الإمارات �ضمن الـ  20الكبار عامليا يف
التناف�سية العاملية لقطاع الرتبية والتعليم

�ص 04

تعاون بني بيئة �أبوظبي واالحتاد للقطارات

•• �أبوظبي-وام

لتطبيق �أعلى معايري اال�ستدامة

منحت  4مرجعيات دولية متخ�ص�صة يف ر�صد التناف�سية االممية ،دولة الإمارات
العربية املتحدة ع�ضوية ن��ادي الع�شرين الكبار يف قطاع الرتبية والتعليم وفقاً
لأح ��دث �إ� �ص��دارات تقارير التناف�سية العاملية ،وك��ان��ت يف ذل��ك تر�صد م�ؤ�شرات
القطاعات احليوية والتي تظهر قدرة ا�ستدامة ريادة هذ القطاع يف الن�صف الثاين
من مئوية الدولة.
و�شملت ق��ائ�م��ة امل��رج�ع�ي��ات ال��دول�ي��ة ال�ت��ي ر��ص��ده��ا امل��رك��ز االحت� ��ادي للتناف�سية
والإح�صاء ،ووثقت لتناف�سية الإم��ارات يف قطاع الرتبية والتعليم ك ً
ال من تقارير
املعهد ال��دويل للتنمية الإداري��ة ،واملنتدى االقت�صادي العاملي ،وم�ؤ�س�سة برتلمان
وكل ّية �إن�سياد بح�سب �أحدث �إ�صدارات تقاريرها.
وج��اءت الإم��ارات يف املرتبة الأوىل عاملياً يف امل�ؤ�شرات اخلا�صة مبعدل االلتحاق
بالتعليم االبتدائي ويف معدل الإمل��ام بالقراءة والكتابة ح�سب تقرير الفجوة بني
(التفا�صيل �ص)5
اجلن�سني ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي.
مواقــيت ال�صالة
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تنفيذا لتوجيهات حممد بن را�شد

الإمارات متنح الإقامة الذهبية
لـ � 100ألف مربمج حول العامل

•• دبي-وام

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال � � � � ��وزراء ح ��اك ��م دب � ��ي رع � � ��اه اهلل
مب �ن��ح � 100أل � ��ف �إق ��ام ��ة ذهبية
ل��رواد الأع�م��ال و�أ�صحاب امل�شاريع
وال�شركات النا�شئة واملتخ�ص�صة يف
جمال الربجمة� ،أعلن "الربنامج
ال��وط�ن��ي للمربجمني" ع��ن البدء
با�ستقبال طلبات الإقامة الذهبية
م� � ��ن امل �ب ��رجم �ي ��ن امل � �ق � �ي � �م �ي�ن يف
ال��دول��ة وخمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل يف
خطوة ت�ستهدف نخب املربجمني
م��ن �أ� �ص �ح��اب ال �ك �ف��اءات وحاملي
ال�شهادات العلمية التخ�ص�صية يف
جمال الربجمة.
ي�أتي ذلك يف �إطار اجلهود الوطنية
ال ��رام� �ي ��ة �إىل ت ��أ� �س �ي ����س 1000
� �ش��رك��ة رق �م �ي��ة ك �ب�رى يف الدولة
خ�ل�ال الأع� � ��وام اخل�م���س��ة املقبلة،
و�إ�شراكهم يف م�سرية بناء االقت�صاد واالب �ت �ك��ار وال� �ق ��ادرة ع�ل��ى مواكبة العلماء :الإم ��ارات تدعم توظيف
الرقمي ل��دول��ة الإم� ��ارات ،وتهيئة امل �ت �غ�ي�رات امل �ت �� �س��ارع��ة يف خمتلف التكنولوجيا واالب�ت�ك��ار يف �صناعة
(التفا�صيل �ص)2
البنية التحتية امل�ح�ف��زة للإبداع القطاعات احليوية - .عمر �سلطان امل�ستقبل.

�إيكونومي�ست� :أطول حرب

�أمريكية تنتهي بهزمية �ساحقة
�ص 17
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حكم نهائي بامل�ؤبد ملحمد بديع و 10قياديني
�إخوان بق�ضية احلدود ال�شرقية
•• القاهرة-وكاالت

�أ� � �ص ��درت حم �ك �م��ة ال �ن �ق ����ض ،وه ��ي �أع� �ل ��ى حمكمة
م�صرية ،حكما نهائيا بال�سجن امل�ؤبد ملحمد بديع
مر�شد الإخ��وان و� 10آخرين من قيادات اجلماعة،
يف ق�ضية اق �ت �ح��ام احل� ��دود ال���ش��رق�ي��ة ،وبانق�ضاء
الدعوى اجلنائية لع�صام العريان القيادي باجلماعة
لوفاته.
وع��اق �ب��ت امل�ح�ك�م��ة ك�ل�ا م ��ن حم �م��د ب��دي��ع مر�شد
اجلماعة ،ور�شاد البيومي ،وحميي حامد ،وحممد
ال �ك �ت��ات �ن��ي ،و� �س �ع��د احل���س�ي�ن��ي ،وم���ص�ط�ف��ى طاهر
الغنيمي ،وحممد زناتي ،وحازم عبداخلالق من�صور،
وحممد البلتاجي ،و�إبراهيم يو�سف بال�سجن امل�ؤبد.
وتعود وقائع الق�ضية �إىل العام � 2011إب��ان ثورة
يناير ،على خلفية اقتحام �سجن وادي النطرون
واالعتداء على املن�ش�آت الأمنية ،حيث قامت عنا�صر
من اجلماعة بالتن�سيق وامل�شاركة مع عنا�صر من
ح��رك��ة ح�م��ا���س ب��اق�ت�ح��ام احل� ��دود ال���ش��رق�ي��ة مل�صر
واقتحام ال�سجون وتهريب عنا�صر وقيادات اجلماعة
املحبو�سني فيها.
و�أ�سندت النيابة للمتهمني االتفاق مع حركة حما�س،
وق �ي��ادات التنظيم ال ��دويل الإخ � ��واين ،وح ��زب اهلل
اللبناين على �إح��داث حالة من الفو�ضى لإ�سقاط
ال��دول��ة امل���ص��ري��ة وم��ؤ��س���س��ات�ه��ا ،وت��دري��ب عنا�صر
م�سلحة من قبل احلر�س الثوري الإيراين الرتكاب
�أع �م��ال ع��دائ�ي��ة وع���س�ك��ري��ة داخ ��ل ال �ب�ل�اد ،و�ضرب
واق �ت �ح��ام ال���س�ج��ون امل �� �ص��ري��ة ،ل�ت�ه��ري��ب العنا�صر
التابعة لهم و�إحداث الفو�ضى.

وكانت حمكمة النق�ض امل�صرية قد ق�ضت قبل �أيام،
بت�أييد حكم الإع��دام ال�صادر بحق  12من عنا�صر
وقادة الإخوان يف ق�ضية ف�ض رابعة.
وق��ررت املحكمة تخفيف عقوبة  31م��ن املتهمني
من الإع��دام �إىل ال�سجن امل�ؤبد ،بالإ�ضافة النق�ضاء
الدعوى ملتهم للوفاة ،وت�أييد باقي الأحكام ال�صادرة
�ضد املدانني يف ق�ضية ف�ض اعت�صام رابعة.
و�أيدت املحكمة �أحكام الإعدام لكل من عبد الرحمن
الرب ،وحممد البلتاجي ،و�صفوت حجازي ،و�أ�سامة
يا�سني ،و�أحمد عارف ،و�إيهاب وجدي ،وحممد عبد
احل ��ي ،وم�صطفى ع�ب��د احل��ي ال �ف��رم��اوي ،و�أحمد
فاروق كامل ،وهيثم ال�سيد العربي ،وحممد حممود
علي زناتي ،وعبد العظيم �إبراهيم حممد.
وكانت النيابة العامة قد ن�سبت للمتهمني قيامهم،
يف غ�ضون الفرتة من  21يونيو  2013وحتى 14
�أغ�سط�س  2013بتدبري جتمهر مبحيط ميدان
رابعة العدوية �ش�أنه �أن يجعل ال�سلم والأم��ن العام
يف خطر.
ون�سبت النيابة للمتهمني ارتكابهم جرائم االعتداء
على �أ�شخا�ص و�أم��وال من يرتاد حميط جتمهرهم
�أو ي�خ�ترق��ه م��ن امل�ع��ار��ض�ين النتمائهم ال�سيا�سي
و�أف�ك��اره��م ومعتقداتهم ،ومقاومة رج��ال ال�شرطة
املكلفني بف�ض جتمهرهم ،وتهم القتل العمد مع
�سبق الإ� �ص ��رار وال�تر� �ص��د ،وال�ت�خ��ري��ب والإت�ل�اف
ال �ع �م��دي ل�ل�م�ب��اين والأم �ل��اك ال �ع��ام��ة واحتاللها
بالقوة ،وقطع الطرق وتعمد تعطيل �سري و�سائل
النقل الربية ،وتعري�ض �سالمة املواطنني للخطر
وتقييد حركتهم.

املئة.
وي �ف��اق��م رف� ��ع الأ�� �س� �ع ��ار معاناة
ال���س��وري�ين ال��ذي��ن ي�ن�ت�ظ��رون يف
ط��واب�ير ط��وي�ل��ة للح�صول على
ال�ب�ن��زي��ن امل��دع��وم وي���ش�ك��ون من
الغالء وا�ستمرار ارتفاع الأ�سعار.
وتعي�ش غالبية ال�سوريني اليوم
حت ��ت خ ��ط ال �ف �ق��ر ،وف� ��ق الأمم
امل�ت�ح��دة .وي�ع��اين  12,4مليون
� �ش �خ ����ص م � ��ن ان� � �ع � ��دام الأم� � ��ن
الغذائي ،بح�سب برنامج الأغذية
العاملي.
وت�ف��اق�م��ت يف الأ��س��اب�ي��ع املا�ضية
م�شكلة انقطاع الكهرباء ،جراء
ن �ق ����ص ال � �غ ��از امل � �غ ��ذي ملحطات
توليد الطاقة الكهربائية بح�سب
م �� �س ��ؤول�ي�ن � �س��وري�ي�ن ،وو�صلت
�� �س ��اع ��ات ال �ت �ق �ن�ين يف ع � ��دد من
املناطق �إىل نحو ع�شرين �ساعة
يومياً.
ومـــــن �شــــ�أن رف��ع �سعر املازوت
ال�ي��وم �أن ينعك�س على قطاعات
ع��دة بينها ال��زراع��ة وال�صناعة
التي تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على
م��ادة امل ��ازوت لت�شغيل مولداتها
يف ظ � ��ل ت �ق �ن�ي�ن ق� ��ا�� ��س للتيار
الكهربائي.

ب ��د�أت احل�ك��وم��ة ال���س��وري��ة �أم�س
الأحد العمل ب�سعر جديد ملادتي
اخلبز وامل��ازوت بعد رفع ثمنهما
م ��رة ج��دي��دة وت��زام �ن �اً م��ع قرار
رئا�سي برفع احلد الأدنى للأجور
و� �س��ط �أزم� ��ة اق�ت���ص��ادي��ة خانقة
مت�سارعة تثقل كاهل مواطنني
يف ب�ل��د ي�شهد ن��زاع��ا دام �ي��ا منذ
�أكرث من ع�شر �سنوات.
وه ��ي ل�ي���س��ت امل� ��رة الأوىل التي
ت��رف��ع ف�ي�ه��ا احل�ك��وم��ة ال�سورية
�سعر امل��ازوت �أو اخلبز منذ العام
 ،2011تاريخ بدء النزاع ،و�سط
�أزم��ة اقت�صادية فاقمها م�ؤخراً
االن �ه �ي��ار االق �ت �� �ص��ادي يف لبنان
املجاور حيث يودع �سوريون كرث،
خ�صو�صاً رجال �أعمال� ،أموالهم.
و�أعلنت وزارة التجارة الداخلية
وحماية امل�ستهلك يف وقت مت�أخر
ل �ي��ل ال �� �س �ب��ت �أن �ه ��ا ع��دل��ت �سعر
ليرت امل��ازوت لي�صبح  500لرية
�سورية بعدما كان حمدداً بـ180
ل�ي�رة مل�ع�ظ��م ال�ق�ط��اع��ات و135
لرية للأفران �أي بزيادة جتاوزت
 170يف املئة.

رفع �أ�سعار املحروقات واخلرب يف �سوريا يزيد من معاناة امل�ستهلكني
كما �ضاعفت ال��وزارة �سعر ربطة وال���س��ائ�ق��ون يرف�ضون التحرك وخ�ل��ال � �س �ن��وات احل � ��رب ،زادت
احل �ك��وم��ة ال �� �س��وري��ة م ��رات عدة
اخلبز لي�صبح مئتي لرية �سورية قبل زيادة تعرفة الركوب".
و�أ� � � �ض� � ��اف ،ب� �ع ��دم ��ا زادت م ��دة �أ� �س �ع��ار م� ��واد �أ� �س��ا� �س �ي��ة �أب ��رزه ��ا
مقارنة مبئة لرية �سابقاً.
يف �أح��د �شوارع دم�شق ،ق��ال وائل ان �ت �ظ��اره ع��ن ن���ص��ف � �س��اع��ة� ،أن الوقود .ورفعت الأ�سبوع املا�ضي
ح �م��ودة ( 41ع��ام �اً) بينما كان زي��ادة الأ�سعار "كانت متوقعة"� ،سعر البنزين غري املدعوم بن�سبة
ي�ن�ت�ظ��ر � �س �ي��ارة �إج � � ��رة ،لوكالة متابعا "نخ�شى من زيادات مقبلة  25يف املئة ،بعدما كانت رفعت يف
فران�س بر�س" ،امل�شكلة �أن الأ�سعار يف �أ�سعار البنزين واملواد الغذائية �آذار/مار�س �سعر البنزين املدعوم
زادت وامل � � ��ازوت مل ي �ت��وف��ر بعد والأدوية".
وغ�ير املدعوم ب�أكرث من  50يف

اليونان :تركيا ت�سعى لوجود
ع�سكري دائ��م يف ع��دة دول

ميلي�شيات احلوثي تعرتف مبقتل  20قيادي ًا يف جبهات البي�ضاء

ق ��ال وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة اليوناين
ن�ي�ك��و���س دن��دي��ا���س �أم ����س الأح ��د
�إن ت��رك �ي��ا حت� ��اول �إق ��ام ��ة وجود
ع�سكري دائم يف كثري من الدول،
م�ع�ت�براً �أن ه��ذا الأم ��ر ق��د يكون
عام ً
ال لزعزعة اال�ستقرار.
و�أ�ضاف دنديا�س يف تغريدة على
ح�سابه يف تويرت �أن تركيا تلعب
ب�شكل متزايد ب��ال��ورق��ة الدينية
لتعزيز �أجندتها اجليو�سيا�سية،
ور�أينا �أمثلة على ذلك يف جوارنا
امل� �ب ��ا�� �ش ��ر ،يف ال� �ب� �ل� �ق ��ان و�� �ش ��رق
املتو�سط.
و�أ�شار دنديا�س �إىل �أن هذا الأمر
ي�ت��زاي��د �أي���ض�اً يف مناطق �أخرى
من العامل ،ال �سيما يف �إفريقيا.
وتعليقاً على ه��ذه الت�صريحات
قال وزير الدفاع الرتكي خلو�صي
�أكار �إن اليونان توا�صل اال�ستفزاز
وان �ت �ه��اك االت �ف��اق �ي��ات الثنائية
وت�صريحات ال��وزي��ر اليوناين ال
تتوافق مع املحادثات بني رئي�سي
البلدين.

•• اليمن-وكاالت

ت �ق��دم��ه يف حم��اف �ظ��ة البي�ضاء
و� �س ��ط ال � �ب �ل�اد� ،أف � � ��ادت م�صادر
مي �ن �ي��ة ،ال �� �س �ب��ت ،مب �ق �ت��ل قائد
احلملة احلوثية يف جبهة الزاهر
يف املحافظة.
وك� ��ان اجل�ي����ش ال�ي�م�ن��ي �أع �ل��ن يف
وق� ��ت � �س��اب��ق ع ��ن وق � ��وع خ�سائر
ب�شرية ومادية كبرية يف �صفوف
احل� ��وث � �ي�ي��ن ب � � �ن �ي��ران اجل �ي �� ��ش
وامل� �ق ��اوم ��ة ال �� �ش �ع �ب �ي��ة يف جبهة
الزاهر مبحافظة البي�ضاء.

الفجر الريا�ضي

بعثة منتخبنا للكرة ال�شاطئية
تُغادر �إىل العا�صمة كييف

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة

•• دم�شق�-أ ف ب

اع �ت�رف� ��ت م �ل �ي �� �ش �ي��ات احل ��وث ��ي،
مب�ق�ت��ل  20ق �ي��ادي �اً ع���س�ك��ري�اً يف
معارك البي�ضاء بجبهة احلازمية
خ � �ل� ��ال ال� � �ي � ��وم �ي��ن امل ��ا�� �ض� �ي�ي�ن
مب��دي��ري��ة ال���ص��وم�ع��ة ومديرية
ال ��زاه ��ر ب � ��آل حميقان.وبح�سب
الإع �ل ��ام ال �ي �م �ن��ي ،ت ��زام ��ن ذلك
م��ع االن �ت �� �ص��ارات امل �ت��وال �ي��ة التي
يحققها �أب�ط��ال اجلي�ش الوطني
ال�ي�م�ن��ي وامل �ق��اوم��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة يف
امل �ح��وري��ن� � ،ش��رق وغ ��رب مدينة
ال�ب�ي���ض��اء ـ ع��ا��ص�م��ة امل �ح��اف �ظ��ة ـ
و��س��ط ان�ه�ي��ار وا� �س��ع وخ���س��ائ��ر يف
�صفوف امليلي�شيا احلوثية.
ون � �ع� ��ت و� � �س ��ائ ��ل �إع � �ل� ��ام تابعة
ل�ل�ح��وث�ي�ين ع ��ددا م��ن قياداتهم
لقوا م�صرعهم مبعارك البي�ضاء.
وت�سببت جبهة البي�ضاء يف مقتل
ال �ع��دي��د م��ن ال �ق �ي��ادات احلوثية
وح �ق �ق ��ت ف �ي �ه��ا ق � � ��وات اجلي�ش
ال��وط �ن��ي وامل� �ق ��اوم ��ة انت�صارات
�أربكت امللي�شيات احلوثية .
م ��ع م��وا� �ص �ل��ة اجل �ي ����ش اليمني

عربي ودويل

�ص 10

دم�شق ترفع �سعر اخلبز واملازوت مع تفاقم الأزمة

•• �أثينا-وكاالت

�أخبار الإمارات

و�أتت هذه التطورات يف وقت تدور
ف �ي��ه ا� �ش �ت �ب��اك��ات ع�ن�ي�ف��ة بالقرب
م��ن م��واق��ع احل �ب��ج ،ح�ي��ث ت�سعى
امليلي�شيات ال�ستعادة املناطق التي
فقدتها قبل �أيام.
ف�ي�م��ا ت���ش�ت��د امل� �ع ��ارك يف حميط
مركز مديرية الزاهر ،خ�صو�صاً
م ��ع ت� �ق ��دم م� �ق ��اوم ��ة احلازمية
وال�صومعة م��ن اجلهة ال�شرقية
باجتاه مركز املحافظة.
ب� � ��دوره� � ،ش��نّ ط�ي��ران التحالف

�سل�سلة غ��ارات يف �ساعات مت�أخرة
من الليل ،ا�ستهدف فيها مواقع
متركز امليلي�شيات غرب حمافظة
ال�ب�ي���ض��اء.وب�ع��د �سل�سلة �ضربات
ط��ال��ت م��واق��ع احل��وث �ي�ين ،تلتها
معارك �أخرى داخل مركز مديرية
ال ��زاه ��ر �إث ��ر ت���س�ل��ل ع�ن��ا��ص��ر من
امليلي�شيا وحت�صنهم داخل منازل
املواطنني� ،أفادت م�صادر للعربية
 احلدث اجلمعة ،ب�سقوط 100حوثي بني قتيل وجريح يف جبهة
احلازمية.
ك�م��ا �أو� �ض �ح��ت م���ص��ادر ع�سكرية
�أن قرابة �ستني قتيال �سقطوا يف
ت�صدي مقاومة احلازمية لأعنف
هجوم حوثي منذ فجر �أم�س .
ي��ذك��ر �أن �أه�م�ي��ة البي�ضاء تكمن
يف �أن �ه��ا ت�ت��و��س��ط  8حمافظات،
ه��ي م � ��أرب و� �ش �ب��وة و�أب�ي��ن وحلج
وال���ض��ال��ع و�إب وذم� ��ار و�صنعاء،
خ �م �� ��س م � ��ن ت� �ل ��ك امل� �ح ��اف� �ظ ��ات
"م َّر َرة" ،ومنها يجري التقدم
حُ
يف ج� �ب� �ه ��ات ال� �ب� �ي� ��� �ض ��اء ح ��ال �ي �اً
لتحريرها والو�صول مبا�شرة �إىل
�صنعاء وذمار.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

خولة ال�سويدي  :حممد بن زايد بات رمزا عامليا
يف مواقفه الإن�سانية مبختلف بلدان العامل

•• �أبوظبي-وام

�أك��دت حرم �سمو ال�شيخ طحنون بن زاي��د �آل نهيان م�ست�شار الأمن
الوطني �سمو ال�شيخة خولة بنت �أح�م��د خليفة ال�سويدي رئي�سة
م�ؤ�س�سة خولة للفن والثقافة �أن منح �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات
امل�سلحة و�سام "رجل الإن�سانية" من قبل امل�ؤ�س�سة البابوية الرتبوية
 التابعة للفاتيكان هو ت�أكيد على دور �سموه الرائد عاملياً يف تعزيزقيم الت�سامح والتعاي�ش والأخوة الإن�سانية وعرفاناً وتقديراً جلهود
�سموه الكبرية يف دعم الإن�سانية عرب �إطالق العديد من احلمالت
واملبادرات لتوفري كافة �أ�شكال الدعم وامل�ساعدة للمحتاجني يف �شتى
(التفا�صيل �ص)6
بقاع الأر�ض.

�إجازة عيد الأ�ضحى يف احلكومة
االحتادية من � 19إىل  22يوليو

•• دبي -وام

تقرر تعطيل كافة الوزارات واجلهات االحتادية مبنا�سبة عيد الأ�ضحى
امل�ب��ارك ووق�ف��ة عرفة اع�ت�ب��ارا م��ن التا�سع م��ن ذي احلجة امل��واف��ق يوم
االث�ن�ين  19يوليو  ،2021ولغاية  12ذي احل�ج��ة 1442هجرية
امل��واف��ق ي��وم اخلمي�س  22يوليو 2021م ،على �أن ي�ست�أنف الدوام
الر�سمي ي��وم الأح��د امل��واف��ق  25يوليو  .2021ج��اء ذل��ك يف تعميم
�أ�صدرته الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية �إىل كافة الوزارات
واجلهات االحتادية ب�ش�أن �إج��ازة عيد الأ�ضحى املبارك ووقفة عرفة يف
(التفا�صيل �ص)3
احلكومة االحتادية للعام  1442هجرية.

ك�شفت حقيقة �أرقام وفيات كورونا

ّ
ّ
عبري مو�سي تتهم وزارة ال�صحة مبغالطة التون�سيني!...
•• الفجر – تون�س

ات �ه��م احل ��زب ال��د� �س �ت��وري احلر،
�أم ����س الأح� ��د ،احل�ك��وم��ة بتقدمي
ارقام مغلوطة حول عدد الوفيات
اليومية ال�ن��اجت��ة ع��ن اال�صابات
ب �ف�يرو���س ك ��ورون ��ا ،متهما اياها
ب��ال�ترف�ي��ع ف�ي�ه��ا ،م�ط��ال�ب��ا اياها
"مبخاطبة ال �� �ش �ع��ب وتقدمي
تو�ضيحات ر�سمية حول ما قامت
به من مغالطات".
وعبرّ احلزب �أم�س يف بالغ �صادر
عنه عن "ا�ستنكاره تعمد احلكومة
ت��ره �ي��ب امل ��واط� �ن�ي�ن م ��ن خالل
�إع�ط��اء �أرق��ام مغلوطة ح��ول عدد
الوفيات اليومية بالرتفيع فيها
وع��دم تطابق الأرق ��ام التي تديل
ب �ه��ا وزارة ال���ص�ح��ة م��ع الأرق � ��ام
امل �� �ص��رح ب �ه��ا م��ن ق �ب��ل املديرين
اجلهويني لل�صحة ،مما �أدى �إىل
تكذيبها من قبل ه ��ؤالء يف �أكرث
من منا�سبة".

الد�ستوري احلر ي ّتهم احلكومة
و�أ ّكد �أ ّنه "يتابع ويتفح�ص الأرقام ال ��ر�أي ال�ع��ام مبحتوى القرارات
ال �ت��ي ت ��دىل ب �ه��ا وزارة ال�صحة امل �ت �خ��ذة مل��واج �ه��ة ال� �ع ��دوى ،من
ي��وم�ي��ا بخ�صو�ص ع��دد الوفيات ذل��ك ع��دم �إع�ل�ام امل��واط �ن�ين ب�أن
والإج � � ��راءات امل�ت�خ��ذة ل�ل�ح��د من احل�ج��وزات بالنزل تعترب مبثابة
انت�شار العدوى �إثر تفاقم الأزمة الرتاخي�ص للتنقل بني اجلهات
ال�صحية يف تون�س نتيجة القرارات يف حني �أن ب�لاغ رئا�سة احلكومة
االع �ت �ب ��اط �ي ��ة وامل ��رجت� �ل ��ة التي مل ين�ص على هذا اال�ستثناء ومل
ات�خ��ذت�ه��ا احل �ك��وم��ة وع ��دم جلب تقدم ال�سلطة اي تربير منطقي
التالقيح مل��واج�ه��ة ال��وب��اء ،وبعد لهذا التمييز بني املواطنني �إىل
حد هذا التاريخ".
تفح�ص ومتابعة املعطيات".
ون�دّد بـ "عدم ال�شفافية يف �إعالم
(التفا�صيل �ص)13

العراق يلوح ب�إجراءات �ضد
�إيرانال�سرتجاعحقوقهاملائية
•• بغداد-وكاالت

هايتيون امام ال�سفارة االمريكية

هايتي يف العناية املركزة جمددا

وا�شنطن والأمم املتحدة ت�شككان يف فعالية التدخل!...

•• الفجر -ترجمة خرية ال�شيباين

مرة �أخ��رى ،ي�ضع العامل �أعينه على هايتي ،لكن �سينتهي به الأم��ر حت ًما
�إىل االلتفات بعيدًا :هذا اال�ستنتاج االفتتاحي الذي ن�شرته �صحيفة تورنتو
�ستار هذا الأ�سبوع -وهي �صحيفة يومية ذات نفوذ كبري يف كندا حيث يعي�ش
ال�شتات الهايتي الثاين يف العامل -يقول الكثري عن خيبة الأمل التي ت�سود
هايتي.
ويف الواليات املتحدة ،دعت ووا�شنطن بو�ست البيت الأبي�ض �إىل "تدخل
�سريع وع�ضلي" يف بورت �أو برن�س ،غري ان �أ�سئلة كثرية تثار حول الفوائد
ق�صرية ومتو�سطة املدى ملثل هذا القرار� ،إذا اتخذه جو بايدن.
يف ه��ذه املرحلة ،مت تفوي�ض مكتب التحقيقات الفيدرايل فقط مل�ساعدة
ال�شرطة الهايتية والعدالة من �أجل تو�ضيح الأ�سباب التي دفعت كوماندو�س
من ح��وايل ثالثني ف��ردًا ،منهم العديد من القوات اخلا�صة الكولومبية
(التفا�صيل �ص)15
ال�سابقة ،الغتيال الرئي�س جوفينيل موي�س .

حذر وزي��ر امل��وارد املائية العراقي
م�ه��دي ر��ش�ي��د احل �م��داين� ،إي ��ران
باللجوء للمحافل الدولية حال
�إ�صرار الأخرية على قطع الروافد
امل��ائ �ي��ة امل �� �ش�ترك��ة ع ��ن مناطقه
ال�شرقية ،وعدم التعاون مع العراق
حيال الأزم��ة املائية وفق املواثيق
الدولية ،واتفاقيات تقا�سم �أ�ضرار
�شح املياه الإقليمية.
و�أو�� �ض ��ح احل� �م ��داين �أن طهران
مل ت�ب��د جت��اوب��ا وم��ا زال ��ت تقطع
املياه عن �أنهر وج��داول �سريوان
وال � �ك� ��ارون وال �ك��رخ��ة وال ��ون ��د يف
حمافظة دياىل ،ما ت�سبب ب�أ�ضرار
ج�سيمة لل�سكان الذين يعتمدون
ب�شكل مبا�شر على املياه القادمة
من �إيران.
كما �أ�شار �إىل �أن اجلانب الإيراين
مل ي�ح�ق��ق وع� ��ده ب�ع�ق��د اجتماع
مل�ن��اق���ش��ة امل��و� �ض��وع ،ح�ي��ث �أجلته
طهران منذ منت�صف يونيو املا�ضي
ب�سبب االنتخابات الإيرانية.
يف �أق �� �ص��ى ج �ن��وب ال� �ع ��راق� ،شكل
�شط العرب ،املنفذ الوحيد للعراق
على البحر ،جنة للمالحني و�سط
ب�ساتني النخيل العامرة.
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� 1,518إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد و 1,490حالة �شفاء
•• �أبوظبي-وام

02

متا�شيا م��ع خ�ط��ة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع
لتو�سيع وزي��ادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف
االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة بفريو�س
ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد "-19وامل�خ��ال�ط�ين لهم
وعزلهم � ..أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء 280,747
ف�ح���ص��ا ج��دي��دا خ�ل�ال ال �� �س��اع��ات ال� �ـ  24املا�ضية
على ف�ئ��ات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل
و�أح ��دث تقنيات الفح�ص ال�ط�ب��ي .و�ساهم تكثيف

�إج � ��راءات التق�صي وال�ف�ح����ص يف ال��دول��ة وتو�سيع
نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف
عن  1,518حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا
امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت
م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك
يبلغ جمموع احل��االت امل�سجلة  650,220حالة.
كما �أعلنت الوزارة عن وفاة  6حاالت م�صابة وذلك
م��ن ت��داع�ي��ات الإ��ص��اب��ة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد،
وب��ذل��ك ي�ب�ل��غ ع ��دد ال��وف �ي��ات يف ال ��دول ��ة 1,866
حالة .و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع عن

�أ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني،
ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني ،مهيبة
ب� ��أف ��راد امل�ج�ت�م��ع ال �ت �ع��اون م��ع اجل �ه��ات ال�صحية
والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي
�ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع .كما �أعلنت الوزارة
عن �شفاء  1,490حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من
�أعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة
منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع حاالت
ال�شفاء  628,290حالة.

ال�صحة تقدم  18,407جرعات � 4أيام عطلة القطاع اخلا�ص
مبنا�سبة عيد الأ�ضحى
جديدة من لقاح كوفيد19 -
•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي -وام

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  18,407جرعات من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى �أم�س  15,934,124جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  161.11جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد "-19و�سعياً �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س "كوفيد."-19

�أع�ل�ن��ت وزارة امل� ��وارد ال�ب���ش��ري��ة وال �ت��وط�ين �أن
ال� �ف�ت�رة م ��ن  9ذي احل �ج��ة  1442هجرية
املوافق يوم االثنني  19يوليو  2021م ولغاية
 12ذي احلجة املوافق يوم اخلمي�س  22يوليو
اجلاري ،عطلة مدفوعة الأجر جلميع العاملني
يف من�ش�آت وم�ؤ�س�سات و�شركات القطاع اخلا�ص
يف الدولة مبنا�سبة وقفة عرفة وعيد اال�ضحى
املبارك.

تنفيذا لتوجيهات حممد بن را�شد

الإمارات متنح الإقامة الذهبية لـ � 100ألف مربمج حول العامل
•• دبي-وام

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل مبنح 100
�ألف �إقامة ذهبية ل��رواد الأعمال و�أ�صحاب امل�شاريع وال�شركات النا�شئة
واملتخ�ص�صة يف جمال الربجمة� ،أعلن "الربنامج الوطني للمربجمني"
عن البدء با�ستقبال طلبات الإق��ام��ة الذهبية من املربجمني املقيمني
يف الدولة وخمتلف �أنحاء العامل يف خطوة ت�ستهدف نخب املربجمني
من �أ�صحاب الكفاءات وحاملي ال�شهادات العلمية التخ�ص�صية يف جمال
الربجمة.
ي�أتي ذلك يف �إطار اجلهود الوطنية الرامية �إىل ت�أ�سي�س � 1000شركة
رقمية ك�برى يف ال��دول��ة خ�لال الأع ��وام اخلم�سة املقبلة ،و�إ�شراكهم يف
م�سرية بناء االقت�صاد الرقمي لدولة الإم��ارات ،وتهيئة البنية التحتية
املحفزة للإبداع واالبتكار والقادرة على مواكبة املتغريات املت�سارعة يف
خمتلف القطاعات احليوية.
 عمر �سلطان العلماء :الإم��ارات تدعم توظيف التكنولوجياواالبتكار يف �صناعة امل�ستقبل.
و�أك��د معايل عمر ب��ن �سلطان العلماء وزي��ر دول��ة للذكاء اال�صطناعي
واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد� ،أن دول��ة الإم��ارات تفتح
�أبوابها لكل من يرغب ب�أن يكون جزءا من رحلة النجاح ب�أفكاره ومواهبه
وقدراته وخرباته ،ولكل من ي�ؤمن بدور العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف
�صناعة امل�ستقبل الذي نريده جليل الغد.
وقال معاليه �إن �إتاحة هذه الفر�صة �أمام املربجمني للح�صول على الإقامة
الذهبية يف دولة الإم��ارات ،تهدف �إىل ا�ستقطاب وت�شجيع وجذب �أف�ضل
املهارات واملواهب العاملية يف جمال الربجمة وتوفري خدمات مميزة وبيئة
داعمة ت�شجعهم على العمل واالبتكار يف دولة الإم��ارات و�إطالق �شركات
وم�شاريع متخ�ص�صة يف جمال الربجمة .

و�أك��د معاليه �أن "الربنامج الوطني للمربجمني" �سيدعم احلا�صلني
على الإقامة الذهبية يف تطبيق الأفكار الواعدة وحتويلها �إىل م�شاريع
متكاملة تخدم التوجهات املتفائلة بالدور الإيجابي واحلا�سم للربجمة
يف حياة املجتمعات.

والأكادميية وال�شركات التكنولوجية يف داخل دولة الإم��ارات وخارجها،
مب��ا يف ذل��ك "جوجل" و"مايكرو�سوفت" و"�آي ب��ي �إم" و"لينكد�إن"
و"في�سبوك" و"هواوي" و"�أمازون للحو�سبة ال�سحابية" و"نفيديا"
و"�سي�سكو" و "�إت�ش بي �إي" و"ماجد الفطيم" و"مركز دبي التجاري
العاملي" و"بنك الإم��ارات دبي الوطني" و "جي  "42و"جامعة خليفة"
و"كليات التقنية العليا" و"جامعة ال�شارقة "و"جامعة حممد بن زايد
ل�ل��ذك��اء اال�صطناعي" و"اجلامعة الأم��ري�ك�ي��ة يف دبي" و"يل واغن"
و"يال".

 �آلية ومعايري التقدميومي�ك��ن جلميع امل�برجم�ين م��ن خمتلف اجل�ن���س�ي��ات والأع �م ��ار التقدم
للح�صول على الإقامة الذهبية يف دولة الإمارات من خالل مكتب الذكاء
اال�صطناعي يف حكومة الإمارات� ،أو الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية،
و�سيتم تقييم الطلبات من اجلهات احلكومية املعنية ب�إ�صدار الإقامة
الذهبية للمربجمني امل�ؤهلني للح�صول عليها.
وميكن التقدم بطلب احل�صول على الإقامة الذهبية من قبل اخلرباء
واملواهب والكفاءات املتميزة التي �سجلت ق�ص�ص جناح يف خمتلف جماالت
الربجمة� ،أو العاملني يف ال�شركات العاملية الرائدة يف قطاع التكنولوجيا،
�أو من �أ�صحاب ال�شهادات العلمية يف �إحدى جماالت هند�سة الربجميات،
وعلوم احلا�سوب ،وهند�سة الأج�ه��زة ،وهند�سة احلوا�سب ،وتكنولوجيا
املعلومات ،والذكاء اال�صطناعي ،وعلوم البيانات ،والبيانات ال�ضخمة،
والهند�سة الكهربائية.

 حماور �إ�سرتاتيجيةوتركز �إ�سرتاتيجية الربنامج الوطني للمربجمني على  5حماور رئي�سية
ت�شمل  :دعم الأط��راف املعنية من املربجمني ورواد الأعمال وال�شركات
النا�شئة وال�شركات الكربى والقطاع الأك��ادمي��ي ،و�إن�شاء من�صة �شاملة
جتمع امل�برجم�ين م��ع ال�شركات واجل��ام�ع��ات املحلية ،و�إط�ل�اق مبادرات
عاملية ب�إ�شراف نخبة من املدربني العامليني لتطوير كفاءة املواهب املحلية،
وا�ستقطاب �أف�ضل املهارات العاملية يف جمال الربجمة �إىل دولة الإمارات،
واقرتاح �سيا�سات ممكنة وداعمة لقطاع املربجمني بالتعاون مع اجلهات
احلكومية املختلفة.

 ت�سهيالت داعمةو�سيتمتع رواد الأع�م��ال وامل�برجم��ون احلا�صلون على الإق��ام��ة الذهبية
مب�ج�م��وع��ة م��ن ال�ت���س�ه�ي�لات واخل� �ي ��ارات ال�ت�م��وي�ل�ي��ة ال �ت��ي �سيوفرها
"الربنامج الوطني للمربجمني" لدعم تنفيذ م�شاريعهم و�أفكارهم
املبتكرة ،وت�أ�سي�س �شركات رقمية تدعم تناف�سية االقت�صاد الوطني عامليا،
�إ�ضافة �إىل فر�ص متنوعة للتعاون والتوا�صل م��ع اجل�ه��ات احلكومية
واخلا�صة وك�برى ال�شركات التكنولوجية يف دول��ة الإم ��ارات وخارجها
لتطبيق الأفكار الواعدة وحتويلها �إىل م�شاريع متكاملة.
وت�شمل قائمة �شركاء الربنامج العديد من اجلهات احلكومية واخلا�صة

 ر�ؤية م�ستقبليةجدير بالذكر� ،أن دولة الإمارات طبقت نظام ت�أ�شرية �إقامة طويلة الأمد،
خلم�س �أو ع�شر �سنوات ،جتدد تلقائيا ،عند توافر ال�شروط ،لفئات معينة
ت�شمل امل�ستثمرين ،ورواد الأعمال ،و�أ�صحاب املواهب التخ�ص�صية .ويتيح
النظام للمقيمني يف دول��ة الإم� ��ارات ،وال��واف��دي��ن الأج��ان��ب وعائالتهم
الراغبني للقدوم للعمل والعي�ش والدرا�سة يف الدولة� ،إمكانية التمتع
ب�إقامة طويلة الأمد دون احلاجة لكفيل �إماراتي.
و�أعلن جمل�س ال��وزراء برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي "رعاه

اهلل" ،يف ن��وف�م�بر امل��ا� �ض��ي ،اع�ت�م��اد ت�غ�ي�يرات رئي�سية يف م�ن��ح الإقامة
الذهبية للمقيمني ،وت�ضمني فئات جديدة مل�ستحقي ت�أ�شرية الإقامة
طويلة الأم��د "الإقامة الذهبية" لع�شر �سنوات جلميع احلا�صلني على
�شهادات الدكتوراه ،والأطباء ،واملهند�سني يف جماالت هند�سة الكمبيوتر
وااللكرتونيات والربجمة والكهرباء والتكنولوجيا احليوية ،والطالب
املتفوقني يف اجلامعات املعتمدة بالدولة مبعدل  3.8و�أكرث.
ووفقا لقرار جمل�س الوزراء رقم  56ل�سنة  2018ب�ش�أن تنظيم ت�صاريح
الإقامة للم�ستثمرين ،ورواد الأع�م��ال ،و�أ�صحاب املواهب التخ�ص�صية،
نظم القرار منح ت�صاريح الإق��ام��ة لكل من امل�ستثمرين ورواد الأعمال
و�أ��ص�ح��اب امل��واه��ب املتخ�ص�صة والباحثني يف جم��االت العلوم واملعرفة
املختلفة والطلبة النوابغ.
وت�شمل فئة �أ�صحاب امل��واه��ب امل�ؤهلة للح�صول على الإق��ام��ة الذهبية
لع�شر �سنوات� ،أ�صحاب املواهب التخ�ص�صية والباحثني يف جماالت العلوم
واملعرفة من �أطباء ومتخ�ص�صني وعلماء وخمرتعني ومبدعني.

تفاهم بني �صحة �أبوظبي ومركز �شيبا الطبي الإ�سرائيلي لتبادل املعارف واخلربات
•• �أبوظبي-وام

وق �ع��ت دائ� ��رة ال���ص�ح��ة �أبوظبي،
اجلهة التنظيمية لقطاع الرعاية
ال�صحية يف �إمارة �أبوظبي ومركز
�شيبا الطبي الإ�سرائيلي ،واحد
م��ن �أف���ض��ل  10م�ست�شفيات يف
ال� �ع ��امل ،م ��ذك ��رة ت �ف��اه��م تهدف
�إىل ح�شد اجلهود امل�شرتكة بني
ال� �ط ��رف�ي�ن يف امل� �ج ��ال ال�صحي
وت � �ب� ��ادل اخل � �ب ��رات وال� �ت� �ج ��ارب
ل�ل��ارت � �ق� ��اء ب� �ت� �ج ��رب ��ة امل ��ر�� �ض ��ى
واخل��دم��ات امل�ق��دم��ة ل�ه��م .وتعد
مذكرة التفاهم خطوة هامة نحو
ا�ست�شكاف فر�ص التعاون املتاحة
للم�ضي ق��دم�اً بعدة ج��وان��ب من
�أهمها التطبيب عن بعد وتوظيف
ت �ق �ن �ي��ات ال� ��ذك� ��اء اال�صطناعي
ال � �ت ��ي ب � � ��رزت �أه �م �ي �ت �ه ��ا خ�ل�ال
ج��ائ�ح��ة كوفيد ،-19وت�شجيع
ودع��م الأب �ح��اث الطبية املتميزة
واال� � �س � �ت � �ف� ��ادة م� ��ن خمرجاتها
ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى ��ص�ح��ة و�سالمة

املجتمعات .وقع مذكرة التفاهم،
بح�ضور م�ع��ايل ال�شيخ عبداهلل
بن حممد �آل حامد رئي�س دائرة
ال�صحة �أب��وظ�ب��ي و��س�ع��ادة �إيتان
نائيه ،ال�سفري الإ�سرائيلي لدى
الإم��ارات ،كل من �سعادة الدكتور

جمال حممد الكعبي ،وكيل دائرة
ال�صحة �أبوظبي ،والربوفي�سور
يت�شاك كري�س ،املدير العام ملركز
�شيبا الطبي ،يوئيل ه��ار� -إيفن،
مدير الق�سم ال��دويل ملركز �شيبا
ال �ط �ب��ي .وب �ه ��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة ،قال

� �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور ج �م��ال حممد
الكعبي  " :توا�صل دائرة ال�صحة
�أبوظبي تكري�س جهودها لتعزيز
خم � ��رج � ��ات ال � �ق � �ط� ��اع ال�صحي
و�ضمان توفري �أف�ضل اخلدمات
وف��ق �أع �ل��ى امل�ع��اي�ير ال�ع��امل�ي��ة ،ما

ي �ج �� �س��د ح��ر� �ص �ه��ا ع �ل��ى �إق ��ام ��ة
� �ش��راك��ات ف �ع��ال��ة م ��ع م�ؤ�س�سات
� �ص �ح �ي��ة رائ � � ��دة ع �ل��ى امل�ستوى
امل�ح�ل��ي وال� ��دويل ،ون�ح��ن �سعداء
ال �ي��وم ب�ت��وق�ي��ع م��ذك��رة التفاهم
مع مركز �شيبا الطبي والتي تعد

ان�ط�لاق��ة ج��دي��دة ل�ت�ع��اون مثمر
ب�ي�ن ال �ط��رف�ين ��س�ي�ح�ق��ق فر�صاً
واعدة لتبادل اخلربات والتجارب
واالرتقاء بتجربة املر�ضى ".
ب��دوره ق��ال الربوفي�سور يت�شاك
ك ��ري� �� ��س� " :أت� ��اح� ��ت "اتفاقية

�إبراهيم" لإ��س��رائ�ي��ل والإم� ��ارات
فر�صة فريدة للتعاون يف جماالت
ال��رع��اي��ة ال�صحية وامل�ساهمة يف
دف ��ع ع�ج�ل��ة ال �ت �ط��ور ال��رق �م��ي يف
ق �ط��اع ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة التي
��س�ت�ع��ود ب��ال�ن�ف��ع وال �ف ��ائ ��دة على

�أفراد املجتمع يف املنطقة ،وجدنا
يف �أبوظبي �شركاء حقيقيني نعمل
معهم مل�ستقبل للرعاية ال�صحية
ال ت��وج��د ح� ��دود لطموحاته".
وت �ن ����ص االت �ف��اق �ي��ة ع �ل��ى �إر� �س ��اء
فر�ص للتعاون امل�شرتك وتبادل
اخلربات واال�ست�شارات بني املن�ش�آت
ال���ص�ح�ي��ة احل�ك��وم�ي��ة واخلا�صة
بني البلدين فيما يتعلق برعاية
امل��ر� �ض��ى ال ��دول� �ي�ي�ن وعالجهم
وفق �أح��دث املمار�سات والتقنيات
واملنهجيات الطبية املتقدمة مبا
ي�سهم يف حتقيق �أف�ضل النتائج
الطبية� ،إىل جانب توحيد العمل
امل�شرتك واجلهود لتبني االبتكار
ودع� ��م وت �ع��زي��ز ق �ط��اع ال�سياحة
العالجية ب��الإم��ارة .ويعد مركز
��ش�ي�ب��ا ال�ط�ب��ي �أك�ب�ر م��رك��ز طبي
يف �إ� �س��رائ �ي��ل ،وه ��و م���ص�ن��ف من
ب�ين �أف���ض��ل  10م�ست�شفيات يف
العامل و ُيعرف برعايته ال�صحية
املتميزة وخدماته الطبية الرائدة
و�إمكاناته يف االبتكار الطبي.

