
   

رئي�س املخابرات امل�شري يبحث اأزمة �شد النه�شة يف وا�شنطن
م�سر حتذر اإثيوبيا من ا�ستنفاد احللول ال�سيا�سية

•• عوا�صم-وكاالت:

قال وزير اخلارجية امل�صري، �صامح �صكري، اإن القاهرة جتري ات�صاالت 
انعقاد  لقبول  ال���دويل  االأم���ن  جمل�س  اأع�����ص��اء  م�صتوى  على  مو�صعة 
املجل�س ب�صاأن اأزمة �صد النه�صة. و�صدد على اأن م�صر ت�صعى من خالل 
جمل�س االأمن للو�صول اإىل اتفاق قانوين ملزم ب�صاأن ال�صد، معرباً عن 
االتفاق  اإىل  التو�صل  �صرورة  يوؤكد  ما  املجل�س  ي�صدر عن  اأن  يف  اأمله 
وا�صنطن  كامل  عبا�س  امل�صري  اال�صتخبارات  رئي�س  ي��زور  فيما  امللزم، 

حيث يبحث مع امل�صوؤولني االأمريكني ملف �صد النه�صة.
وكان رئي�س اال�صتخبارات امل�صري قد اقرتح العودة لالتفاق الذي رعته 
�صابقا االإدارة االأمريكية والذي كانت الدول الثالث �صتوقع عليه قبل 
اأن تتحفظ اإثيوبيا ومتتنع، داعيا االإدارة االأمريكية لل�صغط من اأجل 

ت�صكيل مبادرة دولية حلل اأزمة ال�صد.
من جهته، حذر وزير اخلارجية امل�صري من اأنه اإذا مل تلتزم اإثيوبيا مبا 
كافة  ا�صتنفدتا  وال�صودان  ف�صتكون م�صر  االأم��ن  �صي�صدر عن جمل�س 

الو�صائل املتاحة يف االإطار ال�صيا�صي.
اأن يجري زي��ارة اإىل الواليات املتحدة يف الفرتة  ال��وارد  اأن��ه من  واأك��د 
املقبلة يف اإطار املداوالت وامل�صاورات اجلارية واملوعد الذي يتم حتديد 

اجلل�صة فيه.
واأ�صاف خالل حديث تلفزيوين، اأن اخلطاب االإثيوبي الذي وجه اإىل 
املفاو�صات  ف�صل  �صبب  باأنهما  وال�صودان  م�صر  واتهم  االأم��ن  جمل�س 
الق�صية،  وت�صيي�س  وتدويل  االإفريقية  العباءة  من  اخل��روج  ويريدان 
اإطالق  على  اعتادت  اإثيوبيا  اأن  اإىل  الفًتا  اإثيوبية،  ادع���اءات  كلها  هي 
االتهامات وحماوالت اإلقاء امل�صوؤولية على الغري الإخفاء حقيقة املوقف 

االإثيوبي.
واأ�صار اإىل اأن م�صر انخرطت بكل اإيجابية يف امل�صار االإفريقي، واأنها اإىل 
ب�صكل  املفاو�صات  ال�صيغ ال�صتئناف  الكثري من  ال�صودان طرحا  جانب 

ير�صي الرئا�صة الكونغولية واملراقبني اإال اأن اإثيوبيا رف�صت.

قادة م�صر والعراق واالأردن خالل قمتهم الثالثية يف بغداد   )رويرتز(

لبنانيون يتظاهرون احتجاجا على االنهيار االقت�صادي 

حممد بن را�صد خالل تروؤ�صه اجتماع جمل�س الوزراء    )وام(

جمل�س الوزراء يعتمد الأجندة الوطنية لتنمية ال�شادرات الإماراتية غري النفطية

حممد بن را�سد: دعم االقت�ساد الوطني م�ستمر للمناف�سة بقوة عامليًا
•• اأبوظبي-وام: 

مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأك���د 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اأن االإم��ارات بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن  اهلل، 
بنية  متتلك  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 
اقت�صادية اأكرث جاذبية وتنوعاً مبا يدعم موا�صلة م�صرية 

واال�صتفادة  العاملية  املتغريات  والتنمية ومواكبة  التطوير 
يف  رائ��داً  لوج�صتياً  لتكون مركزاً  تر�صيخ مكانتها  منها يف 
االأ�صواق العاملية، حيث تعد دولة االإمارات واحدة من اأكرث 
االقت�صادات انفتاًحا يف العامل وا�ص�تطاعت اأن ت�صب�ح مركزاً 
وواردتها،  ب�صادراتها  العاملية  لالقت�صادات  ومم��راً  حيوياً 
للمناف�صة  الوطني  االقت�صاد  دعم  ا�صتمرار  �صموه  موؤكداً 

بقوة عاملياً وليكون من اأكرب 10 اقت�صادات يف العامل.

جاء ذلك خالل تروؤ�س �صموه ام�س اجتماعاً ملجل�س الوزراء 
ق�صر  جم��م��ع  يف  ال�����وزراء  جمل�س  مبنى  يف  ع��ق��د  وال����ذي 
بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  بح�صور  باأبوظبي  الوطن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
و�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة.
)التفا�صيل �س2(

قمة بغداد الثالثية تد�شن مرحلة جديدة من ال�شراكة ال�شرتاتيجية

الرئي�س امل�سري والعاهل االأردين يوؤكدان دعمهما العراق 
•• بغداد-وكاالت:

امل�صري عبدالفتاح  الرئي�س  عرب 
اأن  اأمله يف  االأح��د، عن  ال�صي�صي، 
تد�صن قمة بغداد مرحلة جديدة 
اال�صرتاتيجية  ال�������ص���راك���ة  م���ن 

والتعاون الوثيق.
ثالثية  ق���م���ة  ب����غ����داد  وحت��ت�����ص��ن 
جت���م���ع ال���رئ���ي�������س امل���������ص����ري مع 
ال��وزراء العراقي م�صطفى  رئي�س 
امللك  االأردين  والعاهل  الكاظمي، 

عبداهلل الثاين.
القمة  اأع���م���ال  خ���الل  كلمته  ويف 
وجودي  ال�صي�صي:  قال  الثالثية، 
لقوة  جت�����ص��ي��د  ب����غ����داد  يف  ال����ي����وم 
و�صعوبنا،  ب��الدن��ا  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
كما يدل على مدى حر�صنا على 
وتطويرها  ال��ع��الق��ات  ه���ذه  دع���م 
نحو اآفاق اأرحب توؤكد على وحدة 
الهدف وامل�صري، وتلبي م�صاحلنا 

امل�صرتكة.
هذه  امل�����ص��ري:  الرئي�س  واأ���ص��اف 
يحت�صنها  التي  التاريخية  القمة 
ا�صتكماال  ت���اأت���ي  ال���ت���ي  ال����ع����راق، 
القاهرة  ق��م��ت��ي  مل���ا حت��ق��ق خ���الل 
بحق  ت���ك���ون  اأن  ن����اأم����ل  وع����م����ان، 
ت���د����ص���ي���ن���ا مل���رح���ل���ة ج�����دي�����دة من 
والتعاون  اال�صرتاتيجية  ال�صراكة 

واأدى ال�صراع اإىل توقف العالقات 
وم�صر  العراق  بني  الدبلوما�صية 
لكن العالقات حت�صنت يف ال�صنوات 
االأخرية اإذ تبادل كثريون من كبار 

م�صوؤويل البلدين الزيارات.
يف  ل��ل��ع��راق  ال�صي�صي  زي����ارة  ت��اأت��ي 
واالأردن  م�����ص��ر  ب���ني  ق��م��ة  اإط������ار 
وال����ع����راق، وال���ه���دف م���ن اجلولة 
تعزيز  هو  املحادثات  من  الرابعة 
واالقت�صادي  االأم���ن���ي  ال���ت���ع���اون 
وال����ت����ج����اري واال����ص���ت���ث���م���اري بني 

الدول العربية الثالث.
وو�صل العاهل االأردين امللك عبد 
وجيزة  ف��رتة  بعد  ب��غ��داد  اإىل  اهلل 
وا�صتقبله  ال�صي�صي  و���ص��ول  م��ن 
العراقي  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  اأي�����ص��ا 
والرئي�س  ال��ك��اظ��م��ي  م�����ص��ط��ف��ى 

العراقي برهم �صالح.
وحت��ث ال��والي��ات امل��ت��ح��دة العراق 
الدول  م��ع  ال��ع��الق��ات  تعزيز  على 
االإيراين  النفوذ  ملواجهة  العربية 

يف البالد.
وامللك  وال�صي�صي  الكاظمي  وعقد 
ع��ب��د اهلل ق��م��ة ال���ع���ام امل��ا���ص��ي يف 
ع��ّم��ان وك��ان م��ن امل��ق��رر عقد قمة 
اأخ���رى يف ب��غ��داد يف اأب��ري��ل ني�صان 
قطار  ح��ادث  ب�صبب  تاأجلت  لكنها 

يف م�صر.

نحو  �صعيا  ب��ل��دان��ن��ا  ب��ني  ال��وث��ي��ق 
املقبلة  ال�صنوات  خالل  االنطالق 
امل�صتدامة  التنمية  م��رح��ل��ة  اإىل 

والرخاء ل�صعوبنا.
امللك  االأردين  العاهل  ب��دوره، دعا 
عبد اهلل الثاين، اأم�س االأحد، اإىل 
امل�صرتك  الثالثي  التعاون  تعزيز 
مبا  وم�صر  واالأردن  ال��ع��راق  ب��ني 

يحقق امل�صالح امل�صرتكة.

خ���الل  اهلل،  ع���ب���د  امل����ل����ك  واأك���������د 
العراقي  ال��رئ��ي�����س  م��ع  اج��ت��م��اع��ه 
ال�صرف  ���ص��ال��ة  يف  ���ص��ال��ح  ب��ره��م 
ال���ك���ربى مب��ط��ار ب���غ���داد ال����دويل، 
العراق  جانب  اإىل  االأردن  وق��وف 
يف احلفاظ على اأمنه وا�صتقراره. 

ح�صب بيان للرئا�صة العراقية.
االتفاقيات  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  و����ص���دد  
املجاالت  يف  البلدين  بني  املربمة 

و�صرورة  والتجارية،  االقت�صادية 
امل�صرتك  الثالثي  التعاون  تعزيز 
مبا  وم�صر  واالأردن  ال��ع��راق  ب��ني 

يحقق امل�صالح امل�صرتكة.
بغداد  اإىل  ال�صي�صي  وو���ص��ل  ه��ذا 
رئي�س  اأول  لي�صبح  االأح���د،  اأم�����س 
منذ  ال��ع��راق  اإىل  ي�صافر  م�صري 
عام  للكويت  ح�صني  ���ص��دام  غ���زو 

.1990

جرحى يف تظاهرات لبنان مع ا�ستمرار تدهور العملة

رغم حمالت التلقيح الناجحة يف العديد من الدول

املتحّور دلتا يقلق العامل.. وفيات قيا�سية وقيود جديدة

اليمني:  اخلارجية  وزي��ر 
م���������اأرب ل�����ن ت�����س��ق��ط

•• اليمن-وكاالت:

و�صوؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ا�صتبعد 
اأحمد  الدكتور  اليمني  املغرتبني 
عو�س بن مبارك �صقوط حمافظة 
اأ�صقطت  اإن املحافظة  ماأرب، وقال 
ره���ان���ات احل��وث��ي ع��ن��دم��ا �صقطت 
كل الدولة يف فرتة مل يكن هناك 
وتنظيم،  ح�صد  وال  وط��ن��ي  جي�س 
التمدد  واأوق�����ف�����ت  حت����ال����ف،  وال 

احلوثي يف فرتة �صعبة.
وقال عو�س يف حوار مع �صحيفة 
اليوم  م���اأرب  اإن  االأو���ص��ط،  ال�صرق 
لها  م�صهود  حملية  �صلطة  فيها 
وقبائل  وط��ن��ي  وجي�س  ب��ال��ك��ف��اءة، 
ماأرب  اأهمية  اأبية، وحتالف يدرك 
اجل���ي���وا����ص���رتاجت���ي���ة ودوره���������ا يف 
تغيري ال�صراع. واأ�صف بن مبارك 
و�صفه  مي��ك��ن  ج��ن��اح��اً  ه���ن���اك  اأن 
ال�صيا�صة، حمذراً من  باأنه متر�س 
ت�صميته جناحاً معتداًل، وعلل ذلك 

باأن احلوثيني حركة عنيفة.
اأن  اإىل  اليمني  ال��وزي��ر  اأ���ص��ار  كما 
والد�صتور  ال��ق��ان��ون  �صلطة  اإن��ف��اذ 
ق�صية  اليمني  ال��رتاب  كامل  على 
خطوط  وال  و���ص��رع��ي��ة  د���ص��ت��وري��ة 

حمراء فيها.

لعبة القط والفاأر م�شتمرة
هكذا تريد كوريا ال�سمالية اال�ستفادة 

من التوتر بني وا�سنطن وبكني
•• الفجر –خرية ال�صيباين

مدرًكا اأهميته اال�صرتاتيجية، ينفخ زعيم بيونغ يانغ ب�صدة ال�صاخن والبارد 
مع العدو االأمريكي ... لتوطيد عالقته مع بكني ب�صكل اأف�صل.

حتت  ال�صماليني  وال��ك��وري��ني  االأمريكيني  ب��ني  وال��ف��اأر  القط  لعبة  ت�صتمر 
ا�صتئناف احلوار  االآم��ال يف  يانغ  بيونغ  كن�صت  لقد  املبت�صمة.  ال�صني  اأعني 
اأن  الر�صمية  املركزية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  واأف���ادت  يونيو.   22 يف  وا�صنطن  م��ع 
�صريًعا  ا�صتئناًفا  يتوقعون  ك��ان��وا  اإذا  اأم��ل  بخيبة  ي��خ��اط��رون  االأمريكيني 

للمفاو�صات ب�صاأن برنامج االأ�صلحة النووية للنظام.  )التفا�صيل �س13(

•• بريوت - اأ ف ب:

اأ�صيب قرابة ع�صرين �صخ�صاً بني 
يف  ب��ج��روح  وع�صكريني  حمتجني 
مدينة  يف  تظاهرات  خ��الل  لبنان 
ط��راب��ل�����س، وف���ق م��ا اأف����اد اجلي�س 
اأم�س  اإغ��اث��ي��ة  ومنظمة  اللبناين 
ا���ص��ت��م��رار تدهور  ع��ق��ب  االأح������د، 
م�صتويات  اىل  اللبنانية  ال��ل��رية 

غري م�صبوقة يف ال�صوق ال�صوداء.
وع����اد ال���ه���دوء ���ص��ب��اح االأح����د اإىل 
م���دي���ن���ت���ي ط���راب���ل�������س و����ص���ي���دا، 
ب��ع��د م��ا ان��ط��ل��ق��ت ت��ظ��اه��رات ليل 
العا�صمة  ويف  ف��ي��ه��م��ا،  ال�����ص��ب��ت 
االأو�صاع  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��اً  ب���ريوت 
اللرية  تدهور  وا�صتمرار  املعي�صية 

اللبنانية.
جهاز  يف  العمليات  غرفة  واأف���ادت 
ال��ط��وارئ واالإغ��اث��ة وه��ي منظمة 
�صحية حملية يف طرابل�س، االأحد 
ا�صتجابت  ا�صعافية  ف��رق  �صتة  اأن 
ل��الح��ت��ج��اج��ات ال��ت��ي ح�����ص��ل��ت يف 

طرابل�س م�صاء ال�صبت.
�صخ�صاً   18 اأ�صعفت  اأنها  واأك���دت 
م��ن م��دن��ي��ني وع�����ص��ك��ري��ني، ونقل 
م�صت�صفيات  اإىل  م��ن��ه��م  اأرب����ع����ة 

•• �صيدين-اأ ف ب:

دخلت تدابري االإغالق حّيز التنفيذ يف �صيدين اأم�س يف 
م�صعى الحتواء موجة اإ�صابات جديدة بفريو�س كورونا 
والتي  ع��دوى  االأك��رث  املتحّورة  دلتا  ن�صخة  عن  ناجمة 
حيث  رو���ص��ي��ا  يف  وخ�صو�صا  ال��ع��امل،  ح��ول  القلق  تثري 
جّراء  للوفيات  قيا�صية  يومية  ح�صيلة  مو�صكو  اأعلنت 

كوفيد.
وباتت متحّورة دلتا، التي ر�صدت اأول مرة يف الهند يف 
اأبريل، منت�صرة يف 85 بلدا على االأقل، بح�صب منظمة 
املخاوف من موجات جديدة  العاملية، ما يزيد  ال�صحة 
من الوباء الذي اأودى باأربعة ماليني �صخ�س حتى االآن 

رغم حمالت التطعيم.
تعلن  االأوروب���ي  االحت��اد  دول��ة يف  اأول  الربتغال  وكانت 
كما  �صكانها.  اأو���ص��اط  يف  منت�صرة  ب��ات��ت  امل��ت��ح��ّورة  ب���اأن 
تن�صب  فيما  اإفريقيا  وجنوب  بريطانيا  يف  دلتا  تنت�صر 
اإليها حاليا ما بني 9 و10 يف املئة من اإ�صابات كوفيد 

امل�صّجلة يف فرن�صا.
 20538 دلتا،  ج��ّراء  ب�صّدة  املت�صررة  رو�صيا،  واأعلنت 
ح�صيلة  ت�صجيلها  من  ي��وم  بعد  االأح��د،  جديدة  اإ�صابة 

منذ بداية اجلائحة يف تون�س:
رقم قيا�سي يف االإ�سابات.. ودعوات لطلب النجدة الدولية!

•• الفجر – تون�س

مبعهد  امل��ن��اع��ة  يف  امل���ربزة  اال�صت�صفائية  اجلامعية  االأ���ص��ت��اذة  التحقت 
�صرورة  اإىل  الداعني  بفيلق  االأح��د،  اأم�س  �صمود،  �صمر  تون�س،  با�صتور 
اإعالن حالة الطوارئ ال�صّحية وطلب النجدة الدولية وفتح كل امل�صالك 

الديبلوما�صية جللب التلقيح يف االإبان.
وقالت الدكتورة �صمر �صّمود، يف تدوينة على �صفحتها، مبوقع التوا�صل 
االجتماعي في�صبوك، تون�س يجب اأن ت�صتفيق من �صباتها العميق وتعيد 
طرق كل اأبواب العامل جللب التلقيح، معتربة اأن هناك جرمية ترتكب 

يف حق املواطنني التون�صيني.                        )التفا�صيل �س13(

قيادة  اأف��ادت  جانبها،  املدينة.من 
اجلي�س اللبناين يف بيان اأن ت�صعة 
طرابل�س  يف  اأ���ص��ي��ب��وا  ع�صكريني 
ي�صتقلون  ����ص���ب���ان  اأق�������دم  ب���ع���دم���ا 
دراج�����ات ن��اري��ة ع��ل��ى رم���ي قنابل 

�صوتية باجتاههم.
ك���م���ا حت�����دث ب���ي���ان اجل���ي�������س عن 
للر�صق  ع�������ص���ك���ري���ني  ت����ع����ر�����س 
اإ�صابة  اإىل  اأدى  م���ا  ب���احل���ج���ارة 
اأح���ده���م يف م��ن��ط��ق��ة اأخ������رى من 
الدوالر  �صعر  تثبيت  امل��دي��ن��ة.ومت 
عند 1507 لريات منذ 1997، 

لكن اأ�صواأ اأزمة اقت�صادية ت�صهدها 
الوطنية  ال��ع��م��ل��ة  ج��ع��ل��ت  ال���ب���الد 
ت��ن��ه��ار يف ال�������ص���وق امل����وازي����ة غري 

الر�صمية.
لوكالة  ال�����ص��ب��ت  ����ص���راف���ون  ق����ال 
يتم  ال������دوالر  اإن  ب���ر����س  ف��ران�����س 
 17300 بني  ب�صعر  به  ال��ت��داول 
ال�������ص���وق  يف  ل�������رية  و17500 
اأ���ص��ار البع�س  ال�����ص��وداء، يف ح��ني 
التوا�صل االجتماعي  على و�صائل 
اىل ان �صعر الدوالر قد و�صل اىل 

لرية. األف   18

انتقال  معّدل  وارت��ف��ع  يناير.  منذ  لالإ�صابات  قيا�صية 
مقارنة  احل��ايل  االأ���ص��ب��وع  املئة  25 يف  بن�صبة  ال��ع��دوى 
الوفيات  ح�صيلة  ارت��ف��ع��ت  ف��ي��م��ا  ال�����ص��اب��ق،  ب��االأ���ص��ب��وع 

امل�صّجلة ر�صميا بن�صبة 33 يف املئة.
باإغالق  اأوام��ر اجلمعة  اأ�صرتاليا، بعدما �صدرت  اأما يف 
اأربعة اأحياء و�صط �صيدين، قررت ال�صلطات تو�صيع رقعة 
اأنحاء كربى املدن االأ�صرتالية  االإغالق ال�صبت لي�صمل 

والتي تعد خم�صة ماليني ن�صمة ملدة اأ�صبوعني.
غالدي�س  ويلز  ���ص��اوث  نيو  والي��ة  وزراء  رئي�صة  وق��ال��ت 
املتحورة من  ع��دوى هذه  اإىل مدى  نظرا  بريجيكليان 
اأعداد  تزيد  اأن  املرجح  من  اأن��ه  نتوقع  فاإننا  الفريو�س، 
االإ�صابات يف االأيام القليلة املقبلة مبا يتجاوز ما راأيناه 

اليوم.
وعلى اإثر ذلك، اأعلنت نيوزيلندا ال�صبت تعليق الفقاعة 
اجل���وي���ة ال��ت��ي ت�����ص��م��ح ب��ال�����ص��ف��ر ج����وا ب����دون ح��ج��ر مع 

اأ�صرتاليا، وذلك ملدة ثالثة اأيام.
نيوزيلندا  كوفيد19- يف  مكافحة  املكلف  الوزير  وقال 
�صيمنح  اجل��وي��ة«  »الفقاعة  تعليق  اإن  هيبكينز  كري�س 
امل�صوؤولني وقتا للنظر يف تدابري جلعلها اأكرث اأمانا، مثل 

فحو�س قبل مغادرة الرحالت اجلوية بني البلدين.

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

مواقــيت ال�صالة
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زكي ن�صيبة: ال�صناعات الثقافية والإبداعية 
ت�صاهم يف تنويع القاعدة القت�صادية للدولة

اأخبار الإمارات

ترامب يطلق من اأوهايو معركة 
انتخابات منت�صف الولية  

عربي ودويل

مبابي... مهاجم 

»الديوك« ال�صامت! 

الفجر الريا�صي

نظرة �شريعة على التهديدات اجلديدة
التكنولوجيا احلديثة واأ�سلحة 

الدمار ال�سامل: نحو اإرهاب جديد؟
•• الفجر -اإيالريا بريغليا –ترجمة خرية ال�صيباين

واالإ�صعاعية  وال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  ال��ن��ووي��ة  االأ���ص��ل��ح��ة  ا���ص��ت��خ��دام  اإىل  ال��و���ص��ول  ي��ك��ن  مل 
بدون  الطائرات  مثل  خفيفة،  مبعدات  قبل.  من  ال�صهولة  هذه  مبثل  والكيميائية 
طيار اأو تطوير الطابعات ثالثية االأبعاد، ميكن الو�صول اإىل تكنولوجيات احلرب 
الكوفيد19-  �صنة  اأثبتت  وق��د  االإره��اب��ي.  التهديد  يف  كبري  تغيري  اإىل  ي���وؤدي  ان 
الرهيبة ذلك لالأ�صف.ُتظهر قاعدة بيانات االإرهاب العاملي اأنه ابتداًء من ال�صبعينات، 
واالإ�صعاعية  النووية  امل��واد  ا�صتخدام(  حاولت  )اأو  االإرهابية  اجلماعات  ا�صتخدمت 
 401 اإىل  البيانات  كاأ�صلحة دمار �صامل. وت�صري قاعدة  والبيولوجية والكيميائية 
 62 منها  كيميائية،  معدات  ا�صتخدام  على  تنطوي  العامل  اأنحاء  جميع  يف  حادثة 
حالة وفاة؛ و37 حادثة اإرهاب بيولوجي خلفت 9 قتلى؛ و13 حالة اإرهاب اإ�صعاعي 

غري مميتة. )التفا�صيل �س11(

االإمارات �سمن ال� 20 الكبار عامليا 
بالتنمية  تناف�سيا  موؤ�سرا   12 يف 
احلياة وج���ودة  االجتماعية 

•• اأبوظبي- وام :

دولية  م��رج��ع��ي��ات  ث���الث  �صنفت 
اأرق��������ام  م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف ر�����ص����د 
ال���ت���ن���اف�������ص���ي���ة االأمم������ي������ة، دول�����ة 
الكبار   20 ال����  ���ص��م��ن  االإم������ارات 
خا�صاً  م���وؤ����ص���راً   12 يف  ع���امل���ي���اً 
ب��ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وج����ودة 

احلياة خالل العام 2020.
وُيظهر الر�صد الذي ينفذه املركز 
واالإح�صاء  للتناف�صية  االحت��ادي 
لتقارير هذه املرجعيات الدولية، 
اأن دول��ة االإم���ارات احتلت املرتبة 
االأوىل عاملياً يف 4 موؤ�صرات �صملت 
قلة عدد االأ�صخا�س بالن�صبة لعدد 
ال�صكان يف حّد الفقر مب�صتوياته 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وال�������ص���ادرة ع���ن معهد 
موؤ�صر  ت��ق��ري��ر  ���ص��م��ن  ل��ي��ج��امت 

االزدهار 2020.
املرتبة  االإم�������ارات  اح��ت��ل�����������ت  ك��م��ا 
ن�صبة  ق����ّل����ة  يف  ع���امل���ي�������اً  االأوىل 
ال�صنوي  الكتاب  ح�صب  االإعا�صة، 
 2020 للتناف�صية العاملية للعام 
ك���م���ا اأ�������ص������دره امل���ع���ه���د ال������دويل 
الذي  وه�����������و  االإداري�������ة،  للتنمية 
يف  الثانية  املرتبة  االإم���ارات  منح 
يحظون  ال��ذي��ن  ال�صن  كبار  ع��دد 

برعاية الدولة. 
)التفا�صيل �س3(

كارثة �صحية يف تون�س 

كيم جونغ اون يف مناورة جديدة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�صيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�صيا 
امل�صابة  احل���االت  وح�صر  املبكر  االكت�صاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�صات 
وعزلهم..  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 266،342 فح�صا جديدا خالل ال�صاعات ال� 24 
تقنيات  واأح��دث  اأف�صل  با�صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�صية 

الدولة  يف  والفح�س  التق�صي  اإج���راءات  تكثيف  الطبي.   و�صاهم  الفح�س 
 2،122 عن  الك�صف  يف  الدولة  م�صتوى  على  الفحو�صات  نطاق  وتو�صيع 
م��ن جن�صيات خمتلفة،  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة  اإ���ص��اب��ة  ح��ال��ة 
وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح��االت  وجميعها 
يبلغ جمموع احلاالت امل�صجلة 626،936 حالة.   واأعلنت الوزارة عن وفاة 
وذلك من تداعيات االإ�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد،  م�صابة  حاالت   4
وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،796 حالة.   واأعربت وزارة ال�صحة 

املتوفني،  ل��ذوي  وموا�صاتها  تعازيها  وخال�س  اأ�صفها  عن  املجتمع  ووقاية 
ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني.. مهيبة باأفراد املجتمع التعاون 
االجتماعي  بالتباعد  وااللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�صحية  اجلهات  مع 
 2،077 �صفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت  اجلميع.   كما  و�صالمة  ل�صحة  �صماناً 
حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها 
التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها 

امل�صت�صفى، وبذلك يكون جمموع حاالت ال�صفاء 605،618 حالة.

اأجرت 266,342 فح�شا ك�شفت عن 2,122 اإ�شابة 

ال�سحة تعلن �سفاء 2,077 حالة جديدة من كورونا
ال�سحة تعلن تقدمي 30,516 جرعة من 

لقاح كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 30،516 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خالل ال�صاعات ال� 24 املا�صية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
توزيع  وم��ع��دل  ج��رع��ة   15،073،743 ام�����س  ح��ت��ى  ت��ق��دمي��ه��ا  ال��ت��ي مت 

اللقاح152.41 جرعة لكل 100 �صخ�س.
اإىل  و�صعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة 
الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�صيطرة على فريو�س كوفيد19-.

زايد العليا تنظم اأ�سبوع اخلم�سني لل�سحة واملرح العائلي الأ�سحاب الهمم 
•• اأبوظبي- وام:

غياثي  مركزي  يف  ممثلة   - الهمم  الأ�صحاب  العليا  زاي��د  موؤ�ص�صة  تنظم 
مراكز  اإدارة  باإ�صراف  لها  التابعني  للتوحد  واأبوظبي  والتاأهيل  للرعاية 
الرعاية التاأهيل بقطاع اأ�صحاب الهمم باملوؤ�ص�صة - اليوم اأ�صبوع اخلم�صني 
حتت  افرتا�صيا   2021 الثاين  الهمم  الأ�صحاب  العائلي  وامل��رح  لل�صحة 

�صعار �صحتنا اأواًل والذي ي�صتمر حتى االأول من يوليو املقبل.
فئاتهم  مبختلف  املوؤ�ص�صة  منت�صبي  م��ن  ال��ط��الب  االأ���ص��ب��وع  وي�صتهدف 
داخل  الهمم  الأ�صحاب  خ��دم��ات  تقدم  التي  وامل��دار���س  وامل��راك��ز  واأ���ص��ره��م 

الدولة.
البدنية  ال�صحة  على  املحافظة  باأهمية  التوعية  اإىل  االأ���ص��ب��وع  وي��ه��دف 
والنف�صية الأ�صحاب الهمم، واإبراز قدراتهم ومواهبهم ودجمهم وتفاعلهم 
مع اأ�صرهم، وتو�صيع م�صاركتهم يف االأن�صطة املجتمعية ورعاية مواهبهم، 
ن�صط  البدنية، وخلق جمتمع  ال�صحة  بثقافة  يتمتعون  ن�صطني  وجعلهم 
اإ�صافة  وم�صوؤول عرب جعل االأف��راد ي�صاركون بفاعلية يف خدمة املجتمع، 
املوؤ�ص�صي  التوا�صل  وتعزيز  امل�صتمر،  االأ�صري  والدعم  االإر�صاد  توفري  اإىل 

وبناء �صراكات ا�صرتاتيجية فعالة تدعم خدمات اأ�صحاب الهمم.
اأيام  اأربعة  ملدة  تنظيم ملتقى علمي  االأ�صبوع  وفعاليات  اأن�صطة  وتت�صمن 

وتربوية  اجتماعية  ا�صت�صارات  وت��ق��دمي  عمل  وور����س  حما�صرات  ي�صمل 
وعالجية ونف�صية ت�صلط ال�صوء على اأثر االأن�صطة على ال�صحة البدنية 
والنف�صية واالجتماعية الأ�صحاب الهمم، يقدمها نخبة من املحا�صرين يف 
املجاالت النف�صية وال�صحية والريا�صية واالجتماعية مع ا�صت�صارات اأ�صرية 
يقدمها خرباء املوؤ�ص�صة مبختلف تخ�ص�صاتهم يف الفرتة ال�صباحية تبحث 
دور الريا�صة يف العالج النف�صي وال�صلوكي، ودور العالج بالفن يف ال�صحة 
النف�صي  وال��دع��م  وع��ائ��الت��ه��م،  الهمم  اأ���ص��ح��اب  م��ن  ل��الأط��ف��ال  النف�صية 
وال�صلوكي الأ�صحاب الهمم ، ودور املو�صيقى يف العالج النف�صي وال�صلوكي، 

اإ�صافة اإىل دوراملكمالت الغذائية فى تعزيز جهازهم املناعي.

وت�صمل فعاليات االأ�صبوع خالل الفرتة امل�صائية تنظيم عدد من امل�صابقات 
الفرتة  يف  املتنوعة  والفنية  وامل�صرحية  املو�صيقية  واالأن�صطة  الريا�صية 
امل�صائية منها العاب ريا�صية م�صغرة ، وريا�صات موحدة، واألعاب ريا�صية، 
األعاب تناف�صية كر�صالة ت�صامن لن�صر  اإىل  اإ�صافة   ، وحتدي لياقة بدنية 
جراء  ال�صلبية  االآث���ار  لتخفيف  املتنوعة  االأن�صطة  ومم��ار���ص��ة  امل���رح  روح 

جائحة كوفيد 19 على ال�صحة النف�صية والبدنية .
ويعد اأ�صبوع اخلم�صني لل�صحة واملرح العائلي الأ�صحاب الهمم هو الن�صخة 
التح�صينية للدورة االأوىل مللتقى لل�صحة واملرح العائلي الأ�صحاب الهمم 

الذي اأقيمت دورته االأوىل افرتا�صيا العام املا�صي.

جمل�س الوزراء يعتمد الأجندة الوطنية لتنمية ال�شادرات الإماراتية غري النفطية

حممد بن را�سد: دعم االقت�ساد الوطني م�ستمر للمناف�سة بقوة عامليًا
•• اأبوظبي-وام: 

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأكد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
االإمارات  اأن  اهلل،  رع��اه  دب��ي  حاكم 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة "حفظه اهلل"، متتلك بنية 
اقت�صادية اأكرث جاذبية وتنوعاً مبا 
التطوير  م�صرية  موا�صلة  يدعم 
املتغريات  وم����واك����ب����ة  وال���ت���ن���م���ي���ة 
العاملية واال�صتفادة منها يف تر�صيخ 
لوج�صتياً  م��رك��زاً  لتكون  مكانتها 
رائ����داً يف االأ����ص���واق ال��ع��امل��ي��ة، حيث 
تعد دولة االإمارات واحدة من اأكرث 
العامل  يف  ان��ف��ت��اًح��ا  االق��ت�����ص��ادات 
مركزاً  ت�����ص��ب�����ح  اأن  وا���ص�����ت��ط��اع��ت 
حيوياً وممراً لالقت�صادات العاملية 
ب�صادراتها وواردتها، موؤكداً �صموه 
الوطني  االقت�صاد  دع��م  ا�صتمرار 
وليكون من  عاملياً  بقوة  للمناف�صة 

اأكرب 10 اقت�صادات يف العامل.
ت����روؤ�����س �صموه  ج����اء ذل����ك خ����الل 
اأم�������س اج��ت��م��اع��اً مل��ج��ل�����س ال�����وزراء 
جمل�س  م��ب��ن��ى  يف  ع���ق���د  وال��������ذي 
ال�����وزراء يف جم��م��ع ق�����ص��ر الوطن 
�صمو  ال��ف��ري��ق  بح�صور  ب��اأب��وظ��ب��ي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �صيف  ال�����ص��ي��خ 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
الداخلية و�صمو ال�صيخ من�صور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة، حيث 
من  ع���دداً  ال����وزراء  اعتمد جمل�س 
ال��ق��رارات وامل��ب��ادرات ال��ه��ادف��ة اإىل 
العمل  منظومة  تطوير  موا�صلة 
تعزيز  يف  ي�����ص��ه��م  مب���ا  احل���ك���وم���ي 
يف  وج��اء  للدولة،  الريادية  املكانة 
مقدمتها اعتماد االأجندة الوطنية 
غري  االإماراتية  ال�صادرات  لتنمية 

النفطية.
وقال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن را�صد: "تراأ�صت اجتماعاً ملجل�س 
باأبوظبي  ال��وط��ن  بق�صر  ال����وزراء 
..اع��ت��م��دن��ا خ��الل��ه اأج��ن��دة الدولة 
جديدا  دول��ي��ا  �صوقا   25 ل��دخ��ول 
..جتارتنا  اخل��ارج��ي��ة  جت��ارت��ن��ا  يف 
غري النفطية تتجاوز �صنويا 1.5 
ت��ري��ل��ي��ون دره���م ..ودول��ت��ن��ا �صمن 
موؤ�صرات  يف  ال���ك���ب���ار  ال��ع�����ص��ري��ن 
اخلارجية  ال����ت����ج����ارة  ت��ن��اف�����ص��ي��ة 

الدولية".
غري  "اقت�صادنا  �صموه:  ق��ال  كما 
النفطي ميثل اأكرث من %70من 
الوطني  االق����ت���������ص����ادي  ن���اجت���ن���ا 
الوطنية  �صادراتنا  زي��ادة  وهدفنا 
القادمة  ال�صنوات  %50? خالل 
..ن���ع���م���ل ك��ف��ري��ق واح�����د احت���ادي���اً 
باقت�صادنا  ل���ل���و����ص���ول  وحم���ل���ي���اً 
الوطني الآفاق جديدة ..واالإمارات 
لالقت�صاد  عاملية  عا�صمة  �صتبقى 

للعقود القادمة باإذن اهلل".

- اأجندة وطنية لتنمية ال�صادرات 
االإماراتية غري النفطية..

خالل  املجل�س  اع��ت��م��د  وتف�صياًل 
لتنمية  الوطنية  االأج��ن��دة  جل�صته 
ال�������������ص������ادرات االإم������ارات������ي������ة غري 
االأجندة  �صتعنى  حيث  النفطية، 
بتنمية ال�صادرات ور�صم اخلطوط 
العري�صة لواقع التجارة اخلارجية 
العاملية  ل��ل��دول��ة وت��ط��ور االأ����ص���واق 
الفعلية  ب��االح��ت��ي��اج��ات  ورب��ط��ه��ا 
ل��ل��م�����ص��دري��ن يف دول�����ة االإم�������ارات 
لهذه  ي�������ص���م���ح  مب�����ا  وق�����درات�����ه�����م 
الدخول  امل�����ص��درة م��ن  ال�����ص��رك��ات 
وا�صتهداف  املتخ�ص�صة  لالأ�صواق 

العامة اأو ال�صحة العامة اأو البيئة 
االأم����ن  اأو  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل�������وارد  اأو 

الوطني.
قرار  اإ���ص��دار  املجل�س  اعتمد  كما 
ب�����ص��اأن احلطام  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
البحري وال�صفن املخالفة، والذي 
م��ع احلطام  ال��ت��ع��ام��ل  اإىل  ي��ه��دف 
البحري وال�صفن املخالفة وتطوير 
ال�صفن  م����ن  ل��ل��ت��خ��ل�����س  اآل�����ي�����ات 
البحرية  ال�صفن  وحطام  املهجورة 
املوجودة يف املياه االإقليمية للدولة 
تاأمني  ي�����ص��م��ن  مب���ا  امل����وان����ئ،  اأو 
البحرية  واملمرات  املالحة  �صالمة 
يف الدولة وحماية ال�صفن املبحرة 

يف مياه الدولة.
اإ�صدار  اأي�������ص���اً  امل��ج��ل�����س  واع��ت��م��د 
ب�صاأن دور احل�صانات وغرف  قرار 
احلكومية،  اجل���ه���ات  يف  ال��رع��اي��ة 
ومعايري  اآل�����ي�����ات  ي�����ص��م  وال�������ذي 
حم���دث���ة الإن���������ص����اء وت���ن���ظ���ي���م دور 
اجلهات  يف  وال���رع���اي���ة  احل�����ص��ان��ة 
تعزيز  يف  ي�صهم  مب��ا  احل��ك��وم��ي��ة، 
دور قطاع العمل احلكومي كقطاع 
داعم لالأ�صرة وتالحمها وتنميتها 
يف دول����ة االإم��������ارات، ودع����م امل����راأة 
لالنخراط  وت�صجيعها  ال��ع��ام��ل��ة 
م�صتوى  ورف�����ع  ال��ع��م��ل  ����ص���وق  يف 
م�صاركتها يف قوة العمل يف الدولة، 
وذل���ك م��ن خ��الل ت��وف��ري وتعميم 
التعليم  وخ��دم��ات  للح�صانة  دور 
الطفولة  م��رح��ل��ة  يف  وال���رع���اي���ة 
ومقار  اجل���ه���ات  ك��اف��ة  امل��ب��ك��رة يف 
اأن تقوم  ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي��ة، ع��ل��ى 
واجلهات  والتعليم  الرتبية  وزارة 
ترخي�س  مبهام  املحلية  التعليمية 
والرقابة  احل�صانات  هذه  وتقييم 

عليها.
جل�صته  خالل  املجل�س  اعتمد  كما 
امل�صكلة  اللجنة  وت��و���ص��ي��ات  نتائج 
للنظر يف ربط البيانات التعليمية 

..البحث  م�صتقباًل  عامليا  املناف�صة 
اقت�صاد  يقود  الذي  هو  والتطوير 

املعرفة الذي ن�صعى لرت�صيخه".
اع��ت��م��د جمل�س  االإط������ار  ه����ذا  ويف 
ال��وط��ن��ي لقيا�س  ال��دل��ي��ل  ال����وزراء 
والتطوير  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى  االإن���ف���اق 
ال���ق���ط���اع احل����ك����وم����ي، وال�����ذي  يف 
موحدة  مفاهيم  اإر���ص��اء  ي�صتهدف 
للبحث والتطوير ومتكني اجلهات 
واملحلية من  احلكومية االحتادية 
اأن�صطة  على  االإن��ف��اق  قيمة  ر�صد 
البحث والتطوير، وتوحيد اأ�صلوب 
جمع البيانات على م�صتوى الدولة 
وف���ق���اً ل��ل��م��ع��اي��ري ال���دول���ي���ة، ومبا 
التناف�صية  موؤ�صرات  على  ينعك�س 

العاملية لدولة االإمارات.
ك���م���ا ���ص��م��ل��ت اأج�����ن�����دة االج���ت���م���اع 
لتمكني  اال�صتجابة  �صيا�صة  اعتماد 
اأ�صحاب الهمم يف حاالت الطوارئ 
الهادفة  وال�����ك�����وارث،  واالأزم���������ات 
املعلوماتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت���وف���ري  اإىل 
الأ�صحاب  ال��ن��ف��اذ  �صهلة  والتقنية 
واملرافق  امل��ب��اين  وت��ه��ي��ئ��ة  ال��ه��م��م، 
واخل������دم������ات وت����اأه����ي����ل ال�����ك�����وادر 
لال�صتجابة  والتطوعية  العاملة 
جانب  اإىل  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م،  لتلبية 
والتدريب  املجتمعية  الثقافة  ن�صر 
امل��ت��خ�����ص�����س ح����ول ال��ت�����ص��رف مع 

اأ�صحاب الهمم واحتياجاتهم.

- حزمة قوانني لتطوير املنظومة 
الت�صريعية..

�صموه:  ق�����ال  اآخ������ر  ج���ان���ب  وم�����ن 
جمموعة  اأي�صاً  اليوم  "واعتمدنا 
م���ن ال���ت���ع���دي���الت ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة يف 
جم������ال اال����ص���ت���ج���اب���ة ل���ل���ط���وارئ 
ال�صحي  ال��ق��ط��اع  ويف  وال����ك����وارث 
الهدف  واالق��ت�����ص��ادي  والتعليمي 
ن��وع��ي��ة ح��ي��اة ه��ي االأف�����ص��ل عامليا 
م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى اق��ت�����ص��اد ه���و االأك���رث 

اقت�صاد  ذات  ج����دي����دة  اأ�������ص������واق 
ي�����ص��م��ح برتويج  وواع�����د  م��ت��ن��ام��ي 
�صلع ومنتجات الدولة ذات اجلودة 

والتناف�صية العاملية.
اأهدافها  �صمن  االأج���ن���دة  وت�����ص��م 
مكانة  ت��ر���ص��ي��خ  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
لوج�صتي  ع��امل��ي  ك��م��رك��ز  ال���دول���ة 
والت�صدير  اال����ص���ت���رياد  يف  رائ�����د 
م�صتوى  ورف��ع  الت�صدير،  واإع����ادة 
م�����ص��اه��م��ة ال�����ص��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة يف 
اإجمايل  من  االإماراتية  ال�صادرات 
اإىل رفع  ت��ه��دف  ك��م��ا  ال�������ص���ادرات، 
ك��ف��اءة امل��ن��ت��ج��ات ال��وط��ن��ي��ة وزي���ادة 
العاملية،  االأ����ص���واق  يف  تناف�صيتها 
وتن�صيق اجلهود الوطنية للجهات 
االحتادية واملحلية وتعزيز التكامل 
بينها، اإىل جانب ت�صخري التقنيات 
احل��دي��ث��ة يف االأع��م��ال ال��ت��ي تدعم 

ان�صيابية ال�صلع.
وت���دع���م االأج���ن���دة ب��اأه��داف��ه��ا 14 
قطاعاً حيوياً وذات اأولوية يف دولة 
م�صاعفة  وت�����ص��ت��ه��دف  االإم�������ارات، 
ورفع  للدولة  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
مقارنة  الوطنية  ال�صادرات  ن�صبة 
 50% مب��ع��دل  الت�صدير  ب��اإع��ادة 
م���ن اإج����م����ايل ال���������ص����ادرات خالل 
ال�����ص��ن��وات ال��ق��ل��ي��ل��ة ال��ق��ادم��ة، كما 
ت���رك���ز ع���ل���ى دع�����م ج���ه���ود حتقيق 
ا�صرتاتيجيات الدولة يف القطاعات 
املتقدمة  ك��ال�����ص��ن��اع��ات  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

واالأمن الغذائي وغريها.
من جانب اآخر قال �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم: 
جمل�س  يف  ال��ي��وم  اع��ت��م��دن��ا  "كما 
لالإنفاق  وطنيا  مقيا�صاً  ال����وزراء 
ع��ل��ى ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر ..دول����ة 
االإمارات تنفق %1.3 من ناجتها 
البحث  ع��ل��ى  االإج����م����ايل  امل��ح��ل��ي 
االأوىل  ال��دول��ة  ..وه���ي  والتطوير 
..وهدفنا  امل���ج���ال  ه���ذا  يف  ع��رب��ي��اً 

تنوعاً ور�صوخاً".
ال�����������ص�����وؤون  يف  ويف  وت����ف���������ص����ي����اًل 
عدداً  املجل�س  اعتمد  الت�صريعية، 
القوانني  ت��ط��وي��ر  م�����ص��اري��ع  م���ن 
منها  احل��ك��وم��ي��ة،  وال��ت�����ص��ري��ع��ات 
القانون  اأح����ك����ام  ب��ع�����س  ت���ع���دي���ل 
االحتادي يف �صاأن املن�صاآت ال�صحية 
فرتة  متديد  خ��الل  من  اخلا�صة، 
ي�صمن  مب����ا  اأو����ص���اع���ه���ا  ت���ع���دي���ل 
البيئة  وت��وف��ري  املن�صاآت  تلك  دع��م 
ال�صتمرارية  املنا�صبة  الت�صريعية 
اإ�صدار  اع��ت��م��اد  ك��م��ا مت  اأع��م��ال��ه��ا، 
اخلتامي  للح�صاب  احت��ادي  قانون 
املالية  ال�صنة  عن  لالحتاد  املوحد 

املنتهية يف 2020.
كما ت�صمنت اأجندة املجل�س تعديل 
بع�س اأحكام القانون االحت��ادي يف 
�صاأن االإج��راءات ال�صريبية، لدعم 
وت��ع��زي��ز امل��ن��ظ��وم��ة ال�����ص��ري��ب��ي��ة يف 
واملرونة  ال�صفافية  وتعزيز  الدولة 
ال�صريبية،  االأن��ظ��م��ة  تطبيق  يف 
املعنية  اجل���ه���ات  ك���اف���ة  وت�����ص��ج��ي��ع 
ي�صمن  مبا  الذاتي  االمتثال  على 
اإىل جانب  االأط���راف،  كافة  حقوق 
م�������ص���ان���دة االأع������م������ال وامل�������ص���اري���ع 
بالتزاماتهم  ل��ل��وف��اء  وال�����ص��رك��ات 
والغرامات،  ب��امل��خ��ال��ف��ات  املتعلقة 
الدولة  تناف�صية  على  ينعك�س  مما 

يف جمال جودة االأعمال.
اأي�صاً  االجتماع  اأج��ن��دة  وت�صمنت 
�صاأن  احت�����ادي يف  ق���ان���ون  اإ�����ص����دار 
االنت�صار،  حلظر  اخلا�صعة  ال�صلع 
اأحكام  تنظيم  اإىل  ي��ه��دف  وال���ذي 
ال�صلع  ت���������داول  ع���ل���ى  ال����رق����اب����ة 
اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة وال��ت��ن�����ص��ي��ق مع 
جميع اجلهات االحتادية واملحلية 
ومراقبة  للحد  االخت�صا�س  ذات 
/الرتانزيت/  ع��ب��ور  اأو  �صلعة  اأي���ة 
اإذا  ل��ل�����ص��ل��ع  امل��رح��ل��ي  ال�����ص��ح��ن  اأو 
ال�صالمة  على  خطراً  ت�صكل  كانت 

الهيئة  و���ص��ي��ا���ص��ة  واالح��ت��ي��اط��ي��ة، 
����ص���اأن دعم  ل��ل��ري��ا���ص��ة يف  ال��ع��ام��ة 
وت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال��ري��ا���ص��ي، كما 
تو�صيات  م��ن  ع��دد  ا�صتعرا�س  مت 
حول  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
املناخي  ال���ت���غ���ري  وزارة  ���ص��ي��ا���ص��ة 
التنمية  حت��ق��ي��ق  ب�����ص��اأن  وال��ب��ي��ئ��ة 
ال�صمكية  ل���ل���م���وارد  امل�������ص���ت���دام���ة 
الدولة،  يف  والزراعية  واحليوانية 
وجهود وزارة العدل يف �صاأن تطوير 
اإىل جانب مو�صوع  املحاماة  مهنة 
ال��ت�����ص��دي ل��الح��ت��ي��ال واالب����ت����زاز 

االإلكرتوين.
االجتماع  اأج����ن����دة  ت�����ص��م��ن��ت  ك��م��ا 
اع����ت����م����اد م�������ص���اه���م���ة ال������دول������ة يف 
ال���ت���ج���دي���د ال����ث����اين ع�����ص��ر مل�����وارد 
للتنمية  ال����������دويل  ال���������ص����ن����دوق 
للفرتة  /اإي��������ف��������اد/  ال������زراع������ي������ة 

تكامل  يف  ودوره�����ا  االإل��ك��رتون��ي��ة، 
بيانات املوؤ�ص�صات التعليمية وتوفري 
جودة  ذات  وطنية  تعليمية  بيانات 
عالية، وتطوير نظام حلوكمة هذه 
البيانات وذلك لتح�صني اخلدمات 
امل���ق���دم���ة ل��ل��ط��ل��ب��ة وال���ع���ام���ل���ني يف 

جمال التعليم.
ا�صتعر�س  احلكومية،  ال�صوؤون  يف 
املجل�س  طلبات  من  ع��ددا  املجل�س 
على  للموافقة  االحت��ادي  الوطني 
�صيا�صة  منها  امل��وا���ص��ي��ع  م��ن  ع���دد 
ال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة ل��ل�����ص��رائ��ب يف 
القيمة  ���ص��ري��ب��ة  ت��ط��ب��ي��ق  �����ص����اأن 
االنتقائية،  وال�����ص��ري��ب��ة  امل�����ص��اف��ة 
املنظمة  الت�صريعات  اأثر  ومو�صوع 
ال����ع����م����ل على  ������ص�����وق  الأن���������ص����ط����ة 
الدولة،  يف  االقت�صادية  املتغريات 
الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  و�صيا�صة 

واعتماد   ،/2024-2022/
ل�صركة  اخل���ت���ام���ي���ة  احل�������ص���اب���ات 
االحتاد للمعلومات االئتمانية عن 

ال�صنة املالية املنتهية 2020.
ال������دويل، �صادق  ال�����ص��ع��ي��د  وع��ل��ى 
االتفاقيات  من  ع��دد  على  املجل�س 
يف اإط����ار ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال���دويل 
ال�صديقة،  ال���دول  م��ع  وال�����ص��راك��ة 
تعديل  امل���ج���ل�������س  اع���ت���م���د  ح���ي���ث 
ب���ني حكومة  امل���وق���ع���ة  االت��ف��اق��ي��ة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
حول  للمعار�س  ال���دويل  وامل��ك��ت��ب 
املمنوحة  وامل�����زاي�����ا  االم����ت����ي����ازات 
اإك�صبو  يف  الر�صميني  للم�صاركني 
الدولة  وان�صمام  دبي،  يف   2020
الت�صنيف  ب�صاأن  ني�س  ات��ف��اق  اإىل 
الدويل لل�صلع واخلدمات الأغرا�س 

ت�صجيل العالمات.

حممد بن را�شد:
الوطن باأبوظبي .. اعتمدنا خالله اأجندة الدولة لدخول 25 �سوقا دوليا جديدا يف جتارتنا اخلارجية .. جتارتنا غري  بق�سر  الوزراء  ملجل�س  اجتماعًا  •  تراأ�ست 

النفطية تتجاوز �سنويا 1.5 تريليون درهم .. ودولتنا �سمن الع�سرين الكبار يف موؤ�سرات تناف�سية التجارة اخلارجية الدولية
ناجتنا االقت�سادي الوطني وهدفنا زيادة �سادراتنا الوطنية 50 %  خالل ال�سنوات القادمة ..نعمل فريقًا  %من   70 من  اأكرث  ميثل  النفطي  غري  • اقت�سادنا 

واحدًا احتاديًا وحمليًا للو�سول باقت�سادنا الوطني الآفاق جديدة ..واالإمارات �ستبقى عا�سمة عاملية لالقت�ساد للعقود القادمة باإذن اهلل
لالإنفاق على البحث والتطوير ..دولة االإمارات تنفق 1.3 % من ناجتها املحلي االإجمايل على البحث والتطوير  وطنيا  مقيا�سًا  الوزراء  جمل�س  يف  • اعتمدنا 

..وهي الدولة االأوىل عربيًا يف هذا املجال ..وهدفنا املناف�سة عامليا م�ستقباًل ..البحث والتطوير هو الذي يقود اقت�ساد املعرفة الذي ن�سعى لرت�سيخه
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اأخبـار الإمـارات
جامعة خليفة تنظم اليوم موؤمتر اأبحاث طلبة الدرا�سات العليا 2021 االفرتا�سي

•• اأبوظبي -وام:

العليا  ال��درا���ص��ات  اأب��ح��اث طلبة  اأع��م��ال موؤمتر  االإث��ن��ني  اليوم  تنطلق 
االفرتا�صي 2021 والذي تنظمه جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 
حتت رعاية معايل ح�صني بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم 

نائب رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة .
املبتكرة  واالأفكار  البحثية  امل�صاريع  ت�صتعر�س  من�صة  املوؤمتر  ويعترب 
والعديد من امل�صاريع من خمتلف املجاالت.. وي�صهد يف دورته ال�صاد�صة 
 435 اختيارها من بني ما جمموعه  ورق��ة بحثية مت   354 عر�س 
ورقة مقدمة وت�صكل ن�صبة 80 يف املائة من االأوراق املقدمة م�صاريع 
الفيزيائية  والعلوم  الهند�صة  تخ�ص�صات  من  طلبة  اأج��راه��ا  بحثية 

والعلوم الطبية والطب التح�صريي وعلوم ال�صحة واحلياة.

و�صمت االأوراق البحثية عددا كبريا من البحوث املتخ�ص�صة يف االآداب 
اختيار  �صيتم  حيث  االأعمال  واإدارة  واالجتماعية  االإن�صانية  والعلوم 

اأف�صل امل�صاريع البحثية من بني جمموعة التخ�ص�صات باأكملها.
كل من جامعات خليفة  باالأبحاث  امل�صاركة  اجلامعات  قائمة  وت�صمل 
اأبوظبي  للعلوم والتكنولوجيا واالإمارات العربية املتحدة و نيويورك 
اأب��وظ��ب��ي وج��ام��ع��ة ال�صارقة  اأب��وظ��ب��ي وج��ام��ع��ة  وزاي����د وال�����ص��ورب��ون 
واجل��ام��ع��ة االأم��ري��ك��ي��ة يف ال�����ص��ارق��ة واجل��ام��ع��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف دبي 

وجامعة دبي.
وقال معايل ح�صني بن اإبراهيم احلمادي تعترب البحوث يف الدرا�صات 
العليا اأحد املحركات الرئي�صة القت�صاد املعرفة حيث ت�صاهم يف اإيجاد 
حلول مبتكرة ملختلف التحديات التي تواجهها ال�صناعات والقطاعات 

احليوية يف العامل ب�صكل عام ويف الدولة ب�صكل خا�س .

واأ����ص���اف م��ع��ال��ي��ه ت�����ص��اه��م ال��ب��ح��وث امل��ت��ق��دم��ة ال��ت��ي ي��ج��ري��ه��ا طلبة 
يف  ت�صاهم  التي  املعرفة  تطوير  يف  اخل�صو�س  وج��ه  على  ال��دك��ت��وراة 
اإيجاد حلول للم�صاكل يف خمتلف املجاالت االأمر الذي يعزز من مكانة 
دولة االإمارات كم�صاهم فاعل يف خلق املعرفة ما �صيعود بالفائدة على 

خمتلف القطاعات االقت�صادية يف الدولة.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت��ور ع����ارف ���ص��ل��ط��ان احل���م���ادي رئ��ي�����س اللجنة 
ونائب   2021 العليا  ال��درا���ص��ات  طلبة  اأب��ح��اث  مل��وؤمت��ر  التوجيهية 
الرئي�س التنفيذي يف جامعة خليفة اإن موؤمتر اأبحاث طلبة الدرا�صات 
اأكادميي  كموؤمتر  متيزه  املا�صية  ال�صتة  ال�صنوات  خالل  اأثبت  العليا 
متعدد التخ�ص�صات يوفر من�صة مل�صاركة االأبحاث التي يتم اإجراوؤها 
مت  التي  البحثية  االأوراق  ع��دد  اأن  اإىل  م�صريا   .. الدولة  جامعات  يف 
ي��وؤك��د على   2021 العليا  ال��درا���ص��ات  اأب��ح��اث طلبة  مل��وؤمت��ر  تقدميها 

االهتمام الكبري الذي يبديه الطلبة يف دولة االإمارات يف االكت�صافات 
على  بالفائدة  تعود  مبتكرة  بحوث  اإج���راء  على  وحر�صهم  العلمية 
الدولة. واأ�صاف اأن املوؤمتر �صيكرم اأف�صل االأوراق البحثية من خمتلف 
التخ�ص�صات ونتطلع لروؤية تلك االإجنازات املرموقة واالبتكارات التي 

�صيقدمها الطلبة الطموحون يف وظائفهم املتخ�ص�صة م�صتقبال.
ال�صناعية  ال��ث��ورة  خدمة  يف  كبري  ب�صكل  البحثية  االأوراق  وت�صاهم 
الرابعة كما تبحث يف م�صاريع تركز على علم الوراثة واأبحاث ال�صرطان 
واأمرا�س  ال�صكري  كمر�س  انت�صارا  االأك���رث  االأم��را���س  ويف  واالأوب��ئ��ة 
كالطاقة  وا�صرتاتيجية  اقت�صادية  اأهمية  ذات  جم��االت  ويف  القلب 
النانو  املياه واال�صتفادة من تكنولوجيا  املتجددة واال�صتدامة وحتلية 
والذكاء اال�صطناعي والروبوتات باالإ�صافة اإىل االأبحاث املختلفة يف 

جماالت الرتبية واللغويات وغريها.

االإمارات �سمن ال� 20 الكبار عامليا يف 12 موؤ�سرا تناف�سيا بالتنمية االجتماعية وجودة احلياة
•• اأبوظبي- وام :

التناف�صية  اأرق����ام  ر���ص��د  يف  متخ�ص�صة  دول��ي��ة  مرجعيات  ث��الث  �صنفت 
12 موؤ�صراً خا�صاً  20 الكبار عاملياً يف  ال�  االأممية، دولة االإم��ارات �صمن 

بالتنمية االجتماعية وجودة احلياة خالل العام 2020.
وُيظهر الر�صد الذي ينفذه املركز االحتادي للتناف�صية واالإح�صاء لتقارير 
هذه املرجعيات الدولية، اأن دولة االإمارات احتلت املرتبة االأوىل عاملياً يف 
4 موؤ�صرات �صملت قلة عدد االأ�صخا�س بالن�صبة لعدد ال�صكان يف حّد الفقر 
موؤ�صر  تقرير  �صمن  ليجامت  معهد  عن  وال�����ص��ادرة  املختلفة  مب�صتوياته 

االزدهار 2020.
ح�صب  االإعا�صة،  ن�صبة  قّلة  يف  عاملياً  االأوىل  املرتبة  االإم���ارات  احتلت  كما 
الكتاب ال�صنوي للتناف�صية العاملية للعام 2020 كما اأ�صدره املعهد الدويل 
للتنمية االإدارية، وهو الذي منح االإمارات املرتبة الثانية يف عدد كبار ال�صن 

الذين يحظون برعاية الدولة.

الرابعة عاملياً مبعدل الفقر عند خط الفقر  املرتبة  وج��اءت االإم��ارات يف 
الوطني، ح�صب تقرير موؤ�صر االزدهار 2020 الذي اأ�صدره اأي�صاً معهد 
ليجامت والذي �صنف دولة االإمارات اأي�صاً باملرتبة ال� 13 عاملياً يف موؤ�صر 

االأموال املتربع بها لالأعمال اخلريية.
ويف موؤ�صرات جودة احلياة فقد جرى ت�صنيف الدولة باملرتبة 15 بح�صب 
لتقرير  وفقاً  نف�صها  باملرتبة  وكذلك  العاملية  للتناف�صية  ال�صنوي  الكتاب 

املواهب العاملية ال�صادر عن املعهد الدويل للتنمية االإدارية.
وجاءت الدولة اأي�صاً باملرتبة 15 عاملياً يف قطاع احلراك االجتماعي، كما 
اإن�صياد.  كلية  عن  ال�صادر  العاملية  املواهب  تناف�صية  موؤ�صر  تقرير  ر�صده 
االأعلى  الدخل  املعدل ح�صب  موؤ�صر معامل جيني  17 يف  باملرتبة  وحلت 
بريتلمان  موؤ�ص�صة  ع��ن  ال�صادر  امل�صتدامة  التنمية  اأه���داف  ملوؤ�صر  وف��ق��اً 

�صتيفنج و�صبكة حلول التنمية امل�صتدامة التابع لالأمم املتحدة.
الع�صرين  �صمن  االإم��ارات  ي�صّنف  ال��ذي  التناف�صي  التح�صيل  هذا  وياأتي 
الكبار يف 12 موؤ�صراً، ُملبّياً بدرجة عالية الأهداف اال�صرتاتيجية الوطنية 

يف  وطموحاً   ،2021 روؤي���ة  يف  تنفيذها  مت  كما   ،2031 احل��ي��اة  جل��ودة 
اأهداف مئوية االإمارات 2071.

يف  اعُتمدت  والتي  احل��ي��اة،  جل��ودة  الوطنية  اال�صرتاتيجية  اأن  اإىل  ي�صار 
االحتادية  احلكومة  اأه��داف  مقدمة  يف  و�صعت  قد  كانت   ،2019 يونيو 
جلعل دولة االإم��ارات رائدة عاملياً يف جمال جودة احلياة وتعزيز مكانتها 

لتكون ال�صباقة عاملياً باملفهوم ال�صامل جلودة احلياة املتكاملة.
وُت�صّجل املوؤ�ص�صات الدولية ذات املرجعية يف ر�صد اآليات جودة احلياة وتوثيق 
ا�صرتاتيجيتها  اأرف��ق��ت  كونها  متميزاً  موقعاً  االإم����ارات  ل��دول��ة  نتائجها، 
الوطنية مبجل�س وطني جلودة احلياة ومبر�صد وطني هدفه دعم اتخاذ 
القرار وو�صع ال�صيا�صات واإقامة برامج تدريبية معزّزة باأكادميية خلدمة 

اأجيال امل�صتقبل.
حددت  االحتادية  احلكومة  كانت  ال�صعادة،  بدولة  املوؤ�ص�صي  االحتفاء  ويف 
الع�صرين من مار�س كل عام ملراجعة وتعزيز اإجنازات ا�صرتاتيجية �صعادة 

املجتمع بكل فئاته، كما يتم ر�صدها بدقة ومو�صوعية.

اأظهر اال�صتبيان الوطني االأخ��ري لل�صعادة وج��ودة احلياة، كما كانت  وقد 
اأطلقته وزارة تنمية املجتمع وجمل�س جودة احلياة، اأن %93 من �صكان 
االإمارات واملقيمني على اأر�صها ي�صعرون بالر�صا والفخر بالعي�س يف دولة 

االإمارات.
را�صون   82% اأن  االأخ����رية  ن�صخته  يف  اال���ص��ت��ب��ي��ان  اأرق����ام  اأظ��ه��رت  ك��م��ا 
ال�صري  اأث��ن��اء  ب��االأم��ان  ي�صعرون   92% مقابل  احلكومية،  اخل��دم��ات  عن 
االأ�صرية،  لعالقاتهم  اطمئنانهم   84% �صجل  فيما  ل��ي��اًل،  مب��ف��رده��م 

و%80 من �صكان الدولة يعي�صون حياة هادفة ومتفائلون بامل�صتقبل.
"ال�صيا�صة   2021 اجل���اري  ال��ع��ام  مطلع  اعتمد  ال����وزراء  جمل�س  وك���ان 
الوطنية جلودة احلياة الرقمية"، ان�صجاماً مع مئوية االإمارات 2071 يف 
اأهدافها اال�صرتاتيجية التي ت�صمن الت�صاركية الكاملة يف تهيئة املجتمع 
ال�صريعة  للمتغريات  ت�صتجيب  ال��ت��ي  وال�����ص��ل��وك��ي��ات  وامل���ع���ارف  ب��امل��ه��ارات 
وت�صنع امل�صتقبل من موقع الثقة والهوية االإيجابية ذات التفاعل الرقمي 

الهادف.

برئا�سة من�سور بن زايد.. جلنة امليزانية العامة تعقد اجتماعها الدوري ملناق�سة اخلطة اخلما�سية 2022 - 2026 

•• اأبوظبي- وام:

الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ من�صور  �صمو  تراأ�س 
وزي���ر ���ص��وؤون ال��رئ��ا���ص��ة، اأم�����س يف ق�صر ال��وط��ن، االج��ت��م��اع ال����دوري للجنة 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو  بح�صور  ال��ع��ام��ة،  امليزانية 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل. �صهد االج��ت��م��اع م��ع��ايل حممد ب��ن عبداهلل 
القرقاوي وزير �صوؤون جمل�س الوزراء ومعايل عبيد بن حميد الطاير وزير 
الدولة لل�صوؤون املالية ومعايل خالد حممد �صامل بالعمى التميمي حمافظ 

م�صرف االإمارات العربية املتحدة املركزي، وممثلني من وزارة املالية.
امليزانية  ب��دورة  املتعلقة  لالحتاد  العامة  امليزانية  م�صروع  اللجنة  وناق�صت 
ل�صنوات اخلطة 2022 - 2026، اإ�صافة اإىل االإجراءات التي نفذتها وزارة 
املالية من اأجل اإعداد م�صروع امليزانية العامة لالحتاد لل�صنة املالية 2022 

بناًء على املر�صوم بقانون احتادي رقم 26 يف �صاأن املالية العامة.
وا�صتعر�س االجتماع التدفقات النقدية املتوقعة للحكومة االحتادية خالل 
�صنوات اخلطة اخلما�صية 2022 - 2026 ا�صتنادا اإىل تقديرات اجلهات 

االحتادية الإيراداتها وم�صروفاتها املرتبطة بربامج اخلطة.

