
   

الإم�رات ترحب بقرار ال�سعودية ق�سر الت�سجيل للراغبني ب�أداء 
من��سك احلج للع�م اجل�ري على املواطنني واملقيمني داخل اململكة

•• اأبوظبي - وام:

اأعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بقرار اململكة العربية ال�سعودية 
ال�سقيقة ق�سر اإتاحة الت�سجيل للراغبني يف اأداء منا�سك احلج للعام 
األف   60 باإجمايل  اململكة  داخ��ل  املقيمني  و  املواطنني  اجل��اري على 
لتطورات  ا�ستمرار  من  اأجمع  العامل  ي�سهده  ما  ظل  يف  وذل��ك  ح��اج 

جائحة كوفيد19-، وظهور �ساللت جديدة له.
واأكد معايل خليفة �ساهني املرر وزير دولة يف هذا ال�سدد اأن الإمارات 
العربية املتحدة ترحب بقرار اململكة العربية ال�سعودية وتوؤيدها يف 
اخلطوات والإج��راءات كافة التي تتخذها يف اإطار جهودها الدوؤوبة 
و حفظ و�سالمة  انت�سارها  ملكافحة جائحة كوفيد19- واحلد من 

اأمن احلجاج و املجتمع.
اململكة يف جمال  اأح��رزت��ه  ال��ذي  الكبري  التقدم  على  معاليه  واأث��ن��ى 
العلوم مبواجهة كورونا .. م�سريا اإىل اأن الإجنازات العلمية الأخرية 
التي حققتها اململكة اأثبتت مدى اإدراكها لأهمية العلم و الذي يعد 
حمركا اأ�سا�سيا يف دعم القطاع ال�سحي و مواجهة التحديات الكبرية 

ل�سيما يف ظل ا�ستمرار تداعيات جائحة كوفيد19-.

م�سر تهنئ الإم�رات لنتخ�به� لع�سوية جمل�س الأمن
•• القاهرة - وام:

اأعربت جمهورية م�سر العربية عن خال�ص التهاين لدولة الإمارات 
العربية املتحدة ال�سقيقة لنتخابها لع�سوية جمل�ص الأمن للفرتة 
اجلمعية العامة  يف  جرت  التي  النتخابات  خالل   2023-2022
لالأمم املتحدة. واعرب ال�سفري اأحمد حافظ، املتحدث الر�سمي با�سم 
وزارة اخلارجية امل�سرية عن اأطيب التمنيات بدوام التوفيق وال�سداد 

لالأ�سقاء يف دولة الإمارات.

قادة الدول ال�سبع الكربى يبحثون عددا من الق�سايا العاملية   )ا ف ب(

الرئي�ص اجلزائري يديل ب�سوته يف النتخابات الت�سريعية   )ا ف ب(

�سعيد غا�سبا بح�سور رئي�ص احلكومة ووزيرة العدل بالنيابة

رئي�س الدولة ون�ئبه وحممد بن زايد يهنئون بوتني 
بيوم رو�سي� ورئي�س الفلبني بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه 
رو�سيا  رئي�ص  بوتني  فالدميري  الرئي�ص  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل 

الحتادية وذلك مبنا�سبة يوم رو�سيا.
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  بعث �ساحب  اأخ��رى  من جهة 
رودريغو  الرئي�ص  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص 
روا دوتريتي رئي�ص جمهورية الفلبني وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل 

بالده.         )التفا�سيل �ص2(

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله رئي�ص اإقليم كرد�ستان العراق   )وام(

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س اإقليم كرد�ست�ن 
العراق عالق�ت التع�ون وامل�ستجدات يف املنطقة 

•• اأبوظبي- وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة اأم�ص.. معايل نيجريفان 

بارزاين رئي�ص اإقليم كرد�ستان العراق الذي يزور البالد حاليا.
�� بزيارة  ال�ساطئ  ال��ذي ج��رى يف ق�سر  اللقاء  �� خ��الل  و رح��ب �سموه 
رئي�ص اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان ال��ع��راق اإىل دول���ة الإم�����ارات وال��ت��ي ت��اأت��ي يف 

الثنائي مبا يخدم  التعاون  اآف��اق  اإط��ار حر�ص اجلانبني على تطوير 
ب���ارزاين  ن��ي��ج��ريف��ان  ���س��م��وه و م��ع��ايل  امل��ت��ب��ادل��ة. وب��ح��ث  م�ساحلهما 
خالل اللقاء.. عالقات التعاون بني دولة الإم��ارات و العراق ال�سقيق 
اإقليم كرد�ستان العراق خا�سة يف العديد من املجالت القت�سادية  و 

وال�ستثمارية والتنموية والإن�سانية وال�سحية.
العراق  كرد�ستان  اإقليم  يف  كورونا  جائحة  تطورات  اللقاء..  تناول  و 
وجهود اجلانبني وتعاونهما للحد من تداعياتها.  )التفا�سيل �ص2(

تعهدوا بت�سخري و�سائل كربى ملكافحة الأوبئة يف امل�ستقبل

جمموعة ال�سبع ت�سعى للت�سدي لل�سني ببنى حتتية للدول الفقرية
•• كاربي�س باي -اأ.ف.ب:

�سعيا للت�سدي لل�سني، يدفع قادة 
اليوم  ال���ك���ربى يف  ال�����س��ب��ع  ال�����دول 
عاملية  بخطة  قمتهم  م��ن  ال��ث��اين 
اإىل  موجهة  التحتية  البنى  ح��ول 
تعهدوا  ب��ع��دم��ا  ال��ف��ق��رية،  ال�����دول 
ملكافحة  ك����ربى  و����س���ائ���ل  ت�����س��خ��ري 

الأوبئة يف امل�ستقبل.
وحكومات  دول  روؤ����س���اء  وي��ح��ر���ص 
واململكة  واإيطاليا  وفرن�سا  اأمل��ان��ي��ا 
والوليات  واليابان  وكندا  املتحدة 
كاربي�ص  يف  امل��ج��ت��م��ع��ون  امل��ت��ح��دة 
ب���اي ب��ج��ن��وب غ���رب اإن��ك��ل��رتا حتى 
ولو  توافقهم،  اإظ��ه��ار  الأح���د، على 
ال�سمالية  اإيرلندا  ب�ساأن  التوتر  اأن 
ال�سف  وح���دة  على  بظالله  األ��ق��ى 

بينهم.
وب����ع����د الت�����ف�����اق يف ������س�����اأن رده�����م 
ع��ل��ى ال���وب���اء، ب��ا���س��ر ال���ق���ادة ال�سق 
اجتماعاتهم،  م���ن  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
مبواجهة  موقفهم  لتاأكيد  �ساعني 
ال�سني  تطرحها  ال��ت��ي  التحديات 
ورو���س��ي��ا، وه��و ه��دف رئي�سي لأول 
زيارة للرئي�ص الأمريكي جو بايدن 
اإىل اخلارج بعد عهد �سلفه دونالد 
ال�سبع  جم��م��وع��ة  ت���رام���ب.واأق���رت 
وا�سعة  عاملية  خطة  ال�����س��دد  ب��ه��ذا 
للدول  التحتية  البنى  من  النطاق 
ال��ف��ق��رية وال��ن��ا���س��ئ��ة ط��رح��ه��ا جو 

الربيطاين  ال���وزراء  رئي�ص  ورح��ب 
ع���ل���ى تويرت  ج���ون�������س���ون  ب���وري�������ص 
ب������اإع������الن ك����ارب����ي���������ص ب�������اي ال�����ذي 
اق���رتح���ت���ه جم��م��وع��ة ال�����س��ب��ع ملنع 
باعتباره  امل�ستقبل  يف  اأوبئة  تف�سي 

حلظة تاريخية.
ت���غ���ري���دة مب���وج���ب هذه  وك���ت���ب يف 
التفاقية، �ستلتزم الدميوقراطيات 
الرائدة يف العامل احلوؤول دون وقوع 
جائحة عاملية مرة اأخرى، و�سمان 
ع���دم ت��ك��رار ال��دم��ار ال���ذي اأحدثه 
على  الوثيقة  كوفيد19-.وتن�ص 
�سل�سلة تعهدات ملنع تف�سي جائحة 
املهلة  خف�ص  �سمنها  من  جديدة، 
والعالجات  ال��ل��ق��اح��ات  ل��ت��ط��وي��ر 
يكون  اأن  اأم���ل  على  والت�سخي�ص، 
اأق��ل من مئة يوم  العامل جاهزا يف 

ملواجهة مر�ص طارئ.
اأما ال�سق الثاين من الن�ص فيتناول 
وتنفيذ  ال�سحية  ال��رق��اب��ة  ت��ع��زي��ز 
العاملية  ال�سحية  ملنظمة  اإ���س��الح 
ي�سعب  ه��دف  وه��و  تعزيزها،  بغية 
ال�سني  م�����س��ارك��ة  ب����دون  حت��ق��ي��ق��ه 
ال�سبع زمرة  التي تعترب جمموعة 

�سكلتها وا�سنطن.
ول يبّت الإع��الن يف م�ساألة �سائكة 
تتعلق برفع ب��راءات الخ��رتاع عن 
اإنتاجها،  ت�سريع  بهدف  اللقاحات 
وه��و اأم��ر ت��وؤي��ده ال��ولي��ات املتحدة 

وفرن�سا يف حني تعار�سه اأملانيا.

بايدن لتكون مناف�سة خلطة طرق 
�سواء  ال�سينية  اجل��دي��دة  احل��ري��ر 
اإفريقيا  اأو  الالتينية  اأم��ريك��ا  يف 
بناء  اإع���ادة  خطة  اآ�سيا.وت�سعى  اأو 
مل�ساعدة  اأف�������س���ل  ب�����س��ك��ل  ال����ع����امل 
بعد  ال���ن���ه���و����ص  يف  ال��������دول  ه������ذه 
على  ب��ال��رتك��ي��ز  كوفيد19-  وب���اء 
الرقمي  وال��ق��ط��اع  وال�سحة  امل��ن��اخ 
ومكافحة التباين الجتماعي، على 

ما اأعلن البيت الأبي�ص يف بيان.
اأن���ه من  وت���رى الإدارة الأم��ريك��ي��ة 

مليارات  م��ئ��ات  تخ�سي�ص  امل��م��ك��ن 
�سيما  ول  ل��ل��خ��ط��ة،  ال����������دولرات 

بف�سل القطاع اخلا�ص.
وقال م�سوؤول اأمريكي كبري امل�ساألة 
ل ت��ت��ع��ل��ق ب��ال�����س��غ��ط ع��ل��ى ال����دول 
املتحدة  ال���ولي���ات  ب��ني  ل��الخ��ت��ي��ار 
وال�����س��ني، ب��ل ب��ط��رح روؤي����ة اأخرى 

ونهج اآخر.
ال�سبع  ال������دول  ق�����ادة  وي��خ�����س�����ص 
نظراوؤهم  اإل��ي��ه��م  ي��ن�����س��م  ال���ذي���ن 
م����ن ك����وري����ا اجل���ن���وب���ي���ة وج���ن���وب 

اإف��ري��ق��ي��ا واأ���س��رتال��ي��ة وال��ه��ن��د عرب 
الظهر  بعد  م��ن  ق�سما  الإن��رتن��ت، 
مل�������س���ائ���ل ال�������س���ي���ا����س���ة اخل����ارج����ي����ة، 
قيم  تاأكيد  يعتزمون  اأنهم  واك���دوا 

الدميوقراطيات الليربالية.
واأظ���ه���ر ال���ق���ادة خ���الل ي���وم مكثف 
م����ن ج��ل�����س��ات ال���ع���م���ل وال���ل���ق���اءات 
موحدة  جبهة  املتعاقبة،  الثنائية 
مع  كوفيد19-،  اأزم��ة  يف مواجهة 
يف  الأوبئة  ملكافحة  خطة  اإقرارهم 

امل�ستقبل.

تبون : بع�س الدول منزعجة من دميقراطية اجلزائر

قال اإنه لن يرتك الدولة ت�سقط:

قي�س �سعيد ينذر ويحذر ويدعو اىل علوية الق�نون! 

ب�يدن  يكون  اأن  ي�أمل  بوتني 
اأق���ل ان��ف��ع���ل م��ن ت��رام��ب 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

فالدميري  الرو�سي  الرئي�ص  �سرح 
يكون  اأن  ياأمل  اأن��ه  اجلمعة  بوتني 
ن��ظ��ريه الأم��ريك��ي ج��و ب��اي��دن اأقّل 
ان��ف��ع��ال وت�����س��رع��ا يف خ��ط��وات��ه من 
اأّي����ام  ق��ب��ل  ت���رام���ب،  دون���ال���د  �سلفه 
جتمعه  ال���ت���ي  الأوىل  ال��ق��ّم��ة  م���ن 
وقال  احلايل.  الأمريكي  بالرئي�ص 
بوتني يف مقابلة مع حمطة اأن بي 
العالقات  اإن  الأمريكّية،  نيوز  �سي 
اإىل  تدهورت  املتحدة  الوليات  مع 

اأبعد حد يف ال�سنوت الأخرية.
اأمل  ل��دي  املقابلة  ب��وت��ني يف  وق���ال 
ك��ب��ري ب����اأن����ه، ن��ع��م ���س��ت��ك��ون هناك 
اإيجابيات وبع�ص ال�سلبيات، لكن األ 
انفعالية  حت��ّرك��ات  اأّي  هناك  تكون 

من جانب بايدن، .
ا�ستثنائي  رجل  ترامب  اأن  واأ�ساف 
قد  لف��ت��ة.  و�سخ�سيته  وم���وه���وب 
يكن  مل  ل��ك��ن��ه  حت��ب��ه،  ل  اأو  حت��ب��ه 
املوؤ�س�ساتي  ال���ن���ظ���ام  اإىل  ي��ن��ت��م��ي 
رائع  �سخ�ص  ت��رام��ب  الأم���ريك���ي. 

واإل ملا اأ�سبح رئي�سا.
اأم����ا ب���اي���دن، ف��ق��د ق���ال ب��وت��ني اإنه 
خم��ت��ل��ف ج���ذري���ا ع���ن ت���رام���ب لأن 
ال��رئ��ي�����ص ب���اي���دن رج����ل حم���رتف، 
اأم�����س��ى اجل���زء الأك����رب م��ن حياته 

البالغة يف ال�سيا�سة.

قتلى بتفجريين ا�ستهدف� ح�فلتني يف ك�بول 
•• كابول-اأ ف ب:

قتل �سبعة اأ�سخا�ص وجرح �ستة اآخرون يف تفجريين ا�ستهدفا بعد ظهر ال�سبت 
حافلتي ركاب �سغريتني يف غرب كابول، ح�سب وزارة الداخلية الأفغانية.

ا�سُتهدفت   ،14،50 ال�ساعة  ال��وزارة طارق عريان نحو  با�سم  املتحدث  وقال 
الهزارة  اأق��ل��ي��ة  تقطنهما  ح��ّي��ني  يف  وق��ع��ا  تفجريين  يف  �سغريتان  حافلتان 
ال�سيعية. واأ�ساف اأن �ستة اأ�سخا�ص بينهم امراأة قتلوا وجرح اثنان اآخرون يف 

التفجري الأول، وقتل �سخ�ص وجرح اأربعة اآخرون يف التفجري الثاين.
ومل تتنَب اأي جهة هاتني العمليتني.

هجمات  �سل�سلة  يف  كابول  يف  املا�سي  الأ�سبوع  اأ�سخا�ص  ع�سرة  ح��واىل  وُقتل 
ا�ستهدفت حافالت �سغرية ي�ستخدمها خ�سو�ساً اأفراد اأقلية الهزارة.

وترية  تراجعت  اأفغان�ستان،  من  ان�سحابها  الأمريكية  القوات  ت�سّرع  وقت  يف 
الهجمات  ه��ذه  با�ستثناء  ك��اب��ول،  يف  ملحوظ  ب�سكل  مدنيني  �سد  الهجمات 
التي تتكرر يف الأحياء الغربية من العا�سمة. ويف الثامن من مايو، ُقتل اأكرث 
من خم�سني �سخ�سا وُجرح حواىل مئة اآخرين يف هجوم ثالثي اأمام مدر�سة 
اأي  للبنات يف حّي للهزارة. وكان الهجوم الأك��رث دموية منذ عام. ومل تتنبَّ 

جهة هذا الهجوم.

•• اجلزائر-وكاالت

عبد  اجل����زائ����ري،  ال��رئ��ي�����ص  اأدىل 
املجيد تبون، يوم اجلمعة، ب�سوته 
قائال  الت�سريعية،  النتخابات  يف 
اأن  ير�سيها  ل  ال����دول  بع�ص  اإن 
اجلزائر تدخل الدميقراطية من 

بابها الوا�سع.
ت��ب��ون، يف م��وؤمت��ر �سحفي  وق����ال 
ب�سوته،  الإدلء  ع��ق��ب  مقت�سب 
اأن يقاطع  اأي �سخ�ص  اإن من حق 
الن���ت���خ���اب���ات، ل��ك��ن م���ا ي��ه��م��ه هو 
ال�����س��ن��ادي��ق يج�سد  ت��ف��رزه  م��ا  اأن 
ذكر  نف�سه،  املنحى  ال�سرعية.ويف 
اأي  ي��ف��ر���ص  األ  اأن����ه ي��ج��ُب  ت��ب��ون 
�سخ�ص راأيه على الآخر، قائال اإنه 
متفائل باإقبال ال�سباب اجلزائري 
الرئي�ص  ال��ت�����س��وي��ت.واأ���س��ار  ع��ل��ى 
ت�سري  ب����الده  اأن  اإىل  اجل���زائ���ري 
م�سيفا  ال�سحيح،  الطريق  على 
�ستعقد  ال��ب��ل��دي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  اأن 

عما قريب.
مراكز  ف��ت��ح��ت  اجل���م���ع���ة،  وي������وم 
الت�سريعية  لالنتخابات  الق��رتاع 

•• الفجر -تون�س
عا�ستها  ال���ت���ي  ال��ع��ن��ف  ح������وادث 
بالعا�سمة  ال�����س��ع��ب��ي��ة  الح����ي����اء 
التون�سية يف الأي��ام الخ��رية بني 
اأم��ن��ي��ة وجم��م��وع��ات من  عنا�سر 
�سحيتها  راح  وال��ت��ي  امل��ح��ت��ج��ني، 
�سنة   32 العمر  م��ن  يبلغ  ���س��اب 
اإ�سافة  ال�����س��ي��ج��وم��ي،  مب��ن��ط��ق��ة 
من  يبلغ  اآخ���ر  قا�سر  �سحل  اإىل 
العمر 15 �سنة بعد جتريده من 
ملفات  ع��دة  جانب  اإىل  مالب�سه 
راي  ق�سايا  اىل  حتولت  اأخ���رى، 
عام وباتت تنذر بانتفا�سة �سعبية 
التون�سي  الرئي�ص  دف��ع��ت  اأك���رب، 
ال����ت����ح����رك،  اىل  ����س���ع���ي���د  ق���ي�������ص 
وا�ستنكاره  ا�ستيائه  والتعبري عن 
لأح������داث ال��ع��ن��ف ب��ل��ه��ج��ة ح����ادة، 
وف����ت����ح����ت ف�������س���ال ج�����دي�����دا من 

ن���ر  اإط�����الق  يف  ج���رح���ى 
ب��و���س��ط م��دي��ن��ة اأو���س��ن 

•• وا�شنطن-رويرتز:

 13 اإن  الأمريكية  ال�سرطة  قالت 
�سخ�سا على الأقل اأ�سيبوا يف واقعة 
اأو�سنت  مدينة  بو�سط  ن��ار  اإط���الق 
بولية تك�سا�ص يف �ساعة مبكرة من 
امل�ستبه  اأن  م�سيفة  ال�سبت،  �سباح 

به ل يزال طليقا.
بالإنابة  اأو�سنت  �سرطة  قائد  وق��ال 
اثنني  اإن  بيان  يف  ت�ساكون  جوزيف 

من امل�سابني يف حالة حرجة.
اأ���س��ت��ط��ي��ع اجل���زم بعدم  واأ����س���اف ل 
وج�������ود خ���ط���ر ع�����ام اآخ�������ر يف ه���ذه 
رهن  لي�ص  ب��ه  امل�ستبه  لأن  املرحلة 
اأن الأم���ر يف هذه  الح��ت��ج��از. يبدو 
املنطقة.  ه��ذه  على  قا�سر  املرحلة 
وتابع قائال اإن احلادث وقع ال�ساعة 
ال�����واح�����دة وال���ن�������س���ف ����س���ب���اح���ا يف 
منطقة ال�سارع ال�ساد�ص الرتفيهية 

ومل يتم الإبالغ عن �سقوط قتلى.

انتخابات  اأول  يف  اجل����زائ����ري����ة، 
ب��رمل��ان��ي��ة يف اجل����زائ����ر م��ن��ذ بدء 
احل�������راك ال�����س��ع��ب��ي ال������ذي اأط�����اح 
العزيز  ع��ب��د  ال�����س��اب��ق،  ال��رئ��ي�����ص 

بوتفليقة.
با�ستقبال  القرتاع  مراكز  وبداأت 
ناخب  مليون   24 على  ي��زي��د  م��ا 
املجل�ص  يف  مم��ث��ل��ي��ه��م  لخ���ت���ي���ار 

ال�سعبي الوطني لعهدة تا�سعة.
وخ�س�ست اجلزائر 13 األف مركز 

اجلمهورية  رئا�سة  بني  املواجهة 
واحلكومة والربملان.

وبح�سب بالغ �سادر عن الرئا�سة 
�سعّيد،  قي�ص  ا�ستقبل  التون�سية، 
قرطاج،  ب��ق�����س��ر  اجل��م��ع��ة  ظ��ه��ر 

 61543 اإىل  بالإ�سافة  اق��رتاع، 
م���ك���ت���ب اق��������رتاع داخ�������ل ال����ب����الد، 
اخلارج،  يف  اقرتاع  مكتب  و357 
مكتب   139 اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 
ال�سلطة  ذك��رت��ه  مل��ا  وف��ق��ا  متنقل، 

الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات.
وت�سارك يف النتخابات الت�سريعية 
 646 م��ن��ه��ا  ق���ائ���م���ة،   1483
قائمة  و837  ح���زب���ي���ة،  ق��ائ��م��ة 

للم�ستقلني.

املكّلف  احلكومة  رئي�ص  من  ك��اّل 
ه�سام  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  بت�سيري 
بالنيابة  العدل  امل�سي�سي، ووزيرة 

ح�سناء بن �سليمان.
)التفا�سيل �ص12(

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

مواقــيت ال�صالة
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انطالق حملة حمدان 
يف القلب مب�رص

اأخبار الإمارات

الكاثوليكية يف ال�صني، تراقبها 
الدولة ولكن يرعاها البابا...!

عربي ودويل

هل يحرز مي�صي اأخريا 
لقبا كبريا مع الأرجنتني؟ 

الفجر الريا�صي

وزير الدف�ع الرتكي:
قواتن� يف ليبي� لي�ست اأجنبية!

•• طرابل�س-وكاالت:

اإىل مطار معيتيقة، اعترب يف  اأكار  الدفاع الرتكي، خلو�سي  بعد زيارة مفاجئة لوزير 
ت�سريحات اأم�ص ال�سبت اأن قوات بالده يف ليبيا لي�ست قوات اأجنبية، على حد و�سفه. 
واأكد اأن قوات بالده قامت بن�ساطات ع�سكرية وتدريبية وا�ست�سارية يف البالد، موجهاً 

التهامات اإىل اجلي�ص الليبي واأن�ساره باأنهم �سبب الأزمة الليبية.
كما اأ�ساف اأن بالده وليبيا تربطها عالقات تاريخية منذ 500 عام، يف اإ�سارة اإىل فرتة 

الحتالل العثماين للدول العربية.
باأن  اأف��ادت امل�سادر اجلمعة،  ويف خروج عن العرف الدبلوما�سي وال�سداقة بني الدول 
�سلطات مطار معيتيقة مل تكن على علم برحلة الوزير الرتكي الذي جاء عرب رحلة 
جمهولة قادماً من �سقلية. كذلك، اأفادت باأن اجلنود الأتراك فقط كانوا على علم بتلك 
األ يتواجدوا مبكان هبوط  الليبيني يف قاعدة معيتيقة  الزيارة، وطلبوا من احلرا�ص 
الطائرة. واأ�سارت املعلومات اإىل اأن وزير الدفاع ورئي�ص املخابرات الرتكيني توجها فور 

و�سولهما ملقر قيادة القوات الرتكية غرب قاعدة معيتيقة اجلوية بطرابل�ص.

اخل�رجية  ل���وزراء  اجتم�ع 
النه�سة �سد  لبحث  ال��ع��رب 

•• القاهرة-وكاالت:

م��ع ا���س��ت��م��رار ال��ت��ع��رث يف م��ل��ف �سد 
ي��ع��ق��د جم��ل�����ص جامعة  ال��ن��ه�����س��ة، 
العربية على م�ستوى وزراء  الدول 
يف  ا�ستثنائيا  اج��ت��م��اع��ا  اخل��ارج��ي��ة 
اأجل  من  املقبل،  الثالثاء  ال��دوح��ة 

بحث تطورات تلك الق�سية.
واأو�������س������ح ال�������س���ف���ري ح�������س���ام زك����ي، 
للجامعة  امل�����س��اع��د  ال���ع���ام  الأم�����ني 
اأنباء ال�سرق  اأم�ص، لوكالة  العربية 
الأو�سط ، باأن الجتماع �سيعقد بناء 
وعلى  وال�����س��ودان  م�سر  طلب  على 
لوزراء  الت�ساوري  الجتماع  هام�ص 
اخلارجية املقرر عقده يف الدوحة. 
اأم�ص  اأعلنت  كانت  م�سر  اأن  يذكر 
حتت  احلالية  املفاو�سات  م�سار  اأن 
رعاية الحتاد الإفريقي لن يحدث 
اأي تقدم ملحوظ. بعد اأن ت�ساعدت 

التوترات منذ تعرث املحادثات.

رجل اأمن يعاين حطام اإحدى احلافلتني   )رويرتز(



األحد  13  يونيو    2021  م   -    العـدد   13264  
Sunday    13   June   2021   -  Issue No   13264

02

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
اأم�������ص.. م��ع��ايل ن��ي��ج��ريف��ان ب����ارزاين 
الذي  ال��ع��راق  كرد�ستان  اإقليم  رئي�ص 

يزور البالد حاليا.
و رح���ب ���س��م��وه ���� خ���الل ال��ل��ق��اء الذي 
جرى يف ق�سر ال�ساطئ �� بزيارة رئي�ص 
دولة  اإىل  ال���ع���راق  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م 
اإط��ار حر�ص  الإم���ارات والتي تاأتي يف 
التعاون  اآف���اق  تطوير  على  اجلانبني 
م�ساحلهما  ي����خ����دم  مب����ا  ال���ث���ن���ائ���ي 

املتبادلة.
نيجريفان  م���ع���ايل  و  ���س��م��وه  وب���ح���ث 
عالقات  ال����ل����ق����اء..  خ�����الل  ب��������ارزاين 
التعاون بني دول��ة الإم���ارات و العراق 
العراق  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  و  ال�سقيق 
خ���ا����س���ة يف ال����ع����دي����د م����ن امل����ج����الت 
والتنموية  وال�ستثمارية  القت�سادية 

والإن�سانية وال�سحية.
ت���ط���ورات جائحة  ال���ل���ق���اء..  ت���ن���اول  و 
العراق  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  ك���ورون���ا يف 
وجهود اجلانبني وتعاونهما للحد من 

الإن�سانية  امل�ستويات  على  تداعياتها 
والقت�سادية.

نيجريفان  ومعايل  �سموه  تبادل  كما 
بارزاين.. وجهات النظر ب�ساأن جممل 

ت�سهدها  التي  وامل�ستجدات  التطورات 
املنطقة واجلهود املبذولة ب�ساأنها.

حمدان  ال�سيخ  ال��ل��ق��اء..���س��م��و  ح�سر 
بن حممد بن زايد اآل نهيان و ال�سيخ 

حم���م���د ب����ن ح���م���د ب����ن ط���ح���ن���ون اآل 
مطارات  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نهيان 
اأب��وظ��ب��ي و م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن����ور بن 
حممد قرقا�ص امل�ست�سار الدبلوما�سي 

ل�ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة و معايل 
علي بن حماد ال�سام�سي نائب الأمني 
العام للمجل�ص الأعلى لالأمن الوطني 
و�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل 

ديوان ويل عهد اأبوظبي.
العراقي.. اجلانب  من  ح�سره  فيما 

ت���وم���ا رئي�ص  ف�����وزي ف��رن�����س��ا  م���ع���ايل 
فالح  معايل  و  الإقليم  رئا�سة  دي���وان 

م�سطفى بكر م�ست�سار رئي�ص الإقليم 
م�سطفى  مظفر  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  و 
العراق  ج��م��ه��وري��ة  ���س��ف��ري  اجل���ب���وري 

لدى الدولة.

•• 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  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات 
19" واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت  "كوفيد -  بفريو�ص كورونا امل�ستجد 
الوزارة عن اإجراء 249،746 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية 
الفح�ص  تقنيات  واأح��دث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على 

الطبي.

نطاق  وت��و���س��ي��ع  ال��دول��ة  يف  وال��ف��ح�����ص  التق�سي  اإج�����راءات  تكثيف    و�ساهم 
اإ�سابة  ح��ال��ة   2،123 ع��ن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الفحو�سات 
حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�ص  جديدة 
م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت 

امل�سجلة 596،017 حالة.
4 حالت م�سابة وذلك من تداعيات الإ�سابة  ال��وزارة عن وفاة  اأعلنت    كما 
 1،724 الدولة  يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  امل�ستجد،  كورونا  بفريو�ص 

حالة.

  واأعربت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن اأ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها 
لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، مهيبة باأفراد 
املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات واللتزام بالتباعد 

الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 2،094 حالة جديدة مل�سابني بفريو�ص كورونا 
تلقيها  بعد  امل��ر���ص  اأع��را���ص  م��ن  ال��ت��ام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�ستجد 
جمموع  يكون  وبذلك  امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�سحية  الرعاية 

حالت ال�سفاء 575،288 حالة.

اأجرت 249,746 فح�سا ك�سفت عن 2,123 اإ�سابة

ال�سحة تعلن �سف�ء 2,094 ح�لة جديدة من كورون�
ال�سحة تعلن تقدمي 101,234 جرعة من 

لق�ح كوفيد-19 خالل ال��س�ع�ت ال� 24 امل��سية
•• اأبوظبي - وام: 

اأعلنت وزارة ال�سحة و وقاية املجتمع تقدمي 101،234 جرعة من لقاح 
اجلرعات  جمموع  ليبلغ  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  خالل  "كوفيد19-" 
التي مت تقدميها حتى ام�ص 13،785،663 جرعة و مبعدل توزيع لقاح 

�سخ�ص.  100 لكل  جرعة   139.38
اإىل  و�سعيا  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
الو�سول للمناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم و التي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�ص كوفيد19-.

الإم�رات ترفع تقييم منظومته� الوطنية ملك�فحة غ�سل الأموال ومتويل الإره�ب

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س اإقليم كرد�ست�ن العراق عالق�ت التع�ون وامل�ستجدات يف املنطقة 

ج�معة حمدان بن حممد الذكية تطرح اأول م�ج�ستري ب�للغة العربية لرع�ية املوهوبني 

•• ابوظبي-وام:

اأفريقيا  و���س��م��ال  الأو���س��ط  ال�����س��رق  ملنطقة  امل���ايل  العمل  جمموعة  ق���ررت 
الإم�����ارات �سمن ثالث  ل��دول��ة  الفني  الم��ت��ث��ال  تقييم  رف��ع  )م��ي��ن��اف��ات��ف( 
خالل  وذل���ك  الإره�����اب،  ومت��وي��ل  الأم����وال  غ�سل  ملكافحة  مهمة  تو�سيات 
الجتماع العام الثاين والثالثني ملجموعة "مينافاتف" الذى عقد عن بعد 

موؤخرا.
"ملتزم" �سمن  وقد مت رفع تقييم دولة الإمارات من "ملتزم جزئياً" اإىل 
التو�سيتني 6 و7 اخلا�ستني بالعقوبات املالية امل�ستهدفة ملكافحة الإرهاب 
من  الدولة  امتثال  تقييم  رفع  مت  كما  الت�سلح.  وانت�سار  الإره��اب  ومتويل 
25 املتعلقة  حد كبري" �سمن التو�سية  اإىل  "ملتزم  اإىل  جزئياً"  "ملتزم 

بال�سفافية وامل�ستفيد احلقيقي للرتتيبات والكيانات القانونية.
وبهذا الإجناز، ت�سبح دولة الإمارات "ملتزمة" و"ملتزمة اإىل حد كبري" يف 
40 تو�سية و�سعتها جمموعة العمل املايل )فاتف(  اأ�سل  37 تو�سية من 

ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، ومبا ي�سع دولة الإمارات يف م�ساف 
الأم��وال ومتويل  ملكافحة غ�سل  الفني  المتثال  املتقدمة يف جمال  ال��دول 

الإرهاب على م�ستوى العامل.
العليا  اللجنة  من  مبا�سرة  مبتابعة  الإيجابية  النتائج  ه��ذه  حتققت  وق��د 
ومتويل  الأم���وال  غ�سل  ملواجهة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  على  ل��الإ���س��راف 
نهيان، وزير اخلارجية  اآل  زايد  ال�سيخ عبداهلل بن  �سمو  برئا�سة  الإره��اب، 
تقييم  لرفع  املطلوب  الدعم  العليا  اللجنة  وف��رت  ال��دويل، حيث  والتعاون 

الدولة.
باملوافقة  "مينافاتف"،  ل���  وال��ث��الث��ون  ال��ث��اين  ال��ع��ام  الجتماع  انتهى  وق��د 
اأعقاب مناق�سة تقرير  الإم��ارات، وذلك يف  بالإجماع على رفع تقييم دولة 
املتبادل  التقييم  تقرير  اإىل  ي�ستند  وال��ذي  للدولة،  الأول  امل��ع��ززة  املتابعة 
الإم���ارات يف �سهر  ب�ساأن دول��ة  امل��ايل /فاتف/  العمل  ال�سادر عن جمموعة 

اأبريل 2020.
الزعابي،  حامد  �سعادة  اأك��د  ال�سعيد،  هذا  على  الدولة  جناح  على  وتعقيباً 

مدير عام املكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، على دعم 
بتطوير  امل�ستمر  والتزامها  "فاتف" و"مينافاتف"،  الإم��ارات جلهود  دولة 
منظومتها الوطنية ملواجهة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، والرتقاء بها، 
و�سوًل اإىل تطبيق اأف�سل واأحدث املعايري الدولية يف هذا ال�سدد. كما اأ�سار 
الزعابي اإىل التزام الدولة احلازم بتنمية القدرات الوطنية ملكافحة غ�سل 
الأم��وال ومتويل الإره��اب، ومعاجلة التحديات واملالحظات ال��واردة �سمن 
ال�سرتاتيجية  تطبيق  خ��الل  من  وذل��ك  للدولة،  املتبادل  التقييم  تقرير 
الوطنية ملواجهة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، بدعم مطلق من القيادة 
العليا للدولة، والتي ت�سع هذا امللف �سمن مقدمة الأولويات ال�سرتاتيجية 

على امل�ستوى الوطني.
القت�سادية  ال�سوؤون  اإدارة  مديرة  فكري،  اآمنة  الآن�سة  �سرحت  ب��دوره��ا، 
العام  الج��ت��م��اع  ال���دويل، خ��الل  وال��ت��ع��اون  وزارة اخل��ارج��ي��ة  والتجارية يف 
الأمام  اإىل  اأخ��رى  مهمة  خطوة  "هذه  موؤخرا  ج��رى  ل�"مينافاتف" ال��ذى 
غ�سل  ملكافحة  الإم����ارات  دول��ة  منظومة  لتطوير  امل�سرتك  عملنا  اإط���ار  يف 

الإم���ارات  داأب���ت دول��ة  الإره����اب، وتعزيز فعاليتها، حيث  الأم���وال ومت��وي��ل 
والقانونية،  الت�سريعية  منظومتها  تطوير  على  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل 
ملواكبة اأف�سل املمار�سات العاملية، وحتقيق التفوق على ال�سعيدين الإقليمي 
الأم���وال  غ�سل  مل��م��ار���س��ات  ال��رادع��ة  الت�سريعية  البيئة  ت��وف��ري  يف  وال��ع��امل��ي 

ومتويل الإرهاب".
وتعقيد  حجم  يف  ك��ب��رياً  تنامياً  املا�سية  الأع����وام  �سهدت  "لقد  واأ���س��اف��ت: 
الإم���ارات لأهمية مكافحة هذه  دول��ة  اإدراك  املالية، مما عزز من  اجلرائم 
ومن  العامل.  اأنحاء  خمتلف  يف  الدوليني  �سركائها  مع  بالتعاون  اجلرائم، 
هذا املنطلق، فقد عملت الدولة منذ �سدور تقرير التقييم املتبادل اخلا�ص 
بها عام 2020، على تطبيق جميع التو�سيات الواردة �سمن التقرير وذلك 
ببناء منظومة تن�سيقية متكاملة لتحقيق الأهداف املن�سودة �سمن النتائج 
املبا�سرة امل�ستهدفة، من خالل اإن�ساء املكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل الأموال 
ومتويل الإرهاب، والتابع للجنة العليا، حيث اأن دوره الرئي�سي هو تن�سيق 

جهود جميع اجلهات املعنية داخل الدولة بهذا ال�ساأن."

•• دبي -وام:

"ماج�ستري  برنامج  طرح  الذكية" عن  حممد  بن  حمدان  "جامعة  ك�سفت 
يف   ،2021 خريف  م��ن  والفائقني" اع��ت��ب��اراً  امل��وه��وب��ني  تربية  يف  الرتبية 
اإطار جهودها ال�سّباقة لرفد العاملني يف احلقل التعليمي باملعرفة احلديثة 
قدرات  لتنمية  وال�ستعداد  اجلاهزية  اأمّت  على  ليكونوا  املتقدمة  وامل��ه��ارات 
الدار�سني ممن ميتلكون م�ستويات ا�ستثنائية من املوهبة والإبداع والعزمية. 
ويكت�سب الربنامج اأهمية بالغة كونه املاج�ستري الأول باللغة العربية واملوّجه 
لتنمية املوهوبني واحلا�سل على اعتماد ر�سمي من وزارة الرتبية والتعليم 
الرتبوي  العاملني يف احلقل  دور  لإع��ادة هيكلة  ا�ستثنائية  فر�سة  ، مقّدماً 
�سنع  وراء  القوي  املحرك  ليكونوا  املوهوبني  يف  الأمثل  ال�ستثمار  لتعزيز 

الر�سيدة يف  ال�سديدة للقيادة  التوجيهات  امل�ستقبل، متا�سياً مع  وا�ست�سراف 
تنمية مواهب املبدعني لبناء جيٍل مت�سلح بالعلم واملعرفة.

ويتفّرد الربنامج، الذي يطرح للمرة الأوىل يف الإمارات، بتبّني نهج "مرونة 
التعليم" والقائم على توفري "تعليم ذكي بالكامل"، �سعياً وراء بناء الطاقات 
والفائقني.  امل��وه��وب��ني  ورع��اي��ة  اكت�ساف  يف  ت�سهم  التي  ال��ق��درات  وتطوير 
واعتمدت "جامعة حمدان بن حممد الذكية" يف ت�سميم الربنامج النوعي 
املوهوبني  ع��ن  الك�سف  يف  ال���ق���درات  لتعزيز  وم��ب��ت��ك��رة  ذك��ي��ة  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى 
والفائقني وتطوير قدراتهم ورعايتهم بال�سكل الأمثل وفق اأ�ساليب اإبداعية 
تواكب القرن احلادي والع�سرين، مبا ي�سب يف خدمة تطلعاتها الطموحة 
القادرين على قيادة البتكار وريادة الأعمال  املتعلمني  اأجيال من  اإعداد  يف 
القطاعات  ك��اف��ة  يف  التقدم  لتحقيق  امل�ستقبل  هند�سة  واإع����ادة  الإب��داع��ي��ة 

التنموية يف دولة الإمارات والعامل العربي. ويندرج الربنامج، املقدم باللغة 
م�ساقاً   12 م��ن  يتكون  حيث  العليا،  ال��درا���س��ات  م�ستوى  �سمن  العربية، 
وتنفيذ  لت�سميم  امل��ب��ادرة  زم��ام  ام��ت��الك  م��ن  اخلريجني  ميّكن  تخ�س�سياً 
ف�ساًل  الإبداعية،  امل�سروعات  واإنتاج  واحلديثة  الأ�سيلة  البحوث  وتقومي 
عن ت�سميم الربامج العملية التي تعالج الق�سايا وامل�سكالت امليدانية بطرق 
جامعة  رئي�ص  ال��ع��ور،  من�سور  ال��دك��ت��ور  واأو���س��ح  تقليدية.  وغ��ري  ابتكارية 
"ماج�ستري الرتبية يف تربية  ب��اأّن طرح برنامج  حمدان بن حممد الذكية، 
تعليم  اإىل  الو�سول  درب  والفائقني" ميثل خطوة متقّدمة على  املوهوبني 
ابتكاري داعم خللق جمتم�ع معرف�ي ريادي عاملي ذو تناف�سية عاملية ي�سمل 
كافة املراحل العمرية، ويلبي الحتياجات احلالية وامل�ستقبلية ل�سوق العمل، 
لفتاً اإىل اأّنه ي�سب يف خدمة الروؤية الطموحة لدولة الإمارات يف ا�ستقطاب 

يف  دائمني  �سركاء  ليكونوا  ال�ستثنائية  واملواهب  العقول  اأ�سحاب  وحتفيز 
"ماج�ستري الرتبية  اأّن برنامج  ال�ساملة وامل�ستدامة. يذكر  التنمية  م�سرية 
يف تربية املوهوبني والفائقني" ي�سمل درا�سة 12 من امل�ساقات املتخ�س�سة، 
الربامج  وتطوير  ت�سميم  من  ا�ستكمالها  عقب  املنت�سبون  �سيتمكن  التي 
كما  والبتكار.  والتعلم  التفكري  مبهارات  ترقى  التي  والإر�سادية  الرتبوية 
يوؤهل الربنامج اخلريجني للعمل كمعلمني اأو مدربني اأو مر�سدين نف�سيني 
وتربويني، اأو كباحثني اأو مطوري برامج يف جمال تربية املوهوبني والفائقني 
لت�سميم  الفر�سة  للدار�سني  اأي�ساً  الربنامج  ويتيح  اخلا�سة.  والرتبية 
حيث  املهنية،  وتطلعاتهم  العملية  احتياجاتهم  ح�سب  التعليمية  م�سريتهم 
يوفر طريقاً خمت�سراً اإىل التخرج باإكمال درا�سة دبلوم الدرا�سات العليا يف 

تربية املوهوبني والفائقني خالل ف�سلني درا�سيني فقط .

انطالق حملة حمدان يف القلب مب�سر
•• القاهرة -وام:

انطلقت مب�سر حملة "حمدان فى القلب" للتوعية بوباء كورونا امل�ستجد 
الواقية  الأقنعة  امل�سيحية  و  الإ�سالمية  املوؤ�س�سات  خاللها  وزع��ت  والتي 
نهج  على  �سريا  ذل��ك  و  املناطق  بعدد من  النظافة  عمال  على  املطهرات  و 
املغفور له ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم الذي كان قد وجه رحمه اهلل 
الن�ساط  بتكثيف  اجلائحة  بداية  منذ  ومكاتبها  اخلريية  مكتوم  اآل  هيئة 
للتوعية بخطرها و�سرورة اأخذ الإحتياطات الإحرتازية. و قال مينا عيد 
الدين  �سالح  الدكتور  اأطلقها  التى  احلملة  اإن  احلملة  عام  من�سق  عونى 
اجلعفراوى رئي�ص جمل�ص اأمناء موؤ�س�سة م�سوار التنموية توؤكد اأن ال�سيخ 
حمدان بن را�سد " رحمه اهلل " فى القلب .. فال توجد منطقة فى م�سر اإل 
و ت�سهد للفقيد مباآثره فقد كان منوذجا لالإن�سان العربى امل�سلم الأ�سيل 
موؤكدا اأن احلمالت الإن�سانية لن تتوقف من قبل املوؤ�س�سات الإ�سالمية و 

املوؤ�س�سات امل�سيحية عرفانا بف�سله وتقديرا ملا قدمه رحمه اهلل.

م�ستفيد من م�س�عدات خريية  اآلف   10
ال�س�رقة بقيمة 8 ماليني درهم يف م�يو امل��سي

•• ال�شارقة- وام:

10 اآلف  8 ماليني درهم �سملت اأكرث من  قدمت جمعية ال�سارقة اخلريية م�ساعدات داخلية خالل �سهر مايو املا�سي بقيمة 
م�ستفيدا عرب 645 طلب م�ساعدة.

اأعمالها  وا�ستمرارية  ال�سارقة مت�سي قدما نحو دميومة  اأن خريية  التنفيذي للجمعية  املدير  �سلطان بن خادم  و قال عبداهلل 
ال�سهرية  م�ساعداتها  اجلمعية  وقدمت  حيث  وامل�ساعدة  الدعم  وتقدمي  الإن�سان  متكني  اإىل  تهدف  والتي  والإن�سانية  اخلريية 
املنتظمة خالل �سهر مايو املا�سي ل� 1256 اأ�سرة متعففة بتكلفة مليوين درهم .. لفتا اىل اأن هذه امل�ساعدة يتم �سرفها ب�سكل 

منتظم وفقا لفرتات يتم حتديدها من قبل جلنة امل�ساعدات وذلك وفق ظروف كل اأ�سرة على حدى.

رئي�س الدولة ون�ئبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س رو�سي� الحت�دية ب�يوم رو�سي�

•• ابوظبي- وام:

اإىل  الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة  اآل نهيان رئي�ص  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  بعث �ساحب 
فخامة الرئي�ص فالدميري بوتني رئي�ص رو�سيا الحتادية وذلك مبنا�سبة يوم رو�سيا.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ص فالدميري بوتني.
وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معاىل ميخائيل مي�سو�ستني رئي�ص وزراء رو�سيا الحتادية.

رئي�س الدولة ون�ئبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س الفلبني بذكرى ا�ستقالل بالده

•• ابوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�ص رودريغو روا دوتريتي رئي�ص جمهورية 

الفلبني وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ص رودريغو روا دوتريتي.
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اأخبـار الإمـارات
امل�سرف املركزي ي�سدر اإر�س�دات جديدة ب�س�أن مواجهة غ�سل الأموال ومك�فحة متويل الإره�ب

•• اأبوظبي-وام:

جديدين  اإر�ساَدين  املركزي  املتحدة  العربية  الإم��ارات  م�سرف  اأ�سدر 
للموؤ�س�سات  الإره���اب  متويل  ومكافحة  الأم���وال  غ�سل  مواجهة  ب�ساأن 
امل��ال��ي��ة امل��رّخ�����س��ة، ي���رّك���زان ع��ل��ى الإب�����الغ ع���ن امل��ع��ام��الت امل�سبوهة 

والأ�سخا�ص العتباريني والكيانات القانونية.
 وت�سهم الإر���س��ادات اجلديدة يف تكوين فكرة عامة عن املخاطر وعن 
املوؤ�س�سات  جانب  من  الفّعال  الأداء  اإىل  بالإ�سافة  خف�سها،  اأ�ساليب 
املالية املرّخ�سة للتزاماتها القانونية املتعلقة مبواجهة غ�سل الأموال 
ومكافحة متويل الإرهاب. كما ُو�سعت الإر�سادات ا�ستناداً اإىل املر�سوم 

بقانون احتادي رقم "20" ل�سنة 2018 ب�ساأن مواجهة غ�سل الأموال 
وقرار  امل�سروعة،  غري  التنظيمات  ومتويل  الإره��اب  متويل  ومكافحة 
املعايري  العتبار  وت��اأخ��ذ يف   ،2019 ل�سنة   10 رق��م  ال���وزراء  جمل�ص 

والتوجيهات ال�سادرة عن جمموعة العمل املايل "فاتف".
الإب��الغ عن  املرّخ�سة  املالية  املوؤ�س�سات  اإىل جانب ذلك، يتوجب على   
متويل  اأو  الأم���وال  بغ�سل  ما  ح��ٍد  اإىل  بارتباطه  ُي�ستبه  قد  �سلوك  اأي 
اأو اجلرائم اجلنائية، وذلك عن طريق تقدمي تقارير ب�ساأن  الإره��اب 
الأن�����س��ط��ة امل�����س��ب��وه��ة م��ب��ا���س��رة اإىل وح���دة امل��ع��ل��وم��ات امل��ال��ي��ة يف دولة 
من�سة  ا�ستخدام  عرب  اكت�سافها،  من  يوماً   35 غ�سون  يف  الإم���ارات 
املوؤ�س�سات املالية املرّخ�سة التي تقدم  يتعني على  كما   ."goAML"

اخلدمات لالأ�سخا�ص العتباريني والكيانات القانونية، تقييم املخاطر 
املتعلقة بغ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، وتطوير برنامج فّعال ملواجهة 
غ�سل الأم��وال ومكافحة متويل الإره��اب، وميكن اأن ت�سمل ال�سركات، 
الكيانات  من  غريها  اأو  الئتمانية،  ال�سناديق  اجلمعيات،  املوؤ�ّس�سات، 

املماثلة.
 وقال معايل خالد حممد بالعمى، حمافظ م�سرف الإمارات العربية 
توا�سل م�سريتها  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  اإن  املركزي  املتحدة 
والتنظيمات  الإره����اب  مت��وي��ل  ومكافحة  الأم����وال  غ�سل  م��واج��ه��ة  يف 
امل�سروعة. ومتا�سياً مع مهام امل�سرف املركزي يف جمال الرقابة  غري 
اأج��ل �سمان الم��ت��ث��ال لأح��ك��ام ق��ان��ون مواجهة غ�سل  والإ���س��راف م��ن 

الأموال ومكافحة متويل الإرهاب يف دولة الإمارات، ياأتي اإ�سدار هذه 
املالية املرّخ�سة  املوؤ�س�سات  الإر�سادات لتعزيز جهودنا يف جمال تزويد 
بالتوجيهات الالزمة، والتي من �ساأنها تنفيذ تدابري مكافحة اجلرمية 

بفعالية عالية.
 ويبذل امل�سرف املركزي، بالتعاون مع وحدة املعلومات املالية، جهوداً 
باأهمية  لالإ�سراف  اخلا�سعة  القطاعات  لدى  التوعية  لتعزيز  حثيثة 

الإبالغ عن املعامالت امل�سبوهة.
على  متوفرة  التوعية  وم���واد  الإر����س���ادات  جميع  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر   
https://www. امل����رك����زي:  ل��ل��م�����س��رف  الإل�����ك�����رتوين  امل���وق���ع 

.  centralbank.ae/en/cbuae-amlcft

طرق دبي تعتمد م�سروع تنفيذ متطلب�ت تك�مل املوا�سالت حول 9 حمط�ت ح�فالت اإك�سبو 2020

نهي�ن بن مب�رك: ع�سوية الإم�رات مبجل�س الأمن جت�سد مك�نة دولتن� املهمة م�سدرا لل�سالم وال�ستقرار الع�ملي

•• دبي- وام:

واملوا�سالت  الطرق  هيئة  اعتمدت 
متطلبات  ت��ن��ف��ي��ذ  م�������س���روع  ب���دب���ي 
ت��ك��ام��ل امل��وا���س��الت وال��ت��ن��ق��ل املرن 
ح�������ول ت�������س���ع حم�����ط�����ات ح����اف����الت 
الهيئة  تنفذه  2020الذي  اإك�سبو 
�سركات  م���ع  وال���ت���ع���اون  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
تيكوم  لل�سيليكون  دبي  واحة  نخيل 

دبي العقارية.
الطاير  حممد  مطر  م��ع��ايل  وق���ال 
جمل�ص  ورئ����ي���������ص  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر 
امل�سروع  ان  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  امل���دي���ري���ن 
يهدف اإىل الت�سجيع على ا�ستخدام 

املحيط  امل���ج���ال  ل��ل��ب��ي��ئ��ة وحت�����س��ني 
بامل�ساة اأثناء تنقلهم.

واأك����د م��ع��ايل امل��دي��ر ال��ع��ام ورئي�ص 
الهيئة  ح��ر���ص  امل��دي��ري��ن  جم��ل�����ص 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة �سديقة  ع��ل��ى ت��وف��ري 
ومعايري  م��ت��ط��ل��ب��ات  لل�سكانتلبي 
الرتابط  وتعزز  املوا�سالت  تكامل 
بني مكونات املدينة لت�سهيل و�سول 
و�سائل  حمطات  واإىل  م��ن  ال�سكان 
ال��ن��ق��ل اجل��م��اع��ي و ���س��م��ان و�سول 
امل�������س���اة وم�����س��ت��خ��دم��ي ال����دراج����ات 
بطريقة  الو�سائل  لتلك  الهوائية 
اآمنه و�سهلة اإىل جانب توفري بيئة 
موؤهلة لأ�سحاب الهمم ، م�سرياً اإىل 

خم�����س�����س��ة ل��ل��م�����س��اة ول���ل���دراج���ات 
ا�ستمرارية  من  والتحقق  الهوائية 
وتوفري  الهوائية  ال��دراج��ات  م�سار 
لت�سهيل  الهمم  اأ�سحاب  متطلبات 
لكافة  وا���س��ت��خ��دام��ه��م  و���س��ول��ه��م 
اإىل  اإ�سافة  املتاحة  التنقل  و�سائل 
تعظيم ال�ستفادة من و�سائل النقل 
النقل  و���س��ائ��ل  م��ع  وتكاملها  ال��ع��ام 

البديلة.
تعزيز  ي�سمل  امل�����س��روع  ان  واأ���س��اف 
والرتابط  التنقل  معايري  وتطبيق 
مبحطات  امل���ح���ي���ط���ة  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
الت�سع   2020 اإك�����س��ب��و  ح���اف���الت 
وه���ي: حم��ط��ات ح��اف��الت الرباحة 

للبيئة  �سديقة  بديلة  نقل  و�سائل 
وت�سجيع  الهوائية  ال��دراج��ات  مثل 
وتعزيز  امل�����س��اة  ا���س��ت��خ��دام مم����رات 
اجلماعي  النقل  و�سائل  ا�ستخدام 
مثل مرتو دبي وترام دبي و و�سائل 
النقل البحري وحافالت املوا�سالت 
، وذل��ك م��ن خ��الل حت�سني  العامة 
هذه  مب�ستخدمي  املحيطة  البيئة 
ال��و���س��ائ��ل ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل بني 
وتت�سمن  املختلفة  ال��ن��ق��ل  و���س��ائ��ل 
للم�ساة  املنا�سبة  الأر���س��ف��ة  ت��وف��ري 
وتوفري متطلبات ال�سالمة املرورية 
من  ال��ط��ري��ق  م�ستخدمي  جل��م��ي��ع 
�سوئية  واإ�������س������ارات  اآم����ن����ة  م���ع���اب���ر 

واخلليج  واجل���اف���ل���ي���ة  وال���غ���ب���ي���ب���ة 
2 وواحة دبي لل�سيليكون  التجاري 
ال��ع��امل��ي��ة ون��خ��ل��ة جمريا  وامل���دي���ن���ة 
وحمطة حافالت ات�سالت وحمطة 
اإىل اأن  ح��اف��الت الحت���اد ، م�����س��رياً 
كيلومرتاً   45 �سي�سيف  امل�����س��روع 
ل�سبكة م�سارات الدراجات الهوائية 
حمطات  تطوير  م�سروع  يجعل  ما 
اإك�����س��ب��و من���وذج���اً مميزاً  ح���اف���الت 
والنقل  اجل��م��اع��ي  النقل  جم��ال  يف 
ب�سكل  وي��ع��ت��م��د  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ال�����س��دي��ق 
اأ�سا�سي على حت�سني البنية التحتية 
ملالءمتها ل�سبكات الطرق اجلديدة 
ال�سديق  امل����رن  ب��ال��ت��ن��ق��ل  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

ال�سكان  ت�سجيع  ب��ه��دف  ال��ه��وائ��ي��ة 
غري  التنقل  و�سائل  ا�ستخدام  على 
والدراجات  امل�سي  مثل  التقليدية 
الكهربائي/  و/ال�سكوتر  الهوائية 
يف التنقل من منازلهم اإىل حمطات 

و�سائل النقل اجلماعي والعك�ص.
متطلبات  تطوير  اأعمال  وتت�سمن 
ال���ت���ك���ام���ل ح������ول حم����ط����ات امل����رتو 
مم���راً   226 ت��ن��ف��ي��ذ  واحل����اف����الت 
للم�ساة و857 ر�سيفاً منخف�ساً /
وتهيئة   /Dropped Kerbs
 1053 يف  الهمم  اأ�سحاب  مم��رات 
ع���دد  ت���ن���ف���ي���ذ  ج����ان����ب  اإىل  ن���ق���ط���ه 
م��ن م��ه��دئ��ات ال�����س��رع��ة /م��ط��ب��ات/

اأنه روعي يف خمتلف م�ساريع النقل 
اجلماعي تعزيز الربط بني حمطات 
وامل�ساريع  ال��ن��ق��ل  و���س��ائ��ل  خم��ت��ل��ف 
ال���ت���ط���وي���ري���ة وم����ن����اط����ق اجل�����ذب 
تطوير  ب��امل��ن��ط��ق��ةع��رب  امل���ح���ي���ط���ة 
و  والأخ�����ري  الأول  امل��ي��ل  متطلبات 
من خالل توفري جمموعة عنا�سر 
املوا�سالت  ل��ت��ك��ام��ل  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
املوا�سالت  ح��اف��الت  م��واق��ف  م��ث��ل 
ال����ع����ام����ة وم�����������س�����ارات ال������دراج������ات 
الهوائية ومعابر وا�سرتاحات امل�ساة 
واملناطق وامل�سارات املظللة والزراعة 
التجميلية ومواقف تاأجري املركبات 
اخل����ا�����س����ة وم������واق������ف ال������دراج������ات 

•• اأبوظبي - وام:

اأك�����د م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك 
دول����ة  ان���ت���خ���اب  اأن  وال���ت���ع���اي�������ص 
الأمن  مبجل�ص  ع�سوا  الإم���ارات 
املهمة  مكانتها  يج�سد  ال����دويل 
بو�سفها م�سدر  العامل  دول  بني 

خري و �سالم و ا�ستقرار.
وقال معاليه يف ت�سريح له -بهذه 
املنا�سبة- اإن هذه املكانة املرموقة 

جميع  ب��ني  والتنمية  وال�سداقة 
اأج���ل حتقيق اخلري  م��ن  ال��ب�����س��ر 

والتقدم لالإن�سانية جمعاء".
و اأ�ساف :" نتقدم بهذه املنا�سبة 
بخال�ص التهنئة اإىل �سمو ال�سيخ 
وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل 
اخل���ارج���ي���ة و ال���ت���ع���اون ال����دويل 
اعتزازنا  ع��ن  ل�سموه  اأع���رب  و   ..
بنجاح  الإم��������������ارات  يف  ال�����ق�����وي 
ما  و  للدولة  اخلارجية  ال�سيا�سة 
تنمية  على  حر�ص  من  به  تت�سم 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  و���س��اح��ب  اهلل" 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����ص جمل�ص  رئ��ي�����ص 
ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�����س��ل��ح��ة وج��ه��وده��ا احل��ث��ي��ث��ة يف 
اإيجابية  ع���الق���ات  ب���ن���اء  ���س��ب��ي��ل 
اأجمع  ال��ع��امل  دول  م��ع  وم��ث��م��رة 
انطالقا من قناعتها الكاملة باأن 

العامل  الإم���ارات بني دول  لدولة 
الدولة  موؤ�س�ص  دعائمها  اأر���س��ى 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال���وال���د ال�����س��ي��خ زايد 
"طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
ت��اأك��دت بف�سل  اهلل ثراه" وال��ت��ي 
الر�سيدة  القيادة  وت�سميم  ع��زم 

للدولة.
و اأعرب معاليه عن فخره بالدور 
الرائد للقيادة الر�سيدة ل�ساحب 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 
"حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل 

التعاون  بلد  هي  دائما  الإم���ارات 
يف  مهمة  اأدوار  ل��ه��ا  و  ال�����س��الم  و 
�سبيل حتقيق ال�سالم والتقدم يف 

املنطقة والعامل.
" �سكرا �ساحب   : ق��ال معاليه  و 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
على جهودكم املتوا�سلة يف �سبيل 
لدولتنا  امل��ت��ن��ام��ي  ال����دور  ت��اأك��ي��د 
ال���ع���زي���زة يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل 
وك��ذل��ك دوره����ا امل��ه��م يف حتقيق 
والت�سامن  ال���ت���ع���اون  اأوا������س�����ر 

اإل��ي��ه دول��ت��ن��ا دائ��م��ا ب�ساأن  ت��دع��و 
امل�سرتك  ال��ع��م��ل  م��ب��ادئ  تعميق 
بني الدول واإعالء مبادئ الأخوة 
اأدوات  على  والرتكيز  الإن�سانية 
بني  العالقات  يف  الناعمة  القوة 
اإع����الء  و  ب���ل  وال�������س���ع���وب  الأمم 
م��ك��ان��ة ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة واحل����وار 
وال�سعي  ال���دول  �سيادة  واح���رتام 
الل���ت���زام  اإىل  وامل��خ��ل�����ص  اجل�����اد 
الدولية  والأع��������راف  ب��امل��واث��ي��ق 
للق�سايا  �سلمية  ح��ل��ول  واإي��ج��اد 

مع  التعاون  و  ال�سداقة  عالقات 
جهود  بف�سل  العامل  دول  جميع 
�سموه يف اإط���ار و���س��وح ال��روؤي��ة و 
امل�سوؤولية و احلر�ص على  حتمل 
منا�سرة ق�سايا احلق و العدل و 

ال�سالم يف كل مكان".
ع�سوية  اأن  م���ع���ال���ي���ه  ذك������ر  و 
الإم����ارات يف جمل�ص الأم���ن يعد 
للدبلوما�سية  م��ه��م��ا  اإجن���������ازا 
الإم�����ارات�����ي�����ة ����س���ي���ك���ون ل����ه اآث�����ار 
ما  تاأكيد  يف  ووا���س��ح��ة  ملمو�سة 

للدراجات  م�����س��رتك��ة  وم���������س����ارات 
الهوائية مع امل�ساة واأخرى م�سرتكة 
م�����ع امل����رك����ب����ات وت���ن���ف���ي���ذ م���واق���ف 
ال�سوارع  اأج��زاء من  للمركبات على 

وزيادة عر�ص اأر�سفة مرور امل�ساة.

العامل..  تواجه  التي  وامل�سكالت 
دولة  اأن يحفظ  تعاىل  داعيا اهلل 
الإم��ارات واأن يجعلها دائما دولة 

عز وتقدم ورخاء.

�سلط�ن اجل�بر: انتخ�ب الإم�رات لع�سوية جمل�س الأمن يج�سد ثقة الع�مل ب�لدولة و دوره� الدبلوم��سي

اأك�دميية اأنور قرق��س: ع�سوية جمل�س الأمن اإجن�ز جديد للدبلوم��سية الإم�راتية

•• اأبوظبي-وام: 

اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �سلطان ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر وزير 
اخلا�ص  امل��ب��ع��وث  امل��ت��ق��دم��ة  التكنولوجيا  و  ال�سناعة 
اأن انتخاب  ل��دول��ة الإم�����ارات ل�����س��وؤون ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي 
دولة الإمارات و �سغلها مقعدا يف جمل�ص الأمن الدويل 
املجتمع  ث��ق��ة  يج�سد   ،2023-2022 م��ن  ل��ل��ف��رتة 
���س��ي��ا���س��ة دول����ة الإم������ارات وك���ف���اءة وفاعلية  ال����دويل يف 
منظومتها الدبلوما�سية التي تقوم بدور بارز ون�سط يف 

خمتلف املو�سوعات ذات الأهمية للعامل.
و تقدم معاليه يف ت�سريح له بالتهنئة للقيادة الر�سيدة 

وحكومة و�سعب دولة الإمارات منوها اإىل اأن هذا الفوز 
اخلارجية،  �سيا�ستها  يف  الإم����ارات  دول��ة  نهج  اإىل  يعود 
وتكري�سها مباديء العدل و احلق و الت�سامح و الأخوة 
للدول  الداخلية  ال�سوؤون  يف  التدخل  وعدم  الإن�سانية، 

الأخرى.
الإماراتية  الدبلوما�سية  جهود  عاليا  معاليه  ثمن  و 
م�����س��ت��م��رة م���ن خالل  الإم�������ارات  اأن دول����ة  اإىل  م�����س��ريا 
توجيهات القيادة يف مد ج�سور التعاون الإيجابي البناء 
�سعيا لتحقيق  ال�ستقرار  و  ال�سلم  والعمل على تر�سيخ 
م�سلحة  ف��ي��ه  مل��ا  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 

الإن�سانية يف خمتلف اأنحاء العامل.

