
   

كارثة ميامي.. 4 قتلى و159 
مفقودا بانهيار الربج ال�سكني

•• ميامي-وكاالت:

اأبراج  انهيار  ج��راء  املفقودين  ع��دد  اإن  ميامي  بلدية  يف  م�سوؤولة  قالت 
ت�سامبلني تاورز �ساوث يف بلدة �سريف�سايد، ارتفع اإىل 159، م�سرية اإىل 
ارتفاع عدد القتلى اإىل 4، واأنه مت حتديد مواقع 110 اأ�سخا�ص �ساملني 

حتت الأنقا�ص.
وعكف عمال الإنقاذ على رفع اأنقا�ص البناية ال�سكنية املنهارة يف �سواحي 

ميامي، وقالوا اإنهم �سمعوا اأ�سواتا من حتت الأنقا�ص خالل الليل.
ويف الأثناء، تت�سبث اأ�سر املفقودين باأي اأمل من اأجل اإنقاذ اأحبائهم، فيما 
ت�ستعني فرق الإنقاذ بالكالب والكامريات واأجهزة ال�ست�سعار احلرارية 

بحثا عن ناجني حتت اأنقا�ص البناية، التي انهارت يوم اخلمي�ص.
وقالت رئي�سة بلدية ميامي-ديد، دانييال ليفني كافا، لل�سحفيني اإنه مت 
كان  بينما  الليل،  خ��الل  الأن��ق��ا���ص  حت��ت  م��ن  اأخ���رى  جثث   3 انت�سال 

�سخ�ص قد تويف اخلمي�ص.
اأنهم  يعتقد  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ص  ع��دد  اأن  اإىل  البلدية  رئي�سة  واأ����س���ارت 
اإنهم  اأم�ص  ال�سلطات قد قالت  كانت  اأن  بعد   159 اإىل  ارتفع  مفقودون 

مفقودا.  99
يف  اأم��ال  اخلمي�ص  الأنقا�ص  اأط��ن��ان  بني  بالتنقيب  الإن��ق��اذ  ف��رق  وقامت 

العثور على اأي ناجني، بح�سب ما ذكرت رويرتز.
وقالت ال�سلطات اإن فرق الإنقاذ ر�سدت بع�ص الأ�سوات، لكنها مل تر�سد 
اأ�سواتا ب�سرية قادمة من حتت الأنقا�ص بعد �ساعات من انهيار جزء كبري 

من مبنى اأبراج ت�سامبلني تاورز �ساوث يف بلدة �سريف�سايد.
وقالت كافا اإن فرق الإنقاذ لديها دوافع بالغة القوة للعثور على ناجني 

واأ�سافت ل يزال لدينا اأمل يف العثور على ناجني.
واأ�سافت اأنه مت حتديد مكان 110 اآخرين واإعالن اأنهم �ساملون.

اإع��الن حالة الطوارئ يف ولية فلوريدا  وواف��ق الرئي�ص جو بايدن على 
التعامل مع  ال��ولي��ة يف  ل��دع��م ج��ه��ود  ب��اإر���س��ال م�ساعدة احت��ادي��ة  واأم���ر 

احلادث.

اعتمد جمل�س اإدارة غرف جتارة دبي واطلع على مهام واخت�صا�صات كل غرفة 

حممد بن را�سد: الغرف الثالث جزء من التحوالت 
اجلديدة يف دبي خللق بيئة ا�ستثمارية هي االأف�سل عامليًا 

•• دبي-وام:

اعتمد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، جمل�ص اإدارة غرف دبي، وت�سمل 
دب��ي لالقت�ساد  العاملية، وغرفة  دب��ي  دب��ي، وغرفة  و�سناعة  غرفة جت��ارة 
يف  نوعية  نقلة  حتقيق  اإىل  الهادفة  اجل��دي��دة  الهيكلة  اإط���ار  يف  الرقمي، 
منظومة العمل يف الغرف، لتكون من اأهم الروافع القت�سادية الرئي�سية 
لإمارة دبي يف اإطالق ودعم قطاعات جديدة، ومتثيل بيئة الأعمال وقيادة 

التطوير والبتكار.
كما تهدف الهيكلة اجلديدة للغرف اإىل تعزيز موقع دبي بو�سفها مركز 
املنطقة، وعا�سمة  ا���س��ت��ق��راراً يف  والأك����ر  الأ���س��رع من���واً  امل���ال والأع���م���ال 

القت�ساد الأوىل اإقليمياً، التي تقود احلراك القت�سادي يف �ستى املجالت، 
وذات  لال�ستثمارات،  جاذبة  كبيئة  عاملياً،  تناف�سيتها  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا 
وتطوير  احت�سان  على  ال��غ��رف  و�ستعمل  نهائية.  ل  اقت�سادية  ف��ر���ص 
جاذبة  كوجهة  دب��ي  مكانة  وتر�سيخ  رائ���دة،  اقت�سادية  واأن�سطة  قطاعات 
للمواهب واخلربات، وف�ساء مفتوح لالأفكار اجلريئة واخلالقة يف جمال 

ريادة الأعمال.
واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم.. اأن غرف جتارة دبي 
الثالث جزء من التحولت اجلديدة يف اإمارة دبي خللق بيئة ا�ستثمارية هي 
الأف�سل عاملياً والأكر تطوراً والأ�سرع منواً، وقال �سموه.. نحتاج اإىل تبني 
فكر اقت�سادي جديد واآليات عمل م�ستحدثة وتطوير منظومة ت�سريعية 

هي الأكر مرونة والأكر دعماً لقت�ساد دبي.    )التفا�سيل �ص2(

•• وا�شنطن-وكاالت:

الوكالة  م��ع  اتفاقها  متديد  طلب  على  ال��رد  يف  اإي���ران  متاطل  بينما 
الدولية للطاقة الذرية، اأكد وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكن، 
اأن موعد ان�سحاب وا�سنطن من املحادثات النووية مع اإيران، يقرتب، 

دون اأن يحدد موعدا ثابتا لذلك.
انتع�ست  ق��د  ك��ان��ت  اآم���ال  اأي  الأم��ريك��ي  امل�����س��وؤول  وب���ددت ت�سريحات 
اإي��ران بات على  ب��اأن اتفاقا مع  على م��دار �ست ج��ولت من املباحثات، 

الأبواب.
الرد  طهران  لرف�ص  النهاية،  هذه  اإىل  امللف  توجه  مراقبون  واأرج��ع 

على طلب متديد اتفاق املراقبة املوؤقت، مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، والذي تو�سل اإليه اجلانبان يف فرباير املن�سرم.

وت�سر اإيران على اأنها غري ملزمة بتقدمي اإجابة يف هذا ال�ساأن، وت�سع 
�سرطا �سعبا اأمام تراجعها عن خطواتها النووية، فت�سدد على اأن ذلك 

لن يحدث قبل اأن ترفع عنها جميع العقوبات الأمريكية.
ب�ساأن  الدولية  باملخاوف  يتعلق  فيما  الو�سع  ت�سعيد  اإي��ران  وتوا�سل 
النووي،  الت��ف��اق  مبوجب  للتزاماتها  وامتثالها  النووية  اأن�سطتها 
حيث اعترب وزير اخلارجية الأمريكي، اأن ا�ستمرار طهران يف تطوير 
عليها  التغلب  ميكن  ل  عقبة  قريبا  ي�سبح  ق��د  ال��ن��ووي،  برناجمها 

اإطالقا.

اختبار لعالقات مو�صكو مع الإدارة الأمريكية اجلديدة

م�سروع قرار اأممي الإي�سال امل�ساعدات عرب احلدود اإىل �سوريا
•• االأمم املتحدة -اأ ف ب:

بيدر�سون  غ��ري  ���س��وري��ا  اإىل  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ب��ع��وث  ان�����س��م 
امل�ساعدات  لإي�سال  التفوي�ص  على  للحفاظ  ال��داع��ني  اإىل 
الإن�سانية اإىل ال�سوريني عرب احلدود من دون املرور بدم�سق، 
وهو اأمر ترف�سه مو�سكو وُيعترب اختبارا لعالقتها مع الإدارة 

الأمريكية اجلديدة.
وقال بيدر�سون اأمام جمل�ص الأمن اإن املدنيني يف اأنحاء البالد 
وتعزيز قدرتهم على  اإىل م�ساعدات حيوية  ما�سة  يف حاجة 
ال�سمود. من بالغ الأهمية احلفاظ على الو�سول وتو�سيعه، 
مب��ا يف ذل��ك م��ن خ��الل العمليات ع��رب احل���دود واخلطوط 
الأمامية. و�سدد املبعوث على اأن ال�ستجابة الوا�سعة النطاق 
عرب احلدود �سرورية ملدة 12 �سهرا اإ�سافية لإنقاذ الأرواح.

لكنه   ،2014 ال��ع��ام  م��ن��ذ  احل����دود  ع��رب  التفوي�ص  ي�����س��ري 
ُقّل�ص ب�سكل كبري العام املا�سي عرب الإبقاء على نقطة دخول 
ح��دودي��ة واح���دة، ه��ي معرب ب��اب ال��ه��وى )�سمال غ���رب( مع 

تركيا. وتنتهي �سالحية التفوي�ص يف 10 متوز يوليو.
يف  امللف  عن  امل�سوؤولتان  وال���روج،  اإيرلندا  �سّلمت  واجلمعة 
الأمم املتحدة، وهما ع�سوان غري دائمني يف جمل�ص الأمن، 
م�سروع قرار لبقية الأع�ساء الثالثة ع�سر يف املجل�ص. وقد 

الدولية وُمثلنا  ال�سوري والأ�سرة  ال�سعب  م�سوؤولياتنا حيال 
ع�سرة  اخلم�ص  املجل�ص  دول  بني  مفاو�سات  وبعد  اخلا�سة. 

يتوقع الت�سويت على امل�سروع بحلول العا�سر من يوليو.
الأخرية  القمة  يف  احل��دود  عرب  التفوي�ص  مو�سوع  نوِق�ص 
والرو�سي  ب��اي��دن  ج��و  الأم��ريك��ي  الرئي�سني  ب��ني  جنيف  يف 
فالدميري بوتني، لكنهما مل يك�سفا عن موقف حمدد حول 
امللف. ويف حال اإقرار متديد التفوي�ص، ميكن اأن يكون امللف 
نقطة بداية جديدة يف العالقة الرو�سية الأمريكية، على ما 

ذكرت و�سائل اإعالم اأمريكية.
وت�سر مو�سكو احلليف الرئي�سي لدم�سق والتي توؤيد ب�سط 
منذ  البالد،  كامل  على  الأ�سد  ب�سار  الرئي�ص  حكومة  �سيادة 
بداية العام على اإنهاء تفوي�ص الأمم املتحدة. كذلك تعترب 
اأن  ميكن  دم�سق  ع��رب  ال��دول��ي��ة  امل�ساعدة  م���رور  اأن  مو�سكو 
الدول  ترف�سه  اأم��ر  وه��و  احل���دود،  ع��رب  امل�ساعدات  يعو�ص 

الغربية والأمم املتحدة.
منذ بدء احلرب يف �سوريا العام 2011، ا�ستخدمت مو�سكو 
التي ُترِجع تدهور الو�سع الإن�ساين اإىل العقوبات الغربية، 
حق النق�ص )الفيتو( يف جمل�ص الأمن 16 مرة يف موا�سيع 
 10 الفيتو  ال�سني  ا�ستخدمت  فيما  ال�سوري،  بامللف  تتعلق 

مرات.

ح�سلت وكالة فران�ص بر�ص على ن�سخة من امل�سروع.
ب��اأّن ثمة زي��ادًة يف الحتياجات الإن�سانية  واأْخ��ذاً يف العتبار 
يف �سمال غرب �سوريا و�سمال �سرقها، ُيطالب م�سروع القرار 
بالتمديد لعام واحد يف تفوي�ص اإي�سال امل�ساعدات عرب معرب 
باب الهوى ملنطقة اإدلب التي ت�سيطر عليها ف�سائل معار�سة، 
وكذلك اإعادة تفوي�ص معرب اليعربية لإي�سال امل�ساعدات اإىل 

�سمال �سرق �سوريا عرب العراق.
امل�����س��روع يف موقف  ه��ذا  �سريعا  املتحدة  ال��ولي��ات  وان��ت��ق��دت 
نادر احلدوث لوا�سنطن حيال حليفني اأوروبيني لها، لأنه ل 

ي�سعى اإىل اعتماد معابر حدودية جديدة.
ليندا  املتحدة  الأمم  ل��دى  املتحدة  ال��ولي��ات  �سفرية  وقالت 
اأعادة  اإىل  بالدعوة  ا�ستمر  لذع  بيان  يف  غرينفيلد  توما�ص 
تفوي�ص م��ع��رب ب���اب ال��ه��وى واع��ت��م��اد جم���ددا م��ع��ربي باب 
الإن�سانية.  للم�ساعدات  واليعربية  غ��رب(  )�سمال  ال�سالم 
وا���س��ف��ت ل��ف��ح��وى امل�����س��روع الأوروب�������ي ال����ذي واف���ق���ت عليه 
اأفاد  ما  املجل�ص على  الع�سوية يف  دائمة  الع�سر غري  ال��دول 

دبلوما�سيون.
الأمن  يوفر جمل�ص  اأن  الأمريكية يجب  ال�سفرية  واأ�سافت 
يحتاجها  ال��ت��ي  الإن�سانية  امل�����س��اع��دات  و���س��ول  اإم��ك��ان  راه��ن��ا 
جتاهل  يعني  ذل��ك  ع��ن  نتخلف  اأن  احل��اج��ة.  اأم�����ص  ال�سكان 

العامل حول  كورونا  لقاحات  من  جرعة  مليار   2.86

�ساللة دلتا تنت�سر ب�سرعة يف الربتغال 

ا�ستعرا�ض ع�سكري للح�سد يف 
ات واأ�سلحة اإيرانية! دياىل مب�سيرّ

•• بغداد-وكاالت:

ان��ط��ل��ق��ت ���س��ب��اح اأم�������ص ال�����س��ب��ت يف حم��اف��ظ��ة دياىل 
مليلي�سيا  الع�سكري  ال�ستعرا�ص  فعاليات  العراقية، 

احل�سد ال�سعبي.
مع�سكر  يف  اأقيم  ال��ذي  الع�سكري  العر�ص  يف  و�سارك 
اأبو منتظر املحمداوي �سمال دياىل اأكر من ع�سرين 
األفا من عنا�سر احل�سد، فيما عر�ست اأنواع خمتلفة 
م��ن الأ���س��ل��ح��ة وال�����س��واري��خ وال��راج��م��ات والطائرات 
اإيرانية ال�سنع التي مت نقلها طوال الأ�سابيع املا�سية 

عرب احلدود مع اإيران.
انت�سارا  العراق  �سرقي  الواقعة  املدينة  �سهدت  فيما 
عدة  تاأجيله  بعد  ال�ستعرا�ص  لتاأمني  كثيفا  اأمنيا 
م����رات ب�����س��ب��ب خ���الف���ات ب���ني ق���ادت���ه ح���ول تفا�سيل 

تنظيمه، والأ�سلحة امل�ستخدمة فيه.
الكاظمي،  العراقي م�سطفى  ال��وزراء  رئي�ص  وح�سر 
ف�سال ع��ن ق��ادة يف وزارة ال��دف��اع وق��ي��ادات اأخ���رى يف 
احل�سد منها اأبو فدك املحمداوي رئي�ص اأركان احل�سد 

هذا  احل�����س��د،  هيئة  رئي�ص  الفيا�ص  وف��ال��ح  ال�سعبي 
العر�ص.

م�سرية  طائرات  ال�ستعرا�ص  خ��الل  ظهرت  حني  يف 
ا�ستريادها خالل  �سايا، مت  ال�سنع من طراز  اإيرانية 
عهد حكومة عادل عبد املهدي، �سمن موازنة ت�سليح 
اأمني للعربية.نت.  اأو�سح م�سدر  احل�سد، بح�سب ما 
وقال اإن طراز تلك الطائرات م�سابه لطائرات �سّماد 
امل�ستخدمة يف اليمن من قبل احلوثيني، وهي ثابتة 

اجلناح مبحرك واحد، وتعرف بالنتحارية.
ت�ستخدم  درون  ط��ائ��رات  العر�ص  ُر���س��دت خ��الل  كما 
عن  م�ستن�سخة  اإي��ران��ي��ة  اأي�����س��ا  وه��ي  ال�ستطالع  يف 

امل�سريات ال�سينية.
كذلك، عر�ست دبابات رو�سية ال�سنع حمدثة اإيرانيا 

ومركبات ع�سكرية اإيرانية، منها مركبة طوفان.
حيث  امل��ح��م��داوي،  منتظر  اأب��و  مع�سكر  اأن  اإىل  ي�سار 
اأقيم هذا ال�ستعرا�ص، ي�سمل عدة ف�سائل يف احل�سد، 
ما  بح�سب  ال��ع��راق��ي،  اهلل  ح��زب  كتائب  اأهمها  اأن  اإل 

اأو�سح م�سدر اأمني للعربية.نت.

رغم تلقيه جرعتني من اللقاح
تون�ض: اإ�سابة رئي�ض 

احلكومة بفيو�ض كورونا!
•• الفجر –تون�س

اأّكد وزير ال�سّحة فوزي مهدي اأم�ص ال�سبت اأّن حالة 
م�ستقرة  امل�سي�سي  ه�سام  التون�سية  احلكومة  رئي�ص 
التلقيح  دور  اأّن  م��ربزا  بعد  العمل عن  يوا�سل  واأّن��ه 
هام يف حماية املواطن من تاأثريات ال�سابة بفريو�ص 
اأعرا�ص  تكون  ملقح  اأُ�سيب  ���س��ورة  يف  واأّن���ه  ك��ورون��ا 
على  الإق��ب��ال  اإىل  املواطنني  داع��ي��ا  الإ���س��اب��ة خفيفة 

الت�سجيل والتلقيح.
التلقيح يحمي من  اذاع��ي  ال��وزي��ر يف ت�سريح  وق��ال 

احلالت اخلطرية.           )التفا�سيل �ص10(

•• عوا�شم-وكاالت:

70 باملئة من حالت  ب��اأن ما يزيد على  اأف��اد تقرير 
الإ�سابة بفريو�ص كورونا يف منطقة ل�سبونة هي من 
ال�ساللة دلتا الأ�سد عدوى والتي تنت�سر ب�سرعة اإىل 
اأنحاء اأخرى من البالد حيث تبذل ال�سلطات جهودا 

حثيثة لوقف ارتفاع مقلق يف عدد الإ�سابات.
ري��ك��اردو ج��ورج��ي، يف  الوطني،  ال�سحة  وق��ال معهد 
تقريره  اجلمعة اإن ال�ساللة دلتا التي جرى ر�سدها 
الإ�سابات  م��ن  باملئة   51 متثل  الهند  يف  م��رة  اأول 
هذه  اأن  على  ي��دل  مما  للربتغال،  الرئي�سي  ال��رب  يف 

ال�ساللة تنت�سر ب�سرعة كما حدث يف بريطانيا.
بيانات جمعتها وكالة بلومربغ لالأنباء  واأف��ادت  هذا 
وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اأم�ص ال�سبت، باأنه 
 2.86 اإجماليه  ما  اإع��ط��اء  العامل  م�ستوى  على  مت 
مليار جرعة من اللقاحات امل�سادة لفريو�ص كورونا.

 43 بنحو  ي��ق��در  م��ا  للتطعيم  م��ع��دل  اأح����دث  وب��ل��غ 
بذلك،  التبليغ  اأ�سا�ص  على  ال��ي��وم  يف  جرعة  مليون 

ومبتو�سط 7 اأيام.
وو���س��ل ع��دد ح��الت الإ���س��اب��ة امل��وؤك��دة اإىل 180.4 

مليون حالة، والوفيات اإىل 3.91 مليون �سخ�ص.
الأملانية  بافاريا  ذل��ك، قال رئي�ص حكومة ولي��ة  اإىل 
املعروفة  ك��ورون��ا  فريو�ص  �ساللة  اإن  زودر  ماركو�ص 

با�سم دلتا �سوف تكون ال�سائدة يف الولية قريباً.
الجتماعي  امل�سيحي  احل���زب  قائمة  اإع���داد  وخ���الل 
البافاري لالنتخابات الربملانية، اأ�ساف زعيم احلزب 
دلتا  �ساللة  اأن  نورنربج  مدينة  يف  ال�سبت  البافاري 
ال�سائدة  ال�ساللة  اأ�سابيع  ب�سعة  �ست�سبح يف غ�سون 

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

مواقــيت ال�صالة
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بح�سور �سيف بن ز�يد .. �إطالق دليلني لتعزيز 
�لتوعية �ملجتمعية مبخاطر �آفة �ملخدر�ت

�أخبار �لإمار�ت

بـ »دبلوما�سية �للقاح«.. �نت�سار 
�سيني يف �لفناء �خللفي لأمريكا

عربي ودويل

هولند� بكامل �أ�سلحتها �أمام ت�سيكيا و قمة 
مبكرة يف ثمن �لنهائي بني بلجيكا و�لربتغال

�لفجر �لريا�سي

اإثيوبيا عن اأزمة ال�صد: 
جاهزون للخيار الع�سكري

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت:

قال مدير اإدارة الهند�سة يف وزارة الدفاع الإثيوبية، اجلرال بوتا بات�ساتا ديبيلي، 
اإن بالده ل ت�سعى اإىل حل ق�سية �سد النه�سة مع م�سر وال�سودان ع�سكرياً لكنها 
م�ستعدة لهذا ال�سيناريو. واأ�ساف ديبيلي، عقب م�ساركة يف موؤمتر مو�سكو التا�سع 
لالأمن الدويل، رداً على �سوؤال حول مدى احتمال حل اأزمة �سد النه�سة ع�سكرياً: 
بالن�سبة لبلدي، ل يجوز اأن تكون ق�سية املياه �سبباً للحرب، فلذا احلل ل ميكن اأن 

يكون ع�سكرياً، احلل الأمثل هو املناق�سة من خالل الحتاد الإفريقي.
املفاو�سات.  خالل  من  امل�سكلة  حل  يريد  ل  امل�سري  اجلانب  لكن  قائاًل:  وم�سى 
هو  حل  خري  نظري  وجهة  من  اإذاً  املقرتحات.  جميع  ويرف�سون  للنقا�ص  ي��اأت��ون 
املفاو�سات، ولن ي�ستطيعوا حل امل�سكلة ع�سكرياً. لن يحاولوا مهاجمة ال�سد، ولكن 
حتى لو هاجموه فلن ي�ستطيعوا حل امل�سكلة اأو تدمري ال�سد، لأنه ل ميكن تدمريه 
بقنابل الطائرات املقاتلة. و�سرح اجلرال الإثيوبي رداً على �سوؤال حول ما اإذا كانت 
ونحن  الوطن،  عن  للدفاع  م�ستعد  بلد  فكل  نعم،  ع�سكري:  حلل  م�ستعدة  ب��الده 

م�ستعدون ل�سد اأي عدو يحاول تقوي�ص �سيادتنا، نحن جاهزون للدفاع.

بلينكن: موعد ان�سحاب وا�سنطن من املحادثات النووية يقرتب

امل�سي�سي عند تلقيه اللقاح

لدينا اأي�ساً.
الهواء  ال��ن��دوة يف  اإق��ام��ة  ك��ورون��ا، مت  اأزم���ة  وب�سبب 

الطلق يف ا�ستاد ماك�ص-مورلوك يف نورنربج.
واأع����رب زودر ع��ن اع��ت��ق��اده ب�����س��رورة ال���س��ت��م��رار يف 
توخي احلذر لهذا ال�سبب وحذر من اأن الإفراط يف 
التي  النجاحات  يهدد  اأن  �ساأنه  من  الفتح  اإج���راءات 
مت اإحرازها، لكنه قال اإن اإج��راءات الفتح �ستتوا�سل 

القادمة. الأ�سابيع  ف�سيئاً" يف  "�سيئاً 
واأكد زودر اأن الهدف من �سيا�سة كورونا يجب اأن يتمثل 
يف منع حدوث اإغالق اآخر وطالب باأخذ ال�ستعدادات 
التطعيم يحظى  اأن  اإىل  ال�سحيحة للخريف، ولفت 

باأهمية حا�سمة يف هذه ال�ستعدادات.
واأو�سح اأن هناك حاجة اإىل توفري عرو�ص للتطعيم 
للتالميذ وطالب اجلامعة يجب علينا الآن اأن نهيئ 
الظروف التي ميكن معها الإبقاء على فتح املدار�ص.

ه���ذا وي���واج���ه رئ��ي�����ص ال������وزراء ال��ربي��ط��اين بوري�ص 
ج��ون�����س��ون، ���س��غ��وط��اً م��ت��زاي��دة، ���س��ب��ت، لإق��ال��ة وزير 
ال�سافر  بالرياء  اتهامات  بعد  ال�سحة مات هانكوك، 
التباعد  ق��واع��د  مبخالفة  ال��وزي��ر  اع����رتاف  اأث���اره���ا 

الجتماعي عندما عانق كبرية م�ساعديه وقّبلها.
42 عاماً جهود احلكومة ملحاربة  ويت�سدر هانكوك 
القواعد  باتباع  النا�ص  ين�سح  م��ا  ودائ��م��اً  اجلائحة 
ال�سارمة كما رحب العام املا�سي با�ستقالة عامِل كبري 

خرق القيود بطريقة م�سابهة.
واعتذر هانكوك عما بدر منه بعدما ن�سرت �سحيفة ذا 
�سن �سورة له وهو يعانق كبرية م�ساعديه ويقّبلها يف 
مكتبه ال�سهر املا�سي، اأي عندما كانت القواعد حتظر 

التوا�سل احلميم مع اأحد خارج نطاق الأ�سرة.

يختلفان يف املوقف من رو�صيا وال�صني
العالقات االأوروبية االأمريكية بعد رحلة بايدن!

•• الفجر -ريكاردو بريي�شيت�س –ترجمة خرية ال�شيباين

التقارب بني الأوروبيني  ال�سبع، وجولة وبايدن الأوروبية، كّر�ست  قمة 
املبادرات  بعد  ال�سني ورو�سيا.  بالعالقات مع  يتعلق  والأمريكيني فيما 
اإىل تدهور خطري يف �سورة  اأدت  والتي  ل�سلفه،  املتوقعة  العنيفة وغري 
عن  البحث  م��ن  املتطرفة  الن�سخ  وغ��ذت  اأوروب����ا،  يف  املتحدة  ال��ولي��ات 
الأمريكي،  الرئي�ص  على  ك��ان  الأوروب��ي��ة،  ال�سرتاتيجية  ال�ستقاللية 
مبعنى ما، اأن ل يكون ترامب. ومع ذلك، ل تزال هناك خالفات حتتاج 

اإىل متحي�ص دقيق اإذا اأردنا تقدير الآفاق.
بعد التخلي عن وجهة النظر املتفائلة للتطور الغربي لل�سني ورو�سيا 
التحليالت  ن�سوج  �سرعة  ف��اإن  ببعيد،  لي�ص  وقت  منذ  تقا�سمناها  التي 
املعنية مل تكن هي نف�سها؛ وهذا ينطبق ب�سكل خا�ص على ال�سني، ولكن 

ا اإىل حد ما بالن�سبة لرو�سيا.            )التفا�سيل �ص11( اأي�سً

جنديًا   21 وج���رح  مقتل 
م��ن ق���وة ال�����س��الم يف م��ايل 

•• باماكو-اأ ف ب:

اإذ  اآَخ��ر،  �سهدت مايل يوما داميا 
ا�ستهدفها هجومان اأحدهما على 
البالد  و���س��ط  يف  ع�سكري  م��وق��ع 
ق��ت��ل��ى، وال��ث��اين على  خ��ّل��ف �ستة 
م��وق��ع م��وق��ت ل���الأمم املتحدة يف 

ال�سمال اأ�سفر عن 15 جريحا.
ع���ل���ى موقع  ال���ه���ج���وم  واأ�����س����ف����ر 
)و�سط(  ب��وين  قرية  يف  ع�سكري 
ع����ن م��ق��ت��ل ���س��ت��ة ج���ن���ود وج����رح 
واحد. وكان ع�سرة جنود ماليني 
ُقِتلوا يف �سباط فرباير يف القرية 

نف�سها.

بريطانيا قد تواجه نق�سا يف الغذاء ب�سبب اجلائحة والربيك�ست  
•• لندن-رويرتز:

حذرت قيادات يف قطاع النقل بربيطانيا من اأن البالد قد ت�سهد نق�سا 
وانهيارا ل ميكن  ال�سيف  الكربى هذا  املتاجر  اأرف��ف  على  املنتجات  يف 
من  لندن  وخ��روج  اجلائحة  ت�سببت  اأن  بعد  الإم���داد  ل�سال�سل  ت�سوره 
الحت��اد الأوروب���ي )بريك�ست( يف خ��روج اأك��ر من مئة األ��ف من �سائقي 

ال�ساحنات من دائرة العمل بربيطانيا.
يوم  جون�سون  بوري�ص  ال��وزراء  رئي�ص  اإىل  خطابا  وجه  قد  القطاع  كان 
يونيو حزيران ودعاه اإىل التدخل �سخ�سيا لل�سماح بدخول العمالة   23
�ساحنات  ل�سائقي  موؤقتة  عمل  تاأ�سريات  اإ���س��دار  طريق  عن  الأوروب��ي��ة 

الب�سائع الكبرية واإ�سافتهم اإىل قائمة ل�سد النق�ص الوظيفي.
وذكر متحدث با�سم احلكومة اأنه ينبغي على القطاع تعيني عمالة حملية 
بدل من ذلك يف �سوء �سيا�سة الهجرة اجلديدة التي تطبقها البالد بعد 
خروجها من التكتل. وقال ريت�سارد برينيت الرئي�ص التنفيذي جلمعية 
تلقيها  ع��دم  ع��ن  بالفعل  ال��ك��ربى  املتاجر  تتحدث  ال��ط��رق  على  النقل 

خمزونات الغذاء املتوقعة وهناك فاقد كبري نتيجة لذلك.

القمة الأمريكية الأوروبية

وزير اخلارجية المريكي خالل موؤمتره ال�سحفي مع نظريه الفرن�سي يف باري�ص
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�سيا 
امل�سابة  احل��الت  وح�سر  املبكر  الكت�ساف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�سات 
بفريو�ص كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم، اأعلنت 
 24 ال���  ال�ساعات  274،917 فح�سا ج��دي��دا خ��الل  اإج���راء  ال���وزارة ع��ن 
تقنيات  واأح��دث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  املا�سية على فئات خمتلفة يف 

وتو�سيع  والفح�ص  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف  و�ساهم  الطبي.     الفح�ص 
نطاق الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 2،282 حالة اإ�سابة 
جديدة بفريو�ص كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، وجميعها حالت 
م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت 
امل�سجلة 624،814 حالة.   كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 10 حالت نتيجة 
تداعيات الإ�سابة بفريو�ص كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف 
الدولة 1،792 حالة.   واأعربت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن اأ�سفها 

العاجل  بال�سفاء  ومتنياتها  املتوفني،  لذوي  وموا�ساتها  تعازيها  وخال�ص 
ال�سحية  اجلهات  مع  التعاون  املجتمع  ب��اأف��راد  مهيبة  امل�سابني،  جلميع 
والتقيد بالتعليمات واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة 
2،233 حالة جديدة مل�سابني  اأي�سا عن �سفاء  ال��وزارة  اجلميع. واأعلنت 
اأعرا�ص  م��ن  ال��ت��ام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص 
امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  ال��الزم��ة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها  بعد  امل��ر���ص 
وبذلك يكون جمموع حالت ال�سفاء 603،541 حالة.  من جهة اخرى 

103،196 جرعة من  اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 
24 املا�سية وبذلك يبلغ جمموع  ال�  "كوفيد19-" خالل ال�ساعات  لقاح 
ومعدل  جرعة   15،043،227 ام�ص  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلرعات 
متا�سيا  ذل��ك  ياأتي  �سخ�ص.   100 لكل  جرعة   152.10 اللقاح  توزيع 
مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد19- " و�سعياً للو�سول اإىل املناعة 
احلالت  اأع��داد  تقليل  يف  �ست�ساعد  والتي  التطعيم  عن  الناجتة  املكت�سبة 

وال�سيطرة على فريو�ص "كوفيد19-".

اأجرت 274,917 فح�صا ك�صفت عن 2,282 اإ�صابة

ال�سحة تعلن �سفاء 2,233 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 103,196 جرعة من لقاح كوفيد19- خالل الـ 24 �صاعة املا�صية 

اأ�سهر  5 خالل  اأبوظبي  جمارك  مبراكز  خمدرة  مواد  �سبطيات   104
•• اأبوظبي-وام: 

متكن مفت�سو الإدارة العامة جلمارك اأبوظبي من اإحباط تهريب 55،642 
كيلو غراما من املواد املخدرة واملمنوعة و 29670 األف حبة خمدرة خالل 
الأ�سهر اخلم�سة الأوىل من العام اجلاري مقارنة مع 24،454 كيلو غراما 
و17676 األف حبة خمدرة يف الفرتة ذاتها من العام املا�سي بزيادة 127.5 

يف الوزن و%67.8 بعدد احلبوب امل�سبوطة.
ا�ستعمال  اإ�ساءة  ملكافحة  ال��دويل  اليوم  مبنا�سبة  اأبوظبي  جمارك  واأو�سحت 
26 يونيو من كل عام..  املخدرات والجت��ار غري امل�سروع بها الذي ي�سادف 
العام  م��ن  الأوىل  اخلم�سة  الأ�سهر  خ��الل  امل��خ��درة  امل���واد  �سبطيات  ع��دد  اأن 
104 �سبطيات يف جميع منافذ الإم��ارة اجلمركية مقارنة مع  اجلاري بلغ 

انخفا�ص  ظل  يف  وذل��ك  املا�سي  العام  من  ذاتها  الفرتة  يف  �سبطية   460
حركة امل�سافرين على م�ستوى العامل جراء الإجراءات الحرتازية والوقائية 

واإغالق العديد من الدول للت�سدي جلائحة "كوفيد19-".
ولفتت جمارك اأبوظبي اإىل اأن ال�سبطيات تنوعت بني املواد واحلبوب املخدرة 
الإدارة  اأ�سدرتها  التي  املحا�سر  بذلك عدد  لي�سل  الأخ��رى  املمنوعة  وامل��واد 
94 حم�سراً جمركياً  اإىل  العام اجلاري  خالل الأ�سهر اخلم�سة الأوىل من 

مقارنة مع 417 حم�سر �سبط يف الفرتة ذاتها من العام 2020.
املخدرة  امل���واد  اأك���رب ع��دد م��ن �سبطيات  اأن  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  واأ����س���ارت ج��م��ارك 
واملمنوعة يتم �سبطها عرب ال�ستباه ولغة اجل�سد وعن طريق جهاز الك�سف 
من  واأغلبهم  عاما   40 اإىل   31 ب��ني  املهربني  اأع��م��ار  متو�سط  بلغ  ح��ني  يف 
اإدخ��ال امل��واد املخدرة عن طريق  الذكور حيث مت �سبط واإح��ب��اط حم��اولت 

الأمتعة واحلقائب والأح�ساء وغريها من الطرق التي يوا�سل املهربني من 
بالف�سل. ومتكن مفت�سو  ب��اءت جميعها  والتي  املخدرة  امل��واد  اإدخ��ال  خاللها 
مير  التي  ال�ستثنائية  الظروف  من  الرغم  على  اأبوظبي  جمارك  ومراقبو 
اإدخ��ال املواد  "كوفيد19-" من الت�سدي ملحاولت  بها العامل جراء جائحة 
واحلبوب املخدرة والت�سدي بكل حزم اإىل اأي حماولت تهريب املواد املخدرة 
وذلك من خالل التعاون والتن�سيق امل�ستمر مع اجلهات املعنية على م�ستوى 
الدولة. وقال �سعادة مبارك مطر املن�سوري املدير التنفيذي لقطاع العمليات 
ملحاولت  للت�سدي  تعزيز جهودها  توا�سل  اأبوظبي  اإن جمارك  اجلمركية.. 
تهريب املخدرات وامل��واد املمنوعة عرب منافذ الإم��ارة اجلمركية مبا يواكب 
اأمن الوطن واأمان املواطنني واملقيمني  اجلهود الوطنية الدوؤوبة يف حماية 
ويتما�سى مع اخلطة ال�سرتاتيجية جلمارك اأبوظبي الهادفة اإىل امل�ساهمة 

يف تعزيز اأمن و�سالمة املجتمع وازدهار القت�ساد الوطني. واأ�ساف اإن مفت�سي 
ومراقبي جمارك اأبوظبي يتمتعون مبهارات عالية ومزودون باأحدث اخلربات 
واملمنوعة  امل��خ��درة  امل��واد  تهريب  مل��ح��اولت  باحرتافية  الت�سدي  يف  العاملية 
بكافة اأنواعها وباختالف الطرق يف خمتلف الظروف من اأجل احلفاظ على 
اأمن و�سالمة املجتمع. واأ�سار �سعادته اإىل اأن جمارك اأبوظبي متتلك منظومة 
التفتي�ص  عمليات  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  على  تعتمد  متطورة  جمركية 
اإح��ب��اط حم��اولت تهريب امل��واد امل��خ��درة عرب جميع  اجلمركي وق���ادرة على 
العاملية يف هذا  اأح��دث املمار�سات  منافذ الإم��ارة اجلمركية ومبا يتوافق مع 
الكفاءات اجلمركية وتعزيز مهارات مفت�سيها  ب��اأداء  ال�سدد يف ظل الرتقاء 
وتزويدهم باأحدث اخلربات التي ت�ساندهم يف اأداء مهامهم وجتعلهم حائط 

�سد لكل من ت�سول له نف�سه امل�سا�ص باأمن الوطن واملواطن.

اطلع على مهام واخت�صا�صات كل غرفة يف اإطار الهيكلة اجلديدة

حممد بن را�سد يعتمد جمل�ض اإدارة غرف جتارة دبي 
�سموه يوؤكد: غرف جتارة دبي الثالث جزء من التحوالت اجلديدة يف دبي خللق بيئة ا�ستثمارية هي االأف�سل عامليًا واالأكرث تطورًا واالأ�سرع منوًا

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اع��ت��م��د 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ص جمل�ص  ال����دول����ة  رئ���ي�������ص 
"رعاه اهلل" ،  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي 
وت�سمل  دب��ي،  غ��رف  اإدارة  جمل�ص 
غرفة جتارة و�سناعة دبي، وغرفة 
دبي العاملية، وغرفة دبي لالقت�ساد 
الرقمي، يف اإطار الهيكلة اجلديدة 
الهادفة اإىل حتقيق نقلة نوعية يف 
لتكون  الغرف،  العمل يف  منظومة 
القت�سادية  ال����رواف����ع  اأه�����م  م���ن 
اإطالق  يف  دب��ي  لإم����ارة  الرئي�سية 
ودع���م ق��ط��اع��ات ج��دي��دة، ومتثيل 
التطوير  وق���ي���ادة  الأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة 

والبتكار.
ك���م���ا ت���ه���دف ال��ه��ي��ك��ل��ة اجل���دي���دة 
دبي  م���وق���ع  ت���ع���زي���ز  اإىل  ل���ل���غ���رف 
ب��و���س��ف��ه��ا م��رك��ز امل����ال والأع���م���ال 
ا�ستقراراً  والأك����ر  من���واً  الأ����س���رع 
القت�ساد  وع��ا���س��م��ة  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
الأوىل اإقليمياً، التي تقود احلراك 
الق���ت�������س���ادي يف ���س��ت��ى امل���ج���الت، 
تناف�سيتها  ت��ع��زي��ز  يف  ي�سهم  مب��ا 
عاملياً، كبيئة جاذبة لال�ستثمارات، 
نهائية.  ل  اقت�سادية  فر�ص  وذات 
احت�سان  ع��ل��ى  ال���غ���رف  و���س��ت��ع��م��ل 
وت����ط����وي����ر ق����ط����اع����ات واأن�������س���ط���ة 
مكانة  وتر�سيخ  رائ���دة،  اقت�سادية 
للمواهب  ج����اذب����ة  ك���وج���ه���ة  دب�����ي 
واخلربات، وف�ساء مفتوح لالأفكار 
اجلريئة واخلالقة يف جمال ريادة 

الأعمال.
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  واأك��������د 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم.. اأن 
غرف جتارة دبي الثالث جزء من 
اإم���ارة دبي  التحولت اجل��دي��دة يف 
خللق بيئة ا�ستثمارية هي الأف�سل 
والأ�سرع  ت���ط���وراً  والأك�����ر  ع��امل��ي��اً 
اإىل  " نحتاج  �سموه..  وق��ال  من��واً، 
تبني فكر اقت�سادي جديد واآليات 
عمل م�ستحدثة وتطوير منظومة 
مرونة  الأك��������ر  ه����ي  ت�����س��ري��ع��ي��ة 

والأكر دعماً لقت�ساد دبي".
غ��رف جتارة  " اأن  �سموه  واأ���س��اف 
دب����ي ���س��ت��ك��ون ذراع�������اً رئ��ي�����س��ي��ة يف 
بدبي  الأع������م������ال  ب���ي���ئ���ة  ت���ط���وي���ر 
الإم�����ارة كعا�سمة  م��ك��ان��ة  وت��ع��زي��ز 
املنطقة ومركزا  والأعمال يف  املال 
جت��اري��ا ه��و الأن�����س��ط يف العامل".. 
توفر  " دب����ي   : ���س��م��وه  م��و���س��ح��ا 

التجارة  لتدفق  وت�سهيالت  فر�ساً 
لوج�ستياً  م��رك��زاً  كونها  ال��دول��ي��ة 
عاملياً مبوانئها ومطاراتها وبيئتها 

املحفزة لالأعمال".
غرف  ع��م��ل  بخطة  يتعلق  م��ا  ويف 
دب���ي ق���ال ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 
 " حم��م��د ب���ن را����س���د اآل م��ك��ت��وم : 
ن���ت���وق���ع م����ن اأع�������س���اء غ�����رف دبي 
م�ساركة فعالة يف تنفيذ خطة دبي 
ت�ستهدف  التي  اخلارجية  للتجارة 
اإىل  العامل  قيمة جتارتنا مع  رفع 

تريليوين درهم خالل 5 اأعوام".
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واط���ل���ع 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم على 
ك���ل غرفة،  واخ��ت�����س��ا���س��ات  م��ه��ام 
دا ع��ل��ى ����س���رورة ال��ع��م��ل يف  م�������س���دِّ
اإطار تكاملي وتن�سيقي بني الغرف 
الثالث حتت مظلة جمل�ص غرف 
جتارة دبي، وفق روؤية ا�سرتاتيجية 
اأهمية  الع��ت��ب��ار  يف  ت��اأخ��ذ  �ساملة 
يف  م�سوؤولياتها  ال��غ��رف  مم��ار���س��ة 
اجلديدة  التوجهات  ترجمة  اإط��ار 
تد�سني  اإىل  الهادفة  دبي  حلكومة 
م��رح��ل��ة ج���دي���دة يف م�����س��رية دبي 
م�ساعفة  ع��ل��ى  ت��ق��وم  ال��ت��ن��م��وي��ة، 
ورفع  الإجن����از،  وت�سريع  اجل��ه��ود، 
وخلق  الأداء،  يف  الكفاءة  م�ستوى 
ب��ي��ئ��ة اإج��رائ��ي��ة وت�����س��ري��ع��ي��ة مرنة 
الإم����ارة،  الأع���م���ال يف  بيئة  ت��دع��م 
نوعية  نقلة  حتقيق  يف  وامل�ساهمة 
بحيث  بدبي،  الأع��م��ال  يف جمتمع 
التناف�سية  باأعلى م�ستويات  يتمتع 
يعمل  مبا  املنطقة،  يف  والإنتاجية 
على و�سع دبي على خارطة املراكز 
وا�ستقراراً  جذباً  الأكر  التجارية 
ير�سخ  ومب�����ا  ال����ع����امل،  يف  ومن�������واً 
�سمعتها كالعب وحمرك اقت�سادي 
رئ���ي�������ص، وخم���ت���رب ل���ك���ل الأف����ك����ار 
القت�سادية  وال��ت��ج��ارب  امل��ب��ت��ك��رة 

وال�ستثمارية غري امل�سبوقة.

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وك�������ان 
اآل م��ك��ت��وم قد  ب���ن را����س���د  حم��م��د 
اإع��ادة هيكلة  اأقّر يف مار�ص املا�سي 
دب��ي وت�سكيل ثالث  غ��رف��ة جت���ارة 
ت�����س��م��ل: غرفة  ل�����الإم�����ارة،  غ����رف 
دبي  وغرفة  دب��ي،  و�سناعة  جت��ارة 
لالقت�ساد  دب���ي  وغ��رف��ة  ال��ع��امل��ي��ة، 
الرقمي، مبا ي�سمل حوكمة الغرف 
وحتديد اأطر عملها ومهامها وفق 
مقاربة تكاملية، ت�سعى اإىل تر�سيخ 
املظلة  دب������ي،  جت������ارة  غ���رف���ة  دور 

جم����الت  يف  دب������ي  يف  ل���ل�������س���رك���ات 
وغريها؛  القدرات  وبناء  الت�سويق 
التعاون والروابط  اأوا�سر  وتوثيق 
والُغرف  الحت���ادات  م��ع  التجارية 
رواد  وت��زوي��د  امل�سابهة؛  والهيئات 
الأع����م����ال وال�������س���رك���ات واجل���ه���ات 
ال�ساملة  وامل��ع��ل��وم��ات  ب��ال��ب��ي��ان��ات 
الأع��م��ال يف  وبيئة  ال�سركات  ح��ول 
ت��وف��ري بيئة  ب��الإ���س��اف��ة اإىل  دب���ي؛ 
خالل  من  وجاذبة  حمّفزة  اأعمال 
وجمال�ص  جمموعات  ودعم  اإن�ساء 
القطاعات  ح�سب  دبي  يف  الأعمال 

والدول.
دبي  و�سناعة  وكانت غرفة جت��ارة 
قد تاأ�س�ست يف العام 1965، حيث 
ا�ستهّلت اأن�سطتها من خالل 450 
ع�سواً يديرهم جمل�ص اإدارة يتكون 
العام  وب��ح��ل��ول  ع�����س��واً.   12 م��ن 
الغرفة  اأع�ساء  ع��دد  بلغ   ،2020
األفاً، ممثلني عن   245 اأك��ر من 
القت�سادية،  القطاعات  خمتلف 
جمموعة   23 ع��ل��ى  ت�����س��رف  ك��م��ا 
اأعمال، و41 جمل�ص اأعمال ممثلة 

لدولها.
وخ�������الل اأك�������ر م����ن ن�������س���ف قرن 
اأكرب  اإىل  حت��ول��ت  تاأ�سي�سها،  م��ن 
وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  غ���رف  واأه����م 
و����س���م���ال  الأو�������س������ط  ال���������س����رق  يف 
اأفريقيا، وحققت على مدى عقود 
اإجن������ازات ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ���س��اه��م��ت يف 
باإمارة  القت�سادي  القطاع  تنمية 
الأعمال  جم��ت��م��ع  دع���م  ويف  دب����ي، 
التناف�سية  ال��ق��درة  وتعزيز  فيها، 
لل�سركات واملوؤ�س�سات ودعم القطاع 

اخلا�ص.
اأه���������داف غ���رف���ة دبي  وت��ت�����س��م��ن 
دبي  م���وق���ع  ت���ر����س���ي���خ   : ال���ع���امل���ي���ة 
العاملية  ل��ل��ت��ج��ارة  رئ��ي�����ص  ك��م��رك��ز 
وال�سركات وال�ستثمارات الدولية؛ 
وا�����س����ت����ق����ط����اب رج��������ال الأع�����م�����ال 
العامليني  وامل�ستثمرين  وال�سركات 
العاملية  ال�سركات  وم��دراء  وروؤ�ساء 
ا�ستقطاب  على  والعمل  اجلديدة؛ 
والعمل على  الأعمال  نخبة رجال 
امل�ستثمرين  ب��ني  ال��ع��الق��ة  توثيق 
احلكومية  واجل����ه����ات  ال���ع���امل���ي���ني 
امل���ح���ل���ي���ة والحت��������ادي��������ة؛ وو����س���ع 
للم�ستثمرين  التحفيزية  الربامج 
الغرفة؛  يف  الأع�����س��اء  ال��دول��ي��ني 
العاملية  لل�سركات  الدعم  وتقدمي 
التجارة  خدمات  وت�سهيل  الكربى 
امل�ساهمة  اإىل  بالإ�سافة  الدولية؛ 

اآل�����ي�����ة ل���ع���م���ل ال���غ���رف  ، وو������س�����ع 
مب���ا ي�����س��م��ن ال�����س��ه��ول��ة وامل���رون���ة 

والكفاءة.
ويهدف جمل�ص غ��رف جت��ارة دبي 
دب��ي، من  اإىل ت�سريع منو اقت�ساد 
كعا�سمة  ل��دب��ي  ال���رتوي���ج  خ���الل 
ا�ستقطاب  ع���رب  ع���امل���ي���ة،  اأع����م����ال 
ال���������س����رك����ات ال����ع����امل����ي����ة م���ت���ع���ددة 
اجلن�سيات. كما ي�سعى املجل�ص اإىل 
وحتقيق  الرقمي  القت�ساد  تنمية 
تكافوؤ وت��وازن يف تطور القطاعات 
جانب  اإىل  رق��م��ي��اً؛  الق��ت�����س��ادي��ة 
للتح�سينات  �سامل  تطوير مقرتح 
الداعمة  والتنظيمية  الت�سريعية 
هيكلة  واإع��������������ادة  ل����الق����ت���������س����اد؛ 
جم��م��وع��ات الأع����م����ال م���ن خالل 
جديدة  اأع��م��ال  جمموعات  اإن�����س��اء 
ل�سمان التمثيل الكامل والتمكني 

الفعال.
وت�سمل مهام غرفة جتارة و�سناعة 
دبي : متثيل ودعم وحماية م�سالح 
ك��اف��ة ال�����س��رك��ات ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ دبي 
و�سل  كحلقة  والعمل  ل��ه��ا؛  م��ق��راً 
ب���ني ���س��رك��ات دب����ي وح��ك��وم��ة دبي 
لنقل مقرتحات الفر�ص واحللول 
الأعمال  ب��ب��ي��ئ��ة  الرت���ق���اء  ب��ه��دف 
ل�ستقطاب  وال����رتوي����ج  دب�����ي؛  يف 
يف  ال�سركات  واإن�ساء  ال�ستثمارات 
دبي بالتن�سيق مع الغرف الأخرى؛ 
املتخ�س�سة  العمل  ف��رق  وت�سكيل 
املبتكرة  واحل��ل��ول  ال��دع��م  لتقدمي 

جمتمع  مت��ك��ني  يف  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة، 
القطاعات  ب��دب��ي، ودع���م  الأع��م��ال 
وامل�ساهمة  التقليدية  القت�سادية 
ال���ف���اع���ل���ة يف حت��ف��ي��ز جت������ارة دبي 
ودعم  م��داه��ا،  وتو�سيع  اخلارجية 
الإقليمية  ال�������س���رك���ات  م�����س��ال��ح 
والعاملية التي تتخذ من دبي مقراً 
القت�ساد  قطاعات  وتطوير  لها، 
ال���رق���م���ي اجل���دي���د وخ���ل���ق فر�ص 
والدفع  ف��ي��ه،  ج��دي��دة  ا�ستثمارية 

نحو التحول الرقمي ال�سامل.
وم�����ن �����س����اأن ال��ه��ي��ك��ل��ة اجل����دي����دة 
لغرفة جت��ارة دب��ي، وت��وزي��ع نطاق 
م��ه��ام��ه��ا واأدواره��������ا ���س��م��ن ثالث 
اجلهود  ع��ل��ى ح�سد  ال��ع��م��ل  غ���رف 
كل  تخ�س�ص  اإط���ار  يف  وتوجيهها 
اأداء  ت��ع��زي��ز  يف  ي�سهم  مب��ا  غ��رف��ة، 
بفعالية  طاقاتها  وتوجيه  الغرف 
تر�سيخ  ع���ل���ى  ل��ل��ع��م��ل  وك������ف������اءة، 
تناف�سية دبي القت�سادية، وتعزيز 
عاملي،  اقت�سادي  كمركز  موقعها 
وبيئة مرنة مفتوحة على البتكار 
وال���ت���ط���وي���ر واج�����ت�����ذاب امل���واه���ب 
كل  م��ن  وال�ستثمارات  واخل���ربات 

اأنحاء العامل.
املاجد  جمعة  م��ع��ايل  ت�سمية  ومت 
رئ���ي�������س���اً ف���خ���ري���اً ل���غ���رف���ة جت����ارة 
عبدالعزيز  ومعايل  دبي،  و�سناعة 
مت  فيما  ل��ل��غ��رف��ة؛  رئي�سا  ال��غ��ري��ر 
�سلّيم  ب��ن  �سلطان  ���س��ع��ادة  ت�سمية 
دبي  غ��رف��ة  اإدارة  مل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����س��اً 

العاملية، كما مت ت�سمية معايل عمر 
�سلطان العلماء رئي�سا ملجل�ص اإدارة 

غرفة دبي لالقت�ساد الرقمي.
دبي  غ���رف  اإدارة  جمل�ص  وي���راأ����ص 
معايل عبد العزيز الغرير، وي�سم 
املجل�ص يف ع�سويته كاًل من : عمر 
املاجد،  ج��م��ع��ة  وخ���ال���د  ال��ف��ط��ي��م، 
املجل�ص  ي�سم  كما  ال��ق��رق،  ورج���اء 
رئي�ص  ال���ع���ل���م���اء  ����س���ل���ط���ان  ع���م���ر 
جمل�ص اإدارة غرفة دبي لالقت�ساد 
الرقمي، ،و�سلطان اأحمد بن �سليم 
دبي  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
الكندي،  ���س��ع��ي��د  وب��ط��ي  ال��ع��امل��ي��ة، 
وفي�سل  امل�������ري،  ���س��ع��ي��د  وه������الل 
�سلهوب،  وب���ات���رك  ب��ل��ه��ول،  جمعة 
وغ�������س���ان ال���ك���ب�������س���ي، وال����دك����ت����ورة 
ح�سني  وط��ارق  الر�ستماين،  اأمينة 

خان�ساحب.
كما مت ت�سكيل جمل�ص غرف جتارة 
دبي  غ���رف  روؤ����س���اء  بع�سوية  دب���ي 
ب��الإ���س��اف��ة اىل جمموعة  ال��ث��الث 
من اأع�ساء غرف التجارة الأخرى، 
روؤية  اإع��داد  املجل�ص  يتوىل  بحيث 
�ساملة  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م���وح���دة 
ل���غ���رف دب�����ي، وو����س���ع الأول����وي����ات 
لها،  ال�سرتاتيجية  وامل�ستهدفات 
املبادرات  اق����رتاح  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
الكربى التي حتقق قفزات نوعية 
مل�ستهدفاتها  الإم������ارة  و���س��ول  يف 
و�سمان  ال��ت��ن��م��وي��ة،  الق��ت�����س��ادي��ة 
ب���ني الغرف  ال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ت��ك��ام��ل 

للتجارة  دب�����ي  خ���ط���ة  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
�ساحب  اعتمدها  التي  اخلارجية 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
مكتوم يف مار�ص املا�سي، والرامية 
اإىل تر�سيخ دور دبي يف قلب حركة 
التجارة العاملية عرب تو�سيع �سبكة 
التي  واجلوية  املالحية  اخلطوط 
 400 م��ن  ب��اأك��ر  ح��ال��ي��اً  تربطها 
مدينة حول العامل باإ�سافة 200 
اأنحاء  خمتلف  يف  ج��دي��دة  مدينة 
التجارة  ح��ج��م  وك�����ان  امل���ع���م���ورة. 
اخل��ارج��ي��ة يف دب��ي ق��د بلغ 1.18 
 ،2020 ال��ع��ام  ت��رل��ي��ون دره���م يف 
الكربى  ال�سركات  ع��دد  ب��اأن  علماً 
م��ت��ع��ددة اجل��ن�����س��ي��ات امل�����س��ج��ل��ة يف 

الغرفة يبلغ 45 �سركة.
العاملية  دب����ي  غ���رف���ة  وت�����س��ت��ه��دف 
تغطية 30 �سوقاً من الأ�سواق ذات 
ترويجية،  بربامج  لدبي  الأولوية 
من اأجل النمو اخلارجي واجلذب 
زي���ادة  اإىل  ت�سعى  ك��م��ا  ال��داخ��ل��ي، 
ح��ج��م ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة لت�سل 
اإىل 2 ترليون درهم خالل خم�ص 

�سنوات.
غرفة  وم��ه��ام  م�سوؤوليات  وت�سمل 
دب���ي ل��الق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي حتويل 
عاملي  م����رك����ز  اإىل  دب������ي  اإم�����������ارة 
وا�ستقطاب  ال��رق��م��ي؛  لالقت�ساد 
قطاعات  يف  الدولية  ال�ستثمارات 
الرقمية؛  وال�����س��ن��اع��ة  ال���ت���ج���ارة 
وا�����س����ت����ق����ط����اب رج��������ال الأع�����م�����ال 
وال�����س��رك��ات وامل���واه���ب ال��ع��امل��ي��ة يف 
املتقدمة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم�����ال 
الالزمة؛  ال��ت�����س��ه��ي��الت  وم��ن��ح��ه��م 
وت�سريع تبّني التقنيات الرقمية يف 

الأن�سطة القت�سادية والجتماعية 
ي��واك��ب التوجهات  يف الإم����ارة مب��ا 
التقنيات  واح���ت�������س���ان  ال���ع���امل���ي���ة 
احل��دي��ث��ة ب�����س��ك��ل ا���س��ت��ب��اق��ي؛ اإىل 
جانب ت�سريع اجلهود خللق اأف�سل 
بنية حتتية رقمية يف الإمارة وبناء 
القدرات والكوادر القيادية يف هذا 
و�سع  امل��ه��ام  تت�سمن  كما  امل��ج��ال. 
مقرتحات ال�سيا�سات والت�سريعات 
القت�ساد  بيئة  لتعزيز  ال��الزم��ة 
الرقمي يف دبي؛ وتعزيز ال�سراكات 
لو�سع  ال��ع��امل��ي��ة  امل���وؤ����س�������س���ات  م���ع 
الرقمية  التنمية  ا�سرتاتيجيات 
العوملة  م��ع  متا�سيها  ي�سمن  مب��ا 
�سبكة  وبناء  امل�ستقبلية؛  الرقمية 
عالقات دولية وحملية متخ�س�سة 
مع رواد الأعمال و�سركات التقنية 
املتخ�س�سة؛  التمويل  و���س��ن��ادي��ق 
الوطنية  ال�سركات  تناف�سية  ورفع 
التحول  ع��ل��ى خ��ط��ط  والإ�����س����راف 

الرقمي.
ووفق اأحدث الإح�سائيات، ي�ساهم 
 4.3% بنحو  الرقمي  القت�ساد 
م����ن اإج����م����ايل ال����ن����اجت امل���ح���ل���ي يف 
الإم�������ارات، وه���و م��ا ي��ع��ادل 100 
م��ل��ي��ار دره�����م. وي���وج���د اأك����ر من 
الدولة،  يف  نا�سئة  �سركة   1400
مليار   1.5 تخ�سي�ص  يتم  حيث 
وهناك  النا�سئة.  لل�سركات  دره��م 
90 �سندوقاً ا�ستثمارياً يف القطاع 
اأعمال.  ح��ا���س��ن��ة  و12  ال��رق��م��ي 
ر القيمة الإجمالية لل�سركات  وُتقدَّ
مليار   90 ب���  ال��دول��ة  يف  النا�سئة 

درهم.

حممد بن را�صد..
نريد نف�ض تاأثيها االقت�سادي يف م�ستقبل دبي للخم�سني عامًا القادمة واليوم  االقت�سادية  دبي  نه�سة  يف  تاريخيًا  دورًا  ولعبت   1965 يف  را�سد  ال�سيخ  ان�ساأها  دبي  •  غرفة 

م�ستحدثة وتطوير منظومة ت�سريعية هي االأكرث مرونة واالأكرث دعمًا القت�ساد دبي عمل  واآليات  جديد  اقت�سادي  فكر  تبنرّي  اإىل  • نحتاج 
تطوير بيئة االأعمال بدبي وتعزيز مكانة االإمارة كعا�سمة املال واالأعمال يف املنطقة ومركز جتاري هو االأن�سط يف العامل يف  رئي�سية  ذراعًا  �ستكون  دبي  جتارة  • غرف 
وي�سنع  امل�ساريع  ي�ستقطب  الذي  اجلديد  االقت�ساد  مقومات  وتوفي  الذكية  والتكنولوجيا  املعرفة  بنى  وتدعيم  االبتكار  ثقافة  تر�سيخ  على  دائمًا  • عملنا 

الفر�ض ويجذب املواهب وامل�ستثمرين من كل مكان
دبي ُغرف  اإدارة  ملجل�ض  رئا�سته  اإىل  اإ�سافة  لها  رئي�سًا  الغرير  وعبدالعزيز  دبي  و�سناعة  جتارة  لغرفة  فخريًا  رئي�سًا  املاجد  • جمعة 

العاملية دبي  غرفة  اإدارة  ملجل�ض  رئي�سًا  �سليرّم  بن  • �سلطان 
الرقمي لالقت�ساد  دبي  غرفة  اإدارة  ملجل�ض  رئي�سًا  العلماء  �سلطان  • عمر 
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اأخبـار الإمـارات
النيابة العامة للدولة: تعاطي اأو حيازة املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية جرمية يعاقب عليها القانون

•• اأبوظبي-وام:

اأو�سحت النيابة العامة للدولة، من خالل مادة فلمية توعوية ن�سرتها 
اأم�ص على ح�ساباتها يف مواقع التوا�سل الجتماعي، جرمية تعاطي املواد 
املخدرة واملوؤثرات العقلية، وذلك يف اإطار جهودها للم�ساهمة يف الت�سدي 
على  حفاظا  وعقوباتها،  مبخاطرها  اجلمهور  توعية  عرب  الآف��ة  لهذه 

ال�سباب ومبا يعزز اأمن وا�ستقرار املجتمع.
14 ل�سنة  اأنه طبقا للقانون الحت��ادي رقم  اإىل  واأ�سارت النيابة العامة 
وتعديالته،  العقلية  وامل��وؤث��رات  املخدرة  امل��واد  مكافحة  ب�ساأن   1995
فاإن املواد املخدرة هي كل مادة طبيعية اأو تركيبية من املواد املدرجة يف 

4 املرفقة بهذا القانون، واملوؤثرات العقلية  3 و  اجلداول اأرقام 1 و 2 و 
هي كل مادة طبيعية اأو تركيبية من املواد املدرجة يف اجلداول اأرقام 5 و 6 
و 7 و 8 املرفقة بهذا القانون، ووفقا للمادة 34 من ذات القانون ل يجوز 
تعاطي املواد املخدرة اأو املوؤثرات العقلية باأية �سورة كانت اأو ا�ستعمالها 
�سخ�سيا اإل للعالج، ومبوجب و�سفة طبية من الطبيب املعالج، وعقوبة 
اأية مادة  خمالفة ذلك احلب�ص مدة ل تقل عن �سنتني لكل من تعاطى 
بالقانون ويجوز  امل��درج��ة   5 و   4 و   2 و   1 ب��اجل��داول  من�سو�ص عليها 
التي ل تقل  بالغرامة  ال�سابقة احلكم  العقوبة  اإىل  بالإ�سافة  للمحكمة 

عن ع�سرة اآلف درهم طبقا للمادة 39 من ذات القانون .
ونوهت اإىل اأن املادة 40 من ذات القانون ن�ست اأي�سا على عقوبة احلب�ص 

اأية  تعاطى  من  لكل  �سنتني  على  تزيد  ول  اأ�سهر  �ستة  عن  تقل  ل  م��دة 
للمحكمة  وي��ج��وز   8 و   7 و   6 و   3 م��ادة من�سو�ص عليها يف اجل���داول 
بالإ�سافة اإىل العقوبة ال�سابقة احلكم بالغرامة التي ل تقل عن ع�سرة 

اآلف درهم.
تعاطى  كل من  �سنة،  على  تزيد  ل  م��دة  باحلب�ص  يعاقب  اأن��ه  واأو�سحت 
نبات  اأو  اأية مادة  ا�ستعمل �سخ�سيا  اأو  باأي وجه  التعاطي  اأو حاز بق�سد 
من غري املواد املخدرة اأو املوؤثرات العقلية املن�سو�ص عليها يف اجلداول 
اآخر  اأثر  اأي  اأو  اإح��داث التخدير  املرفقة بهذا القانون، يكون من �ساأنها 
الإ�سرار  اأو  التخدير  اإح���داث  بق�سد  التعاطي  ك��ان  متى  بالعقل  �سار 

بالعقل طبقا للمادة 41 من ذات القانون.

متعاطي  على  اجلزائية  الدعوى  تقام  ل  اأنه  اإىل  العامة  النيابة  ولفتت 
اأو  املتعاطي من تلقاء نف�سه  اإذا تقدم  العقلية  املوؤثرات  اأو  امل��واد املخدرة 
اأو  اإىل وح��دة عالج الإدم��ان  الثانية  اأقاربه حتى الدرجة  اأح��د  اأو  زوج��ه 
اإيداعه للعالج لدى الوحدة، فيودع  ال�سرطة طالبني  اأو  العامة  النيابة 

لديها اإىل اأن تقرر الوحدة اإخراجه طبقا للمادة 43 من ذات القانون.
وياأتي ن�سر هذه املادة الفيلمية يف اإطار حر�ص النيابة العامة على تعزيز 
الثقافة القانونية بني كافة اأفراد املجتمع، ورفع م�ستوى وعي اجلمهور 
ب��ال��ق��وان��ني ول��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ج��م��ي��ع اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع م��ن اآف����ة املخدرات 
املخدرات والإجتار  ا�ستعمال  اإ�ساءة  العاملي ملكافحة  اليوم  وبالتزامن مع 

غري امل�سروع بها.

ا�صتهدفت اإ�صراك املقاولني وال�صت�صاريني يف تعزيز معايري ال�صالمة وحماية املظهر العام

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة توعوية ب�ساأن خمالفات البناء
••  اأبوظبي -الفجر

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خالل قطاع 
عمليات البلديات الفرعية – مركز بلدية الوثبة- حملة توعوية – عن بعد – 
ا�ستهدفت رفع م�ستوى الوعي لدى املقاولني وال�ست�ساريني ب�ساأن قوانني البناء 
اللتزام  اأهمية  و اطالعهم وحثهم على  البناء،  اأثناء وبعد عملية  ومتطلباته 
بالقوانني وال�سرتاطات ال�سادرة من دائرة البلديات والنقل والتي تهدف اإىل 
املحافظة على املظهر العام و�سالمة و�سحة ال�سكان والعمال، وكذلك املحافظة 
والغرامات  للمخالفات  للتعر�ص  وتالفياً  البناء  ملواقع  التحتية  البنية  على 

الناجتة عن عدم اللتزام باللوائح املنظمة مل�ساريع البناء على اختالف اأنواعها، 
حيث ا�ستمرت احلملة اأربعة اأيام متوا�سلة.

التوا�سل  و�سائل  جميع  يف  وت��وع��وي��ة  اإر���س��ادي��ة  م���واد  ن�سر  احلملة  وت�سمنت 
ممثلني  ال�سرتاتيجيني  ال�����س��رك��اء  اإىل  ن�سية  ر���س��ائ��ل  واإر����س���ال  الج��ت��م��اع��ي، 

باملقاولني وال�ست�ساريني لدعوتهم اإىل اللتزام بقوانني البناء.
اأثناء وبعد اإمتام  واأكدت احلملة على العديد من املحاور الواجب اللتزام بها 

م�ساريع البناء ومنها على �سبيل املثال:
- �سرورة اإزالة الأ�سوار واملباين املوؤقتة للعمال بعد اإمتام البناء، وكذلك املعدات 
واإبعادها عن خطوط وم�سارات اخلدمة للم�ساهمة يف �سالمة و�سحة الأفراد 

املخ�س�سة  الأم��اك��ن  اإىل  ونقلها  البناء  م��واد  ت�سوين   - ال��ع��ام.   املظهر  وحماية 
لذلك. - حماية م�ستخدمي الطريق واجلوار من �سقوط خملفات مواد البناء 

واملعدات من خالل اللتزام مبعايري ال�سحة وال�سالم . 
- التاأكيد على اأن �سحة و�سالمة املجتمع م�سوؤولية والتزام، من خالل تطبيق 

خطة ال�سحة وال�سالمة العامة يف املواقع الإن�سائية.
�سمن هذا الإطار دعت بلدية مدينة اأبوظبي جميع العاملني يف مواقع البناء 
اإىل �سرورة التقيد بال�سرتاطات ال�سحية ومعايري ال�سالمة والأمان حلماية 
�سحة و�سالمة العمال، وامل�ساهمة يف حماية املظهر العام من كافة اأنواع امل�سوهات 

اأو خملفات البناء ، موؤكدة ثقتها بالتزام قطاع البناء بهذه املتطلبات.

ال�سعبة الربملانية تختتم م�ساركتها يف اجتماعات الربملان العربي
•• اأبوظبي- وام:

يف  اجتماعاته  الحت��ادي  الوطني  للمجل�ص  الربملانية  ال�سعبة  وفد  اختتم 
القاهرة، بامل�ساركة يف اجلل�سة ال�ساد�سة للربملان العربي من دور النعقاد 
الأول للف�سل الت�سريعي الثالث، التي عقدت اأم�ص يف مقر الأمانة العامة 
الربملان  رئي�ص  الع�سومي  ع��ادل  معايل  برئا�سة  العربية  ال���دول  جلامعة 

العربي.
الربملان  يف  الإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�سعبة  جمموعة  اأع�ساء  الوفد  و�سم 
نائب  املجموعة  رئي�ص  اليماحي  اأح��م��د  حممد  م��ن:  ك��ل  ���س��ع��ادة  ال��ع��رب��ي 
رئي�ص الربملان العربي ع�سو جلنة ال�سوؤون اخلارجية وال�سيا�سية والأمن 
ع�سو  املجل�ص  لرئي�ص  الثاين  النائب  ال�سرهان  عبداهلل  وناعمة  القومي، 
واأحمد  وال�سباب،  وامل��راأة  والثقافية  والرتبوية  ال�سوؤون الجتماعية  جلنة 
بو�سهاب ال�سويدي ع�سو جلنة ال�سوؤون القت�سادية واملالية، و�سذى �سعيد 
النقبي نائب رئي�ص جلنة ال�سوؤون الت�سريعية والقانونية وحقوق الإن�سان.

بن  ب��ن حممد  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  م��ع��ايل  ومت خ��الل اجلل�سة منح 
ال�سعودية  العربية  باململكة  ال�سورى  جمل�ص  رئي�ص  ال�سيخ  اآل  اإب��راه��ي��م 

العربي". التميز  "و�سام 
تقارير  ناق�ست  ال�ساد�سة  اجلل�سة  اإن  اليماحي  اأحمد  حممد  �سعادة  وق��ال 
اللجان الأربع الدائمة يف الربملان العربي، والتطورات ال�سيا�سية والأمنية 

يف العامل العربي، واآخر امل�ستجدات املتعلقة بق�سايا العمل العربي امل�سرتك، 
كما مت اعتماد تقرير اأعمال واإجنازات جلنة ال�سوؤون اخلارجية وال�سيا�سية 
احلالة  تقرير  اعتماد  مت  كما  الأول  النعقاد  دور  خ��الل  القومي  والأم��ن 

ال�سيا�سية والأمنية يف العامل العربي لعام 2020.
العامة  اجلل�سة  اأن  ال�سرهان  عبداهلل  ناعمة  �سعادة  اأو�سحت  جانبها  من 
للربملان العربي اعتمدت التقارير املرفوعة من جلنة ال�سوؤون الجتماعية 
والرتبوية والثقافية واملراأة وال�سباب، ومنها تقرير احلالة الجتماعية يف 
العربية يف  الدول  2020، والتقرير اخلا�ص بجهود  العربي لعام  العامل 
التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها فيما يتعلق باخت�سا�سات 

اللجنة، وتقرير ن�ساط اللجنة خالل دور النعقاد الأول احلايل.
من جانبه قال �سعادة اأحمد بو�سهاب ال�سويدي اأن اجلل�سة اعتمدت تقرير 
ت�سمن  ال��ذي   ،2020 ال��ع��ام  ع��ن  العربي  ال��ع��امل  القت�سادية يف  احل��ال��ة 
واأثر  ك��ورون��ا،  جائحة  ظل  يف  العربية  لالقت�ساديات  الراهنة  التحديات 
العربي  العامل  يف  النمو  ومعدلت  القت�سادية  القطاعات  على  اجلائحة 
والتجارة  وال�ستثمار  وال��زراع��ة  والنقل  والطاقة  بال�سياحة  يتعلق  فيما 
اجلهود  ا�ستعرا�ص  على  ف�سال  واخل��دم��ات،  العمل  و�سوق  امل��ايل  والقطاع 
العربية ملواجهة الآثار القت�سادية ال�سلبية للجائحة وحزم التعايف منها، 
والتجارب الناجحة، ودور موؤ�س�سات التمويل العربية واملنظمات الإقليمية 
امل�ستجدات  اأه���م  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��رب��ي،  ال��ربمل��ان  ودور  ال����دويل  وال��ت��ع��اون 

والتطورات على م�ستوى التكامل القت�سادي العربي، ومتطلبات الحتاد 
ال��ت��ي تواجه  ال��ت��ج��ارة البينية، وامل��ع��وق��ات  ال��ع��رب��ي، وت��ط��ورات  اجل��م��رك��ي 
بها،  والعمل  عليها  الت�سديق  ناحية  من  العربية  القت�سادية  التفاقيات 
وحتى  الأزم����ة  ه��ذه  لتخطي  العربية  ب��الق��ت�����س��ادي��ات  النهو�ص  وكيفية 
تكون قادرة على حتقيق الزدهار والتقدم ومواجهة الأزمات، مع التاأكيد 
الغذائي،  والأم���ن  الرقمي،  والقت�ساد  القت�سادي،  التنويع  اأهمية  على 

وال�ستثمار الأخ�سر.
من جانبها اأ�سارت �سعادة �سذى �سعيد النقبي اإىل اأن اجلل�سة اعتمدت تقرير 
دور  خالل  الإن�سان  وحقوق  والقانونية  الت�سريعية  ال�سوؤون  جلنة  ن�ساط 
 2020 العربي  العامل  الإن�سان يف  النعقاد احلايل، وتقرير حالة حقوق 
العامل  الإن�����س��ان يف  وم�ستجدات حت��دي��ات حقوق  ت��ط��ورات  يت�سمن  ال��ذي 
وتاأثريها  اخلارجية  والتدخالت  والتطرف،  الإره��اب  ومكافحة  العربي، 
اأو���س��اع ح��ق��وق الإن�����س��ان، وال��ن��زوح وال��ه��ج��رة وال��ل��ج��وء، والتحديات  على 
امل�ستجدة ب�سبب جائحة كورونا، وجناح جهود رفع ا�سم ال�سودان من قائمة 
الدول الراعية لالإرهاب، والتفاقيات العربية والدولية حلقوق الإن�سان، 
دليل  واعتماد   ،  2030-2020 الإن�سان  العربي حلقوق  العقد  واعتماد 
الربملانيني العرب يف جمال حقوق الإن�سان، واإقرار الربملان العربي القانون 
العربي املوحد لعقوبة الإعدام، والتو�سيات واملقرتحات امل�ستقبلية لتعزيز 

منظومة حقوق الإن�سان العربية.

اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان تنظم غدا امللتقى اخلليجي االأول للناجني
•• ال�شارقة -وام: 

اأ����س���دق���اء مر�سى  ت��ن��ظ��م ج��م��ع��ي��ة 
املجتمعية  امل��وؤ���س�����س��ة   - ال�����س��رط��ان 
بن�سر  امل��ع��ن��ي��ة  ال���ع���ام  ال��ن��ف��ع  ذات 
ال�سرطان  م���ر����ص  ح����ول  ال���وع���ي 
ال�����الزم لعالجه  ال���دع���م  وت���وف���ري 
الأول  اخل��ل��ي��ج��ي  "امللتقى  غ���دا   -
افرتا�سياً   "2021 ل��ل��ن��اج��ني 
الحت�����اد اخلليجي  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ملكافحة ال�سرطان حتت �سعار "معاً 

ننت�سر".
وي�سلط امللتقى - الذي يعد الأول 
التعاون  دول جمل�ص  نوعه يف  من 

ال�سوء   - العربية  اخلليج  ل���دول 
على جتارب الناجني يف هذه الدول 
واجهوها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  واأه����م 
العالجية  م�������س���ريت���ه���م  خ�������الل 
واإبراز الق�س�ص الناجحة وامللهمة 

للناجني من ال�سرطان.
و�سيمثل كل دولة من دول جمل�ص 
الناجني  اأح���د  امللتقى  يف  ال��ت��ع��اون 
مل�����س��ارك��ة احل�سور  ال�����س��رط��ان  م��ن 
وال�سعوبات  امل��ر���ص  م��ع  جت��رب��ت��ه 
التي واجهته وكيفية جتاوزها على 

امل�ستوى ال�سخ�سي واملجتمعي.
امل��ل��ت��ق��ى جمعيات  ي�����س��ارك يف  ك��م��ا 
البحرين  جمعية  هي  متخ�س�سة 

على جميع التحديات وال�سعوبات 
التي واجهتهم وذلك بهدف توجيه 
ر�سائل توعوية حتفز اأفراد املجتمع 
باتخاذ  ال�سخ�سي  الل���ت���زام  ع��ل��ى 
للم�ساهمة  ال��ف��ع��ال��ة  الإج��������راءات 
يف احل���د م���ن ت���اأث���ري امل���ر����ص على 

ال�سخ�ص واملجتمع املحيط به.
الحتاد  م�ساركة  ي�سعدنا  واأ�سافت 
اخل��ل��ي��ج��ي مل��ك��اف��ح��ة ال�����س��رط��ان يف 
تنظيم امللتقى والذي يوؤكد اأهمية 
ت�سافر جهود املوؤ�س�سات اخلليجية 
دور  واإب���راز  املر�ص  ملحاربة  املعنية 
اجل���ه���ات ال���داع���م���ة ل��ل��م��ر���س��ى يف 
خالل  م��ن  تعافيهم  م�سرية  دع��م 
تقدمي الدعم املادي واملعنوي لهم 
ليمار�سوا  ب��امل��ج��ت��م��ع  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
جميع  وتر�سيخ  اليومية  حياتهم 
�سعيدة  بحياة  ينعموا  حتى  ال�سبل 
اإىل جانب حتفيز املزيد من اأفراد 
وموؤ�س�ساته  اخل��ل��ي��ج��ي  امل��ج��ت��م��ع 
لأخ���ذ زم���ام امل���ب���ادرة وال��ع��م��ل على 
يف  للم�ساهمة  ال��ت��ربع��ات  ت��ق��دمي 
دع����م امل���ر����س���ى وع���ائ���الت���ه���م ممن 

تاأثروا باملر�ص.
من جانبه قال الدكتور خالد اأحمد 
ال���ع���ام لالحتاد  الأم�����ني  ال�����س��ال��ح 
اخلليجي ملكافحة ال�سرطان يعك�ص 
العلمي  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ج��م��ع  ه����ذا 
وحدتنا  ع���ل���ى  ج��م��ي��ع��اً  ح��ر���س��ن��ا 
الحتاد  ب��ه��ذا  وف��خ��رن��ا  اخلليجية 

واجلمعية  ال�������س���رط���ان  مل��ك��اف��ح��ة 
التدخني  مل���ك���اف���ح���ة  ال���ك���وي���ت���ي���ة 
العمانية  وال��راب��ط��ة  وال�����س��رط��ان 
ل�����س��رط��ان ال��ث��دي وج��م��ع��ي��ة زهرة 
لل�سرطان  ال��ق��ط��ري��ة  واجل��م��ع��ي��ة 
ملكافحة  ال���وط���ن���ي���ة  وامل���وؤ����س�������س���ة 
جمعية  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال�������س���رط���ان 
اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان ومقرها 

ال�سارقة.
وتتحدث يف امللتقى معايل ال�سيخة 
ع�سو  القا�سمي  خ��ال��د  بنت  لبنى 
موؤ�س�ص و نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة 
جمعية اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان، 
للدكتور  خ��ا���س��ة  مل��داخ��ل��ة  اإ���س��اف��ة 
البطاطي  اأح���م���د  ع���ب���داهلل  ول���ي���د 
ملكافحة  ح�سرموت  موؤ�س�سة  م��ن 
للناجية  خا�سة  وفقرة  ال�سرطان 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع��ل��ى  وامل����وؤث����رة 

الجتماعي يا�سمني ي�سري .
لبنى  ال�����س��ي��خ��ة  م���ع���ايل  ق���ال���ت  و 

تنظيم  ياأتي  القا�سمي  خالد  بنت 
ترجمة  ل���ل���م���ل���ت���ق���ى  اجل����م����ع����ي����ة 
ال�سمو  �ساحب  قرينة  لتوجيهات 
ال�سيخة  ���س��م��و  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م 
القا�سمي  حم���م���د  ب���ن���ت  ج����واه����ر 
جلمعية  امل����وؤ�����س���������ص  ال����رئ����ي���������ص 
اأ������س�����دق�����اء م���ر����س���ى ال�������س���رط���ان 
اجل���ه���ود  ح�������س���د  اإىل  وال����رام����ي����ة 
ملكافحة  وامل��وؤ���س�����س��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ال�����س��رط��ان ورف���ع م�ستوى  م��ر���ص 
املبكر  ال��ك�����س��ف  ب��اأه��م��ي��ة  ال���وع���ي 
الفحو�سات  ثقافة  وتر�سيخ  عنه 
ال����ذات����ي����ة ب����ه����دف ال���ت���ق���ل���ي���ل من 
الإ�سابة بهذه الأمرا�ص خا�سة اأن 
امللتقى يعد الأول من نوعه جلهة 
التخ�س�سي  اجل��ان��ب  ع��ن  اب��ت��ع��اده 
ال�سوء  لت�سليط  وال�سعي  الطبي 
على جت��ارب ملهمة وم��وؤث��رة على 
التعاون  جم��ل�����ص  دول  م�����س��ت��وى 
وتغلبوا  امل��ر���ص  ع��اي�����س��وا  مل��ر���س��ى 

الكثري من اخلربات  يجمع  ال��ذي 
خلدمة  وامل���ت���ح���م�������س���ة  ال���ف���اع���ل���ة 
مكافحة  جم����ال  يف  جم��ت��م��ع��ات��ه��ا 
امل�ساركة يف  ت�سكل  ال�سرطان حيث 
للناجني  الأول  اخلليجي  امللتقى 
تنظمه  وال�������ذي  ال�������س���رط���ان  م����ن 
جمعية اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان 
ملا يتحقق  الفخر  اأ�سباب هذا  اأحد 
من جناحات على يد جمعيات غري 
اأجل  وفعالة من  ن�سيطة  حكومية 

خدمة جمتمعاتها .
اخلليجي  الحت�������اد  اأن  واأو������س�����ح 
نقطة  ه����و  ال�������س���رط���ان  مل���ك���اف���ح���ة 
الأهلي  العمل  م�سرية  يف  م�سيئة 
ال����ت����ط����وع����ي مب�����ج�����ال ال���ت���وع���ي���ة 
والك�سف املبكر لأمرا�ص ال�سرطان 
اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  يف 
الدائم  التوا�سل  اأن  اإىل  .. م�سرياً 
الأهلية  اجلمعيات  ب��ني  وامل�ستمر 
العاملة يف جمال التوعية للك�سف 
ال�سرطان  اأم�����را������ص  ع����ن  امل���ب���ك���ر 
وامل��ن�����س��وي��ة حت���ت م��ظ��ل��ة الحت���اد 
هو  ال�����س��رط��ان  ملكافحة  اخلليجي 
جت�سيد للنجاح الذي ناأمل ونتمنى 
اأن ينتقل من جيل اإىل جيل حاماًل 
ا�ستمرار  يف  ال�سادقة  الإرادة  معه 
ال����ذي يعك�ص  ال��ت��ع��اون الإي��ج��اب��ي 
الرغبة يف خليج متعاون ومتوحد 
ي�سعى اإىل حتقيق التنمية ال�سحية 

امل�ستدامة.

 

اإ�سابة  حالة  اأول  ظهور  الأخ��ب��ار  تناقلت  ال��ع��ام  ون�سف  ع��ام  قبل 
بفريو�ص كورونا يف ال�سني ثم يف خالل �ساعات تت�ساعف احلالت 
اأي���ام قليلة ون�سمع ع��ن ح��الت اأخ���رى يف دول  وت��ت��زاي��د الأع����داد ، 
واأماكن اأخرى من العامل ، احلالت تزيد و�سيئا ف�سيئا تنت�سر، وما 
كنا ن�سمع عنه يف اأق�سى ال�سرق من العامل �سار قريبا منا ، هاجمت 
كورونا اأوروبا واأمريكا واأفريقيا واآ�سيا ، مل ينتظر الفريو�ص طويال 
منظمة  اأعلنت   ، ملواجهته  ال���س��ت��ع��داد  فر�سة  ال��ع��امل  مينح  حتى 
ملواجهة  ال�ستعداد  العامل  وعلى  الطواريء  العاملية حالة  ال�سحة 
وباء عاملي قد ي�سيب ن�سف �سكان الكرة الأر�سية يف اأقل التقديرات 
،، اأغلقت املواينء وتوقفت حركة الطائرات واأ�ساب ال�سلل التجارة 
العاملية ، جل�سنا جميعا اأمام �سا�سات التلفاز نتابع البيانات اليومية 
عن ذل��ك الو�سع امل��اأ���س��اوي ال��ذي اأح��اط بنا ، الإ���س��اب��ات يف تزايد 
ومعدل الوفيات يرتفع .. والو�سع يزداد �سوءا، حالة من اخلوف 
اأن الأ�سواق خلت  ، راأينا عرب ال�سا�سات كيف  والهلع جتتاح العامل 
من بع�ص الب�سائع وال�سلع ، و�سار النا�ص يف بع�ص البلدان قلقون 
حتى على رغيف اخلبز الذي رمبا لن يجدوه على مائدة اإفطارهم 
ف�سال عن الأدوية وامل�ستلزمات الطبية التي ت�ساعدهم يف مواجهة 
لنا  نقلت   ، وج��دت  اإن  ال�سلع  على  الأ�سعار  ارتفعت   ، ذل��ك اخلطر 
ال�سا�سات عرب العامل ازدحام النا�ص يف املولت والأ�سواق لتخزين ما 

قد يواجهون به ذلك الغد الذي يجهلون ماذا يحمل لهم. 
ذلك  ملواجهة  وح��ل��ول  �سبل  ع��ن  بالبحث  ال��ع��امل  دول  ك��ل  �سارعت 
اخلطر كل يف حدود اأر�سه واإقليمه ،، ارتفعت وترية القلق واخلوف 
عند النا�ص، وو�سط كل هذه الأجواء امللبدة بحالة من الفزع والهلع 
يخرج ذلك الأب على املواطنني واملقيمني يف دولة الإمارات بر�سالة 

اأعادت الأمن والطماأنينة اإىل قلوب اجلميع يف دولة الإمارات. 
مل تكن ر�سالة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
) ل ت�����س��ل��ون ه���م( جم���رد ك��ل��م��ات، لكنها ك��ان��ت ب��اع��ث الأم����ل من 
جديد يف نفو�ص يحتمل اأن ي�سيبها بع�ص الياأ�ص جراء ما ت�سمعه 
زايد  بن  حممد  ال�سيخ  يخرج  وال�سا�سات،  امل��واق��ع  عرب  وت�ساهده 
ليتحرك  كلمات  بثالث  الوقت  ذل��ك  والأه���م يف  الأق���وى  بر�سالته 
قيادتها  بتوجيهات  مدعومة  باأكملها  احلكومة   ، م�ساره  يف  ك��ل 
ال�سارع والأ�سواق وتوفري  وفق خطة مو�سوعة ومدرو�سة ل�سبط 
حاجات النا�ص من غذاء ودواء وجتهيز اأماكن للعزل ورفع كفاءة 
امل�ست�سفيات واملراكز الطبية، النا�ص اأ�حيانا كانت ت�سفق من �سرفات 
التي  والرعاية   ، ال�سارع  يف  يرونه  ال��ذي  الن�سباط  لذلك  املنازل 
يب�سرونه يف عيون  الذي  ، والهتمام  الطبية  املراكز  يجدونها يف 
امل�سوؤولني ، كل من كان على اأر�ص دولة الإمارات مل�ص كيف تخاف 
تلك الدولة على الإن�سان ، هذه الكلمة التي كانت فا�ساًل م�سرتكاً 
اإذ كنا ممنوعني من اللقاءات  اأحادثه عرب الهاتف  مع كل �سديق 
اإن ما نراه  ، كان يقول منده�سا  بفعل احلظر وتنفيذا للتعليمات 
هو من اأبرز مظاهر خوف الدولة على الإن�سان ، )ل ت�سلون هم( 
كانت تعني الكثري .. تعني اطمئنوا ، نحن معكم وبكم �سنعرب تلك 
الأزمة ، مل نَر ازدحاماً يف مول اأو �سوق ومل نلحظ غياب �سلعة ول 
ارتفاع �سعرها .. �سارت الأمور كما كانت قبل كورونا وكما هي الآن 

.. توافرت امل�ستلزمات الطبية بال�سعر العادي واأحيانا باملجان. 
اأمل��ا وبكاء  ك��ان ي�سرخ  ال��ذي  ���س��وداين عن طفله  يحكي يل �سديق 
مدى  يعرف  وكلنا  بها  ي�سعر  التي  الأ�سنان  اآلم  ج��راء  يتوقف  ل 
الأمل الذي يكابده طفل حينما تبداأ اأ�سنانه يف �سق اللثة يف مرحلة 
تكوينها ، يحكي �سديقنا ويقول اإنه يف وقت ذروة الكورونا واأثناء 
عواقب  يعلمون  املقيمني  ك��ل  اأن  م��وؤك��د  خ���روج  ل  ح��ي��ث  احل��ظ��ر 
خمالفة التعليمات الحرتازية وخرق احلظر ، يحكي اأن ابنه اأخذ 
يف البكاء وال�سراخ دون توقف ، ل يعلم �سديقي ماذا يفعل لي�ساعد 
ابنه ، وقف عاجزا عن فعل �سيء ابنه يتاأمل وي�سرخ وزوجته تبكي 
لبكاء ابنها .. موقف �سعب كما يحكيه �ساحبي .. يف حلظة تغلبت 
كل  انهارت   ، احلظر  بتعليمات  اللتزام  على  الأب��وة  م�ساعر  عنده 
اأم���ام تلك ال��دم��وع ال��ت��ي ل تتوقف ، يقرر  ع��واق��ب خ��رق احل��ظ��ر 
اإىل مركز طبي يحمله على كتفه وي�سعه  اأن يذهب بطفله  الأب 
بال�سيارة وما اأن اأ�ساءت ال�سيارة اأنوارها معلنة التحرك اإذا ب�سيارة 
ال�سرطة تقف خلفه وكاأنها كانت تعلم اأن هناك يف هذا املكان من 
�سيحاول خرق احلظر .. يخرج من ال�سيارة �سرطي مرتديا كمامته 
لي�ساأل ذلك الأب عن وجهته وما �سبب نزوله ليحكي �سديقي له 
عن ذلك ال�سبب القهري الذي اأجربه على فعلته ويرى ال�سرطي 
ال�سرطي  اأن  �سديقي  يحكي   ، باكيا  متاأملا  وال��ده  ب�سحبة  الطفل 
�سرح له اأن ذلك خمالف واأنه ل يجب اأن يخالف التعليمات لكنه 
باجلهة  بالت�سال  ال�سرطة  يقوم   ، م�سكلته  له  ويحل  �سي�ساعده 
الطبية امل�سوؤولة وي�سرح احلالة ويعطي الهاتف لالأب يكمل ال�سرح 
وكذا  كذا  الطفل  اأن حالة  ال�سرطي  على  الطبيب  والو�سف لريد 
ال��دواء موجود لديه، فقط يلزم من  وحتتاج عالج كذا وك��ذا واأن 
حيث  بنف�سه  وي��ذه��ب  �سيارته  ال�سرطي  ي��اأخ��ذ   ، تو�سيله  ميكنه 
اإىل  ال��دواء  يقدم  دقائق  بعد  ويعود  ال��دواء  معه  يح�سر  الطبيب 
لقد  ال�سوداين  �سديقي  يقول   .. ال�سفاء  بدعوات  م�سحوبا  الأب 
عجزت عن �سكر ذلك ال�سرطي وطلبت منه فاتورة الدواء لأ�سدد 
للطفل  ال���دواء  عليك(  )م��ا  بكلمتني  ال�سرطي  رد  ليكون  قيمتها 
اأما  بها  يلهو  لعبة �سغرية هدية لبنك  وتلك  بال�سفاء  له  وندعو 
اأنت واأم الطفل فقد اأح�سرت لكما ع�سرياً يهدىء اأع�سابكما ولول 

خويف من التاأخري لأتيت لكما بع�ساء معي. 
وقف �سديقي ممتناً اأمام هذا املوقف وحاول اأن ي�سدد حتى القيمة 
لكن ال�سرطي يقول له )عفا عليك( نحن معكم ويف خدمتكم ، ... 

)ل ت�سلون هم( 
عام ون�سف العام وزي��ادة ول زال��ت دول��ة الإم���ارات قيادة وحكومة 
والإن�سان  بالب�سر  اله��ت��م��ام  يف  وال��ن��م��اذج  الأم��ث��ل��ة  اأروع  ت�����س��رب 

والإن�سانية كعهدها دائما منذ تاأ�س�ست .
اأحمد �صعري

ل ت�صلون هم 

Date 27/ 6/ 2021  Issue No : 13276
Dubai Court of First Instance Real Estate

Notification by Publication - In case number 18/2021/590
Merits of the Case: Claiming the avoidance of contract of sale dated 13/10/2014, and 
to bind the defendants jointly and severally of paying an amount of (1,709,803) Dirhams 
(One Million, seven hundred and nine thousand and eight hundred and three Dirhams), 
and the legal interest of 9% starting from the due date until full payment and charging the 
defendants with expenses and attorney's fees.
The Notifier : Awadh Mohammed Faraj Ba mukhalif - His capacity in the case: Plaintiff
The addressee:
1. Town Center Management Limited Its capacity in the case: Defendant
2. Schon Properties Broker (L.L.C) Its capacity in the case: Defendant
  Unknown place of residence
Merits of Publication : A Case was filed against you claiming the avoidance of contract 
of sale dated 13/10/2014, and to bind the defendants jointly and severally of paying an 
amount of (1.709,803) Dirhams (One Million, seven hundred and nine thousand and 
eight hundred and three Dirhams), and the legal interest of 9% starting from the due 
date until full payment and charging the defendants with expenses and attorney's fees. 
Kindly acknowledge and attend via the visual connection program application (BOTIM) 
before the Nineth Department of First Instance Cases using mobile number (0565461074), 
on Monday 29-06-2021 from 9:00 am till 12:30 pm, or to visually attend through legal 
representative or certified service centers (Al Adheed) in order to submit your reply to the 
statement of claim and its attachments, and what proves the possibility of settlement.
Director of Advocacy
Aliaa Mohamed Al Haj 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة - وام:

الأمريكية  واجل��ام��ع��ة  للموا�سالت  اخليمة  راأ����ص  هيئة  وق��ع��ت 
بالمارة اتفاقية تعاون لدعم ال�سراكة ال�سرتاتيجية من خالل 
م�سمار  خلو�ص  �سبابية  ك��وادر  وتاأهيل  املبتكرة  احللول  تقدمي 
العمل بتميز وجناح مبا يلبي روؤية راأ�ص اخليمة 2030. وتاأتي 
الطرفني  ب��ني  امل�سرتكة  والأه����داف  للجهود  تتويجا  التفاقية 
املت�سارع  والتطور  النمو  ظ��ل  يف  املجتمعية  الحتياجات  لتلبية 

الذي ت�سهده اإمارة راأ�ص اخليمة.
البلو�سي مدير  اإ�سماعيل ح�سن  املهند�ص  �سعادة  التفاقية  ووقع 

عام الهيئة والربوفي�سور ح�سن حمدان العلكيم رئي�ص اجلامعة 
مب�ساركة عدد من امل�سوؤولني من اجلانبني. وقال مدير عام الهيئة 
الأولويات وتبادل  اإىل حتديد  التعاون  من خالل هذا  نتطلع   "
املعلومات والدرا�سات والبيانات والعمل على ن�سر الوعي وحتقيق 
متخ�س�سة  تدريبية  دورات  تنفيذ  خ��الل  م��ن  الإي��ج��اب��ي  الأث���ر 
ودرا�سات اأكادميية ت�ساهم يف تطوير منظومة النقل واملوا�سالت 
يف  امل�ساركة  اإىل  املجال  �ستتيح  ال�سراكة  ه��ذه  اأن  كما  الإم���ارة  يف 
تاأهيل وتدريب طالب اجلامعة لالإنخراط يف بيئة العمل ل�سقل 
مهاراتهم ولتحقيق التكامل مع الربامج الأكادميية التي ح�سلت 

عليها اجلامعة.

الأمريكية حر�ص اجلامعة على  رئي�ص اجلامعة  اأكد  من جانبه 
روؤية  يحقق  مبا  واخلا�ص  العام  القطاعني  مع  �سراكاتها  تعزيز 
راأ�ص اخليمة وم�سوؤولياتها يف تقدمي الدعم العلمي والأكادميي 
لتلبية تطلعات ومتطلبات املجتمع واجلهات املعنية واإعداد جيل 
خمتلف  يف  املتميزة  والعملية  العلمية  واخل���ربات  الكفاءات  من 
التنمية  تعزيز م�سرية  ي�ساهم يف  والداري��ة مبا  الفنية  املجالت 
وجودة احلياة يف الإمارة. واأ�سار الربوفي�سور ح�سن العلكيم اإىل 
اأهمية هذا التعاون والذي من �ساأنه ت�سهيل وتوفري خدمات النقل 
بني احلرم اجلامعي ومركز املدينة وكذلك الإمارات الخرى مما 

�سيتيح �سهولة التنقل لطلبة اجلامعة واملجتمع املحلي املحيط.

تعاون بني موا�سالت راأ�ض اخليمة واجلامعة االأمريكية لتاأهيل الكوادر ال�سبابية

جمارك دبي : 398 �سبطية مواد خمدرة خالل الربع االأول من 2021 
•• دبي -وام:

تعمل جمارك دبي وفق روؤية ا�سرتاتيجية متكاملة ملكافحة تهريب املواد املمنوعة 
اأم���ن وح��م��اي��ة املجتمع وازده����اره  نحو ري���ادة اجل��م��ارك الآم��ن��ة عامليا و���س��م��ان 
متكنت  فقد  اأم��ان��ا  العامل  دول  اأك��ر  بني  الإم���ارات  موقع  وتر�سيخ  القت�سادي 
تهريب  مل��ح��اولت  عالية  بكفاءة  الت�سدي  من  الوطني  واجبها  �سمن  ال��دائ��رة 
اجلمركي  التفتي�ص  ل�سباط  املتقدم  الأمني  واحل�ص  اليقظة  بف�سل  املخدرات 
العاملي  ال��ي��وم  ومبنا�سبة  اجلمركية.  الإدارات  ب��ني  ال��ت��ام  والتن�سيق  وال��ت��ع��اون 
ملكافحة اإ�ساءة ا�ستعمال املخدرات والجتار غري امل�سروع بها واملوافق 26 يونيو 
من كل عام.. اأعلنت جمارك دبي عن تنفيذ 398 �سبطية مواد خمدرة خالل 
الربع الأول من العام اجلاري فيما بلغ عدد �سبطيات املخدرات التي اأجنزتها 

الدائرة خالل العام املا�سي 1118 �سبطية عرب املنافذ اجلمركية لإمارة دبي.
املراكز  لإدارة  �سبطيات   6 ب��واق��ع  الأول  للربع  امل��خ��درات  �سبطيات  وت��وزع��ت 
و131  ال��ربي��ة  اجلمركية  امل��راك��ز  لإدارة  �سبطية  و35  البحرية  اجلمركية 

�سبطية لإدارة عمليات امل�سافرين و226 لإدارة مراكز ال�سحن اجلوي.
وقال �سعادة اأحمد حمبوب م�سبح املدير العام جلمارك دبي.. اإن الدائرة ت�سع 
املخدرات من خالل  اأ�سرار وخماطر  املجتمع من  اأولوياتها حماية  يف مقدمة 
املجتمع  و�سحة  و�سالمة  اأم��ن  الأول عن  الدفاع  بدورها احليوي كخط  القيام 
وقد زودت املراكز اجلمركية جلمارك دبي باأحدث اأجهزة التفتي�ص العاملية مثل 
النظام املتطور لفح�ص احلاويات يف ميناء جبل علي والنظام اجلمركي الذكي 
لفح�ص احلقائب يف مطارات دبي وتويل الدائرة اهتماما كبريا لتطوير كفاءة 
باأف�سل  لتزويدهم  املكثفة  التدريبية  ال��دورات  املفت�سني اجلمركيني من خالل 

املواد  تهريب  حم��اولت  اكت�ساف  من  متكنهم  التي  والعملية  العلمية  امل��ه��ارات 
املخدرة والت�سدي لها حيث يجمع املفت�سون يف مراكزها اجلمركية بني القدرات 
املتطورة على اكت�ساف حماولت تهريب املخدرات عرب املعاينة واملراقبة باأجهزة 
على  والقدرة  العالية  املهارة  اإىل جانب  املنافذ احلدودية  املتقدمة يف  التفتي�ص 
يف  باإخفائها  املخدرات  تهريب  يحاولون  الذين  لالأ�سخا�ص  اجل�سد  لغة  ق��راءة 
قال  جانبه  من  وحقائبهم.  اأمتعتهم  يف  جديدة  باأ�ساليب  متويهها  اأو  الح�ساء 
الدكتور عبداهلل بو�سناد املدير التنفيذي لقطاع التفتي�ص اجلمركي يف جمارك 
دبي.. اإن قطاع التفتي�ص اجلمركي متكن من اإحباط عمليات نوعية يف تهريب 
املخدرات على الرغم من احليل التي يتبعها املهربون كما اأ�سهمت مبادرة "�سياج" 
الأمنية التي طورها قطاع التفتي�ص اجلمركي يف الت�سدي ملحاولت املهربني و 
اأطلقها قطاع التفتي�ص اجلمركي من احلمالت  اآمن" التي  "حملة وطن  كانت 

ال��ت��ي رف��ع��ت ج��اه��زي��ة امل��راك��ز اجل��م��رك��ي��ة وحت��ق��ي��ق اأف�����س��ل ال��ن��ت��ائ��ج م��ن خالل 
عمليات املعاينة والتفتي�ص و من اأبرز ال�سبطيات التي مت اإحباطها يف حماولة 
10W40 يف الربع من  امل��واد املخدرة عرب منافذ الم��ارة هي عملية  تهريب 
عددها  بلغ  الكبتاغون  ح��ب��وب  م��ن  ك��ب��رية  كمية  �سبط  مت  حيث  احل���ايل  ال��ع��ام 
3 ماليني حبة. واأ���س��اف بو�سناد ان ج��م��ارك دب��ي تعمل م��ن خالل  ي��ق��ارب  م��ا 
املعاينة  و  ال�سبط  عمليات  يف  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  مع  متكاملة  منظومة 
للمواد املمنوعة و املقيدة بالإ�سافة اىل عمليات التن�سيق و الر�سد لالأ�سخا�ص 
اجلمركيني  املفت�سني  احل��اق  على  حتر�ص  دب��ي  جمارك  اأن  .م��وؤك��دا  املطلوبني. 
بدورات نوعية و تخ�س�سية يف املجالت الأمنية بالتعاون الدائم و امل�ستمر مع 
القيادة العامة ل�سرطة دبي والإدارة العامة لالإقامة و �سوؤون الأجانب و هيئة 

الطريان املدين .

احلمادي : ن�صبة الإجناز 98 %

جمل�ض ال�سحفيني يطلع على �سي العمل يف املبني اجلديد 
•• دبي- الفجر:

جمعية  اإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  ق��ام 

والذي  املبني  يف  العمل  �سري  على 
�ساحب  من  مبكرمة  تنفيذه  يتم 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 

بزيارة  الإم���ارات���ي���ة  ال�����س��ح��ف��ي��ني 
منطقة  يف  اجل��دي��د  اجلمعية  ملقر 
خاللها  اإط��ل��ع  بدبي   2 املحي�سنة 

ال�سور والفن الت�سكيلي.
مكاتب  ي�����س��م  امل��ب��ن��ى  اأن  واأ����س���اف 
لالإدارة وقاعات الجتماعات حيث 
الثاين  ال��ط��اب��ق��ني  تخ�سي�ص  مت 
ي�ستمل  فيما  لال�ستثمار،  والثالث 
الطابق الرابع على قاعة ا�ستقبال 
رئي�سية  وق���اع���ة  ال�����س��ي��وف،  ك��ب��ار 
ل��ل��ت��دري��ب والأن�����س��ط��ة، ك��م��ا ي�سم 
لل�سيارات  وم��واق��ف  م�سلى  املبنى 
خ��ارج��ي��ة واأر����س���ي���ة حل�����وايل 54 
مواقف  ت��خ�����س�����ص  م����ع  �����س����ي����ارة، 
واأو�سح  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة.  ل��ل��م��رك��ب��ات 
اجلمعية  ادارة  جم��ل�����ص  رئ���ي�������ص 
معايري  مب��راع��اة  يت�سم  املبنى  اأن 
امل�ستقبلية  الأبعاد  ذات  ال�ستدامة 
املعايري  اأرق�����ى  ي��ت��واف��ق م���ع  ومب���ا 
ال����دول����ي����ة، م����ع ا����س���ت���خ���دام م����واد 
ت��ت��داخ��ل مع  ق��ي��م��ة ج��م��ال��ي��ة  ذات 

الدولة  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال����������وزراء حاكم  رئ���ي�������ص جم��ل�����ص 
اأر�ص  بتخ�سي�ص  اهلل  رع���اه  دب���ي 
قدرها  م��ال��ي��ة  وم���ك���رم���ة  ال���ب���ن���اء 
املبنى.  لإن�ساء  دره��م  مليون   20
رئي�ص  احل����م����ادي،  حم��م��د  وق�����ال 
ال�سحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�ص 
تبلغ  املبنى  اأن م�ساحة  الإماراتية، 
حوايل  1915 مرت مربع وبلغت 
فيه حوايل   الأع��م��ال  اإجن���از  ن�سبة 
%98، حيث فقط بع�ص العمال 
فقط،  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  وال��ت�����س��ط��ي��ب��ات 
املبنى ويتكون من  اأن  اإىل  م�سرياً  
طابق اأر�سى واأربع طوابق متكررة، 
حيث ي�سم الطابق الأر�سي �سالة 
وور�ص  ت��دري��ب  وق��اع��ات  ا�ستقبال 
حترير  و�سالة  لالإعالميني  عمل 
الأخبار، وقاعة خم�س�سة ملعار�ص 

اأعمال  من  ب��دءاً  املختلفة  امل�سروع 
النهائية  ال�����س��ورة  وح��ت��ى  احل��ف��ر 

للمبنى يف الوقت احلايل.
اأع�ساء  ���س��اه��د  اجل��ول��ة  خ��ت��ام  ويف 
جمل�ص الإدارة ال�سورة البانورامية 
بعلم  ت�سيء  ال��ت��ي  املبنى  لواجهة 

دولة المارات بعد الغروب.

ت�سييد  يف  احلديثة  التكنولوجيا 
م�ساحته  ���س��ت�����س��ل  ال�����ذي  امل��ب��ن��ى 
 35،000 ن��ح��و  اإىل  الإج��م��ال��ي��ة 
جمل�ص  وا����س���ت���م���ع  م����رب����ع.  ق������دم 
ال��زي��ارة من  ادارة اجلمعية خ��الل 
ا�ست�ساري امل�سروع وال�سركة املنفذة 
تنفيذ  م���راح���ل  ح����ول  ����س���رح  اإىل 

املناعي  ح�����س��ني  اجل����ول����ة  ح�����س��ر 
اجل��م��ع��ي��ة، وف�سيلة  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب 
وح�سن  ال���������س����ر،  اأم�������ني  امل���ع���ي���ن���ى 
والدكتور  ال�سندوق،  اأمني  عمران 
اأح��م��د امل��ن�����س��وري وحم��م��د �سعيد 
ال�سايب و�سالمة  ورائد  الطنيجي 

الكتبي اأع�ساء جمل�ص الإدارة.

بح�سور �سيف بن زايد .. اإطالق دليلني لتعزيز التوعية املجتمعية مبخاطر اآفة املخدرات

اأج�����ل وقاية  حت��ت��اج��ه��ا الأ����س���ر م���ن 
الأب���ن���اء وال��ط��ل��ب��ة بدولة  و���س��الم��ة 
اأهمية توعية  اإىل  الإم��ارات، م�سرية 
املدر�سية  وال��ب��ي��ئ��ات  الأم����ور  اأول���ي���اء 
واملجتمع عموما مبدى خطورة اآفة 
املخدرات على اأجيال الوطن، �سمانا 

ل�سالمة اجلميع.
م�ساركتنا  " تاأتي   : معاليها  وقالت 
يف اإع������داد م�����واد ه����ذه الإ�����س����دارات 
امل��ا���س��ة لوجود  ل��ل��ح��اج��ة  ا���س��ت��ج��اب��ة 
حالة  يف  ل��ل��وال��دي��ن  م��وث��وق  م�سدر 
القيادة  احتياجهما، وترجمة لروؤية 
بتعزيز �سدارة الإمارات يف موؤ�سرات 
اأهمية  التناف�سية العاملية اإىل جانب 
التثقيفية  الإ�����س����دارات  ه���ذه  م��ث��ل 
املجتمعي  ال��وع��ي  م�ستويات  رف��ع  يف 
وتعزيز حماية كافة اأفراد املجتمع".

واأ�سافت : " لقد عملنا ب�سكل تكاملي 
�سبيل اخلروج  ال�سركاء يف  كافة  مع 
بهذه الإ�سدارات الهامة، و�سن�ستمر 
بالعمل والتن�سيق لتحقيق الأهداف 
امل����رج����وة م���ن م��ث��ل ه����ذه امل����ب����ادرات 
ال��������وزارة  اأن  م�����وؤك�����دة  ال���ت���وع���وي���ة، 
التوعوي  ح�سورها  ت�ستثمر  �سوف 
لتثقيف  ال�����س��ي��ف��ي��ة  امل��ع�����س��ك��رات  يف 
بالإ�سدارات،  وتعريفهم  املنت�سبني 
وباأهمية حت�سني الذات من الوقوع 

يف �سباك املخدرات".
ك��م��ا ق���دم ال��ع��م��ي��د ���س��ع��ي��د ب���ن توير 
مكافحة  ع�����ام  م����دي����ر  ال�������س���وي���دي 
امل��خ��درات الحت��ادي��ة، ون��ائ��ب رئي�ص 
جم��ل�����ص م��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات خالل 
الإ�سرتاتيجية  ع��ن  ع��ر���س��ا  احل��ف��ل 
بالدولة  املخدرات  ملكافحة  الوطنية 

الكرم، رئي�ص جمل�ص املديرين مدير 
عام هيئة املعرفة والتنمية الب�سرية 
بدبي و�سعادة الدكتور على املرزوقي 
وعدد  للتاأهيل  الوطني  امل��رك��ز  م��ن 

من ال�سباط.

تعزيز   : احلـــمـــادي  ح�صني   -
ــة وحتــ�ــصــني  ــب ــل ــط حــمــايــة ال

املجتمع املدر�صي.  
اإبراهيم  ب���ن  ح�����س��ني  م��ع��ايل  وق����ال 
والتعليم يف  الرتبية  وزير  احلمادي 
كلمة له خالل احلفل، " اإن الفريق 
�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
وزير  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب 
ت��وج��ي��ه��ات ودعما  ي��ق��دم  ال��داخ��ل��ي��ة 
احلفاظ  يف  دع��ام��ة  ت�سكل  ب�����س��ورة 
على املجتمع من كل ما يعكر �سفو 
اأية  ت��ط��وره وازده����اره وحمايته م��ن 
تقو�ص  ق���د  ���س��ل��وك��ي��ات  اأو  اأخ����ط����ار 
اأننا   " واأ����س���اف  ا�ستقراره".   م��ن 
باإطالق  ���س��ع��داء  ���س��م��وه،  وب��ح�����س��ور 
امل���خ���درات يف  م���ن  ال��وق��اي��ة  "دليل 
البيئة املدر�سية" و" دليل الوالدين 
باإ�سراف  املخدرات"  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة 
جمل�ص مكافحة املخدرات وال�سركاء 
ال��وط��ن��ي��ة، م�سريا  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ن 
اإىل  اأن ه��ذه الإ���س��دارات تهدف  اإىل 
ت��ع��زي��ز ح��م��اي��ة ال��ط��ل��ب��ة م���ن امل����واد 
املخدرة واملوؤثرات العقلية يف البيئة 
املجتمع  وحت�������س���ني  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة، 
ال��وع��ي املجتمعي  امل��در���س��ي وزي����ادرة 
وتوظيف القدرات واملمكنات يف رفع 
الآف��ة اخلطرة".   الوعي بهذه  ن�سبة 
لزاما  اأ���س��ب��ح  " ل��ق��د  معاليه  وت��اب��ع 

الإقليمي ملكتب الأمم املتحدة املعني 
جمل�ص  بدول  واجلرمية  باملخدرات 
على  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
وجتربتها  الإم��������ارات  ج���ه���ود  مت��ي��ز 
مكافحة  جم��الت  يف  عامليا  املتميزة 

املخدرات.

- عمل تكاملي م�صرتك.
وقد عمل فريق خمت�ص من جمل�ص 
م��ك��اف��ح��ة امل����خ����درات ب���ال���دول���ة على 
واملحتويات  امل����واد  وت��ط��وي��ر  اإع�����داد 
الذين  ال�سركاء  م��ع  مكثفة  ب�سورة 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  مي��ث��ل��ون 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  ووزارة 
ووزارة تنمية املجتمع ومكتب الأمم 
باملخدرات واجلرمية  املعني  املتحدة 
بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 
للعالج  "اإرادة"  وم���رك���ز  ال��ع��رب��ي��ة 
"عونك"  وال��ت��اأه��ي��ل يف دب��ي وم��رك��ز 
للتاأهيل الجتماعي واملركز الوطني 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  ودائ�������رة  ل��ل��ت��اأه��ي��ل 
واملعرفة  التعليم  ودائ���رة  باأبوظبي، 
ل�سرطة  العامة  والقيادة  باأبوظبي، 
ال��ع��ام��ة ل�سرطة  اأب��وظ��ب��ي وال��ق��ي��ادة 
لالأمومة  الأع����ل����ى  وامل��ج��ل�����ص  دب����ي 
الربنامج  ج���ان���ب  اإىل  وال��ط��ف��ول��ة 
ال���وط���ن���ي ل���ل���وق���اي���ة م����ن امل����خ����درات 

"�سراج".  

- اإ�صدارات تعزز الوعي املجتمعي.
وياأتي دليل الوقاية من املخدرات يف 
البيئة املدر�سية الذي يقدم معلومات 
�سل�سة  ب�����س��ورة  واأك���ادمي���ي���ة  ع��ل��م��ي��ة 
و�سهلة ومدعمة بالر�سوم والبيانات 

من خالل التعريف باأ�سبابها، وتبيان 
خطورتها، وانعكا�ساتها ال�سلبية على 
ك��اف��ة اجلوانب  ال��ف��رد وامل��ج��ت��م��ع يف 
والقت�ساية  واملجتمعية  ال�سحية 
اإىل جانب توعية كافة اأفراد املجتمع 
العقاقري  ا�ستخدام  اإ�ساءة  مبخاطر 

املخدرة والإدمان.
م����ع����ايل   .. الإط������������������الق  ح�����������س�����ر 
العوي�ص  حم��م��د  ب���ن  ع��ب��دال��رح��م��ن 
املجتمع  ووق�����اي�����ة  ال�������س���ح���ة  وزي������ر 
وم������ع������ايل ح�������س���ني ب������ن اإب�����راه�����ي�����م 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  احل���م���ادي 
م�سبح  ���س��امل  ب��ن��ت  جميلة  وم��ع��ايل 
املهريي وزيرة دولة ل�سوؤون التعليم 
بو  عي�سى  بنت  ح�سة  ومعايل  العام 
حميد وزيرة تنمية املجتمع ومعايل 
اخلييلي  خ��م��ي�����ص  م��غ��ري  ال���دك���ت���ور 
رئ���ي�������ص دائ�������رة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف 
اأبوظبي ومعايل �سارة عو�ص عي�سى 
م�سلم رئي�ص دائرة التعليم واملعرفة 
ال���ل���واء فار�ص  اأب��وظ��ب��ي وم��ع��ايل  يف 
خلف املزروعي القائد العام ل�سرطة 
ال��ف��ري��ق عبداهلل  اأب��وظ��ب��ي وم��ع��ايل 
ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري،  خليفة 
دبي و�سعادة الرمي عبداهلل الفال�سي 
الأم�������ني ال����ع����ام ل��ل��م��ج��ل�����ص الأع���ل���ى 
لالأمومة والطفولة و�سعادة ال�سيخة 
خلود �سقر القا�سمي الوكيل امل�ساعد 
الرتبية  وزارة  يف  ال��رق��اب��ة  ل��ق��ط��اع 
وال��ت��ع��ل��ي��م و���س��ع��ادة ال��ق��ا���س��ي حامت 
الأمم  ملكتب  الإق��ل��ي��م��ي  املمثل  علي 
باملخدرات واجلرمية  املعني  املتحدة 
بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 
ال��ع��رب��ي��ة و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور عبداهلل 

جمل�ص  اأه��داف  عن  موجزا  و�سرحا 
كافة  ي�سم  الذي  املخدرات  مكافحة 
الوطنية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  ال�����س��رك��اء 
املعنية مبكافحة املخدرات م�ستعر�سا 
ج����ان����ب����ا م�����ن ج�����ه�����وده وامل���������س����اري����ع 

واملبادرات التي يعمل عليها.
وكان العقيد الدكتور را�سد الذخري 
اللجنة الوطنية للوقاية من  رئي�ص 
ترحيبية  كلمة  األ��ق��ى  ق��د  امل��خ��درات 
قال فيها : " اإن دول العامل حتتفل 
ملكافحة  العاملي  باليوم  الأي���ام  ه��ذه 
اإىل تقرير  وال��ذي يهدف  امل��خ��درات 
الآفة  هذه  ملكافحة  والتعاون  العمل 
وزيادة الوعي لدى املجتمع باأ�سرار 
ال��وق��اي��ة منها،  امل���خ���درات وك��ي��ف��ي��ة 
وتبذل حكومة دولة الإمارات جهدا 
كبريا يف حماربة املخدرات وحتر�ص 
اأبنائها  حلماية  الربامج  و�سع  على 
ال��������ذي يحطم  ه������ذا اخل����ط����ر  م�����ن 
و�سالمة  اأم������ن  وي����ه����دد  امل�����س��ت��ق��ب��ل 

املجتمع ".
ال�����س��ي��خ��ة خلود  ����س���ع���ادة  وحت���دث���ت 
امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  ال��ق��ا���س��م��ي  ���س��ق��ر 
الرتبية  وزارة  يف  ال��رق��اب��ة  ل��ق��ط��اع 
اأهمية  ع��ن  م��وج��ز  ب�سكل  والتعليم 
واآثرها  ال��ت��وع��ي��ة  الإ����س���دارات  ه���ذه 
الطلبة  ت���وع���ي���ة  ع���ل���ى  الإي����ج����اب����ي 
والعاملني معهم يف جمالت الوقاية 
من املخدرات، فيما تناولت الدكتورة 
التنفيذية  امل���دي���رة  ال��ه��ي��ا���ص،  ليلى 
الر�سد والبتكار يف  بالإنابة لقطاع 
الدليل  اأهمية  املجتمع  تنمية  دائ��رة 
ب��ي��ن��م��ا �سدد  ب���ال���وال���دي���ن،  اخل���ا����ص 
املمثل  ع��ل��ي،  ح��امت  القا�سي  ���س��ع��ادة 

واخلطط  املنهجية  نطور  اأن  علينا 
ال���وط���ن���ي���ة ال����راع����ي����ة واحل���اف���ظ���ة 
احلبيب،  بلدنا  يف  التنمية  جل��وه��ر 
ال�ستثمار  يعد  ال��ذي  الإن�سان  وه��و 
التقدم  اأرك�������ان  ب���ن���اء  يف  احل��ق��ي��ق��ي 
ما  اأن  م�سيفا  ال�ساملة،  والتنمية 
تقوم به وزارة الداخلية يتكامل مع 
خطط واإ�سرتاتيجيات وزارة الرتبية 
والتعليم يف جمالت تربوية واأمنية 
ع����دة، وي��ع��زز م��ن ت��وج��ه��ات الدولة 
اأن  اإىل  واأ����س���ار  ال�سياق".   ه���ذا  يف 
م��ث��ل ه���ذه الأدل�����ة مب��ا حت��ت��وي��ه من 
تعد مبثابة  واأ�س�ص ومبادئ  حيثيات 
الرتبوي  للميدان  دائ��م��ة  مرجعية 
ب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��م بدقة،  ل���ق���راءة واق����ع 
التحديات  ع��ل��ى  ال�����س��وء  وت�����س��ل��ي��ط 
والقت�سادية  املجتمعية  والأخ��ط��ار 
عن  ال��ن��اج��م��ة  والأم��ن��ي��ة  وال�سحية 
ونواجتها على عموم  املخدرة،  امل��واد 
تفاديها  وط����رق  واآث����اره����ا  امل����ي����دان، 
بجانب  مب�سمونها،  طلبتنا  وتوعية 
الوقوف على اأ�سباب الإدمان والأخذ 
لتفاديها،  والأدوات  ال�سبل  باأف�سل 
الداخلية  وزارة  ج����ه����ود  م���ث���م���ن���ا 
الرتبية،  وزارة  الوثيق مع  وتعاونها 
ت��واف��ق��ي مبا  نهج  وال��ع��م��ل معا على 

يعود بامل�سلحة على طلبتنا".

م�صدر  حميد:  بنت  ح�صة   -
معريف هام للوقاية وال�صالمة.

بو  واأك��دت معايل ح�سة بنت عي�سى 
حميد وزيرة تنمية املجتمع يف كلمة 
لها خالل الإطالق، اأهمية الدليلني 
باعتبارهما كنوزا معرفية وتثقيفية 

•• اأبوظبي -وام: 

بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  �سهد 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
ال����������وزراء وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة خالل 
دليلني  اإط�������الق  اف���رتا����س���ي  ح���ف���ل 
التوعية والوقاية  خمت�سني بتعزيز 
م���ن خ��ط��ر امل����خ����درات ا���س��ت��ن��ادا اإىل 
واأف�سل  العلمية  ال��درا���س��ات  اأح���دث 
ال��ع��امل��ي��ة، وذل���ك بتعاون  امل��م��ار���س��ات 
ووزارة  الداخلية  وزارة  بني  تكاملي 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وب��ال�����س��راك��ة مع 
املعنية  الوطنية  املوؤ�س�سات  من  عدد 
وب��ه��دف مت��ك��ني امل��وؤ���س�����س��ات واأف����راد 
ومهاراتهم  قدراتهم  وبناء  املجتمع، 
للوقاية من املواد املخدرة واملوؤثرات 
العقلية وفق منهجية علمية وتكامل 
موؤ�س�سي. وقال �سموه : اإن الإمارات 
بقيادة �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ومبتابعة  اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة 
�سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�ص  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
�ساحب  و���س��ي��دي  اهلل"  "رعاه  دب���ي 
اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع���ه���د  ويل  ن���ه���ي���ان 
امل�سلحة  ل���ل���ق���وات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د 
تويل اهتماما كبريا بجيل امل�ستقبل 
وتقدم لهم كل ما من �ساأنه الرتقاء 

بقدراتهم ومتكينهم".
واأ�ساف �سموه " اأن القيادة الر�سيدة 
حت���ر����ص ع��ل��ى ب���ن���اء ال���ف���ر����ص رغم 
ذل��ك جليا  �سهدنا  وق��د  ال��ت��ح��دي��ات، 
" العاملية،  " ك��ورون��ا  جائحة  اأث��ن��اء 
حيث قدمت الإمارات جتربة ريادية 
اإىل كافة  التعامل وو�سل خريها  يف 
لتحقيق  ���س��م��وه  ودع���ا  ال��ع��امل،  دول 
م����ن خ�����الل تعزيز  ال���ق���ي���ادة  روؤي�������ة 
العمل التكاملي بني املوؤ�س�سات وبناء 
تعزيز  على  تعمل  ل���الأداء  م��وؤ���س��رات 
منظومة العمل يف جمالت مكافحة 
امل�����خ�����درات وح���م���اي���ة ك���اف���ة اأف������راد 
املجتمع من ع�سابات املروجني التي 

ت�ستهدف اأمن الدول وا�ستقرارها .
الإ�سدارات  ه��ذه  اإط��الق    ويتزامن 
ملكافحة  العاملي  اليوم  مع  التوعوية 
26 يونيو  ال��ذي ي�سادف  امل��خ��درات 
م���ن ك���ل ع����ام، ���س��م��ن ج��ه��ود تعزيز 
وال�ستباقية  ال��وق��ائ��ي��ة  الأ���س��ال��ي��ب 
وانطالقا من اأهمية حمور التوعية 
املجتمع  اأف������راد  ل��ك��اف��ة  وال��ت��ث��ق��ي��ف 
وقطاعاته بخطورة املخدرات وذلك 

الإح�سائية وال�سور التو�سيحية مبا 
الذي  العمرية  الفئات  مع  يتنا�سب 
تنمية  اإىل  يتطلع  كما  ي�ستهدفها، 
التعاطي  لرف�ص  النا�سئة  م��ه��ارات 
اإدارة  من  التعليمية  البيئة  ومتكني 
بخطر  املتعلقة  امل�سكالت  ومعاجلة 
ت�سميم  بفاعلية. ومت  املخدرة  املواد 
هذا الدليل لي�ساهم يف وقاية اأبنائنا 
امل����واد املخدرة؛  ال��ط��ل��ب��ة م��ن خ��ط��ر 
وب��ه��دف رف��ع وع��ي ال��ك��ادر التعليمي 
امل���خ���درة  امل�������واد  ب�����اأن�����واع  والإداري 
والتعريف  ال��ت��ع��اط��ي،  وم���وؤ����س���رات 
باملعتقدات ال�سائعة وغري ال�سحيحة 
للمواد املخدرة وت�سحيحها ومتكني 
الكادر التعليمي والإداري من الك�سف 
تعاطي  املبكر فيما يخ�ص  والتدخل 
وت��و���س��ي��ح خ�سائ�ص  امل��خ��درة  امل����واد 
ومعايري التعليم الوقائي من خطر 
الكادر  ق��درات  امل��واد املخدرة وتنمية 
التعليمي املتعلقة مبعاجلة امل�سكالت 

املرتبطة بالتعاطي.
كما يهدف الدليل اإىل تو�سيح اأدوار 
وم�سوؤوليات الكادر التعليمي واأولياء 
من  الطلبة  بوقاية  املتعلقة  الأم��ور 
املهارات  وت��و���س��ي��ح  امل���خ���درة،  امل�����واد 
امل��ط��ل��وب��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة ل��وق��اي��ت��ه��م من 
بالقانون  والتعريف  امل��خ��درة  امل���واد 
املواد  مبكافحة  اخل��ا���ص  الإم��ارات��ي 
الوالدين  دليل  ياأتي  فيما  املخدرة. 
رفع  ب��ه��دف  امل��خ��درات  م��ن  للوقاية 
ال���وع���ي امل��ج��ت��م��ع��ي ب���اأخ���ط���ار امل����واد 
تنمية  العقلية  وامل���وؤث���رات  امل��خ��درة 
املهارات ال�سخ�سية والقيم الأخالقية 
وتعزيز  والإيجابية،  لل�سعادة  املعززة 
الوقاية  امل�ساهمة يف  الأ���س��رة يف  دور 
اإعداد  امل�ساركة يف  امل��واد املخدرة  من 
جمال  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال����ك����ف����اءات 
الوقاية من املواد املخدرة وامل�ساهمة 
يف حماية الأ�سر من خطر املخدرات 
الأبناء  م��ه��ارات��ه��ا حل��م��اي��ة  وت��ن��م��ي��ة 
اإدارة  م��ن  ومتكينها  ال��ت��ع��اط��ي  م��ن 
التي  امل����خ����اط����ر  ك����اف����ة  وم����ع����اجل����ة 
ب��ه��م. وي��ه��دف ه���ذا الدليل  حت��ي��ط 
الوالدين  تعريف  اإىل  خا�ص  ب�سكل 
مب���خ���اط���ر امل������خ������درات م�����ن خ���الل 
باملعتقدات  وتعريفهما  بها  التعريف 
ال�����س��ائ��ع��ة وت�����س��ح��ي��ح��ه��ا يف الإط�����ار 
الوقاية  و���س��ائ��ل  وت���ق���دمي  ال�����س��ل��ي��م 
بالأبناء  حت���ي���ط  ال���ت���ي  وامل���خ���اط���ر 
الوقائي  ب����دوره����م����ا  وت��ع��ري��ف��ه��م��ا 
والتدخل  ال��ك�����س��ف  م��ن  ومتكينهما 
اإىل  الأ���س��رة  حلماية  الوقائي  املبكر 
يف  القانونية  امل��ه��ارات  تنمية  جانب 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة- الفجر:

تراأ�ص �سعادة مبارك را�سد ال�سام�سي 
مدير بلدية احلمرية الجتماع الذي 
ال��ب��ل��دي��ة وم���رك���ز �سرطة  ب���ني  ع��ق��د 
البحري  والإن��ق��اذ  ال�سامل  احلمرية 
ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ل���ل���ق���ي���ادة  ال���ت���اب���ع 
ال�سارقة والذي تناول ت�سافر اجلهود 
الكفيلة  ال�����س��ب��ل  وب���ح���ث  امل�����س��رتك��ة 
وال�سالمة  الأم���ن  منظومة  لتعزيز 

ملرتادي �ساطئ بحر احلمرية.
وج���رى خ��الل الج��ت��م��اع ال���ذي عقد 
ا�ستعرا�ص  احل��م��ري��ة  ب��ل��دي��ة  مب��ق��ر 
اأوج����ه ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي ب��ني بلدية 
واأ�ساد  ال�����س��ارق��ة  و���س��رط��ة  احل��م��ري��ة 
را�سد  م���ب���ارك  الج���ت���م���اع  ب���داي���ة  يف 
ال�سارقة  ���س��رط��ة  ب����دور  ال�����س��ام�����س��ي 
وت��ع��اون��ه��ا ال��دائ��م يف و���س��ع اخلطط 
الكفيلة باحلفاظ على مرتادي �ساطئ 
احلفاظ  اأن  م���وؤك���دا  احل��م��ري��ة  ب��ح��ر 

على �سالمة اجلمهور جزء اأ�سيل من 
اإطار  م�سوؤولية البلدية وال�سرطة يف 
�ساحب  توجيهات  تنفيذ  على  العمل 
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�ص  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم���م���د 
الأعلى حاكم ال�سارقة لرفع معدلت 
ال�����س��الم��ة ال���ع���ام���ة واحل����ف����اظ على 
اأرواح اجلمهور من التعر�ص حلالت 

الغرف ل قدر اهلل .
على  ال�سام�سي  را�سد  مبارك  واأث��ن��ى 
ال�سام�سي  ال����زري  �سيف  ال��ل��واء  دور 
ق��ائ��د ع���ام ���س��رط��ة ال�����س��ارق��ة ودوره���ا 
وتوجيهاته الدائمه يف تعزيز التعاون 
ال�����س��رط��ة من  ب��ه ج��ه��از  وم���ا يتحلى 
ح���ر����ص ع��ل��ى ب����ذل ق�����س��ارى اجلهد 
حالت  م�ستوى  اأدن���ى  اإىل  للو�سول 
ب�سفر  العام  الهدف  وحتقيق  الغرق 

حالت غرف.
ت����ن����اول الج���ت���م���اع ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي بني 
اجل��ان��ب��ني ع����ددا م��ن حم����اور العمل 

امل�����س��رتك وال��ت��ي اأك����دت اأو���س��ت على  
والدوريات  الأمني  التواجد  بتكثيف 
والعطل  ال���ذروة  اأوق���ات  يف  خ�سو�ساً 
احلمرية  بحر  �ساطئ  على  الر�سمية 
كما ودعا الجتماع اإىل موا�سلة اإعداد 
والإ�ستباقية  امل�سرتكة  العمل  خطط 
الكفيلة ب�سمان �سالمة واأمن الزوار 

ال�ساطئ.

لأهميته  ن��ظ��را  الج���ت���م���اع  وت���ط���رق 
توعية  م����وا�����س����ل����ة  اإىل  ال����ك����ب����رية 
اجلمهور ب�سروة منع ال�سباحة ليال 
الر�سمية  العمل  �ساعات  اإنتهاء  بعد  
)املنقذين(  البحري  الإن��ق��اذ  ل�سركة 
ال�سباح  ����س���اع���ات  م��ن��ذ  مت��ت��د  ال���ت���ي 
وذلك  ال�سم�ص  غ��روب  وحتى  الأوىل 
ال�ساطئ  مرتادي  اأرواح  على  حفاظاً 

و�سالمتهم .
وحذر املجتمعون من ارتياد اجلمهور 
التيارات  فيها  تكر  ال��ت��ي  ل��الأم��اك��ن 
خ��ط��را على  ت�سكل  وال��ت��ي  ال��ب��ح��ري��ة 
اجلمهور  حتمل  موؤكدين  �سالمتهم 
امل�������س���وؤول���ي���ة ال���ق���ان���ون���ي���ة وحت���ري���ر 
اأو  نف�سه  يعر�ص  من  لكل  املخالفات 
ال�سباحة  حالة  يف  للخطر  الآخ��ري��ن 
وارت���ي���اد ال��ب��ح��ر ب��ال��ت��زام��ن م���ع رفع 
واأثناء  احل��م��راء  التحذيرية  ال��راي��ة 

تقلبات الطق�ص والتيارات البحرية.
ملعاجلة  الأدوار  تكامل  على  واأك����دوا 

جانب  اإىل  ال�سلبية،  امل��ظ��اه��ر  بع�ص 
الفعال  والتن�سيق  التوا�سل  توطيد 
ل��رف��ع م��ع��اي��ري الأم�����ان وال�����س��الم��ة ، 
وو����س���ع اخل��ط��ط الإ���س��ت��ب��اق��ي��ة التي 
ت�������س���م���ن ����س���الم���ة ك����اف����ة م����رت����ادي 
ال�ساطئ باحلمرية، وتعزيز التدابري 
املواقع  يف  وال��وق��ائ��ي��ة  الإح����رتازي����ة 

امل�ستهدفة.
و�سرح �سعادة مبارك را�سد ال�سام�سي 
باأن الجتماع ياأتي يف اإطار ما ت�سهده 
احلدائق و�ساطئ احلمرية الذي من 
قبل لف��ت م��ن قبل م��رت��ادي��ه خالل 
الإ�ستمتاع  ب��ق�����س��د  ال�����س��ي��ف  ف����رتة 

والإ�ستجمام وال�سباحة.
مع  وبالتزامن  باأنه  ال�سام�سي  وب��ني 
�ساطئ  ي�سهد  ال�سيف  ف�سل  دخ���ول 
احل��م��ري��ة ح�����س��وراَ ك���ب���رياً م���ن قبل 
حمبي ال�سباحة والإ�ستجمام، ونظراً 
للخدمات الفائقة اجلودة التي يزخر 
والتي  احلمرية  منطقة  �ساطئ  بها 

جرى توفريها عرب منظومة متكاملة 
اإحتياجات  تلبي  التي  اخل��دم��ات  من 
قا�سدي ال�ساطئ، فاإن  الأمر يتطلب 
ع��م��ل وخ���ط���ط لإدارة  اآل���ي���ات  و����س���ع 
املرافق ال�ساطئية تت�سارك فيها كافة 
و�سالمة  اأم��ن  عن  امل�سوؤولة  اجلهات 
امل�سرتك  التن�سيق  وتكثيف  ال����زوار 
خ�سو�ساً اأثناء اأوقات الذروة والعطل 
الرقابي  ال�����دور  وت��ع��زي��ز  ال��ر���س��م��ي��ة 
وال���ت���وع���وي ب�����س��ورة م�����س��ت��م��رة على 
معايري  ورف��ع  احلمرية  بحر  �ساطئ 

الأمان وال�سالمة على ال�ساطئ.
بلدية  اأن  اإىل  ال�����س��ام�����س��ي  ول���ف���ت 
احلمرية عملت عرب فرق عملها على 
املتابعة اليومية ل�ساطئ بحر احلمرية 
اإن���ط���الق���اً م���ن دوره�����ا وج���ه���وده���ا يف 
من  امل��ن��ط��ق��ة  زوار  ����س���الم���ة  ح���ف���ظ 
وذلك  وال��غ��رق،  للمخاطر  التعر�ص 
البلدية  اإ�سرتاتيجية  م��ن  اإن��ط��الق��اً 
كافة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��رام��ي��ة  وروؤي��ت��ه��ا 
اإجراءات ال�سالمة العامة يف خمتلف 
تزخر  التي  العامة  وامل��راف��ق  امل��واق��ع 

بها منطقة احلمرية.
واأو�سح ال�سام�سي باأن بلدية احلمرية 
الإر�سادي  دوره���ا  تعزيز  على  عملت 
كافة  لتوعية  وال��رق��اب��ي  والتثقيفي 
الإلتزام  ب��اأه��م��ي��ة  ال�����س��اط��ئ  م��رت��ادي 
يف  املنت�سرة  ال�ساطئية  بالتعليمات 
ال��ل��وح��ات الإر����س���ادي���ة وب���ع���دة لغات، 
بعلم  التقيد  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د 
ال�ساطئ التحذيري الذي يبني حالة 
البحر، والإلتزام بالإبتعاد عن املواقع 

التي ت�سهد تيارات بحرية خطرة.

•• راأ�س اخليمة-وام:

حما�سرة  اخليمة  راأ���ص  ب�سرطة  املخدرات  مكافحة  اإدارة  نظمت 
الجتماعي  الر�سمي  ح�سابها  عرب  مبا�سرة  افرتا�سية  توعوية 
ق�سم  رئي�ص  ال�سرياوي  النا�سر  عبد  الرائد  "ان�ستغرام" قّدمها 
وزارة  يف  معتمد  وحما�سر  خبري   - امل��خ��درات  مكافحة  عمليات 
الداخلية.. وذلك حر�سا من القيادة العامة ل�سرطة راأ�ص اخليمة 

على �سالمة املجتمع واأمنه وا�ستقراره.
من  كبري  ع��دد  املخدرات"  "اأ�سرار  بعنوان  املحا�سرة  يف  ���س��ارك 
منت�سبي القيادة واأفراد املجتمع وذلك بالتزامن مع اليوم العاملي 
اأ�سباب  منها  حم��اور  عدة  املحا�سرة  وتناولت  املخدرات.  ملكافحة 
كما  انت�سارا  املخدرات  اأن��واع  واأك��ر  واأ�سرارها،  املخدرات  تعاطي 
املخدرات  جرائم  يف  القانونية  اجل��وان��ب  بع�ص  اإىل  التطرق  مت 
خطط  جن��اح  اإن  املحا�سر  وق��ال  املتعاطي.  على  التعرف  وكيفية 

وبرامج مكافحة هذه الآفة يعتمد على تعاون اجلمهور والوعي 
مبخاطر املخدرات على ال�سباب باعتبارهم القوة الفاعلة واملنتجة 
يف م�سرية التنمية والتطوير، موؤكدا اأهمية دور الأ�سرة واملجتمع 
يف توفري الوقاية ودعم التما�سك الداخلي لدى الفئات املعر�سة 
الوقوع يف  لتجنب  الن�سائح  العديد من  وق��ّدم  الإدم���ان.  خلطر 
براثن هذه الآفة و�سرورة البتعاد عن هذه ال�سلوكيات اخلاطئة، 

ون�سر الوعي مبحاربتها ملا لها من اآثار خطرية يف املجتمع.