املالية با�صتكمال االإج��راءات الإعداد م�صروع ميزانية  ووجهت اللجنة وزارة 
اال�صرتاتيجية  االأه���داف  وف��ق  القادمة  اخلم�صة  لل�صنوات  العامة  االحت��اد 
االإم��ارات حول اال�صتعداد للخم�صني عاما  املعتمدة، ومبا يحقق روؤية دولة 
�صوء  يف  االحت��ادي��ة  للحكومة  امل��ايل  املوقف  اإىل  االجتماع  وتطرق  املقبلة. 
امل�صروفات  خ��الل  م��ن   2021 �صنة  يف  ل��الحت��اد  ال��ع��ام��ة  امل��ي��زان��ي��ة  تنفيذ 
واالإيرادات العامة التي متت خالل الن�صف االأول من ال�صنة املالية اجلارية، 
والتي اأظهرت حت�صنا ملمو�صا، نتيجة تعايف االأن�صطة االقت�صادية من جائحة 

الدولة. يف  احليوية  القطاعات  خمتلف  "كوفيد19-" وانتعا�س 

االإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف 
ال�سعودية ب�ساروخ بالي�ستي وطائرات مفخخة

•• اأبوظبي-وام:

اأعربت دولة االإمارات عن اإدانتها وا�صتنكارها ال�صديدين ملحاوالت ميلي�صيات 
احلوثي االإرهابية املدعومة من اإيران، ا�صتهداف املدنيني واالأعيان املدنية 
واملنطقة  وجن��ران  م�صيط  خمي�س  يف  ومتعمدة  ممنهجة  بطريقة  اأم�����س، 
اجلنوبية باململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة، من خالل �صاروخ بالي�صتي 

وطائرات بدون طيار مفخخة، اعرت�صتها قوات التحالف.
واأكدت دولة االإمارات يف بيان �صادر عن وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأن 
ا�صتمرار هذه الهجمات االإرهابية جلماعة احلوثي يعك�س حتديها ال�صافر 

للمجتمع الدويل وا�صتخفافها بجميع القوانني واالأعراف الدولية.
وحثت الوزارة املجتمع الدويل على اأن يتخذ موقفا فوريا وحا�صما لوقف 
هذه االأعمال املتكررة التي ت�صتهدف املن�صاآت احليوية واملدنية واأمن اململكة، 
ا�صتمرار هذه  اأن  موؤكدة  العامليني،  االقت�صاد  وا�صتقرار  الطاقة  واإم��دادات 
الهجمات يف االآونة االأخرية يعد ت�صعيدا خطريا، ودلياًل جديداً على �صعي 

هذه امللي�صيات اإىل تقوي�س االأمن واال�صتقرار يف املنطقة.
هذه  اإزاء  اململكة  م��ع  ال��ك��ام��ل  االإم�����ارات  دول���ة  ت�صامن  ال�����وزارة  وج����ددت 
تهديد يطال  واحد �صد كل  والوقوف معها يف �صف  االإرهابية،  الهجمات 
اأمنها  حلفظ  اإج���راءات  من  تتخذه  ما  كل  يف  ودعمها  وا�صتقرارها،  اأمنها 

و�صالمة مواطنيها واملقيمني على اأرا�صيها.
العربية  اململكة  واأم���ن  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  اأم���ن  اأن  ال��ب��ي��ان  واأك���د 
ال�صعودية كل ال يتجزاأ واأن اأي تهديد اأو خطر يواجه اململكة تعتربه الدولة 

تهديداً ملنظومة االأمن واال�صتقرار فيها.

وفد من وزارة الدفاع يزور �سركة لوكهيد مارتن يف اأبوظبي

جامعة دبي تقدم منحا لدرا�سة املاج�ستري يف علوم البيانات

•• اأبوظبي-وام:

زار وفد من وزارة الدفاع برئا�صة اللواء الركن الدكتور مبارك بن غافان 
لوكهيد  مركز  الدفاعية،  وال�صناعات  لالإ�صناد  امل�صاعد  الوكيل  اجلابري، 

مارتن للحلول االأمنية واالبتكار CISS مبدينة م�صدر يف اأبوظبي.
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  ه���اروارد  ب��وب  روب��رت  الوفد  ا�صتقبال  يف  وك��ان 
جهود  على  ال�صوء  �صلط  وال��ذي  االأو���ص��ط،  ال�صرق  ملنطقة  مارتن  لوكهيد 
تطوير  اإىل  اإ�صافة  مارتن  لوكهيد  �صركة  تبذلها  التي  والتوطني  التنمية 
العالية  باملهارات  وتزويدهم  اإماراتيني  مهند�صني  من  الب�صري  امل��ال  راأ���س 

والدقيقة.
اللواء الركن الدكتور مبارك اجلابري الإيجاز فني قدمته كبرية  وا�صتمع 
لوكهيد  ب�صركة  تعمل  اإم��ارات��ي��ة  مهند�صة  اأول  ال��زرق��اين  هالة  املهند�صني 
ل��دع��م وتطوير  ال�صركة  ب��رام��ج  �صري عمل  واط��ل��ع على  امل��رك��ز،  م��ارت��ن يف 
الدفاع  املواهب االإماراتية لبناء قدرات �صابة وواعدة ومتقدمة يف �صناعة 

والف�صاء االإماراتي.
لتمكني  خا�صا  اهتماما  ت��ويل  الر�صيدة  القيادة  اأن  اجل��اب��ري  ال��ل��واء  واأك���د 
يف  تناف�صيتهم  وت��ع��زي��ز  ملوا�صلة  لهم  ال��ف��ر���س  وت��وف��ري  الوطنية  ال��ك��وادر 
االقت�صاد العاملي املخت�س مبجال التكنولوجيا املتقدمة، مبا يف ذلك قطاع 

الدفاع.. م�صريا اإىل اأن ا�صتمرار التدريب والتوجيه املتوا�صل للمهند�صني 
القطاعات  امل�صتخدمة يف  املتطورة  االأنظمة  ت�صغيل  ال�صباب ومتكينهم من 
وال��ط��ريان يف  ال��دف��اع  ال��ن��ج��اح ل�صناعة  م��ق��وم��ات  اأه���م  م��ن  الدفاعية يعد 

الدولة.
وت�صتمر اإجراءات اإعداد وجتهيز دفعة الف�صل ال�صيفي من طلبة اجلامعات 
االإماراتية الإحلاقهم بربنامج تدريب مركز لوكهيد مارتن للحلول االأمنية 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  �صيدعم  ح��ي��ث  و���ص��اق،  ق���دم  ع��ل��ى   CISS واالإب��ت��ك��ار 
اإتاحة  خ���الل  م��ن  ال��دول��ة  ال��ب�����ص��ري يف  امل���ال  راأ�����س  تنمية  اأه����داف  املتميز 
الفر�س للطالب االإماراتيني املوهوبني للرتكيز على مقت�صيات ال�صناعة 

الدفاعية الرئي�صية، مثل حتليل العمليات واالأنظمة غري املاأهولة والذكاء 
اال�صطناعي.

ي�صار اإىل اأن مركز لوكهيد مارتن للحلول االأمنية واالإبتكار CISS ا�صت�صاف 
منذ العام 2017 اأكرث من 100 مهند�س اإماراتي، طوروا مهاراتهم من 
هذه  وت��وف��ر  الع�صكرية.  ال�صناعة  يف  متخ�ص�صة  تدريبية  ب��رام��ج  خ��الل 
الربامج تدريبا يف تطوير الذكاء اال�صطناعي وت�صميم الطائرات امل�صرية، 
الربجميات  االأعمال، وتطوير  اإدارة  الدفاعية، ومهارات  املحاكاة  ومتارين 
واإدارة اأنظمة تكنولوجيا املعلومات، مما ي�صمح للطلبة بالعمل على م�صاريع 

واقعية توؤثر ب�صكل اإيجابي على قطاع الطريان والدفاع.

•• دبي -وام:

اأعلنت كلية الهند�صة وتقنية املعلومات يف جامعة دبي عن تقدمي منح كاملة 
وجزئية لدرا�صة برنامج املاج�صتري يف علوم البيانات والذي يعترب من اأحدث 
الدولة  تتوافق مع توجهات  والتي  التي تطرحها اجلامعة  املاج�صتري  برامج 
اأهم  وم��ن  االإ�صطناعي  الذكاء  تطبيقات  يف  والتو�صع  الرقمي  التحول  نحو 

الربامج املتخ�ص�صة واملطلوبة يف القطاعني اخلا�س والعام.
يف  للراغبني  املنح  طلبات  وتقدمي  الت�صجيل  باب  فتح  عن  الكلية  اأعلنت  كما 

درا�صة ماج�صتري علوم البيانات وحددت الرقم املجاين 800863 للتوا�صل 
التخ�ص�صات  يف  االأخ����رى  وال��ربام��ج  ال��ربن��ام��ج  يف  للت�صجيل  املتقدمني  م��ع 

املختلفة التي تطرحها اجلامعة يف مراحل البكالوريو�س واملاج�صتري.
واأكد الدكتور عي�صى الب�صتكي رئي�س جامعة دبي اأهمية هذه املنح واأن برنامج 
تطرحها  ال��ت��ي  وامل��ت��ط��ورة  احلديثة  وال��ربام��ج  البيانات  ع��ل��وم  يف  املاج�صتري 
اجلامعة تتما�صى مع روؤيتها وخططها اال�صرتاتيجية، والتي تتواءم بدورها 
الر�صيدة  ال�صيا�صية  القيادة  و�صعتها  التي  املقبلة  عاماً  اخلم�صني  خطة  مع 
لتلبية احتياجات �صوق العمل امل�صتقبلي، والذي �صيت�صم بالتناف�صية ال�صديدة، 

ومتكني اخلريجني من مواكبة التحول الرقمي يف عامل االأعمال .. م�صريا 
اإىل اأن برنامج املاج�صتري مت اعتماده من قبل وزارة الرتبية والتعليم و�صمم 
الإك�صاب الطلبة مهارات امل�صتقبل مثل االإب��داع واالبتكار واحلرفية يف جمال 
�صعد  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جهته  م��ن  للحو�صبة.  االأو���ص��ع  وامل��ج��ال  البيانات  حتليل 
علي اأمني رئي�س ق�صم تقنية املعلومات يف كلية الهند�صة وتقنية املعلومات يف 
جامعة دبي، اإن برنامج املاج�صتري يف علوم البيانات، الذي طرحته اجلامعة يف 
اأكتوبر املا�صي، يفيد يف العديد من املجاالت احليوية، وي�صاعد اأ�صحاب القرار 
املجاالت  تنمية وتطوير وحت�صني خمتلف  ت�صهم يف  التي  القرارات  اتخاذ  يف 

والطاقة وغريها، عرب  وال�صحة  والتعليم  والتجارة  والزراعة  ال�صناعة  مثل 
حتليل البيانات كما يدعم اال�صرتاتيجية الوطنية للف�صاء 2030، وي�صاعد 
يف حتقيق روؤية االإمارات يف جمال �صناعة الف�صاء مبختلف علومه وتقنياته 
وتطبيقاته وخدماته. وقال اإن ت�صميم الربنامج املقدم حديثاً لتزويد خريجي 
اجلامعة باملهارات الالزمة لنمذجة البيانات وحتليلها با�صتخدام اخلوارزميات 
وبرامج احلو�صبة القائمة على البيانات، م�صرياً اإىل اأن الربنامج يعترب فريداً 
املحلية  االحتياجات  وتخ�صي�س  الدولية  املعايري  بني  مي��زج  الأن��ه  نوعه  من 

مل�صاعدة الطلبة على تطبيق مهاراتهم التحليلية وقدراتهم البحثية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

البلديات  ل��دائ��رة  التابعة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  اأطلقت 
البلدية  واأ�صول  التحتية  البنية  قطاع  خالل  من  والنقل 
م�صارات  يف  املنع�س  ال���رذاذ  ال�صتخدام  جتريبياً  م�صروعاً 

امل�صي واجلري الريا�صية يف اأبوظبي.
اأرقى  توفري  على  البلدية  من  امل�صروع حر�صاً  هذا  وياأتي 
مل�صتخدميها  تتيح  ال��ت��ي  والريا�صية  الرتفيهية  امل��راف��ق 
مرافق ذات موا�صفات عاملية حتقق لهم ال�صعادة، وت�صاهم 
يف االرتقاء بجودة احلياة جلميع ال�صكان والزوار، وتعزيز 
مدينة  بلدية  من  املقدمة  التحتية  البنية  خدمات  ج��ودة 

اأبوظبي.
وت�����ص��م��ن امل�����ص��روع ال��ت��ج��ري��ب��ي درا����ص���ة ا���ص��ت��خ��دام اأنظمة 
ال����رذاذ ع��ل��ى م�����ص��ارات امل�����ص��ي ال�����ص��ري��ع واجل����ري يف منتزه 
اأنواع   4 جتريب  وا�صتمل  ال��ع��ام،  زاي��د  ب��ن  حممد  مدينة 
على  ب��ن��اء  اأف�صلها  ال����رذاذ الخ��ت��ي��ار  اأن��ظ��م��ة  م��ن  خمتلفة 
جودة االأنظمة ومدى مالءمتها مع االأخذ بعني االعتبار 
لالأنواع  الكرتوين  ا�صتبيان  خ��الل  من  امل�صتخدمني  اآراء 
 Totem،Arch،Mist Cooling" ال��ت��ال��ي��ة: 

."Fans،Mist Lines
وحول االآثار املتوقعة لتطبيق اأنظمة الرذاذ اأكدت البلدية 
املثال  �صبيل  على  منها  فوائد  امل�صروع يحقق عدة  اأن هذا 

ت��ط��ب��ي��ق م��وا���ص��ف��ات ت��ت��م��ا���ص��ى م���ع اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات يف 
خالل  من  احلياة  ج��ودة  وتعزيز  التحتية  البنية  م�صاريع 
ال�صيف  امل�صي واجلري يف  الت�صجيع على ممار�صة ريا�صة 
مما ي�صهم يف زيادة ر�صى اجلمهور عن اخلدمات املقدمة 
ا�صافة اىل دعم التطبيقات الذكية بهدف االرتقاء بكفاءة 
، من  املجتمع  اإ���ص��ع��اد  يف  ت�صاهم  ال��ت��ي  اخل��دم��ي��ة  امل��راف��ق 
خالل ا�صتخدام اأجهزة التحكم بهذه االأنظمة ، حيث يتم 
تزويد اأنظمة الرذاذ مب�صت�صعرات ذكية ت�صاهم يف التحكم 
اإطار  �صمن  وذل���ك  املنا�صبة  االأوق����ات  ال����رذاذ يف  ت��دف��ق  يف 
وحتقيق  امل��ي��اه،  ا�صتهالك  وتر�صيد  امل���وارد  على  املحافظة 

معايري اال�صتدامة.

حمكمة االأحوال ال�سخ�سية مبحاكم دبي تقدم خدماتها اإلكرتونيا عن بعدبلدية اأبوظبي تطلق امل�سروع التجريبي لدرا�سة اأنظمة الرذاذ املالئمة مل�سارات امل�سي واجلري
•• دبي -وام:

اأكد �صعادة القا�صي خالد احلو�صني رئي�س حمكمة االأحوال ال�صخ�صية مبحاكم دبي اأن التقا�صي عن ُبعد اخت�صر 
معدل مدة الف�صل يف الدعاوى منذ اجلل�صة االأوىل حتى �صدور احلكم، وت�صريع اإجناز الدعاوى والف�صل فيها، 
اإىل  �صخ�صياً  اأحدهم من احل�صور  اأو  االأط��راف  نتيجة عدم متكن  يتم  كان  ال��ذي  لتاأجيل اجلل�صات  دون احلاجة 
انتهت  ال�صخ�صية  االأح��وال  اإن حمكمة  �صعادته..  القاعات. وقال  املحكمة عندما كانت اجلل�صات تدار ح�صورياً يف 
وحموكمة  موؤمتتة  ال�صرعي  االإع��الم  اإ�صدار  اإج���راءات  اأ�صبحت  بحيث  ال�صرعية  االإع��الم��ات  اإ�صهادات  اأمتته  من 
بعد  عن  ال�صرعية  االإعالمات  ت�صجيل  العميل  باإمكان  اأ�صبح  حيث  اإلكرتونياً بالكامل وال ورقية بن�صبة 100%، 
وكذلك اإ�صهادات اإثبات احلالة االجتماعية واإ�صهاد ا�صتمرارية الزواج واإ�صهادات اخلدمة الوطنية، وا�صتالم الن�صخة 

االإلكرتونية منها موقعة توقيعاً رقمياً من االأطراف ومن القا�صي عن طريق موقع حماكم دبي.
واأ�صاد �صعادته بجهود فريق العمل لالأنظمة االإلكرتونية يف حماكم دبي، وذلك لكفاءتها وبنيتها التحتية التقنية 

املتطورة، والذي اأ�صهم يف ا�صتئناف التقا�صي عن ُبعد، وعقد اجلل�صات، وا�صتدامة العمل الق�صائي.

جل�سة لربنامج اأقدر تتناول جهود االإمارات يف مكافحة املخدرات

�سرطة اأبوظبي وهيئة اأبوظبي للدفاع املدين يح�سدان املركز االأول جلائزة حمدان بن را�سد 

•• اأبوظبي -وام: 

 – للتمكني  خليفة  ب��رن��ام��ج  نظم 
الثقايف  اأق��در  اأق��در جل�صة �صالون 
وط�����ن..  ي����ا  "ملتزمون  ب���ع���ن���وان 
ال�صوء  لت�صليط  اآفة"  امل��خ��درات 
ع���ل���ى ج���ه���ود دول������ة االإم����������ارات يف 
مع  بالتزامن  امل��خ��درات  مكافحة 
املخدرات  ملكافحة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
خمت�صني  مب�صاركة   2021 لعام 
واأكادمييني يف جماالت الوقاية من 
اجلل�صة  يف  �صاركت  املخدرات.  اآفة 
القا�صمي  خ��ل��ود  ال�صيخة  ���ص��ع��ادة 
الرقابة  ل��ق��ط��اع  امل�����ص��اع��د  ال��وك��ي��ل 
يف وزارة الرتبية والتعليم و�صعادة 
الدكتور علي املرزوقي مدير اإدارة 
ال�صحة العامة والبحوث يف املركز 
الوطني للتاأهيل و�صعادة الدكتورة 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ه��ي��ا���س  ل��ي��ل��ى 
واالبتكار  الر�صد  لقطاع  باالإنابة 
واأدار  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  دائ������رة  يف 
احلوار العميد الدكتور اأحمد علي 
ال�صوؤون  ق�����ص��م  رئ��ي�����س  اخل���زمي���ي 
العامة  ال���ق���ي���ادة  يف  ال���ق���ان���ون���ي���ة 

ل�صرطة الفجرية.
ال�����ص��ي��خ��ة خلود  ����ص���ع���ادة  وق����ال����ت 
لقطاع  امل�صاعد  الوكيل  القا�صمي 

امل�صكلة واحلد من تداعياتها على 
املجتمع عامة واالأ�صر خا�صة، عرب 
دعم اجلهود املبذولة يف اإعادة دمج 
املتعافني يف املجتمع مبا  املدمنني 
ت��ع��اف��ي��ه��م ويقلل  ت��ع��زي��ز  ي�����ص��م��ن 
ارتاأت  وعليه  انتكا�صهم  خطر  من 
الدائرة و�صع اخلطط مع ال�صركاء 
م���ن ال��ق��ط��اع��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة وذلك 
دمج  اإع���ادة  حت�صن  فر�س  لتوفري 
املدمنني يف اأ�صرهم وجمتمعاتهم. 
الدكتور  العميد  ق��ال  جانبه  م��ن 
وزارة  ممثل  اخلزميي  علي  اأحمد 
االمم  اج���ت���م���اع���ات  يف  ال���داخ���ل���ي���ة 
امل���ت���ح���دة امل��ع��ن��ي��ة ب���امل���خ���درات اإن 
من  يعد  للمخدرات  العاملي  اليوم 
فيها  نركز  التي  املهمة  املنا�صبات 
الدولية  اجل���ه���ود  ع��ل��ى  ال�������ص���وء 
مكافحة  يف  والوطنية  واالإقليمية 
اآف�����ة امل����خ����درات، وال ت���األ���وا دول���ة 
بكافة  املتحدة  العربية  االم����ارات 
م��وؤ���ص�����ص��ات��ه��ا وب��ت��ع��اون��ه��ا ال����دويل 
�صبيل  يف  ج���ه���د  اأي  ع����ن  امل���م���ي���ز 
م��ك��اف��ح��ة ه���ذه االآف����ة ال��ت��ي ت���وؤرق 
ال�������دويل. يف ح���ني قال  امل��ج��ت��م��ع 
الدكتور علي املرزوقي مدير اإدارة 
ال�صحة العامة والبحوث يف املركز 
العاملي  اليوم  اإن  للتاأهيل  الوطني 

اآم��ن��ة خالية م��ن امل��خ��درات، حيث 
ملوؤ�صرات  تو�صيحاً  الدليل  ت�صمن 
ت���ع���اط���ي امل��������واد امل�����خ�����درة وال���ت���ي 
واملعلمني  االأخ�����ص��ائ��ي��ني  ت�����ص��اع��د 
واأولياء االأمور على الك�صف املبكر 
حل�����االت ت��ع��اط��ي امل�����واد امل���خ���درة، 
وحت��دي��د اآل��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع تلك 
املعلمني  اأدوار  وحتديد  احل���االت، 
االجتماعيني  واالأخ���������ص����ائ����ي����ني 
واأول���ي���اء االأم�����ور يف ال��وق��اي��ة من 
املواد املخدرة. واأ�صافت اإن الوزارة 
عملت على ت�صمني جمموعة من 
والتوعوية  التعريفية  االأن�����ص��ط��ة 
االأخالقية  الرتبية  منهاج  �صمن 
العلوم  وم������ادة  "ال�صنع"  وم������ادة 
البدنية  وال����رتب����ي����ة  ال�������ص���ح���ي���ة 
وتكوين  امل��خ��درات  باآفة  للتعريف 
وع���ي ���ص��ح��ي واج��ت��م��اع��ي وثقايف 
املخدرة  امل������واد  ل��ت��ع��اط��ي  م�����ص��اد 
مع  بالتن�صيق  العقلية  وامل��وؤث��رات 
العالقة.  ذات  احلكومية  اجلهات 
ح��ي��ث ت��ه��دف ت��ل��ك االأن�����ص��ط��ة اإىل 
التعريف باملواد املخدرة واأ�صنافها 
املعتقدات  وبيان  ال�صلبية  واآثارها 
اخل���اط���ئ���ة ال���ت���ي ي���روج���ه���ا جتار 
مهارات  وغ���ر����س  ال�����ص��م��وم،  ت��ل��ك 
ال��وق��اي��ة م��ن امل���خ���درات يف اأذه���ان 

الرقابة يف وزارة الرتبية والتعليم 
اأن����ه ب��ال��ت��زام��ن م��ع ال��ي��وم العاملي 
اأهمية  ت���ربز  امل���خ���درات،  مل��ك��اف��ح��ة 
واملنظمات  االأف�����������راد  م�������ص���ارك���ة 
تعزيز  يف  ال����دول����ة  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
املجتمعية  ب���امل�������ص���اك���ل  ال�����وع�����ي 
وال�����ص��ح��ي��ة ال���ت���ي ت�����ص��ب��ب��ه��ا امل����واد 
ال����وزارة  اأن  اإىل  م�����ص��ريًة  امل���خ���درة 
اأط���ل���ق���ت ���ص��ل�����ص��ل��ة م����ن ال���ربام���ج 
اأع�صاء  ت�صتهدف  التي  التوعوية 
والتدري�صية  االإداري�������ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
بالتعاون  والطلبة  االأم��ور  واأولياء 
�صركاء  وع��دة  الداخلية  وزارة  مع 
املخدرات  ب��اآف��ة  ال��ت��ع��ري��ف  ب��ه��دف 
واأف�������راد  امل�����دار������س  دور  وت��ف��ع��ي��ل 
االأ������ص�����رة يف ال���وق���اي���ة م����ن امل�����واد 
الدفاع  خ���ط  وت�����ص��ك��ي��ل  امل����خ����درة 
االآف���ة.  ه���ذه  ع��ل��ى  للق�صاء  االأول 
اجلهود  اإىل  ���ص��ع��ادت��ه��ا  واأ�����ص����ارت 
يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ع  امل�صرتكة 
اإطالق دليل الوقاية من املخدرات 
باال�صافة  امل��در���ص��ي��ة،  ال��ب��ي��ئ��ة  يف 
للوقاية  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  اإىل 
وجمل�س  "�صراج"،  امل��خ��درات  م��ن 
وجمموعة  امل����خ����درات،  م��ك��اف��ح��ة 
اال�صرتاتيجيني،  ال�����ص��رك��اء  م���ن 
بهدف الو�صول اإىل بيئة مدر�صية 

ال�صديق  اختيار  كمهارات  الطلبة 
ال��ق��رار ومهارات  وم��ه��ارات ات��خ��اذ 
رف���������س ال���ت���ع���اط���ي وغ����ريه����ا من 
امل���ه���ارات. م�����ص��ريًة يف اخل��ت��ام اإىل 
االأ�صرة  بني  االأدوار  تكامل  اأهمية 
من  الطلبة  لتح�صني  وامل��در���ص��ة 
تاأثري  واإح�������داث  امل����خ����درة،  امل�����واد 
اإيجابي على �صلوك وقيم الطلبة.

من جانبها اأ�صارت �صعادة الدكتورة 
املحوري  الدور  اإىل  الهيا�س،  ليلى 
االأ�صرة  به  تقوم  ال��ذي  والرئي�صي 
يف وقاية اأبنائها من خطر تعاطي 
طريق  ع�����ن  وذل�������ك  امل�������خ�������درات، 
مرحلة  م��ن  ب���دءاً  بهم  اال�صتثمار 
تعزيز  ع����رب  امل���ب���ك���رة  ال���ط���ف���ول���ة 
الوالدين  بني  االيجابية  العالقة 
مبختلف  م���������روراً  اأب���ن���ائ���ه���م  م����ع 
ال��ع��م��ري��ة ع���ن طريق  م��راح��ل��ه��م 
البناء  واحل���وار  الفعال  اال�صتماع 
الدائرة  اأطلقت  املنطلق  ومن هذا 
مع �صركائها اال�صرتاتيجيات التي 
لتحقيق  وال��ط��ف��ل  ب��االأ���ص��رة  تعني 

جودة احلياة املرجوة لهم.
املجتمع  تنمية  دائ����رة  اإن  وق��ال��ت 
القطاع  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ت�����ص��ع��ى 
اإيجاد  اإىل  اأبوظبي  االجتماعي يف 
احل���ل���ول امل��ن��ا���ص��ب��ة مل��ك��اف��ح��ة هذه 

املقدم  الدولية. وقال  من املحافل 
املن�صق  ن���ائ���ب  ال��ك��ت��ب��ي  ���ص��ل��ط��ان 
للتمكني  خليفة  ل��ربن��ام��ج  ال��ع��ام 
برنامج  يف  "نحر�س  "اأقدر".. 
تفعيل  على  اأق��در  للتمكني  خليفة 
الوطنية  ال��وث��ي��ق��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
الوقاية  حم����ور  ت��ت�����ص��م��ن  وال���ت���ي 
من اجلرمية ومنها اآفة املخدرات 
لتمكني كافة فئات املجتمع ومنها 
املتعافني  وتاأهيل  التوعية  جهود 
م���ن م���ر����س االإدم��������ان، وق����د دعم 
للعالج  اإرادة  م��رك��ز  م��ب��ادرة  اأق���در 
والتاأهيل يف دبي باإطالق "مبادرة 

اأفراد  لتوعية  فر�صة  للمخدرات 
املخدرة  امل����واد  مب��خ��اط��ر  املجتمع 
واملوؤثرات العقلية وت�صليط ال�صوء 
التي  واجلهود  االأن�صطة  اأهم  على 
الدولة  يف  املعنية  اجلهات  تبذلها 
ملكافحة هذه امل�صكلة العاملية، وقد 
اأول����ت ق��ي��ادة دول���ة االإم������ارات هذا 
املو�صوع اأولوية ق�صوى حيث تعمل 
اأجهزة مكافحة املخدرات جنبا اىل 
جنب مع اجلهات العالجية للحد 
اأفراد  ب��ني  انت�صار ه��ذه االآف���ة  م��ن 
االإ���ص��ادة بجهود  وق��د مت  املجتمع. 
ال��دول��ة يف ه��ذه امل��ج��ال يف العديد 

وذلك  املتعافني  ل��دع��م  م�صموح" 
خليفة  ب���رن���ام���ج  ب������دور  ال����ت����زام����اً 
ال��وط��ن��ي ك��خ��ط دف���اع يف  للتمكني 
" يقدم  حماية املجتمع". واأ�صاف 
اأقدر   - للتمكني  خليفة  ب��رن��ام��ج 
وتربية  القيادة  يف  متنوعة  برامج 
وتدريبهم  وت��وع��ي��ت��ه��م  ال���ن�������سء 
وت��اأه��ي��ل��ه��م حل��م��اي��ة اأن��ف�����ص��ه��م من 
وللتدرب  واالن���ح���راف،  اجل��رمي��ة 
على ال��وق��اي��ة م��ن امل���خ���درات، مما 
يوؤدي لن�صر وتوحيد املعرفة حول 
امل�صتجدات والتطورات يف الوقاية 

من املخدرات".

•• اأبوظبي-وام:

وهيئة  اأب���وظ���ب���ي  ���ص��رط��ة  ف�����ازت 
باملركز  امل����دين  ل��ل��دف��اع  اأب��وظ��ب��ي 
را�صد  االأول يف جائزة حمدان بن 
اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز 
الداعمة  "املوؤ�ص�صات  ف��ئ��ة  ع���ن 
23، من  ال���  دورت��ه��ا  للتعليم" يف 
م�صروع  تنفيذ  يف  جناحها  خ��الل 
امل������دار�������س على  ت�����دري�����ب ط���ل���ب���ة 

االإ�صعافات االأولية.
اإبراهيم  حم��م��د  ال��ع��م��ي��د  وه���ن���اأ 
العامري مدير عام هيئة اأبوظبي 
ل��ل��دف��اع امل����دين ال��ع��ام��ل��ني وفرق 

وموؤ�ص�صة تعليمية، وعقدت �صمنه 
وور�صة  حم��ا���ص��رة   1891 ن��ح��و 
ت��وع��وي��ة، ك��م��ا ب��ل��غ ع���دد اجلهات 
حكومية  ج��ه��ة   779 امل�صتفيدة 
تعليمية  وم���وؤ����ص�������ص���ة  وخ���ا����ص���ة 

وخا�صة.
امل�صتفيدة  الفئات  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
االأمور  واأول��ي��اء  الطلبة  ت�صمنت 
املدر�صية  احل����اف����الت  و����ص���ائ���ق���ي 
وموظفي  وامل�صرفات  وامل�صرفني 
املوؤ�ص�صات  يف  االأم��ن��ي��ة  ال�����ص��رك��ات 
 1003000 منها  التعليمية، 
معلم  و7000  وط��ال��ب��ة،  ط��ال��ب 
ومعلمة، وما يزيد عن 14260 

مبادراته القّيمة لتطوير التعليم 
حملياً واإقليمياً ودولياً.

من  موظفني   10 اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
نفذوا  ال��ع��ال��ي��ة  ال���ك���ف���اءات  ذوي 
املدار�س  ط��ل��ب��ة  ت���دري���ب  م�����ص��روع 
والذي  االأول��ي��ة  االإ���ص��ع��اف��ات  على 
التعليمية  املوؤ�ص�صات  كافة  غطى 
على  معتمدين  اأب��وظ��ب��ي،  ب��اإم��ارة 
اأف�صل و�صائل التدريب من معدات 
وبرامج وكتيبات وبرو�صورات وقد 
اأخ���ذ امل�����ص��روع يف االع��ت��ب��ار التنوع 
العمرية  وال����ف����ئ����ات  امل��ج��ت��م��ع��ي 
باللغات  للم�صتفيدين  املختلفة 
والهندية  واالإجن��ل��ي��زي��ة  العربية 

على  بالهيئة  املتخ�ص�صة  العمل 
اأن  حتقيق ه��ذا االإجن����از، م��وؤك��داً 
جائزة حمدان بن را�صد اآل مكتوم 
�صتبقى  املتميز  التعليمي  ل���الأداء 
ا�صت�صرافياً  ع��ل��م��ي��اً  وف���ك���راً  اإرث�����اً 
ال��ذي خطه  النهج  رائ��داً، توا�صل 
ب�������اإذن اهلل الأج���ي���ال  ل����ه  امل���غ���ف���ور 

امل�صتقبل.
واأ���ص��اف اأن امل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن اهلل 
را�صد  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  ت��ع��اىل، 
ث����راه، كان  م��ك��ت��وم، ط��ي��ب اهلل  اآل 
والباحثني،  والعلماء  للعلم  منارة 
ورعاية  التعليمي  للتميز  وداعماً 
جانب  اإىل  واملبتكرين،  املوهوبني 

والفلبينية  وال���ب���اك�������ص���ت���ان���ي���ة 
على  االعتماد  مت  كما  والفرن�صية 
امليزانية الت�صغيلية لتاأمني املوارد 
العميد  اأو�صح  جانبه  من  املالية. 
الهاجري  ال��ك��م��ي��ت  حم��م��د  زاي����د 
م��دي��ر ق��ط��اع احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة يف 
اجلائزة  ب��ه��ذه  ال��ف��وز  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة 
ي��ع��د داف��ع��اً ق��وي��اً وم���ع���ززاً مل�صرية 
م�صتوى  ع��ل��ى  وال���ع���ط���اء  ال��ت��م��ي��ز 
 369070 اأن  اإىل  الفتاً  الهيئة، 
ا���ص��ت��ف��ادوا من  م��ن ف��ئ��ات املجتمع 
ولغاية   2017 عام  منذ  امل�صروع 
بينهم  م���ن   ،2020 ع���ام  ن��ه��اي��ة 
وخا�صة  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة   779

و14500  االأم������ور  اأول����ي����اء  م���ن 
وامل�صرفني  احلافالت  �صائقي  من 
وامل�صرفات، و8400 من موظفي 

�صركات االأمن اخلا�صة.
املحا�صرات  اإج��م��ايل  اإن  واأ���ص��اف 
 1016 ب���ل���غ  ال���ت���وع���ي���ة  وور���������س 
 376 منها  ا���ص��ت��ف��ادت  حم��ا���ص��رة 
م��در���ص��ة ح��ك��وم��ي��ة وخ��ا���ص��ة من 
املرحلة  ح��ت��ى  االأط����ف����ال  ري���ا����س 
ال����ث����ان����وي����ة، وجن������ح امل���������ص����روع يف 
مدر�صة   280 اإىل  ال����و�����ص����ول 
حكومية وخا�صة وريا�س االأطفال 

ومن كافة املراحل الدرا�صية.
املجتمعي  االإ���ص��ع��اف  اأن  واأو����ص���ح 

و�صول  قبل  ا�صتباقي  ب�صكل  رك��ز 
ف���ريو����س ك���ورون���ا امل�����ص��ت��ج��د على 
توعية املجتمع باأهمية االإجراءات 
الفريق  ا���ص��ت��غ��ل  اإذ  االح����رتازي����ة، 
املتاحة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  امل��������وارد 
باالإجراءات  توعية  ور�س  لتقدمي 

االحرتازية، وا�صتفاد من التوعية 
الطلبة  من  م�صتفيداً   54727
واول������ي������اء االأم�����������ور وامل����در�����ص����ني 
احلافالت  و���ص��ائ��ق��ي  وامل���در����ص���ات 
وامل�صرفات  وامل�����ص��رف��ني  امل��در���ص��ي��ة 

وذلك خالل عام 2020.

تت�شمن تبادل اخلربات والتن�شيق وتنظيم الربامج املتخ�ش�شة

مذكرة تفاهم بني هيئة ال�سارقة للتعليم اخلا�س ومركز ال�سارقة ل�سعوبات التعلم
•• ال�صارقة - الفجر:

للتعليم  ال�������ص���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  وق���ع���ت 
اخل��ا���س م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع مركز 
بهدف  التعلم،  ل�صعوبات  ال�صارقة 
تعزيز اأوا�صر ال�صراكة فيما يخت�س 
ب���ت���ب���ادل اخل������ربات وامل���ع���ل���وم���ات يف 
والتعاون  تخ�صهما،  التي  املجاالت 
م���ن اأج�����ل حت��ق��ي��ق اال����ص���ت���ف���ادة من 
واخلدمات  ال��ب�����ص��ري��ة  االإم��ك��ان��ي��ات 
ذوي  الطلبة  ي�صهم يف خدمة  ومب��ا 
التنمية  وحتقيق  التعلم  �صعوبات 

االجتماعية امل�صتدامة.
و وق���ع ع��ل��ى امل���ذك���رة ك���اًل م��ن علي 
الهيئة،  م���دي���ر  احل��و���ص��ن��ي  اأح���م���د 

احل�صانات  زي�������ارة  ع���ن���د  ل��ل��م��رك��ز 
عليها  ت�������ص���رف  ال����ت����ي  وامل������دار�������س 
ال��ه��ي��ئ��ة، وت��وف��ري ال��ق��اع��ات وجميع 
للربامج  ال��ت��دري��ب��ي��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا امل����رك����ز، وت���زوي���ده 
باحتياجاته من الربامج التدريبية 
�صعوبات  جم�����ال  يف  وال���ت���وع���وي���ة 
ال��ت��ع��ل��م، وت����زوي����ده مب���ت���درب���ني اأو 
م���ت���ط���وع���ني يف ح������ال احل����اج����ة يف 
واملوؤمترات  وامل�����ص��اري��ع  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اإ�صدار  ع��ن  ف�صاًل  ينظمها،  ال��ت��ي 
ت�صريح دخول اإىل املدار�س اخلا�صة 
الطلبة  ملتابعة  االإج����راءات  بح�صب 

امللتحقني باملركز.
واأك����د ع��ل��ي احل��و���ص��ن��ي م��دي��ر هيئة 

املوؤمترات  عقد  جمال  يف  والتعاون 
وال�������ن�������دوات امل���ح���ل���ي���ة وال����دول����ي����ة 
واإج����راء ال��درا���ص��ات وال��ب��ح��وث ذات 
التعلم  ب�����ص��ع��وب��ات  االخ��ت�����ص��ا���س 
امللتحقني  امل����رك����ز  ط�����الب  ودع������م 
التابعة  وامل����دار�����س  احل�����ص��ان��ات  يف 

للهيئة.
تنظيم  ع����ل����ى  امل������ذك������رة  وت����ن���������س 
التعلم  ل�صعوبات  ال�����ص��ارق��ة  م��رك��ز 
امل���ح���ا����ص���رات وال����ور�����س وال���ربام���ج 
املخت�صة  وال��ت��وع��وي��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
عمليات  واإج��راء  التعلم،  ب�صعوبات 
املخت�صة  النمائي  وامل�����ص��ح  الك�صف 
املنت�صبني  التعلم للطلبة  ب�صعوبات 
جميع  وت��ق��دمي  الهيئة،  بح�صانات 

وامل��ح��ا���ص��رات وور�����س ال��ع��م��ل التي 
الطلبة  ع��ل��ى  واأث����ره����ا  ���ص��ي��ن��ظ��م��ه��ا 
�صتكت�صب  التي  التعليمية  والكوادر 
م��ه��ارات ج��دي��دة واأ���ص��ال��ي��ب نوعية 

تتعلق ب�صعوبات التعلم.
وذك�����رت ه���ن���ادي ال�����ص��وي��دي مدير 
التعلم  ل�صعوبات  ال�����ص��ارق��ة  م��رك��ز 
ب��ني مركز  امل��ذك��رة  ه��ذه  توقيع  اأن 
وهيئة  التعلم  ل�صعوبات  ال�صارقة 
تهدف  اخل��ا���س  للتعليم  ال�����ص��ارق��ة 
اإىل تعميق اأوا�صر التعاون امل�صرتك 
ب���ني اجل��ه��ت��ني االأم������ر ال�����ذي يعزز 
�صبيل  يف  املجتمعية  ال�صراكة  مبداأ 
االرت���ق���اء ب��اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة وفق 
امل�����ص��ت��وي��ات وع���ل���ى جميع  اأف�������ص���ل 

ال�صويدي  عبيد  هنادي  والدكتورة 
مدير املركز، بح�صور اأحمد �صاطي 
�صوؤون  ق�صم  م�صوؤول  ال�صامل،  نعيم 
ال��ت��دخ��ل االأك���ادمي���ي وال��ت��اأه��ي��ل يف 
امل���رك���ز، وع���ب���داهلل امل���رزوق���ي مدير 
بالهيئة  ال��رتب��وي��ة  العمليات  اإدارة 
اإىل جانب عدد من مدراء االإدارات 

و روؤ�صاء االأق�صام من اجلانبني.
ر���ص��م خارطة  اإىل  امل��ذك��رة  وت��ه��دف 
طريق للتن�صيق والتعاون يف جمال 
ت�صميم وتنفيذ الربامج واحلمالت 
اخلا�صة ذات االخت�صا�س ب�صعوبات 
التعلم، وتبادل املعلومات واخلربات 
ال��ت��ع��اون يف جم���ال الربامج  ب�����ص��اأن 
املتخ�ص�صة،  والتوعوية  التدريبية 

هذه  اأن  اخل��ا���س  للتعليم  ال�صارقة 
املذكرة تاأتي يف اإطار م�صاعي الهيئة 
اإىل  ال���رام���ي���ة  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا 
تو�صيع قاعدة ال�صراكات املتخ�ص�صة 
اإثراء  ب��ه��دف  التعليم،  جم���االت  يف 
وتطوير  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  ال���ت���ج���رب���ة 
حتقيق  يف  ي�����ص��ه��م  مب����ا  اأدوات������ه������ا 
خمرجات تعليمية ذات جودة عالية 
�صيما  ال  الطالبية،  الفئات  ملختلف 
الطلبة الذين يعانون من �صعوبات 

يف التعلم.
االطالع  تتيح  امل��ذك��رة  اأن  واأ���ص��اف 
مركز  وم�������ه�������ارات  خ��������ربات  ع����ل����ى 
التعلم،  ل�������ص���ع���وب���ات  ال���������ص����ارق����ة 
التدريبية،  ال���ربام���ج  ع���ن  ف�����ص��اًل 

املتخ�ص�صة  اال����ص���ت�������ص���ارات  اأن�������واع 
التي  ال��ت��ع��ل��م  ���ص��ع��وب��ات  يف جم����ال 
حتتاجها الهيئة، اإىل جانب تقدمي 
املحددة  وال��ن��م��اذج  امل�صتندات  كافة 
الذين  واملخت�صني  اخل����رباء  ح���ول 
����ص���ي���ق���دم���ون اخل����دم����ة )ال����ربام����ج 
الك�صف  وال���ت���وع���وي���ة،  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
وامل�صح النمائي(، ف�صاًل عن تدريب 
الكوادر املر�صحة من قبل الهيئة يف 

جمال �صعوبات التعلم.
الهيئة  ت���ق���وم  امل����ذك����رة  ومب����وج����ب 
ب���ت���ف���ع���ي���ل احل�����م�����الت ال���ت���وع���وي���ة 
ذات  امل����خ����ت����ل����ف����ة  وال����ت����ث����ق����ي����ف����ي����ة 
املركز،  ينظمها  التي  االخت�صا�س 
التابعني  املخت�صني  عمل  وت�صهيل 

االأ�صعدة امل�صرتكة.
واأ�صافت اأن املركز ي�صعى من خالل 
اإىل التن�صيق والتعاون  هذه املذكرة 
املجاالت  ال��ط��رف��ني يف ج��م��ي��ع  ب��ني 
التعلم  ���ص��ع��وب��ات  ذوي  ت��ه��م  ال��ت��ي 
التوعوية  ال����ربام����ج  ���ص��م��ن��ه��ا  م���ن 
وال��ت��دري��ب��ي��ة ودع�����م ال��ط��ل��ب��ة ذوي 
واإجراء  واأ���ص��ره��م  التعلم  �صعوبات 
الدرا�صات والبحوث املخت�صة وتبادل 
املعلومات واخلربات، وبدورنا ن�صكر 
هيئة ال�صارقة للتعليم اخلا�س على 
تقدمها  ال��ت��ي  اجل��ل��ي��ل��ة  اخل���دم���ات 
والدور الهام واملركزي واملنوط بها 
يف �صبيل تطوير العملية التعليمية 
يف القطاع اخلا�س باإمارة ال�صارقة. 

جمعية اأم املوؤمنني تنظم مع�سكر الزهراوين
•• عجمان - وام:

وهو  الزهراوين"  "مع�صكر  فعاليات  ام�س  املوؤمنني  اأم  جمعية  افتتحت 
ب�صكل  ع��م��ران،  واآل  البقرة  �صورتي  وم��راج��ع��ة  بتحفيظ  ُيعنى  برنامج 
فتاة  ميداين، وي�صتمر يوميا حتى 31 اأغ�صط�س القادم، مب�صاركة 150 

و�صيدة، وبواقع 6 حلقات درا�صية، 4 منها لل�صيدات و2 للفتيات.
برامج  اإىل  باالإ�صافة  الدينية  املحا�صرات  من  �صل�صلة  املع�صكر  ويت�صمن 
ترفيهية، وت�صارك به نخبة من املعلمات املوؤهالت وذوات االخت�صا�س كما 
ي�صم الربنامج حلقات للحفظ اإىل جانب اأن�صطة متنوعة ُتعني امل�صاِركات 
على املزيد من الرتكيز والتدبر واالإتقان، باالإ�صافة اإىل متارين وجل�صات 

لتحفيز الطاقات وا�صتثمارها يف ما ينفعها.
الربنامج  تنفيذ  اإن  للجمعية  التنفيذية  امل��دي��رة  �صهداد  اأ�صماء  وق��ال��ت 
اخلدمات  لتطوير  احلثيث  و�صعيها  اجلمعية  حر�س  من  انطالقاً  ياأتي 
املجتمعية التي تقدمها مبا يتنا�صب مع املتغريات املعا�صرة التي ي�صهدها 

املجتمع.

وقد حر�صت اجلمعية بالتعاون مع دائرة ال�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف 
وجمعية دار ال��رب ف��رع دب��ي على ت��ق��دمي ب��رن��ام��ج ي��ع��زز ال��وع��ي وال���وازع 
على  وال�صيدات  الفتيات  وي�صجع  اجلمعية،  ومنت�صبات  لع�صوات  الديني 
ا�صتثمار  اإىل  اإ�صافًة  بها،  والعمل  اآياته  وفهم  اهلل  كتاب  حلفظ  االإق���دام 

العطلة ال�صيفية للفتيات وال�صيدات.
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اأخبـار الإمـارات
اأبوظبي للتقاعد يطلق �سل�سلة اأفالم ق�سرية لتوعية اأ�سحاب الهمم بقانون التقاعد

•• اأبوظبي - وام:

اأطلق �صندوق اأبوظبي للتقاعد، �صل�صلة اأفالم توعوية ق�صرية مدعومة 
الهمم من  ذوي  واملتعاملني من  للموؤّمن عليهم  االإ�صارة موجهة  بلغة 
فئة ال�صم، وذلك يف اإطار جهود ال�صندوق الرامية لتعزيز الوعي بنظام 
وقانون التقاعد يف اإمارة اأبوظبي بني خمتلف فئات املتعاملني، وتنفيذاً 
كافة  على  الهمم  اأ�صحاب  بدعم ومتكني  الر�صيدة،  القيادة  لتوجيهات 
التوا�صل معهم  اآلية  الت�صهيالت وتطوير  امل�صتويات، عرب توفري كافة 
 10 وتقدمي اخلدمات املنا�صبة لهم. وت�صم �صل�صلة االأفالم التوعوية 
اأفالم ق�صرية، يتم بثها تباعاً على خمتلف قنوات ال�صندوق الرقمية، 

تتناول معلومات مكثفة ومرّكزة حول قانون التقاعد يف اإمارة ابوظبي، 
ال�صيما التي تخ�س تعريف املواطنني بحقوقهم واملنافع التي ي�صمنها 

لهم القانون.
يتناول  بفيلم  اجلديدة،  التوعوية  االأف��الم  �صل�صلة  ال�صندوق  وا�صتهل 
�صرح فكرة نظام التقاعد ودور ال�صندوق يف تاأمني وحفظ حقوق املوؤمن 
تاأكد  �صرورة  على  ال�صندوق"،  "الت�صجيل يف  فيلم  يركز  فيما  عليهم، 
املواطنني من الت�صجيل يف ال�صندوق عند التحاقهم بجهة عمل جديدة 
و�صرح كيفية اإمكانية ت�صجيل اأنف�صهم يف حال رف�س اأو تراخي املوؤ�ص�صة 

عن اإمتام عملية الت�صجيل.
كما تتناول �صل�صلة االأفالم معلومات حول كيفية ح�صاب مكافاأة نهاية 

امل�صتحقني  وح��ق��وق  خدمة"،  �صنة   25" التقاعد  وم��ك��اف��اأة  اخل��دم��ة 
واأن�صبتهم، باالإ�صافة اإىل التطرق ل�صروط ا�صتحقاق املعا�س التقاعدي 

وكيفية �صم اخلدمات ال�صابقة واأهميتها يف حفظ حقوق املواطنني.
واأكد �صعادة خلف عبداهلل رحمة احلمادي، مدير عام �صندوق اأبوظبي 
يف  التقاعد  ب��ق��ان��ون  ال��وع��ي  تعزيز  على  ال�����ص��ن��دوق  ح��ر���س  للتقاعد، 
ي�صع  ال�صندوق  اأن  اإىل  م�صرياً  املجتمع،  فئات  خمتلف  ب��ني  االإم����ارة 
اال�صرتاتيجية  االأول��وي��ات  مقدمة  يف  فئاتهم  بكافة  املتعاملني  خدمة 
التوا�صل  �صبل  تعزيز  يف  اال�صتمرار  خالل  من  لتحقيقها  ي�صعى  التي 
وكفاءة اخلدمات وقنوات تقدميها ونوعيتها، واال�صتماع اإىل مالحظات 
اأرقى  وفق  تلبيتها  على  والعمل  احتياجاتهم  على  للتعرف  املتعاملني 

املعايري العاملية.
وق���ال احل���م���ادي: "نحر�س ع��ل��ى ت��ق��دمي ال��دع��م الأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م يف 
خمتلف اخلدمات التي نقدمها متا�صياً مع توجهات القيادة الر�صيدة يف 
دعم اأ�صحاب الهمم يف خمتلف املجاالت، ومن هذا املنطلق تاأتي �صل�صلة 
التي نخ�ص�صها لهذه  ا�صتكمااًل للخدمات  الق�صرية  التوعوية  االأفالم 
احل�صرية  اخلدمات  من  عدد  �صبقها  حيث  املجتمع،  من  املهمة  الفئة 
لهم منها ت�صهيل اآلية ح�صولهم على املعلومات واخلدمات عرب قنواتنا 
الرقمية بطرق منا�صبة لظروفهم، مثل اإ�صافة ميزات تقنية عاملية اإىل 
املوقع االإلكرتوين ت�صّهل من عمليات القراءة واال�صتماع، باالإ�صافة اإىل 

الور�س التوعوية وعقد ال�صراكات مع خمتلف اجلهات املعنية".

 االإمارات للطاقة النووية تكرم املتميزين يف امل�سابقة الوطنية ملهارات االإمارات
•• اأبوظبي-وام:

للطاقة  االإم���ارات  موؤ�ص�صة  كرمت 
النووية 10 من املواهب االإماراتية 
ال�صابة الذين �صاركوا يف "امل�صابقة 
ال����وط����ن����ي����ة مل������ه������ارات االإم������������ارات 
2021" التي عقدت حتت رعاية 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو 
العام  ال��ن�����ص��ائ��ي  رئ��ي�����ص��ة االحت�����اد 
لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�صة 
وال���ط���ف���ول���ة ال���رئ���ي�������ص���ة االأع����ل����ى 
ملوؤ�ص�صة التنمية االأ�صرية واختتمت 
امل�صابقة  وخ��الل  موؤخرا.  اأعمالها 
القدرات  حتفيز  على  عملت  التي 
واإطالعهم  االإم��ارات��ي��ة  ال�صبابية 
ع����ل����ى جم����م����وع����ة م���ت���ن���وع���ة من 
ال���وظ���ائ���ف ال��ف��ن��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة زار 

ا���ص��ت�����ص��اف��ت��ه م��وؤ���ص�����ص��ة االإم������ارات 
�صعادة  مب�صاركة  النووية  للطاقة 
مدير  ال�صام�صي  مبارك  الدكتور 
للتعليم  اأب����وظ����ب����ي  م����رك����ز  ع������ام 
واأكد  وامل��ه��ن��ي.  التقني  وال��ت��دري��ب 
احلمادي  اب��راه��ي��م  حممد  ���ص��ع��ادة 
التعلم  ع���ل���ى  احل����ر�����س  �����ص����رورة 
م�صيداً  املهارات  واكت�صاب  امل�صتمر 
الع�صرة  املوهوبني  ال�صباب  بتفاين 
يف  ال���ت���وف���ي���ق  دوام  ل���ه���م  ومت����ن����ى 

البطوالت االإقليمية والدولية.
يذكر اأن موؤ�ص�صة االإمارات للطاقة 
االأمد  طويل  �صريك  هي  النووية 
للم�صابقة الوطنية ملهارات االإمارات 
و"راعي الطاقة ال�صديقة للبيئة" 
التي  امل�صابقة  للدورة احلالية من 

اختتمت مناف�صاتها موؤخرا.

احلمادي  اب��راه��ي��م  حممد  ���ص��ع��ادة 
ملوؤ�ص�صة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
نخبة  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  االإم�����ارات 
وهناأهم  املوهوبني  امل�صاركني  من 

على م�صتوى عملهم املتميز.
يف  االإماراتية  املواهب  تكرمي  ومت 
افرتا�صي  ح��ف��ل  خ���الل  امل�����ص��اب��ق��ة 

حمكمة جنح اأبوظبي تق�سي باحلب�س والغرامة خلم�سة �سبان بتهم القيادة بطي�س وتعري�س حياة االآخرين للخطر
•• اأبوظبي - وام:

ث���الث ق�صايا  اأح��ك��ام��ا يف  اأب��وظ��ب��ي  اأ����ص���درت حمكمة ج��ن��ح 
القيادة  بتهم  �صبان  خم�س  اأدان���ت  حيث  خمتلفة؛  م��روري��ة 
قاموا  اأن  بعد  وذل���ك  وت��ه��ور،  بطي�س  ال��ع��ام  ال��ط��ري��ق  على 
حياتهم  معر�صني  ال�صكنية  االح��ي��اء  و�صط  باال�صتعرا�س 
اإحلاق  اإىل  اإ���ص��اف��ة  للخطر،  ال��ط��ري��ق  م�صتخدمي  وح��ي��اة 
ال�صادرة  االأح���ك���ام  وت�����ص��م��ن��ت  ال��ع��ام��ة.  ب��ال��ط��رق  ال�����ص��رر 
ا�صتبدال  مع  منهم  لكل  اأ�صهر  �صتة  احلب�س  املدانني؛  بحق 
عقوبة احلب�س باخلدمة املجتمعية ملدة ثالث اأ�صهر، واإلزام 
درهم،  األ���ف   50 اإىل  جمموعها  و���ص��ل  ب��غ��رام��ات  املتهمني 
ملدة  منهم  لكل  ال��ق��ي��ادة  برخ�س  العمل  وق��ف  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
مزاد  بيعها يف  �صيتم  التي  وم�صادرة مركباتهم  اأ�صهر،  �صتة 
املتهمون  ت�صبب  التي  العامة  الطرق  ترميم  ل�صالح  علني 
يف  العامة  النيابة  اأ�صادت  جهتها؛  من  بها.  ال�صرر  باإحلاق 
�صرعة  يف  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  ب��دور  اأبوظبي 
�صبط واإح�صار املتهمني. موؤكدًة اأن اال�صتعرا�س بال�صيارات 
امل�صوؤولة  ال�صلوكيات غري  اأكرث  اأحد  العامة هو  ال�صوارع  يف 
االآخرين  وحياة  حياتهم  على  خطرا  متثل  والتي  لل�صباب، 

من م�صتخدمي الطريق.
التعاون  ب�صرورة  واملجتمعية  الرتبوية  اجلهات  ونا�صدت 
التوعية مبا يحد من  وتكثيف حمالت  املعنية  مع اجلهات 
ال�صلوكيات غري امل�صوؤولة على الطرقات وتعري�س حياتهم 
348 من  امل���ادة  اأن  وح��ي��اة االآخ��ري��ن للخطر. واأو���ص��ح��ت؛ 
باحلب�س  "يعاقب  اأنه  العقوبات االحت��ادي ن�س على  قانون 
عمداً  ارتكب  من  العقوبتني  هاتني  ب��اإح��دى  اأو  وبالغرامة 
اأمنهم  اأو  اأو �صحتهم  النا�س  تعري�س حياة  �صاأنه  فعاًل من 
اأو حرياتهم للخطر". ويف تفا�صيل الق�صايا الثالث؛ كانت 
اإىل حمكمة  املتهمني  اأحالت  اأبوظبي قد  العامة يف  النيابة 
العام  اأرق��ام على الطريق  اجلنح بتهم قيادة مركبات بدون 
الويالت  وتفحي�س  باال�صتعرا�س  وبقيامهم  وتهور  بطي�س 
وحياة  حياتهم  معر�صني  ال�صكنية  االحياء  و�صط  واالإزع��اج 
م�صتخدمي الطريق للخطر مع اإحداث �صجيج يف مناطق 
�صكنية والت�صبب يف �صرر ل�صطح الطريق واملمتلكات العامة. 
من جهتها اأدانت املحكمة املتهمني مبا اأ�صند اإليهم، واأ�صدرت 
والغرامات  اأ�صهر  �صتة  مل��دة  احلب�س  ت�صمن  اأح��ك��ام  بحقهم 
املالية اإ�صافة اإىل م�صادرة املركبات امل�صتخدمة يف اجلرمية 

ووقف رخ�س القيادة اخلا�صة باملتهمني ملدة �صتة اأ�صهر.

احلا�سلون على منحة برنامج االإمارات لبحوث علوم اال�ستمطار ين�سرون 66 مقااًل علميًا يف املجالت الدورية املتخ�س�سة

املناطق  يف  ال�صيما  الق�صية  لهذه 
التي تعاين من النق�س املتزايد يف 

املوارد املائية املتجددة".
املركز  ال��ت��زام  على  �صعادته  واأك���د 
الريادية  امل��ك��ان��ة  على  باملحافظة 
التي و�صل اإليها الربنامج ومتيزه 
يف هذا املجال من خالل موا�صلة 
اجلهود نحو تطوير حلول علمية 

•• اأبوظبي- الفجر: 

اأن  لالأر�صاد  الوطني  املركز  اأعلن 
ال��ع��ل��م��اء احل��ا���ص��ل��ني ع��ل��ى منحة 
ب��رن��ام��ج االإم������ارات ل��ب��ح��وث علوم 
االآن  حتى  ن�صروا  ق��د  اال�صتمطار 
جملة   24 يف  علمياً  م��ق��ااًل   66

دورية متخ�ص�صة حول العامل.
و�صملت هذه املجالت جملتي علوم 
الغالف اجلوي، واملناخ ال�صادرتني 
عن اجلمعية االأمريكية لالأر�صاد 
اجل��������وي��������ة، وجم������ل������ة االأب�������ح�������اث 
اجل��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ة ال���������ص����ادرة عن 
االأمريكي،  االحتاد اجليوفيزيائي 
الفيزيائية  ال��ك��ي��م��ي��اء  وجم���ل���ة 
الكيميائية  ال�صادرة عن اجلمعية 
االأمريكية، وجملة كيمياء وفيزياء 
ال����غ����الف اجل������وي ال���������ص����ادرة عن 
االأوروبي،  اجليوفيزيائي  االحت��اد 
امللكية  للجمعية  الدورية  واملجلة 

وثيق  ب�صكل  يعمل  حيث  امل��ق��االت 
لت�صهيل  وال��ب��اح��ث��ني  العلماء  م��ع 
وتطبيقها  ن��ظ��ري��ات��ه��م  اخ���ت���ب���ار 
ب�����ص��ك��ل ع��م��ل��ي يف دول����ة االإم������ارات 
م����ن خ�����الل ت����زوي����ده����م ب���اأح���دث 
ال��ت��ق��ن��ي��ات وال���و����ص���ائ���ل ال���الزم���ة 
الإج�����راء ال��ت��ج��ارب امل��ي��دان��ي��ة، مبا 
لتوجيه  العلماء  اأمام  املجال  يتيح 
اإيجاد  ن��ح��و  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ج��ه��وده��م 
لتحقيق  وم�صتدامة  فعالة  حلول 
االأم����ن امل��ائ��ي ال��ع��امل��ي ف�����ص��اًل عن 
امل�صتقبلية  االأبحاث  وتطوير  دعم 

يف جمال اال�صتمطار .
املن�صورة  امل���ق���االت  ت��ن��اول��ت  وق����د 
الثالثة،  امل��ن��ح  دورات  م���دى  ع��ل��ى 
املوا�صيع  م��ن  متنوعة  جمموعة 
ذات االأهمية يف اأبحاث اال�صتمطار 
الهباء  خ�صائ�س  تو�صيف  منها 
با�صتخدام  وال�������ص���ح���ب  اجل�������وي 
اال�صطناعية  االأق���م���ار  ق��ي��ا���ص��ات 

اأبحاث  وجملة  اجلوية،  لالأر�صاد 
الغالف اجلوي وغريها.

�صعادة  ق�����ال  امل���ن���ا����ص���ب���ة،  وب����ه����ذه 
مدير  املندو�س،  عبداهلل  الدكتور 
امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��الأر���ص��اد رئي�س 
االحت���������اد االآ������ص�����ي�����وي ل����الأر�����ص����اد 
الوطني  امل��رك��ز  "يدعم  اجل��وي��ة: 
برنامج  خ�����الل  م����ن  ل����الأر�����ص����اد 
االإمارات لبحوث علوم اال�صتمطار 
التابع له اجلهود البحثية الرائدة 
ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا احل��ا���ص��ل��ون على 
م��ن��ح��ة ال��ربن��ام��ج وال���رام���ي���ة اإىل 
تطوير علوم وتقنيات اال�صتمطار 
مائية  م��������وارد  اإىل  وال����و�����ص����ول 
م�صتدامة. و�صاهمت هذه اجلهود 
الدويل  ال��ت��ع��اون  ن��ط��اق  تعزيز  يف 
العاملي  املائي  االأم��ن  حتقيق  نحو 
واإع��ادة ق�صية �صح املياه اىل دائرة 
االه����ت����م����ام ال��������دويل ف�������ص���اًل عن 
ومبتكرة  م�صتدامة  حلول  تطوير 

وب���ن���اء ق������درات حم��ل��ي��ة ت�����ص��ه��م يف 
ت��ر���ص��ي��خ م��ك��ان��ة دول�����ة االإم�������ارات 
العربية املتحدة يف طليعة االبتكار 

التقني والعلمي يف هذا املجال.
ومن جانبها، قالت علياء املزروعي، 
لبحوث  االإم���ارات  برنامج  مديرة 
علوم اال�صتمطار: "نحن فخورون 
حققها  التي  املتميزة  باملخرجات  
الربنامج  منحة  على  احلا�صلون 
البحثية  م�����ص��اري��ع��ه��م  خ���الل  م��ن 
ت��ع��زي��ز مكانة  ���ص��اه��م��ت يف  وال��ت��ي 
الربنامج كمركز عاملي رائد لدعم 
العلمي  احل��ق��ل  ه��ذا  يف  الباحثني 
ال����ه����ام، ك���م���ا اأ����ص���ب���ح���ت امل���ق���االت 
اأهم  م��ن  ن�����ص��روه��ا  ال��ت��ي  العلمية 
اأبحاث  جمال  يف  العلمية  املراجع 
اال�صتمطار على م�صتوى العامل ." 
واأكدت املزروعي حر�س الربنامج 
ع���ل���ى اال�����ص����ت����ف����ادة م����ن امل����خ����زون 
ال���ذي حت��ت��وي عليه هذه  امل��ع��ريف 

العمودية، وحماكاة تكوين ال�صحب 
اأنظمة  با�صتخدام  اال�صطناعية 
وا�صتخدام  ال��ن��ف��اث��ة،  امل���ح���رك���ات 
م��ن�����ص��ات ال���ط���ائ���رات ب����دون طيار 
اجلوي  الغالف  عنا�صر  لقيا�صات 
ال�صحب  اإىل  ال�����ص��ح��ن  وت��و���ص��ي��ل 

وغريها من املوا�صيع.  

االأر�صية،  والقيا�صات  والطائرات 
تلقيح  م�������واد  واخ����ت����ب����ار  واإن�����ت�����اج 
املخترب  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال�������ص���ح���ب 
النانو،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
بالطق�س  العددي  التنبوؤ  وجت��ارب 
يف  املختلفة  ال��ن��م��اذج  اأداء  مل��ق��ارن��ة 
مت��ث��ي��ل ت���ي���ارات احل��م��ل احل����راري 

 و���ص��اه��م احل��ا���ص��ل��ون ع��ل��ى منحة 
ال��ربن��ام��ج م���ن خ���الل ن�����ص��ر هذه 
املعرفية  ال��ف��ج��وة  �صد  يف  امل��ق��االت 
واإثراء  العلمي  البحث  القائمة يف 
حت�صني  اإىل  ال���رام���ي���ة  االأب����ح����اث 
االأمن املائي من خالل تعزيز اأطر 

التعاون البحثي دولياً واإقليمياً.

املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة ويوني�سف يبحثان تعزيز التعاون
•• اأبوظبي -وام: 

بنت عبداهلل  ال��رمي  �صعادة  بحثت 
للمجل�س  العام  االأم��ني  الفال�صي 

مع  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى 
�صعادة تيد �صيبان املدير االإقليمي 
ملنظمة االأمم املتحدة للطفولة يف 
و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة 

اجلانبني  ب��ني  ال�صراكة  اإفريقيا 
تعزيز  يف  ال���ك���ف���ي���ل���ة  وال���������ص����ب����ل 
وم�صاريع  اأن�صطة  ودع��م  التعاون 
املنظمة مبا يخدم الطفل وتعزيز 

حقوقه. 
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل اج���ت���م���اع عرب 
�صاجي  مب�صاركة  املرئي  االت�صال 
الطفل  ح��م��اي��ة  رئ��ي�����س  ت��وم��ا���س 
اخلليج،  بدول  اليوني�صف  مبكتب 

لالأمم  العامة  اجلمعية  و�صعتها 
بحلول  حتقيقها  وامل���راد  املتحدة 
اأن  اإىل  واأ�����ص����ارت   .2030 ع����ام 
حتظى  املجل�س  واأن�����ص��ط��ة  ب��رام��ج 
ال�صيخة  �صمو  م��ن  مبا�صر  ب��دع��ٍم 
فاطمة بنت مبارك رئي�صة االحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����ص��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ص��ائ��ي 
والطفولة  ل���الأم���وم���ة  االأع����ل����ى 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأعلى  الرئي�صة 

واملخت�صني  اخل����رباء  م��ن  وع����دد 
املجل�س  اأع�����ص��اء  وجم��م��وع��ة م��ن 

اال�صت�صاري لالأطفال.
وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت ���ص��ع��ادة ال���رمي بنت 
اأهم امل�صروعات  عبداهلل الفال�صي 
املطروحة، موؤكدًة اأهمية ال�صراكة 
مع املنظمات الدولية وبناء ج�صور 
لتحقيق  ���ص��ع��ي��اً  م��ع��ه��ا  ال��ت��وا���ص��ل 
التي  امل�صتدامة  التنمية  اأه���داف 

دائماً  ت���وج���ه  وال���ت���ي   ، االأ����ص���ري���ة 
وت�صخري  امل���ع���وق���ات  ك���ل  ب��ت��ذل��ي��ل 
ك����اف����ة االإم�����ك�����ان�����ي�����ات واجل����ه����ود 
ب��اأن الطفل  واخل���ربات مما يوؤكد 
يف االإم��ارات يف �صدارة االأولويات 
الدولة جميع مقومات  له  وتوفر 
وحقوقهم  ال����ك����رمي����ة  احل�����ي�����اة 
االأ�صا�صية يف بيئة مثالية و�صحية 
واآمنة، ومبا يجعلهم قادرين على 
وقالت  امل�صتقبل.  و�صناعة  قيادة 
لالأمومة  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  اإن 
وال��ط��ف��ول��ة ب�����ص��دد اإط�����الق عدد 
م�����ن امل�����������ص�����روع�����ات وامل�������ب�������ادرات 
و�صيعلَن  اجلانبني  بني  امل�صرتكة 
يتعلق  فيما  خا�صًة  ق��ري��ب��اً،  عنها 
النف�صية وتاأثري جائحة  بال�صحة 
ودرا�صة  الطفل،  على  كوفيد19 
واليافعني  االأطفال  و�صع  حتليل 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة، 
الإنهاء  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ع��م��ل  وخ��ط��ة 

العنف �صد االأطفال.

تنظيم االت�ساالت تطلق ن�سخة حمدثة من �سيا�سة 
متطلبات الت�سجيل مل�سرتكي الهاتف املتحرك

•• دبي -وام:

من  حمدثة  ن�صخة  الرقمية  واحلكومة  االت�صاالت  تنظيم  هيئة  اأطلقت 
�صملت  املتحرك  الهاتف  مب�صرتكي  اخلا�صة  الت�صجيل  متطلبات  �صيا�صة 

بع�س اجلوانب املتعلقة بت�صجيل منافذ بيع �صرائح الهاتف املتحرك.
ون�صت التحديثات اجلديدة على وجوب توا�صل مقدم طلب ت�صجيل منفذ 
تت�صمن  ممانعة  ع��دم  �صهادة  على  للح�صول  املعني  له  املرخ�س  مع  البيع 

معلومات عن املنفذ ومعلومات عن البائعني.
وتعك�س هذه التحديثات حر�س هيئة تنظيم االت�صاالت واحلكومة الرقمية 
على ح�صول املتعاملني على �صرائح الهاتف املتحرك اخلا�صة بهم من خالل 

منافذ بيع معتمدة، وتلبي املعايري التي و�صعتها الهيئة.
تطوير  ���ص��وؤون  الإدارة  التنفيذي  امل��دي��ر  غليطة  ب��ن  �صيف  املهند�س  وق��ال 
التكنولوجيا.. " حتر�س هيئة تنظيم االت�صاالت واحلكومة الرقمية على 
املتعامل  بني  العالقة  �صبط  �صاأنها  من  التي  ال�صيا�صات  وحتديث  اإط��الق 
واملرخ�س لهم ومنافذ البيع، واحلفاظ على حقوق كافة االأطراف، وتاأمني 
خدمات متطورة وحديثة و�صل�صة حتقق �صعادة ور�صا جميع املتعاملني يف 
وال�صريع يف قطاع  الكبري  التطور  اإن  املعلومات.  وتقنية  االت�صاالت  قطاع 
ودقيق  �صريع  ب�صكل  العمل  علينا  يفر�س  املعلومات  وتقنية  االت�����ص��االت 
على  امل��ت��زاي��د  الطلب  تلبية  ي�صهل  مب��ا  ال�صلة،  ذات  ال�صيا�صات  لتحديث 

اخلدمات التي يقدمها القطاع".
املتحرك  الهاتف  �صرائح  بيع  منافذ  اأداء  وبحر�س  تتابع  الهيئة  اأن  واأك��د 
ارقامهم  على  املتعاملني  ح�صول  عملية  ت�صهيل  على  وتعمل  ب��ال��دول��ة، 

اخلا�صة ب�صهولة وي�صر واأمان.
واأ�صاف " وفقاً للقانون االحتادي رقم 3 ل�صنة 2003 وتعديالته - قانون 
يعترب  املتحرك  الهاتف  �صرائح  بيع  منافذ  ت�صجيل  و�صيا�صة   - االت�صاالت 
منظماً  ن�صاطاً  االت�صاالت  خدمات  وتوفري  املتحرك  الهاتف  �صرائح  بيع 
التابعة  واملنافذ  الدولة  يف  لهم  املرخ�س  قبل  من  اإال  ممار�صته  ميكن  وال 
لهم، اأو املن�صاآت االقت�صادية املرخ�س لها جتارياً وامل�صجلة يف الهيئة، وقد 
و�صعت الهيئة �صيا�صة خا�صة مبنافذ البيع، تعمل دائماً على حتديثها مبا 
يتما�صى مع التطورات احلا�صلة يف القطاع، وقد هدفت الهيئة ومن خالل 
البيع، والتاأكد من  اإىل تنظيم عملية ت�صجيل منافذ  التحديثات االأخ��رية 
�صالحية وقدرة املنفذ على تقدمي كافة اخلدمات املتعلقة باحل�صول على 

�صرائح الهاتف املتحرك".
الهيئة  عمل  ف��رق  تقوم  االت�����ص��االت  قطاع  ع��ن  م�صوؤوليتها  منطلق  وم��ن 
ال�صروط  كافة  ا�صتيفائها  من  للتاأكد  البيع  منافذ  على  ميدانية  بجوالت 

التي تن�س عليها �صيا�صة منافذ بيع �صرائح الهاتف املتحرك.
اأو  بيع  منفذ  ت�صجيل  يف  الراغبني  امل�صتثمرين  جميع  باإمكان  اأن��ه  يذكر 
التعرف على اال�صرتاطات وامل�صتلزمات املطلوبة دخول املوقع االإلكرتوين 
لهيئة تنظيم االت�صاالت واحلكومة الرقمية للتعرف على كافة املتطلبات 

والتحديثات وال�صيا�صات املتعلقة بت�صجيل منافذ البيع.
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اأخبـار الإمـارات
  route delivery هيئة النقل بعجمان ت�ستحدث خدمة

•• عجمان - الفجر:

اف�صل  ل��ت��ق��دمي  �صعيها  ع��ل��ى  – ع��ج��م��ان  ال��ن��ق��ل  هيئة  حت��ر���س 
اخلدمات لتوفري الوقت و�صمان دقة االإجناز، فقد ك�صفت الهيئة 
عن خدمة التو�صيل "route delivery"  التي اطلقتها يف 
�صهر 4 من هذه ال�صنه وذلك لتلبية الطلب املتزايد على خدمات 

التو�صيل وانت�صار ثقافة الطلب االلكرتوين 
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  امل��دي��ر  املطرو�صي  �صقر  اأح��م��د  ال�صيد  اأك���د 
 route " خ���دم���ة  اأن  ال��ن��ق��ل   –هيئة  ال��ت��ج��اري��ه  اخل���دم���ات 
delivery   " تتميز ب�صرعة التو�صيل   واجلوده العاليه ب�صمان 
مدار  على  اخل��دم��ه  ه��ذه  وتتوفر  مم��ت��ازه  بحالة  املنتج  و���ص��ول 

الب�صائع  لنقل  اأنها  خدمه حمليه معتمده  اإىل  ، الفتاً  ال�صاعه 
للم�صتفيدين  االخ��ت��ي��ارات  تتيح  و  االم��اك��ن  جلميع  وال���ط���رود 
حلفظ  خم�ص�صة  بخزائن  جمهزة  �صهري   و  يومي  تعاقد  من 
اخلدمة  مركبات  تنوع  ان  كما  الغذائية،  امل��واد  ونقل  الب�صائع 
املتعامل  وي�صتطيع  اجلمهور  احتياجات  كافة  تلبية  يف  ي�صاهم 
اال�صتفاده من اخلدمه عرب طلبها من الرقم 600599997 
على مدار اليوم  باالإ�صافة اىل انه مت ا�صتخدام التحول الرقمي 
خالل  م��ن  وجهته  على  ال�صائق  ي�صتدل  حيث  اخل��دم��ه  ه��ذه  يف 

جهاز لوحي ذكي
خطتها  �صمن  تعمل  الهيئة  اأن  املطرو�صي  اأ���ص��اف  وتف�صياًل  
خالل  من  وذل��ك  املتعاملني  اإ�صعاد  اإىل  ت�صعى  و  اال�صرتاتيجية 

اأن��ظ��م��ت��ه��ا وم��ب��ادرات��ه��ا يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت ، فتعترب  ت��ط��وي��ر 
كليا يف جمال  route delivery   خدمة مي�صرة وجديده 
التو�صيل وذات متيز فائق يف نقل الب�صائع  وتلبي جميع طلبات 
الدولة حيث  ام��ارات  كل  اىل  الطلبات  وامل�صتفيدين من  التجار 
انه مت التعاقد مع عدة �صركات مثل اجلمعيه التعاونيه   لتلبية 
طلبات املجتمع واالفراد واأ�صار ان ا�صتحداث اخلدمات اجلديدة  
وتعزيز التكامل بني اأنظمة النقل واملوا�صالت من خالل تو�صيع 
ي�صاهم  واملجتمع  للمتعاملني  الهيئة  تقدمها  التي  الن�صاطات 
وتطبيقا  للمتعاملني.  ال�صعادة  وحتقيق  االأداء  ك��ف��اءة  رف��ع  يف 
لالجراءات االحرتازيه املعتمده مت تطعيم �صائقني مركبات روت 

ديلفري مع فح�صهم ب�صكل ا�صبوعي للوقايه من تف�صي الوباء

�سارة االأمريي تبحث يف جممع دبي للعلوم حتفيز ال�سناعات املبتكرة بقطاعات ال�سحة والتجهيزات الطبية واالأدوية
•• دبي-وام:

زارت معايل �صارة بنت يو�صف االأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة 
اإط��ار التفاعل مع ال�صركاء واجلهات العاملة يف  ، جممع دبي للعلوم، يف 
وذلك  االأدوي���ة،  و�صناعة  الطبية  والتجهيزات  ال�صحية  الرعاية  قطاع 
لتعزيز التعاون وا�صتعرا�س خطط النمو امل�صتقبلية لهذا القطاع احليوي، 
ان�صجاماً مع م�صتهدفات اال�صرتاتيجية الوطنية لل�صناعة والتكنولوجيا 
املتقدمة م�صروع 300 مليار، وحتفيز اال�صتثمارات الدولية يف قطاعات 

م�صتقبلية وذات اأولوية لالقت�صاد الوطني.
وكان يف ا�صتقبال معايل الوزيرة، مروان جناحي، املدير العام ملجّمع دبي 
للعلوم، ورئي�س فريق عمل قطاع �صناعة االأدوية واملعدات الطبية �صمن 
امل�صتثمرين  كبار  من  وع��دد   ،2030 لعام  ال�صناعية  دب��ي  ا�صرتاتيجية 

الدوليني وم�صوؤويل ال�صركات والباحثني واملتخ�ص�صني.
على  خاللها  معاليها  ا�صتمعت  نقا�صية،  حلقة  تنظيم  ال��زي��ارة  و�صملت 
لتعزيز  امل�صتقبلية  اخلطط  ا�صتعرا�س  اإىل  اإ�صافة  املتاحة،  النمو  فر�س 
هذا القطاع احليوي، الذي ين�صجم مع اال�صرتاتيجية الوطنية لل�صناعة 
والتكنولوجيا املتقدمة، خللق بيئة تناف�صية حا�صنة ل�صناعات امل�صتقبل، 
واملنتجات  ال�صحية  وال��رع��اي��ة  الطبية  التكنولوجيا  قطاع  ي��اأت��ي  وال��ت��ي 

ال�صيدالنية بني اأبرز حماورها.
واطلعت معاليها على اأبرز اإجنازات جممع دبي للعلوم، وال�صركات القائمة 
فيه على تنوع اأحجام هذه ال�صركات، كما زارت معاليها املقرات االإقليمية 
ملجموعة من ال�صركات العاملية يف املجمع مثل �صركة " اأوليمبو�س" و" اآي 
تتوقع  التي  النا�صئة  ال�صركات  عدد من  ف�صاًل عن  اإف" االأمريكية،  اإف 

منواً كبرياً.
ويعد جممع دبي للعلوم، اأول جممع اأعمال متكامل يركز على قطاعات 
العلوم وال�صحة واال�صتدامة يف املنطقة، وي�صم قطاعات الرعاية ال�صحية 
والتجهيزات الطبية و�صناعة االأدوية، حيث يوفر بيئة داعمة لالأعمال، 
ال�صركات واملتخ�ص�صني واملواهب  تلّبي احتياجات  وبنية حتتية متكاملة 

بناء  حالياً  املجمع  وي�صهد  واالأبحاث،  العلوم  قطاعات  يف  االأعمال  ورواد 
ثالثة مراكز بحثية ل�صركات عاملية.

واأك����دت م��ع��ايل ���ص��ارة ب��ن��ت ي��و���ص��ف االأم�����ريي، وزي���ر دول���ة للتكنولوجيا 
حتفيز  يف  ال����وزارة  �صعي  ال��ر���ص��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة  م��ن  وبتوجيهات  املتقدمة، 
امل�صاريع وال�صناعات املبتكرة يف اإطار منظومة ا�صت�صرافية تبتكر احللول 
تقدم  التي  االإم���ارات،  لدولة  العاملية  باملكانة  اإمياناً  التوقعات،  وتتجاوز 
والتكنولوجي  ال�صناعي  ال��ق��ط��اع  من��و  ل��دع��م  م�صبوقة  غ��ري  ت�صهيالت 
للخدمات  اإقليمياً  حم��وراً  ومتثل  ا�صرتاتيجي،  جغرايف  مبوقع  وتتميز 
مدة  يف  العامل  ح��ول  متعددة  اأ���ص��واق  اإىل  الو�صول  و�صهولة  اللوج�صتية 

زمنية ب�صيطة.
قطاعات  يف  العاملة  املوؤ�ص�صات  مع  امل�صتمر  التوا�صل  اإن  معاليها  وقالت 
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة، من �صاأنه اأن يعزز اجلهود اال�صرتاتيجية 
التكاملية من خالل التعاون بني الوزارة وال�صركات العاملية التي اختارت 
للعلوم،  االإقليمي لها، فيما يعد جممع دبي  املقر  االإم��ارات لتكون  دول��ة 
العاملية  املوؤ�ص�صات  ا�صتقطاب  يف  رئي�صاً  دوراً  تلعب  التي  اأبرز اجلهات  من 
ال�صركات ومقرتحاتهم يف هذا  اآراء  اإىل  باال�صتماع  �صعدت  الكربى، وقد 

االإطار.
على  وامل�صتثمرين  املوؤ�ص�صات  ت�صجع  ال����وزارة  اأن  اإىل  معاليها  واأ���ص��ارت 
قطاعات  يف  واالب��ت��ك��ار  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث  يف  اال���ص��ت��ث��م��ارات  م�صاعفة 
فر�س  على  اهتمامها  االإم��ارات  دولة  تركز  حيث  املتقدمة،  التكنولوجيا 
زيادة  خالل  من  كوفيد19-،  جائحة  بعد  ما  عامل  يف  امل�صتقبلية  النمو 
وهو  والتطوير،  والبحث  واالب��ت��ك��ار  التكنولوجيا  حلول  على  االع��ت��م��اد 
اال�صتثمارات  وحتفيز  القطاعات  ب��اأداء  االرت��ق��اء  �صبيل  يف  عليه  نركز  ما 

االأجنبية.
من جانبه قال مروان جناحي " نعمل عن كثب مع خمتلف اجلهات املعنية 
ويف مقدمتهم وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة، ونقدر عالياً جهود 
الوزارة ودورها اال�صرتاتيجي يف دعم امل�صنعني وم�صاعدتهم على و�صول 
منتجاتهم اإىل اأ�صواق جديدة اإقليمية وعاملية، وم�صاعيها الدوؤوبة لدعم 

واالبتكار  املعرفة  اقت�صاد  جماالت  جميع  و�صمولها  الرقمية،  التحوالت 
مبا فيها قطاعات علوم احلياة".

الطبية  والتجهيزات  ال�صحية  الرعاية  اأهمية قطاعات  " برزت  واأ�صاف 
املا�صية ب�صكل ملحوظ، وتعد حالياً من  و�صناعة االأدوي��ة خالل الفرتة 
300 مليار"،  "م�صروع  ال�صناعة  ا�صرتاتيجية  البارزة �صمن  القطاعات 
االقت�صادي  التعايف  عملية  يف  ب���ارزاً  دوراً  القطاع  اأظ��ه��ر  بعدما  خا�صة 
ال�صحية  الرعاية  �صركات  متويالت  تنامي  على  انعك�س  وال��ذي  العاملي، 
هذه  يف  العاملة  ال�صركات  تعي�صها  التي  والنه�صة  العامل،  حول  النا�صئة 
القطاعات يف االإمارات مع منو منظومة االأعمال وا�صتفادة ال�صركات من 
ال�صيا�صات الداعمة لها ". وقدم مروان جناحي �صرحا تف�صيليا عن اأهم 
ال�صركات واملوؤ�ص�صات العاملة يف "جمّمع دبي للعلوم"، الذي ي�صكل ملتقى 
"فايزر"  مثل  احلياة  وعلوم  ال�صحية  والرعاية  الطبية  العلوم  ل�صركات 
و"ميدترونيك" و"اأوليمبو�س" و"ميتلر توليدو"، ويعمل فيه اأكرث من 
4000 متخ�ص�س وباحث يف قطاعات العلوم احليوية وال�صحة والطاقة 

والبيئة، �صمن اأكرث من 400 �صركة عاملية واإقليمية.
الرعاية الطبية والتكنولوجيا احليوية يف جمّمع دبي  واأ�صهمت �صركات 
للعلوم بدعم جهود الدولة يف اال�صتجابة اإىل جائحة كوفيد19- اإقليمياً 
باالختبارات  "اأجيوميك�س"  اجلينات  علوم  �صركة  �صاعدت  حيث  وعاملياً، 
ال�صرق  "بيو-راد  و  جلوبال"  "اأالين�س  ���ص��اه��م��ت  ب��ي��ن��م��ا  ال�����ص��ري��ري��ة، 
االأو�صط" و "ثريمو في�صر �صاينتيفيك"، يف توفري جتهيزات الفحو�صات 
املن�صمة  اجلديدة  ال�صركات  قائمة  و�صملت  االختبارات.  نتائج  وحت�صني 
"بيوكون" الهندية  التكنولوجيا احليوية  املا�صي �صركات  العام  للمجمع 
و"بيوجن" االأمريكية، و�صركة "دي غرايد" النا�صئة يف دبي، اأول �صركة 
حتول الزجاجات البال�صتيكية اإىل ن�صيج لت�صنيع املالب�س، كما �صهد العام 
املا�صي تو�صيع �صركات قائمة ملقارها وملخترباتها ومن اأبرزها �صركة باير 
لالإبداع  اإف" االأمريكية مركزاً جديداً  اإف  "اآي  افتتحت  بينما  االأملانية، 
"فارماك�س لالأدوية" و"�صيبال" اأول  واالبتكار يف جمال املذاق، واأطلقت 
توفري  بهدف  االأن��ف��ي  وال���رذاذ  اال�صتن�صاق  الأج��ه��زة  خمترب طبي حديث 

اأدوية الربو يف االأ�صواق املحلية واالإقليمية.
افتتاحها  التي مت  وامل�صاريع  اال�صتثمارات  اأب��رز  بع�س  اإىل  واأ�صار جناحي 
الع�صبية  اجلراحة  "م�صت�صفى  مثل  احل��ايل  العام  من  االأول  الن�صف  يف 
والعمود الفقري" الذي بلغت كلفة اإن�صائه 700 مليون درهم، مبينا وجود 
3 مراكز اأبحاث قيد االإن�صاء �صتكتمل بحلول العام املقبل، اأحدها ل�صركة 
"فريمين�س" ال�صوي�صرية  ل�صركة  واالآخر  لالأدوية" الهندية  "هيمااليا 
لالأدوية"  "فارماك�س  دخلت  فيما  الرنويجية.  جوتن  ملجموعة  والثالث 
اإىل  االإم��ارات  بتحويل  ت�صهم  ا�صرتاتيجية  �صراكة  يف  "اأ�صينو"  و�صركة 

مركز لل�صناعات الدوائية عالية اجلودة.
وخالل احللقة النقا�صية، ا�صتمعت معاليها اإىل اأهم املقرتحات واملبادرات 
و�صناعة  الطبية  والتجهيزات  ال�صحية  الرعاية  الأداء قطاعات  الداعمة 
االأدوي��ة، و�صبل تعزيز عمل هذه القطاعات، واأه��م االإج��راءات واملبادرات 
بني  والتعاون  التن�صيق  �صبل  مناق�صة  متت  كما  اأدائها،  لتعزيز  املقرتحة 
االحتادية  احلكومية  واجلهات  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة 

واملحلية وموؤ�ص�صات القطاع اخلا�س، لتحقيق تلك االأهداف.
واإىل جانب ا�صتعرا�س اأبرز التحديات والفر�س، تناولت احللقة النقا�صية 
كيف اأن ال�صركات العاملية اختارت دولة االإمارات لتكون املقر االإقليمي لها، 
وما تتميز به الدولة من ت�صهيالت ت�صريعية ولوج�صتية متطورة، واملركز 
والبيئة  االإلكرتونية،  احلكومية  اخلدمات  ن�صوج  يف  املتقدم  االإم��ارات��ي 
االقت�صادية واالجتماعية االآمنة، و�صهولة ممار�صة االأعمال، ف�صاًل عن 

النظرة امل�صتقبلية امل�صتقرة لرجال االأعمال.
العام  املدير  اإىل جانب معاليها، مروان جناحي  النقا�صية  ح�صر احللقة 
ملجّمع دبي للعلوم ، وحممد القا�صم، مدير اإدارة تبني وتطوير التكنولوجيا 
يف وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة، وموري�س فابر، املدير االإقليمي 
ملنطقة ال�صرق االأو�صط واأفريقيا ل�صركة " اأوليمبو�س "تبعتها مناق�صات 
مع كبار املدراء التنفيذيني لكربى ال�صركات، منهم مادوكار تانا ، الرئي�س 
املوؤ�ص�س   ، الدكتور باالت مينون  و  ل�صركة فارماك�س لالأدوية،  التنفيذي 

.AstraGene FZ-LLC والرئي�س التنفيذي ل�صركة

يف اإطار اهتمامه بتنمية وتطوير القدرات

مركز اأبوظبي الإدارة النفايات »تدوير« ينظم برامج تدريبية متخ�س�سة يف جمال مكافحة اآفات ال�سحة العامة

غدازايد للثقافة االإ�سالمية تطلق م�سابقة قيمنا بعيون املبدعني  2021 دبي  اإيدك  يف  يجتمعون  دولة   155 من  وزائر  م�سارك  األف   55

•• اأبوظبي- الفجر: 

الإدارة  اأب�����وظ�����ب�����ي  م����رك����ز  ن����ظ����م 
جمموعة  ال����ن����ف����اي����ات)ت����دوي����ر( 
الفنية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال������دورات  م��ن 
اإدارة  بعمل  املرتبطة  التخ�ص�صية 
ال�صحة  اآف����ات  م��ك��اف��ح��ة  م�����ص��اري��ع 
املركز  اه��ت��م��ام  اإط�����ار  ال���ع���ام���ة، يف 
املوظفني  ق��درات  وتطوير  بتنمية 
درجاتهم  مب��خ��ت��ل��ف  وال���ع���ام���ل���ني 
الوظيفية خا�صة ملن هم  وفئاتهم 

على عالقة بالعمليات امليدانية.
وي����ه����دف امل����رك����ز م����ن ع���ق���د تلك 
الدورات اإىل رفع الكفاءة وحت�صني 
امل���ق���دم���ة فيما  ج�����ودة اخل����دم����ات 
ي��خ�����س م�����ص��اري��ع م��ك��اف��ح��ة اآف����ات 
ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة، وم��واك��ب��ة اآخر 
مكافحة  جم����ال  يف  امل�����ص��ت��ج��دات 
تقنيات  من  العامة  ال�صحة  اآف��ات 
والتكنولوجيا  املكافحة  واأ�صاليب 
واملعدات واالأدوات ونتائج االأبحاث 
والدرا�صات واالبتكارات العلمية يف 

هذا املجال.

املتخ�ص�صة.  وامل��ع��دات  الكيميائية 
االإدارة  اآلية  ا�صتعرا�س  جانب  اإىل 
 ،)IPM( ل�����الآف�����ات  امل���ت���ك���ام���ل���ة 
وتنفيذ وا�صتدامة برامج املكافحة 

املتكاملة لالآفات.
التدريبية  ال�����ربام�����ج  و����ص���ل���ط���ت 
امل�صتجدات  اآخ������ر  ع���ل���ى  ال�������ص���وء 
واالآفات  املكافحة،  يف  واالب��ت��ك��ارات 
والعقارب  )ال���ث���ع���اب���ني  اخل���ط���رة 
عليها  التعرف  وط��رق  والعناكب( 
اإ�صافة  وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا،  وحت��دي��ده��ا 
اإىل معايرة معدات مكافحة االآفات 
والر�صا�صات  ال��ي��دوي��ة  )امل��ر���ص��ات 
التبخري  واآالت  ال�����ص��غ��ط،  ع��ال��ي��ة 

احلراري(. 
التدريبية  ال�����ربام�����ج  وط����رح����ت 
البيولوجي  االأم�������ن  يف  م���ق���دم���ة 
املتكاملة  االإدارة  ع��ل��ى  واأث���ره���م���ا 
مل��ك��اف��ح��ة االآف������ات، ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 
اأهداف ومكونات االأمن وال�صالمة 

البيولوجية. 
املهند�س  ق����ال  امل��ن��ا���ص��ب��ة،  وب���ه���ذه 
حم��م��د حم��م��ود امل���رزوق���ي، مدير 

الربامج  ا���ص��ت��م��رار  على  املجتمع، 
بعقدها  وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة،  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
التقنيات  ب��ا���ص��ت��خ��دام  اف��رتا���ص��ي��اَ 
بالتوا�صل  اخلا�صة  والتطبيقات 

عن بعد.
والربامج  ال������دورات  وا���ص��ت��ه��دف��ت 
القيادية  الفئات  جميع  التدريبية 
واال�صرافية والفنية باالإ�صافة اإىل 

موظفي خدمة العمالء. 
الذي  التدريبي  ال��ربن��ام��ج  ح�صر 

وي�����ص��ت��ق��ط��ب امل����رك����ز ن���خ���ب���ة من 
امل���ح���ا����ص���ري���ن وامل���خ���ت�������ص���ني من 
خ���ارج ال���دول���ة، ل��ت��ق��دمي ال����دورات 
التدريب  م���راك���ز  يف  ال��ت��دري��ب��ي��ة، 
امل��ه��ي��ئ��ة واملعدة  ل��ل��م��رك��ز،  ال��ت��اب��ع��ة 
النماذج  بها  وامللحق  الغر�س  لهذا 
للمواقع  امل����ح����اك����ي����ة  وامل�������واق�������ع 

امل�صتهدفة بعمليات املكافحة.
بقاعات  امل�����راك�����ز  ت���ل���ك  وت���ت���م���ي���ز 
الو�صائل  ب��ك��ل  جم��ه��زة  ت��دري��ب��ي��ة 
واملعدات التقنية اخلا�صة باأغرا�س 
ال��ت��دري��ب، وه��ي م��وزع��ة ومنت�صرة 
مبختلف قطاعات العمل مبختلف 
ومفتوحة  اأبوظبي،  اإم��ارة  مناطق 
ن�صر  بغر�س  واملوؤ�ص�صات  للجهات 
بخدمات  وال��ت��ع��ري��ف  امل��ع��ل��وم��ات 
الفنية  واملعلومات  املقدمة  املركز 
امل��ت��ع��ل��ق��ة مب���ج���ال م��ك��اف��ح��ة اآف����ات 

ال�صحة العامة.
وح���ر����س امل����رك����ز، خ����الل ظ���روف 
وتطبيقاَ  "كورونا"،  ج���ائ���ح���ة 
لالإجراءات االحرتازية والوقائية 
����ص���م���ان���اَ حل���م���اي���ة ج��م��ي��ع اأف������راد 

العاملني  ك��اف��ة  �صهر  مل��دة  ا�صتمر 
ال�صحة  اآف���ات  مكافحة  جم��ال  يف 
النفايات  الإدارة  اأبوظبي  مركز  يف 

وال�صركات املتعاقدة معه.
وت���������ص����م����ن حم�����ت�����وى ال�����ربام�����ج 
اآفات  امل��ن��ف��ذة م���وؤخ���راَ  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ال�صحة العامة ملا لهما من اأهمية 
وتاأثري على ال�صحة العامة ونقلها 

بع�س االأمرا�س لالإن�صان. 
و�صملت حماور الربامج التدريبية 
مقدمة عامة عن مكافحة االآفات، 
واأهميته،  احل�����ص��ري  وال��ت�����ص��ن��ي��ف 
احلياة  ودورات  البيئية،  والعوامل 
وال�������ص���ل���وك، وك����ذل����ك االأم����را�����س 
جانب  اإىل  ب��وا���ص��ط��ت��ه��ا،  امل��ن��ق��ول��ة 
ت��واج��ه عمليات  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 

مكافحة ناقالت االأمرا�س.
ورك����زت ال��ربام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة على 
مقاومة  اإدارة  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ات 
وا�صتخدام  وت���ط���وي���ر  امل����ب����ي����دات 
وت�صمنت  احل�������ص���ري���ة،  امل���ب���ي���دات 
ت��ق��دمي ن�����ص��ائ��ح ب�����ص��اأن اإج������راءات 
ال�����ص��الم��ة ع��ن��د ا���ص��ت��خ��دام امل����واد 

•• اأبوظبي-وام: 

للثقافة  دار  اأط�����ل�����ق�����ت 
"قيمنا  م�صابقة  االإ�صالمية 
بعيون املبدعني" تدعو من 
خاللها املوهوبني واملهتمني 
االأخالقية  القيم  لتج�صيد 
مبختلف  واالإن�����������ص�����ان�����ي�����ة 
اإبداعاتهم يف الر�صم اليدوي 
وت�صميم  واالل�������ك�������رتوين 
والت�صوير  اجل��راف��ي��ك�����س 

ال�صوئي.
قيام  امل�����ص��اب��ق��ة يف  وت��ت��م��ث��ل 
العنان  ب��اإط��الق  امل�����ص��ارك��ني 
الأفكارهم يف جت�صيد ثالثة 
مبواهبهم  ن��ب��وي��ة  اأح���ادي���ث 
ل��ت�����ص��ك��ل ثالث  االإب���داع���ي���ة 
هي  خمتلفة  اأخالقية  قيم 
التعامل  وح�����ص��ن  ال��رح��م��ة، 
م��ع ال��ن��ا���س، واإم��اط��ة االذى 

عن الطريق.
ن�صال  ال����دك����ت����ورة  وق����ال����ت 
املدير  ال��ط��ن��ي��ج��ي  حم���م���د 
ه����ذه  اإن  ل������ل������دار  ال������ع������ام 
لتعزيز  ج������اءت  امل�������ص���اب���ق���ة 
ال�صمحة  اال�صالمية  القيم 
القيادة  ل�����روؤي�����ة  حت���ق���ي���ق���اً 
التعاي�س  ق��ي��م  ت��ر���ص��ي��خ  يف 
واحل��وار يف املجتمع، و�صعياً 
اأن  ال���دار يف  روؤي���ة  لتج�صيد 

ت���ك���ون م��وؤ���ص�����ص��ة رائ������دة يف 
الثقافة  ب��ج��وه��ر  ال��ت��ع��ري��ف 
ان  اإىل  م�صرية  اال�صالمية، 
خالل  م��ن  انبثقت  فكرتها 
الذهني  ال���ع�������ص���ف  ور��������س 
التي تنظمها جلنة االبتكار 
وا���ص��ت�����ص��راف امل�����ص��ت��ق��ب��ل يف 
لتطوير  دوري  ب�صكل  ال��دار 
احتياجات  ت��وف��ري  و  العمل 
املتعاملني و حتقيق تطلعات 
احل����ك����وم����ة ال����ر�����ص����ي����دة يف 
يف  االخالقية  القيم  غر�س 
الطنيجي  واأك��ّدت  املجتمع. 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  اأن 
املتحدة منذ ن�صاأتها على يد 
بن  زاي���د  ال�صيخ  ل��ه  املغفور 
�صلطان اآل نهيان -طيب اهلل 
ث����راه- ت��وؤك��د اأه��م��ي��ة القيم 
يف  االإن�صانية  واالأخ��الق��ي��ات 

بناء وا�صتدامة االأوطان.
اأن يكون  وت�صرتط امل�صابقة 

دولة  مواطني  من  امل�صارك 
االإمارات العربية املتحدة اأو 
املقيمني فيها، و من متابعي 
و�صائل  يف  ال�����دار  ح�����ص��اب��ات 
واأن  االجتماعي،  التوا�صل 
امل�صاركة  حم���ت���وى  ي���ك���ون 
ملق�صد  م��واف��ق��اً  او  مطابقاً 
والقيمة  ال�صريف  احلديث 
االخ��������الق��������ي��������ة، وُي�����ق�����ب�����ل 
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  ال��ع��م��ل 
واالجن����ل����ي����زي����ة ف����ق����ط، مع 
العمل  ت�صمن  ع��دم  وج��وب 
خمالفات  اأي  االب�����داع�����ي 
تتنافى  اأخ��الق��ي��ة  اأو  دينية 
مع القيم اال�صالمية و قيم 

التعاي�س و الت�صامح.
للثقافة  زاي���د  دار  ور���ص��دت 
قيمة  ج���وائ���ز  اال����ص���الم���ي���ة 
�صيمنح  ح���ي���ث  ل��ل��ف��ائ��زي��ن 
جائزة  االول  باملركز  الفائز 
اآالف  خم�صة  ق��دره��ا  مالية 
درهم والفائز باملركز الثاين 
درهم ويح�صل  اآالف  ثالثة 
على  الثالث  باملركز  الفائز 
جلنة  و�صتقوم  دره��م،  األفي 
اف�صل  ب��اخ��ت��ي��ار  خم��ت�����ص��ة 
فرع  ك��ل  م��ن  م�����ص��ارك��ات   3
ع���ر����ص���ه���ا على  ث�����م  وم�������ن 
الر�صمية  ال�����دار  ح�����ص��اب��ات 
حيث  وان�صتغرام  تويرت  يف 

�صيقوم اجلمهور بالت�صويت 
الأف�صل ثالث م�صاركات من 

جميع االأفرع.
وح��ددت ال��دار يوم 8 يوليو 
ال��ع��ام اجل����اري موعداً  م��ن 
امل�صاركات،  ال�صتالم  نهائياً 
ي��ت��م االع�����الن عن  اأن  ع��ل��ى 
الثالثة  ال��ف��ائ��زي��ن  اأ���ص��م��اء 

بتاريخ 14 يوليو.
الراغبني  ع��ل��ى  وت�����ص��ه��ي��اًل 
ب���االط���الع ع��ل��ى م��ع��اي��ري و 
قامت  امل�����ص��اب��ق��ة،  ����ص���روط 
املعلومات  ه��ذه  بن�صر  ال��دار 
الر�صمية  ح�����ص��اب��ات��ه��ا  ع��ل��ى 
تويرت  يف  ���ص��ف��ح��ات��ه��ا  ع���رب 

وان�صتغرام وفي�صبوك.

•• دبي - وام:

تنطلق غدا اأعمال موؤمتر االإمارات 
االأ���ص��ن��ان ومعر�س  ل��ط��ب  ال����دويل 
دبي  "اإيدك  العربي  االأ���ص��ن��ان  ط��ب 
2021" الذي �صيقام يف مركز دبي 
التجاري العاملي مب�صاركة 55 األف 
م�صارك وزائر من 155 دولة حول 

العامل.
واملعر�س  امل���وؤمت���ر  ن�����ص��خ��ة  وت���اأت���ي 
 25 العام بعد م��رور  اجلديدة هذا 
االأوىل  الن�صخة  انطالق  على  عاما 
حيث تقرر اأن تكون اململكة العربية 
"اليوبيل  ���ص��رف  �صيف  ال�صعودية 
الف�صي" لهذا احلدث العاملي الذي 
مت��ت��د ف��ع��ال��ي��ات��ه واأن�����ص��ط��ت��ه حتى 

اخلمي�س املقبل االأول من يوليو.
عو�س  �صعادة  اأ�صار  املنا�صبة  وبهذه 
���ص��غ��ري ال��ك��ت��ب��ي م���دي���ر ع����ام هيئة 
املكانة  اأه��م��ي��ة  اإىل  ب��دب��ي  ال�����ص��ح��ة 
املتقدمة ملدينة دبي دوليا وتو�صطها 
ق��ل��ب ال��ع��امل وم���ا متتلكه دب���ي من 
وجودها  ع����ززت  ه��ائ��ل��ة  اإم��ك��ان��ي��ات 
للموؤمترات  مف�صلة  عاملية  كوجهة 
العاملية  واالأح����������داث  وامل���ن���ت���دي���ات 
امل��ه��م��ة، ف�����ص��ال ع���ن ك��ون��ه��ا مركز 

واملفكرين  وال�صا�صة  القادة  لقاءات 
والعلماء.

دبي  التي حققتها  الريادة  اإن  وقال 
ال��ن��ج��اح ملختلف  م��ق��وم��ات  وف�����رت 
االأح����������داث وال���ق���م���م وامل�����وؤمت�����رات 
اأو  ت���ن���ظ���م���ه���ا  ال�����ت�����ي  وامل������ع������ار�������س 
ت�صت�صيفها ومنها موؤمتر االإمارات 
االأ���ص��ن��ان ومعر�س  ل��ط��ب  ال����دويل 
طب االأ�صنان العربي "اإيدك دبي"، 
الذي يحتفي هذا العام ب�� "اليوبيل 
25 ع��ام��ا على  " وم����رور  ال��ف�����ص��ي 
طوال  املتوا�صل  وجناحه  انطالقه 

هذه ال�صنوات.
ميثالن  واملعر�س  املوؤمتر  اأن  واأك��د 
ف��ر���ص��ة م��ه��م��ة ل���ت���ب���ادل اخل����ربات 

والتعرف  ال���ن���اج���ح���ة  وال����ت����ج����ارب 
الطبية  ال�����ص��اح��ة  م�����ص��ت��ج��دات  اإىل 
التواجد  م���ع  ال���ص��ي��م��ا  ال���ع���امل  يف 
ال��ع��امل��ي وا����ص���ع ال��ن��ط��اق ����ص���واء من 
ال�صحية  املوؤ�ص�صات  م�صوؤويل  كبار 
من  اأو  وامل��ت��خ�����ص�����ص��ني  واالأط����ب����اء 
املنتجة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��رك��ات  ك���ربى 

للتقنيات واحللول الذكية.
العربية  اململكة  اختيار  اأن  واأ�صاف 
�صيف  لتكون  ال�صقيقة  ال�صعودية 
�صرف هذه التظاهرة العلمية العاملية 
هو اختيار �صادف اأهله ..موؤكدا اأن 
م���ن تطورات  امل��م��ل��ك��ة  ت�����ص��ه��ده  م���ا 
مت�صارعة يف القطاع ال�صحي جدير 
ج�صور  ومبد  واال�صتفادة  بالدرا�صة 
بدبي  ال�صحة  هيئة  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
يف  ال�صعودية  ال�صحية  واملوؤ�ص�صات 
والتخ�ص�صات  امل���ج���االت  خم��ت��ل��ف 
والقائمني  امل�������ص���وؤول���ني  ..وه�����ن�����اأ 
ال�صحي  للقطاع  املنت�صبني  وجميع 

ال�صعودي على هذا االختيار.
الهيئة  تطلع  ع��ن  الكتبي  واأع����رب 
ن�صخته  دبي"، يف  "اإيدك  اإىل جناح 
الكبرية  اجل��ه��ود  مثمنا  اجل���دي���دة 
التي تبذلها موؤ�ص�صة "اإندك�س" من 
واملعر�س..  امل��وؤمت��ر  ا�صتدامة  اأج��ل 

م�����ص��ي��دا ب���ح���ر����س ال����دك����ت����ور عبد 
التنفيذي  الرئي�س  امل��دين،  ال�صالم 
ل����الحت����اد ال��ع��ل��م��ي ال���ع���امل���ي لطب 
رئي�س  دبي"  و"اإيدك  االأ����ص���ن���ان 
و�صعيه  القاب�صة"  "اإندك�س 
جناحات  على  للمحافظة  املتوا�صل 

هذا احلدث الدويل املهم.
�صركة   3000 م��ن  اأك��رث  و�صتقدم 
خالل معر�س " ايدك دبي 2021 
واحللول  ال��ت��ج��ه��ي��زات  اأح������دث   "
الفم  ب�����ص��ح��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���ط���ب���ي���ة 
اأك���رث من  تعر�صها  م��ن  واالأ���ص��ن��ان 

جتارية. عالمة   4000
ك���م���ا ي�����ص��ه��د احل������دث ع���ق���د 173 
فيها  �صي�صتعر�س  نقا�صية  جل�صة 
واالأطباء  االأ�صاتذة  من  خبريا   75
واجل�����راح�����ني وامل���ح���ا����ص���ري���ن اآخ����ر 
تو�صلوا  التي  العلمية  امل�صتجدات 
اإليها من خالل درا�صاتهم واأبحاثهم 
ن�����ص��خ��ة هذا  ت�����ص��ت��ق��ط��ب  ح���ني  ..يف 
ال���ع���ام م���ن احل�����دث م�����ص��ارك��ة دول 
رائ��������دة يف جم�����ال ط����ب االأ����ص���ن���ان 
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  مثل 
اجلنوبية  وكوريا  واأملانيا  واإيطاليا 
اأحدث  دول���ة   18 �صتعر�س  ..ك��م��ا 

خدماتها ومنتجاتها ذات ال�صلة. 

العامة  ال�صحة  اآف���ات  اأن  واأ���ص��اف 
املتابعة  يف  ا�����ص����ت����م����راراً  ت��ت��ط��ل��ب 
امل�صتمرة  ت����غ����ريات����ه����ا  ن���ت���ي���ج���ة 
والتغريرُّ  االإن�����ص��ان،  م��ع  وتعاي�صها 
كان  ل��ذل��ك  �صلوكياتها،  بع�س  يف 
الب����د م���ن و���ص��ي��ل��ة ل��ل��ت��خ��ل�����س من 
�صريع  ب�صكل  ال�صارة  االآف��ات  ه��ذه 
والبيئة،  االن�������ص���ان  ع��ل��ى  اآم�����ن  و 
ال���ربام���ج  اأف�������ص���ل  اإىل  ا����ص���ت���ن���اداً 
املركز  يخ�ص�صها  التي  التدريبية 
واأكد  ال��ف��ن��ي��ة.   وك�����وادره  ملوظفيه 

اآف�����ات  م��ك��اف��ح��ة  م�������ص���اري���ع  اإدارة 
اأبوظبي  مركز  يف  العامة  ال�صحة 
اإن  تدوير(:"   ( ال��ن��ف��اي��ات  الإدارة 
املركز يحر�س على مواكبة اأحدث 
امل�����ص��ت��ج��دات ال��ع��امل��ي��ة وامل���ج���االت 
البحثية يف كل ما يتعلق مبجاالت 
العامة،  ال�����ص��ح��ة  اآف�����ات  م��ك��اف��ح��ة 
اإمياناً منا باأهمية التطوير  وذلك 
امل�������ص���ت���م���ر ل����ل����ق����درات واخل�������ربات 
مبهامهم  للقيام  بكوادره  اخلا�صة 

على اأكمل وجه.

التي  اال�صرتاتيجية  اخل��ط��ط  اأن 
على  تقوم  عمله  يف  املركز  يتبناها 
ال�صحة  الآف��ات  املتكاملة  املكافحة 
برامج  تنفيذ  خ���الل  م��ن  ال��ع��ام��ة 
اأف�صل  وفق  وفعالة  اآمنة  مكافحة 
لالآفات  خا�صة  العاملية،  املمار�صات 
مع  بالتعاون  ل��الأم��را���س،  الناقلة 
اأف�صل ال�صركات العاملة يف جمال 
العامة،  ال�����ص��ح��ة  اآف�����ات  م��ك��اف��ح��ة 
لتنفيذ  وتاأهيلها  عملها  وتنظيم 

الربامج التي ي�صعها املركز. "
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اأخبـار الإمـارات
خولة ال�سويدي : مركز فاطمة بنت مبارك للمراأة وال�سالم واالأمن ير�سخ دعم الدولة للمراأة يف جميع القطاعات

•• اأبوظبي - وام:

االأمن  م�صت�صار  نهيان  اآل  زاي��د  بن  طحنون  ال�صيخ  �صمو  ح��رم  اأك��دت 
توجيه  اأن  ال�صويدي  خليفة  اأحمد  بنت  خولة  ال�صيخة  �صمو  الوطني 
�صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة االحتاد الن�صائي العام رئي�صة 
املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�صة االأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية 
للمراأة  مبارك  بنت  "فاطمة  مركز  بتد�صني  االإمارات"  "اأم  االأ�صرية 
وال�صالم واالأمن" ياأتي يف �صياق تر�صيخ دور الدولة يف دعم وتكثيف 
م�صاركة املراأة يف جميع القطاعات واإعداد القيادات الن�صائية خا�صة يف 
قطاعي ال�ّصالم واالأمن وبلورة الإ�صهام املراأة يف هذين ال�صاأنني والذي 

يتم بالتعاون بني االحتاد الن�صائي العام مع مكتب ات�صال هيئة االأمم 
املتحدة للمراأة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

وقالت �صمو ال�صيخة خولة بنت اأحمد خليفة ال�صويدي - يف ت�صريح 
لها بهذه املنا�صبة - : " اإن هذا التوجيه ياأتي �صمن �صل�صلة االإجنازات 
املتواترة يف �صاأن املراأة بدولتنا احلبيبة وبروؤية وُح�صن تخطيط ورويَّة 
ال�صيخة  �صمو  ِقبل  وتوجيه من  الّر�صيدة ومبتابعة  القيادة  َل��ُدن  من 
مكانة  ع��ّززت  �صاخمة  �صروح  اإن�صاء  ت��واىل  حيث  مبارك  بنت  فاطمة 
املتحّلية  العزائم  وتنمية  امل��واه��ب  زن��د  الق��ت��داح  اأب��واب��اً  امل���راأة وفتحت 
بنور الف�صائل وغر�س املثل االأخالقية ومل تقت�صر اأن�صطتها اخلرّية 
وم�صاعيها احلميدة َعلى بالدنا فح�صب بل تخطت احلدود االإقليمّية 

والوطن العربي اإىل مواقع �صّتى من العامل يف جهود خرّية تفاعلّية 
هادفة ".

واأ�صافت اأن مركز فاطمة بنت مبارك للمراأة وال�صالم واالأَمن �صياأخذ 
العام مبنهاج يقوم على عقد دورات  الن�صائي  مكانه يف مبنى االحتاد 
تدريبّية داخل الدولة وخارجها باآلّية التعليم املبا�صر يف كاّفة ال�صوؤون 
التي تهّم املراأة وما ي�صتتبع ذلك من التنمية الثقافية وتبادل اأمناط 
املعرفة والتعّلم الذاتي االفرتا�صي وفتح باب االطالع على الثقافات 

واملعلومات باأ�صلوب فورّي و�صريع وفعال.
املقا�صد  ��دق  و���صِ الهمم  وعلّو  ومنجزاتها  ال�صروح  بهذه   "  : وقالت 
البْذِل  اأريحّية  �صمّوها  م�صرية  اخلطوة  ه��ذه  زان��ت  الغايات  وو���ص��وح 

الثقايف والرِبّ واالإح�صان  الِعلم والرتبية واملوروث  والَعطاء يف معارج 
واالإغاثة".

ختام  يف  ال�صويدي  خليفة  اأحمد  بنت  خولة  ال�صيخة  �صمو  واأ�صافت 
للمراأة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  مركز  تد�صنِي  "ومبنا�صبة   : ت�صريحها 

وال�ّصالم واالأمن.
 ن�صتذكر جهود موؤ�ّص�س دولِتنا ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان " طيب 
املحافِل  وموِقَعها يف  مكانَتها  وع��ّزَز  قواعَدها  اأَر�صى  ثراه" اّل��ذي  اهلل 
ب��اأي��دي ق��ادِت��ن��ا امليامني يف العهِد  ي��اأخ��د  اأن  ت��َع��اىل  ك��اف��ًة ، داع��ني اهلل 
الّزاهر وبنهجهم القومي و�صعيِهم ال��ّدوؤوِب للمزيِد من االإجن��ازاِت يف 

كاّفِة املجاالت "

زكي ن�سيبة: ال�سناعات الثقافية واالإبداعية ت�ساهم يف تنويع القاعدة االقت�سادية للدولة

 طرق دبي تعلن التحول الالورقي يف اإ�سدار �سهادات خدمات املركبات

•• اأبوظبي -وام:

ن�صيبة  اأن�������ور  زك�����ي  م���ع���ايل  ق�����ال 
ال�صمو  ل�صاحب  الثقايف  امل�صت�صار 
ال��رئ��ي�����س االأعلى  ال���دول���ة،  رئ��ي�����س 
جلامعة االإمارات اإن اال�صرتاتيجية 
الثقافية  ال�صناعات  يف  التنموية 
واالإب��داع��ي��ة تعد ج��زءا رئي�صا من 
وت��رية منو  لت�صريع  الدولة  خطة 
�صت�صاهم  ال��ت��ي  ال�����ص��ن��اع��ات  ه���ذه 
االقت�صادية  ال��ق��اع��دة  ت��ن��وي��ع  يف 

للدولة.
الثقافية  اخل����ط����ط  اأن  وذك��������ر 
التي  ال���ع���م���الق���ة  واالإب������داع������ي������ة 
بتوجيه  اأبوظبي  حكومة  اأطلقتها 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  من 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�صاحب  وب���دع���م  اهلل"  "حفظه 
اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
االإمارة  م�صار  ت�صريع  اإىل  تهدف 
ن����ح����و حت���ق���ي���ق ط����م����وح����ه����ا ب������اأن 
رائ����دا يف  اإق��ل��ي��م��ي��ا  ت�صبح م��رك��زا 
الثقايف  امل��ح��ت��وي  وت�صدير  اإن��ت��اج 

واالإبداعي.
الثقافة  دائ�����رة  اإع�����الن  اإن  وق����ال 
اأبوظبي عن خطتها  وال�صياحة يف 
يف  دوالر  م���ل���ي���ارات   6 ال���ص��ت��ث��م��ار 
واالإبداعية  الثقافية  ال�صناعات 
املقبلة،  اخلم�س  ال�صنوات  خ��الل 
بهدف  االإط���������ار  ه������ذا  يف  ي����ج����يء 
حت��ق��ي��ق ع���ائ���د اق��ت�����ص��ادي وجعل 
و�صياحيا  ثقافيا  مركزا  االإم���ارات 

االقت�صادي  النمو  م�صرية  ل��رف��د 
متا�صيا  امل�����ص��ت��دام  واالج���ت���م���اع���ي 
االأمم  م���ن���ظ���م���ة  م�������ب�������ادرة  م������ع 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
ال�صنة  الإط�������الق  "اليون�صكو" 
ال���دول���ي���ة ل��الق��ت�����ص��اد االإب����داع����ي 
امل�����ص��ت��دام��ة، ال  التنمية  اأج���ل  م��ن 
االإبداعية  ال�صناعات  ك��ون  �صيما 
اأن ت�����ص��اه��م يف  وال��ث��ق��اف��ي��ة مي��ك��ن 
النمو االقت�صادي اجلديد  حتفيز 
ال��ذي ي��راع��ي االع��ت��ب��ارات البيئية 
ويركز على املعارف والتكنولوجيا 

اجلديدة.
وقال: "اأثبت القطاع االإبداعي يف 
الدولة خالل جائحة كوفيد- 19 
مواجهة  ع��ل��ى  وق���درت���ه  م��رون��ت��ه 
الفر�س  وا���ص��ت��ث��م��ار  ال��ت��ح��دي��ات، 
ال��ت��ي ظ��ه��رت، خ�صو�صا  ال��واع��دة 
االق���ت�������ص���ادي ال���رق���م���ي ..ورغ������م 
التي  اال����ص���ت���ث���ن���ائ���ي���ة  ال�����ظ�����روف 
زوار  ع��دد  بلغ  اجلائحة  فر�صتها 
الربامج الثقافية يف العام املا�صي 
فعاليات  م���ن  زائ����ر  األ����ف   600
ومرافق"  واأن�������ص���ط���ة  وم���ع���ار����س 
..الفتا اإىل مقولة �صاحب ال�صمو 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد 
الثقايف  ب��امل��ن��ت��ج  ال��ن��ه��و���س  "اإن 
واالإب���داع���ي م��ن اأول��وي��ات املرحلة 
اقت�صاديا  راف��دا  ليكون  اجل��دي��دة 
ال�صناعات  الأن  ل��ل��دول��ة  ح��ي��وي��ا 
واالإب����داع����ي����ة حمرك  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

رئي�س لت�صريع وترية التنمية".
اأن����ور ن�صيبة  واأ����ص���اد م��ع��ايل زك���ي 
املختلفة  االإم��ارات��ي��ة  بامل�صاهمات 

عنها  االإع����الن  �صيتم  م�صتقبلية 
بال�صعديات  الثقافية  املنطقة  يف 
جزيرة  يف  االإب���داع���ي���ة  وامل��ن��ط��ق��ة 
الفنون  ق��ط��اع  ي�صهد  ك��م��ا  ي��ا���س. 
االأدائ����ي����ة وامل��و���ص��ي��ق��ى واالإع������الم 
املزيد من اال�صتثمار يف جمموعة 
واملبادرات  ال��ربام��ج  م��ن  متنوعة 
البنية  ع����ل����ى  ال����ع����م����ل  ب����ج����ان����ب 
تلك  الحت�صان  الالزمة  التحتية 
التاأ�صرية  ذل��ك  يف  مبا  القطاعات 
جذب  ت�صتهدف  ال��ت��ي  االإب��داع��ي��ة 
العاملني  والكوادر  املواهب  جميع 
املهن  م���ن  وا����ص���ع���ة  يف جم��م��وع��ة 
للعي�س  واالإب����داع����ي����ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

والعمل يف الدولة.
واأ�صار معاليه اإىل اأن دائرة الثقافة 
جتمع  اأب���وظ���ب���ي  يف  وال�������ص���ي���اح���ة 
واالإبداعية  الثقافية  ال�صناعات 
حت����ت م��ظ��ل��ة واح�������دة م����ن خالل 
اإ����ص���اف���ة ق���ط���اع���ات ج���دي���دة مثل 
االأف������الم وال��ت��ل��ف��زي��ون واالأل���ع���اب 
الريا�صية واالإلكرتونية باالإ�صافة 
كالرتاث  احلالية  القطاعات  اإىل 
والت�صميم  ال���ي���دوي���ة  واحل������رف 
والن�صر وفنون االأداء، وقد اأطلقت 
الدائرة ا�صرتاتيجية متكاملة مع 
�صركائها الرئي�صيني تت�صمن اأكرث 
ا�صرتاتيجيا  ب��رن��اجم��ا   16 م���ن 
منظومة  الإن�����ص��اء  م��ب��ادرة  و800 
ابتكار م�صتدامة كما ويلعب مركز 
داعما  دورا  العربية  للغة  اأبوظبي 
م��ه��م��ا ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة م���ن خالل 

العديد من الربامج والفعاليات.
امل�صاريع  ع��ن  ه��ن��ا  "نتكلم  وق����ال: 

عامليا، ومنارة للعامل تعك�س القيم 
والهوية االإماراتية.

واأكد معايل زكي ن�صيبة اأن حكومة 
اأبوظبي قد و�صعت خالل ال�صنوات 
ا�صرتاتيجية  ا�صتثمارات  املا�صية 
ثقافية  �صناعات  لتاأ�صي�س  كبرية 
واإب���داع���ي���ة م���زده���رة مب���ا يف ذلك 
املنطقة  يف  ال��رئ��ي�����ص��ة  امل�������ص���اري���ع 
الوجهة احلا�صنة  يا�س  االإبداعية 
االلكرتونية  واالأل���ع���اب  ل��الإع��الم 
ومنطقة ال�صعديات الثقافية حيث 
اإ�صافة  اللوفر  متحف  افتتاح  مت 
مل�صاريع اأخرى يف االإمارة تت�صمن 
ق�صر احل�صن وقالع مدينة العني 
املدرجة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  وم��واق��ع��ه��ا 
االأمم  م���ن���ظ���م���ة  ق���ائ���م���ة  ����ص���م���ن 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
العاملي  ل���ل���رتاث  "اليوني�صكو" 
يف  املختلفة  الثقافية  والقطاعات 
الن�صر والرتجمة واالآثار والفنون 

الت�صكيلية.
تخ�صي�س  ع���ن  االإع�������الن  وج�����اء 
مليارات   6 بقيمة  اإ�صايف  ا�صتثمار 
ال�صنوات  خ����الل  ل��ل��ق��ط��اع  دوالر 
لدعم  ���ص��ع��ي��ا  امل���ق���ب���ل���ة  اخل���م�������س 
وتطوير املوؤ�ص�صات الثقافية خا�صة 
�صمنها  م���ن  اجل����دي����دة  امل���ت���اح���ف 
جوجنهامي اأبوظبي، ومتحف زايد 
الوطني، وغريها من املتاحف قيد 
اأن  ..وي��ت��وق��ع  والتطوير  االن�����ص��اء 
املنطقة  املكملة يف  االأعمال  تنتهي 
يف  ال�صعديات  جزيرة  يف  الثقافية 
البيت  بناء  وت�صمل   2025 العام 
م�صاريع  اإىل  اإ�صافة  االإبراهيمي 

التي  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  العمالقة 
ت��ك��م��ل م��ا ي��ج��ري ح��ال��ي��ا يف باقي 
اإم���ارات ال��دول��ة من اإث���راء للواقع 
االإبداعي والفني العام الذي �صهد 
�صنة   15 ال�  منوا مت�صارعا خالل 
احلكومة  ل���دع���م  ن���ظ���را  امل��ا���ص��ي��ة 
الثقافية  املجاالت  يف  وا�صتثمارها 
والفنية االأمر الذي اأدى اإىل زخم 

االإنتاج الفني والثقايف".
االحتادية  احل��ك��وم��ة  اأن  واأ����ص���اف 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بتوجيهات 
نائب  اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
بالقطاع  خ��ا���ص��ا  اه��ت��م��ام��ا  اأول�����ت 
االإب���داع���ي يف ال��دول��ة ح��ي��ث تقوم 
باإعداد  وال�����ص��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
متكاملة  وط��ن��ي��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
لتطوير قطاع ال�صناعات الثقافية 
واالب��داع��ي��ة يف ال��دول��ة ك��ي يكون 
ال��ث��ق��ايف واالإب����داع����ي اأحد  امل��ن��ت��ج 
الرئي�صة  االق��ت�����ص��ادي��ة  ال���رواف���د 
املقبلة  ال��ع�����ص��ر  ال�����ص��ن��وات  خ����الل 
ع�����ص��ر �صناعات  اأه����م  م���ن  ل��ي��ك��ون 
امل�صاهمة يف  م��ن حيث  ال��دول��ة  يف 

الناجت املحلي االإجمايل.
الثقافية  ال��ق��م��ة  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
الثقافة  دائ�������رة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
فيها  و���ص��ارك  م��وؤخ��را  وال�صياحة 
الثقافية  ال�صخ�صيات  من  العديد 
اأكدت  ال��دول��ي��ني  وال��ق��ادة  العاملية 
ا�صتمرارية  ���ص��م��ان  ���ص��رورة  ع��ل��ى 
القطاع  ت��ط��وي��ر  يف  اال���ص��ت��ث��م��ار 
العامل  يف  واالإب������داع������ي  ال���ث���ق���ايف 

ال��ت��ح��ّول ال���ذك���ي واالإل����ك����رتوين، 
ال�����ت�����ي ت���ن���ت���ه���ج���ه���ا ال����ه����ي����ئ����ة يف 
وغريها  ال���رتخ���ي�������س  خ����دم����ات 
ا�صتجابة  ت���اأت���ي  اخل���دم���ات،  م���ن 
الر�صيدة  احل��ك��وم��ة  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
للخدمات  ال��الورق��ي  التحول  يف 
احل���ك���وم���ي���ة، ح���ي���ث ت�����ص��ب هذه 
اجلهود يف اإطار تعزيز التوجهات 
احل��ك��وم��ي��ة يف ج��ع��ل دب���ي املدينة 
ع��ل��ى م�صتوى  االأذك�����ى واالأ���ص��ع��د 
الغايتني  اإىل  ا���ص��ت��ن��ادا  ال���ع���امل 
وهما  للهيئة  اال�صرتاتيجيتني 

دبي الذكية و اإ�صعاد النا�س .

•• دبي-وام: 

واملوا�صالت  الطرق  هيئة  اأعلنت 
يف دب������ي م�����وؤخ�����را ع�����ن م����ب����ادرة 
اإ�صدار  يف  ال����الورق����ي  ال���ت���ح���ّول 
وذلك  املركبات  خدمات  �صهادات 
م���ن خ����الل اإي���ق���اف ط��ب��اع��ة 15 
ال�����ص��ه��ادات اخلا�صة  ���ص��ه��ادة م��ن 

امل����رك����ب����ات يف م���راك���ز  ب���خ���دم���ة 
يف  لها  التابعة  اخل��دم��ة  دي  ُم�����َزِوّ
اإىل  بالكامل  وحتويلها  االإم���ارة، 
خالل  من  االإلكرتونية  القنوات 
الر�صائل  ط���ري���ق  ع���ن  اإر����ص���ال���ه���ا 
االإلكرتوين.  وال��ربي��د  ية  الن�صّ
وق�������ال ج����م����ال ه���ا����ص���م ال�������ص���ادة، 
املركبات  ت��رخ��ي�����س  اإدارة  م��دي��ر 

هيئة  يف  ال��رتخ��ي�����س  مب��وؤ���ص�����ص��ة 
"�َصُننجُز  وامل��وا���ص��الت:  ال��ط��رق 
�صهادات  م��ن  �صهادة   15 اإ���ص��دار 
م����راك����ز  امل�����رك�����ب�����ات يف  خ�����دم�����ة 
دي اخلدمة املنت�صرة يف دبي  ُم��َزِوّ
اإلكرتونيا وُنر�ِصُلها اإىل املتعاملني 
ية  الن�صّ ال��ر���ص��ائ��ل  ط���ري���ق  ع���ن 
والربيد االإلكرتوين، وال�صهادات 
ال�15 وهي �صهادة حيازة مركبة، 
و�صهادة ت�صدير، و�صهادة حتويل، 
و�صهادة �صياحة، و�صهادة ملن يهمه 
االأمر مركبات، ت�صفري بدل فاقد 
تالف، واإ�صدار �صهادة حيازة بدل 
عودة  و����ص���ه���ادة  ت���ال���ف،  اأو  ف��اق��د 
���ص��ي��اح��ة، وا���ص��ت��رياد مركبة،  م��ن 
لَة،  ُم�صَجّ غ��ري  م��رك��ب��ة  و���ص��ه��ادة 
للمالك  مركبة  ت�صجيل  و�صهادة 
االأول، و�صهادة ت�صفري بدل فاقد 
و�صهادة  االأم���ر،  يهمه  مل��ن  �صهادة 
تخلي�س جمركي، و�صهادة حيازة 
و���ص��ه��ادة ح���ي���ازة مركبة  م��رك��ب��ة 

لة. غري ُم�َصَجّ
�صيكون  اأن������ه  ال�������ص���ادة  واأو������ص�����ح 
�صهادات  اإجناز  املتعاملني  باإمكان 
امل���رك���ب���ات امل�����ذك�����ورة م����ن خالل 

دي  ُم���������َزِوّ ت���ق���دمي ط��ل��ب��ات��ه��م يف 
خمتلف  يف  امل��ن��ت�����ص��رة  اخل����دم����ة 
و�صيتم  دب������ي  اإم�����������ارة  م���ن���اط���ق 
اإجن����از ه���ذه ال�����ص��ه��ادات وم���ن ثم 
اإ�صدارها الكرتونيا واإر�صالها اإىل 
الر�صائل  قناتي  ِع��رَب  املتعاملني 
االإلكرتوين.  وال��ربي��د  ية  الن�صّ
ترخي�س  اإدارة  م��دي��ر  واأ����ص���اف 
الرتخي�س  مب��وؤ���ص�����ص��ة  امل��رك��ب��ات 
اأن  يف هيئة ال��ط��رق وامل��وا���ص��الت 
اإجناز هذه اخلدمات �صيكون عرب 
والذكية  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ق��ن��وات 
منظومة  اأن  م���وؤك���داً  امل����ذك����ورة، 

زائر  مليوين  من  اأك��رث  ا�صتقطب 
ومعار�س  وج���ي���زة  ف����رتة  خ����الل 
دولية  اأ����ص���ب���ح���ت  ال���ت���ي  ال���ك���ت���اب 
واجلوائز االأدبية والفنية وبينايل 
ال�صارقة الذي اأ�صبح حدثا ثقافيا 
دوليا وجناح االإمارات يف البندقية 
للمبدعني  احل��������رة  وامل����ن����ط����ق����ة 
وال��ف��ن��ان��ني يف ال���ق���وز وم���ب���ادرات 
حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية 
مب����ا يف ذل������ك م�����ب�����ادرة امل���در����ص���ة 
ن��وع��ه��ا يف  م���ن  االأوىل  ال��رق��م��ي��ة، 
ال��ع��رب��ي وم��ب��ادرة القراءة  ال��ع��امل 
والرتجمة وغريها من الن�صاطات 
الثقافية والتعليمية على م�صتوى 
ال�صعر على  العامل العربي وبيوت 
وجامعات  العربي  ال��ع��امل  ام��ت��داد 

نيويورك وال�صوربون اأبوظبي.
واأ���ص��اف اأن��ه يف اإط���ار دع��م الروؤيا 
للدولة،  وامل���ب���ت���ك���رة  ال���ط���م���وح���ة 
���ص��ي��ع��م��ل ال����ق����ط����اع ال����ث����ق����ايف مع 

والعاملي،  املحلي  الفني  امل�صهد  يف 
بع�صها  ت���ك���م���ل  اأن����ه����ا  م���و����ص���ًح���ا 
الفني  ال���واق���ع  ال��ب��ع�����س، وت����رثي 
مت�صارعا  من��وا  �صهد  ال���ذي  ال��ع��ام 
املا�صية،   15 ال����  االأع������وام  خ���الل 
نظرا لدعم احلكومة وا�صتثمارها 
والثقافية  ال��ف��ن��ي��ة  امل����ج����االت  يف 
اإىل زخم االإنتاج  اأدى  االأم��ر الذي 
الفني وال��ث��ق��ايف وو���ص��ع االإم���ارات 
العاملية  الثقافية  اخلريطة  على 
ال �صيما مع وفرة املعار�س الفنية، 
الثقافية  وال��ربام��ج  وامل��ه��رج��ان��ات 
اأو  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال����ت����ي  وال�����رتاث�����ي�����ة 
العديد  مع  بالتعاون  ا�صت�صافتها 

من املوؤ�ص�صات الدولية.
حققته  م����ا  اإىل  "ننظر  وق�������ال: 
 - امل�صتويات  االإم���ارات على جميع 
اخل��ط��ط ال��ط��م��وح��ة يف ك��ل اإم���ارة 
املثال  ���ص��ب��ي��ل  ف��ع��ل��ى  ع��ل��ى ح����دا - 
الذي  اأب��وظ��ب��ي   - ال��ل��وف��ر  متحف 

القطاعات االأخرى لت�صهيل وبناء 
م��ت��ي��ن��ة حمليا  ت����ع����اون  ع����الق����ات 
يف  اال�صتثمار  اإىل  اإ�صافة  وعامليا، 
والبنى  الثقافية  املوؤ�ص�صات  اإن�صاء 
وغريها  امل�صتوى،  عاملية  التحتية 

من الربامج واملبادرات.
وقال تعمل وزارة الثقافة وال�صباب 
�صاحب  ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
ا�صرتاتيجية وطنية  اهلل" الإع��داد 
متكاملة لتطوير قطاع ال�صناعات 
الدولة  يف  واالب��داع��ي��ة  الثقافية 
ت�صاعد على خلق بيئة ثقافية ذات 
اإبداعية ت�صع االم��ارات على  اآفاق 
العربي  الثقايف  االإجن���از  خريطة 
امل��م��ي��ز خ��ا���ص��ة الأن تلك  وال��ع��امل��ي 
ال�صناعات حمرك اأ�صا�صي الرتقاء 

املجتمعات.

