��وم��ة.  اأرق����ام  بح�شب  وف���اة   130،347
األف   270 اأح�شت وكالة رو�شتات للإح�شاءات  املرتبطة بكوفيد،  للوفيات 

وفاة على االأقل منذ بداية اجلائحة حتى نهاية ني�شان/اأبريل.

•• مو�صكو-اأ ف ب

القيود  رغم  كورونا  فريو�ض  على  ال�شيطرة  عن  الرو�شية  العا�شمة  تعجز 
اأع��داد وفيات قيا�شية  ال�شارمة التي ُفر�شت يف االأ�شابيع االأخ��رية وت�شّجل 
ظّل  يف  العامل  يف  تف�شيها  “دلتا”  املتحّورة  الن�شخة  توا�شل  فيما  متتالية 

ا�شتياء كبري لدى الدول املتحّم�شة للعودة اإىل احلياة الطبيعية.
و�شّجلت مو�شكو من جديد عدد وفيات قيا�شياً جراء كوفيد-19 مع 144 
وفاة خلل 24 �شاعة، وهي اأ�شواأ ح�شيلة منذ بدء تف�شي الوباء يف املدينة. 
وكانت العا�شمة الرو�شية �شّجلت اجلمعة عدد وفيات قيا�شياً بلغ 98 وفاة.

العمل عن  اإىل  العودة  تدريجي مثل  ب�شكل  قيود  رغم فر�ض  ذلك  يح�شل 
ُبعد ب�شورة اإلزامية جلزء من املوظفني والتلقيح االإجباري ملوظفي قطاع 

اخلدمات.

للمرة  ر�شدت  والتي  ال��ع��دوى  ال�شديدة  “دلتا”  املتحّورة  الن�شخة  وباتت 
85 بلدا على االأق��ل، بح�شب منظمة ال�شحة  االأوىل يف الهند، منت�شرة يف 
العاملية، م��ا ي��زي��د امل��خ��اوف م��ن م��وج��ات ج��دي��دة م��ن ال��وب��اء رغ��م حملت 

التطعيم.
اأرغمت “دلتا” بع�ض الدول على مراجعة ا�شرتاتيجياتها مع فر�ض تدابري 
اإرج��اء رفع القيود. اآخر هذه الدول كانت جنوب  اأو  م�شددة ملكافحة الوباء 

اإفريقيا التي �شّجلت 1،9 مليون اإ�شابة بينها 59900 وفاة.
فقد اأعلن رئي�ض جنوب اإفريقيا �شرييل رامابوزا االأحد فر�ض قيود جديدة 
يف البلد االكرث ت�شررا بفريو�ض كورونا يف القارة ال�شمراء، ملواجهة االرتفاع 

الكبري يف عدد اال�شابات الناجت عن املتحورة دلتا كما يف دول اأخرى.
وقال رامابوزا “نواجه موجة مدمرة يدل كل �شيء على اأنها �شتكون اأ�شواأ 
اخلارج،  او  الداخل  يف  �شواء  التجمعات،  كل  “حظر  معلناً  �شابقاتها”،  من 

بامل�شاركة  اق�شى  كحد  �شخ�شا  خلم�شني  ي�شمح  التي  اجل��ن��ازات  با�شتثناء 
فيها«. ومُينع اأي�شاً بيع الكحول ومت متديد مدة حظر التجّول )من ال�شاعة 

التا�شعة م�شاء حتى الرابعة فجراً( كما �شُتغلق املدار�ض بحلول اجلمعة.
يف املقابل، توا�شل اإيطاليا رفع القيود. وُيتوقع اإلغاء حظر التجّول االثنني 
يف وادي اأو�شتا، املنطقة االإيطالية الوحيدة حيث كان ال يزال �شارياً، كما اأن 

و�شع الكمامات مل يعد اإلزامّياً يف اخلارج، با�شتثناء يف االأماكن املكتظة.
لكن وزير ال�شحة روبرتو �شبريانزا اأكد اأن “املعركة مل تك�شب بعد”، م�شرياً 

اإىل الن�شخ املتحّورة �شديدة العدوى خ�شو�شاً “دلتا«.
وكانت اإيطاليا اأول دولة يف اأوروبا يتف�شى فيها كوفيد يف الف�شل االأول من 
العام 2020 وهي من بني الدول االأكرث ت�شرراً من الوباء بت�شجيلها اأكرث 
من 4،25 مليني اإ�شابة و127،418 وفاة بينها 56 يف ال�شاعات االأربع 

والع�شرين املا�شية.

اإعادة انتخاب برتران، بيكري�س، ووكيز، اإقليمًيا

اليمني: من ينطلق يف املركز الأول لعام 2022 ...؟
فالريي بيكري�س �ستعلن بعد ال�سيف ما اإذا كانت مر�سحة للرئا�سة

اأعلن  الثلثة،  الكبار  ب��ني  م��ن     
مع  اأن��ه مر�شح.  ب��رت��ران  كزافييه 
م���ا ي���ق���رب م���ن 52 ب���امل���ائ���ة من 
اأوت دو  االأ�����ش����وات، ح��ق��ق رئ��ي�����ض 
ف��ران�����ض ف���وًزا ك��ب��رًيا. فقد ك�شب 
ال�شابق  وال��ع��م��ل  ال�����ش��ح��ة  وزي����ر 
طموحاته  ت��ث��ب��ط  ومل  ره����ان����ه، 
وخ�شو�شا،  الناخبني.  الوطنية 
اأف�����ش��ل ح�شن  ي�����ش��ك��ل  اأن  مي��ك��ن 
اق�شى  ال���وط���ن���ي  ال��ت��ج��م��ع  ���ش��د 
اليمني. ومن خلل هزم الوزراء 
اإىل  اإر�شالهم  مت  الذين  اخلم�شة 
برتران،  كزافييه  وّج���ه  اجل��ب��ه��ة، 
لل�شلطة  ���ش��دي��دة  �شفعة  اأخ����رًيا، 

التنفيذية.

برتران يريد الذهاب 
»للقاء كل الفرن�سيني«

   يف خطاب الفوز، متوقع الفائز يف 
“هذه  قائل  االليزيه،  �شباق  اأفق 
للذهاب  القوة  تعطيني  النتيجة 
الفرن�شيني”،  ب���ك���ل  ل���لل���ت���ق���اء 
حملته  ع��لم��ات  ي��ط��رح  اأن  ق��ب��ل 
النظام  “ا�شتعادة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة: 
“كراهية  حم��ارب��ة  واالحرتام”، 
املناطق”.  و”جمهورية  فرن�شا”، 
عن  نيابة  قيادتها  ينوي  معركة 
وال�شعبية”،  الو�شطى  “الطبقات 
على غرار حملة نيكوال �شاركوزي 
ال�شدارة  يف  “اإنه   .2007 ع��ام 
يعرتف كادر من  ويحرز نقاًطا”، 
موؤيدي  م��ن  لي�ض  اجل��م��ه��وري��ني 
ما  اأرى  “ال  ب����رت����ران.  ك��زاف��ي��ي��ه 
هم�ض  تر�ّشحه”،  مينع  اأن  ميكن 
عن  ن��ائ��ب  االأ���ش��ب��وع  منت�شف  يف 
ح��رك��ة اجل��م��ه��وري��ة اىل االم����ام، 

قادم من حزب اجلمهوريني.
   وم��ع ذل���ك، ال ���ش��يء ق��د ُح�شم. 
اأوراق������ا رابحة  مي��ل��ك م��ن��اف�����ش��وه 
ووكيز  ل��وران  �شحق  جعبتهم.  يف 
األب.  رون  اأوف�����ريين  يف  اجل��م��ي��ع 
باملائة من   56 مع ما يقرب من 
رئي�ض  اأف�����ش��ل  ف��ه��و  االأ������ش�����وات، 
منطقة منتخب من اجلمهوريني 
هذه  ومتثل  االأح���د.  االأول  �اأم�ض 
املبايعة جرعة اوك�شجني لرئي�ض 

اأجرب  الذي  ال�شابق  اجلمهوريني 
ع��ل��ى ت����رك رئ���ا����ش���ة احل�����زب عام 
2019 ب��ع��د ال��ف�����ش��ل ال���ذري���ع يف 

االنتخابات االأوروبية.
   وقد دعا كزافييه برتران اأم�ض 
االثنني فالريي بيكري�ض ولوران 
انتخابهما  اأع��ي��د  اللذين  ووك��ي��ز، 
ا، اىل ت�شكيل “فريق جميل”  اأي�شً
يكون  “عندما   .2022 ل���ع���ام 
هناك فريق رائع وفرن�شي جميل 
لي�ض  ���ش��ي��ف��وز،  ب��اأن��ه  مقتنع  اأن���ا   ،
القاب،  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول  وال  ل���ه، 
فخوراً،  يجعلك  الأن���ه  ب��ب�����ش��اط��ة، 
الفريق  ه���ذا  ان  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
اأع��ت��ق��د اأنه  ال��ف��رن�����ش��ي اجل��م��ي��ل ، 
جيدة  اأ����ش���ي���اء  ي��ف��ع��ل  اأن  مي���ك���ن 
لفرن�شا”، نا�شد على بي اف ام تي 

يف، وار ام �شي.

لوران ووكيز يتباهى 
ب� »م�سار وا�سح«

املتحدث  ي���ري���د  ج��ه��ت��ه،  م���ن      
نيكوال  ح��ك��وم��ة  ب��ا���ش��م  ال�����ش��اب��ق 
النجاح  بهذا  يثبت  اأن  �شاركوزي، 
ميكن  ق��ي��م��ه  ت���ع���ّرف���ه  مي��ي��ن��ا  اأن 
حركة  ك��م��ا���ش��ة  م��ن  يتخل�ض  اأن 
والتجمع  االم��ام  اىل  اجلمهورية 
هو  الليلة  “انت�شار  ن  ال��وط��ن��ي. 
اأكد لوران  انت�شار مل�شار وا�شح”، 

منها  املقربون  –يتكفل   2022
يوم  بيادقها  -حّركت  عنها  نيابة 

االأحد.
“امراأة  ب��اأن��ه��ا  نف�شها  وا���ش��ف��ة     
منطقتها  ب����خ����دم����ة  ف������خ������ورة 
ف����ال����ريي  حت����دث����ت  وبلدها”، 
الوطنية  االأح���داث  ع��ن  بيكري�ض 
فريقا   “ ان  م��وؤك��دة  امل�شتقبلية، 
م��ن اليمني وال��و���ش��ط ق��د ب��رز يف 
واأ�شافت  واملناطق”،  االأق��ال��ي��م 
�شاأقوم  كبرية،  م�شوؤولية  “لدينا 
بدوري اأكرث من اأي وقت م�شى، 
اأري��د اأن اأوا���ش��ل واع��ّم��م معركتي 
اأجل قيم  اأجل قناعاتي ومن  من 
رئي�شة  واأ���ش��ارت      .« اجلمهورية 
اأم�ض  ���ش��ب��اح  ف���ران�������ض،  دو  اإي�����ل 
بعد  ���ش��ت��ع��ل��ن  اأن���ه���ا  اإىل  االث���ن���ني، 
مر�شحة  ك��ان��ت  اإذا  م���ا  ال�����ش��ي��ف 
والو�شط  اليمني  داعية  للرئا�شة، 
اإىل حتديد ب�شكل جماعي وبحلول 
“قواعد  ال�شيا�شية،  ال�شنة  بداية 
بتعيني  ت�����ش��م��ح  ال���ت���ي  اللعبة” 
يل،  “بالن�شبة  م�شرتك.  مر�شح 
قالت على  كل �شيء يبداأ اليوم”، 
قناة بي اف ام تي يف، وار ام �شي، 
هذا  “التفكري  ت��ري��د  اإن��ه��ا  قائلة 
ال�شيف” و “الت�شاور ب�شاأن بقية 

امل�شوار«.
طريقة الف�سل عند 

ووك���ي���ز.   وداف����ع خ��ّري��ج املدر�شة 
�شجله  ع����ن  ل���������لإدارة  ال���ق���وم���ي���ة 
على  م�شّددا  منطقته،  راأ���ض  على 
حل�شاد  ت���ع���داد  يف  “قناعاته” 
عن  “الدفاع  ب��ال��ك��ام��ل:  وط��ن��ي 
اأي  ورف�����ض  ال��و���ش��ط��ى،  الطبقات 
واالأمن  الطائفية  جتاه  م�شاومة 
ب  ن�شّ ل��ق��د  والعمل”.   ،)...(
ملحاربة  ال�����ش��ام��ن  ب���اأن���ه  ن��ف�����ش��ه 

مغازلة  اأراد  ال��ذي  ه��و  التطرف، 
عندما  ال��وط��ن��ي  التجمع  ناخبي 
يدعو  ان  قبل  اجلمهوريني،  ق��اد 

اإىل “اإعادة بناء البلد«.
اأح���د ي�شك يف     على ال��ي��م��ني، ال 
اأن لوران ووكيز �شيبني على هذا 
النجاح املحل�����ي لب�دء عودة وطنية. 
قال  اجلمهوريني  من  نائبا  لكن 
قاوم  “لقد  ي��ون��ي��و:  منت�شف  يف 

مناف�شة  خ����لل  ب���امل���ائ���ة(   33(
رب��اع��ي��ة حم��ف��وف��ة ب��امل��خ��اط��ر. يف 
هذه املنطقة الكربى، متكنت من 
جتفيف قائمة االأغلبية الرئا�شية، 
وتغلبت ب�شكل وا�شح على جوليان 
اأثمرت  ب��اي��و م��ن اخل�����ش��ر. وق���د 
اإىل جبهة  دعوتها بني اجلولتني 
جمهورية �شد “اأق�شى الي�شار”. 
اأب���ًدا اىل عام  ال��ت��ي مل ت�شر  ه��ذه 

حمنته وفرتته ال�شعبة مبفرده، 
اأكرث  ي��راه��ن  اأن����ه  اأع��ت��ق��د  لكنني 

على 2027«. 

قرار بيكري�س بعد ال�سيف
االأم�شية:  يف  اأخ������رى  ف���ائ���زة     
جتاوزت  لقد  بيكري�ض.   فالريي 
بو�شوح  ف��ران�����ض  دو  اإي���ل  رئي�شة 
)45 باملائة( قائمة احتاد الي�شار 

التعادل هي ال�سوؤال
    �شقط التجمع الوطني بال�شربة 
واأغلبية  ال�������ش���م���ال،  يف  ال��ق��ات��ل��ة 
رئا�شية منهكة يف منطقة حا�شمة، 
اأوف�������ريين  وان����ت����خ����اب م���ل���ك���ي يف 
للمتقدمني  ميكن   ... األ���ب  رون 
وراء  �شيا�شي  ف��وز  ادع���اء  الثلثة 
وانطلقت  االنتخابي...  جناحهم 
من  امل����ب����اراة  “بداأت  امل��ن��اف�����ش��ة. 
ي��وم االث��ن��ني، يهم�ض م��ق��ّرب من 
الثلثة،  ب��ني  بيكري�ض،  ف��ال��ريي 
ي��ت��م اإع�������ادة ���ش��ب��ط ال�����ع�����دادات.«    
هذه  ب����ني  ال��ف�����ش��ل  االآن  ي��ب��ق��ى 
دينا�شورات  هناك  ال�شخ�شيات. 
اأخ����رى م��ن ال��ي��م��ني، م��ث��ل رئي�ض 
جمل�ض ال�شيوخ، اجلمهوري برونو 
ري���ت���اي���و، ع��ل��ى خ���ط االن���ط���لق. 
القواعد  النظرية،  الناحية  م��ن 
وا�شحة: ا�شتطلعان للراي اأمر 
ي�شمحا  اأن  ي��ج��ب  احل����زب  ب��ه��م��ا 
“مر�شح  ب��ت��ح��دي��د  اخل���ري���ف  يف 
طبيعي” من االأ�شرة الديغولية. 
يف ح��ال ع��دم ح��دوث ذل��ك، �شيتم 
بني  “ف�شل”  ط���ري���ق���ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
رعاية  حتت  -م�شممة  املر�شحني 
رئي�ض بلدية اأنتيب جان ليونيتي.    
يتقدم  ال��ع��م��ل��ي��ة،  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن 
اجلمهوريون يف ال�شباب. يرف�ض 
عند  “ف�شل  اأي  برتران  كزافييه 
يفر�ض  اأن  وي���ري���د  التعادل”، 
ال�شابقة.  ع��ائ��ل��ت��ه  ع��ل��ى  ت��ر���ّش��ح��ه 
الدبابة”،  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  “اإنها 
يوؤكد اأحد داعميه. “اإذا مت و�شع 
التعادل،  ل��ف�����ش��ل  ح��ق��ي��ق��ي  ن��ظ��ام 
ف�شيكون من ال�شعب على برتران 
يرد كادر من  عدم االمتثال له”، 
مناف�شوه،  اجل��م��ه��وري��ني.  ح���زب 
برونو  اأو  بيكري�ض  ف��ال��ريي  مثل 
ري����ت����اي����و، ي�����ري�����دون ان���ت���خ���اب���ات 
متهيدية. ولكن اأي منها؟ رئي�شة 
فيندي  و�شيناتور  فران�ض  دو  اإيل 
متهيدية  انتخابات  عن  يدافعان 
مفتوحة. وال يزال لوران ووكيز، 
الذي ان�شحب من امل�شهد الوطني، 

متحفًظا ب�شاأن هذا املو�شوع.
   م�����ش��اء االأح����د، اح��ت��ف��ل اليمني 
عاد  االثنني،  واأم�ض  بانت�شاره... 

وجع الراأ�ض.
عن لك�سربي�س

برونو ريتايو على خط االنطلق اي�شا اإعادة انتخاب كزافييه برتران، الوزير ال�شابق واملر�شح خللفته لرئا�شة منطقة اأوت دو فران�ض

لوران ووكيز يف اأوفريين-رون-األب

رئي�ض بلدية اأنتيب جان ليونيتي �شيلعب دور احلكم

فالريي بيكري�ض يف اإيل-دو-فران�ض

من خالل هزم خم�ضة وزراء, وّجه 
كزافييه برتران �ضفعة قوية لل�ضلطة التنفيذية

دعوة اإىل حتديد جماعي لقواعد اللعبة
 التي ت�ضمح بتعيني مر�ضح م�ضرتك لليمني
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عربي ودويل

اغ������ت������ي������ل 
على  ب������ارك 
ي���������د ك���ي���م 
ج����اي ج��ي��و، 
وكالة  رئي�س 
امل���خ���اب���رات 
امل����رك����زي����ة 
رمب��ا ب��اأوام��ر 
اأم���ري���ك���ي���ة

خل�������������������س 
ال�����ت�����ح�����ول 
ال�����ذي ق���اده
ه��������ذا  يف 
ال���������س����ع����ار: 
بيد،  »البناء 
وال�������دف�������اع 
الوطني باليد 
الأخ����������رى«

هكذا ُبنيت كوريا اجلنوبية:

بارك ت�ضونغ هي, ديكتاتورية الراأ�ضمالية و»معجزة نهر هان«...!
الفجر -برونو بريويل –ترجمة خرية ال�صيباين

    يف 26 اأكتوبر 1979، اغتيل رئي�س كوريا اجلنوبية 
مدى احلياة، بارك ت�سونغ هي، على يد رئي�س اأجهزته 
ال�سرية. يف حال ن�سيان ا�سمه، اأو حتى عدم معرفته، 

ي�ستمر اإرثه مع هيونداي اأو �سام�سوجن اأو ال جي.

الع�سكري
   من بني جميع الرجال الأقوياء الذين ا�ستولوا على 
ال�سلطة يف اآ�سيا خالل احلرب الباردة، يربز اجلرنال 

بارك ت�سونغ هي.
اجل�سدية،  البنية  �سعيف  اجلن����دي  ه�����ذا  ك����ان   
وكان ذكًيا بال �سك. ظل تق�سفه وب�ساطته اأ�سطورًيا، 

ت�سوه  اأن  ميكن  مالية  ف�سيحة  توجد  ول  ال��ي��وم 
ذاكرته.

�سريته  كتاب  اأحد  هيونغ-اأ،  كيم  الأكادميي  يرى     
الذاتية، اأن الق�سيدة التي كتبها يف �سبابه هي مفتاح 

ملزاجه:
مثل ال�سم�س، حتى لو كانت ت�سرق ليوم واحد فقط

مثل الأمواج، حتى لو عا�ست ليلة واحدة فقط،
را�س، بهدوء،       اأقول وداعا لليوم الذي م�سى

واأ�ستقبل اليوم التايل*.
   من هذه البيات تظهر �سخ�سية متطّلعة للم�ستقبل، 
وكما تك�سف م�سريته، رجل اإرادته من حديد ل ميكن 

اأن توقفه اأية عقبة.

    ُوِلد بارك عام 1917 يف قرية تقع 
يف اجلنوب ال�شرقي من �شبه اجلزيرة، 
وطّرز بارك طفولته، مازجا احلقيقة 
ب���االأ����ش���ط���ورة. وا����ش���ح، م���ع ذل����ك، اأن 
ع��ائ��ل��ت��ه ك���ان���ت ف���ق���رية ل��ل��غ��اي��ة –من 
اأعطته  ل��ق��د  االأرز.  م���زارع���ي  ���ش��غ��ار 
ال�شت�شعار  م��ي��ًل  امل��ت��وا���ش��ع��ة  اأ���ش��ول��ه 
الكلمات  واإي��ج��اد  ال�شارع،  رج��ل  هموم 
اأن������ه مل يكن  ال���ق���ل���وب رغ�����م  ل��ك�����ش��ب 
القاطع  الرف�ض  رغ��م  وه��ذا  خطيبا، 

ل�شيا�شته بني املثقفني.
نفور  ل��دي��ه  ك���ان  ال�شعب”،  »اب����ن      
ع���م���ي���ق م�����ن ال���ت�������ش���ل�������ش���ل ال���ه���رم���ي 
الكونفو�شيو�شي التقليدي القائم منذ 
اجلدارة  بتاأ�شي�ض  وا�شتبدله  ق���رون. 
العمر  تتجاهل  ال��ت��ي  التكنوقراطية 
واالأ�شل االجتماعي، وتعتمد ح�شرًيا 

على القدرة على تنفيذ اأوامره.
   كان هذا الع�شكري ال�شلطوي، بهذا 
ال��ن��ظ��ام القائم،  امل��ع��ن��ى، ث���ورًي���ا، ق��ل��ب 
من  متجّردا  للم�شتقبل،  روؤيته  ونّفذ 

اأي وازع لتحقيق طموحاته.

�سباب اجلرنال
   يف �شن اخلام�شة ع�شرة، مت اختيار 
اليابانية،  ال�شلطات  ق��ب��ل  م��ن  ب���ارك 
ال����ت����ي ����ش���م���ت ����ش���ب���ه اجل�����زي�����رة ع���ام 
مدر�شة.  يف  مدر�ًشا  لي�شبح   ،1911
ع�شكريا.  ي�شبح  اأن  ي��ري��د  ك��ان  لكنه 
التدري�ض،  من  ا�شتقال   ،1939 ع��ام 
باأكادميية  التحق  اأ�شهر،  ب�شعة  وبعد 

مان�شوكو الع�شكرية.
   عام 1942، مت اإر�شاله اإىل اأكادميية 
نادر  مت��ّي��ز  وه���ذا  الع�شكرية،  طوكيو 
عموًما  يقت�شر  ال��ذي  ك��وري،  ملواطن 

على رتبة م�شاعد.
   وفًقا ل�شهادات رفاقه، فاإن قدوته هما 
“نينريوكو”،  واالنقلبيون  نابليون 
ال�����ش��ب��اط ال�����ش��ب��اب امل�������ش���وؤول���ون عن 
 26 يف  طوكيو  يف  الفا�شل  االن��ق��لب 

فرباير 1936.
    بعد اأن خدم خلل االأ�شهر االأخرية 
ال�شني،  يف  الهادئ  املحيط  ح��رب  من 
ع���اد اإىل ك��وري��ا امل��ح��ررة وان�����ش��م اإىل 
حلقة  ذل��ك  يلي  ع�شكرية.  �شبه  ق��وة 
ال�شيوعي  �شقيقه  اإع��دام  مت  غام�شة. 
على  القب�ض  ومت  ال�شيوعية.  ب�شبب 
ب���ارك ب��ه��ذه ال��ت��ه��م��ة، ول��ك��ن ب���داًل من 
ال����ن����ار ع��ل��ي��ه -وه������و احلكم  اإط�������لق 
ال�شيا�شي املعتاد -حكمت عليه حمكمة 

ع�شكرية بال�شجن مدى احلياة.
�شفته  م���ن  اأن مت جت���ري���ده  وب��ع��د     
اأخرى،  م��رة  م��دن��ًي��ا  وع���اد  الع�شكرية 
وا�شل العمل يف اأجهزة املخابرات على 

اأ�شا�ض تطوعي.
   مي��ك��ن ت��ف�����ش��ري ه���ذا ال��ت�����ش��اه��ل من 
اجلنوبية  ك��وري��ا  تنظيم  ع���دم  خ���لل 
ال�شمال )1950- ع�شية احلرب مع 

عظمي،  ه��ي��ك��ل  ج��ي�����ش��ه��ا   .)1953
ال�شباط  ف���اإن  ال��ع��دد،  نق�ض  وب�شبب 
اجلي�ض  يف  ال�������ش���اب���ق���ني  ال����ك����وري����ني 

االإمرباطوري الياباين هم جوهره.
املواجهة  خ���ط  يف  ب�����ارك  ي��ك��ن  مل     
االمامي خلل احلرب الكورية، وعاد 
اإىل رتبته، ونظم املخابرات الع�شكرية 

خلف ال�شتار.

