
   

اأملانيا تتحدث عن تقدم يف حمادثات اإيران والقوى الكربى
اخلارجية الأمريكية: طهران 

ل ميكنها اأبدًا امتالك �سالح نووي
•• عوا�صم-وكاالت:

�شتت�شاور  الأم��رك��ي��ة  الإدارة  اإن  الأم��رك��ي��ة  اخلارجية  وزارة  قالت 
اإيران.  مع  التعامل  كيفية  حول  املنطقة  يف  و�شركائها  حلفائها  مع 
واأ�شافت اخلارجية اأنها واثقة من وجود اأدوات ملعاجلة الق�شايا خارج 

التفاق النووي عند العودة اإليه ب�شكل متبادل.
واأ�شارت اخلارجية الأمركية اإىل اأن خماوف وا�شنطن الأخرى غر 
اإي��ران لوكالئها يف املنطقة،  امللف النووي تفاقمت مبا يف ذلك دعم 
لفتة اإىل اأن هذا املو�شوع �شيكون على جدول اأعمال وزير اخلارجية 

اأنتوين بلينكن يف الجتماعات الوزارية يف اإيطاليا الأ�شبوع املقبل.
واأكدت اخلارجية الأمركية اأن اإيران ل ميكنها اأبداً امتالك �شالح 
ال�شاملة  ال��ع��م��ل  خل��ط��ة  الم��ت��ث��ال  اإىل  ال��ع��ودة  اأن  م�شيفة  ن����ووي، 
للقلق،  اأخ��رى مثرة  لوجود جمالت  نظرا  كافية،  لي�شت  امل�شرتكة 

مبا يف ذلك انت�شار ال�شواريخ الإيرانية.
ر�شدت  البنتاغون  الدفاع  وزارة  اأن  اأمركية  اإع��الم  و�شائل  واأك��دت 
حماولة اإيرانية فا�شلة، لإطالق قمر �شناعي يف 12 يونيو احلايل.

هذا وقال وزير اخلارجية الأملاين هايكو ما�س اأم�س الأربعاء، اإن اإيران 
والقوى العاملية حترز تقدما يف حمادثات اإحياء التفاق النووي املربم 

عام 2015 لكن ل يزال يتعني جتاوز عقبات كبرة.
وقال ما�س يف موؤمتر �شحايف م�شرتك مع وزير اخلارجية الأمريكي 
اأنتوين بلينكن نحقق تقدماً لكن ل تزال هناك بع�س العقبات التي 
يتعني التغلب عليها، م�شيفاً اأنه من املمكن التو�شل لتفاق حتى بعد 

فوز رئي�س اإيراين مت�شدد يف النتخابات. 
كانت  اإحباط عملية تخريب  اإن��ه  قالت  اأعلنت طهران ما  ذل��ك،  اإىل 
ت�شتهدف اأحد مباين املنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، ومل توؤّد اىل 

وقوع اأ�شرار، وفق ما اأفاد التلفزيون الر�شمي الأربعاء.

وزيرا خارجية اأمريكا واأملانيا خالل موؤمترهما ال�شحفي يف برلني   )رويرتز(

الد�شتوري احلر يلجا اىل الق�شاء

اأعلن بدء العد العك�سي للمائة يوم على انطالق اإك�سبو 2020 دبي

حممد بن را�سد: اإك�سبو دبي �سيكون ف�ساء لأكرب جتمع 
اإن�ساين للخربات والأفكار والثقافات والإجنازات يف العامل

•• دبي-وام:

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأع��ل��ن 
العك�شي  العد  بدء   ، رع��اه اهلل  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
اأول معر�س  دب��ي،   2020 اإك�شبو  انطالق  الأخ��رة ما قبل  يوم  للمائة 
اآ�شيا،  وجنوب  واأفريقيا  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  تنظيمه  يتم  دويل 
ت�شت�شيفه دولة الإم��ارات يف دبي، واأول واأكرب تظاهرة عاملية من نوعها 
تقام ح�شورياً بعدما ت�شدرت الإمارات اجلهود العاملية لحتواء تداعيات 

جائحة كوفيد19-.
و�شيفتح املعر�س - الذي يقدم جتربة غر م�شبوقة يف التفاعل الإن�شاين 
اأنحاء  كل  من  الب�شر  ماليني  ل�شتقبال  اأبوابه   - احل�شاري  والتوا�شل 

العامل يف الأول من اأكتوبر املقبل.
وغّرد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم على ح�شابه على 
اأكرب جتمع ثقايف عاملي..  100 يوم على انطالق  موقع تويرت معلنا ً: 
100 يوم على اجتماع 192 دولة يف دبي.. 100 يوم على انطالق اأكرب 
حدث دويل بعد اجلائحة ليبداأ العامل مرحلة جديدة من تعافيه.. 50 
األف موظف اأجنزوا 192 جناحاً.. و30 األف متطوع يف انتظار التحليق 

باحلدث.. اأهاًل بالعامل يف اإك�شبو 2020 دبي.
للخربات  اإن�شاين  لأك��رب جتمع  ف�شاء  �شيكون  دبي  اإك�شبو  �شموه:  وق��ال 
والأفكار والثقافات والإجن��ازات يف العامل، موؤكداً �شموه اأن: اإك�شبو دبي 
�شر�شم خارطة طريق لأهم التوجهات القت�شادية والتنموية والثقافية 

ملرحلة ما بعد كوفيد19-.                            )التفا�شيل �س2(

الدبيبة يتعهد بتحقيق تطلعات الليبيني يف موؤمتر برلني  

وا�سنطن تطالب بان�سحاب القوات الأجنبية من ليبيا
•• برلني-وكاالت:

الوحدة  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ت��ع��ه��د 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ع��ب��د احلميد  ال��وط��ن��ي��ة 
ال���دب���ي���ب���ة، ب���ب���ذل ك����ل اجل���ه���د يف 
موؤمتر برلني2 من اأجل ا�شتقرار 

ليبيا.
ت���غ���ري���دات  ال���دب���ي���ب���ة يف  وق��������ال 
الأربعاء:  "تويرت"،  م��وق��ع  على 
عن  ممثلني  ب��رل��ني  اإىل  توجهنا 
ح��ك��وم��ة وح���دة وط��ن��ي��ة. حاملني 
بدولة  الليبيني  وتطلعات  اآم���ال 
راف�شني  م�������ش���ت���ق���رة.  م�����وح�����دة 
العودة للحروب والعبث مبقدرات 
من  جهدنا  ك��ل  �شنبذل  ال��دول��ة. 
ب���الدن���ا وحتقيق  ا���ش��ت��ق��رار  اأج����ل 

الرخاء ل�شعبنا.
برلني  يف  ه����ن����ا  ن����ح����ن  وت������اب������ع: 
تعهد  ال��ت��ي  الل��ت��زام��ات  لتجديد 
الأول.  ب��رل��ني  يف  املجتمعون  بها 
ليبيا  اأ�����ش����دق����اء  م����ع  والت�����ف�����اق 
اأف�شل احللول لدعم م�شار  حول 
اأرا�شيها  و�شالمة  ليبيا  ا�شتقرار 
�شيادتها  وح��ف��ظ  �شعبها  ووح���دة 

الوطنية.
املجتمع  ت���وح���ي���د  وا�����ش����ت����ط����رد: 

اأكتوبر  الأول  ت�����ش��ري��ن   23 يف 
ب�شكل كامل، مبا يف ذلك ان�شحاب 

كافة القوات الأجنبية من ليبيا.
واأ�شاف وزير اخلارجية الذي بداأ 
الأربعاء جولة اأوروبية، "نت�شارك 
اأمل���ان���ي���ا( ه���دف ج��ع��ل ليبيا  )م���ع 
واآمنة  وم��وّح��دة  وم�شتقرة  �شيدة 
وح��ّرة من اأي تدّخل اأجنبي، هذا 
اأمر  وه���و  ال�����ش��ع��ب،  ي�شتحّقه  م��ا 

�شروري لالأمن الإقليمي.
املعنية  الرئي�شية  ال���دول  جتتمع 
الأربعاء يف برلني  الليبي  بالنزاع 
يف اإطار موؤمتر جديد يهدف اإىل 
ليبيا  يف  انتخابات  اإج���راء  �شمان 
ال��ع��ام احل���ايل وخروج  اأواخ�����ر  يف 
من  وامل��رت��زق��ة  الأجنبية  ال��ق��وات 

هذا البلد.
قدرت  دي�شمرب  الأول  ك��ان��ون  يف 
الأمم املتحدة بنحو 20 األفا عدد 
امل��رت��زق��ة وامل��ق��ات��ل��ني الأج��ان��ب يف 
ليبيا من رو�س يف جمموعة فاغرن 
و�شودانيني  وت�����ش��ادي��ني  اخل��ا���ش��ة 
وينت�شر  وغ����ره����م.  و����ش���وري���ني 
الأت����راك  الع�شكريني  م��ن  م��ئ��ات 
مب��وج��ب ات��ف��اق ث��ن��ائ��ي م���ربم مع 

حكومة طرابل�س ال�شابقة.

���ش��م��اع �شوت  ال������دويل و����ش���م���ان 
حيوي  اأم��������ر  ال���ل���ي���ب���ي  ال�������ش���ع���ب 
خ�����الل ه�����ذه امل���رح���ل���ة امل���ه���م���ة يف 
من  الكثر  اأم��ام��ن��ا  ليبيا.  ت��اري��خ 
ال��ت��ح��دي��ات ول��ك��ن ه��ن��اك فر�شة 
الدميقراطية  لتحقيق  عظيمة 
الليبي  لل�شعب  الأم���ان���ة  وع����ودة 

لخ��ت��ي��ار م���ن مي��ث��ل��ه ع���ن طريق 
انتخابات حرة ونزيهة.

اخلارجية  وزي����ر  ط��ال��ب  ب�����دوره، 
اأم�س  بلينكن  اأن��ت��وين  الأم��رك��ي 
الأرب�������ع�������اء ب���ان�������ش���ح���اب ال����ق����وات 
ت�شريح  يف  ليبيا،  م��ن  الأجنبية 
برلني  يف  م��وؤمت��ر  قبيل  ب��ه  اأدىل 

يف  ال���ش��ت��ق��رار  لتثبيت  خم�ش�س 
هذا البلد الذي ي�شهد نزاعاً منذ 

ع�شر �شنوات.
م��وؤمت��ر �شحايف  بلينكن يف  وق��ال 
م���ع نظره  ب���رل���ني  م�����ش��رتك يف 
الأملاين هايكو ما�س، يجب تطبيق 
اتفاق وقف اإطالق النار )املوقع( 

بتهمة التدلي�س والتحيل

عبري مو�سي ترفع ق�سية �سد را�سد الغنو�سي

وا�سنطن وبرلني تتعهدان 
مواجهة اأي ا�ستفزازات رو�سية 

بحق  ج���دي���دة  ق�������رارات 
بريوت مرفاأ  بق�سية  موقوفني 

•• بريوت-وكاالت:

اللبنانية،  ال�������ش���ل���ط���ات  ق��������ررت 
���ش��ب��ي��ل بع�س  اإخ�������الء  الأرب������ع������اء، 
مرفاأ  انفجار  ق�شية  يف  املوقوفني 
اإحالة املحقق العديل  بروت، بعد 
املدعي  اإىل  اإخ��الء �شبيلهم  طلبات 

العام العديل.
وب���ح�������ش���ب ال�����وك�����ال�����ة ال���وط���ن���ي���ة 
املحقق  اإحالة  بعد  فاإنه  ل��الإع��الم، 
البيطار  ال��ق��ا���ش��ي ط���ارق  ال��ع��ديل 
التمييزية  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  ع��ل��ى 
طلبات تخلية ال�شبيل املقدمة من 
املرفاأ  ال�شبعة يف ق�شية  املوقوفني 
لتخاذ املوقف، اأبدى املدعي العام 
اخلوري  غ�شان  القا�شي  ال��ع��ديل 
رد  جلهة  ل�شيما  بالق�شية،  راأي���ه 
واملوافقة  امل��وظ��ف��ني  ك��ب��ار  ط��ل��ب��ات 
على تخلية �شبيل �شغار املوظفني 

والعمال يف املرفاأ.
ق�شية  يف  العديل  املحقق  وا�شتمع 
القا�شي  ب�����روت  م���رف���اأ  ان���ف���ج���ار 
ط�����ارق ال���ب���ي���ط���ار، ال���ث���الث���اء، اإىل 
5 �شهود، وي�شتمع الأربعاء  اإفادات 

لإفادات 3 اآخرين.
وكان البيطار قد اأحال اإىل املدعي 
�شبيل  اإخالء  العديل طلبات  العام 
قبل  ال���راأي  لإب���داء  موقوفا،   13

البت ب�شاأنها.
وقع  امل��ا���ش��ي،  اأغ�شط�س  �شهر  ويف 
مبرفاأ  ع���ن���رب  يف  ه���ائ���ل  ان���ف���ج���ار 
ب������روت خ����ّزن����ت ف���ي���ه ع���ل���ى مدى 
نيرتات  من  هائلة  كميات  �شنوات 
الأمونيوم، من دون احرتام �شروط 

ال�شالمة، وفقا لل�شلطات.

رو�سيا تتوقع حربا اأهلية يف 
اأفغان�ستان بعد ان�سحاب الناتو

•• مو�صكو-وكاالت:

ح���ذر وزي���ر ال���دف���اع ال��رو���ش��ي، ���ش��رغ��ي ���ش��وي��غ��و، م��ن خ��ط��ورة ال��و���ش��ع يف 
اأفغان�شتان، متوقعاً حرباً اأهلية بعد ان�شحاب حلف �شمال الأطل�شي الناتو، 
لفتاً اإىل اأن احللف وخالل تواجده يف هذا البلد طيلة 20 عاما اأخفق يف 

حتقيق اأي نتيجة ملمو�شة يف ت�شكيل موؤ�ش�شات الدولة الرا�شخة.
واأردف �شويغو: من املتوقع مع الدرجة العالية من الحتمالية اأن ت�شتاأنف 
يجلبه  م��ا  م��ع  الناتو،  ق��وات  ان�شحاب  بعد  اأفغان�شتان  يف  الأهلية  احل��رب 
النا�س  معي�شة  م�شتوى  تدهور  ا�شتمرار  منها  ال�شلمية،  التبعات  من  ذلك 

والهجرة اجلماعية وامتداد التطرف اإىل دول جماورة.
الناتو يف  الرو�شي خالل فرتة تواجد قوات  اأن اجلانب  الوزير على  واأك��د 
هذا  يف  من�شقة  �شيا�شة  وتبني  اجلهود  تكثيف  اإىل  م��رارا  دع��ا  اأفغان�شتان 
جتاوزت  باحللف  اخلا�شة  ال��رو���س  كراهية  اأن  غر  وا�شتطرد:  املو�شوع، 
برغماتيته، واليوم يتعني اتخاذ اإجراءات عاجلة ملعاجلة الو�شع يف البالد.

للتعاون  �شنغهاي  منظمة  باإمكانات  ال�شتعانة  �شرورة  على  �شويغو  و�شدد 
لإحراز تقدم يف هذه امل�شاألة.

يذكر اأن حركة طالبان �شيطرت على املعرب بني اأفغان�شتان وطاجيك�شتان.
وترة  اأن  الث��ن��ني،  البنتاغون،  الأم��رك��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت  وبعدما 
ان�شحاب قواتها من اأفغان�شتان قد تتباطاأ اإذا وا�شلت حركة طالبان حتقيق 
مكا�شب ميدانية، اأعلنت طالبان �شيطرتها على منطقة ميوند يف قندهار.

•• الفجر - تون�س

اأعلنت كتلة احلزب الد�شتوري احلر 
وكيل  ل��دى  جزائية  �شكاية  تقدمي 
البتدائية  باملحكمة  اجل��م��ه��وري��ة 
�شد  والتحيل  التدلي�س  يف  بتون�س 
الغنو�شي  را����ش���د  ال���ربمل���ان  رئ��ي�����س 
يف  البحث  عنه  �شيك�شف  م��ن  وك��ل 
اتفاقية  م�����ش��روع  حم��اول��ة مت��ري��ر 
للتنمية  قطر  �شندوق  مقر  تركيز 
يف تون�س رغم عدم م�شادقة املكتب 

عليها. 
التفاقية  ه��ذه  اأن  البيان  يف  وج��اء 
تر�شي  وب���ن���ودا  ���ش��روط��ا  ت��ت�����ش��م��ن 
احتالل مف�شوحا للدولة التون�شية 
الوطني  قرارها  ا�شتقالل  وت�شرب 

رو�سيا توؤكد اإنها طاردت مدمرة 
الأ�سود  البحر  يف  بريطانية 

•• مو�صكو- رويرتز:

اإن��ه��ا اأطلقت  اأم�����س  ق��ال��ت رو���ش��ي��ا 
قنابل يف  واأل��ق��ت  اأع���رة حتذيرية 
بريطانية  ح��رب��ي��ة  �شفينة  م�����ش��ار 
مو�شكو  تقول  مياه  ع��ن  لإب��ع��اده��ا 
الأ�شود  البحر  يف  لها  تابعة  اإن��ه��ا 

قبالة �شاحل �شبه جزيرة القرم.
ورف���������ش����ت ب���ري���ط���ان���ي���ا ال�����رواي�����ة 
اإنها  ق��ائ��ل��ة  ل��ل��واق��ع��ة  ال���رو����ش���ي���ة 
كانت  اأُطلقت  اأع��رة  اأي  اأن  تعتقد 
رو�شية  مدفعية  تدريبات  اإط��ار  يف 
معلن عنها م�شبقا واأنه مل ُتلق اأي 
مدمرتها  اأن  اأك���دت  لكنها  قنابل. 
)اإت�س.اإم.اإ�س دفيندر( اأبحرت عرب 

ما قالت اإنها مياه اأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الربيطانية يف 
بيان اإن ال�شفينة كانت تقوم مبرور 
بريء يف املياه الإقليمية الأوكرانية 

مبوجب القانون الدويل.
وقال املتحدث با�شم رئي�س الوزراء 
من  جون�شون  بوري�س  الربيطاين 
غر ال�شواب القول اإنه مت اإطالق 
النار عليها اأو اأن ال�شفينة كانت يف 

املياه الرو�شية.

ا�ستعاد حيويته وزخمه
اليمني الأملاين يعد بال�ستقرار رغم رحيل مريكل!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

يف مواجهة اخل�شر الذين يعدون بانطالقة جديدة، اختار حزب اأجنيال مركل 
لعب ورقة ال�شتقرار والتجديد. قبل ثالثة اأ�شهر من النتخابات الفيدرالية، 
ي���غ���ازل ال��ربن��ام��ج الن��ت��خ��اب��ي، ال����ذي ق��دم��ه ي���وم الث���ن���ني الحت�����اد امل�شيحي 
الدميقراطي -الحتاد امل�شيحي الجتماعي، الناخبني الأملان الذين مل تعجبهم 
امل�شت�شارة  تظل  الدليل:  البيئة.  حماية  دع��اة  يقرتحها  التي  املخاطرة  كثًرا 

ال�شخ�شية ال�شيا�شية املف�شلة لديهم بعد �شتة ع�شر عاًما من احلكم.
منذ عدة اأ�شابيع، يبدو اأن ا�شتطالعات الراأي تعطي املحافظني ما ي�شتحقون: 
اأنالينا  ال�شابة  مر�شحتهم  تعيني  ب�شبب  اخل�شر  حل��زب  الزخم  من  حالة  بعد 
-الحتاد  ال��دمي��ق��راط��ي  امل�شيحي  الحت���اد  يعّمق  اأب��ري��ل،  منت�شف  يف  ب��رب��وك 

امل�شيحي الجتماعي، جمددا الفجوة.                       )التفا�شيل �س16(

ومتحو �شيادتها على ترابها وحتول 
الأموال  لتبيي�س  جنة  اإىل  تون�س 

•• برلني-اأ ف ب:

واأملانيا  املتحدة  ال��ولي��ات  تعهدت 
اأم�س الربعاء بالوقوف معا بوجه 
ال�شعي  م��ع  رو���ش��ي،  ا���ش��ت��ف��زاز  اأي 
حول  بينهما  اخل����الف  ل��ت�����ش��وي��ة 
2 قبل  الغاز نورد �شرتمي  اأنبوب 
اأنغيال  الأمل��ان��ي��ة  امل�شت�شارة  زي���ارة 

مركل للبيت الأبي�س.
الأمركي  اخلارجية  وزي��ر  واأك��د 
خ����الل موؤمتر  ب��ل��ي��ن��ك��ن  اأن���ت���وين 
نظره  م����ع  م�������ش���رتك  ����ش���ح���ايف 
الأمل�����اين ه��اي��ك��و م��ا���س يف برلني 
املتحدة  وال�����ولي�����ات  اأمل���ان���ي���ا  اأن 
اأي  �شتوا�شالن الوقوف معا �شد 
من  ا�شتفزازية  اأو  خطرة  اأن�شطة 
جانب رو�شيا، �شواء ب�شاأن التعدي 
على الأرا�شي الأوكرانية اأو �شجن 
األيك�شي  ال���رو����ش���ي(  )امل���ع���ار����س 
نافالني اأو ن�شر معلومات م�شللة 

يف دميوقراطياتنا.
ن����ورد  خ����ط  اإىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  اأم������ا 

وخرق قواعد احلوكمة ال�شليمة.
)التفا�شيل �س15(

ي�����ش��ك��ل نقطة  ال�����ذي   2 ����ش���رتمي 
خالف بني وا�شنطن املعار�شة له 
وبرلني، فاأكد بلينكن الذي يقوم 
باأول جولة له يف اأوروبا، معار�شة 
بالده للم�شروع، مبديا يف الوقت 
نف�شه اأمله يف التو�شل اإىل ت�شوية 

ب�شاأنه مع برلني.
ويربط خط الأنابيب بني رو�شيا 
واملانيا بدون املرور عرب اأوكرانيا.

اإننا م�شممون على  وقال بلينكن 
باإمكاننا  ك����ان  اإذا  ع��ّم��ا  ال��ب��ح��ث 
و�شع  من  اإيجابي  اأم��ر  ا�شتخراج 

�شعب ورثناه.
واأك�������د ع���زم���ه ع���ل���ى ب�����ذل ك����ل ما 
اإىل و�شع نهائي  بو�شعه للتو�شل 
ح��ي��ث ل ي��ك��ون اأم����ن ال��ط��اق��ة يف 

اأوروبا عر�شة للخطر.
وق����ال اإن����ه خ���الل امل���ح���ادث���ات مع 
حتى  العمل  هدفنا  يبقى  اأمل��ان��ي��ا 
ا�شتخدام  م��ن  رو���ش��ي��ا  تتمكن  ل 
الطاقة كاأداة ق�شرية، ك�شالح �شد 

اوكرانيا اأو اأي كان يف اأوروبا.

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

مواقــيت ال�صالة
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القلب الكبري ت�ستعر�ص جتارب ثالث منظمات 
تعمل يف م�ساعدة الالجئني حول العامل

اأخبار الإمارات

5 �سنوات على ا�ستفتاء بريك�ست.. 
بريطانيا منق�سمة وم�سو�سة

عربي ودويل

اإجنازات الرماية.. »درة تاج« الريا�سة 

الإماراتية يف »عام اخلم�سني«

الفجر الريا�سي

قادما عرب املطار من تركيا
تون�س: فتح حتقيق يف دخول 

اإرهابي دون جواز �سفر!
•• الفجر - تون�س

قررت النيابة العمومية بالقطب الق�شائي ملكافحة الرهاب فتح بحث للك�شف عن 
مالب�شات متكن الرهابي جمال الريحاين املرور عرب مطار تون�س قرطاج الدويل 
الرهاب  مكافحة  وح��دة  بالتحقيق  وتعهدت  ال��الزم��ة،  ل��الإج��راءات  اخ�شاعه  دون 
بتون�س  البتدائية  باملحكمة  اجلمهورية  وكيل  نائب  اأك���ده  م��ا  وف��ق  بالقرجاين، 

ورئي�س وحدة الت�شال والعالم بها، حم�شن الدايل اأم�س الربعاء.
فتح  مت  التحقيق  حم��ل  العن�شر  ان  الإذاع����ي،  ت�شريحه  يف  ال���دايل  حم�شن  وق��ال 
الق�شائي  القطب  ط��رف  م��ن   2021 ف��رباي��ر  �شهر  منذ  ���ش��ده  ق�شائي  حتقيق 
ملكافحة الرهاب، وذلك من اأجل جرائم تعلقت بالن�شمام اىل تنظيم ارهابي خارج 
اأ�شدرها الق�شاء الرتكي �شد العن�شر  تون�س.وبخ�شو�س العقوبة ال�شجنية التي 
املطلوب، اأكد الدايل اأنه مت تنفيذها.                                        )التفا�شيل �س15(

اإطالق مركز فاطمة بنت مبارك للمراأة وال�سالم والأمن
••  اأبوظبي-وام:

 وجهت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد 
الن�شائي العام رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية )اأم الإمارات(، 
وال�شالم  ل��ل��م��راأة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  م��رك��ز  بتد�شني 
العربية  الإم��ارات  تاأكيداً على دور دولة  والأم��ن، وذلك 
املتحدة وجهودها احلثيثة يف دعم م�شاركة املراأة الفاعلة 

يف جميع القطاعات خا�شة قطاعي ال�شالم والأمن.
 وياأتي اإطالق املركز �شمن مبادرة �شمو ال�شيخة فاطمة 
ب��ن��ت م��ب��ارك ل��ل��م��راأة وال�����ش��الم والأم�����ن، ب��ال��ت��ع��اون بني 

الحتاد الن�شائي العام وهيئة الأمم املتحدة للمراأة.
 واأكدت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك - بهذه املنا�شبة 
- ح��ر���س دول���ة الإم�����ارات على ب��ن��اء ال��ق��درات الوطنية 

والإقليمية والعاملية يف جمال املراأة وال�شالم والأمن.
)التفا�شيل �س3(

الإمارات تر�سل دفعة جديدة من لقاح كوفيد- 19 اإىل ال�سودان
•• اأبوظبي-وام:

 30 اأم�س طائرة حتمل على متنها  الإم��ارات  اأر�شلت 
كوفيد- جلائحة  امل�شادة  اللقاحات  من  جرعة  األ��ف 
يف  ال�شقيقة  ال�����ش��ودان  جمهورية  جهود  لدعم   ،19

احلد من انت�شار اجلائحة.
ا�شتقبال الطائرة يف مطار اخلرطوم �شعادة  وكان يف 
ح��م��د حم��م��د ح��م��ي��د اجل��ن��ي��ب��ي ���ش��ف��ر ال���دول���ة لدى 

النجيب  عمر  الدكتور  ومعايل  ال�شودان،  جمهورية 
وزي���ر ال�شحة ال�����ش��وداين وع���دد م��ن م�����ش��وؤويل وزارة 

ال�شحة واأع�شاء من �شفارة الدولة يف اخلرطوم.
وقال �شعادة ال�شفر ترتبط دولة الإمارات وال�شودان 
املجالت  ك��اف��ة  يف  وط��ي��دة  تاريخية  اأخ��وي��ة  بعالقات 
اإىل جانب  وق��وف��ه��ا  م�����ش��ت��م��رة يف  الإم�������ارات  ودول�����ة 

ال�شودان و�شعبه يف كافة الظروف.
)التفا�شيل �س3(

ل تغير ملقاربة تك�شب

مقاتلون يعلنون ا�شتعدادهم للقتال مع القوات احلكومية �شد طالبان )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي -وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا 
امل�شابة  احل��الت  وح�شر  املبكر  الكت�شاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات 
 .. وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س 
ال�  ال�شاعات  249،333 فح�شا جديدا خالل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات 

الدولة  يف  والفح�س  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف  و�شاهم  الطبي.     الفح�س 
 1،988 عن  الك�شف  يف  الدولة  م�شتوى  على  الفحو�شات  نطاق  وتو�شيع 
م��ن جن�شيات خمتلفة،  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س  ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ة  ح��ال��ة 
وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية الالزمة، وبذلك يبلغ 
جمموع احلالت امل�شجلة 618،148 حالة.   كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 6 
حالت م�شابة نتيجة تداعيات الإ�شابة بفرو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك 
يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،773 حالة.   واأعربت وزارة ال�شحة ووقاية 

املجتمع عن اأ�شفها وخال�س تعازيها وموا�شاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها 
بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات 
ال�شحية والتقيد بالتعليمات واللتزام بالتباعد الجتماعي �شماناً ل�شحة 
جديدة  حالة   1،922 �شفاء  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت  اجلميع.   كما  و�شالمة 
من  ال��ت��ام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س  مل�شابني 
اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، 
وبذلك يكون جمموع حالت ال�شفاء 597،008 حالت. من جهة اأخرى 

من  104،184جرعة  تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة    14،735،666 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلرعات 
توزيع اللقاح 148.99 جرعة لكل 100 �شخ�س. ياأتي ذلك متا�شيا مع 
خطة الوزارة لتوفر لقاح " كوفيد19- " و�شعياً اإىل الو�شول اإىل املناعة 
احلالت  اأع���داد  تقليل  يف  �شت�شاعد  والتي  التطعيم  عن  الناجتة  املكت�شبة 

وال�شيطرة على فرو�س " كوفيد19-".

اأجرت 249,333 فح�سا ك�سفت عن 1,988 اإ�سابة

ال�سحة تعلن �سفاء 1,922 حالة جديدة كورونا
تقدمي 104,184 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية 

اأعلن بدء العد العك�سي للمائة يوم على انطالق اإك�سبو 2020 دبي

حممد بن را�سد: اإك�سبو دبي �سيكون ف�ساء لأكرب جتمع اإن�ساين للخربات والأفكار والثقافات والإجنازات يف العامل
�سموه يوؤكد: 50 األف موظف اأجنزوا 192 جناحًا.. و30 األف متطوع يف انتظار التحليق باحلدث

•• دبي-وام:

اأعلن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
"رعاه اهلل" ، بدء العد  حاكم دبي 
ما  الأخ����رة  ي��وم  للمائة  العك�شي 
 2020 "اإك�شبو  ان���ط���الق  ق��ب��ل 
يتم  دويل  م��ع��ر���س  اأول  دبي"، 
تنظيمه يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
واأفريقيا وجنوب اآ�شيا، ت�شت�شيفه 
دولة الإمارات يف دبي، واأول واأكرب 
ت��ظ��اه��رة ع��امل��ي��ة م��ن ن��وع��ه��ا تقام 
ح�شورياً بعدما ت�شدرت الإمارات 
تداعيات  لحتواء  العاملية  اجلهود 

جائحة "كوفيد19- ".
يقدم  ال����ذي   - امل��ع��ر���س  و�شيفتح 
التفاعل  يف  م�شبوقة  غر  جتربة 
 - احل�شاري  والتوا�شل  الإن�شاين 
الب�شر  ماليني  ل�شتقبال  اأب��واب��ه 
من كل اأنحاء العامل يف الأول من 

اأكتوبر املقبل.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  وغ�������ّرد 
على  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ح�شابه على موقع "تويرت" معلنا 
ان���ط���الق  ع���ل���ى  ي������وم   100  "  :ً

لكل دولة م�شاركة جناحها اخلا�س 
ال���دول على  ت��وزي��ع  بها. ول��ن يتم 
اأ���ش��ا���س م��وق��ع��ه��ا اجل���غ���رايف واإمنا 
من  اأي  ع���ل���ى  ت���رك���ي���زه���ا  ح�����ش��ب 
ال��ث��الث��ة يف  الفرعية  امل��و���ش��وع��ات 
اإك�شبو 2020 دبي، وهي الفر�س 
ت�شكل  التي  وال�شتدامة،  والتنقل 
م�شتقبل  ل�شياغة  رئي�شية  ركائز 

العامل.
يتيح  اأن  التوزيع  ه��ذه  ���ش��اأن  وم��ن 
ابتكاراتها  ت��ع��ر���س  اأن  دول���ة  ل��ك��ل 
واملقومات  واأف��ك��اره��ا  واإجن��ازات��ه��ا 
املتفردة  ث��ق��اف��ت��ه��ا  ت�����ش��ن��ع��ه  ال��ت��ي 
وامل���ت���م���ي���زة ع���ل���ى ن���ح���و اإب����داع����ي 

ومبتكر.
يف  دب���ي   2020 اإك�����ش��ب��و  وينطلق 
الأول من اأكتوبر 2021 وي�شتمر 
حتت   ،2022 م��ار���س   31 ح��ت��ى 
و�شنع  ال��ع��ق��ول  "توا�شل  ���ش��ع��ار 
فيه  يكت�شب  وق��ت  يف  امل�شتقبل"، 
م�شكاًل  ا�شتثنائية،  قيمة  ال�شعار 
التوا�شل  لأهمية  فعلية  ترجمة 
الفرتة  هذه  يف  واملعريف  الإن�شاين 
حتديداً، ويف ظل حتديات �شحية 
واإن�شانية  واجتماعية  واقت�شادية 
اأكرث  م��ن��ذ  ب��ه��ا  للب�شرية  ع��ه��د  ل 

دبي  واإك�شبو  امل�شتقبلي..  التعاون 
اآفاق  ل�شتك�شاف  من�شة  �شيكون 

هذا التعاون".
الإمارات  اأن  " اإىل   : �شموه  ولفت 
اإك�شبو دبي ج�شراً  متّد من خالل 
لكل �شعوب العامل لتوحيد اجلهود 
والتطلعات والعمل من اأجل �شنع 

م�شتقبل اأف�شل للب�شرية".
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  وخ���ت���م 
حممد بن را�شد اآل مكتوم بالقول: 
" الكل مدعو من كل اأنحاء العامل 
كي يكونوا جزءاً من عي�س جتربة 
الإب����داع  ت��اري��خ  يف  م�شبوقة  غ��ر 

الإن�شاين.. موعدنا اإك�شبو دبي".
اإك�شبو  فعاليات  ان��ط��الق  ويحقق 
املقبل  اأك��ت��وب��ر  يف  دب���ي   2020
اأك���رث م��ن ���ش��اب��ق��ة ت��اري��خ��ي��ة، فهو 
م يف  اأول معر�س اإك�شبو دويل ُينظَّ
واأفريقيا  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 
وجنوب اآ�شيا على اأر�س الإمارات؛ 
�شخمة  عاملية  تظاهرة  اأول  وه��و 
تقام اأثناء جائحة فرو�س كورونا 
بيئة  يف  "كوفيد19-"،  امل�شتجد 
واآم����ن����ة جن��ح��ت خاللها  ���ش��ح��ي��ة 
توفر  يف  الآن  ح��ت��ى  الإم���������ارات 
للفرو�س  امل�������ش���ادة  ال���ل���ق���اح���ات 

اأك���رب جتمع ث��ق��ايف ع��امل��ي.. 100 
ي���وم ع��ل��ى اج��ت��م��اع 192 دول���ة يف 
انطالق  ع��ل��ى  ي���وم   100 دب�����ي.. 
اجلائحة  ب��ع��د  دويل  ح���دث  اأك����رب 
من  جديدة  مرحلة  العامل  ليبداأ 
تعافيه.. 50 األف موظف اأجنزوا 
و30 األف متطوع  192 جناحاً.. 
يف انتظار التحليق باحلدث.. اأهاًل 

بالعامل يف اإك�شبو 2020 دبي".
وقال �شموه: " اإك�شبو دبي �شيكون 
ف�������ش���اء لأك�������رب جت���م���ع اإن�������ش���اين 
والثقافات  والأف����ك����ار  ل��ل��خ��ربات 
موؤكداً  العامل"،  يف  والإجن������ازات 
�شر�شم  دب��ي  " اإك�شبو  اأن:  �شموه 
التوجهات  لأه����م  ط��ري��ق  خ��ارط��ة 
والثقافية  والتنموية  القت�شادية 

ملرحلة ما بعد كوفيد19-".
واأ�����ش����اف ���ش��م��وه : " جن��اح��ن��ا يف 
ح�شارية  تظاهرة  اأكرب  ا�شت�شافة 
الإن�شانية  اأن  يوؤكد  عاملية  ثقافية 
جائحة  على  انت�شرت  بت�شامنها 
امل�شتجد"،  ك������ورون������ا  ف�����رو������س 
مو�شحاً : " اأنه من خالل ت�شخر 
جلائحة  للت�شدي  واملعرفة  العلم 
املنظومة  ت��وؤ���ش�����س  كوفيد19- 
ال����دول����ي����ة مل���رح���ل���ة ج����دي����دة من 

م��ن م��ئ��ة ع����ام، وه���و م��ا ي�شتدعي 
ا�شتدعاء زخم ب�شري غر م�شبوق 
وبناء فكر معريف جمعي وح�شد كل 
جهد اإبداعي لإيجاد حلول واقعية 
وعملية للت�شدي لهذه التحديات 
مت�شقة  عاملية  روؤي��ة  وف��ق  والعمل 
ال��دويل يف  التعاون  باأهمية  توؤمن 
حتقيق الأه��داف امل�شرتكة للدول 
تعزيز  ي�����ش��م��ن  مب���ا  وال�������ش���ع���وب، 
ال�����ش��ل��م وال����ش���ت���ق���رار والزده�������ار 

العاملي.
 2020 اإك�شبو  انطالق  ويتزامن 
دب���ي م��ع اح��ت��ف��ال دول���ة الإم�����ارات 
ي�شكل  ما  وهو   ، الذهبي  بيوبيلها 
التجربة  ل����ش���ت���ع���را����س  ف���ر����ش���ة 
املقايي�س  بكل  املده�شة  الإماراتية 
العامل،  امللهمة  ق�شتها  وم�شاركة 
ب��ح��ي��ث ���ش��ي��ك��ون امل��ع��ر���س ال���دويل 
مع  جديدة  �شراكات  لبناء  فر�شة 
يف  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
واإقليمياً ودولياً،  الإمارات، حملياً 
رافعة �شمن روافع م�شرة  ت�شكل 
الإمارات التنموية للخم�شني �شنة 
ي�شتقبل  اأن  ويتوقع  ه��ذا  املقبلة. 
دب���ي، ع��ل��ى مدى   2020 اإك�����ش��ب��و 
اأكرث من  انعقاده،  �شتة �شهور من 

�شكانها،  م��ن  امل��ائ��ة  يف   90 لنحو 
الدول  �شمن  م�شنفة  يجعلها  ما 
اخلم�س الأوىل يف العامل بالن�شبة 
كما  ال�شكان،  على  اللقاح  لتوزيع 
اأنها الأوىل عربياً، ومن بني الدول 
التعامل  يف  ال���ع���امل،  يف  امل��ت��ق��دم��ة 
اجلائحة  م�����ع  وال����ف����ع����ال  امل�������رن 
واملجتمعية  ال�شحية  وتداعياتها 

والقت�شادية.
كذلك �شيكون اإك�شبو 2020 دبي 
ت��اري��خ معار�س  الأك���رب ن��ط��اق��اً يف 
عاماً،   170 منذ  الدولية  اإك�شبو 
دويل  اإك�����ش��ب��و  اأول  ان���ط���الق  م���ع 
الربيطانية  العا�شمة  ا�شت�شافته 
وذلك  1851؛  ال���ع���ام  يف  ل��ن��دن 
دولة   192 م�����ش��ارك��ة  م��ن خ���الل 
ال�شركات  ع�������ش���رات  ج���ان���ب  اإىل 
اجلن�شيات  م��ت��ع��ددة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
والهيئات  الأكادميية  واملوؤ�ش�شات 
ال����دول����ي����ة وامل���ن���ظ���م���ات الأمم����ي����ة 
حراك  �شمن  العاملية  وامل���ب���ادرات 
واإن�شاين  واقت�شادي  ثقايف  عاملي 
ه����و الأك�������رب والأ�����ش����م����ل والأك������رث 

تنوعاً.
تاريخ  يف  اأي�����ش��اً  الأوىل  ول��ل��م��رة 
�شتكون  الدولية،  اإك�شبو  معار�س 

25 مليون زائر من داخل الإمارات 
وخ���ارج���ه���ا، مم���ن ���ش��ي��ت�����ش��ن��ى لهم 
البتكارات  اأح����دث  ع��ل��ى  الط����الع 
التي  امل���ج���الت  ���ش��ت��ى  ال��ع��امل��ي��ة يف 

جتربة  وعي�س  الإن�شانية،  ت��خ��دم 
الثقايف  ال��ت��ف��اع��ل  م��ن  ا�شتثنائية 
والإن�شاين �شمن موزاييك ب�شري 

واإبداعي بالغ التنوع.

 حممد بن را�سد:
جتمع ثقايف عاملي.. 100 يوم على اجتماع 192 دولة يف دبي.. 100 يوم على انطالق اأكرب حدث دويل بعد اجلائحة ليبداأ العامل مرحلة جديدة من تعافيه اأكرب  انطالق  على  يوم   100  •

خالل اإك�سبو دبي ج�سرًا لكل �سعوب العامل لتوحيد اجلهود والتطلعات والعمل من اأجل �سنع م�ستقبل اأف�سل للب�سرية من  متّد  •  الإمارات 
�سري�سم خارطة طريق لأهم التوجهات القت�سادية والتنموية والثقافية ملرحلة ما بعد كوفيد -  19 دبي  • اإك�سبو 

عاملية يوؤكد اأن الإن�سانية بت�سامنها انت�سرت على جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد ثقافية  ح�سارية  تظاهرة  اأكرب  ا�ست�سافة  يف  • جناحنا 
19 توؤ�س�س املنظومة الدولية ملرحلة جديدة من التعاون امل�ستقبلي.. واإك�سبو دبي �سيكون من�سة ل�ستك�ساف اآفاق هذا التعاون كوفيد-  جلائحة  للت�سدي  واملعرفة  العلم  ت�سخري  خالل  • من 

كل اأنحاء العامل كي يكونوا جزءًا من عي�س جتربة غري م�سبوقة يف تاريخ الإبداع الإن�ساين.. موعدنا اإك�سبو دبي من  مدعو  • الكل 

النيابة العامة للدولة: اإ�سدار �سهادة اأو بيان مزور 
من قبل طبيب اأو قابلة جرمية يعاقب عليها القانون

•• اأبوظبي-وام:

اأو�شحت النيابة العامة للدولة من خالل تغريدة ن�شرتها على ح�شاباتها 
يف مواقع التوا�شل الجتماعي عقوبة اإ�شدار �شهادة اأو بيان مزور من قبل 

طبيب اأو قابلة.
العقوبات  قانون  من   219 للمادة  طبقا  اأن��ه  اإىل  العامة  النيابة  واأ���ش��ارت 
اأو  �شنوات كل طبيب  تزيد على خم�س  بال�شجن مدة ل  يعاقب  الحت��ادي 
قابلة اأ�شدر �شهادة اأو بيانا مزورا يف �شاأن حمل اأو ولدة اأو مر�س اأو عاهة اأو 
وفاة اأو غر ذلك مما يت�شل مبهنته مع علمه بذلك ولو وقع الفعل نتيجة 
رجاء اأو تو�شية اأو و�شاطة. وياأتي ن�شر هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة 
العامة للدولة امل�شتمرة لتعزيز الثقافة القانونية بني اأفراد املجتمع، ورفع 
م�شتوى وعي اجلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�شر ثقافة القانون كاأ�شلوب 

حياة.

•• اأبوظبي-وام: 

وزير  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ���ش��ارك 
اجلينوم  "برنامج  يف  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون  اخل���ارج���ي���ة 
"مركز  اإىل  م��وؤخ��را  ب��ه��ا  ق���ام  زي����ارة  الإماراتي" اأث��ن��اء 
للرعاية   42 "جي  ل�شركة  ال��ت��اب��ع  للتميز"  اأوم��ي��ك�����س 

ال�شحية" الكائن يف مدينة م�شدر باإمارة اأبوظبي.
وتاأتي زيارة �شموه يف اأعقاب الإعالن عن ت�شكيل "جمل�س 
ال�شيخ خالد  �شمو  الإماراتي" برئا�شة  برنامج اجلينوم 
التنفيذي  املجل�س  ع�شو  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  بن 
ليكون  التنفيذي  اأبوظبي  رئي�س مكتب  اأبوظبي  لإمارة 
اجلينوم  "برنامج  اأع��م��ال  اإدارة  ع��ن  م�����ش��وؤوًل  املجل�س 

الإماراتي" يف الدولة والإ�شراف عليه.
م�شتقبل  لبناء  الربنامج  اأهمية  �شموه  زي���ارة  وتعك�س 
الربنامج متا�شيا  يعمل  اإذ  الدولة  ال�شحية يف  الرعاية 
منظومة  بناء  بهدف  الوطنية  ال�شحية  الأول��وي��ات  مع 
فهم  ع��رب  ال��دول��ة  اأب��ن��اء  جلميع  امل�شتوى  عاملية  طبية 
ط��ب��ي��ع��ة الأم����را�����س ال���وراث���ي���ة وال����ن����ادرة ال�����ش��ائ��دة بني 
امل��واط��ن��ني وب��ال��ت��ايل ت��وف��ر رع���اي���ة ���ش��ح��ي��ة م�شممة 
الت�شخي�س  دق��ة  وتعزيز  احتياجاتهم  لتلبية  خ�شي�شا 

وتقدمي �شبل العالج املنا�شبة.
�شيقوم  املواطنون  بها  يتربع  التي  العينات  خ��الل  وم��ن 
عدد  لأك��رب  الكامل  اجلينوم  ت�شل�شل  بدرا�شة  الربنامج 
مم��ك��ن م��ن ال�����ش��ك��ان وذل���ك ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ق��درة على 
وال��وق��اي��ة منها  وامل��زم��ن��ة  ال��وراث��ي��ة  ب��الأم��را���س  التنبوؤ 

وعالجها لالأجيال احلالية وامل�شتقبلية.
وخالل زيارة �شموه ملركز اأوميك�س للتميز قامت �شركة 
جي 42 للرعاية ال�شحية بت�شليط ال�شوء على اأحدث 
احلا�شوبية  وال���ق���درات  امل��وؤمت��ت��ة  وال��ع��م��ل��ي��ات  التقنيات 
وتقنيات الذكاء ال�شطناعي لدرا�شة الت�شل�شل اجليني.. 
كما اطلع �شموه على التطلعات امل�شتقبلية لعلوم اجلينوم 
يف  املحرز  والتقدم  تقدميها  املزمع  واخلدمات  املتعددة 

الربنامج.
الرعاية  الرتقاء بقدرات منظومة  اأهمية  على  وتاأكيداً 
ال�شحية ومتكينها باأحدث التقنيات.. قال �شمو ال�شيخ 
اجلينوم  تقنيات  ت�شهم   " نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
احلديثة يف اإحداث نقلة نوعية متكننا من الو�شول اإىل 

فهم كامل مل�شببات الأمرا�س الوراثية والنادرة".
واأ����ش���اف ���ش��م��وه اأن���ه ل��ق��ي��ادة اجل��ه��ود ال��وط��ن��ي��ة يف هذا 
ت�شكيل  اإىل  م��وؤخ��را  ال��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  ب���ادرت  امل�شمار 

جمل�س برنامج اجلينوم الإماراتي انطالقا من روؤيتها 
القدرة  وتعزيز  الوقائية  العالجية  ال��ربام��ج  لعتماد 
على الك�شف املبكر عن الأمرا�س �شماناً ل�شحة وعافية 

جميع اأبناء الدولة".

ومي��ك��ن جل��م��ي��ع امل��واط��ن��ني الإم���ارات���ي���ني م���ن خمتلف 
الفئات العمرية امل�شاركة يف الربنامج وبالتايل امل�شاهمة 
اأكرث  �شحية  رع��اي��ة  منظومة  وب��ن��اء  ال��درا���ش��ة  تقدم  يف 

قدرة على حماية �شحتهم و�شحة املجتمع باأ�شره.

•• دبي-وام:

ك�شفت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع بالتعاون مع موؤ�ش�شة 
�شريع  دم  اختبار  اأول  ع��ن  ال�شحية..  للخدمات  الإم����ارات 
دقيقة   15 غ�شون  يف  اخلفيفة  الراأ�س  اإ�شابات  عن  يك�شف 
ما �شيتيح للم�شابني احل�شول على العالج املنا�شب يف وقت 
اأقرب وذلك بالتعاون مع �شركة "اأبوت" الطبية وهو الفح�س 
الأول على م�شتوى العامل املرخ�س من هيئة الغذاء والدواء 
الأمريكية الذي يوفر نتائج اختبار بح�شا�شية 95.8 باملائة. 
ياأتي هذا الإختبار - الذي اأعلنت عنه الوزارة واملوؤ�ش�شة اأثناء 
م�شاركتهما يف معر�س وموؤمتر ال�شحة العربي " اآراب هيلث 
يف  العاملي..  التجاري  دب��ي  مركز  يف  حاليا  " املقام   2021
اإط��ار جهودهما لإح��داث حتول يف جمال الرعاية ال�شحية 

ال�شحية وتعزيز جودة  املن�شاآت  املر�شى يف  وحت�شني جتربة 
وتوفر  التخ�ش�شات  املتعددة  ال�شحية  اخلدمات  و�شالمة 
اأحدث الطرق العالجية وتقدمي خدمات �شحية تخ�ش�شية 
املواظبة  ���ش��ام��ل��ة وم��ب��ت��ك��رة مب��ع��اي��ر ع��امل��ي��ة م���ن خ����الل 
الطبية.  التكنولوجيا  يف  مبتكر  ه��و  م��ا  ك��ل  ا�شتدعاء  على 
يف  اأ�شا�شية  ركائز  املر�شى  و�شالمة  اجل��ودة  لكون  وجت�شيدا 
بالزما  اختبار  ويتطلب  ال�شحي.  للقطاع  الدائم  التطوير 
من  �شغرة  دم  عينة  �شحب   "  i-STAT Alinity TBI"
الذراع والتي يتم ا�شتخراج البالزما منها وفح�شها بوا�شطة 
جهاز حممول باليد حيث يقي�س الختبار بروتينات معينة 
املر�شية..  الدماغ  باإ�شابات  الإ�شابة  بعد  ال��دم  يف  موجودة 
فح�س  اإىل  احلاجة  لإ�شتبعاد  ال�شلبية  النتيجة  ت��وؤدي  فيما 
ت�شتخدم  ���ش��ائ��ع��ة  اأداة  وه����ي  امل��ق��ط��ع��ي��ة  ب��الأ���ش��ع��ة  ال����راأ�����س 

فيتم  الإيجابية  النتيجة  ح��ال  ويف  الرجت����اج..  لت�شخي�س 
مل�شاعدة  املحو�شب  املقطعي  الت�شوير  فحو�شات  متابعة 
الأطباء على تقييم ما اإذا كان ال�شخ�س تعر�س لإ�شابات يف 
ال�شركال  حممد  يو�شف  الدكتور  �شعادة  واأ���ش��ار  الدماغ". 
مدير عام موؤ�ش�شة الإم��ارات للخدمات ال�شحية اإىل اأهمية 
الدم  اختبار فح�س  "اأبوت" حول  املبتكر من  الإختبار  هذا 
ت�شريح  على  بعد ح�شوله  الدماغ خا�شة  بارجتاج  التنبوؤي 
من  كواحد   "FDA" الأمريكية  وال���دواء  الغذاء  اإدارة  من 
اأكرث الختبارات الت�شخي�شية امل�شاعدة يف اكت�شاف الإ�شابات 
وال�شقوط.  ال�شيارات  ح��وادث  من  ع��ادة  الناجتة  الدماغية 
ومتكن هذه التقنية املجربة الأطباء من اكت�شاف الرجتاج 
ب�شكل اأ�شرع واأكرث دقة من الختبارات احلديثة. واأكد حر�س 
املوؤ�ش�شة والوزارة على تعزيز �شراكاتهما مع مراكز الأبحاث 

لتعزيز  الهادفة  ا�شرتاتيجيتهما  لتحقيق  ال��رائ��دة  العاملية 
�شاملة  �شحية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  خ��الل  م��ن  املجتمع  �شحة 
ومبتكرة ومبعاير عاملية اإىل جانب تبني الأفكار الإبداعية 
واملبتكرة كاأ�شلوب عمل ل�شمان اجلاهزية للم�شتقبل م�شرا 
�شعادته اإىل جهود املوؤ�ش�شة والوزارة يف تعزيز قدرات مرافق 
الرعاية ال�شحية وتطوير بنيتها الأ�شا�شية وتر�شيخ البتكار 
اإدراج  خ��الل  التقنيات من  اأح��دث  على  القائمة  واخل��دم��ات 
لالإرتقاء  العالجية  والإر����ش���ادات  ال��ربوت��وك��ولت  وتوظيف 
بجودة الرعاية ال�شحية وزيادة الكفاءة من خالل تو�شيات 
الإختبار املنا�شبة وحت�شني �شر العمل ال�شريري واملختربي 
الإ�شرتاتيجيات  اأح��دث  من  املعالج  الطبي  الفريق  ومتكني 
املمار�شات  العالج وفق  الإكلينيكي وحت�شني  العمل  لتطوير 

العاملية.

عبداهلل بن زايد ي�سارك يف برنامج اجلينوم الإماراتي

اآراب هيلث 2021.. اأول فح�س دم يك�سف اإ�سابات اإرجتاج الراأ�س خالل 15 دقيقة



اخلميس  24  يونيو    2021  م   -    العـدد   13274  
Thursday    24   June   2021   -  Issue No   13274

03

اأخبـار الإمـارات
زايد الإن�سانية تبداأ تنفيذ برناجمها ك�سوة العيد

•• اأبوظبي-وام:

العيد  " ك�شوة  املو�شمي  تنفيذ برناجمها  والإن�شانية  نهيان لالأعمال اخلرية  اآل  �شلطان  زايد بن  ب��داأت موؤ�ش�شة 
عام  مدير  العامري  ك��ردو���س  بن  �شامل  حمد  �شعادة  واأك��د  امل��ب��ارك.  الأ�شحى  عيد  حلول  ق��رب  مبنا�شبة  "وذلك 
املوؤ�ش�شة اأن املوؤ�ش�شة تهدف من الربنامج اإىل حتقيق اأهدافها يف العمل اخلري وفق املعاير الواجب اتباعها وبناء 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  الوقف  �شاحب  اأر�شاه  ال��ذي  النهج  على  و�شرا  املجتمعية  م�شوؤوليتها  على 
نهيان "طيب اهلل ثراه" الذي كان ل يرتك منا�شبة اإل وميد اأياديه البي�شاء لتقدمي امل�شاعدة للجميع. واأ�شاف اأن 
املوؤ�ش�شة ومبتابعة كرمية من �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل 
نهيان لالأعمال اخلرية والإن�شانية واأخيه �شمو ال�شيخ عمر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الأمناء تعمل 
على تنفيذ الربنامج والنتهاء منه قبل اأيام العيد لإدخال الفرحة على الأطفال من الأ�شر املتعففة وذوي الدخل 

املحدود حتقيقا للمفاهيم الأخالقية والقيم النبيلة للمبادئ الإ�شالمية ال�شمحة .

الإمارات تر�سل دفعة جديدة من لقاح كوفيد- 19 اإىل ال�سودان
•• اأبوظبي-وام:

 30 اأم�����س ط��ائ��رة حتمل على متنها  اأر���ش��ل��ت الإم����ارات 
األف جرعة من اللقاحات امل�شادة جلائحة كوفيد19-، 
ال�شقيقة يف احلد من  ال�شودان  لدعم جهود جمهورية 

انت�شار اجلائحة.
�شعادة  اخل��رط��وم  مطار  يف  الطائرة  ا�شتقبال  يف  وك��ان 
ح��م��د حم��م��د ح��م��ي��د اجل��ن��ي��ب��ي ���ش��ف��ر ال����دول����ة لدى 
جمهورية ال�شودان، ومعايل الدكتور عمر النجيب وزير 
ال�شحة  وزارة  م�شوؤويل  من  وع��دد  ال�شوداين  ال�شحة 

واأع�شاء من �شفارة الدولة يف اخلرطوم.

وقال �شعادة ال�شفر " ترتبط دولة الإمارات وال�شودان 
بعالقات اأخوية تاريخية وطيدة يف كافة املجالت ودولة 
الإمارات م�شتمرة يف وقوفها اإىل جانب ال�شودان و�شعبه 

يف كافة الظروف".
واأ�شاف اإن جمهورية ال�شودان ال�شقيقة من اأوائل الدول 
يف  الإم���ارات  دول��ة  اأر�شلتها  التي  امل�شاعدات  تلقت  التي 
اإط��ار جهودها ملكافحة كوفيد19-، وبلغت يف جمملها 

اليوم. حتى  طن   100
الإم���ارات قدمت يف  دول��ة  اأن  اإىل  ال�شفر  �شعادة  واأ�شار 
من  ط��ن   1800 نحو  كوفيد19-  اأزم���ة  انت�شار  ظ��ل 
اأكرث  لدعم  دول��ة،   135 نحو  اإىل  الطبية،  امل�شاعدات 

من 1.8 مليون من العاملني مبجال الرعاية الطبية 
يف الت�شدي لنت�شار الفرو�س.

 من جانبه قدم معايل وزير ال�شحة ال�شوداين ال�شكر 
والتقدير لدولة الإمارات على دعمها امل�شتمر لل�شودان، 
م���وؤك���دا ام��ت��ن��ان ال�����ش��ع��ب ال�������ش���وداين حل��ك��وم��ة و�شعب 
يف  �شيما  ول  لل�شودان  املتوا�شل  الدعم  على  الإم���ارات 

املجال الطبي.
وقال معاليه " اأر�شلت دولة الإمارات منذ فرباير املا�شي 
العديد من �شحنات اللقاح امل�شاد جلائحة كوفيد19- 
اإىل ال�شودان، مما يوؤكد حر�شها واهتمامها بدعم جهود 

ال�شودان يف احتواء اجلائحة".

اإطالق مركز فاطمة بنت مبارك للمراأة وال�سالم والأمن

 ال�سيخة فاطمة بنت مبارك: نطمح ل�سنع واقعًا جديدًا وم�ساحة اأرحب للمراأة لتكون رائدة و�سانعة قرار يف جمال ال�سالم والأمن

وت�شجيعها  وال����ع����امل  الإم����������ارات 
ع��ل��ى ال��ن��ج��اح وال��ت��م��ي��ز يف خمتلف 
ال�شالم  قطاعي  خا�شة  القطاعات 
يف  �شموها  ج��ه��ود  مثمناً  والأم����ن، 

دعم ومتكني املراأة الإماراتية.
�شعادة  اأك����دت  نف�شه  ال�����ش��ي��اق   ويف 
ال�����ش��وي��دي، الأم��ي��ن��ة العامة  ن���ورة 
اأن  ال�����ع�����ام،  ال���ن�������ش���ائ���ي  ل�����الحت�����اد 
للمراأة  مبارك  بنت  فاطمة  مركز 
وال�شالم والأمن، الذي مت اإطالقه 
هيئة  ات�شال  مكتب  م��ع  بالتعاون 
الأمم املتحدة للمراأة لدول جمل�س 
امتداداً  ج���اء  اخل��ل��ي��ج��ي،  ال��ت��ع��اون 
ل��ل��ج��ه��ود امل��ك��ث��ف��ة ال���ت���ي ت���ق���وم بها 
الأهداف  لتحقيق  الإم����ارات  دول��ة 
بقرار  اخل���ا����ش���ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
جمل�س الأمن رقم 1325، بف�شل 
وروؤيتها  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  دع���م 
ال�شامية  وال��ت��وج��ي��ه��ات  امل�شتنرة 
ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك، 
وجهودها الكرمية التي قادت دولة 
الإمارات لإحداث تقدم حموري يف 

ملف املراأة وال�شالم والأمن.