بلدية مدينة العني تفتح م�شروع �سبوت نعمة
•• العني-وام

افتتحت ب�ل��دي��ة م��دي�ن��ة ال�ع�ين م���ش��روع "�سبوت نعمة" ل�ع��رب��ات املطاعم
املتحركة الأول م��ن ن��وع��ه يف املدينة على م�ساحة  13900م�تر مربع
وي�ضم  15عربة طعام متنوعة وميني مارت �إىل جانب خدمات متكاملة
من بينها �سينما الهواء الطلق ومناطق للعب الأطفال ومواقف لل�سيارات
ومناطق للجلو�س.
افتتح امل���ش��روع املهند�س علي خليفة القمزي مدير بلدية مدينة العني

و�أحمد حممد الفهيم الرئي�س التنفيذي وامل�ؤ�س�س ل�شركة "�سبوت" وذلك
بح�ضور عدد من امل�س�ؤولني .
ويعترب "�سبوت نعمة" م��ن ال��وج�ه��ات اجل��دي��دة يف مدينة ال�ع�ين التي
�ستدعم املواقع ال�سياحية يف منطقة جبل حفيت ومبزرة اخل�ضراء نظرا
ملوقعه القريب من الوجهات الرتفيهية ذات الإقبال العايل يف العني مثل
حديقة العني للحيوانات ،كما ي�ساهم امل�شروع يف رفع جودة احلياة يف املدينة
وتوفري وجهات جديدة للرتفيه للجمهور.
وق��ال �أحمد حممد الفهيم الرئي�س التنفيذي وامل�ؤ�س�س ل�شركة "�سبوت"

 :ن�ستهدف اال�ستثمار يف مدينة ال�ع�ين كونها بيئة ا�ستثمارية جذابة،
وقد وجدنا فيها فر�صا وم�شاريع نا�شئة لل�شباب ،م�شريا �إىل العمل على
تنفيذ بع�ض الأفكار واخلطط يف جمال الرتفيه والفعاليات خالل الفرتة
القادمة.
من جانبه �أك��د �أحمد عمران العامري رئي�س جلنة ت�سيري �أعمال مكتب
اال�ستثمار يف بلدية مدينة العني� ،أن دائ��رة البلديات والنقل تهدف من
خ�لال امل�شاريع اال�ستثمارية التي تطلقها م��ع القطاع اخل��ا���ص �إىل رفع
جودة احلياة يف �إمارة �أبوظبي وتوفري خدمات لأ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية

واملتو�سطة مما ي�سهم يف خلق بيئة ا�ستثمارية و اقت�صادية جذابة لهذا النوع
من الأن�شطة.
وقال العامري  :يعترب م�شروع "�سبوت نعمة" هو الأول من نوعه يف مدينة
العني ،وي�شكل جتمعا لن�شاط عربات الطعام املتنقلة بطريقة منظمة و�سط
جمموعة متكاملة من اخلدمات والتي ن�سعى من خاللها �إىل ر�ضا اجلمهور
..م�شريا �إىل �أن بلدية مدينة العني وفرت خدمات البنية التحتية للموقع
بن�سبة  ،100%و�سيتم االف�ت�ت��اح ب�شكل جتريبي للت�أكد م��ن اخلدمات
املتوفرة وعملها ب�شكل �صحيح.
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�إجازة عيد الأ�ضحى يف احلكومة االحتادية من � 19إىل  22يوليو دفاع مدين عجمان يدعو لاللتزام با�شرتاطات الوقاية من احلرائق يف ف�صل ال�صيف
•• دبي -وام

تقرر تعطيل كافة ال ��وزارات واجل�ه��ات االحت��ادي��ة مبنا�سبة عيد
الأ�ضحى املبارك ووقفة عرفة اعتبارا من التا�سع من ذي احلجة
املوافق يوم االثنني  19يوليو  ،2021ولغاية  12ذي احلجة
1442هجرية املوافق يوم اخلمي�س  22يوليو 2021م ،على �أن
ي�ست�أنف الدوام الر�سمي يوم الأحد املوافق  25يوليو .2021
جاء ذلك يف تعميم �أ�صدرته الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية
احلكومية �إىل كافة ال ��وزارات واجل�ه��ات االحت��ادي��ة ب�ش�أن �إجازة
عيد الأ�ضحى املبارك ووقفة عرفة يف احلكومة االحتادية للعام
 1442هجرية.

وبهذه املنا�سبة رفعت الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية
�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات �إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء
املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإم��ارات� ،سائل ًة اهلل العلي القدير
�أن يعيدها على �سموهم مبوفور ال�صحة والعافية  ..كما هن�أت
�شعب دولة الإمارات والأمتني العربية والإ�سالمية بهذه املنا�سبة
ال�سعيدة.

•• عجمان-وام

دع��ت الإدارة العامة للدفاع امل��دين يف عجمان اجلمهور �إىل الإلتزام
بتطبيــــــق ا�شــــــرتاطات الــــــوقايــــــة مـــــن حرائق ال�صيف ،متا�شياً مع
احلملة التوعوية التي �أطلقتها القيادة العامة للدفاع املدين "وقايتكم
غايتنا".
و�أ�شار النقيب املهند�س ماجد حممد �سعيد النعيمي رئي�س ق�سم الوقاية
وال�سالمة �إىل �أهمية تطبيق الإج ��راءات واال��ش�تراط��ات الوقائية من
احلريق خالل ف�صل ال�صيف الذي ي�صاحبه ارتفاع يف درجات احلرارة،
واعتماد املو�صالت والأجهزة الكهربائية ذات اجلودة العالية� ،إىل جانب
توفري جتهيزات مكافحة احلرائق مثل طفايات احلريق اليدوية وبطانية

احلريق ،وتركيب كوا�شف الدخان داخل املباين ،وتركيب نظام غاز الطبخ
الآمن الذي يك�شف عن �أي ت�سرب للغاز �أو عطل يف التمديدات.
وق��ال �إن م�صادر اخلطر يف املن�ش�آت ال�صناعية تكمن يف ت��رك مكيفات
الهواء تعمل لفرتات طويلة �أثناء مو�سم ال�صيف دون متابعة �أو �صيانة ما
ي�ؤدي �إىل ارتفاع حرارتها وا�شتعالها وحدوث احلرائق ،وكذلك ا�ستخدام
املعدات الكهربائية الرديئة� ،أو زي��ادة احلمولة �أو احل��رارة الناجمة عن
وجود املو�صالت والتمديدات التالفة �إ�ضافة �إىل ال�سلوكيات الالم�س�ؤولة
مثل الإهمال يف �إلقاء �أعقاب ال�سجائر� ،أو عدم تخ�صي�ص �أماكن للتدخني
..م�ؤكداً �ضرورة االلتزام باالجراءات الوقائية من احلرائق يف املن�ش�آت
ال�صناعية ،وذلك تفادياً حلدوث حوادث احلرائق ،والذي ي�شكل خطراً
على حياتهم وعلى حياة الآخرين وعلى ممتلكاتهم.
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برعاية كرمية من ال�شيخة فاطمة بنت مبارك � ..إطالق الدفعة الثانية من برنامج «�أطلق» لبوابة املقطع
•• �أبوظبي-وام

حت� ��ت رع� ��اي� ��ة ك ��رمي ��ة م� ��ن �سمو
ال �� �ش �ي �خ��ة ف��اط �م��ة ب �ن��ت مبارك
رئ�ي���س��ة االحت � ��اد ال�ن���س��ائ��ي العام
رئي�سة املجل�س الأع�ل��ى للأمومة
والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ��س��ري��ة "�أم الإمارات"،
�أط�ل�ق��ت م��وان��ئ �أب��وظ �ب��ي الدفعة
ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ب ��رن ��ام ��ج "�أطلق"
لبوابة املقطع ،الذي يحظى بدعم
ورع��اي��ة االحت ��اد ال�ن���س��ائ��ي العام،
وذلك مب�شاركة نخبة من ال�شابات
الإم��ارات �ي��ات ال�لات��ي �سيخ�ضعن
لربنامج تدريبي مكثف ملدة ثالثة
�أ�شهر.
و�أ� �ش��ادت ��س�ع��ادة ن ��ورة ال�سويدي،
الأمينة العامة لالحتاد الن�سائي
العام ،بنجاحات ومكت�سبات الن�سخة
الأوىل من برنامج "�أطلق" ،الذي
يقف ��ش��اه��داً على ال��دور احليوي
ملوانئ �أبوظبي يف تنفيذ توجهات
ال��دول��ة ب��دع��م امل�ن�ه�ج�ي��ات ور�سم
اخلطط اال�ستباقية لتعزيز مكانة
امل��ر�أة االماراتية يف كافة املجاالت
من خالل بناء قدراتها وحتفيزها
على التميز واالبداع.
وقالت �سعادتها �إن املر�أة الإماراتية
حم �ظ��وظ��ة ل �ك��ون �ه��ا ت�ع�ي����ش على
�أر���ض حتويل الأح�لام �إىل حقائق
لتمنح بذلك املر�أة احلق يف احللم
وامل�ق��وم��ات ال��داع�م��ة لها لتحويل
احل �ل��م �إىل واق� ��ع م �ل �م��و���س ،مما
يعزز من �إ�سهاماتها لتكون دائماً
منوذجاً وقدوة للمر�أة العربية يف
امل�شاركة وخ��دم��ة ال��وط��ن والقيام
ب ��ال ��واج ��ب جت ��اه ��ه � �ض �م��ن �أدوار

متنوعة يف م�سارات ومواقع العمل
املتعددة ،الأم��ر الذي جاء ترجم ًة
ل�ل��دع��م ال���س�خ��ي ال ��ذي حت�ظ��ى به
امل��ر�أة الإم��ارات�ي��ة من قبل قيادتنا
الر�شيدة برئا�سة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة "حفظه اهلل"،
و� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جم�ل����س ال � ��وزراء
حاكم دب��ي "رعاه اهلل" ،و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
ن �ه �ي��ان ويل ع �ه��د �أب��وظ �ب��ي نائب
ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة،
و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ
�أع���ض��اء املجل�س الأع �ل��ى لالحتاد
حكام الإمارات.
و�أك� � ��دت ال �� �س��وي��دي� ،أن االحت� ��اد
الن�سائي العام بال�شراكة مع جميع
امل�ؤ�س�سات وخمتلف اجلهات داخل
الدولة وخارجها ،يت�أهب لدخول
م��رح �ل��ة ت�ن�م��وي��ة ج ��دي ��دة ،متتاز
ب �ت �� �س��ارع الإجن � � ��ازات ،وم�ضاعفة
اجل� �ه ��ود ،وال �ع �م��ل ب� ��روح الفريق
ال� ��واح� ��د ،ن �ح��و م���س�ت�ق�ب��ل حافل
بالفر�ص حمققاً لآمال وطموحات
املر�أة الإماراتية ،يف ظل دعم �سمو
ال �� �ش �ي �خ��ة ف��اط �م��ة ب �ن��ت م �ب ��ارك،
وت��وج�ي�ه��ات�ه��ا ال �ك��رمي��ة ب�ضرورة
اال��س�ت�م��رار يف حتقيق الإجن ��ازات
النوعية وتطوير املبادرات املبتكرة
ال� �ت ��ي ت �� �س �ه��م يف ق � �ي ��ادة مرحلة
ال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة امل�ستدامة
مل�سرية املر�أة يف خمتلف القطاعات
واملجاالت.
و�أع � � ��رب ال �ك��اب�ت�ن حم �م��د جمعة
ال���ش��ام���س��ي ،ال��رئ �ي ����س التنفيذي

 م ��وان ��ئ �أب ��وظ� �ب ��ي ،ع ��ن �شكرهوامتنانه العميقني ل�سمو ال�شيخة
فاطمة بنت م �ب��ارك ،على الدعم
ال �ك �ب�ي�ر ال � ��ذي ت �ق��دم��ه لتعظيم
مكا�سب امل��ر�أة الإم��ارات�ي��ة يف كافة
امل� �ج ��االت ،وح��ر� �ص �ه��ا ع �ل��ى تبني
مبادرة "�أطلق" من خالل االحتاد
الن�سائي العام.
وقال ال�شام�سي  :لطاملا كان تقدمي
ال��دع��م ل�ل�م��ر�أة يف دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة ومتكينها يف كل
املجاالت على ر�أ�س �أولويات القيادة
الر�شيدة ويف �صلب ر�ؤيتها الثاقبة
ل��دف��ع م�سرية التنمية ،انطالقاً
من �إميانها الكبري بقدرات املر�أة
الإم��ارات �ي��ة وال� ��دور ال ��ذي ت�ؤديه
يف دف � ��ع ال �ن �ه �� �ض��ة االقت�صادية
واالجتماعية .
ورح� � ��ب ب ��امل �� �ش ��ارك ��ات يف ال� � ��دورة
ال�ث��ان�ي��ة م��ن ه��ذه امل �ب��ادرة م�ؤكدا
الثقة ب�أنهن �سيظهرن م�ستويات

رائعة من اجلد واحلر�ص ،لي�ؤكدن
بذلك االلتزام بتعزيز جاهزيتهن
للم�ساهمة يف بناء م�ستقبل م�شرق
لدولتنا احلبيبة.
وحت� �ظ ��ى ال ��دف� �ع ��ة ال �ث ��ان �ي ��ة من
ال�برن��ام��ج ،ب ��إق �ب��ال ك�ب�ير تخطى
ال �ـ  1000ط�ل��ب ال �ت �ح��اق ،حيث
مت �ك �ن��ت  30ط ��ال �ب ��ة �إم ��ارات� �ي ��ة
م ��ن اج� �ت� �ي ��از االخ � �ت � �ب� ��ارات التي
�أهلتها للم�شاركة يف امل�ب��ادرة التي
ت�سعى �إىل ا�ستثمار ط��اق��ات املر�أة
الإم��ارات �ي��ة ومتكينها باخلربات
ال�لازم��ة لت�ستمر يف ت��أدي��ة دورها
ك �� �ش��ري �ك��ة يف م �� �س�ي�رة التنمية
ال��وط �ن �ي��ة احل��اف �ل��ة ب� ��الإجن� ��ازات
النوعية للدولة وتنفيذ امل�شاريع
اال�سرتاتيجية.
و�أ�ضيفت  9برامج تدريبية جديدة
للم�شاركات يف الدفعة الثانية من
ال�برن��ام��ج ه��ي � :أخ���ص��ائ��ي جودة
الأنظمة ،ومطور قواعد البيانات،

وم � �ط� ��ور ال ��واج � �ه ��ة الأم ��ام � �ي ��ة،
وم �� �ص �م��م ج��راف �ي��ك ،و�أخ�صائي
ع �ل��م ال �ب �ي��ان��ات ،و�أخ �� �ص��ائ��ي �أمن
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات ،وك ��ات ��ب املحتوى
الرقمي ،ومن�سق م�شاريع ،و�إداري
الأنظمة وال�شبكات.
وقالت الدكتورة ن��ورة الظاهري،
رئي�س ال�ق�ط��اع ال��رق�م��ي  -موانئ
�أب ��وظ� �ب ��ي ال ��رئ �ي �� ��س التنفيذي
لبوابة املقطع �إن موا�صلة مبادرة
"�أطلق" ما كان ليتم لوال االهتمام
الكبري الذي توليه �سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك ،بتمكني املر�أة
الإم ��ارات� �ي ��ة وت��زودي �ه��ا ب � ��الأدوات
الالزمة خلدمة الوطن وامل�ساهمة
ب���ش�ك��ل ف��اع��ل يف ب�ن��ائ��ه ..م�شرية
�إىل �أن امل ��رح� �ل ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة من
املبادرة ت�ستند �إىل النجاح الكبري
ال ��ذي حققته امل��رح�ل��ة الأوىل يف
ا� �س �ت �ق �ط��اب ال� �ك� �ف ��اءات الوطنية
الن�سائية ال�شابة.

و�أك��دت حر�ص ب��واب��ة املقطع على
�إك�ساب امل�شاركات يف املبادرة خربات
�أ�سا�سية يف قطاع التجارة البحرية
واخل��دم��ات اللوج�ستية الرقمية
الذي كان من القطاعات املقت�صرة
ع �ل��ى ال � ��رج � ��ال ،وت ��وف �ي�ر فر�ص
ال�ع�م��ل امل�ت�م�ي��زة ل�ب�ن��ات الإم� ��ارات
م��ن خ��ري�ج��ات امل �ب��ادرة ،وتوظيف
امل �ه ��ارات ال �ت��ي اكت�سبنها يف بناء
�أجزاء �أ�سا�سية يف �أحد �أهم امل�شاريع
الوطنية املتمثلة يف املن�صة املتقدمة
ل�ل�ت�ج��ارة واخل��دم��ات اللوج�ستية
(�أط � �ل� ��ب) ،ك �م��ا �أن � �س��اع��ات عمل
امل�شاركات على تطوير املن�صة يف
ال��دف�ع��ة الأوىل تخطت 4,000
� �س��اع��ة ،و��س�ت�ت�خ�ط��ى 14,000
�ساعة يف الدفعة الثانية .
ي��ذك��ر �أن ب��رن��ام��ج "�أطلق" وفر
للدفعة الأوىل التي ا�شتملت على
 12طالبة وخريجة ،التدريب على
تنفيذ امل�ه��ام العملية ،يف العديد
م��ن التخ�ص�صات وامل �ه��ارات مثل
�إدارة امل�سرية املهنية ،و�أخالقيات
العمل ،و�إعداد الأهداف ،واالبتكار
والإب� � � ��داع ،وم� �ه ��ارات التفاو�ض،
وال�ت�ف�ك�ير اال��س�ترات�ي�ج��ي ،و�إدارة
��ض�غ��ط ال �ع �م��ل ،وم� �ه ��ارات تقدمي
ال�ع��رو���ض ،و�إدارة ال��وق��ت ،و�إدارة
الربامج  ..كما ت�ضمن الربنامج
�أك�ث�ر م��ن �� 630س��اع��ة تدريبية،
ح�صلت من خاللها امل�شاركات على
�أك�ثر من � 15شهادة معتمدة من
جامعة هارفرد.
وي �� �س �ع��ى ال�ب�رن ��ام ��ج �إىل تنمية
ق��درات امل�شاركات ورف��ع مكانتهن
يف العمل التقني املرتبط بامل�شاريع
اال�سرتاتيجية يف جماالت التجارة

واخلدمات اللوج�ستية� ،إذ �أتاحت
امل� �ب ��ادرة ل�ل�م���ش��ارك��ات يف الدفعة
الأوىل من الربنامج امل�ساهمة يف
ب�ن��اء �أج ��زاء م��ن ال�ن��اف��ذة املوحدة
للخدمات اللوج�ستية والتجارة يف
�إمارة �أبوظبي "�أطلب".
وق��ال��ت عائ�شة ه�ل�ال العي�سائي،
�إح��دى خريجات الن�سخة الأوىل
م ��ن ب��رن��ام��ج "�أطلق" � :أعترب
م�شاركتي يف هذا الربنامج املتميز
فر�صة كبرية �أت��اح��ت يل اكت�ساب
الكثري م��ن اخل�ب�رات وامل �ع��ارف يف
جم��ال ت�صميم وب��رجم��ة واجهات
التطبيقات ،بالإ�ضافة �إىل �أن هذا
ال�برن��ام��ج ج�ع�ل�ن��ي �أك�ت���ش��ف ذاتي
�أك �ث�ر وال � �ق ��درات ال �ت��ي �أمتلكها،
متوجهة بال�شكر اجلزيل �إىل كل
من االحتاد الن�سائي العام وبوابة
املقطع على اجلهود والإمكانيات
ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي مت تقدميها لدعم
ه� � ��ذا ال �ب�رن� ��ام� ��ج ب � �ه� ��دف �صقل
وتطوير مهارات امل�شاركات �ضمن
خمتلف املجاالت.
و�أك ��دت عائ�شة �سلطان الدرعي،
ال �ت��ي � �ش��ارك��ت � �ض �م��ن الربنامج
وح�صلت على �شهادة يف جمال �أمن
التطبيقات �أن الربنامج ق��دم لنا
م�ع�ل��وم��ات وخ�ب�رات ك�ب�يرة �ضمن
جمموعة وا�سعة من التخ�ص�صات
العملية يف جم��ال�ن��ا ،الأم ��ر الذي
�ساهم يف بناء مهاراتنا وفتح الباب
�أمامنا للتعرف على طبيعة العمل
� �ض �م��ن امل ��ؤ� �س �� �س��ات ،م �� �ش�يرة �إىل
اال��س�ت�ع��داد ال�ت��ام ملوا�صلة رحلتنا
العملية �سواء يف بوابة املقطع �أو
�أي م�ؤ�س�سة �أخ��رى لنقوم بدورنا
ال��وط�ن��ي يف دع��م م�سرية التنمية

يف وط� �ن� �ن ��ا احل� �ب� �ي ��ب  ..ودع � ��ت
الإم��ارات �ي��ات مم��ن تنطبق عليهم
� �ش ��روط االل �ت �ح��اق يف الربنامج
ب��ا� �س �ت �غ�لال ه ��ذه ال �ف��ر� �ص��ة التي
وف ��رت �ه ��ا ك ��ل م ��ن ب ��واب ��ة املقطع
واالحتاد الن�سائي العام.
وق� ��ال� ��ت ع��ائ �� �ش��ة ح ��ام ��د �صالح
��س�ع�ي��د ،ال�ت��ي ان���ض�م��ت �أي �� �ض �اً �إىل
الربنامج وتخ�ص�صت يف التدريب
ع �ل��ى م� �ه ��ارات ال�ت���ص�م�ي��م الفني
للمواقع والتطبيقات � :شكلت هذه
التجربة بالن�سبة يل �إ�ضافة مهمة
خلرباتي و�إمكاناتي التي ح�صلت
عليها �أثناء درا�ستي ،و�شكلت نقلة
ن��وع�ي��ة �أت ��اح ��ت يل االن �ت �ق��ال �إىل
�أج��واء احلياة العملية ،واحل�صول
على ��ش�ه��ادة م��ن �أرق ��ى اجلامعات
الدولية ،متوجهة بال�شكر اجلزيل
�إىل منظمي الربنامج على اجلهود
الكبرية التي مت بذلها وجت�سدت
بو�ضوح يف نوعية التدريب ،وجودة
ال�ب��رام� ��ج امل� �ق ��دم ��ة واملعلومات
املتخ�ص�صة التي ت�ضمنتها.
يذكر �أن النافذة املوحدة للخدمات
ال�ل��وج���س�ت�ي��ة وال �ت �ج��ارة يف �إم ��ارة
�أب��وظ �ب��ي "�أطلب" ت �ع��د املن�صة
الأوىل من نوعها يف املنطقة ،وقد
ج��رى اعتمادها م��ن قبل املجل�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي يف ال��رب��ع ال �ث��اين من
ع ��ام  ،2020ومت تد�شينها من
قبل �سمو ال�شيخ خالد بن حممد
بن زاي��د �آل نهيان ،ع�ضو املجل�س
التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي رئي�س
م�ك�ت��ب �أب��وظ �ب��ي ال�ت�ن�ف�ي��ذي ويتم
ت�ط��وي��ره��ا م��ن ق�ب��ل ��ش��رك��ة بوابة
املقطع حتت �إ�شراف دائرة التنمية
االقت�صادية � -أبوظبي.

جمل�س الإمارات للأمن الغذائي يعقد اجتماعه الثاين يف 2021
•• دبي-وام:

�سفري الدولة لدى النم�سا ي�شارك يف لقاء وزير اخلارجية بال�سفراء العرب
•• فيينا-وام

�شارك �سعادة �إبراهيم �سامل امل�شرخ� ،سفري الدولة لدى
جمهورية النم�سا االحتادية ،يف االجتماع ال��ذي عقده
�ألك�ساندر �شالينربج وزير خارجية النم�سا مع جمل�س
ال�سفراء العرب يف العا�صمة فيينا.
وبحث اللقاء ،ال��ذي و�صفه الوزير �شالينربج باملمتاز،

العالقات العربية النم�ساوية و�سبل تعزيزها وتطويرها،
�إىل جانب جمموعة من امللفات والتحديات الإقليمية،
و�آخر م�ستجدات منطقة ال�شرق الأو�سط.
و�أكدت اخلارجية النم�ساوية ،يف بيان ر�سمي� ،أن الوزير
�شالينربج اتفق مع ال�سفراء العرب خالل االجتماع على
تعميق احل��وار يف الق�ضايا وامللفات املختلفة ،والعمل
على تعزيز التعاون بني اجلانبني.

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:تاون فيو للمقاوالت العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شرق  0.8ال�سيد خليفه هامل خادم
الغيث واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2512230 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/ام ايه بارترنز حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/7/4:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105018189:
تاريخ التعديل2021/7/11:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و� /شبني عبيد
ت��اي��ل ع �م��ر ت��اي��ل  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق� ��م ()4037625K
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0508834602
فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و� /ساتي�ش
مونرياثينام مونرياثينام،
ال � � �ه � � �ن � ��د اجل � �ن � �� � �س � �ي� ��ة -
ج� � � � � � � ��واز � � � �س � � �ف � � ��ره رق � � ��م
()M9975952منيجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0508834602

ا� �س �ت �ع��ر���ض جم �ل ����س الإم� � � ��ارات
ل �ل��أم� ��ن ال� �غ ��ذائ ��ي م�ستجدات
وتو�صيات االجتماعات ال�سابقة
والإجن� � � ��ازات ال �ت��ي مت حتقيقها
على مدار الفرتة املا�ضية وبيانات
جت � ��ارة ال� �غ ��ذاء يف ال ��دول ��ة لعام
 2020وم�ؤ�شر منظمة الأغذية
والزراعة لأ�سعار الغذاء.
جاء ذلك خالل االجتماع الثاين
للمجل�س الذي عقد " عن بعد "
برئا�سة معايل مرمي بنت حممد
� �س �ع �ي��د ح� � ��ارب امل � �ه �ي�ري وزي � ��رة
دول � ��ة ل�ل��أم ��ن ال �غ��ذائ��ي واملائي
وب �ح �� �ض��ور �أع �� �ض��اء امل�ج�ل����س من
مم�ث�ل��ي وزارة االق�ت���ص��اد ووزارة
ال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي وال�ب�ي�ئ��ة ووزارة
الطاقة والبنية التحتية ووزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة
ووزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع
وزارة الرتبية والتعليم والهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث وهيئة �أبوظبي للزراعة
وال�سالمة الغذائية وبلدية دبي
وهيئة ال�شارقة ال�صحية ودائرة
ال �ب �ل��دي��ة وال �ت �خ �ط �ي��ط بعجمان
وبلدية �أم القيوين وهيئة حماية
البيئة والتنمية يف ر�أ���س اخليمة
وبلدية الفجرية.
و�أك � � ��دت م �ع ��ايل م� ��رمي املهريي
�أن اهتمام دول��ة الإم� ��ارات مبلف
الأم��ن الغذائي يتعاظم يف �ضوء
املتغريات العاملية التي ت�ستوجب
�إي� �ج ��اد ح �ل��ول ع�م�ل�ي��ة لتحديات
ك��ام��ل �سل�سلة القيمة الغذائية،
م�شرية �إىل �أن جمل�س الإمارات
للأمن الغذائي يعمل على ترجمة
توجيهات ور�ؤى القيادة الر�شيدة
�إىل م�شاريع ومبادرات و�إجراءات
م��ن ��ش��أن�ه��ا ت�ط��وي��ر ق �ط��اع غذاء
ممكن بالتكنولوجيا احلديثة يف
كل �إمارات الدولة.
وق��ال��ت معاليها  " :ل�ق��د �أثبتت
دول� � ��ة الإم � � � � ��ارات ق ��درت� �ه ��ا على
مواجهة كافة التحديات وجنحت
يف اخ � �ت � �ب� ��ار ج ��اه ��زي� �ت� �ه ��ا حيث

ا�ستطعنا و�ضع �أطر عمل �ساهمت
يف ب� �ن ��اء ب �ن �ي��ة حت �ت �ي��ة م�ستعدة
ل�ل�ت�ع��ام��ل يف خم�ت�ل��ف املتغريات
والظروف و�إن ما يقدمه جمل�س
الإم � � ��ارات لل��أم��ن ال �غ��ذائ��ي من
من��وذج عمل ما هو �إال مثال على
روح التعاون امل�شرتك التي ن�سعى
م��ن خ�لال �ه��ا �إىل ت �ع��زي��ز الأم ��ن
ال �غ��ذائ��ي ال��وط�ن��ي وامل���س��اه�م��ة يف
رفد منظومة التنمية امل�ستدامة
يف دولة الإمارات �ضمن اال�ستعداد
للخم�سني " .
و�أ� �ض��اف��ت  " :نتطلع م��ن خالل
ج �ه��ودن��ا امل �� �ش�ت�رك��ة �إىل تعزيز
الإن�ت��اج املحلي يف دول��ة الإم ��ارات
م ��ن �أج � ��ل ال ��و�� �ص ��ول �إىل ن�سبة
ج �ي��دة م ��ن االك �ت �ف��اء ال ��ذات ��ي يف
بع�ض ال�سلع الإ�سرتاتيجية ذلك
م ��ع االرت� �ق ��اء ب��ال�ب�ن�ي��ة التحتية
ال� �ت ��ي ت �� �ض �م��ن ت �ط��وي��ر �سل�سلة
الإم��داد الغذائي وت�سهيل جتارة
ال�غ��ذاء ون��ؤم��ن ب ��أن دع��م القيادة

الر�شيدة واملبادرات املبتكرة التي
مت �إطالقها خالل الفرتة املا�ضية
م �ث��ل وادي ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا الغذاء
�ست�سهم يف حت��وي��ل الإم � ��ارات –
لي�س فقط �إىل مركز عاملي رائد
ل�ل��أم ��ن ال� �غ ��ذائ ��ي ال �ق��ائ��م على
االبتكار ولكن �أي�ضا �إىل حمرك
ع ��امل ��ي ل �ل �م �� �س��اه �م��ة يف تطوير
منظومة الأمن الغذائي العاملي".
وا�ستعر�ض مكتب الأمن الغذائي
واملائي خالل االجتماع التو�صيات
التي مت تنفيذها وبيانات جتارة
الغذاء لعام  2020التي �أظهرت
من ��وا ��ش��ام�لا يف ك��اف��ة م�ؤ�شرات
جت��ارة الغذاء خالل عام 2020
حيث ج��اءت الأع�ل��ى �أداء مقارنة
باخلم�س �سنوات املا�ضية ففي عام
 2020حقق ا�سترياد الأغذية
منوا ن�سبته  22.8%والت�صدير
بن�سبة  49.7%و�إعادة الت�صدير
بن�سبة  12.7%وذل��ك مقارنة
ب� �ع ��ام  2019وه � ��و م ��ا يعك�س

ك � �ف� ��اءة ف � ��رق ال �ع �م ��ل يف توفري
ك��اف��ة االح �ت �ي��اج��ات ال �غ��ذائ �ي��ة يف
ك��ل �أن�ح��اء ال��دول��ة خ�لال جائحة
"كوفيد ."19
ك �م��ا ا� �س �ت �ع��ر���ض م �ك �ت��ب الأم � ��ن
الغذائي وامل��ائ��ي خ�لال االجتماع
م�ؤ�شر منظمة الأغذية والزراعة
لأ�سعار الغذاء وه��و امل�ؤ�شر الذي
يٌ�ستخدم لقيا�س التغري ال�شهري
يف الأ� � �س � �ع� ��ار ال ��دول� �ي ��ة خلم�س
جم�م��وع��ات م��ن ال�سلع الغذائية
الأ�سا�سية وهي احلبوب والزيوت
والألبان واللحوم وال�سكر.
وا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت ه �ي �ئ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي
للزراعة وال�سالمة الغذائية لوحة
البيانات الذكية للزراعة والغذاء
التي حتتوي على كافة البيانات
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال �غ��ذاء م �ث��ل التعداد
ال �� �س �ك��اين وا�� �س� �ت� �ه�ل�اك ال� �غ ��ذاء
والإن �ت��اج امل�ح�ل��ي و�أ� �س �ع��ار الغذاء
والتجارة وغريها .كما ا�ستعر�ض
االجتماع جهود "اللجنة الوطنية

لت�سهيل جت ��ارة ال �غ��ذاء العاملية
وتنويع م�صادر ا�سترياد الغذاء"
ب��رئ��ا��س��ة وزارة االق �ت �� �ص��اد حيث
مت االت �ف��اق على تو�صيات وذلك
من خالل حتديد ال��دول املنتجة
لل�سلع الإ�سرتاتيجية وامل�صدرة
ل�ه��ا ورب ��ط ه ��ذه ال� ��دول مببادرة
اجل � � � ��واز ال� �ل ��وج� ��� �س� �ت ��ي ال� �ع ��امل ��ي
ب� �ه ��دف ت �خ �ف �ي ����ض ت �ك �ل �ف��ة نقل
ال�سلع الغذائية وتعزيز �سال�سل
الإم � ��داد ال���ش��ام��ل وامل �ت �ن��وع .ومت
خ�ل�ال االج �ت �م��اع �أي���ض��ا مناق�شة
اجل � ��دوى االق �ت �� �ص��ادي��ة لتزويد
املزارع احلديثة بغاز ثاين �أك�سيد
ال �ك��رب��ون م��ن �أج ��ل امل���س��اه�م��ة يف
تعزيز الإنتاجية الزراعية حيث
ي�ع��د غ��از ث��اين �أك���س�ي��د الكربون
عن�صرا مهما مل��زارع التكنولوجيا
ال ��زراع � �ي ��ة احل ��دي� �ث ��ة ك �م��ا متت
مناق�شة م�ي��اه ال���ص��رف ال�صحي
حيث ميكن ا�ستخدام ه��ذه املياه
لأغرا�ض التربيد يف املزارع.
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�أخبـار الإمـارات
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دار زايد للرعاية الأ�سرية تطلق الدورة الأوىل جلائزة التميز يف الرعاية البديلة
•• العني-وام

04

�أطلقت دار زايد للرعاية اال�سرية جائزة دار زايد للتميز يف الرعاية
البديلة لتكرمي الكفاءات املواطنة وتقدير املوظفني الفاعلني يف
جمال الرعاية البديلة ،وكذلك لتكري�س ثقافة التميز للو�صول �إىل
�أعلى درجات التفوق يف الأداء الوظيفي وتطوير اخلدمات النوعية
التي تقدمها الدار للأبناء.
و�أك��د �سعادة حمد نخريات العامري مدير عام ال��دار �أن اجلائزة يف
دورتها الأوىل ت�أتي يف �إطار تفعيل الر�ؤية الإ�سرتاتيجية حلكومتنا
الر�شيدة ،واالرتقاء بالتوعية املجتمعية للدور الرائد الذي تقوم به
الدار كواحدة من امل�ؤ�س�سات الرائدة يف �أبوظبي ،وما لها من ر�سالة

�إن�سانية يف خدمة املجتمع.
و�أو�ضح �أن اجلائزة تهدف �إىل مواكبة م�سار التميز و�ضمان امل�شاركة
بجائزة �أبوظبي للأداء احلكومي املتميز بفاعلية ،باعتبارها �أحد �أهم
امل�سارات التي من �ش�أنها �إح��داث نقلة نوعية على م�ستوى تقدمي
اخلدمات وتوفري بيئة عمل جاذبة للكفاءات املواطنة امل�ؤهلة والقادرة
على االرتقاء مب�ستوى الأداء امل�ؤ�س�سي يف جميع امل�ستويات.
وق��ال �إن ه��ذه اجل��ائ��زة تعترب �أداة للتحفيز ون�شر ثقافة التميز
للو�صول �إىل �أع�ل��ى درج��ات التفوق يف الأداء على كافة امل�ستويات
الإدارية والرتبوية والوظيفية مما �سي�ؤدي بدوره �إىل رفع م�ستوى
الأداء ب�شكل عام جلميع العاملني يف الدار وكذلك تطوير اخلدمات
مب��ا يتنا�سب م��ع امل�ستوى املطلوب حلكومة �أب��وظ�ب��ي بحيث يكون

منوذج الرعاية البديلة يف الإمارات �أحد �أف�ضل النماذج على م�ستوى
العامل .من جانبه �أو�ضح الأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز ال�سرطاوي
رئي�س جلنة اجلائزة �أن اجلائزة تنق�سم �إىل ث�لاث فئات هي  :فئة
�أو�سمة الرئي�س للموظفني وت�شمل :جائزة مانح الرعاية املتميز،
وجائزة الأخ�صائي املتميز ،وجائزة املوظف الإداري املتميز ،وجائزة
امل�شرف الإداري املتميز ،وجائزة امل�شرف الرتبوي املتميز ،بينما تركز
الفئة الثانية على جائزة التميز امل�ؤ�س�سي لل�شركاء وت�شمل :جائزة
الأ�سرة احلا�ضنة املتميزة ،وجائزة الأ�سرة البديلة الداخلية املتميزة،
وجائزة ال�شريك الإ�سرتاتيجي املتميز� ،أما الفئة الثالثة فرتكز على
البحوث وامل�شاريع املتميزة وت�شمل :جائزة امل�شروع املتميز ،وجائزة
البحث العلمي.

تعاون بني بيئة �أبوظبي واالحتاد للقطارات لتطبيق �أعلى معايري اال�ستدامة
•• �أبوظبي-وام

تتعاون كل من هيئة البيئة � -أبوظبي و�شركة االحت��اد للقطارات ،املط ّور
وامل�شغل ل�شبكة ال�سكك احل��دي��دي��ة الوطنية يف دول��ة الإم� ��ارات العربية
املتحدة ،يف �ضمان تبني وتطبيق �أف�ضل املمار�سات البيئية امل�ستدامة يف
تخطيط وبناء م�شروع �شبكة ال�سكك احلديدية الوطنية الإماراتية� ،أحد
�أك�بر م�شاريع البنية التحتية يف دول��ة الإم��ارات .وقد ب��د�أ ت�شغيل املرحلة
الأوىل من امل�شروع ،و�سوف متتد املرحلة الثانية من احل��دود الإماراتية
ال�سعودية �إىل �أبوظبي ،ومنها �إىل دبي وال�شارقة و�صو ًال �إىل الفجرية على
ال�ساحل ال�شرقي.
ومنذ ب��دء امل�شروع ،يتعاون الطرفان على تنفيذ جمموعة من املبادرات
للحفاظ على البيئة واملوائل الطبيعية ،وحماية احليوانات ،و�إعادة ت�أهيل
الأ�شجار وال�شجريات املحلية يف جميع �أنحاء �إم��ارة �أبوظبي ،مبا ي�ضمن
احلفاظ على الرتاث الطبيعي لدولة الإمارات.
ويف �إط��ار ه��ذه اجل�ه��ود التعاونية ،تعمل هيئة البيئة � -أب��وظ�ب��ي و�شركة
االحتاد للقطارات على �إعادة توطني الأ�شجار الوطنية الأ�صلية ذات القيمة
الرتاثية الكبرية ،مثل الغاف وال�سدر ونخيل التمر ،حيث مت بنجاح �إعادة
توطني �أكرث من � 550شجرة غاف وزراعة � 590شجرة �أخرى.بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،يعمل الطرفان على �إن�شاء ممرات للحياة الربية على م�سار �شبكة
ال�سكة احلديد التي ي�صل طولها �إىل  1,200كيلومرت ،وت�ضم  95معرباً
للحيوانات .و�أع��رب��ت �شيخة �أحمد احلو�سني ،املدير التنفيذي ،يف قطاع
اجل��ودة البيئية ،عن اعتزاز الهيئة وفخرها بال�شراكة مع �شركة االحتاد
للقطارات يف بناء �شبكة ال�سكك احلديدية الوطنية الإم��ارات�ي��ة ،م�شرية
�إىل �أن هذه ال�شراكة املهمة �ست�ضمن تطوير بنية حتتية هامة مع حماية
البيئة ب�شكل فاعل وم�ستدام .و�أك��دت احلو�سني �أن �أه��داف �شركة االحتاد

للقطارات تتما�شى مع ر�ؤية هيئة البيئة � -أبوظبي وحكومة �أبوظبي التي
تعطي الأول��وي��ة حلماية امل��وارد الطبيعية يف ال��دول��ة ،وم��ن خ�لال �إجراء
عمليات تقييم الأثر البيئي املتوا�صلة وانتهاج �آليات مرنة ،نيابة عن �شركة
االحت��اد للقطارات ،متكنا من �إع��ادة موائمة م�سار خط ال�سكة احلديدية
ب�شكل ي�ضمن حماية املوائل الطبيعة والنباتات واحليوانات ب�أف�ضل ال�سبل
املمكنة" .وقالت احلو�سني " :توا�صل هيئة البيئة � -أبوظبي العمل جن ًبا
�إىل جنب مع �شركة االحتاد للقطارات ،و�سن�ستمر يف تعزيز هذه ال�شراكة
بني الطرفني ،ونحن ننتقل �إىل حقبة جديدة من النمو والتنمية امل�ستدامة
تعترب البيئة �أح��د �أه��م رك��ائ��زه��ا ،م�شرية �إىل �أن ت�شغيل �شبكة ال�سكك
احلديدية �سوف ي�ساهم يف تقليل الب�صمة الكربونية ،وتقليل �آثار التغري
املناخي".
من جانبه ،ق��ال حممد امل��رزوق��ي ،املدير التنفيذي لقطاع �ش�ؤون ال�سكك
احلديدية يف �شركة االحتاد للقطارات " :تلتزم االحتاد للقطارات مببادئ
"ح�سن اجلوار" للمجتمعات املحلية املحيطة ب�شبكة ال�سكك احلديدية
ُ
الوطنية الإماراتية ،وذل��ك من خالل تطبيق �أف�ضل املمار�سات يف جمال
اال�ستدامة للحفاظ على الرتاث الطبيعي لدولة الإمارات العربية املتحدة،
حيث توا�صل ال�شركة جهودها للحفاظ على ال�تراث الطبيعي وم�شاريع
فر�صا
ال�سياحة البيئية التي ت�ساهم بحماية الطبيعة والبيئة ،وت��وف��ر ً
اجتماعية واقت�صادية جديدة مبا يعزز من جودة احلياة".
وتلعب االحتاد للقطارات دوراً �أ�سا�سياً يف التنمية امل�ستدامة بدولة الإمارات
من خالل امل�ساهمة الفاعلة يف حماية البيئة ،حيث ميكن لقطا ٍر واحد نقل
حمولة � 300شاحنة ،مما يخف�ض ن�سبة االنبعاثات الكربونية الناجتة عن
ال�شاحنات لنقل نف�س احلمولة بنحو ي�تراوح ما بني � 70%إىل 80%
يومياً ،الأمر الذي ينعك�س يف خف�ض م�ستويات التلوث وا�ستهالك الوقود
وتكاليف ال�صيانة ،ف�ض ً
ال عن زيادة م�ستويات ال�سالمة على الطرقات- .

حماية املوائل احليوانية .وكلفت هيئة البيئة � -أبوظبي و�شركة االحتاد
للقطارات فريقًا من املتخ�ص�صني يف درا�سات تقييم الأثر البيئي وخرباء
البيئة واملتخ�ص�صني يف جماالت الهواء وال�ضو�ضاء والغابات لإدارة العمليات
املعقدة للدرا�سات البيئية للم�شروع  ..كما مت �إج��راء درا�سات مكثفة لفهم
وتتبع حركة خمتلف �أنواع احليوانات حول م�سار ال�شبكة.
ومت �إج� ��راء درا� �س��ات ا�ستق�صائية ع��ن امل��وائ��ل الطبيعية ،وال �ت��ي ك�شفت
نتائجها عن وجود موائل حرجة وح�سا�سة على طول امل�سار املقرتح لل�سكك
احلديدية ،والتي يوفر الكثري منها امل ��أوى وال�غ��ذاء ملجموعة وا�سعة من
الكائنات احلية ،مبا يف ذلك الأنواع املهددة باالنقرا�ض.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،اُجريت م�سوحات بيئية �أ�سا�سية تف�صيلية للبيئة الربية
للم�شروع ،والتي قيمت الأن��واع مبا يف ذلك الغزالن وال�ضبان ،بالإ�ضافة
�إىل موائلها على ط��ول م�سار �شبكة ال�سكك احلديدية لتحديد ممراتها
الطبيعية .وبنا ًء على ذلك ،قامت هيئة البيئة � -أبوظبي و�شركة االحتاد
ل�ل�ق�ط��ارات مب��وائ�م��ة عملية ت�صميم م�ع��اب��ر احل �ي��اة ال�بري��ة ال�ت��ي ت�سمح
للحيوانات باحلركة ب�أمان حتت �شبكة ال�سكك احلديدية الوطنية.
وتعترب حممية الوثبة للأرا�ضي الرطبة منطقة حممية تديرها هيئة
البيئة � -أب��وظ�ب��ي وت�ق��ع على بعد ح��وايل  270م�ت ً
�را م��ن م�سار ال�سكة
احلديدية .وقد مت �إن�شاء املحمية عام  1998و�إدراجها �ضمن قوائم اتفاقية
رام�سار ل�ل�أرا��ض��ي الرطبة ع��ام  ،2013ف�ض ً
ال ع��ن كونها �أول موقع يف
الدولة ي�ضاف �إىل القائمة اخل�ضراء للمحميات ومناطق احلماية لالحتاد
الدويل حلماية الطبيعة للمناطق املحمية ومناطق املحافظة على الطبيعة
يف ال�ع��امل .واعتمدت كل من هيئة البيئة � -أبوظبي واالحت��اد للقطارات
تدابري حثيثة للحد من الت�أثري على الأن��واع التي تعي�ش يف املحمية ،مبا
يف ذلك الطيور املهاجرة .وت�ضمنت هذه الإجراءات فر�ض قيود على �سرعة
القطارات عند م��روره��ا مبنطقة الوثبة ،واعتبارها "منطقة خالية من

الأبواق" وذلك لتقليل ال�ضو�ضاء.
وخ�لال مرحلة العمليات الإن�شائية ،مت �إن�شاء منطقة عازلة بني منطقة
العمليات وح��دود املحمية للحد من تلوث الغبار  ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت
حتديد جدول زمني لأعمال امل�شروع لتجنب عمليات الإن�شاء خالل مو�سم
تكاثر الطيور وبخا�صة طائر الفالمنجو .كما ا�ستثمرت �شركة االحتاد
ل�ل�ق�ط��ارات يف �أح ��دث ال�ق�ط��ارات ال�ت��ي تت�ضمن تقنيات م�ت�ط��ورة للتحكم
بال�ضو�ضاء وااله �ت��زازات وت�صمي ًما هند�س ًيا وم�ع��دات منا�سبة للحد من
ال�ضو�ضاء الناجمة عن القطارات.
ومتا�شياً م��ع جهود هيئة البيئة � -أبوظبي واالحت ��اد للقطارات حلماية
الطبيعة واحلياة الربية ،مت تنفيذ الدرو�س امل�ستفادة من تطوير املرحلة
الأوىل مل�شروع �شبكة ال�سكك احلديدية الوطنية الإماراتية لتعزيز حماية
البيئة يف املرحلة الثانية ،فعلى �سبيل امل�ث��ال ،ج��رى زي��ادة �أح�ج��ام معابر
ال��زواح��ف مب �ق��دار  300مليمرت ،الأم ��ر ال ��ذي �أدى �إىل ت�سهيل حركة
الزواحف والتقليل من �أعمال ال�صيانة على طول م�سار ال�شبكة .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،تتعاون هيئة البيئة � -أبوظبي مع االحتاد للقطارات وال�صندوق
ال ��دويل للحفاظ ع�ل��ى احل �ب��ارى ،وه��و ن��وع م��ن �أن� ��واع ال�ط�ي��ور املعر�ضة
للخطر ،لإيجاد مناطق تغذية جديدة لهذا النوع من الطيور ،وذل��ك يف
�إط��ار جهودهما الرامية حلماية احل�ب��ارى ،حيث �أُعيد توطني ه��ذا النوع
من الطيور يف منطقة الظفرة عام  .2008و�سيقوم عدد من النا�شطني
يف جمال احلفاظ على البيئة بزراعة � 750شجرة �أراك و 3200نبتة يف
املناطق اجلديدة لتوفري الغذاء وامل�أوى على م�ساحة تبلغ � 500ألف مرت
مربع .و�ستعمل مناطق التغذية هذه على م�ساعدة طيور احلبارى ،التي
تهاجر �إىل دولة الإمارات من �آ�سيا ،يف العثور على البيئة املالئمة للعي�ش،
وذلك يف �إطار اجلهود الدولية املتوا�صلة حلماية هذه احليوانات املعر�ضة
للخطر.