بهدف حت�شني جتارب املر�شى وت�شريع ت�شليم نتائج الختبارات الطبية

مبادلة للرعاية ال�سحية ت�ستكمل بنجاح توحيد االأنظمة املخربية يف �سبكة مرافقها
•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�صحية  ل��ل��رع��اي��ة  م��ب��ادل��ة  اأع��ل��ن��ت 
وتوحيد  دم����ج  ع��م��ل��ي��ة  اإمت������ام  ع���ن 
�صبكة  ع����رب  امل���خ���ربي���ة  االأن����ظ����م����ة 
امل�صتوى،  عاملية  املتكاملة  مرافقها 
يف خطوة تهدف اإىل حت�صني جتارب 
املطلوب  ال��وق��ت  واخت�صار  املر�صى 
لو�صول االأطباء واملر�صى اإىل نتائج 
الت�صخي�صات والفحو�صات الطبية.

م���راف���ق مبادلة  ج��م��ي��ع  واأ���ص��ب��ح��ت 
مرتبطة  حالياً،  ال�صحية،  للرعاية 
للمعلومات  م�صرتك  واح���د  بنظام 
امل����خ����ربي����ة، مم����ا ي���ت���ي���ح ل���الأط���ب���اء 
�صرورياً  ي���رون���ه  م���ا  اإج������راء  ط��ل��ب 
ب�صرعة  ل��ل��م��ر���ص��ى  ف��ح��و���ص��ات  م��ن 
و�صهولة وذلك من خالل جمموعة 
املتقدمة  الفحو�صات  من  متكاملة 

ب�صورة  ب��ال��ع��الج  وال���ب���دء  ال��ن��ت��ائ��ج 
اأف�صل. ولن يوؤدي  اأ�صرع، كان ذلك 
م�صتوى  حت�صني  اإىل  التكامل  ه��ذا 
تقدمها  ال��ت��ي  ال�����ص��ام��ل��ة  ال���رع���اي���ة 
ال�صحية  للرعاية  م��ب��ادل��ة  م��راف��ق 
تعزيز  اأي���������ص����اً  ول����ك����ن  ف���ح�������ص���ب، 
طوال  للمري�س  الكلية  ال��ت��ج��رب��ة 
ال��ن��ج��اح يف  ف���رتة عالجه". وي��اأت��ي 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ك��ام��ل واالن�����دم�����اج بني 
مبادلة  �صبكة  املخربية يف  االأنظمة 
للجهود  تتويجاً  ال�صحية  للرعاية 
العمل  ف��رق  بذلتها  ال��ت��ي  احلثيثة 
ل��ت��ع��زي��ز ال���ط���رق ال���ت���ي ت��ع��م��ل بها 
اإىل  باالإ�صافة  معاً  املختلفة  املرافق 
وي�صاهم  املري�س.  بتجربة  االرتقاء 
التكامل  م��ن  املتقدم  امل�صتوى  ه��ذا 
مرافق  خمتربات  بني  العمليات  يف 
زيادة  يف  ال�صحية  للرعاية  مبادلة 

للرعاية ال�صحية واملخترب املرجعي 
الوطني، �صي�صاعد املر�صى ومقدمي 
اأ�صرع  ب�صكل  الو�صول  الرعاية على 
الفحو�صات  اإىل  ���ص��ال���ص��ة  واأك�����رث 
���ص��ت��ت��وف��ر جميع  ك���م���ا  احل����دي����ث����ة، 
�صبكة  م��راف��ق  جميع  ع��رب  النتائج 
يعزز  ما  ال�صحية،  للرعاية  مبادلة 
الرحلة  خ����الل  اخل���دم���ات  ت��ك��ام��ل 

العالجية للمري�س.
الوطني  امل��رج��ع��ي  امل��خ��ت��رب  وي��ق��دم 
مبادلة  ���ص��ب��ك��ة  ل��ع��م��ل��ي��ات  ال����دع����م 
ال�����ص��ح��ي��ة، ح��ي��ث ي�صرف  ل��ل��رع��اي��ة 
اأنظمة  اإدارة  ع��ل��ى  امل��خ��ت��رب  خ���رباء 
خمتلف  يف  ال���ط���ب���ي���ة  امل����خ����ت����ربات 
معاجلة  اإىل  اإ����ص���اف���ة  م���راف���ق���ه���ا، 
ال���ع���ي���ن���ات ال���ت���ي ي���ت���م ج��م��ع��ه��ا من 
الثالثة.  خم���ت���ربات���ه  يف  امل���ر����ص���ى 
املتقدمة  ل��الخ��ت��ب��ارات  وب��ال��ن�����ص��ب��ة 

املرجعي  امل���خ���ت���رب  ي���وف���ره���ا  ال���ت���ي 
اك��ت��م��ال معاجلة  ال��وط��ن��ي. وع��ن��د 
االختبارات  نتائج  تتوفر  العينات، 
االإلكرتونية  الطبية  ال�صجالت  يف 
اخل���ا����ص���ة ب��امل��ري�����س ع��ل��ى ال���ف���ور، 
للمر�صى  االنتظار  وق��ت  يقلل  مما 

وي�صّرع من اتخاذ االأطباء للقرار.
النوي�س،  ج���ا����ص���م  ح�������ص���ن  ون���������ّوه 
للرعاية  ملبادلة  التنفيذي  الرئي�س 
اخلطوة  ه��ذه  اأهمية  اإىل  ال�صحية 
للرعاية  م��ب��ادل��ة  ات��خ��ذت��ه��ا  ال���ت���ي 
غالبية  الأن  ن�����ظ�����راً  ال�������ص���ح���ي���ة 
االأطباء  ي��ت��خ��ذه��ا  ال��ت��ي  ال���ق���رارات 
العالجية  ب��االإج��راءات  يتعلق  فيما 
وخدمات الرعاية تعتمد على نتائج 
الطبية.  والفحو�صات  االختبارات 
ال��ت��ك��ام��ل بني  ت��ع��زي��ز  اأن  اإىل  الف��ت��اً 
مل��راف��ق مبادلة  امل��خ��ربي��ة  االأن��ظ��م��ة 

مثل تلك املطلوبة للمر�صى الذين 
االأع�صاء  يحتاجون لعمليات زراعة 
ف���اإن���ه يتم  اخ���ت���ب���ارات اجل��ي��ن��وم،  اأو 
اإر�صال العينات اإىل املخترب املركزي 

لتحليلها وفح�صها.
ليلى  ال��دك��ت��ورة  قالت  جهتها  وم��ن 
عبد الوارث، نائب املدير التنفيذي 
املخترب  يف  العلمي  الق�صم  ورئي�س 
"الفح�س  ال����وط����ن����ي:  امل����رج����ع����ي 
خلدمات  اأ�صا�صية  رك��ي��زة  امل��خ��ربي 
تعزيز  ف��اإن  ل��ذا  ال�صحية،  الرعاية 
املخربية  االأن���ظ���م���ة  ب���ني  ال��ت��ك��ام��ل 
وال�صل�س  املبا�صر  ال��رب��ط  وحتقيق 
فرتة  اإن  ك��ب��رية.  م��ي��زة  ي��ع��د  بينها 
ان���ت���ظ���ار ن���ت���ائ���ج ال���ف���ح���و����ص���ات هي 
واحدة من االأمور املرهقة للمر�صى 
خ���الل رح��ل��ة ال���ع���الج، ل��ذل��ك كلما 
على  احل�صول  م��ن  الطبيب  متكن 

نظام  م��ن  ال��ه��دف  اأن  اإىل  م�����ص��رياً 
املعلومات املخربية املوحد يتمثل يف 
حت�صني �صري العمليات يف املختربات 
اتخاذ قرارات  االأطباء من  ومتكني 
العالجات  ب�صاأن  �صريعة وم�صتنرية 
ال��ت��ي يحتاجها  ال��رع��اي��ة  وخ��دم��ات 
امل��ر���ص��ى. وي�����ص��اه��م ال��ت��وج��ه ب�صكل 
اأكرب نحو اأمتتة عمليات املختربات 
واأكرث  اأ�صرع  طبية  نتائج  توفري  يف 
خدمات  تقدمي  وبالتايل  موثوقية 
للمري�س.  تخ�صي�صاً  اأك��رث  رع��اي��ة 
تعزيز  يف  م��ه��م  دور  ل��ع��ب  وي�����ص��رن��ا 
ب���ني جميع  ال����رتاب����ط واالت�������ص���ال 
ال�صحية،  للرعاية  مبادلة  م��راف��ق 
ومقدمي  ل����الأط����ب����اء  ي���ت���ي���ح  مم�����ا 
الرعاية الو�صول اإىل الت�صخي�صات 
املتقدمة بنقرة زر واحدة وم�صاركة 
باالختبارات  اخل��ا���ص��ة  امل��ع��ل��وم��ات 

اال�صتمرار  مع  الت�صغيلية  كفاءتها 
يف ت��ل��ب��ي��ة اأع���ل���ى م��ع��اي��ري اجل�����ودة. 
حالياً  ي��ت��م  ذل����ك،  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
جلميع  ال���ت���ق���ن���ي  ال����دع����م  ت����ق����دمي 
من  ال�صبكة  يف  الطبية  امل��خ��ت��ربات 
خالل فريق خدمات الدعم املركزي 
التابع  امل���ع���ل���وم���ات  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
االأمر  الوطني،  املرجعي  للمخترب 
التح�صينات  بتطبيق  ي�صمح  ال���ذي 
يف  امل��خ��ت��ربات  جميع  يف  امل�صتقبلية 
وق��ت واح���د. واأو���ص��ح اأك���رم �صامي، 
يف  "�صرينر"  ����ص���رك���ة  ع�����ام  م���دي���ر 
االإمارات العربية املتحدة والكويت، 
وال����ت����ي ���ص��م��م��ت ال���ن���ظ���ام امل���وّح���د 
اخل��ا���س ب��امل��ع��ل��وم��ات امل��خ��ربي��ة، اأن 
النظام اجلديد مت تطويره خ�صي�صاً 
لتعزيز جودة وكفاءة العمليات عرب 
الكبرية.  ال�صحية  الرعاية  �صبكات 

فيما بينهم بكل �صهولة وُي�صر.
كلينك  كليفالند  م�صت�صفى  وب���ات 
مبادلة  م���راف���ق  اأح������دث  اأب���وظ���ب���ي 
ال���ت���ي تربط  ال�����ص��ح��ي��ة  ل���ل���رع���اي���ة 
عملياتها بنظام املعلومات املخربية 
املخترب  اإ�������ص������راف  حت�����ت  امل�����وح�����د 
بذلك  لين�صم  ال��وط��ن��ي،  امل��رج��ع��ي 
اإىل م�صت�صفى هيلث بوينت، ومركز 
لل�صكري،  ل��ن��دن  ك��ول��ي��دج  اإم��ربي��ال 
وم�صت�صفى اأمانة للرعاية ال�صحية، 
للفح�س  ال����ع����ا�����ص����م����ة  وم������رك������ز 

ال�صحي.

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 3089/2021/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1422 ل�صنة 2021 امر 
اأداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )263705 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب االإعالن : ماجد احمد ورده - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهما : 1- راتب حممد ابو عون  2- كافترييا ملوك ال�صاورما - �صفتهما 

بالق�صية : منفذ �صدهما - جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )263705( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

فقدان �شهادات اأ�شهم
فقد التالية اأ�صماءهم �صهادات ا�صهم 

�صادرة من �صركة ا�صماك مع االرقام املرفقة 
ASMAK1712106  - عبداهلل  عبدالرحمن  عبداهلل  ابراهيم  اأحمد   -  1

ASMAK112103  - حممد   عبدالنور  حبيبة   -  2
ASMAK1712102  - فالحي  عبداهلل  عبدالرحمن  عبداهلل  ابراهيم   -  3
ASMAK1712105  - عبداهلل  عبدالرحمن  عبداهلل  ابراهيم  عبداهلل   -  4
ASMAK1712104  - عبداهلل  عبدالرحمن  عبداهلل  ابراهيم  حمدة   -  5

يرجى من يجدها التكرم بت�صليمها لل�صركة 
او االإت�صال على هاتف )0503399779( 

فقدان �شهادات اأ�شهم
فقدت ال�صيدة / �صيماء عي�صى عبيد املن�صور �صهادة 

اأ�صهم �صادرة من م�صرف ابوظبي اال�صالمي بالرقم 
على   2755 ا�صهم  بعدد   ADIB 1059481

من يجدها اإرجاعها اىل ال�صركة املذكورة او االإت�صال 
على الرقم 0503217009

العدد 13277

 بتاريخ 2021/6/28 



االثنني  28  يونيو    2021  م   -    العـدد   13277  
Monday    28   June   2021   -  Issue No   13277

خريية ال�سارقة: ميزانية مبادرات عيد االأ�سحى ت�سل اإىل 7.3 مليون درهم
•• ال�صارقة -وام:

ك�صفت جمعية ال�صارقة اخلريية عن تنفيذ حزمة من املبادرات اخلريية 
 7.3 اإىل  ت�صل  تقديرية  مبيزانية  امل��ب��ارك  االأ�صحى  عيد  اأي���ام  خ��الل 
مليون درهم ت�صم تنفيذ حملة االأ�صاحي داخل وخارج الدولة وتوزيع 
واالإن�صانية  اخل��ريي��ة  امل��ب��ادرات  م��ن  حزمة  اإىل  باالإ�صافة  العيد  ك�صوة 

االأخرى خالل الع�صر من ذي احلجة.
ام�س عرب  ال��ذي عقدته اجلمعية  ال�صحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
تقنية االت�صال املرئي لالإعالن عن اإطالق حملة االأ�صاحي والذي دعت 
خالله اجلمعية املح�صنني والراغبني يف اأداء �صعرية االأ�صحية هذا العام 
اإىل اإنابة اجلمعية عنهم يف توزيع حلوم االأ�صاحي على م�صتحقيها من 

خالل التربع بقيمة االأ�صحية املقدرة ب�600 درهم داخل الدولة و350 
درهما لالأ�صاحي املقرر توزيعها خارج الدولة.

حلملة  العليا  اللجنة  رئي�س  ال�صالمي  حممد  علي  ال��دك��ت��ور  واأو���ص��ح 
اأ�صحية   9300 اأق��رت  االأ�صاحي  حلملة  العليا  اللجنة  اأن  االأ�صاحي 
بواقع 3300 اأ�صحية لذبحها داخل الدولة اإىل جانب 6000 اأ�صحية 
اأيام عيد االأ�صحى بالتن�صيق والتعاون مع �صفارات  خارج الدولة خالل 
الدولة ومكاتب اجلمعية يف تلك البلدان مع ا�صتقبال حلوم االأ�صاحي 
العينية من املتربعني ..مو�صحا اأن عدد امل�صتفيدين من كافة م�صاريع 

احلملة تبلغ 177 األف م�صتفيدا داخل وخارج الدولة.
لتوفري  امل��وردي��ن  م��ن  ع��دد  م��ع  اجلمعية  تن�صيق  اىل  ال�صالمي  واأ���ص��ار 
االأ�صاحي معربا عن اأمله بتعاون اأهل اخلري لتحقيق هذه امل�صتهدفات 

بل وجتاوزها وهو مرهون بثقة املتربعني وحجم الدعم املقدم من قبلهم 
يف توكيل اجلمعية عنهم ب�صراء االأ�صحية وتو�صيل حقوق املحتاجني اإىل 
اأبواب منازلهم ..م�صيفا اأنه من املقرر اأن تت�صمن احلملة عدة مبادرات 
اإىل نفو�س  2.1 مليون درهم الإدخال البهجة  خريية واإن�صانية بتكلفة 
الفئات امل�صتحقة. وذكر اأن اجلمعية حتر�س على تنفيذ حملة االأ�صاحي 
كافة  بني  االجتماعي  التكافل  مبادئ  اإر�صاء  يف  جليلة  ماآثر  من  لها  ملا 
االأ�صحية  العمل اخلريي وجعل �صعرية  واإع��الء مكانة  املجتمع  �صرائح 
جزءا ال يتجزاأ من العمل اخلريي كما ُي�صّهل على املح�صنني يف تو�صيل 

اأ�صاحيهم مل�صتحقيها.
وحول و�صائل التربع لالأ�صاحي اأو�صح ال�صالمي اأن كافة و�صائل التربع 
وذل��ك من خالل  لو�صع تربعاتهم  اأم��ام اجلمهور  متاحة  االإلكرتونية 

ال��ت��ربع ع��رب ال��راب��ط ال��ذك��ي اأو امل��وق��ع االل��ك��رتوين وك��ذل��ك احل�صابات 
املوجودين  ال��ك��وب��ون��ات  حم�صلي  ع��رب  اأو  االئ��ت��م��ان  وب��ط��اق��ة  البنكية 
ال�صاخن  ب��اخل��ط  االت�����ص��ال  وك��ذل��ك  وامل�����ص��اج��د  ال��ت��ج��اري��ة  املجمعات  يف 

.80014
وتوجه علي ال�صالمي بال�صكر اجلزيل اإىل املتربعني والداعمني متطلعا 
اإجن��اح هذه احلملة وتو�صيل مكرمات هذه  اأهل اخلري يف  اإىل م�صاندة 
كما  املحتاجني  م��ن  العظمى  ال�صريحة  وتغطية  مل�صتحقيها  امل��ب��ادرات 
من  يقدمونه  مل��ا  االإع����الم  و���ص��ائ��ل  ممثلي  اإىل  اجل��زي��ل  بال�صكر  ت��وج��ه 
اأمام اجلمهور مثمنا دور  اإبراز حمالت وروؤى اجلمعية  جهود يف �صبيل 
�صفارات الدولة ومكاتب اجلمعية يف الدول امل�صتفيدة من هذه امل�صاريع 

واحلمالت التي يتم تنفيذها.

خالل الجتماع التن�شيقي الدوري مع الأمانة العامة للمجل�س الوطني 

�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي تبحث  تطوير اآليات التن�سيق ملناق�سة م�سروعات القوانني

جمل�س �سما للفكر واملعرفة يناق�س رواية دفاتر الوراق 

•• ابوظبي-الفجر: 

ل�صوؤون  ال����دول����ة  وزارة  ب��ح��ث��ت 
الوطني االحتادي خالل  املجل�س 
مع  ال��دوري  التن�صيقي  االجتماع 
االأمانة العامة للمجل�س الوطني 
التن�صيق  اآليات  االحت��ادي تطوير 
ملناق�صة م�صروعات القوانني، كما 
بالعالقة  االرت���ق���اء  ���ص��ب��ل  ب��ح��ث��ت 
الوطني  واملجل�س  احلكومة  ب��ني 
حتقيق  يف  ي�صهم  مب��ا  االحت�����ادي 
التكامل بني ال�صلطتني التنفيذية 
يتما�صى  ومب������ا  وال���ت�������ص���ري���ع���ي���ة 
يف  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  وتوجيهات 

خدمة املواطن على نحو اأف�صل.
وج����رى خ���الل االج��ت��م��اع كذلك 
طلبات  وم���ت���اب���ع���ة  ا����ص���ت���ع���را����س 
املوافقة على مناق�صة املو�صوعات 
املجل�س  ت���و����ص���ي���ات  و  ال����ع����ام����ة، 

بتنظيم  ال�صلة  ذات  االإج�����راءات 
م�صرية  ودع���م  ال��ع��م��ل  متطلبات 
املج�س يف ممار�صة الخت�صا�صاته 
الد�صتورية مبا يلبي روؤية القيادة 
العمل  مكانة  تعزيز  يف  الر�صيدة 
املواطنني  وت��ط��ل��ع��ات  ال���ربمل���اين 

وطموحاتهم. 
اأن املجل�س الذي  واأ�صاف �صعادته 
االنعقاد  دور  الخ���ت���ت���ام  ي�����ص��ت��ع��د 
الت�صريعي  ال��ف�����ص��ل  م���ن  ال���ث���اين 
ال�صابع ع�صر حري�س على حتديد 
مل�صروعات  م��ن��اق�����ص��ات��ه  اأول����وي����ات 
العامة  وامل��و���ص��وع��ات  ال��ق��وان��ني 
املنجزة وذلك بالتن�صيق والت�صاور 
وزارة  دور  وث��م��ن  م��ع احل��ك��وم��ة. 
�صوؤون املجل�س الوطني االحتادي 
يف ت��ع��زي��ز ق��ن��وات ال��ت��وا���ص��ل بني 
امل���ج���ل�������س واحل����ك����وم����ة وه������و ما 
انعك�س على اأعمال املجل�س خالل 

وروؤ�صاء فرق  االإدارات  من مدراء 
العمل من اجلانبني. 

لوتاه،  هالل  ط��ارق  �صعادة  واأ�صاد 
ل�صوؤون  ال�����دول�����ة  وزارة  وك���ي���ل 
املجل�س الوطني االحتادي بجهود 
ال��ع��م��ل م��ن ك��ال اجلانبني،  ف���رق 
واآليات  حلول  ابتكار  يف  ودوره��م��ا 
واأك����رث فعالية  م��ب��ت��ك��رة  ت��وا���ص��ل 
تعزيز  امل�����ص��اه��م��ة يف  ���ص��اأن��ه��ا  م���ن 
واملجل�س  احلكومة  ب��ني  العالقة 
التن�صيق  اأو���ص��ع يف  اآف���اق���اً  وت��ف��ت��ح 
تطلعات  مع  يتما�صى  مبا  بينهما 
االمارات  الر�صيدة لدولة  القيادة 
يف تعزيز التكامل يف العالقة بني 
ال�صلطتني التنفيذية والت�صريعية 
خدمة للوطن وحتقيقاً لتطلعات 
املواطن.  واأ�صاف �صعادته: "�صهد 
الف�صل  من  الثاين  االنعقاد  دور 
الكثري  ع�صر  ال�صابع  الت�صريعي 

اآليات  وبحث  االحت���ادي،  الوطني 
التن�صيق خلتام دور االنعقاد الثاين 
ال�صابع  الت�صريعي  الف�صل  م��ن 
احلكومة  موظفي  ودع���وة  ع�صر، 
حل�صور جل�صات املجل�س. وح�صر 
االج���ت���م���اع ����ص���ع���ادة ط�����ارق هالل 
الدولة ل�صوؤون  لوتاه وكيل وزارة 
الوطني االحتاد، و�صعادة  املجل�س 
النعيمي،  ع��ب��دال��رح��م��ن  ع��م��ر  د. 
الوطني  للمجل�س  ال��ع��ام  االأم���ني 
االحت��������������ادي، و������ص�����ع�����ادة ع����ف����راء 
امل�صاعد  ال��ع��ام  االأم����ني  الب�صطي 
العام  االأمني  الربملاين  لالت�صال 
امل�����ص��اع��د ل��ل��ت�����ص��ري��ع وال���رق���اب���ة، 
مدير  الهدابي،  اأحمد  والدكتور 
وزارة  يف  واملتابعة  التن�صيق  اإدارة 
الوطني  املجل�س  ل�صوؤون  ال��دول��ة 
عدد  مب�صاركة  وذل���ك  االحت����ادي، 
امل�����ص��وؤول��ني وجمموعة  ك��ب��ار  م��ن 

م�����ن االإجن�������������ازات وال���ن���ج���اح���ات 
عالقة  تكري�س  يف  �صاهمت  التي 
احلكومة  بني  والتكامل  التعاون 
م�صتويات  م��ن  وع���ززت  واملجل�س 
من  م���ا  ك���ل  يف  بينهما  ال��ت��ن�����ص��ي��ق 
الوطن  م�صلحة  حت��ق��ي��ق  ���ص��اأن��ه 
وامل�������واط�������ن، وت���ك���ري�������س دع���ائ���م 
العمل  يف  االإم�����ارات�����ي  ال���ن���م���وذج 
م�صتمد  م�����ص��ار  وف����ق  ال����ربمل����اين 
م��ت��اأ���ص��ل��ة يف جمتمعها  ق��ي��م  م��ن 
على  ي��ق��وم  م�صريتها  يف  ورا����ص���خ 
التعاون لتحقيق التطور والتقدم 

واالزدهار". 
م��ن ج��ه��ت��ه، اأك����د ���ص��ع��ادة د. عمر  
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ن��ع��ي��م��ي االأم����ني 
العام للمجل�س الوطني االحتادي، 
يف  االجتماعات  ه��ذه  اأهمية  على 
والتوا�صل  التعاون  اآليات  تطوير 
وتن�صيق  اجلانبني،  بني  امل�صرتك 

•• العني-وام: 

للفكر  ����ص���م���ا  جم���ل�������س  ن����اق���������س 
الوراق"  "دفاتر  روايته  واملعرفة 
البوكر  ج����ائ����زة  ع���ل���ى  احل����ائ����زة 
بدورتها 14 لعام 2021 وذلك 
�صما  الدكتورة  ال�صيخة  بح�صور 
نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  بنت 
والروائي االأردين جالل برج�س.

افتتحت الندوة ال�صيخة الدكتورة 
الكاتب  بتهنئة  حممد  بنت  �صما 
الكاتب  اأن  اىل  م�����ص��رية  ب��ال��ف��وز 
العالقات  م����ن  جم���م���وع���ة  ق�����دم 
مب�صهد  وامل��ت��ق��اط��ع��ة  امل��ت�����ص��اب��ك��ة 

ال�صخ�صيات  تلك  ب��ني  م��ا  راب���ط 
الرواية  ب��ط��ل  وب����ني  امل��ت��ق��م�����ص��ة 
�صبيل  على  اختياره  اأن  مو�صحا 
مهران  �صعيد  ل�صخ�صية  امل��ث��ال 
ب���ط���ل رواي��������ة ال���ل�������س وال���ك���الب 
ل��ن��ج��ي��ب حم��ف��وظ وال�����ذي كانت 
اأزمات  ت�صبه  واأزم��ات��ه  م�صكالته 
انه  على  لنقف  ال����وراق  اإب��راه��ي��م 
رغ���م امل�����ص��اف��ة ال��زم��ن��ي��ة ل��ك��ن��ه مل 
واأزمات  م�صكالت  يف  �صيء  يتغري 
فكرة  وحول  العربية  جمتمعاتنا 
�صرخة  مبثابة  فكانت  االن��ت��ح��ار 
اأجل  املجتمع من  مثقف يف وجه 

اال�صتفاقة.

امل�صامني  اأ���ص��ح��اب  االج��ت��م��اع��ي 
املثقف  م��رون��ة  وع��دم  ال�صطحية 
ال���ع���رب���ي ح��دي��ث��ا ب��ال��ت��ع��ام��ل مع 
فمازال  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال��ت��ط��ور 
الكثري من املثقفني واقفني خلف 
القدمية  وو���ص��ائ��ل��ه��م  ق��ن��اع��ات��ه��م 
وهذا يقلل كثريا من حجم االأثر 

باملجتمع.
ال��رواي��ة طرحت  اأن  واأ���ص��ارت اإىل 
االأخالقية  االزدواج�����ي�����ة  اأزم������ة 
خاللها  م���ن  وال���ت���ي  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
ينظر لالأطفال جمهويل الن�صب 
ن���ظ���رة دون����ي����ة وه�����م ���ص��ح��اي��ا يف 
الفا�صدون  هم  مرتكبوه  اأن  حني 

يحافظ  اأن  ب��ه  ا���ص��ت��ط��اع  ���ص��ردي 
على التوزان وان�صيابية االأحداث 
بت�صفريها  وجن��ح  ت�صابكها  رغ��م 
ح��ت��ى ال��ف�����ص��ول االأخ������رية لرنى 

امل�صهد كامال.
ال�صوء  تلقي  ال��رواي��ة  اإن  وقالت 
وترمز  االأردين  امل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى 
تعاين  التي  العربية  للمجتمعات 
ال���ع���دي���د م����ن االأزم���������ات ك���اأزم���ة 
واجتاه  ال�صلبي  الرقمي  التحول 
امل���ث���ق���ف حل�����رق ك��ت��ب��ه ي���اأ����ص���ا مع 
للمثقف  احلقيقي  االأث���ر  ان��ع��دام 
ال���ع���رب���ي مب��ج��ت��م��ع��ه وان���ه���زام���ه 
التوا�صل  رواد  ت��اأث��ري  ق���وة  اأم����ام 

ال  ال�صحية  يعاقب  املجتمع  لكن 
اجلاين وتلك ازدواجية اأخالقية 
املجتمعات  ب���رتك���ي���ب���ة  ع��م��ي��ق��ة 
القيمي  للخلل  اإ���ص��اف��ة  العربية 
والنظرة  ه����ود  روب�����ني  ب���ن���م���وذج 
ال��ب��ط��ول��ي��ة ل���ل�������ص���ارق م����ن اأج����ل 

الفقراء.
جالل  الكاتب  اأع���رب  جانبه  م��ن 
ب����رج���������س ع������ن ج�����زي�����ل ����ص���ك���ره 
واإعجابه  الكرمية  لال�صت�صافة 
املتعمق  ال��ف��ك��ر  جم��ل�����س  ب���ط���رح 
ال�صيخة  اأ�صئلة  على  اأج���اب  كما 
حول  حممد  بنت  �صما  الدكتورة 
ثمة  اأن���ه  م�صريا  التقم�س  ف��ك��رة 

وياأتي عقد هذا االجتماع يف اإطار 
ل�صوؤون  ال����دول����ة  وزارة  ح���ر����س 
على  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
اللقاءات  م���ن  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
والتي  دوري،  ب�صكل  التن�صيقية 
ت�صعى من خاللها اإىل بحث �صبل 

والتي  احلايل  الت�صريعي  الف�صل 
تعرب عنها االأرق��ام واالإح�صائيات 
ال����ت����ي ت���ع���ك�������س م������دى اإجن���������ازات 
ممار�صته  ���ص��ع��ي��د  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س 
الت�صريعية  اخ����ت���������ص����ا�����ص����ات����ه 

والرقابية وال�صيا�صية.

ال��ت��وا���ص��ل وال��ت��ع��اون م��ع خمتلف 
اجلهات بهدف ت�صهيل االإجراءات 
التن�صيق،  ع���م���ل���ي���ات  وت���ن���ظ���ي���م 
وا����ص���ت���ح���داث اآل�����ي�����ات ال���ت���ع���اون، 
اال�صرتاتيجية  االأهداف  وحتقيق 

للوزارة.

منتدى افرتا�سي يناق�س التكيف مع الو�سع الطبيعي اجلديد يف قطاعي التعليم والرعاية ال�سحية يف االإمارات والنم�سا
•• ال�صارقة -وام:

االأول  يف  النم�صاوية  العربية  الغرفة  مع  بالتعاون  ال�صارقة  غرفة  ُتنظم 
الطبيعي  الو�صع  "التكّيف مع  بعنوان  افرتا�صي  املقبل منتدى  يوليو  من 
اجلديد يف قطاعي التعليم والرعاية ال�صحية يف االإمارات والنم�صا" بح�صور 
املعنية من كال  الهيئات واملوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة  نخبة من ممثلي 
البلدين. وي�صهد املنتدى م�صاركة �صعادة اإبراهيم �صامل امل�صرخ �صفري دولة 
االإمارات لدى جمهورية النم�صا االحتادية يف اجلل�صة االفتتاحية اإىل جانب 
اإدارة غرفة جتارة و�صناعة  العوي�س رئي�س جمل�س  �صعادة عبداهلل �صلطان 
ال�صارقة وال�صيناتور الدكتور ريت�صارد �صينز رئي�س غرفة التجارة العربية 

النم�صاوية ونائب رئي�س الغرفة االقت�صادية االحتادية النم�صاوية و�صعادة 
م�صر اخلوجة اأمني عام غرفة التجارة العربية النم�صاوية.

العو�صي مدير عام غرفة جتارة و�صناعة  اأمني  اأحمد  واأك��د �صعادة حممد 
ال�صارقة متيز العالقات القائمة بني الغرفة والعديد من اجلهات االقت�صادية 
وبناء  اجلانبني  بني  العالقات  هذه  لتطوير  امل�صرتك  وال�صعي  النم�صاوية 
..معتربا  وي  والنم�صا  االإماراتي  االأعمال  جمتمعي  بني  ال�صراكات  اأف�صل 
اخلربات  وتبادل  التعاون  اأوج��ه  لدعم  حقيقية  فر�صة  �صيمثل  املنتدى  اأن 
والتجارب يف قطاعي التعليم والرعاية ال�صحية وفتح اآفاق مثمرة مل�صاريع 

م�صتقبلية حتقق االأهداف التي تخدم م�صالح البلدين ال�صديقني.
واأ�صار العو�صي اإىل اأن تنظيم املنتدى ياأتي متا�صيا مع ا�صرتاتيجية الغرفة 

ازدهار  ت�صهيل  عرب  القطاعات  لكافة  الدعم  توفري  على  الدائم  وحر�صها 
االأعمال وتعزيز قدراتها من خالل التن�صيق مع خمتلف اجلهات احلكومية 
دعم  ُت�صهم يف  اأن  �صاأنها  التي من  العمل  واآليات  الربامج  وتبني  واخلا�صة 
عجلة التنمية مبختلف القطاعات ..موؤكدا اأن هذا ما ت�صبو اإليه الغرفة من 
خالل املنتدى لتعزيز العمل امل�صرتك والتنويع والتو�صع يف �صراكات اإمارة 
ال�صارقة مع خمتلف دول العامل لرت�صيخ مكانة االإمارات ومكانة ال�صارقة 

كمركز عاملي للتجارة واال�صتثمار وتطبيق اأف�صل املمار�صات العاملية.
الدولية  العالقات  اإدارة  مدير  املقرب  خليفة  فاطمة  اأو�صحت  جانبها  من 
 - "�صراكة  الغرفة  م��ب��ادرة  ث��م��رات  اأوىل  يعد  املنتدى  اأن  ال�صارقة  بغرفة 
حديث اخلرباء" التي �صتت�صمن �صل�صلة من امللتقيات التي �صتناق�س اأحدث 

االأول  املنتدى  اأن  اإىل  ..م�����ص��رية  والعاملية  املحلية  والق�صايا  امل�صتجدات 
والهيئات  االأع��م��ال  جمتمع  اإط��الع  اإىل  تنظيمه  وراء  من  الغرفة  �صتهدف 
الت�صدي جلائحة كوفيد- الرائدة يف  االإماراتية  التجربة  النم�صاوية على 

19 و�صرعة التعايف والعودة التدريجية للحياة الطبيعية خا�صة يف قطاعي 
التي  واالأ�صاليب  التقنيات  اأح���دث  تبني  ع��رب  ال�صحية  وال��رع��اي��ة  التعليم 
على  ال�صوء  وت�صليط  امل�صتجد  الو�صع  م��ع  ب�صهولة  التكّيف  م��ن  مكّنتها 
امتيازات ال�صيما يف �صوء  اإىل  التحديات  ال�صارقة يف حتويل  اإم��ارة  جتربة 
ا�صتمرارية  ل�صمان  اخلا�س  للقطاع  قدمتها  التي  واملحفزات  الت�صهيالت 
االأعمال.  ويتحدث يف املنتدى نخبة من اخلرباء وامل�صوؤولني من اجلهات 

امل�صاركة يف هذا احلدث.

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

ا�صماك  �صركة  ا�صهم �صادرة عن  �صهادات  فقدت 
با�صم كل من فاطمة جابر اخل�صواين املن�صوري 
و  �صهم   3000 بعدد   179830 رق��م  �صهادة 
رقم  �صهادة  املن�صوري  اخل�صواين  جابر  �صماء 
179832 بعدد 3000 �صهم على من يجدها 
علي  االت�صال  او  املذكورة  ال�صركة  ايل  ارجاعها 

رقم التوا�صل 0503217009

فقدان �شهادات ا�شهم
العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اعالن بالن�شر 
 70/2020/250 بيع عقار مرهون  

تفا�صيل االإعالن بالن�صر
اإىل املنفذ �صدهم / 1- ا�صكا للمقاوالت �س ذ م م رخ�صه جتاريه رقم 220853 ، 2- جيه كيه العقارية 
جكدي�س   -3  ، )موؤ�ص�صة فردية ملالكها/ نا�صر علي حممد الزعابي( ، رخ�صة جتارية رقم )640981 ( 
بلقي�س حيدر    -4  ،  )Z2060736( رق��م �صفر  ج��واز  ، يحمل  اجلن�صية(  م��ال جي�صواين )هندي  ك��ودو 

جي�صواين جاجدي�س  برافني  علي الدها  ، 5- لورنا بالبونا جكدي�س ج�صواين، 6- 
جمهويل حمل االإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ / بنك ام القيوين الوطني �س م ع - وميثله/خالد كلندر عبداهلل ح�صني. 
نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن )قطعة ار�س - رقم االر�س : 758 - املنطقة 
: الو�صل( كما نعلنكم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها )41،561،961 ( درهم خالل خم�صة ع�صر يوما من 
 295 املادة  املزايدة وفقا لن�س  العقار حمل الرهن بطريق  اأعاله واإال بيع  التنفيذ  التبليغ يف ملف  تاريخ 
اأي��ام من  ال�صبعة  بال�صداد بعد م�صي مدة  التكليف  املدنية مع مراعاة احت�صاب مدة  من قانون االج��راءات 

علمكم باحلجز.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  1- �شالون اجلمال الأبي�س لل�شيدات  ذ م م  2-�شناء 

عبداهلل حممد �شنتات - اردنية اجلن�شية  
اإخطار دفع يف الق�شية رقم SHCEXCIPOR2021 /0001219 جتاري )جزئي( 

اإىل املحكوم عليه : 1- �صالون اجلمال االأبي�س لل�صيدات - ذ م م
اجلن�صية اردنية   - �صنتات  حممد  عبداهلل  �صناء   -2

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ ويغو لتجارة ال�صلع باجلملة - �س ذ م م - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 14599 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
القا�شي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

Date 28/ 6/ 2021  Issue No : 13277
Payment Order 3603/2021/60

Notification Details:
To the Respondent 1- Ali Suleiman Nasuru - Residence unknown
Whereas the plaintiff: Al Rafid Building Materials Trading 
Company LLC Represented by: Saif Younis Mohammed Ismail 
Al-Rifai
Has requested for issue of payment order, Dubai Court of First 
Instance has decided on 04/06/2020 that the defendant shall jointly 
pay the plaintiff an amount of AED 394.750 (Three Hundred 
and Ninety-Four Thousand Seven Hundred and Fifty) Dirhams 
with 5% annual legal interest as from the date of the claim dated 
25/05/2021 till full payment in addition to the expenses and 
charges as well as five hundred dirhams as advocate fees. You 
have a right to appeal within 15 days of the following day of 
publication of this notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 28/ 6/ 2021  Issue No : 13277
Notification by publication

In Lawsuit No. 16/2021/1013 Commercial Partial
Case subject: Claim to obligate the defendants jointly to pay an amount of AED 222,283.96 
Dirhams as well as the fees, expenses and attorney fees in addition to 12% as legal interest 
from the date of filing the lawsuit until full payment with fees, expenses and attorney's fees.
Notifying Party: MUSANDUM INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC

Capacity as: Plaintiff
Notified Party: 1- MMY ACESS SCAFFOLDING CONSTRUCTION LLC
 2- SAJIN SAIFUDEEN SAIFUDEEN

Capacity as: Defendant Capacity as: Defendant
Notification subject: We inform to you that the court ruled, in its session held on 04/05/2021, 
in the above-mentioned lawsuit in favor of Musandam International General Trading LLC, the 
court in presence ruled for the second defendant and as presence for the rest of the defendants: 
First: Inadmissibility of the lawsuit for the second defendant to file it against a non-qualified 
person. Second: Obligate the first and fourth defendants to jointly and severally pay the 
plaintiff an amount of Two Hundred and Twenty-Two, judgment as in presence and subject 
to appeal within thirty days from the day following the publication of this notification. Issued 
in the name of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid bin Saeed Al Maktoum, Ruler of 
Dubai and recited publicly
Head of department - Nasser Abdullah Al Abdooli

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 28/ 6/ 2021  Issue No : 13277
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court,
the Federal Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIREA2021/0004291 civil (partial)
To the defendant: Khalid Nawaz Muhammad Nawaz
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan 
Al Qasimi Street Sharjah, Taxi Drivers residence building, mobile No. 
0564360563 You are assigned to attend the hearing 07/07/2021 in front of 
the Case Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court 
- Office No. (Case Manager Office No. 6) in person or authorized agent/ 
attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all 
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of 
publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a 
you are the defendant. Obligate the defendant to pay an amount of (37819.90 
dirhams) Thirty-seven thousand eight hundred nineteen dirhams and ninety 
fils, and the legal interest at 12% from the date of the judicial claim until 
the date of full payment, and to obligate the defendant to pay charges and 
expenses and attorney fees.
Judicial Services Office
Aisha Ibrahim Alharmoudi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 28/ 6/ 2021  Issue No : 13277
Notification by Publication for a Defendant

Before Case Management Office,
Sharjah Federal Civil Court of First Instance

Case no. SHCFICIREA2021/0004800 / Civil (Partial)
To Defendant: MARY ROSE FLORES AGULIAR
Unknown Place of residence: Sharjah AL khan, 0509282997
Notification by publication in Arabic & English
Upon the request of the plaintiff: SIMPLY BEAUTY LADIES SALOON, 
who filed the above-mentioned case requesting:
- Bind the defendant to pay AED 6000
- Bind the defendant to pay the charges, expenses and attorney fees.
- The ruling shall have the immediate execution pursuant to Article 229, 
section 5 of the civil procedure law.
You are requested to present on 30/06/2021 before Case Management Office, 
Sharjah Federal Civil Court of First Instance- (case admin office no.2) in 
person or to be represented by a legal attorney. To submit a Plea with the 
entire document attached within 10 days of publication in order to consider 
the above- mentioned case number in your capacity as a Defendant.
Legal Services Office
Mohamed Hussein Amin Almola

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 28/ 6/ 2021  Issue No : 13277
Notification by publication for defendant

Before Case Management Office,
Sharjah Court of First Instance, Federal Civil Court

In the claim No. SHCFICIREA2021/0004666 /Civil (Partial)
To the Defendant: Chioni Saker Aminto Britos
Residence Unknown: Dubai, Al Rigga, Deira, Lootah Building, 3rd floor, Apartment 305
We inform you that the Plaintiff, Abdullah Abdul Razzaq Abdul Rahman Abdullah Al-
Hajri, has filed the above-mentioned lawsuit and demands the following.
1- Order the defendant to pay an amount of AED 13000 (Thirteen Thousand) Dirhams 
with 12% annual legal interest as from the date of the claim till full payment, inclusive 
judgment for expedited enforcement without custody by force of law in accordance with 
the provisions of Article 229, fifth paragraph of the Civil Procedures Law.
2- Order the defendant to pay the fees, expenses and advocate fees.
3- Notification of the defendant of the hearing and the list of allegation.
Therefore, you summoned to attend the hearing on 01/07/2021, before the Case Management 
Office Sharjah Court Federal Civil Court of First Instance, Office No. (Lawsuit Director's 
Office) personally or through an authorized proxy, and submit an answer note to the 
Lawsuit, attached all documents, for a period of up ten days from the date of publication, 
in order to consider the Lawsuit number mentioned above as a Defendant.
Judicial Services Office
Hamid Abdullah Al-Saidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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عربي ودويل

اأرا���س لل�صكان االأ�صليني يف غرب   اأ�صرمت النريان يف كني�صتني يف 
منذ  اأحرقت  التي  الكنائ�س  ع��دد  اأرب��ع  اإىل  بذلك  ارتفع  حيث  كندا 
اكت�صاف نحو األف قرب ملجهولني بالقرب من مدار�س داخلية �صابقة 

كانت تديرها الكني�صة يف كولومبيا الربيطانية.
�صوباكا  وكني�صة  اآن  القدي�صة  كني�صة  اإن  الفدرالية  ال�صرطة  وقالت 
م��ق��اط��ع��ة كولومبيا  االأ���ص��ل��ي��ني يف  ل��ل�����ص��ك��ان  اأرا������س  ال��واق��ع��ت��ني يف 

الربيطانية، اأحرقتا فجر ال�صبت بفارق �صاعة.
وقال ال�صرجنت جي�صن بايدا من �صرطة اخليالة الكندية يف بيان اإن 
“الكني�صتني دمرتا«. وجاء اإحراق الكني�صتني بعد يومني من االإعالن 
عن اكت�صاف اأكرث من 750 قربا ملجهولني يف موقع مدر�صة داخلية 

�صابقة كانت تديرها الكني�صة الكاثوليكية يف مارييفال )غرب(.
ب��ال��ق��رب من  امل��ا���ص��ي  ال�صهر  215 طفال  رف���ات  ال��ت��ع��رف على  ومت 
من�صاأة مماثلة اأخرى ما اأثار ا�صتياء �صديدا يف البالد وك�صف معاناة 
الكني�صة  تديرها  التي  املدار�س  يف  لعقود  االأ�صليني  ال�صكان  اأطفال 
ال�صبت  حريقي  اأن  تعترب  ال�صلطات  اإن  ب��اي��دا  وق���ال  الكاثوليكية. 
“م�صبوهان وت�صعى للتحقق مما اإذا كانا مرتبطني باإحراق كني�صتني 
يف 21 حزيران/يونيو يف بينتيكتون واأوليفر«. وما زالت التحقيقات 
ع�صر  التا�صع  القرن  بداية  منذ  جارية.  حزيران/يونيو  حريقي  يف 
وحتى ت�صعينات القرن املا�صي، اأودع نحو 150 األًفا من اأطفال الهنود 
اأن ُف�صلوا ق�صًرا عن  االإنويت بعد  االأمريكيني واخلال�صيني و�صعب 
عائالتهم ولغتهم وثقافتهم، يف 139 من هذه املدار�س الداخلية يف 

جميع اأنحاء البالد من اأجل ت�صريبهم الثقافة ال�صائدة.

جتري فرن�صا جوالت اإعادة يف االنتخابات االإقليمية والتي قد تغري 
التوازن بني القوى ال�صيا�صية الرئي�صية التي تتناف�س على ال�صدارة 

يف انتخابات الرئا�صة العام املقبل.
ي��وم االأح���د املا�صي ع��ن نتائج  واأ���ص��ف��رت اجل��ول��ة االأوىل التي ج��رت 
نحو  حزبه  يتجه  الذي  ماكرون  اإميانويل  للرئي�س  لالآمال  خميبة 
عدم الفوز باأي من مناطق الرب الرئي�صي بفرن�صا والتي يبلغ عددها 
13 منطقة لكنها كانت حمبطة اأي�صا للزعيمة اليمينية املتطرفة 

مارين لوبان.
وو�صط امتناع وا�صع النطاق عن الت�صويت احتل حزب لوبان املرتبة 
ال�صرقي  اجلنوب  يف  بروفان�س  هي  فقط  واح��دة  منطقة  يف  االأوىل 
االأوىل  املرتبة  باحتالله  ال��راأي  ا�صتطالعات  توقعته  ما  عك�س  على 

يف �صت مناطق.
قبل  الناخبني  لتوجهات  ا�صتطالعا  االإقليمية  االنتخابات  وتعترب 

العام املقبل واختبارا ملوؤهالت لوبان.

قال م�صوؤوالن اأمنيان بارزان اأم�س االأحد اإن الهند حتقق يف ا�صتباه 
با�صتخدام مقاتلني انف�صاليني لطائرات م�صرية بعدما هز انفجاران 

قاعدة جوية هندية يف منطقة جامو ال�صمالية.
ال�صاعات االأوىل من �صباح  اإن االنفجارين وقعا يف  امل�صوؤوالن  وقال 
اأم�س االأحد واأ�صابا �صخ�صني واأحلقا اأ�صرارا ب�صيطة باملبنى. واأ�صافا 
اإىل  اإذ قد ي�صريان  اأث��ارا القلق يف االأو�صاط االأمنية  اأن االنفجارين 

اأول ا�صتخدام لطائرات م�صرية يف هجمات بالهند.
االنف�صالية  ال��ت��ي��ارات  م��ن  للحد  عقود  م��دى  على  الهند  وج��اه��دت 
تقطنها  وال��ت��ي  عليها  امل��ت��ن��ازع  ال�صمالية  وك�صمري  ج��ام��و  والي���ة  يف 
اأغلبية م�صلمة. وتلقي نيودلهي اللوم على باك�صتان املجاورة يف دعم 

االنف�صاليني. وتنفي اإ�صالم اباد ذلك.
وقال رئي�س الوزراء الهندي ناريندرا مودي لزعماء جامو وك�صمري 
يوم اخلمي�س اإن االنتخابات املحلية �صتجرى يف الوالية بعد تعديل 
الدوائر االنتخابية فيها يف اأعقاب اإلغاء ال�صلطات قبل عامني لو�صع 

احلكم الذاتي يف املنطقة.
راجناث  ال��دف��اع  وزي��ر  اإن  نيودلهي  ب��ارز يف  م�����ص��وؤول حكومي  وق��ال 
�صينغ من املتوقع اأن يراجع الو�صع االأمني واإن حتقيقا يجري ب�صاأن 

االنفجارين االأخريين.
اإن اال�صتباه يف  ب��ارز لرويرتز  اأمني  اأخ��رى، قال م�صوؤول  من ناحية 
لقوات  كبريا  حتديا  ف�صي�صكل  تاأكد،  اإذا  م�صرية،  طائرات  ا�صتخدام 

االأمن يف املنطقة.

عوا�صم

اأوتاوا

باري�ص

نيودلهي

تاأكيد حكم بال�سجن بحّق 
�سحافيني ونا�سطني يف كرد�ستان 

 •• اأربيل-اأ ف ب

رف�صت حمكمة اال�صتئناف يف اإقليم كرد�صتان اأم�س االأحد النظر يف الطعن 
املقّدم �صد حكم بال�صجن �صّت �صنوات �صدر بحق �صحافيني ونا�صطني، يف 
قرار  اأول  �صدر  منذ  االإن�صان  حقوق  عن  مدافعني  ا�صتنكار  اأث��ارت  ق�صية 

للمحكمة يف الق�صية قبل اأربعة اأ�صهر.
موؤمتر  خالل  النا�صطني  عن  الدفاع  فريق  ع�صو  عبداهلل  حممد  واأو�صح 
“املحكمة رف�صت طلب ت�صحيح قرار  ب��اأن  اأربيل  املحكمة يف  اأم��ام  �صحايف 
�صباط/  16 يف  املحكمة”  اأ�صدرته  ال��ذي  احلكم  على  و�صادقت  التمييز 

فرباير يف اأربيل عا�صمة االإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي ويديرها احلزب 
الدميوقراطي الكرد�صتاين بزعامة م�صعود بارزاين.

ويعني رف�س حمكمة اال�صتئناف النظر يف قرار حمكمة التمييز اأن احلكم 
بات نهائياً وال ميكن العودة عنه اإال بعفو رئا�صي من رئا�صة االإقليم.

بحّق  ال�صجن  اأحكام  كرد�صتان  اإقليم  متييز  حمكمة  اأك��دت  اأيار-مايو،  ويف 
و�صريوان  زي���ب���اري،  حم��م��د  وك���وه���دار  ب��رو���ص��ك��ي،  ك���رم  اأي����از  ال�صحافيني 

�صريواين، والنا�صطني �صفان �صعيد وهاريوان عي�صى.
ال��ت��ظ��اه��ر ���ص��د احلكومة  ع��ل��ى  “التحري�س  اإل��ي��ه��م  امل��وج��ه��ة  ال��ت��ه��م  وب���ني 
وزعزعة اال�صتقرار يف االقليم” خالل احتجاجات عام 2020 للمطالبة 

برواتب املوظفني احلكوميني يف االإقليم و”التج�ص�س«.

�سد جديد على نهر النيل.. وتعليق ر�سمي من م�سر

ترامب يطلق من اأوهايو معركة انتخابات منت�سف الوالية  

اعتقال �سقيق املعار�سة �سامورو يف نيكاراغوا  تعليق اأن�سطة منظمة فرن�سية يف �سمال نيجرييا  
•• ماناغوا-اأ ف ب

اأعلنت �صرطة نيكاراغوا اأن ال�صحايف وع�صو الربملان ال�صابق يف نيكاراغوا بيدرو جواكني �صامورو اأحد 
اأبناء الرئي�صة ال�صابقة فيوليتا ت�صامورو اأوقف بتهمة امل�صا�س ب�صيادة البالد يف اإطار حملة اعتقاالت 
ملعار�صني قبل اقل من خم�صة اأ�صهر من انتخابات رئا�صية وت�صريعية. وتخ�صع �صقيقة الع�صو ال�صابق 
يف  اأورتيغا  دانيال  نيكاراغوا  لرئي�س  مناف�س  اأخطر  اأنها  يبدو  التي  �صامورو  كري�صتيانا  الربملان  يف 
االنتخابات الرئا�صية التي �صتجرى يف ت�صرين الثاين/نوفمرب، لالإقامة اجلربية منذ اأوائل حزيران/

يونيو بتهمة غ�صل االأموال. واعتقلت ال�صلطات بيدرو �صامورو م�صاء اجلمعة بتهمة “التحري�س على 
التدخل االأجنبي” و”الرتحيب” بفر�س عقوبات على نيكاراغوا، على اأ�صا�س قانون تطبقه حكومة 
خم�صة  بينهم  حزيران-يونيو  بداية  منذ  �صخ�صا  ع�صرون  واعتقل  املعار�صني.  على  اأورتيغا  دانيال 
واأعلن  “جمرمني«.  �صابقني تعتربهم احلكومة  و�صيا�صيني وم�صريف ومقاتلني  للرئا�صة  مر�صحني 
�صقيق اآخر لكري�صتيانا �صامورو هو ال�صحايف كارلو�س فرناندو رئي�س حترير جملة “كونفيديثيال” 

يف 21 حزيران-يونيو اأنه ا�صطر ملغادرة نيكاراغوا ب�صبب اال�صطهاد ال�صيا�صي.

دوي  “�صمعوا  �صكان  قبل  م��ن  اأبلغت  ال�صرطة  اأن  واأ���ص��اف��ت 
غري  “املنظمة  فيه  �صبطت  فندق”  م��ن  ق��ادم��ة  ان��ف��ج��ارات 
احلكومية الفرن�صية وهي ت�صتخدم اأ�صلحة وهمية يف دورات 

تدريبية«.
ال�صرطة  مركز  اإىل  النيجرييني  املدربني  من  اثنان  واقتيد 

وفتح حتقيق.
وتعليق  الفندق  بحجز  “اأمر  بورنو  حاكم  اإن  البيان  وق��ال 

االأن�صطة االإن�صانية الكتد يف والية بورنو«.
ال�صبت، رف�صت  اأجرته وكالة فران�س بر�س م�صاء  ات�صال  يف 

“اأكتد” االإدالء باأي تعليق.
وت��ع��م��ل امل��ن��ظ��م��ات غ���ري احل��ك��وم��ي��ة ب��ان��ت��ظ��ام ع��ل��ى توعية 

االأمنية.  بالق�صايا  ال��ن��زاع  مناطق  يف  العاملني  موظفيها 
وميكن ا�صتخدام اأ�صلحة وهمية يف هذا التدريب.

منذ اأن بداأ مترد جماعة بوكو حرام املتطرفة يف 2009 يف 
اأربعني  اإىل �صقوط قرابة  النزاع  اأدى  �صمال �صرق نيجرييا، 

األف قتيل ومليوين نازح.
الذين  ع��دد  �صخ�س  مليون  ب13،1  املتحدة  االأمم  وت��ق��در 
ال��ن��زاع )والي����ات بورنو  امل��ت�����ص��ررة م��ن  امل��ن��اط��ق  يعي�صون يف 
واأداماوا ويوبي(، يعاين 5،3 ماليني منهم من انعدام االأمن 

الغذائي ويحتاجون اإىل امل�صاعدة للبقاء على قيد احلياة.
والعالقات بني اجلي�س النيجريي واملنظمات الدولية معقدة 

دائما اإذ اإن ال�صلطات تعترب عملها تدخال يف �صوؤون الدولة.

•• الغو�س- ف ب

اأعلنت �صلطات والية بورنو يف �صمال �صرق نيجرييا يف بيان 
ال�صبت اأنها علقت اأن�صطة املنظمة غري احلكومية الفرن�صية 
“اأكتد” يف منطقة ت�صهد اأزمة اإن�صانية خطرية نتيجة مترد 

جهادي م�صتمر منذ 12 عاما.
الربوف�صور  ب��ورن��و  “حاكم  اإن  بيانها  يف  ال�صلطات  وق��ال��ت 
باباغانا اأومارا زولوم اأمر بتعليق فوري الأكتد بعد اكت�صافه 
اأن املنظمة االإن�صانية غري احلكومية كانت ت�صتخدم  ال�صبت 
فندًقا يف مايدوغوري )عا�صمة والية بورنو( لتدريب النا�س 

على اإطالق النار«.

•• اخلرطوم-وكاالت

اأنها تخطط  ال�صودان،  اأعلنت جنوب 
منذ  لتحقيقه  تطمح  حلم  لتحقيق 
عقد من الزمان لبناء �صد كبري على 

نهر النيل لتوفري الكهرباء ومنع الفي�صانات املدمرة.
ف��روع نهر اجلور  اأح��د  �صيوي،  نهر  امل�صروع على  ويقع 
ال��رئ��ي�����ص��ي ب��ح��و���س ب��ح��ر ال����غ����زال، ع��ل��ى م�����ص��اف��ة 9 

كيلومرتات جنوب مدينة “واو” يف جنوب ال�صودان.
من  م���ي���غ���اوات   10.40 ت��ول��ي��د  اإىل  ال�����ص��د  وي���ه���دف 
ال��ك��ه��رب��اء، ب��االإ���ص��اف��ة اإىل ت��وف��ري م��ي��اه ال�����ص��رب لنحو 
امل���ي���اه يف الري  ن�����ص��م��ة، واال���ص��ت��ف��ادة م���ن  األ����ف   500

التكميلي لنحو 30 - 40 األف فدان.
وقال نائب وزير خارجية جنوب ال�صودان دينق داو دينق 
االإماراتية:  نا�صيونال”  “ذا  �صحيفة  م��ع  مقابلة  يف 
“بالدنا تعاين من الفي�صانات ونق�س الكهرباء وندرة 
املياه و�صعف البنية التحتية، وامل�صروع جزء من خطة 

احلكومة، و�صيتم متويله من عائدات النفط«.
الفي�صانات  م��ن  يعاين  ال�����ص��ودان  “جنوب  اأن  واأ���ص��اف 
التحتية،  البنية  و�صعف  املياه  ون��درة  الكهرباء  ونق�س 
وامل�صروع جزء من خطة احلكومة، و�صيتم متويله من 

عائدات النفط«.
جنوب  م��ع��ظ��م  ال���ي���وم،  ب��ل��دن��ا  اإىل  “انظر  وا���ص��ت��ط��رد: 
ووالية  ن��ت��ح��دث،  بينما  الفي�صانات  تغمره  ال�����ص��ودان 
اأعايل النيل مغمورة باملياه، ومل تتح لنا الفر�صة كدولة 
احتياجات  اإىل  ننظر  اأن  ويجب  والتخطيط،  للتفكري 

ال�صكان، وال�صناعات املتنامية«.
وحول تفا�صيل ال�صد قال دينق، اإن وزارة الري اأ�صدرت 
تعليمات لبدء اإجراء درا�صات اأولية للم�صاعدة يف اإعداد 

••و يلنغتون-اأ ف ب

اأطلق الرئي�س االأمريكي ال�صابق دونالد ترامب ر�صمّياً 
حملة انتخابات منت�صف الوالية وذلك خالل جتّمع يف 
احلما�صّية،  اخلطابّية  مهرجاناته  اأج��واء  اأحيا  اأوهايو 

و�صط تركيزه على االقرتاع الرئا�صي للعام 2024.
التوا�صل  امل��ح��ظ��ور م��ن م��ن�����ص��ات  ال�����ص��اب��ق  وال��رئ��ي�����س 
االجتماعي والذي يواجه متاعب قانونية، يبدو راغبا 
2024 لكنه مل يتطرق ب�صكل  يف الرت�صح النتخابات 
90 دقيقة يف مركز  ا�صتمر  ال��ذي  وا���ص��ح يف اخل��ط��اب 
كانت  عندما  حتى  ال�صيا�صي  م�صتقبله  اإىل  للمعار�س، 

احل�صود تهتف “اأربع �صنوات اأخرى«.
القيام  اإىل احتمال  اأ�صار  لكنه دغدغ م�صاعرهم عندما 
مب�صعى جديد للفوز بالرئا�صة. وقال “قد ن�صطر اإىل 
الفوز بها مرة ثالثة. ذلك ممكن”، يف اإ�صارة جديدة اإىل 
اعتقاده باأنه فاز يف انتخابات ت�صرين الثاين/نوفمرب. 

وعلت هتافات احل�صود ترحيبا باالإعالن.
وب�������ص���اأن ق�����ص��اي��ا اأخ�����رى ت��ن��ق��ل ت���رام���ب ب���ني الهجرة 
واإي���ران  واأفغان�صتان  ال�����ص��الح  ح��ي��ازة  وح��ق  واجل��رمي��ة 
وغريها، باأ�صلوبه املعروف. وكرر تاأكيداته اأن جو بايدن 

كارثة وقال “جو بايدن يدمر اأمتنا اأمام اأعيننا«.
انتخابات  يف  بفوزه  تاأكيداته  اإىل  اأخ��رى  م��رة  وتطرق 
ت�صرين الثاين-نوفمرب وباأن بايدن فاز بها عن طريق 
“حققنا  م�صيفا  االنتخابات”  “انتهت  وقال  التزوير. 

فوزا كبريا. فعلوا �صيئا ما كان يجب ال�صماح به«.
الثاين-يناير  كانون  يف  االأبي�س  البيت  مغادرته  منذ 
بنربة  احدهما  ات�صم  رئي�صيني،  خطابني  ترامب  األقى 
هذا  �صابق  وق��ت  يف  ال�صمالية  ك��اروالي��ن��ا  يف  انتقامية 
يف  االنتخابية  بهزميته  اعرتافه  عدم  فيه  كرر  ال�صهر 

2020 اأمام جو بايدن.

وا�صتدامة ذلك، واالأ�صرار وامل�صكالت املتوقعة«.

بيان وزارة املوارد املائية والري امل�شرية
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، اأو���ص��ح��ت وزارة امل�����وارد امل��ائ��ي��ة وال���ري 
امل�صرية، يف بيان اأم�س االأول ال�صبت اأنها قامت باإعداد 

ال�صد، وحجم  ارت��ف��اع  ذل��ك م��دى  البناء مبا يف  خطط 
اخلزان خلف ج�صم ال�صد وعدد التوربينات التي ميكنها 

ت�صغيلها.
االأثر  ال�صد،  ب��ن��اء  عند  االع��ت��ب��ار،  يف  “�صناأخذ  وت��اب��ع: 
البيئي والعامل الهيدرولوجي اخلا�س باملياه اجلوفية 

واأطلق احل�صد هتافات موؤيدة مثل “ترامب 2024 - 
الأن ال عظمة تكفي اأمريكا«.

وقالت لورا بينا�س )57 عاما( وتعمل مديرة مبيعات 
ترامب  جتمعات  جميع  اإىل  نظرنا  “اإذا  ويلنغتون  يف 
نرى مئات ومئات االآف من النا�س، وال ميكن باأي �صكل 
اأن يفوز عجوز خرف بهذه االنتخابات”، قا�صدة بذلك 

بايدن.
وترامب البالغ 75 عاما، مل يظهر كثريا اأمام و�صائل 
على  اأ�صابيع  ثالثة  بعد  مهامه  مغادرته  منذ  االإع��الم 

اقتحام دام للكابيتول يف 6 كانون الثاين/يناير.
ب”التحري�س  ال�صابق  الرئي�س  النواب  جمل�س  واتهم 

االأ�صخا�س،  اآالف  م��ن  ح�صدا  اأوه��اي��و  جتمع  واج��ت��ذب 
اأبدو حما�صة لكن دون الكثري من ال�صخب.

ل��ت��اأي��ي��د مر�صح  ك���ان  اأه����داف خم��اط��ب��ة التجمع  واأح����د 
حم���اف���ظ ه���و م��اك�����س م��ي��ل��ر اأح�����د م�����ص��اع��دي ترامب 

ال�صابقني.
وبح�صوره التجمع اأظهر امللياردير املتعايل بو�صوح اأنه 
يريد اأن يبقى قوة يعتد بها يف جهود احلزب اجلمهوري 
ال�صتعادة ال�صيطرة على جمل�صي ال�صيوخ والنواب العام 

القادم.
مر�صحني  مل�صاعدة  ا�صتعداده  اإىل  خ�صو�صا  اأ�صار  وقد 

موؤيدين حلركته “لنعيد العظمة الأمريكا«.

دولة  يف  “واو”  �صد  مل�صروع  درا���ص��ات 
جنوب ال�صودان.