�سرطة راأ�ض اخليمة تنظم حما�سرة توعوية
 عن اأ�سرار املخدرات

•• اأبوظبي-وام: 

اأط���ل���ق���ت دائ�������رة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف 
الأمم  مكتب  م��ع  بالتعاون  اأب��وظ��ب��ي، 
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.. 
اأول"،  "ا�ستمع  حملة توعوية بعنوان 
اأفراد  اإىل زي���ادة وع��ي  ت��ه��دف  وال��ت��ي 
ب�سكل  والأ����س���ر  ع���ام  ب�سكل  امل��ج��ت��م��ع 
خا�ص ب�سرورة ال�ستماع لالأبناء بدءا 
من مراحل الطفولة املبكرة اإىل عمر 

املراهقة. مرحلة  بعد  ما  اأي   ،  18
ال���دك���ت���ورة ليلى  ���س��ع��ادة  واأو����س���ح���ت 
لقطاع  التنفيذية  امل��دي��رة  ال��ه��ي��ا���ص، 
تنمية  دائ�����رة  والب���ت���ك���ار يف  ال��ر���س��د 
املجتمع.. اأن التعاون مع مكتب الأمم 
واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة 
اأول"  "ا�ستمع  حملة  ب��اإط��الق  اأث��م��ر 
على  نوعها  م��ن  الأوىل  تعترب  ال��ت��ي 
اأن  ل�سيما  العربي،  الوطن  م�ستوى 
احلملة اأطلقتها الأمم املتحدة �سابقا 
وبلغات  ال���ع���امل  اأن����ح����اء  خم��ت��ل��ف  يف 
التعاون  ه����ذا  اإن  وق���ال���ت  م��ت��ن��وع��ة. 
للقيمة  ال��دائ��رة  اإدراك  م��دى  ي��وؤك��د 
هذه  تت�سمنها  التي  املهمة  الرتبوية 
احلملة لالأ�سرة، حيث اأن الفرد يتعلم 
بالدرجة  والإ����س���غ���اء  ال���س��ت��م��اع  ف���ن 
التي  ال��ت��ف��اع��الت  خ���الل  م��ن  الأوىل 
باعتبارها  الأ����س���رة  اأف����راد  ب��ني  ت���دور 
الو�سط الجتماعي، اأو اإن �سح القول 
التي  الأوىل"،  احل��ي��ات��ي��ة  "املدر�سة 
تعلم اأفرادها اأ�س�ص احلياة، بالإ�سافة 
التوا�سل الفعال م�سرية  اإىل مهارات 
اإىل اأن منهج والدنا املغفور له موؤ�س�ص 

اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ   ، ال��دول��ة 
الرتبية  يف  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان 
الأبناء  واإ�سراك  ال�ستماع  طريق  عن 
يف احلوار يعد من اأكر الأمثلة متيزا 
املهارات  لنقل  الإم��ارات��ي  املجتمع  يف 

واإك�ساب الأبناء اخلربات.
الدرا�سات  م��ن  ال��ع��دي��د  اإن  واأ���س��اف��ت 
لالأبناء  الفعال  ال�ستماع  اأن  اأثبتت 
لهم  ال��ع��وام��ل حماية  اأك���ر  م��ن  يعد 
والتي  اخل����ط����رة،  ال�����س��ل��وك��ي��ات  م���ن 
م���ن اأب���رزه���ا ال��ت��ن��م��ر وت��ع��اط��ي امل���واد 
اأن هذه  اإىل  املخدرة والعنف، م�سرية 
اأهمية ال�ستماع من  اأكدت  الدرا�سات 
ال�سليم  النمو  تعزيز  الأبوين يف  قبل 
وتعزيز  �سخ�سياتهم  و�سقل  لالأبناء 
ث��ق��ت��ه��م ب���ذات���ه���م، ودوره�������م امل���ه���م يف 
ال�سلوكيات  جتنب  على  اأبنائهم  حث 
امل���ح���ف���وف���ة ب���امل���خ���اط���ر. واأو����س���ح���ت 
من  الأوىل  امل���رح���ل���ة  اأن  ال���ه���ي���ا����ص، 
احلملة تت�سمن توزيع جمموعة من 
وعر�ص مقاطع  التثقيفية  املن�سورات 
كرتونية  ب�سخ�سيات  تعليمية  فيديو 
بطريقة  وذوي���ه���م  الأط����ف����ال  ت�����س��ور 
واق����ع����ي����ة، وال����ت����ي ���س��ي��ت��م ب��ث��ه��ا عرب 
ومن�سة  الجتماعي  التوا�سل  قنوات 
اليوتيوب للو�سول اإىل اأكرب عدد من 
العمل  اأن��ه مت  اىل  امل�ساهدات م�سرية 
الدرا�سات  اأح��دث  على  ا�ستنادا  عليها 
والأ����س�������ص ال��ع��ل��م��ي��ة م���ن ق��ب��ل فريق 
بخطوات  للخروج  املتخ�س�سني  م��ن 
الآب���اء من خلق عالقة  علمية متكن 

�سحية واإيجابية مع اأبنائهم.
اأب����رز امل��وا���س��ي��ع التي  واأك����دت اأن م��ن 

خالل  من  عليها  ال�سوء  ت�سليط  مت 
ال�سرب  اأه��م��ي��ة  التثقيفي،  امل��ح��ت��وى 
روتني  واتباع  الأبناء،  التعامل مع  يف 
اأ�سلوب  وا�ستخدام  الأبناء،  مع  يومي 
الإيجابية،  لل�سلوكيات  والثناء  امل��دح 
ف�سال  لهم،  وال��ود  العاطفة  واإظ��ه��ار 
اإىل دور  ت��ط��رق��ت  امل��ن�����س��ورات  اأن  ع��ن 
حول  اأبنائهم  تثقيف  يف  املهم  الآب���اء 
ال��رق��م��ي وال���س��ت��م��اع لآرائهم  ال��ع��امل 
وامل��خ��اوف وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي يواجها 
الأبناء من اأجل حمايتهم من الإ�ساءة 
اأن  اأك���دت  كما  الإل��ك��رتوين.  والتنمر 
ب�سكل  ت�سعى  املجتمع  تنمية  دائ����رة 
م�ستمر اإىل تنفيذ مبادرات وحمالت 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع اجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة يف 
القطاع الجتماعي، للم�ساهمة ب�سكل 
واأف����راده،  املجتمع  خ��دم��ة  يف  رئي�سي 
الجتماعي  ال��رف��اه  حتقيق  وب��ه��دف 
اأب���وظ���ب���ي، وال���و����س���ول اإىل  اإم������ارة  يف 
ملختلف  احلياة  ج��ودة  موؤ�سرات  اأعلى 
مدى  اإىل  لفتة  املجتمعية،  ال�سرائح 

الهتمام الذي توليه دولتنا بالأ�سرة 
خا�ص،  ب�سكل  وب��ال��ط��ف��ل  ع���ام  ب�سكل 
من خالل توفري ا�سرتاتيجيات وبنى 
م��ن تالحمهم  ت��ع��زز  وب��رام��ج  حتتية 

الأ�سري وجودة حياتهم.
علي،  القا�سي حامت  اأثنى  من جانبه 
املعني  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ك��ت��ب  مم��ث��ل 
ب��امل��خ��درات واجل��رمي��ة ل��دول جمل�ص 
تنمية  دائ��رة  على  اخلليجي،  التعاون 
"ا�ستمع  ح��م��ل��ة  لإط��الق��ه��ا  امل��ج��ت��م��ع 
اأول"، التي توؤكد على التزام اجلهات 
وا�ستمراريتها  ال���دول���ة  يف  املختلفة 
واملجتمعات  ال�سباب  يف  بال�ستثمار 
اآمنة  جمتمعات  لتعزيز  ع���ام  ب�سكل 

وم�ستدامة وقادرة على التكيف.
 " امل��ت��ح��دة  الأمم  مكتب  ممثل  وق���ال 
جزءا  وال�سباب  الأط��ف��ال  متكني  يعد 
اأ�سا�سيا من عمل مكتب الأمم املتحدة 
اأجل  املعني باملخدرات واجلرمية من 
واجلرمية،  امل���خ���درات  ت��ع��اط��ي  م��ن��ع 
وب��ف�����س��ل ال��ت��ع��اون م���ع دائ�����رة تنمية 

انت�سار  يف  ناأمل  اأبوظبي،  يف  املجتمع 
اأخرى يف  بلدانا  لت�سمل  هذه احلملة 

املنطقة".
را�سد  ثامر  املهند�ص  اأك��د  جانبه  من 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  القا�سمي، 
امل�ساريع اخلا�سة وال�سراكات يف هيئة 
اأهمية  امل��ب��ك��رة..  للطفولة  اأب��وظ��ب��ي 
للوالدين  والإي��ج��اب��ي  الفاعل  ال���دور 
ومهارات  ق����درات  وتنمية  تن�سئة  يف 
التوا�سل  تعزيز  و�سرورة  اأطفالهما، 
واحل���������وار م����ع ال���ط���ف���ل وخ���ا����س���ة يف 
وبناء  ع��م��ره،  م��ن  الأوىل  ال�����س��ن��وات 
والتقدير  الثقة  على  قائمة  ع��الق��ة 
العاطفية  احتياجاته  وتلبية  لفهم 
والعقلية وتنمية مهاراته الجتماعية 
وبناء �سخ�سيته.. لفتا اإىل اأن حملة 
رفع  يف  ���س��ت�����س��اه��م  اأول"،  "ا�ستمع 
باأهمية  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال��وع��ي  م�����س��ت��وى 
ال����س���ت���م���اع ل��ل��ط��ف��ل واح��������رتام حقه 
يف ال��ت��ع��ب��ري وامل�����س��ارك��ة، وزي�����ادة فهم 
الوالدين على وجه اخل�سو�ص لتاأثري 

التوا�سل الإيجابي مع اأطفالهما على 
حت�سني �سلوكياتهم الإيجابية واحلد 
ال�سلوكيات  يف  انخراطهم  فر�ص  من 
تطورهم  وتعزيز  م�ستقبال،  ال�سلبية 
والجتماعي  والإدراك�����������ي  ال���ل���غ���وي 
البدين،  النمو  ع��ن  ف�سال  العاطفي 
بيئة  وازده���اره���م يف  ل�سمان من��وه��م 

حمفزة وداعمة لهم.
مع  بالتعاون  تعمل  الهيئة  اإن  وق��ال 
�سركائها على تطوير مبادرات وبرامج 
نوعية متكاملة لتمكني وبناء قدرات 
وخربات الوالدين ومقدمي الرعاية 
يف جمال الطفولة املبكرة، وخلق بيئة 
اإيجابية لالأطفال، لفتا اإىل اأن الهيئة 
اإط����الق ح��زم��ة م��ن الربامج  ب�����س��دد 
الإمنائية من بينهما برنامج مدار�ص 
اآمنة لتوحيد وتوجيه جميع اجلهود 
اتباع  ل�سمان  اجل��ه��ات  خمتلف  ب��ني 
الأطفال  حلماية  وثابت  موحد  نهج 
يف مدار�ص اأبوظبي، وبرنامج الرعاية 
الوالدية الإيجابية، لتطوير حمتوى 

علمي موحد و�سامل بهدف التعريف 
ب�����س��ك��ل اأك����رب ب����دور ال���وال���دي���ن جتاه 
الوالدية  الرعاية  اأطفالهما، ومبادئ 
التوا�سل  وت�����س��ج��ي��ع  الإي����ج����اب����ي����ة، 
الإي��ج��اب��ي وم���ه���ارات ح��ل اخلالفات 
ا�ستجابة  حتقيق  جانب  اإىل  بينهما، 
ال��ط��ف��ل، وتر�سيخ  اأع��ل��ى لح��ت��ي��اج��ات 
يف  اخلدمية  القطاعات  خمتلف  دور 
توعية الوالدين، و�سول اإىل م�ستوى 
حم�����س��ن م����ن ال�������س���الم���ة وال���ك���ف���اءة 

النف�سية الجتماعية لدى الطفل.
�ستدعم  ال���ربام���ج  ه���ذه  اأن  واأو����س���ح 
والدرا�سات  ال��ب��ح��وث  اإع�����داد  عملية 
املتخ�س�سة يف جمال الطفولة املبكرة 
على  اأثرها  وتقييم  قيا�ص  خالل  من 

الطفل واملجتمع.
ال�سيد  عبدالرحمن  ق��ال،  جانبه  من 
التخطيط  دائ����رة  م��دي��ر  ال��ب��ل��و���س��ي، 
املوؤ�س�سي  وال��ت��ط��وي��ر  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
اإن  الأ����س���ري���ة..  التنمية  م��وؤ���س�����س��ة  يف 
اإط��الق دائ��رة تنمية املجتمع للحملة 
فيه  يحتاج  ج��دا  وق��ت مهم  ي��اأت��ي يف 
اإىل الح���ت���واء، كما  ب��ال��ف��ع��ل  الأب���ن���اء 
يحتاج الوالدين اإىل التذكري باأهمية 
وتخ�سي�ص  اأب��ن��ائ��ه��م  م��ن  اق��رتاب��ه��م 
الأوقات الكافية لهم لال�ستماع اإليهم، 

واحتوائهم وزرع الثقة يف نفو�سهم.
ن��ع��ي�����ص يف جمتمع  " ن��ح��ن  واأ����س���اف 
م��ت��ن��اغ��م وم��ت��ج��ان�����ص والأ�����س����رة فيه 
لعبت دورا كبريا يف تن�سئة الأبناء يف 
الآخ��رون يف  اأن ي�ساركها  املا�سي قبل 
ذلك، كالعامالت يف املنزل والأ�سدقاء 
الف���رتا����س���ي���ون وو����س���ائ���ل الإع������الم 

وال��ت��وا���س��ل اجل���دي���دة، وك���ان احلوار 
الأ�سري ي�سكل اأهمية كربى وهو اأحد 
م��ق��وم��ات ال��ت��ف��اه��م واحل��م��اي��ة وفهم 
التطور  وم��ع  واحتياجاتهم،  الأب��ن��اء 
ال�����س��ري��ع ال���ذي ���س��ه��ده ال��ع��امل بداأت 
م���الم���ح ال��ت��غ��ي��ري ت�����س��رب يف ج���ذور 
تلتفت  اأن  املهم  وب��ات من  املجتمعات، 
بنيانها  اإىل دوره��ا يف حماية  الأ���س��رة 
اأ�سوة  الكرام  قادتنا  ولنا يف  الداخلي، 
ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ع��ه��د  م��ن��ذ  ح�سنة 
زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل 
ثراه" الذي كان منهجه يف احلوار مع 
اأحد  ال�سعب مبختلف فئاته العمرية 

ركائز بناء دولة الحتاد".
واأو����س���ح اأن ل��دي��ن��ا ق����دوة ك��رمي��ة يف 
اإليهم  والإ�����س����غ����اء  الأب�����ن�����اء  ت���رب���ي���ة 
���س��خ�����س��ي��ات��ه��م وه����ي �سمو  وت���ك���وي���ن 
رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
الحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�ص 
الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة 
"اأم  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى 
تدعو  م���ا  ك���ث���ريا  وال���ت���ي  الإمارات" 
اإىل  ال�����س��ام��ي��ة  الأ�����س����رة يف ك��ل��م��ات��ه��ا 
واحلر�ص  الأب��ن��اء،  برتبية  اله��ت��م��ام 
على  توجيهاتها  يف  وت���وؤك���د  ع��ل��ي��ه��م، 
من  وحمايتهم  الأبناء  احتواء  اأهمية 
يفر�سه  وم��ا  احل��ايل،  وقتنا  حتديات 
امل�سار  يف  حت��ول  م��ن  التقني  التطور 
الجتماعي، ول بد من التعامل معه 
بوعي وفهم و�سرب وحكمة بعيدا عن 
العنف والتنمر وال�سغط على الأبناء 
الرتبية  �سبيل  يف  خ��اط��ئ��ة  ب��ط��ري��ق��ة 

ال�سليمة.

•• دبي-وام:

افتتحت هيئة الطرق واملوا�سالت حمطة عود ميثاء حلافالت املوا�سالت العامة 
التي تعد اأحدث حمطات احلافالت التي تتميز بت�سميمها النموذجي احلديث 
وتكاملها مع مرتو دبي ومركبات الأجرة حيث تبعد عن حمطة مرتو عود ميثاء 

قرابة 300 مرت.
وتقدم املحطة مفهوما جديدا يف خدمة املوا�سالت العامة عرب توفري مرافق 
متكاملة خلدمة الركاب من مواقف للمركبات والدراجات الهوائية وم�ساحات 

مكتبية واأخرى خلدمة املتعاملني وحمالت جتارية واأجهزة اخلدمة الذاتية.
واأكد معايل مطر حممد الطاير املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين يف هيئة 
ياأتي  العامة  املوا�سالت  حافالت  ركاب  حمطة  اإن�ساء  اأن  واملوا�سالت..  الطرق 
النقل اجلماعي بغية  البنية التحتية لنظام  الهيئة يف تطوير  ا�ستكمال جلهود 

اليومية  تنقالتهم  يف  اجلماعية  النقل  و�سائل  ا�ستخدام  على  ال�سكان  ت�سجيع 
حيث روعي يف ت�سميم املحطة النظام الع�سري ومتطلبات ال�ستدامة ومتطلبات 

ذوي الهمم والن�سجام مع هوية و�سكل حمطات هيئة الطرق واملوا�سالت.
الركاب  نقل  ال�سائد يف  املفهوم  يتجاوز  املحطات اجلديدة  دور  اإن  وقال معاليه 
فقط بل يتعداه اإىل تقدمي خدمات متكاملة للركاب مثل توفري مواقف املركبات 

والدراجات الهوائية والتكامل مع خدمة مرتو دبي ومركبات الأجرة.
وميتاز  مربعا  م��رتا   9640 م�ساحة  على  ميثاء  ع��ود  حافالت  حمطة  ومتتد 
موقعها بكثافة �سكانية عالية وقربها من حمطة مرتو عود ميثاء ومن املدار�ص 

وثالثة  اأر�سي  طابق  من  املحطة  وتتكون  التجارية  واملكاتب  اجلاليات  واأندية 
اأدوار متكررة و�سطح ملواقف املركبات وروعي يف ت�سميمها التكامل مع منظومة 
واملركبات  للحافالت  م��واق��ف  خ�س�ست  حيث  املنطقة  يف  ال��ع��ام��ة  امل��وا���س��الت 
اخلا�سة ومركبات الأجرة ومن املتوقع اأن ي�سل متو�سط اأعداد الركاب م�ستقبليا 
11 موقفا  9 مواقف ت�سغيلية للحافالت و  اآلف راكب يوميا وت�سم   10 اإىل 
موقفا  و23  للمركبات  موقفا  و350  العامة  املوا�سالت  حافالت  ل�سرتاحة 
الركاب  وت��ن��زي��ل  حتميل  منطقة  املحطة  م��راف��ق  وت�سم  ال��ه��وائ��ي��ة  ل��ل��دراج��ات 
وللموظفني  الأج��رة  ملركبات  ومواقف  وال��ط��وارئ  النتظار  حلافالت  ومواقف 

لل�سائقني وم�سلى  والزوار وا�سرتاحات عمومية جمهزة وا�سرتاحة وكافيرتيا 
اإىل جانب  مياه  ودورات  للموظفني  ومكاتب  "لل�سيدات"  وم�سلى  "للرجال" 
حمالت جتارية وم�ساحات ا�ستثمارية بع�سها خم�س�ص لل�سركات ال�سغرية التي 
يديرها مواطنون وذلك بالتعاون والتن�سيق مع موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة اإ�سافة اإىل مواقع لأجهزة اخلدمة الذاتية والدفع 
وموؤ�سر  احلافالت  مواعيد  عر�ص  "نول" وجهاز  بطاقات  واأجهزة  الإلكرتوين 
قيا�ص �سعادة املتعاملني واأجهزة ال�سراف الآيل واأجهزة بيع املرطبات والوجبات 
اخلفيفة. وتخدم املحطة ثمانية خطوط للحافالت �سبعة منها خطوط للنقل 
40 حافلة وتربط هذه  املرتو تعمل عليها  العام وخط واحد لتغذية حمطات 
والق�سي�ص  م��ول  دب��ي  مثل  احليوية  وامل��راف��ق  املناطق  م��ن  العديد  اخل��ط��وط 
وبرجمان ومتحف دبي واملدينة العاملية ووايف �سيتي وال�سيف واخلليج التجاري 

والنهدة وال�سفا وال�سطوة.

دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي تطلق حملة »ا�ستمع اأوال« للتوعية ب�سرورة اال�ستماع اإىل االأبناء

بلدية احلمرية و�سرطة ال�سارقة يعقدان اجتماعًا تن�سيقيًا 
لبحث رفع  منظومة اأمن و�سالمة مرتادي �ساطئ بحر احلمرية 

طرق دبي تفتتح املحطة النموذجية لركاب احلافالت يف عود ميثاء
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- الفجر: 

فعاليات  اأم�����������ص  ����س���ب���اح  ان���ط���ل���ق���ت 
الأ�سنان  ل��ط��ب  ال��ع��امل��ي  دب���ي  م��ل��ت��ق��ى 
ت�ستمر  وال�����ت�����ي   "DWDM"
نوفوتيل.  ف��ن��دق  يف  يونيو   28 حتى 
ويت�سمن امللتقى هذا العام ور�ص عمل 
ت�سلط ال�سوء على خمتلف املو�سوعات 
امللّحة يف جمال طب الأ�سنان وزراعتها 
وترميمها وجتميلها واأحدث الو�سائل 
م�ساكل  لعالج  امل�ستخدمة  والتقنيات 
الأ����س���ن���ان.  وي�����س��ت��ق��ط��ب م��ل��ت��ق��ى دبي 
 "DWDM" العاملي لطب الأ�سنان

والذي ي�سبق فعاليات موؤمتر الإمارات 
الأ�سنان ومعر�ص طب  ال��دويل لطب 
الأ�سنان العربي "اإيدك دبي 2021" 
ال���ع���دي���د م���ن امل�������س���ارك���ني م���ن داخ���ل 
الأجندة  وت��رك��ز  وخ��ارج��ه��ا،  ال���دول���ة 
ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��م��ل��ت��ق��ى ع��ل��ى ع����دد كبري 
اإعادة  ومنها  الهامة  املو�سوعات  م��ن 
تاأهيل الفكني، وزراعة العظم، واإتقان 
ترميم الأ�سنان، وغريها من املوا�سيع 
الأ�سنان  اأطباء  اهتمام  يف  ت�سب  التي 

واملخت�سني يف املجال. 
لطب  ال��ع��امل��ي  دب��ي  "ملتقى  وي�ستمر 
الأ�سنان" "DWDM" على مدار 

قبل  م��ن  وينظم  متتالية  اأي���ام  ثالثة 
املوؤمترات  لتنظيم  ان��دك�����ص  موؤ�س�سة 
واملعار�ص- ع�سو يف اندك�ص القاب�سة. 
ويحظى امل�ساركون يف امللتقى بفر�سة 
احل�سول على �ساعات التعليم امل�ستمر 
املعتمدة من قبل هيئة ال�سحة بدبي 
املوؤمترات  لتنظيم  اندك�ص  وموؤ�س�سة 
لل�ساعات  مانحة  كموؤ�س�سة  واملعار�ص 
امل�ستمر  الطبي  التعليم  يف  املعتمدة 
اأطباء  جمعية  قبل  م��ن  بها  م��ع��رتف 

الأ�سنان الأمريكية.
وكجزء من الدورات التخ�س�سية التي 
تقام حتت مظلة "اإيدك دبي 2021"، 

تنطلق فعاليات "موؤمتر اإيدك العاملي 
 AEEDC‘ الأ�سنان"  ل���ت���ق���ومي 
ما  الفرتة  يف   ’Dubai Ortho
املوؤمتر  وي�سم  يونيو  و29   28 ب��ني 
البحوث  اآخ��ر  تناق�ص  علمية  جل�سات 
والتقنيات امل�ستخدمة يف جمال تقومي 
اجلراحية  ال��ع��م��ل��ي��ات  م���ن  الأ����س���ن���ان 
اإتقان عالج تقومي الأ�سنان  وخطوات 
التقوميية  وال����زري����ع����ات  ال�������س���ف���اف، 
عالج  يف  امل��ت��ع��ددة  التخ�س�سات  ودور 
املعنية بتقومي الأ�سنان. كما  احلالت 
العاملي جلراحة  اإي��دك  "موؤمتر  يعقد 
 AO‘ والفكني"  وال�����وج�����ه  ال����ف����م 

 CMF Annual Regional
 Symposium at
 AEEDC Dubai World
 Oral & Maxillofacial
يف    ’Conference 2021
ال��ف��رتة م��ا ب��ني 30 ي��ون��ي��و وح��ت��ى 1 
يوليو، مب�ساركة اأبرز املتحدثني ممن 
موا�سيع  حول  بنقا�سات  �سيخو�سون 
اخللقية  ال��ت�����س��وه��ات  وم��ن��ه��ا  م��ل��ّح��ة 
للوجه، واجلراحة التجميلية ملنت�سف 
الوجه، و�سدمات الوجه، واإع��ادة بناء 

الوجه، وغريها الكثري. 
وت���ق���ام ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات وال�������دورات 

الربنامج  م���ن  ك��ج��زء  ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة 
الدويل  الإم������ارات  مل��وؤمت��ر  التعليمي 
ل����ط����ب الأ�������س������ن������ان وم�����ع�����ر������ص طب 
دبي"،  "اإيدك  ال���ع���رب���ي  الأ�����س����ن����ان 
وه���و احل����دث الأك�����رب يف جم���ال طب 
�سينطلق  وال��ذي  املنطقة،  يف  الأ�سنان 

مل����دة ثالثة  وي�����س��ت��م��ر  ي��ون��ي��و   29 يف 
الدويل  دب���ي  م��رك��ز  يف  متتالية  اأي����ام 
و�ست�سم  ه��ذا  واملعار�ص.  للموؤمترات 
اأجندة املوؤمتر لهذا العام 173 جل�سة 
علمية وم�ساركة 75 متحدث وخبري 
ال���ع���امل، وي�����س��ه��د املعر�ص  م���ن ح���ول 

3،000 �سركة عاملية واأكر  م�ساركة 
عاملية  جت��اري��ة  ع��الم��ة   4،000 م��ن 
تو�سلت  م��ن  اآخ���ر  �سيعر�سون  مم��ن 
اإل���ي���ه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف جم����ال طب 
والأدوات  الطبية  وامل��ع��دات  الأ���س��ن��ان 

الحرتافية.

•• ابوظبي- الفجر:

حياتها  دورة  يف  وال�سجالت  الوثائق  لإدارة  نظام  بتوفري  اهتمامه  اإط��ار  يف 
يف املرحلتني اجلارية والو�سيطة؛ نظم الأر�سيف الوطني ور�سة تثقيفية يف 
جمال العمل؛ بعنوان: "نظام اإلكرتوين لإدارة الوثائق اجلارية والو�سيطة 
الورقية والرقمية" اأعلن فيه عن ا�ستقطابه لنظام اإلكرتوين حديث يوفر 
الوثائق وال�سجالت  اإدارة  ا�سرتاتيجيته يف جمال  اإطار  اأف�سل اخلدمات يف 
على  ب��ن��اء  وحفظها  وت�سنيفها  وال��و���س��ي��ط��ة،  اجل��اري��ة  وال��رق��م��ي��ة  ال��ورق��ي��ة 

اإجراءات الأر�سفة املتبعة يف الأر�سيف الوطني.
املركز  اأر�سيف  ال�سيد ر�سيد حمدا�ص من ق�سم  التي قدمها  الور�سة  واأك��دت 
الأر�سيفات  اإدارة  جم��ال  يف  ري��ادي��ة  موؤ�س�سة  بو�سفه  الوطني  الأر�سيف  اأن 
احلكومية، ي�ستهدف من هذا امل�سروع التغلب على حتٍد كبري بو�سع منوذج 

يف  احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ه  تتقيد  لكي  وال�سجالت  الوثائق  لإدارة  متكامل 
ن�ساأتها  منذ  وال�سجالت  الوثائق  لإدارة  متكاملة  منظومة  وبناء  ال��دول��ة، 
وربطه  الدائم،  اأو احلفظ  الإت��الف  اإىل مرحلة  ت�سل  وريثما  ا�ستالمها  اأو 
ب��الأن��ظ��م��ة الإل��ك��رتون��ي��ة امل��ت��وف��رة ب��الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي، وت���وف���ري الدعم 
الإداري  العمل  وتنظيم  الأر�سفة،  جمال  يف  احلكومية  للجهات  ال�ست�ساري 
والدولية يف جمال  الوطنية  واملقايي�ص  واملعايري  املمار�سات  اأف�سل  بتطبيق 
بكفاءة  ال��ق��رار  ملتخذي  املعلومات  اإت��اح��ة  بهدف  وال�سجالت  الوثائق  اإدارة 

و�سرعة.
اأن  اإىل  الوطني  الأر���س��ي��ف  يف  امل��رك��ز  اأر�سيف  نظمها  التي  الور�سة  واأ���س��ارت 
الوطني  الأر���س��ي��ف  يف  قريباً  �ستبداأ  امل�����س��روع  لتطبيق  التجريبية  املرحلة 
اأدائ��ه، ولتعزيز  ا�ستخدامه ولكي يتاأكدوا من جودة  لتدريب املوظفني على 
اخلا�سة  امللفات  جميع  حفظ  جم��ال  يف  واإمكانياته  بالنظام  املوظفني  ثقة 

ي�سهل  مما  مرا�سالته  وجميع  الوطني،  الأر�سيف  يف  التنظيمية  بالوحدات 
عليه اإجراءات العمل عن بعد. 

النظام  اأن  الور�سة  اأو�سحت  امل�سروع؛ فقد  املتوقعة من هذا  الفوائد  وحول 
وال�سجالت  الوثائق  �سرية  الورقية  و�سبط  الإج��راءات  تقلي�ص  �سيفيد يف 
اجلارية والو�سيطة، واإجراءات تداول امللفات يف الأر�سيف الوطني، وتوفري 
واإتالف  ت�سنيف  اإج��راءات  وتنظيم  واملخازن،  الإدارات  الكافية يف  امل�ساحات 
الوثائق اجلارية والو�سيطة، وحت�سني اإجراءات تبادل الوثائق بني الإدارات، 
البيانات  واإدارة  ا�سرتجاعها،  و�سهولة  الوثائق  اإىل  الو�سول  يف  وال�سرعة 
التكنلوجيا  بكفاءة، وتوفري �سروط حفظها على املدى الطويل، وا�ستخدام 

احلديثة يف اإن�ساء الوثائق الإدارية والفنية اإلكرتونيا.
واأ�سارت الور�سة – التي تابعها عدد كبري من املهتمني وناق�سوا فيها الكثري 
م�سرتكاً  واح���داً  كم�ستودع  ي�ستخدم  النظام  اأن  امل�����س��روع-اإىل  تفا�سيل  من 

جلميع امل�ستندات املن�ساأة وامل�ستلمة بالأر�سيف الوطني، ويوفر كل الوظائف 
مبا  والو�سيطة  اجل��اري��ة  الوثائق  لإدارة  وال��الزم��ة  ال�سرورية  واملتطلبات 
ين�سجم مع القوانني واللوائح الوطنية، ويتميز ب�سموليته وقدرته الكبرية 
على اإدارة الوثائق اجلارية والو�سيطة، وميكن ربطه بالأنظمة والتطبيقات 
الداخلية التي تعترب م�سدراً مهماً لإن�ساء وت�سجيل الوثائق املن�ساأة وامل�ستلمة 

بالأر�سيف الوطني.
وق��دم��ت ال��ور���س��ة ���س��رح��اً ح��ول اإم��ك��ان��ي��ة دع��م ال��ن��ظ��ام ل��ل��ذك��اء ال�سطناعي 
بطريقة تدريجية، وكيفية ربط النظام بالأنظمة الداخلية، والوظائف التي 

يوؤديها هذا النظام الإلكرتوين.
يذكر اأن هذه الور�سة التثقيفية قد تناولت املحاور الأ�سا�سية التالية: تعريف 
بامل�سروع، واأهدافه الأ�سا�سية، واملنافع املتوقعة منه، ونطاق امل�سروع، واأ�ساليب 
ربط امل�سروع بالأنظمة الداخلية، ووظائف النظام الإلكرتوين، ومتطلباته.

انطالق ملتقى دبي العاملي لطب الأ�صنان 

دورات تخ�س�سية يف تقومي االأ�سنان وجراحة الفم 
والوجه والفكني على هام�ض اإيدك دبي 2021

نظام اإلكرتوين حديث ومتخ�ص�س ملواجهة التحديات يف اإدارة الوثائق 

االأر�سيف الوطني يطلق م�سروعًا لتطوير اإدارة الوثائق اجلارية والو�سيطة

•• ال�شارقة-وام: 

اأعلنت �سجايا فتيات ال�سارقة - التابعة ملوؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة 
 4 ال�  ال��ذي تنظمه يف  اإط��الق برنامج ال�سيف املجاين  واملبتكرين - عن 
الفرتا�سية" وي�ستمر  من يوليو املقبل "عن ُبعد" حتت عنوان" املن�سة 
جميع  اأم��ام  متاح  الربنامج  يف  الت�سجيل  ب��اب  اأن  اإىل  م�سرية   .. يومني 
الفتيات من داخل الدولة وخارجها يف دول الوطن العربي من عمر 13 

اإىل 18 عاماً.
ور�سة   18 و  برامج تخ�س�سية   6 العام  ال�سيفي هذا  الربنامج  وي�سمل 
الألعاب  برجمة  منها  اجلديدة  والأف��ك��ار  باملتعة  مليئة  جم��الت  تتناول 

والتاأمل وتطوير الذات والذكاء ال�سطناعي وبرجمة الألعاب وت�سميم 
الأزياء وتطمح هذه الربامج اإىل تطوير مهارات الفتيات وتو�سعة املعرفة 

لدى الفتيات لالرتقاء مبعارفهم وتكري�ص ال�سغف والطموح واملثابرة.
وقالت ال�سيخة عائ�سة القا�سمي مديرة �سجايا فتيات ال�سارقة ن�سعى من 
خالل برنامج ال�سيف "املن�سة الفرتا�سية" اإىل تو�سيع مدارك الفتيات 
الإب��داع لديهن وتوعيتهن من خالل الربامج  يف عدة جم��الت لتحفيز 
التخ�س�سية والور�ص التفاعلية .. لفتة اإىل اأن تقدمي مثل هذه الربامج 
ت�سهم يف تنمية الذات وتعزيز الثقافة واملعرفة العامة لدى الفتيات مما 
يك�سبهن املعرفة واخلربة لبتكار مبادرات تخدم املجتمع وتعزيز التعلم 

مدى احلياة.

�سجايا فتيات ال�سارقة تنظم برنامج املن�سة االفرتا�سية 4 يوليو
•• ال�شارقة - وام:

اأن  ال�سارقة  ل�سرطة  العام  القائد  ال�سام�سي  ال��زري  �سيف  اللواء  �سعادة  اأك��د 
�سهر  من   26 ي�سادف  ال��ذي   - املخدرات"  ملكافحة  العاملي  باليوم  الحتفاء 
انت�سارها  وت��ب��ع��ات  بعواقبها  للتذكري  ذه��ب��ي��ة  ف��ر���س��ة   - ع���ام  ك��ل  م��ن  ي��ون��ي��و 
الوخيمة التي لبد من الت�سدي لها كي ل تنال من الفرد واملجتمع.. م�سريا 

اإىل جهود الدولة يف الت�سدي لهذه الآفة اخلطرية.
القطاع  اأمنية من�سبة على  ولي�ست ق�سية  املخدرات ق�سية جمتمع  اإن  وقال 
وت�سافر  الهدف  وتوحيد  عامة  ق�سية  هي  بل  فح�سب  الأم��ن��ي  اأو  ال�سرطي 
اأن  اإىل  لف��ت��ا   .. خم��اط��ره��ا  ودرء  مكافحتها  يف  رئي�سيان  مطلبان  اجل��ه��ود 
ومنظومتها  الأوفياء  واأبناءها  الدولة  اأن  اإل  كبرية  ال�ساأن  هذا  يف  التحديات 

�سناعة  على  بت�سافرهم  ق��ادرون  ال��واع  املتعاون  وجمتمعها  اليقظة  الأمنية 
�سرائح وطوائف  ودع��ا جميع   . واقتدار  بعزمية  الآف��ة  تلك  ومواجهة  التغري 
الزائفة  اأقنعتها  عن  الك�سف  ب�سرعة  الآف��ة  لهذه  للت�سدي  املجتمع  ومكونات 
الإمارات  تكون  اأن  روؤي��ة  لتطبيق  والتكاتف  مروجيها  عن  ال��ف��وري  والإب���الغ 
اللتزام  م��وؤك��دا  امل��خ��درات..  لآف��ة  ال��ع��امل ت�سدياً وحم��ارب��ًة  دول  اأف�سل  م��ن 
التي  الرقابة  لت�سديد  وتطويرها  والقدرات  الطاقات  كل  وت�سخري  بتوظيف 
باتت ت�سكل ج��داراً منيعاً �سد هذه ال�سموم. ووجه قائد عام �سرطة ال�سارقة 
ال�سكر والتقدير لوزارة الداخلية ولرجال مكافحة املخدرات ب�سرطة ال�سارقة 
وزمالئهم يف كافة القطاعات ال�سرطية والأمنية امل�ساندة على ما يقومون به 
من جهد كبري وعمل دوؤوب يف حفظ الوطن وحت�سني اأبنائه من هذه ال�سموم 

وحتقيق الأمن ال�سامل يف كافة ربوع دولتنا املعطاء.

�سرطة ال�سارقة: اليوم العاملي ملكافحة املخدرات فر�سة لتوحيد جهود الت�سدي لها

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
اعالن بالن�شر

                يف  الدعوى رقم 16/2021/2183 جتاري جزئي 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  وق��دره )16380(  املدعي عليها مببلغ  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 

واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
طالب الإعالن / 1-تايتان كريدل للمقاولت الكهروميكانيكية ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  جراغ للمقاولت �ص.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل القامة 

الدعوى  يف  بالوفاء  بتكليفكم  بتاريخ:2021/6/9  ال�سادر  املحكمة  قرار  مبوجب   : الإع��الن  مو�سوع 
املذكورة اعاله فانت مكلف ب�سداد مبلغ وقدره )16380( درهم فقط للمدعي او بخزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل خم�سة ايام من 
تاريخ ن�سر هذا الع��الن وا خزينة املحكمة وذلك خالل يوما من تاريخ ن�سر هذا الع��الن وال فان 

املحكمة �ستتخذ الجراءات القانونية بحقكم
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 

اعالن حكم بالن�شر        
169/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- ارابتك لالن�ساءات �ص.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له :�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/6/20  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سركة 
تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م 1-بف�سخ وانهاء اتفاقية اليجار املوؤرخة 2016/5/29 بخ�سو�ص قطعة 
الر�ص رقم:913-598 الكائنة مبجمع دبي لال�ستثمار بامارة دبي املربمة بني املدعية كموؤجر وبني املدعي 
 -2 واللتزامات  ال�سواغل  من  خال  للمدعية  وت�سليمه  املاأجور  من  عليها  املدعي  واخ��الء  كم�ستاأجر  عليها 
الزام املدعي عليها باأن توؤدي للمدعية اجمايل املبلغ املرت�سد يف ذمتها ل�سالح املدعية بواقع مبلغ وقدره 
متام  حتى  التاخريية  والغرامات  اخلدمات  ور�سوم  اليجار  بدل  من  ي�ستجد  وما  دره��م   )4.373.386.35(
عليها  املدعي  ال��زام   -3 التام  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  القانونية 9% من  الفائدة  والتنفيذ مع  ال�سداد 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة بواقع 500 درهم. 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 

 اعالن بالن�شر
1400/2021/305 ا�شتئناف جتاري  

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�سينغ كونرت  تيونغ   -2 ذ.م.م  بيلدرز  يونيون  ت��راي  امل�ستاأنف �سدهم /1-  اىل 
اكتورز برايفت ليمتد 3- كيملي كون�سرتك�سن برايفت ليمتد - جمهويل حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / املال كابيتال �سركة م�ساهمة خا�سة وميثله:علياء 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  ا�ستاأنف/احلكم  قد   - العطار  علي  غلوم  ح�سني  علي 
707/2020 جتاري كلي  ، وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2021/7/12 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
 اعالن بالن�شر

837/2021/300 ا�شتئناف مدين  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده/1- احمد حممد احمد عبدالعزيز - جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / ح�سام حممود ع�سكر - وميثله:عبدالرحمن 
اخلمي�ص  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت    - ن�سيب  ب��ن  عبدالرحمن  ن�سيب 
املوافق 2021/7/8 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 2221/2021/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )416.325.07( درهم والفوائد 

القانونية املت�سحقة من تاريخ 2021/4/20 حتى ال�سداد بواقع 9% �سنويا حتى ال�سداد التام 
طالب الإعالن / 1-بنك دبي التجاري �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  روبني اليجاندرو بريتو ريو�ص -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي  مو�سوع الإعالن :  قد 
ال�سداد  حتى   2021/4/20 تاريخ  من  املت�سحقة  القانونية  والفوائد  درهم   )416.325.07( مبلغ 
بواقع 9% �سنويا حتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/6/29  ال�ساعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �ص   8.30

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 
اعالن بالن�شر        

 1821/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- �سركة رولدك�ص للتجارة العامه ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�سركة فريتل اأف زد اإي 

وميثله : �سعيد حممد عبداهلل �سامل ال�سايغ الغافري 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره )1.400.000( درهم 
ال�سداد  ال��دع��وى وحتى مت��ام  رف��ع  ت��اري��خ  م��ن   %12 وق��دره��ا  القانونية  ال��ف��ائ��دة  اىل  بال�سافة 

والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/6/29 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 

اعالن بالن�شر        
 731/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- امين عبد اخلالق �سكر  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :متويل )م�ساهمة خا�سة( 
املوؤرخ 2006/7/12  التمويلي  التاأجري  املطالبه بف�سخ عقد  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  قد 
ومالحقه والزام املدعي عليه برد حيازة العقار وت�سليمه للمدعي خاليا من ال�سواغل وباحلالة 
الواردة  ا���س��ارة الج���ارة  اآث��ار و�سطب  ذل��ك من  التعاقد وم��ا يرتتب على  ك��ان عليها وق��ت  التي 
املتاخرة غري  الج��رة  دره��م قيمة  ب�سداد مبلغ )21.927(  املدعي عليه  وال��زام  امللكية  �سهادة  يف 
براءة  والتعوي�ص وتقدمي  والفعلي  التام  الخ��الء  تاريخ  اأج��رة حتى  ي�ستجد من  املدفوعة وما 

ذمة من اجلهات ذات العالقة 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/7/13 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 

اعالن بالن�شر        
يف  الطعن 399/2021/445 طعن جتاري  

مو�سوع الطعن :  قبول الطعن �سكال ومو�سوعا ونق�ص احلكم املطعون فيه ووقف 
تنفيذه واحالة الدعوى اىل حمكمة ال�ستئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة 

والزام املطعون �سده الر�سوم وامل�ساريف والتعاب  
طالب الإعالن / 1-  مايا �سوري�ص لكياين  - �سفته بالق�سية : طاعن 
وميثله : يو�سف حممد ح�سن حممد البحر -  �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنه :2- جيم التجارية �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مطعون �سده 
جمهول حمل القامة

ويتوجب  اع��اله  املذكور  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  ب��ان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
عليكم احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم. 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة   التمييز    
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اأخبـار الإمـارات
م�صاحة ن�صتعر�س فيها الأفكار والإبداع 

بهدف اإثراء احلياة الثقافية
 يعرب القارىء فيها عن راأيه ول ميثل وجهة نظر ال�صحيفة

نتلقى م�صاركتكم عرب المييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

جناحات اإماراتية يف مواجهة كوفيدا ١٩  
الت�سدي  يف  العامل  دول  كل  تعي�سها  التي  ال�ستثنائية  الظروف  كل  و�سط 
يف  عاملية  ري���ادة  حتقق  اأن  الم����ارات  دول���ة  ا�ستطاعت  كوفيد19  جلائحة 
مواجهة الوباء املتلون واملتحول واحليلولة دون انت�ساره حيث متكنت الدولة 

وبف�سل قيادتها الر�سيدة   
ال�سرق  منطقة  دول  ���س��دارة  يف  تكون  واأن  الأول  امل��رك��ز  اإىل  الو�سول  م��ن   
الأو�سط، يف قائمة اأف�سل تعامل لقيادات الدول خالل اأزمة فريو�ص كورونا 

امل�ستجد كوفيد19- العاملية، وهو ما 
للموؤ�سر  ا�ستبيان  نتائج  عنه  ك�سفت 
العاملي للقوة الناعمة، الذي اأ�سدرته 
"براند فاينن�ص" من بريطانيا، كما 
اأن توفري حكومة المارات اللقاحات 
اإن�سانية  خطوة  ه��و  جم��ان��اً  للجميع 
تعد ان��ف��رادا ب��ني ك��ل دول ال��ع��امل بل 
وُي��ع��د اأح���د اأه���م اإجن����ازات ال��دول��ة يف 

املعركة �سد اجلائحة. 
دولة  كله ت�سدر  العامل  اأدرك  وهكذا 
الإم����ارات العربية امل��ت��ح��دة  ك��ل دول 
العامل  حيث قفزت اإىل القمة  بعد اأن 
احتلت املركز الأول واأ�سبحت )الرقم 

واحد( عامليا و�سرق اأو�سطيا يف العديد من املوؤ�سرات اخلا�سة بالتعامل مع 
الإم���ارات يف دفع  ، وق��د جتلت جهود    19 امل�ستجد كوفيد  فريو�ص كورونا 
املخاطر بالإجراءات واللقاحات بدءا من مرحلة الوقاية والت�سدي و�سول 
امل�ستوى  على  لي�ص  تداعياته  من  واحل��ّد  مواجهته  يف  التعايف  مرحلة  اإىل 
املحلي فقط، بل على امل�ستوى العاملي ومت ذلك كله بف�سل جهودها الدوؤوبة  
 ، اجلائحة  لهذه  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سحية  التداعيات  لتجاوز 
ب��اأن امل�ستقبل  وانطالق دول��ة الإم���ارات كما هي عادتها بثقة واأم��ل وت��ف��اوؤل 
م�سرق وال��ق��ادم اأج��م��ل، وب��ات��زان وث��ب��ات ينبعان م��ن و���س��وح ال��روؤي��ة والثقة 

بالنف�ص بف�سل قيادتها الر�سيدة.
وقد متيزت جتربة الإم��ارات بقوة وحنكة التعامل مع الأزم��ات والطواريء 
اإىل فر�ص واملحن اإىل منح  من خالل نهجها الرا�سخ يف حتويل التحديات 
مبا ميكنها من الت�سدي للتحديات الراهنة وامل�ستقبلية يف ظل اأزمة تف�سي 
غري  وجمتمعية  اقت�سادية  تداعيات  من  اأفرزته  وما  العامل،  يف  الفريو�ص 
م�سبوقة بل وامتدت جهودها من الت�سدي بالداخل والعتناء بكل املواطنني 
واملقيمني على اأر�سها اإىل مد يد العون واإر�سال امل�ساعدات للخارج لتوا�سل 
التدفق حملياً وعاملياً من خالل اجل�سر اجلوي الذي اأقامته دولة الإمارات 
الطبية  امل��واد  نقل  و  اجلائحة،  مواجهة  يف  وم�ساعدتها  العامل  دول  لدعم 
اإىل عوا�سم الدول �سرقاً وغرباً، واأن جمموع امل�ساعدات التي قدمتها دولة 
الر�سالة  لتاأكيد   ، 50 دولة  اأكر من  اإىل  الإم��ارات ملواجهة كورونا و�سلت 
النبيلة للدولة التي تركز على تعزيز العالقات الإن�سانية  ال�سامية والقيم 
مع دول العامل و�سعوبه كافة، واحلر�ص على تعميق م�ساعر الأخوة الإن�سانية 

يف هذه الظروف والتحديات ال�ستثنائي.  
اجلائحة  م��ع  التعامل  يف  الإم�����ارات  تلعبه  ال���ذي  ال��ري��ادي  ال���دور  ويتجلى 
والت�سدي لها يف توفري اللقاح جمانا لكل املواطنني واملقيمني على اأر�سها 
وتنت�سر  اللقاح  �سخ�ص جرعتني من  لكل  وتوفر  و�سريع  و�سهل  اأمن  ب�سكل 
نقاط خدمة اعطاء اللقاح يف كل مناطق الدولة و�سواحيها ويتم الت�سجيل 

عرب التطبيق اأو الهواتف اخلا�سة لذلك.   
ا�ستباقية حني  اإذا فاجاأت اجلميع يف خطوة  اأر���ص اخلري  وتتواىل عطاءات 
جائحة  ع��ن  الناجمة  وال��ك��وارث  والأزم����ات  ال��ط��وارئ  اإدارة  جلنة  اعتمدت 
اأبوظبي، توفري لقاح »كوفيد19-« جماناً جلميع حَملة  اإمارة  »كورونا« يف 
التاأ�سريات والإقامات املنتهية يف الإمارة. وجاءت اخلطوة مراعاًة للظروف 
الإقامة،  خمالفي  �سحة  على  وحر�ساً  اجلائحة،  عن  الناجتة  ال�ستثنائية 
التطعيم  مراكز  يف  الت�سجيل  عرب  اللقاح  تلقي  وميكن  العامة.  وال�سحة 
اإذ  اإن كان منتهي ال�سالحية،  اإثبات للهوية، حتى  اأي  املخ�س�سة با�ستخدام 
اأكر  اأبوظبي اللقاح دون حاجة اإىل حجز موعد يف  توفر دائرة ال�سحة يف 
لغري  جماناً  طاقتها،  باأق�سى  تعمل  اأبوظبي،  يف  تطعيم  مركز   100 من 
املطّعمني من املواطنني واملقيمني ، الأمر الذي يفر�ص على اجلميع التعاون 

واملبادرة اإىل اأخذ اللقاح للو�سول اإىل املناعة املكت�سبة .
�صحر اللفي /كاتبة �صحفية 

مبدعون على طريق التميز 
كثريون هم املبدعون املنت�سرون يف وطننا العربي الكبري ممن ي�سريون على 
طريق التميز يف الفنون الكتابية والأدائية ، وهم  يجتهدون لبتكار ما فيه 
، لكنهم مهملون ويتم و�سعهم على  للثقافة واملعرفة والعلوم  فائدة ون�سر 
الثقافة  يف  الإب���داع  بتحفيز  املعنية  اجلهات  من  والإه��م��ال  الالمبالة  رف 

والأدب والعلوم احلياتية املختلفة .
الثقافية  ال��ك��ت��ب  ي�����س��در  م��ن  م��ن��ه��م 
يلتفت  اأن  دون  اخلا�ص  ح�سابه  على 
م��ن يبذل اجلهود  اأح��د ومنهم  اإل��ي��ه 
ك���ي ي����ربز ه����ذا الإب��������داع م���ن خالل 
م�ساركته يف معار�ص الكتب والندوات 
عرب  وغريها  الثقافية  واملهرجانات 
اإنتاجه عرب ال�سبكة العنكبوتية  ن�سر 
بع�سهم  ي���ج���د  ل  ل���الأ����س���ف  ،ل���ك���ن���ه 
املبدعون  ي���ج���ده  ال�����ذي  ال��ت�����س��ج��ي��ع  
الآخ���رون يف �ستى املجالت رمب��ا لأن 
ال�سخ�سي  يعمل حل�سابه  منهم من  

ول يجد اأحدا ي�ستند اإليه ،اأو اأنه غري 
بالإبداع  املعنية  اجلهات  هي  ،وكثرية  معينة  جهة  اأو  معني  باجتاه  مرتبط 
التي تتجاهل ما يقوم به هوؤلء من  اإجنازات تعك�ص فيها حبهم لوطنهم و 

ملكان �ساهم يف ت�سجيعه على املثابرة والجتهاد مرارا وتكرارا.
الثقايف  الأدب���ي  اإنتاجها  يف  واملتميزات  املبدعات  ال�سديقات  اإح���دى  اأع���رف 
الإ�سرار كي  تن�سر كتبها وحكاياتها عرب  ،ل جتد حمفزا لها لكنها متلك 

ملو�سوعات  كتبا  ت�سدر  وب����داأت  ال��ورق��ي��ة  ال�سحف  بع�ص  وع��رب  الإن��رتن��ت 
اإن�سانية حياتيه تطرحها من معاي�ستها ملا حولها لكن لالأ�سف ل حياة ملن 
تنادي ل بالتلميح ول بالتو�سيح ، فتجد حرفها الذي تخطه يعرب عن عتبها 
بو�سعها  ما  وكل  جهودها  توا�سل  وهي  تتجاهلها  التي  اجلهات  بع�ص  على 
لتكون حا�سرة يف كثري من املحافل توزع كتبها ال�سادرة جمانا على اجلمهور 
الذي قد ل يقراأها ويركن اإنتاجها الثقايف والأدبي واملهني يف زاوية الن�سيان 
بذرائع لي�ست مقنعة ليمتنع الإن�سان عن العتب والت�سريح مبا يف قلبه من 

اإرها�سات واأمل من التجاهل والنكران ملا يحاول تقدميه للجمهور.
اأن  حت��اول  لكنها  تتوقف  ل  وق��د   ، الياأ�ص  ي�سيبهم  ل  ممن  كثريون  مثلها 
ت�سرخ بالتعبري عن ذلك بالكلمة واحلرف الذي تخطه يف طيات موؤلفاتها 
التي ت�سعى دوما للتعريف بها ، وهي مثابرة بانتظار من ي�سعل فتيل الأمل 
املوؤلفات  تلك  باإي�ساله عرب  ويتبنى ما جتتهد  الواقع  اأر���ص  ليحفزها على 
املتوا�سعة للو�سول اإىل جمهورها املتوا�سع ممن حولها ،ويف داخلها ما هو 
اأ�سبه بانتكا�سه على ما تقابله من نكران ون�سيان جلهودها وهي املبادرة دوما 

ومتد اليد لغريها كي يربز اإبداعه .
يكونوا  كي  اأياديهم  على  ي�سد  ملن  يحتاجون  �سامتني  كثريين  مثلها  ت��رى 
تبثه  يتجاهلون ما  الذين  الكثريين من  وا�سحة يف حياة  ب�سمات  اأ�سحاب 
للعامل من ر�سائل عرب كتبها وموؤلفاتها التي جتتهد باإ�سدارها كي ترى النور 
كتلك التي تكتبت عنها ال�سحف وتتناولها و�سائل الإعالم املختلفة وت�سفق 
ا�ستن�سخوا بع�ص املقتطفات الأدبية والثقافية من  اأنهم  لهم الأيدي ملجرد 
بطون كتب واإ�سدارات �سابقة قدمية من اأزمنة فائتة ، ليكون �سداها كبريا 
فتدق   ، الإب���داع  على  والت�سجيع  التحفيز  اأدوات  ميلك  ال��ذي  البع�ص  عند 
الع�سافري لتعزيزهم ولو معنويا  الأيدي وتغرد  الطبول لهم وت�سفق لهم 
ويرقبون  ب�سمت  امل�سهد  يتابعون  منهم  اأك��ر  مبدعون  واآخ���رون   ، وم��ادي��ا 

الزمن ليك�سف عن اإبداعهم كي ي�سريوا على طريق التميز املن�سود.
 �صحر حمزة/كاتبة 

ال�صداقة رزق
لو وجدت �سخ�ساً يف هذا الزمن ي�ساطرك اأحزانك قبل اأفراحك مت�سك به 
ول تفرط فيه، فالقلوب ال�سافية باتت قليلة، ومن يحب اخلري لالآخر اأقل، 
اإذا �سح  ولو توفرت ال�سداقة مع الأخ كان الأمر يف غاية الروعة، لأن الأخ 
وو�سل لدرجة ال�سديق اأي�سا كان مبثابة قوة وع�سد، فالأخ له روؤية وحر�ص 

على النجاح واحلياة الطيبة لل�سقيق، 
�سيزداد  ال�سديق  �سفة  وج���ود  وم��ع 

الأمر ُح�سناً.
ف�ساند اهلل �سيدنا مو�سى باأخيه وجعله 
�سندا له، و�ساند ر�سولنا الكرمي �سل 
ب��ال�����س��دي��ق وجعله  و���س��ل��م  ع��ل��ي��ه  اهلل 
وال�سديق  ف����الأخ  مل�����س��ريت��ه،  م��ع��اون��اً 
وجهان لعملة واحدة، ونحن نتحدث 
من  فهناك   ، ال�سواذ  ل  القاعدة  عن 
الأ�سقاء من يدعون الأخوة وهم األد 
يو�سف  ل�سيدنا  ح��دث  كما  الأع����داء، 
اإخ����وت����ه، لكنهم  ال�������س���الم م���ع  ع��ل��ي��ه 

لي�سوا القاعدة مطلقا، ففي العموم الأخوة يف رباط متني لأنهم خرجوا من  
اأن يتقي ربه فقط،  منبت واحد وتربوا يف بيئة وحميط واح��د، فعلى الأب 
ليح�سل على حلمة اأ�سقاء واأحبة حتت �سقف واحد، فاملحبة بقدر لأنها تقع 
يف القلوب. ال�سديق هو من دعمك يف حياتك، ون�سحك واأر�سدك اإىل اخلري، 
وعنفك ب�سدة عند اخلطاأ، فال�سديق مراآة �سديق واخلليل على دين خليله، 
فعلينا اأن نختار اأ�سدقاءنا بوعي وبدقة، لأنه مقيا�سنا يف املجتمع وم�سدر 
حكم الآخرين ، فعلينا اأن نحر�ص دائماً على التدخل حتى يف معرفة اأ�سدقاء 

اأولدنا.
حممد �صعيب

امل�صرح يف زمن كورونا 
تف�سي  منذ  التوايل  على  الثاين  عامهم  يف  امل�سرح  اأه��ل  من  الفنانون  دخ��ل 
ثالث  بالع�سى  امل�سرح  خ�سبة  تدق  مل  وال�سمت،  الك�ساد  يف  كورونا  جائحة 
دقات قبل العر�ص، مل نَر �سوءاً ول ن�سمع �سحكات ول ت�سفيقاً من اجلمهور 
يف �سالة العر�ص، فلم يقف الفنانون اأمام اجلمهور ليقدموا حتية العر�ص 

ي��وم ج��اءت هذه  ال�ستارة، فمن  وغلق 
ال�ستار متاما على هذا  واأ�سدل  الآف��ة 

الفن الراقي واأبو الفنون.
مع  املتبادلة  امل�ساعر  الفنانون  فقد 
اجل���م���ه���ور، وت��وق��ف��ت ال�����س��ح��ك��ات يف 
الفن  ل��ك��ن  ت���خ���رج،  اأن  اأب����ت  الأف������واه 
ب�سكل عام جتاوز املحنة واأنتجت دراما 
احرتازية  اإج�������راءات  حت���ت  و���س��ي��ن��م��ا 
على  الفنانني من طل  ومن  م�سددة، 
التوا�سل  مواقع  خالل  من  جمهوره 
الجتماعي حتى ل يغيب كثرياً عنه، 
امل�سرح  م��ل��م�����ص خ�����س��ب��ة  ف��ق��دن��ا  ل��ك��ن 
للربوفات  ا�ستقنا  �ستائرها،  وقد�سية 

ويوم العر�ص وخفقان القلب واخلوف من رد فعل اجلمهور، ا�ستقنا كثرياً 
لقراءة الن�سو�ص واختيار ن�ص من بني مو�سوعات اجتماعية �ساخرة اأحيانا 
وتربوية اأحيانا، كما ن�سعى يف هذه الظروف اأن جنتهد لتنفيذ عمل يخرج 

للنور يف امل�سابقات القادمة للم�سرح يف الدولة.
بناء  يف  وي��رغ��ب��ون  ال����روح،  فيه  ودب  امل�����س��رح  اإىل  ل��ل��ع��ودة  متحم�ص  ال�سباب 
امل�سرحي وح�سور  الفن  املجتمع، ومتابعة حثيثة لنطالق  ج�سر متني مع 

اجلمهور، ما يجعل احلركة الفنية يف ن�ساط كبري وتنوع يف الروؤى.
حممد راكان /مدير م�صرح جمعية عجمان للفنون ال�صعبية

احل�صارة واجلغرافية 
تغيري جغرافية  اإىل  تنوه  التى  الدرا�سات  بع�ص  الأخ���رية  الأون���ة  يف  ك��رت 
وربطها  التاريخية  الأح��داث  على  بناًء  التغيري  هذا  وياأتي  العربي،  العامل 
باملكان، وقد اجتهد هوؤلء الدار�سون يف جمال الأبحاث للوقوف على فكرة 
تق�سي احلقائق، وحماولة فر�ص الفكر اجلديد ببع�ص الت�ساوؤلت املنطقية 

التى تبدو لغري املتخ�س�سني واقعية، 
كثرياً  تهتم  ل  ال�����س��ع��وب  واأن  خ��ا���س��ة 
لديهم  واأن  املو�سوعات، ل�سيما  بهذه 
باحلا�سر  ترتبط  اأخ���رى  اه��ت��م��ام��ات 
واحل���ال���ة الق��ت�����س��ادي��ة ال��ط��اح��ن��ة ما 
الدرا�سات  لهذه  يكرتثوا  ل  يجعلهم 
اإميانا منهم باأنها مل تغري من الواقع 

�سيئاً.  
اأن ننفي هذه الدرا�سات  اأب��دا  ل يعني 
عليها  فالقائمون  �ساأنها،  من  ونقلل 
اأهل الخت�سا�ص، وبحثهم ب�سكل  من 
عام لبد اأن يدر�ص ون�سعه على قائمة 

ومراجع  ثوابت  على  والعتماد  الأكادميية  البحث  ب�سروط  لكن  الهتمام، 
مت اعتمادها متاما من اأكرب اجلامعات، ول ناأخذ بالدليل من بع�ص الكتاب 
اأو  مكا�سب  لتحقيق  �سخ�سية  اأه��واء  اتباع  اأو  ال�سهرة  هو�ص  لديهم  الذين 
التقرب من دول يهمها طم�ص جغرافية دول اأخرى اأو تزييف ثوابت وتغيري 

معاملها.
اأن ي��خ��رج ع��ل��ي��ن��ا ك��ات��ب م��ث��ري ل��ل��ج��دل واأث���ب���ت���ت املراجع  ف��ل��ي�����ص م��ن��ط��ق��ي 
وين�سبها  العامليني  الروائيني  من  الأدبية  اأعماله  ي�سرق  اأنه  واملتخ�س�سون 
اإىل نف�سه بعد تعريبها، واأن ت�ساهد له مقاطع فيديو يتحدث باأ�سلوب متدن 
عن ال�سحابة حماوًل اإر�ساء طائفة لوجوده بينهم، هذا ال�سيء حاول تغيري 
يف  لي�ص  الأق�سى  امل�سجد  ب��اأن  ال�سريح  ونفيه  العربية  املنطقة  جغرافية 
فل�سطني واإمنا يف الطائف باململكة العربية ال�سعودية ، وا�ستدل على حديث 
ما  اكت�سف  وكاأنه  فكرته  يدافع عن  و�سار  الأق�سى،  امل�سجد  كلمة  فيه  جاء 
مل يكت�سف منذ اآلف ال�سنني، ويتحدث وكاأنه وجد كنزاً معلوماتياً خطرياً 
ورد يف احل��دي��ث عن  م��ا  بتف�سري  واأظ��ه��ر جهله  الفكرة،  لهذه  ي��روج  و���س��ار 
على  متاما  ثابتاً  ظ��ل  يقال  احل��ق  لكن  الأدن���ى،  وامل�سجد  الأق�سى  امل�سجد 
اأن  ح��اول  فقط  لكنه  الأق�سى  امل�سجد  وج��ود  ينكر  ومل  التاريخي  احل��دث 
يثبت باأنه لي�ص امل�سجد الذي يتبعه النا�ص حاليا، ولي�ص علينا اأن ن�ساأل من 
احلالية وهل  الأج��ي��ال  وع��ي  املفهوم وطم�ص  ه��ذا  تغيري  وراء  امل�ستفيد من 

يكتب ملن على ال�ساحة الآن اأم يخاطب اأجياًل قادمة.
وجاء اأي�سا يف الأبحاث تاأكيداً على رحالت الأنبياء ومل ينكر حدوثها، لكن 
اآخ��ر، وهذه  ب��دل من وق��وع احل��دث يف م�سر مثال تبدل بوقوعه يف مكان 
الأبحاث جاءت من م�ست�سرقني يف�سرون اآيات تخ�ص اجلغرافية، مثل التي 
تتحدث عن )مدين وم�سر، واهبطوا وقول فرعون باأن حتته الأنهار و بئر 
مل  مل�سر  الهبوط  اأن  البحث  وق�سد  الكثرية(  املوا�سع  من  وغريها  يو�سف 
من  الهبوط  اأن  على  الباحث  وا�ستدل  اجلنوب  من  واإمن��ا  ال�سرق  من  يكن 
املرتفعات كانت  بينما  املكان  اللفظ مع جغرافية  ال�سرق م�ستوى ول ي�سح 
يف اجلنوب، والرحلة جاءت من اجلبال، وهذا يبدو واقعاً ومقنعاً متاما لكن 
يتقن  ومل  بها  يوؤمن  ل  التى  بالآيات  ي�ستدل  عليه  نعتمد  ال��ذي  امل�ست�سرق 
عدم  وال��ث��اين  بالتنزيل،  وال��وع��ي  الإدراك  ع��دم  اأول��ه��م��ا  ل�سببني  تف�سريها 

معرفته باأ�سول اللغة.
وجود  وتنفي  بعينها  ل�سعوب  واجل���ذور  الأ���س��ول  يف  ت�سرب  اأب��ح��اث  وهناك 
املنطق  من  له  ذل��ك  على  وال���س��ت��دلل  انقطع،  الأ���س��ل  واأن  الأ�سلي  الن�سل 
الأ�سيل  المتداد  كان هو  اإذا  الأ�سيل  ال�سعب  لغة هذا  اأين  يوؤيده، وهو  ما 
عليه  ي��رد  ل  معقد  بعلم  يعلم  مل  م��ن  يخاطب  فالباحث  مثال،  للفراعنة 
الباحث  اأن  والغريب  العلوم،  من  وغريها  امل�سريات  يف  املتخ�س�سني  �سوى 
حني يوؤمن بفكرته يدافع عنها وكاأنه وجد كنزاً عظيماً، ولكن الأدلة على 
املقنعة،  الغري  التف�سريات  وبع�ص  توقعات  لذلك جاء من  وا�ستناده  كالمه 
�سمات  ب��اأن  افرتا�سية  نظرية  ياأتي من خالل  ل  احلقائق  على  فال�ستالل 
غ��ري موثق  وه��ذا  وامل��الم��ح،  ال��ل��ون  م��ن حيث  كانت خمتلفة  الأول  ال�سعب 
متاما، حتى ولو كان هناك من يدعي باأن اللغة الأم مازالت تزاول يف بع�ص 
امتزجت لكن لكل  القدمية  باأن احل�سارات  ينكر  املجاورة، وهذا ل  املناطق 
ح�سارة خ�سائ�سها و�سماتها اخلا�سة بها، حتى اأن الطقو�ص والعادات التي 
واأن  خا�سة  اأخ���رى  حل�سارة  مت��ت  اأن��ه��ا  بال�سرورة  يعني  ل  للحني  مت��ار���ص 
واحلالت  ال��زواج  ومرا�سم  ال�سعبية  الألعاب  فيها  تتبادل  الواحدة  املنطقة 
اليومية، فهناك طوائف متار�ص اأفعاًل يف منطقة ومازالت متار�ص يف مناطق 

اأخرى بنف�ص الأ�سلوب.
الباحثون مل يفكروا يف الختالف اجلذري بني احل�سارات وحالة التما�سك 
باأر�سه وعلومه وي�سبح  يتم�سك  الذي  فال�سعب  ل�سعب،  الواحدة  واجلينات 
وامتداده  وج��وده  على  الدالة  الآث��ار  على  واحلفاظ  والتنوير  للعلم  منارة 
متم�سكاً  يظل  لكن  هويته  تطم�ص  غ��زوه وحم��اول��ة  ول��و مت  الإن�ساين حتى 
ب�سماته التى ل يختلف عليها اثنان، فغربه مثل �سرقه وجنوبه مثل �سماله 
ملا  الغزاة  ال�سعب خليط من  اأن هذا  لل�سخ�سية، فلو  العام  الن�سيج  يتفق يف 
كان يف �سورته احلالية، و التاريخ يقول اإن هناك من كان يدافع عن الوطن 
ويقاوم الدخالء، فهل ي�سح اأن ينت�سر دخيل جاء بحفنة جنود ليمحو �سعباً 
باأكمله، حتى ولو ا�ستقر بع�سهم وتنا�سل يف هذا البلد فال ميكن اأن ميحو 

�سعباً باأكمله ويف�سله عن اأ�سله.
لذلك ننتظر اكتمال الأبحاث واخلروج بالنتائج التي تاأتي باملعطيات، لكن 
املعطيات لبد اأن تاأخذ مبحمل من اجلد، والتفكري ملياً يف ال�سبب من وراء 
وموؤ�س�سات  هيئات  فهناك  ومواقعها،  الأح���داث  وتبديل  اجلغرافية  تغيري 
علمية تهدف اإىل حتقيق ماآرب دول والعمل على خدمتها، فتغيري اجلغرافية 
اأن هذه  القادمة، مع  الأجيال  تفكري  ُيحدث خلاًل يف  التاريخ  والثبات على 
اأنه ميتلك  اأدع��ى �سعب  الواقع احلايل حتى ولو  الأبحاث مل تغري �سيئاً يف 

ح�سارة بلد اآخر.
حممد اأ�صامة  البن ورث وباع
  الأب زرع وكد واجتهد، ومل يكن حينها اأحد يف ظنه اأ�سعد منه وهو يقوم 
بذلك، ومل يفكر فيما خباأته الأيام من �سروفها ملا �سيوؤول اإليه احلال من 
بعده، والإن�سان ل بد له واأن يعي�ص اللحظة التي هو فيها ول ياأبه ملا �سيفعله 
اأدى ما عليه ب�سعادة كانت تكفيه باأن  اخللفاء من بعده، لأنه وبكل ب�ساطة 

يحيا حياة �سعيدة بكل معاين ال�سعادة وجتلياتها.
لبد لكل متمتع بالوعي اأن يدرك اأن ما ميلكه من زمانه هو اللحظة التي 
الأغلب  على  ه��ي  ال��ت��ي  امل�ستقبل  وخبايا  خفايا  ا�ستح�سار  دون  بها  يحيا 

لدى  حدوثها  يوؤكد  ما  ولكن  ظنية، 
البع�ص هو يف فرط التفكري ال�سلبي، 
ع��ل��ى جلب  ال��ن��واي��ا  بو�سلة  وت��وج��ي��ه 
اإذا  خميبات الأمل بحذافريها، حتى 
ما حتققت روؤيته �سار مب�سراً لغريه 

بال�سوء ملا ح�سل معه.
اإن هذا واأمثاله من ناقلي عدوى هذه 
م�سببات  م��ن  رئي�سي  �سبب  ال��ن��واي��ا 
جذب التعا�سة، واملعافى هو فقط ذلك 
الذي مل يتاأمل يف حياة غريه وكيف 
�ستكون، لأنه و�سياً على غريه، بل اإن 
و�سايته ل ي�سدرها لأحد �سواه، فهو 

ل يفعل اإل لنف�سه، وجمال اللحظة اأن 
يعمل باإخال�ص لها، فهي خري مرياث لو اهتم كل �سخ�ص بلحظته، واأتقن، 

واأبدع، واأنتج .
مريا علي /كاتبة

الت�صوير الرقمي 
هو �سكل من اأ�سكال الت�سوير ال�سوئي التي ت�ستخدم التكنولوجيا الرقمية 
ملعاجلة ال�سور دون املعاجلة الكيميائية، وال�سور الرقمية ميكن معاجلتها، 
الت�سوير  عن  بدياًل  يعترب  ول  طباعتها.  ميكن  كما  م�ساركتها،  تخزينها، 
اآخر  م�ستقل  علم  ول��ه  متاما  خمتلفة  تقنية  اأن��ه  حيث  التقليدي  الفيلمي 
وميتاز الت�سوير الرقمي بقلة الكلفة عن الفيلمي بكثري بالإ�سافة اإىل �سرعة 
ويرجع  الطبع،  قبل  ال�سورة  وج��ودة  �سالمة  من  التاأكد  و�سرعة  الأح���داث 
من  فكرته  وج���اءت  الت�سعينات  نهايات  يف  الرقمي  الت�سوير  ظهور  ت��اري��خ 
ت�سوير الفيديو اأو الاليف كليب واإمكانيه تثبيت ال�سور املتحركة وتو�سيلها 
اإذا �سئت، من هنا جاءت فكره الكامريا الرقمية  ا  اأي�سً بالكمبيوتر وطبعها 
التي تعمل بدون فيلم بل بالذاكرة تطورت �سريًعا تقنيه الت�سوير الرقمي 

املذهل  ب��ت��ط��ور احل��ا���س��وب  ارت���ب���اًط���ا 
اأم����ا ع���ن كيفية  يف الآون�����ة الأخ�����رية 
بكثري  اأ�سهل  فهو  الرقمي  الت�سوير 
م��ن غ��ريه واأ���س��رع واأوف���ر ول يحتاج 
احل�������ال يف  ه�����و  ك���م���ا  اإىل حم������رتف 
الت�سوير  ديناميكية   - النيجاتيف 
ناقل  اأو    ccd ال���  يف  تكمن  الرقمي 
ال�سا�سة  اإىل  ال��ع��د���س��ة  م���ن  ال�����س��ور 
ال�  م�����س��اح��ه  زادت  وك��ل��م��ا  اخل��ل��ف��ي��ة 
يف  واجل��ودة  الإمكانيات  زادت   ccd

الكامريا.
 وتعترب نيكون وكانون هما الرائدتان 
الرقمية  ال�����ك�����ام�����ريات  جم�������ال  يف 

وخدماتها وذلك ملا يتوافر لهما من الإمكانيات التي متكنهم من ال�سيطرة 
ال��ع��امل��ي يف جم��ال��ه��م، ويحتاج  ال�����س��وق  باملئة م��ن حجم   96 م��ن  اأك���ر  على 
فهو  ال�سوء  واأهمها  لإجناحه  م�ساعدة  عوامل  عدة  اإىل  الرقمي  الت�سوير 
الفتحات  ذات  العد�سات  املحرتفون  يف�سل  ولذلك  العملية  اإجن��اح  اأ�سا�ص 
يف  ال�سوء  م��ن  ك��م  اأك���رب  لتجميع  /وذل���ك   1.2/1.4/2.8 مثال  املميزة 
خطف  يف  رئي�ًسا  دوًرا  تلعب  وال��ت��ي  الغلق  �سرعة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اللقطة 
الأحداث املهمة والتاريخية، وتنطبق كل فنيات الت�سوير الفوتوغرايف على 
الت�سوير الرقمي من ناحية الإعدادات والعد�سات وغريها ماعدا �سيء مهم 
الكامريات  لأن  للعد�سات  مقايي�سه  وه��و  بالفيكتوري،  ي�سمى  ما  وه��و  ج��ًدا 
الرقمية تقراأ العد�سات باختالف عما هو مكتوب عليها بن�سبة معروفة ففي 
نيكون ب�سرب مقا�ص العد�سة يف 1.5 فيكتوري والكانون يف 1.4 فيكتوري 
اأي مثال لو عندك عد�سة 70/28 يف الفوتوغراف لو ركبت على ديجيتال 
105/42 هذه هي نقطة الختالف يف العد�سات فقط ويف نيكون  هتكور 
اأي�سا تختلف الفال�سات يجب اأن تكون TTL اأما يف كانون فتتوافق جميع 

الفال�سات مع الكانون.
معاذ الطيب /خمرج

جوجل وري�صة حممد را�صم
الراحل  الفنان  يظهر  ر�سماً  الرئي�سية  �سفحته  واجهة  على  جوجل  و�سع 
حممد را�سم هو مم�سك بري�سته، دعوين اأخربكم من هو "حممد را�سم" فنان 
جزائري ولد يف يوم 24 يونيو عام 1896 يف حي الق�سبة العتيق باجلزائر 

الفن  يف  تاريخ  لها  عريقة  اأ�سرة  من 
الت�سكيلي يندرج )حممد را�سم( من 
اأ�سول تركية ويعترب من ال�سخ�سيات 
ات�سمت  ال�����س��ه��رية يف دول���ة اجل��زائ��ر 
الثبات  م��ع  وال�سرب  بالدقة  اأع��م��ال��ه 
واإ�سافة احل�ص اجلمايل،  التنفيذ  يف 
كما عمل حممد را�سم لفرتة طويلة 
اجلميلة،  الفنون  معهد  فى  كمدر�ص 
وجمعت منمنماته فى عدة موؤلفات، 

منها احلياة الإ�سالمية يف املا�سي.
امل��ن��م��ن��م��ات و ه���و من  ت��خ�����س�����ص يف 
منذ  و  اجلزائريني  الر�سامني  اأوائ��ل 

بالدقة  وام���ت���از  متمكنا  ك���ان  ط��ف��ول��ت��ه 
حديثة  تقنيات  ا�ستخدام  مع  الراقي  الفن  لهذا  حياته  كر�ص  و  ال�سرعة  و 
اإحياء الرتاث الفني اجلزائري و عراقته  حتى ذاعت �سهرته مما �ساعد يف 
اإىل  اإ���س��اف��ة   1933 ع��ام  للجزائر  ال��ك��ربى  الفنية  اجل��ائ��زة  على  ح�سل  و 
و�سام امل�ست�سرقني، اأبرز اأ�سباب �سهرته هو ا�ستخدامه للفن يف حماولة اإثارة 
ال�سعب اجلزائري اإبان فرتة ال�ستعمار و بعبقريته مع حرفيته التي و�سلت 
للعاملية عر�ست لوحاته يف اأنحاء العامل حتى اقتناها العديد من املتاحف ذات 
ال�سهرة العاملية. توفى حممد را�سم يف اجلزائر عن عمر ناهز 79 عاما يف 
30 مار�ص 1975 حيث تعر�ص را�سم هو وزوجته للقتل يف ظروف غام�سة 
األيمة مل يتم تو�سيحها، مل يتم حل لغزها حتى الآن، فيما يعتقد اأنها كانت 
الحرتافية  من  ع��ال  م�ستوى  على  لوحات  ل�سو�ص  بها  ق��ام  �سرقة  عملية 

ومازال يعترب من اأكرب فناين املنمنمات يف القرن الع�سرين.
 نهلة خر�صتوفيد�س /كاتبة 

اإعداد اأ�صامة عبداملق�صود
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سارة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلداد للفنون الت�سكيلية
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4031227 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 

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

للعطور
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2861301 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 

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

دار الزين
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2698653 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 

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

موتورز كيت
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2904932 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 

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

العالنية للطباعة والن�سر
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2853833 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:�سكمكم لتجارة احلجر - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:منطقة الظفرة ، مدينة زايد ، مبنى را�سد �سامل م�سلك 

املزروعي ق 169 مكتب 13
CN 2615922 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ،   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/6/23 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/6/24 بالرقم:2105016741 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 

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

غيار ال�سيارات ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1188407 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة فاطمه مب�سر ب�سور حربي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �سامل خمي�ص عبيد خمي�ص ال�سام�سي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/قهوة اول
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2672586 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة تركي حممد نا�سر �سامل ال�سعيبى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف مهره عو�ص حممد البلو�سي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب والعطور  رخ�سة رقم:2797892 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة خمي�ص علي خمي�ص �سامل البادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف خامته �سامل علي حمد الكربي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 

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

العامة - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1100115 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حممد بطي �سامل را�سد املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف متعر�ص علي حممدمتعر�ص حموده العامري

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�سرار للمقاولت وال�سيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1169652 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عي�سى ابراهيم عي�سى احلران ال على %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عمر �سيدح�سن علوى
تعديل اإ�سم جتاري من/ ا�سرار للمقاولت وال�سيانة العامة

SECRETS FOR CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اإىل / برايت بيجاين للعقارات
BRIGHT BEGINE PROPERTY

تعديل ن�ساط / اإ�سافة ا�ستثمار وتطوير امل�سروعات العقارية و تاأ�سي�سها و ادارتها  6499004
 تعديل ن�ساط / حذف �سيانة املباين  4329901

 تعديل ن�ساط / حذف مقاولت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 

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

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1740359 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سميح �سمري حمبوب احلاره %49

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فاطمه حممد �سامل الدرمكى %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمد عو�ص را�سد زايد املحريبى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ بروكار لالقم�سة
BROCARE TEXTILES

اإىل/ بروكار لالقم�سة ذ.م.م
  BROCARE TEXTILES L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لو بلون بوتيك ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3993915 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / فاطمه عبداهلل غيث �سامل احلو�سنى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / فاطمه عبداهلل غيث �سامل احلو�سنى من 50 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عنود نا�سر حممد قا�سم احلو�سنى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ لو بلون بوتيك ذ.م.م

LE BLANC BOUTIQUE L.L.C

اإىل/ لو بلون بوتيك - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
  LE BLANC BOUTIQUE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 

اإعــــــــــالن
باحلافالت  الركاب  للنقل  خيرب  ال�س�����ادة/باب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN املوؤجرة   رخ�سة رقم:1893738 

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ باب خيرب لنقل الركاب باحلفالت املوؤجرة

BAB KHYBER PASSENGER TRANSPORT BY RENTED BUSES

اإىل/ باب خيرب للنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

BAB KHYBER PASSENGER TRANSPORT BY RENTED BUSES  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 

  اإعــــــــــالن
تعلن وزارة القت�ساد باأن ال�سادة/دايناميك دريلينغ بي 
تي اي ال تي دي فرع �سركة )�سنغافورة( مقيدة يف �سجل 
 )5549( رقم  حتت  الوزارة  لدى  الجنبية  ال�سركات 
وقد تقدمت ال�سركة اىل الوزارة بطلب لتعديل ال�سم 
درلنج  �سور  اوف  جلوبال  لي�سبح/فور�سايت  التجاري 
برايفيت ليميتد - اأبوظبي ، وتعديل بياناتها يف �سجل 

ال�سركات الجنبية تبعا لذلك .
باعرتا�سهم  التقدم  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى 
ن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  يتجاوز  ميعاد ل  الوزارة يف  اىل 

هذا العالن. حتريرا يف 2021/6/24
اأحمد علي احلو�شني

 مدير ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 

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

مارين للمعدات البحرية
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1767376 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13276 بتاريخ 2021/6/27 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سركة الزينة لتجارة احلديد ذ.م.م
 56 رقم  مكتب   11 ق   -  2 م  ال�سناعية  ال�سركة:م�سفح  عنوان 

املالك:�سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد بن �سلطان ال نهيان
CN 1547298 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/�ستاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة ، كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/6/15 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/6/26 بالرقم:2105015510 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  27 يونيو 2021 العدد 13276

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  27 يونيو 2021 العدد 13276

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  27 يونيو 2021 العدد 13276
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عربي ودويل

 رف�ص مفو�ص احلكومة لدى املحكمة الع�سكرية اللبنانية بالنتداب 
الإعالم  و�سائل  تداوله عرب  يتم  ما  ال�سبت،  عقيقي  ف��ادي  القا�سي 
حول مو�سوع اإطالق العميل الإ�سرائيلي جعفر الغ�سبوين وال�سماح 
اأوردته  اأم�ص  �سحفي  بيان  يف  عقيقي،  القا�سي  وق��ال  بال�سفر.  له 
املقبول وغري اجلائز  “من غري  اإنه  الوطنية لالإعالم”،  “الوكالة 
التعر�ص لكرامتي، ونعتي بالعمالة والتاآمر واخليانة من قبل بع�ص 
و�سائل الإعالم والتوا�سل الجتماعي«. واأ�ساف اأن “القرار ال�سادر 
عني بهذا اخل�سو�ص، هو وفقاً لالأحكام القانونية املرعية الإجراء 

ودومنا مراعاة لأي اعتبارات اأخرى كما يتم تداوله«.
ال��واق��ع الت�سريعي احل��ايل، وعدم  “ل ميكن يف ظل  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار 
�سدور اأي ت�سريع حتى اليوم يعدل اأحكام مرور الزمن على جرائم 
ال��ذي �سدر  للقرار  ق��رار مغاير  اأي  اتخاذ  العمالء مبفعول رجعي، 
عني«. واأكد اأنه “ل يجوز يف �سوء هذه املعطيات ت�سليل املواطنني 
والتجني واملزايدة على القا�سي الذي يلتزم تطبيق اأحكام القانون«.