•• اأبوظبي-وام:

الدبلوما�سية  اأنور قرقا�ص  اأكادميية  ليون مدير عام  برناردينو  �سعادة  اأكد 
اأن انتخاب دولة الإمارات لع�سوية جمل�ص الأمن للفرتة 2022 - 2023 
ي�سكل اإجنازا جديدا للدبلوما�سية الإماراتية. وتقدم �سعادته بالتهنئة اإىل 
من  ثقته  عن  معربا  املنا�سبة  بهذه  و�سعباً  وحكومة  قيادة  الإم���ارات  دول��ة 
و�سوف  املجل�ص  يف  دورحم��وري  لهم  �سيكون  الإماراتيني  الدبلوما�سيني  اأن 

يعملون جاهدين من اأجل حتقيق ال�سالم والأمن والزده��ار على ال�سعيد 
العاملي. واأ�ساف اننا يف اأكادميية اأنور قرقا�ص الدبلوما�سية نلتزم يف اإعداد 
جمل�ص  يف  الإم���ارات  دول��ة  مهمة  �سيوا�سلون  الذين  امل�ستقبل  دبلوما�سيي 
املحمود  اإب��راه��ي��م  م��رمي  ال��دك��ت��ورة  هنات  م��ن جانبها  م�ستقبال".   الأم���ن 
نائب مدير عام اأكادميية اأنور قرقا�ص الدبلوما�سية قيادتنا الر�سيدة واأبناء 
مبنا�سبة  العامل  حول  الإماراتية  الدبلوما�سية  والكوادر  الإماراتي  ال�سعب 

انتخاب دولة الإمارات لع�سوية جمل�ص الأمن.

بلحيف النعيمي: ع�سوية جمل�س الأمن اجن�ز للدبلوم��سية الإم�رات وت�أكيد على مك�نتن� ع�ملي�

الن�ئب الع�م للدولة: انتخ�ب دولة الإم�رات لع�سوية جمل�س الأمن جت�سيد حقيقي لري�دة �سي��سته� اخل�رجية

•• اأبوظبي- وام:

ق������ال م����ع����ايل ال����دك����ت����ور ع���ب���داهلل 
التغري  وزي�����ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  ب��ل��ح��ي��ف 
دولة  انتخاب  اإن  والبيئة  املناخي 
الأمن  جمل�ص  لع�سوية  الإم���ارات 
-2022 م����ن  ل���ل���ف���رتة  ال�������دويل 
العاملية  ال��ث��ق��ة  ي���وؤك���د   ،2023
ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا م�����س��رية الدولة 
مل��واج��ه��ة كافة  ال��ع��امل��ي  ال��ع��م��ل  يف 
الإن�سانية،  تهدد  التي  التحديات 
اإ�سافة  وي��ع��زز م��ن ق��درات��ه��ا ع��ل��ى 

خطوات جديدة لهذه امل�سرية.

واح���داً من  املناخي  التغري  حت��دي 
اأه�����م ه����ذه ال���ت���ح���دي���ات واأك���رثه���ا 
الدويل  للحراك  ودع��م��اً  خ��ط��ورة، 
اأعلنت  ال���ت���ح���دي  ه�����ذا  مل���واج���ه���ة 
بقيادة  الإم��ارات��ي��ة  الدبلوما�سية 
اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان 
ا�ست�سافة  ط���ل���ب  ع����ن  ال��������دويل 
موؤمتر دول الأطراف يف التفاقية 
ب�ساأن  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  الإط���اري���ة 
 ،2023 يف   COP28 امل����ن����اخ 
ل�����س��م��ان ا����س���ت���دام���ة احل���ي���اة على 
كوكب الأر�ص وتعزيزاً ملكانة دولة 

واأ�ساف معاليه يف ت�سريح له بهذه 
يف  الإم����ارات  ع�سوية  اإن  املنا�سبة 
جمل�ص الأم��ن يعد اإجن��ازاً جديداً 
الدبلوما�سية  �سجل  اإىل  ي�����س��اف 
الإماراتية التي متكنت عرب قيادة 
امل���ل���ف���ات م���ن تعزيز  ال���ع���دي���د م���ن 
مكانة الدولة واإبراز دورها العاملي 
لهذه  ال��دويل  التاأييد  وا�ستقطاب 

امللفات.
م�سرية  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����ار 
الإم������������ارات يف ال���ع���م���ل م����ن اأج����ل 
الإن�سانية ت�سم العديد من جهود 
مواجهة التحديات العاملية، وميثل 

•• ابوظبي-وام: 

اأكد النائب العام للدولة امل�ست�سار 
الدكتور حمد �سيف ال�سام�سي اأن 
الإم���ارات لع�سوية  دول��ة  انتخاب 
-2022 للفرتة  الأم��ن  جمل�ص 

2023، هو تاأكيد على احل�سور 
ال���دب���ل���وم���ا����س���ي امل�����وؤث�����ر ل���دول���ة 
الإمارات عاملياً، وجت�سيد حقيقي 
التي  اخلارجية  �سيا�ستها  لريادة 
����س���ارت من���وذج���اً ي��ح��ت��ذى ب���ه يف 
العالقات بني الدول، حيث ُبنيت 
ع��ل��ى اأ���س�����ص م��ت��ي��ن��ة ق��ائ��م��ة على 
والت�سامح  وال�سالم  الأم���ن  ن�سر 
خمتلف  يف  امل�ستدامة  والتنمية 
اأرج������اء امل��ن��ط��ق��ة وال����ع����امل، وهي 
دعائمها  اأر�����س����ى  ال���ت���ي  الأ����س�������ص 
زايد  ال�سيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 
"طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 

الدوليني،  وال�����س��ل��م  ال���س��ت��ق��رار 
قدماً  امل�������س���ي  ع���ل���ى  وح���ر����س���ه���ا 
املحلية  الأ����س���ع���دة  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
والإقليمية والدولية، خللق حوار 
وتعميق  ال�����س��الم  لتحقيق  ب��ن��اء 
عامل  بناء  يف  وامل�ساهمة  التعاون 
يقوم  والعنف  التع�سب  من  خال 
امل��ت��ب��ادل وقبول  ع��ل��ى الح�����رتام 

الآخر.
للدولة  ال���ع���ام  ال���ن���ائ���ب  وت���وج���ه 
باأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
هذا  على  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  اإىل 
الهام،  الدبلوما�سي  ال�ستحقاق 
ال��ث��اب��ت للنيابة  الل��ت��زام  م��وؤك��داً 
يف  امل�ساهمة  على  للدولة  العامة 
ل�سيا�سة  امل�سرفة  ال�سمعة  تعزيز 
دول��������ة الإم��������������ارات اخل����ارج����ي����ة، 
وم��وا���س��ل��ة م�����س��رية ع��م��ل��ه��ا على 
الذي  احل�����س��اري  ال��ت��ط��ور  درب 

نهجه  ع��ل��ى  و����س���ارت  ثراه"،  اهلل 
هذه  تر�سيخ  يف  الر�سيدة  قيادتنا 
املبادئ والتاأكيد عليها وتعميقها 
م�ساهمات  ع�����رب  وت����ط����وي����ره����ا 
الإمارات  دول��ة  بها  قامت  جليلة 
ال�سيا�سية  ال�سعد  خمتلف  على 

والإن�سانية.
للدولة  ال���ع���ام  ال���ن���ائ���ب  واأ�����س����ار 
اخلارجية  ال�����س��ي��ا���س��ة  اأن  اإىل 
ات�سمت  الإم������������������ارات  ل������دول������ة 
وانتهاجها  والع��ت��دال  باحلكمة 
على  ترتكز  ثابتة  ا�سرتاتيجية 
املتحدة  الأمم  مب��ي��ث��اق  الل���ت���زام 
والقوانني  امل���واث���ي���ق  واح�������رتام 
بع�سوية  فوزها  وياأتي  الدولية، 
-2022 للفرتة  الأم��ن  جمل�ص 

الفاعل  لدورها  تتويجاً   2023
الدولية  النزاعات  واملوؤثر يف حل 
ودعم  ال�سلمية  والطرق  باحلوار 

الإمارات ومنوذجها الرائد يف هذا 
املجال.

ت�����س��ه��ده دول����ة الإم�������ارات يف ظل 
ال���ق���ي���ادة احل��ك��ي��م��ة ال���ت���ي تويل 
�سيادة  وتر�سيخ  العدالة  حتقيق 
متمنياً  اهتمامها،  ج��ّل  ال��ق��ان��ون 
لدولة الإمارات مزيداً من التقدم 
والزدهار والقدرة، للحفاظ على 

مكانتها الرائدة بني الأمم.

دعمًا للأبحاث العلمية يف دولة الإمارات

ج�معة حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية تطلق اأول برن�مج دكتوراه يف العلوم الطبية احليوية يف دبي

والتكاثر  ال��ت��ط��ّوري��ة  ل��الأم��را���ص 
وال�سكري  ال�����س��رط��ان  وبيولوجيا 
واأمرا�ص القلب والأوعية الدموية 
واجل���ه���از ال��ت��ن��ف�����س��ي والأم����را�����ص 
والأحما�ص  الأدوي��ة  وعلم  املعدية 
امل�سّفرة  ال��ري��ب��وزي��ة غ��ري  ال��ن��ووي��ة 
اجلذعية  اخل����الي����ا  وب���ي���ول���وج���ي���ا 

وهند�سة الأن�سجة.

وتعليقاً على املو�سوع، قال الأ�ستاذ 
الدكتور زيد البقاعني، نائب مدير 
الأكادميية:  ل��ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة 
الأ�سا�سية  اأه��داف��ن��ا  اأح��د  "يتمثل 
ال����ك����ف����اءات  ت�����دري�����ب ورع�����اي�����ة  يف 
العلوم  يف  الأبحاث  ودع��م  العلمية 
ال�����س��ح��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة احل��ي��وي��ة يف 
اإتقان  دولة الإم��ارات، حيث ُيعترب 

•• دبي-الفجر: 

را�سد  ب��ن  حم��م��د  ج��ام��ع��ة  ك�سفت 
ل��ل��ط��ب وال����ع����ل����وم ال�����س��ح��ي��ة عن 
اإط��الق��ه��ا ل��ربن��ام��ج ال��دك��ت��وراه يف 
اأول  وهو  احليوية،  الطبية  العلوم 
اجلامعة  تطلقه  دك��ت��وراه  برنامج 
اإطار م�ساعيها املتوا�سلة لدعم  يف 
دولة  يف  العلمية  الأبحاث  وتعزيز 
الربنامج،  اإط���الق  الإم����ارات. ومت 
ليتما�سى  الأول من نوعه يف دبي، 
م���ع اأول�����وي�����ات اأج����ن����دة الإم�������ارات 
املتمثلة   2031 املتقدمة  للعلوم 
يف بناء القدرات الوطنية ومواجهة 
التحديات ال�سحية عرب منظومة 

علمية وطنية.
لال�ستفادة  الربنامج  ت�سميم  ومت 
للجامعة  العلمية  امل��ق��وم��ات  م��ن 
م�����ع ال����رتك����ي����ز ع����ل����ى م���وا����س���ي���ع 
الطبية  ال��ع��ل��وم  جم���ال  يف  اأو����س���ع 

اخل����ربات وامل���ه���ارات امل��ت��ن��ّوع��ة من 
م��ق��وم��ات ال��ب��اح��ث ال��ن��اج��ح، وهذا 
يتيح  الذي  الربنامج  �سيحققه  ما 
ل��ل��ط��ل��ب��ة ال����س���ت���ف���ادة م���ن خ���ربات 
ال����ك����ادر الأك����ادمي����ي وال��ب��ح��ث��ي يف 
متعددة  جم�������الت  يف  اجل���ام���ع���ة 
والطبية  ال���ط���ب���ي���ة  ال���ع���ل���وم  م����ن 

احليوية".
الدكتور  الأ�ستاذ  قال  جهته،  ومن 
عميد  ب��ل��ي�����س��ي�����ص،  دو  ���س��ت��ي��ف��ان 
الأب����ح����اث وال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا يف 
من  الأب����ح����اث  "تعزز  اجل���ام���ع���ة: 
عاملياً  حم�������وراً  ل��ن�����س��ب��ح  روؤي���ت���ن���ا 
والتعليم  الأب��ح��اث  يف  متخ�س�ساً 
حيث  وال�����س��ام��ل،  املبتكر  ال�سحي 
ال����دك����ت����وراه بيئة  ب���رن���ام���ج  ي���وف���ر 
لطلبة  ت����ق����ّدم  م���ت���ط���ورة  ب��ح��ث��ي��ة 
يف  را�سخاً  اأ�سا�ساً  العليا  الدرا�سات 
ال��ط��ب��ي��ة احليوية،  ال��ع��ل��وم  جم���ال 
من  متنوعة  جمموعة  خ��الل  من 

احليوية، ويتاح التقدمي للربنامج 
العلوم  ماج�ستري  على  للحا�سلني 
يف اأحد املوا�سيع ذات ال�سلة، مثل 

علوم احلياة اأو العلوم ال�سحية.
على  ال��دك��ت��وراه  طلبة  و�سيح�سل 
الأكادمييني  م���ع  ال��ع��م��ل  ف��ر���س��ة 
حيث  املجال،  نف�ص  يف  واملخت�سني 
التوفيق  اإىل  ال���ربن���ام���ج  ي���ه���دف 
البحثية  الطلبة  اه��ت��م��ام��ات  ب��ني 
الأكادميي  ال��ك��ادر  واخ��ت�����س��ا���س��ات 

من اليوم الأول. 
والدرا�سات  الأبحاث  �ستجرى  كما 
املتطّورة  اجل��ام��ع��ة  خم��ت��ربات  يف 
واملجّهزة حديثاً اإىل جانب مرافق 
الأبحاث احلديثة يف مركز جامعة 
والعلوم  للطب  را���س��د  ب��ن  حم��م��د 
ال�سحية لالأبحاث الطبية احليوية 
اجلليلة.  م���وؤ����س�������س���ة  م����ن  ب���دع���م 
وت�سمل الأبحاث موا�سيع متعددة 
الوراثية  اخل��ل��ف��ي��ة  ���س��م��ن��ه��ا  م���ن 

اإىل  بالإ�سافة  الدرا�سية  الربامج 
الأبحاث  ع��ل��ى  امل��ك��ّث��ف  ال���ت���دري���ب 
امل�ساريع  واإج�����������راء  امل���خ���ت���ربي���ة 

البحثية امل�ستقلة".
املواهب  اأف�سل  ا�ستقطاب  وبهدف 
منحاً  اجل���ام���ع���ة  ت���ق���دم  امل��ح��ل��ي��ة، 
الدرا�سات  لطالب  كاملة  درا�سية 
اجلن�سيات  خم��ت��ل��ف  م���ن  ال��ع��ل��ي��ا 
امل��ه��ت��م��ني مب��ت��اب��ع��ة ال����درا�����س����ة يف 
ك��م��ا تقدم  ال����دك����ت����وراه.  ب���رن���ام���ج 
اجل��ام��ع��ة م��ن��ح��اً درا����س���ي���ة ممولة 
من  مل���ج���م���وع���ة   50% ب���ن�������س���ب���ة 
لربنامج  امل���ت���ق���دم���ني  ال����ط����الب 
اجلن�سيات،  ك��اف��ة  م��ن  املاج�ستري 
دعماً وت�سجيعاً للباحثني يف العلوم 

الطبية احليوية. 
كما قامت اجلامعة بتمديد املوعد 
برنامج  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ق��دمي  ال��ن��ه��ائ��ي 
الطبية  ال���ع���ل���وم  يف  امل���اج�������س���ت���ري 
احليوية حتى 30 يونيو اجلاري.

الإح�س�ن اخلريية تنفق 2 مليون و 425 
األف درهم للم�ستحقني من م�سروع الزك�ة   

•• عجمان : الفجر 

على  تقوم  التي  امل�ساعدات  جلان  بعقد  اخلريية  الإح�سان  جمعية  با�سرت 
الفئات  اح��ت��ي��اج��ات  ل�سد  الأم��ث��ل  بال�سكل  الإن�����س��ان��ي��ة  امل�����س��اع��دات  ت��ق��دمي 
احلالت  درا���س��ة  على  وبناء  ال��ك��رمي   رم�سان  �سهر  انتهاء  ،بعد  امل�ستحقة 
الجتماعية لهم لتح�سني ظروفهم املعي�سية وتاأمني حياة كرمية لهم، من 
خالل تربعات املح�سنني واأ�سحاب الأيادي البي�ساء ، حيث عقدت اجلمعية 
4 جلان منذ بداية العام اجلاري للوقوف على احتياجات املرحلة �ساعدت 
خاللها 3077 حالة بقيمة اجمالية 2،425،127 درهم من زكاة املال ، 
وذلك بعد درا�سة احلالت امل�ستحقة مبا ي�سمن �سرف الأموال مل�ستحقيها 
ح�سب م�سارفها ال�سرعية .  واأكدت جمعية الإح�سان اخلريية اأهمية الدعم 
وا�ستمرارية  امل�ستحقة  الفئات  ل�سالح  الإ�سالمي  دب��ي  بنك  يقدمه  ال��ذي 
الو�سول  املالية لهم،والتي مكنت اجلمعية من  وامل�ساعدات  الدعم  تقدمي 

اإىل �سريحة اأكرب من امل�ستحقني، وتوفري امل�ساعدات التي يحتاجونها 
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اأخبـار الإمـارات
ق�س�ء اأبوظبي تكثف برامج تدريب الطلبة الدار�سني يف كلي�ت الق�نون

•• اأبوظبي-وام:

وا�سلت دائرة الق�ساء يف اأبوظبي، تنفيذ برامج التدريب العملي 
عرب  القانون،  كليات  يف  الدار�سني  اجلامعيني  للطلبة  ُبعد  عن 
 50 ال��راب��ع��ة، وال��ت��ي ت�سم  ال��ت��دري��ب��ي للدفعة  ال��ربن��ام��ج  ط��رح 
طالباً وطالبة من جامعة الإمارات، لريتفع عدد امل�ستفيدين من 
الربنامج منذ اإطالقه يف �سهر مايو من عام 2019 اإىل نحو ما 

يزيد على 300 طالب.
دائرة  ج��ه��ود  اإط���ار  العملي، يف  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج  تنظيم  وي��اأت��ي 
وامل�ساهمة يف  التعليمية  العملية  املجتمع ودعم  الق�ساء خلدمة 
�سوق  احتياجات  مع  لتتوافق  اجلامعات  خمرجات  م�ستوى  رفع 

خمتلف  يف  ال��ق��ان��ون  لطلبة  الفر�سة  اإت��اح��ة  خ��الل  م��ن  العمل، 
جامعات الدولة، لكت�ساب اخلربات العملية، والتعرف عن قرب 

على طبيعة العمل يف املحاكم والنيابات.
وي��رك��ز ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي، ع��ل��ى اإك�����س��اب امل��ت��درب��ني املهارات 
اإج������راءات جل���ان ال��ت��وف��ي��ق وامل�ساحلة،  ال��ق��ان��ون��ي��ة، اب���ت���داًء م��ن 
اجلزائية  امل��ح��اك��م  اأم����ام  ال���دع���اوى  لنظر  املتبعة  والإج�������راءات 
واملدنية، و�سوًل اإىل تنفيذ الأحكام والأوامر الق�سائية، وذلك يف 
ظل ما متتلكه دائرة الق�ساء من بنية تقنية متطورة، اأ�سهمت يف 
�سمان ا�ستمرارية تقدمي اخلدمات، وعقد املحاكمات با�ستخدام 
من  للحد  املتخذة  التدابري  مع  متا�سياً  املرئي،  الت�سال  تقنية 
تف�سي جائحة كورونا. كما حر�ست دائرة الق�ساء، على موا�سلة 

الظروف  هذه  ظل  يف  ُبعد،  عن  العملي  التدريب  برامج  تقدمي 
�سعيد  يو�سف  امل�ست�سار  �سعادة  لتوجيهات  تنفيذاً  ال�ستثنائية، 
العربي، وكيل دائرة الق�ساء يف اأبوظبي، ب�ساأن ا�ستدامة الأعمال 
و�سمان جودة اخلدمات املقدمة يف جميع القطاعات ووفق اأرقى 
وتوظيفها مبا  التقنيات احلديثة  ال�ستفادة من  مع  امل�ستويات، 
يدعم جهود التطوير. وي�سار اإىل اأن الربنامج التدريبي للدفعة 
يونيو  �سهر  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  ي�ستمر  ال��ق��ان��ون،  طلبة  م��ن  ال��راب��ع��ة 
اجلاري، باإ�سراف عدد من امل�ست�سارين القانونيني يف الدائرة، مع 
تنفيذه با�ستخدام تقنية متطورة ت�سمن حتقيق اأهداف الربامج 
واآليات  التقا�سي،  اإج���راءات  على  بفعالية  والط��الع  التدريبية، 

العمل يف الإدارات والأق�سام يف خمتلف التخ�س�سات.

ح�سب درا�سة ا�ستطلعية اأجرتها امل�ؤ�س�سة الحتادية لل�سباب 

بدًل من ا�ستخدام قنوات التوا�سل الجتم�عي املب��سر  ب�حلوار  التعلم  يف�سلون  الإم�راتي  ال�سب�ب  % من   85
�سم� املزروعي: حكومة الإم�رات توؤمن ب�لتعلم مدى احلي�ة لتحقيق التميز ودعم م�ستهدف�ت الروؤية املئوية 2071

•• اأبوظبي- الفجر: 

اأع����ل����ن����ت امل���وؤ����س�������س���ة الحت�����ادي�����ة 
ا�ستطالعية  لل�سباب نتائج درا�سة 
املحا�سرة  يف  ال�سباب  راأي  ملعرفة 
بعنوان  ال���راب���ع���ة  ال���رم�������س���ان���ي���ة 
احلياة:  م��دى  والبحث  "التعلم 
م���ف���ت���اح اإم����ك����ان����ات����ن����ا وط���اق���ات���ن���ا 
امل�ستقبلية "التي �سارك فيها �سمو 
ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان، 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل. 
راأي  معرفة  ال��درا���س��ة  ا�ستهدفت 
مفهوم  ب�ساأن  الإم��ارات��ي  ال�سباب 
ف�سل  اإذ  احل���ي���اة،  م����دى  ال��ت��ع��ل��م 
اث���ن���ان م���ن ك���ل خ��م�����س��ة ���س��ب��اب ) 
املعلومات  م��ع��رف��ة  ب��امل��ئ��ة(   39
مع   خ��الل حديثهم  اجلديدة من 
الآخ��ري��ن، ���س��واء ك��ان��وا م��ن اأفراد 
اأ�سرهم الأكرب منهم �سناً ، اأو كبار 
وغريهم  املوجهني  اأو  املواطنني، 
قيم  يعك�ص  م��ا  وه��و  ال�سباب،  م��ن 
الإم���ارات���ي،  املجتمع  يف  ال��ت��ك��ات��ف 

على البحث العملي والتعلم مدى 
احل��ي��اة لك��ت�����س��اب امل���ه���ارات. نحن 
نوؤمن باأن التعليم اليوم قد اتخذ 
قوالب  و�سيتخذ  خمتلفاً  ���س��ك��اًل 
القليلة  ال�سنوات  خ��الل  متجددة 
العمل  نوا�سل  اأن  بد  ول  املقبلة، 
قادرة على  بيئة حا�سنة  لت�سميم 
امل�ستمر  ال��ت��ع��ل��م  مم��ك��ن��ات  ت��وف��ري 
م����ن ن���اح���ي���ة ����س���ه���ول���ة ال���و����س���ول 
روؤية  يخدم  مب��ا  املحتوى  وج���ودة 
اأج����ل  وم�����ن   ،2071 الإم����������ارات 
البناء  راي��ة  اجليل  ه��ذا  ي�سلم  اأن 
�سنحر�ص  كما  القادمة.  لالأجيال 
لل�سباب  الحت���ادي���ة  امل��وؤ���س�����س��ة  يف 
لل�سباب  ال�ستماع  موا�سلة  على 
با�ستخدام خمتلف الأدوات املتاحة 
�سواء من خالل اللقاءات املبا�سرة 
واملن�سات احلوارية والتفاعلية اإىل 
والدرا�سات  ال�ستطالعات  جانب 

الدورية".
امل�ساركني يف  ن�سف  ويرى حوايل 
التعلم  اأن  باملئة(   44( ال��درا���س��ة 

امل�ساركني فيها، بينما �سكلت الفئة 
العمرية بني 35 اإىل 50 عاماً ما 
العينة  من  باملئة   15.71 ن�سبته 
التي ا�ستملت على م�ساركني اثنني 
فقط مم��ن جت���اوزت اأع��م��اره��م ال� 

عاماً.    50
الرم�سانية  امل��ح��ا���س��رة  و���س��ه��دت 
زايد  ب��ن  ملجل�ص حم��م��د  ال��راب��ع��ة 
من  العديد  م�ساركة   ..  2021
ال�سيوف، مبن فيهم معايل �سارة 
بنت يو�سف الأم��ريي وزي��رة دولة 
ورئي�سة   امل��ت��ق��دم��ة  للتكنولوجيا 
الإم�������ارات  وك���ال���ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
علماء  جمل�ص  ورئي�سة   ، للف�ساء 
الإم�������ارات، ون��ائ��ب��ة م��دي��ر وقائد 
الإمارات  مل�سروع  العلمي  الفريق 
ل�ستك�ساف املريخ "م�سبار الأمل"، 
والدكتور جون �سيك�ستون، الرئي�ص 
الفخري ال�سابق جلامعة نيويورك 
�ساكو  جانب  اإىل  وذل��ك  اأبوظبي، 
تومينن، املوؤ�س�ص واملدير التنفيذي 
موؤ�س�سة  وهي  »هندريد«،  ملوؤ�س�سة 

التعلم  اأن  ال��درا���س��ة  ك�سفت  ك��م��ا 
من خالل احلوار هو طريقة التي 
و�سيلة  اأي  ع��ن  ال�سباب  يف�سلها 
التوا�سل  و����س���ائ���ل  م��ث��ل  اأخ������رى 

الجتماعي اأو القراءة.  
ويف ال���وق���ت ذات�����ه، ت���وق���ع ح���وايل 
ثالثة اأرباع امل�ساركني يف الدرا�سة 
ال���س��ت��ط��الع��ي��ة ، حت�����س��ن ج���ودة 
ال��ت��ع��ل��م مدى  خ���الل  م��ن  عملهم 
احل����ي����اة، ك��م��ا ت���وق���ع���وا اأي�������س���اً اأن 
ي��ك��ون ل��ل��ت��ع��ل��ي��م امل�����س��ت��م��ر م����ردود 
الإبداعية  قدراتهم  على  اإيجابي 
والب���ت���ك���اري���ة.   وا���س��ت��م��ل��ت عينة 
ال����س���ت���ط���الع���ي���ة على  ال����درا�����س����ة 
200 �ساٍب اإماراتي من املنت�سبني 
الحتادية  املوؤ�س�سة  م��ب��ادرات   اإىل 
وبهام�ص  وب���راجم���ه���ا،  ل��ل�����س��ب��اب 
امل��ئ��ة من  7 يف  ي��ت��ج��اوز  خ��ط��اأ ل 
الفئة  ���س��ك��ل��ت  ح��ي��ث  الإج����م����ايل، 
عاماً   35 اإىل   15 ب��ني  العمرية 
بن�سبة  ال���درا����س���ة،  ع��ي��ن��ة  غ��ال��ب��ي��ة 
من  ب��امل��ئ��ة   83.25 اإىل  و���س��ل��ت 

تعليمية عاملية غري ربحية معنية 
بالأطفال. 

واأك��������دت م���ع���ايل ���س��م��ا امل����زروع����ي 
ال�سباب  ل�����س��وؤون  ال���دول���ة  وزي����رة 
اأه����م����ي����ة خم�����رج�����ات ح�������وار ه���ذه 
�ساملة  روؤي���ة  ع��ن  ع��ربت  اجلل�سة 
املجتمع  اأط��ي��اف  خمتلف  جمعت 
الإماراتي، وهي ترجمه لتطلعات 
ق����ي����ادت����ن����ا ال����ت����ي ك����ر�����س����ت م����ب����داأ 
كاأولوية  الإن�����س��ان  يف  ال���س��ت��ث��م��ار 
ركيزته  و����س���ع  وال������ذي  م��ط��ل��ق��ة، 
نهيان  اآل  �سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ 
نهجاً  و���س��ار  ثراه"،  اهلل  "طيب 
موؤ�س�سات  ت��ب��ن��ت��ه  وف���ك���راً  وط��ن��ي��اً 
واخلا�ص يف  احلكومي  القطاعني 

دولة الإمارات. 
"ترتبط  م���ع���ال���ي���ه���ا:  واأ�����س����اف����ت 
الإن�سان  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  م��ق��وم��ات 
طاقات  يف  وراب�������ح  دائ������م  ب����ره����ان 
ال�������س���ب���اب ع����رب من������وذج اإم����ارات����ي 
ع�سري ومرن يعتمد على الإ�سراك 
والتمكني وبناء القدرات، ويعتمد 

ب��ت��ط��وي��ر امل���ه���ارات امل��ه��ن��ي��ة، فيما 
املقابل  يف  ب���امل���ئ���ة(   32( ي��ه��ت��م 

باملهارات ال�سخ�سية. 
وراأى اأكرث من ن�سف امل�ساركني يف 
الدرا�سة )53 باملئة( اأن التعلم يف 
املف�سلة  الو�سيلة  ه��و  جمموعات 
باملئة(   25( ل  ف�سّ بينما  لديهم، 
حني  يف   ، ب��ال��ق��راءة  التعلم  منهم 
و�سائل  منهم  باملئة(   21( اختار 
كمن�سة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
ل���ل���ت���ع���ل���م، ف���ي���م���ا ف�������س���ل ح�����وايل 
ذاتياً  التعلم  منهم  ب��امل��ئ��ة(   22(
اأب�����دى )25  ومب����ف����رده، يف ح���ني 
من  التعلم  يف  رغبة  منهم  باملئة( 
الآخرين.     واأجمع  امل�ساركون يف 
يزال  اأنه ما  على  الدرا�سة تقريباً 
م���ن امل��م��ك��ن ال��ق��ي��ام ب��ج��ه��د اأكرب 
لت�سجيع ون�سر ثقافة التعلم مدى 
احلياة يف املجتمع، حيث راأى اأكرث 
انت�سار  ت��داع��ي��ات  اأن  ن�سفهم  م��ن 
)كوفيد19-( كان لها كبري الأثر 
يف دفعهم على ال�ستمرار يف رحلة 

حياة  لهم  �سي�سمن  احلياة  م��دى 
ا�ستعدادهم  ُم���ب���دي���ن  ����س���ع���ي���دة، 
مماثلة  اأن�����س��ط��ة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
والتقدم  ال���ت���ط���ور  ع���ل���ى  ت�����س��ه��م 
امل�����س��ت��م��ر، ب��ي��ن��م��ا اأ����س���ار اأك����رث من 
باملئة(   35.5( امل�����س��ارك��ني  ث��ل��ث 
اإىل اأنهم يتعلمون مهارات ترتبط 
ب���وظ���ائ���ف���ه���م، ف��ي��م��ا ت���وق���ع اأك����رث 
اأن  ب��امل��ئ��ة(  ال��ث��ل��ث��ني )68.5  م��ن 
ي�سكل التعلم  مدى احلياة داعماً 

لإبداعاتهم. 
ويعتقد ثلثا امل�ساركني يف الدار�سة 
اأهم  هي  بالنف�ص  الثقة  تعزيز  اأن 
مزايا التعلم مدى احلياة، يف حني 
اأنه  منهم  ب��امل��ئ��ة(   63.5( ي���رى 
ي�سهم يف خلق حافز ذاتي متجدد، 

ومزيد من الفر�ص الوظيفية. 
على  العمل  اأن  ال�سباب  وي���رى     
جديدة  مهنية  م��ه��ارات  اك��ت�����س��اب 
ال�سخ�سية  امل���ه���ارات  م��ن  اأف�����س��ل 
اأب���دى  )36 باملئة(  اإذ  اجل��دي��دة، 
م����ن امل�������س���ارك���ني اه���ت���م���ام���اً اأك����رب 

التعلم م��دى احل��ي��اة، واأك���د )95 
جعلت  اجلائحة  اأن  منهم  باملئة( 

التعلم مدى احلياة اأكرث اأهمية.
  وتعد حما�سرة "التعلم والبحث 
اإمكاناتنا  م��ف��ت��اح  احل���ي���اة:  م���دى 
وط���اق���ات���ن���ا امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة " اآخ����ر 
حم���ا����س���رات جم��ل�����ص حم��م��د بن 
زايد بدروته هذا العام التي ركزت 
على 3 مو�سوعات رئي�سية اأخرى 
الإن�سانية  الأخ��وة  حول  متحورت 
وال��ت�����س��ام��ح ك��ر���س��ال��ة ل����الأدي����ان، 
وت����ع����زي����ز ال�������س���ح���ة وال�������س���الم���ة 
املجتمعات  ق����وة  وت��ع��زي��ز  ع���امل���ي���اً، 
ملواجهة  وم��رون��ت��ه��ا  و���س��م��وده��ا 
ال���ت���ح���دي���ات امل���خ���ت���ل���ف���ة، وج����رى 
اختيار املو�سوعات لتحفيز احلوار 
حول اجلوانب الجتماعية املهمة 

خالل �سهر رم�سان املبارك.

املُ�ساركة مفت�حة للباحثني واملُخرتعني والُعلماء من كافة اجلن�سيات 

معر�س اأبوظبي لل�سيد ُيعلن عن مع�يري ُم�س�بق�ت اأف�سل بحث واخرتاع و�سي�رة �سف�ري

وال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة، ح��ي��ث مُتنح 
�سروط  وم��ن  منهما.  لكّل  ج��ائ��زة 
اأحد  ي��ت��ن��اول  اأن  ال��ب��ح��ث  ت��ق��دمي 
عند  والفرو�سية  ال�سيد  ج��وان��ب 
العرب وفق اأ�سلوب ومنهج البحث 
والتوثيق العلمي املُعتمد اأكادميياً 
ومل  ح��دي��ث��اً  ي��ك��ون  واأن  ودول����ي����اً، 
و�سائل  م���ن  اأي  يف  ن�����س��ره  ي�����س��ب��ق 
الإع����الم، واأل ي��ك��ون ق��د ف��از باأي 
ويحق  دول���ي���ة.  اأو  ع��رب��ي��ة  ج��ائ��زة 
جائزة  اأي  حجب  التحكيم  للجنة 
بحثية  اأع��م��ال  ت�سلها  ح��ال مل  يف 

ترقى للم�ستوى املطلوب.
اخ����رتاع  "اأف�سل  ُم�����س��اب��ق��ة  اأم�����ا 

على  احلفاظ  واأهمية  واأج��داده��م 
ا�ستقطاب  اإىل  تهدف  كما  البيئة. 
العامل  اأن��ح��اء  كافة  م��ن  املبدعني 
املُعا�سر  الإن�سان  �سغف  لكت�ساف 
بتطوير تلك الريا�سات الأ�سيلة، 
وتوثيقها واإبراز دورها الجتماعي 
امل�سرتك،  الإن�����س��اين  واحل�����س��اري 
من خالل اأ�ساليب واأ�سكال واأمناط 

فنية واأدبية وثقافية ُمبدعة.
بحث يف  "اأف�سل  ُم�سابقة  وتهدف 
العرب"  عند  والفرو�سية  ال�سيد 
واملُخت�سني  ال��ب��اح��ث��ني  لت�سجيع 
ر�سالة  ون�����س��ر  ال����رتاث،  يف جم���ال 
باحلفاظ  امل�����س��اه��م��ة  يف  امل��ع��ر���ص 

مبا  وال��دول��ي��ة،  املحلية  ال�سركات 
ج���ه���ود �سون  ت��ع��زي��ز  ُي�����س��اه��م يف 
ريا�سة ال�سيد بال�سقور، وتوريث 

ريا�سات الآباء والأجداد.
لل�سركات  املُ�����س��اب��ق��ت��ان  وت���ت���وّج���ه 
معر�ص  يف  واملُ�����س��ارك��ني  العار�سة 
لل�سيد  ال��������������دويل  اأب������وظ������ب������ي 
وال���ف���رو����س���ي���ة م���ن ك���اف���ة ال�����دول، 
جديداً  الب���ت���ك���ار  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 
وُيقّدم خدمة ملمو�سة لل�سقارين 
ال�سفاري،  ورحالت  ال�سيد  وهواة 
قبل،  م��ن  ب��ه  امل�ساركة  ي�سبق  ومل 
جلمهور  ع���ر����س���ه  ي���ت���م  وب���ح���ي���ث 
الدورة  يف  الأوىل  للمّرة  املعر�ص 

جوائز  ر�سد  مّت  وق��د  للمعار�ص. 
للفائزين  قّيمة  ومعنوية  م��ادي��ة 
يتم  �سوف  وال��ذي��ن  امل�سابقات،  يف 
الإعالن عنهم خالل اأيام املعر�ص، 
للُم�ساركة  ال��رت���ّس��ح  ينتهي  فيما 

نهاية �سهر اأغ�سط�ص القادم.
علي  م������اج������د  م������ع������ايل  واأك���������������د 
العليا  اللجنة  رئي�ص  امل��ن�����س��وري، 
العام  الأم����ني  للمعر�ص  املنظمة 
اأّن  الإم�����������ارات،  ����س���ق���اري  ل����ن����ادي 
تاأتي  امل���م���ي���زة  امل�������س���اب���ق���ات  ه�����ذه 
تعريف  ع��ل��ى  احل���ر����ص  اإط������ار  يف 
اجل��ي��ل اجل��دي��د ب��ال��رتاث الثقايف 
لآبائهم  وال��ب��ي��ئ��ي  واحل�������س���اري 

وال�سيد"،  ال�����س��ق��ارة  جم����ال  يف 
�سة  وم�سابقة "اأف�سل �سيارة خُم�سّ
فتهدفان  ال�سيد"،  ل����رح����الت 
�سركات  ومالكي  الأف��راد  لت�سجيع 
ال�سقارة وت�سنيع ُمعّدات ال�سيد، 
اأفكار متميزة وابتكار  على تقدمي 
اخرتاعات جديدة ُت�ساهم يف خدمة 
وتدريب  وال�سقارة  ال�سيد  ع��امل 
كما  ال�سفاري.  ورح��الت  ال�سقور، 
املُخرتعني  حتفيز  ع��ل��ى  حت��ر���ص 
لي�ستفيد  ابتكاراتهم  تقدمي  على 
ال�سيد  وه����واة  ال�����س��ق��ارون  م��ن��ه��ا 
املعرفة  وت����ب����ادل  رح���الت���ه���م،  يف 
بني  العالقات  وتعزيز  واخل���ربات 

الثقايف،  وال�������رتاث  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
وا����س���ت���دام���ة ال�����س��ي��د، وال���رتوي���ج 
عريقة،  ثقافية  كوجهة  لأبوظبي 
الباحثني  ن�������س���اط���ات  وحت���ف���ي���ز 
توثيق  جم����الت  يف  واإب���داع���ات���ه���م 
للمنطقة،  العريق  الرتاث  وتاأريخ 
ال�سقارة  جمال  يف  خا�ص  وب�سكل 
الذي ُيعترب اأحد اأهم ركائز تراث 
اخلليج  ومنطقة  الإم�����ارات  دول���ة 

العربي.
لكافة  م���ف���ت���وح���ة  واملُ�����������س�����ارك�����ة 
ال�سباب  �سريحة  م��ن  اجلن�سيات 
)ما بني 20 – 28 �سنة(، �سمن 
العربية  ال���ل���غ���ة  ب����ح����وث  ف����رع����ي 

•• اأبوظبي- الفجر:

املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ُت��وا���س��ل 
لل�سيد  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  ملعر�ص 
معايري  عن  الك�سف  والفرو�سية، 
التي  املُتخ�س�سة  املُ�سابقات  باقة 
اأطلقتها للدورة القادمة )اأبوظبي 
جهود  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف   ،)2021
والتقاليد  ال���رتاث  على  احل��ف��اظ 
وال�سيد  البيئة  و���س��ون  الأ�سيلة 
ا�ستقطاب  على  والعمل  املُ�ستدام، 
كافة  م����ن  املُ����ب����دع����ني  ُم�������س���ارك���ة 
ثيمة  اإب��راز  يتم  بحيث  اجلن�سيات 
"ا�ستدامة وت��راث.. بروح  املعر�ص 

ُمتّجددة".
ع�سرة من  الثامنة  ال���دورة  وُت��ق��ام 
ال�سيخ  �سمو  رعاية  املعر�ص، حتت 
نهيان، ممثل  اآل  زاي��د  بن  حمدان 
رئي�ص  الظفرة  احلاكم يف منطقة 
ن����ادي ���س��ق��اري الإم�������ارات، وذلك 
�سبتمرب   27 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل 
القادمني  اأك����ت����وب����ر   3 ول���غ���اي���ة 
ال���وط���ن���ي  اأب�����وظ�����ب�����ي  م�����رك�����ز  يف 
ل��ل��م��ع��ار���ص، ب��ت��ن��ظ��ي��م م���ن ن���ادي 

�سقاري الإمارات.
ر�سمية  برعاية  املعر�ص  ويحظى 
م����ن ه���ي���ئ���ة ال���ب���ي���ئ���ة- اأب����وظ����ب����ي، 
على  للحفاظ  ال���دويل  ال�سندوق 
احلبارى، ومركز اأبوظبي الوطني 

امل��ع��ر���ص، واأن يكون  ال��ق��ادم��ة م��ن 
عائقاً  ُت�سّكل  ل  منا�سبة  ب��اأ���س��ع��ار 
اأو �سيارة  اأمام ا�ستخدام الخ��رتاع 

ال�سيد.
ُي�������س���م���ح ب����املُ���������س����ارك����ة ل�����الأف�����راد 
وال�����س��رك��ات على ح��ّد ���س��واء، ومن 
يكون  اأن  ع��ل��ى  ك��اف��ة اجل��ن�����س��ي��ات، 
الخرتاع، اأو �سيارة رحالت ال�سيد، 
من اإنتاج ال�سنوات الأربعة الأخرية، 
الرتاث  م��الم��ح  امل�����س��روع  ويعك�ص 
الثقايف الإن�ساين. واأن ُيقّدم فائدة 
وخدمة ُمبتكرة لل�سقارين وهواة 
وُي�ساهم  ال���رب،  ورح����الت  ال�سيد 
لل�سقارين  ال����راح����ة  ت���وف���ري  يف 
اجلهد  وت���ق���ل���ي���ل  وال���������س����ي����ادي����ن 
الطبيعة.  م��ع  والتاأقلم  وال��وق��ت، 
و�سموليته  املعر�ص  غنى  ويتجّلى 
التي  املُتنوعة   11 ال���  الأق�����س��ام  يف 
واحلرف  الفنون  وه���ي:  ي�سّمها، 
ال�سقارة،  ال��ف��رو���س��ي��ة،  ال��ي��دوي��ة، 
رحالت ال�سيد وال�سفاري، ُمعّدات 
ال�سيد والتخييم، اأ�سلحة ال�سيد، 
البيئة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  م�����س��اري��ع 
وال����رتاث ال��ث��ق��ايف وال��رتوي��ج لها، 
م���رك���ب���ات وُم�����ع�����ّدات ال���رتف���ي���ه يف 
الهواء الطلق، املنتجات واخلدمات 
البيطرية، ُمعّدات �سيد الأ�سماك 
وو�سائل  ال��ب��ح��ري��ة،  وال��ري��ا���س��ات 

ة. الإعالم املُخت�سّ
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

هناأت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام 
ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�ص  رئي�سة 
"اأم الإمارات" دولة الإم��ارات العربية املتحدة قيادة  التنمية الأ�سرية 
الأمن  جمل�ص  يف  دائ��م  غري  ع�سوا  الدولة  انتخاب  مبنا�سبة  و�سعبا، 

للفرتة 2022 – 2023.
وقالت �سموها يف ت�سريح لها بهذه املنا�سبة : اإن ما حتقق جاء تتويجا 

لإجنازات دولة الإمارات العربية املتحدة الدبلوما�سية بقيادة �ساحب 
"حفظه اهلل"  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
"رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ  رئي�ص جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
من  جعلت  التي  الإم����ارات  حكام  ال�سمو  اأ�سحاب  واخ��وان��ه��م  امل�سلحة 

الإمارات مفخرة ومنوذجا للنجاح والتميز والريادة .
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  جهود  على  �سموها  اأث��ن��ت  و 

وزير اخلارجية والتعاون الدويل وفريق عمله الدبلوما�سي املتميز، ملا 
قدموه من منوذج دبلوما�سي يحتذى يف تعزيز العالقات بني دولتنا 
الدولية  املكانة  اأثمر تعزيز  الذي  العامل الأمر  الغالية ودول و�سعوب 
اإب��راز دوره��ا يف كل ما يتعلق  واملحورية لدولة الإم���ارات وجناحها يف 
بتحقيق اخلري و ال�سالم و التنمية يف العامل.. وقالت �سموها :" لهم 
العمل  التحية والتقدير والع��ت��زاز.. فهم خري مثال لنموذج  منا كل 
الوطني املخل�ص .. و كلنا ثقة يف قدرة اأبناء وبنات الوطن الأوفياء على 

ت�سريف الدولة و املحافظة على ا�ستدامه اإجنازاتها ومكت�سباتها".

ال�سيخة ف�طمة: انتخ�ب الإم�رات ع�سوا مبجل�س الأمن 
تتويج لإجن�زات القي�دة الر�سيدة

•• دبي-وام: 

و635  اآلف   10 ال��را���س��دي��ة  �سرطة  م��رك��ز  يف  ممثلة  دب��ي  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  �سجلت 
19" يف  "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  م��ن  للوقاية  الح��رتازي��ة  ل���الإج���راءات  خمالفة 
منطقة الخت�سا�ص خالل العام املا�سي منها 3271 خمالفة عدم ارتداء الكمامة الطبية اأو 
القما�سية يف و�سائل النقل اخلا�سة والعامة، و2526 خمالفة عدم مراعاة م�سافة التباعد بني 

الأ�سخا�ص يف املركبات، و1559 خمالفة جتاوز عدد الركاب /خمالفة ال�سعة ال�ستيعابية- 
خمالفات  ن�سف ال�سعة  و3276 خمالفة ب�ساأن اخلروج و التنقل اأثناء احلظر اإ�سافة اإىل 3 

واملنا�سبات". " التجمعات 
و اأو�سح العميد �سعيد حمد اآل مالك مدير مركز �سرطة الرا�سدية اأنه مت ر�سد هذه املخالفات 
8 م��ن��اط��ق خ���الل تفتي�ص امل��رك��ب��ات والأ���س��خ��ا���ص ب��ه��دف ال��ت��اأك��د م��ن تطبيق الإج�����راءات  يف 
الحرتازية و القرار رقم 38 ل�سنة 2020 ب�ساأن تطبيق لئحة �سبط املخالفات واجلزاءات 

الإدارية ال�سادر بها قرار جمل�ص الوزراء رقم 17 ل�سنة 2020، ب�ساأن لئحة �سبط املخالفات 
والتدابري الحرتازية والتعليمات والواجبات املفرو�سة للحد من انت�سار فريو�ص كورونا.

و اأكد اآل مالك �سرورة التزام اأفراد املجتمع بالإجراءات الحرتازية عند اخلروج من املنزل، 
واحلفاظ على التباعد اجل�سدي يف املركبات، وارتداء الكمامات عند التنقل يف حال جتاوز عدد 
ال�سالمة  التعامل مع املخالفني ل�سرتاطات  اأنه �سيتم  الركاب لأكرث من �سخ�سني مو�سحا 

العامة وفق الإجراءات القانونية ومتنى ال�سحة وال�سالمة للجميع.

•• دبي-وام:

اأعربت �سمو ال�سيخة لطيفة بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�سة هيئة الثقافة 
اأع�ساء  جميع  لإ�سهامات  تقديرها  كامل  عن  للثقافة"  "دبي  دب��ي  يف  والفنون 
اللجنة العليا والفرق التنفيذية مل�سروع تطوير منطقة القوز الإبداعية يف دبي، 
وثقتها يف قدرتهم على تنفيذ امل�سروع على الوجه الأكمل، موؤكدًة �سرورة بذل 
الأمثل،  بال�سكل  النوعي  الوطني  امل�سروع  اإجن��از هذا  �سبيل  ق�سارى اجلهود يف 
وفقاً لروؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة 
لالقت�ساد  عا�سمة  دب��ي  جلعل  اهلل،  رع���اه  دب���ي،  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
يف  والعمل  للحياة  الأف�سل  واملدينة  للمبدعني  اأوىل  ووجهًة  العاملي  الإب��داع��ي 
لتطوير  العليا  للجنة  الأول  الجتماع  �سموها  تروؤُّ�ص  خالل  ذلك  جاء  العامل. 
منطقة القوز الإبداعية يف دبي بح�سور معايل مطر حممد الطاير، املدير العام 
و  اللجنة،  رئي�ص  نائب  واملوا�سالت،  الطرق  هيئة  يف  املديرين  جمل�ص  ورئي�ص 
اأع�ساء اللجنة: �سعادة �سامي القمزي، مدير عام اقت�سادية دبي، و �سعادة داوود 
الهاجري، مدير عام بلدية دبي، و �سعادة هالل �سعيد املري، املدير العام لدائرة 
ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي "دبي لل�سياحة"، و�سعادة هالة بدري، مدير 

عام دبي للثقافة.
وخالل الجتماع، اعتمدت �سمو ال�سيخة لطيفة بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم 
النظام احلوكمي مل�سروع تطوير منطقة القوز الإبداعية الذي حدد فرق العمل 
التي �ستقوم على تنفيذ جميع مراحله، واأهداف وموؤ�سرات خطة ال� 100 يوم 
اإدارة  �سبل  اأف�سل  مناق�سة  اإىل  الجتماع  تطرق  حني  يف  مراحله،  اأوىل  لتنفيذ 
امل�سروع الهادف اإىل تطوير منظومة اإبداعية متكاملة يف منطقة القوز، لتلبية 
متطلبات املبدعني ورواد الأعمال الثقافية والإبداعية الراغبني يف ال�ستثمار يف 
اإقليمي وعاملي  املنطقة كمركز  جمالت القت�ساد الإبداعي، وتعزيز قيمة هذه 
لحت�سان املبدعني لالإنتاج والعي�ص والرتفيه. ويف هذه املنا�سبة قالت �سموها: 
الأف�سل  النموذج  يكون  اأن  نريده  �سامية  رائد مب�ستهدفات  اأيدينا م�سروع  بني 
بامتياز، لي�ص على امل�ستوى املحلي وح�سب، بل على م�ستوى العامل اأي�ساً. ولدينا 
املتفّرد مبا يرقى مل�ستوى طموحات  امل�سروع الوطني  روؤية وا�سحة لإجناز هذا 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم الذي ن�ستلهم اأ�سلوب عملنا من 
وثقتنا كبرية يف  امل�ستقبل.  ال�ست�سرافية يف �سناعة  وفل�سفته  القيادة  نهجه يف 
امل�سروع على الوجه  اأق�سى اجلهود لتنفيذ  اأع�ساء اللجنة بذل  موا�سلة جميع 
لت�سبح مركزاً  العاملي  الثقايف  امل�سهد  دبي  فيه  تت�سدر  اإىل غد  الأكمل، و�سوًل 
رئي�سة  �سمو  اّطلعت  الجتماع،  وخالل  للمبدعني.  وِقبلًة  الإبداعي  لالقت�ساد 
عليه  ت�سرف  ال��ذي  امل�سروع  اإدارة  مقرتح  على  دب��ي  يف  والفنون  الثقافة  هيئة 
التي  العمل  فرق  ذلك  يف  مبا  الإبداعية،  القوز  منطقة  لتطوير  العليا  اللجنة 
�ستقوم على تنفيذ جميع مراحله، وت�سمل: الفريق التنفيذي للم�سروع، وفرق 
التنفيذي  الفريق  وي�سم  الإب��داع��ي��ة.  القوز  منطقة  تطوير  م�ساريع  حمفظة 
ح�سني  وع�سوية:  للفريق،  رئي�سًة  للثقافة،  دبي  عام  مدير  ب��دري،  هالة  �سعادة 
البنا، مدير اإدارة تنفيذي يف اإدارة املرور بهيئة الطرق واملوا�سالت يف دبي، نائباً 
واملوا�سالت  ال��ط��رق  وهيئة  للثقافة"،  "دبي  م��ن:  ك��ل  ع��ن  وممثلني  للرئي�ص، 
و�سل  دبي" وجمموعة  و"اقت�سادية  دبي"،  لل�سياحة" و"بلدية  و"دبي  دبي،  يف 
القوز  منطقة  تطوير  م�ساريع  حمفظة  اأما  للعقارات".  "و�سل  الأ�سول  لإدارة 
الإبداعية، فت�سمل فريق حمفظة تطوير البنية التحتية برئا�سة ال�سيد ح�سني 

للعقارات"  دبي" و"و�سل  "بلدية  من  الفريق  واأع�ساء  دبي"،  "طرق  من  البنا 
برئا�سة  الإب��داع��ي  املجتمع  دع��م  م�ساريع  حمفظة  وف��ري��ق  للثقافة"؛  و"دبي 
ال�سيدة لينا زين الدين من "دبي للثقافة"، وبع�سوية ممثلني من "اقت�سادية 
واأع�ساوؤه  املذكورة،  الفرق  اإىل فريق لدعم كل  اإ�سافة  لل�سياحة"،  دبي" و"دبي 

جميعهم من "دبي للثقافة".
و اأكدت �سمو ال�سيخة لطيفة بنت حممد اأهمية الدور الذي ي�سطلع به جميع 
العمل  نهج  يج�سد  مبا  بينهم  فيما  والتعاون  التن�سيق  و�سرورة  الفرق،  اأع�ساء 
القيادة  ق��واع��ده  اأر���س��ت  ال��ذي  الأدوار  وتكامل  ال��واح��د  الفريق  وروح  امل�سرتك 
احلكيمة يف العمل احلكومي، والذي طاملا كان من اأهم مقومات املكانة املرموقة 
التي تبواأتها دبي على خمتلف ال�سعد. وحتدد خطة ال� 100 يوم ال�ساملة اأولويات 
لها،  واملوؤ�سرات  الأه��داف  الإبداعية، وت�سع  القوز  الفرق لتطوير منطقة  عمل 
حيث �سملت اأولويات البنية التحتية عمل درا�سة مقارنة ل�ستعرا�ص اأمثلة عن 
مناطق م�سابهة جتمع بني العي�ص، والعمل، وامل�ساحات الإبداعية العامة وتطوير 
اإىل  التو�سيات  ورفع  نف�سها،  املنطقة  يف  املختلفة  ال�ستخدامات  لتوزيع  منوذج 
اللجنة العليا، ف�ساًل عن حتديد الن�ساطات املتعلقة بقطاع ال�سناعات الإبداعية 

والت�ساريح الالزمة يف منطقة القوز الإبداعية.

- مرحلة مهمة..
واأك���د م��ع��ايل مطر حممد ال��ط��اي��ر، امل��دي��ر ال��ع��ام ورئ��ي�����ص جمل�ص امل��دي��ري��ن يف 
احلوكمي  النظام  اعتماد  اأن  اللجنة،  رئي�ص  نائب  وامل��وا���س��الت،  ال��ط��رق  هيئة 
100 يوم، يعد مرحلة مهمة يف حتويل منطقة  ال�  للم�سروع وموؤ�سرات خطة 
العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  املبدعني  ي�ستقطب  متكامل  ملركز  الإبداعية  القوز 
ال�سياح من داخل الدولة وخارجها، ما  ويجعلها وجهة فنية وثقافية يق�سدها 
اآل مكتوم، لتحويل مدينة  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  يحقق روؤي��ة �ساحب 
لغة  والثقافة يعتربان  الفن  اأن  اإىل  للمبدعني، م�سرياً  اإىل عا�سمة عاملية  دبي 

عاملية لتوا�سل ال�سعوب.
وقال الطاير اإن هيئة الطرق واملوا�سالت تدعم م�سروع منطقة القوز الإبداعية، 
بحزمة من امل�ساريع التي ت�سهم يف ت�سهيل حركة تنقل ال�سكان والزوار للمنطقة، 
ت�سمل اإعادة ت�سميم م�سارات التنقل يف املنطقة من خالل تطوير البنية التحتية 
لتحقيق التكامل بني خمتلف و�سائل املوا�سالت والتنّقل املرن يف منطقة القوز 
والربط مع حمطة مرتو ال�سفا، واإن�ساء م�سارات م�سرتكة للم�ساة والدراجات 
للم�ساة  اإب��داع��ي  بت�سميم  ج�سر  وتنفيذ  الكهربائية،  وال�����س��ك��وت��رات  الهوائية 
والدراجات الهوائية على �سارع املنارة، وا�ستحداث م�سار للحافالت بني حمطة 
م�ساحات  مثل  املنطقة  يف  وال��ف��ن��ي  ال�سياحي  اجل���ذب  ومنطقة  ال�سفا  م��رتو 
اإ�سافة  على  �ستعمل  الهيئة  اأن  كما  اخل��ارج��ي��ة،  وامل��ع��ار���ص  واملتاجر  للمطاعم 
الطابع اجلمايل والبداعي يف خمتلف املرافق وو�سائل النقل التي �ستنفذها يف 

املنطقة لتكون من�سجمة مع الهوية الت�سميمية ملكونات املنطقة.

-تعاون..
اإىل  نتطلع  دب��ي:  اقت�سادية  ع��ام  مدير  القمزي،  �سامي  �سعادة  ق��ال  جهته،  من 
والذي  الأمثل  بال�سكل  الإبداعية،  القوز  تنفيذ م�سروع تطوير  يف  امل�سي قدماً 
على  وال��ع��امل  املنطقة  يف  الثقايف  القطاع  �سعيد  على  دب��ي  ودور  مبكانة  يليق 
اإننا يف اقت�سادية دبي  حد �سواء، ومبا يتما�سى مع توجيهات القيادة الر�سيدة. 

من  الب�سرية،  ومواردنا  وخرباتنا  اإمكانياتنا  كافة  وتوظيف  بتقدمي  ملتزمون 
اجلهات  خمتلف  مع  وال�سراكة  والتن�سيق  التعاون  درج��ات  اأق�سى  حتقيق  اأج��ل 
احلكومية واخلا�سة ذات ال�سلة، مبا ي�سمن ترجمة الروؤى والأهداف املر�سودة 
لهذا امل�سروع اإىل واقع ملمو�ص ي�ساهم يف تر�سيخ مكانة القت�ساد الإبداعي يف 
دبي، وتعزيز م�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل لالإمارة، وبالتايل حتقيق كافة 

تطلعات الإمارة امل�ستقبلية.

- بيئة مثالية 
من جانبه قال �سعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي اإن اإمارة دبي توا�سل 
الإبداعي  لالقت�ساد  ووجهة  كمق�سد  مكانتها  تر�سيخ  اإىل  الرامية  م�سريتها 
والأن�سطة الثقافية املتميزة، مبا يعزز مكانتها عاملياً يف جمال ا�ستقطاب وتبّني 
املبدعني يف خمتلف املجالت، وا�ست�سراف امل�ستقبل امل�سرق لالأجيال املقبلة من 
خالل توفري بيئة مثالية لتنمية اإبداعاتهم ومواهبهم، وتلبية جميع املتطلبات، 
اعتماد  اإن  والثقافية...  الإبداعية  املجالت  الإجن��ازات يف  اأب��رز  ل�سمان حتقيق 
دبي  ا�سرتاتيجية  �سمن  الإب��داع��ي��ة  ال��ق��وز  منطقة  مل�����س��روع  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
املواهب  من  ول��رّواده  املهم  القطاع  لهذا  حا�سنة  �سي�سّكل  الإبداعي،  لالقت�ساد 

واملبدعني، مبا يحقق تطلعات الإمارة امل�ستقبلية.
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي��ة  حتقيق  اإىل  ن�سعى  الهاجري:  واأ���س��اف 
را�سد اآل مكتوم للم�ستقبل بتوظيف كل املوارد والعنا�سر التي ت�سمن الإ�سهام يف 
اإحداث نقلة نوعية يف جمالت الإبداع كافة، والعمل وفق اأرقى ال�سرتاتيجيات 
واخلطط لإثراء هذا امل�سروع ال�ستثنائي بالتعاون مع جميع ال�سركاء، وهدفنا 

اأن تكون منطقة القوز الإبداعية منارًة لكل مبدع ومثقف على م�ستوى العامل.

- مكانة عاملية
وقال �سعادة هالل �سعيد املري، املدير العام لدائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري 
بدبي "دبي لل�سياحة": جنحت دبي يف ا�ستئناف العديد من الأن�سطة والقطاعات 
ما جعلها منوذجاً  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  املختلفة، مع حر�سها على 
ناجحاً يحتذى ل�سائر املدن العاملية، كما اأنها �ساهمت يف حتريك قطاع ال�سياحة 
وا�سحة  روؤي���ة  وف��ق  املدينة  وت�سري  ال��ع��امل.  م�ستوى  على  والفعاليات  وال�سفر 
للزيارة  مف�سلة  �سياحية  كوجهة  العاملية  مكانتها  وت��اأك��ي��د  زخمها  ل�ستعادة 
والعمل والإقامة. كما تعمل املدينة على ت�سريع وترية العمل يف خمتلف املبادرات 
ال�سرتاتيجية ومنها منطقة القوز الإبداعية، التي مت اإطالقها مبا يتما�سى مع 
روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، لتحويل دبي اإىل عا�سمة 

عاملية لالقت�ساد الإبداعي بحلول عام 2025.

- جه�د م�سرتكة 
النظام  و�سع مقرتح  ج��اء  للثقافة:  دب��ي  ع��ام  ب��دري، مدير  هالة  �سعادة  وقالت 
احلوكمي للم�سروع وعنا�سر خطة ال�100 يوم ال�ساملة لتنفيذ امل�سروع نتيجة 
يف  الأع�ساء  احلكومية  للثقافة" واجلهات  "دبي  بني  م�سرتكة  خمل�سة  جهود 
على  الإبداعية، وحر�ص اجلميع خاللها  القوز  لتطوير منطقة  العليا  اللجنة 
اأعيننا  ن�سب  وا�سعني  وا���س��ح��ة،  تفاعلية  منهجية  وف��ق  العمل  م�����س��ارات  ر�سم 
امل�ستقبل وفق روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم ولن ندخر 
جهداً يف ت�سخري كافة اجلهود والإمكانات لتنفيذ امل�سروع مبا يحقق م�ستهدفاته 

�سمن الإطار الزمني الذي حددناه يف اخلطة.
تر�سيخ  اأج��ل  من  جهودنا  فيها  تت�سافر  طموحة  جديدة  رحلة  اإنها  واأ�سافت: 
وتعزيز  للمواهب،  وملتقى  لالإبداع  وحا�سنة  للثقافة  عاملياً  مركزاً  دبي  مكانة 
الإب��داع��ي ومب��ا يحقق  املجتمع  واأف��ك��ار  روؤى  من  انطالقاً  الإب��داع��ي  اقت�سادها 

م�ساحلهم وازدهار اأعمالهم.

- تناغم تام 
لإدارة  و�سل  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  القا�سم،  عبداهلل  ه�سام  �سعادة  وق��ال 
الأ�سول: متثل "و�سل" ركيزة اأ�سا�سية يف العديد من قطاعات الأعمال، وت�سهم 
اإط��ار حر�سنا  دب��ي اخليار الأمثل للعمل والإق��ام��ة وال��زي��ارة يف  روؤيتنا يف جعل 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة  ال��روؤي��ة  وف��ق  العمل  على 
الإبداعية،  القوز  مل�سروع تطوير منطقة  ال��الزم  الدعم  تقدمي  وي�سرنا  مكتوم، 
التي متثل دعامات تر�ّسخ مكانة  النوعية  امل�ساريع  اإىل فئة  واأنه ينتمي  ل�سيما 
الأوىل للمبدعني. وبف�سل  العاملي، والوجهة  الإبداعي  دبي عا�سمة لالقت�ساد 
خرباتنا املرتاكمة يف التعامل مع العديد من القطاعات، ميكننا العمل بتناغم 

تام مع ال�سركاء الآخرين لتنفيذ هذا امل�سروع وفق الأجندة املو�سوعة له.