والري  امل��ائ��ي��ة  امل����وارد  وزارة  واأك����دت 
لبحوث  ال��ق��وم��ي  امل���رك���ز  خ����رباء  اأن 
امل����ي����اه ق����ام����وا ب�����اإع�����داد ال����درا�����ص����ات 
امل�صاحية،  واالأع��م��ال  والهيدروليكية  الهيدرولوجية 
التخزين،  وبحرية  ال�صد  ملوقع  الكنتورية  واخل��رائ��ط 
واجليوتكنيكية  اجل��ي��ول��وج��ي��ة  ال���درا����ص���ات  وك���ذل���ك 
املبدئية  الت�صميمات  واأع��م��ال  والبيئية،  واالإن�صائية 

لل�صد، واملن�صاآت التابعة له.
ال��ت��ع��اق��د مع  اإن�����ه مت  امل�����ص��ري��ة  ال�����ري  وزارة  وق���ال���ت 
اأعمال  الإ�ص������ناد  امل�صرية  والطاق�����ة  الكهرب����اء  وزارة 
وملحقاتها  الكهربائية  باملحطة  اخلا�صة  الت�صميمات 
اإحدى  خ��الل  م��ن  لها  االقت�صادية  اجل���دوى  ودرا���ص��ة 
مع  تعاونت  والتي  لها،  التابعة  املتخ�ص�صة  ال�صركات 
الدرا�صات  الإع���داد  ال��ك��ربى  اال�صت�صارية  املكاتب  اأح���د 

املطلوبة.
ت�صليم  ت������م  اأن���ه  بيانه������ا،  يف  ال����ري،  وزارة  واأك��������������دت 
ال�����ص��ودان يف عام  دول��ة جنوب  لل�صلطات يف  ال��درا���ص��ات 

.2015
ويقع جنوب ال�صودان اإىل الغرب من اإثيوبيا ويف �صماله 
البالد،  عرب  االأبي�س  النيل  ويتدفق  وم�صر،  ال�صودان 
النيل،  نهر  تغذي  التي  الرئي�صية  ال��رواف��د  اأح��د  وه��و 
ب��ال��ق��رب م��ن اخل��رط��وم بالنيل  ال���ذي يلتقي ومي��ت��زج 

االأزرق الذي يتدفق من املرتفعات االإثيوبية.
ال�صودان  ج��ن��وب  والي���ات  املو�صمية  االأم��ط��ار  وت�����ص��رب 
ال��ع��ام، وتر�صل  االأق����ل م��ن  ع��ل��ى  اأ���ص��ه��ر   7 مل���دة  الع�صر 
ولكنها  االأب��ي�����س،  النيل  اإىل  امل��ي��اه  م��ن  ���ص��الالت هائلة 

ا يف حدوث في�صانات. ت�صببت اأي�صً

و���ص��وت ع�صرة  ال��ك��اب��ي��ت��ول.  اأح����داث  يف  التمرد”  ع��ل��ى 
لكن  الرئي�س،  لعزل  الدميوقراطيني  مع  جمهوريني 
من  للنيل  ترامب  ي�صعى  واالآن  ب��راأه.  ال�صيوخ  جمل�س 
اأولئك اجلمهوريني الذين �صوتوا ل�صالح عزله، بدءا 
بانتوين غونزالي�س، النائب عن اأوهايو املنتهية واليته 
للحزب  متهيدية  ان��ت��خ��اب��ات  يف  ميلر  يناف�صه  وال���ذي 

اجلمهوري.
وتقول جلنة العمل ال�صيا�صي “انقذوا امريكا” التابعة 
لرتامب اإن التجمع يف اأوهايو ميثل انطالقة لتجمعات 
وق�صايا  مل��ر���ص��ح��ني  “دعما  ال�����ص��اب��ق  للرئي�س  ع��دي��دة 
اإدارة  والإجن��ازات  ‘لنعد العظمة الأمريكا’  اأجندة  تعزز 

الرئي�س ترامب«.
ال��والي��ات املتاأرجحة  اأه��م  اإح���دى  اأوه��اي��و  وط��امل��ا كانت 
اأوباما  ل��ب��اراك  ت�صويتها  بعد  لكن  املا�صي.  ال��ق��رن  يف 
م��رت��ني، م��ال��ت ال��والي��ة امل��ع��روف��ة ب��ح��زام ال�����ص��داأ، اإىل 
 2016 ت��رام��ب يف  ل�صالح  م��رت��ني  و���ص��وت��ت  ال��ي��م��ني 
و2020. وال يزال ترامب يحظى ب�صعبية وا�صعة لدى 

الناخبني اجلمهوريني.
االنتخابات  يف  ت��زوي��ر  عمليات  ح�صول  ع��ن  واإع��الن��ه 
تلقى  امل��ا���ص��ي  ال��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�صرين  يف  ال��رئ��ا���ص��ي��ة 
تاأييدا لدى العديد من اأع�صاء احلزب. وبع�س موؤيدي 
ترامب من احلزب اجلمهوري وال �صيما حاكم فلوريدا 
رون دي�صانتي�س تعززت مكانتهم على امل�صتوى الوطني.

هذا االأ�صبوع اأعلنت جلنة العمل ال�صيا�صي لرتامب اإنه 
�صيرتاأ�س جتمعا كبريا، يتخلله اإطالق االأ�صهم النارية، 
يف �صرا�صوتا بوالية فلوريدا يف الثالث من متوز/يوليو، 

قبل يوم على العيد الوطني.
يدخل ترامب اأي�صا املجال العام االأربعاء القادم مع زيارة 
اإىل احلدود االأمريكية مع املك�صيك حيث �صيهاجم اإدارة 

بايدن وال �صيما بخ�صو�س �صيا�صتها حول الهجرة.

وزير جديد لل�سحة بربيطانيا يف اأوج تف�سي »دلتا«  
•• لندن-اأ ف ب

الربيطاين  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  ع���ني 
ب��وري�����س ج��ون�����ص��ون وزي�����را جديدا 
الذي  ه��ان��ك��وك  مل��ات  خلفا  لل�صحة 
اأ�صبح  بعدما  املن�صب  م��ن  ا�صتقال 
الك�صف عن  اأثر  يف و�صع حرج على 
اإجراءات فر�صتها حكومته  انتهاكه 

للحد من انت�صار فريو�س كورونا.
وج����اء ه���ذا ال��ت��غ��ي��ري يف وق���ت حرج 
فيها  ���ص��ج��ل��ت  ال����ت����ي  ل���ربي���ط���ان���ي���ا 
األ��ف وف��اة بكورونا  اأك��رث من 128 
املتحورة  الن�صخة  تف�صي  وت��واج��ه 
ال�صديدة  “دلتا”  ال��ف��ريو���س  م��ن 
الزمن  ال�صلطات  وت�صابق  العدوى. 
لتطعيم اأكرب عدد ممكن من النا�س 
لرفع القيود االأخرية املطبقة حاليا 

يف متوز-يوليو.
وكان من املقرر اأن تخفف بريطانيا 
كبري يف  ب�صكل  االإغ����الق  اإج�����راءات 
ل��ك��ن ظهور  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و،   21
للمرة  اكت�صف  ال���ذي  دل��ت��ا  امل��ت��ح��ور 
االوىل يف الهند اأدى اىل متديدها.

ج��اوي��د )51 عاما(  ���ص��اج��د  وع���ني 
حكومة  يف  ال�������ص���اب���ق  امل�������ال  وزي�������ر 
جون�صون، وزيرا لل�صحة كما اأعلنت 

الربيطانية.  احل���ك���وم���ة  رئ���ا����ص���ة 
التي  اإىل احلكومة  ع��اد بذلك  وق��د 
 2020 م���ط���ل���ع  م���ن���ه���ا  ان�������ص���ح���ب 
ال�صتيائه من ال�صروط التي فر�صت 

ملمار�صة مهامه.
وج���اوي���د، امل�����ص��ريف ال�����ص��اب��ق وجنل 
كان  �صابق،  باك�صتاين  حافلة  �صائق 
عرقية  اإىل  ي��ن��ت��م��ي  ���ص��ي��ا���ص��ي  اأول 
حقيبة  ي��ت��وىل  اأق��ل��ي��ة،  ت�صكل  اتنية 
رئي�صة  حكومة  يف  وذل��ك  الداخلية 
ترييزا  ال�صابقة  املحافظة  ال���وزراء 
م���اي. وق��ال��ت رئ��ا���ص��ة احل��ك��وم��ة اإن 
وافقت على  الثانية  اإليزابيث  امللكة 
خلفا  ج��اوي��د  �صاجد  النائب  تعيني 
ل���ه. ك��ت��ب ه��ان��ك��وك )42 ع��ام��ا( يف 
اإىل  قدمها  ال��ت��ي  ا�صتقالته  ر�صالة 
الذي  ل��ل�����ص��ع��ب  “ندين  ج��ون�����ص��ون 
ب����ذل ال��ك��ث��ري م���ن ال��ت�����ص��ح��ي��ات يف 
�صادقني  ن��ك��ون  ب���اأن  اجلائحة  ه��ذه 
بانتهاكي  فعلت  ك��م��ا  ن��خ��ذل��ه  ح��ني 
لالجراءات«. واأعرب جون�صون الذي 
قدم دعمه يف البداية لهانكوك، عن 
“اأ�صفه” لهذه اال�صتقالة. وقال ردا 
اأن  يجب  هانكوك  اإن  الر�صالة  على 
يكون “فخورا جدا مبا حققه لي�س 
ف��ق��ط ب��ال��ت�����ص��دي ل��ل��وب��اء ب���ل قبل 

واأ�صاد  ي�صربنا«.  الذي  كوفيد-19 
بدوره يف حملة التلقيح الربيطانية 
الناجحة التي و�صفها باأنها “احدى 
اأكرب النجاحات للدولة احلديثة”. 
التعامل  ك��ان��ت  “مهمتك  اإن  وق���ال 
م���ع حت���د مل ي���واج���ه م��ث��ل��ه اأي من 
املن�صب  ه����ذا  يف  ���ص��ب��ق��وك  ال���ذي���ن 
على  لكوفيد  مكافحتك  يف  وك��ن��ت 
كبرية  بحيوية  ال��ت��ح��دي  ه��ذا  ق��در 

وذكاء وت�صميم«.
ن�صرت  “ذي �صن”  وكانت �صحيفة 
اجلمعة  االأوىل  ���ص��ف��ح��ت��ه��ا  ع���ل���ى 
ك��ام��ريا مراقبة، يظهر  ���ص��ورة م��ن 
ف��ي��ه��ا م����ات ه��ان��ك��وك امل���ت���زوج واأب 
ل��ث��الث��ة اأط���ف���ال، وه���و ي��ق��ب��ل جينا 
قدمية  �صديقة  وه��ي  كوالداجنيلو 
بتكتم يف مكتبه يف  اأث��ار تعيينها  له 

ال�صاد�س من اأيار/مايو جدال.
خالف  ب�����اأن�����ه  اع���������رتف  وب����ع����دم����ا 
ال����ق����واع����د، اع����ت����ذر ال����رج����ل ال����ذي 
دع���ا ال��ربي��ط��ان��ي��ني ب��ا���ص��ت��م��رار اإىل 
احلكومة  رئي�س  واأك���د  اح��رتام��ه��ا. 
اأن��ه قبل االعتذار وج��دد ثقته فيه، 

معتربا اأن الق�صية “اأغلقت«.
وق���د اأك����د يف ر���ص��ال��ة ا���ص��ت��ق��ال��ت��ه اأن 
ت�صرف  اأن  ه���و  اري������ده  م���ا  “اآخر 

ح��ي��ات��ي ال�����ص��خ�����ص��ي��ة االن����ظ����ار عن 
خارج  اإىل  يقودنا  ما  على  الرتكيز 

هذه االأزمة«.
على  ال�صبت  ن�صرت  ال�صحيفة  لكن 
موقعها االلكرتوين ت�صجيل فيديو 

من كامريا املراقبة.
التي  ال��ق�����ص��ي��ة  ه���ذه  م��واج��ه��ة  ويف 
االإع����الم،  و���ص��ائ��ل  ج��م��ي��ع  تناقلتها 
اال�صتقالة  اإىل  ال��دع��وات  ت�صاعفت 
من قبل املعار�صة واملع�صكر املحافظ 
الدعوات  ه����ذه  ووج�����دت  احل���اك���م. 
���ص��دى ل���دى وزي����ر ال�����ص��ح��ة الذي 

اتهم بالنفاق.

انفجار يف كني�سة �سرق الكونغو الدميوقراطية 
•• بيني-اأ ف ب

يف  كاثوليكية  كني�صة  يف  االأح��د  اأم�س  �صباح  ال�صنع  يدوية  عبوة  انفجرت 
مدينة بيني ب�صرق جمهورية الكونغو الدميوقراطية قبيل مرا�صم دينية، 

ح�صبما اأعلنت م�صادر متطابقة.
واأعلن م�صوؤول ال�صرطة يف بيني )�صمال كيفو، �صرق البالد( نر�صي�س موتيبا 
كا�صايل اأن “ االنفجار وقع عند ال�صاعة ال�صاد�صة )4،00 ت غ( ... والعبوة 

امل�صنعة مبهارة” كانت مو�صوعة داخل الكني�صة.
للم�صاركة  املوؤمنني  و�صول  قبيل  وقع  ال��ذي  االنفجار  يف  �صخ�صان  وج��رح 
بيني  الدير يف  اأعلن رئي�س  دينية خم�ص�صة لالأطفال، ح�صبما  يف مرا�صم 

املون�صيور لوران �صونديرا.
واأو�صح رجل الدين الكاثوليكي اأنهم “ا�صتهدفوا ح�صدا كبريا الأن احلفل 
موؤكدا اأنه “لن يتم تاأجيل  �صيجمع االأطفال واأولياء اأمورهم واملوؤمنني”، 
القدا�س«. واأ�صار مرا�صل وكالة فران�س بر�س يف املدينة اإىل وجود اآثار دماء 
عند مدخل الكني�صة. وتناثرت قطع الزجاج املك�صور يف الداخل بالقرب من 

اأجهزة ال�صوت التي ت�صررت ب�صدة.
للكني�صة  ت��اب��ع  مبنى  ا���ص��ت��ه��داف  فيها  ي��ت��م  ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة  ه��ي  وه���ذه 
الكاثوليكية اأهم ديانة يف املدينة، ب�صكل مبا�صر يف منطقة بيني حيث ُيتهم 
اآالف  �صتة  بقتل  املتحالفة  الدميوقراطية  القوى  جمموعة  من  اأع�صاء 

�صخ�س منذ 2013، وفًقا الإح�صاء االأ�صقفية.
م�صلمني  اأوغنديني  متمردين  ت�صم  االأ�صل  يف  كانت  التي  احلركة  وه��ذه 
ظهرت قبل اأكرث من 25 عاما يف هذا اجلزء من �صرق جمهورية الكونغو 
الدميوقراطية الذي توقفوا عن مهاجمة اأوغندا انطالقا منه منذ فرتة 

طويلة.
مئات  �صد  جم���ازر  ب��ارت��ك��اب  متهمة  املتحالفة  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  وال��ق��وات 
املدنيني منذ بدء العمليات الع�صكرية �صد قاعدتهم يف االأدغال حول بيني 

يف ت�صرين الثاين-نوفمرب 2019.
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عربي ودويل

يحمل  ا�صرتاتيجي  م�صروع  يف  الدخول  يعتزم  اإن��ه  االأمريكي  بو�صت” 
هذا اال�صم، مو�صحا اأنه م�صروع اقت�صادي على الن�صق االأوروبي، يجمع 
على  قادر  اإقليمي  تكتل  لتكوين  اإليه عمان،  وان�صمت  ببغداد،  القاهرة 

مواجهة التحديات.
ويقول اخلبري اال�صرتاتيجي العراقي ح�صني اجلا�صر ملوقع “�صكاي نيوز 
اإن “فكرة ال�صام اجلديد لي�صت وليدة اللحظة، واإمنا ُطرحت  عربية”، 
اأن  اإىل  ال��ع��ب��ادي،  حيدر  االأ�صبق  العراقي  ال���وزراء  رئي�س  والي��ة  خ��الل 
عزمت حكومة الكاظمي على اإكماله ملا يحمله من مكا�صب اقت�صادية«.

اأ�صا�س  ع��ل��ى  ي��ق��وم  اجلديد”  “ال�صام  م�����ص��روع  اأن  اجل��ا���ص��ر  وي�����ص��ي��ف 
وم�صر  ال��ع��راق  ب��ني  االأول  امل��ق��ام  يف  االقت�صادية  وامل�صالح  التفاهمات 

واالأردن.

حممد  االإيرانية”،  ال�صيا�صات  لتحليل  العربي  “املنتدى  رئي�س  ويوؤكد 
نفط  اأن��ب��وب  يف  اإخ��ت��زال��ه  اجل��دي��د ال ميكن  ال�صام  م�صروع  اأن  حم�صن، 

فقط، اأو م�صروع اقت�صادي مهما بلغ حجمه.
“م�صروع ال�صام اجلديد  وي�صيف حم�صن، ملوقع “�صكاي نيوز عربية”: 
يحمل يف داخله خريطة جيو�صيا�صية جديدة ملنقطة ال�صام ككل، بعد اأن 
ال�صام اجلغرافية كي ت�صمل  ال�صام اجلديد رقعة م�صاحة  و�ّصع م�صروع 

دولة بحجم م�صر.«
ويلفت حم�صن اإىل اأن امل�صروع يربط م�صر بدول ال�صام جغرافيا قبل اأن 
يكون ربطا اقت�صاديا عرب �صبه جزيرة �صيناء، التي ت�صهد حالياً تنمية 
�صاملة، وهو ما يعك�س تاأثري ذلك امل�صروع على خرائط القوى والنفوذ 

مبنطقة ال�صرق االأو�صط.«

•• بغداد-وكاالت

يتوقع خرباء اأن يت�صدر م�صروع “ال�صام اجلديد” امل�صرتك بني م�صر 
واالأردن والعراق، القمة الثالثية، التي �صي�صارك فيها الرئي�س امل�صري 
العراقي،  ال��وزراء  رئي�س  الكاظمي،  م�صطفى  مع  ال�صي�صي  عبدالفتاح 

وامللك عبداهلل الثاين، ملك االأردن.
ويرجح حمللون اأن يت�صدر م�صروع “ال�صام اجلديد” القمة الثالثية، 
الدول  بني  وا�صتثمارية  اقت�صادية  جم��االت  يف  تعاون  من  ي�صمله  مبا 

الثالث، ف�صال عن اأنه مر�صح ل�صم دول عربية اأخرى.
الأول مرة خالل زيارته  وكان الكاظمي اأطلق تعبري “ال�صام اجلديد”، 
“وا�صنطن  ل�صحيفة  حينها  وقال  املا�صي،  اأغ�صط�س  املتحدة  للواليات 

مقابل  مل�صر،  ال�صخمة  الب�صرية  الكتلة  على  يعتمد  “امل�صروع  وتابع: 
االأردن  لهما  وتن�صم  العراق،  ميتلكها  التي  ال�صخمة  النفطية  ال��رثوة 

بحكم موقعها اجلغرايف الذي يربط العراق مب�صر«.
وذكر اخلبري العراقي: “من املرجح اأن يكون ال�صام اجلديد نواة لتكتل 
اأو�صع، قد ي�صم قريبا دول عربية اأخرى، بهدف ترجيح دول االعتدال 
باملنطقة، يف ظل ت�صاعد وترية العنف والتطرف جراء دعم دول اإقليمية 

للحركات الراديكالية والتيارات املتطرفة ببالدنا العربية«.
ويو�صح اجلا�صر اأنه من الوارد اأن نرى من العام القادم “�صرقا جديدا 
العامل االأول يف ذلك التطور  ال�صام اجلديد، وحينها �صيكون  اأثر  على 
دول  بني  مطروحة  �صخمة  م�صروعات  فهناك  االقت�صاد،  هو  املرتقب 

اخلليج وال�صام اجلديد مل تظهر للعلن بعد«.

على طاولة مباحثات قمة بغداد.. ما هو م�سروع »ال�سام اجلديد«؟

•• وا�صنطن-وكاالت

ملركز  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س  رد 
االأمن االأمريكي اجلديد ريت�صارد 
فونتني والزميل البارز امل�صاعد يف 
املركز نف�صه فان�صه �صري�صوك على 
امل�صوؤولون  يقدمها  ح��ج��ج  ث���الث 
قرارهم  ليدعموا  ب��اي��دن  اإدارة  يف 
باالن�صحاب من اأفغان�صتان. يرتكز 
التفّرغ  ع��ل��ى  اأ���ص��ا���ص��اً  ال���ق���رار  ه���ذا 
ملواجهة ال�صني وهو اأمر ال ميكنه 
التحقق يف ظل االنغما�س يف حرب 

ال تنتهي بح�صب روؤية االإدارة .
االن�صحاب  اأن  االأخ�����رية  وت��ع��ت��ق��د 
م���ن اأف��غ��ان�����ص��ت��ان ���ص��ي��ح��رر امل����وارد 
ال���ع�������ص���ك���ري���ة وي���ع���ي���د ن�������ص���ره���ا يف 
م��ن��ط��ق��ة االإن��دو-ب��ا���ص��ي��ف��ي��ك، كما 
�صيحرر امل�صوؤولني الديبلوما�صيني 
لتخ�صي�س  وال���ب���ريوق���راط���ي���ني 
وبح�صب  ال�صني.  اأجل  من  وقتهم 
�صيدخر  ل����الإدارة،  الثالثة  احلجة 
االن�����ص��ح��اب ال��ك��ث��ري م���ن االأم�����وال 
لدعم �صناديق خم�ص�صة للتناف�س 
م���ع ال�������ص���ني. ي����رى ال��ب��اح��ث��ان يف 
هذه  اأن  اطالنتيك”  “ذي  جملة 
على  مقنعة  تبدو  الثالث  احلجج 
لكنها ال ت�صمد  م�صتوى احلد�س. 

اأمام التفنيد.

نقطة يف حميط
تقل�س  الع�صكري،  امل�صتوى  على 
يف  االأم��ري��ك��ي  الع�صكري  احل�صور 
لواء حني  اأقل من  اإىل  اأفغان�صتان 
اأن  اأم��ك��ن  من�صبه.  ب��اي��دن  ا�صتلم 
القوات  م���ن  اآالف  ب�����ص��ع��ة  ت���ك���ون 

ق�صماً اأكرب من امل�صوؤولني الرفيعي 
االأمريكية.  االإدارة  يف  امل�����ص��ت��وى 
اندفاعة  االأزم��������ات  ه����ذه  ت�����ص��م��ل 
تاأ�صريات  ت�����ص��اب��ك  ل��ف��ك  جم��ن��ون��ة 
االأفغان  للحلفاء  الهجرة اخلا�صة 
ال����ذي����ن اأ����ص���ب���ح���ت ح��ي��ات��ه��م على 
املحك. وان�صغل امل�صوؤولون اأي�صاً يف 
حماوالت غري ناجحة لغاية اليوم 
اإقامة قواعد  لعقد ترتيبات ب�صاأن 
الو�صطى  اآ���ص��ي��ا  دول  يف  ع�صكرية 
ويعمل  ب��ت�����ص��دد.  ت���ف���او����س  ال���ت���ي 
هوؤالء على دفع احلكومة الرتكية 
من  كابول  يف  بقواتها  لالحتفاظ 
اأجل اإبقاء مطارها مفتوحاً، ومعه 
ال�صفارات االأجنبية. كذلك، يعاين 
ال��ب��ن��ت��اغ��ون الإي���ج���اد ط��ري��ق��ة من 
الع�صكرية  التجهيزات  اأجل خدمة 
اأج���ل  ك���اب���ول وم����ن  اإىل  امل���ق���دم���ة 
االأفغاين  تدريب اجلي�س  موا�صلة 
خ�����ص��و���ص��اً ق����وات����ه اجل����وي����ة، من 
متعاقدين  ح��ت��ى  وال  ج��ن��ود  دون 

اأمريكيني.

ماذا عن توفري الأموال؟
ال����وج����ود  اإن�����ه�����اء  اأن  يف  ����ص���ك  ال 
اأفغان�صتان  الع�صكري االأمريكي يف 
�صيوفر اأموااًل على وا�صنطن، لكن 
يعتقده  قد  مما  بكثري  اأق��ل  ب�صكل 
امل����ط����اف، يجب  ن���ه���اي���ة  امل�������رء. يف 
االأمريكية ومتوينها  القوات  اإيواء 
يف  م�صتقرة  اأك��ان��ت  رواتبها،  ودف��ع 
اأفغان�صتان اأو يف تك�صا�س. من جهة 
باإبقاء  بايدن  اإدارة  تعهدت  ثانية، 
االأفغاين  للجي�س  امل����ايل  ال���دع���م 
بحدود مليارات عدة من الدوالرات 

زيادة  اق��رتح��ت  اأن��ه��ا  حتى  �صنوياً، 
ال���دع���م امل�����ايل حل��ك��وم��ة ك���اب���ول. 
ال�صيانة  ك��ل��ف��ة  اأي�������ص���اً  وه���ن���ال���ك 
للمقاتالت  الت�صغيلية  وال��ك��ل��ف��ة 
م�صافات  جتتاز  التي  امل�صرّيات  اأو 
اأفغان�صتان.  اإىل  ت�صل  كي  طويلة 
الع�صكرية  ال���ق���واع���د  وت��رت��ي��ب��ات 
مت  اإذا  مكلفة.  �صتكون  اجل��دي��دة 
جمع ه��ذه االأك����الف، ي��ب��داأ توفري 
اأق��رب اإىل  امل��ال يتحول اإىل ما هو 
بح�صب  الواقع،  عن  عو�صاً  الوهم 

تو�صيف الباحثني.

اأ�شرار ماأ�شوية وغري �شرورية
يقرتح التاريخ كيف اأن اال�صطراب 
يف ال�����ص��رق االأو����ص���ط االأع���ظ���م قد 
وا�صنطن.  اأف�صل خمططات  يغري 
من�صبها  ب���و����س  اإدارة  ا���ص��ت��ل��م��ت 
جهدها  ت��خ�����ص�����س  اأن  م��ت��وق��ع��ة 
مل��واج��ه��ة ���ص��ع��ود ال�����ص��ني ق��ب��ل اأن 
تخرج �صيا�صتها عن م�صارها املحدد 
بعد  �صبتمرب.   11 هجمات  عقب 
12 عاماً، بداأت اإدارة اأوباما واليتها 
الثانية م�صممة على الرتكيز على 
اآ�صيا، لكن ظهور داع�س اأنهى تلك 
الباحثان  واأو����ص���ح  ال��ط��م��وح��ات. 
ملكافحة  ف��ع��ال��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن 
لي�صت  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان  يف  االإره��������اب 
بل  ق��وي��ة  �صينية  ل�صيا�صة  ع����دواً 
النظر  ولفتا  ل��ه��ا.  م�صبقاً  �صرطاً 
اأفغان�صتان وانعدام  اأن �صقوط  اإىل 
اال�صتقرار قد يجعل طموح اأمريكا 
ال��ت��ن��اف�����س اال���ص��رتات��ي��ج��ي مع  يف 
ماأ�صوية  اأ���ص��رار  ب��ني  م��ن  ال�صني 

كثرية وغري �صرورية.

مل��ن��ع حكومة  ك��اف��ي��ة  االأم���ري���ك���ي���ة 
اأمام طالبان،  ال�صقوط  كابول من 
ت��وؤث��ر على  ل��ن  ن�صرها  اإع���ادة  لكن 
القوى  ت�������وازن  ت��غ��ي��ري  م�����ص��ت��وى 
ال��ت��ي يتم  اإن االإم��ك��ان��ات  ال��ع��امل��ي. 
�صحبها من اأفغان�صتان متثل نقطة 
يف ذل�����ك امل���ح���ي���ط. م����ع ذل������ك، لو 
كانت وا�صنطن تريد وقف احلرب 
القوات  ه��ذه  ون��ق��ل  اأفغان�صتان  يف 
الأمكن  االإن���دو-ب���ا����ص���ي���ف���ي���ك  اإىل 
االلتزام  ع���ززت  االإدارة  اإن  ال��ق��ول 
ل��ك��ن اخلطة  االأم���ري���ك���ي ه���ن���اك. 
احلالية ال تقت�صي وقف العمليات 
من  �صنها  فقط  ب��ل  اأفغان�صتان  يف 

خارج البالد وفقاً للكاتبني.
اإنهاء  ب��اي��دن  اإدارة  ب��اإم��ك��ان  لي�س 
ج�����ه�����ود م���ك���اف���ح���ة االإره��������������اب يف 
اأن  وه��و  ب�صيط  ل�صبب  اأفغان�صتان 

التهديد االإرهابي مل يتبدد.
 على العك�س من ذلك، حذر تقرير 
هذه  اخل����زان����ة  وزارة  ع���ن  ����ص���ادر 
تكت�صب  “القاعدة  اأن  م��ن  ال�صنة 
توا�صل  فيما  اأفغان�ص�تان  يف  القوة 
حماية  وحت��ت  طالبان  م��ع  العمل 

طالبان”.
االإرهابيني  م����الذات  وت�صاعفت   
م�������رات ع�����دة م���ن���ذ ه���ج���م���ات 11 
بارزاً”  “جزءاً  اأن  كم��������ا  �صبتمرب 
يتخذ  ي��زال  ال  القاعدة  قيادة  من 
من احلدود االأفغانية-الباك�صتانية 
ل��������ه، وف���ق���اً ل��ت��ق��ري��ر اأممي  م���ق���راً 
مع  للتعامل  ال�����ص��ه��ر.  ه���ذا  ���ص��ادر 
بايدن  اإدارة  تعهدت  التهديد،  هذا 
وراء  “ما  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��ت��ب��ن��ي 

االأفق” ملكافحة االإرهاب.

حلفاء  م��ع��ظ��م  مي��ل��ك��ه��ا  ال  ال���ت���ي 
االن�صحاب  اأن  ي���ب���دو  وا���ص��ن��ط��ن. 
���ص��ي��ح��ول امل��ه��م��ة االأف���غ���ان���ي���ة من 
مهمة متعددة االأطراف اإىل اأخرى 
اأعباءها  املتحدة  الواليات  تتحمل 

ب�صكل غري متنا�صق.

هكذا اأنهك القرار 
م�شوؤويل الإدارة

اأ�صاف الباحثان اأن قرار االن�صحاب 
اأطلق �صل�صلة اأزمات متوقعة اأنهكت 

م�شتلزمات واأعباء
�صت�صتلزم  االأق���ل،  على  البداية  يف 
هذه اال�صرتاتيجية اإطالق عمليات 
من قواعد يف دول اخلليج و�صيكون 
ل�صاعات  التحليق  امل��ق��ات��الت  على 
اأفغان�صتان  اإىل  ت�صل  اأن  قبل  عدة 
ا�صتهالك  ذل��ك م��ن  م��ع م��ا يعنيه 
وقتاً  للوقود مما ال مينحها  كبري 
كبرياً كي حتوم يف االأج��واء. والأن 
تتطلب  الفعالة  االإره��اب  مكافحة 
وق�صف  لك�صف  م�صتمراً  حتليقاً 

البنتاغون  على  �صيكون  االأه��داف، 
املقاتالت  م���ن  امل���زي���د  تخ�صي�س 
املرجح  وم��ن  االأف��غ��ان��ي��ة.  للمهمة 
لل�صغط  ال��دف��اع  وزارة  تخ�صع  اأن 
ب�صكل  ط��ائ��رات  حاملة  تن�صر  ك��ي 
باك�صتان  ق���ب���ال���ة  ت���ق���ري���ب���اً  دائ������م 
لتاأمني قوة نارية اإ�صافية. بذلك، 
املقاربة  �صتخاطر  الكاتبان،  تابع 
الأفغان�صتان  اجل��دي��دة  االأمريكية 
باإعادة توزيع عبء مهمة مكافحة 
القوات  من  بعيداً  هناك  االإره���اب 

الربية التي ال حاجة خا�صة لها يف 
مواجهة طارئة لل�صني.

اأ���ص��واأ، قليلون من  االأم���ور  وجلعل 
ح���ل���ف���اء وا����ص���ن���ط���ن ق��������ادرون على 
ا�صرتاتيجية  يف  ج��دي��اً  امل�صاهمة 
“ما وراء االأفق” هذه. حتى وقت 
االأمريكية  ال��ق��وات  مثلت  ق��ري��ب، 
ج������زءاً م���ن ال���وج���ود االأج���ن���ب���ي يف 
الثلث(.  )ت���ق���ري���ب���اً  اأف���غ���ان�������ص���ت���ان 
االأك��رب على  اليوم، �صيقع الرتكيز 
ا�صتخدام االأ�صول العالية التقنية 

كيف تنهار حجج بايدن لالن�سحاب من اأفغان�ستان؟

قمة اأمريكية - رو�سية بال جدوى
•• وا�صنطن-وكاالت

راأى الكاتب تيد غالن كاربنرت يف 
موقع جملة “نا�صيونال اإنرت�صت” 
االأمريكية، اأنه بالنظر اإىل احلالة 
امل���رتدي���ة ل��ل��ع��الق��ات االأم��ري��ك��ي��ة-
ال��رو���ص��ي��ة، ف����اإن ت��وق��ع��ات اخل���روج 
هذه  من  وجوهرية  مهمة  بنتائج 
ال��ق��م��ة، ك��ان��ت اأك���رث ت��وا���ص��ع��اً مما 
هي يف العادة ملثل هذه القمم. ومع 
متفائلون. ه��ن��اك  ي����زال  ال  ذل����ك، 
الزعيمني  م����ن  ك����ل  ل�����دى  وك������ان 
�صبب لعدم جعل املحادثات تنفجر 
الذعة  ب��ع��ب��ارات  وتنتهي  ب��ال��ك��ام��ل 
متبادلة. ومع هذا، كانت احل�صيلة 
ب����ي����ان����اً ف����ا�����ص����ح����اً ي����ت����ح����دث عن 
و”تبادٍل �صريح  بناءة”  “نقا�صات 
ات�صم بالودية لوجهات النظر حول 

مروحة من الق�صايا املهمة«.
وال ميكن هذا الوهم الديبلوما�صي 
اخلطري  ال����ت����ده����ور  ي���خ���ف���ي  اأن 
يف ال���ع���الق���ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة. ول����دى 
وا�صنطن الئحة طويلة بال�صكاوى 
�����ص����د م����و�����ص����ك����و، ع����ل����ى راأ�����ص����ه����ا 
ال�صوؤون  يف  ب��ال��ت��دخ��ل  االإت��ه��ام��ات 
للواليات  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
االأخرى،  والدميقراطيات  املتحدة 

واالإتهامات بالهجمات ال�صيربانية. 
عينيهما  اأغم�صا  الزعيمني  لكن 

حيال ا�صتفزازتهما اخلا�صة.
ال���ت���ف���او����س  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  اإن 
مع  التعامل  يف  املثالية  االأمريكية 
ت��ق��دمي الئحة  تكمن يف  اخل�����ص��وم 
بتنازالت  وامل��ط��ال��ب��ة  ب��ال�����ص��ك��اوى 
ما  يف  �صريح  اإ�صت�صالم  اإىل  ترقى 
العك�س،  وعلى  نقطة.  بكل  يتعلق 
تت�صمن اأي تنازالت اأمريكية اأموراً 
طفيفة اأو حتى غري موجودة. اإنها 
اال�صت�صالم،  ديبلوما�صية  ج��وه��ر 
التي  الطريقة  مت��ام��اً  ت�صبه  وه��ي 
رو�صيا  م��ع  وا�صنطن  بها  تعاملت 
خ�������الل ف�������رتة م������ا ب����ع����د احل������رب 

الباردة.

�شلوك خمتلف
القمة  اإنقاذ  يريد  بايدن  ك��ان  ول��و 
واخلروج بنتائج معتربة، فاإنه كان 
يلزمه �صلوك م�صار كامل خمتلف. 
وك�����ان ث��م��ة خ���ط���وة اأول����ي����ة مهمة 
ي��ت��ع��ني االإع�������رتاف ب��ه��ا جل��ه��ة اأن 
وا�صنطن  قبل  من  االأف��ع��ال  بع�س 
وحلفائها يف حلف �صمال االأطل�صي 
ا���ص��ت��ف��زازي��ة م��ن دون مربر  ك��ان��ت 
اجلوهرية  امل�صالح  اإىل  بالن�صبة 

قرار  على  ذل��ك  وينطبق  لرو�صيا. 
تو�صيع حلف �صمال االأطل�صي، وهو 
التاريخ،  اأقوى حتالف ع�صكري يف 
الغربية لرو�صيا من  نحو احل��دود 
البلطيق  ج��م��ه��وري��ات  �صم  خ��الل 
ق�����وات  ن�������ص���ر  اأن  ك���م���ا  ال�����ث�����الث. 
اأوروبا  دول  جديدة من احللف يف 
اإىل  ال�صرقية التي ان�صمت حديثاً 
اإ�صافياً.  ا�صتفزازاً  ي�صكل  احللف، 
من  �صل�صلة  اإج���راء  يعك�س  كذلك، 
على  للحلف  الع�صكرية  امل��ن��اورات 
يف  اأو  البلطيق  يف  رو���ص��ي��ا،  اأب����واب 
وطي�صاً.  ���ص��ل��ف��اً  االأ�����ص����ود،  ال��ب��ح��ر 
املتحدة  الواليات  ان�صحاب  اأن  كما 
النووية  ال�����ص��واري��خ  م��ع��اه��دة  م��ن 
معاهدة  وم����ن  امل�����دى  امل��ت��و���ص��ط��ة 
ال�������ص���م���اوات امل��ف��ت��وح��ة، ل��ي�����س من 

�صاأنه تخفيف التوتر مع رو�صيا.
وت����ط����ول الئ���ح���ة االإ�����ص����ت����ف����زازات. 
ي�صكو  ال������ذي  ال����وق����ت  يف  وح���ت���ى 
ال���ق���ادة االأم���ري���ك���ي���ون م���ن تدخل 
االأمم  ����ص���ي���ا����ص���ات  يف  ال���ك���رم���ل���ني 
يرف�صون  فاإنهم  الدميوقراطية، 
تدخلت  وا�صنطن  ب���اأن  االإع����رتاف 
يف اأواخ��ر عام 2013 واأوائ��ل عام 
على  املتظاهرين  مل�صاعدة   2014
موالية  منتخبة  حكومة  اإ���ص��ق��اط 

لرو�صيا. ويف الوقت احلا�صر، تقف 
املعار�س  م���ع  ع��الن��ي��ة  وا���ص��ن��ط��ن 
الرو�صي األيك�صي نافالني يف كفاحه 
ال�صيا�صي �صد بوتني ومع املحتجني 
الذين ي�صعون اإىل اإ�صقاط الرئي�س 
لوكا�صنكو  األك�صندر  البيالرو�صي 

احلليف لبوتني.
الواليات  اأن  يبدو  احل��ظ،  ول�صوء 
االأطل�صي  ���ص��م��ال  وح��ل��ف  امل��ت��ح��دة 
�صلوك  ات�����ب�����اع  ع���ل���ى  م�������ص���م���م���ان 
�صدامي . فالبيان الذي �صدر عن 
القمة االأطل�صية اأ�صار بو�صوح اإىل 
تناق�س  يف  ال��رو���ص��ي  “التهديد” 
جلي مع االإ�صارة اإىل “التحديات” 
الفوبيا  اإن  ال�صني.  ت�صكلها  التي 
من رو�صيا ال تزال قوية يف الغرب.
واقعية  اأمريكية  مطالب  تبني  اإن 
تنازالت  تقدمي  يف  االإرادة  واإظهار 
مهمة كان من �صاأنهما فتح الطريق 
حتقيق  ورمب����ا  ن��اج��ح��ة  ق��م��ة  اإىل 
اخ���رتاق يف ع��الق��ات وا�صنطن مع 
على  ال�صغط  ك���ان  فلئن  رو���ص��ي��ا. 
بوتني التخاذ موقف من قرا�صنة 
االإنرتنت املوجودين يف رو�صيا اأمر 
منطقي ومن املمكن حتقيقه، فاإن 
القرم  االإ�صرار على رو�صيا الإعادة 

لي�س بداية جيدة ملفاو�صات.

وكذلك احلال بالن�صبة اإىل تقدمي 
الئحة من التنازالت اجلذابة. لكن 
الواليات  على  امل�صتحيل  يبدو من 
املتحدة اأن تتخلى عن متدد حلف 

�صمال االأطل�صي. 
لكن بامكان بايدن اأن يقول اإن باب 
اأغلق،  ق��د  احل��ل��ف  اإىل  االإن��ت�����ص��اب 
واأن الواليات املتحدة �صت�صع فيتو 
جورجيا  اأو  اأوكرانيا  ان�صمام  على 
اإىل احللف. ذلك اأن احتمال قبول 

���ص��ر���ص��ة وحمالت  ع���الق���ات ع��ام��ة 
دع��ائ��ي��ة، ول���ذا ف���اإن اخ��ت��ي��ار رو�صيا 
عليها  ال��غ�����ص��ب  ل�����ص��ب  وح����ده����ا 
ه��و من  ال��ت�����ص��رف��ات،  ه���ذه  ب�صبب 

باب النفاق والعبثية. 
كما اأن فر�س العقوبات االقت�صادية 
ك��رٍد، وفق ما ت��داأب عليه الواليات 

املتحدة، ي�صكل اأمراً اأ�صواأ.
يتعلق  م���ا  االأك�����رب يف  وال��واق��ع��ي��ة 
اأمر حا�صم،  باملطالب هي  بالتقدم 

نفاق وعبث
وقد يكون لدى القادة االأمريكيني 
التدخل  م���ن  االن����زع����اج  يف  احل����ق 
ال�صيا�صية  ال�����ص��وؤون  يف  ال��رو���ص��ي 
اأن  لكن يجب  امل��ت��ح��دة،  ل��ل��والي��ات 
بالن�صبة  حت���دي���داً  اأك����رث  ي��ك��ون��وا 
غري  ب�”التدخل”  يعنونه  ما  اإىل 
امل���ق���ب���ول. وم���ع���ظ���م ال�������دول )مبا 
وحلفائها  املتحدة  ال��والي��ات  فيها 
حمالت  يف  ينخرطون  االأق��رب��ني( 

االأطل�صي  يف  اأوك���ران���ي���ا  ع�����ص��وي��ة 
ون�����ص��������������������ر ق�����������������وات غ���رب���ي���ة على 
املمكن  من  االأوكراني������ة،  االأرا�صي 
بالن�صبة  اأح��م��ر  خ��ط��اً  ي��ت��ج��اوز  اأن 

لرو�صيا.
رد فعل مو�صكو مماث�اًل  و�صيكون   
اأن  ل��و  املتحدة  ال��والي��ات  ل��رد فعل 
ترغب  ال�صني،  مثل  دولة عظمى، 
اأو املك�صيك اإىل حلف  يف �صم كندا 

ع�صكري تهيمن عليه.

وزيرا اخلارجية االأمريكي واالإ�سرائيلي يعقدان اأول لقاء م�سرتك  
•• باري�س-اأ ف ب

االأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  يلتقي 
نظريه  روم������ا  يف  ب��ل��ي��ن��ك��ن  اأن����ت����وين 
اأول  ل��ب��ي��د يف  ي���ائ���ري  االإ����ص���رائ���ي���ل���ي 
احلكومة  ب�����ني  م���ب���ا����ص���ر  ات���������ص����ال 
االأم���ريك���ي���ة واالئ���ت���الف احل���اك���م يف 

الدولة العربية.
التحالف  م��ه��ن��د���س  ل��ب��ي��د  وي��ت��وج��ه 
نتانياهو  بنيامني  عهد  اأنهى  ال��ذي 
للوزراء يف  اأن ي�صبح رئي�صا  ويفرت�س 
وقت الحق، اإىل روما الإجراء حمادثات مع بلينكن الذي من املقرر اأن ي�صل 

اإىل العا�صمة االإيطالية االأحد يف اإطار زيارة لثالث دول اأوروبية.
وياأتي هذا اللقاء بينما جتري مفاو�صات تهدف اإىل اإعادة الواليات املتحدة 
اإىل االتفاق النووي املوقع يف 2015 يف فيينا ب�صاأن اإيران وان�صحب منه 
الرئي�س االأمريكي ال�صابق دونالد ترامب بقرار اأحادي بعد ثالث �صنوات.

برناجمها  تقلي�س  على  طهران  اأج��رب  ال��ذي  االت��ف��اق  اإ�صرائيل  وتعار�س 
االإيرانية  ال�صلطات  لكن  ال��دول��ي��ة.  ال��ع��ق��وب��ات  تخفيف  مقابل  ال��ن��ووي 

تراجعت عن التزامات حمددة بعد االن�صحاب االأمريكي.
وقرر الرئي�س االأمريكي اجلديد جو بايدن التفاو�س على عودة بالده اإىل 

االتفاق.
النار  اإط��الق  وق��ف  على  وبلينكن احلفاظ  بايدن  يريد  اأخ���رى،  من جهة 
اإ�صرائيل وحركة  بني  اأي��ار/م��اي��و   21 يف  التنفيذ  دخ��ل حيز  ال��ذي  اله�س 

التي ت�صيطر على قطاع غزة منذ  امل�صلحة  االإ�صالمية )حما�س(  املقاومة 
واأبرمت هذه الهدنة بعد قتال ا�صتمر 11 يوما وكان االأ�صواأ منذ   .2007
2014. وقد اأدى اإىل �صقوط 260 قتيال يف اجلانب الفل�صطيني و13 يف 
اجلانب االإ�صرائيلي، ح�صب م�صادر حملية. واثار ت�صعيد العنف انتقادات 

�صديدة على ال�صعيد الدويل.
واتهم يائري لبيد الذي اأ�صبح وزيرا للخارجية يف ا�صرائيل يف 13حزيران/

بتعري�س  نتانياهو  ل��ل��وزراء،  كرئي�س  بينيت  نفتايل  القومي  م��ع  يونيو 
احلزب  وراء  الوقوف  خالل  من  للخطر  املتحدة  للواليات  الثابت  الدعم 

اجلمهوري لدونالد ترامب.
وترى احلكومة االإ�صرائيلية اجلديدة التي ت�صعى اإىل اإقامة عالقة �صليمة 
اإي��ران متثل تهديدا كبريا الإ�صرائيل  اأن  التاريخية الكربى،  مع حليفتها 

و�صنت �صربات على غزة.
لكنه تعهد باإعطاء االأولوية لتحالفه مع وا�صنطن وحماولة التكتم ب�صاأن 

خالفاتهما.
احلزب  م��ع  احل����وار  بتح�صني  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  منت�صف  يف  لبيد  تعهد 
على  العالقات  هذه  وو�صف  االأوروبية  وال��دول  االأمريكي  الدميوقراطي 

التوايل باأنها “خطرية” و “عدائية” يف عهد بنيامني نتانياهو.
ورد رئي�س الوزراء ال�صابق الذي قاد اإ�صرائيل منذ ربيع 2009، بت�صجيل 
اجلديدة  احلكومة  فيه  و�صف  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  على  فيديو 

باأنها “خطرية جدا«.
ومع ا�صتمرار اخلالفات يف اإ�صرائيل بعد اأعمال العنف يف اأيار-مايو، يحكم 
امل�صتوى  على  اليقني  ع��دم  ي�صتمر  بينما  العربية  ال��دول��ة  متنوع  حتالف 
اإىل  ي�صعى  ال  اأنه  بايدن  فريق  اأو�صح  الفل�صطينية،  ال�صلطة  يف  ال�صيا�صي 

ال�صرق  ل��ل�����ص��الم يف  م���ب���ادرات  و���ص��ع 
االأو�صط بت�صرع.

االأولوية  اإن  باري�س  بلينكن يف  وق��ال 
اإر�صال  كيفية  معرفة  ه��ي  العاجلة 
اإعمار  واإع�����ادة  اإن�����ص��ان��ي��ة  م�����ص��اع��دات 
ق���ط���اع غ�����زة اجل���ي���ب ال���ف���ق���ري جدا 

واملكتظ بال�صكان.
ياأمل  اإن��ه  بالفرن�صية  بلينكن  وق��ال 
باإعادة  ت�صمح  “ظروف قد  يف ظهور 
اإط��������الق ع��م��ل��ي��ة ال�������ص���الم واإق����ام����ة 

واأ�صاف  دولتني، اإ�صرائيل وفل�صطني”. 
“اليوم اأعتقد اأن الظروف لي�صت متوفرة وعلينا اأن نعمل على ذلك. وهذا 

ما �صنفعله«.
واأ�صاف اأن العن�صر املهم االآخر هو “جتنب اال�صتفزازات يف االأيام واالأ�صابيع 
واالأ�صهر القادمة ونقاط اال�صتباك التي ميكن اأن تطلق العنف من جديد، 

ثم العمل على خلق مزيد من الثقة بني االإ�صرائيليني والفل�صطينيني«.
وكرر اأن اإدارة بايدن تخطط لل�صماح ملنظمة التحرير الفل�صطينية باإعادة 
ال�صلطات  االإغ��الق الإر�صاء  واأم��ر ترامب بهذا  فتح مكاتبها يف وا�صنطن. 

االإ�صرائيلية.
ال�صرق  يف  النزاعات  بع�س  يف  انخراًطا  اأق��ل  تكون  اأن  بايدن  اإدارة  وتريد 
احللفاء  م��ع  ت��رام��ب  رئا�صة  خ��الل  ن�صاأت  التي  ال��ه��وة  ت�صد  واأن  االأو���ص��ط 
االأوروبيني، لتتمكن من الرتكيز ب�صكل اأف�صل على ا�صرتاتيجيتها طويلة 

االأمد ب�صاأن ال�صني.

اإيران: لن نقدم �سور مواقع 
نووية لوكالة الطاقة الذرية 

•• طهران-رويرتز

نقلت و�صائل اإعالم اإيرانية ر�صمية عن رئي�س الربملان االإيراين قوله اأم�س االأحد 
اإن طهران لن تقدم اأبدا �صورا من داخل بع�س املواقع النووية للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية الأن اتفاق التفتي�س مع الوكالة انتهى اأجله.
من  اأي  ت�صليم  يتم  ل��ن  اأج���ل���ه...  انتهى  “االتفاق  قاليباف  ب��اق��ر  حممد  وق���ال 
املعلومات امل�صجلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية اأبدا و�صتبقى البيانات وال�صور 
يف حوزة اإيران«. وقد يزيد االإعالن تعقيد املحادثات بني اإيران و�صت قوى كربى 
الإحياء االتفاق النووي املربم عام 2015. وقبل ثالث �صنوات، ان�صحب الرئي�س 
االأمريكي دونالد ترامب من االتفاق واأعاد فر�س العقوبات على طهران. وردت 

اإيران بانتهاك العديد من قيود االتفاق على برناجمها النووي.
يف  اأ�صهر  ثالثة  مدته  اتفاقا  وطهران  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  واأبرمت 
االتفاق  واأت��اح  الوكالة.  مع  تعاونها  اإي��ران  تقلي�س  اأث��ر  لتخفيف  �صباط  فرباير 

ا�صتمرار مراقبة بع�س االأن�صطة بعدما كان �صيتم وقفها.
اأيار،  24 مايو  ال��ذي ج��رى مت��دي��ده فيما بعد مل��دة �صهر يف  ومب��وج��ب االت��ف��اق، 
ي�صتمر جمع البيانات بنظام داخلي وال ت�صتطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الو�صول اإليها اإال فيما بعد. وطالبت الوكالة يوم اجلمعة اإيران برد فوري على ما 
اإذا كانت �صتمدد االتفاق، مما دفع مبعوثا اإيرانيا للرد باأن طهران لي�صت ملزمة 
باالإجابة. وقالت اإيران يوم االأربعاء اإن املجل�س االأعلى لالأمن القومي يف البالد 
�صيقرر ما اإذا كان �صيمدد االتفاق بعد انتهاء اأجله. وقال وزير اخلارجية االأمريكي 
اأنتوين بلينكن يوم اجلمعة اإن اأي تقاع�س من طهران يف متديد االتفاق �صيمثل 

م�صدر قلق �صديد على املفاو�صات االأو�صع نطاقا.
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عربي ودويل
نظرة �شريعة على التهديدات اجلديدة

التكنولوجيا احلديثة واأ�سلحة الدمار ال�سامل: نحو اإرهاب جديد...؟
•• الفجر -اإيالريا بريغليا   –ترجمة خرية ال�صيباين

النووية  الأ���ش��ل��ح��ة  ا���ش��ت��خ��دام  اإىل  ال��و���ش��ول  ي��ك��ن  مل     
ال�شهولة  هذه  مبثل  والكيميائية  والإ�شعاعية  والبيولوجية 
من قبل. مبعدات خفيفة, مثل الطائرات بدون طيار اأو تطوير 
تكنولوجيات  اإىل  الو�شول  ميكن  الأبعاد,  ثالثية  الطابعات 

احلرب ان يوؤدي اإىل تغيري كبري يف التهديد الإرهابي. وقد 
ُتظهر  لالأ�شف.     ذلك  الرهيبة  الكوفيد-19  �شنة  اأثبتت 
ال�شبعينات,  من  ابتداًء  اأنه  العاملي  الإره��اب  بيانات  قاعدة 
ا�شتخدمت اجلماعات الإرهابية )اأو حاولت ا�شتخدام( املواد 
كاأ�شلحة  والكيميائية  والبيولوجية  والإ�شعاعية  النووية 
يف  حادثة   401 اإىل  البيانات  قاعدة  وت�شري  �شامل.  دم��ار 

جميع اأنحاء العامل تنطوي على ا�شتخدام معدات كيميائية, 
خلفت  بيولوجي  اإرهاب  حادثة  و37  وفاة؛  حالة   62 منها 
اإ�شعاعي غري مميتة.    وينق�شم  اإرهاب  9 قتلى؛ و13 حالة 
اإىل  والكيميائي  والبيولوجي  والإ�شعاعي  النووي  ال�شالح 
والإ�شعاعية  النووية  املواد  عامل  هو  اأحدها  مكونات,  عدة 
اأو  الإعاقة  ت�شبب  مادة  وهي  والكيميائية,  والبيولوجية 

الإ�شابة اأو الوفاة ملن يتعر�شون لها. خ�شو�شية هذا العامل 
�شلمية  لأغرا�س  ا�شتغالله  ميكن  امل��زدوج��ة:  طبيعته  هي 
اأو لأغرا�س ع�شكرية. وهذا يطرح حتديات كبرية  ومدنية 
انت�شار  عدم  لنظام  املحتملة  للتهديدات  املبكر  الّتعّرف  اأمام 
اأ�شلحة الدمار ال�شامل الذي فر�شه قرار جمل�س الأمن التابع 

لالأمم املتحدة 1540 )2004(.

 لئن ك��ان ه��دف االإره��اب��ي��ني هو قتل 
ال�صحايا،  م����ن  مم���ك���ن  ع�����دد  اأك������رب 
املحتملة  املدمرة  االآث��ار  جاذبية  ف��اإن 
والبيولوجية  الكيميائية  لالأ�صلحة 
وا�صحة.  وال���ن���ووي���ة،  واالإ���ص��ع��اع��ي��ة 
العنف  فيه  اأ�صبح  ال��ذي  الوقت  ففي 
التقليدي هو القاعدة، ت�صيف اأ�صلحة 

الدمار ال�صامل تاأثرًيا دراماتيكًيا.
   اليوم، تتيح التطورات التكنولوجية 
الدميقراطي  الطابع  اإ�صفاء  عملية 
ع��ل��ى ال����ق����درة االإن���ت���اج���ي���ة ل���� �صالح 
اأدوات  ت����زال  وال  ال�����ص��ام��ل.  ال���دم���ار 
)االأ�صلحة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  االإره����������اب 
ال���ب���ي�������ص���اء، واالأ�����ص����ل����ح����ة ال����ن����اري����ة، 
اجلماعي،  ال��دف��ع  ذات  وال�����ص��اح��ن��ات 
واالأج���ه���زة امل��ت��ف��ج��رة ال��ب��دائ��ي��ة( هي 
وفعالية  ا�صتخداًما  االأك��رث  الو�صائل 
قادرة  اإن��ه��ا  حيث  التكلفة،  حيث  م��ن 
ع��ل��ى ال��ت�����ص��ب��ب يف اأع�����داد ك��ب��رية من 
ال�صحايا دون �صعوبات تقنية خا�صة. 
الكيميائية  االأ�صلحة  ف��اإن  ذل��ك،  ومع 
والنووية،  واالإ�صعاعية  والبيولوجية 
انت�صارها على نطاق �صيق،  حتى مع 
ميكن اأن ت�صبب م�صتويات من الرعب 
باالإرهاب  مقارنة  ت�صورها  ميكن  ال 

التقليدي.
الكيميائية  االأ�صلحة  كانت     ولطاملا 
�صيوًعا،  ال�صامل  الدمار  اأ�صلحة  اأكرث 
ح���ي���ث مي���ك���ن ����ص���ن���ع ب���ع�������س امل������واد 
بدائية.  مبعدات  ال�صامة  الكيميائية 
اأعلن  ع��ن��دم��ا   ،2014 ع����ام  وم���ن���ذ 
ر�صمًيا  االإ���ص��الم��ي��ة  ال���دول���ة  تنظيم 
اقامة اخلالفة، ازداد انت�صار االأ�صلحة 

الكيميائية عاملًيا ب�صكل كبري.
املنطقة  اأت����اح����ت   ،2014 ع�����ام     
ي�صيطر  ال��ت��ي  ال�صا�صعة  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
ع���ل���ي���ه���ا ت���ن���ظ���ي���م داع�����������س ال���و����ص���ول 
ال�صليفة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  امل�������واد  اإىل 
االأ�صلحة  لتطوير  التقنية  وامل��ع��دات 
اجلماعة  وا�صتخدمت  الكيميائية. 
ع���وام���ل خ��ان��ق��ة م��ث��ل ال��ك��ل��ور ال���ذي 
يت�صبب يف دخول الدم وال�صوائل اإىل 
ك�صالح  ا�صتن�صاقه،  حالة  يف  الرئتني 
والعراق.  �صوريا  هجومي ودفاعي يف 
عوامل  ا  اأي�صً ا�صتخدم   ،2015 ع��ام 
التقرح مثل اخلردل الكربيتي، الذي 
واجللد  ال��ع��ي��ن��ني  يف  ح���روًق���ا  ي�صبب 
 ،2017 وع���ام  التنف�صي.   واجل��ه��از 
ُقب�س على خالد وحممود خياط يف 
لهجوم  التخطيط  بتهمة  اأ�صرتاليا، 
مزدحمة  مغلقة  اأم��اك��ن  يف  كيميائي 
على  ب��ن��اًء  ال��ه��ي��دروج��ني،  بكربيتيد 
كانا  اللذين  داع�س،  مقاتلي  ن�صيحة 
االنرتنت.  ع���رب  ب��ه��م  ارت���ب���اط  ع��ل��ى 
وك��ربي��ت��ي��د ال��ه��ي��دروج��ني غ����از �صام 
ا�صتخدام  ي�صعف قدرة اخلاليا على 
االأك�صجني... اإنه عدمي اللون وميكن 

اأن ي�صبب املوت الفوري.
   فيما يتعلق باالأ�صلحة البيولوجية، 
هي  للغاية  �صائعة  ���ص��ام��ة  م���ادة  ف���اإن 
ا�صتخال�صها  وي��ت��م  ال��ري�����ص��ني،  م���ادة 
م��ن اجل��ل��د ال��داخ��ل��ي ل��غ��الف حبوب 
اخلروع. عام 2018، مت القب�س على 
�صيف اهلل ه�. يف كولونيا الأنه كان على 
ات�صال عرب تلغرام باثنني من عنا�صر 
داع�س، اللذين زّوداه مبعلومات حول 
كيفية اإنتاج مادة الري�صني من حبوب 
‘’مطحنة قهوة كهربائية  و  اخل��روع 
االإنرتنت.  ع��رب  ���ص��راوؤه��ا  مت  ب�صيطة 
تعترب  البكتريية،  العوامل  ومن بني 
اجلمرة اخلبيثة �صالًحا فعااًل ب�صكل 
ال��ت��ي ميكن  خ��ا���س الأن ج��راث��ي��م��ه��ا، 
وت�صبب  الهواء  طريق  عن  تنت�صر  اأن 
اخلبيثة  اجلمرة  من  �صديدة  ح��االت 
مرئية  غ��ري  اال�صتن�صاق،  طريق  ع��ن 
 ،2018 ال���رائ���ح���ة. وع����ام  وع���دمي���ة 
اللبناين  االإيطالية  ال�صرطة  اعتقلت 
امل���وايل ل��داع�����س اأم���ني احل���اج اأحمد، 
احتياطيات  لت�صميم  خ��ط��ط  ال����ذي 
اجلمرة  اأو  بالري�صني  �صردينيا  مياه 
اخل��ب��ي��ث��ة ال����ذي حت�����ص��ل ع��ل��ي��ه��ا عرب 

االإنرتنت.
   كما اأبدى داع�س اهتماًما باالأ�صلحة 
االأ�صلحة  وال����ن����ووي����ة.  االإ����ص���ع���اع���ي���ة 
واالأكرث  فعالية  االأك��رث  هي  النووية 
تدمرياً، ولكن يف نف�س الوقت ي�صعب 
ا�صتغالل  تتطلب  ف��ه��ي  ت��ط��وي��ره��ا: 
البلوتونيوم  مثل  االن�صطارية  امل��واد 
عمليات  وت��ت��ط��ل��ب  ال���ي���وران���ي���وم،  اأو 
ومكلفة.  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ع��ال��ي��ة  تخ�صيب 
ولهذا ال�صبب، من االأ�صهل احل�صول 
ع���ل���ى امل�������واد امل�����ص��ع��ة ل���ب���ن���اء اأج���ه���زة 
القذرة(  )القنابل  االإ�صعاعي  الت�صتت 
التي ال ت�صبب االآثار املدمرة الهائلة 
لل�صالح النووي، ولكنها تن�صر التلوث 

االإ�صعاعي.
   عام 2015، ك�صف جهاز كمبيوتر 
مل�صتبه به على �صلة بهجمات باري�س 
�صاعات   10 ع���ن  ن���وف���م���رب،   13 يف 

نووي  مل�����ص��وؤول  امل��راق��ب��ة  م��ن لقطات 
يكون  اأن  وُي��خ�����ص��ى  رف���ي���ع.  بلجيكي 
الختطاف  ي�����ص��ت��ع��د  داع�������س  ت��ن��ظ��ي��م 
امل�������ص���وؤول م���ن اأج�����ل ال���و����ص���ول اإىل 
ال���ن���ووي وامل�����واد امل�صعة  م��وق��ع م���ول 
اأخ������رى عام  امل��ن��ا���ص��ب��ة. يف م��ن��ا���ص��ب��ة 
اأن�صاروت  جماعة  خططت   ،2017
لتفجري  ب���داع�������س  امل��رت��ب��ط��ة  دول�����ة 
اإندوني�صيا  يف  ق��ذرة  اإ�صعاعية  قنبلة 
ع��ن ط��ري��ق حت��وي��ل ال��ث��وري��وم 232 
امل�صع منخف�س اجلودة اإىل يورانيوم 
-233 القاتل. وكان الهدف هو دمج 
اليورانيوم مع بريوك�صيد االأ�صيتون، 
وه���و م����ادة م��ت��ف��ج��رة، ل�����ص��ن��ع قنبلة 
ال����واردة يف  للتعليمات  وف��ًق��ا  ن��ووي��ة، 

دليل كتبه زعيمهم، بحرون نعيم.
التقليدية،  الهجمات  عك�س  وعلى     
ال تعلن داع�س ب�صكل عام م�صوؤوليتها 
ارُتكبت  التي  االإرهابية  االأعمال  عن 
اأو  بيولوجية  اأو  كيميائية  باأ�صلحة 
اإ�صعاعية اأو نووية: ويبدو اأن داع�س، 
خ���الل ال��ف��رتة ال��ت��ي ���ص��ي��ط��رت فيها 
تريد  تكن  مل  �صا�صعة،  منطقة  على 
اإىل  بالنظر  ب�صببها،  الدعم  اأن تفقد 
اأثارته �صور الهجمات  الغ�صب الذي 
يف  االأهلية  احل��رب  خ��الل  الكيماوية 
�صوريا يف ال��راأي العام. ومع ذلك، يف 
حقبة ما بعد اخلالفة، تال�صت قيود 
احلاجة اإىل الوحدة. و�صمح التحول 
اخلالفة  اإىل  امل���ادي���ة  اخل���الف���ة  م���ن 
الهويات  بتفتيت   )1( االف��رتا���ص��ي��ة 
املحلية:  املجتمعات  يف  ت��ع��ززت  ال��ت��ي 
اإمكانيات  الدعاية  المركزية  خلقت 
ويبدو  للم�صاركة.  ل��الأف��راد  ج��دي��دة 
امل��ت��ط��رف��ة على  امل��ن��ف��ردة  ال���ذئ���اب  اأن 
التي  االإن��رتن��ت غ��ري م��درك��ة للقيود 

يفر�صها الراأي العام.
وو�صائل  االإن���رتن���ت  �صبكة  ت��وف��ر      
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي اإم��ك��ان��ي��ات ال 
�صكل  ع���ادة يف  ل��ل��ت��ط��رف،  ل��ه��ا  ح�صر 
اإرهاب حملي ال�صنع، والذي ميكن اأن 
ي�صمل ا�صتخدام االأ�صلحة الكيميائية 
والنووية.  واالإ�صعاعية  والبيولوجية 
والتحكم  للهجمات  التخطيط  يتم 
ُب��ع��د م���ن خ����الل من�صات  ف��ي��ه��ا ع���ن 
العمل  تنفيذ  يتم  بينما  االإن���رتن���ت، 
املتطرف ج�صدًيا بوا�صطة متعاطفني 
العامل  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف  م����درب����ني 
تقريًبا. ولي�س من قبيل ال�صدفة، اأن 
املحاوالت التي مت االإبالغ عنها �صابًقا 
البيولوجية  االأ���ص��ل��ح��ة  ال���ص��ت��خ��دام 
�صبقتها  ق��د   2018 ع���ام  اأوروب�����ا  يف 
مرحلة من التطرف عرب االإنرتنت. 
حول  دليل  على  العثور  ال�صهل  وم��ن 
الكيميائية  االأ���ص��ل��ح��ة  ���ص��ن��ع  كيفية 
والنووية  واالإ�صعاعية  والبيولوجية 
ب�صيط  �صيجد بحث  االإن��رتن��ت:  على 
حول  تعليمًيا  برناجًما  يوتيوب  على 
القاتل.  ال��ك��ل��ور  غ����از  اإن���ت���اج  ك��ي��ف��ي��ة 

عاملًيا فح�صب، بل ميكن اأن يوؤثر على 
االأجيال الالحقة.