وكانت و�سائل اإعالم لبنانية اأفادت اجلمعة باأن القا�سي فادي عقيقي 
الغ�سبوين  للعميل  بال�سماح  ب���ريوت  م��ط��ار  لأم���ن  اإ���س��ارت��ه  اأع��ط��ى 
الغ�سبوين  اأوق��ف  اللبناين  العام  الأم��ن  مبغادرة لبنان. وكان جهاز 
يف يونيو )حزيران( اجلاري لدى قدومه من اخلارج بناء على اإ�سارة 

ت�سع من قبل اجلي�ص اللبناين على كل “عميل” اأو “اإرهابي«.

انتقد رئي�ص حزب الدميقراطية والتقدم علي باباجان، حزب العدالة 
الأول  امل��وؤمت��ر  خ��الل  تاأ�سي�سه.  يف  ���س��ارك  ال��ذي  احل��اك��م،  والتنمية 
حلزبه يف مدينة بانديرما، علق باباجان على اتهامات الف�ساد وجتارة 
املخدرات واإ�ساءة ا�ستخدام املن�سب التي وجهت لبع�ص اأع�ساء حزب 
العدالة والتنمية من قبل زعيم املافيا الرتكي، �سادات بكر، بح�سب 
ما ذكرت �سحيفة “زمان” الرتكية. باباجان قال اإنه “ل�سوء احلظ، 
منح حزب العدالة والتنمية تركيا حلفنة من الع�سابات، حيث حولوا 
واأ�ساف  اإىل كيان م�سرتك«.  الإجرامية  والتنظيمات  الدولة  موارد 
اأن الأتراك الذين ن�سوا املنظمات الإرهابية لفرتة طويلة،  باباجان 
الإجرامية يف هذا  املنظمات  ب�سبب تف�سي  عادوا وتذكروها جمدداً، 
البلد، م�سرياً اإىل اأن حزب العدالة والتنمية الذي و�سل اإىل ال�سلطة 
وقال اإنه “�سيكافح الف�ساد اأ�سبح فا�سداً«. واعلن باباجان اأواخر عام 
اعتربه  ما  ب�سبب  والتنمية،  العدالة  ح��زب  عن  النف�سال   2019
تاأ�سي�ص  اأعلن  ثم  احل��زب،  عليها  تاأ�س�ص  التي  امل��ب��ادئ  عن  انحرافاً 
حزب الدميقراطية والتقدم الذي ان�سم اإليه اأي�ساً عدد من قيادات 
العدالة والتنمية. واأ�سار رئي�ص حزب الدميقراطية والتقدم اإىل اأن 
و�سائل الإعالم تعترب عادة و�سيطاً مهماً بني ال�سيا�سة واملجتمع يف 
الدول الدميقراطية، ولكن يف تركيا فالدولة ت�سيطر على الإعالم 
ويجعلون  لأنف�سهم،  بالدعاية  يقومون  حيث  ل�ساحلها،  وت��دي��ره 
الر�سمي  للتليفزيون  ر�سوما  الكهرباء  ف��وات��ري  ع��رب  يدفع  ال�سعب 

الرتكي »TRT« الذي بقوم بالدعاية حلزب �سيا�سي واحد.

تلعب  اأن  رغبتهم يف  ع��ن  ل��ل��راأي  ا�ستطالع  الأمل���ان يف  اأع���رب معظم 
بالدهم دوراً اأكرب على ال�ساحة العاملية. فقد اأظهر ال�ستطالع الذي 
ال��راأي بتكليف من جملة  لقيا�ص موؤ�سرات  “فور�سا”  اأج��راه معهد 
اأن )%54( من الأملان يوؤيدون املزيد  “اإنرتنات�سوناله بوليتيك” 
من النخراط يف ال�سيا�سة اخلارجية، بينما عار�ص ذلك )42%( 
اآخرين. وكلما كان امل�ساركون فى ال�ستطالع اأ�سغر �سناً، زادت الرغبة 

يف اأن يكون لأملانيا مكانة اأقوى على م�ستوى العامل.
ومن بني الأ�سخا�ص الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و 29 عاماً، اأيد 
)%74( املزيد من امل�ساركة الدولية، بينما بلغت الن�سبة )39%( 
فقط من بني الذين تزيد اأعمارهم عن 60 عاماً. وكان اأن�سار حزب 
العاملية بن�سبة )%77(، يليهم  امل�ساركة  اأكر حر�ساً على  اخل�سر 
امل�سيحي،  التحالف  واأن�سار   ،)65%( بن�سبة  الي�سار  حزب  اأن�سار 
ومن   .)53%( بن�سبة  م��ريك��ل،  اأن��غ��ي��ال  امل�ست�سارة  اإل��ي��ه  املنتمية 
املنتظر اأن ي�سارك اأم�ص ال�سبت املر�سحون للمناف�سة على امل�ست�سارية 
يف النتخابات املقبلة، اأرمني ل�سيت من التحالف امل�سيحي، واأولف 
�سولت�ص من احلزب ال�سرتاكي الدميقراطي، واأنالينا بريبوك من 

حزب اخل�سر، يف حوار حول دور اأملانيا يف العامل.

عوا�شم

بريوت

�أنقرة

برلني

اأمريكا جتلي املرتجمني االأفغان قبل اكتمال االن�سحاب 
 •• وا�شنطن-رويرتز

جمموعة  �ستجلي  بايدن  جو  الرئي�ص  اإدارة  اإن  اأمريكيون  م�سوؤولون  قال 
من املرتجمني الفوريني والتحريريني الأفغان خارج البالد قبل اأن يكمل 
اجلي�ص الأمريكي ان�سحابه حتى يتمكنوا من ا�ستكمال اإجراءات ا�ستخراج 

التاأ�سريات باأمان.
من  عدد  اأو  الأفغان  اإر�سال  مكان  عن  الأمريكيون  امل�سوؤولون  يك�سف  ومل 
الأفغان  من  بالكامل  تتكون  املجموعة  اإن  قالوا  لكنهم  اإج��الوؤه��م،  �سيتم 

الذين بداأوا بالفعل عملية ا�ستخراج التاأ�سريات.
“اإذا اأ�سبح ذلك �سروريا، ف�سننظر يف خيارات نقل  وقال م�سوؤول اأمريكي 

اأو اإجالء اإ�سافية«.
 هذا وقال اأندريه دودا رئي�ص بولندا خمي�ص اإن بالده �ست�سحب قواتها من 
اأفغان�ستان بحلول نهاية يونيو حزيران، منهية بذلك وجودها هناك الذي 

ا�ستمر 20 عاما.
القوات  ان�سحاب  على  الأطل�سي  �سمال  حلف  يف  الأع�ساء  ال��دول  واتفقت 
الأجنبية العاملة حتت قيادة احللف من اأفغان�ستان بالتن�سيق مع ان�سحاب 

اأمريكي بحلول 11 �سبتمرب اأيلول.
وكتب دودا على تويرت “بحلول نهاية يونيو وبعد 20 عاما ننهي م�ساركتنا 
اأوائل  اأن  واأ���س��اف  احللف”،  تاريخ  يف  ع�سكرية  عملية  اأك��رب  يف  الع�سكرية 

القوات �ستعود اإىل بولندا خمي�ص.
وبعد الن�سحاب ت�سعى الوليات املتحدة وحلف �سمال الأطل�سي لالعتماد 
على قوات اجلي�ص وال�سرطة، التي �ساعدا يف تطويرها بتمويل بلغ مليارات 

الدولرات، يف احلفاظ على الأمن.

اأ�سلحة اإيرانية وطائرات درون.. توتر اأمني ي�سبق ا�ستعرا�ض »احل�سد«
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تركيا تبداأ مهمة ع�سكرية »م�ستحيلة» يف اأفغان�ستان

قلق اإ�سرائيلي من موقف اأمريكي »جديد« من اجلوالن
م�����س��وؤول يف  بها  اأدىل  اإع���ادة �سياغة لت�سريحات  ك��ان  واإمن���ا  ال����وزارة،  ع��ن 
املثرية  الت�سريحات  ا�سمه.  ورداً على تلك  اخلارجية الأمريكية مل يذكر 
للجدل، قالت اخلارجية الأمريكية، يف تغريدة على ح�سابها يف تويرت م�ساء 
اجلولن  ب�ساأن  املتحدة  الوليات  �سيا�سة  تتغري  “مل  اجلمعة،  الأول  اأم�ص 

وكل التقارير التي ت�سري اإىل عك�ص ذلك كاذبة!«.
واأكد م�سوؤولون يف ال��وزارة، اأنه “من الناحية العملية، اجلولن مهم جداً 
اأن  وطاملا  ب�سوريا،  ال�سلطة  يف  الأ�سد  ب�سار  اأن  و”طاملا  اإ�سرائيل”،  لأم��ن 
طهران  من  املدعومة  امل�سلحة  اجلماعات  ف��اإن  �سوريا،  يف  م��وج��ودة  اإي���ران 
العملية  الناحية  فمن  لذا  لإ�سرائيل،  كبرياً  اأمنياً  تهديداً  ت�سكل  والأ�سد 
الدولة  اأهمية كربى لأمن  ذات  اجل��ولن  الإ�سرائيلية على  ال�سيطرة  تعد 
العربية«. وقال م�سدر دبلوما�سي اآخر، اإن “ق�سية مرتفعات اجلولن مل 
“اأن مرتفعات اجلولن  موؤكداً  الأمريكيني،  مع  احل��وار  يف  اإطالقاً  تطرح 

�ستبقى حتت ال�سيادة الإ�سرائيلية اإىل الأبد«.
بال�سيادة  الع��رتاف  با�ستمرار  الأمريكية  التاأكيدات  تلك  كل  ورغ��م  لكن 
اإ�سرائيل،  تبدو خمتلفة يف  الفعل  ردود  اأن  اإل  اجل��ولن،  الإ�سرائيلية على 
ان��ت��ق��ادات وا�سعة و�سط  اأث���ار  و���س��رع��ان م��ا حت��ول اخل��رب اإىل م�سدر ق��ل��ق، 
خماوف من �سيا�سة بايدن اخلارجية التي مل تعد يف �سالح اإ�سرائيل متاماً 

كما كان الأمر يف عهد الرئي�ص ال�سابق ترامب.
لثالثة  يعود  اإ�سرائيل  يف  املتنامي  القلق  اأن  بو�ست”،  “جريوزامل  وتوؤكد 
اأهمية ا�سرتاتيجية لإ�سرائيل، التي ا�ستولت  اأن اجلولن ذو  اأولها،  اأ�سباب 
 1967 ع��ام  ال�ستة  الأي��ام  �سوريا خ��الل ح��رب  املرتفعات من  �سل�سلة  على 
تنوي  اأن��ه��ا ل  ال��ب��داي��ة  منذ  اإ���س��رائ��ي��ل  واأو���س��ح��ت   .1981 ع��ام  و�سمتها 
الن�سحاب من تلك املنطقة، على الرغم من وجود بع�ص املبادرات لربطها 
املناطق  واحدة من  اأي�ساً  واإ�سرائيل. و�سوريا هي  باتفاق �سالم بني �سوريا 

املهمة التي تدور فيها املعركة الإ�سرائيلية الإيرانية، حيث ترف�ص اإ�سرائيل 
حماولة اإيران تعزيز وجودها على حدود اإ�سرائيل.

وثانياً، تفاقم انعدام الأمن يف مرتفعات اجلولن ب�سكل كامل ب�سبب رف�ص 
العديد  وترف�ص  هناك،  الإ�سرائيلية  بال�سيادة  الع��رتاف  الدويل  املجتمع 
ال��واق��ع الع�سكري احل��ايل ميثل حتديات  ب��اأن  ال��دول حتى الع���رتاف  من 
املتحدة  الأمم  يف  دوًل  وت�سدر  اإ�سرائيل.  لن�سحاب  احتمال  لأي  عملية 

قرارات �سنوية تدعو اإ�سرائيل اإىل الن�سحاب من اجلولن.
اأخرياً، اأثارت اإدارة بايدن حالة من عدم ال�ستقرار يف اجلولن منذ اللحظة 
الأوىل التي �ساغت فيها �سيا�ستها اخلارجية، فهي اأكدت دعمها لحتفاظ 

اإ�سرائيل باجلولن، لكنها مل ُتعد بالعرتاف بال�سيادة.
يف   ،»CNN« ل�سبكة  بلينكن،  اأنتوين  الأمريكي،  اخلارجية  وزي��ر  و�سرح 
�سباط )فرباير( املا�سي: “من الناحية العملية، اأعتقد اأن ال�سيطرة على 
وتابع:  اجلولن يف هذا الو�سع تظل ذات اأهمية حقيقية لأمن اإ�سرائيل”. 
“الأ�سئلة القانونية هي �سيء اآخر ومبرور الوقت اإذا تغري الو�سع يف �سوريا، 

فهذا �سيء ننظر اإليه، لكننا ل�سنا قريبني من ذلك«.

•• القد�س-وكاالت

نية  ح��ول   »Washington Free Beacon« موقع  ن�سره  تقرير  اأث��ار 
الرئي�ص الأمريكي جو بايدن �سحب العرتاف بال�سيادة الإ�سرائيلية على 

مرتفعات اجلولن قلقاً يف الدولة العربية.
ب�”اإدارة  املا�سي،  الأرب��ع��اء  ي��وم  ن�سر  ال��ذي  تقريره  عنون  الأمريكي  املوقع 
املتحدة مبرتفعات اجلولن كاأرا�ص  الوليات  بايدن ترتاجع عن اعرتاف 
ويوؤكد التقرير، اأن وزارة اخلارجية الأمريكية ت�سعى ل�سحب  اإ�سرائيلية”. 
العرتاف يف حماولة لت�سحيح الأخطاء املرتكبة يف عهد الرئي�ص ال�سابق 
اإن  ب��وزارة اخلارجية قال،  فاإن م�سوؤوًل  التقرير،  دونالد ترامب. وبح�سب 
عليها  ال�سيطرة  ق�سية  لكن  فعلياً،  لأح��د  تنتمي  ل  اجل��ولن  “مرتفعات 
وفقاً  ميكن اأن تتغري اعتماداً على ديناميكيات املنطقة املتغرية با�ستمرار”، 

ملا ذكرته �سحيفة “جريوزامل بو�ست” اأم�ص الأول اجلمعة.
اأن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال�سحيفة  اأك���دت  الت�سريحات  تلك  ع��ن  البحث  وب��ع��د 
الأ�سل  يف  يكن �سادراً  الأمريكية مل  اإىل اخلارجية  ن�سب  الذي  القتبا�ص 

•• بغداد-وكاالت

ال��ع��راق��ي��ة بغداد  ال��ع��ا���س��م��ة  ���س��ه��دت 
اأمنيا  ان��ت�����س��ارا  اجلمعة  الأول  اأم�����ص 
ك��ث��ي��ف��ا يف ع���دة م��ن��اط��ق، وذل����ك قبل 
املقرر  “احل�سد ال�سعبي”  ا�ستعرا�ص 
اإقامته اأم�ص ال�سبت بعد تاأجيله عدة 
مرات ب�سبب خالفات بني قادته حول 
والأ�سلحة  ال�ستعرا�ص،  هذا  طبيعة 

امل�ستخدمة فيه.
مكثفة  ا�ستعدادات  جتري  اأي��ام  ومنذ 
وا�ستدعاء لآلف العنا�سر من احل�سد 
ال�سعبي والف�سائل امل�سلحة الأخرى، 
لإقامة ال�ستعرا�ص الع�سكري، والذي 
كان من املقرر اإقامته يف العا�سر من 
اأك��ر من  يونيو اجل��اري، لكنه تاأجل 

مرة.
الداخلية  وزارة  يف  �سابط  وبح�سب 
العليا  “القيادة  ف�����اإن  ال���ع���راق���ي���ة، 
تابعة  قطعات  ع��دة  بانت�سار  وج��ه��ت 
اجلي�ص  م���ن  واأخ��������رى،  ل��ل��داخ��ل��ي��ة، 
مناطق  ع��دة  يف  املحلية،  وال�����س��رط��ة 
م��دي��ن��ة بعقوبة،  واأخ����رى يف  ب��ب��غ��داد 
ا�ستعدادا للطوارئ، قبل ال�ستعرا�ص 

الع�سكري املقرر اإقامته يوم غد، يف حمافظة دياىل«.
ا�سمه  عن  الك�سف  عدم  طلب  ال��ذي  ال�سابط،  واأ�ساف 
ال���واردة  “املعلومات  اأن  عربية”  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع 
ال�سعبي  للح�سد  ع�����س��ك��ري  ا���س��ت��ع��را���ص  ع���ن  ت��ت��ح��دث 
اأي حتركات غري  اأن هناك قلقا لدى القيادة من  غري 
اأو  بغداد،  يف  فجاأة  يقام  اآخ��ر،  ا�ستعرا�ص  اأو  حم�سوبة، 
ان��ت�����س��ار غ��ري م��رخ�����ص، وه���و م��ا ح�سل ���س��اب��ق��ا، لذلك 
�سدرت الأوامر، مبنع اأي انت�سار غري حم�سوب، اأو دون 

تن�سيق مع قيادات العمليات«.
ولفت اإىل اأن “النت�سار �سي�ستمر عدة اأيام و�سول اإىل 
القمة  اإق��ام��ة  امل��زم��ع  م��ن  ال�سهر اجل���اري، حيث  نهاية 
الأردين،  والعاهل  امل�سري  الرئي�ص  بح�سور  الثالثية، 

يف بغداد«.
وت��رك��ز الن��ت�����س��ار ال��ع�����س��ك��ري يف ع���دة م��ن��اط��ق ببغداد، 
اأبرزها الكرادة، واملن�سور، واجلادرية، مب�ساركة خمتلف 
�سنوف القوات الأمنية، ف�سال عن اإقامة عدة حواجز 
ونقاط تفتي�ص، لر�سد احلركات امل�سبوهة اأو الن�ساطات 

•• عوا�شم-وكاالت

ب���ي���ن���م���ا ت����ت����وا�����س����ل الج����ت����م����اع����ات 
ب���ني تركيا  ال��ع�����س��ك��ري��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
تفا�سيل  ب�ساأن  املُ��ت��ح��دة،  وال��ولي��ات 
املهمة الأمنية لرتكيا يف اأفغان�ستان، 

ت�سيطر  التي  املناطق  تراكم  تزيد  طالبان  حركة  ف��اإن 
انهيار  من  م�ستفيدة  متقادم،  بزخم  البالد،  يف  عليها 
معنويات القوات النظامية الأفغانية مع اقرتاب موعد 

الن�سحاب الأمريكي.
اإمكانية  يف الأثناء، يتوقع املراقبون للم�سهد الأفغاين 
فرتة  ب��ع��د  نف�سها  ك��اب��ل  الأف��غ��ان��ي��ة  العا�سمة  ���س��ق��وط 
ُي�سعب  الذي  الأم��ر  الأمريكي،  الن�سحاب  وجيزة من 
املهمة الرُتكية هناك، التي غالباً لن ت�ستطيع احلفاظ 
عليه،  احلفاظ  الأمريكية  ال��ق��وات  تتمكن  مل  ما  على 

وبعد ع�سرين �سنة من الن�ساط امليداين هناك.
اإن��ه ما  اأفغان�ستان تقول  م��ن  امل��ت��واردة  الأن��ب��اء  وك��ان��ت 
قد  خمتلفة  اأقاليم   7 من  مقاطعات   10 عن  يقل  ل 
املا�سية،  الأي��ام  مقاتلي احلركة خالل  باأيادي  �سقطت 
البالد قد  60 مقاطعة يف خمتلف نواحي  وبذا تكون 
بحوايل  ُت��ق��در  منطقة  واأن  �سيطرتهم،  حت��ت  ���س��ارت 
22 يف املئة من امل�ساحات الكثيفة �سكانياً، وما يتجاوز 
ثلثي م�ساحة البالد العمومية قد �سارت حتت �سيطرة 
من  خالية  اأ�سبحت  �سيطرتها  مناطق  واأن  احل��رك��ة، 
خم��ت��ل��ف م��وؤ���س�����س��ات ال���دول���ة ال��ر���س��م��ي��ة، مب���ا يف ذلك 

القطاعات التعليمية وال�سرطية.
اأن الكثري من  الأه���م يف تلك الأن��ب��اء ه��و الإ���س��ارة اإىل 
اأنها  اأي  الأقاليم،  اإمنا هي مراكز  ال�ساقطة  املقاطعات 
للقوات  رئي�سية  واأماكن متركز  ت�سكل مراكز ح�سرية 
و”نهرين”  “بغالن”  م��ق��اط��ع��ات  م��ث��ل  احل��ك��وم��ي��ة، 

و”بول خمري” و”خماب«.
من  تاأتت  الرتكية  للمهمة  بالن�سبة  الأ�سعب  الأن��ب��اء 
م�سوؤولون حمليون  اإذ �سرح  اأفغان�ستان،  �سرقي  �سمال 
باأن مقاطعة كو�سنده يف اإقليم بلخ ال�سمايل ومقاطعة 
“ميناء �سري خان” التي ت�سكل مركزاً ملنطقة “قندز” 
فاإن  وتالياً  احلركة،  �سيطرة  حتت  �سار  قد  ال�سمالية 
احلدود الأفغانية مع ُكل من طاجاك�ستان واأوزبك�ستان 
قد �سارتا خارج �سيطرة احلكومة املركزية، وامل�ساألة مل 
�سراعاً  لتكون  تتجاوزه  بل  داخلي،  �سراع  جُم��رد  تعد 

اإقليمياً على م�ستقبل هذا البلد ال�سرتاتيجي.

ال�سهداء  م��ن  امل��زي��د  يحتمل  ل  “البلد  اأن  م�سيفا 
�سد  بعد  ال�ستعرا�ص،  وياأتي ح�سم موعد  واجلرحى«. 
وجذب، وخالفات داخلية بني احل�سد التابع للمرجعية 
الف�سائل  وتلك  األ��وي��ة،  ع��دة  وه��ي  النجف،  الدينية يف 
لإيران،  والتابعة  ب�”الولئية”  ُت�سمى  التي  الأخ���رى، 
امل�ساركة يف هذا  التابعة للمرجعية،  حيث رف�ست تلك 
م�سبوهة،  ف�سائل  بوجود  تتعلق  لأ�سباب  ال�ستعرا�ص، 
ع�سائب  ميلي�سيات  وك��ذل��ك  اهلل،  ح���زب  ك��ت��ائ��ب  م��ث��ل 
اأهل احلق، املدرجة �سمن لئحة الإره��اب يف الوليات 

املتحدة الأمريكية.

درون اإيرانية
وان�سبت اخلالفات، وفق م�سادر عراقية، على طبيعة 
الف�سائل التي �ست�سارك، بالإ�سافة اإىل نوعية الأ�سلحة 
طائرات  على  �ست�ستمل  ك��ان��ت  اإذا  وفيما  امل�ستخدمة 
قادة  بع�ص  منه  توج�ص  ما  وه��و  �سواريخ،  اأو  م�سرية، 
عن  الأخ����رية  الأم��ريك��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر  ب�سبب  الف�سائل، 

خماطر الطائرات دون طيار يف العراق.

كذلك،  دي���اىل  حمافظة  �سهدت  فيما  املرخ�سة،  غ��ري 
انت�سارا يف بع�ص املناطق.

ال�سعبي،  احل�سد  ف�سائل  اأعلنت  اأن  بعد  ذل��ك،  وي��اأت��ي 
والتح�سريات  ال���س��ت��ع��دادات  جميع  انتهاء  اخلمي�ص، 
الع�سكري  ال�ستعرا�ص  لإق��ام��ة  واللوج�ستية  الفنية 
تنظيم  �سد  معارك  لبدء  ال�سابعة  الذكرى  مع  تزامنا 

داع�ص.

فكرة ال�صتعرا�س
وزير  للرد على ت�سريحات  ال�ستعرا�ص،  وجاءت فكرة 
يف  املا�سي  ال�سهر  نهاية  عناد،  جمعة  العراقي،  الدفاع 
تعليقه على ا�ستعرا�ص ف�سائل م�سلحة، رف�ست اعتقال 
قال:  حيث  م�سلح،  قا�سم  ال�سعبي  احل�سد  يف  القيادي 
ان تغليب  اإل  الدولة خوفا،  “البع�ص يف�سر �سكوت  اإن 
م�سلحة البلد هي الأوىل، كون املو�سوع ي�سبح خطريا 
التابعة  امل�سلحة  القوات  بني  ما  قتال  ح��دوث  حالة  يف 

للدولة واحل�سد ال�سعبي التابع للدولة اأي�سا«.
الأذرع”،  يل  ثقافة  امل��ق��اب��ل  “ا�ستخدام  ع��ن��اد  ورف�����ص 

ب���دوره���ا ت�سبط  ف��ي��ه��ا تنظيم ط��ال��ب��ان. ورو���س��ي��ا  مب��ا 
الأفغانية  القوميات  م��ع  التاريخية  عالقاتها  اإي��ق��اع 
لتوؤهلها خللق م�ساحة نفوذ  ال�سمال،  املركزية يف  غري 

مناطقية على الأقل«.
العا�سمة  يف  الأخ���رية  الناتو  حلف  زعماء  قمة  وكانت 
تركيا  بني  مع  توافقاً  �سهدت  قد  بروك�سل  البلجيكية 
رئي�سي  ال��ذي �سم  املُتحدة خالل الجتماع  وال��ولي��ات 
البلدين على اأن تتوىل القوات الرُتكية مهام اأمن مطار 
كابل املدين، بالإ�سافة اإىل مهام تدريبية مُيكن اأن يقوم 
بها اجلي�ص الرتكي ل�سالح نظريه الفغاين يف القاعدة 
الع�سكرية الرتكية يف قطر. وتوا�سلت منذ ذلك احلني 
ال��ب��ل��دي��ن، حيث  م�����س��وؤويل  ب��ني  الثنائية  الج��ت��م��اع��ات 
من  وع�سكرياً  و�سيا�سياً  لوج�ستياً  دعماً  ُتركيا  طلبت 

ِقبل الوليات املُتحدة للقيام مبهامها.

الباحث والكاتب الرُتكي �سنان اأوجنو �سرح، يف حديث 
والت�سارع  ال�ستقطاب  اأ�سكال  عربية،  نيوز  �سكاي  مع 
الإقليمي حول اأفغان�ستان، والتي �ستمنع تركيا البعيدة 
جغرافياً وثقافياً واقت�سادياً عن اأفغان�ستان من مزاحمة 
الأمريكي  ال��دع��م  على  اإل  ت�ستند  ل  وه��ي  الآخ��ري��ن، 
للغاية(،  )اأق����وي����اء  م��ت��ن��اف�����س��ني   3 ث��م��ة  الأق�����ل  “على 
�سيتمكنون يف املح�سلة من تقا�سم النفوذ هناك. اإيران 
التاريخية  ال�ستقطاب  مراكز  هي  وباك�ستان  ورو�سيا 
ا�سرتاتيجية  هيكلة  على  راه��ن��اً  وتعمل  لأفغان�ستان، 

منا�سبة ملرحلة ما بعد الن�سحاب الأمريكي«.
بالتعاون  ال�سني  اإغ���راء  ع��رب  “اإيران  ق��ائ��ال:  واأو���س��ح 
القت�سادي  الآ���س��ي��وي  احل��ري��ر  ط��ري��ق  �سبيل  يف  معها 
العابر لالأرا�سي الأفغانية. اأما باك�ستان فعرب توا�سل 
املحلية،  والقبلي  ال�سيا�سي  الإ�سالم  قوى  مع  وتداخل 

كبرية،  ع�سكرية  عجالت  و�سوهدت 
خ����الل الأي�������ام امل���ا����س���ي���ة، وه����ي تقل 
ط���ائ���رات م�����س��رية، يف ط��ري��ق��ه��ا اإىل 
حمافظة دياىل، ما يوؤ�سر اإىل توجه 
ال����ط����ائ����رات �سمن  ت���ل���ك  لإ������س�����راك 

ال�ستعرا�ص.
التي  ال����ط����ائ����رات  ن���وع���ي���ات  واأب��������رز 
انت�سرت �سورها على و�سائل الإعالم 
والتي   ،»X “�ساهد  ه��ي:  ال��ع��راق��ي��ة 
وت�سبه  ح��دي��ث��ا،  ال���ع���راق  اإىل  دخ��ل��ت 
ي�ستخدمها  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رات  نوعية 
وي�سمونها  ال���ي���م���ن  يف  احل���وث���ي���ون 

)�سماد 1(.
ك��م��ا ُر����س���دت ن��وع��ي��ات اأخ�����رى، مثل 
م�ستن�سخة  اإيرانية،  ا�ستطالع  درون 
التحليق  ميكنها  �سينية،  درون  م��ن 
ذكرت  م��ا  ح�سب  دقيقة،   120 نحو 
خ��ل��ي��ة اخل������رباء ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة، )غري 

ر�سمية مهتمة بالر�سد الع�سكري(.
اإىل  اأي�سا  الأول��ي��ة  املعلومات  وت�سري 
دب��اب��ات مت تطويرها  ب��اإ���س��راك  ق���رار 
ح�سلت  ال����س���ت���ع���را����ص،  يف  اإي���ران���ي���ا 
من  املقربة  املجموعات  بع�ص  عليها 
ط��ه��ران خ���الل احل����رب ���س��د تنظيم 
العر�ص  بها. وعن دللت  واحتفظت  الإرهابي،  داع�ص 
العراقي،  الع�سكري  ال�ساأن  يف  اخلبري  ق��ال  الع�سكري، 
يف  دللت  ع��دة  ل��ه  “ال�ستعرا�ص  اإن  القي�سي،  ميثاق 
اإبراهيم  ف��وز  ي��اأت��ي بعد  واأن���ه  ال��راه��ن، خا�سة  ال��وق��ت 
الف�سائل  اأع��ط��ى  م��ا  الإي��ران��ي��ة،  بالنتخابات  رئي�سي 
امل�سلحة العراقية، دفعة جديدة، واأجج احلما�ص لديها، 
لإق���ام���ة ه���ذا ال���س��ت��ع��را���ص، رغ���م ال��ع��وائ��ق واملخاطر 
القلق  مثل  امل��ج��م��وع��ات،  تلك  ق���ادة  بها  يتحدث  ال��ت��ي 
الأ�سلحة  طبيعة  ك�سف  اأو  الأم��ريك��ي،  ال�ستهداف  من 
“�سكاي  مل��وق��ع  ت�سريح  يف  القي�سي  وي���رى  امل��م��ل��وك��ة«. 
اأن يقراأ  “هذا ال�ستعرا�ص ل ينبغي  اأن  نيوز عربية” 
باأنه ر�سائل يف عدة اجتاهات، بل ميكن اأن يكون اإجراء 
طبيعيا، ون�ساطا ع�سكريا، لكن على هيئة احل�سد اإبعاد 
املجموعات امل�سلحة غري النظامية، وامليلي�سيات وت�سفية 
هذا ال�ستعرا�ص من العنا�سر الدخيلة والف�سائل التي 
اإيجابية اإىل  تعار�ص الدولة العراقية، لإي�سال ر�سائل 

الدول املجاورة، والداخل العراقي كذلك«.

ال���ق���وات  ل���ب���ق���اء  الأويل  ال���رف�������ص   
عن  �سدر  اأفغان�ستان  داخل  الرُتكية 
الذي  با�سم حركة طالبان،  املُتحدث 
قال اإن حركته اأثناء مفاو�ساتها مع 
ُمقرتحاً  رف�ست  املُ��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
ال���رُتك���ي���ة يف مطار  ال���ق���وات  ب��ب��ق��اء 
ب��اأن الن�سحاب الرتكية  ال��دويل، مذكراً  امل��دين  كابول 
اأولوية بالن�سبة حلركته بال�سبط مثل ان�سحاب القوات 

الأمريكية.
املعلومات الع�سكرية املتداولة تقول اإن الوليات املُتحدة 
قد �سحبت اأكر من ن�سف قواتها من اأفغان�ستان، واأن 
تركيا ما تزال حتتفظ بقرابة 500 جندي، وُهم اأكرب 
قوة اأجنبية يف البالد �ستبقى هناك يف حال الن�سحاب 
 4 ل��و ت�ساعف  ال��ع��دد حتى  اأن ذل��ك  الأم��ريك��ي. حيث 
اأمثاله، مثلما تقول املعلومات عن مرحلة تعزيز تركيا 
لوجودها يف اأفغان�ستان، فاإنها لن ت�ستطيع مواجهة اأية 
من  اق��رتب��وا  لو  فيما  طالبان،  حركة  لقوات  اندفاعة 

العا�سمة كابل اأو مطارها.
ن�سر  كان قد  للدرا�سات اجليو�سيا�سية  الآ�سيوي  املركز 
الوجود  و���س��ع��ف  ق���وة  م��ك��ام��ن  ع��ن  تف�سيلياً  ت��ق��ري��راً 
ال���رتك���ي يف اأف��غ��ان�����س��ت��ان، ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي ك��ت��ب��ه كبري 
الباحثني يف املركز �سيمار كوتاي اأ�سار ملع�سلتي الوقت 
والقوى ال�سيا�سية داخل اأفغان�ستان “ثمة زمن قيا�سي 
لنتهاء الن�سحاب الأمريكي من اأفغان�ستان، الذي �سار 

ُيعد بالأيام ولي�ص الأ�سابيع.
ُمع�سلة  ُيعد  للغاية  الق�سري  الزمني  ال�سغط  وه��ذا 
مّركزة  ت�ستطيع  ل  فهي  لرتكيا،  بالن�سبة  لوج�ستية 
وتثبيت وجود قواتها ع�سكرياً بطريقة منا�سبة. كذلك 
الأن�سجة  والن��دم��اج يف  تركيا من اخلو�ص  فاإنه مينع 
الأفغانية،  القت�سادية  وحتى  والجتماعية  ال�سيا�سية 

خللق تكتالت موازية ملا حلركة طالبان«.
الأمن  م�ست�سار  فيهم  مب��ن  الأم��ريك��ي��ون،  امل�����س��وؤول��ون 
بدعم  ال��وع��ود  م��ن  ُت��رك��ي��ا جمموعة  ال��ق��وم��ي، منحوا 
م��ه��م��ت��ه��ا يف اأف��غ��ان�����س��ت��ان، ل��ك��ن��ه��م مل مي��ن��ح��وه��ا اأي���ة 
دول  ن��زع��ات  و�سبط  ال��وج��ود  ذل��ك  بحماية  �سمانات 
ومنع  طالبان  ح��رك��ة  على  لل�سغط  الف��غ��اين  اجل���وار 
اإع��ادة ال�سيطرة على كامل البالد، وهو  اندفاعها نحو 
تعرف طبيعة  التي  الأمريكية،  الواقعية  بحكم  امتناع 
التوازنات ال�سيا�سية هناك، مبا يف ذلك �سطوة واأدوات 

قوة احلركة املُتطرفة.

اآراء متباينة حول احلكم »التاريخي« بحق قاتل جورج فلويد  
•• مينيابولي�س-اأ ف ب

غري  لكنه  “تاريخي”  حكم  اإن���ه 
كاف: انق�سمت الآراء باإزاء احلكم 
ال�سادر يف حق ال�سرطي الأبي�ص 
دي���ري���ك ���س��وف��ني ب��ال�����س��ج��ن 22 
بقتل  لإدانته  ال�سنة  ون�سف  �سنة 

الأمريكي الأ�سود جورج فلويد.
فلويد  عائلة  حمامي  رح��ب  فقد 
و�سفه  ال��ذي  باحلكم  كرامب  بن 

عاًما   40 حتى  بال�سجن  �سوفني 
اأي��ار/  25 لقتله ج��ورج فلويد يف 
مينيابولي�ص،  يف   2020 م��اي��و 
رقبته  على  بركبته  �سغط  ح��ني 

ملدة ع�سر دقائق تقريًبا.
ومع تاأكيده اأنه “اأق�سى حكم �سدر 
على الإطالق” يف حق �سرطي يف 
ميني�سوتا، قال النا�سط احلقوقي 
الق�ص اآل �ساربتون اإن ما ح�سل ل 

ميثل “العدالة«.

بحكم  اأو  واح��دة  بجملة  تتلخ�ص 
واحد«.

م��ن ج��ان��ب��ه��م، اأع����رب ال��ك��ث��ري من 
اأفراد عائلة جورج فلويد ول �سيما 
يف  رغبتهم  ع��ن  تريين�ص  �سقيقه 

“موا�سلة الن�سال«.
اأخته براندون ويليامز  وقال ابن 
ال��ع��دال��ة، لكن  ع��ل��ى  “ح�سل  اإن���ه 

لي�ص على نحو كاٍف«.
ودع������ا ف��ي��ل��ون��ي�����ص ف���ل���وي���د، وهو 

اإن�����ه  وق�������ال  “تاريخي”  ب�����اأن�����ه 
واأمتنا  ف��ل��وي��د  ب��ع��ائ��ل��ة  “مي�سي 
خطوة اأخرى نحو امل�ساحلة عرب 
من  ال�سفحة  بطي  لهم  ال�سماح 
عما  امل�سوؤولني”  حت��دي��د  خ��الل 

حدث.
الرئي�ص  راأى  الأبي�ص،  البيت  يف 
ال���دمي���وق���راط���ي ج���و ب���اي���دن اأن 

احلكم “عادل«.
ديريك  ُيحكم على  اأن  كان ميكن 

واأ�ساف اأن “العدالة هي اأن يكون 
احلياة”  قيد  على  فلويد  ج���ورج 
من  ���س��درت  كهذه  “اأحكاًما  واأن 

قبل«.
للحقوق  الأمريكي  الحتاد  وقال 
اإن  املدنية وهو منظمة ذات نفوذ 
هذه “اللحظة النادرة التي يجب 
عواقب  ال�سرطة  فيها  تواجه  اأن 
ج��رائ��م ال��ق��ت��ل ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت��ه��ا ل 
مت��ث��ل ال���ع���دال���ة. ... ال���ع���دال���ة ل 

اآخ��ر جل��ورج، متحدًثا عن  �سقيق 
�سحية  ذه��ب��وا  اآخ��ري��ن  اأ�سخا�ص 
اأن  اإىل  ال��ن��ا���ص  ال�����س��رط��ة،  ع��ن��ف 

“ينه�سوا وينا�سلوا«.
اأمريكي  وقال بيلي براونلي وهو 
اأ�سود من مينيابولي�ص عمره 55 
عاًما اإن “اإدانة ديريك �سوفني ل 
دائًما  �سيًئا، لأن ما يقلقني  تعني 
هو اأن توقفني ال�سرطة واأنا اأقود 

�سيارتي للعودة اإىل املنزل«.
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• لوك الليربتي

   مل ُينظر اأب��ًدا اإىل دونالد ترامب على اأن��ه قارئ 
متعط�ص، وقد �ساعد نفوره من التقارير الطويلة 
خ���الل ف���رتة رئ��ا���س��ت��ه ع��ل��ى اإذك����اء ال�����س��ائ��ع��ات حول 

كرهه لأي �سكل من اأ�سكال الأدب.
الرئي�ص اخلام�ص والأرب��ع��ني يحب  ك��ان     و���س��واء 
القراءة اأم ل، فاإن ذلك مل يوؤثر على �سعبيته لدى 
دور الن�سر اأو املكتبات. اإن جمرد ذكر ا�سم الرئي�ص 
الظهور  الأدن��ى من  للموؤلف احلد  ي�سمن  ال�سابق 
واله���ت���م���ام الإع����الم����ي، ويف ك��ث��ري م���ن الأح���ي���ان، 

مردودية الن�سر.
   م��ث��ل��م��ا ا���س��ت��ف��ادت ال�����س��ب��ك��ات الج��ت��م��اع��ي��ة من 
ال�سخ�سية، ي�ستفيد العديد من املحررين واملوؤلفني 
من هذا الربح املفاجئ. على مدى ال�سنوات الأربع 
كان  �سواء  اخليط،  هذا  الكثريون  ا�ستغل  املا�سية، 
�ستورمي  الإباحية  النجمة  اأو  وودوارد،  بوب  ج��اًدا، 
الفيدرايل  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  اأو  دان��ي��ل��ز، 
اأخ  اب��ن��ة  ت��رام��ب  م���اري  اأو  ك��وم��ي،  جيم�ص  ال�سابق 

دونالد.
بارز  ب�سكل  الكتب  ظهور  على  الأم���ر  يقت�سر  ل     
يف نوافذ املكتبات اأو ال�سفحات الرئي�سية للبائعني 
احل�سول  للموؤلفني  ميكن  ولكن  الإن��رتن��ت،  ع��رب 
ع��ل��ى ج��ول��ة يف ال���ربام���ج ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ت��ي يحبها 
اأو  اأو يذهل  ت��رام��ب ي�سدم  ان  ج���ًدا.  الأم��ري��ك��ي��ون 

يغوي اأو ي�سحر، لكنه ل يرتك اأحداً غري مبال.
    منذ مغادرته البيت الأبي�ص، كان دونالد ترامب 
اأك��ر حتفًظا. حم��روًم��ا م��ن في�سبوك وت��وي��رت، ل 
يزال رغم ذلك يحظى بالهتمام لأن �سركاء، مثل 
�سون هانيتي من فوك�ص نيوز، ي�ستمرون يف منحه 
وق��ًت��ا ع��ل��ى ال���ه���واء، وم���وؤخ���راً، لأن���ه ب���داأ يف تنظيم 

التجمعات الكربى جمددا.
اأن  التي يتلقاها على و�سك  التغطية الإعالمية     
تزداد ب�سكل كبري. وبالتاأكيد، �سوف ي�ستعيد وترية 
لعام  الن�سفي  التجديد  انتخابات  بحلول  ظهوره 
ال��ك��ت��ب اجلديدة  م��ن  ك��ب��رًيا  ع����دًدا  ل��ك��ن   ،2022
الرئي�ص  اق��ام  لقد  النتباه.  ج��ذب  و�سك  على  عنه 
45 ب�سكل مريح يف م��ار الغ��و يف وق��ت �سابق من 
هذا العام، واأجرى 22 مقابلة مع املوؤلفني الذين 

�سينتجون ما جمموعه 17 كتاًبا جديًدا.
اأن نكت�سفه الآن ومل نعرفه من  ال��ذي ميكن     ما 
ال�سخ�سية،  ُكتب عن حياته  النهاية، لقد  قبل؟ يف 
ا  حري�سً ذلك.  اإىل  وما  العائلية،  وحياته  واأعماله، 
ان���ت���ب���اه���ن���ا، و����س���م���ان رب���ح���ي���ة الكتب  ع���ل���ى ج�����ذب 
بعد!  �سيًئا  نر  مل  باأننا  املوؤلفون  يطرح  اجل��دي��دة، 
اأع�ساء �سابقون يف حكومته يعدون باأ�سرار وغرائب 

تخطف الأنفا�ص!
   واإذا كان يجب الوثوق يف اأ�سماء املوؤلفني، ف�سنجد 
القليل من كل �سيء يف الأعمال اجلديدة. مت الك�سف 
عن بع�ص العناوين على موقع اأك�سيو�ص الثالثاء، 

اأع��م��اًل موثقة م��ن قبل  و�ستكون، يف ع��دة ح���الت، 
مايكل  �سمعة  ت�سررت  ولئن  معروفني.  �سحفيني 
ننتظر  فنحن  الأخ���رية،  ال�سنوات  يف  قلياًل  وول��ف 
)نيويورك  هابرمان  ماجي  اإنتاجات  ال�سرب  بفارغ 

تاميز( وجوناثان كارل )اإيه بي �سي نيوز(.
�سالح  ع��ام يف  ب�سكل  لي�ست  كتباً  نتوقع  كنا  واإذا     
دونالد ترامب، فاإن البع�ص منها �سيتطوع للدفاع 
كيليان  ال�سابقة  م�ست�سارته  اأن  نعلم  نحن  ع��ن��ه. 
كونواي �ستن�سر، واأن كتاًبا واحًدا على الأقل بعنوان 
بوح  �سينقل  اجلحيم”  م��ن  حم��م��ول  “كمبيوتر 
بهنرت  املتعلقة  املزعومة  الف�سيحة  حول  الرئي�ص 

بايدن، جنل الرئي�ص احلايل.
   ل تزال قائمة الإ�سدارات اجلديدة طويلة، لكن 
لعلكم فهمتم اأننا �سن�سمع عن ترامب لفرتة طويلة 
قادمة. ح�سل الرئي�ص ال�سابق على مكانة بارزة يف 
و�سائل الإعالم من خالل موافقته على لقاء فردي 
م��ع جميع امل��وؤل��ف��ني. ���س��واء حت��دث��وا عنه خ��ريا اأو 
�سرا، املهم اأنه ل يختفي من الرادار. ل نغرّي و�سفة 

قدمية تخدمه جيًدا منذ فرتة طويلة.
   ا�سمحوا يل اأن اأقول يف اخلتام اإن �سحفًيا واحًدا 
معروًفا فقط مل يتمكن من احل�سول على مقابلة 
مع ترامب: وهو بوب وودوارد. ولعلكم تتذكرون اأنه 
كان قا�سياً يف حكمه عندما ظهر اخلوف والغ�سب 
لأول مرة. وكان ميلك �سرائط من مقابالته تدعم 

وجهة نظره وتتناق�ص مع نفي الرئي�ص.
اجلديدة  الكتب  ه��ذه  ت�سفح  يف  �سرتغبون  ه��ل     
التي �ست�سدر على مدار العام؟ من ناحيتي، �ساأفعل 
قراأت  لقد  الآن.  حتى  ن�سره  مت  م��ا  م��ع  فعلته  م��ا 
الإعالمي  الأكر مبيًعا )من اجل ظهوري  الكتب 
ع��ل��ى الق����ل( والأه�����م م��ن ذل���ك، ال��ك��ت��ب ال��ت��ي كان 

لكّتابها م�سداقية اأكر.
من  املف�سلة.  لكتبي  ق�سرية  قائمة  لكم  اأت���رك     
اإذا كنت تريد انتقاد  ال�سعب جتاهل فن ال�سفقة؛ 
اأمر  التعليق عليها، فهذا  اأو  اأفعال ترامب واأقواله 
ل بد منه. لقد ا�ستمتعت حًقا بكتاب ماري ترامب 
والذي يغرقنا  اأبًدا”،  “اأكر من الالزم ول يكفي 
يف قلب نزاع عائلة خمتلة وظيفًيا من منظور عامل 
النف�ص. واأود اأن اأ�سيف اخلوف اأو الغ�سب لوودوارد، 
فقط من اأجل �سرامة املقاربة واخلربة التي يتمتع 

بها عمالق ال�سحافة الأمريكية.
   �ساأنتهي مع اأولئك املوجودين يف قائمتي الذين مل 
اأبداأ اأو اأنتهي من قراءتهم بعد. املذبحة الأمريكية، 
اأقراأه  اأن  اأريد  والتي  )بوليتيكو(،  األربتا  تيم  بقلم 
التعليق على  خ��الل  م��ن  النظر  زاوي���ة  يو�سع  لأن��ه 
�سخ�سية  فقط  ولي�ص  اجل��م��ه��وري  احل���زب  ت��ط��ور 
التمظهر  ت��رام��ب. نعم، ه��ذا الأخ���ري م��زع��ج، لكنه 
�ساأنتهي من  اأخ���رًيا،  اإث��ارة لظاهرة كامنة.  الأك��ر 
قراءة “الغرفة التي حدث فيها ذلك” بقلم جون 

بولتون. 
ترجمة خرية ال�سيباين

دونالد ترامب, ظاهرة جتتاح الن�سر...!

*اأ�ستاذ تاريخ، وحما�سر، ومعلق �سيا�سي كندي خمت�ص يف ال�سيا�سة والتاريخ الأمريكيني

ورمبا ب�سع طائرات  “كودكوفرت”  اأم�ص بوا�سطة الطائرة امل�سرية  اأول  ليلة 
الفورية،  فيه  امل�ستبه  هي  برغمان،  بح�سب  اإ�سرائيل،  ف��اإن  ذل��ك،  ومع  كهذه. 
وذلك لأن لها م�سلحة ولها قدرة على تنفيذ مثل هذه العملية املعقدة اأي�ساً.

وح�سب ما قالته م�سادر اإيرانية مطلعة على التحقيق يف الهجوم ل� “نيويورك 
ت�سمنت العملية اطالق “الكودكوفرت” من الأرا�سي الإيرانية من  تاميز”، 

م�سافة غري بعيدة عن الهدف.
الذي  “القاعدة”  زع��ي��م  بنائب  مت�����ّص  ان  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اأرادت  وع��ن��دم��ا 
اإ�سرائيل. وميكن الفرتا�ص  اإىل  وجد ملجاأ يف حي فاخر يف طهران، جل��اأت 
باأن هذا لي�ص لأنها مل ترغب يف اأن تفعل هذا بنف�سها – فقد كان لها ح�ساب 
طويل معه – بل لأن اإ�سرائيل هي اليوم الدولة الوحيدة القادرة على العمل 
�سراً، براً يف ايران. ولي�ص هذا فقط، فقد قالت م�سادر اأمريكية ل�”نيويورك 
التي  الأه����داف  قائمة  يف  ي��ن��درج  للهجوم  تعر�ص  ال��ذي  امل��وق��ع  اإن  تاميز”” 

يف اأغ�سط�ص )اآب( 2019، واتهم به “املو�ساد«. ويقول برغمان: “اإذا كان كل 
املعقدة  اأن يخفي الهجوم دراما تتعلق ب�سبكة العالقات  هذا �سحيحاً، ميكن 
اأن عملية من  اأن نفهم  ال��وزراء بينيت و�سلفه نتانياهو. من املهم  بني رئي�ص 
هذا النوع هي نتيجة تخطيط واإنتاج لأ�سهر طويلة، واأحياناً �سنوات. فهي ل 
الأمريكيني  على  اأنها عر�ست  ولي�ص مفاجئاً  ت�سكيل احلكومة،  يوم  تولد يف 
اذا  وبالتايل  ون�سف.  �سنة  نحو  قبل  الأجنبية(  املن�سورات  )ح�سب  كاحتمال 
زمن  منذ  لها  خطط  العملية  هذه  ف��اإن  �سحيحة،  الأجنبية  املن�سورات  كانت 
وكان يفرت�ص بها اأن تكون جزءاً من �سل�سلة عمليات لإ�سرائيل �سد اإيران يف 
فرتة حكم ترامب. ويحتمل اأن تكون جزءاً من هذه العمليات تاأجل ل�سباب 
العمليات  ه��ذه  تكون  ان  يحتمل  ولكن  ب��اي��دن،  ولي��ة  اىل  وانتقل  عملياتية 
تاأجلت اأي�ساً لأ�سباب اأخرى. بكلمات اأخرى، يحتمل اأن يكون نتانياهو، حني 

كان رئي�ص وزراء، قرر األ يوافق على هذه العملية، ل�سل�سلة من الأ�سباب«.

•• القد�س-وكاالت

مع اأن اأحداً مل يتهم اإ�سرائيل بعد بالهجوم على م�سنع اأجهزة الطرد املركزي 
فيها  امل�ستبه  اأن��ه��ا  ب��رغ��م��ان  رون���ني  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال�سحايف  ي��ق��ول  اإي����ران،  يف 
وراءها،  تقف  اإ�سرائيل  كانت  واذا  القدرة.  وب�سبب  امل�سلحة  ب�سبب  الرئي�سي، 
على  ي�سهد  ال��ذي  الأم��ر  بعيد  زم��ن  منذ  كانت خمططة  العملية  اأن  بد  فال 
خط حازم من نفتايل بينيت و�سركائه يف القيادة، وقد ي�سري اإىل اأن بنيامني 

نتانياهو كرئي�ص للوزراء مل يقّر التنفيذ.
ولحظ اأن اإ�سرائيل �سامتة، يف كل القنوات، والوليات املتحدة �سامتة )ورمبا 
الذين ي�سارعون لروؤية عميل مو�ساد خلف كل  الإيرانيون  ل تعرف(، وحتى 
زاوية ومن حتت كل �سرير، مل يتهموا )حالياً على القل( اإ�سرائيل باأنها تقف 
خلف الهجوم على م�سروع »TESA« لإنتاج اأجهزة الطرد املركزي يف ايران، 

عر�ستها اإ�سرائيل يف بداية 2020 على م�سوؤولني كبار يف اإدارة ترامب، مبن 
فيهم وزير اخلارجية مايك بومبيو، ومديرة “ال�سي اآي اإي” جينا ه�سبل بل 
الوا�سعة  اطار احلملة  للهجوم يف  كاأهداف حمتملة  نف�سه،  ترامب  والرئي�ص 
التي خططتها اإ�سرائيل �سد امل�سروع النووي الإيراين. ومذذاك، نفذت بالفعل 
�سل�سلة هجمات كهذه ن�سبت اإىل اإ�سرائيل: يف �سبتمب )اأيلول( 2020 اأ�سيب 
اأحد الأهداف الأ�سا�ص للحملة – من�ساأة نطنز، حيث ت�سل الأجهزة من م�سنع 
»TESA«وهي تركب هناك قبيل اإدخالها اىل العمل يف تخ�سيب اليورانيوم. 
قاعات  داخ��ل  النفجار  �سديدة  عبوة  انفجرت   2021 )ني�سان(  اأب��ري��ل  ويف 
تخ�سيب اليورانيوم واأحلقت اأ�سراراً كبرية باأجهزة الطرد املركزي التي ركبت 

فيها.
الهجوم  ج���داً  ي�سبه  الإي��ران��ي��ة،  امل��ح��اف��ل  اأي�����س��اً، كما و�سفته  ال��ه��ج��وم  وه���ذا 
بوا�سطة طائرات �سغرية بال طيار الذي نفذ �سد من�ساأة حلزب اهلل يف بريوت 

يديعوت: الهجوم على اأجهزة الطرد.. نهج حازم لبينيت �سد اإيران

•• الفجر –خرية ال�شيباين
ت��ك��ون بطلة  اأن  ي��ف��رت���ص  ك����ان     
فيلم ميتدح النف�ساليني املوالني 
لرو�سيا، اإل اأن هذه اجلندية وقعت 
يف ح���ب ع��م��ي��ل ����س���ري اأوك�������راين: 

حمرج للكرملني.
الرو�سية  ال�����س��ل��ط��ة  ف��ق��دت  ه���ل     
انتكا�سات  اإن  الدعاية؟  خربتها يف 
الفيلم الوطني للغاية، “املتمردة”، 
ت��وح��ي ب��ذل��ك. ي���روي ه��ذا الفيلم 
الذي  والأ�سود،  بالأبي�ص  الطويل 
ك���ان م���ن امل��ف��رت���ص اأن ي�����س��در يف 
الق�سة احلقيقية   ،2019 مار�ص 
اجلي�ص  بطلة  دري��وك،  ل�سفيتالنا 
الن���ف�������س���ايل، ب���اع���ت���ب���اره���ا امل������راأة 
ال��وح��ي��دة التي ق��ادت دب��اب��ة خالل 
احل��������رب ����س���د الأوك������ران������ي������ني يف 

دونبا�ص.
اأي����ام قليلة م��ن بثه،     ل��ك��ن، ق��ب��ل 
دريوك  �سفيتالنا  ك��ارث��ة!  ح�سلت 
العا�سمة  ك���ي���ي���ف،  م����ن  ت��ك�����س��ف 
الأوكرانية، اأنها ذهبت اإىل املع�سكر 
املقابل بعد اأن وقعت يف حّب عميل 
الأوكراين”.  الأم������ن  “جهاز  ل���� 
اأنها ك�سفت عن  والأ���س��واأ من ذلك 
امل�ساعدة  ع��ن  حم��رج��ة  معلومات 
للقوات  ال���رو����س���ي���ة  ال���ع�������س���ك���ري���ة 
مو�سكو  تكرر  بينما  النف�سالية، 
املتمردين  اأن   2014 ع���ام  م��ن��ذ 
“فالحون  ه���م  ل��رو���س��ي��ا  امل���وال���ني 
عاديون وعمال مناجم” يقاومون 

   وقال الوزير يف ت�سريح اإذاعي 
احل���الت  م���ن  ي��ح��م��ي  “التلقيح 

اخلطرية ».
   ويف تعليقه على اإ�سابة امل�سي�سي 
تلقيه  رغ����م  ك����ورون����ا  ب���ف���ريو����ص 
الوزير  اأو�سح   ، التلقيح  جرعتي 
لكنه  الإ�سابة  مينع  ل  “التلقيح 

مينع تعكر احلالة ال�سحية«.
   وك���ان���ت رئ��ا���س��ة احل��ك��وم��ة قد 
التحاليل  اأن  اجل��م��ع��ة  اأع���ل���ن���ت 
رئي�ص  اأج����راه����ا  ال���ت���ي  ال����دوري����ة 
اأثبتت  امل�سي�سي  ه�سام  احلكومة 
اإ���س��اب��ت��ه ب��ف��ريو���ص ك��وف��ي��د 19 
ا�ستوجب  ذل���ك  اأن  اإىل  م�����س��رية 
املقررة  لقاءات عمله  كافة  تعليق 

م�سبقا.

واأ�سار  ذل��ك«.  على  تاأكيداً  راأينا  ولقد  فعاًل،  يعترب  يعد  مل  ال��ع��دوان  على 
ماكرون اإىل اأن الحتاد الأوروبي مل يتمكن حتى الآن من دفع رو�سيا اإىل 

تغيري نهجها، م�سيفاً: 
“علينا الرتكيز على الق�سايا املتعلقة ب�سبل ردع مثل هذه ال�سلوك واإحباط 
مثل هذه العقوبات والرد بطريقة اأكر فعالية واحل�سول على اآفاق اأكر 
الأوروبيني اقرتاح عقد قمة مع بوتني،  الزعماء  وانتقد بع�ص  و�سوحاً«. 
قائلني اإنه قد يعطي النطباع باأن التحركات الع�سكرية الرو�سية “وزعزعة 
ال�ستقرار �سد جريانها والغرب” مت التغا�سي عنها. وتبدي دول البلطيق 
رئي�ص  مع  ح��وار  يف  الن��خ��راط  على  اعرتا�ساً  وهولندا  وال�سويد  وبولندا 
“يعزز التحركات العدائية �سد بلدان الحتاد الأوروبي وجوارها«.  رو�سي 
�سبه جزيرة  الأوروب��ي ورو�سيا منذ �سم  العالقات بني الحت��اد  وتدهورت 

القرم وبدء النزاع يف اأوكرانيا عام 2014. 
ومل تعقد اأي قمة بني اجلانبني منذ ذلك احلني. وقال دبلوما�سي اأوروبي: 
“مت اأثناء مناق�سة امل�ساألة الرو�سية بحث ق�سية تنفيذ اتفاقيات مين�سك. 
اأي تقدم جدي يف هذا املجال. وبالعك�ص  اأنه ل يوجد  واتفق اجلميع على 

الرو�سية  احل��دود  اأح���داث مزعجة على  وق��وع  الأخ���رية  الأ�سهر  �سهدنا يف 
الأوكرانية. ولذلك مل يعار�ص اأحد متديد العقوبات ل� 6 اأ�سهر اإ�سافية«. 
ويرى مراقبون اأن تباين الروؤى بني احللفاء، اإ�سافة اإىل حادث الحتكاك 
يظهران  امل��ا���س��ي،  الأرب��ع��اء  ي��وم  الأ���س��ود  البحر  يف  وبريطانيا  رو�سيا  ب��ني 
العالقات  ملف  يف  الأوروبيون  والزعماء  بايدن  �سيواجهها  التي  ال�سعوبة 
اإيبي�سكوبو�ص،  م��ارك  الباحث  وذك��ر  ال��ق��ادم��ة.  ال��ف��رتة  خ��الل  م��ع مو�سكو 
اإنرت�ست”،  “نا�سيونال  مبجلة  ن�سر  مقال  يف  الأم��ن  �سوؤون  يف  املتخ�س�ص 
اأرادت بدخول املدمرة ديفندر اإىل مياه البحر الأ�سود ،  اأن بريطانيا رمبا 
تقييم حزم مو�سكو يف الدفاع عن �سم �سبه جزيرة القرم اإىل رو�سيا. ولفت 
الربيطاين.  فاجاأت اجلانب  احل��ادث  الرو�سي على  الفعل  رد  اأن حدة  اإىل 
وقال: “رد فعل الكرملني يعطي اإجابة ل لب�ص فيها تتمثل يف اأن مو�سكو 
اأي حتديات للو�سع احلايل ل�سبه جزيرة القرم، ع�سكرية  لن تت�سامح مع 
كانت اأو دبلوما�سية«. واعترب اأن رد الفعل الرو�سي على ما حدث قد يكون 
اأو منع التعاون الع�سكري املتنامي بني  حماولة “لرت�سيم حدود �سعبة”، 
البحرية  احل��دود  من  بالقرب  �سيما  ل  الأطل�سي،  �سمال  وحلف  اأوكرانيا 

•• عوا�شم-وكاالت

رو�سيا  على  املفرو�سة  الأوروب��ي��ة  العقوبات  متديد  على  املوافقة  تخف  مل 
حجم النق�سام بني الدول الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي خالل القمة التي 

جمعتهم يومي اخلمي�ص واجلمعة يف بروك�سل. 
بع�ص  رف�ص  عن  الأمريكية  جورنال”  �سرتيت  “وول  �سحيفة  وحتدثت 
الرو�سي فالدميري بوتني،  الرئي�ص  اإج��راء حمادثات مع  الأوروبية  الدول 
باإجراء  وفرن�سا  اأملانيا  من  اق��رتاح��اً  الأوروب��ي��ون  ال��ق��ادة  “رف�ص  وق��ال��ت: 
حمادثات ر�سمية معه” عقب قمته مع نظريه الأمريكي جو بايدن يف وقت 
“م�ساركة  �سابق ال�سهر اجل��اري. ودعا قادة الحت��اد الأوروب��ي يف بيان اإىل 
الرئا�سي،  امل�ستوى  على  قمة  ب��دًل من احلديث عن  رو�سيا  مع  انتقائية” 

وهو ما اعتربه حمللون هزمية نادرة للم�ست�سارة الأملانية اأجنيال مريكل.
 فبعد مناق�سات مطولة مع الزعماء الأوروبيني ، قالت مريكل :”مل يكن 

ممكنا التفاق على اأننا يجب اأن نلتقي على الفور يف قمة” مع رو�سيا. 
�سكك  جهته،  ومن  ج��راأة«.  اأك��ر  نتيجة  �سخ�سيا  اأف�سل  :”كنت  واأ�سافت 
الرئي�ص الفرن�سي اإميانويل ماكرون يف جدوى �سيا�سة الرد بالعقوبات التي 
ينتهجها الحتاد الأوروبي اإزاء رو�سيا، واإن اأ�سار يف الوقت نف�سه اإىل �سرورة 
“ردع ت�سرفات رو�سيا«. وقال ماكرون، عقب القمة: “منطق العقوبات ردا 

يف  الفا�سية  الع�سكرية  “الطغمة 
تقلب  ���س��ف��ي��ت��الن��ا  ل��ك��ن  كييف”. 
القفاز  م��ث��ل  ال��ك��رم��ل��ني  خ���ط���اب 

وتظهر ما وراء الكوالي�ص.

خمطوفة ... اأم يف حالة 
حب؟

النف�سالية،  ال�سلطات  زع��م��ت     
دري���وك  ���س��ف��ي��ت��الن��ا  اأن  امل��ح��رج��ة، 
اأم����ن  اإدارة  ق���ب���ل  م����ن  اخ��ت��ط��ف��ت 
ال��دول��ة، ث��م اأن م��ن ق��ادت الدبابة 

اأ�سهر  ثالثة  قبل  اأُقيلت  قد  كانت 
واأخ���رًيا،  الع�سكرية،  مهامها  م��ن 
ال�����س��اب��ق للقوات  ال��زع��ي��م  ي��ط��ال��ب 
�سرتيلكوف،  اإي��غ��ور  الن��ف�����س��ال��ي��ة 

ب�سنقها.
اإنها  ال��ف��ي��ل��م،  ملنتجي  بالن�سبة     
الكارثة. يرّوجون اىل اأن �سفيتالنا 
دريوك مل تكن ملهمة الفيلم اأبًدا، 
رغم ظهورها يف املقطع الدعائي. 
جديدة  م�ساهد  ت�سوير  مت  وق���د 
وبعد  “اخلائنة”،  وج�����ود  مل��ح��و 

ع��ام��ني، اأ���س��ب��ح الإ���س��دار اجلديد 
جاهًزا. لكن امل�ساكل م�ستمرة.

    يف م��اي��و امل��ا���س��ي، رف�����س��ت دار 
مو�سكو،  يف  امل���رك���زي���ة  ال�����س��ي��ن��م��ا 
الأوىل  ال����ع����رو�����ص  ت���ن���ظ���م  ال����ت����ي 
الفيلم،  ع���ر����ص  ال���ع���ا����س���م���ة،  يف 
اأكر  وم�سّي�سا  “عنيفا  واعتربته 
هذا  و����س���ي���ح���دث  الالزم”.  م����ن 
اأخ��رًيا يف �سيفا�ستوبول، يف  املوكب 
�سمتها  ال��ت��ي  ال��ق��رم  ج��زي��رة  �سبه 
مو�سكو.    هنا اأي�سا، ي�سّر القدر. 

الكبري  ال���ف���ي���ل���م  ه�����ذا  م����ن  ب������دًل 
ظهر  النف�ساليني،  ميّجد  ال��ذي 
اجلنود الأوكرانيون على ال�سا�سة! 
م�سكلة  “ب�سبب  ال��ع��ر���ص  ت��وق��ف 
لقد “اخرتق غرباء امللف  فنية”.  
ميّجد  بفيلم  وا�ستبدلوه  الرقمي 
الأوكرانيني”. جّن الكاتب واملوؤرخ 
مطالبا  بريلبني،  زاخ���ار  القومي 
للجناة...  منوذجي”  “عقاب  ب��� 

الدعاية �سيف ذو حدين ...
عن لك�صربي�س

رو�صيا وق�صة فيلم جمه�س:

�سفيتالنا دريوك �سائقة الدبابة العا�سقة التي حترج بوتني

رغم تلقيه جرعتني من اللقاح

تون�ض: اإ�سابة رئي�ض احلكومة بفيو�ض كورونا...!

   واأ���س��اف��ت رئ��ا���س��ة احل��ك��وم��ة يف 
امل�سي�سي  اأن  ع��ن��ه��ا  ����س���ادر  ب����الغ 
باأعماله  القي�����ام  “�س�����يوا�سل 
على  توؤث�������ر  ل  بطريقة  بعد  عن 
احلكومي  للعمل  ال��ع��ادي  ال�سري 
م�����ع م������راع������اة ك����اف����ة امل����ح����اذي����ر 
بالإجراءات  والل��ت��زام  ال�سحية 

الوقائية«.
اأع�ساء  كامل  اأن  اإىل  واأ���س��ارت     
امل�سي�سي  م���ع  ال���ع���ام���ل  ال���ف���ري���ق 
�سيخ�سع للفحو�سات والتحاليل 
للتاأكد من �سالمتهم  ال�سرورية 
امل�سي�سي  اأن  واإىل  الفريو�ص  من 
�سيجري بداية من الأ�سبوع املقبل 
الالزمة  والتحاليل  الفحو�سات 
من  خلّوها  من  التاأّكد  حني  اإىل 

الإنعا�ص  بق�سم  تقيم  امل�سي�سي 
اإثر  العا�سمة  م�ست�سفيات  باأحد 

اإ�سابتها بفريو�ص كورونا.
اأك����د اأن    غ��ري اأن م�����س��درا اآخ����ر 
ه�سام  احل���ك���وم���ة  رئ��ي�����ص  زوج�����ة 
اأ�سيبت  ق����د  ك����ان����ت  امل�����س��ي�����س��ي 
اأ�سبوعني  منذ  ك��ورون��ا  بفريو�ص 

وهي الآن يف حالة جيدة.

و�سعه  و�سالمة  كورونا  فريو�ص 
ال�سحي.    ُيذكر اأّن امل�سي�سي كان 
اأبريل   23 قد تلقى يوم اجلمعة 
من  الأوىل  اجل����رع����ة   2021
كورونا  لفريو�ص  امل�ساد  التلقيح 
مايو   25 ي��وم  الثانية  واجل��رع��ة 
لتلقيح  �ص  املخ�سّ باملركز  املا�سي 

كوفيد-19 باأريانة.