- البنية التحتية
و�سملت اأولويات البنية التحتية اأي�ساً متطلبات التنقل املرن؛ من اإطالق خدمة 
نقل الزوار من حمطة مرتو ال�سفا اإىل منطقة القوز الإبداعية، مروراً بتطوير 
الت�سميم املبدئي لالفتات الإر�سادية للم�ساة وم�ستخدمي و�سائل التنقل الفردي، 
اإىل طرح وتر�سية اأعمال اخلدمات ال�ست�سارية درا�سة وت�سميم لعنا�سر تكامل 
املوا�سالت والتنقل املرن يف القوز الإبداعية، واإعادة ت�سمية ال�سوارع يف املنطقة، 
وانتهاًء بالتوا�سل مع اأ�سحاب الأرا�سي يف املنطقة امل�ستهدفة وحتفيزهم لتوفري 

وحدات ل�سالح الفئات امل�ستفيدة.
القوز،  ملبدعي  الثقافية  الفيزا  تفعيل  يف  فتمثلت  املبدعني،  دع��م  اأول��وي��ات  اأم��ا 
واإطالق من�سة للمبدعني كجزء من من�سة ا�ستثمر يف دبي، والعمل على ع�سوية 
املواهب  ل�ستقطاب  متكاملة  ت�سويقية  ا�سرتاتيجية  وو�سع  الإب��داع��ي��ة،  القوز 
ورواد  للمبدعني  الواعد  وامل�ستقبل  املنطقة  ح��ول  وعاملياً  حملياً  الوعي  ون�سر 
الأعمال الثقافية والإبداعية فيها. ُيذكر اأنه بناًء على توجيهات �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم بجعل دبي عا�سمة لالقت�ساد الإبداعي بحلول 
مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  بنت  لطيفة  ال�سيخة  �سمو  اعتمدت   ،2025 ع��ام 
برئا�سة  الإبداعية  القوز  منطقة  لتطوير  العليا  اللجنة  ت�سكيل  املا�سي،  اأبريل 
لالقت�ساد  ودول��ي��اً  اإقليمياً  مركزاً  لتكون  الإم���ارة  مكانة  تعزيز  بهدف  �سموها، 
دب��ي. وعقدت  الإب��داع��ي يف  القت�ساد  "ا�سرتاتيجية  مع  ين�سجم  الإب��داع��ي مبا 
"دبي للثقافة" ور�ستي عمل م�سرعات القوز، كانت الأوىل بح�سور ممثلي قطاع 
ال�سناعات الإبداعية وممثلي الدوائر احلكومية الأع�ساء بلجنة تطوير منطقة 
القوز الإبداعية، وناق�ست عدداً من املحاور التي �سملت اجتذاب املواهب، واأنظمة 
دعم الأعمال الإبداعية يف القوز الإبداعية، وتوفري م�ساحات متعددة الأغرا�ص 
الإبداعي.  املجتمع  واحتياجات  التحتية،  البنية  تطوير  ومتطلبات  املنقطة،  يف 
اأما الثانية فكانت بح�سور ممثلي الدوائر احلكومية الأع�ساء يف اللجنة العليا 
لتطوير القوز الإبداعية ومت خاللها مناق�سة مكونات خطة ال�100 التي حددت 

اأولويات تنفيذ امل�سروع.

�سرطة دبي ت�سجل 10 اآلف و635 خم�لفة لالإجراءات الحرتازية 
اخل��سة بكوفيد 19 الع�م امل��سي

خلل الجتماع الأول للجنة العليا للم�سروع 

لطيفة بنت حممد تعتمد النظ�م احلوكمي وخطة ال�� 100 يوم لتنفيذ م�سروع تطوير القوز الإبداعية 

• لطيفة بنت حممد: ن�ستلهم روؤية حممد بن را�سد ال�ست�سرافية يف �سناعة امل�ستقبل جلعل دبي مركزًا للقت�ساد الإبداعي وِقبلًة للمبدعني واملدينة الأف�سل للحياة والعمل يف العامل  
الإبداعية ملركز متكامل ي�ستقطب املبدعني من خمتلف اأنحاء العامل الق�ز  منطقة  حت�يل  يف  مهمة  مرحلة  الطاير:  • مطر 

القمزي: ملتزم�ن بتقدمي كافة اإمكانياتنا واأعلى م�ست�يات التعاون لرتجمة اأهداف امل�سروع اإىل واقع ير�ّسخ مكانة القت�ساد الإبداعي يف دبي • �سامي 
• داوود الهاجري: هدفنا اأن تك�ن منطقة الق�ز الإبداعية منارًة لكل مبدع ومثقف على م�ست�ى العامل

املبادرات ال�سرتاتيجية التي ت�ؤكد بها دبي مكانتها العاملية ك�جهة مف�سلة للزيارة والعمل والإقامة اأحد  ي�سكل  امل�سروع  املري:  • هلل 
كافة اجله�د والإمكانات لتنفيذ امل�سروع مبا يحقق م�ستهدفاته �سمن الإطار الزمني املحدد ت�سخري  يف  جهدًا  ندخر  لن  بدري:  • هالة 

م�ساريع ن�عية متثل دعامات تر�ّسخ مكانة دبي عا�سمة للقت�ساد الإبداعي العاملي فئة  اإىل  ينتمي  م�سروع  الإبداعية  الق�ز  القا�سم:  • ه�سام 

�سلطنة عم�ن تهنئ دولة الإم�رات 
ب�نتخ�به� ع�سوا يف جمل�س الأمن

•• م�شقط - وام:

هناأت �سلطنة عمان دولة الإم��ارات العربية املتحدة بانتخابها ع�سوا يف جمل�ص 
الأمن الدويل للفرتة 2023-2022.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة اخلارجية يف �سلطنة عمان قولها يف بيان 
الإم��ارات يف مهامها جتاه  لدولة  �سلطنة عمان عن م�ساندتها  تعرب  اأم�ص:  لها 
ق�سايا الأمن و ال�سلم الدوليني ومبا يخدم يف الوقت نف�سه م�سالح دول جمل�ص 

التعاون لدول اخلليج العربية و الق�سايا العربية والإ�سالمية".
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اأخبـار الإمـارات

•• دبا احل�شن- الفجر:

دبا احل�سن وبرعاية  والطالبات يف مدينة  الطلبة  اأم��ور  اأولياء  اأطلق جمل�ص 
ودعم جمل�ص ال�سارقة للتعليم م�سروعه التعليمي الإثرائي لطلبة الثاين ع�سر 
بهدف  املتفوقني  والطالبات  الطلبة  ي�ستهدف  وال��ذي  واملتقدم  العام  بق�سميه 

تعزيز امل�ستوى التح�سيلي للمتفوقني.
ياأتي هذا الربنامج الذي انطلق م�ساء اأم�ص �سمن مبادرة ارتقاء وهو برنامج 
تقوية ودرو�ص تعليمية مبواد خمتلفة لرفع م�ستوى التح�سيل الأكادميي لدى 
ياأتي �سمن الهدف ال�سرتاتيجي يف تر�سيخ ثقافة  الثاين ع�سر  والتي  طلبة 

البتكار والتميز.
ويتما�سى امل�سروع مع املحور ال�سرتاتيجي لبناء اأفراد ميتلكون قدرات عالية 
الرتبوية  واملوؤ�س�سات  امل��دار���ص  جهود  دع��م  اإىل  ويهدف  والتميز  البتكار  من 
بالإمارة وتقدمي امل�ساندة الالزمة لالرتقاء بالعملية التعليمية والرتبوية اإىل 
احلد الأق�سى املمكن . وجرى تقدمي عدد من احل�س�ص التعليمية من خالل 
تقنية التوا�سل املرئي حيث قدم عدد من املعلمني املتخ�س�سني �سروحا لطلبة 

يف خمتلف املواد التعليمية والتي تتوا�سل حتى الأ�سبوعني املقبلني.
وتقدم حممد را�سد ر�سود رئي�ص جمل�ص اأولياء اأمور مدينة دبا احل�سن بال�سكر 
امل�سروع  لهذا  امل��ادي  والدعم  التعاون  على  للتعليم  ال�سارقة  ملجل�ص  والتقدير 
مقدرا جهد املجل�ص يف دعم امل�سرية الرتبوية والتعليمية بالإمارة والتي تاأتي 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  �سمن 
ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة _حفظه هلل ورعاه _ يف رعاية الطلبة 

املتميزين واملتفوقني والرتقاء بتح�سيلهم العلمي والأكادميي .
الرتبوية  اللجنة  رئي�ص  الهندا�سي  املطوع  اأحمد  �سيخه  اأ�سافت  جانبها  من 
مبجل�ص اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف دبا احل�سن باأهمية امل�سروع التعليمي 
امل�سروع ي�سعى لإيجاد بيئة  باأن هذا  واأ�سارت  العامة  الثانوية  الثرائي لطلبة 
تربوية تتيح للموهوبني اإبراز قدراتهم وتنمية اإمكاناتهم ومواهبهم وتوجيه 
ومع  نف�سه  مع  التكيف  يف  املوهوب  م�ساعدة  هو  واملوهوبني  املتفوقني  واإر�ساد 
ولفتت  فيه   يعي�ص  ال��ذي  املحلي  املجتمع  وم��ع  اأق��ران��ه  وم��ع  ال��درا���س��ي  املنهج 
الهندا�سي اإىل ما ي�سعى اإليه جمل�ص اأولياء دبا احل�سن من تهيئة رعاية تربوية 

ملواهب الطلبة املتنوعة من خالل برامج ورعاية املتفوقني واملوهوبني. 

•• راأ�س اخليمة-وام:

افتتح اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �سرطة راأ�ص اخليمة 
راأ�ص  �سرطة  ع��ام  قائد  نائب  احل��دي��دي  خمي�ص  اهلل  عبد  العميد  بح�سور 
اخليمة مبنى مركز اإ�سعاد املتعاملني مببنى القيادة العامة لل�سرطة وذلك 
يف اإطار ا�سرتاتيجية وزارة الداخلية للتطوير والتح�سني امل�ستمر للخدمات 
املجتمع.  و�سرائح  اأف��راد  حياة  وج��ودة  املتعاملني  اإ�سعاد  ولتعزيز  ال�سرطية، 
التي  كافة اخلدمات  لإدارة وتقدمي  واح��دة  نافذة  املركز اىل توفري  يهدف 

تقدمها القيادة حتت �سقف واحد حيث يعمل املركز على تقدمي خدمات وفق 
راأ�ص  لإم��ارة  التناف�سي  املوقع  وتعزيز  ملواكبة  العاملي،  النجوم  نظام  معايري 

اخليمة وتوفري بيئة جاذبة لال�ستثمار وال�سياحة.
على  حا�سل  موؤهل  عمل  فريق  خ��الل  من  متطورة  خدمات  املركز  ويوفر 
دبلوم اإ�سعاد املتعاملني ومهارات فن التعامل مع اجلمهور ومن خالل مركز 
اخلدمات  كافة  ت�سم  التي  الإل��ك��رتون��ي��ة  واملن�سة   901 امل��وح��د  الت�����س��ال 
ال�سرطية ذات الأولوية بالإ�سافة اإىل توفري واجهة اأمامية خا�سة بالقادة 
املبا�سر  للتوا�سل  تهدف  من�سة  عبارة عن  وهي  يف خدمتكم  القائد  من�سة 

بني القائد العام ل�سرطة راأ�ص اخليمة وكافة اأفراد و�سرائح املجتمع مزودة 
كافة  لتمكن  بعد  ع��ن  وامل��رئ��ي  املبا�سر  وال��ت��وا���س��ل  الت�����س��ال  و�سائل  بكافة 
لتلبية  لل�سرطة  العام  القائد  مع  واجللو�ص  التوا�سل  من  اجلمهور  اأف��راد 

متطلباتهم واحتياجاتهم وال�سماع لهم ب�سورة مبا�سرة.
و يقدم املركز حزمة متنوعة ت�سم 22 خدمة من خدمات الإدارات العامة 
املختلفة ف�سال عن من�سة القائد العام يف خدمتكم مما �سي�سهم يف توفري 
الوقت واجلهد على املراجعني و�سيدفع باجتاه الو�سول لعدد �سفر مراجع 

يف املقر الرئي�سي للقيادة العامة لل�سرطة م�ستقباًل .

•• اأثينا-وام: 

التقى معايل الدكتور علي را�سد النعيمي رئي�ص جلنة �سوؤون الدفاع و الداخلية 
و اخلارجية يف املجل�ص الوطني الإحتادي يف العا�سمة اليونانية "اأثينا" معايل 

نيكو�ص دينديا�ص وزير خارجية جمهورية اليونان.
ح�سر اللقاء �سعادة كل من �سارة حممد فلكناز رئي�سة جلنة ال�سداقة الربملانية 

الإماراتية اليونانية يف املجل�ص الوطني الحتادي ومرية �سلط�ان ال�سويدي نائبة 
الإم��ارات يف  املزروعي �سفري دولة  �سامل  �سليمان حامد  �سعادة  و  اللجنة  رئي�سة 

اليونان.
و اأكد معايل الدكتور علي النعيمي خالل اللقاء اأن دولة الإمارات تعد منوذجا يف 
التعاي�ص والتجان�ص والت�سامح وال�سالم بني �سعوب العامل من خالل احت�سانها 
اأكرث من 200 جن�سية على اأر�سها دون متييز ف�سال عن جهودها يف مواجهة 

والكراهية عرب  التطرف  كافة، ومكافحة خطاب  العن�سرية  و  التمييز  مظاهر 
�سن الت�سريعات واإن�ساء املراكز العاملية التي تدعم اجلهود يف هذا ال�سدد.

من جانبه اأ�ساد وزير اخلارجية اليوناين بالنه�سة ال�ساملة التي ت�سهدها دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة يف جميع املجالت وعرب عن رغبة جمهورية اليونان 
بتعزيز ع��الق��ات ال�����س��داق��ة م��ع دول���ة الإم������ارات، وت��ب��ادل اخل����ربات يف خمتلف 
القطاعات ل�سيما القت�سادية والتجارية وال�ستثمارية وال�سياحية والثقافية، 

ورحب بنعزيز العالقات القت�سادية بني البلدين. على �سعيد مت�سل التقى وفد 
وال�سوؤون  الدفاع  جلنة  رئي�ص  جيوليكا�ص  �سعادة   .. الحت��ادي  الوطني  املجل�ص 
اخلارجية يف الربملان اليوناين. جرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ص عالقات التعاون 
و�سيا�سيا  برملانيا  امل��ج��الت  خمتلف  يف  اليونان  وجمهورية  الم���ارات  دول��ة  بني 
واقت�ساديا وثقافيا وتعليميا.. واأكد اجلانبان اأهمية تعزيز العالقات مبا ي�سب 

يف خدمة الق�سايا وامل�سالح امل�سرتكة للبلدين ال�سديقني.

افتت�ح مركز اإ�سع�د املتع�ملني يف �سرطة راأ�س اخليمة

وفد الوطني الحت�دي برئ��سة على النعيمي يلتقي يف اأثين� وزير خ�رجية اليون�ن و م�سوؤول برمل�ني�

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

"لالإخالء  ن��ف��ذت اق��ت�����س��ادي��ة راأ�����ص اخل��ي��م��ة مت��ري��ن��اً ع��م��ل��ي��اً 
يف  امل����دين  ال���دف���اع  اإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  م��ق��ره��ا  الوهمي" يف 
الإمارة، للوقوف على مدى اجلاهزية وال�ستعداد يف التعامل 
والإ�سعافات  الطوارئ  اأع��د فريق  الطارئة، حيث  احل��الت  مع 
الأولية خطة متكاملة لتنفيذ عملية الإخالء ملواجهة اأي حالة 

من احلالت الطارئة. 
واأ�سارت اأ�سماء �سعيد الدهماين – قائد الفريق – باأن متارين 
للدائرة  ت�سغيليٍة  �سنويٍة  خطٍة  وف��ق  ُتَنفذ  الوهمية  الإخ��الء 

لأع�ساء  ال��ف��ردي��ة  وامل���ه���ارات  املهنية  ال��ك��ف��اءة  رف��ع  يف  وت�سهم 
الأولية وغريها  الإ�سعافات  تطبيق  الطوارئ من حيث  فريق 
يف  عالية  بن�سبة  ت�سهم  كما  وال�سالمة،  الإن��ق��اذ  اإج���راءات  من 
من  والتاأكد  الإنقاذ  عمليات  يف  �سلباً  يوؤثر  خطاأ  اأي  ت�سحيح 
فاعلية التن�سيق بني اجلهات املعنية بالإخالء وزيادة التوعية 

لدى املوظفني باإجراءات الوقاية وال�سالمة.
اإخراج  مت  حيث  الإخ��الء،  عمل��������ية  يف  الفريق  جن���������������ح  وقد   
�ستة و�سبعني )76( موظفاً وكافة املتعام�����������لني خارج الدائرة 
التجمع  لنق��������اط  والتوج������ه  دق��ائ��ق   )3( ث��الث  غ�سون  يف 

املعتمدة.

اقت�س�دية راأ�س اخليمة تنفذ اإخالًء وهمًي� يف مقره�

جمل�س اأولي�ء اأمور الطلبة والط�لب�ت يف مدينة دب� احل�سن 
يطلق م�سروع� تعليمي� اإثرائي� لطلبة الث�ين ع�سر 

الإم�رات للتعليم املدر�سي تعتمد خطته� لبقية 
اأي�م التمدر�س ح�سب التقومي املدر�سي املعتمد

•• دبي-وام:

خطتها  امل��در���س��ي  للتعليم  الإم����ارات  موؤ�س�سة  اعتمدت 
لبقية اأيام التمدر�ص للعام الأكادميي 2021-2020 
30 يونيو اجل��اري وذل��ك بح�سب  ال��ذي ينتهي بتاريخ 
ال��وزاري للتنمية  التقومي املدر�سي املعتمد من املجل�ص 
املدار�ص  طلبة  ي��وا���س��ل  "20،21،22"حيث  لأع����وام 
انتهاء فرتة  " بعد  بعد  "عن  املدر�سي  بالدوام  اللتزام 
المتحانات واملقررة بتاريخ 17 يونيو من هذا ال�سهر.

وبينت املوؤ�س�سة اأن انتهاء الطلبة من امتحانات الف�سل 
املنهج  انتهائهم من  يعترب دللة على  الثالث  الدرا�سي 
القرار  ح��دد  اإذ  الدرا�سي  العام  انتهاء  ولي�ص  الدرا�سي 
يعني  اإليه وهو ما  امل�سار  للتقومي  التمدر�ص وفقا  اأي��ام 
للرتكيز  المتحانات  عقب  املدر�سي  ال��دوام  ا�ستمرارية 

تعليمية  بيئة  �سمن  الطلبة  مهارات  بع�ص  �سقل  على 
تفاعلية.

وحددت املوؤ�س�سة مدة اليوم الدرا�سي لهذه الفرتة بواقع 
ال��رتب��وي��ة يف خمتلف  ال��ك��وادر  �ستقوم  اإذ  ���س��اع��ات  اأرب���ع 
ب������اإدارة جم��م��وع��ة م��ن الأن�سطة  امل���دار����ص احل��ك��وم��ي��ة 
املهارات  بع�ص  تكري�ص  �ساأنها  م��ن  التي  الالمنهجية 
الهامة للطلبة وباإمكانهم ال�ستفادة منها يف مراحلهم 
الدرا�سية الالحقة وحتاكي مب�سامينها مفاهيم تربوية 

متنوعة كالتعليم العالجي و�سقل املهارات وغريها .
وحددت املوؤ�س�سة حماور خم�س�سة للطلبة من ال�سفوف 
يف  مهاراتهم  تطوير  على  العمل  �سيتم  بحيث   11-4
حلالت  وفقا  والريا�سيات  واللغات  الربجمة  جم��الت 
درا����س���ة مت���زج م��ا ب��ني التعليم ال��ن��ظ��ري وال��ع��م��ل��ي مبا 

ي�سمن تركيز بع�ص املهارات لديهم ب�سكل اأكرب.

اإق�مة دبي ا�ستج�بت ل� 14050 طلب 
ا�ست�س�رة ق�نونية خالل الن�سف الأول 

•• دبي-وام:
اإىل  ا�ستجابت  باأنها  بدبي  الأج��ان��ب  و���س��وؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة  اأف���ادت 
اجلاري،  العام  من  الأول  الن�سف  خ��الل  قانونية  ا�ست�سارة  طلب   14050
تنوعت ما بني ا�ست�سارات قانونية، وطلبات خا�سة بخدمة التوفيق وامل�ساحلة 
بالإ�سافة اإىل ال�ستف�سارات الواردة من اجلهات الق�سائية والقانونية. و ذكر 
العميد دكتور علي عجيف الزعابي امل�ست�سار القانوين باأن اإقامة دبي تعمل على 
تر�سيخ كافة المكانيات لتب�سيط اجراءات تقدمي اخلدمات القانونية وتلبية 
القيادة  توجهات  يدعم  وذل��ك مبا  اجن��از معامالتهم  املتعاملني يف  احتياجات 
الر�سيدة يف الرتقاء باخلدمات احلكومية وحت�سني جودة حياة اأفراد املجتمع 
اإىل تعزيز ري��ادة وتناف�سية دول��ة الإم��ارات يف جمال تقدمي اخلدمات  و�سوًل 
الذكي  بالتطبيق  واملتمثلة  دبي  لإقامة  الذكية  القنوات  اأن  احلكومية. موؤكداً 
خدمات  اإىل  الو�سول  من  املتعاملني  متكني  يف  �ساهمت  الل��ك��رتوين  وامل��وق��ع 
ال�ست�سارات القانونية على مدار ال�ساعة. واأ�ساف العميد بن عجيف باإن اإدارة 
وامل�ساحلة  والتوفيق  القانونية  ال�ست�سارات  تقدمي  تتوىل  القانونية  ال�سوؤون 
ان  اإىل  ولفت  قيا�سي.  وق��ت  يف  الق�سائية  للجهات  البيانات  توفري  وخ��دم��ات 
واملوقع  ل���الإدارة  ال��ذك��ي  التطبيق  ع��رب  ال���واردة  القانونية  ال�ست�سارات  اأغ��ل��ب 
ال��ن��زاع.. م�سيفاً  اأط���راف  ال�سلح بني  امت��ام  امكانية  كانت ح��ول  الل��ك��رتوين 
باأن جاهزية الأنظمة يف الإدارة �ساهمت يف ت�سريع وترية العمل والتكيف مع 
املرونة يف  اأن  الراهن. موؤكداً  الو�سع  املت�سارعة ول�سيما يف  املتغريات  خمتلف 
القوانني �ساهمت يف تقدمي خدمات تفوق توقعات املتعاملني. ودعت اإقامة دبي 
 smart.gdrfad.gov.ae اللكرتوين  املوقع  ا�ستخدام  اإىل  املتعاملني 
اأو من خالل التطبيق الذكيGDRFA Dubai لإجناز معامالتهم بكل 
ا�ستف�ساراتهم  للمتعاملني تقدمي  اأنه ميكن  واأو�سحت يف حني  وي�سر،  �سهولة 
بالت�سال بخدمة مركز الت�سال "اآمر "على الرقم املجاين 8005111 من 
اأو عرب  الدولة  97143139999+ من خارج  الرقم  على  اأو  الدولة  داخل 

. amer@dnrd.ae و gdrfa@dnrd.ae الربيد الإلكرتوين
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اآراء الكتاب

م�ساحة ن�ستعر�ض فيها الأفكار والإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه ول ميثل وجهة نظر ال�سحيفة
نتلقى م�ساركتكم عرب المييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

الأمن وال�ستقرار
 اأحرزت دولة الإمارات اإجنازا جديدا نحو العاملية، حيث مت انتخابها ع�سوا 
يف جمل�ص الأمن للعام املقبل، وهذا النتخاب يعترب تتويج مل�ساعيها امل�سرفة 
لفر�ص ال�ستقرار والأمن يف منطقة ال�سرق الأو�سط، غري اأن هذا الت�سريف 
يعرب عن مدى ثقل هذا البلد يف اتخاذ القرار واأن الإمارات اأ�سبحت حمورا 
بخطى  مت�سي  الدولة  اأن  يبني  وه��ذا  العاملي،  الأم��ن  منظومة  يف  �سروريا 

ثابتة نحو الطريق ال�سليم.
ف��ك��ون دول����ة الإم�������ارات ت��ر���س��ح لهذا 
الأمم  يدل على مكانتها بني  املقعد، 
ن�سر  احلثيثة يف  من جهة وجهودها 
اأخرى،  ج��ه  م��ن  املنطقة  يف  ال�����س��الم 
فالإمارات فر�ست نف�سها على ال�ساحة 
القليمية والعاملية بتدخلها ال�سلمي 
لتهدئة الأو�ساع امللتهبة بني الدول، 
و�ساهمت يف دعم العديد من املناطق 
متطلباتها  ول�����س��د  اح��ت��ي��اج��ا  الأ���س��د 
الكرمية  احلياة  لتحقيق  ال�سرورية 

ملواطني تلك املناطق.
وهذا التقليد �سي�سع على عاتق دولة 
وخططاً  جمة  م�سوؤوليات  الإم���ارات 

كثرية ل�سمان التوازن املجتمعي يف املنطقة خا�سة واأن هناك ق�سايا متعلقة 
التدخل  وتتطلب  القليمية  ال�ساحة  على  مفتوحة  والأم����ن  بال�ستقرار 

ال�سريع حللها.
القيادة  م��ن  م�سنية  وج��ه��ود  كثرية  مل�ساعي  تتويجا  ج��اءت  الع�سوية  ه��ذه 
الر�سيدة يف املنطقة، بل خرجت امل�ساركات اإىل ما بعد املوقع اجلغرايف، مما 
اأن تدخل اخلم�سني  الإم��ارات يف مكانتها الطبيعية قبل  العامل ي�سع  جعل 
الدول  بني  ال�سالم  مراحل  خو�سها  عن  ف�سال  والتطور،  بالتنمية  الثانية 
التى  ال�سالم  باأن تكون راية  الإم��ارات  التوازن، وقد متكنت  واإع��ادة  املنكوبة 
الأمن  �سلمية وبخطط مدرو�سة، فوجودها مبجل�ص  التوازن بطرق  اأع��ادت 

�سيزيد من دورها يف ن�سر الأمن وال�ستقرار. 
�سامي حممد /م�ست�سار قان�ين 

الرحمة 
الرحمة واحدة من ال�سمات التى غر�سها رب العاملني يف كل الكائنات احلية 

بال ا�ستثناء، حتى الوحو�ص يف الربية 
ب��ي��ن��ه��م رح��م��ة وال���ن���م���اذج ع��ل��ى ذلك 
ك��ث��رية ج���دا وم���ت���ع���ددة، خ��ا���س��ة بعد 
ال��دول��ي��ة وما  وج���ود �سبكة الت�����س��ال 
مقاطع  ت�سم  ف��ي��دي��وه��ات  م��ن  تبثه 
احليوانات  بني  الرحمة  عن  م�سورة 
املختلفة وكيف ي�ساعد حيوان حيواناً 
والغريب  خمتلفة،  ف�سيلة  من  اآخ��ر 
اأحدهما  ي��ت��غ��ذى  ال��ف�����س��ي��ل��ت��ني  اأن 
على الآخ���ر، وم��ع ذل��ك جن��د بينهما 
املخلوق  الن�����س��ان  اأن  ال��رح��م��ة، ومب��ا 
الوحيد املكلف بخالفة الأر�ص ولديه 

التزام بالأمانة التى اختارها ورف�ستها 
املخلوقات، فكان عليه اأن ين�سر الرحمة يف املعمورة.

كان لبد من هذه املقدمة خا�سة بعد اأن اأعلن اأول اأم�ص يف م�ساجد الإمارات، 
اأن التقومي ال�سيفي لفئة العمالة �سيبداأ يف اخلام�ص ع�سر من ال�سهر اجلاري 
لغاية اخلام�ص ع�سر من �سبتمرب املقبل، وهذا قانون عمل يحث على الراأفة 
ال�سم�ص،  لهيب  ويف  قا�سية  ظ��روف  يف  تعمل  التى  العمالة  بتلك  والرحمة 
�سنوات ما�سية،  واإمن��ا �سدر من عدة  القانون  اأول مرة ي�سدر هذا  فلي�ست 
بالتواجد  تلزمهم  العاملني يف قطاعات  ه��وؤلء  والتفكري يف  ا�ستمراره  لكن 
حتت اأ�سعة ال�سم�ص، فكان لبد من تقنني الو�سع من خالل توقف العمال 

عن العمل يف ذروة احلر على اأن ي�ستاأنف بعد ك�سر املوجة احلارة.
والقطاع  احلكومية  واملوؤ�س�سات  والهيئات  العمل  اأ�سحاب  اأن  ال��واق��ع  ويف 
اخلا�ص تكاتفوا لتنفيذ هذا القانون، كما تعرب دائما هذه الفئة عن امتنانها 
باتخاذ هذه القرارات الداعمة لهم، مما يجعلهم حري�سني على التفاين يف 
التى  الطيبة،  الأر���ص  لهذه  وانتماء  لديهم من ولء  ، ويقدمون ما  العمل 

حترتم الإن�سانية وتن�سر الرحمة بني اأفراد املجتمع.
 ال�سيماء حممد /خبري �سحافة واإعلم 

عندما يك�ن احلظ طل�سمًا 
لزلت واأنا يف بحثي عن دللت ت�سري يل من بعيد اأو قريب باأن للحظ تاأثرياً 

مثرياً يف جلب الرزق، ول اأق�سد طبعا 
يف هذا البحث عن عراف اأو م�سعوذ، 
اأوراق  اأو  ك����روت  يل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ف��ه��م 
حم��روق��ة، لأن��ه��م حم��ظ��وظ��ون فعال 
وه���م ي��ع��رف��ون مت��ام��ا ب���ذل���ك، ولكن 
واإل  ���س��ره��م  ك�سف  ع��ل��ى  ي���ق���درون  ل 
تبخر، ولن يجلب لهم �سيئاً، وملاذا ل 

يقدرون على ك�سف �سرهم؟
امل�سعوذ  الأخ  هذ  اأن  لو  معي  توقعوا 
اأنتم،  ه���و  ح��ظ��ي  اإن  وق�����ال  اع�����رتف 
واأحالمكم  واآلم���ك���م  م�ساكلكم  ه��ي 
وعواطفكم، وجهلكم، اأو غفلتكم، فاأنا 

اأ�ستثمر هذا كله يف م�سلحتي طاملا ل 
اأمامي كمغارة  تفتح  التي  اإىل اجليوب  للدخول  �سيء  كل  واأط��وع  متانعون، 

م�سرت علي بابا، فاأنا بائع احلظ، اأو ليالم احلظ !
لزال���ت ال��ن��ا���ص م��وؤم��ن��ة ب���اأن ال�سحر ح��ق لأن���ه ذك��ر يف ال���ق���راآن، واأن���ه يفعل 
القراآن  اأن���زل  ال��ذي  اأن  بدليل  وتدلي�ص،  واف���رتاء  ك��ذب  حم�ص  الأف��اع��ي��ل، 
�سبحانه وي�ستدل به بع�ص املوؤمنني بال�سحر باأنه حق، فاإن احلق مل يذكره 

اإل ب��� )ول يفلح ال�ساحر حيث اأتى(، اأي اأنه هو وامل�سعوذ اأو امل�سعبذ الذي هو 
اأقل درجة من اأ�ستاذه ال�ساحر غري مفلحني اأو فاحلني يف اإدعاءاتهم، وكلها 
اإليهم  فيها هو من جلاأ  وداعمهم  واإي��ح��اءات،  تهيئات،  �سوى حم�ص  لي�ست 
اأتى  بكل اقتناع، وهذا ما حذر منه الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، )اأن من 
عرافا ثم �سدقه، فقد كفر مبا اأنزل على حممد( ، اأو كما قال عليه ال�سالة 

وال�سالم.
كان  اإذا  الكفر؟  على  يحفز  الغافلني  بع�ص  به  ي�ست�سهد  ال��ذي  ال��ق��راآن  هل 
اإذا  �سر حا�سد  ق��ال اهلل عنه.. من  به كما  ف��اإمي��اين  نعم حا�سا هلل،  اجل��واب 
ح�سد، ويجب اأن نقر يقينا باأن كل اإن�سان يحمل يف داخله خرياً و�سرا، وكيف 

يعرف الإن�سان اخلري ، باأنه خري؟ قطعاً باأفعاله الدالة باأنه خري. 
ويدور  ويلف  وميكر  يكيد  فهو  فعله،  يف  هو  العيان  اأو  احلا�سد  �سر  اأن  كما 
ويع�ص �سفايفه من غيظه يدمر باأفعاله، والعني كذلك لأنها بوابة احل�سد 
للحا�سد وهي لي�ص لها طاقة، ولكن طاقتها م�ستمدة من الفعل كذلك وهي 
والد�سائ�ص لدرجة  ال�سرور  املكائد وبقية  لتفعيل احل�سد بفعل  التي تقوده 

القتل، نعوذ باهلل من �سرورهم.
اأي�����س��اً يف برجميات  ول��ك��ن��ه  امل���خ���درات،  ف��ق��ط يف  ال��وه��م لي�ص  اأن  وال��دل��ي��ل 
الرتاث  م��ن  واجل���ن،  واحل�سد  وال��ع��ني  ال�سحر  ع��ن  تلقفوا  ال��ذي��ن  البع�ص 
بع�ص  حتى  اليوم  ماتعززه  فهذا  الأ�سف  ومع  الكثرية،  واأحاديثه  وخرافاته 
معار�ص الكتب، حني ل جتد على اأرففها �سوى ع�سرين يف املائة عن العلوم، 
والبقية من الن�سبة املئوية عن ال�سحر وال�سعوذة واأحقية العني وعن اجلن 
والعفاريت، ول يوجد مثاًل كتاب واح��د.. واحد عن املالئكة، غري مالئكة 
ت�ساريل، اأين اهلل، يامن مل يتخذوا اآياته اإل لتعزيز اأنه ذكر ال�سحر واجلن 
لنتبعه  نبحث عن فرعون  اأن  بد  ترى ل  والعني، وفرعون، فهل  وال�سعوذة 
اإيديك لأنه  ب�ص  �سبيك لبيك عبيدك بني معاليك م�ص  ونوؤلهه ونقول له 

مذكور يف القراآن .. بحثي لزال م�ستمراً ولبحثي بقية.
مريا علي /كاتبة 

احذروا الت�حد 
اأبنائهم املادية واحتياجاتهم للرتفيه وما  يهتم الأباء والأمهات مبتطلبات 
اإىل   اكت�ساف مواطن  اأن بناء �سخ�سية الن�صء حتتاج  �سابه، غافلني متاما 
ال�سخ�سية وامليول العام عندهم، �سحيح ل نغفل املادة والرتفيه والحتواء 
التام ، لكن يف نف�ص الوقت نتابع الأبناء عن كثب ونراقب ت�سرفاتهم بدون 

مبا�سرة  واأ�سئلة  مك�سوفة  مالحقة 
كاأنهم يف حتقيق طوال الوقت.

ويف  احلرجة،  املرحلة  هذه  يف  الثقة 
فعل  ولها  ج��دا  مطلوبة  ال�سن  ه��ذه 
فالن�صء  ت�سرفاتهم،  على  ال�سحر 
يغر�ص  متني  لأ���س��ا���ص  يحتاج  كبناء 
ج�سداً  لي�سبح  الأر�������ص،  ب��اط��ن  يف 
الأثر  له  ك��ان  ارتفع  ق��وام ومهما  له 
العوا�سف  ���س��د  ال��ب��ق��اء  يف  ال��ط��ي��ب 
الأ���س��ا���ص ل  العاتية، وه���ذا  وال��ري��اح 
يكون جمدياً بدون احتواء واكت�ساف 
ومنح الثقة، ولعلنا نالحظ يف الأونة 

الأخرية اأن ن�سبة مر�سى التوحد يف زيادة، واأ�سبح عددها خميفاً جدا، ومع 
ذلك حاول العلماء و�سع بع�ص الأ�س�ص واملعايري لهذا املر�ص الطارئ على 
جمتمعاتنا وو�سع له منهج لل�سفاء، لكن لالأ�سف، لالأن مل يكت�سفوا عالجاً 
واإمنا ما يحدث هو عالج باجلل�سات، لكن تبني اأن هذا املر�ص ياأتي لالأطفال 

دون الثالثة من العمر، وم�ساكله اأن القدرة الذهنية تتوقف وينمو اجل�سد.
العالج الوحيد هو خماطبة الطفل با�ستمرار وحماولة تبادل الكلمات حتى 
ل يكون م�ستقبال فقط، وهذه النتكا�سة حتدث عندما تهتم الأمهات باأ�سياء 
فتعطيه  و�سقاوته  م�ساغباته  من  نف�سها  حتمي  وحتى  الأط��ف��ال،  ويغفلن 
الهاتف ليلهو به ويكف عن ال�سراخ، وهنا تبداأ امل�سكلة احلقيقية يف التحول 

اإىل مري�ص توحد.
على الوالدين الهتمام بالتن�سيط الذهني لأطفالهم، وحماولة الرتكيز على 
القدرات املهارية وتبنيها، فالن�صء قادر على ال�ستيعاب والتحاور باأ�سلوبه، 
على  ت�ساعده  مم��ا  وحفظها  امل��رادف��ات  م��ن  الكثري  يختزل  ال�سن  ه��ذه  ويف 
الطفل �سمن جمموعة فالنطق  ال�سريع، وهذا يظهر عندما يكون  النطق 
يكون اأ�سرع من طفل وحيد واأبويه مل يهتما به، فيتاأخر منوه العقلي حتى 
ولو كان من الأ�سحاء، فتح�سيله الفكري �سيكون متاأخراً عن اأقرانه الذين 

وجدوا اهتماما بقدراتهم وتنميتهم.
وعندما حتدث هذه امل�سكلة التي ما كانت لت�سيب الطفل، اإذا و�سعنا الهتمام 
بقدر  يولدون  ب�سفة عامة  فالأطفال  وتنمينه وتطوير مداركه،  له  الأكرب 
من الذكاء فقط يحتاجون ملتابعة وتطوير، وعدم اإعطائهم الهاتف يلعبون 
به، لأن يف هذه احلالة �سيكون م�ستقباًل للمعلومات ومل ينِم التخاطب لديه 

مما ي�سهم يف تاأخري النطق وتدين امل�ستوى الفكري لديهم. 
حممد اأ�سامة /كاتب

قناة الق�سباء       
قناة الق�سباء، التحفة املعمارية الرائعة يف اإمارة ال�سارقة والتي ا�ستطاعت 
بعد  وترفيهية  ثقافية  كوجهة  بقوة  وجودها  تعزز  اأن  ق�سرية  فرتة  خالل 
واحدة  �سنة  خالل  فقط،  العام  النفع  ومنظمات  للجميعات  مقًرا  كانت  اأن 
فيها  تدب  واأ�سبحت  اأجله  من  حتولت  التي  املفهوم  الق�سباء  قناة  ر�سخت 

واجتذبت  وب���ق���وة،  ب��ك��ث��اف��ة  احل���ي���اة 
فعالياتها كل الطبقات من �سريحة 
امل��ج��ت��م��ع وت��������زداد ي����وًم����ا ب���ع���د يوم 
والربيع   ال�ستاء  اأج���واء  يف  وخا�سة 
النا�ص  فيها  مي��ك��ث  اأن  ي��ن��در  ال��ت��ي 
الأ�سر  اإليها  اجتهت  بيوتهم،  داخ��ل 
ال�سياح  وحتى  وواف��دي��ن  مواطنني 
اأ�سبحت قبلتهم، وقال اأحدهم حني 
اإنها  فيني�سيا  ت�سبه  اإن��ه��ا  حقا  راآه���ا 

فيني�سيا ال�سارقة.
 وق��ن��اة ال��ق�����س��ب��اء امل��ائ��ي��ة اأح���د اأهم 

املعامل ال�سياحية واحل�سارية يف ال�سارقة وتربط بني بحرية خالد وبحرية 
ت�سكالن حتفة  بالقناة مبنيان  التي حتف  واملباين  كيلو مرت  اخل��ان بطول 
التي  الإ�سالمية  الرتاثية  املباين  لبانوراما  نوعية  اإ�سافة  تقدم  معمارية 
القناة  جانبي  على  ال��ت��واأم��ان  املبنيان  وي�سم  ال�سارقة،  مدينة  بها  تتميز 
غري  ومنظمات  وثقافية،  وعلمية  تعليمية  اإ�سالمية  وموؤ�س�سات  منظمات 
واحتاد  الجتماعيني  وجمعية  العربية  اللغة  حماية  جمعية  مثل  حكومية 
الكّتاب وم�سرح ثقايف، ومت اإن�ساء ثالثة ج�سور فوق القناة لل�سيارات وج�سًرا 
اآخر للم�ساة وممرات مت�سلة  تطل على مناظر طبيعية خالبة تربط بحرية 

خالد ببحرية اخلان.
البارزة للم�سروع هو ن�سب العجلة الهوائية التي �سميت  اأهم املعامل   ومن 
الإمارات" والتي ت�سبه تلك املوجودة يف العا�سمة الربيطانية لندن،  "عني 
واأفريقيا  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  الأك��رب  الإم���ارات  عني  تعترب  وكانت 
لتمنح  م��رًتا   60 ارتفاعها  ويبلغ  دره���م،  25مليون  كلفتها  وك��ان��ت  واآ�سيا 
ا يف وقت واحد  336 �سخ�سً ا�ستثنائية لل�سارقة ودبي وتت�سع لعدد  مناظر 
وزودت مق�سوراتها بتكييف الهواء. ولكن لالأ�سف ال�سديد مت نقلها اىل مكان 

اآخر.
 كذلك م�سروع م�سرح الق�سباء الذي يت�سع لأكرث من 400 �سخ�ص والذي 
ي�ست�سيف فعاليات م�سرحية و�سينمائية باللغتني العربية والإجنليزية. كما 
متعددة،  جم��الت  يف  تتخ�س�ص  للجمهور  للبيع  املتاجر  من  العديد  يوجد 
والعديد من املطاعم التي تقدم اأ�سهى الوجبات اخلليجية والعربية والعاملية، 
اأرقى  النا�ص فيها يحت�سون  اأو مقاهي راقية يجتمع  اإ�سافة اىل كافترييات 

امل�سروبات وهم ي�ستمتعون مبناظر خالبة راقية.
بالإ�سافة اإىل ذلك فقد ن�سبت العديد من الأك�ساك واخليام التي يتبارى بل 
ويتباهى العار�سون بها بعر�ص منتجاتهم اليدوية واحلرفية. هذه اللوحة 
القاهرة  واأ�سواق  طرابل�ص  واأ�سواق  لبنان  جبال  اإىل  تعيدنا  التي  التقليدية 

القدمية. 
اأن�سئت قناة الق�سباء عام 2002، وتاأ�س�ص املبنيان على �سفتي القناة هدفها 
واحد  مكان  يف  جمتمعني  باأكملها  العام  النفع  ملوؤ�س�سات  مقًرا  كانا  الأوىل 
وكان ُينظر وقتها للجانب الثقايف، وبعد اأن مت افتتاحها ات�سح جمال املوقع 
الجتاه  يكون  اأن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  فطلب  للجميع 
�سياحي اإىل جانب الثقايف نظًرا لزدياد اجلانب ال�سياحي يف الدولة، كذلك 
لإبراز هويتنا العربية والثقافية لل�سياح القادمني من اخلارج ولتكون مزار 
�سياحي اإعالمي ثقايف مهم، ل �سيما واأن ال�سارقة معروف عنها اأنها عا�سمة 
بالثقافة  �سديد  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  واهتمام  الدائمة،  الثقافة 

وت�سجيع كل من يعمل على ن�سرها وانت�سارها.
اأما هيئة تطوير القناة فقد تاأ�س�ست يف اأبريل عام 2005 وكان الهدف الأول 
وتركيبها  التي مت جتميعها  الإم��ارات  اإن�ساء عني  فتم  للقناة،  النا�ص  جذب 
خالل خم�سة ع�سر يوًما وهذا رقم قيا�سي طبًعا، واجلانب الثاين هو العائلة 
والهتمام بها فمن املهم الرتكيز على اجلانب العائلي حيث لوحظ اأن معظم 
زوار القناة كانوا عائالت فكان لبد من توفري ما ي�سد العائالت وتوفري كل 

ما يهم راحتهم.
 كما مت توفري قاعة عر�ص �سينمائي بامل�سرح ويتم اإختيار خمرجني مميزين 
من خمتلف ال��دول العربية ومن ثم اإختيار الأف��الم لهم، وهذه الأف��الم ل 
تنل  مل  خمتلفة  الجتماعية  وم�ساكلها  معينة  عربية  نواحي  تربز  واأن  بد 
حقها من و�سائل الإعالم املرئية اأو الأخرى. كما مت اأيجاد م�سابقات ودورات 
لل�سطرجن للجن�سني، ومعر�ص دائم ا�سمه مرايا القناة بحيث يحتوي على 
اللوحات  العربية وي�ستمر عر�ص  الدول  لوحات لفنانني عرب من خمتلف 
اآخ���ر. حتى الأط��ف��ال ك��ان��وا دائ��ًم��ا يف  لكل ف��ن��ان مل��دة �سهر ث��م تتغري لفنان 
البال ففي البداية مت اأيجاد برامج لالأطفال كور�ص للر�سم مع عمل دورات 
والعداد  التجهيز  قيد  لهم  اخ��رى  برامج  وهناك  لهم،  للر�سم  وم�سابقات 

و�ستكون م�ستمرة .
 وتهدف اإدارة القناة اىل اأن ت�سل هي للزائر بحيث يتم جتميع العديد من 
الو�سائل الثقافية يف مكان واحد اأو حتت �سقف واحد توفر على الزائر زيارة 
معامل كثرية فهي �سننقلها اإليه لي�ساهدها وهو م�ستمتع مبا يوجد يف قناة 
"جمتمع  القناة  تكون  لأن  وت�سعى  ثقافية،  كثرية  فعاليات  م��ن  الق�سباء 
كل  وتنمو  تنوعها  وي����زداد  الفعاليات  ���س��ت��زداد  الأي����ام  م���دار  وع��ل��ى  ينمو"، 
"جمتمع ينمو"، مع حماولة  الثقافية والعربية لتحقيق مقولة  الأ�ساليب 
الربامج  مع  اجلمهور  تفاعل  خ��الل  من  بالثقافة  والرتفيه  الت�سوق  رب��ط 
والوجه  يتما�سى  مب��ا  وزي��ادت��ه��ا  تطويرها  يتم  وال��ت��ي  ُت��ق��دم  التي  الثقافية 

الثقايف يف الإمارة.
مازن متيم /كاتب �سحفي

حلم 
بها غريي  يعلم  اأفعلها مل  واإجن�����ازات  اأح����داً،  بها  اأخ���رب  ل��ن  اأح��الم��اً  اأري���د 

واأ����س���خ���ا����س���اً رائ����ع����ني ل اأحت�����دث 
عنهم مع اأح��د اأو اأخ��رب اأح��داً، اأين 
اآخ��ذ من  اأن  اأري��د  ومتى وجدتهم، 
معها  دخلت  وك��اأين  الكثري  احلياة 
مني،  اأخ����ذت  مثلما  م�����س��اوم��ة،  يف 
بكثري  واأك����رث  منها  اآخ���ذ  اأن  اأري����د 
اأري��د تعوي�ص احلياة  اأخ��ذت��ه،  مما 
اأريد  حبيبي،  اأب��ي  فقداين  عن  يل 
تعوي�سها يل عن كل حلم حطمته 
�سلبيني  اأ����س���خ���ا����ص  ك���ل  وع����ن  يل 
اأح�سل  اأن  اأري���د  اإي��اه��م،  منحتني 
منها على مال اأتوقعه مثلما اأخذت 

مني ما ل اأريده ول اأتوقعه.
 ن�سمة ع�دة

الت�س�ير ال�سينمائي
هو فن الت�سوير وال�سرد املرئي يف الأفالم اأو الربامج التلفزيونية وي�سمل 
الت�سوير الفوتوغرايف جميع العنا�سر املرئية التي تظهر على ال�سا�سة مبا يف 
ذلك الإ�ساءة والتاأطري والتكوين وحركة الكامريا وزاوية الكامريا واختيار 
الفيلم وخيارات العد�سة وعمق املجال والتكبري والرتكيز واللون والتعر�ص 
والت�سفية، ان امل�سورون ال�سينمائيون اأكرب بكثري من امل�سورين التلفزيونيني 

وُيطلق على امل�سور ال�سينمائي ا�سم مدير الت�سوير لأنه ال�سخ�ص امل�سوؤول 
عن الكامريا وموظفي الإ�ساءة يف جمال الأف��الم اأو �سناعة الأف��الم. وهو 
الفنية  ال��ق��رارات  اتخاذ  خ��الل  املخرج من  روؤي��ة  ا عن حتقيق  اأي�سً م�سوؤول 
املتعلقة باختيار العد�سة والتعر�ص والإ�ساءة والتكوين واملر�سحات وحركة 
الأفالم  امل�سوؤول عن ت�سوير  امل�سور هو  الأل��وان باخت�سار  وت��درج  الكامريا 

و�سناعتها.  ال�سينما  ع���امل  و  وف���ن 
الت�سوير  ال�سينمائي  امل�سور  ويحدد 
ال��ف��وت��وغ��رايف وي��دع��م امل��ظ��ه��ر العام 
واجل���و ال��ع��ام ل��ل�����س��رد امل��رئ��ي للفيلم 
ا  حيث كل عن�سر مرئي )ُيعرف اأي�سً
ال�سا�سة  على  يظهر  فيلم(  مب�سهد 
لذلك  الق�سة  اإىل  ي�سيف  اأن  ميكن 
عن  م�����س��وؤوًل  امل�سور  يكون  اأن  يجب 
ودعم  عن�سر  كل  ا�ستمرارية  �سمان 

الق�سة.
يف  يكمن  ال�سينمائي  امل�سور  دور  اإن 
على  للفيلم  امل��رئ��ي  ال��ن��م��ط  اخ��ت��ي��ار 

اإع��ادة متثيل يف  اإذا كان �سي�ستخدم  املثال يقرر امل�سور ال�سينمائي ما  �سبيل 
التي مت  الفيديو  ولقطات  ال�سور  على  ب�سكل كبري  يعتمد  اأو  وثائقي  فيلم 
العثور عليها، وهو من يحدد اإعدادات الكامريا لكل لقطة حيث يقرر امل�سور 
نوع الكامريا وعد�سة الكامريا وزاوية الكامريا وتقنية الكامريا التي جتعل 
مع  ال�سينمائي  امل�سور  يعمل  ذل��ك  اإىل  بالإ�سافة  باحلياة،  ينب�ص  امل�سهد 
م�سرف الربنامج الن�سي وعند ال�سرورة مع مدير املوقع لتحديد نطاق كل 
م�سهد وت�سميم النقاط الأكرث فاعلية للكامريا ي�ساعد هذا يف احلفاظ على 
ي�ستخدم  م�سهد حيث  لكل  الإ�ساءة  يحدد  وهو من  الفيلم وحجمه،  هدف 
امل�سورون الإ�ساءة خللق ظروف ب�سرية مثالية يطمح املخرج اإىل حتقيقها 
ويجب اأن يعرفوا كيفية حت�سني العمق والتباين وحميط ال�سورة لدعم جو 
اأن  الق�سة، وي�سارك امل�سور يف الربوفة مع املمثلني لأن امل�سهد من املرجح 
اأو  وفًقا لإمي��اءات  الكامريا  امل�سور  الربوفة ي�سبط  واأثناء  يتغري ويتطور، 
حركات حمددة ويتكيف ب�سكل اأف�سل مع اإطار العد�سة بينما يقوم املمثلون 

ب�سبط وتغطية اأج�سادهم وحت�سني روؤية املخرج.
معاذ الطيب /خمرج

ال�ستنارة
باملحبة  م�سحوبة  واحلكمة  باملعرفة  للكمال  الو�سول  حالة  هو  التنوير 
ال��الم��ت��ن��اه��ي��ة وه���و ال���ع���ودة ل��ل��ف��ط��رة الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي ف��ط��رن��ا اهلل عليها 
املعرفة هي فهم  التي زرعت فينا، وهذه  والأفكار  املعتقدات  والبتعاد عن 
�سريان احلياة والطريقة التي تظهر بها الأ�سياء والنمط النهائي للوجود 
احلياة  خ�سم  يف  نبتعد  يف  اأننا  حيث  للواقع،  امل�سوهة  للروؤية  جت��اوز  مع 
حولنا  امل��ادي��ة  ب��الأم��ور  ونتعلق  اخل��ال��ق  احلقيقي  ال���س��ت��ن��ارة  م�سدر  ع��ن 
�سعادتنا  دائ��م ونربط  و  ن��راه حقيقي  اأن ما  واأ�سياء فنتوهم  اأ�سخا�ص  من 
ما  بكل  للقيام  يدفعنا  ال��ذي  الأم��ر  حياتهم  يف  اأنف�سنا  ونقحم  بالآخرين 
�سالمنا  باأنانية مما يدمر  والت�سرف  العليا  الأن��ا  وتغذية  ير�سي غرورنا 

الداخلي.
بداخلك  وت�ست�سعر  الإله  اأ�سلك من  اأن  وال�ستنارة درجات فعندما تدرك 
فاأنت م�ستنري لكن كل ما عليك فعله هو تطبيق ال�سكون الداخلي فنحن 
الأفكار  ال�سكون والبتعاد من فرتة لأخ��رى لرتتيب  بحاجة لهذا  جميعاً 
الفو�سوية وامل�ساعر املختلطة التي تراودنا ولنكون اأكرث حكمة يف ال�سيطرة 

عليها ونهدئ من عا�سفتها وندعها 
ي��ع��ن��ي الزهد  ب�����س��الم، ه����ذا ل  مت���ر 
الرتكيز  امل��ط��ل��وب  ل��ك��ن  ال��دن��ي��ا  يف 
ع��ل��ى ات�����س��ال��ك ب���اهلل ف���ت���زداد بذلك 
على  القدرة  معها  وت��زداد  ال�ستنارة 
ال�سيطرة على هذه الأفكار وامل�ساعر 
التي  ال�سكينة  ه��ذه  النف�ص،  ب��ه��دوء 
تنزل على القلب هي هدية من اهلل 
النف�ص وت�سمو  العقل وت�سكن  ليهداأ 

الروح.
للتنوير  ال��و���س��ول  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ن  اأم����ا 
فيحتاج  ع�����اٍل  مب�����س��ت��وى  ال����روح����ي 

اأرواحنا  ل��ن��وق��ظ  ال��ن��ور  ال��ن��ف�����ص وال���دخ���ول يف ع���امل  ل��ل��خ��روج م��ن ظلمة 
يبداأ  ال��ذي  الطريق  ه��ذا  عبور  اجلميع  با�ستطاعة  ولي�ص  ذاتنا  ولنواجه 
على  القدرة  متلك  وعندما  هلل  باإخال�ص  والنوايا  الأعمال  تربط  عندما 
احت�سان الأمل والعرتاف به رغم اأنه يوؤذي اأرواحنا لكنه يجعلنا اأكرث قوة 
ويو�سح مفهومنا اخلاطئ ومنط تفكرينا امل�سوه ون�سل لتوازن بني املاديات 
ويحتاج  واأرواح���ن���ا.  لعقولنا  اخلفية  اجل��وان��ب  ون�ستك�سف  وال��روح��ان��ي��ات 
الآخرين  ال��ذات وتقديرها وع��دم نكرانها لأج��ل  اأي�ساً حلب  الطريق  هذا 
فالتجارب الأليمة وجروح املا�سي تقزم من حب الذات لكن بالإرادة القوية 
وال�سعادة  الر�سا  وي�ست�سعر  اأكرث  نف�سه  على  الرتكيز  ي�ستطيع  للم�ستنري 
من داخله وهذا ل يعني اأنه ل يحزن واإمنا ي�ستك�سف املعرفة احلقيقية من 
اللحظة الآنية التي يعي�سها ويتقبلها ب�سالم، كما يهتم امل�ستنري بال�سحة 
حتدث  الغر�ص.  لهذا  معينة  وبتمارين  والعقلية  والعاطفية  اجل�سدية 
ال�ستنارة باملمار�سة الروحية بتجربة الف�سل بني اجل�سد الطاقي، واجل�سد 
املادي وخروج اجل�سد الأثريي وانطالقه ليتوحد مع الكون ويبداأ بروؤية 
الأ�سياء التي ل ترى بالعني املجردة ويدخل �سمن الوعي الكوين وي�سل 
العامل  املنفتحة لأنه يرى  بالب�سرية  اأنه هو والكون واحد ويتمتع  لفكرة 

بعمق روحي وهذه هي ال�ستنارة.
ال�ستنارة لأن طريقها �سعب وطويل للو�سول لوعي عايل  ل تبحث عن 
جداً وفيه خطوات عميقة وجهاد حاد للنف�ص والتحمل وجل�سات تاأمل ت�سل 
اأبعد من اخليال، بل ابحث عن حياة  لأرب��ع وع�سرون �ساعة وفيه ق�س�ص 
فيها �سالم داخلي ووعي واإدراك وحب مطلق دون �سروط وهذا اأنقى نور يف 
اأنت وم�سدره اخلالق امل�سدر احلقيقي للنور الإلهي  الكون ي�سع بداخلك 

فهو نور على نور. 
منال احلبال /اإعلمية

اإعداد اأ�سامة عبداملق�س�د
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم ق�سر دايت 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2844558 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حمدان �سعيد عو�ص عمر املخا�سن %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف �سالح احمد يو�سف احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
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 13264 بتاريخ 2021/6/13 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون الرتو�ص 

CN اجلميلة للرجال رخ�سة رقم:2255513 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة را�سد �سعيد علي را�سد العلوي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �سقر حممد �سلمان يعقوب احلمادي

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 13264 بتاريخ 2021/6/13 

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

 CN خلدمات التموين  رخ�سة رقم:2733194 
قد تقدموا الينا بطلب

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 13264 بتاريخ 2021/6/13 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/و�ص تو جو للتنظيف

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2257101 
تعديل اإ�سم جتاري من/ و�ص تو جو للتنظيف 

WASH TO GO CLEANING
اإىل/ و�ص تو جو للعناية بال�سيارات

WASH TO GO CAR CARE 

تعديل ن�ساط / اإ�سافة تنظيف وتلميع ال�سيارات  4520017
 تعديل ن�ساط/حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين  8121001

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(

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

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك
�ص. جنفي مل�ستح�سرات التجميل ) �ص ذ م م (

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 159731                بتاريخ : 2011/07/11     
با�س��م: �ص. جنفي مل�ستح�سرات التجميل ) �ص ذ م م (

وعنوانه: �ص.ب 39025، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت رقم : )159731(       بتاريخ: 2012/05/10 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 
: 2021/07/11 وحتى تاريخ :  2031/07/11    
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وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  13 يونيو 2021 العدد 13264 العدد 13264 بتاريخ 2021/6/13 

انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/5175(

 -B ال�سارقة الإ�سالمي - وعنوانه :دبي - ديرة - بور�سعيد - مبنى قرية الأعمال  املنذر : م�سرف 
الطابق ال�سابع مكتب 706 – هاتف 042566800

املنذر اإليها / اأحمد حممد ر�سا خوامتي - �سانت كيتي�ص ونيفي�ص اجلن�سمية
وعنوانه : )جمهول حمل الإقامة( 

 ب���الإ����س���ارة اإىل ع��ق��د اإج�������ارة اأ����س���ل اإج�������ارة م��ن��ت��ه��ي��ة ب��ال��ت��م��ل��ي��ك امل�����ربم ب��ي��ن��ك��م وب����ني امل���ن���ذر برقم
عبارة  عقاراً  املخطر  لكم  اأج��ر  مبوجبه  وال��ذي   2014/10/2 بتاريخ   IJR/343579/001
عن ال�سقة ال�سكنية رقم 112 بالطابق الأول مببنى البادية ريزيدن�ص 11 مبنطقة اخلريان قطعة 
املذكور  العقد  B23 ،B وقد ت�سمن   -  22 ال�سيارة رقمي  بالإ�سافة ملوقفي  32 مبدينة دبي  رقم 
بالتزاماتكم  الوفاء  عن  تخلفتم  قد  اإنكم  وحيث  الأج��رة،  �سداد  ومواعيد  وتفا�سيل  التعاقد  �سروط 
 2019/12/2 اعتباراً من  امل�ستحقة يف ذمتكم  الأج��رة  اأق�ساط  �سداد  املذكور بعدم  العقد  مبوجب 
ومبوجبه تر�سد يف ذمتكم مبلغ قدره / 1،172،971،35 درهم وذلك حتى تاريخ 2021/4/27 
اأق�ساط الأج��رة املتغرية وغرامات التوقف عن ال�سداد  التاريخ املذكور من  وبخالف ما ي�ستحق بعد 
وحتى متام �سداد اأق�ساط الأجرة الثابتة، وحيث اإن املنذر قد ارتهن ذات العقار امل�سجل ملكيته باإ�سمكم 
تاريخ  امل�ستحق يف ذمتكم ل�ساحله حتى  املبلغ  ب�سداد  املنذر يطالبكم  فاإن  التزاماتكم.   لوفاء  �سماناً 
،  واأنه يف حال اأخفقتم يف دفعه خالل مدة 30  درهم   1،172،971،35 مبقدار   2021/4/27
يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإخطار فاإنه يحق للمنذر اتخاذ اإجراءات نزع ملكية العقار املرهون وبيعه 
باملزاد العلني وفاء للدين امل�ستحق والر�سوم وامل�سروفات، مع احتفاظه بحقه يف املطالبة مبا زاد من 
الدين عن ح�سيلة البيع بالإ�سافة ملا ي�ستجد بعد تاريخ 2021/4/27 من م�ستحقات وفقاً للعقد 

من�سئ املديونية ف�ساًل عن التعوي�سات والفوائد القانونية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

Date 13/ 6/ 2021  Issue No : 13264
Notification by Publication

In Lawsuit No. 60/2021/2844 Order for Payment
Details of Notification by Publication

Request to issue a payment order of an amount (61,853.06) only Sixty One 
Thousand, Eight Hundred Fifty Three dirhams and Six fils with the legal 
interest by 9%
Plaintiff : Maheshiva Trading FZE 
represented by Mr. Pullicot Sunil Kumar Naraynan
Defendant: 1- Asif Khan Hazrat Hussain
Request to issue a payment order, so Dubai Court of First Instance ruled on 
02/05/2021 firstly: to compel the Defendant jointly to pay to the Plaintiff an 
amount of AED (61,853.06) only Sixty One Thousand, Eight Hundred Fifty 
Three dirhams and Six fils with the legal interest by 9% from the due date of 
each separate cheque until full payment as well as the charges and expenses, 
and other claims shall be dismissed. The court notes that the request to include 
the judgment to be self-executing immediately is not justified, so it decided to 
reject the same. You have the right to appeal within 15 days from the next day 
of publishing hereof.
Head of Department
Nasser Abdullah Al Abdooli

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 13/ 6/ 2021  Issue No : 13264
Verdict notification by publication

Issued by Sharjah court, civil court of first instance
Case No. SHCFICIPOR2020/0004798, commercial (partial)

To: The convicted:  1- SRILANKA AUTO.MAINT.W.SHOP LLC, 
2- SNOBIOS SANHEE FERNANDO ATHTHANAYA, 
3- CONGANIGE THUSHARA DILNUSHI ANTHON. 
9148304 9148303 9148302
Be informed that on 16/03/2021 the court ruled in the above-mentioned case 
number, in the favor of First Abu Dhabi Bank (FAB) as follow:
Verdict text: The court ruled in absentia:
Obliging the defendants jointly and severally to pay a sum of AED 633.701-
65 (Six Hundred Thirty-Three Thousand, Seven Hundred and One Dirham 
and Sixty-Five Fils Only) to the bank and the legal interest at 2% annually 
from the date of the legal claim until the full payment, on condition that the 
legal interest not exceeding the ruled amount, and obliging them with the 
fees, expenses and AED 500 for the attorney fees, and rejected the other 
requests. The verdict is subject to appeal within the legal period starting from 
the day following its publication.
Judge /Kholoud Saif Matar Al Zaabi
Sharjah Court / Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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 1700 اأك���رث م��ن  اأم�����ص ال�سبت ج��رمي��ة مقتل  ال��ع��راق��ي��ون   اأح��ي��ا 
امل�سماة  احل��ادث��ة  يف  الرئا�سية  الق�سور  جممع  يف  ع��راق��ي  ع�سكري 
“جرمية �سبايكر” بعد اجتياح تنظيم داع�ص للعراق  يف العا�سر من 

يونيو )حزيران( 2014.
الرئي�ص  �سيدها  التي  الرئا�سية،  الق�سور  اأح��د  يف  الأه���ايل  وجتمع 
�سالح  حمافظة  يف  دجلة  نهر  على  ح�سني  �سدام  الراحل  العراقي 
الدين، و�سهدت يف مثل هذا اليوم من 2014 جرمية مقتل 1700 
ع�سكري عراقي  جماعياً من قبل عنا�سر تنظيم داع�ص ورمي جثثهم 
يف مياه النهر، وكانوا يعملون يف قاعدة �سبايكر اجلوية يف حمافظة 
ال��ت��ي دخ��ل��ت عامها  املنا�سبة  امل�����س��ارك��ون، يف  ال��دي��ن. وح��م��ل  ���س��الح 
ال�سابع، �سوراً ل�سحايا احلادثة يف م�سهد خيم عليه احلزن والأ�سى 
داع�ص  تنظيم  عنا�سر  من  بالق�سا�ص  العراقّية  احلكومة  وطالبوا 
اجلرمية   موقع  يف  تاأبني  حفل  واأقيم  اجلرمية.  هذه  نفذوا  الذين 
األقى خاللها معني الكاظمي م�سوؤول ملف تخليد جمزرة �سبايكر يف 
هيئة احل�سد ال�سعبي كلمة دعا فيها الرئي�ص العراقي برهم �سالح 
بهذه اجلرمية  املتورطني  اإع��دام  بامل�سادقة على قرار  الإ�سراع   اإىل 

الذين مت اعتقالهم وال�سعي ملالحقة الفارين الآخرين.
املتورطة والداعمة لالإرهاب  الدول  اإىل مقا�ساة  الكاظمي  كما دعا 

وخا�سة يف هذه اجلرمية وتعوي�ص ذوي ال�سحايا.
 600 ق�سية  حل  على  بالعمل  احلكومة  العراقي  امل�سوؤول  وطالب 
مفقود من جراء هذه اجلرمية والتحقق من الفح�ص الطبي واإبالغ 

ذويهم عن م�سري اأبنائهم
             

       
و�سلت  ج��دي��دة  اإثيوبية  ح�سوداً  اإن  �سودانية،  اإع���الم  و�سائل  قالت 
ال�سودانية، ورد يف جمل�ص الأم��ن والدفاع  على مقربة من احل��دود 
يف ال�سودان، على هذه التحركات بتعزيز احل�سور الأمني يف منطقة 
م�سدر  ع��ن  تريبيون”  “�سودان  موقع  ونقل  احل��دودي��ة.  الف�سقة 
اإىل  اأمهرا و�سلت  اإثيوبية جديدة وملي�سيات  “ح�سوداً  اأن  ع�سكري، 
اأبو  وود  العجوز،  وود  وح�سكنيت،  دبلو،  واأم  وال�سعيفة،  تايا،  مناطق 

ل�سان، يف حملية با�سندة احلدودية بولية الق�سارف«.
قطراند  م�ستوطنة  ق��رب  اأخ���رى   ح�سود  اإىل  ذاتها  امل�سادر  ولفتت 
ال�سودانية  ال��ق��وات  ا�سرتدتها  التي  بيت  �ساي  وم�ستوطنة  وح��ويل، 

اأخرياً.
املزودة  الإثيوبية  “احل�سود  اإن  تريبيون”،  “�سودان  موقع  وق��ال 
كبار  رغ��ب��ة  لتلبية  و�سلت  والآل��ي��ات  الع�سكري  وال��ع��ت��اد  بالأ�سلحة 
مزارعي الأمهرا وقياداتهم يف العودة اإىل الف�سقة، مقابل دعم رئي�ص 

الوزراء اآبي اأحمد لتجديد تر�سيحه يف النتخابات هذا ال�سهر«.