دبي  :توقيع اتفاقية النافذة املوحدة العتماد املواد و�أنظمة البناء
• جمال املهريي  :االتفاقية تواكب توجهات حكومة دبي يف توفري بيئة عمل تناف�سية عالية الكفاءة تر�سخ تكامل اخلدمات احلكومية
• مروان عبداهلل  :رفع م�ستوى ر�ضا املتعاملني ب�سرعة �إجناز املعامالت �أهم �أهداف االتفاقية
•• دبي-وام:

وق �ع��ت الإدارة ال �ع��ام��ة للدفاع
امل � ��دين يف دب� ��ي وجل� �ن ��ة تطوير
�إج��راءات تراخي�ص �أعمال البناء
يف الإمارة اتفاقية النافذة املوحدة
الع �ت �م��اد امل � ��واد و�أن �ظ �م��ة البناء
ال�ه��ادف��ة �إىل تب�سيط الإج ��راءات
وت �ك��ام��ل اخل��دم��ات امل �ق��دم��ة من
الدفاع املدين وبلدية دبي ،ودعم
اجلهود الرامية �إىل حتقيق �أعلى
معدالت التميز الذكي وا�ستكمال
م�سرية رقمنة العمل احلكومي،

ان�سجاما م��ع امل���ش��اري��ع احليوية
يف الإم� ��ارة وال �ت��ي ت�خ��دم الهدف
الإ�سرتاتيجي املتمثل يف تر�سيخ
مكانة دبي املدينة الأف�ضل للعي�ش
والعمل يف العامل.
وقع االتفاقية  -التي ت�أتي يف �إطار
م�ساعي حكومة دبي امل�ستمرة يف
تطوير اخلدمات وت�سهيل �إتاحتها
لأف � ��راد امل�ج�ت�م��ع ب ��أع �ل��ى درج ��ات
االع �ت �م��ادي��ة وال �ك �ف��اءة � -سعادة
العميد جمال بن عا�ضد املهريي،
م �� �س��اع��د امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام للموارد
واخل ��دم ��ات امل �� �س��ان��دة يف الإدارة

ال �ع��ام��ة ل �ل��دف��اع امل� ��دين يف دبي،
واملهند�س مروان عبداهلل املحمد،
رئ �ي ����س جل �ن��ة ت �ط��وي��ر �إج� � ��راءات
تراخي�ص �أع�م��ال البناء يف دبي.
و�أك� ��د امل�ه�ن��د���س م� ��روان عبداهلل
امل�ح�م��د �أن االت �ف��اق �ي��ة ت���س�ه��م يف
حتقيق الأه ��داف الإ�سرتاتيجية
حل�ك��وم��ة دب ��ي ،وم��ن �أه�م�ه��ا رفع
م�ستوى ر�ضا املتعاملني و�سرعة
�إجن��از املعامالت املتعلقة ب�إ�صدار
تراخي�ص البناء ،وذل��ك يف �سياق
اخلطوات العملية املتخذة من قبل
اللجنة وال�شركاء الإ�سرتاتيجيني

يف تطوير النظم واال�شرتاطات
واملتطلبات املتعلقة بها .
وق��ال � " :إن ه��ذه اخل�ط��وة ت�أتي
يف �إطار تعزيز التن�سيق بني كافة
اجلهات احلكومية املعنية بتطوير
اخل��دم��ات امل�شرتكة التي ترتقي
مب �� �س �ت��وى ر� �ض��ا امل �ت �ع��ام �ل�ين من
خ�لال توحيد ق�ن��وات املتعاملني،
�إذ �أن اللجنة تعمل وف��ق تنا�سق
تام مع كافة الأع�ضاء ال�ستدامة
عمليات التطوير ومتابعة �سري
اخلدمات ومواكبتها للم�ستجدات
العاملية ،بهدف ا�ستحداث خدمات

حكومية جديدة ومبتكرة يف دبي
حتقق التكامل لإ�سعاد املتعاملني
و�إجن� � ��از م �ع��ام�لات �ه��م بال�سرعة
املطلوبة"  .من جانبه �أكد �سعادة
العميد جمال بن عا�ضد املهريي
�أن االت �ف��اق �ي��ة ت�ع�ك����س توجهات
حكومة دب��ي يف تقدمي جمموعة
م��ن اخل��دم��ات امل�ت�ك��ام�ل��ة يف �أقل
ف �ت��رة زم �ن �ي ��ة مم �ك �ن ��ة ،وتكمن
جودتها يف خمرجاتها املتمثلة يف
ت�ط��وي��ر �آل �ي��ة خ��دم��ات تراخي�ص
ال � �ب � �ن� ��اء ،مب� ��ا ي �ل �ب��ي متطلبات
وتوقعات املتعاملني وامل�ستثمرين

ويحقق ر�ضاهم و�سعادتهم ،ف�ضال
عن توفري بيئة عمل تناف�سية ذات
ك �ف ��اءة ع��ال �ي��ة ت���س�ه��م يف حتقيق
�أه � � � ��داف ال �ت �ن �م �ي��ة امل�ستدامة،
وتر�سيخ مفهوم تكامل اخلدمات
احل�ك��وم�ي��ة وم��واك �ب��ة التطورات
التقنية والتكنولوجية والتحول
الرقمي.
و�أ� �ش ��ار امل �ه�يري �إىل �أن النافذة
امل� ��وح� ��دة ت ��دع ��م ج� �ه ��ود ك ��ل من
ال ��دف ��اع امل � ��دين وجل �ن ��ة تطوير
�إجراءات تراخي�ص �أعمال البناء يف
دبي لتحقيق العديد من الأهداف

ال��رئ �ي �� �س �ي��ة والإ�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة،
وق� ��د اث �ب �ت��ت ع �م �ل �ي��ات االختبار
والتجربة خ�لال امل��راح��ل الفنية
وال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة م� � ��دى ال� �ك� �ف ��اءة
وال �ت �م �ي��ز يف �إجن � � ��از املعامالت
وا�ستيفاء كافة املتطلبات .ولفت
�إىل �أن االت �ف��اق �ي��ة ت�ع��د امتدادا
ل�ل���ش��راك��ة الإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة التي
تربط اجلانبني يف توحيد جميع
ال �ع �م �ل �ي��ات واخل� ��دم� ��ات املقدمة
ل� �ل� �م� �ت� �ع ��ام� �ل�ي�ن ،ع �ب��ر من�صات
ت��راخ �ي ����ص ال� �ب� �ن ��اء والتفتي�ش
امل��وح��د ،تعزيزا جل��ودة اخلدمات

احل � �ك� ��وم � �ي� ��ة ،ودع� � �م � ��ا للبيئة
اال� �س �ت �ث �م��اري��ة امل�ح�ل�ي��ة والقدرة
التناف�سية القت�صاد �إم��ارة دبي".
ح���ض��ر ت��وق�ي��ع االت�ف��اق�ي��ة �سعادة
العميد را��ش��د خليفة الفال�سي،
م���س��اع��د امل��دي��ر ال �ع��ام للخدمات
ال��ذك �ي��ة ،و� �س �ع��ادة ال�ع�م�ي��د خبري
علي ح�سن املطوع ،م�ساعد املدير
ال�ع��ام ل���ش��ؤون الإط �ف��اء والإنقاذ،
وعدد من م�س�ؤويل جلنة تطوير
�إج��راءات تراخي�ص �أعمال البناء
يف �إم � � ��ارة دب� ��ي وامل �ع �ن�ي�ن �ضمن
الإدارات الأخرى.
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رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1172649 :

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري�:صالون بيوتي بوب اب لل�سيدات � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي � ,شرق  0.22مبنى ال�سيد بطي غامن
�سعيد
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2721029 :

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/7/8:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150011483:
تاريخ التعديل2021/7/11:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة�/شارتفورد لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/4/25:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105012712:
تاريخ التعديل2021/7/11:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
اجلهوري للمزاد العلني لل�سيارات
رخ�صة رقم CN 1003844:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نيو
كيوي للع�صائر
رخ�صة رقم CN 2830145:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

�إعــــــــــالن
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نهيان بن مبارك ي�ستقبل �سفرية دوقية لوك�سمبورج

موارد ر�أ�س اخليمة :عطلة عيد
الأ�ضحى من � 19إىل  22يوليو

•• �أبوظبي-وام

ا�ستقبل معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح
وال�ت�ع��اي����ش يف ق���ص��ره ام����س ��س�ع��ادة �إل�ي��زاب�ي��ث ك��اردو� �س��و �سفرية
دوقية لوك�سمبورج مبنا�سبة �إنتهاء فرتة عملها �سفرية لبالدها
ل��دى ال��دول��ة .ويف ب��داي��ة اللقاء  ..رح��ب معاليه ب�سفرية دوقية
لوك�سمبورج م��ؤك��دا �أن الإم ��ارات ودوق�ي��ة لوك�سمبورج تربطهما
ع�لاق��ات �إ�سرتاتيجية ت��زداد ر�سوخا وت�ط��ورا بدعم ورع��اي��ة من
قيادتي البلدين ال�صديقني مبا يحقق تطلعات �شعبيهما �إىل مزيد
من الإزدهار والتقدم والنماء.
و�أ�شاد معاليه بجهود ال�سفرية و�إ�سهاماتها املتميزة خالل فرتة

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

حددت دائرة املوارد الب�شرية يف ر�أ�س اخليمة �أربعة �أيام عطلة يوم عرفة
وعيد الأ�ضحى املبارك ب��دءا من يوم الإثنني  19يوليو �إىل اخلمي�س
 22منه على �أن ي�ست�أنف العمل يوم الأحد  25يوليو .ورفعت الدائرة
�أ�سمى �آيات التهاين �إىل القيادة الر�شيدة و�شعب الإمارات واملقيمني على
�أر�ضها� ،سائلة اهلل العلي القدير �أن يعيد ه��ذه املنا�سبة على اجلميع
باليمن والربكات.

عملها لدى الدولة يف تعزيز التعاون وتوطيد العالقات الوثيقة
ال�ت��ي ت��رب��ط البلدين وال�شعبني ال�صديقني ..متمنيا لها دوام
ال�ن�ج��اح وال�ت��وف�ي��ق يف مهمتها امل�ستقبلية  ..و�أك ��د ع�ل��ى �أهمية
م��وا��ص�ل��ة اجل �ه��ود ل��دف��ع ال�ع�لاق��ات الثنائية ق��دم��ا ن�ح��و �شراكة
ا�سرتاتيجية �شاملة يف خمتلف املجاالت .من جهتها عربت �سفرية
دوقية لوك�سمبورج عن خال�ص �إمتنانها و�شكرها لدولة الإمارات
قيادة و�شعبا على ما حظيت به من ح�سن ا�ستقبال وتعاون ودعم
على كافة ال�صعد وال��ذي �أ�سهم ب��دوره يف �إجن��اح مهمتها خالل
فرتة عملها �سفرية لبالدها لدى الدولة ..م�شيدة ب�سيا�سة قيادة
الإم ��ارات احلكيمة و ر�ؤيتها اال�ست�شرافية الثاقبة التي و�ضعت
الإمارات يف م�صاف الدول املتقدمة يف خمتلف املجاالت.
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الإمارات �ضمن الـ  20الكبار عامليا يف التناف�سية العاملية لقطاع الرتبية التعليم
•• �أبوظبي-وام

منحت  4مرجعيات دولية متخ�ص�صة يف ر�صد التناف�سية االممية ،دولة
الإمارات العربية املتحدة ع�ضوية نادي الع�شرين الكبار يف قطاع الرتبية
والتعليم وفقاً لأح��دث �إ��ص��دارات تقارير التناف�سية العاملية ،وكانت يف
ذلك تر�صد م�ؤ�شرات القطاعات احليوية والتي تظهر قدرة ا�ستدامة
ريادة هذ القطاع يف الن�صف الثاين من مئوية الدولة.
و�شملت قائمة املرجعيات الدولية التي ر�صدها املركز االحتادي للتناف�سية
والإح�صاء ،ووثقت لتناف�سية الإم��ارات يف قطاع الرتبية والتعليم ك ً
ال
من تقارير املعهد الدويل للتنمية الإدارية ،واملنتدى االقت�صادي العاملي،
وم�ؤ�س�سة برتلمان وكل ّية �إن�سياد بح�سب �أحدث �إ�صدارات تقاريرها.
وج��اءت الإم��ارات يف املرتبة الأوىل عاملياً يف امل�ؤ�شرات اخلا�صة مبعدل
االلتحاق بالتعليم االبتدائي ويف معدل الإملام بالقراءة والكتابة ح�سب
تقرير الفجوة بني اجلن�سني ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي.
كما �أح ��رزت املرتبة الأوىل يف انتقال طلبة التعليم ال�ع��ايل �إىل داخل
الدولة ويف الطالب الدوليني ،كما و ّثقها م�ؤ�شر االبتكار العاملي الذي

ت�صدره كلية �إن�سياد ،ومنح معهد ليجامت ،يف تقريره م�ؤ�شر االزدهار،
املرتبة العاملية الأوىل للإمارات يف معدل �إمتام املرحلة االبتدائية.
و�أدرج املعهد ال��دويل للتنمية الإداري��ة دول��ة الإم��ارات يف املرتبة الأوىل
عاملياً بانتقال طلبة التعليم العايل �إىل داخل الدولة ،ويف املرتبة الثالثة
ع��امل�ي�اً يف ال�ت��دف��ق ال���ص��ايف ل�ل�ط�لاب ال��دول �ي�ين ،ويف امل��رت�ب��ة اخلام�سة
بقطاعات التعليم احلريف والتعليم الأ�سا�سي والثانوي.
واحتلت الإمارات املرتبة اخلام�سة عاملياً يف مهارات اللغة ،ح�سب املعهد
ال��دويل للتنمية الإداري ��ة ،واملرتبة الثامنة يف قطاع التفكري النقدي
بالتدري�س ،ح�سب ما �أظهره تقرير الفجوة بني اجلن�سني الذي ي�صدره
املنتدى االقت�صادي العاملي.
و�أدرج تقرير املواهب العاملية ال�صادر عن مركز التناف�سية العاملي التابع
للمعهد الدويل للتنمية الإدارية ،دولة الإمارات يف املرتبة الـ  11بن�سبة
التالميذ �إىل املعلمني يف مرحلة التعليم الثانوي.
ويف قطاع "�صلة نظام التعليم باالقت�صاد" ،ج��اءت الإم ��ارات باملرتبة
العاملية ال �ـ  13ح�سب تقرير م�ؤ�شر تناف�سية امل��واه��ب العاملية الذي
ت�صدره �إن�سياد.

ومنح املنتدى االقت�صادي العاملي يف تقرير التناف�سية العاملية  ،4.0املعرفة.
ال�ن�ظ��ام التعليمي يف دول��ة الإم� ��ارات امل��رت�ب��ة ال �ـ  14يف ق�ط��اع مهارات وكانت ا�سرتاتيجية التعليم اجليد التي تعترب التعليم الذكي هدفاً
اخلريجني ،كما �أحرزت الدولة املرتبة ال�سابعة عاملياً يف م�ؤ�شر ت�شريعات رئي�سياً للتنمية امل�ستدامة ،اعتمدت ويف برناجمها ،2020 – 2010
البحث العلمي بح�سب الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملية من املعهد الطالب حم��وراً �أ�سا�سياً لها بحيث يتم بناء الإن�سان الإم��ارات��ي القادر
ال��دويل للتنمية الإداري ��ة ،وه��و نف�س التقرير ال��ذي �أدرج الإم ��ارات يف على حتقيق طموحات �شعبه وترجمة والئه لقيادته وانتمائه الوطني
املرتبة التا�سعة عاملياً يف م�ؤ�شر نقل املعرفة ،ويف املرتبة العا�شرة عاملياً �إىل �أفعال ت�شاركية قابلة للتو�سع والقيا�س.
بن�سبة املر�أة اجلامعية بني حملة البكالوريو�س واملاج�ستري ،ويف املرتبة الـ ويف خطة تطوير التعليم  ،2021 – 2015ج��رى الرتكيز على
 15عاملياً بقطاع التعليم الإداري ،ويف املرتبة الـ  17يف م�ؤ�شر الدرجات خم��رج��ات التعليم و� �ص��و ًال �إىل ج�ي��ل ل��دي��ه ال �ق��درة ع�ل��ى الإ� �س �ه��ام يف
التنمية ال�شاملة وازدهار الدولة.
العلمية.
ً
ً
وجاءت الإمارات يف املرتبة العا�شرة عامليا �أي�ضا يف كل من ن�سبة ال�سكان وكانت وزارة الرتبية والتعلم قد �أطلقت يف �سبتمرب  2017ا�سرتاتيجية
احلا�صلني على التعليم العايل بح�سب تقرير كلية �إن�سياد ،ويف املهارات وطنية للتعليم العايل  ،2030اعتمدت فيها تزويد الطالب باملهارات
الرقمية كما ر�صدها الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملية للمعهد الدويل الفنية والعلمية للتنويع االقت�صادي ودفع عجلته يف القطاعني احلكومي
واخل��ا���ص لتخريج �أج�ي��ال من املتخ�ص�صني واملحرتفني يف القطاعات
للتنمية الإدارية.
وتتمثل �أهمية هذه امل�ؤ�شرات احليوية التي �سجلتها املرجعيات الدولية ،احليوية ،ومنها ما يت�صل ب�صناعة الف�ضاء والطاقة النظيفة ،ليكون
يف كونها ت��و ّث��ق ل�ل�أول��وي��ة التي كانت �أعطتها دول��ة الإم ��ارات للتعليم ال�شباب الإم��ارات��ي ركيزة �أ�سا�سية يف بناء اقت�صاد معريف ميثل ذخرية
وهي ت�سعى لتطوير ر�أ���س املال الب�شري واالقت�صاد املتنوع القائم على اخلم�سني الثانية من عمر الدولة.

�إطالق مزرعة عمودية يف مدينة دبي ال�صناعية
•• دبي-وام

وق �ع��ت � �ش��رك��ة "�سوكوفو" �أم�س
اتفاقية مع مدينة دبي ال�صناعية
�إح � � ��دى �أك �ب ��ر م� ��راك� ��ز الت�صنيع
واخل��دم��ات اللوج�ستية يف املنطقة
لت�أ�سي�س م��زرع��ة ع�م��ودي��ة �ستنتج
�آالف الأط � �ن� ��ان م ��ن اخل�ضروات
ال��ورق �ي��ة وال �ف��واك��ه واخل�ضروات
�سنويا .املزرعة الداخلية التي تبلغ
م�ساحتها � 100أل ��ف ق��دم مربع
منها � 25ألف قدم م�ساحات مبنية
� �س �ت��زرع ف�ي�ه��ا حم��ا��ص�ي��ل الكرنب
وال �� �س �ب��ان��خ واخل� �� ��س والطماطم
وال �ف��راول��ة والبطيخ وت ��زود مئات
حم�لات ال�سوبر م��ارك��ت والفنادق
وكبار الطهاة يف جميع �أنحاء البالد
باخل�ضراوات الطازجة وت�أتي �أهمية
مثل هذه امل��زارع العمودية يف دولة يف الإم� � ��ارات م��ع ازده � ��ار الزراعة امل �ي��اه ل�ت��وف�ير ال�ع�ن��ا��ص��ر الغذائية ال �ط �ع��ام ك �م��ا ��س�ت���س�ت�خ��دم املن�ش�أة
الإم��ارات من دعمها ال�سرتاتيجية ال �ع �م��ودي��ة ع �ل��ى � �ص �ع �ي��د ال ��دول ��ة ال�ضرورية للمحا�صيل واحلفاظ �أب��راج��ا دوارة يبلغ ارتفاعها �سبعة
�أمتار ل�ضمان و�صول �أ�شعة ال�شم�س
الأم � � ��ن ال� �غ ��ذائ ��ي امل �ع �ت �م��دة على و�ستبنى املن�ش�أة ال�صديقة للبيئة على اجلودة والن�ضارة.
االبتكار.
ال �ت��ي تعتمد تقنية ال ��زراع ��ة دون وبوا�سطة معدات املعاجلة والفرز ب���ش�ك��ل م�ت���س��او جل�م�ي��ع املحا�صيل
وي�ستقطب ه ��ذا ال�ق�ط��اع مهارات تربة ب�سقف قابل لل�سحب لزيادة احل��دي �ث��ة ��س�ي�ت��م ت�ع�ق�ي��م املنتجات م��ا ي��ؤم��ن احل���ص��ول على منتجات
عالية وتدعم ا�سرتاتيجية الأمن ال�ضوء الطبيعي وتقليل ا�ستهالك وتعبئتها �ضمن نظام ت�سليم �سريع �أف���ض��ل وي�ت��م ت�صميم امل�صنع على
ال �غ��ذائ��ي ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى االبتكار ال �ك �ه��رب��اء م ��ع ت��ر� �ش �ي��د ا�ستخدام وف� �ع ��ال م ��ن امل ��زرع ��ة �إىل طاولة نحو ي�ضمن تلبية الطلب يف ال�سوق

حماكم دبي

حماكم دبي

مع االلتزام ب�أعلى م�ستويات جودة
و�سالمة املنتجات.
وق ��ال ��س�ع��ود �أب ��و ال �� �ش��وارب املدير
ال �ع��ام مل��دي �ن��ة دب ��ي ال���ص�ن��اع�ي��ة �إن
ال �ت��زام الإم � ��ارات ب��الأم��ن الغذائي
القائم على االبتكار يجعل كل �شيء
ممكنا مب��ا يف ذل��ك زراع ��ة البطيخ

والطماطم والفراولة والكرنب يف
مناخ جاف حمدود املياه والأرا�ضي
ال�صاحلة للزراعة ومتثل اتفاقيتنا
م��ع �شركة �سوكوفو لبناء مزرعة
ع �م��ودي��ة مب �� �س �ت��وى ع��امل��ي ف�صال
م�ه�م��ا يف م���س�ت�ق�ب��ل �إن� �ت ��اج الغذاء
وي�سعدنا الرتحيب بهم يف مدينتنا

حماكم دبي

ال�صناعية .وق ��ال ه��ار���ش غرباين
املدير لدى �شركة �سوكوفو :نتطلع
�إىل �إنتاج فاكهة وخ�ضار خالية من
املبيدات احل�شرية تزرع وتباع فقط
داخل الإمارات لنزود ال�سوق املحلي
مب �ن �ت �ج��ات ط ��ازج ��ة ط � ��وال 365
يوما يف ال�سنة .وتغطي مدينة دبي

ال�صناعية �أك�ثر من  550مليون
ق��دم مربعة و�صُ ممت املدينة حول
خم �ط��ط رئ �ي �� �س��ي ع��امل��ي امل�ستوى
يق�سم منطقة الأع �م��ال ال�ضخمة
�إىل م �ن��اط��ق ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة يركز
كل منها على قطاع معني وتغطي
منطقة قطاع الأغذية وامل�شروبات
م���س��اح��ة �إج �م��ال �ي��ة ق��دره��ا 23.5
م�ل�ي��ون ق ��دم م��رب�ع��ة وت���ض��م �أكرث
م��ن � 60شركة لت�صنيع الأغذية
وامل �� �ش��روب��ات م�ن�ه��ا � �ش��رك��ة بركات
وبات�شي وجمموعة املراعي وبركة
للتمور وليفكون هذا بالإ�ضافة �إىل
 11م�صنعاً لإنتاج املواد الغذائية
ق�ي��د الإن �� �ش��اء .وب��وج��ود �أك�ث�ر من
� 750شريكا جتاريا حتولت مدينة
دب��ي ال�صناعية �إىل مركز ت�صنيع
وخ��دم��ات لوج�ستية ت�شكل حمركاً
ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ا وع� ��ام �ل�ا متكينيا
ل �ع��دي��د م��ن امل � �ب� ��ادرات احلكومية
مب � ��ا ف� �ي� �ه ��ا ا�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة دب ��ي
ال�صناعية  2030واال�سرتاتيجية
الوطنية للأمن الغذائي 2051
وا��س�ترات�ي�ج�ي��ة الإم � ��ارات للطاقة
النظيفة .2050

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3504/2021/60امر اداء

اعالن بالن�شر
 3996/2020/207تنفيذ جتاري

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  13/2019/13438عمايل جزئي

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املطلوب �ضدهما على الت�ضامن والتكافل بان ي�ؤديا ملقدمة الطلب
ا�ست�صدار امر اداء مببلغ وقدره ( )207.699درهم مئتان و�سبعة الفا و�ستمائة وت�سعة وت�سعون درهم
اماراتي  -والفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد التام والر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن  :ب�ساط الريح ال�سريع لل�شحن والتخلي�ص �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهما � -1 :سيرنجى باور لتجارة املعدات �ش.ذ.م.م � -2سمري كورميانيل ميليمانيل � -صفتهما
بالق�ضية  :مدعي عليهما  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/5/30:اوال:الزام
املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وق��دره ( )207.699درهم مئتان و�سبعة الفا و�ستمائة
وت�سعة وت�سعون درهم اماراتي  ,والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل �شيك على حدا
وحتى متام ال�سداد مع الزامهما بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا
ذلك من طلبات وتنوه املحكمة ان طلب �شمول االمر بالنفاذ املعجل ال مربر له لذا ق�ضت برف�ضه
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهم -1/تك�سا�س الند فا�شن ���ش.ذ.م.م � -2سريو�س دار اب كوركانى -3
تك�سا�س الند للتجارة العامة �ش.ذ.م.م  -4بهروز �سارى خان كوركانى
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ملي ايران  -وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )50404695.85درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها ( )238362درهم وتذكرة عوده مببلغ ()1342
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
طالب الإعالن  :مدثر اف�ضل جورو حممد اف�ضل جورو � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :دار احلياة منطقة حرة ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/1/26يف الدعوى املذكورة
�أع�لاه ل�صالح /مدثر اف�ضل ج��ورو حممد اف�ضل ج��ورو بالزام املدعي عليها ب��ان ت ��ؤدي للمدعي مبلغ
( )229.262درهم وبتذكرة عودته اىل موطنه على الدرجة ال�سياحية او بقيمتها وقت التنفيذ نقدا ما مل
يلتحق بخدمة �صاحب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�سب من م�صروفات الدعوى .حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
 5648/2020/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/جعفر عبا�سعلي حممد زاده مريابى ب�صفته كفيل و�ضامن
ملديونية ا�سبيدار للتجارة العامة ذ.م.م -2تورج جعفر حممد زاده مريابى ب�صفته كفيل
و�ضامن ملديونية ا�سبيدار للتجارة العامة ذ.م.م  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ملي ايران  -وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )5106889.19درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
اعالن بالن�شر
 3031/2021/60امر �أداء

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
اعالن بالن�شر
 2732/2021/60امر �أداء

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
اعالن بالن�شر
 2515/2021/60امر �أداء

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  1442/2021/11مدين جزئي

�إىل املدعي عليه  -1 :حمدة احمد �صالح علي جديد ال�شحي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :جامعة اجلزيرة �ش.ذ.م.م
وميثله:احمد عبداهلل حممد الكندري
طلب ا�ست�صدار �أم��ر اداء فقد ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية ب �ت��اري��خ 2021/5/7:نامر
بالزام املعرو�ض �ضدها ان ت��ؤدي للطالبة مبلغا وق��دره ( )12.200درهم اثني ع�شر الف
ومائتان درهم  ,م�ضافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها  %5اعتبارا من تاريخ اال�ستحقاق
احلا�صل يف  2013/4/1وحتى ال�سداد التام والزمت املعرو�ض �ضدها بامل�صاريف  ,ولكم
احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

�إىل املدعي عليه  -1 :عبداهلل حممد عبداهلل حممود احلمادي
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :جامعة اجلزيرة �ش.ذ.م.م
وميثله:احمد عبداهلل حممد الكندري
ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ 2021/4/24:ال��زام املدعي عليه بان ي�ؤدي
للمدعية مبلغ وقدره ( )12.950درهم اثني ع�شر الف وت�سعمائة وخم�سون درهم ,
والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2013/1/1وحتى
ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

�إىل املدعي عليه � -1 :شم�سه دروي�ش علي �سعيد املزروعي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :جامعة اجلزيرة �ش.م.م.م
وميثله:احمد عبداهلل حممد الكندري
طلب ا�ست�صدار �أمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/4/19:بالزام
املدعي عليها بان ت�ؤدي اىل املدعية مبلغ ( )8.700درهم ثمانية االف درهم و�سبعمائة
درهما  ,قيمة ال�شيكات باالقام -000066-000069-000068:وبالفائدة القانونية بواقع
� %5سنويا م��ن ت��اري��خ ا�ستحقاق ك��ل �شيك وحتى مت��ام ال�سداد م��ع الزامها بالر�سوم
وامل�صاريف ومببلغ خم�سمائة درهم اتعاب حماماة
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر

رئي�س الق�سم

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر

رئي�س الق�سم

مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي ب�سداد مبلغ وقدره ( )80000ثمانون الف درهم والر�سوم وامل�صاريف
والفائدة القانونية
طالب الإعالن -1 /الأمري عبد العزيز بن �سعود بن عبدالعزيز �آل �سعود � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله  :علياء خليفة �سامل خليفة ال�سويدي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :جمال احمد علي الع�شبي � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها ال��زام املدعي ب�سداد مبلغ وق��دره ()80000
ثمانون ال��ف دره��م والر�سوم وامل�صاريف والفائدة القانونية  ,ل��ذا يرجى التكرم بالعلم واحل�ضور
عرب برنامج االت�صال املرئي تطبيق  BOTIMامام ادارة الدعوى االبتدائية الثانية على هاتف
رقم 0566039232:يوم االحد املوافق 2021/7/25:وذلك من ال�ساعة �9:00ص ولغاية ال�ساعة12:30:
ظ او احل�ضور املرئي عن طريق الوكيل القانوين او مراكز تقدمي اخلدمة املعتمد (الع�ضيد) لتقدمي
جوابكم على �صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�سوية

مدير دعوى
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�أخبـار الإمـارات

Monday

خولة ال�سويدي  :حممد بن زايد بات رمزا عامليا يف مواقفه الإن�سانية مبختلف بلدان العامل
•• �أبوظبي-وام

�أك��دت حرم �سمو ال�شيخ طحنون بن زاي��د �آل نهيان م�ست�شار الأمن
الوطني �سمو ال�شيخة خولة بنت �أح�م��د خليفة ال�سويدي رئي�سة
م�ؤ�س�سة خولة للفن والثقافة �أن منح �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات
امل�سلحة و�سام "رجل الإن�سانية" من قبل امل�ؤ�س�سة البابوية الرتبوية
 التابعة للفاتيكان هو ت�أكيد على دور �سموه الرائد عاملياً يف تعزيزقيم الت�سامح والتعاي�ش والأخوة الإن�سانية وعرفاناً وتقديراً جلهود
�سموه الكبرية يف دعم الإن�سانية عرب �إطالق العديد من احلمالت

واملبادرات لتوفري كافة �أ�شكال الدعم وامل�ساعدة للمحتاجني يف �شتى
بقاع الأر�ض.
وقالت �سمو ال�شيخة خولة بنت �أحمد خليفة ال�سويدي �إن �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان حمل راية العمل الإن�ساين
وبات رمزاً عاملياً يف مواقفه الإن�سانية يف خمتلف بلدان العامل �سائراً
على نهج القائد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" الذي �أ�س�س ملدر�سة ا�ستثنائية يف الت�سامح والعطاء
الإن�ساين يف دولة الإم��ارات ..م�ؤكدة �سموها �أن الو�سام يعد تتويجاً
لكافة اجلهود التي كانت تقوم بها دولة الإمارات على مدار ال�سنوات
املا�ضية وت�أكيد دويل على دورها الرائد يف ن�شر قيم الت�سامح والأخوة

الإن�سانية واع�ت�راف مبكانتها املتميزة كعا�صمة م�ستدامة للعمل
الإن�ساين.
وتوجهت �سمو ال�شيخة خولة بنت �أحمد خليفة ال�سويدي ب�أ�سمى
�آيات التهاين والتربيكات �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان مبنا�سبة منحه الو�سام الذي ميثل فخراً لكل �أبناء الإمارات
الذين يعتزون بقيادتهم الر�شيدة التي حملت لواء العطاء والعمل
الإن�ساين واخل�يري يف خمتلف الأزم��ات الإن�سانية التي ظهرت يف
خمتلف ال��دول ومل تتوان عن �إط�لاق امل�ب��ادرات الإن�سانية النبيلة
التي عززت مكانة الدولة الإن�سانية وع ّمقت قيم اخلري والف�ضيلة
املت�أ�صلة يف نفو�س �أبناء الوطن واملقيمني على �أر�ضه.
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موارد ال�شارقة :عطلة عيد
الأ�ضحى من � 19إىل  22يوليو
•• ال�شارقة-وام

�أعلنت دائرة املوارد الب�شرية بال�شارقة �أن عطلة يوم عرفة وعيد الأ�ضحى املبارك لدوائر
وهيئات وم�ؤ�س�سات حكومة ال�شارقة تبد�أ اعتباراً من يوم الإثنني املوافق  19يوليو اجلاري
حتى يوم اخلمي�س املوافق  22يوليو اجلاري ،على �أن ي�ست�أنف الدوام الر�سمي يوم الأحد
املوافق  25يوليو اجل��اري .و رفع �سعادة الدكتور ط��ارق �سلطان بن خ��ادم ع�ضو املجل�س
التنفيذي لإمارة ال�شارقة رئي�س دائرة املوارد الب�شرية �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات �إىل
القيادة الر�شيدة بهذه املنا�سبة ول�شعب دولة الإمارات والأمة الإ�سالمية �سائ ً
ال اهلل �أن تعود
على اجلميع باخلري واليمن والربكات.

اجلليلة جتمع تربعات بقيمة  300مليون درهم ل�صالح م�ست�شفى حمدان بن را�شد اخلريي

•• دبي-وام

�أعلنت م�ؤ�س�سة اجلليلة ،الع�ضو يف
م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل
مكتوم العاملية� ،أن حجم التربعات
املوجهة لإن�شاء "م�ست�شفى حمدان
بن را�شد اخل�يري لرعاية مر�ضى
ال�سرطان" ،والذي �أطلقه �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را�شد
�آل م �ك �ت��وم ن��ائ��ب رئ �ي ����س الدولة
رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل"� ،شهر �إب��ري��ل املا�ضي
�إح� �ي ��ا ًء ل��ذك��رى امل �غ �ف��ور ل��ه ب� ��إذن
اهلل ت� �ع ��اىل ال �� �ش �ي��خ ح � �م ��دان بن
را�شد �آل مكتوم ،لتقدمي الرعاية
الطبية والعالجية باملجان ملر�ضى
ال���س��رط��ان م��ن غ�ير ال �ق��ادري��ن يف
دولة الإمارات ،قد و�صل خالل �أقل
من ثالثة �أ�شهر �إىل  300مليون
دره ��م م��ن �إج �م��ايل اال�ستثمارات
ال �ك �ل �ي��ة امل���س�ت�ه��دف��ة للم�ست�شفى
الأول من نوعه على م�ستوى دولة
الإم� � ��ارات وق��دره��ا  750مليون
دره��م .و�شملت املجموعة الثانية
م ��ن اجل� �ه ��ات امل ��ان �ح ��ة :م�ؤ�س�سة
دب� ��ي ل�لا� �س �ت �ث �م��ارات احلكومية،
ودائ � � � ��رة ال � �� � �ش � ��ؤون الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة
والعمل اخلريي يف دبي ،وم�ؤ�س�سة
الأوق � ��اف و� �ش ��ؤون ال�ق���ص��ر ،وبنك
دبي الإ�سالمي ،وتعاونية االحتاد،
وجمعية دار ال�بر ،وعائلة الراحل
فردان بن علي الفردان .و�أكد �سمو
ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم،
رئ�ي����س جمل�س الأم �ن��اء مب�ؤ�س�سة
اجلليلة ،اع�ت��زاز امل�ؤ�س�سة بدورها
يف دعم منظومة الرعاية ال�صحية

ال �ت��ي ت���ش�ه��د ت� �ط ��وراً م���س�ت�م��راً يف
�� �ض ��وء االه � �ت � �م ��ام ال� �ك� �ب�ي�ر ال� ��ذي
ت��ول�ي��ه ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ل�صحة
امل �ج �ت �م��ع ب �ك��اف��ة م �ك��ون��ات��ه ،وق ��ال
��س�م��وه  " :ت ��أت��ي ��ص�ح��ة و�سالمة
امل��واط�ن�ين واملقيمني يف الإم ��ارات
ع�ل��ى ر�أ� ��س �أول��وي��ات �ن��ا ،وال� �ش��ك �أن
م���س��اع��دة امل��ر��ض��ى ب�ت��وف�ير �أف�ضل
�أ� �ش �ك��ال ال �ع�ل�اج وال��رع��اي��ة واجب
ال ن��دخ��ر ج�ه��داً يف ال�ق�ي��ام ب��ه على
الوجه الأكمل" .و�أ��ض��اف �سموه :
" �سي�صبح م�ست�شفى حمدان بن
را�شد اخلريي م�ؤ�س�سة طبية رائدة
يف جمال رعاية مر�ضى ال�سرطان ،م�����س��اه��م��ات رائ����دة يف قطاع
ونث ّمن م�ساهمات املجتمع اخلريي ال�صحة
لأثرها يف دعم جهود هدفها �إتاحة وق� � ��ال م� �ع ��ايل حم �م ��د �إب ��راه� �ي ��م
رع ��اي ��ة ��ص�ح�ي��ة رف �ي �ع��ة امل�ستوى ال�شيباين ،املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة
للفئات الأكرث �ضعفاً يف املجتمع" .دب ��ي ل�لا� �س �ت �ث �م��ارات احلكومية:
 دعم �سخي من املانحني .ويف هذه "نفخر مب���ش��ارك��ة م��ؤ��س���س��ة دبيامل�ن��ا��س�ب��ة� ،أك ��دت ��س�ع��ادة الدكتورة ل�لا��س�ت�ث�م��ارات احل�ك��وم�ي��ة يف هذه
رجاء عي�سى القرق ،ع�ضو جمل�س املبادرة من خالل م�ؤ�س�سة اجلليلة
�أم �ن��اء م��ؤ��س���س��ة اجل�ل�ي�ل��ة ورئي�س �صاحبة الدور الكبري يف املحافظة
جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة �" :أن امل�ؤ�س�سة على احلياة ،انطال ًقا من التزامها
تهدف با�ستمرار �إىل بناء القدرات بدعم ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الطبية لتعزيز املنظومة ال�صحية حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
يف الإم � � � � � ��ارات ،ك ��ون �ه ��ا ال ��رك �ي ��زة رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
الأ� �س��ا� �س �ي��ة يف دمي ��وم ��ة ال ��دول ��ة ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،يف
والتنمية االقت�صادية واال�ستدامة ب�ن��اء م�ست�شفى ح�م��دان ب��ن را�شد
فيها ،معربة عن امتنانها جلميع اخل�ي�ري اجل��دي��د لرعاية مر�ضى
امل ��ان �ح�ي�ن ع �ل��ى دع �م �ه��م ال�سخي ال�سرطان" .و�أ� �ض��اف م�ع��ال�ي��ه" :
لتحقيق هذا الهدف" .من جانبه ،ن �ح��ن ع �ل��ى ي �ق�ين �أن امل�ست�شفى
ق��ال الدكتور عبد الكرمي �سلطان ��س�ي�ق��دم م���س��اه�م��ة ال ت �ق �دّر بثمن
ال� �ع� �ل� �م ��اء ،ال ��رئ �ي �� ��س التنفيذي لقطاع الرعاية ال�صحية يف البالد،
مل�ؤ�س�سة اجلليلة  " :لدعم اجلهات ومع �إجن��از هذا امل�شروع الإن�ساين
املانحة دور �أ�سا�سي يف �إجناح �إن�شاء ال�ضخم� ،ستحقق ال��دول��ة ب�صمة
م�ست�شفى حمدان بن را�شد اخلريي تاريخية �ستغري حياة العديد من
لل�سرطان ،ونحن ممتنون جلميع
ال�شركاء واملتربعني الذين التزموا
مب���س��اع��دت�ن��ا ع�ل��ى حت�ق�ي��ق ر�ؤيتنا
املتمثلة يف توفري الرعاية ملر�ضى
ال�سرطان ،م�ؤكداً �أن �أول م�ست�شفى
خ�ي�ري يف الإم� � ��ارات ��س�ي���س��اه��م يف
�إحداث نقلة نوعية يف املجتمع من
خالل توفري رعاية �صحية �شاملة
قائمة على �أ�س�س البحث العلمي
وب��ال�ت�ع��اون م��ع �أف���ض��ل امل�ؤ�س�سات
العاملية التي تقوم بعالج مر�ضى
ال�سرطان".

م��ر��ض��ى ال���س��رط��ان و�أ� �س��ره��م �إىل
الأف�ضل" .من جانبه ،قال �سعادة
ح �م��د ال �� �ش �ي��خ �أح� �م ��د ال�شيباين،
مدير عام دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والعمل اخل�يري ب��دب��ي�" :إن دعم
دائ��رة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل
اخل�ي��ري ب��دب��ي ل �ب �ن��اء م�ست�شفى
حمدان بن را�شد اخل�يري لرعاية
مر�ضى ال�سرطان ي��ؤك��د االلتزام
مببد�أ امل�س�ؤولية املجتمعية� ،إذ تويل
ال��دائ��رة اه�ت�م��ام�اً ب��ال�غ�اً مب�ساندة
اجلهود الرامية ال�ستدامة الأعمال
اخل�يري��ة والإن�سانية ا�ستناداً �إىل
ر�ؤي �ت �ه��ا ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى العطاء"،
الفتاً �سعادته �إىل �أن ه��ذا امل�شروع
التاريخي �سيخ ّلد �إرث املغفور له
ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم
احلافل بالعطاء .بدوره قال �سعادة
علي املطوع ،الأم�ين العام مل�ؤ�س�سة
الأوقاف و�ش�ؤون الق�صر بدبي� " :إن
املغفور له ال�شيخ حمدان بن را�شد
�آل مكتوم ،كان من �أوائل الداعمني
للم�شروعات الوقفية ،وم��ن �أ�شد
امل���س��اه�م�ين يف ال�ع�م��ل الإن�ساين،
وت���ش��ارك م�ؤ�س�سة الأوق ��اف اليوم
م��ع اجل�ه��ات املختلفة يف موا�صلة
م�سرية اخل�ير وال�ع�ط��اء للمغفور
له ،من خالل امل�ساهمة يف �إن�شاء و
جتهيز هذا ال�صرح الطبي ال�ضخم
وفق �أعلى معايري اجلودة والأداء،
ل�ت��وف�ير �أح� ��دث ال �ع�لاج��ات و�أكف�أ
الكوادر الطبية لغري القادرين من
مر�ضى ال�سرطان" .وقال عبداهلل
ع� �ل ��ي ع �ب �ي��د ال� �ه ��ام� �ل ��ي ،الع�ضو
امل �ن �ت��دب لـبـنك دب ��ي الإ�سالمي:
"ي�سعدنا يف بنك دبي الإ�سالمي �أن

ن�شارك يف دع��م تطوير م�ست�شفى
حمدان بن را�شد اخل�يري لرعاية
مر�ضى ال���س��رط��ان ،ف�ه��ذه املبادرة
ال � �ك� ��رمي� ��ة � �س �ت �� �س �ه��م يف ت ��وف�ي�ر
�أع �ل��ى م�ستويات ال��رع��اي��ة ملر�ضى
ال �� �س��رط��ان يف جم�ت�م�ع�ن��ا ،ون�ؤمن
�أن القطاع اخلا�ص م�س�ؤول �أي�ضاً
ع��ن امل���ش��ارك��ة با�ستمرار يف �إيجاد
حلول لبع�ض من �أك�ثر التحديات
�إحلاحاً يف جمتمعنا ،مبا فيها تلك
املتعلقة بالرعاية ال�صحية ،ويفخر
بنك دبي الإ�سالمي باالن�ضمام �إىل
جمموعة متميزة م��ن امل�ؤ�س�سات
ال��رائ��دة يف دول��ة الإم ��ارات لنوح ّد
ج � �ه� ��ودن� ��ا م � ��ن �أج� � � ��ل دع� � ��م ه ��ذه
الق�ضية النبيلة ،ونتعهد مبوا�صلة
دع ��م م���ش��اري��ع م��ؤ��س���س��ة اجلليلة،
وخ�صو�صاً م�ست�شفى ح�م��دان بن
را�� �ش ��د اخل�ي��ري ل��رع��اي��ة مر�ضى
ال �� �س��رط��ان مل ��ا ل ��ه �أث� ��ر يف تطوير
املجال الطبي والرعاية ال�صحية
ف�ض ً
ال عن دوره احليوي يف �إيجاد
حلول وابتكارات ت�سهم يف تخفيف
م� �ع ��ان ��اة امل ��ر�� �ض ��ى ون �� �ش��ر الوعي
ال �� �ص �ح��ي ب�ي�ن �أف � � ��راد املجتمع".
ب � ��دوره ،ق ��ال � �س �ع��ادة م��اج��د حمد
رح�م��ه ال�شام�سي ،رئ�ي����س جمل�س
�إدارة تعاونية االحت��اد  " :حتر�ص
ت �ع��اون �ي��ة االحت � ��اد ع �ل��ى �أن يكون
لها دور ف�ع��ال يف خ��دم��ة املجتمع،
وامل�شاركة يف التنمية االجتماعية
ودعم الأبحاث الهادفة لدفع عجلة
التطور واالزده� ��ار� ،إذ �أن تربعها
ودعمها مل�شاريع التعليم والأبحاث
يف امل� �ج ��االت ال �ط �ب �ي��ة ،ولت�شييد
م �� �س �ت �� �ش �ف��ى ح � �م� ��دان ب� ��ن را�� �ش ��د

اخلريي لرعاية مر�ضى ال�سرطان
عن طريق م�ؤ�س�سة اجلليلة املعنية
باالرتقاء بحياة الأفراد واملجتمعات
م��ن خ�لال االب�ت�ك��ار ال�ط�ب��ي ،ي�أتي
مت��ا� �ش �ي �اً م��ع �إ� �س�ترات �ي �ج �ي��ات �ه��ا يف
ن�شر التوعية املجتمعية والثقافة
ال�ب� ّن��اءة لإر� �س��اء �أف�ضل املمار�سات
نحو االرتقاء بالقطاعات احليوية
واملهمة بالدولة" .من جانبه ،قال
ال��دك �ت��ور حم�م��د �سهيل املهريي،
الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب
جلمعية دار ال�ب�ر" :م�ساهمة دار
ال�بر يف امل�شروع اخل�يري واملبادرة
الإن�سانية مل�ؤ�س�سة اجلليلة جت�سد
ر�ؤي��ة اجلمعية يف عملها اخلريي
الإن �� �س��اين ال�ت�ن�م��وي ،امل�ب�ن�ي��ة على
االلتزام بقيم امل�س�ؤولية املجتمعية،
وو��ض��ع �صحة امل��ر��ض��ى املحتاجني
وم�ساعدتهم يف العالج على ر�أ�س
�أولوياتها� ،إ�ضافة �إىل تعزيز �شبكة
� �ش��راك��ات �ه��ا املجتمعية" ،منوهاً
بالقيمة العالية للم�شروع الطبي
احل �ي��وي و�أه �م �ي �ت��ه اال�ستثنائية،
ل��دع��م امل �ح �ت��اج�ين م ��ن امل�صابني
ب � ��الأورام ال���س��رط��ان�ي��ة ال�ت��ي تهدد
ح �ي��ات �ه��م ،م ��ا ي �� �س �ت��دع��ي ت�ضافر
جهود امل�ؤ�س�سات اخلريية والقطاع
ال� � �ع � ��ام واخل� � ��ا�� � ��ص وم� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات
املجتمع امل ��دين واملح�سنني و�أهل
اخل�ي�ر وزي ��ادة م�ستوى دعمهم".
وق� ��ال ال��دك �ت��ور م �ه��دي ال �ف ��ردان،
مم�ث� ً
لا لأ� �س��رة ال��راح��ل ف ��ردان بن
علي ال �ف��ردان  " :ن��أم��ل �أن تمُ ِّكن
م���س��اه�م�ت�ن��ا امل���س�ت���ش�ف��ى م ��ن فتح
�أب � � ��واب ج ��دي ��دة يف جم� ��ال رعاية
امل��ر��ض��ى امل�ت�م�ي��زة وت �ق��دمي �أحدث

ال�ع�لاج��ات امل�ت��اح��ة يف امل�ستقبل"،
م��ؤك��داً �أن عائلة ال�ف��ردان ت�شارك
م�ؤ�س�سة اجلليلة ر�ؤي�ت�ه��ا الهادفة
لتطوير رعاية مر�ضى ال�سرطان
وتقدمي �أف�ضل النتائج املمكنة لهم
من خالل ت�سريع حتويل البحوث
امل �خ �ت�بري��ة �إىل ع�ل�اج ��ات منقذة
حلياة املري�ض".
خربات مبتكرة وتقنيات طبية
متطورة
ُي��ذك��ر �أن م�ست�شفى ح �م��دان بن
را�� �ش ��د اخل�ي��ري ل��رع��اي��ة مر�ضى
ال �� �س��رط��ان ��س�ي�ت��م ت �� �ش �ي �ي��ده على
م �� �س��اح��ة � 50أل � ��ف م�ت�ر مربع،
وم � ��ن امل � �ق� ��رر �أن ت �� �ص��ل طاقته
اال��س�ت�ي�ع��اب�ي��ة �إىل � 250سري ًرا.
و��س�ي�ت��م �إن �� �ش��اء امل�ست�شفى التابع
مل�ؤ�س�سة اجلليلة على مرحلتني،
م��ن املنتظر االن�ت�ه��اء م��ن املرحلة
الأوىل يف  ،2023و�ست�ضم 150
�سري ًرا جمهزًا ب��أح��دث التقنيات.
و�ست�صل القدرة اال�ستيعابية الكلية
للم�ست�شفى �إىل � 30أل��ف مري�ض
�سنو ًيا مع اكتمال املرحلة الثانية،
و�سي�ضم امل�ست�شفى خربات متميزة

وت�ق�ن�ي��ات طبية م�ت�ط��ورة لتقدمي
خ ��دم ��ات رع ��اي ��ة � �ش��ام �ل��ة ملر�ضى
ال�سرطان تت�ضمن خدمات الوقاية،
والت�شخي�ص ،وال �ع�لاج ،والرعاية
الطبية التلطيفية ،كما �سيتبنى
امل���س�ت���ش�ف��ى ب��ال �ت �ع��اون م ��ع مركز
حممد بن را�شد للأبحاث الطبية،
�إج ��راء درا��س��ات و�أب�ح��اث للنهو�ض
بالرعاية ال�صحية املقدمة ملر�ضى
ال�سرطان .وكانت م�ؤ�س�سة اجلليلة
قد �أعلنت يف وق��ت مبكر من �شهر
ي��ون �ي��و امل��ا� �ض��ي ت�ل�ق�ي�ه��ا تربعات
و� �ص �ل��ت �إىل  220م �ل �ي��ون درهم
م��ن خ�ل�ال امل�ج�م��وع��ة الأوىل من
الأف ��راد واجل�ه��ات ال��داع�م��ة والتي
�شملت ع ��دداً م��ن رج ��ال الأعمال
وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص تعبرياً
ع��ن حر�صهم على دع��م ا�ستدامة
العمل اخل�يري ال��ذي د�أب عليه يف
ح�ي��ات��ه امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ حمدان
بن را�شد �آل مكتوم ،ط ّيب اهلل ثراه
و�سعياً منهم للإ�سهام يف متكني هذا
ال�صرح الطبي املهم بكل ما يحمله
من �أه��داف نبيلة خلدمة مر�ضى
ال �� �س��رط��ان ان �ط�ل�اق �اً م ��ن التزام
عميق بامل�س�ؤولية املجتمعية.