و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
و�شاحب  اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم 
ل���الحت���اد حكام  امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى 
بطموحات  ل���الرت���ق���اء  الإم��������ارات، 
التي  الإم��ارات��ي��ة،  امل����راأة  وتطلعات 
كانت وراء النجاحات التي حققتها 
ابنة الإم��ارات يف خمتلف املجالت 
للتوازن  العاملية  املوؤ�شرات  �شواء يف 
�شوق  امل�شاركة يف  اأو  اجلن�شني  بني 
القيادية  املنا�شب  ت��ب��ووؤ  اأو  العمل 
وغرها من النجاحات واملكت�شبات 

يف خمتلف القطاعات".
 من جانبه اأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل 
نهيان وزير اخلارجية  اآل  زايد  بن 
والتعاون الدويل، اأن دولة الإمارات 
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ه��ا  وروؤي����ة  بحكمة 
ال�شيخ  له  املغفور  ب��داأه  ما  توا�شل 

اجلماعية  وامل��ن��اق�����ش��ات  التفاعلية 
�شيتيح  كما  املعرفة،  وت��ب��ادل  لنقل 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال�����ذات�����ي الف����رتا�����ش����ي، 
التدريبية  ال���دورات  �شيقدم  ال��ذي 
الذاتية الفرتا�شية، التي �شت�شمح 
اإىل املحتوى  للمتعلمني بالو�شول 
من اأي مكان ويف اأي وقت، و�شيقدم 
املدمج،  التعلم  فر�شة  اأي�شاً  املركز 
املختلطة  ال���دورات  �شيجمع  ال��ذي 
بني التعلم عرب الإنرتنت والتعلم 

وجًها لوجه.
  من ناحيتها قالت الدكتورة موزة 
ات�شال  م��ك��ت��ب  م���دي���رة  ال�����ش��ح��ي، 
لدول  للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة 
جم��ل�����س ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي، اإن 
مركز ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
ل���ل���م���راأة وال�������ش���الم والأم�������ن يتيح 
اخلربات  مل�شاركة  متنوعة  فر�شاً 
وبناء الكوادر الن�شائية لدعم ملف 
امل��راأة وال�شالم والأم��ن، مبا يت�شق 
م���ع اأه�����داف ق����رار جم��ل�����س الأم���ن 
اأ�شاليب  دم����ج  ومي���ث���ل   ،1325
والفرتا�شية  ال�شخ�شية  التدريب 

احل����ك����وم����ي����ة، مب�����ا ي�������ش���م���ن دع���م 
القيادية  امل��راك��ز  يف  امل���راأة  م�شاركة 
حملياً  ال�����ش��الم  عمليات  مبختلف 
ا�شتفادة  اأع��ل��ى  وحت��ق��ي��ق  ودول���ي���اً، 
ممكنة ل�شنع واقع جديد وم�شاحة 
اأرحب للمراأة لتكون رائدة و�شانعة 
اأن  قرار، وي�شعدين يف هذا ال�شدد 
اأ�شيد بجهود الحتاد الن�شائي العام 
هيئة  ات�شال  مكتب  م��ع  بالتعاون 
الأمم املتحدة للمراأة لدول جمل�س 
العربية،  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون 
املتنامي يف بحث كل  ملوا�شلة دوره 
ال�شبل الهادفة لدعم ومتكني املراأة 

يف جمال ال�شالم والأمن".
 واأ�شافت �شموها: "اأن منوذج دولة 
الإم����ارات ال��رائ��د يف دع��م م�شاركة 
والفعالة  واملت�شاوية  الكاملة  امل��راأة 
احل���ي���وي���ة  امل������ج������الت  ج���م���ي���ع  يف 
وال��ت��ن��م��وي��ة خ��ا���ش��ة ق��ط��اع الأم���ن، 
اإمنا هو جت�شيد حي جلهود القيادة 
ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  الر�شيدة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
اهلل"،  "حفظه  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 

املركز  "يهدف  ���ش��ع��ادت��ه��ا:   وقالت 
ق���ط���اع���ات  خ���������ربات  ت�����ب�����ادل  اإىل 
م����ت����ع����ددة مل����واج����ه����ة ال���ت���ح���دي���ات 
امل�شتمرة والنا�شئة، وتقدمي املناهج 
النوع  لإدم���اج  ال��الزم��ة  الت�شغيلية 
القطاعات،  الجتماعي يف خمتلف 
ال�شريكة  ال��������دول  ذل������ك  يف  مب����ا 
عن  ف�شاًل  ال�شالم،  حفظ  وبعثات 
والبتكار  والبحث  التحليل  تعزيز 
يف الق�شايا املتعلقة باملراأة وال�شالم 
والأم���ن، مب��ا يج�شد اجل��ه��ود التي 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  ي��ب��ذل��ه��ا الحت�����اد 
اخلارجية  ووزارة  ال��دف��اع  ووزارة 
وال��ت��ع��اون ال�����دويل، ب��ال��ت��ع��اون مع 
ب�شاأن  للمراأة،  املتحدة  الأمم  هيئة 

اأجندة املراأة وال�شالم والأمن".
�شيكون  املركز  موقع  اأن   واأو�شحت 
داخل مبنى الحتاد الن�شائي العام، 
ال���دورات  اأن����واع م��ن  و�شيقدم ع��دة 
الدولة،  داخ���ل وخ����ارج  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
التعلم  ل��ل��م�����ش��ارك��ني  ���ش��ي��ت��ي��ح  اإذ 
ل��وج��ه، وال���ذي �شيجمع بني  وج��ه��اً 
والأن�شطة  ال��ت��ق��دمي��ي��ة  ال��ع��رو���س 

"طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
عطاء  م�������ش���رة  م����ن  ثراه"  اهلل 
ودعم ل حمدود مللف متكني املراأة 
رئي�شياً  م��ك��ون��اً  ك��ون��ه��ا  الإم��ارات��ي��ة 
الوطنية  الإجن��������ازات  م�����ش��رة  يف 
الذي  للم�شتقبل  وروؤيتها  للدولة 
تتطلع خالله اإىل تعزيز جناحاتها 

وريادتها يف املجالت كافة.
الإماراتية  امل�����راأة  اأن  اإىل   واأ����ش���ار 
يف  ملهمة  جن���اح  ق�ش�س  ���ش��ط��رت 
خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات، م��ع��رب��اً عن 
�شعادته باإطالق مركز فاطمة بنت 
م��ب��ارك ل��ل��م��راأة وال�����ش��الم والأم���ن، 
لدوره احليوي يف النهو�س بكفاءة 
فر�س  اإىل  ل��ل��ع��ب��ور  امل�����راأة  وق�����درة 
حت���ق���ق م��ع��ه��ا ال�������ش���الم وال����رخ����اء 
والتقدم، ومنحها القدرة على تاأدية 
يف  والآخرين  وطنها  جتاه  واجبها 

�شتى بقاع الأر�س.
 واأكد �شموه اأن هذه املبادرة الكرمية 
ثمرة للدعم الالحمدود والرعاية 
الكبرة التي تقدمها �شمو ال�شيخة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك، ل���ل���م���راأة يف 

••  اأبوظبي-وام:

بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو   وجهت 
الن�شائي  الحت����اد  رئ��ي�����ش��ة  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
الرئي�شة  وال���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى 
مركز  ب��ت��د���ش��ني  الإمارات"،  "اأم 
للمراأة  م����ب����ارك  ب���ن���ت  "فاطمة 
تاأكيداً  وذل��ك  والأمن"،  وال�����ش��الم 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  دور  على 
املتحدة وجهودها احلثيثة يف دعم 
م�����ش��ارك��ة امل����راأة ال��ف��اع��ل��ة يف جميع 
ال�شالم  قطاعي  خا�شة  القطاعات 

والأمن.
املركز �شمن مبادرة  اإطالق   وياأتي 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
بالتعاون  للمراأة وال�شالم والأم��ن، 
وهيئة  العام  الن�شائي  الحت��اد  بني 

الأمم املتحدة للمراأة.
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو   واأكدت 
حر�س   - املنا�شبة  بهذه   - م��ب��ارك 
القدرات  بناء  على  الإم���ارات  دول��ة 
يف  والعاملية  والإقليمية  الوطنية 
جم����ال امل������راأة وال�������ش���الم والأم������ن، 
متكينية  بيئة  خلق  يف  وامل�شاهمة 
ل��ل��م��راأة وزي���ادة ال��وع��ي ال��ع��ام حول 
ال�شالم،  وحفظ  الجتماعي  النوع 
متخذي  دور  ت��ع��زي��ز  ع���ن  ف�����ش��اًل 
القرار يف املنطقة العربية واملجتمع 
ق��درات��ه��م يف جمال  لبناء  ال���دويل 
عمليات  يف  امل������راأة  م�����ش��ارك��ة  دع����م 

واأن�شطة بناء ال�شالم.
املركز  "ميثل  ���ش��م��وه��ا:   وق���ال���ت 
رائعة ومنوذجا يحتذى يف  فر�شة 
تر�شيخ التعاون الدويل ب�شاأن ن�شر 
املعلومات  ت��ب��ادل  وت��ع��زي��ز  امل��ع��رف��ة 
اأجندة  ح���ول  امل��م��ار���ش��ات  واأف�����ش��ل 
امل��راأة وال�شالم والأم��ن، اإىل جانب 
املخت�شة،  اجل��ه��ات  ق����درات  ت��ع��زي��ز 
ال���ع���ام���ل���ني يف اجل���ه���ات  خ���ا����ش���ة 

فر�شة حقيقية للو�شول اإىل اأكرب 
العامل،  ح����ول  ال��ن�����ش��اء  م���ن  ع����دد 
يتخطى  مب��ا  امل��رك��ز  اأث���ر  وتعظيم 
احلواجز اجلغرافية، والقيود التي 
على  كوفيد19-  جائحة  فر�شتها 

التنقل وال�شفر.
بنت  فاطمة  مركز  تد�شني   وياأتي 
م��ب��ارك ل��ل��م��راأة وال�����ش��الم والأم���ن، 
الوطنية  اخل���ط���ة  اإط�������الق  ع���ق���ب 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
ال�شادر   /1325/ القرار  لتنفيذ 
ال��ت��اب��ع لالأمم  الأم���ن  ع��ن جمل�س 
املتحدة، انطالقاً من حر�س دولة 
الإمارات على ال�شطالع بجهودها 
يف تعزيز امل�شاواة بني الرجل واملراأة 
واإطالق  للدولة  اأ�شا�شية  ك�شيا�شة 
العنان للدور املهم الذي تلعبه املراأة 
ال�شالم والأم��ن، وذلك  يف قطاعي 
وطنية  ج��ه��ة   14 ج��ه��ود  بتوحيد 
موؤ�ش�شات  ومن  وحملية  "احتادية 
املجتمع املدين" �شاركت يف ع�شوية 
اللجنة امل�شوؤولة عن اإعداد اخلطة 

برئا�شة الحتاد الن�شائي العام.
الأمم  ه��ي��ئ��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر   وجدير 
اأع��ل��ن��ت يف ���ش��ب��ت��م��رب عام  امل��ت��ح��دة 
"مبادرة  ا�شم  اإطالق  عن   2020
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
امل��راأة يف ال�شالم والأمن"،  لتمكني 
املتحدة  الأمم  هيئة  برنامج  على 
للمراأة لتدريب الن�شاء على العمل 
يف القطاع الع�شكري وقطاعي الأمن 
ت���رع���اه حكومة  وال�����ذي  وال�����ش��الم 
مدر�شة  وت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه  الإم���������ارات 
اأبوظبي،  يف  الأزور  ب��ن��ت  خ���ول���ة 
من  م�����ش��ارك��ة   357 �شمل  وال����ذي 
عدة دول عربية واأفريقية واآ�شيوية 
 2019 يف دورت���ي���ه خ���الل ع��ام��ي 
مع  ب��ال��ت��زام��ن  وذل�����ك  و2020، 
قرار  لع��ت��م��اد  الع�شرين  ال��ذك��رى 
املراأة  حول  جمل�س الأمن 1325 

وال�شالم والأمن.

ميثاء اآل نهيان: املراأة الإماراتية خري مثال لالإخال�س يف العمل
••  اأبوظبي - وام:

اإدارة  جمل�س  رئي�شة  نهيان،  اآل  مبارك  بن  اأحمد  بنت  ميثاء  ال�شيخة   اأكدت 
موؤ�ش�شة ميثاء بنت اأحمد اآل نهيان للمبادرات املجتمعية والثقافية.. اأن املراأة 
الإماراتية برهنت على ما متتلكه من مهارات وخربات، وج�شدت بطموحاتها 
خر مثال لالإخال�س والإتقان يف العمل، عرب م�شاهمتها الفعالة يف م�شرة 
نه�شة الدولة وريادتها، تتويجاً لنتاج ال�شتثمار احلكيم للقيادة الر�شيدة التي 
قدمت �شبل الدعم كافة للمراأة نحو متكينها وتفعيل م�شاركتها يف خمتلف 
اللقاء الفرتا�شي الذي عقدته موؤ�ش�شة ميثاء  القطاعات.  جاء ذلك خالل 
"طموح  عنوان  حتت  والثقافية،  املجتمعية  للمبادرات  نهيان  اآل  اأحمد  بنت 
اإماراتية  اأول فتاة  حتدي املاألوف"، مع املهند�شة هدى املطرو�شي، التي تعد 

خلدمة  "اإمييك�س"  ور�شة  عرب  ال�شيارات  اإ���ش��الح  جم��ال  تدخل  ميكانيكية 
ال�شيارات، حيث اأدار اللقاء الإعالمي فهد هيكل.  وقالت ال�شيخة ميثاء بنت 
اأحمد بن مبارك اآل نهيان اإن هدى املطرو�شي توؤكد على ما تت�شف به املراأة 
متثل  كما  واأ�شعبها،  املجالت  كافة  نحو  وتوجه  للعمل  حب  من  الإماراتية 
وبطموحها  الإم��ارات  لبنات  امل�شرف  التمثيل  على  بحر�شها  ريادياً  منوذجاً 
وعزميتها، من خالل ما متتلكه من همة عالية واإرادة �شلبة ملوا�شلة البذل 
الإماراتيات  الن�شاء  اإح��دى  يجعلها  ال��ذي  الأم��ر  وه��و  عملها،  يف  والجتهاد 
التخ�ش�شات.  العمل مبختلف  برغبتهن يف  ي�شكلن قدوة جمتمعية  اللواتي 
اأبناء وبنات الإم��ارات من خمتلف ال�شرائح العمرية،   ودعت ال�شيخة ميثاء ، 
الفر�س  ا�شتغالل  لأهمية  امليادين، نظراً  والعمل يف خمتلف  البذل  ملوا�شلة 
املتاحة والبحث عن التفرد والتميز، من خالل الت�شلح بالعلم واملعرفة والثقة 

فر�شة  املقبلة  عاماً  اخلم�شني  ت�شّكل  حيث  وال��ري��ادة،  النجاح  على  بالقدرة 
للتناف�س الإيجابي نحو ارتقاء اأعلى املن�شات والو�شول لأكرب النجاحات.

اإ�شالح  املطرو�شي، عن م�شرتها يف جمال ور�س   من جانبها حتدثت هدى 
ال�شيارات  على  ال�شديد وحبها لالطالع  �شغفها  اإىل  اأ�شارت  ال�شيارات، حيث 
وا�شتك�شاف الأعطال منذ فرتة طويلة، وحر�شها على زيارة الور�س يف اأوقات 
الفراغ ونهاية الأ�شبوع، لكت�شاب املزيد من املعرفة حول اأبرز الأعطال التي 
الور�س.  يف  العمل  كيفية  وملراقبة  اإ�شالحها  و�شبل  املركبات  لها  تتعر�س 
 ولفتت اإىل اأنها يف عام 2017، ا�شتخرجت رخ�شة و�شاطة لل�شيارات، وذلك 
ال�شيارات،  وور���س  املركبات  مالك  بني  و�شيطة  تكون  اأن  من  التمكن  بهدف 
حيث ا�شتمرت يف العمل ملدة عامني و�شوًل اإىل عام 2019، و�شوًل اإىل ولدة 
ور�شة  امتالك  ب�شرورة  املاج�شتر،  درو���س  اأح��د  يف  تواجدها  خ��الل  الفكرة 

اإ�شالح  ور�شة  ب�شراء  قامت   ،2020 عام  اأنها يف  ال�شيارات.  وبينت  لإ�شالح 
لل�شيارات وبداأت يف �شوق عمل يعترب جديداً بالن�شبة للمراأة الإماراتية، لفتة 
بكل  مركباتهم  اإ�شالح  على  واحلر�س  العمالء  مع  بامل�شداقية  حتليها  اإىل 
املجتمعية من  �شاهم يف جتاوزها للنظرة  ال��ذي  الأم��ر  واق��ت��دار، وه��و  كفاءة 
املتزايدة  لل�شمعة  نظراً  ال�شيارات،  ور�س  دخولها جمال  الأف��راد حول  بع�س 
وقدرتها مع فريق عملها على اإيجاد احللول للعديد من الأعطال.  ووجهت 
الأبناء  بطاقات  الأم��ور  اأولياء  يثق  اأن  باأهمية  للمجتمع،  ر�شالة  املطرو�شي 
التعامل والتقّبل لهتماماتهم، مع املحافظة  ال�شال�شة يف  واأن يكون لديهم 
على منظومة املبادئ والقيم والأخالق، م�شددة على اأهمية الإميان بالنف�س 
والتحلي بالإيجابية يف احلياة، اإ�شافة اإىل �شناعة ال�شعادة والطموح وحتويل 

الأحالم اإىل اأر�س الواقع.

الإمارات ت�ست�سيف الدورة 18 من موؤمتر الأمم املتحدة للخدمة العامة اأكتوبر املقبل

عهود الرومي: اختيار الإمارات ل�ست�سافة املوؤمتر يعك�س دورها الريادي يف تطوير العمل احلكومي
•• دبي-وام:

اختارت منظمة الأمم املتحدة، دولة الإمارات �شريكاً لها يف تنظيم موؤمتر الأمم 
املتحدة للخدمة العامة يف دورته ال� 18، يف اأكتوبر املقبل، بالتزامن مع الحتفال 
اإىل  تهدف  كربى  عاملية  فعالية  و�شمن  الدولة،  لتاأ�شي�س  اخلم�شني  بالذكرى 
دعم جهود احلكومات حول العامل لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة والرتقاء 
املوؤ�ش�شات واجلهات احلكومية،  بحياة جمتمعاتها، من خالل تفعيل دور عمل 
وتعزيز قدرتها على تقدمي خدمات رقمية �شريعة و�شل�شة، والبتكار يف العمل 

واإيجاد احللول ال�شتباقية.
لتنظيم  ال��ع��ام��ة  الهيئة  م��ن  ب��دع��م  الإم�����ارات  ينظم يف  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  وي�شهد 
امل�شتوى،  رفيعة  وزارية  اجتماعات  الرقمية، عقد  الت�شالت واحلكومة  قطاع 
القرار  و�شانعي  وال����وزراء  احل��ك��وم��ات  ق���ادة  م��ن  �شخ�شية   1000 وم�شاركة 
وامل�شوؤولني احلكوميني حول العامل، لتبادل الروؤى والأفكار حول اأهم التحديات 
والتوجهات العاملية، ومناق�شة اأف�شل التجارب واخلربات، وال�شيا�شات احلكومية 
املبتكرة، واملبادرات الهادفة لتعزيز العمل احلكومي، كما ي�شهد تكرمي الفائزين 
العامة  للخدمة  املتحدة  الأمم  جوائز  لربنامج  و2021   2020 دورت��ي  يف 
اأرفع اجلوائز العاملية يف جمال الإدارة احلكومية. جاء الإع��الن عن  التي تعد 
ا�شت�شافة املوؤمتر، خالل م�شاركة معايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة 
للتطوير احلكومي وامل�شتقبل، يف منتدى دويل عقدته الأمم املتحدة "عن بعد"، 
�شمن فعاليات يوم الأمم املتحدة للخدمة العامة التي نظمت احتفاء مبوظفي 
ال��ع��ام��ة: مناذج  اخل��دم��ة  م�شتقبل  "ابتكار  ب��ع��ن��وان  ال��ع��امل،  ح��ول  احل��ك��وم��ات 
حكومية جديدة لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة يف العقد اجلديد"، وركزت 
التوظيف  على  املوؤ�ش�شات  وق��درة  احلكومية،  واجلاهزية  امل��رون��ة  حم��اور  على 
الأمثل ملواردها يف تعزيز البتكار لدى املوظفني، مبا ي�شمن رفع كفاءة تقدمي 
اخلدمات وا�شتمراريتها يف خمتلف الظروف والتحديات. ويوّفر موؤمتر الأمم 
املتحدة للخدمة العامة من�شة عاملية متطورة لتبادل اخلربات واملعارف ويتيح 

للحكومات فر�شة التعرف على ق�ش�س النجاح وال�شتفادة من اأف�شل التجارب 
العاملية.

مع  بالتزامن  املقبل  اأكتوبر  يف  امل��وؤمت��ر  لتنظيم  الإم���ارات  دول��ة  اختيار  وي��اأت��ي 
اإجن����ازات  م��ن  حققته  وم���ا  ملكانتها  ت��اأك��ي��دا   ،"2020 دب���ي  "اإك�شبو  ف��ع��ال��ي��ات 
موؤ�شرات  من  العديد  عاملياً  وت�شدرها  احلكومي،  العمل  تطوير  �شعيد  على 
التناف�شية اإذ متّكنت حكومة الإم��ارات من حتقيق املركز الأول عامليا يف موؤ�شر 
غياب البروقراطية، واملركز الأول عاملياً يف موؤ�شر قدرة �شيا�شة احلكومة على 
التكيف، يف الكتاب ال�شنوي للتناف�شية العاملية، فيما حققت املركز الثالث عاملياً 
موؤ�شر  يف  عاملياً  ال��راب��ع  وامل��رك��ز  للتغير،  احلكومة  ا�شتجابة  م��دى  موؤ�شر  يف 
الروؤية بعيدة املدى للحكومة، �شمن تقرير التناف�شية العاملي، واملركز الثالث 

عاملياً يف موؤ�شر "اإيدملان للثقة".

- عهود الرومي: حكومة الإمارات بقيادة حممد بن را�سد رفعت معايري 
العمل واأ�سبحت منوذجًا عامليًا..

اأن ا�شت�شافة الإم��ارات موؤمتر الأمم  واأك��دت معايل عهود بنت خلفان الرومي 
بناء اجليل اجلديد  الدولة يف  ري��ادة  يعك�س   ،2021 العامة  للخدمة  املتحدة 
حلكومات امل�شتقبل، وجناح حكومة دولة الإمارات بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
اأدواته ومنهجياته،  "رعاه اهلل"، يف رفع معاير العمل احلكومي وتطوير  دبي 
لتحقق مراكز عاملية متقدمة يف موؤ�شرات التطوير احلكومي، ما جعلها منوذجاً 

يحتذى به عاملياً.
العاملية  ال�شراكات  بناء  على  حري�شة  الإم���ارات  دول��ة  اإن  الرومي  عهود  وقالت 
الهادفة لتطوير احلكومات وبناء قدراتها مبا ي�شمن رفع جاهزيتها ومرونتها 
التكامل بني  اإميان قيادتها مبحورية تعزيز  التحديات، ما يعك�س  يف مواجهة 
احلكومات واملنظمات الدولية، لرفع م�شتويات الثقة وال�شفافية، وتبني البتكار 

والتحولت احلكومية الكربى لبناء م�شتقبل مزدهر و�شامل للمجتمعات.

املتحدة  الأمم  موؤمتر  با�شت�شافة  تفخر  الإم���ارات  دول��ة  حكومة  اأن  واأ�شافت 
للخدمة العامة بالتزامن مع احتفالها بيوبيلها الذهبي، ملا ميّثله املوؤمتر من 
والتطوير،  التعلم  على  القائمة  احلكومية  ال�شيا�شات  لت�شميم  عاملية  من�شة 
وال�شتفادة من اخلربات التي تعزز جهود احلكومات يف ت�شريع حتقيق اأهداف 

التنمية امل�شتدامة 2030.
واأكدت اأن امل�شتقبل يحتم على املجتمعات تبني التكنولوجيا وتطبيقات العمل 
احلديثة التي توازن بني منظومة العمل يف ظل جائحة فرو�س "كوفيد 19-"، 
"كوفيد19-"  بعد  اأن مناذج عمل ما  اإىل  اإليه احلكومات، م�شرة  وما تطمح 
والتطوير،  ال�شرتاتيجيات  ر�شم  يف  البيانات  على  و�شتعتمد  خمتلفة  �شتكون 
�شهلة  امل�شتقبل خدمات  لتقدم حكومات  تعلمناها  التي  الدرو�س  على  و�شتبنى 

و�شريعة ومرنة، تتنا�شب مع تطلعات املجتمعات الرقمية امل�شتقبلية.
ا�شتمرارية اخل��دم��ات، وم��ا ميثلونه من  ب��دور موظفي احلكومات يف  واأ���ش��ادت 
خط دفاع اأول عن املجتمع، بجهودهم املتوا�شلة يف مواجهة اجلائحة، وت�شهيل 
الأعمال خالل فرتة اإغالق احلدود واملجتمعات، وتطبيق مناذج العمل والتعلم 

عن بعد.
�شارك يف فعاليات الحتفال بيوم الأمم املتحدة للخدمة العامة معايل برناديت 
حمد  و���ش��ع��ادة  ل��الت�����ش��الت،  الإقليمية  الكومنولث  منظمة  ع��ام  اأم���ني  لوي�س 
القت�شادية  لل�شوؤون  العام  الأم��ني  وكيل  زينمان  ليو  و�شعادة  املن�شوري،  عبيد 
وزير  ن��ائ��ب  ثيوفيلو�س  اإمي���ا  و���ش��ع��ادة  امل��ت��ح��دة،  الأمم  هيئة  يف  والج��ت��م��اع��ي��ة 

تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف جمهورية ناميبيا.
نائب  امل�شمار  �شلطان  ماجد  املهند�س  �شعادة  النقا�شية  اجلل�شة  يف  �شارك  كما 
الت�شالت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  يف  الت�����ش��الت  لقطاع  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
واحلكومة الرقمية، و�شعادة نيل ليو�شك ال�شفرة فوق العادة لل�شوؤون الرقمية 
رئي�س  نائب  الدكتورة جوليا جلدن  اإ�شتونيا،  وزارة اخلارجية يف جمهورية  يف 
حكومة  من  وم�شوؤولني  العامل،  حول  العام  للقطاع  "?مايكرو�شوفت"  �شركة 

دولة الإمارات وعدد من حكومات العامل.

- ليو زينمان: من�شة فريدة لدعم حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة عاملياً.
القت�شادية  ل��ل�����ش��وؤون  امل��ت��ح��دة  الأمم  ع����ام  اأم����ني  وك��ي��ل  زي��ن��م��ان  ل��ي��و  وق����ال 
الذي   ،2021 ال��ع��ام��ة  ل��ل��خ��دم��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  م���وؤمت���ر  اإن  والج��ت��م��اع��ي��ة، 
اأكتوبر املقبل، �شيوفر من�شة فريدة للم�شوؤولني  �شت�شت�شيفه دولة الإمارات يف 
احلكوميني من خمتلف اأنحاء العامل لدعم حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة، 
ودرا�شة �شبل معاجلة التحديات التي فر�شتها جائحة فرو�س كورونا امل�شتجد 
ال�شعوب يف  اإىل خدمة  الهادفة  امل�شتقبلية  تنفيذ خططها  احلكومات يف  ودع��م 

خمتلف املجالت.
ال�شوؤون القت�شادية والجتماعية بالأمم املتحدة تتطلع  اإدارة  اأن  واأكد زينمان 

اإىل تعزيز ال�شراكة املثمرة مع حكومة دولة الإمارات خالل الفرتة املقبلة.

ناجحة يف  الإمــارات طورت جتربة  املن�سوري: حكومة  - حمد عبيد 
مواجهة "كوفيد - 19"..

واأكد �شعادة حمد عبيد املن�شوري يف كلمته التي األقاها خالل الجتماع، اأهمية 
التجربة الإماراتية يف مواجهة حتديات جائحة فرو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد 

."-19
الناجحة يف جمال  "نفخر يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة بتجربتنا  وق��ال: 
اأدوات  الدولة  تبنت  حيث  ال�شلبية،  اآث��اره��ا  من  والتخفيف  للجائحة  الت�شدي 
فعالة عرب الإنرتنت مثل الطب عن بعد، لتقدمي اخلدمات الطبية غر الطارئة، 
من اأجل تخفيف ال�شغط عن القطاع الطبي، والرتكيز على تقدمي اخلدمات 
ال�شحية لالأ�شخا�س الذين يحتاجون اإىل رعاية طبية مبا�شرة وعاجلة، وبف�شل 
كوادرها الب�شرية املوؤهلة جنحت دولة الإم��ارات يف النتقال ال�شل�س اإىل التعلم 
املوؤ�ش�شات احلكومية تقدمي خدماتها ب�شال�شة، حيث حتول  عن بعد، ووا�شلت 
لتقدمي اخلدمات  الرقمية  القنوات  للعمل عرب  ب�شرعة  موظفونا احلكوميون 
الت�شالت  لقطاع  القوية  التحتية  البنية  من  م�شتفيدين  ال�شاعة،  م��دار  على 

وتقنية املعلومات".
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل قن�سل عام الهند

•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ، ام�س يف 
ق�شر �شموه يف مدينة �شقر بن حممد، �شعادة الدكتور اأمان بوري قن�شل عام جمهورية الهند، الذي قدم 

لل�شالم على �شموه.
تعزيز عالقات  الأحاديث حول  وتبادل معه  القن�شل،  ب�شعادة  راأ���س اخليمة،  ال�شمو حاكم  ورحب �شاحب 

التعاون بني البلدين ال�شديقني على خمتلف ال�شعد.
واأ�شاد �شموه بعالقات ال�شداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند، واأطر ال�شراكة ال�شرتاتيجية 

التاريخية بني البلدين.
من جانبه عرب �شعادة الدكتور اأمان بوري، عن بالغ �شكره وتقديره ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة على 

كرم ال�شيافة وح�شن ال�شتقبال.
ح�شر اللقاء �شاجناي خانا، الرئي�س التنفيذي ملطار راأ�س اخليمة الدويل.

جامعة عجمان تطلق خم�سة مراكز متطورة للبحوث العلمية
•• عجمان-وام:

تغطي  العلمية  للبحوث  مراكز متطورة  افتتاح خم�شة  اأعلنت جامعة عجمان عن 
الذكاء ال�شطناعي  ا�شرتاتيجية وطنية ودولية مثل  اأهمية  ذات  رئي�شية  جمالت 
مراكز  وت�شم  ال��ذك��ي��ة.  املعمارية  والهند�شة  الطبية  وال��ع��ل��وم  الرقمي  وال��ت��ح��ول 
البحوث التي مت اإطالقها حديثا مركز بحوث الذكاء ال�شطناعي، ومركز بحوث 
التحول الرقمي، ومركز بحوث العلوم الطبية وال�شحية واحليوية، بالإ�شافة اإىل 
مركز بحوث املباين ال�شحية، ومركز بحوث الديناميكيات غر اخلطية. وتهدف 
مراكز بحوث جامعة عجمان اإىل توفر حلول واقعية وتدريبات تعليمية يف جمالت 
نا�شئة من �شاأنها امل�شاهمة يف التطورات احلديثة وايجاد مواهب جديدة و�شت�شكل 
اإىل جانب  الأخ��رى،  والدولية  الإقليمية  للمراكز  املراكز حلقة و�شل حيوية  هذه 
توفرها فر�س تدريبية فريدة للجيل القادم من الباحثني، كما اأنها �شتكون م�شدر 

معلومات قّيم للمجتمع ككل.

خالل جل�سة افرتا�سية عقدت على هام�س حفل اإعالن الفائز بجائزة ال�سارقة الدولية ملنا�سرة الالجئني

القلب الكبري ت�ستعر�س جتارب ثالث منظمات تعمل يف م�ساعدة الالجئني حول العامل
•• ال�صارقة - الفجر:

الكبر،  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���ش�����ش��ة  ن��ظ��م��ت 
املوؤ�ش�شة املعنية مب�شاعدة الالجئني 
موؤخراً،  ال��ع��امل،  ح��ول  واملحتاجني 
بعنوان  اف��رتا���ش��ي��ة  ن��ق��ا���س  جل�شة 
"تطوير ا�شرتاتيجية مرنة وقابلة 
لالأزمات"،  لال�شتجابة  للتكييف 
املتحدة  الأمم  وكالة  مع  بالتعاون 

ل�شوؤون الالجئني.
حفل  هام�س  على  اجلل�شة  وج��اءت 
الإع�������الن ع���ن ال���ف���ائ���ز يف ال�����دورة 
ال�شارقة  ج����ائ����زة  م����ن  اخل���ام�������ش���ة 
الالجئني،  ودعم  ملنا�شرة  الدولية 
20 يونيو  الأح���د  ي��وم  ال���ذي عقد 
منظمة  ف���ي���ه  ون�����ال�����ت  اجل�����������اري، 
"ريفيو�شي" يف كينيا اجلائزة لهذا 

العام. 
وحت���دث���ت خ����الل اجل��ل�����ش��ة مرمي 
القلب  موؤ�ش�شة  م��دي��ر  احل���م���ادي، 
املوؤ�ش�شات  ع��ن  ومم��ث��الت  ال��ك��ب��ر، 
ال������ت������ي ح���������ش����ل����ت ع�����ل�����ى امل����ن����ح����ة 
القلب  قدمتها  ال��ت��ي  ال�شتثنائية 
ال���ك���ب���ر ب���ت���م���وي���ل م�������ش���رتك مع 
موؤ�ش�شة مناء لالرتقاء باملراأة وبلغ 
اإماراتي  دره��م  مليون   1.1 قدرها 
األف دولر(، وهن كل من:   300(
اآن �شويني ال�شريك املوؤ�ش�س ملنظمة 
دمي�����ون،  واأروى  "ريفيو�شي"، 
موؤ�ِش�شة "ال�شبكة الدولية لالإعانة 
)اإن��������ارا(،  وامل�شاعدة"  والإغ�����اث�����ة 

من  وع���دد  امل��ع��ل��وم��ات،  تكنولوجيا 
الدخل  تعزيز  �شبل  املبادرات حول 

وحت�شني احلياة املعي�شية."
خدماتنا  نقدم  "اليوم  واأ���ش��اف��ت: 
وفتاة،  ���ش��ي��دة   3،500 حل�����وايل 
اأكرث  اإىل  الو�شول  يف  جنحنا  كما 
األف �شيدة لجئة ومتكنا   30 من 
من م�شاعدتهّن على الندماج من 

جديد يف جمتمعاتهّن".

من الإعالم اإىل العمل الإن�ساين
ال�شرق  مل��ن��ط��ق��ة  تغطيتها  خ���الل 
ل�شبكة  دول��ي��ة  كمرا�شلة  الأو���ش��ط 
�شهدت  الإخ��ب��اري��ة،  اإن"  اإن  "�شي 
"ال�شبكة  موؤ�ش�شة  دمي���ون،  اأروى 
ال����دول����ي����ة ل����الإع����ان����ة والإغ�����اث�����ة 
احلاد  النق�س  وامل�شاعدة" )اإن��ارا( 
ال�شحية  ال���رع���اي���ة  خ����دم����ات  يف 
وال���ط���ب���ي���ة امل����ق����دم����ة ل���الأط���ف���ال 

اإن�شاء  يف  �شت�شتثمرها  حيث  بينها، 
وال�شيدات  الفتيات  لدعم  م�شاريع 
احلياتية،  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
ب��ال�����ش��راك��ة مع  ن��ع��م��ل  اأن  وي�����ش��رن��ا 
املتحدة  ل��الأمم  ال�شامية  املفو�شية 
مناء  وموؤ�ش�شة  الالجئني  ل�شوؤون 
لتحقيق هذه الأهداف، الأمر الذي 
مما  ب��ال���ش��ت��ف��ادة  ال��ت��زام��ن��ا  يعك�س 
منلكه من موارد واإمكانات لتوفر 

حياة اأف�شل للجميع". 
القلب  موؤ�ش�شة  "تبحث  واأ�شافت: 
الكبر ب�شكل متوا�شل عن امل�شاريع 
ال�شيدات  متكني  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
والفتيات وكافة اأفراد املجتمع، وقد 
حققت هوؤلء ال�شيدات اليوم اإجنازاً 
العمل  لي�س فقط يف جم��ال  رائ��ع��اً 
ال�شعيد  على  اأي�����ش��اً  ب��ل  الإن�����ش��اين 
امل��ه��ن��ي، ون��ح��ن م���ن خ���الل جائزة 
ال�����ش��ارق��ة ال��دول��ّي��ة مل��ن��ا���ش��رة ودعم 

منظمة  موؤ�ِش�شة  �شوري�س،  وت��اب��ان 
اللوت�س". "زهرة 

وا�شتهلت اجلل�شة مرمي احلمادي، 
الكبر،  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���دي���ر 
مع  "متا�شياً  ف��ي��ه��ا:  ق��ال��ت  بكلمة 
اأجل حماية  املتوا�شلة من  جهودنا 
م�شاركتها  وت��ع��زي��ز  امل������راأة  ح��ق��وق 
قّدمنا  ال����ق����رار،  ���ش��ن��ع  ع��م��ل��ي��ة  يف 
مليون   1.1 بقيمة  خا�شة  منحة 
م�شرتك  ب��ت��م��وي��ل  ج�����اءت  دره������م، 
باملراأة  لالرتقاء  من��اء  موؤ�ش�شة  مع 
ال��ع��ام م��ن جائزة  خ��الل دورة ه��ذا 
ال�����ش��ارق��ة ال��دول��ي��ة مل��ن��ا���ش��رة ودعم 
للجهود  تكرمياً  وذل��ك  الالجئني، 
موؤ�ش�شة  م����ن  ك����ل  ب��ذل��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
الدولية  و"ال�شبكة  "ريفيو�شي" 
وامل�شاعدة"  والإغ����اث����ة  ل���الإع���ان���ة 
والتي  اللوت�س"،  و"زهرة  )اإن����ارا( 
فيما  بالت�شاوي  املنحة  �شتتقا�شم 

الحتفاء  اإىل  ن�����ش��ع��ى  ال��الج��ئ��ني، 
التي متكنت من تقدمي  باملنظمات 
ل��الج��ئ��ني واأح���دث���ت فرقاً  ال���دع���م 

اإيجابياً حقيقياً يف حياتهم". 

دمج املراأة يف املجتمع 
"ريفيو�شي"  منظمة  ن�شاط  وحول 
يف كينيا، قالت اآن �شويني ال�شريك 
املنظمة  "نحن  للمنظمة:  املوؤ�ش�س 
الوحيدة يف كينيا التي تقدم خدمات 
متكاملة لالجئات من الفتيات غر 
وال�شيدات  ذويهّن  من  امل�شحوبات 
احل�شرية  امل��ن��اط��ق  يف  واأط��ف��ال��ه��ّن 
ح�شراً، وي�شمل ذلك توفر منازل 
وتقدمي  ن����روب����ي،  يف  ل���ه���ّن  اآم���ن���ة 
برنامج خا�س لتمكني الفتيات من 
املكثفة  التعليمية  ال����دورات  خ��الل 
لتعليمهّن  ال��ت��دري��ب��ي��ة  واجل��ل�����ش��ات 
املهارات احلياتية، اإىل جانب برامج 

نقطة التحول
منظمة  موؤ�ِش�شة  ���ش��وري�����س،  ت��اب��ان 
"زهرة اللوت�س"، ناجية من الإبادة 
اجل��م��اع��ي��ة يف ال���ع���راق، جل����اأت مع 
قبل  امل��ت��ح��دة  اململكة  اإىل  عائلتها 
�شت �شنوات، وكانت تعمل يف اإحدى 
عندما  الأ�����ش����ول  اإدارة  ����ش���رك���ات 
اندلعت الأزمة الإن�شانية يف منطقة 
ال���ع���راق، وكانت  ���ش��م��ال  ك��رد���ش��ت��ان 
م�شرة  يف  ال���ت���ح���ول  ن��ق��ط��ة  ت��ل��ك 
بالعمل  عندئٍذ  ب��داأت  حياتها حيث 
يف اإحدى املوؤ�ش�شات اخلرية املعنية 

بدعم النازحني يف تلك املنطقة. 
�شوري�س:  ق���ال���ت  جت��رب��ت��ه��ا  ح����ول 
حياتي  تغرت  احلني،  ذلك  "منذ 
بالكامل، فقد اأم�شيت مع املوؤ�ش�شة 
خاللها مبختلف  قمت  �شهراً،   15
الأعمال يف اخلطوط الأمامية مبا 
واملدار�س  امل��خ��ي��م��ات  ب��ن��اء  ذل���ك  يف 
عدت  وعندما  امل�شاعدات،  وت��وزي��ع 
مل اأ���ش��ت��ط��ع ال��ت��اأق��ل��م م���ع ظ���روف 

العمل العتيادية". 
تاأ�شي�س  ���ش��وري�����س  ق����ررت  ع��ن��دم��ا 

مناطق  يف  واجل���رح���ى  امل�����ش��اب��ني 
عليها  ب������اأن  و����ش���ع���رت  احل���������روب، 
واج��ب��اً اإن�����ش��ان��ي��اً جت��اه��ه��م، واأك���دت 
اإطالقها للموؤ�ش�شة جاء ب�شبب  اأن 
م�������ش���اه���دت���ه���ا ل����الأط����ف����ال ال���ذي���ن 
اإىل خدمات  احل��اج��ة  ب��اأم�����ّس  ه��م 
ي�شتطيعون  ول  ال�شحية  الرعاية 
ال��و���ش��ول اإل��ي��ه��ا، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
اإميانها الرا�شخ بواجبها الأخالقي 
واجبها  ي��ك��ن  ح��ي��ث مل  جت��اه��ه��م، 

ال�شحفي وحده كافياً.
"لطاملا كنُت �شاهدة عيان  وقالت: 
على حاجة الأطفال املا�شة للرعاية 
التي  وال��ب��ل��دان  ال��ق��رى  الطبية يف 
ال�شحفية  مهماتي  خ��الل  زرت��ه��ا 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط، ولهذا 
)اإن��ارا( على توفر  تركز موؤ�ش�شة 
املناطق  يف  ال��ط��ب��ي��ة  امل�������ش���اع���دات 
الأخرى  التي ل ميكن للمنظمات 
الأطفال  ل��ع��الج  اإل��ي��ه��ا،  ال��و���ش��ول 
و�شمان  احل���رب  ب�شبب  امل�شابني 
ت��ق��دمي ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ّي��ة التي 

يحتاجونها حلماية م�شتقبلهم". 

منظمة "زهرة اللوت�س" من منزلها 
لندن،  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
اآلية  ع��ن  ف��ك��رة  اأي  لديها  تكن  مل 
امل�شاعدة لالجئات، فبادرت  تقدمي 
احتياجاتهّن  ع���ن  ����ش���وؤال���ه���ّن  اإىل 
ب�شكل مبا�شر، وحول هذه اخلطوة 
اللواتي  ال�����ش��ي��دات  "جميع  ق��ال��ت: 
قابلتهّن تعر�شن ل�شدمات �شديدة 
كما  الع���ت���داء،  اأو  ال�شجن  ب�شبب 
اأمام  عائالتهّن  اأف���راد  قتل  �شهدن 
اأع��ي��ن��ه��ّن، وال��ك��ث��ر م��ن��ه��ّن حوامل 
ول ع��ائ��ل ل��ه��ّن، وك���ّل م��ا اأردن����ه هو 
بناء حياتهّن من  م�شاعدتهّن على 

جديد والعي�س بكرامة". 
اآمنة  م��الج��ئ  اإن�����ش��اء  ج��ان��ب  واإىل 
خميمات  اأرب�����������ع  يف  ل����ل���������ش����ي����دات 
كرد�شتان  م��ن��ط��ق��ة  يف  ل���الج���ئ���ني 
�شوري�س  كّونت  ده��وك،  وحمافظة 
العديد  ال��الج��ئ��ات  لتعليم  ف��ري��ق��اً 
من املهارات احلياتية مثل اخلياطة 
"زهرة  ومتلك  والتغليف،  واخل��ب��ز 
اللوت�س" اليوم ثالثة مراكز تتوزع 

يف اأنحاء كرد�شتان.  

يف اإطار خططها لتطبيق اأحدث اأنظمة الرعاية ال�سحية الذكية

»ال�سحة« و»الإمارات للخدمات ال�سحية« ُتطلقان من�سة »منارة« البوابة الأ�سا�سية للوحات التحكم الرقمية املطورة

نور دبي ت�ستعر�س جهودها يف مكافحة العمى حول العامل خالل اآراب هيلث 2021 

•• دبي-الفجر:

ووقاية  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
امل���ج���ت���م���ع وم���وؤ����ش�������ش���ة الإم���������ارات 
اإطالق  ع��ن  ال�شحية  ل��ل��خ��دم��ات 
م�شاريعها  �شمن  "منارة"  من�شة 
امل�������ش���ارك���ة يف م���ع���ر����س وم���وؤمت���ر 
دبي  يف   2021 ال��ع��رب��ي  ال�شحة 
اجل����اري،  ي��ون��ي��و   24 و   21 ب���ني 
ح����ي����ث ت����ع����د امل���ن�������ش���ة ال����رك����ي����زة 
التحكم  لوحات  جلميع  الأ�شا�شية 
.وت���ه���دف م��ن�����ش��ة منارة  امل���ط���ورة 
ت�شهيل عملية تطوير خطط  اإىل 
التي  باملخاطر  والتنبوؤ  ال��ط��وارئ 
ميكن اأن تقع يف امل�شتقبل وت�شريع 
عليها  واحل�شول  البيانات  تعقب 

موؤ�ش�شة  يف  ال�شحية  امل��ع��ل��وم��ات 
اإىل  ال�شحية  للخدمات  الإم���ارات 
العليا  ل������الإدارة  ت��ت��ي��ح  امل��ن�����ش��ة  اأن 
موؤ�ش�شة  يف  ال����ق����رار  واأ�����ش����ح����اب 
ال�شحية  ل��ل��خ��دم��ات  الإم���������ارات 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  ووزارة 
متابعة الأداء عرب لوحات التحكم، 
حيث تقدم لهم نظرة �شاملة على 
امل��وث��ق��ة لأغلب  ال��ب��ي��ان��ات  ج��م��ي��ع 
من  املقدمة  واخلدمات  العمليات 

قبل املوؤ�ش�شة والوزارة. 
ال���ع���ج���م���ي مدير  ع���ل���ي  واأو������ش�����ح 
ال�شحة الرقمية يف وزارة ال�شحة 
ووقاية املجتمع اأن من�شة "منارة" 
تتكون من لوحات حتكم ت�شغيلية 
و����ش���ري���ري���ة، وت��ع��ت��م��د ع���ل���ى علم 

الذكية.

اأرقى املعايري العاملية 
واأكد �شعادة الدكتور يو�شف حممد 
موؤ�ش�شة  ع����ام  م���دي���ر  ال�������ش���رك���ال 
اأن  ال�شحية  للخدمات  الإم����ارات 
العربي  ال�شحة  وموؤمتر  معر�س 
مي��ث��ل م��ن��ا���ش��ب��ة ع��امل��ي��ة لإط����الق 
م�����ش��اري��ع م��ب��ت��ك��رة وم��ن��ه��ا من�شة 
عملية  ت�شهيل  ب��ه��دف  "منارة" 
واجهة  وت����وف����ر  ال����ق����رار  ات����خ����اذ 
البيانات  جميع  ت��ع��ر���س  م��وح��دة 
مما  وخم��ت�����ش��رة،  فعالة  بطريقة 
ب�شبب  ال��وق��ت  ت��وف��ر  اإىل  ي����وؤدي 
البيانات  ع��ل��ى  الط�����الع  ���ش��ه��ول��ة 
الالزمة. ونّوه اإىل اأن هذا امل�شروع 

م��ن خ���الل ت��وف��ر ق��اع��دة خا�شة 
البيانات  ت��وف��ر  ج��ان��ب  اإىل  ب��ه��ا، 
التخ�ش�شات  مل��خ��ت��ل��ف  امل���ح���دث���ة 
وي�شر،  ب�شهولة  عليها  والط���الع 
املنا�شب  ال��ق��رار  لتخاذ  وحتليلها 
الطبية  ال�������ش���ج���الت  ع���ل���ى  ب���ن���اء 

اللكرتونية يف "وريد". 
ووقاية  ال�شحة  وزارة  وحت��ر���س 
امل���ج���ت���م���ع وم���وؤ����ش�������ش���ة الإم���������ارات 
تطبيق  على  ال�شحية  للخدمات 
اأحدث الأنظمة والربامج الذكية، 
القيادة  لتوجهات  جت�شيداً  وذل��ك 
الر�شيدة يف اأن تغدو دولة الإمارات 
املواجهة  يف  رائ���داً  عاملياً  من��وذج��اً 
امل�شتقبل  ل��ت��ح��دي��ات  ال���ش��ت��ب��اق��ي��ة 
ال�شحية  الرعاية  على  والرتكيز 

املوؤ�ش�شة  ح��ر���س  اإط����ار  يف  ي��ن��درج 
ت��ط��وي��ر اخلدمات  وال�����وزارة ع��ل��ى 
احل����ك����وم����ي����ة وت���ط���ب���ي���ق م����ب����ادرة 
احلكومة الذكية، من خالل تعزيز 
نظم املعلومات ال�شحية وفق اأرقى 
البنية  اإدارة  يف  املطبقة  املقايي�س 
التحتية للمن�شاآت ال�شحية، وذلك 
الأجندة  م�شتهدفات  م��ع  متا�شياً 
نظام  لتطبيق  ال��رام��ي��ة  الوطنية 
املعاير  اأع��ل��ى  اإىل  ي�شتند  �شحي 

العاملية.

متابعة الأداء
واأ����ش���ارت م��ب��ارك��ة اإب��راه��ي��م املدير 
املعلومات  ل���ق���ط���اع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
نظم  اإدارة  م�����دي�����ر  ب�����الإن�����اب�����ة 

•• دبي-وام:

ت�شتعر�س موؤ�ش�شة "نور دبي" �شمن 
م�شاركتها يف فعاليات معر�س ال�شحة 
 "  2021 ه��ي��ل��ث  "اآراب  ال���ع���رب���ي 
جهودها املتميزة واجنازاتها املتعددة 
يف مكافحة العمى من خالل حزمة 
العالجية  وبراجمها  م�شاريعها  من 
حتى  منها  ا�شتفاد  والتي  والوقائية 
�شخ�س  مليون   27 م��ن  اأك���رث  الآن 

حول العامل ميثلون 18 دولة.
عيادة  ب��رن��ام��ج  املوؤ�ش�شة  ن��ف��ذت  كما 
الفحو�شات  لتوفر  املتنقلة  العيون 
وال�شت�شارات الطبية لفئات املجتمع 
املحلي والتي ا�شتفاد منها 29،000 

امل��ر���س يف  ع��ل��ى تف�شي  وال�����ش��ي��ط��رة 
امل��وب��وءة يف  امل��ن��اط��ق  م��ن  29باملائة 
من  ا�شتفاد  حيث  "اأمهرة" باأثيوبيا 
 18721151 امل��وؤ���ش�����ش��ة  خ��دم��ات 
مري�شا. واأ�شارت الدكتورة ترمي اإىل 
املوؤ�ش�شة  حققتها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات 
برناجمها  خ���الل  م��ن  ن��ي��ج��ري��ا  يف 
الذي  العني  �شحة  لرعاية  ال�شامل 
ولي����ة  يف   2019 ع������ام  اأط���ل���ق���ت���ه 
اأربع  مل���دة  نيجريا  يف  "كات�شينا" 
الربنامج  ت�شميم  مت  حيث  �شنوات 
جميع  ودم�������ج  م�������ش���ت���دام���ا  ل���ي���ك���ون 
العامة  ال�شحة  برامج  يف  الأن�شطة 
والب�شرية  املحلية  القدرات  بناء  مع 
يف  التحتية  البنية  وم���وارد  وامل��ادي��ة 

امل����اء الأب��ي�����س اأو اإ����ش���اب���ات ح���وادث 
العيون وغرها من اأمرا�س العيون 
الربنامج  ان  اىل  م�����ش��رة  امل��ع�����ش��رة 
املا�شية  �شنوات  الأرب��ع  متكن خالل 
مر�شية  ح���ال���ة   230 ع�����الج  م����ن 
املوؤ�ش�شة  اإن  واأ�شافت  الدولة.  داخل 
ملكافحة  ع��الج��ي��ا  ب��رن��اجم��ا  ن��ف��ذت 
قارتي  يف  النائية  املناطق  يف  العمى 
اآ�شيا واأفريقيا حيث جنحت بتوفر 
طبية  ف���ح���و����ش���ات   287،306
جراحية  عملية   29،474 واإج���راء 
وتوزيع 67،642 نظارة طبية منذ 
من  ا���ش��ت��ط��اع��ت  ك��م��ا   2008 ع���ام 
اخلدمات  ت��وف��ر  خميماتها  خ��الل 
من  ملحتاجيها  والوقائية  العالجية 

عام  ال��ربن��ام��ج  اإط���الق  �شخ�س منذ 
منال  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت   .2014
ملوؤ�ش�شة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  امل���دي���رة  ت���رمي 
ت�شتعر�س  املوؤ�ش�شة  اإن  دبي"..  "نور 
ال�شحة  مب��ع��ر���س  من�شتها  خ���الل 
ال��ع��رب��ي امل��ق��ام ح��ال��ي��ا يف م��رك��ز دبي 
امل�شتمرة  جهودها  العاملي  التجاري 
ملكافحة العمى مبختلف دول العامل 
مب���ا يف ذل����ك دول����ة الم�������ارات حيث 
برنامج  باإطالق   2016 عام  قامت 
التمويل  لتوفر  الدولة  يف  عالجي 
املحدود  الدخل  ذوي  من  للمقيمني 
املع�شرة  ال���ع���ي���ون  اأم����را�����س  ل���ع���الج 
ال����ربن����ام����ج عالج  ح���ي���ث ي��ت�����ش��م��ن 
وعمليات  ال�شكري  �شبكية  اع��ت��الل 

"نور  خميمات  تهدف  حيث  املر�شى 
القت�شادية  التنمية  دعم  دبي" اإىل 
خدماتها  م��ن  امل�شتفيدة  ال���دول  يف 
عرب تقليل ع��بء الإع��اق��ات ومتكني 

املجتمع من التعلم والعمل.
واأ�شافت اإن املوؤ�ش�شة ت�شتعر�س �شمن 
العربي  ال�شحة  مبعر�س  من�شتها 
مكافحة  يف  ال��ن��اج��ح��ة  م�����ش��رت��ه��ا 
الأم����را�����س ال���ش��ت��وائ��ي��ة م���ن خالل 
الرتاخوما"  على  "الق�شاء  برنامج 
اأثيوبيا  �شمال  "اأمهرة" يف  اإقليم  يف 
ح��ي��ث مت��ك��ن��ت امل��وؤ���ش�����ش��ة م���ن خالل 
ال�شنوات الثماين املا�شية من توزيع 
87 مليون جرعة من الأدوية �شمن 
املر�س  انت�شار  من  الوقاية  برنامج 

التقارير  على  الط��الع  لهم  تتيح 
ت�شميم  مت  ح����ي����ث  ب���������ش����رع����ة، 
تكون  ب��ح��ي��ث  ال���ت���ح���ك���م  ل����وح����ات 
جميع  قبل  م��ن  وم��ت��داول��ة  �شهلة 

ي�شتخدم  وال��ذي  البيانات  حتليل 
ل��ل��ت��ن��ب��وؤ، مم��ا مي��ّك��ن امل��ع��ن��ي��ني من 
والتخطيط  ال������ق������رارات  ات����خ����اذ 
كما  ا�شتباقي،  ب�شكل  لال�شتجابة 

القرار،  واأ���ش��ح��اب  امل�����ش��ت��خ��دم��ني 
اجلرافيكي  الت�شميم  خ��الل  م��ن 
امل���ب�������ش���ط و�����ش����ال�����ش����ة الن����ت����ق����ال 

والت�شفح بني املعلومات.

الب�شر يف  و�شعف  العمى  احل��د من 
اإىل   30 ع��ن  تقل  بن�شبة ل  ال��دول��ة 
40 باملائة حيث مت حتى الآن توفر 
طبي  فح�س   11،000 م��ن  اأك���رث 

نظام ال�شحة العامة بهدف حت�شني 
الإجتماعي  والو�شع  احلياة  نوعية 
"كات�شينا"  ل�����ش��ك��ان  والإق���ت�������ش���ادي 
�شي�شاهم يف  الربنامج  اأن  اإىل  لفتة 

جراحية  ع��م��ل��ي��ة   2451 واإج������راء 
وتوزيع 895 نظارة طبية وتدريب 
ال�شحة  ال��رع��اي��ة  يف  ع��ام��ل   262

الأولية.

ثمرة لتطبيق معايري ال�سالمة وال�سحة املهنية وتعاون والتزام ودعم ال�سركاء

بلدية مدينة اأبوظبي : تنفيذ 10 ماليني �ساعة عمل دون اأي اإ�سابات اأو حوادث يف م�سروع الفالح ال�سكني
•• اأبوظبي - الفجر:

معاير  تطبيق  اإجن���از مميز يف جم��ال  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي  بلدية مدينة  اأع��ل��ن��ت 
ال�شالمة وال�شحة املهنية متثل يف تنفيذ 10 ماليني �شاعة عمل متوا�شلة 
دون وقوع اأي حوادث بجميع اأنواعها، اأو اإ�شابات بني �شفوف العمال وذلك 

�شمن م�شروع الفالح ال�شكني .
يف  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  جهود  لت�شافر  تقديرها  عن  البلدية  واأعربت 
اأن هذا  ، م�شرة  املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  املرتفع من  املعدل  حتقيق هذا 
الإجناز القيا�شي ثمرة للجهود املتوا�شلة بني بلدي��ة مدينة اأبوظبي، وهيئة 

واملقاول  ماكدونالد،  موت  وال�شت�شاري  ال��دار،  و�شرك��ة  لالإ�شكان،  اأبوظبي 
وال�شحة  ال�شالمة  تنمية معاير  املوؤثر يف  دوره��م  اأهمية  موؤكدة  تروجان، 

املهنية للحفاظ على �شالمة العمال.
يف  )ت��روج��ان(  �شرك��ة  بذلته  ال��ذي  ب��ال��دور  اأبوظبي  مدينة  بلدية  واأ���ش��ادت 
والبيئة،  املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  متطلبات  ا�شتيفاء  حيث  من  امل�شروع 
وتطبيق اأعلى معاير ال�شالمة وال�شح��ة  العاملية وباأحدث الأ�شاليب يف هذا 

املجال، وطبقاً ملتطلبات مركز اأبوظبي لل�شالم��ة وال�شح��ة املهني��ة.
�شبيل  ملا تبذل��ه يف  )ال��دار(  �شرك��ة  اأبوظبي جهود  بلدي��ة مدينة  كما ثمنت 

تطوير ال�شالم��ة وال�شحة املهني��ة يف جمي��ع امل�شاري��ع الإن�شائي��ة.