البالغ عددهم  ال�سكان  اإن نحو ربع  املك�سيك  ال�سحة يف  قالت وزارة 
126 مليونا اأ�سيبوا بفريو�ص كورونا وهو عدد اأكرب بكثري من عدد 

الإ�سابات املوؤكدة يف البالد.
وقالت ال��وزارة يف بيان نقال عن م�سوؤول يف املعهد الوطني لل�سحة 
العامة اإن امل�سح العام لل�سحة والتغذية لعام 2020 اأظهر اأن نحو 

31.1 مليون �سخ�ص اأ�سيبوا بالفريو�ص.
اإ�سابة   3282 ال��ب��الد  ت�سجيل  م��ع  التقدير  ه��ذا  ال���وزارة  وق��دم��ت 
جديدة و 243 حالة وفاة اأخرى ، لريتفع العدد الإجمايل لالإ�سابات 

املوؤكدة اإىل مليونني و448820 والوفيات اإىل 229823.
اأن يكون العدد احلقيقي  اإن من املرجح  وقالت احلكومة يف ال�سابق 

لالإ�سابات اأعلى ب�سكل كبري .
وذكرت بيانات منف�سلة ن�سرت يف مار�ص اآذار اأن العدد الفعلي للوفيات 

قد يكون اأعلى 60 باملئة على الأقل من الرقم املوؤكد.

عوا�شم

بغداد

اخلرطوم

مك�صيكو �صيتي

 اأمريك� تقدم م�س�عدات 
ع�سكرية لأوكراني� 

•• وا�شنطن-رويرتز

 اأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية)البنتاجون( تقدمي 150 مليون دولر يف �سكل 
رادار م�سادة  اأجهزة  الع�سكرية لأوكرانيا ت�سمل  امل�ساعدات  حزمة جديدة من 
للمدفعية ومعدات حرب اإلكرتونية وتكنولوجيا م�سادة للطائرات امل�سرية يف 

تعزيز لكييف و�سط توترات مت�ساعدة مع مو�سكو.
اأن  اإل  بالفعل  الأم��وال  اأن الكوجنر�ص كان قد خ�س�ص هذه  وعلى الرغم من 
اإعالن وزارة الدفاع يو�سح بالتف�سيل كيف �سيوزع اجلي�ص الأمريكي امل�ساعدة 
املالية للحكومة الأمريكية يف �سبتمرب  املخ�س�سة لأوكرانيا قبل نهاية ال�سنة 
اأيلول. وتاأتي الدفعة الأخرية من امل�ساعدة بالإ�سافة اإىل 125 مليون دولر 
اأعلن عنها البنتاجون يف اأول مار�ص اآذار والتي ت�سمنت زوارق دورية م�سلحة. 
و�سمت مو�سكو منطقة القرم الأوكرانية يف 2014 ودعمت انتفا�سة انف�سالية 
موالية لرو�سيا يف �سرق اأوكرانيا اأدت اإىل اندلع �سراع اأ�سفر عن �سقوط اأكرث 
من 14 األف قتيل. وتفجرت التوترات مرة اأخرى يف الأ�سهر الأخرية بعد اأن 
تبادل البلدان اللوم يف ت�ساعد القتال يف دونبا�ص باأوكرانيا وبعد ح�سد رو�سيا 
قوات على حدودها مع اأوكرانيا ويف �سبه جزيرة القرم فيما و�سفته بتدريبات 
فولودميري  الأوك���راين  للرئي�ص  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�ص  وق��ال  دفاعية. 
قبل  اأرا�سيها  ووح��دة  اأوكرانيا  �سيادة  �سيدافع عن  اإنه  الثنني  يوم  زيلين�سكي 
يونيو   16 يف  جنيف  يف  بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ص  مع  يعقدها  قمة 
اأوكرانيا  ب��اأن  البنتاجون  �سهادة  بعد  الأمريكية  امل�ساعدات  وج��اءت  ح��زي��ران. 
القانون  يق�سي  كما  العام”  ه��ذا  الدفاع  اإ�سالحات  يف  كافيا  تقدما  “حققت 
الأمريكي. وكان جمل�ص النواب الذي يقوده الدميقراطيون قد قام مب�ساءلة 
اتهامه  بعد   2019 يف  املتحدة  للوليات  رئي�سا  ك��ان  عندما  ت��رام��ب  دون��ال��د 
با�ستخدام امل�ساعدات الأمريكية كو�سيلة �سغط يف حماولة لإجبار كييف على 
جمل�ص  وب��راأ   .2020 لعام  الرئا�سية  النتخابات  قبل  بايدن  �سمعة  ت�سويه 

ال�سيوخ الذي يقوده اجلمهوريون ترامب فيما بعد.

تقرير �سديد ال�سوداوية.. اأزمة لبن�ن اإىل »النقطة احلمراء«

اجلزائريون يدلون ب�أ�سواتهم يف انتخ�ب�ت برمل�نية 

اجلي�س الأمريكي ي�ستعد للعودة اإىل اإفغ�ن�ست�ن يف ح�ل �سن هجوم
 20 خ��الل  الأمريكية  الع�سكرية  الوثائق  عن  امل�سوؤولة  اجلهة  عن 
عاما يف اأفغان�ستان حيث يخ�سى اخلرباء انهيار احلكومة يف مواجهة 

تقدم طالبان.
وقال “اإىل اأين �ستذهب بيانات العمليات وال�ستخبارات التي جمعت 
“يف  تكون  اأن  وج��وب  موؤكدا  امل�سوؤول؟”،  من  عاما؟  ع�سرين  خالل 
اإىل  ال��ع��ودة  منه  �سُيطلب  ال��ذي  املقبل  الع�سكري  قائد  ي��د  متناول 

الوادي الذي ذهبنا اإليه قبل خم�ص اأو �سبع اأو ع�سر �سنوات«.
وتابع والتز اجلندي ال�سابق يف القوات اخلا�سة “القبعات اخل�سر” 
التي قاتلت يف اأفغان�ستان وال�سرق الأو�سط واإفريقيا “اأعلم اأن قيادة 

العمليات اخلا�سة تفعل ذلك«.
البنتاغون رونالد مولرتي  الع�سكرية يف  ورد م�سوؤول ال�ستخبارات 
بالقول “هذا بال�سبط ما نفكر به”. واأ�ساف “نحن من يقود اجلهود 

املو�سوع«.  على هذا  الع�سكرية  ال�ستخبارات  وكالت  تركيز  ل�سمان 
وتابع مولرتي الذي عينه الرئي�ص جو بايدن لالإ�سراف على عمل 
وكالت ال�ستخبارات الع�سكرية وخ�سو�سا وكالة ا�ستخبارات الدفاع 
يف  ما  ب��ذل  متعهدا  حما�سبتنا”،  “ميكنكم  القومي  الأم��ن  ووك��ال��ة 
و�سعه ل�سمان اأن تكون جميع املعلومات التي يتم احل�سول عليها يف 

اأفغان�ستان متاحة للجنود اإذا لزم الأمر.
وقرر الرئي�ص بايدن يف ني�سان/اإبريل وخالفا لن�سيحة الع�سكريني، 
اأي��ل��ول/  11 بحلول  اأفغان�ستان  م��ن  الأم��ريك��ي��ة  ال��ق��وات  ك��ل  �سحب 
التي   2001 لعتداءات  الع�سرين  الذكرى  ي�سادف  الذي  �سبتمرب 

قادت وا�سنطن اإىل اإطاحة نظام طالبان.
ومنذ ذلك احلني ت�سارعت عمليات الن�سحاب التي اأجنز فعليا اأكرث 

من خم�سني باملئة منها.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ك�سف م�سوؤول ال�ستخبارات يف وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( 
فعليا  ي�ستعد  لكنه  بعد،  اأفغان�ستان  يغادر  مل  الأمريكي  اجلي�ص  اأن 
للعودة اإىل هذا البلد يف حال �سن متطرفون من تنظيم القاعدة اأو 

تنظيم داع�ص هجوما على الوليات املتحدة.
وخالل جل�سة ا�ستماع للجنة القوات امل�سلحة يف جمل�ص النواب، قال 
مايك والتز النائب عن فلوريدا الذي كان جنديا يف القوات اخلا�سة، 
اإن “هناك احتمالت كبرية باأن ن�سطر للعودة )اإىل اأفغان�ستان(، واأن 
يهاجموا  واأن  طالبان،  حركة  تقدم  اأعقاب  يف  القاعدة  تنظيم  يعود 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة«. و���س��األ ه���ذا ال��ن��ائ��ب اجل��م��ه��وري خ���الل جل�سة 
الأمريكية،  الع�سكرية  ال�ستخبارات  لروؤ�ساء  الكونغر�ص  يف  ا�ستماع 

•• عوا�شم-وكاالت

ي�����زداد ال��و���س��ع ����س���وءاً يف ل��ب��ن��ان مع 
املالية وال�سيا�سية مما  الأزم��ة  تفاقم 
اأمام �سعوبات  ي�سع ال�سعب اللبناين 
ال��ن��داءات م�ستمرة  ت��زال  كارثية، ول 

لإنقا الو�سع قبل فوات الأوان.
اأم�ص  ���س��ادرة  عربية  ل�سحف  ووف��ق��اً 
ال�����س��ب��ت، ت���ت���زاي���د ال���ت���ح���ذي���رات من 
ا�ستغالل نظام املاليل يف اإيران ل�سوء 
الأو�ساع اللبنانية والتعاون مع حزب 
اهلل يف ت�سدر امل�سهد بفر�ص اأجندته 

ال�سيا�سية.

اأو�ساع �س�داوية
“اجلمهورية”  ���س��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ع��ن م�����س��وؤول ك��ب��ري قوله 
ال�سوداوية  �سديد  ت��ق��ري��راً  “تلقيت 
حيال الو�سع يف لبنان، جرى و�سعه 
الآونة  م�����س��اورات ج��رت يف  ب��ن��اء على 

الوروب����ي، وجمموعة  الحت���اد  م�ستوى  على  الخ���رية 
الدعم الدولية للبنان، وم�سوؤولني يف موؤ�س�سات مالية 

دولية كربى«.
يدعو  ل��ب��ن��ان  يف  “الو�سع  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأو����س���ح���ت 
حدود  ول  احل��م��راء،  النقطة  بلغ  حيث  ال��ت�����س��اوؤم،  اىل 
اللبناين، بكل  للمخاطر التي �سيتعّر�ص لها. وال�سعب 
اأ�سف، �سيكون امام �سعوبات كارثية. وهذا ما يدفع كل 
ا�سدقاء لبنان يف العامل اىل ان يطلقوا التحذير، ورمبا 
فوات  قبل  بلدهم  اإن��ق��اذ  اللبنانيني  على  ب���اأّن  الخ���ري، 
ال�سديقة  ال���دول  ك��ل  ام��ام  ال��ب��اب  يفتحوا  وان  الوان، 

مل�ساعدته«.
كما نقلت ال�سحيفة عن م�سوؤول كبري يف موؤ�س�سة مالية 
وبنربة  لبنان  القت�ساديني يف  كبار  لأح��د  قوله  دولية 
غا�سبة جداً “اآ�سف اأن اقول لك اإّن قاَدتكم �سبب تفاقم 
لبنان.  ا���س��دق��اء  ك��ل  ل��دى  لي�سوا حم��ل ثقة  اأزم��ت��ك��م. 
تكونوا  ول��ن  غ��رق،  ق��د  بلدكم  اّن  ل��ك  اق��ول  ان  اأخ�سى 
اأن  اآ�سف  اإليكم،  اآت  هو  ما  اأم��ام  ال�سمود  على  ق��ادري��ن 
اأقول لك اإنكم على باب مرحلة مظلمة، ونحن حزينون 

عليكم” ح�سب قوله.

خي�ط اللعبة
حتركات  م��ن  اللبنانية  “النهار”  �سحيفة  وح����ذرت 
“ت�سري اليوميات اللبنانية  حزب اهلل يف لبنان، وقالت 

••اجلزائر-رويرتز

باجلزائر  الق�����رتاع  م��راك��ز  ف��ت��ح��ت 
برملانية  انتخابات  يف  ال�سبت  اأبوابها 

من  عامني  �سفحة  تطوي  اأن  احلاكمة  املوؤ�س�سة  تاأمل 
يتجاهلها  اأن  املتوقع  لكن من  ال�سيا�سية  ال�سطرابات 

كثري من الناخبني.
ودعا الرئي�ص عبد املجيد تبون اإىل امل�ساركة يف عملية 
الفرتة  يف  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ات  لكن  الت�سويت، 

كبريا  اإق����ب����ال  ت�����س��ه��د  مل  الأخ��������رية 
ال�سلطة  ب�����اأن  ك��ث��ريي��ن  ق��ن��اع��ة  م���ع 
اجلي�ص  اأي���دي  ب��ني  تكمن  احلقيقية 

وقوى الأمن.
مدر�سة  داخ�����ل  اق������رتاع  م���رك���ز  ويف 
الوزراء  رئي�ص  مكتب  ق��رب  ابتدائية 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ج���راد ب��و���س��ط اجلزائر 
ال�سرطة  م��ن  ث��الث��ة  ك���ان  العا�سمة 
من  دق��ائ��ق  وق��ب��ل  للحرا�سة.  يقفون 
ينتظرون  خم�سة  كان  الت�سويت  بدء 

يف اخلارج لالإدلء باأ�سواتهم.
وقال معلم يبلغ من العمر 33 عاما 
قوة  القادم  الربملان  يكون  اأن  “ناأمل 
ت�سغط من اأجل التغيري الذي تريده 

الغالبية«.
موظف  ق��ال  قريب  مقهى  على  لكن 
النتخابات  اإن  �سنة   42 عمره  بريد 
لن تغري �سيئا واإنه لن ي�سارك فيها. 

وقال “برملاننا بال �سلطان«.
ا�سطرابات  و�سط  النتخابات  وتاأتي 

ي��ق��دم ح��زب��ه خ���ارج جتاذبات  اأن  ال��ل��ب��ن��اين  ال��داخ��ل  يف 
يريد  ول  ال�سّنية  الطائفة  التعطيل، فال مواجهة مع 
اأي�ساً اأن يفك حتالفه امل�سيحي مع مي�سال عون ورئي�ص 
لهما  يحدد  لكنه  با�سيل،  ج��ربان  احلر  الوطني  التيار 

اخلطوط املمنوع جتاوزها.

الرئي�ض ال�س�ري
وقال الكاتب خالد بن حمد املالك اإن لبنان يعاين من 
مي�سال  اللبناين  للرئي�ص  منه  د  متعمَّ وا�سح  تهمي�ص 
اأو  اأي ردود فعل حمتجة  اأن  والتاأكد م�سبقاً من  عون، 
معار�سة لن ت�سدر عن ق�سر بعبدا، وذلك بعد اأن اأعلن 
اأمني حزب اهلل ح�سن ن�سر اهلل باأن حزبه �سوف ي�سرتي 
لة  ال��ب��واخ��ر املحمَّ اإي����ران، واأن  ال��ب��رتول وامل����ازوت م��ن 

بالبرتول الإيراين �سرت�سو يف ميناء بريوت.
“اجلزيرة”  ب�سحيفة  م��ق��ال��ه  يف  ح��م��د  ب���ن  وو����س���ف 
ال�سعودية الرئي�ص عون ب�”الرئي�ص ال�سوري” ل حول 
با�سيل،  اإل مبا ميليه عليه �سهره جربان  له ول قوة، 
اأم���ا ال��ق��اب��ع يف ق�سر  ف��الأخ��ري ه��و م��ن يحكم ف��ع��ل��ي��اً، 
لبنان،  على  تتاآمر  ل��ق��رارات  �سكلية  واجهة  فهو  بعبدا 
ويت�سامن فيها حزب اهلل، والتيار الوطني احلر، ومن 

وراء احلزبني نظام املاليل يف اإيران.
ي�سرتي  اإذ  اهلل  ن�سر  “ح�سن  ال�سعودي  الكاتب  وتابع 
البرتول من اإيران - لحظوا من اإيران!! - اإمنا ي�سيف 
بذلك �سفقة جديدة ت�ساف اإىل �سفقات ال�سالح واملال 

اأن البلد بات على �سفري الهاوية. وحزب  اإىل  الراهنة، 
الفائ�سة  ق��وت��ه  وي��ق��دم  ال��ل��ع��ب��ة  ب��خ��ي��وط  مُي�����س��ك  اهلل 
كرافعة لالإنقاذ على طريقته يف الهيمنة، فيما حليفه 
الق�سر  على  امل��رتب��ع  ع��ون  مي�سال  اجلمهورية  رئي�ص 
�سالحيات  ويقتن�ص  ال��واق��ع  ب��الأم��ر  احل��ك��م  مي��ار���ص 
على  و�سعه  على  ومرتاح  ورئي�سها،  احلكومة  غياب  يف 
اجلوع  يف  الأم��ري��ن  يعانون  اللبنانيني  اأن  م��ن  ال��رغ��م 
والفقر وعدم قدرتهم على تاأمني املتطلبات واحلاجات 

ال�سرورية«.
علناً  ي�سعى  ل  اهلل  “حزب  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
لفر�ص اأجنداته و�سروطه ال�سيا�سية، طاملا اأنه جنح يف 
حتييد قوته وبنيته عن م�سوؤولية التعطيل احلكومي، 
الوحيد  وه��و  �ساء  متى  مقرر  كطرف  يقدمهما  لكنه 
املتطلبات  ت��اأم��ني  ا�ستطاعته  ويف  الإن��ق��اذ  على  ال��ق��ادر 
توافق  مل  ل��و  ح��ت��ى  الق��ت�����س��ادي  لل�سمود  الأ���س��ا���س��ي��ة 

الدولة عليها«.
واأو�سحت �سحيفة “النهار” اأن ال�سورة التي ير�سمها 
وحزبه  نف�سه  يقدم  اأن��ه  م�سروعه،  �سياق  يف  ن�سراهلل 
من  نف�سه  ويعفي  حرجة  حلظة  يف  للبنانيني  منقذاً 
وهو  احلكومي،  التعطيل  وكذلك  النهيار  م�سوؤولية 
يعرف اأن الإنقاذ مهمة �سعبة و�ساقة ول ميكن اأن ُتنجز 

بربط لبنان مب�ساريع اأقليمية ورهانات انتحارية.
ل  “املنقذ”  ن�سراهلل  حديث  اأن  ال�سحيفة  اأك��دت  كما 
يخرج عن �سياق م�سروعه املرتبط باإيران. لذا يحاول 

قبل حتقيق هذه الأهداف �ستكون جمرد م�سرحية.
ترحيبها  اأعلنت  احلاكمة  النخبة  اأن  من  الرغم  وعلى 
باحلراك بو�سفه حركة ت�سبو للنه�سة الوطنية ورغم 
دائرة  يف  ال�سخ�سيات  كبار  بع�ص  �سجن  على  اإقدامها 

بوتفليقة، فاإن احلراك مل ينج اأي�سا من العتقالت.
بوتفليقة  حللفاء  موجهة  بالف�ساد  اتهامات  واأحل��ق��ت 

اإىل  قائد  ب��ال  احتجاجية  حركة  اأدت  بعدما  �سيا�سية 
بوتفليقة  ال��ع��زي��ز  عبد  املخ�سرم  بالرئي�ص  الإط��اح��ة 
البارزين  امل�سوؤولني  العديد من  و�سقوط   2019 عام 
ُتعرف  التي  الحتجاجية  احلركة  وتطالب  الآخ��ري��ن. 
ورفع  احلاكمة  للنخبة  �سامل  بتطهري  احل��راك  با�سم 
يد اجلي�ص عن ال�سيا�سة وتقول اإن اأي انتخابات جُترى 

مع اإيران مقابل اأن يكون لبنان جزءاً 
من الدولة الفار�سية«

ي�سري  ال����ذي  ل��ب��ن��ان  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
ب�����س��رع��ة ن��ح��و الإف���ال����ص، وال����ذي مل 
ومفيد  حقيقي  ت��وا���س��ل  اأي  ل��ه  يعد 
مع اأ�سقائه العرب -وحتديداً اململكة 
املايل  ال��دع��م  َف���َق���َد  اخل��ل��ي��ج-  ودول 
ال�سيا�سي،  وال��ت�����س��ام��ن  وال��ع�����س��ك��ري 
اململكة  وب��داأت الآلف من مواطنيه تفقد وظائفها يف 
واخل��ل��ي��ج وت���ع���ود اإىل ل��ب��ن��ان، ل��ي��زي��د ذل���ك م���ن حجم 

البطالة، وتدين القت�ساد، والفقر املدقع.

لبنان م�ستعمرًا
و�سول  اأن  الأو�سط”  “ال�سرق  �سحيفة  اع��ت��رب  فيما 
البرتول الإيراين اإىل لبنان باتفاق مع حزب اهلل ق�سة 
الإي���راين  ال��ت��واج��د  �سل�سلة ق�س�ص  اأخ���رى ج��دي��دة يف 
حزب  ا�ستقواء  لدعم  اأخ��رى  ومرحلة  لبنان،  يف  املوؤثر 
اهلل على الرئي�ص وجمل�ص النواب واحلكومة والأحزاب 

اللبنانية الأخرى، بل وكل ال�سعب اللبناين.
وقالت “ويل ملن يواجه هذا الطوفان الإيراين، فلبنان 
اإي��ران ولي�ص  يعود الآن م�ستعمراً، ولكن هذه املرة مع 
مع فرن�سا التي يتم عرقلة و�ساطتها لإنقاذ لبنان من 

حمنته لغر�ص يف نف�ص اإيران ووكالئها يف لبنان«.
“حيث  لبنان  يف  الأزم���ة  م�سهد  ال�سحيفة  نقلت  كما 
ت�سطف ط��واب��ري ال�����س��ي��ارات اأم���ام حم��ط��ات ال��وق��ود يف 
ال�سائقني  م��ن  حم��اول��ة  يف  اللبنانية  املناطق  خمتلف 
بداأ  وقت  الوقود، يف  لهم من  تي�سر  ما  على  للح�سول 
لإفراغ  التوجه  مع  ل��الأزم��ة  مرتقب  حل  عن  احلديث 
بواخر املحروقات بداية الأ�سبوع، فيما �ُسجلت اإ�سكالت 
اأم��ن��ي��ة يف ع���دد م��ن امل��ح��ط��ات و���س��ل��ت اإىل ح��د اإطالق 

النار«.

اللذين  الرئي�سيني  باحلزبني  �سررا 
عقود  م��ن��ذ  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  يهيمنان 
الوطني  التحرير  وهما حزب جبهة 
عن  اجل��زائ��ر  ا�ستقالل  حقق  ال���ذي 

فرن�سا وحزب التجمع الوطني الدميقراطي.
احلراك  اأن�����س��ار  مقاطعة  ج��ان��ب  اإىل  ه���ذا  يفتح  وق���د 
وعدة  م�ستقلني  اأم�����ام  ال���ب���اب  ل��الن��ت��خ��اب��ات  امل��ت��وق��ع��ة 
باملقارنة  اأف�سل  اأداء  لتقدمي  اإ�سالمية معتدلة  اأحزاب 

بالنتخابات ال�سابقة.
وم��ن امل��ق��رر اإغ���الق م��راك��ز القرتاع 
بتوقيت   1900 ال�����س��اع��ة  ر���س��م��ي��ا 
النتائج  ُت��ع��ل��ن  اأن  ع��ل��ى  ج��ري��ن��ت�����ص 

الأحد.
اأن تكون الأح��زاب التي  ومن املرجح 
الربملان جزءا  ق��وي يف  بتمثيل  تفوز 
م���ن ح��ك��وم��ة ت���ب���ون ال���ق���ادم���ة التي 
���س��ل�����س��ل��ة حت���دي���ات �سعبة  ���س��ت��واج��ه 
بالقت�ساد  ت��ع�����س��ف  اأزم������ة  ظ���ل  يف 
اجلزائري. فقد تراجعت يف ال�سنوات 
الطاقة  ع���ائ���دات  امل��ا���س��ي��ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
ال���ت���ي مت��ث��ل ع�����س��ب اق��ت�����س��اد مغلق 
ت�سيطر عليه الدولة، كما انخف�ست 
بن�سبة  ال�سعبة  العملة  احتياطيات 
 .2013 ع������ام  م���ن���ذ  امل����ئ����ة  يف   80
ووعدت احلكومات يف الآونة الأخرية 
لتنويع  اإ����س���الح���ات  ب���اإج���راء  م�����رارا 
موارد القت�ساد وحتفيز منو القطاع 
اخلا�ص وال�ستثمارات اجلديدة، لكن 

هذا مل يتحقق.

و�س�ئل اإعالم بريط�نية: جون�سون �سيوؤجل رفع ب�قي قيود كورون� 
•• لندن-رويرتز

اإع���الم بريطانية  و���س��ائ��ل  اأف����ادت 
بوري�ص  ال����������وزراء  رئ���ي�������ص  ب�������اأن 
ج��ون�����س��ون ي��ت��اأه��ب ل��ت��اأج��ي��ل رفع 
املتبقية  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  قي������ود 
اأظهرت  اأن  بع��������د  اإجن���ل���رتا  يف 
البيانات زيادة اأخرى يف الإ�سابات 
�سريعة  امل��ت��ح��ورة  دل��ت��ا  ب�����س��الل��ة 

النت�سار.
جون�سون  يعلن  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
من  ك�����ان  اإذا  م����ا  الث����ن����ني  ي�����وم 

املمكن امل�سي قدما يف رفع القيود 
حزيران  يونيو   21 يوم  املرتقب 
القيود  اإن���ه���اء  يت�سمن  م��ا  وه���و 
امل��ف��رو���س��ة ع��ل��ى الخ���ت���الط بني 

النا�ص.
ل�ساللة  ال�سريع  الن��ت�����س��ار  لكن 
اأول  اكت�سافها  ج���رى  ال��ت��ي  دل��ت��ا 
تلك  ي����ه����دد  ال��ه��ن��������������������د  يف  م�����رة 
�سيتم  اأن��ه  يعني  مم������ا  اخل��ط��ط، 
ل�مدة �سهر،  القي�������ود  تاأجيل رفع 
ح�����س��ب��م��ا ذك�����رت ���س��ح��ي��ف��ة ديلي 

تليجراف.

اأربعة  مل����دة  ال��ت��اأج��ي��ل  و���س��ي��ع��ن��ي 
اأ���س��اب��ي��ع ت��اأخ��ري رف��ع ال��ق��ي��ود اإىل 

19 يوليو متوز.
وقالت احلكومة مرارا اإن قراراتها 
اإنهاء  مراحل  من  مرحلة  كل  يف 
اإجراءات العزل العام تعتمد على 
رئي�ص  ح��ذر  اأي��ام  وقبل  البيانات، 
يف  الإ�سابات  ارتفاع  من  ال���وزراء 

الآونة الأخرية.
املفو�سة  احل����ك����وم����ات  وت���ت���خ���ذ 
واأيرلندا  ووي���ل���ز  ا���س��ك��ت��ل��ن��دا  يف 
ال�����س��������������������������م��ال��ي��ة م��ع��ظ��م ق�����رارات 

ال�سحة العامة اخلا�سة بها.
رئي�������ص  م��ك��ت��ب  ي��������������������رد  ول��������������������م 
ال�����وزراء حت������ى الآن عل������ى طلب 

للتعليق.
الأول  اأم�����ص  بريطانيا  و�سجلت 
جدي������دة  اإ���س��اب�����������������������ة   8125
اأع����ل����ى  وه��������و  بكوفيد-19، 
فرباير  م��ن��ذ  ي��وم��ي  اإجم�������ال�ي 
رق�����م  اإن  وق�����������ال���ت  ���س�����������������ب��اط، 
اليومية  النمو  التكاثر ومعدلت 
اأح��������دث  يف  اأي�����س��ا  اأع��ل��ى  ك��ان��ت 
اأن  اإىل  ي�����س��ري  ال��ت��ق��دي��رات، مم��ا 

الوب�������اء ينمو ب�سكل كبري.
الوفيات  ع���دد  اإج���م���ايل  وجت����اوز 
يف  كوفيد-19  ع����ن  ال���ن���اج���م���ة 
عدد  لكن  األ��ف��ا،   127 بريطانيا 
بعد  انخف�ص  ال��ي��وم��ي  ال��وف��ي��ات 
ف��ر���ص اإج������راءات ع���زل ع���ام على 
الثالثة  ل��ل��م��رة  ال��ب��الد  م�����س��ت��وى 
والبدء يف طرح اللقاحات �سريعا. 
اأرباع  وتلقى ما يزيد على ثالثة 
ال���ب���ال���غ���ني ج���رع���ة واح�������دة على 
الأق�����ل م���ن ال��ل��ق��اح ال���واق���ي من 

كوفيد-19.
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

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

•• لوك الليربتي

   لعلم تذكرون اأن دونالد ترامب مالحق ق�سائيا 
والروائية  والكاتبة  ال�سحفية  الت�سهري.  بتهمة 
اإي ج��ان ك���ارول، وراء ال��دع��وى، وه��ي ال��ت��ي تتهم 
بالعتداء عليها جن�سًيا يف  ال�سابق  الرئي�ص  ا  اأي�سً

الت�سعينات.
ك���ارول  حت��ت��ج  ال��ت�����س��ه��ري،  بق�سية  يتعلق  ف��ي��م��ا     
�سدر  بيان  يف  بالكاذبة  و�سفها  لأن��ه  ترامب  على 
العدل  ال��وق��ت، كانت وزارة  ذل��ك  2019. يف  ع��ام 
تدافع عن دونالد ترامب، م�ست�سهدة ب�سالحيات 
ممار�سة  اأثناء  للرئي�ص  الق�سائية  املالحقة  متنع 

مهامه.
   خالل حملة عام 2020، انتقد جو بايدن ب�سدة 
من  لإخ���راج���ه  ال��ع��دل  وزارة  ل���س��ت��خ��دام��ه  �سلفه 

املاآزق، وتوظيفه حمامي الدولة ملاآرب �سخ�سية.
ال��ي��وم، فذلك لأن وزارة  اإذا ذك��رت ه��ذه الق�سة     
تكرر  اأنها  يبدو  اجل��دي��دة،  الإدارة  ظل  يف  العدل، 
نف�ص ال�سرتاتيجية. رغم تغيري الرئي�ص، ل يزال 

ترامب ي�ستفيد من خدمات وزارة العدل.
   القرار، املفاجئ، ي�سع جو بايدن يف حرج. كيف 
البيت  زع���م  ك��ب��ري؟  تناق�ص  اأن���ه  ي��ب��دو  م��ا  نف�سر 
الأبي�ص، الربعاء، اأنه مل يتم اإبالغه بالإجراءات 
ال�سلطة  ا�ست�سارة  يتم  مل  اإن���ه  وي��ق��ول  الأخ����رية، 

التنفيذية ب�ساأن هذه امل�ساألة.
   وب��ال��ت��ايل، ه��ن��اك زاوي���ت���ان م��ث��ريت��ان لالهتمام 
موقف  ي��ف�����س��ر  ك��ي��ف  اأوًل،  م��الح��ظ��ت��ه��م��ا.  ي��ج��ب 
ترامب  دون��ال��د  ي�ستطيع  ه��ل  ث���م،  ب��اي��دن؟  اإدارة 
ح��ًق��ا اخل����روج م��ن م��وق��ف ���س��يء اآخ����ر م��ن خالل 
اأو موظفي احلكومة  التذرع ب�سالحيات الرئا�سة 
الفيدرالية؟ وهل ي�ستطيع رئي�ص فعل اأو قول اأي 
�سيء دون ان يردعه القانون؟ لي�ست هذه هي املرة 
الأوىل التي ُيطرح فيها ال�سوؤال، ويكفي ا�ستح�سار 

رئا�ستي نيك�سون وكلينتون.
   لالإجابة على ال�سوؤال الأول، من املهم اأن نتذكر 
يطبعها  بت�سريحات  فّخا  لنف�سه  ن�سب  بايدن  اأن 
النبل والنوايا احل�سنة. خالل احلملة النتخابية، 
اأ�سر على اأهمية اإعادة الف�سل واإقامة م�سافة بني 
م�سافة  وه��ي  ال��ع��دل،  ووزارة  التنفيذية  ال�سلطة 

ق��و���س��ت��ه��ا ال��ع��الق��ة ب��ني امل��دع��ي ال��ع��ام ول��ي��ام بار 
ودونالد ترامب.

من  ل��ل��ع��دي��د  ال��ب��اب  �سيفتح  الآن  ال��ت��دخ��ل  اإن     
ا  اأي�سً يعني  ال��ت��دخ��ل  وع���دم  امل����ربرة،  الن��ت��ق��ادات 
ال�سابق.  الرئي�ص  مع  مبا�سر  غري  ب�سكل  التواطوؤ 
واإذا كان جو بايدن يرغب يف ان ت�ستعيد العملية 
ا ا�ستعادة  اأي�سً الق�سائية ا�ستقالليتها، فانه يريد 
يرتدد  مل  رئي�ص  اإليها  اأ�ساء  التي  الرئا�سة  �سورة 
الوظيفة خلدمة م�ساحله  اأب��ًدا يف حتويل وجهة 

ال�سخ�سية وم�سالح اأقاربه اأوًل وقبل كل �سيء.
بها  يتمتع  ال��ت��ي  احل�سانة  مب��دى  يتعلق  فيما     
بالت�سهري،  املتعلقة  الق�سايا  يف  احلكومة  موظفو 
ت��و���س��ي��ح بع�ص الأم�����ور. الأم����ر املزعج  امل��ه��م  م��ن 
والغري عادي هنا، هو اأن الدعوى رفعت لأول مرة 
ب�سبب تدخل  نيويورك، وفقط،  يف حمكمة ولية 

ويليام بار، مت نقلها اإىل حمكمة فيدرالية.
ظلت  اإذا  لتنقذه  كانت  ما  الرئي�ص  ح�سانة  اإن     

الق�سية حتت م�سوؤولية الدائرة.
على  ال���ق���ان���ون  وروح  حم���ت���وى  اح��رتم��ن��ا  اإذا      
امل�ستوى الفيدرايل، لن يخ�سى دونالد ترامب من 
التعليقات التي تعترب ت�سهريية، لأنه اأدىل بها يف 
للنائب  للجدل  املثري  التدخل  اإن  مهامه.  �سياق 

العام بار، هو الذي ي�سو�ص على ملف الق�سية.
ال����دف����اع عن  ال���ع���دل  وزارة  ت�����س��ت��اأن��ف  ل���ذل���ك،     
ال�سرتاتيجية،  نف�ص  با�ستخدام  ال�سابق  الرئي�ص 
اإىل روؤي��ة نتيجة الإج���راء. كما يزعم  اأتطلع  واأن��ا 
�سخ�ص  �سمعة  ت�سويه  ك����ارول،  ال�����س��ي��دة  حم��ام��و 
ل��الغ��ت�����س��اب، ف��ه��ل ه���ذا فعل  ت��ع��ر���ص  اأن���ه  ُي�ستبه 
احلكومة  يف  ملوظف  الوظيفي  بالو�سف  مرتبط 

الفيدرالية، حتى وان كان رئي�ًسا؟
الأمريكيني  امل��راق��ب��ني  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  ي��ب��دو     
العقاب  من  �سيفلت  ترامب  دونالد  ب��اأن  مقتنعون 
مثرية  النهائية  النتيجة  كانت  واإذا  اأخ���رى.  م��رة 
لال�سمئزاز بالن�سبة لنا، كما هو احلال مع بع�ص 
تهمة  ف��اإن   ، والأرب��ع��ني  اخلام�ص  الرئي�ص  اأف��ع��ال 
الغ��ت�����س��اب ل��ن ت��ك��ون ���س��وى ادع����اء، وه��و م��ا نفاه 
ترامب ب�سدة، و�سيتم تف�سري التعليقات الت�سهريية 

املزعومة يف هذا ال�سياق.
ترجمة خرية ال�سيباين

وزارة العدل تدافع عن دون�لد ترامب...!

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

رو�سي� ت�سجل اأعلى ح�سيلة لالإ�س�ب�ت 
ب� »كورون� « منذ نحو اأربعة اأ�سهر

•• مو�شكو-وام:

امل�ستجد  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���ص  ج���دي���دة  اإ���س��اب��ة   13510 رو���س��ي��ا  ���س��ج��ل��ت 
“كوفيد19” خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية يف اأعلى ح�سيلة يومية منذ 19 
فرباير املا�سي لريتفع اإجمايل عدد الإ�سابات بالفريو�ص اإىل خم�سة ماليني 
الرو�سي اخلا�ص مبكافحة  العمليات  اإ�سابة. وقال مركز   964 و  و193األفا 
�سهدت  رو�سيا  يف  الفريو�ص  �سحايا  ح�سيلة  اإن  اليومي  تقريره  يف  الفريو�ص 
ارتفاعا بت�سجيل 399 وفاة خالل اآخر 24 �ساعة لي�سل جمموعها اإىل 126 
األفا و 73 حالة وفاة، ومتاثل لل�سفاء 9986 مري�سا منذ اأم�ص الأول، ليبلغ 

اإجمايل عدد املتعافني اأربعة ماليني و792األفا و 169 �سخ�سا.

الق�ساء  و  الإع���اق���ة  ذوي  امل��واط��ن��ني  ح��ق��وق  و  ال��ب�����س��ر 
ع��ل��ى التمييز ���س��د امل�����راأة وح��ري��ة ت��ك��وي��ن ال��ن��ق��اب��ات و 
املوؤ�س�سات  التوا�سل بني  فعالية  زيادة  و  التعبري  حرية 
حقوق  وم��راع��اة  امل��دين  املجتمع  ومنظمات  احلكومية 
الإن�سان يف تطبيق الإج��راءات العدلية اجلنائية ومنع 

التعذيب واملعاملة القا�سية.
ياأتي املر�سوم اخلا�ص بتعزيز حقوق الإن�سان - الذي ن�ص 
على اأن ي�سرف مكتب رئي�ص جمهورية كازاخ�ستان على 
تطبيق خطة العمل تلك - كاأحد اأولويات الدولة وذلك 
وبناء دولة  الإن�سان  اأكرب حلقوق  بهدف توفري حماية 
“الدولة التي ت�ستمع  اإطار مبداأ  عادلة ومتقدمة و يف 

•• نور �شلطان-وام:

وقع فخامة قا�سم جومارت توكاييف رئي�ص جمهورية 
من  م��زي��د  ات��خ��اذ  ب�ساأن  رئا�سيا  مر�سوما  كازاخ�ستان 
اخلطوات يف جمال دعم حقوق الإن�سان و الدميوقراطية 

يف البالد.
و وج���ه امل��ر���س��وم ح��ك��وم��ة ك��ازاخ�����س��ت��ان ب��اع��ت��م��اد خطة 
العمل التي تت�سمن الإجراءات ذات الأولوية يف جمال 
حقوق الإن�سان ومن �سمنها تعزيز اآليات التوا�سل مع 
واإج���راءات  املتحدة  الأمم  باتفاقيات  املعنية  املنظمات 
جتارة  �سحايا  حقوق  و�سمان  الإن�سان  حقوق  جمل�ص 

و  توكاييف.  قا�سم  الرئي�ص  و�سعه  ال��ذي  للمجتمع” 
وانتقادات  مالحظات  ال��دول��ة  تقبل  على  امل��ب��داأ  ين�ص 
يف  �سيا�سية  اإ���س��الح��ات  تطبيق  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  املجتمع 
ثالثة حماور رئي�سية ت�سمل تر�سيخ الدميوقراطية يف 
لل�سعب  ال�سلطات  من  مزيد  وتوفري  ال�سيا�سي  النظام 

وحت�سني حقوق الإن�سان.
و تعكف حكومة كازاخ�ستان حاليا على تنفيذ توجيهات 
الت�سريعات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  بالعمل  ت��وك��اي��ي��ف  ال��رئ��ي�����ص 
الوطنية اخلا�سة مبناه�سة التعذيب وتعديلها ملواكبة 
والن�سمام  التعذيب  ملناه�سة  املتحدة  الأمم  اتفاقية 

للربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل.

رئي�س ك�زاخ�ست�ن يوقع مر�سوم� ب�س�أن دعم حقوق الإن�س�ن و الدميوقراطية يف البالد

•• عوا�شم-وكاالت

تقاعد  ال���ذي  ك��وه��ني  يو�سي  ق��دم 
ك���رئ���ي�������ص ل���ل���م���و����س���اد الأ�����س����ب����وع 
للغاية  دقيقة  تفا�سيل  امل��ا���س��ي، 
الأخ�������رية لهاز  ال��ن�����س��اط��ات  ع���ن 
ال���س��ت��خ��ب��ارات ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة �سد 
رئي�ص  م���ع  وت���ف���اع���الت���ه  اإي��������ران، 
الوزراء بنيامني نتنياهو، ومهنته 
ال�سرية يف مقابلة ا�ستثنائية بثها 
م�ساء  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��ت��ل��ف��زي��ون 

اخلمي�ص.
وملح كوهني اإىل اأن وكالته فجرت 
الإيرانية  املركزي  للطرد  من�ساأة 
حت����ت الأر���������ص يف ن���ط���ن���ز، وق����دم 
�سرق  التي  للعملية  دقيًقا  و�سًفا 
النووي  الأر���س��ي��ف  امل��و���س��اد  ف��ي��ه��ا 
م�ستودع  يف  خزائن  من  الإي���راين 
النووي  العامل  اأن  واأك��د  بطهران، 
ف���خ���ري زاده  الإي��������راين حم�����س��ن 

ك���ان حت��ت م��راق��ب��ة امل��و���س��اد، واأن 
على النظام الإي��راين ان يفهم اأن 
عندما  تقوله  م��ا  تعني  اإ�سرائيل 
اإي��ران من احل�سول  تتعهد مبنع 

على اأ�سلحة نووية.
كوهني  و�����س����ف  امل����ق����اب����ل����ة،  ويف 
املو�ساد  �سرقة  وتنفيذ  تخطيط 
الوثائق  م����ن  ���س��خ��م  لأر����س���ي���ف 
الإي��ران��ي��ة م��ن م�ستودع  ال��ن��ووي��ة 
يف طهران ليلة 31 يناير )كانون 
العملية  وه���ي   ،2018 ال��ث��اين( 
امل�سوؤولية  اإ�سرائيل  اأعلنت  التي 

عنها علناً.
وقال كوهيم اإنه اأدار العملية من 
اأبيب،  تل  يف  املو�ساد  قيادة  مركز 
على  ال��ع��م��ل  ب�����داأت  ال��وك��ال��ة  واأن 
تنفيذها، بناء على تعليماته، قبل 

عامني.
اأنهم  فهمنا  “لقد  ك��وه��ني:  ق��ال 
اأ�سرارهم  ����س���راً  ي��خ��زن��ون  ك���ان���وا 

•• اجلزائر-اأ ف ب

تنظم  ال����ت����ي  اجل������زائ������ر  ت�����واج�����ه 
ان����ت����خ����اب����ات ت�������س���ري���ع���ي���ة  اأم���������ص 
واجتماعية  �سيا�سية  اأزم��ة  ال�سبت 
ن��ظ��ام فاقد  واق��ت�����س��ادي��ة، يف ظ��ل 
م�ستمرا  ح��راك��ا  ي��واج��ه  ال�سعبية 
 2019 �����س����ب����اط-ف����رباي����ر  م���ن���ذ 
وو�سط تراجع العائدات النفطية.

بقي النظام القت�سادي اجلزائري 
الت�سعينات،  مطلع  حتى  ا�سرتاكياً 
قوي  ب���ت���دخ���ل  ي��ت�����س��م  ي�������زال  ول 
اإي����رادات  وت�ستخدم  ف��ي��ه.  ل��ل��دول��ة 
واملياه  الوقود  اأ�سعار  النفط لدعم 
وال�سحة وال�سكن واملواد الأ�سا�سية. 
يف  النفط  اأ�سعار  انخفا�ص  وت��رك 
�سلبية  تداعيات  العاملية  الأ���س��واق 

كثرية على القت�ساد.
الدول  منظمة  يف  ع�سو  اجل��زائ��ر 
امل�����س��درة ل��ل��ن��ف��ط )اأوب�������ك(، وهي 
اإفريقيا  يف  ل��ل��ن��ف��ط  م��ن��ت��ج  ث��ال��ث 
يف  للغاز  منتجني  ع�سر  اأول  وب��ني 

العامل.
ب�سدة  ت�������س���رر  اق���ت�������س���اده���ا  ل���ك���ن 
تبعات  ج���راء  م�ستدمية  وب�����س��ورة 
اإىل  اإ����س���اف���ة  كوفيد-19،  وب�����اء 

انعكا�سات الأزمة النفطية.
وتواجه ال�سلطات اأزمات اجتماعية 
البطالة  ن�سبة  توؤججها  متعددة، 
الذي  والفقر   )15%( املرتفعة 

حلق ب�سرائح وا�سعة من املجتمع.
ثالثة  ا�ستمر  ع��ث��م��اين  ح��ك��م  ب��ع��د 
قرون وا�ستعمار فرن�سي دام 132 
�سنة، اأعلنت اجلزائر ا�ستقاللها يف 
اخلام�ص من متوز/يوليو 1962 
ا�ستمرت  اإث��ر ح��رب حترير دام��ي��ة 

ثماين �سنوات.
1963، ا�سبح  اأيلول-�سبتمرب  يف 
التحرير  جل��ب��ه��ة  ال���ع���ام  الأم������ني 
رئي�ص  اأول  بلة  بن  اأحمد  الوطني 

للجزائر امل�ستقلة.
اإثر  و���س��ج��ن  اأط��ي��ح   ،1965 ويف 
انقالب ع�سكري نفذه وزير الدفاع 
العقيد هواري بومدين الذي حكم 

تنظيم م�سرية دعم� لأ�سرة م�سلمة توفيت ده�س� يف كندا 

نعرفها  نكن  مل  اأ���س��ي��اء  ال��ن��ووي��ة، 
ما  ملعرفة  بحاجة  اأن��ن��ا  ق��ررت   ...
وقد  لنا،  الإي��ران��ي��ون  ل��ه  يخطط 
ال�ستعداد  ���س��ع��ب��ي  م����ن  ط��ل��ب��ت 
من  لأن  الوطن”  ه��ذا  لإح�����س��ار 
“ال�سورة  ت��ظ��ه��ر  اأن  امل��ح��ت��م��ل 

الأو�سع” للربنامج الإيراين.
دايان  اي���الن  ال�سحافية  وق��ال��ت 
ال���ت���ي اأج�������رت امل���ق���اب���ل���ة م���ع���ه اإن 
ع�������س���ري���ن م����ن ع����م����الء امل���و����س���اد 
الأر�ص،  على  العملية  يف  �ساركوا 
مواطني  م��ن  منهم  اأي  يكن  ومل 

اإ�سرائيل.
بنى  املو�ساد  اأن  اإىل  واأ�سار كوهني 
املوقع،  م��ن  الأ���س��ل  ط��ب��ق  ن�سخة 
احلاويات  ع���ن  ���س��يء  ك���ل  وت��ع��ل��م 
امل����واد، وعرف  ال��ت��ي حت��ت��وي على 
ك��ي��ف مت ت��رت��ي��ب احل���اوي���ات. قال 
معينة”  م�سكلة  “طراأت  كوهني: 
يتعلق  م���ا  يف  ن��ف�����س��ه��ا،  ال��ل��ي��ل��ة  يف 

اأنه تغري،  يبدو  “ب�سيء عرفناه” 
ال��ق��رار للم�سي  ات��خ��اذ  ول��ك��ن مت 

قدماً كما هو خمطط له.
واأ����س���اف ك��وه��ني اأن��ه��م ع��ل��م��وا اأن 
اأق�سى  كحد  �ساعات  �سبع  لديهم 
�ست�سل  ذل���ك  و”بعد  امل���وق���ع،  يف 
والعمال”  واحل��را���ص  ال�ساحنات 
فوق  م���ن  ال��ق��ف��ز  مي��ك��ن��ك  “ل  و 

الأ�سوار واخرتاق اجلدران«.

خزنة  32
اأجهزة  ب��ت��ع��ط��ي��ل  ال���ف���ري���ق  وق�����ام 
الإنذار واإزالة اأبواب امل�ستودع وفتح 
32 خ��زان��ة حت��ت��وي ع��ل��ى امل����واد. 
وقال كوهني اإن فتح اخلزائن مثل 
دقيقة  م��ن  “اأكرث  ي�ستغرق  تلك 
ولفت اإىل اأنه عندما  لكل منها”. 
مت فح�ص �سور الوثائق الفار�سية 
وغ���ريه���ا م���ن امل�����واد امل���وج���ودة يف 
اخل����زائ����ن يف م���رك���ز ال���ق���ي���ادة يف 

ت���ل اأب���ي���ب يف ال���وق���ت ال��ف��ع��ل��ي، و 
واأننا  نريد،  ما  لدينا  اأن  “اأدركنا 
النووي  اإيران  اإىل برنامج  و�سلنا 
ل  فرحة  هناك  الع�سكري...كانت 

ت�سدق لنا جميعاً«.
“املو�ساد”  اأن  اإىل  داي��ان  واأ���س��ارت 
ال�ساحنات يف  م��ن  ال��ع��دي��د  اأر���س��ل 
طهران  م��ن��ط��ق��ة  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع 
ال�ساحنة  ع��ن  الن��ت��ب��اه  لت�ستيت 
وثيقة  األ�������ف   50 حت���م���ل  ال����ت����ي 
و163 قر�ساً مدجماً من اإيران، 

ومل ينف كوهني ذلك.
بحلول  علموا  الإيرانيني  اإن  قال 
ال�����س��ب��اح اأن امل�����س��ت��ودع ق��د اأف����رغ، 
نقاط اخلروج  اإغ��الق جميع  ومت 
“علمنا  واأ�����س����اف:  ال���ب���الد.  م���ن 
اأخذنا  �سيالحقوننا...لقد  اأن��ه��م 

اأ�سرارهم الأكرث ح�سا�سية«.

نقل الكثري منها رقميًا
املخاوف  ب�سبب  اأن��ه  دي��ان  وك�سف 
من اأن املواد قد ل تخرج، مت نقل 
اأبيب  تل  اإىل  رقمياً  منها  الكثري 

قبل اأن تعرب ال�ساحنة احلدود.
اأخرب نتنياهو  اأنه  واأو�سح كوهني 
 ... ل��ل��م��وق��ع  م��غ��ادرت��ن��ا  “مبجرد 
قد  العملية  م��ن  الأول  اجل��زء  اأن 
هو  الآن  ال��ت��ح��دي  واأن  اكتمل”، 
اإع��ادة امل��واد اإىل الوطن. واأك��د اأن 
جميع العنا�سر الذين �ساركوا يف 
يكن  واإن  جدية،  ب�سحة  العملية 
بع�سهم بحاجة اإىل اإخراجهم من 

اإيران.
وك�������س���ف ن���ت���ن���ي���اه���و ال���ن���ق���اب عن 
يف  ���س��ح��ايف  م��وؤمت��ر  يف  “الكنز” 
و�سف   ،2018 )ني�سان(  اأب��ري��ل 
من  “واحدة  ب��اأن��ه��ا  العملية  فيه 
ال�ستخباراتية  الإجن���ازات  اأعظم 
يف تاريخ اإ�سرائيل” ودليل على اأن 
“اإيران كذبت” عندما زعمت اأنها 
ل ت�سعى لمتالك اأ�سلحة نووية.

اجلي�ص  بقي  ال��ذي  النظام  وحظر 
عماده، م�سريات احلراك.

املغرب  دول  اإح����دى  ه��ي  اجل���زائ���ر 
اإفريقيا.  �سمال  يف  وت��ق��ع  العربي 
اإفريقية من حيث  اأك��رب دول��ة  هي 
كيلومرتا  امل�ساحة )2381741 
مربعا(، كما اأنها الأكرب يف حو�ص 
ال���ب���ح���ر الأب���ي�������ص امل���ت���و����س���ط ويف 
العامل العربي. والق�سم الأكرب من 

اأرا�سيها مناطق �سحراوية.
البالغ  �سكانها  من   80% يعي�ص 
ن�����س��م��ة يف  44 م���ل���ي���ون  ع����دده����م 
ال�����س��م��ال ال�����س��اح��ل��ي، ل ���س��ي��م��ا يف 
اجلزائر العا�سمة و�سواحيها. كما 
اأن حواىل %54 من ال�سكان تقل 

اأعمارهم عن 30 عاما.
البالد ح��واىل ع�سرة ماليني  تعد 
املقيمني  الأم�����ازي�����غ  م����ن  ن�����س��م��ة 
القبائل  م��ن��ط��ق��ة  يف  ب��غ��ال��ب��ي��ت��ه��م 

اجلبلية �سرق العا�سمة.
العربية  هما  الر�سميتان  اللغتان 
والأمازيغية، لكن هناك الكثري من 

الناطقني بالفرن�سية يف البالد.

حديد  بقب�سة  ذل���ك  ب��ع��د  ال��ب��الد 
حتى وفاته يف نهاية 1978.

ال�ساذيل بن جديد  العقيد  وخلفه 
 1983 ان��ت��خ��اب��ه يف  اأع��ي��د  ال����ذي 
و1988 يف انتخابات رئا�سية كان 

املر�سح الوحيد فيها.
 ،1988 الأول/اكتوبر  يف ت�سرين 
العا�سمة  عنيفة  احتجاجات  هزت 
اجل�������زائ�������ر ح����ي����ث اأع�����ل�����ن�����ت ح����ال 
ال����ط����وارئ. وت����وىل اجل��ي�����ص زمام 
الأم����ور ف��اأع��اد ال��ه��دوء بعد حملة 
اإ�سالحات  واأط����ل����ق  دام���ي���ة  ق��م��ع 
�سيا�سية و�سعت حدا حلكم احلزب 

الواحد.
من  الأوىل  ال�������دورة  اإل����غ����اء  وم����ع 
التي  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  الن���ت���خ���اب���ات 
ال�سالمية  اجل���ب���ه���ة  ب���ه���ا  ف������ازت 
البالد  دخلت   ،1992 يف  لالإنقاذ 
مع  ال�سوداء”  “الع�سرية  يف 
ان��دلع �سراع تخللته جم��ازر بني 
م�سلحة  اإ����س���الم���ي���ة  جم���م���وع���ات 

وقوات الأمن.
 ،1999 ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل   15 يف 

انتخاب  م��ن اجل��ي�����ص، مت  وب��دع��م 
يف  رئي�سا  بوتفليقة  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د 

خ�سم احلرب الأهلية.
دف����ع  و2005   1999 ويف 
اإق��������رار ق����ان����ون ع���ف���و ال���ك���ث���ري من 
م��غ��ادرة اجلبال  اإىل  الإ���س��الم��ي��ني 

وت�سليم اأ�سلحتهم.
واأ�����س����ف����رت احل������رب الأه���ل���ي���ة بني 
�سقوط  ع����ن  و2002   1992
اأكرث من مئتي األف قتيل، بح�سب 

ح�سيلة ر�سمية.
اأعيد   ،2014 ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل  يف 
رابعة  ل��ولي��ة  بوتفليقة  ان��ت��خ��اب 
من   81،49% ع��ل��ى  ب��ح�����س��ول��ه 
و�سعه  م����ن  ب���ال���رغ���م  الأ������س�����وات 
منعه من  ال��ذي  امل���رتدي  ال�سحي 
بات  فهو  انتخابية.  بحملة  القيام 
ويعاين  متنقل  ك��ر���س��ي  يف  م��ق��ع��دا 
من �سعوبات يف النطق منذ اإ�سابته 

بجلطة دماغية يف 2013.
بوتفليقة  ت��ر���س��ح  اأع������الن  وع���ن���د 
لولية رئا�سية خام�سة يف 2019، 

عم الغ�سب ال�سارع.

ان���ط���ل���ق ع���ل���ى اإث�������ر ذل������ك ح����راك 
اح��ت��ج��اج��ي غ���ري م�����س��ب��وق يف 22 
ا�ستقالة  اإىل  اأدى  �سباط/فرباير 
ني�سان/ م��ن  ال��ث��اين  يف  بوتفليقة 
اجلي�ص  عنه  تخلى  بعدما  اأب��ري��ل 

وعدد من حلفائه.
يف 12 كانون الأول/دي�سمرب، فاز 
رئي�ص الوزراء الأ�سبق عبد املجيد 
تبون بالنتخابات الرئا�سية ولكّنه 
“احلراك”  ب���دوره رف�����ص  ي��واج��ه 
“النظام”  بتفكيك  يطالب  ال��ذي 

املم�سك بالبالد منذ ال�ستقالل.
دعا   ،2021 اآذار/م������ار�������ص  ويف 
حيث  اأملانيا  من  عودته  بعد  تبون 
اإ�سابته  اإث��ر  طويال  عالجا  تلقى 
انتخابات  اإىل  بكوفيد-19، 
12 حزيران/ ت�سريعية مبكرة يف 

يونيو.
الن���ت���خ���اب���ات مبثابة  ه����ذه  وب�����دت 
ل�ستعادة  ال�����س��ل��ط��ة  م��ن  حم��اول��ة 
زم��ام الأم��ور يف وق��ت ع��اد احلراك 
اإىل ال�سارع بعد توقف الحتجاجات 

على مدى عام يف ظل الوباء.

•• لندن-رويرتز

 نظم اآلف م�سرية دعما لأ�سرة كندية م�سلمة لقيت 
املا�سي يف  الأح��د  يوم  ب�ساحنة �سغرية  ده�سا  حتفها 

هجوم و�سفته ال�سرطة باأنه جرمية كراهية.
ولقي الأربعة حتفهم عندما ده�سهم ناثانيال فيلتمان 
)20 عاما(ب�ساحنة �سغرية اأثناء خروجهم يف نزهة 
م�سائية بالقرب من منزلهم. وجنا فرد خام�ص من 

الأ�سرة وهو طفل عمره ت�سع �سنوات.
�سبعة  نحو  باأونتاريو  لندن  منطقة  يف  النا�ص  و�سار 
كيلومرتات من املكان الذي لقيت فيه الأ�سرة حتفها 
اإىل م�����س��ج��د ق��ري��ب م���ن امل���ك���ان ال����ذي اع��ت��ق��ل��ت فيه 

ال�سرطة فيلتمان.
لي�ص  “الكراهية  عليها  كتب  لفتات  البع�ص  وحمل 

مدن  يف  مماثلة  فعاليات  ونظمت   . هنا”  مكان  لها 
اأخرى يف اأونتاريو اأكرث اأقاليم كندا �سكانا.

اإدانة  اأنحاء كندا مع  الهجوم غ�سبا يف جميع  واأث��ار 
�سا�سة من جميع الأط��راف هذه اجلرمية مما حفز 
للحد من جرائم  اإج���راءات  متزايدة لتخاذ  دع��وات 

الكراهية وكراهية الإ�سالم.
وم��ث��ل ف��ي��ل��ت��م��ان اأم�����ام امل��ح��ك��م��ة ل��ف��رتة وج���ي���زة يوم 
ويواجه  الث��ن��ني.  ي��وم  للمحكمة  و�سيعود  اخلمي�ص 
فيلتمان اأربع تهم بالقتل من الدرجة الأوىل وتهمة 

بال�سروع يف القتل.
ت��رودو هذه  الكندي جا�سنت  ال���وزراء  رئي�ص  وو�سف 
وتعهد ب�سن حملة  اإرهابي”  “هجوم  اجلرمية باأنها 
عرب  والكراهية  املتطرفة  اليمينية  اجلماعات  على 

النرتنت.