�أم القيوين:ارتفاع معدل جودة احلياة
الأمنية بن�سبة  % 97.5عام 2020
•• �أم القيوين-وام

حققت �إمارة �أم القيوين ارتفاعا يف معدل جودة احلياة الأمنية بن�سبة 97.5
 %يف املائة يف عام  ، 2020و ذلك وفق قيا�س ن�سبة م�ؤ�شر "ال�شعور بالأمان
 
عند التجوال وح�ي��داً خ��ارج املنزل ليال ً" ب��زي��ادة  7%مقارنة بالعام 2019
والتي بلغت ن�سبة جودة احلياة الأمنية  . 90.9%جاء ذلك خالل ا�ستعرا�ض
نتائج جودة احلياة يف الور�شة التي قدمها اللواء ال�شيخ را�شد بن �أحمد املعال
قائد عام �شرطة �أم القيوين حتت �شعار جودة احلياة الأمنية يف دولة الإمارات
العربية املتحدة  .وقدم القائد العام ل�شرطة �أم القيوين خالل الور�شة �شرحا
جلودة احلياة وجماالتها الأمنية املختلف التي توليها وزارة الداخلية االهتمام

،و ت�سعى دائما وفق ر�ؤية دولة الإمارات �إىل تعزيز جودة حياة املجتمع و حتقيق
اال�ستدامة يف هذا القطاع .
وا�ستعر�ض نتائج جودة احلياة الأمنية يف 2020م لإمارة �أم القيوين ،بالإ�ضافة
لأهم التحديات التي واجهت اجلهات الأمنية و كيفية التمكن من التغلب عليها
 ،و مت �ضمن الور�شة التخطيط الطالق عدة مبادرات تهدف �إىل حتقيق �أف�ضل
امل�ؤ�شرات التي تعزز �سعادة �أفراد املجتمع.
ويف اخلتام الور�شة ثمن �سعادته اجلهود املبذولة من قبل خمتلف الإدارات يف
القيادة العامة ل�شرطة �أم القيوين التي كان لها دور يف ارتفاع ن�سبة جودة احلياة
الأمنية يف الإم��ارة .حَ َ�ضر الور�شة م��دراء الإدارات بالقيادة العامة ل�شرطة �أم
القيوين و نوابهم .
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�صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع يطلق خميمه ال�صيفي فين�شوري�ست
•• �أبوظبي-وام

�أعلن �صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع فتح باب الت�سجيل يف خميمه ال�صيفي
"فين�شوري�ست" لدورته الثانية  ،2021وال��ذي متتد فعالياته من 25
يوليو اجلاري وحتى � 19أغ�سط�س املقبل وذلك للفئة العمرية ما بني 10
اىل  17عاماً.
وتركز فعاليات املخيم التي تتوزع على فرتتني م��دة كل واح��دة منها 10
�أيام على تعليمهم مهارات ريادة الأعمال الأ�سا�سية من خالل ور�ش �أعمال
متخ�ص�صة ،وا�ست�ضافة متحدثني خرباء يف قطاع ريادة الأعمال ،والت�سويق،

والعالقات العامة  ..كما �سيتم منح امل�شاركني �شهادات م�شاركة عقب �إكمالهم
الدورة.
وت��أت��ي الن�سخة الثانية للمخيم بعد النجاح الباهر ال��ذي حققته دورته
االفتتاحية يف �صيف � ،2020إذ ا�ستفاد  100طالب وطالبة من خميم
مكثف يف ريادة الأعمال ،متكنوا من خالله طرح �أفكارهم الريادية وتقدميها
�أمام جلنة من املخت�صني ورواد الأعمال ممن لهم �صالت وثيقة ب�صندوق
خليفة.
وقالت موزة عبيد النا�صري ،الرئي�س التنفيذي بالإنابة ل�صندوق خليفة
لتطوير امل�شاريع  :يوا�صل �صندوق خليفة التزامه بن�شر ثقافة ريادة الأعمال

بني املوهوبني من جيل امل�ستقبل ،الطاحمني �إىل ت�أ�سي�س وتطوير �أعمالهم
اخلا�صة ،ويتيح الفر�صة لهم خلو�ض جتربة واقعية عملية على م�ستوى
ت�أ�سي�سي من خالل هذا املخيم ،والتي من �ش�أنها �أن تنمي طموحاتهم وتن�شئ
�أ�سا�ساً قوياً للمعرفة ،وت�سلحهم باملهارات الالزمة ،لذلك يوا�صل �صندوق
خليفة طرح ور�ش عمل وبرامج ومبادرات مماثلة ،خللق بيئة متكني لل�شباب
تهيئهم لفهم وخو�ض عامل الأعمال يف عمر فتي .و�أ�ضافت � :ستقع م�س�ؤولية
تنمية قطاع ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف الدولة ،وتنويع االقت�صاد يف
القطاعات غري النفطية على عاتق جيل رواد الأعمال امل�ستقبليني  ..ونتطلع
�إىل تنمية مهاراتهم وق��درات�ه��م خ�لال فعاليات املخيم بينما ي�ستك�شفون

فر�ص واعدة يف القطاع اخلا�ص.
ي��ذك��ر �أن املخيم �سيت�ضمن جمموعة متنوعة م��ن ور���ش العمل ال�ت��ي من
�ش�أنها تعليم الطالب جمموعة من املهارات الريادية ،كاالبتكار واالخرتاع،
وت�صميم ال�شعارات ،والت�سويق ،والرتويج ،والنماذج ،والتمويل وامليزانية،
وتطوير خطة العمل .وي�ستقبل خميم "فين�شوري�ست" ال�صيفي مبدئياً
 100طالب وطالبة ،ممن ي�ستوفون �شروط االلتحاق ،مع �إمكانية التحاق
� 100آخرين على ح�سب الطلب .وملعرفة املزيد عن معايري االختيار ،وعن
املخيم ال�صيفي والت�سجيل فيه ،يرجى زيارة الرابطhttps://www. :
. eightyouth.com/venturist

برعاية عمار النعيمي � ..صيفنا �سعادة يد�شن ن�سخته الثانية يف عجمان
•• عجمان-وام

عمار النعيمي يوجه
بتخ�صي�ص منحة كاملة
لطالبة كفيفة
•• عجمان-وام

وجه �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان امل�س�ؤولني
يف جامعة عجمان مبنح الطالبة الكفيفة خالدة حامت اجلنيد �سودانية
منحة درا�سية كاملة بعد ح�صولها على ن�سبة  % 98.93يف امتحانات
الثانوية العامة م�سار عام من مدر�سة احلكمة اخلا�صة.
جاءت هذه التوجيهات من �سموه دعما مل�سرية التميز والتفوق وانطالقا
من رعاية �سموه امل�ستمرة للعلم والعلماء لت�ؤكد �ضرورة رعاية ودعم
الطلبة املبدعني واملتميزين ومد يد العون لهم لال�ستمرار يف رحلة
التميز والإبداع خالل درا�ستهم اجلامعية والعليا.
وق��ال �سموه �إن دعمنا لأ��ص�ح��اب الهمم املتفوقني ه��و ت�ك��رمي للعلم
واملتميزين والأوائل وت�شجيعا جليل امل�ستقبل يف حتمل امل�س�ؤولية لكي
ي�أخذ دوره يف خدمة هذه الأر�ض الطيبة.
و�أ�شاد �سموه بالدعم الكبري الذي يقدمه �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" للقطاع التعليمي باعتباره
القطاع الأ�سا�سي يف ت�أهيل الكوادر و�صقل املواهب و�إعداد �أجيال ت�ساهم
يف تطور الدولة وتقدمها.
وثمن �سموه دعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم عجمان وجهود العاملني بامليدان الرتبوي على
م�ستوى الدولة والهيئات التدري�سية والإدارية الذين لهم يلعبون دورا
كبريا يف ما حتققه امل�ؤ�س�سات التعليمية من جناح وتفوق.

حت��ت رع��اي��ة ��س�م��و ال���ش�ي��خ ع �م��ار بن
ح�م�ي��د ال�ن�ع�ي�م��ي ويل ع�ه��د عجمان
رئ�ي����س امل�ج�ل����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي � ..أطلق
ال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي ممثل
�صاحب ال�سمو حاكم عجمان لل�ش�ؤون
االداري� � � ��ة وامل ��ال �ي ��ة �أم� �� ��س فعاليات
الن�سخة الثانية للربنامج ال�صيفي
حل�ك��وم��ة ع�ج�م��ان "�صيفنا �سعادة"
ال ��ذي ي�ستمر ح�ت��ى � 19أغ�سط�س
ال�ق��ادم وذل��ك بح�ضور معايل ح�صة
ب�ن��ت عي�سى ب��و حميد وزي ��رة تنمية
املجتمع ال�شريك الرئي�سي للربنامج
وع��دد م��ن امل�س�ؤولني بجانب مدراء
الدوائر امل�شاركة يف تنظيم الربنامج
وال�شركاء الإ�سرتاتيجييني �إىل جانب
الفئة امل�ستهدفة من �أبناء املجتمع من
�أ�سر و�شباب ويافعني.
ويحظى الربنامج ال�صيفي برعاية
واهتمام ومتابعة �سمو ال�شيخ عمار
ب ��ن ح �م �ي��د ال �ن �ع �ي �م��ي �إث � ��ر النجاح
ال �ل�اف� ��ت ال � � ��ذي ح �ق �ق �ت��ه الن�سخة
الأوىل حيث �شهدت ال�ساعات املا�ضية
ان � �ط�ل��اق ع �م �ل �ي��ة ال �ت �� �س �ج �ي��ل عرب
املن�صات املختلفة بعد تد�شني املوقع
ال��ر��س�م��ي ل�ل�برن��ام��ج ال�صيفي و�سط
اهتمام الفت وتفاعل كبري من فئات
املجتمع املختلفة مع الربامج املقررة
يف الن�سخة الثانية .وتهدف فعاليات
"�صيفنا �سعادة" �إىل تعزيز م�شاركة
املجتمع يف التنمية امل�ستدامة ودمج
ومت� �ك�ي�ن خم �ت �ل��ف ال �ف �ئ ��ات يف بناء
امل�ستقبل وتعزيز قدرات �أبناء املجتمع
يف ال�ت�ع�ل��م وال �ت ��دري ��ب وا�ستك�شاف
املواهب والطاقات بني �أفراد املجتمع
وتنمية مواهبهم يف خمتلف جماالت
الإبداع واالبتكار ومتكني الأ�سرة من
ا�ستغالل امل��وارد املتاحة و�إدارة الذات
واال� �س �ت �ف��ادة م��ن ال��وق��ت ب�إيجابية.
ووج��ه �سمو ال�شيخ ع�م��ار ب��ن حميد
ال�ن�ع�ي�م��ي مب�ن��ا��س�ب��ة ب ��دء الفعاليات
كلمة لكافة امل�شاركني �أك��د فيها �أن
كافة فئات املجتمع هم ركيزة �أ�سا�سية
يف نهو�ض وبناء وتنمية الوطن ويجب
اال��س�ت�ف��ادة م��ن ال�ط��اق��ات الإيجابية
لتلك الفئات واالهتمام بها لدفعها
ل�ل�م���ش��ارك��ة وامل���س��اه�م��ة يف النه�ضة
احل���ض��اري��ة ال�شاملة ال�ت��ي ي�شهدها
الوطن ..داعيا �سموه امل�شاركني �إىل

موا�صلة االجتهاد والإب��داع وتقدمي
مزيد من املبادرات واملقرتحات لإثراء
ال�ف�ع��ال�ي��ات وب ��ذل امل��زي��د م��ن اجلهد
وامل�ضي قدما نحو الطريق ال�صحيح
وا�ضعني ن�صب �أعينهم خدمة وطنهم
وحتقيق رفعته.
و�أ� �ش��اد �سموه مب��ا حتقق يف الن�سخة
الأوىل م � ��ن �إجن� � � � � � ��ازات متميزة
للم�شاركني يف كافة املحاور الثقافية
واالجتماعية والدينية والريا�ضية
مم��ا ي��دل على اكت�سابهم امل��زي��د من
الثقة ب�أنف�سهم �أم��ام املجتمع ويعزز
م��ن مكانتهم الإب��داع �ي��ة والفكرية
والأدبية والفنية ..م�شريا �سموه �إىل
�أن ه��ذه الإجن� ��ازات تعك�س امل�ستوى
ال��رف�ي��ع وامل �ت �ط��ور ال ��ذي و��ص��ل �إليه
ال�شباب والفتيات على امل�ستويات كافة.
و�أكد �سموه �أن كل ما يحققه ال�شباب
يف ح�ي��ات�ه��م ال��درا� �س �ي��ة واجلامعية
وامل�شاركات يف الفعاليات التي تقام يف
الإجازة ال�صيفية ي�أتي نتيجة للر�ؤية
ال�ث��اق�ب��ة وامل�ت��اب�ع��ة احلكيمة للقيادة
الر�شيدة يف دولة الإمارات التي تويل
اهتماماً بال�شباب من خالل ت�أهيلهم
وت ��دري� �ب� �ه ��م و� �ص �ق ��ل م ��واه �ب �ه ��م يف
امليادين كافة وال�سعي بهم للو�صول
�إىل املراكز الأوىل دائماً.
من ناحيته �أكد ال�شيخ �أحمد بن حميد
النعيمي  -خالل حفل الإطالق � -أن
ر�أ���س امل��ال الب�شري هو �أ�سا�س تنمية
الدول وم�صدر قوة الأمم وتثبت لنا
ال�ت�ج��ارب دائ �م �اً �أن احل���ض��ارات على
مر التاريخ قامت على �أ�سا�س املهارات
الب�شرية وهو النهج ال��ذي �سار عليه
الآب ��اء امل��ؤ��س���س��ون يف دول��ة الإم ��ارات
وه��و ذات النهج ال�ق��ائ��م حتى يومنا
ه��ذا ل�ضمان خلق اقت�صاد م�ستدام
قائم على العلوم واملعرفة.
و�أ�شاد باالهتمام الذي توليه القيادة
احلكيمة ل��دول��ة االم� ��ارات وحكومة
ع �ج �م��ان ب��ال �� �ش �ب��اب وت ��وف �ي�ر كافة
االمكانيات لتنظيم فعاليات �صيفية
تقدم جمموعة متنوعة من الأن�شطة
وال�ف�ع��ال�ي��ات ت�ستهدف جميع فئات
املجتمع وت�سعى �إىل تعزيز الرتابط
املجتمعي وا�ستثمار الطاقات وتنمية
امل � � �ه� � ��ارات وامل� � ��واه� � ��ب خ� �ل��ال ف�ت�رة
ال�صيف .وقال �إن الربامج التي تقدم
خالل ال�صيف تتميز بتنوع فعالياتها
ال �ث �ق��اف �ي��ة وال ��دي� �ن� �ي ��ة والأن �� �ش �ط��ة

ال��ري��ا� �ض �ي��ة وال �� �ص �ح �ي��ة وامل � �ب� ��ادرات
املجتمعية لت�شمل ��ش��ري�ح��ة وا�سعة
من �أف��راد املجتمع تتفاعل ب�إيجابية
و� �س �ع��ادة م��ن خ�ل�ال و� �س��ائ��ل ات�صال
اف�ت�را� �ض �ي��ة وال �ك�ت�رون �ي ��ة وق �ن ��وات
اعالمية متنوعة .
وع�بر ع��ن اع �ت��زازه مب�شاركة كوكبة
من فتيات و�شباب الوطن يف الربامج
ال�صيفية حلكومة عجمان والتي تقام
حت��ت �شعار "�صيفنا �سعادة" بهدف
ا� �س �ت �غ�ل�ال م��واه �ب �ه��م وابداعاتهم
و�صقلها من خالل تنظيم العديد من
الور�ش والأن�شطة من بينها الفنون
والثقافة والريا�ضة والرتفيه والتي
ت�ن�ظ��م جميعها ع��ن ب�ع��د ه ��ذا العام
ب�سبب الظروف التي مير بها العامل
ل�ضمان �سالمة و�أمن امل�شاركني.
و�أكد ال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي
�أن تنظيم الفعاليات خ�لال الإجازة
ال�صيفية له دور ايجابي على الفئات
امل�شاركة والأ��س��رة واملجتمع لتطوير
وت�صحيح �سلوكيات الأب �ن��اء و�صقل
م �ع��ارف �ه��م و�إب ��داع �ه ��م ..م �ع��رب��ا عن
متنياته بالتوفيق والنجاح للجميع.
من جانبها تقدمت معايل ح�صة بنت
عي�سى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع
بجزيل ال�شكر والتقدير واالمتنان
ل���ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ح�م�ي��د بن
را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم عجمان على دعم �سموه مل�سرية
التنمية االج�ت�م��اع�ي��ة وج �ه��ود وزارة
تنمية املجتمع وم�ب��ادرات�ه��ا وحر�ص
�سموه على تقدمي �أف�ضل اخلدمات
جلميع فئات املجتمع مبا يعزز جودة
احلياة يف دولة الإمارات.
كما تقدمت بفائق التقدير والعرفان
ل�سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي
ويل ع �ه��د ع �ج �م��ان رئ �ي ����س املجل�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ع �ل��ى ت �ف �� �ض �ل��ه برعاية
وم �ت��اب �ع��ة ودع � ��م ب��رن��ام��ج "�صيفنا
�سعادة" ال� � ��ذي ي �� �س �ت �م��ر بن�سخته
امل� �ت� �ج ��ددة ل �ل �ع��ام اجل � � ��اري 2021
ك�أحد �أبرز الربامج ال�صيفية املوجهة
لل��أ� �س��رة والأب � �ن� ��اء وال �� �ش �ك��ر كذلك
جلميع القائمني على هذا الربنامج
ول�ك��ل م��ن ي�ساهم يف حتقيق �سعادة
الأبناء وتوفري الأف�ضل يف حياتنا.
و�أك� � ��دت م�ع��ال�ي�ه��ا �أن وزارة تنمية
امل �ج �ت �م��ع حت ��ر� ��ص ع �ب�ر التوا�صل
وال �ت �ف ��اع ��ل وال� ��� �ش ��راك ��ة م ��ع جميع

م�ؤ�س�سات ال��دول��ة لتحقيق تطلعات
ورغ �ب��ات الأ� �س��ر والأب �ن��اء ن�ح��و واقع
�أف���ض��ل و�أج �م��ل خ�ل�ال ه��ذه الإج ��ازة
ال�صيفية ..م���ش�يرة �إىل �أن ال ��وزارة
� �س �ت �ق��دم م �ط �ل��ق ال ��دع ��م لربنامج
ح�ك��وم��ة ع�ج�م��ان ال�صيفي "�صيفنا
�سعادة" ل �ك��ون ج�م�ي��ع م �ف��ردات هذا
ال�برن��ام��ج ه��ي �أول��وي��ة عمل تنموية
لدى ال��وزارة التي تركز يف مبادراتها
وب��راجم�ه��ا ع�ل��ى الأ� �س��رة والطفولة
باملقام الأول.
و�أث �ن��ت معاليها ع�ل��ى م��ا حت�ق��ق من
�إجن ��از يف م �ب��ادرة وم���س��اب�ق��ة "غر�س
الأمل" ال �ت��ي مت �إط�ل�اق �ه ��ا �صيف
ال �ع��ام امل��ا��ض��ي خ�ل�ال ال� ��دورة الأوىل
للربنامج والهادفة �إىل حتفيز الأ�سر
على الزراعة املنزلية من خالل اتباع
�أحدث الطرق امل�ستخدمة يف الزراعة
املائية والعمل على حتقيق االكتفاء
الذاتي من بع�ض املنتجات �إ�ضافة �إىل
ا��س�ت��دام��ة احل���ص��ول ع�ل��ى املحا�صيل
ال��زراع�ي��ة ..وق��ال��ت � :سنوا�صل هذه
امل� �ب ��ادرة ه ��ذا ال �ع��ام ل �ن �ك��رم ع�شرات
الأ�سر امل�شاركة والفائزة يف امل�سابقة
بجوائز �سيتم الإعالن عنها قريباً.
وقالت معاليها � :سيتم يف هذا ال�صيف
ك��ذل��ك �إ� �س �ن��اد ال�برن��ام��ج التدريبي
ملتحدثي اللغة العربية والإجنليزية
"تو�ست ما�سرتز" ل��دع��م مهارات
العر�ض والتقدمي ومتكني املتحدثني
م��ن ت�ق��دمي م ��ادة ال�ع��ر���ض ب�ك��ل ثقة
وجن��اح  ..ون�سعد بتقدمي ال��دع��م يف
التدريب �ضمن برنامج التايكوندو
ال ��ذي �سيتم يف ��ص��ال��ة م��رك��ز �سعادة
املتعاملني يف عجمان التابع للوزارة
 ..ونحر�ص كذلك �أن نكون جزءاً من
جن��اح م�سابقة "�أ�سرة وطن" حيث
��س�ت�ق��دم ال� � ��وزارة ال��دع��م الإعالمي
ال �ل��ازم ل�ل�ت���س��وي��ق ل �ه��ذه امل� �ب ��ادرة ..
م ��ؤك��دة �أن ل�ك��ل ج�ه��د ك��ان ك�ب�يرا �أو
��ص�غ�يرا وجل �ه��ودك��م وع �ط��اءك��م هي
ما ت�صنع ال�سعادة لأبنائنا و�أن هذه
ال�سعادة هي التي تر�سم ج��ودة حياة
�أف�ضل لنا جميعا .ويت�ضمن "�صيفنا
�سعادة" برامج متنوعة تلبي تطلعات
وط �م��وح��ات ال �ف �ئ��ات ال���ش�ب��اب�ي��ة من
ال��ذك��ور والإن ��اث حت��ت �أرب�ع��ة حماور
رئ �ي �� �س �ي��ة ه ��ي امل � �ب� ��ادرات وال�ب�رام ��ج
العلمية والدينية والثقافية واملبادرات
وال �ب��رام � ��ج امل �ج �ت �م �ع �ي��ة وال �ب�رام ��ج

والأن�شطة الريا�ضية وبرامج تطوير
ال ��ذات حيث ت�ق��ام مناف�سات ريا�ضة
ال�ت��اي�ك��وان��دو �ضمن فئة ال��ذك��ور من
ع �م��ر � 8إىل � � 10س �ن��وات يف الفئة
الأوىل من ال�ساعة � 4.30إىل 5.30
م�ساء و من � 11إىل � 14سنة يف الفئة
الثانية من ال�ساعة � 6إىل ال�سابعة
م�ساء يف ال�صالة الريا�ضية بوزارة
ت�ن�م�ي��ة امل�ج�ت�م��ع وذل� ��ك �أي � ��ام الأح ��د
والثالثاء والأربعاء.
وتقام مناف�سات ال�سباحة الفئة الأوىل
حتت � 10سنوات �أيام الأحد والثالثاء
واخلمي�س من التا�سعة �إىل العا�شرة
�صباحاً ث��م الفئة الثانية حت��ت 14
�سنة �أي��ام ال�سبت والإث�ن�ين والأربعاء
يف �أك� ��ادمي � �ي� ��ة ع �ج �م ��ان لل�سباحة
مبنطقة م�شريف �ضمن فئة الذكور
فقط .وتنطلق �أي�ضاً م�سابقة "�صيفنا
�سعادة" الإفرتا�ضية عن طريق طرح
الأ�سئلة مب�شاركة امل�ست�شار الإعالمي
عبداهلل ال�شحي جلميع فئات املجتمع
يف الفرتة امل�سائية عن طريق ح�ساب
الربنامج ال�صيفي يف تطبيق "�سناب
�شات" بينما ي�شهد مركز حميد بن
را��ش��د للقر�آن ال�ك��رمي حلقات تالوة
ع�بر رادي��و الرابعة ب��واق��ع  8حلقات
ب�ي�ن�ه��ا  4ل �ل��ذك��ور وم �ث �ل �ه��ا للإناث
ب��وج��ود  30ط��ال �ب �اً يف ك��ل ح�ل�ق��ة يف
الفئتني العمريتني م��ن � 8إىل 12
�سنة والثانية من � 13إىل � 18سنة.
ويهتم ال�برن��ام��ج ال�صيفي باجلانب
التثقيفي بتدريب الفئات العمرية
م ��ن  14ف �م��ا ف ��وق ع �ل��ى ا�ستخدام
ط �ف��اي��ات احل��ري��ق يف م��رك��ز الدفاع
املدين يف م�صفوت مب�شاركة امل�ساعد
�أول عبدالعزيز را�شد املطرو�شي.
وت�ستهدف م�سابقة "�صيفنا �سعادة"
ال�ترف�ي�ه�ي��ة زوار امل��راك��ز التجارية
والأم ��اك ��ن ال �ع��ام��ة ب �ط��رح الأ�سئلة
ال�ث�ق��اف�ي��ة وال �ع��ام��ة ع�ل��ى ال � ��زوار مع
تقدمي جوائز جلميع الفئات العمرية
يف ع� �ج� �م ��ان � �س �ي �ت��ي � �س �ن�ت�ر بينما
ي �ق��ام ب��رن��ام��ج ال��ذك��اء الإ�صطناعي
الريبوتك�س ال��ذي ي�ه��دف للتعريف
ب�أهمية ال��ذك��اء الإ��ص�ط�ن��اع��ي للفئة
ال�ع�م��ري��ة م��ن � 13إىل �� 25س�ن��ة يف
م��رك��ز ال �� �ش �ب��اب م ��ن اخل��ام �� �س��ة �إىل
ال�سابعة م�ساء .وي�شهد مركز عجمان
�إك ����س ب��رن��ام��ج �أ� �س��ا� �س �ي��ات الربجمة
والأردي � �ن � ��و وي� �ه ��دف �إىل التعريف
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ب �ع �ل��م ال�ب�رجم ��ة و�أن � � ��واع املدخالت
واملخرجات وتطبيقها للفئة العمرية
من � 13إىل � 25سنة باال�ضافة �إىل
ب��رن��ام��ج امل�برم��ج ال�صغري وبرنامج
التطبيقات وبرنامج الطباعة ثالثية
الأب� � �ع � ��اد .وت �ع �ك��ف ال �ل �ج �ن��ة العليا
ل�ل�برن��ام��ج ال�صيفي ب��رئ��ا��س��ة �أحمد
الرئي�سي على توفري جميع املعطيات
ال��داع�م��ة ل�ن�ج��اح احل ��دث يف ن�سخته
الثانية وت�أكيد �صورته امل�شرفة التي
ب��د�أ عليها يف الن�سخة الأوىل لر�سم
ال�سعادة على وجوه جميع امل�شاركني
يف ال �ف �ئ ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة م ��ن ال ��ذك ��ور
والإن��اث �إىل جانب اجلهود الأخرى
م��ن ال�ل�ج��ان ال�ع��ام�ل��ة يف القطاعات
املختلفة بتناغم كبري ميهد الطريق
ل�ت�ح�ق�ي��ق �أع� �ل ��ى م� ��ؤ�� �ش ��رات الر�ضا
وال���س�ع��ادة جلميع امل���ش��ارك�ين .و�أكد
�أح�م��د الرئي�سي امل���ش��رف ال�ع��ام على
برنامج "�صيفنا �سعادة" �أن الربنامج
مت و�ضعه بعد االط�ل�اع على �أف�ضل
املمار�سات يف �صناعة حمتوى متميز
ق��ائ��م ع �ل��ى امل �ع��رف��ة وال �ت �ف��اع��ل بني
امل�شاركني بالإ�ضافة لإدراج الريا�ضة
وال�ترف �ي��ه يف ال�برن��ام��ج �إىل جانب
ال��ري��ا��ض��ات الإل�ك�ترون�ي��ة مب��ا يراعي
ك��اف��ة �إج � ��راءات ال���ص�ح��ة وال�سالمة
وال��وق��اي��ة يف ظ��ل الأو� �ض��اع ال�صحية
ال ��راه �ن ��ة .وق� ��ال ال��رئ �ي �� �س��ي  :نحن
م ��ؤم �ن ��ون ب �ن �ج��اح ب��رن��ام��ج �صيفنا
�سعادة ال��ذي تنظمه حكومة عجمان
ك��ون��ه يلبي تطلعات �صاحب ال�سمو
ال �� �ش �ي��خ ح�م�ي��د ب ��ن را� �ش ��د النعيمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان
ك �م��ا ي�ح�ظ��ى مب�ت��اب�ع��ة م �ب��ا� �ش��رة من
�سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي
ويل عهد عجمان ويعد من املبادرات
املجتمعية ال �ت��ي ت�شحذ ه�م��م �أبناء
الإم� ��ارات وتنمي مواهبهم يف كافة
املجاالت وتر�سم لهم خارطة الطريق
نحو م�ستقبل م�شرق.

نادي الإمارات العلمي يكرم  160م�شاركا افرتا�ضيا
•• دبي-د.حممود علياء

بح�ضور �أع�ضاء جمل�س �إدارة نادي
الإم � � ��ارات ال �ع �ل �م��ي ،ك ��رم د .عي�سى
ال�ب���س�ت�ك��ي رئ �ي ����س جم �ل ����س الإدارة
امل �� �ش ��ارك�ي�ن وامل � ��درب �ي��ن يف ال� � ��دورة
ال�صيفية التي عقدها النادي العلمي
خالل الفرتة من  27يونيو �إىل 8
يوليو اجلاري.
و�أك��د د .الب�ستكي �إن حتقيق �أهداف
النادي ميكن تلخي�صها يف املكت�سبات
امل �ه��اري��ة وال�ع�ل�م�ي��ة وذل ��ك لرت�سيخ
م �ب��د�أ الإب� ��داع واالب �ت �ك��ار م��ن خالل
ال �ت �ج��ارب ال �ت��ي ي�خ��و��ض�ه��ا ال�شباب
يف ف�ت�رة الإج� � ��ازة ال �ت��ي ت�ساعدهم
على اكت�شاف مواهبهم وقدراتهم،
ومعرفة رغباتهم العلمية واملهنية،
ل �ي �� �س �ه ��ل حت� ��دي� ��ده� ��ا م�ستقب ً
ال
ك �ت �خ �� �ص ����ص درا�� � �س � ��ي ،مم� ��ا ي�سهم
يف اخ�ت���ص��ار ال��وق��ت ال ��ذي يق�ضيه
ال�ط��ال��ب خ�لال ال��درا��س��ة اجلامعية
وهو يتنقل من تخ�ص�ص لآخر.
وذك� � ��ر د .ال �ب �� �س �ت �ك��ي �أن االبتكار
�ضرورة ولي�س حاجة فقط و�أن دولة
الإم ��ارات بحاجة للكوادر ال�شبابية
لتحقيق اال� �س �ت��دام��ة يف االقت�صاد
وهذا �سي�ؤول للو�صول �إىل ال�صناعة
الوطنية ب�ج��ودة وام�ك��ان�ي��ات عاملية،

ومن هذا املنطلق ف�إن النادي العلمي
ير�سخ هذا املبد�أ عند ال�شباب ،بعون
اهلل وق �ي��ادة ووط�ن�ن��ا احلكيمة ر�أينا
�إجن ��ازات عاملية ك�ب�يرة حققها رواد
النادي ب�أعمارهم ال�صغرية و�آمالهم
الكبرية.
وذكر د .الب�ستكي �أن الدورة خ�ص�صت
ملجاالت الواقع االفرتا�ضي والأمن
ال�سيرباين والكهرباء والإلكرتونيات
وال�ط�ب��اع��ة ث�لاث�ي��ة الأب �ع��اد � ،شارك
العدد الأك�بر من املنت�سبني بور�شة
ال � ��ذك � ��اء اال�� �ص� �ط� �ن ��اع ��ي وب ��رجم ��ة

بايثونامل�ستوى الأول والثاين
وزامن الدورة عقد ( )70حما�ضرة
علمية تلقي ال�ضوء على ما يتم يف الـ
 13ور�شة (لعدد  89طالب و71
طالبات ب�إجمايل  160م�شاركا.
�أم��ا ع��ن اح�صائيات ال ��دورة ،جدير
بالذكر �أن الطالب ترتكز يف ور�شة
ال� ��ذك� ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي ب� �ع ��دد 27
ط ��ال ��ب /ط��ال �ب��ة وب ��رجم ��ة بايثون
امل���س�ت��وى الأول وال �ث��اين ب�ع��دد 46
طالب -طالبة  26 ،طالب -طالبة
يف ور��ش��ة الكهرباء والإلكرتونيات،

 24طالب -طالبة يف ور�شة الأمن
ال �� �س �ي�براين 21 ،ط��ال��ب -طالبة
يف ور� �ش��ة ال��واق��ع االف�ترا� �ض��ي16 ،
ط��ال��ب -ط��ال�ب��ة يف ور� �ش��ة الطباعة
ثالثية الأبعاد.
و�أ�شار د .الب�ستكي �أن النادي العلمي
حاز يف الن�صف الأول من هذا العام
 2021على ( )4ميداليات ذهبية،
و( )4ف �� �ض �ي��ة ،و( )8ب ��رون ��زي ��ة،
وج ��ائ ��زت�ي�ن خ��ا� �ص �ت�ين وجائزتني
ت�ق��دي��رت�ين م��ا ي �� �س��اوي  20جائزة
عاملية.

وع��ر���ض امل�شاركني ت�ق��ري��راً م�صوراً
عن �أن�شطتهم وم�شروعاتهم العلمية
يف ال ��دورة ،ومنهم :الطالب�-أحمد
خ�ل�ي�ف��ه ال �ه��ام �ل��ي  -ور� �ش��ة برجمة
ب��اي�ث��ون امل�ستوى الأول  ،الطالبة-
مروه �سلطان لنكاوي -ور�شة برجمة
بايثون امل�ستوى الأول  ،الطالبة رمي
حمد ال�شحي -ور�شة برجمة بايثون
امل���س�ت��وى الأول ،ال�ط��ال�ب��ة -فاطمه
حم �م��د �أح� �م ��د ال �ع �ي �� �س��ى  -ور�شة
ب��رجم��ة ب��اي �ث��ون امل �� �س �ت��وى الثاين،
ال �ط��ال �ب��ة -م �ه��ره م��اه��ر الب�ستكي

 ور� �ش��ة ب��رجم��ة ب��اي �ث��ون امل�ستوىال �ث��اين ،ال�ط��ال�ب��ة -ال �ي��ازي��ة حممد
املن�صوري  -ور��ش��ة برجمة بايثون
امل �� �س �ت��وى ال� �ث ��اين ،الطالبة�-سارة
علي حممد عبداهلل البلو�شي ور�شة
ب��رجم��ة ب��اي �ث��ون امل �� �س �ت��وى الثاين،
الطالب -ابراهيم عبدالنا�صر زهي
 ور� �ش��ة ب��رجم��ة ب��اي�ث��ون امل�ستوىال � �ث � ��اين ،ال� �ط ��ال ��ب ج �م �ع��ه حممد
جمعه رحمه  -ور�شة برجمة بايثون
امل���س�ت��وى ال �ث ��اين ،ال �ط��ال��ب �-سيف
عبداهلل الزرعوين– ور�شة الكهرباء

والإلكرتونيات ،الطالبة -مريه حمد
�سيف امل��زروع��ي – ور� �ش��ة الكهرباء
والإل �ك�ت�رون �ي��ات ،ال�ط��ال�ب��ة -رو�ضه
حممد املن�صوري  -ور�شة الكهرباء
والإلكرتونيات  ،الطالبة � -صوغه
�سيف �سعيد الزحمي -ور�شة الأمن
ال�سيرباين  ،الطالب -ح�سن عبداهلل
ح���س��ن – ور� �ش��ة ال �ط �ب��اع��ة ثالثية
الأب � �ع� ��اد ،ال �ط��ال��ب -ح �� �س��ن حممد
احلفيتي  -ور�شة الواقع االفرتا�ضي،
الطالبة /نا�صر عبداهلل علي را�شد -
ور�شة الواقع االفرتا�ضي ،الطالبة

� �س�لام��ه ��س�ي��ف امل� �ح ��رزي  -ور�شةالواقع االفرتا�ضي.
الطالبة� -آمنة �سامل �سعيد ال�شحي -
ور�شة الواقع االفرتا�ضي ،الطالب-
حمدان حممد جمعه رحمه  -ور�شة
الذكاء اال�صطناعي ،الطالب �-سند
يو�سف خمي�س يو�سف  -ور�شة الذكاء
اال�صطناعي ،الطالب -علي حميد
ال�ل��وغ��اين �آل ع�ل��ي  -ور� �ش��ة الذكاء
اال�صطناعي ،الطالبة �-ساره حممد
ح �� �س��ن احل �ف �ي �ت��ي  -ور�� �ش ��ة الذكاء
اال�صطناعي ،الطالبة �-سارة جا�سم
��س�ع�ي��د ال �� �ص��ري��دي -ور� �ش��ة الذكاء
اال�صطناعي ،الطالبة -غايه حممد
��س�ع�ي��د احل �م �ي��دي ال �� �ش �ح��ي -ور�شة
الذكاء اال�صطناعي
ويف اخلتام كرم د .الب�ستكي م�شريف
ال� ��ور�� ��ش امل �ه �ن��د� �س��ة دع � ��اء ب ��رك ��ات،
واملهند�س الفرزدق ح�سن ،واملهند�س
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيبي
درمي ملالب�س االطفال
رخ�صة رقم CN 2467255:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سفن
�سافنتي وان لالنتاج الفني
رخ�صة رقم CN 2829660:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
كافترييا ماى كرك
رخ�صة رقم CN 2267694:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كواال
للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 2817134:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نور ميلني للتجارة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1186827:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خرم عامل دورانى بدر عامل دورانى %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شهر وز م�سعود ان�صارى
تعديل �إ�سم جتاري من /نور ميلني للتجارة ذ.م.م
NOOR MELEN TRADING L.L.C

�إىل /نور ميلن حللول النظمة املعلومات ذ.م.م
NOOR MELEN INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة وتركيب ال�شبكات ال�سلكية و الال�سيلكية 6120003
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات �شبكات تقنية املعلومات 6202005
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة تركيب معدات و�أجهزة الأمن واملراقبة و�صيانتها 4321009
تعديل ن�شاط  /حذف بيع معدات واجهزة �آبار النفط والغاز الطبيعي وقطع غيارها  -بالتجزئة 4773704
تعديل ن�شاط  /حذف بيع اجهزة احلا�سب الآيل ولوازمها  -بالتجزئة 4741003
تعديل ن�شاط  /حذف جتارة عامة 4690018
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز ولدي الطبي ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2525848:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة تر�ست فجن لال�ستثمار ذ.م.م
Trust Vision Investment L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد احمد ر�شاد منا�صره
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نا�صر خليفه �سامل را�شد الفال�سى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز ولدي الطبي ذ.م.م
WLDY MEDICAL CENTER L.L.C

�إىل /مركز ولدي الطبي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
WLDY MEDICAL CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/لوك واو جلراحة اليوم الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1688782:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة تر�ست فجن لال�ستثمار ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز لوريت الطبي
رخ�صة رقم CN 1965964:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة تر�ست فجن لال�ستثمار ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد احمد ر�شاد منا�صره
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف امين جميعان �سليمان امل�صرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عي�سى مبارك على را�شد املزروعى
تعديل ر�أ�س املال  /من � 150000إىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  4*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /لوك واو جلراحة اليوم الواحد ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حمدان مطر بطى هوا�ش اخلييلى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  13*00.80اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز لوريت الطبي

Trust Vision Investment L.L.C.

LOOK WOW ONE DAY SURGERY L.L.C

�إىل /لوك واو جلراحة اليوم الواحد � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

LOOK WOW ONE DAY SURGERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ن�سر اخلليج للمقاوالت  -فرع 1
رخ�صة رقم CN 1032502-1:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل فرع
تعديل �إ�سم جتاري من /ن�سر اخلليج للمقاوالت  -فرع 1
GULF EAGLE CONTRACTING - BRANCH 1

�إىل� /شركة ن�سر اخلليج للمقاوالت � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م  -فرع
GULF EAGLE CONTRACTING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

Trust Vision Investment L.L.C.

LAURETTE MEDICAL CENTRE

�إىل /مركز لوريت الطبي ذ.م.م � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

LAURETTE MEDICAL CENTRE L.L.C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/البدايه
للتجارة العامه
رخ�صة رقم CN 2703554:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز نيولوك الطبي ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2214583:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة تر�ست فجن لال�ستثمار ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خمترب فينو�س للأ�سنان ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1147307:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة تر�ست فجن لال�ستثمار ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد احمد ر�شاد منا�صره
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف م�شعل عبداهلل احمد بن براك الظاهرى
تعديل ر�أ�س املال  /من � 150000إىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز نيولوك الطبي ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عو�ض احمد حممد بالكيله العامرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد احمد ر�شاد منا�صره
تعديل ر�أ�س املال  /من � 200000إىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /خمترب فينو�س للأ�سنان ذ.م.م

Trust Vision Investment L.L.C.

NEW LOOK MEDICAL CENTER L.L.C

�إىل /مركز نيولوك الطبي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

Trust Vision Investment L.L.C

VENUS DENTAL LABORATORY L.L.C

�إىل /خمترب فينو�س للأ�سنان � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

NEW LOOK MEDICAL CENTER SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

VENUS DENTAL LABORATORY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االمارات ملبادرات امل�س�ؤولية
الإجتماعية لل�شركات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم CN 3918257:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null * nullاىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من /االمارات ملبادرات امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركات -
�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيرني �سمارت حللول تقنية املعلومات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة اله�ضاب اخل�ضراء للمقاوالت العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2598348:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سامل �صالح �سعيد �صالح العامرى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سامل �صالح �سعيد �صالح العامرى من � % 80إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سعيد عقيل �سعيد وزير العامرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف امل عقيل �سعيد وزير العامرى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة اله�ضاب اخل�ضراء للمقاوالت العامة ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دايناميك دريلينغ بي تي اي ال

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

EMIRATES FOR SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES PREPARATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /االمارات للتمكني املجتمعي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
EMIRATES FOR COMMUNITY EMPOWERMENT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 2777938:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بيرني �سمارت حللول تقنية املعلومات
BINARY SMART SOLUTIONS FOR INFORMATION TECHNOLOGY

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إىل /بيرني �سمارت حللول تقنية املعلومات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

ALHETHAB ALKHATHRA GENERAL CONTRACTING COMPANY L.L.C

BINARY SMART SOLUTIONS FOR INFORMATION TECHNOLOGY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. -

�إىل � /شركة اله�ضاب اخل�ضراء للمقاوالت العامه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

ALHETHAB ALKHATHRA GENERAL CONTRACTING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تي دي رخ�صة رقم CN 3651286:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /دايناميك دريلينغ بي تي اي ال تي دي
DYNAMIC DRILLING PTE LTD

�إىل /فور�سايت جلوبال اوف �شور درلنج برايفيت ليميتد
FORESIGHT GLOBAL OFFSHORE DRILLING PTE. LTD

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

العدد  13289بتاريخ 2021/7/12

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/معهد بلو وي
للكمبيوتر رخ�صة رقمCN 4040428:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة وفاء مالك عمراين كرندى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم علي غلوم مو�سى العبيديل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تامي كيور للمقاوالت
وال�صيانة العامة رخ�صة رقمCN 3718560:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �صربي علي عبداهلل �سعيد الق�شعوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شم�سه �سعيد احمد حرمو�ص الرميثي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/با�سرال للمقاوالت
العامه ذ.م.م رخ�صة رقمCN 3992189:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة طارق جميع ابراهيم مبارك ال�صواعي %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�سني علي عبداهلل �سامل امل�صعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/امل�ساواة لال�ست�شارات
القانوية رخ�صة رقمCN 2679716:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �صقر حممد �سلمان يعقوب احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سيف حممد �سلمان يعقوب احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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بني با�سيل واحلريري ..كلمات عنيفة تعقد �أزمة لبنان ال�سيا�سية
••بريوت-وكاالت

ت�ستمر التعقيدات ال�سيا�سية يف ملف ت�شكيل احلكومة اللبنانية ،من
دون بروز �أي بوادر حل ،يف ظل التعطيل امل�ستمر وتبادل االتهامات بني
الأطراف ال�سيا�سية الأ�سا�سية.
وج��اء ال�سجال احل��اد ب�ين �صهر رئي�س اجل�م�ه��وري��ة ج�ب�ران با�سيل
ورئ �ي ����س احل �ك��وم��ة امل �ك �ل��ف ��س�ع��د احل ��ري ��ري ،ل�ي�ع�ق��د م �� �س��ار الأم� ��ور
واالت�صاالت ال�سيا�سية.
و�شن با�سيل هجوما الذعا على احلريري ،مما ا�ستدعى درا عنيفا من
تيار امل�ستقبل الذي ينتمي له رئي�س احلكومة املكلف.
وتوافرت معطيات عن بوادر لإمكانية توجه احلريري �إىل ق�صر بعبدا

خ�لال الأي��ام املقبلة ،لتقدمي ت�شكيلة حكومية لرئي�س اجلمهورية
مي�شال ع��ون ،فيما قالت م�صادر يف تيار امل�ستقبل �إن التيار الوطني
احلر عمد �إىل �شن هجوم عنيف على احلريري لقطع الطريق على
حماوالته حتريك املياه الراكدة .ويتزامن الت�أزم ال�سيا�سي مع ت�صعيد
يف ال�شارع ،حيث ت�ستمر املعاناة االقت�صادية واالجتماعية للبنانيني،
وليل ال�سبت مت قطع عدد من الطرقات يف مدن خمتلفة ،احتجاجا
على تردي الأو�ضاع املعي�شية .ويح ّمل اللبنانيون الطبقة ال�سيا�سية
برمتها م�س�ؤولية االنهيار ،وم��ا و�صلت �إليه البالد من �أزم��ات غري
م�سبوقة بفعل التعطيل املتعمد لت�شكيل حكومة.
وانعك�س اجلمود ال�سيا�سي والأزمة االقت�صادية يف لبنان على �أو�ضاع
املواطنني ،يف ظل تفجر حالة غ�ضب مما �آل �إليه الو�ضع املعي�شي.

وفقدت العملة اللبنانية ،املربوطة بالدوالر منذ ما يقرب من 30
ع��ام��ا ع�ن��د  1500ل�ي�رة م�ق��اب��ل ال� ��دوالر� ،أك�ث�ر م��ن  90ب��امل�ئ��ة من
قيمتها ،حيث يتم تداولها الآن بنحو � 20ألف لرية للدوالر.
وال�سبت� ،أعلنت وزارة االقت�صاد رفع �أ�سعار للخبز للمرة ال�سابعة خالل
عام ،وقالت �إن هذا �ضروري مع ا�ستمرار االنخفا�ض يف قيمة اللرية
�أمام الدوالر ،مما يجعل واردات ال�سلع الأ�سا�سية ،مبا فيها املحروقات
والقمح� ،أكرث تكلفة .وكانت حكومة ت�سيري الأعمال احلالية ا�ستقالت
ال�ع��ام امل��ا��ض��ي بعد االن�ف�ج��ار ال�ه��ائ��ل ال��ذي وق��ع يف �أغ�سط�س مبرف�أ
بريوت ،وعملت احلكومة منذ ذلك احلني ب�صفة م�ؤقتة ،مما ال يتيح
لها موا�صلة املحادثات مع �صندوق النقد الدويل من �أجل احل�صول
على حزمة �إنقاذ.