الباين القوي
   يف 16 مايو 1961، او�شله انقلب 
تلت  التي  االأ�شابيع  يف  ال�شلطة.  اإىل 
“الدميقراطية  اأ���ش�����ض  اأر����ش���ى  ذل����ك، 
)ح�شب  الكورية”  ال��ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى 

مفرداته(.
    مت اإن�شاء وكالة املخابرات املركزية 
الكورية -التج�ش�ض اخلارجي وخدمة 
املراقبة الداخلية -يف يونيو من نف�ض 
ال�شرية  ال�شرطة  ه��ذه  تتمتع  ال��ع��ام. 
ب�����ش��ل��ط��ات غ��ري ع���ادي���ة، وه���ي العمود 

الفقري لنظامه.
   على ال��ف��ور، اأج��رى ب��ارك “عمليات 
عباراته  م����ن  )واح��������دة  جراحية” 
امللّطفة(. طرد اآالف امل�شوؤولني، و�شجن 
اآخرون  اآالف  ومنع  املعار�شني،  مئات 
من ممار�شة الن�شاط ال�شيا�شي. ومن 
املتاجرين  جمع  التدبري،  ح�شن  اأج��ل 
املافيا،  واأع�����ش��اء  ال�����ش��وداء،  ال�شوق  يف 

وال�شيا�شيني الفا�شدين.
ك����وري����ا ح��ي��ن��ه��ا ع���ل���ى حافة  ك���ان���ت     
الهاوية. ويقدم فيلم”اأوبالتان”، وهو 
�شنعت  الكورية  لل�شينما  فنية  حتفة 
عام 1960، ملحة عن احلرمان العام. 
هذا البلد، وهو اأحد اأفقر دول العامل، 
ويعي�ض  ال��واق��ع،  االأم���ر  بحكم  اأف��ل�����ض 
ال�شكان يف فقر  م��ن  االأع��ظ��م  ال�����ش��واد 

مدقع.
باإ�شلح  اأ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل  ب���ارك  ق���ام     
االإدارة الفا�شدة وغري املنظمة. القمة 
الوكالة  م���ن  ع�����ش��ك��ري��ني  اإىل  م��وك��ل��ة 
اجلوية  ال����ق����وات  اأو  امل��ه��ن��د���ش��ني  اأو 

ان��ه��م م���وج���ودون لغر�ض  -ال��ف��ن��ي��ني. 
التكنوقراط  يف  االن�������ش���ب���اط  ح�������ّض 

ال�شباب املعّينني حديًثا.
   ع��ام 1962، مت اإط��لق اأول خطة 
مان�شوكو  م���ن  م�����ش��ت��وح��اة  خ��م�����ش��ي��ة 
خلل  لليابان  االقت�شادية  والتعبئة 
“الراأ�شمالية  ه���ذه  ت�شتند  احل����رب. 
املوجهة” )ديك�شيت بارك( اإىل اإغلق 
عن  امل��ايل  وال��دع��م  الداخلية،  ال�شوق 
احل�شول  يتم  التي  القرو�ض  طريق 
ع��ل��ي��ه��ا يف اخل�������ارج وامل�������ش���م���ون���ة من 
رجال  م��ن  قليل  لعدد  احلكومة  قبل 
وفًقا  اختيارهم  يتم  ال��ذي��ن  االأع��م��ال 
االإنتاج  اأه��داف  لقدرتهم على حتقيق 

املخ�ش�شة لهم.
حمظورة؛  ال��ع��م��ال��ي��ة،  ال���ن���ق���اب���ات     
منخف�شة  اإدارًي����������ا  حم������ددة  روات�������ب 
امل�شتقبلية  ال�شناعات  تنق�شم  ج���ًدا. 
الكيماويات،  االأ���ش��م��ن��ت،  )امل�������ش���ايف، 
التي  االحتكارية  ال�شركات  بني  اإل��خ( 
ُتدفع  )تكتلت(  “ت�شايبولز”  ت�شبح 
اأ�شبحت  جديدة:  اأن�شطة  يف  للتنويع 
�شام�شوجن، يف �شناعة الن�شيج، منتًجا 

للأ�شمدة بني ع�شية و�شحاها.
   يجب على رجال االأعمال اخل�شوع 
اخل������روج  ب������اب  ازاح�����ت�����ه�����م.  ت���ت���م  اأو 
“ال  تاأ�ش�شت  املنفى.  هو  للمتخلفني 
 ،1966 ع�����ام  الكرتونيك”  ج����ي 
و�شركة “�شام�شوجن اإلكرتونيك” عام 

.1968
���ن ب��ن��اء اأول ط��ري��ق ���ش��ري��ع يف      د����شّ
ال��ب��لد -مت اإق���راره م��ن خ��لل رف�ض 
ال��دويل، الذي يعترب  البنك  معار�شة 
بالن�شبة  ال��ت��ك��ل��ف��ة  ب���اه���ظ  امل�������ش���روع 
امل�شاريع  -ع�����ش��ر  اجل��ن��وب��ي��ة  ل��ك��وري��ا 
ال�شخمة. مرتدًيا اخلوذة، ذهب بارك 
بطائرة هليكوبرت لتفقد تقدم املوقع 

�شخ�شًيا.
   كان اقلع كوريا مبهرا... جتاوزت 
50 مليون  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال�������ش���ادرات، 
الزمن،  م���ن  ع��ق��د  ق��ب��ل  ف��ق��ط  دوالر 

حاجز املليار دوالر عام 1970.
   وم���ع ذل����ك، ال ت����زال ال��ب��لد ه�شة. 
االأجنبية  العملة  مداخيل  اأه��م  اأح��د 
هو التداعيات املالية من اإر�شال 310 

اآالف جندي للقتال يف فيتنام.
   وت�شري �شرعة اإقامة “الدميقراطية 
م�شطلحاته  م��ن  )وه����ي  االإدارية” 
فيها  ينطلق  مل  ب��ارك  اأن  اإىل  اأي�شا( 
اأن�شج  ل��ق��د  وا���ش��ت��خ��ف��اف.  ب���ارجت���ال 

االأم������ر ال�����ذي دف���ع���ه اإىل ال���رغ���ب���ة يف 
احل�شول على اأ�شلحة نووية و�شواريخ 
�شيوؤدي  االن��دف��اع  ه��ذا  امل���دى.  بعيدة 
�شيول  ب����ني  ال����ت����وت����رات  ت���ف���اق���م  اإىل 
االأمريكيون،  وي��ع��ت��ق��د  ووا���ش��ن��ط��ن. 
اأن كوريا اجلنوبية  �شبب،  لي�ض بدون 
ال��ن��ووي��ة ���ش��ت��زع��زع ا���ش��ت��ق��رار منطقة 

اآ�شيا واملحيط الهادئ.
   داخل البيت االأزرق، اجلو ع�شكري. 
على  وال����وزارات  ال����وزراء  دور  يقت�شر 
يثق  ال  اخلا�شعة.  التنفيذية  االأدوار 
واملهند�شني  م��وظ��ف��ي��ه،  يف  اإال  ب����ارك 
يطلبها،  ال��ت��ي  للعجائب  املتحم�شني 
للتطبيق.  ق��اب��ل��ة  غ���ري  ت��ب��دو  وال���ت���ي 
االأج�����واء ه��ي اج����واء ق��ي��ادة ارك����ان يف 
زمن احلرب. يبادر موظفوه بالتحية 
اإىل  اأمام روؤ�شائهم. وُينظر  الع�شكرية 
املعكرونة،  م��ن  ن���وع  بح�شاء  اك��ت��ف��ائ��ه 
اأنه  على  ب���ارك،  ل��دى  املف�شل  الطبق 
اإن تقا�شم هذا  ترجمة “لروح طيبة”. 
الطبق ال�شعبي املتوا�شع على مائدته 
اأف�شل ج��ائ��زة وت��ك��رمي، لكن عند  ه��و 
ومن  ال��روؤو���ض.  تتدحرج  ف�شل،  اأدن���ى 
اأ�شفل، فاإن وكالة املخابرات  اإىل  اأعلى 

املركزية الكورية تراقب.

معجزة نهر هان
ك��وري��ا كتنني  تنمو  “يو�شني”،     م��ع 
االقت�شادية  “املعجزة  اإنها  �شغري... 
يف  يتدفق  ال���ذي  النهر  هان”،  لنهر 

�شيول.
   وترمز �شركة �شناعة ال�شلب بو�شكو، 
ب��اأرب��ع �شنوات  ُول���دت قبل ذل��ك  ال��ت��ي 
باأربعني موظًفا فقط،  تقريبا وتعمل 
اإىل �شطط برنامج بارك ال�شناعي. يف 
نهاية عام 1972، خرجت التدفقات 
اأف�����ران ���ش��ه��ر ب��و���ش��ك��و يف  االأوىل م��ن 
املوقع،  ه��ذا  ت�شميم  وق��د مت  بوهانغ. 
البداية،  م��ن��ذ  ���ش��يء،  ال  م��ن  امل���ول���ود 
ليكون اأكرب م�شنع لل�شلب يف العامل. 
االوىل  امل��رت��ب��ة  بو�شكو  حتتل  وال��ي��وم 

عاملًيا يف ال�شلب.
   ت��ع��م��ل اأح����وا�����ض ب���ن���اء ال�����ش��ف��ن يف 
بروميثيان:  ال���روح  بنف�ض  ه��ي��ون��داي 
ال�شفن  م���ال���ك  ط���ل���ب���ات  ق���ب���ل���وا  ل���ق���د 
اأي  اإط���لق  لهم  ي�شبق  ال��ي��ون��اين ومل 
حتى  ل��دي��ه��م  ول��ي�����ض  م��ط��ل��ًق��ا  �شفينة 
�شكل من اأ�شكال االإ�شلح. يتم جتهيز 
ال��وق��ت نف�شه   االأح���وا����ض اجل��اف��ة يف 
وهو  ال�شفن،  جتميع  فيه  يتم  ال���ذي 

اإن���ه ي��ع��رف م���اذا يفعل وكيف  ق����راره، 
النجاح  اأن  وي��������درك  ذل�������ك،  ي���ف���ع���ل 
االق��ت�����ش��ادي ه��و ���ش��رط ال غ��ن��ى عنه 

لبقائه يف ال�شلطة.

التهديد الكوري ال�سمايل
    ت��ف�����ش��ر ه������ذه احل����اج����ة ال���ب���داي���ة 
التي  املعدنية  باملوارد  ال�شريعة. غنية 
ومدعومة  اجل����ن����وب،  اإل���ي���ه���ا  ي��ف��ت��ق��ر 
كوريا  ف���اإن  اال���ش��رتاك��ي،  املع�شكر  م��ن 

ال�شمالية تتقدمه بعدة خطوات.
يانغ  بيونغ  ت�شكله  ال��ذي  والتهديد     
التوتر،  ذروة  يف   ،1968 ع��ام  دائ���م. 
التي ي�شار اإليها اأحياًنا با�شم “احلرب 
عمليات  ك���ان���ت  الثانية”،  ال���ك���وري���ة 
الكوريني  اجل��ن��ود  ق��ب��ل  م��ن  الت�شلل 
 518 ودف��ع  يومية.  �شبه  ال�شماليني 
واأمريكا  اجلنوبية  كوريا  من  جندًيا 

حياتهم ثمن ذلك.
ال��ق�����ش��اء على  ال��ع��ام، مت  نف�ض     ويف 
�شمالية  كورية  كوماندو�ض  جمموعة 

ملفقة.

�سريك ل يتنازل
    هذا الت�شّلب ال�شيا�شي يتغّذى من 
عام  فيتنام  من  االأمريكي  االن�شحاب 
حتمي  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات   .1972
خلل  م��ن  ع�شكرًيا  اجلنوبية  ك��وري��ا 
اإقامتها  مت  ال��ت��ي  ال��ق��واع��د  جمموعة 
ولكن،  اليابان.  ويف  اجل��زي��رة  �شبه  يف 
م��رتدًدا يف اخل�شوع، ي�شعى بارك اإىل 
حتويل هذا التحالف ل�شاحله، االأمر 
ت�شاعد  اإىل  ي�����وؤدي  م���ا  غ��ال��ًب��ا  ال����ذي 
ارتباط  فك  ان  وا�شنطن.  مع  التوتر 
ال�شينية،  بالهند  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
يعزز عدم ثقتها بحليفها عرب املحيط 

الهادئ.
   اإن ت�����ش��ور ���ش��ق��وط ���ش��اي��غ��ون، الذي 
ي��ت��وق��ع��ه ب����ارك اأم�����ًرا ح��ت��م��ًي��ا، يقنعه 
ع�شكري  �شناعي  جم��ّم��ع  وج���ود  ب���اأن 
حيوي  اأم��ر  ال�شمال  جمّمع  من  اأعلى 
االأمريكيني.  عن  اال�شتغناء  اأج��ل  من 

اإىل  يف كوريا اجلنوبية قبل و�شولهم 
-واغتيال  -ال��رئ��ا���ش��ة  االأزرق  ال��ب��ي��ت 

بارك.

ال�سمويل الإغراء  »يو�سن”، 
1972، اأ�شقط بارك الواجهة     عام 
املفرو�شة من االأمريكيني.  الربملانية 
مت اإع��������لن ح����ال����ة ال������ط������وارئ وح���ل 
ج��م��ي��ع احلريات  وت��ع��ط��ي��ل  ال���ربمل���ان، 
ال�شكان  جميع  وجتنيد  الد�شتورية، 
د�شتور  و���ش��دور  االح��ت��ي��اط،  يف جي�ض 
رئي�ًشا  نف�شه  ي��ع��ل��ن  ب����ارك  ج���دي���د... 

مدى احلياة.
   لقد �شّمى هذا التحول ب� “يو�شني” 
“ترميم”(  اأو  “تن�شيط”  )ترجمته 
ال�شعار:  ه����ذا  يف  ي��ت��ل��خ�����ض  وال������ذي 
باليد  الوطني  وال��دف��اع  بيد،  “البناء 

االأخرى«.
ال�شباب  الإخ�������ش���اع   ،1973 ع����ام     
املحتّج، مت اإطلق حملة �شد التنانري 
�شباط  ال��ط��وي��ل.  وال�شعر  الق�شرية 

اأي��دي��ه��م، يقي�شون  ال�����ش��رط��ة، م��رت يف 
ال�شابات، وم�شلحني باملق�ض،  ف�شاتني 
يقطعون خ�شلت ال�شعر “الروك اأند 

ا. رول” اأي�شً
التنانري  ط�����ول  ت��ق��ي�����ض  ����ش���رط���ة     
املخابرات  وك���ال���ة  و���ش��ع��ت  ال��ق�����ش��رية 
املركزية الكورية ن�شاطها اىل اخلارج. 
مّت اختطاف اخل�شم كيم داي جونغ يف 
املخابرات  وكالة  عملء  كان  اليابان. 
املركزية ينوون رمي جثته يف البحر. 
واأثارت العملية ف�شيحة دولية اأنقذت 
�شينتخب  ال��ذي  الدميوقراطي  حياة 
يف االخري رئي�ًشا جلمهورية كوريا عام 

.1998
    دي�شمرب 1974، كان بارك ت�شونغ 
�شحية هجوم اآخر. اأطلق عميل كوري 
�شمايل النار عليه. ُقتلت زوجته يوك 

يونغ �شو يف تبادل اإطلق النار.
معار�شة  خل���ن���ق   ،1975 ع�����ام      
االأو�����ش����اط االأك���ادمي���ي���ة، ���ش��ن��ق بارك 
حماكمة  ب���ع���د  م���ع���ار����ش���ني  ث���م���ان���ي���ة 

اإجناز فريد من نوعه.
نتيجة  ه���ي  هان”،  ن��ه��ر  »م��ع��ج��زة     
الت�شدير  احل��رب:  اقت�شاد  الأ�شاليب 
اليد  ذخ�������رية،  وامل���ن���ت���ج���ات  م���ع���رك���ة، 
مبعدل  النمو  تفجر  جي�ض.  العاملة 
بني  باملائة   6 فا�شل   16 بلغ  �شنوي 
العام،  ذل����ك  يف  و1977.   1972
مليارات   10 �شقف  ال�شادرات  ك�شرت 

دوالر.

�سقوط النظام
   وم�����ع ذل�������ك، ف�������اإن االح����ت����ج����اج مل 
اجلامعات  ف��و���ش��ى  ت��ن��دل��ع  ي��ت��وق��ف. 
على  اجلي�ض  ويحتلها  عر�شي،  ب�شكل 
االإ���ش��راب��ات، وحت�شد  ال��ف��ور... تندلع 

الكنائ�ض �شد القمع.
وكالة  -ت��ت��ح��ق��ق  ال���رق���اب���ة  ورغ�����م     
املخابرات املركزية من �شحة املقاالت 
ومناخ   - ال���ن�������ش���ر  ق���ب���ل  ال�����ش��ح��ف��ي��ة 
املنظمة  االنتخابات  خلل  الرتهيب، 
احتكاره  ع���ل���ى  ال�����ش��رع��ي��ة  الإ����ش���ف���اء 
الفوز  يف  �شعوبة  يجد  فاإنه  لل�شلطة، 

باأغلبية االأ�شوات.
مناف�شي  اأح���د  ت���ويف   ،1975 ع���ام     
بارك يف حادث مت ت�شنيفه ر�شمًيا على 
اأنه حادث: ُيزعم اأن ت�شانغ ت�شون ها، 

�شقط يف قاع واد خلل رحلة.
كيم هيونغ  ت��ويف   ،1979 اأك��ت��وب��ر     
ووك، املدير ال�شابق ل� وكالة املخابرات 
املركزية الكورية، والذي كان بالتاأكيد 
�شحية لعملء بارك، يف باري�ض. وكان 
واللجئ  عزل  ال��ذي  ال�شابق،  االمني 
يف الواليات املتحدة، قد هدد بالك�شف 
يتم  ومل  حم����رج����ة.  م���ع���ل���وم���ات  ع����ن 

العثور على جثته.
   بعد ع�شرة اأيام، اغتيل بارك على يد 
كيم جاي جيو، رئي�ض وكالة املخابرات 

املركزية.
التاريخ     على غ���رار ج��زء كبري م��ن 
ال���ك���وري امل��ع��ا���ش��ر، ف����اإن ظ����روف هذا 
االغتيال م�شو�شة. ما هو موؤكد هو اأنه 
مظليني  باإر�شال  ب��ارك  طالب  عندما 
االحتجاجات  ع��ل��ى  ال���ن���ار  الإط������لق 
ن�����ش��ح كيم  ب���و����ش���ان،  امل��ت�����ش��اع��دة يف 
ج��اي جيو بعدم ارت��ك��اب ه��ذه احلملة 
العلقات  ت����ت����اأّزم  ال  ح��ت��ى  ال��ق��م��ع��ي��ة 
م��ع ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، وه��ي يف اأدنى 
م�شتوياتها منذ انتخاب جيمي كارتر. 
ثم تباعدت النظريات. ويبدو اأن بارك 
فقد اأع�شابه واأهان �شّيد اجلوا�شي�ض، 
ه��ذا االأخ��ري ال��ذي ك��ان خم��م��وًرا مثل 
بر�شا�ض  االإه����ان����ة  غ�����ش��ل  ال��رئ��ي�����ض، 
القاتل  ال��ب��ع�����ض  وي�������ش���ّور  امل�����ش��د���ض. 
–لي�شّرع  -�شنق  بنف�شه  �شحى  كبطل 
�شيكون  واأخ��رًيا،  الدميقراطية.  عودة 

وراء هذا االغتيال يد االأمريكيني.

ظله يطارد كوريا
    ينت�شر اإرث بارك من خلل ال�شلع 
يف  ت��ب��اع  ال��ت��ي  ال��ك��وري��ة  اال�شتهلكية 

جميع اأنحاء العامل.
    يف كوريا، ال ي��زال ق�شم من الراأي 
ال���ع���ام، م��ن ال��ذي��ن ي��اأم��ل��ون يف منقذ 
ا احلنني  قوي، يع�شقونه. وهناك اأي�شً
اإىل ال�شبعينات، مع اأنها اأوقات �شعبة 
ج�����ًدا جت��ّم��ل��ه��ا ال�����ذاك�����رة. اأت�����ت هذه 
اإىل  ه��اي،  ك��ون  ب��ارك  بابنته،  امل�شاعر 

البيت االأزرق عام 2012.
    ال �شك اأن بارك قد ترك ب�شمة ال 
الت�شنيع  ب��ق��در جن���اح  مت��ح��ى. ول��ك��ن 
ال���ق�������ش���ري، ف�������اإن م����ا ي���ط���ب���ع ك���وري���ا 
اجلنوبية هو املعار�شة الهائلة للدولة 
ال��ث��ك��ن��ة ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا. ول���وال تفكيك 
اجلهاز القمعي واإر�شاء الدميقراطية، 

ما كان حتديث البلد �شيكتمل. 
ك��وري��ا اجلنوبية  العدالة يف  ال��ي��وم،     
ال�شغوط  م����ن  وخ���ال���ي���ة  م�����ش��ت��ق��ل��ة 
كون  ب���ارك  اأن  درج���ة  اإىل  ال�شيا�شية 
على خطى  ت�شري  اأن  اأرادت  التي  هي، 
الربملان،  قبل  من  بها  اأطيح  وال��ده��ا، 
 20 بال�شجن  حمكمة  عليها  وحكمت 
انتهاكات  ب�شبب   2017 ع���ام  ع��اًم��ا 

خمتلفة لل�شلطة.
* تطور كوريا حتت قيادة

 بارك ت�سونغ هي ، 
روتليدج كورزون ، 2004

�سحفي �سابق وموؤلف وروائي حاليا. 
ن�سر كتًبا تاريخية )“اإي�سوارا: 

الرجل الذي بداأ احلرب”،
 اأرماند كولني، 2012؛ “بورت 

اآرثر 8 فرباير 1904 -5 يناير 
اإيكونوميكا، 2015(   ،”1905
ويف الرواية. “نادي مو�سيقى 
الذي ن�سره عام  اجلوا�سي�س”، 

2017 )توهو بوهو(،
 وهو  الأول  يف �سل�سلة

 عن �سنغهاي، يليه
 “اأرا�سي ال�سر”

)توهو بوهو، 2019(. 