تف��سيل �س�دمة تك�سف للمرة الأوىل عن �سرقة الأر�سيف النووي الإيراين

اجلزائر بلد م�أزوم بعد �ستني ع�م� على ا�ستقالله 
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عربي ودويل
الفاتيكان يعمل من اأجل اإدارة اأف�سل للعلقة

الك�ثوليكية يف ال�سني, تراقبه� الدولة ولكن يرع�ه� الب�ب�...!
•• الفجر -ريت�شارد اأرزت –ترجمة خرية ال�شيباين

   كل دقة دبل�ما�سية الفاتيكان يتم حالًيا ا�ستخدامها 
من اأجل اإدارة اأف�سل للعلقة مع ال�سني ال�سعبية التي 
اأرادها البابا فران�سي�ض. ملا يقرب من اأربعة قرون, عمل 
العديد من الكهنة, وخا�سة الفرن�سيني والإيطاليني, 

يف الإمرباط�رية ال�سينية حيث مت بناء العديد من 
الكنائ�ض والكاتدرائيات. ومت تدمري العديد من هذه 
الأحيان  بع�ض  يف  ي�ستخدم  منها  تبقى  وما  املباين, 
مكّر�سا  زال  ما  منها  القليل  لكن  �سقائف.  اأو  كمخازن 
احلزب  يعنّي  ديــن  رجــال  جمل�ض  ويديرها  للعبادة 
“الكني�سة  هذه  مع  اأع�ساءه.     ال�سيني  ال�سي�عي 

ممار�سة   ,2018 �سبتمرب  يف  البابا,  قرر  ال�طنية”, 
ب�سكل وا�سح  اأن يك�ن مرتبًطا  التقارب, والهدف ه� 
مبمار�سة دينية مقب�لة من قبل الدولة ال�سينية من 
اأجل التمكن من ا�ستئناف حركة “النغرا�ض’’ حتى 
يف الريف ال�سيني. ويقّدر عدد اتباع هذه الكني�سة 
الر�سمية بح�ايل 12 ملي�ن �سخ�ض. واأتاح التفاق 

بني الكني�سة الكاث�ليكية واحلزب ال�سي�عي -الذي 
مل يتم ن�سر �سروطه الدقيقة -لبكني اأن تعنّي, على 
الف�ر, ومب�افقة الفاتيكان, �سبعة اأ�ساقفة �سينيني. 
واآخر   ,2019 اغ�سط�ض  يف  اأ�سقفان  ُر�ِسَم  ذلك,  بعد 
2018 يف اكت�بر  2020, وجدد اتفاق  يف حزيران 

2020 ل�سنتني.

    امل�سار الذي اختاره البابا يتجاهل 
الذين،  “الكني�سة ال�سرية”  اتباع 
�سيوعية  ال�سني  اأ�سبحت  اأن  منذ 
1949، ميار�سون طقو�سهم  عام 
قمعهم من  ويتم  �سرية،  بطريقة 
قبل النظام. من امل�ستحيل حتديد 
عددهم لكنهم قد يكونون حوايل 
للمنظمة  وف��ًق��ا  م��الي��ني.  خم�سة 
امل�������س���ي���ح���ي���ة غ������ري احل���ك���وم���ي���ة 
تن�سر  التي  املفتوحة”،  “البواب 
ل�سطهاد  عاملًيا  موؤ�سًرا  بانتظام 
امل�سيحيني، وقد مت �سجن 1010 
من هوؤلء الكاثوليك ال�سريني يف 

يناير 2021.
 يف 21 مايو، ك�سفت وكالة الأنباء 
اعتقال  نيوز، عن  ا�سيا  الإيطالية 
ال�سرية  الكني�سة  هذه  من  اأ�سقف 
يف  هنان.  مبقاطعة  �سين�سيانغ  يف 
القب�ص  اإل���ق���اء  مت  ال���وق���ت،  نف�ص 
كانوا  وم�����س��ل��ني  ق�����س��او���س��ة  ع��ل��ى 
م�سنع  يف  دينيا  در���س��ا  يح�سرون 
مبقاطعة  ���س��اه��ق��ي��او  يف  ���س��غ��ري 
الفاتيكان  مع  التفاق  اذن،  خبي. 
احلكومة  مل��ق��اوم��ة  ح���داً  ي�سع  مل 
ال�سينية للممار�سات الكاثوليكية 
اخل���ارج���ة ع���ن ���س��ي��ط��رت��ه��ا. ومن 
الكاثوليكية  الكني�سة  كهنة  ب��ني 
ل  ف�سّ م������ن  ه�����ن�����اك  ال���������س����ري����ة، 
التقارب  مواجهة  على  الن�سحاب 
ال�سيوعي  واحل������زب  ال���ب���اب���ا  ب���ني 

ال�سيني.
ون�سف  لكن يف غ�سون عامني     
ال��ع��ام م��ن وج���ود ه��ذه التفاقية، 
ه����ن����اك ال����ع����دي����د م�����ن امل����ج����الت 
موقف  فيها  ت�سّدد  التي  الأخ��رى 

ال�سني ب�سكل وا�سح.

ا�سطهاد الأويغ�ر لي�ض 
م��س�ًعا حمظ�ًرا على البابا

   مل يعلق البابا اأبًدا على الو�سع 
تايوان،  جل���زي���رة  ال��دمي��ق��راط��ي 
اأم ل. ومنذ  �سواء باحلفاظ عليه 
نهاية عام 2020، �سيطرت بكني 
ع��ل��ى ه��ون��غ ك��ون��غ، وام��ت��ن��ع البابا 
فران�سي�ص عن التعليق. وبعد وفاة 
يناير  ي��ون��غ يف  م��اي��ك��ل  الأ���س��ق��ف 
الي�سوعي  ت��ع��ي��ني  مت   ،2019
موؤخًرا،  ي���ان،  ���س��او  ت�ساو  �ستيفن 
ك��اردي��ن��اًل يف هونغ ك��ون��غ، يف 17 
مايو. و�سيكون جمربا على القيام 
باخلطوة احل�سا�سة وهي التموقع 
ال�سينية  احل��ك��وم��ة  م��واق��ف  ب��ني 
وم������واق������ف احل������رك������ات امل�����وؤي�����دة 

للدميقراطية يف هونغ كونغ.
   يف 4 يونيو، كما هو احلال يف كل 
عام، جتّمع العديد من الكاثوليك 
حل�سور  الكنائ�ص  يف  الإق��ل��ي��م  يف 
قدا�ص ذكرى �سحايا مذبحة تيان 
بكني.  يف   1989 ع����ام  م���ني  اآن 
واأم��ام بع�ص دور العبادة هذه، مت 
البلدية  ق��ب��ل  ل�����س��ق لف��ت��ات م��ن 
اح�����ذروا  “امل�سيحيون،  ت���ق���ول: 
قانون  لن���ت���ه���اك  ال��ت��ع��ر���ص  م���ن 
الحتفالية  اأما  القومي”،  الأم��ن 

ال�سنوية التذكارية فقد منعت.
   لذلك مل يتحدث الأب الأقد�ص 
لكنه  ك��ون��غ،  هونغ  يف  الو�سع  ع��ن 
اخ���ت���ار اأخ������رًيا اأن ي��ع��ل��ن راأي�����ه يف 
مو�سوع اآخر: قمع �سكان الأويغور 
متار�ص  ���س��ي��ن��ج��ي��ان��غ.  م��ن��ط��ق��ة  يف 
خا�ص  ب�سكل  ال�سينية  ال�سلطات 

رقابة �سارمة عليهم.
ينتظر   ،2020 ن��وف��م��رب  يف     
الفاتيكان اأ�سقًفا جديًدا، مبوجب 
الت���ف���اق ال����ذي مت جت��دي��ده قبل 
�سهر، ليتم تن�سيبه يف ت�سينغداو، 
ج���ن���وب ����س���رق ب���ك���ني. ب���ع���د ذلك 
دي�سمرب،  م��ن  الأول  يف  مبا�سرة، 
ن�سر البابا فران�سي�ص كتاًبا بعنوان 
فيه،  اأث���ار  التغيري”  وق��ت  “حان 
ل  الأوي���غ���ور.  ق�سية  م���رة،  لأول 
ل البابا م�سريهم على وجه  ُيف�سِّ

التحديد، لكنه كتب:
ال�سعوب  يف  اأف���ك���ر  م���ا  “غالًبا   
الأويغور  الروهينجا،  امل�سطهدة: 
ال��ف��ق��راء، الإي��زي��دي��ون -م��ا فعله 
داع�������ص ب��ه��م ه���و ح��ًق��ا ق���ا����ٍص -اأو 
وباك�ستان  م�سر  م�سيحيو  ق��ت��ل 
اأثناء  ان��ف��ج��رت  ال���ت���ي  ب��ال��ق��ن��اب��ل 

ال�سالة يف الكني�سة ». 
الفقراء”  “الأويغور  اإن و�سع      
�سمن حالت ال�سكان امل�سطهدين، 
ورد  بكني.  ا�ستياء  حتًما  اأث���ار  ق��د 
املتحدثني  اأح����د  ل��ي��ج��ي��ان،  ت�����س��او 
ال�سينية،  اخلارجية  وزارة  با�سم 
“لي�ص  ال��ب��اب��ا  كلمات  اإن  ب��ال��ق��ول 
اأن  واأ���س��اف  واقعي”.  اأ�سا�ص  لها 
ال��ع��رق��ي��ة يف  امل��ج��م��وع��ات  “جميع 
الكامل  ب���احل���ق  ت��ت��م��ت��ع  ال�����س��ني 
يف ال���ب���ق���اء وال��ت��ن��م��ي��ة واحل���ري���ة 

الدينية«.
اخلارجية  وزارة  م��وق��ع  ن�����س��ر     
ال�����س��ي��ن��ي��ة ه����ذا ال��ت��ح��دي��ث قبل 
�سحبه بعد يومني. ويبدو اأن هذا 
بالن�سبة  احل����ادث،  اأن  اإىل  ي�سري 
لبكني، مغلق، واأنه بدًل من اإثارة 
ج����دل دائ����م م���ع ال��ف��ات��ي��ك��ان، من 
تطوير  �سيا�سة  موا�سلة  الأف�سل 

العديد  الفرن�سيون  وا�سطحب 
الكاثوليك معهم.  الق�ساو�سة  من 
عند و�سولهما بالقرب من بكني، 
اإىل حد  �سي�ساهم هذان اجلي�سان 

كبري يف نهب الق�سر ال�سيفي.
   عندما بعد قرن من الزمان، عام 
1949، ا�ستوىل احلزب ال�سيوعي 
�سرعان  ال�سني،  يف  ال�سلطة  على 
اأنه ل ي�ستطيع العرتاف  اأكد  ما 
ب����وج����ود ق�����وة دي���ن���ي���ة ن�����س��ط��ة يف 
كهنتها  كان  ال�سعبية  اجلمهورية 
�سيتعر�ص  ل����روم����ا.  م���رت���ه���ن���ون 
الكاثوليك لال�سطهاد، ويتعر�ص 
لها من  نهاية  الكهنة جلل�سات ل 
ال��ن��ق��د ال����ذات����ي، و���س��ي��ت��م اإر����س���ال 
اإع�����ادة  م��ع�����س��ك��رات  اإىل  ال���ع���دي���د 
البع�ص  اإع���دام  و�سيتم  التثقيف، 
وحتى  ب��ال��ت��ج�����س�����ص  -امل���ت���ه���م���ني 
مبحاولة اغتيال ماو. حوايل عام 
الدين  رج����ال  ط���رد  مت   ،1952
الذين مل يكونوا �سينيني. واأثناء 
الثورة الثقافية، من عام 1966 
اإىل عام 1976، مت اإغالق جميع 

دور العبادة.
كاثوليكي  وج������ود  ي��ظ��ه��ر  مل     
متكتم يف ال�سني اإل بعد وفاة ماو 
جان  الق�ص  انتقل   .1976 ع��ام 
�سيان  م��دي��ن��ة  اإىل  م��ريي��ب��ي��ل  دي 
حيث عمل يف الظل اأثناء تدري�ص 
اللغة الفرن�سية يف جامعة املدينة. 
رمبا ت�ساحمت ال�سلطات معه لأنه 
لندن  يف  كتب،  دبلوما�سي  �سقيق 
التي  اخلطب  اأوىل   ،1940 ع��ام 
ميكروفون  ع��ل��ى  دي��غ��ول  األ��ق��اه��ا 
بقي  الربيطانية.  الإذاع����ة  هيئة 
�سيان حتى  ج��ان دي مرييبيل يف 
2015. وع��ل��ى مدار  ع��ام  وف��ات��ه 

ا�ستقر  امل��ا���س��ي��ة،  ع��اًم��ا  الع�سرين 
ق�����س��او���س��ة ك��اث��ول��ي��ك��ي��ون اآخ�����رون 
بينوا  الي�سوعي  مثل  ال�سني،  يف 
�سينولوجيا  ع����امل  ف���ريم���ان���در، 
الفل�سفة يف جامعة  يدّر�ص  لم��ع، 
ب��ق��وة مقاربة  وي��دع��م  ���س��ن��غ��ه��اي، 

البابا لل�سني.

ا�سرتاتيجية تهدف اإىل اإعادة 
تثبيت الكاث�ليكية يف ال�سني

   لئن بداأ البابا، بعد عدة �سنوات 
من املفاو�سات، عام 2018 تقارًبا 
مع احلزب ال�سيوعي، فاإن الفكرة 
ه��ي جعل ه��ذا الأخ���ري ل يحارب 

الكاثوليكية ب�سكل منهجي.
املكتب  اأ���س��در  املا�سي،     يف يناير 
ال���وط���ن���ي ل���ل�������س���وؤون ال��دي��ن��ي��ة يف 
الذي   ،”15 رقم  “املر�سوم  بكني 
ال�سينيني  ال���دي���ن  رج����ال  ي��دع��و 
للحزب  ح���ب���ه���م  “اإظهار  اإىل 
و”تعليم حب الوطن  ال�سيوعي”، 
“يقو�سوا  األ  ويجب  لأتباعهم”، 
“يق�سموا  اأو  الوطنية”  ال��وح��دة 
ال�����ب�����الد«.    مت ت��خ�����س��ي�����ص رمز 
رقمي مكون من اثني ع�سر رقًما 
الت�سجيل  ن���ظ���ام  م���ن  ج�����زًء  ي��ع��د 
ال�سينيني.  الدين  رج��ال  جلميع 
ب�سكل  ميتثلون  ل  اأن��ه��م  ب��دا  واإذا 
ال�سيوعي،  احل���زب  مل��ط��ال��ب  ك���اف 
مبوا�سلة  الإذن  ف�����س��ي��ف��ق��دون 
ن�ساطهم الرعوي وقد يتعر�سون 
تدابري  تطبيق  وي��ت��م  ل��ع��ق��وب��ات. 
مم��اث��ل��ة ع��ل��ى ال��دي��ان��ات الأخ���رى 

املوجودة يف ال�سني.
النوع  ه��ذا  للفاتيكان،  بالن�سبة     
من املواقف ل عواقب له جوهريا. 
اأ�سكال  م��ن  �سكل  اإق��ام��ة  ه��و  املهم 
ال�سينيني  ال����ق����ادة  م���ع  احل������وار 
الربوت�ستانت  يفعله  ما مل  -وه��و 
وجه  ع��ل��ى  لأن������ه،  امل�����س��ل��م��ون،  اأو 
اخل�����س��و���ص، ل��ي�����ص ل��دي��ه��م زعيم 

واحد على غرار البابا.
فران�سي�ص  ال���ب���اب���ا  و����س���ع  ل��ق��د    
اإع����ادة  اإىل  ت��ه��دف  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�سني.  يف  الكاثوليكية  تثبيت 
ومن الوا�سح اأن هذه ا�سرتاتيجية 
ع��ل��ى امل����دى ال���ط���وي���ل... ك��م��ا هي 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة احلزب  ب��ال��ت��اأك��ي��د، 

ال�سيوعي ال�سيني.

ظهرت الكاث�ليكية بق�ة يف امرباط�رية ال��سـط يف القرن التا�سـع ع�سـر اإىل جانب الق�ى ال�ستعمارية الأوروبية
التفاق مع الفاتيكان مل ي�سع حــدًا ملقاومــة احلك�مــة ال�سينية للممار�سات الكاث�ليكية اخلارجـة عن �سـيطرتها

الكني�سة تتجند حلماية اتباعها يف ال�سنياحياء عيد امليالد يف بكني اأحد التباع يلوح بعلم ال�سني يف ح�سرة البابا

يعود احل�سور الكاثوليكي يف ال�سني اىل القرن ال�ساد�ص ع�سر

جميع  ع��ل��ى 
الأدي�����������ن 
امل�����وج�����ودة 
ال�����س��ني  يف 
الم���ت���ث����ل 
احلزب  ملط�لب 
من  احل����ك���م 
البق�ء اأج���ل 

العلم ال�سيني يرفرف اأمام كني�سة القدي�ص جوزيف الكاثوليكية يف بكني

اأ�س�ص الي�سوعيون الكني�سة الكاثوليكية يف بكني عام 1703

يجب على رجال الدين ال�سينيني »اإظهار حبهم للحزب ال�سي�عي« و »تعليم ال�طنية لأتباعهم«
 رغم جتديد التفاق بني النظام ال�سي�عي والكني�سة الكاث�ليكية, ل يزال ال��سع غري م�ستقر

تقرر  كما  ال�سني  يف  الكاثوليكية 
عام 2018.

الكاث�ليك مراقب�ن عن قرب
   وم��ع ذل��ك، بعد اإ���س��دار العبارة 
البابا  الأوي��غ��ور، تغريت نربة  عن 
ف��ران�����س��ي�����ص ب��ع�����ص ال�����س��يء جتاه 
23 م��اي��و، ك��م��ا فعل  ال�����س��ني. يف 
ع�سر،  ال�ساد�ص  بنديكتو�ص  �سلفه 
اأنحاء  جميع  يف  الكاثوليك  دع��ا 
العامل لل�سالة من اأجل امل�سيحيني 
ال�����س��ي��ن��ي��ني ال���ذي���ن ي��ح��ي��ون، كل 
ي��وم 24 مايو، م��رمي ال��ع��ذراء يف 
حوايل  بعد  على  �سي�سان،  كني�سة 
�سنغهاي:  من  كيلومرًتا  خم�سني 
“ لكم اأن ترافقوا بال�سالة احلارة 
ال�سني،  يف  املخل�سني  امل�سيحيني 
الذين  الأع���زاء،  واأخواتنا  اإخوتنا 

اأحملهم يف اأعماق قلبي«.
اأق����ام البابا  اأق����ل ت��ق��دي��ر،     ع��ل��ى 
تاأخذ  اأن  يجب  عالقة  فران�سي�ص 
ال�سيني  اجلانب  من  العتبار  يف 
م������ن ط��������رف �����س����ل����ط����ات احل������زب 
ال�سيوعي. ويف اجتاه هذا الأخري، 
املتحدة  اجل���ب���ه���ة  ق�����س��م  ي��ع��ت��ن��ي 
املوؤ�س�سات  مع  الت�سالت  بجميع 
غ��ري ال�����س��ي��وع��ي��ة يف ال�����س��ني. ويف 
هذه ال�سلطة العليا، هناك مكاتب 
“الأحزاب  ك���ث���ب  ع�����ن  ت�����راق�����ب 
نحو  اأو  الع�سرة  الدميقراطية” 

ويبدو  ال�سينية.  الإم��رباط��وري��ة 
الكني�سة  ب��ني  ال��ع��الق��ة  اإح��ي��اء  اأن 
ب���اب���ا ي�سوعي  ي���د  ع��ل��ى  وال�����س��ني 
منذ  ت��اأ���س�����ص  تقليد  اإح���ي���اء  يعيد 
اأرب��ع��ة ق�����رون.    يف ك��ل الح����وال، 
يف  بقوة  الكاثوليكي  الدين  ظهر 
القرن  ال��و���س��ط يف  ام���رباط���وري���ة 
القوى  ج��ان��ب  اإىل  ع�سر  ال��ت��ا���س��ع 
ال���س��ت��ع��م��اري��ة الأوروب������ي������ة. عام 
فيكتوريا  امللكة  اأر�سلت   ،1869
ون��اب��ل��ي��ون ال��ث��ال��ث ج��ي�����س��ني اإىل 
ال�����ب�����الد على  ال�������س���ني لإج�����ب�����ار 
الكتائب  راف������ق  جت���ارت���ه���ا.  ف���ت���ح 
الإجن��ل��ي��زي��ة ج��ن��ود جم��ن��دون من 
ال�سيخ،  م���ن  م��ع��ظ��م��ه��م  ال���ه���ن���د، 

ذل����ك ال���ت���ي ك���ان���ت م��ت��ح��ال��ف��ة مع 
احل����زب ال�����س��ي��وع��ي ع��ن��دم��ا توىل 
ه���ذه   .1949 ع������ام  ال�������س���ل���ط���ة 
عدد  بتجنيد  خمولة  الت�سكيالت 

حمدود من املنتمني لها كل عام.
   اأق�سام اأخرى من اجلبهة املتحدة 

تتابع الق�سايا الدينية.
 ي��ع��م��ل ب��ع�����ص امل�������س���وؤول���ني على 
كبري  ق������ط������اع  م��������ع  ال�������ب�������وذي�������ة 
التبت.  م���راق���ب���ة  يف  م��ت��خ�����س�����ص 
امل�����س��وؤول��ون ع��ن الدين  وي�����س��رف 
القمعية  احلملة  على  الإ�سالمي 

يف �سينجيانغ.
�ص كما ان مكاتب اأخرى تتعامل 
م���ع امل�����س��ي��ح��ي��ني ال�����س��ي��ن��ي��ني. ويف 
الأخ��ري، هناك ق�سم م�سوؤول  هذا 

عن الإ�سراف على الكاثوليك.

خم�سة قرون من التناوب
 بني ال�سطهاد والت�سامح

   وج����ود ه����وؤلء ل��ي�����ص ج��دي��دا يف 
املب�سرين  اأوائ�����ل  و���س��ل  ال�����س��ني. 
القرن  ال��غ��رب��ي��ني يف  ال��ك��اث��ول��ي��ك 
الي�سوعيون،  ال�ساد�ص ع�سر. جنح 
-1552( ريت�سي  م��ات��ي��و  منهم 
بوفيت  ي����واك����ي����م  اأو   )1610
قبولهم  يف   )1730-1656(
ث��م بعد  اأب��اط��رة مينغ  يف حمكمة 
ت�سينغ.  حمكمة  يف   ،1644 ع��ام 
اللغة  وي�������ق�������روؤون  ي����ت����ح����دث����ون 
مبعرفتهم  مت����ي����زوا  ال�����س��ي��ن��ي��ة، 
الفلك.  وع����ل����م  ب���ال���ري���ا����س���ي���ات 
�سمح  ل���ل���غ���اي���ة،  ب����راغ����م����ات����ي����ون 
ال�سينيني  ل��الت��ب��اع  الي�سوعيون 
ب���دم���ج عبادة  ��روه��م  ن�����سّ ال���ذي���ن 
الأجداد والحتفال بكونفو�سيو�ص 

يف العقيدة الكاثوليكية.
النجاحات      مل ي�ست�سيغوا ه��ذه 
الدومينيكان  مت��ّك��ن  الي�سوعية، 
من   1715 عام  والفرن�سي�سكان 
اإقناع البابا كليمنت احلادي ع�سر 
باإدانة الطقو�ص ال�سينية ر�سمًيا. 
ودف���ع ه��ذا الإم���رباط���ور كانغ�سي 
 ،1717 ع����ام  ب���ق���وة:  ال�����رد  اإىل 
ح���ظ���ر ال��ت��ب�����س��ري ب��امل�����س��ي��ح��ي��ة يف 
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عربي ودويل

•• الفجر -تون�س

ال�سعبية  الأحياء  عا�ستها  التي  العنف  ح�ادث      
بالعا�سمة الت�ن�سية يف الأيام الأخرية بني عنا�سر 
راح  والــتــي  املحتجني,  مــن  وجمم�عـــات  اأمــنــيــة 
مبنطقة  �سنة   32 العمر  من  يبلغ  �ساب  �سحيتها 

ال�سيج�مي..
 15 العمر  من  يبلغ  اآخر  قا�سر  �سحل  اإىل  اإ�سافة   
�سنة بعد جتريده من ملب�سه اإىل جانب عدة ملفات 
تنذر  وباتت  عام  راأي  ق�سايا  اإىل  حت�لت  اأخــرى, 

الت�ن�سي  الرئي�ض  دفعت  اأكــرب,  �سعبية  بانتفا�سة 
ا�ستيائه  عن  والتعبري  التحرك,  اإىل  �سعيد  قي�ض 
وفتحت  حادة,  بلهجة  العنف  لأحداث  وا�ستنكاره 
اجلمه�رية  رئا�سة  بني  امل�اجهة  من  جديدا  ف�سل 

واحلك�مة والربملان.
الت�ن�سية,  الرئا�سة  عــن  �ــســادر  بــلغ  وبح�سب     
اجلمعة  الأول  اأم�ض  ظهر  �سعّيد,  قي�ض  ا�ستقبل 
املكّلف  احلك�مة  رئي�ض  مــن  كــّل  قــرطــاج,  بق�سر 
ووزيرة  امل�سي�سي,  ه�سام  الداخلية  وزارة  بت�سيري 

العدل بالنيابة ح�سناء بن �سليمان. 

 الرئي�س الكولومبي ال�س�بق يعرتف بقتل اآلف املدنيني
و”املكافاآت” املرتبطة بها.

وحتقق جلنة احلقيقة يف كولومبيا يف النزاع الذي دام ن�سف 
قرن بني القوات احلكومية ومتمردي فارك املارك�سيني. وقد 
اأن�سئت يف اإطار اتفاق ال�سالم الذي وقع يف 2016 بدعم من 

�سانتو�ص واأدى اإىل نزع �سالح املتمردين.
الرئي�ص  للدفاع يف عهد  وزي��را  �سانتو�ص  وك��ان خ��وان مانويل 
 )2010-2002( اأوريبي  األفارو  الأ�سبق  املت�سدد  اليميني 
مقاتلون  اأنهم  قيل  املدنيني  اآلف  وليته  خ��الل  اأع��دم  ال��ذي 

�سقطوا يف املعارك.
وطلب �سانتو�ص الذي بدا عليه التاأثر خالل جل�سة ال�ستماع، 
جميع  من  ال�سفح  “اأطلب  وق��ال  ال�سحايا.  اأ�سر  من  ال�سفح 

•• بوغوتا-اأ ف ب

اعرتف الرئي�ص الكولومبي ال�سابق حائز جائزة نوبل لل�سالم 
خوان مانويل �سانتو�ص  اأم�ص الأول اجلمعة باأن اآلف املدنيني 
ال�سغط  حت��ت  ع�سكريني  اأي���دي  على  حماكمة  دون  اأع��دم��وا  
الكولومبية  الثورية  “القوات  �سد  القتال  يف  نتائج  لتحقيق 

امل�سلحة” )فارك(.
اأم��ام جلنة احلقيقة يف كولومبيا،  ا�ستماع طوعية  ويف جل�سة 
“لي�ص   )2018-2010( ال�سابق  اليميني  الرئي�ص  ق��ال 
اأ�سا�سا  �سمحت  التي  الأ�سلية  اأن اخلطيئة  اأدن��ى �سك يف  لدي 
ا���س��ق��اط �سحايا”  اأج���ل  ك��ان��ت ال�سغط م��ن  ال��ف��ظ��ائ��ع،  ب��ه��ذه 

اأمتنى  اأعماق روحي.  الرعب من  واأقرباء �سحايا هذا  اأمهات 
األ يحدث هذا مرة اأخرى«.

وتو�سلت “ال�سلطة الق�سائية اخلا�سة بال�سالم” التي تنظر 
اأن  اإىل  النزاع نف�سه، يف �سباط/فرباير  اأخطر اجلرائم يف  يف 
و2008،   2002 بني  اجلي�ص  باأيدي  قتلوا  م��دين   6402
اأي ثالث مرات اأكرث من التقديرات التي �سدرت عن النيابة 

حتى الآن.
ال��ت��ي واجهها  الف�سائح  اأك���رب  م��ن  الأرق����ام  ه��ذه  وك���ان ك�سف 
الي�ساريني  املتمردين  م��ع  ن��زاع��ه  خ��الل  الكولومبي  اجلي�ص 

املتطرفني.
وكان اجلي�ص ي�سع ح�سيلة باجلنود املقاتلني وجتار املخدرات 

الذين قتلوا يف هذه العمليات وكان الع�سكريون يح�سلون على 
وكان  اأو�سمة وترقيات على اأ�سا�ص هذه النتائج “الإيجابية”. 
اآلف القتلى يف الواقع، مدنيني اأعدموا رميا بالر�سا�ص بدم 
متحى  ل  “و�سمة  اإن��ه��ا  �سانتو�ص  مانويل  خ��وان  وق��ال  ب���ارد. 
الخالقية  القوة  الآن  اأن ميتلك  )..( ويجب  ل�سرف اجلي�ص 

لالعرتاف باحلقيقة وطلب ال�سفح«.
وقال الرئي�ص ال�سابق اإنه اأُبلغ باجلرائم التي ارتكبها اجلي�ص 
عندما توىل من�سبه يف وزارة الدفاع يف 2006 لكنه قلل من 
الأمم  مفو�سية  من  تقارير  تلقي  قبل  املعلومات  هذه  �سحة 
لل�سليب  الدولية  واللجنة  الإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املتحدة 

الأحمر.

قال اإنه لن يرتك الدولة ت�سقط:

قي�س �سعيد ينذر ويحذر ويدعو اإىل علوية الق�نون...! 

   واأبدى الرئي�ص التون�سي، خالل 
العميق  ا����س���ت���ي���اءه  ال���ل���ق���اء،  ه����ذا 
وا�ستنكاره ال�سديد ملا يح�سل هذه 
األ  على  م�سّددا  تون�ص،  الأي��ام يف 
اأحد فوق القانون، وباأنه ل جمال 
التمييز  على  ت��ق��وم  معاملة  لأي 
التحالفات  اأو  ال���رثوة  على  ب��ن��اء 

ال�سيا�سّية.
 ك��م��ا دع���ا ���س��ع��ي��د، وزي�����رة العدل 
بدورها  ت��ق��وم  اأن  اإىل  ب��ال��ن��ي��اب��ة 
اإثارة  القانون يف  لها  اأوكله  ال��ذي 
على  و���س��ّدد  العمومية،  ال��دع��اوي 
�����س����رورة ت���وج���ي���ه م���ط���ال���ب رفع 
النيابي  امل��ج��ل�����ص  اإىل  احل�����س��ان��ة 
ليتحّمل كل واحد م�سوؤوليته لأن 
احل�سانة وّفرها القانون ل�سمان 
بالوظيفة  القيام  يف  ال�ستقالل 
ن  للتح�سّ ولي�ص  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي 

بها خارج هذا الإطار. 

وحدة الدولة
   وعرّب الرئي�ص التون�سي، اأي�سا، 
عن بالغ ا�ستيائه مّما يح�سل من 
الدولة،  وح����دة  ت���ه���ّدد  جت������اوزات 
التون�سية  ال���دول���ة  ب����اأن  م���ذّك���را 
واح������دة، وب������اأّن ال��د���س��ت��ور منحه 
واج���ب احل��ف��اظ عليها، وب��اأن��ه ل 
من�سب  اأي  ل����س���ت���غ���الل  جم�����ال 
لتحويله اإىل مركز قّوة اأو �سغط 
ل�������س���رب وح����دت����ه����ا، م���ع���ت���ربا يف 
رئا�سة اجلمهورية  ن�سرته  فيديو 

اأن الأو���س��اع التي متر بها تون�ص 
قبل  م�����ن  ت���ع���رف���ه���ا  مل  ح����ال����ي����ا 
���س��دي��دة اخل���ط���ورة وتنبئ  وه����ي 
اأكرب نتيجة حلكم عدد  مبخاطر 
م���ن ال��ل��وب��ي��ات ال��ت��ي ت��ع��م��ل وراء 
على  بناء  مواقفها  وتغرّي  ال�ستار 

م�ساحلها.
الد�ستور  يف  ه��ن��اك  اأن  وذك����ر     
م��ا مي��ّك��ن��ه م��ن ات��خ��اذ ق����رارات ل 
تطبيق  على  و�سيعمل  يتوقعونها 
ال���د����س���ت���ور ح��رف��ي��ا ب���ال���رغ���م من 
الد�ستور  ت��وظ��ي��ف  ح��اول��وا  اأن��ه��م 
لفائدتهم، قائال “الد�ستور الذي 
ي��ط��ب��ق��وه... اأن  و���س��ع��وه ع��ل��ي��ه��م 

رئي�ص  عند  التنفيذية  وال�سلطة 
ولي�ست  احلكومة  ورئي�ص  الدولة 
خارج قرطاج والق�سبة كما اأنها ل 
ميكنها اأن تتحول اإىل الق�سبة...

التي  ال����ت����ج����اوزات  ه����ي  ع����دي����دة 
�سمت عنها يف وقت من الأوقات، 
واملوؤ�س�سات  امل��ق��ام��ات  واح��رتم��ت 
يقابل  مل  ول���ك���ن  والأ����س���خ���ا����ص، 
فليتحمل  مبثله،  الح����رتام  ه��ذا 
وم��ا ح�سل  م�سوؤوليته  ط��رف  كل 
�سديد  بخطر  ي��ن��ذر  الأي����ام  ه���ذه 
الدولة  اأت���رك  ول��ن  ال��دول��ة  على 
يحرك  م����ن  واأع���������رف  ت�������س���ق���ط، 
للبقاء  الأزم����ات  ويفتعل  ال�����س��ارع 
يف احلكم... تون�ص لي�ست ب�ساعة 
يتطاول  اأن  ك��ان  لأي  اأ�سمح  ول��ن 
يح�سل  وم��ا  التون�سيني...  على 

•• بغداد-وكاالت

بعد ا�ستبعادها قبل نحو اأ�سبوعني 
امل����ع����رتك  م������ن  م����ر�����س����ح����ا،   20
املفو�سية  اأع���ل���ن���ت  الن���ت���خ���اب���ي، 
يف  ل��الن��ت��خ��اب��ات  امل�ستقلة  ال��ع��ل��ي��ا 
ا���س��ت��ب��ع��اد دف��ع��ة جديدة  ال���ع���راق، 
اأكرب هذه املرة من املر�سحني، بلغ 
رف�ست  م��ر���س��ح��ا،   135 ع��دده��م 

تر�سيحاتهم.
وق�����ال�����ت ال���ن���اط���ق���ة الإع����الم����ي����ة 
امل�ستقلة  العليا  املفو�سية  با�سم 
ل��الن��ت��خ��اب��ات ج��م��ان��ة ال���غ���الي يف 
عربية”:  نيوز  ل�”�سكاي  ت�سريح 
من  امل��ج��م��وع��ة  ه����ذه  “ا�ستبعاد 
املر�سحني، مت بناء على املعلومات 
التي وردتنا من اجلهات الع�سكرية 
من  وحتديدا  املخت�سة،  والأمنية 
التي  العراقية،  الدفاع  وزارة  قبل 
راج��ع��ت ب��ي��ان��ات امل��ر���س��ح��ني التي 
اأ�سمائهم  ق��وائ��م  اأر���س��ل��ن��ا  ق��د  ك��ن��ا 
املراجعة  ب���غ���ر����ص  ����س���اب���ق���ا،  ل���ه���ا 
بعد  ال���وزارة  واأبلغتنا  والتدقيق، 
 135 اأن  القوائم،  يف  متحي�سها 
املر�سحني  ب�����ني  م�����ن  م���ر����س���ح���ا 
وهم  ع�����س��ك��ري��ون،  منت�سبون  ه��م 
وعليه  اخل���دم���ة،  يف  م�����س��ت��م��رون 
من  با�ستبعادهم  كمفو�سية  قمنا 
القانون  وبح�سب  حيث  الرت�سح، 
يف  للعاملني  يجوز  ل  النتخابي 
القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية 
الرت�سح لالنتخابات، وقرارنا هذا 
قابل للطعن من قبل امل�ستبعدين 
الهيئة  ل������دى  اأي����������ام،   3 خ������الل 

الق�سائية لالنتخابات.«
“ميكن  ال�������غ�������الي:  وت���������س����ي����ف 

اإحالتهم  متت  والذين  مرتكبيها 
الق�ساء  وع���ل���ى  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
وات���خ���اذ الإج�������راءات ال���الزم���ة يف 

حقهم ح�سب تعبريه.
رئي�ص احلكومة ه�سام     وو�سف 
ب�  ح�سني  �سيدي  حادثة  م�سي�سي، 
اأنها  موؤكدا  ‘’ال�سادمة واملوؤملة’’، 
وللموؤ�س�سة  ل��ل��ح��ك��وم��ة  م��وؤ���س��ف��ة 
تر�سيخ  على  تعمل  التي  الأمنية 
الأمن اجلمهوري وتقدمي �سورة 
يوميا  وت���ت�������س���دى  ل���ه���ا  ج����دي����دة 
الإرهابية.  وللعمليات  للجرائم 
وقال رئي�ص احلكومة يف ت�سريح 
ل  احل����ادث����ة  “اإن  ل�����ه،  اإع����الم����ي 
متثل الأمنيني يف �سيء بل مُتثل 
مت�ص  ح��ادث��ة  وه��ي  مرتكبيها  اإّل 
اأن مت�ص الأطراف  الأمنيني قبل 
التي تريد ت�سجيل نقاط �سيا�سية 

عن طريقها«.
على  ردا  امل�����س��ي�����س��ي  واأ�����س����اف     
الن��ت��ق��ادات ال��ت��ي وج��ه��ت ل��ه من 
قبل عدد من النواب “الوقت لي�ص 
للبكائيات وقت بكائيات وت�سجيل 
على  م�سددا  �سيا�سوية’’،  نقاط 
اإج�������راءات فورية  ات���خ���اذ  اأن����ه مت 
التهام  مو�سع  الأمنيني  واإيقاف 

واإحالتهم على الق�ساء.

�سحب ثقة
الكتلة  النائب عن      هذا واأعلن 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ه��ي��ك��ل امل���ك���ي، اأن 

مقيا�ص  ب���اأي  مقبول  غ��ري  ال��ي��وم 
من املقايي�ص«.

مطالب رفع احل�سانة
اإىل وجود  واأ���س��ار قي�ص �سعيد      
عن  احل�سانة  ل��رف��ع  مطلبا   15
نواب الربملان من الدورة املا�سية 
رئا�سة  اإىل  ت��ر���س��ل  مل  ول��ك��ن��ه��ا 
موجودة  الأ�سماء  وكافة  املجل�ص، 
وتهريب  عام  حق  جرائم  ارتكبوا 
وج���رائ���م اأخ��الق��ي��ة، م�����س��ريا اإىل 

جتاوزاته مهما كان الثمن«.

امل�سي�سي يعك�ض الهج�م
   من جهته، اعترب رئي�ص احلكومة 
ه�سام  بالنيابة  الداخلية  ووزي���ر 
التي وقعت  اإن احلادثة  امل�سي�سي، 
ال�سيجومي:  ح�����س��ني  ���س��ي��دي  يف 
واأ�سار  و�سادمة”  األيمة  “حادثة 
العتداء  حادثة  اأن  اإىل  امل�سي�سي 
على ال�ساب وجتريده من مالب�سه 
ل مت��ث��ل الأم��ن��ي��ني ومت��ث��ل فقط 

من  ع���دد  وراء  التخفي  ي��ت��م  اأن���ه 
الإج���راءات ولكن ه��وؤلء ل مكان 
على  وك���ان  ال�سعب  لتمثيل  ل��ه��م 
النيابة العمومية اأن تتحرك من 
ه�سام  وخاطب  مقا�ساتهم.  اأج��ل 
�سيدي  “ائتمنتك  امل�سي�سي قائال 
اأن  يجب  ول��ك��ن  احل��ك��وم��ة  رئي�ص 
التفاق  مّت  م��ا  م�ستوى  يف  ت��ك��ون 
ع��ل��ي��ه... م��ا يح�سل غ��ري مقبول 
ولن  و�سامتا  �ساكتا  ول�ست  باملرة 
عملية  يف  واج����ب����ي  ع����ن  اأت���خ���ل���ى 

اإنقاذ الدولة التون�سية... الدولة 
التون�سية تكاد تتهاوى«...

التون�سي،  ال��رئ��ي�����ص  وت�����س��اءل      
جمموعة  ت��ذه��ب  اأن  معنى  “ما 
م��ن الأ���س��خ��ا���ص اإىل م��ق��ر اإذاع���ة 
وي�����س��ت��ب��ي��ح��ون��ه��ا وم����ا م��ع��ن��ى اأن 
املحكمة  ب��ه��و  اإىل  ن�����واب  ي���ذه���ب 
وي�ستبيحونها... كل هذا موؤامرة 
ملوؤ�س�سة  رئي�ص  اأن���ه  يعتقد  وم��ن 
هو رئي�ص للدولة فهو خمطئ يف 
العنوان والتاريخ ولن ي�سكت عن 

كان  ح���ال  يف  ال��رت���س��ح  للع�سكري 
من  ا���س��ت��ق��ال  اإذا  اأو  م���ت���ق���اع���دا، 

وظيفته الع�سكرية«.
للمنت�سبني  “ميكن  وت����ت����اب����ع: 
امل�����دن�����ي�����ني ل����������������وزارات ال�����دف�����اع 
مكافحة  وج�����ه�����از  وال����داخ����ل����ي����ة 
الإره���������������اب، ووزارت�������������ي ال����دف����اع 
كرد�ستان  اإق��ل��ي��م  يف  وال��داخ��ل��ي��ة 
النتخابات،  يف  الرت�سح  ال��ع��راق، 
من  الباقية  الأمنية  الأجهزة  اأما 
م�ست�سارية الأمن الوطني وجهاز 
امل��خ��اب��رات وغ��ريه��م��ا، ف��ال يحق 
وع�سكريني  م��دن��ي��ني  ملنت�سبيها 

الرت�سح مطلقا«.
وتردف الغالي: “الوجبة الأوىل 

لأهواء وم�سالح القوى املتنفذة يف 
الأمنية،  الأجهزة  وداخ��ل  البالد، 
اإمنا  وهي ل تتم بطريقة مهنية، 
تخ�سع يف العديد منها لعتبارات 
يحظى،  ل  م��ن  با�ستبعاد  تتعلق 

مبباركة مراكز قوى معروفة«.
املر�سحني  ع����دد  ي��رت��ف��ع  وب���ذل���ك 
من  ت��ر���س��ي��ح��ات��ه��م،  ردت  ال���ذي���ن 
امل�ستقلة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ف��و���س��ي��ة  ق��ب��ل 
لالنتخابات يف العراق، اإىل 155 
املتوقع  وم��ن  م�ستبعدا،  مر�سحا 
اأخرى مل�ستبعدين  اأن تعلن قوائم 
جدد من خو�ص غمار النتخابات، 

خالل الأ�سابيع القليلة القادمة.
النتخابات  اأن  اإىل  ال�سارة  جتدر 
ال�����ع�����راق،  امل����ب����ك����رة يف  ال����ع����ام����ة 
الحتجاجات  وق���ع  ع��ل��ى  ت��ق��ررت 
العام  اأواخ�����ر  ال��ع��ارم��ة  ال�سعبية 
اإدارة  ل�����س��وء  ال��راف�����س��ة   ،2019
اإقليمية  ل��دول  وارتهانها  البالد، 
وتف�سي  امل�����س��ل��ح��ة،  ومليلي�سياتها 
الواقع  وت��ردي  والبطالة،  الف�ساد 
ثري  بلد  يف  واخل��دم��ي،  املعي�سي 
ي�����س��ب��ح ع��ل��ى ب��ح��ار م���ن ال����رثوات 
تنظيمها  مقررا  وكان  الطبيعية. 
العام  م��ن  يونيو  �سهر  يف  ب��داي��ة، 
اجل������اري، ل��ك��ن لع���ت���ب���ارات فنية 
ولوج�ستية متعلقة بعامل الوقت، 
امل�ستجد،  وتف�سي فريو�ص كورونا 
ال�سديد  ال�سيفي  امل��ن��اخ  وطبيعة 
ال���ع���راق خ���الل �سهر  احل�����رارة يف 
العراقية  احلكومة  ق��ررت  يونيو، 
املفو�سية  م���ن  ب��ط��ل��ب  ت��اأج��ي��ل��ه��ا، 
لتتم  امل�ستقلة لالنتخابات،  العليا 
اأكتوبر  يف اليوم العا�سر من �سهر 

املقبل.

من امل�ستبعدين وعددهم كان 20، 
متت بناء على ما نقلته لنا الأدلة 
اأحكاما  عليهم  اأن  م��ن  اجلنائية، 
خملة  ج��ن��ائ��ي��ة  وج��ن��ح��ا  ق�سائية 
ا�ستبعادهم  بال�سرف، وعليه تقرر 

من قبل املفو�سية«.
الر�سمية  امل���ت���ح���دث���ة  وت���و����س���ح 
امل�ستقلة  العليا  املفو�سية  بل�سان 
ح���دي���ث���ه���ا مع  ل���الن���ت���خ���اب���ات، يف 
زالت  “ل  عربية”:  نيوز  “�سكاي 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��دق��ي��ق وال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
من  متوا�سلة  املر�سحني،  ق��وائ��م 
مبراجعتها  املعنية  اجل��ه��ات  قبل 
وتدقيقها، حيث هناك قرابة 15 
وع�سكرية  مدنية  حكومية  جهة 

ك����وزارات  ال��ع��م��ل��ي��ة،  ب��ه��ذه  معنية 
والداخلية  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة 
وال�����دف�����اع وه���ي���ئ���ة ال����ن����زاه����ة، يف 
الحت��ادي��ة، ويف حكومة  احلكومة 
اإقليم كرد�ستان العراق، ما يف�سر 
الأم��ر وقتا، ونحن كلما  ا�ستغراق 
�سنقوم  ج���دي���دة  ق���وائ���م  وردت����ن����ا 
من  وبا�ستبعاد  ت��ب��اع��ا،  ب��اإع��الن��ه��ا 
عملية  من  فيها  اأ�سماوؤهم  وردت 

الرت�سح لالنتخابات«.
املبعدين  اأح���د  ي��ق��ول  امل��ق��اب��ل  ويف 
من قوائم املر�سحني، وطلب عدم 
“�سكاي  ا�سمه، يف حديث مع  ذكر 
“قرارات الإق�ساء  نيوز عربية”: 
يف جلها تخ�سع بالدرجة الأوىل، 

ع����ددا م��ن ال���ن���واب ي��ع��م��ل��ون على 
اإع�������داد لئ���ح���ة ���س��ح��ب ث��ق��ة من 
احلكومة  رئي�ص  امل�سي�سي،  ه�سام 
بالنيابة  ال����داخ����ل����ي����ة  ووزي����������ر 
حم���م���ل���نّي اإي��������اه امل�������س���وؤول���ي���ة يف 
ح�سني  �سيدي  يف  الأمنية  احلالة 
حقوق  �سد  واجلرائم  بالعا�سمة 
يناير  منذ  ترادفت  التي  الإن�سان 
ان��ط��الق احلراك  ت��اري��خ   2021

الجتماعي. 
   اأّكد رئي�ص جلنة املالية والنائب 
هيكل  الدميقراطية  الكتلة  ع��ن 
كتلته  اأن  ال�����س��ب��ت،  اأم�������ص  امل���ك���ي 
ل�سحب  عري�سة  �سياغة  ب�سدد 
امل�سي�سي  ه���������س����ام  م�����ن  ال����ث����ق����ة 
بالنيابة،  الداخلية  وزي��ر  ب�سفته 
ول��ت��ح��م��ي��ل��ه م�������س���وؤول���ي���ة ك����ل ما 
ج�سيمة  ان��ت��ه��اك��ات  م���ن  ي���ح���دث 

حلقوق الإن�سان.
اإفريقيا  ت��ون�����ص     ون��ق��ل��ت وك��ال��ة 
لالأنباء عن املكي قوله “�سُتعر�ص 
هذه العري�سة لحقا للتوقيع من 
و���س��ت��ك��ون مفتوحة  ال���ن���واب  ق��ب��ل 
للتعديل والإ�سافة من قبل الكتل 

الربملانية«.
اأّن �سحب الثقة من  اإىل     واأ�سار 
توقيع  يتطلب  ب��احل��ك��وم��ة  وزي���ر 
واأّن  ال���ن���واب  ث��ل��ث  اأي  ن��ائ��ب��ا   73
اأ�سوات   109 يتطلب  متريرها 
يف  الد�ستور  عليه  ين�ص  م��ا  وف��ق 

. الف�سل 97 

�سعيد غا�سبا بح�سور رئي�ص احلكومة ووزيرة العدل بالنيابة

  ن�ئب يهدد بطلب اللجوء 
ال�سي��سي يف اخل�رج...!

يف  ال�سيا�سي  اللجوء  �سيطلب  اأّن��ه  اللومي  عيا�ص  النائب  ق��ال   
�سورة موا�سلة الرئي�ص قي�ص �سعّيد “الهر�سلة«.    وكتب اللومي 
مبوقع  الر�سمية  �سفحته  على  ال�سبت  اأم�ص  ن�سرها  تدوينة  يف 
في�سبوك: “على قي�ص �سعيد اأن يقراأ الد�ستور مليا وخا�سة الباب 
“النواب جزء من  الثاين حول احلقوق واحل��ري��ات«.    واأ�ساف 
“الهر�سلة”  توا�سلت  الدولة ول يتلقون درو�سا من اأحد…اإذا 
وكان  م�����س��وؤول��ي��ت��ه.     ك��ل  وليتحمل  ال�سيا�سي  اللجوء  �ساأطلب 
قي�ص �سعيد دعا خالل لقائه  اأم�ص الأول اجلمعة وزيرة العدل 
النيابة  حت��رك  اىل  امل�سي�سي  ه�سام  احلكومة  رئي�ص  و  بالنيابة 
العمومية �سد عدد من النواب و توجيه مطالب رفع احل�سانة 
الربملان  رئا�سة  اإىل  العدل  وزارة  من  النواب  بع�ص  تخ�ص  التي 
.   واأو�سح �سعيد اأن هوؤلء النواب املطلوب رفع احل�سانة عنهم 

مالحقون يف ق�سايا حق عام و تهريب و جرائم اأخالقية.

عيا�ص اللومي يلوح 
باللجوء للخارج

م�كرون يعر�س اإع�دة �سبط العالق�ت مع بريط�ني� العراق.. جدل حول اإق�س�ء ع�سرات املر�سحني لالنتخ�ب�ت 

 �سلط�ت هوجن كوجن تفرج عن الن��سطة اأجني�س ت�س�و 

•• كاربي�س باري-رويرتز

اأم�ص  م��اك��رون   اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سي  الرئي�ص  ع��ر���ص 
التزم  اإذا  بريطانيا  العالقات مع  اإع��ادة �سبط  ال�سبت 
بالتفاق  بوري�ص جون�سون  الربيطاين  ال��وزراء  رئي�ص 

الذي وقعه خلروج بالده من الحتاد الأوروبي.
خروجها  بريطانيا  اأكملت  اأن  ومنذ 
م��ن الحت���اد الأوروب�����ي اأواخ����ر العام 
املا�سي، توترت العالقات مع التكتل 
ماكرون  واأ�سبح  فرن�سا،  وخ�سو�سا 
لندن  لرف�ص  �سوتا  املنتقدين  اأعلى 
اتفاق  م����ن  ج�����زء  �����س����روط  اح�������رتام 
الربيك�ست. وقال م�سدر اإن ماكرون 
لدول  اجتماع  خ��الل  جون�سون  اأب��ل��غ 
ال�����س��ب��ع يف ج���ن���وب غرب  جم��م��وع��ة 
البلدين م�سالح  ل��دى  ب��اأن  اإجن��ل��رتا 
م�����س��رتك��ة، ل��ك��ن ال��ع��الق��ات ل ميكن 
جون�سون  ال��ت��زم  اإذا  اإل  تتح�سن  اأن 
الحتاد  بريطانيا من  خ��روج  باتفاق 
الأوروب��������ي. واأ����س���اف امل�����س��در الذي 

“الرئي�ص  ه��وي��ت��ه  ع��ن  الك�سف  ع���دم  �سريطة  حت���دث 
باأن هناك حاجة لإع��ادة �سبط  اأبلغ بوري�ص جون�سون 

العالقات الفرن�سية الربيطانية«.
وتابع “ميكن اأن يحدث هذا ب�سرط اأن يلتزم باتفاقه 
اإىل  حتدث  ماكرون  اأن  اإىل  م�سريا  الأوروبيني”،  مع 

•• هوجن كوجن-رويرتز

اأفرجت ال�سلطات يف هوجن كوجن عن النا�سطة املوؤيدة 
للدميقراطية اأجني�ص ت�ساو  اأم�ص ال�سبت بعد اأن ق�ست 
ن��ح��و �سبعة اأ���س��ه��ر ل��دوره��ا يف جت��م��ع غ��ري م�����س��رح به 
خالل الحتجاجات املناه�سة للحكومة يف املدينة عام 
وكانت النا�سطة البالغة من العمر 24 عاما   .2019
قد اأدينت مع زميلها النا�سط جو�سوا ووجن مل�ساركتهما 
ال�سرطة يف  مقر  بالقرب من  قانونية  م�سرية غري  يف 

املدينة التي حتكمها ال�سني.

اإن  الليزيه  ق�سر  وقال  الإجنليزية.  باللغة  جون�سون 
لدى فرن�سا وبريطانيا روؤية وم�سالح م�سرتكة حول 
العديد من الق�سايا العاملية، “ونهج م�سرتك لل�سيا�سة 

عرب الأطل�سي«.
و�سيلتقي جون�سون يف وقت لحق اليوم مع امل�ست�سارة 
الأملانية اآجنيال مريكل التي رمبا تثري م�ساألة اخلالف 
حول جزء من اتفاق خروج بريطانيا 
ُي�سمى  الأوروب�������������ي  الحت���������اد  م�����ن 

“بروتوكول اأيرلندا ال�سمالية«.
وي���ري���د ال��زع��ي��م ال��ربي��ط��اين الذي 
جمموعة  دول  اج��ت��م��اع  ي�ست�سيف 
اأن تركز القمة على الق�سايا  ال�سبع 
ب�ساأن  مبوقفه  مت�سك  لكنه  العاملية، 
التجارة مع اأيرلندا ال�سمالية، داعيا 
الحتاد الأوروبي اإىل التحلي مبرونة 
لتي�سري  مبنهجه  يتعلق  فيما  اأك��رب 

التجارة مع اأيرلندا ال�سمالية.
يهدف الربوتوكول اإىل اإبقاء اأيرلندا 
ال�سمالية، املتاخمة لأيرلندا الع�سو 
ك���ل من  يف الحت������اد الأوروب����������ي، يف 
املوحدة  وال�سوق  املتحدة  للمملكة  اجلمركية  املنطقة 
الربوتوكول  اإن  تقول  لندن  لكن  الأوروب���ي.  لالحتاد 
الذي  ال�سطراب  ب�سبب  احلايل  ب�سكله  م�ستدام  غري 
اأيرلندا  اإىل  ال��ي��وم��ي��ة  ال�����س��ل��ع  اإم�������دادات  يف  اأح��دث��ه��ا 

ال�سمالية.

وب����رزت ب��ع��د ذل���ك ت�����س��او اإىل ج��ان��ب ووجن ون���اث���ان لو 
كن�سطاء مراهقني خالل احتجاجات عام 2014 التي 

طالبت بحق النتخاب العام.
للدميقراطية  دميو�س�ستو  جمموعة  الثالثة  واأ�س�ص 
عام 2016 والتي مت حلها بعد �ساعات من اإقرار بكني 
ل��ه��وجن كوجن  ال��ق��وم��ي  ل��الأم��ن  ل��ق��ان��ون مثري للجدل 
ا�ستهدافها  احتمال  م��ن  خم��اوف  و�سط  املا�سي  ال��ع��ام 
املا�سي  ال��ع��ام  ت�ساو  واعتقلت  ال��ق��ان��ون.  ه��ذا  مب��وج��ب 
اأي�سا لال�ستباه “بالتواطوؤ مع قوى اأجنبية” مبوجب 

قانون الأمن ولكنها مل تواجه اأي اتهامات.
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 الك�ظمي: لدين� خطط
 حلل مع�سلة الكهرب�ء

•• بغداد-وكاالت

ال�سبت،  اأم�����ص  �سباح  الكاظمي  م�سطفى  العراقي  ال���وزراء  رئي�ص  افتتح 
500 ميغاواط  الكهربائية بطاقة  الطاقة  لإنتاج  املركبة  الغازية  املحطة 

كمرحلة اأوىل يف حمافظة ذي قار جنوب بغداد.
وقال الكاظمي خالل مرا�سم افتتاح املحطة اجلديدة: “نفتتح على بركة 
اأكرث  تنتج طاقة كهربائية  التي  النا�سرية  املركبة يف  الغازية  املحطة  اهلل 
من نظرياتها، وهي يف الوقت نف�سه حتافظ على البيئة باأ�ستخدام الغازات 

امل�ستخرجة منها التي كانت تهدر �سابقاً«.
للمحافظة  م��ي��غ��اواط   500 امل��رح��ل��ة  ه��ذه  يف  املحطة  �ستقدم  واأ�ساف” 
 250 اإكمال املحطة �سي�ساف  الثانية من  املرحلة  الوطنية، ويف  ولل�سبكة 
كم�سدر  احلالية  املرحلة  من  الناجتة  ال��غ��ازات  من  بال�ستفادة  ميغاواط 
�سهر  قبل  افتتحنا  الوزراء”  رئي�ص  وذك��ر  ال��وق��ود«.  ب��دل  الطاقة  لتوليد 

مركبة،  حمطة  اأي�ساً  وهي  املثنى  حمطة 
و���س��ن��ف��ت��ت��ح ق��ري��ب��اً حم��ط��ة ���س��ام��راء التي 
وركزنا جهودنا على حتويل  اأخرياً  اأكملت 
ال�سم�سية  الطاقة  حمطات  نحو  الإهتمام 
بدًل من حمطات الوقود، وتعمل احلكومة 
بكل جد على اإكمال الربط الكهربائي مع 
اخلطط  “هذه  اأن  وذك���ر   . اجل����وار«  دول 
ح���ل مع�سلة  ع��ل��ى  ���س��ت�����س��اع��د  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
الكهرباء املرتاكمة واملرتاكبة ب�سكل نهائي 
جادة  حلوًل  تتطلب  واملع�سلة  ال��ع��راق،  يف 
احلكومة  عليه  تعمل  م��ا  وه���ذا  و�سجاعة 

بكل قوة«.

•• وا�شنطن-وكاالت

ك��ت��ب ال�����س��ح��ايف ك���ول���وم ل��ي��ن�����ص يف 
بولي�سي”  “فورين  جم��ل��ة  م��وق��ع 
الأمريكي  الرئي�ص  اإن  الأمريكية، 
لل�سغط  ي���خ���ط���ط  ب�����اي�����دن  ج�����و 
الرو�سي  ن���ظ���ريه  ع��ل��ى  ���س��خ�����س��ي��اً 
توزيع  لتو�سيع  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري 
�سوريا  داخل  الإن�سانية  امل�ساعدات 
�ستجمعهما،  ال��ت��ي  ال��ق��م��ة  خ���الل 
مما يعزز دور ب��الده يف منع كارثة 
ال�سرق  ق��ل��ب  يف  اأخ�����رى  اإن�����س��ان��ي��ة 
انتزاع  اح��ت��م��ال  ويخترب  الأو���س��ط 
تنازلت من اأ�سد خ�سوم وا�سنطن، 
وذلك وفقاً لثالثة م�سادر حتدثت 

عن اخلطة الأمريكية.
»وت���اأت���ي امل��ن��ا���س��دة ال��رئ��ا���س��ي��ة بعد 
اخلارجية  وزي������ر  ق���دم���ه  اإي����ج����از 
اأمام  بلينكن  اأن��ط��وين  الأم��ري��ك��ي 
)اآذار(  م���ار����ص  يف  الأم�����ن  جم��ل�����ص 
يف ي��ت��ع��ل��ق ب���الأزم���ة الإن�����س��ان��ي��ة يف 
���س��وري��ا، وك��ذل��ك بعد زي���ارة قامت 
الأمريكية  امل���ن���دوب���ة  اأخ������رياً  ب��ه��ا 
لدى الأمم املتحدة ال�سفرية ليندا 
ت��وم��ا���ص غ��ري��ن��ف��ي��ل��د ل��رتك��ي��ا من 
تو�سيع  خلطوة  الدعم  ح�سد  اأج��ل 
املعابر  ع���رب  امل�������س���اع���دات  اإي�������س���ال 
�سوريا.  م���ع  وال��ع��راق��ي��ة  ال��رتك��ي��ة 
وميثل هذا جهداً ولو حمدوداً من 
الإدارة الأمريكية من اأجل معاودة 

منذ  اأول��وي��ة  ���س��وري��ا  يف  الإن�سانية 
الأ�سابيع الأوىل لت�سلمها مهامها. 
بلينكن  ن��ا���س��د  م�����ار������ص)اآذار(،  ويف 
التفوي�ص  “اإعادة  الأم���ن  جمل�ص 
والتوقف  �سوريا،  مع  املعابر  بفتح 
واإتاحة  امل�ساعدات،  نقل  اإلغاء  عن 
الإن�سانية  امل�������س���اع���دات  و�����س����ول 
ي�ستطيع  بحيث  ع��وائ��ق،  دون  م��ن 
الو�سول  امل��ح��ت��اج��ون  ال�����س��وري��ون 

اإليها يف اأ�سرع وقت ممكن«.
واعتربت غرينفيلد خالل زيارتها 
اآخر  اإغ���الق  “وح�سية  اأن  لرتكيا 
اإىل  ال��غ��ذائ��ي��ة  للم�ساعدات  م��ع��رب 
عن  واأعلنت  تو�سف”.  ل  �سوريا، 
تقدمي 240 مليون دولر اإ�سافية 

من امل�ساعدات الإن�سانية.
الأمم  �����س����وؤون  يف  اخل���ب���ري  وق������ال 
امل���ت���ح���دة يف جم���م���وع���ة الأزم�������ات 
املناورة  اإن  غوان  ريت�سارد  الدولية 
فر�سة  اأي�ساً  توفر  الديبلوما�سية 
الوليات  ك���ان���ت  اإذا  م���ا  ل��ت��ح��دي��د 
للعمل  م�����س��اح��ات  �ستجد  امل��ت��ح��دة 
اأن  واأ�ساف  رو�سيا.  مع  بناء  ب�سكل 
امل�ساألة  جت��ع��ل  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
مبثابة اختبار للعالقة مع مو�سكو، 
ب�سوريا  يتعلق  م��ا  يف  ف��ق��ط  ل��ي�����ص 
ول��ك��ن على ن��ط��اق اأك���رث ���س��م��وًل...

كان  اإذا  م���ا  مل��ع��رف��ة  اخ���ت���ب���ار  ه����ذا 
على  امل�ساومة  يف  راغ��ب��ون  ال��رو���ص 

اأي �سيء يف املطلق«.

 الي�س�ري ك��ستيلو يت�أهب 
لإعالنه رئي�س� لبريو 

•• ليما-رويرتز

املحتدم  الرئا�سة  �سباق  يت�سدر  ال���ذي  كا�ستيلو  ب��ي��درو  الي�ساري  يتاأهب 
ف��وزه باملن�سب، رغم وج��ود م�ساحنات قانونية حول فرز  يف بريو لإع��الن 

الأ�سوات مما اأثار اأجواء توتر يف البالد.
وقال كا�ستيلو ملوؤيديه الليلة قبل املا�سية و�سط النزاعات القانونية املتعلقة 

يبقى  لأن  ب�����ريو  ���س��ع��ب  “ندعو  ب���ال���ف���رز 
يقظا«.

اأن  اإىل  حم��ل��ي��ة  اإع�������الم  و����س���ائ���ل  وت�������س���ري 
ال�سلطات النتخابية بحثت تغيري القواعد 
فوجيموري  ك��ي��ك��و  ل��ل��ي��م��ي��ن��ي��ة  ي�����س��م��ح  مب���ا 
�سوت،  األ��ف   200 نحو  �سالمة  يف  الطعن 
بعد  التعديالت  اأحجمت عن تطبيق  لكنها 

�سغوط مكثفة من مع�سكر كا�ستيلو.
وكا�ستيلو، وهو معلم يف املرحلة البتدائية 
ع��ل��ى فوجيموري  م��ت��ق��دم  ن��ق��اب��ي،  وزع���ي���م 
99.6 يف  األ��ف �سوت بعد ف��رز   60 ب��واق��ع 

املئة من الأ�سوات.
�سعي  اإزاء  القلق  اأج��واء من  كا�ستيلو  واأث��ار 
مناطق  يف  اأ���س��وات  اإبطال  املناف�ص  املع�سكر 
باأغلبية و�سعى للح�سول على  يحظى فيها 

تو�سيح من الهيئة النتخابية.
وال�����س��ب��اق ���س��دي��د ال���ت���ق���ارب، وح�����س��ل فيه 
الأ�سوات  املئة من  50.2 يف  كا�ستيلو على 
بفارق �سئيل عن فوجيموري التي حتدثت 

بال �سند عن حدوث تزوير.
وكتب فالدميري �سريون، رئي�ص حزب بريو 

احلرة الذي ينتمي اإليه كا�ستيلو، على تويرت 
اأن “ال�سعب يجب اأن ينتف�ص” دفاعا عن الت�سويت. وكان قد اأعلن يف وقت 

�سابق يوم اأم�ص فوز كا�ستيلو يف ال�سباق بالغ الحتدام.
وبع�ص  املعلقني  معظم  لكن  ب��ع��د،  ال��ف��ائ��ز  النتخابية  الهيئة  تعلن  ومل 
هناأوا  وبوليفيا  الأرج��ن��ت��ني  زعيما  ومنهم  باملنطقة  الي�ساريني  الزعماء 

كا�ستيلو بالفوز مما اأثار احتجاجات من جانب حكومة بريو.
“يهنئ العديد من روؤ�ساء العامل بيدرو كا�ستيلو على الفوز،  وكتب �سريو 

وهو ما يعني اأنه يتمتع ب�سرعية دولية قوية«.
وقد  فوجيموري  األربتو  امل�سجون  ال�سابق  الرئي�ص  ابنة  هي  وفوجيموري 
يف  احل��رة  ال�سوق  و�سيا�سات  القت�سادي  ال�ستقرار  على  باحلفاظ  تعهدت 

ثاين اأكرب منتج للنحا�ص يف العامل.