خريات البحر ..كلمة ال�سر يف افتتاح قاعدة  3يوليو قرب ليبيا
اجل��دي��دة �أن��ه ي��وج��د ب��ال�ق��رب منها،
داخ � ��ل الأرا� � �ض� ��ي ال �ل �ي �ب �ي��ة منطقة
غنية بالبرتول وال�غ��از ُتعرف با�سم
“الهالل النفطي».

•• عوا�صم-وكاالت

ك �� �ش��ف خ� �ب ��راء يف ق� �ط ��اع الطاقة
والأم� ��ن ال�ق��وم��ي �أن �أح ��د الأه ��داف
اال�سرتاتيجية لقاعدة “ 3يوليو”
البحرية التي تعد الأك�بر يف ال�شرق
الأو�� �س ��ط ه��و ح�م��اي��ة ث� ��روات م�صر
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة م� ��ن ال � �ب�ت��رول وال� �غ ��از
الطبيعي يف تلك املنطقة على �ساحل
البحر املتو�سط.
وك��ان الرئي�س امل���ص��ري ،عبدالفتاح
ال�سي�سي� ،أكد قبل �أيام ،خالل توقيع
وث�ي�ق��ة اف �ت �ت��اح ق��اع��دة “ 3يوليو”
�أن م��ن ب�ين �أب ��رز �أه��داف �ه��ا “ت�أمني
مقدرات م�صر االقت�صادية».
وت �ك��ام��ل ذل ��ك م��ع م��ا ق��ال��ه الفريق
�أح� �م ��د خ��ال��د ح���س��ن ق��ائ��د القوات
البحرية امل�صري يف املنا�سبة نف�سها
ب ��أن ال��دول��ة امل�صرية ت��ويل اهتماما
ملمو�س بالبحر بعد �أن “فتح اهلل
علينا بخرياته” ،ف�م��ا امل �غ��زي من
ذلك؟
ً
و�أك ��د اخل�ب�راء �أن اخ�ت�ي��ار م��وق��ع ال�ق��اع��دة غ��رب�ا قرب
حدود ليبيا ،يجعلها قريبة من حقول الغاز الطبيعي
املكت�شفة حديثا على �ساحل امل�ت��و��س��ط ،ل ُت�ضاف �إىل
�إىل  3قواعد بحرية �أخ��رى قريبة من حقل ُ
“ظهر”
امل�صري� ،شرق املتو�سط.
وافتتح الرئي�س امل�صري قاعدة “ 3يوليو” البحرية
مبنطقة جرجوب ،على بُعد  70كيلو مرت من حدود
ليبيا ،الأ�سبوع املا�ضي.
بحوث �أمريكية
ويقول �أ�ستاذ هند�سة البرتول والطاقة امل�صري رم�ضان
�أبو العال �إن االكت�شافات الغازية والبرتولية ال تتوقف
يف منطقة البحر املتو�سط ،ووف��ق �أبحاث مت �إجرا�ؤها
بوا�سطة هيئة امل�ساحة اجليولوجية الأمريكية؛ ف�إن
م�ساحة � 83أل��ف كيلو م�تر مربع تقريباً يوجد بها
قرابة  220تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يف
تلك املنطقة الواعدة.
•• الزاوية-وكاالت

�أعلنت وزارة احلكم املحلي يف بلدية
منطقة الزاوية غربي ليبيا ،حالة
الطوارئ الق�صوى ،وقررت ب�شكل
عاجل �إغالقا تاما مل��دة �أ�سبوعني
ل� �ك ��اف ��ة الأ� � � �س� � ��واق وامل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات
التعليمية واملتنزهات ،بعد و�صول
معدل الإ�صابات بفريو�س كورونا
�إىل درجة “خطرية”؛ وتخوفا من
انت�شار ال�ساللة الهندية لفريو�س
كورونا امل�ستجد داخل املنطقة.
ويف ت���ص��ري�ح��ات لـ”�سكاي نيوز
عربية” يقول جمال بحر عميد

وي�ضيف �أبو العال ،يف حديث ملوقع “�سكاي نيوز عربية”
�أن املنطقة التي ثبت تواجد كميات من الغاز والبرتول
فيها تبد�أ من “جنوب القو�س القرب�صي” و�أن مناطق
وج��ود االحتياطات املحتملة معروفة للمتخ�ص�صني،
وتغطي املناطق االقت�صادية لعدة دول ،بينها قرب�ص
وم�صر وفل�سطني و�إ�سرائيل ولبنان ،و�سوريا.
و�سبق الإعالن عن �إن�شاء القاعدة البحرية على �ساحل
املتو�سط قرب ليبيا طرح م�صر للعديد من املزايدات
ال�ستك�شاف ال �غ��از الطبيعي وال �ب�ت�رول يف البحرين
الأب�ي����ض امل�ت��و��س��ط والأح �م��ر ،ك�م��ا ظ�ه��رت اكت�شافات
برتولية يف منطقة ال�صحراء الغربية امل�صرية ،قرب
موقع القاعدة اجلديدة.
اكت�شافات واعدة
ويقول رئي�س امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات اال�سرتاتيجية
والتنمية �سمري راغب �إن املنطقة املوجودة �أعلى موقع
ال �ق��اع��دة ال�ب�ح��ري��ة اجل��دي��دة يف ج��رج��وب ،ينتظرها

م�ستقبل واع ��د ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��االك�ت���ش��اف��ات الغازية
وال�ب�ترول�ي��ة ،وك ��ان م��ن ال��واج��ب ت�أمينها وحمايتها
مبكرا ،باعتبارها ث��روة م�ضافة مل�صر بعد اكت�شافات
الغاز يف �شرق املتو�سط ،و�أبرزها حقل ُ
“ظهر».
ويو�ضح راغب يف حديث ملوقع “�سكاي نيوز عربية”،
�أن املهام الرئي�سية للقاعدة ،بخالف ت�أمني االكت�شافات
البرتولية اجلديدة ،هي ت�أمني احلدود الغربية للدولة
ملكافحة تهريب الأ�سلحة �أو ال�سلع عرب البحر ،وكذا
جمابهة الهجرة غري ال�شرعية.
وي�شري �إىل �أن تنفيذ القوات امل�سلحة امل�صرية للمناورة
“قادر  ”2021ال�ت��ي �أظ �ه��رت ت�ك��ام�لا يف الأ�سلحة
امل�ستخدمة من خمتلف �أف��رع ال�ق��وات امل�سلحة ،ي�ؤكد
ق��درة م�صر على حماية �أمنها ب��راً �أو ب�ح��راً �أو جواً،
خ�صو�صا على احل��دود الغربية ومن اجتاه ليبيا التي
الزالت تعاين من تدخالت �إقليمية وانت�شار ميلي�شيات
�إرهابية ومرتزقة يف بع�ض مناطقها.
وي ��زي ��د م ��ن �أه �م �ي��ة ق ��اع ��دة “ 3يوليو” البحرية

�صراع الطاقة
وي � � � �ق� � � ��ول اخل � � �ب �ي ��ر ال � �ع � �� � �س � �ك� ��ري
واال� � �س �ت�رات � �ي � �ج ��ي ال� � �ل � ��واء حممد
�سالمة اجلوهري �إن اكت�شافات الغاز
وال� �ب�ت�رول احل��ال �ي��ة �أو امل�ستقبلية
ت�شهد ح��ال��ة م��ن ال �ن��زاع الإقليمي
امل�ستمر ،مما ي�ؤكد �ضرورة الوجود
ال �ع �� �س �ك��ري ال �ق ��وي ل �ت ��أم�ي�ن حقوق
ال� ��دول� ��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة يف البحر،
ال�سيما �إذا كان هذا الوجود بالقرب
من مناطق االكت�شافات.
ول �ف��ت اجل ��وه ��ري يف ح��دي��ث ملوقع
“�سكاي ن �ي��وز عربية” �أن هناك
ن ��زاع ��ات م���س�ت�م��رة م �ن��ذ � �س �ن��وات يف
منطقة �شرق املتو�سط على �آب��ار غاز
مكت�شفة ،وك��ل ط��رف يزعم وقوعها
داخل نطاق املياه االقت�صادية له ،ويف
ظ��ل “�صراع الطاقة” �شرق املتو�سط ،مل يح�سم �أى
طرف الأزمة ل�صاحله.
ويتابع اخلبري الع�سكري �أن امتالك القدرات والقوة
الع�سكرية ال يعني ال�ت�ه��دي��د ب�ه��ا ،لكنه ي ��ؤك��د وجود
ح�صن و�سند للأمن القومي امل�صري والعربي وحماية
م�ب��ا��ش��رة ل �ل�ث�روات املكت�شفة وال�ق��ائ�م��ة ب��ال�ف�ع��ل على
امتداد �ساحل البحر املتو�سط� ،سواء الرثوات امل�صرية
�أو العربية �أو ثروات الدول احلليفة مل�صر وتربطها بها
عالقات ا�سرتاتيجية.
وت���س�ع��ى ال��دول��ة امل���ص��ري��ة �إىل االك �ت �ف��اء ال��ذات��ي من
املنتجات البرتولية خالل العامني املقبلني.
ويُقدر حجم االحتياطات امل ُ��ؤك��دة من الغاز الطبيعي
يف حقل ُ
“ظهر” ببحو  30تريليون ق��دم مكعب من
الغاز الطبيعي ،ح�سب تقارير حكومية م�صرية ،مبعدل
انتاج  2.7مليار قدم غاز يومياً ،ما دفع م�صر لتحقيق
االكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ،وت�صدير كميات
منه للخارج.

مدينة ليبية تعلن الطوارئ ملواجهة املتحور الهندي
ب �ل��دي��ة ال ��زاوي ��ة� ،إن ال �ق ��رار جاء
بناء على تقرير من جلنة الر�صد
والتق�صي من قبل بلدية الزاوية
�أظ �ه��ر ارت �ف��اع م ��ؤ� �ش��ر الإ�صابات
ب���ش�ك��ل خ �ط�ير ب �ف�يرو���س كورونا
ب��امل�ن�ط�ق��ة؛ مم��ا �أدي �إىل حتمية
ال�ت���ص��دي ل�ل�م��ر���ض ب�شكل �سريع
وكبري للحيلولة دون انت�شاره.
وت�ضمن ال�ق��رار ،ال��ذي دخ��ل حيز
التنفيذ اجلمعة� ،إغ�لاق الأ�سواق
ال� �ع ��ام ��ة واخل ��ا�� �ص ��ة ك ��الأ�� �س ��واق

التجارية الكربى ،و�أ�سواق الغذاء
واملالب�س والأدوات املنزلية ،ف�ضلاً
ع��ن امل��ؤ��س���س��ات التعليمة العامة
واخل ��ا� � �ص ��ة ب �ج �م �ي��ع مراحلها،
و� �ص ��االت امل�ن��ا��س�ب��ة االجتماعية،
وامل � �ق� ��اه� ��ي ،وامل � �ط� ��اع� ��م ،وحم� ��ال
احل�ل��اق� ��ة ،وم� ��راك� ��ز احلجامة،
وال �� �ص��االت ال��ري��ا��ض�ي��ة واملالعب،
وك��ذل��ك ك��اف��ة امل���ص��اي��ف البحرية
يف البلدية واملتنزهات واحلدائق
العامة.

ولفت بحر �إىل �أن القرار النهائي
بغلق هذه الأماكن مت اتخاذه بعد
درا��س��ة �أب �ع��اده و�أ�سبابه ج�ي�دًا من
ق�ب��ل اجل �ه��ات امل���س��ؤول��ة ،و�إن كان
مل يتم حتى الآن الت�أكد الكلي من
وج��ود املتحور الهندي يف املنطقة
�إال �أن ه ��ذه ال �ت��داب�ي�ر للحماية
والوقاية العامة.
�أم ��ا امل �ن �� �ش ��آت ال �ت��ي ل��ن ت�ستجيب
للقرار ،ف�إنه �سيتم تطبيق �أق�صى
العقوبات عليها ،بح�سب امل�س�ؤول

الليبي.
و ُي���س�ت�ث�ن��ى م��ن ت�ط�ب�ي��ق الإغ �ل�اق
اجل �ه��ات اخل��دم �ي��ة والإنتاجية،
وامل � �� � �ص� ��ارف ب �ج �م �ي��ع ف ��روع� �ه ��ا،
وال�صيدليات وامل��راك��ز ال�صحية،
وحمالت املواد الغذائية ال�صغرية،
وامل �خ��اب��ر ،وحم�ل�ات ب�ي��ع اللحوم
ب�أنواعها.
ك ��ذل ��ك ل� ��ن ي� �ت ��م ت �ط �ب �ي �ق��ه على
امل�ساجد ،وب��رر بحر ذلك ب��أن فتح
امل�ساجد و�أداء �صالة اجلمعة مع

تطبيق برنامج “ال�صالة جناة”
بحيث يكون هناك تباعد اجتماعي
ب�ين امل���ص�ل�ين يف ك��اف��ة ال�صلوات،
وعمل دوريات متابعة للت�أكيد من
تنفيذ ذلك.
واختتم ب�أن البلدية قررت تطبيق
حالة الطوارئ الق�صوى على مدار
الـ� 24ساعة يف كافة امل�ست�شفيات
ال�ع��ام��ة وال�ق��روي��ة وامل�ستو�صفات
وامل��راك��ز ال�صحية بالبلدية ،كما
يتم تنفيذ ذات الإجراءات بالن�سبة
مل���ص��ان��ع الأك���س�ج�ين ،بحيث تظل
ت�ع�م��ل ع �ل��ى م� ��دار ال �ي ��وم حت�سباً
لوقوع �أي حاالت طوارئ.

العراق� ..صراع عائلي على زعامة االحتاد الوطني الكرد�ستاين
•• بغداد-وكاالت

ذكرت ت�سريبات �إعالمية يف �إقليم كرد�ستان العراق �أن
ه�ن��اك �صراعا حمتدما داخ��ل ح��زب االحت��اد الوطني
الكرد�ستاين ،ال�شريك يف �إدارة الإقليم ،و�صل �إىل حد
التلويح باملواجهة الع�سكرية.
وت ��أت��ي ه��ذه الت�سريبات يف وق��ت تلتزم ق�ي��ادة احلزب
الكردي ال�صمت.
وت�ترك��ز ال�ت���س��ري�ب��ات ع�ل��ى وج ��ود خ�لاف��ات ح ��ادة من
الأم�ن�ين العامني املُ�شرتكني للحزب ،بافل طالباين،
جنل م�ؤ�س�س وزعيم احلزب الرئي�س العراقي ال�سابق
جالل الطالباين ،و�شركيه يف قيادة احلزب وابن عمه
الهور �شيخ جنكي.
وي �ق��ول م���ص��در يف ق �ي��ادة احل ��زب مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية” �إن اخلالفات بني الرجلني و�صلت �إىل ا�ستنفار
كل منهما لقوات ع�سكرية مُ�ساندة ،لفر�ض �إرادته على
الطرف الآخر.
بداية الق�صة
وبد�أت اخلالفات تطفو على ال�سطح بعد �أن قرر بافل
ط��ال�ب��اين ق��رر تعيني �شخ�صية ُم�ق��رب��ة م�ن��ه لرئا�سة
“جهاز زانياري” الأم�ن��ي ،ال��ذي يُعترب مبثابة املركز
اال�ستخباراتي الأكرث قوة ،وكان قبل ذلك حتت قيادة
الأمني العام ال�شريك الهور �شخ جنكي.
وه ��ذا ال �ق��رار يعني ع��زل حم�م��د ط��ال�ب��اين م��ن قيادة
اجل�ه��از ،القريب م��ن القياديني الأم�ن�ي�ين املرتبطني
بالهور �شيخ جنكي.
وذك ��رت م���ص��ادر �أن الإج ��راء مل يكن جم��رد ع��زل ،بل
و�صل الأم��ر �إىل حد اعتقال رئي�س اجلهاز ومعه عدد
من القياديني الأمنيني.
لكن معلومات من قيادة احلزب من حمافظة كركوك،

املقربة من ا�شيخ جنكي ،قالت ب�أن هذا الأخري كان قد
�أخلى بقرار منه �سبيل ع��دد من املوقوفني الأمنيني،
دون ت�شاور مع طالباين ،الذي مل يكن مهتماً باملو�ضوع،
لكنه ا�ستغل الق�ضية وحاول و�ضع اليد على �أهم جهاز
�أمني يف املنطقة املُ�سيطر عليها.
الرئي�س يتدخل
ال��رئ�ي����س ال�ع��راق��ي ب��ره��م ��ص��ال��ح ،ال ��ذي ي�شغل �أي�ضاً
من�صباً قيادياً يف حزب االحت��اد الوطني ال ُكرد�ستاين،
تدخل مبا�شرة على اخلط ،و�أجرى ال�سبت لقاءات مع
القياديني يف حمافظة ال�سليمانية ،حاول فيها تخفيف
حدة ال�صراعات.

م�صدر ُمقرب من رئي�س اجلمهوري قال يف حديث مع
موقع “�سكاي نيوز عربية” �إن النتائج الأول�ي��ة التي
تو�صل �إليها �صالح هو �ضبط النف�س ودف��ع الطرفني
ال�ستبعاد �أية �إمكانية ال�ستخدام ال�سالح والعنف يف حل
اخلالفات ،و�أنهما وعدا بتنفيذ تلك اخلطوات.
لكن ت�سريبات ج��رى تداولها على �شبكات التوا�صل،
قالت �إن بافل طالباين ،تعر�ض ملحاولة ت�سمم ،متكن
م��ن ال�ن�ج��اة منها ،ذل��ك ع��اد ملطالبة ال �ق��وات الأمنية
املقربة منه ب��دخ��ول اال�ستعداد يف احل��ال��ة الق�صوى.
كذلك قالت ب��أن القيادي اله��ور �شيخ جنكي قد غادر
منزله بناء على طلبات من قِبل قيادة احلزب له.
وكان امل�ؤمتر الرابع حلزب االحتاد الوطني ال ُكرد�ستاين،
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الرباط
�أعلنت املخابرات املغربية توقيف مواطن مغربي يف �إيطاليا بالتن�سيق
مع نظريتها هناك ،ي�شتبه يف كونه “قياديا” يف تنظيم داع�ش يف
العراق و�سوريا .وقالت املديرية العامة ملراقبة ال�تراب الوطني يف
بيان �إنها متكنت بتن�سيق وثيق مع امل�صالح الأمنية الإيطالية املكلفة
ق�ضايا الإره��اب اجلمعة“ ،من توقيف مواطن مغربي ك��ان ي�شغل
منا�صب قيادية يف املعاقل التقليدية لتنظيم +داع�ش +الإرهابي يف
ال�ساحة ال�سورية العراقية” ،م�شرية �إىل �أنه يلقب بـ”�أبي الرباء».
و�أ�ضاف البيان الذي ن�شرته وكالة الأنباء املغربية �إن تبادل املعلومات
اال�ستخباراتية مكن من “حتديد مكان وجود امل�شتبه به وتوقيفه
ب�إيطاليا” ،مو�ضحا �أنه “متكن من الهجرة بطريقة غري م�شروعة
من �أماكن القتال” التابعة للتنظيم املتطرف باجتاه �أوروبا.
وك��ان امل�شتبه به مالحقا من ط��رف ال�سلطات الق�ضائية املغربية،
بناء على حت��ري��ات �أج��ري��ت م��ع مغاربة عائدين م��ن �أم��اك��ن القتال
التابعة للتنظيم املتطرف“ ،ك�شفت �أنه كان ي�شغل منا�صب قيادية
بارزة” فيه ،وفق امل�صدر نف�سه .وينتظر �أن يتم ت�سليمه �إىل املغرب
بعد التن�سيق بني ال�سلطات الق�ضائية يف البلدين ومكتب ال�شرطة
ال��دول�ي��ة (ان�ت�رب��ول) ب��ال��رب��اط .ي�ق��در ت �ع��داد امل�غ��ارب��ة امل�ق��ات�ل�ين يف
�صفوف التنظيمات املتطرفة يف �سوريا والعراق وليبيا بنحو 1600
فرد ،وفق �أرقام �أدىل بها م�س�ؤول يف �شرطة مكافحة الإرهاب املغربية
يف �شباط/فرباير.
برلني
دع��ا رئي�س حكومة والي��ة زارالن��د الأملانية ملوا�صلة تخفيف قواعد
مواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد حال زيادة معدل التطعيم ب�شكل
كبري .وقال توبيا�س هانز ل�صحيفة “فيلت �أم زونتاج” الأملانية يف
عددها ال�صادر الأحد�“ :إذا ح�صل اجلميع على عر�ض لقاح كامل و�إذا
كان اللقاح يحمي من الإ�صابة مب�سارات مر�ضية خطرية لل�سالالت
اجل��دي��دة م��ن ال�ف�يرو���س �أي���ض��ا� ،سيتعني علينا احل��د جم��ددا من
�إجراءاتنا يف مواجهة كورونا تدريجياً» .ودعا هانز �إىل عدم النظر
فقط ملعدل الإ�صابة الأ�سبوعي بالعدوى عند تقييم تطور و�ضع
الإ�صابة بالفريو�س يف �أملانيا ،وق��ال“ :كلما يح�صل عدد �أك�بر من
الأ�شخا�ص على اللقاح ويخ�ضعون الختبار الك�شف عن الفريو�س،
�سيفقد معدل الإ�صابة الأ�سبوعي ب�شكل تلقائي داللته ب�شكل �أكرب».
جدير بالذكر �أن معدل الإ�صابة الأ�سبوعي هو عدد حاالت الإ�صابة
لكل � 100ألف �شخ�ص على مدار � 7أيام.
و�أع�ل��ن معهد “روبرت كوخ” الأمل��اين يف وق��ت �سابق ،اليوم الأحد،
ا�ستمرار زي��ادة معدل الإ�صابة الأ�سبوعي بالفريو�س على �أملانيا،
و�أو�ضح املعهد اليوم �أنه للمرة الأوىل منذ �أ�سبوعني يتجاوز املعدل
 6.0وبلغ �صباح اليوم  6.2على م�ستوى �أملانيا.

�سول
ذك��رت وكالة الأن�ب��اء املركزية الكورية ال�شمالية الأح��د �أن زعيمي
كوريا ال�شمالية وال�صني تبادال ر�سائل تعهدا فيها بتعزيز التعاون يف
الذكرى ال�سنوية ملعاهدة ال�صداقة والتعاون وامل�ساعدة املتبادلة بني
البلدين .ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جوجن
�أون قوله يف ر�سالة �إىل الزعيم ال�صيني �شي جني بينغ �إن عالقتهما
مهمة يف مواجهة القوى اخلارجية املعادية يف حني تعهد �شي بدفع
التعاون “�إىل مرحلة جديدة».
وت�ع��د ال���ص�ين احل�ل�ي��ف الرئي�سي ال��وح�ي��د ل�ك��وري��ا ال�شمالية منذ
توقيع الدولتني على املعاهدة عام  1961و�أدت العقوبات الدولية
امل�ف��رو��ض��ة ع�ل��ى ب��رام��ج ب�ي��وجن ي��اجن يف جم��ايل الأ��س�ل�ح��ة النووية
وال�صواريخ البالي�ستية �إىل زيادة اعتمادها �أكرث من �أي وقت م�ضى
على بكني يف التجارة وغريها من الدعم.
ونقلت ال��وك��ال��ة ع��ن كيم ق��ول��ه يف ال��ر��س��ال��ة �إنه” على ال��رغ��م من
الو�ضع الدويل املعقد ب�شكل غري م�سبوق يف ال�سنوات الأخرية تزداد
قوة الثقة بني الرفاق وال�صداقة الع�سكرية بني كوريا الدميقراطية
وال�صني يوما بعد يوم».
و�أ�ضافت الوكالة �أن �شي قال يف ر�سالته �إنه يعتزم توفري قدر �أكرب
من ال�سعادة للبلدين و�شعبيهما من خالل تعزيز التوا�صل مع كيم و
“توجيه عالقات ال�صداقة والتعاون بني البلدين بثبات �إىل مرحلة
جديدة».

الذي عُقد يف مدينة ال�سليمانية يف �أوائل العام املا�ضي،
ك��ان ق��د �أن�ت�خ��ب ك��ل م��ن ب��اف��ل ط��ال�ب��اين واله ��ور �شيخ
جنكي ك�أمنني عامني مُ�شرتكني للحزب.
وطالباين بقي �سكرترياً ملكتب والده الرئي�س الراحل
جالل طالباين ،وتوىل لفرتة �ش�ؤون “مكتب مكافحة
الإرهاب” ،ومل ي�شغل �أي من�صب قيادي قبل انعقاد
امل�ؤمتر الأخري.
�أم��ا �شيخ جنكي فقد ك��ان يعمل يف امل�ؤ�س�سات الأمنية
منذ �سنوات ،و�أ�صبح فيما بعد م�س�ؤول “وكالة احلماية
واملعلومات لإقليم كرد�ستان العراق” ،ومل ي�شغل بدور
�أية منا�صب حزبية �أو حكومية من قبل.

•• كابول�-أ ف ب

جوهر ال�صراع
الباحث والنا�شط ال � ُك��ردي همبار عبد الرحمن قال
مل��وق��ع “�سكاي ن�ي��وز عربية”� :إن امل��ؤ��س���س��ة الأمنية
املُت�صارع عليها هي مجُ ��رد �أداة وظاهر للم�س�ألة ،لكن
اجلوهر هو �أن القيادي الهور �شيخ جنكي ،و�أثناء فرتة
املر�ض املديد لعمه الرئي�س جالل الطالباين ،ا�ستوىل
ع�ل��ى م�ع�ظ��م امل��راك��ز احل���س��ا��س��ة وال �ق �ي��ادات احلزبية
االجتماعية وال�شبابية ،لدرجة �أن بافل طالباين �أثناء
م�ؤمتر احلزب ،مل يتمكن من �إزاحته من قيادة احلزب،
وتوافق معه على القيادة امل�شرتكة».
وي�ضيف عبد الرحمن “ي�سعى طالباين لأن ي�سحب
املزيد من ال�سلطات وامل�ؤ�س�سات وم�صادر الأموال التي
حت��ت �سيطرة اب��ن ع�م��ه ،جلعله ق�ي��ادي��ا ع��ادي��ا �ضمن
احل ��زب ،يُ�ستطاع التحكم ب��ه ،وه��و �أم��ر يعرفه �شيخ
جنكي متاماً ،ويحاول التم�سك بامل�ؤ�س�سات التي حتمي
مكانته �ضمن القيادة .لكن الأم��ر حينما يجري بهذا
ال�شكل� ،أمنا يدل على انعدام �أي دور للقيادات احلزبية
الأخ � ��رى ،وع �ل��ى ارت �ب��اط احل ��زب ب��ال �� �ص��راع العائلي
فح�سب».

�أجلت الهند نحو � 50شخ�صا بني دبلوما�سيني و�أمنيني من قن�صليتها يف
قندهار ،املعقل ال�سابق لطالبان يف جنوب �أفغان�ستان ،بعد معارك �شهدتها
الوالية على ما �أعلن الأحد م�س�ؤولون وم�صدر �أمني.
و�أعلن املتمردون هذا الأ�سبوع �أنهم باتوا ي�سيطرون على  85باملئة من
�أرا�ضي �أفغان�ستان .وهم انتزعوا ال�سيطرة على غالبية هذه املناطق بعدما
�س ّرعت ال�ق��وات الأجنبية بقيادة ال��والي��ات املتحدة وت�يرة ان�سحابها من
البالد يف مطلع �أيار/مايو .وخالل هذا الأ�سبوع وقعت معارك بني طالبان
والقوات احلكومية الأفغانية عند �أطراف مدينة قندهار ،عا�صمة الوالية
التي حتمل اال�سم نف�سه وتعد مهد احلركة املت�شددة.
و�أعلنت وزارة اخلارجية الهندية يف بيان �أن “القن�صلية العامة للهند مل
ُتغلق� .إال �أنه ب�سبب القتال العنيف قرب مدينة قندهار ،مت �إجالء املوظفني
الهنود يف الوقت الراهن» .وتابعت الوزارة “�إنه جمرد تدبري موقت �إىل �أن
ت�ستتب الأو�ضاع .موظفو القن�صلية املحليون م�ستمرون بت�سيري الأعمال».
وق��ال م�صدر �أم�ن��ي �إن��ه مت �إج�ل�اء نحو  50موظفا هنديا بينهم �ستة
دبلوما�سيني من القن�صلية .ومل ي ّت�ضح بعد ما �إذا نقل املوظفني الذين مت
�إجال�ؤهم من القن�صلية �إىل كابول �أم �إىل نيودلهي .والأ�سبوع املا�ضي �أعلنت
رو�سيا �أنها �أغلقت قن�صليتها يف مدينة مزار ال�شريف يف �شمال �أفغان�ستان.
وخالل ال�شهر احلايل �أجلت ال�صني  210من رعاياها من البالد.
و�سيطرت حركة طالبان يف الفرتة الأخ�يرة على منافذ حدودية رئي�سية
كما هاجموا للمرة الأوىل عا�صمة والية هي قلعة نو ،كربى مدن بادغي�س
يف �شمال غرب البالد.

الهند ت�سحب م�س�ؤولني من مدينة قندهار الأفغانية
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�أث� ��ار االن �� �س �ح��اب الأم�ي�رك ��ي من
�أف �غ��ان �� �س �ت��ان ،ال �ق �ل��ق ال�ع�م�ي��ق يف
امل �ن��اط��ق ال� �ك ��ردي ��ة وال�شمالية
ال�شرقية من �سوريا ،التي تديرها
الإدارة ال��ذات �ي��ة م��ن �أن يتكرر
ال�سيناريو ذات��ه يف ه��ذه املناطق،
ال �سيما و�أن جتربة عملية “نبع
ال�سالم” ال�ت�رك �ي��ة ال �ت��ي متت
ب���ض��وء �أخ���ض��ر �أم�يرك��ي ال زالت
تداعياتها الكارثية ماثلة للعيان،
بح�سب مراقبني �سيا�سيني.
ويف ه ��ذا ال �� �ص��دد ق ��ال �ألك�سندر
الف��رن �ت �ي �ي��ف ،امل �ب �ع��وث اخلا�ص
ل �ل��رئ �ي ����س ال ��رو�� �س ��ي ل�سوريا:
“الواليات امل �ت �ح��دة مي �ك��ن �أن
تتخذ قرارا يف �سحب قواتها من
�سوريا ب�صورة مفاجئة كما فعلت
يف �أفغان�ستان ،وه��ذا الأم ��ر يعد
�إ� �ش��ارة وا��ض�ح��ة لل��أك��راد ،الذين
نبقى ع�ل��ى ت��وا��ص��ل وث�ي��ق معهم
ون�ح�م�ل�ه��م ع �ل��ى ت�ن�ظ�ي��م احل ��وار
م��ع دم���ش��ق� ،إن�ه��ا �إ� �ش��ارة وا�ضحة
على �أن هذا احلوار لي�س �ضروريا
فح�سب ،و�إمن ��ا يجب �إن �ه��اء هذا
احل��وار بالتو�صل �إىل حل و�سط
واخل� ��روج ب��ات�ف��اق��ات حم ��ددة مع
الطرف ال�سوري».
وت�ع�ل�ي�ق��ا ع �ل��ى امل��وق��ف الرو�سي
يقول م�صدر �سيا�سي رفيع يف �أحد
الأح � ��زاب ال �ك��ردي��ة ال���س��وري��ة ،يف
ح��وار مع “�سكاي نيوز عربية”:
“القلق ال �ب ��ال ��غ م ��ن ان�سحاب

ت��وع��دت ال���ص�ين الأح ��د ب��ات�خ��اذ “التدابري الالزمة”
رداً على “معاقبة” ال��والي��ات امل�ت�ح��دة “غري املربر”
ملجموعات �صينية جديدة ا ّتهِمت بغالبيتها بامل�شاركة يف
“قمع” �أقلية االويغور امل�سلمة.
وك��ان��ت �إدارة ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك ��ي ج��و ب��اي��دن �أعلنت
اجلمعة �إ��ض��اف��ة  23جمموعة �صينية على الئحتها
ال�سوداء للتجارة يف �سياق ي�شوبه التوتر املت�صاعد بني
الدولتني ح��ول التجارة وت��اي��وان وهونغ كونغ �أو حتى
التكنولوجيات احلديثة.
واتهمت � 14شركة بارتكاب “انتهاكات” حلقوق الإن�سان

ان�سحاب �أمريكا من �أفغان�ستان  ..هل يتكرر ال�سيناريو �شمال �سوريا؟

�أم�ي�رك ��ي يف �أي حل �ظ��ة ه��و قلق
وا�سع هنا يف املناطق الكردية من
�سوريا ،وهو م�شروع ومنت�شر بني
النا�س ب�شكل عام ولي�س فقط يف
الأو�ساط ال�سيا�سية ،لكن االدارة
الذاتية التي و�ضعت بي�ضها كله
يف ��س�ل��ة وا��ش�ن�ط��ن حت ��اول ايهام
نف�سها ب� ��أن ال��وج��ود الأمريكي
��س�ي�ك��ون ط��وي��ل الأم � ��د ،يف حني
�أن امل �ع �ط �ي��ات وال �� �س��واب��ق ت�شري
للعك�س».
وي� ��� �ض� �ي ��ف“ :ثمة ب �� �ص ��راح ��ة
اع �ت �ب��ارات ��س�ل�ط��وي��ة وم�صلحية
اقت�صادية تدفع االدارة للجري
خ �ل��ف � �س��راب ال��دع��م الأمريكي
الأب��دي ،خا�صة فيما يتعلق ببيع
ال�ن�ف��ط ،ل�ك��ن امل���ص�ل�ح��ة الفعلية
والبعيدة املدى للأكراد يف �سوريا
تكمن يف حماولة التو�صل التفاق
مع دم�شق ،خا�صة و�أن الو�سيط
ال��رو� �س��ي ي ��ؤك��د دوم ��ا ا�ستعداده
ل ��رع ��اي ��ة احل � � � ��وار ب�ي��ن دم�شق
والأكراد».
ويتابع امل�صدر“ :النظام باق رغم
رف�ضنا له ويتمتع ب�شرعية دولية،
وه��و الآن ي�سيطر على نحو 70
يف امل �ئ��ة م��ن ال� �ب�ل�اد ،وجماعات
امل �ع��ار� �ض��ة ال �� �س��وري��ة مت�شرذمة
وهزيلة كما تعلمون ،وهي حتولت
مل�ج�م��وع��ات ت��دي��ره��ا ا�ستخبارات
ع��وا� �ص��م �إق �ل �ي �م �ي��ة يف مقدمها

•• عوا�صم-وكاالت

يبدو �أن الإجراءات الأوروبية ملكافحة الإرهاب والتطرف والتي ت�ستهدف
بالأ�سا�س حما�صرة ن�شاط جماعة الإخ ��وان� ،ست�شمل �أي�ضاً ا�ستثمارات
التنظيم املنت�شرة يف عوا�صم �أوروبية عدة على مدار نحو �أكرث من  6عقود.
وخالل الأ�سابيع املا�ضية عززت النم�سا �إجراءات مكافحة التطرف ،بحظر
رموز و�شعارات جماعة الإخ��وان وعدة تنظيمات متطرفة �أخ��رى ،وكذلك
كثفت الرقابة على اال�ستثمارات وامل�ؤ�س�سات املالية التابعة للتنظيم والتي
متثل ممرات لتمويل الإرهاب والتطرف.
ويرى �أ�ستاذ االقت�صاد ال�سيا�سي كرمي العمدة �أن اجلماعة �ست�ضطر لنقل
جزء كبري من �أموالها خارج �أوروب��ا خالل الفرتة املقبلة ،لأن التعديالت
اجلديدة يف القوانني �ست�سمح للم�ؤ�س�سات الأمنية تعقب تلك اال�ستثمارات
وحظر ن�شاطها وم�صادرتها يف حال ثبوت تورطها بدعم الإرهاب ،وهو �أمر
كان به كثري من التعقيدات يف الوقت املا�ضي وكانت اجلماعة تتحايل على
القوانني بتمرير هذه اال�ستثمارات.
ويقول العمدة يف ت�صريح لـ”�سكاي نيوز عربية” �إن ماليزيا متثل املالذ
الأهم والأقوى لالقت�صاد الإخواين يف ظل الإج��راءات الأوروبية �ضدهم،
كذلك ي�ستبعد فر�ضية �أن ي�ضطر التنظيم لنقل ا�ستثماراته من تركيا يف
ظل �إجراءات الثانية �ضدها بهدف التقارب مع اجلانب امل�صري.
وي�شري �إىل بع�ض احليل التي اعتمدت عليها اجلماعة خ�لال ال�سنوات
املا�ضية لإخفاء ا�ستثماراتها داخل �أوروبا و�أي�ضا الدول العربية بعيدا عن
•• لندن-وكاالت

مل ت�ستغرب جملة “�إيكونومي�ست”
الربيطانية جواب الرئي�س الأمريكي
ج��و ب��اي��دن ح�ين � �س ��أل��ه م��را� �س��ل عن
تداعيات االن�سحاب من �أفغان�ستان:
“�أريد احلديث عن الأم��ور املفرحة،
ي��ا رج � ��ل!» .م��ن ال��وا� �ض��ح �أن بايدن
�أراد تغيري املو�ضوع مبا �أن وا�شنطن
حاربت يف �أفغان�ستان لع�شرين عاماً،
منفقة �أكرث من تريليوين دوالر على
احلرب بينما خ�سرت ب�ضعة �آالف من
قواتها وع�شرات الآالف من الأفغان،
جنوداً كانوا �أم مدنيني .والآن تدعو
ال��والي��ات املتحدة �إىل �إن�ه��اء املغامرة
امل�ؤ�سفة ب�أكملها من دون عر�ض �أي
�إجناز تقريباً.
عودة مرعبة
��ص�ح�ي��ح �أن ال �ق ��اع ��دة مل ت �ع��د قوة
ك �ب�ي�رة يف ال� �ب�ل�اد ع �ل��ى ال ��رغ ��م من
�أن� ��ه مل ي �ت��م ال �ق �� �ض��اء ع�ل�ي�ه��ا ب�شكل
ن �ه��ائ��ي .ل �ك��ن جم �م��وع��ات �إرهابية
م�ع��ادي��ة للأمريكيني ال ت��زال تعمل
يف �أفغان�ستان مثل �أحد فروع تنظيم
داع ����ش .حت�ق��ق ط��ال�ب��ان ال �ت��ي وفرت
املالذ لأ�سامة بن الدن والتي �أطاحها
الأم� ��ري � �ك � �ي� ��ون ب� �ع ��د ه� �ج� �م ��ات 11
�سبتمرب ع��ودة مرعبة .ه��ي ت�سيطر
ب��ال�ك��ام��ل ع�ل��ى ن�صف ال �ب�لاد وتهدد
باجتياح الن�صف الآخر� .إن احلكومة
الدميوقراطية واملوالية للغرب والتي
� �ص �م��دت ب�ف���ض��ل ال ��دم ��اء والأم � ��وال
الأمريكية هي فا�سدة ومكروهة على
نطاق وا�سع ويف تراجع م�ستمر.
م�شهد حمبط
ن �ظ ��ري �اً ،ت �ت �ف��او���ض ح �ك��وم��ة كابول
املدعومة �أمريكياً م��ع طالبان حول

يف �إقليم �شينجيانغ (�شمال-غرب) ،فيما كررت وا�شنطن
اتهامها لل�صني ب”تنظيم حملة قمع” بحق “الأويغور
والكازاخ و�أفراد �أقليات م�سلمة �أخرى».
و�أدرج��ت الإدارة الأمريكية �أكرث من ن�صف املجموعات
امل�ستهدفة ب��ال�ع�ق��وب��ات يف خ��ان��ة اال��ش�ت�ب��اه بارتباطها
بعمليات التحديث الع�سكري يف ال�صني.
وق ��ال م�ت�ح��دث ب��ا��س��م وزارة اخل��ارج�ي��ة ال�صينية “يف
حت��د ل�ل��وق��ائ��ع ،ت �ت��ذ ّرع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة مل��رة جديدة
بحقوق الإن�سان” لفر�ض “عقوبة غري مربرة” على
املجموعات ال�صينية.
و�أ� �ض��اف يف ب�ي��ان “�سنتخذ ال�ت��داب�ير ال�لازم��ة للدفاع
ب �ح��زم ع��ن احل �ق��وق وامل���ص��ال��ح امل���ش��روع��ة ال�صينية”،

معتربا اخلطوة الأمريكية “انتهاكا خطريا للقواعد
االقت�صادية والتجارية الدولية».
وي��راد من الالئحة الأمريكية تقييد الت�صدير و�إعادة
الت�صدير ونقل م��واد �إىل كيانات ي�شتبه يف تورطها يف
�أفعال ت�ض ّر بالأمن القومي الأمريكي وم�صاحله.
وت�ع� ّر���ض �إقليم �شينجيانغ ط��وي� ً
لا الع �ت��داءات دموية
ا�ستهدفت مدنيني ون�سِ بت �إىل انف�صاليني �أو �إ�سالميني
ي�ن�ت�م��ون �إىل �أق�ل�ي��ة الأوي� �غ ��ور امل���س�ل�م��ة ،ف�ي�م��ا فر�ضت
ال�سلطات رقابة حملية يف منتهى الق�سوى.
وتتهم درا��س��ات غربية �شتى ال�سلطات ال�صينية بقمع
�أق�ل�ي��ة االوي� �غ ��ور ،م�ستندة �إىل ت ��أوي��ل وث��ائ��ق �صينية
ر��س�م�ي��ة و� �ش �ه��ادات ��ض�ح��اي��ا م�ف�تر��ض�ين و�أي �� �ض �اً �إىل

تقديرات �إح�صائية .وتقول تلك التقارير �إنّ ال�صني
حتتجز ب�صورة تع�سفية ما ال يقل عن مليون �شخ�ص
غالبيتهم من امل�سلمني يف “مع�سكرات” ،وباللجوء �إىل
عمليات “تعقيم ق�سري” و”�سخرة” .وتنفي بكني
بحزم هذه االتهامات .وتندد وا�شنطن مبا يرقى وفقها
�إىل “الإبادة اجلماعية” ،و�أق� ّرت �سل�سلة عقوبات بحق
م�صالح �صينية.
وك��ان��ت الإدارة الأم�يرك �ي��ة ح�ظ��رت يف  24ح��زي��ران/
يونيو ا�سترياد م��واد لأل��واح الطاقة ال�شم�سية تنتجها
�شركة �صينية .وكانت قبل ذلك فر�ضت قيودا �أي�ضا على
ا�سترياد م�ستح�ضرات لل�شعر والقطن وقطع حوا�سيب
ومن�سوجات تنتجها �شركات يف �شينجيانغ.

�أنقرة ،وموقفها منا �أ�سوء بكثري
م��ن م��وق��ف ال�ن�ظ��ام ،ول�ه��ذا فمن
احل�ك�م��ة ال�سيا�سية �أن يتوا�صل
الأك ��راد مع دم�شق ويعملوا على
حل ق�ضيتهم هناك».
من جهته يرى الكاتب املتخ�ص�ص
يف ال �� �ش ��ؤون ال �� �س��وري��ة �سرتيب
جوهر ،يف حوار مع “�سكاي نيوز
عربية”�“ :أن هذه الت�صريحات

ال��رو� �س �ي��ة يف حم �ل �ه��ا وواقعية
متاما فعلى �أك��راد �سوريا بالفعل
االت �ع��اظ م��ن ال��در���س الأفغاين،
وت�سليم م��دن وبلدات وم�ساحات
وا�سعة من مناطقهم لرتكيا على
طبق م��ن ذه��ب ،يجب �أال يغيب
عن بالهم �أبدا ،حني احتل اجلي�ش
ال�ت�رك��ي م ��دن ر�أ�� ��س ال �ع�ين وتل
�أبي�ض و�أجزاء وا�سعة من ريفهما،

بعد االن�سحاب الأمريكي منها يف
مطالع �أكتوبر العام .»2019
وي� ��ردف ج��وه��ر“ :ومع الأ�سف
ي�ب��دو وا��ض�ح��ا مت��ام��ا �أن �سيا�سة
وا� �ش �ن �ط��ن اخل��ارج �ي��ة الآن ،مل
ت �خ �ت �ل��ف ع �ن �ه��ا يف ع �ه��د ترامب
وه��ذا االن���س�ح��اب الأم�يرك��ي من
�أف�غ��ان���س�ت��ان خ�ي�ر دل �ي��ل وه ��و ما
ي �ق �ل��ق �أك� � ��راد � �س��وري��ا ،وح �ت��ى يف

كرد�ستان ال�ع��راق يجب �أن يكون
هناك قلق من جراء ذلك».
وي �ت��اب��ع“ :تكرار ��س�ي�ن��اري��و غزو
“نبع ال�سالم” يف امل �ن ��اط ��ق
احلالية التي ت�سيطر عليها قوات
ق�سد خا�صة املحاذية للحدود مع
ت��رك�ي��ا وال�ق��ري�ب��ة م�ن�ه��ا ،ه��و �أمر
منطقي ووارد ج��دا ،و�أع�ت�ق��د �أن
على اجلانب الكردي تلقف هذه

ل�ضرب خزائن الإرهاب� ..أوروبا متهد ملالحقة ا�ستثمارات الإخوان
ممار�ستها ال�سيا�سية ،لتبقى منف�صلة وبعيدة عن املراقبة الأمنية ،مو�ضحاً
�أن �أب��رز ه��ذه احليل هو تد�شني �شراكات مع بع�ض امل�ؤ�س�سات احلكومية
واخل��ا��ص��ة داخ ��ل ال��دول��ة ،و�أن ن�شاطهم ع ��ادة م��ا ي�ك��ون ب�ع�ي��دا ع��ن �أعني
احلكومات وحتت غطاء قانوين من م�ؤ�س�سات ذات �سمعة طيبة ،عن طريق
تلك ال�شراكات .وذكر �أ�ستاذ االقت�صاد ال�سيا�سي �أن التنظيم �سيواجه خ�سائر
فادحة يف حال �شرعت �أوروب��ا ب�إجراءات �ضد االقت�صاد الإخ��واين املتنامي
على �أرا�ضيها ب�شكل غري م�سبوق خالل ال�سنوات املا�ضية ،وذلك بالرغم
من التمويالت ال�ضخمة التي يتلقاها التمويل �إال �أن اال�ستثمارات تظل هي
املحور الأهم يف خطته االقت�صادية لب�سط النفوذ وال�سيطرة االقت�صادية
وال�سيا�سية داخل الدول التي يتمركز فيها.
دول �إفريقية
وي�ق��ول ال�ع�م��دة �إن اجل�م��اع��ة ق��د تلج�أ لالعتماد على بع�ض الن�شاطات
االقت�صادية يف دول �إفريقية �صغرية وفقرية ،با�ستغالل حالة عدم اال�ستقرار
الأمني وال�سيا�سي و�أي�ضا بالتحالف مع بع�ض التنظيمات الإرهابية مثل
داع�ش والقاعدة التي تنهب خريات هذه الدول وت�ستثمر فيها ب�شكل غري
قانوين ،مثل مناجم الذهب واملعادن يف ال�ساحل الإفريقي.