الإجن���ازات  اإب���راز  على  اأبوظبي  مدينة  بلدي��ة  حتر�س  ذات��ه  الإط���ار  �شمن 
�شاأنها احلد  �شليمة من  بيئة  بناء  الأعمال يف  اأداء  املقاولي��ن على  وت�شجي�ع 
اآث��ار بيئية اأو تلف يف املمتلكات اأو توقف يف العمليات  اأو  من وقوع ح��وادث ، 
امل�شروع  املرافقة لتنفيذ  التوعوية  الت�شغيلية. وقد روعي يف تنفيذ احلملة 
للوقاية من فرو�س كورونا  الإج��راءات الحرتازية  اللتزام بتطبيق كافة 
التي اأو�شت بها اجلهات املعنية، حفاظاً على �شحة و�شالمة اجلميع واحلد 
العمل  يف  م�شتمراً  والإن�شاء  البناء  قطاع  ظل  حيث  الفرو�س،  انت�شار  من 
بفاعلية منذ بداية اجلائحة، ومطبقاً لكافة الإجراءات الوقائية ملنع انت�شار 
اأي  تنفيذ  اأبوظبي ت�شرتط يف  بلدية مدينة  اأن  بالذكر  الفرو�س. اجلدير 

البيئة  معاير  تطبيق  ب�شاأن  كاملة  خطة  تقدمي  يتم  اأن  اإن�شائي  م�شروع 
وال�شحة وال�شالمة يف املواقع الإن�شائية، كما تنظم على �شعيد رفع م�شتوى 
ورائها  ت�شتهدف من  والتي  العمل،  ور���س  العديد من  املعاير  بهذه  الوعي 
تثقيف العمال وال�شت�شاريني واملقاولني بهذا ال�شاأن ، وتنظم على مدار العام 
وب�شكل منهجي حمالت تفتي�شية على جميع املواقع الإن�شائية الواقعة �شمن 
نطاق اخت�شا�شاتها بهدف التاأكد من تطبيق كافة معاير البيئة وال�شحة 
وال�شالمة ، وتوفر بيئة عمل اآمنة جلميع العمال تطبيقاً لل�شيا�شة والروؤية 
املجتمع  �شرائح  بكافة  العناية  على  دائ��م��ا  حت��ث  وال��ت��ي  لدولتنا،  احلكيمة 

وتوفر مظلة الأمن والأمان لهم.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -وام: 

اأهدى �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة رئي�س اجلامعة القا�شمية 
يف  الإ�شالمية  املخطوطات  دار  اإىل  م�شورة  خمطوطة   71
اجلامعة القا�شمية لت�شاف اإىل �شل�شلة املخطوطات املحفوظة 

لدى الدار.
وت��ع��د امل��خ��ط��وط��ات اجل��دي��دة م��ن اأن��ف�����س امل��خ��ط��وط��ات واأن���در 
الوثائق املحفوظة بالأكادميية الوطنية الربتغالية "اأكادميية 
العربية  باللغة  اأغلبها  كتب  GCSE" حيث  للعلوم  ل�شبونة 

وبع�شها بالربتغالية.
اأن�س  ب��ن  ملالك  "املوطاأ"  كتاب  املتنوعة  املخطوطات  و�شملت 
الهجري  الثامن  القرن  يف  كتبت  ن�شخة  الليثي  يحيى  برواية 
"حتفة النُّظار يف  - الرابع ع�شر امليالدي، ورحلة ابن بطوطة 
بن  اهلل  عبد  ب��ن  الأ�شفار" ملحمد  وعجائب  الأم�����ش��ار  غ��رائ��ب 
حممد اللواتي الطنجي املعروف بابن بطوطة لكاتبها حممد 
بن اأحمد بن جزي الكلبي يف القرن الثامن الهجري - الرابع 
العربي" لكاتبه جاكوبو�س  "املعجم  اإىل جانب  ع�شر ميالدي، 
جوليو�س املعروف با�شم "جول" وهو م�شت�شرق هولندي كتب 
املعجم ثنائي اللغة العربية والالتينية يف القرن احلادي ع�شر 

الهجري - ال�شابع ع�شر امليالدي.
بن  "احلاوي" ملحمد  ك��ت��اب  اأي�����ش��اً  امل��خ��ط��وط��ات  �شمن  وم���ن 
زكريا الرازي الذي كتبه يف القرن التا�شع الهجري- اخلام�س 
"بدء  وخمطوطة  كبرة،  طبية  مو�شوعة  وه��و  امليالدي  ع�شر 
يف  كتبها  وال����ذي  الك�شائي  ع��ب��داهلل  ب��ن  ملحمد  الدنيا"  خ��ل��ق 
بالإ�شافة  امليالدي،  ع�شر  اخلام�س   - الهجري  التا�شع  القرن 
الطب  يف  موؤلفا   30 من  جمموعة  منها  عربية  منوعات  اإىل 
وال��ف��ل�����ش��ف��ة م��ن ال��ق��رن��ني ال��ث��ال��ث وال���راب���ع ال��ه��ج��ري وجرى 
ن�شخها خالل يف القرن الثامن الهجري - الرابع ع�شر امليالدي، 

بالإ�شافة اإىل جمموعة من املرا�شالت باللغة الربتغالية.
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•• دبي-وام:

ع��ق��د جمل�س الإم�����ارات ل��ل��ت��وازن بني 
الثاين  ال����دوري  اج��ت��م��اع��ه  اجلن�شني 
خالله  ا���ش��ت��ع��ر���س   2021 ل�����ش��ن��ة 
يعتزم  ال���ت���ي  وامل�������ش���اري���ع  امل�����ب�����ادرات 
اإطالقها خالل الفرتة املقبلة ترجمة 
ال�شيخ  �شمو  ح��رم  وتوجيهات  ل��روؤي��ة 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة.. 
بن  حممد  بنت  م��ن��ال  ال�شيخة  �شمو 
را�شد اآل مكتوم رئي�شة املجل�س لتعزيز 
دوره يف تر�شيخ التوازن بني اجلن�شني 
اإىل  ب��ه  ال��دول��ة والن��ت��ق��ال  مبوؤ�ش�شات 
م�����ش��ت��وي��ات م��ت��ق��دم��ة ع��امل��ي��ا يف �شوء 
الدولة  حققتها  التي  الطيبة  النتائج 
مت  كما  العاملية  والتقارير  باملوؤ�شرات 
الطالع على اأن�شطة املجل�س يف الفرتة 
املا�شية على امل�شتويني املحلي والعاملي 
وما مت حتقيقه من اإجن��ازات يف ملف 
التوازن بني اجلن�شني. عقد الجتماع 
برئا�شة �شعادة منى غامن املري نائبة 
الإم��ارات للتوازن بني  رئي�شة جمل�س 
املجل�س  اأع�����ش��اء  مب�شاركة  اجلن�شني 
����ش���ع���ادة ي���ون�������س ح���اج���ي اخل�����وري   ..
الدكتور  و���ش��ع��ادة  امل��ال��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
الهيئة  عام  مدير  العور  عبدالرحمن 
الحتادية للموارد الب�شرية احلكومية 
ال�شويدي  خ��ل��ي��ف��ة  ن�������ورة  و�����ش����ع����ادة 
الن�شائي  ل���الحت���اد  ال��ع��ام��ة  الأم��ي��ن��ة 
�شالح  اآل  ع���ب���داهلل  و����ش���ع���ادة  ال���ع���ام 
هدى  و�شعادة  القت�شاد  وزارة  وكيل 
الها�شمي م�شاعد وزير �شوؤون جمل�س 
ل�شوؤون ال�شرتاتيجية رئي�س  ال��وزراء 
احلكومي  والب��ت��ك��ار  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
و�شعادة  الإم����������ارات  دول������ة  حل���ك���وم���ة 
الرمي عبداهلل الفال�شي الأمني العام 
للمجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
و�شعادة ح�شة تهلك وكيل وزارة تنمية 
التنمية  ل��ق��ط��اع  امل�����ش��اع��د  امل��ج��ت��م��ع 
الجتماعية و�شعادة حنان اأهلي مدير 
املركز الحتادي للتناف�شية والإح�شاء 
بالإنابة و�شعادة �شم�شة �شالح الأمني 

ل��ل��ت��وازن بني  ال��ع��ام ملجل�س الإم�����ارات 
املري  منى  �شعادة  واأ���ش��ادت  اجلن�شني. 
بالجتماع  الفتتاحية  كلمتها  خ��الل 
�شمو  تقدمه  ال��ذي  املتوا�شل  بالدعم 
رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س 
الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى 
الأ�شرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  الأع���ل���ى 
بني  ال����ت����وازن  مل��ل��ف  الإمارات"  "اأم 
مبادرات  ع���رب  ال���دول���ة  يف  اجل��ن�����ش��ني 
الكفيلة  ال�����ش��ب��ل  وت��ه��ي��ئ��ت��ه��ا  م��ت��ن��وع��ة 
لإجناح دور املراأة وتفوقها يف خمتلف 
عاملية  ملكانة  بها  وال��و���ش��ول  امل��ج��الت 
جهود  اأن  اإىل  ...م�������ش���رة  م��ت��ق��دم��ة 
ب�شكل  �شاهمت  املجال  هذا  يف  �شموها 
مبوؤ�شرات  الإم������ارات  ت��ق��دم  يف  ك��ب��ر 
نائبة  وت��ن��اول��ت  ال��ع��امل��ي��ة.  التناف�شية 
الإم��ارات للتوازن بني  رئي�شة جمل�س 
احلالية  امل�شاريع  من  ع��ددا  اجلن�شني 
تاأتي  وال��ت��ي  للمجل�س  وامل�شتقبلية 
ال�شيخة  ���ش��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��رج��م��ة 
اآل مكتوم  منال بنت حممد بن را�شد 
منها "دليل اأف�شل املمار�شات العاملية" 
الذي يهدف لال�شتفادة من املمار�شات 
ال�����ت�����وازن بني  امل���م���ي���زة يف  ال���ع���امل���ي���ة 
اجلن�شني ومت مناق�شة حمتوياته مع 
من  اخلام�س  للهدف  العاملي  املجل�س 
بالإ�شافة  امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف 
اإىل ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات ا���ش��ت�����ش��اري��ة مع 
اأبريل  �شهري  خ��الل  عامليني  خ���رباء 
بالتعاون مع منظمة  املا�شيني  ومايو 

التعاون القت�شادي والتنمية.
النتهاء  ب�����ش��دد  امل��ج��ل�����س  اإن  وق���ال���ت 
ال��دل��ي��ل مت��ه��ي��دا لإطالقه  م���ن ه���ذا 
العاملية  القمة  اأع��م��ال  �شمن  ر�شميا 
للحكومات يف اإك�شبو 2020 دبي كما 
�شيتم توفره على املوقع الإلكرتوين 
التعاون  امل��ج��ل�����س وم��ن��ظ��م��ة  ل��ك��ل م��ن 
عاملي  كمرجع  والتنمية  القت�شادي 
عاملية  ت�����ش��ري��ع��ي��ة  من������اذج  ي��ت�����ش��م��ن 
لكيفية  ن��اج��ح��ة  ع��م��ل��ي��ة  و���ش��ي��ا���ش��ات 
الجتماعي  ال���ن���وع  م��ن��ظ��ور  ت�����ش��م��ني 
املمار�شات  واأف�������ش���ل  احل���ك���وم���ات  يف 

واأطر  وب���رام���ج  ���ش��ي��ا���ش��ات  ت�شميم  يف 
لتعزيز  الجتماعي  للنوع  م�شتجيبة 
ال����ت����وازن ال���ه���ادف ب���ني اجل��ن�����ش��ني يف 
�شعادة  واأ�شافت  العامل.  اأنحاء  جميع 
اجلن�شني  التوازن بني  اإن ملف  امل��ري 
يف الدولة �شهد اإجنازات نوعية خالل 
ك���ان للمجل�س  ك��م��ا  امل��ا���ش��ي��ة  ال��ف��رتة 
التي  وامل��ب��ادرات  امل�شاريع  من  العديد 
�شمو  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات  اإط���الق���ه���ا  مت 
ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد اآل 
مكتوم مواكبة لروؤية القيادة الر�شيدة 
امل�شتويني  على  نوعي  تقدم  لتحقيق 
احليوي  امللف  هذا  والعاملي يف  املحلي 
م�شرًة اإىل حتقيق الدولة املركز الأول 
ال�شرق الأو�شط و�شمال  على م�شتوى 
واأن�شطة  "املراأة  ت��ق��ري��ر  يف  اأف��ري��ق��ي��ا 
ال�شادر   "2021 والقانون  الأع��م��ال 
اأعلنت عنه  البنك الدويل والذي  عن 
بن  حممد  بنت  م��ن��ال  ال�شيخة  �شمو 
را�شد اآل مكتوم تزامنا مع اجتماعات 
"خلوة اخلم�شني احلكومية" يف �شهر 
ف��رباي��ر امل��ا���ش��ي.. واأ����ش���ادت ب��ه �شمو 
رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س 
الرئي�س  والطفولة  لالأمومة  الأعلى 
مع  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى 
نوعية  ق��ف��زات  حتقيق  يف  ال���ش��ت��م��رار 
ب��ه��ذا ال��ت��ق��ري��ر ال��ع��امل��ي ال���ه���ام خالل 
نتيجة  امل��ا���ش��ي��ة  ال���ث���الث  ال�������ش���ن���وات 

ال���دع���م امل��ت��وا���ش��ل ل���ل���م���راأة م���ن قبل 
القيادة الر�شيدة واأوجه التطوير التي 
مت اإدخالها على الت�شريعات والأنظمة 
القت�شادية  ب��ال��ف��ر���س  ال�����ش��ل��ة  ذات 
ومكت�شباتها  حقوقها  وتعزيز  للمراأة 
وال���ت���ي و�شلت  امل���ج���الت  يف خم��ت��ل��ف 
وتعديال  ت�����ش��ري��ع��ا   20 م���ن  لأك�����رث 
املركز  ال��دول��ة  حققت  ك��م��ا  ت�شريعيا 
ال��ف��ج��وة بني  ت��ق��ري��ر  الأول ع��رب��ي��ا يف 
اجلن�شني 2021 ال�شادر عن املنتدى 
وال�����ذي يقي�س  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ش��ادي 
م�شتوى  على  اجلن�شني  ب��ني  الفجوة 
القت�شاد  جم�����الت  يف  ال���ع���امل  دول 
وجاءت  وال�شحة  التعليم  ال�شيا�شة 
موؤ�شرات   4 يف  عاملياً  الأول  املركز  يف 
الهام  ال���دويل  التقرير  ب��ه��ذا  فرعية 
هي التمثيل الربملاين للمراأة ومعدل 
النوع  والكتابة ون�شبة  بالقراءة  الإملام 
ومعدل  ال�������ولدة  ع��ن��د  الإج���ت���م���اع���ي 
البتدائي.  بالتعليم  الفتيات  التحاق 
لأع�شاء  �شكرها  ع��ن  امل���ري  واأع��رب��ت 
املجل�س ومكتب رئا�شة جمل�س الوزراء 
ال�������وزراء  جم��ل�����س  �����ش����وؤون  وزارة  يف 
الجتماعات  يف  القيمة  وم�شاهماتهم 
املا�شية  ال��ف��رتة  ال��ت��ي ع��ق��دت خ���الل 
العمل  ا�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة  ل����ت����ط����وي����ر 
امل�شتقبلية للمجل�س والتي ي�شعى من 
خاللها اإىل اإب��راز جتربة الإم��ارات يف 
ك��واح��دة من  ب��ني اجلن�شني  ال���ت���وازن 

اإىل  م�شرًة  العاملية  املمار�شات  اأف�شل 
اأن ت�شميم هذه ال�شرتاتيجية ينطلق 
من م�شتهدفات خطة اخلم�شني عاما 
القادمة يف الدولة ومت الت�شاور ب�شاأنها 
م��ع ال��ع��دي��د م��ن ال������وزارات واجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة ح��ي��ث مت يف ه���ذا الط���ار 
ال�شحة  ك��ل م��ن وزارة  الج��ت��م��اع م��ع 
اخلارجية  ووزارة  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة 
الداخلية  ووزارة  ال����دويل  وال��ت��ع��اون 
ووزارة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  ووزارة 
ووزارة  وال��ت��وط��ني  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد 
للموارد  الحتادية  والهيئة  القت�شاد 
واملركز الحتادي  الب�شرية احلكومية 
للتناف�شية والإح�شاء ملناق�شة موؤ�شرات 
واجلديدة.  احلالية  الرئي�شية  الأداء 
م�شتجدات  الج���ت���م���اع  وا���ش��ت��ع��ر���س 
للميزانيات  ال���ت���ج���ري���ب���ي  امل���������ش����روع 
امل�شتجيبة للنوع الجتماعي الذي يتم 
العمل عليه بالتعاون مع وزارة املالية 
تنمية  وزارة  م��ع  الج��ت��م��اع  مت  ح��ي��ث 
املجتمع مت خالله التعريف بامل�شروع 
الربامج  وم��ن��اق�����ش��ة  ال��ت��ق��ي��ي��م  واآل���ي���ة 
واملبادرات املرتبطة بالنوع الجتماعي 
واملوؤ�شرات املقرتحة للقيا�س بالتعاون 
احلكومة  يف  امل���ع���ن���ي���ة  اجل����ه����ات  م����ع 
ويعد  املحلية  واحل��ك��وم��ات  الحت��ادي��ة 
ب�����وزراة تنمية  ال��ت��ج��ري��ب��ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
املجتمع خطوة اأولية متهيدا لتطبيق 

امل�شروع على امل�شتوى الحتادي.

م�شتجدات  اإىل  الج���ت���م���اع  وت���ط���رق 
املالية  الأوراق  هيئة  قرار  وانعكا�شات 
ب�شاأن  املا�شي  مار�س  �شهر  يف  وال�شلع 
العامة  امل�����ش��اه��م��ة  ال�����ش��رك��ات  اإل������زام 
املدرجة يف اأ�شواق املال بتمثيل للمراأة 
�شعادة  واأ����ش���ارت  الإدارة.  جمال�س  يف 
الإيجابية  النتائج  اأن  اإىل  امل��ري  منى 
انتخاب  القرار حيث مت  لتطبيق هذا 
16 �شركة  اإدارة  �شيدة مبجال�س   17
م���درج���ة ه����ذا ال���ع���ام م��ت��وق��ع��ة زي����ادة 
موؤكدًة  املقبلة  ال��ف��رتة  خ���الل  ال��ع��دد 
ح���ر����س امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت���ق���دمي كافة 
اأ���ش��ك��ال ال��دع��م يف ه���ذا امل��ل��ف. واأثنى 
لتطبيقه  ملا  القرار  ه��ذا  على  املجل�س 
اإي��ج��اب��ي��ة يف حت�شن  ان��ع��ك��ا���ش��ات  م���ن 
اأعمال  ون��ت��ائ��ج  الإدارة  جمال�س  اأداء 
ب�شفة  الوطني  والقت�شاد  ال�شركات 
عامًة ف�شاًل عن دوره يف تعزيز الدور 
اأن�شطته  و�شمن  للمراأة.  القت�شادي 
ال��ع��امل��ي��ة خ���الل ال��ف��رتة امل��ا���ش��ي��ة مثل 
امل��ج��ل�����س الإم����������ارات ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق من 
ال���دويل  وال���ت���ع���اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
الرابعة  ال�����ش��ن��وي��ة  ال����دورة  اأع��م��ال  يف 
املتحدة  الأمم  ل��ل��ج��ن��ة  وال��ع�����ش��ري��ن 
ل���ل���ع���ل���وم وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا م����ن اأج����ل 
هيئة  وه����ي   "CSTD" ال��ت��ن��م��ي��ة 
القت�شادي  للمجل�س  تابعة  فرعية 
ال�شتة  الأج���ه���زة  اأح����د  والج��ت��م��اع��ي 
وُتعنى  امل���ت���ح���دة  ل�����الأمم  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 

والتكنولوجيا  ال���ع���ل���وم  ب��ت�����ش��خ��ر 
لأغرا�س التنمية حيث �شلطت �شعادة 
للمجل�س  العام  الأم��ني  �شالح  �شم�شة 
خالل م�شاركتها بالجتماعات ال�شوء 
على الدور احليوي الذي تلعبه املراأة 
والتكنولوجيا  ال���ع���ل���وم  ق��ط��اع��ي  يف 
والبتكار والف�شاء يف دولة الإمارات. 
اجتماعات  يف  امل��ج��ل�����س  ����ش���ارك  ك��م��ا 
امل�������راأة  ل��ل��ج��ن��ة و�����ش����ع   65 ال���������دورة 
للمجل�س  ال��ت��اب��ع��ة   "CSW65"
بتنظيم  والج���ت���م���اع���ي  الق���ت�������ش���ادي 
الن�شخة اخلام�شة من "حلقات التوازن 
املراأة  "م�شاركة  عنوان  العاملية" حتت 
وال���ق���ي���ادة م���ن ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة اإىل 
حمليني  ق����ادة  مب�����ش��ارك��ة  املمار�شة" 
وعامليني و�شفراء عدد من الدول لدى 
الدولة وممثليها الدائمني لدى الأمم 
�شعادة  م�شاركة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��ت��ح��دة 
التفاعلية  اجلل�شة  يف  �شالح  �شم�شة 
املتحدة  الأمم  ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
البناء  "اإعادة  ع���ن���وان  حت���ت  ل��ل��م��راأة 
وقيادتها  امل��راأة  م�شاركة  اأف�شل  ب�شكل 
 -19 كوفيد  ل�جائحة  ال�شتجابة  يف 
والتعايف منها" على هام�س انعقاد هذه 
الجتماعات حيث �شاركت جتربة دولة 
والفتيات  الن�شاء  متكني  يف  الإم���ارات 
كوفيد19-.ومثلت  جائحة  اإط���ار  يف 
املجل�س يف الجتماع الأول للجنة دعم 
 "EMPOWER "املراأة ومتكني 
الرئا�شة  حت���ت  ال��ع�����ش��ري��ن  مل��ج��م��وع��ة 
التي  اللجنة  2021 وهي  الإيطالية 
لتعزيز   2019 ع����ام  اإط���الق���ه���ا  مت 
اخلا�س.  القطاع  يف  ب��امل��راأة  النهو�س 
ودعما جلهود الدولة نحو تعزيز دور 
ال��ق��ي��ادي��ة ومراكز  امل��ن��ا���ش��ب  امل����راأة يف 
�شنع القرار نَظم املجل�س بالتعاون مع 
عرب  تدريبية  حوكمة" ور�شة  "معهد 
تقنية الت�شال املرئي حول حمتويات 
"الدليل ال�شرت�شادي لرت�شح ودخول 
مب�شاركة  الإدارة"  مل��ج��ال�����س  امل�������راأة 
اإم��ارات��ي��ة ب��درج��ة وكيل  ق��ي��ادي��ة   26
ومديرة  م�شاعد  وزارة  ووك��ي��ل  وزارة 
من  الحت���ادي���ة.  باحلكومة  تنفيذية 

جانبها عر�شت �شعادة نورة ال�شويدي 
العام  الن�شائي  لالحتاد  العام  الأم��ني 
للمراأة  املحرز  "التقدم  نظام  م�شروع 
املجل�س  ق���رار  على  ب��ن��اء  الإماراتية" 
2021 واأهم  ال��وازري للتنمية ل�شنة 
اأه��داف��ه ه��ي ا���ش��ت��ح��داث ن��ظ��ام موحد 
التقدم  لقيا�س  ر�شمية  حوكمة  واآلية 
الإم���ارات���ي���ة وتوفر  ل��ل��م��راأة  امل���ح���رز 
املراأة  ق�شايا  لر�شد  وطنية  منظومة 
امل�شوؤوليات  حت���دي���د  خ���الل���ه���ا  ي���ت���م 
وال�����������ش�����الح�����ي�����ات ورف����������ع اخل���ط���ط 
وا�شتعر�شت  والتو�شيات.  التح�شينية 
���ش��ع��ادة ح��ن��ان م��ن�����ش��ور اأه��ل��ي مديرة 
املركز الحتادي للتناف�شية والإح�شاء 
م�شتجدات  الجتماع  خ��الل  ب��الإن��اب��ة 
موؤ�شرات  يف  الإم���������ارات  دول�����ة  اأداء 
التناف�شية العاملية ومنها تقرير املراأة 
 2021 والقانون  الأع��م��ال  واأن�شطة 
ال�������ش���ادر ع���ن ال��ب��ن��ك ال������دويل ال���ذي 
الأول على  باملركز  الدولة  فيه  ج��اءت 
م�����ش��ت��وى م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق الأو����ش���ط 
و�شمال اإفريقيا وحققت قفزات نوعية 
التقرير خالل  بهذا  العاملي  برتتيبها 
ال�شنوات الثالث املا�شية حيث حققت 
82.5 نقطة من اإجمايل 100 نقطة 
يف ن�شخة 2021 مقابل 29 نقطة يف 
2019 و56 نقطة يف ن�شخة  ن�شخة 
الكاملة  العالمة  حققت  كما   2020
حم���اور  خ��م�����ش��ة  يف  نقطة"   100"
ه���ي ح���ري���ة ال��ت��ن��ق��ل ال��ع��م��ل الأج�����ور 
التقاعدي.  وامل��ع��ا���س  الأع���م���ال  ري����ادة 
الإم����������ارات  حت���ق���ي���ق  اإىل  وت����ط����رق����ت 
الفجوة  تقرير  يف  عربيا  الأول  املركز 
ال�����ش��ادر عن   2021 ب��ني اجل��ن�����ش��ني 
وجميئها  العاملي  القت�شادي  املنتدى 
موؤ�شرات   4 يف  عامليا  الأول  املركز  يف 
الدويل  ال��ت��ق��ري��ر  ه���ذا  ف��رع��ي��ة �شمن 
العمل  خطة  املجل�س  ون��اق�����س  ال��ه��ام. 
والأعمال  امل���راأة  لتقرير  التح�شينية 
 2022 –  2021 ل��ع��ام  وال��ق��ان��ون 
مع اجلهات الحتادية املعنية وتوثيق 
التح�شينات  الإم����ارات يف  دول���ة  رح��ل��ة 

الت�شريعية مع البنك الدويل.

•• دبي-وام:

ل�شالح  دره���م  م��الي��ني   10 ب���  لل�شرافة"  "الأن�شاري  ت��ربع��ت 
بن  حمدان  "م�شت�شفى  بناء  يف  للم�شاهمة  اجلليلة"  "موؤ�ش�شة 
يتم  اأن  امل��ق��رر  ال�شرطان" وم��ن  مر�شى  لرعاية  اخل���ري  را���ش��د 
افتتاح املرفق الطبي ال�شامل يف نهاية عام 2023 من اأجل تقدمي 
على  ق��ادري��ن  الغر  ال�شرطان  مر�شى  لعالج  ال��الزم��ة  امل�شاعدة 
رئي�س جمل�س  الأن�شاري  علي  وق��ال حممد  العالج.  كلفة  حتمل 
" نوا�شل دعم موؤ�ش�شة اجلليلة �شمن  لل�شرافة  الأن�شاري  اإدارة 
ل�شراكاتنا  وا�شتكمال  لل�شركة  املجتمعية  امل�شوؤولية  برامج  خطة 

ونحن  جمتمعاتنا  ومتكني  لدعم  الأم���د  طويلة  ال�شرتاتيجية 
فخورون بامل�شاهمة يف هذا امل�شروع اخلري الذي �شيكون له تاأثر 
على  ب��ل  فح�شب  الإم����ارات  م�شتوى  على  لي�س  ملمو�س  اإي��ج��اب��ي 
امل�شتوى الإقليمي اأي�شا وياأتي م�شروع م�شت�شفى حمدان بن را�شد 
امل�شتوى  رفيع  تكرمي  مبثابة  ال�شرطان  مر�شى  لرعاية  اخل��ري 
"طيب  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حمدان بن  له  املغفور  يج�شد قيم 
البي�شاء  واأي��ادي��ه  الإن�شانية  ب�شماته  ت��زال  ل  ثراه" وال��ذي  اهلل 

املمتدة للعطاء تدعم ماليني الأ�شخا�س حول العامل".
الرئي�س  العلماء  �شلطان  ال��ك��رمي  عبد  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه  م��ن 
التنفيذي ل� "موؤ�ش�شة اجلليلة".. اإن دعم املانحني جزء ل يتجزاأ 

من جناحنا يف تطوير م�شت�شفى حمدان بن را�شد اخلري لرعاية 
الأن�شاري  مثل  للمتربعني  ممتنون  ون��ح��ن  ال�شرطان  مر�شى 

لل�شرافة الذين يلتزمون مب�شاعدتنا على حتقيق روؤيتنا.
يف  حقيقيا  ف��رق��ا  امل�شت�شفى  يف  م�شاهمتهم  �شتحدث   " واأ���ش��اف 
جمتمعنا من خالل توفر رعاية عالية اجلودة ملر�شى ال�شرطان 
الذين لن يتمكنوا من الو�شول اإىل العالج وي�شبح اأول م�شت�شفى 

خري �شامل لل�شرطان يف دبي �شعلة اأمل للمر�شى وعائالتهم".
اخلري  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  م�شت�شفى  �شي�شم  ا�شتكماله  وع��ن��د 
مرت   50،000 م�شاحة  على  املمتد  ال�شرطان  مر�شى  لرعاية 

مربع 250 �شريرا ملعاجلة 30،000 مري�س �شنويا.

•• اأبوظبي-وام:

اأع���ل���ن���ت دائ�������رة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف 
"اأنت  حملة  ا�شتكمال  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي، 
نهاية  ح��ت��ى  ت�شتمر  وال���ت���ي  مهم" 
والتي  اجل����اري،  ال��ع��ام  م��ن  دي�شمرب 
ت�شتهدف فئة العّمال وذلك بالتعاون 
والأزم����ات  ال��ط��وارئ  اإدارة  جلنة  م��ع 
والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا 

كوفيد19- يف اإمارة اأبوظبي.
العمال  لدعم  احلملة  اإط��الق  وياأتي 
الدور  على  والتاأكيد  ومعنوياً  نف�شياً 
امل��ه��م واحل��ي��وي ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة يف دفع 
واإدراك���اً  ال�شاملة،  التنموية  امل�شرة 
حتقق  معي�شية  بيئة  توفر  باأهمية 
وامل�شاندة  ال��ت��وا���ش��ل  وق��ي��م  ال��ت��الح��م 
وا���ش��ت��ف��اد من  ك��اف��ة.  املجتمع  ل��ف��ئ��ات 
من  اأك��رث  الأوىل  املرحلة  يف  احلملة 
جممعاتهم  يف  ع���ام���ل  األ�����ف   500
جتاوز  ح��ني  يف  ب��اأب��وظ��ب��ي،  ال�شكنية 
ال��و���ش��ول ال��رق��م��ي اإىل م��ا ي��ق��ارب 5 
م��الي��ني ع��ام��ل، وذل���ك ع��رب املن�شات 
املختلفة،  الإل���ك���رتون���ي���ة  وامل�����واق�����ع 
احلملة  ت�����ش��ع��ى  امل���رح���ل���ة  ه�����ذه  ويف 
من  ���ش��خ�����س   400 اإىل  ل��ل��و���ش��ول 
من  ال��ت��دري��ب،  يف  امل�شتهدفة  الفئات 

خ���الل جم��م��وع��ة م��ن ال��ربام��ج التي 
القطاع  م���ن  ف���ئ���ات  ب���ت���دري���ب  ُت��ع��ن��ى 
التعليمي  وال���ق���ط���اع  ك��ك��ل  ال�����ش��ح��ي 
ال�����ق�����درة  مي���ت���ل���ك���وا  اأن  اأج���������ل  م�����ن 
ع��ل��ى ال���ت���وا����ش���ل م���ع ال���ع���ّم���ال ورف���ع 
�شت�شمل  فيما  النف�شية،  معنوياتهم 
امل���راح���ل ال��الح��ق��ة ا���ش��ت��ه��داف فئات 
املعلمني، والأخ�شائيني الجتماعيني 
على  احلملة  ترتكز  كما  والنف�شيني. 
بفئة  ال�شلة  ذوي  الأ�شخا�س  توعية 
والأطباء  ال��دي��ن  رج��ال  مثل  العّمال 
�شكن  الأم��ن يف  وح��را���س  واملمر�شني 
العمال وامل�شرفني وكل من له عالقة 

بهم، من خالل العمل على توعيتهم 
النف�شية  الآث�����ار  تخفيف  كيفية  يف 
نتيجة  ال���ع���ّم���ال  ع���ل���ى  ت����ط����راأ  ال���ت���ي 
ت��داع��ي��ات ف��رو���س ك���ورون���ا وغرها 
والعمل  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال��ت��ح��دي��ات  م���ن 
ال��و���ش��ائ��ل يف  ب��اأف�����ش��ل  تثقيفهم  ع��ل��ى 
اإجن���از ه��ذه امل��ه��م��ة، ال��ت��ي تلعب دوراً 
النف�شي  ال���ت���وازن  حتقيق  يف  م���وؤث���راً 
مواجهتهم  وكيفية  للعّمال  والذهني 
ي�شمن  ال������ذي  الأم�������ر  ل���ل���ت���ح���دي���ات، 
ت���وف���ر ب��ي��ئ��ة ح��ي��ات��ي��ة مُت����ّك����ن هذه 
الطبيعية  الفئة من ممار�شة حياتها 
ويف  النف�شية.  �شغوطات  ع��ن  ب��ع��ي��داً 
الدكتورة  �شعادة  قالت  ال�شدد،  ه��ذا 
لقطاع  التنفيذي  املدير  املال،  ب�شرى 
تنمية  دائ����رة  يف  املجتمعية  التنمية 
ُتعد  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  "اإن  امل��ج��ت��م��ع: 
بيئة عمل مثالية لحت�شانها العديد 
م���ن اجل��ن�����ش��ي��ات م���ن ذوي اخل���ربات 
اأ�شهموا  الذين  وال��ك��ف��اءات  وامل��ه��ارات 
يف عملية التطور العمراين وخمتلف 
بالراحة  تت�شم  اأج�����واء  يف  امل���ج���الت 
والأم�����ان واحل���ي���اة ال��ك��رمي��ة، بف�شل 
توجيهات قيادتنا الر�شيدة، لفتة اإىل 
اإطار  " اأن��ت مهم" تاأتي يف  اأن حملة 
دولة  تنتهجه  ال��ذي  الإن�شاين  النهج 

واملقيمني  املواطنني  جت��اه  الإم����ارات 
على حد �شواء". واأو�شحت �شعادتها، 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  اإع�����داد  مت  اأن����ه 
كمايل  ع��ي��ادة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�شامل 
بعدة  موجه  وه��و  النف�شية،  لل�شحة 
والجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  وه����ي  ل���غ���ات 
وذلك  واملليامل  والأوردي���ة  والهندية 
فئة  اأك�������رب  اإىل  و����ش���ول���ه  ل�������ش���م���ان 
ويت�شمن  لغاتهم،  باختالف  عّمالية 
تعريفية  ون���ق���اط  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  حم����اور 
حول مفهوم ال�شحة النف�شية، واإدارة 
تنمية  ُي�شاعد على  اأن��ه  كما  املخاطر، 
كيفية التوا�شل مع الآخرين واتخاذ 
اأن  اإىل  ولفتت  ال�شحيحة.  القرارات 
"اأنت مهم" يتم تنفيذها على  حملة 
اأيدي نخبة وخرباء يف جمال الرعاية 
اإخ�شاع  يتم  كما  النف�شية،  بال�شحة 
الفئات املعنية باملهمة لربنامج مكّثف 
خاللها  م��ن  يتناولون  �شاعتني  مل��دة 
حماور عدة ت�شهم يف تنمية قدراتهم 
العّمال،  م���ع  ال���ت���وا����ش���ل  ك��ي��ف��ي��ة  يف 
والدعم  الإر�شادية  الن�شائح  واإي�شال 
تقدمي  اإىل  وال�����ش��ع��ي  ل��ه��م  ال��ن��ف�����ش��ي 
نف�شية  ون�����ش��ائ��ح  اإي��ج��اب��ي��ة  ر���ش��ائ��ل 
ل��ت��ع��زي��ز ح�����ش��ان��ت��ه��م وق��درت��ه��م على 

مواجهة اجلائحة.

•• دبي-وام:

مكافحة  جهود  م�شاندة  على  وحر�شاً  املجتمعي،  التزامها  م��ن  انطالًقا 
نقل  يف  املتخ�ش�شة  العاملية  "اأوبر"  �شركة  اأعلنت   .. كوفيد19-  جائحة 
الركاب، عن تقدمي رحالت جمانية اإىل مراكز التطعيم باللقاحات امل�شادة 
لفرو�س كورونا امل�شتجد يف كل من اإماراتي دبي واأبوظبي، حيث �شيح�شل 
الراكب على رحلتني جمانيتني على منت اإحدى ال�شيارات التابعة لأوبر، 
يف  املحددة  التطعيم  مراكز  واإىل  من  رحلة  لكل  درهما   60 اأق�شى  وبحد 
يوليو   31 "الثالثاء" وحتى  الأول  اأم�س  من  اعتباراً  وذل��ك  الإم��ارت��ني، 

املقبل.
مل�شاعدة  الرامية  "اأوبر" العاملية  مبادرة  من  ج��زًءا  اخلطوة  ه��ذه  وت�شكل 
م�شاعيها  يف  املخت�شة  اجلهات  جهود  ودع��م  يهم"،  ما  "نقل  ب�  املجتمعات 
ك��ّل م��ن هيئة  ب��دع��م  امل��ب��ادرة  ل��وب��اء كوفيد19-. وحت��ظ��ى ه��ذه  للت�شدي 
اإطار  اأب��وظ��ب��ي، يف  ال��ط��رق وامل��وا���ش��الت يف دب��ي وم��رك��ز النقل املتكامل يف 

احلملة الوطنية للتطعيم �شد فرو�س كورونا امل�شتجد.
وميكن ب�شهولة تامة عرب تطبيق اأوبر حجز الرحالت من واإىل 97 مركزاً 
تابعة  واأخ���رى  دب��ي  �شحة  لهيئة  تابعة  م��راك��ز  وت�شمل  للتطعيم  معتمداً 
ل�شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية "�شحة" وجمموعة من املراكز املختارة 
"اأوبر" يف  ل��دى  الإقليمي  العام  املدير  رف��اد حما�شنة،  واأ���ش��اد  اأبوظبي.  يف 
الإمارات باجلهود احلكومية احلثيثة لتوفر اللقاحات اإىل كافة املواطنني 

واملقيمني املوؤهلني للح�شول على التطعيم يف الدولة.

لدعم  �شبل خمتلفة  اإي��ج��اد  على  ال��وب��اء  تف�شي  منذ  اأوب���ر  "حر�شت  وق��ال 
جمتمعاتنا واإعطاء الأولوية ل�شحة و�شالمة اأفرادها وكذلك حر�شنا على 
اإبقاء حركة التنقل يف املدن طبيعية يف وقت تاأثرت فيه ب�شكل كبر نتيجة 
جهودنا  م��ن  ج��زءا  بالتطعيم  اخلا�شة  اخل�شومات  حملة  وت�شكل  ال��وب��اء 
اإيجابي يف املجتمعات ودعم  تاأثر  اإحداث  اأجل  التكنولوجيا من  لتوظيف 

امل�شاعي احلكومية الناجحة حلماية املجتمعات من فرو�س كورونا".
من  العديد  على  العمل  خ��الل  من  ب��دوره��ا  القيام  "اأوبر" على  وحر�شت 
املبادرات للتخفيف من اأثر التداعيات ال�شلبية للوباء وامل�شاهمة يف مكافحته 
 "Uber Medics" اإط���الق خدمة  ذل��ك  انت�شاره، مب��ا يف  م��ن  واحل��د 
ة التكلفة لالأطقم الطبية من واإىل اأماكن عملهم،  لتوفر رحالت منخف�شّ
مالية  م�شاعدة  وتقدمي  وال�شائقني،  للركاب  ال�شالمة  اإج���راءات  وتعزيز 
تطبيق  �شمن  ر�شائل  وطرح  بالفرو�س،  اإ�شابتهم  ثبتت  الذين  لل�شائقني 
اأوبر الذكي لتذكر الركاب وال�شائقني باتباع التدابر الوقائية املو�شى بها 

من قبل اجلهات املعنية.
" النقر على الرابط  وللح�شول على الرحالت املجانية ملراكز التطعيم.. 
الذي يتم اإر�شاله من اأوبر عرب ر�شالة ن�شية اأو بريد اإلكرتوين.. النقر على 
"قبول ق�شيمة ال�شراء".. �شتظهر معلومات ق�شيمة ال�شراء "تاريخ النتهاء، 
الرجوع  امل��ح��ف��ظ��ة..  يف  الق�شيمة  �شتظهر  اإلخ"..  امل��ت��اح��ة....  ال��وج��ه��ات 
والوجهة  الرحلة  بداية  موقع  واختيار  للرحالت  الرئي�شية  ال�شا�شة  اإىل 

املق�شودة للُم�شتخدم اأو ال�شخ�س الذي يقوم باحلجز له.
يجب مراعاة اأن الرحلة يجب اأن تبداأ اأو تنتهي يف اأحد مراكز التطعيم.

»الإمارات للتوازن بني اجلن�سني« ي�سيد بدعم القيادة وجهود اجلهات الحتادية يف تعزيز اأداء الدولة باملوؤ�سرات العاملية

الأن�ساري لل�سرافة تدعم م�ست�سفى حمدان بن را�سد اخلريي 
لرعاية مر�سى ال�سرطان ب� 10 ماليني درهم

بدعم الطرق واملوا�سالت يف دبي ومركز النقل املتكامل يف اأبوظبيدائرة تنمية املجتمع ت�ستكمل حملة اأنت مهم يف اأبوظبي

�سركة اأوبر تقدم رحالت جمانية للراغبني يف تلقي لقاح كوفيد-19 يف الإمارات
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

اأع�����ش��اء املجل�س ال��وط��ن��ي الحت����ادي يف احللقة  ���ش��ارك ع��دد م��ن 
اأم�س حول دور الربملانيني يف  النقا�شية الفرتا�شية التي عقدت 
تنفيذ القانون الدويل الإن�شاين"، التي نظمتها اللجنة الوطنية 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  الإن�����ش��اين  ال���دويل  للقانون 

بالتعاون مع اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر.
حممد  ال��دك��ت��ور  امل�شت�شار  م��ن  ك��ل  النقا�شية  احللقة  يف  وحت��دث 
الكمايل نائب رئي�س اللجنة الوطنية للقانون الدويل الإن�شاين، 
الدولية  للجنة  الإقليمي  القانوين  املن�شق  مكي  عمر  والدكتور 
والدكتورة  اأفريقيا،  و�شمال  الو�شط  ال�شرق  يف  الأحمر  لل�شليب 

الدولية  اللجنة  يف  ال��ق��ان��وين  امل�شت�شار  ال�����ش��اوي  �شلطان  �شما 
لل�شليب الأحمر يف مكتب دبي.

اإن دولة الإمارات  امل�شت�شار الدكتور حممد الكمايل،  وقال �شعادة 
الإن�شاين،  ال��دويل  للقانون  خا�شة  اأهمية  تويل  املتحدة  العربية 
واأنها من اأوىل الدول التي �شكلت جلنة وطنية لدعم هذا اجلانب، 
وت�شت�شيف املركز الإقليمي للدول العربية لتدريب الدبلوما�شيني 
ال��ع��رب ل��ه��ذا ال��ق��ان��ون، ك��م��ا اأن��ه��ا م��ن �شمن ال����دول ال��ت��ي قبلت 
الإن�شانية لتق�شي احلقائق، وكذلك  الدولية  اللجنة  باخت�شا�س 
من الدول القليلة التي لديها قانون اجلرائم الدولية، وحري�شة 
م�شائل  تنظم  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  الت��ف��اق��ي��ات  ملعظم  الن�شمام  على 
التي  النقا�شية  احللقة  اأهمية  واأك��د  الإن�شاين.  ال��دويل  القانون 

ال��وط��ن��ي الحت����ادي لرتباط  املجل�س  اأع�����ش��اء  ع��ق��دت مب�����ش��ارك��ة 
مناق�شة  يف  املتمثل  للمجل�س  الد�شتوري  بالخت�شا�س  القانون 

واإقرار م�شروعات القوانني.
بدوره عر�س الدكتور عمر مكي امل�شادر الأ�شا�شية للقانون الدويل 
والأ�شخا�س  امل�شلحة،  ال��ن��زاع��ات  وت�شنيف  وتعريفه  الإن�����ش��اين 
والأعيان املحمية، وقانون حقوق الإن�شان، وتنفيذ القانون الدويل 
الإن�شاين، والفرق بني القانون الدويل الإن�شاين والقانون الدويل 
اإىل  ال�شاوي  �شلطان  �شما  الدكتورة  وتطرقت  الإن�����ش��ان.  حلقوق 
دور الربملانيني يف تنفيذ القانون الدويل الإن�شاين واأهميته عند 
مناق�شة الت�شريعات والتفاقيات الدولية املتعلقة بتنفيذ القانون 

الدويل الإن�شاين يف �شوء الخت�شا�شات الربملانية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�شمن مبادراتها لن�شر ثقافة امل�شاركة 
وزارة  نظمت  ال�شباب،  بني  ال�شيا�شية 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ل�������ش���وؤون  ال����دول����ة 
املوؤ�ش�شة  م��ن  وب��ال��ت��ع��اون  الحت�����ادي، 
يف  تفاعلياً  ل��ق��اء  لل�شباب  الحت���ادي���ة 
"مراحل  ح��ول  ب��دب��ي  ال�شباب  م��رك��ز 
تاأتي  وال��ت��ي  النتخابية"،  العملية 
العملية  "رحلة  م������ب������ادرة  ����ش���م���ن 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��رق��م��ي��ة  النتخابية" 
ن�شر ثقافة امل�شاركة ال�شيا�شية وتعزيز 

الوعي ال�شيا�شي بني ال�شباب. 
ال�شباب  اإط���الع  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل���راح���ل امل��ت��درج��ة التي 
متر بها العملية النتخابية بدءاً من 

الوطنية  اللجنة  الإع��الن عن ت�شكيل 
لالنتخابات، واخت�شا�شاتها ومهامها 
للعملية  ال����ع����ام  الإط����������ار  و�����ش����ع  يف 
الن��ت��خ��اب��ي��ة، والإ�����ش����راف ع��ل��ى �شر 
النتخابات مروراً باآليات اإعالن اأ�شماء 
الهيئات النتخابية، واجلدول الزمني 
جميع  يت�شمن  ال���ذي  ل��الن��ت��خ��اب��ات، 
امل��راح��ل وف��ق ال��ت��واري��خ امل��ح��ددة لكل 
يتنا�شب مع متطلباتها  مرحلة، ومبا 

و�شوًل اإىل الإجنازات التي حققتها.
وقال �شعادة طارق هالل لوتاه، وكيل 
وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني 
ال�شباب  وع��ي  تعزيز  "اإن  الحت����ادي: 
وال�شتماع  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف 
اأولوياتنا  من  ومقرتحاتهم  لآرائ��ه��م 
الرئي�شية التي تتما�شى مع توجيهات 

جديد  جيل  لتاأهيل  الر�شيدة  قيادتنا 
الوطنية  ومنجزاتنا  مبكت�شباتنا  واع 
وق���ادر على ت��ويل زم���ام  ق��ي��ادة عملية 
متا�شياً  الدولة  يف  ال�شيا�شية  التنمية 
الذي  ال�شيا�شي  التمكني  برنامج  مع 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقه 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن 
�شعادته:  واأ������ش�����اف  اهلل."  ح��ف��ظ��ه 
املوؤ�ش�شة  م��ع  بالعمل  ���ش��ع��داء  "نحن 
الحتادية لل�شباب يف العمل على هذه 
اإىل حت�شني  ت��ه��دف  امل��ب��ت��ك��رة  امل���ب���ادرة 
وقادة  ال�شباب  لدى  ال�شيا�شي  الوعي 
امل�شتقبل، وكما اأننا نتطلع من خاللها 
للتوا�شل  ق��ن��وات  اإي��ج��اد  على  للعمل 
املبا�شر وامل�شتمر مع هذه الفئة الأكرب 
من  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  وذل���ك  جمتمعنا،  يف 

ت�����ش��ورات��ه��م وم��ق��رتح��ات��ه��م ال��ت��ي من 
�شاأنها اأن ت�شكل اإ�شافة نوعية جلهودنا 
وت���ط���وي���ر من�����وذج ع��م��ل��ن��ا ل���ش��ي��م��ا يف 
على  ال�شيا�شية  امل�شاركة  ثقافة  تعزيز 
نطاق اأو�شع للم�شاهمة يف بناء جتربة 
الفاعلة،  امل�شاركة  على  تقوم  برملانية 
م�شرق  م�شتقبل  �شناعة  يف  وت�شهم 
�شعادة  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن   ." ل��دول��ت��ن��ا 
املوؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  ال��ن��ظ��ري،  �شعيد 
الحتادية لل�شباب:" ي�شتند منوذجنا 
يف ال��ع��م��ل م���ع ال�����ش��ب��اب ع��ل��ى اإع�����داد 
يف  ال�شابة  القيادات  من  جيل  وتاأهيل 
مبا  الوطني،  العمل  قطاعات  جميع 
ركيزة  باعتباره  الربملاين  العمل  فيها 
اأ�شا�شية للو�شول اإىل حتقيق التنمية 
جوانبها  بجميع  وامل�شتدامة  ال�شاملة 

قيادتنا  وت���ط���ل���ع���ات  ي���ت���م���ا����ش���ى  مب����ا 
م�شرق  م�شتقبل  �شناعة  يف  الر�شيدة 
على  ع��امل��ي��اً  الأوىل  دول��ت��ن��ا  فيه  ت��ك��ون 

جميع املوؤ�شرات." 
ه���ذه  ت�����ش��ك��ل  �شعادته:"  واأ�������ش������اف 
غاية  يف  فر�شة  التفاعلية  ال��ل��ق��اءات 
ال�شباب  وع�������ي   ل���ت���ع���زي���ز  الأه����م����ي����ة 
ب��احل��ي��اة ال��ربمل��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��د مكوناً 
م��ن م��ك��ون��ات مت��ي��ز الدولة،  رئ��ي�����ش��ي��اً 
من  لال�شتفادة  من�شة  تعد  اأن��ه��ا  كما 
جهود  دف��ع  يف  واأف��ك��اره��م  ت�شوراتهم 
ن�شر الوعي ال�شيا�شي على نطاق اأو�شع 
�شباب  اإع���داد  اإىل  املجتمع، و���ش��وًل  يف 
الوعي بطبيعة  درجة عالية من  على 
يف  بفعالية  ي�شاهم  الربملانية  احلياة 
دفع  ويف  الوطنية،  مكت�شباتنا  حماية 

اآفاق  اإىل  ال�شيا�شية  التنمية  م�شرة 
باأن نكون  امل�شتقبلية  تواكب تطلعاتنا 

الأف�شل على جميع امل�شتويات." 
اللجان  ت�شكيل  اإىل  ال��ل��ق��اء  وت��ط��رق 
لالنتخابات،  الوطنية  للجنة  التابعة 
من  يتبعها  وم��ا  الرت�شح،  ب��اب   وفتح 
الرت�شح،  ب��ع��م��ل��ي��ة  ت��ت��ع��ل��ق  اإج��������راءات 
النهائية  ال���ق���ائ���م���ة  ع����ن  والإع���������الن 
حول  معلومات  وتناولت  للمر�شحني، 

بها من  يرتبط  وما  الرت�شح  حمالت 
الت�شويت  ومعلومات حول  اإج��راءات، 
ويوم  املبكر  والت�شويت  الدولة  خ��ارج 
من  يتبعها  وم��ا  الرئي�شي،  النتخاب 
اإعالن لنتائج الفرز الأولية ولتختتم 
باعتماد القائمة النهائية للفائزين يف 

حال عدم وجود انتخابات تكميلية.
املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  وزارة  وكانت 
الوطني الحتادي قد نظمت بالتعاون 

لل�شباب  الحت�����ادي�����ة  امل���وؤ����ش�������ش���ة  م����ع 
ال�شبابية  احل���ل���ق���ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
ل�شتماع لأفكار ال�شباب ومالحظاتهم 
ت��ط��وي��ر وتعزيز  واق��رتاح��ات��ه��م ح���ول 
ثقافة امل�شاركة ال�شيا�شية يف املجتمع، 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ب�����دور  وت��وع��ي��ت��ه��م 
الربملانية  احل��ي��اة  وطبيعة  الحت���ادي 
دول�����ة  الن����ت����خ����اب����ي����ة يف  وال���ع���م���ل���ي���ة 

الإمارات. 

موؤ�ش�شة  اإدارة  جم���ل�������س  ب���ح���ث 
ال�شحية  ل���ل���خ���دم���ات  الإم����������ارات 
ت����ق����اري����ر ع���م���ل ال����ل����ج����ان وم�����دى 
ال�شحية  امل����ن���������ش����اآت  ج����اه����زي����ة 
واملبادرات،  امل�شاريع  وم�شتجدات 
اأعمال  م��ن  اإجن���ازه  م��ا مت  وتقييم 
ا�شرتاتيجيات  و�شياغة  تنظيمية 
اإطارها  يف  م��درو���ش��ة  خطة  �شمن 
الزمني وح�شب املوؤ�شرات واملعاير 
التزام  اإط�����ار  يف  وذل����ك  امل��ع��ت��م��دة، 
امل��وؤ���ش�����ش��ة مب��وا���ش��ل��ة ال��ع��م��ل على 
واخلدمات  املوؤ�ش�شي  الأداء  تعزيز 
ال�����ش��ح��ي��ة، ب���ه���دف امل�����ش��اه��م��ة يف 
ال�شحية  الرعاية  بقطاع  الرتقاء 
يف الدولة، وتوفر خدمات �شحية 
جودة  حت�شني  اإىل  ت���وؤدي  مبتكرة 
ذلك  ج��اء  املجتمع.   و�شحة  حياة 

اإدارة  ملجل�س  الثالث  الج��ت��م��اع  يف 
امل��وؤ���ش�����ش��ة خ����الل ال���ع���ام اجل����اري 
�شعادة  ب���رئ���ا����ش���ة  ان���ع���ق���د  وال�������ذي 
العلماء  ���ش��ل��ي��م  حم��م��د  ال���دك���ت���ور 
وبح�شور  الإدارة،  جمل�س  رئي�س 
����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور ي��و���ش��ف حممد 
املوؤ�ش�شة  ع����ام  م���دي���ر  ال�������ش���رك���ال 
ع��ل��ى هام�س  امل��ج��ل�����س.  واأع�������ش���اء 
"معر�س  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ة  م�����ش��ارك��ة 
وم���وؤمت���ر ال�����ش��ح��ة ال��ع��رب��ي 46" 
21 ولغاية  ال��ذي ميتد من  بدبي 
م�شتهل  ويف  اجلاري.   يونيو   24
واأع�شاء  رئ��ي�����س  رف����ع  الج���ت���م���اع 
ال�شكر  اآي��ات  اأ�شمى  الإدارة  جمل�س 
على  الر�شيدة  للقيادة  والتقدير 
ال�شحي  للقطاع  املتوا�شل  الدعم 
ومبا حتقق من اإجنازات ومكت�شبات 

متميزة للدولة، ثم ناق�س احل�شور 
اأجندة  ع��ل��ى  امل����درج����ة  امل���وا����ش���ي���ع 
العمل  الجتماع، واآخر م�شتجدات 
على اإعداد اللوائح اخلا�شة باملوارد 
للموؤ�ش�شة،  وامل���ال���ي���ة  ال��ب�����ش��ري��ة 
ال�شحية  املن�شاآت  جاهزية  وم��دى 
امل�شتفيدين  ل�شتقبال  للموؤ�ش�شة 
م����ن ال���ت���اأم���ي���ن���ات ال�����ش��ح��ي��ة، كما 
تو�شيات  اأب���رز  املجل�س  ا�شتعر�س 
وال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  جلنة 
وت�����و������ش�����ي�����ات جل�����ن�����ة ال����ت����دق����ي����ق 

واملخاطر. 

خطط عمل متكاملة
واأ�����ش����ار ����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور حممد 
املوؤ�ش�شة  اإىل حر�س  العلماء  �شليم 
العمل  خطط  وتنفيذ  و���ش��ع  على 

�شمان  ب���ه���دف  وذل�����ك  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
ال�شحية،  اأف�شل اخلدمات  تقدمي 
تنظيمية  بيئة  ت��وف��ر  خ���الل  م��ن 
مع  وتتكيف  وك��ف��اءة  فعالية  اأك��رث 
للمجتمع،  امل��ت��غ��رة  الح��ت��ي��اج��ات 
رع���اي���ة �شحية  خ���دم���ات  واإت����اح����ة 
م�����ش��ت��دام��ة وع��ال��ي��ة اجل������ودة، مبا 
ي���ت���م���ا����ش���ى م����ع روؤي��������ة الإم����������ارات 
ال��ع��امل��ي��ة، ومب����ا يواكب  وامل���ع���اي���ر 
التي  الراهنة  ال�شحية  التحديات 
تداعيات  لح��ت��واء  العامل  يعي�شها 

كوفيد19-.
العلماء  ال���دك���ت���ور  ���ش��ع��ادة  ول���ف���ت 
التي  واخل��دم��ات  امل�شاريع  اأن  اإىل 
مع  بال�شراكة  املوؤ�ش�شة  تعر�شها 
يف  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة 
العربي،  ال�شحة  وموؤمتر  معر�س 

اخلدمات  م�شتجدات  اآخ��ر  تواكب 
وتوظيف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  ال�����ش��ح��ي��ة 
نظم املعلومات ال�شحية والتطبيب 
عن بعد ودمج الذكاء ال�شطناعي 
والروبوتية،  ال��ذك��ي��ة  والأن���ظ���م���ة 
واإدارة البيانات ال�شخمة والنماذج 
مقومات  تقدمي  بهدف  التنبوؤية، 
الوقائية  ال�������ش���ح���ي���ة  ال����رع����اي����ة 

والعالجية.

تعزيز كفاءة اأداء املوؤ�س�سة
اأ���ش��ار ���ش��ع��ادة الدكتور  م��ن ج��ان��ب��ه 
اأن  اإىل  ال�����ش��رك��ال  ي��و���ش��ف حم��م��د 
اإط����ار مرحلة  ي��اأت��ي يف  الج��ت��م��اع 
التي  امل�شتمر  املوؤ�ش�شي  التطوير 
ل�شياغة  امل���وؤ����ش�������ش���ة  ت���ع���ت���م���ده���ا 
�شحية  وا�شرتاتيجيات  �شيا�شات 

من  العامة.  ال�شحة  اأب��ع��اد  حتقق 
املوؤ�ش�شة  اأداء  ك��ف��اءة  تعزيز  خ��الل 
يف  نوعية  نقلة  لتحقيق  وتطلعها 
خدمات الرعاية ال�شحية وجودتها 
و�شع  اإىل  بالإ�شافة  وا�شتدامتها، 
للموؤ�ش�شة  مم��ن��ه��ج��ة  ع��م��ل  خ��ط��ة 
للكوادر  امل�شتمر  التطوير  بهدف 
على  والرتكيز  والإداري���ة،  الطبية 
�شرورة  دعم امل�شاريع الطبية ذات 

الأول����وي����ة وت��ط��وي��ره��ا مب���ا يخدم 
القطاع  وت���ط���وي���ر  ال���ك���ف���اءة  رف����ع 
�شعادة  واأك���د  الحت����ادي.   ال�شحي 
املوؤ�ش�شة  ال�شركال حر�س  الدكتور 
على ا�شتقطاب م�شتجدات ال�شحة 
ال��ت��ي متكنها  ال��رق��م��ي��ة وال��ذك��ي��ة 
�شحية  خ������دم������ات  ت�����ق�����دمي  م������ن 
ع���ال���ي���ة اجل�������ودة ل��ت��ح�����ش��ني ج����ودة 
واملر�شى،  للمتعاملني  اخل��دم��ات 

املنظومة  حققته  ما  اأن  اإىل  ولفت 
العام  خ����الل  ب���ال���دول���ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
التحدي  م���ن  ب���ال���رغ���م  امل��ن�����ش��رم 
مبرحلة  يب�شر  ال��ع��امل��ي،  ال�شحي 
النوعية  الإجن��������ازات  م���ن  ق���ادم���ة 
ال��ت��ي ���ش��رت���ش��خ م��ك��ان��ة ال���دول���ة يف 
امليادين التناف�شية مبا يتوافق مع 
وتطلعات  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات 

مئوية الإمارات.

اأع�ساء »الوطني الحتادي« ي�ساركون يف حلقة نقا�سية 
حول دور الربملانيني يف تنفيذ القانون الدويل الإن�ساين

بالتعاون مع املوؤ�س�سة الحتادية لل�سباب 

�سوؤون املجل�س الوطني والحتادية لل�سباب تنظمان لقاء تفاعليا حول مراحل العملية النتخابية
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»الأرجوحة« يف جزيرة النور يعك�س ما�سي وحا�سر الإمارات
•• ال�صارقة -وام:

حتظى جزيرة النور التابعة لهيئة ال�شارقة لال�شتثمار والتطوير "�شروق" ب�شعبية كبرة بني ال�شكان وال�شياح ملا 
متتلكه من جماليات وطبيعة خالبة وت�شاميم معمارية فريدة بالإ�شافة لتجربة بيت الفرا�شات املذهلة والآن مع 

اإ�شافة "الأرجوحة " اإىل جتاربها اأ�شبح هناك �شبب اآخر لزيارة اجلزيرة لال�شتمتاع مع العائلة والأ�شدقاء.
وحتت عنوان "الأرجوحة" للفنانة الإماراتية عزة القبي�شي وامل�شتوحى من الثقافة والرتاث املحلي يتكون العمل 
من �شبع قطع جمردة باأ�شكاٍل حمفورة حتاكي اأوراق �شجر الغاف و�شعف النخيل وي�شتخدم الفولذ الطري والفولذ 

املقاوم لل�شداأ و يتميز هذا العمل بفن فريد وم�شتدام يعك�س ما�شي وحا�شر الإمارات.
اإم��ارة ال�شارقة املطل على بحرة خالد ليدعو  ويقع العمل الفني اجلديد على ال�شاطئ الغربي جلزيرة النور يف 

الزوار اإىل اجللو�س وتاأّمل اجلمال الطبيعي للجزيرة.

•• اأبوظبي-الفجر:

ت��ل��ق��ى امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت������ادي 
ال��������������وزراء على  م�����واف�����ق�����ة جم���ل�������س 
التو�شيات التي تبناها ب�شاأن  مو�شوع 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  "�شيا�شة 
املدار�س"،  ع��ل��ى  الإ�����ش����راف  ����ش���اأن  يف 
من  الثانية  جل�شته  يف  ناق�شه  ال���ذي 
ال��ث��اين للف�شل  ال��ع��ادي  دور الن��ع��ق��اد 
التي عقدها  ع�شر،  ال�شابع  الت�شريعي 
برئا�شة  2020م،  دي�شمرب   8 بتاريخ 

معايل �شقر غبا�س رئي�س املجل�س.
امل��و���ش��وع يف  ه��ذا  املجل�س  ناق�س  وق��د 
اطار ثالثة حماور هي : تطوير جودة 
واخلا�س  العام  القطاعني  يف  التعليم 
مب��ا ي��ح��ق��ق روؤي����ة الإم������ارات 2021 
2030م،  ال��ت��ع��ل��ي��م  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ا�شتقطاب  ���ش��اأن  ال����وزارة يف  وم��ع��اي��ر 
ال�����وزارة  ودور  ال��ت��دري�����ش��ي��ة،  ال���ك���وادر 
املدار�س  ع��ل��ى  وال���رق���اب���ة  امل��ت��اب��ع��ة  يف 
التو�شيات  وت�����ش��م��ن��ت   . ب���ال���دول���ة 

ال���ت���ي واف�����ق ع��ل��ي��ه��ا جم��ل�����س ال�����وزراء 
الحتادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  مطالبة 
ب��و���ش��ع ت�����ش��ري��ع احت�����ادي ع����ام يحكم 
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  واأ���ش�����س  م���ب���ادئ 
كافة  وي��ن��ظ��م  ال���دول���ة،  م�شتوى  ع��ل��ى 
امل�����راح�����ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وي�����ت�����واءم مع 
امل�شتقبلية خا�شًة  الدولة  م�شتهدفات 
واإ�شدار  2071م،  الإم������ارات  روؤي����ة 
الدرا�شة  وا���ش��رتاط��ات  لتطبيق  نظام 
لالئحة  الفعال  والتطبيق  بعد،  ع��ن 
املوحدة لإدارة �شلوك الطلبة يف جميع 
واخلا�س  ال���ع���ام  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���ش�����ش��ات 
العنف  حظر  ي�شمن  مب��ا  ال��دول��ة،  يف 
واملعلم  الطالب  �شد  واملعنوي  امل��ادي 
من  الطلبة  واإع��ف��اء  ب��ه،  التهديد  اأو 
بع�س  متطلبات  م��ن  الهمم  اأ�شحاب 
التعليم  موؤ�ش�شات  يف  القبول  �شروط 
التو�شيات  ت�����ش��م��ن��ت  ك��م��ا  ال����ع����ايل. 
الحتادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  مطالبة 
ل�شتقطاب  وط��ن��ي��ة  خ��ط��ة  ب����اإع����داد 
الثانوية  خريجي  امل��واط��ن��ني  الطلبة 

العامة لدرا�شة التخ�ش�شات والربامج 
الدرا�شية التي تلبي احتياجات امليدان 
ال���رتب���وي، وب����اإع����داد ب��رن��ام��ج وطني 
تدريبية  ك����وادر  واإع�����داد  ل���ش��ت��ق��ط��اب 
احتياجات  تلبي  متخ�ش�شة  وطنية 
ال�����دول�����ة م����ن ال���ت���ع���ل���ي���م وف������ق روؤي������ة 
اعتماد  و���ش��رورة  2071م،  الإم���ارات 
التدري�شي  للكادر  التدريبية  الربامج 
اأثناء  لتكون  احتياجاتهم  على  ب��ن��اء 
اأو  عملهم  مقر  ويف  الر�شمي  ال����دوام 
املدربني  م��وؤه��الت  وتقييم  ب��ع��د،  ع��ن 
العائد  ذل��ك  وقيا�س  اعتمادهم،  قبل 
وتطبيق  وو���ش��ع  واملتعلم،  املعلم  على 
التدري�شية  الكفاءات  لختيار  معاير 
وثقافة  والقيم  ال��ع��ادات  ت��راع��ي  التي 
امل��ج��ت��م��ع الإم������ارات������ي، وو����ش���ع نظام 
لتتبع موؤهالت جميع املعلمني للعمل 
بالدولة؛ واإلزامية اإرفاق �شهادة ح�شن 

�شرة و�شلوك للمتقدم من دولته.
الوطني  املجل�س  تو�شيات  وت�شمنت 
عليها جمل�س  واف���ق  ال��ت��ي  الحت����ادي 

املناهج  ب��ت��ط��وي��ر  امل��ط��ال��ب��ة  ال�������وزراء، 
�شقل  يف  ي�������ش���ه���م  مب�����ا  ال����درا�����ش����ي����ة 
م����ه����ارات واإم���ك���ان���ي���ات ال��ط��ل��ب��ة، على 
لبيئة  وم��الئ��م��ة  م��ت��واف��ق��ة  ت��ك��ون  اأن 
ومتنا�شبة  الإم�����ارات  دول���ة  وجم��ت��م��ع 
املقررة،  التمدر�س  واأي���ام  �شاعات  م��ع 
التعليمية  امل��ن��اه��ج  وت��ق��ي��ي��م  وق��ي��ا���س 
خ�����الل مراكز  م����ن  اع���ت���م���اده���ا  ق���ب���ل 
ب��ح��ث��ي��ة دول����ي����ة م�����ش��ت��ق��ل��ة ع���ل���ى اأن 
احتياجات  ال��ت��ق��ي��ي��م  ع��م��ل��ي��ة  ت���راع���ي 
الدولة  وم�����ش��ت��ه��دف��ات  ال��ع��م��ل،  ���ش��وق 
�شرورة  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د  امل�شتقبلية، 
والال�شفية  ال�شفية  الأن�شطة  قيا�س 
والإمكانيات  ال���ق���درات  تعك�س  ال��ت��ي 
العتماد  غر  من  للطلبة  احلقيقية 
ع��ل��ى م�����ش��ادر خ��ارج��ي��ة، وزي�����ادة عدد 
العربية  باللغة  تعنى  ال��ت��ي  ال��ربام��ج 
يف املدار�س احلكومية، واإلزام املدار�س 
الجتماعيات  م��ادة  بتدري�س  اخلا�شة 
العربية  ب��ال��ل��غ��ة  ال��وط��ن��ي��ة  وال��رتب��ي��ة 
وتفعيل  وت���ط���وي���ر  ب���ه���ا،  ل��ل��ن��اط��ق��ني 

الوعي  ل��زي��ادة  ميدانية  عمل  ب��رام��ج 
الإماراتية،  الوطنية  والقيم  بالهوية 
الثقافات  م��ع  وال��ت��ع��اي�����س  وال��ت�����ش��ام��ح 

العاملية الأخرى.
ال��ت��و���ش��ي��ات  مطالبة  ت�����ش��م��ن��ت  ك��م��ا 
ب�شرورة  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
اأولياء  ب���ني  ال�����ش��راك��ة  دل���ي���ل  ت��ف��ع��ي��ل 
الأم�����ور وامل��در���ش��ة الإم���ارات���ي���ة، التي 
بني  ال�شراكة  وج���ودة  فعالية  ت�شمن 
املدر�شة واأولياء الأمور، واإمكانية عقد 
واأهمية  بعد،  عن  منتظمة  اجتماعات 
تفعيل التوا�شل ال�شفاف واملبا�شر بني 
ال�����وزارة وو���ش��ائ��ل الإع�����الم وخمتلف 
اأطياف  امل��ج��ت��م��ع، وا���ش��ت�����ش��ارة  ���ش��رائ��ح 
الدولة الحتادية  املجتمع وموؤ�ش�شات 
ال�شرتاتيجية  يف  واخلا�شة  واملحلية 
من  اع��ت��م��اده��ا  ق��ب��ل  للتعليم  ال��ع��ام��ة 
من  معتمدة  راأي  ا�شتطالعات  خالل 
الرقابي على  ال��دور  ال���وزارة، وتفعيل 
واملدار�س  ال��ع��ام  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���ش�����ش��ات 
التعليم  ج��������ودة  ل����رف����ع  اخل����ا�����ش����ة، 

الدرا�شية،  ال��ر���ش��وم  ارت��ف��اع  وم��راق��ب��ة 
الإجراءات  ب�شاأن  موحد  نظام  وو�شع 
الحرتازية للتعامل مع اأي جائحة اأو 
اأو كارثة طبيعية،  طارئ �شحي عاملي 
وت����دري����ب امل��ع��ل��م��ني وال����ط����الب على 
تنفيذها، و�شرورة التن�شيق مع وزارة 
بالإ�شراع  ال��ت��ح��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
املتكاملة  املدر�شية  املجمعات  بناء  يف 
على  وال��ق��ادرة  ال��دول��ة،  م�شتوى  على 
امل��ن��اخ��ي��ة، والتي  ال���ظ���روف  م��واج��ه��ة 
الأن�شطة،  الطلبة من ممار�شة  متكن 
الباقات  يف  ال�����ش����رتاك����ات  وت��ف��ع��ي��ل 
ال�����ش��ه��ري��ة امل��خ��ف�����ش��ة ل��الإن��رتن��ت مع 
مل��ن لديهم  م���زودي اخل��دم��ات خا�شة 

ع���دد م��ن الأب���ن���اء يف م��راح��ل درا�شية 
خم���ت���ل���ف���ة، وال����ع����م����ل ع����ل����ى ت����اأم����ني 
من  الإلكرتونية  التعليمية  املن�شات 
مع  بالتن�شيق  الأم��ن��ي��ة  الخ���رتاق���ات 

اجلهات املعنية.
ووج��������ه جم���ل�������س ال������������وزراء اجل���ه���ات 
بالتو�شيات  بال�شتئنا�س  الحت��ادي��ة 
مطالبة  خططها:  �شوء  على  التالية 
ال��وط��ن��ي الحت������ادي بو�شع  امل��ج��ل�����س 
الحتياطي  التدري�شي  ل��ل��ك��ادر  ن��ظ��ام 
معلم  م�شاعد  مهنة  وتوطني  املواطن 
وت��ع��دي��ل احلوافز  الأط���ف���ال،  ري��ا���س 
املالية والعينية للمعلمني، وا�شتحداث 
ن���ظ���ام ل�����ش��ي��ا���ش��ات ال���رتق���ي وال���ت���درج 

الوظيفي املحفزة لرفع ن�شبة توطني 
التاأكيد  و���ش��رورة  التدري�شي،  ال��ك��ادر 
التدري�شي  ال��ن�����ش��اب  تخفي�س  ع��ل��ى 
للمعلم واملعلم املدرب؛ لت�شجيعه على 
امل�شتمر،  والتعلم  والب��ت��ك��ار  الإب����داع 
بالتعاون  �شحية  رعاية  دليل  واإع��داد 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  م��ع 
واجلهات املعنية تلتزم به كل مدار�س 
الدولة للتعامل مع الأخطار ال�شحية 
اأ�شحاب  خا�شًة  الطلبة  ت��واج��ه  التي 
الهمم،  واأ���ش��ح��اب  املزمنة  الأم��را���س 
وت�شجيع ومنح امل�شتثمرين املواطنني 
القطاع  يف  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  ام����ت����ي����ازات 

التعليمي اخلا�س.