رئي�ص  زوج������ة  وغ��������ادرت  ه�����ذا     
امل�سي�سي  ه���������س����ام  احل�����ك�����وم�����ة 
ق�سم  يف  الإق��ام��ة  بعد  امل�ست�سفى، 
الإنعا�ص ب�سبب اإ�سابتها بفريو�ص 

كورونا.
ال�سحة  جل��ن��ة  رئ��ي�����ص  وك�����ان     
بالربملان العيا�سي الزمال قد اأكد 
ه�سام  احلكومة  رئي�ص  زوج��ة  اأن 

زوجـــــــــــــة 
ـــــام  هـــــ�ـــــص
مل�صـــي�صــي  ا
ـــــــادر  ـــــــغ ت
مل�صــت�صـفى  ا
ـــــــــد ـــــــــع ب
ــا ــه ــي ــاف ــع ت

امل�سي�سي عند تلقيه اللقاح

انف�ساليون موالون لرو�سيا يف الدبابات يف لوغان�سك، 
عا�سمة اإحدى اجلمهوريات النف�سالية يف �سرق اأوكرانيا

“مياهها انق�سام اأوروبي اإزاء نهج التعامل مع رو�سيا اإىل  الربيطانية  املدمرة  اعتربت دخول  رو�سيا  وكانت  الرو�سية. 
�سفينة  اأن  الرو�سية  الدفاع  وزارة  واأعلنت  خطرياً،  ا�ستفزازاً  الإقليمية” 
تابعة لها اأطلقت نرياناً حتذيرية، واألقت طائرة “�سو 24” قنبلة يف م�سار 
الرو�سية.  املياه  ال�سفينة  تغادر  اأن  قبل  لتحذيرها،  الربيطانية  ال�سفينة 
الإقليمية  “املياه  كانت يف  �سفينتها  باأن حتركات  باملقابل، دفعت بريطانيا 
الأوكرانية” وكانت متوافقة مع القانون الدويل، واأن قواتها مل تر�سد اأي 
الت�سريحات  اأن مو�سكو و�سفت  اإل  ال�سفينة،  باجتاه  نار حتذيري  اإطالق 

الربيطانية هذه باأنها “كاذبة«.
ورمبا مل يقت�سر تاأثري هذا احلادث على العالقات الرو�سية الربيطانية 
اأظهر خالفات داخل البيت الربيطاين ذات��ه، حيث ذكرت  اأنه  فح�سب، بل 
دومينيك  الربيطاين  اخلارجية  وزير  اأن  الربيطانية  تليجراف  �سحيفة 
راب كان قد اأثار خماوف ب�ساأن خطط وزارة الدفاع يف بالده لإبحار �سفينة 

حربية ملكية عرب املياه املحيطة ب�سبه جزيرة القرم.
تلك  ت��داع��اي��ات  م��ن  راب ح��ذر م�سبقاً  اأن  اأن��ه��ا علمت  ال�سحيفة  واأ���س��اف��ت 
الرحلة، بينما اأ�سارت م�سادر دفاعية اإىل اأن القرار مت ت�سعيده اإىل داونينغ 
�سرتيت، حيث اتخذ رئي�ص احلكومة القرار النهائي، وهو ما انتهى باندلع 
القمة  على  اأث����اره  انعك�ست  رمب��ا  ومو�سكو  ل��ن��دن  ب��ني  دبلوما�سي  خ��الف 

الأوروبية.

مقتل 19 �سخ�سا يف هجمات بغرب النيجر  
•• نيامى-اأ ف ب

19 �سخ�سا يف النيجر خالل هجمات يف منطقة  ُقتل 
املدنيني  ا�ستهداف  ي��ت��زاي��د  حيث  الغربية  ت��ي��الب��ريي 
باأيدي عنا�سر ُي�ستبه يف اأنهم اإرهابيون، ح�سب ما قال 

م�سوؤول حملي لوكالة فران�ص بر�ص اجلمعة.
اإن احل�سيلة  وكان م�سوؤولون حمليون قالوا اخلمي�ص 
قتياًل  ع�سر  وخم�سة  ع�سرة  بني  ُت��راوح  للقتلى  املوقتة 
�سقطوا يف هجمات �سنها اأفراد على دراجات نارية نحو 

ال�ساعة 15،30 بالتوقيت املحلي )14،30 ت غ( على 
منطقة تونديكيويندي الريفية.

غري اأن امل�سوؤول املحلي قال اجلمعة “هناك 19 قتياًل 
يف  ُقتلوا  �سخ�سا  ع�سر  خم�سة  نهائية:  ح�سيلة  وه��ذه 
اآخ��رون يف قرية طلبة كويرا  واأربعة   )...( زاوين  دنغا 
اإىل  توجه اجلمعة  ال��ذي  امل�سوؤول  واأ���س��اف  امل��ج��اورة«. 
اأم�ص   ”: ال�سلطات  ع��ن  ممثلني  م��ع  الهجمات  موقع 
اخلمي�ص كانت احل�سيلة 15 قتيال، لكن قوات الدفاع 
والأمن عرت على اأربع جثث �سباح اليوم يف الأحراج«. 

•• الفجر –تون�س
اأّن  اأم�س ال�صبت  اأّكد وزير ال�صّحة فوزي مهدي     
امل�صي�صي  ه�صام  التون�صية  احلكومة  رئي�س  حالة 
اأّن  مــربزا  بعد  عن  العمل  يوا�صل  ــه  واأّن م�صتقرة 
تاأثريات  من  املواطن  حماية  يف  هام  التلقيح  دور 

الإ�صابة بفريو�س كورونا
واأّنه يف �صورة اأُ�صيب ملقح تكون اأعرا�س الإ�صابة 
على  الإقـــبـــال  اإىل  املــواطــنــني  ــا  داعــي خفيفة 

الت�صجيل والتلقيح.
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عربي ودويل

امل�ساألة ال�سينية 
تعقيًدا,  اأك��رث 
ع���الق���ة  وال 
ل��ل�����س��ي��ن��اري��و 
بالذي  ال�سيني 
ك�������ان مي��ي��ز 
الباردة احلرب 

ال يوجد اأحد, وال 
حتى يف الواليات 
امل�����ت�����ح�����دة, 
بجدية  ي��ف��ك��ر 
االن��ف�����س��ال  يف 
االق���ت�������س���ادي 
ع����ن ال�����س��ني

يختلفان يف املوقف من رو�صيا وال�صني

العالقات االأوروبية االأمريكية بعد رحلة بايدن...!
•• الفجر -ريكاردو بريي�شيت�س 

ترجمة خرية ال�شيباين
كّر�صت  الأوروبــيــة,  وبايدن  وجولة  ال�صبع,  قمة     
يتعلق  فيما  والأمريكيني  الأوروبــيــني  بني  التقارب 
بالعالقات مع ال�صني ورو�صيا. بعد املبادرات العنيفة 

اأدت اإىل تدهور خطري  وغري املتوقعة ل�صلفه, والتي 
الن�صخ  اأوروبا, وغذت  املتحدة يف  الوليات  يف �صورة 
املتطرفة من البحث عن ال�صتقاللية ال�صرتاتيجية 
الأوروبية, كان على الرئي�س الأمريكي, مبعنى ما, اأن 
“ل يكون ترامب “. ومع ذلك, ل تزال هناك خالفات 

حتتاج اإىل متحي�س دقيق اإذا اأردنا تقدير الآفاق.

للتطور  املتفائلة  النظر  وجهة  عن  التخلي  بعد     
“الغربي” لل�صني ورو�صيا التي تقا�صمناها منذ وقت 
املعنية  التحليالت  ن�صوج  �صرعة  فــاإن  ببعيد,  لي�س 
على  خا�س  ب�صكل  ينطبق  وهذا  نف�صها؛  هي  تكن  مل 

ا اإىل حد ما بالن�صبة لرو�صيا. ال�صني, ولكن اأي�صً
مثل  عاملية  عظمى  قوة  تتفاعل  اأن  الطبيعي  من     

ال�صيناريوهات  مع  اأ�صرع  ب�صكل  املتحدة  الــوليــات 
بالعوامل  تتعلق  اأخرى  اأ�صباب  ا  اأي�صً هناك  املتغرية. 
الدولية  التجارة  على  اأوروبـــا  تعتمد  الهيكلية. 
اأن  املفهوم  من  وبالتايل  املتحدة,  الوليات  من  اأكرث 
تقييم  على  اأكرب  تاأثري  لها  القت�صادية  العتبارات 

م�صاحلها ال�صرتاتيجية.

فيدرالية  املتحدة  الوليات  اأخ��رياً، 
ومن  ك��ذل��ك.  لي�ست  اأوروب����ا  بينما 
هنا، فاإن قراراتها م�سروطة باإجماع 
ال������دول الأع�������س���اء، ال���ت���ي ل ت���زال 
يف  �سيما  ل  ب�سالحياتها،  متم�ّسكة 

م�سائل ال�سيا�سة الدولية.
الأكر  الدولة  اأملانيا،  اأن     حقيقة 
ا  اأهمية يف الحتاد الأوروبي، هي اأي�سً
تاريخية،  لأ�سباب  اإحجاًما،  الأك��ر 
الدولية،  امل�����س��وؤول��ي��ات  حت��ّم��ل  ع��ن 
القت�سادية  م�����س��احل��ه��ا  وت��ك��ي��ي��ف 
اأو�سع،  ا�سرتاتيجية  اع��ت��ب��ارات  يف 
اأم������ًرا غ���ري م�����س��اع��د. وح��ق��ي��ق��ة اأن 
الأخرى، فرن�سا،  الرئي�سية  الدولة 
عاداتها  م���ن  مت���اًم���ا  ت��ت��خ��ل�����ص  مل 
ي�ساعد  ل  اجل���دي���دة،  ال��دي��غ��ول��ي��ة 
اأب����ًدا اأن  ��ا؛ ولي�ص م��ن اجل��ي��د  اأي�����سً
ف��رن�����س��ي يف حملة  رئ��ي�����ص  ي��ظ��ه��ر 
انتخابية، قريًبا جًدا من الوليات 
اأخ��رًيا، ل ت�ساعد خماوف  املتحدة. 
ب�ساأن ه�سا�سة  املفهومة  الأوروبيني 

امل�سهد ال�سيا�سي الأمريكي.
كانت  اإذا  ح���ت���ى  ذل��������ك،  وم������ع     
الإيقاعات خمتلفة، فاإن التحليالت 
املعنية ت�سري ب�سكل اأ�سا�سي يف نف�ص 
الجتاه. والدليل على ذلك هو اأنه 
ونربة  وت���رية  تتغرّي  ان  يكفي  ك��ان 
درجة  لتتحّقق  الأمريكي،  اجلانب 
من الوحدة يف كورنوال وبروك�سل، 
قليل  ع��دد  �سوى  يتخيلها  يكن  مل 

حتى وقت قريب.
اأن الو�سع     وجت��در الإ���س��ارة، اإىل 
رو�سيا  يخ�ص  فيما  متاًما  خمتلف 
بالن�سبة  ب���ال�������س���ني.  ي��ت��ع��ل��ق  وم�����ا 
الغرب،  فاإن وحدة  الأوىل،  للنقطة 
قليلة،  ه��ام�����س��ي��ة  ا���س��ت��ث��ن��اءات  م���ع 
واللغة  اأ���س��ا���س��ي.  ب�سكل  م�سمونة 
جمموعة  لبيانات  للغاية  ال��ق��وي��ة 
الأطل�سي،  ���س��م��ال  وح��ل��ف  ال�����س��ب��ع 
اإدراك  دليل على ذل��ك. وم���رّد ه��ذا 
جانب  من  الرو�سي  للتهديد  اأك��رب 
بوتني  اأن  وح��ق��ي��ق��ة  الأوروب�����ي�����ني، 
باقت�ساد  اأ�سعف مو�سوعيا، مقيًدا 
ب�����س��ك��ل كامل  خم��ت��ن��ق، وم��ع��ت��م��دا 
تقريًبا على �سادرات الطاقة؛ وهذا 
مع ان هذا مل مينعه من م�ساعفة 

الأعمال العدوانية التي نعرفها. 
   ت��ب��ق��ى م�����س��ك��ل��ة ن����ورد ���س��رتمي 2 
عليها  ال��ت��اأك��ي��د  مت  ق�سية  ق��ائ��م��ة؛ 
ل  معها،  التعاطي  و�سوء  باإ�سهاب، 
�سيما من قبل اأملانيا. لقد �ُسمح لها 
لال�ستقاللية  اخ��ت��ب��اًرا  ت�سبح  ب��اأن 
الأوروب���ي���ة يف م��واج��ه��ة رو���س��ي��ا، يف 
الواقع  ال��رو���ص يف  اأن ح��اج��ة  ح��ني 
اىل ت�سدير الغاز اإىل اأوروب��ا، اأكرب 
من حاجتنا ل�سترياده. كان ال�سوؤال 
احلقيقي هو ما ال�سرر الذي ميكن 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ه���ذه  ت�����س��ب��ب��ه  اأن 
لأوك��ران��ي��ا وب��ول��ن��دا. وك���ان ينبغي 
القرتاحات  ت��ق��دم  اأن  اأمل��ان��ي��ا  ع��ل��ى 
ويبدو  ط��وي��ل،  وق��ت  منذ  املنا�سبة 
انها عازمة اأخرًيا على القيام بذلك 
الآن، دون ترك الق�سية تاأخذ اأبعاد 

دراما عرب الأطل�سي.
امل�سالة  ف���اإن  اأخ����رى،  ناحية  م��ن     
هذه  ويف  ت��ع��ق��ي��ًدا،  اأك���ر  ال�سينية 
احلالة، كان ن�سج الأوروبيني اأبطاأ 
املتحدة،  الوليات  يف  عليه  هو  مما 
ومت ذلك برتتيب ُم�ستت. الأهم من 
ذلك، اأظهرت الجتماعات الأخرية 
التحليالت.  يف  ج���وه���رًي���ا  ت���ق���ارًب���ا 
الكلمات  ج��اذب��ي��ة  رغ���م  ب��ال��ت��اأك��ي��د، 
“التعاون  ال�����ث�����الث،  ال�������س���ح���ري���ة 
فاإن هذه مل  واملناف�سة والتناف�ص”، 

تتحول بعد اىل �سيا�سة.
   لقد قرر بايدن و�سع الدفاع عن 
الأنظمة  �سد  الدميقراطية  القيم 
وهذه  عمله.  �سميم  يف  ال�سلطوية 
بني  للجمع  ج��ي��دة  ان��ط��الق  نقطة 
احللفاء، لكنها لي�ست ا�سرتاتيجية 
بعد، يتم فيها �سرورة التوفيق بني 
الوليات  ت��زال  ل  وامل�سالح.  القيم 
داخلي  ن��ق��ا���ص  امل��ت��ح��دة حت����دد، يف 
ا�سرتاتيجية  ع���ن���ا����س���ر  ����س���اخ���ن، 
الأقل  على  يف�سر،  ما  وه��و  عملية، 
جزئًيا، بع�ص ال��رتدد الأوروب��ي. يف 
اأين  اإىل  نفهم  اأن  ن��ري��د  الأ���س��ا���ص، 

ياأخذنا حليفنا.
   اإحدى النقاط املكت�سبة الآن، هي 
اأن ال�سيناريو ال�سيني ل عالقة له 
الباردة.  احل���رب  ك��ان مييز  ب��ال��ذي 
كانت الأهمية القت�سادية لالحتاد 
الناحية  م��ن  معدومة  ال�سوفياتي 
ال�����س��ني هي  اأن  ال��ع��م��ل��ي��ة، يف ح��ني 
اأكرب اقت�ساد يف العامل، وهي  ثاين 
مع  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل  م���رتاب���ط���ة  الآن 
جريانها يف اآ�سيا واأوروبا والوليات 

املتحدة.
    م��ن جهة اخ���رى، ف���اإن التهديد 

ال�سرتاتيجي الذي ت�سكله ال�سني 
خم��ت��ل��ف مت���اًم���ا، رغ���م اأن����ه مبعنى 
اإمكاناتها  ب�سبب  خطورة  اأك��ر  ما، 
القت�سادية وال�سيا�سية والع�سكرية 
ا. اإن التحدي ال�سيني  الكبرية اأي�سً
لي�ص اأيديولوجًيا حًقا، بل هو تعبري 
عن قومية م�سعورة. كل القوميات 
العام  ال��������راأي  ت���غ���ذي  ال���ع���دوان���ي���ة 
بذكرى “الإذلل” الذي عانى منه 
ه��ذا هو  وك��ان  املحتمل.  العدو  من 
فرن�سا؛  مع  فيلهلميان  اأملانيا  حال 
الغرب  ك����ان  ل��ل�����س��ني،  وب��ال��ن�����س��ب��ة 

مبعاهدة ناجنينغ وال�ست�سالم.
�سد  ب�����ن�����اوؤه  مت  م�����ا  اأخ������������رياً،      
ك���ان حتالفاً  ال�����س��وف��ي��ات��ي  الحت����اد 
�سيء  ي��وج��د  ول  ومتما�سكاً،  ق��وي��اً 
بني  الآن،  ح��ت��ى  م��ق��ارن��ت��ه  مي��ك��ن 
ح���ل���ف���اء اأم����ري����ك����ا امل���ح���ت���م���ل���ني يف 
ميكن  والهادئ.  الهندي  املحيطني 
ال�ستنتاجات  ب��ع�����ص  ا���س��ت��خ��ال���ص 
امل��وؤق��ت��ة م��ن ك��ل ه���ذا، وال��ت��ي ميكن 
البيانات  م��ن  ��ا  اأي�����سً ن�ستمدها  ان 
لجتماعات  وامل��ف�����س��ل��ة  ال��ط��وي��ل��ة 

بايدن الأوروبية الثالثة.
  الأول، هو اأن��ه ل يوجد اأح��د، ول 
ح��ت��ى يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، يفكر 
القت�سادي  النف�سال  يف  بجدية 
ع���ن ال�����س��ني. ل���ن ن��ق��ب��ل��ه، ك��م��ا لن 
ولن  اأخ�����رى،  اآ���س��ي��وي��ة  دول  تقبله 

ب��ق��وة يف  ال�����س��ني الآن ح��ا���س��رة     
اإفريقيا، كما اأن الأ�سطول البحري 
املحيط  يف  ا  اأي�سً م��وج��ود  ال�سيني 
الأبي�ص  البحر  يف  وحتى  الهندي 
املتو�سط. ما يلوح يف الأفق بالن�سبة 
ل���ل���ولي���ات امل���ت���ح���دة، ه���و ق��ب��ل كل 
���س��يء اإج������راء اح���ت���واء ي��ه��دف اإىل 
ط��م��اأن��ة احل��ل��ف��اء، وت��وج��ي��ه ر�سالة 
يوجد  ل  ال�������س���ني.  اإىل  ت�����س��م��ي��م 
لالأوروبيني  مي��ك��ن  ال����ذي  ال��ك��ث��ري 
لكن  ه��ذه،  النظر  وجهة  م��ن  فعله 
فرن�سا  اأن  ل��اله��ت��م��ام  امل���ث���ري  م���ن 
خططت  اأخ���رى  ودول  وبريطانيا 
ل��ب��ع��ث��ات ب��ح��ري��ة يف امل��ن��ط��ق��ة. ومع 
ذلك، ل ميكن لأوروبا جتنب اتخاذ 
باأملانيا،  الأول  ي��ت��ع��ل��ق  خ���ي���اري���ن: 
على  ويجربنا  اأملانيا،  فقط  ولي�ص 
التخلي عن وهم ف�سل العتبارات 
وال�سرتاتيجية.  الق���ت�������س���ادي���ة 
النخراط  م��ن��ا  ي��ت��ط��ل��ب  وال���ث���اين 
الوليات  ح��ل��ف��اء  م��ع  اأك����رب  ب�سكل 
امل��ن��ط��ق��ة، مب���ا يف ذلك  امل��ت��ح��دة يف 

على ال�سعيد ال�سيا�سي.
اأو بالأحرى     اجل��م��ود الأوروب����ي، 
ال���رغ���ب���ة يف احل���ف���اظ ع��ل��ى درج���ة 
ي�سبح  ل��ن  ال��غ��م��و���ص،  م��ن  معينة 
ال�سغط  ب�����س��ب��ب  ����س���ع���وب���ة  اأك������ر 
املفارقات  وم���ن  ف��ق��ط.  الأم��ري��ك��ي 
بالتحديد  ال�سينية  ال�سيا�سة  اأن 

يكون ذلك ممكًنا للوليات املتحدة 
ت�سرفات  ج���دوى  ع���دم  اإن  ��ا.  اأي�����سً
فرغم  ذل��ك.  لإظهار  يكفي  ترامب 
اإدارة  تتبناها  التي  احلمائية  اللغة 
بايدن يف بع�ص الأحيان، ل يبدو اأن 

العوملة مو�سع ت�ساوؤل.
ه�����ذا، هناك  م���واج���ه���ة  ل��ك��ن يف     
املحيط  جانبي  على  متزايد  وع��ي 
التحدي  رف���ع  ب���وج���وب  الأط��ل�����س��ي 
فعل  رد  هناك  وك��ان  التكنولوجي. 
التكنولوجية  امل���م���ار����س���ات  ع���ل���ى 
لقد  املفرت�سة.  ال�سينية  لل�سركات 
بهذا  دراي����ة  ع��ل��ى  جميًعا  اأ�سبحنا 
اأثناء الوباء، عندما اكت�سفنا ارتهانا 
وتقنيات  مل�����واد  اخل����ط����ورة  ���س��دي��د 

معينة. 
   اأخرًيا، كانت هناك حالة م�ساركة 
اجليل  ���س��ب��ك��ات  ب���ن���اء  يف  ه�������واوي 
التغيري يف  اإن  اأوروب���ا.  اخلام�ص يف 
ا يف  اأي�سً الأوروب��ي��ني وا�سح  موقف 
انخراًطا  اأك���ر  اأمل��ان��ي��ا،  م��ث��ل  دول، 
ال�����س��ني. حتى اأجنيال  جت��ارًي��ا م��ع 
مريكل قالت اإن اتفاقية ال�ستثمار 
وال�سني،  الأوروب�������ي  الحت�����اد  ب���ني 
لرئا�سة  تتويج  وكاأنها  ب��دت  والتي 

العتماد على الذات كل من جانبه، 
القيام  ���س��ي��ح��اولن  ك��ان��ا  اإذا  م��ا  اأو 
الأيام  اجتماعات  كانت  مًعا.  بذلك 
هذا  يف  م�سجعة  امل��ا���س��ي��ة  القليلة 
التنظيمي،  ال�سعيد  وعلى  ال�سدد. 
اإىل  م�ستوحاة  ال�ستنتاجات  كانت 

حد كبري من املواقف الأوروبية.
ال���ب���ع���د  ح��������ول  ال������ت������ق������ارب  ان     
ال�سينية،  للم�ساألة  ال�سرتاتيجي 
اأكر �سعوبة. رغم بع�ص ال�ستياء 
البيان  ف��اإن  الفرن�سي،  اجلانب  من 
لقمة  وال�سريح  الطويل  اخلتامي 
اأن يكون  الناتو، يكر�ص طموحه يف 
امتداد  ذا  ع�سكرًيا  �سيا�سًيا  حتالًفا 
��ا الكثري  ع��امل��ي، ول��ك��ن ه��ن��اك اأي�����سً
اإن ح�سور  ب���ه.  ال��ق��ي��ام  ي��ج��ب  مم��ا 
اأوروب��ا �سئيل يف منطقة املحيطني 
الع�سكري  ووزنها  والهادئ  الهندي 
�سبه معدوم. من ناحية اأخرى، فاإن 
التهديد ال�سيني لي�ص )حتى الآن( 
ل��ك��ن��ه يتجلى  ���س��ري��ًح��ا وم��ب��ا���س��ًرا، 
لختبار  م�ستمر  احتكاك  عمل  يف 
ت�سميم الوليات املتحدة وحلفائها، 
ل �سيما فيما يتعلق بتايوان، ولكن 

ب�سكل عام يف املحيط الهادئ.

العام  الأوروب��������ي  ل���الحت���اد  اأمل���ان���ي���ا 
عليها  الت�سديق  يتم  ل��ن  امل��ا���س��ي، 
ممار�ساتها  ال�����س��ني  ت��غ��رّي  مل  اإذا 
يعني  ما  )وه��و  الق�سرية  العّمالية 
يعني  هذا  دبلوما�سية،  بلغة  اأب��ًدا(. 
جتميدها  �سبق  التي  التفاقية  اأن 
م���ن ق��ب��ل ال���ربمل���ان الأوروب��������ي، قد 

ماتت بالتاأكيد.
   ه��ن��اك ���س��ب��ب اآخ����ر ي��ج��ع��ل درجة 
التكنولوجي  ال��ف�����س��ل  م��ن  معينة 
اأم��ًرا ل مفر منه. يظهر القت�ساد 
الفقري  العمود  باعتباره  الرقمي 
ل��الق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي ب��اأك��م��ل��ه، حتى 
بال�ستجابة  الأم����ر  يتعلق  ع��ن��دم��ا 
للتغرّي املناخي، ومن امللح تنظيمها. 
اىل وق��ت ق��ري��ب، مت و���س��ع قواعد 
اأوروب���ا  قبل  م��ن  الغالب  يف  اللعبة 
والوليات املتحدة، مع وجهات نظر 
يف كثري من الأحيان غري متطابقة، 

وم�سدر للكثري من الحتكاك. 
ال�����س��ني ب�سياغة  ت��ق��وم  وال���ي���وم،    
مل�ستقبل  اخل����ا�����س����ة  ق���وان���ي���ن���ه���ا 
ت�سديرها  اأم�����ل  ع��ل��ى  الإن����رتن����ت 
املعيار  وجعلها  النا�سئة  ال��دول  اإىل 
اإىل  ت�ستند  اإن��ه��ا  ال��ع��امل��ي اجل��دي��د. 

الإنرتنت.  ع��ل��ى  ال���دول���ة  ���س��ي��ط��رة 
امل�سكلة، هي اأن هذا نهج غري قابل 
ل  قيم  على  ي��ق��وم  لأن���ه  للتفاو�ص 

تتوافق مع قيمنا.
ل  يتو�سّ لأن  هناك حاجة ملحة     
الحت���������اد الأوروب�������������ي وال�����ولي�����ات 
املتحدة اإىل اتفاق، وقد مت التعبري 
عن هذه الفكرة بو�سوح يف البيانات 
اخل���ت���ام���ي���ة لج���ت���م���اع���ات ب���اي���دن. 
وبالتايل، ل يلوح يف الأفق احتمال 
بل  فح�سب،  التكنولوجي  الف�سل 
ا يف الأف��ق، احتمال كبري  يلوح اأي�سً
الإنرتنت،  عمل  لي�سمل  ميتد  ب��اأن 
تقييمها  ي�������س���ع���ب  ع�����واق�����ب  م�����ع 

بالن�سبة لالقت�ساد العاملي.
ال�سني  �سرعت  ذل���ك، فقد  وم��ع     
ناحية،  م��ن  امل�����س��ار.  ه��ذا  نف�سها يف 
من خالل تعزيز قواعدها اخلا�سة، 
وم����ن ن��اح��ي��ة اأخ�������رى، ع���ن طريق 
اإط�����الق ���س��ي��ا���س��ة ���س��ن��اع��ي��ة تهدف 
ال�ستقالل  ع��ن  البحث  اإىل  ع��م��دا 
التكنولوجي. وبالتايل، فاإن ال�سوؤال 
احلا�سم لل�سيا�سة ال�سناعية وتعزيز 
ال��ق��واع��د، ه��و م��ا اإذا ك��ان��ت اأوروب����ا 
اإىل  �ست�سعيان  املتحدة  وال��ولي��ات 

ه��ي ال��ت��ي حت��د م��ن جم��ال املناورة 
ل���دي���ن���ا. م���ن م�����س��األ��ة ه���ون���غ كونغ 
�سينجيانغ،  يف  الأوي��غ��ور  قمع  اإىل 
اأخ���رى،  �ساخنة  مب��وا���س��ي��ع  م����رورا 
على  ال�سينية  ال�����س��ل��ط��ات  اع��ت��ادت 
ال����رد ب��غ�����س��ب وع��ن��ف ���س��دي��د على 
اأو  ال�����س��رك��ات  ن��ق��د، ح��ت��ى ���س��د  اأي 
الأفراد. وبالتايل، فاإن اأي رغبة يف 
احلوار من جانبنا حمدودة وت�سبح 
مظهًرا من مظاهر ال�سعف. وحالة 
لكنها  الأمثلة،  اأح��د  هي  اأ�سرتاليا 
ل��ي�����س��ت احل���ال���ة ال���وح���ي���دة. ميكن 
تكتيكًيا  الفعل هذا خطاأ  رد  اعتبار 
وا�سرتاتيجًيا من جانب بلد يعاين 
من م�ساكل هيكلية كبرية، ويف�سل 
تق�سيم  يف  م�����س��ل��ح��ة  ل���ه  ت��ك��ون  اأن 
ويكمن  امل���ح���ت���م���ل���ني...  خ�����س��وم��ه 
منطق  يف  اأك���ر،  املعقول  التف�سري 

القومية.
ال�سوفياتي  الحت����اد  ن��ظ��ام  ك���ان     
الأيديولوجي.  التفوق  من  يتغذى 
فتغذيها  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ال��ق��وم��ي��ة  ام���ا 
للغرب  احلتمي  بالرتاجع  القناعة 
ككل، واأن الوقت يف �ساحلهم، واأننا 
الأخالقية،  ال��ق��وة  منتلك  نعد  مل 
ال��ق��وة ال�سيا�سية  واأك���ر م��ن ذل��ك، 
والقت�سادية، لل�سمود يف املواجهة. 
اخلطاأ  اآخ��رون  دكتاتوريون  ارتكب 
ن��ف�����س��ه م��ن��ذ وق����ت ل��ي�����ص ب��ب��ع��ي��د يف 
الدميقراطيات،  ���س��ع��ف  ت��ق��ي��ي��م 
ونعرف كيف انتهى الأمر. وبالتايل، 
فاإن امل�سكلة بالن�سبة لنا جميًعا هي 

جتنب مثل هذا ال�ستنتاج.
اإىل  احل���اج���ة  اإىل  ه����ذا  ي���ق���ودن���ا     
احل�����وار، وال�����ذي ك���ان ل��ق��اء بايدن 
وبوتني مثاًل جيًدا له. ومع ذلك، 
من املهم اأن نفهم الغر�ص من هذا 
احل�����وار، ال����ذي ك���ان ق��ائ��م��ا، ورمبا 
ي��ع��اود ال��ظ��ه��ور م��ع رو���س��ي��ا، ولكن 
لي�ص بعد مع ال�سني. الهدف الأول 
قواعد  تاأ�سي�ص  اإع���ادة  ه��و  والأه���م، 
اأقل،  اأو  اأك���ر  ت��ك��ون،  للعبة  معينة 
و���س��وًح��ا م��ن اأج����ل م��ن��ع احل����وادث 
التي ل مفر منها من اخل��روج عن 
ن��ط��اق ال�����س��ي��ط��رة.   ك��م��ا يت�سمن 
���ا ب��ع�����ص ال���ف���ه���م ل��ل��ح��د من  اأي�������سً
الآن  ال��ن��ووي  فقط  لي�ص  الت�سلح، 
بالف�ساء  املتعلقة  تلك  ا  اأي�سً ولكن 

واحلرب ال�سيربانية.
   وال��ه��دف ال��ث��اين، ه��و ا�ستك�ساف 
الق�سايا  ح���ول  ال��ت��ق��ارب  اإم��ك��ان��ي��ة 
واأهمها،  امل�����س��رتك.  اله��ت��م��ام  ذات 
ه���و الح���ت���ب���ا����ص احل��������راري، ال���ذي 
اجلميع  اأن  لغة،  الأق��ل  على  يبدو، 
متفقون عليه.  وهناك اآخ��رون؛ يف 
اإيران.  مع  العالقات  رو�سيا،  حالة 
الأمل  ف��اإن  ا،  اأي�سً رو�سيا  حالة  ويف 
بوتني  ���س��ع��ف  م���ن  ال����س���ت���ف���ادة  يف 
ت��ق��ارب��ه مع  الآن لإب���ق���اء  ال��وا���س��ح 

ال�سني حتت ال�سيطرة.
   وم���ع ذل����ك، ه��ن��اك ج��ان��ب واحد 
يكون  رمب��ا  امل�ستقبلي  احل���وار  م��ن 
اأكر اأهمية. يف كورنوال وبروك�سل، 
والأمريكيون  الأوروب���ي���ون  اكتفى 
اأعمال، وحان الوقت  بو�سع جدول 
الآن للح�سول على نتائج ملمو�سة، 
الروزنامة  يف  اك��راه��ني  م��ع  ول��ك��ن 
ي��دف��ع��ان يف اجتاهني  اأن��ه��م��ا  ي��ب��دو 
املواعيد  ن��اح��ي��ة،  م��ن  متعاك�سني: 
النتخابية يف فرن�سا واأملانيا، والتي 
حتد من حرية احلركة يف دولتني 
رئ��ي�����س��ي��ت��ني. وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، 
لل�سيا�سة  ال�سيق  الزمني  اجل��دول 

الأمريكية. 
  �سيكون تفادي الوقوع يف كّما�سة، 
لالأ�سهر  ال��رئ��ي�����س��ي  ال��ت��ح��دي  ه���و 

القليلة القادمة.
*مدير الدرا�صات يف كلية القت�صاد 

ال�صيا�صي يف لوي�س “روما«

جّمدها الربملان الأوروبي, التفاقية بني بكني وبروك�صل ماتت 
قمة ال�سبع بح�سور الرئي�ص المريكيالقمة المريكية الوروبية

قمة الناتورو�سيا وال�سني التهديد املزدوج للغرب

ل تزال هناك خالفات حتتاج اإىل متحي�س دقيق بني الحتاد الأوروبي والوليات املتحدة
رغم اللغة احلمائية التي تتبناها اإدارة بايدن يف بع�س الأحيان, ل يبدو اأن العوملة مو�صع ت�صاوؤل

بايدن والمني العام حللف الطل�سي
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عربي ودويل
�ض مروحيته الإطالق نار الرئي�ض الكولومبي يعلن تعررّ

واأو�سح اأن “مّيزات ال�سالمة” املوجودة يف مروحيته منعت هجوما 
“قاتال«. و�سّرح “وّجهت كامل الفريق الأمني بو�سوح تام ملالحقة 

اأولئك الذين اأطلقوا النار على الطائرة«.
ب��دوره��ا، ن��ددت ال��ولي��ات املتحدة والحت���اد الأوروب���ي وبعثة الأمم 

املتحدة يف كولومبيا بالهجوم.
كوكوتا  اإىل  متجهة  وكانت  �سارديناتا  بلدة  من  املروحية  واأقلعت 

الواقعة عند احلدود عندما تعّر�ست لإطالق النار.
وح�سر دوكي منا�سبة يف منطقة كاتاتومبو، وهي واحدة من املناطق 
حيث تتم زراعة نبتة الكوكا يف كولومبيا، اأكرب منتج للكوكايني يف 

العامل.
ا�ستباكات  ع��ادة  وفنزويال  كولومبيا  بني  الطويلة  احل��دود  وت�سهد 
من اأجل عائدات املخدرات يتواجه فيها اأفراد من ميلي�سيا “جي�ص 

•• بوغوتا-اأ ف ب

ي�ستقلها  ك��ان  مروحية  اأّن  دوك��ي  اإيفان  الكولومبي  الرئي�ص  اأعلن 
تعر�ست لإطالق نار اجلمعة بالقرب من احلدود مع فنزويال، يف 

اأول هجوم ي�ستهدف رئي�سا كولومبيا منذ حوايل 20 عاما.
اإطالق  ك��ان  اإن  ال�سلطات  تو�سح  مل  فيما  اإ�سابات  اأي  ُت�سّجل  ومل 
علما  احل��دود،  من  الكولومبي  اأم  الفنزويلي  اجلانب  من  مت  النار 
على  كولومبيني  متمّردين  باإيواء  م��رارا  كراكا�ص  تتهم  بوغوتا  اأن 
اأرا�سيها. وقال دوكي يف بيان ر�سمي “اإنه هجوم جبان... نرى ثقوب 

الر�سا�ص على املروحية الرئا�سية«.
وذكر دوكي اأنه كان يف املروحية مع وزيري الدفاع والداخلية ومع 

حاكم مقاطعة نورتي دي �سانتاندير، املتاخمة لفنزويال.

التحرير الوطني” وم�سّلحون ان�سّقوا عن حركة فارك بعد اإبرامها 
اتفاقية ال�سالم مع احلكومة وغري ذلك من املجموعات امل�سلحة.

وقطع البلدان اجلاران عالقاتهما بعدما و�سل دوكي املحافظ اإىل 
ال�سلطة العام 2018.

الرئي�ص  الفنزويلية بقيادة  ال�سلطات  اّتهمت حكومة دوكي  ولطاملا 
التحرير  “جي�ص  مقاتلي  ب��اإي��واء  م����ادورو  نيكول�ص  ال���س��رتاك��ي 
اأو  “نحن ل نخاف من العنف  الوطني«. وق��ال دوك��ي بعد الهجوم 
من اأعمال الإرهاب. دولتنا قوية وكولومبيا قوية مبا يكفي ملواجهة 

هذا النوع من التهديد«.
و�سهدت املنطقة احلدودية اأعمال عنف يف الفرتة الأخرية.

يف 16 حزيران/يونيو، انفجرت �سيارة مفخخة يف قاعدة ع�سكرية 
يف كوكوتا، ما اأ�سفر عنه اإ�سابة 36 �سخ�سا بجروح.

الذي   ،“ الوطني  التحرير  “جي�ص  اإىل  الهجوم  احلكومة  ون�سبت 
ع��ّل��ق��ت يف 2019 م��ف��او���س��ات ���س��الم م��ع��ه ب����داأت يف اأع���ق���اب اإب���رام 
)القوات  ف���ارك  م��ع   2016 �سنة  تاريخيا  ���س��الم  ات��ف��اق  احلكومة 
امل�سلحة الثورية الكولومبية( الأكرب بكثري، يف خطوة و�سعت حدا 

حلرب اأهلية ا�ستمرت لعقود.
األفارو  اآن��ذاك  2003 وا�ستهدف الرئي�ص  و كان تفجري وقع العام 

اأوريبي اآخر هجوم ي�ستهدف رئي�سا يف كولومبيا.
داخل  خم��ّب��اأة  كانت  كيلوغراما   20 بزنة  قنبلة  حينها  وانفجرت 
مبنى قرب املطار يف مدينة نيفا )جنوب غرب( قبيل هبوط طائرة 

كانت تقل اأوريبي، الذي يعد مبثابة مر�سد دوكي ال�سيا�سي.
وحّملت  بجروح.   66 واأ�ساب  �سخ�سا   15 بحياة  التفجري  واأودى 

احلكومة فارك م�سوؤوليته.

دعوات لبايدن لفتح احلدود اأمام الأوروبيني 

اإغالق يف �سيدين جراء متحورة دلتا ودول اأوروبية تخفف القيود 

ب� »دبلوما�سية اللقاح«.. انت�سار �سيني يف الفناء اخللفي الأميكا

•• عوا�شم-وكاالت

الأ�سرتالية   ال�����س��ل��ط��ات  اأع������ادت 
اأم�������ص ال�����س��ب��ت ف���ر����ص الغ����الق 
التام يف كل اأرجاء مدينة �سيدين 
التي تواجه ارتفاعا يف الإ�سابات 
املتحورة  ج��راء  ك��ورون��ا  بفريو�ص 
دل��ت��ا الأ���س��د ع���دوى وال��ت��ي تثري 
قلقا يف العامل باأ�سره مع اأن دول 
ت��وا���س��ل تخفيف  ع���دة  اوروب���ي���ة 

القيود.
اجلمعة  اإغ��الق��ا  فر�ست  وبعدما 
على اأربعة اأحياء يف و�سط �سيدين 
ق���ررت ال�����س��ل��ط��ات ت��و���س��ي��ع نطاق 
اأرجاء  ك��ل  لي�سمل  الإج����راء  ه��ذا 
وهي  الأط���راف  مرتامية  املدينة 
عدد  ويبلغ  ا���س��رتال��ي��ا  يف  الأك���رب 

�سكانها خم�سة ماليني ن�سمة.
حتى  احتوت  التي  اأ�سرتاليا  ويف 
الأزم�����ة  ه����ذه  ب�����س��ك��ل ج��ي��د  الآن 
ثمانني  اإ���س��اب��ة  ثبتت  ال�سحية، 
احلايل  الأ���س��ب��وع  خ��الل  �سخ�سا 
ع��ل��ى ارت���ب���اط ب�����س��ائ��ق ك���ان ينقل 
طواقم �سركات طريان من مطار 
�سيدين اإىل الفنادق التي مي�سون 

فيها فرتة احلجر.
املقاطعة  يف  ال�سحة  وزي��ر  وق��ال 
هي  دل���ت���ا  م���ت���ح���ورة  اأن  “يبدو 
ع��دو ق���وي. رغ��م ك��ل الإج����راءات 
ال���وق���ائ���ي���ة امل���ت���خ���ذة ي���ع���رف هذا 
ي�����س��ن هجوما  ك��ي��ف  ال���ف���ريو����ص 

م�سادا«.
ت�سهد  اأ����س���رتال���ي���ا،  غ�����رار  وع���ل���ى 
الإ�سابات  يف  ارت��ف��اع��ا  ع���دة  دول 
منها  ب��ج��زء  ال��ع��ائ��دة  اجلدي�����دة 
امل��ت��ح��ورة دلتا  اإىل  الأق��������������ل  ع��ل��ى 
الهند  يف  اأول  ظ����ه����رت  ال����ت����ي 
وامل�����س��وؤول��ة ع��ن جت���دد ال��وب��اء يف 
اأ�س���ابيع  من����ذ  املتح������دة  اململكة 

قليلة.
قيودا  اجلمعة  اإ�سرائيل  واأعلنت 
ج���دي���دة اأم�����ام ارت���ف���اع احل����الت. 
باأنه  ك��ان يعتد  ال��ذي  البلد  فهذا 
الأول يف ال��ع��امل ال���ذي خ��رج من 
حملة  بف�سل  ال�سحية  الأزم�����ة 
تلقيح وا�سعة النطاق، اأعاد فر�ص 
و����س���ع ال���ك���م���ام���ات يف الأم����اك����ن 

العامة املغلقة ويف ال�سركات.
واأعلنت مو�سكو مركز ال�سابات يف 
باملتحورة دلتا،  رو�سيا وخ�سو�سا 
اإىل العمل الل��زام��ي عن  ال��ع��ودة 
% من موظفي   30 بعد لن�سبة 

•• عوا�شم-وكاالت

�����س����ّج����ل����ت ال���������س����ني ان����ت���������س����اراً 
الفناء  يف  ن���اع���م���اً  دب���ل���وم���ا����س���ي���اً 
وذلك  املتحدة،  للوليات  اخللفي 
ع�����رب م����الي����ني اجل������رع������ات من 
دول  اإىل  قّدمتها  التي  اللقاحات 
ال�سهور  خالل  الالتينية  اأمريكا 

املا�سية.
اللقاح”  “دبلوما�سية  وع�����رب 
نفوذها  تعزيز  اإىل  بكني  ت�سعى 
الالتينية على ح�ساب  اأمريكا  يف 
وا�سنطن التي و�سعت يف البداية 
جل تركيزها على معاجلة الأزمة 
بينما  اأوًل،  داخ��ل��ي��اً  وت��داع��ي��ات��ه��ا 
راح����ت ال�����س��ني م��ب��ك��راً وع���رب ما 
الأقعنة”  ب�”دبلوما�سية  ُع���رف 
تلك  دع��م  عرب  �سورتها،  لتلميع 
ال���دول -م��ن ب��ني الأك���ر ت�سرراً 
الوقاية  ب���������اأدوات  ب���اجل���ائ���ح���ة- 
ال�سناعي  ال��ت��ن��ف�����ص  واأج�����ه�����زة 
م��ن��ذ ب���دء اجل��ائ��ح��ة، وه���و النهج 
ال����ذي ت��وا���س��ل م��ع ب���دء حمالت 

التطعيم.
اختبار  اإىل  حم���ل���ل���ون  وي���ن���ظ���ر 
جولة  باعتباره  ك��ورون��ا،  جائحة 
من جولت املواجهة بني وا�سنطن 
وبكني يف اأمريكا الالتينية، �سمن 
�سراع النفوذ يف تلك املنطقة ذات 
بالن�سبة  اجليو�سيا�سية  الأهمية 

للوليات املتحدة الأمريكية.

هيمنة �صينية
وُي��ه��ي��م��ن ال��ل��ق��اح ال�����س��ي��ن��ي على 
ع���ل���ى ح���م���الت ال��ت��ط��ع��ي��م داخ����ل 
عديد من دول اأمريكا الالتينية 
الأك�����ر ت�������س���رراً ب��اجل��ائ��ح��ة، ما 
للدبلوما�سية  “انت�ساراً  ي�سكل 
على  ح��ر���س��ت  ال��ت��ي  ال�سينية”، 

اأوزبك�ستان  و�سجلت  ال�����س��رك��ات. 
اليومية  قيا�سيا لالإ�سابات  عددا 
ال�سنة  اجلديدة فيها منذ مطلع 
العا�سمة.  على  ق��ي��ودا  وف��ر���س��ت 
وم����ع دخ����ول امل���ت���ح���ورة دل��ت��ا اإىل 
اأرا�سيها يخ�سى من حدوث اأزمة 
عدد  البالغ  البلد  ه��ذا  يف  وبائية 

�سكانه 34 مليونا.
ت�سهد  ال��ت��ي  ال���ربت���غ���ال  وق�����ررت 
اأي�سا ارتفاعا يف الإ�سابات ب�سبب 
التدريجي  ال����رف����ع  وق�����ف  دل���ت���ا 
ت�سديدها  بل  ال�سحية ل  للقيود 

يف ل�سبونة.
اأملانيا الربتغال ورو�سيا  واأ�سافت 
تنت�سر  ال��ت��ي  ال���دول  قائمة  على 
دخول  مانعة  املتحورة  هذه  فيها 

الوافدين من هذه الدول.
يف اأ�سبانيا حيث و�سع الكمامة مل 
يعد اإلزاميا اعتبارا من ال�سبت يف 
اخلارج، ت�سببت رحلة طالب اإىل 
هائلة  ب”بوؤرة”  باليار  اأرخبيل 
الإ�سابات  م���ن  ع����دة  م���ئ���ات  م���ع 
وو�سع اآلف ال�سباب يف احلجر يف 

�سبع مناطق من البالد.
املقابل قررت �سوي�سرا اعتبارا  يف 
ج��زء كبري من  رف��ع  ال�سبت  م��ن 

العاملي  الداخلي  الناجت  اإج��م��ايل 
الب�سائع  العاملية يف  التجارة  كما 

واخلدمات.
ل��ك��ن ب��ع��ي��دا ع��ن ال��ت��ج��ارة، هناك 

ا�ستثمارات �سخمة على املحك.
للعام  م�����س��رتك  ت��ق��ري��ر  واأ�����س����ار 
التجارة  غ��رف��ة  اأع���ّدت���ه   2021
الأم����ريك����ي����ة وغ����رف����ة ال���ت���ج���ارة 
الأم��ريك��ي��ة يف الحت���اد الأوروب���ي 
ومركز  هوبكنز  ج��ون��ز  وج��ام��ع��ة 
اأن  اإىل  ل�����الأب�����ح�����اث  ول���������س����ون 
يتجاوز  امل���ت���ب���ادل  “ال�ستثمار 
العمود  وه�����و  ب��ك��ث��ري  ال����ت����ج����ارة 
عرب  لالقت�ساد  الفعلي  الفقري 

الأطل�سي«.
املتبادل  ال���س��ت��ث��م��ار  اأن  واأ����س���اف 
بالن�سبة  �������س������روري������ا  “بات 
والأوروبية  الأمريكية  للوظائف 

والزدهار«.
و�ساهمت اأوروبا يف اأكر من 60 
الأجنبي  ال�ستثمار  م��ن  املئة  يف 
امل��ب��ا���س��ر يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف 
من  الأوىل  ال���ث���الث���ة  ال��ف�����س��ول 

العام 2020.
ال��ف��رتة ذاتها  ب��امل��ق��ارن��ة م��ع  لكن 
تراجعت  ال�������س���اب���ق،  ال����ع����ام  م����ن 

القيود املتوا�سلة ول �سيما و�سع 
و�سهلت  اخل��������ارج.  يف  ال���ك���م���ام���ة 

الدخول اإىل اأرا�سيها.
اول  اجلمعة  اي�سلندا  واأ�سبحت 
القيود  ك���ل  ي���رف���ع  اأوروب�������ي  ب��ل��د 
الوطنية املرتبطة بهذه اجلائحة 

بف�سل تقدم حملة التلقيح.
يف اإي��ط��ال��ي��ا، ي��رف��ع اع��ت��ب��ارا من 
ل���زوم و���س��ع الكمامة يف  الث��ن��ني 

اخلارج.
 و�����س����ريف����ع ح���ظ���ر ال����ت����ج����ول يف 
منطقة وادي او�ستا الأخرية التي 

كان ل يزال �ساريا فيها.
الوبائي  ال��و���س��ع  ي�����س��ه��د  وف��ي��م��ا 
اأدنى  ت�سجيل  م��ع  ن�سبيا  حت�سنا 
اجلديدة  الإ�����س����اب����ات  م���ن  ع����دد 
�سباط/فرباير  م��ن��ذ  ال��ع��امل  يف 
العاملية،  ال�سحة  منظمة  بح�سب 
قد توؤدي املتحورة دلتا اإىل ارتفاع 
جديد يف احلالت خالل ال�سيف 
يف حال مل تتخذ اإج��راءات ب�سكل 
م��ب��ك��ر لح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى م���ا حذر 

خرباء و�سلطات �سحية.
وق�����ال�����ت امل���ف���و����س���ة الأوروب������ي������ة 
كريياكيد�ص  ���س��ت��ي��ال  ل��ل�����س��ح��ة 
الفرن�سي  ال���������س����ح����ة  ووزي�����������ر 

امل�سافرين  احلظر  ي�سمل  كذلك 
اإفريقيا  ج��ن��وب  م���ن  ال���واف���دي���ن 
والهند  وال�������س���ني  وال������ربازي������ل 

واإيران.
 واأف����اد �سفري الحت���اد الأوروب����ي 
لدى الوليات املتحدة �ستفارو�ص 
فران�ص  وك���ال���ة  لم��ربي��ن��ي��دي�����ص 
“ت�سغط”  ب��روك�����س��ل  ب���اأن  ب��ر���ص 
وت�سدد  باملثل  املعاملة  اأج���ل  م��ن 
ع��ل��ى الأث�����ر الإي��ج��اب��������ي خلطوة 
ك����ه����ذه ب���ال���ن�������س���ب���ة لق���ت�������س���ادي 

الطرفني.
“اقت�ساداتنا  اأن  ع��ل��ى  و����س���دد 
بينها  فيما  م��رتاب��ط��ة  و�سعوبنا 
لدينا  التطعيم  م���ع���ّدلت  وت��ع��د 
�سيكون   -- ال���ع���امل  يف  الأع����ل����ى 
هذا  فتح  للغاية  ال�����س��روري  م��ن 
اأي�سا  الأط���ل�������س���ي  م���ن  اجل���ان���ب 
كالنا  نعيد  وق��ت  يف  اآم���ن  ب�سكل 

اإطالق اقت�سادينا«.
اأوروبا  اإىل  ب��اي��دن  زي���ارة  وخ��الل 
الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي، ���س��دد الحتاد 
العالقة  اأن  ع���ل���ى  الأوروب�������������ي 
التي  ال���ث���ن���ائ���ي���ة  الق���ت�������س���ادي���ة 
جت��م��ع ال��ط��رف��ني ت��ع��د الأك����رب يف 
املئة من  42 يف  ت�سّكل  اإذ  العامل 

اأوليفييه فريان اجلمعة مع بدء 
العمل ب�سهادة ال�سحة الأوروبية 
اإن التطعيم هو مرادف ل�”املزيد 
ا لل�سفر. من احلرية” وخ�سو�سً

الوباء  ثالثة من  وت�سرب موجة 
اإفريقيا املتخلفة كثريا عن بقية 
ما  التلقيح،  �سعيد  على  ال��ع��امل 
ل�سغوط  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  ي��ع��ر���ص 
امل�ستلزمات  يف  نق�ص  م��ع  ك��ب��رية 

الطبية.
اأعلنت  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  ويف 
م��دي��ن��ة ���س��ان ف��ران�����س��ي�����س��ك��و انها 
�ستطلب من كل موظفي البلدية 
احل�سول على اللقاح واإل فر�ست 
عقوبات عليهم قد ت�سل اإىل حد 

ال�سرف من اخلدمة.
الرئي�ص  اإدارة  وت�����واج�����ه  ه�����ذا 
ب���اي���دن �سغوطا  ج���و  الأم���ريك���ي 
م����ن جم���م���وع���ة جت����اري����ة كبرية 
ودبلوما�سيني لإلغاء حظر ال�سفر 
املفرو�ص على الأوروبيني، يف ظل 
ال��ق��ارة يف  ت��راج��ع ال�ستثمار م��ن 
الثلث  ب��ن��ح��و  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 

العام املا�سي.
الحت�����اد  دول  اأع��������ادت  وب��ي��ن��م��ا   
الأوروب���������ي ف��ت��ح ح����دوده����ا اأم����ام 

الأمريكيني �سواء كانوا ملّقحني 
اأو يحملون �سهادة فح�ص كوفيد 
الوليات  تقم  �سلبية، مل  بنتيجة 
امل���ت���ح���دة ب��خ��ط��وة مم��اث��ل��ة وهو 
م���ا ي��ث��ري ام��ت��ع��ا���ص دوائ�����ر امل���ال 

والأعمال.
ت غرفة التجارة الأمريكية  وح�سّ
ال�سماح  على  اجلمعة  وا�سنطن 
“يف  بعودة امل�سافرين الأوروبيني 

اأ�سرع ما ميكن«.
لل�سوؤون  الرئي�ص  نائبة  وق��ال��ت 
التجارة  غ���رف���ة  يف  الأوروب������ي������ة 
كورلينز  م���ارج���وري  الأم��ريك��ي��ة 
الآمن عرب  ال�سفر  “ا�ستئناف  اإن 
الأهمية  يف  غاية  يعد  الأطل�سي 
اقت�ساديا،  بلدنا  لتعايف  بالن�سبة 
ال�سخ�سي  التوا�سل  �ساأن  من  اإذ 
وال�سياحة  ال��ت��ج��اري  ال��ع��م��ل  يف 
الدولية اأن ي�ساهما يف دفع عجلة 
وا�ستحداث  الق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و 
اأنحاء  يف  لالأمريكيني  الوظائف 

البالد«.
م���ن منطقة  امل�������س���اف���رون  وُم���ن���ع 
من  واإي��رل��ن��دا  وبريطانيا  �سنغن 
دخ�����ول ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة منذ 

اآذار/مار�ص 2020.

ت��وظ��ي��ف اجل��ائ��ح��ة ل�����س��ال��ح دعم 
املهمة،  املنطقة  تلك  يف  ن��ف��وذه��ا 
م�����ن خ������الل م�������س���اع���دة ال������دول 
الالتينية منذ نهاية الربع الأول 

من عام 2020.
الالتينية  اأمريكا  تكافح  »وبينما 
���س��د م���وج���ة ث��ال��ث��ة مم��ي��ت��ة من 
اأك��ر من  ال�سني  �سحنت  الوباء، 
143.5 مليون جرعة  ال�  ن�سف 
ت�سليمها  مت  التي  اللقاحات  من 
الأك�������ر  ال���ع�������س���ر  ال����������دول  اإىل 
املنطقة”،  يف  بال�سكان  اكتظاًظا 
�سحيفة  ن�����س��رت��ه  لتحليل  وف��ًق��ا 
للبيانات  ت���امي���ز  ف��اي��ن��ان�����س��ي��ال 
ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا احل����ك����وم����ات، يف 
اإىل  خل�ص  وال��ذي  املا�سي،  مايو 

كورونا على ما ميكن تو�سيفه ب� 
ال�سني  ب��ني  الباردة”  “احلرب 
اأمريكا  يف  امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات 
“لقد  �ساباتيني:  قال  الالتينية، 
ف��وزاً �سافيا لل�سني ل �سك  ك��ان 
مثل  ال�سينيون  لعبها  لقد   )..(
املناف�سة التي مل تفعلها الوليات 
جزئًيا  ذل����ك  وي���رج���ع  امل���ت���ح���دة، 
الأمريكي  الرئي�ص  �سيا�سة  اإىل 
وب�سبب  ت��رام��ب،  دون��ال��د  ال�سابق 

اأي�ساً ال�سيا�سات الداخلية«.
م��ع��ر���ص حديثه  ت��ط��رق يف  ك��م��ا 
“�سكاي نيوز عربية”،  مع موقع 
يت�سل  فيما  الرو�سي  ال���دور  اإىل 
اأن  م��وؤك��داً  ال��ل��ق��اح،  بدبلوما�سية 
توطيد  م���ن  مت��ك��ن��ت  “مو�سكو 

-ويف  ال�����س��ي��ن��ي��ة  “ال�سركات  اأن 
مقدمتها �سينوفاك- �سلمت تلك 

الدول 75.8 مليون جرعة«.
والث������ن������ني، ك�������س���ف���ت ال�����ولي�����ات 
امل��ت��ح��دة ع��ن خ��ط��ة ل��ت��وزي��ع 55 
م����ل����ي����ون ج����رع����ة م���ت���ب���ق���ي���ة من 
جرعة  م���ل���ي���ون   80 اإج�����م�����ايل 
بايدن  جو  الرئي�ص  وتعهد  �سبق 
“كوفاك�ص”.  عرب  بتخ�سي�سها، 
وبح�سب البيت الأبي�ص، فاإن 14 
يف  توزيعها  �سيتم  جرعة  مليون 
ومنطقة  الالتينية  اأم��ريك��ا  دول 
ال��ب��ح��ر ال��ك��اري��ب��ي )حت����دي����داً يف 
الربازيل والأرجنتني وكولومبيا 
وب����ريو والإك���������وادور وب���اراغ���واي 
وبوليفيا واأوروغواي وغواتيمال 

�سمن مرفق كوفاك�ص(.
ومن ثّم يعتقد كبري الباحثني يف 
ت�ساتام  مبركز  الالتينية  اأمريكا 
اأن  ل���ن���دن،  ل��ل��ت��ح��ل��ي��ل يف  ه���او����ص 
للدبلوما�سية  “فوزاً  ميثل  ذل��ك 
اأمريكا  يف  ال��ن��اع��م��ة  ال�����س��ي��ن��ي��ة 
مبوازاة  يقول  لكّنه  الالتينية”، 
ذلك اإن هذا الفوز “مل يكن فوزاً 
بالت�سكيك  ذل��ك  م���ربراً  رائعاً”، 
امل��ت�����س��اع��د ح����ول ال�����س��ني داخ���ل 
معدلت  ومع  الالتينية،  اأمريكا 
الإ�سابات احلالية يف ت�سيلي على 
التطعيم،  م��ع��دلت  ارت��ف��اع  رغ��م 
وه��ي الأ����س���وات ال��ت��ي طغت على 

النجاح ال�سيني هناك.
ورداً على �سوؤال حول اأثر جائحة 

وهايتي  وهندورا�ص  وال�سلفادور 
وبنما  الدومينيكان  وجمهورية 

وكو�ستاريكا.

انت�صار �صيني
اأم�����ريك�����ا  ال����ب����اح����ث����ني يف  ك����ب����ري 
هاو�ص  ت�ساتام  مبركز  الالتينية 
كري�ستوفر  ل��ن��دن،  يف  للتحليل 
ت�سريحات  يف  ق���ارن  �ساباتيني، 
نيوز  “�سكاي  مل����وق����ع  خ���ا����س���ة 
ال�سيني  احل�سور  بني  عربية”، 
والأمريكي فيما يتعلق بالتعامل 
مع دول اأمريكا الالتينية يف ظل 
اأزمة جائحة كورونا، والفوز الذي 
ال�سينية  الدبلوما�سية  حققته 

الناعمة يف ذلك امللف.

بكني  اأن  اإىل  ���س��اب��ات��ي��ن��ي  واأ����س���ار 
جتاه  بكثري  اأف�����س��ل  بعمل  ت��ق��وم 
ال��الت��ي��ن��ي��ة يف ظل  اأم���ريك���ا  دول 
بيع  �سواء جلهة  كورونا؛  جائحة 
حلكومات  “مبكراً”  ال��ل��ق��اح��ات 
يتعلق  ال��دول، وكذلك فيما  تلك 
ب���ت���وف���ري امل���ع���ل���وم���ات والأخ�����ب�����ار 
مل��واط��ن��ي تلك ال���دول م��ن خالل 
التي  احلكومية  الإع���الم  و�سائل 
تتخذ من اأمريكا الالتينية مقراً 
اأن��ه مب��وازاة ذلك  لها. ولفت اإىل 
تركيز  ك���ان  النقي�ص  ع��ل��ى  ف��اإن��ه 
مع  “حملياً”،  املتحدة  ال��ولي��ات 
ال����ت����ربع����ات م����ن خالل  ت���ق���دمي 
)يف  الأط����راف  متعددة  منظمات 
الأمريكية  ل��ل��م�����س��اه��م��ة  اإ�����س����ارة 

 81 اإىل  القارة  ال�ستثمارات من 
بعدما   2020 يف  دولر  م��ل��ي��ار 
يف  دولر  م��ل��ي��ار   120 ���س��ّج��ل��ت 
ن�سبته  انخفا�ص  وه��و   ،2019

32،5 يف املئة.
وخالل زيارة اإىل فرن�سا اجلمعة، 
الأمريكي  اخلارجية  وزير  اأعرب 
اأن  اأم��ل��ه يف  ع��ن  بلينكن  اأن��ت��وين 
ي��ت��م��ّك��ن الأوروب����ي����ون ق��ري��ب��ا من 

زيارة الوليات املتحدة جمددا.
وق����ال خ���الل م��ن��ت��دى ع��ق��د عرب 
الإنرتنت “اآمل باأن يح�سل ذلك 
���س��ري��ع��ا. ن���ري���ده ح��ق��ا. اآم����ل باأن 
ت��ك��ون م�����س��األ��ة اأ���س��اب��ي��ع ب���دل من 

�سهور«.
تف�سي  اإىل  املقابل  يف  اأ���س��ار  لكنه 
املتحّورة  ك��ورون��ا  فريو�ص  ن�سخة 
اأول مرة يف  التي ظهرت  “دلتا” 
يف  جم���ددا  القلق  واأث����ارت  الهند 

الغرب.
“بالتاأكيد  لمربينيدي�ص  واأف��اد 
متحّورة  ح��ي��ال  بالقلق  ن�س������عر 
عن  ح��رك��ت��ه��ا  ون��راق�����������ب  دلت��������ا 

كثب«.
الأ�سخا�ص  اأن  اإىل  ل��ف��ت  ل��ك��ن��ه 
الذين تلقوا التطعيم “حمميون 
ب�سكل جّيد” من املتحّورة، داعيا 
التطعيم  ح���م���الت  ت��ك��ث��ي��ف  اإىل 
والتباعد  ال���ك���م���ام���ات  وو�����س����ع 
الج���ت���م���اع���ي ب�����دل م����ن اإغ�����الق 

احلدود.
�سركات  ت�������س���ر  ج��ه��ت��ه�����������ا،  م����ن 
ال�سفر  اأن  ع����ل����ى  ال�������ط�������ريان 

بالطائرات اآمن.
ب��ا���س��م اخلطوط  وق��ال��ت ن��اط��ق��ة 
“يونايتد  امل����ت����ح����دة  اجل�����وي�����ة 
علمية  “درا�سات  اإن  ايرلينز” 
انتقال  خ���ط���ر  اأن  اأك�������دت  ع�����دة 
ال�سفر جوا  م��ن خ��الل  ال��ع��دوى 

�سئيل«.
واأ�سافت “يف وقت باتت اللقاحات 
الوقت  حان  اأو�سع،  ب�سكل  متاحة 
ل��ت��ط��ب��ي��ق ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة لإع�����ادة 
الفتح من اأجل م�سلحة القت�ساد 

وامل�سافرين«.
ال�سركة  ت��ف��اوؤل  على  موؤ�سر  ويف 
اإعادة فتح احلدود  اإمكانية  حيال 
الأم���ريك���ي���ة اأم������ام الأوروب����ي����ني، 
اأعلنت موؤخرا عن اإ�سافة رحالت 
واإيطاليا  فرن�سا  يف  وج��ه��ات  اإىل 
واي�سلندا  وك���روات���ي���ا  وال���ي���ون���ان 

والربتغال.

العالقات مع الأرجنتني، ما �ساعد 
اإىل  �سبوتنيك  لقاح  اإدخ���ال  على 
اأمريكا الالتينية ، ولكن بخالف 
ذلك مل يكن هناك ح�سوراً كثرًيا 
للدور الرو�سي يف ذلك ال�سدد”. 
مليون   8.6 م���و����س���ك���و  وّردت 
لأمريكا  �سبوتنيك  ل��ق��اح  ج��رع��ة 
الالتينية، غالبيتها لالأرجنتني.

دبلوما�صية »اللقاح«
ك���ل م���ن ال�سني  ت�����س��ع��ى  وف��ي��م��ا 
توظيف  اإىل  امل��ت��ح��دة  وال��ولي��ات 
لفريو�ص  امل�������س���ادة  ال���ل���ق���اح���ات 
املكانة  ك�����اأداة لك��ت�����س��اب  ك���ورون���ا 
وحت�����س��ني ال�������س���ورة ال��ذه��ن��ي��ة يف 
اأمريكا الالتينية، اأ�سارت الباحثة 
الالتينية  اأمريكا  يف  املتخ�س�سة 
ت�سريحات  يف  حم���م���د،  ���س��دف��ة 
خا�سة ملوقع “�سكاي نيوز عربية” 
اإىل اأن “ال�سني تبدو هي الأكر 
“دبلوما�سية  توظيف  على  ق��درة 
يف �سراعها على النفوذ  اللقاح”، 
اجليو�سيا�سي يف املنطقة، يف حني 
ُتخاطر الوليات املتحدة بفقدان 
م��ك��ان��ت��ه��ا امل���رتاج���ع���ة ب��ال��ف��ع��ل يف 

فنائها اخللفي«.
تقدير  -يف  ال������راأي  ذل����ك  ي��دع��م 
ال���ب���اح���ث���ة- م���الي���ني اجل���رع���ات 
اإر�سالها  مت  التي  ال�سنع  �سينية 
ومنطقة  الالتينية  اأم��ريك��ا  اإىل 
ال���ب���ح���ر ال���ك���اري���ب���ي، وحت����دي����ًدا، 
���س��ي��ل��ي وال�����س��ل��ف��ادور وال���ربازي���ل 
بكني  اإن  وق��ال��ت  واأوروج���������واي«. 
اللقاحات  ت��ق��دمي  م��ن  ت�ستهدف 
جمموعة  حتقيق  املنطقة،  لدول 
من الأهداف؛ ياأتي يف مقدمتها: 
جزء  باعتبارها  �سورتها  حت�سني 
م��ن احل��ل لأزم���ة ك��ورون��ا ولي�ص 

�سبًبا لها، وذلك 
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وم�ساء  امل����ت����ح����دة.  وال������ولي������ات 
اأدهانوم  ت��ي��درو���ص  ن��دد  اجل��م��ع��ة، 
منظمة  م����دي����ر  غ���ي���ربي�������س���و����ص 
من  اإثيوبي  وهو  العاملية  ال�سحة 
تيغراي بالهجوم واتهم ال�سلطات 
وقال  م��دن��ي��ني«.  وج����رح  “بقتل 

ال���غ���ارة  امل���ت���ح���دة  الأمم  ودان�������ت 
“حتقيق  اإىل  ودع�����ت  الأرب�����ع�����اء 
والأفعال  الهجوم  ه��ذا  يف  �سريع 
ال�سحايا  حرمت  التي  الالحقة 
العالج”،  ع���ل���ى  احل�������س���ول  م����ن 
وك��ذل��ك دان���ه الحت����اد الأوروب�����ي 

•• نريوبي-اأ ف ب

ع��ام��ل��ني يف منّظمة  ث��الث��ة  ُق��ِت��ل 
هم اإ�سبانّية  “اأطّباء بال حدود”، 
اإقليم  يف  ه��ج��وم  يف  واإث���ي���وب���ّي���ان، 
ال����ذي ي�سهد  ت��ي��غ��راي الإث��ي��وب��ي 
الفرع  اأع����ل����ن  م����ا  وف�����ق  ن�����زاًع�����ا، 

الإ�سباين للمنّظمة .
يف الأّيام الأخرية، �سهدت تيغراي 
الع�سكري،  الن�ساط  يف  ت�سعيًدا 
�سوًقا  ج���ّوي���ة  غ����ارة  وا���س��ت��ه��دف��ت 
ف��ي��ه��ا، م�����س��ف��رًة ع���ن م��ق��ت��ل 64 

ا على الأقّل. �سخ�سً
“فقدنا  ب��ي��ان  يف  املنّظمة  وق��ال��ت 
الّت�����س��ال ب��ه��م وب��ال�����س��ي��ارة التي 
ك��ان��وا ي��ت��ن��ّق��ل��ون ف��ي��ه��ا ب��ع��د ظهر 
اأم�������ص، وه����ذا ال�����س��ب��اح ع���ِر على 
ال�سّيارة فارغة وعلى جثثهم على 
منّددة  منها”،  اأم��ت��ار  ب�سع  ُب��ع��د 

ب�”اغتيال وح�سي«.
وكانت ماريا هرنانديز الإ�سبانّية 
اإح����دى  ع���اًم���ا(  اجل��ن�����س��ّي��ة )35 

���ق���ات احل���������الت ال���ط���ارئ���ة  م���ن�������سّ
كان  فيما  ت��ي��غ��راي،  يف  للمنّظمة 
الإثيوبّيان يف  الآخ��ران  القتيالن 
احل���ادي���ة وال��ث��الث��ني م���ن العمر 
يوهان�ص  التن�سيق  م�ساعد  وهما 
تيدرو�ص  وال�سائق  ر�سا  هالفوم 

جربمرمي جربميكايل.
“ماريا  اأّن  امل��ن��ّظ��م��ة  واأ����س���اف���ت 
هناك  كانوا  وتيدرو�ص  ويوهان�ص 
مل�����س��اع��دة ال�����س��ّك��ان، ول مي��ك��ن اأن 
ثمًنا  حياتهم  دفعوا  اأّنهم  نت�سّور 
ومل ت�ساأ املنّظمة الإدلء  لذلك”. 
مقتلهم  ظ�����روف  ح����ول  ب���امل���زي���د 
وكالة فران�ص  بها  اّت�سلت  عندما 

بر�ص.
وقالت وزارة اخلارجّية الإثيوبّية 
عّمال  اإّن  اجل��م��ع��ة،  ت��وي��رت  ع��ل��ى 
الإغاثة الثالثة قِتلوا يف بلدة اأبي 
عدي، على بعد خم�سني كيلومرًتا 
الإقليم.  عا�سمة  ميكيلي،  غربي 
واأ�سافت اأن “جبهة حترير �سعب 
هذه  يف  بن�ساط”  تعمل  تيغراي 

املنطقة. ونّددت وزيرة اخلارجّية 
ليا  غونزالي�ص  اران�سا  الإ�سبانّية 
عرب تويرت ب�”اغتيال” العاملني 
الثالثة، لفتة اإىل اأّن مدريد على 
الإثيوبّية  بال�سلطات  “اّت�سال 
جثة”  واإع����ادة  ال��وق��ائ��ع  لتو�سيح 

هرنانديز.
العام  الأم�����ني  م�����س��اع��د  وو����س���ف 
لالأمم املّتحدة لل�سوؤون الإن�سانّية 
عملّيات  �سينغهام  راج���ا  رام��ي�����ص 
ومثرية  “فا�سحة  ب��اأّن��ه��ا  ال��ق��ت��ل 

للقلق«.
اأّنه  نيويورك  بيان يف  واأ���س��اف يف 
اأن  الآن  ال�سلطات  على  “يتعنّي 
القتل  جرائم  يف  �سريًعا”  حُتّقق 
هذه التي ت�سّكل “انتهاكات خطرة 

للقانون الإن�ساين الدويل«.
خارجّية  وزي��ر  دان  بروك�سل،  ويف 
الحّت�����������اد الأوروب���������������ي ج����وزي����ف 
هذه  العبارات”  “باأ�سّد  ب��وري��ل 
“مثال  ت��ع��ّد  ال��ت��ي  “الفظائع” 
اآَخر على ت�سعيد ال�سراع  مرّوًعا 

�سارًخا  وان���ت���ه���اًك���ا  ت���ي���غ���راي  يف 
الدولية”،  الإن�����س��ان��ي��ة  للقوانني 

ح�سب ما جاء يف بيان.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا، ع������رّبت ال����ولي����ات 
ملقتل  “حزن عميق”  املتحدة عن 
موّظفي منّظمة اأطّباء بال حدود، 
اإج��راء حتقيق م�ستقّل  اإىل  داعية 
الأعمال  ه���ذه  مرتكبي  ل��ت��ق��دمي 

اإىل العدالة.
وزارة  ب���ا����س���م  امل����ت����ح����ّدث  وق�������ال 
اخلارجّية الأمريكّية يف بيان “يف 
ال�سلطات  تتحّمل  املطاف،  نهاية 
عن  الكاملة  امل�سوؤولّية  الإثيوبّية 
�سمان �سالمة العاملني يف املجال 
الإن�����س��اين وك��ذل��ك ح��ّري��ة و�سول 
امل�ساعدات الإن�سانية بال عوائق«.