يوؤدي  قد  ذل��ك  ب��اأن  املتحدة  الأمم 
واأ�سفرت  اإن�����س��ان��ي��ة«.  “كارثة  اإىل 
امل�ستمرة  ال�سورية  الأهلية  احلرب 
م��ن��ذ ع��ق��د ع��ن م��ق��ت��ل م��ئ��ات اآلف 
اأك������رث 2.7  امل���دن���ي���ني، وت�������س���ري���د 
مليون �سوري داخل البالد، ودفعت 
باأكرث من 6.5 ماليني اآخرين اإىل 
الفرار خارج �سوريا. واليوم، هناك 
�سخ�ص  م��الي��ني   3.4 م���ن  اأك����رث 
يعتمدون  ���س��وري��ا  غ���رب  ���س��م��ال  يف 
ف�ساًل  الإن�����س��ان��ي��ة،  امل�����س��اع��دة  على 
�سمال  يف  اآخرين  مليون   1.8 عن 
اإىل  اأي�ساً  يحتاجون  �سوريا  �سرق 
امل�ساعدات. وقد تدهورت الظروف 
ال�سرقي  ال�������س���م���ال  يف  امل��ع��ي�����س��ي��ة 
اأجربت  عندما  املا�سي،  العام  منذ 
اإلغاء  ع��ل��ى  الأم����ن  جمل�ص  رو���س��ي��ا 
اإن�سانية لالأمم املتحدة من  عملية 
خالل معرب اليعروبية بني العراق 

نقل  عن  م�سوؤولة  وكانت  و�سوريا، 
م�����واد ط��ب��ي��ة ����س���روري���ة م���ن اأج���ل 

مكافحة كورونا.

و�سع �سيئ
يحمل  �سري  تقومي  اإىل  وا�ستناداً 
اأعده  )ني�سان(  اأب��ري��ل   11 ت��اري��خ 
لتن�سيق  امل���ت���ح���دة  الأمم  م��ك��ت��ب 
“النا�ص  ف��اإن  الإن�سانية،  ال�����س��وؤون 
اأ���س��واأ مم��ا كانوا  الآن يف و�سع  ه��م 
اأ����س���ه���ر عندما  ت�����س��ع��ة  ق��ب��ل  ع��ل��ي��ه 
الق�سية”.  الأم��ن يف  نظر جمل�ص 
واأ�ساف اأن “الو�سع يف �سمال �سرق 
اإلغاء معرب  بعد  �سوءاً  اإزداد  �سوريا 
قد  الأمم  ك��ان��ت  ال���ذي  اليعروبية 
اأجازت العمل من خالله«. وجتادل 
رو�سيا باأن احلكومة ال�سورية يجب 
امل�ساعدات  ت��وزي��ع  على  ت�سرف  اأن 
كانت  �سوريا  لكن  ح��دوده��ا.  داخ��ل 

حد  اإىل  امل��ت��ح��دة  الأمم  منعت  ق��د 
التما�ص  خ��ط��وط  ع��ب��ور  م��ن  كبري 

اإىل مناطق �سيطرة املعار�سة.
وبح�سب تقومي الأمم املتحدة، فاإنه 
املعابر،  بعبور  تفوي�ص  دون  “من 
ال�سمال  يف  امل��دن��ي��ني  م��ع��ان��اة  ف����اإن 
مل  م�ستويات  اإىل  �ستزداد  ال�سرقي 
ت�سهدها منذ بداية النزاع بالن�سبة 
�سخ�ص...اإن  م��الي��ني   3.4 اإىل 
املر�سية  واحل��الت  �سيزداد،  اجلوع 
و�ستنخف�ص  ع���الج���ات،  جت���د  ل���ن 
ال�سبل املتاحة للو�سول اإىل املياه...

اإن مزيد من احلرمان الناجم عن 
اإلغاء العمليات عرب املعابر، �سينتج 
عنه ح��الت وف��اة ل ميكن احلوؤول 

دونها«.

فتح املعابر
الأزم�������ة  ب�����اي�����دن  اإدارة  وج���ع���ل���ت 

الإنخراط يف هذا البلد الذي غاب 
اأوباما  ب�����اراك  اإدارت�������ي  رادار  ع���ن 

ودونالد ترامب.

تقلي�ض برنامج امل�ساعدات
وكانت رو�سيا اأرغمت الأمم املتحدة 
على تقلي�ص برنامج وا�سع م�سمم 
لإنقاذ  ���س��روري��ة  م�ساعدات  لنقل 
احلياة عرب ب�سعة معابر من تركيا 
ماليني  اإىل  وال�����ع�����راق  والأردن 
املدنيني ال�سوريني، الذين يعي�سون 
�سوريا  ���س��رق  �سمال  م��ن  اأج���زاء  يف 
وملحت  املعار�سة.  ل�سيطرة  تخ�سع 
مو�سكو اإىل اأنها قد تغلق الربنامج 
الزمنية  امل��دة  تخف�ص  اأو  بالكامل 
�ستة  اإىل  ���س��ن��ة  م���ن  ل���ه  امل��م��ن��وح��ة 
)متوز(،  يوليو   10 بحلول  اأ�سهر 
التجديد  م���وع���د  ي���ح���ني  ع���ن���دم���ا 
للربنامج، على رغم حتذيرات من 

ب�يدن �سي�سغط على بوتني لفتح املع�بر ال�سورية

م�كنزي: منع مت�دي اإيران ب�أن�سطته� اخلبيثة اأولوية اأمريكية

النتخ�ب�ت الإيرانية.. ال�سب�ق املح�سوم �سلفً�

•• وا�شنطن-وكاالت

له  ت�سريحات  يف  ماكنزي،  كينيث  الأمريكية،  املركزية  القيادة  قائد  اأك��د 
قبل اأيام بخ�سو�ص الوجود الأمريكي يف منطقة ال�سرق الأو�سط الإ�سارة 
التحديات  ا�سرتاتيجيتها ملواجهة  الإقليم، وكذا  وا�سنطن يف  اأولويات  اإىل 
“منع  اإمنا هدفه  باملنطقة  التواجد  اأن  اأكد على  وقد  املتفاوتة؛  واملخاطر 
ت�سكل  طهران  ت��زال  ل  بينما  اخلبيثة”،  اأن�سطتها  يف  التمادي  من  اإي��ران 
تهديدات، �سيا�سية واأمنية، لطاملا ت�سر على عدم تعديل �سلوكها الإقليمي.

الأمريكي،  التحالف  ق��وات  �سد  جت��ري  التي  الهجمات  ت�ساعد  ظ��ل  ويف 
موؤخرا، يف العراق، ل �سيما الهجوم على قاعدة عني الأ�سد اجلوية، ال�سهر 
احلايل، عرج ماكينزي على نفوذ امليل�سيات امل�سلحة املدعومة من احلر�ص 
امل�سلحة  اجلماعات  من  �سغوطا  ن�سهد  “نحن  ق��ال:  اإذ  الإي���راين،  الثوري 
ال��ع��راق، واآخ���ر مظاهر ذل��ك هو  اإخ��راج��ن��ا م��ن  التابعة لإي���ران التي تريد 
ا�ستخدام اأنظمة جوية �سغرية بدون طيار، اأو طائرات بدون طيار، بع�سها 
�سغري جدا، وبع�سها اأكرب قليال، وكلها ميكن اأن تكون مميتة للغاية وهم 
يلجوؤون اإىل هذا الأ�سلوب لأنهم مل يتمكنوا من اإجبار حكومة العراق على 

اأن تطلب منا الرحيل« .
العراقية  الأم���ن  “قوات  اأن  اإىل  الأم��ريك��ي��ة  املركزية  القيادة  قائد  ولفت 
تتح�سن، ويف احلقيقة، نحن ل جنري عمليات قتالية يف العراق الآن، يقوم 
العراقيون بتنفيذ تلك العمليات القتالية وقواتنا موجودة اإىل حد كبري يف 
دور التدريب وامل�سورة، وهي بال�سبط الطريقة التي نريد اأن تتطور حملة 

مكافحة داع�ص اإليها«.
بيد اأن اجلرنال الأمريكي بعث، جمددا، موقف اإدارة جو بايدن فيما يت�سل 
بدور ال�سني ورو�سيا يف املنطقة، واللذين يحتالن قمة اأولويات وا�سنطن؛ 
وقال  املتنامي،  نفوذهما  كبح  بالأحرى  اأو  اإىل مواجهة  الأخ��رية  ت�سعى  اإذ 

بينهما،  والتقارب  اإيران  ال�سني على 
وه����و الأم������ر ال�����ذي ن��ب��ه اإل���ي���ه وزي���ر 
اأنتوين بلينكن،  اخلارجية الأمريكي 
جهودا  ت��ب��ذل  “بالده  اإن  ق���ال  ح��ني 
م�����س��ت��م��رة مل���واج���ه���ة اأن�����س��ط��ة اإي�����ران 

املزعزعة ل�ستقرار املنطقة«.
واإىل ذلك، مل تخل كلمة قائد القيادة 
ن�سرتها  ال��ت��ي  الأم��ريك��ي��ة  امل��رك��زي��ة 
لفتة  اإ���س��ارات  من  اخلارجية،  وزارة 
يف  املحموم  الإي����راين  الن�ساط  ح��ول 

امليل�سيات  اأن  اع���ت���رب  وق�����د  ال���ي���م���ن، 
الع�سكري  الت�سعيد  لوقف  النية  متلك  ل  طهران  من  املدعومة  احلوثية 
ال�سالم واحلل  م��ن م�سارات  ب��اأي م�سار  الل��ت��زام  اأو حتى  احل���رب،  واإن��ه��اء 

ال�سيا�سي الذي مت طرحه من قبل ال�سعودية واملدعوم اأمميا.
واأنا  الفر�سة،  ا�ستغالل  احلوثيني(  )يق�سد  ي��ري��دون  “ل  ماكنزي  وق��ال 
مقتنع باأن ال�سعوديني يريدون اإنهاء ال�سراع يف اليمن واحلرب، ال�سعوديون 
ول  اجلاهزية  من  ق��در  على  لي�سوا  احلوثيني  ولكن  للمناق�سة،  جاهزون 
يف  وامل�ساركة  امل�سوؤولية  ي��اأخ��ذوا  اأن  واأمت��ن��ى  اللحظة،  ا�ستغالل  ي��ري��دون 

العملية ال�سيا�سية واإنهاء ال�سراع«.
ال�سعودية،  على  احلوثية  امليل�سيات  قبل  م��ن  املتوا�سلة  الهجمات  ودان 
البالي�ستية  ب�”ال�سواريخ  واملناطق  املدنية  املن�ساآت  ا�ستهداف  يتم  حيث 
والطائرات ال�سغرية من دون طيار و�سواريخ كروز للهجوم الأر�سي”، كما 
يعمل فيه اجلميع على  لي�ست مفيدة، يف وقت  ال�سربات  “هذه  اأن  اعترب 
حماولة اإيجاد نهاية لل�سراع يف اليمن، لذا فاإننا نعمل بجد مع ال�سعوديني 

لتمكينهم من الدفاع عن اأنف�سهم.

ماكنزي اإن بكني ومو�سكو “ت�سعيان اإىل نفوذ اأكرب وعالقات اأقوى مع دول 
انخراط  تراجع حم�سو�ص يف  اأي  ا�ستغالل  ال��دول  ه��ذه  املنطقة، وحت��اول 

الوليات املتحدة لإقامة عالقات انتهازية وتعزيزها«.
وفيما يت�سل مبو�سكو قال اإنها عمدت اإىل “اإثارة امل�ساكل اأي�سا، وانخراطها 
اأ�سا�ص  على  كبري  حد  اإىل  وتقوم  النتهازية  على  غالبا  تقوم  املنطقة  يف 
للغرب  كبديل  نف�سها  لو�سع  ط��رق  اإي��ج��اد  اإىل  رو�سيا  ت�سعى  كما  املنفعة، 
الأ�سلحة وتقدمي  وبيع  الإقليمية  النزاعات  التو�سط يف  من خالل عر�ص 
الأطراف  واملتعددة  الإقليمية  املنظمات  يف  وامل�ساركة  الع�سكرية  اخل��ربة 
الوجود  واأه��م��ي��ة  حيوية  على  اأك��د  ذل��ك،  رغ��م  لكنه،  م�ساحلها«.  لتعزيز 
الأمريكي بالإقليم كحليف ا�سرتاتيجي مهم لأغلب دول املنطقة، لفتا اإىل 
ال�سريك  املتحدة  الوليات  املنطقة تقريبا ل تزال تعترب  “كل دولة يف  اأن 
“لديه  الأمريكي  اأن اجلي�ص  اإذاً، ت�سريحات ماكنزي تظهر  لها«.  املف�سل 
منطقة  ب��اجت��اه  ال�سني  تو�سع  وجل��م  “�سبط  بهدف  ثابتة  ا�سرتاتيجية 
ال�سيا�سي  امل��ح��ل��ل  بح�سب  العربي”،  اخل��ل��ي��ج  وخ��ا���س��ة  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
تريد  بكني  واأن  �سيما  ل  املذحجي،  الإي��راين حممد  ال�ساأن  يف  املتخ�س�ص 

و�سع يدها على م�سادر الطاقة هناك.
ينق�ص  ما  اأه��م  هي  “الطاقة  عربية”:  نيوز  ل�”�سكاي  املذحجي  وي�سيف 
عن  بكني  وتبحث  املتحدة،  ال��ولي��ات  م��ع  املحتدمة  مناف�ستها  يف  ال�سني 
م�سادر طاقة م�ستدامة ومطمئنة”، منوها اإىل اأن “اأمريكا لديها ما يكفي 
الأو�سط  ال�سرق  على  �سيطرتها  على  ف�سال  داخليا  الطاقة  م�سادر  م��ن 

وم�سادر الطاقة هناك«.
اإي��ران ودوره��ا يف ا�سرتاتيجية  ومن هذه النقطة، ميكن فهم مدى اأهمية 
الن�ساط  وك��ب��ح  بينهما،  التحالف  م��واج��ه��ة  ���س��رورة  وبالتبعية،  ال�����س��ني، 
ال�سيا�سي  املحلل  يو�سح  ح�سبما  باملنطقة،  وميدانيا  �سيا�سيا  الإي����راين، 
“اجلي�ص الأمريكي بحاجة ملنع �سيطرة  املتخ�س�ص يف الإي��راين، ويردف: 

هل يخ�سع العراق لعقوب�ت اأمريكية ب�سبب الأ�سلحة الرو�سية؟
•• بغداد-وكاالت

توافقاً مع زيادة النقا�ص واحلديث يف الأو�ساط ال�سيا�سية والع�سكرية العراقية 
الأ�سلحة  من  �سخمة  كميات  ل�سراء  ا�سرتاتيجياً  العراق  توجه  اإمكانية  حول 
الذي  لالأ�سلحة  والأورب���ي  الأمريكي  الت�سدير  نق�ص  عن  تعوي�ساً  الرو�سية، 
قد يتعر�ص له العراق، جراء الهجمات ال�ساروخية التي تتعر�ص لها القواعد 
تقريراً  الأمريكية”  الدفاع  “جملة  ن�سرت  العراق،  الدول يف  الع�سكرية لهذه 
تف�سيلياً حول التطلعات العراقية يف ذلك الجتاه. الدورة الأمريكية املُخت�سة 
الدولية  املوؤ�س�سات  م�ست�ساري  مع  اللقاءات  من  ع��ددا  اأج��رت  الت�سلح  ب�سوؤون 
على  للعثور  امل��دى  بعيدة  خططا  ميلك  ال��ع��راق  ب��اأن  اأجمعوا  ال��ذي��ن  للت�سلح، 
يتاأتى من  الرو�سية  واأن تف�سيلها لالأ�سلحة  الأ�سلحة،  م�سادر جديدة لتوريد 
تف�سيلني مهمني، يتعلق الأول مبنظومات الأ�سلحة الرو�سية التقليدية التي ما 

تزال ُت�ستعمل يف العراق، مثل منظومة الدفاع اجلوي الرو�سية بانت�سري، كذلك 
والأ�سلحة   ،MI24 ن��وع  من  الهجومية  الهليكوبرت  ط��ائ��رات  من  جمموعة 
فاإن  كذلك  املنظومات.  بتلك  ب�سهولة  ربطها  مُيكن  �سراوؤها  املنوي  الرو�سية 
الوزن ال�سيا�سي الدويل لرو�سيا، بالذات من منطقة ال�سرق الأو�سط، ومن حيث 
كونها ع�سو دائم يف جمل�ص الأمن، ُيعطيها الأولوية يف العراق يف ملف �سراء 
الأ�سلحة. اخلرباء يف �سوؤون الأ�سلحة اأكدوا باأنه ثمة م�ستويني خمتلفني من 
الأ�سلحة الرو�سية التي مُيكن للعراق الإقدام على �سرائها. املنظومات التقليدية 
العراق،  والأوروب���ي���ة يف  الأم��ريك��ي��ة  ال��دف��اع  ت��وؤث��ر على منظومات  ق��د ل  التي 
مبختلف  ال�سوخوي  وطائرات   S300 الدفاع  منظومة  مثل  املنطقة،  وعموم 
اجلوي،  للدفاع   S400 كنظام  املُعقدة،  الدفاعية  املنظومات  وثمة  اأنواعها، 
التي قد تتداخل وتفكك منظومات الدفاع اجلوي الأمريكية يف العراق، وعموم 
املنطقة. وحيث اإن الإقدام على �سراء هذه املنظومات املتطورة �سُتعر�ص العراق 

اأمريكي، ورمبا عقوبات. كانت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية يف  ل�”غ�سب” 
عهد الإدارة الأمريكية ال�سابقة هيذر نويرت قد قالت يف ت�سريحات علنية باأن 
ما  اإذا  الأمريكي  كات�سا”  “قانون  اأمريكية ح�سب  لعقوبات  �سيتعر�ص  العراق 
اأقدم على �سراء منظومات رو�سية متطورة للدفاع اجلوي، واأن حكومة بالدها 
قد توا�سلت مع احلكومة العراقية بذلك ال�ساأن، والعراق يعرف جيداً تبعات 
قد  �سيء  اأي  اجل��دي��دة  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  موؤ�س�سات  ت�سدر  ومل  ك��ذل��ك.  فعل 
يكون مناق�ساً لذلك، ما يعني باأن املُحددات الأمريكية ما تزال �سارية املفعول. 
�سكاي  مع  حديث  يف  �سرح  اجلنابي  علوان  مم��دوح  العراقي  الع�سكري  املحلل 
الثنائية  راهناً يف ظالل هذه  العراق  لها  يتعر�ص  التي  ال�سغوط  نيوز عربية 
“يف املح�سلة فاإن العراق ما يزال يخو�ص حرباً، واإن كانت داخل اأرا�سيه، لكن 
اجلي�ص العراقي واملوؤ�س�سات الرديفة له تعي�ص حرباً يف مواجهة تنظيم داع�ص، 
الذي ُيظهر مناعة �سديدة على الندثار، يف نف�ص الوقت فاإن اأكرب قوة م�ساندة 

له يف هذه احلرب، اأي قوى التحالف ال��دويل، تتعر�ص لهجمات ع�سكرية من 
ِقبل قوى رئي�سية من داخل العراق. يف هذا الوقت، فاإن العراق يتوقع مغادرة 
على  اأو  الهزمية،  اإمكانية  وتالياً  اأرا�سيه،  من  ال��دويل  التحالف  لقوى  قريبة 
الأقل الت�سع�سع، يف مواجهة داع�ص«. كان العراق من اأهم املوردين وال�سركاء 
من  ال�سبعينات  اأوائ��ل  منذ  �سابقا  ال�سوفياتي  الحت��اد  اأو  لرو�سيا  الع�سكريني 
القرن املن�سرم، حينما وقع الطرفان معاهدة ال�سداقة ال�سهرية عام 1972، 
التي رفعت م�ستويات الت�سلح للجي�ص العراقي بطريقة لفتة، بعد �سراء العراق 
لأ�سلحة رو�سية بقيمة فاقت 30 مليار دولر خالل ثالثة عقود. تلك العالقات 
رو�سيا على  اإق��دام  بعد   ،2008 العام  ا�ستوؤنفت عقب  البلدين  الع�سكرية بني 
 13 التي بلغت قرابة  ال�سوفياتية،  الأ�سلحة املرتاكمة مع احُلقبة  اإلغاء ديون 
مليار دولر، مقابل عقود يف جمال النفط، بالذات يف م�سروع حقل غرب القرنة 

الذي تتجاوز طاقته الإنتاجية %12 من اإنتاج العراق للنفط.

•• عوا�شم-وكاالت

النتخابات  ���س��ب��اق  يف  اإي��ران��ي��ني  م��ر���س��ح��ني  �سبعة  ي��ت��ن��اف�����ص 
ويتبنى  اجل���اري،  ال�سهر  م��ن  ال�18  يف  تعقد  التي  الرئا�سية 
العديد  ل�سد  خالله  من  ي�سعى  انتخابياً  برناجماً  منهم  كل 
التي  ال���راأي  ا�ستطالعات  واأن  خا�سة  ل�سفه،  الناخبني  م��ن 
ترافق احلمالت النتخابية ت�سري اإىل تراجع ن�سب الت�سويت 
لأدنى م�ستوياتها. وتف�سر التقارير، اأن ن�سب الت�سويت املتوقع 
تراجعها ب�سكل كبري يف النتخابات الرئا�سية الإيرانية املقبلة، 
ب�سيا�سييه،  الثقة  الإي����راين  اجل��م��ه��ور  ل��ف��ق��دان  نتيجة  ت��اأت��ي 
يف  جت��ري  م�سرحية  جم��رد  النتخابات  ب��اأن  العميق  واإمي��ان��ه 
املر�سد  قبل  من  املنا�سب،  ال�سخ�ص  اختيار  عملية  كوالي�سها 
الأعلى علي خامني. وُتظهر ا�ستطالعات الراأي التي اأجرتها 
وك��ال��ة ا���س��ت��ط��الع��ات ال��ط��الب الإي��ران��ي��ة امل��وال��ي��ة للحكومة 
املتوقعة،  امل�ساركة  ن�سبة  يف   %7 بن�سبة  انخفا�ساً   )Ispa(
اأُعلن عن قائمة املر�سحني يف  اأن  36% فقط منذ  اإىل  لت�سل 
الت�سويت يف  ها�ستاغ عدم  يت�سدر  )اأي���ار(، يف حني  مايو   25
مواقع التوا�سل الجتماعي الفار�سية. املر�سحون لالنتخابات 

وعلي  رئي�سي،  اإبراهيم  وه��م،  حمافظني   5 بينهم  الرئا�سية 
ر�سا زاكاين، و�سعيد جليلي، وحم�سن ر�سائي، واأمري ح�سني، 
علي  مهر  وحم�سن  همتي،  عبدالنا�سر  لالإ�سالحيان  اإ�سافة 
ال��ع��ب��ي��دي، يف م��ق��ال له  ال��ب��اح��ث الليبي ج��ربي��ل  زاده وي��وؤك��د 
اإبراهيم  املت�سدد،  املحافظ  اأن  الأو�سط”،  “ال�سرق  ب�سحيفة 
اأنه تالحقه  لك�سب النتخابات، رغم  رئي�سي هو الأوف��ر حظاً 
لعنات اآلف الإيرانيني، حيث �سارك عام 1988 يف اإعدامهم 
باأوامر من املر�سد اآنذاك اآية اهلل اخلميني، حيث كان رئي�سي 
واح��داً من رجال الدين الذين وّقعوا على اأحكام اإع��دام اآلف 
اأن مر�سحاً يحمل مثل  اأن تتخيل  ال�سيا�سيني، ولك  ال�سجناء 
الإيراين،  للنظام  �سيا�سياً  رئي�ساً  يكون  الذاتية  ال�سرية  ه��ذه 

نظام املر�سد وولية الفقيه!
يردد   1988 العام  يف  �سحاياه  اأرواح  تالحقه  ال��ذي  رئي�سي 
والف�ساد  ال��ف��ق��ر  ���س��د  امل�ستمر  “الن�سال  ان��ت��خ��اب��ه  ���س��ع��ار  يف 
بينما الواقع الإيراين اأ�سري ثالوث الغالء والفقر  والتمييز”، 
ال�����س��خ��ط ال�سعبي على  وال��ب��ط��ال��ة، وع����رّبت ع��ن ذل���ك ح��ال��ة 
ال�ساأن  اأزم��ات  حلحلة  وجتاهلها  وف�سلها،  احلكومة  �سيا�سات 
م�سدر  اإي��ران  من  جعلت  عبثية،  خارجية  ب�سيا�سات  الداخلي 

املتظاهرون  رف��ع  اأن  لدرجة  ولبنان،  و�سوريا  اليمن  يف  ال�سر 
ال�ساخطون �سعارات “ل غزة، ل لبنان، حياتي يف اإيران«.

انتخابات  املختبئ خلف  الإي��راين  النظام  اأن  العبيدي،  ويوؤكد 
زائفة هو من اأهدر ثروة البالد على اإنتاج وت�سدير الإرهاب، 
وترك البالد غارقة يف م�ستنقع املر�ص واجلهل والبطالة التي 
منتجاً  يعد  بلد  يف  مطرد  ازدي���اد  يف  والعجز   ،%15 جت���اوزت 

رئي�سياً للنفط.
تدخالت  بعد  النتخابات،  ك�سب  يف  رئي�سي  حظوظ  وترتفع 
جمل�ص �سيانة الد�ستور املفرطة يف ال�ساأن النتخابي وا�ستبعاده 
وكان من  النتخابات،  �سباق  البارزة عن  الأ�سماء  العديد من 
رئي�ص  من�سب  �سغل  ال���ذي  لري��ج��اين  علي  امل�ستبعدين  ب��ني 
الربملان الإيراين ملدة 12 عاماً، اإ�سافة لإ�سحاق جهاجنريي، 
نائب الرئي�ص ح�سن روحاين، وم�سطفى تاج زاده، الذي كان 
�سغل  ال��ذي  ال�سابق حممد خامتي،  الرئي�ص  م�سوؤوًل يف عهد 

من�سب الرئي�ص من 1997 اإىل 2005.
ويتهياأ  امل�سهد  يت�سدر  ب��ات  رئي�سي  اأن  اإىل  التقارير،  وت�سري 
املر�سد علي  املن�سب بعد ح�سن روح��اين، لقربه من  ل�ستالم 

خامنئي وحمله نف�ص الأفكار والآراء التي يتبناها.
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منواً  بالذهب  دبي  جتارة  و�سجلت 
لت�سل  املائة  فى   27 بن�سبة  قوياً 
دره����م.  م��ل��ي��ار   63 اىل  ق��ي��م��ت��ه��ا 
الأر�سية  ال��ه��وات��ف  جت����ارة  تلتها 
واملحمولة والذكية بنمو كبري بلغ 
اىل  قيمتها  لت�سل  امل��ائ��ة  ف��ى   32
50 مليار درهم ثم جتارة الأملا�ص 
ب��ن��م��و ق��ي��ا���س��ي ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ت��ه 61 
 29 اىل  قيمتها  لت�سل  امل��ائ��ة  ف��ى 
املجوهرات  وجت����ارة  دره����م  م��ل��ي��ار 
دره��م ثم جتارة  17 مليار  بقيمة 
ال�سيارات بنمو %9 لت�سل قيمتها 

اىل 14 مليار درهم.

•• دبي -وام:

يوؤكد  ج��دي��د  ا�ستثنائي  اإجن����از  يف 
التعايف  حت���ق���ي���ق  يف  دب������ي  جن������اح 
ال�����س��ري��ع م��ن تبعات  الق��ت�����س��ادي 
املتمثلة يف جائحة  العاملية  الأزم��ة 
دبي  جت���ارة  �سجلت  كوفيد-19، 
الربع  يف  النفطية  غري  اخلارجية 
من���واً   2021 ال���ع���ام  م���ن  الأول 
قيمتها  لت�سل  باملائة   10 بن�سبة 
مقابل  دره��م  مليار   354.4 اإىل 
الأول  الربع  323 مليار درهم يف 

من العام 2020.
وحققت جتارة دبي يف الربع الأول 
من العام احلايل منواً بن�سبة 5 فى 
املائة باملقارنة مع الربع الأول من 
العام 2019، ما يظهر مدى قوة 
النتعا�ص يف جتارة الإم��ارة مقابل 
اجلائحة.  ق��ب��ل  امل�سجلة  قيمتها 
و�سجلت ال�����س��ادرات من��واً ق��وي��اً يف 
 2021 ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال���رب���ع 
لت�سل  ب��امل��ائ��ة   25 ن�سبته  ب��ل��غ��ت 
درهم  م��ل��ي��ار   50.5 اىل  قيمتها 
وزادت كميتها بن�سبة 20 فى املائة 
طن  ماليني   5 اإىل  وزن��ه��ا  لي�سل 
فيما ارتفعت قيمة الواردات بن�سبة 
 204.8 اإىل  لت�سل  امل��ائ��ة  ف��ى   9
اإعادة  قيمة  وارتفعت  درهم،  مليار 
باملائة   5.5 ب��ن�����س��ب��ة  ال��ت�����س��دي��ر 

لت�سل اإىل 99 مليار درهم.
وق�����ال ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
مكتوم  اآل  را������س�����د  ب�����ن  حم����م����د 
املجل�ص  رئ���ي�������ص  دب�����ي  ع���ه���د  ويل 
القوي  النمو  “يظهر  التنفيذي: 

ال�سريك  ال�سني يف مركز  وج��اءت 
التجاري الأول لدبي حيث �سجلت 
جت��ارة دب��ي مع ال�سني من��واً قوياً 
لت�سل  املائة  فى   30 ن�سبته  بلغت 
دره����م  م���ل���ي���ار   44 اىل  ق��ي��م��ت��ه��ا 
التجاري  ال�سريك  مركز  يف  تلتها 
الثاين الهند وبلغت قيمة التجارة 
 17 بنمو  دره���م  مليار   35 معها 
ال�سريك  م��رك��ز  ث���م يف  امل���ائ���ة  ف���ى 
املتحدة  الوليات  الثالث  التجاري 
التجارة  قيمة  وبلغت  المريكية 
15.4 م��ل��ي��ار دره���م،  ن��ح��و  م��ع��ه��ا 
ال�سعودية  العربية  اململكة  وج��اءت 

يف مركز ال�سريك التجاري الرابع 
وعربياً  خ��ل��ي��ج��ي��اً  والأول  ع��امل��ي��اً 
اململكة  م��ع  ال��ت��ج��ارة  �سجلت  حيث 
لت�سل  ب��امل��ائ��ة   20 ب��ن�����س��ب��ة  من����واً 
قيمتها اىل 14.7 مليار درهم ثم 
التجاري  ال�سريك  مركز  يف  تركيا 
التجارة  و�سهدت  عاملياً  اخلام�ص 
ن�سبته  بلغت  قوياً  من��واً  تركيا  مع 
اىل  قيمتها  لت�سل  امل��ائ��ة  ف��ى   72

12 مليار درهم.
الب�سائع  اأع��ل��ى  ال��ذه��ب  وت�����س��ّدر 
دب��ي اخلارجية يف  قيمًة يف جت��ارة 
 2021 ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال���رب���ع 

مدى  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  لقطاع 
التحديات  دب��ي على حتويل  ق��درة 
اىل اإجنازات من خالل ال�ستجابة 
بيئة  يف  ل��ل��م��ت��غ��ريات  ال�����س��ري��ع��ة 
معها  والتعامل  العاملي  القت�ساد 
بكفاءة عالية، عماًل بروؤية �ساحب 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
رعاه  دب��ي،  حاكم  ال����وزراء  جمل�ص 
اهلل، وقناعته باأن الإدارة الناجحة 
لالأزمات تخلق الفر�ص، اإذ حققت 
دبي النجاح يف اإدارة الأزمة الناجمة 
عن جائحة كوفيد-19 وا�ستطعنا 
النمو  م�����س��ار  اىل  ال��ع��ب��ور جم����دداً 
اخلارجية  ل��ت��ج��ارت��ن��ا  امل��ت�����س��اع��د 
م���ن خ���الل اإط�����الق وت��ن��ف��ي��ذ حزم 
املتتابعة  الق���ت�������س���ادي  ال��ت��ح��ف��ي��ز 
والتي جتاوزت قيمتها 7.1 مليار 
درهم ومهدت للتجار وامل�ستثمرين 
ف��ر���س��ة ت��خ��ط��ي م�����س��اع��ب الأزم����ة 
تنمية  ال�ستمرار يف  ومكنتهم من 
م�ستفيدين  التجارية  اأن�سطتهم 
م��ن ال���دور احل��ي��وي ل��دب��ي كمركز 

دويل واإقليمي للتجارة العاملية«.
النمو  “يعزز  ����س���م���وه:  واأ�����س����اف 
املحقق يف قطاع التجارة اخلارجية 
هدف  حتقيق  على  ال��ق��ط��اع  ق���درة 
خ���ط���ة دب������ي اخل���م�������س���ي���ة ب����زي����ادة 
اخلارجي  التجاري  التبادل  قيمة 
�سدارتها  دب����ي  ل��ت��ت��وج  ل����الإم����ارة، 
الأ�سواق  ب��ني  ال��رب��ط  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
الدولية والإقليمية عرب التطوير 
امل�ستمر للبنية التحتية واخلدمات 
جدارتها  م����وؤك����دة  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة، 

مب�سرة وواعدة مع توجه ال�سركات 
انت�سار �سال�سل  اإىل تعزيز  العاملية 
التوريد والم��داد من خالل تعدد 
وذلك  الإقليمية،  التوزيع  مراكز 
ال�سلبية  بهدف جتنب النعكا�سات 
لالأزمات العاملية وتاأثريها ال�سلبي 
على �سال�سل الإمداد والتوريد، ما 
ميكن دبي من ال�ستفادة بقوة من 
الأ�سواق  يف  الهيكلي  التغيري  ه��ذا 

العاملية والقليمية«.
دورنا  لتعزيز  “نتقدم  واأ����س���اف: 
احليوي يف ربط �سرق العامل بغربه 
و�سماله بجنوبه من خالل مبادرة 
“اجلواز اللوج�ستي العاملي” التي 
التبادل  لت�سهيل  دب���ي  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
�سبكة  وب���ن���اء  ال������دويل  ال���ت���ج���اري 
ميزات  منح  عرب  عاملية  لوج�ستية 
اق��ت�����س��ادي��ة ك����ربى ل��الأع�����س��اء يف 
دول  جمموعة  ت�سم  التي  امل��ب��ادرة 
اأ���س��ا���س��ي��ة يف ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة من 
اأبرزها الهند واإندوني�سيا وتايالند 
وكولومبيا  اف���ري���ق���ي���ا  وج����ن����وب 
بالإ�سافة  وغ���ريه���م  وال����ربازي����ل 
العاملية  ال�سحن  ���س��رك��ات  ل��ك��ربى 
التي ان�سمت للم�سروع، لال�ستفادة 
من امليزات الأ�سا�سية التي يوفرها 
والتي  العاملي  اللوج�ستي  اجل���واز 
يتجاوز عددها 100 ميزة، و�سيتم 
تطوير هذه املبادرة خالل الفرتة 
موؤ�س�سة  رئي�ص  واأو���س��ح  املقبلة.” 
املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة 
احليوي  دوره��������ا  ت����ع����زز  دب�����ي  اأن 
ال��ع��امل��ي��ة م���ن خالل  ال���ت���ج���ارة  يف 
للموؤمترات  وتنظيمها  رع��اي��ت��ه��ا 

ب��ه��ذه امل��ك��ان��ة ال��ع��امل��ي��ة م���ن خالل 
الدويل  اإك�سبو  معر�ص  ا�ست�سافة 
مب�ساركة عاملية وا�سعة ومبا يدعم 
تعايف القت�ساد العاملي وميكنه من 
التقدم ب�سرعة نحو حتقيق النمو 

والزدهار جمدداً«.
اأحمد  ���س��ل��ط��ان   م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال 
الإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  �سليم  ب��ن 
الرئي�ص التنفيذي ملجموعة موانئ 
دبي العاملية رئي�ص موؤ�س�سة املوانئ 
واجل������م������ارك وامل���ن���ط���ق���ة احل������رة: 
“اأثمرت جهود التطوير املتوا�سل 
فتمكنت  القت�سادية  دبي  لقدرات 
المارة من حتقيق التعايف ال�سريع 
العاملية  الزم������ة  ان��ع��ك��ا���س��ات  م���ن 
التجارة  ع����ودة  ل��ن�����س��ه��د  ال���راه���ن���ة 
ب���وت���رية  ال���ن���م���و  اىل  اخل����ارج����ي����ة 
ا�ستفادة  م���دى  تظهر  مت�ساعدة 
دب���ي م��ن ا���س��ت��ث��م��ارات��ه��ا ال��ق��وي��ة يف 
والتي  والرقمنة  املعلومات  تقنية 
جتارتها  م��وا���س��ل��ة  م���ن  م��ك��ن��ت��ه��ا 
الظروف  اأ���س��ع��ب  يف  ال���ع���امل  م���ع 
العاملي  الق��ت�����س��اد  ب��ه��ا  م���ر  ال��ت��ي 
وقد  كوفيد-19.  جائحة  خ��الل 
التطعيم  ح���م���ل���ة  جن������اح  ����س���اه���م 
اأطلقتها  التي  امل�سادة  باللقاحات 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف 
تعزيز الثقة العاملية بقدرة الدولة 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مب��ه��ارة ع��ال��ي��ة مع 
الأزم��ات العاملية الكربى، ما جعل 
املكان الأكرث جاذبية ملوا�سلة  دبي 
اأ�سبحت  وق��د  التجارية.  الأع��م��ال 
اقت�سادنا  لنمو  امل�ستقبلية  الف��اق 
املقبلة  امل��رح��ل��ة  خ���الل  وجت��ارت��ن��ا 

ومن  ال��ت��ج��ارة  لتي�سري  ال��دول��ي��ة 
ال��ع��امل��ي اخلام�ص  امل��وؤمت��ر  اأب���رزه���ا 
القت�سادي  امل�������س���غ���ل  ل���ربن���ام���ج 
افرتا�سياً  نظمته  ال���ذي  املعتمد 
بالتن�سيق مع  دب��ي  دائ���رة ج��م��ارك 
والهيئة  العاملية  منظمة اجلمارك 
الحتادية للجمارك ومب�ساركة ما 
وح�سور  م��ت��ح��دث��اً،   100 ي��ق��ارب 
متخ�س�ص   12000 م���ن  اأك����رث 
الدائرة  و�ستعزز  دول��ة،   160 من 
ال��دول��ي��ة خ���الل املرحلة  ج��ه��وده��ا 
اك�سبو  مل��ع��ر���ص  ا���س��ت��ع��داداً  املقبلة 
دبي  تطور جمارك  وال��ذي  العاملي 
خدماتها للم�ساركني فيه من اأجل 
يف  النظري  منقطع  جن��اح  حتقيق 

ا�ست�سافة دبي للمعر�ص.
وت��وزع��ت جت��ارة دب��ي اخلارجية يف 
 2021 ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال���رب���ع 
اإىل التجارة املبا�سرة بقيمة 217 
املائة  ف��ى   15 بنمو  دره���م  م��ل��ي��ار 
العام  م��ن  الأول  ب��ال��رب��ع  م��ق��ارن��ة 
جتارة  قيمة  بلغت  فيما   2020
درهم  مليار   135 احل��رة  املناطق 
ب��ن��م��و 2 ف��ى امل��ائ��ة وق��ي��م��ة جتارة 
2.3 مليار  امل�ستودعات اجلمركية 
درهم بنمو 23 فى املائة، و�سهدت 
قوياً  من��وا  ج���واً  املنقولة  ال��ت��ج��ارة 
لت�سل  املائة  فى   15 ن�سبته  بلغت 
درهم  م��ل��ي��ار   179 اىل  ق��ي��م��ت��ه��ا 
املنقولة  التجارة  قيمة  بلغت  فيما 
 3 بنمو  دره��م  مليار   120 ب��ح��راً 
املنقولة  التجارة  وقيمة  املائة  فى 
 7 بنمو  دره���م  م��ل��ي��ار   55.3 ب���راً 

فى املائة.

اإجناز جديد يعك�ض تعايف اقت�ساد الإمارة من تداعيات ك�فيد-19

% مق�رنة ب�لفرتة ذاته� من 2019 جت�رة دبي اخل�رجية تنمو 10 ب�ملئة اإىل 354 ملي�ر درهم يف الربع الأول من 2021 وبن�سبة 5 
حمدان بن حممد:  نعمل بروؤية حممد بن را�سد لتح�يل الأزمات اإىل فر�ض ا�ستطعنا العب�ر جمددًا اإىل م�سار من� مت�ساعد لتجارتنا اخلارجية

»بيئة« و»بوليجرين« اليون�نية تتع�ون�ن لإطالق م�سروع م�سرتك لتقدمي حلول مبتكرة لإدارة النف�ي�ت
الأول يف فندق  اأم�ص  اأقيم يوم  ال��ذي  التوقيع  جاء ذلك خالل حفل 
املوظفني  كبار  بح�سور  اليونان  يف  اأثينا  بال�ص  اأ�سرت  فور�سيزونز 
اليوناين،  وممثلني ر�سميني من اجلانب  “بيئة”  ل�سركة  الداري��ني 
ومم��ث��ل��ي و���س��ائ��ل الإع�����الم. وق���ال ���س��ع��ادة ���س��امل ب��ن حم��م��د العوي�ص 
“اإيفوجرين”  ���س��رك��ة  ان  “بيئة”  جم��م��وع��ة  اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص 
جت�سد م�سروعنا امل�سرتك مع �سركائنا اليونانيني واإمكانات التعاون 
العابر للحدود للتعامل مع اأبرز املخاوف البيئية العاملية ومعاجلتها 
ونحن فخورون باإطالق هذا امل�سروع امل�سرتك وانطالقاً من خرباتنا 
امل�سرتكة لدينا ثقة كبرية يف قدرة ال�سركة الواعدة على تويل زمام 
البحرية  النفايات  اإدارة  املمار�سات يف قطاع  اأف�سل  تعزيز  املبادرة يف 
�سعيد  وعلى  خا�ص  ب�سكل  الإم����ارات  ل��دول��ة  نوعية  نتائج  وحتقيق 
املنطقة ب�سكل عام. من جانبه اعرب �سعادة خالد احلرميل الرئي�ص 

التنفيذي ملجموعة “بيئة” عن �سعادته بال�سراكة مع “بوليجرين”، 
نفخر  بال�ستدامة  يتعلق  فيما  وال��ُروؤى  القيم  نف�ص  تقا�سمنا  والتي 
يف  ال��ت��دوي��ر  واإع����ادة  املتخ�س�سة  ال��ن��ف��اي��ات  معاجلة  ق���درات  بتعزيز 
للم�ساعدة يف  ال����دويل  ال��ت��ع��اون  اإم��ك��ان��ات  وت�سخري  الإم�����ارات  دول���ة 
حماية بحارنا. وقال اأثنا�سيو�ص بوليكرونوبول�ص، املوؤ�س�ص والرئي�ص 
خطوة  “اإيفوجرين”  اإط��الق  ان  “بوليجرين”  ل�سركة  التنفيذي 
تغري  لتحديات  والت�سدي  البيئة  حلماية  العاملية  اجلهود  يف  ب��ارزة 
بخرباتها  وامل�ساهمة  “بيئة”  م��ع  بتعاونها  �سركتنا  وتفخر  امل��ن��اخ 
وبنيتها التحتية ملوا�سلة تر�سيخ وجودها يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
بني  املثمر  للتعاون  راب���ط  اإن�����س��اء  يف  امل�سرتك  امل�����س��روع  ه��ذا  وي�سهم 
اأمام  اليونان ودول��ة الإم��ارات الأم��ر الذي من �ساأنه ان يفتح املجال 

املزيد من ال�سراكات الواعدة.

•• ال�شارقة -وام:

مبنطقة  ال�ستدامة  جم��ال  يف  املتخ�س�سة  ال�سركة  “بيئة”  اأعلنت 
ال�سركة  “بوليجرين”  م��ع  �سراكتها  ع��ن  اأم�����ص  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
ال�سامل مبختلف  الدائري  التي تعمل يف جمال القت�ساد  اليونانية 
امل�سروع امل�سرتك الذي  بلدان العامل وذلك لإطالق “اإيفوجرين” - 
والبيئية  البحرية  النفايات  لإدارة  مبتكرة  تقدمي حلول  اإىل  يهدف 

وتعزيز القت�ساد الدائري وال�ستدامة.
و�ستتوىل ال�سركة املن�ساأة حديثاً معاجلة التلوث البحري من خالل 
و�ستعمل  املحيطات  على  للحفاظ  املتقدمة  النفايات  اإدارة  ح��ل��ول 
اإر�ساء معايري بيئية جديدة يف منطقة ال�سرق  اأي�ساً على  ال�سركتان 

الأو�سط، مع توحيد اجلهود والتعاون امل�سرتك.

كهرب�ء ال�س�رقة توفر 870 جه�زا اإلكرتوني� 
لدفع الفواتري مبختلف اإم�رات الدولة

•• ال�شارقة-وام:

اإلكرتونيا يف  870 جهازا  “ توفري  ال�سارقة  “ هيئة كهرباء ومياه وغاز  اأعلنت 
خمتلف اإمارات الدولة ل�سداد الفواتري وذلك يف اإطار نهجها تطوير اأنظمة الدفع 
التي تهدف  ا�سرتاتيجيتها  و  روؤيتها  لتعزيز  الإلكرتوين وتقدمي حلول مبتكرة 
اإىل التحول الذكي و التي�سري على امل�سرتكني وتقدمي اأف�سل اخلدمات لهم. و اأكد 

العامة  الإدارة  مدير  ال�سام�سي  عبداهلل 
خلدمات الدعم املوؤ�س�سي يف هذا ال�سدد 
احتياجات  تلبية  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  ح��ر���ص 
اأعلى  لتحقيق  امل�����س��رتك��ني  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
معايري اجلودة العاملية و اأف�سلها و ذلك 
تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
القا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
ال�سارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�سو 
ب�����س��رورة اله��ت��م��ام مب�����س��روع��ات البنية 
احلياة  م���ق���وم���ات  وت���وف���ري  الأ���س��ا���س��ي��ة 
مناطق  ج��م��ي��ع  يف  ل��ل�����س��ك��ان  ال���ك���رمي���ة 
الإم������ارة. و اأو���س��ح��ت امل��ه��ن��د���س��ة اإمي���ان 
و  املعلومات  تقنية  اإدارة  مدير  اخل��ي��ال 

ال�ستفادة  تعمل على  الهيئة  اأن  الت�سال 
من توفري اأجهزة الدفع الإلكرتوين لتقدمي اخلدمات ل�سكان اإمارة ال�سارقة وفق 
اأف�سل املعايري العاملية و ت�سجيع ا�ستخدام اخلدمات الذكية والإلكرتونية لتي�سري 

الإجراءات واملحافظة على البيئة وتقدمي اأف�سل اخلدمات .

تر�سيح رئي�س وزراء فرن�سي اأ�سبق 
لع�سوية �سركة نفط رو�سية حكومية 

•• مو�شكو-اأ ف ب:

ال���وزراء  رئي�ص  تر�سيح  ع��ن  اجلمعة  م�ساء  اأُع��ل��ن  رو���س��ي  حكومي  م��ر���س��وم  ك�سف 
“زاروبيجنفت”  �سركة  اإدارة  جمل�ص  لع�سوية  فيون  فرن�سوا  ال�سبق  الفرن�سي 
ال��وزراء يف فرن�سا  رئا�سة  الذي توىل  و�سي�سبح فيون  للنفط.  الرو�سية  احلكومية 
اإدارة  جمل�ص  يف  الرو�سي”  الحت���اد  “ممثلي  اأح��د   2012 و   2007 عامي  ب��ني 
هذه ال�سركة املتخ�س�سة يف تطوير وا�ستثمار احلقول النفطية. وفيون الذي ُحكم 
عليه بال�سجن يف حزيران/يونيو 2020 ملدة خم�ص �سنوات بينها ثالث مع وقف 
التنفيذ، بعد اعتباره مذنباً يف ق�سية اإ�سناد وظائف وهمية هزت حملته لالنتخابات 
الرئا�سية لعام 2017، �سين�سم فقط كرئي�ص ل�سركة اأبرتا�ص املحدودة امل�سوؤولية 

التي اأ�س�سها عام 2017 والعاملة بالفعل مع �سركات فرن�سية موجودة يف رو�سيا.

غرفة اأبوظبي تبحث تعزيز التع�ون التج�ري مع رواد الأعم�ل البولنديني

فرن�س� تتهم اأربع جمموع�ت ل�سن�عة ال�سي�رات ب�خلداع يف ق�سية ديزل غيت 
•• باري�س-اأ ف ب:

“ديزل  اإطار ف�سيحة  ال�سيارات يف  اأربع جمموعات عمالقة ل�سناعة  اتهام  مع 
بتعوي�سات،  املطالبة  فرن�سا  يف  ال�سيارات  مالكي  من  للماليني  ميكن  غيت”، 
اتهامات  بعد  لذلك.  املحتملة  الفاتورة  قيمة  تقدير  ال�سعب  من  زال  ما  لكن 
من وكالة حماية البيئة الأمريكية يف عام 2015، اأقرت �سركة “فولك�سفاغن” 
اأثناء  تلويثا  اأق��ل  تبدو  ق��ادرة على جعلها  �سيارة برجميات  11 مليون  بتزويد 
الختبارات املعملية. وبعد خم�ص �سنوات من التحقيق يف فرن�سا، مت هذا الأ�سبوع 
توجيه تهمة “اخلداع ب�ساأن �سلع ت�سكل خطرا على �سحة الإن�سان اأو احليوان” 
و�سيتم  و”�سيرتوين”.  و”بيجو”  و”رينو”  “فولك�سفاغن”  جمموعات  اإىل 
النظر يف توجيه التهام اإىل “فيات كراي�سلر” يف مطلع متوز يوليو. ميهد ذلك 

ملحاكمة حمتملة يف فرن�سا، مع امكان فر�ص غرامات باملليارات على ال�سركات 
امل�سنعة، ف�سال عن تعوي�ص مالكي املركبات التي انخف�ست قيمتها بعد تك�سف 
رافائيل  يف ت�سريح لفران�ص بر�ص، قال   .2015 �سبتمرب  اأيلول  الف�سيحة يف 
بارتلومي من وكالة “يو يف �سي-كو �سوازير” للدفاع عن امل�ستهلك اإنه “يف حال 
جرت حماكمة جنائية، ميكن جلميع م�سرتي الطرازات اجلديدة املعنية بهذه 

العالمات التجارية اأن ي�سبحوا طرفا مدنيا” ويطلبوا التعوي�ص.
اجلديدة  الأم  ال�سركة  و”�ستيالنت�ص”،  و”فولك�سفاغن”  “رينو”  اأن  غ��ري 

و”�سيرتوين” و”فيات كراي�سلر” تعترب اأنها مل ترتكب اأي ذنب. ل�”بيجو”، 
ك�سفت جلنة خرباء عّينت يف فرن�سا بعد الف�سيحة عام 2015 عن “مفارقات” 
ك�سفت   ،2016 ع��ام  ونهاية  جت��اري��ة.  ع��الم��ات  ع��دة  م��ن  �سيارات  انبعاثات  يف 
عن  الحتيال”  وم��ك��اف��ح��ة  امل�ستهلك  و����س���وؤون  للمناف�سة  ال��ع��ام��ة  “املديرية 

العاملة  “رينو”  ط����رازات  بع�ص  اأداء  ب��ني  باملئة   377 اإىل  ت�سل  اخ��ت��الف��ات 
بالديزل عند فح�سها يف املخترب ولدى ا�ستخدامها يف ظروف حقيقية. ي�سمل 
ذلك مئات اآلف املركبات يف فرن�سا: اأكرث من 950 األف عربة “فولك�سفاغن” 
بني  بيعت  و”�سيرتوين”  “بيجو”  عربة  مليون  و1،9  “رينو”  األ��ف  و900 
ع�سو  و�سرح  املديرية.  وفق   ،2015 �سبتمرب  واأيلول   2009 �سبتمرب  اأيلول 
اإن  الفرن�سية  “ليزيكو”  ل�سحيفة  دي��ك��رو  اأوليفييه  ب��رت��ران  اخل���رباء  جلنة 
“جميع ال�سركات امل�سنعة ا�ستخدمت اأنظمة حتكم يف التلوث، تتوقف عن العمل 
يف ظروف حرارة اأو �سرعة معينة«. واأ�ساف اخلبري “ال�سعوبات التي يواجهها 
الق�ساء تتعلق باإثبات النية يف الحتيال اأثناء اإ�سدار ال�سهادات” حول م�ستوى 
النبعاثات. من جهته، قال مدير الهند�سة يف جمموعة “رينو” جيل لوبورن 

الثالثاء اإنه “مل توجد قّط برامج خداع يف حمركات رينو«.

الإمارات على اخلارطة الإقليمية 
وال�����دول�����ي�����ة ومب������ا مت���ت���ل���ك���ه من 
قدرات وخربات ا�ستثمارية رائدة 
منوها  اأع��م��ال،  حا�سنات  لتوفري 
امل�سرتك  ال��ت��ن�����س��ي��ق  اأه��م��ي��ة  اإىل 
اخلا�ص  القطاع  �سركات  لتعريف 
التجارية  بالفر�ص  البلدين  يف 
يوفرها  ال���ت���ي  وال����س���ت���ث���م���اري���ة 
والبولندي  الإم��ارات��ي  ال�سوقان 

على حد �سواء.

•• اأبوظبي - وام:

بحث هالل حممد الهاملي نائب 
مدير عام غرفة اأبوظبي للمراكز 
�سعادة  مع  ال�ست�سارية  واملجال�ص 
ب���اف���ل ج��اب��ل��ون�����س��ك ن���ائ���ب وزي���ر 
مبقر  بولندا  جمهورية  خارجية 
التعاون  اآفاق  تعزيز  �سبل  الغرفة 
رواد  بني  والتجاري  ال�ستثماري 

الأعمال يف اأبوظبي و بولندا.

م���ن ج��ان��ب��ه اأع������رب ن���ائ���ب وزي���ر 
اأمله  ال��ب��ول��ن��دي ع��ن  اخل��ارج��ي��ة 
بتكثيف وتبادل الزيارات بني رواد 
الأعمال الإماراتيني ونظرائهم يف 
جمهورية بولندا، لفتا اإىل املزايا 
ب��الده بهدف جذب  التي تقدمها 
ال�ستثمارات وت�سجيع البتكار يف 

خمتلف املجالت القت�سادية.
باملكانة  جابلون�سك  بافل  اأ�ساد  و 
امل����رم����وق����ة ال���ت���ي حت��ت��ل��ه��ا دول����ة 

تناف�سية  م��ن  وت��ع��زز  امل�����س��ت��دام��ة، 
امل�ستوى  ع��ل��ى  اخل���ا����ص  ال��ق��ط��اع 
اأه���م عنا�سر  اإىل  ول��ف��ت  ال��ع��امل��ي. 
ب���ه���ا بيئة  ت��ت��م��ت��ع  ال����ت����ي  ال����ق����وة 
الأع���م���ال يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي مبا 
الفر�ص  لأه���م  مق�سدا  يجعلها 
نطاق،  اأو���س��ع  على  ال�ستثمارية 
القطاع  دور  الذي يربز  وبال�سكل 
اخل����ا�����ص ك�������س���ري���ك اأ����س���ا����س���ي يف 

التنمية القت�سادية ال�ساملة.

م��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص يف 
اإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي ون��ظ��ريات��ه��ا يف 
وا�ستعر�ص  العامل.  دول  خمتلف 
يف هذا ال�سدد جمموعة اخلدمات 
والت�سهيالت التي تقدمها الغرفة 
�سعيا لالرتقاء بقطاع الأعمال يف 
وامل�����س��اه��م��ة يف حتقيق  اأب��وظ��ب��ي، 
الروؤية القت�سادية لالإمارة، من 
اقت�سادية  منظومة  اإيجاد  خالل 
املعرفة  ع���ل���ى  ت���رت���ك���ز  رائ�����������دة، 

الهاملي  حم��م��د  ه����الل  ورح�����ب 
اخلارجية  وزي�����ر  ن���ائ���ب  ب����زي����ارة 
اأك���د اه��ت��م��ام غرفة  ال��ب��ول��ن��دي و 
التجاري  التعاون  ببلوغ  اأبوظبي 
رواد  بني  امل�سرتك  وال�ستثماري 
ونظرائهم  البولنديني  الأع��م��ال 

يف اإمارة اأبوظبي اإىل اآفاق رحبة.
و����س���دد ع��ل��ى ال������دور ال���ه���ام التي 
لتوثيق  ال���غ���رف���ة  ب����ه  ت�����س��ط��ل��ع 
بني  الفاعلة  الدولية  ال�سراكات 

التدابري ال�سريعة وحزم التحفيز دعمت التع�يف القت�س�دي
 ومهدت ل�سرك�ئن� التج�ر وامل�ستثمرين فر�سة تخطي م�س�عب الأزمة
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املال والأعمال

كهرب�ء ومي�ه دبي تطلق حملة »لنجعل هذا ال�سيف اأخ�سر« 
والإر�����س����ادات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة مل�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى تر�سيد 
ال�ستهالك واتباع منط حياة واٍع وم�ستدام من خالل خطوات 
املنتدب  الع�سو  ال��ط��اي��ر  حممد  �سعيد  م��ع��ايل  وق���ال  ب�سيطة. 
توفر  الهيئة  اإن  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص 
كافة ال�سبل لتعزيز ثقافة ال�ستدامة والرت�سيد ورفع م�ستوى 
وعي جميع اأفراد املجتمع حول م�سوؤوليتهم يف تر�سيد ا�ستهالك 
الكهرباء واملياه واحلد من الهدر مبا يدعم جهود حماية البيئة 
وخف�ص الب�سمة الكربونية .منوها ان الهيئة تتبنى ا�سرتاتيجية 
جهود  يف  املجتمع  واأف���راد  املتعاملني  جميع  لإ���س��راك  متكاملة 
ال�ستدامة واحلفاظ على املوارد الطبيعية باأ�سلوب ُمبتكر وفّعال 
ال�ستهالك.  لرت�سيد  بينهم  فيما  الإيجابي  التناف�ص  وحتفيز 
وت�سلط حملة “لنجعل هذا ال�سيف اأخ�سر” هذا العام ال�سوء 

•• دبي-وام:

ال�سيف  ه��ذا  “لنجعل  حملة  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  اأطلقت 
ا�سنع   “ �سعار  حت��ت  ال��ت��وايل  على  ال�ساد�سة  لل�سنة  اأخ�سر” 
رقمية  العام  لهذا  �ستكون احلملة  و  الأبد”،  اإىل  تدوم  ذكريات 
الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  على  الهيئة  من�سات  خ��الل  م��ن 
وع���رب ق��ن��وات��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة. وت��ه��دف احل��م��ل��ة التي 
اتباع  واملوؤ�س�سات على  الأف��راد  ت�سجيع  اإىل  اأ�سهر  ت�ستمر ثالثة 
البيئة  على  اإيجابي  تاأثري  واإح���داث  وم�ستدام  ذك��ي  حياة  منط 
املتوفرة  املبتكرة  واخل�سائ�ص  اخلدمات  ا�ستخدام  على  وحثهم 
عرب موقع الهيئة الإلكرتوين وتطبيقها الذكي لإدارة ومراقبة 
اإىل جانب ال�ستفادة من الن�سائح  ا�ستهالكهم للكهرباء واملياه 

على مبادرة “احلياة الذكية” التي تتيح املجال اأمام املتعاملني 
ملراقبة ال�ستهالك املنزيل ذاتياً حيث ميكنهم ت�سجيل دخولهم 
الإلكرتوين  موقعها  عرب  الهيئة  لدى  اخلا�سة  ح�ساباتهم  اإىل 
ملراقبة  بهم  البيانات اخلا�سة  الذكي ومتابعة لوحة  وتطبيقها 
ا�ستهالكهم والتعرف اأكرث على �سرائح التعرفة للمتعاملني من 
الرت�سيدية  وو�سع خطتهم  الرت�سيد  ون�سائح  ال�سكني  القطاع 
ايجابياً  للتاأثري  امل�ستدام”  “نهجي  برنامج  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 
املقارنات  خ��الل  م��ن  ال�ستهالك  يف  املتعاملني  �سلوكيات  على 
باإمكانهم  ك��ذل��ك  املماثلة  للمنازل  ال�ستهالك  م�ستويات  م��ع 
“متجر  �سمن  الهيئة  توفرها  التي  ال��ع��رو���ص  م��ن  ال�ستفادة 
لتعزيز التحكم بال�ستهالك وا�ستخدام الأجهزة املوفرة  ديوا” 

للطاقة واملياه.

دبي توفر لزواره� جت�رب م�سوقة يف اأبرز الوجه�ت الداخلية خالل ال�سيف 

“ال�سيف”  منطقة  يف  الغمو�ص” 
تن�سى  ل  رحلة  يف  رواده  في�سحب 
اإىل عامل اخلدع الب�سرية املذهل. 
التعليمية  ج��ان��ب جت��ارب��ه  ..ف����اإىل 
والتفاعلية يحت�سن املتحف غرفا 
تاأ�سر الأب�سار وتخدع احلوا�ص من 
بينها غرفة حتدي اجلاذبية املائلة 
وكذلك  ال��الم��ت��ن��اه��ي��ة  وال���غ���رف���ة 
التجارب  ���س��م��ن  وم����ن  امل��ق��ل��وب��ة. 
العائلية املليئة بالتحدي واملناف�سة 
 Roll بي«  اإك�ص  دي  “رول  �سالة 
التي افتتحت موؤخرا يف   »DXB
“ميناء را�سد” اأمام ع�ساق التزلج 
الوجهة  وت��رح��ب  ال��ع��ج��الت  ع��ل��ى 
ب��امل��ت��زجل��ني م���ن ج��م��ي��ع الأع���م���ار 
تاأجري  خدمة  وت��ق��دم  وامل�ستويات 
تعليمية  درو�سا  وكذلك  الزلجات 
مهاراتهم  ت���ط���وي���ر  ل���ه���م  ت���ت���ي���ح 

الأ�سا�سية وتعلم حركات راق�سة.
وتوفر “متاهة جامبل” التفاعلية 
مفعمة  جتربة  للعائالت  واملغلقة 
واملناف�سة حيث يخو�ص  بالتحدي 
م�سوقة  م���غ���ام���رات  امل��ت�����س��اب��ق��ون 
تخترب قدراتهم الذهنية واملعرفية 
ومهارات حل الألغاز وقوة التحمل 
 20 م��ن  اأك��رث  املتاهة  تقدم  حيث 
حتديا ما ي�سمن لل�سيوف معاودة 
ال���ت���ج���رب���ة م��������رارا حل����ل الأل����غ����از 
البدنية  اإمكانياتهم  وا�ستك�ساف 

والذهنية.
و�����س����ي����ج����د حم����ب����و ال����ري����ا�����س����ات 
يف  الرتفيهية  البدنية  والأن�سطة 
املغلقة ما يلبي  الداخلية  الأماكن 
دبي  “عامل  زي����ارة  ع��ن��د  اأذواق���ه���م 
حمطة  ي�سكل  وال��ذي  للريا�سة” 
بالتجارب  ل��ال���س��ت��م��ت��اع  م��ث��ال��ي��ة 
املكان  ه���ذا  ي��ق��دم  ح��ي��ث  ال�سيفية 
تلبي  ال��ت��ي  الآم���ن���ة  ببيئته  امل��م��ي��ز 
م��ع��اي��ري ال�����س��الم��ة جم��م��وع��ًة من 
الريا�سية  ال����ت����دري����ب  ج���ل�������س���ات 
والأك����ادمي����ي����ة مل��خ��ت��ل��ف الأع����م����ار 
الأن�سطة  م���ن  جم��م��وع��ة  واأي�����س��ا 
وال�سلة  ال����ق����دم  ك�����رة  ف��ي��ه��ا  مب����ا 
وغريها  الري�سة  وك��رة  والكريكت 
ال��ك��ث��ري. و���س��ي��ح��ظ��ى ���س��ي��وف دبي 
اآمنة  اأج��واء  و�سط  فاخرة  بتجربة 
ح�سلت  اإذ  لال�سرتخاء  ومالئمة 
ج��م��ي��ع ه���ذه ال��وج��ه��ات ع��ل��ى ختم 
“دبي ال�سمانة” الذي يوؤكد على 
والفنادق  ال�سركات  جميع  ال��ت��زام 
بتطبيق  ال�����س��ي��اح��ي��ة  وال���وج���ه���ات 
يف  وال�سالمة..  ال�سحة  اإج���راءات 
جتدده  ال���ذي  اخل��ت��م  ي�سهم  ح��ني 
يف  اأ�سبوعني  كل  املخت�سة  اجلهات 
اجلميع  باإلتزام  ال�سيوف  طماأنة 

بالتدابري الوقائية املعتمدة.
املجل�ص  منح  ذل��ك  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
العاملي لل�سفر وال�سياحة دبي ختم 
2020 لتعزيز  ال�سفر الآمن عام 
ثقة امل�سافرين بزيارتها باعتبارها 
ال�سياحية  ال����وج����ه����ات  اإح���������دى 

الآمنة.