وي��رى �أن تركيا �ستظل م�لاذ اقت�صادي �آم��ن ال�ستثمارات التنظيم على
الرغم الإج ��راءات الأمنية التي قد تتخذها مع القيادات ،حتى ال تزيد
�أزمتها االقت�صادية الداخلية ،ولأن اقت�صاد الإخ��وان ميثل جزء كبري من
االقت�صاد الرتكي ب�شكل خا�ص.
ووف��ق تقرير اال�ستخبارات الإ�سبانية ال��ذي �صدر م��ؤخ��را ،ون�شره املركز
الأوروب��ي لال�ستخبارات ومكافحة الإره��اب ،ف�إن “تنظيم الإخ��وان يحاول
بهدوء نقل الكثري من الأ�صول التي ميلكها ،يف �أوروبا وخ�صو�صا فرن�سا،
�إىل �إقليم كتالونيا ،بعد ممار�سة احلكومة الفرن�سية �ضغوطا كبرية على
ق��ادة التنظيم وعلى احلكومة القطرية من �أج��ل خف�ض م�ستوى الدعم
املايل واال�ستثمارات يف �أن�شطة التنظيم يف �أحياء باري�س امله ّم�شة.
و�أورد التقرير �أنه مت ر�صد م�ؤ�س�سات ومنظمات دولية تر�سل �أمواال لكيانات
تابعة للإخوان ،من هذه املنظمات الدولية هيئة الإغاثة الإ�سالمية ،التي
بد�أت م�ؤخرا يف التكثيف من فعالياتها من �أجل جمع التربعات.
و�أكدت اال�ستخبارات الإ�سبانية �أن “جهات �أخرى تر�سل دعما للإخوان يف
بر�شلونة” ،لكنه رف�ضت الإف�صاح عن هوية هذه اجلهات� ،أو وجهتها.
وم��ن �أب��رز الكيانات االقت�صادية للجماعة يف �أوروب ��ا ،والتي تخ�ضع وفق
مراقبني ،ملراقبة �أمنية ور�صد دقيق ،هي بنك التقوى الذي �أ�س�سه الإخواين

�إيكونومي�ست� :أطول حرب �أمريكية تنتهي بهزمية �ساحقة
اتفاق �سالم يلقي مبوجبه املتمردون
ال�سالح وي�شاركون يف نظام �سيا�سي
م �ع��اد ت���ص�م�ي�م��ه .وف �ق �اً لل�سيناريو
الأف�ضل� ،إن الدعم الأمريكي املايل
والع�سكري للحكومة مقروناً ب�ضغط
ه��ائ��ل ع �ل��ى �أ� �ص��دق��اء ط��ال �ب��ان مثل
ب��اك���س�ت��ان مي�ك��ن �أن ي�ن�ج��ح يف �إنتاج
��ش�ك��ل م��ن �أ� �ش �ك��ال ت�ق��ا��س��م ال�سلطة.
لكن حتى لو ح�صل ذلك ،واحتماالته
قليلة بح�سب املجلة ،ف�سيكون امل�شهد
حمبطاً� .ست�صر طالبان على امل�ضي
يف رج �ع �ي �ت �ه��ا ف��ار� �ض��ة ثيوقراطية
وح���ش�ي��ة ك�ت�ل��ك ال �ت��ي ف��ر��ض�ت�ه��ا حني
كانت يف احلكم �سابقاً عندما �سجنت
الن�ساء يف منازلهن ومنعت الفتيات
م��ن ال ��ذه ��اب �إىل امل��در� �س��ة و�أنزلت
عقوبات قا�سية على “خطايا” مثل
ارتداء املالب�س اخلاطئة �أو اال�ستماع
�إىل املو�سيقى اخلاطئة.
اخلنق البطيء
ت��رج��ح امل�ج�ل��ة �أن ت�ستخدم طالبان
ان �ت �� �ص ��ارات �ه ��ا امل� �ي ��دان� �ي ��ة لإط ��اح ��ة
احل �ك ��وم ��ة ب ��ال� �ق ��وة .ل �ق��د اجتاحت
بالفعل الكثري م��ن املناطق الريفية
مبا �أن القوات احلكومية منت�شرة يف
املدن والبلدات .يف هذا الوقت ،تتخلى
القوات احلكومية الفاقدة ملعنوياتها
ع��ن م��راك��زه��ا .يف الأ� �س �ب��وع الفائت،
ه� ��رب �أك �ث��ر م ��ن �أل � ��ف ع �ن �� �ص��ر �إىل
طاجيك�ستان �آت�ي�ن م��ن باداخ�ستان.
مل ت�ت�م�ك��ن ط��ال �ب��ان م ��ن ال�سيطرة
واالحتفاظ ب�أي مدينة وقد ينق�صها
املقاتلون لال�ستيالء على �أك�ثر من
م�ن�ط�ق��ة يف �آن .ل��ذل��ك ،ق��د تف�ضل
احلركة خنق احلكومة ببطء عو�ضاً

ع��ن مهاجمتها ب�شكل مبا�شر .لكن
الزخم �إىل جانبها ب�شكل وا�ضح.
باحلد الأدن��ى ،من املحتمل �أن تزداد
احلرب الأهلية حدة مع تقدم طالبان
و� �ص��راع احل�ك��وم��ة م��ن �أج ��ل البقاء.
��س�ت���س�ع��ى دول �أخ � ��رى م �ث��ل ال�صني
وال�ه�ن��د و�إي � ��ران ورو� �س �ي��ا وباك�ستان
�إىل حماولة ملء الفراغ الذي تركته
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة .و� �س ��وف يه ّرب
البع�ض الأ�سلحة والأموال �إىل �أمراء
احل��رب� .ستكون النتيجة امل��زي��د من
�إهراق الدماء والدمار يف دولة عانت

م ��ن احل � ��رب امل �� �س �ت �م��رة لأك �ث��ر من
 40ع��ام �اً .وال�ق�ل�ق��ون م��ن �أن ت�شن
طالبان عمليات انتقام �ضد ال�سكان
املحليني ال��ذي��ن ع�م�ل��وا كمرتجمني
للأمريكيني يتجاهلون ر�ؤية ال�صورة
الأع��م :الواليات املتحدة ترتك دولة
ك��ام �ل��ة ب �ح��وايل  40م �ل �ي��ون ن�سمة
مل�صري مريع.
حتى ان�سداد الأفق ثمني
مل يكن على الأمر �أن يتم بهذا ال�شكل،
ت�ت��اب��ع جم�ل��ة �إي�ك��ون��وم�ي���س��ت .طوال

ال�سنوات ال�ست املا�ضية ،ا�ستطاع 10
�آالف ج�ن��دي �أم��ري�ك��ي وع ��دد مماثل
م��ن ال�ق��وات الأطل�سية �أن يحافظوا
ع�ل��ى ث �ب��ات اجل�ي����ش الأف� �غ ��اين� .أدى
ذلك �إىل حماية ال�ستاتيكو .انخف�ضت
ن�سبة الإ�صابات بني الأمريكيني �إىل
ال���ص�ف��ر ت�ق��ري�ب�اً .و�أ��ص�ب�ح��ت احلرب
التي كانت تغ�ضب الناخبني يف ال�سابق
غري ذات �أهمية يف الواليات املتحدة.
ك�م��ا �أ��ض�ح��ى احل���ض��ور الأم��ري �ك��ي يف
�أفغان�ستان �صغرياً ج��داً كي ي�ؤثر يف
تركيز الإدارة على ال�صني ورو�سيا.

ت��رى وا�شنطن �أن ان���س��داد الأف ��ق يف
�أفغان�ستان هو دليل على �أن ال معنى
يف ال�ب�ق��اء ه�ن��اك .ل�ك��ن بالن�سبة �إىل
الأفغان الذين حمتهم وا�شنطن من
طالبان ،كان ان�سداد الأفق ثميناً.
فيتنام �أخرى؟
��س�ي�ك��ون ه�ن��ال��ك ن�ق��ا���ش ط��وي��ل حول
م��دى تقوي�ض االن�سحاب ل�صدقية
ومكانة الواليات املتحدة .على الرغم
م��ن ث��روت �ه��ا وج�ب�روت �ه��ا ،مل تف�شل
وا��ش�ن�ط��ن يف ت�أ�سي�س دول ��ة �أفغانية

امل �ب��ادرة الرو�سية اجل��دي��دة على
ل���س��ان م�ب�ع��وث مو�سكو ل�سوريا،
وال��ذي �أ�شار �صراحة حلل و�سط
بني احلكومة ال�سورية واجلانب
الكردي ،وهذا يعني �أنه يفرت�ض
�أن ت�ك��ون ه�ن��اك ��ض�غ��وط رو�سية
ودف��ع نحو ت�سوية وت�ن��ازالت من
ال�ط��رف�ين ،ل�ب�ل��ورة ات �ف��اق �شامل
يف�ضي حلل دائ��م ،فعلى مو�سكو
ال���ض�غ��ط ع�ل��ى دم���ش��ق �أي���ض��ا كي
ت�ت�خ�ل��ى ع ��ن ال �ع �ق �ل �ي��ة املركزية
وال �� �ش��وف �ي �ن �ي��ة يف ال �ت �ع��اط��ي مع
ق�ضايا التعدد وال�ت�ن��وع القومي
والإث �ن��ي يف ال�ب�لاد ،ولي�س فقط
االكتفاء بو�ضع اللوم على الطرف
الكردي».
هذا وي�سود ال�شارع يف �شمال �شرق
�سوريا على مدى الأعوام املا�ضية،
وال ��ذي ي�ضم طيفا م��ن الأك ��راد
والعرب وال�سريان ومن خمتلف
املكونات ال�سورية ،توج�س من �أن
تن�سحب وا�شنطن فج�أة وترتك
م �ن��اط �ق �ه��م ع��ر� �ض��ة لالحتالل
ال�ترك��ي واجل �م��اع��ات التكفريية
امل��وال �ي��ة ل ��ه ،وال ي�خ�ف��ي الكثري
م��ن امل��واط�ن�ين ه�ن��اك رغبتهم يف
التو�صل �إىل ات�ف��اق وت�ف��اه��م مع
دم�شق .ويعتقد مراقبون للم�شهد
�أن رو�سيا هي الالعب الأبقى يف
��س��وري��ا ،جلملة ع��وام��ل تاريخية
وجغرافية وثقافية ،و�أن ال�سيا�سة

الأم�يرك �ي��ة يف ��س��وري��ا متخبطة
وغري وا�ضحة املعامل والبو�صلة،
م� ��ا ي �ح �ت��م ع �ل ��ى ق� � ��وات �سوريا
الدميقراطية والإدارة الذاتية،
البحث عن حلول وتوافقات مع
احلكومة ال�سورية.
وه��م ال يخفون خيبة �أملهم من
�أن تكون �إدارة بايدن خمتلفة عن
�إدارة ترامب يف ملف ال�سيا�سات
اخل��ارج �ي��ة خ��ا� �ص��ة ،و�أن ال�ت�ردد
واالرتباك ال زاال هما �سيد املوقف
لدى وا�ضعي �سيا�سة وا�شنطن يف
�سوريا.
وك ��ان وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة الرو�سي
��س�يرغ��ي الف� ��روف ق��د دع��ى قبل
نحو �أ�سبوع� ،أكراد �سوريا للحوار
واالت�ف��اق م��ع احلكومة ال�سورية
ب��ال �ق��ول“ :مو�سكو م�ن��ذ بداية
ال� �ن ��زاع يف � �س��وري��ا ،ت���ش�ج��ع على
�إج� � ��راء ات �� �ص��االت م �ب��ا� �ش��رة بني
الأك� ��راد وح�ك��وم��ة دم���ش��ق بهدف
ال �ت��و� �ص��ل �إىل ات� �ف ��اق ��ات ب�ش�أن
ك�ي�ف�ي��ة ال �ت �ع��اي ����ش م �ع��ا يف دول ��ة
واح � ��دة ،م���ش�يرا �إىل �أن العراق
املجاور ي�شكل مثاال جيدا ميكن
اال�ستفادة منه يف هذا ال�صدد».
ورح�ب��ت الإدارة ال��ذات�ي��ة ل�شمال
� �ش��رق � �س��وري��ا ،ب ��دع ��وة الف ��روف
ح ��ول �أه �م �ي��ة ا��س�ت�ئ�ن��اف احل ��وار
بينها وب�ي�ن دم �� �ش��ق ،لكنها ردت
�أ��س�ب��اب ت�ع�ثره �إىل تعنت موقف
احلكومة ال�سورية ح�سب و�صفها،
مطالبة ب��دور رو��س��ي �إيجابي يف
هذا املجال.

يو�سف ندا وبنك �أكيدا الدويل ،الذي �أ�س�سه التنظيم الدويل ،وهو متورط
يف دعم العديد من اجلماعات املتطرفة والأ�صولية ،وكذلك م�ؤ�س�سة �أوروبا
التي ت�أ�س�ست عام  ،1997و�شغل من�صب مديرها التنفيذي �أحمد الراوي
ع�ضو املكتب الدويل للجماعة.
ويف ال��والي��ات املتحدة �أ�س�ست اجلماعة �شركة “ما�س” ومنظمة ال�شباب
امل�سلم ،ويف تركيا �شركة “املو�سياد” ،وكذلك �شركات “الأوف �شور” ،التي
تعد �أحد �أهم كيانات التنظيم االقت�صادية حول العامل وت�سهل ب�شكل كبري
عملية �إخفاء الأموال ،لأنها تتمتع ب�سرية وغمو�ض كبري.
�إيديولوجية واحدة
وا�ستدلت الدرا�سة بقول الباحث يف �ش�ؤون اجلماعات الإ�سالمية توما�س
فريجيلي� ،إن �أع�ضاء جماعة االخ ��وان يف �أوروب ��ا تربطهم �إيديولوجية
واحدة ،ويت�شاركون يف نف�س الأهداف مع تنظيم داع�ش وال�سلفيني.
و�أفادت رئي�سة جلنة مكافحة الإرهاب بالربملان البلجيكي ناديا �سمينيت يف
دي�سمرب  2017ب�أن “هناك �أبحاث ت�ؤكد �أن الإخوان �أ�صل م�شكلة العنف
والتطرف ب�سبب الفكر املت�شدد الذي ينتهجونه».
و�أك��دت �أن متكني املنظمات التابعة للإخوان يف القارة الأوروبية مل يقدم
للجماعة �أر�صدة و�إمكانيات جديدة لل�سعي وراء مطامعها فح�سب ،و�إمنا
�ساهم �أي�ضا بتقوي�ض دمج امل�سلمني يف �أوروبا ،بل امتد الأمر �إىل ا�ستغالل
م��وارده��م املالية يف ن�شر التطرف وا�ستخدام الأرا��ض��ي الأوروب�ي��ة قاعد َة
انطالقٍ لأن�شطتهم الإرهابية يف العامل.
ق��وي��ة ت�ع�ت�م��د ع�ل��ى نف�سها وح�سب،
بل �أخفقت �أي�ضاً يف �إحل��اق الهزمية
باملتمردين .ومل تعد الواليات املتحدة
م�ستعدة ل��دع��م احل�ك��وم��ة الأفغانية
ال �ت��ي ي�ف�تر���ض �أن �ه��ا حليفتها وهذا
م�ف��اج��ئ وم�ث�ير ال��س�ت�ي��اء امل�س�ؤولني
الأف�غ��ان .دون��ت رو�سيا وال�صني هذه
املالحظة وكذلك �أ�صدقاء الواليات
املتحدة .لكن ك��ل ذل��ك ال يجعل من
�أفغان�ستان فيتنام �أخرى.
ف�أفغان�ستان مل تكن حقاً مدار اهتمام
البنتاغون �أو الأمريكيني .بقي اجلنود
على الأرا��ض��ي الأفغانية �أك�ثر بكثري
مما فعلوا يف فيتنام وتكبدوا خ�سائر
ب���ش��ري��ة �أق� ��ل ب�ك�ث�ير م��ن ت �ل��ك التي
ت�ك�ب��دوه��ا يف ف�ي�ت�ن��ام .ج��ذب��ت احلرب
على العراق والأزم��ة املالية اهتماماً
�أك�ب�ر مم��ا فعلته ق �ن��ده��ار� .أن يرى
املراقبون الأجانب يف هذا االن�سحاب
�إ�شارة �ضعف �أمريكي ،فهذا ال�ضعف
كان بادياً منذ فرتة طويلة.
عودة �إىل املربع الأول
�إن حياة الأفغان اليوم فقدت الأمان
�أك �ث�ر م��ن �أي وق ��ت م���ض��ى� .أ�شارت
امل�ج�ل��ة �إىل �أن اخل���س��ائ��ر يف �صفوف
املدنيني كانت �أعلى بـ 30%مما كانت
عليه �سنة  ،2001حني بد�أ االنت�شار
الع�سكري الأمريكي .االقت�صاد لي�س
�أك�ب�ر ب��امل �ق��ارن��ة م��ع م��ا ك ��ان الو�ضع
عليه منذ عقد .واملاليل لي�سوا فقط
عند �أب��واب العا�صمة� :إن قتلَ َتهم يف
ال��داخ��ل وي�ستهدفون �أي ف��رد ي�سيء
�إىل ن �ظ��رت �ه��م ال���ض�ي�ق��ة الأف� � ��ق .مل
ت�ك��ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة �ست�ستطيع
ح��ل جميع م�شاكل �أفغان�ستان على
الإطالق .لكن �أن تغادر والبالد عادت
�إىل املربع الأول هو تعبري عن ف�شل
ذريع ،ختمت املجلة.

�إ����س���رائ���ي���ل تتيح
جرعات تن�شيطية من
لقاح فايزر للبالغني

•• القد�س-رويرتز

ق��ال��ت �إ��س��رائ�ي��ل �أم����س الأح��د �إنها
�ستبد�أ �إت��اح��ة ج��رع��ات تن�شيطية
من لقاح فايزر امل�ضاد لكوفيد19-
للبالغني الذين يعانون من �ضعف
يف ج �ه��از امل �ن��اع��ة ل�ك�ن�ه��ا مازالت
ت ��در� ��س م ��ا �إذا ك ��ان ��ت اجل ��رع ��ات
الثالثة �ضرورية لعامة النا�س.
و�أدت �سرعة انت�شار متحور دلتا
م ��ن ف�ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا �إىل زي ��ادة
م �ع��دالت التطعيم م��ن ج��دي��د يف
�إ� �س��رائ �ي��ل م��ع ارت �ف ��اع الإ�صابات
اجلديدة خالل ال�شهر املا�ضي من
ع��دد ب�سيط يف خ��ان��ة الآح� ��اد �إىل
حوايل � 450إ�صابة يوميا.
ويوم اخلمي�س املا�ضي قالت �شركة
فايزر و�شريكتها بيونتيك ،املوردان
الرئي�سيان للقاح �إىل �إ�سرائيل منذ
ب��دء حملة التطعيم يف دي�سمرب
ك� ��ان� ��ون الأول امل ��ا�� �ض ��ي� ،إنهما
�ستطلبان من ال�سلطات الأمريكية
والأوروب � �ي � ��ة يف غ �� �ض��ون �أ�سابيع
اعتماد اجلرعات التن�شيطية.
وا�ستندت ال�شركتان يف ذل��ك �إىل
زي � ��ادة خ �ط��ر ال� �ع ��دوى ب �ع��د �ستة
�شهور.
ومل تك�شف ال�شركتان عن البيانات
ال�ت��ي تثبت ه��ذا اخل�ط��ر مم��ا �أدى
�إىل ان� �ت� �ق ��ادات ل �ه �م��ا م ��ن بع�ض
العلماء وامل�س�ؤولني .لكنهما قالتا
�إن هذه البيانات �ستعلن على امللأ
قريبا.
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خطايا بني �أروقته وجدرانه:

اختال�س تربعات الفاتيكان ،تعد مبحاكمة مدو ّية!...
“الف�ساد”“ ،الن�صب”“ ،غ�سيل الأموال”“ ،اختال�س
•• الفجر -جينو هويل –ترجمة خرية ال�شيباين
تربعات”�“ ،إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة».واقعة غري
�أفادت غرفة ال�صحافة يف الكر�سي الر�سويل ،يوم ال�سبت م�سبوقة ،الئحة اتهام من ح��وايل � 500صفحة ،تتوج
 3يوليو ،ع��ن توجيه الئحة ات��ه��ام لع�شرة �أ�شخا�ص عامني من التحقيق ،تذكر �شخ�صيات مقربة من البابا
و�أربع �شركات بارتكاب �أعمال خطرية هي“ :االبتزاز” ،فران�سي�س �أو من �أق��رب م�ساعديه ،منهم الكاردينال

�أجنيلو بي�سكيو ،الذين ُح��رم من احلقوق والواجبات
املتعلقة بالكاردينالية يف �سبتمرب  .2020و�ستعقد جل�سة
اال�ستماع الأوىل يف هذه املحاكمة يوم  27يوليو اجلاري.
ا�ستثمار �أموال �سان بيري يف العقارات
بد�أ كل �شيء عام  ،2013بعد �أ�سابيع قليلة من انتخاب

البابا الأرجنتيني .قررت �سكريتارية الدولة (الإدارة
املركزية التي تتمتع بنفوذ كبري) ا�ستثمار  200مليون
دوالر ( 168.9مليون ي��ورو) يف �أثينا كابيتال غلوبال
اوبرتينيتي ،وه��و �صندوق يديره الو�سيط الإيطايل
رافاييل مين�سيوين.

11
ت�أتي هذه الأموال من ديناريو�س
� �س��ان ب �ي�ير ،وه ��ي منظمة تدير
التربعات املقدمة للبابا مقابل
�أع� �م ��ال ��ه ل �� �ص��ال��ح ال� �ف� �ق ��راء .مت
االتفاق على و�ضع  100مليون
يف م �ب �ن��ى ك� ��ان مم �ل��و ًك��ا �سابقًا
م��ن ق �ب��ل ه � ��ارودز يف ت�شيل�سي،
وه ��ي م�ن�ط�ق��ة راق� �ي ��ة يف لندن،
وتوزيع الـ  100مليون املتبقية
يف ا� �س �ت �ث �م��ارات خم�ت�ل�ف��ة .وكان
ي�تر�أ���س الإدارة امل��رك��زي��ة حينها
ال� �ك ��اردي� �ن ��ال ب� ��ارول �ي�ن وبديله
لل�ش�ؤون العامة (ما يعادل وزير
ال��داخ �ل �ي��ة)� ،أجن �ي �ل��و بيك�سيو،
دبلوما�سي حم�ترف ،يف من�صبه
منذ عام .2011
بعــــــد خمـــــ�س ��س�ن��وات� ،سجلت
�أث�ي�ن��ا ك��اب�ي�ت��ال خ���س��ارة قــــــدرها
 18م�ل�ي��ون ي ��ورو م��ن ا�ستثمار
ال�ف��ات�ي�ك�ـ�ـ�ـ�ـ��ان ب���س�ب��ب الرتتيبات
املالية املبهمة والو�سطاء امل�شكوك
فيهم.
و�سعيا لإيجاد حل للحفاظ على
م�شاركتها يف ��ش��راء مبنى لندن
املقرر حتويله �إىل �شقق فاخرة،
جل�أت الإدارة املركزية حينها اىل
�سم�سار �إيطايل يعي�ش يف لندن،
جيانلويجي ت��ورزي ،الذي �شجع
الفاتيكان على دف��ع  40مليون
جنيه �إ�سرتليني ( 33.7مليون
ي ��ورو) �إىل راف��اي�ي��ل مين�سيوين
“لال�ستحواذ على عقار لندن يف
النهاية».
وهذا ما قامت به الإدارة املركزية،
التي ا�ستثمرت يف �شركة مملوكة
جل�ي��ان�ل��وي�ج��ي ت� ��ورزي ب ��د ًال من
“�إن�شاء �� �ش ��رك ��ة متخ�ص�صة
ت�سيطر عليها”.
ه � �ك ��ذا مت �إغ � �ل� ��اق امل �� �ص �ي ��دة:
��س�ي�ط��ال��ب ج�ي��ان�ل��وي�ج��ي ت ��ورزي
الح � ًق��ا مببلغ  15م�ل�ي��ون يورو
م��ن الفاتيكان حتى يتمكن من
�إدارة مبنى لندن .يف الواقع ،جنح
يف �أن ي �ظ��ل ال���ش�خ����ص الوحيد
الذي ميتلك “كل ال�سلطات على
بناء” ت�شيل�سي ،وف � ًق��ا مللخ�ص
الفاتيكان نيوز.
نظام عفا
عليه الزمن
ووف��ق الئحة االت�ه��ام ،ك��ان البابا
ف��ران �� �س �ي ����س ع� �ل ��ى ع� �ل ��م بهذه
املفاو�ضات وابدى موافقته ،متا ًما
م�ث��ل ك��ات��ب ال��دول��ة الكاردينال،
ب �ي�ترو ب ��ارول�ي�ن ،وك��ذل��ك نائب
ال �� �ش ��ؤون ال �ع��ام��ة� ،إدغ � ��ار بينيا
ب ��ارا ،م�ن��ذ خ��ري��ف ع��ام .2018
وال �أح ��د م��ن ه � ��ؤالء امل�س�ؤولني
�أدرك ال�ت�ب�ع��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة لهذه
يوجه االتهام
االتفاقية ،وكما مل ّ
لأي منهم حاليا.
وم��ع ذل��ك ،يك�شف م�ق��ال يف “ال
كروا”� ،أن �سكريتارية الدولة
طلبت يف م��ار���س ً 2019
قر�ضا
بقيمة  150م�ل�ي��ون ي ��ورو من
معهد الأع �م��ال ال��دي�ن�ي��ة“ ،بنك
الفاتيكان” ،وال��ذي مل يعد من
ح�ق��ه م�ن��ح م�ث��ل ه ��ذه القرو�ض

الكاردينال املعزول �أجنيلو بيكيو ،الذي ي�ؤكد براءته ،يف قلب االتهامات �ضد الفاتيكان

الكاردينال بارولني ...هل �سيورطه بي�سكيو؟

تتنزل املحاكمة يف خطة البابا الراغب يف
مزيد ال�شفافية يف الأمور املالية واال�ستثمارات

�أقدم البابا على عديد التعيينات الهدف منها
تكريـ�س ممـار�ســات جـديـدة وتغيري العقليــات

م�ن��ذ  .2014وك ��ان ال �ه��دف ال
ي��زال احل�صول على مبنى لندن
 ...وه��ذا الطلب هو ال��ذي �أطلق
التحقيق الذي دام عامني ،و�أدى
�إىل توجيه االتهام يوم ال�سبت 3
يوليو.
يف الأثناء ،يظهر �أجنيلو بي�سكيو
م� ��رة �أخ� � ��رى ،وه� ��و الكاردينال
امل � �� � �س � ��ؤول ع� ��ن جم� � ّم ��ع ق�ضية
القدي�سني ،وال ��ذي ي�ب��دو تدخل
يف مقرتحات ال�شراء –مع كوكبة
م��ن الو�سطاء -ملبنى لندن رغم
انه مل يعد يتحمل �أية م�س�ؤولية
يف هذا امللف.
وه� � � ��ذا م � ��ا اك �ت �� �ش �ف ��ه حمققو
الفاتيكان ،الذين و�ضعوا يدهم
� ً
أي�ضا على عمليات �أخرى نفذها
�أجنيلو بي�سكيو يف مهامه ال�سابقة
كم�س�ؤول لل�ش�ؤون العامة :متويل
�شركات و�أع�م��ال خريية لإخوته
(� 225أل� � ��ف دوالر) ،متويل
�سي�سيليا ماروغنا (ما يقرب من
� 600ألف يورو) ،امل�ست�شارة التي
اق�ت�رح��ت �إط �ل��اق � �س��راح راهبة
خم �ط��وف��ة يف �أن� �غ ��وال ،ومتهمة
اليوم من قبل ق�ضاء الفاتيكان.
فقد الحظ الفاتيكان �أن جز ًء من
تلك الأم��وال قد مت ا�ستخدامها
لأغ��را���ض �أخ��رى (�سحب نقدي،
فنادق فاخرة� ،إلخ).
مت��ت اق��ال��ة ال�ك��اردي�ن��ال بي�سكيو
من مهامه ،وحرمانه من حقوقه
وواجباته املرتبطة بالكاردينالية

مبالغ فلكية �أهدرت كان من املفرت�ض �أن تذهب �إىل الفقراء

يف ��س�ب�ت�م�بر  2020م ��ن قبل
ف��ران �� �س �ي ����س ،وال ��س�ي�م��ا ب�سبب
حماباة الأقارب .ومنذئذ ،ي�صرخ
�أجنيلو بيكيو برباءته.

حمكمة الفاتيكان والق�ضية القنبلة
متهم �آخ��ر ،املحامي ال�سوي�سري الأعمال الدينية .مت اعفا�ؤه عام
ري� �ن� �ي ��ه ب � ��رول � �ه � ��ارت ،الرئي�س  2019م��ن ق�ب��ل ال �ب��اب��ا ،يتّهم
ال�سابق لهيئة املعلومات املالية ،ال��رج��ل ال�ي��وم ب��إ��س��اءة ا�ستخدام
وامل� ��� �س� ��ؤول ع ��ن م��راق �ب��ة معهد �سلطته من خ�لال ال�ضغط على

بنك الفاتيكان لإق��را���ض 150
مليون يورو التي طلبتها الإدارة
املركزية.
ويعترب رينيه ب��رول�ه��ارت نف�سه

�ضحية “خط�أ �إجرائي” ،ويدين
ق��ان��ون عقوبات الفاتيكان الذي
“يتعار�ض مع الأنظمة الق�ضائية
احلديثة».
وه��ذا هو مكمن ال��داء؛ لأن هذه
الف�ضيحة ت�سلط ال���ض��وء على
ت �ق��ادم ال �ن �ظ��ام ال ��روم ��اين الذي
ي�ق��وم على ب��اب��ا ق��وي ،يجمع كل
ال���س�ل�ط��ات يف ي��دي��ه ،وك ��وري ��ا يف
خدمته ،حتى لو كان ذلك يعني
جتاوز القانون.
ع �ل��ى � �س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال ،يف �سياق
ه��ذه الق�ضية :م��ار���س ،2021
رف�ض الق�ضاء الربيطاين طلب
الفاتيكان الذي يق�ضي مب�صادرة
احل�سابات امل�صرفية جليانلويجي
تورزي.
مل يكن احلكــــــم رحيمـــــــا مع
روم� � ��ا ال� �ت ��ي ي �ت �ه �م �ه��ا ب � �ـ “عدم
و”الت�صريحات
الإف�صاح”
الكاذبة” (ال �ت��زي �ي��ف) و�أخ�ي��راً
“الإغفاالت».
تطهري بالإ�صالحات
يبدو �أن البابا فران�سي�س مدرك
ل �ه��ذه امل �م��ار� �س��ات ،وق ��د �أج ��ري
ع��دة �إ�صالحات يف ه��ذا االجتاه:
�إن�شاء �أمانة لالقت�صاد ،وتعيني
ال� �ق ��ا�� �ض ��ي امل� �ن ��اه� �� ��ض للمافيا
رئي�سا ملحكمة
جوزيبي بيناتوينً ،
مدينة الفاتيكان ،ونظام ق�ضائي
جديد ،وحت�سني مكافحة اجلنوح
املايل ،وما �إىل ذلك.

حماكمة ع�شرة م�س�ؤولني اعتبا ًرا من  27يوليو يف ق�ضية ا�ستثمارات م�شكوك فيها

تك�شف الف�ضيحة تقادم النظام الروماين ،القائم على بابا قوي ،يجمع كل ال�سلطات يف يديه

عقار تابع للفاتيكان يف لندن

بد�أ البابا �إ�صالحات لت�صحيح االو�ضاع

�أبريل  ،2021ويف افق حماكمة
 27ي��ول �ي��و ،و ّق � ��ع �أي� �� ً��ض ��ا على
مر�سوم ي�سمح ملحكمة الفاتيكان
مبحاكمة الكرادلة والأ�ساقفة.
لذلك تغريت الأم ��ور ...ن�ضيف
�أخ �ي� ً�را� ،أن ��س�ك��ري�ت��اري��ة الدولة
مل تعد مف ّو�ضة ب� ��إدارة �أموالها
بنف�سها م�ن��ذ ن��وف�م�بر ،2020
ب�ع��د �أن ق��رر ال�ب��اب��ا الأرجنتيني
نقلها �إىل �إدارة ت ��راث الكر�سي
الر�سويل.
ك � ��ان ال � �ك� ��اردي � �ن� ��ال ب� �ي ��ل ،وزي� ��ر
االق �ت �� �ص��اد �آن� � � ��ذاك ،ق ��د طالب
عب ًثا بعملية النقل ه��ذه ،وواجه
م �ع��ار� �ض��ة ال �ك��اردي �ن��ال بارولني
و�أجن �ي �ل��و بي�سكيو  ...بالت�أكيد
مل ت�صبح ال�سكرتارية املركزية
� �ص��دف��ة ف ��ارغ ��ة ،ل�ك�ن�ه��ا مل تعد
الآن متتلك �أي �سلطة يف الأمور
املالية.
يف ن �ف ����س ال ��وق ��ت  ،ع �ّي�نّ البابا
ف��رن �� �س �ي ����س م� �ق ��رب�ي�ن م� �ن ��ه يف
م �ن��ا� �ص��ب رئ �ي �� �س �ي��ة :الي�سوعي
خوان �أنطونيو غرييرو �ألفي�س،
� � �س � �ك� ��رت �ي�را ل�ل�اق� �ت� ��� �ص ��اد ع� ��ام
 ،2019وبعد املتاهة الق�ضائية
ال �ت��ي ت �ع��ر���ض ل �ه��ا الكاردينال
ب �ي��ل“ ،متت ت�برئ�ت��ه �أخ�ي� ً�را من
ت� �ه ��م االغ� �ت� ��� �ص ��اب واالع� � �ت � ��داء
اجلن�سي”؛ ونونزيو غاالنتينو،
رئ�ي���س��ا جلمعية ت ��راث الكر�سي
الر�سويل والأم�ين العام ال�سابق
مل�ؤمتر الأ�ساقفة الإيطاليني عام
 2019؛ والفرن�سي�سكان ماورو
غامبيتي ،ال �ك��اردي �ن��ال  -رئي�س
ك�ه�ن��ة كني�سة ال�ق��دي����س بطر�س
ورئ �ي ����س ف��اب��ري��ك دو � �س��ان بيري
(امل� ��� �س� ��ؤول ع ��ن �إدارة و�صيانة
ال�ك�ن�ي���س��ة) ع ��ام  ، 2021على
�سبيل الذكر ال احل�صر ،والهدف
هو يف ال��واق��ع تكري�س ممار�سات
جديدة وتغيري العقليات.
و�ستخ�ضع املحاكمة التي �ستبد�أ
يف ن�ه��اي��ة ��ش�ه��ر ي��ول�ي��و اجل ��اري،
ل�ف�ح����ص دق �ي ��ق ،خ��ا� �ص��ة ب�سبب
م �ظ �ه��ره��ا اال� �س �ت �ث �ن��ائ��ي� ،سواء
بالن�سبة لل�شخ�صيات املتهمة �أو
املبالغ الفلكية التي �أهدرت بينما
كان من املفرت�ض �أن تذهب �إىل
الفقراء.
ومن الوا�ضح �أنها تتنزل يف خطة
البابا الراغب يف مزيد ال�شفافية
يف ال�ش�ؤون املالية واال�ستثمارات.
�سيكون من ال�ضروري م�شاهدة
ت�صريحات الكاردينال بي�سكيو،
ال � �ت� ��ي ي �� �ش �ع��ر اجل� �م� �ي ��ع ب ��أن �ه ��ا
ت �خ��اط��ر ب� �ت ��وري ��ط �شخ�صيات
�أخ� ��رى م���س��ؤول��ة يف الفاتيكان،
يف امل�ق��ام الأول الكاردينال امني
��س��ر ح��ا��ض��رة ال�ف��ات�ي�ك��ان ،بيرتو
ب��ارول�ي�ن ،وخليفته يف ال�ش�ؤون
العامة� ،إدغ��ار بينيا ب��ارا ،اللذين
بر�أتهما الئحة االتهام.
وكان الكاردينال بارولني قد �سبق
ان �أع �ل��ن �أن ��ه ي ��أم��ل يف حماكمة
“ق�صرية” ،و�أن � ��ه ��س�ي�م�ث��ل �إذا
طلبت املحكمة ذل��ك ...و�سيكون
غريبا اال يحدث ذلك.
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تركيا يف مرمى �أوروبا ..انتقاد الذع للخطاب ال�شعبوي و�أردوغان
•• عوا�صم-وكاالت

ك��ال م���س��ؤول كبري يف االحت ��اد الأوروب� ��ي ان�ت�ق��ادات ��ش��دي��دة ل�سيا�سات
الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغ��ان ،على �صعيد احلريات ال�سيا�سية
يف بالده ،اعترب الأقوى من نوعه خالل الفرتة الأخرية،
واع�ت�بر االنتقاد ال��ذي ج��اء على ل�سان ،نائب املمثل الأع�ل��ى لل�ش�ؤون
ال�سيا�سية والأمنية يف االحت��اد الأوروب��ي ،الأق��وى من نوعه يف الفرتة
الأخرية .وجاءت االنتقادات خالل جل�سة علنية للربملان الأوروب��ي ،ما
عد �إ�شارة �إىل قلق �أوروبي من �سيا�سات �أردوغان.
وركز اخلطاب على �أو�ضاع حزب ال�شعوب الدميقراطية امل�ؤيد للأكراد،
منوهاً �إىل �أن ال�ضغوط واحل�صار ال�سيا�سي والقانوين والأمني الذي
يتعر�ض ل��ه ه��ذا احل ��زب .واع�ت�بر �أن ذل��ك ميثل ��ص��ورة م�صغرة عن

نهج تعامل ال�سلطة الرتكية مع التنظيمات املعار�ضة ،مذكراً بالو�ضع
ال��ذي يعي�شه زعيم احل��زب �صالح الدين دمريتا�ش ،املُعتقل منذ عام
 ،2016ودون �أي ��ة حم��اك�م��ة ،با�ستثناء ات�ه��ام��ات ع��ام��ة ب��ال��دع��اي��ة لـ
“منظمة �إرهابية» .وذ ّكر با ُ
حلكمني اللذين �أ�صدرتهما املحكمة الأوربية
حلقوق الإن�سان ل�صالح دمريتا�ش واملطالبة ب��إط�لاق �سراحه ،وعدم
ال�ت��زام تركيا بقرار املحكمة ،بالرغم من اتفاق �سابق بني الطرفني،
تعترب تركيا فيه �أح�ك��ام املحكمة الأورب �ي��ة حلقوق الإن���س��ان �أع�ل��ى من
قرارات حماكمها ،وموجبة التنفيذ .ويف ال�سياق نف�سه ،انتقد التقرير
قبول املحكمة الد�ستورية الرتكية لالئحة االتهامات املُعدلة من قِبل
االدعاء العام الرتكي لإغالق احلزب ،ومبوجبها �سيتم جتميد ح�سابات
احل��زب امل�صرفية و�شل حركته و�إي�ق��اف  451قيادياً من احل��زب عن
العمل ال�سيا�سي ،مما قد يهدد بقمع و�إنهاء امل�شاركة ال�سيا�سية ملاليني

الد�ستوري احلر ي ّتهم احلكومة

•• الفجر –تون�س

ات �ه��م احل ��زب ال��د� �س �ت��وري احلر،
�أم����س الأح ��د ،احل�ك��وم��ة بتقدمي
ارقام مغلوطة حول عدد الوفيات
اليومية الناجتة ع��ن اال�صابات
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا ،متهما اياها
ب��ال�ترف�ي��ع ف�ي�ه��ا ،م�ط��ال�ب��ا اياها
“مبخاطبة ال �� �ش �ع��ب وتقدمي
تو�ضيحات ر�سمية حول ما قامت
به من مغالطات».
وع� �ّب ��رّ احل � � ��زب �أم � ��� ��س يف ب�ل�اغ
�صادر عنه عن “ا�ستنكاره تعمد
احلكومة ترهيب املواطنني من
خالل �إعطاء �أرقام مغلوطة حول
ع��دد الوفيات اليومية بالرتفيع
فيها وع��دم تطابق الأرق ��ام التي
تديل بها وزارة ال�صحة مع الأرقام
امل �� �ص��رح ب�ه��ا م��ن ق�ب��ل املديرين
اجلهويني لل�صحة ،مما �أدى �إىل
تكذيبها من قبل ه ��ؤالء يف �أكرث
م��ن منا�سبة» .و�أ ّك ��د �أ ّن��ه “يتابع

املواطنني امل�ؤيدين للحزب ،فاحلزب امل��ذك��ور هو ث��اين �أح��زاب البالد
يف الربملان .كذلك ذكر التقرير بالهجوم الأخ�ير على مقر احل��زب يف
مدينة �أزمري غرب البالد ،الذي ق�صد تخويف قاعدة احلزب والفاعلني
داخله.
وا�ستعر�ض التقرير جمموعة من ااحلوادث امل�شابهة التي تتعر�ض لها
باقي �أحزاب املعار�ضة الرتكية ،وعلى خمتلف توجهاتها� ،إذ �إن ال�سلطات
الرتكية ت�ستخدم ك��ل م�ؤ�س�ساتها و�أدوات �ه��ا لقمع املعار�ضة ،م�ستغلة
الأو� �ض��اع اال�ستثنائية ال�ت��ي مت��ر بها ال�ب�لا ،مثل احل ��روب اخلارجية
واالنقالبات الع�سكرية امل�شكوك ب�ش�أنها� ،إذ يتم االعتماد على خطاب
�شعبوي يتهم املعار�ضني باخليانة.
وي �ق��ول ال�ن��ا��ش��ط ال���س�ي��ا��س��ي ال�ت�رك ��ي ،رم �� �ض��ان ب �ك��ري �أوغ� �ل ��و ،ملوقع
“�سكاي ن�ي��وز عربية”“ :ت�ستغل ال�سيا�سة اخلارجية الأوروب �ي��ة كل

ك�شفت حقيقة �أرقام وفيات كورونا

مراحل �إع��ادة هيكلة العالقات بني تركيا واالحت��اد الأوروب��ي ،النتزاع
�إ�صالحات �سيا�سية داخلية من تركيا ،ليكون نظامها ال�سيا�سية �أقل
مركزية و�شمولية و�شبيهاً بالأنظمة ال�شمولية ،لأن ذل��ك ي�ؤثر على
الأمن القومي الأوروبي .فاملنظومة الأوربية تعترب ال�ضغوط الناعمة
على تركيا قد ت�أتي بنتائج م��ا» .وكانت تركيا قد قدمت طلباً ر�سمياً
لدخول االحتاد الأوربي منذ عقود ،وبعد �أن متت املوافقة املبدئية ،ظلت
هناك �شروط على �أنقرة االلتزام بها حتى يتم قبولها ر�سميا يف التكتل
الأوروب��ي ،التي يطلق عليها “معايري كوبنهاغن» .و ُت�صدر املنظومة
الأوروب �ي��ة تقارير دوري��ة ب�ش�أنها ،حت��دد فيها م�ستويات ال�ت��زام تركيا
بتلك ال�شروط الأوربية .وتعاين تركيا منذ �سنوات من تعرث املفاو�ضات
مع بروك�سل ،ب�سبب انتكا�سات �أنقرة يف ملفات الدميقراطية وحقوق
الإن�سان واحرتام وحماية الأقليات.

كورونا تفتك بالتون�سيني

ال�صحة مبغالطة التون�سيني!...
عبري مو�سي ت ّتهم وزارة
ّ
�سعيّد يهاتف ال�سي�سي وي�شكره على م�ساندته لتون�س ،ووزير اخلارجية يت�سلم امل�ساعدات امل�صرية

ويتفح�ص الأرقام التي تدىل بها
وزارة ال�صحة يوميا بخ�صو�ص
عدد الوفيات والإجراءات املتخذة
ل�ل�ح��د م��ن ان�ت���ش��ار ال �ع��دوى �إثر
تفاقم الأزم��ة ال�صحية يف تون�س
ن�ت�ي�ج��ة ال � �ق� ��رارات االعتباطية
واملرجتلة التي اتخذتها احلكومة
وع� ��دم ج�ل��ب ال�ت�لاق�ي��ح ملواجهة
ال��وب��اء ،وب �ع��د تفح�ص ومتابعة
املعطيات».
وندّد بـ “عدم ال�شفافية يف �إعالم
ال ��ر�أي ال�ع��ام مبحتوى القرارات
امل �ت �خ��ذة مل��واج �ه��ة ال� �ع ��دوى ،من
ذل��ك ع��دم �إع�ل�ام امل��واط�ن�ين ب�أن

احلجوزات بالنزل تعترب مبثابة
الرتاخي�ص للتنقل بني اجلهات
يف حني �أن بالغ رئا�سة احلكومة
مل ين�ص على هذا اال�ستثناء ومل
تقدم ال�سلطة اي تربير منطقي
لهذا التمييز بني املواطنني �إىل
حد هذا التاريخ».
و�أع� ��رب احل ��زب ع��ن “ا�ستغرابه
م��ن ال� �ق ��رارات امل�ت�ن��اق���ض��ة التي
ت �ت �خ��ذه��ا ال �� �س �ل��ط اجل �ه��وي��ة يف
م��واج �ه��ة ال ��وب ��اء ب��اع�ت�ب��ار جلوء
ع� ��دد م �ن �ه��ا �إىل �إق � � ��رار احلجر
ال�شامل رغم ت�سجيل انخفا�ض يف
الأرقام وجلوء البع�ض الآخر �إىل

فك احلجر ال�شامل وحتويله �إىل
حجر �صحي موجه يف ظل ارتفاع
ن�سب الإ��ص��اب��ات ون�سب الوفيات
مم ��ا ي� ��ؤك ��د ت���س�ي�ي����س ال� �ق ��رارات
امل�ت�خ��ذة وان �ع��دام ك��ل مو�ضوعية
وكل ر�ؤية طبية يف املجال».
و�أ ّك� ��د ال��د� �س �ت��وري احل��ر “�أ�سفه
ل � �غ � �ل ��ق ع � � � ��دة م� � ��راك� � ��ز تلقيح
باملعتمديات لعدم توفر التالقيح
“ ،مطالبا احلكومة بـ “الإ�سراع
ب �ج �ل��ب ال �ت�ل�اق �ي��ح ال�ضرورية
حل �م��اي��ة ال �� �ش �ع��ب م� ��ن الإب � � ��ادة
اجل�م��اع�ي��ة ال�ت��ي يتعر�ض لها”،
مهيبا ب��و��س��ائ��ل الإع �ل�ام التثبت

يف املعطيات التي تقدمها للر�أي
ال�ع��ام وع��دم امل���ش��ارك��ة يف �سيا�سة
املغالطة التي تنتهجها احلكومة
ل �ت �ن �ف �ي��ذ غ ��اي ��ات� �ه ��ا ال�سيا�سية
ال�ضيقة.
ي��ذك��ر ان وزارة ال���ص�ح��ة اعلنت
ال�سبت ع��ن ت�سجيل  149وفاة
بكورونا يف ي��وم وه��و رق��م قيا�سي
ج ��دي ��د .وك ��ان ��ت رئ �ي �� �س��ة احل ��زب
ال��د��س�ت��وري احل ��ر ،ع�ب�ير مو�سي
ق��د ن�شرت م�ساء ال�سبت ،فيديو
مبا�شر ع�ل��ى �صفحتها اخلا�صة
ف �ي �� �س �ب��وك ،ات �ه �م��ت م ��ن خالله
وزارة ال�صحة بجرمية “ تعكري

م�صر يف جندة ا�شقائها

منظومة دفاع جوي حلماية مطار كابول

•• كابول�-أ ف ب

�أعلنت ال�سلطات الأفغانية الأحد ن�صب “نظام دفاع جوي” حلماية مطار
كابول من التع ّر�ض لقذائف و�صواريخ يف ظ ّل التقدّم اجلامح ملتمردي حركة
طالبان يف �أرجاء البالد .ففي �ضوء �شروع القوات الأجنبية يف االن�سحاب
نهائياً من البالد� ،أطلقت طالبان يف بداية �أيار مايو هجوماً وا�سع النطاق
على ال�ق��وات الأفغانية املرتبكة لفقدانها الدعم اجل��وي الأم�يرك��ي بالغ
الأهمية ،غامن ًة م�ساحات �شا�سعة يف العمق الأفغاين.
ومل تعد القوات الأفغانية ت�سيطر �سوى على املحاور الرئي�سية وكربى
املدن الإقليمية و�سط ح�صار يفر�ضه املتمردون حول الكثري منها ويف ظل
اخل�شية من احتمال مهاجمتهم كابول يف املدى املنظور� ،أو مطارها الذي
ي�ش ّكل املخرج الوحيد للرعايا الأجانب ،الدبلوما�سيون منهم والعاملون
يف املجال الإن�ساين خ�صو�صا .وباتت طالبان ت�سيطر على ع �دّة مناطق
جماورة للعا�صمة الأفغانية يف نطاق ال يتجاوز املئة كيلومرت .وقالت وزارة
الداخلية الأفغانية يف بيان �إنّ “نظام الدفاع اجلوي حديث الإن�شاء دخل
طور الت�شغيل عند ال�ساعة  02,00فجر هذا الأحد” ( 21,30ال�سبت
بتوقيت غرينت�ش) .و�أ�ضافت “�أثبت هذه املنظومة فاعليتها يف �أرجاء العامل
يف �ص ّد الهجمات بال�صواريخ والقذائف» .بيد �أنّ الوزارة مل تو�ضح ال ا�سم
املنظومة وال تاريخ ن�شرها وال هوية الطرف الذي �أر�ساها .ومن دون �إعطاء
تفا�صيل �إ�ضافية ،قال املتحدث با�سم الوزارة طارق عريان لوكالة فران�س
برا�س �إنّ املنظومة ن�شرت يف مطار كابول ،وال حتمي �سوى من�ش�آته.
لكن ط��وال  20ع��ام�اً يف �أفغان�ستان ك��ان��ت ال �ق��وات الأم�يرك�ي��ة ق��د ز ّودت
قواعدها بعدة منظومات من ط��راز “�سريام  »C-RAMال�ق��ادرة على
ر�صد القذائف وتدمريها .وتتيح هذه املنظومة التي كانت يف قاعدة باغرام،
الأب��رز بني القواعد الأمريكية وتقع على م�سافة  50كيلومرتا �شمال
كابول� ،إ�صدار �إ�شارات الإنذار �ضمن النطاق الذي تغطيه .و�سبق لطالبان
�أن نفذت �سل�سلة هجمات بالقذائف على القوات الأفغانية والأجنبية ،كما
�شنّ تنظيم داع�ش العام  2020هجوماً مماث ً
ال على كابول.