املجل�س الوطني الحتادي يتلقى موافقة جمل�س الوزراء على تو�سياته حول 
مو�سوع �سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم يف �ساأن الإ�سراف على املدار�س
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اأخبـار الإمـارات

•• القاهرة - وام:

اأعمال اجتماعات  الوطني الحتادي يف  الربملانية للمجل�س  ال�شعبة  �شارك وفد 
عقدت  التي  الفرعية،  وجلانه  العربي  للربملان  التابعة  الدائمة  الأرب��ع  اللجان 
ام�س يف العا�شمة امل�شرية القاهرة حت�شرا جلل�شة الربملان ال�شاد�شة من دور 

النعقاد الأول للف�شل الت�شريعي الثالث املقرر انعقادها يوم ال�شبت املقبل.
وي�شم الوفد اأع�شاء جمموعة ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف الربملان العربي 
الربملان  رئي�س  نائب  املجموعة  رئي�س  اليماحي  اأح��م��د  حممد  م��ن  ك��ل  �شعادة 
وناعمة  القومي،  والأم���ن  وال�شيا�شية  اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  ع�شو  العربي 
عبداهلل ال�شرهان النائب الثاين لرئي�س املجل�س ع�شو جلنة ال�شوؤون الجتماعية 
جلنة  ع�شو  ال�شويدي  بو�شهاب  واأحمد  وال�شباب،  وامل��راأة  والثقافية  والرتبوية 
ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  نائب  النقبي  �شعيد  و�شذى  واملالية،  القت�شادية  ال�شوؤون 

الت�شريعية والقانونية وحقوق الإن�شان.
وال�شيا�شية  اخلارجية  ال�����ش��وؤون  جلنة  اأن  اليماحي  اأح��م��د  حممد  �شعادة  وذك��ر 
والأمن القومي، ناق�شت التطورات ال�شيا�شية والأمنية يف العامل العربي واآخر 
بتطورات  يتعلق  وم��ا  امل�����ش��رتك،  ال��ع��رب��ي  العمل  بق�شايا  املتعلقة  امل�شتجدات 
املائي لكل من  النه�شة والأم��ن  واأزم��ة �شد  العربية،  ال��دول  الأو���ش��اع يف بع�س 
املجال�س  مالحظات  عن  ف�شال  ال�شودان،  وجمهورية  العربية  م�شر  جمهورية 
يف  ال�شيرباين  الأم��ن  وتعزيز  حماية  قانون  م�شروع  ب�شاأن  العربية  والربملانات 

الدول العربية.

لعام  العربي  العامل  يف  والأمنية  ال�شيا�شية  احلالة  تقرير  عر�س  مت  اأن��ه  وتابع 
واإجن��ازات اللجنة خالل دور النعقاد الأول من  اأعمال  حول  وتقرير   ،2020
الف�شل الت�شريعي الثالث /2020-2021/ ..كما اطلعت اللجنة على م�شروع 

تقرير املر�شد العربي حلقوق الإن�شان.
واأو�شح �شعادة اليماحي اأنه تقدم مبقرتح اإ�شافة ثالثة بنود وافقت عليهم اللجنة 
كورونا  جائحة  مع  التعامل  ح��ول  العربي  الربملان  لتقرير  العام  الإط��ار  ب�شاأن 
العربية  بامل�شاعدات  خا�س  بند  وه��ي  العربية،  ال��دول  يف  تداعياتها  ومواجهة 
الدول  م��ن  العديد  اأن  خا�شة  ك��ورون��ا،  ف��رو���س  ملكافحة  اخلارجية  الإن�شانية 
اإن�شانية  اأر�شلت م�شاعدات  العربية يف اإطار التزامها بتقدمي يد العون للجميع 
للدول الأخرى، للتخفيف من معاناة �شعوبها يف مواجهة الفرو�س ..وبند حول 
واإطار  العربية،  املنطقة  يف  للقاح  العادل  التوزيع  يف  احلكومات  ا�شرتاتيجيات 
العمل ال�شيا�شي فيما يتعلق بالعمل ملا بعد كوفيد 19 يف التفاقيات اخلارجية 
فرو�س  جائحة  تاأثر  ح��ول  ..وبند  للقاح  امل�شنعة  وال�شركات  احلكومات  بني 
العربية،  املنطقة  يف   2030 لعام  امل�شتدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  على  كورونا 
خا�شة اأن هذه اخلطة واأهدافها ال� 17 تتطلب معاجلة ق�شايا التنمية بطرق 
جديدة تتالءم مع التحديات الوطنية والإقليمية، خ�شو�شا تلك املتعلقة باآثار 

فرو�س كورونا.
واأ����ش���ار اإىل اأن���ه مت الط����الع ع��ل��ى ال���رد ال����وارد م��ن ال��ربمل��ان الأف��ري��ق��ي ب�شاأن 
بني  الأفريقي  العربي  الربملاين  املنتدى  باإن�شاء  العربي  الربملان  ملقرتح  دعمه 
ال�شراكة  املنتدى �شيكون له دور كبر يف تقوية  اأن هذا  الربملانني، موؤكدا على 

العربية  ال�شعوب  تهم  التي  ال�شرتاتيجية  الق�شايا  الربملانني يف  والتعاون بني 
والأفريقية ..كما مت الطالع على م�شروع مذكرة تفاهم مقرتحة بني الربملان 

العربي واملجل�س العاملي للت�شامح وال�شالم املحالة من مكتب الربملان.
الر�شائل  على  الط���الع  مت  فل�شطني  جلنة  باجتماع  يتعلق  فيما  اأن���ه  واأ���ش��اف 
ال�شادرة والواردة املتعلقة بالق�شية الفل�شطينية وجهود الربملان العربي يف هذا 

ال�شاأن، ومناق�شة م�شروع قرار الربملان العربي ب�شاأن م�شتجداتها.
الجتماعية  ال�����ش��وؤون  جلنة  اإن  ال�شرهان  ع��ب��داهلل  ناعمة  �شعادة  قالت  ب��دوره��ا 
والرتبوية والثقافية واملراأة وال�شباب، اطلعت خالل اجتماعها على الإجراءات 
التي متت لتنفيذ تو�شيات اللجنة يف اجتماعها ال�شابق، وناق�شت تقرير احلالة 
العمل  م�شتجدات  ا�شتعر�شت  كما   ،2020 لعام  العربي  العامل  الجتماعية يف 
على اإعداد التقرير اخلا�س بجهود الدول العربية يف التعامل مع جائحة كورونا 
ومواجهة تداعياتها فيما يتعلق باخت�شا�شات اللجنة، واطلعت على تقرير ن�شاط 
اللجنة خالل دور النعقاد الأول من الف�شل الت�شريعي الثالث للربملان العربي. 
واأفادت باأنه مت الطالع كذلك على التح�شرات املتعلقة بعقد موؤمتر عربي - 
دويل حول مكافحة العنف �شد املراأة يف العامل العربي، ودور الربملانات العربية 
يف تعزيز حماية الن�شاء والفتيات من كافة اأ�شكال العنف، والذي �شيعقد يف �شهر 
العربي  الربملان  اأن  ..موؤكدة  العربية  امل��راأة  بالتعاون مع منظمة  املقبل  اأكتوبر 
اأ�شكال العنف.  يويل اهتماما كبرا لدعم ومتكني املراأة وحمايتها من خمتلف 
من جهته اأ�شار �شعادة اأحمد بو�شهاب ال�شويدي اإىل اأن جلنة ال�شوؤون القت�شادية 
ال�شابق،  اجتماعها  يف  اللجنة  تو�شيات  تنفيذ  من  املوقف  ا�شتعر�شت  واملالية 

وناق�شت تقرير احلالة القت�شادية يف العامل العربي عن العام 2020، وتقرير 
عن ن�شاط اأداء اللجنة خالل دور النعقاد من اأكتوبر 2020 اإىل يونيو 2021، 
كما ناق�شت ال�شوؤون املالية للربملان العربي وموقف �شداد الدول مل�شاهماتها يف 
اأنه مت كذلك مناق�شة تقرير اللجنة الفرعية املعنية  امليزانية. واأ�شاف �شعادته 
باإعداد ور�شة عمل حول دور القطاع اخلا�س العربي يف تعزيز التجارة البينية 
القانون  ب�شاأن  عر�س  ومذكرة  الدولية،  التجارة  ملعاير  العربية  وال�شتجابة 
ال�شغرة واملتو�شطة واملتناهية  امل�شروعات  ال�شرت�شادي اخلا�س بدعم وتنمية 
ال�شغر يف الدول العربية، وتقرير اللجنة الفرعية املعنية بدرا�شة مقرتح اإعداد 

ا�شرتاتيجية عربية موحدة يف جمال الذكاء ال�شطناعي.
الت�شريعية  ال�����ش��وؤون  جلنة  اأن  النقبي  �شعيد  ���ش��ذى  ���ش��ع��ادة  اأو���ش��ح��ت  ب��دوره��ا 
متابعة  اإج����راءات  على  اجتماعها  خ��الل  اطلعت  الإن�����ش��ان  وح��ق��وق  والقانونية 
تنفيذ تو�شيات اجتماعها الأخر، وعلى مذكرة ب�شاأن تعديل بع�س مواد نظام 
ال��دور احلايل،  اللجنة خالل  ن�شاط  تقرير  وناق�شت  العربي،  الربملان  موظفي 
الوطن  يف  الإن�����ش��ان  بحقوق  املعنية  الفرعية  للجنة  الثالث  الجتماع  وتقرير 
والتو�شيات   ،2020 العربي  العامل  يف  الإن�شان  حقوق  حالة  وتقرير  العربي، 
واملقرتحات امل�شتقبلية لتعزيز منظومة حقوق الإن�شان العربية ..م�شيفة اأنه مت 
كذلك الطالع على مذكرة عر�س ب�شاأن م�شتجدات العمل العربي امل�شرتك يف 
جمال حقوق الإن�شان واأوجه التن�شيق والتعاون املقرتحة بني اللجنة والأمانة 
العامة جلامعة الدول العربية، وعملت اللجنة على ت�شمية ممثل عنها يف اللجنة 

امل�شرتكة املعنية بالتنمية امل�شتدامة.

ال�سعبة الربملانية الإماراتية ت�سارك يف اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية التابعة للربملان العربي يف القاهرة

•• دبي - وام:

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال�شنوية  ال��ت��وع��ي��ة  ب��ل��دي��ة دب���ي ح��م��ل��ة  اأط��ل��ق��ت 
نظيفة  "مركبة  �شعار  حت��ت  للجمهور  لتوعية  "مركبتي" 
فئاته  ب��ك��اف��ة  اجل��م��ه��ور  ت��وع��ي��ة  م�شتدامة" ب��ه��دف  م��دي��ن��ة 
للمدينة  واحل�شاري  اجلمايل  املظهر  على  احلفاظ  باأهمية 
يف  املهملة  واملعدات  والقوارب  املركبات  ترك  بعدم  واللتزام 

الأماكن العامة.
وت�شمل حملة "مركبتي" التوعية مبجالت الدارة امل�شتدامة 
املظهر  على  ب��احل��ف��اظ  املجتمعي  ال��وع��ي  وت��ع��زي��ز  للنفايات 
املتعلقة  واخل��دم��ات  والأن��ظ��م��ة  القوانني  ومعرفة  اجل��م��ايل 
بهذا املجال احليوي الذي يهم كل اأفراد املجتمع واحلد من 

الأماكن  يف  املهملة  واملعدات  والقوارب  املركبات  ترك  �شلوك 
العامة والتي تكرث يف هذه الفرتة من العام ب�شبب الإجازات 
املجتمعي  ال��وع��ي  م�شتوى  ورف��ع  ال�شفر  وم��وا���ش��م  ال�شنوية 
املجتمعية  امل�شوؤولية  قيم  وتعزيز  املهملة  املركبات  باأ�شرار 
وال��ت��ع��اون م��ع ال���دوائ���ر واجل���ه���ات يف ال��ق��ط��اع��ني احلكومي 
العام وجمال  املظهر  ا�شتدامة  ب�شاأن احلفاظ على  واخلا�س 
ر�شالة  اإر�شال /5340/  العام  هذا  بداية  منذ  املرافق. ومت 
ن�شية ق�شرة /sms/ اإىل اأ�شحاب املركبات املهملة التابعة 
اأف��راد املجتمع حيث  لإم��ارة دبي ما اظهر جتاوبا كبرا من 
كانت هذه الر�شائل ت�شلهم اإىل مكان تواجدهم �شواء داخل 
التجاوب  �شرعة  وا�شح يف  ب�شكل  �شاعد  الدولة مما  اأو خارج 
حيال  املطلوبة  الإج����راءات  كافة  اتخاذ  اأج��ل  من  والتن�شيق 

املركبات املهملة اإذ يقوم فريق ميداين خمت�س مبتابعة ر�شد 
وتوثيق كافة معلومات وبيانات املركبات واملعدات املهملة يف 
كافة مناطق المارة والتي ت�شمل املركبات اخلفيفة والثقيلة 
القاطرات واملقطورات والقوارب والو�شائل البحرية املختلفة 

املهملة.
املركبات  ر���ش��د  خ���الل  م��ن  للمركبة  الإزال�����ة  عملية  وت��ب��داأ 
وامل���ع���دات امل��ه��ل��ة وت��وث��ي��ق ك��اف��ة ب��ي��ان��ات��ه��ا يف اأج���ه���زة لوحية 
بداية  ع��دد /1074/ مركبة مهملة منذ  اإزال��ة  حيث متت 
املهملة  وامل��ع��دات  املركبات  اإزال���ة  عملية  وتخ�شع  ال��ع��ام  ه��ذا 
ل�شنة   /11/ رقم  املحلي  الأم��ر  اأحكام  تنظمها  ل�شرتاطات 
2003 والالئحة التنفيذية ب�شاأن ال�شحة العامة و�شالمة 

املجتمع يف اإمارة دبي.
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خالل  بدبي  ال�شحة  هيئة  اأطلقت 
معر�س  ف���ع���ال���ي���ات  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
ال�شحة العرب "اآراب هيلث 2021 
للرتخي�س  "را�شد"  ن����ظ����ام   "
املن�شاآت  ع��ل��ى  ال���ذك���ي  وال��ت��ف��ت��ي�����س 
توظيف  خ��الل  م��ن  بدبي  ال�شحية 
ال��ت��ق��ن��ي��ات واحل���ل���ول ال��ذك��ي��ة التي 
ت�شريع  يف  ف���اع���ل  ب�����ش��ك��ل  ت�����ش��اه��م 
�شمن  للمتعاملني  اخلدمة  تقدمي 
والحرتازية  الوقائية  الإج����راءات 

للحد من جائحة كوفيد19-.
واأك����د ال��دك��ت��ور م����روان امل���ال املدير 
ال�شحي  التنظيم  لقطاع  التنفيذي 
ب��ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة ب��دب��ي اأه��م��ي��ة هذا 
النظام الذي يتما�شى مع الإجراءات 
جائحة  فر�شتها  التي  والتحديات 
النظام  ي��ع��م��ل  ح��ي��ث  كوفيد19- 
البيانات  اإدارة  ت�شهيل  على  اجلديد 
للهيئة على  الرقابي  ال��دور  وتعزيز 
وت�شريع  اخل��ا���س  ال��ط��ب��ي  ال��ق��ط��اع 
الطبية  ال���رتاخ���ي�������س  اإج�����������راءات 
الق�شوى  ال����ش���ت���ج���اب���ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

للمتعاملني.
وقال اإن النظام اجلديد ي�شتند اإىل 
ال��ذك��ي��ة املرئية  الأج���ه���زة واحل��ل��ول 

الهيئة  م����وظ����ف  ب����ني  ل���ل���ت���وا����ش���ل 
املن�شاأة  يف  امل��ع��ن��ي��ني  والأ����ش���خ���ا����س 
املطلوبة  اخلدمة  لتقدمي  ال�شحية 
املن�شاأة  ع��ل��ى  ال��ت��ف��ت��ي�����س  اإج������راء  اأو 
النظام  ه����ذا  اأه���م���ي���ة  اإىل  م�����ش��را 
وت�شريع  توثيق  على  �شيعمل  ال��ذي 
العمل م��ن خ��الل توفر  اإج�����راءات 
ال���وق���ت واجل���ه���د ح��ي��ث ي��ت��م اإجن����از 
املعاملة خالل يوما واحدا بدل من 
التفتي�س  اأي��ام عمل يف نظام  خم�شة 
امل��ي��داين وي�����ش��اه��م يف ت��ع��زي��ز كفاءة 
تراعي  والأداء وفق منهجية  العمل 
وممار�شات  معاير  اأف�شل  تطبيق 
الإمارة  ال��ت��زام  م��ع  متا�شيا  اجل���ودة 

بقيم ومفاهيم الكفاءة واملهنية.
واأو�شح ان النظام اجلديد واملرتبط 
"�شريان"  ن��ظ��ام  م��ع  مبا�شر  ب�شكل 
اإمكانية  ال�����ش��ح��ي  للمفت�س  ي��ت��ي��ح 
املن�شاأة  و�شع  على  الفوري  التعرف 
وت�شنيفها  ون����وع����ه����ا  ال�������ش���ح���ي���ة 
وا�شتخراج  وم��ه��ام��ه��ا  وت��رخ��ي�����ش��ه��ا 
باملن�شاأة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��ع��ل��وم��ات  ك��اف��ة 
ومعاير  ل�شروط  تطبيقها  وم��دى 
م����ن هيئة  امل���ع���ت���م���دة  ال���رتاخ���ي�������س 

ال�شحة بدبي.
اأن  واأ���ش��ار الدكتور م��روان امل��ال اإىل 
النظام اجلديد الذي �شيتم تطبيقه 
املن�شاآت  كافة  �شيغطي  مراحل  على 
ال�����ش��ح��ي��ة يف الإم������ارة وال��ت��ي ي�شل 
�شحية  من�شاأة   3600 اإىل  عددها 
يعمل بها اأكرث من 40000 مهني 
امل�شتمرة  ي��ال��زي��ادة  م��ن��وه��ا  ���ش��ح��ي 
ال�شحية  واملن�شاآت  الأف���راد  ع��دد  يف 
بتوفر  احلكومي  الهتمام  ب�شبب 
ال�شتثمارية  ال���ب���ي���ئ���ة  وت�����ش��ج��ي��ع 
اجلاذبة وتهيئة املناخ املالئم ملزاولة 
واللوائح  النظم  اأح���دث  وف��ق  املهنة 
للقطاع  ال��ن��اظ��م��ة  وال��ت�����ش��ري��ع��ات 

ال�شحي.

•• ال�صارقة -وام:

لل�شن"  املراعية  "املدن  ل���  ال�شرتاتيجية  اخلطة  م��ن  الإجن���از  ن�شبة  بلغت 
%97، وذلك منذ ان اأعلنت حكومة ال�شارقة عن ان�شمامها لل�شبكة العاملية 
للمدن املراعية لل�شن من العام 2017 وحتى نهاية 2020 وتاأ�شي�س مكتب 
ال�شارقة مراعية لل�شن ملتابعة تنفيذ الحكام وال�شروط املطلوبة ل�شتدامة 

ح�شولها على هذه الع�شوية.
و تعد اإمارة ال�شارقة املدينة العربية الأوىل املن�شمة لهذه ال�شبكة العاملية، 
واملكونة من   -  2020-2017 ال�شرتاتيجية  اخلطة  واأ�شفرت خمرجات 
عدة مبادرات تخللها اأن�شطة ا�شرتاتيجية مت تنفيذها من اجلهات احلكومية 
يف اإمارة ال�شارقة - عن بع�س املبادرات التي ا�شتطاعت حتقيقها بن�شبة اإجناز 
م�شاكن  ومبادرة  املواطنني،  لكبار  ال�شديقة  العامة  الأماكن  ومنها:  كبرة 
كبار  م�شاركة  ل�شمان  وفعالة  ن�شطة  �شيخوخة  وم��ب��ادرة  لل�شن،  مراعية 
املواطنني املجتمعية، ومبادرة �شيخوخة معافاة، ومبادرة "موؤ�ش�شات �شديقة 

لكبار املواطنني".
اخلرباء  جمال�س  بت�شكيل  اخلرباء" واملعنية  "جمال�س  مبادرة  حققت  كما 
من  ك��ب��رة  ن�شبة  ال�����ش��واح��ي  وملجال�س  منها  املتقاعدين  م��ن  للموؤ�ش�شات 
الكبر،  توفر  اأهمية  قيمة  "وقار" لغر�س  ملبادرة  بالن�شبة  الإجن��از، كذلك 
عمل  وور���س  حما�شرات  وعقد  الهرم"  لنقالب  م�شتعدا  "كن  وحما�شرة 
الت�شيخ وانقالب الهرم الدميوغرايف، واأهمية ال�شتعداد لهذا التغر  حول 

ومبادرة "كيف نحمي امل�شنني".
تتجلى  وغايات  اأهدافا   ،-2023  2021 ال�شرتاتيجية  وتت�شمن اخلطة 
ب�شهولة  مواردها  من  ال�شتفادة  املواطنني  لكبار  تتيح  مثلى  بيئة  اإيجاد  يف 
وحت�شني نوعية احلياة لهم وذلك من خالل تطويع كافة الإمكانيات لأداء 

جميع الأن�شطة واخلدمات التي ت�شمن حتقيق ادماجهم يف املجتمع.
وتت�شمن ال�شرتاتيجية الكثر من الأن�شطة، والتي كان للجهات حكومية 
الأه��داف منها تطوير  اإجناحها، وت�شمنت جملة من  دور كبر ك�شركاء يف 
املبادرات واخلدمات املراعية لل�شن، وتعزيز م�شوؤولية القطاع اخلا�س نحو 
كبار املواطنني، ون�شر ثقافة معاير املدن املراعية لل�شن يف ال�شارقة، ورفع 
م�شاركة  من  املواطنني  كبار  ومتكني  ال�شن،  مراعاة  حول  املجتمعي  الوعي 
كبار  اإدم��اج  يف  ت�شاهم  مبادرات  اإط��الق  اإىل  بالإ�شافة  املجتمع  يف  خرباتهم 

املواطنني.
اجلهات  عليها  تعمل  التي  ال�شرتاتيجية  والأن�شطة  املبادرات  اأن  اإىل  ي�شار 
احلكومية تاأتي من منطلق حتقيق املعاير، �شمن املحاور الثمانية للمدن 
امل�شاحات اخلارجية والأبنية، والنقل، والإ�شكان،  املتمثلة يف  املراعية لل�شن، 
املدنية  وامل�شاركة  الجتماعي،  والإدم����اج  والح���رتام  املجتمعية،  وامل�شاركة 
والتوظيف، والت�شالت واملعلومات، والدعم املجتمعي واخلدمات ال�شحية.

ا�شرتاتيجية واقعية وطموحة،  لل�شن خطة  ال�شارقة مراعية  وو�شع مكتب 
احلكومية  اجلهات  خمتلف  وم�شوؤويل  وم��دراء  لروؤ�شاء  امل�شرتكة  باجلهود 
واخلا�شة يف اإمارة ال�شارقة، وطوع فيها كل الإمكانيات لأداء جميع الأن�شطة 
واخلدمات وفق املوارد املتاحة والتي ت�شمن حتقيق اإدماج كبار املواطنني يف 
املجتمع، ومت الأخذ بعني العتبار اأهمية تقدمي اأن�شطة تخدم معاير املدن 

املراعية لل�شن ال�شادرة من منظمة ال�شحة العاملية.
كافة  امل��واط��ن��ني يف  لكبار  امل��وج��ه��ة  اخل��دم��ات  اإىل تطوير  اخل��ط��ة  وت��ه��دف 
القطاعات و�شمان ا�شتدامتها يف جمال امل�شاحات اخلارجية والأبنية والنقل 
والإ�شكان وامل�شاركة الجتماعية والحرتام والندماج الجتماعي وامل�شاركة 
واخلدمات  املجتمعي  وال��دع��م  واملعلومات  والت�����ش��الت  والتوظيف  املدنية 
اخلربات  وت�شارك  املجتمع  يف  الندماج  من  متكينهم  اىل  اإ�شافة  ال�شحية 

ن�شر  على  وتعمل  حلقوقهم  واحلامية  الداعمة  الت�شريعية  البيئية  بتعزيز 
الوعي املجتمعي لال�شتعداد ملواجهة انقالب الهرم الدميوغرايف ل�شالح كبار 
املواطنني ب�شبب الت�شيخ ال�شريع لل�شكان والتو�شع يف املدن وتطور الرعاية 

ال�شحية لل�شكان.
ك��م��ا ت��ه��دف للعمل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات امل��وج��ه��ة ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة يف كافة 
القطاعات و�شمان ا�شتدامتها يف جمال امل�شاحات اخلارجية والأبنية والنقل 
والإ�شكان وامل�شاركة الجتماعية والحرتام والندماج الجتماعي وامل�شاركة 
واخلدمات  املجتمعي  وال��دع��م  واملعلومات  والت�����ش��الت  والتوظيف  املدنية 
وزيادة  املواطنينن،  كبار  ورف��اه  خدمة  يف  موؤثرة  مبادرات  وابتكار  ال�شحية، 
احلكومي،  الن��ف��اق  لدعم  لهم  خ��دم��ات  ط��رح  يف  اخل��ا���س  القطاع  م�شاركة 
املوؤ�ش�شات  ب��ني  لل�شن  املراعية  للمدن  الدولية  باملعاير  الل��ت��زام  و�شمان 
واجلهات العاملة يف الإمارة، وتعزيز الثقافة املجتمعية حول جمتمع يراعي 
ال�شن، وكذلك تعزيز الت�شريعات ال�شامنة مل�شاركة واإدماج كبار املواطنني يف 

املجتمع، وتطوير �شيا�شة ل�شمان حقوقهم.

بلدية دبي تطلق حملة التوعية املجتمعية ال�سنوية »مركبتي«

�سحة دبي تطلق نظام )را�سد( 
للتفتي�س الذكي على املن�ساآت ال�سحية

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

فقد املدونة ا�سماوؤهم اأدناه �سهادات 
ا�سهم �سادرة من ال�سركة العاملية لزراعة 

الأ�سماك "ا�سماك" 
رقم ال�سهادةرقم امل�ستثمر ال�سم 

UAE155000058414ASMAK1722895حممد عبيد حممد حارب بن حاذه الكتبي 
UAE155000132603ASMAK1722900�سيف عبيد حممد حارب بن حاذه الكتبي

ASMAK1722893ليوجدرفيعه عبيد حممد حارب بن حاذه الكتبي
UAE155000174503ASMAK1722891عبدالعزيز عبيد حممد حارب الكتبي 

UAE155000058417ASMAK1722898عبداهلل عبيد حممد حارب بن حاذه الكتبي
UAE155000058415ASMAK1722896حمد عبيد حممد حارب بن حاذه الكتبي

UAE155000058403ASMAK1722888عبيد حممد حارب بن حاذه الكتبي
UAE155000058404ASMAK1722889عو�سه حممد �سبيح الكعبي 

UAE155000058408�سيخه عبيد حممد حارب بن حاذه الكتبي
UAE155000058409

ASMAK1722890

UAE155000174503ASMAK1722891عبدالعزيز عبيد حممد حارب بن حاذه الكتبي 
ASMAK1722892ليوجدحمده عبيد حممد حارب بن حاذه الكتبي 

UAE155000058413ASMAK1722894مرمي عبيد حممد حارب بن حاذه الكتبي
UAE155000058416ASMAK1722897�سما عبيد حممد حارب بن حاذه الكتبي

UAE155000058418ASMAK1722898ودميه عبيد حممد حارب بن حارب الكتبي
UAE155000132604ASMAK1722901لطيفه علي م�سبح الكتبي 

على من يجدها التوا�سل مع ال�سركة 
املدونة اعاله او الإت�سال  برقم 

 0503355502

   فقـــــــدان �شــــــــهادة

الدين  نظام   / املدعو  فقد 
بنغالدي�س     ، الدين  عكا�س 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )0582186bl( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0502291177

فقدان جواز �سفر

حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ان����������ور ح���������ش����ني ع����ب����داحل����ي 
ج�������م�������ادي�������ر، ب����ن����غ����الدي���������س 
�شفره ج�������واز   -  اجل��ن�����ش��ي��ة 
رقم )0929381ba( من 
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0554684940

فقدان جواز �سفر

ف���ق���د امل�����دع�����و/  حم���م���د معني 
ال���دي���ن حم��م��د ي��ون�����س م��ي��اه - 
بنغالدي�س اجلن�شية جواز �شفره 
 -  )BX0049754( رق����م 
يرجى ممن يعرث عليه ت�شليمه 
بال�شفارة البنغالدي�شية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24 يونيو 2021 العدد 13274

اعالن جتديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل:

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  176198 
با�ش��م :    زهيجياجن ريفاين ووفو اير توولز كو. ليمتد

وعنوانه:  نان�شانزها اند�شتريال زون، �شينجبي، وينلينج، زهيجياجن، ال�شني
امل�شغوط؛  بالهواء  وُت��دار  باليد  اآلت ر�س ؛ عدد مت�شك  ؛   الدهانات  م�شد�شات لر�س 
م�شخات ت�شحيم ؛ اآلت ُتدار بالهواء لم�شغوط ؛ اأجهزة ف�شل الغاز؛ اأجهزة تنظيف؛ 
م�شد�شات كهربائية للت�شميغ ؛ عدد حتمل باليد بخالف التي ُتدار يدوياً ؛ م�شد�شات 

لتثبيت امل�شامر تدار بالهواء امل�شغوط؛ م�شخات )اآلت(.
الواق�عة بالفئة: 7

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلم��اية يف : بتاريخ :  2012/7/3

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24 يونيو 2021 العدد 13274
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم هيل تاور

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2012161 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

اإ�شافة عفره فريد خليل احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف علي �شامل فرج �شلطان ال علي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دومينو تارك كافيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2965793 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

اإ�شافة حممد علي بطي الداب الظاهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف كليثم حممد نا�شر الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافتريا 

  CN دهريز  رخ�شة رقم:2594144 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خماوير 

  CN لفندر البنف�شج  رخ�شة رقم:3677413 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بالك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN وود للحقائب   رخ�شة رقم:3825418 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/املرووج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN ال�شفراء لالزياء   رخ�شة رقم:2654944 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الحتاد  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

للمعدات اللكرتوميكانيكيه
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1056531 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/امل�شعود - 

  CN فرع - رخ�شة رقم:1001940-15 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فلور اآند 
  CN مور للمقاولت العامة  رخ�شة رقم:2522209 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:برايترا للتجارة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:رخ�شة فورية

CN 2853312 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/�شتاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة ، كم�شفي   2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/6/15 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/6/23 بالرقم:2105015429 

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

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:القدرة اخلط احلديث للنفط والغاز ذ.م.م
 - C35  ، عنوان ال�شركة:وحدة املالك �شركة القدرة القاب�شة �س.م.خ 

جزيرة اأبوظبي ، �شارع ال�شالم - �شرق 48
CN 1777581 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/الوحدة ملراجعة احل�شابات وال�شت�شارات   2
الدارية ح�شن املرزوقي - فرع ابوظبي 1 ، كم�شفي قانوين 
لل�شركة بتاريخ:2021/6/23 وذلك بناء على قرار حم�شر 

اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/6/23  22175A6D3F9487EBB9D:بالرقم
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الخال�س ل�شيانة حقول النفط 

والغاز - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2618996 

�شركة   - والغاز  النفط  حقول  ل�شيانة  الخال�س  من/  جتاري  اإ�شم  تعديل 
ال�شخ�س الواحد ذ م م

 ALIKHLAS OIL AND GAS FIELDS MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/ املا�شه ل�شيانة حقول النفط والغاز - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL MASHA OIL AND GAS FIELDS MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دبل فايب�س كافيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2501503 
تعديل اإ�شم جتاري من/ دبل فايب�س كافيه

double vibes café

اإىل/ رومرو كافيه
ROMERO CAFE

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شوبر �شتايل لتنجيد  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

 CN وزينة ال�شيارات رخ�شة رقم:1684776 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة احمد حممد عو�س ناجى املنهاىل %100

تعديل وكيل خدمات / حذف يو�شف عبداهلل �شعيد املنذرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ب�شام عقله اجلاد اهلل

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جلوبال نولدج ملقاولت 

 CN حمطات الطاقة ذ.م.م  رخ�شة رقم:1701499 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة �شعيد عتيق غريب بطى املزروعى %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبدالب�شر عبدالرحيم  %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نا�شر حممد مفتاح ال�شام�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدالب�شر عبدالرحيم
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اليجانت انتريرز

CN   قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:1732783 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة وجدى غازى عرب %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة حمد مزاحم �شعيد مزاحم
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف وجدى غازى عرب

تعديل وكيل خدمات / حذف عمر مزاحم �شعيد مزاحم
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خياط �شفينة ال�شحراء 

 CN لزياء ال�شيدات  رخ�شة رقم:1122347 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة امره علي �شامل خالد احل�شرمي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حليمه حممد حمد العي�شائي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN كادو للمزادات   رخ�شة رقم:3730330 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/لو بلون 

  CN لوجن كافيه   رخ�شة رقم:3789812 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/علي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الغويبي للمقاولت وال�شيانه العامه
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1951794 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س جمهورية القمر ي�ستقبل �سفري الدولة

•• موروين-وام:

ا�شتقبل فخامة الرئي�س غزايل عثمان رئي�س جمهورية القمر املتحدة بق�شر بيت ال�شالم يف العا�شمة 
املتحدة  القمر  جمهورية  ل��دى  الدولة  �شفر  املقبايل  مر�شد  �شعيد  حممد  �شعيد  �شعادة  م��وروين، 
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني، و�شبل دعمها وتعزيزها يف كافة 

املجالت، اإ�شافة اإىل عدد من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.
واأ�شاد فخامته - خالل اللقاء - بعمق العالقات التي تربط جزر القمر بدولة الإمارات، موؤكدا على 
�شرورة تعزيز العالقات الثنائية القائمة على الحرتام املتبادل وامل�شالح امل�شرتكة، وت�شافر اجلهود 

الرامية اإىل حتقيق املزيد من التقدم والزدهار والرفاه لل�شعبني ال�شقيقني.
من جانبه اأكد �شعادة �شفر الدولة - خالل اللقاء - اأن العالقات بني دولة الإمارات وجمهورية القمر 
وتعزيزها  لتطويرها  والإمكانيات  الفر�س  العديد من  اإىل وجود  م�شتمر، م�شرا  تقدم  املتحدة يف 

ودفعها اإىل الأمام يف خمتلف املجالت ملا فيه م�شلحة البلدين ال�شقيقني.

هيئة »معا« تطلق تقرير الأثر الجتماعي الأول

توفر �شروريات احلياة الأ�شا�شية، 
الهمم  واأ�شحاب  ال�شن  كبار  ودعم 
من خالل توفر الفر�س املالئمة 
�شحتهم  لتعزيز  ولقدراتهم  لهم 
بالإ�شافة  ال��ب��دن��ي��ة،  ول��ي��اق��ت��ه��م 
على  واحل��ف��اظ  البيئية  للق�شايا 

املوارد الطبيعية.
ويف اإطار برنامج احلا�شنة وامل�شرع 
رواد  ه��ي��ئ��ة  م��ك��ن��ت  الج���ت���م���اع���ي 
الأعمال الجتماعيني الطموحني 
وزودت�����ه�����م ب����امل����ع����ارف واخل������ربات 
ال������الزم������ة ل���ت���ط���وي���ر اأف����ك����اره����م 
الإبداعية وحتويلها اإىل موؤ�ش�شات 
ومن  الأرك����ان،  را�شخة  اجتماعية 
خ���الل ال������دورات الأرب������ع ال��ت��ي مت 
الدعم  معا  هيئة  وف��رت  اإطالقها 
حتى  م�شتفيد  األ���ف   15 حل���وايل 
اليوم، كما �شاهمت كل موؤ�ش�شة يف 

توفر فر�س العمل والتطوع.
املبتكرة  ال��ت��م��وي��ل  ن��ه��ج  وي�����ش��ك��ل 
اإحداث  يف  اأ�شا�شيا  عامال  امل�شتدام 

•• اأبوظبي - وام: 

اأ�شدرت هيئة امل�شاهمات املجتمعية 
الأث������ر  ت���ق���ري���ر  اأم�����������س   " "معا 
معتمدة  ل��ه��ا،  الأول  الج��ت��م��اع��ي 
ارتكزت  مبتكرة  ا�شرتاتيجية  على 
على اإحداث اأثر اجتماعي اإيجابي 
اآف����اق الب��ت��ك��ار للربامج  وت��و���ش��ي��ع 
 ،2020 اأطلقتها خالل عام  التي 
ثقافة  تر�شيخ  يف  �شاهمت  وال��ت��ي 
وامل�شاركة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����ش��اه��م��ة 
وفقا  ال����ت����ح����دي����ات  م����ع����اجل����ة  يف 
لالأولويات الجتماعية املحددة يف 

الإمارة.
الإجنازات  ليعك�س  التقرير  وج��اء 
حتقيقها  الهيئة  ا�شتطاعت  التي 
م���دار  ع��ل��ى   ،2020 ع����ام  خ����الل 
ليكون  ال����ك����ام����ل،  الأول  ع���ام���ه���ا 
لبناء  وامل���ت���ني  ال���را����ش���خ  الأ����ش���ا����س 

م�شتقبل اأف�شل.
ومن اأبرز الإجنازات التي حققتها 
موؤ�ش�شة   40 ت���ط���وي���ر  ال���ه���ي���ئ���ة، 
وتفعيل  ج������دي������دة،  اج���ت���م���اع���ي���ة 
م�شاركة اأكرث من 6 اآلف متطوع 
اأك��رث من  وجمع  املجتمع،  خلدمة 
املالية  امل�شاهمات  من  درهم  مليار 
الدعم  وف�����رت  وال���ت���ي  وال��ع��ي��ن��ي��ة 
األ����ف ف����رد من   400 لأك����رث م���ن 

اأبناء املجتمع.
تو�شيع  يف  "معا"  هيئة  و�شاهمت 
اآف�����اق الب���ت���ك���ار الج��ت��م��اع��ي عرب 

املجتمعية يف اأبوظبي ملواجهة وباء 
كوفيد 19- والتغلب عليه، ويعترب 
الجتماعي  ال���ش��ت��ث��م��ار  ���ش��ن��دوق 
اأبوظبي  حلكومة  الر�شمية  القناة 
الأفراد  من  امل�شاهمات  ل�شتقبال 
ي��ت��م توظيفها  ال��ت��ي  وامل��وؤ���ش�����ش��ات، 
ملعاجلة التحديات وفقا للمجالت 
الرئي�شية ذات الأولوية بهدف دعم 

املت�شررين جراء الوباء.
وت���ف���اع���ل جم��ت��م��ع اأب����وظ����ب����ي مع 
مت  اإذ  اإي��ج��اب��ي،  ب�شكل  ال��ربن��ام��ج 
ج��م��ع م��ا ي��ق��ارب م��ل��ي��ار دره���م من 
الواردة  املالية والعينية  امل�شاهمات 
ومت توظيفها لتقدمي الدعم وفق 
�شملت  رئ��ي�����ش��ي��ة  اأرب���ع���ة جم�����الت 
الأ�شا�شية  الح���ت���ي���اج���ات  ت���وف���ر 
الغذائية  الإم������������دادات  وت�����اأم�����ني 
التعليمية  العملية  ا�شتمرار  ودعم 
ال�����ش��ح��ي��ة، مم���ا �شاهم  وال���رع���اي���ة 
انعك�س  اجتماعي  اأث���ر  اإح����داث  يف 
ب�شكل اإيجابي على حياة جمموعة 
لأكرث  ينتمون  مم��ن  ال�شكان  م��ن 

من 200 جن�شية.
التوا�شل  اإدارة  حم����ور  و����ش���اه���م 
وال�شراكات يف حتقيق هدف الهيئة 
التطوع  ف���ر����س  خ��ل��ق  يف  امل��ت��م��ث��ل 
ال����ه����ادف خل��ل��ق ف��ر���ش��ة ل���الأف���راد 
وخدمته  جمتمعهم  م��ع  للتفاعل 
اإذ وظف اأكرث من 6 اآلف متطوع 
وقتهم   2020 ع����ام  م�����دار  ع��ل��ى 
امل�شاركة  ب��رام��ج  ل��دع��م  وخربتهم 

الجتماعية،  امل�����ش��اري��ع  اح��ت�����ش��ان 
وايجاد بيئة مالئمة لتعزيز ريادة 
عن  ف�شال  الجتماعية،  الأع��م��ال 
اآلية  توفر فر�س التطوع واإر�شاء 
بالإ�شافة  ل��ل��ت��م��وي��ل،  م�����ش��ت��دام��ة 
ل�شتقطاب  رائ��دة  من�شات  لإن�شاء 
خالل  م��ن  املجتمعية  امل�شاهمات 
و�شكلت  ال�شرتاتيجية،  رك��ائ��زه��ا 
اأ�ش�س  اأر������ش�����ى  م��ع��ل��م��ا  ن��ت��ائ��ج��ه��ا 
والتعاون  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال��ت��م��ا���ش��ك 
اأبوظبي خالل عام  الجتماعي يف 
مبتكر  م��ع��ي��ار  ل�شياغة   2020

لالندماج الجتماعي.
اإطار  يف  ال��رائ��دة  الربامج  وتندرج 
اخلم�شة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  امل��ح��اور 
تت�شمن  وال����ت����ي  "معا"  ل��ه��ي��ئ��ة 
الجتماعي،  وامل�����ش��رع  احل��ا���ش��ن��ة 
وع������ق������ود الأث������������ر الج����ت����م����اع����ي، 
الجتماعي،  ال�شتثمار  و�شندوق 
واإدارة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وامل���������ش����ارك����ة 
تعمل  اإذ  وال�����ش��راك��ات،  ال��ت��وا���ش��ل 
للتوا�شل  ج�شر  م��د  ع��ل��ى  الهيئة 
القطاع  وموؤ�ش�شات  احلكومة  بني 
ملعاجلة  امل��دين  واملجتمع  اخل��ا���س 
يف  امللحة  الجتماعية  التحديات 

جمتمع اأبوظبي.
اأب��رز الأول��وي��ات الجتماعية  وم��ن 
على  "معا"  ه��ي��ئ��ة  رك������زت  ال���ت���ي 
معاجلتها متثلت بتعزيز التما�شك 
توازن  اإح����داث  وكيفية  الأ����ش���ري، 
بني احلياة والعمل، وحر�شت على 

برنامج  ت�شمنت  التي  املجتمعية، 
بال�شراكة  الأجيال"  "رحلة 
و�شهدت  امل���ب���ارك���ة،  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ع 
كبار  ف��ردا من   55 تفاعل  املبادرة 
املتطوعني  رافقوا  ممن  املواطنني 
ال�����ش��ب��اب ل��ل��م�����ش��ي يف ي���ا����س م���ول، 
لتفعيل  فر�شة  الربنامج  لي�شكل 
بني  الفجوات  و�شد  التوا�شل  لغة 
الأج���ي���ال يف امل��ج��ت��م��ع الإم���ارات���ي، 
تعزيز  يف  ال���ف���ع���ال���ة  وامل�������ش���اه���م���ة 
رفاهية كبار املواطنني مع ت�شجيع 
اأثر  ال�شباب على التطوع لإح��داث 

اجتماعي اإيجابي.
وتر�شيخا ملبداأ التما�شك املجتمعي 
اإطالق  مت  الجتماعي،  والندماج 
ال���ذي  الن�شاط"  "اأهل  ب��رن��ام��ج 
اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م م���ن اتباع  م��ك��ن 
اإىل  بالإ�شافة  �شحي،  حياة  منط 
امل�شاركة يف جل�شات اللياقة البدنية 

مع املتطوعني.
ملتابعة  "معا"  ه���ي���ئ���ة  وت�������ش���ع���ى 
م�شرتها الرائدة يف تعزيز البتكار 
برامج جديدة يف  من خالل طرح 
امل�شتقبل بهدف معاجلة املزيد من 
لرت�شيخ  الجتماعية  ال��ت��ح��دي��ات 
امل�شتوى  ع���ل���ى  اأب���وظ���ب���ي  م���ك���ان���ة 
العاملي لت�شبح وجهة رائدة للعي�س 

والإقامة وال�شتثمار.
العميمي،  �شالمة  ���ش��ع��ادة  وق��ال��ت 
امل�شاهمات  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
املجتمعية "معا".. " ي�شكل اإطالق 

اإي��ج��اب��ي، وو�شعت  اأث���ر اج��ت��م��اع��ي 
�شجل  يف  ب����ارزا  معلما  م��ع��ا  ه��ي��ئ��ة 
اإجن�����ازات�����ه�����ا م����ن خ������الل اإط������الق 
م�شروع  اأول  "اأطمح"  ب���رن���ام���ج 
ل�����ش��ن��دات الأث����ر الج��ت��م��اع��ي على 
جمل�س  دول  م��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ت��وى 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي. ومت اإط���الق 
�شندات  ���ش��م��ن حم���ور  ال��ربن��ام��ج 
الأثر الجتماعي، وذلك بال�شراكة 
وال���دار  املجتمع  تنمية  دائ����رة  م��ع 
العقارية والدار للتعليم وموؤ�ش�شة 
الهمم،  لأ����ش���ح���اب  ال��ع��ل��ي��ا  زاي������د 
لإر�شاء اأول م�شروع �شاهم باإحداث 
اأثر اجتماعي اإيجابي على م�شتوى 
ال��ع��امل ي��رك��ز ع��ل��ى ت��وف��ر فر�س 
مكن  اإذ  الهمم،  لأ�شحاب  التعليم 
ال��ربن��ام��ج ال���ذي ام��ت��د ع��ل��ى مدار 
وزوده����م  ط��ال��ب��ا   25 ���ش��ه��را   15

باملهارات والتدريب املهني الالزم.
مع  ب��ال��ت��ع��اون  معا  هيئة  وو���ش��ع��ت 
�شركائها خطة �شاملة لإطالق اأول 
برنامج ل�شندات الأثر الجتماعي 
املناهج  ت�����ش��م��ن��ت  اأب����وظ����ب����ي،  يف 
التدري�س  واأ����ش���ال���ي���ب  ال���درا����ش���ي���ة 

املبتكرة وحددت النتائج املن�شودة.
امل�����ش��ت��دام عن�شرا  ال��ت��م��وي��ل  وي��ع��د 
التما�شك  ل���رت����ش���ي���خ  اأ����ش���ا����ش���ي���ا 
اإن�شاء  ����ش���اه���م  وق�����د  امل��ج��ت��م��ع��ي، 
الجتماعي  ال���ش��ت��ث��م��ار  ���ش��ن��دوق 
ال���رائ���دة  ب���راجم���ه  اأول  واإط������الق 
لدعم اجلهود  "معا نحن بخر"، 

ت��ق��ري��ر الأث�����ر الج��ت��م��اع��ي الأول 
حدثا هاما ومميزا يف م�شرة هيئة 
الإجنازات  كافة  يعك�س  لأن��ه  معا، 
والتي  حتقيقها  مت  التي  ال��ب��اه��رة 
اإحداث  يف  اأه��داف��ن��ا  �شمن  ت��ن��درج 
ملمو�س  اإيجابي  اجتماعي  حت��ول 
للم�شاركة  املجتمع،  اأف��راد  يف حياة 
اأبوظبي  اإم����ارة  م�شتقبل  ب��ن��اء  يف 

امل�شرق".
" ب��ذل��ن��ا ج��ه��ودا جبارة  واأ���ش��اف��ت 
وخططنا بعناية وتاأين لكل برنامج 
ل��ن�����ش��ل لأف�������ش���ل ال���ن���ت���ائ���ج، وج���اء 
الباهرة  الإجن������ازات  ه���ذه  حتقيق 
الر�شيدة  قيادتنا  نتيجة توجيهات 
لفريق هيئة  املنظم اجلاد  والعمل 
واأفراد  �شركائنا  مع  والتعاون  معا 

جمتمع اأبوظبي باأ�شره".
وقالت " نحن فخورون مبا حققناه 
ق�شرة،  زم���ن���ي���ة  ف������رتة  خ������الل 

البداية  ن��ق��ط��ة  ه���ي  واإجن����ازات����ن����ا 
مل�شرة رحلتنا. نلتزم يف هيئة معا 
ال�شرتاتيجية  اأه��داف��ن��ا  بتحقيق 
بناء  على  مبحتواها  ت��رك��ز  وال��ت��ي 
ف��اع��ل��ة مكونة  اج��ت��م��اع��ي��ة  ���ش��ب��ك��ة 
واملوؤ�ش�شات  الأه��ل��ي��ة  امل��ن�����ش��اآت  م��ن 
النفع واملوؤ�ش�شات الجتماعية  ذات 
امل������وج������ودة ب�����ني ال����ق����ط����اع ال���ع���ام 
واخل����ا�����س، ب���ه���دف ت��و���ش��ي��ع اآف����اق 
وتقدمي  الج���ت���م���اع���ي  الب����ت����ك����ار 
العاملية يف �شبيل  املمار�شات  اأف�شل 
للتحديات  مبتكرة  ح��ل��ول  اإي��ج��اد 

الجتماعية يف اأبوظبي".
برنامج  ك��ل  يج�شد   " وواأ���ش��اف��ت 
ت��ط��ل��ق��ه ال��ه��ي��ئ��ة خ���ط���وة ه���ام���ة يف 
اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ال���رائ���دة  م�شرتنا 
ولتعزيز  ال�شرتاتيجية،  اأهدافنا 
م���ك���ان���ة اأب����وظ����ب����ي م����رك����زا رائ�����دا 

لالبتكار الجتماعي".

تعاون بني التنمية الأ�سرية واملباركة لتعزيز كفاءة العمل الجتماعي
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•• اأبوظبي-وام:

الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  وقعت 
اتفاقية تعاون مع موؤ�ش�شة املباركة، 
التعاون  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف  وذل������ك 
ون�شر  اجل���ان���ب���ني  ب���ني  امل�������ش���رتك 
الإماراتية  الأ�شرة  بق�شايا  الوعي 
م����ن خ�����الل ال���و����ش���ائ���ل امل����ق����روءة 
وتعزيز  وامل����رئ����ي����ة  وامل�������ش���م���وع���ة 
لتحقيق  الأ������ش�����ري  ال����ش���ت���ق���رار 
ب�شاأن  اأبوظبي  حكومة  متطلبات 
التنمية الجتماعية، وتعميق روح 
ال���ولء والإب����داع والب��ت��ك��ار �شمن 
تهدف  م��درو���ش��ة  واأن�شطة  ب��رام��ج 
وتقوي  امل��ع��رف��ة  ث��ق��اف��ة  ن�شر  اإىل 
خلدمة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�������ش���راك���ات 

الأ�شر.
الدكتورة  ال�شيخة  التفاقية  وقع 
جمل�س  رئي�س  م��ب��ارك  بنت  م��وزة 
و�شعادة  امل��ب��ارك��ة،  موؤ�ش�شة  اإدارة 
عام  الرميثي مدير  مرمي حممد 

موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية.
تبادل  ع���ل���ى  الت���ف���اق���ي���ة  وت���ن�������س 
والتجارب  وامل��ع��ل��وم��ات  اخل����ربات 

لتحقيق  ال�������ش���ع���ي  الت����ف����اق����ي����ة 
الأه��������داف امل�����ش��رتك��ة م���ن خالل 
ا�شرتاتيجية  ����ش���راك���ة  ت��اأ���ش��ي�����س 
الأ�شرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ب��ني 
رفع  يكفل  مبا  املباركة  وموؤ�ش�شة 
بينهما،  امل�����ش��رتك  ال��ع��م��ل  ك���ف���اءة 
امل�شائل  يف  التعاون  �شبل  وتنظيم 
وتذليل  امل�����ش��رتك،  اله��ت��م��ام  ذات 
ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��ع��رت���س تقدمي 
الطرفان  ي�شرتك  التي  اخلدمات 
اإىل  تقدميها  يف  ب��اآخ��ر  اأو  ب�شكل 
التعاون  اإىل  بالإ�شافة  اجلمهور، 
يف جمال و�شع اخلطط والربامج 
�شة الالزمة لعالج  الفعالة املتخ�شّ

امل�شكالت الأ�شرية والجتماعية.
واأك��������دت ح���ر����س امل���وؤ����ش�������ش���ة على 
وال�شت�شارات  ال���ربام���ج  ت��ق��دمي 
تعود  التي  والجتماعية  النف�شية 
"املباركة  ل��ربن��ام��ج  ال��ع��ام  بالنفع 
ل���ت���ط���وي���ر ومت����ك����ني ال�������ش���ب���اب و 
خالل  من  املغاوير" ،   : اليافعني 
على  جل�شات  اأو  فيديو  ت�شجيالت 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��ن�����ش��ات 
بدعوتهم  وذل��ك  املباركة،  ملوؤ�ش�شة 

الإماراتية  امل�����راأة  م��ن  ج��ع��ل  دع���م 
التقدم  م�شرة  يف  اأ�شا�شياً  �شريكاً 
الوطن  ي�شهدها  ال��ت��ي  والزده����ار 
املراكز  ����ش���دارة  اإىل  ب��ه��ا  ودف����ع   ،
جميع  يف  امل����رم����وق����ة  ال���ق���ي���ادي���ة 
املجالت التنموية التي تخدم من 

خاللها الوطن .
موزة  ال��دك��ت��ورة  ال�شيخة  وثمنت 
بنت مبارك جهود موؤ�ش�شة التنمية 
ال�شت�شرافية  وروؤي��ت��ه��ا  الأ���ش��ري��ة 
ل��دور امل��راأة والأ���ش��رة يف اخلم�شني 
هذا  اأه���م���ي���ة  م����وؤك����دة   .. امل��ق��ب��ل��ة 
ال���ت���ع���اون ب���ني اجل���ان���ب���ني مل���ا فيه 
والتجارب  اخل�����ربات  ت���ب���ادل  م���ن 
التي  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  وتطبيق 
تعزز من جودة احلياة يف املجتمع 
ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ب��ل ولكل 
متتلك  ح���ي���ث   ، ل����ل����دول����ة  زائ��������ر 
م��وؤ���ش�����ش��ة امل���ب���ارك���ة ر����ش���ي���داً من 
كموؤ�ش�شة  التطبيقية  اخل����ربات 
اأطلقت  اإذ   ، ربحية  غ��ر  ع��ام  نفع 
املبادرات  م��ن  جمموعة  املوؤ�ش�شة 
ال��ت��ي �شكلت  امل��ت��م��ي��زة  وامل�����ش��اري��ع 
على  املجتمعي  ال��ع��م��ل  يف  ب�شمة 

م����ع ط��ب��ي��ع��ة ومهام  ت��ت��ف��ق  ال���ت���ي 
وتنفيذ  ال��ط��رف��ني،  واخ��ت�����ش��ا���س 
ت�شاهم  م�شرتكة  تدريبية  دورات 
وفق  ال��ع��ام��ل��ني  اأداء  ت��ط��وي��ر  يف 
اأف�شل املعاير واملمار�شات املتبعة، 
املوؤمترات  تنظيم  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
التدريبية  وال���ربام���ج  وال���ن���دوات 

واملجال�س التوعوية.
موزة  الدكتورة  ال�شيخة  واأع��رب��ت 
بنت مبارك عن اعتزازها بالتعاون 
مع موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية التي 
يف  الر�شيدة  القيادة  روؤي���ة  جت�شد 
مكانتها  واإع���الء  ب��امل��راأة  النهو�س 
وترتجم   ، امل��ق��ب��ل��ة  اخل��م�����ش��ني  يف 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  توجيهات 
ب���ن���ت م�����ب�����ارك رئ���ي�������ش���ة الحت������اد 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة 
" التي  الإم������ارات  " اأم  الأ���ش��ري��ة 
والمتنان  ال��ع��رف��ان  ك��ل  لها  نكن 
على دورها الرائد يف دعم م�شرة 
مكانتها  وتعزيز  ومتكينها  امل���راأة 
والرتقاء بدورها يف املجتمع ، وهو 

واليافعني  امل�����راأة  مت��ك��ني  ���ش��ع��ي��د 
وال�شباب ، ورعاية املواهب و�شقلها 
املجتمعية  الفئات  ه��ذه  وتاأهيل   ،
للقيام بدورها املن�شود يف الرتقاء 
مب�����ش��رة ال��ت��ن��م��ي��ة احل�����ش��اري��ة يف 

وطننا الغايل .
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال���ت ����ش���ع���ادة مرمي 
ال�شراكة  اإن هذه  الرميثي  حممد 
"عام  م������ب������ادرات  ����ش���م���ن  ج�������اءت 
ال�شراكات  ل��ت��ع��زي��ز  اخلم�شني"، 
وامل�����ش��اري��ع ب��ني م��وؤ���ش�����ش��ات النفع 
الج���ت���م���اع���ي ل���ت���ق���دمي خ���دم���ات 
جميع  احتياجات  تلبي  اجتماعية 
وتطلعات  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال���ف���ئ���ات 
الروؤية  م��ع  يتوافق  مب��ا  املوؤ�ش�شة 
فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو  الطموحة 
اإىل  ال�����رام�����ي�����ة   ، م�����ب�����ارك  ب����ن����ت 
ح���ر����س وت��وج��ي��ه امل��وؤ���ش�����ش��ة على 
املبتكرة  اخل��دم��ات  اأف�شل  تقدمي 
لالأ�شرة  وامل�����ب�����ادرات  وامل�������ش���اري���ع 
ال�شتقرار  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وامل��ج��ت��م��ع 
يف  املجتمعي  وال��ت��الح��م  الأ���ش��ري 

اإمارة اأبوظبي.
ال��ه��دف م��ن توقيع  اأن  واأو���ش��ح��ت 

•• ال�صارقة-وام:

الثالث  الطالبي  الإع��الم��ي  امللتقى  القا�شمية  اجلامعة  نظمت 
بعنوان " الإعالم الرقمي وامل�شوؤولية املجتمعية " مب�شاركة معايل 
العربية  اجلامعات  احت��اد  عام  اأم��ني  �شالمة  عزت  عمرو  الدكتور 
وبح�شور العديد من اأ�شاتذة وطالب وطالبات كليات الإعالم من 
اإماراتية وعربية عرب تقنيات التوا�شل الفرتا�شي. 18 جامعة 

و ا�شتهدف امللتقي الوقوف على اأهم التحديات التي تواجه حتمل 
امل�شوؤولية املجتمعية لالأفراد واملجتمعات يف التعامل مع الإعالم 
الإم��ارات كنموذج ناجح  الرائدة لدولة  اإظهار ال�شورة  الرقمي و 
كورونا  جائحة  حت��دي��ات  اأم���ام  املجتمعية  م�شوؤولياتها  حتمل  يف 
اإ�شاعة ثقافة مبداأ تطبيق  ور�شم روؤى واآلية م�شتقبلية يف كيفية 
امل�شوؤولية املجتمعية بني الأفراد واملجتمعات يف خمتلف الظروف.
وقال الأ�شتاذ الدكتور عواد اخللف القائم باأعمال مدير اجلامعة 
هو  الإع��الم��ي  امللتقى  جن��اح  اإن  الفتتاحية  كلمته  يف  القا�شمية 
ب���ه اجلامعة  ال����ذي حت��ظ��ى  امل��ت��وا���ش��ل  ل��ل��دع��م  ت��رج��م��ة حقيقية 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قبل  م��ن  القا�شمية 
رئي�س  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
اجلامعة القا�شمية ووفقا لتوجيهاته فقد اأ�شهم امللتقى يف ن�شر قيم 
امل�شوؤولية الجتماعية النبيلة وتعزيزها بني الأفراد واملجتمعات.. 
لفتا اإىل اأن مفهوم "امل�شوؤولية املجتمعية" املتمّثل يف اأن يكون كل 
باأكمله  فرد يف املجتمع م�شوؤول عن ت�شرفاته جتاه هذا املجتمع 
يبدو جديًدا اإل اأنَّه مفهوم متجّذر يف ثقافتنا العربّية الإ�شالمّية 
وديننا احلنيف.من جانبه اأكد الأ�شتاذ الدكتور عمرو عزت �شالمة 
على الدور احليوي الذي تقوم به و�شائل الإعالم خا�شة الرقمية 
منها يف تثقيف املجتمعات واإمدادهم بالأخبار حيث تعد م�شدرا 

والتاأثر  املجتمعي  الفكر  وبناء  ال��ق��رار  اتخاذ  عملية  يف  اأ�شا�شيا 
الإعالم  اأن  اإىل  الإن�شانية.واأ�شار  واملجتمعات  ال��دول  تطوير  يف 
الرقمي �شالح ذي حدين فرغم تاأثره وو�شوحه و�شهولة التعامل 
معه وامل�شاهمة يف البحث ون�شر الدرا�شات والتجارة الإلكرتونية 
اإل اأنه له تاأثرات �شلبية على املجتمع ل�شيما فئة ال�شباب .. داعيا 
براجمها  اإىل تطوير  العربية  باجلامعات  الإع��الم  واأق�شام  كليات 
تخ�ش�شات  ومنها  املعلومات  ع�شر  متطلبات  لتواكب  الدرا�شية 
ال�شحافة الرقمية والت�شميم اجلرافيكى و�شناعة الأفالم ملواكبة 
انت�شار  ب�شبب  امل�شيطر  هو  اأ�شبح  اأن  بعد  العمل  �شوق  متطلبات 

مواقع التوا�شل الجتماعي وانت�شار ال�شحافة الإلكرتونية.
اأن  الت�شال  كلية  عميد  ح�شن  عطا  الدكتور  اأو���ش��ح  ناحيته  من 
امللتقى الإعالمي الطالبي هذا العام له خ�شو�شيته املختلفة عن 
الن�شخ ال�شابقة حيث انتقل من النطاق املحلي اإيل النطاق العربي 
والإقليمي من خالل امل�شاركة العربية الوا�شعة لل�شباب الباحثني 
الذين قدموا العديد من الأبحاث والدرا�شات التي تناولت ق�شايا 
العربية  املجتمعات  على  املختلفة  وت��اأث��رات��ه  ال��رق��م��ي  الإع����الم 
وذلك مبا يت�شمنه من جوانب قانونية واأخالقية ومهنية تعك�س 
وعى طلبة كليات الإعالم والت�شال بق�شايا وهموم جمتمعاتهم 
بجانب تقدميهم العديد من التو�شيات التي تت�شمن مقرتحات 
وحلول فعالة وحقيقية للتعامل مع مواقع التوا�شل الجتماعى 
وق�شايا التنمر ال�شيرباين والتعامل مع الأخبار املزيفة من واقع 

ممار�شتهم الفعلية.
من  للعديد  تقدميية  عرو�س  تقدمي  امللتقى  جل�شات  خالل  ومت 
الطالبية  ال��ف��رق  التي قدمتها  وامل��ب��ادرات  والأب��ح��اث  ال��درا���ش��ات 
التعامل  الأخالقي يف  بالبعد  امل�شاركة مو�شيا ب�شرورة الهتمام 
مع و�شائل التوا�شل الجتماعي وا�شتخدامها يف اإطارها ال�شحيح 

امل�شرق املعتدل لتبقى هذه الو�شائل الإعالمية و�شائل بناء ونه�شة 
وت�شامح يف دولة الإمارات والدول العربية قاطبة.