درو�س من كوفيد-19
   تت�صمن غالبية الهجمات باالأ�صلحة 
ُمعدية؛  غ��ري  ع��وام��ل  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 
ومع ذلك، فقد بذلت جهود متفرقة 
عام  املعدية.  الفريو�صات  ال�صتغالل 
نا�صط  ك��م��ب��ي��وت��ر  اح���ت���وى   ،2014
�صهادة  ي��ح��م��ل  داع�������س  م���ن  ت��ون�����ص��ي 
وثيقة  على  والكيمياء،  الفيزياء  يف 
لتطوير  خم�ص�صة  �صفحة   19 من 
احليوانات  م���ن  ال��دب��ل��ي  ال���ط���اع���ون 
����ص���الح  اإىل  وحت�����وي�����ل�����ه  امل���������ص����اب����ة 

بيولوجي.
   ونظًرا الأن �صار�س-كوف-2 معدي 
ب�صهولة،  م��ت��اح��ة  وع��ي��ن��ات��ه  ل��ل��غ��اي��ة 
بيولوجي  ����ص���الح  اأن������ه  ي��ث��ب��ت  ف���ق���د 
اإرهابية  الأغ��را���س  ي�صتخدم  م��ث��ايل 
ال�صيناريوهات  اأح��د  يف  امل�صتقبل.  يف 
املحتملة، ميكن للجماعات االإرهابية 
ويف  تفاقمه.  اأو  ال��وب��اء  اإط��ال��ة  تعّمد 
ال�صحف  تبّلغ  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع 
عن حاالت اإ�صابة اأ�صخا�س م�صابني 
الب�صق  اأو  بال�صعال  كورونا  بفريو�س 
ولعق  اآخ��ري��ن،  اأ�صخا�س  على  ع��م��ًدا 
االأ���ص��ط��ح يف االأم��اك��ن ال��ع��ام��ة، وعدم 
ارت���������داء ال���ك���م���ام���ات: يف ال����والي����ات 
البع�س  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  مت  امل���ت���ح���دة، 
ك��ح��االت اإره��اب��ي��ة )ان��ظ��ر على �صبيل 
امل���ث���ال ح��ال��ة ج����ورج ف��ال��ك��ون يف نيو 
جري�صي(. ومع ذلك، يبدو اأن االجتاه 
االأكرث خطورة، هو ا�صتخدام كوفيد-
من  معينة  �صرائح  �صد  ك�صالح   19

املجتمع.
ي�صتخدم  امل���ت���ح���دة،  ال����والي����ات  يف     
وتويرت  تيليغرام  البي�س  املت�صددون 
ي�صابوا  ب������ان  م���وؤي���دي���ه���م  الإق�����ن�����اع 
ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا، ث��م ي��ن�����ص��روه بني 
البي�س،  ال��ي��ه��ود واالأم��ري��ك��ي��ني غ��ري 
التحقيقات  م��ك��ت��ب  ع��م��الء  وك��ذل��ك 
على  اليهود  اإىل  وُينظر  الفيدرايل. 
اأنهم الهدف الرئي�صي: ووفق تقرير 
فاإن  االإره���اب،  اأبحاث وحتليل  احت��اد 
امليم املعادي لل�صامية “اإذا كان لديك 
وان�صر  واح�����ص��ن  ع��ان��ق  ال���ف���ريو����س، 
مت طباعته  االنفلونزا لكل يهودي”، 
على قم�صان بيعت عرب االإنرتنت من 
التجارية  العالمات  العديد من  قبل 

امل�صهورة لدى املراهقني.
ف��ق��د حاولت  االإره����اب����ي����ون،  اأم�����ا     
داع�س،  لتنظيم  امل��وال��ي��ة  اجل��م��اع��ات 
ال��ف��ريو���س ب��ني القوات  ن�����ص��ر  ت��ع��ّم��د 
االأمنية. يف اإندوني�صيا، دفعت �صبكات 
لن�صر  امل�����ص��اب��ني  امل���وؤي���دي���ن  داع�������س 

كوفيد-19 بني ال�صرطة. 
الذي  املحتمل  التهديد  تقليل  مت     
مي��ث��ل��ه االن��ت�����ص��ار االأ����ص���ي امل��ت��ع��م��د ل� 
ومع  ال���ل���ق���اح.  ب��ف�����ص��ل  كوفيد-19 

باالإ�صافة اإىل ذلك، يبدو اأن موؤيدي 
ن�صر  يف  خا�س  ب�صكل  جيدون  داع�س 
خالل  م���ن  التف�صيلية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

املدونات والكتّيبات.
   م��ث��ال م��ث��ري ل��اله��ت��م��ام، ه��و حالة 
ال��ق��ي��ادي يف جماعة  ن��ع��ي��م،  ب��ح��رون 
اأن�صاروت دولة، الذي كتب عام 2017 
مثل  التب�صيطية  الكتب  من  �صل�صلة 
“النووي للمبتدئني” و”كيف ت�صنع 
مت  والتي  مطبخك”،  يف  املتفجرات 
على  موقعه  على  ذل��ك  بعد  حتميلها 
الويب وهو مدونة تفاعلية. يف العام  
نف�صه  اأفاد اليوروبول، اأن عدد درو�س 
االإرهابيني عرب االإنرتنت املخ�ص�صة 
واالإ�صعاعية  النووية  امل��واد  لهجمات 
يتزايد  والكيميائية  وال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 
م�صل�صل  خ���ا����س  وب�����ص��ك��ل  ب�����ص��رع��ة. 
ال���ذي  املنفرد”  اجل���ه���اد  “فر�صان 
ت��ن�����ص��ره ق��ن��اة والي����ة ال���ف���رات ويدعو 
ل��ل��ه��ج��وم م��ن خ���الل ت��ل��وي��ث الطعام 

واملاء.
االأخري،  ي��وروب��ول  لتقرير  ووف��ًق��ا     
ت���ظ���ل امل����ن����ت����دي����ات ع���ل���ى االإن�����رتن�����ت 
االجتماعي،  ال���ت���وا����ص���ل  وو����ص���ائ���ل 
املعرفة  لتقا�صم  املف�صلة  االأداة  ه��ي 
باالأ�صلحة  هجوم  تنفيذ  كيفية  حول 
الكيميائية والبيولوجية واالإ�صعاعية 
لالإرهاب’’  ايكيا  “منوذج  والنووية. 
التخطيط  اأن  ي��ع��ن��ي  ه����ذا،  اجل��دي��د 
يتم  االإرهابية  للهجمات  االفرتا�صي 
يحتاج  جت��م��ي��ع:  �صل�صلة  خ���الل  م��ن 
اإىل  بب�صاطة  امل��درب��ني  غ��ري  االأف����راد 
وجمموعة  خم�����ص�����ص��ة  ت���ع���ل���ي���م���ات 
اأ�صلحة اأولية من االأ�صلحة الكيميائية 
والنووية،  واالإ�صعاعية  والبيولوجية 
با�صتخدام  النهائي  املنتج  جتميع  ثم 

طريقة االإنتاج الذاتي.

نظرة �شريعة على 
التهديدات اجلديدة

التكنولوجية  ال���ت���ط���ورات  ت���زي���د     
العنا�صر  و�صول  خطر  من  االأخ��رية 
الكيميائية  االأ�صلحة  اإىل  االإره��اب��ي��ة 
والنووية  واالإ�صعاعية  والبيولوجية 

.)2(
   مت ا�صتخدام الطائرات بدون طيار 
ب�صكل متكرر من قبل داع�س منذ عام 
اجلوية  ال�����ص��ور  الل��ت��ق��اط   2014
دعائية.  الأغرا�س  االأف��الم  وهجمات 
عن  املوجهة  ال��ط��ائ��رات  �صمحت  كما 
كيماوية  اأ���ص��ل��ح��ة  ب��اإل��ق��اء  ل��ه��م  ب��ع��د 
و�صوريا.  ال����ع����راق  يف  وب��ي��ول��وج��ي��ة 
الطائرات   ت�����ص��ل��ي��ح  ف�����اإن  وب���ال���ت���ايل، 
دون طيار لي�س باالأمر اجلديد على 
اجلماعة يف �صاحة املعركة. ومع ذلك، 
ب���دون طيار  ال��ط��ائ��رات  اإىل    ُي��ن��ظ��ر 
اأنها تهديد الأنها  ب�صكل متزايد على 
واأكرث  وزن���ا  اأخ���ف  ت�صبح  ان  ب�����ص��دد 
تطورا واأقل تكلفة، لدرجة اأنه ميكن 

االإن����رتن����ت. ال ي��ح��ت��وي امل���وق���ع على 
الدقيقة،  امل��ف��اع��الت  لطباعة  من��اذج 
ول��ك��ن مي��ك��ن ت��وق��ع ت��ط��ور ���ص��ري��ع يف 
الوثائقي،  الفيلم  يف  االجت����اه:  ه��ذا 
على مفهوم  ج.�صتارك  املوؤ�ص�س  يوؤكد 
اأن ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ل��ي�����س ل��ه��ا ح���دود. 
وب��ال��رغ��م م��ن اأن���ه ي��دع��ي رف�����س اأي 
اأن  اإال  اأ���ص��ك��ال ال��ت��ط��رف،  ���ص��ك��ل م��ن 
“اال�صتغناء عن  اأع�صاء  اأيديولوجية 
الردع” ال تعترب منا�صبة: عندما �ُصئل 
ت�صلل  ح��ال  يف  فعله  رد  �صيكون  كيف 
املجموعة،  اإىل  داع�س  تنظيم  مقاتلو 
اأج�����اب ب���ان ه���ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، مبا 
واالأ�صلحة  ال��ذري��ة  القنبلة  ذل���ك  يف 

الكيماوية، ال تعرف ال�صيا�صة.
    ه��ذه لي�صت جم��رد تكهنات: فقد 
ظ��ه��رت اأدل����ة ع��ل��ى ا���ص��ت��خ��دام داع�س 
عام  م��ن��ذ  االأب���ع���اد  ث��الث��ي��ة  للطباعة 
غرين  ح�����ص��اب  اأف����اد  وك��م��ا   .2016
ل��ي��م��ون ع��ل��ى ت��وي��رت، ف���اإن ع����دًدا من 
ال��ق��ن��اب��ل ال��ت��ي مت ال��ع��ث��ور ع��ل��ي��ه��ا يف 
�صوريا حملت اأرقاًما مر�صومة يدوًيا 
ن��ح��ل، مما  وم��ك��ون��ات يف هيكل ع�����س 
ثالثية  طباعة  طبعت  اأنها  يعني  قد 

االأبعاد.
   اأخرًيا، ُتعّد البيولوجيا الرتكيبية 
تطوير  يف  خ���ا����س  ب�����ص��ك��ل  م���ف���ي���دة 
اأ����ص���ل���ح���ة ب��ي��ول��وج��ي��ة ان���ط���الق���ا من 
م�صبًقا.  م��وج��ودة  اأم��را���س  م�صببات 
الوراثية،  الهند�صة  تقنيات  ت��ت��ق��دم 
م��ث��ل حت��ري��ر اجل��ي��ن��وم ب�����ص��رع��ة، وال 
معرفة  ال��ف��ريو���ص��ات  تخليق  يتطلب 
بالكيمياء احليوية. وعلى  ا�صتثنائية 
وجه اخل�صو�س، فاإن تقنية كري�صرب 
بانتظام،  امل���ت���ب���اع���دة  )ال���ع���ن���ق���ودي���ة، 
ال��ت��ك��رار ال��ق�����ص��ري امل��ت��ن��اظ��ر(، التي 
تقطع �صفرة احلم�س النووي وراثًيا 
غري  ج���دي���دة،  ب��ج��ي��ن��ات  وت�صتبدلها 

مكلفة للغاية. 
   ومي��ك��ن ���ص��راء جم��م��وع��ات تعديل 
اجلينوم التي يقوم بها الفرد بنف�صه، 
االإ�صريكية  جت��ع��ل  ال��ت��ي  ت��ل��ك  م��ث��ل 
للم�صادات  م���ق���اوم���ة  ال���ق���ول���ون���ي���ة 
احل����ي����وي����ة، ب�����ص��ه��ول��ة ع���ل���ى ال���وي���ب 
)ع��ل��ى �صبيل امل��ث��ال، م��ن م��وق��ع جني 
�صكريبت(. وجتدر االإ�صارة، مع ذلك، 
ن�صبًيا  ال�صهلة  املرحلة  بعد  اأن��ه  اإىل 
من “ن�صخ ول�صق” ت�صل�صل احلم�س 
العامل  ت�����ص��ل��ي��ح  ي��ت��ط��ل��ب  ال����ن����ووي، 
البيولوجي ون�صره     م�صتويات من 
اإرهابية  اخلربة لي�صت عادية ملنظمة 
ان����ه مل يتم  ال�����ص��ب��ب يف  -وه������ذا ه���و 
)متفاوتة  كري�صرب  تقنية  ا�صتخدام 
متباعدة  ال���ق�������ص���رية  ال�����ت�����ك�����رارات 
الهجمات  يف  ب��ع��د  م��ن��ت��ظ��م(  ب�����ص��ك��ل 
ال���ب���ي���ول���وج���ي���ة. ل���ك���ن اال����ص���ت���خ���دام 
املتطرفة  التقنية  ه��ذه  ملثل  املحتمل 
البيولوجي  االإره���اب  ينقل  اأن  ميكن 
اإىل امل�صتوى التايل: لن يكون هجوًما 

ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا الإ���ص��ق��اط ���ص��الح نووي 
للدمار ال�صامل.

   وبعيًدا عن التطورات التكنولوجية، 
ب����احل����وادث  ال ي��ن��ب��غ��ي اال����ص���ت���ه���ان���ة 
طائرات  فيها  ُر���ص��دت  التي  العديدة 
ب����دون ط��ي��ار ب��ال��ق��رب م���ن حمطات 
اأوروب��ا والواليات  النووية يف  الطاقة 
املتحدة. وميكن للطائرات بدون طيار 
االإلكرتونية  احلرب  باأجهزة  املجهزة 
ت��ع��ط��ي��ل االت�������ص���االت ال��ال���ص��ل��ك��ي��ة يف 
امل��ن��اط��ق امل��ح��ظ��ورة، مم��ا ي��ع��ن��ي اأنها 
ميكن اأن حتلق فوق املن�صاآت النووية 
الرغم  على  متفجرات  ت�صقط  ورمبا 

من وجود مناطق حظر طريان.
الويب  ويب”،  “دارك  ي���وف���ر  ال     
ذاتيا  ت�صنع  ل��الإره��اب  اأدوات  املظلم، 
ف��ح�����ص��ب، ب��ل اإن���ه األ��غ��ى احل��اج��ة اإىل 
و�صيط ماهر قبل كل �صيء. تقليديا، 
ك���ان ع��ل��ى االإره���اب���ي���ني ال��راغ��ب��ني يف 
اإ�صعاعية  اأو  اأ�صلحة كيميائية  تطوير 
ومهند�صني  علماء  جتنيد  نووية،  اأو 
تقرير  اأ����ص���ار  ���ص��ف��وف��ه��م:  اأك���ف���اء يف 
 2015 ل���ع���ام  االأوروب����������ي  ال����ربمل����ان 
اأن داع�����س جند ع���دًدا ك��ب��رًيا من  اإىل 
والفيزياء  ال��ك��ي��م��ي��اء  يف  اخل�������رباء 
احلديثة،  والتكنولوجيات  وال��ع��ل��وم 
االأ�صلحة  ن��ق��ل  م��ن  اجل��م��اع��ة  مكنت 
غري  ب�صكل  والبيولوجية  الكيماوية 

قانوين عرب اأوروبا.
من  املظلم،  ال��وي��ب  �صبكة  وت�صمح     
جمهولة  م�����ص��ّف��رة  م��ب��ي��ع��ات  خ����الل 
امل�صدر او العمالت الرقمية، للعلماء 
الهواة  االأحياء  والكيميائيني وعلماء 
ال�صهلة،  االأم�������وال  ع���ن  وال��ب��اح��ث��ني 
التربع مبهاراتهم دون العمل ر�صمًيا 

ل�صالح منظمة اإرهابية. 
  عام 2014، مت القب�س على املراهق 
فلوريدا،  يف  ك����ورف،  وي��ل��ي��ام  جي�صي 
اإعادة  من�صة  على  اأب��ري��ن  �صّم  لبيعه 
لزبائن  ال�������ص���وداء،  ال�����ص��وق  حت��م��ي��ل 
يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال��ع��امل م��ن خالل 
قام   ،2015 ع��ام  البيتكوين.  تبادل 
الفدرايل و�صرطة  التحقيقات  مكتب 
���ص��ب��ك��ة تهريب  ب��ت��ف��ك��ي��ك  م���ول���دوف���ا، 
عام  اإىل  اأ�صلها  يعود  �صخمة  نووية 
مولدوفا  جم��رم��و  ح����اول   :2010
التخ�صيب،  ع���ايل  ال��ي��وران��ي��وم  ب��ي��ع 
اأ�صل رو�صي،  اأن��ه من  ال��ذي ُيفرت�س 
يف ال�������ص���وق ال�������ص���وداء م��ق��اب��ل امل����ال، 
ع�������ص���رات امل����الي����ني م����ن ال��������دوالرات 

جلماعات مرتبطة بداع�س.
بالن�صبة للربجميات اخلبيثة  اأم��ا     
ا�صتخدامها  فيتم  ال�صارة،  والربامج 
هجمات  ل�������ص���ن  م����ت����زاي����د  ب�������ص���ك���ل 
ال��ت��ي تنتج  امل��ن�����ص��اآت  اإل��ك��رتون��ي��ة �صد 
اأو  ب��ي��ول��وج��ي��ة  اأو  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  م�����واد 

اإ�صعاعية اأو نووية. 
االأمن  وزارة  ك�صفت   ،2014 ع��ام    
 245 ال����داخ����ل����ي االأم���ري���ك���ي���ة ع����ن 

ال�صيرباين  االأم���ن  الأن��ظ��م��ة  ان��ت��ه��اًك��ا 
ملن�صاآت خمتلفة يف الواليات املتحدة. 
�صد  موجهة  كانت  منها،  10باملائة 
النووية.  اأو  ال��ك��ي��م��اوي��ة  ال�����ص��ن��اع��ات 
وتبدو قدرة االإرهابيني على ا�صتخدام 
ال����ربجم����ي����ات اخل���ب���ي���ث���ة امل���ت���ط���ورة 
حمدودة يف الوقت احلايل، ولكن اإذا 
اأ�صبحت حقيقة، ف�صتكون لها عواقب 
اإىل  باالإ�صافة  لال�صتقرار.  مزعزعة 
البلدان  ث��ل��ث  اأن  حقيقة  ف���اإن  ذل���ك، 
التي لديها من�صاآت نووية لي�س لديها 
ال�����ص��ي��رباين، وثلثيها  ل��الأم��ن  ل��وائ��ح 
على  للرد  ط��وارئ  لديها خطة  لي�س 
اإل���ك���رتوين، يعطي ف��ك��رة عن  ه��ج��وم 

التهديد. 
للطابعات  مي��ك��ن  اآخ������ر:  ت��ه��دي��د     
ثالثية االأبعاد االآن طباعة االأن�صجة 
تطوير  بعد  ميكن  ال  البيولوجية. 
وم�صببات  االن���������ص����ط����اري����ة  امل����������واد 
االأم����را�����س، ول��ك��ن م���ن امل��م��ك��ن االن 
القادرة  الدقيقة  امل��ف��اع��الت  طباعة 
الكيميائية.  امل�������واد  ت�����ص��ن��ي��ع  ع���ل���ى 
املادية  ال��ط��ب��اع��ة  اإىل  وب���االإ����ص���اف���ة 
اإن�صاء  ل��الإره��اب��ي��ني  مي��ك��ن  ل��ل��م��واد، 
للم�صتخدمني  تتيح  جمانية  برامج 
ال��ت��ع��اون يف ملفات  االإن���رتن���ت  ع���رب 
الأي  ميكن  التي  الرقمية  الت�صميم 
الكائن  لطباعة  ا�صتخدامها  �صخ�س 
يعني  وه��ذا  االأب��ع��اد.  النهائي ثالثي 
على  الكتّيبات  توزيع  جانب  اإىل  اأن��ه 
و�صائل التوا�صل االجتماعي وال�صبكة 
ل���الإره���اب���ي���ني االآن  امل��ظ��ل��م��ة، مي��ك��ن 
الرقمية  الت�صميم  ملفات  م�صاركة 

لطباعة االأ�صلحة.
ال�صغرية،  االأ���ص��ل��ح��ة  جم����ال  يف      
ه���ن���اك ال��ع��دي��د م���ن امل��ن��ظ��م��ات عرب 
االإن���رتن���ت م��ف��ت��وح��ة امل�����ص��در تطور 
ل��الأ���ص��ل��ح��ة يف ملفات  من����اذج رق��م��ي��ة 
الكمبيوتر  مب�������ص���اع���دة  ال��ت�����ص��م��ي��م 
ثالثية  وطباعتها  تنزيلها  ومي��ك��ن 
الدفاع  م��وؤ���ص�����ص��ة  وت���ق���دم  االأب����ع����اد. 
ديفكاد  خ���دم���ة  الأع�������ص���ائ���ه���ا  امل�������وزع 
االأ�صلحة  ور���ص��وم��ات  من���اذج  مل�صاركة 
املجموعة  ت�صمح  بينما  ال�����ص��غ��رية، 
الردع،  ع��ن  اال�صتغناء  االل��ك��رتون��ي��ة، 
واملدونة ال�صخ�صية ملوؤ�ص�صها امل�صارك 
“ اإيفان الرتول”، ت�صمحان بتحميل 
مل��ل��ف��ات م�����ص��غ��وط��ة حتتوي  جم����اين 
املختلفة  املكونات  عن  معلومات  على 
متنوعة  لنماذج  النهائي  والتجميع 

من االأ�صلحة النارية.
   ان االأ�صلحة املطبوعة ثالثية االأبعاد، 
هي �صوق متنامية غري منظمة ميكن 
اأن ت�صبح ب�صهولة حمركا للجماعات 
الوثائقي  الفيلم  وي�صلط  االإرهابية. 
ال����ذي  البال�صتيكي”،  “الدفاع 
“اجلبهة  ال�صحفية  املن�صة  اأنتجته 
ت�صميم  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ال�صعبية”، 
على  الردع”  عن  “اال�صتغناء  �صبكة 

ي���زي���د من  اأن  ل���ل���وب���اء  ذل�����ك، مي��ك��ن 
با�صتخدام  االإره�����اب�����ي�����ني  اه���ت���م���ام 
امل�صتقبل.  يف  البيولوجية  ال��ع��وام��ل 
بتحذير  اال�صتهانة  ع��دم  امل��ه��م  وم��ن 
“نقاط  اأن  من  غوتريي�س،  اأنطونيو 
ال�صعف التي ك�صفها هذا الوباء تفتح 
نافذة على كيفية وقوع هجوم اإرهابي 
املخاطر.  من  يزيد  -وق��د  بيولوجي 
احلكومية  غ���ري  ل��ل��ج��م��اع��ات  مي��ك��ن 
ميكن  خبيثة  ���ص��الالت  اإىل  الو�صول 
اأن حتدث فتكا مماثال باملجتمعات يف 
كوفيد- اأظهر  العامل.  اأنحاء  جميع 
بني  التعاون  زي��ادة  اإىل  احلاجة   19
ق��ط��اع��ات ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ووك���االت 
االأمن القومي، ال �صيما احلاجة اإىل 
اأم��ن��ي��ة �صحية  ت��ط��وي��ر ا���ص��ت��خ��ب��ارات 
ف��ع��ال��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع ه��ج��وم جائحة 

بيولوجية حمتمل.

اآفاق امل�شتقبل
   يف الوقت احلايل، يتم تعزيز القدرة 
ع��ل��ى ���ص��ن ه��ج��م��ات حم�����دودة املدى 
املواد النووية واالإ�صعاعية  با�صتخدام 
وال��ب��ي��ول��وج��ي��ة وال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، لكن 
العنف  اإحل������اق  يف  امل��ت��م��ث��ل  ال���ه���دف 
عدد  اأك��رب  يف  الت�صبب  مع  الع�صوائي 

من ال�صحايا ال يزال بعيد املنال.
   اإن الهجمات التي ت�صتخدم االأ�صلحة 
الكيميائية والبيولوجية واالإ�صعاعية 
وا�صع،  نطاق  على  املنت�صرة  والنووية 
عالية  تقنية  م��ه��ارات  دائ��ًم��ا  تتطلب 
وم������وارد ك���ب���رية. ه���ن���اك ح���اج���ة اإىل 
متنوعة  وم���ه���ارات  م��ع��رف��ة حم����ددة 
واإ�صعاعي  ن������ووي  ع���ام���ل  ل��ت�����ص��ل��ي��ح 
وبيولوجي وكيميائي بكميات ونوعية 
وتوزيعه.  ون��ق��ل��ه  ل��ت��خ��زي��ن��ه  ك��اف��ي��ة 
ويتطلب برنامج انت�صار عاملي منظم 
اإنتاج وتخزين  اأم��وااًل ومعامل  جيًدا 
ت��ف��وق ق����درة م��ن��ظ��م��ة اإره���اب���ي���ة مثل 

داع�س، على �صبيل املثال.
اإذا كان  م���ا  ت��ق��ي��ي��م  ال�����ص��ع��ب  م���ن     
ال��ت��ق��دم ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي اجل���دي���د قد 
حرر االإرهابيني من كل هذه القيود؛ 
م�صتوى  اأن  الوا�صح  م��ن  ذل��ك،  وم��ع 
اأ�صلحة  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ط��ل��وب��ة  اخل����ربة 
ب�صكل  انخف�س  ق��د  ال�صامل  ال��دم��ار 
املطبقة  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ك��ب��ري. 
والبيولوجية  النووية  االأ�صلحة  على 
مزدوج،  ا�صتخدام  لها  والكيميائية، 
ال�صيطرة  ال�صعب  اأنه من  يعني  مما 
واال�صتخدام  ال�صريع  االنت�صار  على 

ال�صار للتقدم التكنولوجي.
والالمركزي  العاملي  ال��ن��م��وذج  اإن     
داع�س،  تنظيم  تبناه  ال���ذي  اجل��دي��د 
الالحمدودة  االإم��ك��ان��ات  ج��ان��ب  اإىل 
التطورات  اأح������دث  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
التكنولوجية، ي�صّهالن تبادل املعرفة 
والبيولوجية  الكيميائية  باالأ�صلحة 
احلدود،  عرب  والنووية  واالإ�صعاعية 
با�صتمرار  االإره��اب��ي��ون  ُيظهر  بينما 
ت�����ص��م��ي��م��ه��م ع���ل���ى حت�����دي احل�����دود 
العادية.  االإرهابية  للحرب  املعروفة 
ورغم اأن املوارد املالية لداع�س ال تزال 
ت��ب��دو غ��ري ك��اف��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر برنامج 
�صامل، اإال اأنها تتزايد باطراد بف�صل 
حمالت جمع االأموال عرب االإنرتنت 

من بيتكوين الناجحة للغاية.
   مل يعد من املمكن اعتبار احل�صول 
واالإ�صعاعية  ال���ن���ووي���ة  امل������واد  ع��ل��ى 
اأنه  على  والكيميائية  والبيولوجية 
املظلم  ال��وي��ب  �صبكة  ت�صّهل  ع��ق��ب��ة: 
ي�صّهل  االأب����ع����اد  ث��الث��ي��ة  وال��ط��ب��اع��ة 
الو�صول اإىل املوارد، وتوفر الطائرات 
دون طيار والربامج اخلبيثة وال�صارة 
اإم���ك���ان���ي���ة ن�����ص��ر ه���ج���وم ن������ووي دون 
احليازة الفعلية للمواد االن�صطارية، 
االنتقال  اأن  امل�صتمر  ال��وب��اء  ويظهر 
العدوى  ���ص��دي��د  ل��ف��ريو���س  امل��ت��ع��م��د 
هجوم  اأثناء  يحدث  اأن  ميكن  ي�صّهل 

وبائي م�صتقبلي.
  ال ميكن اإنكار القيود التقنية لن�صر 
وبيولوجي  واإ���ص��ع��اع��ي  ن���ووي  ���ص��الح 
النطاق،  وا���ص��ع  ه��ج��وم  يف  وكيميائي 
لكنها مل تعد م�صتع�صية على احلل: 
املواد  اإره��اب  اأن ت�صبح ح��االت  ميكن 
والبيولوجية  واالإ�صعاعية  ال��ن��ووي��ة 
والكيميائية حقيقة يف امل�صتقبل غري 

البعيد.
امل�شادر

-حول هذا املو�شوع, انظر: مايكل   1
كرونا, “اإعادة النظر يف النظام البيئي 

ل�” اخلالفة الفرتا�شية لتنظيم 
داع�س, ال�شبكة العاملية للتطرف 
والتكنولوجيا, اأكتوبر 2020. 

-غريغوري دي كوبلنتز, “التقنيات   2
النا�شئة وم�شتقبل الإرهاب الكيميائي 

والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي 
2020,” وا�شنطن كوارتريل 43, 

العدد 2 )2020(: 178.

لئن كان هدف االإرهابيني هو قتل اأكرب عدد ممكن من ال�سحايا, فاإن جاذبية
 االآثار املدمرة لالأ�سلحة الكيميائية والبيولوجية واالإ�سعاعية والنووية وا�سحة

مقاومة االرهاب البيولوجيالطباعة ثالثية االبعاد و�صناعة اأ�صلحة االرهابيني

الطائرات بدون طيار اداة ارهابية

منظر ل� كربا داين، وهو نظام رادار ذو �صفيف 
مرحلي يجمع املعلومات اال�صتخباراتية مت 

ا ملراقبة اختبارات ال�صواريخ  ت�صميمه خ�صي�صً
البالي�صتية ال�صوفياتية يف �صبه جزيرة 

كامت�صاتكا يف �صيبرييا

اأظهر كوفيد- 19 احلاجة 
ا�شتخبارات  تطوير  اإىل 
فعالة  ���ش��ح��ي��ة  اأم��ن��ي��ة 
للتعامل مع هجوم جائحة 
ب���ي���ول���وج���ي���ة حم��ت��م��ل

الأ����ش���ل���ح���ة امل��ط��ب��وع��ة 
�شوق  هي  الأبعاد  ثالثية 
متنامية غري منظمة ميكن 
اأن ت�شبح ب�شهولة حمرك 
اجل��م��اع��ات الإره��اب��ي��ة

الطائرات بدون طيار والويب 
امل��ظ��ل��م وال���ربام���ج ال�����ش��ارة 
الرتكيبية  وال��ب��ي��ول��وج��ي��ا 
الأبعاد:  ثالثية  والطباعة 
هذه هي التهديدات اجلديدة 

اإم���ك���ان���ي���ة ن���ق���ل الإره�������اب 
امل�شتوى  اإىل  ال��ب��ي��ول��وج��ي 
هجوًما  ي��ك��ون  ل��ن  ال���ت���ايل: 
اأن  ميكن  ب��ل  فح�شب,  عاملًيا 
الالحقة الأجيال  على  يوؤثر 

 من ال�سعب ال�سيطرة على االنت�سار ال�سريع واال�ستخدام ال�سار للتقدم التكنولوجي
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/غولدن 

دير فود
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3775834 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صوغان 

ليوا لت�صليح الغطا�صات
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2751206 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/حم�صي 

الذوق للواجبات اخلفيفة
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2835142 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
بت  ال�ص�����ادة/ذا  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صاك �صالون و�صبا للحيوانات االليفة
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2318693 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/الرمي  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لال�صت�صمارات الدولية
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2815705 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/�صارة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلداد للفنون الت�صكيلية
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4031227 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

انفلوان�س الدارة الت�صويق
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2812333 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:مركز اج واتر ال�صرق االو�صط للتدريب ذ.م.م
عنوان ال�صركة:و�صط املدينة ، حي ال�صالمة ، 3 ، الثالث ال�صيد �صاحي 

حممد عمري
CN 1168102 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/اكيورت للمحا�صبة القانونية واال�صت�صارات   2
ال�صريبية ذ.م.م ، كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/6/20 وذلك 

بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
تاريخ التعديل:2021/6/27 كاتب العدل بالرقم:2145001544 

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

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:�صركة نور ال�صعلة الأعمال االأ�صباغ ذ.م.م
عنوان ال�صركة:العني ، ال�صناعية - بناية/م�صلم �صامل حممد العامري

CN 1009899 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/اكيورت للمحا�صبة القانونية واال�صت�صارات   2
ال�صريبية ذ.م.م ، كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/6/21 وذلك 

بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
تاريخ التعديل:2021/6/27 كاتب العدل بالرقم:2105016282 

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

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

اال�صم التجاري:العنود لتمثيل ال�صركات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي - غرب 10 - ق 27 - مكتب 1304 ، 

حممد بن  طحنون  بن  حمد  ال�صيخ  مبنى   0
CN 2740485 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات   2
االدارية ، كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/6/23 وذلك بناء 

على قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 
تاريخ التعديل:2021/6/27 العدل بالرقم:2150009743 

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

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:ايفر�صت انترييرز ذ.م.م
عنوان ال�صركة:املنطقة ال�صناعية النقلة 1 االول حميد فالح �صيف واخرين

CN 1126348 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�صابات ، كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/6/6 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150004553 
تاريخ التعديل:2021/6/26

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

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
العمال  الليل  ال�ص�����ادة/جنوم  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلدادة والنجارة امل�صلحة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1822021 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عبداهلل حممد عون �صالح ال�صيعري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد ي�صلم �صامل وقا�س

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
لالك�ص�صوارات  ال�ص�����ادة/بكلة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب والعطور  رخ�صة رقم:2797892 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة خمي�س علي خمي�س �صامل البادي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف خامته �صامل علي حمد الكربي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
لقطع  جوده  ال�ص�����ادة/اف�صل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

غيار ال�صيارات امل�صتعمله
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1061120 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة مبارك هزمي �صيف عو�س املزروعي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف حاذه عبداهلل حاذه عبداهلل املرر

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
للنجارة  ال�ص�����ادة/ال�صاطر  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واحلدادة امل�صلحة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2722030 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عبداهلل حممد عون �صالح ال�صيعري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد ي�صلم �صامل وقا�س

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
للطباعة  ال�ص�����ادة/مداد  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب واالعالن رخ�صة رقم:1019371 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة عمري عبداهلل عمري �صيف املن�صوري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف احمد عبداهلل عمري �صيف املن�صوري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة �صوبر بايونريز 

للمقاوالت العامة ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1179233 

 تعديل ن�صب ال�صركاء 
 يو�صف حممد ح�صن م�صباح من 17 % اإىل %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف عمر عبدالعزيز حممد ح�صن م�صباح

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف عبدالعزيز حممد ح�صن حممد م�صباح

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/برامي تات�س ال�صالح  التنمية االقت�صادية بان  تعلن دائ���رة 

مكيفات الهواء
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2286875 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة حممد �صريفراز على حممد على �صابر  %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�صافة �صامل على �صيف بن بريهيم النعيمى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صامل على �صيف بن بريهيم النعيمى  

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/املنارة للبوابات االأتوماتيكية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2924067 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / عائ�صه حمد حميد البادى من وكيل خدمات اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / عائ�صه حمد حميد البادى من 0% اإىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ليني�س كويالومال نانو كويالومال نانو من مالك اإىل �صريك
 تعديل ن�صب ال�صركاء / ليني�س كويالومال نانو كويالومال نانو من 100 % اإىل %19

تعديل مدير / اإ�صافة كويالومال نانو
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة كويالومال نانو %30

تعديل راأ�س املال / من 100000 اإىل 150000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة null * null اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ املنارة للبوابات االأتوماتيكية

MANARA AUTOMATIC DOORS
اإىل/ املنارة للبوابات االأتوماتيكية ذ.م.م

MANARA AUTOMATIC DOORS L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الوهاج للنقليات واملقاوالت العامه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1659727 

تعديل اإ�صم جتاري من/ الوهاج للنقليات واملقاوالت العامه

AL WAHAJ GENERAL TRANSPORTATION AND CONTRACTING

اإىل/ الوهاج للنقليات العامه

AL WAHAJ GENERAL TRANSPORTATION 

 تعديل ن�صاط / حذف مقاوالت م�صاريع املبانى بانواعها  4100002

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

عر�س  على  ردا  الر�صالة  وج���اءت   
االجتماع “يف اأي مكان ويف اأي وقت 
الذي  م�صبقة”،  ���ص��روط  وب����دون 
قدمه قبل يوم �صونغ كيم، املبعوث 
كوريا  اإىل  ب��اي��دن  الإدارة  اخل��ا���س 

ال�صمالية.
ي�����ص��ع��ب ا���ص��ت��ي��ع��اب ال��رف�����س حيث 
املركزية  االأن����ب����اء  وك���ال���ة  اأع���ل���ن���ت 
عقد  ع��ن  ال��وق��ت  نف�س  الكورية يف 
ندوة يف ال�صني مع كوريا ال�صمالية. 
الكربى  االحتفالية  ه��ذه  احتفت 
البلدين،  ب����ني  “ال�صداقة”  ب����� 
والذكرى ال�صنوية لزيارات الزعيم 
كيم جونغ اأون لل�صني عام 2018 
والرئي�س �صي جني بينغ اإىل كوريا 

ال�صمالية عام 2019.
اإحراز  ياأملون يف  االأمريكيني  لكن 
النداء  ب��ع��د  امل���ل���ف  ه����ذا  يف  ت���ق���دم 
الذي اأطلقه “كيم” يف 18 يونيو 
“للحوار  ن��ف�����ص��ه  الإع������داد  ل�����ص��ع��ب��ه 
اأجل  م��ن  العمل  م��ع  واملواجهة”، 
“ا�صتقرار �صبه اجلزيرة الكورية”. 
القومي  االأم��������ن  م�����ص��ت�����ص��ار  ورد 
بالقول  �صوليفان  جيك  االأمريكي 
لالهتمام”.  م��ث��رية  اإ���ص��ارة  “اإنها 
�صيونغ  ت�صيونغ  حتدث  �صيول،  ويف 
درا�صات كوريا  ت�صانغ، مدير مركز 
عن  �صيجونغ،  معهد  يف  ال�صمالية 

“عبارات ت�صاحلية«.
م�����ن جديد  االأم����������ل  ع�������اد  ه����ك����ذا 
النووية،  امل���ح���ادث���ات  ال���ص��ت��ئ��ن��اف 
م�صدود  ط��ري��ق  اإىل  و���ص��ل��ت  ال��ت��ي 
منذ ف�صل قمة هانوي يف فيتنام يف 
فرباير 2019 بني كيم جونغ اأون 
دونالد  اآنذاك  االأمريكي  والرئي�س 

ترامب.

و�شع »متوتر للغاية«
 يف كوريا ال�شمالية

الزعيم  م���ن  ال����دع����وة  ه����ذه  ت���اأت���ي 

الذي  ال��وق��ت  ال�صمايل يف  ال��ك��وري 
و�صع  نف�صها يف  ال��ب��الد  ف��ي��ه  جت��د 

كارثي.
ال�صارمة  ب���ال���ع���ق���وب���ات  م���ت���اأث���را   
املتحدة  االأمم  ف��ر���ص��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
نريانها  على  رًدا  فر�صت  -وال��ت��ي 
جائحة  -وب�����ص��ب��ب  ال�������ص���اروخ���ي���ة 
االقت�صاد  ي���ج���د   ،19- ك���وف���ي���د 
�صحية  حالة  يف  ال�صمايل  ال��ك��وري 

�صيئة. 
الناجت  ان��خ��ف�����س   ،2020 ع�����ام 
امل����ح����ل����ي االإج�������م�������ايل ب���ن�������ص���ب���ة 8 
“فيت�س  ل���  وف��ًق��ا  باملائة،   5 فا�صل 
وانهارت التجارة مع  �صوليو�صنز”، 
بن�صبة  الرئي�صي،  �صريكها  ال�صني، 
بيونغ  اأغلقت  اأن  بعد  باملائة،   81
ي��ان��غ ح��دوده��ا خ��وًف��ا م��ن فريو�س 
كورونا )الغائب ر�صمًيا يف البالد(.

الزراعي،  االإنتاج  اإىل جانب �صعف 
ب�صبب االأعا�صري والفي�صانات عام 
اإىل  التباطوؤ  ه��ذا  ي���وؤدي   ،2020
اأبلغت  امل��ت�����ص��ارع.  الت�صخم  زي����ادة 

خطاب ر�صمي له، يف اأبريل 2012، 
اإىل  و�صوله  م��ن  اأ�صهر  اأرب��ع��ة  بعد 
ال�����ص��ل��ط��ة، ب���اأن���ه ل���ن ي�����ص��ط��ر اأحد 
اإىل ���ص��د ح���زام���ه م���رة اأخ������رى. يف 
ال����واق����ع، مت اإط�����الق ال��ع��دي��د من 
اإن�����ص��اء مناطق  االإ���ص��الح��ات، مثل 
ا�صتقالل  ومنح  خا�صة  اقت�صادية 

ذاتي ن�صبي للمزارعني.
الكوريني  عي�س  م�صتوى  وحت�ّصن   

التي  غ����ان����غ،  م��ن��ظ��م��ة رمي��ج��ي��ن��غ 
تتخذ من اليابان مقراً لها، وتن�صر 
قنوات  م��ن  جمعها  مت  م��ع��ل��وم��ات 
لها يف كوريا ال�صمالية، عن ارتفاع 
االأرز  اأ�صعار  يف  باملائة   67 بن�صبة 
وم�صاعفة  يونيو،  من  االأول  منذ 
اهات و�صرخات  “اإن  الذرة:  اأ�صعار 
الغ�صب م��وج��ودة يف ك��ل م��ك��ان يف 

اال�صواق.

ان  ���ص��ب��ق  ت��ع��ب��ري  وه���و  اإجبارية”، 
ا�صتخدم خالل املجاعة الرهيبة يف 
اإنها ت�صببت  الت�صعينات والتي قيل 
ب���ني م��ل��ي��ون وثالثة  يف م��ق��ت��ل م���ا 

ماليني �صخ�س.

»نقطة انطالق جديدة«
 بني بيونغ يانغ وبكني

اأول  وع��د يف  مل��ن  بالعجز  اع���رتاف 

الذين فقدوا  “ميكنني �صماع بكاء 
�صراء  ي�صتطيعون  والذين ال  امل��ال، 
االأ�صعار”،  ارت��ف��اع  ب�صبب  �صيء  اأي 
ي�����ص��ه��د اأح����د ���ص��ك��ان ه��ام��غ��ي��ون��غ يف 

�صمال �صرق البالد.
و�صوء  الغذائي  االأم��ن  “انعدام  اإن 
ع��ل��ى نطاق  م��ن��ت�����ص��ران  ال��ت��غ��ذي��ة 
ال�صكان  م���ن  ب��امل��ائ��ة   40 وا����ص���ع، 
يك�صف  يعانون من �صوء التغذية”، 

اأحد  العاملي،  الغذاء  برنامج  بقلق 
املنظمات الدولية القليلة املوجودة 
“يف  ال��و���ص��ع  ال�صمالية.  ك��وري��ا  يف 
معر�س  وال���ب���ل���د  التوتر”  غ���اي���ة 
اعرتف  غذائية”،  “اأزمة  خلطر 
بدا  ال���ذي  نف�صه،  اأون  ج��ون��غ  ك��ي��م 
اإىل ح��د م��ا خ��الل اجتماع  اأن��ح��ف 
ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة. يف اأب���ري���ل، دعا 
“م�صرية  ق�����ي�����ادة  اإىل  ال�������ص���ك���ان 

بيونغ  يف  -وخ���ا����ص���ة  ال�����ص��م��ال��ي��ني 
ال����وب����اء،  ت��ف�����ص��ى  ان  –اىل  ي���ان���غ 
رغ���م ا���ص��ت��م��رار ال��ب��وؤ���س ب��ع��ي��ًدا عن 
العا�صمة. ولكن يف ال�صياق احلايل، 
اجلديدة،  اخلم�صية  اخل��ط��ة  ف���اإن 
ب�صجة  ع��ن��ه��ا  االإع�������الن  مت  ال���ت���ي 
ت�صفر  مل  املا�صي،  يناير  يف  كبرية 

عن نتائج.
وم���ع ذل���ك، ف���اإن ال��ذي��ن يف الغرب 
ي��ف�����ص��رون رغ���ب���ة ك��ي��م ج���ون���غ اأون 
اأن��ه��ا �صرخة طلًبا  على  احل���وار  يف 
بارتكاب  ي��خ��اط��رون  ل��ل��م�����ص��اع��دة، 
خطا، خا�صة يف وقت ت�صاعف فيه 

بكني اهتمامها بحليفها امل�صاك�س.
�صحيفة  يف  م��وؤخ��ًرا  ُن�صر  مقال  يف 
رودونغ �صينمون اليومية الر�صمية 
اأ�صر  ال�����ص��م��ايل،  ال���ك���وري  ل��ل��ن��ظ��ام 
يانغ  بيونغ  لدى  ال�صيني  ال�صفري 
البداية  نقطة  يل جني ج��ون على 
اجلديدة بني البلدين، والتي يجب 
اأي  اأكرث من  اأن تعزز ات�صاالتهما  
)فاأر  ل���  م��ب��ارك  خبز  م�صى.  وق��ت 
فّن  يف  املوهوبة  ال�صمالية(،  كوريا 
اأخ���رى، كما  لعب ق��وة عظمى �صد 
بني  ببعيد  لي�س  وق��ت  منذ  فعلت 

ال�صني واالحتاد ال�صوفياتي.
عن لك�شربي�س

منذ بداية اجلائحة يف تون�س:

رقم قيا�سي يف اال�سابات.. ودعوات لطلب النجدة الدولية...!
•• الفجر – تون�س

اجلامعية  االأ�����ص����ت����اذة  ال��ت��ح��ق��ت   
املناعة  يف  امل����ربزة  اال�صت�صفائية 
�صمر  ت���ون�������س،  ب���ا����ص���ت���ور  مب��ع��ه��د 
بفيلق  االأح��������د،  اأم���������س  ����ص���م���ود، 
اإع�����الن  ������ص�����رورة  اإىل  ال�����داع�����ني 
وطلب  ال�صّحية  ال��ط��وارئ  ح��ال��ة 
النجدة الدولية وفتح كل امل�صالك 
يف  التلقيح  جللب  الديبلوما�صية 

االإبان .
يف  �صّمود،  �صمر  الدكتورة  وقالت 
مبوقع  �صفحتها،  ع��ل��ى  ت��دوي��ن��ة 

منذ  امل�صجلة  ل��ل��ح��االت  اجل��م��ل��ي 
2020 واإىل حدود  �صهر فرباير 
حالة   403493 اجل��م��ع��ة  ي���وم 
اإ�صابة هذا وبلغت ن�صبة التحاليل 
االإيجابية 35 فا�صل 36 باملائة.

واأ�صارت الوزارة يف بالغها اأّنه قد 
مّت ت�صجيل 90 حالة وفاة جديدة 
اجل��م��ع��ة ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد اجلملي 
فيفري  �صهر  منذ  الوفاة  حل��االت 
2020 اإىل 14579 حالة وفاة 

وبلغ عدد املتعافني 346290.
يتّم  ال��ذي��ن  امل��ر���ص��ى  ع��دد  اأّن  كما 
امل�صت�صفيات  يف  ب���ه���م  ال���ت���ك���ّف���ل 

في�صبوك،  االجتماعي  التوا�صل 
من  ت�����ص��ت��ف��ي��ق  اأن  ي���ج���ب  ت���ون�������س 
كل  ط��رق  وتعيد  العميق  �صباتها 
التلقيح،  جل��ل��ب  ال���ع���امل  اأب�������واب 
ترتكب  جرمية  هناك  اأن  معتربة 

يف حق املواطنني التون�صيني.
التون�صية  ال�صحة  وزارة  وك��ان��ت 
ال�صبت،  ل��ه��ا  ب���الغ  اأع��ل��ن��ت يف  ق��د 
ب��ت��اري��خ اجل��م��ع��ة، مّت ت�صجيل  اأن���ه 
جديدة  اإ����ص���اب���ة  ح���ال���ة   4664
اعلى  وه�����ي  ك�����ورون�����ا  ب���ف���ريو����س 
تون�س  ت�صجلها  اإ����ص���اب���ات  ن�����ص��ب��ة 
العدد  ليبلغ  اجلائحة  بداية  منذ 

وامل�صحات اخلا�صة اإىل حدود يوم 
اخلمي�س 24 يونيو، بلغ 2915 
مري�س وبلغ عدد املر�صى باأق�صام 
العناية املركزة 526 مري�س وبلغ 
التنف�س  جهاز  حتت  املر�صى  عدد 

اال�صطناعي 139 حالة.
انت�صار  وق��ع  على  ال��ب��الد  وتعي�س 
كبري للفريو�س كورونا يف خمتلف 
حمافظات البالد مع عجز البنية 
ال�صحية على مواجهتها مما اأدى 
على  ال�صامل  احل��ظ��ر  ف��ر���س  اىل 
الداخلية  امل��ن��اط��ق  م���ن  ال��ع��دي��د 

وحتى يف احواز العا�صمة.

لعبة القط والفاأر م�شتمرة

هكذا تريد كوريا ال�سمالية اال�ستفادة من التوتر بني وا�سنطن وبكني

انع��دام الأمن الغذائي و�ش��وء التغذي�ة منت�شران على نط�اق وا�ش��ع, و40 باملائة من ال�ش�كان يعانون من �ش��وء التغذية
جتيد كوريا ال�شمالية فن لعب قوة عظمى �شد اأخرى, كما فعلت منذ وقت لي�س ببعيد بني ال�شني والحتاد ال�شوفياتي

•• الفجر –خرية ال�صيباين
بيونغ  زعيم  ينفخ  ال�شرتاتيجية,  اأهميته  مدرًكا 
يانغ ب�شدة ال�شاخن والبارد مع العدو الأمريكي ... 

لتوطيد عالقته مع بكني ب�شكل اأف�شل.
ت�شتمر لعبة القط والفاأر بني الأمريكيني والكوريني 
اأعني ال�شني املبت�شمة. لقد كن�شت  ال�شماليني حتت 
ا�شتئناف احلوار مع وا�شنطن  الآمال يف  يانغ  بيونغ 
املركزية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  واأف���ادت  يونيو.   22 يف 
اأمل”  “بخيبة  يخاطرون  الأمريكيني  اأن  الر�شمية 
للمفاو�شات  �شريًعا  ا�شتئناًفا  يتوقعون  كانوا  اإذا 

ب�شاأن برنامج الأ�شلحة النووية للنظام.

كيم جونغ اون يف مناورة جديدة

كوريا ال�صمالية تغلق باب احلوار مع وا�صنطن

كوريا ال�صمالية وال�صني... بداية جديدة

كارثة �صحية يف تون�س

�صوء التغذية تفتك بالكوريني ال�صماليني

رئي�س املجل�س الع�سكري يف ت�ساد ال ي�ستبعد متديد الفرتة االنتقالية 
�صهرا   18 ت�صتمر  انتقالية”  “فرتة  نهاية  يف  ودميوقراطية” 
راأ�صه  وعلى  ال���دويل  املجتمع  لكن  واح���دة.  م��رة  للتجديد  قابلة 
 18 االنتقالية  ال��ف��رتة  تتعدى  اأال  ا���ص��رتط  االإف��ري��ق��ي  االحت���اد 
�صهرا. قال حممد اإدري�س ديبي ملجلة “جون اأفريك” يف مقابلة 
اأم�س  ون�صرتها  ح��زي��ران-ي��ون��ي��و  و12   11 ي��وم��ي  معه  اأج��رت��ه��ا 
يهدف  ال  اأتراأ�صه  ال��ذي  االنتقايل  الع�صكري  “املجل�س  اإن  االأح��د 

اإىل م�صادرة ال�صلطة«.
“لنكن  للجمهورية  رئي�صا  نف�صه  ب  ن�صّ ال��ذي  اجل��رنال  واأ���ص��اف 
وا�صحني: قررنا مدة 18 �صهرا وناأمل اأاّل نتجاوزها، لكن هناك 

�صرطان الحرتام هذا املوعد النهائي«.
الت�صاديني  نحن  نتمكن  اأن  هو  “االأول  قائال  ال�صرطني  ل  وف�صّ

•• ليربفيل-اأ ف ب

يف  ال�صلطة  ت���وىل  ال���ذي  الع�صكري  املجل�س  رئ��ي�����س  ي�صتبعد  مل 
“الفرتة  متديد  اإيتنو،  ديبي  اإدري�����س  الرئي�س  مقتل  غ��داة  ت�صاد 
االنتقالية” التي يفرت�س اأن ت�صتمر 18 �صهرا قبل االنتخابات 

املوعودة، وفق ما قال خالل مقابلة مع جملة “جون اأفريك«.
برئا�صة  ج��رناال   15 من  موؤلف  انتقايل  ع�صكري  جمل�س  ت��وىل 
اجلرنال حممد اإدري�س ديبي “37 عاما”، جنل الرئي�س الراحل، 
ال�صلطة يف 20 ني�صان-اأبريل معلنا مقتل الرئي�س خالل معركة 

�صد متمردين بعد ثالثة عقود اأم�صاها يف ال�صلطة.
حرة  “انتخابات  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ي��وم��ه��ا  ال��ع�����ص��ك��ري  امل��ج��ل�����س  وت��ع��ه��د 

من التو�صل اإىل توافق من اأجل امل�صي قدما بالوترية املخطط 
لها. والثاين اأن ي�صاعدنا �صركاوؤنا يف متويل احلوار واالنتخابات، 
الأنه من الوا�صح اأن اخلزانة الت�صادية لن تكون قادرة على حتمل 
هذه التكلفة وحدها. اإذا توافقنا واإذا تلقينا امل�صاعدة، فاإن فرتة 
االأم��ر �صعبا  �صيكون  ذل��ك،  �صهرا يف متناولنا. لكن بخالف   18
للغاية«. طلب االحتاد االإفريقي اأي�صا من حممد ديبي واأع�صاء 
قطعوه  ال��ذي  االلتزام”  “احرتام  االنتقايل  الع�صكري  املجل�س 
الفرتة  بعد  والت�صريعية  الرئا�صية  لالنتخابات  الرت�صح  بعدم 

االنتقالية.
“اأع�صاء املجل�س الع�صكري  اأن  اأفريك”  “جون  واأكد ديبي ملجلة 
اتخاذه  مت  التزام  اإنه   )...( لالنتخابات  يرت�صحوا  لن  االنتقايل 

اأننا  كموؤمن  اأعتقد  ه���ذا،  ق��ويل  “بعد  واأ���ص��اف  ال�صعب”،  اأم���ام 
يجب اأن نرتك هلل ما هو هلل. اهلل يقرر كل �صيء، القدر وكذلك 
رئي�صا  ما  يوما  �صاأ�صبح  اأنني  قط  اأتخيل  “مل  وتابع  ال�صلطة«. 

للدولة«.
الربملان  االنتقايل  الع�صكري  املجل�س  حّل  ني�صان-اأبريل،   20 يف 
واحلكومة واألغى د�صتور البالد. وحتت �صغط دويل، عنّي “حكومة 
انتقالية” مدنية يف 2 اأيار-مايو بقيادة األربت باهيمي باداكيه، 

اآخر رئي�س وزراء يف زمن حكم الراحل اإدري�س ديبي.
وطني  جمل�س  اأع�صاء  ب�”ت�صمية”  الع�صكري  املجل�س  وع��د  كما 
انتقايل ليكون هيئة ت�صريعية خالل الفرتة االنتقالية، لكن ذلك 

مل يتحقق بعد.

وزارة الدفاع الربيطانية تفتح حتقيقا حول وثائق »ح�سا�سة« 
 •• لندن-اأ ف ب

اأفادت وزارة الدفاع الربيطانية  اأم�س االأحد اأنها فتحت حتقيقا 
يتعلق  “ح�صا�صة”  وث��ائ��ق  ال��ع��ام��ة  م��ن  �صخ�س  ع��رث  اأن  بعد 
بع�صها، بح�صب هيئة االإذاعة الربيطانية، مبرور �صفينة تابعة 

للبحرية امللكية موؤخرا قبالة �صواحل �صبه جزيرة القرم.
وقال متحدث با�صم الوزارة اإنها “اأحيطت علما بحادث العثور 
على وثائق ح�صا�صة تتعلق بالدفاع”، واأ�صاف اأن اأحد املوظفني 

اأبلغ عن االأمر.
حممل  على  املعلومات  اأم��ن  م�صاألة  تاأخذ  “الوزارة  اأن  وتابع 

اجلد وفتحت حتقيقا«.

وفق هيئة االإذاعة الربيطانية )بي بي �صي(، عرث على الوثائق 
بينها  �صفحة  خم�صني  ح��وايل  جمموعها  يبلغ  التي  ال�صرية 
بوينت،  ب��اور  على  تقدميية  وعرو�س  اإلكرتوين  بريد  ر�صائل 
ل��ل��ح��اف��الت يف كينت )جنوب  ال��ث��الث��اء خ��ل��ف حم��ط��ة  ���ص��ب��اح 

اإنكلرتا(.
تتحدث بع�س الوثائق عن وجود ع�صكري بريطاين حمتمل يف 
اأفغان�صتان بعد رحيل القوات الدولية. واأعربت اأخرى عن قلق 
من رد الفعل املحتمل ملو�صكو اإزاء مرور �صفينة تابعة للبحرية 
امللكية، تدعى “ات�س ام ا�س ديفندر”، االأربعاء يف البحر االأ�صود 
قبالة �صبه جزيرة القرم االأوكرانية التي اأعلنت رو�صيا �صمها 

عام 2014.

اأن���ه وج��ه طلقات حتذيرية �صد  اأك���د  ال��رو���ص��ي  وك���ان اجلي�س 
الرو�س  اإن  وقالت  نفت  الربيطانية  احلكومة  لكن  امل��دم��رة. 
مرور  وو���ص��ف��ت  الرماية”  ع��ل��ى  “تدريبات  ي���ج���رون  ك���ان���وا 
االأوكرانية  االإقليمية  امل��ي��اه  يف  ب�صيط  “عبور  ب��اأن��ه  ال�صفينة 

طبقا للقانون الدويل«.
ووف���ق ال��وث��ائ��ق، مت بحث اح��ت��م��ال ق��ي��ام رو���ص��ي��ا ب��رد عدواين 

م�صتقبال.
وقال املتحدث با�صم ال�صفينة “ات�س ام ا�س ديفندر” اإنه “كما 
تت�صمن  بعناية  ال��دف��اع  وزارة  تخطط  ال��ع��ام،  ال����راأي  يتوقع 
القرارات  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  املحتملة  ال��ع��وام��ل  ل��ك��ل  حتليال 

العملياتية«.

اإغالق باب الرت�سح لالنتخابات الربملانية العراقية
•• بغداد-وكاالت

اأعلنت مفو�صية االنتخابات العراقية اأم�س االأحد اأن باب الرت�صيح لالنتخابات املقبلة اأغلق نهائياً، 
فيما اأ�صارت اإىل اأن �صجل الناخبني يت�صمن اأكرث من 24 مليون ناخب. وذكرت املفو�صية يف بيان، 
نقلته وكالة االأنباء العراقية )واع(، اأن �صجل الناخبني العام ت�صمن نحو 24 مليوناً و 30 األف ناخب 
من �صمنهم املواليد اجلدد الأعوام 2001 و2002 و2003. واأ�صارت اإىل اأن جمل�س املفو�صني قرر 
باالإجماع اأن يكون موعد اإعالن النتائج االأولية خالل 24 �صاعة من عملية االقرتاع. واأكد البيان 
على اأن “باب الرت�صح لالنتخابات النيابية املقبلة، اأُغلق نهائياً يف االأول من مايو)اأيار(”، ونفت نفياً 
بالعملية  الناخبني  ثقة  لزعزعة  واعتربته مدعاة  ذل��ك،  االإع��الم خالف  و�صائل  تتداوله  ما  قاطعاً 
االنتخابية. واأو�صح البيان اأنه “مع قرب موعد اإجراء انتخاب جمل�س النواب العراقي يف العا�صر من 
اأكتوبر)ت�صرين اأول( املقبل، يعمل موظفو مفو�صية االنتخابات مع موظفي العقود ب�صورة متوا�صلة 

طوال اأيام االأ�صبوع ول�صاعات متاأخرة من العمل اليومي الإجناز املهام املوكلة اإليهم«.
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اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
CN  باال�صم التجاري:تورينو لل�صفر  رقم:2725042 
وال�صياحة ، بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�صع 
كما كان عليه �صابقا. فعلى كل من له حق او اعرتا�س 
على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأ�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء 

هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ماجد �صلطان بن وقي�س للمحاماة واالإ�صت�صارات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN القانونية  رخ�صة رقم:2737681 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ماجد �صلطان عبيد بن وقي�س الظاهرى من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / ماجد �صلطان عبيد بن وقي�س الظاهرى من 100 % اإىل %50
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صعيب عزيز حممد �صريف العو�صى %50

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة null * null اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ ماجد �صلطان بن وقي�س للمحاماة واالإ�صت�صارات القانونية
MAJED SULTAN BIN WEQAISH ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS

اإىل/ ماجد بن وقي�س و�صعيب العو�صي للمحاماه واالإ�صت�صارات القانونية ذ.م.م
MAJED BIN WEQAISH AND SHOAIB AL AWADHI ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS L.L.C

تعديل عنوان / من اأبوظبي جزيرة ابوظبي �صرق 5 257032 ال�صيد اأحمد خليفه يو�صف احمد و اخرين 
اإىل اأبوظبي جزيرة الرمي الرمي طموح 3 428902 428902  �صركة  الطموح لال�صتثمارات ذ م م

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/جمموعه احل�صن لالإعالم ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1678969 
تعديل مدير / اإ�صافة ابراهيم ا�صماعيل فتح على عبداهلل ال خاجه

AL KHAJA HOLDING COMPANY L.L.C. تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صركة ال خاجة القاب�صة ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد ا�صماعيل فتح على عبداهلل اخلاجه

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ح�صه ا�صماعيل فتح على ال خاجه
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ها�صم ا�صماعيل فتح على عبداهلل اخلاجه

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مهره ا�صماعيل فتح على اخلاجه
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ا�صماء ا�صماعيل فتح على عبداهلل اخلاجه

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صاره ا�صماعيل فتح على اخلاجه
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف طه ا�صماعيل فتح على عبداهلل اخلاجه

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم ا�صماعيل فتح على عبداهلل ال خاجه
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف هاجر ا�صماعيل فتح على عبداهلل اخلاجه

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف علياء ا�صماعيل فتح على اخلاجه
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف فاخره ا�صماعيل فتح على عبداهلل اخلاجه

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف نوره ا�صماعيل فتح على اخلاجه
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه عقيل عبا�س اخلاجه

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ جمموعه احل�صن لالإعالم ذ.م.م

ALHESN MEDIA GROUP L.L.C
اإىل / جمموعة احل�صن لالإعالم - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

ALHESN MEDIA GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اأربعة ع�صر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/توب �صتار خلدمات ادارة املن�صاأت

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2310314 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حميده دران حممد احمد البلو�صى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حمد بن حممد بن حميد ال�صوافى
تعديل اإ�صم جتاري من/ توب �صتار خلدمات ادارة املن�صاأت

TOP STAR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES

اإىل/ مكتب حت�صيل للطباعة
TAHSEEL TYPING OFFICE 

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات الطباعة وت�صوير امل�صتندات  8219001
تعديل ن�صاط / حذف خدمات ادارة املن�صاأت  8211010

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/دوم�س اجلزيره للمقاوالت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2827276 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد عبداللله على �صامل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ليلى احمد على
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة null * null اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ دوم�س اجلزيره للمقاوالت العامة

DOMUS AL JAZEERA GENERAL CONTRACTING

اإىل/ دوم�س اجلزيره للمقاوالت العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
DOMUS AL JAZEERA GENERAK CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
خلدمات  كون�صلت  ا�س  بي  ال�ص�����ادة/دي  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ت�صوية املطالبات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2770703 

تعديل اإ�صم جتاري من/ دي بي ا�س كون�صلت خلدمات ت�صوية املطالبات ذ.م.م

DBS CONSULT Claims settlement services L.L.C

اإىل/ جاي ا�س هيلد ميدل اي�صت خلدمات ت�صوية املطالبات ذ.م.م

J S HELD MIDDLE EAST CLAIMS SETTLEMENT SERVICES LLC

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/يو بي بي لال�صتثمار ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2377582 
تعديل ن�صب ال�صركاء / االحتاد العقارية �س م ع

UNION PROPERTIES P.J.S.C من 99 % اإىل %1

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صركة االحتاد القاب�صة ذ م م
UNION HOLDING L L C

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صركة يو بي بي كابيتال لالإ�صتثمار ملالكها 
االإحتاد العقارية �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

U P P CAPITAL INVESTMENT Owner by Union Properties One Person Company Co. LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/املبارك 

للع�صل واالع�صاب
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2685323 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ادفان�صر 

لت�صليح ال�صيارات
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2808107 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/م�صغل  تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان 

بيت احل�صمة لالزياء
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1136601 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جمموعة بن عمري العقارية
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1224346 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13277 بتاريخ 2021/6/28 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا برجر اند فرايز 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ م م ذ.م.م  رخ�صة رقم:3000331 

تعديل اإ�صم جتاري من/ كافترييا برجر اند فرايز ذ م م ذ.م.م

BURGER & FRIES CAFETERIA L L C L.L.C

اإىل/ مطعم ميالنو با�صتا ذ.م.م

MILANO PASTA RESTAURANT L.L.C

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

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
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عربي ودويل

العمال املهاجرون يغادرون دكا قبيل اإجراءات عزل �سارمة
االأعداد  ارتفاع  ودف��ع  �صهرين.  اأك��رث من  البالد يف  ت�صجل يف 
من  اعتبارا  م��راح��ل  على  االإج����راءات  ت�صديد  اإىل  باحلكومة 
االثنني. و�صيتم اإغالق االأن�صطة التجارية مبا ي�صمل املحالت 
واالأ����ص���واق وال��ن��ق��ل وامل��ك��ات��ب ب��ح��ل��ول اخل��م��ي�����س. ومي��ن��ع على 
توا�صل  فيما  ال��ط��وارئ،  حالة  يف  اإال  منازلهم  م��غ��ادرة  النا�س 
خروج  يف  ذلك  وت�صبب  عملياتها.  للت�صدير  املوجهة  امل�صانع 
جماعي من العا�صمة دكا. ومع تعليق خدمة النقل العام بني 
باعداد كبرية  الركاب  تهافت  22 حزيران/يونيو،  املدن منذ 
ا�صتاأجر بع�صهم  على عربات الري�صكو والدراجات النارية بل 

�صيارات االإ�صعاف الإي�صالهم اإىل قراهم.
رحالت  بع�صها  وت�صرّي  الق�صوى،  بطاقتها  العّبارات  وتعمل 
على مدى 24 �صاعة يوميا، وحت�صد على متنها اأكرث من األف 

•• �رسينغار-اأ ف ب

غادر ع�صرات اآالف العمال املهاجرين عا�صمة بنغالد�س  اأم�س 
االأحد ع�صية فر�س اإجراءات عزل �صارمة ت�صمل اإغالق غالبية 
االأن�صطة التجارية وتلزم النا�س البقاء يف منازلهم، وذلك بعد 

ت�صجيل زيادة كبرية يف عدد االإ�صابات بفريو�س كورونا.
النا�س  تنقل  وحركة  االأن�صطة  على  قيودا  ال�صلطات  وتفر�س 
منذ منت�صف ني�صان/اأبريل يف اأعقاب ارتفاع اعداد االإ�صابات 

والوفيات.
اأي��ار/م��اي��و لكنها ع��اودت االرت��ف��اع هذا  وتراجعت االأع���داد يف 
ال�صهر، و�صجلت ال�صلطات اأكرث من �صتة اآالف اإ�صابة جديدة 
اأك����رب ح�صيلة  ث���اين  وف��ي��ات اجل��م��ع��ة، يف  اخل��م��ي�����س، و108 

راكب يف كل رحلة. وقال املفت�س يف ال�صرطة حممد ر�صا “ال 
نريدهم اأن يتخطوا طاقة العبارة. لكنهم ال ي�صغون” م�صيفا 

“هناك تدفق جنوين للنا�س«.
وقال م�صوؤول يف هيئة النقل الداخلي املائي احلكومية لوكالة 
فران�س بر�س اإن 50 األف �صخ�س على االأقل اجتازوا النهر يف 

عبارات يوم االأحد وحده.
كلم   70 نحو  بعد  على  �صرينغار  بلدة  يف  نهرية  حمطة  ويف 
جنوب دكا، ا�صطف االالف يف طوابري يف �صاعة مبكرة االأحد 

لعبور بادما، اأحد روافد نهر الغاجن بالهيماليا.
بر�س  فران�س  لوكالة  عاما   60 البالغة  بيغوم  فاطمة  وقالت 
اأمامنا خيار �صوى مغادرة  “مل يكن  فيما كانت نتنظر عبارة 

املدينة«.