•• باري�س�-أ ف ب

ينظم يف باري�س مبنا�سبة العيد
الوطني لفرن�سا الأربعاء العر�ض
الع�سكري التقليدي الذي �سيكرم
ال � ��وح � ��دات الأوروب � � �ي� � ��ة يف قوة
تاكوبا يف منطقة ال�ساحل التي
ت�ن��وي ب��اري����س تقلي�ص وجودها
الع�سكري فيها.
يف  ،2020فر�ض وب��اء كوفيد-
� 19إل � �غ� ��اء ع ��ر� ��ض  14متوز
يوليو يف حدث غري م�سبوق منذ
احل��رب العاملية الثانية ،واقيمت
عو�ضا عنه م��را��س��م يف �ساحة ال
كونكورد.
ومع تخفيف التدابري ال�صحية،
يتوقع �أن ت�ستقبل املدرجات نحو
� 25أل � ��ف ��ش�خ����ص ه� ��ذا العام.
و�سي�سمح للجمهور بدخول جادة
ال�شانزليزيه.
و�سي�شارك يف العر�ض الع�سكري
ن� �ح ��و خ �م �� �س��ة �آالف �شخ�ص
ب�ي�ن�ه��م  4300ع���س�ك��ري �سريا
على الأق ��دام و 71ط��ائ��رة و25
م��روح �ي��ة و� 221آل� �ي ��ة ومئتا
ح�صان من احلر�س اجلمهوري.
و��س�ي�ح���ض��ر ال��رئ�ي����س �إميانويل
م � ��اك � ��رون �إىل ج ��ان ��ب الكثري
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��ص�ف��و الأم� ��ن ال� �ع ��ام» .واعتربت
م��و��س��ي �أن م�ث��ل ه��ذه املغالطات
تعد ج��رمي��ة دول��ة بامتياز ،على
حد قولها.
وه � ��اج� � �م � ��ت رئ � �ي � �� � �س� ��ة احل � � ��زب
ال��د��س�ت��وري احل��ر ،عبري مو�سي،
ح �ك��وم��ة امل �� �ش �ي �� �ش��ي و�سيا�ستها
يف ال �ت �ع��اط��ي م ��ع م �ل��ف جائحة
“كورونا” ،وطالبت وزارة ال�صحة
بتو�ضيح لذلك يف �أقرب الآجال.

ات�صال هاتفي
ويف �سياق مت�صل بالو�ضع الوبائي
يف تون�س� ،أج��رى الرئي�س قي�س

�سعيد ،ات���ص��اال هاتفيا م��ع عبد
الفتاح ال�سي�سي ،رئي�س جمهورية
م�صر العربية.
�وج ��ه ب �خ��ال ����ص ال �� �ش �ك��ر على
وت � ّ
�إر� � �س� ��ال ط��ائ��رت�ي�ن ع�سكريتني
حمملتني مبعدات طبية ملعا�ضدة
جهود تون�س يف الت�صدي جلائحة
كوفيد ،19-وفق بالغ �صادر عن
رئا�سة اجلمهورية.
وكانت قد ح ّلت ،ال�سبت ،بالقاعدة
الع�سكرية ب��ال�ع��وي�ن��ة ،طائرتان
ع�سكريتان م�صريتان حتمالن
م � �ع� ��دات وم� ��� �س� �ت� �ل ��زم ��ات طبية
م �ت �ن � ّوع��ة وك �م �ي��ات م ��ن الأدوي � ��ة

و�آالت م��راق �ب��ة ت�ن�ف����س و�أجهزة
�أك�سجني مقدّمة م��ن جمهورية
م�صر العربية ال�شقيقة.
وت�ع�ك����س ه ��ذه امل� �ب ��ادرة الأخوية
عمق العالقات املتينة بني تون�س
وم�صر وق�ي��م الت�ضامن والت�آزر
القائمة بني البلدين وال�شعبني
ال�شقيقني ال �س ّيما يف مثل هذه
الظروف الوبائية الدقيقة.
وق��د مت ت�س ّلم ه��ذه التجهيزات
بح�ضور عثمان اجل��رن��دي ،وزير
ال� ��� �ش� ��ؤون اخل ��ارج �ي ��ة والهجرة
وال �ت��ون �� �س �ي�ين ب� ��اخل� ��ارج ،و�أم �ي�ر
ال� � �ل � ��واء ع� �ب ��د ال � � � � ��ر�ؤوف عطاء
اهلل ،امل�ست�شار �أول ل��دى رئي�س
اجلمهورية املكلف بالكتابة القارة
ملجل�س الأم��ن القومي ،والفريق
ط �ب �ي��ب م �� �ص �ط �ف��ى ال� �ف ��رج ��اين،
املدير العام لل�صحة الع�سكرية،
و� �س �ع��ادة ال �� �س � ّي��د �إي� �ه ��اب فهمي،
�سفري جمهورية م�صر العربية
بتون�س.

وزير اخلارجية يت�سلم التجهيزات امل�صرية

فرن�سا حتتفل بعيدها الوطني بعر�ض ع�سكري
م��ن �أع���ض�ـ��اء احلكومـــة ورئي�س
�أركـــــــان اجلي�ش اجلرنال فران�سوا
ل��وك��وان�تر الـــذي �سـيحل حمله
ب�ع��د �أ�ســــــــــبوع رئ�ي����س �أركـــــــان
��س�لاح البـــــر احلالـــــــــي تياري
بوركارد.
وي �ن �ظ��م ع �ـ��ر���ض  2021حتت
��ش�ع��ار “ك�ســـــــب امل�ستقبل” يف
�إ� � �ش� ��ارة م��زدوج �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ة ،ع �ل��ى حد
ق��ول احلاكم الع�سكري لباري�س
اجل�ن��رال ك��ري���س�ت��وف �أب � ��اد� ،إىل
“القدرة اجلماعية ل�ل�أم��ة على
التغلب على ال�صعوبات املرتبطة
ب��الأزم��ة ال�صحية” و”بالن�سبة
للجيو�ش� ،إىل حقيقة التحول
�إىل ال �ت ��زام ��ات م�ت�ط�ل�ب��ة �أك�ث�ر،
تو�صف ب�أنها عالية الكثافة عرب
االع�ت�م��اد ع�ل��ى م �ع��دات متطورة
جدا».
و� �س �ت �� �ش��ارك يف ال �ع��ر���ض للمرة
الأوىل الآل � �ي� ��ة امل� ��درع� ��ة لنقل
اجل�ن��ود “غريفون” م��ن اجليل
اجل ��دي ��د ،ال �ت ��ي � �س �ي �ت��م ن�شرها
قريبا يف منطقة ال�ساحل.
ب�ع��د ال�ع��ر���ض اجل ��وي التقليدي

ال ��ذي ت �ق��وده “دورية فرن�سا”
(ب��ات��روي دو ف��ران����س)� ،ستفتتح
ال � �ق� ��وات اخل ��ا�� �ص ��ة الأوروب� � �ي � ��ة
امل� ��� �ش ��ارك ��ة يف “قوة تاكوبا”
العر�ض على جادة ال�شانزليزيه.
وه��ذا التجمع ال��ذي ت�ساهم فيه
ث �م��اين دول (ف��رن �� �س��ا وبلجيكا

و�إ� �س �ت��ون �ي��ا و�إي �ط��ال �ي��ا وهولندا
وج�م�ه��وري��ة ت�شيكيا والربتغال
وال�سويد) ،مت مببادرة من فرن�سا
ملواكبة القوات املالية يف القتال.
ورح�ب��ت ب�ه��ذا التقا�سم للأعباء
باري�س التي تنوي خف�ض عديد
ق��وات �ه��ا ال�ع���س�ك��ري��ة يف منطقة

ال �� �س��اح��ل ب �ع��د ان �ت �� �ش��ار ا�ستمر
ثماين �سنوات.
و�ستكرم البحرية �أفراد غوا�صاتها
بح�ضور طاقم الغوا�صة النووية
الهجومية “اميريود” (زمرد)
ال� �ع ��ائ ��دة م ��ن م �ه �م��ة ا�ستمرت
ث� �م ��ان� �ي ��ة �أ� � �ش � �ه� ��ر يف املنطقة

اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة للمحيطني
الهندي وال�ه��ادئ� ،شملت مرورا
يف بحر ال�صني اجلنوبي.
و�سيح�ضر العر�ض طاقم اجليل
اجل ��دي ��د الأول م ��ن غوا�صات
“�سوفران” النووية الهجومية
قبل �أن يبد�أ مهمة يف اخلريف.
�أما �سالح اجلو ف�سيعر�ض قيادته
اجلديدة للف�ضاء.
و�ســــــيتمثل يف ال �ع��ر���ض �أي�ضا
جهاز اخلدمة ال�صحية للجي�ش
ال� ��ذي ن �� �ش��ط ب���ش�ك��ل ك �ب�ير منذ
ب��داي��ة ال��وب��اء ال��ذي �أودى بحياة
�أك�ثر م��ن � 111أل��ف �شخ�ص يف
فرن�سا.
و�سينتهي العر�ض ال��ذي ي�ستمر
ح ��واىل ��س��اع�ت�ين مبو�سيقى مع
ج��وق��ة مكونة م��ن �“ 120شابا
م ��ن ط �ل�اب م ��دار� ��س ع�سكرية
�إىل �أع���ض��اء يف اخل��دم��ة املدنية
واخل��دم��ة الع�سكرية التطوعية
وم � �ت � �ط � ��وع �ي��ن م � � ��ن ع� �ن ��ا�� �ص ��ر
الإطفاء.
يف نهاية العر�ض� ،ستنظم ن�شاطات
يف جميع �أنحاء العا�صمة قبل �أن
ت�ضيء �سماء باري�س �ألعاب نارية
يف امل�ساء� ،ستطلق من “�شان دو
مار�س” عند �أقدام برج �إيفل.
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لوفيغارو :موجة غ�ضب فل�سطينية �ضد عبا�س
•• باري�س-وكاالت

لفتت �صحيفة “لوفيغارو” الفرن�سية �إىل �إنه منذ وفاة املعار�ض
الفل�سطيني نزار بنات بعد �ساعات من اعتقاله على �أيدي ال�شرطة
الفل�سطينية ،ت��وال��ت االح�ت�ج��اج��ات ��ض��د ال��رئ�ي����س الفل�سطيني
حممود عبا�س ،مطالبة �إياه بالرحيل.
فمنذ �أ��س�ب��وع�ين ،يتجمع م�ئ��ات الفل�سطينيني ك��ل ي��وم يف �ساحة
امل�ن��ارة ،م�ستخدمني �أقنعة ال��وج��ه وال�ن�ظ��ارات ال�شم�سية حتى ال
يتم التعرف عليهم ،وي�ل��وح��ون بالفتات �أو ل��وح��ات بي�ضاء كتب
عليها ب�أحرف حمراء“ :ارحل يا عبا�س»! .ويتوجه املحتجون نحو
املقاطعة ،مطالبني برحيل الرئي�س �أب��و م��ازن ،وي�شتد القمع كل
يوم ،من ال�شرطة �أو قوات الأمن الفل�سطينية ،بالزي الر�سمي �أو

بالزي املدين .ويروي ال�صحايف حممد حمايل الذي تعر�ض للكم
يف وجهه ويف �صدره وتظهر العالمات الزرقاء على يديه وظهره �إنه
يوم اخلام�س من يوليو (متوز) ،عندما مت القب�ض عليه مع زميله
قرب مركز ال�شرطة ،كان يقوم بعمله فقط .وقال“ :كنت �أ�ستخدم
هاتفي لت�صوير فيديو مبا�شر على �صفحة الراديو على الفي�س
بوك عندما �أخربين �أحد �أفراد الأمن �أنه ال ميكننا الت�صوير».
و�أ�ضاف “�أظهرت بطاقتي ال�صحافية ،لكنه رف�ض بقاءنا ،فابتعدنا.
بعد ب�ضع دقائق قررت ال�شرطة �أنه يجب �إخ�لاء املنطقة ،وبد�أوا
يف ا�ستخدام القوة لتفريق املتظاهرين ..ر�أي��ت زميلي يُجر لعدة
�أمتار ..مل �أرهم ي�صلون ،ومت الإم�ساك بي و�ضربي على وجهي على
الفور» .ومثله اعتقل يف ذلك امل�ساء قرابة ع�شرين فل�سطينيا يف رام
اهلل .وتعر�ض النا�س لل�ضرب ،وب�ضعهم للركل من �أن�صار ال�سلطة

الفل�سطينية ،و�ألقيت عليهم قنابل �صوتية والغاز امل�سيل للدموع.
ومتت �أحياناً م�صادرة الهواتف وتك�سريها ،بالإ�ضافة �إىل معدات
ال�صحافيني .ومل ت�سلم ال�صحافيات والنا�شطات من امل�ضايقة.
وق��ال��ت ال�صحيفة الفرن�سية �إن ك��ل �شيء ب��د�أ يف  24م��ن يونيو
(ح� ��زي� ��ران) امل��ا� �ض��ي ،وه ��و ال �ي ��وم ال� ��ذي ت �ع��ر���ض ف �ي��ه النا�شط
الفل�سطيني ال�شهري نزار بنات لل�ضرب حتى املوت بعدما اعتقلته
ال�سلطة الفل�سطينية فجراً يف اخلليل .هذا الأخري ،عرفه اجلميع
يف ال�ضفة الغربية ،حيث �صنع لنف�سه ا�سما منذ ع�شر �سنوات،
ع�بر مقاطع فيديو ن�شرها على م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي،
انتقد فيها ب�شدة ف�ساد احلكومة وغ�ي��اب �شرعية “�أبو مازن”،
وال��ذي �أرج ��أ االنتخابات م��راراً وت �ك��راراً بحجة القيود املرتبطة
باالحتالل الإ�سرائيلي .ورغم رعبهم من االنتهاكات اال�ستبدادية

هايتي يف العناية املركزة جمددا

وا�شنطن والأمم املتحدة ت�شككان يف فعالية التدخل!...

بعد عقود من الإهمال والعنف ،من غري امل�ؤكد �أن التعزيزات الأمريكية �أو الأممية �ستحقق ا�ستقرار الو�ضع
حتليل اخباري

ف�����������ش�����ل�����ت
القوى العظمى
يف حت����م����ل
م�������س����ؤول���ي���ة
ال��������وف��������اء
بوعودها،ممازاد
يف معاناة ال�سكان

•• الفجر -ترجمة خرية ال�شيباين
م��رة �أخ� ��رى ،ي�ضع ال �ع��امل �أعينه
على هايتي ،لكن �سينتهي به الأمر
ح�ت� ًم��ا �إىل االل �ت �ف��ات ب �ع �ي �دًا :هذا
اال�ستنتاج االفتتاحي الذي ن�شرته
�صحيفة تورنتو �ستار هذا الأ�سبوع
وه��ي �صحيفة يومية ذات نفوذكبري يف كندا حيث يعي�ش ال�شتات
الهايتي ال�ث��اين يف ال�ع��امل -يقول
الكثري عن خيبة الأمل التي ت�سود
هايتي.
ويف ال� � ��والي� � ��ات امل � �ت � �ح� ��دة ،دع ��ت
ووا�شنطن بو�ست البيت الأبي�ض
�إىل “تدخل �سريع وع�ضلي” يف
ب ��ورت �أو ب��رن ����س ،غ�ير ان �أ�سئلة
كثرية تثار ح��ول الفوائد ق�صرية
ومتو�سطة املدى ملثل هذا القرار،
�إذا اتخذه جو بايدن.
يف ه � ��ذه امل ��رح� �ل ��ة ،مت تفوي�ض
م �ك �ت��ب ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات الفيدرايل
فقط مل�ساعدة ال�شرطة الهايتية
وال � �ع� ��دال� ��ة م� ��ن �أج � � ��ل تو�ضيح
الأ��س�ب��اب التي دفعت كوماندو�س
م��ن ح ��وايل ث�لاث�ين ف� ��ردًا ،منهم
ال� �ع ��دي ��د م ��ن ال � �ق� ��وات اخلا�صة
ال�ك��ول��وم�ب�ي��ة ال���س��اب�ق��ة ،الغتيال
الرئي�س جوفينيل موي�س الأربعاء
املا�ضي.
وكان رئي�س ال��وزراء االنتقايل قد
دعا �إىل م�ساعدة ع�سكرية لت�أمني
�إم��دادات البالد ،اال ان قرارا بهذا
املعنى يجب �أن ي�صدر بال�ضرورة
ع��ن جمل�س الأم��ن التابع للأمم
املتحدة حتى يت�سنى ذلك.
ف�شل الأمم املتحدة
م��ن امل��ؤ��س��ف �أن الأمم امل�ت�ح��دة يف
هايتي تُلخّ �ص ق�صة ف�شل كبري.
ال �ب �ع �ث��ة احل ��ال� �ي ��ة ،حت ��ت �سلطة
الدبلوما�سية الأم��ري�ك�ي��ة هيلني
المي ،ح�شدت طيلة عامني “فريق
عمل” م��ن  2000ع ��ون ،منهم
 200م ��ن امل� �غ�ت�رب�ي�ن .وتهدف
مهمة مكتب الأمم املتحدة املتكامل

الفو�ضى �سيدة املوقف

ع���ل���ى م���دى
ال�������س���ن���وات
ال����ع���������ش����ر
امل���ا����ض���ي���ة،
مت �����ض����خ
 13مليار دوالر
من امل�ساعدات
�إىل ال��ب�لاد
على عني املكان �إىل قيادة احلوار
والإ�صالحات ،وتنظيم “انتخابات
حرة و�شفافة” ،و”�إ�ضفاء الطابع
احل��ريف على ال�شرطة” ،و”احلد
من عنف الع�صابات” ،و”�إ�صالح
ن �ظ��ام ال �ع��دال��ة وحت���س�ين ظروف
ال�سجون” .وك ��ذل ��ك “حماية
حقوق الإن�سان ومكافحة الإفالت

ت�أثري �ضئيل على حت�سني احلياة
اليومية ل�سكانها البالغ عددهم
 11م�ل�ي��ون ن�سمة ،ن�صفهم دون
�سن الع�شرين .وعام � ،2019أفاد
تقرير �صادر عن دي��وان املحا�سبة
ال�ه��اي�ت��ي� ،أن  2م�ل�ي��ار دوالر من
امل� ��� �س ��اع ��دات امل �خ �� �ص �� �ص��ة للبنية
التحتية �أو ال���ش��رط��ة ق��د اختفت

�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

هانرت بايدن ،احل�صاة يف احلذاء!...
•• لوك الليربتي

مبا �أن ا�ستطالعات الر�أي يف �صاحله ،بات لزاما على
جو بايدن ،مرة �أخ��رى ،الرتكيز على اهتمام و�سائل
الإعالم املحيط ب�أن�شطة ابنه هانرت بايدن.
ن �ع��م ،م � ��رارًا وت� �ك ��رارًا ،ه��ان�تر ب��اي��دن� � .س��واء خالل
االنتخابات التمهيدية �أو احلملة الرئا�سية �أو الأ�شهر
الأوىل من �إدارت��ه ،يواجه جو بايدن بانتظام ً
مر�ضا
مزعجً ا ال ي�ستطيع التخل�ص منه ،مثل احل�صاة يف
احل��ذاء التي جتعل �أك�ثر �إي�لا ًم��ا ح�صة م�شي طويلة
او ت�سلق تلة.
مرة �أخرى ،ف�إن الأن�شطة املهنية البن بايدن ،هي التي
تذكرنا بالو�ضع اخلا�ص الذي يجد فيه معظم �أبناء
ال�سيا�سيني �أنف�سهم يف الواليات املتحدة .لقد ك�شف
اال�ستقطاب احل��ايل ،ورئ��ا��س��ة رج��ل الأع�م��ال دونالد
ترامب ،عن و�ضع قائم منذ فرتة طويلة.
ي�ت�ف��ق اجل �م �ي��ع ع �ل��ى �أن لأب� �ن ��اء �أو �أف� � ��راد عائالت
ال�سيا�سيني احلق يف ك�سب لقمة العي�ش .ومبا �أنه يتم
عر�ض حياتهم ال�شخ�صية �أحيا ًنا يف و�سائل الإعالم
�ضد �إرادتهم ،فمن امل�سموح عمومًا �أن ي�ستفيدوا � ً
أي�ضا
من �شهرة والديهم ،للربوز.
غالبًا ما تن�سينا �إثارة التغطية الإعالمية� ،أن امل�شكلة
الأ�سا�سية ه��ي م�شكلة �أخ�ل�اق و�ضمري .متى ت�صبح
�أن�شطة �أف��راد الأ��س��رة غري مقبولة؟ تظل الأ�ساليب
امل �ن �� �ص��و���ص ع�ل�ي�ه��ا يف ال��د� �س �ت��ور خ��ا� �ض �ع��ة للقراءة
والت�أويل ،و�إمكانية ت�ضارب امل�صالح كبرية .وبالتايل،
ف� ��إن ت�شيل�سي ك�ل�ي�ن�ت��ون ودون ��ال ��د ت��رام��ب جونيور
وهانرت بايدن ،لي�سوا خارج القانون ،امل�شكلة تكمن يف
مكان �آخر.
مل ي�ضطر دون��ال��د ترامب �أب �دًا �إىل �أن ين�أى بنف�سه
ر�سميًا عن �شركاته ،وق��د ا�ستفاد �أب�ن��ا�ؤه من �إقامته
يف اخل ��ارج للحفاظ على ال�ع�لاق��ات م��ع ال���ش��رك��اء �أو
تطويرها .ووج��د هانرت بايدن نف�سه � ً
أي�ضا يف م�أزق
لأنه ح�صل على وظيفة وعلى �أجر يبدو �أنه يتجاوز
مهاراته �أو خربته ال�سابقة.
وملّ��ا ك��ان يرافق وال��ده من حني لآخ��ر ،نائب الرئي�س
حينها ،يف رح�لات �إىل اخل��ارج ،فمن ال�سهل �أن نفهم
ا��س�ت�ي��اء امل��راق�ب�ين واخل ��روج امل�ف��اج��ئ للجمهوريني.
وعندما نت�أمل الأم��ر ،جند ان كل مزاعم الف�ضائح
ه� ��ذه� � ،س��واء ك��ان��ت � �ص ��ادرة ع��ن ال��دمي �ق��راط �ي�ين �أو
اجلمهوريني ،ترقى �إىل مرتبة النفاق ،حيث يرف�ض
احلزبان ال�سيا�سيان تغيري قواعد اللعبة.
مل ��اذا ع ��اد ه��ان�تر ب��اي��دن �إىل ال���ص�ف�ح��ات الرئي�سية
لكل امل��واق��ع الإخبارية تقريبًا يف ال��والي��ات املتحدة؟
بالإ�ضافة �إىل �أن�شطته املهنية ،يبدو �أن جنل الرئي�س
ق��د ط��ور م��ذا ًق��ا للر�سم ،وه��و ن�شاط ُي�ع�ترف ل��ه فيه

مبوهبة ما ...هل مبا كفي لتربير �سعر لوحاته التي
يرتاوح بني � 75ألف دوالر و� 500ألف دوالر؟
هل جنل الرئي�س عبقري جديد يجب �أن يُدرج ا�سمه
يف جمموعة الر�سامني العظماء يف التاريخ؟ من امل�ؤكد
�أن �سوق الفن لي�س تخ�ص�صي ،لكن ميكن للمرء �أن
ي�شك ب�شكل م�شروع يف �أنه كان على مثل هذه املوهبة
انتظار انتخاب البطريرك للرئا�سة حتى تكاف�أ “مبا
يليق بقيمتها».
و��ص��ول ه��ان�تر ب��اي��دن �إىل ال�ساحة الفنية ،وعر�ض
لوحاته يف املتاحف �أو املعار�ض الفنية ،ميثالن عاملني
مزعجني .يف البداية ،من الوا�ضح �أن لقبه مينحه
الكثري .اذ لي�س فقط يف ال�سيا�سة ي�سمح حمل لقب
مرموق بالربوز .قد تعترب هذه املناف�سة غري عادلة،
لكنها لي�ست غري قانونية �أو ا�ستثنائية.
العامل املثري الآخر يزعجني �أكرث بكثري لأنه يتعلق
بنزاهة النظام و�سالمة الإدارة القائمة .م��ن الذي
ع�ل��ى ا��س�ت�ع��داد ل��دف��ع ال�ك�ث�ير م�ق��اب��ل �أع �م��ال الر�سام
الهاوي؟ هل نحاول دفع مقابل للو�صول املبا�شر �إىل
الرئا�سة؟ هل امل�شرتي العب يف اللعبة ال�سيا�سية يف
الواليات املتحدة �أم ممثل لقوة �أجنبية؟
ولأن احتمال ت�ضارب امل�صالح �أمر حقيقي ،فقد تق ّرر
مراجعة اجلانب الأخ�لاق��ي للمعامالت .مت االتفاق
على �إخفاء هوية امل�شرتين عن الفنان ،اال ان امل�شكل
م�ستمر رغ ��م ك��ل � �ش��يء .ع�ن��دم��ا مت و� �ض��ع القواعد
اجل��دي��دة ،ت��دخ��ل البيت الأب�ي����ض خ�لال املناق�شات،
وظل كل ما مت التفاو�ض عليه �س ّرا بني املحامني.
ب�سذاجة ،ميكن للمرء دائمًا الدفاع عن هذا التدخل
بالقول �إن امل�ست�شارين القانونيني للبيت الأبي�ض
هم الأف�ضل لإدارة هذه الأ�سئلة .وحتى هنا ،ي�ستمر
القلق ،لأن ال�شفافية لي�ست كاملة.
اذن ،جم�دّدا ،ي�شعر جو بايدن باالنزعاج من �أن�شطة
اب�ن��ه .ووع��د الرئي�س ال���س��اد���س والأرب �ع��ون بت�شديد
ال�ضوابط على الق�ضايا الأخ�لاق�ي��ة ،و�أدان تراخي
�سلفه.
�أرى ح �ل�ي�ن ف �ق��ط لإخ � � ��راج ج ��و ب ��اي ��دن وال�سا�سة
الأم��ري �ك �ي�ين م��ن امل � ��أزق م��ع ط�م��أن��ة ال�ن��اخ�ب�ين على
نزاهتهم .يجب �أن تكون العملية املتعلقة باملفاو�ضات
ب�ين امل���ش�تري��ن واب ��ن ب��اي��دن ��ش�ف��اف��ة مت��ا ًم��ا ،ويجب
مراجعة جدية للقواعد الغام�ضة التي حتكم �أن�شطة
�أفراد عائالت ال�سيا�سيني وال�سيا�سيات.
�أخ�شى �أننا لن نرى �أيًا من هذين اخليارين ...ميكن،
ويجب� ،أن يكون لأف��راد الأ�سرة احلق يف ك�سب عي�ش
جيد ،وهو �أمر م�شروع ،ولكن لي�س من خالل اال�ستفادة
من مزايا توفرها االذان ال�صاغية لوالديهم ...ان
�سالمة النظام وامل�ؤ�س�سات وم�صداقيتها على املحك.

من “نفاد” خمزونها من “مئات
الأدوي � ��ة الأ��س��ا��س�ي��ة ال �ت��ي تعالج
�أمرا�ضاً مزمنة وم�ستع�صية».
وي� � ��أت � ��ي ذل� � ��ك ب� �ع ��دم ��ا �شرعت
ال�سلطات منذ �أ�شهر يف تر�شيد �أو
رف��ع الدعم تدريجاً عن ا�سترياد
� �س �ل��ع رئ �ي �� �س �ي��ة ب �ي �ن �ه��ا الأدوي � � ��ة.

وت �� �س �ب��ب ت� ��أخ ��ر ف �ت��ح اعتمادات
لال�سترياد ،بانقطاع عدد كبري يف
الأدوية ،بينها حتى م�سكنات الأمل
العادية وحليب الأطفال ّ
الر�ضع.
وي �ط ��ال ��ب م �� �ص��رف ل �ب �ن��ان منذ
�أ�شهر وزارة ال�صحة بو�ضع جدول
�أول� ��وي� ��ات ب� ��الأدوي� ��ة ال �ت��ي يجب

م��وا� �ص �ل��ة دع �م �ه��ا .وك � ��ان حاكم
م �� �ص��رف ل �ب �ن��ان ري ��ا� ��ض �سالمة
�أع�ل��ن �أن��ه �سي�سدّد “االعتمادات
والفواتري التي تتعلق بالأدوية،
ال �سيما �أدوي��ة الأم��را���ض املزمنة
وامل �� �س �ت �ع �� �ص �ي��ة � �ض �م��ن م �ب �ل��غ ال
ي �ت �ع��دى  400م �ل �ي��ون دوالر”

ترجمة خرية ال�شيباين

*ا�ستاذ تاريخ ،وحما�ضر ،ومعلق �سيا�سي كندي خمت�ص يف ال�سيا�سة والتاريخ االمريكيني

حقائب القادمني �إىل لبنان حمملة ب�أدوية مفقودة من ال�صيدليات
م�ل ��أت ح�ق��ائ�ب�ه�م��ا الأرب� � ��ع .وقد
�أع ��ادت الأزم ��ة احلالية �إىل ذهن
ل �ي��دي��ا � �س �ن��وات احل� ��رب الأهلية
( ،)1990-1975ح�ي�ن كان
ي�أتي املغرتبون حمملني بحاجات
�أ�سا�سية ُفقدت من الأ�سواق.
وت �ق��ول ل�ي��دي��ا “�صحيح �أن �ن��ا كنا
ن �خ��اف م��ن ال �ق��ذائ��ف ،ل�ك�ن�ن��ا مل
ن�شهد ي��وم �اً ن���ض��وب�اً يف الأدوي� ��ة
�أو ال��وق��ود كما اليوم” ،م�ضيفة
“مل ن�شعر يوماً بهذا القدر من
االخ�ت�ن��اق ،م��ا يح�صل ال�ي��وم غري
م�سبوق و�سريايل».
وم � �ن� ��ذ م� �ط� �ل ��ع ال � � �ع� � ��ام ،يبحث
اللبنانيون عبثاً ع��ن �أدوي�ت�ه��م يف
� �ص �ي��دل �ي��ات ن���ض�ب��ت حمتوياتها
ت��دري �ج �اً .وي�ن���ش��ر م�ستخدمون
ملواقع التوا�صل االجتماعي يومياً
�أ��س�م��اء �أدوي ��ة يحتاجونها .وبات
ك�ثر ي�ع�ت�م��دون ع�ل��ى �أ�صدقائهم
و�أف � � � ��راد ع��ائ�ل�ات �ه��م يف اخل � ��ارج
لت�أمني �أدويتهم ،ب�أ�سعار مرتفعة
ج ��داً م�ق��ارن��ة م��ع ال���س�ع��ر املحلي
املدعوم.
ً
واحتجاجا على ن�ضوب الأدوية،
ب��د�أ جتمع �أ��ص�ح��اب ال�صيدليات
اجلمعة �إ�ضراباً عاماً مفتوحاً ،كما
ح��ذرت نقابة م�ستوردي الأدوية
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نافذة
م�شرعة

�أعادت الأزمة احلالية �إىل الأذهان �سنوات احلرب الأهلية

•• بريوت�-أ ف ب

مل حت �م��ل ل �ي��دي��ا خ�ل�ال رحلتها
الأخ �ي ��رة �إىل ب �ي��روت �آت� �ي ��ة من
م��ار� �س �ي �ل �ي��ا ال� �ه ��داي ��ا ،ب ��ل م�ل��أت
ح�ق��ائ��ب ��س�ف��ره��ا ب ��أدوي��ة تخطت
كلفتها الأل��ف يورو لتوزعها على
�أف��راد عائلتها و�أ�صدقائها الذين
ال يجدون يف �صيدليات لبنان �أيا
منها.
وت �ق��ول ال���س�ي��دة ال�ستينية ،التي
و� �ص �ل��ت �إىل ب �ي ��روت الأ�� �س� �ب ��وع
امل��ا� �ض��ي ،ل��وك��ال��ة ف��ران ����س بر�س
“حملت معي من كل �شيء� ،أدوية
م�ضادة لاللتهابات و�أدوية �ضغط
وكولي�سرتول و�سكري وباركن�سون
و�سرطان ،ف�ض ً
ال عن الكثري من
الأدوية امل�ضادة لالكتئاب».
و�صلت ليديا �إىل منزلها يف بلدة
بعبدات �شمال بريوت فجراً ،وما
ه��ي �إال �ساعتني ف�ق��ط ح�ت��ى بد�أ
ال��زوار يتوافدون �إليها كل منهم
مت�شوق للح�صول على �أدويته.
وت�ضيف ليديا “مل يكن بو�سعي
حتى �أن �أنام ،لكني �أتفهمهم فلي�س
هناك �أ�سو�أ من ن�ضوب الدواء”،
م��و��ض�ح��ة �أن ب�ع����ض الأ�شخا�ص
ال ��ذي ��ن �أح �� �ض ��رت ل �ه��م الأدوي� � ��ة
يعانون م��ن �أم��را���ض مزمنة ومل
يتمكنوا منذ �أك�ثر من �أ�سبوعني
من ت�أمني العالج.
ول �ي �� �س��ت ل �ي��دي��ا وح ��ده ��ا� ،إذ �أن
وال ��دي� �ه ��ا �أي� ��� �ض� �اً ح �م�ل�ا معهما
م��ن فرن�سا �أدوي ��ة لـ� 12شخ�صاً

من العقاب «.
ب��رن��ام��ج وا�� �س ��ع ح �ظ��ي مبوافقة
حكومة جوفينيل موي�س عالنية،
وح��ارب �ت��ه وراء ال�ك��وال�ي����س“ .كما
ر�أي � �ن� ��ا ،ت �� �ش ��ارك الأمم املتحدة
ت�شارك يف هايتي منذ خم�سة ع�شر
ع ��ا ًم ��ا يف ب �ع �ث��ات ح �ف��ظ ال�سالم،
وف�شلت القوى العظمى يف حتمل

هايتيون امام ال�سفارة االمريكية
م�س�ؤولية الوفاء بوعودها ،مما زاد
يف معاناة ال�سكان” ،تقول املحامية
�ساندرا ويزنر ،واح��دة من خرباء
“معهد ال�ع��دال��ة والدميقراطية
يف هايتي».
وع� �ل ��ى م � ��دى ال �� �س �ن ��وات الع�شر
املا�ضية ،مت �ضخ  13مليار دوالر
م��ن امل �� �س��اع��دات �إىل ال �ب�ل�اد ،مع

حلكومتهم ،اجتمع الفل�سطينيون يف مظاهرة �أوىل يف ي��وم وفاة
نزار بنات .ومنذ ذلك احلني ،ا�ستمرت موجة ال�سخط .لكن هذا
“االغتيال ال�سيا�سي” كما ت�صفه هتافات املتظاهرين� ،أثار ا�ستياء
وا�سعاً من ال�سلطة الفل�سطينية ،على خلفية �إلغاء الرئي�س عبا�س
االنتخابات يف � 30أبريل (ني�سان) وو�سط ال�صعوبات االقت�صادية،
و�إع��ادة التعاون الأمني مع �إ�سرائيل �أو حتى �أولوية الو�صول �إىل
لقاح �ضد فريو�س كورونا للم�س�ؤولني الفل�سطينيني .ويف مواجهة
ه��ذه املعار�ضة املتزايدة �ضدها ،ردت ال�سلطة الفل�سطينية حتى
الآن ب�شكل خجول ،واكتفى �أن�صار عبا�س بن�شر �صور على و�سائل
التوا�صل االجتماعي لالحتجاجات املوالية للحكومة و�أعالم فتح
ال�صفراء ،والتي جتري هنا وهناك .وحده وزير العمل ن�صري �أبو
جي�ش ،من احلزب ال�شيوعي ،قدم ا�ستقالته كرد فعل.

ي�غ�ط��ي “م�ستوردات �أخ� ��رى مبا
فيها الطحني».
�إال �أن��ه بح�سب نقابة م�ستوردي
الأدوي � � � � ��ة ،ل� ��ن ي �ت �خ �ط��ى اجل� ��زء
املخ�ص�ص لل��أدوي��ة  50مليون
دوالر �شهرياً ،وهو ما يعادل ن�صف
الفاتورة االعتيادية.

�أم��ام ه��ذه التعقيدات التي تزيد
م��ن م �ع��ان��اة ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،ا�ستغل
ب � ��ول جن � ��ار وزوج� � �ت � ��ه تراي�سي
�إجازة ق�صرية �إىل قرب�ص ل�شراء
الأدوية.
وق��د ع��اد ال��زوج��ان ،ال�ل��ذان فقدا
ابنتهما الك�سندرا يف انفجار مرف�أ
بريوت يف الرابع من �آب�/أغ�سط�س
 ،2020ال�شهر املا�ضي حاملني
حقيبة مليئة بالأدوية لأقاربهما
ولأ�شخا�ص توا�صلوا معهما على
و�سائل التوا�صل االجتماعي.
ا� �ش�ترى ب��ول وت��راي���س��ي قطرات
ل�ل�ع�ين وح �ل �ي��ب جم �ف��ف و�أدوي � ��ة
م�ضادة لالكتئاب و�أخ��رى لعالج
ال�ضغط و�أمرا�ض القلب.
وت��روي تراي�سي “ال�صيديل (يف
ق�بر���ص) ع ��رف ��س��ري�ع�اً �أن �ن��ا من
لبنان ،وقال لنا �إن �صديقني مرا
عليه قبل ي��وم�ين ل���ش��راء +طن+
من الأدوية».
وج � � ��راء االن� �ه� �ي ��ار االقت�صادي
املت�سارع منذ �صيف العام ،2019
الذي رجح البنك الدويل �أن يكون
م��ن ب�ي�ن �أ�� �س ��و�أ ث�ل�اث �أزم � ��ات يف
العامل منذ العام  1850ومل تبق
�أي �شريحة مبن�أى عن تداعياته،
ب��ات �أك�ث�ر م��ن ن�صف اللبنانيني

يعي�شون حت��ت خ��ط ال�ف�ق��ر ،وقد
خ �� �س��رت ال �ل�ي�رة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة �أكرث
من  90يف املئة من قيمتها �أمام
الدوالر.
ويحمل جزء كبري من اللبنانيني
الطبقة ال�سيا�سية م�س�ؤولية ما
�آل��ت �إل�ي��ه الأو� �ض��اع االقت�صادية،
وي �ت �ه �م��ون امل �� �س ��ؤول�ي�ن بالف�ساد
والهدر و�سرقة املال العام.
ومنذ �أ��ش�ه��ر ،يجهد �أح�م��د (58
عاماً) ،الذي يعاين من ارتفاع يف
ال�ضغط ومر�ض ال�سكري ،ليجد
علبة دواء واحدة على الأقل ،حتى
بات الأمر م�ستحي ً
ال.
وب� �ع ��دم ��ا اخ� �ت� �ف ��ت �أدوي� � �ت � ��ه من
الأ� �س��واق ،ح��دد ل��ه طبيبه �أدوية
بديلة عنها ،لكن حتى ه��ذه “مل
يعد ممن املمكن �إيجادها».
�أم��ام ه��ذا ال��واق��ع ،ا�ضطر �أحمد،
الذي يعمل يف موقف �سيارات �أحد
مطاعم ب�يروت� ،إىل التوقف عن
ا�ستهالك ال��دواء لأ�سابيع ،لكنه
�سرعان ما �أ�صيب بنوبات ارتفاع
حاد يف ال�ضغط.
وم��ا ك��ان منه �إال �أن ات�صل ب�أحد
�أق��ارب��ه يف ا�سطنبول وب�صديق يف
الإم ��ارات املتحدة ليطلب منهما
�إر� � �س� ��ال �أدوي� � � ��ة ل ��ه م ��ع معارف
قادمني �إىل لبنان.
وي �ق��ول “نحن �أم� ��ام خ �ي��ار املوت
لأن �ن��ا ال جن��د الأدوي� � ��ة �أو املوت
لأن��ه مل يعد لدينا �أم��وال بعدما
� �ص ��رف �ن ��اه ��ا ك �ل �ه��ا ع� �ل ��ى �أدوي � � ��ة
ن�شرتيها من اخلارج».
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 130فار�سا يف البطولة ال�صيفية التدريبية لقفز احلواجز بال�شارقة

��ش��ارك  130ف��ار��س��ا و ف��ار��س��ة م��ن خمتلف �أن��دي��ة ال��دول��ة يف
البطولة ال�صيفية التدريبية الثانية لقفز احلواجز التي نظمها
نادي ال�شارقة للفرو�سية وال�سباق يوم اجلمعة يف ميدان ال�صالة
املغطاة بالنادي بح�ضور �سعادة �سلطان خليفة اليحيائي مدير
عام نادي ال�شارقة للفرو�سية وال�سباق.
و مثل البطولة مبختلف فئاتها فر�سان من مدر�سة التدريب
بنادي ال�شارقة للفرو�سية وال�سباق ونادي دبي للبولو والفرو�سية
ون��ادي عجمان للفرو�سية وا�سطبالت ال�صافنات ون��ادي مندرة
للفرو�سية ونادي جبل علي للفرو�سية ونادي فرو�سية ونادي �أبو
ظبي للفرو�سية والعديد من الأندية واال�سطبالت يف الدولة

نادي الفرو�سية باملدينة امل�ستدامة يف دبي .
و خ�ص�ص ال�شوط الأول من البطولة لفر�سان مدر�سة التدريب
بنادي ال�شارقة و عددهم  12من الفر�سان الأطفال يف مدر�سة
التدريب �أنهى منهم امل�سار من دون �أخطاء  .. 9و جاء ال�شوط
الثاين مع الزمن بجولة واحدة تناف�س فيه الفر�سان على قطع
امل�سار م��ن دون �أخ�ط��اء و�ضمن ال��زم��ن امل�ح��دد بحواجز و�صل
ارتفاعها حتى � 60سم مب�شاركة  31فار�ساً �أنهى منهم 10
فار�ساً امل�سار من دون �أخطاء .
و يف ال�شوط الثالث وهو �شوط مع الزمن بجولة واحدة تناف�س
فيه الفر�سان على قطع امل�سار من دون �أخطاء و�ضمن الزمن

املحدد بحواجز و�صل ارتفاعها حتى � 80سم مب�شاركة  3فر�سان
.
اما ال�شوط الرابع فهو �شوط مع الزمن بجولة واحدة تناف�س
فيه الفر�سان على قطع امل�سار من دون �أخطاء و�ضمن الزمن
املحدد بحواجز ي�صل ارتفاعها حتى � 110 – 100سم مب�شاركة
 58فار�ساً �أنهى منهم  26فار�ساً امل�سار من دون �أخطاء .
و يحت�ضن ن��ادي ال�شارقة للفرو�سية وال�سباق خ�لال املو�سم
ال�صيفي  10بطوالت منها  6مناف�سات تدريبية و  3بطوالت
حملية بالتعاون مع احتاد الإمارات للفرو�سية وال�سباق وبطولة
دولية واحدة من فئة النجمتني يف ال�صالة املغطاة بالنادي .
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للم�شاركة يف بطولة ك�أ�س �أوكرانيا الدولية الودية

بعثة منتخبنا للكرة ال�شاطئية
ُتغادر �إىل العا�صمة كييف
•• دبي  -الفجر:

غ��ادرت �أم�س الأول �إىل العا�صمة الأوك��ران�ي��ة كييف بعثة منتخبنا الوطني
للكرة ال�شاطئية وذلك للم�شاركة يف بطولة ك�أ�س �أوكرانيا الدولية الودية التي
يٌنظمها االحتاد الأوكراين لكرة القدم للفرتة من � 23إىل  25يوليو اجلاري
مب�شاركة  4منتخبات هي �أوكرانيا  ،الإمارات  ،عُمان وتركيا .
وت�أتي امل�شاركة يف البطولة الودية �ضمن برنامج اعداد منتخبنا لبطولة ك�أ�س
العامل التي �ستقام يف رو�سيا للفرتة من � 19إىل � 29أغ�سط�س املقبل وذلك
يف جممع لوجنيكي الأوملبي  ،حيث �أ�سفرت القرعة التي �أجريت م�ؤخراً عن

تواجد منتخبنا يف املجموعة الثانية �إىل جانب منتخبات موزمبيق � ،إ�سبانيا
وتاهيتي .
ً
واختار املدرب الوطني حممد املازمي  16العبا للتواجد يف هذه البطولة وهم
 :حممد عبداهلل  ،حميد جمال  ،هيثم حممد � ،أحمد ب�شر  ،وليد ب�شر  ،عبا�س
علي  ،كمال علي  ،علي حممد  ،علي ح�سن  ،وليد حممد  ،ح�سني علي  ،را�شد
عيد � ،سامل عبيد  ،ه�شام منت�صر  ،ح�سن علي و�أحمد عبدالرحمن  .وي�ستهل
منتخبنا مبارياته يف البطولة مبواجهة �شقيقه منتخب عُمان يوم  23يوليو
 ،فيما يواجه يف املباراة الثانية منتخب تركيا يوم  24يوليو على �أن يختتم
مبارياته مبواجهة منتخب �أوكرانيا م�ست�ضيف البطولة يوم  25يوليو .

احتاد الكرة ُينظم دورة تن�شيطية
حلكام املراحل ال�سنية
•• دبي  -الفجر :

نظم احتاد الإم��ارات لكرة القدم على مدار يومني دورة تن�شيطية حلكام
م�سابقات املراحل ال�سنية وذل��ك يف �إط��ار �سعي �إدارة احلكام نحو ت�أهيل
ق�ضاة املالعب لإدارة خمتلف امل�سابقات الكروية املختلفة لفرق املراحل
ال�سنية يف املو�سم الريا�ضي اجلديد . 2022-2021
و�شملت الدورة التي �شهدت م�شاركة  22حكماً من احلكام الذين اجتازوا

الدورتني املا�ضيتني للحكام امل�ستجدين جمموعة من املحا�ضرات النظرية
ناق�شت ت�ع��دي�لات ق��ان��ون ك��رة ال�ق��دم �� ،ش��دة امل�خ��ال�ف��ات  ،ح��االت الت�سلل
واملخالفات التكتيكية مع ا�ستعرا�ض عدد من احل��االت عرب الفيديو �إىل
جانب تدريبات عملية واختبارات لياقة بدنية حتت �إ�شراف �إدارة احلكام .
ق��دم حم��اور ال ��دورة املختلفة املحا�ضرين ريت�شارد ميلني امل��دي��ر الفني
للحكام � ،صالح املرزوقي امل�س�ؤول الفني حلكام املراحل ال�سنية � ،سلطان
�ساحوه وح�سن عبداهلل مدرب اللياقة البدنية .