جديدة  اأخالقية  ومواثيق  قواعد  و�شع  على  بالعمل  اأو�شي  كما 
بالإ�شافة  احتياجاته  وتويف  اجلديد  الإعالمي  الو�شع  مع  تتفق 
على  املخت�شة  القانونية  اجل��ه��ات  قبل  م��ن  الرقابة  ت�شديد  اإىل 
وتكثيف  الأخالقية  النتهاكات  ملنع  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
لو�شائل  الأخ���الق���ي  ب��ال���ش��ت��خ��دام  املتعلقة  ال��ت��وع��وي��ة  احل��م��الت 

التوا�شل الجتماعي على م�شتوي الفرد والأ�شرة.
و�شهدت اجلل�شة اخلتامية اإعالن نتائج م�شابقة امللتقي الإعالمي 
لأف�شل ورقة بحثية طالبية .. وفاز باملركز الأول منا�شفة.. كلية 
بعنوان: /العالقة  الإعالم جامعة الرموك /الأردن/ عن بحث 
ب��ني و���ش��ائ��ل الأع����الم ال��رق��م��ي��ة وت��ع��زي��ز امل���ه���ارات ال��ف��ك��ري��ة لدى 
الطلبة الأردنيني يف اإطار امل�شوؤولية الجتماعية/ وكلية الت�شال 
/ال�شوابط  بعنوان:  بحث  ع��ن  /الإم����ارات/  القا�شمية  اجلامعة 
من  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  �شبكات  ل�شتخدام  الأخالقية 
املتحدة"  العربية  الإم���ارات  بدولة  اجلامعي  ال�شباب  نظر  وجهة 

درا�شة ميدانية"/.
/م�شر/  �شويف  بني  جامعة  الإع���الم  كلية  الثاين  باملركز  ف��از  و 
عن  التعليم  تقنيات  عرب  ال�شيرباين  "التنمر  بعنوان:  بحث  عن 
اجلزيرة  معهد   .. منا�شفة  به  ف��از  فقد  الثالث  املركز  بعد" اأم��ا 
/ بعنوان:  ع��ن بحث  الت�شال /م�شر/  وع��ل��وم  ل��الإع��الم  ال��ع��ايل 

تفاعلية اجلمهور امل�شري مع ق�شايا جائحة كورونا عرب �شفحات 
اجلامعة  الإع��الم  بوك" وكلية  الفي�س  عرب  امل�شرية  الف�شائيات 
احلمالت  /دور  بعنوان:  بحث  عن  – دب��ي  ب��الإم��ارات  الأمريكية 
ال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة يف حت�����ش��ني ال�����ش��ورة ال��ذه��ن��ي��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي لدى 

اجلمهور" .

ال�سارقة الرقمية واأكادميية العلوم ال�سرطية تبحثان تعزيز ال�سراكة املوؤ�س�سية
•• ال�صارقة-وام: 

مكتب  م��دي��ر  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ���ش��ع��ود  ال�شيخ  اأك���د 
اأكادميية  مع  للتعاون  املكتب  ا�شتعداد  الرقمية  ال�شارقة 
احلكومية  اجل��ه��ات  وك��اف��ة  بال�شارقة  ال�شرطية  العلوم 
الأخرى باإلإمارة ال�شارقة من اأجل تنفيذ برامج وخطط 
وتقدمي  الرقمي  بالتحول  متعلقة  للموظفني  تدريبية 
اأن����واع ال��دع��م وال���ش��ت�����ش��ارات وامل��ق��رتح��ات التي  خمتلف 
تهدف اإىل جتاوز التحديات واملعوقات التي قد تواجهها 
ال�شيخ  يف تنفيذ التحول الرقمي. جاء ذلك خالل لقاء 
ام�س مع  له  املرافق  والوفد  القا�شمي  �شلطان  �شعود بن 
مدير  العثمني  خمي�س  حممد  الدكتور  العميد  �شعادة 
ع���ام الأك���ادمي���ي���ة مب��ق��ره��ا ح��ي��ث ب��ح��ث اجل��ان��ب��ان �شبل 
التعاون الثنائي وال�شعي نحو حتقيق التحول الرقمي يف 
الأكادميية باإجراءات عمل واأنظمة تقنية متطورة. وتناول 

اللقاء دور مكتب ال�شارقة الرقمية الذي مت اعتماده من 
قبل املجل�س التنفيذي يف �شهر يونيو اجلاري بهدف رفع 
الوعي لدى اجلهات احلكومية باأهمية التحول الرقمي 
ور�شم ال�شيا�شة العامة واخلطط ال�شرتاتيجية املتعلقة 
بالتحول الرقمي و�شيا�شات البيانات على م�شتوى الإمارة 
وتطويرها وو�شع اخلطط والربامج الالزمة لتنفيذها 
العميد  واأ���ش��اد  ب��ه��ا.  املت�شلة  امل���ب���ادرات  تن�شيق  و���ش��م��ان 
القا�شمي  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  ���ش��ع��ود  ال�����ش��ي��خ  ب��ج��ه��ود  العثمني 
وخطواته التي بداأها مبكرا يف �شرح روؤية واأهداف مكتب 
يف  الرقمي  التحول  خطوات  ومتابعة  الرقمية  ال�شارقة 
اإر�شاء  و  املوؤ�ش�شية  ال�شراكة  تعزيز  نحو  و�شعيه  الإم���ارة 
يف  ي�شهم  ما  وفعال  بّناء  ب�شكل  امل�شرتك  التعاون  دعائم 
زي����ادة ك��ف��اءة اخل��دم��ات وامل��ع��ل��وم��ات احل��ك��وم��ي��ة ملواكبة 
التطورات وتقدميها من خالل من�شة ال�شارقة الرقمية 

والبوابة الإلكرتونية الر�شمية للحكومة .

التكنولوجيا  ظ��ل  يف  املجتمع  يف 
الجتماعية  والتطورات  احلديثة 
ال�شباب  وت����اأه����ي����ل  امل���ت�������ش���ارع���ة، 
مباركة  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف  امل��ت��ط��وع��ني 
امل�شاركة  م��ن  متمكنني  ل��ي��ك��ون��وا 
تنمية وطنهم وخدمة  الفاعلة يف 
اإن  ���ش��ع��ادت��ه��ا  وق��ال��ت  جمتمعهم. 
ت�شكيل جلنة من الطرفني ت�شمى 
مبثابة  ُيعد  امل�شرتكة"  "اللجنة 
خمولة  ا�شت�شارية  تن�شيقية  جلنة 

املوؤمترات  حل�����ش��ور  ومنت�شبيهم 
املوؤ�ش�شة،  تنظمها  التي  والندوات 
بالإ�شافة اإىل التعاون يف جمالت 
الرعاية  وخدمات  املواطنني  كبار 
ل�شيخوخة  املتكاملة  الجتماعية 
ن�����ش��ط��ة. واأ�����ش����ارت ال��رم��ي��ث��ي اإىل 
تعزيز  يف  الت����ف����اق����ي����ة  اأه����م����ي����ة 
امل�شوؤولية املجتمعية لل�شباب جتاه 
املواطنني  ك��ب��ار  وخ��ا���ش��ة  املجتمع 
والندماج  التكيف  من  لتمكينهم 

التعاون  اتفاقية  تفعيل  مبتابعة 
خطة  وو�شع  التو�شيات،  واإ�شدار 
ال��ت��ح��دي��ث عليها  ي��ت��م  ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ب�شكل دوري، بهدف تفعيل اتفاقية 
ال���������ش����راك����ة، وحت�����دي�����د واع���ت���م���اد 
وتعريف  امل�������ش���رتك���ة  اخل�����دم�����ات 
م�����ش��ت��وى اخل���دم���ة امل��ت��ب��ادل��ة بني 
تعريف  اإىل  بالإ�شافة  الطرفني، 
ال�شوابط الالزم اتباعها يف تنفيذ 

اخلدمات.
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بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020
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عربي ودويل

اأن يتبني حتى  اإداري��ة، من غر  وارتفاع التكاليف ف�شال عن تعقيدات 
الآن اإن كانت هذه امل�شكالت مرحلية اأم دائمة.

العائلية ل�شنع  العامة ل�شركة ريدجفيو  املديرة  وقالت متارا روبرت�س 
“مل نكن نواجه م�شكالت توظيف، مل ن�شهد  اإنكلرتا  النبيذ يف جنوب 
الوباء  ال�شعب فعال مع  ... من  ال�شنة  اإل هذه  العاملة  اليد  نق�شا يف 
اأن  نعتقد  لكن  ال�شغوط،  تاأتي  اأي��ن  نرى من  اأن  ال�شفر،  على  والقيود 
الأمور  ن�شهل  مل  لأننا  اأماكنهم،  يف  البقاء  على  النا�س  ح�ّس  بريك�شت 

عليهم حتى ياأتوا«.
ومل يتخذ قطاع �شناعة النبيذ الربيطاين موقفا عند تنظيم ال�شتفتاء 
حول بريك�شت الذي ق�شم اململكة املتحدة قبل خم�س �شنوات بالتمام، ول 
تزال تبعاته ال�شيا�شية القت�شادية تلقي بظلها على البالد. وهو اليوم 

اإذ  املعقدة، ت�شاف �شعوبات بروقراطية جديدة،  بروك�شل واإجراءاتها 
اأفادت روبرت�س اأن “تف�شر القواعد” الناجمة عن التفاق التجاري ما 
بعد بريك�شت املوقع يف عيد امليالد “يختلف متاما بني املانيا اأو فرن�شا 

اأو هولندا«.
ال��ذي يحد من هام�س  النفقات  تزايد  ال�شغرى من  ال�شركات  وتعاين 

اأرباحها.
العام ما هو  الأرج��ح بحلول نهاية  “�شوف نتبنّي على  وقالت روبرت�س 

بعيد الأمد وما هو قريب الأمد«.
ومن ح�شنات بريك�شت اأنه زاد الطلب الداخلي نظرا اإىل �شعوبة ا�شتراد 
النبيذ الأجنبي، وهو ما يعك�شه الرتاجع احلاد يف احلركة التجارية بني 

اململكة املتحدة والحتاد الأوروبي منذ مطلع العام.

•• برجي�س هيل-اأ ف ب

اإن كان بريك�شت عزز الطلب الداخلي يف اململكة املتحدة، اإل اأنه يطرح 
اأو  مع�شلة للعديد من ال�شركات الربيطانية �شواء على ال�شعيد املايل 

على ال�شعيد الإداري.
وهذا ما يظهر جليا يف كروم ريدجفيو، حيث يلتقي ع�شرة زوار قدموا 
لتذّوق النبيذ املحلي ال�شنع امراأة جثمت على الأر�س بني الدوايل تزيل 

الأوراق التالفة.
فمع خروج اململكة املتحدة فعليا من ال�شوق الوروبية املوحدة يف مطلع 
كانون الثاين/يناير، ازدادت ال�شوق الداخلية ن�شاطا، غر اأن ال�شركات 
تعاين يف املقابل من �شعوبات كربى يف طليعتها نق�س العمال املو�شميني 

يعاين من عواقب اخلروج من الحتاد الوروبي.
لتقييم  اأيلول-�شبتمرب  حتى  الوقت  بع�س  “لدينا  روبرت�س  اأو�شحت 

خياراتنا والعمل مع وكالت توظيف، لكن لي�س لدينا حل«.
وتابعت “اإننا نبحث عن طّباخ، مل نتمكن من تطوير عر�شنا على هذا 
لزيادة  �شغًطا  بالتاأكيد  “هناك  اأن  موؤكدة  ناأمل”،  كّنا  مثلما  ال�شعيد 

الأجور لأننا نتناف�س جميعا لتوظيف ال�شخا�س اأنف�شهم«.
حد  على  اأ�شعاف  بثالثة  اللوج�شتية  التكاليف  ازدادت  ذل��ك،  مب���وازاة 
والزجاجات  الآلت  ا�شتراد  او  الإن��ت��اج  ت�شدير  اإج����راءات  لأن  قولها، 
وغرها باتت يف غاية التعقيد، ما يحّتم على ريدجفيو الآن ال�شتعانة 

بو�شطاء.
اأن�شار بريك�شت حاملني على  فاإىل املتاعب الإداري��ة التي كان ينتقدها 

بريك�ست يطرح مع�سلة على العديد من ال�سركات الربيطانية 

•• لندن-اأ ف ب

ا�شتفتاء  م��ن  �شنوات  خم�س  بعد 
خ�����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن الحت����اد 
الأوروب�������������������ي ال�������������ش������ادم ح�����دث 
ما  النق�شامات  لكن  النف�شال، 
العميقة  والتغيرات  ح��ادة  زال��ت 
الناجتة عنها بداأت تظهر يف �شياق 
تعكره اجلائحة. مع تاأييد 52% 
م��ن ال��ربي��ط��ان��ي��ني اخل����روج من 
البقاء  و48%  الأوروبية  الكتلة 
 23 ا�شتفتاء  فيها، خلفت نتيجة 
موجة   2016 ح��زي��ران/ي��ون��ي��و 
�شرًخا  واأح����دث����ت  ال���ب���الد  ه����زت 
يف  وحلفائها  املتحدة  اململكة  بني 
اأوروبا وو�شل �شداها اأبعد منها.

وب����ع����د ع������دة ت����اأج����ي����الت واأك������رث 
���ش��ن��وات م��ن الدراما  ث���الث  م��ن 
انف�شلت  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  النف�شية 
1الأول  اأخ��ًرا يف  اململكة املتحدة 
عن   2020 �شباط/فرباير  من 
يقرب  ملا  ظهرها  واأدارت  الكتلة، 

من خم�شة عقود من التكاملج.
كانون  م���ن  الأول  يف  ذل����ك  ت��ب��ع 
يف   ،2020 ال�����ث�����اين/ي�����ن�����اي�����ر 
واتفاقية  انتقالية  ف���رتة  ن��ه��اي��ة 
عليها  ال���ت���ف���او����س  مت  جت����اري����ة 
نهائي  خ������روج  الأن����ف���������س،  ب�����ش��ق 
م��ن الحت���اد اجل��م��رك��ي وال�شوق 
الأوروب���ي���ة امل���وح���دة. م��ن��ذ بداية 
ال����ع����ام، ت���راج���ع���ت ال���ت���ج���ارة بني 
تقطف  ومل  ال�شابقني.  ال�شركاء 
امل���م���ل���ك���ة امل����ت����ح����دة ب���ع���د ف���وائ���د 
وتعزيز مكانتها  “ا�شتقالليتها” 
وعد  كما  الدولية،  ال�شاحة  على 
بوري�س  املحافظ  ال���وزراء  رئي�س 

املدافعني  ك��ب��ار  اأح���د  ج��ون�����ش��ون، 
عن بريك�شت. ومبنا�شبة الذكرى 
اخلام�شة لال�شتفتاء، �شلط رئي�س 
احل���ك���وم���ة ال�������ش���وء ع���ل���ى اأوج�����ه 
قوله  ح�شب  اأتاحها  التي  التقدم 
ق���رار م��غ��ادرة الحت����اد الأوروب����ي 
�شروط  ت�������ش���دي���د  ب�����راأي�����ه  وه�����ي 
التطعيم  حملة  وجن���اح  ال��ه��ج��رة 
اتفاقيات  وت��وق��ي��ع  ك��وف��ي��د  ���ش��د 

جتارية جديدة.
من  نتعافى  اأن  بعد  “الآن  وق��ال 
الوباء، �شنوظف كامل الإمكانات 

التي تتيحها �شيادتنا امل�شتعادة«.
يف غ�شون ذلك، اأدى اخلروج من 
الحت��اد الأوروب���ي اإىل مزيد من 
الت�شدع يف ن�شيج البالد الداخلي، 
النف�شاليون  ف���ي���ه  ي������رى  اإذ 
املوؤيدون  ا�شكتلندا  يف  احلاكمون 
اأوروب��ا، فر�شة جديدة  للبقاء يف 
ل���ت���ع���زي���ز ن�������ش���ال���ه���م م�����ن اأج�����ل 
ال�شتقالل وو�شيلة لعودتهم اإىل 

الحتاد الأوروبي.
عدة،  اأجيال  منذ  الأوىل  وللمرة 
يتمتعون  الربيطانيون  يعد  مل 
ال���ق���ارة  اإىل  ال���و����ش���ول  ب���ح���ري���ة 
انتهت  ف��ق��د  وال��ع��ك�����س ���ش��ح��ي��ح؛ 
ت��ن��ق��ل الأ����ش���خ���ا����س التي  ح���ري���ة 
مبجرد  وا�شحة  اأث��اره��ا  �شتظهر 
رفع القيود ال�شارمة على ال�شفر 

الدويل ب�شبب اجلائحة.

ك��ي��ن��غ��ز ك����ول����دج ال���ل���ن���دن���ي���ة، مع 
وثقافية  اج��ت��م��اع��ي��ة  “عواقب 
ل��ف��رتة طويلة  و���ش��ي��ا���ش��ي��ة مت��ت��د 
ج����ًدا ب��ع��د خ����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا من 
ونهاية حرية  الأوروب����ي  الحت���اد 
ت��ن��ق��ل الأ����ش���خ���ا����س«. وع�����دا عن 
اخلرباء  اأح��د  يقول  الأ�شخا�س، 
اإنه �شيتعني على بروك�شل ولندن 
ال�شيا�شية على  روابطهما  تعميق 
التوتر يف عالقاتهما  الرغم من 
اتفاقية  م��ن  ج��زء  تنفيذ  ب�شبب 
اأحكام  على  تن�س  ال��ت��ي  اخل���روج 
ت��ب��ق��ي بحكم  ج��م��رك��ي��ة خ��ا���ش��ة 
ال���واق���ع اإي���رل���ن���دا ال�����ش��م��ال��ي��ة يف 

الحتاد اجلمركي الأوروبي.
الإيرلنديون  الوحدويون  ي�شعر 
بالنتماء  املتم�شكون  ال�شماليون 
تعر�شوا  باأنهم  الربيطاين  للتاج 
التفاق  ه����ذا  ب�����ش��ب��ب  ل��ل��خ��ي��ان��ة 
اإىل  احل������اج������ة  ب������ررت������ه  ال����������ذي 
احلفاظ على ال�شالم يف املقاطعة 
الربيطانية بعد ثالثة عقود من 
“ال�شطرابات” الدامية وجتنب 
جديدة  م����ادي����ة  ح������دود  اإق�����ام�����ة 
املجاورة  اإي��رل��ن��دا  جمهورية  م��ع 

الع�شو يف الحتاد الأوروبي.
مدير  م����ي����ن����ون،  اأن�����ان�����د  ي����ق����ول 
يف  املتحدة  اململكة  اأب��ح��اث  مركز 
علينا  “�شيتعني  املتغرة،  اأوروب���ا 
الأع�شاء  ال�����دول  م���ع  اجل��ل��و���س 
كيفية  يف  ال��ت��ف��ك��ر  يف  وال����ب����دء 
لي�س  اأو���ش��ع،  نطاق  على  التعاون 
يف ���ش��ي��اق ال��ت��ج��ارة، ول��ك��ن جلعل 
من  فاعلة”  ال�شيا�شية  عالقتنا 
للتهديدات  ال����ش���ت���ج���اب���ة  اأج������ل 

العاملية امل�شرتكة
 

وبعد تنفيذ الطالق بالكامل، ما 
يت�شاءلون عن  الربيطانيون  زال 
النق�شام  على  دلل���ة  ويف  اآث����اره. 
امل���������ش����ت����م����ر، ي�����ق�����در ا����ش���ت���ط���الع 
الأرب�����ع�����اء معهد  ن�����ش��ره  ل����ل����راأي 
 51% اأن  ك��وم��ري�����س  ���ش��اف��ان��ت��ا 
�شي�شوتون  ال��ربي��ط��ان��ي��ني  م���ن 
اإذا  الأوروب�����ي  الحت���اد  يف  للبقاء 
و49%  الآن  ال���ت�������ش���وي���ت  مت 
ديان  تقول  للخروج.  �شي�شوتون 

م��ن م��واط��ن��ي الحت���اد الأوروب����ي 
هناك  الإق��ام��ة  ملوا�شلة  بطلبات 
يف  نف�شها  باحلقوق  والح��ت��ف��اظ 
ال�شمان  م��ن  وال�شتفادة  العمل 
الجتماعي. وهو اأكرب بكثر من 
احلكومة  توقعتها  ماليني   3،4
ال���ربي���ط���ان���ي���ة. وم����ن ����ش���اأن هذا 
دميوغرافًيا  ت��غ��ي��ًرا  ي��ح��دث  اأن 
بورت�س  جوناثان  وفق  “هائال” 
جامعة  يف  الق���ت�������ش���اد  اأ�����ش����ت����اذ 

اجلامعية  امل���ح���ا����ش���رة  وي��ل��ي�����س 
بر�س  فران�س  وكالة  التقها  التي 
يف اأدن��ربه “مل ن�شعر بعد بتاأثر 
خ�����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن الحت����اد 
الأوروب�������ي لأن���ن���ا ك��ن��ا م��ث��ل بقية 
كوفيد...  وط������اأة  حت���ت  ال���ع���امل 
اأن ال�����ش��ي��ط��ان ي��ك��م��ن يف  اأع��ت��ق��د 
تظهر  مل  والتفا�شيل  التفا�شيل 
التي  املدينة  بو�شطن،  يف  ب��ع��د«. 
بريك�شت  �شكانها  غالبية  ت��وؤي��د 

اإن��ك��ل��رتا، يعتقد  يف ���ش��م��ال ���ش��رق 
البالغ  املو�شيقي  ك��الرك،  �شتيفن 
“مهما  اأنه  60 عاًما،  العمر  من 
�شيًئا،  اأو  ك��ان جيًدا  �شواء  ح��دث، 
من الأف�شل لنا اأن من�شك بزمام 
اأم�����ورن�����ا ب���ي���دن���ا«. ول���ك���ن خ����روج 
بريطانيا من الحتاد الأوروبي ل 
بني  العالقات  جميع  قطع  يعني 
اململكة  يف  ال�����ش��اب��ق��ني.  ال�����ش��رك��اء 
املتحدة، تقدم نحو 5،4 ماليني 

منع �سكان �سيدين من 
املغادرة ب�سبب بوؤرة وبائية 

 •• �صيدين-اأ ف ب

اأن  الأ���ش��رتال��ي��ة  ال�شلطات  اأع��ل��ن��ت 
ممنوعون  �شيدين  �شكان  غالبية 
البالد  اأكرب مدينة يف  من مغادرة 
ب�شبب  الأرب��ع��اء  اأم�س  من  اعتباراً 
ر���ش��د ب����وؤرة مل��ت��ح��ورة دل��ت��ا خ�شية 

انتقالها اإىل مناطق اأخرى.
اإ�شابة  ثالثني  من  اأك��رث  و�شجلت 
البوؤرة  ه��ذه  ر�شد  منذ  باملتحورة 
الوبائية الأ�شبوع املا�شي يف منطقة 

بونداي بيت�س يف �شيدين.
نيو  مقاطعة  وزراء  رئي�شة  اأعلنت 
�شاوث ويلز غالدي�س بريجيكليان 
ق��رار حظر مغادرة �شيدين  دخ��ول 
الأربعاء  من  اعتباراً  التنفيذ  حيز 
كذلك  ال��ق�����ش��وى.  ل��ل�����ش��رورة  اإل 
ُحدد عدد الأ�شخا�س امل�شموح لهم 

بالتجمع من جديد.
جداً”  ك��ب��رة  “ن�شبة  اإن  وق��ال��ت 
عددهم  البالغ  �شيدين  �شكان  من 
خم�شة ماليني �شيخ�شعون حلظر 
مناطق  �شبع  ي�شمل  ال��ذي  التنقل 
مت فيها ت�شجيل اإ�شابات بكوفيد-
فتح  على  ال�شلطات  واأب��ق��ت   .19
حظرت  لكنها  واحل��ان��ات،  املطاعم 
باإقامة  وُي�شمح  والرق�س.  الغناء 
الفعاليات الكبرة فيما ُحدد عدد 
�شعة  من   50% بن�شبة  اجلمهور 
امل��الع��ب. واق���ر ب���راد ه���ازارد وزير 
ال�����ش��ح��ة يف ه���ذه ال���ولي���ة الأك���رث 
“ا�شتنادا  تعدادا لل�شكان يف البالد 
معينة  درج���ة  ثمة  خ��ربت��ي...  اإىل 
م����ن ال���ك���ل���ل وال�����الم�����ب�����الة جت���اه 

الفرو�س«.

% اخلروج من الكتلة الأوروبية و48 % البقاء  مع تاأييد 52 
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•• برلني-وكاالت

مل�شودة  �شحفية  ت�شريبات  ك�شفت 
 2 برلني  مل��وؤمت��ر  اخلتامي  البيان 
الأملانية،  بالعا�شمة  ليبيا  ح���ول 
عن اأبرز املخرجات املكونة للنقاط 
ال�51 للوثيقة التي �شتخرج حتت 

عنوان “امل�شودة الأولية«.
وم��ن ب��ني ه��ذه امل��خ��رج��ات تقدمي 
الليبية  لل�شلطات  ال��ق��وي  ال��دع��م 
من اأجل الدفع لإجراء النتخابات 
يف موعدها املقرر يف 24 دي�شمرب 
امل����ق����ب����ل، والن���������ش����ح����اب ال����ف����وري 
ليبيا.   م���ن  الأج����ان����ب  ل��ل��م��رت��زق��ة 
وك�شفت الت�شريبات عن منح ليبيا 
باملوؤمتر  م��ق��ارن��ة  ك��ام��ل��ة  ع�شوية 

ال�شابق.
-بح�شب  ال����وث����ي����ق����ة  و�����ش����ت����وؤك����د 
ال���ت�������ش���ري���ب���ات- ع���ل���ى الع�������رتاف 
الأول  املوؤمتر  املحرز منذ  بالتقدم 
وتوقف   2020 ي���ن���اي���ر   19 يف 
وا�شتمرار  ال���ع���دائ���ي���ة،  الأع����م����ال 
اإط��الق النار، ورف��ع احل�شار  وقف 
موؤقتة  حكومة  وت�شكيل  النفطي، 
وم��ن��ح��ه��ا ال��ث��ق��ة م��ن ق��ب��ل جمل�س 

النواب.
و���ش��ت��دع��و ج��م��ي��ع الأط��������راف ب���اأن 
ت�شجع على بذل املزيد من اجلهد 
الرئا�شية  الن���ت���خ���اب���ات  لإج�������راء 
يف  املحدد  موعدها  يف  والربملانية 
وال�شماح   ،2021 دي�شمرب   24
ومتنا�شق  م���ت���ب���ادل  ب���ان�������ش���ح���اب 
للقوات  وم��ت�����ش��ل�����ش��ل  وم�����ت�����وازن 
املرتزقة  م���ن  ب���داي���ة  الأج���ن���ب���ي���ة، 
وكذلك  ل���ي���ب���ي���ا،  م����ن  الأج������ان������ب، 
الأمم  ع��ق��وب��ات  واح�����رتام  تطبيق 
اإج��راءات وطنية  املتحدة، بوا�شطة 
اأي�������ش���ا، ����ش���د م����ن ي��ن��ت��ه��ك حظر 

الأ�شلحة اأو وقف اإطالق النار.
اإىل  الأولية”  “امل�شودة  تدعو  كما 
حلماية  ج��ه��وده��ا  يف  ل��ي��ب��ي��ا  دع����م 
ح������دوده������ا اجل����ن����وب����ي����ة وف����ر�����س 
اجلماعات  ع��ب��ور  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة 

امل�شلحة والأ�شلحة عرب احلدود.
 و���ش��ي��ن�����س ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي على 
اأه��م��ي��ة اإن�����ش��اء ق����وات اأم����ن ودف���اع 
�شلطة  حت������ت  م������وح������دة  ل���ي���ب���ي���ة 
الت�شريع  وكذلك  موحدة،  مدنية 
امل�شلحة  اجل���م���اع���ات  ت��ف��ك��ي��ك  يف 
واإدماج  �شالحها،  ونزع  وامللي�شيات 
بع�س الأفراد املوؤهلني يف موؤ�ش�شات 

الدولة.
����ش���رورة مكافحة  ع��ل��ى  و���ش��ي��وؤك��د 
الإرهاب يف ليبيا وفًقا مليثاق الأمم 
ودعوة  ال��دويل،  والقانون  املتحدة 
جميع الأط��راف اإىل وقف اأي دعم 
اإرهابية  باأنها  امل�شنفة  للجماعات 

من قبل الأمم املتحدة.
اأي�������ش���ا جميع  امل�������ش���ودة  وط���ال���ب���ت 

ب���وق���ف متويل  ال��ف��اع��ل��ة  اجل���ه���ات 
جتنيد  اأو  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال����ق����درات 
اللتزام  اإىل  الإ���ش��ارة  مع  املرتزقة 
توريد  حظر  ر�شد  اآل��ي��ات  بتعزيز 
املتحدة  الأمم  قبل  م��ن  الأ�شلحة 
وال�����ش��ل��ط��ات ال��وط��ن��ي��ة والأط����راف 

الدولية املخت�شة.
اخلتامي  ال��ب��ي��ان  م�����ش��ودة  ودع����ت 
وحكومة  املوؤقت  الرئا�شة  جمل�س 
باتخاذ  امل��وؤق��ت��ة  الوطنية  ال��وح��دة 
توحيد  نحو  اخل��ط��وات  من  مزيد 
البالد، وحثت اأي�شا جميع اجلهات 
ال��ف��اع��ل��ة ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��ادة واح����رتام 
التنفيذية  ال�������ش���ل���ط���ات  وح��������دة 
وغرها  والق�شائية  والت�شريعية 

من موؤ�ش�شات البالد.
وع��ل��ى وج���ه اخل�����ش��و���س، طالبت 
مقدمتها  ويف  الليبية،  ال�شلطات 
جم����ل���������س ال����������ن����������واب، ب��������اإج��������راء 
ال����ش���ت���ع���دادات ال���الزم���ة لإج�����راء 
انتخابات رئا�شية وبرملانية وطنية 
 24 ح�����رة ون���زي���ه���ة و����ش���ام���ل���ة يف 
حتديد  خا�شة   ،2021 دي�شمرب 
لالنتخابات  الد�شتورية  القاعدة 

و�شن الت�شريعات انتخابية.
اخلتامي  ال���ب���ي���ان  ���ش��ي��دع��و  ك���م���ا 
الليبي  ال�شيا�شي  احل���وار  ملتقى 
الأمر،  ل��زم  اإذا  ت��داب��ر  ات��خ��اذ  اإىل 
النتخابات  ت�شهل  اأن  �شاأنها  م��ن 
يف اإطار متطلبات خارطة الطريق 
املوؤمتر  و���ش��ي�����ش��ج��ع  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة. 
املتحدة  الأمم  يف  الأع�شاء  ال��دول 
والإقليمية  ال��دول��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 
لالنتخابات  مراقبني  اإر�شال  على 
الليبية  ال�شلطات  م��ع  بالتن�شيق 
ل��ل��دع��م يف  امل��ت��ح��دة  وب��ع��ث��ة الأمم 
اخلتامي  البيان  و�شي�شدد  ليبيا. 
اأي�شا على �شرورة اتخاذ الإجراءات 
الأمن  جمل�س  قبل  م��ن  ال��الزم��ة 
ال��ت��اب��ع ل����الأمم امل��ت��ح��دة والحت����اد 
العربية  الدول  الأفريقي وجامعة 
والحت��اد الأوروب��ي �شد املعرقلني 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة م���ن خالل 

فر�س عقوبات.

الإ�سالحات القت�سادية
ب����الإ�����ش����الح����ات  ي���ت���ع���ل���ق  م�����ا  ويف 
�شيتعني  وامل���ال���ي���ة،  الق��ت�����ش��ادي��ة 
الوطنية  ال���وح���دة  ح��ك��وم��ة  ع��ل��ى 
“حت�شني توفر اخلدمات  املوؤقتة 
وكذلك  الليبي،  لل�شعب  الأ�شا�شية 
واخلدمات  والكهرباء،  املاء  توفر 
وحماربة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  ال��ط��ب��ي��ة 
الف�شاد، واإنعا�س القت�شاد الوطني 

واللتزام باإعادة اإعمار البالد«.

تركيا جاءوا من مطارات دول لها 
ع�شوية يف جمل�س الأمن وت�شارك 

يف موؤمتر برلني.
وق���ل���ل م����ن ق��ي��م��ة ال��ن��ق��ط��ة التي 
بتاأمني  اخلا�شة  امل�شودة  اأوردت��ه��ا 
اجلماعات  ع��ب��ور  وم��ن��ع  احل�����دود 
الإره��اب��ي��ة، يف ال��وق��ت ال���ذي تفتح 
مطارات تركيا اأمام هوؤلء املرتزقة 

للو�شول اإىل البالد.
وات���ف���ق ع��ب��د ال�������روؤوف ب�����الح، مع 
ت�شمية  �����ش����رورة  ح����ول  امل���غ���رب���ي، 
ا�شتجلبهم  وم��ن  املرتزقة  مم��ويل 
يت�شنى  الليبية حتى  الأرا�شي  اإىل 

خروجهم من غر رجعة.

تاأ�سيل للوجود الرتكي
ال��ع��الق��ات بني  اإن  وق����ال ال��زغ��ي��د 
احلرب  منذ  ممتدة  واأملانيا  تركيا 
ال���ع���امل���ي���ة ال���ث���ان���ي���ة وب���ال���ت���ايل لن 
ت�����ش��م��ح الأخ������رة ب��ال�����ش��غ��ط على 
ليبيا يف  م��ن  ل��ط��رد قواتها  اأن��ق��رة 
الوقت الذي ي�شيد اأردوغان قواعد 
اأن  مو�شحا  ال��ب��الد،  يف  ع�شكرية 
ي�شاعدهم  تركيا ت�شغط على من 
داخل البالد من ميلي�شيات وبع�س 
امل�����ش��وؤول��ني ل��ل��ب��ق��اء، لأن��ه��ا تعترب 
اإفريقيا،  ق���ارة  اإىل  بوابتها  ليبيا 
مما  معرب،  اإىل  لتحويلها  وت�شعى 
بديال  طائلة  اأم���وال  توفر  يعني 
عن العبور من قناة ال�شوي�س، وهو 
على  اق��ت�����ش��ادي��ا  خ��ط��را  ي�شكل  م��ا 

ال�شقيقة م�شر.
جربيل،  حم���م���د  اع���ت���رب  ب��������دوره، 
القبائل  جم��ل�����س  رئ���ا����ش���ة  ع�����ش��و 
تركيا  وج����ود  اأن  ال��ل��ي��ب��ي��ة،  وامل����دن 
�شمن الأطراف احلا�شرة للموؤمتر 
�شيكون خطوة يف اجتاه �شعي اأنقرة 
لتمكني جماعة الإخوان، وبالتايل 
العربية  امل��ن��ط��ق��ة  ع��ل��ى  ال��ه��ي��م��ن��ة 
وا�شطناع زعامة للعامل الإ�شالمي 

حتت مزاعم اخلالفة.

بعثة دول املغرب العربي
“غر متفائل  اإن���ه  ال��زغ��ي��د  وق���ال 
بينها  وم����ن  اجل������وار،  دول  ب��ب��ع��ث��ة 
تنظيم  تدعم  التي  اجل��زائ��ر  دول��ة 
الإخ���وان الإره��اب��ي وكذلك تون�س 
نوابها  جم���ل�������س  ي�����رتاأ������س  ال����ت����ي 
الإخواين را�شد الغنو�شي واجلميع 

يعرف ماذا يطبخ هناك«.
اأم����������ا ج�����ربي�����ل ف����ق����د اع�����ت�����رب يف 
نيوز  ����ش���ك���اي  مل���وق���ع  ت�����ش��ري��ح��ات 
ل  اجل����زائ����ر  “دولة  اأن  ع���رب���ي���ة، 
يهمها ا�شتقرار ليبيا بقدر ت�شدير 
م��ع��رك��ت��ه��ا م����ع الإره����اب����ي����ني اإىل 

املوؤمتر  يف  امل�����ش��ارك��ون  و���ش��ي��ب��دي 
ا���ش��ت��ع��داده��م ل��دع��م ج��ه��ود اإع����ادة 
املركزي  ل��ي��ب��ي��ا  م�����ش��رف  ت��وح��ي��د 
�شفاف وم�شوؤول  بتوزيع  واملطالبة 
وعادل للرثوة وعائدات البالد بني 
املناطق اجلغرافية الليبية املختلفة 
م����ن خ�����الل ال���الم���رك���زي���ة ودع����م 
ال��ب��ل��دي��ات. وب��خ�����ش��و���س اح����رتام 
القانون الإن�شاين الدويل وحقوق 
حكومة  امل�شودة  طالبت  الإن�����ش��ان، 
وجميع  املوؤقتة  الوطنية  ال��وح��دة 
الأط���������راف يف ل��ي��ب��ي��ا ب����الح����رتام 
الدويل  الإن�شاين  للقانون  الكامل 
وحقوق الإن�شان، وحماية املدنيني 
والنازحني،  امل��دن��ي��ة،  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
وطالبي  وال��الج��ئ��ني  امل��ه��اج��ري��ن 

اللجوء وال�شجناء.
النظر  ب�����اإع�����ادة  اأي�������ش���ا  وط���ال���ب���ت 
يف م��ل��ف��ات امل��ح��ت��ج��زي��ن والإف�����راج 
الفوري عن جميع املعتقلني ب�شكل 
و�شتدعو  تع�شفي،  اأو  قانوين  غر 
امل�������ش���ودة ال�����ش��ل��ط��ات ال��ل��ي��ب��ي��ة اإىل 
املهاجرين  احتجاز  مراكز  اإغ��الق 
وط��ال��ب��ي ال��ل��ج��وء، واحل��ر���س على 
واللجوء  الهجرة  ت�شريعات  توافق 
واملعاير  ال������دويل  ال���ق���ان���ون  م���ع 

واملبادئ املعرتف بها دولًيا.
يف  ليبيا  بدعم  امل�شودة  تتعهد  كما 
الهجرة  لإدارة  �شامل  نهج  تطوير 
من  الالجئني  حتركات  وجمابهة 
مبادئ  على  ب��الرت��ك��از  ليبيا  واإىل 

ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى الإره��������اب ودح����ره 
وجتفيف منابعه«.

من ي�سمن خروج الإرهاب؟
ال�شيا�شي  املحلل  راأى  جانبه،  من 
ال��روؤوف بالح، يف ت�شريحات  عبد 
ملوقع �شكاي نيوز عربية، اأن موؤمتر 
من  كغره  �شيكون  ال��ث��اين  برلني 
ا�شتقرار  ي�شمن  ول��ن  امل��وؤمت��رات، 
اإل  ي��اأت��ي  ل��ن  ال��ذي  املن�شود،  ليبيا 
حول  وات��ف��اق��ه��م  الليبيني  ب��اأي��دي 
����ش���رورة ع����ودة ال���ب���الد دول����ة ذات 

�شيادة واآمنة.
الكيالين  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  امل��ح��ل��ل  اأم����ا 
ت�شريحات  يف  ذك��ر  فقد  امل��غ��رب��ي، 
اأهم  اأن  عربية  ن��ي��وز  �شكاي  مل��وق��ع 
ال��ن��ق��اط ال��ت��ي مت��ث��ل خ��ل��ال كبرا 
يف امل�شودة هي النقطة التي تن�س 
العدائية،  الأع����م����ال  وق����ف  ع��ل��ى 
لأنها مل حتدد هوية الأط��راف بل 
الذي  الليبي  اجلي�س  بني  و�شاوت 
الإره���اب  م��ن خطر  ب���الده  يحمي 
الق�شاء  يجب  ال��ت��ي  وامليلي�شيات 

عليها.
وركز املغربي يف ت�شريحات على اأن 
اأهم النقاط التي وردت يف امل�شودة 
املرتزقة  ان�����ش��ح��اب  �����ش����رورة  ه���ي 
التي  الدولة  اإىل  الإ�شارة  دون  من 
الليبية  الأرا�����ش����ي  اإىل  ج��ل��ب��ت��ه��م 
اأن  مو�شحا  ب��و���ش��وح،  وت�شميتها 
ال���ذي���ن جلبتهم  امل��رت��زق��ة  ج��م��ي��ع 

ال��ق��ان��ون ال���دويل. واأك���دت امل�شودة 
���ش��رورة حما�شبة كل  ع��ل��ى  اأي�����ش��ا 
الدويل  القانون  اأحكام  انتهك  من 
للموؤ�ش�شات  ال���دع���م  ت���ق���دمي  م���ع 
الليبية يف توثيق انتهاكات القانون 
الإن�شاين الدويل وحقوق الإن�شان، 
انتقالية  ع���دال���ة  م�����ش��ار  واإج�������راء 
وم�����ش��احل��ة وط��ن��ي��ة ���ش��ام��ل وقائم 

على احلقوق.

ل جديد
الزغيد،  اهلل  عبد  اإبراهيم  وتوقع 
يكون  اأن  ال���ن���واب،  ع�����ش��و جم��ل�����س 
�شابقه،  م��ث��ل   2 ب���رل���ني  م���وؤمت���ر 
اخرتاقات  و���ش��ط  يتم  اأن���ه  م��وؤك��دا 
ي�شغط  مل  حني  يف  تركية،  اأمنية 
على  الأول  امل��وؤمت��ر  ح�شروا  مم��ن 
اأنقرة ل�شحب قواتها من الأرا�شي 

الليبية.
ت�شريحات  يف  ال���زغ���ي���د  واع���ت���رب 
اأن زيارة  ملوقع �شكاي نيوز عربية، 
وزير الدفاع الرتكي خلو�شي اأكار 
مطلع ال�شهر اجلاري للبالد  دون 
م�������ش���وؤويل حكومة  م���ع  ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
هبوط  وكذلك  الوطنية،  الوحدة 
طائرته يف مطار معيتيقة وتنقله 
اإىل قاعدة الوطية ولقائه بجنوده، 
الرئي�س  ر�شالة يقول فيها  مبثابة 
ال��رتك��ي رج��ب طيب اأردوغ����ان اإنه 
الفعلي  واحل��اك��م  ال��ن��اه��ي  “الآمر 
لليبيا، ويبعث ما ي�شاء من وزرائه 

وق���وات���ه وط���ائ���رات واأ���ش��ل��ح��ة، مما 
ي���وؤك���د اأن ال����ذي ت��ف��ع��ل��ه ت��رك��ي��ا يف 
ليبيا ما هو اإل غزو تركي عثماين 
املجتمع  واأم��ام عني  للبالد  جديد 
ي��ح��رك مم��ن ح�شر  ال����دويل ومل 

موؤمتر برلني الأول �شاكنا«.
واأك�����د ال��زغ��ي��د اأن����ه ل ي��ع��ول على 
ليبيا،  خارج  تلتئم  التي  املوؤمترات 
اأربك  واأن املجتمع الدويل هو من 
ما  اأن  مو�شحا  ال�شيا�شي،  امل�شهد 
قام به عبد احلميد الدبيبة، رئي�س 
باإعادة  املوؤقتة،  الوطنية  احلكومة 
ال�شاحلي  ال��ط��ري��ق  م��ن  ج��زء  فتح 
وغربها  البالد  �شرق  بني  ال��راب��ط 
الع�شكرية  اللجنة  ع��ن  مبعزل  مت 
5+5، وهي اأحد خمرجات موؤمتر 
برلني الأول، مبينا اأن هذا الطريق 
تطالب  ميلي�شيات  بوا�شطة  مغلق 
ل�شتكمال  ط��ائ��ل��ة  م��ال��ي��ة  مب��ب��ال��غ 

فتحه كليا.
ورف�������س ع�����ش��و جم��ل�����س ال���ن���واب، 
النقاط التي وردت يف امل�شودة حول 
�شلطة  اأعلى  املجل�س  لأن  الإره��اب 
بالفعل  اأ�شدر  البالد  يف  ت�شريعية 
عدة قوانني حتارب الإره��اب ومن 
الإخ����وان  ج��م��اع��ة  ت�شنيف  بينها 
كجماعة اإرهابية، والقوات امل�شلحة 
ع�شكرية  خ����ربات  ل��دي��ه��ا  الليبية 
ك��ب��رة ك���ي ت��ت��ع��ام��ل م���ع الإره�����اب 
يتحدث  لأن  ح���اج���ة  يف  “ول�شنا 
كيفية  ح��ول  برلني  يف  املجتمعون 

خ��ارج ح��دوده��ا، ول تريد مناف�س 
ع��رب��ي ع��ل��ى ال��ن��ف��وذ اجل���زائ���ري يف 

اإفريقيا«.
واأرجع بالح �شبب تدهور الأو�شاع 
�شنعت  “خطة  اإىل  ل���ي���ب���ي���ا  يف 
امليلي�شيات  م��ك��ن��ت  دولية”  ب��اأي��د 
متمثلة  ال�����دول�����ة،  م��ف��ا���ش��ل  م����ن 
ال�شيا�شي،  الإ����ش���الم  ج��م��اع��ات  يف 
خا�شة تنظيمي الإخوان والقاعدة 
حتت  ال��ع��ق��ائ��دي��ة  منتجاتهم  ب��ك��ل 

مظلة تركيا.
واأبدى اندها�شه من تردى الأو�شاع 
ال��ب��الد مم��ا ت�شبب يف  الأم��ن��ي��ة يف 
على  وال��ق��ت��ل  والع��ت��ق��ال  ال�شجن 
والجتماعية  ال�شيا�شية  ال��ه��وي��ة 
م�شدر  “اأكرب  اإىل  ليبيا  وحت���ول 
ل��ل��ه��ج��رة غ���ر ال�����ش��رع��ي��ة وجت���ارة 
الأ�شلحة واملخدرات برعاية بع�س 
هذه  ب��ع�����س  ت��ري��د  والآن  ال�����دول، 
اإيجاد  امل��وؤمت��ر  يف  امل�شاركة  القوى 

حل �شلمي للبالد«.
املغربي  ا����ش���ت���ن���ك���ر  ج����ان����ب����ه،  م�����ن 
ال�شجناء  ع��ن  ب���الإف���راج  امل��ط��ال��ب��ة 
�شجناء  هم  هل  حتديد  دون  “من 
يفتح  م��ا  وه���و  اإره��اب��ي��ون،  اأم  راأي 
ميزان  ح��ول  الت�شاوؤل  اأم��ام  الباب 
القوى الذي يعد مفتاحا لالإفراج 

عن اأطراف القوى فقط«.

خماوف التق�سيم
واأع����رب ج��ربي��ل، ع��ن ت��خ��وف��ه من 
خروج موؤمتر برلني بنتائج تهدف 
اإىل تق�شيم البالد مثلما حدث يف 
الذي   1884 ع��ام  م��وؤمت��ر برلني 
واإفريقيا  ال��ع��رب��ي  ال���وط���ن  ق�����ش��م 
اأن املع�شلة  بني الأوروبيني. وراأى 
ال��ك��ربى ال��ت��ي ت��واج��ه امل��وؤمت��ر هي 
�شيطرة امليلي�شيات على احلكومة، 
اأنها  على  ت��دل  ت�شرفاتها  “فكل 
جهوية  قاعدية  اإخ��وان��ي��ة  حكومة 

ولي�شت حكومة وحدة وطنية«.
واأ�شاف اأن “احلل يكمن يف �شرورة 
تخلي�س احلكومة من بني خمالب 
اإل بنقل  امليلي�شيات، وهذا لن يتم 
اإىل م��دي��ن��ة �شرت  م��ق��ر احل��ك��وم��ة 
اتفاق  يف  عليه  متفق  ه��و  م��ا  مثل 

جنيف«.
القبائل  جم��ل�����س  ع�����ش��و  واأو�����ش����ح 
اأحد  بو�شفها  اإيطاليا  اأن  وامل���دن، 
�شتح�شر  ال���ت���ي  الأط��������راف  اأه�����م 
امل��وؤمت��ر لديها ه��دف واح���د فقط 
تدفق  منع  يف  يتمثل  انعقاده،  من 
الهجرة والإرهابيني وجتارة الب�شر 

واملخدرات وغ�شيل الأموال.
ووف����ق����ا جل���ربي���ل ف������اإن ال����ولي����ات 
ت��ري��د ليبيا  الأم���رك���ي���ة  امل��ت��ح��دة 
ق����اع����دة ل����ت����اأم����ني م�������ش���احل���ه���ا يف 
اإفريقيا، وخ�شما لها يف ما يتعلق 

مب�شاحلها مع رو�شيا وال�شني.

ت�سريب خمرجات برلني2 عن ليبيا.. �سيا�سيون وحمللون غري متفائلني
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مقاتلي  من  اأنهم  يف  ي�شتبه  م�شلحني  اإن  حكوميون  م�شوؤولون  قال 
اأم�س  اأفغان�شتان   يف  م�شت�شفى  على  قذيفة  اأطلقوا  طالبان  حركة 
الأربعاء مما اأ�شفر عن حريق اأحدث دمارا وا�شعا واأتى على لقاحات 
م�شادة ملر�س كوفيد-19 ومل ترد اأنباء عن �شقوط قتلى اأو جرحى. 
وت�شاعد القتال بني قوات الأمن الأفغانية وم�شلحي حركة طالبان 
يف الأ�شابيع الأخ��رة و�شيطر امل�شلحون على مزيد من الأرا�شي يف 
ملغادرة  املتحدة  الوليات  تقودها  دولية  قوات  اآخر  فيه  ت�شتعد  وقت 

البالد بعد قتال ا�شتمر نحو عقدين.
ونفى ذبيح اهلل جماهد املتحدث با�شم طالبان م�شوؤولية احلركة عن 
الهجوم على امل�شت�شفى، الواقع يف اإقليم كونار ال�شرقي، والذي قال 

م�شوؤول ال�شحة بالإقليم اإنه ت�شبب يف خ�شارة اإمدادات مهمة.
من  خمتلفة  “اأنواع  الإقليم  يف  ال�شحة  م�شوؤول  �شفي  عزيز  وق��ال 
ُدمرت  وكوفيد-19  الأطفال  �شلل  ملكافحة  جرعات  منها  اللقاحات 

يف احلريق«.
و�شجلت اأفغان�شتان 4366 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 و107957 
اإ�شابة حتى اأم�س الأربعاء. ويقول العديد من م�شوؤويل ال�شحة اإن 
اأع��ل��ى بكثر على  ال��ف��رو���س  الأع����داد احلقيقية لإ���ش��اب��ات ووف��ي��ات 

الأرجح لكن العديد من احلالت ل ت�شجل ب�شبب نق�س الفحو�س.

ذكرت وكالة الإعالم الرو�شية اأن وزير الدفاع �شرجي �شويجو اأبلغ 
يزور  الذي  الع�شكري يف ميامنار  املجل�س  رئي�س  اأوجن هالينج  مني 

البالد باأن مو�شكو ملتزمة بتعزيز الروابط الع�شكرية مع ميامنار.
ون��ق��ل��ت ال��وك��ال��ة ع��ن �شويجو ق��ول��ه يف اج��ت��م��اع م�����ش��اء اأم�����س الأول 
العالقات  لتعزيز  جهودنا  موا�شلة  على  ع��ازم��ون  “نحن  الثالثاء 
القائمة  والثقة  والح��رتام  امل�شرتك  التفاهم  اإىل  ا�شتنادا  الثنائية 

بني بلدينا«.
ويزور رئي�س املجل�س الع�شكري يف ميامنار مو�شكو حل�شور موؤمتر 

اأمني هذا الأ�شبوع.
املجل�س  على  ال�شرعية  باإ�شفاء  مو�شكو  حقوقيون  ن�شطاء  وات��ه��م 
الع�شكري يف ميامنار، الذي و�شل اإىل ال�شلطة عرب انقالب يف الأول 
من فرباير �شباط، من خالل ا�شتمرار الزيارات املتبادلة و�شفقات 
اإزاء  عميق  بقلق  ت�شعر  اإنها  اآذار  مار�س  يف  رو�شيا  وقالت  ال�شالح. 

ارتفاع عدد القتلى املدنيني يف ميامنار.

 
�شكنية  منطقة  على  بقنبلة  هجوما  اإن  الباك�شتانية  ال�شرطة  قالت 
اأ�شخا�س  اأرب��ع��ة  اأ���ش��ف��ر ع��ن مقتل  ب�����ش��رق ال��ب��الد  يف م��دي��ن��ة له���ور 
اأي جهة  الأربعاء ومل تعلن  اأم�س  اآخرين    14 واإ�شابة  منهم طفل 

م�شوؤوليتها عن التفجر.
ومن بني اجلرحى يف النفجار القوى بع�س رجال ال�شرطة الذين 
�شعيد  ح��اف��ظ  م��ن��زل  ق��رب  اأق��ي��م��ت  تفتي�س  نقطة  يحر�شون  ك��ان��وا 

موؤ�ش�س جماعة ع�شكر طيبة الإ�شالمية امل�شجون حاليا.
وقال اإنام غني قائد ال�شرطة املحلية لل�شحفيني “من الوا�شح اأن ما 
نراه هو اأن وكالت اإنفاذ القانون لدينا هي الهدف... ترون اأن بع�شا 
من رجالنا اأ�شيبوا اأي�شا«. وقال غني اإن ثالثة اأ�شخا�س قتلوا لكن 
متحدثا با�شم ال�شرطة قال يف وقت لحق اإن طفال يبلغ من العمر 
اأربع �شنوات تويف متاأثرا بجراحه. وقال متحدث با�شم م�شت�شفى اإن 

بع�س امل�شابني، وبينهم اأطفال، يف حالة حرجة.
وقال فهيم اأحمد وهو �شاهد لل�شحفيني يف املوقع اإن �شيارة متوقفة 
ق���رب م��ن��زل ان��ف��ج��رت واأ���ش��ع��ل��ت ال��ن��ار يف ���ش��ي��ارات ودراج�����ات نارية 
جماورة. وقال غني اإن ال�شرطة حتقق فيما اإذا كانت العبوة النا�شفة 
مت تفجرها عن بعد اأم فجرها مهاجم انتحاري. واأ�شاف اأنه لول 

وجود نقطة التفتي�س لكانت ال�شيارة و�شلت اإىل بيت �شعيد.
واأُلقي اللوم على جماعة ع�شكر طيبة يف هجوم يف مومباي بالهند يف 

2008 اأودى بحياة 166 �شخ�شا بينهم اأجانب واأمريكيون.

عوا�صم

كابول

مو�سكو

ا�سالم اباد

زيادة كبرية يف اأعداد 
�سحايا كوفيد يف اأندوني�سيا

•• جاكرتا-رويرتز

بكوفيد-19  الإ���ش��اب��ة  ج���راء  ت���ويف  �شخ�س  ج��ث��ة  ن��ق��ل  اإن  ال�����ش��رط��ة  ق��ال��ت 
ا�شتغرق قرابة 14 �شاعة تقريبا يف جاكرتا هذا الأ�شبوع اإذ تواجه العا�شمة 
والوفيات  الإ�شابات  يف  كبرة  زي��ادة  مع  التعامل  يف  م�شاعب  الإندوني�شية 

بفرو�س كورونا.
وقالت ال�شرطة يف منطقة مرفاأ تاجنوجن بريوك اإنها ا�شتجابت يوم الثنني 
ملكاملة عن وجود جثة ملتوف بكوفيد ملفوفة بكفن اأبي�س ومرتوكة على عتبة 

اأحد البيوت يف �شمال جاكرتا.
اجلثة  تلك  ترتيب  “كان  املنطقة  يف  ال�شرطة  رئي�س  با�شاريبو  غ��الم  وق��ال 
هو الثامن يف قائمة النتظار لأن جمموعة العمل املخت�شة بكوفيد-19 يف 

جاكرتا كانت تتعامل مع �شحايا اآخرين«.
وعمليات  اجلبانات  عن  امل�شوؤولة  احل��دائ��ق  اإدارة  من  نوركايو  اإي��ف��ان  وق��ال 
الدفن اإنه مت يف ذلك اليوم دفن 143 جثة يف جاكرتا وهو اأكرب عدد يف يوم 

واحد منذ بدء اجلائحة.
ذلك  ا�شطرت يف  عاما   69 اإن جدة عمرها  التلفزيونية  قناة مرتو  وقالت 
اليوم بعد اأن اأثبتت الفحو�س اإ�شابتها بكوفيد اإىل ركوب املوا�شالت العامة 

للذهاب اإىل امل�شت�شفى بعد اأن عجزت اأ�شرتها عن تدبر �شيارة اإ�شعاف.
وتبني هذه الأحداث العبء الذي يرزح حتته نظام الرعاية ال�شحية اله�س 
مع تزايد الإ�شابات والوفيات. وقد �شجلت اإندوني�شيا 14536 حالة اإ�شابة 
جديدة يوم الثنني الذي �شهد اأكرب عدد من الإ�شابات منذ بداأت اجلائحة.

ور�شدت اإندوني�شيا مليونني و18113 اإ�شابة و55291 وفاة فيما ميثل 
اأكرب  الأرق���ام احلقيقية  اأن  امل��رج��ح  م��ن  ك��ان  واإن  املنطقة  اأع��ل��ى ح�شيلة يف 

كثرا.

بعد ال�سرق الأو�سط .. تركيا تقتحم دولة جديدة وتقدم »قربانا«

مقتل الع�سرات يف �سربة 
جوية باإقليم تيجراي الإثيوبي  

ا�ستئناف العمل باأول مفاعل نووي ياباين بعد كارثة فوكو�سيما 

حزب ال�سعوب الدميقراطي يف خطر.. ما خيارات اأكراد تركيا؟
واأ�شاف الرئي�س امل�شرتك حلزب ال�شعوب الدميقراطي “املحكمة الد�شتورية 
يتعر�س حزب  م��ا  وك��ث��را  والب���ت���زاز«.  التهديد  الت��ه��ام حت��ت  قبلت لئ��ح��ة 
قبل  من  واحلب�س  والعتقال  ال�شتهداف  حلمالت  الدميقراطي،  ال�شعوب 
يف  يقبعون  ومنا�شريه،  احل��زب  قياديي  اآلف  اأن  حتى  ال��رتك��ي��ة،  ال�شلطات 
ال�شجون ويف مقدمهم، رئي�شه ال�شابق �شالح الدين دميرتا�س رغم املنا�شدات 
ال��دول��ي��ة امل��ت��ك��ررة لإط���الق ���ش��راح��ه. وي��ع��د احل���زب مبثابة ال��ق��وة الثالثة يف 
ماليني  ح�شد  حيث  الرتكي،  الربملان  داخ��ل  املعار�شة  يف  والثانية  ال��ربمل��ان، 
ودخل  البالد،  �شرقي  جنوب  الكردية  املناطق  يف  وخا�شة  الناخبني،  اأ���ش��وات 

الربملان بن�شبة اأ�شوات قاربت 12 يف املئة يف النتخابات الرتكية الأخرة.
وتعلق ممثلة حزب ال�شعوب الدميقراطي يف عا�شمة اإقليم كرد�شتان العراق 
ناهدة اآرمي�س، على املو�شوع يف حوار مع “�شكاي نيوز عربية” بالقول: “مع 
الأ�شف يبدو اأن ال�شلطة الرتكية تريد هذه املرة اأي�شا، اغالق حزبنا ومنعه 

وانف�شاليون  اإرهابيون  اإننا  كالقول  ومفربكة،  كاذبة  دع��اوى  حتت  وكالعادة 
نهدد وحدة البالد، يف حني اأن العك�س �شحيح متاما، فمن يهدد وحدة تركيا 
عرب  نف�شه  النظام  ه��و  ال��رتك��ي،  املجتمع  و�شط  وال��ن��ع��رات  النق�شام  وين�شر 
حتري�شه على �شعب باأكمله، وهو ال�شعب الكردي الذي ي�شكل تقريبا ربع عدد 
املتعاقبة،  الرتكية  واحلكومات  �شنوات طويلة  “طيلة  وتتابع:  تركيا«.  �شكان 
الأك��راد وعموم  املمثلة لتطلعات  ال�شيا�شية  الأح��زاب  م��رارا على حظر  تعمل 
ومنذ عقد  قبلنا  اأح��زاب  عدة  ف��اإن حظر  النتيجة  ويف  الدميقراطية،  القوى 
الت�شعينات من القرن املا�شي وحلد الآن، مل يتمخ�س عنه جديد، فالق�شية 
الكردية العادلة وعموم الدميقراطية والتعددية وال�شراكة والتنمية، ل زالت 

جميعها متفاقمة، وبال حلول لها يف تركيا«.
وت�شيف “ما يعني اأن خيار حظر حزبنا هو خيار عدمي وعبثي، وهو ينم عن 
العجز ل اأكرث كوننا جنحنا كحزب، يف اأن نكون حمورا للحراك الدميقراطي 

بطبيعة  يف�شر  م��ا  ال��ك��ردي��ة،  املناطق  يف  فقط  ولي�س  تركيا  عموم  يف  املنظم 
احلال هذه الهجمة ال�شر�شة علينا، والتي تفتقر لأب�شط امل�شوغات الد�شتورية 
هذا  و�شرنف�س  الدميقراطية،  باء  األ��ف  مع  تعار�شها  عن  ف�شال  والقانونية 
الدميقراطي  والن�شال  الطعن  و�شائل  بكافة  اب��ط��ال��ه،  على  ونعمل  ال��ق��رار 

واجلماهري ال�شلمي �شده«.
رغم  تركيا،  يف  الأك���راد  اأن  الرتكية  ال�����ش��وؤون  يف  خمت�شون  مراقبون  وي��رى 
وفق  ق�شيتهم  وح��ل  وال��ربمل��ان��ي��ة،  ال�شيا�شية  احل��ي��اة  يف  امل�شاركة  حماولتهم 
بحق  امل��ت��ك��ررة  والغ����الق  احل��ظ��ر  �شيا�شات  لكن  وق��ان��ون��ي��ة،  ر�شمية  �شياقات 
الآخ���ر، ت�شعهم يف طريق  تلو  ال��واح��د  ال��رتك��ي،  ال��ربمل��ان  املمثلة يف  اأحزابهم 
م�شدود، ما يفقدهم الأمل يف خيارات احلل ال�شلمي واملدين لق�شيتهم، التي 
تعد واحدة من اأهم واأعقد الق�شايا املتفجرة يف تركيا، منذ تاأ�شي�س اجلمهورية 

يف العام 1923 ولغاية اليوم.