�سيدين ت�سهد اأول اأيام االإغالق الكامل  
•• �صيدين-اأ ف ب

اأ�صبوعني يف وقت حتاول  ي�صتمر  اإغ��الق  يوم كامل من  اأول  االأح��د على  اأم�س  �صيدين  �صكان  املاليني من  ا�صتفاق 
حركة  على  قيودا  البداية  يف  فر�صت  ال�صلطات  وكانت  ال��ع��دوى.  ال�صديدة  دلتا  متحورة  تف�صي  احتواء  اأ�صرتاليا 
اال�صخا�س املوجودين يف احلي التجاري يف �صيدين وال�صواحي ال�صرقية الغنية لكن االنت�صار ال�صريع للحاالت يف 

مناطق اأخرى دفع اإىل اتخاذ اإجراء اكرث ت�صددا م�صاء ال�صبت.
وقالت رئي�صة وزراء والية نيو �صاوث ويلز غالدي�س بريجيكليان خالل اإعالنها عن االإجراءات، اإن خرباء ال�صحة 
ن�صحوا باأن اإغالقا اأق�صر - اأثبت فعاليته يف مدن اأ�صرتالية اأخرى يف االأ�صهر االأخرية - لن يكون كافياً الحتواء 
دت اأكرث من 110 اإ�صابات بكوفيد-19 منذ اأن ثُبت اأّن �صائقاً كان ينقل طواقم  البوؤرة االآخذة يف االت�صاع. وُر�صِ
بريجيكليان  وقالت  حزيران/يونيو.  منت�صف  يف  العدوى  ال�صديدة  دلتا  مبتحورة  م�صاب  دولية،  طريان  �صركات 
لل�صحافيني االأحد “نظرا اإىل مدى عدوى هذه املتحورة من الفريو�س، فاإننا نتوقع اأنه من املرجح اأن تزيد اأعداد 

االإ�صابات يف االأيام القليلة املقبلة مبا يتجاوز ما راأيناه اليوم«.

�سحف عربية: »النه�سة« االإخوانية ت�سّد االأفق ال�سيا�سي يف تون�س

والذهول  بال�صدمة  التون�صيني 
مثل  على  يعتادوا  مل  الذين  وه��م 
هكذا اخرتاقات يف ال�صابق. وقالت 
اإن “املتاأمل يف االأحداث ال�صيا�صية 
منذ  البلد  �صهدها  التي  واالأمنية 
االإخوانية  النه�صة  حركة  �صعود 
املجل�س  انتخابات  بعد  احلكم  اإىل 
 ،2011 ع��ام  التاأ�صي�صي  الوطني 
م���ا ح�����ص��ل يف مطار  ي�����ص��ت��غ��رب  ال 
قرطاج الدويل، فقد بات االإرهاب 
تون�س  يف  ال��ذه��ب��ي  ع�صره  يعي�س 
وي��ج��د ح��ا���ص��ن��ت��ه داخ����ل ف��ئ��ة من 
م���ن وزراء  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة،  ال��ط��ب��ق��ة 
امل�������ص���اج���د ع���ل���ى ما  ح����ّر�����ص����وا يف 
�صوريا(، ونواب  �صموه )اجلهاد يف 
اختلقوا خالفات مع عنا�صر اأمن 
املطار لت�صهيل عبور م�صتبه فيهم 
اإرهابية،  ع��م��ل��ي��ات  يف  ب��ال�����ص��ل��وع 
وروؤ�صاء اأحزاب �صيا�صية ي�صرحون 

كانت عبارة عن لقاء جمع االإثنني 
ابق  املا�صي، القيادي النه�صوي ال�صَّ
غايته  ���ص��ع��ّي��د،  م��ع  زي��ت��ون  لطفي 
ت��رت��ي��ب ل��ق��اء م���ع زع��ي��م احلركة 

را�صد الغنو�صي«.
اأن  ع����ادي����اً  ي���ب���دو  “قد  واأ������ص�����اف 
يتو�صط �صيا�صي من اأجل حتريك 
امل��ي��اه ال���راك���دة، ل��ك��ن امل��ط��ل��ع على 
تفا�صيل االأزمة يدرُك اأن النه�صة 
و���ص��ع ال  ب��دوره��ا  تتحّمل  تعد  مل 

غالب وال مغلوب«.
االن�صداد  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  واأ����ص���ار 
ال�������ص���ي���ا����ص���ي ت�����زام�����ن م�����ع اأزم������ة 
و�صحية  واج��ت��م��اع��ي��ة  اق��ت�����ص��ادي��ة 
عميقة، فر�س على حركة النه�صة 
بحثاً  اجت�����اه  ك���ل  يف  ت��ت��ح��رك  اأن 
ع����ن ح�����ّل ي��ق��ي��ه��ا م����ا ق����د يرتتب 
ي�صعف  ل��ن  اجتماعي  انفجار  ع��ن 
م��ن م��اآالت��ه، لكنه �صي�صوب  اأح���داً 

اأن هوؤالء  وج��ل  اأو  دون خجل  من 
ب�صبابهم،  يذكرونهم  التكفرييني 
وغ��ريه��ا م��ن امل��م��ار���ص��ات ال��ت��ي مل 

ياألفها التون�صيون يف ما م�صى«.
عملية  اأن  �صك  من  “ما  واأ�صافت 
�صيتم  االإره�����اب�����ي  ل���ه���ذا  ال���ع���ب���ور 
امل�صتطاع  ق��در  اإع��الم��ي��اً  جتاهلها 
ب�صغط من التيار االإخواين، حتى 
جتد مكاناً لها يف غياهب الن�صيان 
ع��ل��ى غ���رار ال��ع��دي��د م��ن اجلرائم 
يف  تون�س  �صهدتها  التي  االإرهابية 
ومنها  االأخ����رية  الع�صر  ال�����ص��ن��وات 
ال�صيا�صية”،  االغ���ت���ي���االت  م��ل��ف 
الذي  ال��ت��ح��ق��ي��ق  اأن  اإىل  م�����ص��رية 
العمومية  ال��ن��ي��اب��ة  بفتحه  اأذن����ت 
حول املو�صوع �صيتعر�س اإىل كثري 
االأمد،  به  و�صيطول  التعطيل  من 
ب�صبب اليد الطوىل التي للبع�س 

على فئة داخل اجلهاز الق�صائي.

يف  ي��ح�����ص��ل  م����ا  “اإن  واأو�����ص����ح����ت 
ومن  اأمنية  اخرتاقات  من  تون�س 
من  العائدين  لالإرهابيني  ت�صلل 
الدولة  كيان  يهدد  وليبيا  �صوريا 
كارثة  ب��ح�����ص��ول  وي��ن��ب��ئ  ب��رم��ت��ه 
معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  ك��ربى 
وما مل تتحرك االأطراف الوطنية 
ال��ب��ل��د يف خمتلف  ه����ذا  واأح��������رار 
فاإن  املهزلة،  ه��ذه  الإيقاف  املواقع 
االأم�������ور ���ص��ت��ت��ط��ور ن��ح��و االأ�����ص����واأ 
ينفع  ول��ن  ال�صيطرة  ع��ن  وت��خ��رج 

وقتها الندم«.

ان�شداد �شيا�شي
معايل  عبداجلليل  ق��ال  وب����دوره، 
اأ�صهر  “بعد  ال���روؤي���ة  �صحيفة  يف 
تون�س،  ال�صيا�صي يف  االن�صداد  من 
مبادرة  ال��ن��ه�����ص��ة  ح���رك���ة  م���ت  ق���دَّ
خُجولة اإىل الرئي�س قي�س �صعّيد، 

•• عوا�صم-وكاالت

تون�س  ال���ع���ام يف  امل�����ص��ه��د  ي����زال  ال 
ي��وح��ي مب��ا ه��و اأق���رب اإىل “حرب 
ال���ه���رم  ق���م���م  ب�����ني  الكل”  ����ص���د 
ال�صيا�صي، بعد اللقاء االأخري الذي 
ج��م��ع رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة قي�س 
النه�صة  ح���رك���ة  ورئ��ي�����س  ���ص��ع��ّي��د 
االإخوانية را�صد الغنو�صي، يف ظل 
التي  املتدهورة  ال�صحية  االأو�صاع 

تعي�صها البالد.
�صادرة  ع��رب��ي��ة  ل�����ص��ح��ف  ووف����ق����اً 
اأم�����س االأح���د اع��ت��ربت م�����ص��ادر اأن 
كان منا�صبة  الطرفني  اللقاء بني 
الرئي�س  م���وق���ف  ع���ن  ل����الإع����الن 
اأو  ال��ت��ن��ازل  يقبل  ال  ال��ذي  الثابت 
الرتاجع، فيما حتدثت اأخرى عن 
واالنفالت  االأمنية  الرقابة  غياب 
ال����ذي و���ص��ل��ت اإل���ي���ه ال���دول���ة اإثر 
اإرهابي خطري عرب  حادثة دخ��ول 

مطار قرطاج.

ق�شية عادلة
ها�صم  ق���ال  ال��ب��ي��ان،  �صحيفة  يف 
تون�س  يف  اأخ���رياً  “انعقد  النويرة 
لقاء بني رئي�س اجلمهورية قي�س 
النه�صة  ح���رك���ة  ورئ��ي�����س  ���ص��ع��ّي��د 
ي�����ص��غ��ل خّطة  ال�����ذي  االإخ����وان����ي����ة 
وهو  ال�ّصعب،  نواب  رئي�س جمل�س 
ي��زي��د على  ال��ل��ق��اء االأول م��ن��ذ م��ا 
ال�صّتة اأ�صهر، حيث يبدو من خالل 
ال�ّصحيحة  واملعلومات  الت�صريبات 
اأّن اللقاء كان منا�صبة عر�س فيها 
االأو�صاع  حللحلة  روؤيته  الرئي�س 

املتاأّزمة يف تون�س«.
الرئي�س  مواقف  “جاءت  واأ���ص��اف 
وا�صحة  ذات��ه��ا  املعلومات  بح�صب 
احتمالني  عن  تخرج  ومل  وجلّية، 
ت��ت��ح��ّم��ل حركة  اأن  ف���اإّم���ا  اث���ن���ني: 
م�صوؤولية  االإخ���وان���ي���ة  ال��ن��ه�����ص��ة 
الفائز  احل�����زب  ب�����ص��ف��ت��ه��ا  احل���ك���م 
بالتايل  وُت�����ص��ّك��ل  االن��ت��خ��اب��ات،  يف 
نوعها  ت��خ��ت��ار  ج���دي���دة  ح��ك��وم��ة 
وتتحّمل  ورئ��ي�����ص��ه��ا  وت��رك��ي��ب��ت��ه��ا 
م�������ص���وؤول���ي���ت���ه���ا ب����ال����ك����ام����ل اأم�������ام 

رئي�س  يتحّمل  اأن  اأو  التون�صيني، 
اختيار  يف  امل�صوؤولية  اجلمهورية 
االأكفاأ  ي���راه���ا  ال��ت��ي  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 

واملنا�صبة لت�صكيل احلكومة«.
“النه�صة  اأن  اإىل  الكاتب  واأ���ص��ار 
مطلقاً  ُت��غ��ام��ر  ل���ن  االإخوانية” 
رئي�س  اإىل  جم��ّدداً  املبادرة  باإعادة 
اجلمهورية، وعلى االأغلب �صتبحث 
احُلْكِم  م�صوؤولية  حتّملها  اإمكانية 
واجتماعي  اق��ت�����ص��ادي  ظ���رف  يف 

و�صيا�صي واإقليمي ماأزوم.
ال  اجلمهورية  رئي�س  اأّن  واأو���ص��ح 
ا�صتمراِر  رف�س  على  م�صّراً  ي��زال 
حركة  فيه  تتخّفى  ه��ج��نٍي  و���ص��ٍع 
النه�صة االإخوانية وراء لفيف من 
املغامرة،  وال�صخ�صيات  االأح����زاب 
ال��ت��ي ت��ن��ت��ه��ي ���ص��الح��ي��ت��ه��ا وحتى 
امل�صلحة  انتهاء  مب��ج��ّرد  وج��وده��ا 

منها.
االإخوانية  النه�صة  “حركة  وتابع 
و���ص��ي��خ��ه��ا را�����ص����د ال���غ���ّن���و����ص���ي يف 
فاإّما  ع��ل��ي��ه،  ي��ح�����ص��دان  ال  و����ص���ع 
حت��ّم��ل م�����ص��وؤول��ي��ة احل��ك��م كحزب 
ظرف  يف  االن���ت���خ���اب���ات  يف  ف���ائ���ز 
و�صيا�صي  واج��ت��م��اع��ي  اق��ت�����ص��ادي 
واملهلكة  الف�صل  اإىل  ح��ت��م��اً  ي��ق��ود 
اإىل  االأم����ر  اإرج����اع  اأو  ال�صيا�صية، 
اأّنه  رئي�س اجلمهورية الذي يبدو 
للخروج  راب��ح��ة  ب��ورق��ات  يحتفظ 
االقت�صادية  اأزم��ت��ه��ا  م��ن  بتون�س 
ما  وه��و  وال�صّحية،  واالجتماعية 

تخ�صاه احلركة«.

خرق اأمني
ومن جهتها، لفتت روعة قا�صم يف 
�صحيفة النهار اللبنانية اإىل حادثة 
امل�صنف  ت��ون�����ص��ي  اإره���اب���ي  دخ����ول 
اإىل اخل�صراء عرب مطار  خطرياً 
ق��رط��اج ال����دويل  دون ج���واز �صفر 
وال ال��ق��ي��ام ب���االإج���راءات االإداري����ة 
واالأمنية املعمول بها، التي اأ�صابت 

التي  احل��رك��ة  ���ص��وب  �صظاياه  ك��ل 
تهيمن على احلكم منذ �صنوات.

على  ال��ن��ه�����ص��ة  “داأبت  واأو�����ص����ح 
املرابطة يف ربوة تتيح لها احلفاظ 
على احلكم والتمل�س مما يفر�صه 
امل�صافة  ومن  م�صوؤولية،  من  ذلك 
وم�صوؤولية  احل��ك��م  ب��ني  الفا�صلة 
احل���ك���م ا���ص��ت��ط��اع��ت اخ������رتاق كل 
ه��ي��اك��ل ال���دول���ة، ول��ذل��ك ف���اإن اأيَّ 
�صروطها  وف��ق  النه�صة  مع  ح��وار 
لن يوفر اأي حلٍّ لالأزمة، بل �صيمد 
طوق جناة اإىل احلركة التي تتقن 

االنحناء عند العوا�صف«.
ال����ذي  “احلوار  ق����ائ����اًل  واأردف 
اأم����ل  ب�����اب  ي��ف��ت��ح  اأن  ����ص���اأن���ه  م����ن 
اأم�������ام ال���ت���ون�������ص���ي���ني، ه����و احل�����وار 
الرتدي  م��ظ��اه��ر  ي�صخ�س  ال����ذي 
ت�صخي�صاً دقيقاً ويحا�صب كل من 
ت�صبب يف �صنع االأزمة، ودون ذلك 
ت�صبح كل املبادرات الراهنة جمرد 

اإنقاذ للنه�صة بدل اإنقاذ البالد«.

الدعوة اإىل هدنة
اأ�صامة رم�صاين فقد تطرق  واأم��ا 
اإىل  اللندنية،  العرب  �صحيفة  يف 
الو�صع ال�صحي اال�صتثنائي الذي 
انت�صار  تفاقم  بعد  تون�س  ت�صهده 

فريو�س كورونا.
عن  ال��ك��ث��ري  وق���ي���ل  “كتب  وق�����ال 
غياب الروؤية وفتور العزمية لدى 
ال�صلطات، يف ما يتعلق با�صتجالب 
التالقيح  م��ن  ال��ك��اف��ي��ة  ال��ك��م��ي��ات 
يف�صر  مم��ا  امل��ا���ص��ي��ة،  ال�صنة  م��ن��ذ 
اأق��ل من ن�صف مليون  ك��ون  اليوم 
من  جرعتني  تلقوا  فقط  �صخ�س 
مليون   11 جملة  م��ن  التطعيم 
���ص��اك��ن، ك��م��ا ق��ي��ل وك���ت���ب الكثري 
التحتية  البنية  �صعف  ع��ن  اأي�صاً 
اجلائحة،  ع��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�صحية 
تتقاطع يف كثري من  بنية �صحية 
االأوجه مع خارطة الفقر وانعدام 

التوازن التنموي بني اجلهات«.
�صالالت  ب��دخ��ول  “اليوم  واأ���ص��اف 
ج���دي���دة م���ن ك���ورون���ا ع��ل��ى اخلط 
وت�����ص��ارع وت���رية االإ���ص��اب��ات بن�صق 
واخلرباء  امل�صوؤولني  ق��درة  يفوق 
ال�����ص��ح��ي��ني ع���ل���ى ت��ع��ه��د وع����الج 
امل���ر����ص���ى، اأ���ص��ب��ح��ت ال���ب���الد على 
اأر����س ال��واق��ع اأم���ام ح��ال��ة طوارئ 
كانت  واإن  حتى  ق�����ص��وى،  �صحية 
التو�صيف  ه��ذا  تعتمد  مل  الدولة 
من الناحية القانونية والر�صمية، 
الربملان  ت�����ص��وي��ت  ت��اأخ��ري  نتيجة 

على الت�صريع املتعلق باملو�صوع«.
اأن  “من ال��وا���ص��ح  ال��ك��ات��ب  وت��اب��ع 
الو�صع اال�صتثنائي احلايل يتطلب 
مقاربة ا�صتثنائية تتواءم والظرف 
اأن  احل����ايل، م��ن جملة م��ا مي��ك��ن 
االتفاق  امل��ق��ارب��ة  ه��ذه  مثل  تعنيه 
احلروب  اأوزار  ت�صع  ه��دن��ة  ع��ل��ى 
ال�صفوف،  ت�����ص��ق  ال���ت���ي  ال����ب����اردة 
توؤجل  كانت هدنة وقتية  اإن  حتى 
لي�س  اإذ  ح����ني،  اإىل  ال�������ص���راع���ات 
ه��ن��اك ال���ي���وم م���ن اأول����وي����ة �صوى 
االإمكانيات  كل  تعبئة  على  العمل 
للدولة والقطاع اخلا�س واملجتمع 

ملقاومة اجلائحة«.
واأ�صار اإىل اأن الهدنة التي حتتاجها 
واجتماعية  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة  ال����ب����الد 
اإ�صافة اإىل تاأجيل  اإدارية،  وكذلك 
ال  ال�صلطة  على  املحموم  ال�صراع 
بد من تعليق االإ�صرابات العمالية 
ب�صعة  امل��ه��ن��ي��ة  واالح���ت���ج���اج���ات 
اأ�صابيع واأن تتوقف البريوقراطية 

عن خنق جمتمع مرهق.
هدنة  اإىل  ال����دع����وة  اأن  واأو�����ص����ح 
�صرباً  لي�صت  اجلهود  ح�صد  واإىل 
م���ن ����ص���روب ال��ط��وب��اوي��ة ب���ل هي 
اإم����الءات ال��واق��ع، فاحلكومة  م��ن 
مقاومة  ت�����ص��ت��ط��ي��ع  ل���ن  وح���ده���ا 
ي�صتطيع  ول���ن  ب��ن��ج��اح،  اجل��ائ��ح��ة 
هذه  يف  تعوي�صها  امل��دين  املجتمع 
الطواقم  ت�صتطيع  ول���ن  امل��ه��م��ة، 
و�صجاعتها  كفاءتها  رغ��م  الطبية 
م��وا���ص��ل��ة ح��م��ل ك���ل ال���ع���بء على 

اأكتافها.

فر�س اإلزامية التلقيح يف بع�س القطاعات

�سوق �سوداء ل�سهادات تطعيم مزورة يف رو�سيا 

ع�صرين حتقيقا جرميا ب�صاأن بيع 
واأعلنت  م����زورة،  تطعيم  ���ص��ه��ادات 
ال��ث��الث��اء ال��ف��ائ��ت ت��وق��ي��ف ثالثة 
اأ����ص���خ���ا����س يف ه����ذا االإط��������ار. كما 
توعدت وزارة ال�صحة يف العا�صمة 
باإقالة املوظفني ال�صالعني يف هذه 

الن�صاطات.
لي�صت  ال�����ص��وداء  ال�����ص��وق  اأن  غ��ري 

اأو�صع  حت��دي��ات  ع��ن  تعبري  ���ص��وى 
بكيفية  ت��ت��ع��ل��ق  ال�����ص��ل��ط��ات  اأم������ام 
اإزاء  ال�������ص���ك���اين  احل������ذر  ت��خ��ط��ي 
نوعية  ب�صاأن  وال�صمانات  ال�صلطة 

االإنتاج الرو�صي.
األيك�صي مهند�س معلوماتية يف �صن 
تطعيم  �صهادة  ا�صرتى  عاما   47
لكنه  اأخ����ريا،  ل��ه  ل�صديق  م����زورة 

•• مو�صكو-اأ ف ب

متار�صها  ال��ت��ي  ال�صغوط  ظ��ل  يف 
ال�صلطات الرو�صية الإقناع ال�صكان 
بتلقي اللقاح �صد فريو�س كورونا، 
�صوداء”  “�صوق  اأخ������ريا  ظ���ه���رت 
م��زورة عرب  تطعيم  �صهادات  لبيع 
البع�س،  اإل��ي��ه��ا  ي��ل��ج��اأ  االإن���رتن���ت 
اإلزامية  ف��ر���س  ظ��ل  يف  خ�صو�صا 

التلقيح يف بع�س القطاعات.
حتى  للر�صوخ،  املطلق  رف�صه  مع 
اإل���زام���ي���ة ال��ت��ل��ق��ي��ح، وجد  يف ظ���ل 
يف  مقيم  ثالثيني  وه���و  ���ص��ريغ��ي 
منطقة كرا�صنودار على االإنرتنت 
بائعا ل�صهادات التطعيم، فاأر�صل له 
معلوماته ال�صخ�صية عرب تطبيق 
له مبلغ  امل�صفر وح��ّول  “تلغرام” 

15 األف روبل )208 دوالرات(.
وب����ع����د ث����الث����ة اأ�����ص����اب����ي����ع، الح���ظ 
���ص��ريغ��ي ال���ذي ط��ل��ب ع���دم ك�صف 
االإدارة  �صفحة  اأن  ه��وي��ت��ه،  ك��ام��ل 
االإنرتنت  عرب  للتلقيح  الرو�صية 

الباعة  ع�������ص���رات  ي���ع���ر����س  ح���ي���ث 
م���زورة.  ���ص��ه��ادات تطعيم  ت��ق��دمي 
من  الزبائن  بع�س  ا�صتكى  وفيما 
عمليات احتيال، ترك اآخرون اآراء 
اإي��ج��اب��ي��ة اأك�����دوا ف��ي��ه��ا اأن االأم����ور 

�صرت على ما يرام.
و�صجل الطلب ازديادا مطردا منذ 
 16 يف  الرو�صية  العا�صمة  فر�س 
التطعيم  اإلزامية  حزيران/يونيو 

جلميع موظفي قطاع اخلدمات.
وت�������ع�������اين م����و�����ص����ك����و ط������ف������رة يف 
متحورة  تف�صي  بفعل  االإ���ص��اب��ات 
دلتا االأ�صرع انت�صارا، فيما يقت�صر 
يف  لقاح  بجرعتي  املح�صنني  ع��دد 
املدينة على 1،5 مليون من اأ�صل 

12 مليون ن�صمة.
رو�صية  مناطق  حذت  ما  و�صرعان 
العا�صمة من خالل  ح��ذو  اأخ��رى 
التلقيح  اإل���زام���ي���ة  ع���ن  االإع������الن 
للعاملني يف فئات مهنية خمتلفة.
واعتبارا من االثنني، �صيتعني على 
�صحي  اإذن  ح��ي��ازة  مو�صكو  �صكان 

التي  ال��ت��ط��ع��ي��م  ����ص���ه���ادة  حت�����وي 
تلقى  ب�����اأن�����ه  وت���ف���ي���د  ا�����ص����رتاه����ا 
جرعتني من لقاح “�صبوتنيك يف” 

الرو�صي.
ورغم تاأكيد فعالية اللقاح الرو�صي 
منذ امل�صادقة املبكرة عليه يف اآب-
رو�س  يرف�س  ال��ف��ائ��ت،  اأغ�صط�س 
كرث تلقي اللقاح. وبعد �صتة اأ�صهر 
تتعدى  احل��م��ل��ة، ال  اإط�����الق  م���ن 
من  املطعمني  االأ���ص��خ��ا���س  ن�صبة 

.% ال�صكان 14 
وي���ق���ول ���ص��ريغ��ي ل����دى اإظ���ه���اره 
لوكالة فران�س بر�س لقطة �صا�صة 
هذه  “يف  امل�����زورة  ���ص��ه��ادت��ه  تظهر 
جتريبيا  اللقاح  ي��زال  ال  املرحلة، 
وله اآثار جانبية كثرية”. وي�صيف 
اأم���وت الأن احلكومة  اأن  اأري���د  “ال 

تريد” تطعيم ال�صكان.
ه���ذا امل��وق��ف امل��ن��ت�����ص��ر ع��ل��ى نطاق 
وا�صع يف �صفوف الرو�س، والف�صاد 
يف  اأ�صهما  االإدارات  يف  امل�صت�صري 
اإلكرتونية  ����ص���وداء  ���ص��وق  ظ��ه��ور 

للتمكن من ارتياد املطاعم.
بثمارها  ال���ت���داب���ري  ه����ذه  وت���وؤت���ي 
وفق ال�صلطات البلدية التي تقول 
ي�صجلون  ���ص��خ�����س  األ�����ف   60 اإن 

اأ�صماءهم يوميا لتلقي اللقاح.
تلقيح  ����ص���ه���ادات  ب���ائ���ع  وي���و����ص���ح 
ات�صلت به وكالة فران�س بر�س عرب 
االإن��رتن��ت اأن��ه يتلقى م��ا ب��ني 20 
و30 طلبا كل يوم. ويقول “اأكرث 
ُي��ط��ل��ب م��ن��ي +تلقيح+  ذل����ك،  م��ن 
اأنه  اإىل  الف��ت��ا  برّمتها”،  �صركات 
ال ي�صتطيع ا�صت�صدار �صوى خم�س 

�صهادات تطعيم مزورة يوميا.
وبدءا من األفي روبل )28 دوالرا(، 
ميكن احل�صول على �صهادة مزورة 
االأهم  الوثيقة  لكن  ورق��ي.  بن�صق 
ب��ال��ن�����ص��خ��ة ال��رق��م��ي��ة التي  ت��ب��ق��ى 
االإدارة،  بيانات  ق��اع��دة  يف  ُت�صجل 

ويكون �صعرها اأعلى ب�15 مرة.
اأي  امل����م����ار�����ص����ات  ه�����ذه  ت���ث���ري  وال 
وهو  براند  بافيل  ل��دى  ا�صتغراب 
مو�صكو،  يف  عيادات  �صل�صلة  مدير 

اأ�صهل  اأ�صاليب  اإىل وجود  اإذ ي�صري 
تلقيح  ����ص���ه���ادة  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����ص��ول 

مزورة.
بب�صاطة  ال��ن��ا���س  “يذهب  وي��ق��ول 
على  م��اال  ويعر�صون  العيادة  اإىل 
لكي تفرغ عبوة اللقاح  املمر�صة” 

بدل حقن ما يف داخلها.
وق����د ب����ات ل���ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة ا�صم 
بح�صب  البالوعة”،  “تلقيح  ه��و 

براند.
مناه�صة  ح��رك��ة  اأن  اإىل  وي�����ص��ري 
التلقيح لي�صت بجديدة يف رو�صيا، 
كانوا  ال���رو����س  م��ن  ال��ك��ث��ري  اإن  اإذ 
التطعيم  م��واع��ي��د  م��ن  ي��ت��ه��رب��ون 

الأبنائهم.
غري اأن هذه الظاهرة ت�صهد زخما 
ب��ف��ع��ل احل������ذر ح���ت���ى يف اأو�����ص����اط 
اجل�صم الطبي: اإذ اأظهر ا�صتطالع 
اأن  “ليفادا”  مركز  اأج��راه  للراأي 
يثقون  ال  االأط����ب����اء  % م���ن   31

بلقاح “�صبوتنيك يف«.
وقد اأطلقت �صرطة مو�صكو حواىل 

يوؤكد اأنه لي�س مناه�صا للقاحات. 
ويقول “اأريد التطعيم لكني اأرغب 

يف تلقي لقاح م�صتورد«.
وب��ح�����ص��ب ب���اف���ي���ل ب����ران����د، ميكن 
مبالحظة  احل����ذر  ه���ذا  تلخي�س 
على  ق��ادر  غ��ري  “بلدا  اأن  مفادها 
�صنع �صيارة بنوعية جيدة كيف له 

اأن ي�صنع لقاحا؟«

�سلطة االنتخابات ت�ستاأنف اأعمالها يف البريو   •• ليما-اأ ف ب

االنتخابية  ال�صلطة  لالنتخابات”  الوطنية  التحكيم  “هيئة  ا�صتاأنفت 
املكلفة النظر يف اخلالفات يف البريو عملها لتحديد الفائز يف االقرتاع 
الرئا�صي بينما تظاهر اأن�صار كل من املر�صحنَي يف العا�صمة ليما للمطالبة 

باإعالن فوزه.
وان�صم القا�صي فكتور راوول رودريغيز اإىل هيئة التحكيم الوطنية ال�صبت 
بعد اأن اأدى اليمني الد�صتورية، ما ك�صر اجلمود الذي جنم عن ا�صتقالة 
اأحد اأع�صائها قبل ثالثة اأيام ومنع اإحراز تقدم يف العملية البطيئة حلل 

الق�صايا اخلالفية املتعلقة بهذه االنتخابات.
الوطنية  التحكيم  هيئة  يف  االأرب��ع��ة  الق�صاة  اأح���د  اآر���ص��ي  لوي�س  واأع��ل��ن 
منها  اال�صتقالة  ميكنه  ال  التي  مهامه  موا�صلة  “يرف�س”  اأن��ه  االأربعاء 

مبوجب القانون حتى ينتهي العمل الذي يقوم به.
رئي�س  ���ص��اال���س،  لوي�س  خ��ورخ��ي  وق��ال  ال�صبت.  اليمني  رودري��غ��ي��ز  واأدى 
الهيئة مع ا�صتئناف هذه اللجنة عملها يف مراجعة اأوراق االقرتاع املتنازع 

عليها “ال ميكن اأن تبقى العدالة االنتخابية م�صلولة اأو معطلة«.
كيكو  اليمينية  املر�صحة  اأن�����ص��ار  م��ن  ���ص��دي��دة  ان��ت��ق��ادات  ���ص��اال���س  وواج���ه 

فوجيموري حتى اأن بع�صهم تظاهروا اأمام منزله.

وقال كورفيتو يف تغريدة على تويرت “يوؤ�صفني اأن اأبلغكم اأنه قبل ب�صع 
دقائق تعر�صت العتداء ج�صدي وكالمي” يف اأحد النوادي الريا�صية يف 
ليما. واأرفق تعليقه ب�صورتني اأكد اأنهما ملهاجمه وهو رجل �صعره اأبي�س 

وي�صع كمامة.
ومل يذكر رئي�س “املكتب الوطني للعمليات االنتخابية” اأي تفا�صيل عن 

طبيعة الهجوم الذي قال اإنه تعر�س له.
الن�صاب  لالنتخابات  الوطنية  التحكيم  هيئة  ا�صتعادت  نف�صه،  الوقت  يف 
القانوين لتتمكن من عقد اجتماعاتها. لكن مل يتم حتديد موعد نهائي 

لالإعالن عن ا�صم الرئي�س اجلديد.
ويف حال هزمت يف االقرتاع، ميكن اأن تدخل كيكو فوجيموري اإىل ال�صجن 
بتهمة غ�صل اأموال. وتوا�صل فوجيموري احلديث عن “عمليات تزوير” 

يف االنتخابات التي قالت الواليات املتحدة اإنها “حرة” و”عادلة«.
و�صجن  عاما   30 �صجنها  املا�صي  اآذار/م��ار���س  يف  العامة  النيابة  وطلبت 
زوجها مارك فيتو فيانيا 22 عاما، يف اإطار حتقيق حول �صلوعها املحتمل 
يف ف�صيحة اأوديربي�صت التي �صميت على ا�صم جمموعة البناء الربازيلية 

الذي  االق���رتاع  بعد  لها  رئي�صا  انتخب  من  البريو  تعرف  ال  االآن  وحتى 
ال�����ص��اد���س م��ن ح��زي��ران/ي��ون��ي��و. وت�صري  ي�صكل م��وق��ع ج���دل وج���رى يف 
كا�صتيو  بيدرو  الي�صار  مر�صح  فوز  اإىل  االأ�صوات  لفرز  النهائية  النتيجة 

على مناف�صته فوجيموري بفارق 44 األف �صوت.
مع�صكر  اأطلقها  بالتزوير  اتهامات  ب�صبب  االنتخابات  نتيجة  تعلن  ومل 
فوجيموري الذي طلب من “هيئة التحكيم الوطنية لالنتخابات” البت 

يف النتيجة بعد مراجعة اآالف االأ�صوات.
كثيف  انت�صار  و�صط  ال�صبت  ليما  يف  املر�صحني  م��ن  ك��ل  اأن�صار  وتظاهر 

لل�صرطة من دون حوادث تذكر.
يف  فوجيموري  الكر�صي  على  “كا�صتيو  الي�صاري  املر�صح  اأن�صار  وهتف 
ال�صجن!”. واأكد اأن�صار فوجيموري من جهتهم “نحن البريوفيني نريد 

انتخابات جديدة!«.
للعمليات  ال��وط��ن��ي  “املكتب  رئ��ي�����س  اأع���ل���ن  امل���ت���وت���رة،  االأج������واء  ه���ذه  يف 
كورفيتو  بيارو   ، االنتخابات  تنظيم  عن  امل�صوؤولة  الهيئة  االنتخابية” 

ال�صبت، اإنه كان �صحية “اعتداء ج�صدي«.

العمالقة التي اأقّرت بدفع ر�صاوى للكثري من قادة امريكا الالتينية.
ت�صجيل �صوتي  ن�صر  ب��ع��د  اجل����اري  االأ���ص��ب��وع  خ���الل  االأزم�����ة  وت��ف��اق��م��ت 
الرئي�س  عهد  يف  اال�صتخبارات  جهاز  رئي�س  مونتي�صيون�س  لفالدميريو 
فوجيموري.  كيكو  وال��د   )2000-1990( فوجيموري  األربتو  ال�صبق 
ومي�صي مونتي�صيون�س حاليا عقوبة بال�صجن النتهاكات حقوق االإن�صان.

ل�صراء ثالثة من  تعليمات  ال�صوتي  الت�صجيل  مونتي�صيون�س يف  ويعطي 
اأربعة ق�صاة يف هيئة التحكيم الوطنية وترجيح كفة االنتخابات مل�صلحة 

فوجيموري.
التي  االأمريكية  ال��دول  ملنظمة  التابعة  االنتخابات  مراقبة  بعثة  قالت 
يف  خطرية”،  “خمالفات  ي�صهد  ومل  “اإيجابي”  االق���رتاع  اأن  اع��ت��ربت 
الغريبة  باال�صتقالة  علما  “اأخذت  اإن��ه��ا  االإع���الم  و�صائل  على  وزع  بيان 
اآر�صي )...( يف مثل هذه اللحظة احل�صا�صة من العملية  للقا�صي لوي�س 

االنتخابية«.
البريو  العملية االنتخابية يف  �صتوا�صل مراقبة  اأنها  البعثة على  واأك��دت 
الفائز  البريوفية  لالنتخابات”  الوطنية  التحكيم  “هيئة  تعلن  اأن  اإىل 

يف االقرتاع.
ويفرت�س اأن يق�صم رئي�س البريو اليمني يف 28 متوز-يوليو يوم ذكرى 

ا�صتقالل البالد.
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الفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة-الفجر:

نادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ك�����ص��ف 
م��ل��ي��ح��ة ال��ري��ا���ص��ي ���ص��ع��ادة حممد 
اأن جمل�س  �صلطان اخلا�صوين عن 
اإدارة النادي تعمل على اإعادة تفعيل 
وا�صتقطاب  املجتمع  يف  النادي  دور 
املنطقة  اأب��ن��اء  م��ن  الالعبني  ك��اف��ة 

االألعاب  كافة  يف  االأول��ي��ة  ومنحهم 
ال��ري��ا���ص��ي��ة ل��ق��ن��اع��ة ال���ن���ادي بعظم 
اأب���ن���اء  جت�����اه  وم�������ص���وؤول���ي���ت���ه  دوره 

املنطقة .
وفق  ي��ع��م��ل  ال����ن����ادي  اأن  واأو������ص�����ح 
منظومة تتما�صي مع روؤية �صاحب 
بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
املجل�س  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي  حم��م��د 

االأعلى حاكم ال�صارقة _حفظه اهلل 
ورعاه_ يف بناء ال�صخ�صية املميزة 
اإعطاء  يف  ي�صهم  مب��ا  للريا�صيني 
احلاجة  باأم�س  هي  دفعة  الريا�صة 
اإليها من خالل تاأهيل اأبناء املنطقة 
اأن  موؤكداً  املواطنني  الالعبني  من 
اأن  اإدارة النادي يتطلع اإىل  جمل�س 
مهم  دور  الريا�صات  ملختلف  يكون 

االهتمام  يقت�صر  ال  بحيث  وب����ارز 
على ريا�صة دون اأخرى ومنح فرق 
م�صريا  االأه��م��ي��ة  ال�صنية  امل���راح���ل 
على  اأث���رت  ك��ورون��ا  جائحة  اأن  اإىل 
م�����ص��اري��ع ال���ن���ادي ال��ري��ا���ص��ي��ة كما 
فيها  وتوفقت  االأن��دي��ة  خمتلف  يف 

التدريبات وامل�صاركات .
جمل�س  اأن  اخل���ا����ص���وين  واأو�����ص����ح 

اأية  اإل���غ���اء  اإىل  ي��ت��وج��ه  مل  االإدارة 
ريا�صة حتى واإن كرث احلديث عن 
17 لكرة القدم وال  ال�  فريق حتت 

يزال الفريق م�صجال باالحتاد.
اأن ي��ك��ون ق��د �صدر  وت��ط��رق ن��اف��ي��ا 
النادي  اإدارة  جم��ل�����س  م���ن  ق�����رار 
ب���اإل���غ���اء ال��ف��ري��ق واأو�����ص����ح يف ذلك 
دفعت  عديدة  اإرها�صات  هناك  ب��اأن 

ال�صواب  ع��ن  ب��ع��ي��دة  با�صتنتاجات 
ت���ط���ب���ي���ق االإج�����������راءات  مت���ث���ل���ت يف 
كورونا  جائحة  ب�صبب  االح��رتازي��ة 
اأولياء  م��ن  ع��دد  ع���الوة على طلب 
الفريق  ه����ذا  يف  ال��الع��ب��ني  اأم������ور 
اأندية  اإىل  اأبنائهم  رغبتهم بانتقال 
ومل منانع خا�صة واأن هناك توجه 
ال�صتقطاب  االإدارة  م����ن  وا�����ص����ح 

الالعبني بدعم وتوجيهات جمل�س 
ال�صارقة الريا�صي .

واأكد اخلا�صوين يف هذا ال�صدد باأن 
اإمارة  اأن��دي��ة  اأح��د  ن��ادي مليحة هو 
املنظومة  فلك  يف  ويعمل  ال�صارقة 
ولديه طموحات عديدة  الريا�صية 
الريا�صة  دع���م  اأج����ل  م���ن  وواع�����دة 
على  ذلك  يكون  اأن  دون  االإماراتية 

بل  وم�صتقبلهم  الالعبني  ح�صاب 
اأن  اأج���ل  م��ن  توجهاته  م��ن  �صيعزز 
يكون رافدا للريا�صة بالعبني من 
اأبناء املنطقة يف كرة القدم ويف كافة 

االألعاب الريا�صية .

•• دبي - وام:

اختتمت ب�صالة في�صتيفال اأرينا يف 
تاي  امل��واي  "بطولة  مناف�صات  دبي 
6 للمحرتفني" التي تاأتي يف ختام 
ن�����ص��اط احت���اد امل����واي ت���اي والكيك 
 -2021  2020 ملو�صم  بوك�صينج 
30 الع���ب���ا من  وذل�����ك مب�����ص��ارك��ة 

17 دولة.
اخلتامي  ال��ي��وم  م��ن��اف�����ص��ات  ح�صر 
ل��ل��ب��ط��ول��ة م��ع��ايل حم��م��د عبداهلل 
الرئا�صية  املرا�صم  رئي�س  اجلنيبي 
و�صعادة  ال��رئ��ا���ص��ة  ����ص���وؤون  ب�����وزارة 
رئي�س  ال���ن���ي���ادي  ���ص��ع��ي��د  ع���ب���داهلل 
احت�������اد االإم������������ارات ل����ل����م����واي ت���اي 
االحتاد  رئي�س  بوك�صينج  والكيك 
رئي�س  ن��ائ��ب  ت��اي  للمواي  العربي 
االحت�������اد االآ�����ص����ي����وي و�����ص����ع����ادة نغ 
���ص��ري م��ي��ان��غ ن��ائ��ب رئ��ي�����س اللجنة 
االأومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة وت���اال الرحمي 

ال�صوؤون  مبكتب  م�صاعدة  م��دي��رة 
عهد  ويل  ب��دي��وان  اال�صرتاتيجية 

اأبوظبي.
�صعادة  امل���ن���اف�������ص���ات  ح�������ص���ر  ك���م���ا 
مملكة  �صفري  ب��واب��ي��ن��ي��ا  ووراف�����وث 
و�صعادة  ال����دول����ة  ل�����دى  ت���اي���الن���د 
امل�صاعد  العام  االأم��ني  املدفع  خالد 
و�صعادة  للريا�صة  ال��ع��ام��ة  للهيئة 
ع���ارف ال��ع��واين اأم���ني ع��ام جمل�س 
نا�صر  و�صعادة  الريا�صي  اأبوظبي 
اأم�����ان اآل رح��م��ة م�����ص��اع��د االأم����ني 
الريا�صي  دب������ي  مل���ج���ل�������س  ال�����ع�����ام 
عام  اأم��ني  التميمي  نا�صر  و�صعادة 
احت����اد امل�����ص��ارع��ة واجل������ودو اأمني 
للجودو  ال���دويل  االحت���اد  �صندوق 
احتاد  رئي�س  العتيبة  اأن�س  و�صعادة 
فوك�س  �صتيفان  و���ص��ع��ادة  امل��الك��م��ة 
اأم��ني عام االحت��اد ال��دويل للمواي 
ت���اي وع���ب���داهلل ال���ق���رق م��دي��ر عام 
القرق  ���ص��ال��ح  ع��ي�����ص��ى  جم��م��وع��ة 

وم��و���ص��ى ج��رب م�����ص��اع��د اأم����ني عام 
االحتاد العربي للمواي تاي.

كما تابع اخلتام و�صارك يف التتويج 
.. يا�صر �صامل ال�صاعدي نائب رئي�س 
االحت����اد وط����ارق حم��م��د ب��ن هزمي 
لالحتاد  التنفيذي  املدير  املهريي 
اأم��ني ع��ام االحت��اد العربي للمواي 
التنفيذي  امل���ك���ت���ب  وع�������ص���و  ت�����اي 
ل����الحت����اد ال�������دويل ل���ل���م���واي تاي 
"IFMA" مدير البطولة وفهد 
االأن�صطة  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ب��دويل 
الوفود  روؤ���ص��اء  باالحتاد وع��دد من 
اخلتامية  ال��ب��ط��ول��ة  يف  امل�����ص��ارك��ة 
التي حر�س االحتاد على خروجها 
االحرتازية  االإج������راءات  ن��ط��اق  يف 
والتي جاءت يف ثوب اأنيق كان مكان 

اإ�صادة اجلميع .
ويف ن����زال م��ث��ري وق����وي ف���از العب 
مر�صي  حممد  الوطني  منتخبنا 
وفاز  احل���رار  حممد  امل��غ��رب��ي  على 

ال���ربي���ط���اين اإل��ي�����س ب����ارب����وزا على 
وحقق  بور�صت  لوكا�س  ال�صويدي 
نورالدين  الوطني  منتخبنا  العب 
�صامري الفوز على االأوزبكي �صريوز 
الفنية  وب��ال�����ص��رب��ة  خ���ومل���ريازي���ف 
على  حاميدي  اأك���رم  ف��از  القا�صية 

اأبدولفو�صيد بورانوف.
ك���م���ا اأ�����ص����ف����رت ال���ن���ت���ائ���ج ع����ن فوز 
اأورتيكوف  اأ����ص���الجم���ون  ال���الع���ب 
ريدجويل  ج��و���ص��وا  ال��الع��ب  ع��ل��ى 
اأرتيم  ال���دي���ن ع��اط��ف ع��ل��ى  وب����در 
اأفاني�صوف ، كما فاز كريج كواكيلي 
على الرتكي دينيز دميريكابو وفاز 
اأرث��ر ميري على الالعب  الفرن�صي 
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي ه�����ص��ام جم��ت��ه��د وف���از 
على  تاجيف  ب��وب��رج��ون  االأوزب���ك���ي 

الفرن�صي فالنتني ثيبوت.
املا�صية  الليلة  خ��ت��ام  م�صك  وك���ان 
منتخبنا  الع�����ب  ل���ق���اء  وامل����و�����ص����م 
حبيب  اإليا�س  اآ�صيا  وبطل  الوطني 

امل�صتحق  ال��ف��وز  حقق  وال���ذي  علي 
امل�صنف  االإ����ص���ب���اين  ال��ب��ط��ل  ع��ل��ى 
اأن����خ����ي����ل م�����ارك�����وز ل���ي���ح���رز ح����زام 
 "WMC  - "انرتكونتيننتال 

الذهبي للوزن اخلفيف الثقيل.
البطولة  مباريات  اإدارة  يف  و�صارك 
بنجاح جمموعة مميزة من احلكام 
وتركيا  وال����ع����راق  االإم���������ارات  م���ن 

ورو�صيا واأ�صرتاليا.
واأ�صاد �صعادة عبداهلل �صعيد النيادي 
بدعم �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�صة مما  �صوؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
كان له اأبلغ االأثر يف النجاح الكبري 
الذي حققته بطولة امل��واي تاي 6 
االحتاد  نظمها  التي  للمحرتفني 
يف �صالة في�صتيفال اأرينا يف دبي يف 
ختام ن�صاط االحتاد ملو�صم 2020 

.2021 -
االإم��ارات للمواي تاي  اأبطال  وهناأ 

على تاألقهم بقيادة العب منتخبنا 
واآ�صيا  ال����ع����امل  وب���ط���ل  ال���ذه���ب���ي 
ال��الع��ب اإل��ي��ا���س ح��ب��ي��ب ع��ل��ي بعد 
/اإنرتكونتيننتال/  ب��ح��زام  ف����وزه 

الذهبي .
من جانبه اأكد طارق املهريي املدير 
التنفيذي لالحتاد مدير البطولة 
وفقا  اأهدافها  حققت  البطولة  اأن 
للت�صور الذي اأعد لها وذلك بتتويج 

للمواي  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  الع���ب 
ت����اي ال��ب��ط��ل اإل���ي���ا����س ح��ب��ي��ب علي 
باأغلى األقاب البطولة ليبقي حزام 
 WMC احل��دث الرئي�صي ح��زام 
اخلفيف  "انرتكونتيننتال" للوزن 
الثقيل يف دولة االإمارات .. متوجها 
الريا�صي  اإىل جمل�س دبي  بال�صكر 
اإجن���اح هذا  امل�����ص��ارك��ني يف  و جميع 
احل����دث ال�����ص��خ��م ال����ذي خ���رج كما 

خطط له بتعاون اجلميع.
اأبطال خط  كما توجه بال�صكر اإىل 
بدورهم  م�صيدا   .. االأول  ال��دف��اع 
البارز يف ا�صت�صافة اأبرز الفعاليات 
الريا�صية. من جهته اأعرب �صعادة 
االحتاد  ع��ام  اأم��ني  فوك�س  �صتيفان 
ال���دويل ل��ل��م��واي ت��اي ع��ن �صعادته 
امل��ب��ه��ر وال��ن��ج��اح املميز  ب��امل�����ص��ت��وى 

الذي حققته البطولة.

مرا�صد  لكن  ال��رب،  م��ن  اليابانية  العا�صمة  �صخامة  اإدراك  ي�صعب  ق��د 
منت�صرة يف اأنحاء خمتلفة من طوكيو تتيح التمتع بروؤية �صاملة للمدينة 

التي تتح�صر ال�صت�صافة االألعاب االأوملبية ال�صهر املقبل.
وي�صم برج "طوكيو �صكاي تري" الذي ُد�صن �صنة 2012، وهو اأعلى مبنى 
يف اليابان )634 مرتا(، من�صتي مراقبة كانتا ت�صتقطبان يف املعدل 4،5 

ماليني زائر �صنويا قبل اجلائحة.
ويقع مر�صد "متبو دك" فوق و�صط الربج بقليل، متيحا روؤية بانورامية 
للغابة احل�صرية يف االأ�صفل خلف الواجهات الزجاجية. كما تعطي املن�صة 

الثانية الزائرين روؤية �صاملة على علو 450 مرتا.
�صكاي  "طوكيو  برج  الروؤية من  ال�صايف، ميتد حقل  الطق�س  ويف حاالت 

تري" حتى 70 كيلومرتا، مع جبل فوجي يف اخللفية.
ومن املعامل البارزة االأخرى يف العا�صمة برج طوكيو، وهي من�صاأة معدنية 
م�صتوحاة مبا�صرة من برج اإيفل لكن بطول اأعلى بقليل )332،6 مرتا(. 

الياباين،  العلم  ل��وين  واالأب��ي�����س  ب��االأح��م��ر  امل�صيد  ط��وك��ي��و،  ب��رج  ويتيح 
 250 علو  على  اأع��اله��م��ا  مر�صدين،  م��ن  العا�صمة  معاينة  للزائرين 

مرتا.
و�صهد الربج امل�صيد �صنة 1958، يف �صنواته االأوىل على االألعاب االأوملبية 
تعي�س  اليابان  كانت  فرتة  خالل   1964 �صنة  طوكيو  ا�صت�صافتها  التي 
طفرة اقت�صادية بعد احلرب العاملية الثانية. وتختلف اأجواء تلك االألعاب 
اجلائحة" الذي  ل�"اأوملبياد  حت�صريا  حاليا  املدينة  ت�صهده  عما  ال�صابقة 

تطبعه جملة قيود مفرو�صة على جميع امل�صاركني.
اأما "�صيبويا �صكاي"، اأحدث مر�صد يف طوكيو، فيقع يف حي �صيبويا الراقي 

ال�صهري، مع خم�صة ممرات �صخمة للم�صاة مكتظة با�صتمرار.
بعلو  جديد  مبنى  �صطح  على   2019 �صنة  اأبوابها  املن�صة  ه��ذه  وفتحت 
ت��اأم��ل ال�صحاب  ي��رغ��ب يف  مل��ن  اأراج���ي���ح  اأي�����ص��ا  وه���ي ت�صم  م���رتا.   230

با�صتمرار.

نادي مليحة الثقايف الريا�سي يوؤكد موا�سلة روؤيته يف تطوير 
كافة الريا�سات مبا فيها فريق حتت ال� 17 لكرة القدم 

اختتام مناف�سات »بطولة مواي تاي 6 الدولية للمحرتفني«

•• ال�صارقة -وام: 

لقفز  االأوىل  التدريبية  البطولة  وال�صباق  للفرو�صية  ال�صارقة  نادي  نظم 
من  فار�صا   246 مب�صاركة  بالنادي  املغطاة  ال�صالة  ميدان  يف  احلواجز 
دبي  ون��ادي  وال�صباق  للفرو�صية  ال�صارقة  بنادي  التدريب  مدر�صة  فر�صان 
للبولو والفرو�صية ونادي عجمان للفرو�صية وا�صطبالت ال�صافنات ونادي 
ونادي  فرو�صية  ون���ادي  للفرو�صية  علي  جبل  ون���ادي  للفرو�صية  م��ن��درة 
ونادي  الدولة  يف  واال�صطبالت  االأندية  من  والعديد  للفرو�صية  اأبوظبي 
خليفة  �صلطان  �صعادة  وبح�صور  دب��ي  يف  امل�صتدامة  باملدينة  الفرو�صية 
اليحيائي مدير عام نادي ال�صارقة للفرو�صية وال�صباق.  و�صارك يف ال�صوط 

– فر�صان  االأول وهو �صوط خم�ص�س لفر�صان مدر�صة التدريب بالنادي 
ف��ار���ص��ا وف��ار���ص��ة م��ن الفر�صان االأط��ف��ال يف مدر�صة   30 ال��ب��وين -  ن���ادي 

التدريب واأنهى منهم امل�صار  دون اأخطاء 16 فار�صا.
يتناف�س فيه  واح���دة  ال��زم��ن بجولة  م��ع  ���ص��وط  ال��ث��اين وه��و  ال�صوط  ويف 
بحواجز  املحدد  الزمن  و�صمن  اأخ��ط��اء  دون  امل�صار   قطع  على  الفر�صان 
ي�صل ارتفاعها حتى 60 �صم 45 فار�صاً اأنهى منهم 29 فار�صاً امل�صار  دون 
اأخطاء. اأما ال�صوط الثالث وهو �صوط مع الزمن بجولة واحدة يتناف�س 
فيه الفر�صان على قطع امل�صار  دون اأخطاء و�صمن الزمن املحدد بحواجز 
ي�صل ارتفاعها حتى 80 �صم فقد �صهد م�صاركة 58 فار�صا اأنهى منهم 34 
فار�صاً امل�صار  دون اأخطاء.    و�صارك يف ال�صوط الرابع وهو �صوط مع الزمن 

بجولة واحدة يتناف�س فيه الفر�صان على قطع امل�صار  دون اأخطاء و�صمن 
 /،67/ 110-110�صم  حتى  ارتفاعها  ي�صل  بحواجز  امل��ح��دد  ال��زم��ن 
الدورة  واختتمت  اأخ��ط��اء.  دون  من  امل�صار  فار�صاً   27 منهم  اأنهى  فار�صا 
التدريبية بال�صوط اخلام�س وهو �صوط بجولة واحدة �صد الزمن يتناف�س 
ي�صل  بحواجز  زم��ن  وباأ�صرع  اأخ��ط��اء  دون  امل�صار   قطع  على  الفر�صان  يف 
ارتفاعها حتى 120 �صم حيث تناف�س يف هذا ال�صوط  54 فار�صاً وفار�صة 
الفار�س  ال�صوط  وت�صدر  فار�صة.   15 اأخطاء  دون  من  امل�صار  منهم  اأنهى 
�صهوة  على  وال�صباق  للفرو�صية  ال�صارقة  ن��ادي  من  ال�صربتلي  اهلل  عبد 
الثاين  املركز  ثانية فيما كان   50.52 وق��دره  "هنرت�صي" بزمن  ج��واده 
للفرو�صية  ال�صارقة  ن��ادي  من  الكربي  حمد  حممد  الفار�س  ن�صيب  من 

وال�صباق على �صهوة جواده "�صي اأي�صت كا" بزمن وقدره 50.86 ثانية   
وذهب املركز الثالث للفار�س �صيف عوي�صة الكربي بزمن وقدره 52.09 
ثانية من نادي ال�صارقة للفرو�صية وال�صباق وكان املركز الرابع من ن�صيب 
الفار�س اأحمد ال�صريف من نادي احلبتور للفرو�صية والبولو بزمن وقدره 
53.87 ثانية وذهب املركز اخلام�س للفار�س ه�صام غريب بزمن وقدره 
حممد  ال��ف��ار���س  ن�صيب  م��ن  ال�����ص��اد���س  امل��رك��ز  ك��ان  فيما  ثانية   55.87
ال�صارقة  ن��ادي  ثانية. ويحت�صن   60.53 وق��دره  بزمن  الكالم  اأب��و  فائق 
للفرو�صية وال�صباق خالل املو�صم ال�صيفي 10 بطوالت منها 6 مناف�صات 
للفرو�صية  االإم����ارات  احت��اد  م��ع  بالتعاون  حملية  ب��ط��والت   3 و  تدريبية 

وال�صباق وبطولة دولية من فئة النجمتني يف ال�صالة املغطاة بالنادي.

ال�سارقة فرو�سية  لنادي  االأوىل  التدريبية  البطولة  يف  ي�ساركون  فار�سا   246

مرا�سد �ساهقة يف اأبراج طوكيو تقدم 
للزائرين روؤية �ساملة للمدينة 
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القدم  ل��ك��رة  ال��ودي��ة  ال��دول��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  ب��ك��اأ���س  ال�صنغال  ُت���وج منتخب   
اإىل   21 القدم للفرتة من  االإم��ارات لكرة  التي نظمها احتاد  ال�صاطئية 
منتخبات االإمارات وُعمان وال�صنغال وذلك  مب�صاركة  اجلاري  يونيو   26
يف اإطار ا�صتعدادات املنتخبات الثالثة للم�صاركة يف نهائيات كاأ�س العامل 

التي تقام يف رو�صيا ب�صهر اأغ�صط�س املقبل .
وجاء تتويج منتخب ال�صنغال بعد فوزه اأم�س االأول على منتخبنا ب�صربات 
بالتعادل  االأ�صلي واالإ�صايف  الوقت  اجلزاء الرتجيحية وذلك بعد نهاية 
االإيجابي بهدف لهدف لريفع ر�صيده اإىل 5 نقاط ، بينما حل منتخب 

ُعمان ثانياً بر�صيد 4 نقاط ومنتخبنا ثالثاً بر�صيد 3 نقاط .
اإبراهيم املن�صوري نائب رئي�س جلنة كرة القدم ال�صاطئية بت�صليم  وقام 
كاأ�س البطولة وامليداليات الذهبية الأع�صاء منتخب ال�صنغال ، وامليداليات 
الف�صية والربوزنزية الأع�صاء منتخبي ُعمان واالإمارات ، وكذلك تكرمي 

احلكام الذين �صاركوا يف اإدارة مباريات البطولة .
وقال علي حمد البدواوي ع�صو جمل�س اإدارة احتاد الكرة رئي�س جلنة كرة 
القدم ال�صاطئية اأن املنتخب ا�صتفاد كثرياً من هذه البطولة ، حيث خا�س 
الوطني حممد  املدرب  بقيادة  الفني  اجلهاز  خاللها  حر�س  مباريات   4
�صفوف  يف  املوجودين  الالعبني  اأغلب  اأم��ام  الفر�صة  منح  على  امل��ازم��ي 
املنتخب للوقوف على م�صتوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية ، م�صرياً 

اأن برنامج املنتخب لنهائيات كاأ�س العامل م�صتمر واملحطة التالية �صتكون 
اأوكرانيا  كاأ�س  بطولة  يف  وامل�صاركة  اخلارجي  املع�صكر  حيث  اأوكرانيا  يف 

الودية .
ال��ق��دم وجل��ن��ة الكرة  ك���رة  اإدارة احت���اد  ال���ب���دواوي ح��ر���س جمل�س  واأك����د 
بال�صكل  الظهور  ل�صمان  املنتخب  احتياجات  كل  توفري  على  ال�صاطئية 
منتخبنا  يحتلها  التي  املرموقة  املكانة  على  والتاأكيد  املونديال  املميز يف 

على �صعيد القارة االآ�صيوية .
اأنهم  ال�صاطئية  للكرة  الوطني  ب��دوره قال وليد حممدي قائد منتخبنا 
بعد فرتة  تاأتي  اأنها  البطولة خا�صة  من هذه  ا�صتفادوا كثرياً  كالعبني 
من  الكثري  لعب  وع��دم  ك��ورون��ا  جائحة  نتيجة  بالق�صرية  لي�صت  توقف 

الرباط  مع�صكر  يف  �صابقاً  املغرب  مواجهتي  با�صتثناء  الدولية  املباريات 
بغ�س  والقوة  الثقة  الالعبني  املباريات متنح  اأن مثل هذه  اإىل  ، م�صرياً 
النظر عن النتائج ، كما اأنها فر�صة للجهاز الفني للوقوف على اجلوانب 
ق��ب��ل خ��و���س غمار  االإي��ج��اب��ي��ة  وت��ع��زي��ز اجل���وان���ب  ال�صلبية وم��ع��اجل��ت��ه��ا 

النهائيات .
 ، 20 العباً هم : حممد عبداهلل ، هيثم حممد  و�صمت قائمة منتخبنا 
، علي  ، ه�صام منت�صر  ، كمال علي  ، عبا�س علي  ب�صر  ، وليد  ب�صر  اأحمد 
حممد ، علي ح�صن ، وليد حممد ، ح�صن علي ، حميد جمال ، ح�صن اأحمد 
، اأحمد عبدالرحمن ، ح�صني علي ، جمال حممد ، �صعيد عيد ، را�صد عيد 

، �صامل عبيد ، وح�صني حمزة .

الهداف جريدان  الو�صط  من العب 
املتعّدد  املدافع  اإىل  �صاكريي و�صواًل 
يعّول  رودري��غ��ي��ز،  ري���ك���اردو  االأدوار 
ركائز  خم�س  على  �صوي�صرا  منتخب 
ال�صابق  ال����دويل  ي�����ص��رح  م��ا  بح�صب 
ل��وك��ال��ة فران�س  ه��ن��ت�����ص��وز  ���ص��ت��ي��ف��ان 
اليوم  فرن�صا  م��واج��ه��ة  ق��ب��ل  ب��ر���س، 
اأوروبا  كاأ�س  نهائي  ثمن  يف  االثنني 

يف كرة القدم.
يلعب �صاكريي "قلياًل مع ليفربول 
الالعب  يبقى  لكنه  )االإن��ك��ل��ي��زي(، 
احلا�صم بالن�صبة للمنتخب الوطني، 
الوحيد القادر على املراوغة، مترير 
الكرة احلا�صمة والت�صجيل كما فعل 
جنح  ح��ي��ث   ،")1-3( ت��رك��ي��ا  ���ص��د 

بتحقيق ثنائية.
البنية  ال�����ص��غ��ري  ال��الع��ب  مب��ق��دور 
)1،69 م( "تنفيذ الركالت الثابتة، 

الركنيات والركالت اجلانبية".
حمل األ���وان ع��دة اأن��دي��ة ك��ربى على 
اإنرت  ب��اي��رن ميونيخ االأمل���اين،  غ��رار 

االإيطايل واالآن ليفربول، برغم انه 
مل يكون دوماً العباً اأ�صا�صياً.

اأر�صنال"  "قائد  هو  ت�صاكا  غرانيت 
مدافع  هنت�صوز،  ي�صّدد  االإنكليزي. 
موقع  ع���ل���ى  ال�������ص���اب���ق  ل���ي���ف���رب���ول 
بطولة  بلقب  املتوجني  اأح��د  ت�صاكا، 
 ،2009 �صنة عام   17 العامل حتت 
وهاري�س  رودري��غ��ي��ز  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 

�صيفريوفيت�س.
عالية،  مترير  "نوعية  ت�صاكا  ميلك 
بالقدمني،  ط���وي���ل���ة،  اأو  ق�������ص���رية 
وت�����ص��دي��دة ق���وي���ة، ب���االإ����ص���اف���ة اإىل 
الو�صل  ����ص���ل���ة  ه����و  ���ص��خ�����ص��ي��ت��ه.. 
ب��ني امل����درب وال��الع��ب��ني ع��ل��ى اأر�س 

امللعب".
يتابع املدرب احلايل لنادي نو�صاتيل 
متّر  ال����ك����رات  "معظم  ك���زام���اك�������س 
اللعب  بناء  عملية  اأ�صا�س  هو  عربه، 
ل�����دى ����ص���وي�������ص���را، ي��ط��ل��ق االإي����ق����اع 

وينطلق بالكرة".
اأردف "لكنه العب ال يخاطر كثرياً. 

بدور  يكتفي  ق��د  معّينة،  م��ب��اراة  يف 
الدفاع مع متريرات  اأم��ام   6 الرقم 
مباريات  تنتهي  اأن  ومي��ك��ن  ع��ادي��ة، 

دون اأن يربز ا�صمه".
بالن�صبة للحار�س االأ�صا�س ل�صوي�صرا 
�صومر،  ي�����ان  ط���وي���ل���ة  ف�����رتة  م���ن���ذ 
ي�صتحق  "حار�س  اأن��ه  هنت�صوز  ي��رى 

موقعه".
من بني نقاط قوته، يتابع الالعب 
دولية  م����ب����اراة   72 خ���ا����س  ال������ذي 
"هو ج��ي��د ج����داً على  م��ع ���ص��وي�����ص��را 
خ���ط م���رم���اه، وج��ي��د ع��ن��دم��ا يلعب 

بقدمه".
نقاط  م��ن  ي��ع��اين رمب��ا  �صومر  لكن 
يخرج  عندما  متو�صط  "هو  �صعف 
من منطقته، الأن طوله لي�س فارعاً 

بالن�صبة حلار�س )1،83 م(".
اإيطاليا �صفر3-  بعد اخل�صارة �صد 
حار�س  ع�����اد  ال���ث���ان���ي���ة،  امل�����ب�����اراة  يف 
بورو�صيا مون�صنغالدباخ االأملاين اإىل 
الثاين،  اأن رزق مبولوده  بعد  ب��الده 

فرن�صا  �صد  متواجداً  �صيكون  لكنه 
للدفاع عن عرين "ال ناتي".

ة �صعره. يحتل  ُي�صتهر رودريغيز بق�صّ
املنتخب  دف���اع  م��ن  الي�صرى  اجل��ه��ة 
الكربى  ال��ب��ط��والت  يف  ال�صوي�صري 
منذ مونديال 2014، عندما بلغت 

بالده ثمن النهائي اأي�صاً.
من  اآخ�����ر  "بطٌل  ه��ن��ت�����ص��وز  ي��ت��ذّك��ر 
ع�����ام�����ا. مل   17 م����ون����دي����ال حت�����ت 
على  ال�صابقة  ال�����ص��رع��ة  مي��ل��ك  ي��ع��د 
اأكرث  يرتاح  اأ�صبح  االأي�صر،  ال���رواق 
م���ن ثالثة  اجل���دي���د  االأ����ص���ل���وب  يف 

مدافعني يف اخللف".
"يوّزع  رودري��غ��ي��ز  اأن  هنت�صوز  ي��رى 
وه���ادئ مع  الي�صرى  ب��ال��ق��دم  ج��ي��دا 

الكرة".
ف���الدمي���ري ب��ت��ك��وف��ي��ت�����س ه���و امل���درب 
ملنتخب  اال����ص���ت���ق���رار  ج���ل���ب  ال������ذي 
���ص��وي�����ص��را. خ��ل��ف االأمل�������اين اأومت�����ار 
 ،2014 م��ون��دي��ال  ب��ع��د  هيت�صفلد 
�صوي�صرا  ي����ق����ود  ال����وق����ت  وم��������ذاك 

للبطوالت الكربى ويوؤهلها من دور 
املجموعات.