•• دبي - وام:

املقومات  م��ن  الكثري  دب��ي  متتلك 
ال���ت���ي جت��ع��ل��ه��ا وجهة  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
م��ف�����س��ل��ة ل��ل��ك��ث��ريي��ن ع���ل���ى م����دار 
العام لل�سكان والزوار حيث �سهدت 
املا�سية  ال���ف���رتة  خ����الل  الإم�������ارة 
الأن�سطة  م���ن  ال��ك��ث��ري  ا���س��ت��ئ��ن��اف 
ال���رتف���ي���ه���ي���ة وزي������������ادة ال���ط���اق���ة 
ومناطق  ل��ل��وج��ه��ات  ال�ستيعابية 
الت�سوق  ومراكز  ال�سياحي  اجلذب 
وتنظيم  ا���س��ت�����س��اف��ة  ج���ان���ب  اإىل 
ال��ف��ع��ال��ي��ات م���ع احل���ر����ص يف ذات 
الوقت على تطبيق جميع التدابري 

الحرتازية.
املدر�سية  الإج������ازة  اق�����رتاب  وم���ع 
تبحث العائالت عن اأماكن مميزة 
وق�ساء  وال���رتف���ي���ه  ل��الإ���س��ت��ج��م��ام 
اأوقات ممتعة..وحيث اأننا يف ف�سل 
مثاليا  يعترب  الوقت  ف��اإن  ال�سيف 
للبحث عن اأروع الوجهات الداخلية 
املغطاة واملكيفة املتنوعة يف الإمارة 
عن  بعيدا  متميزة  اأوق���ات  لق�ساء 

درجات احلرارة املرتفعة.
العائالت  ت��ط��ل��ع��ات  دب����ي  وت��ل��ب��ي 
والأط�����ف�����ال م���ن ج��م��ي��ع الأع���م���ار 
تقدم  التي  وجهاتها  وف��رة  بف�سل 
خياراٍت ل ح�سر لها من التجارب 
منع�سة  اأج����واٍء  و���س��ط  الرتفيهية 
وباردة من حلبات التزلج الداخلية 
من  غريها  اإىل  املائية  واملغامرات 

املراكز الفنية والثقافية.
اأك�����رب   - مول”  “دبي  وي�����ق�����دم 
وج����ه����ات ال���ت�������س���وق وال���رتف���ي���ه يف 
العامل - باقة وا�سعة من الأن�سطة 
جلميع  املثرية  والتجارب  العائلية 
اأعمارهم  اخ���ت���الف  ع��ل��ى  رّواده 
جمموعة  ويحت�سن  واهتماماتهم 
واملقاهي  امل��ط��اع��م  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
ال���ت���ي ت���ق���دم وج����ب����ات ���س��ه��ي��ة من 
جانب  اإىل  العاملية  املطابخ  اأ�سهر 
اأك��������رب ح����و�����ص م����ائ����ي م���غ���ل���ق يف 
العامل وحلبة تزلج م�سممة وفقا 
ل��ل��م��ع��اي��ري الأومل��ب��ي��ة وال��ت��ي توفر 
جل�سات التدريب لتعزيز مهاراتهم 
ال��ت��زل��ج وغ��ريه��ا م��ن املحطات  يف 
يوٍم  ق�ساء  للعائالت  ت�سمن  التي 

ا�ستثنائي.
“مول  يف  دبي”  “�سكي  وي�����ربز 
اختياره  مت  ال�����ذي  الإمارات”- 
ت��زل��ج داخ��ل��ي يف  ك��اأف�����س��ل منتجع 
العامل لعدة مرات - كخيار مثايل 
اأجمل الأوقات حيث ي�سم  لق�ساء 
خ��م�����س��ة م�������س���ارات ت���زل���ج ب���اأط���وال 
وم�ستويات �سعوبة متفاوتة تنا�سب 
مدر�سة  وي�����س��م  امل���ه���ارات  خمتلف 
خا�سًة  درو���س��اً  تقدم  داخلية  تزلج 
ل��ل��م��ب��ت��دئ��ني وامل����ح����رتف����ني حتت 
كما  م��درب��ني خمت�سني..  اإ���س��راف 
توفر احلديقة الثلجية التي متتد 
مربع  مرت   4،500 م�ساحة  على 
التزلج والتزحلق والكرات  اأن�سطة 

ا�ستثنائية  م��ن��اظ��ر  دب���ي  ب����رواز  يف 
ال�سمال  من  القدمية  املدينة  على 
و”حي  دبي”  “خور  ف��ي��ه��ا  مب����ا 
الفهيدي” التاريخي وكذلك دبي 
اجل���دي���دة م��ن اجل��ن��وب مب��ا فيها 
الأبراج  “وغريه من  “برج خليفة 

ال�ساهقة.
خيارا  اأوبرا”  “دبي  وتعد عرو�ص 
ع�ساق  م����ن  ل���ل���ع���ائ���الت  ي���ف���وت  ل 
التجارب الثقافية حيث ت�ست�سيف 
قارب  ���س��ك��ل  ع��ل��ى  امل�سممة  ال����دار 
����س���راع���ي ت����راث����ي جم���م���وع���ة من 
وحفالت  ال��ك��وم��ي��دي��ة  ال���ع���رو����ص 
واأ�سهر  واجل�����از  وال���ب���وب  ال�����روك 
وغريها  ال��ع��امل  ح��ول  امل�سرحيات 
ميكن  كما  الفنية..  ال��ربام��ج  م��ن 
ال���ذه���اب يف جولة  ل���ل���زوار  اأي�����س��ا 
للتعرف  ال��ك��وال��ي�����ص  وراء  م��ا  اإىل 
ع��ل��ى ط��اب��ع��ه��ا امل���ع���م���اري واأ����س���رار 
املنحوتات  وم�������س���اه���دة  امل�������س���رح 
والأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة امل��م��ي��زة �سمن 
“متحف  اأم��ا  وحميطها.  الوجهة 

واألعابا متنوعة مبا  القابلة للنفخ 
تاأخذ  ال��ت��ي  ث��ري��ل��ر  م��اون��نت  فيها 
على  حما�سية  م��غ��ام��رة  يف  ال����زوار 
تقدر  ب�سرعة  م��رتاً   150 ارت��ف��اع 
ال�����س��اع��ة..ف��ي��م��ا تتيح  ك���م-   40 ب��� 
الطراز  على  امل�سممة  ال�ساليهات 
تذوق  فر�سة  لل�سغار  ال�سوي�سري 
ال�ساخنة  ال�سوكولتة  م�سروبات 
ثلجية  رح���ل���ة  يف  ال�����ذه�����اب  ق���ب���ل 
والتعرف على طيور البطريق عن 

قرب.
جرين  “ذا  البيئية  القبة  وت��دع��و 
ل�ستك�ساف  زواره��������ا  بالنيت” 
اأج�������واء ال���غ���اب���ات الإ����س���ت���وائ���ي���ة اإذ 
اآلف   3 م������ن  اأك���������رث  حت���ت�������س���ن 
واحليوانات  ال���ن���ب���ات���ات  م���ن  ن����وع 
لل�سيوف  ت��ت��ي��ح  وه���ي  وال���ط���ي���ور. 
عي�ص حلظات  الأع��م��ار  من جميع 
حيوانات  م�����س��اه��دة  ع��ن��د  م��ذه��ل��ة 
التي  “الليمور”  اأو  “الك�سالن” 
بينماتاأخذ  الأ�سجار..  بني  تتنقل 
رحلة  يف  ال�سغار  اخل�سراء  الغابة 

وميكنهم  العريق  الإم���ارة  ما�سي 
ا�ستك�ساف مراحل تطور دبي التي 
�سغري  جت��اري  ميناء  م��ن  حتولت 
فيما  م�سهورة..  عاملية  مدينة  اإىل 
الداخلية  امل��راق��ب��ة  من�سة  ت��وف��ر 

يف ال��غ��اب��ة امل��ط��رية وال��غ��و���ص بني 
مهام  وت�سلم  “البريانا”  اأ�سماك 

حار�ص احلديقة ليوم واحد.
دبي”  “برواز  زوار  وي�����س��ت��ط��ي��ع 
بانورامية  ب��اإط��اللت  الإ���س��ت��م��ت��اع 

اإىل الربية الأ�سرتالية ف�سال عن 
“الوالبي”  حيوانات  روؤي��ة  فر�سة 
اأو ثعابني ال�سجاد.. يف حني تتنوع 
التجارب ال�ستثنائية يف “ذا جرين 
التخييم  م��غ��ام��رة  ب��ني  بالنيت” 

ع��ل��ى دب���ي م���ن داخ����ل اأك����رب مبنى 
ياأخذ �سكل اإطار يف العامل بارتفاع 
150 مرتاً وعر�ص 95 مرتاً على 
الأقل حيث ياأخذ هذا املعلم املذهل 
ال��ع��ائ��الت يف رح��ل��ة م�����س��وق��ة اإىل 

% من�ا بعدد امل�سنفات الفكرية خلل 2020  القت�ساد: 70 

الإم�رات حتقق نقلة نوعية بقط�ع امللكية الفكرية مب� ير�سخ مك�نته� الع�ملية 
وجه��ة ح��سن�ة وج�ذب�ة للمواهب ورواد العم�ل الفك�ري والأدب�ي والثق�يف

 24 األف م�سنف فكري م�سجل لدى وزارة القت�ساد حتى مطلع ي�ني� 2021.. و2020 �سجل اأعلى م�ست�ى

•• اأبوظبي - وام:

حتقيق  ع��ن  القت�ساد  وزارة  اأعلنت 
نوعية  نقلة  الفكرية  امللكية  ق��ط��اع 
يف عدد امل�سنفات خالل العام املا�سي 
بن�سبة  من��وا  �سجل  بعدما   2020
 ،2019 بعام  مقارنة  املائة  يف   70
وال��ذي ميثل اجن��ازا جديدا ي�ساف 
اإىل قائمة الإجنازات الوطنية لدولة 
وير�سخ  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
مف�سلة  وج���ه���ة  ال��ع��امل��ي��ة  م��ك��ان��ت��ه��ا 
واملبدعني  ل��ل��م��ب��ت��ك��ري��ن  وح��ا���س��ن��ة 
والأدب�������ي  ال���ف���ك���ري  ال���ع���م���ل  ورواد 

والثقايف.
 24 اإىل  اأن عدد امل�سنفات الفكرية و�سل حتى الآن  اإىل  ال��وزارة  اأ�سارت  و 
الإطالق  على  م�ستوياته  اأعلى  �سجل  اأن��ه  اإل  فكريا،  م�سنفا  و317  األفا 
خالل العام 2020 بعدما بلغ عددها 2772 م�سنفا فكريا فيما بلغ عدد 
1632 م�سنفا م�سجلة منوا  2019 نحو  الفكرية خالل عام  امل�سنفات 
2018 الذي بلغ فيه عدد امل�سنفات  32 يف املائة ، مقارنة بالعام  بن�سبة 
بداية  منذ  امل�سجلة  الفكرية  امل�سنفات  ع��دد  بلغ  حني  يف  م�سنفا   1233

العام اجلاري وحتى الآن نحو 900 م�سنف.
ك��ف��اءة نهج دول���ة الإم�����ارات وت��وج��ي��ه��ات قيادتها  امل��وؤ���س��رات  و تعك�ص ه��ذه 
لتعزيز  والب��ت��ك��ار،  والإب�����داع  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية  بيئة  تنمية  يف  ال��ر���س��ي��دة، 
م�ساهمتها يف الرتاث الإن�ساين واحل�ساري العاملي، واإبراز الهوية الرتاثية 
املتفردة لدولة الإمارات، والتي جتمع بني الأ�سالة والرتاث والوفاء لإرث 

الأولني، واحلداثة والتطور وقيادة م�سار البتكار التقني عامليا.
يف  م��ه��م  ب����دور  ت�سطلع  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة  م�سنفات  اأن  ال�����وزارة  اأك����دت  و 
تبادل  من  ميكن  اإط��ار  اإر�ساء  بهدف  لالبتكار  مواتية  بيئة  واإتاحة  توفري 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات اجل���دي���دة وت�����س��اط��ره��ا ع��رب اأن���ح���اء ال��ع��امل يف ظ��ل عمل 
القوانني  الدولة على تطوير  داخل  املعنية  بال�سراكة مع اجلهات  ال��وزارة 

دورا حموريا يف تعزيز جاذبية وتناف�سية بيئة الإبداع و البتكار يف الدولة، 
وتوفري كل ال�سبل ال�سامنة لزدهار جمتمع الفكر والثقافة والفن والأدب 
و�سمان حقوقه.. وتتمحور م�سوؤوليتها ب�سكل رئي�سي حول �سون وحماية 
امل�سنفات  وت�سمل  خ�سو�سا  الفكرية  وامل�سنفات  عموما  الفكرية  امللكية 
الفكرية جميع املوؤلفات املبتكرة يف جمالت الآداب والفنون والعلوم والفكر 

والثقافة وكل ما �سابه ذلك من فئات املحتوى.
وتعد  امل��واه��ب،  وحماية  البتكار  لت�سجيع  حثيثة  جهودا  ال���وزارة  تبذل  و 
م�ساهما اأ�سا�سيا يف اإبرام العديد من التفاقيات الثنائية والدولية الرامية 
لدعم ومتكني املواهب، وتوفري احلماية الكاملة حلقوق املبتكرين واملوؤلفني 

واملبدعني.
القنوات  وتوفري خدماتها عرب  اإجراءاتها  ت�سهيل  ال��وزارة على  و حتر�ص 
املوقع  ع��رب  امل�سنفات  ت��ق��دمي  تتيح  و  ال��رق��م��ي��ة  وامل��ن�����س��ات  الإل��ك��رتون��ي��ة 
اأو   «  www.economy.gov.ae« ل��ل��وزارة  الر�سمي  الإل��ك��رتوين 
واملوؤلفني  واملفكرين  املبدعني  اأ�سا�سي  ب�سكل  م�ستهدفة  الذكي  تطبيقها 
واملهند�سني  وامل�سممني  وامل��ل��ح��ن��ني  وامل�����س��وري��ن  وال��ر���س��ام��ني  وال��ف��ن��ان��ني 
امل�سهد  اإث��راء  يف  ت�سهم  التي  واملهن  الخت�سا�سات  اأ�سحاب  من  وغريهم 

الفكري والثقايف والإبداعي.

وجمالته  اأن�سطته  مبختلف  الفكرية  امللكية  لقطاع  املنظمة  والت�سريعات 
وفقا لأف�سل املمار�سات املعمول بها عامليا.

و حتر�ص وزارة القت�ساد على رفد القطاع اخلا�ص بكل املعارف الالزمة 
ب��اأداء دوره يف التنمية امل�ستدامة حيث تعد امللكية الفكرية  التي ت�سمح له 
م�سار  لدفع  حيوية  اأداة  اليوم  باعتبارها  املعارف  هذه  �سمن  اأ�سا�سيا  ركنا 

النمو القت�سادي والرفاه الجتماعي .
الفكرية خ�سو�سا  امللكية  بحماية حقوق  القت�ساد  وزارة  اهتمام  يت�سح  و 
الخ��رتاع من خالل  ب��رباءات  ال�سناعية اخلا�سة  امللكية  يف جانب حقوق 
امل��ن��ا���س��ب لت�سجيع  امل��ن��اخ  ل��ت��وف��ري  ال��ع��امل��ي  ال��ت��وج��ه  حر�سها ع��ل��ى م��واك��ب��ة 

ال�ستثمارات ومنو القت�ساد.
اأكرث  اقت�سادية  دعائم منظومة  اإر�ساء  اإىل  الرامية  روؤيتها  وانطالقا من 
مرونة وتنوع ترتكز على املعرفة والإبداع والبتكار، مت�سي وزارة القت�ساد 
وتهيئة  م�ستمرة  ب�سورة  والت�سريعية  التنظيمية  الأط��ر  حتديث  يف  قدما 
البيئة املحفزة لنماء وازدهار املوؤلفات والأعمال الفكرية والأدبية والعلمية، 
وزي��ادة زخم  املرموقة لالإمارات عامليا،  ال�سورة  نظرا لأهميتها يف تر�سيخ 

هذه القطاعات كروافد لالقت�ساد الوطني.
و تلعب وزارة القت�ساد ممثلة باإدارة العالمات التجارية وامل�سنفات الفكرية 

الفكرية  امل�����س��ن��ف��ات  ف���ئ���ات  وت��ت��ن��وع 
لت�سمل امل�سنفات املكتوبة ، وم�سنفات 
ال���ر����س���م ، وم�����س��ن��ف��ات امل��و���س��ي��ق��ى ، 
وامل�سنفات   ، امل�����س��ت��ق��ة  وامل�����س��ن��ف��ات 
ال�سمعية ، وامل�سنفات الفوتوغرافية 
، واملحا�سرات والت�ساميم الهند�سية 

والربجميات والتطبيقات الذكية.
و يعك�ص هذا التنوع حجم امل�سوؤولية 
الفكرية،  امل�سنفات  اإدارة  على  امللقاة 
احلياة  ت��ن��ظ��ي��م  يف  دوره������ا  واأه���م���ي���ة 
ال���ف���ك���ري���ة م����ن خم��ت��ل��ف ال���ن���واح���ي، 
الفكرية  امل���ل���ك���ي���ة  ب���ي���ئ���ة  وت���ن���م���ي���ة 
والب��ت��ك��ار يف ال��دول��ة، وت��وف��ري مناخ 
املبدعني  ا���س��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى  ي�����س��ج��ع 
ورواد الفكر والثقافة والفن من خمتلف اأنحاء العامل ويعزز ثقتهم بقدرة 
اإدارة  اخت�سا�سات  نطاق  ي�سمل  و  الفكرية.  حقوقهم  حماية  على  الدولة 
ت�سجيل  ا�ستقبال ومتابعة طلبات  الفكرية  وامل�سنفات  التجارية  العالمات 
حقوق امللكية الفكرية ، واإيداع م�سنفات الأ�سخا�ص الطبيعيني واملعنويني 
وحفظ قاعدة بيانات امل�سنفات الفكرية؛ والتن�سيق مع املنظمات والهيئات 
العربية والدولية التي تعنى بامللكية الفكرية ، ومتابعة ال�سكاوى والق�سايا 

والنزاعات القانونية ذات ال�سلة حلقوق امللكية الفكرية.
ينعك�ص  اأن  والثقايف  الفكري  الإب��داع  البتكار وحتفيز  ت�سجيع  �ساأن  و من 
القت�ساد  وج��اذب��ي��ة  تناف�سية  وي��ع��زز  املحلية،  الأع��م��ال  بيئة  على  اإي��ج��اب��ا 
الفكرية  املليكة  حماية  مبنظومة  الثقة  لتنامي  �سيكون  فيما  امل��ح��ل��ي.. 
والكفاءات  املواهب  اأ�سحاب  توافد  رفع معدلت  اإيجابي يف  اأثر  الدولة  يف 
التخ�س�سية وتنامي الإقبال على الدولة لأغرا�ص ال�ستثمار اأو العمل اأو 
والأدبي  الفكري  النتاج  الإم��ارات يف  تعزيز م�ساهمة  ال�سياحة، ف�سال عن 
العاملي وتر�سيخ مكانتها حا�سنة للمبتكرين واملبدعني ومركزا ا�سرتاتيجيا 
التاأليف  يف  والإب���داع  والهند�سي  التقني  البتكار  على  القائمة  للم�ساريع 

والت�سميم.
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على نظريه  القدم  لكرة  الأول  الوطني  منتخبنا  فاز 
الأندوني�سي بخم�سة اأهداف مقابل ل �سيء يف املباراة 
زعبيل  ا�ستاد  على  املا�سية  الليلة  بينهما  ج��رت  التي 
بنادي الو�سل بدبي �سمن لقاءات املجموعة ال�سابعة 
للمونديال  املوؤهلة  امل�سرتكة  الآ�سيوية  الت�سفيات  يف 
منتخبنا  رف��ع  النتيجة  وب��ه��ذه  اآ�سيا.  اأمم  ونهائيات 
15 نقطة يف املركز الثاين بعد  الوطني ر�سيده اإىل 
17 نقطة بعد فوزه على  ال�  فيتنام املت�سدر �ساحب 
اآل  ا�ستاد  على  الليلة  ه��دف  مقابل  بهدفني  ماليزيا 

مكتوم بنف�ص املجموعة.

ال��وط��ن��ي ع��ل��ي مبخوت/  اأه������داف م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ���س��ج��ل 
هدفني/،و�سيبا�ستيان  ليما/  دي  وفابيو  ه��دف��ني/، 
تيحالو /هدف/. ح�سر املباراة ال�سيخ را�سد بن حميد 
النعيمي رئي�ص احتاد المارات لكرة القدم الذي اأ�ساد 
يف  عطاءهم  وثمن  الفني،  واجل��ه��از  الالعبني  ب���اأداء 
موؤكدا  املميزة،  والنتائح  الأخ���رية،  الثالث  املباريات 
ثقته يف قدرات الالعبني لنهاء الت�سفيات يف املركز 
ب��ن حميد  ال�����س��ي��خ را���س��د  ب��امل��ج��م��وع��ة. واأ����س���اد  الأول 
الالعبني  �ساند  الذي  القوي  اجلماهريي  باحل�سور 
اأن  املنتظر  وم��ن  ال��ك��ب��ري.  ال��ف��وز  لتحقيق  وح��ف��زه��م 
الثالثاء  ي��وم  الفيتنامي  نظريه  مع  منتخبنا  يلتقي 

املقبل باجلولة الأخرية من الت�سفيات.

•• اأبوظبي-الفجر

ان��ت��ظ��م م��ن��ت��خ��ب الإم�������ارات الأول 
للم�ساركة  ي�ستعد  ال���ذي  ل��ل��ج��ودو 
يف دورة طوكيو لالألعاب الريا�سية 
اليابان  يف  ت���ق���ام  ال���ت���ي  الأومل���ب���ي���ة 
م���ن 23 ي���ول���ي���و/مت���وز وح���ت���ى 8 
يف  انتظم   ،2021 اأغ�سط�ص/اآب 
رومانيا  يف  حاليا  امل��ق��ام  مع�سكره 
فيكتور  ال���الع���ب  م�����س��ارك��ه  ع��ق��ب 
العامل  �سكرتوف مناف�سات بطولة 
اليابان  يف  م��وؤخ��را  اختتمت  ال��ت��ي 
والتي  ك��ج��م،   73 يف  وزن   حت��ت 
اأ�سهمت يف اإعداده ب�سكل جيد بفوزه 
على بطل اأوروبا لل�سباب وخ�سارته 
من الالعب ال�سويدي تومي بطل 
وو�سيف  الرتكية  انتاليا  بطولة 
ي�سارك  ،ف��ي��م��ا مل  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة 
اي��ف��ان رمي��ا رينكو  ال��الع��ب  زميله 
 100 )حت����ت  وزن  م��ن��اف�����س��ات  يف 

كجم(،بعد اأن راأى املدرب املالديفي 
اجلديد باكال فيا�سي�سالف راحته 
الكتف  يف  خفيفة  باإ�سابة  لتاأثره 
لي�ستعد ب�سكل جيد لدورة طوكيو 
رومانيا  مع�سكر  ..ويعقب  املقبلة 
مع�سكر  لإق��ام��ة  تركيا  اإىل  ال�سفر 
الرتكية  ان��ت��ال��ي��ا  م��دي��ن��ة  يف  دويل 
وحتى30   20 من  الفرتة  خ��الل 
ي����ون����ي����و احل����������ايل مب���������س����ارك����ة 5 
منتخبات وهي الإمارات ،اأذربيجان 

،جورجيا اأوزبك�ستان وتركيا لنف�ص 
ال���غ���ر����ص، وق�����د حت�����دد الأ����س���ب���وع 
موعدا  امل��ق��ب��ل  ي��ول��ي��و  م���ن  الأول 
مع�سكر  لإق��ام��ة  ل��ل��ي��اب��ان  لل�سفر  
توكاي  جامعة  �سيافة  يف  ختامي 

التعاون  تنفيذا لتفاقية  اليابانية 
اليابانية  واجل��ام��ع��ة  الحت���اد  ب��ني 
ال��ع��ري��ق��ة وذل���ك ا���س��ت��ع��دادا لدورة 
اأطماأن �سعادة  طوكيو املقبلة. وقد 
رئي�ص  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد 

احت����اد امل�����س��ارع��ة واجل�����ودو خالل 
التميمي  نا�سر  بال�سيد  ات�ساله 
اأم����ني ال�����س��ر ال���ع���ام ل���الحت���اد على 
�سري برنامج اإعداده لدورة طوكيو 
يف ظل التطور امللحوظ للمنتخب 

باكال  امل�����درب اجل���دي���د  ب���اإ����س���راف 
الوملبية  ط��وك��ي��و  ل������دورة  ت��ط��ل��ع��ا 
اإدارة  ت��رح��ي��ب  ال���درع���ي  وث��م��ن   ..
ال��ي��اب��ان��ي��ة لإقامة  ت��وك��اي  ج��ام��ع��ة 
م��ع�����س��ك��ر امل��ن��ت��خ��ب ق���ب���ل ال������دورة 

.. من  الإع��داد والتاأقلم  ملزيد من 
ج��ان��ب اآخ���ر اأ���س��اد ال��درع��ي بجهود 
ال��دويل للجودو وتوا�سله  الحت��اد 
الدولية،مما  الأوملبية  اللجنة  مع 
اأ�سهم يف م�ساركة فريق الريا�سيني 

اأوملبياد  يف  ال��الج��ئ��ني  الأومل��ب��ي��ني 
ب�سبب  امل���وؤج���ل   ،2020 ط��وك��ي��و 
ان��ت�����س��ار ف���ريو����ص ك���ورون���ا وال����ذي 
29 م���ن ال��ري��ا���س��ي��ني من  ي�����س��م 

خمتلف دول العامل .

منتخبن� لكرة القدم يفوز على اأندوني�سي� بخم��سية نظيفة يف الت�سفي�ت الآ�سيوية

ا�ستعدادا لدورة ط�كي� 

منتخب اجلودو ينتظم يف مع�سكر روم�ني� قبل �سفره اإىل تركي�
الدرعي – يطمئن على �سري برنامج اإعداده وم�ساركة اللجئني 

••  اأبوظبي-الفجر

لأكادميية  الثانية  التدريبية  ال���دورة   على  ال�ستار  اأ���س��دل 
خ�س�ست  والتي  ال��ع��راق  ف��رع  لل�سطرجن  الآ�سيوي  الحت��اد 

ChessBase لربنامج ت�سي�ص بي�ص
والتي اأدار دفة املحا�سرات وحواراتها اإح�سان جواد برباعة 
من  كانوا  �سواء  امل�ساركني  من  اجلميع  ب�سهادة  واجتهادية 

املدربني اأو الالعبني.
وكانت هذه املحا�سرات والتي ا�ستمرت درو�سها لثالثة اأيام 
وبح�سور  املركزي  العراقي  ال�سطرجن  احت��اد  اإ�سراف  حتت 
رئي�ص الحتاد ظافر عبد الأمري اجلبوري طوال اأيام الدورة 
جلنة  رئي�ص  الغني  عبد  حيدر  ال���دورة  مدير  م��ع  بالكامل 

وم�ساعده  امل��رك��زي  العراقي  ال�سطرجن  احت��اد  يف  امل��درب��ني 
العربية  الدول  املدربني من خمتلف  با�سم جبارة مع باقي 

ومدربي املحافظات العراقية.
تخللتها  وملفات  ح��وارات  و  وا�سعة  ونقا�سات  مهمة  درو���ص 
الدورة ومب�ساركة فاعلة ملعظم املدربني مع اإجابات وا�سحة 
ن��ا���س��ج��ة للمحا�سر  ���س��ط��رجن��ي��ة  اأري��ح��ي��ة وع��ق��ل��ي��ة  وب��ك��ل 
اكت�ساب  م��دى  على  للجميع  انطباع  اأع��ط��ت  ج��واد  اإح�سان 
الفائدة وال�ستفادة من هذه اخلربات والتجارب التي كانت 
مراحل  من  مرحلة  كل  على  واقعية  عملية  كاأمثلة  تطبق 

التدريب.
ت��ت��واىل جن��اح��ات اأك��ادمي��ي��ة الحت����اد الآ���س��ي��وي لل�سطرجن 
وذلك مل ياأت عن فراغ بل من دعم متوا�سل لرئي�ص الحتاد 

الآ�سيوي لل�سطرجن ال�سيخ �سلطان بن خليفة بن �سخبوط 
اآل نهيان وتذليل كافة ال�سعوبات لإجناح مثل هكذا دورات 
الكثرية، ومن اجلدير  ارتباطاته  الرغم من  تدريبية على 
بالذكر اأن ننوه على متابعة الأمني العام لالحتاد الآ�سيوي 
لل�سطرجن ه�سام الطاهر وتوا�سله امل�ستمر مع رئي�ص احتاد 
ال�����س��ط��رجن ال��ع��راق��ي ع��ل��ى ك��ل ���س��غ��رية وك��ب��رية م��ع العمل 
الفوز  وحتقيق  الن�سر  اأعينهم  ن�سب  وا�سعني  املتوا�سل 

الكبري يف كل دورة ويف كل جزئية .
يف  حتماً  �ست�سب  النوعية  وبهذه  الكم  بهذا  ال���دورات  ه��ذه 
م�سلحة ال�����س��ط��رجن ال��ع��راق��ي وع��ل��ى اإث���ر ه���ذا ال��ت��ن��وع من 
املحا�سرات �سين�سج عندنا جيل جديد من املدربني ومثله 

من الالعبني ي�سار لهم بالبنان.

خت�م ن�جح للدورة التدريبية لأك�دميية 
الحت�د الآ�سيوي لل�سطرجن ب�لعراق

الفجر الريا�ضي
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الفجر الريا�ضي

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

املنطقة  م�ستوى  على  فيت  الكرو�ص  بطولة  مناف�سات  انطلقت 
ال������دورة اخلام�سة  اأن�����س��ط��ة  ، ���س��م��ن  ب���راأ����ص اخل��ي��م��ة  الأم���ن���ي���ة 
العقيد  بح�سور   ، القطاع  م�ستوى  على  الريا�سية  للفعاليات 
والعالقات  الإع��الم  اإدارة  نائب مدير  الزعابي  ق�سيب عبد اهلل 
العامة والنقيب �سيف بن يهمور رئي�ص ق�سم الأن�سطة الريا�سية 
والجتماعية بالإنابة، وذلك يف نادي بارج ال�سحي ، مبنطقة “ 

خزام “ براأ�ص اخليمة ، وهي اإحدى البطولت التي تعتمد على 
ال�سرطة  اإحتاد  العالية و�سمن بطولت  البدنية  واللياقة  القوة 
الريا�سي مب�ساركة 5 اإدارات عامة على م�ستوى القطاع الأمني  
العامة  الإع��الم والعالقات  اإدارة  نائب مدير  اأك��د  . ومن جانبه 
اأن مناف�سات بطولة الكرو�ص فت، تاأتي �سمن اإطار جهود احتاد 
ال�سرطة الريا�سي لن�سر الوعي الريا�سي بني منت�سبي القطاع 
حيث  البطولت  يف  للم�ساركة  للجميع  الفر�سة  واإتاحة  الأمني 
ت��ع��د م��ن��اف�����س��ات ري��ا���س��ة ال��ك��رو���ص ف��ت اإح����دى امل��ن��اف�����س��ات التي 

القطاع  ملنت�سبي  الريا�سي  امل�ستوى  وتطور  تقدم  م��دى  ُتظهر 
الريا�سي  اجلانب  تعزيز  على  القيادة  حر�ص  وم��دى   ، الأم��ن��ي 
للم�ساركة يف مثل هذه  الفر�سة  باإتاحة   ، لدى جميع منت�سبيه 
املناف�سات الريا�سية املختلفة ملا لها من اأثر بناء يف �سحة عن�سر 
واأ�ساد  والذهنية  والنف�سية  البدنية  ق��درات��ه  وتنمية  ال�سرطة 
بامل�ستوى املتميز الذي قدمه جميع امل�ساركني يف البطولة وعلى 
التنظيم الذي ت�سمن تطبيق الإجراءات الوقائية والحرتازية 

للمحافظة على �سحة و�سالمة امل�ساركني .

•• ال�شارقة -الفجر:

اأحد  م��ع  الأول  اأم�����ص  م�ساء  الريا�سي  مليحة  ن��ادي  تعاقد 
واأحلقهما  مليحة  منطقة  اأب��ن��اء  م��ن  امل��وه��وب��ني  الالعبني 
خلرباتهما  ن���ظ���را  ال�������س���الت  ق����دم  ل���ك���رة  الأول  ب��ال��ف��ري��ق 
الريا�سية وم�سوراهما منذ الطفولة يف كرة قدم ال�سالت .

اإطار موا�سلة نادي مليحة وم�ساعيه  ياأتي ذلك التعاقد يف 
اجل��ادة من اأجل التعاقد مع اأكرث من لعب مواطن لدعم 
ي�ستعد  ال���ذي  ال�����س��الت  ق��دم  ل��ك��رة  الأول  ال��ف��ري��ق  �سفوف 
من  املكثفة  التح�سريات  ظل  يف  اجلديد  املو�سم  لنطالقة 
بعنا�سر  الفريق  �سفوف  لتعزيز  النادي  اإدارة  جمل�ص  قبل 
وط��ن��ي��ة داع��م��ة ل��ال���س��ت��ح��ق��اق��ات امل��رت��ق��ب��ة وال��ت��ع��اق��د معهم 
�سلطان  �سعادة حممد  برئا�سة  الإدارة  روؤي��ة جمل�ص  بح�سب 

اخلا�سوين.
مليحة  اأبناء منطقة  من  لعبني  تعاقده مع  النادي  واأب��رم 

و�سقيقه  الكتبي  بالعجيد  ح��ارب  �سامل  الرحمن  عبد  وهما 
حارب �سامل حارب بالعجيد الكتبي وذلك يف مقر النادي .

للفريق  اإ�سافة نوعية  الثنائي عبدالرحمن وحارب  وي�سكل 
رئي�ص  اخل��ا���س��وين  �سلطان  حممد  �سعادة  ت�سريح  بح�سب 
جمل�ص الإدارة باأنهما قوة داعمة لفريق كرة ال�سالت نظرا 
خمتلف  يف  الطفولة  منذ  وتدرجهما  الكبرية  خلرباتهما 
م��راح��ل ال��ل��ع��ب ب��ك��رة ال�����س��الت م��ن م��رك��ز ال��ط��ف��ل ملراكز 

النا�سئة و�سول للفريق الأول لكرة قدم ال�سالت.
واأكد اخلا�سوين اأن هذا التعاقد هو جت�سيدا لروؤية �ساحب 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�ص الأع��ل��ى ح��اك��م ال�����س��ارق��ة _ح��ف��ظ��ه اهلل ورع����اه _ 
الأندية  فتح  على  وال��ع��م��ل  وال�سباب  بالن�صء  اله��ت��م��ام  يف 
اأمل  ه��م  ليكونوا  الريا�سية  فرقها  ك��اف��ة  يف  ل�ستقبالهم 
الريا�سة يف احلا�سر وامل�ستقبل انطالقا من حتقيق الروؤية 
اأن اأبناء املنطقة هم الأوىل لالن�سمام لفرق النادي املتمركزة 

يف مناطقهم .
ت��رج��م��ة تلك  ن����ادي م��ل��ي��ح��ة ح��ري�����ص ع��ل��ى  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
اأبناء منطقة مليحة  با�ستقطاب  ال�سارقة  التوجهات حلاكم 
بالنادي  الريا�سية  الفرق  يف  خرباتهم  وتوظيف  ناديهم  يف 
مت��ا���س��ي��ا م���ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال���ن���ادي يف ب��ن��اء ج��ي��ل ريا�سي 
الريا�سي  ال�����س��ارق��ة  جمل�ص  ع��ن  تنبثق  ال��ت��ي  ومتميز  واع 
بحكومة ال�سارقة  لفتا اإىل اأن النادي �سيقدم اأوجه الرعاية 
والهتمام بالالعبني وبكافة لعبي منطقة مليحة و�سيتح 

لهم ال�سرتاك يف الفرق املختلفة.
�سامل  وح���ارب  الرحمن  عبد  الالعبان  اأب���دى  جانبهما  م��ن 
نادي  ناديهما  يف  باللعب  �سعادتهما  الكتبي  بالعجيد  ح��ارب 
وتقدما  ال�����س��الت  ك��رة  ف��ري��ق  قائمة  �سمن  ليكونا  مليحة 
للفريق  ���س��م��ه��م��ا  ع��ل��ى  الإدارة  جم��ل�����ص  ل��رئ��ي�����ص  ب��ال�����س��ك��ر 
جناح  اأج��ل  من  والنفي�ص  الغايل  �سيقدمان  اأنهما  موؤكدين 

الفريق وتعزيز ح�سوره يف الدوري.

••  دبي-الفجر

���س��ه��دت ���س��ال��ة ال�����س��ي��خ را���س��د ب��ن ح��م��دان اآل م��ك��ت��وم يوم 
نهائي  اإىل  املتاأهالت  بنهايتها  حت��دد  مباراة   60 اجلمعة 
والتي  للفتيات  ال�سيفية  الطائرة  للري�سة  الن�سر  بطولة 
الريا�سي  دب��ي  جمل�ص  مع  بالتعاون  الن�سر  ن��ادي  نظمها 
الطاولة  الإم��ارات لكرة  الطائرة يف احتاد  الري�سة  وجلنة 

واأقيمت على مدار ثالثة اأيام و�سهدت م�ساركة 95 لعبة 
من املواطنات والوافدات.

اإثارة وندية
�سعادتها  عن  الن�سر  فريق  مدربة  عوي�ص  �سهاد  واأع��رب��ت 
عاٍل  فني  م�ستوى  من  البطولة  يف  امل�ساركات  قدمته  مبا 
يبعث على التفاوؤل مب�ستقبل اللعبة بالدولة وخا�سة من 

بنات الإم��ارات، رغم التواجد اجليد من بنات الإمارات يف 
البطولة الأوىل بزوجي املواطنات.

اأطراف النهائي 
ك��ان��ت م��ت��ق��ارب��ة وح�سمت  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن م��ع��ظ��م  واأو���س��ح��ت 
امل��ب��اري��ات ب��ف��ارق ب�سيط واأ���س��ف��رت ع��ن ت��اأه��ل اأم���ل يو�سف 
املركزين  على  للعب  الن�سر  ن��ادي  من  الهاجري  ورو���س��ة 

ب�سرى  ال��الع��ب��ت��ني  ع��ل��ى  ف���وزه���ن  ع��ق��ب  وال���ث���اين  الأول 
النجار ونورو، ويف فردي الوافدات تاأهلتا للنهائي لعبتي 
الن�سر اإيرين الك�سندر وتابيه خان، والالعبات مدحاميتا 

�ساراندفيان من الن�سر. 

نهائي الزوجي
ويف الزوجي مبناف�سات املواطنات �سعد للمباراة النهائية 

يو�سف  واأم��ل  الهاجري  رو�سة  من  املكون  الن�سر  زوج��ي 
و�سما  اجل��ن��اح��ي  هند  الالعبتني  زميالتهن  ليواجهن 
الأوىل  املراكز  على  تلعب  ال��واف��دات  زوج��ي  عبداهلل، ويف 
اي���ري���ن ال��ك�����س��ن��در وال��ي��ن��ا ك���اث���وم م���ن ن����ادي ال��ن�����س��ر مع 
اأكادميية  براك�ص من  و�ساك�سي  دي�سل  نيدهي  الالعبتني 

الريا�سي الأول.

انطالق من�ف�س�ت بطولة »الكرو�س فيت« 
براأ�س اخليمة  

ن�دي مليحة الري��سي ي�سم لعبني موهوبني من اأبن�ء منطقة مليحة للفريق الأول لكرة قدم ال�س�لت 

بطولة  نه�ئي  اأطراف  حددت  مب�راة   60
الن�سر للري�سة ال�سيفية

الأملاين  قاله  ما  ه��ذا  الرجل".  ه��ذا  بخو�ص معركة مع  اأح��دك��م  يرغب  لن 
اأوروب����ا ع��ن لع��ب و�سطه  ت��وم��ا���ص ت��وخ��ل م���درب ت�سل�سي الإن��ك��ل��ي��زي بطل 
الكرواتي ماتيو كوفات�سيت�ص يف ني�سان/اأبريل املا�سي. ويف كاأ�ص اأوروبا التي 
تبدو  الأح��د على ملعب وميبلي،  اليوم  اإنكلرتا   فيه م�سوارها �سد  ت�ستهل 

بالده باأم�ص احلاجة لهذه الروح القتالية.
قال الالعب اآنذاك "ل�ست من النوع الذي يقاتل"، رّد عليه اأحد ال�سحافيني 

"نعم، اأنت على حق". مبت�سما  اأجاب  "عا�سق" اإذا؟".  اأنت  "هل 
متعدد  و�سط  لع��ب  كوفات�سيت�ص.  اأ�سلحة  اأب���رز  م��ن  القتالية  ب��اأن  �سّك  ل 

الأدوار، مبقدوره �سغل كل املراكز بني الدفاع والهجوم.
معه  وح�سد  توخل،  ا�سراف  حتت  نا�سجا  اأ�سبح  والع�سرين،  ال�سابعة  بعمر 
لقب دوري الأبطال عندما مل ير�سحه اأحد مطلع املو�سم الذي �سهد اقالة 

املدرب فرانك لمبارد.
مركز  من  ثالثة  بعد  لكوفات�سيت�ص،  الب��ط��ال  دوري  يف  ال��راب��ع  اللقب  ك��ان 

البديل يف �سفوف ريال مدريد الإ�سباين بني 2016 و2018.

بعد اإ�سابة ع�سلية ابعدته عن مالقاة فريقه ال�سابق ريال مدريد يف ن�سف 
النهائي، غاب الكرواتي اأي�سا عن الت�سكيلة الأ�سا�سية �سد مان�س�سرت �سيتي 
يف نهائي دوري الأبطال يف بورتو. لكن عندما تعنّي عليه الدفاع عن تقّدمه، 
جلاأ توخل اإىل "اجلندي" الكرواتي يف اآخر 17 دقيقة. اأ�ساد به املدرب املقال 
اإىل  ع��ودت��ه  قبل  املا�سي  اأي��ار/م��اي��و  يف  الفرن�سي  ج��رم��ان  �سان  باري�ص  م��ن 
القوة،  "ميلك ماتيو كل ما نرغب يف خط الو�سط. لديه اخل��ربة،  املالعب 
وميكنه الت�سارع او البطاء، مبقدوره املراوغة مع الكرة، اق�ساء الالعبني، 

هو �سريع وقوي بدنيا ولديه خربة املباريات الكربى".
اأنه  مبا  بالأملانية،  املتحدث  وكوفات�سي�ص  توخل  بني  مفاجئا  لي�ص  التناغم 
الثالثة  عمر  حتى  لينت�ص  ل���س��ك  م��ع  م�����س��واره  وا�ستهل  النم�سا  يف  م��ول��ود 
ع�سرة عندما عادت عائلته اإىل كرواتيا. بزغت جنوميته عندما كان يف عمر 

�سغري، واحرتف اللعبة يف نهاية 2010 مع دينامو زغرب عندما كان بعمر 
ال�ساد�سة ع�سرة، حتت ا�سراف البو�سني وحيد خليلودجيت�ص مدرب املنتخب 
وبعمر   ،2013 �سيف  يف  الإي��ط��ايل  اإن��رت  اإىل  بعدها  ان�سّم  راهنا.  املغربي 

الثامنة ع�سرة ان�سم اإىل املنتخب الكرواتي.
بعد نحو مو�سمني جيدين على ال�سعيد الفردي و�سيئني جماعيا، باعه اإنرت 
اإىل ريال مدريد العريق قاريا والراغب با�ستعادة  الذي مّر يف فرتة �سعبة 

�سطوته من بر�سلونة حمليا.
تراجع م�ستواه خ�سو�سا ب�سبب ا�سابة يف ركبته يف خريف 2017، افقدته 
اإىل ت�سل�سي الذي مار�ص  اأعري  موقعه يف ت�سكيلة امللكي. يف ال�سيف التايل، 

خيار �سراء عقده بعد منعه من التعاقد مع لعبني جدد.
بروزوفيت�ص،  ومار�سيلو  مودريت�ص  لوكا  الو�سط  يف  زميليه  م��ع  �سيواجه 

الأحد �سد اإنكلرتا  يف كاأ�ص اأوروبا لعبني يعرفهم جيدا، على غرار ماي�سون 
ماونت، ري�ص جيم�ص وبن ت�سيلويل.

اأقر ملوقع غول.كوم يف نهاية اأيار/مايو "طبعا لن تكون املباراة �سهلة. ل زلنا 
منلك فريقا قويا مع بع�ص املخ�سرمني ولعبني �سبان جيدين".

وتعقيبا على م�سوار املنتخب الأخري يف مونديال رو�سيا، حيث حقق مفاجاأة 
رائعة ببلوغه النهائي قبل اخل�سارة �سد فرن�سا، قال كوفات�سيت�ص "بالن�سبة 
يف  النهائيات.  ن�ستهل  وكيف  الأوىل  للمباراة  كربى  اأهمية  هناك  لكرواتيا، 

الأرجنتني". على  فزنا  ثم  نيجرييا  �سد  بفوز  بداأنا   ،2018
وعن الطريقة املثلى ملواجهة كرواتيا، قال املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو 
اأن تلعب بقلبي دفاع، لأن قوة كرواتيا  "يجب  اإنكلرتا  يف حديث �سحايف ان 

تتمحور حول لعبي الو�سط".
جنح  عندما  رو�سيا،  مونديال  نهائي  ن�سف  اإىل  ال��ذك��ري��ات  تعيد  مواجهة 
الكروات بالتفوق على اإنكلرتا 2-1 بعد التمديد، بهديف اإيفان بريي�سيت�ص 

وماريو ماندجوكيت�ص.

 ك�أ�س اأوروب�..  مع كوف�ت�سيت�س, كرواتي� ج�هزة للمعركة 
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يونغ  دي  فرنكي  ال�����س��اب  و�سطها  لع��ب  حم��رك��ات  ت�ستمر  اأن  ه��ول��ن��دا  ت��اأم��ل 
اإىل  بعد عودتها  القدم،  لكرة  اأوروب��ا  كاأ�ص  نهاية م�ساركتها يف  بالدوران حتى 

ال�ساحة اثر غيابني خميبني عن كاأ�ص اأوروبا 2016 ومونديال 2018.
ثالثة يف  2014، عندما حّلت  عام  اآخ��ر مرة يف بطولة كربة  ظهرت هولندا 
�سد  الأح��د  القارية  البطولة  يف  م�سوارها  ت�ستهل  وه��ي  ال��ربازي��ل،  مونديال 

اأوكرانيا �سمن املجموعة الثالثة يف اأم�سرتدام.
فافتقد   ،2010 م��ون��دي��ال  اأي�سا يف  و�سيفا  ح��ّل  ال��ذي  ال��ق��دمي  اجليل  غ��اب 
الهولنديون اأمثال روبن فان بر�سي واآرين روبن ووي�سلي �سنايدر، لكن دي يونغ 
)24 عاما( يج�ّسد اجليل اجلديد للمنتخب الربتقايل، اإىل جانب ماتي�ص دي 

ليخت قلب دفاع يوفنتو�ص الإيطايل.
ن�سف  اإىل  ق��اداه  عندما  اأم�سرتدام،  اأياك�ص  ال�سابق  فريقهما  مع  الثنائي  يرز 
نهائي دوري اأبطال اأوروبا 2019، ما �ساهم بنقلهما اإىل بر�سلونة ويوفنتو�ص 

ب�سفقتني خيالتني.
احتاج دي يونغ اإىل مو�سم للتاأقلم يف ملعب كامب نو، بعد قدومه مقابل 85 
الدوري  يف  فريقه  زلت  برغم  رائعا،  ك��ان  الثاين  مو�سمه  لكن  دولر،  مليون 

املحلي واملناف�سات القارية.
مو�سم  يف  ل��ه  تعّر�ص  ال��ذي  ال��ب��دين  الره���اق  حيال  قلقون  الهولنديني  لكن 
يف   2021-2020 مو�سم  يف  دقيقة   4492 خا�ص  اإذ  بر�سلونة،  مع  طويل 

مباراة.  49
األبا  غ���رار ج���وردي  م��ن معظم زم��الئ��ه، على  ب�300 دقيقة  اأك���رث  ذل��ك  ك��ان 
والنجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي، وكانوؤثاين اأكرث لعب خو�سا للدقائق يف 

الليغا باأكملها.
غالبا ما �سارك لعب الو�سط املوهوب يف موقع الرتكاز، وقد ح�سل على اأهمية 

اأكرب مع املدرب الهولندي رونالد كومان الذي فتح له باب اللعب الدويل.

ي�سارك دي يونغ )24 عاما( اأي�سا يف اللعب الهجومي، وترك ب�سمات تهديفية 
على غرار نهائي كاأ�ص امللك �سد اأتلتيك بلباو )-4�سفر(.

املرمى. هو  با�ستثناء حرا�سة  املراكز  كل  "لعب يف  بور  دي  فرانك  قال مدربه 
لعب رائع".

اأب��رز لعبينا يف  اأحد  "�سيكون  اأ�ساف يف مقابلة مع �سحيفة ماركا ال�سبانية 
كاأ�ص اأوروبا. اإذا كان فرنكي بخري، �ستلعب هولندا جيدا".

ا�ستهل دي يونغ م�سواره الدويل يف مباراة ودية �سد البريو يف اأيلول/�سبتمرب 
عندما اأعاد كومان بناء منتخب خائب من عدم التاأهل للمونديال.  ،2018

 2019 الأوروبية  اإىل نهائي دوري الأمم  انتفا�سة قادت منتخب الطواحني 
حيث خ�سروا اأمام الربتغال �سفر1-، وذلك بعد التغلب على اإنكلرتا يف ن�سف 

النهائي.
ترك ب�سمة كبرية يف الت�سفيات عندما هزم اأملانيا 4-2، وكان لدي يونغ دور 
كبري يف خط الو�سط مع مارتن دي رون وجورجينيو فينالدوم القادم اأخريا 

اإىل باري�ص �سان جرمان الفرن�سي.
كورونا  فريو�ص  ب�سبب  اأوروب��ا  كاأ�ص  تاأجيل  ان  الهولنديون  اعتقد  �سنة،  قبل 
عن  �سيغيب  دي��ب��اي  ممفي�ص  امل��ه��اج��م  ك���ان  اآن�����ذاك،  م�سلحتهم.  يف  �سي�سب 

النهائيات، لعدم تعافيه من اإ�سابة قوية يف ركبته.
ا�ستعاد الالعب الذي اأ�سبح حرا من عقده مع ليون الفرن�سي، لياقته البدنية، 
يف  قوية  ا�سابة  بعد  غائبا  ي��زال  ل  داي��ك  ف��ان  فريجيل  ال��دف��اع  عمالق  لكن 

ركبته.
ف�سال عن ذلك، يقاتل دي ليخت ل�ستعاد فورمته بعد ا�سابة بالفخذ.

كومان،  م��ن  ب��دل  حلوله  بعد  مقنعة  ب��ور  دي  نتائج  تكن  مل  ذل���ك،  مب����وازاة 
خ�سو�سا يف تلك اخل�سارة اأمام تركيا 2-4 �سمن ت�سفيات املونديال يف اآذار/

مار�ص املا�سي.

على الأقل، �ستلعب هولندا على اأر�سها يف دور املجموعات، و�ستحاول ال�ستفادة 
من وقوعها يف جمموعة �سهلة ت�سّم اأوكرانيا، النم�سا ومقدونيا ال�سمالية.

الأ�سا�ص  "املهمة  �سيفت�سنكو  اأن����دري  ال�سابق  ال��ه��داف  اأوك��ران��ي��ا  م���درب  ق��ال 
للمنتخب تخطي دور املجموعات. نعرف اأننا �سنواجه اأقوى املنتخبات وهولندا 

مر�سحة".
تابع لعب ميالن الإيطايل ال�سابق "لدينا اأ�سلوب معني ولن نغريه. قد نلعب 

بخطة 4-3-3 اأو 5-3-2 لكننا لن نغرّي مبادءنا".
ويعّول �سيفت�سنكو على ظهري مان�س�سرت �سيتي الإنكليزي و�سيف بطل اأوروبا 
األك�سندر زينت�سنكو، بالإ�سافة اإىل لعبي الو�سط ر�سالن مالينوف�سكي واأندري 

يارمولنكو.
 2012 اأوكرانيا اإىل ن�سختي  وبعد انف�سالها عن الحتاد ال�سوفياتي، تاأهلت 
و2016 وخرجت من دور املجموعات، فيما بلغت ربع نهائي مونديال 2006 

قبل اأن تغيب ثالث مرات عن النهائيات.
"متلك اأوكرانيا لعبني جيدين، ولن يكون الفوز عليهم  بدوره، قال دي بور 
مباريات  اأت��وق��ع  دوم��ا.  جيدين  لعبني  اأوروب���ا  �سرق  منتخبات  متلك  �سهال. 
اإىل الدور  اأن نتاأهل  اأ�سلوبنا يجب  واإذا قّدمنا  �سعبة جدا يف دور املجموعات، 

التايل".
اأروع  اأح��د  با�سنت  ف��ان  م��ارك��و  �سجل  عندما   1988 م�سوار  ت��ك��رار  يكون  ق��د 
الأهداف يف التاريخ يف مرمى الحتاد ال�سوفياتي، �سعبا بالن�سبة لهولندا، لكن 

دي يونغ يبقى متفائال "هدفنا اأن ن�سبح اأبطال اأوروبا".
بخطة  للبطولة،  ا�ستعداداتهم  اآخر  يف  بثالثية  جورجيا  الهولنديون  تخطى 

الهولندية التقليدية.  3-3-4 من  بدل   ،2-3-5
الح��د ونحن  يوم  "نتوق حللول  اأ�ساف دي يونغ اجلمعة يف ت�سريح �سحايف 

جاهزون".

�سيكون دي يونغ جاهزا، على غرار ديباي )29 عاما( الذي �سارك مرة يتيمة 
يف بطولة كربى خالل م�سريته.

ولعب  اأه���داف   3 �سجل  الأخ��ريت��ني،  وجورجيا   )2-2( ا�سكتلندا  مباراتي  يف 
متريرتني حا�سمتني.

وفيما يحاول دي بور العثور على ت�سكيلته املنا�سبة، دفع به اأخريا اإىل جانب 
فاوت فيخهور�ست مهاجم فولف�سبورغ الأملاين.

ع�سرين هدفا يف  �سجل  ال��ذي  الالعب  ج��اب  اإىل  م�ساركته  ديباي عن  حت��دث 
الدوري الأملاين املو�سم املا�سي "اأنا مقتنع اأن �ساركتنا قد تاأتي بثمارها".

اإىل  ال��و���س��ول  ج�سر  دور  يلعب  اأن  م(   1،97( فيخهور�ست  لل�"برج"  ميكن 
على  ب�سرعة  ينطلق  ال��ذي  ال��راب  مو�سيقى  عا�سق  لديباي،  بالن�سبة  املنطقة 

اجلناح وي�سّوب كرات �ساروخية نحو املرمى.
اإىل  ديباي  ا�ستدعى  من  اأّول  غ��ال،  ف��ان  لوي�ص  ال�سابق  املنتخب  م��درب  ي�سرح 
لكنك  للموهبة،  بالتاأكيد  بحاجة  اأن��ت  ال��دورة،  يف  بعيدا  "للذهاب  الربتقايل 
الذهنية  يقّدم ممفي�ص هذه  اأن  اأنيابهم. يجب  ل�سبان يظهرون  اأي�سا  بحاجة 

للمنتخب".

بعمر  مي�سي  ليونيل  جنمها  ك���ان  الأخ����ري  لقبها  الأرج��ن��ت��ني  اأح����رزت  ع��ن��دم��ا 
واأف�سل  الأرجنتني  حت�سد  الإك���وادور،  يف   1993 اأمريكا  كوبا  منذ  ال�ساد�سة. 
لعب يف العامل �ست مرات اخليبة تلو الأخرى، اآملة اأن تفّك نح�سها يف الن�سخة 

املقبلة من كوبا اأمريكا التي تنطلق الأحد يف الربازيل.
امل�سابقة  خ�سم  يف  والثالثني  الرابعة  �سيبلغ  كونه  الوقت،  مع  مي�سي  يت�سابق 
نهاية  املقّررة يف  العامل  كاأ�ص  عينيه  ن�سب  اأي�سا  ي�سع  )27 حزيران/يونيو(. 
الأوىل يف ال�سرق الأو�سط، على اأمل حتقيق اأّول لقب  للمرة  قطر  يف   2022

كبري يف م�سريته الزاخرة مع بر�سلونة الإ�سباين.
لقٌب كبري يف كاأ�ص العامل، قد يرفعه بنظر كثريين اإىل م�ساف مواطنه الراحل 

دييغو مارادونا بطل العامل 1986.
عام  يف  عاما   20 حتت  ت�سكيلة  مع  لكن  ب��الده،  مع  العامل  كاأ�ص  مي�سي  اأح��رز 
ح�سد اأي�سا ذهبية الألعاب الأوملبية يف بكني عام 2008، لكن اأقرب   .1995

ن��ه��ائ��ي مونديال  ك��ان��ت يف  ال��ع��امل  ك��اأ���ص  ع��ن  ل��ه  م�سافة 
2014 اأمام اأملانيا )�سفر1-( يف الربازيل، على 

ملعب ماراكانا الذي ي�ست�سيف الن�سخة املقبلة 
من كوبا اأمريكا.

اأحرز 35 لقبا مع بر�سلونة حا�سدا املجد تلو 
الآخر، لكن ابن روزاريو ل يزال منحو�سا مع 

منتخب بالده.
النهائية  امل����ب����اراة  يف  اخ���ف���ق  م�����رات  ث����الث 

الربازيل  �سد   2007 يف  القارية،  للم�سابقة 
بركالت  ت�سيلي  ���س��د  وم��رت��ان  )�سفر3-( 

الرتجيح يف 2015 و2016. هل ينجح بفك عقدته يف 2021؟
كالعادة، ت�ستهل الأرجنتني البطولة مر�سحة لنيل اللقب مع الربازيل العمالقة 
بقيادة جنمها نيمار.. زميل مي�سي ال�سابق يف بر�سلونة قبل انتقاله اإىل باري�ص 

�سان جرمان الفرن�سي، ب�سفقة قيا�سية بلغت 222 مليون يورو.
اإىل  املوؤهلة  الت�سفيات  يف  امل��وح��دة  املجموعة  ترتيب  راهنا  املنتخبان  يت�سّدر 

مونديال 2022.
واإذا كانت الربازيل حتّلق مع �ستة انت�سارات تواليا، اإىل اأن الأرجنتني واجهت 
�سعوبات بعد تعادلني اأخريين، لكنها احتفظت باملركز الثاين، ويبدو تاأهلها اإىل 

الدوحة �سهل املنال.
كانت  ال�����س��ت،  مبارياتنا  "يف  ق��ائ��ال  امل�سجعني  �سكالوين  ليونيل  امل���درب  اأراح 

الأرجنتني اأف�سل من خ�سومها".
ميكن  ل  امل�ستحق  الفوز  لكن  كلها.  بها  الفوز  "ا�ستحقنا  ال�سابق  الالعب  تابع 

�سرفه يف عامل كرة القدم".
يف املواجهة الأخرية �سد كولومبيا، تقدمت الرجنتني بهدفني بعد ثماين 
دقائق فقط، و�سيطرت على خ�سم جلاأ اإىل لعب بدين، رّد عليه امل�ساك�سون 
نيكول�ص اأوتامني، لياندرو باريدي�ص وال�ساب كري�ستيان رومريو الذي اأ�سبح 

عن�سرا �سروريا يف الت�سكيلة.
ح�سل مي�سي على عدة فر�ص لقتل املباراة، من �سربة حرة ثم متريرة مق�سرة 
احلار�ص  لكن  املنطقة،  داخ��ل  ط��ائ��رة  ن�سف  ك��رة  اأو  مارتيني�ص  لوت���ارو  م��ن 
كافيتريو�ص" نقطة  الكولومبي حرمه حتقيق مبتغاه، قبل اأن يخطف"لو�ص 

التعادل يف الرمق الأخري.
الذي  الأرجنتيني بحاجة لأه��داف مي�سي  املنتخب  مّرة جديدة، يكون 
ال���دوري  ال��ه��داف م���ّرة خام�سة ت��وال��ي��ا يف  اأخ���ريا لقب  اأح���رز 
الإ�سباين، علما انه تّوج به اأي�سا يف 2010 و2012 

و2013.
واإذا كان مي�سي منذ 21 حزيران/يونيو 2016 
الأرج��ن��ت��ني )ميلك  ت��اري��خ  م�سّجل يف  اأف�����س��ل 
انه  اإل  144 م��ب��اراة(،  72 ه��دف��ا يف  راه��ن��ا 
اكتفى بت�سعة اأهداف يف 27 مباراة �سمن 

كوبا اأمريكا.
ي���ح���ظ مب���ب���اري���ات���ه الأخ���������رية مع  مل 
الأرج��ن��ت��ني مب�����س��ان��دة م��ث��ال��ي��ة، كتلك 
بر�سلونة  يف  ب��ه��ا  ي��ح��ظ��ى  ك����ان  ال���ت���ي 
�سواري�ص  ل��وي�����ص  الأوروغ����وي����اين  م��ع 
املا�سي  امل��و���س��م  امل��و���س��م  ق��ب��ل رح��ي��ل��ه 
لوتارو  ك��ان  واإذا  م��دري��د.  اأتلتيكو  اإىل 
م��ارت��ي��ن��ي�����ص الأك����رث ج��ه��وزي��ة ل��ل��ع��ب هذا 
يعّول  ق��د  �سكالوين  امل���درب  اأن  اإل  ال���دور، 
ع��ل��ى اث��ن��ني م��ن ك����وادر اخل����ربة: �سريخيو 
اأغويرو القادم اإىل بر�سلونة اأخريا بعد فرتة 
طويلة مع مان�س�سرت �سيتي الإنكليزي واأنخل 

دي ماريا جنم باري�ص �سان جرمان.
اأغ���وي���رو ح���زم ح��ق��ائ��ب��ه ق���ادم���ا اإىل  و���س��ح��ي��ح اأن 
بر�سلونة، اإل اأن بقاء مي�سي مل يتاأكد بعد، نظرا لعدم 
الأرجنتينيون  �سيك�سف  الكاتالوين.  م��ع  عقده  متديد 
النهائيات، عندما يقابلون الثنني  الأول يف  عن وجههم 

غرميهم الت�سيلي الذي اأ�سقطهم يف نهائيني تواليا.