»معجزة نهر هان« هي نتيجة لأ�ساليب اقت�ساد احلرب: الت�سدير معركة، واملنتجات ذخرية، واليد العاملة جي�س
اجلرنال بارك ت�شونغ هي ، ال�شابط ال�شابق يف جي�ض كوانتونغ ، يف 

اإعادة جت�شيم عملية اغتيال بارك ت�شونغ هي على يد كيم جاي جيو -و�شط مع م�شد�ض يف يده-االنقلب الذي اأو�شله اإىل ال�شلطة 16 مايو 1961

بارك ت�شونغ هي يف م�شنع بوهانغ لل�شلب يف نهاية عام 1972

�شرطي يقي�ض طول التنانري الق�شرية كجزء من احلملة التي
 انطلقت عام 1973 الإخ�شاع ال�شباب الكوري

بطاقة اإحياء ذكرى تن�شيب بارك ت�شونغ هي كرئي�ض جلمهورية كوريا عام 1971 بعد انتخابه للمرة الثالثة

% بني 1972 و1977  تفّجر النمو مبعدل �ضنوي بلغ 16.6 
اأطلق عميل كوري �ضمايل الر�ضا�ض عليه, وُقتلت زوجته يوك يونغ �ضو يف تبادل اإطالق النار
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العدد 13278 بتاريخ 2021/6/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

عثمان احلو�شني للمقاوالت العامة
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1140159 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13278 بتاريخ 2021/6/29 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/مكتبة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذى بوك وورم
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1139447 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13278 بتاريخ 2021/6/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/البويت 

للهدايا
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2824473 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13278 بتاريخ 2021/6/29 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/كرك  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بابو لتجارة ال�شاي
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2811853 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13278 بتاريخ 2021/6/29 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/هيارة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تورز لل�شتثمار ال�شياحي
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2810970 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13278 بتاريخ 2021/6/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�شما اخلالديه للمقاوالت العامة
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1551133 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13278 بتاريخ 2021/6/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شورلني 

لل�شت�شارات االدارية
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3978031 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13278 بتاريخ 2021/6/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/دكاكني 

دوت كوم
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2696085 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13278 بتاريخ 2021/6/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ح�شانة 

فنون االطفال
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2003094 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13278 بتاريخ 2021/6/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/قواليتط 

خدمات
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3980336 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13278 بتاريخ 2021/6/29 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/روبي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الياقوت للدوات االلكرتونية
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2975701 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13278 بتاريخ 2021/6/29 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/�شويت  التنمية االقت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

جي ايه كافيه
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2880623 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13278 بتاريخ 2021/6/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فتيك�شاري للمقاوالت 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�شة رقم:3907036 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة م�شلم عتيق حممد احمد القبي�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �شلطان فوزى عبدالكرمي جابر ديب
دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

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

العدد 13278 بتاريخ 2021/6/29 

اإع����������الن
للوجبات  ال�ش�����ادة/ايترينال  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخلفيفه - كورنر كون جيلت
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2834003 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة فاطمه يو�شف علي يو�شف احلمادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف عدنان عي�شى علي يو�شف احلمادي

دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

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

العدد 13278 بتاريخ 2021/6/29 

اإع����������الن
وال�شريع  ال�ش�����ادة/الطازج  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للفواكه واخل�شروات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1250774 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة را�شد م�شعود �شامل م�شعود اجلنيبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شالح حممد را�شد حممد املن�شوري

دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

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

العدد 13278 بتاريخ 2021/6/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة فجر الع�شر 

للمقاوالت وال�شيانة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1129916 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة ميثاء �شامل حممد الدرعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد �شامل حمد عوي�ض الدرعي

دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

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

العدد 13278 بتاريخ 2021/6/29 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/اجلا�ض  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التجارية - فرع
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1030597-1 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13278 بتاريخ 2021/6/29 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شلمه 

للهواتف املتحركة
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1186424 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13278 بتاريخ 2021/6/29 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/تري�شت  التنمية االقت�شادية بان  تعلن دائ���رة 

للمفرو�شات
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2443825 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13278 بتاريخ 2021/6/29 

 اإعـــالن �صطب قيد
تعلن وزارة االقت�شاد باأن ال�شادة/�شركة باتكو - بدوي ازعور 
تقدمت  قد  لبنان(  )اجلن�شية:  �ض.م.ل  والتعهدات  للتجارة 
)العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب 
�ض.ب:64542( واملقيدة حتت رقم )2758( يف �شجل ال�شركات 
القانون االحتادي رقم  وتنفيذا الحكام  الوزارة.  االجنبية يف 
و  وتعديلتة  التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2(
القرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل 
اجراءات الرتخي�ض لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج 
احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
الوزارة يف ميعاد  يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل 
التايل: وزارة  العنوان  الن�شر على  تاريخ  ال يتجاوز �شهر من 

االقت�شاد اإدارة الت�شجيل التجاري �ض.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 
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•• بغداد-اأ ف ب

عقدت يف بغداد اأم�ض االأول االأحد 
اإىل امل�شوؤولني  قّمة ثلثية �شمت 
امل�شري  ال���رئ���ي�������ض  ال���ع���راق���ي���ني، 
وامللك االأردين، ورّكزت على ملفات 
اإقليمية وعلى التعاون االقت�شادي 
واالأم���ن���ي وال���ت���ج���اري ب���ني ال���دول 
اإىل  ال��ع��راق  ي�شعى  فيما  ال��ث��لث، 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال��و���ش��ي��ط  دور  اأداء 

ال�شرق االأو�شط.
العراق  الثاين  عبداهلل  امللك  وزار 
للمرة   2019 ال�����ع�����ام  م���ط���ل���ع 
فيما  ���ش��ن��وات،  ع�شر  م��ن��ذ  االأوىل 
الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�ض  ب��ات 
يزور  رئي�ض م�شري  اأول  ال�شي�شي 
ن���ظ���ام �شدام  ال����ع����راق م��ن��ذ غ����زو 
 1990 ع������ام  ال����ك����وي����ت  ح�������ش���ني 
الدبلوما�شية  ال��ع��لق��ات  وق��ط��ع 
العلقات  ل���ك���ن  ال���ب���ل���دي���ن،  ب����ني 
بينهما حت�شنت ب�شكل كبري خلل 

ال�شنوات املا�شية.
للقّمة،  اخلتامي  البيان  وبح�شب 
ال�شي�شي  ب��ني  ال��ن��ق��ا���ش��ات  �شملت 
ورئي�ض  ال���ث���اين  ع���ب���داهلل  وامل���ل���ك 
م�شطفى  ال����ع����راق����ي  ال������������وزراء 
الكاظمي، ق�شايا اإقليمية، ال �شيما 
وال�شراع  وال��ي��م��ن  وليبيا  ���ش��وري��ا 
ف�شًل  اال�شرائيلي،  الفل�شطيني 
ع��ن ال��ت��ع��اون ب��ني ال����دول الثلث 
والطاقة  االق��ت�����ش��اد  جم����االت  يف 

واالأمن.

تقارب  حتقيق  اإىل  بغداد  وت�شعى 
املتحدة  ال�����والي�����ات  ح���ل���ف���اء  ب����ني 
االأمريكية يف ال�شرق االأو�شط، اأي 
ال�شعودية واالأردن وم�شر، وتدعم 
اجلامعة  اإىل  �شوريا  ع���ودة  اأي�����ش��اً 

العربية.
واع����ت����رب ال����زع����م����اء ال����ث����لث����ة يف 
البيان اخلتامي اأن من ال�شروري 
“التو�شل اإىل حل �شيا�شي للأزمة 
جمل�ض  ق���رار  على  ب��ن��اء  ال�شورية 
يحفظ  اأن  ع��ل��ى   2245 االأم�����ن 
ومتا�شكها  �شوريا  وا�شتقرار  اأم��ن 
للعودة  املنا�شبة  ال��ظ��روف  ويتيح 

الطوعية للجئني«.
“تثبيت  ال���ع���راق  ي���ح���اول  ب���ذل���ك، 
يرتبط  ما  يف  اخلارجية  �شيا�شته 
العربية  وامل���ن���ظ���وم���ة  ب���امل���ح���ي���ط 
يكون  اأن  مي���ك���ن  م����ا  وت���ع���وي�������ض 
ورقة ابتزاز من قبل دول اإقليمية 
قال  ك��م��ا  اإيران”،  وب��ال��ت��ح��دي��د 
ال�شمري  اإح�شان  ال�شيا�شي  املحلل 

لفران�ض بر�ض.
اإىل  “ر�شالة  ال��ق��م��ة  ت�����ش��ّك��ل  ل����ذا، 
ال��والي��ات املتحدة ب��اأن ال��ع��راق لن 
ي��ك��ون اأح����ادي ال��ع��لق��ة م��ع اإيران 
االأخرى”،  ال�����دول  ح�����ش��اب  ع��ل��ى 
وف�����ق ال�������ش���م���ر، ف��ي��م��ا ي���ت���وّق���ع اأن 
للواليات  زي���ارًة  الكاظمي  يجري 
امل��ت��ح��دة مل ي��ح��دد م��وع��ده��ا بعد، 

وق��ب��ل ب��دء اأع��م��ال ال��ق��م��ة، اأجرى 
الثاين  وعبداهلل  ال�شي�شي  من  كل 
الوزراء  رئي�ض  مع  ثنائية  لقاءات 
العراقي برهم  والرئي�ض  العراقي 

�شالح.
امل�شري  ن��ظ��ريه  ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه  واإث����ر 
الرئي�ض  اع���ت���رب  االأردن،  وم���ل���ك 
تغريدة  يف  �شالح  برهم  العراقي 
ان هذا اللقاء “ر�شالة بليغة و�شط 

حتديات اإقليمية ج�شيمة«.
الدول  وه��ذه ثالث قمة بني ه��ذه 
التي  االأخ���رية  القمة  بعد  الثلث 
اآب/اأغ�شط�ض  يف  عمان  يف  عقدت 
وزي������ر  اأع������ل������ن  ف���ي���م���ا   ،2020
�شكري  �شامح  امل�شري  اخلارجية 
اأن م�شر تتطلع ال�شت�شافة القمة 
والقاهرة  ب����غ����داد  ب����ني  ال���راب���ع���ة 
م���وؤمت���ر �شحايف  خ����لل  وع���م���ان، 
االأردين  ن��ظ��ريي��ه  م���ع  م�����ش��رتك 

والعراقي يف بغداد.
اأي�شاً  ال��ث��لث  العوا�شم  واأع��رب��ت 
املتحدة  االأمم  “جهود  دعمها  عن 
يحقق  �شيا�شي  ح��ل  اىل  للتو�شل 
اليمن  يف  واال�شتقرار”  االم����ن 
ال������ذي ي��ع��ي�����ض ن�����زاع�����اً م���ن���ذ عام 
دامية  مبواجهات  يتجّلى   2014
وقوات  احلوثيني  املتمردين  ب��ني 

احلكومة املعرتف بها دولياً .
و���ش��ددت اأي�����ش��اً وف���ق ال��ب��ي��ان على 

 12 يف  املتكررة.  االإرهابية  الهجمات 
تظاهر  اأن  ���ش��ب��ق  ح���زي���ران/ي���ون���ي���و، 
�شمال  يف  دوري  م��ن��ط��ق��ة  يف  االآالف 
ب�”تقاع�ض”  للتنديد  فا�شو،  بوركينا 
ال�شلطات، بعد جمزرة وقعت يف قرية 

�شلحان يف �شمال �شرق البلد.
هاجم  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و،   5-4 ول��ي��ل 
“تراوح  م��راه��ق��ون  بينهم  م�شّلحون 
عاماً”  و14   12 ب����ني  اأع����م����اره����م 
ب��ح�����ش��ب احل��ك��وم��ة، ه���ذه ال��ق��ري��ة ما 
اأ�شفر عن مقتل ما ال يقل عن 132 
وفق  و160  احل��ك��وم��ة  وف��ق  �شخ�شا 
الرئي�ض  و�����ش����ّرح  حم��ل��ي��ة.  م�������ش���ادر 
ال�شرعية  التنديدات  “اأتفّهم  كابوري 
االأمن  جم��ال  يف  الكبرية  والتوقعات 
لدى مواطنينا، الذين ت�شرروا كثرياً 
معترباً  االأحداث”،  من خطورة هذه 
اأن “املاأ�شاة ذات الق�شوة املده�شة التي 
لتوؤكد  ج����اءت  ���ش��ل��ح��ان،  يف  ارُت���ك���ب���ت 
اق��ت��ن��اع��ن��ا ب���اأن امل��ع��رك��ة ���ش��د االإره����اب 

اتخذت منحى جديًدا«.
وت��واج��ه ال��دول��ة ال��ف��ق��رية يف منطقة 
هجمات   2015 ع���ام  م��ن��ذ  ال�����ش��اح��ل 
ت�شّنها  متزايد  ب�شكل  ودامية  متكررة 
لتنظيمي  ت��اب��ع��ة  ج��ه��ادي��ة  ج��م��اع��ات 
داع�������ض وال����ق����اع����دة. واأ����ش���ف���رت هذه 
قتيل   1500 ح���وايل  ع��ن  الهجمات 
على  �شخ�ض  م��ل��ي��ون   1،5 واأرغ���م���ت 

مغادرة منازلهم.
 

ك��م��ا اأع��ل��ن امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م��ه قبل 
االفتتاحية  ك��ل��م��ت��ه  ويف  اأي���������ام. 
الدول  اإن  الكاظمي  ق��ال  للقمة، 
“التن�شيق  ���ش��ت��وا���ش��ل  ال����ث����لث 
الرئي�شية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ل��ف��ات  يف 
واليمني  والليبي  ال�شوري  كامللف 
ت�شور  وب�������ل�������ورة  وف����ل���������ش����ط����ني، 

 20 بنحو  االأمم  بح�شب  ع��دده��م 
األفاً، من رو�ض يف جمموعة فاغرن 
و�شودانيني  وت�����ش��ادي��ني  اخل��ا���ش��ة 
ينت�شر  فيما  وغ��ريه��م،  و�شوريني 
م����ئ����ات ال���ع�������ش���ك���ري���ني االأت����������راك 
مب��وج��ب ات��ف��اق ث��ن��ائ��ي م���ربم مع 

حكومة طرابل�ض ال�شابقة.

الق�شايا  ه�����ذه  جت�����اه  م�������ش���رتك 
ورّحبت  وال��ت��ن�����ش��ي��ق«.  ب��ال��ت��ع��اون 
ب�”ت�شكيل  وعمان  والقاهرة  بغداد 
احلكومة الليبية اجلديدة املوؤقتة 
البيان  وف���ق  املحرز”،  وب��ال��ت��ق��دم 
اخل���ت���ام���ي. واأف�������ش���ى ح����وار ليبي 
جنيف  يف  امل���ت���ح���دة  االأمم  رع���ت���ه 

�شباط/فرباير  م��ن  اخل��ام�����ض  يف 
املا�شي اإىل ت�شكيل جمل�ض رئا�شي 
����ش���ادق عليها  م���وح���دة  وح��ك��وم��ة 

الربملان يف اآذار/مار�ض.
“�شرورة  ال��ث��لث  ال��زع��م��اء  واأك���د 
االأجنبية  ال����ق����وات  ك���اف���ة  خ�����روج 
املقدر  ليبيا”  م����ن  وامل����رت����زق����ة 

•• واغادوغو-اأ ف ب

دع�����ا رئ���ي�������ض ب���ورك���ي���ن���ا ف���ا����ش���و رو�����ض 
املعار�شة  ك��اب��وري  كري�شتيان  م���ارك 
واملجتمع املدين اإىل “تاأجيل امل�شريات 
انعدام  ���ش��د  املقررة”  وال��ت��ج��ّم��ع��ات 
االأمن يف بلده التي تتعّر�ض لهجمات 

اإرهابية ت�شبح دامية اأكرث فاأكرث.

متوز/يوليو،  من  وال��راب��ع  الثالث  يف 
الو�شع  ت���ده���ور  ع��ل��ى  “للحتجاج 
�شارمة”  بتدابري  واملطالبة  االأم��ن��ي 
العنف  اأع���م���ال  ت�����ش��اع��د  م��واج��ه��ة  يف 
االأ�شخا�ض  اآالف  وتظاهر  االإرهابية. 
ال�شبت يف �شمال و�شمال و�شط البلد، 
داعني  املتزايد”  االأم��ن  “انعدام  �شد 
�شد  ت���داب���ري  ات���خ���اذ  اإىل  ال�����ش��ل��ط��ات 

ك����اب����وري يف خطاب  ال��رئ��ي�����ض  وق�����ال 
الوطني،  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ب��ّث��ه  االأم����ة  اإىل 
“اأطلب باإحلاح خ�شو�شاً من االأحزاب 
املدين،  املجتمع  وجمعيات  ال�شيا�شية 
املقررة،  والتجّمعات  امل�شريات  تاأجيل 
ب���ه���دف ع�����دم ت�����ش��ه��ي��ل ان�����ش��ق��اق��ن��ا يف 

مواجهة العدو امل�شرتك«.
اأكد كابوري اأن “ال�شّك يف قدرتنا على 

متمنياً  م�شموح”  غري  العدو  هزمية 
“تعزيز التن�شيق بني ال�شعوب وقوات 
ال��دف��اع واالأم����ن وامل��ت��ط��ّوع��ني للدفاع 
ع���ن االأم�����ة )ق�����وات م��ع��اون��ة مدنية( 
بلدنا”.  ع���ن  اأف�����ش��ل  ���ش��ع��ب��ي  ل���دف���اع 
واعترب اأن امل�شريات “لن ت�شمح باإنهاء 
املعار�شة  ب��ل��دن��ا«. ودع���ت  االإره����اب يف 
اإىل “م�شريات” يف كافة اأنحاء البلد 

لتحقيق  اجلهود  تفعيل  “�شرورة 
ال�����ش��لم ال���ع���ادل وال�����ش��ام��ل الذي 
امل�شروعة  احل���ق���وق  ج��م��ي��ع  ي��ل��ب��ي 
لل�شعب الفل�شطيني ونيل مطالبه 
دولته  ع��ل��ى  للح�شول  امل�����ش��روع��ة 
الرابع  خ���ط���وط  ع��ل��ى  امل�����ش��ت��ق��ل��ة 
 1967 ح����زي����ران-ي����ون����ي����و  م����ن 

وعا�شمتها القد�ض ال�شرقية«.
الت�شعيد  اإىل  امل�شاركون  وتطرق 
غ���زة، م�شيدين  ق��ط��اع  االأخ���ري يف 
جولة  اإن��ه��اء  يف  امل�شري  ب�”الدور 
غ��زة ووقف  االأخ���رية يف  الت�شعيد 
العمليات الع�شكرية االإ�شرائيلية”، 
امل�شرية  ب���امل���ب���ادرة  رح���ب���وا  ف��ي��م��ا 
اأعلنها  ال��ت��ي  اإع���م���ار غ���زة  الإع�����ادة 

ال�شي�شي يف 18 اأيار-مايو.
والف�شائل  اإ���ش��رائ��ي��ل  وت��و���ش��ل��ت 
لوقف  ات���ف���اق  اإىل  الفل�شطينية 
ب��و���ش��اط��ة م�شرية  ال���ن���ار  اإط�����لق 
دخ�����ل ح���ي���ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ ف���ج���ر 21 
التحتية  ال��ب��ن��ى  ل��ك��ن  اأي���ار/م���اي���و، 
ق�شف  نتيجة  دم���رت  ال��ق��ط��اع  يف 

ا�شرائيلي مكثف.
ورح������ب������ت ال��������والي��������ات امل����ت����ح����دة 
وقال  التاريخية”.  ب�”الزيارة 
اخلارجية  وزارة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث 
“هذه  ب���راي�������ض  ن��ي��د  االأم���ريك���ي���ة 
تعزيز  نحو  مهمة  خطوة  ال��زي��ارة 
االقت�شادية  االإقليمية  العلقات 
واالأم����ن����ي����ة ب����ني م�����ش��ر وال����ع����راق 
اال�شتقرار  نحو  للتقدم  واالأردن 

االإقليمي«.

ماذا ناق�ضت القمة العراقية امل�ضرية الأردنية يف بغداد؟ 

رئي�ض بوركينا فا�ضو يدعو اإىل »تاأجيل« التظاهرات 

رئي�ض وزراء ال�ضويد يقدم ا�ضتقالته بدل من تنظيم انتخابات  
البلد التي ت�شهد جائحة وما حتمله من حتديات، فاإن االنتخابات 
املبكرة لي�شت احلل االأف�شل لل�شويد«. واأ�شاف “ال اأعتقد اأن ال�شعب 
املقررة  االنتخابات  اىل  ت�شاف  اأخرى”  انتخابات  يريد  ال�شويدي 
من  طلبت  ال�شبب  “لهذا  وق��ال   .2022 اأيلول/�شبتمرب  يف  اأ�شا�شا 

رئي�ض الربملان اأن اأقال من مهامي كرئي�ض للوزراء«.
وفتح مرحلة جديدة من امل�شاورات الربملانية ال يعني بال�شرورة اأن 
تكلل بالنجاح، طاملا ان التوازنات يف الربملان ال�شويدي “ريك�شداغ” 
تعقد توفري اأغلبية. ويف حال ف�شل مهمة رئي�ض جمل�ض النواب، فان 

�شيناريو انتخابات مبكرة �شريت�شم حينذاك.
من  ع���دد  م��ن��ه��ا  ي�شتفيد  ال��ت��ي  امل��دع��وم��ة  االإي����ج����ارات  ق�شية  اأدت 
اإىل  ال�شيا�شية،  الناحية  وهو مو�شوع ح�شا�ض جدا من  ال�شويديني 

�شقوط رئي�ض الوزراء.

 •• �صتوكهومل-اأ ف ب

ال�شويدي ثقته عنه يف خطوة غري م�شبوقة  الربملان  بعدما حجب 
ل رئي�ض وزراء ال�شويد �شتيفان لوفني اأم�ض االثنني  قبل اأ�شبوع، ف�شّ
املجال  فا�شًحا  مبكرة،  انتخابات  تنظيم  من  ب��داًل  ا�شتقالته  تقدمي 

اأمام مرحلة جديدة من املحادثات والغمو�ض ال�شيا�شي.
الربملان  رئي�ض  اإىل  االآن  االأم��ر  يعود  ال�شويدي،  الد�شتور  ومبوجب 
الج����راء م�����ش��اورات م��ن اأج���ل اخ��ت��ي��ار رئ��ي�����ض ج��دي��د للحكومة بني 
اخليارات املمكنة، مبا ي�شمل احتمال اإعادة تكليف لوفني الذي يتوىل 

هذا املن�شب منذ 2014.
وق���ال الزعيم االج��ت��م��اع��ي-ال��دمي��وق��راط��ي خ��لل م��وؤمت��ر �شحايف 
“قبل �شنة من االنتخابات الدورية ونظرا اإىل الو�شع اال�شتثنائي يف 

مع  احل��ك��وم��ة  ع��ن  الثقة  ت��ه��دي��ده بحجب  نفذ  الي�شار  ح��زب  وك���ان 
ال�شلطة  ترتاجع  مل  ح��ال  يف  املتطرف  واليمني  اليمينية  املعار�شة 
التنفيذية عن م�شروع حترير اأ�شعار االإيجارات. ومل تف�ض امل�شاورات 
اإىل  اأي��ام يف حماولة للتو�شل  اأجراها لوفني على مدى �شبعة  التي 

غالبية جديدة، اإىل اي نتيجة.
مل يتمكن �شتيفان لوفني الذي متيز حتى االآن بقدرته على ال�شمود 
يف وجه االأزمات ال�شيا�شية منذ توليه ال�شلطة يف 2014، من اإيجاد 

حل لهذه االأزمة.
البلد  يف  حكومة  رئي�ض  اأول  املا�شي  االأ���ش��ب��وع  لوفني  اأ�شبح  وق��د 

حتجب عنه الثقة يف الربملان.
اأولف كري�شتري�شن،  بزعامة  املعتدلني”  “حزب  بات اليمني بقيادة 
“دميوقراطيو  ت�شكيل  دع��م  اىل  لل�شتناد  م�شتعدا  االأوىل  للمرة 

ال�شويد” اليميني املتطرف املناه�ض للهجرة للعودة اىل القيادة لكن 
ينق�شه دعم الو�شط لتوفري اأغلبية. بالن�شبة ل�شتيفان لوفني، فان 
املتطرف  اليمني  روؤي��ة  اآين لوف ترف�ض  الو�شط  حليفته من حزب 
يلعب دورا بارزا. واأحد حلفائه حتى االآن احلزب الليربايل ال�شغري، 

بات يدفع يف اجتاه ت�شكيل حكومة ميينية.
اأي  ترجيح  ب��دون  لكن  املطروحة  ال�شيناريوهات  من  العديد  هناك 

منها، كما يوؤكد حمللون.
العملية قد تكون بطيئة اأي�شا، فعلى رئي�ض الربملان اأندريا�ض نورلن 
اأن يقرتح تكليف رئي�ض  اأوال م�شاورات مع كل حزب قبل  اأن يجري 
اآخر  115 يوما بعد  ا�شتغرقت  جديد للوزراء. ومثل هذه العملية 
انتخابات يف 2018 رغم اأن نورلن اأكد هذه املرة اأنه لن ي�شمح بان 

تاأخذ االأمور وقتا طويل.

ورطة ق�ضائية جديدة لأردوغان مع وا�ضنطن؟
•• وا�صنطن-وكاالت

اأردوغ���ان على موعد مرة  الرتكي رج��ب طيب  الرئي�ض  يبدو 
نقاط  من  املزيد  ت�شيف  جديدة  ق�شائية  م�شكلة  مع  اأخ��رى 
التوتر اإىل علقة بلده مع الواليات املتحدة. فقد اأ�شار املدير 
البارز لربنامج تركيا يف “موؤ�ش�شة الدفاع عن الدميقراطيات” 
اإعلن وزارة العدل االأمريكية يوم االثنني  اإىل  اإردمري  اأيكان 
الرتكي  االأع���م���ال  رج���ل  ت�شلمها  ط��ل��ب  اإىل  �شعيها  امل��ا���ش��ي 

�شيزجني باران كركماز.
19 يونيو  وكانت ال�شلطات النم�شوية قد اعتقلت كركماز يف 
احل�����ايل، الت��ه��ام��ه مب��خ��ط��ط��ات ل��غ�����ش��ل االأم������وال ه��دف��ت اإىل 
مليار  عن  يزيد  مبا  االأمريكية  اخلزانة  وزارة  على  االحتيال 
دوالر. قد توؤدي ال�شلت الوثيقة للم�شتبه به بكبار امل�شوؤولني 
االأمريكية-الرتكية  العلقات  يف  التوتر  زي��ادة  اإىل  االأت���راك 
الدور  وف�شح  اأمريكية  دول��ة يف حمكمة  �شاهِد  اإىل  اإذا حتول 
واإخ��ف��اء خمططات مالية غري  ت�شهيل  اأن��ق��رة يف  ال��ذي لعبته 

م�شروعة.