الإثيوبي  الفدرايل  اجلي�ص  ي�سّن 
يف  الثاين/نوفمرب  ت�سرين  منذ 
اإ�سقاط  اإىل  اأّدت  عملّية  تيغراي 
النف�سالّية  امل��ح��ّل��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات 
�سعب  حترير  جبهة  من  املنبثقة 
العملّية  ه�����ذه  ل���ك���ّن  ت����ي����غ����راي. 

طوياًل  نزاًعا  حتّولت  الع�سكرّية 
على وقع اّتهامات بارتكاب جمازر 
اغت�ساب  وعملّيات  املدنّيني  بحّق 

ونزوح ق�سري لل�سكان.
وُي�����س��ت��ب��ه يف ارت����ك����اب ق�����وات من 
اإري����رتي����ا امل����ج����اورة ال���ع���دي���د من 
ال����ف����ظ����ائ����ع. ف����ق����د ج��������اءت ه����ذه 
القوات للقتال اإىل جانب اجلي�ص 
موجودة  زال�����ت  وم����ا  الإث���ي���وب���ي 
يف ت��ي��غ��راي. يف الأي�����ام الأخ����رية، 
حمليون  وم�سوؤولون  �سكان  ق��ال 
فران�ص  ل��وك��ال��ة  ودب��ل��وم��ا���س��ي��ون 
ب���ر����ص اإن����ه����م ي���الح���ظ���ون ع����ودة 
�سيما  ل  ال���ع�������س���ك���ري  ل��ل��ن�����س��اط 
ح���ول م��دي��ن��ت��ي اأدي���غ���رات ووك���رو 

ال�سرتاتيجيتني.
�سخ�سا على   64 والثالثاء، قتل 
الأقل واأ�سيب 180 يف �سوق بلدة 
ت��وغ��وغ��ا ال��واق��ع��ة ب��ني اأب���ي عدي 
وميكيلي جراء �سربة جوية �سنها 
اأّنه  يوؤّكد  الذي  اجلي�ص الثيوبي 

ا�ستهدف مقاتلني متمّردين.

•• عوا�شم-وكاالت

م��ن ي��ق��راأ اخل��ط��اب الإي����راين قبل 
النتخابات الأخرية وبعدها يدرك 
اأن مطالبة املف�سد بالإ�سالح عبث 
ل طائل منه، فكلهم يخرجون من 
املتطرفة  بالأفكار  جلباب خامنئي 
ون�سر  ب��ل  امل�ستمرة،  وال��ت��ه��دي��دات 
ك���ل مكان  ال��ف��و���س��ى وال��ف�����س��اد يف 
ل��ي�����ص غريباً  ل���ذا  اإل���ي���ه؛  ي�����س��ل��ون 
العامل  ك��م��ا  الإي�������راين  ي��ع��رف  اأن 
قبل  حتى  القادم  الرئي�ص  هو  من 

النتخابات.
وبح�سب �سحف عربية ركزت زيارة 
الإ�سرائيلي  اجلي�ص  اأرك���ان  رئي�ص 
لوا�سنطن  املطولة  كوخايف  اأفيف 
اأم�ص الأول اجلمعة،  والتي تنتهي 
ع��ل��ى م��ن��ع ط���ه���ران م���ن احل�سول 
على قدرات نووية ع�سكرية واحلد 
وانت�سار  الإقليمية  اأن�سطتها  م��ن 

برناجمها ال�ساروخي.

النووي الإيراين
“ال�سرق  ����س���ح���ي���ف���ة  وت�����ن�����اول�����ت 
اأجرها  التي  املباحاثات  الأو�سط” 
الإ�سرائيلي  اجلي�ص  اأرك���ان  رئي�ص 
امل�سوؤولني  كبار  مع  كوخايف  اأفيف 
الع�سكريني واملدنيني الأمريكيني، 
اإيران  ملف  خا�ص  ب�سكل  تناولت 
ال���ن���ووي وامل���ح���ادث���ات اجل���اري���ة يف 
النووي  التفاق  اإىل  للعودة  فيينا 
الرئي�ص  اإدارة  منه  ان�سحبت  الذي 
الأم���ري���ك���ي ال�����س��اب��ق ت���رام���ب عام 

.2018
كوخايف  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وذك������رت 
م�ساعي  اإىل  زي��ارت��ه  خ���الل  اأ���س��ار 
“ا�ستقرار وتثبيت  اأجل  اإي��ران من 
الدول”،  الإره��اب��ي��ني يف كثري من 
الإقليمي  “التهديد  ع��ن  ف�����س��اًل 
من حيث النت�سار النووي واأنظمة 
الأ���س��ل��ح��ة امل��ت��ق��دم��ة، مب��ا يف ذلك 
البالي�ستية  ال�������س���واري���خ  ق�����درات 

ومتويل اجلماعات الإرهابية«.
الأمريكية عن  الإدارة  تك�سف  ومل 
ت��ف��ا���س��ي��ل امل�������س���اورات ال��ت��ي جرت 
على  البنتاغون،  قادة  كوخايف  بني 
اأو�سنت  لويد  الدفاع  وزي��ر  راأ�سهم 
الأمريكي  اجلي�ص  اأرك���ان  ورئي�ص 
مارك ميلي، وقائد القيادة املركزية 
لكنها  ماكينزي.  كينيث  اجل��رال 
م�ست�سار  ان  اإىل  ع��الن��ي��ة  اأ����س���ارت 
الأمن  ل�سوؤون  الأمريكي  الرئي�ص 
القومي، جايك �سوليفان، بحث مع 
كوخايف “التحديات التي يواجهها 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  وا���س��ت��ق��رار  اأم����ن 
مبا يف ذلك التهديدات  الأو�سط”، 
التي متثلها “الن�ساطات اخلبيثة” 

لإيران.

دمى املر�صد
“الريا�ص”  ���س��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����س��ب 

الكامنة  احلقيقة  ف��اإن  ال�سعودية 
اأن  ت���وؤك���د  ال�����س��ل��وك الإي�������راين  يف 
بيد  دم��ى  ه��م  املختارين  ال��روؤ���س��اء 
امل��ر���س��د وامل��وؤ���س�����س��ة ال��دي��ن��ي��ة التي 
على  اأدل  ول  مبفا�سلها،  يتحكم 
الرئا�سي  خ��ط��اب��ه  اأن  م���ن  ذل����ك 
الأول بعد انتخابه قد ح�سر لأجل 
اإع��الن اخل�سوع والنقياد لكل ما 
ميليه املر�سد، وكاأن لي�ص من مهام 
والرتقاء  البالد  اإ�سالح  الرئي�ص 
الو�سع  مب��راج��ع��ة  ال��ع��ب��اد  ب��ح��ال 
لبالده  امل����ت����ده����ور  الق���ت�������س���ادي 
وم�سكالتها  ح��روب��ه��ا  ج����راء  م���ن 

اخلارجية.
ال�ستمرار  اأن  ال�سحيفة  وذك���رت 
�سيكون  ال���ن���ووي  ال�����س��الح  ب��اإن��ت��اج 
قائماً، بحكم اأن املاليل متطرفون 
عدوانيون من دون ال�سالح النووي، 
فكيف اإذا كان حتت ت�سرفهم، رغم 

الت���ف���اق لن  اأن  ي���درك  ال��ع��امل  اأن 
الإيراين  النظام  لتاأخري  اإل  يوؤدي 
ال��رادي��ك��ايل ل��ف��رتة م��ن ال��زم��ن يف 
وعليه  ال���ن���ووي...  �سالحها  اإن��ت��اج 
ف���اإن ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��اأج��ي��ل للملف 
النووي الإيراين خطر يهدد لي�ص 

املنطقة بل العامل باأ�سره.
وترى ال�سحيفة اأنه ل بد من عودة 
النظام العاملي للوقوف اأمام الدول 
يعمل  اأن  وعليه  العا�سية،  امل��ارق��ة 
الإي��������راين اجلديد  اخل���ط���ر  ���س��د 
ال���ت���ف���او����ص معها  اأع����ي����اه  ب���ع���دم���ا 
التو�سعي  ون�ساطها  اإرهابها  لوقف 
ال��ط��ائ��ف��ي، والأه����م حت��ري��ره��ا من 
اجلديد  الدمية  ورئي�سها  طغاتها 
���س��ي��ده ويعمل  ي��ح��ل��م ك��م��ا  ال�����ذي 
نفوذاً  ف��ار���ص  دول���ة  اأن جت��د  ع��ل��ى 
ع��ل��ى ال��ب��ح��ر امل��ت��و���س��ط م��ن خالل 
ن��ظ��ام ب�سار وال��ب��ح��ر الأح��م��ر عرب 

اإىل  م�سرية  احل��وث��ي،  ميلي�سيات 
الإ�سالح  اإىل  ب��ح��اج��ة  ال��ع��امل  اأن 
وال�سالم والعمل امل�سرتك، ويكفي 
اأن اأزمة كورونا قد ك�سفت �سعوبة 
اجلميع  ع��ل��ى  وامل���ح���ن  ال����ك����وارث 

فكيف اإذا كانت حروبا طاحنة.

اجلمهورية التو�صعية
“العرب”  ���س��ح��ي��ف��ة  وت�������س���األ���ت 
عن  ال��ي��وم  لها  م��ق��ال  يف  اللندنية 
احل��اج��ة ال��دائ��م��ة اإىل ال��ع��ودة اإىل 
ال�سوؤال الأول وهو هل اجلمهورية 
اإيران دولة طبيعية  الإ�سالمية يف 
اأم ل؟.. م�سيفة اأنه لي�ص معروفاً 
بعد ما الذي تفعله اإيران يف لبنان، 
موؤ�س�سة  ال��ب��ل��د  ت��دم��ري  با�ستثناء 
متاماً  معروفاً  لي�ص  اأخ���رى.  وراء 
اإي���ران من �سوريا  ال��ذي تريده  ما 
ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ف���ر����ص ن���ظ���ام اأق���ّل���وي 

م���رف���و����ص م����ن ����س���ع���ب���ه. ك���ذل���ك، 
ل��ي�����ص م��ع��روف��اً م����اذا ت��ري��د اإي����ران 
لتطويق  ال�سعي  غ��ري  اليمن  م��ن 
من  انطالقاً  العربي  اخلليج  دول 
ب��ل��د ه��و ج���زء ل ي��ت��ج��ّزاأ م��ن �سبه 

اجلزيرة العربية.
اأن  اإىل  ال�������س���ح���ي���ف���ة  واأ��������س�������ارت 
الإدارة  ���س��ّن��ت��ه��ا  ال��ت��ي  “احلرب” 
العدل،  وزارة  ع���رب  الأم���ري���ك���ي���ة، 
اإخبارية  م���واق���ع  اأوق����ف����ت  وال���ت���ي 
لإيران،  تابعة  لأدوات  اأو  اإي��ران��ي��ة 
“امل�سرية”  ق����ن����اة  ذل������ك  يف  مب�����ا 
ينتظر  عّما  مثال  �سوى  احلوثّية، 
ينتظرها  م��ا  امل�ستقبل.  يف  اإي����ران 
يتوقعه  ع����ّم����ا  ج�����ذري�����ا  ي���خ���ت���ل���ف 
رئي�سي  اإب��راه��ي��م  اجل��دي��د  رئي�سها 
الذي يطلب من اأمريكا العودة اإىل 
التفاق النووي ورفع كّل العقوبات 
اأّي  اإي��ران من دون  املفرو�سة على 

�سروط من اأّي نوع.
اإي���ران اخل��روج من هذه  هل تريد 
نف�سها  وت���ق���دمي  امل��ق��ف��ل��ة  احل��ل��ق��ة 
اأم  خمتلفة  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ع��امل  اإىل 
اأّنها م�سّرة على جتاهل اأن العامل 
يعرف متاما اأّنها يف اأزمة عميقة.. 
ول يب�ّسر الإتيان برئي�سي، بتاريخه 
اإيران  �ستاأخذ  ب��اخل��ري.  امل��ع��روف، 
املنطقة اإىل املزيد من الأزمات من 
الكثرية  اأوراقها  لديها  اأن  منطلق 
يف لبنان و�سوريا والعراق واليمن، 
بع�ص  اأن  اإىل  ال�سحيفة  م�سرية 
ال�سجاعة تبدو اأكر من �سرورية 
ما  اأن  يف  املتمّثل  ال��واق��ع  مل��واج��ه��ة 
الإيراين  ال�سعب  يزيد على ن�سف 
واأن  الفقر…  خ���ّط  حت���ت  واق����ع 
ال��ن��ظ��ام ال��ق��ائ��م ل م�����س��ت��ق��ب��ل له. 
ويعود ذلك اإىل عجزه عن النفتاح 
داخلياً وخارجياً. هذا العجز يف�ّسر 
كّل الت�سلب الذي يظهره النظام، 
بالكوارث  ���س��ي��ع��ود  ت�����س��ل��ب  وه����و 
املنطقة  وعلى  نف�سها  اإي���ران  على 

لالأ�سف ال�سديد!.

اإي���ج���از �سحايف  ت��ي��درو���ص خ���الل 
�سد  “الهجمات  اإن  ج��ن��ي��ف  يف 
املدنيني يف اأي مكان غري مقبولة 
اإطالًقا، مثلها مثل منع احل�سول 
على الرعاية الفورية، لأننا نفقد 

الأرواح«.

مقتل 3 عاملني يف »اأطباء بال حدود« يف هجوم بتيغراي  

�سحف عربية: اإيران تكر�ض �سورة »الدولة املارقة» يف وجه النظام العاملي

فنزويال.. ب�سي�ض اأمل لرفع العقوبات االأوروبية •• مانيال-وكاالت

اأخرياً عن حمكمة العدل الأوروبية باإقرار حق  ي�سكل احلكم الق�سائي ال�سادر 
عليها،  الأوروب����ي  الحت���اد  فر�سها  التي  العقوبات  �سد  ال�ستئناف  يف  فنزويال 
ومن ثّم اإبطال حكم �سابق �سادر عن املحكمة العامة، بارقة اأمل لكاراكا�ص من 
اإع��ادة ترتيب العالقات مع الحت��اد الأورب���ي، وامل�سي قدماً يف طريق رفع  اأج��ل 
الالتينية  الدولة  تلك  �سهدتها  التي  التطورات  من  جملة  وقع  على  العقوبات، 

خالل ال�سنوات الأخرية.
تت�سمن تلك العقوبات التي فر�ست بداية يف العام 2017: حظر ت�سدير ال�سالح 
اأعمال القمع الداخلية، ف�ساًل عن عقوبات  ا�ستخدامها يف  اأي معدات ميكن  اأو 
على ع�سرات امل�سوؤولني يف كاراكا�ص تتعلق بتجميد الأر�سدة ومنع ال�سفر. وبعد 
الأحداث ال�ساخنة التي �سهدتها فنزويال منذ يناير 2019 واأزمة ال�سراع على 
اأك��رب، على  الأوروب��ي ب�سورة  العالقات بني كاراكا�ص والحت��اد  تاأزمت  ال�سلطة، 
وقع تبني الحتاد موقفاً مناوئاً لل�سلطات يف فنزويال، واإعالن اعرتافه بزعيم 
املعار�سة جوان جايدو رئي�ساً للبالد، بعد اأن اأعلن الأخري -وهو رئي�ص اجلمعية 

الوطنية )الربملان( اآنذاك- يف 23 يناير نف�سه رئي�ساً بالوكالة.
تبنى الحتاد �سل�سلة من الإجراءات �سد فنزويال، �سمن مواقف دولية مت�سددة 
تزعمتها وا�سنطن، اإزاء الو�سع يف كاراكا�ص. فيما يعاين البلد من تبعات العقوبات 

املفرو�سة عليه على �سعيد الأو�ساع الداخلية، ما فر�ص جملة من ال�سعوبات.
ومّرت العالقة بني فنزويال والحتاد الأورب��ي منذ يناير 2019 ب�سكل خا�ص 
وحتى اللحظة ب�سل�سلة من التطورات وحلقات ال�سد واجلذب، بلغت ذروتها من 
خالل املواقف الأوربية �سد كاراكا�ص، والتي ردت عليها فنزويال دبلوما�سياً على 

وت�سري اإىل اأن “احلكم اأقر حق فنزويل يف الطعن يف التدابري التقييدية �سدها، 
وبالتايل لها حق ال�ستئناف عليها”، مو�سحة اأن كاراكا�ص �سبق وقدمت ا�ستئنافاً 
�سد احلكم ال�سادر عن املحكمة العامة، طالبت فيه باإلغاء الإجراءات التقييدية 
املفرو�سة عليها لأنها توؤثر بطريقة مبا�سرة على الو�سع القت�سادي والجتماعي 
اإىل  بالنظر  وذل��ك  الإن�سان،  حقوق  و�سع  على  وتوؤثر  فنزويال  داخ��ل  واملعنوي 
الإجراءات التي اعتمدها جمل�ص الحتاد الأوروبي يف 13 نوفمرب 2017، كما 
اعتمدهما  جديدتني  لئحتني  لي�سمل  الإلغاء  لطلب  متديداً  فنزويال  قدمت 
حني  ال�ستئناف  رف�ص  وقد  كاراكا�ص،   على  اجلزائي  التقييد  لتمديد  املجل�ص 

قدم يف ال�ساد�ص من فرباير 2018.
اأن فنزويال  اإىل م�ساألة قانونية، وهي  ا�ستند  اأن حكم املحكمة  وتو�سح فرجنية 
لي�ست  اأو  احل��ق  لديها  لي�ص  فاإنها  الأوروب���ي  ب��الحت��اد  ع�سواً  لي�ست  باعتبارها 
وبالتايل  الحت��اد،  اعتمدها  التي  التدابري  قانوين �سد  ب�سكل  للت�سرف  موؤهلة 
على  اأث���رت  العقوبات  اأن  تثبت  مل  فنزويال  اأن  على  ع��الوة  الطعن،  ميكنها  ل 
الداخل ب�سكل مبا�سر. ويف �سهر نوفمرب 2019 قدمت فنزويال ملحكمة العدل 
التابعة لالحتاد الأوربي ا�ستئنافاً للنق�ص على حكم املحكمة العامة، وقد اأقرت 
حمكمة العدل -الثالثاء املا�سي- اأن املحكمة العامة ارتكبت خطئاً قانونياً، واأنه 
اأث��رت على قدرة  اإع��ادة النظر يف احلكم. واأ�سارت اإىل اأن تلك الإج��راءات  يتعني 
فنزويال على �سراء ال�سلع واخلدمات، يف وقت اجلائحة، واأنه اأمام هذا احل�سار 
القت�سادي مل تتمكن كاراكا�ص من ابتياع تلك ال�سلع املُهمة مثل الغذاء والدواء 

اأكر من �سعيد، كاإعالن الرئي�ص الفنزويلي نيكول�ص مادورو اأن �سفرية الحتاد 
الأوربي “غري مرغوب فيها” ومطالبتها باملغادرة.  لكّن �سهر يوليو من العام 
املا�سي 2020 �سهدت تراجعاً يف حدة املواجهة، واتفق الطرفان على املحافظة 
على “تعزيز الت�سالت الدبلوما�سية على اأعلى م�ستوى” يف اإطار تعاون جدي 
حتكمه قواعد القانون الدويل، كما تراجعت فنزويال عن طرد �سفرية الحتاد. 
واأ�سقط الحتاد -عملياً- اعرتافه بزعيم املعار�سة خوان غوايدو “رئي�سا موؤقتا” 

لفنزويال بعد اأن فقد الأخري من�سبه كرئي�ص للربملان يف النتخابات الأخرية.

اإجراءات قانونية
املتخذة  الإج����راءات  ك��ون  اإىل  املا�سي  الأ���س��ب��وع  منت�سف  ال�سادر  احلكم  ا�ستند 
النا�ص  ب�سكل مبا�سر على  واأث��رت  امل��راد منها،  بنتائج غري  كاراكا�ص ج��اءت  �سد 
وعلى الو�سع ال�سحي والإن�ساين ب�سكل عام داخل فنزويال، ومن ثّم اأقر احلكم 

ب�سرورة اإعادة النظر يف الإجراءات.
اإيزابيل فرجنية،  ال��دويل يف كاراكا�ص،  القانون  املحامية يف  هذا وفق ما توؤكده 
احلكم  معنى  عربية”،  نيوز  “�سكاي  ملوقع  خا�سة  ت�سريحات  يف  ت�سرح  والتي 
األغى  “احلكم  اإن  وتقول  الأورب���ي،  لالحتاد  التابعة  العدل  حمكمة  من  ال�سادر 
حكماً �سابقاً �سادراً عن املحكمة العامة كان يحرم فنزويال من احلق يف الطعن 
قانونياً يف الإجراءات التقييدية ال�سادرة �سدها، ومن ثّم اإعادة الق�سية للمحكمة 

للنظر فيها«.

يف وقت يواجه فيه العامل جائحة عاملية. اأما جلهة اخلطاأ القانوين الذي حتدث 
ال��دويل- يف  عنه حكم حمكمة العدل، فاإنه يتلخ�ص -وفق املحامية يف القانون 
اآخر  و�سع  �سلبي على  تاأثري  لها  ك��ان  نتيجة  به  اأري��دت  “هذا احلكم  اأن  م�ساألة 
)..(  كان مفعول هذا احلكم له تاأثريه غري املطلوب منه .. هذا اخلطاأ القانوين 
جاء تبعا لتاأثريات �سيا�سية خارجية وم�سالح دولية وم�سالح اقت�سادية وم�سالح 
حتالفية �سد الداخل الفنزويلي.. مبعنى اأن الت�سييق القت�سادي والتقييد على 
الدولة مل يوؤثر على احلكام )امل�سوؤولني( اإمنا اأثر بطريقة مبا�سرة على الو�سع 

الداخلي الفنزويلي والجتماعي والإن�ساين وال�سحي«.

اأبعاد �صيا�صية
“مت�سنجة”؛ نظراً  ب��ني فنزويال والحت���اد الأوروب����ي ه��ي ع��الق��ات  وال��ع��الق��ات 
لطبيعة الأو�ساع ال�سيا�سية التي ت�سهدها هذه الدولة الالتينية منذ عهد الرئي�ص 
ال�سابق هوغو ت�سافيز، ويف ظل التوتر الكبري مع املحيط الإقليمي، خا�سة مع 
الوليات املتحدة الأمريكية، والتي تعترب هذه الدولة حديقة خلفية لها، وتبعاً 
الأمريكية جتاه  بال�سيا�سة  ي�سرت�سد  ما  غالباً  الأوروبي”  “الحتاد  فاإن  لذلك 

بلدان اأمريكا الالتينية، ومنها فنزويال.
يف  الباحث  عربية”  نيوز  “�سكاي  ملوقع  خا�سة  ت�سريحات  يف  ي��وؤك��ده  م��ا  ه��ذا 
حداد،  اأعمر  د.حمدي  الالتينية،  اأمريكا  �سوؤون  يف  اخلبري  الدولية،  العالقات 
املا�سية  ال��ف��رتة  خ��الل  كبرية  اأح��داث��اً  �سهدت  “فنزويال  اأن  اإىل  ي�سري  وال���ذي 
تخللتها مناو�سات وحماولة انقالبية، ثم تدخل اأجنبي عنيف من قبل وا�سنطن، 
الأمريكي  الرئي�ص  عهد  يف  الأم��ريك��ي  القومي  الأم��ن  م�ست�سار  تلويح  حد  بلغ 

ال�سابق ترامب، جون بولتون، باإثارة احتمال التدخل الع�سكري يف كاراكا�ص«.

ملاذا ميدرّ بوتني اليد لالأوروبيني يف هذا الوقت؟
بني  املقال  على  الأملانية  الإع��الم  و�سائل  فعل  ردود  وت��راوح��ت  واقعي. 
الإزدراء والغ�سب. لكن يبقى حتليل �سيناريو احللم املفرت�ص لبوتني 
تتعني  مهمة  اأ�سئلة  ثالثة  الأق���ل  على  وه��ن��اك  مفيداً.  ذهنياً  متريناً 
الواقعية، وهل ميكن  الدعوة بعدم  تت�سم  ملاذا حتديداً  الإجابة عليها: 
ان تنجح من دون بوتني، وملاذا اختار بوتني توجيه الدعوة يف 2021- 

وقت يعاين مع بالده تدنياً متزايداً يف ال�سعبية يف الغرب؟.
اأ�سهر فقط، كتب املمثل الأعلى لالإحتاد الأوروب��ي لل�سوؤون  اأربعة  قبل 
اخلارجية وال�سيا�سة الأمنية جوزيب بوريل عقب زيارة كارثية ملو�سكو 
اأن “اأوروبا ورو�سيا اآخذتان يف الإنف�سال عن بع�سهما. ويبدو اأن رو�سيا 
اأنها  على  الدميوقراطية  القيم  اإىل  وتتطلع  ب��اأوروب��ا  ارتباطها  تفك 
فاإن  لكن يف املقال املن�سور يف �سحيفة “دي ت�سايت”،  تهديد وجودي”. 
واحدة  اأوروب��ا  ديغول عن  �سارل  بفكرة  ذّك��ر  نحٍو مفاجئ  بوتني وعلى 

•• وا�شنطن-وكاالت

راأى الكاتب ليونيد بري�سدي�سكي يف موقع “بلومربغ” الأمريكي، اأنه 
من النادر اأن يوجه الرئي�ص الرو�سي فالدميري بوتني، منا�سدة مبا�سرة 
ال��ودي مع رو�سيا.  القبول والتعاون  اأج��ل  الغرب من  املواطنني يف  اإىل 
كانت   ،2007 ع��ام  لالأمن  ميونيخ  موؤمتر  يف  ال�سهري  خطابه  ومنذ 
22 يونيو  اأكر حتدياً مما هي ت�ساحلية. ومع ذلك، فاإنه يف  لهجته 
)حزيران(، يف الذكرى ال�80 للهجوم النازي على الإحتاد ال�سوفياتي، 
يف  مقاًل  الي�سارية  امليول  ذات  الأملانية  ت�سايت”  “دي  �سحيفة  ن�سرت 
�سفحة الراأي بقلم بوتني، دعا فيه الأوروبيني اإىل التخلي عن الوليات 

املتحدة ك�سريك ا�سرتاتيجي وال�سري مع رو�سيا عو�ص ذلك.
اأن هذا ال�سيناريو غري  وميلك بوتني ما يكفي من التجربة كي يفهم 

متتد من املحيط الأطل�سي اإىل جبال الأورال اأو بح�سب و�سف بوري�ص 
يلت�سني �سلف بوتني “من ل�سبونة اإىل فالديف�ستوك”. وكتب بوتني اأنه 
“�سمن هذا املنطق-منطق بناء اأوروبا الكربى املوحدة بالقيم وامل�سالح 

امل�سرتكة-�سعت رو�سيا اإىل تطوير عالقاتها مع الأوروبيني«.
من  “ال�سريرة”  املتحدة  الوليات  تدخلت  حتى  ال�سعي،  هذا  وا�ستمر 
طريق دفعها حلف �سمال الأطل�سي للتو�سع �سرقاً على عك�ص ن�سيحة 

بع�ص ال�سيا�سيني الأوروبيني. 
)ويذكر بوتني حتديداً اإيغون بار، الدميقراطي الإ�سرتاكي البارز الذي 
للم�ست�سار  ال�سوفياتي  الإحت��اد  مع  الت�سامح  �سيا�سة  عن  م�سوؤوًل  كان 
ت�سايت  ق����راء دي  ع��ل��ى  ي�سيع  األ  ي��ج��ب  م��رج��ع  وه����ذا  ب���ران���ت،  ف��ي��ل��ي 
ثم،  ومن  الإ�سرتاكي(.  الدميوقراطي  احل��زب  من  تقليدياً  القريبني 
عام  اأوكرانيا  يف  الإنقالب  نظمت  املتحدة  الوليات  ف��اإن  لبوتني،  وفقاً 

مما “ت�سبب بانف�سال القرم«.  2014، ودعمتها اأوروبا “بال هوادة”، 
وبدًل من الإتباع الأعمى للوليات املتحدة، يتعني على اأوروبا التعاون 
مع رو�سيا حول مروحة وا�سعة من الق�سايا، من مكافحة وباء كوفيد-
19، اإىل اإيجاد ف�ساء اقت�سادي واأمني م�سرتك “لأن رو�سيا هي واحدة 
من اأكرب الدول الأوروبية، ولأننا ن�سعر بثقافة ل ميكن ك�سرها وبرابط 

تاريخي مع اأوروبا«.
وكتبت  متوقعة.  الأ�سا�سية  الأملانية  الإع��الم  و�سائل  فعل  ردود  وكانت 
جملة “دير �سبيغل” الأ�سبوعية يف عنوانها العري�ص: “بوتني يعرتف 
باأخطاء –اقرتفها الغرب”، كما اأنها اأ�سارت اإىل اأن مد بوتني يده لأوروبا 
من ال�سعب اأن يتوافق مع اأفعال حكومته: وال�سهر املا�سي فقط، اأعلنت 
رو�سيا واحدة من اأقدم منظمات ال�سداقة الأملانية-الرو�سية )دي. اآر. 

اأي( التي تاأ�س�ست عام 1992 “منظمة غري مرغوب فيها”.

�سغوط للح�سول على تف�سيات النهيار مبنى يف فلوريدا  
•• وا�شنطن-اأ ف ب

تزداد ال�سغوط التي متار�سها عائالت قاطني برج �سكني انهار يف فلوريدا، 
للح�سول على اإجابات ب�ساأن كيفية وقوع الكارثة، يف وقت يوا�سل عنا�سر 

الإنقاذ البحث عن ناجني حتت الأنقا�ص.
 01،30 ال�ساعة  املجّمع املطل على املحيط فجاأة حوايل  وانهار جزء من 
الغبار. ول  اإىل كومة من  �سقة   55 اإذ حتّولت  غ( اخلمي�ص،  )05،30 ت 

يزال 159 �سخ�سا يف عداد املفقودين.
وكان من املفرت�ص اأن يتقدم جمّمع “ت�سامالين تاورز �ساوث”، الذي اجنز 
العام احلايل  �سهادة �سالحية  على  للح�سول  بطلب   ،1981 العام  بناوؤه 
مبا يتوافق مع قواعد ال�سالمة املطّبقة يف مقاطعة ميامي داد، التي تتم 
هذا  يف  ت�سليح  لأع��م��ال  يخ�سع  ال�سقف  وكانت  عاما،   40 كل  مراجعتها 
الإطار. لكن م�سوؤويل املقاطعة �سددوا على عدم وجود ما يوؤ�سر اإىل عالقة 
القتلى جّراءه  بلغت ح�سيلة  الذي  والنهيار،  التجديد  اأعمال  �سببية بني 

حتى الآن اأربعة اأ�سخا�ص.
وقال حاكم الولية رون دي�سانتي�ص اإنه اإ�سافة اإىل اأقارب القتلى واملفقودين 
“هناك الكثري من الأ�سخا�ص الآخرين  والأ�سخا�ص الذين ت�سّردوا فجاأة 
يف �سفوف املجتمع وفلوريدا ممن يريدون معرفة الكيفية التي ميكن من 

خاللها ملبنى اأن ينهار بهذه الطريقة؟«.
م�سيفا اإىل اأنه “يحق )للعائالت(  ودعا اإىل تف�سري “يف الوقت املنا�سب”، 

باأن تعرف” ما ح�سل.
وقال مايك �سالبريغ، الذي ل يزال بانتظار احل�سول على معلومات ب�ساأن 
“اأريد  اأف��راد عائلته اعتربوا يف عداد املفقودين بينهم وال��داه،  خم�سة من 

اإجابات. العائالت مهم�سة وم�ستبعدة«.
جامعة  يف  البيئة  ا�ستاذ  عليها  اأ���س��رف  درا���س��ة  على  ت��رّك��زت  الأن��ظ��ار  لكن 
من  راداري��ة  بيانات  اأ�سا�ص  على  مّتت  ودون�سكي  �سيمون  الدولية  فلوريدا 
الف�ساء خل�ست اإىل وجود موؤ�سرات على انخ�ساف يف الأر�ص يف املوقع بني 

العامني 1993 و1999.
“ل اأعرف اإن كان النهيار متوقعا. لكن  وقال عرب حمطة “�سي اإن اإن”، 

ر�سدنا باأن املبنى حتّرك يف ت�سعينات القرن املا�سي«.
وتبلغ مّيليمرتين كل عام لكن  للغاية  “خفيفة  كانت  اأن احلركة  واأ�ساف 
كان  وا�سفا ما  ذل��ك،  رغ��م  ق��ادرة على ك�سفها  كانت  الأق��م��ار ال�سطناعية 

يحدث باأنه عملية انحطاط “بطيئة” اأكر من كونه غرقا.
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وال�سياحة  وال���س��ت��ث��م��ار  ك��ال��ت��ج��ارة 
والبتكار  وال��ف�����س��اء  وال�����س��ن��اع��ة، 
والطاقة املتجددة والتحول الرقمي 
الذكي  والنقل  احلديثة  وال��زراع��ة 

والثورة ال�سناعية الرابعة.
يذكر اأن اإجمايل حجم التجارة غري 
واأذربيجان  الإم���ارات  بني  النفطية 
الأوىل  الت�سعة  الأ���س��ه��ر  خ��الل  بلغ 
 1.2 م���ن  اأك����ر   2020 ع���ام  م���ن 
دولر  مليون   323“ دره���م  مليار 
التجاري  التبادل  وك��ان  اأمريكي”. 
بني البلدين قد �سهد قفزة يف النمو 
 21.3% 2019 مب��ق��دار  ع��ام  يف 

مقارنة بالعام ال�سابق له.
وت��ع��د دول���ة الإم����ارات اأك���رب �سريك 
ع��ل��ى م�ستوى  جت����اري لأذرب���ي���ج���ان 
اخلليجي،  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ص  دول 
%76 من  ع��ل��ى  ت�����س��ت��ح��وذ  ح��ي��ث 
املجل�ص  م��ع دول  اأذرب��ي��ج��ان  جت���ارة 
كما يرتبط البلدان بعالقات ن�سطة 
تاأتي  ح��ي��ث  ال�����س��ي��اح��ة،  جم����ال  يف 
ال�ساد�سة  املرتبة  الإم���ارات يف  دول��ة 
الذين  ال�سياح  عاملياً من حيث عدد 
عام  لبيانات  وف��ق��اً  اأذرب��ي��ج��ان  زاروا 
اأكر  عددهم  بلغ  والذين   ،2019

من 70 األف �سائح.

وخ�سو�سا  فيها  للعاملني  عديدة 
يف القطاعات التجارية وال�سناعية 
واخلدمية، حيث ت�سمل هذه املزايا 
حتتية  وبنية  جمركية،  ت�سهيالت 
م��ت��ط��ورة وم��راف��ق ح��دي��ث��ة ت�سمل 
ومكيفة،  جمهزة  تنفيذية  مكاتب 
خمتلفة  ب���اأح���ج���ام  وم�����س��ت��ودع��ات 
م�����ع م���ك���ات���ب م���ل���ح���ق���ة، واأرا����������ص 
متطلبات  م���ع  ت���ت���الءم  ل���الإي���ج���ار 
احلوافز  ت�سمل  كما  امل�ستثمرين، 
يف  للم�ستثمرين  الأخ���رى  وامل��زاي��ا 
لالأعمال  الكاملة  امللكية  املنطقة 
بن�سبة %100، واإعادة راأ�ص املال 
واإعفاء   ،100% بن�سبة  والأرب��اح 
من �سرائب الدخل على ال�سركات 
واإعفاء   ،100% بن�سبة  والأف��راد 
ال�سادرات  ع��ل��ى  ال�����س��رائ��ب  م���ن 
 ،100% ب��ن�����س��ب��ة  وال��������������واردات 
ال�ساعة  م�������دار  ع���ل���ى  وخ�����دم�����ات 
اإىل جانب  الأ����س���ب���وع،  اأي����ام  ك��ام��ل 
اإ�سدارها  ي��ت��م  ال��ت��ي  ال��رتاخ��ي�����ص 
خ�����الل ����س���اع���ة واح���������دة، واإجن�������از 
والتخلي�ص  ال�������س���ح���ن  ع���م���ل���ي���ات 
وخدمات  ف��وري،  ب�سكل  اجلمركي 
الأم�����ن وال����ط����وارئ م��ت��وف��رة على 
م�ساكن  وت���وف���ر  ال�������س���اع���ة،  م�����دار 

العمال �سمن املنطقة احلرة.

•• اأبوظبي- وام:

علييف  اإل����ه����ام  ف���خ���ام���ة  ا���س��ت��ق��ب��ل 
معايل  اأذربيجان  جمهورية  رئي�ص 
ع���ب���د اهلل ب����ن ط�����وق امل�������ري وزي����ر 
الق����ت���������س����اد وال�����وف�����د امل�����راف�����ق يف 
حيث  باكو،  الأذربيجانيه  العا�سمة 
تنمية  اأهمية  الرئي�ص  فخامة  اأك��د 
البلدين  ب���ني  ال��ق��ائ��م��ة  ال�����س��راك��ة 
القت�سادي  التعاون  اآف��اق  وتو�سيع 
بينهما وتنويع جمالته مبا يواكب 
قوة العالقات والروابط املتينة التي 
تطلعاتهما  ويلبي  البلدين  جتمع 

التنموية للمرحلة املقبلة.
جاء ذلك يف اإطار زيارة معايل عبد 
املرافق  امل��ري والوفد  اهلل بن ط��وق 
لالتفاق  اأذرب��ي��ج��ان  جلمهورية  ل��ه 
على خطط جديدة للعمل امل�سرتك 
زيادة  بهدف  املقبلة  املرحلة  خ��الل 
وتدفقات  ال���ت���ج���اري���ة  ال����ت����ب����ادلت 
ال���س��ت��ث��م��ار ب��ني ال��ب��ل��دي��ن وحتقيق 
ال�سراكة  م����ن  اأع����ل����ى  م�������س���ت���وي���ات 

القت�سادية ال�سرتاتيجية.
بن  ملعايل  ل��ق��اءات  ال��زي��ارة  و�سملت 
طوق مع معايل علي اأ�سدوف رئي�ص 
وزراء اأذربيجان، وميكائيل جباروف 

ور�ساد  الأذري،  الق��ت�����س��اد  وزي�����ر 
والت�سالت  ال��ن��ق��ل  وزي����ر  ن��ب��ي��ي��ف 
وممثلني  املتقدمة،  والتكنولوجيا 

عن قطاع الأعمال يف اأذربيجان.
علييف  ال���رئ���ي�������ص  ف���خ���ام���ة  وع�����رب 
العالقات  مب�����س��ت��وى  ر�����س����اه  ع����ن 
لتقوية  وت��ط��ل��ع��ه  ال���ب���ل���دي���ن،  ب���ني 
رواب�����ط ال���ت���ع���اون الق��ت�����س��ادي مع 
ال�سراكة  وتعميق   ، الإم����ارات  دول��ة 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  مل�ستويات 
من  القادمة،  �سنوات  الع�سر  خالل 
ا�ستثمارية  ف���ر����ص  اي���ج���اد  خ����الل 
جديدة بالرتكيز على عدة قطاعات 
حيوية مثل البنية التحتية والنقل 
الطاقة  وا����س���ث���م���ارت  ال��ل��وج�����س��ت��ي 

املتجددة وال�سياحة.
ونقل معايل وزير القت�ساد حتيات 
الإم���ارات  ب��دول��ة  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 
موؤكداً  علييف،  الرئي�ص  لفخامة 
اأن العالقات الإماراتية الأذرية هي 
وتعاون يف خمتلف  �سراكة  عالقات 
ال�سداقة  ع��ل��ى  وت���ق���وم  امل����ج����الت، 
والحرتام املتبادل ومراعاة امل�سالح 
الأخوة  اأوا�سر  وتدعمها  امل�سرتكة، 
ال�سعبني  ب��ني  ال��ث��ق��ايف  وال��ت��وا���س��ل 
وامل��������وروث  والإم�������ارات�������ي  الأذري 

وقال معايل اأ�سدوف “ نرى فر�سا 
دولة  م��ع  ال�����س��راك��ة  لتعزيز  واع����دة 
امل�ستويني احلكومي  على  الإم��ارات 
الرتكيز  خ�����الل  م����ن  واخل�����ا������ص، 
املُ��ث��ل��ى من  ال���س��ت��ف��ادة  على حتقيق 
الإمكانات الواعدة والفر�ص املتاحة 
التعاون  اإط�����ار  يف  اجل��ان��ب��ني  ل���دى 
املثمر يف خمتلف املجالت احليوية 
ل�سيما  امل�������س���رتك،  اله���ت���م���ام  ذات 
والذكاء  الرابعة  ال�سناعية  الثورة 
ال�سطناعي والتجارة اللكرتونية 
والأم�����ن ال���غ���ذائ���ي. و���س��ن��ع��م��ل على 
بني  الفاعلة  بال�سراكات  ال��و���س��ول 
ال��ب��ل��دي��ن اإىل م�����س��ت��وًى ج��دي��د من 
التميز مبا يخدم التطلعات الثنائية 
معايل  قال  جانبه  من  الطموحة«. 
عبد اهلل بن طوق.. “ العالقات بني 
دول���ة الإم�����ارات واأذرب��ي��ج��ان ت�سهد 
املجالت،  خمتلف  يف  �سريعاً  تقدماً 
القت�سادي  اجل��ان��ب  يف  �سيما  ول 
والتجاري، وهذا يوفر اأر�سية متينة 
لزيادة العمل امل�سرتك بني حكومة 
الأذرية  واحلكومة  الإم����ارات  دول��ة 
والتكامل  التعاون  م�ستويات  لرفع 
وا�سحة  روؤي������ة  وف����ق  الق���ت�������س���ادي 
التطلعات  تخدم  جديدة  وم�سارات 

امل�سرتك  والإ����س���الم���ي  احل�����س��اري 
معايل  وق��ال  ال�سديقني.  للبلدين 
اللقاء..  خ��الل  ط��وق  ب��ن  اهلل  عبد 
اأذربيجان دولة �سديقة و�سريك   “
م�ستوى  ع��ل��ى  رئ��ي�����س��ي  اق��ت�����س��ادي 
ملواطني  حمببة  ووج��ه��ة  امل��ن��ط��ق��ة، 
وال�سياحة  لل�سفر  الإم�����ارات  دول���ة 
الأن�سطة  وم�����زاول�����ة  وال����درا�����س����ة 
وحكومة  وال���س��ت��ث��م��ارات  التجارية 
موا�سلة  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ة  الإم������ارات 
ال��ع��م��ل ع���ن ك��ث��ب م���ع ���س��رك��ائ��ن��ا يف 
اأذرب����ي����ج����ان ل��ت��ن��م��ي��ة ال����ت����ع����اون يف 
خم��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات ال���ت���ي حتمل 

فر�ساً واعدة للم�ستقبل«.
معايل  ب���ح���ث  اآخ�������ر،  اج���ت���م���اع  ويف 
عبد اهلل ب��ن ط��وق م��ع م��ع��ايل علي 
اأذربيجان،  وزراء  رئ��ي�����ص  اأ����س���دوف 
���س��ب��ل ت��ن��م��ي��ة ال��ع��الق��ات ب���ني دولة 
واآف��اق دعمها  الإم��ارات واأذربيجان، 
الرتكيز  خ����الل  م���ن  وت���ط���وي���ره���ا 
املُ��ث��ل��ى من  ال���س��ت��ف��ادة  على حتقيق 
الإمكانات الواعدة والفر�ص املتاحة 
التعاون  اإط�����ار  يف  اجل��ان��ب��ني  ل���دى 
املثمر يف خمتلف املجالت احليوية، 
ال���ق���ط���اع���ات اجل����دي����دة  ����س���ّي���م���ا  ل 

والنا�سئة.

البلدين،  يف  اخل��ا���ص  القطاع  اأم���ام 
وت�����س��ج��ي��ع ���س��رك��ات ال��ب��ل��دي��ن على 
لل�سراكة  ج��دي��دة  اآف���اق  ا�ستك�ساف 
وال�ستفادة من الفر�ص الواعدة يف 

اأ�سواقهما.
واأك�������د م��ي��ك��ائ��ي��ل ج����ب����اروف وزي����ر 
الق����ت���������س����اد الذرب������ي������ج������اين ق����وة 
ال���ع���الق���ات ب���ني اأذرب���ي���ج���ان ودول����ة 
تعتمد على مبادئ  والتي  الم��ارات 
ال�������س���داق���ة والح����������رتام امل���ت���ب���ادل 
وث���م���ن ت��ل��ب��ي��ة م���ع���ايل ع���ب���داهلل بن 
ط�����وق ل����دع����وة زي��������ارة اأذرب����ي����ج����ان 
لزيادة  امل�ستقبلة  اخل��ط��ط  ل��و���س��ع 
البلدين  بني  املتبادلة  ال�ستثمارات 
م�ساركة  اأهمية  موؤكداً  ال�سديقني، 
دبي   2020 اإك�سبو  يف  اذرب��ي��ج��ان 

واإجناح فعالياته.
وا���س��ت��ع��ر���ص م��ع��ايل ب��ن ط���وق اأبرز 
اجلهود التي نفذتها دولة الإمارات 
كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة  م��ع  للتعامل 
القت�سادي  التعايف  وت�سريع عملية 
عرب خطة متكاملة ومبادرات مرنة 
والأعمال يف  الأن�سطة  دعم  ت�سمن 
خمتلف القطاعات وت�سجع التحول 
قطاعات  يف  ال�ستثمارات  الرقمي 
والتكنولوجيا  وامل��ع��رف��ة  الب��ت��ك��ار 

وتوؤ�س�ص  اجل����دي����د،  والق���ت�������س���اد 
تنوعاً  اأك��ر  جديد  اإمنائي  لنموذج 
لالقت�ساد  وا����س���ت���دام���ة  وم����رون����ة 
اأعتمد  ال�سدد،  ه��ذا  ويف  الوطني.. 
الوزيران اآليات لنقل املعرفة وتبادل 
عملية  ت�سريع  يف  املمار�سات  اأف�سل 
وا�ستك�ساف  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��ايف 
ال��ف��ر���ص وال��ق��ط��اع��ات اجل��دي��دة يف 

مرحلة ما بعد كوفيد-19.
ا�ستكمال  اأه��م��ي��ة  اجل��ان��ب��ان  واأك�����د 
القت�سادي  ال����ت����ع����اون  م���ن���ج���زات 
والتجاري والفني التي مت حتقيقها 
���س��اب��ق��اً ب��ني ح��ك��وم��ت��ي ال��ب��ل��دي��ن يف 
اإطار اللجنة القت�سادية امل�سرتكة، 
ووا�سعة  بهدف خلق فر�ص جديدة 
وم����ت����ن����وع����ة مل���ج���ت���م���ع���ي الأع�����م�����ال 
وت��ع��زي��ز الم���ك���ان���ات امل��ت��اح��ة لرفع 
وتدفق  التجاري  التبادل  م��ع��دلت 

ال�ستثمارات بني البلدين.
وات��ف��ق وزي�����ران ع��ل��ى ع��ق��د ال����دورة 
ال���ث���ام���ن���ة م�����ن ال���ل���ج���ن���ة يف دول�����ة 
الإمارات تزامناً مع اإك�سبو 2020 
العامة  اخل���ط���وط  وو����س���ع���ا  دب�����ي، 
على  يركز  للجنة  مو�سع  لربنامج 
اإىل  احليوية  التقليدية  القطاعات 
اجلديد،  القت�ساد  قطاعات  جانب 

العديد  ونرى  للجانبني،  التنموية 
لتحقيق  وال���ف���ر����ص  امل���ج���الت  م���ن 
هذه الهدف امل�سرتك خالل املرحلة 
بالتعاون  اجلانبان  واأ�ساد  املقبلة«. 
ال��ب��ل��دي��ن يف خمتلف  ب���ني  ال��ق��ائ��م 
امل�سرتك  اله��ت��م��ام  ذات  ال��ق�����س��اي��ا 
والتن�سيق  ودول��ي��اً،  واإقليمياً  ثنائياً 
ال�سديقني  البلدين  بني  املتوا�سل 
ومن  القت�سادية  امل�ستجدات  اإزاء 
خ����الل ع�����س��وي��ت��ه��م��ا امل�����س��رتك��ة يف 
مبا  الدولية،  املنظمات  من  العديد 
ومنظمة  امل��ت��ح��دة،  الأمم  ذل���ك  يف 
ال��ت��ع��اون الإ���س��الم��ي، وح��رك��ة عدم 
الن��ح��ي��از وغ���ريه���ا، مم��ا ي��ع��زز دور 
الإيجابية  وم�ساهمتهما  البلدين 
على  والتنمية  والأم����ن  ال�����س��الم  يف 

م�ستوى املنطقة والعامل.
وخ����الل ل��ق��اء م��ع��ايل ع��ب��د اهلل بن 
م��ي��ك��ائ��ي��ل جباروف  وم��ع��ايل  ط���وق 
اأكد  اأذرب��ي��ج��ان،  يف  القت�ساد  وزي��ر 
ت��ك��ث��ي��ف اجلهود  اأه��م��ي��ة  اجل��ان��ب��ان 
ل��ن��ق��ل ال�����س��راك��ة الق��ت�����س��ادي��ة اإىل 
اتخاذ  على  واتفقا  جديدة،  مرحلة 
لت�سهيل  م�سرتكة  عملية  خ��ط��وات 
التجاري  ال���ت���ب���ادل  ح��رك��ة  وزي������ادة 
ا���س��ت��ث��م��اري��ة جديدة  وخ��ل��ق ف��ر���ص 

•• ال�شارقة - الفجر:

يف م���وؤ����س���ر ج���دي���د ع���ل���ى ����س���دارة 
الوجهات  كاأف�سل  ال�سارقة  اإم���ارة 
اأعلنت  ال��ع��امل��ي��ة،  ل��الإ���س��ت��ث��م��ارات 
ال�سركة البلجيكية اللبنانية “بانو 
باإنتاج  امل��ت��خ�����س�����س��ة  بوراتو�ص” 
للمخابز  الأول��ي��ة  امل���واد  وت�سنيع 
ال�سوكولته  ت�����س��ن��ي��ع  وم���ع���ام���ل 
وامل���ث���ل���ج���ات، ال���ت���ي اأ���س�����س��ت اأك���رب 
احلرة  املنطقة  هيئة  يف  م�سانعها 
اأنها تعكف  ملطار ال�سارقة الدويل، 
على   2022 ال����ع����ام  ب����داي����ة  م����ع 
 300 ال�سهري من  اإنتاجها  زي��ادة 
600 ط��ن، و900 طن  اإىل  ط��ن 
تعتزم  فيما   ،2023 ع��ام  بحلول 
45 اإىل  زي���ادة الإن��ت��اج لديها م��ن 
150 منتجا خالل العام 2022، 
مبا يعك�ص جودة الت�سهيالت التي 
كبيئة  ومكانتها  الهيئة  ت��وف��ره��ا 
مثالية لل�سركات الراغبة بالتو�سع 
به  تتمتع  وم��ا  املنطقة،  اأ���س��واق  يف 
من بنية حتتية متطورة وخدمات 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ع��امل��ي��ة،  لوج�ستية 
ال�سرتاتيجي  اجل��غ��رايف  موقعها 
وق��رب��ه��ا م��ن امل���ط���ارات والأ����س���واق 

العاملية.

 خدمات ا�صتثنائية
وتفقد �سعادة �سعود �سامل املزروعي 
ملطار  احل��رة  املنطقة  هيئة  مدير 
وفد  راأ����ص  على  ال���دويل،  ال�سارقة 
من الهيئة موؤخرا م�سنع ال�سركة 
العام  ب����داي����ة  يف  ت���اأ����س�������ص  ال������ذي 
م�ساحة  على  ميتد  ال��ذي   2020
با�ستثمار  م��رب��ع  ق���دم   17250
اأ�ساد  دره��م، حيث  مليون   20 بلغ 
املنتجات  ونوعية  بجودة  املزروعي 
موؤكدا  ال�����س��رك��ة،  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
ال�سركات  م��ن  الكبري  الإق��ب��ال  اأن 
العاملية ذات الخت�سا�سات النوعية 
ال�سارقة  اإم����ارة  يف  ال��ت��واج��د  ع��ل��ى 
ال�سارقة  م����ط����ار  ح�����رة  وات�����خ�����اذ 
الدويل مقرا رئي�سيا لعملياتها يف 
وا�سح  دليل  يعد  املنطقة،  اأ���س��واق 
الرائدة  الت�سهيالت  م�ستوى  على 
عن  ف�سال  املنطقة،  تقدمها  التي 
تدعم  التي  ال�ستثنائية  اخلدمات 
حتقيق  يف  ال�سركات  هذه  تطلعات 

برت�سيخ  اهلل”،  “حفظه  ال�سارقة 
مثالية  ك��وج��ه��ة  الإم�������ارة  م��ك��ان��ة 
على  العاملية  واملوؤ�س�سات  لل�سركات 
اخ����ت����الف جم������الت ع���م���ل���ه���ا، مبا 
القت�سادي  التنوع  خطط  ي��دع��م 
وم�سرية النمو امل�ستدامة لالإمارة، 
ال�����س��ارق��ة كمركز  وي��ر���س��خ م��ك��ان��ة 
مع  متا�سيا  ال��ن��وع��ي��ة،  لل�سناعات 
لل�سناعة  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
موؤكدا  امل��ت��ق��دم��ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اأف�سل  توفري  على  الهيئة  حر�ص 
وت�سخري  للم�ستثمرين  اخلدمات 
على  مل�ساعدتهم  الإم��ك��ان��ات  ك��اف��ة 
ت��و���س��ع��ة اأع��م��ال��ه��م والرت����ق����اء بها 
اأ������س�����واق  وخ�����دم�����ة ع���م���الئ���ه���م يف 

العامل.

�صمعة عاملية
اأ�����س����اد ري������ان حم�سن  م����ن ج��ه��ت��ه 
مدير عام �سركة “بانو بوراتو�ص” 
ال�ستثمار  ب��ب��ي��ئ��ة  الإم���������ارات،  يف 

اأهدافها القت�سادية.

مركزا لل�صناعات النوعية
اإع���الن  اأن  اإىل  امل���زروع���ي،  واأ����س���ار 
عن  بوراتو�ص”  “بانو  ����س���رك���ة 
بالرغم  م�سنعها  اإن��ت��اج  م�ساعفة 
م�سافة  قيمة  ي�سكل  حداثته،  من 
على م�ستوى تنوع ال�ستثمارات يف 
الطلب  تلبية  ج��ان��ب  اإىل  املنطقة 
املتنامي يف اأ�سواق الدولة وال�سواق 
واحللول  املنتجات  على  امل��ج��اورة 
الغذية،  �سناعة  بقطاع  املرتبطة 
التي حتر�ص  املزايا  م�ستفيدة من 
ال�سارقة  مل���ط���ار  احل�����رة  امل��ن��ط��ق��ة 
لل�سركات  تقدميها  ع��ل��ى  ال����دويل 
اأعمالها  منو  يدعم  مبا  امل�ستثمرة 
وي��ع��ك�����ص مدى  وا����س���ت���ث���م���ارات���ه���ا، 
توجيهات  بتطبيق  املنطقة  اإلتزام 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
القا�سمي،  حم���م���د  ب����ن  ���س��ل��ط��ان 
حاكم  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������ص  ع�������س���و 

الغربية وذلك مع ن�ساطها احلايل 
التعاون  جم��ل�����ص  دول  اأ����س���واق  يف 
والعراق  والأردن  ك��اف��ة  اخلليجي 

و�سوريا.
عمليات  اإن  حم�������س���ن:  واأ������س�����اف 
الإن���ت���اج يف امل�����س��ن��ع اجل��دي��د التي 
املا�سي  ف���رباي���ر  ���س��ه��ر  يف  ب������داأت 
جتهيزه  مت  وقد  بالكامل  موؤمتتة 
باأحدث تقنيات التخزين واحلفظ 
املوا�سفات  اأرق�����ى  ووف����ق  وال��ن��ق��ل 
العاملية واملحلية يف جمال ال�سالمة 
وامل�����وا������س�����ف�����ات وال������س�����رتاط�����ات 
الهيئات  ع��ن  ال�����س��ادرة  ال�����س��ح��ي��ة 
امل�ستهلك،  و�سالمة  ب�سحة  املعنية 
وينتج املواد التي تدخل يف �سناعة 
ال���ك���ع���ك وامل�����اف�����ن، وامل����خ����ب����وزات، 
الأنزميات  و���س��ن��اع��ات  وامل��ع��ج��ن��ات 
ب�سناعة  اخل����ا�����س����ة  واخل����م����ائ����ر 
اأنه  اإىل  لفتا  وم�ستقاته،  الدقيق 
 40 نحو  حاليا  امل�سنع  يف  يعمل 
وي�������س���م خمتربا  وف���ن���ي���ا،  ع���ام���ال 

جودة  وتطوير  لقيا�ص  ل��الأب��ح��اث 
امل��ن��ت��ج��ات وت��وف��ري ح��ل��ول مبتكرة 
لقطاع املخابز وتلبية احتياجاتها، 
ويعمل حاليا على تطوير احللول 
باملنتجات  اخل���ا����س���ة  ال���غ���ذائ���ي���ة 
من  اخلالية  واملنتجات  الع�سوية، 
“بانو  �سركة  وتاأ�س�ست  اجللوتني. 
 ،1995 بوراتو�ص” يف لبنان عام 
جمموعة  ا�����س����م  حت���م���ل  وك�����ان�����ت 
عام  يف  �سراكة  توقيعها  قبل  بانو 
بوراتو�ص  جم��م��وع��ة  م��ع   2019
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة، وت��ع��م��ل ال�����س��رك��ة يف 
كل من لبنان والإم��ارات والكويت 
والبحرين  وٌع���م���ان  وال�����س��ع��ودي��ة 
العام  خ�����الل  وت���ع���ت���زم  والأردن، 
يف  تدريب  اأكادميية  افتتاح  القادم 
واملتخ�س�سني،  للعاملني  الإمارات 
م���ن خ���الل ا���س��ت��ق��ط��اب ن��خ��ب��ة من 
كبار الطهاة يف املخابز واملعجنات. 

ملطار  احل�������رة  امل���ن���ط���ق���ة  وت�����وف�����ر 
تناف�سية  م��زاي��ا  ال���دويل  ال�سارقة 

والت�سهيالت  اخل���دم���ات  وج�����ودة 
ال���ت���ي ت���وف���ره���ا ال���ه���ي���ئ���ة، م���وؤك���دا 
اأن��ه��ا ه��ي��اأت كافة الأ���س��ب��اب لتخاذ 
ال�����س��رك��ة ق���راره���ا ب��ت��اأ���س��ي�����ص اأكرب 
م�����س��ان��ع��ه��ا يف ال�������س���رق الأو����س���ط 
العاملية  ���س��م��ع��ت��ه��ا  م���ن  ان���ط���الق���ا 
والتزامها  امل��ت��ط��ورة،  وخ��دم��ات��ه��ا 
على  واحلفاظ  امل�ستثمرين  بدعم 
تاأ�سي�ص  واأن  خا�سة  م�ساحلهم، 
جائحة  خ��������الل  ج��������اء  امل���������س����ن����ع 
اإدارة  اأن  م��ع��ت��ربا  كوفيد-19، 
دولة الإمارات لتداعيات اجلائحة 
التي  الق���ت�������س���ادي���ة  وامل����ح����ف����زات 
قدمتها احلكومة �سارعت بالتعايف 
الق��ت�����س��ادي ون�����س��ط��ت الأ����س���واق، 
لفتا اإىل اأن ا�ستثمارات ال�سركة يف 
م�سنعها اجلديد يف اإمارة ال�سارقة 
متكاملة  خ��ط��ة  اط�����ار  يف  ي���ن���درج 
لال�ستعداد ملواكبة الطلب املتنامي 
على منتجاتها ليكون بوابة لتو�سع 
الأ�سواق  اإىل  ال�����س��رك��ة  ن�����س��اط��ات 

بن طوق يناق�س مع رئي�س الوزراء ونظريه الأذربيجاين م�صارات جديدة للتكامل القت�صادي والتنموي 

رئي�ض اأذربيجان ي�ستقبل وزير االقت�ساد ويوؤكد عمق العالقات مع االإمارات واأهمية تطوير ال�سراكات بني البلدين

البيع  حمال  داعيا   .. الوفري  والربح  القيمة  واجلوائز 
امل�سارعة  اإىل  الإم�����ارة  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف  يف  ب��ال��ت��ج��زئ��ة 
الإنفاق  ن�سب  م��ن  لال�ستفادة  ال��ع��رو���ص  يف  للت�سجيل 

العالية التي �سي�سهدها هذا املو�سم كما يف كل عام.
م����ن ج��ان��ب��ه��ا اأ������س�����ارت ه���ن���ا ال�������س���وي���دي رئ��ي�����س��ة ق�سم 
اأن مو�سم هذا  اإىل  ال��غ��رف��ة  وال��ع��رو���ص يف  امل��ه��رج��ان��ات 
حافال  �سيكون  ال�سارقة”  �سيف  “عرو�ص  م��ن  ال��ع��ام 
والعرو�ص  الرتفيهية  ب��الأن�����س��ط��ة  ال��ع��ام��رة  ب���الأج���واء 
ال�سارقة  وزوار  �سكان  احتياجات  تلبي  التي  الرتويجية 
من خمتلف الفئات العمرية حيث �سي�سهد العديد من 
املنت�سرة  الت�سوق  العرو�ص واجلوائز يف خمتلف مراكز 

على م�ستوى الإمارة اإنطالقا من جهود الغرفة الرامية 
املهرجانات  تنظيم  قطاع  يف  الإم���ارة  مبكانة  لالرتقاء 
التجزئة  بتجارة  النهو�ص  على  الإيجابي  اأث��ره  وتعزيز 
ع��م��ل قطاع  ب��ت��ع��اون جم��م��وع��ة  .. م�سيدة  ال�����س��ارق��ة  يف 
مراكز الت�سوق التابعة للغرفة وم�ساهمتهم الكبرية يف 
واملميزة  املتنوعة  باملفاجاآت  تنظيم مو�سم جديد حافل 
اأهم  اأح��د  ال�سارقة”  �سيف  “عرو�ص  وتعد  واجل��اذب��ة. 
على  ال�سارقة  ت�سهدها  التي  والرتفيه  الت�سوق  موا�سم 
مدار العام كونها حتفل بالعديد من الأن�سطة الفريدة 
التي حتاكي خطى الإمارة يف النهو�ص بقطاعات الت�سوق 
متنوعة  فعاليات  من  به  تتميز  مبا  العائلية  وال�سياحة 
العرو�ص  ظ��ل  يف  اإ�سافية  متعة  الت�سوق  على  ت�سفي 
وغريها  التجارية  العالمات  اأرق��ى  على  والتخفي�سات 

من الب�سائع التي تعر�سها املحال التجارية امل�ساركة.

الفعاليات  اأه��م  وم��ن  الدولة  م�ستوى  على  واملت�سوقني 
التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز دور ال�سارقة الريادي 
والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  مكانتها  واإب����راز 
الأ�سواق مبا  التجارية يف  وال�سياحية وتن�سيط احلركة 
فعاليات  وي��دع��م  امل��ت��ع��ددة  وجم��الت��ه  ال�ستثمار  يخدم 
القت�سادية  ال��روؤي��ة  ويحقق  املحلي  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع 

لإمارة ال�سارقة.
فر�سة  تعد  ال�سارقة”  �سيف  “عرو�ص  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
اإطالق  على  للتناف�ص  واملتاجر  الت�سوق  ملراكز  مثالية 
اأف�سل عرو�سها الرتويجية التي تنعك�ص اإيجابا ل�سالح 
املتميزة  بالتخفي�سات  التمتع  خ��الل  م��ن  امل�ستهلكني 

•• ال�شارقة - وام:

8 يوليو  ال�����س��ارق��ة يف  ت��ط��ل��ق غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة 
 26 حتى  ت�ستمر  التي  ال�سارقة  �سيف  عرو�ص  املقبل 
واملحال  الت�سوق  مراكز  مب�ساركة  القادم  اأغ�سط�ص  من 
يف  ال�سارقة”  “�سيف  مهرجان  مظلة  حتت  التجارية 
مو�سم 2021 التي تقدم بدورها العديد من الفعاليات 
املنتجات  خمتلف  على  الكربى  والتخفي�سات  اجلاذبة 
التناف�سية  والأ���س��ع��ار  القّيمة  اجل��وائ��ز  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
والأن�سطة الرتفيهية التي تلبي احتياجات �سكان وزوار 

اإمارة ال�سارقة على مدار 50 يوما.
العو�سي م��دي��ر عام  اأم���ني  اأح��م��د  ���س��ع��ادة حممد  واأك���د 
�سيف  “عرو�ص  اأن  ال�����س��ارق��ة  و���س��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة 
للزوار  الت�سوق جذبا  اأكر موا�سم  اأحد  تعد  ال�سارقة” 

اأ�ص�صت اأكرب م�صانعها يف ال�صرق الأو�صط بتكلفة 20 مليون درهم على م�صاحة 17250 قدم

حرة مطار ال�سارقة الدويل توؤكد تناف�سيتها كاأف�سل الوجهات امل�ستقطبة لال�ستثمارات العاملية 

- اإلهام علييف: نتطلع اإىل بناء �صراكة ا�صرتاتيجية مع دولة الإمارات خالل
 الع�صر �صنوات القادمة يف قطاعات عدة لال�صتفادة من جتاربها الرائدة.

- علي اأ�صدوف يوؤكد حر�س بالده على حتقيق ال�صتفادة املُثلى من الإمكانات الواعدة والفر�س املتاحة 
لدى اجلانبني للو�صول اإىل م�صتوى جديد من التميز مبا يخدم التطلعات الثنائية الطموحة.

- بن طوق: اأذربيجان دولة �صديقة و�صريك اقت�صادي رئي�صي يف املنطقة.. والإمارات حري�صة على 
تنمية التعاون معها يف خمتلف القطاعات التي حتمل فر�صًا واعدة للم�صتقبل.
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املال والأعمال

االحتادية لل�سرائب تدعو امل�سجلني لال�ستفادة من اإعادة حتديد الغرامات 

جهة حكومية و خا�سة ت�سارك يف مبادرة �ساعة الرت�سيد  120

 28 قبل  املفرو�سة  املُ�����س��ّددة  غري  الإداري���ة  الغرامات  جمموع  من   30% –ن�سبة 
يونيو 2021 التي جتب ت�سويتها قبل 31 دي�سمرب 2021 لال�ستفادة من اإعادة 
التحديد؛ “جمموع الغرامات الإدارية املُ�سّددة بعد 28 يونيو 2021” - الغرامات 
الإدارية املفرو�سة قبل 28 يونيو 2021 والتي ُتعترب اأنها متت ت�سويتها بعد تاريخ 
28 يونيو 2021؛ “الغرامات الإدارية امل�ستحقة غري املُ�سّددة وفًقا لقرار جمل�ص 
2021” –الغرامات الإداري��ة التي ل يزال من املتوقع  ال��وزراء رقم )49( ل�سنة 
ت�سويتها لال�ستفادة من اإعادة التحديد؛ “ال�سريبة م�ستحقة الدفع” –امل�ستحقات 
ال�سريبية غري املُ�سّددة )بح�سب الإقرارات ال�سريبية املقّدمة واأي تعديالت ناجمة 
عن تقدمي ت�سريحات طوعية اأو تقييمات �سريبية(، و�سيتّم حتديثها ب�سكل يومي 
امل�سددة  غ��ري  ال�سريبية  م��ق��دار  على  للتعرف   ،2021 دي�سمرب   31 ت��اري��خ  حتى 
ال�سداد،  ت��اري��خ  بحلول  �سدادها  يتم  مل  اإذا  ال�سداد  ت��اأخ��ر  لغرامات  تخ�سع  وال��ت��ي 
اإعادة التحديد؛  2021 لال�ستفادة من  31 دي�سمرب  اأن تتّم ت�سويتها قبل  ويجب 
“�سايف امل�ستحقات التي يتوجب دفعها وفًقا لقرار جمل�ص الوزراء رقم )49( ل�سنة 
2021” – جمموع الغرامات الإدارية وال�سريبة التي تتوجب ت�سويتها قبل تاريخ 

من  ل��ال���س��ت��ف��ادة   2021 دي�����س��م��رب   31
اإعادة التحديد، وقد يخ�سع للتغيري )اإّما 
 31 ت��اري��خ  حتى  النق�سان(  اأو  ب��ال��زي��ادة 
دي�سمرب 2021 يف حال تغريت ال�سريبة 
امل�����س��ت��ح��ق��ة وال����غ����رام����ات الإداري����������ة غري 
املُ�سّددة. واأ�سار �سعادة خالد الب�ستاين اأنه 
يف اإطار جهود الهيئة التوعوية امل�ستمرة، 
حول  عاّمني  تو�سيحني  الهيئة  اأ���س��درت 
القرار اجلديد عرب موقعها الإلكرتوين. 

ت�سمن التو�سيح العاّم الأول تفا�سيل التعديالت على جدول املخالفات والغرامات 
الإدارية املتعلقة بتطبيق القانون الحتادي رقم )7( ل�سنة 2017 ب�ساأن الإجراءات 
لة. وت�سمن التو�سيح  ال�سريبية، ل�سمان اليقني ب�ساأن تطبيق هذه الغرامات املُعدَّ
الغرامات  بع�ص  لإع��ادة حتديد  املتبعة  الآلية  لة حول  معلومات مف�سّ الثاين  العاّم 

الإدارية التي مت فر�سها قبل 28 يونيو 2021. 

وقال �سعادة خالد علي  يونيو 2021، وذلك بحد اأق�سى يف 31 دي�سمرب 2021. 
الهيئة  حر�ص  منطلق  “من  اأن��ه  لل�سرائب  الحتادية  الهيئة  عام  مدير  الب�ستاين 
على �سمان التطبيق ال�سل�ص والدقيق للقرار اجلديد وتوفري مزيد من الت�سهيالت 
حتديد  ب��اإع��ادة  متعلقة  حتكم  لوحة  الهيئة  �ستطلق  منه،  لال�ستفادة  لني  للُم�سجَّ
بوابة  يف  للم�سجل  الرئي�سية  التحكم  لوحة  من  دخولها  ميكن  الإداري���ة،  الغرامات 
من  عدد  على  الط��الع  من  امل�سّجلني  كِّن  مُتَ والتي  للهيئة،  الإلكرتونية  اخلدمات 
البيانات وهي “جمموع الغرامات الإدارية غري املُ�سّددة واملفرو�سة قبل تاريخ 28 
قد  يونيو 2021”؛ “جمموع الغرامات الإدارية املُلغاة بعد 28 يونيو 2021” - 
يرتبط هذا املبلغ بغرامات مفرو�سة قبل 28 يونيو 2021 ولكن مّت اتخاذ القرار 
باإلغائها بعد 28 يونيو 2021؛ “�سايف الغرامات الإدارية غري املُ�سّددة املفرو�سة 
ال��ف��ارق ب��ني جمموع ال��غ��رام��ات الإداري����ة غري   – ”2021 28 يونيو  قبل ت��اري��خ 
28 يونيو  2021 وجمموع الغرامات الإداري��ة املُلغاة بعد  28 يونيو  املُ�سّددة قبل 
2021، والذي يخ�سع لإعادة التحديد عند ا�ستيفاء ال�سروط؛ “جمموع الغرامات 
 ”2021 ل�سنة   )49( رقم  ال��وزراء  لقرار جمل�ص  وفقاً  الدفع  م�ستحقة  الإداري���ة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

لل�سرائب  الحت������ادي������ة  ال���ه���ي���ئ���ة  دع������ت 
لني لل�سريبة يف الدولة لال�ستفادة  املُ�سجَّ

من اآلية اإعادة حتديد الغرامات، والتي ين�ّص عليها قرار جمل�ص الوزراء رقم )49( 
ل�سنة 2021 بتعديل بع�ص اأحكام قرار جمل�ص الوزراء رقم )40( ل�سنة 2017 
ب�ساأن الغرامات الإداري��ة التي ُتفر�ص على خُمالفة القوانني ال�سريبية يف الدولة، 
�سحفي  بيان  ويف   .2021 يونيو   28 م��ن  اع��ت��ب��اراً  التنفيذ  حيز  �سيدخل  وال���ذي 
اأ�سدرته ام�ص، اأكدت الهيئة اأّن القرار اجلديد حدد ثالثة �سروط يجب ا�ستيفاوؤها 
 2021 28 يونيو  اإع��ادة حتديد الغرامات الإداري��ة املفرو�سة قبل  لال�ستفادة من 
املدفوعة.   غ��ري  ال��غ��رام��ات  اإج��م��ايل  م��ن   30% لت�ساوي  لل�سريبة  لني  املُ�سجَّ على 
ويتمّثل ال�سرط الأول يف اأن تكون الغرامة الإدارية قد ُفر�ست مبوجب قرار جمل�ص 
2021 ومل يتم �سدادها  28 يونيو  2017 قبل تاريخ  ال��وزراء رقم )40( ل�سنة 
ل قد �سدد كامل ال�سريبة امل�ستحقة  بالكامل. اأما ال�سرط الثاين فهو اأن يكون املُ�سجَّ
الدفع عليه، وذلك بحد اأق�سى يف تاريخ 31 دي�سمرب 2021، اأي اأن ل تكون عليه 
�سداد  يف  الثالث  ال�سرط  يتمّثل  وختاماً،   .2021 بنهاية  �سريبية  م�ستحقات  اأي��ة 
%30 من اإجمايل الغرامات الإدارية امل�ستحقة الدفع غري امل�سددة حتى تاريخ 28 

بالهيئات  امل�����س��وؤول��ني  ل���دى  ال��وع��ي  تنمية  ب��ه��دف 
وامل��وؤ���س�����س��ات وال�����س��رك��ات وق����ادة امل��ج��ت��م��ع والأف�����راد 
باأهمية الطاقة واملياه واأ�ساليب ال�ستخدام الأمثل 
ل��ه��ا و����س���رورة ع��م��ل ال�����س��ي��ان��ة ال���دوري���ة لالأجهزة 
ظاهرة  ملواجهة  اجلماعي  التحرك  ق��درات  وتعزيز 
ا�ستهالك  تر�سيد  خ��الل  م��ن  احل���راري  الحتبا�ص 
اأكر  بطريقة  الطبيعية  امل��وارد  وا�ستخدام  الطاقة 

وعيا.
اإدارة  �سامل مديرة  املهند�سة غادة جمعة  واأو�سحت 
وال�سركات  احلكومية  الدوائر  تفاعل  اأن  الرت�سيد 
اإىل  بالإ�سافة  املجتمع  واأف���راد  واملن�ساآت  اخلا�سة 

اىل الرتويج للمبادرة من خالل عبوات مياه م�سنع 
زلل. واأكدت موزة بن دخني رئي�ص ق�سم ال�سراكات 
يف  م�ستمرة  الهيئة  اأن  الرت�سيد  ب���اإدارة  والت�سال 
تنمية الوعي لدى كافة الفئات برت�سيد ا�ستهالك 
الطاقة يف اإمارة ال�سارقة خالل ال�سنوات القادمة .. 
تعترب  الرت�سيد  ب�ساعة  الحتفالت  اأن  اإىل  م�سرية 
من اخلطوات املهمة نحو حتقيق ال�ستدامة ورمز 
والإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  للجميع  ودع���وة 
والعاملي لاللتزام مببادئ ال�ستخدام الأمثل للطاقة 
لتوعية  الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  وتخفي�ص  وامل��ي��اه 

وتثقيف جميع �سرائح املجتمع ب�ساعة الرت�سيد.