ك��اي��ن يف  الإن��ك��ل��ي��زي ه���اري  يحمل جن��م توتنهام 
الثالثة  الأ���س��ود  منتخب  م�ساعي  اإك�سري  جعبته 
ت��ب��داأ ت�سكيلة  اإذ  م��ن اخل��ي��ب��ة،  55 ع��ام��اً  لإن��ه��اء 
املدرب غاريث �ساوثغيت م�سوارها يف بطولة كاأ�ص 
اأوروبا 2020 مبهمة ثاأرية اأمام كرواتيا الأحد.

مل تفز اإنكلرتا باأي لقب كبري منذ نهائيات كاأ�ص 
ال��ذي مل  وتاريخها  اأر�سها،  على   1966 العامل 
واحلزن  باخليبة  مليء  كثرية  ب��اإجن��ازات  ُيطبع 

والإحراج على امل�سرح الأخ�سر.
جاءت واحدة من اأكرث الهزائم اإيالماً يف ال�سنوات 
الأخرية، على يد كرواتيا التي تغلبت على رجال 
قبل  رو�سيا  مونديال  نهائي  ن�سف  يف  �ساوثغيت 

ثالث �سنوات.
ل��ك��ن اأع���ي���د ت��ن�����س��ي��ط امل��ن��ت��خ��ب الإن��ك��ل��ي��زي حتت 
قيادة املدافع الدويل ال�سابق، وهو يدخل املباراة 
الف��ت��ت��اح��ي��ة ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال���راب���ع���ة ع��ل��ى ملعب 
وميبلي الأحد، باإميان متزايد اأنه ي�ستطيع تكرار 
اأكرث  منذ  اأر�سهم  على  ورفاقه  م��ور  بوبي  جن��اح 

من ن�سف قرن.
الت�سكيالت  اأك���رث  م��ن  واح����دة  �ساوثغيت  اخ��ت��ار 
�سباباً واإثارة لالهتمام يف البطولة، مع �سم فيل 
فودن وماي�سون ماونت وجود بيلينغهام، ما يب�ّسر 

بع�سر جديد لالأ�سود الثالثة.
وم����ع خ���و����ص اإن���ك���ل���رتا ك���ل م��ب��اري��ات��ه��ا مبرحلة 
ي�ست�سيف  ال��ذي  وميبلي  ملعب  على  املجموعات 
النهائي  ون�سف  ع�سر  ال�ستة  دور  مباريات  اأي�ساً 
وال���ن���ه���ائ���ي، مت اإع�������داد ال����س���ت���اد ل��ي��ح��ق��ق رج���ال 

�ساوثغيت اأق�سى ا�ستفادة على اأر�سهم.
وللقيام بذلك، يجب اأن يبقى القائد كاين جاهزاً 

بدنياً وم�سغاًل لكل حمركاته.
اأنهى كاين مو�سمه هدافاً للدوري الإنكليزي 

 23 ت�سجيله  م��ع  الثالثة،  للمرة  املمتاز 
هدفاً هذا املو�سم.

ل��ذا ف���اإن ال�����س��اب ال��ب��ال��غ 27 ع��ام��اً يف 
ذروة قوته وقمة طموحه. ول عجب 
ال�����ذي مل يفز  ل��ت��وت��ن��ه��ام  اإب����الغ����ه 

برغبته   ،2008 منذ  لقب  ب���اأي 
ن���اد ق���ادر على  اإىل  يف الن�����س��م��ام 
ت�ستحقها  التي  امليداليات  منحه 

موهبته.
ان��ت��ق��ال كاين  ���س��ت��ك��ون ق�����س��ة 
املو�سم  ق�����س�����ص  م���ن  واح�����دة 

الربميريليغ،  يف  اجل���دي���د 
اللقب  ح����ام����ل  ي���ق���ف  اإذ 
مان�س�سرت �سيتي يف طليعة 
ال�ساعني اإىل �سم املهاجم 
املقدر �سعر انتقاله بنحو 

212 مليون دولر.
يوؤكد �ساوثغيت اأن كاين �سيكون قادراً على و�سع 
للم�ساعي  كرمى  جانباً  ال�سخ�سية  الطموحات 
امل�سابقة  يف  الإن��ك��ل��ي��زي  للمنتخب  ال��ه��ج��وم��ي��ة 

القارية.
الفريق.  على  ين�سب  تركيزه  اأن  "اأعتقد  وق��ال 
اأع���ت���ق���د اأن������ه وا�����س����ح ج������داً يف ذل������ك. اجل���وائ���ز 
والإجنازات الفردية هي بالطبع �سيء خا�ص جداً 

وم�ستحقة ب�سدة".
"لكنه يف هذه اللحظة من رحلته معنا،  واأ�ساف 
املباريات والأه��داف وتفكر يف  عندما تن�سى عدد 

جناح الفريق".
ك���اأ����ص العامل  ال���ذه���ب���ي يف  ب����احل����ذاء  ك���اي���ن  ف����از 
بعد ت�سجيله �ستة اأهداف خالل امل�سرية   2018
ب�سكل  ب���دا م��ره��ق��اً  الإن��ك��ل��ي��زي��ة يف رو���س��ي��ا. لكنه 
وا�سح بحلول الوقت الذي نفدت فيه قوة اإنكلرتا 

اأمام كرواتيا يف ن�سف النهائي.
م��ن م�ساكل  اأخ���رى  م��رة  كاين  عانى 

الذي  املو�سم  خ��الل  الكاحل  يف 
غزته جائحة كورونا، ما اأثار 

الإجراءات  حول  ت�ساوؤلت 
التي �سيتخذها �ساوثغيت 
متيمة  خ�����س��ارة  لتجنب 
ال�سهر  خ��������الل  ح����ظ����ه 

املقبل.
�ستيف  م�����س��اع��ده  ك�����س��ف 

طاقم  اأن  م��وؤخ��راً  هولند 
املنتخب الإنكليزي 

لتجنب  رو�سيا، يف حماولة  كاين يف  م�سار  راج��ع 
�سيناريو مماثل مع لياقته البدنية.

وقال �ساوثغيت اإنه "يف ما يتعلق بالالعبني الذين 
يلعبون جميع املباريات ال�سبع، �سنحتاج اإىل ذلك 

و�سن�ستخدمه يف الت�سكيلة. ل �سك يف ذلك".
يكون  اأن  املحتمل  حت��ٍد. من  دائماً  "اإنه  واأ���س��اف 
اأي بطولة  اأك���رث م��ن  ال��ب��ط��ول��ة  حت��دي��اً يف ه���ذه 

�سابقة".
ورغم كل تلك املو�سيقى املزاجية الإيجابية، تبداأ 
اأداء  على  يطغى  اأن  خطر  م��ع  البطولة  اإنكلرتا 
لعبيها اخلالف حول ركوع الالعبني لالحتجاج 
ل��ف��ت��ة لق����ت �سيحات  ال��ع��ن�����س��ري��ة، وه����ي  ع��ل��ى 

ا�ستهجان يف املباريات الودية قبل البطولة.
ب�����س��ف��ت��ه ق����ائ����داً ل��ل��م��ن��ت��خ��ب، ي��ع��د ك���اي���ن ج����زءاً 
م�����ن جم���م���وع���ة م�����ن ك����ب����ار ال����الع����ب����ني ال���ذي���ن 
ال�ست�سالم  ي��ري��دون  ل  اأن��ه��م  �ساوثغيت  اأب��ل��غ��وا 

للمتهكمني.
يف  م�سجع   22500 ن��ح��و  و�سيح�سر 
ك��روات��ي��ا ب�سبب  مل���ب���اراة  ومي��ب��ل��ي 
قيود كورونا، �ستلقي املزيد من 
بظاللها  ال�ستهجان  �سيحات 

على حملة الأ�سود الثالثة.
اأننا  "ن�سعر  ���س��اوث��غ��ي��ت  ق����ال 
وقت  اأي  م���ن  اأك����رث  ع���ازم���ون 
م�����س��ى ع���ل���ى ال����رك����وع خالل 
ن��ح��ن نقبل  ال���ب���ط���ول���ة.  ه����ذه 
فعل  رد  ه����ن����اك  ي����ك����ون  ق����د  اأن�������ه 
اإىل  ومن�سي  ذلك  و�سنتجاهل  �سلبي، 

الأمام".

هولندا ترتقب حمرك�ت دي يونغ قبل مواجهة اأوكراني� 

 4 العامل  بكاأ�ص  بها  وتوجت  املميزة،  الدفاعية  بطريقتها  اإيطاليا  ا�ستهرت 
اأن جاء  اإىل  البطولت،  كل  الأزرق يف  باللون  ُم�سجلة  وباتت عالمة  م��رات، 
وا�سحا يف  ب��دا  ما  وه��و  "الأتزوري" متاما،  ليغري جلد  مان�سيني  روب��ريت��و 
بثالثية  تركيا  �سيفتها  اإيطاليا  �سحقت  اجلمعة.   ،"2020 "يورو  افتتاح 
نظيفة، ودقت جر�ص اإنذار قويا لكبار اأوروبا، لكن الأهم اأن اإيطاليا الدفاعية 

الكال�سيكية التي يعرفها اجلميع توارت خلف طوفان هجومي كا�سح.

وداعا كاتينات�س�
نظرا للغلق الدفاعي املُحكم الذي اعتادت عليه اإيطاليا يف املناف�سات الكربى، 
تعني  التي  الكلمة  وهي  لعبها،  طريقة  على  "كاتينات�سو"  ا�سم  اإط��الق  مت 

"املزلج" بالإيطالية.
رفقة   2006 العامل  كاأ�ص  بطولة  يف  للكاتينات�سو  ق��وي  ظهور  اآخ��ر  وك��ان 

املدرب املخ�سرم مارت�سيلو ليبي الذي اأ�سقط اأملانيا يف ن�سف النهائي بالإحكام 
الدفاعي واقتنا�ص الأهداف من الهجمات املرتدة والكرات الثابتة.

بلقب  الأزرق  الرتجيح ويتوج  النهائي ليطيح فرن�سا بركالت  اإىل  ثم ذهب 
كاأ�ص العامل للمرة الرابعة يف تاريخه، لكن بعدها غابت اإيطاليا عن �سدارة 
اأمام  نظيفة  برباعية  �سقطت   2012 ي��ورو  نهائي  بلغت  وعندما  امل�سهد، 

اإ�سبانيا ومل تنجح يف الدفاع اأو الهجوم على حد �سواء.
ومع تغري اجليل القدمي املتوج باملونديال بالكامل، جاء مان�سيني يف حماولة 
طرق  على  "كاتينات�سو" والعتماد  ون�سيان  الإيطايل،  الفريق  جلد  لتغيري 

خمتلفة متاما للعب، مل ُيعرف بها العمالق الأزرق.

ن�سمات كرويف
اأ�سطورة كرة القدم الهولندية الراحل يوهان كرويف قدم كرة قدم ملهمة 

الإ�سباين مدربا، وا�ستفاد خليفته يف كتالونيا بيب غوارديول  مع بر�سلونة 
مع  حمطتيه  قبل  للبلوغرانا،  مذهلة  ن�سخة  ليقدم  وطورها  حتربته  من 
بايرن ميونيخ الأملاين ومان�س�سرت �سيتي الإجنليزي، وهو ما حاول مان�سيني 

تطبيقه يف اإيطاليا.
اإيطاليا،  يف  فقط  لي�ص  مان�سيني،  راأ�ص  فوق  مرت  "كرة كرويف"  ن�سمات 
الذي  �سيتي،  اإجنلرتا مع مان�س�سرت  واأب��رزه��ا يف  ال�سابقة،  واإمن��ا يف جتاربه 
جنح يف الفوز بلقب الدوري الإجنليزي املمتاز لأول مرة منذ 44 عاما حتت 

قيادته.
مان�سيني جعل من مان�س�سرت �سيتي يف مو�سم 2011-2012 وح�سا كا�سرا 
"اأولد  ملعب  يف  يونايتد  مان�س�سرت  على  التغلب  لدرجة  الربميريليغ،  يف 
ترافورد" بقيادة ال�سري األيك�ص فريغ�سون بنتيجة 6-1 والتتويج بالدوري 

بفارق الأهداف يف النهاية.

كل هذه كانت ملحات عن اأفكار مان�سيني الهجومية الذي جاء ليطبقها مع 
فريق دفاعي كاملنتخب الإيطايل، وينجح يف حتويله اإىل ن�سخة من فريقه 

القدمي مان�س�سرت �سيتي قبل 10 اأعوام.

حت�ل كبري
خطتي  ب��ني  التنوع  على  تعتمد  كانت  القدمية  الدفاعية  اإيطاليا  طريقة 
"4-5-1" ، و"5-4-1" ، وكانت قائمة الأزرق دائما مدججة بالنجوم يف 
الدفاعي، ونال ه��وؤلء الالعبون �سهرة تفوق يف  امللعب  الدفاع وو�سط  قلب 

كثري من الأحيان �سيت زمالئهم املهاجمني.
ففي اآخر الأجيال الذهبية لإيطاليا عام 2006، توج فابيو كانافارو بلقب 
ال��ع��امل، وك��ان م��ع احل��ار���ص الأ���س��ط��ورة جانلويجي بوفون  اأف�سل لع��ب يف 

اأف�سل لعبي الأتزوري يف مونديال اأملانيا.

اإيط�لي� اجلديدة.. كيف حول م�ن�سيني الك�تين�ت�سو لطوف�ن هجومي؟

هل يحرز مي�سي اأخريا لقب� 
كبريا مع الأرجنتني؟ 

ك�ين الطموح مفت�ح اإنكلرتا 
للقب غ�ئب 
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جمتمع االمارات

م�ريوت الدولية ُتعلن عن تعيني ب�في�س راوال ُمديًرا 
ع�ًم� لفندق األوفت املين�ء وفندق األيمنت املين�ء يف دبي

بت�سّلم  ال�سيافة،  جمال  يف  الطويل  الباع  �ساحب  راوال،  بافي�ص  يت�سّرف   
دبي،  امليناء يف  األيمنت  وفندق  امليناء  األوفت  فندق  العام يف  املدير  من�سب 
اثَنني من العالمات املمّيزة املن�سوية حتت راية جمموعة ماريوت الدولية. 
امل�ستمّر  الدولية  ماريوت  منو  دع��م  يف  حمورًيا  دوًرا  بافي�ص  تعيني  ي��وؤدي 

اإىل  ال��ه��ادف��ة  وا�سرتاتيجّيتها 
التو�ّسع يف اأنحاء املنطقة.

عاًما   22 معه  بافي�ص  يحمل 
املاأكولت  من اخلربة يف جمال 
وامل�����س��روب��ات وال�����س��ي��اف��ة، على 
ناجحة  مهنية  م�سرية  ام��ت��داد 
���س��ع��د ف��ي��ه ���س��ّل��م ال���ن���ج���اح من 
طاهي م�ساعد وطاهي تنفيذي 
التنفيذي  امل��دي��ر  م�ساعد  اإىل 
للماأكولت وامل�سروبات يف فندق 
جي دبليو ماريوت دبي. بف�سل 
بالفطرة،  ال��ق��ي��ادي��ة  م��ه��ارات��ه 
وح�ّسه  التوا�سل  لفّن  واإت��ق��ان��ه 

مهاراته  ب��اف��ي�����ص  اأث��ب��ت  امل���ب���دع، 
الإ�سراف على  وذل��ك من خالل  العمل  اإدارة  ا�سرتاتيجي يف جمال  كقائد 
اإىل  وجناًحا،  غرفة  و351  وا���س��رتاح��ة،  مطعًما  ل�12  اليومي  الت�سغيل 
اأ�سول  بافي�ص  ُيتقن  واحلفالت.  املنا�سبات  وخدمات  الطعام  ولئم  جانب 
وميتلك  العمالء،  مع  والتوا�سل  ال��َف��رق  وبناء  املالية،  امليزانيات  حتديد 
وخارجه،  الفندق  داخل  العمالء  مع  بنجاح  التعامل  على  والقدرة  املوهبة 
يف  اأّم��ا  ال�سيوف.  اإىل  املمتازة  اخلدمة  معايري  اأعلى  تقدمي  على  ا  حر�سً
اأفراد فريقه، فُيج�ّسد بافي�ص قّمة امل�سداقية واحلرفية، مّما  التعامل مع 

ي�سمن حماية �سمعة املوؤ�ّس�سة برّمتها ف�ساًل عن �سالمة زمالئه.

ف�ستيف�ل بالزا جبل علي ي�ست�سيف
 �سل�سلة �سب�ق�ت اجلري الداخلية الث�نية 

 اأعلن ف�ستيفال بالزا، مركز الت�سوق التابع ملجموعة الفطيم، عن عودة �سل�سلة 
�سباقات اجلري ال�سيفية املرتقبة للعام الثاين على التوايل بالتعاون مع جمل�ص 
دبي الريا�سي و�سركة ريرتن تو را�سينج للفعاليات الريا�سية. ومن املقرر اإقامة 
ال�سباقات اأيام اجلمعة 18 يونيو و16 يوليو و20 اأغ�سط�ص ابتداًء من ال�ساعة 
7:00 �سباحاً. وميكن لكل من يبلغ خم�ص �سنوات اأو اأكرث امل�ساركة يف �سباقات 
www.dubaifestivalplaza. 2.5 و5 بعد الت�سجيل على املوقع الإلكرتوين

 .com

مراكز  اأح���د  م���ول،  �سيتي  ف�ستيفال  دب���ي  ���س��ارك 
الحتفال  يف  الفطيم،  ملجموعة  التابعة  الت�سوق 
اإدراج  عرب  والفلبيني  الرو�سي  ال�ستقالل  بيومي 
التجربة  تخّيل،  ع��رو���ص  �سمن  الدولتني  علمي 
رقمني  على  احل��ائ��زة  املميزة  واحل�سية  الب�سرية 
وذل��ك يف  قيا�سيني عامليني يف مو�سوعة جيني�ص،  

يوم اأم�ص ال�سبت.
وعر�ص دبي ف�ستيفال �سيتي مول، الوجهة الرائدة 
وال���رتف���ي���ه وتناول  ال��ت�����س��وق  ل��ل��ت��ج��زئ��ة وجت�����ارب 
مبنا�سبة  خا�ساً  وعر�ساً  الرو�سي  العلم  الطعام، 
ي����وم ال���س��ت��ق��الل ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي ع��ل��ى اأ���س��خ��م �سطح 
جانب  اإىل  العامل  يف  امل�ستمر  ال�سوئي  لالإ�سقاط 
ل��الأ���س��واء والنوافري  امل��ذه��ل  ال��ب�����س��ري  ال��ع��ر���ص 
دبي  يف  والفلبينيني  ال��رو���ص  للمغرتبني  ليقدم 

جتربًة ا�ستثنائيًة لي�ص لها مثيل.
ال�سبت  اأم�ص  ي��وم  تخيل  عر�ص  فعاليات  واأقيمت 
لياًل،   8:30 وال�����س��اع��ة  م�����س��اًء   7:30 ال�����س��اع��ة 
خا�ص  بعر�ص  ال�ستمتاع  من  ال���زوار  متكن  حيث 
عر�ص  ب��ع��د  الفلبيني  ال���س��ت��ق��الل  ي���وم  مبنا�سبة 
اإ���س��ق��اط �سوئي للعلم  ت��خ��ّي��ل، يف ح��ني مت ع��ر���ص 
م�ساهدة  ومت  ل���ي���اًل.   9:30 ال�����س��اع��ة  ال���رو����س���ي 
املركز  م���ن م��ط��اع��م  اأّي  م���ن  امل��ذه��ل��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
التجاري اخلم�سة ع�سر املطلة على الواجهة املائية 
اأ�سهى  ت��ق��دم  وال��ت��ي  ب���اي؛  ف�ستيفال  ام��ت��داد  على 
املاأكولت البحرية وغريها من الأطباق التقليدية 
للمطبخ الإيطايل والإماراتي واللبناين والرتكي 
املت�سوقني مبجموعة  املول  والأمريكي. كما خ�ص 
من العرو�ص الرتويجية من مئات العالمات التي 
ف�ستيفال  م��ك��اف��اآت  تطبيق  خ��الل  م��ن  يحت�سنها 

امل�سمم لتكرمي عمالئه املخل�سني. 

ع�مل وارنر براذرز اأبوظبي تعلن عن ا�ست�س�فة عر�س ترفيهي 
م�ستوحى من اأحداث الفيلم املرتقب  �سبي�س ج�م: اإرث جديد

 اأعلنت عامل وارنر براذرز اأبوظبي عن ا�ست�سافة العر�ص امل�سرحي الرتفيهي الأول من نوعه بعنوان: عر�ص �سبي�ص جام: اإرث جديد، وامل�ستوحى من اأحداث 
فيلم الأك�سن والأنيمي�سن املرتقب Space Jam: A New Legacy، وذلك تزامناً مع اإطالق الإعالن الثاين اخلا�ص بالفيلم. و�سيعي�ص ال�سيوف خالل 
هذا العر�ص، الذي �سينظم يومياً خالل الفرتة من اأول �سهر يوليو ولغاية اآخر اأغ�سط�ص، اأجواء احلما�ص والت�سويق التي متتاز بها اأحداث الفيلم، حيث 
يتناف�ص فريق تون �سكواد �سد فريق جوون �سكواد يف مباراة كرة �سلة حما�سية.  و�سينتقل ال�سيوف خالل هذا العر�ص، الذي �سينظم يف منطقة وارنر براذرز 
بالزا، اإىل عامل �ساحر من الرتفيه والأجواء احلما�سية مع فقرة الت�سجيع التي �ستقدمها �سخ�سيات لوين تونز ال�سهرية مثل باغز باين ولول باين، ودايف 
داك، وغريهم من اأع�ساء فريق تون �سكواد الأ�سطوري.  ول�سمان توفري جتربة ترفيهية اآمنة للجميع، اتخذت عامل وارنر براذرز اأبوظبي كافة الإجراءات 
الحرتازية مثل �سرورة حجز التذاكر اإلكرتونياً بهدف اللتزام بال�سعة الت�سغيلية، واعتماد الكامريات احلرارية، وو�سع عالمات لتحديد امل�سافات الآمنة 
التي يجب اللتزام بها عند الألعاب ومنافذ البيع، اإىل جانب تعديل ال�سعة ال�ستيعابية لالألعاب واملطاعم واملتاجر. وتقديراً لهذه اجلهود، ح�سلت عامل 
وارنر براذرز اأبوظبي على �سهادة الأمان Go Safe  من قبل دائرة ال�سياحة والثقافة – اأبوظبي، اإذ يهدف برنامج هذه ال�سهادة اإىل تعزيز اللتزام باأعلى 

معايري النظافة وال�سالمة يف خمتلف املرافق ال�سياحية واملن�ساآت التجارية العاملة يف اإمارة اأبوظبي.

افتت�ح جممع فوت لب يف دبي
اأول جُممع ترفيهي ريا�سي  اأ�سطورة منتخب الربتغال روي كو�ستا  افتتح 
اآل  اأم��ان  نا�سر  اإىل جنب مع  ف��وت لب جنًبا  الأو���س��ط  ال�سرق  ُمتكامل يف 
رحمة، م�ساعد الأمني العام ملجل�ص دبي الريا�سي، خالد الزرعوين رئي�ص 
التنفيذي  امل��دي��ر  اخل��اج��ة  واأح��م��د  الريا�سية  دب��ي  مدينة  اإدارة  جمل�ص 
لفوت  املنتدب  الع�سو  م��راد  وح�سني  والتجزئة  للمهرجانات  دبي  ملوؤ�س�سة 
املوجود  ا�ستقبل جممع فوت لب،  الريا�سية، حيث  دبي  دبي مبدينة  لب 
يف اإن�سبرياتو�ص للريا�سة، ع�ساق ُكرة القدم من جميع الأعمار ليقدم لهم 

جتربة ا�ستثنائية وجديدة يف عامل الرتفيه الريا�سي.

ح�سني  �سعالن يهنىء اأحف�ده 
هناأ الدكتور : ح�سني  �سعالن اأحفاده 

نادين م�سطفى ح�سني             تاج الدين م�سطفى ح�سني 
تولني م�سطفى ح�سني            زين الدين اإ�سالم ح�سني 

مبنا�سبة تفوقهم الدرا�سي و الريا�سي و قال : اأتقدم باأجمل التهاين و اأرق 
التربيكات لأحفادي متمنياً لهم املزيد من التقدم و الزدهار اآمال من اهلل 
عز وجل اأن يوفق تاج الدين يف ريا�سة كرة القدم و نادين و تولني يف ريا�سة 

ال�سباحة و زين الدين يف ريا�سة الفرو�سية.

وفد من علوم الدار يزور تريندز للبحوث وال�ست�س�رات
قام وفد من ن�سرة علوم الدار التي تقدمها قناتا اأبوظبي والإمارات الف�سائية، 
بزيارة تريندز للبحوث وال�ست�سارات، للتعّرف على اإداراته املختلفة واأن�سطته 
البحثية والتدريبية املتنوعة. وكان يف ا�ستقبال الوفد الدكتور حممد عبداهلل 
عمر  والأ���س��ت��اذ  وال���س��ت�����س��ارات،  للبحوث  تريندز  ل���  التنفيذي  الرئي�ص  العلي 
جولة  يف  وا�سطحباه  الزائر،  بالوفد  رحبا  حيث  تريندز،  عام  مدير  النعيمي 
تعريفية على اإدارات “تريندز” ووحداته املختلفة، والتي ت�سمل: اإدارة الدرا�سات 
ال�سرتاتيجية، واإدارة الدرا�سات القت�سادية، واإدارة الإ�سالم ال�سيا�سي، واإدارة 
العلمي  الن�سر  واإدارة  والإع�����الم،  ال�سرتاتيجي  الت�����س��ال  واإدارة  ال��ت��دري��ب، 
والتوزيع واملعار�ص، واإدارة درا�سات التكنولوجيا املتقدمة والذكاء ال�سطناعي، 
تريندز  وخمترب  العاملية،  الذكية  تريندز  ومكتبة  العاملي،  الباروميرت  واإدارة 
والعلمية  البحثية  الأن�سطة  الوفد على  تعّرف  املتعددة. كما  للو�سائط  الذكي 
لهذه الإدارات، وبراجمها البحثية والتدريبية واإ�سداراتها العلمية، التي تتنوع 

ما بني كتب واأوراق بحثية و�سال�سل علمية متخ�س�سة. 

دريفت بيت�س دبي يغلق اأبوابه 
موؤقتً� خالل مو�سم ال�سيف

البحرية  ال��وج��ه��ة  دب����ي،  بيت�ص  دري��ف��ت  ك�����س��ف   
روي��ال مرياج  اأونلي  اآن��د  الفاخرة يف منتجع ون 
املرموق، عن اإغالق اأبوابه لفرتة ق�سرية خالل 
مو�سم ال�سيف ابتداًء من 17 يوليو ولغاية 26 
بب�سعة  الوجهة  اأغ�سط�ص، بحيث يحظى ع�ساق 

الربوفان�سي.  مطعمه  خ��ي��ارات  وت��ذوق  جوائز  على  احلائز  ال�ساطئي  بالنادي  لال�ستمتاع  اأ�سابيع 
وترّحب الوجهة ب�سيوفها خالل الأ�سابيع القليلة املتبقية قبل الإغالق لال�ستمتاع بالتجارب املميزة 
حتت اأ�سعة ال�سم�ص الدافئة، وتعدهم باإعادة فتح اأبوابها بعد فرتة ق�سرية للتح�سري ملو�سم الطق�ص 
املعتدل.  وُي�سكل دريفت الوجهة املثالية للباحثني عن جتربة ا�سرتخاء فريدة، اأو تناول غداء مميز 

من اأطباق مطبخ بروفان�ص الفاخر، اأو ال�ستمتاع بتجارب الع�ساء املبكرة يف الهواء الطلق.

دبي ف�ستيف�ل �سيتي مول يحتفل بيومي ال�ستقالل الرو�سي والفلبيني مع عرو�س تخّيل املده�سة

م�رك�س و�سبن�سر تعيد افتت�ح متجره� يف ي��س مول بحلة جديدة

حفل غداء على �سرف الأ�سدق�ء بدعوة 
من رجل الأعم�ل حممد نبي غف�ري

مبنا�سبة بدء مو�سم الإج��ازات يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، دعا �سعادة حممد نبي 
ورجال  الأ�سدقاء  من  ع��ددا  دب��ي،  يف  العامة  للتجارة  القد�ص  جبل  �سركة  مدير  غفاري 
الأع��م��ال والإع���الم، اإىل م��اأدب��ة غ��داء اأقيمت يف مطعم ال��ن��ادي الإي���راين بدبي ظهر يوم    

اخلمي�ص املا�سي.
الإمارات  اإي��ران  �سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  زاده  مدر�ص  اأحمد  �سعادة  امل��اأدب��ة  ح�سر  وق��د 
للتجارة العامة، و�سعادة املحامي الأ�ستاذ �سلمان لطفي الهرموزي، و�سعادة اأحمد عي�سى اآل 
عبد اهلل، و�سعادة م�سعود اآ�سفي، و�سعادة نثار اأحمد، و�سعادة وائل �سالن، والزميل الدكتور 
حممود علياء مدير مكتب جريدة الفجر بدبي والإمارات ال�سمالية، وعدد من الأ�سدقاء، 

وا�ستمتع اجلميع بحوارات الثقافة العامة والتجارة.

ال���ف���اخ���رة، مب���ا يف ذلك  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ت�����س��ك��ي��ل��ة ال���ع���الم���ة ال�����س��ه��رية من 
نظام  ملتبعي  املخ�س�سة  امل���اأك���ولت 
الفاكهة  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال���ڤ���ي���ج���ان 
ال���ط���ازج���ة. وميكن  واخل�������س���روات 
املاأكولت  اأ�سهى  تناول  للمت�سوقني 
الكال�سيكية مثل البا�ستا الإيطالية 
املجمدة  وامل�������اأك�������ولت  الأ����س���ي���ل���ة 
ال�ستمتاع  اأو  ال�سهية،  واحللويات 

الأع�ساب  وتهدئة  ال�سرتخاء  بهدف 
مب����ا ي���ت���ن���اغ���م م����ع اأج���������واء ال����غ����روب 
اأتالنت�ص  ل�سيوف  ومي��ك��ن  امل��ذه��ل��ة. 
احلياة  م�ساغل  ع��ن  البتعاد  النخلة 
و�سخبها وجتديد ن�ساطهم مع درو�ص 
اليوغا حتت املاء، فيما يوفر هوم اأوف 
ويلني�ص بدبي جتارب فريدة مع يوغا 
يقوم  ال��ذي  املبتكر  املفهوم  ال�سحك، 
نتائج  حت��م��ل  ب�سيطة  مت���اري���ن  ع��ل��ى 

اللياقة  للباحثني عن جتارب  مثاليًة 
البدنية واليوغا ومتارين البيالت�ص، 
ال��ت��ي ت��ت��ن��وع ���س��ف��وف��ه��ا ب���ني متارين 
التي  وت��ل��ك  الأر�����ص  على  البيالت�ص 
�سريكيت.  ومت��اري��ن  للمعدات  حتتاج 
دب����ي مببانيها  م��دي��ن��ة  ع���ن  وب���ع���ي���داً 
حّتا  ج��ب��ال  �سل�سلة  ت���ربز  ال�����س��اه��ق��ة، 
اخلالبة،  ال�سحراء  و�سط  ال�ساخمة 
حيث تبعد هذه املحمية اجلبلية التي 

فعالة. ويتزايد انت�سار هذا النمط يف 
اأنحاء العامل، ليربز كن�ساط  خمتلف 
اأعلى  ي�سمن  متكامل  وذه��ن��ي  ب��دين 
م�ستويات ال�سحة والعافية. اأما مركز 
ت�ساعد  ت��اأم��ل  جت���ارب  ف��ي��وف��ر  �سيفا، 
ع��ل��ى ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال����ذات وحت�سني 
ن��وع��ي��ة احل���ي���اة. ك��م��ا ُي���ع���د م���رك���ز ذا 
عافية  وجهة  البدنية  للياقة  هندرد 
فريدة و�ساملة يف قلب دبي، وحمطًة 

دقيقة   90 م�سافة  التاأمل  اإىل  تدعو 
جبال  �سمن  دب��ي،  مدينة  و�سط  ع��ن 
طول  على  متتد  التي  املهيبة  احلجر 
700 كم، وُتعد اأعلى �سل�سلة جبال يف 
اجلزيرة  �سبه  من  ال�سرقية  املنطقة 
ال��ع��رب��ي��ة. وت��وف��ر جت����ارب م��ذه��ل��ة يف 
و�سط م�ساهد طبيعية  الطلق  الهواء 
وجهًة  ي��ج��ع��ل��ه��ا  مم����ا  ت�������س���اه���ى،  ل 
بالهدوء  بالتنعم  للراغبني  مثاليًة 

مع  النباتية  اخل��ي��ارات  من  باملزيد 
احلائزة  كيت�سن  ب��الن��ت  ت�سكيلة 
ع��ل��ى ج��وائ��ز وال��ت��ي مت حت�سريها 
ب��ا���س��ت��خ��دام ن��ك��ه��ات م��ب��ت��ك��رة. ويف 
العالمة  توفر  اخلا�سة،  املنا�سبات 
خيارات وا�سعة من املقبالت واأكرث 
من 35 نوعاً من الأجبان الفاخرة 
ت�سحب  ال��ت��ي  ال�سهية  واحل��ل��وي��ات 
النكهات  م���ن  ع����امٍل  اإىل  ال���ذواق���ة 

لالحتفال  مثاليًة  حم��ط��ًة  دب��ي  ُت��ع��د 
 GLOBAL للعافية  العاملي  باليوم 
 12 يف   WELLNESS DAY
جمموعًة  حت��ت�����س��ن  ح���ي���ث  ي���ون���ي���و، 
ا�ستثنائيًة من اأبرز منتجعات ال�سحة 
توفر  وال����ت����ي  ال���ع���امل���ي���ة،  وال���ع���اف���ي���ة 
اإىل  ال���ت���وازن  جت���ارب ع��الج��ي��ًة تعيد 
العالجات  والنف�ص، بدءاً من  اجل�سم 
جل�سات  اإىل  و����س���وًل  ب��ال��ك��ري�����س��ت��ال 
وجتارب  ال�سم�ص  غ���روب  م��ع  اليوغا 

الفرو�سية. 
لتجربة  وزواره��ا  �سكانها  دبي  وتدعو 
املنتجعات  اأ�����س����ه����ر  م����ن  جم���م���وع���ة 
والتي  املدينة،  يف  والفنادق  ال�سحية 
ال�سيوف  ل���رع���اي���ة  ت�����س��م��ي��م��ه��ا  مت 
ال�سحة  اأه����م����ي����ة  ع���ل���ى  وال����رتك����ي����ز 
العاملي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���س��ب��ة  وال�����س��ع��ادة 
ل��ل��ع��اف��ي��ة.  وي�����س��ج��ع ���س��وف��ي��ت��ل دبي 
ال�سرتخاء  ع��ل��ى  ���س��ي��وف��ه  ال��ن��خ��ل��ة 
الأ�سبوع  ل���س��ت��ق��ب��ال  ال��ع��ط��ل  اأي����ام  يف 
جل�سات  مع  وحيوية  بن�ساط  اجلديد 
والتي  ال�سم�ص،  غ���روب  عند  ال��ي��وغ��ا 
كاملة  �ساعة  ومل���دة  �سبت  ك��ل  تنطلق 

عالمة  و�سبن�سر،  م��ارك�����ص  اأع����ادت 
تديرها  ال���ت���ي  ب��ال��ت��ج��زئ��ة  ال��ب��ي��ع 
جمموعة الفطيم، افتتاح متجرها 
ب���اأب���وظ���ب���ي. وميتد  م����ول  ي���ا����ص  يف 
ب���ح���ل���ت���ه اجل������دي������دة على  امل���ت���ج���ر 
م�ساحة 25 األف قدم مربع ويتميز 
جديدة  ودي��ك��ورات  ع�سري  بطابع 
بتجربة  ل��الرت��ق��اء  ت�سميمها  مت 
امل�ستويات.  اأع���ل���ى  اإىل  ال���ع���م���الء 
اجلديد  بت�سميمه  املتجر  وي��ق��دم 
الربيطانية  امل������اأك������ولت  اأف�������س���ل 
ال���ف���اخ���رة م���ن اأك�����رث م���ن 1100 
من  اأك���رث  ت�سم  وت�سكيلة  ع��الم��ة، 
الأطعمة  م��ن  ج��دي��د  منتج   400
امل����ج����م����دة اجل������دي������دة وال���ف���اك���ه���ة 
بالإ�سافة  الطازجة،  واخل�سروات 
و�سبن�سر  م����ارك���������ص  م���ق���ه���ى  اإىل 
من  مف�سلة  وجم��م��وع��ة  اجل��دي��د 

الأزياء والإك�س�سوارات. 
يا�ص  م��ت��ج��ر  ل��ل��ع��م��الء يف  ومي���ك���ن 
مارك�ص  مباأكولت  ال�ستمتاع  مول 
و���س��ب��ن�����س��ر ال�����س��ه��ي��ة م���ع اأك�����رث من 
املنتجات  م�����ن  ����س���ن���ف���اً   1500

جت�رب مميزة ترتقي ب�ل�سحة البدنية والذهنية يف دبي 



م�سرع عرو�سني بعد انقالب �سي�رة زف�فهم� 
لقي عرو�سان م�سرعهما يف م�سر، اإثر انقالب �سيارة زفافهما يف 

ترعة مياه يف اإحدى املحافظات بدلتا م�سر.
يف  �سيارة  بانقالب  يفيد  بالغا  م�سر  يف  الأمنية  الأجهزة  وتلقت 
"طحلة  لقرية  التابعة  �سيام"،  "عزبة  اأم��ام  امل�سروع  مياه  ترعة 
ال�سرقية  مبحافظة  ال��زق��ازي��ق  �سرطة  م��رك��ز  دائ���رة  يف  بردين" 

�سمايل م�سر، بح�سب �سحيفة "اليوم ال�سابع" املحلية.
وت��وج��ه��ت ق���وات الأم����ن والإ���س��ع��اف اإىل م��وق��ع احل����ادث، ليتبني 
م�سرع العرو�سني و�سقيقة العرو�ص. ومت انت�سال جثمان العرو�ص 
جثة  ع��ن  البحث  جهود  الإن��ق��اذ  رج��ال  يوا�سل  فيما  و�سقيقتها، 
العامة  النيابة  اإخ��ط��ار  ومت  ب��ال��واق��ع��ة،  حم�سر  وح���رر  العري�ص. 

ملبا�سرة التحقيقات.

ال�سني ترفع علمه� على املريخ
اأر�سل الروبوت ال�سيني "زورونغ" �سوراً لنف�سه من املريخ بوجود 
ما  وه��و  الأح��م��ر،  الكوكب  على  اآث���اره  بذلك  خملدا  �سيني،  علم 

اأبرزته باعتزاز اجلمعة وكالة الف�ساء ال�سينية.
"�سيلفي"  لنف�سه  �سورة  الطيور،  ي�سبه  ال��ذي  ال��روب��وت،  والتقط 
وبدت  للف�سل،  قابلة  ك��ام��ريا  با�ستخدام  هبوطه،  من�سة  ب��ج��وار 

األواحه ال�سم�سية اأ�سبه بجناحني.
ال�سورة  ن�سر  مبنا�سبة  احتفاًل  ال�سينية  الف�ساء  وكالة  ونظمت 
على  الهبوط  موقع  يف  ال�سيني  العلم  فيها  يظهر  التي  الذاتية 
�سطح املريخ يف جو �سارب اإىل احلمرة، وفقا ملا ذكرته الأ�سو�سيتد 
بر�ص. وكان الروبوت "زورونغ" و�سل اإىل املوقع يف منت�سف مايو 
�سورة  اأي�سا  والتقط  الأر���ص،  عام من  قرابة  ا�ستمرت  رحلة  بعد 
الف�ساء  وك��ال��ة  وو���س��ف��ت  امل��ري��خ.  ت��رب��ة  يف  ال�ست  عجالته  لآث���ار 

ال�سينية الأمر باأنه "ب�سمة ال�سني" على الكوكب الأحمر.
بيئة  در���ص  و�سيتوىل  كيلوغراما،  "زورونغ" 240  الروبوت  وي��زن 
الروبوت  مهام  بني  وم��ن  �سخوره.  تكوين  وحتليل  املريخ  كوكب 
والتقاط  اجل���وي،  وال��غ��الف  للرتبة  حتليالت  اإج����راء  الأخ����رى، 

ال�سور، وامل�ساهمة يف ر�سم خرائط للكوكب الأحمر.

قرا�سنة ي�ستهدفون لعبة الفيديو فيف� 21
اآرت" اأو  "اإلكرتونيك�ص  ال�سهرية  الفيديو  األعاب  �سانعة  تعر�ست 
خاللها  �سرقوا  مت�سللون،  �سنها  قر�سنة  لعملية  موؤخرا،   )EA(
بع�ص البيانات، مبا يف ذلك �سيفرة م�سدر برجميات األعاب فيديو 

�سهرية، بينها "فيفا 21".
يوم  م��رة  لأول  اخل��رب  اأع��ل��ن  ال���ذي  نيوز"،  "فاي�ص  مل��وق��ع  ووف��ق��ا 
اخلمي�ص، فقد ن�سر املت�سللون يف منتدى، اأنهم �سرقوا بع�ص املواد، 
21"، و�سيفرة  "فيفا  �سيفرة م�سدر برجميات لعبة  مبا يف ذلك 
الذي  "فرو�ستبايت"،  ملحرك  اأخ��رى  ومكونات  برجميات  م�سدر 

ي�سغل عددا من األعاب الفيديو، من بينها "مادن".
���س��ي��ف��رة م�سدر  ع��ر���س��وا  ال��ق��را���س��ن��ة  اأن  امل��ن�����س��ورات  واأظ����ه����رت 
الربجميات للبيع. وقال متحدث با�سم ال�سركة الأمريكية: "بعد 
على  تاأثريا  نتوقع  ول  اأمنية،  بالفعل حت�سينات  اأجرينا  احل��ادث، 
األعابنا اأو اأعمالنا. نحن نعمل بن�ساط مع م�سوؤويل اإنفاذ القانون 
وغريهم من اخلرباء كجزء من هذا التحقيق اجلنائي امل�ستمر".

بربامج  القرا�سنة  وهجمات  البيانات،  انتهاك  عمليات  وحتظى 
تطالب بفدية، مبزيد من الهتمام، ول �سيما بعد تعر�ص �سركة 
ال�سهر  اأدى  اإل��ك��رتوين،  لهجوم  النفط"،  خل��ط��وط  "كولونيال 
على  الأمريكية  ال��ولي��ات  ع��دد من  الوقود يف  نق�ص  اإىل  املا�سي، 

ال�ساحل ال�سرقي.
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تهديد راف�سي لق�ح كورون� بقطع �سبكة اله�تف
هددت ولية البنجاب الباك�ستانية بقطع �سبكة الهاتف عن الأ�سخا�ص الذين يرف�سون تلقي اللقاح �سد فريو�ص 

كورونا.
واأعلنت ولية ال�سند �سابقا عزمها التوقف عن دفع م�ستحقات املوظفني الر�سميني الذين يرف�سون تلقي اللقاح 

اعتبارا من يوليو/ متوز.
ل تباطوؤ  وفيما بداأت املوجة الثالثة من اإ�سابات كورونا مرحلة ا�ستقرار يف باك�ستان اإثر اأ�سابيع من القيود، ي�سجَّ
يف الإقبال على تلقي اللقاح يف البنجاب، اأكرث الوليات الباك�ستانية تعدادا بال�سكان والتي ت�سم خ�سو�سا مدينة 

لهور.
وقال الناطق با�سم اخلدمات ال�سحية يف البنجاب حماد ر�سا "يف البداية، كان الأمر جمرد اقرتاح، لكن نظرا اإىل 
اأن تقرر طريقة  الهيئة احلكومية لالت�سالت يجب  اأن  اإىل  واأ�سار  التحرك".  النا�ص، قررنا  الفعلي لدى  الرتدد 

تنفيذ هذا التدبري.
وُمنحت حوايل 10،5 ماليني جرعة لقاح يف هذا البلد الذي يعد 220 مليون ن�سمة، بدعم خ�سو�سا من ال�سني.

غري اأن حملة التلقيح �سجلت تباطوؤا ملحوظا ب�سبب املخاوف من الآثار اجلانبية وانت�سار معلومات م�سللة عن 
ت�سبب اللقاحات بالعقم اأو حتى بالوفاة يف ال�سنتني الالحقتني.
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الق�سة الروعة.. مع�مل جرمية اأوليفي� واآن� تتك�سف
اأن ك�سف حمققون م�سري واحدة  اإ�سبانيا بعد  حالة من ال�سدمة تعي�سها 
ق�سية  يف  اأ�سابيع،  قبل  الأم  اإذن  دون  والدهما  اختطفهما  �سقيقتني  من 
البحر بالقرب من  ق��اع  ُع��رث على جثة ال�سغرية يف  اإذ  العام،  ال��راأي  ه��زت 
جزر الكناري. واأكد م�سوؤولو الطب ال�سرعي، اأن اجلثة التي عرث عليها يف 
كي�ص ومربوطة مبر�ساة على عمق حوايل 1000 مرت، ترجع اإىل اأوليفيا 
البالغة من العمر 6 �سنوات، وهي ال�سقيقة الكربى، ح�سب ما ذكرت وكالة 
اأ�سو�سييتد بر�ص. وقال احلر�ص املدين الإ�سباين، اإنه مت العثور على كي�ص 
اآخر مماثل فارغ بالقرب من �سفينة اأبحاث اأوقيانوغرافية خا�سة، ت�ساعد 
يف عمليات البحث، م�سيفا اأن البحث عن اآنا البالغة من العمر عاما واحدا 

ووالدهما، توما�ص غيمينو، ل يزال م�ستمرا.
وندد م�سوؤولون حكوميون مركزيون واإقليميون اأم�ص الأول اجلمعة بوفاة 

اأوليفيا واأبدوا دعمهم لوالدتهما بياتري�ص زميرمان.
واأث��ارت الق�سية �سجة كبرية يف البالد، وعلق عليها رئي�ص ال��وزراء بيدرو 
والدة  اأمل  تخيل  اأ�ستطيع  "ل  ق��ائ��ال:  ت��وي��رت،  على  �سفحته  يف  �سان�سيز، 
ال�سغريتني اآنا واأوليفيا... عناقي وحبي اأنا وعائلتي باأكملها، التي تتعاطف 

اليوم مع بياتري�ص واأحبائها".
دعت منظمات حقوق املراأة اإىل تنظيم احتجاجات يف وقت لحق اجلمعة، يف 
جميع اأنحاء اإ�سبانيا، �سد الت�سعيد الأخري يف العنف �سد املراأة، وغالبا ما 

ي�ستخدم الأطفال كو�سيلة لإحلاق الأذى بالن�ساء.

درا�سة �س�دمة تك�سف فع�لية ال�س�ئل املنوي ل�200 ع�م
تو�سلت درا�سة علمية جديدة اإىل اأن احليوانات املنوية املجففة بالتجميد، 
�ست  ملدة  الدولية،  الف�ساء  حمطة  منت  على  واملخزنة  بفئران،  واخلا�سة 
اأنها قادرة على  �سنوات، مل تتعر�ص لأي تلف يف حم�سها النووي، واأثبتت 

ال�ستخدام يف عمليات تلقيح.
فاإنه  اأدفان�سز"،  "�ساين�ص  جملة  يف  نتائجها  ن�سرت  التي  الدرا�سة  ووف��ق 
ميكن احلفاظ على احليوانات املنوية للثدييات، على منت حمطة الف�ساء 

الدولية، دون اأن تتعر�ص للتلف، ملدة ت�سل اإىل 200 عام تقريبا.
فاإن  اليابان،  "يامانا�سي" يف  جامعة  من  واكاياما  �ساياكا  العامل  وبح�سب 
الدرا�سة اجلديدة ك�سفت تاأثري "الإ�سعاع الف�سائي" على احلم�ص النووي، 

واإمكانية ت�سبب ذلك بطفرات.
فاأرا،  ل�12  املنوية  احل��ي��وان��ات  م��ن  عينات  الباحثون  جّمد  جتربتهم،  ويف 
الف�ساء  نقلها ملحطة  ال��وزن، مت  داخ��ل كب�سولت �سغرية وخفيفة  و�سعت 
"اإندبندنت"  �سحيفة  نقلت  م��ا  بح�سب  ال��ت��ج��رب��ة  مي��ي��ز  وم���ا  ال��دول��ي��ة. 
الربيطانية عن واكاياما، وجود طيف وا�سع من الأ�سعة يف الف�ساء خالفا 
لالأر�ص، فهناك اأيونات ثقيلة، وبروتونات، وموجات كهرومغناطي�سية من 

التوهجات ال�سم�سية.

ر�سد جنم عمالق 
يبعد عن� اآلف ال�سنني
جنما  م��وؤخ��را،  فلك  علماء  ر�سد 
 25 بعد  على  يقع  براقا  عمالقا 
الأر�����ص،  ع��ن  �سوئية  �سنة  األ���ف 
ويعادل حجمه 100 �سعف حجم 

ال�سم�ص.
النجم  اأن  ال���ع���ل���م���اء  واك���ت�������س���ف 
العمالق ظّل خافتا بن�سبة 97 يف 
املئة ملئات الأيام، اإل اأنه عاد ببطء 

ل�سطوعه ال�سابق.
املرتبط  ال��ت��ع��ت��ي��م  ي���ك���ون  وق�����د 
بالنجم ناجما عن دوران الكواكب 
حول بع�سها، اأو وجود كمية هائلة 

من الغبار حتجب ال�سوء.
الفلك  معهد  ال��ع��امل يف  وو���س��ف 
�سميث،  يل  ك��ام��ربي��دج،  بجامعة 
فجاأة  "انبثق  اأن��ه  ل��و  كما  النجم 
م���ن ال���ع���دم، ب��ع��د اأن ت��ال���س��ى يف 
ح�سبما   ،"2012 ع�����ام  اأوائ��������ل 
غارديان"  "ذا  ���س��ح��ي��ف��ة  ن��ق��ل��ت 

الربيطانية.
ور�سد العلماء النجم بال�ستعانة 
يديره  "في�ستا" ال��ذي  بتل�سكوب 
امل��ر���س��د الأوروب�������ي اجل��ن��وب��ي يف 
اأعدادا  يراقب  كان  حيث  ت�سيلي، 
ك��ب��رية م���ن ال��ن��ج��وم، م���ن خالل 

اأطيافها الكهرومغناطي�سية.
النجم  ع���ل���ى  ال���ع���ل���م���اء  واأط�����ل�����ق 
VVV-WIT- ا���س��م  املكت�سف 

اأن��ه ل يندرج �سمن  واأك���دوا   ،08
فئات معينة، نظرا لكونه �سلوكه 

متغريا.

اآخر تطورات ح�لة 
دلل عبد العزيز 

ت����زال ال��ف��ن��ان��ة امل�����س��ري��ة دلل  ل 
عبد العزيز تخ�سع للعالج بعدما 
اأ�سيبت بفريو�ص كورونا امل�ستجد، 
الإعالمي  ابنتها  زوج  ك�سف  حيث 
رام��ي ر���س��وان، ع��ن اآخ��ر تطورات 

و�سعها ال�سحي.
ال��ف��ن��ان��ة دنيا  وب���نّي ر����س���وان، زوج 
عبد  دلل  اب����ن����ة  غ�������امن،  ����س���م���ري 
للفنانة  ال�سحي  الو�سع  العزيز، 
حاليا  ت��خ�����س��ع  ال���ت���ي  امل�������س���ري���ة، 
لرعاية �سحية، عقب �سفائها من 

كوفيد19-.
وك���ت���ب ر�����س����وان يف م��ن�����س��ور على 
"اإن�ستغرام":  مب���وق���ع  ح�����س��اب��ه 
"وردتني اآلف الر�سائل من حمبي 
العزيز  عبد  دلل  الغالية  حماتي 
ي�������ودون الط���م���ئ���ن���ان ع��ل��ي��ه��ا، ما 
زال��ت الأم��ور غري م�ستقرة ودعاء 
ح�سراتكم ي�ساندنا جميعا ويزيد 
وتعاىل  �سبحانه  اهلل  يف  اأملنا  من 
قريبا  �سفاوؤها على خري  يتم  ب��اأن 
يف  ت�ستمروا  اأن  فاأرجوكم  رب.  يا 
الدعاء لها ولكل مري�ص بال�سفاء 

العاجل".
عن  ال�سابع"  "اليوم  موقع  ونقل 
ال��ط��ب��ي يف نقابة  امل��ل��ف  م�����س��وؤول��ة 
املهن التمثيلية، نهال عنرب، قولها 
ال�سحي  ال��و���س��ع  ب�����س��اأن  اأي���ام  قبل 
م�ستقرة،  ح���ال���ت���ه���ا  اإن  ل�������دلل، 
تزال  ل  وب��اأن��ه��ا  ب��ب��طء،  وتتح�سن 

حتت الأجهزة.

وف�ة املوؤلف واملخرج
 املغربي عبد املوىل الزي�تي

امل��غ��ارب��ة و���س��غ��ي��ل��ة ال�سينما  امل�����س��رح��ي��ني  ن��ق��اب��ة  ن��ع��ت 
عبد  امل�سرحي  واملمثل  وامل��خ��رج  امل��وؤل��ف  والتلفزيون 
امل���وىل ال��زي��ات��ي ال���ذي ت��ويف ع��ن عمر ن��اه��ز 69 عاما 
بعد معاناة مع املر�ص. وقالت النقابة يف بيان "ترك 
ويعترب  حم��رتم��ا،  وم�سرحيا  فنيا  ر���س��ي��دا  ال��راح��ل 
الثقافية  تاأ�سي�ص احلركة  واحدا ممن واكبوا جتربة 
الأوىل، خا�سة  الإره��ا���س��ات  م��ن��ذ  ب��امل��غ��رب  وال��ف��ن��ي��ة 
"�سارك  واأ���س��اف��ت  الزاهرة".  ال��ه��واة  م�����س��رح  حقبة 
ال��ف��ق��ي��د جم��م��وع��ة م���ن امل��خ��رج��ني يف ال��ع��دي��د من 
األ��ف العديد  املحطات والأع��م��ال وامل��ه��رج��ان��ات، وق��د 
من الن�سو�ص الحتفالية، وقد عمل يف وزارة ال�سباب 
وال��ري��ا���س��ة ك���اإط���ار وط��ن��ي م��ه��م، ح��ي��ث ت��ق��ل��د وعمل 
تقاعد  اأن  اإىل  القطاع  ه��ذا  املراكز يف  العديد من  يف 
 1952 ع��ام  ال��زي��ات��ي  ول��د  الر�سمية".  الوظيفة  ع��ن 
و�سارك  املغربية  اململكة  ب�سمال  العرائ�ص  مدينة  يف 
الطويلة  ال�سينمائية  الأف��الم  من  ع��دد  يف  بالتمثيل 

والق�سرية وبع�ص الأعمال التلفزيونية.

يح�ول �سرقة بنك بعد يوم واحد من اإطالق �سراحه
على  الأمريكية  نيويورك  مدينة  �سكان  من  رج��ل  اأق��دم 
�سرقة م�سرف، وذلك بعد يوم واحد من اإطالق �سراحه، 

بعد اأن كان موقوفا على ذمة ق�سية �سطو اأخرى.
وقالت م�سادر يف ال�سرطة ل�سبكة "فوك�ص نيوز" اإن رجال 
ال�سطو  بتهمة  توقيفه  مت  عاما(   52( جنو  ت�سي  يدعى 
ي��وم واحد  "ت�سي�ص" بعد  اأح��د ف��روع م�سرف، بنك  على 
امل�����س��روط، على ذم��ة ق�سية �سطو  ���س��راح��ه  اإط���الق  م��ن 
اأخ����رى. واأو���س��ح��ت امل�����س��ادر اأن جن��و، ك��ان ق��د �سطا يوم 
العا�سرة  ال�ساعة  عند  امل�سرف  ف��روع  اأح��د  على  الثالثاء 
والن�سف �سباحا بالتوقيت املحلي. ومتكنت ال�سرطة من 
ال�سرقة،  به بعد فرتة وجيزة من واقعة  امل�ستبه  اعتقال 
حيث وجهت له تهم ال�سطو من الدرجة الثالثة وحيازة 

اأ�سلحة ممنوعة واأدوات لتنفيذ �سرقة.
ووافق القا�سي، هريب مو�سي�ص، من مكتب املدعي العام 
يف منطقة مانهاتن يوم الأربعاء على طلب املدعي العام 

بالإفراج على نغو، وو�سعه حتت املراقبة.

احلوت الأحدب يبتلع غوا�سً� 
الأمريكية،  ما�سات�سو�ست�ص  ولي���ة  م��ن  غ��وا���ص  ك�سف 
وبقائه  ح���وت،  م��ن قبل  اب��ت��الع��ه  ع��ن  م��رع��ب��ة،  تفا�سيل 
باكارد  مايكل  الغوا�ص  وحت��دث  ثانية.   30 مل��دة  فمه  يف 
ما�سات�سو�ست�ص،  يف  كود"  "كيب  م�ست�سفى  مغادرته  بعد 
ل��و���س��ائ��ل اإع����الم حم��ل��ي��ة، ق��ائ��ال اإن���ه ك���ان ع��ل��ى ع��م��ق 14 
مرتا، قبالة بروفين�ستاون، عندما �سعر بارتطامه بنتوء، 
نقلت  وح�سبما  ال�سواد.  اإىل  �سيء من حوله  كل  وحت��ول 
باكارد  اعتقد  فقد  الربيطانية،  غارديان"  "ذا  �سحيفة 
اأن��ه تعر�ص لهجوم من �سمكة قر�ص، وذلك  ب��ادئ الأم��ر 
اإل  فيها،  كان متواجدا  التي  املنطقة  مياه  لنت�سارها يف 
اآثار  اأو  اأمل،  ب��اأي  ي�سعر  مل  حيث  ذل��ك،  عك�ص  اأدرك  اأن��ه 
اأين يف فم حوت  "اأدركت  ب��اك��ارد:  واأ���س��اف  اأ�سنان ح��ادة. 
وفكرت  حتما،  �ساأموت  لنف�سي  قلت  يبتلعني.  اأن  يحاول 
بزوجتي واأولدي". ويقّدر باكارد الزمن الذي ق�ساه يف 
فم احلوت ب�30 ثانية، وا�سل خاللها التنف�ص م�ستخدما 

جهاز الأوك�سجني الذي ي�ستعمله اأثناء الغط�ص.
تلك  بعد  املاء  ل�سطح  فاإن احلوت �سعد  باكارد،  وبح�سب 
"بب�سقه"، لينقذه لحقا زميله الذي كان يف  املدة، وقام 
الدرا�سات  البحرية يف مركز  احلياة  ع��امل  ووف��ق  ق��ارب. 
مثل  فاإن  �ستورمي،  ت�سارلز  بروفين�ستاون،  يف  ال�ساحلية 

هذه املواجهات بني احليتان والإن�سان، نادرة احلدوث.

هيكالن ملح�ربني من الف�يكينغ يف متحف 
التّم يف املتحف الوطني الدمناركي يف كوبنهاغن �سمل اثنني 
بعدما  نف�سها،  العائلة  اإىل  ينتميان  الفايكينغ  من حماربي 
يوفر معطيات  وه��و ح��دث  ع��ام،  األ��ف  م��دة  بقيا منف�سلني 
جديدة عن تاريخ التنقالت يف اأوروبا. وُقتل اأحد ال�سخ�سني 
اإنكلرتا متاأثراً بجروح يف  القرن احل��ادي ع�سر يف  يف بداية 
الراأ�ص وُدفن يف مقربة جماعية باأك�سفورد، فيما تويف الآخر 
يف الدمنارك، وظهرت على هيكله العظمي عالمات �سربات، 
مما ي�سري اإىل اأنه قد يكون �سارك يف معارك. وتبنّي م�سادفًة 
العظميني  للهيكلني  ال���ن���ووي  احل��م�����ص  خ��ري��ط��ة  ب��ف�����س��ل 
العائدين اإىل ع�سر الفايكينغ )بني القرنني الثامن والثاين 

ع�سر( اأن بينهما �سلة قرابة من الدرجة الثانية.

و�س�ئل التوا�سل الجتم�عي تغذي الرنج�سية
قد  الجتماعي،  التوا�سل  اإن  العلماء  يقول 
البع�ص،  ل���دى  ن��رج�����س��ي��ة  ذه��ن��ي��ة  اإىل  ي����وؤدي 
حياتهم  ك��ان��ت  ل��و  ك��م��ا  ي��ت�����س��رف��ون  جتعلهم 

فيلماً، وهم جنومه.
ال�سخ�سية  م��ت��الزم��ة  احل���ال���ة  ه����ذه  ت���دع���ى 
العامل  اأنحاء  يف  �سائعة  واأ�سبحت  الرئي�سية، 
يف وقت ت�سود فيه و�سائل التوا�سل الجتماعي 
والرتويج الذاتي، وميكن اأن ت�سبح م�سكلة اإذا 
كانت تعني اأن ال�سخ�ص يرى غريه يف حياته، 

جمرد "اإ�سافة".
ووف���ًق���ا ل��ع��امل ال��ن��ف�����ص ال��دك��ت��ور م��اي��ك��ل جي 
ويرت، فاإن متالزمة ال�سخ�سية الرئي�سية هي 
التميز،  يف  الطبيعية  للرغبة   حتمية  نتيجة 
التطور  �سريعة  تكنولوجيا  م��ع  والن���دم���اج 
اأو�سع  ت�����س��م��ح ب��ال��رتوي��ج ل���ل���ذات ف�����وراً ع��ل��ى 

نطاق.

ت���ق���ول ال���دك���ت���ورة ج���ول���ي���ان م��اك��ج��ي��و، وهي 
ليفربول  بجامعة  النف�ص  علم  يف  حما�سرة 
ال�سخ�سية  ن��ظ��ري��ة  يف  وم��ت��خ�����س�����س��ة  ه����وب 
"ل ����س���رراً م���ن اأن  وال��ه��وي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة: 
واأن  حياتك،  يف  الرئي�سية  ال�سخ�سية  تكون 
عندما  لكن  ب��ال��ذات،  جيد  باإح�سا�ص  تتمتع 
يقرتن ذلك بالرنج�سية ميكن اأن يت�سبب غب 
الأمر  يتعلق  عندما  خا�سة  حقيقية،  م�ساكل 

بالعالقات مع الآخرين".
واأ�سافت الدكتورة ماكجيو "اإىل حد ما نحن 
التي  احل��ي��اة  يف  رئي�سية  �سخ�سيات  جميعا 
نعي�سها. والإح�سا�ص اجليد بالذات، وال�سعور 
لقبول  اأ���س��ا���س��ي  عن�سر  ه��و  ب��ال���س��ت��ق��الل��ي��ة، 
اأن ذلك يوؤدي  ال��ذات وال�سعور بالر�سى. كما 
اإىل معرفة الهوية وتعلم مهارات التعامل مع 

الغري واتخاذ القرارات احلياتية".

 انثى طائر الن�ر�ض ترعى �سغارها يف ع�ض على ال�سطح, خلل قمة قادة جمم�عة ال�سبع يف ك�رن�ال بينزان�ض, بريطانيا. رويرتز

ك�تي براي�س تلج�أ اإىل اجلراحة خل�س�رة الوزن
البدء  ال��وزن، قبل  الأزي��اء الربيطانية كاتي براي�ص خ�سوعها لعملية خل�سارة  ك�سفت عار�سة 

بعالج اخل�سوبة لكي تتمكن من احلمل.
يرزقا  لكي  ال�سطناعي  التلقيح  اأج��ل  من  وودز ،  خطيبها  كارل  مع  كاتي  اتخذته  القرار  هذا 

بطفلهما الأول.
ومن  طفاًل  اأري��د  وزين،  من  اأخ�سر  اأن  كثرياً  "حاولت  كاتي:  قالت  �سحفية،  مقابلة  وخ��الل 
هذا  لأن   ،"Miracle" البديهي اإننا �سنلجاأ اإىل التلقيح". وتابعت اأنها ترغب بت�سمية الطفل

ما �سيمثله لها.
وعن العملية اجلراحية، �ُسئلت كاتي ملاذا جلاأت اإليها فهي لي�ست �سمينة، فاأجابت اأنها م�سممة 

على تغيري ج�سمها ب�سكل جزري.
واأ�سافت: "وزين الطبيعي 54 كلغ واأنا الآن 68 كلغ وهذا كثري بالن�سبة يل، ويوؤثر على ثيابي 

فيجب اأن اأتخّل�ص من الوزن الزائد باأ�سرع وقت".