ت�سابك
كاي  بي  اأ�ض  اال�شتثمارية  و�شركته  اأن كركماز  اإردم��ري  يو�شح 
اللذين  كينغ�شتون  واأ���ش��ع��ي��ا  ب��ج��اي��ك��وب  ي��رت��ب��ط��ان  القاب�شة 
الواليات  على  باالحتيال   2019 )مت���وز(  يوليو  يف  اع��رتف��ا 
ائتمانات  على  ال�شرائب  م��ن  دوالر  مليون   512 ب���  املتحدة 
الوقود املتجدد من خلل �شركتهما وا�شايكي للطاقة املتجددة 
ومقرها والية يوتا. وكجزء من جهود وزارة العدل ال�شرتداد 
اأ�شول االأخوين كينغ�شتون، قدم املدعون العامون االأمريكيون 
اإىل حمكمة يوتا الفيديرالية الئحة باملمتلكات الرتكية التي 
و�شركة  كركماز  يديرها  وال��ت��ي  كينغ�شتون  االأخ����وان  ميلكها 

اأ�ض بي كاي القاب�شة. ويف مار�ض )اآذار( 2020، اأدانت هيئة 
حملفني فيديرالية يف �شولت اليك �شيتي رجل االأعمال ليف 
اأ�شلن ديرمان، وهو متواطئ مع االأخوين كينغ�شتون و�شريك 

اأعمال لكركماز، باالحتيال وغ�شيل االأموال.

حماوالت اأردوغان
ال�شيقة جتعل من  وبحلقته  ب��اأردوغ��ان  كركماز  ارتباطات  اإن 
املتعلقة  �شهادته  ومن  املتحدة  الواليات  اإىل  املحتمل  ت�شليمه 
ح�شا�شة  م�شاألة  االإل���ك���رتوين  واالح��ت��ي��ال  االأم����وال  بتبيي�ض 
التقى   ،2017 )اأي���ل���ول(  �شبتمرب  يف  اأن���ق���رة.  اإىل  بالن�شبة 
ا�شتثماراتهما  ملناق�شة  اأردوغان بكركماز وجايكوب كينغ�شتون 
اأردوغان  داأب  اأن��ه منذ ذلك احل��ني،  اإردم��ري  اأ�شاف  يف تركيا. 
االإعلم  و�شائل  عن  االجتماع  من  �شورة  اإزال��ة  حماولة  على 
باأوامر ق�شائية. وتورط كركماز اأي�شاً بجهود اأردوغان املبكرة 
ترامب من خلل جمموعات �شغط غري  اإدارة  للتوا�شل مع 

م�شجلة.

ما عالقة روبرت مولر؟
انتباه  التوا�شل جذب  ال��ذي لعبه كركماز يف جهود  ال��دور  اإن 
مبن  االأم��ري��ك��ي��ة،  وال�����ش��ل��ط��ات  اال�شتق�شائيني  ال�شحافيني 
 ،2017 �شبتمرب  م��ول��ر. يف  روب����رت  اخل��ا���ض  امل��ح��ق��ق  ف��ي��ه��ا 
تلقى كركماز مذكرة ا�شتدعاء من مولر للإدالء ب�شهادة اأمام 
حمتملة  “انتهاكات  ب�شاأن  وا�شنطن  يف  كربى  حملفني  هيئة 
ت�شجيل  ب��ق��ان��ون  املتعلقة  ال��ف��ي��دي��رال��ي��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة  ل��ل��ق��وان��ني 
االإبلغ  م�شروع  ك�شف  ذلك،  على  علوة  االأجانب”.  الوكلء 
اأن  املا�شي  )اآذار(  م��ار���ض  يف  والف�شاد  املنظمة  اجل��رمي��ة  ع��ن 
كركماز اأدى دوراً مركزياً يف ديبلوما�شية اأردوغ��ان ال�شرية يف 
�شبتمرب 2018 مع اإدارة ترامب، من اأجل االإفراج عن الق�ض 

االأمريكي اأندرو جون�شون من اأحد ال�شجون الرتكية.

ل �سكر لأنقرة
من  و�شركائه  كركماز  بحماية  الرتكية  احلكومة  قامت  رمبا 
االإج�����راءات االأم��ري��ك��ي��ة وال��رتك��ي��ة حتى وق��ت ق��ري��ب، بح�شب 
الرتكي  الع�شابات  رجل  بداأ  الفيديو  عرب  م�شجلة  اعرتافات 
ال��ث��اين من  ي��وت��ي��وب يف  م��وق��ع  ع��ل��ى  بن�شرها  بيكري  ���ش��ي��دات 
تورط  التي  ال�شرعية  غ��ري  االأع��م��ال  بخ�شو�ض  )اأي���ار(  مايو 
اإدانة  حكم  اأن  من  الرغم  على  اأردوغ���ان.  من  املقربة  احللقة 
الدور  اإىل  ي�شريان  كينغ�شتون  االأخ��وي��ن  واع���رتاف  دي��رم��ان 
الذي لعبه اأفراد وكيانات يف خمططهم للحتيال ال�شريبي، 
يف  القانون  اإنفاذ  �شركاء  االأمريكيون  العامون  املدعون  �شكر 
لوك�شمبورغ ومالطا فقط “مل�شاعدتهم يف الق�شية” مما اأثار 

�شكوكاً ب�شاأن عدم تعاون اأنقرة يف العملية.

عرقلة حتت �ستار التعاون
يف الئحة اتهام جديدة تقدم بها مدعون عامون اأمريكيون يف 
28 اأبريل )ني�شان( ومت رفع ال�شرية عنها يف 21 يونيو، ي�شري 
“حماية  كينغ�شتون  للأخوين  ق��دم  كركماز  اأن  اإىل  امل��دع��ون 
وكذلك  ال��ك��ربى،  ال��ف��ي��دي��رال��ي��ة  املحلفني  هيئة  حتقيق  م��ن 
م�شوؤولني  خ��لل  “من  �شركتهما،  �شد  مدنية”  دع��اوى  من 
حكوميني غري م�شمني مت اإطلق عليهما رمزي اجلد وجدي. 
ومع تزايد امل�شاكل القانونية لكركماز، تبنت احلكومة الرتكية 
ا�شرتاتيجية عرقلة حتت �شتار التعاون. ففي دي�شمرب )كانون 
مذكرة  ا�شطنبول  يف  العامون  املدعون  اأ�شدر  املا�شي،  االأول( 
ت��وق��ي��ف ب��ح��ق ك��رك��م��از وح���اول���ت اأن���ق���رة ال��ط��ل��ب م��ن النم�شا 
ت�شليمه اإليها مبا�شرة بعد توقيفه يف 19 يونيو ملنع ت�شليمه 

اإىل الواليات املتحدة.

»الهزمية الكاملة لالأمريكيني يف فيتنام«

جملة اأمريكية: »حلظة �ضايغون« تلوح يف اأفق اأفغان�ضتان
•• وا�صنطن-وكاالت

اأن��������درو دي����زي����دي����روا ون����ه����ال ت���و����ش���ي يف جملة  ك���ت���ب 
يف  املت�شارعة  ال��ت��ط��ورات  ع��ن  االأمريكية  “بوليتيكو” 
اأفغان�شتان، قائلني اإنه ال يزال هناك ثلثة اأ�شهر على 
املوعد، الذي فر�شه الرئي�ض االأمريكي جو بايدن على 
 11 يف  �شروط  بل  اأفغان�شتان  من  للن�شحاب  نف�شه 
�شبتمرب)اأيلول(، لكن التداعيات ال�شيا�شية واالإن�شانية 
لقراره بداأت تهز اإدارته. ويف االأيام االأخرية، ا�شتكملت 
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ���ش��ح��ب اأك�����رث م���ن ن�����ش��ف القوات 
االأمريكية، بينما ا�شتولت حركة “طالبان” على ع�شرات 
كابول  يف  احلكومة  اأن  من  حتذيرات  و�شط  املقاطعات 
قد تنهار يف غ�شون اأ�شهر من رحيل االأمريكيني. كما 
اأن القادة الع�شكريني يحذرون من اأن جماعات اإرهابية 
مثل “القاعدة” ميكن اأن تعاود التجمع يف اأفغان�شتان 
يف غ�شون �شنتني. ويطالب نواب اأمريكيون وبينهم من 
يدعمون االن�شحاب، اإدارة بايدن بحماية اأولئك االأفغان 
الذين �شاعدوا الواليات املتحدة يف حربها التي امتدت 
ع�شرين عاماً، فيما تعمل االإدارة االآن على تنفيذ خطة 
�شريعة الإجلء هوؤالء. واجلمعة، زار الرئي�ض االأفغاين 
اأ�شرف غاين البيت االأبي�ض، حيث كانت لديه الفر�شة 

ليطلب من بايدن اإعادة النظر يف مقاربته.

الرئي�س الذي خ�سر اأفغان�ستان
ويجازف بايدن يف اأن ينظر اإليه على اأنه الرئي�ض الذي 
الدميوقراطيون.  يعلمه  م��ا  اأفغان�شتان-وهذا  خ�شر 
عواقب  �شيتحمل  بايدن  اأن  جمهوريون  ن��واب  ويعترب 
وي�شبهه  اأخ��رى.  نواٍح  ومن  االأفغانية-�شيا�شياً  الكارثة 
الذي  اأوباما  باراك  �شابقاً  االأمريكي  بالرئي�ض  بع�شهم 
اتخذ قرار االن�شحاب من العراق، مما �شاعد على تهيئة 

املناخات ل�شعود تنظيم “داع�ض«.
وي�شري اآخرون اإىل ت�شبيهات اأكرث قدماً. ويقول ع�شو 
جلنة القوات امل�شلحة يف جمل�ض النواب اجلمهوري عن 
ي�شبه  ق��د  “هذا  اإن  غ��االه��ر  مايك  وي�شكون�شن  والي��ة 
حل��ظ��ة ���ش��اي��غ��ون )ال��ه��زمي��ة ال��ك��ام��ل��ة ل��لأم��ري��ك��ي��ني يف 
فيتنام(. وهذا ما يربطه اجلميع االآن ب�شيا�شة بايدن..

من  ان�شحبنا  ل��ق��د  خم��ي��ف.  ب�شكل  ال��ع��راق  ي�شبه  اإن���ه 
العراق بجدول زمني ذي اأبعاد �شيا�شية من اأجل الوفاء 

بوعود احلملة االإنتخابية، ومن ثم حلت الفو�شى على 
واأ�شاف اأن “اللحظة التي  االأر�ض، وظهرت اخللفة”. 
قرر بع�ض اأع�شاء البيت االأبي�ض حتديد 11 �شبتمرب 
موعداً للن�شحاب، ومنح طالبان هذا الن�شر الدعائي 
ف�شًل عن ت�شليمها االأرا�شي، هي اللحظة التي اأدركنا 

فيها اأن هذا جهد �شيا�شي، ولي�ض جهداً جيو�شيا�شياً«.

ه�سا�سة الدولة الأفغانية
واأفغان�شتان  وا�شنطن  التطورات يف  اأن  الكاتبان  ويرى 
النزاع  م�شار  االإعتبار  يف  اأخذنا  ما  اإذا  مفاجئة  لي�شت 
ت�شلط  فاإنها  ذل��ك،  وم��ع  االأفغانية.  ال��دول��ة  وه�شا�شة 
بايدن  اختارها  التي  ال�شيا�شية  املغامرة  على  ال�شوء 
يف  �شروط،  بل  اأفغان�شتان  من  االن�شحاب  قرر  عندما 

وقت مبكر من رئا�شته.
اإن البيت  ورداً على �شوؤال، قال م�شوؤول بارز يف االإدارة 
واأن  االأف��غ��اين،  ال�شعب  ح��ي��ال  ملتزماً  يبقى  االأب��ي�����ض 
بايدن خلل اجتماعه مع القادة االأفغان الكبار يف البيت 
االأبي�ض “�شيوؤكد على احلاجة للوحدة واالإن�شجام، واأنه 
يتعني على احلكومة االأفغانية الرتكيز على التحديات 

االأ�شا�شية التي تواجهها اأفغان�شتان«.

�ستة اأ�سهر
واالأربعاء، نقلت �شحيفة “وول �شرتيت جورنال” عن 
اأن  اإنهم يعتقدون  اأمريكيني،  م�شوؤولني ا�شتخباراتيني 
احلكومة االأفغانية ميكن اأن ت�شقط يف غ�شون 6 اأ�شهر 

من االإن�شحاب االأمريكي.
ال�شوؤون  جل��ن��ة  يف  ال��ب��ارز  اجل��م��ه��وري  الع�شو  وت��وق��ع 
اخلارجية يف جمل�ض النواب النائب عن والية تك�شا�ض 
كابول  االأمريكية يف  ال�شفارة  ت�شقط  اأن  مايكل ماكول 
اأي�شاً. وقال اإن “جوهرة التاج يف نهاية املطاف �شتكون 
ال�شفارة )االأمريكية(«. ويقف معظم حلفاء بايدن من 
الدميقراطيني اإىل جانبه يف الكابيتول هيل، على رغم 
تدهور الو�شع على االأر�ض. وقال رئي�ض جلنة القوات 
ال  مب��ا  “ثبت  �شميث:  اآدم  ال��ن��واب  جمل�ض  يف  امل�شلحة 
امل�شلحة لن ت�شتطيع حل  اأن قواتنا  يدع جمااًل لل�شك 
امل�شكلة..وهكذا فاإن االأمر لي�ض يف طريقه ليكون و�شعاً 
)االن�����ش��ح��اب( هو  اأن  اأعتقد  فاإنني  ذل���ك،  وم��ع  ج��ي��داً. 
القرار االأف�شل من بني �شل�شلة من اخليارات ال�شيئة«.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي – الفجر

نائب  �شنكل  م���روان  العقيد  اأع��ل��ن 
للألعاب  ال��ن�����ش��ر  ���ش��رك��ة  رئ��ي�����ض 
االأل����ع����اب  ����ش���رك���ة  اأن  اجل���م���اع���ي���ة 
اجل��م��اع��ي��ة ب��رئ��ا���ش��ة ����ش���ع���ادة عبد 
واإخوانه  الها�شمي  ال�شيد  ال���رزاق 
وبتوجيهات  ال�������ش���رك���ة،  اأع�������ش���اء 
اإقامة  ق��ررت  ال��زرق��اء  القلعة  اإدارة 
بطولة الن�شر ل�شيدات البادل تن�ض 
التا�شع  خ����لل  االأوىل  بن�شختها 
املقبل،  ي��ول��ي��و  �شهر  م��ن  وال��ع��ا���ش��ر 
بادل  "وورلد  م��لع��ب  اأر�����ض  ع��ل��ى 
اأكادميي" للتن�ض االأر�شي مبنطقة 

القوز بدبي.
البطولة  هذه  اأن  اإىل  �شنكل  واأ�شار 
ت��اأت��ي بعد اأن مت االإع���لن ع��ن �شم 
ريا�شة البادل تن�ض لكوكبة االألعاب 
ال���ت���ي ت�����ش��م��ه��ا ال��ق��ل��ع��ة ال����زرق����اء، 
اللطيف،  اجلن�ض  ريا�شات  وخا�شة 
ا�شتكمااًل  االإ�����ش����ه����ار  ه�����ذا  وج������اء 
لها  ي�شار  والتي  الناجحة  للبداية 
ريا�شة  ���ش��م  مت  ع��ن��دم��ا  ب��ال��ب��ن��ان 
الزرقاء،  للقلعة  الطائرة  الري�شة 
واإعلن ت�شكيل فريق للفتيات بهذه 
ي�شم  بالدولة  ن��اد  ك���اأول  الريا�شة 
واخلطوة  الأروق��ت��ه،  الريا�شة  ه��ذه 
�شم  ع��ن  ب��االإع��لن  ج���اءت  الثانية 

للجن�ض  ت���ن�������ض  ال�����ب�����ادل  ري���ا����ش���ة 
بنات  م��ن  ف��ري��ق  وت�شكيل  اللطيف 

القلعة الزرقاء.

الإعالن واملوافقة 
اأنه مت االإعلن عن  واأو�شح مروان 
�شم هذه الريا�شة واإ�شهارها �شمن 
اأروقة القلعة الزرقاء، مع بداية هذا 
ال�شهر، ومت بعد ذلك عقد اتفاقية 
تعاون بني اإدارة نادي الن�شر ممثلة 
يف اأحمد اجلناحي املدير التنفيذي 
اجلماعية  للألعاب  الن�شر  ل�شركة 
املنتدب  ال��ع�����ش��و  ال����ع����ارف  وع���ل���ي 
اأكادميي"  ب����ادل  "وورلد  وم���ال���ك 

االأن�شطة  ق�شم  رئي�شة  وب��ح�����ش��ور 
بن  على  ن�شرين  بالنادي  الن�شائية 
وبن�شاطها  ال��لع��ب��ات  اأم  دروي�������ض 
اللعبات  م��ن  وال��ع��دي��د  ال�����دوؤوب، 
للفريق  ن�����واة  ي�����ش��ك��ل��ن  وال���ل���وات���ي 

بالقلعة الزرقاء. 
ملالك  ال�شكر  �شنكل  العقيد  ووج��ه 
ال��ن��ادي ع��ل��ى ال��ع��ارف ال���ذي اأبدى 
فتيات  فريق  ال�شتقبال  ا�شتعداده 
وت��وف��ري كل  االأك��ادمي��ي��ة  الن�شر يف 
متطلبات النجاح ملزاولة التدريبات 
اح���ت�������ش���ان���ن���ا  ج�����ان�����ب  اإىل  ه��������ذا 
ال�شت�شافة الن�شخة االأوىل لبطولة 

الن�شر ل�شيدات البادل تن�ض.

ترحيب وت�سخري 
ال��ع��ارف كل الرتحيب  واأب���دى علي 
با�شت�شافة  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  وم��ع��رب��اً 
اإقامتها  املزمع  البطولة  مناف�شات 
خلل يومي اجلمعة وال�شبت يف 9 
امل�شتوى  على  املقبل،  يوليو   10 و 
التحتية  البنية  وت�شخري  الفردي، 
بالنادي من ملعب ومن�شاآت لهذا 
هذه  يف  ن��وع��ه  م���ن  االأول  احل����دث 
تقام  البطولة  اأن  وخا�شة  ال��ف��رتة 
با�شم ناد كبري بحجم الن�شر عميد 
وباالأخ�ض  االإم����ارات����ي����ة،  االأن����دي����ة 
عقب االإعلن كاأول ناد بالدولة عن 
اإ�شهار هذه الريا�شة �شمن اأروقته.

اأبوابه  وفتح  النادي  ا�شتعداد  واأك��د 
ال���زرق���اء ممار�شات  ال��ق��ل��ع��ة  ل��ب��ن��ات 
ممار�شتها  يف  وال���راغ���ب���ات  ال��ل��ع��ب��ة 
الن�شر  ف���ري���ق  مي��ث��ل��ن  وال���ل���وات���ي 
كل  م�شتوى  على  ن��وع��ه  م��ن  االأول 
التدريبات  ال��دول��ة، الإج���راء  اأن��دي��ة 
اإىل جانب  االأ�شبوع هذا  على م��دار 
اخل����ربات  ذوات  امل����درب����ات  ت���وف���ري 
العالية لتقدمي خرباتهن للعبات 
العمل  ت�����ش��ت��ه��دف  وال���ت���ي  ال��ن�����ش��ر، 
الن�شر  ن��ادي  مع  الكامل  بالتعاون 
الن�شر  بنادي  للعبة  فريق  لتكوين 
على م�شتوى عال يوؤهله للم�شاركة 
البطوالت  خ��لل  واملميزة  الفاعلة 

وخ��ارج��ي��اً، م�شرياً  امل��ق��ب��ل��ة حم��ل��ي��اً 
اإىل اأن اجلهاز الفني بالنادي ي�شم 

13 مدربا ومدربة، هذا باالإ�شافة 
للأجهزة االإدارية والطبية.

•• �صان �صريو-وام:

" ليا�ض الإدارة  " اجل��واد حيان  ت��وج 
�شباقات اخليل التابعة ل�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي����د  م��ن�����ش��ور 
�شوؤون  ال��وزراء وزي��ر  رئي�ض جمل�ض 
الثالثة  للمحطة  ب��ط��ل  ال��رئ��ا���ش��ة 
لكاأ�ض �شاحب ال�شمو رئي�ض الدولة 
ل��ل��خ��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة االأ���ش��ي��ل��ة التي 
�شان  االأول يف م�شمار  اأم�ض  اأقيمت 
باإيطاليا  ميلنو  مدينة  يف  ���ش��ريو 
���ش��م��ن اأج���ن���دة ال��ن�����ش��خ��ة ال��ث��ام��ن��ة و 

الع�شرين.
و حققت اجلولة االإيطالية مكت�شبات 
ك��ب��رية و جن��اح��ات ج��دي��دة يف اإطار 
�شل�شلة �شباقات الكاأ�ض الغالية التي 
ت��ق��ام حت���ت رع���اي���ة ���ش��اح��ب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
"حفظه اهلل" وبدعم  رئي�ض الدولة 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 

نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  وتوجيهات 
رئي�ض جمل�ض  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة امتدادا 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  ونهج  لروؤية 
بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه 
" الإعلء اخليل العربي االأ�شيل يف 

امل�شامري العاملية.
و اأك��د اجل��واد حيان ج��دارة و مكانة 
اخليل  �شباقات  الإدارة  ي��ا���ض  خ��ي��ول 
ل�شمو  ال���ع���ائ���د  ال���ع���ري���ق  و���ش��ع��اره��ا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
وزير  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب 
�شوؤون الرئا�شة يف ظل تاألقها الكبري 
وح�شادها  االأوروب���ي���ة  امل�شامري  يف 
الثانية  للمرة  الغالية  الكاأ�ض  للقب 
ب��ع��د حم��ط��ة فرن�شا  ال���ت���وايل  ع��ل��ى 
هتال  اجل���واد  لقبها  ح�شدها  ال��ت��ي 

ابن مهب والفر�ض مزنة.
خيول   9 م�شاركة  ال�شباق  �شهد  و 
متثل نخبة املرابط واال�شطبلت يف 

مل�شافة  واأق����ي����م  واأوروب���������ا  اإي���ط���ال���ي���ا 
الثانية  الفئة  �شمن  م��رت   2000
فما  �شنوات  اأرب��ع  عمر  من  للخيول 
األف   50 فوق وبلغت قيمة جوائزه 

يورو.
ت�����ش��در جم��م��وع��ة اخل���ي���ول منذ  و 
ديل  "اأنتاري�ض  ال�������ش���ب���اق  ب����داي����ة 
اأك����ورا جوليا  امل����درب  ما" ب��اإ���ش��راف 

"اآريون  خلفه  ومن  اأرا���ض  والفار�ض 
" ابن داح�ض باإ�شراف املدرب برنارد 
ج��ان وال��ف��ار���ض دمي���ورو اإىل جانب 
ح��ي��ان ال���ذي ك���ان ي��رتق��ب اللحظة 

ال�شباق  ���ش��ه��ده��ا  ال���ت���ي  احل��ا���ش��م��ة 
ف��اأ���ش��ف��رت عن  600 م���رت  اأخ����ر  يف 
املقدمة  ل��ث��لث��ي  م��ث��رية  ان��ط��لق��ة 
ب��االن��دف��اع واحلفاظ  وجن���ح ح��ي��ان 
وتو�شيع  ت��ق��دم��ه  ا���ش��ت��م��راري��ة  ع��ل��ى 
لقب  ليح�شد  مناف�شيه  مع  الفارق 
"اأنتاري�ض  عن  ط��ول  بفارق  ال�شباق 
دي��ل ما" ال��ذي حل ثانيا فيما جاء 

باملرتبة الثالثة "اآريون" .
ومت���ك���ن ال��ب��ط��ل ب���اإ����ش���راف امل����درب 
الفار�ض  وقيادة  �شان�شيز  فريدريك 
اي����وري����ت����ز م���ون���دي���زب���ال م����ن قطع 
 2:21:30 بزمن  ال�شباق  م�شافة 

دقيقة.
في�شل  ق������ام  ال�������ش���ب���اق  خ����ت����ام  ويف 
ال����ع����ام على  امل�������ش���رف  ال����رح����م����اين 
الدولة  رئي�ض  كاأ�ض  �شباقات  �شل�شلة 
اخلاجة  ون��ا���ش��ر  ال��ع��رب��ي��ة  للخيول 
مم��ث��ل ����ش���ع���ادة ع��م��ر ع��ب��ي��د حممد 
الدولة  �شفري  ال�شام�شي  احل�شان 
ل���دى اجل��م��ه��وري��ة االإي��ط��ال��ي��ة اإىل 

جانب �شعيد املهريي ممثل جمل�ض 
البطل  بتتويج  الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي 
للمدرب  ال���ك���وؤو����ض  وت�����ش��ل��ي��م  ح��ي��ان 

والفار�ض.
امل�شرف  الرحماين  في�شل  توجه  و 
كاأ�ض  ���ش��ب��اق��ات  �شل�شلة  ع��ل��ى  ال��ع��ام 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال���دول���ة  رئ��ي�����ض 
�شمو  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
وزير  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب 
الفوز  ال��رئ��ا���ش��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة  ����ش���وؤون 
امل��م��ي��ز ل��ل��ج��واد ح��ي��ان ب��ل��ق��ب �شباق 
ل��ك��اأ���ض رئي�ض  االإي��ط��ال��ي��ة  اجل���ول���ة 
الدولة للخيول العربية والنجاحات 
املحطة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية 
الكاأ�ض  �شباقات  �شل�شلة  يف  الثالثة 
الغالية التي توؤكد ح�شورها القوي 

يف م�شهد امل�شامري االأوروبية.
بالنجاحات  ف���خ���ره  ع���ن  اأع������رب  و 
حت�شدها  ال��ت��ي  العاملية  واالأ����ش���داء 
الغالية  ال���ك���اأ����ض  ���ش��ب��اق��ات  ���ش��ل�����ش��ل��ة 

املرموقة  وال�شمعة  للمكانة  امتدادا 
ل���ل���دول���ة ع���ل���ى ال�������ش���ع���ي���د ال������دويل 
الكبري  االإعلمي  باالهتمام  م�شيدا 
اخليل  احت��اد  املميز من  والرتحيب 
واملنظمني  اإي���ط���ال���ي���ا  يف  ال���ع���رب���ي 

وامللك واملربني وحتى اجلماهري.
م�شاركة  �شهد  ال�شباق  اإن  واأ���ش��اف 
اخليول  ون��خ��ب��ة  امل����راب����ط  اأف�������ش���ل 
وانعك�ض ذلك ب�شورة كبرية على قوة 
بالندية  حافل  ج��اء  ال��ذي  ال�شباق 
امل��ح��ت��دم ح��ت��ى حلظاته  وال��ت��ن��اف�����ض 

االأخرية التي حب�شت االأنفا�ض.
القادمة  اجل����والت  اأن  اإىل  اأ����ش���ار  و 
للكاأ�ض الغالية �شتقام يف تون�ض يوم 
11 يوليو املقبل ويف مملكة ال�شويد 
لتوا�شل  ن��ف�����ش��ه  ال�����ش��ه��ر  م���ن   18
مللك  ال��داع��م��ة  رح��ل��ت��ه��ا  ال�شل�شلة 
اخليل واملربني يف جميع دول العامل 
العربي  اإع��لء اخليل  دعما خلطط 
املتجذرة  م�شريته  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ 

برتاث االإمارات االأ�شيل.