•• اأنقرة-وكاالت

يف خطوة تنذر بحل حزب ال�شعوب الدميقراطي ذي الغالبية الكردية، وافقت 
املحكمة الد�شتورية العليا الرتكية على النظر يف لئحة التهام املقدمة لها 

بهدف حظر احلزب.
ويف اأول رد فعل من قبل الرئي�س امل�شرتك حلزب ال�شعوب الدميقراطي مدحت 
املوجهة  التهام  لالئحة  العليا  الد�شتورية  املحكمة  قبول  اأن  اعترب  �شنجر، 

حلزبه بهدف حظر ن�شاطه واغالقه، يعد قرارا م�شي�شا وغر قانوين.
على  تعليقا  اأنقرة  الرتكية  العا�شمة  يف  �شحفي  موؤمتر  خالل  �شنجر  وق��ال 
قرار املحكمة: “ل ميكننا اعتبار قرار حظر حزبنا �شيئا د�شتوريا، هذا القرار 
اأن  ناأمل  ذل��ك  ورغ��م  تركيا،  يف  للدميقراطية  وطم�س  �شيا�شي  كيدي  اإج��راء 

تتعاطى املحكمة الد�شتورية مع الأمر بطريقة م�شوؤولة«.

•• وا�صنطن-وكاالت

اأفغان�شتان هي الدولة اجلديدة التي 
اإليها،  نفوذها  م��د  اإىل  تركيا  ت�شعى 
وه���ي يف ال���وق���ت ذات����ه ق��رب��ان��اً تريد 
املتحدة  الوليات  اإىل  تقدميه  اأنقرة 
ل��ت��ح�����ش��ني ال��ع��الق��ات امل��ت��وت��رة فيما 

بينهما.
الأم���رك���ي، جو  الرئي�س  ت��ويل  وم��ع 
املتحدة  الوليات  يف  ال�شلطة  بايدن، 
�شراحة  اأع���ل���ن  امل���ا����ش���ي،  ي��ن��اي��ر  يف 
من  الأم��رك��ي��ة  ال��ق��وات  �شحب  نيته 
اأفغا�شتان بحلول ال�11 من �شبتمرب 
الإرهابية  الهجمات  ذكرى  املقبل، يف 
اإىل  اأمركا وقادت  التي تعر�شت لها 
حرب اأفغان�شان، اأطول احلروب التي 

خا�شتها وا�شنطن.
على  حربا  املتحدة  ال��ولي��ات  و�شنت 
ملالحقة   ،2001 ع���ام  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان 
الإرهابي  ال��ق��اع��دة  تنظيم  عنا�شر 
وا�شنطن  يف  ال��ه��ج��م��ات  ���ش��ن  ال����ذي 
�شرب  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ون���ي���وي���وك، 
ت�شت�شيف  كانت  التي  حركة طالبان 
عاما   20 وطيلة  ال��ق��اع��دة،  عنا�شر 

مل تتمكن الوليات املتحدة من الق�شاء على طالبان، 
واأجربت على اإجراء مفاو�شات معهم.

اأفغان�شتان  م��ن  الأم��رك��ي  الن�شحاب  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن 
اإىل  امل��ت��م��ردة  ت�شارع حركة طالبان  ق��د  ف��راغ��ا،  ي��رتك 

�شده، خا�شة يف ظل �شعف احلكومة املحلية.
ويف ظ��ل ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات، ب����رزت ت��رك��ي��ا ال��ت��ي عر�شت 
املتحدة من  الوليات  ان�شحاب  اأمنية بعد  اأعباء  حتمل 

اأفغان�شان.
الرئي�س  ت�شريح  بعد  اأن��ق��رة،  دور  ع��ن  احل��دي��ث  وج��اء 
اأردوغ��ان، قبيل قمة الأطل�شي يف  الرتكي، رجب طيب 
وقت �شابق من يونيو اجل��اري، اإذ قال اإن ب��الده  البلد 

•• اأدي�س ابابا-رويرتز

لرويرتز  الطبي  بالقطاع  وم�����ش��وؤول  ���ش��اه��دة  ق��ال��ت 
اأم�س الأربعاء اإن �شربة جوية قتلت الع�شرات يف بلدة 
من  يوم  بعد  باإثيوبيا،  تيجراي  اإقليم  يف  تاجوجون 
القليلة  الأي��ام  اندلع يف  قتال جديدا  اإن  �شكان  ق��ول 

املا�شية �شمايل مقلي عا�شمة الإقليم.
الواحدة  ال�شاعة  ح��وايل  يف  �شوقا  ال�شربة  واأ�شابت 
ظهرا الثالثاء، بح�شب امراأة قالت اإن زوجها وابنتها 

التي تبلغ من العمر عامني اأ�شيبا يف ال�شربة.
وقالت “مل نر الطائرة لكن �شمعناها... عندما وقع 
النفجار فر اجلميع، وبعد مرور بع�س الوقت عدنا 

وحاولنا انت�شال امل�شابني«.
اإىل  واأول من و�شلوا  �شهود  ونقل م�شوؤول طبي عن 

املكان من خدمات الطوارئ اإن الع�شرات قتلوا.

برنامج  اإىل  ال��ع��ودة  وح��ت��ى   ،”400 “اإ�س-  ال��رو���ش��ي 
ت�شنيع املقاتلة الأكرث تطورا “اإف- 35«.

والعالقات الرتكية الأمركية متوترة ب�شبب اأكرث من 
اإل �شببا واحدا،  لي�س   ”400 “اإ�س-  ملف، و�شواريخ 

مما يوؤكد اأن عر�س تركيا جاء يف هذا الإطار.
الإف��الت من  اأو�شع من  لكن تركيا تبحث عن م�شالح 
العقوبات الأمركية، فهي التي اأر�شلت قوات ومرتزقة 
اإىل �شوريا وليبيا واأذربيجان وحتتفظ بقاعدة كبرة يف 

ال�شومال، تريد موطئ نفوذ حديد يف و�شط اآ�شيا.
موجودة  فهي  اأفغان�شتان،  على  طارئة  لي�شت  وتركيا 
هناك منذ �شنوات طويلة، ع�شكريا حتت مظلة “الناتو” 
لكنها مل تدفع جنودها للم�شاركة يف العمليات احلربية، 

الوحيد املوثوق به” الذي يحتفظ بقوات يف اأفغان�شتان 
بعد الن�شحاب الأمركي والأطل�شي.

وذكر اأردوغان اأنه �شيناق�س الأمر مع نظره الأمركي 
جو بايدن يف قمة الناتو.

الأمركي،  ال��ق��وم��ي  الأم���ن  م�شت�شار  اأع��ل��ن  وبالفعل، 
اتفقا  وبايدن  اأردوغ��ان  اأن  القمة  بعد  �شوليفان،  جيك 
العا�شمة  اأمني تاأمني مطار  اأنقرة بدور  اأن تقوم  على 
اإنه  اإذ  للغاية  حيوية  موؤ�ش�شة  وه��و  ك��اب��ل،  الأف��غ��ان��ي��ة، 

مدخل الهيئات الدبلوما�شية وعمال الإغاثة.
وتقول جملة “فورين بولي�شي” الأمركية اإن عر�س 
تركيا رمبا جاء حماولة من تركيا لتخفيف العقوبات 
الأمركية عليها ب�شبب �شفقة نظام الدفاع ال�شاروخي 

ومل يوؤكد املتحدث با�شم اجلي�س الإثيوبي الكولونيل 
ال�شربات  اإن  وق��ال  الواقعة.  ينف  اأو  اأداين  جيتنيت 
اجلوية تكتيك ع�شكري �شائع واإن القوات ل ت�شتهدف 

املدنيني.
ال�شحة  العاملني يف قطاع  اآخ��رون من  وق��ال ثالثة 
لرويرتز اإن اجلي�س الإثيوبي مينع �شيارات الإ�شعاف 

من الو�شول اإىل املكان.
20 من العاملني يف قطاع  اإن ح��وايل  وق��ال اأحدهم 
ال�شحة حاولوا الو�شول اإىل امل�شابني يف �شت �شيارات 

اإ�شعاف لكن اجلنود اأوقفوهم عند نقطة تفتي�س.
اإىل  ال���ذه���اب  مي��ك��ن��ن��ا  ل  اإن�����ه  ل��ن��ا  “قالوا  واأ�����ش����اف 
�شاعة  من  لأك��رث  التفتي�س  نقطة  يف  بقينا  توبوجا. 
ن���ح���اول ال���ت���ف���او����س، ك����ان م��ع��ن��ا خ���ط���اب م���ن مكتب 
ال�شحة وعر�شناه عليهم. لكنهم قالوا اإنهم ينفذون 

الأوامر«.

رغم �شغوط وا�شنطن.
كما و�شعت نطاق نفوذها هناك عرب  
تعزيز ال�شالت مع قوميتي الأوزبك 
اللغة  تتحدثان  اللتني  وال��رتك��م��ان، 
نائب  دع���م���ت  اأن  و���ش��ب��ق  ال���رتك���ي���ة، 
ال���رئ���ي�������س الأف�����غ�����اين ال�������ش���اب���ق عبد 

الر�شيد دو�شتم.
اإن�شاء  اأنقرة على  وبالتوازي، واظبت 
مدار�س تركية وزيادة املنح الدرا�شية 
اإن�شاء  تن�س  ومل  املوظفني،  وتدريب 

قن�شليات عديدة هناك.
وال�����وج�����ود ال���ع�������ش���ك���ري ال����رتك����ي يف 
اأفغان�شتان، بال �شقف الناتو، �شيعني 
فتح طريق بني اأنقرة واآ�شيا الو�شطى 
تركية  �شعوب  توجد  والقوقاز، حيث 
هناك، كما اأنه يقدم اأردوغان بو�شفه 
اأ�شتخدام  عن  ف�شال  اإقليميا،  قائدا 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان ك���ورق���ة ���ش��غ��ط داخ���ل 

الناتو.
ومن املرجح اأن تواجه تركيا م�شكالت 
حركة  ق����ررت  م���ا  اإذا  ك��ب��رة  اأم��ن��ي��ة 
الرتكية،  ال��ق��وات  م��واج��ه��ة  ط��ال��ب��ان 
خا�شة اأنها اأعلنت اأن اأي قوات اأجنبية 

�شتعامل باعتبارها “قوات احتالل«.
الناتو  بعثة  يف  ال�شابق  ال��رتك��ي  امل�����ش��وؤول  بح�شب  لكن 
تفادي  لأن��ق��رة  فيمكن  جيتني،  حكمت  اأفغان�شتان،  يف 

هجمات طالبان.
اأوف  “فوي�س  م��وق��ع  اأورد  م��ا  وف���ق  ج��ي��ت��ني،  وي�شيف 
عالقات  على  املا�شي  يف  حافظت  اأن��ق��رة  اأن  اأمركا”، 
وا���ش��ع��ة م��ع ك��ل اأط�����راف ال�����ش��راع ه��ن��اك، ك��م��ا ميكنها 
ال�شتعانة بقطر وباك�شتان ملمار�شة النفوذ على طالبان 

لتخفيف املعار�شة للدور الرتكي. 
وتتن�شد تركيا اإىل تورطها الع�شكري يف عدد من الدول 
مثل �شوريا وليبيا، حيث مل تتعر�س اإىل خ�شائر فادحة، 

مما يحفزها على التدخل جمددا.

اإ�سرائيليون تلقوا لقاح 
كورونا رمبا يخ�سعون للحجر 

•• القد�س -رويرتز

منحت اإ�شرائيل م�شوؤويل ال�شحة اأم�س الأربعاء �شالحية و�شع اأي �شخ�س 
اأنه تعر�س ل�شاللة دلتا �شديدة العدوى من  اإذا ظنوا  يف احلجر ال�شحي 
اأو  للمر�س  امل�شاد  اللقاح  على  �شبق وح�شل  قد  كان  اإن  كوفيد-19 حتى 

تعافى منه ولديه مناعة مفرت�شة.
وجاء القرار بعد اأن حذر رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي نفتايل بينيت الثالثاء 
الإ�شابة  ح��الت  ع��ادت  اأن  بعد  دلتا  �شاللة  ب�شبب  ج��دي��دة  تف�س  ب��وؤر  م��ن 

اليومية لالرتفاع اإثر انخفا�شها لأ�شابيع بف�شل حملة التح�شني.
تلقوا  اأوام��ر ملن  اإ�شدار  ال�شحة، ميكن  وزارة  ومبوجب حتديث لإر�شادات 
اللقاح اأو اأ�شيبوا باملر�س من قبل بتنفيذ عزل ذاتي ملدة ت�شل اإىل 14 يوما 
لل�شاللة  حلامل  ق��رب  عن  “خمالطني  كانوا  اأنهم  ال�شلطات  اعتقدت  اإذا 
تكون  قد  املق�شودة  املخالطة  اإن  ال��وزارة  وقالت  الفرو�س«.  من  اخلطرة 
التواجد كراكب على ذات الطائرة، يف عرقلة حمتملة لإعادة اإ�شرائيل فتح 

حدودها بالتدريج اأمام ال�شائحني املتلقني للقاح.
وقال وزير ال�شحة نيت�شان هورويتز خماطبا الربملان اإن غرامات �شتفر�س 
كذلك على املواطنني اأو ال�شكان الذين يزورون دول على القائمة ال�شوداء 

ملخاطر كوفيد-19.
الأرجنتني  الإ�شرائيلية  ال�شحة  وزار  اأدرج����ت  ح��زي��ران،  يونيو   16 ويف 
اأفريقيا واملك�شيك ورو�شيا على قائمة دول يحظر على  والربازيل وجنوب 

مواطني اإ�شرائيل و�شكانها زيارتها بدون ت�شريح خا�س.
وتلقى نحو 55 باملئة من �شكان اإ�شرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون ن�شمة 
بعد  املر�س  مكافحة  قيود  اأغلب  ال�شلطات  ورفعت  فايزر-بيونتيك  لقاح 
انخفا�س حاد يف عدد حالت الإ�شابة. ومت تو�شيع نطاق امل�شتحقني لتلقي 
15 عاما منذ ال�شهر املا�شي لكن  اإىل   12 اإىل الفئة العمرية من  اللقاح 

الإقبال يف هذا ال�شن منخف�س.
املا�شي،  الأ�شبوع  القلق من ح��الت ع��دوى يف مدر�شتني  اإث��ر  وحث بينيت، 
وزارة  العمرية. وقالت  الفئة  تلك  اأبنائهم من  الأم��ور على تطعيم  اأولياء 
الذين يخالفون قواعد  الأط��ف��ال  اأم��ور  اأول��ي��اء  اإن  الأرب��ع��اء  اأم�س  ال�شحة 

احلجر ال�شحي �شيغرمون بدفع خم�شة اآلف �شيقل.

 •• طوكيو-اأ ف ب

ا���ش��ت��وؤن��ف ت�����ش��غ��ي��ل م��ف��اع��ل نووي 
ي���زي���د ع���م���ره ع����ن 40 ع����ام����اً يف 
اأول  ليكون  الأربعاء،  اأم�س  اليابان 
ال��ف��ئ��ة العمرية  م��ف��اع��ل م��ن ه���ذه 
اأم��ان جديدة  منذ تطبيق معاير 
ب��ع��د وق����وع ك���ارث���ة ف��وك��و���ش��ي��م��ا يف 

.2011
انطلق العمل من جديد يف املفاعل 
رقم 3 التابع ملحطة ميهاما و�شط 
اليابان، بعد اأن مت اإغالقه بالكامل 
ب���ع���د ف������رتة وج�����ي�����زة م�����ن ك���ارث���ة 
ال���ن���ووي���ة ع��ل��ى غرار  ف��وك��و���ش��ي��م��ا 
جميع املحطات النووية يف البالد، 
توقفه  م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��رة  وذل���ك 
ذكرت  م��ا  وف��ق  �شنوات،  ع�شر  قبل 
الكرتيك  كان�شاي  الكهرباء  �شركة 

باور امل�شغلة للمفاعل يف بيان.
“اأول  م���ي���ه���ام���ا  ت�����ش��ب��ح  وب����ذل����ك 
اليابان  يف  ت��ع��م��ل  ن���ووي���ة  حم��ط��ة 
عاماً، منذ تطبيق   40 ال�  تتجاوز 
كما  لل�شالمة،  جديدة”  معاير 
مورميوتو،  تاكا�شي  البيان  يف  اأكد 
كان�شاي  ال��ك��ه��رب��اء  ���ش��رك��ة  رئ��ي�����س 

الكرتيك باور.
وُيعد اأول مفاعل نووي يف اليابان 

يعود للعمل منذ عام 2018.
اأزال  ن���ي�������ش���ان/اأب���ري���ل،  ن��ه��اي��ة  يف 
حاكم  ���ش��وج��ي��م��وت��و،  ت��ات�����ش��وج��ي 
مقاطعة فوكوي، حيث يقع مفاعل 

اأمام  تنظيمية  عقبة  اآخر  ميهاما، 
اإعادة ت�شغيل مفاعلها رقم 3.

ك��م��ا ح�����ش��ل م��ف��اع��الن يف حمطة 
تاكاهاما التي يزيد عمرها كذلك 
وت��ق��ع يف مقاطعة  ع��ام��اً   40 ع��ن 
موافقة  ع���ل���ى  ك����ذل����ك  ف�����وك�����وي 
ال�����ش��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة، ل��ك��ن مل يتم 
عدم  ب�شبب  بعد  ت�شغيلهما  اإع���ادة 

النتهاء من اأعمال التحديث.
العاملة  امل��ف��اع��الت  ع���دد  واأ���ش��ب��ح 
الآن يف اليابان ع�شرة مع ميهاما، 
مقابل 54 قبل كارثة فوكو�شيما. 

وكان قد مت تفكيك حوايل ع�شرين 
فوكو�شيما  مفاعل  بينها  مفاعاًل، 

املت�شرر.
الذرية  ال��ط��اق��ة  م�شاهمة  وبلغت 
 6،2 ال��ب��الد  الكهرباء يف  اإن��ت��اج  يف 
2019 مقارنة  املئة فقط عام  يف 
ع���ام  ق���ب���ل  امل����ئ����ة  يف   30 ب��ن�����ش��ب��ة 

2011، وفقا لبيانات ر�شمية.
وت���رغ���ب احل���ك���وم���ة ال��ي��اب��ان��ي��ة يف 
اإع������ادة اإط�����الق ال��ق��ط��اع م���ن اأجل 
ال���ك���ب���ر على  ت��ق��ل��ي��ل الع����ت����م����اد 
الطاقة يف البالد وبالتايل خف�س 

الكربون  اأك�����ش��ي��د  ث���اين  ان��ب��ع��اث��ات 
يف  املتمثل  ه��دف��ه��ا  حتقيق  ب��ه��دف 
العام  بحلول  الكربون  اأث��ر  حتييد 

.2050
رغبة طوكيو مبعار�شة  وت�شطدم 
ع�شرات  ُرف���ع���ت  اإذ  ق��وي��ة  حم��ل��ي��ة 
الدعاوى الق�شائية يف حماولة ملنع 

اإعادة ت�شغيل املحطات النووية.
ال�شالمة  معاير  تنطوي  كذلك، 
وتفكيك  اجل������دي������دة  ال�����ن�����ووي�����ة 
على  و�شيانتها  ال��ط��اق��ة  حم��ط��ات 

تكاليف باهظة.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مرطبات حمطة با�شات الروي�س 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ .م .م رخ�شة رقم:1045283 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل جابر جا�شم جابر املريخى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ورثة/جابر جا�شم جابر جا�شم املريخي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شمر فخر الدين

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ مرطبات حمطة با�شات الروي�س ذ . م . م

RUWAIS BUS STATION REFRESHMENTS L . L .C

اإىل/ مرطبات حمطة با�شات الروي�س - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
RUWAIS BUS STATION REFRESHMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة كال�شيك فود ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2466717 
تعديل اإ�شم جتاري من /بقالة كال�شيك فود ذ.م.م

CLASSIC FOOD GROCERY L.L.C

اإىل/ كال�شيك فود مينى ماركت ذ.م.م
  CLASSIC FOOD MINI MARKET L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة متجر اإ�شتهالكي  4711004
 تعديل ن�شاط / حذف بقالة  4711003

تعديل ن�شاط / حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة  4721001
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

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

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة اأبوظبي لالطارات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1015331 
تعديل مدير / اإ�شافة ابراهيم ا�شماعيل فتح على عبداهلل ال خاجه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شركة ال خاجة القاب�شة ذ.م.م

AL KHAJA HOLDING COMPANY L.L.C
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شركة األ خاجة القاب�شة ذ.م.م

al khaja holding company l.l.c
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ا�شماء ا�شماعيل فتح على عبداهلل اخلاجه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم ا�شماعيل فتح على عبداهلل ال خاجه

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شاره ا�شماعيل فتح على اخلاجه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فاخره ا�شماعيل فتح على عبداهلل اخلاجه

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ها�شم ا�شماعيل فتح على عبداهلل اخلاجه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف علياء ا�شماعيل فتح على اخلاجه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مهره ا�شماعيل فتح على اخلاجه

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد ا�شماعيل فتح على عبداهلل اخلاجه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف طه ا�شماعيل فتح على عبداهلل اخلاجه

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نوره ا�شماعيل فتح على اخلاجه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف هاجر ا�شماعيل فتح على عبداهلل اخلاجه

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شه ا�شماعيل فتح على ال خاجه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه عقيل عبا�س اخلاجه

تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 100000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة اأبوظبي لالطارات ذ.م.م
ABU DHABI TYRE COMPANY L.L.C

اإىل/ �شركة اأبوظبي لالإطارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ABU DHABI TYRE COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

�شركة جفن ترافك�س ذ م م
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : A MARVEL AT EVERY CORNER حتفة يف كل مكان

بتاريخ :2021/4/1    املودعة بالرقم : 348188 
بيانات الأولوية :

باإ�شم : �شركة جفن ترافك�س ذ م م
، هاتف: 025503939 - فاك�س:  اأيكاد 3 �شركة جفن ترافك�س ذ م م  اأبوظبي - املدينة ال�شناعية -  املوطن: 

   mtamer@saber.ae :0566642080 ، �شندوق الربيد: 3417  - امييل
�سورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 6
املواد  من  امل�شنعة  املنتجات  وجميع  ال�شم�شية  والطاقة  الن��ارة  اعمدة  الطرق-  دعامات  املعدنية-  الهياكل 

املعدنية �شمن وقوعها يف الفئة 6 .
و�شف العالمة:  A MARVEL AT EVERY CORNER عبارة عن كلمة جملة باللغة النكليزية وبالغة العربية 

حتفة يف كل مكان
ال�شرتاطات :

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/5872

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/06/28 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده جي�ستا مينيت للم�ساغل اليدوية و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                 الو�سف        �سعر التقييم  

                                اك�س�سوارات وهواتف متحركه               3,700 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/821

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/06/28 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده خمبز جولدن ويت �س.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                          الو�سف  

 15,000                                                    معدات خمبز   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
التجاري:بروكلني  بال�شم     CN رقم:1727650 
، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة  لل�شيانة العامة ذ.م.م 

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اورا ديل كافيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2636726 
تعديل اإ�شم جتاري من/ اورا ديل كافيه

ORA DEL CAFFE

اإىل/ �شكن ران�س لبيع الوجبات اخلفيفة
 CHICKEN RANCH FOR SELLING SNACKS 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شكاي لوجن ثرتي 

قد تقدموا الينا بطلب  CN وان رخ�شة رقم:2242814 
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شكاي لوجن ثرتي وان

SKY LOUNGE THIRTY ONE

اإىل/ بار اند لوجن 31
   BAR & LOUNGE 31 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ديلتك لالعمال الكهروميكانيكية 

- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب    CN   رخ�شة رقم:2797629 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جنان طارق امل�شهور %100
تعديل مدير / اإ�شافة على جنم الدين احلويج العمر

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ميثه عبداهلل مبارك املزروعي
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة تركيب التمديدات والرتكيبات الكهربائية 4321001
 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية و�شيانتها  4322008

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

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

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون هني جايلد و�شبا لل�شيدات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1059805 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فوزيه ابراهيم حممد ال حممود %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / في�شل عبدالوهاب حممد عبداللطيف املحمود من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / في�شل عبدالوهاب حممد عبداللطيف املحمود من 100 % اإىل %50

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون هني جايلد و�شبا لل�شيدات
HONEY CHILD LADIES SALON & SPA

اإىل/هني جايلد للياقة البدنية ل�شيدات ذ.م.م
  HONEY CHILD LADIES FITNESS L L C L.L.C

 تعديل ن�شاط / حذف مركز جتميل وعناية �شخ�شية للن�شاء  9609001
 تعديل ن�شاط / حذف ق�س وت�شفيف ال�شعر للن�شاء  9602201

 تعديل ن�شاط / حذف ق�س وت�شفيف ال�شعر واحلالقة لالأطفال  9602901
 تعديل ن�شاط / حذف حمام �شرقي للن�شاء  9609002

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24 يونيو 2021 العدد 13274
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عربي ودويل

طالبان توا�سل �سيطرتها على املعرب الرئي�سي مع طاجيك�ستان  
وال�شناعة اإن 150 �شاحنة حمملة بالب�شائع كانت تنتظر يف �شر 

خان وقت الهجوم م�شًرا اإىل عمليات نهب وتخريب.
باأن  تفيد  املنطقة  يف  موظفينا  م��ن  معلومات  “لدينا  اأن  واأو���ش��ح 
طالبان �شادرت جميع الب�شائع وال�شلع يف املعرب احلدودي. واأنهم 

دمروا مكاتب اجلمارك وحتى اأخذوا اأجهزة التكييف«.
باأنه  ندد مبا و�شفه  ذبيح اهلل جماهد  با�شم طالبان  املتحدث  لكن 
كامل  ب�شكل  ي�شيطرون  “املجاهدين  اأن  موؤكدا  دعائية”،  “اأخبار 

على �شر خان ونحن نعمل على ا�شتئناف العمليات«.
�شيطرت طالبان على املعرب احلدودي الأهم مع طاجيك�شتان واملعابر 
الأخرى املوؤدية اإىل هذا البلد وكذلك على الأحياء املوؤدية اإىل قندوز 

على بعد حواىل خم�شني كيلومرًتا.
وقال �شابط اأفغاين طلب عدم ن�شر ا�شمه اأن “املئات” من مقاتلي 
طالبان �شنوا الهجوم لياًل جمربين القوات الأفغانية على الفرار 

•• قندوز-اأ ف ب

اإىل  اأفغان�شتان  الرئي�شي من  املعرب  على  ت�شيطر   زالت طالبان  ما 
اآ�شيا  م��ع  الب�شائع  مل���رور  اأ�شا�شيا  حم���وًرا  يعد  ال���ذي  طاجيك�شتان 
الو�شطى و�شقط خالل هجوم ا�شتمر �شاعة واحدة، بح�شب م�شادر 

حملية.
ت�شيطر على معرب �شر خان  اإن طالبان  وقال م�شوؤولون حمليون 

احلدودي ونقاط العبور الأخرى منذ اأم�س الأول الثالثاء.
“طالبان  اإن  قندوز  ولي��ة  جمل�س  ع�شو  وايل  الدين  عمرو  وق��ال 
ملحاولة  احلكومة  من  حت��رك  اأي  اأرى  ول  خ��ان  �شر  على  ت�شيطر 
متحدثا عن اإطالق نار حول قندوز عا�شمة الولية يف  ا�شتعادته”، 

�شمال �شرق البالد.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م�����ش��ع��ود َوح�����دت ال��ن��اط��ق ب��ا���ش��م غ��رف��ة التجارة 

اإىل طاجيك�شتان. ويف اأول تعقيب �شباح  اأم�س الأربعاء على الو�شع 
تعهد وزير الدفاع ب�شم اهلل خان حممدي “بالدفاع عن اأفغان�شتان 
باأي ثمن”. وقال يف بيان “لن ندع طالبان توا�شل تنفيذ خمططاتها 

ال�شريرة لفر�س نظامها غر ال�شرعي على ال�شعب«.
���ش��ع��دت ح���رك���ة ط���ال���ب���ان ه��ج��م��ات��ه��ا م��ن��ذ ب����دء ان�����ش��ح��اب اجلنود 

الأمركيني يف اأيار/مايو.
واأمام الهزائم املتتالية التي ُمني بها اجلي�س الأفغاين، ل �شيما يف 
عن  الثالثاء  الأمركية  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت  ال�شمالية،  ال��ولي��ات 

احتمال اإبطاء عمليات الن�شحاب.
دي��ب��ورا ليونز  ك��اب��ول  امل��ت��ح��دة يف  ل���الأمم  املمثلة اخل��ا���ش��ة  وق��ال��ت 
الثالثاء اإن “اأكرث من 50 منطقة اأفغانية من اأ�شل 370 �شقطت 
معظمها حول عوا�شم الوليات التي باتت  منذ بداية اأيار-مايو”، 

حما�شرة.

اأ�سرتاليا: ال�سني تعتقد 
بوجود تهديدات لي�ست حقيقية 

•• كانبريا -رويرتز

قالت اأرفع دبلوما�شية يف اأ�شرتاليا  اأم�س الأربعاء اإن ال�شني ل ت�شعر بالأمان وتتخذ 
مواقف دفاعية مبا يعني اأنها تعتقد بوجود تهديدات لي�شت حقيقية.

واأ�شافت فران�شي�س اآدم�شون ال�شكرترة الأوىل بوزارة اخلارجية امل�شوؤولة عن ال�شوؤون 
اخلارجية والتجارة اإن ال�شني ت�شعى لإظهار القوة لكن احلقيقة خمتلفة اإىل حد ما. 
“القليلون  الأ�شبوع  ه��ذا  من�شبها  ت��رتك  اأن  قبل  كانبرا  يف  حديث  يف  قائلة  وتابعت 
فح�شب يدركون اأن تلك القوة العظمى يوؤرقها انعدام الأمن بذات الدرجة التي يدفعها 
بها الطموح. واأنها لديها طريقة تفكر دفاعية اإىل حد كبر مبا يجعلها تعتقد بوجود 

تهديدات خارجية حتى وهي تدفع مب�شاحلها لتتخطى م�شالح الآخرين«.

الد�شتوري احلر يلجا اىل الق�شاء

مطار تون�س قرطاج الدويل

بتهمة التدلي�س والتحيل

عبري مو�سي ترفع ق�سية �سد را�سد الغنو�سي...!
ع��ل��ى ت��راب��ه��ا وحت����ول ت��ون�����س اإىل 
وخرق  الأم������وال  لتبيي�س  ج��ن��ة 

قواعد احلوكمة ال�شليمة«.
النقطة  ه��ذه  ان  البيان  واأ���ش��اف 
�شلب  عليها  امل�����ش��ادق��ة  تتم  “مل 
للت�شويت  ع��ر���ش��ه��ا  ول  امل��ك��ت��ب 
واملغالبة  ال��ت��غ��ول  اأ���ش��ا���ش��ا يف ظ��ل 
املكتب  اأ����ش���غ���ال  ب��ه��ا  ت�����دار  ال���ت���ي 
ب��ع��د يف ظروف  ع��ن  وع��ق��ده كليا 
ممثلة  اإق�شاء  بغاية  رديئة  تقنية 
كتلة احلزب ومنعها من مبا�شرة 

مهمتها” ح�شب تعبر البيان.
لها  ب����ي����ان  يف  ال���ك���ت���ل���ة  واأف�����������ادت 
ا�شتعجالية  ق�شية  ن�شرت  باأنها 
بجل�شة  اخ�����رى  اإىل  ���ش��اع��ة  م���ن 
اإيقاف  يف  ي��ون��ي��و   24 اخل��م��ي�����س 
ال��ع��ام��ة ملجل�س  اأ���ش��غ��ال اجل��ل�����ش��ة 

•• الفجر - تون�س
الد�شتوري  احل���زب  كتلة  اأع��ل��ن��ت 
جزائية  ���ش��ك��اي��ة  ت���ق���دمي  احل�����ر 
باملحكمة  اجلمهورية  وكيل  لدى 
التدلي�س  يف  بتون�س  الب��ت��دائ��ي��ة 
الربملان  رئ��ي�����س  ���ش��د  وال��ت��ح��ي��ل 
را�شد الغنو�شي وكل من �شيك�شف 
ع��ن��ه ال��ب��ح��ث يف حم��اول��ة مترير 
م�������ش���روع ات���ف���اق���ي���ة ت���رك���ي���ز مقر 
تون�س  يف  للتنمية  قطر  �شندوق 
رغم عدم م�شادقة املكتب عليها. 

وجاء يف البيان ان هذه التفاقية 
تر�شي  وبنودا  “�شروطا  تت�شمن 
اح�����ت�����الل م���ف�������ش���وح���ا ل���ل���دول���ة 
ا�شتقالل  وت�������ش���رب  ال��ت��ون�����ش��ي��ة 
�شيادتها  ومتحو  الوطني  قرارها 

اجلزائرية  ال�سلطات 
مت�������ّدد ت��وق��ي��ف 
بريكة  ال��ن��ا���س��ط��ة 

•• اجلزائر-اأ ف ب

جزائرية  ح��ق��وق��ي��ة  م��ن��ظ��م��ة  اأع��ل��ن��ت 
مّددت  ال�����ش��ل��ط��ات  اأّن  ح��ك��وم��ي��ة  غ��ر 
جمّدداً احلب�س الحتياطي للنا�شطة 
الإن�شان  حقوق  عن  الدفاع  جمال  يف 
ف��ت��ي��ح��ة ب��ري��ك��ي امل��وق��وف��ة ع��ل��ى ذّمة 
حزيران/يونيو   17 منذ  التحقيق 

اجلاري.
وقال نائب رئي�س الرابطة اجلزائرية 
ل��ل��دف��اع ع��ن ح��ق��وق الإن�����ش��ان �شعيد 
���ش��احل��ي ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س اإّن���ه 
ما  ال���ذي  التحقيق  اإطار”�شرّية  يف 
اأوقفت  اأنها  اإىل  وبالنظر  جارياً،  زال 
 ،2021 ح���زي���ران/ي���ون���ي���و   17 يف 
احتياطياً  ح��ب�����ش��ه��ا  مت��دي��د  مّت  ف��ق��د 
حّتى  �شاعة   48 مل��دة  الثالثة  للمرة 

اخلمي�س«.
الإره����اب  ق�شايا  يف  “فقط  واأ����ش���اف 
الحتياطي  احل��ب�����س  مت��دي��د  مي��ك��ن 
حّتى 11 يوماً”، مبدياً “قلقه” اإزاء 
ال�شلطات  واأّن  �شّيما  ل  الأم����ر،  ه��ذا 
مل تعلن عن ال�شبهات التي ا�شتدعت 

توقيف النا�شطة احلقوقية.
الوطنية  اللجنة  يف  الع�شو  وبريكي 
اأ�شتاذة  ه��ي  املعتقلني  ع��ن  ل���الإف���راج 
جمال  يف  تن�شط  م��ت��ق��اع��دة  جامعية 
الدفاع عن حقوق الإن�شان ومناه�شة 
الأمن  ق��وات  اأوقفتها  وق��د  التعذيب، 
منزلها،  وف��ّت�����ش��ت  امل��ا���ش��ي  اخل��م��ي�����س 
وفق اللجنة التي تدافع عن معتقلي 
الراأي. ومّددت ال�شلطات حب�س بريكي 
توقيفها  اأ���ش��ب��اب  تو�شح  اأن  دون  م��ن 
متثل  اأن  امل��ق��ّرر  وم��ن  ال�شاعة.  حتى 
ب��ري��ك��ي اأم����ام امل��ّدع��ي ال��ع��ام مبحكمة 
العا�شمة  ب��اجل��زائ��ر  حم��م��د  ���ش��ي��دي 
الع�شو  ���ش��ي��ف��ع��ل  وك���ذل���ك  اخل��م��ي�����س 
لالإفراج  الوطنية  اللجنة  يف  الآخ���ر 
الع�شويل  ال�����ه�����ادي  امل��ع��ت��ق��ل��ني  ع����ن 
امل���وق���وف م��ن��ذ الإث����ن����ني، ب��ح�����ش��ب ما 
الإخ��ب��اري عن  اإنرتلينيي  نقل موقع 
غرار  وع��ل��ى  ج��رج��ر.  ليلى  املحامية 
بريكي ل يزال �شبب توقيف الع�شويل 
غ���ر م���ع���روف. ووف���ق���اً ل��ّل��ج��ن��ة فقد 
اعتقلت ال�شلطات الثالثاء الأ�شتاذين 
�شارة لعدول ومهنى عبد  اجلامعيني 
ال�شالم، وكالهما ع�شو يف “التن�شقية 
الوطنية للجامعيني اجلزائريني من 

اأجل التغير«.

الأ�شبوع  املربجمة  ال�شعب  ن��واب 
التفاقية  يف  �شتنظر  التي  القادم 
�شندوق  ل��ت��م��ك��ني  ال���ش��ت��ع��م��اري��ة 
ق��ط��ر ل��ل��ت��ن��م��ي��ة م���ن ال��ت��ح��ك��م يف 
وتركيع  الق����ت���������ش����اد  م���ف���ا����ش���ل 
ال�شعب التون�شي وت�شريع تبيي�س 
الأموال يف تون�س، وفق ما جاء يف 

البالغ.
وق���ال ال��ب��ي��ان امل��وّق��ع م��ن رئي�شة 
رئي�س  ان  م��و���ش��ي  ع��ب��ر  احل����زب 
امل����ج����ل���������س ي�������ش���ر ع����ل����ى مت���ري���ر 
التي  للمحاور  “اإر�شاء  التفاقية 
با�شتعمال  ب����ال����ولء  ل��ه��ا  ي���دي���ن 
وتدلي�س  امل���ل���ت���وي���ة  الأ����ش���ال���ي���ب 
املحا�شر الر�شمية ويف خرق جلي 
للنظام الداخلي وقرارات اجلل�شة 

العامة«.

•• الفجر - تون�س
بالقطب  العمومية  النيابة  ق��ررت 
ال��ق�����ش��ائ��ي مل��ك��اف��ح��ة الره������اب فتح 
متكن  مالب�شات  عن  للك�شف  بحث 
الره���اب���ي ج��م��ال ال��ري��ح��اين املرور 
الدويل  ق��رط��اج  تون�س  م��ط��ار  ع��رب 
دون اخ�شاعه لالإجراءات الالزمة، 
مكافحة  وحدة  بالتحقيق  وتعهدت 
اأكده  ما  وفق  بالقرجاين،  الره��اب 
باملحكمة  ن��ائ��ب وك��ي��ل اجل��م��ه��وري��ة 
وحدة  ورئ��ي�����س  بتون�س  الب��ت��دائ��ي��ة 
ب���ه���ا، حم�شن  الت�������ش���ال والع������الم 
الدايل اأم�س الربعاء. وقال حم�شن 
ان  الإذاع������ي،  ت�شريحه  يف  ال����دايل 
ال��ع��ن�����ش��ر حم���ل ال��ت��ح��ق��ي��ق مت فتح 
حت��ق��ي��ق ق�����ش��ائ��ي ���ش��ده م��ن��ذ �شهر 
القطب  2021 من طرف  فرباير 
وذلك  الره���اب،  ملكافحة  الق�شائي 
بالن�شمام  تعلقت  اأجل جرائم  من 
تون�س.  خ���ارج  اره��اب��ي  تنظيم  اىل 
ال�شجنية  ال��ع��ق��وب��ة  وب��خ�����ش��و���س 
التي اأ�شدرها الق�شاء الرتكي �شد 

العن�شر املطلوب، اأكد الدايل اأنه مت 
املذكور  ال�شخ�س  وق�شى  تنفيذها 
العقوبة يف تركيا وبعد النتهاء من 
الرتكية  ال�شلطات  تولت  تنفيذها، 
ترحيله اىل تون�س وهذا معمول به 

من طرف عديد الدول
وقد تقرر اإعفاء عدد من امل�شوؤولني 
الأم��ن��ي��ني واإدخ�����ال حت��وي��رات على 
اإدارة حمافظة مطار تون�س قرطاج 
الدويل، وعدد من امل�شالح والإدارات 
املحافظة،  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  ال��راج��ع��ة 
الإره��اب��ي جمال  ن  على خلفية متكُّ
ال���ري���ح���اين م���ن امل�����رور م���ن مطار 

تون�س قرطاج الدويل...
الريحاين  ج��م��ال  الإره���اب���ي  وك���ان 
�شفر،  ج���واز  دون  تركيا  م��ن  ق��ادم��ا 
�شجنية  ع��ق��وب��ة  يق�شي  ك���ان  ح��ي��ث 

ملدة �شت �شنوات.
وق���د ج���دت ال��واق��ع��ة ي���وم اجلمعة 
املذكور  العن�شر  اإيقاف  املا�شي ومت 
من طرف دورية اأمنية واإحالته على 
لإخ�شاعه  اخلا�شة  امل�شالح  اإحدى 

اإىل جملة من التحقيقات.

قادما عرب املطار من تركيا

تون�س: فتح حتقيق يف دخول اإرهابي دون جواز �سفر...!

حيث  اأي  “بي�شاء”  امل�����ش��ّن��ف��ة 
يتف�ّشى الفرو�س بوترة بطيئة. 
م�شّنفة  اإي���ط���ال���ي���ا  ك����ل  وح���ال���ي���اً 
اأو�شتا،  وادي  با�شتثناء  “بي�شاء” 
امل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��غ��رة ال���واق���ع���ة يف 

�شمال البالد.
وجاء اإعالن الوزير بعدما وافقت 
“اللجنة  الق���������رتاح  ه�����ذا  ع���ل���ى 
تقّدم  ال���ت���ي  الفنية-العلمية” 
ب�����ش��اأن �شبل  ل��ل��ح��ك��وم��ة  امل�������ش���ورة 
و�شّجلت  اجل����ائ����ح����ة.  م���ك���اف���ح���ة 
اإيطاليا الإثنني 21 وفاة و495 
كورونا  بفرو�س  ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ة 
خالل 24 �شاعة. وبع�س مناطق 

البالد مل ت�شّجل اأّي وفاة.
من جهته، اأعلن الرئي�س الرتكي 
رجب طيب اردوغ��ان الثنني رفع 
حظر التجول الليلي وذلك املطبق 
1 متوز/ اأي��ام الأح��د اعتبارا من 
يوليو بعدما �شجلت بالده تراجعا 
بكوفيد-19  الإ���ش��اب��ات  ع���دد  يف 

وت�شارعا يف حملة التلقيح.
ل��ك��ن رغ���م اأن اأوروب�����ا ق���ررت فتح 
تبقي  الأمركيني،  اأم��ام  حدودها 
مغلقة  اأب��واب��ه��ا  املتحدة  ال��ولي��ات 
لرفع  موعد  اأي  اإع��ط��اء  وترف�س 
غالباً  ال�����ش��اري��ة  ل��ل��ق��ي��ود  حمتمل 

منذ 15 �شهراً.
اخلارجية  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  ق����ال 
حديث  يف  براي�س  نيد  الأمركية 
م��ع وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س، “نحن 
م��ت��ح��ّم�����ش��ون ل����روؤي����ة ال���رح���الت 
ال��ع��اب��رة ل��الأط��ل�����ش��ي ُت�����ش��ت��اأن��ف ما 
لكنني  العلم”  ب��ذل��ك  ي�شمح  اإن 
مدة  حت��دي��د  ع��ل��ى  ق�����ادراً  “ل�شت 
اإىل  ك��ب��ر  ب�شكل  ي��ع��ود  ذل���ك  لأن 
تطور الو�شع الوبائي” و”الن�شخ 

املتحّورة«.
 

الثنني املرحلة الأوىل ملنح القارة 
م�شادة  ل���ق���اح���ات  اإن�����ت�����اج  ق������درة 
الأمر  �شي�شتغرق  ل��ك��ن  ل��ك��وف��ي��د، 
امل�������ش���روع يف وقت  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  وق���ت���اً 
“يوا�شل النا�س املوت”، وفق قول 

الرئي�س �شريل رامافوزا.
اأوروبية  دول  ت�شهد  امل��ق��اب��ل،  يف 
عدة حت�شناً وا�شحاً على ال�شعيد 
ال�شحي. وت�شتعّد اإيطاليا، اإحدى 
ال���دول الأوروب��ي��ة الأك���رث ت�شرراً 
و�شع  اإلزامية  لإلغاء  الوباء،  من 

الكمامات يف اخلارج.
الإيطايل  ال�����ش��ّح��ة  وزي���ر  واأع��ل��ن 
ع��ل��ى ح�شابه  ���ش��ب��ران��زا  روب���رت���و 
اأنه “اعتباراً  على موقع في�شبوك 
�شننهي  حزيران/يونيو،   28 من 
الكمامات  و�شع  باإلزامية  العمل 
اأّن  واأ���ش��اف  الطلق”.  ال��ه��واء  يف 
املناطق  يف  �شي�شري  ال��ق��رار  ه���ذا 

لم ال�سورى اليمني: اأ�سلحة اإيران تقو�س ال�سِ
•• عدن-وكاالت

دولياً  بها  املعرتف  اليمنية  للحكومة  التابع  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  ق��ال 
اأحمد عبيد بن دغر، اإنهم “ليواجهون احلوثيني بل اإيران«.

التوا�شل  ح�����ش��اب��ه مب���وق���ع  ع���ل���ى  ن�������ش���ره  م���ق���ال  دغ�����ر يف  ب����ن  واأ������ش�����اف 
هذه  ميلكون  ل  فهم  احلوثيني،  نواجه  ل  “نحن  بوك  الجتماعي”في�س 
على  حتى  ول  �شناعتها،  على  ق��ادري��ن  ولي�شوا  الهجومية،  الإم��ك��ان��ي��ات 
ا�شتخدامها، اإنها اأ�شلحة اإيران تلك التي تقو�س ال�شلم يف اليمن ويف اململكة 

ويف املنطقة«.
“ي�شاند  اململكة  التحالف طران  اأن طران  اإىل  امل�شوؤول احلكومي  واأ�شار 
اجلي�س ويلعب دوراً حا�شماً يف �شمودها، ف�شكراً لقادة اململكة، ومرة اأخرى، 
لي�س هناك من منطق ع�شكري اأو �شيا�شي اأو قومي مينع بقية اجلبهات من 

التحرك والقتال«.
و�شدد بالقول “اإنها معركة العرب مع اإيران، ذات الطموح يف ال�شيطرة على 
حميطها، والن�شر فيها لي�س مينياً، بل عربياً، وكذلك الهزمية لي�شت فيها 

مينية بل عربية«.
غ  واأكد بن دغر باأن هجوم احلوثيني الأخر على ماأرب، “�شينك�شر، و�شتمَرّ
وكلما  اخل�شراء،  حقولها  ويف  البي�شاء  رمالها  على  اأخ��رى  م��رة  اأنوفهم 
ازدادوا عدوانية ازداد �شعبنا ثباتاً ومت�شكاً بقيمه الوطنية، اأنها احلرية التي 
ترف�س عبوديتكم، يا اأحفاد ك�شرى، اإنها احلرية ياعبيد اجلهل واخلرافة، 

وخذوا من التاريخ عربة، مل يقاتل �شعب من اأجل حريته اإل وانت�شر«.
وي�شتمر احلوثيون يف ت�شعيد عملياتهم الع�شكرية مبحافظة ماأرب الغنية 
بالنفط والغاز منذ مطلع فرباير)�شباط( املا�شي، موؤكدين باأن ذلك “حق 
م�شروع للدفاع عن بالدهم “ على الرغم من الدعوات الدولية والأممية 

املتكررة لوقف هذا الت�شعيد والعودة اىل طاولة املفاو�شات ال�شيا�شية.

عددهم  البالغ  ال��ب��الد  �شكان  م��ن 
اآب/ بحلول  ن�شمة  مليون   11،2
تطعيم  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  اأغ�����ش��ط�����س، 
اجلميع قبل نهاية ال�شنة. وتقول 
احل��ك��وم��ة اإن��ه��ا ع��ل��ى ت��وا���ش��ل مع 
اأكرث من 30 دولة ب�شاأن لقاحيها 

التجريبيني.
غر  ت�����زال  ل  ال���ب���الد  اأن  ورغ�����م 
م��ت�����ش��ررة ك��ث��راً م��ن امل��ر���س، اإل 
للوباء  ك��ب��راً  تف�شياً  ت��واج��ه  اأن��ه��ا 
مع ت�شجيلها عدد اإ�شابات قيا�شياً 

جديداً الثنني )1561(.
من جهتها، اأعلنت جنوب اإفريقيا 

با�شتخدامه قريباً.
على  الّلقاحان  ه��ذان  ح�شل  واإذا 
متوّقع  ه����و  ك���م���ا  ال���رتاخ���ي�������س 
�شت�شبح كوبا اأول دولة يف اأمركا 
م�شاّدة  لقاحات  تطّور  الالتينية 
لكوفيد-19 وتنتجها على الّرغم 
يواجهها  ال��ت��ي  ال�����ش��ع��وب��ات  م���ن 
علماوؤها ب�شبب احلظر الأمركي 
 1962 امل���ف���رو����س ع��ل��ي��ه��ا م��ن��ذ 
والذي مت ت�شديده يف عهد رئي�س 
دونالد  ال�شابق  املّتحدة  ال��ولي��ات 
الكوبية  ترامب. حّددت احلكومة 
ي��ق�����ش��ي ب��ت��ل��ق��ي��ح 70%  ه����دف����اً 

جائحتني  ي����واج����ه����ون  ال�����ذي�����ن 
)كوفيد واحلظر( تغّلبوا على كّل 
ال�شعاب واأعطونا لقاحني فّعالني 

للغاية: �شوبرانا 2 واأبدال«.
كان معهد فينالي لّلقاحات اأعلن 
 ”2 “�شوبرانا  ل��ق��اح  اأّن  ال�شبت 
الذي يطّوره يوؤّمن فعالية بن�شبة 
%62 بعد تناول اجلرعة الثانية 
م�����ن ث������الث ج�����رع�����ات ي���ج���ب اأن 
بالكامل  لتح�شينه  امل��رء  يتلّقاها 
املتوّقع  وم���ن  كوفيد-19.  ���ش��ّد 
التجريبي  اللقاح  هذا  يح�شل  اأن 
الر�شمي  الرتخي�س  على  اأي�����ش��اً 

اأواخر  اأن يح�شل يف  املتوّقع  ومن 
اأو مطلع  حزيران/يونيو اجلاري 
املقبل على ترخي�س  متوز/يوليو 
الكوبية  ال�����ش��ل��ط��ات  م���ن  ر���ش��م��ي 
با�شتخدامه. وبداأ تلقيح جزء من 

ال�شكان يف منت�شف اأيار/مايو.
ال��ك��وب��ي ميغيل  ال��رئ��ي�����س  ����ش���ارع 
اإىل تهنئة بالده على  دياز-كانيل 
ه���ذا الإجن�����از. ويف ت��غ��ري��دة كتب 
بالده  تخ�شع  ال���ذي  دي��از-ك��ان��ي��ل 
يف  “علماءنا  اإّن  اأم��رك��ي  حلظر 
الهند�شة  وم��رك��ز  فينالي  معهد 
احليوية  والتكنولوجيا  الوراثية 

كوبا،  رّحبت  املقابل،  يف  حكومته. 
ال���دول الأق���ّل ت�شرراً من  اإح���دى 
ال���وب���اء يف امل��ن��ط��ق��ة م���ع اأق����ل من 
 1170 بينها  اإ�شابة  األ��ف   170
مليون   11،2 اأ����ش���ل  م���ن  وف�����اة 
ن�شمة، الثنني باإعالن اأن لقاحها 
اأظ���ه���ر  “اأبدال”  ال���ت���ج���ري���ب���ي 
 90% ت��ف��وق  بن�شبة  ف���ّع���ال  اأّن�����ه 
وك��ت��ب��ت جمموعة  امل���ر����س.  ���ش��د 
احلكومية  “بيوكوبافارما” 
“مركز  ل��ه��ا  يتبع  ال��ت��ي  ال��ك��وب��ي��ة 
والتكنولوجيا  الوراثية  الهند�شة 
“اأبدال،  اإّن  يف تغريدة  احليوية” 
مركز  ي�����ط�����ّوره  ال�������ذي  ال����ّل����ق����اح 
والتكنولوجيا  الوراثية  الهند�شة 
بن�شبة  ف��ع��ال��ي��ة  ي��ظ��ه��ر  احل��ي��وي��ة، 

%92،28 بعد ثالث جرعات«.
وبلغ هذا الّلقاح التجريبي املرحلة 
ال�شريرية  التجارب  من  النهائية 

حت�سن الو�سع لبع�س الدول يخفف القيود 

مئة األف وفاة يف كولومبيا جراء كوفيد-19  
•• بوغوتا-اأ ف ب

جتاوزت كولومبيا عتبة املئة األف 
وف�����اة ج�����راء ف���رو����س ك���ورون���ا يف 
حني ك�شفت كوبا باأن ن�شبة فعالية 
لقاحها التجريبي “اأبدال”، الأول 
يف منطقة اأمركا الالتينية، تبلغ 

اأكرث من 90 يف املئة.
الو�شع  حت�����ش��ن  ���ش��م��ح  وب���ي���ن���م���ا 
العامل  ال��دول يف  لبع�س  ال�شحي 
ع���ل���ى غ�������رار ف���رن�������ش���ا وال����ي����اب����ان 
كوفيد،  مكافحة  ق��ي��ود  بتخفيف 
يت�شارع تف�شي الوباء يف دول اأخرى 
واإندوني�شيا  رو�شيا  يف  خ�شو�شاً 

والربازيل.
عتبة  الثنني  كولومبيا  جت��اوزت 
بكوفيد-19  وف������اة  األ������ف  امل���ئ���ة 
الأمركية  ال���دول���ة  ���ش��ّج��ل��ت  ك��م��ا 
وفيات  ح�شيلة  اأك���رب  ال��الت��ي��ن��ي��ة 
 650 يومية بالفرو�س )حوايل 
وزارة  اأع��ل��ن��ت  م��ا  بح�شب  وف�����اة(، 

ال�شّحة.
 50 البالغ  �شّكانها  لعدد  ون�شبة 
م���ل���ي���ون ن�����ش��م��ة، ك��ول��وم��ب��ي��ا هي 
الالتينية  اأم��رك��ا  يف  دول���ة  راب���ع 
وم��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح��ر ال��ك��اري��ب��ي من 
عن  الناجمة  الوفيات  ع��دد  حيث 
اجلائحة وال�شاد�شة من حيث عدد 
اأجرته  ل��ت��ع��داد  الإ���ش��اب��ات، وف��ق��اً 

وكالة فران�س بر�س.
قال  احل�شيلة  ه��ذه  على  وتعليقاً 
دوكي  اإيفان  الكولومبي  الرئي�س 
اأك���رث  امل��م��ك��ن جت���ّن���ب  م���ن  “كان 
من ع�شرة اآلف حالة وفاة لو مل 
�شهدناها  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ّم��ع��ات  جت���ِر 
ال�شبعة  اأو  ال�����ش��ّت��ة  الأ���ش��اب��ي��ع  يف 
ثالثة  اإىل  اإ����ش���ارة  يف  املا�شية”، 
اأ����ش���اب���ي���ع م����ن ال���ت���ظ���اه���رات �شد 
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   يف مواجهة اخل�سر 
ـــعـــدون  الــــذيــــن ي
بانطالقة جديدة, 
اخــــــتــــــار حــــزب 
اأجنيال مريكل لعب 
“ال�ستقرار  ورقة 
 . ” يد لتجد ا و
اأ�سهر  ثالثة  قبل 
ــات  ــاب ــخ ــت مـــن الن
الــــفــــيــــدرالــــيــــة, 
يـــغـــازل الــربنــامــج 

النتخابي ..

•• الفجر –خرية ال�صيباين

ــــــورة  ــــــس ــــــ� ال
ميكية  ينا لد ا
�سودر  ملاركو�س 
و�ـــســـعـــبـــيـــتـــه

�ستكون مفيدة   
لـــــــــالحتـــــــــاد 
املــــ�ــــســــيــــحــــي 
الــدميــقــراطــي 

ذا هيل: على اأمريكا النخراط مع ال�سني حتى خالل املواجهة
الليبية  ال�شرعية  الهجرة غر  مكافحة  اإدارة  تديرها  �شبكة  واحد من 
الأوروب��ي يف حملته لبناء ليبيا، وحت�شينها من  التي يدعمها الحت��اد 
ب�شكل  املتو�شط  الأب��ي�����س  البحر  ي��ع��ربون  ال��ذي��ن  الأف��ارق��ة  املهاجرين 
اأ�شا�شي. ويف حني اأنها لي�شت املرة الأوىل التي تعاين فيها من تعديات 
جن�شية، تقول اإن “الأمر اأكرث اإيالماً لأنه من الأ�شخا�س الذين يجب 
اإىل  ال��ذه��اب  مقابل  �شيئاً  ت��ق��دم  اأن  “عليك  وت�شيف:  يحمونا”.  اأن 
احلمام، اأو لالت�شال بالعائلة، اأو لتجنب ال�شرب...يبدو الأمر كما لو 

اأننا حمتجزون من جتار الب�شر«.
اجلن�شي،  العتداء  �شحايا  هوية  بر�س”  “اأ�شو�شيتد  وكالة  حتدد  ومل 

كما طلبت ال�شابة عدم ذكر ا�شمها خوًفا من النتقام.
اأع�شاء يف  ليبيا، وكثرون منهم  واملُتاِجرون يف  املهربون  ا�شتهر  لطاملا 
احلقوقية  اجلماعات  لكن  بوح�شية.  املهاجرين  مبعاملة  امليلي�شيات، 

•• وا�صنطن-وكاالت

اأنقذت قوات الأمن الليبية يف وقت �شابق من هذه ال�شنة �شابة  عندما 
قبل  اجلن�شي من  والعتداء  لل�شجن  �شنتني  تعر�شت طوال  �شومالية 
يحاولون  ال��ذي��ن  املهاجرين  وتعذيب  ب��اب��ت��زاز  امل��ع��روف��ني  الب�شر  جت��ار 

الو�شول اإىل اأوروبا، اعتقدت اأن معاناتها انتهت.
ولكن بدل ذلك، قالت ال�شابة البالغة من العمر 17 عاماً، اإن العتداءات 
تديره  ال��ذي  املركز  حرا�س  من  امل��رة  وه��ذه  ا�شتمرت،  �شدها  اجلن�شية 

احلكومة يف العا�شمة الليبية طرابل�س حيث يحتجز املهاجرون.
ا�شمها، هي  بر�س”  “اأ�شو�شيتد  وكالة  تك�شف  التي مل  ال�شابة  وتطالب 
مماثلة  لن��ت��ه��اك��ات  يتعر�شون  اآخ��ري��ن  �شوماليني  م��راه��ق��ني  واأرب��ع��ة 
ب���الإف���راج، عنهم م��ن م��رك��ز اح��ت��ج��از ���ش��ارع ال���زاوي���ة. وه���ذا امل��رك��ز هو 

املن�شاآت  يف  اأي�شاً  حت��دث  النتهاكات  اإن  تقول  املتحدة  الأمم  ووك���الت 
الر�شمية التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غر ال�شرعية.

وهو  مللوم،  وقال طارق  الحتجاز  من�شر يف مراكز  ال�شتغالل اجلن�شي 
“العنف  الإن�شان”:  حلقوق  ب��الدي  “منظمة  م��ع  يعمل  ليبي  نا�شط 
الحتجاز  م��راك��ز  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  منت�شران  اجلن�شيان  وال���ش��ت��غ��الل 
)للمهاجرين( يف جميع اأنحاء البالد«. ومن جهته، قال فن�شينت كو�شتيل، 
اإن  املتو�شط،  املتحدة لالجئني ملنطقة  املبعوث اخلا�س ملفو�شية الأمم 
اإما يف  اأثناء احتجازهن  الن�شاء  اغت�شاب  وّثقت مئات حالت  املفو�شية 
معتقل جهاز مكافحة الهجرة غر ال�شرعية اأو �شجون املُتاجرين، حتى 

اأن بع�شهن حبلن من احلرا�س وو�شعن اأطفالهم اأثناء الحتجاز.
�شارع  يف  املحتجزين  املهاجرين  اآخ��ر  املراهقني،  من  جمموعة  و�شارت 
الزاوية، وهي من�شاأة يقيم فيها املهاجرون عادة لفرتات ق�شرة فقط 

تاأمني  اإنها حتاول  الإن�شان  وتقول منظمات حقوق  املعاجلة.  اأجل  من 
يف  بالب�شر  املُتاِجرين  من  اإنقاذهم  وبعد  اأ�شابيع.  منذ  عنهم  الإف���راج 
مع  عاماً   17 العمر  من  البالغة  الفتاة  اإح�شار  مت  �شباط(،  ف��رباي��ر) 
ثماين مهاجرات �شابات اأخريات اإىل �شارع الزاوية. واأُطلق اأربعة اآخرون 

يف وقت لحق يف ظروف غام�شة.
ال�شابة  طلبت  الليل،  منت�شف  قرابة  )ني�شان(،  اأبريل  ليايل  اإح��دى  يف 
ال�شومالية من اأحد احلرا�س ال�شماح لها بالذهاب اإىل احلمام. وعندما 

انتهت، هاجمها احلار�س واأم�شك ثدييها بقوة، كما تتذكر.
اإن  م�شيفة  اأفعل”،  م��اذا  اأع���رف  اأك��ن  ومل  بالذهول  “اأ�شبت  وت��ق��ول: 
فك  ث��م  احلميمة،  اأع�شاءها  ذل��ك  يف  مب��ا  ج�شدها  بقية  مل�س  احل��ار���س 
�شحاب �شرواله وحاول جتريدها من مالب�شها يف حماولة لغت�شابها. 

ووا�شل اعتداءه بينما كانت تبكي وتقاوم وتتو�شل له اأن يبتعدعنها.