•• ال�شارقة - وام:

وغاز  وم��ي��اه  كهرباء  بهيئة  الرت�سيد  اإدارة  اأعلنت 
120 موؤ�س�سة و�سركة وعدد  ال�سارقة عن م�ساركة 
املوؤ�س�سات  بع�ص  بجانب  املجتمع  اأف���راد  م��ن  كبري 
�ساعة   “ فعاليات  يف  والعاملية  العربية  واملنظمات 
الرت�سيد “ التي تطلقها الهيئة �سنويا يف الأول من 
 3.30 اإىل  2.30 ظهراً  ال�ساعة  املقبل من  يوليو 
دعما للمبادرة التي اأطلقتها الهيئة بتوجيهات من 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال�سارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي 

عدد من املنظمات واملوؤ�س�سات العربية والدولية مع 
من  التوايل  على  ال�سابع  للعام  تنظم  التي  امل��ب��ادرة 
خالل اإغالق الأجهزة الغري �سرورية واإجراء اأعمال 
ال�سيانة والرتويج للمبادرة ي�سهم يف حتقيق نتائج 
اإيجابية كبرية ون�سر ثقافة الرت�سيد واحلفاظ على 

املوارد الطبيعية.
واأ�سارت اإىل اأن الهيئة اأطلقت هذا العام عدة برامج 
كافة  ت�ستهدف  الرت�سيد  ل�ساعة  للرتويج  خمتلفة 
فئات وقطاعات املجتمع تت�سمن م�سابقات وحمالت 
على مواقع التوا�سل الإجتماعي ويف و�سائل الإعالم 
والتوا�سل مع خمتلف اجلهات لدعم املبادرة ا�سافة 

فائزًا يف الفئات املختلفة خالل احلفل الفرتا�صي الـ27 لتكرمي الفائزين   26

اقت�سادية دبي تعلن عن الفائزين بجوائز التميز لقطاع االأعمال يف 28 يونيو اجلاري

معهد االإمارات للدرا�سات امل�سرفية واملالية
 يكرم 8 م�س�ارف على جهوده��ا يف التوطني

•• دبي-الفجر: 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
اآل م��ك��ت��وم نائب  حم��م��د ب��ن را���س��د 
جمل�ص  رئ���ي�������ص  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������ص 
الوزراء حاكم دبي، تعلن اقت�سادية 
دبي عن الفائزين بالدورة ال�سابعة 
والع�سرين من جوائز التميز لقطاع 
الأعمال، وذلك يوم الثنني املوافق 
اجل�����اري خ���الل حفاًل  ي��ون��ي��و   28
الإج����راءات  م��ع  اف��رتا���س��ي��اً متا�سياً 
لكوفيد  الح�����رتازي�����ة  وال���ت���داب���ري 

.19-
ومن املقرر الإع��الن عن 26 فائزاً 
من خمتلف القطاعات القت�سادية 
الأعمال  ل��ق��ط��اع  ال��ت��م��ي��ز  ب��ج��وائ��ز 
ت�سمل  والتي   ،2020 العام  ل��دورة 
للجودة،  دب��ي  جائزة  اأ�سا�سي  ب�سكل 

وبرنامج دبي للخدمة املتميزة. 
لقطاع  ال���ت���م���ي���ز  ج����وائ����ز  وت���ع���ت���رب 
الأعمال اأحد اأبرز املكونات الرئي�سية 
يف املبادرات التي اأطلقتها اقت�سادية 
تعزيز  ب����ه����دف  الآن،  ح���ت���ى  دب�����ي 
اجلودة والتميز كمحفز للمزيد من 
الأعمال،  قطاع  يف  والتطور  النمو 
دبي  حكومة  تطلعات  يف  وامل�ساهمة 
العاملية  املمار�سات  اأف�سل  لت�سجيع 
يف الإم�������ارة ب�����س��ك��ل خ���ا����ص، ودول����ة 
الإمارات العربية املتحدة ب�سكل عام، 

لتعزيز التناف�سية وال�ستدامة.

املت�سوق ال�سري لي�سمل دول جمل�ص 
اإىل  وبالإ�سافة  اخلليجي.  التعاون 
اجلديدة،  ال��ذك��ي��ة  اخل���دم���ات  ف��ئ��ة 
ب���رام���ج ج���دي���دة لدعم  ت���ق���دمي  مت 
للخدمة  دبي  برنامج  يف  امل�ساركني 

املتميزة لتح�سني جودة خدماتهم.
�ساعة   20 دورة مدتها  تنظيم  ومت 
معتمدة من هيئة املعرفة والتنمية 
مع  التعامل  كيفية  ح��ول  الب�سرية 
ع�سو   1500 اإىل  الهمم  اأ�سحاب 
املتميزة  للخدمة  دب���ي  ب��رن��ام��ج  يف 
اإط���الق  مت  ك��م��ا   .2020 دورة  يف 
للخدمة  دب���ي  ب��رن��ام��ج  “تغريدات 
التميز  كجزء من جوائز  املتميزة” 
املعلومات  مل�ساركة  الأع��م��ال  لقطاع 
ب��ني الأع�����س��اء، ويتم الإع���الن على 
ثالث  اأف�سل  ع��ن  �سنوي  رب��ع  نحو 
قطاع  ك�����ل  يف  جت�����اري�����ة  ع�����الم�����ات 

لت�سجيع جتار التجزئة.
للخدمة  دب�������ي  “برنامج  ي����ع����د 
املتميزة” مبادرة فريدة من نوعها 
العمالء  ث��ق��ة  اك��ت�����س��اب  اإىل  ت��ه��دف 
وجعل عملية ال�سراء يف دبي ودولة 
جتربة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
ل��ل��م�����س��رتي. وي���ت���م تكرمي  مم��ت��ع��ه 
امل�ساركني يف الربنامج �سمن فئتني 
رئي�سيتني وهما فئة اأف�سل املحالت 
اأف�������س���ل عالمة  ال���ت���ج���اري���ة، وف���ئ���ة 

جتارية.
وحت��ظ��ى ج��ائ��زة دب���ي ل��ل��ج��ودة منذ 

 1994 ع����ام  الأوىل  ان��ط��الق��ت��ه��ا 
ال�سمو  ����س���اح���ب  ورع�����اي�����ة  ب���دع���م 
ب��ن را���س��د رع��اه اهلل،  ال�سيخ حممد 
يف  دوراً حم��وري��اً  ك��ان لدعمه  حيث 
والتميز  اجل�����ودة  م��ع��اي��ري  ت��ر���س��ي��خ 
وال�سركات  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على 
ال����ع����ام  ال����ق����ط����اع����ني  ال����ع����ام����ل����ة يف 
وتعمل  دب�����ي.  اإم������ارة  يف  واخل���ا����ص 
ج��ائ��زة دب���ي ل��ل��ج��ودة ع��ل��ى ت�سجيع 
على  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  وحتفيز 
تبني �سيا�سة التميز وتقدمي اأف�سل 
ل��دي��ه��ا م���ن خ����دم����ات، وتكرمي  م���ا 
تعزيز  ب���ه���دف  امل���م���ار����س���ات  اأف�����س��ل 
الأداء  يف  والتميز  اجل���ودة  معايري 

والعمل.
الفائزة  ال�������س���رك���ات  ت���ك���رمي  وي���ت���م 
بجائزة دبي للجودة وفق اأربع فئات 
جائزة  وفئة  الذهبية،  الفئة  وه��ي 
دبي للجودة والفئة التقديرية وفئة 
العاملية للجودة. ومتنح  جائزة دبي 
واملوؤ�س�سات  ل��ل�����س��رك��ات  اجل����وائ����ز 
التي  القطاعات  يف  دب��ي  يف  العاملة 
دبي،  اق��ت�����س��اد  دع���م  يف  دوراً  ت��ل��ع��ب 
احلكومي،  ال���ق���ط���اع  ذل����ك  يف  مب���ا 
ال���ت�������س���ن���ي���ع، ال���ت���م���وي���ل، وامل���ه���ن���ي، 
التجارة،  اخل����دم����ات،  ال�����س��ي��اح��ي، 
ال�سحية،  الرعاية  التعليم،  البناء، 
ال��ن��ق��ل، اخلدمات  امل��ن��اط��ق احل����رة، 
الرتفيه،  الإع�������الم،  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة، 

العقارات، والتجزئة.

اجلوائز. واأجرى املقِيّمون تقييمات 
زيارة ميدانية خمتلطة جمعت بني 
الزيارات الفعلية والفرتا�سية كما 
هو مطلوب جلميع فئات جائزة دبي 
تقريراً   31 اإر����س���ال  ومت  ل��ل��ج��ودة، 
التح�سني  جم��الت  يحدد  تقييمياً 
دبي  جائزة  فئات  يف  املتقدمني  اإىل 

للجودة املختلفة.
واأ�سافت �سيخة الب�سري: “تطورت 
ج���وائ���ز ال��ت��م��ي��ز ل��ق��ط��اع الأع���م���ال 
للجوائز  الإل���ك���رتون���ي���ة  وال���ب���واب���ة 
ومرجعية  ت��ف��اع��ل��ي��ة  م��ن�����س��ة  اإىل 
ل��ل�����س��رك��ات احل��ري�����س��ة ع��ل��ى تبني 
والنمو  العاملية  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 
وجتاوز  م�ستدام.  ب�سكل  املوؤ�س�سي 
عرب  فعالياتنا  ع��ن  ال��ر���س��ا  م��ع��دل 
 2020 دورة  يف   %80 الإن���رتن���ت 
للجوائز واأظهر اأكر من 90% من 
للخدمة  دبي  برنامج  يف  امل�ساركني 
امل���ت���م���ي���زة ام����ت����ث����اًل ل�����الإر������س�����ادات 
كوفيد- جائحة  �سد  الح���رتازي���ة 

.»19
اأنه مت  اإىل  الب�سري  واأ�سارت �سيخة 
اإر�سال اأكر من 8000 تقرير عن 
املت�سوق ال�سري والعالمة التجارية 
التي ت�سلط ال�سوء على التح�سينات 
برنامج  اأع�������س���اء  اإىل  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
امل��ت��م��ي��زة يف قطاع  ل��ل��خ��دم��ة  دب����ي 
 2020 دورة  يف  بالتجزئة  ال��ب��ي��ع 
برنامج  تو�سيع  الآن  ومت  للجوائز. 

واحلفاظ  امل�ستقبل  يف  التميز  زخم 
عليه«.

و�سهدت مرحلة جائحة كوفيد-19 
والعمليات  ال��ربام��ج  جميع  انتقال 
ال��ت��م��ي��ز لقطاع  ب��ج��وائ��ز  امل��رت��ب��ط��ة 
الأع���م���ال ع��رب الإن���رتن���ت، ونظمت 
اإدارة التميز لقطاع الأعمال خم�ص 
للمتقدمني  افرتا�سية  عمل  ور���ص 
يف دورة 2020، كما قامت بتدريب 
��م يف خمتلف  ُم��ق��ِيّ  100 اأك���ر م��ن 
ال��ق��ط��اع��ات وال��ف��ئ��ات جل��وائ��ز دبي 

للجودة.
ال�سابعة  ال����������دورة  ����س���ه���دت  ك���م���ا 
والع�سرين من جوائز التميز لقطاع 
ذلك  ُمقِيّم، مبا يف   100 الأع��م��ال 
تدريبهم  مت  ج��دي��ًدا  م�����س��ارًك��ا   40
عرب الإنرتنت على معايري وعمليات 

التو�سع  يف  اجل��وائ��ز  ا�ستمرت  وق��د 
ل��ت��ق��دي��ر اجلهود  ب��ع��د ع�����ام،  ع���ام���اً 
القطاعات  مل��خ��ت��ل��ف  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
الق���ت�������س���ادي���ة وال�������س���رك���ات، ودع���م 
املبادرات ال�سرتاتيجية التي تهدف 
وتعزيز  اجل����ودة  م��ع��اي��ري  رف���ع  اإىل 
املتعاملني يف خمتلف  اإ�سعاد  مبادئ 

اأنحاء دولة الإمارات.
جوائز  ت��ق��ي��ي��م  دورة  ���س��ه��دت  وق����د 
ال��ت��م��ي��ز ل��ق��ط��اع الأع���م���ال 2020 
برنامج  �سمن  جديدة  فئة  اإط��الق 
دب���ي ل��ل��خ��دم��ة امل��ت��م��ي��زة، وه���ي فئة 
لتقييم  ال��ذك��ي��ة  اخل���دم���ات  ق��ط��اع 
الجتماعي  ال����ت����وا�����س����ل  ق�����ن�����وات 
وتطبيقات الهاتف املحمول ومراكز 
الإلكرتونية  وامل����واق����ع  الت�������س���ال 
لكفاءتها يف �سوء دورها يف التحول 
دبي  اإم���ارة  عرب  للخدمات  الرقمي 

والإمارات العربية املتحدة.
وت���ع���ل���ي���ق���اً ق����ال����ت ����س���ي���خ���ة اأح���م���د 
الب�سري، مدير اإدارة التميز لقطاع 
“تلعب  الأعمال يف اقت�سادية دبي: 
ج���وائ���ز ال��ت��م��ي��ز ل��ق��ط��اع الأع���م���ال 
رئي�سياً  دوراً  لها  التابعة  والربامج 
املعرفة  ت���ب���ادل  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
ال����ق����درات داخ�����ل جمتمع  وت��ن��م��ي��ة 
الأع��م��ال وع��رب اخل��دم��ات يف اإمارة 
اجلوائز  و�ساهمت  وخ��ارج��ه��ا.  دب��ي 
املقيمني  م����ن  ف���ري���ق���اً  ت���ط���وي���ر  يف 
ا�ستمرارية  على  القادرة  وال�سركات 

وا����س���ت���ع���ر����ص م���ع���ه���د الإم����������ارات 
للدرا�سات امل�سرفية واملالية خالل 
املتخ�س�سة  ب���راجم���ه  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
والتي  امل�����ه�����ارات  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ة 
التعلم  ممار�سات  دع��م  اإىل  تهدف 

والتطوير يف القطاع املايل.

•• ال�شارقة-وام:

للدرا�سات  الإم�����ارات  معهد  م��ن��ح 
املوؤ�س�سة   - وامل���ال���ي���ة  امل�����س��رف��ي��ة 
جمال  يف  ال�����رائ�����دة  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
التعليم امل�سريف وامل��ايل.. ام�ص 8 
التميز  ج��ائ��زة  اإم��ارات��ي��ة  م�سارف 
التوطني  يف  جل���ه���وده���ا  ت���ق���دي���را 
وعلى و�سع برامج تدريب وتطوير 
املواطنني  متكني  ب��ه��دف  متميزة 
امل�سريف على  القطاع  العاملني يف 

تطوير مهاراتهم.
وك��ان��ت امل�����س��ارف امل��ك��رم��ة قدمت 
برامج  املا�سية  ال�سنة  م��دار  على 
تدريبية لأكر من 14000 من 
القطاع  وال��ع��ام��ل��ني يف  امل��واط��ن��ني 

امل�سريف.
مدير  اجل�������س���م���ي  ج����م����ال  وق�������دم 
للدرا�سات  الإم������ارات  م��ع��ه��د  ع���ام 
ملمثلي  اجلوائز  واملالية  امل�سرفية 
ال��ف��ائ��زة خ���الل فعالية  امل�����س��ارف 

اأق�سام  م����دي����ري  م����ع  ال���ت���وا����س���ل 
اأقامها  ال���ت���ي  ال��ب�����س��ري��ة  امل�������وارد 
امل��ع��ه��د ل��ل��ب��ن��وك ال��ف��ائ��زة و ه��ي “ 
الذي  الوطني  الإم��ارات دبي  بنك 
مت تكرميه عن حملة اإع��ادة �سقل 
املهارات التي درب من خاللها اأكر 
برنامج  يف  اإم���ارات���ي   1000 م��ن 
م�سرفّيون امل�ستقبل الذي ينظمه 
م�سرف  ح�سل  ح��ني  يف  امل��ع��ه��د.. 
بنك  و�سيتي  الإ���س��الم��ي  اأب��وظ��ب��ي 
وبنك  الإ�����س����الم����ي  دب������ي  وب����ن����ك 
دب��ي ال��ت��ج��اري وم�����س��رف عجمان 
ل�سراكتهم  تكرميية  ج��وائ��ز  على 
العديد من مبادرات  الطويلة مع 
ال�سهادات  خ����الل  م���ن  ال��ت��وط��ني 
امل��ه��ن��ي��ة وغ����ريه����ا م����ن ال���ربام���ج 
و  CBO ذل���ك  يف  مب��ا  املخ�س�سة 

.ACAMSو Six Sigma
راأ�ص  بنك  ت��ك��رمي  احل���دث  و�سهد 
اخل��ي��م��ة ل��ت��ع��اون��ه ع���ن ك��ث��ب مع 
املعهد يف برامج التدريب وتطوير 

واقتدار.
“ ف���خ���ورون مب���ا حققه  واأ����س���اف 
ق���ط���اع امل�������س���ارف يف ال���دول���ة من 
خطوات هامة يف تدريب املوظفني 
وم�ساعدتهم يف التكيف مع العامل 

اجلديد الذي نعي�ص فيه ..
ك���م���ا ن��ث��م��ن يف م��ع��ه��د الإم��������ارات 
واملالية  امل�����س��رف��ي��ة  ل���ل���درا����س���ات 
م��ع م�سارف  ال��ط��وي��ل��ة  ���س��راك��ت��ن��ا 
على  ك���ل���ل  دون  ون���ع���م���ل  ال����ب����الد 
ت��زوي��ده��ا ب��ربام��ج ت��دري��ب موؤثرة 
ت�����س��ه��م يف ت��ط��وي��ر م���ه���ارات راأ����ص 
ت�سليحه  واإع����ادة  الب�سري  مالهم 

باملهارات ال�سرورية«.
واأ�سار اإىل اأن حفل توزيع اجلوائز 
املتميزة  ل��ل��ج��ه��ود  ت��ق��دي��راً  ي���اأت���ي 
يف  الكربى  امل�سارف  تبذلها  التي 
اإع���داد موظفيها  الإم���ارات بهدف 
ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل ح���ي���ث ت�����س��ه��م هذه 
الإماراتيني  اإع������داد  يف  ال���ربام���ج 
للتغلب  امل��ايل  بالقطاع  العاملني 

ال��ق��ي��ادة وال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين يف 
 HSBC ب���ن���ك  ت���ك���رمي  مت  ح����ني 
ال�����رتوي�����ج  ال���ن�������س���ط يف  ل����������دوره 
للقيادة  اأك���������س����ف����ورد  ل����ربن����ام����ج 

ومبادرات اأخرى.
ع���ن فخرهم  ال��ف��ائ��زي��ن  واأع������رب 
م��ن معهد  املتميز  ال��ت��ك��رمي  ب��ه��ذا 
امل�سرفية  ل��ل��درا���س��ات  الإم�������ارات 
وامل���ال���ي���ة ت���ق���دي���راً جل���ه���وده���م يف 
التوطني  ب����رام����ج  ودع������م  ت���ع���زي���ز 
يف الإم��������ارات.. م��وؤك��دي��ن دوره���م 
خدمة  يف  دوره���م  تعزيز  ملوا�سلة 

الوطن.
اإن ملف  اجل�����س��م��ي  ج��م��ال  وق����ال 
ال��ت��وط��ني ي��ح��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام بالغ 
تدعم  التي  الر�سيدة  القيادة  من 
وت���ت���اب���ع ال�������س���ي���ا����س���ات وال����ربام����ج 
الرامية اىل توظيف املواطنني يف 
القطاع اخلا�ص وتنمية مهاراتهم 
القطاعات  قيادة  من  ميكنهم  مبا 
بكفاءة  ال���دول���ة  يف  الق��ت�����س��ادي��ة 

مديراً للموارد الب�سرية والتوطني 
امل�سريف  القطاع  م�ستقبل  ملناق�سة 
واملايل وتقييم الفر�ص النا�سئة يف 
امل�ساركون  ناق�ص  كما  املجال  ه��ذا 
الب�سرية  للموارد  املثلى  املمار�سات 
خالل  العاملة  ال��ق��وى  متكني  يف 

ال�سوء  و�سلطوا  ال�سعبة  الأوق��ات 
لإدراج  امل����ل����ّح����ة  احل�����اج�����ة  ع���ل���ى 
الكفاءة  على  قائمة  تعلم  وح��دات 
املتعلقة  ا�سرتاتيجياتهم  �سمن 
اأجل  م��ن  وال�ستبقاء  بالتوظيف 

�سمان النمو امل�ستدام.

يواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى 
املالية  واخلدمات  امل�سارف  قطاع 

اليوم وحتويلها اإىل فر�ص.
التوا�سل مع  فعالية  اأن  اإىل  ي�سار 
الب�سرية  امل����وارد  اإدارات  م��دي��ري 
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ديوا حت�سل جائزة الريادة يف 
ال�سرق االأو�سط لعام 2021 

•• دبي-وام:

ال�سرق  يف  “الريادة”  ج��ائ��زة  على  “ديوا”  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ح�سلت 
يف  ل��دوره��ا  اخل�سراء  لالأبنية  الأمريكي  املجل�ص  من   2021 لعام  الأو���س��ط 

حت�سني جودة احلياة.
مت اختيار الفائزين من بني اأكر من 10 اآلف موؤ�س�سة متثل اأع�ساء املجل�ص 
اآلف م�سروع م�ستدام   106 الأمريكي لالأبنية اخل�سراء لديها ما يزيد عن 
يف اأكر من 180 دولة واإقليم حول العامل وذلك خالل املوؤمتر الفرتا�سي 
الذي نظمه املجل�ص الأمريكي لالأبنية اخل�سراء على مدى ثالثة اأيام. وقال 
التنفيذي لهيئة كهرباء  الرئي�ص  املنتدب  الع�سو  معايل �سعيد حممد الطاير 
باأعلى  الل��ت��زام  على  ومبادراتنا  م�سروعاتنا  جميع  يف  “ نحر�ص  دب��ي  ومياه 
معايري ال�ستدامة والكفاءة ويوؤكد ح�سول الهيئة على جائزة الريادة يف ال�سرق 
الهيئة  الأمريكي لالأبنية اخل�سراء جهود  املجل�ص  2021 من  الأو�سط لعام 
يف جمال ال�ستدامة واحلد من النبعاثات الكربونية وحماية البيئة وت�سجيع 
واأ�ساد معاليه  الإبداع والبتكار ان�سجاماً مع “خطة دبي احل�سرية 2040«. 
بجهود املجل�ص الأمريكي لالأبنية اخل�سراء يف تطوير معايري الأبنية اخل�سراء 
وتكرمي املوؤ�س�سات الريادية يف هذا القطاع املهم م�سرياً اإىل اأن الهيئة من اأوائل 
 2019 ع��ام  يف  وحققت  دب��ي  يف  اخل�سراء  املباين  مفهوم  تبنت  التي  اجلهات 
�سبقاً عاملياً متثل بح�سول دبي على الت�سنيف البالتيني العاملي اخلا�ص باملدن 
- الريادة يف الطاقة والت�سميم البيئي بح�سب ت�سنيف املدن العاملية من املجل�ص 
الأمريكي لالأبنية اخل�سراء لتكون بذلك اأول مدينة يف العامل العربي ومنطقة 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا حت�سل على هذه ال�سهادة املرموقة. من جانبه 
قال ماهي�ص رامانوجام الرئي�ص واملدير التنفيذي للمجل�ص الأمريكي لالأبنية 
2021 من  لعام  الريادة  على جوائز  احلا�سلة  اجلهات  “ اأ�سهمت  اخل�سراء 
املجل�ص الأمريكي لالأبنية اخل�سراء يف تطوير املجتمعات حول العامل من خالل 
املباين اخل�سراء ، و�ساعدت م�ساهماتهم وجهودهم جمتمعاتنا على البقاء اآمنة 
و�سحية«. من جانبه اأكد املهند�ص عبداهلل عبيداهلل النائب التنفيذي للرئي�ص 
لقطاع املياه والهند�سة املدنية يف هيئة كهرباء ومياه دبي.. اأن الهيئة تلتزم يف 
جميع م�سروعاتها ومبادراتها باأعلى معايري ال�ستدامة والكفاءة م�سرياً اإىل اأن 
الهيئة لديها حالياً �ستة مبان خ�سراء حا�سلة على ت�سنيف الريادة يف الطاقة 

.»LEED« والت�سميم البيئي
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•• اأبوظبي-الفجر

للم�سارعة  الإم����ارات  احت��اد  تلقى 
واجلودو القائمة النهائية امل�ساركة 
يف  دورة الألعاب الريا�سية الأوملبية 
ال���ت���ي ت���ق���ام يف ال���ي���اب���ان م���ن 23 
اأغ�سط�ص-  8 وحتى  يوليو-متوز 

اآب 2021،اأوملبياد طوكيو 2020 
وذلك عقب بطولة العامل للجودو 
العا�سمة  اختتمت موؤخرا يف  التي 
ت�سمنت  والتي  بوداب�ست،  املجرية 
�سكرتوف  فيكتور  م�ساركة لعبينا 

يف مناف�سات وزن  حتت 73 كجم، 
رينكو  ايفان رميا  الالعب  وزميله 
 100 )حت����ت  وزن  م��ن��اف�����س��ات  يف 
املالديفي  امل����درب  ك��ج��م(،ب��ج��ان��ب 
وك�سفت  ف��ي��ا���س��ي�����س��الف..  ب���اك���ال 
لعبا   366 م�����س��ارك��ة  ال��ر���س��ال��ة 
دولة   110 من  املتاأهلني  ولعبه 
اأع�ساء الحتاد الدويل للجودو من 
القارات اخلم�ص ، بجانب م�ساركة 
الأوملبيني  الريا�سيني  ف��رق  وف��د 
لعبا   29 ي�سم  ال���ذي  الالجئني 
الأل������ع������اب  ولع������ب������ة يف خم���ت���ل���ف 

الريا�سية من خمتلف دول العامل 
ولعبات  لعبي  من   6 بينهم  من 

اجلودو. 
ثعلوب  ب��ن  حممد  �سعادة  واأ���س��اف 
الدرعي باأن الدورة املقبلة �ست�سهد 
املختلطة  امل���ن���ت���خ���ب���ات  م�������س���ارك���ة 
ل��ل��ج��ودو ب��ع��د جن����اح ال��ت��ج��رب��ة يف 
ختام بطولة العامل الأخرية ،حيث 
متت دعوة 20 منتخب للم�ساركة 
ريا�سيني  ���س��ت��ة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
لجئني كاأع�ساء يف فريق الالجئني 
اليابان  ذل����ك  يف  مب���ا   ، الأومل����ب����ي 
احل��ق يف  لك�سب   ، ك��دول��ة م�سيفة 
الأوملبية،  امل��رح��ل��ة  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����س��ة 

وق�����د اع����ت����ذر م��ن��ت��خ��ب الإم��������ارات 
اأن  اأم��ل  على  الأوىل  امل�ساركة  ع��ن 
اأو  ب��اري�����ص  دورة  ذل���ك يف  ي��ت��ح��ق��ق 
لو�ص اجنلو�ص القادمتني .. وثمن 
رئ��ي�����ص احت���اد امل�����س��ارع��ة واجل���ودو 
للريا�سة،  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ج��ه��ود 
واللجنة الأوملبية الوطنية يف دعم 
امل�ساركني  والريا�سيني  الريا�سة 
يف الدورة املقبلة ،واهتمام جمل�ص 
اأبوظبي الريا�سي ملختلف اجلهات 
والفعاليات الريا�سية يف اأبوظبي.

من جانب اآخر – يوا�سل منتخبنا 

تدريباته  طوكيو  دورة  يف  امل�سارك 
ال���ي���وم���ي���ة يف م��ع�����س��ك��ر روم���ان���ي���ا 
يف  ال��ي��اب��ان  اإىل  لل�سفر  ،ا���س��ت��ع��دادا 

املقبل  يوليو  م��ن  الأول  الأ���س��ب��وع 
�سيافة  يف  ختامي  مع�سكر  لإقامة 
ال��ي��اب��ان��ي��ة تنفيذا  ت��وك��اي  ج��ام��ع��ة 

لت��ف��اق��ي��ة ال���ت���ع���اون ب���ني الحت����اد 
واجلامعة اليابانية العريقة وذلك 

ا�ستعدادا لدورة طوكيو املقبلة.

•• اأبوظبي-الفجر

اأعمال  ج���دول  الإم��ارات��ي��ة  املحرتفني  راب��ط��ة  اعتمدت 
الريا�سي  للمو�سم  العادي  العمومية  اجلمعية  اجتماع 
الرابعة  ال�ساعة  يف  عقدها  امل��ق��رر   ،2021-2020
يونيو اجلاري،   27 املوافق  الأح��د  اليوم  والربع ع�سر 

عرب تقنية الت�سال املرئي "عن بعد".
باملناداة  العادي  العمومية  اجلمعية  اجتماع  و�سينطلق 
على احل�سور، والتحقق من اكتمال الن�ساب القانوين 
لعقد الجتماع الذي مت توجيه الدعوة فيه لالأندية ال� 
14، ومن ثم �سيتم الت�سديق على جدول الأعمال، تليه 

كلمة �سعادة عبداهلل نا�سر اجلنيبي رئي�ص الرابطة.
ع���ل���ى حم�����س��ر اجلمعية  ال���ت�������س���دي���ق  ذل������ك،  وي���ع���ق���ب 
ال��ع��م��وم��ي��ة ال�����س��اب��ق، وت��ع��ي��ني ث��الث��ة اأع�����س��اء ملراجعة 
تقارير  ع��ل��ى  الط����الع  �سيتم  ك��م��ا  الج��ت��م��اع.  حم�سر 
امل�ستقلني، ومن  الن�ساط، وتعيني املدققني اخلارجيني 
الأع�ساء  الأن��دي��ة  من  املقدمة  املقرتحات  مناق�سة  ثم 
للمادة  وفقاً  ال��ق��دم(  لكرة  املحرتفة  الأن��دي��ة  )�سركات 

للرابطة. الأ�سا�سي  النظام  من    41

ال��ت��ن��ف��ي��ذي لرابطة  امل���دي���ر  وع����رب ول���ي���د احل��و���س��ن��ي، 
امل��ح��رتف��ني الإم���ارات���ي���ة، ع���ن ت��ط��ل��ع ال��راب��ط��ة لبحث 
ومناق�سة مقرتحات الأندية الأع�ساء، من اأجل الو�سول 
معاً لتطبيق اأف�سل املمار�سات والنماذج التي من �ساأنها 
اأن يتم من خاللها موا�سلة البناء على النجاحات التي 
والذي   ،2021-2020 الريا�سي  املو�سم  يف  حتققت 
فريو�ص  جائحة  ظل  يف  فيه  كبري  التحدي  حجم  ك��ان 
الأمر  ح��ول  معاً  اجلميع  تكاتف  لكن  امل�ستجد،  كورونا 
الأ�سعدة  كافة  على  بنجاح  ا�ستغاللها  مت  فر�سة  اإىل 
وغريها  والرتويجية  والت�سويقية  والتنظيمية  الفنية 
من املبادرات التي مت اإطالقها لتعزيز بيئة العمل ورفع 
ك��ف��اءة ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ق��ط��اع��ات امل��رت��ب��ط��ة ب��ك��رة القدم 

للمحرتفني داخل الأندية.
الأندية  من  اإيجابياً  كان  التجاوب  اأن  احلو�سني،  واأك��د 
خ��الل ال��ف��رتة املا�سية م��ن خ��الل امل��ق��رتح��ات التي مت 
املاأمولة  الغايات  لتحقيق  الرابطة  �سعي  مع  اإر�سالها، 
من م�سابقات املحرتفني يف اإثراء كرة القدم الإماراتية 
ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  وف���ق  مب�ستوياتها  والرت���ق���اء 

.2030-2020

قبل �صفرهما اإىل اليابان 

دويل اجلودو يعتمد م�ساركة فيكتور 
واإيفان يف اأوملبياد طوكيو

تقام اليوم 

رابطة املحرتفني تعتمد جدول 
اأعمال اجلمعية العمومية

الطويلة  امل�������س���اف���ات  ب���ط���ل  ف�����س��ل 
الربيطاين مو فرح بحجز بطاقة 
ال��ت��اأه��ل اإىل اأومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و، بعد 
اخ��ف��اق��ه يف ت�����س��ف��ي��ات ���س��ب��اق 10 

اآلف مرت اجلمعة يف مان�س�سرت.
وفيما ح�سل العداء البالغ 38 عاما 
اأجل  م��ن  ل��ه  خم�س�ص  �سباق  على 
الربيطانية،  الت�سفيات  يف  التاأهل 
اأقل  اأي  دق��ي��ق��ة،   27:47 ���س��ج��ل 
الأدنى  احل��د  م��ن  ثانية  بع�سرين 
املحددة  امل��ه��ل��ة  ب���ان  علما  ل��ل��ت��اأه��ل، 
حلجز بطاقة التاأهل تنتهي يف 29 

حزيران/يونيو اجلاري.
وتّوج فرح بلقبي 5 اآلف و10 اآلف 
ثم   ،2012 لندن  اأوملبياد  يف  مرت 

كّرر الجناز يف ريو عام 2016.
تفّرغ بعد مونديال 2017 للعاب 
بعد  لكن  امل��ارات��ون،  ل�سباق  القوى 
امل�سمار يف  اإىل  عاد  متقلبة،  نتائج 
 2019 ال��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�سرين 
اأم���ل اح���راز لقب ج��دي��د قبل  على 

اعتزاله.
تاأكيد  رف���������ص  ال�������ذي  ف������رح  ق������ال 
اعتزاله من عدمه "كنت حمظوظا 
طويلة  م�����س��رية  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
مم���اث���ل���ة. اأن�����ا مم���نت ك���ث���ريا، لكن 

قدمت كل ما اأملك اليوم".
�سباقه  خ��ا���ص  ق���د  ك���ان  اإذا  وع��م��ا 
قلت  �سعب.  "هذا  اأج���اب  الأخ���ري، 

اأك���ن ق����ادرا على  اإذا مل  ان���ه  دوم����ا، 
مناف�سة الأبرز لن اأذهب اإىل هناك 

بطموح انهاء ال�سباق فقط".
وك�����ان ف����رح ع���ان���ى م���ن م�����س��ك��ل��ة يف 
ك��اح��ل��ه ع��ن��د خ��ط ال��و���س��ول، حيث 

اآلف   10 ����س���ب���اق  يف  ث���ام���ن���ا  ح�����ّل 
م��رت ال��ربي��ط��اين يف 5 ح��زي��ران/

يونيو املا�سي بزمن 27:50.64 
دقيقة.

ي��ع��ل��ن الحت����اد  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن 

الربيطاين للعاب القوى ت�سكيلته 
الثالثاء  الومل���ب���ي���اد  يف  امل�����س��ارك��ة 
املقبل، وللمرة الأوىل منذ 2004 

لن يكون فرح �سمنها.
�سابط  م����ن  م�����س��اع��دت��ه  وب����رغ����م 

لاليقاع يف مان�س�سرت، ح�ّسن زمنه 
ب��ث��الث ث����وان، ع��ل��ى م�سافة  ف��ق��ط 

بعيدة من الوقت الكايف للتاأهل.
التمارين  يف  �سريكه  اب��ت��ع��اد  وب��ع��د 
ب�سري  ال�������س���وم���ايل-ال���ب���ل���ج���ي���ك���ي 
عابدي، قبل ت�سع لفات من النهاية، 
بداأ فرح بالرتاجع وبدا عليه التعب 

اثناء جتاوزه خط الو�سول.
فرح  اأحرز  الأوملبية،  اجنازته  واإىل 
بطولة  يف  وف�سيتني  ذهبيات  �ست 

العامل لألعاب القوى.
ارتبطت  ال��رائ��ع��ة  ل��ك��ن جن��اح��ات��ه 
�سالزار  األربتو  الأمريكي  باملدرب 

امللطخة �سمعته باملن�سطات.
ق�����ام ������س�����الزار ب���ت���دري���ب ف�����رح يف 
بني  اأوريغون"  "نايكي  م�����س��روع 
عامي 2011 و2017. ويخ�سع 
�سالزار لإيقاف مدته اأربع �سنوات 
ملخالفة قواعد املن�سطات، من قبل 

الوكالة الأمريكية.
املن�سطات يف  مل يثبت تعاطي فرح 
املا�سي  ال��ع��ام  اأق���ر  لكنه  م�سريته، 
جراء  وعاطفية"  "مالية  مبعاناة 

ربط ا�سمه ب�سالزار.
اإىل  وانتقل  ال�سومال  فرح يف  ولد 
ب��ري��ط��ان��ي��ا بعمر ال��ث��ام��ن��ة وق���د مت 
عام  ال�"�سري"  لقبه  مبنح  تكرميه 
األعاب  يف  خلدماته  نظرا   2017

القوى.

مع اقرتاب موعد النتقالت ال�سيفية، يعود احلديث ذاته يف كل مو�سم، مع 
راأ�سها  امل�سرية وعلى  الأندية  الإعالمية حول بحث  التقارير  ن�سر ع�سرات 

الأهلي والزمالك عن لعبني اأجانب لتدعيم �سفوفهم.
الفريق الأبي�ص بداأ البحث عن بديل التون�سي فرجاين �سا�سي، بعدما اأعلن 
رحيله، كما اأ�سارت التقارير الإعالمية اإىل اأن الزمالك يفكر يف لعب اأجنبي 

اآخر.
ومن بني الأ�سماء املر�سحة، الالعب املغربي يحيى جربان، �سريجي اأكا لعب 
الأبي�ص  النادي  حماولة  مع  الكرتي،  وليد  املغربي  ال��وداد  ولع��ب  اجلونة، 
جتديد عقود بع�ص الالعبني التي تنتهي بنهاية املو�سم املقبل، وعلى راأ�سهم 

املغربي اأ�سرف بن �سرقي.
وعلى اجلانب الآخر، بداأ الأهلي مفاو�سات التجديد مع الالعب التون�سي 
علي معلول، اإذ ينتهي عقده يف نهاية املو�سم املقبل، مع بحث الفريق الأحمر 
عن تدعيمات ت�سمن الهيمنة املحلية، وعلى راأ�سها، املغربي �سفيان رحيمي 

ولعب �سن داونز جا�ستون �سريينو.
فرق  جلوء  اإىل  ت�سري  املنتظر  النتقالت  ل�سوق  الأولية  املالمح  واأ�سبحت 
ال�سوؤال  ليبقى  الأجانب،  بالالعبني  �سفوفها  تدعيم  اإىل  امل�سري  ال��دوري 

الأهم، كيف يوؤثر "الغزو الأجنبي" على كرة القدم امل�سرية؟.

قرارات احتاد الكرة
بعد اجتماعه الأخري مع اأندية الدوري املمتاز، خرج رئي�ص اللجنة الثالثية 
املكلفة باإدارة الحتاد امل�سري، اأحمد جماهد، يف ت�سريحات اإعالمية، ليعلن 
عن ال�سماح بزيادة عدد الالعبني الأجانب بفرق الدوري امل�سري، بداية من 

املو�سم املقبل.
واأ�ساف جماهد اأنه �سيحق لكل فريق قيد خم�سة لعبني اأجانب، مع اإلغاء 
كالعبني  معاملتهم  تتم  كانت  حيث  و���س��وري��ا،  اإفريقيا  �سمال  لعبي  بند 

حمليني.
وختم جماهد ت�سريحاته بالإ�سارة اإىل اأنه مت ال�ستقرار على ا�ستمرار غياب 
يطبق خالل  لن  املقرتح  هذا  واأن  امل�سري،  ال��دوري  عن  الأجانب  احلرا�ص 

الفرتة املقبلة.
وخالل املوا�سم الأخرية بالدوري امل�سري املمتاز، كان عدد الالعبني الأجانب 
يتغري مع كل مو�سم، حيث كانت البداية مع �سم قوائم الفرق ثالثة لعبني 

اأجانب، ثم اأربعة لعبني على اأن يكون واحدا خارج قوائم املباريات.
ومع اعرتا�ص الفرق، مت ال�سماح بوجود اأربعة لعبني داخل قائمة الفريق 

للمباراة، على اأن يكون واحدا منهم على دكة البدلء.
�سروط،  دون  اأجانب  اأربعة لعبني  املوافقة على قيد  املا�سي، متت  واملو�سم 
واأ�سار قرار الحتاد حينها اإىل اأن هذا العدد �سيقل مع بدء املو�سم اجلديد، 
لكن اأتى قرار اللجنة الثالثية، بزيادة عدد الالعبني الأجانب اإىل خم�سة، 

�ساربا بوعد اللجنة ال�سابقة عر�ص احلائط.
ورغم قرارات احتاد الكرة بزيادة عدد الأجانب يف املوا�سم املا�سية، ا�ستمرت 
اأزمات القيد بالفرق امل�سرية، وكان اآخرها اأزمة النادي الأهلي مع الالعب 
الأنغويل، جريالدو دا كو�ستا، يف نهاية املو�سم املا�سي، اإذ كان النادي الأحمر 

يعتمد على �سيا�سة وا�سحة يف النتقالت وهي قدوم حمرتف يعني خروج 
اآخر، ومع التعاقد مع والرت بواليا، وقع الختيار على جريالدو للرحيل عن 

الفريق، لريف�ص الأخري، ويواجه الأهلي "اأزمة قيد الأجانب".
ومع رف�ص جريالدو للعرو�ص املقدمة له، وعلى راأ�سها عر�ص ال�سفاق�سي 
التون�سي، ف�سخ الأهلي تعاقده مع الالعب، نظري احل�سول على مبلغ 300 
األف دولر، وفقا ملا اأو�سحه املتحدث الإعالمي للنادي الأهلي، جمال جرب، يف 
ت�سريحات �سابقة ملوقع "�سكاي نيوز عربية"، والنتيجة كانت عدم ال�ستفادة 

ماديا من خروج الأنغويل من الفريق، بل التعر�ص خل�سارة مالية.

الهدف من الالعبني الأجانب
ي��ق��ول ال��ن��اق��د ال��ري��ا���س��ي، حممد ع��الء اإن ق����رارات احت���اد ال��ك��رة باختالف 
كرة  يخ�ص  مب�سروع  يتعلق  اأو  وا�سح،  ه��دف  اأ�سا�ص  على  تبنى  ل  الإدارات، 
القدم امل�سري�ة، بل اإن كل اإدارة تهدم خطط الإدارة التي ت�سبقها، والنتيجة 

هي �سل�سلة من القرارات الع�سوائية ذات نظرة ق�سرية املدى.
بزيادة  ال��ك��رة  احت���اد  "قرار  عربية":  ن��ي��وز  "�سكاي  مل��وق��ع  ع���الء  وي�سيف 
حاليا  الأن�سب  هو  اإفريقيا،  �سمال  لعبي  بند  اإلغاء  مع  الأجانب  الالعبني 

لو�سع الفرق امل�سرية، وعلى راأ�سها الأهلي والزمالك".
كما اأو�سح عالء اأن التناق�ص بني قراري اللجنة ال�سابقة واللجنة الثالثية 
فيما يخ�ص الالعبني الأجانب، وتناق�ص قرار الحتاد الأخري، بزيادة عدد 
الالعبني الأجانب، مع التحفظ على عودة احلرا�ص غري املحليني يعك�ص اأن 

القرارات ل توؤخذ وفقا لروؤى وا�سحة، ي�سعى احتاد الكرة لتنفيذها.
ويوؤكد الناقد الريا�سي اأن الهدف الأ�سا�سي من وجود الأجانب يف اأي دوري 
بالعامل، هو زيادة قوة امل�سابقة، وبالتايل زيادة م�ستوى الالعبني املحليني، 
املمتاز، ومنتخب  ال��دوري امل�سري  لذا فاإن قرار الحت��اد ي�سب يف م�سلحة 

الفراعنة لكن على املدى البعيد.

مو فرح يف�سل يف التاأهل الأوملبياد طوكيو 

من �سا�سي لبديله.. كيف يوؤثر »الغزو االأجنبي« على الكرة امل�سرية؟

اإىل نهائيات  اأ�سامة امللويل، البطل العاملي والأوملبي،  ال�سباح التون�سي  تاأهل 
ال�سيفية  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  دورة  �سمن  احل��رة  امل��ي��اه  يف  ال�سباحة  م�سابقة 
اإحرازه  عقب  وذل��ك  املقبلة  ال�سائفة  خالل  اإقامتها  املقرر   2020 طوكيو 
املركز العا�سر للدورة التاأهيلية التي احت�سنتها مدينة �سيوتيبال الربتغالية 

بداية الأ�سبوع اجلاري.
وقطع امللويل م�سافة ال�سباق وقدرها 10 كيلومرتات يف زمن قدره �ساعتان 
هيكتور  الربيطاين  اأن��ه��ى  بينما  باملائة  ج��زءا  و60  ثانية  و55  ودقيقتان 
توما�ص باردوي ال�سباق يف املركز الأول بزمن قدره �ساعتان ودقيقتان و�سبع 

ثوان و60 جزءا باملائة.
ومل مير تاأهل اأ�سامة امللويل لالأوملبياد مرور الكرام يف الأو�ساط الريا�سية 
عاما   37 العمر  البالغ من  ال�سباح  اأن  �سكل حدثا مهما خا�سة  بل  بتون�ص 
ال�سيفية وذلك  الأوملبية  الألعاب  تواليا يف  ال�ساد�سة  للمرة  ي�سجل ح�سوره 
 2012 2008 ولندن  2004 وبيكني  2000 واأثينا  بعد دورات �سيدين 

وريو دي جينريو 2016.
واأكد امللويل اأنه �سرياهن على تتويج اأوملبي جديد على الرغم من اأن مهمته 

املايل  الدعم  وغياب  م�سريته  تعرفها  التي  العوائق  ظل  يف  �سهلة  تكون  لن 
لتاأمني تدريباته وم�ساركاته الإعدادية.

وقال امللويل، الذي يعد ال�سباح الوحيد يف تاريخ الأوملبياد املتوج بالذهبية يف 
امل�سابح ويف املياه املفتوحة :"اجلميع يعلم حجم الت�سحيات التي قمت بها، 
النجاح يتطلب حتديات عديدة واأمتنى اأن يتم ف�ص الإ�سكالت العالقة قبل 

م�ساركتي يف اأوملبياد طوكيو والتي �ساأعلن بعده اعتزايل نهائيا."
واأكرهم تتويجا يف  التون�سيني  الريا�سيني  اأ�سهر  اأحد  امللويل  اأ�سامة  ويعد 
امل�سابقات الدولية اخلا�سة بالريا�سات الفردية، فخالل م�سريته يف ريا�سة 
التون�سي  الريا�سي  امل��ل��ويل  يعد  ع��ام��ا،  ع�سرين  جت���اوزت  وال��ت��ي  ال�سباحة 
والعربي الوحيد الذي توج مبيداليتني ذهبيتني يف ن�سختني خمتلفتني من 
الألعاب الوملبية. ونحت امللويل ا�سمه باأحرف ذهبية يف �سجالت دورة بيكني 

بامليدالية  توج  حيث  حرة  �سباحة  1500مرت  �سباق  يف  وحتديدا   2008
14 دقيقة  اأحرز املركز الأول قاطعا ال�سباق يف زمن قدره  اأن  الذهبية بعد 
و40 ثانية و84 جزءا باملائة حمطما رقما الأ�سطورة غرانت هاكيت البطل 

العاملي والأوملبي الأ�سرتايل.
�سباح  اأول  ب��ات  اإذ  امل�سبوق  الإجن���از غري  اآن���ذاك مبثابة  امللويل  تتويج  وك��ان 
عربي واأفريقي يتوج بذهبية اأوملبية وهي الذهبية الثانية لتون�ص يف تاريخ 
الأوملبياد بعد 40 عاما من ذهبية البطل الأوملبي حممد القمودي يف األعاب 

مك�سيكو �سنة 1968.
لندن  اأوملبياد  يف  الذهبي  اإجن���ازه  التون�سي  ال�سباح  ك��رر  �سنوات  اأرب��ع  وبعد 
10 كيلومرتات يف املياه احلرة كما اأحرز  2012 عندما توج بذهبية �سباق 
قبل ذلك امليدالية الربونزية يف �سباق 1500م �سباحة حرة �سمن الألعاب 

ذاتها )لندن 2012(.
ب�سكل  امللويل  اأ�سامة  تاألق  ال�سيفية،  الأوملبية  الإجن���ازات  تلك  عن  وف�سال 
لفت يف بطولت العامل لل�سباحة وتوج ببطولة العامل يف روما عام 2009 يف 
اخت�سا�ص 1500 مرت �سباحة حرة و�سمن امل�سابقة ذاتها توج مبيداليتني 
ذهبيتني يف �سباقي 400 و800 مرت �سباحة حرة، كما اأحرز على امليدالية 
5000 مرت يف املياه احلرة �سمن بطولة العامل لل�سباحة  الذهبية ل�سباق 

بر�سلونة 2013.
وكان امللويل بداأ م�سريته يف ريا�سة ال�سباحة منذ طفولته قبل اأن يحرتف 
عمره  من  ع�سرة  ال�ساد�سة  بعمر  وهو  �سمن نادي "تروجان�ص" الأمريكي 
ويف ذلك العام �سارك يف الألعاب الأوملبية "�سيدين 2000" وغادر م�سابقة 

ال�سباحة بعد حلوله يف املركز 43 ل�سباق 400 مرت/اأربع �سباحات.
تون�ص  احت�سنتها  التي   2001 املتو�سط  الأبي�ص  البحر  األعاب  دورة  اأما يف 
املتو�سطية  الأل��ع��اب  يف  ت��األ��ق  ولكنه  الف�سية  امل��ي��دال��ي��ة  امل��ل��ويل  اأح���رز  فقد 
ذهبية حمطما  بثالث ميداليات  توج  اإجنازا خارقا عندما  "اأملرييا" وحقق 

رقمني قيا�سيني يف �سباقي 200 مرت و400 مرت.

اأ�سامة امللويل.. اأ�سطورة تون�سية تطمح الإجناز جديد يف طوكيو
الفجر الريا�ضي
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•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
اليوم  ت��ق��ام  اهلل" ،  "حفظه  ال��دول��ة 
ل�سل�سلة  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ح��ط��ة  الأح������د 
رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  كاأ�ص  �سباقات 
الدولة للخيول العربية الأ�سيلة يف 
�سان �سريو مبدينة ميالنو  م�سمار 
الن�سخة  اأج���ن���دة  �سمن  الإي��ط��ال��ي��ة 

الثامنة والع�سرين.
الكاأ�ص  ���س��ب��اق��ات  ���س��ل�����س��ل��ة  وحت��ظ��ى 
الغالية بدعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة وتقام بتوجيهات �سمو ال�سيخ 
من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص 
جمل�ص الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة 
بهدف ا�ستدامة اخلطط النموذجية 
لدولة الإم��ارات واإعالء نهج املغفور 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
"طيب اهلل ثراه" يف ت�سجيع ورعاية 
�ساأنه  ورفعة  الأ�سيل  العربي  اخليل 
الكاأ�ص  وك��ان��ت  ال��ع��امل.  دول  ب��ك��اف��ة 
املا�سي  انطلقت يف مايو  الغالية قد 
المريكية  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  م���ن 

وان��ت��ق��ل��ت ل��ل��م�����س��ام��ري الأوروب����ي����ة 
ب�سباقات  ال��ف��رن�����س��ي��ة  ال��ب��واب��ة  ع��رب 
جديد  م���ن  وع������ادت  الأوىل  ال��ف��ئ��ة 
وجولتها  �سباقاتها  م�سرية  لتكمل 
والعربية  الأوروب����ي����ة  امل�����س��ام��ري  يف 
انطالقا من دعم الإمارات املتوا�سل 
لإع�������الء اخل���ي���ل ال���ع���رب���ي ورع���اي���ة 
مكانته  على  واملربني حفاظا  املالك 
وم�سريته املرتبطة برتاث الإمارات 

العريق.
الإيطالية  امل��ح��ط��ة  ���س��ب��اق  وي�����س��ه��د 
م�ساركة 9 من نخبة اخليول العربية 
يف اإيطاليا واأوروبا الطاحمة حل�سد 
لقب �سباق الكاأ�ص الغالية الذي يقام 
الفئة  ���س��م��ن  م��رت   2000 مل�����س��اف��ة 
ال��ث��ان��ي��ة امل��خ�����س�����س��ة ل��ل��خ��ي��ول من 

عمر اأربع �سنوات فما فوق مبجموع 
جوائز تبلغ 50 األف يورو.

قائمة  يف  ال���رت����س���ي���ح���ات  وي���ت���ق���دم 
"حيان"  امل�����س��ارك��ة اجل����واد  اخل��ي��ول 
اب����ن م��ن��ج��ز وال���ف���ر����ص دع����وة ليا�ص 
لإدارة �سباقات اخليل العائدة ل�سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ 
وزير  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب 
اإ�سراف  حتت  وذل��ك  الرئا�سة  �سوؤون 
وقيادة  �سان�سيز  ف��ري��دري��ك  امل����درب 

الفار�ص ايوريتز مونديزبال.
تن�سي�ص"  "اأمرياثافال  يتواجد  كما 
ل����ل����م����ال����ك م���ي���ك���ي�������س���ي ج����ي����وف����اين 
لو�سيا  فيتابيلي  امل���درب  وب��اإ���س��راف 
وبقيادة الفار�ص بو�سا اإىل جانب  كل 
من " اآمور"  للمالك كلوديا �سريل 
�سيمبليف وباإ�سراف املدرب ناردوزي 
ما" للمالك   ديل  و"اأنتاري�ص  ما�سي 
وباإ�سراف   تريي�ص  اآن��ا  فين�سينتيللي 
اأرا�ص  اأكورا جوليا والفار�ص  املدرب  

ه��ي��ف حممد  "  ل��ل��م��ال��ك   و"اآريون 
ب�����رن�����ارد جان  امل��������درب  وب�����اإ������س�����راف 
والفار�ص دميورو "بو�ص دي �سالوت" 
�سيمبليف  ���س��ريل  ك��ل��ودي��ا  ل��ل��م��ال��ك 
ن�����اردوزي ما�سي  امل����درب  وب��اإ���س��راف 
ك��م��ا تتواجد  م���ول����ص.  وال���ف���ار����ص  
ا�سطبالت النجيفي بقوة يف ال�سباق 
بنت  الزمان"  "غرة  ممثليها  ع��رب 
ه��الل ال��زم��ان حت��ت ق��ي��ادة الفار�ص 
التي  داح�ص  ما �سانا و"نينوى" بنت 

املدرب  باإ�سراف  فريزو  انت  يقودها 
القائمة  وت�����س��م  ب����وت  اآل.  ����س���وك. 
ا�سبا  ل���ل���م���ال���ك  ���س��ي��ا  دي  زي����ف����ريو 
اأدريانو  اأت�����زوري  امل����درب  وب��اإ���س��راف 

وبقيادة الفار�ص جوداين.
اليبهوين  �سهيل  مطر  �سعادة  وق��ال 
رئي�ص اللجنة العليا املنظمة ل�سل�سلة 
�سباقات كاأ�ص رئي�ص الدولة للخيول 
الو�سول  "ميثل   : الأ�سيلة  العربية 
ل��ل��م��ح��ط��ة الي��ط��ال��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة بعد 

امل��ح��ط��ات الف��ت��ت��اح��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة يف 
الوليات املتحدة الأمريكية وفرن�سا 
امل�ستمرة  خلططنا  حقيقية  ترجمة 
املكا�سب  املزيد من  اأجل حتقيق  من 
وامل��خ��رج��ات امل��ث��م��رة مل�����س��رية اخليل 
الكاأ�ص  �سباقات  �سل�سة  عرب  العربي 
خطط  لتج�سيد  الطاحمة  الغالية 
وت�سجيع  ال��ع��رب��ي  باخليل  الرت��ق��اء 
العامل  ب��ك��اف��ة دول  وامل��رب��ني  امل���الك 
ل���زي���ادة الإن���ت���اج ع��رب ت��وف��ري فر�ص 

املكانة  تعزز  كبرية  و�سباقات  مهمة 
املرموقة للخيل العربي عاملياً".

في�سل  ����س���ع���ادة  ق������ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
�سل�سلة  ع�����ام  م�������س���رف  ال���رح���م���اين 
�سباقات كاأ�ص رئي�ص الدولة للخيول 
تعد  اإي��ط��ال��ي��ا  اإن حم��ط��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال���ت���ي �سهدت  امل��ح��ط��ات  واح�����د م���ن 
مل�ستوى  وارت����ق����ت  ك���ب���رية  ت����ط����ورات 
الكاأ�ص  ب��واب��ة  ع��رب  م��رم��وق ومتميز 
املالك  نخبة  ج��ذب��ت  ال��ت��ي  ال��غ��ال��ي��ة 
وامل�����رب�����ني وا����س���ط���ب���الت اخل����ي����ل يف 
اإي���ط���ال���ي���ا واأوروب����������ا ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
حدثا  ب��ات��ت  حتى  ال�سنوي  �سباقها 
عن  وعرب  ال�سفوة.  به  يلتقي  مهما 
ر�سالة  با�ستمرارية  واعتزازه  فخره 
واأهداف جولت الكاأ�ص الغالية وفق 
اخلطط املعتمدة والطموحة لرفعة 
اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي واإع�����الء ���س��اأن��ه بني 
الأمم انطالقا من روؤية وتوجيهات 
���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب��ن زاي����د اآل 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان 
واهتمامه  ال��رئ��ا���س��ة  ����س���وؤون  وزي����ر 
ال��ك��ب��ري ال����ذي اأح�����دث ن��ق��ل��ة نوعية 
بات  وال��ذي  العربي  اخليل  مب�سرية 
العاملية  ال�سباقات  يف  رواج���اً  الأك��ر 

للخيول.

•• دبي -الفجر

 نظم احتاد الإمارات لكرة القدم اأم�ص الأول اجلمعة بالتعاون مع مركز 
التقنيات  " اأح��دث  بعنوان  طبياً  موؤمتراً   ، بدبي  املتميز  الطبي  الفيفا 
مب�ساركة   ،  " ال�سليبي  الرباط  وترميم  لقطع  والعالجية  اجلراحية 
الوطنية  واملنتخبات  الأن��دي��ة  يف  العاملة   الطبية  الأطقم  من  وا�سعة  

الإماراتية والعاملية ، وذلك عرب تقنية الت�سال املرئي.
وافتتح الدكتور �سعيد اآل ثاين نائب رئي�ص جلنة الطب الريا�سي باحتاد 
 ، امل�ساركني  وجميع  املوؤمتر  مبحا�سري  ورح��ب  املوؤمتر  فعاليات  الكرة 
را�سد  ال�سيخ  برئا�سة  الكرة  احتاد  اإدارة  واهتمام جمل�ص  موؤكداً حر�ص 
اللجنة  النعيمي رئي�ص الحت��اد على دعمه جلهود ومبادرات  بن حميد 
بالأندية  الطبية  الأط��ق��م  وخ���ربات  ق���درات  لتطوير  ال��رام��ي��ة  الطبية 

الطب  ت��ط��ورات  كافة  على  وال��وق��وف  الإم��ارات��ي��ة،  الوطنية  واملنتخبات 
الريا�سي ، يف ظل اهتمام احتاد الكرة ب�سالمة  منت�سبيه، وخا�سة لعبي 

كرة القدم.
من جهته نقل الدكتور مراد الغرايري املدير الطبي ملركز الفيفا بدبي 
حتيات �سامي القمزي رئي�ص مركز الفيفا الطبي املتميز بدبي حل�سور 
على  الكرة  واحت��اد  الفيفا  بني مركز  امل�سرتك  التعاون  وثمن   ، املوؤمتر 
زي��ادة خربات  الثنائية يف  ، جنحت خاللها جهودنا  �سنوات  اأرب��ع  م��دار 
الأطقم الطبية ب�سفة دورية وفقاً ملا ي�سهده هذا املجال الطبي املهم من 
التقنيات الطبية  م�ستجدات ت�سهم ب�سكل فعال يف فهم والعتماد على 
والعالجية املتطورة، التي ت�ساعد على �سرعة عملية ال�ست�سفاء والعودة 

ال�سريعة ملمار�سة ن�ساط كرة القدم.
العالجية  التقنيات  له  تو�سلت  ما  اأح��دث  املوؤمتر  حما�سرات  وناق�ست 

الأمامي  ب��ال��وت��ر  وتعوي�سه  ال�سليبي  ال��رب��اط  قطع  ل��ع��الج  احل��دي��ث��ة 
للركبة  واجلانبية  اخللفية  الأوت��ار  كذلك   ، الركبة  ل�سابونة  والعلوي 
وترميم   ، اجلذعية"  "اخلاليا  التجديدي  بالطب  عالجه  وكيفية   ،

الرباط ال�سليبي الذي تعر�ص للقطع لعدة مرات.
اآل ثاين نائب رئي�ص جلنة  �سارك يف تقدمي املحا�سرات الدكتور �سعيد 
الطب الريا�سي باحتاد الكرة ، والربوفي�سور الإ�سباين رامون كوجات ، 
والربوفي�سور الفرن�سي فردرك كيامي اأ�ستاذ جراحة الإ�سابات الريا�سية 

مب�ست�سفى جامعة ال�سوربون بباري�ص ، والدكتور باولو لوبو مدير مركز 
الفيفا الطبي املتميز بالعا�سمة الربازيلية برازيليا ، والدكتور باتريك 
ال�سينية يف هوجن كوجن رئي�ص اجلمعية  يوجن من م�ست�سفى اجلامعة 
الإ�سابات  ج��راح  اأو�سبار  دارل  والدكتور   ، الريا�سي  للطب  الآ�سيوية 
 ، الأمريكية  املتحدة  بالوليات  اأورلن��دو  جامعة  مب�ست�سفى  الريا�سية 
الأطقم  ا�ستف�سارات  الرد والإجابة على كافة  املحا�سرون على  وحر�ص 

الطبية امل�ساركة يف فعالياته.

اإيطاليا حتت�سن اليوم املحطة الثالثة لكاأ�ض رئي�ض الدولة للخيول العربية

مب�صاركة وا�صعة لالأطقم الطبية بالأندية واملنتخبات الوطنية الإماراتية والعاملية

احتاد الكرة ُينظم موؤمترًا طبيًا بعنوان » اأحدث التقنيات اجلراحية والعالجية لقطع وترميم الرباط ال�سليبي«

اإجناز  امل�سريني يف حتقيق  اآم��ال  ت��زداد  اأوملبياد طوكيو،  اق��رتاب موعد  مع 
ال��ت��ي ميثل  ال��ط��اول��ة،  ري��ا���س��ي ج��دي��د مبختلف الأل��ع��اب، وم��ن بينها تن�ص 

الفراعنة بها �سبعة لعبني على راأ�سهم دينا م�سرف.
التوايل،  على  الثالثة  للمرة  العاملي  الريا�سي  احل��دث  يف  م�سرف  ت�سارك 
بريو دي جانريو  الأوملبية  وال��دورة   ،2012 لندن  اأوملبياد  امل�ساركة يف  بعد 

ومل يحالفها احلظ يف حتقيق ميدالية باملرتني.  ،2016
وتروى  وراء،  اإىل  بالزمن  الفرن�سي،  ميتز  نادي  م�سرف، لعبة  دينا  وتعود 

كوالي�ص رحلتها مع اللعبة، التي بداأت ممار�ستها يف �سن ال�سابعة.
ُولدت الالعبة امل�سرية باأ�سرة وقعت يف غرام اللعبة، فوالدها عالء م�سرف، 
لتن�ص  ال��دويل  الحت��اد  رئي�ص  ونائب  �سابًقا،  للعبة  امل�سري  الحت��اد  رئي�ص 
عمتها  وزوج  ال�سابقة،  الطاولة  تن�ص  بطلة  م�سرف  نهال  وعمتها  الطاولة، 

ت�ستعد  حلمي  ي�سرا  عمتها  وابنة  ال�سيدات،  منتخب  م��درب  حلمي  اأ���س��رف 
ا باأوملبياد طوكيو. للم�ساركة اأي�سً

اأجواء  اأحببت  ال�سابعة،  �سن  يف  الريا�سية  م�سريتي  "بداأت  م�سرف:  تقول 
الرحلة،  ف�سول  وتوالت  مهنة،  اإىل  الهواية  حتولت  الوقت  ومع  التدريب، 

لت�سهد موؤخًرا انتقايل اإىل الدوري الأملاين ومنه اإىل نظريه الفرن�سي".
وت�سيف ملوقع "�سكاي نيوز عربية": "اأن تكون ريا�سًيا اأمر لي�ص �سهاًل مثلما 
احللم،  هذا  اأج��ل  من  بالكامل  حياتك  تكر�ص  تقريًبا  لأن��ك  البع�ص،  يعترب 
بدايًة من حماولة تق�سيم الوقت بني الدرا�سة والتدريب، ثم ال�سفر مبفردك 

يف �سن �سغري، ومواجهة الظروف ال�سعبة وحدك".
اإىل  لالن�سمام  م�ستواها  و�ساعدها  الأه��ل��ي،  لنادي  م�سر  يف  م�سرف  لعبت 
�سن  حتت  النا�سئني  م�سابقات  يف  م�سر  بطلة  كانت  حيث  امل�سري،  املنتخب 

يف خمتلف البطولت  امليداليات  من  عديد  وحققت  �سنة،  و18  و15   12
يف   ،2020 حتى   2010 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  جنحت  اإذ  والعاملية،  القارية 
8 مرات، معلنة عن فر�ص �سيطرتها  لل�سيدات  اإفريقيا  كاأ�ص  ح�سد ذهبية 

على م�ستوى املناف�سة الإفريقية.
كما اأحرزت ذهبية دورة األعاب البحر املتو�سط التي اأقيمت مبدينة تاراغونا 
ح�سدتها  التي  الوحيدة  هي  امليدالية  هذه  وكانت   ،2018 عام  الإ�سبانية 

البعثة امل�سرية خالل هذه الدورة.
يف ختام مناف�سات دورة الألعاب الإفريقية املوؤهلة لأوملبياد طوكيو، وبعدما 
ح�سل الفريق امل�سري لل�سيدات على بطاقة التاأهل بعد الفوز على نيجرييا، 
يف مباراة �سعبة، توجهت دينا م�سرف اإىل والدها، لتنهمر من عينيها الدموع، 

تعبرًيا عن حجم ال�سغوطات التي تعر�ست لها قبل تلك البطولة الهامة.

وعن تلك املواجهة الدرامية، تقول م�سرف: "مباراة �سعبة وقوية، واخل�سارة 
طويلة  اأ�سهر  خ��الل  مبذول  وجهد  كامل،  منتخب  حلم  �سياع  متثل  كانت 
لال�ستعداد للبطولة، كانت كل تلك احل�سابات تدور يف راأ�سي، بينما اأخو�ص 
البكاء،  اأ�ستطع منع نف�سي عن  الفوز، مل  للتاأهل، لذا بعد  املباراة احلا�سمة 
�سياع  م��ن  والقلق  اخل���وف  م�ساعر  قتلت  ال��ت��ي  الفرحة  دم���وع  تلك  فكانت 

احللم".
وفاز   ،2-3 بنتيجة  النهائية  املباراة  يف  نيجرييا  على  م�سر  منتخب  تغلب 
منتخب ال�سيدات باملباراة الأوىل للزوجي والتي �سارك فيها الثنائي فرح عبد 
فازت  ثم  النتيجة،  الفراعنة يف  ليتقدم   1-3 بنتيجة  وي�سرا حلمي  العزيز 
دينا م�سرف باملباراة الثانية بعد التغلب على مناف�ستها لعبة نيجرييا فونك 

اأو�سونايك بثالثة اأ�سواط نظيفة، لت�سبح النتيجة 2-0 ل�سالح م�سر.

اآمال م�سرية تنعقد على دينا م�سرف الإحراز ذهبية اأوملبياد طوكيو
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اأحلق ميلووكي باك�ص خ�سارة مذلة 
 91-125 هوك�ص  اأتالنتا  ب�سيفه 
اأمامه  الفتتاحي  �سقوطه  معو�سا 
يف نهائي املنطقة ال�سرقية يف دوري 

كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني.
وع�����ادل م��ي��ووك��ل��ي ال�����س��ل�����س��ة 1-1، 
علما اأن الفائز يف اأربع مباريات من 
اأ�سل �سبع ممكنة، يتاأهل اإىل نهائي 
ال����دوري ح��ي��ث ي��الق��ي امل��ت��اأه��ل بني 
وفينيك�ص  ك��ل��ي��ربز  اأجن��ل��ي�����ص  ل��و���ص 

�سنز )2-1(.
بدءا  جورجيا  اإىل  ال�سل�سلة  وتنتقل 
اأتالنتا  من الأح��د، حيث ي�ست�سيف 

املباراتني الثالثة والرابعة.
 40-51 النتيجة  ك��ان��ت  وع��ن��دم��ا 
ك����ان مبقدور  م��ي��ل��ووك��ي،  مل�����س��ل��ح��ة 
اأت���الن���ت���ا حت��ق��ي��ق ع�����ودة ت�����س��م��ح له 

بتحقيق الفوز الثاين تواليا.
لكنه انهار ملدة 4 دقائق، �سجل فيها 
ميلووكي 20 نقطة معززا النتيجة 

اإىل 40-71.
وبعدما كان جنم الدوار الق�سائية، 
اك��ت��ف��ى امل�����وزع ال�����س��اب ت�����راي يونغ 
الكرة  وخ�سر  نقطة،   15 بت�سجيل 
اأرب��ع مرات يف اأوق��ات حا�سمة خالل 

�سعود ميلووكي.
بقوة،  امل����ب����اراة  م��ي��ل��ووك��ي  ا���س��ت��ه��ل 
م�سجال بع�ص الكرات ال�ستعرا�سية 
ياني�ص  اليوناين  جنمه  طريق  ع��ن 
و9  ن��ق��ط��ة   25( اأن��ت��ي��ت��وك��ومن��ب��و 

متابعات(.
وف���ر����ص ي��ان��ي�����ص، اأف�����س��ل لع���ب يف 
الدوري مرتني �سابقا، �سطوته بعد 
مباراة اأوىل عادية، من خالل قوته 
وحتركاته  الفارع  طوله  اجل�سدية، 

ال�سريعة الرائعة.
قال مدرب باك�ص مايك بودنهولت�سر 
"تعنّي علينا تقدمي م�ستوى اأف�سل 
املباراة. املجهود كان جبارا.  يف هذه 
ال��ت��زم ال�����س��ب��ان، وع��ل��ي��ن��ا ت��ك��رار هذا 

الأمر".
وبعد مباراة اأوىل كارثية اأهدر فيها 
 ،36 اأ���س��ل  م��ن  ثالثية  رمية   28
ا���س��ت��ع��اد م��ي��ل��ووك��ي ت��وازن��ه م�سجال 

يف  القو�ص  خ��ارج  م��ن   52% ن�سبة 
ال�سوط الأول.

املالب�ص  غ�����رف  م���ي���ل���ووك���ي  ودخ������ل 
متقدما بنتيجة كبرية 45-77.