بعد اأن �سم البادل تن�س اإىل األعاب القلعة الزرقاء 

»وورلد بادل اأكادميي« يحت�ضن بطولة الن�ضر 
ل�ضيدات اللعبة اجلديدة 

اجلواد حيان بطال لكاأ�ض رئي�ض الدولة للخيول العربية يف اإيطاليا

ثالث  للتن�ض  وميبلدون  بطولة  انطلق  تاأخري  يف  االأم��ط��ار  هطول  ت�شبب  كالعادة 
ن��ادي عموم  اأم�����ض االث��ن��ني يف ملعب  ال��ك��ربى للمو�شم احل��ايل  االأرب���ع  البطوالت 

اجنلرتا يف العا�شمة الربيطانية لندن.
وكانت البطولة ال�شهرية التي تقام على امللعب الع�شبية اخل�شراء األغيت يف العام 

املا�شي ب�شبب تف�شي جائحة كوفيد19-.
بتوقيت  �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة  يف  البطولة  م��ب��اري��ات  ان��ط��لق  امل��ق��رر  م��ن  وك��ان 

جرينت�ض قبل اأن يتخذ املنظمون قرار التاأجيل.
وباتت البيلرو�شية اأرينا �شابالينكا امل�شنفة رابعة، اأوىل املتاأهلت اإىل الدور الثاين 
الكربى  االأرب��ع  البطوالت  ثالثة  امل�شرب،  كرة  االنكليزية يف  من بطولة وميبلدون 

و4-6   1-6 نيكولي�شكو  مونيكا  ال��روم��ان��ي��ة  على  ب��ف��وزه��ا  ���ش��لم  ال��غ��ران��د  �شمن 
االثنني.

وتلتقي �شابالينكا التي مل تبلغ الدور الثالث يف اأي م�شاركة لها يف البطولة االنكليزية، 
مع االأمريكية دانييل الو اأو الربيطانية كاتي بولرت يف الدور الثاين.

�شاعات  ب�شع  تاأخر  وال�شيدات  الرجال  فئتي  االأول يف  اليوم  انطلق مباريات  وكان 
نظرا لهطول االمطار يف العا�شمة الربيطانية لندن.

الرومانية   ،2019 ع��ام  اقيمت  التي  االخ��رية  الن�شخة  يف  اللقب  حاملة  اأن  يذكر 
�شيمونا هاليب لن تدافع عن لقبها بداعي اال�شابة، علما بان ن�شخة العام املا�شية 

الغيت ب�شبب فريو�ض كورونا.

كالعادة املطر يوؤجل انطالق بطولة وميبلدون 

-14 ينطلق الدوري االإ�شباين لكرة القدم يف نهاية اال�شبوع 
 ،2022 اأي��ار مايو   22 املقبل ويختتم يف  اأغ�شط�ض  اآب   15
بح�شب الروزنامة الر�شمية التي ك�شف عنها االحتاد اال�شباين 

للعبة االثنني.
و�شيقام نهائي كاأ�ض امللك يف 23 ني�شان اأبريل 2022، والكاأ�ض 

ال�شوبر بني 12 و16 كانون الثاين يناير 2022.

كورونا،  ف��ريو���ض  ت��داع��ي��ات  ب�شبب  ا�شبيلية  يف  اقامتها  وبعد 
بلباو  اأتلتيك  وي��لق��ي  ال�شعودية.  اإىل  ال�شوبر  الكاأ�ض  تعود 
اأتلتيكو مدريد بطل  2021 من الكاأ�ض ال�شوبر  بطل ن�شخة 
الدوري يف 12 كانون الثاين يناير يف ن�شف النهائي االأول. يف 
املقابل، يلعب بر�شلونة بطل الن�شخة االأخرية من كاأ�ض امللك 

مع ريال مدريد و�شيف الدوري.

انطالق بطولة اإ�ضبانيا 
منت�ضف اأغ�ضط�ض 
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•• دبي-وام:

املبادرات  اأه��م  ملناق�شة  تفاعلية  عمل  ور���ش��ة  للريا�شة  العامة  الهيئة  نظمت 
والربامج �شمن ا�شرتاتيجيتها املقرتحة لقطاع الريا�شة 2032.

الريا�شية  واالحت����ادات  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  ممثلي  بح�شور   - ال��ور���ش��ة  تناولت 
واجلهات املعنية- املمكنات واحللول املبتكرة للنهو�ض بالقطاع وقيادته لتحقيق 
اإيذانا ببدء مرحلة جديدة تهدف اإىل تعزيز  املزيد من االإجن��ازات الريا�شية 

دور الريا�شة يف املجتمع وحتويلها اإىل اأداة مرنة لتمكني ال�شباب االإماراتي.
من  مكثفة  ل�شل�شلة  تتويجاً  التفاعلية  اال�شرتاتيجية  العمل  ور�شة  وج��اءت 
امل��ا���ش��ي��ة مع  ال��ف��رتة  ال��ت��ي مت��ت خ���لل  االج��ت��م��اع��ات وال��ل��ق��اءات التن�شيقية 
االحت�����ادات وال��لع��ب��ني امل��وه��وب��ني وال��ل��ج��ن��ة االأومل��ب��ي��ة وامل��ج��ال�����ض الريا�شية 
الت�شورات  الدولة وذلك لو�شع  الريا�شي يف  بال�شاأن  واملعنيني  القرار  و�شناع 
واملو�شوعات ذات االأولوية وملمح املرحلة اجلديدة لتطوير القطاع الريا�شي 

وفق روؤية ا�شرتاتيجية م�شتقبلية.
وناق�شت ور�شة العمل �شبل تطوير قطاع الريا�شة يف دولة االإمارات من خلل 
حتديد اأهم االأولويات للمرحلة املقبلة مع ت�شليط ال�شوء على اأبرز التحديات 
بدقة  املو�شوعة  اخل��ط��ط  ك��اف��ة  تنفيذ  على  ق���ادرة  اأدوات  لتطوير  وال��ف��ر���ض 

ل�شمان حتقيق نتائج وجناحات خلل زمن قيا�شي.
كما األقت ور�شة العمل ال�شوء على الفر�ض املتاحة من خلل العمل الت�شاركي 
الدولة  املعنية يف  االأوملبية وجميع اجلهات  واللجنة  الريا�شية  مع االحت��ادات 
اأول���وي���ات العمل وال��ب��دء يف تنفيذ امل�����ش��وؤول��ي��ات وفق  وذل���ك م��ن اأج���ل حت��دي��د 

موؤ�شرات وا�شحة لقيا�ض االأداء وحتديد جوانب االإنفاق املايل.
ويف كلمته االفتتاحية خلل الور�شة اأكد معايل الدكتور اأحمد بن عبداهلل حميد 
واملتو�شطة  ال�شغرية  وامل�شاريع  االأعمال  لريادة  دول��ة  وزي��ر  الفل�شي  بالهول 
اأهمية  ورئي�ض الهيئة العامة للريا�شة النائب االأول لرئي�ض اللجنة االأوملبية 
لتطوير  متكاملة  منظومة  �شمن  االأوىل  اخلطوة  ت�شكل  التي  الفعالية  هذه 

وروح  وال�شراكة  ال�شفافية  هي  اأ�شا�شية  عنا�شر  لثلثة  وفقاً  الريا�شة  قطاع 
الفريق الواحد والعمل واالإجناز وفق املوؤ�شرات م�شريا اإىل اأن املرحلة املقبلة 
الريا�شة  منظومة  فاعلية  لزيادة  العملية  اخلطوات  من  عدد  تنفيذ  �شت�شهد 

الوطنية.
وقال معاليه: متثل ال�شراكة وروح العمل التعاوين بني الهيئة العامة الريا�شة 
واللجنة االأوملبية وكافة االحتادات الريا�شة واجلهات املعنية يف الدولة عنوان 
املرحلة املقبلة من اأجل اإجناح م�شاعينا لتطوير كامل قطاع الريا�شة يف دولة 
االإم��ارات وذلك من خلل حتديد التحديات وا�شتك�شاف الفر�ض التي متكنا 
جميعاً من االرتقاء باالأداء الريا�شي وتر�شيخ قطاع ريا�شي تناف�شي واحرتايف 
وتاأهيل اأيقونات ريا�شية اإماراتية ت�شاهم يف حتقيق الدولة الإجنازات ريا�شية 

عاملية ت�شاف اإىل �شجل النجاحات واالإجنازات يف الدولة.
ت�شاركية  منظومة  اإدارة  على  املقبلة  املرحلة  خلل  �شنعمل   : معاليه  واأ�شاف 
الإجناح االحتادات الريا�شية من خلل قيادة وحوكمة فعالة مع البدء بتطبيق 
بكل  ب��اأدواره��م  القيام  على  مل�شاعدتهم  االحت���ادات  لتمويل  متكاملة  منظومة 
اإي���رادات  م��ن  ي��زي��د  مب��ا  اخل��ا���ض  القطاع  ا�شتثمارات  وتعزيز  وفعالية  ك��ف��اءة 
وحت�شني  دعمه  يف  وامل�شاهمة  الريا�شي  القطاع  وكامل  الريا�شية  االحت��ادات 
اأدائه وتنفيذ براجمه كما �شت�شهد الفرتة املقبلة ظهور قانون جديد للريا�شة 

لتحديد االأدوار وامل�شوؤوليات يف القطاع.
واأ�شار معاليه اإىل اأن منظومة الريا�شة يف دولة االإمارات �شتعمل كفريق واحد 
النتائج  اأف�شل  حتقيق  اأج��ل  م��ن  واالحت����ادات  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  باختلف 
واالرتقاء اإىل طموحات واآمال القيادة الر�شيدة الرامية اإىل اأن تكون الريا�شة 
ح�شور  زي��ادة  يف  فاعلة  واأداة  االإم��ارات��ي،  املجتمع  و�شمات  مميزات  اأب��رز  اأح��د 

الدولة يف املحافل الريا�شية العاملية.
و تابع قائل: اإن قطاع الريا�شة من اليوم لي�ض قطاعاً ترفيهاً بل �شيكون �شريكاً 
يف التنمية امل�شتدامة للدولة ويف تعزيز ح�شورها يف املحافل العاملية ويف ر�شم 
�شورة م�شرقة لل�شباب االإماراتي ومن اأجل حتقيق هذه الهدف �شتكون الهيئة 

و�شنتعاون مع  الريا�شة  بو�شلة قطاع  املعنية ب�شبط  للريا�شة اجلهة  العامة 
اللجنة االأوملبية التي �شيكون دورها حمورياً يف هذا املجال و�شتكون احلوكمة 
اإح��داث حتول حقيقي يف قطاع الريا�شة و�شرنكز عملنا على  هي االأ�شا�ض يف 

ريا�شات معينة و�شنحدد الريا�شات ذات االأولوية خلل املرحلة القادمة.
واأكد معاليه اأن القيادة الر�شيدة ت�شع اآمااًل كبرية على قطاع الريا�شة لذلك 
تقع على عاتقنا م�شوؤولية مهمة ونحن على ثقة بقدرتنا على البدء يف مرحلة 
جديدة واعدة حتمل يف طياتها اآمال وتطلعات ال حدود لها تهدف الأن ت�شبح 
واعد  قطاع  خ��لل  من  االإم��ارات��ي  املجتمع  تطوير  اأ�ش�ض  اأه��م  اأح��د  الريا�شة 
ميتلك روؤية واأهداف طموحة حملياً وعاملياً لتكون الريا�شة بذلك جزءاً مهماً 
ال�شاملة يف دولة االإم��ارات ومن خلل جهودنا وحر�شنا  التنمية  من م�شرية 
ورغبتنا ال�شادقة �شيكون قطاع الريا�شة قادراً على كتابة ا�شم االإمارات باأحرف 

من ذهب يف ميادين الريا�شة املحلية والعاملية.
3 حماور رئي�شية هي  54 مبادرة تهدف اإىل تعزيز  وتت�شمن اال�شرتاتيجية 
الريا�شة املجتمعية والريا�شة التناف�شية واملنظومة الريا�شية ويهدف حمور 
ميار�شون  الذين  املجتمع  اأف��راد  م�شاركة  ن�شبة  رف��ع  اإىل  املجتمعية  الريا�شة 
الريا�شة اإىل 65 يف املائة اأما حمور الريا�شة التناف�شية فيهدف اإىل موا�شلة 
اأوملبيا  ريا�شيا   20 م��ن  اأك���رث  وت��اأه��ي��ل  االأومل��ب��ي  البطل  م�����ش��روع  على  العمل 
بالتعاون مع كافة اجلهات املعنية مع زيادة اأعداد الريا�شيني املوؤهلني القادرين 
يف  الريا�شة  قطاع  م�شاهمة  ن�شبة  ورف��ع  املختلفة  البطوالت  يف  املناف�شة  على 

الناجت املحلي االإجمايل لدولة االإمارات.
االأه���داف  حت��دي��د  ه��ي  االحت����ادات  لنجاح  عنا�شر   5 اال�شرتاتيجية  وح���ددت 
واالجتاهات ب�شكل وا�شح والقيادة واحلوكمة الفعالة وتعزيز القدرات وتوفر 
للميزانيات  امل��درو���ض  واال�شتخدام  املنا�شبة  والت�شغيلية  الفنية  االإمكانيات 
ب�شفافية وو�شوح، وتوليد االإيرادات من خلل ال�شراكات مع القطاع اخلا�ض.

ويهدف برنامج التحول للحتادات اإىل معاجلة التحديات املتعلقة مبحدودية 
الدولية  ال��ب��ط��والت  ا�شت�شافة  يف  وال��دع��م  التمويل  و�شفافية  امل���ايل  ال��دع��م 

البطوالت  يف  املناف�شة  م�شتوى  ورف��ع  التدريب  ومع�شكرات  املواهب  وتطوير 
االأندية  ب��ني  التن�شيق  وزي�����ادة  التحتية  وال��ب��ن��ى  امل��ن�����ش��اآت  وت��ط��وي��ر  امل��ح��ل��ي��ة 
الدولية  للمنا�شب  الرت�شيحات  ودعم  االأوملبية  واللجنة  والهيئة  واالحت��ادات 

واالرتقاء بريا�شة املراأة وملف ا�شتقطاب املواهب.
وحددت اال�شرتاتيجية اأربعة مبادئ لربنامج التحول امل�شتقبلي للحتادات هي 
التمويل املرتبط مبوؤ�شرات االأداء الرئي�شية والتقييم الدوري لعمل االحتادات 
واللجنة  للريا�شة  العامة  الهيئة  املقدم من كل من  والدعم  العام  م��دار  على 
االأوملبية بهدف ت�شريع التحول واحلوكمة من خلل و�شع عمليات و�شيا�شات 

جديدة لقيا�ض االأداء.
و�شي�شهم املجل�ض التن�شيقي - الذي ي�شم يف ع�شويته 5 وزارات باالإ�شافة اإىل 
كل من الهيئة العامة للريا�شة واللجنة االأوملبية الوطنية واملجال�ض الريا�شية 

- يف تعزيز دور الريا�شة والن�شاط البدين.
كافة  ب��ني  اال�شرتاتيجي  وال��ت��واف��ق  التعاون  حتقيق  املجل�ض  اأدوار  وتت�شمن 
اجلهات املعنية واالإ�شراف على تطوير برامج الريا�شة املجتمعية، وبناء قاعدة 

بيانات ريا�شية متكاملة.
الريا�شية  للحتاد  رقمية  من�شة  تد�شني  املقرتحة  اال�شرتاتيجية  وتت�شمن 
اإت��اح��ة خ��دم��ات رقمية  اأج��ل  اأول��وي��ات��ه��ا خ��لل املرحلة املقبلة م��ن  م��ن �شمن 
خلل  من  الريا�شي  للقطاع  الرقمي  والتمكني  الرقمي  التحول  يف  ت�شاهم 
توليد البيانات الريا�شية وا�شتخدام التقنيات املتقدمة وتوفري من�شة موحدة 
ملنظومة االحتادات الريا�شية وهو ما �شيعزز اإنتاجية العمل ويدعم التخطيط 
م�شتوى  ورف���ع  ا�شتثمارية  ف��ر���ض  وت��وف��ري  الريا�شية  للمنظومة  امل�شتقبلي 

احلوكمة.
امل�شاركني  االحت���ادات  ممثلي  قبل  من  اإيجابياً  تفاعًل  العمل  ور�شة  و�شهدت 
الذي اأكدوا على اأهمية ا�شرتاتيجية قطاع الريا�شة ودورها يف حتقيق التطور 
املن�شود الذي يرتقي باأداء املنظومة الريا�شية وميكنها من حتقيق اإجنازات يف 

كافة املناف�شات الريا�شية.

•• دبي-وام:

اأطلق اإك�شبو 2020 دبي وجمموعة 
���ش��راك��ة جديدة  ال��ق��دم  ل��ك��رة  �شيتي 
العامل  يف  االأك����رب  احل���دث  �شتجعل 
الر�شمي  امل��ع��ار���ض  ���ش��ري��ك  ال��ع��رب��ي 
مل��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي، ب��ط��ل ال�����دوري 

االإجنليزي املمتاز لكرة القدم.
التي  ال�������ش���راك���ة،  ه�����ذه  ومب����وج����ب 
العاملية  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  ع��ل��ى  ���ش��ت��ع��ت��م��د 
باإك�شبو  اأك��رث  للتعريف  القدم  لكرة 
العامل،  اأن����ح����اء  يف  دب����ي   2020
�شي�شبح اإك�شبو 2020 اأي�شا �شريكا 
ر�شميا ملومباي �شيتي اإف.�شي، بطل 

دوري ال�شوبر الهندي.
القادم  اأك��ت��وب��ر  اأول  م���ن  واع���ت���ب���ارا 
�شيمثل   ،2022 مار�ض   31 وحتى 
عاملية  جت��رب��ة  دب��ي   2020 اإك�شبو 
ت��ف��وي��ت��ه��ا، ح��ي��ث �شريّحب  ال مي��ك��ن 

باأكرث من 190 دولة، ليوفر من�شة 
ومفعمة  متنوعة  لفعاليات  اإط��لق 
والثقافة  االبتكار  ت�شمل  باحليوية، 

والفن واملو�شيقى والريا�شة.
و�شتجعل هذه ال�شراكة من جمموعة 
اأول  م��ن  ج����زءا  ال��ق��دم  ل��ك��رة  �شيتي 
اإك�شبو دويل يقام يف منطقة ال�شرق 
اآ�شيا،  وج��ن��وب  واأف��ري��ق��ي��ا  االأو����ش���ط 
عاملية  مبادرات  عرب  املعرفة  لتعزيز 
االجتماعي  التغيري  ل��ق��ي��ادة  رائ����دة 
عرب كرة القدم ون�شر القيم القائمة 

على االبتكار واال�شتدامة.

وقال �شولتو دوغل�ض-هوم، الرئي�ض 
والت�شويق  ل��لت�����ش��ال  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
دبي:   2020 اإك�شبو  يف  وامل��ب��ي��ع��ات 
كلنا حما�ض يف اإك�شبو 2020 ومعنا 
جلمع  القدم  لكرة  �شيتي  جمموعة 
الهادف يف  التغيري  اأج��ل  النا�ض من 
جوانب مهمة، مثل متكني ال�شباب، 
واإ�شراك  اجل��ن�����ش��ني،  ب��ني  وامل�����ش��اواة 
ا�شتخدام  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  اجل��م��ي��ع، 

التقنية لتحقيق املنفعة واخلري.
املعار�ض  ���ش��ري��ك  ب��و���ش��ف��ن��ا  اأ����ش���اف 
الر�شمي ملان�ش�شرت �شيتي، وال�شريك 

اإف.�شي،  �شيتي  مل��وم��ب��اي  ال��ر���ش��م��ي 
كيف  ن��رى  ون��ح��ن  باحلما�ض  ن�شعر 
مي��ك��ن ل��ل��غ��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ق��وي��ة التي 
تلهم  اأن  ال����ق����دم  ك�����رة  ب���ه���ا  ت��ت��م��ت��ع 
مليني النا�ض حول العامل ليكونوا 
ا�شتثنائي  دويل  اإك�����ش��ب��و  م��ن  ج���زءا 
تاريخية يف هذه  بحق وم��ن حمطة 

املنطقة ال�شا�شعة.
و تابع ان هذه ال�شراكة متثل اإ�شافة 
2020 يف  اإك�����ش��ب��و  ل�����ش��ج��ل  مم��ي��زة 
الريا�شات  م���ن  ع���دد  م���ع  ال��ت��ع��اون 
ومنها  العامل،  م�شتوى  على  البارزة 

�شراكتنا الر�شمية مع بطولة العامل 
لل�شيارات   1 ف���ورم���وال  ل�����ش��ب��اق��ات 
ولفريق راجا�شتان رويالز يف الدوري 
الهندي املمتاز، وهو �شجل �شن�شيف 
ال�شراكات  م���ن  امل���زي���د  ق��ري��ب��ا  اإل���ي���ه 

الريا�شية.
وقال رويل دي فري، مدير الت�شغيل 
يف جمموعة �شيتي لكرة القدم: نعمل 
لتوفري  �شيتي  مان�ش�شرت  يف  ب��ج��د 
النجاح،  لتحقيق  احل���ل���ول  اأف�����ش��ل 
�شواء يف اأر���ض امللعب اأو يف اأي �شيء 
اآخر نقوم به، للنخراط مع قاعدة 

والعمل  العامل،  اأنحاء  يف  م�شجعينا 
ب��ط��ري��ق��ة م�����ش��ت��دام��ة وامل�����ش��اع��دة يف 
دعم جمتمعاتنا. ال�شراكة مع اإك�شبو 
الكم  هذا  وا�شتك�شاف  دبي   2020
ال���ه���ائ���ل م���ن ال���ت���ج���ارب واخل�����ربات 
رائعة  ف��ر���ش��ة  ل���ل���ن���ادي  ���ش��ي��ت��ي��ح��ان 
ل��ت��ط��وي��ر م��ع��رف��ت��ه يف ال��ك��ث��ري من 
املناحي.. و نتطلع اأي�شا للك�شف عن 
اإك�شبو  يف  �شيتي  مان�ش�شرت  ت��واج��د 
�شن�شتعر�ض  ح��ي��ث  دب����ي،   2020
اأمام العامل كيف يتبواأ النادي مقعد 

القيادة يف �شناعة كرة القدم.