ا�ستعاد حيويته وزخمه

اليمني الأملاين يعد بال�ستقرار رغم رحيل مريكل...!
يف مواجهة التحديات اجلديدة للع�سرية, ل تغيري للو�سفة التي اأثبتت جناحها وجدواها

ي��وم الثنني الحتاد  ال��ذي قدمه   
-الحتاد  ال��دمي��ق��راط��ي  امل�شيحي 
الناخبني  الج��ت��م��اع��ي،  امل�شيحي 
كثًرا  تعجبهم  مل  ال��ذي��ن  الأمل����ان 
امل���خ���اط���رة ال���ت���ي ي��ق��رتح��ه��ا دع���اة 
ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة. ال���دل���ي���ل: تظل 
ال�شيا�شية  ال�شخ�شية  امل�شت�شارة 
امل��ف�����ش��ل��ة ل��دي��ه��م ب��ع��د ���ش��ت��ة ع�شر 

عاًما من احلكم.
اأ����ش���اب���ي���ع، ي���ب���دو اأن     م��ن��ذ ع����دة 
تعطي  ال������������راأي  ا�����ش����ت����ط����الع����ات 
امل��ح��اف��ظ��ني م���ا ي�����ش��ت��ح��ق��ون: بعد 
ح��ال��ة م��ن ال��زخ��م حل���زب اخل�شر 
ال�شابة  مر�شحتهم  تعيني  ب�شبب 
منت�شف  يف  ب�����رب�����وك  اأن����ال����ي����ن����ا 
امل�شيحي  الحت�����اد  ي��ع��ّم��ق  اأب���ري���ل، 
امل�شيحي  -الحت����اد  ال��دمي��ق��راط��ي 

الجتماعي، جمددا الفجوة.
   م���دف���وًع���ا ب��ن��ج��اح��ه الأخ������ر يف 
النتخابات الإقليمية يف �شاك�شونيا 
حماية  دع��اة  على  يتقدم  اأن��ه��ال��ت، 
ال��ب��ي��ئ��ة ب���� 8 ن���ق���اط م��ق��اب��ل 28 
باملائة، وفًقا لآخر ا�شتطالع اأجرته 

موؤ�ش�شة اإن�شا ل�شحيفة “بيلد«.
   رج�����ل ال����ت����واف����ق، وامل����ق����رب من 
اأجنيال مركل، واملر�شح خلالفتها 
الدميقراطيني،  امل�شيحيني  ع��ن 
يعد رئي�س الوزراء احلايل ل�شمال 
اأرمني ل�شيت،  الراين -و�شتفاليا، 
امل����ن����اخ  “حماية  ب�����ني  ب����اجل����م����ع 
للبلد،  الق��ت�����ش��ادي��ة  وال�����ش��الب��ة 
من  الجتماعي”  وال���ت���م���ا����ش���ك 
عام  الكربون  حيادية  حتقيق  اجل 

.2045

ل تغيري لو�سفة النجاح
مواجهة  يف  اأخ��������رى،  ب���ع���ب���ارة      
للع�شرية،  اجل���دي���دة  ال��ت��ح��دي��ات 
اأثبتت  ال���ت���ي  ل��ل��و���ش��ف��ة  ت��غ��ي��ر  ل 
عن  للتخلي  جم���ال  ل  ج���دواه���ا: 
ك���ب���ح ال�����دي�����ون، ال������ذي ي���ح���د من 
والذي  ال��ت��داي��ن،  اإىل  اأملانيا  جل��وء 
ي���ري���د اخل�������ش���ر وال����ش���رتاك���ي���ني 
وينادي  اإ�شالحه.  الدميقراطيني 
الدميقراطي  امل�����ش��ي��ح��ي  الحت�����اد 
الجتماعي،  امل�����ش��ي��ح��ي  -الحت�����اد 
اأرثوذك�شية  اإىل  ال�شريعة  بالعودة 

الديون  ا  اأي�شً ويرف�س  امليزانية، 
امل�شتوى  على  اجل��دي��دة  امل�شرتكة 
الأوروب��ي. ويعتقد احلزب اأنه من 
ال�شركات،  ح���ي���اة  ت�����ش��ه��ي��ل  خ����الل 
���ش��ت��زداد ع��ائ��دات ال�����ش��رائ��ب، وهو 
اأم������ر �����ش����روري ل��ت��ق��ل��ي��ل ال���دي���ون 

الناجتة عن الأزمة ال�شحية.
   وهكذا، يعد حزب اأجنيال مركل 
التحديث”  اأج�����ل  م���ن  “دفعة  ب���� 
اإ�شالح  اإىل  بالإ�شافة  والرقمنة، 
�شنع  لت�شريع عمليات  الفيدرالية 
دون  ل�شنوات  ح��ال��ت  ال��ت��ي  ال��ق��رار 
يعار�س  كما  ال�شتثمارات.  حتقيق 
ويقرتح  ال�����ش��رائ��ب،  يف  زي����ادة  اأي 
خ��ف�����س ال����ع����بء ال�������ش���ري���ب���ي عن 
ال�����ش��رك��ات م��ن اأج���ل ال��ت��وج��ه نحو 
ما  مقابل  الأرب���اح  من  باملائة   25

يقرب من 30 باملائة حالًيا.
الدميقراطي  امل�شيحي  الحت��اد     
ل  الجتماعي  امل�شيحي  -الحت���اد 

ين�شى مع ذلك الأ�شر: “نحن نفكر 
يوؤكد اأرمني ل�شيت،  يف اجلميع”، 
ال��ع��ازم ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى مكانة 
�شيتم  ال��ك��ب��ر.  ال�����ش��ع��ب��ي  احل����زب 
مت  التي  الت�شامن  �شريبة  اإل��غ��اء 
التوحيد.  اإع��ادة  لتمويل  اإن�شاوؤها 
غ��رار حزب اخل�شر، يقرتح  وعلى 
بعائدات  ال��ت��ربع  امل�شيحي  احل��زب 
اإع���ط���اء  دون  ال���ك���رب���ون  ���ش��ري��ب��ة 
مبلغ هذه الأخرة الذي �شيحدده 
بت�شهيالت  ي���ع���د  ك���م���ا  ال���������ش����وق. 
وتعزيز  امل�شاكن  ل�شراء  �شريبية 

امل�شاعدة لالأ�شر الأ�شد فقرا.

التمويل ل يزال 
غري وا�سح

   كيف يخطط املحافظون لتمويل 
هذه الإجراءات يف حني اأن الإنفاق 
ب�شيخوخة  امل����رت����ب����ط  امل����ت����زاي����د 
مت  �شعبة؟  املعادلة  يجعل  ال�شكان 

اإىل  التقاعد  �شن  متديد  ا�شتبعاد 
67 من الربنامج، والذي  ما بعد 
يدعو مع ذلك اإىل املرونة يف هذه 
الحتاد  اأن  الوا�شح  ومن  امل�شاألة. 
-الحتاد  ال��دمي��ق��راط��ي  امل�شيحي 
على  يعتمد  الجتماعي،  امل�شيحي 
ال�شيا�شة  م�شائل  يف  م�شداقيته 
هو  امل��ه��م  “ال�شيء  الق��ت�����ش��ادي��ة. 
رئي�س  ق����ال  التوّجه”،  اإع����ط����اء 
الحتاد  ورئي�س  البافاري  ال��وزراء 
ماركو�س  الج��ت��م��اع��ي  امل�����ش��ي��ح��ي 

�شودر.  
الربنامج،  ه����ذا  م���ن  والأك�������رث     
يخاطر  وال��ذي  لالأ�شالة،  الفاقد 
الناخبني الباحثني  برتك جمهور 
التجديد،  م����ن  اأدن��������ى  ح����د  ع����ن 
ع���ل���ى ع��ط�����ش��ه��م وج����وع����ه����م، ف����اإن 
من  ل�شيت  لأرم��ني  املعلن  الدعم 
الرابحة  الأوراق  من  هو  مناف�شه 
الدميقراطي  امل�شيحي  ل��الحت��اد 

الجتماعي،  امل�����ش��ي��ح��ي  -الحت�����اد 
ال�����ذي وّح�����د ق���وت���ه م����رة اأخ�����رى. 
اأول  اأول  �شودر  ماركو�س  اأك��د  فقد 
اأن م��ل�����ش��ق��ات هذا  اأم�����س الث��ن��ني 
“بدون  بافاريا  �شُتن�شر يف  الأخ��ر 

�شغينة«.
الديناميكية  “ال�شورة  ان     
�شتكون  و�شعبيته،  �شودر  ملاركو�س 
مفيدة حلزب الحتاد الدميقراطي 
العلوم  اأ���ش��ت��اذ  ي��وؤك��د  امل�شيحي”، 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ت��ي��ل��م��ان م��اي��ر. ورغم 
اأجنيال  ت��ق��دم��ه، ل مي��ك��ن حل���زب 
مركل اأن يكتفي بالطمئنان دون 
العمل على اثارة بع�س احللم. اإنه 
يف الواقع لي�س مبناأى عن اإزاحته 
من امل�شت�شارية، “يجب اأن يتجاوز 
ن�شبة 30 باملائة ل�شتبعاد حتالف 
حول اخل�شر دونه”، يحذر تيلمان 

ماير.  
عن ليزكو

نافذة 
م�سرعة

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

•• جريار غرونربغ

   اإن انهيار ن�شبة امل�شاركة يف النتخابات الإقليمية 
ال�شتحقاق  ه��ذا  يف  الأب���رز  العن�شر  ه��و  واملحلية 
عن  المتناع  يف  قيا�شًيا  رقما  �شجل  ال��ذي  املحلي 
اجلمهورية  عهد  انتخابات  جميع  يف  الت�شويت 
ل�شناديق  الناخبني  ثلثي  مقاطعة  اإن  اخلام�شة. 
والعمل.  التفكر  تتطلب  ظ��اه��رة  ه��ي  الق����رتاع 
اأ�شباب.  ع��دة  الظاهرة  تف�شر  اأن  ميكن  بالتاأكيد، 
الفرن�شيون  بها  م��ر  ال��ت��ي  اخلا�شة  ال��ف��رتة  اأوًل، 
الأ�شا�شي،  قلقهم  م�شدر  كانت  والتي  الوباء،  مع 
وحقيقة اأنهم ل يعرفون دائًما على وجه التحديد 
ما هي مهام اجلماعات املحلية املختلفة التي يتاألف 
وجود  ع��دم  اأخ���ًرا،  النتخابي.  الطبق  ه��ذا  منها 

رهانات �شيا�شية وا�شحة يف هذه النتخابات.
   ومع ذلك، تبدو هذه الأ�شباب ثانوية. ان لرتفاع 
م�شتوى المتناع عن الت�شويت �شببان رئي�شيان: 
الأخرى،  النتخابية  للمحطات  الرئا�شية  ابتالع 

وانهيار النظام احلزبي.
   ل��ط��امل��ا ك���ان���ت الن���ت���خ���اب���ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة يف ظل 
مرور  م��ع  لكن  امللكة.  ه��ي  اخلام�شة  اجلمهورية 
ال�شيا�شيون  رك���ز  ال���وح���ي���دة!  اأ���ش��ب��ح��ت  ال���وق���ت، 
ال�����راأي انتباه  وو���ش��ائ��ل الإع�����الم وا���ش��ت��ط��الع��ات 
من  ال��ف��ري��دة  الن��ت��خ��اب��ات  ه��ذه  على  الفرن�شيني 
خالل اإ�شفاء الطابع ال�شخ�شي عليها اإىل اأق�شى 
احلدود. وقد اأدى تزايد ا�شتقاللية املر�شحني عن 
الأحزاب ال�شيا�شية اإىل زيادة هذا الجتاه. فجاأة، 
النتخابات  ه��ذه  بني  النف�شال  ظاهرة  ا�شتمرت 
نحكم:  دع��ون��ا  التطور.  يف  الأخ���رى  والنتخابات 
بني عام 1986 واليوم، ارتفع معدل المتناع عن 
 66 اإىل  باملائة   22 م��ن  القليمية  يف  الت�شويت 
الن�شبة  ارتفعت  البلديات،  م�شتوى  على  باملائة. 
 55 اإىل  ب��امل��ائ��ة   27 م��ن  و2020   1989 ب��ني 
 1997 بني  الت�شريعية  النتخابات  ويف  باملائة. 
و2017، ارتفعت الن�شبة من 32 اإىل 51 باملائة. 
اأي  الرئا�شية  النتخابات  المتناع عن  ي�شهد  ومل 
تقدم ملمو�س. كانت 19 باملائة فقط عام 2012، 

وو�شلت اإىل 22 باملائة عام 2017.
   اأدى ان��ه��ي��ار ال��ن��ظ��ام احل��زب��ي ال����ذي ظ��ه��ر عام 
2017 اإىل ت�شريع وترة المتناع عن الت�شويت، 
مما حرم ق�شًما كبًرا من الناخبني من معايرهم 
التقليدية مع ال�شعف، الوا�شح منذ مطلع القرن، 
ل��الن��ق�����ش��ام ب���ني ال��ي�����ش��ار وال��ي��م��ني. ب���ني 2015 
و2021، ارتفع معدل المتناع عن الت�شويت يف 
الإقليمية من 49 فا�شل 5 باملائة اإىل 66 باملائة، 
اإىل   2014 ع���ام  ب��امل��ائ��ة   36 م��ن  ال��ب��ل��دي��ات  ويف 
55 فا�شل 3 باملائة عام 2020، ويف النتخابات 
الت�شريعية، من 42 فا�شل 8 باملائة عام 2012 

اإىل 51 فا�شل 3 باملائة عام 2017.
اإع��ادة ت�شكيله،    هذا التدمر للنظام مل يوؤد اإىل 
وا���ش��ح��ة لتحديد  م��ن معاير  امل��واط��ن��ني  ح��ارم��ا 
وجهتهم يف املجال ال�شيا�شي. ان نتائج النتخابات 
الرئا�شية مل ت�شمح باإعادة تنظيم احلياة ال�شيا�شية 
على م�شتوى التجمعات الدارية املختلفة، وبالتايل 

ف�شلها عن النتخابات املحلية.
انتخابات  الو�شع، �شواء كانت    وقد نتج عن هذا 
اأو بلدية، امتناًعا متزايًدا عن  اأو حملية  اإقليمية 
والتي  وليتها  املنتهية  الفرق  ل�شالح  الت�شويت 
غالًبا ما ت�شجل تقدًما كبًرا مقارنة بالنتخابات 
اإقليمية  بالأ�شوات املدىل بها. يف  ال�شابقة، تقا�س 
اإعادة  �شيتم  ال�شيا�شي،  لونهم  كان  ومهما  الأح��د، 
وجميعهم  ولي��ت��ه��م،  املنتهية  ال��روؤ���ش��اء  ان��ت��خ��اب 
حمتمل  با�شتثناء  الن��ت��خ��اب،  لإع����ادة  مر�شحون 
قيادات  ل��ه��ا  ل��ي�����س  ال���ت���ي  الأح�������زاب  اإن  ب���اك���ا.  يف 
املتمردة،  وفرن�شا  اخل�شر،  اأي  ولي��ت��ه��ا،  منتهية 
الوطنية،  واجل��ب��ه��ة  الم������ام،  اىل  واجل��م��ه��وري��ة 
هذا  وميثل  منطقة.  ب��اأي  الأرج���ح  على  تفوز  ل��ن 
الو�شع عيًبا مزدوًجا. اإن عدم ت�شيي�س النتخابات 
املحلية، املرغوب فيه اأحيانا، هو يف الواقع عن�شر 
ال��ت��ي مل يح�شل  امل��ح��ل��ي��ة،  ل��ل��ج��م��اع��ات  اإ���ش��ع��اف 
�شغرة  ن�شبة  على  �شوى  املنتخبون  م�شوؤولوها 
جًدا من الناخبني امل�شجلني، مما مينع على وجه 

اخل�شو�س جتديد الفرق.
اأن  التي ميكن  للمنتهية وليتهم،  املكافاأة     هذه 
وال�شرتاكيون  املعتدل  اليمني  من  ل�شبعة  ت�شمح 
اجلولة  يف  مب��ق��اع��ده��م  ب���الح���ت���ف���اظ  اخل��م�����ش��ة 

الرئي�س  ح��زب  �شد  اأ�شا�شي  ب�شكل  لعبت  الثانية، 
ماكرون –فهذا الأخر يجد نف�شه معزوًل للغاية، 
11 فا�شل  التاأ�شي�س بن�شبة  انه بداأ  فحزبه، رغم 
الت�شكيل  اإع��ادة  دور يف  باملائة، عاجز على لعب   2
ال�شيا�شي على امل�شتوى املحلي -والتجمع الوطني، 
ال��ذي ي�شجل يف كل مكان، تراجعا كبرا يف كثر 
من الأحيان ، خا�شة يف ال�شرق الكبر، واأوفرن، 
 ، دو فران�س  اأوت  واأوك�شيتاين، ويف   ، األ��ب   - ورون 
ل�  بالن�شبة  اأم���ا  ل��ه��زمي��ة م��ذه��ل��ة.  ف��ج��اأة  ت��ع��ر���س 
ففي  البيئة-اخل�شر،  واأوروب��ا  ال�شرتاكي  احلزب 
املناطق التي مل يكن للي�شار فيها مر�شحون منتهية 
اأوت دو  ا، ل �شيما يف باكا ويف  اأي�شً وليته، تراجع 
املعتدل، كما  اليمني  النهاية، �شيحقق  فران�س. يف 
ميتلك  لأنه  املا�شي،  العام  البلدية  النتخابات  يف 
اأك����رث ع���دد م��ن ال�����ش��خ�����ش��ي��ات امل��ن��ت��ه��ي��ة وليتهم، 
و�شيظهر،  الن��ت�����ش��ارات،  م��ن  ع��دد  اأك���رب  �شيحقق 

وبا�شتحقاق، اأنه الفائز يف هذه النتخابات.

من 2021 اإىل 2022
   هل ميكننا ا�شتقراء هذه النتائج لنتخابات العام 
العديد  ا�شتخال�س  ميكن  ل  ع��ام،  ب�شكل  املقبل؟ 
توؤثر  مل  م��ا  الرئا�شية،  لالنتخابات  النتائج  م��ن 
ب��دوره��ا على  ال��زي��ادة يف الم��ت��ن��اع ع��ن الت�شويت 
تلك النتخابات، وهي ظاهرة غر مرجحة ولكن 
اأن  ذل��ك، ميكن  وم��ع  ا�شتبعادها مت��اًم��ا.  ل ميكن 
يكون لهذه النتخابات الإقليمية عواقب على كل 

من اليمني املعتدل والتجمع الوطني.
هذه  تبعث  م��ا  بقدر  امل��ع��ت��دل،  لليمني  بالن�شبة     
ال��ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى الأم����ل ف��اإن��ه��ا حم��ف��وف��ة باملخاطر. 
املنتهية  ل��ل��روؤ���ش��اء  ج���ًدا  اجل��ي��دة  النتائج  الأم����ل: 
األب،  رون  اأوف����رن،  ف��ران�����س،  دو  اأوت  يف  وليتهم 
جرعة  تعطي  اأن  اإل  ميكن  ل  ف��ران�����س،  دو  واإي���ل 
عالقة  باأنها  ت�شعر  �شيا�شية  لعائلة  ال��ت��ف��اوؤل  م��ن 
ب��ني مطرقة اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون و���ش��ن��دان مارين 
لوبان، كما تنّمي اأجنحة لهوؤلء الثالثة املر�شحني 

املحتملني للرئا�شية.
    اخلطر: يخرج حزب “اجلمهوريون” من هذه 
النتخابات قويا. لكن كيف ميكن حلزب تخلى عن 
املر�شحني  ب��ني  يحكم  اأن  التمهيدية  النتخابات 
افرت�شنا  اإذا  ه���ذا  ق�����راره،  وي��ف��ر���س  ال���ث���الث���ة... 
ملاذا  اخل�شو�س،  وج��ه  وعلى  ق���رارا؟  �شيتخذ  ان��ه 
اللذان  ووك��ي��ز،  ول���وران  ب��رت��ران  كزافييه  �شيوافق 
ان�شحاب  على  �شاحق،  بانت�شار  انتخابهما  �شيعاد 
خطوط  على  هما  بينما  الآخ���ر  ل�شالح  اأح��ده��م��ا 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة م��ت��ع��ار���ش��ة، اأح���ده���م���ا ع�����ش��و يف حزب 
اجلمهوريني والآخر ل؟ ما ان نفخت النت�شارات 
يف روحه، األ يخ�شى اليمني املعتدل خطر النهيار 

يف الأ�شهر املقبلة؟
اأم����ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة مل���اري���ن ل���وب���ان، ال��ت��ي انخرطت     
قد  تر�ّشحها  زخ���م  ف���اإن  احل��م��ل��ة،  يف  ك��ب��ر  ب�شكل 
حلزبها.  للغاية  ال�شيئة  النتائج  ب�شبب  ينك�شر 
قلياًل  يخفف  اأن  ميكن  ك��اب��ا،  يف  النت�شار  وح��ده 
احلجج  كانت  ومهما  الهزمية.  ه��ذه  �شدمة  م��ن 
فاإن  ذل��ك،  ل�شرح  تقدمها  -التي  جزئياً  -املقبولة 
الناخبني  ه�شا�شة جمهور  تظهر  النتخابات  هذه 
املحتجني الذين مل يحولوا تعاطفهم مع اجلبهة 
اخلا�شر  ���ش��ورة  اإن  ف��ع��ال.  ت�شويت  اإىل  الوطنية 
ب��داأت يف التخل�س  الأب��دي التي علقت بها، والتي 

منها موؤخًرا �شتعود اإليها.
   اأخًرا، ل ميكن ل�شورة عزلة اإميانويل ماكرون، 
الراأي  ت�شتقر يف  اأن  اإل  ال�شيئ حلزبه،  الأداء  بعد 
��ا. وم��ع ذل��ك، فمن غر  ال��ع��ام، مم��ا ي�شعفه اأي�����شً
املرجح اأن يختفي الف�شل بني النتخابات املحلية 

والنتخابات الرئا�شية يف الأوقات املقبلة.
الأمر  يتعلق  املجهول عندما  الكثر من     هناك 
بالنتخابات الت�شريعية حتى ن�شع اليوم ت�شورات 
للغد. بافرتا�س اإعادة انتخاب ماكرون، من املمكن 
اأن ت�شتمر ظاهرة المتناع املتزايد عن الت�شويت 
يف هذه النتخابات. بالطبع، رمبا يلعب المتناع 
اأن  ي�شتطيع  اأح���د  ل  لكن  اأخ����رى،  م��رة  ل�شاحله 
ت��ك��ون قاعدته  اأن  امل���رج���ح  م���ت���اأك���دا. وم���ن  ي��ك��ون 
النتخابية اأ�شغر مما كانت عليه عام 2017. اأمل 
يحن الوقت له للتفكر جمددا يف نظام الت�شويت 
للت�شريعية والتفكر يف اعتماد الأغلبية الن�شبية، 

حتى تتمكن املاكرونية من فّك عزلتها؟
ترجمة خرة ال�شيباين

فرن�سا: النتخابات اجلهوية والرئا�سية...!

* مدير اأبحاث ممّيز يف املركز الوطني للبحث العلمي، ومركز الدرا�شات الأوروبية 
ومعهد العلوم ال�شيا�شية بباري�س. تركز اأبحاثه على علم الجتماع ال�شيا�شي وعلى وجه 

اخل�شو�س علم الجتماع النتخابي والأحزاب ال�شيا�شية. من موؤلفاته “نابليون بونابرت 
العبقرية ال�شوداء” و”العامل ال�شيا�شي للطبقات الو�شطى«.

يجب اأن يتجاوز الدميقراطي امل�سيحي ن�سبة
 30 باملائة ل�ستبعاد حتالف حول اخل�سر بدونه

اأكد ماركو�س �شودر ملناف�شه ال�شابق اأرمني ل�شيت دعمه القوي

ل تغير ملقاربة تك�شب

اإيداع الرئي�س املوريتاين ال�سابق ال�سجن   ••نواك�صوط-اأ ف ب

ال�شابق  امل���وري���ت���اين  ال��رئ��ي�����س  اأودع 
حممد ولد عبد العزيز ال�شجن باأمر 

من القا�شي املكّلف التحقيق يف اّتهامات الف�شاد املوّجهة اإليه 
ق�شائية  م�شادر  اأف���ادت  ما  بح�شب  املا�شي،  اآذار/م��ار���س  منذ 

وحزبية.
وقال قا�س يف النيابة العامة لوكالة فران�س بر�س طالباً عدم 
 2008 الرئا�شة من  ت��وىّل  ال��ذي  العزيز  اإّن عبد  ا�شمه  ن�شر 
والك�شب  الأم���وال  وتبيي�س  بالف�شاد  واملّتهم   2019 ولغاية 
غر امل�شروع واإ�شاءة ا�شتغالل ال�شلطة اأودع احلب�س بقرار من 

قا�شي التحقيق، من دون اأن يحّدد �شبب هذا القرار.
واأّكد هذه املعلومة الوزير ال�شابق جربيل ولد بالل، املتحدث 

با�شم حزب الرئي�س ال�شابق.
قراره  على  اأي���ام  بعد  ال�شجن  ال�شابق  الرئي�س  اإي���داع  وي��اأت��ي 

التوّقف عن احل�شور اإىل مركز ال�شرطة، خمالفاً بذلك اأحد 
�شروط الإقامة اجلربية املفرو�شة عليه.

وكان قا�شي التحقيق اأمر يف منت�شف اأيار/مايو الفائت بو�شع 
بالعا�شمة  منزله  اجل��ربي��ة يف  الإق��ام��ة  ال��ع��زي��ز يف  عبد  ول��د 
واإلزامه احل�شور اإىل مركز ال�شرطة ثالث مرات يف الأ�شبوع 

وعدم مغادرة نواك�شوط اإل باإذن ق�شائي.
الإقامة  يف  ال�شابق  الرئي�س  و�شع  على  يومها  ال��ق��رار  ون�ّس 

اجلربية ملدة �شهرين قابلة للتجديد اأربع مرات.
وبعد اأكرث من ع�شر �شنوات ق�شاها يف رئا�شة الدولة ال�شاحلية 
ال�شا�شعة يف غرب اأفريقيا، ميّثل قرار �شجن ولد عبد العزيز 
ولد  حممد  خليفته  عهد  يف  العزيز  عبد  لولد  جديدة  نك�شة 
اأّن��ه هو من مّهد الطريق  ال��ّرغ��م من  ال��غ��زواين، على  ال�شيخ 

مكتبه  رئ����ي���������س  اأم����������ام 
ال�شابق  والوزير  ال�شابق 

خلالفته.
وي��وؤّك��د ول��د عبد العزيز 
“ت�شفية  ���ش��ح��ي��ة  اأّن������ه 
لكّن خليفته  ح�شابات”، 
ي���داف���ع ب��ا���ش��ت��م��رار عن 

ا�شتقالل الق�شاء.
العزيز  ع��ب��د  ول���د  وك����ان 

لل�شيا�شة  عودته  اإىل  اأمل��ح 
يف ني�شان/اأبريل من خالل اإن�شاء حزب معار�س �شغر اأطلق 

عليه ا�شم “الرباط الوطني«.
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الفجر الريا�ضي

وجه �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد 
جمل�س  رئي�س  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
العليا  اللجنة  رئي�س  الريا�شي  دب��ي 
بتقدمي  ال��ه��م��م  اأ����ش���ح���اب  حل���ق���وق 
الدعم اإىل الريا�شي الغامبي مالنغ 
ت��ام��ب��ا م��ن ج��م��ه��وري��ة غ��ام��ب��ي��ا اأحد 
الهمم،  اأ����ش���ح���اب  م���ن  ال��ري��ا���ش��ي��ني 
حلمه  حت��ق��ي��ق  م���ن  لتمكينه  وذل����ك 
باحل�شول على كافة التجهيزات من 
دورة  يف  للم�شاركة  ال�شباق  م��ع��دات 
وي�شاهم  طوكيو،  الباراملبية  الألعاب 
هذا الدعم يف حت�شني امل�شتوى الفني 
ل��الع��ب ال��غ��ام��ب��ي ال����ذي ي�����ش��ارك يف 
100م،  ���ش��ب��اق ال��ك��را���ش��ي امل��ت��ح��رك��ة 

و400م، و800م بالأوملبياد.
وي���اأت���ي ه����ذا ال���دع���م ل��ي��وؤك��د ال����دور 
الإن�شاين الذي تقدمه دولة الإمارات 
لدعم جميع املحتاجني يف كل مكان، 
ل�شيما لفئة اأ�شحاب الهمم وحر�س 
بن  حممد  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 

وم�شاندة  دعم  على  مكتوم  اآل  را�شد 
مهمتهم  وت�شهيل  ال��ه��م��م  اأ���ش��ح��اب 
اأه��داف حياتهم ، كما يوؤكد  لتحقيق 
كونها مركًزا  دب��ي  اإم��ارة  على مكانة 
اأ�شا�شًيا لدعم ريا�شة اأ�شحاب الهمم، 
العديد  ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا  خ�����الل  م����ن 
م���ن ب���ط���ولت اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م ذات 
ال��ع��ام يف  ال��ع��ايل على م��دار  ال�شدى 
من  الريا�شية  الأل��ع��اب  م��ن  العديد 
اجلائزة  القوى  األعاب  بطولة  بينها 
الري�شة  وال�شهم،  القو�س  ال��ك��ربى، 
البنية  وت��وف��ر  البوت�شيا  ال��ط��ائ��رة، 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وامل��ن�����ش��اآت احل��دي��ث��ة التي 
الهمم،  اأ���ش��ح��اب  احتياجات  تنا�شب 
ان��ع��ك�����س ب�شكل  ال�����ذي  الأم������ر  وه����و 
اإي���ج���اب���ي ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج لع��ب��ي��ن��ا من 
ت��اأه��ل اثنني  ال��ه��م��م، حيث  اأ���ش��ح��اب 
من لعبي نادي دبي لأ�شحاب الهمم 
اإىل دورة الألعاب الباراملبية "طوكيو 
2020" وهما حممد خمي�س خلف 

ي�����ش��ارك يف م��ن��اف�����ش��ات رفعات  ال���ذي 
القوة، وعائ�شة املهري اأول اإماراتية 
مناف�شات  يف  الأومل��ب��ي��اد  اإىل  ت��ت��اأه��ل 
الرماية، لين�شما اإىل نخبة الأبطال 
م���ن اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م م���ن خمتلف 
الريا�شات الذي �شيمثلون الوطن يف 

الألعاب الباراملبية.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ث��م��ن ���ش��ل��ي��م��ان كويل 
الغامبية  الباراملبية  اللجنة  رئي�س 
امل���ت���واج���د ح���ال���ي���ا يف ب���ط���ول���ة ف����زاع 

�شمو  القوة مكرمة  لرفعات  الدولية 
را�شد  بن  حممد  بن  من�شور  ال�شيخ 
وقتها  يف  ج����اءت  وال���ت���ي  م��ك��ت��وم  اآل 
لت�شعد الالعب وخ�شو�شا انه يتاأهب 

بطوكيو  الباراملبي  التحدي  خلو�س 
تعد  ���ش��م��وه  م��ك��رم��ة  اأن  اإىل  م�����ش��را 
ق��وة دف��ع ل��ه م��ن اأج��ل ح�شد نتيجة 

اإيجابية يف طوكيو.

ال�شيخ  ���ش��م��و  اه���ت���م���ام  "اإن  وق������ال: 
الهمم  باأ�شحاب  حممد  بن  من�شور 
مل يقت�شر على اأبناء الإمارات فقط 
�شيكون  لي�شعد لعبنا مما  اإمنا جاء 

الإي��ج��اب��ي على م�شرته  امل����ردود  ل��ه 
لرفع  ت��وؤه��ل��ه  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  حل�شد 

علم جامبيا عاليا خفاقا". 
الباراملبية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  واأ�����ش����اد 
الغامبية بالدور الذي يقوم به نادي 
دبي لأ�شحاب الهمم الذي ظل يفتح 
اأبوابه لأ�شحاب الهمم يف العامل من 
وامل�شاهمة يف  الالعبني  اأجل تطوير 
دفع عجلتهم اإىل الأمام لر�شم �شورة 
الهمم يف  اأ�شحاب  ريا�شة  طيبة عن 

بالدهم.
واأ���ش��اد ك��ل م��ن ث��اين جمعة بالرقاد 
دبي  ن������ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
اللجنة  رئ���ي�������س  ال���ه���م���م  لأ����ش���ح���اب 
الدولية  ف�����زاع  ل��ب��ط��ولت  امل��ن��ظ��م��ة 
الع�شيمي  وماجد  الهمم،  لأ�شحاب 
ل���ل���ن���ادي مدير  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر 
احلدث مبكرمة �شمو ال�شيخ من�شور 
اأنها لي�شت غريبة  بن حممد، واأك��دا 
على �شموه الذي ظل ي�شاند ويدعم 

اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م م���ن اأج�����ل حتقيق 
هذه  اأن  كما  امل��ط��ل��وب��ة،  طموحاتهم 
م�شوؤولية  م���ن  ت�����ش��اع��ف  امل���ك���رم���ة 
البطل الغامبي من اأجل ال�شر على 
حافز  اأك��رب  وتعترب  النجاحات  درب 
حتقيق  اأج����ل  م��ن  ال��الع��ب��ني  لبقية 

املراد على ال�شعد كافة.
ع�شرة  احل���ادي���ة  ال��ن�����ش��خ��ة  اأن  ي��ذك��ر 
م��ن ب��ط��ول��ة ف���زاع ال��دول��ي��ة لرفعات 
ال��ق��وة - ك��اأ���س ال��ع��امل دب���ي 2021 
تقام برعاية كرمية من �شمو ال�شيخ 
م��ن�����ش��ور ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم يف نادي دبي لأ�شحاب الهمم 
خالل الفرتة من 19 اإىل 24 يونيو 
ي�شارك  ال��ت��ي  البطولة  يف  اجل����اري، 
300 لع���ب ولعبة  اأك���رث م��ن  ب��ه��ا 
مي��ث��ل��ون 62 دول���ة ع��ل��ى األ��ق��اب هذا 
الفر�شة  يعد  ال��ذي  العاملي  احل��دث 
مقاعدهم  لالأبطال حلجز  الأخ��رة 

يف باراملبية طوكيو.

•• اأبوظبي -وام:

بني  مرموقة  مكانة  الرماية  حتتل 
ك��ل ال��ري��ا���ش��ات يف دول���ة الإم�����ارات، 
اأنها  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف  اأ����ش���ب���اب  ل���ع���دة 
تاريخ  يف  اإجن��������از  اأك�������رب  ����ش���اح���ب���ة 
تاأ�شي�س  منذ  الإم��ارات��ي��ة  الريا�شة 
اليوم ونحن نحتفل  الدولة، وحتى 
الرامي  ف��وز  وه��و  اخلم�شني،  ب��ع��ام 
ب��ن ح�شر  اأح��م��د  ال�شيخ  الإم���ارات���ي 
بامليدالية الذهبية يف اأوملبياد �شيدين 
بتاريخ  ت��رت��ب��ط  ك��م��ا   ،2004 ع���ام 
وت��راث العرب والإم���ارات على وجه 
الإ�شالمية  وباحل�شارة  التحديد، 
وث��ق��اف��ت��ه��ا، وت���ت���وارث���ه���ا الأج����ي����ال، 
لرتباطها بقيم ال�شجاعة والإقدام 

والذكاء واملهارة والرتكيز.
وم���ن الأ����ش���ب���اب ال��ت��ي ت��ع��زز مكانة 
ال�����رم�����اي�����ة ب�����ني ك�����ل ال����ري����ا�����ش����ات 
الإم����ارات����ي����ة اأي�������ش���ا ق���درت���ه���ا على 
ا����ش���ت���دام���ة ال����ن����ج����اح، وت���واج���ده���ا 
املنا�شبات الكربى، كونها  الدائم يف 
ال��ت��ي �شمنت  ال��وح��ي��دة  ال��ري��ا���ش��ة 
الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  يف  التواجد 
املا�شية،  ع��ام��ا   20 ال����  م����دار  ع��ل��ى 
اأكرب  ه��ي  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  ودورة 
 4 واأ�شخم حمفل ريا�شي يقام كل 
ل��وائ��ه نخبة  ���ش��ن��وات ويجمع حت��ت 
وتنظمه  ال���ع���امل،  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ني 
الأوملبية  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ل��ي��ه  وت�����ش��رف 
اأه���م منظمة ري��ا���ش��ي��ة يف  ال��دول��ي��ة 

العامل.
بعام  الإم��������������ارات  اح����ت����ف����ال  وم�������ع 

الريا�شة  ق��ط��اع  يحظى  اخلم�شني 
الدولة بجزء مهم من الهتمام  يف 
ما  ���ش��وء  على  واحل��ك��وم��ي  ال�شعبي 
مكانة  ع���ززت  اإجن�����ازات  م��ن  حققه 
الإم���ارات، و�شاهمت يف �شنع قوتها 
الناعمة خ��ارج احل���دود، م��ن خالل 
حتدثت  واأرق���ام  وميداليات  اأب��ط��ال 
الإع��الم، وجنوم  و�شائل  كافة  عنها 
رفعوا علم الدولة على كل املن�شات، 

وعزف لهم الن�شيد الوطني.
الرماية  ن��ت��ن��اول  ال�����ش��ي��اق  ه���ذا  ويف 
تبقى  رائ���دة  كمنظومة  الإم��ارات��ي��ة 
�شنعت  التي  الريا�شات  مقدمة  يف 
الإماراتية،  الريا�شة  وتاريخ  جمد 
من خالل الإجنازات التي حققتها، 
الأرقام  �شوء  على  نر�شدها  والتي 
باأبرز  يتعلق  منها  ج��زء  الر�شمية، 
الإجن���������ازات يف ال���ت���اري���خ، واجل����زء 
الآخ��ر يت�شمن كل الإجن��ازات التي 
حت��ق��ق��ت يف ع��ه��د احت����اد ال��ل��ع��ب��ة يف 
دورت���ه الأخ����رة خ��الل ال��ف��رتة من 

وحتى 2021.  ،2017
وت�����وؤك�����د الأرق�����������ام والإح�����������ش�����اءات 
التاج  درة  هي  الرماية  اأن  الر�شمية 
م��ن خالل  الإم��ارات��ي��ة  الريا�شة  يف 
امليدالية  �شاحبة  كونها  اأرق��ام��ه��ا، 
ال��ذه��ب��ي��ة الأومل���ب���ي���ة ال���وح���ي���دة، يف 
حافظت  كما   ،2004 ع��ام  �شيدين 
على ا�شتدامة النجاحات يف الدورات 
الأومل����ب����ي����ة ال���ت���ال���ي���ة ع���ل���ى ال���ت���وايل 
و2016،  و2012،   ،2008
مميزة  اأرق���ام���ا  وح��ق��ق��ت  و2021، 
تلك  يف  ال����ع����امل����ي  امل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 

الدورات رغم عدم ال�شعود ملن�شات 
التتويج، وكانت تلك الأرقام قريبة 
امليداليات  م��ن  امل��زي��د  حتقيق  م��ن 

الأوملبية.
اإجن��ازات الرماية يف  وعلى م�شتوى 
املونديال"،  العامل"  كاأ�س  بطولت 
احل�شرية  الر�شمية  الأرق���ام  اأك��دت 
ال���������ش����ادرة ع����ن احت�������اد الإم���������ارات 
 " اأن��ب��اء الإم����ارات  ل��وك��ال��ة  للرماية 
الإم��ارات للرماية  وام" اأن منتخب 
ح�شد اأكرث من 15 ميدالية عاملية 
متنوعة، و�شمن التاأهل ب�شكل دائم 
ال���ع���امل، حيث  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل 
ت���واج���د ب��ق��وة يف ه���ذا امل��ح��ف��ل على 
مدار العقود املا�شية.. وفيما يخ�س 
الإمارات  ف��اإن  الآ�شيوية  الإجن���ازات 
ميدالية   30 م����ن  اأك������رث  ح��ق��ق��ت 
متنوعة خالل الفرتة املا�شية، منها 
ما هو على امل�شتوى الفردي وما هو 

على امل�شتوى الفرق.
وعن اإجنازات الإمارات على امل�شتوى 
العربي فقد ح�شد منتخب الإمارات 
ميدالية   70 م���ن  اأك����رث  ال��وط��ن��ي 
البندقية  م��ن��اف�����ش��ات  يف  م��ت��ن��وع��ة 
والأطباق، مبا ي�شعها يف  وامل�شد�س 
العربي.  امل�شتوى  على  رائدة  مكانة 
ال���رم���اي���ة فر�س  ت��ب��ق��ى  وخ��ل��ي��ج��ي��ا 
البطولت  يف  امل�شاركة  عند  الرهان 
اخلليجية، اإىل الدرجة التي جتعل 
م��ه��م��ة ال����دار�����ش����ني وال���را����ش���دي���ن 
���ش��ع��ب��ة ل��ل��غ��اي��ة ع���ن���د ح�����ش��ر عدد 
على  حتقيقها  مت  ال��ت��ي  امل��ي��دال��ي��ات 

هذا امل�شتوى.

الرماية  ري���ا����ش���ة  ق��ي��م��ة  وت��ت��ج��ل��ى 
لواحد  متكرر  م�شهد  يف  الإماراتية 
الريا�شية  ال�شخ�شيات  اأب����رز  م��ن 
واأح����د ال�����ش��ه��ود ال��ع��ي��ان ع��ل��ى ن�شاأة 
وت���ط���ور ال��ري��ا���ش��ة الإم����ارات����ي����ة يف 
اخلم�شني عاما املا�شية، وهو �شعادة 
عبد املح�شن الدو�شري الأمني العام 
للريا�شة،  العامة  للهيئة  امل�شاعد 
الذي كلما �شئل عن الريا�شات التي 
ميكن اأن تتاأهل للم�شاركة يف الدورة 
الرماية  احت��اد  ي�شع  كان  الأوملبية، 
دائ��م��ا يف امل��ق��دم��ة، اع��ت��ب��ارا م��ن عام 
كما  اجل��اري،  العام  2000، وحتى 
اأنه عندما ي�شاأل عن الريا�شة التي 
كان  اأوملبيا  اإجن���ازا  حتقق  اأن  ميكن 
مر�شحة  الرماية  اإن  يقول  زال  ول 

بقوة لذلك.

اأم����ا ع��ن اإجن������ازات ال��رم��اي��ة خالل 
امل��ا���ش��ي��ة .. قال  ال�����ش��ن��وات الأرب������ع 
الأمني  يعقوب  ب��ن  ���ش��امل  اهلل  عبد 
العام  العام لحت��اد الرماية الأم��ني 
اخلليجية،  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ل��ل��ج��ن��ة 
اإدارة الحتاد العربي  ع�شو جمل�س 
التنفيذي  باملكتب  ع�شو  للرماية، 
ا�شرتاتيجية  اإن  الآ�شيوي  لالحتاد 
احتاد الرماية تقوم يف الأ�شا�س على 
البحث عن الإجناز، وتوفر اأف�شل 
بيئة لنجوم واأبطال الإمارات للتميز 
وريا�شة  التتويج،  من�شات  و�شعود 
القيادة  بدعم  حمظوظة  الإم���ارات 
الر�شيدة، ومن هذا الدعم ي�شتلهم 
برئا�شة  الحت�������اد  اإدارة  جم��ل�����س 
اللواء را�شد خمي�س را�شد بن عابر 
الهاملي حما�شه وت�شميمه لتحقيق 

وانتهاج  م�شتدام،  ب�شكل  الإجن��ازات 
الربامج الرائدة التي حتافظ على 
يف  وت�شعها  الإم����ارات  رم��اي��ة  متيز 

املكانة التي ت�شتحقها.
واأ�شاف اأنه على �شوء ال�شرتاتيجية 
املدرو�شة التي يطبقها جمل�س اإدارة 
الحت������اد ف��ق��د ���ش��ه��د ع����ام 2017 
البطولت  يف  ذه��ب��ي��ات   5 حت��ق��ي��ق 
الدولية، و5 ف�شيات، و6 برونزيات. 
الرماية  ح�شدت   2018 ع��ام  ويف 
6 ذهبيات، و8 ف�شيات،  الإماراتية 
 21 مب����ج����م����وع  ب�����رون�����زي�����ات  و7 
والآ�شيوية  العربية  ب��ني  ميدالية 
والعاملية. ويف عام 2019 توا�شلت 
اأعلى ر�شيد  الإجن��ازات وكان لدينا 
من الذهب بواقع 9 ذهبيات دولية، 
مبجموع  ب��رون��زي��ة  و7  ف�شية،  و7 
 ،2020 ع��ام  ويف  ميدالية..   23
بجائحة  ال��ري��ا���ش��ة  ل��ت��اأث��ر  ون���ظ���را 
الأن�شطة  معظم  وجت��م��ي��د  ك��ورون��ا 
ح�شدت  فقد  الدولية  وال��ب��ط��ولت 
رم���اي���ة الإم�������ارات 4 ذه���ب���ي���ات، و4 

ف�شيات، و6 برونزيات.
وتابع اأنه يف عام 2021، ومع بداية 
الثالثة  ال�شهور  يف  الن�شاط  ع��ودة 
الأخ����رة جنحت ري��ا���ش��ة الإم����ارات 
و9  ذهبية،  ميداليات   4 ح�شد  يف 
باإجمايل  ب��رون��زي��ات،  و4  ف�شيات، 
العربية  ب��ني  دول��ي��ة  ميدالية   17
والآ���ش��ي��وي��ة وال��ع��امل��ي��ة، م��ع��رب��ا عن 
�شعادته بالتواجد يف املحفل الأوملبي 
الكبر يف طوكيو من خالل بطلنا 
ال���ع���امل���ي ���ش��ي��ف ب���ن ف��ط��ي�����س ال���ذي 

الهيئة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ل���ه  ���ش��ن��وف��ر 
الأوملبية  واللجنة  للريا�شة  العامة 
ال��وط��ن��ي��ة اأف�������ش���ل م��رح��ل��ة اإع�����داد 
لتاأهيله لدخول هذا املعرتك العاملي 
من�شات  و���ش��ع��ود  امل��ن��اف�����ش��ة  ب���اأم���ل 

التتويج.
يف  يعقوب:" ي�شرفنا  اب��ن  واأ���ش��اف 
نكون  اأن  للريا�شة  الإم���ارات  احت��اد 
الدولة  واإجن���ازات  تاريخ  ج��زءا من 
اخلم�شني،  ب��ع��ام��ه��ا  حت��ت��ف��ل  وه����ي 
ون��ف��خ��ر ب�����اأن ري���ا����ش���ة ال���رم���اي���ة يف 
عن  تعرب  التي  الريا�شات  مقدمة 
ق��وة وري���ادة ومتيز دول��ة الإم���ارات، 
وق���درت���ه���ا ع���ل���ى ت���اأه���ي���ل الأب����ط����ال 
ال���ق���ادري���ن ع��ل��ى متثيل  وال���ن���ج���وم 
كما  العاملية،  املحافل  كل  الدولة يف 
ن��ع��ت��ز ب��ع��الق��ة الحت����اد ال��ق��وي��ة مع 
الحتادين الدويل والآ�شيوي وجناح 
وا�شت�شافة  ت��ن��ظ��ي��م  يف  الإم��������ارات 
كربى البطولت العاملية والآ�شيوية 
مبا  املا�شيني  العقدين  م���دار  على 
ي�شاعف من ثقة املنظمات الدولية 
يف احتاد الإمارات للرماية، ويجعله 
واحدا من اأجنح الحتادات يف اآ�شيا 

والعامل".
من جهته اأكد بطلنا العاملي �شيف بن 
فطي�س - الذي ح�شد 4 ميداليات 
دول��ي��ة م��ل��ون��ة اع��ت��ب��ارا م��ن مار�س 
اجل����اري  ي��ون��ي��و  وح���ت���ى   ،2021
و�شمن التاأهل اإىل اأوملبياد طوكيو - 
فخره باإجنازاته، واأنه لن يدخر اأي 
جهد يف متثيل الدولة ب�شكل مميز 
اأن  اإىل  م�شرا  طوكيو،  اأومل��ب��ي��اد  يف 

م�شرته مع الرماية �شهدت حتقيق 
العاملية  الإجن���������ازات  م���ن  ال���ع���دي���د 
والآ���ش��ي��وي��ة وال��ع��رب��ي��ة، ول��ك��ن��ه��ا ما 

زالت تنتظر حتقيق اإجناز اأوملبي.
املوجود   - فطي�س  ب��ن  �شيف  ووج��ه 
ال�شكر  حاليا يف مع�شكر بكرواتيا - 
ل���ك���ل م����ن ي�������ش���ان���ده وي����دع����م����ه، يف 
والهيئة  للرماية،  الإم����ارات  احت��اد 
العامة للريا�شة، واللجنة الأوملبية 
الإمارات  دولة  اأن  موؤكدا  الوطنية، 
ال���ت���ي توفر  ال���ر����ش���ي���دة  وق���ي���ادت���ه���ا 
ك���ل ال���دع���م لأب��ن��ائ��ه��ا ت�����ش��ت��ح��ق كل 
الريا�شيني  ك��ل  وه��ن��اأ  الت�شحيات، 
يف الإم���������ارات ع��ل��ى اإجن���ازات���ه���م يف 
ويتمنى  امل��ا���ش��ي��ة،  ع��ام��ا  اخلم�شني 
اأن ت��ت�����ش��اع��ف ت��ل��ك الإجن�������ازات يف 
اخل��م�����ش��ني ع���ام���ا امل���ق���ب���ل���ة. جتدر 
الإم������ارات  احت����اد  اأن  اإىل  الإ�����ش����ارة 
للرماية تاأ�ش�س عام 1992، وتزخر 
م�����ش��رت��ه امل��م��ت��دة لأك����رث م���ن ربع 
التي  الإجن���ازات  بالعديد من  ق��رن 
انت�شارات كثرة  متثلت يف ت�شجيل 
والإقليمية  املحلية  امل�شتويات  على 

والقارية والعاملية.
ت��ع��زي��ز مكانة  وي�����ش��ه��م الحت�����اد يف 
الإم������ارات واإع�����الء راي��ت��ه��ا يف كافة 
املواهب  رع���اي���ة  وي���ت���وىل  امل��ح��اف��ل، 
واإمكاناتها  قدراتها  وتعزيز  ال�شابة 
الريا�شية، من خالل التدريب على 
اأي��دي مدربني متخ�ش�شني يف هذا 
املنا�شبة  ال��ف��ر���س  واإي���ج���اد  امل��ج��ال، 
ل�شقل  املناف�شات  للم�شاركة يف  لهم 

مهاراتهم.

من�سور بن حممد يحقق حلم لعب غامبي من اأ�سحاب الهمم

اإجنازات الرماية.. »درة تاج« الريا�سة الإماراتية يف »عام اخلم�سني«

•• دبي -الفجر

الأول  اجتماعها  اأم�����س   ال�شاطئية  القدم  ك��رة  جلنة  عقدت   
البدواوي  ع��ل��ي ح��م��د  ب��رئ��ا���ش��ة  امل��رئ��ي  ع��رب تقنية الت�����ش��ال 
ع�شو جمل�س اإدارة احتاد الإمارات لكرة القدم رئي�س اللجنة 
ومب�شاركة اإبراهيم املن�شوري ، اأحمد امل�شعبي ، اآدم النعيمي 

وخالد الرئي�شي اأع�شاء اللجنة.
رئي�س  حتيات  لهم  ناقاًل  اللجنة  باأع�شاء  ال��ب��دواوي  ورح��ب 
اأداء  يف  التوفيق  للجميع  ومتمنياً  الإدارة  جمل�س  واأع�����ش��اء 

تطوير  عن  م�شوؤولة  �شتكون  التي  اللجنة  ه��ذه  يف  مهامهم 
باخلربات  م�شيداً   ، ال��دول��ة  يف  ال�شاطئية  ال��ق��دم  ك��رة  لعبة 

الكبرة التي ميتلكها الأع�شاء .
وا�شتعر�س الجتماع اخلطط والربامج التي �شيتم تنفيذها 
اللعبة من خالل  ون�شر  تطوير  بهدف  املقبلة  الفرتة  خالل 
امل�شتوى  على  تنظيمها  �شيتم  ال��ت��ي  وال��ب��ط��ولت  امل�شابقات 
املحلي ، والدورات والور�س اخلا�شة بتطوير وتاأهيل الكوادر 

الفنية والإدارية .
كما اعتمدت اللجنة برنامج اإعداد منتخبنا للكرة ال�شاطئية 

املقبل  اأغ�شط�س  �شتقام يف رو�شيا  التي  العامل  كاأ�س  لنهائيات 
الودية  الدولية  البطولة  يف  حالياً  املنتخب  ي�شارك  حيث   ،
 ، وال�شنغال  ُعمان  منتخبي  مب�شاركة  الحت��اد  ينظمها  التي 
اأوكرانيا  يف  خارجياً  مع�شكراً  �شيخو�س  املقبلة  ال��ف��رتة  ويف 
التي  ال��ودي��ة  ال��دول��ي��ة  اأوك��ران��ي��ا  ك��اأ���س  بطولة  يف  و�شي�شارك 
يف  �شتتواجد  ال��ت��ي  املنتخبات  م��ن  نخبة  م�����ش��ارك��ة  �شت�شهد 

املونديال .
نائباً  املن�شوري  اإبراهيم  ت�شمية  اأي�شاً  الجتماع  خ��الل  ومت 

لرئي�س اللجنة .

جلنة كرة القدم ال�ساطئية تعقد اجتماعها الأول

•• دبي- وام:

على  الهمم  لأ�شحاب  دب��ي  ن��ادي  ب�شالة  ال��ي��وم  ال�شتار  ي�شدل   
كاأ�س  القوة_  لرفعات  الدولية  ف��زاع  بطولة  من   11 الن�شخة 
حتت  و�شيدات،  " رج��ال  املختلط  ب�"حتدي  دبي2021  العامل 
رعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س 

جمل�س دبي الريا�شي.
 62 300 لع��ب ولعبة من  العاملي  احل��دث  ه��ذا  وي�شارك يف 
دولة حيث �شيكون م�شك اخلتام واآخر الفر�س املتاحة لالعبني 
من اأجل حجز مقاعدهم يف " باراملبية " طوكيو. وتقام البطولة 
الطبي  وال��ربوت��وك��ول  العاملية  الح��رتازي��ة  املعاير  اأع��ل��ى  وف��ق 

اإطار  ويف  ال��دول��ة،  اتخذتها  التي  الوقائية  الإج����راءات  ظ��ل  يف 
وحكومة  املعنية  اجلهات  بها  اأو���ش��ت  التي  الإر���ش��ادي��ة  القواعد 
دبي وجمل�س دبي الريا�شي بعد اأن حققت الن�شخ املختلفة من 
الأول  اأم�����س  وت��ك��رر  املن�شودة.  اأه��داف��ه��ا  الدولية  ف��زاع  ب��ط��ولت 
الذي  العاملي  التحدي  هذا  القيا�شية يف  الأرق��ام  م�شهد حتقيق 
بقوة  للظهور  القارات  خمتلف  من  الأبطال  خالله  من  ت�شابق 
من اأجل ترك الب�شمة الأخرة قبل خو�س غمار دورة الألعاب 
الباراملبية بطوكيو. وح�شدت الرو�شية فرا موراتوفا امليدالية 
الثاين  امل��رك��ز  " ت��ارك��ة  "�شيدات  ك��ج��م   79 وزن  يف  ال��ذه��ب��ي��ة 
وامليدالية الف�شية اإىل ال�شينية �شوجن، فيما كان املركز الثالث 
بوين  املاليزي  وحقق  اأولن��ي��ك.  ناتاليا  الأوكرانية  ن�شيب  من 

بامليدالية  حملقا  رج��ال  كجم   72 وزن  يف  قيا�شيا  رقما  بونيا 
الذهبية، وتاله يف املركز الثاين ال�شيني بيج هو، فيما كان املركز 
الثالث من ن�شيب نيجريا عن طريق لعبها مندي. وحلقت 
امل�شرية رحاب اأحمد باملركز الأول وذهبية 50 كجم، فيما كان 
هو،  دان  ال�شينية  ن�شيب  من  الف�شية  وامليدالية  الثاين  املركز 
وتلتها يف املركز الثالث وامليدالية الربونزية الرو�شية اأن�شتازيا. 
اأن��ون مارك  النيجرية  نا�شئات ح�شلت  55 كجم  ويف م�شابقة 
املركز الأول، تاركة املركز الثاين للرتكية ب�شراء دومام، وتلتها 
اأخرى وجهت  الثالث الرو�شية منارا بوت. من ناحية  يف املركز 
اللجنة املنظمة لبطولت فزاع الدولية لأ�شحاب الهمم ال�شكر 

اإىل رعاة احلدث وعلى راأ�شهم جمل�س دبي الريا�شي.

اليوم.. اإ�سدال ال�ستار على »دولية فزاع 
لأ�سحاب الهمم« ب� »حتدي املختلط«
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•• دبي-الفجر

امل�شاعدة  ال��ع��ام��ة  امل���دي���رة  اأث���ن���ت   
والإن�شانية  الج��ت��م��اع��ي��ة  للعلوم 
رامو�س  غ��اب��ري��ي��ال  ل��ل��ي��ون�����ش��ك��و، 
تلعبه  التي  ال��رائ��دة  اجل��ه��ود  على 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
يف ال���ق�������ش���اء ع���ل���ى امل��ن�����ش��ط��ات يف 
رئا�شة  خ������الل  م����ن  ال����ري����ا�����ش����ة، 
للجنة  احلو�شني  رمي��ا  ال��دك��ت��ورة 
����ش���ن���دوق ال���دع���م ل��ل��ق�����ش��اء على 
املن�شطات بالريا�شة التابع ملنظمة 

اليون�شكو.
وق��ال��ت غ��اب��ري��ي��ال رام��و���س خالل 
الذي  لل�شندوق  الثالث  الجتماع 
الدكتورة  وتراأ�شته  رو�شيا  يف  عقد 
رمي�����ا احل���و����ش���ن���ي ح�������ش���وري���اً، اإن 
الإمارات تقوم بجهود رائدة يف دعم 
ال�شندوق من خالل دعم امل�شاريع 
واملبادرات، واأن ذلك اأثمر يف دخول 
اأ�شا�شي  ك�شريك  اخلا�س  القطاع 
لأول  ال�شندوق،  م�شاريع  دع��م  يف 
ت���ويل رمي���ة احلو�شني  م��ن��ذ  م���رة 

لرئا�شة ال�شندوق.
ال��دك��ت��ورة رمي��ا احلو�شني  وك��ان��ت 
جمل�س  رئا�شة  اأي�شاً  تتوىل  ال��ذي 
الإماراتية  الوطنية  الوكالة  اإدارة 
تراأ�شت  ق���د  امل��ن�����ش��ط��ات  مل��ك��اف��ح��ة 

رو�شيا،  اأق��ي��م يف  ال���ذي  الج��ت��م��اع 
الرو�شي  الريا�شة  وزي��ر  بح�شور 
املكتب  ورئ��ي�����س  ماتيت�شني  اأول��ي��غ 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي لت���ف���اق���ي���ة م���وؤمت���ر 
املن�شطات  مل���ك���اف���ح���ة  الأط����������راف 

بالريا�شة ماركو�س دياز، واأع�شاء 
وباربادو�س  رو���ش��ي��ا  م���ن  ال��ل��ج��ن��ة 

وزامبيا والهند واإيطاليا.
وقالت احلو�شني: اإنه جرى خالل 
م�شاركة  مبادرة  اعتماد  الجتماع 

دع���م مبادرة  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف 
ف����ورورد  ���ش��رك��ة  واأن  ال�����ش��ن��دوق، 
مبنح  تعهدت  الرو�شية  الريا�شية 
األ��ف ي��ورو �شنويا لدعم   20 مبلغ 
امل�شاريع، واأن هذه اخلطوة �شتفتح 

املجال اأمام القطاع اخلا�س لدعم 
املبادرات  ك��اأح��د  مالياً،  ال�شندوق 
التي تاأ�ش�شت خالل الفرتة احلالية 

لرئا�شة الإمارات لل�شندوق.
احلو�شني  رمي��ا  الدكتورة  وذك��رت 

امل�شاريع  درا�شة  �شهد  الجتماع  اأن 
امل���ت���ق���دم���ة م����ن خم���ت���ل���ف ال������دول 
الأطراف، كما جرى مناق�شة اأهمية 
بناء القواعد الأ�شا�شية اإىل جانب 
امل��ع��اي��ر اخل��ا���ش��ة بتقدمي  و���ش��ع 

على  للح�شول  للم�شاريع  ال���دول 
اأي�شاً  الجتماع  �شهد  كما  الدعم، 
الإع�����داد لج��ت��م��اع م��وؤمت��ر الدول 
ال��ذي �شيعقد يف فرن�شا  الأط��راف 

خالل �شهر اأكتوبر القادم.

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق اليوم اجلولة الرابعة من دوري "اأم الإمارات" جلوجيت�شو ال�شيدات 
وا�شعة من  الريا�شية، مب�شاركة  زايد  – مبدينة  اأرينا  يف �شالة جوجيت�شو 

لعبات اأندية واأكادمييات الدولة.
ومع قرب اإ�شدال ال�شتار على مناف�شات البطولة تتطلع امل�شاركات يف اجلولة 
امل�شوار نحو  اأداء متميز ي�شمن لهن موا�شلة  اإىل تقدمي  الأخ��رة  ما قبل 
الأدوار النهائية للبطولة اأمال يف �شعود من�شة التتويج، وهو �شرف تتوق اإىل 

حتقيقه جميع بنات الإمارات نظرا ملا لهذه البطولة من قيمة ورمزية.

وت�����ش��اه��م ه���ذه اجل��ول��ة يف ت��ع��زي��ز ج��اه��زي��ة ال��الع��ب��ات خل��و���س املناف�شات 
اآ�شيا �شمن  باأهمية كربى مثل بطولة  تتمتع  والتي  املقبلة  وال�شتحقاقات 
اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�شو يف �شهر يوليو املقبل، والن�شخة  دوري رابطة 
العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو يف نوفمرب 2021. اأبوظبي  13 من بطولة 
وت�شهد اجلولة الرابعة من البطولة مناف�شات يف ثالث فئات هي النا�شئات 
عاماً/   18 والكبار /فوق  عاماً/،   18 وال�شابات /حتت  عاماً/،   16 /حتت 
عن  الدفاع  لريا�شات  وال�شارقة  واجلزيرة  والعني  الوحدة  اأندية  ..ومتلك 
النف�س واأكادميية باملز الريا�شية فريق 777 اأف�شلية ن�شبية كونها حافظت 
على م�شتويات ثابتة خالل اجلولت الثالث الأوىل، وجمعت اأكرب ن�شبة من 

النقاط.
اإن  للجوجيت�شو  الإم���ارات  لحت��اد  العام  الأم��ني  ال�شام�شي  علي  فهد  وق��ال 
البطل وتقربه  الفريق  اأمام  الطريق  �شتّمهد  البطولة  الرابعة من  اجلولة 
قوية  ن���زالت  مب�شاهدة  توقعاته  ع��ن  ..معربا  التتويج  نحو  كبرة  خطوة 

ورغبة حقيقية لدى البطالت لتحقيق الفوز.
واأو�شح ال�شام�شي اأن الأداء الذي قدمته الالعبات على الب�شاط يف اجلولت 
البدنية  امل�شتمر للجانب الفني، واجلاهزية  الثالث الأوىل، يعك�س التطور 
اجلودة  ذات  التدريبية  بالربامج  لاللتزام  نتيجة  بها،  تتمتع  التي  العالية 

العاملية والكفاءة، واحلر�س على تنفيذ توجيهات وتعليمات اجلهاز الفني.