انذاك، كان يونغ قد خ�سر 8 كرات! 
بعد بداية مباراة جيدة �سجل فيها 3 
كرات من اأ�سل 4 حماولت، تراجع 
ع��ام��ا و�سجل   22 ال��ب��ال��غ  ال��الع��ب 

مرتني من 8 حماولت بعيدة.
ما  م�����س��وؤول��ي��ة  "احتمل  ي��ون��غ  ق���ال 
اأن اأكون اأف�سل  ح�سل الليلة. يجب 

يف العتناء بالكرة".
اإيقاف  كيفية  هوليداي  ج��رو  �سرح 
احتل  الأخ������رية  امل����ب����اراة  "يف  ي���ون���غ 
�ساقطة  ك����رات  و���س��ج��ل  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا، 
يبداأ  اأن  يف  ن��رغ��ب  ن��ك��ن  مل  �سهلة. 
انه  اع��ت��ق��د  ول  م��ب��ك��را.  بالت�سجيل 
ذهب كثريا اإىل خط الرميات احلرة 

الليلة، وهذا جيد لنا اأي�سا".
ترك يونغ املباراة قبل 3:48 دقائق 
من انتهاء الربع الثالث، ويف �سجله 
6 من 16 حماولة وكرة يتيمة من 

اأ�سل 8 من خارج القو�ص.
وا�ساف للخا�سر اليطايل املخ�سرم 
وكل  نقطة   12 غ��ال��ي��ن��اري  دان��ي��ل��و 
 11 من جون كولينز وكام ريدي�ص 

نقطة.
ماكميالن  نايت  قال مدرب هوك�ص 

اأن  ي��ج��ب  اإ����س���ايف  م�����س��ت��وى  "هناك 
ندركه كي نفوز باملزيد من املباريات 
ونتقّدم. مل تكن قوتهم مفاجئة لنا، 
املباراة  على  بب�ساطة  �سيطروا  لقد 

باأكملها".
باملقابل، يف ظل  دف��اع هوك�ص  وق��دم 
حارما  ق��وي��ا  اأداء  ه��ول��ي��داي،  ت��األ��ق 
لع��ب��ي ه��وك�����ص م���ن ال���و����س���ول اإىل 

�سلته.
�سّجل  ال�25،  ياني�ص  ن��ق��اط  واإىل 
متريرات  و7  نقطة   22 هوليداي 
ح��ا���س��م��ة ولع������ب الرت�����ك�����از ب����روك 
و8  متابعات  و7  نقطة   15 لوبيز 

متريرات حا�سمة.
كل  على  مركزين  "كنا  ياني�ص  ق��ال 
ال��ث��ان��ي��ة، وجنحنا  امل����ب����اراة  ك����رة يف 

بالقيام بذلك كفريق".
ميدلتون،  ك��ري�����ص  زم��ي��ل��ه  ا����س���اف 
"اأردنا  مليلووكي  نقطة   15 �ساحب 
ف��ر���ص الي���ق���اع. اأردن�����ا ال��ت��اأك��د من 

افتقدنا  ب�سرا�سة  واللعب  ازعاجهم 
اليها يف املباراة الأوىل".

الأ�سا�سيون  وتفنن لعبو ميلووكي، 
ويف  النتيجة،  تعميق  يف  وال���ب���دلء، 
اأظهر لعب الرتكاز  احدى الكرات 
البديل بوبي بورتي�ص بعد الت�سجيل 
ملعب  جل���م���اه���ري  ي������ده  ع�������س���الت 
عددها  البالغ  فوروم"  "في�سريف 

متفرج.  16400
متتع  رهيبة  لثقة  اأت��الن��ت��ا  واف��ت��ق��د 
الإق�سائية  الأدوار  مطلع  منذ  بها 
اأمثال  باق�ساء  له  �سمحت  احلالية، 
نيويورك نيك�ص وفيالدلفيا �سفنتي 
الكامريوين  عمالقه  مع  �سيك�سرز 

جويل امبيد.
وب��ع��د ان��ت��ه��اء ال��رب��ع ال��ث��ال��ث، كانت 
امل�سيف  بتقدم  ح�سمت  ق��د  امل��ب��اراة 
الفريقني  مدربا  فقام   ،63-103
ب���دف���ع ت�����س��ك��ي��ل��ت��ني اح��ت��ي��اط��ي��ني يف 

الربع الأخري.

اأوروبا يف كرة القدم،  �سيوّدع اأحد املر�سحني لإحراز اللقب، نهائيات كاأ�ص 
عندما تلتقي بلجيكا امل�سنفة اأوىل عامليا مع الربتغال حاملة لقب الن�سخة 

الأخرية عام 2016، اليوم الأحد يف اإ�سبيلية �سمن الدور ثمن النهائي.
بفارق  فرن�سا  ب�سدارة  ال�ساد�سة،  امل��وت  جمموعة  مناف�سات  انتهاء  وبعد 
اأم��ام بلجيكا �ساحبة ثالثة  اأملانيا والربتغال، وقعت الأخ��رية  اأم��ام  نقطة 

انت�سارات يف جمموعة ثانية �سمت الدمنارك وفنلندا ورو�سيا.
وترتكز الأنظار على جنم الربتغال كري�ستيانو رونالدو، اأف�سل لعب يف 

العامل خم�ص مرات واأف�سل هداف يف تاريخ النهائيات )14 هدفا(.
يقف ال�"دون" على بعد هدف واحد من النفراد بالرقم القيا�سي العاملي 
لعدد الأهداف الدولية، بعد معادلته يف املباراة الأخرية رقم الإيراين علي 

دائي )109 اأهداف(.
النهائيات  يف  اأه���داف  خم�سة  الإي��ط��ايل  يوفنتو�ص  مهاجم  �سجل  كما 

احلالية، بينها ثالث ركالت جزاء، لينفرد ب�سدارة الهدافني بفارق 
اإ�سابتني عن اأقرب مناف�سيه.

وبعد خ�سارة موجعة اأمام اأملانيا 2-4، عّو�ست الربتغال بتعادل جيد 
مع فرن�سا بطلة العامل 2-2، عّبد طريق تاأهلها اإىل ثمن النهائي 

وذلك  الثالث،  امل��رك��ز  حتتل  التي  املنتخبات  اأف�سل  ك��اأح��د 
يف  حتققت  بثالثية  املجر  على  افتتاحي  ف��وز  بف�سل 

الدقائق الأخرية.
يعول  عاما،   36 البالغ  رونالدو  املخ�سرم  واإىل 

بالنجوم.  ت��ع��ج  ت�سكيلة  ع��ل��ى  "�سيلي�ساو" 
ل��ك��ن امل����درب ف��رن��ان��دو ���س��ان��ت��و���ص غ��ام��ر يف 

ريناتو  بالن�سيط  فدفع  الأخ��رية،  املباراة 
موتينيو  ج����واو  وامل��خ�����س��رم  �سان�سي�ص 

ال��و���س��ط، ع��ل��ى ح�����س��اب وليام  يف خ���ط 
كارفاليو وبرونو فرناندي�ص.

فريتونغن  يان  بلجيكا  مدافع  ح��ّذر 
الربتغايل منذ  بنفكيا  املحرتف مع 
اأف�����س��ل جيل  "هذا  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��ن��ة 

عدة  ميلكون  �سنوات.  ع��دة  منذ  لهم 
ي��ح��رتف��ون مع  امل���راك���ز  لع��ب��ني يف خمتلف 

اأف�سل الأندية، اأحرزوا الألقاب واأقوياء جدا".
اأف�سل  "ما هي  األدرفايرلد فقال  اأما زميله توبي 
طريقة ليقاف رونالدو؟ كمنت قوتنا دوما باللعب 

كفريق. اأعرف اأن الإعالم يركز كثريا على رونالدو 
قيمة  من  نقلل  اأن  يجب  ل  مرتفعة.  نوعيتهم  لكن 
برناردو �سيلفا، هو لعب رائع، وديوغو جوتا. ميكنهم 

الت�سجيل يف اأي حلظة. ل نقلل من اأهميتهم اأبدا".
الدور  يف  انت�سارات  ثالثة  حققت  فقد  بلجيكا  اأم��ا 
الأول للمرة الأوىل يف م�ساركاتها ال�ست يف البطولة 

القارية والتي كانت اأف�سلها عام 1980 عندما حلت 
و�سيفة لأملانيا الغربية.

تيموثي  املدافع  احلمر  ال�سياطني  ت�سكيلة  عن  ويغيب 
خالل  وجهه  يف  بالغة  ل�سابة  تعر�ص  ال��ذي  كا�ستاين 

مباراة رو�سيا.
مونديال  ثالثة  بلجيكا،  ملنتخب  الذهبي  اجليل  ي��ع��ّول 
2018، على الهداف روميلو لوكاكو وقائد الأورك�سرتا 

اإدين هازار العائد العائد اإىل م�ستوياته اجليدة.
قال لوكاكو اجلمعة يف موؤمتر �سحايف "بعدما راأيت ما قام به يف متارين 

اخلمي�ص، ميكنني القول اأنه عاد بن�سبة 100%".
بدوره، قال حار�ص بلجيكا تيبو كورتوا "اأعتقد اأن اإدين قريب من اأف�سل 
م�ستوياته. يراوغ، لي�ص خائفا من تلقي ال�سربات، قوي مع الكرة، وهذا ما 
يظهر يف التمارين. قوي ذهنيا وي�ستعيد اليقاع. هو لعب كبري وننتظر 

اأن ي�سنع الفارق".
لعب  بهازار،  مارتيني�ص  روبرتو  الإ�سباين  امل��درب  يدفع  اأن  املتوقع  ومن 
ريال مدريد الإ�سباين على اجلناح الأي�سر اأمام �سقيقه 
البلجيكي  املنتخب  مع  اأي�سا  ي��ربز  فيما  ت��ورغ��ان، 
العائد  ب��روي��ن  ال��ب��ارع كيفن دي  ال��و���س��ط  لع��ب 
نهائي  يف  لها  تعر�ص  بوجهه  اإ�سابة  من  اأي�سا 
دوري اأبطال اأوروبا مع فريقه مان�س�سرت �سيتي 

الإنكليزي.
ومل حتقق بلجيكا اأي فوز على الربتغال منذ 

العام 1989.
تكون  ل��ن  "الربتغال  مارتيني�ص  مدربها  ق��ال 
النوع  لهذا  ن�ستعد  لكننا  �سهال،  خ�سما 
من املباريات منذ عدة اأ�سهر. 
الآن  قابلناهم  اإذا  يهم  ل 
متقدمة.  م��راح��ل  يف  اأو 
جاهزا  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 

دوما للمواجهة".

يف  الهولندي  املنتخب  اأع��م��ال  ج���دول  على  �ستكون  فقط  واح���دة  مهمة 
اأم��ام ت�سيكيا: حجز بطاقة  القدم  اأوروب��ا لكرة  كاأ�ص  ثمن نهائي بطولة 
ربع النهائي من خالل موا�سلة العرو�ص الرائعة وغزارة الت�سجيل، على 

ن دفاعاته. غرار دور املجموعات اأمام مناف�ص يعرف كيف يح�سّ
انت�سارات  بثالثة  الأول  ال���دور  يف  الكاملة  ال��ع��الم��ة  ه��ول��ن��دا  وحققت 
ال�سمالية  اأوكرانيا )3-2( والنم�سا )-2�سفر( ومقدونيا  متتالية على 

)-3�سفر(.
كل تلك النت�سارات كانت يف اأم�سرتدام، والآن على "الطواحني" ا�ستكمال 
اللحظات  يف  ت��اأه��ل  ال��ذي  الت�سيكي  ال��دف��اع  عبور  مفتاح  واإي��ج��اد  املهمة 
الأخرية بفوز وتعادل وخ�سارة، لكنه رغم ذلك ميتلك يف �سفوفه مهاجماً 
كّفة منتخبه يف  يرّجح  ال��ذي قد  �سيك  باتريك  الثقيل، وهو  العيار  من 

اأي حلظة.
واملنتخب  الأول،  ال���دور  يف  ال��رائ��ع  الأداء  بعد  هولندا  يف  كبرية  الآم���ال 
الربتقايل الأوفر حظاً لعبور ثمن النهائي، خ�سو�ساً مع اجلانب الثاأري 
من  الهولنديني  ح��رم��وا  اأن��ه��م  اإذ  نف�سها،  امل�سابقة  يف  الت�سيكيني  جت��اه 
التاأهل اإىل ن�سخة العام 2016 بالفوز ذهاباً واإياباً، واأحلقوا بهم خ�سارة 

قا�سية 3-2 خالل املواجهة املثرية يف بطولة العام 2004.
ت�سيكيا خم�ص مرات  ف��ازت  م��رة،   11 تواجها  املنتخبني  ف��اإن  وبالتاريخ، 

و�سجلت 16 هدفاً، يف مقابل ثالثة انت�سارات لهولندا مع 14 هدفاً.
املرتقبة  املواجهة  قبيل  ب��ور  دي  فرانك  الهولندي  املنتخب  م��درب  ق��ال 
"علينا اأن نقّدم اأعلى م�ستوى اأمام ت�سيكيا. لقد اأظهروا ما ميكنهم القيام 

به خالل دور املجموعات، لذا يتعني علينا العمل بجد".
الهولنديني  اأن  �سيلهايف  ي��ارو���س��الف  ت�سيكيا  م��درب  اعترب  جهته،  م��ن 
"ميتلكون لعبني نوعيني. لقد در�سناهم بالتفا�سيل، ونعرف تعط�سهم 
اأردنا  اإذا  ل��ذا،  لالعبيهم.  العظيمة  الفردية  وامل��ج��ه��ودات  الأه���داف  اإىل 
لنحظى   )...( املئة  يف   150 اأو  املئة  يف   100 نعطي  اأن  علينا  ال��ف��وز، 

بفر�سة الفوز".
وبالفعل، فاإن الت�سيكيني على دراية تامة بالقوة الهجومية للهولنديني، 
ال��ف��ري��ق جورجينيو  وق��ائ��د  دي��ب��اي  ال��ث��ن��ائ��ي ممفي�ص  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد 

فينالدوم.
وهدفان  لفينالدوم   3( الثمانية  الأه���داف  من  خم�سة  الثنائي  و�سجل 

لديباي( للمنتخب الربتقايل منذ بداية البطولة.

فان  رود  امل���درب  وم�ساعد  الهولندي  للمنتخب  ال�سابق  النجم  واأث��ن��ى 
ني�ستلروي على ديباي اجلمعة، قائاًل اإنه "الرجل الذي اأرى فيه تركيزاً 
يف  الأف�سل  ليكون  واإرادت����ه  لديه  م��ا  اإظ��ه��ار  و���س��رورة  معينني،  وقناعة 

الفريق الذي يلعب فيه. اإنه �سيء اأجده جمياًل".
الإنكليزي  يونايتد  األ��وان مان�س�سرت  دافع عن  الذي  ديباي  باأن  ول �سك 
وليون الفرن�سي وانتقل اأخريا اإىل بر�سلونة الإ�سباين، ميلك الأف�سلية 
ال�سابق يف منتخب  لأنه جاء بطلب خا�ص من مدربه  اأ�سا�سياً  اللعب  يف 
هولندا رونالد كومان، وقد ا�ستفاد جداً من تاأجيل البطولة عاماً ب�سبب 

جائحة كوفيد19-، وذلك لأنه كان م�ساباً العام املا�سي يف ركبته.
مل  للغاية.  ق��وي  منتخب  اأن���ه  "اأعلم  ت�سيكيا  م��واج��ه��ة  ع��ن  دي��ب��اي  ق��ال 
2015، ومل  ال��ع��ام  اآخ��ر م��رة كانت يف  اأن  اأعتقد  ف��رتة.  اأواج��ه��ه��م منذ 
يكونوا فريقاً �سهاًل اأبداً. لذا نحن نعلم اأن الأمر لن يكون �سهاًل وعلينا 

اأن نبذل كامل طاقتنا اإذا اأردنا الفوز".
وميلك املنتخب الهولندي اأي�ساً "القطار ال�سريع" دنزل دمفري�ص، الذي 
الذين  النجوم  اأحد  باملمثل الأمريكي دنزل وا�سنطن، وبات  تيّمناً  �سّمي 

�ساهموا بعودة "الطواحني" اإىل م�ستواهم احلايل.
ففي املباراة التي فازت فيها هولندا على اأوكرانيا 3-2، �ساهم دمفري�ص 

يف ت�سجيل اأول هدفني قبل اأن ي�سجل هدف الفوز املتاأخر.
اأن  قبل  ه��دف��اً،  دي��ب��اي  ترجمها  ج��زاء  ركلة  على  ل  حت�سّ النم�سا،  واأم���ام 
ي�سيف بنف�سه الهدف الثاين، لي�سمن مكاناً يف دور ال�16 لفريق فرانك 

دي بوير.
باتت  ال��ذي  �سيك،  باتريك  على  الت�سيكيون  ي��ع��ّول  الآخ���ر،  املقلب  على 
هدفه  �سجل  بعدما  ب��ال��دم��اء  امللطخ  واأن��ف��ه  الفاتنة  بع�سالته  �سورته 
الثالث يف البطولة من ركلة جزاء �سد كرواتيا، م�سدر رعب للمنتخبات 

الأخرى.
هذا "املقاتل" كما يحب اأن يو�سف، فر�ص نف�سه جنماً عندما �سجل هدفاً 
واح��د من  ا�سكتلندا، يف  �سباك  يف  تقريباً  م��رتاً   50 مذهاًل من م�سافة 

اأجمل الأهداف التي �سوهدت يف اأي بطولة اأوروبية.
مع  م�سريته  يف  الآن  حتى  الكثري  ع��ام��اً   25 البالغ  �سيك  يقدم  مل  واإذ 
ب��الده، تظهر �سبب  29 مباراة مع منتخب  14 هدفاً يف  ف��اإن  الأن��دي��ة، 
اأبعد من  اأراد املنتخب الت�سيكي الذهاب  كونه الالعب الأ�سا�سي يف حال 

ثمن النهائي.

خ�سارة مذلة الأتالنتا على اأر�ض ميلووكي يف نهائي ال�سرقية 

اأكد رئي�ص فريق مر�سيد�ص، توتو فولف، اأن الفريق دخل 
يف مفاو�سات مع بطل العامل الربيطاين لوي�ص هاميلتون، 

من اأجل جتديد عقده ملا بعد املو�سم احلايل.
اأي��ه. النم�ساوي  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  م��ع  ق��ال فولف يف مقابلة 

ب���ي.اأي���ه اأم�����ص ال�����س��ب��ت اإن��ه��م ي��ب��ح��ث��ون ع��ن جت��دي��د عقد 
ومل  فقط،  ك�سائق  �سنوات،  لعدة  عاماً(   36( هاميلتون 
بالفريق  من�سب  على  ح�سوله  احتمالية  ع��ن  يتحدثوا 

عقب نهاية م�سريته.
وبالأعوام  فقط،  بالت�سابق  متعلق  "الأمر  فولف:  وق��ال 
ما  �سيئاً  اأع���وام،  خلم�ص  ولي�ص  واح��د،  لعام  لي�ص  املقبلة، 

بينهما".
 ،2013 منذ  مر�سيد�ص  ف��ري��ق  يف  هاميلتون  وي��ت��واج��د 
وفاز ب�ستة األقاب لبطولة العامل من اأ�سل �سبعة، عادل بها 

الرقم القيا�سي مع فريق مر�سيد�ص.
ال�سائقني خلف  فئة  ترتيب  الثاين يف  املركز  ويتواجد يف 
ال�سباقني  خو�ص  قبل  فري�ستابن،  ماك�ص  بول  ريد  �سائق 

املتتاليني يف النم�سا اليوم الأحد والأ�سبوع املقبل.
ملدة  ع��ق��ودا  ال�سائقني  يعطي  ل��ن  "الفريق  ف��ول��ف:  وق��ال 
هاميلتون  م��ع  ح���دث  مثلما  امل�ستقبل،  يف  واح���د  م��و���س��م 
خ��الل املو�سم احل��ايل، ول��ن يجدد معهم يف وق��ت متاأخر 

اأن العقد اجلديد مل  مثلما حدث مع بطل املو�سم، حيث 
يتم توقيعه اإل بحلول يناير )كانون الثاين(.

ولكن فولف اأ�ساف اأن التفاق الأخري تاأخر ب�سبب جائحة 
فريو�ص كورونا.

وقال فولف: "مل يكن هذا ممكنا بطريقة اأخرى يف املو�سم 
املا�سي، اأ�سبنا نحن الثنني بفريو�ص كورونا، وبعد ذلك 
اإىل  بب�ساطة  الأم��ور  �سارت  امليالد، ثم  اإج��ازة عيد  ج��اءت 

يناير )كانون الثاين(".
بهذا يف  القيام  "لدينا عالقة جيدة متكننا من  واختتم: 

اأي وقت، ولكن هذه املرة بداأنا يف وقت مبكر".

مر�سيد�ض يتفاو�ض مع هاميلتون لتجديد عقده

قمة مبكرة يف ثمن النهائي بني 
بلجيكا والربتغال 

هولندا بكامل اأ�سلحتها اأمام 
نة بالتاريخ  ت�سيكيا املح�سرّ

راأيه  عن  لوكاكو،  روميلو  البلجيكي  املنتخب  جنم  ك�سف 
امل��ه��اج��م��ني حول  اأف�����س��ل  اأدائ����ه م��ع  فيما يتعلق مب��ق��ارن��ة 

العامل.
كري�ستيانو  دور  ع��ن  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  لوكاكو  وحت���دث 
رونالدو يف حتفيزه لتقدمي اأداء اأف�سل بالدوري الإيطايل، 
قائال: "الفوز بالدوري الإيطايل اأمر ا�ستثنائي، لكنني ل 

اأعتقد اأن وجود رونالدو حفزين".
رون���ال���دو،  م���راوغ���ة  ب��اأ���س��ل��وب  اأمت���ت���ع  اأن  "اأود  واأ�����س����اف: 
والطريقة التي يركل بها الكرة، بينما �سيكون من اجليد 

يف املقابل ح�سوله على قوتي".
وتابع قائال: "النا�ص دائما يتحدثون عن هاري كني، روبرت 

مهاجمون  اإنهم  ويقولون  بنزمية،  ك��رمي  ليفاندوف�سكي، 
من امل�ستوى العاملي، بينما ي�سفون اأدائي باجليد".

اأظهرت  املا�سيني،  العامني  "يف  قائال:  لوكاكو  وا�سرت�سل 
للجميع اأن اأدائي لي�ص جيدا فح�سب، ولكني على م�ستوى 

اأف�سل املهاجمني يف العامل".
بلجيكا  ب��الده  منتخب  م��ع  بالفوز  يتمثل  حلمه  اأن  وب��نّي 
بلقب اأمم اأوروبا، وا�سفا ذلك بقمة الإجنازات لأي لعب.

ويف احلال جناح لوكاكو بقيادة بلجيكا للفوز بيورو 2020، 
ف�سيكون مر�سحا بقوة للفوز بجائزة الكرة الذهبية، ذلك 
رائ��ع لأي لعب،  "اإنه هدف  بالقول:  ال��ذي و�سفه  اللقب 

وحلم طفولتي".

لوكاكو يك�سف عن نقطة �سعف رونالدو
الفجر الريا�ضي
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جمتمع االمارات

مركز اأوالدنا لذوي االإعاقة بال�سارقة يحتفل 
مبنا�سبة مرور ت�سعة ع�سر عامًا على تاأ�سي�سه

احتفل مركز اأولدنا لذوي الإعاقة مبقره يف مدينة ال�سارقة مبنا�سبة مرور 
19 عاما على تاأ�سي�سه منذ عام 2002 وما قدمه من جهود متوا�سلة لتقدمي 
اأوجه الدعم  مل�ساعدة الأ�سر واأطفالهم خالل الرحلة املليئة بالتحديات التي 
يواجهونها من خالل م�ساعدة اأطفالهم من ذوي الإعاقة للتقدم يف حياتهم.  
ونظم املركز احتفال م�ساء  بعد اأخذ كافة الح��رتازات لت�سليط ال�سوء على 
جهوده يف اإدراج املعاقني من فئة ذوي الحتياجات اخلا�سة واإعطائهم الفر�ص 

لدجمهم باحلياة الجتماعية ب�سكل اأف�سل طيلة ت�سعة ع�سر عاما .

املكيفة  وال�����س��الت  الداخلية  ال��وج��ه��ات  م��ن  وا�سعة  مبجموعة  دب��ي  تزخر   
املغلقة التي تقدم لالأطفال طيفا وا�سعا من التجارب الرتفيهية والتثقيفية 
ب�سحبة  التفاعلية  والأن�سطة  املنع�سة  ب��الأج��واء  ال�ستمتاع  لهم  تتيح  التي 
باإجراءات  اللتزام  اإطار  ال�سيفية، وذلك يف  العطلة  عائالتهم خالل فرتة 

ال�سالمة ال�ساملة والتدابري الحرتازية املعتمدة.  
وفيما يلي نذكر بع�سا من هذه الوجهات املميزة التي تعترب مالذا لالأطفال 

الراغبني بق�ساء اأوقات ممتعة �سمن اأجواء باردة ومنع�سة:
- تعترب اآي اإم جي عامل من املغامرات، اأكرب وجهة ترفيهية مغلقة ومكيفة 
يف دبي، وحمطة مثالية لق�ساء يوم مليء باملرح والت�سلية مع اأفراد العائلة. 
وكرتون  املفقود،  وال���وادي  م��ارف��ل،  ه��ي  مغامرة  مناطق   5 الوجهة  وت�سم 
ال�ستمتاع  للزوار  ي�سمن  ما  �سينما،  ونوفو  بوليفارد،  جي  اإم  واآي  نتورك، 
فتيات  مثل  املف�سلة  �سخ�سياتهم  لقاء  وكذلك  وم�سّلية،  حما�سية  بتجارب 
التعليمي  ك��ي��دزان��ي��ا  م��رك��ز  م���ول  دب���ي  يحت�سن  فيما  وامل��ن��ت��ق��م��ون.  ال��ق��وة 
وال��رتف��ي��ه��ي ل��الأط��ف��ال، وال����ذي مي��ت��د ع��ل��ى م�ساحة داخ��ل��ي��ة وا���س��ع��ة ت�سم 
الذين ترتاوح  لل�سغار  يتيح  ما  العامل احلقيقي،  ت�ساميم ومرافق حتاكي 
70 مهنة وحرفة  اأك��ر من  ا�ستك�ساف  فر�سة  4 و16 عاماً  اأعمارهم بني 
خمتلفة يف املدينة التفاعلية التي تطلق عرو�ساً ترفيهية خا�سة، وجل�ساٍت 
لتعليم طرق حت�سري البيتزا، وتزّود ال�سغار مبهارات اإدارة اأموال م�ساريعهم 

اخلا�سة وغريها الكثري من التجارب التعليمية والأن�سطة امل�سلية.
ومن جهتها ُتعد ليجولند دبي الكائنة يف دبي بارك�ص اآند ريزورت�ص حمطًة 

مثاليًة لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 2 و12 عاماً. 
اأكرب �سالة ترامبولني مغلقة يف دبي، وجهًة مثاليًة  باون�ص،  وت�سكل �سالة 
واملج�سمات  ببع�سها،  املت�سلة  الرتامبولني  من�سات  تغطيها  حيث  لل�سغار، 

املطاطية، وم�سار حتدي العقبات واملغامرة.
- ي�سمن كافيه �سرياميك ل�سيوفه من جميع الأعمار ق�ساء جتربة تبعث 
قطع  وت�سميم  لإبداعاتهم  العنان  اإط��الق  اأثناء  وال��راح��ة  ال�سرتخاء  على 
ال�سهية  بوجباتهم  الكبار  ي�ستمتع  فبينما  اخلا�سة.  مل�ساتهم  حتمل  فنية 
الفريدة حتت  ال�سغار عن مواهبهم  ال�سرياميك، يعرّب  األ��واح  والر�سم على 

اإ�سراف فريق املقهى يف ا�ستوديو فني خم�س�ص لهم. 

 يا�ض ووتر وورلد اأبوظبي وعامل  وارنر براذرز اأبوظبي وكالمي اأبوظبي 
ت�ست�سيف اأجمل الفعاليات الرتفيهية املخ�س�سة لل�سيدات

  تعترب جزيرة يا�ص يف اأبوظبي الوجهة الأمثل يف دولة الإمارات لل�سيدات اللواتي يرغنب بق�ساء اأوقات ترفيهية مميزة يف اأجواء من احلرية واخل�سو�سية 
التامة؛ اإذ ميكن لل�سيدات ال�ستمتاع باأجمل املغامرات املائية يف  يا�ص ووتروورلد اأبوظبي، وق�ساء اأوقات عائلية املميزة ب�سحبة �سخ�سيات الأنيمي�سن 

املف�سلة لديهم يف  عامل وارنر براذرز اأبوظبي ، اأو امل�ساركة يف اأقوى مغامرات القفز احلر والت�سلق الداخلي يف  كالمي اأبوظبي. 
 وميكن لل�سيدات خالل فعالية مو�سم ال�سيدات  يف يا�ص ووتروورلد اأبوظبي خو�ص جتربة مفعمة باملرح مع اأجمل املنزلقات والألعاب املائية والأن�سطة 
الحتفالية خالل هذه الفعالية التي تنظم كل يوم خمي�ص. و�ستتاألق يا�ص ووتروورلد اأبوظبي باللون الوردي بهذه املنا�سبة لت�سفي املزيد من اأجواء 
البهجة واملرح مبا توفره من فعاليات وجتارب مميزة واأكر من 45 لعبة ومنزلقة مائية. و�سي�سرف على هذه الفعالية فريق عمل يتكون بالكامل من 
الن�ساء، بحيث تتمكن الأمهات والفتيات واأ�سدقائهن من جميع الأعمار من ق�ساء اأوقات ترفيهية فريدة يف اأجواء من اخل�سو�سية التامة التي مينع 
خاللها ا�ستخدام الهواتف النقالة منعاً باتاً. ويف عامل وارنر براذرز اأبوظبي، تعود فعالية �سيدات وارنر  املخ�س�سة لل�سيدات لتنظم يوم الثالثاء 29 
يونيو من ال�ساعة 6:00 م�ساًء ولغاية 10:00 لياًل وجمدداً يف �سهر يوليو، لتقدم العديد من الأن�سطة الحتفالية ب�سحبة اأ�سهر �سخ�سيات عامل 
وارنر براذرز الن�سائية اإىل جانب التجارب الرتفيهية الفريدة عرب لعب ومرافق ترفيهياً عائلياً حتت�سنها املدينة. و�ستوفر هذه الفعالية لل�سيدات اأجواء 
احتفالية عامرة باملرح والرق�ص على اأنغام الدي جيه احلية التي �ستقدمها من�سقة الأغاين يف منطقة وارنر براذرز بالزا، اإىل جانب العديد من التجارب 

الحتفالية، والأجواء املفعمة بالفرح واحليوية. 

خالل فعاليات موؤمتر التنّوع وال�صمولية
�سوديك�سو ال�سرق االأو�سط توؤكد على 
ع القوى العاملة  ة لتنورّ ال�سرورة امللحرّ

جتّراأ على التفكري ب�سكل خمتلف، التنّوع قّوتنا اخلارقة، بالختالف قّوة، تقّبل 
الآخر لي�ست �سوى بع�ص ال�سعارات التي تخلّلت موؤمتر التنّوع وال�سمولية الذي 
التفكري يف  اإع��ادة  وال��ذي تناول مو�سوع   2021 3 يونيو  عقدته �سوديك�سو يف 
كوفيد-19.  كورونا  اأعقاب جائحة  يف  الأو�سط  ال�سرق  اجلندرية يف  ال�سمولية 
وكانت ال�سركة الرائدة يف تقدمي اخلدمات الرامية اإىل حت�سني جودة احلياة قد 
ال�سحية  والرعاية  التعليم  قرار عرب قطاعات  60 �سانع  اأكر من  ا�ست�سافت 
والنفط والغاز والبيع بالتجزئة وال�سلع ال�ستهالكية وال�سناعة وال�سركات بغية 
امل�ساواة بني اجلن�سني وا�ستك�سافها  اإىل  املوؤ�س�سية التي تهدف  املبادرات  م�ساركة 
ال�سرق  ال�سمولية اجلندرية يف  اإع��ادة التفكري يف  واإع��ادة ت�سّورها.وحتت عنوان 
الأو�سط، تطّرق املوؤمتر التفاعلي اإىل اأبرز الق�سايا املحيطة مب�سهد امل�ساواة بني 
اجلن�سني على م�ستوى القوى العاملة يف ال�سرق الأو�سط من خالل �سل�سلة من 
املوا�سيع املثرية لالهتمام، مبا يف ذلك تقاطع الثقافة والهوية اجلندرية وتاأثري 
جائحة كورونا كوفيد-19 على الن�ساء العامالت وا�ستقطاب املواهب الن�سائية 
تفاعلية  واأجوبة  اأ�سئلة  جل�سة  البّناءة  النقا�ص  حلقة  واأعقبت  بها.  والحتفاظ 
وال�سمولية  التنّوع  وم�سوؤويل  الب�سرية  امل��وارد  وروؤ���س��اء  التنفيذيني  امل��دراء  مع 
التنفيذي  الرئي�ص  جنيم،  ر�سيد  عّلق  ال�سياق،  هذا  القطاعات.ويف  خمتلف  من 
ل�سركة �سوديك�سو ال�سرق الأو�سط، قائاًل: التوازن بني اجلن�سني يف مكان العمل 
التنّوع وال�سمولية اخلا�سة ب�سركة �سوديك�سو،  اأ�سا�سية ل�سرتاتيجية  هو ركيزة 
لي�ص لأن التنّوع هو الهدف الطبيعي الذي يتعنّي على اأي �سركة حتقيقه، بل لأن 
فرق العمل املتنوعة واملتوازنة حتّقق اأداًء اأف�سل وتعك�ص احتياجات 100 مليون 
عميل وم�ستهلك نعمل معهم ب�سكل يومي. ويف الواقع، يعّد ال�سرق الأو�سط نقطة 
جتارية مهمة عاملًيا، وعلى مر ال�سنني ا�ستقطبت هذه املنطقة عدًدا من املوؤ�س�سات 
املرموقة ورواد الأعمال وال�سركات النا�سئة، الذين اأ�سبحوا من عمالئنا. وبالنظر 
اإىل اأن %85 من موظفينا يعملون على الأر�ص يف مواقع العمالء، فمن املهم 
بالن�سبة اإلينا اأن نكون منوذًجا يحتذى به. يف �سوديك�سو، ن�سعى جاهدين لنكون 
احلافز للتغيري واملوازنة بني اجلن�سني، لأن التنّوع اجلندري مل يعد خياًرا بعد 

الآن، بل اأ�سبح واقًعا و�سرورة من �سروريات العمل.

مع ا�صتعداده لفتتاح خُميم الأطفال ال�صيفي 
ق�سر االإمارات ُيطلق عرو�سًا مغرية لالآباء واالأمهات

ل  ا�ستثنائية  اأوق���ات  لق�ساء  املثالية  الوجهة  الإم���ارات  ق�سر  فندق  اأعلن 
لأبنائهم  املُ�ساحبني  والأمهات  لالآباء  ُمغرية  عرو�ص  اإط��الق  عن  ُتن�سى، 

خالل فرتة خُمّيم الأطفال ال�سيفي من 4 يوليو – 26 اأغ�سط�ص.
ال�ستمتاع  للوالدين  ميكن  باأوقاتهم،  ال�سغار  ال�سيوف  ي�ستمتع  وبينما 
خ�سي�ساً  الإم���ارات  ق�سر  اأع��ده��ا  التي  املميزة  التجارب  من  وا�سع  بطيف 

لهم.
ال�سيف، ميكن لالآباء  الق�سر.. هذا  �سبا  قمة ال�سرتخاء وال�ستجمام يف 
بالفعل.  ي�ستحقونها  التي  وال�سرتخاء  الراحة  على  احل�سول  والأم��ه��ات 
لدى  املتوفرة  الفاخرة  التدليك  باإحدى جل�سات  ال�ستمتاع  حيث ميكنهم 
الأ�سدقاء  اأح��د  دع��وة  الوالدين  لكل من  كما ميكن  الإم���ارات.  ق�سر  �سبا 

وال�ستفادة من خ�سم %50 على جل�سة العناية املختارة. 
وملزيد من املتعة والنتعا�ص ميكن للوالدين احل�سول على بطاقة الدخول 
ر�سيد على  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  ُت��خ��ّول��ه��م  واح���د  ل��ي��وم  ال�ساطئي  ال��ن��ادي  اإىل 

املاأكولت وامل�سروبات بقيمة 100 درهم اإماراتي. 
الإمارات،  ق�سر  لدى  املعروفة  املميزة  الطقو�ص  اأحد  الظهرية  �ساي  ،ُيعّد 
لالآباء  مي��ك��ن  ال�����س��ي��ف��ي،  خميمهم  ب��اأن�����س��ط��ة  الأط���ف���ال  ي�ستمتع  فبينما 

ال�ستمتاع بهذه التجربة املرتفة مع خ�سم خا�ص بقيمة 20%.

ماريوت الدولية تعني مي�سال نادر مبن�سب 
نائب الرئي�ض االإقليمي يف االإمارات

الدولية عن تعيني  اأعلنت ماريوت   
مي�سال نادر مبن�سب نائب الرئي�ص 
حيث  الإم�����ارات،  دول���ة  يف  الإقليمي 
يف  ال�سركة  عمليات  اإدارة  �سيتوىّل 
الدولة التي ت�سم حالياً 60 فندقاً 
األ����ف غ��رف��ة تابعة   16 واأك����ر م��ن 
ل�20 عالمة جتارية. وياأتي تعيني 
نادر يف هذا املن�سب خلفاّ ل�سانديب 
بدوره من�سب  �سيتوىّل  الذي  واليا، 
الرئي�ص التنفيذي ل�سوؤون العمليات 
اعتباراً  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 
 .2021 ي���ول���ي���و  م����ن  الأول  م����ن 
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذا امل���و����س���وع، قال 
التنفيذي  الرئي�ص  واليا،  �سانديب 
امل���ق���ب���ل ل���������س����وؤون ال���ع���م���ل���ي���ات لدى 
ال�سرق  منطقة  الدولية يف  ماريوت 
الأو�����س����ط: ي��ت��م��ت��ع م��ي�����س��ال بخربة 
باحرتام  وي��ح��ظ��ى  ك���ب���رية  ق��ي��ادي��ة 
كبري بني زمالئه وُماّلك الفنادق. 

ر  اأجواًء مفعمة باملرح واالأن�سطة التفاعلية والرتفيهية الوجهات الداخلية يف دبي توفرّ

القرية العاملية تتعاون مع »اي ا�ض ام جلوبال« لتو�سيع منظومة �سركائها عرب القطاعات املختلفة

ر من اجلائحة مدير عام فندق �ساطئ الظفرة: �سناعة ال�سيافة يف االإمارات تتجه نحو التعايف املُبكرّ
يدعوكم فندق �ساطئ الظفرة ذي الثالث جنوم يف املنطقة الغربية من العا�سمة 
باإقامة  لال�ستمتاع  وال��ت��وّج��ه  و�سجيجها  املدينة  �سخب  م��ن  للهرب  اأب��وظ��ب��ي، 
الزرقاء  البحر  وم��ي��اه  الذهبية  ال�سحراء  رم��ال  ب��ني  جتمع  نوعها  م��ن  ف��ري��دة 
ال��ذي ح�سل موؤخراً  الفندق  رب��وع  اإج��ازة �ساملة لت�ساهى يف  الرائعة، يف رحلة 

على طّلة �ساحرة وجديدة بالكامل.
وقال ال�سيد رينجيث �ساندران، املدير العام  لفندقي منتجع دانات جبل الظّنة 
ال��ف��اخ��ر خ��دم��ات ال�سيافة وفقاً  ال��ف��ن��دق  ُي��ق��ّدم ه��ذا   : ال��ظ��ف��رة  وف��ن��دق �ساطئ 
لربوتوكولت ال�سالمة التي اأقّرتها اجلهات احلكومية، وي�سمن لل�سيوف اإجازة 
اآمنة ُمعتمدة من Go Safe، والتي عّلمت كافة اأفراد فريق العمل داخل الفندق 
على ا�ستقبال ال�سيوف بابت�سامة من العيون والتفاعل معهم على م�سافة اآمنة 
ت�سل اإىل مرتين. ويتّم اّتباع كافة التدابري الحرتازية والوقائية ال�سادرة من 
�سة ملكافحة “كوفيد-19” ب�سرامة، حيث قمنا باإتاحة ت�سجيل  اجلهات املُتخ�سّ

احل�سنة  ال�سحية  املمار�سات  اإىل  بالإ�سافة  تالم�ص،  دون  واملُ��غ��ادرة  ال��و���س��ول 
ال�سيافة يف  20 عاماً يف جم��ال  م��دى  العريقة على  الأخ���رى. وبف�سل خربته 
رويال  اأون��ل��ي  اآن��د  ون  اإىل  ان�سمامه  مع  ب��داأت  والتي  الأو���س��ط،  ال�سرق  منطقة 
مرياج دبي، ق�سر الإمارات يف اأبوظبي، جمموعة فنادق رادي�سون واآكور، ف�ساًل 
عن جمموعة دويت�سه لل�سيافة يف جميع اأنحاء الإمارات، �سلطنة ُعمان واململكة 
العربية ال�سعودية، جنح ال�سيد رينجيث يف قيادة فندق �ساطئ الظفرة وفندقه 
جائحة  اأحدثتها  التي  الأزم���ة  م��ن  للتعايف  الظنة  جبل  دان���ات  منتجع  ال�سقيق 
فريو�ص كورونا. حيث اأردف قائاًل: �سهدنا جميعاً كيف جنت �سناعة ال�سيافة يف 
الإمارات العربية املتحدة �سريعاً من هذا الوباء، وانتع�ست يف فرتة زمنية ق�سرية 
يف  م�سوؤوًل  ع�سواً  وب�سفتنا  الر�سيدة.  القيادة  وروؤي��ة  احلكومي  الدعم  ظّل  يف 
كوفيد-19  من  الوقاية  بروتوكولت  جميع  اّتباع  على  نحر�ص  فاإننا  املجتمع، 

ل�سمان �سالمة �سيوفنا الكرام واأع�ساء فريق العمل الدوؤوب.

هادفة  ب��ط��ري��ق��ة  ال���ع���م���الء  م����ن 
وملهمة.

العاملية مع بع�ص  القرية  تتعاون 
اأك������رب ال���ع���الم���ات ال���ت���ج���اري���ة يف 
امل��ن��ط��ق��ة م��ث��ل ب��ي��ب�����س��ي وط����ريان 
الإم��ارات و�سبكة الإذاع��ة العربية 
اأ�سهم  م����ا  ج����م����ريا،  وجم���م���وع���ة 
جمموعة  خ��ل��ق  يف  ف���ّع���ال  ب������دوٍر 
املبتكرة.  ال���ف���ر����ص  م���ن  وا����س���ع���ة 

التجارية  ال���ف���ر����ص  م���ئ���ات  م����ن 
التي  ال�ستثنائية  وال��رتوي��ج��ي��ة 
توفرها لهم القرية العاملية، بدءاً 
عر�ص  اإىل  وو�سوًل  الرعاية  من 

الرتفيهية  الوجهة  فيه  توا�سل 
الرائدة جهودها يف توطيد اأ�س�ص 
الدوليني،  وال��ت��ع��اون  ال��ع��الق��ات 
موؤكداً على التزام القرية العاملية 
وممثاًل  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  يف 
وا�ستثنائي  جديد  ف�سل  لبداية 

على م�ستوى فر�ص الرعاية.
وق���ال���ت خ��دي��ج��ة خ��ل��ي��ف��ة، مدير 
التجارية  ل��ل�����س��وؤون  اأول  اإدارة 

العاملية:  ال��ق��ري��ة  يف  وال���رع���اي���ة 
من  العديد  ل�ستك�ساف  “نتطلع 
وال�ستثناية  اجل��دي��دة  ال��ف��ر���ص 
م��ن خ���الل ت��ع��اون��ن��ا اجل��دي��د مع 
ال��ع��الم��ات التجارية يف  اأمل��ع  اأح��د 
روؤي��ت��ن��ا يف  ت�ساركنا  ال��ت��ي  ال��ع��امل 
نقرتب  ال��ذي  الوقت  يف  البتكار، 
مو�سمنا  انطالق  موعد  من  فيه 
ومتا�سياً  وال��ع�����س��ري��ن،  ال�����س��اد���ص 

جلوبال،  ام  ا����ص  اي  و���س��ت��ت��ع��اون 
املتميزة  مب��ح��ف��ظ��ت��ه��ا  امل���ت���م���ي���زة 
مع  امل��رم��وق��ة،  الدولية  و�سبكتها 
القرية العاملية لختيار جمموعة 
الراعية  ال�����س��رك��اء واجل��ه��ات  م��ن 
والفعاليات  ال��ت��ج��اري��ة  ل��ل��ف��ر���ص 
الوجهة  يف  وامل���ت���اح���ة  ال���ع���دي���دة 
ملختلف  وميكن  الأك��رب.  العائلية 
ال�ستفادة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات 

والتوزيع  وال��ت�����س��وي��ق  امل��ن��ت��ج��ات 
بالإقبال  م���دّع���م���ًة  احل�������س���ري، 
ال���ك���ب���ري م�����ن ال�������س���ي���وف ال�����ذي 

ت�سهده الوجهة.

اأع���ل���ن���ت ال���ق���ري���ة ال���ع���امل���ي���ة، اأح���د 
اأك������رب امل���ن���ت���زه���ات ال���ث���ق���اف���ي���ة يف 
الأوىل  العائلية  والوجهة  العامل 
يف  وال��رتف��ي��ه  وال��ت�����س��وق  للثقافة 
اتفاقية  ت���وق���ي���ع  ع����ن  امل���ن���ط���ق���ة، 
تعاون ح�سرية مع �سركة اي ا�ص 
الأك��رب عاملياً  ال�سركة  ام جلوبال، 
يف جمال اإدارة املوقع واخلدمات. 
الإع��������الن، يف وقت  ه����ذا  وي����اأت����ي 

تو�سيع  اإىل  ال���دئ���م  ���س��ع��ي��ن��ا  م���ع 
حمفظتنا التعاونية على امل�ستوى 
�سراكاتنا  منظومة  وتعد  العاملي. 
ل يتجزاأ يف �سمان تقدمي  ج��زءاً 
ل�سيوفنا،  ال���رائ���ع���ة  ال���ت���ج���ارب 
ون��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة ب��ري��ادة اي ا�ص 
ام ج��ل��وب��ال ودوره�����ا احل���ي���وي يف 
حول  التجارية  العالمات  متكني 
التوا�سل مع املاليني  العامل من 



لوحة ال�5 دوالرات بيعت ب�188 األف 
 بيعت لوحة ر�سمها املغني الربيطاين ديفيد بووي وا�سرتاها قبل 
�سنوات فرد من متجر خريي بخم�سة دولرات كندية، يف مقابل 
اأكر من 108 اآلف دولر كندي )88 األف دولر اأمريكي( خالل 
للمزاد  املنظمة  الكندية  ال���دار  اأعلنت  م��ا  على  اإل��ك��رتوين،  م���زاد 

اجلمعة.
وكان التقدير الأويل لثمن اللوحة يراوح بني ت�سعة اآلف و12 األف 
دولر كندي )7300 اإىل 9800 دولر اأمريكي(، وقد تناف�ص عليها 
12 مزايدا وفق روب كاويل رئي�ص دار "كاويل اأبوت" للمزادات يف 

تورنتو.
ويبلغ قيا�ص اللوحة 20*25 �سنتيمرتاً ومتّثل وجهاً جانبياً. وهي 
بيعت للمرة الأوىل يف العام 2001 على موقع اإلكرتوين خم�س�ص 
للمغني الربيطاين، وانتهى الأمر باللوحة التي حتمل عنوان "دي 
ا�سرتاها  حيث  اأونتاريو،  يف  خريي  متجر  هيد اك�ص اإل يف 1" يف 
جمهول مببلغ خم�سة دولرات كندية )4،10 دولرات اأمريكية(. 

وتوا�سل هذا ال�ساري لحقاً مع دار "كاويل اأبوت" للمزادات.
واأو�سح رئي�ص الدار روب كاويل يف وقت �سابق لوكالة فران�ص بر�ص 
1995 و1997 وهي واح��دة من  "اللوحة ُر�سمت بني العامني  اأن 
"دي  "ديد هيدز" اأو  �سل�سلة لوحات بري�سة ديفيد بووي )بعنوان 
حتمل  اأنها  اإىل  واأ���س��ار  اأقاربه".  اأو  نف�سه  الفنان  متثل  هيدز"(، 

توقيع بووي وتاريخاً هو �سنة 1997 على جانبها اخللفي.

ال خال�سات قاطعة حول الكائنات الف�سائية 
ل  اأن���ه  ان��ت��ظ��اره  ط��ال  تقرير  يف  الأم��ريك��ي��ة  ال�ستخبارات  اأعلنت 
يتوافر دليل على وجود كائنات ف�سائية، مع الإقرار باأن ع�سرات 

الظواهر التي �ساهدها طيارون ع�سكريون ل ميكن تف�سريها.
الوطني  ن�سره مكتب مدير ال�ستخبارات  الذي  التقرير  وجاء يف 

الظواهر. واحد" لهذه  تف�سري  يوجد  ل  "رمبا 
بياناتنا  قواعد  يف  كافية  معلومات  حاليا  لدينا  "لي�ست  واأ���س��اف 

لنعزو هذه احلوادث اإىل اأ�سباب حمددة".
يف التقرير الذي يح�سي حوادث ح�سلت بني عامي 2004 و2021، 
تعرتف اأجهزة ال�ستخبارات الأمريكية بعدم وجود تف�سري لأكر 
من 140 ظاهرة. لكنها خل�ست اإىل اأن كّل املعلومات التي مت جمعها 

ل تزال "غري حا�سمة اإىل حد كبري".
144 حادثة توقف عندها التقرير، واحدة فقط متكن  ومن بني 

معدو التقرير من تف�سريها وهي كانت ملنطاد كبري ينكم�ص.
حتليق  خ�سائ�ص  اأو  حركات  تظهر  فكانت  اأخ��رى  حادثة   18 اأم��ا 

غري اعتيادية فاجاأت من راقبها.
اأثارت  اأو طيور  بوجود م�سرّيات  احل��وادث  بع�ص هذه  ُتف�سر  وقد 
اأخرى  اأن  كما  الأمريكيني.  الع�سكريني  رادار  اأنظمة  يف  التبا�سا 
اأو تكنولوجيا ع�سكرية  قد تكون مرتبطة بتجارب على جتهيزات 

اأجرتها قوى اأخرى مثل ال�سني اأو رو�سيا.
من  امل��ث��ال  �سبيل  على  الأم��ريك��ي��ة  ال�ستخبارات  اأج��ه��زة  وتخ�سى 
اإمكان اختبار ال�سني اأو رو�سيا تقنيات تتحرك ب�سرعة 10 اأو حتى 
20 �سعف �سرعة ال�سوت، وقادرة على املناورة بكفاءة عالية، وفق ما 
نقلت و�سائل اإعالم اأمريكية عن م�سوؤولني. وثار ف�سول كبري اإزاء 
هذه الظواهر بعدما ن�سرت وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( 
مقاطع فيديو التقطها طيارون يف �سالح البحرية الأمريكي العام 
جمهولة.  ف�سائية  اأج�ساما  حتليقهم  اأثناء  لعرتا�سهم  املا�سي 
 ،2004 ال��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�سرين  اإىل  الت�سجيالت  اأح���د  وي��ع��ود 

واملقطعان الآخران اإىل كانون الثاين/يناير 2015.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اللغة ال�سينية تهدد عر�ض االإجنليزية
بالتزامن مع ال�سعود القت�سادي الالفت لل�سني خالل القرن الواحد والع�سرين، يتنباأ كتاب اأ�سرتايل جديد باأن 
اللغة ال�سينية لديها فر�ص كبرية لأن ت�سبح لغة عاملية اأكر ح�سوًرا، وتناف�ص اللغة الإجنليزية املت�سيدة بطبيعة 
احلال. ويبحث الدكتور جيفري جيل من جامعة فليندرز يف كتابه "�سعود اللغة ال�سينية كلغة عاملية: التوقعات 
والعقبات"، التو�سع يف لغة املاندرين واأنواع اأخرى من اللغة ال�سينية يف ظل وجود اأكر من 100 مليون �سخ�ص 

يدر�سونها خارج ال�سني.
يعتمد الكتاب على التحقيق يف ا�ستخدام اللغة ال�سينية، وت�سورات النا�ص ومعتقداتهم، كما يحلل الآثار املرتتبة 

على اعتمادها على نطاق وا�سع ملجموعة من الأ�سباب من قبل الأفراد واحلكومات واملنظمات.
وير�سد الأكادميي الأ�سرتايل يف كتابه مكونات القدرة التناف�سية ال�ساملة للغة، التي حتدد املوارد التي ميكن الو�سول 
اإليها من خالل اللغة والفوائد التي ميكن اأن جتلبها لالأ�سخا�ص الذين يتحدثونها. وتتلخ�ص يف عدة عوامل منها: 

التناف�سية الثقافية، القت�سادية، ال�سكانية، العلمية، اإىل جانب التناف�سية التعليمية، واجليو�سيا�سية.
يف الوقت الذي مل حتقق اأي لغة اأخرى مكانة اللغة الإجنليزية، كونها لديها كل العوامل التي جعلتها لغة عاملية، 
ومع ذلك فاإن الكتاب ي�سلط ال�سوء على مكانة اللغة ال�سينية على امل�ستوى العاملي، التي مل حتظ باهتمام كاٍف من 

اللغويني التطبيقيني، بح�سب جيل.
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اأعلى فندق يف العامل بارتفاع 600 مرت 
مت موؤخراً افتتاح اأعلى فندق فخم يف العامل يف مدينة �سنغهاي ال�سينية، 
 24 م��دار  على  ال�سخ�سي  اخل��ادم  وخدمة   120 الطابق  يف  مطعًما  ي�سم 
�ساعة. حتتل غرف فندق “جي” البالغ عددها 165 غرفة فخمة، الطوابق 
العليا من برج �سنغهاي الذي يبلغ طوله 632 مرًتا )2073 قدًما( يف احلي 

املايل باملدينة.
الفندق الذي يعج بالأثاث الفخم، هو الأعلى يف العامل ويقع يف ثاين اأطول 

مبنى يف العامل بعد برج خليفة يف دبي.
بداأ  لكنه  كورونا،  ب�سبب جائحة فريو�ص  الفندق جزئًيا  افتتاح  تاأخر  وقد 
الآن يف ا�ستقبال ال�سيوف الأثرياء الذين ميكنهم الت�سال بخدمات خادم 

�سخ�سي خم�س�ص يف اأي �ساعة، لياًل اأو نهاًرا.
والبارات  ال�سبعة  الفندق  مطاعم  باأحد  ال�ستمتاع  ا  اأي�سً للعمالء  ميكن 
واملنتجع ال�سحي وامل�سبح يف الطابق 84 وجميع اخلدمات املميزة الأخرى. 
تتمتع اأجنحة فندق “جي” باإطاللت غري عادية على املدينة، لكنها لي�ست 
رخي�سة الثمن، اإذ تبلغ تكلفة الإقامة يف اأجنحة الفندق املجهزة بالريات 
الكري�ستالية وال�ساونا اأكر من 67000 يوان �سيني اأي ما يعادل 8000 

دولر اأمريكي.
الفندق جزء من جمموعة فنادق جني جيانغ اإنرتنا�سونال، وهي جمموعة 

مملوكة للدولة يف ال�سني، ومت افتتاحه ر�سمياً  اأم�ص ال�سبت.

دجاج وبطيخ يدفعان اإيكيا لالعتذار
العامل  الأ���س��ه��ر يف  امل��ن��زيل  الأث����اث  عا�سفة م��ن الن��ت��ق��ادات ط��ال��ت �سركة 
بذكرى  احتفال  ملوظفيها،  خا�سة  طعام  قائمة  قدمت  اأن  بعد  "اإيكيا"، 

اإعتاق اآخر العبيد يف الوليات املتحدة.
وتعر�ست "اإيكيا" لنتقادات لذعة بعدما اأدرجت يف اأحد فروعها باأتالنتا 
احتفال  ق��ائ��م��ة ط��ع��ام خ��ا���س��ة للموظفني،  الأم��ريك��ي��ة،  ب��ولي��ة ج��ورج��ي��ا 
املقلي  ال��دج��اج  ت�سمنت  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  العبيد  اآخ��ر  اإع��ت��اق  بذكرى 
والبطيخ واجلنب، وهي وجبات اعتاد العبيد على تناولها. وقالت ال�سركة 
يف الربيد الإلكرتوين املر�سل للموظفني، اإن قائمة الطعام تاأتي "تكرميا 
لالأمريكيني من اأ�سول اإفريقية، واعرتافا بالتقدم الذي اأحرز فيما يتعلق 

بحقوقهم، والذي ل يزال يتطلب مزيدا من اجلهود".
املحلية عن موظف يف "اإيكيا"  ونقلت �سبكة "�سي بي اإ�ص 46" التلفزيونية 
النمطية  ال�����س��ورة  ي��ع��زز  البطيخ  ت��ق��دمي  ب���اأن  ا���س��م��ه،  ع��ن  الك�سف  رف�����ص 
اأكل هذه الفاكهة التي كانت تقدم  املرتبطة بالعبيد، والذين اعتادوا على 
لهم، لفتا اإىل احتجاج اأكر من 20 عامل على الأمر، وتوقفهم عن العمل. 
ودفع احتجاج املوظفني اإىل اعتذار ال�سركة عن طريق مدير املتجر، الذي 
والبطاطا  ال��ذرة  وخبز  اللحم  لتت�سمن  الطعام  قائمة  تعديل  عن  اأعلن 

املهرو�سة.

بريانكا �سوبرا ت�ستمتع 
باإجازتها يف كاليفورنيا 

الهندية  بريانكا  النجمة  ن�سرت 
اإج��ازت��ه��ا عرب  �سوبرا  ���س��ورة م��ن 
موقع  ع��ل��ى  اخل��ا���س��ة  �سفحتها 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، وظهرت 
اأ�سعة  حت�����ت  م�����س��ت��ل��ق��ي��ة  وه������ي 
ال�سم�ص ب�سورت ق�سري وباإطاللة 
يف  الع�سري  ت�سرب  وه��ي  عفوية 
�سورتها  ول��ق��ي��ت  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، 

اإعجاب عدد كبري من متابعيها.
الراب  مغني  بريانكا  زوج  وك���ان 
الأم���ريك���ي ق��د ع��رب م���وؤخ���راً عن 
ب��ع��د غ��ي��اب دام عّدة  ���س��وق��ه ل��ه��ا، 

اأ�سابيع ب�سبب طبيعة عملهما.
ون�سر نيك عرب �سفحته اخلا�سة 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
جمعتهما،  روم��ان�����س��ي��ة  ����س���ورة 
من�سوري،  هو  ه��ذا  "هي،  وع��ّل��ق: 
ال�سورة  ون��ال��ت  حلّبي".  اأ���س��ت��اق 

اأكر من مليوين اإعجاب.

اكت�ساف م�ستوطنة 
عمرها 6 اآالف عام 

باريت�سا  م��ات��ي  الآث�����ار  ع���امل  ك���ان 
الأقمار  التقطتها  ���س��وراً  يفح�ص 
عندما  كرواتيا  ل�ساحل  ال�سناعية 

ملح �سيئاً غري ماألوف.
قال باريت�سا الأ�ستاذ بجامعة زادار 
يكون  الأم��ر رمبا  اأن  "دار بخلدي 

طبيعياً ورمبا ل".
وك�����س��ف��ت ال�����س��ور م��ن��ط��ق��ة كبرية 
و�سحلة يف قاع البحر عند ال�ساحل 

ال�سرقي جلزيرة كورت�سول.
الغو�ص  له  وزميل  باريت�سا  وق��رر 
يف املوقع ليكت�سفا ما يعتقدان اأنها 
احلجري  الع�سر  م��ن  م�ستوطنة 
احلديث ترجع اإىل 4500 عام قبل 
اأر�ص  قطعة  ع��ل��ى  ���س��ي��دت  امل��ي��الد 
باجلزيرة  مت�سلة  ك��ان��ت  ���س��غ��رية 

الرئي�سية عرب م�سيق �سيق.
بقايا جدران  الباحثان على  وعر 
بامل�ستوطنة  حتيط  كانت  �سخرية 
ا�ستخدمها  اأخ��رى  واأ�سياء  واأدوات 

ال�سكان.
بع�ص  على  "عرنا  باريت�سا  وق��ال 
الأدوات من ال�سرياميك و�سكاكني 

من حجر ال�سوان".
وقالت مارتا كاليبوتا امل�سوؤولة عن 
بلدة  متحف  يف  الأثرية  املجموعة 
امل�ستوطنة  م��وق��ع  اإن  ك��ورت�����س��ول 

غري ماألوف باملرة.
واأ�سافت "ل نعلم يف الوقت الراهن 
مماثلة  اكت�سافات  هناك  كانت  اإن 
من  مل�ستوطنة  اأخ����رى  اأم���اك���ن  يف 
�سيدت  احلديث  احلجري  الع�سر 
مرتبطة  ����س���غ���رية  ج����زي����رة  ع���ل���ى 

بالرب عرب م�سيق �سيق".

هاندا اأرت�سيل: �سفية 
النوايا احل�سنة

النجمة  اأن  ت��رك��ي��ة  اإع����الم  و���س��ائ��ل  ك�سفت 
الرتكية  هاندا اأرت�سيل  اأنها اأ�سبحت "�سفرية 
النوايا احل�سنة" جلمعية احلياة اخلالية من  

للجمهور  ر�سالة  ه��ان��دا  ووج���ت  ال�سرطان ، 
دعتهم فيها دعم مر�سى ال�سرطان.

وكانت هاندا اأرت�سيل ن�سرت عدد من ال�سور 
ع����رب ���س��ف��ح��ت��ه��ا اخل���ا����س���ة، خ��ط��ف��ت فيها 
باللون  املالئكية  باإطاللتها  اأنظار متابعيها 
الأب���ي�������ص، وت���رك���ت ���س��ع��ره��ا م��ن�����س��دل على 
كتفيها بت�سريحة ناعمة كما ظهرت ارت�سيل 

وهي واقفة على �سرفة اأحد املباين.
و�ساركت اأرت�سيل موؤخراً مع متابعيها املزيد 
خ�سعت  التي  الت�سوير  جلل�سة  ال�سور  من 
الرتكية،   "vogue" جم��ل��ة  ل�����س��ال��ح  ل��ه��ا 
ب��امل��اي��وه، وه���ي م�ستلقية  ب��ال�����س��ور  واأط���ل���ت 

على اأحد ال�سواطئ.

يقفز من طائرة يف مطار لو�ض اأجنلو�ض
قالت ال�سلطات الأمنية يف مطار لو�ص اأجنلو�ص الدويل 
اإن راكبا ُنقل اإىل امل�ست�سفى بعد اأن قفز من طائرة تابعة 
ل�سركة يونايتد اإك�سربي�ص كانت ت�سري مبتعدة عن بوابة 
اأجنلو�ص،  لو�ص  �سرطة  با�سم  ملتحدث  ووفقا  امل��ط��ار.  يف 
التي   ،"5365 اإك�سربي�ص  "يونايتد  رح��ل��ة  ك��ان��ت  فقد 
بعد  البوابة  عن  تبتعد  وي�ست"،  "�سكاي  �سركة  تديرها 
ال�ساعة 7 م�ساء بقليل، عندما حاول الرجل خرق قمرة 
القيادة  دون جدوى، ثم متكن من فتح باب اخلدمة وقفز 

اأ�سفل منزلقة الطوارئ على مدرج املطار.
واأو�سحت ال�سلطات اأنه مت القب�ص على الراكب واحتجز 
يف ممر املدرج، ثم اأعطي العالجات الأولية من اإ�سابات 
ذكرت  م��ا  بح�سب  امل�ست�سفى،  اإىل  ونقل  حياته  تهدد  ل 
الأ�سو�سيتد بر�ص. وقال مطار لو�ص اأجنلو�ص اإن الطائرة، 
التي كانت  وهي من طراز "اإمربار 175" ذات املحركني، 
متجهة اإىل �سولت ليك �سيتي عادت اإىل بوابتها، وظلت 

راب�سة يف اأر�ص املطار بعد �ساعات من احلادث.
اآخ��ر على  �سخ�ص  اأي  اأن��ه مل ي�سب  ال�سلطات  واأو�سحت 
مكتب  ب��داأ  بينما  ال��رج��ل،  با�ستثناء  ب��اأذى  الطائرة  منت 
على  وتعمل  الأم���ر،  يف  التحقيق  الفيدرايل  التحقيقات 

حتديد دافع الراكب من وراء فعلته.
ي�سار اإىل اأن هذا احلادث هو ال�سطراب الثاين يف مطار 

لو�ص اأجنلو�ص الدويل يف يومني.

ي�ستعر�ض مواهبه مع متا�سيح عمالقة
بكو�ستاريكا،  ال�سياحة  جم��ال  يف  العاملني  اأح���د  ي��ق��دم 
متا�سيح  ب��اإط��ع��ام  ي��ق��وم  حيث  الأن��ف��ا���ص،  حتب�ص  عرو�سا 

عمالقة، من م�سافة قريبة.
اإطعام  يف  مهاراته  غويدو  ال�سياحي  الدليل  وي�ستعر�ص 
التما�سيح التي ي�سل طول بع�سها اإىل اأكر من 5 اأمتار، 

على طول نهر "تاركولي�ص".
"ديلي ميل" الربيطانية، فاإن  ووف��ق ما ذك��رت �سحيفة 
التما�سيح تنت�سر بكرة يف املنطقة التي يقدم فيها غويدو 
خطورة  من  ال�سياح  غويدو  ويحذر  اخلطرية.  عرو�سه 
اأو القيام باأي حركة مفاجئة، معلال ذلك بكون  تقليده، 

التما�سيح �سريعة ال�ستجابة والغ�سب يف ذات الوقت.
جمال  يف  بخربة  التما�سيح  يطعم  ال��ذي  املغامر  ويتميز 
اأنواع  جانب  اإىل  ه��ذا  حتركاتها،  وتوقع  معها،  التعامل 

الطعام التي تف�سلها هذه الربمائيات.

بي�سكيه ينهي ثالث طلعاته اإىل الف�ساء  
اأنهى رائد الف�ساء الفرن�سي توما بي�سكيه اجلمعة ثالث 
طلعة له اإىل الف�ساء اخلارجي يف غ�سون اأ�سبوع ونّيف، 
اإثر جناحه يف ن�سب لوح �سم�سي جديد يف حمطة الف�ساء 
الف�ساء  خ���ارج حم��ط��ة  خ��ام�����ص طلعة  وه���ذه  ال��دول��ي��ة. 
�ساعة يف   33 ر���س��ي��ده  ب��ات يف  ال���ذي  للفرن�سي  ال��دول��ي��ة 
الف�ساء اخلارجي، وفق وكالة الف�ساء الأمريكية )نا�سا(. 
يف  النطالق  من  قليلة  �ساعات  قبل  كتب  بي�سكيه  وك��ان 
التي  امل��رات  كان عدد  "اأّياً  تويرت  الف�سائي، عرب  الفراغ 
نخرج فيها من حمطة الف�ساء الدولية، ل ي�سبح ذلك 

روتينيا اأبدا".

االإن�سان التنني.. جمجمة قد تعيد كتابة ق�سة التطور الب�سري
من  اكت�ساف  اإىل  م��وؤخ��را،  �سينيون  علماء  تو�سل 

�ساأنه اأن يعيد كتابة ق�سة التطور الب�سري.
مبقاطعة  ب���ئ���ر  يف  خ�����ب�����اأت  ج���م���ج���م���ة  وك�������س���ف���ت 
ل�سنوات،  ال�����س��ني  ���س��م��ال  ب��اأق�����س��ى  هيلونغجيانغ 
غري  الب�سرية،  العائلة  �سجرة  من  جديد  فرع  عن 

معروف �سابقا، اأطلق عليه ا�سم "الإن�سان التنني".
اأثناء  ب��ئ��ر،  يف   1933 �سنة  اجلمجمة  ع��ل��ى  وع���ر 
هيلونغجيانغ،  يف  ج�سر  ببناء  �سينيني  عمال  قيام 
وقوعها  دون  وللحيلولة  الياباين.  الحتالل  اإب��ان 
اإخفاء اجلمجمة، وظلت  اليابانيني، مت  اأي��دي  بني 
خمفية حتى �سنة 2018، عندما اأخرب الرجل الذي 
الكت�ساف،  اأهمية  وع��ن  ب��اأم��ره��ا.  حفيده  اأخ��ف��اه��ا 
"هيبي  جامعة  م��ن  ج��ي  ت�سيانغ  ال��دك��ت��ور  اأو���س��ح 
جيو"، اأن اجلمجمة اأو "احلفرية"، ظلت حمافظة 
على تفا�سيل بنيتها، الأمر الذي �سيمّكن الباحثني 

من فهم تطور الب�سر واأ�سلهم.
"ذا  جملة  يف  نتائجها  ن�سرت  التي  الدرا�سة  ووف��ق 
لرجل  ت��ع��ود  اجلمجمة  ف���اإن  العلمية،  اإنوفي�سن" 
50 ع���ام���ا، وحت���ت���وي جتويفني  ال��ع��م��ر  ي��ب��ل��غ م���ن 

عري�ص  ج��ب��ني  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  للعينني،  م��رب��ع��ني 
ثخني احلواف، وفم عر�ص، واأ�سنان كبرية.

وب��ح�����س��ب ال���دك���ت���ور ت�����س��ي��ان��غ ج����ي، ف�����اإن جمجمة 
الإن�سان  م��ن  م��زي��ج��ا  مت��ث��ل  التنني"  "الإن�سان 
نف�سها عن  وال��ت��ي مت��ي��ز  منها  وامل�����س��ت��ق  ال��ب��دائ��ي، 
الأنواع الأخرى امل�سماة ب�سخ�سيات "هومو"، والتي 

يتفرع منها الإن�سان احلديث العاقل.
وبنّي ت�سيانغ جي، اأن اجلمجمة اأقرب اإىل الإن�سان 

احلديث، مقارنة باإن�سان "نياندرتال".
وي����رى ال��ع��ل��م��اء اأن اجل��م��ج��م��ة ت��ع��ود ل��رج��ل عا�ص 
يف  يعتمد  جمتمع  �سمن  بالغابات  مليئة  بيئة  يف 
واخل�سراوات،  الثمار  وجمع  ال�سيد  على  معي�سته 
الربيطانية  غارديان"  "ذا  �سحيفة  نقلت  ح�سبما 
ع��ن اأ���س��ت��اذ ع��ل��م احل��ي��وان��ات والإن�����س��ان ال��ق��دمي يف 

الأكادميية ال�سينية للعلوم، الدكتور �سيجون ين.
ورّجح �سيجون وفريقه اأن تعود اجلمجمة ل�سخ�ص 
ال��ع�����س��ر اجلليدي  ع���ام يف  األ����ف   146 ق��ب��ل  ع��ا���ص 
التحليالت  من  �سل�سلة  با�ستخدام  وذلك  الأو�سط، 

املعقدة.

املمثلة البلجيكية ديبورا فران�صوا يف جل�صة ت�صوير على هام�س الن�صخة ال�صابعة من مهرجان املو�صيقى ال�صينمائي 
وال�صينمائي يف ل بول , غرب فرن�صا.  ا ف ب

با�سكال م�سعالين : �سبب واحد يجعلني اأعتزل الغناء
هو  الع��ت��زال،  اإىل  يدفعها  قد  ال��ذي  الوحيد  ال�سبب  اأن  م�سعالين،  با�سكال  اللبنانية  الفنانة  ك�سفت 
دام �سوتها وح�سورها  ما  تعتزل  لن يجعلها  العمر  اأن  للغناء، موؤكدة  ي�سبح �سوتها غري منا�سب  اأن 

منا�سبني لتقدمي فنها للجمهور.
وخالفا لكثري من الفنانني، قالت با�سكال م�سعالين يف حوار مع موقع "�سكاي نيوز عربية" اإن الفن 

طوال  والدتها  خا�سة  بعائلتها  وحماطة  حم�سنة  كانت  اأنها  م��وؤك��دة  �سيء،  اأي  منها  ياأخذ  مل 
تنظم  الآن  واأنها مازالت حتى  الفنية،  الكبري على م�سريتها  بالف�سل  لها  الوقت، معرتفة 

كل اأمورها واأولوياتها منذ دخولها عامل الفن اإىل اليوم، م�سيفة اأن الفن اأعطاها اأ�سياء 
كثرية على راأ�سها حمبة النا�ص، وال�سهرة واملال.

ويف املقابل، قالت با�سكال اإن حظها يف التمثيل "معدوم"، فلم تعد ت�سغل نف�سها بامل�ساركة 
يف عمل درامي، موؤكدة اأنها عو�ست ذلك عن طريق التمثيل يف كليباتها اخلا�سة، واأنها 
�ستخو�ص جتربة م�سرح لبنان، كما فعلت �سباح ووديع ال�سايف، لكنها تنتظر اأن ت�سري 

الأمور يف لبنان ب�سورة طبيعية، معربة عن اأ�سفها وحزنها ال�سديدين لأن بلدها مير 
الآن باأ�سعب فرتة يف تاريخه.