الإك�شبو  العاملية  لل�شبغة  وجت�شيدا 
وك����ذل����ك  وم���������ش����ارك����ي����ه،   2020
الرتكيبة ال�شكانية املتنوعة واملتعددة 
العربية  االإم��ارات  الثقافات يف دولة 
اإىل  ال�شراكة  ه��ذه  �شت�شل  املتحدة، 
ال���ع���امل ع���رب ال�����ش��ب��ك��ة االأو�����ش����ع من 
القدم،  لكرة  �شيتي  جمموعة  اأندية 
م����ن خ�����لل جم���م���وع���ة رائ����ع����ة من 
لها  نخطط  التي  املحلية  االأن�شطة 
يف عدد من اأندية املجموعة، وبينها 
وملبورن  اإف.���ش��ي  �شيتي  ن��ي��وي��ورك 
اإف.  وي��وك��وه��ام��ا  ���ش��ي  اإف.  ���ش��ي��ت��ي 

مارينو�ض.
اإىل  دب���ي   2020 اإك�����ش��ب��و  وي���ه���دف 
ج��م��ع ���ش��ع��وب ال��ع��امل م��ن اأج����ل مد 
بالعمل،  واالإل��ه��ام  ال��ت��ع��اون،  ج�شور 
وتقدمي حلول للتحديات الواقعية. 
182 يوما من االإثارة  وعلى مدى 
�شيدعو  واالإلهام،  الفكري  والتنوير 
الزوار  مليني  دبي   2020 اإك�شبو 
ع���امل جديد،  ���ش��ن��ع  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
بينما يتعرفون على ابتكارات واقعية 
يف  واإيجابية  هادفة  ب�شمة  �شترتك 

كوكبنا و�شكانه.
القدم  لكرة  �شيتي  جمموعة  وتقدم 
يف الوقت احلايل خدمات ا�شت�شارية 
اإف.�����ش����ي، ودخلت  ���ش��ي��ت��ي  مل��وم��ب��اي 
ح�شة  على  لل�شتحواذ  ���ش��راك��ة  يف 
اأغ��ل��ب��ي��ة يف ال����ن����ادي ال���ه���ن���دي. وال 
املوافقات  انتظار  يف  ال�شفقة  ت��زال 

النهائية.

•• اأبوظبي - وام:

ب��ع��ث��ة فريق  اأم���������ض  غ�������ادرت ����ش���ب���اح 
اأب���وظ���ب���ي ل�����ل�����زوارق ال�����ش��ري��ع��ة اإىل 
اإيطاليا من اأجل بدء مع�شكر تدريبي 
اأي������ام ق��ب��ل انطلق  ث���لث���ة  ي�����ش��ت��م��ر 
لزوارق  ال��ع��امل  بطولة  ج��والت  اأوىل 
مبدينة  ت���ق���ام  ال���ت���ي   2 ال���ف���ورم���وال 
الفرتة  خ��لل  الليتوانية  كوبي�شكي 
يوليو  م��ن  ال�شاد�ض  اإىل  ال��راب��ع  م��ن 

املقبل.
ب���داي���ة ع����ودة املو�شم  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ع��د 
العاملية  للمناف�شات  البحري  ال��دويل 
املقرر  ال��ب��ح��ري��ة وم���ن  ال��ري��ا���ش��ة  يف 
اجل���ول���ة  يف  ال����ف����ري����ق  ي���������ش����ارك  اأن 
2 ثم التوجه  االإفتتاحية للفورموال 
اأوج�شتو  حت��دي  يف  للم�شاركة  الحقا 
ال��ك��ل���ش��ي��ك��ي ل�����زوارق ال��ف��ورم��وال 2 
اأوج�شتو  م��دي��ن��ة  يف  ���ش��ي��ق��ام  ال�����ذي 
البولندية خلل الفرتة من 16 اإىل 

يوليو املقبل.  18
را�شد  امل��ت�����ش��اب��ق��ني  ال���ب���ع���ث���ة  ت�����ش��م 
املن�شم  املن�شوري  ومن�شور  القمزي 

املت�شابق  اإىل  اإ�شافة  للفريق  حديثا 
را�شد  م����ان  وال����رادي����و  االإح���ت���ي���اط���ي 
نا�شر  م������ان  وال������رادي������و  ال���رم���ي���ث���ي 

الظاهري.
و اأكد �شامل الرميثي مدير عام نادي 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة اأن 

فريق اأبوظبي ا�شتعد جيدا من اأجل 
املقبلة  الدولية  البطوالت  انطلقة 
وحت��ت اإ���ش��راف م��درب الفريق جيدو 

املو�شم  يف  ال��ه��دف  اإن  وق���ال  كابليني 
املقبل لي�ض امل�شاركة فقط واإمنا الفوز 
بالبطوالت و احلفاظ على املكت�شبات 

التي حتققت خلل االأعوام املا�شية.
و توجه بال�شكر اإىل جمل�ض اأبوظبي 
ال��ري��ا���ش��ي مل��ت��اب��ع��ت��ه واإ����ش���راف���ه على 

املختلفة  ال��ب��ط��والت  خ���لل  ال��ف��ري��ق 
�شيكون  امل��ق��ب��ل  امل���و����ش���م  اأن  م����وؤك����دا 
ح����اف����ل ب�������االإجن�������ازات االإم����ارات����ي����ة 

الفريق  م�����ش��ارك��ات  ك��ل  ال��ب��ح��ري��ة يف 
الذي يتطلع اإىل تعزيز ح�شوره على 

خارطة البطوالت الدولية.

اأُدرج ا�شم االإيطايل كارلو اأن�شيلوتي العائد لتدريب ريال مدريد االإ�شباين 
على قائمة املتخلفني عن �شداد ال�شرائب لل�شلطات االإ�شبانية، التي ت�شم 

اأ�شماء مدينني تزيد ديونهم عن مليون يورو.
مليون   1،4 لتبلغ  االإ�شبانية  للخزانة  امل�شتحقة  اأن�شيلوتي  ديون  وتراكمت 
�شلطات  قبل  م��ن  االإث��ن��ني  ن�شرت  ال��ت��ي  القائمة  ج��اء يف  م��ا  بح�شب  ي���ورو، 

ال�شرائب املحلية.
اأ�شرف على النادي امللكي بني عامي  اأن  62 عاماً  البالغ  و�شبق الأن�شيلوتي 
2013 و2015 وقاده لتحقيق اللقب العا�شر يف دوري اأبطال اأوروبا عام 
االأّول من حزيران  اأن يتعاقد ري��ال مع االإيطايل جم��دداً يف  2014، قبل 
زين  للفرن�شي  خلفاً  االإنكليزي،  اإيفرتون  يف  ق�شاهما  مو�شمني  بعد  يونيو 

الدين زيدان الذي قرر الرحيل عن من�شبه.
احلايل  باولو  و�شاو  ال�شابق  بر�شلونة  الع��ب  ا�شم  اأي�شاً  القائمة  يف  واأُدرج 

الربازيلي داين األفي�ض املتخلف عن دفع مليوين يورو.
ال�شابق وباري�ض  االآخ��ر جنم بر�شلونة  ا�شم الربازيلي  املقابل، مت �شطب  يف 
 2020 اإدراج��ه عام  �شان جرمان الفرن�شي احلايل نيمار عن القائمة بعد 

حيث كان يدين للخزانة االإ�شبانية مببلغ 34،6 مليون يورو.
ومن املرجح اأن يكون قد مت حذف ا�شم نيمار الذي يخو�ض حالياً م�شابقة 
كوبا امريكا مع منتخب بلده، الأ�شباب عدة ميكن ربطها باإمكانية اأن يكون 
قد �شدد ديونه اأو خّف�شها اإىل اأقل من مليون يورو، اأو تفاو�ض على التعليق 

اأو االإعفاء اأو تق�شيم الديون اإىل دفعات.

اختريت العبة كرة الطاولة اال�شرتالية جيان فانغ الي للم�شاركة 
املركز  لتحتل  ال�شيفية  االوملبية  االلعاب  دورة  يف  ال�شاد�شة  للمرة 
الثاين من حيث اكرب عدد من امل�شاركات يف هذا االخت�شا�ض بعد 

النيجريية اولفونكي او�شونايكي.
عام  ا���ش��رتال��ي��ا  يف  للعي�ض  انتقلت  لكنها  ال�����ش��ني،  يف  ج��ي��ان  ول���دت 
احدى ابرز الريا�شيات املحليات حيث احرزت 30  لت�شبح   1994

لقبا حمليا و24 لقبا قاريا.
�شتن�شم جيان اىل مواطنتها ماري هانا يف ريا�شة الفرو�شية والتي 
ت�شارك يف العاب طوكيو للمرة ال�شاد�شة اي�شا لتدخل ناديا نخبويا 

من الريا�شيات اللواتي حققن هذا االجناز.
ريا�شية  اأول  �شاأ�شبح  ب��اأين  اأت�شور  اأك��ن  "مل  بقولها  جيان  وعلقت 

تدافع عن األوان ا�شرتاليا يف 6 دورات من االلعاب االوملبية" علما 
بانها �شتخو�ض غمار م�شابقتي الفردي والزوجي.

وتابعت "اآمل ان يلهم هذا االمر الفتيات لكي ميار�شن كرة الطاولة. 
طاملا لديك احلم، فكل �شيء يجوز".

االكرث خربة من جيان من  تعترب  او�شونايكي  النيجريية  وحدها 
للمرة  بلدها  األ��وان  عن  اليابان  يف  �شتدافع  امل�شاركات حيث  حيث 
لللعاب  ال��ر���ش��م��ي  امل��وق��ع  بح�شب  االومل��ب��ي��ة  االل��ع��اب  يف  ال�شابعة 
االوملبية بعد ان �شاركت للمرة االوىل يف دورة اتلنتا االمريكية عام 

.1996
اربعة ريا�شيني اخرين فقط �شاركوا يف �شبع دورات يف ريا�شة كرة 

الطاولة جميعهم من الرجال.

اإدراج ا�ضم اأن�ضيلوتي يف قائمة املتخلفني عن �ضداد ال�ضرائب  لعبة كرة الطاولة ال�ضرتالية جيان ت�ضارك يف الألعاب الأوملبية للمرة ال�ضاد�ضة 

الهيئة العامة للريا�ضة ت�ضتعر�ض مبادرات وبرامج ا�ضرتاتيجية 2032

»اإك�ضبو 2020 دبي« وجمموعة �ضيتي لكرة القدم يد�ضنان �ضراكة للرتويج للحدث الدويل عرب مان�ض�ضرت �ضيتي ومومباي �ضيتي

 اأبوظبي للزوارق ال�ضريعة يدخل مع�ضكرا تدريبيا يف اإيطاليا ا�ضتعدادا لبطولة العامل

�سيكون �سريك املعار�س الر�سمي لبطل الدوري الإجنليزي املمتاز   2020 • اإك�سبو 
�سيحظى بح�سور يف اإك�سبو و�سريوج للحدث عرب اأندية املجموعة يف العامل �سيتي  • مان�س�سرت 
اإف.�سي. بطل الدوري الهندي �سيتي  ملومباي  ر�سميا  �سريكا  اأي�سا  �سي�سبح   2020 • اإك�سبو 
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الفجر الريا�ضي

يريد اجلناح املتاألق جاك غريلي�ض التحّول من بطل حملي اإىل اأ�شطورة يف 
�شفوف منتخب انكلرتا حيث يتطّلع مهاجم اأ�شتون فيل اإىل لعب دور رائد 
يف املواجهة املرتقبة �شد اأملانيا يف الدور ثمن النهائي من كاأ�ض اوروبا لكرة 

القدم على ملعب وميبلي اليوم الثلثاء.
فيها  �شارك  م��ب��اراة  اأول  يف  الفنية  ق��درات��ه  عن  رائعة  ملحة  غريلي�ض  اأعطى 
بحركة  قام  فقد  املا�شي،  االأ�شبوع  ت�شيكيا  �شد  القارية  البطولة  يف  اأ�شا�شيا 
ر�شيقة على اجلناح االي�شر قبل اأن ميّرر كرة متقنة جاء منها هدف املباراة 

الوحيد الذي حمل توقيع رحيم �شتريلينغ.
به، ال  يقوم  اأن  لغريلي�ض  الذي ميكن  الكبري  التاأثري  اللحظة  تلك  ج�ّشدت 
غاريث  املنتخب  م��درب  يطالب  مطلق  جماهريي  بدعم  يحظى  باأنه  �شيما 

�شاوثغيت با�شراكه ا�شا�شيا يف املباريات القادمة.
مدرب  القناع  الوقت  بع�ض  اإىل  القوية  ال�شخ�شية  �شاحب  غريلي�ض  احتاج 
املنتخب الوطني بقدراته، قبل اأن يفر�ض نف�شه يف االأ�شهر االأخرية بف�شل 
كرواتيا  �شد  االوىل  امل��ب��اراة  يف  ي�شارك  مل  فيل.  ا�شتون  �شفوف  يف  تاألقه 
الثانية  املباراة  يف  احتياطيا  ينزل  اأن  قبل  القارية،  البطولة  يف  )-1�شفر( 

�شد ا�شكتلندا )�شفر-�شفر(.
وبعد اأن اأراح املدّرب جناح مان�ش�شرت �شيتي فيل فودن يف املباراة الثالثة �شد 
ايجابيا،  �شخ�شا  ملخالطته  ماونت  ماي�شون  الو�شط  الع��ب  وغ��اب  ت�شيكيا، 
مب�شاركته  ت�شيكيا  �شد  موهبته  الظ��ه��ار  غريلي�ض  اأم���ام  الفر�شة  �شنحت 

ا�شا�شيا.

قّدم غريلي�ض ملحات فنية رائعة يف ال�شوط االول وجنح يف التمريرة احلا�شمة 
التي جاء مها هدف املباراة الوحيد، قبل اأن يخفت تاألقه ن�شبيا يف ال�شوط 

الثاين عندما تقوقع فريقه يف خطوطه اخللفية ليحافظ على تقدمه.
ومراوغاته  الفنية  بحركاته  وتعذيبهم  املدافعني  تدويخ  يف  غريلي�ض  رغبة 
الذكية جعلت �شاوثغيت ميلك �شلحا خمتلفا عن اخليارات االأخرى املتاحة 
بقدرات  مقتنع  غ��وادري��وال  بيب  اال�شباين  �شيتي  مان�ش�شرت  م��درب  ام��ام��ه. 
دوالر  مليون   138 م��ق��داره  مبلغ  دف��ع  يف  ي���رتدد  ول��ن  ال��ه��ائ��ل��ة،  غريلي�ض 

للح�شول على خدماته بح�شب تقارير �شحافية يف االيام االخرية.
حذو  يحذو  اأن  يريد  فهو  ال�شقف،  عالية  طموحات  لنف�شه  غريلي�ض  و�شع 
مدى  عن  تكّلمت  "لقد  ال�شدد  هذا  يف  ويقول  االنكليزي  املنتخب  اأ�شاطري 

الوراء،  اىل  بالذاكرة  تعود  الع��ب.  اأي  م�شرية  يف  الكربى  البطوالت  اأهمية 
فرتى �شور بول غا�شكوين يف مونديال ايطاليا 1990 والذي كان م�شهورا 

قبل خو�ض غمار تلك الن�شخة من كاأ�ض العامل".
 2004 اوروب��ا عام  كاأ�ض  "ثم هناك واين روين وتاألقه اللفت يف  وا�شاف 

عندما قدم نف�شه اىل العامل كاحد اف�شل اللعبني القادمني".
اليه  و�شل  ما  اىل  اأ�شل  لكي  العمل  من  الكثري  اأمامي  ب��اأن  �شك  "ال  وتابع 
هذين اللعبني، لكني اآمل ان احقق ذلك اذا ح�شلت على املزيد من الفر�ض 
"اجلميع يدرك مدى الثقة العالية التي ا�شعر  يف هذه البطولة". وا�شاف 
بها وقدرتي على تقدمي اف�شل امل�شتويات واعتقد باين قمت بذلك من خلل 

متريرتي احلا�شمة �شد ت�شيكيا".

غريلي�ض ال�ضاحر يريد اقتفاء اأثر اأ�ضاطري الكرة الإنكليزية 

دفع املنتخب الهولندي ثمن خيار مدربه فرانك دي بور بخو�ض غمار نهائيات 
الن�شخة ال�شاد�شة ع�شرة من كاأ�ض اأوروبا لكرة القدم من دون جناحني، و�شقط 
الدور  من  اأق�شاه  الذي  الت�شيكي  نظريه  يد  على  اأر�شاً  االأحد  "الربتقايل" 
الهجومي  لعبه  باأ�شلوب  ا�شتهر  بلد  ويف  -2�شفر.  عليه  بالفوز  النهائي  ثمن 
عن  باخلروج  املغامرة  ب��ور  دي  ق��رر   ،4-3-3 ت�شكيلة  على  تاريخياً  واالعتماد 
التقليد يف مهمة اإعادة املنتخب اىل مكانته بعدما غاب عن البطولتني الكربيني 
االأخريتني بف�شله يف التاأهل اىل كاأ�ض اأوروبا 2016 ومونديال 2018. واأثار 
دي بور جداًل كبرياً يف البلد نتيجة تخليه عن اأ�شلوب اللعب التقليدي الذي 
ولقبه  و1977   1974 مونديايل  نهائي  اإىل  "الطواحني"  قيادة  يف  �شاهم 

الوحيد يف كاأ�ض اأوروبا 1988.
وبعد اخلروج املخيب من ثمن النهائي على يد ت�شيكيا، راأى القائد جورجينيو 
فينالدوم "اأننا مل نكن يف يومنا. لقد ن�شينا يف اأن نخلق الأنف�شنا فر�ض الت�شجيل. 

وفر�ض الت�شجيل هي االأ�شا�ض يف كرة القدم".
"فوتبال  جم��ل��ة  مت��ن��ح  مل  االأح����د،  م��ب��اراة  ب��ع��د  ال��لع��ب��ني  الأداء  تقييمها  ويف 
�شة اأي العب معدل 5 على 10، وراأت اأن دي بور نف�شه  انرتنات�شوناله" املتخ�شّ
ال ي�شتحق اأكرث من 3 على 10. ويبدو م�شتقبل املدرب ال�شابق الأياك�ض )توج 
2011 و2014( واإن��رت االإيطايل وكري�شتال  اأرب��ع م��رات بني  ال��دوري  بلقب 
باال�ض االإنكليزي واأتلنتا يونايتد االأمريكي يف مهب الريح، بعد خيبة ال�شقوط 

االأحد على ملعب "بو�شكا�ض اأرينا" يف العا�شمة املجرية بوداب�شت.
مببارياتها  هولندا  ف��ازت  حيث  املجموعات  دور  يف  النجاح  ح�شد  بعد  وحتى 
 5-3-2 اللعب بخطة  بعد تف�شيله  االنتقادات  بور من  ي�شلم دي  الثلث، مل 
عو�شاً عن 3-3-4. ومل ي�شفع له رابط الدم مع �شقيقه التواأم رونالد دي بور 
لكي يتجنب انتقادات االأخري الذي قال اإن االأ�شطورة الراحلة "يوهان كرويف 

يدور يف قربه" مل�شاهدته املنتخب يلعب بهذا االأ�شلوب.

وذهب اأحد ال�شحافيني املعروفني يف هولندا اىل حد القول باأن التكتيك املعتمد 
من دي بور �شكل "اغت�شاباً للكرة الهولندية".

وك�شف فينالدوم باأن "التح�شريات كانت �شعبة الأنه مت انتقادنا كثرياً بخ�شو�ض 
الطريقة املعتمدة يف لعبنا. ثم تعززت معنويات املجموعة بح�شولنا على ت�شع 
-2�شفر  والنم�شا   2-3 اأوك��ران��ي��ا  على  )بالفوز  ممكنة  ت�شع  اأ���ش��ل  م��ن  نقاط 

ومقدونيا ال�شمالية -3�شفر(، وحتولت االأجواء اىل اإيجابية".
لكن هذه االنت�شارات �شد منتخبات تعترب متوا�شعة اىل حد ما، كانت مبثابة 
"ال�شجرة التي غطت الغابة" بح�شب املحلل الكروي احلايل والدويل الهولندي 
ليون  م��ن  م��وؤخ��راً  املنتقل  دي��ب��اي  ممفي�ض  وعك�ض  هانيغيم.  ف��ان  فيم  ال�شابق 
الفرن�شي اىل بر�شلونة االإ�شباين، هذا التحول يف م�شتوى فريق دي بور، اإذ وبعد 
فعال على م�شوار  ب�شكل  وتاأثريه  بت�شجيله هدفني  املجموعات  دور  تاألق يف  اأن 
الفرن�شي ال�شابق مرور  ليون  َمرَّ العب  الثلث،  املباريات  تلك  "الربتقايل" يف 
الكرام مبباراة ثمن النهائي �شد ت�شيكيا. فقد ديباي الكرة 25 مرة يف غ�شون 
الدقائق الت�شعني من املباراة التي مل ت�شدد فيها هولندا بني اخل�شبات الثلث 
ولو ملرة واحدة. ويف انتقادها اللذع للمدرب دي بور، اعتربت �شحيفة "فوتبال 
يحلل االأخطاء  كيف  حتى  يعرف  ال  بور  "دي  اأن  املباراة  انرتنات�شوناله" بعد 
اأياك�ض وبر�شلونة ال�شابق كان  اأن العب  التي ح�شلت" يف اللقاء. ومن الوا�شح 
حتت ال�شغط حتى قبل اأن يقود احل�شة التمرينية االأوىل مع املنتخب كخلف 

لرونالد كومان اعتباراً من اأيلول/�شبتمرب 2020.
لكن مع كل الذي ح�شل، ال تبدو االأمور �شوداوية بالن�شبة للمنتخب الذي ي�شم 
يف �شفوفه جنوماً يف اأهم االأندية االأوروبية مثل ماتيا�ض دي ليخت )يوفنتو�ض 
االإيطايل( الذي لعب دوراً يف خروج بلده نتيجة طرده اأمام ت�شيكيا، �شتيفان دي 
فراي )انرت االإيطايل(، ديباي وفينالدوم )ليفربول االإنكليزي حتى هذا املو�شم 

وباري�ض �شان جرمان الفرن�شي اعتباراً من هذا ال�شيف(.