واأكدت لعبة اأكادميية الوحدة للجوجيت�شو �شوق الكثري من فئة النا�شئات 
وزن 40 كجم اأنها تطمح اإىل حتقيق اإجناز مميز انطالقا من هذه البطولة 
الغالية، معربة عن تفاوؤلها بحظوظ اأكادميية الوحدة يف بطولة اأم الإمارات 
اأداء  تقدمي  على  وحر�شهن  ال��ن��ادي  لالعبات  املكثفة  لال�شتعدادات  نظرا 

بطويل.
وم��ن خ��الل جهوده  للجوجيت�شو  الإم�����ارات  احت���اد  اأن  ال��ك��ث��ري  واأ���ش��اف��ت 
اأف�شح املجال مل�شاركة م�شهودة لبنات  البطولت املحلية  امل�شتمرة يف تطوير 
يتمتعن  مناف�شات  م��ع  والح��ت��ك��اك  ال��ت��واج��د  يف  حلمهن  وحتقيق  ال��وط��ن، 

بر�شيد وافر من التجربة واخلربة.

بعد قرار حمكمة التحكيم الريا�شية )كا�س( باإيقافه لأربع �شنوات وحرمانه 
بالتايل من امل�شاركة يف اأوملبياد طوكيو املقبل، اعترب حمامي ال�شباح ال�شيني 
قواعد  ينتهك  و"مل  "وقع يف فخ املواقف ال�شيا�شية"  اأن الأخر  �شون يانغ 

مكافحة املن�شطات".
اأوملبية عن الألعاب املقررة يف طوكيو  و�شيغيب ال�شباح حامل ثالث ذهبيات 
ال�شيف احلايل، بعدما اأوقفته حمكمة التحكيم الريا�شية "كا�س" الثالثاء 
ملدة اأربعة اأعوام وثالثة اأ�شهر، لقيامه بتدمر عينة فح�س املن�شطات الذي 

خ�شع له يف اأيلول/�شبتمرب 2018.
ب�شبب  املا�شي  العام  من  املوؤجل  طوكيو  اوملبياد  يف  ال�شباحة  مناف�شات  تبداأ 

جائحة فرو�س كورونا يف 24 متوز/يوليو املقبل.

ملدة  باإيقافه  ق��راراً   2020 �شباط/فرباير  يف  اتخذت  اأن  للمحكمة  و�شبق 
ثماين �شنوات، وهي العقوبة الق�شوى. لكن املحكمة الفدرالية ال�شوي�شرية 
األغت ذلك القرار يف كانون الأول/دي�شمرب املا�شي، معللة قرارها ب�"انحياز" 
الثالثاء،  جديدة  جل�شة  بعد  اأك��دت  "كا�س"  اأن  املحكمة. غر  رئي�س هيئة 
قرار الإيقاف، لكنها قّل�شت املدة اإىل اأربع �شنوات، ت�شاف اإليها ثالثة اأ�شهر 

لنتهاك �شابق لأنظمة مكافحة املن�شطات.
"ويبو" للتوا�شل  م��وق��ع  ع��رب  ك��ي��واي  ت�شانغ  ���ش��ون،  ع��ل��ق حم��ام��ي  وع��ل��ي��ه، 
ّتظهر  يانغ  �شون  ق�شية  "نتيجة  اإن  قائاًل  املحكمة،  ق��رار  على  الجتماعي 
ال��دويل، ف�شاًل عن نقاط  امل�شتوى  الن�شالت والعالقات على  مدى تعقيد 
ال�شعف والق�شور، على امل�شتوى الوطني، يف نظام )اإدارة الريا�شة( وتدابر 

حماية الريا�شيني".
وا�شتنكر ت�شانغ اأنه "يف هذا ال�شياق من املعارك الدولية، وجد نف�شه حما�شراً 

يف املواقف ال�شيا�شية" من دون حتديدها.
 ،2020 �شباط/فرباير   28 من  رجعي  مبفعول  القرار  �شريان  ب��دء  وم��ع 
اأوملبياد  اأي قبل   ،2024 يونيو  ال�شيني يف حزيران/  ال�شباح  اإيقاف  ينتهي 

باري�س عندما يكون قد بلغ الثانية والثالثني من عمره.
واأ�شار ت�شانغ اإىل اأن "اأحداً ل ي�شتطيع اأن يفهم ياأ�شه و�شيقه. كل ما ميكنني 
قوله هو هذا: �شون يانغ مل يخالف القواعد، ول توجد نتائج )اختبار( تظهر 
الريا�شي  هذا  وجد  والعامل،  ال�شني  "ل�شوء حظ  وتابع  للقواعد".  انتهاكاً 

املوهوب نف�شه يف اأيدي منظمة دولية يتالعب بها بع�س الأ�شخا�س".

ولطاملا اأكد �شون الذي اأوقف ملدة ثالثة اأ�شهر يف عام 2014 خلرقه اأي�شاً 
قواعد مكافحة املن�شطات يف حادثة منف�شلة، براءته يف الأحداث الغام�شة 

التي وقعت يف اأيلول/�شبتمرب 2018.
واعترب حامل اللقب الأوملبي يف �شباق 200 مرت �شباحة حرة وبطل العامل 
والتحقيقات"  الفح�س  بروتوكول  يحرتموا  "مل  الفاح�شني  اأن  مرة   11

املعتمدة.
لكن "كا�س" قالت اإن جلنة جديدة، مت ت�شكيلها بعد قرار املحكمة الفدرالية 
ال�شوي�شرية، "وجدت مبا ير�شي قناعتها" اأن �شون ارتكب خمالفتني لقواعد 
مكافحة املن�شطات عند القيام مبحاولة فا�شلة جلمع عينات الدم والبول منه 

يف مقر اإقامته يف اأيلول/�شبتمرب 2018.

هل غرق ال�سباح ال�سيني �سون يانغ يف »فخ ال�سيا�سة«؟ 

اليون�سكو يثني على جهود الإمارات يف الق�ساء على املن�سطات بالريا�سة

اليوم.. انطالق اجلولة الرابعة من بطولة »اأم الإمارات« جلوجيت�سو ال�سيدات

•• دبي-وام:

رئي�س  ال��ع��ت��ي��ب��ة  اأن���������س  ا���ش��ت��ع��ر���س 
الحت����ادي����ن الآ����ش���ي���وي والإم����ارات����ي 
اأمني  احل��م��ادي  وح�شن  للمالكمة، 
ال�������ش���ر ال����ع����ام ل����الحت����اد الإم�����ارات�����ي 
اللجنة  ع�������ام  اأم���������ني  ل���ل���م���الك���م���ة 
م�شوؤويل  مع  اخلليجية  التنظيمية 
ت�شورات  للريا�شة  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
الحت������������اد ل��������الإع��������داد وال���ت���ج���ه���ي���ز 
ل�شت�شافة دبي لبطولة اآ�شيا لل�شباب 
اإىل   17 م��ن  ال��ف��رتة  يف  والنا�شئني 
اأكرث  مب�شاركة  املقبل  اأغ�شط�س   31
من 400 لعب ولعبة لتكون اأكرب 
ب��ط��ول��ة ق��اري��ة يف ال���ع���امل، ح��ي��ث مت 
واحدة،  بطولة  يف  البطولتني  دم��ج 
النجاح  ل�شتثمار  دبي  اإىل  واإ�شنادها 
بطولة  يف  ح��ق��ق��ت��ه  ال������ذي  ال���ك���ب���ر 

الرجال وال�شيدات مايو املا�شي.
العتيبة  زي�������ارة  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
واحل���������م���������ادي ل���ل���ه���ي���ئ���ة وك�����������ان يف 
ا�شتقبالهما �شعادة �شعيد عبد الغفار 
ال��ه��ي��ئ��ة، وخ���ال���د املدفع  اأم�����ني ع����ام 

اأن�س  توجه  و  امل�شاعد.  العام  الأم��ني 
للهيئة  وال��ت��ق��دي��ر  بال�شكر  العتيبة 
الأوملبية  واللجنة  للريا�شة،  العامة 
الريا�شي  دب���ي  وجم��ل�����س  ال��وط��ن��ي��ة 

ال��ذي��ن �شاهموا يف  ال�����ش��رك��اء  وك��اف��ة 
جناح بطولة اآ�شيا للرجال وال�شيدات 
، واأثنى على دور القيادات الريا�شية 
لقيادة  الإم������ارات  ل��دف��ع  ال���دول���ة  يف 

جائحة  من  التعايف  يف  والعامل  اآ�شيا 
كورونا، من خالل ت�شجيع الحتادات 
الأح��داث الكربى يف  ا�شت�شافة  على 

كافة الألعاب.

اأن الإم��ارات جنحت  واأو�شح العتيبة 
امل�شتوى  ع��ل��ى  م��ك��ان��ت��ه��ا  ت��ع��زي��ز  يف 
ب�شكل لف��ت خ��الل جائحة  ال���دويل 
الدقيق  تعاملها  خ��الل  ك��ورون��ا، من 

وتدابرها  واإج���راءات���ه���ا  وامل���درو����س 
ال��وق��ائ��ي��ة، واأي�����ش��ا م��ن خ��الل اآليات 
اجلميع،  فيها  �شبقت  ال��ت��ي  ال��ت��ع��ايف 
الدولية  املنظمات  لكل  ملجاأ  وكانت 
كانت  �����ش����واء  الأح�����������داث  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
ا�شتثمارية،  اأو  ريا�شية  اأو  اقت�شادية 
فيه  اأث��ب��ت��ت  ال����ذي  نف�شه  ال��وق��ت  يف 
م��ن��ظ��وم��ت��ه��ا ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ري�����ادة 
العمل عن  ب��رام��ج  ك��ربى يف تطبيق 
بعد وممار�شة كل الأعمال بالعتماد 
اأك��د ح�شن  الرقمنة. من جهته  على 
احلمادي اأن الهيئة العامة للريا�شة 
اأ���ش��ا���ش��ي لحت���اد امل��الك��م��ة يف  �شريك 
كل جناحاته، �شواء كانت التنظيمية 
ذلك  الإداري������ة مب��ا يف  اأو  ال��ف��ن��ي��ة  اأو 
للنجاح  العتيبة  اأن�س  ل�شعادة  دعمها 
ان���ت���خ���اب���ات الحت��������اد الآ����ش���ي���وي  يف 
الحتاد  اأن  اإىل  م�����ش��را  للمالكمة، 
لريا�شة  العامة  الهيئة  مع  �شيعمل 
الفرتة  خ��الل  الدولة  اأجهزة  وكافة 
املوافقات  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول  امل��ق��ب��ل��ة 
ا�شتثنائي  ح���دث  وت��ن��ظ��ي��م  ال���الزم���ة 

يعزز من جناح الدولة عامليا.

رمية �ساحقة من اأيتون تهدي »احتاد املالكمة« و »هيئة الريا�سة« يبحثان ال�ستعداد ل�ست�سافة اأكرب بطولة اآ�سيوية يف اأغ�سط�س املقبل
�سنز فوزًا مثريًا على كليربز

ليقود  النهاية،  من  ثانية   0.7 قبل  �شاحقة  رمية  اأي��ت��ون  دي��ان��دري  اأح��رز 
فينك�س �شنز لفوز مثر 104-103 على لو�س اأجنلي�س كليربز، يف دوري 

كرة ال�شلة الأمريكي للمحرتفني.
والتي حت�شم  الغربي  للق�شم  النهائي  ال��دور  �شل�شلة  2-0 يف  �شنز  وتقدم 

على اأ�شا�س الأف�شل يف �شبع مباريات.
م�شرته،  يف  ح�شيلة  اأف�شل  يف  نقطة   29 و�شجل  باين  ك��ام��رون  وت��األ��ق 
بوكر  كيفن  �شجل  فيما  كرة مرتدة،   14 وتابع  نقطة   24 اأيتون  واأ�شاف 

الثالث. الربع  خالل  الأنف  يف  لإ�شابة  بالتعر�س  وتاأثر  نقطة   20
وحقق �شنز بذلك فوزه التا�شع على التوايل يف الأدوار الإق�شائية.

وجنح باين يف ت�شجيل 12 من 24 حماولة خالل اللعب، ومرر ت�شع كرات 
حا�شمة ومل يفقد اأي كرة ب�شهولة طوال اللقاء.

النجم كري�س بول  التوايل يف مركز زميله  الثانية على  املباراة  باين  وب��داأ 
ذكرت  بعدما  وال�شالمة  ال�شحة  بروتوكول  ب�شبب  للغياب  ا�شطر  ال��ذي 

تقارير اأنه اأ�شيب بفرو�س كورونا.
و�شجل بول جورج 26 نقطة مع كليربز واأ�شاف ريجي جاك�شون 19 نقطة 

لكن كليربز تاأخر بنتيجة 2-0 يف ثالث �شل�شلة على التوايل.
وجنح كليربز يف حتقيق انتفا�شة والفوز على دال�س مافريك�س يف املرحلة 

الأوىل ثم كرر الأمر ذاته اأمام يوتا جاز امل�شنف الأول يف قبل النهائي.
اأع��اد ل�شنز  8.2 ثانية من النهاية، ما  واأه��در جورج رميتني حرتني قبل 

فر�شة الفوز باملباراة.
ليونارد  ك��واي  البارز  دون لعبه  التوايل  راب��ع مباراة على  كليربز  وخا�س 

الذي يغيب ب�شبب اإ�شابة يف ركبته اليمنى.
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الفجر الريا�ضي

ال��ه��ول��ن��دي لكرة  اأع���ل���ن الحت������اد 
�شي�شطر  ي���ون���غ  دي  اأن  ال����ق����دم 
للغياب عن مباريات بطولة اأوروبا 
يف  بالركبة  لإ�شابة  تعر�شه  عقب 

تدريب اأم�س الأول الثالثاء.
 30( ي���ون���غ  دي  ل�����وك  واأ����ش���ي���ب 
ع����ام����اً(، ال�����ذي ����ش���ارك ب���دي���اًل يف 
اأوروب����ا، خالل  ببطولة  م��ب��ارات��ني 
التحام مع زميله كودي جاكبو يف 
ت��دري��ب��ات ه��ول��ن��دا، عقب ي��وم من 
يف  ال�شمالية  مقدونيا  على  الفوز 

اآخر مبارياتها بدور املجموعات.
بيان  يف  الهولندي  الحت���اد  وذك���ر 
اإ�شبيلية  "مهاجم  الأرب��ع��اء:  اأم�س 
دولية  م���ب���اراة   38 خ��ا���س  ال����ذي 
اأ�شيب يف الرباط الداخلي للركبة، 
ون��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك ل���ن ي��ت��م��ك��ن من 

اللعب جمدداً يف بطولة اأوروبا".
ول ت�شمح قواعد الحتاد الأوروبي 
"يويفا" با�شتبدال لعبني يف هذه 
با�شتثناء  ال��ب��ط��ول��ة،  م��ن  امل��رح��ل��ة 

لتتقل�س  امل�شابني  املرمى  حرا�س 
لعباً،   24 اإىل  ه��ول��ن��دا  ت�شكيلة 
قبل خو�س دور ال�16 يف بوداب�شت 

يوم الأحد.

مقرباً  �شديقاً  يعد  ال���ذي  ف��ي��دال،  اأرت����ورو  الت�شيلي  ال��الع��ب  يعتقد 
عامي  ب��ني  بر�شلونة  يف  جانبه  اإىل  ولعب  مي�شي،  ليونيل  للمهاجم 
اأن الأرجنتيني �شيت�شمر بني �شفوف الرب�شا العام  2018 و2020، 

املقبل، لكنه لي�س متيقناً من اأن هذا �شيحدث.
وقال فيدال يف مقابلة مع اإذاعة )W Radio( الكولومبية: "اأعتقد 
اأ�شرته واأ�شيائه، ومن  اإنه يحب بر�شلونة، وهناك لديه  اأنه �شيت�شمر، 
اأجل كل هذه ال�شنوات التي لعب فيها كرة القدم يف اإ�شبانيا اأعتقد اأنه 
�شي�شتمر، لكنني ل�شت متاأكد، اإنه قرار يجب اأن يتخذه هو مع اأ�شرته 

واأمتنى اأن يتخذ القرار الأف�شل".
"مده�شة" و"رائعة" مع  اأن��ه جتمعه �شداقة  الت�شيلي  الالعب  واأك��د 

مي�شي، م�شراً اإىل اأنه يتحدث معه كثراً عرب وات�شاب.
اأن اأكرث مكان  اأبرز فيدال  ومن بني الأندية التي دافع عن قمي�شها، 
واأ�شلوب احلياة هناك،  والأج��واء  اللغة  "بف�شل  بر�شلونة  كان  اأعجبه 
)�شواريز(  ول��وي�����س  )مي�شي(  ليو  ه��ن��اك:  اأ���ش��دق��ائ��ي  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
وجوردي )األبا(، كان لدي �شداقات قوية يف فرق اأخرى اأي�شاً، اأبطال 

العامل، لكن من ناحية اللغة واأ�شلوب احلياة اأف�شل بر�شلونة".
الأ�شعب من بني  الإي��ط��ايل هو  ال���دوري  اأن  الت�شيلي  الالعب  واأب���رز 
امل�شابقات التي خا�شها، معلاًل ذلك باأن "املباريات تكتيكية ب�شكل كبر 

ومعقدة للغاية".

القدم  لكرة  اأوروب��ا  كاأ�س  من  الرابعة  املجموعة  �شدارة  اإنكلرتا  ح�شمت 
بفوزها على ت�شيكيا بهدف نظيف لرحيم �شترلينغ على ملعب "وميبلي" 

يف العا�شمة لندن �شمن مناف�شات اجلولة الثالثة والأخرة.
البداية  النهائي قبل �شافرة  الدور ثمن  تاأهلهما اىل  املنتخبان  و�شمن 
ع��ط��ًف��ا ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج م��ب��اري��ات الث��ن��ني، ل���ذا ف��ال�����ش��راع ك���ان ع��ل��ى �شدارة 

املجموعة حيث كان التعادل يكفي ت�شيكيا للظفر بها.
اربع  مقابل  نقاط  �شبع  اىل  ر�شيده  الثالثة"  "الأ�شود  منتخب  ورف��ع 
لت�شيكيا ال��ت��ي ح��ل��ت ث��ال��ث��ة خ��ل��ف ك��راوت��ي��ا )ارب����ع ن��ق��اط( ال��ت��ي خطفت 
يف   1-3 ا�شكتلندا  على  فوزها  بعد  امل�شجلة  اله��داف  بف�شل  الو�شافة 
غال�شكو. فميا ف�شلت الخرة يف بلوغ الدوار الق�شائية يف بطولة كربى 

للمرة الوىل يف تاريخها.
وتنتظر انكلرتا مباراة قوية يف الدور ثمن النهائي يف وميبلي �شد 

ثاين املجموعة ال�شاد�شة والذي �شتحدد هويته الربعاء بني فرن�شا، 
املجموعة  ث��اين  فتالقي  كرواتيا  اأم��ا  وامل��ج��ر.  الربتغال  املانيا، 

اخلام�شة بني بولندا، ا�شبانيا، �شلوفاكيا وال�شويد.
وبعد اأن تفوقت على كراوتيا بهدف دون رد يف املباراة الوىل 
يف  انكلرتا  جنحت  الثانية،  يف  �شلًبا  ا�شكتلندا  م��ع  وت��ع��ادل��ت 
احلفاظ على �شباكها نظيفة يف دور املجموعات من كاأ�س اوروبا 

كاأ�س  بعد  ك��ربى  بطولة  يف  والثانية  تاريخها  يف  الوىل  للمرة 
العامل 1966 على ار�شها عندما حققت لقبها الكبر الوحيد.

النهائيات  يف  املنتخبني  جتمع  ال��ت��ي  الوىل  امل��ب��اراة  ه��ذه  ان  ورغ���م 
 ،1976 ع��ام  اوروب���ا  بطلة  وت�شيكو�شلوفاكيا  انكلرتا  ان  اإل  القارية، 
وقعتا �شوًيا يف املجموعة ذاتها يف كاأ�س العامل عامي 1970 و1982، 

كان الفوز يف كليهما من ن�شيب ال�شود الثالثة.
اأعلن  بعدما  املباراة  عن  ت�شيلويل  وبن  ماونت  ماي�شون  الثنائي  وغ��اب 
حتى  العزل  يف  تواجدهما  امل��ب��اراة  من  �شاعات  قبل  الإنكليزي  الحت��اد 
و�شط  اعتبارهما خمالطني لالعب  بعد  28 حزيران/يونيو،  الثنني 

منتخب ا�شكتلندا بيلي غيلمور الذي ثبتت اإ�شابته بفرو�س كورونا.
بداأت  التي  ال�شا�شية  الت�شكيلة  على  تغيرات  اربعة  �شاوثغيت  واأج��رى 

امام ا�شكتلندا حيث دفع بجاك غريلي�س ا�شا�شًيا للمرة الوىل، فيما عاد 
كايل ووكر اىل مركز الظهر المين بدل من ري�س جيم�س بعد غيابه 

عن املباراة الخرة.
و�شارك قائد مان�ش�شرت يونايتد هاري ماغواير 

من  تعافيه  بعد  البطولة  يف  الوىل  للمرة 
ت��اي��رون مينغز  م��ن  ب��دل  الكاحل  ا�شابة يف 
ال������ذي ���ش��غ��ل م���رك���ز ق���ل���ب ال����دف����اع يف اول 

مباراتني، كما دفع ببوكايو �شاكا بدل من فيل 
فودن غر املتواجد حتى على دكة البدلء.

على  تعديل  اي  �شيلهايف  ي��ارو���ش��الف  ت�شيكيا  م���درب  يجر  مل  فيما 
الت�شكيلة التي تعادلت 1-1 مع كراوتيا.

اأن التقى املنتخبان يف الت�شفيات املوؤهلة اىل البطولة القارية  و�شبق 
ملعب  ع��ل��ى  نظفية  بخما�شية  مناف�شتها  ان��ك��ل��رتا  اكت�شحت  ح��ي��ث 
وميبلي، منها هاتريك ل�شترلينغ، يف اأق�شى خ�شارة جلمهورية ت�شيكيا 
منذ ا�شتقاللها، قبل اأن حتقق الأخرة الفوز 2-1 يف براغ، كان الأول 
لها كجمهورية على انكلرتا، والول منذ 44 عاًما ب�شكل عام منذ ان 

كانت من�شوية حتت ت�شيوكو�شلوفاكيا.
�شترلينغ  عرب  الثانية  الدقيقة  يف  الت�شجيل  اإنكلرتا  تفتتح  اأن  وك��ادت 

املنطفة  داخ��ل  الي�شرى  اجلهة  اإىل  �شاو  ل��وك  م��ن  ال��ك��رة  و�شلته  ال��ذي 
انها  ال  ق��ام بخروج خاطئ من م��رم��اه،  ال��ذي  ف��وق احل��ار���س  ف�شاأقطها 

ارتطمت بالقائم الي�شر.
من  عر�شية  اإث���ر  امل��رم��ى  ب��اب  على  براأ�شية  النتيجة  �شترليغ  واف��ت��ت��ح 

غريلي�س من اجلهة الي�شرى داخل املنطقة )12(.
ا�شكتلندا  امل��ب��اراة �شد  اك��رث من  الثالثة" ك��رة هجومية  "ال�شود  وق��دم 
وكاد  املتوا�شع،  الداء  ب�شبب  لالنتقادات  عر�شة  �شاوثغيت  ك��ان  حيث 
هاري كاين ان ي�شاعف النتيجة عندما و�شلته كرة طويلة يف العمق من 
ماغواير داخل املنطقة فراوغ املدافع توما�س كال�س، و�شدد للمرة الوىل 
باأنامله  فا�شليك  توما�س  احلار�س  لها  ت�شدى  البطولة،  يف  املرمى  على 

.)26(
لتهديد  ���ش��اع��ة  ن�شف  ق��راب��ة  ال�����ش��ي��وف  وان��ت��ظ��ر 
املدى  بعيدة  ق��وي��ة  بت�شديدة  اخل�شم  م��رم��ى 
اأبعدها احلار�س جوردان  من توما�س هولي�س 

بيكفورد اىل ركنية )28(.
مو�شم  م��ن  ال��ق��ادم  �شوت�شيك  ت��وم��ا���س  وك���اد 
مميز مع و�شت هام النكليزي ان يعادل النتيجة 
يف   1996 ال��ع��ام  ن�شخة  و���ش��ي��ف��ة  لت�شيكيا 
عندما  ك��ج��م��ه��وري��ة  الوىل  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
خ�����ش��رت ام���ام امل��ان��ي��ا، ع��ن��دم��ا تهياأت 
�شددها  ���ش��او،  �شتتها  ك���رة  ام��ام��ه 
القائم  م�����ن  ق���ري���ب���ة  م������رت 

.)35(

ي�شعى منتخب الأوروغ��واي لتجنب مزيد من الأخطاء قد حترمه متابعة 
امل�شوار يف بطولة كوبا اأمركا لكرة القدم املقامة يف الربازيل، عندما يلتقي 

بوليفيا اليوم اخلمي�س �شمن املجموعة الأوىل.
ثم  ب��ه��دف  الأرج��ن��ت��ني  �شد  اف��ت��ت��اح��اً  ���ش��واري�����س  لوي�س  النجم  ف��ري��ق  خ�شر 
عادل ت�شيلي يف الثانية 1-1، ليكتفي بنقطة قبل مواجهة بوليفيا متذيلة 

الرتتيب والوحيدة التي مل حت�شد اأية نقطة حتى الآن.
لكن نظام البطولة ي�شمح للمنتخبات املتعرثة بالتاأهل اإىل ربع النهائي، مع 

بلوغ اأول اأربعة منتخبات من اأ�شل خم�شة يف كل جمموعة دور الثمانية.
ويف املجموعة عينها التي تت�شّدرها الرجنتني ب�شبع نقاط و�شمنت تاأهلها، 

تلعب ت�شيلي الثانية )5 نقاط( مع الباراغواي الثالثة )3(.
لتحقيق  الأوروغ���واي  منتخب  ي�شعى  كويابا،  يف  بانتانال  اأرينا  ملعب  على 
نقاط الفوز على بوليفيا ل�شمان التاأهل اإىل ربع النهائي، كونه �شيبتعد عن 

خ�شمه بفارق اأربع نقاط.
بلقب  م��دري��د  اأتلتيكو  م��ع  امل��ت��وج  ���ش��واري�����س،  واإىل 

الدوري الإ�شباين، يعّول مدرب الأوروغواي 
املخ�شرم  امل��ه��اج��م  على  تاباري�س  اأو���ش��ك��ار 

الآخر اإدين�شون كافاين الذي حقق نهاية 
يونايتد  م��ان�����ش�����ش��رت  م���ع  م��و���ش��م ج��ي��دة 

الإنكليزي.
وي�شرف على الأوروغواي املدرب املخ�شرم 
للمرة  تاباري�س  اأو�شكار  "الربوفي�شور" 

اأنه  علما  اأمركا،  كوبا  يف  ال�شابعة 
قادها اإىل لقبها اخلام�س 

ع�����������ش�����ر ع������ام 

.1995 منذ  والأول   2011
عام  �شيلي�شتي" منذ  "ل  على  ي�شرف  ال��ذي  ع��ام��ا(   74( تاباري�س  وي��اأم��ل 
اإىل فوزه الأول  باريه، يف قيادة فريقه  2006 ويعاين من متالزمة غيان 

يف خم�س مباريات.
يف املقابل، يغيب عن بوليفيا الظهر الأمين دييغو بيخارانو بداعي الإيقاف، 

فيما يعود اإىل �شفوفها خاميي كويار.
حجره  فاكا  وه��رني  هاكني  لوي�س  م��وري��ن��و،  مار�شيلو  الثالثي  اأن��ه��ى  كما 

ال�شحي، و�شيكون متاحاً ملنتخب "ل فردي".
بفرو�س  اإ�شابتهم  ث��ب��وت  بعد  اإج��ب��اري  �شحي  حلجر  ال��الع��ب��ون  وخ�شع 
كورونا يف 12 حزيران/يونيو اجلاري، قبل انطالق البطولة التي انتقلت 

ب�شكل طارئ من كولومبيا والأرجنتني اإىل الربازيل.
"ب�شحة ممتازة" وجاهزون  الثالثة  الالعبني  اإن  البوليفي  الحت��اد  وقال 

ل�شتئناف التمارين مع زمالئهم.
دفعاً  اخل�شو�س،  وج��ه  على  ع��ام��اً(   34( مورينو  املخ�شرم  ع��ودة  وت�شكل 
مورينو،  وُيعّد  مباراتني.  يف  وحيداً  هدفاً  �شجلت  التي  لبوليفيا  هجومياً 
25 هدفاً  البالد، مع  تاريخ  اأف�شل هداف يف  الربازيلي،  مهاجم كروزيرو 

يف 83 مباراة دولية.
يف  ت�شيلي  تاأمل  برازيليا،  يف  غارين�شا  ماين  ا�شتاذ  على  الثانية  املباراة  ويف 
متابعة م�شوارها اجليد حيث تعادلت مع اأرجنتني ليو مي�شي والأوروغواي 

وتفوقت على بوليفيا بهدف.
اأم��رك��ا اجلنوبية،  الأخ��ر يف  العقد  املنتخبات يف  اأجن��ح  ت�شيلي من  وُت��ع��ّد 
بركالت  الأرج��ن��ت��ني  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  و2016   2015 يف  م��رت��ني  ت��وج��ت  اإذ 

الرتجيح، فيما حلت رابعة يف الن�شخة الأخرة.
لكن حادثة دعوة مزين لل�شعر اإىل مقر منتخب ت�شيلي من خارج 
على  خّيمت  ك��ورون��ا،  ف��رو���س  ق��ي��ود  ب��رغ��م  ال�شحية  الفقاعة 

م�شوار ل روخا يف البطولة.
وق���ال امل����درب الأوروغ����وي����اين م��ارت��ني ل���ش��ارت��ي "نعي�س 
اإيجابياً  مثاًل  ن�شرب  اأن  يجب  للجميع.  معقد  و�شع  يف 

للجميع".
بال�شماح  "اأخطاأنا  لعبيه  ع��ن  داف���ع  ال���ذي  امل���درب  ت��اب��ع 
ل�شخ�س غر خمول بالدخول. تعني علينا احل�شول على 

ت�شريح".
ا�شتقالته  ل�شارتي  تقدمي  اإمكانية  اإىل  تقارير  واأ�شارت 
عدة  ودع���وة  فندقهم  يف  حفلة  الالعبني  تنظيم  ب�شبب 

ن�شاء لالن�شمام اليهم.
ك��ل م��ن الالعبني  اأم��رك��ا اجلنوبية بتغرمي  وق��ام احت��اد 
غريا ميديل والنجم اأرتورو فيدال 30 األف دولر، لدعوة 

مزين لل�شعر.
يف املقابل، حت�شر الأرجنتيني اإدواردو بريت�شو مدرب الباراغواي 
ان  الأرج��ن��ت��ني )�شفر1-(، م��ع��ت��رباً  الأخ�����رة ���ش��د  ع��ل��ى اخل�����ش��ارة 

منطقياً". كان  "التعادل 
تابع "افتقرنا للو�شوح يف فّك �شيفرة دفاع اخل�شم، لكن الالعبني قدموا 

كل �شيء".
وبعد فوزها مرتني وتعادلها يف مباراة، ترتاح الأرجنتني يف اجلولة قبل 
اأن تواجه بوليفيا يف اجلولة الأخرة،  الأخ��رة من دور املجموعات، قبل 
حيث ياأمل جنمها مي�شي، اأف�شل لعب يف العامل �شت مرات، متابعة امل�شوار 

نحو حتقيق اأول األقابه الكربى مع منتخب "األبي �شيلي�شتي".

فيدال: اأعتقد اأن مي�سي �سيبقى يف بر�سلونة

بداأت مالمح اأوملبياد طوكيو 2020 املوؤجل من العام املا�شي ب�شبب تداعيات 
فرو�س كورونا تت�شح قبل �شهر من �شاعة ال�شفر، حيث �شتقام الألعاب يف 
الت�شجيع وحّتى  اأو  ال��ع��ن��اق  اأو  ال��ك��ح��ول  ت��ن��اول  ���ش��ارم��ة متنع  ق��وان��ني  ظ��ل 

التوقيع، بح�شب ما اأعلن املنظمون اأم�س الأربعاء.
اأكدت رئي�شة اللجنة املنظمة �شيكو ها�شيموتو اأن "الجواء الحتفالية يجب 
اأن تزول" من اأجل تنظيم هذه الألعاب يف اأف�شل ظروف اآمنة، معرتفًة يف 
الوقت ذاته اأنه يتوجب على املنظمني اأن يربهنوا عن "اإبداع" من اأجل خلق 

اأجواء اإيجابية.
ال�شماح بح�شور  الثنني  اأوملبياد طوكيو قرروا  تنظيم  امل�شرفون على  وكان 
10 اآلف م�شاهد حملي كحد اأق�شى يف املدرجات، غر اأن ها�شيموتو حذرت 

احلا�شرين بعدم انتظار الجواء الحتفالية التي ميزت كل الألعاب الوملبية 
منذ ن�شاأتها، وعلى غرار ما يح�شل حالياً يف كاأ�س اأوروبا لكرة القدم املقامة 

يف 11 مدينة خمتلفة.
وقالت "يف اأوروبا، جتتاح املواقع الحتفالت"، م�شيفة "لالأ�شف، لن نتمكن 

من القيام بالأمر ذاته".
ملكافحة  املتطلبات  م��ن  العديد  تلبية  اليابانية  اجلماهر  على  ويتوجب 
فرو�س كورونا واحلّد من انت�شاره من اأجل ال�شماح لها بالدخول اإىل املواقع 
بالدخول لكل �شخ�س ي�شجل درجة حرارة  ال�شماح  الأوملبية. و�شيتم رف�س 
ج�شمه اأعلى من 37،5 درجة مئوية خالل فح�شني منف�شلني، اإ�شافة اإىل 
كل �شخ�س ي�شاب بال�شعال اأو يرف�س ارتداء القناع، مع عدم اإمكانية ا�شرتداد 

املبلغ الذي دفعه ثمن تذكرة الدخول يف حال مت منعه من ذلك.
اأما داخل امللعب ف�شتكون الإجراءات اأ�شد �شرامة، حيث �شي�شمح للجماهر 
احتكاك  "ح�شول  اأو  الريا�شيني  بت�شجيع  احل��ق  دون  من  لكن  بالت�شفيق 
مبا�شر مع جماهر اأخرى"، كما من الأف�شل اأن يعودوا مبا�شرة اإىل منازلهم 

بعد انتهاء املناف�شات.
اأو  الريا�شيني  من  اأوت��وغ��راف��ات  بطلب  ال�شماح  ع��دم  ي�شاف  ذل��ك،  كل  اإىل 
من  نوع  "اأي  ب�  القيام  اأو  مبن�شفة  التلويح  اأو  لفظياً"،  دعمه  عن  "التعبر 

الهتاف الذي من �شاأنه اأن يوؤدي اإىل جتمهر النا�س".
ي�شمح  ح��ني  يف  ال��ك��ح��ول،  ت��ن��اول  ع��ن  التخلي  امل�شاهدين  على  يتوجب  كما 
اأن قرار  اليابان. علماً  يف  تقام حالياً  اأخ��رى  ريا�شية  ن�شاطات  بذلك خالل 

املنع لتناول الكحول ي�شب �شمن خانة "التخفيف قدر الإمكان من هواج�س 
اجلماهر"، بح�شب رئي�شة اللجنة املنظمة لالألعاب الأوملبية.

وتابعت "باإمكان النا�س اأن ت�شعر بالفرح يف قلوبها،  دون اأن تخلق الفو�شى 
اأخرى  طريقة  اإي��ج��اد  بجهد  "نحاول  م�شيفة  الزدحام"،  جتنب  وعليها 
على  ال�شوء  �شت�شلط  الألعاب  هذه  اأن  اإىل  ها�شيموتو  واأ�شارت  لالحتفال". 

الأوملبية. احلقيقية" للحركة  "القّيم 
املقبلني  اآب-اأغ�شط�س   8 حتى  متوز-يوليو   23 من  طوكيو  اأوملبياد  ويقام 
�شيخ�شعون  ال��ذي��ن  الريا�شيني  على  مفرو�شة  �شارمة  اإج����راءات  ظ��ل  يف 
لختبارات يومية �شد فرو�س كورونا و�شيلتزمون بقوانني البقاء بعيداً عن 

اجلماهر.

اأوملبياد طوكيو..  دون عناق اأو ت�سجيع اأو توقيع! 

اإنكلرتا حت�سم �سدارة 
جمموعتها يف اليورو

الأوروغواي ت�سعى حلجز بطاقة 
ربع نهائي كوبا اأمريكا 

الإ�سابة حترم دي يونغ 
من اإكمال »يورو 2020«



تنتقم من حبيبها بتحطيم تلفزيونه وكمبيوتره 
اأثارت بطاقة مر�شلة يف عيد الأب غرة امراأة بريطانية اعتقدت 
اأخ���رى، مم��ا دفعها لتحطيم  ام���راأة  م��ن  اأجن��ب طفاًل  اأن حبيبها 
تلفزيونه وكمبيوتره انتقاماً منه. وكان من املقرر اأن يح�شل دارين 
ويل�شون )52 عاماً( من بيك�شليهي، لندن، على بطاقة بالربيد من 
هذا  نهاية  يف  الأب  بعيد  الحتفال  قبل  عاماً(   22( دار�شي  ابنته 
يف  اخلطاأ  البطاقة  بو�شع  قامت  البطاقات  �شركة  لكن  الأ�شبوع، 
الظرف املوجه اإىل ال�شيد ويل�شون، وبدًل من ذلك و�شلت بطاقة 
من  يبلغ  طفل  "موقعة" من  "بوب�س" و  اإىل  موجهة  املنزل  اإىل 
املوجهة  البطاقة  عاماً(   44( كري  وفتحت  واح��دا.  عاًما  العمر 
اإىل دارين اأثناء وجوده يف العمل واعتقدت على الفور اأن حبيبها 
الغ�شب، حطمت  م��ن  ن��وب��ة  ويف  �شريا،  ط��ف��اًل  واأجن���ب  خانها  ق��د 
ال�شيد  وع��ل��ق  وال��ه��ات��ف.  امل��ح��م��ول  والكمبيوتر  التلفزيون  ج��ه��از 
ب�شيط،  خطاأ  ه��ذا  لهم  "بالن�شبة  بالقول  ح��دث  ما  على  وي�شلون 
ولكن بالن�شبة يل فهو ميكن اأن يدمر حياتي، مل يقوموا بعملهم 
ب�شكل �شحيح، وهذا �شبب يل م�شكلة كبرة". واأ�شاف وي�شلون " 
ابنتي �شرت�شلها يف  التي كانت  البطاقة  اإنهم �شر�شلون يل  قالوا 
اأجل العتذار؟ لقد فقدت جهاز  الأ�شل جماًنا، لكن ما هذا من 
اأر�شلوا  لأنهم  ال�شخ�شي  والتلفزيون وهاتفي  املحمول  الكمبيوتر 

البطاقة اخلطاأ اإىل منزيل".

ولدة ماعز ب� »راأ�س قرد«
يف  قرد"،  ب�"راأ�س  ماعز  ولدة  امل�شرية،  اأ�شيوط  حمافظة  �شهدت 
واقعة هي الأوىل من نوعها، ما اأثار الت�شاوؤلت والذعر يف املنطقة. 
وتداول رواد و�شفحات مواقع التوا�شل الجتماعي مقطع فيديو 
يظهر هذه املاعز حديثة الولدة التي ت�شبه راأ�شها القرد، ما اأثار 

�شجة كبر على هذه املواقع، يف حني اأن هذه املاعز نفقت.
من جانبه، اأو�شح حممد يو�شف، وهو طبيب بيطري م�شري، هذه 

الواقعة، م�شرا اإىل اأنها "عيب خلقي ولي�شت راأ�س قرد".
واأكد حممد يو�شف "ا�شتحالة حدوث تنا�شل بني القرود واملاعز".

بتلك  عينيها  وب����روز  امل��اع��ز  ل��وج��ه  ال��غ��ري��ب  "ال�شكل  واأ����ش���اف: 
ت�شوه يف  نتيجة  الوجه على هيئة قرد، حدث  الطريقة ما يظهر 
يحدث  قد  للحيوانات  اجلنيني  الت�شوه  معجزة..  ولي�س  اجلنني، 

لها ب�شبب تناول اأكالت ملوثة خالل فرتة احلمل".

ما ق�سة حبار الف�ساء؟
اإر���ش��ال جمموعة من �شغار احل��ّب��ار اإىل  مت الإع���الن م��وؤخ��راً عن 
الف�شاء  حمطة  اإىل  اإك�س"  "�شبي�س  ���ش��اروخ  منت  على  الف�شاء، 

الدولية، بغر�س اإحراء درا�شات عليها.
وحيوانات احلّبار التي اأر�شلت للف�شاء هي من النوع الذي يعي�س 
الأبحاث  معمل  يف  تربيتهم  وت��ت��م  ه����اواي،  ج���زر  ���ش��واح��ل  ق��ب��ال��ة 

اخلا�س بجامعة هاواي.
الو�شول  م��ن  �شتمكنهم  ال��درا���ش��ة  ه��ذه  اأن  م��ن  الباحثون  وي��اأم��ل 
الف�شاء  رح���الت  يف  الإن�����ش��ان  �شحة  تعزيز  يف  ت�شاهم  نتائج  اإىل 

الطويلة.
ومت اختيار احلّبار لأن ج�شمه يتفاعل بطريقة معينة وب�شيطة مع 
تفاعل  اأن  الف�شاء  لعلماء  املقلقة  الأم��ور  اأن من  البكتريا، حيث 

ج�شم الإن�شان مع البكتريا يتغر مع تغر اجلاذبية.
واكت�شاف تاأثر �شعف اجلاذبية يف الف�شاء على تفاعل البكتريا 
اأو���ش��ح ميكن ال���ش��ت��ف��ادة منها يف  اإىل نتائج  ���ش��ي��وؤدي  م��ع احل��ب��ار 

تطوير �شحة الإن�شان يف الف�شاء.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تزويد �سيارات اأوروبا ب� »�سندوق اأ�سود«
يف خطوة تهدف اإىل تقليل معدلت حوادث ال�شر، قرر الحتاد الأوروبي جعل نظام ت�شجيل بيانات قيادة ال�شيارات 

اإلزاميا.
فعلى غرار الطائرات، �شيتم تركيب �شندوق اأ�شود يف ال�شيارات املباعة يف اأوروبا اعتبارا من مايو 2022، على اأن يتم 

تزويد ال�شيارات امل�شتعملة بهذا النظام يف مايو 2024.
اإليها،  الو�شول  لل�شائق  �شيتم و�شعها يف مكان ل ميكن  اإلكرتونية  �شريحة  �شكل  الأ�شود  ال�شندوق  و�شياأخذ هذا 
ب�30  وبعدها  احل��وادث  وق��وع  قبل  املهمة  البيانات  ت�شجيل  يف  اأ�شا�شا  املتمثل  عملها  اإلغاء  امل�شتحيل  من  و�شيكون 

ثانية.
ومن العنا�شر التي �شتحددها هذه الآلية التي تعمل بها الوليات املتحدة منذ عام 2015، �شرعة القيادة والكبح 

وارتداء حزام الأمان واإحداثيات مكان احلادث.
وبح�شب مقرتحة امل�شروع يف الربملان الأوروبي البولندية روزا ثون، فهذا الت�شريع �شي�شمح ب�"اإنقاذ اآلف الأرواح".
ويف تعليقه على ذلك، يوؤكد املحامي يف الحتاد الوطني ل�شحايا الطرق يف فرن�شا فيليب كورتوا ملوقع "�شكاي نيوز 

عربية"، اأن ت�شريع هذا النظام يف الحتاد الأوروبي "خرب ممتاز ومقيا�س للعدالة يتجاوز ما كنا ناأمله".
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تك�سف �سر عمرها املديد بتناول 13 كوبًا من ال�ساي
من  كوًبا   13 ت�شرب  اأع���وام   107 العمر  من  تبلغ  بريطانية  ام���راأة  تعتقد 

ال�شاي يومًيا اأن هذا امل�شروب هو �شر حياتها الطويلة.
اأول  اأول  1914، واحتفلت   21 يونيو )حزيران(  وول��دت رينيه جلوفر يف 
املراأة  ال�شاي. وعاي�شت  وبالطبع  والبالونات  بالكعك  بعيد ميالدها  اأم�س  
من نيوتن اأيكليف، مقاطعة دورهام، حربني عامليتني، وجائحة الإنفلونزا 
ووباء فرو�س كورونا. وُيعتقد اأنها اأكرب امراأة تعي�س يف دارلينجتون، وفًقا 
لتقارير كرونيكل ليف. وقالت حفيدتها �شارة رينويك )51 عاماً( "جدتي 
تتناول 13 كوباً من �شاي يف اليوم وتقول اإن هذا هو �شر حياتها الطويلة. 
اأكواب ال�شاي التي حتت�شيها  اإنه  اأن الأمر وراثي، لكنها تقول  نحن نعتقد 
مع  دوره���ام،  مقاطعة  فرو�شرتيل،  يف  رينيه  ون�شاأت  ال�شبب".  هي  يومياً 
اأخ��ت��ه��ا ال��ك��ربى نان�شي ووال��دي��ه��ا ف��ران��ك واإث��ي��ل ك���اروث���رز، وك���ان والدها 
�شرطًيا وكانت والدتها تعمل ممر�شة. وعندما كانت يف التا�شعة ع�شرة من 
عمرها، تزوجت رينيه من اإدوين جلوفر بعد اأن التقت به بينما كانت تعمل 
كم�شاعدة يف حمل طعام حملي وكان �شائق حافلة. ونظراً للقيود املفرو�شة 
عيد  الأ�شخا�س  ع��دد حم��دود من  ك��ورون��ا، ح�شر  ب�شبب جائحة فرو�س 
ميالدها، وطلبت حفيدتها �شارة من املجتمع املحلي اإر�شال بطاقات التهنئة 
ل�شائقي  ت�شليمها من خالل موكب  587 بطاقة مت  لديها  وكان  جلدتها، 

الدراجات النارية املحليني، بح�شب �شحيفة مرور الربيطانية.

ال�سهادة اجلامعية يف عدد �سنوات اأقل
م�شر  يف  للجامعات  الأع��ل��ى  املجل�س  اتخذ  ال����وزراء،  جمل�س  موافقة  بعد 
تنظيم اجلامعات،  لقرار  التنفيذية  الالئحة  79 من  امل��ادة  بتعديل  ق��رارا 

التي كانت ت�شرتط عددا معينا من ال�شنوات لتخرج الطالب.
وزارة  با�شم  املتحدث  الغفار  ع��ادل عبد  الدكتور  ي��راه  ال��ذي  املجل�س  ق��رار 
النتهاء من  الطالب مبجرد  بتخرج  "تاريخيا" و�شي�شمح  العايل  التعليم 
عدد ال�شاعات املعتمدة التي ي�شتحقها، �شيعطي فر�شة للمتميزين لإجناز 
ال�شاعات املعتمدة والتخرج قبل زمالء دفعته. وقال املتحدث با�شم جامعة 
عليه  ومتعارف  مطبق  "النظام  اإن  الدين،  علم  حممود  الدكتور  القاهرة 
على م�شتوى العامل، ونحن يف م�شر موؤهلون ب�شكل كامل للعمل به وفقا 
لنظام ال�شاعات املعتمدة. القرار �شدر من املجل�س الأعلى للجامعات وجار 
درا�شته والإعالن عنه بالتفا�شيل قريبا". وتابع علم الدين: "ل زلنا نعمل 
يف اجلامعة وفقا لالئحة القدمية التي تن�س على عدد �شنوات النجاح ثم 
التخرج، ويف حال تغير النظام �شتتم موافاتنا من قبل الوزارة بالتغير، 
وم���ن ث��م و���ش��ع اأع����داد ال�����ش��اع��ات امل��ع��ت��م��دة للتخرج". وع���ن حت��دي��د عدد 
"�شيتم وفقا لر�شد  اأن ذلك  اأكد املتحدث با�شم جامعة القاهرة  ال�شاعات، 
وتقييم م�شتوى الطالب املتميز عن املتو�شط، فالطالب الكفء من املمكن 

اأن ي�شتوعب عدد �شاعات ت�شل اإىل 140 يف العام الدرا�شي ككل".

جورج و�سوف يفاجئ 
املحتجني يف بريوت

ف������وج������ئ ع���������دد م�������ن امل���ح���ت���ج���ني 
الأول  اأم�������س  م�����ش��اء  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني 
الثالثاء مبرور �شيارة جنم الغناء 
موقع  من  و�شوف  ج��ورج  ال�شوري 
اإىل  امل�شهد  ليتحول  احتجاجهم، 

وطرب". اأُن�س  "جل�شة 
املحتجني  م����ن  م����ن  ع�����دد  وك�������ان 
ي��ق��ط��ع��ون م�����ش��ل��ك��ي اأوت����و�����ش����رتاد 
الباملا  عند ج�شر  ب��روت  طرابل�س 
وال�شيارات،  وال��ع��وائ��ق  ب��احل��ج��ارة 
"طلعة  اآخرون يقطعون  فيما كان 
احتجاجا  القبة"،   - امل���������ش����روع 
الدولر  ���ش��رف  �شعر  ارت��ف��اع  على 
وتردي الأو�شاع املعي�شية و�شعوبة 

احل�شول على املحروقات.
الباملا،  اأوت���و����ش���رتاد  ق��ط��ع  واأث���ن���اء 
ت�شادف مرور �شيارة النجم امللقب 
فاجاأ  ال���ذي  الطرب"،  ب�"�شلطان 
املحتجني وطلب منهم ال�شماح له 

باملرور.
وح������ر�������س ع��������دد م������ن ال�������ش���ب���ان 
التقاط  على  املكان  يف  املتواجدين 
وتاأدية  و�شوف،  مع  تذكارية  �شور 

عدد من اأغانيه ال�شهرة.

في�سبوك تتحدى اأبل 
ب�ساعة ذكية

للدخول  في�شبوك  �شركة  ت�شتعد 
اأبل  �شركة  مع  املناف�شة  خط  على 
الأجهزة  وبيع  باإنتاج  يتعلق  فيما 
ال����ذك����ي����ة ال����ت����ي ت����ق����دم خ����دم����ات 

�شخ�شية، مثل ال�شاعات وغرها.
�شركة  ت���ط���رح  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 
ف��ي�����ش��ب��وك ���ش��اع��ت��ه��ا ال���ذك���ي���ة يف 
ومزايا  مبوا�شفات  املقبل  ال�شيف 
بعد�شتي  اإحل���اق���ه���ا  م���ع  خ���ا����ش���ة، 
ك���ام���را، واح����دة اأم��ام��ي��ة واأخ���رى 
�شعيها  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  خ��ل��ف��ي��ة، 
ميكن  اإلكرتونية  خدمات  لتقدمي 
الأذنني  اأو  العينني  ارت��داوؤه��ا على 
ال�����ش��واع��د، وف���ق م���ا نقل  اأو ع��ل��ى 

موقع اإك�شيو�س.
ال�شحفي  ك��ري�����ش��ان،  نيهال  وق���ال 
املتخ�ش�س يف ال�شوؤون التكنولوجية 
اإيكزامنر"،  "وا�شنطن  مب��ج��ل��ة 
ال�شتثمار  اإن  نيوز عربية،  ل�شكاي 
القطاع  هذا  يف  في�شبوك  قبل  من 
بداأ يف خريف العام املا�شي، معربا 
ع��ن اع��ت��ق��اده ب���اأن امل��ع��رك��ة الأكرب 
واأب��ل تتعلق بحماية  بني في�شبوك 
بخ�شو�س  اأم������ا  اخل�������ش���و����ش���ي���ة، 
اأبل هي  الأجهزة الإلكرتونية فاإن 

املت�شدرة يف هذا ال�شباق.
بني  املناف�شة  اأن  كري�شان  واأ���ش��اف 
ال�شركتني هامة، وفي�شبوك حتاول 
الذكية،  ال�����ش��اع��ات  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار 
املبكر احلديث  م��ن  اأن���ه  اأك���د  لكنه 
اأن  ميكن  جن��اح  اأو  انت�شار  اأي  ع��ن 

حتققه ال�شركة يف هذا امل�شمار.

لورديانا ترق�س بطريقة 
لفتة وتبهر متابعيها 

الربازيلية  ال��راق�����ش��ة  اأط��ل��ت  ذهبية  ببدلة 
يف  ن�شرته  بفيديو  متابعيها،  على  لورديانا 
التوا�شل  م��وق��ع  ع��ل��ى  اخل��ا���ش��ة  �شفحتها 
الجتماعي، وظهرت فيه وهي حتيي اإحدى 
ف��ي��ه��ا الأنظار  ب��اإط��الل��ة ج��ذب��ت  امل��ن��ا���ش��ب��ات 
برق�شها  الكثرين  قلوب  كعادتها، وخطفت 
"روعة،  املحرتف واملثر، وكانت التعليقات: 

معلمة، رق�شك رائع".
وك��ان��ت ل��وردي��ان��ا ق��د ���ش��ارك��ت م��ع متابعيها 
موقع  ع��ل��ى  اخل��ا���ش��ة  �شفحتها  يف  ف��ي��دي��و 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي ظ���ه���رت ف��ي��ه وهي 
�شديقتها  برفقة  عفوية  بطريقة  ترق�س 
و�شط ال�شارع، واأ�شارت يف تعليقها اأن الفيديو 
واعتمدت  م��وؤخ��راً،  اإج��ازت��ه��ا  خ��الل  �شورته 
وتركت  باجلينز  كاجوال  اإطاللة  بالفيديو 
بت�شريحة  كتفيها  ع��ل��ى  م��ن�����ش��دًل  ���ش��ع��ره��ا 

ناعمة.

طباخ �سقط يف قدر احل�ساء.. فمات
اأحد املطابخ التابعة لقاعة هيزل لالأفراح  لقي طباخ يف 
العراقي،  ال�شمال  اأق�����ش��ى  زاخ���و  ق�شاء  يف  وامل��ن��ا���ش��ب��ات، 
اإق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان العراق،  وال��ت��اب��ع مل��ح��اف��ظ��ة ده����وك يف 
حتفه بعد انزلق قدميه، و�شقوطه يف قدر �شخم مملوء 
باحل�شاء �شديد احلرارة، حيث مت نقله لأحد م�شت�شفيات 

مدينة دهوك لتلقي العالج من احلروق البليغة.
وبعد عدة اأيام من حماولة اإنقاذ حياته ومعاجلة حروقه 
اأم�س الثنني من جراء  اأول  اأول  وجروحه، فارق احلياة 
احلروق البليغة يف ج�شده، والتي بلغت ن�شبتها نحو 70 
باملئة. وبح�شب و�شائل اإعالم كردية حملية، فاإن الطباخ 
كان يبلغ من العمر 25 عاما، وهو متزوج ولديه 3 اأطفال 

اأ�شغرهم ر�شيع يبلغ 6 اأ�شهر.
الثالثاء  يوم  وقعت  التي  املوؤ�شفة  احلادثة  تفا�شيل  ويف 
يف  املحلية  والأم��ن��ي��ة  ال�شحية  اجل��ه��ات  بح�شب  املا�شي، 
ل�شيوف  ع�شاء  وجبات  يعد  ك��ان  ال�شحية  ف��اإن  املنطقة، 
حفلة عر�س يف القاعة التي يعمل بها، واأثناء انهماكه يف 

اعداد الطعام وقع يف قدر ح�شاء �شاخن.

غزو فئران يجرب �سجنًا على اإجالء �سجنائه
غزت فئران �شجناً يف ولية نيو �شاوث ويلز الأ�شرتالية، 
مرغمة ال�شلطات على ال�شروع يف اإجالء مئات ال�شجناء 
م��ن��ه ري��ث��م��ا ي��ت��م اإ����ش���الح الأ�����ش����رار ال��ن��اجت��ة ع���ن هذه 
ويلينغتون  معتقل  اأ�شالك  الفئران  وق�شمت  القوار�س. 
�شقوف  اأ����ش���رارا يف  واأح���دث���ت  ري��ف��ي��ة  ال���واق���ع يف منطق 
ق��اع��ات��ه وزن���زان���ات���ه. واأو�����ش����ح امل��ف��و���س امل��ك��ل��ف �شجون 
واملعتقلني  املوظفني  "�شحة  اأن  �شيفرين  بيرت  املقاطعة 
املهم  وم��ن  املطلقة،  اأولويتنا  ه��ي  ورفاههم  و�شالمتهم 
الت�شليحات".  باأ�شرع ما ميكن لإجناز  التحرك  بالتايل 
و�شيتم نقل ما ي�شل اإىل 420 �شجيناً و200 موظف اإىل 

موؤ�ش�شات اأخرى بحلول نهاية يونيو )حزيران(.
وقال كيفني كوركوران امل�شوؤول يف اإدارة ال�شجون "نريد 
اإجن��از هذه الأعمال دفعة واح��دة، حتى ل نكون �شحايا 
اجتياح  اأ�شهر  منذ  ا�شرتاليا  �شرق  ويواجه  الآفة".  هذه 
اآخر  وه��ي  املحا�شيل.  وتلتهم  امل�شاكن  تهاجم  ق��وار���س 
ك��ارث��ة حت��ل ب��امل��زارع��ني الأ���ش��رتال��ي��ني ب��ع��د ���ش��ن��وات من 
اجل��ف��اف واأ���ش��ه��ر م��ن ح��رائ��ق ال��غ��اب��ات امل��دم��رة يف اأواخر 
2019 وفي�شانات تلتها. وظهرت القوار�س منذ اأكتوبر 
ا�شتثنائي  زراع��ي  ت�شجيل حم�شول  الأول( مع  )ت�شرين 

بعد اأ�شواأ جفاف يف تاريخ البالد.

مومياء م�سرية يف م�ست�سفى اإيطايل
احلديثة،  الطبية  بالتكنولوجيا  القدمية  م�شر  التقت 
يف  املقطعية  بالأ�شعة  للت�شوير  مومياء  خ�شعت  عندما 
م�شت�شفى اإيطايل، وذلك يف اإطار م�شروع بحثي للك�شف 
اأ�شرارها. ومت نقل مومياء عنخ خون�شو، وهو كاهن  عن 
م�شري قدمي، من متحف الآثار املدنية يف برغامو اإىل 
خرباء  �شيلقي  حيث  مبيالنو،  بوليكلينيكو  م�شت�شفى 
ال�شوء على حياته والتقاليد اجلنائزية منذ نحو 3000 
�شنة. وقالت مديرة امل�شروع البحثي للمومياوات �شابينا 
متحف  العملية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  "املومياوات  م��ول��غ��ورا: 

بيولوجي. اإنها مثل كب�شولة الزمن".

درا�سة: كورونا تنقذ الكثري من العالقات الزوجية 
ك�شفت درا�شة جديدة اأجريت يف جامعة تك�شا�س اأن 
�شغوط العمل وم�شاكل املال والإحباطات اليومية 
الأخرى ميكن اأن تقو�س العالقات الزوجية، لكن 
جتعل  قد  كورونا  جائحة  مثل  الكبرة  التحديات 

الأزواج اأكرث �شعادة يف الواقع.
يف  الأ���ش��رة  وع��ل��وم  الب�شرية  التنمية  اأ���ش��ت��اذة  قالت 
الوعي  " ب�شبب  اأو���ش��نت:  مبدينة  تك�شا�س  جامعة 
الكبرة  ال�شغوطات  فاإن  الأزواج،  به  يتحلى  الذي 
لأن  عليهم،  اإيجاباً  توؤثر  عالقاتهم،  بها  متر  التي 
وعيهم مبدى وطاأة هذه ال�شغوطات، مينعهم من 
بالتايل  وه���ذا  البع�س،  بع�شهم  على  ال��ل��وم  اإل��ق��اء 

يقلل الآثار ال�شارة للتوتر على عالقتهم".
اأثناء الدرا�شة، قام الباحثون بتحليل البيانات التي 
الأ�شابيع  خ���الل  م��ت��ط��وًع��ا   191 م��ن  جمعها  مت 

الأوىل للوباء ومرة   اأخرى بعد �شبعة اأ�شهر.
اللوم  اإلقاء  درجة  حول  ا�شتبياًنا  امل�شاركون  واأكمل 

على الوباء يف م�شاكلهم، اإىل جانب م�شح يومي ملدة 
ور�شاهم  اليومية  �شغوطاتهم  على  ركز  اأ�شبوعني 
جتاه  ي��ظ��ه��رون��ه  �شلبي  ���ش��ل��وك  واأي  ال��ع��الق��ة  ع��ن 

�شريكهم.
األ��ق��ى معظم ال��ن��ا���س ب��ال��ل��وم على  كما ه��و م��ت��وق��ع، 
فائدة  ل��ذل��ك  وك���ان  �شريكهم،  على  ولي�س  ال��وب��اء، 
الذين  الأ�شخا�س  ب��اأن  وتبني  لعالقاتهم.  كبرة 
األ���ق���وا ب��ال��ل��وم ع��ل��ى ال���وب���اء ك��ان��وا اأك����رث م��رون��ة يف 
عالقاتهم  يف  ل��ل��ت��وت��ر  ال�������ش���ارة  الآث������ار  م��واج��ه��ة 

الزوجية.
اأهمية  على  توؤكد  النتائج  ف��اإن  الباحثني،  وبح�شب 
ي��غ��ر الطريقة  اأن  ال��ت��وت��ر مي��ك��ن  ب���اأن  الع����رتاف 
اأنه  واأ���ش��اف��وا  عالقتهم.  ال�شركاء  بها  ي��رى  ال��ت��ي 
على الرغم من اأن اإلقاء اللوم على الوباء قد يقلل 
اأنه ل  اإل  ال�شارة للتوتر على العالقة،  الآث��ار  من 

يق�شي عليها.

فرقة رق�س توؤدي عر�سا على خ�سبة امل�سرح خالل بروفة الباليه Corps Extreme مل�سمم الرق�سات الفرن�سي ر�سيد 
اأورامدين يف م�سرح دي لغورا, جنوب فرن�سا, خالل مهرجان مونبلييه الـ 41 للرق�س. ا ف ب

�ساكريا تعود
 باأغنية جديدة

يف  جديدة  اأغنية  لطرح  ا�شتعدادها  عن  العاملية  �شاكرا   النجمة  اأعلنت 
�شهر متوز املقبل، اإل اأنها مل تك�شف عن تفا�شيل الأغنية واملوعد املحدد 

لإطالقها، وقد عرّب اجلمهور عن �شعادتهم لعودتها بعمل جديد.
ونادرة  قدمية  �شورة  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  عرب  انت�شرت  وكانت 
ل�شاكرا �شكلت �شدمة للمتابعني، وتبني اأنها التقطت لها قبل ال�شهرة 

برفقة عدد من الن�شاء.
ب��ال��ل��ون��ني الأب��ي�����س والأ�شود،  ال�����ش��ورة مب��الب�����س  ���ش��اك��را يف  وظ��ه��رت 
وباإطاللة خمتلفة متاماً عن تلك التي يعرفها متابعوها وحمبوها، وبدا 

اأنها كانت يف �شن �شغرة ومتيزت ب�شعرها الأ�شود املجعد ونحافتها.