االأ�صل،  البو�صني  "فالدو"،  خا�س 
يف  وم��درب  كالعب  م�صريته  معظم 
على مقعد  م��روراً  �صوي�صرا، وع��رف 

والت�صيو  ال��رتك��ي  ���ص��ب��ور  �صام�صون 
االإيطايل.

دفاعياً،  "لي�س  ه��ن��ت�����ص��وز  ي��الح��ظ 
�صوي�صرا  ال��ع��ك�����س. ط����ّورت  ع��ل��ى  ب��ل 
ن��وع��ي��ة ل��ع��ب��ه��ا م��ع��ه، وه���ن���اك رغبة 

ببناء اللعب، اللعب جيداً على غرار 
املنتخبات الكربى العاملية، وقفت ال 
اأمل��ان��ي��ا، بلجيكا  اأم��ث��ال  ناتي يف وج��ه 

واإ�صبانيا...".
�صينجح  ه��ل  ال��وح��ي��د،  "عيبه  يتابع 

بلجيكا  كبرية؟  دول��ة  على  بالتفّوق 
م��رة واح����دة، ه��ي دول���ة ج��ي��دة جداً، 
لكنها لي�صت بني الكبار. يجب الفوز 
اإ�صبانيا، فرن�صا، مل نقم  اأملانيا،  على 

بذلك اأبداً...".

ركائز �سوي�سرا اخلم�س يف كاأ�س اأوروبا 

منتخب ال�سنغال ُيتوج بكاأ�س البطولة الدولية الودية لكرة القدم ال�ساطئية 

جمل�س ال�سارقة الريا�سي يبحث مع االحتاد الدويل 
لريا�سات حتت املاء اإ�ست�سافة بطولة النخبة العاملية 

•• ال�صارقة -وام:

الريا�صي  ال�����ص��ارق��ة  جم��ل�����س  ن��اق�����س 
م��ع االإحت����اد ال���دويل ل��ري��ا���ص��ات حتت 
وكيفية  امل�����ص��رتك  ال��ت��ع��اون  �صبل  امل���اء 
االإرت���ق���اء ب��االأل��ع��اب وت��ب��ادل اخلربات 
وامل����ق����رتح����ات وذل������ك ���ص��م��ن خطط 
املائية  االأل���ع���اب  ت��ط��وي��ر  يف  امل��ج��ل�����س 
االإحتاد  ع�صوية  واإك��ت�����ص��اب  ب���االإم���ارة 
الدويل  ال�����ص��ارق��ة  ن���ادي  ع��رب  العاملية 

للريا�صات البحرية.
جاء ذلك خالل االإجتماع الذي عقده 
امل��ج��ل�����س م���ع وف����د االإحت�������اد ال����دويل 
 "CMAS" امل����اء  ل��ري��ا���ص��ات حت���ت 
عي�صى  �صعادة  بح�صور  املجل�س  مبقر 
املجل�س  رئ���ي�������س  احل�����زام�����ي  ه������الل 
الدويل  االإحت����اد  رئي�س  ارزن��وف��ا  واآن���ا 
التنفيذي  امل��دي��ر  ب��ورج  وجيف  للعبة 
العقلية  للريا�صات  العاملية  للموؤ�ص�صة 
التنفيذي  امل��دي��ر  احل��و���ص��ن��ي  واأح��م��د 

للريا�صات  ال����دويل  ال�����ص��ارق��ة  ل��ن��ادي 
البحرية.

وقال �صعادة عي�صى هالل احلزامي اإن 
املوا�صيع  م��ن  العديد  ناق�س  املجل�س 
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ال���ت���ع���اون امل�������ص���رتك مع 
املاء  ال���دويل لريا�صات حت��ت  االإحت���اد 
االإمارة  اأن�صطة  تعزيز  يف  ي�صهم  مب��ا 
بناء  االأل��ع��اب  ه��ذه  وتطوير  البا�صمة 
الدعم  و  ال��ك��ب��رية  االإم��ك��ان��ي��ات  ع��ل��ى 
ال�صمو  ����ص���اح���ب  م����ن  حم������دود  ال�����ال 
ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان ب��ن حممد 
القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم 
ال�صارقة ومتابعة �صمو ال�صيخ �صلطان 
ويل  القا�صمي  �صلطان  بن  حممد  بن 
ع��ه��د ون��ائ��ب ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة رئي�س 
املجل�س التنفيذي. واأ�صاف اإن االإحتاد 
اإجتماع مع  ال��دويل حر�س على عقد 
املجل�س بعد توجيهات �صاحب ال�صمو 
مراكز  خم�س  باإن�صاء  ال�صارقة  حاكم 
البحرية  للريا�صات  اأومل��ب��ي��ة  ت��دري��ب 

البا�صمة  ب���االإم���ارة  ال�صاحلية  ب��امل��دن 
لهذه  ال��ع��امل��ي  ال�����ص��دى  ماعك�س  وه��و 
املراكز  ه��ذه  واأن  خا�صة  التوجيهات 
�صتعمل على مدار العام لتقدم خدمة 

كبرية للريا�صات البحرية باالإمارة.
واأو�صح �صعادته اأنه مت مناق�صة دخول 
االإحت���اد  يف  ع�����ص��وا  البا�صمة  االإم�����ارة 
الدويل لريا�صات حتت املاء عرب نادي 
البحرية  للريا�صات  الدويل  ال�صارقة 
االإمارة  ل�صمعة  اإث���راء  ي�صكل  م��ا  وه��و 
الرائعة على امل�صتوى الريا�صي ب�صكل 
املائية  الريا�صات  م�صتوى  وعلى  ع��ام 
ب�صكل خا�س من خالل متثيل النادي 
الدويل  االإحت���اد  ل��الإم��ارة يف ع�صوية 
تلقى  املجل�س  ان  اىل  م�صريا  للعبة، 
العاملية  البطولة  اأي�صا حل�صور  دعوة 
رو�صيا  يف  امل��ق��ام��ة  امل��ائ��ي��ة  ل���الأل���ع���اب 
املقبل ودعوة فريق من  ال�صهر  خالل 
االإمارة البا�صمة للم�صاركة يف احلدث 
ال��ع��امل��ي ب��ج��ان��ب ع��ق��د اإج��ت��م��اع��ات مع 

اللجان الفنية و اللجان االإدارية على 
هام�س البطولة.

مناق�صة  اأي�صاعلى  حر�صنا   " وق���ال 
البا�صمة  االإم�����ارة  اإ���ص��ت�����ص��اف��ة  درا���ص��ة 
لبطولة العامل املقبلة لريا�صات حتت 
فريدا  ح��دث��ا  ميثل  مب��ا  للنخبة  امل���اء 
و���ص��ب��ق��ا ل���الإم���ارة ال��ت��ي ت��ع��رف دائما 
االأح����داث  ك���ربى  تنظيم  يف  بالتميز 
العاملية الريا�صية يف خمتلف االألعاب 
، بجانب  امل��ائ��ي��ة  ال��ري��ا���ص��ات  وم��ن��ه��ا 
ال�صارقة  ت���ك���ون  الأن  االإحت������اد  ط��ل��ب 
و  االأو�صط  ال�صرق  يف  لالإحتاد  ممثال 
اأي�صا على  الوفد  اإفريقيا كما حر�س 
تطوير  يف  امل���ب���ذول  للجهد  ال��ت��ع��رف 
ال��ري��ا���ص��ات امل��ائ��ي��ة م��ن خ���الل زي���ارة 
للريا�صات  ال�����دويل  ال�����ص��ارق��ة  ن����ادي 
م�صاريع  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  و  ال��ب��ح��ري��ة 
النادي الريا�صية". واأ�صار اىل العديد 
م����ن امل���ك���ا����ص���ب ال���ت���ي حت��ق��ق��ت خالل 
االإج��ت��م��اع م��ع وف���د االإحت�����اد ال���دويل 

" ن�صعى دائما يف املجل�س  للعبة وقال 
البا�صمة  االإم������ارة  م��ك��ان��ة  ع��ك�����س  اإىل 
امل�صتوى الريا�صي �صواء  الرائدة على 
حمليا اأو قاريا اأو دوليا مبا تتميز به 
على  اإمكانيات  و  ريا�صية  �صمعة  م��ن 
اأعلى م�صتوى الأنديتها املختلفة وهى 

االإمارة  نقل  يف  املجل�س  اأول��وي��ات  من 
البا�صمة من متيز اإىل متيز اأكرب على 
امل�صتوى الريا�صي عامليا". من جانبه 
ال������دويل للعبة  اأث���ن���ى وف����د االإحت�������اد 
ع��ل��ى اإه��ت��م��ام ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و حاكم 
مراكز  باإن�صاء  وتوجيهاته  ال�صارقة 

البحرية  للريا�صات  اأومل��ب��ي��ة  ت��دري��ب 
لقيمة  اإ���ص��اف��ة مميزة  ي�صكل  م��ا  وه��و 
بال�صكر  الوفد  تقدم  كما  الريا�صة.. 
بقيادة  ال��ري��ا���ص��ي  ال�����ص��ارق��ة  مل��ج��ل�����س 
ال�صارقة  ون���ادي  ه��الل  عي�صى  �صعادة 
ال�����دويل ل��ل��ري��ا���ص��ات ال��ب��ح��ري��ة على 

اللقاء املثمر بني اجلانبني مع حر�س 
م�صاركة  اأهمية  على  ال��دويل  االإحت��اد 
االإمارة البا�صمة يف االأن�صطة الدولية 
املائية  حت���ت  ل��ل��ري��ا���ص��ات  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
الرائعة  االإم��ك��ان��ي��ات  م��ع  يتواكب  مب��ا 

لالإمارة البا�صمة ريا�صيا.
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الفجر الريا�ضي

النهائي  رب���ع  ال����دور  اإىل  اإي��ط��ال��ي��ا 
لكاأ�س اأوروبا ب�صق النف�س واحتاجت 
اإىل التمديد لتخطي النم�صا 1-2 
لندن،،  يف  "وميبلي"  ملعب  ع��ل��ى 
بقوة  ال������دمن������ارك  ����ص���رب���ت  ف���ي���م���ا 
على  -4�صفر  وي���ل���ز  واك��ت�����ص��ح��ت 
يف  اأرينا"  ك��روي��ف  "يوهان  ملعب 

اأم�صرتدام.
اإيطاليا  ظ��ه��رت  االأوىل  امل��ب��اراة  يف 
مب�صتوى خمالف ملبارياتها الثالث 
االأوىل يف دور املجموعات واحتكمت 
بطاقتها  حتجز  لكي  التمديد  اإىل 
كييزا  فيديريكو  البديلني  بف�صل 
ال���ل���ذي���ن �صجال  ب��ي�����ص��ي��ن��ا  وم���ات���ي���و 
توالياً(،  و105   95( ال��ه��دف��ني 
�صا�صا  اأي�صاً  البديل  اأن يقل�س  قبل 
 ،)114( ال���ف���ارق  ك��االي��دج��ي��ت�����س 
للمرة  االإي��ط��ال��ي��ة  ال�����ص��ب��اك  لتهتز 
االأخرية  ال�12  املباريات  يف  االأوىل 
بعدما �صمدت طيلة 1168 دقيقة. 
يف  النهائي  ربع  يف  اإيطاليا  وتلتقي 

الثاين من متوز-يوليو على ملعب 
الفائز  ميونيخ،  يف  اأرينا"  "األيانز 
م��ن م��واج��ه��ة االأح���د ب��ني منتخبي 
وبلجيكا يف  اللقب  الربتغال حامل 

اإ�صبيلية االإ�صبانية.
ملعب  م��ن  "نات�صيونايل"  وخ����رج 
"وميبلي" ويف ر�صيده 12 انت�صاراً 
متتالية  مباراة  و31  التوايل  على 
من دون هزمية، ما �صمح ملان�صيني 
الذي  القيا�صي  ال��رق��م  حتطيم  يف 
قرابة  قبل  بوت�صو  فيتوريو  حققه 
ق��رن م��ن ال��زم��ن ب��ني 24 ت�صرين 
و29   1935 ال���ث���اين/ن���وف���م���رب 

ت�صرين الثاين/نوفمرب 1939.
اأننا  ن����درك  "كنا  مان�صيني  وق����ال 
�صنعاين الأن النم�صا فريق ال ي�صمح 
�صنعوا  البدالء  جيًدا.  باللعب  لك 
ال����ف����ارق ل��ن��ا ول���ك���ن اجل��م��ي��ع ق���ّدم 
�صعيد  اأن���ا  الليلة.  ل��دي��ه  م��ا  اأف�صل 
الن الالعبني اعطوا كل ما لديهم 

للفوز حتى عندما كنا مرهقني".

من جهته، قال قائد النم�صا دافيد 
ال�صهل و�صف  غ��ري  "من  اإن��ه  اأالب���ا 
ال�صعور. باإمكاننا ان نكون فخورين 
تكون  ان  للنم�صا  مي��ك��ن  باأنف�صنا، 
ولكن  �صيء  كل  قدمنا  بنا.  فخورة 
اأدائنا.  ع��ل��ى  ن��ك��اف��اأ  مل  ال��ن��ه��اي��ة  يف 
وبعدما  ذلك".  تقّبل  ال�صعب  من 
ب�صبب  االأول��ني  املباراتني  غ��اب عن 
الثالثة  يف  وم�����ص��ارك��ت��ه  االإ����ص���اب���ة 
رديفة  ت�����ص��ك��ي��ل��ة  ���ص��م��ن  اأ����ص���ا����ص���ي���اً 
�صهدت ثمانية تعديالت، عاد ماركو 
فرياتي ليلعب دوره يف و�صط ملعب 
اإيطاليا على ح�صاب املتاألق مانويل 
ل���وك���ات���ي���ل���ي ال������ذي ع�����اد ودخ������ل يف 
يتمكن  اأن  دون  الثاين من  ال�صوط 
النم�صوي.  الدفاع  �صيفرة  فك  من 
اللقاء،  بداية  الكبري يف  وباندفاعه 
عَّب املنتخب النم�صوي على رجال  �صَ
يف  الهجمات  بناء  مهمة  مان�صيني 
الذي �صيطروا عليه  االأول  ال�صوط 
ب��ع��د الفر�س  ف��ي��ه ع��ل��ى  وح�����ص��ل��وا 

اأب���رزه���ا ل��ت�����ص��ريو اإمي��وب��ي��ل��ي الذي 
ارتدت  بعدما  عانده  احل��ظ  عانده 

الكرة من القائم االأمين )32(.
ع���ان���ى  ال�������ث�������اين،  ال�����������ص�����وط  ويف 
�صباكهم  اأن  وح���ت���ى  االإي���ط���ال���ي���ون 
اهتزت براأ�صية ماركو اأرناوتوفيت�س 
الهدف  األ���غ���ى  اآر"  اأي�����ه  "يف  ل��ك��ن 
وح����اول   .)67( ال��ت�����ص��ل��ل  ب���داع���ي 
م��ان�����ص��ي��ن��ي ت�������دارك امل����وق����ف، فزج 
ب��ل��وك��ات��ي��ل��ي وب��ي�����ص��ي��ن��ا ب������داًل من 
اأن  اإال   ،)67( وف����ريات����ي  ب���اري���ال 
���ص��ي��ئ��اً مل ي��ت��غ��ري ح��ت��ى اأي�����ص��اً بعد 
بداًل  وكييزا  بيلوتي  اأن��دري��ا  دخ��ول 
برياردي  ودومينيكو  اإميوبيلي  من 
الفريقان  بعدها  واح��ت��ك��م   .)84(
اإىل التمديد الذي ا�صتهلته اإيطاليا 
و�صعها  ب��ع��دم��ا  ط��ري��ق��ة  ب��اأف�����ص��ل 
اإذ  جميل،  بهدف  املقدمة  يف  كييزا 
�صيطر على الكرة بعد عر�صية من 
�صبينات�صوال ثم تخل�س من �صتيفان 
اأن يطلقها قوية  اليرن بحنكة قبل 

يف ال�صباك )95(.
وعندما كان ال�صوط االإ�صايف االأول 
يلفظ اأنفا�صه االأخرية جنح البديل 
الهدف  خ��ط��ف  يف  بي�صينا  االآخ�����ر 
�صيقة  زاوي��ة  من  بت�صديدة  الثاين 
الكرة  اأت�����ص��ريب��ي  ل��ه  ب��ع��دم��ا ح�صر 
وهو مرمي يف اأر�س امللعب )105(. 
اأح������اول  "ال زل�����ت  ب��ي�����ص��ي��ن��ا  واأق�������ر 
�صجلته  ال�����ذي  ال���ه���دف  ا���ص��ت��ي��ع��اب 
اأ�صعر  كيف  تخايلوا  لذا  ويلز،  �صد 
طيلة  ���ص��اأت��ذك��ره  ه����ذا.  لت�صجيلي 
اجلميع  الفريق  ه��ذا  يف  م�صريتي. 
باإمكانه ان ي�صجل وهذه هي قوتنا 
احلقيقية، نحن جمموعة مميزة". 
العودة  جاهداً  النم�صويون  وح��اول 
وح�����ص��ل��وا ع��ل��ى ع���دد م���ن الفر�س 
جن���ح���وا يف ت��رج��م��ة اإح����داه����ا عرب 
راأ�صية  بكرة  كااليدجيت�س  البديل 
"�صابحة" اإثر ركلة ركنية )114(، 
ل��ك��ن اإي��ط��ال��ي��ا ع��رف��ت ك��ي��ف ت�صري 
باملباراة اىل بر االأم��ان. يف الثانية، 

على  ثنائية  دول���ربغ  كا�صرب  �صجل 
"يوهان  يف  ال�����ص��اب��ق  ف��ري��ق��ه  ملعب 
ليقود  ام�صرتدام  ارينا" يف  كرويف 
الدمنارك اىل ربع النهائي يف اليوم 
التا�صعة  ال���ذك���رى  ي�����ص��ادف  ال����ذي 
وال���ع�������ص���ري���ن ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا االجن�����از 
باللقب  وت���ت���وي���ج���ه���ا  ال���ت���اري���خ���ي 

القاري عام 1992. ومهد دولربغ 
 27( بثنائية  لبالده  الفوز  طريق 
يواكيم  ي�����ص��ي��ف  اأن  ق��ب��ل  و48(، 
برايثوايت  وم��ارت��ن   )88( مايلي 
لتحقق  االخ�������ري�������ن،   )4+90(
يف  االأول  ان���ت�������ص���اره���ا  ال�����دمن�����ارك 
اأوروبا  كاأ�س  يف  االإق�صائية  االأدوار 

بطولة  ويف  ب���ال���ذات   1992 م��ن��ذ 
كربى منذ كاأ�س العامل 1998.

املنتخب  ال�������دمن�������ارك  وح�����رم�����ت 
 2016 اإجن��از  تكرار  من  الويلزي 
النهائي  ن�����ص��ف  اإىل  و����ص���ل  ح���ني 
النهائيات  يف  ل��ه  م�����ص��ارك��ة  اأول  يف 

القارية.

2020، �صام املهاجم الفرن�صي كيليان مبابي عن  اأوروب��ا  منذ بداية كاأ�س 
بنزمية  وك��رمي  غريزمان  اأنطوان  زميليه  اإىل  املهمة  هذه  تاركاً  التهديف، 
العائد اإىل �صفوف "الديوك" بعد غياب دام 5 اأعوام ون�صف العام. غري اأن 
مباراة دور ثمن النهائي اأمام �صوي�صرا االإثنني �صتكون فر�صة لهذا املهاجم 

جناعته. ي�صتعيد  "ال�صامت" اأن 
حّتى االآن، جنح املهاجم ال�صاب لنادي باري�س �صان جرمان يف اإخافة املدافعني 
اأكرث من هز ال�صباك، فرغم اأن جتاوزاته وت�صارعاته واخرتاقاته وت�صديداته 
ب��الده، كما تربهن ركلة  اأه��داف��اً، لكنها �صاهمت يف جناح منتخب  مل تثمر 
اجلزاء التي ح�صل عليها وترجمها بنزمية يف التعادل اأمام الربتغال 2-2 

يف املباراة الثالثة من دور املجموعات.
التعادل بعد جمهود  امل��درب ديدييه دي�صان  اأدرك رجال   ،1-1 واأم��ام املجر 
ا�صمه على  ن�صاهد  اأن  وك��ان ميكن  الي�صرى.  ف��ردي من مبابي على اجلهة 
الت�صلل على  راي���ة  ي��رف��ع احل��ك��م  ل��و مل  ال��ك��رات احلا�صمة،  الئ��ح��ة مم���رري 
الهداف بنزمية، اأو حتى على قائمة الهدافني لو مل يتاألق احلار�س يف الذود 

عن عرينه.
بات  ال��ذي  لينيكر  غ��اري  االنكليزي   1986 املك�صيك  ه��داف مونديال  قال 

يعمل كمعلق "اأع�صق روؤية مبابي يلعب. هو رائع".
اأوكله "دي دي" مبهمات دفاعية يف املباراة االفتتاحية اأمام اأملانيا -1�صفر، 
اإاّل اأّن بطل العامل مبابي ابن ال� 22 عاماً مل يعرف طريق النجاح املتوقع 
اللعب بخالف دوره يف مونديال رو�صيا  بناء  اأكرث يف  بات متاحاً  انه  برغم 

.2018
وكان دي�صان انتقد مهاجمه بعد املباراة االفتتاحية اأمام ا�صرتاليا يف العر�س 

جهوداً الكروي يف رو�صيا، معترباً ان مبابي ال ي�صارك يف الهجمات اأو يبذل 
اأكرث  ي��دخ��ر ق���واه ليكون  اأن  ي��ري��د  ك��ب��رية وك��اأن��ه 

فعالية اأمام مرمى املناف�س.
"يورو  ان����ط����الق  ق��ب��ي��ل  م���ب���اب���ي  م������ازح 

2020" يف موؤمتر �صحايف احلا�صرين 
قائاًل "اذا كنت ال اأريد الرك�س، فقد 

ال األعب!"، لكنه وعد اأن "اأبذل كل 
كان هجومياً  اإن  للفريق،  ل��دّي  ما 

اأو دفاعياً".
املهاجم  اأق���������ّر  ال�����ي�����وم،  ذل������ك  يف 
الباري�صي اأن مدربه دي�صان ينتظر 
من  الدفاعية  اجلهود  من  الكثري 

معظم املهاجمني، و"لكن يريد اأي�صاً 
نهاجم"  ك���ي  ب��ال��ط��اق��ة  ن��ح��ت��ف��ظ  ان 

اأ�صاف قائاًل.

موجودون  املهاجمني  اأن  غ��ري  ال��زم��الء  م�صاعدة  يجب  "بالتاأكيد  وت��اب��ع 
واأن  االخ���رية  الثالثني  االأم��ت��ار  يف  يكونوا  اأن  ال�صل�صلة،  نهاية  يف  ليكونوا 

يكونوا حا�صمني قدر االإمكان".
غريزمان  الثنائي  خطف  ل����الأزرق،  الهجومي  الذهبي"  "املثلث  يف  ولكن 
وبنزمية اال�صواء حتى االآن يف "يورو 2020"، مع هدف ملهاجم بر�صلونة 
2-2، يف  اأمام الربتغال  اأمام املجر وهدفني ملهاجم ريال مدريد  اال�صباين 
حني اأرخى "التعطيل" عن التهديف بظالله على "كيه اأم7"، اأف�صل هداف 

يف ال� "ليغ1" يف املوا�صم الثالثة املا�صية.
ا�صتعداداً   1-3 ويلز  ودي��ة  يف  لغريزمان  احلا�صمة  ومتريرته  هدفه  ومنذ 
لنهائيات البطولة القارية، ظل مبابي �صامتاً حتى االآن مع �صل�صلة من 4 

مباريات توالياً، واجمايل 382 دقيقة من دون اي هدف.
ويف املجمل مل ي�صجل "كيكي" �صوى مرة واحدة يف مبارياته الدولية الت�صع 

االأخرية...
ولكن اأمام �صوي�صرا االإثنني، �صتكون �صرعة مبابي حا�صمة خلرق الدفاعات 

حيث مل ي�صبق له اأن واجه هذا املنتخب يف 47 مباراة دولية يف �صجله.
لوكالة  حديث  يف  �صابويزات  �صتيفان  ال�صابق  ال�صوي�صري  املهاجم  يقول 
فران�س بر�س "بالن�صبة ل�صوي�صرا �صيكون من ال�صعب ال�صيطرة عليه، رمبا 

يجب م�صاعفة الدفاع )الدفاع مع العبني(".
"تكتل  على  بيتكوفيت�س  فالدميري  �صوي�صرا  مدرب  يعتمد  اأن  املرجح  ومن 
منخف�س" النه "يجب منح اأقل م�صاحة ممكنة يف ظهر الدفاع لالعب مثل 

مبابي، ولكن اأي�صاً بنزمية"، ي�صيف �صابويزات.
جيداً  تنتظره  ل��ذا  مبابي،  خ��ط��ورة  تعي  املناف�صة  املنتخب  دف��اع��ات  وب��ات��ت 
�صعيها  �صرعته وخطورته يف  واحلد من  اأمامه  امل�صاحات  تقلي�س  اأجل  من 

ال�صتباق حتركاته.
قال مبابي "يف عام 2018، كانت م�صابقتي االوىل، كانت حلظة التاأكيد 
وو�صع القدمني يف العامل الكبري. مذاك، خ�صت ثالثة موا�صم كبرية، 
دائماً  هي  ولكن  والفردية.  اجلماعية  االلقاب  من  بالعديد  وفزت 
من  خمتلفة  مرحلة  يف  ح��ال��ي��اً  "اأنا  وت��اب��ع  )حلظة(التاأكيد". 
�صيكون  ولكن  نف�صي،  اأفر�س  اأن  اأي�صاً  علّي  ويتوجب  م�صريتي 
ذك مب�صاعدة اللعب اجلماعي. ال يجب ابداً اأن تعزل نف�صك 
مهاجم  األ��ه��ب  اأع���وام،  خم�صة  قبل  اجلماعي".  اللعب  ع��ن 
م����ون����اك����و ال�������ص���اب���ق ع������امل ال���ك���رة 
منتخب  ق��اد  بعدما  امل�صتديرة 
االرجنتني  الإق���������ص����اء  ب������الده 
 1-4 ليونيل مي�صي  وجنمها 
اإىل  ق��اد  �صاحر  بعد حت��رك 
ركلة جزاء، ومن ثم �صجل 
للديوك  �صمحت  ثنائية 
بالتقدم... كان ذلك يف 
مونديال  نهائي  ثمن 

رو�صيا 2018.

اإيطاليا تتاأهل ب�سق النف�س والدمنارك بفوز كا�سح 

اإىل نهائي دوري كرة ال�صلة  التاأهل  بات فينيك�س �صنز على ُبعد خطوة من 
-84 االأمريكي للمحرتفني بعد فوزه على م�صيفه لو�س اأجنلي�س كليربز 

يف "بالي اأوف". الغربية  املنطقة  نهائي  �صل�صلة  يف   1-3 ليتقدم   80
ولعب الثنائي ديفن بوكر ودياندري اأيتون من باهاما�س دوراً مهماً يف الفوز 
قبل املباراة اخلام�صة يف فينيك�س، ف�صجل االأّول 25 نقطة والثاين 19 اإىل 

جانب 22 متابعة.
وكان اأيتون اأ�صاد بجهود زميله بوكر قبل اللقاء مرتدياً قمي�صاً عليه �صورة 
مرتديا  امل��ب��اراة  خا�س  بوكر  اأن  علماً  بالدماء،  ملطخا  انفه  تظهر  االأخ��ري 
من  الثانية  املباراة  يف  بيفرييل  باتريك  كليربز  بالعب  احتكاكه  بعد  قناعاً 

ال�صل�صلة.
ورغم الفوز، اإال اأن �صنز مل يظهر ب�صورة متاألقة حيث اكتفى العبوه بت�صجيل 

رميات ثالثية من اأ�صل 20، يف حني ف�صل بوكر يف خم�س وكري�س بول،   4
�صاحب 18 نقطة و7 متريرات حا�صمة، يف ثالث.

يف املقابل، مل تكن حال لو�س اأجنلي�س اأف�صل اذ �صجل العبوه 5 رميات من 
امل�صافات البعيدة من اأ�صل 31.

وتاألق يف �صفوف اخلا�صر بول جورج مع 23 نقطة و16 متابعة و6 متريرات 
اإن  اأنه بدا مت�صرعاً واظهر رعونة غري اعتيادية يف الهجوم،  حا�صمة، برغم 
18(، منها ثالث يف الثواين ال�صبع  اأ�صل  كان يف الرميات احلرة )12 من 
اأو يف الرميات الثالثية مع رمية واح��دة ناجحة  املباراة،  االخ��رية من عمر 

من اأ�صل 9.
وتعّقدت مهمة كليربز يف قلب الطاولة على مناف�صه خ�صو�صاً يف ظل الغياب 

امل�صتمر لنجمه كواهي لينارد امل�صاب و دون حتديد اأي موعد لعودته.

�سنز على ُبعد خطوة من التاأهل اإىل نهائي املحرتفني

مبابي... مهاجم »الديوك« ال�سامت! 
املتجّدد  اإ���ص��ب��ان��ي��ا  م��ن��ت��خ��ب  ي��ج��د 
جمهر  حت��ت  نف�صه  �صابة  بعنا�صر 
كرواتيا  ي��واج��ه  ع��ن��دم��ا  االخ��ت��ب��ار 
"باركن  ملعب  على  االثنني  اليوم 
دور  يف  ك��وب��ن��ه��اغ��ن،  يف  �صتاديوم" 
ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي م���ن ك���اأ����س اأوروب�����ا 

القدم. لكرة   2020
للمنتخب  ف��رادى  االخبار  تاأتي  ال 
اال����ص���ب���اين: ���ص��ّج��ل 5 اأه������داف يف 
م���رم���ى ���ص��ل��وف��اك��ي��ا االأرب����ع����اء بعد 
مباراتني مل ي�صجل خاللهما �صوى 
من  مبكرا  خروجا  وجتّنب  ه��دف، 
الثاين  للمركز  ارتقى  االأّول.  دور 
بر�صيد  اخل��ام�����ص��ة  جم��م��وع��ت��ه  يف 
5 نقاط خلف ال�صويد )7(، وبات 
باللقب  بالفوز  يحلم  اأن  بامكانه 
م�صريته  الرابعة يف  للمرة  القاري 
و2008   1964 اأع���������وام  ب���ع���د 

و2012.
اال���ص��ب��اين لوي�س  امل����درب  ي��ب��ِد  مل 
ك���ب���رياً مبركز  اإن���ري���ك���ي اه��ت��م��ام��اً 
جمموعته،  �صمن  ب���الده  منتخب 
م�������ص���دداً ع��ل��ى اأه��م��ي��ة جت����اوز دور 
كابو�س  من  واالف���الت  املجموعات 

اخلروج املبكر.
اأنيابهم  ع��ن  اإن��ري��ك��ي  �صباب  ك�ّصر 
�صلوفاكيا  اأم��ام  احلا�صم  الوقت  يف 
يف  انت�صار  اأك���رب  ب��الده��م  ومنحوا 
النهائيات،  يف  م�����ص��ارك��ات��ه��ا  ت��اري��خ 
مرتني  -4�صفر  �صابقاً  الفوز  بعد 
يف نهائيات 2012 �صد اإيرلندا يف 

الدور االأول واإيطاليا يف النهائي.
وحّيت ال�صحف اال�صبانية خما�صية 
ا�صبانيا على ملعب "ال كارتوخا" يف 
اخلمي�س  ماركا  فعنونت  اإ�صبيلية، 
فيما  متاماً"،  ال��ط��ري��ق��ة  "بهذه 
كتبت "اآ�س" على �صفحتها االوىل 

بالت�صديق". "ال�صماح 
و������ص�����واء ك����ان����ت م����وج����ة ال���ت���ف���اوؤل 
اأم����ام  اأو ط��وي��ل��ة االأم������د  ق�����ص��رية 
و�صيفة  ان  اإاّل  االث��ن��ني،  ك��روات��ي��ا 
ب�����داأت   2018 م���ون���دي���ال  ب���ط���ل 

تكت�صب الثقة مع مرور املباريات.
و�صي�صّكل املنتخب الكرواتي اختباراً 
مباراته  ب��خ��الف  ال�صبانيا  �صعباً 
اأمام  امل��ج��م��وع��ات  دور  يف  االخ����رية 
عك�س  متوا�صع  �صلوفاكي  منتخب 
36 يف  ال�  اأ�صواأ اداء بني املنتخبات 

الدور االأول.
ويبدو طريق "ال روخا" اإىل املباراة 
حيث  ب��ال�����ص��ع��اب،  معبد  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

يف  فرن�صا  ي��واج��ه  اأن  املحتمل  م��ن 
اإيطاليا  النهائي، ورمبا  الدور ربع 
املربع  يف  ال��ربت��غ��ال  اأو  بلجيكا  اأو 

الذهبي.
كرواتيا  اأن  م����ن  ال����رغ����م  وع���ل���ى 
ميكن اأن تكون اأقل هذه املنتخبات 
اأف�صل  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ان��ه��ا  اإال  ج����ودة، 
التي  ال�����ث�����الث  امل���ن���ت���خ���ب���ات  م�����ن 
مع  االآن،  ح��ت��ى  ا�صبانيا  واج��ه��ت��ه��ا 
وقادر  باملواهب  و�صط مدجج  خط 
مع  االأف�����ص��ل  على  ال�صيطرة  على 
الثالثي لوكا مودريت�س ومارت�صيلو 

بروزوفيت�س وماتيو كوفات�صيت�س.
امل���ن���ت���خ���ب  ������ص�����ف�����وف  اأن  غ�������ري 
اال����ص���ب���اين ال ت��خ��ل��و ب���دوره���ا من 
الفوز يف  ان  ال�صابة، حيث  املواهب 
�صيمنحه زخماً  االإثنني  كوبنهاغن 
حقيقياً، وفر�صة خو�س الدور ربع 
ب��ط��ول��ة ك��ب��رية للمرة  ال��ن��ه��ائ��ي يف 
االوىل منذ التتويج باللقب القاري 

يف عام 2012.
اأن  ال���وا����ص���ح  "من  اإن���ري���ك���ي  ق����ال 
م���ا ح�����ص��ل ي��ب��ع��ث ع��ل��ى االرت����ي����اح، 
ما  ولكن  يل،  بالن�صبة  فقط  لي�س 
باال�صرار  ت�صتمر  ع��ن��دم��ا  يعنيه 
وترى  ذاتها  الكروية  االأف��ك��ار  على 
النتائج  حتقيق  با�صتطاعتك  ان��ه 

بف�صلها".
اأف�صل  يف  النتيجة  "تاأتي  وت��اب��ع 
حلظة وهي حت�صرنا ملا هو قادم".

وب���ال���ف���ع���ل، ت����اأت����ي ك���ل���م���ات م����درب 
املعاناة  رحم  من  ال�صابق  بر�صلونة 
ب��ه��ا م��ه��اج��م يوفنتو�س  ال��ت��ي مي��ر 
االإيطايل األفارو موراتا ابن ال� 28 

عاماً الذي رمبا كان الوحيد املغادر 
اأن  دون  م��ن  كارتوخا"  "ال  مللعب 

ي�صعر بالر�صى.
الدقيقة  يف  ج������زاء  رك���ل���ة  اأه�������در 
ال�صلوفاكي  احل��ار���س  �صدها   12
اأن يخرج  دروب��راف��ك��ا، قبل  م��ارت��ن 
يف الدقيقة 66 من ال�صوط الثاين 
توري�س  ف�����ريان  ب��دي��ل��ه  ل��ي�����ص��اه��د 
ثواٍن  ب��ع��د  ال��راب��ع  ال��ه��دف  ي�صجل 

قليلة من نزوله اإىل اأر�س امللعب.
وك�صف موراتا، �صاحب هدف يتيم 
يف النهائيات حتى االآن يف التعادل 
اأمام بولندا 1-1، اأنه تلقى واأفراد 
عائلته "تهديدات" ومتنيات باملوت 
عدة  اإه��داره فر�صاً  ب�صبب  الأوالده 

اأمام املرمى.
ا�صراك  اإن��ري��ك��ي على  ا���ص��رار  وم��ع 
ج���ريار م��وري��ن��و يف ال��ه��ج��وم، �صعر 
م���ورات���ا ان���ه ب��خ��ط��ر، ل���ذا يتوجب 
للقمي�س  ال�����والء  ي��ث��ب��ت  اأن  ع��ل��ي��ه 

التي يرتديها.
يف املقابل، متيز بابلو �صارابيا اأمام 
يف  ودق��ت��ه  ح�ّصه  بف�صل  �صلوفاكيا 
توري�س  اأثبت  فيما  االخ��ري،  الثلث 
الرغم  وع��ل��ى  وخ��ط��ورت��ه،  �صرعته 
على  يورنتي  ماركو�س  جلو�س  من 
زال  م���ا  ان����ه  اإاّل  ال���ب���دالء  م��ق��اع��د 
يعترب اأحد اهم املفاتيح الهجومية 

بيد اإنريكي.
التبديالت  اأن  االخ�����ري  اع�����رتف 
اج��راه��ا يف مباراته  ال��ت��ي  االرب��ع��ة 
اإىل  تهدف  كانت  االخ���رية  الثالثة 
حل  واإي��ج��اد  الدبابري"  ع�س  "هّز 
)الدفاعي(،  ال��ت��ك��ت��ل  م��ن  "لنوع 

عندما ال تكون الطاقة موجودة".
اأخ��رى، مل ت�صب عودة  من ناحية 
بو�صكيت�س  ���ص��ريج��ي��و  امل��خ�����ص��رم 
املفاجاآت  خانة  �صمن  الو�صط  اإىل 
بعدما غاب عن املباراتني االوليني 

ب�صبب ا�صابته بفريو�س كورونا.
وج���ل���ب الع����ب ب��ر���ص��ل��ون��ة االت�����زان 
لت�صكيلة  وال��ق��ي��ادة  ال��و���ص��ط  خل��ط 
والرباعة  ب��امل��واه��ب  مليئة  ���ص��اب��ة 
الثقة  اإىل  تفتقر  ولكنها  الكروية 

التي تاأتي مع اخلربة.
قال عنه اإنريكي "قدم اداء مكتوباً 
حول كيفية اأن تكون العبا حمورياً، 

هجومياً ودفاعياً".
وياأمل املدرب اال�صباين اأن ال يكون 
فريقه قاباًل للك�صر ب�صبب الهو�س 
ل��ه��ز �صباك  ال�����ذي راف�����ق الع��ب��ي��ه 
ت���اأرج���ح نتائج  امل��ن��اف�����ص��ني، يف ظ��ل 
ليتوانيا  ع��ل��ى  ف����وز  م���ع  امل��ن��ت��خ��ب 
برباعية نظيفة يف حزيران/يونيو 
ال�صويد.  م��ع  ال�صلبي  ال��ت��ع��ادل  ث��م 
يف  -6�صفر  اأملانيا  ي�صحق  اأن  قبل 
اأن  ق��ب��ل  ال��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�صرين 
ي�صقط جمدداً يف فخ التعادل اأمام 

اليونان 1-1.
ا�صبانيا  تظهر  اأن  ك��روات��ي��ا  ت��اأم��ل 
ت�صعى  ح��ني  يف  الهجومي،  عقمها 
الفوز على  اأن  اإث��ب��ات  اإىل  االخ��رية 
يف  ال��ت��ح��ول  نقطة  ك���ان  �صلوفاكيا 
كونها  م��ن  ب��داًل   ،"2020 "يورو 
"طلقة ناجحة" ملرة واحدة فقط. 
لذا، يختم بو�صكيت�س قائاًل "لدينا 
تكون  اأن  ي��ج��ب  و"هذه  الثقة" 

البداية".

�سباب اإ�سبانيا حتت جمهر االختبار اأمام كرواتيا 



مطعم يطبق طريقة بيع فريدة.. اخل�سم ح�سب الوزن
ابتدع اأحد مطاعم الوجبات ال�صريعة، يف العا�صمة ال�صورية دم�صق 
"داما�صكبنو مول" مبنطقة كفر �صو�صة، طريقة الفتة جلذب  يف 
واإنقا�س  اللياقة  على  يح�س  وباأ�صلوب  انتباههم،  ولفت  الزبائن 

الوزن.
وتقوم الفكرة على وجود عدة ممرات حماطة ب�صياج معدين، عند 
مدخل املطعم ويف كل ممر منها تختلف قيمة اخل�صم الذي يناله 

الزبون من املطعم، يف حال عبوره من خالله.
10 و15 و20 و25 و50 و�صوال  ون�صب اخل�صم موزعة كالتايل: 
املمر  ي�صيق  اخل�صم  ن�صبة  ارتفعت  كلما  حيث  املئة،  يف   100 اإىل 
ال�صت،  املمرات  اأعلى  يف  املكتوبة  اجلملة  يف�صر  مما  فاأكرث،  اأك��رث 

وباللهجة العامية ال�صورية: "لتك�صب الزم تنحف".
وقد القت الفكرة ا�صتح�صانا وا�صعا يف خمتلف �صفحات التوا�صل 
ال��ذات، وك�صر  االجتماعي ال�صورية، كونها تعتمد االإث��ارة وحتدي 

املاألوف، واحل�س على الر�صاقة واإنزال الوزن.
ويقول �صاحب مطعم كري�صبي واي، عدنان يا�صني، : "ف�صال عن 
وراء  من  نهدف  لكننا  ملطعمنا،  والرتويجية  الت�صويقية  دوافعها 
هذه املبادرة عالوة على ذلك، ملحاربة ال�صمنة وتوعية النا�س حول 

خماطرها ال�صحية".
وي�صيف �صاحب املطعم: "مع اأننا مطعم فا�صت فوود، لكننا نقدم 
وجبات �صحية اأي�صا للزبائن، مثل بع�س اأنواع ال�صلطات املخ�ص�صة 

للدايت واحلمية".

تطعن طفلتها حتى املوت بعد اإ�سابتها بكورونا
اأن  بعد  امل��وت  حتى  طفلتها  طعن  على  بريطانية  �صيدة  اأق��دم��ت 
�صعرت بالقلق من اأن الفتاة ال�صغرية ال ت�صتطيع العي�س  دونها اإذا 

ماتت ب�صبب فريو�س كورونا
غام�صة  اأعرا�س  من  ت�صكو  عاماً(   36( �صيفانانثام  �صوثا  وكانت 
وقيود  الفريو�س  اخل��وف من  اأن  زوجها  ويعتقد  تقريباً  ع��ام  مل��دة 
ابنتها  طعن  اإىل  دفعها  مما  الهاوية،  حافة  اإىل  دفعتها  االإغ���الق 
يف  العائلة  �صقة  يف  النوم  غرفة  يف  م��رة   15 �صيفانانثام  �صاياجي 

جنوب لندن.
ال�صوبر  يف  عمله  راأ����س  على  �صيفانانثام  �صوغانثان  ال���زوج  وك���ان 
اإن زوجته قتلت ابنتهما  ماركت عندما تلقى مكاملة هاتفية تقول 
ال  �صيفانانثام  اأن  اإىل  املحكمة  وا�صتمعت  ميت�صام.  يف  منزلهما  يف 
 2006 منذ  املتحدة  اململكة  يف  تعي�س  وكانت  االإجنليزية  تتحدث 

بعد زواجها.
وزارت  اآالم غام�صة  ت�صكو من  كانت   ،2019 عام  وبحلول خريف 
امل�صت�صفى مرات عديدة، و خالل �صيف العام التايل، ا�صتكت ذلك 

من الدوار وفقدان الوزن، وكان وزنها 48 كيلوغرام فقط.
وقال املدعي بيل اإميلني جونز "اأ�صيبت املدعى عليها بقلق مر�صي 
من اأنها كانت تعاين من مر�س خطري مل يتم ت�صخي�صه. ويبدو 

اأنها اأ�صبحت مقتنعة باأنها �صتموت".
بفريو�س  �صيفانانثام  اإ���ص��اب��ة  ع��ن  امل�صت�صفى  اخ��ت��ب��ارات  وك�صفت 
بالتحديد  زوجها  �صاألت  احل��ادث،  �صبقت  التي  الليلة  ويف  كورونا، 
يوم  �صباح  ويف  وفاتها.  حالة  يف  باالأطفال  �صيعتني  ك��ان  اإذا  عما 
اإىل  2020، طلبت من زوجها عدم الذهاب  30 يونيو )حزيران( 

العمل، لكنه اأو�صح اأنه ا�صطر للذهاب وتركها يف املنزل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طرزان حقيقي عا�س يف الغابات 41 عامًا
ذكرت التقارير اأن الرجل الذي عا�س منعزاًل متاًما يف غابات فيتنام مع والده ملدة 41 عاًما مل يكن لديه اأي فكرة 
عن وجود الن�صاء. بداأت ق�صة هو فان النغ غري العادية عندما فر من احل�صارة يف نهاية حرب فيتنام يف عام 1972 

عندما قتلت قنبلة اأمريكية والدته واثنني من اأ�صقائه.
اأعماق الغابة يف منطقة تاي ترا مبقاطعة كواجن جناي، وعا�س الثالثة  وا�صتقر النغ مع �صقيقه تري ووال��ده يف 
بالكامل خارج احلياة احل�صرية، ياأكلون الع�صل والفاكهة وخملوقات الغابات، ويبنون املالجئ ويدعمون اأنف�صهم 

ب�صتى الطرق، بح�صب �صحيفة مريور الربيطانية.
وقال األفارو �صرييزو، امل�صور الذي تعقب االأ�صرة يف عام 2015 "كانوا يهربون دائًما عندما يرون النا�س من م�صافة 
اإىل  موؤخًرا  ع��ادت  لكنها   ،2015 عام  فيتنامية �صغرية يف  قرية  االأ�صرة مع حياتها اجلديدة يف  وتكيفت  بعيدة". 
منزلها يف الغابة. وعندما �ُصئل عما اإذا كان يعرف ما هي االأنثى، قال النغ اإن والده مل ي�صرح له مطلًقا عنها، ولكنه 
راآها بعد ذلك يف القرية. واأ�صاف �صرييزو "االأكرث اإثارة للده�صة اأنه اليوم، على الرغم من قدرته على التمييز بني 
الرجال والن�صاء، اإال اأنه ال يزال ال يعرف الفرق االأ�صا�صي بينهما". وو�صفه �صقيقه باأنه "طفل يف ج�صد الرجل، النغ 
ال يفهم الكثري من املفاهيم االجتماعية االأ�صا�صية. لقد ق�صى حياته كلها يف الغابة. اإذا طلبت من النغ اأن ي�صرب 

ا ما، ف�صوف يفعل ذلك بق�صوة. اإنه ال يعرف الفرق بني اخلري وال�صر. النغ جمرد طفل، وال يعرف �صيئا". �صخ�صً
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�سائقان يتبادالن اجلثث بني حدود ثالثة بلدان
يف مقهى معرب "في�صخابور" احلدودي الفا�صل بني �صوريا والعراق، يجل�س 
االأحاديث اخلا�صة  يتبادالن  و�صعبان جانباً،  يون�س  االإ�صعاف  �صيارة  �صائقا 
 5 واليومية باندماج كامل، فهما يلتقيان ب�صكل يومي تقريباً منذ قرابة 
�صنوات، يتبادالن كل يوم نقل ُجثث املتوفني من مواطني البلدان الثالث 
�صوريا العراق وُتركيا، بينما يقوم ذوو املتوفني باإمتام اإجراءات نقل جثامني 

اأحبائهم.
فاأغلبية وا�صحة من املهاجرين والالجئني والنازحني املقيمني يف واحدة اأو 
اأخرى من هذه البلدان، حري�صون على نقل ودفن جثث املتوفني من اأهلهم 
�صاعات  املتوفى. مت�صي  تكون ح�صب و�صية  ما  االأ�صلي، وغالباً  البلد  اإىل 
قليلة، حتى يحمل يون�س التابوت الذي يف �صيارته وي�صعه يف �صيارة �صعبان، 
ويح�صل العك�س اأي�صاً، يتوادعان بابت�صامة ُمقت�صبة، ومي�صي كل منهما اإىل 
اجلهة التي قدم منها. يون�س بوزداغ، كردي من ُتركيا يعمل �صائقاً ل�صيارة 
اإبراهيم خليل" بني تركيا والعراق، يقول يف  "معرب  االإ�صعاف اخلا�صة يف 
8 �صنوات ح�صلت على فر�صة عمل يف  "قبل قرابة  حديث مع �صكاي نيوز 
وزارة ال�صحة الرتكية، ومت فرزي منذ 5 �صنوات للم�صتو�صف احلكومي يف 

النقطة احلدودية مع العراق، التابع لوالية �صرناخ".

جتني املاليني با�ستعرا�س ال�سيارات الفاخرة على االإنرتنت
يف  "موؤثرة  لت�صبح  اليومية  وظيفتها  م��ن  اأ�صرتالية  �صحفية  ا�صتقالت 
�صناعة ال�صيارات" وجتني االآن ماليني ال��دوالرات �صنوًيا من خالل ن�صر 

املحتوى لع�صاق ال�صيارات الفاخرة.
ح�صابها  اأطلقت  اإذاعية  مذيعة  لل�صيارات  العا�صقة  هري�صي  األيك�س  وكانت 
على و�صائل التوا�صل االجتماعي لل�صيارات الفاخرة كهواية جانبية ممتعة، 
اإىل  واالنتقال  كوينزالند  يف  منزلها  مغادرة  االأ�صرتالية  ال�صقراء  وق��ررت 

دبي يف عام 2008 حيث �صتناق�س وتراجع ال�صيارات يف برنامج اإذاعي.
ولكن بعد اأن تخلت عن وظيفتها اليومية للرتكيز على حمتوى ال�صيارات 
اخلارقة اخلا�س بها، اأ�صبحت االآن واحدة من اأجنح رواد �صناعة ال�صيارات 
االآن  ميكنها  متابع،  مليون   14.3 يبلغ  جمهور  اإج��م��ايل  وم��ع  ال��ع��امل،  يف 

احل�صول على ما يزيد عن 7000 دوالر ملن�صور واحد على تيك توك.
وقدر موقع Leasing Options املخت�س بتاأجري ال�صيارات اأن ال�صراكات 
مع العالمات التجارية املربحة تك�صب األيك�س 2.2 مليون جنيه اإ�صرتليني 

)2.75 مليون دوالر(.
�صي، ومت  بي  بي  ال�صهري على  توب غري  برنامج  يف  اأي�صاُ  األيك�س  وظهرت 

ت�صويرها مع كبار جنوم ال�صينما.

اأول فندق يف 
العامل خم�س�س 

لعامل مارفل
اأوف  اآرت  ذا  "نيويورك  �صي�صبح 
مارفل" ل�صركة ديزين الند باري�س 
اع����ت����ب����اراً م����ن االأ�����ص����ب����وع اجل�����اري 
خم�ص�س  ال���ع���امل  يف  ف���ن���دق  اأول 
لعامل مارفل وال��ذي يعر�س اكرث 
مرتبطاً  ف��ن��ي��اً  ع��م��ال   350 م���ن 
باملنتيمون، منها 50 تعر�س للمرة 
االأوىل، والتي ر�صمها 110 فنانني 

من جن�صيات خمتلفة.
ر�صمياً  افتتح  ال��ذي  الفندق،  وك��ان 
ال�صهر اجل��اري، يطلق  21 من  يف 
"نيويورك"  ال�������ص���اب���ق  يف  ع��ل��ي��ه 
نيويورك،  مدينة  م��ن  وم�صتلهم 
االآن وتزويده  لكن جرى جتديده 
بعامل مارفل مع اتباع ا�صرتاتيجية 
من�صاآته  يف  دي���زين  ق�ص�س  ت��ن��اول 
على غرار فندق �صايان ب�صخ�صيات 
للر�صوم  ل���ع���ب���ة(  )ح���ك���اي���ة  ف��ي��ل��م 

املتحركة.
واحتاج الفندق، ذو النجوم االأربع، 
ع��ام��ني م��ن االإ����ص���الح���ات لفتحه 
وبجانب  ال�صيوف.  اأول  ال�صتقبال 
مطعمني  ي�������ص���م  غ�����رف�����ة،   561
وحمامي  األ���ع���اب  و���ص��ال��ة  وح���ان���ة 
ال�صلة وقاعة  �صباحة وملعب لكرة 
بر�صومات الأفالم مارفل، ومنطقة 
خم�ص�صة لالأطفال الإمكانية تعلم 
ر���ص��م االأب���ط���ال ال��ف��ائ��ق��ني وكذلك 

قاعة موؤمترات.

كتاب �سادم يك�سف ما 
حدث بني وليام وميغان

بريطانيا،  يف  ج��دي��د  ك��ت��اب  ك�صف 
وال�صادمة  امل��ث��رية  االأوج���ه  بع�س 
وليام  االأمريين  بني  العالقة  من 
ال�صادمة  والت�صريحات  وه���اري، 
ميغان  االأول،  ب��ه��ا  و����ص���ف  ال���ت���ي 
املزيد  ي��ح��م��ل  ق����د  م����ارك����ل، مم����ا 
م���ن االإح������راج ل��ل��ع��ائ��ل��ة امل��ال��ك��ة يف 

بريطانيا.
�صن"  "ذي  ���ص��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����ص��ب 
اأن  اأورد  الكتاب  ف��اإن  الربيطانية، 
ا���ص��ت�����ص��اط غ�صبا  ول���ي���ام  االأم�����ري 
املمثلة  اأخ��ي��ه،  زوج���ة  ���ص��ل��وك  اإزاء 
ميغان  ال�������ص���اب���ق���ة،  االأم����ريك����ي����ة 
ماركل، ب�صبب ما اعتربه معاملتها 
وطاقم  ل��ل��م��وظ��ف��ني  "امل�صيئة" 

الق�صر.
ب�"معركة  امل��ع��ن��ون  ال��ك��ت��اب  وق����ال 
االأم��ري وليام ذهب  اإن  االأخوين"، 
اأخيه، دوقة  اإىل حد و�صف زوج��ة 
التي  الدموية"  ب�"املراأة  �صا�صك�س 

تتعامل ب�"دون راأفة".
وقام الكاتب روبرت لي�صي بعر�س 
ب�صاأن  ال�صادمة،  التفا�صيل  ه��ذه 
اللذين  االأم���ريي���ن  ب��ني  ال��ع��الق��ة 
ال�صنوات  خ��الل  عالقتهما  �صاءت 

االأخرية.
و�صلت  بينما  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  وج���اء 
اإىل  ع���ام���ا،   36 ال��ب��ال��غ��ة  م���ارك���ل 
حل�صور  ا�صتعدادا  املتحدة  اململكة 
ال���ك�������ص���ف ع�����ن مت����ث����ال االأم��������رية 
ال��راح��ل��ة، دي��ان��ا، وال���دة االأمريين 

هاري ووليام.

تقنية تعيد تكوين 
لوحة �سهرية لرامربانت

تكوين  اال���ص��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  بف�صل  اأع��ي��د 
للر�صام  ال�����ص��ه��رية  الليل"  "دورية  ل��وح��ة 
ال��ه��ول��ن��دي رام���ربان���ت ب��ع��د اأك���رث م��ن 300 
عام من تعر�صها الأ�صواأ عمل تخريبي يطال 
التقنية  ه��ذه  بف�صل  اأم��ك��ن  اإذ  ف��ن��ي��اً،  ع��م��اًل 
القرن  يف  منها  اقُتطعت  باأجزاء  ا�صتكمالها 

الثامن ع�صر لت�صهيل نقلها.
ال�صخمة، وهي من  اللوحة  وقد مرت هذه 
كثرية.  ب�صعوبات  ال��ع��امل،  يف  االأ���ص��ه��ر  ب��ني 
اإىل  ت��ق��ط��ي��ع��ه��ا  ج����رى   ،1715 ���ص��ن��ة  ف��ف��ي 
اأج��زاء �صغرية بهدف ن�صبها يف مقر بلدية 
حالياً  الزائرين  اإمكان  يف  وب��ات  اأم�صرتدام. 
ب��ح��ج��م��ه االأ����ص���ل���ي: فبف�صل  ال��ع��م��ل  روؤي�����ة 
تعود  �صغرية  ون�صخة  اال�صطناعي  ال��ذك��اء 
اإىل  علماء  تو�صل  ع�صر،  ال�صابع  القرن  اإىل 
اأعيدت  التي  ال�صائعة  القطع  ت�صكيل  اإع��ادة 

طباعتها وو�صعها حول التحفة الفنية. 

تنجب طفلتني تواأما بفارق عامني
يف حالة نادرة من نوعها، اأجنبت �صيدة بريطانية طفلتني 

تواأم غري متطابقتني بفارق عامني بينهما.
اأعوام(  وحملت را�صيل مكارثي بطفلتيها جورجي )اأربعة 
ال�����ص��ن��اع��ي، وعلى  التلقيح  وف��ي��ن��ي )ع��ام��ني( ع��ن ط��ري��ق 
اأن  اإىل  ع��ام��ني،  تبلغ  ال��ت��ي  العمرية  ال��ف��ج��وة  م��ن  ال��رغ��م 
غري  ت��واأم��ني  الطبية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  ت��ع��ت��ربان  الطفلتني 
متطابقني. وبعد اأن خ�صع ماك زوج را�صيل لعملية قطع 
القناة الدافقة قبل �صنوات، كانت اأف�صل فر�صة للزوجني 
قيل  ولكن  اال�صطناعي،  التلقيح  خ��الل  م��ن  احلمل  ه��ي 
هيئة  م��ن  متويل  على  احل�صول  ميكنهما  ال  اأنهما  لهما 

ال�صحة للعملية، لذلك ا�صطرا لتوفري املال الالزم.
اإىل  ت�صل  مل��دة  ال��ع��الج  لتلقي  اإ�صبانيا  اإىل  ال�صفر  وب��ع��د 
ف�صل  بعد  بال�صدمة  ال��زوج��ان  اأ�صيب  م��رة،  ك��ل  يف  �صهر 
�صهًرا،   18 بعد  تغري  حظهما  لكن  االأول��ي��ني،  املحاولتني 
عن  واأ�صفرت  ناجحة  للتلقيح  الثالثة  ال��دورة  كانت  حيث 
تكوين اأربعة اأجنة، وقررا نقل اثنني من االأجنة ثم جتميد 
االثنني االآخرين. وبعد 12 اأ�صبوع من احلمل بتواأم، اأخرب 
االأطباء را�صيل اأن جنيناً واحداً جنا وهو جورجي، يف حني 
مل تكتب النجاة لالآخر، وتكرر االأمر عندما حملت بتواأم 
اآخ���ر، وجن��ا جنني واح��د وه��و فيني يف ح��ني م��ات االآخر. 
ومل تنف�صل خورخي وفيني منذ اأن ولدت فيني يف يونيو 
)حزيران( 2019، وتقول را�صيل اإنها بالكاد تالحظ فارق 

ال�صن بينهما، بح�صب �صحيفة ذا �صن الربيطانية.

اأكرب فارق طول بني زوجني يف جيني�س
فارق  اأك��رب  القيا�صية  لالأرقام  جيني�س  مو�صوعة  �صجلت 
 56.8 اإىل  ال���ع���امل، ح��ي��ث و���ص��ل  ب���ني زوج����ني يف  ط���ول 
على  للمو�صوعة  الر�صمي  احل�����ص��اب  �صنتيمرت.وعر�س 
موقع "اأن�صتقرام" مقطع فيديو يظهر الزوجني جيم�س 
يف  ويظهر  امل��ت��ح��دة.  باململكة  وي��ل��ز  م��ن  لو�صتد،  وك��ل��وي 
يبلغ  ال��زوج��ني، حيث  الكبري بني  الطول  ف��ارق  الفيديو 
يبلغ طول  فيما  �صنتيمرت،   109.3 ال��زوج جيم�س  ط��ول 
تفوق  ال��زوج��ة  اأن  اأي  �صنتيمرت،   166.1 كلوي  ال��زوج��ة 
الزوجان  �صنتيمرت.ويظهر   56.8 مبقدار  ط��وال  زوجها 
يف مقطع الفيديو يف غاية ال�صعادة والتفاهم رغم فارق 
ال��ذي مل مينع جيم�س من  الفارق  وه��و  بينهما،  الطول 

م�صاركة زوجته يف االأعمال املنزلية.

تقدمي االأ�ساحي لفوهة بركان.. جللب الرخاء
اأم�س  ن�صط   اإندوني�صي  بركان  على  امل�صلني  اآالف  �صار 
الفوهة  يف  اأخ���رى  واأ���ص��اح  م��وا���س  الإل��ق��اء  ال�صبت  االأول 
املّتقدة، خالل طقو�س تقليدية عمرها قرون. ويف كل عام، 
املحيطة  املرتفعات  من  تينجر  قبيلة  من  اأف��راد  يجتمع 
ال��ف��اك��ه��ة واخل�����ص��ر وال���زه���ور وح��ت��ى احليوانات  ل��رم��ي 
مثل املاعز والدجاج، يف فوهة بركان جبل برومو كجزء 
�صف  و�صق  كا�صادا".  "يادنيا  ا�صم  يحمل  مهرجان  م��ن 
امل�صلني، مع روؤو���س ماعز تتدىل على ظهور  طويل من 
االأ�صالف  اإر�صاء  اأمل  القمة على  اإىل  بع�صهم، طريقهم 
وقال  ملجتمعاتهم.  الرخاء  وحتقيق  الهندو�صية  واالآلهة 
بوروانتو، الذي يعّرف عن نف�صه با�صمه االأول فقط على 
"اليوم  امللونة:  دجاجته  عار�صا  كرث،  اإندوني�صيني  غرار 

اأح�صرت دجاجة لالأ�صالف". 

درا�سة تفك لغز نب�س قبور االأوربيني بالقرون الو�سطى
اإعادة  االأوروبيون  اعتاد  الو�صطى،  الع�صور  اأوائ��ل  يف 
بها بعد وقت ق�صري من  اأقاربهم والعبث  فتح قبور 
ال��دف��ن، وع��رب ال��زم��ن ع��رف��ت ه��ذه ال��ع��ادة على اأنها 
"�صرقة"، اإال اأن درا�صة جديدة ك�صفت الغمو�س الذي 
اأحاط هذا ال�صلوك الغريب، وقدمت تف�صريا جديدا 
اأول  نتائجها  ن�صرت  التي  الدرا�صة  وبح�صب  لفهمه. 
"اأنتيكيتي"، فاإن عملية  اأم�س اجلمعة يف جملة  اأول 
ا�صتعادة  اأج���ل  م��ن  ب��االأ���ص��ا���س  تتم  ك��ان��ت  املقابر  فتح 
يف  املمار�صة  ه��ذه  اعتبار  ورغ��م  العائلية.  امل��وروث��ات 
ك�صف  الدقيق  الفح�س  لكن  قرب"،  "�صرقة  ال�صابق 
اأخذها  التي مت  املحتويات  ذات دالل��ة يف  اأمن��اط  عن 

من املقابر.
جامعة  من  كليفنا�س  األي�صون  االآث���ار  عاملة  وجمعت 
�صتوكهومل يف ال�صويد وزمالوؤها، بيانات من ع�صرات 
تعود  والتي  اأوروب��ا،  اأنحاء  املنت�صرة يف جميع  املقابر 

اإىل ما بني 500 و800 بعد امليالد.
وبح�صب علماء االآثار، فاإن البحث قادهم اإىل التاأكد 
م���ن اإع������ادة ف��ت��ح ال��ع��دي��د م���ن امل��ق��اب��ر واأخ�����ذ بع�س 
حمتوياتها، كما يت�صح من بقايا اآثار مثل ال�صيوف، 

ولكن االأ�صياء االأكرث قيمة مل يتم اأخذها با�صتمرار. 
فعلى �صبيل املثال، يف اأحد املواقع يف كينت، متت اإزالة 
تركت قطع  املقابل  دبابي�س من مالب�س اجلثة، ويف 
الزجاجي.  اخل��رز  م��ن  وق���الدة  املذهبة  الف�صة  م��ن 
االأ�صياء  متثل  كانت  اإزال��ت��ه��ا  مت��ت  التي  فاملحتويات 
عائلي"  "كنز  وكاأنها  االأجيال،  تناقلها عرب  التي مت 
مثل ال�صيوف ودبابي�س الزينة، بينما تركت املقتنيات 
ال�صخ�صية، مثل ال�صكاكني، يف القبور. واأثناء البحث 
ع��ددا �صغريا من  اأن  اإىل  ت�صري  اأدل��ة  العلماء،  وج��د 
قدمي  كقطع  االأذى،  ب��داف��ع  بها  العبث  مت  ال��ق��ب��ور 
اأو حت��ط��ي��م ج���زء م��ن اجل��م��ج��م��ة. ولفتت  امل��ت��وف��ى، 
دون  تركها  ث��م  اجلثث  دف��ن  فكرة  اأن  اإىل  كليفنا�س 
ع��ام��ة يف  ثقافة  كونها  ع��ن  البعد  ك��ل  بعيدة  اإزع����اج، 
هذه الفرتة من التاريخ، اإذ مت ت�صميم مقابر الع�صر 
اإع����ادة زيارة  ال��ن��ا���س م��ن  امل��ت��اأخ��ر لتمكني  احل��ج��ري 
جنائزية  ع���ادات  ه��ن��اك  اأن  اإىل  ت�صري  كما  م��وت��اه��م. 
مم��ت��دة، اإىل ال��ي��وم، يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ث��ق��اف��ات التي 
لديها طقو�س اأو مهرجانات يتفاعل فيها النا�س مع 

رفات اأقاربهم من املوتى.

ا ي�شتفيد منه م�شروع ت�شارليز ثريون للتوعية باأفريقيا  املمثلة جاجناين جونز اأثناء ح�شورها حدًثا خا�شً
كاليفورنيا.رويرتز  , اأجنلو�س  لو�س  يف   CTAOP

جورجينا رودريغيز ت�سحك على طريقة غناء ابنتها 
القدم  كرة  جنم  حبيبة  رودريغيز  جورجينا  االإ�صبانية  االأزي��اء  عار�صة  �صاركت 
مبوقع  اخلا�صة  �صفحتها  عرب  فيديو  مقطع  رون��ال��دو  كري�صتيانو  الربتغايل 
للتوا�صل االجتماعي يظهرها وهي جال�صة وابنتها اآنا مارتينا اإىل الطاولة فيما 
جورجينا  جعل  ما  طريفة  بطريقة  وتغني  ج��وال  بهاتف  مم�صكة  ابنتها  كانت 
ت�صحك على طريقة غنائها وهي تعلمها كيف تغني يف ظل اأجواء مفعمة باملرح. 
التي  مارتينا  اآنا  بينهم  اأطفال من   3 رونالدو وجورجينا  كري�صتيانو  ويت�صارك 
ولدت يف نوفمرب 2017، بعد خم�صة اأ�صهر فقط من والدة تواأم الدون الربتغايل 
"اإيفا وماثيو" من قبل اأم بديلة، ولدى النجم الريا�صي الربتغايل، 
11 عاما، من امراأة  اأي�صا ابنه البكر كري�صتيانو جونيور وعمره 

اأمريكية جمهولة الهوية.
�صيق  بف�صتان  لها  ���ص��ورة  جورجينا  ن�صرت  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
التقطت لها من زاوية جانبية اأظهرت جمال قوامها وتعرجات 
ج�صدها املثري وهي واقفة اأمام طائرة خا�صة ا�صتعداداً لال�صتمتاع 

بال�صفر يف ف�صل ال�صيف.