هولندا ت�ضقط من دون جناحني يف كاأ�ض اأوروبا 

ماتيو�ض، فوغت�ض، هامان، اإيفنربغ: ي�شغط النجوم ال�شابقون لكرة القدم 
ت�شكيلته  عن  للتخلي  ل��وف  يواكيم  احل��ايل  املنتخب  م��درب  على  االأملانية 
الدوري  بطل  ميونيخ  ب��اي��رن  و"ن�شخ" و�شط  اأوروب���ا  ك��اأ���ض  يف  االعتيادية 

���ش��ن��وات، ق��ب��ل مواجهة  ت�����ش��ع  اآخ����ر  اإنكلرتا اليوم الثلثاء يف امل��ح��ل��ي يف 

وميبلي يف ن�شف النهائي.
اهتزت الثقة بعد اخل�شارة االفتتاحية �شد فرن�شا )�شفر1-( والتاأهل ب�شق 

النف�ض بعد تعادل �شعب �شد املجر )2-2(.
كرو�ض  ت��وين  الو�شط  ثنائي  ب��ني  التن�شيق  �شعف  كيمي�ض،  ي���وزوا  متركز 
واإيلكاي غوندوغان، اأو حتى �شلوك لوروا �شانيه، موا�شيع اأ�شبحت جدلية 

يف االأيام االأخرية لبلد ال�"82 مليون مدرب".
يقول لوثار ماتيو�ض، حامل الكرة الذهبية ال�شابق وقائد منتخب اأملانيا يف 

الت�شعينيات "اأطالب بكامل خط و�شط بايرن".
مان�شافت":  "نا�شيونال  مع  مباراة   150 خا�ض  ال��ذي  ماتيو�ض  وي�شيف 
غوريت�شكا  ليون  يطالب  العمق،  يف  ال��ك��رات  كيمي�ض  ي��وزوا  "يلعب 
بالكرات يف املنطقة وينّظم توما�ض مولر الفريق: بالن�شبة يل، 

ميلك هذا الو�شط النوعية للتفّوق على اأي خ�شم".
يلحظ ديتمار هامان، املتوج بلقب دوري اأبطال اأوروبا 2005 
"قدر  ال��دف��ع  ل��وف  على  يتعني  ان��ه  االإن��ك��ل��ي��زي  ليفربول  م��ع 
الت�شكيلة  يف  ثمانية  عددهم  البالغ  بايرن  بلعبي  االإمكان" 

بع�شهم البع�ض ولو كانت اأعينهم مغم�شة". "يفهمون 
منذ مطلع كاأ�ض اأوروبا احلالية، مل يه�شم اجلمهور و�شع لوف لكيمي�ض يف 
مركز الظهري االأمين، فيما يعّد اللعب البالغ 26 عاما من االأف�شل يف 

العامل يف مركز الو�شط الدفاعي الذي يطلق الدفع الهجومي.
ي�شرح مدرب املنتخب ال�شابق بريتي فوغت�ض واملتوج بلقب املونديال كلعب 
عام 1974 وكاأ�ض اأوروبا 1996 كمدرب "يجب التفكري يف تغيري موقعه 

اإىل الو�شط لفر�ض ا�شتقرار اإ�شايف".
يتابع "من الوا�شح اأن كيمي�ض لي�ض مرتاحا يف مركز الظهري. يف الو�شط 
يجلب دينامية اإ�شافية، واأمام اإنكلرتا، �شيكون مرحبا بلعب و�شط يفكر 

+دفاعيا+".
قد تكمن امل�شكلة يف ا�شرار لوف على العبي الو�شط كرو�ض وغوندوغان، ما 

يعني انه �شي�شحي بهما لر�شم و�شط ي�شم كيمي�ض وغوريت�شكا.
للعام  القدم  لكرة  بالن�شبة  مفقودة  اأم��ور  "هناك  وكرو�ض  غوندوغان  مع 
لفرتة  ب���دوره  ب��اي��رن  األ����وان  حمل  ال���ذي  ماتيو�ض  ي�شيف  كما   "2021

طويلة.
يتعّر�ض العبا ريال مدريد االإ�شباين ومان�ش�شرت �شيتي االإنكليزي النتقادات 
ب�شكل  اخل�شم.  و�شط  يف  م�شاحات  تاركني  الهجومي،  اجنرافهما  ب�شبب 
الذي  كيمي�ض  غ��رار  على  لعبه،  اأناقة  برغم  النقد،  كرو�ض  يواجه  خا�ض، 

يتفوق عليه بال�شرا�شة وانتزاع الكرات.
ا�شتقبلت املانيا حتى االآن خم�شة اأهداف يف دور املجموعات، فيما حافظت 
اإنكلرتا على نظافة �شباكها. اهتزت �شباك مان�شافت 25 مرة يف اآخر 16 
املذلة  الهزمية  خلل  كورونا.  جائحة  اثر  املباريات  ا�شتئناف  منذ  مباراة 
ثنائي  تاألف  املا�شي،  الثاين/نوفمرب  ت�شرين  يف  �شفر6-  اإ�شبانيا  اأم��ام 

الو�شط من غوندوغان وكرو�ض!.
بالن�شبة لهامان، فان الوفاء الذي يربط بني لوف والعبيه اأ�شبح من 
اإنكلرتا ال  تواجه  لكن عندما  �شنوات،  "هي علمته منذ عدة  العيوب 
ميكنك االلتزام مع اأحد من اللعبني. ينبغي و�شع الت�شكيلة االأف�شل 
للفوز بهذه املباراة". يف الهجوم، يثري لوروا �شانيه اجلدل. العب جناح 

موهوب وا�شتعرا�شي، لكن �شلوكه رفع اأ�شوات املعرت�شني.
يقول �شتيفان اإيفنربغ، و�شيف كاأ�ض اأوروبا 1992 مع اأملانيا: "مل 
يجد �شانيه نف�شه اأبدا مع املنتخب الوطني. ال يجب اأن ي�شركه لوف، 

ال يفيد هذا االأمر املنتخب اأو �شانيه نف�شه".
يف ظل هذه االجواء امل�شحونة، يحتفظ لوف بهدوئه خلل م�شواره 
االأخري قبل اأن يخلي ال�شاحة ملدرب بايرن ال�شابق هانزي فليك. قال 
اأك��ون مقتنعا  افعله  النا�ض. ما  م��اذا يقول  "ال يهمني  املا�شي  اخلريف 
به". �شتحّدد مباراة وميبلي �شد "االأ�شود الثلثة" من �شيكون على حق، 

لوف اأم من يعار�ض خياراته.

لوف يواجه ال�ضغوط لـ »ن�ضخ« 
ت�ضكيلة بايرن 

يخّطط مدرب املنتخب االأوكراين لكرة القدم جنمها ال�شابق اأندري �شيفت�شنكو 
الثلثاء يف ثمن نهائي  اليوم  التدريبية عندما يقوده  النجاح يف م�شريته  اإىل 
اأوروب��ا �شد ال�شويد يف غل�شكو، وحمو غ�شة تخطي الدور االأول للمرة  كاأ�ض 
اربعة منتخبات يف  اأف�شل  اأح��د  باعتباره  بف�شل �شربة حظ  تاريخه  االأوىل يف 

املركز الثالث.
�شد  �شابقة  مواجهة  م��ن  ع��اًم��ا،   44 العمر  م��ن  البالغ  �شيفت�شنكو  وي�شتلهم 

اخل�شم نف�شه، يف ختام م�شريته الكروية اللمعة كلعب.
املجموعة  االأوىل من مناف�شات  2-3 يف اجلولة  اأم��ام هولندا  اأوكرانيا  خ�شرت 
الثالثة، ثم انتزعت فوزا �شعبا من مقدونيا ال�شمالية 2-1، لكنها خ�شرت اأمام 

النم�شا �شفر1- يف اجلولة الثالثة االأخرية ووجدت نف�شها يف املركز الثالث.
يف  منتخبات  اأربعة  اأف�شل  بني  م�شريها  ملعرفة  يومني  مل��دة  مقلق  انتظار  بعد 
بلوغها  اأوكرانيا  �شمنت  مبا�شرة،  املتاأهلني  بركب  تلحق  والتي  الثالث  املركز 
ثمن النهائي للمرة االأوىل يف ثالث م�شاركة لها يف العر�ض القاري بف�شل الفوز 
ال�شاحق الإ�شبانيا بخما�شية نظيفة على �شلوفاكيا ثالثة املجموعة الرابعة والتي 
كانت املناف�ض الوحيد لرجال �شيفت�شنكو على البطاقة االأخرية الأ�شحاب املركز 

الثالث.
اأي هدف  ت�شجيل  اأوكرانيا يف  ف�شل  بعد  توليه من�شبه  �شنوات من  بعد خم�ض 
اإىل الواجهة  اأع��اد �شيفت�شنكو ت�شبيب املنتخب، وق��اده   ،2016 اأوروب��ا  يف كاأ�ض 

القارية جمددا.
النم�شا باالإرهاق الذي نال  اأم��ام  "�شيفا" برر اخل�شارة  لكن 

من العبيه.
وقال بعد املباراة التي كان التعادل فيها �شيكون كافيا 

الثاين  امل��رك��ز  يف  املجموعات  دور  الإن��ه��اء  الأوك��ران��ي��ا 
الثالث:  املركز  الأ�شحاب  املعقدة  احل�شابات  وتفادي 
يف  متاأخرين  كنا  اليوم.  بدنيا  �شعبة  املباراة  "كانت 

كل النواحي با�شتمرار".
بب�شاطة.  القّوة  اإىل  يفتقر  املنتخب  اأن  "راأيت  واأ�شاف 

من  ك��ان  لكن  )ب��ال��ت��ب��دي��لت(،  ال�شفوف  تعزيز  حاولنا 
امل�شتحيل تقريًبا القيام بذلك".

اأوكرانيا حيث متتع  الت�شريحات الده�شة يف  اأث��ارت هذه 
ا���ش��ت��ع��داًدا للعر�ض  ال���ظ���روف  ب��اأف�����ش��ل  امل��ن��ت��خ��ب 

ال���ق���اري، وه���و م��ا ف�����ش��ره البع�ض م��ن خلل 
ورئي�ض  �شيفت�شنكو  بني  اخلا�شة  العلقة 

االحتاد االأوكراين لكرة القدم.
وتقول و�شائل اإعلم حملية اإن �شيفت�شنكو 
رئ��ي�����ض االحتاد  ال���روح���ي الب��ن��ة  االأب  ه��و 

االأوكراين اأندريه بافيلكو.
اأع���ط���ى االحت������اد االأوك���������راين ل��ل��ع��ب��ة يف 
االأخ�شر  ال�شوء  املا�شي  ني�شان/اأبريل 
لقرار تقلي�ض مناف�شات الدوري املحلي 
ل��ه��ذا امل��و���ش��م مل���دة اأ���ش��ب��وع واح����د ملنح 

للتدريب  اإ�شافًيا  وقًتا  الوطني  املنتخب 
وهي   ،2020 اأوروب���ا  اأمم  بطولة  قبل 
خ��ط��وة غ���ري ع���ادي���ة ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���دوري 

اأوروبي.
اإىل  للعبة  املحلي  االحت���اد  تعّر�ض  كما 
ان��ت��ق��ادات م���رة اأخ����رى يف ع���ام 2016 
دينامو  جنم  �شيفت�شنكو،  توىل  عندما 
وت�شل�شي  االإي���ط���ايل  وم���ي���لن  ك��ي��ي��ف 
تدريب  م�شوؤولية  ال�شابق،  االإنكليزي 

ميخايلو  م����ن  االأوك����������راين  امل��ن��ت��خ��ب 
ت��دري��ب��ي��ة يف  م��ه��م��ة  اأول  ف��وم��ي��ن��ك��و، يف 

م�شريته.
�شيفت�شنكو  اف��ت��ق��ار  اإىل  ال��ن��ق��اد  واأ�����ش����ار 
ب�شفته  ب��اأن��ه  انتقاداتهم  وب���ّرروا  للخربة 
جزئياً  م�شوؤواًل  ك��ان  لفومينكو،  م�شاعدا 

عن خروج اأوكرانيا من الدور االأول لكاأ�ض اأوروبا يف فرن�شا بعد خ�شارة املباريات 
الثلث يف جمموعتهما.

لكن يف جمموعتها املوؤهلة لنهائيات كاأ�ض اأوروبا 2020، اأنهتها اأوكرانيا ب�شكل 
مفاجئ يف املركز االأول بدون هزمية، بفوزها على الربتغال حاملة اللقب 1-2 

يف مباراة حا�شمة يف كييف.
قبل مباراة الثلثاء يف غل�شكو، �شيكون جناح املنتخب الذي تغلب على ال�شويد 
املجموعات  دور  يف  كييف  يف   1-2 اإبراهيموفيت�ض  زالت��ان  وعملقها  وجنمها 
لن�شخة 2012، ملهما ل�شيفت�شنكو الذي كان وقتها قائدا للمنتخب، ولرجاله 

لبلوغ الدور ربع النهائي.
كان اأعظم مهاجم يف تاريخ اأوكرانيا، يف نهاية م�شريته يف نهائيات كاأ�ض االأمم 
االأوروبية 2012، لكن ثنائيته يف مرمى ال�شويد )2-1( يف املباراة االفتتاحية 
اأدخلت فرحة عارمة يف قلوب امل�شجعني املحليني يف امللعب االأوملبي يف العا�شمة 

كييف.
على الرغم من هدفيه الدوليني رقم 47 و48، وهما اآخر اأهداف �شيفت�شنكو 
قبل االعتزال، ف�شلت اأوكرانيا يف تخطي دور املجموعات للن�شخة التي ا�شت�شافتها 

م�شاركة مع بولندا، حيث خ�شرت مباراتيها التاليتني اأمام فرن�شا واإنكلرتا.
واالآن يتعنّي على قادة اأوكرانيا احلاليني مثل مدافع مان�ش�شرت �شيتي االإنكليزي 
األك�شندر زينت�شنكو وجناح و�شت هام يونايتد اأندري يارمولينكو تقدمي اأف�شل 

ما لديهم ملوا�شلة مغامرة املنتخب يف البطولة.
وقال يارمولينكو الذي �شجل هدفني من اأ�شل اأربعة اأهداف الأوكرانيا يف 
لكنني  االنتقادات.  بع�ض  مع  "اأتفق  احلالية:  للن�شخة  املجموعات  دور 
اأن اأطلب من اجلميع التحلي باملزيد من االإيجابية، الأننا بلغنا  اأريد 

للتو االأدوار االإق�شائية".
بها،  ومن��ت��از  نعرفها  التي  ال��ق��دم  ك��رة  نلعب  اأن  "�شنحاول  واأ���ش��اف 

ونظهر اأق�شى ما لدينا".
اخلاطفة  امل��رت��دة  بهجماته  ك��لع��ب  ذروت���ه  يف  �شيفت�شنكو  ا�شتهر 
مع  ال��ق��در  بنف�ض  العطاء  غزير  ك��ان  للهجمات.  القاتل  واإن��ه��ائ��ه 
�شجل  حيث  اأوكرانيا،  مع  ك��ان  كما  وميلن  كييف  دينامو 

دولية. مباراة   111 يف  هدفاً   48
اأوروبا  اأب��ط��ال  ب���دوري  م��ع ميلن ف��از 
الغرمي  ح�شاب  على   2003 ع��ام 
يوفنتو�ض  مواطنه  التقليدي 
كما  ال����رتج����ي����ح.  ب����رك����لت 
الدوري  لقب  على  ح�شل 
ع������ام  يف  االإي�����������ط�����������ايل 
ع���ن���دم���ا   ،2004
الكرة  ع��ل��ى  ح�����ش��ل 

الذهبية.

�ضيفت�ضنكو جنم اأوكرانيا ال�ضابق 
يخطط للنجاح كمدرب 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

Green Points  : طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية
املودعة بالرقم:349155   بتاريخ: 2021/04/15

بيانات االأولوية: 
باإ�شم :    بيباي للم�شاريع التكنولوجية ذ.م.م

وعنوانة :  جزيرة ابوظبي، �شرق 48، 0:-، مبنى، ار جي بروكيورمنت ري�شرتكتد ليمتد، ابوظبي، االإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
اخلدمات املالية؛ ال�شوؤون املالية؛ ال�شوؤون النقدية؛ الو�شاطة؛ التحليل املايل؛ خدمات اال�شتثمار؛ االإدارة املالية؛  االأعمال 
امل�شرفية االإلكرتونية؛ اخلدمات املالية االإلكرتونية؛ خدمات الدفع االإلكرتونية؛ خدمات الدفع يف التجارة االإلكرتونية؛ 
عرب  امل�شرفية  االأع��م��ال  عاملية؛  حا�شوب  �شبكة  ع��رب  للمدفوعات  االإلكرتونية  املعاجلة  االإل��ك��رتون��ي��ة؛  املحفظة  خ��دم��ات 
االإنرتنت؛ اخلدمات املالية عرب االإنرتنت؛ اخلدمات العقارية؛ تاأجري املمتلكات التجارية؛ تاأجري مباين البيع بالتجزئة؛ 
تاأجري املكاتب؛ تاأجري امل�شاحات املكتبية؛ خدمات ا�شتثمار روؤو�ض االأموال؛ خدمات حتويل االأموال االإلكرتونية؛ خدمات 
البيع بالتجزئة؛  املالية املحو�شبة الأعمال  اإ�شدار �شندات ذات قيمة؛ اخلدمات  املدفوعات االإلكرتونية؛  التمويل؛ معاجلة 
اإجراء معاملت الدفع غري النقدي؛ خدمات الدفع عن ُبعد؛ خدمات الدفع املوفرة عن طريق اأجهزة واأدوات االت�شاالت 
حمطات  طريق  عن  متعددة  دفع  خيارات  توفري  النقدي؛  غري  الدفع  مبعاملت  املتعلقة  املالية  اال�شت�شارات  الل�شلكية؛ 
طرفية اإلكرتونية ي�شغلها الزبائن ومتوفرة يف متاجر البيع بالتجزئة؛ ا�شدار �شندات ذات قيمة كمكافاأة لوالء العملء؛ 
ا�شدار �شندات ذات قيمة فيما يتعلق باأنظمة والء العملء؛ اإ�شدار �شندات ذات قيمة رقمية؛ ا�شدار �شندات ذات قيمة رقمية 
املالية فيما يتعلق ب�شندات  الرقمية؛ اخلدمات  بالعملت  املالية فيما يتعلق  العملء؛ اخلدمات  باأنظمة والء  فيما يتعلق 
ذات قيمة رقمية؛ ا�شدار �شندات ذات قيمة والتي ميكن بعد ذلك انفاقها على �شراء ب�شائع او خدمات؛ ا�شدار �شندات ذات 
قيمة رقمية والتي ميكن بعد ذلك انفاقها على �شراء ب�شائع او خدمات؛ خدمات تقدمي الن�شائح واال�شت�شارات واملعلومات 

املتعلقة باخلدمات ال�شابق ذكرها.
و�شف العلمة: تتكون العلمة من الكلمات Green Points مكتوبة ب�شكل مميز وعلى جانبها تعليقة على �شكل قطرة 

ماء مائلة وبداخلها حرف كتب ب�شكل مميز ويعلوه نقطه
اال�شرتاطات: 

بالربيد  اإر�شاله  اأو  التجارية يف وزارة االقت�شاد  العلمات  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة  فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك 
امل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29 يونيو 2021 العدد 13278

منوذج اإعلن الن�شر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

PayBy  : طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية
بيانات االأولوية:  املودعة بالرقم: 349149   بتاريخ: 2021/04/15  

باإ�شم :    بيباي للم�شاريع التكنولوجية ذ.م.م
وعنوانة :  جزيرة ابوظبي، �شرق 48، 0:-، مبنى، ار جي بروكيورمنت ري�شرتكتد ليمتد، ابوظبي، االإمارات العربية املتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
اخلدمات املالية؛ ال�شوؤون املالية؛ ال�شوؤون النقدية؛ الو�شاطة؛ التحليل املايل؛ خدمات اال�شتثمار؛ االإدارة املالية؛  االأعمال امل�شرفية 
االإلكرتونية؛ اخلدمات املالية االإلكرتونية؛ خدمات الدفع االإلكرتونية؛ خدمات الدفع يف التجارة االإلكرتونية؛ خدمات املحفظة 
االإلكرتونية؛ املعاجلة االإلكرتونية للمدفوعات عرب �شبكة حا�شوب عاملية؛ االأعمال امل�شرفية عرب االإنرتنت؛ اخلدمات املالية عرب 
االإنرتنت؛ اخلدمات العقارية؛ تاأجري املمتلكات التجارية؛ تاأجري مباين البيع بالتجزئة؛ تاأجري املكاتب؛ تاأجري امل�شاحات املكتبية؛ 
اإ�شدار  ا�شتثمار روؤو�ض االأموال؛ خدمات حتويل االأموال االإلكرتونية؛ خدمات التمويل؛ معاجلة املدفوعات االإلكرتونية؛  خدمات 
�شندات ذات قيمة؛ اخلدمات املالية املحو�شبة الأعمال البيع بالتجزئة؛ اإجراء معاملت الدفع غري النقدي؛ خدمات الدفع عن ُبعد؛ 
خدمات الدفع املوفرة عن طريق اأجهزة واأدوات االت�شاالت الل�شلكية؛ اال�شت�شارات املالية املتعلقة مبعاملت الدفع غري النقدي؛ 
توفري خيارات دفع متعددة عن طريق حمطات طرفية اإلكرتونية ي�شغلها الزبائن ومتوفرة يف متاجر البيع بالتجزئة؛ ا�شدار �شندات 
رقمية؛  قيمة  ذات  �شندات  اإ�شدار  العملء؛  والء  باأنظمة  يتعلق  فيما  قيمة  ذات  �شندات  ا�شدار  العملء؛  ل��والء  كمكافاأة  قيمة  ذات 
ا�شدار �شندات ذات قيمة رقمية فيما يتعلق باأنظمة والء العملء؛ اخلدمات املالية فيما يتعلق بالعملت الرقمية؛ اخلدمات املالية 
فيما يتعلق ب�شندات ذات قيمة رقمية؛ ا�شدار �شندات ذات قيمة والتي ميكن بعد ذلك انفاقها على �شراء ب�شائع او خدمات؛ ا�شدار 
�شندات ذات قيمة رقمية والتي ميكن بعد ذلك انفاقها على �شراء ب�شائع او خدمات؛ خدمات تقدمي الن�شائح واال�شت�شارات واملعلومات 

املتعلقة باخلدمات ال�شابق ذكرها.
غري  اأعمدة  ثلثة  جانبها  وعلى  مميز  ب�شكل  اللتينية  باالأحرف  مكتوبة   )PayBy( كلمة  من  العلمة  تتكون  العلمة:  و�شف 

مت�شاوية -                   اال�شرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك 

خلل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29 يونيو 2021 العدد 13278



رائد ف�ضاء من اأ�ضحاب الهمم للمرة الأوىل
االأوروبية  الف�شاء  وكالة  اأعلنت  نوعها،  االأوىل من  �شابقة هي  يف 
العامل،  يف  الهمم  اأ���ش��ح��اب  م��ن  ف�شاء  رائ���د  اأول  اإط���لق  عزمها 
ت�شريحات  وبح�شب  الفر�شة.  هذه  القتنا�ض  االآالف  تقدم  فيما 
فاإن  اأ�شباخر،  جوزيف  االأوروبية  الف�شاء  وكالة  لرئي�ض  �شحفية 
اإليه  التقدم  ب��اب  اأُغ��ل��ق  ع�شًوا،   22 م��ن  امل��ك��ون  الف�شاء،  برنامج 
الوظائف  اإع��لن  واجتذب  األ��ف متقدم.   22 ا�شتقبل نحو  اأن  بعد 
اإع��لن منذ  اآخ��ر  التي وردت يف  الطلبات  اأ�شعاف عدد   3 اجلديد 
نحو عقد من الزمن، اإذ بلغ عدد املتقدمني حينها 8 اآالف متقدم، 
و�شلت  امل���رة  ه��ذه  اأم���ا  باملئة،   15 بينهم  م��ن  الن�شاء  ن�شبة  ك��ان��ت 
يقول  جهته،  من  تقريًبا.  املتقدمني  ع��دد  رب��ع  اإىل  الن�شاء  ن�شبة 
اأبحاث الف�شاء  اأ�شامة �شلبية، مدير مركز  عامل الف�شاء امل�شري 
رائد  اإر�شال  االأوروبية  الف�شاء  اإعلن وكالة  اإن  القاهرة،  بجامعة 
اإتاحة عادلة  اأ�شحاب الهمم ُيعد خطوة جريئة، متثل  ف�شاء من 
لفر�شة ارتياد الف�شاء لكل الب�شر. وي�شيف عامل الف�شاء امل�شري 
يف ت�شريحات خا�شة ملوقع "�شكاي نيوز عربية"، اأن يف ظل ميزانية 
وكالة الف�شاء االأوروبية التي متثل ثلث ميزانية وكالة نا�شا تقريًبا 
)7 مليار يورو( ، فاإن االأوربيني اأوجدوا م�شاحة اإن�شانية للمناف�شة 
اأكرث  "نحن  للعامل  يقولون  وكاأنهم  ال�شخم،  التمويل  بعيدا عن 

اإن�شانية ونهتم باأ�شحاب الهمم".

�ضرقة منزل خالل بث مبا�ضر 
من  و�شرقته  منزلها  القتحام  اأفريقيا  جنوب  يف  اأ���ش��رة  تعر�شت 
قبل جمموعة من الل�شو�ض، مبا�شرة على مراأى وم�شمع العبي 
�شاهد  تقريباً،  دقيقة   20 ملدة  االإن��رتن��ت.  على  فيديو  األعاب  قناة 
لوي�ض  �شترينا  �شماع �شوت  وا�شتطاعوا  االإنرتنت  اللعبون عرب 
وتقييدهم  االأر�����ض  على  وطفليها  اإجنلربي�شت  م��اري��و  وزوج��ه��ا 
و���ش��رق��ت��ه��م م���ن ق��ب��ل رج�����ال م�����ش��ل��ح��ني يف م��ن��زل��ه��م يف منطقة 
�شنتوريون مبقاطعة جوانتينج يف جنوب اأفريقيا، وفقاً ملوقع "فان 
 Twitch على  مل�شاهديها  املبا�شر  البث  واأثناء  بيدج" االإيطايل. 
 Call خدمة بث فيديو مبا�شر اأمريكية الألعاب الفيديو( للعبة(
of Duty، تعر�شت لوي�ض، 37 عاماً، لواقعة �شرقة دون اإ�شابات 

ولكن اأي�شاً دون اعتقاالت حتى االآن.

بقايا حوت منقر�ض منذ 37 مليون �ضنة 
اأجزاء  اكت�شفت  اأنها  ال�شعودية،  امل�شاحة اجليولوجية  اأفادت هيئة 
م��ن ب��ق��اي��ا ح���وت م��ن��ق��ر���ض م��ن��ذ ن��ح��و 37 م��ل��ي��ون ���ش��ن��ة، �شمايل 

اململكة.
اململكة،  نوعه يف  االأول من  الهيئة،  بح�شب  االكت�شاف،  هذا  ويعد 

علماً اأن احلوت املكت�شف يعود للع�شر االأيو�شيني.
ال�شعودية  اجليولوجية  امل�شاحة  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  وق��ال 
العمل  يخدم  االكت�شاف  ه��ذا  اإن  ال�شمراين،  مفطر  بن  اهلل  عبد 
اأهمية  اإىل  م�شرياً  االأحافري،  جمال  يف  خا�شة  والعلمي،  البحثي 

هذه االكت�شافات على م�شتوى العامل.
ال�شاحة  "يرثي  اأن  االكت�شاف  ه��ذا  �شاأن  من  اأن  ال�شمراين  وراأى 
العلمية ملا ميثله من عمق تاريخي اأحفوري مهم، يك�شف لنا اأ�شرار 
ع�شور جيولوجية وبيئات بحرية قدمية". واأ�شار امل�شوؤول اإىل اأن 
فريقاً متخ�ش�شاً من ق�شم االأحافري بهيئة امل�شاحة اجليولوجية، 
القريات  حمافظتي  ق���رب  اجل��ريي��ة  ال��ر���ش��را���ش��ي��ة  ج���روف  م�شح 
البحرية  االأح��اف��ري  اأن���واع  على  والتعرف  لل�شتدالل  واحلديثة، 

وبيئات تر�شيبها يف �شمال اململكة قبل 37 مليون �شنة.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

قبة حرارية ت�ضيطر على غرب كندا 
ت�شببت "قبة حرارية" م�شيطرة فوق غرب كندا مب�شتويات حرارة قيا�شية ا�شتدعت  اأم�ض االأول االأحد تنبيهات من 

احلر ال�شديد يف ثلث مقاطعات ومنطقتني قريبتني من القطب ال�شمايل.
و�شجل اأكرث من 40 م�شتوى حرارة قيا�شيا يف مقاطعة بريتي�ض كولومبيا خلل عطلة نهاية االأ�شبوع وال �شيما يف 

حمطة التزلج وي�شلر.
 46،6 ت�شجيل  كندا مع  ح��رارة يف  القيا�شي الأعلى  الرقم  التي حتمل  املنطقة  بريتي�ض كولومبيا  ليتون يف  وباتت 

درجات مئوية على ما قالت هيئة البيئة يف كندا.
وكانت اأعلى درجة حرارة م�شجلة يف كندا حتى االآن 45 يف مدينتني يف مقاطعة �شا�شكات�شوان يف اخلام�ض من متوز/

يوليو 1937.
اإىل ت�شجيل م�شتويات حرارة قيا�شية  املنطقة  الهواء يف  الذي يحب�ض  املرتفع  ال�شغط اجلوي  اأن يت�شبب  ويتوقع 

جديدة خلل االأ�شبوع.
واأ�شدرت هيئة البيئة يف مقاطعتي بريتي�ض كولومبيا والبريتا ويف بع�ض مناطق �شا�شكات�شوان ويوكون ومناطق 

�شمال غرب البلد تنبيهات جراء احلر.
واأو�شحت اأن "موجة طويلة من احلر اخلطر وغري امل�شبوق �شتتوا�شل طوال االأ�شبوع".
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ا�ضتنجدا بال�ضرطة هربًا من غزال.. فاعتقال 
القب�ض على رجلني خلرقهما قواعد االإغلق  االأ�شرتالية  ال�شرطة  األقت 
يف والية نيو �شاوث ويلز عندما كانت خدمات الطوارئ تعمل على اإنقاذهما 
يف  ويلز  ���ش��اوث  نيو  �شرطة  مفو�ض  فولر  ميك  وق��ال  وط��ن��ي.  متنزه  م��ن 
موؤمتر �شحفي اأم�ض االثنني اإن الرجلني كانا يح�شلن على حمام �شم�ض 
الغزالن،  اأح��د  اأفزعهما  "لقد  فولر:  وتابع  ال�شاطئ.  على  عاريني  وهما 
ي�شتلزم  "مل  واأ���ش��اف:  داخله".  طريقهما  و�شل  املتنزه  غابة  يف  ورك�شا 
احلكومية  ال��ط��وارئ  خ��دم��ة  م��ن  امل�����ش��اع��دة  على  ح�شولهما  فقط  االأم���ر 
وال�شرطة الإنقاذهما، لكن مت تغرمي كل منهما اأي�شاً غرامة بقيمة 1000 
اإنقاذ  مت  اإن���ه  ب��ي��ان  يف  وي��ل��ز  ���ش��اوث  نيو  �شرطة  وق��ال��ت  دوالر-اأ�شرتايل". 
الرجلني من متنزه رويال نا�شونال بارك، جنوبي �شيدين مبا�شرة، م�شاء 
االأحد. واأ�شافت اإنهما كانا من بني 44 �شخ�شاً �شدر بحقهم غرامة قدرها 
خرقوا  بعدما  االأح���د،  ي��وم  اأمريكياً(  دوالراً   760( اأ���ش��رتايل  دوالر  األ��ف 
االأوامر التي اأ�شدرتها ال�شلطات االأ�شرتالية بالبقاء يف املنزل داخل �شيدين 
انت�شار  اأويل لوقف  اأ�شبوعني ب�شكل  واملناطق املحيطة بها يوم ال�شبت ملدة 
نيو  بوالية  ال�شحية  ال�شلطات  و�شجلت  كورونا.  فريو�ض  من  دلتا  �شللة 
�شاوث ويلز 18 حالة حملية جديدة خلل ال�24 �شاعة املا�شية، كما يخ�شع 
ما اإجماليه 88 مري�شاً للعلج يف الوالية. ُيذكر اأن اأ�شرتاليا �شجلت حوايل 

30 األف حالة اإ�شابة و900 حالة وفاة منذ بدء اجلائحة.

معظم التايالنديني يعار�ضون فتح البالد اأمام الأجانب
يعار�شون  التايلنديني  املواطنني  اأغلبية  اأن  اإىل  للراأي  ا�شتطلع  خل�ض 
البلد  فتح  اإع���ادة  �شيتم  بانه  او�شا  ت�شان  ب��راي��وت  ال���وزراء  رئي�ض  ت�شريح 

خلل 120 يوما يف ظل ا�شتمرار جائحة كورونا.
وذكرت �شحيفة بانكوك بو�شت اأن اال�شتطلع الذي اأجراه املعهد الوطني 
يونيو   25 ح��ت��ى   22 م��ن  هاتفية  ح����وارات  اإج����راء  ���ش��م��ل   التنمية  الإدارة 
عاماً،   15 ع��ن  اأع��م��اره��م  تزيد  �شخ�شاً   1311 اجل���اري �شمت  )ح��زي��ران( 

وينتمون مل�شتويات خمتلفة من التعليم والوظائف .
ولدى �شوؤالهم حول ما اإذا كانوا يتفقون مع ما اأعلنه الرئي�ض قالت اأغلبية 
معار�شتهم  عن   53.55% واأع���رب  ذل��ك.  تعار�ض  اإنها   73.46% ب�  تقدر 
بال�شماح  البلد  اأن تخاطر  باإنه ال يجب  لذلك معللني قرارهم  ال�شديدة 
على جائحة  ال�شيطرة  بعد  فيه  يتم  ال��ذي مل  الوقت  االجانب يف  بدخول 
ك���ورون���ا، ك��م��ا اأ���ش��اف��وا اأن���ه ي��ج��ب اإرج����اء ال��ف��ت��ح ح��ت��ى ي��ت��م تطعيم معظم 

املواطنني.
واأعرب %19.91 عن معار�شة معتدلة ملا �شرح به الرئي�ض ، وقالوا اإنهم ال 

يثقون يف االإجراءات الوقائية احلكومية.
ومن ناحية اأخرى، اأعرب %26.01 عن تاأييدهم لفرار وقالوا اإنه من �شاأنه 

حتفيز االقت�شاد واإنعا�ض القطاعات املرتبطة بال�شياحة.

هاندا اأرت�ضيل بنحافة 
مفرطة يف اأحدث ظهور 
اأرت�شيل   ه���ان���دا  ال��ن��ج��م��ة  ن�����ش��رت 
�شفحتها  ج��دي��دت��ني يف  ���ش��ورت��ني 
التوا�شل  م���وق���ع  ع��ل��ى  اخل���ا����ش���ة 
اأرت�شيل  وظ���ه���رت  االج���ت���م���اع���ي، 
الحظ  ما  ح�شب  مفرطة  بنحافة 

متابعيها.
وظ������ه������رت ه������ان������دا ب����اإط����لل����ت����ني 
االأوىل  ب��ال�����ش��ورة  اإذ  خم��ت��ل��ف��ت��ني 
االأبي�ض  ب���ال���ل���ون  م���اي���وه  ارت������دت 
باللون  م��اي��وه  الثانية  وبال�شورة 
ال���ب���ي���ج وال���ب���ن���ي م����ع ح������ذاء ع����اٍل 

والفت.
وا�شعة  ���ش��ج��ة  ه���ان���دا  واأح����دث����ت 
�شورتيها  ب���ع���د  م��ت��اب��ع��ي��ه��ا  ب����ني 

ال�شاحرتني.
اجل��دي��ر ذك����ره اأن و���ش��ائ��ل اإع���لم 
ت���رك���ي���ة ق����د ك�����ش��ف��ت م�����وؤخ�����راً اأن 
اأرت�شيل  ه��ان��دا  ال��رتك��ي��ة  النجمة 
اأ�شبحت "�شفرية النوايا احل�شنة" 
جل��م��ع��ي��ة احل����ي����اة اخل����ال����ي����ة من 
ر�شالة  ه��ان��دا  ووج��ه��ت  ال�شرطان، 
اإىل اجلمهور دعتهم فيها  اإىل دعم 

مر�شى ال�شرطان.

بداية قوية لـ اف 9: ذي فا�ضت 
�ضاغا على �ضباك التذاكر 

فا�شت  ذي   :9 "اف  ف��ي��ل��م  ان���ت���زع 
�شاغا" �شدارة �شباك التذاكر خلل 
�شاالت  يف  االأ���ش��ب��وع  ن��ه��اي��ة  عطلة 
فور  ال�شمالية  االأمريكية  ال�شينما 
انطلق عرو�شه فيها، بينما وا�شل 
بلي�ض  ك��واي��ت  "اإيه  ال��رع��ب  فيلم 
وي�شكل  اجل���ي���د.  اأداءه   "2 ب����ارت 
ف��ي��ل��م امل����ط����اردات امل��ت�����ش��در اجلزء 
"فا�شت  اأف��لم  �شل�شلة  من  العا�شر 
جمدداً  وي��ج��م��ع  فيوريو�ض"،  اأن���د 
ب��ني املمثل ف��ني دي��زل ال��ذي يوؤدي 
الريا�شية  ل��ل�����ش��ي��ارات  ع��ا���ش��ق  دور 
مي�شيل  وامل����م����ث����ل����ة  وال���������ش����رع����ة، 
زوجته.  دور  تتوىل  التي  رودريغيز 
وحقق فيلم احلركة يف عطلة نهاية 
عرو�شه  ب��دء  بعد  االأوىل  االأ�شبوع 
دوالر  مليون   70 ق��دره��ا  اإي�����رادات 
وكندا  املتحدة  الواليات  �شاالت  يف 
بني اجلمعة واالأحد ، وفقاً للأرقام 
�شركة  اأ����ش���درت���ه���ا  ال���ت���ي  امل���وق���ت���ة 
"اإكزيبيتور ريلي�شنز" املتخ�ش�شة. 
وُت���ع���ت���رب ه����ذه االإي����������رادات االأك����رب 
االأوىل  اال���ش��ب��وع  ع��ط��ل��ة  يف  لفيلم 
بعد طرحه يف ال�شاالت منذ بداية 
الواليات  يف  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة 
و�شيلتا  اأف������ادت  م���ا  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة، 
"ديدالين"  املتخ�ش�شتان  االإع��لم 
ذي   :9 "اف  وت���ق���ّدم  و"فرايتي". 
فيلم  باأ�شواط  تالياً  �شاغا"  فا�شت 
بارت  بلي�ض  ك��واي��ت  "اإيه  ال��رع��ب 
كرا�شين�شكي  ج���ون  ل��ل��م��خ��رج   "2
حقق  اإذا  زخ���م���ه،  ي��وا���ش��ل  وال�����ذي 
دوالر  6،2 مليني  بقيمة  اإي���رادات 
رفع  مما  االأ�شبوعي،  امل�شتوى  على 
من  اأك��رث  اإىل  الرتاكمية  مداخيله 

136 مليوناً يف خم�شة اأ�شابيع.

انهارت ال�ضرفة .. وهذه 
النتجية

اأ�شيب ت�شعة اأ�شخا�ض، خم�شة منهم حالتهم خطرية، 
عندما انهارت �شرفة يف �شمال غربي اأملانيا.

االأول  اأم�����ض  االأمل��ان��ي��ة  ال�شرطة  با�شم  املتحدث  وق��ال 
تهدد  خ��ط��رية  ب��اإ���ش��اب��ات  اأ���ش��ي��ب  �شخ�شاً  اإن  االأح����د 

حياته.
21 و  اأعمارهم بني  وكانت املجموعة، الذين ترتاوح 
عاماً، يف �شرفة بالطابق الثاين من مبنى �شكني   24
ال��راي��ن- �شمال  ب��والي��ة  ب��اد مينبريغ  ه���ورن  ب��ل��دة  يف 

وي�شتفاليا عندما انهارت االأر�شية اخل�شبية.
اأر����ش���ي���ة ال�شرفة  ال�����ش��ب��اب ع���رب  ���ش��ق��ط  وب���ع���د ذل����ك 

وارتطموا باالأر�ض.
اأم�ض  �شباح  االأنقا�ض  حتت  اأ�شخا�ض  اأربعة  وحو�شر 
انت�شالهم.  االإط��ف��اء من  رج��ال  االأح���د. ومتكن  االأول 

ونقلتهم �شيارات االإ�شعاف اإىل امل�شت�شفى بعد ذلك.
ومل يت�شح على الفور �شبب انهيار ال�شرفة. 

تلغي زفافها ب�ضبب نظارة العري�ض!
ب��رادي�����ض الهندية زفافها يف  اأوت���ار  ف��ت��اة يف والي���ة  األ��غ��ت 
يرتدي  عري�شها  اأن  اكت�شفت  بعدما  االأخ���رية  اللحظات 
الغريبة يوم  نظارة ب�شبب �شعف ب�شره. وقعت احلادثة 
اجلمعة املا�شي، بعدما ت�شككت العرو�ض اأرت�شانا وعائلتها 
يف �شلمة نظر العري�ض �شيفام بعد روؤيتهم له قبل حفل 
ال��زف��اف امل��دب��ر ك��م��ا ه��ي ال��ع��ادة يف ال��ه��ن��د، وه���و يرتدي 
اإجراء اختبار للعري�ض،  العرو�ض  النظارة. وقررت عائلة 
لكن  النظارة،  ارت��داء  دون  ق��راءة �شحيفة  اإذ طلبت منه 
نظارته،  ا�شتخدام  دون  ال��ق��راءة  ي�شتطيع  ال  اأن��ه  ات�شح 
فرف�شت عائلة العرو�ض باالإجماع ا�شتكمال حفل الزفاف، 

اإذ اإنهم مل يكونوا على دراية ب�شعف ب�شر العري�ض.
اأه��ل العرو�ض  اإذ طالب  ومل ينته االأم��ر عند ه��ذا احل��د، 
ب��اإع��ادة امل��ه��ر ال���ذي دف��ع��وه للعري�ض مب��ا يف ذل��ك دراجة 
نارية، وكذلك امل�شاريف التي حتملوها يف تدبري الزواج.

العرو�ض  عائلة  تقدمت  �شيفام،  عائلة  رف�شت  وعندما 
ال�شرطة  وح��اول��ت  املحلي.  ال�شرطة  مركز  اإىل  ب�شكوى 
التعامل مع االأم��ر ودي��ا، لكنها مل تتمكن من ذل��ك، الأن 

عائلة العري�ض مل ترد التو�شل اإىل اتفاق.

يحول منزله معر�ض �ضيارات للطرازات الفريدة
ت�شغل نحو 53 �شيارة عتيقة الطراز م�شاحة ت�شل تقريباً 
اإىل األفي مرت مربع يف مراأب ال�شعودي نا�شر امل�شاري، يف 
البداية  كانت  �شنوات ط��وال.  ا�شتغرق  اإن��ه  يقول  م�شروع 
يف  الكل�شيكية  لل�شيارات  �شباق  خ��لل   1984 ع��ام  يف 
امل�شاري الأول مرة  مدينة فلورن�شا االإيطالية، وهنا قرر 
ما" وعلى مدى نحو  يوماً  �شيارة قدمية  "�شيمتلك  اإنه 
اأربعني عاما انق�شت، جمع مركبات يرجع بع�شها لوقت 
"م�شروع  ب��اأن��ه  االأم���ر  امل�شاري  وي�شف  العظيم.  الك�شاد 
اإىل  لت�شل  ال��ن��ادرة  جمموعته  ب��زي��ادة  ويحلم  تقاعده" 
ح��د ال��ت��ح��ول مل��ت��ح��ف ي��ج��ت��ذب ال�����زوار م��ن داخ����ل بلده 
وال�شائحني من خارجها. ومن بع�ض اأعلى مقتنياته ثمناً 
رمبا  اإنها  يقول  التي   1929 كاديلك  ط��راز  من  �شيارة 

تكون الوحيدة املتبقية يف العامل من نوعها.
وبذلت  ال�شيارة  لهذه  المتلكي  بحق  فخور  "اأنا  وق��ال 
لل�شعودية  الإح�������ش���اره���ا  واجل���ه���د  ال���وق���ت  م���ن  ال��ك��ث��ري 
وللريا�ض حتديداً. قيل يل اأن هذه ال�شيارة، وهذا ما اأثق 
اأ�شباب  لعدة  العامل..  يف  الوحيدة  اأبحاثي، هي  بعد  فيه 
كما تعلم وال�شبب االأ�شا�شي هي اأنها �شيارة باهظة الثمن 

�شنعت يف وقت الك�شاد العظيم اأو قبله مبا�شرة".

حبة الغلة بدل من الفياغرا.. ماأ�ضاة مروعة ل�ضاب
يف حمافظة املنيا جنوبي م�شر، لقي �شاب م�شرعه بعد اأن 
تناول مادة كيميائية خطرية معتقدا اأنها حبة "فياغرا"، 

املن�شط اجلن�شي املعروف.
وال�شحية يدعى حممد حممود، وتناول "حبة غلة"، وهي 
حم�شول  حلفظ  م�شر  يف  املزارعون  ي�شتخدمها  حبوب 
القمح من الت�شو�ض، اإال اأنها تطلق غاز الفو�شفني "�شديد 
ال�شمية". وروى نبيل �شقيق ال�شحية كوالي�ض ما حدث 
ليل  ا�شتيقظ  اإن���ه  ق���ال  ح��ي��ث  التحقيقات،  ج��ه��ات  اأم����ام 
ال�23  �شاحب  �شقيقه  زوج��ة  �شراخ  �شوت  على  اجلمعة 
بعد  به  ت�شتنجد  كانت  حيث  عامني،  منذ  امل��ت��زوج  عاما، 

دخول زوجها يف حالة اإعياء �شديدة وفقدان للوعي.

اعتقال �ضخ�ضني حاول بيع متثال روماين نادر جدا
القب�ض  األقت  اإنها  اليونانية،  ال�شرطة  قالت 
اأثناء حماولتهما بيع  على رجلني )56 عاما( 
للآلهة  ال��روم��اين  للع�شر  ي��ع��ود  ن���ادر  مت��ث��ال 
يورو  األ��ف  اأربعني  مقابل  هيكاتي،  االإغريقية 

)48 األف دوالر(.
األقت  اإنها  تي�شالونيكي  مدينة  �شرطة  وقالت 
ال��ق��ب�����ض اأي�����ش��ا ع��ل��ى م����زارع )35 ع��ام��ا( من 
اأقر  اأن��ه  ي��رتدد  وال��ذي  القريبة،  بيل  منطقة 
واأعطاه  م��زرع��ت��ه  ال��ت��م��ث��ال يف  ع��ل��ى  ب��ال��ع��ث��ور 

للرجلني لبيعه.
وجاء يف بيان ال�شرطة اأنها علمت باأمر العثور 
متخف  ���ش��رط��ة  ���ش��اب��ط  واأن  ال��ت��م��ث��ال،  ع��ل��ى 
املفاو�شات،  م��ن  �شهر  وب��ع��د  كم�شرت،  تظاهر 
وبحوزتهما  ال���رج���ل���ني  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����ض  األ���ق���ي 
توجههما  اأثناء  املا�شي،  اجلمعة  يوم  التمثال 

ملقابلة امل�شرتي.

التماثيل  ت��ل��ك  م��ث��ل  اأن  ال�����ش��رط��ة  واأ����ش���اف���ت 
الندرة". "�شديدة 

وقال الربوفي�شور ميكالي�ض تيفريو�ض، اأ�شتاذ 
يف  اأر�شطو  جامعة  يف  الكل�شيكي  االآث���ار  علم 
التماثيل  "اإن  الأ�شو�شيتدبر�ض:  تي�شالونيكي 
ال��ت��ي مت ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ع���دد قليل م��ن��ه��ا، كانت 
توجيهات  عليها  نق�شت  ق��واع��د  ع��ل��ى  ت��و���ش��ع 
هيكاتي  متاثيل  اأن  م�شيفا  خا�شة بالطرق"، 

كانت تو�شع اأي�شا كعلمات حدودية.
القدمية  ال��ي��ون��ان  يف  هيكاتي  االإل��ه��ة  وك��ان��ت 
اإلهة  باعتبارها  والتبجيل  بالتقدير  حتظى 
العامل ال�شفلي، القادرة على فعل اخلري وال�شر 

يف اآن واحد.
بال�شحر  اأي�������ش���ا  م��رت��ب��ط��ة  ه��ي��ك��ات��ي  وك���ان���ت 
وال�����ش��ع��وذة وال��ق��م��ر وال��ك��ائ��ن��ات ال��ل��ي��ل��ي��ة مثل 

االأ�شباح، كما كان وجهها ير�شم على االأبواب.

اأنثى الفيل اأوراكل »يا�سودا « البالغة من العمر 42 عاًما حتمل علم اأملانيا وهي تتنباأ بنتيجة بطولة اأوروبا لكرة القدم 2020 
علم الفائز يف حديقة حيوانات يف هامبورغ ، �سمال اأملانيا.  ا ف ب ت�سحب  وهي  واأملانيا  اإجنلرتا  بني  ال�16  دور  يف   2021

توبا بويوك�ضتون تعي�ض ق�ضة 
حب مع جنم �ضهري

ب��داأت بعلقة حب مع الفنان  اأن النجمة توبا بويوك�شتون   اإع��لم  ذكرت و�شائل 
مراد بوز  الذي ان�شم موؤخرا مل�شل�شلها "نف�ض اآخر"، اإذ اأن الثنائي التقيا باالأم�ض 

واأم�شيا �شويا �شاعات طويلة مع بع�شهما.
على  العمل  ه��ذا  يعر�ض  اأن  املقرر  اآخر" من  "نف�ض  م�شل�شل  اأن  ذك��ره  اجلدير 

اإحدى املن�شات االإلكرتونية.
على �شعيد اآخر، كانت قد ن�شرت توبا بويوك�شتون منذ فرتة �شورة عفوية لها 
اإىل  تنتبه  مل  ورمب��ا  االجتماعي،  التوا�شل  موقع  على  اخلا�شة  �شفحتها  على 
اأن ال�شورة غري معدلة، واأن الزاوية التي التقطت منها ال�شورة اأكدت اأن �شكل 
اأ�شنانها غري متنا�شق، على عك�ض ما تظهر عليه يف امل�شل�شلت وال�شور االأخرى.