غوالغونغ تهنئ بارتي على الفوز
ببطولة وميبلدون
هن�أت البطلة الأ�سرتالية ال�سابقة
�إيفون غوالغونغ-كاويل ال�شقيقة
ال�صغرى �آ�شلي ب��ارت��ي على الفوز
ب�ل�ق��ب ب �ط��ول��ة ومب �ب �ل��دون ،ثالثة
ال�ب�ط��والت الأرب ��ع ال�ك�برى يف كرة
امل�ضرب ،بعد تغلبها يف النهائي على
الت�شيكية كارولينا بلي�شكوفا بثالث
جمموعات.
وب��ات��ت ب��ارت��ي �أول �أ��س�ترال�ي��ة تتوج
ب�ل�ق��ب ال�ب�ط��ول��ة الإن �ك �ل �ي��زي��ة منذ
 1980حني توجت به غوالغونغ
ل�ل�م��رة ال�ث��ان�ي��ة يف م���س�يرت�ه��ا بعد
 ،1971حم ��رزة يف حينها لقبها
ال�سابع والأخري يف بطوالت الغراند

�سالم.
وق��ال��ت غ��والغ��ون��غ ال�ب��ال�غ��ة حالياً
 69عاماً "�أنا فخورة ج��داً ب�آ�ش،
بالطريقة التي تت�صرف فيها داخل
وخارج امللعب".
وك� ��ان ل �ق��ب ال���س�ب��ت ع �ل��ى مالعب
عموم �إنكلرتا الثاين للأ�سرتالية
ال �ب��ال �غ��ة  25ع ��ام� �اً يف الغراند
��س�لام بعد بطولة روالن غارو�س
الفرن�سية ،وه��ي خا�ضت النهائي
بزي م�ستوحى من الف�ستان الذي
ارتدته مواطنتها يف العام 1971
ح �ي��ن ت �غ �ل �ب��ت ع� �ل ��ى مواطنتها
الأ��س�ط��ورة م��ارغ��اري��ت ك��ورت التي

ال ت ��زال ال�لاع�ب��ة الأك �ث�ر تتويجاً
بالألقاب الكربى يف ع�صري الهواة
واالحرتاف معاً (.)24
وم��ا ي��زي��د م��ن حجم اجن��از اللقب
الإن�ك�ل�ي��زي بالن�سبة ل�ب��ارت��ي التي
باتت �أول م�صنفة �أوىل حترز لقب
البطولة منذ الأم�يرك�ي��ة �سريينا
ول �ي��ام ����س ع� ��ام � ،2016أن � ��ه مل
ي�سبق للأ�سرتالية �أن ذهبت �أبعد
من ال��دور ال��راب��ع يف وميبلدون يف
م�شاركاتها الأرب��ع ال�سابقة ،وحتى
�أن م�شاركتها اخلام�سة ج��اءت بعد
ظ �ه��ور خم �ي��ب يف روالن غارو�س
حيث ا�ضطرت لالن�سحاب يف الدور

الثاين ب�سبب الإ�صابة.
وق��ال��ت ب��ارت��ي ع��ن غوالغونغ التي
ت �ن �ح��در ب ��أ� �ص��ول �ه��ا م ��ن ال�سكان
الأ��ص�ل�ي�ين ع�ل��ى غ ��رار اب�ن��ة الـ25
ع ��ام� �اً (ل� �ك ��ن الأخ� �ي ��رة م ��ن جهة
الوالد فقط)� ،أن مواطنتها الفائزة
بـ 84ل �ق �ب �اً يف ال� �ف ��ردي و 53يف
ال� ��زوج� ��ي (ب �ي �ن �ه��ا  5يف الغراند
� �س�ل�ام) و 6يف ال ��زوج ��ي املختلط
خالل م�سريتها الأ�سطورية "كانت
مثالية يف فتح الطريق �أم��ام �شبان
ال�سكان الأ�صليني من �أجل الإميان
ب�إمكانية حتقيق �أحالمهم".
وردت غوالغونغ بالقول "�آ�ش هي

مب�ث��اب��ة �شقيقة ��ص�غ��رى بالن�سبة
يل ،ك�أحد �أفراد العائلة و�أعتقد �أن
ال�شعور متبادل".
كما ه�ن��أت ال �ع��داءة ال�سابقة كاثي
ف��رمي��ان ال �ت��ي ب��ات��ت ع ��ام 2000
يف �أومل� �ب� �ي ��اد � �س �ي��دين �أول ع� ��داءة
�أ��س�ترال�ي��ة م��ن ال�سكان الأ�صليني
حت��رز ميدالية ذهبية ( 400م)،
مواطنتها على غ��رار �أ�سطورة كرة �أحرز يف مو�سم واحد جميع الألقاب وحتى �أن رئي�س الوزراء الأ�سرتايل
الأرب ��ع ال�ك�برى يف منا�سبتني "�أنا � �س �ك ��وت م ��وري� ��� �س ��ون ه� �ن� ��أ ب ��ارت ��ي
امل�ضرب رود اليفر.
وكتبت فرميان على تويرت " َفخ ٌر � �س �ع �ي��د م� ��ن �أج � �ل� ��ك ،ل �ق ��د حتقق "الرائعة ،املُلهِمة".
ك� �ب�ي ٌ�ر ب �ف �ت��ات �ن��ا! ت �ه��ان �ي �ن��ا! نحن ح �ل �م��ك وي� ��ا ل ��ه م ��ن ق� �ت ��ال (�ضد وت�ن�ت�ق��ل ب��ارت��ي الآن اىل طوكيو
ف� �خ ��ورون ج� ��داً بك" ،ف�ي�م��ا كتب بلي�شكوفا) .تهانينا على انت�صارك ب�ح�ث�اً ع��ن املناف�سة ع�ل��ى الذهبية
الأوملبية حيث �ستحاول �أن ت�صبح
الي� �ف ��ر ،ال�ل�اع ��ب ال ��وح �ي ��د ال ��ذي يف وميبلدون".

�أول �أ�سرتالية تفوز مب�سابقة فردي
ال�سيدات يف الألعاب الأوملبية ،قبل
العودة من �أجل �صب اهتمامها على
حم��اول��ة ال�ف��وز ببطولة فال�شينغ
م� �ي ��دوز� ،آخ � ��ر ال �ب �ط��والت الأرب � ��ع
الكربى.

�سوذبيز ت�سعى لرقم قيا�سي يف مزاد
على �أحذية عدائني
تطرح دار �سوذبيز للبيع يف م��زاد يف  23متوز يوليو
زوجني من الأحذية الريا�ضية �صنعهما يف ال�ستينيات
بيل بويرمان� ،أح��د م�ؤ�س�سي �شركة "نايكي" ،ومهّدا
لظهور ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة ال���ش�ه�يرة ،م��ع تقديرات
بتحقيق مبلغ قيا�سي قد يتخطى مليون دوالر.
و ُيظهر زوجا الأحذية اللذان �صُ مما للعدّاء الكندي
هاري جريوم احلائز امليدالية الربونزية يف �سباق مئة
مرت يف �أوملبياد طوكيو العام � ،1964سهماً �أحمر على
اجلانب ،ما �ش ّكل مقدمة ل�شعار نايكي ال�شهري.
وتقدّر دار �سوذبيز التي �ستعر�ض الأحذية للبيع على
الإنرتنت يف الفرتة من  23متوز يوليو �إىل الثاين
من �آب �أغ�سط�س ،ب�أن ي��راوح �سعر زوجي الأحذية يف
املزاد بني � 800ألف دوالر و 1,2مليون دوالر ،بح�سب
بيان للدار.
و�أ��ش��ارت دار امل��زادات �إىل �أن ه��ذه القيمة هي الأعلى
على الإطالق ملزاد على �أحذية ريا�ضية للعدائني.
يف ني�سان �أبريل ،حطم زوجا �أحذية ريا�ضيني من نوع

نايكي اير ييزي  1كان ينتعلهما مغني الراب كانييه
وي�ست ،الأرقام القيا�سية �إذ بيعا يف مقابل  1,8مليون
دوالر ،يف م��زاد نظمته �أي�ضا �سوذبيز ،يف دليل على
حيوية هذه ال�سوق التي �أ�صبحت ت��ؤدي دورا حا�سما
لدور املزادات التقليدية الراغبة يف ا�ستقطاب جمهور
�شاب.
م��ن ب�ين �أك�ثر م��ن خم�سني قطعة� ،ستطرح �سوذبيز
يف امل� ��زاد �أي �� �ض��ا زوج ��ي �أح��ذي��ة م��ن ن ��وع "كونفر�س
فا�ستربيك" ك��ان �أ� �س �ط��ورة ك��رة ال�سلة الأمريكي
مايكل ج��وردان انتعلهما خالل مباراة الت�أهل لدورة
الألعاب الأوملبية يف لو�س �أجنلو�س ( 1984مع �سعر
تقديري يراوح بني � 80ألف دوالر ومئة �ألف).
كذلك ي�شمل املزاد زوجي �أحذية غولد �شوز انتعلهما
الأمريكي مايكل جون�سون احلائز امليدالية الذهبية
الأوملبية �أربع مرات (�سباقات  200مرت و  400مرت
وتتابع) ،مع �سعر تقديري يراوح بني � 30ألف دوالر
و� 50ألفا.

مار�سيلو� :شارة قيادة امللكي
م�س�ؤولية وفخر
قال مدافع ريال مدريد ،الربازيلي مار�سيلو� ،أن قيادة "امللكي" املو�سم املقبل
متثل "م�س�ؤولية وفخر" ،م ��ؤك��داً ثقته يف تتويج فريقه ب��أح��د الأل �ق��اب يف
مو�سم � .2022-2021سيخو�ض الظهري الأي�سر يف ري��ال مدريد مو�سمه
الـ 16توالياً يف النادي الذي ير�أ�سه فلورينتينو برييز ،وي�أمل �أن يقدم فريقه
م�ستويات �أف�ضل خالله ،بعد �أن ف�شل يف حتقيق �أي بطولة املو�سم املا�ضي.
وقال يف مقابلة ن�شرها املوقع الر�سمي لريال مدريد" :فخر وم�س�ؤولية كبرية
للغاية قيادة �أف�ضل فريق يف العامل� ،أ�شعر �إنني حمظوظ ،لدي رغبة كبرية
يف بدء املو�سم" .و�أو�ضح �أنه يتعلم كثرياً يف جميع املوا�سم ،لأنه دائماً ما يكون
هناك حتدياً جديداً ،م�شرياً �أنه متحم�س للغاية لبدء املو�سم خالل الأ�سابيع
املقبلة ،حتت قيادة املدير الفني اجلديد ،الإيطايل كارلو �أن�شيلوتي.
و�أ�ضاف" :حلم بالن�سبة يل واعتقد �أنني فعلت كل ما يف و�سعي من �أجل البقاء
هنا عدة �أعوام ،دائماً ما كنت �أحاول الإ�سهام يف م�ساعدة الالعبني ال�شباب".
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الرجاء يهزم �شبيبة القبائل ويتوج
بلقب الكونفدرالية
توج فريق الرجاء املغربي ،بلقب بطولة ك�أ�س االحتاد الأفريقي
الكونفدرالية ،للمرة الثانية يف تاريخه ،عقب فوزه على �شبيبة
القبائل اجلزائري  ،1-2يف املباراة النهائية التي �أقيمت على
ملعب ال���ص��داق��ة يف ب�ن�ين .مل مي�ه��ل ال�لاع��ب امل�غ��رب��ي �سفيان

رحيمي فريق �شبيبة القبائل �سوى  7دقائق فقط ،قبل �أن يهز الأوىل من بداية ال�شوط الثاين للقاء.
�شباكه .و�أ�ضاف املهاجم الكونغويل ،بني ماالنغو ،الهدف الثاين ومتكن الفريق املغربي من احلفاظ على تقدمه بع�شرة العبني،
ب�ع��د ت�ع��ر���ض الع��ب خ��ط و��س�ط��ه ع�م��ر ال�ع��رج��ون ل�ل�ط��رد ،عند
للفريق املغربي ،بحلول الدقيقة  14من زمن ال�شوط الأول.
وقل�ص املهاجم اجل��زائ��ري زكريا بوحلية النتيجة يف الدقيقة الدقيقة  63من زمن اللقاء.
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�سكالوين :مي�سي لعب وهو م�صاب
يف نهائي كوبا �أمريكا
�أ�شاد مدرب الأرجنتني ليونيل �سكالوين ،بالعبه الكبري ليونيل
مي�سي ،وك�شف �أن قائد فريقه لعب وهو يعاين من �إ�صابة خالل
االنت�صار  0-1على الربازيل يف نهائي ك�أ�س كوبا �أمريكا لكرة
القدم.
و�أب �ل��غ �سكالوين ال�صحافيني بعد انت�صار الأرج�ن�ت�ين ب�إ�ستاد
ماراكانا يف ريو دي جانريو�" :إذا كنتم تعرفون الطريقة التي
ل�ع��ب ب�ه��ا يف ك��وب��ا �أم��ري �ك��ا ��س�ت�ق�ع��ون �أك�ث�ر يف ح �ب��ه ،ال ميكنك
اال�ستغناء عن العب مثله ،حتى عندما ال يكون الئقاً متاماً ،كما
يف هذه املباراة واملباراة ال�سابقة".

ومل يك�شف �سكالوين عن تفا�صيل الإ�صابة لكنه كال املديح ملي�سي
يف �أم�سية �شهدت نزول الأرجنتينيني �إىل ال�شوارع ب�أعداد كبرية
لالحتفال ب��أول لقب كبري يف  28عاماً والأول ملي�سي بقمي�ص
املنتخب الوطني.
ون��ال مي�سي ،الفائز بجائزة �أف�ضل الع��ب يف العامل �ست مرات
وهو رقم قيا�سي ،كل الألقاب املمكنة على امل�ستوى الفردي وعلى
�صعيد الأندية مع بر�شلونة لكنه خ�سر �أربع مباريات نهائية مع
الأرجنتني.
و�أظهر مي�سي ( 34عاماً) خيبة �أمله ب�إعالنه االعتزال الدويل

عقب ال�ه��زمي��ة �أم ��ام ت�شيلي ب��رك�لات ال�ترج�ي��ح يف نهائي كوبا
�أم��ري�ك��ا  2016قبل �أن ي�تراج��ع ع��ن ق ��راره بعد ع��دة �أ�سابيع
الحقة.
وقال �سكالوين" :يف النهاية مل ي�ست�سلم وجنح ،نحن نتحدث عن
�أف�ضل العب يف كل الع�صور واجلميع يعرف مدى �أهمية فوزه
بلقب مع املنتخب الوطني".
و�أ�ضاف" :لدي عالقة خمتلفة عن العالقة (املعتادة) بني املدرب
وال�لاع��ب� ،إن�ه��ا عالقة �أك�ثر ق��وة ،نحيي بع�ضنا بع�ضاً ونعانق
بع�ضنا بع�ضاً ،و�أنا ممنت �إىل الأبد له ولزمالئه يف الفريق".

تيتي :ينبغي االعرتاف بقيمة الأرجنتني
�أك��د م��درب ال�برازي��ل تيتي �أن��ه رغ��م ال�شعور ب ��الأمل ،يجب
االع�تراف بقيمة منتخب الأرجنتني الكبرية بعد تتويجها
بكوبا �أمريكا على ح�ساب "ال�سيلي�ساو" يف النهائي الذي �أقيم
مبلعب ماراكانا.
وق��ال تيتي" :املهم هو االع�تراف ،مهما كان م�ؤملاً �أو �صعباً،
بقيمة املناف�س ،عظمة ريا�ضة كرة القدم تكمن يف االعرتاف
بقيمة الآخر" ،عقب الهزمية  0-1يف ريو دي جانريو.
و�أ�ضاف" :رغم �شعور احلزن� ،أول �شيء هو االعرتاف بالآخر،
يجب �أن ننظر للجانب امل�ق��اب��ل ،االع�ت�راف بقيمة اجلانب
املقابل ،كانت الأرجنتني �أكرث فعالية وح�صدت اللقب� ،أف�ضل
االعرتاف بقيمة الفريق الآخر الذي حقق االنت�صار".
لكن املدرب الربازيلي عاد و�أكد �أن الإقرار ب�أف�ضلية املناف�س
ال يعني التغا�ضي عن الأخطاء التي ارتكبتها الربازيل.

ورغ� ��م �إث� �ن ��اءه ع �ل��ى الأرج �ن �ت�ي�ن وح ��ار� ��س امل��رم��ى والدفاع
والبدالء ،انتقد تيتي الأ�سلوب الدفاعي ال�صارم يف ال�شوط
الثاين واللجوء �إىل "�إف�ساد اللعب" لإ�ضاعة الوقت.
ك�م��ا ك���ش��ف امل� ��درب ال�ب�رازي �ل��ي ع��ن ا��س�ت�ي��ائ��ه م��ن الأخطاء
التنظيمية التي عانت منها كوبا �أمريكا ب�سبب العجلة التي
ت�صرف بها احتاد كرة القدم يف �أمريكا اجلنوبية "كومنيبول"
يف �إ��س�ن��اد ا�ست�ضافة البطولة �إىل ال�برازي��ل ب ��أي ثمن بعد
اعتذار الأرجنتني وكولومبيا.
و��ص��رح" :مت تنظيم البطولة ب�سرعة مفرطة وك��ان هناك
الكثري من الأم��ور لالنتهاء منها �أو ًال ،ج��ودة املالعب كانت
متوا�ضعة للغاية وكنا على و�شك ف�ق��دان (الع��ب الو�سط)
�إيفرتون ريبريو ب�سبب ذلك".
وا�ستطرد" :ي�ستحيل تنظيم بطولة بهذا احلجم يف ذلك

ال��وق��ت ال���ض�ي��ق ،وامل �� �س ��ؤول �ي��ة ت�ق��ع ع�ل��ى ع��ات��ق �أليخاندرو
(دومينغيز ،رئي�س كومنيبول) لإ�صراره على تنظيم البطولة
يف وقت حمدود لهذه الدرجة".
وفازت الأرجنتني م�ساء ال�سبت ،على غرميها اللدود مبلعب
م��اراك��ان��ا لتنهي ��ص�ي��ام�اً ا�ستمر  28ع��ام �اً ع��ن البطوالت،
ويح�صل ليونيل مي�سي على جائزة �أف�ضل العب بعد حتقيقه
�أول لقب مع منتخب بالده.
ومل يعرف الـ"�ألبي�سيلي�ستي" طريق الألقاب منذ كوبا �أمريكا
 ،1993لكنه حقق رقماً جديداً بـ 20مباراة دون هزمية
و�أوق�ف��وا �سل�سلة عدم اخل�سارة ط��وال  13مباراة التي كانت
ت�سري عليها ال�برازي��ل ،كما ث��أر الأرجنتينيون لهزميتهم يف
كوبا �أمريكا  2019على يد "الكناري" ليحرموه من ح�صد
ثاين كوبا �أمريكا على التوايل.

تياغو �سيلفا يك�شف �سبب اخل�سارة
�أمام الأرجنتني
�أقر مدافع منتخب الربازيل تياغو �سيلفا ب�أن الأرجنتني،
امل�ت��وج��ة بلقب ك��وب��ا �أم��ري �ك��ا ،متكنت م��ن "حتييد" �أبرز
الأ�سلحة الهجومية لفريق "الكناري" ال �سيما يف ال�شوط
الأول من املباراة التي جمعت بني اخل�صمني فجر الأحد،
وانتقد قيام حكم امل�ب��اراة مبنح خم�س دقائق فقط كوقت
حمت�سب بدل ال�ضائع.
و�صرح الالعب لقناة ( )ESPN Brasilعقب الهزمية
�أم��ام الأرجنتني بهدف نظيف على ملعب ماراكانا يف ريو
دي ج��ان�يرو" :يف ال�ب��داي��ة علينا تهنئة ال�ف��ري��ق املناف�س،
الأرجنتني ح ّيدت �أبرز لعباتنا وكان من ال�صعب للغاية قلب
الو�ضع".

واعترب تياغو �سيلفا �أنه يف ال�شوط الثاين من اللقاء "مل منتخب منهما ،وك��ان هناك العبان عظيمان يف الفريقني
ت�ك��ن ه�ن��اك مباراة" و�أن املنتخب ال�برازي �ل��ي �أراد اللعب (نيمار ومي�سي) ،ع�لاوة على �أن الفريقني كانا مدربني
جيداً".
فقط.
وت��اب��ع" :للأ�سف مل نحقق م��رادن��ا ،يف ال���ش��وط االول مل واختتم ال�لاع��ب" :الآن علينا �أن نرفع ر�ؤو�سنا ،لأن هذه
(ك��ان ي�شري �إىل ميدالية و�صيف البطل) م��دع��اة للفخر
نتمكن من تقدمي لعبنا" املعتاد.
كما انتقد ال�لاع��ب ق�ي��ام احل�ك��م الأوروغ ��وي ��اين �إ�ستيبان �أي�ضاً ،كرة القدم هكذا وعلينا التعامل مع هذا الو�ضع".
�أو��س�ت��وخ�ي�ت����ش مب �ن��ح "خم�س دقائق" ف �ق��ط م��ن الوقت وب �ه��ذا االن�ت���ص��ار ال ��ذي حت�ق��ق ع�ل��ى �أر�� ��ض م��اراك��ان��ا �أمام
اخل�صم التاريخي� ،أنهت الأرجنتني  28عاماً من ال�صيام
املحت�سب بد ًال ال�ضائع يف ال�شوط الثاين.
ومع ذل��ك ،اعترب �أن املنتخب الربازيلي قدم �أداء جيداً يف عن الأل�ق��اب ،ومتكن مي�سي ،ال��ذي اختري �أف�ضل الع��ب يف
كوبا �أمريكا ببلوغه النهائي �أمام خ�صم بحجم الأرجنتني .البطولة ،من ح�صد �أول لقب من منتخب بالده الذي مل
وقال يف هذا ال�صدد" :كان هناك احتمال بن�سبة  50%لكل ي�سبق �أن توج معه ب�أي بطوالت.

ماكغريغور يخ�سر بال�ضربة القا�ضية الفنية
ت �ع��ر���ض جن ��م ال� �ف� �ن ��ون القتالية
امل �خ �ت �ل �ط ��ة الإي � ��رل� � �ن � ��دي ك ��ون ��ور
م��اك �غ��ري �غ��ور لإ�� �ص ��اب ��ة ق��ا� �س �ي��ة يف
اجلولة الأوىل من مبارزته الثالثة
امل �ن �ت �ظ��رة يف ال� � ��وزن اخل �ف �ي��ف مع
غرميه الأم�يرك��ي دا�سنت بوارييه،
م ��ا �أدى اىل خ �� �س��ارت��ه بال�ضربة
القا�ضية الفنية.
و�صدر احلكم بانهاء املواجهة التي
�أقيمت �أمام � 20ألف متفرج يف "تي
م��وب��اي��ل �أرينا" للمرة الأوىل منذ
تف�شي كورونا يف �آذار مار�س 2020
يتقدمهم الرئي�س الأمريكي ال�سابق
دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ،ل���ص��ال��ح بوارييه
بـ"توقف طبي" يف ن�ه��اي��ة اجلولة
الأوىل من �أ�صل خم�س بعدما �سقط
ماكغريغور املغطى بالدماء �أر�ضاً
خ�ل�ال حم��اول�ت��ه ل�ك��م مناف�سه ،ما
�أدى اىل �إ�صابته يف ال�ساق الي�سرى.
و�أمطر بوارييه مناف�سه الإيرلندي
باللكمات قبل �أن يتدخل جر�س نهاية

اجل��ول��ة الأوىل لينقذ ماكغريغور
من �ضرر ج�سدي �إ�ضايف.
و� � �ش� ��رح الأم �ي��رك � ��ي ال � � ��ذي خ�سر
مبارزته الأوىل مع ماكغريغور عام
 2014وف��از يف الثانية يف كانون
ال �ث��اين ي �ن��اي��ر م��ن ه ��ذا ال� �ع ��ام ،ما
ح�صل لقد �ضربني بقوة .كان هناك
ع�ل��ى الأرج� ��ح ��ش�ع��ر يف ال���س��اق قبل
ذلك (قبل ال�ضربة) ،ثم (تعر�ضت
للك�سر) بعد �سل�سلة من الركالت.
وبعدما اعترب فائزاً يف هذه املبارزة
�ضد غرميه الإيرلندي الذي �صنف
م��ؤخ��راً الريا�ضي الأع�ل��ى دخ� ً
لا يف
العامل لعام  2020بح�سب جملة
فورب�س م��ع ع��ائ��دات ق��درت بقرابة
 180م�ل�ي��ون دوالر معظمها من
ن�شاطاته ال�ت�ج��اري��ة ،رد الأمريكي
البالغ  32عاماً على ما �صدر عن
غ��رمي��ه م��ن ت�ه��دي��دات قبل املبارزة
قائ ً
ال هذا الرجل قال ب�أنه �سيقتلني
ب�أين �س�أغادر هذا املكان بنع�ش.

وت��اب��ع ال�ق�ت��ل لي�س ب��ال���ش��يء الذي
مي �ك��ن امل� � ��زاح ب� ��ه .ال ت �ت �ح��دث اىل
النا�س بهذه الطريقة� .أمل �أن يعود
ه ��ذا ال��رج��ل ب���س�لام��ة اىل عائلتي
اجلميلة.
وقال منظمو املبارزة �أن الإيرلندي

مواقفه اال�ستفزازية التقليدية قبل
كل مبارزة حيث �أهان زوجة بوراييه
ب�ت�غ��ري��دة ع�ل��ى ت��وي�تر وت��وع��د ب�أن
يغادر الأمريكي احللبة داخل نع�ش.
لكن الإيرلندي هو من غادر احللبة
بطريقة مل تكن يف احل�سبان� ،إذ نقل
على حمالة بعد تدخل من الأطباء
لتثبيت �ساقه.
ور�أى بوارييه �أن القدر لعب دوره
ملعاقبة الإيرلندي الننت.
وحتى بعد خروجه على حمالة من
احللبة واكتفائه بفوز يتيم خالل
�أرب�ع��ة �أع ��وام ون�صف ال�ع��ام ،حافظ
ماكغريغور على مواقفه العدائية
ب��ال�ق��ول ��س��أل� ُك��م ر�أ� �س��ه ح�ت��ى ت�سيل
البالغ  32عاماً م�صابٌ يف الق�سم امل �ب��ارزة امل�ك��ون��ة م��ن خم�س جوالت الدماء .الأمر مل ينته.
ال �� �س �ف �ل��ي ل �ق �� �ص �ب��ة ال� ��� �س ��اق وم ��ن ف ��ر� �ص ��ة ب �ي�ن ال ��رج� �ل�ي�ن لت�سوية ومن املفرت�ض �أن يخو�ض الغرميان
امل� �ف�ت�ر� ��ض �أن ي �خ �� �ض��ع لعملية احل �� �س��اب��ات ع�ل��ى احل �ل �ب��ة� ،إال �أنها مبارزة رابعة بح�سب خمطط رئي�س
ج��راح �ي��ة الأح � ��د مل �ع��اجل��ة ال�ضرر ان�ت�ه��ت ب�خ���س��ارة الإي��رل �ن��دي بقرار بطولة القتال النهائي (يو �أف �سي
دان��ا واي��ت لأن��ه ال ميكن مل�ب��ارزة �أن
طبي.
الذي تعر�ض له.
وك��ان م��ن امل�ف�تر���ض �أن ت�ك��ون هذه وك ��ان م��اك�غ��ري�غ��ور ع��دائ �ي �اً ج ��داً يف تنتهي بهذه الطريقة.

�أتلتيكو مينريو ين�ضم لكبار
الدوري الربازيلي
ت�ق��دم ف��ري��ق �أت�ل�ت�ي�ك��و م�ي�ن�يرو ل�ل�م��رك��ز ال�ث��ال��ث ب �ج��دول ت��رت�ي��ب ال ��دوري
ال�برازي�ل��ي ل�ك��رة ال�ق��دم ب�ف��وزه على م�ضيفه �أم��ري�ك��ا مينريو  0-1فجر
الأحد ،باجلولة .11
ويف مباريات �أخرى باملرحلة ذاتها فاز فلومينين�سي على م�ضيفه �سبورت
ري�سيفه  1-2و�ساو باولو على �ضيفه باهيا .0-1
ورفع �أتلتيكو مينريو ر�صيده �إىل  22نقطة يف املركز الثالث بفارق نقطة
واح ��دة خ�ل��ف براغانتينو ال��و��ص�ي��ف وب �ف��ارق ث�ل�اث ن�ق��اط ع��ن باملريا�س
املت�صدر.
ويدين �أتلتيكو مينريو بالف�ضل يف هذا الفوز لالعبه ديالن فيليبي بوريرو
كاي�سيدو الذي �سجل هدف احل�سم يف الدقيقة .68
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تيتي �أول مدرب برازيلي يخ�سر كوبا �أمريكا على �أر�ضه
بعد هزمية ال�برازي��ل �أم��ام الأرجنتني يف نهائي كوبا �أمريكا
على ملعب ماراكانا يف ريو دي جانريو� ،أ�صبح �أدينور ليوناردو
بات�شي "تيتي" �أول مدرب برازيلي يخ�سر لقب هذه البطولة يف
ن�سخة يخو�ضها "ال�سيل�ساو" كم�ضيف.
وحتظى الربازيل يف خزائنها بت�سعة �ألقاب كوبا �أمريكا ،خم�سة
منها يف ن�سخ كانت فيها منظمة البطولة ( 1919و1922
و 1949و 1989و� ،)2019أم��ا يف امل��رات الأرب ��ع الباقية
فتوجت باللقب خ��ارج �أرا�ضيها :يف بوليفيا ع��ام  1997ويف
باراغواي ( )1999وبريو ( )2004وفنزويال (.)2007
لكن يف كل مرة كانت ت�ست�ضيف فيها هذه البطولة ،با�ستثناء

هذا العام ،فازت الربازيل باللقب.
ع�لاوة على ذل��ك ،طغت الهزمية �أم��ام املناف�س التاريخي يف
ملعب م��اراك��ان��ا ،على الإح�صائيات الناجحة للمدرب البالغ
من العمر  60عاماً ،وال��ذي كان اللقب الوحيد الذي توج به
حتى الآن مع الربازيل هو كوبا �أمريكا  ،2019عندما �أقيمت
البطولة �أي�ضاً على �أر�ض منتخب الكناري.
وحتت �إمرة تيتي ،مل يتجرع منتخب الربازيل ،الذي يت�صدر
حالياً بال منازع الت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س العامل  2022ب�ستة
انت�صارات يف �ست مباريات ،الهزمية قبل الآن يف كوبا �أمريكا
كونه حقق  9انت�صارات و 3تعادالت يف  12مباراة ،لكنه تكبد

�أم�س هزميته الأوىل .كما حالت هذه الهزمية دون تفوق تيتي
على �أف�ضل م��درب للمنتخب الربازيلي يف كوبا �أمريكا حتى
الآن ،خورخي ماريو لوبو زاغالو ،الذي حقق �سل�سلة من ت�سع
انت�صارات وتعادلني يف مباريات بطولة �أمريكا اجلنوبية.
وان�ه��ى انت�صار الأرج�ن�ت�ين �أم����س ال�سبت �سل�سلة الإح�صاءات
الإيجابية لتيتي.
وحالياً ،يحظى تيتي ،الذي �أكمل ال�شهر املا�ضى خم�سة �أعوام
على ر�أ���س الإدارة الفنية لـ"الكناري" ،بر�صيد  45انت�صاراً
و 11تعاد ًال وخم�س هزائم ،مبا فيها تلك التي جترعها الليلة
املا�ضية ،يف  61مباراة قادها كمدرب للربازيل.

19
19

رئي�س الأرجنتني يهنئ
املنتخب بالفوز بكوبا �أمريكا
خ�ل��ق ف ��وز الأرج �ن �ت�ي�ن ب�ك��وب��ا �أم��ري �ك��ا ع�ق��ب انتظار
دام  28ع��ام�اً ،حالة م��ن ال�ف��رح ال�شديد يف البلد
ال�لات�ي�ن��ي ،ح�ي��ث ت�ع��اق�ب��ت ردود الأف �ع ��ال � �س��واء من
جانب �سيا�سيني ويف مقدمتهم رئي�س البالد �ألربتو
ف��رن��ان��دي��ز �أو الع �ب�ين ��س��اب�ق�ين داف �ع��وا ع��ن قمي�ص
"الألبي�سيلي�ستي".
وع�بر ح�سابه على ت��وي�تر ،كتب الرئي�س� " :أود �أن
�أه�ن��ئ و�أع��ان��ق فريقنا العظيم على �صعوده بالبالد
�إىل القمة� ،سيتذكر ال�شعب الأرجنتيني دائماً �أنه يف
�أوقات الأمل ،زرعوا الأمل ومنحونا فرحة كبرية ،هيا
يا �أرجنتني ،كل الفخر".
ب��دوره��ا ،هن�أت نائبة الرئي�س ،كري�ستينا فرنانديز
امل�ن�ت�خ��ب ب��ال�ف��وز ع�ل��ى ال�ب�رازي��ل يف ال�ن�ه��ائ��ي بهدف
نظيف من توقيع �أنخل دي ماريا.

من جانبه ،قال الرئي�س الأرجنتيني ال�سابق ماوري�سيو
ماكري�" :شكراً �أيها ال�شباب� ،إنها فرحة ت�ساوي الآن
ال�ضعف ،مي�سي� ،أنت الأعظم ،هيا يا �أرجنتني".
وع�بر تويرت �أي���ض�اً ،كتب الع��ب منتخب الأرجنتني
وبر�شلونة �سابقاً ،خافيري ما�سكريانو�" :شكراً �أيها
ال�شباب العظماء� ،أبطال �أمريكا".
ومن �أ�سرة قائد املنتخب ليونيل مي�سي ،جاءت ردود
الأفعال على ل�سان وال��ده خورخي مي�سي ال��ذي قال
لنجله على �إن�ستغرام�" :أنت ت�ستحق ذلك ليونيل".
�أم��ا زوج��ة املهاجم الأرجنتيني� ،أنطونيال روكوتزو
ف� ��أب ��رزت" :نحن �أب �ط��ال ،ن�ح��ن الأرج �ن �ت�ي�ن ،ه�ي��ا يا
�أرجنتني ،هيا يا حبيبي ،ما كنت حتلم به منحك الرب
�إياه �أخ�يراً ،لأنك ت�ستحق ذلك ،ال �أ�ستطيع االنتظار
لأراك لنحتفل معاً".

مي�سي يفك نح�سه ويهدي الأرجنتني دي ماريا :اجلميع �شكك يف
قدرة الأرجنتني على التتويج
لقب كوبا �أمريكا

ّ
فك ليونيل مي�سي نح�سه مع منتخب الأرجنتني وقاده �إىل لقب بطولة كوبا �أمريكا لكرة القدم على  15لقبا بالت�ساوي مع الأوروغواي ،فيما جت ّمد ر�صيد الربازيل عند ت�سعة �ألقاب ومنيت بخ�سارتها
ح�ساب الربازيل امل�ضيفة �1-صفر على ملعب ماراكانا يف ريو دي جانريو ،ليح�صد �أف�ضل العب يف الأوىل على �أر�ضها يف �أكرث من  2500يوم.
العامل �ست مرات �أ ّول �ألقابه الكربى مع بالده.
وهذه �أول مرة من �أ�صل  6ن�سخ ،تعجز الربازيل عن احراز اللقب عندما ت�ست�ضيف البطولة.
وكان مي�سي يخو�ض النهائي الرابع يف كوبا �أمريكا ،بعد �أن خ�سر يف �أعوام � 2007أمام الربازيل وانهمرت دموع جنمها نيمار بعد �إعالن احلكم نهاية املباراة� ،إذ كان يبحث على غرار مي�سي احراز
بثالثية و 2015و� 2016ضد ت�شيلي مرتني بركالت الرتجيح .كما خ�سر"البعو�ضة" نهائي �أول �ألقابه الكربى مع املنتخب الربازيل.
مونديال  2014يف الربازيل �أمام �أملانيا �صفر -1بعد التمديد.
و�صحيح �أن الربازيل �سقطت يف معقلها ماراكانا� ،إال ان هذه اخل�سارة ال تزال �أقل مرارة من خيبة
وبف�ضل هدف �أنخل دي ماريا منت�صف ال�شوط الأول� ،أحرزت الأرجنتني لقبها الأول يف البطولة ماراكانا�سو يف املباراة احلا�سمة ملونديال � 1950أمام الأوروغ��واي (� )2-1أو الهزمية املذلة �أمام
القارية يف �أمريكا اجلنوبية منذ .1993
�أملانيا  7-1يف ن�صف نهائي مونديال .2014
وبطبيعة احلال "الفرحة هائلة" بح�سب ما �أفاد جنم بر�شلونة الإ�سباين بعد اللقاء ،م�ضيفاً "لقد وكانت اخل�سارة الأوىل لرجال املدرب تيتي يف مباراة �ضمن بطولة ر�سمية منذ ربع نهائي مونديال
حلمت بذلك يف الكثري من املرات .كان لدي الكثري من الثقة بهذه املجموعة التي باتت قوية جداً � 2018أمام بلجيكا (.)2-1
بعد كوبا �أمريكا املا�ضية".
وفيما مل ي�سجل مي�سي يف النهائي ،ابت�سم احلظ لزميله دي ماريا ( 33عاما) ،جناح باري�س �سان
ً
ً
وت��اب��ع "�إنها جمموعة ت�ضم �أن��ا��س�ا مم�ت��ازي��ن يندفعون دائ �م �ا اىل الأم ��ام وال
جرمان الفرن�سي ،الذي لعب كرة �ساقطة ذكية فوق احلار�س �إيدر�سون ه ّزت ال�شباك بعد متريرة
يتذمرون �أبداً من �أي �شيء".
من رودريغو دي بول.
وخرج مي�سي ( 34عاما) فائزا من املواجهة التي جمعته مع املهاجم
وك��ان النهائي الرابع بني الغرميني اللدودين ،وقد ف��ازت االرجنتني يف نهائي عام ،1937
ال�برازي�ل��ي ن�ي�م��ار ،زميله ال�سابق يف ن��ادي بر�شلونة وامل�ت��أل��ق بهذه
مقابل انت�صارين للربازيل عامي  2004و.2007
البطولة مع هدفني وثالث متريرات حا�سمة .بعد �صافرة النهاية
وكانت الأرجنتني قد توجت بلقبها الأخري عام  1993يف االكوادور ،عندما فازت على املك�سيك
ح�صل عناق طويل وم�ؤثر بني النجمني.
 1-2بثنائية غابريال باتي�ستوتا.
حمل زم�لاء مي�سي بعد النهاية �صانع الألعاب املميز ،اثر م�شوار
و�سمحت بلدية ريو دي جانريو بح�ضور  10%من �سعة ملعب ماراكانا ( 7800متفرج) ،يف
الفت يف بطولة �أحرز فيها �أي�ضا لقبي �أف�ضل العب و�أف�ضل هداف
ظل تف�شي جائحة فريو�س كورونا ،علما �أن باقي مباريات البطولة �أقيمت دون جماهري ب�سبب
بالت�ساوي مع الكولومبي لوي�س ديا�س (� 4أهداف).
جائحة ت�سببت بوفاة �أكرث من ن�صف مليون برازيلي.
فر�ض مي�سي نف�سه جنما للبطولة مع �أربعة �أهداف وخم�س
وكان رئي�س االحتاد الدويل (فيف�أ) ال�سوي�سري جاين �إنفانتينو من بني احلا�ضرين يف امللعب.
متريرات حا�سمة ،وبدا الت�أثر وا�ضحا عليه بعد
فنيا ،قرر مدرب الأرجنتني ليونيل �سكالوين اعتماد ت�شكيلة هجومية ،مع دي ماريا �أ�سا�سيا بعد
�ضمان اللقب املنتظر منذ زمن بعيد.
جلو�سه على مقاعد البدالء يف �آخر ثالث مباريات� ،إىل جانب مي�سي والوتارو مارتيني�س
وحقق مي�سي ما عجز عنه اال�سطورتان
يف الهجوم.
امللك الربازيلي بيليه والأرجنتيني
وكانت الإثارة حا�ضرة على غرار لقاءات الغرميني ،ففر�ضت الربازيل نف�سها بداية
الراحل دييغو �أرماندو مارادونا يف
من خالل ال�ضغط وال�شرا�سة باللعب.
البطولة القارية.
لكن بعد خ�شونة من الطرفني ،ك�سر دي ماريا حاجز التعادل ،عندما تفوّق دي
ويف م �� �س�ي�رت ��ه ال� �ط ��وي� �ل ��ة مع
بول على الظهري رينان لودي وخدع احلار�س املتقدم �إيدر�سون بكرة �ساقطة
"�ألبي �سيلي�ستي" ،كان قد توّج
ذكية (.)22
بلقبني غري كبريين ،يف بطولة
قال دي ماريا بعد التتويج "�أردت �أن �أبكي وهذا ما ح�صل .كرث �شككوا يف
ال� �ع ��امل حت ��ت � � 20س �ن��ة عام
هذا املنتخب ،لكننا وا�صلنا العمل وقدمنا اف�ضل ما لدينا .حققنا اللقب
 ،2005وذهبية �أوملبياد بكني
الذي كنا نحلم به .الفوز على الربازيل هنا يف ملعبهم مميز".
.2008
تابع "قبل املباراة قال يل رودريغو �أن الظهري قد يت�أخر قليال وهذا ما
وع� � ��ادل� � ��ت الأرج � �ن � �ت�ي��ن
ح�صل...هذا لقب لن ين�سى وكل هذا حتقق بف�ضل مي�سي".
الرقم القيا�سي يف عدد
تابعت الأرج�ن�ت�ين تهديد مرمى �سيلي�ساو ع�بر دي م��اري��ا ()28
الألقاب القارية ،مع
ومي�سي (.)30
وفيما افتقدت الربازيل مهاجمها املوقوف غابريال جيزو�س،
دف��ع م��درب�ه��ا تيتي ب��روب��رت��و فريمينو ب��دال م��ن ف��ري��د بني
ال�شوطني.
�ألغي هدف ري�شارلي�سون بداعي الت�سلل ( ،)52ثم �سدّد
مهاجم �إيفرتون الإنكليزي على �إميليانو مارتيني�س،
�أف�ضل حار�س يف البطولة ،بعد متريرة من نيمار
(.)53
و�صنع البديل الربازيلي غابريال باربو�سا
"غابيغول" فر�صتني يف ن�ه��اي��ة املباراة
( 82و )86التي �شهدت اهدار مي�سي فر�صة
خ �ط�يرة ،ق�ب��ل �أن تعلن ��ص��اف��رة ال�ن�ه��اي��ة تتويج
املنتخب الأزرق والأبي�ض.
ق��ال مدافع ال�برازي��ل ماركينيو�س "ن�شعر بخيبة �أمل،
تفا�صيل �صغرية حت�سم ه�ك��ذا م��واج�ه��ات .حاولنا �صناعة
الفر�ص حتى نهاية املباراة لكن هذا ما مل يح�صل".

�أك��د �أنخل دي ماريا� ،صاحب الهدف ال��ذي ف��ازت به
الأرجنتني على الربازيل  0-1يف نهائي كوبا �أمريكا،
لتح�صد ب��ذل��ك �أول ل�ق��ب م�ن��ذ  28ع��ام �اً� ،أن ��ه كان
انت�صاراً من�شوداً بالرغم من �أن الكثريين يف بالده
�شككوا يف �إمكانية حتقيق ذلك.
وعقب انتهاء امل�ب��اراة التي �أقميت فجر الأح��د ،قال
ال�لاع��ب" :حلمنا ك�ث�يراً بهذا الأم ��ر ،قاتلنا كثرياً،
و�شكك الكثري من النا�س وانتقدنا ،لكننا ظللنا نقدم
ما عندنا ،حتى حتقق احللم اليوم ،ون�شكر الرب ،فزنا
باللقب الذي كنا نبحث عنه".
و�أكد دي ماريا ،الذي اعترب �أف�ضل العب يف النهائي
بف�ضل الهدف الذي �سجله ولأنه كان الأكرث خطورة
بني �صفوف منتخب الأرجنتني ،متفوقاً على ليونيل
مي�سي� ،أن هذا اللقب له حتى قيمة �أكرب لأن الفوز به
جاء على �أر�ض الربازيل ،م�ضيفة البطولة ويف ملعب
املاراكانا يف ريو دي جانريو.
وتذكر دي م��اري��ا" :كانت البطولة �ستقام
يف الأرج �ن �ي�ت�ن (ال �ت��ي ت�خ�ل��ت عن
تنظيم امل�سابقة ب�سبب

اجلائحة) وانتهى بنا الأم��ر هنا ،لأن��ه كان علينا �أن
نفوز بها هنا وفزنا بها بالفعل".
و�أو� �ض��ح ال�لاع��ب �أن��ه �سجل ال�ه��دف بف�ضل متريرة
مثالية من دي بول و�أنه ا�ستغل خط�أ ارتكبه الظهري
الربازيلي رينان لودي.
وق ��ال" :قالوا يل �أن الظهري ن��ام ق�ل�ي� ً
لا ،ل��ذا قمت
با�ستغالل متريرة مثالية ،تلقيتها وتقدمت" .وبهذا
االنت�صار الذي حتقق على �أر�ض ماراكانا �أمام اخل�صم
التاريخي� ،أنهت الأرجنتني  28عاماً من ال�صيام عن
الأل�ق��اب ،ومتكن مي�سي ،ال��ذي اختري �أف�ضل العب
يف البطولة ،من ح�صد �أول
ل �ق��ب م ��ن منتخب
ب � �ل� ��اده ال � ��ذي
مل ي �� �س �ب��ق �أن
ت ��وج م �ع��ه ب ��أي
بطوالت.
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تداول عدد كبري من م�ستخدمي �شبكات التوا�صل االجتماعي يف م�صر �س�ؤاال قيل �إنه من امتحان اللغة العربية
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رجال �شرطة بوجوه �أ�شباح
املتوفني بكورونا!

اكت�شاف متحجرة حل�شرة عمرها  310ماليني عام
ك�شفت درا�سة لعلماء احل�شرات القدمية �أن املتحجرة ثياتيتان
�أزاري ال�ت��ي يبلغ عمرها  310م�لاي�ين ع��ام ه��ي �أق��دم متحجرة
حل�شرة ت�ستخدم جناحيها كو�سيلة للتوا�صل .وقال عامل احل�شرات
يف املتحف الوطني للتاريخ الطبيعي يف فرن�سا الربوفي�سور �أندريه
نيل لوكالة فران�س بر�س فلنتخيل جندباً كبرياً جداً ،بج�سم طويل
يبلغ ما بني � 10إىل � 12سنتيمرتاً ،وبجناحني كبريين جداً و�أرجل
ط��وي�ل��ة ،م��زود ب��إب��ر الدغ��ة ك�ث�يرة ،وه��و ت��ال�ي�اً �أ��ش�ب��ه باحليوانات
املفرت�سة .وهذه املتحجرة التي متلك جناحا واحدا ،عرث عليها يف
كومة �أنقا�ض منجم يف منطقة با دو كاليه الفرن�سية �أحد الهواة
امل�ستنريين للغاية" وهو باتريك روك ،امل�ؤلف امل�شارك للدرا�سة
املن�شورة يف نيت�شر كومونيكي�شينز بايولوجي .و�شرح الربوفي�سور
نيل �أن الطبيعة يف هذه الفرتة من الع�صر الفحمي كانت ت�شبه
غابة كثيفة اليوم� ،شبه ا�ستوائية ،تنت�شر فيها نباتات ال�سرخ�س
العمالقة والأ��ش�ج��ار ال�ضخمة ،وفيها ع��امل حيواين وف�ير لكنه
كان ال يزال �صغرياً .ومل يكن ثمة دينا�صورات يف هذه البيئة� .أما
بر فكانت مملكة الفقاريات ال�صغرية ،فيها �أف��اع و�سحال
على ال� ّ
وبرمائيات� ،إ�ضافة �إىل مف�صليات الأرجل كاحلري�ش العمالق .ويف
الأجواء ،هيمنت احل�شرات ب�شكل �أ�سا�سي لأنها الوحيدة التي تتقن
الطريان ،كما ي�شرح الباحث .ومن بني هذه احل�شرات الطائرة،
كانت ثياتيتان من �أكرثها متتعا مبقومات البقاء.

باال�ستعانة برجال املرور ،قدمت �إندوني�سيا منوذجا فريدا
لكيفية جعل النا�س يخ�شون امل��وت ب�ك��ورون��ا وميتثلون
للقيود املفرو�ضة ب�سبب عدوى فريو�س كورونا.
و�صبغ رحال �شرطة املرور يف مدينة ماالجن ب�إندوني�سيا
وجوههم باللون الأبي�ض ،وارتدوا �أقم�شة ف�ضية ،ووقفوا
على جانب الطريق ،لتمثيل �أ�شباح �أولئك الذين ماتوا
ب�سبب وباء كورونا.
ي�شار �إىل �أن معتقدات خمتلفة تنت�شر يف �إندوني�سيا
ت�ؤمن بالقوى اخلارقة للطبيعة ،لذلك قررت ال�سلطات
ريا
بهذه الطريقة "تخويف" النا�س حتى يبد�أ ه�ؤالء �أخ ً
يف االم�ت�ث��ال لتعليمات وزارة ال�صحة لتفادي الإ�صابة
بفريو�س كورونا.
وكل يوم يتم ت�سجيل ع�شرات الآالف من حاالت الإ�صابة
اجلديدة بفريو�س كورونا يف البالد ،فيما توفى ب�سببه
�أكرث من � 4.5ألف �شخ�ص يف الأ�سبوع املا�ضي وحده.

يطلب و�ضعه يف غيبوبة
ليتخل�ص من �آالم الأكزميا

خ�سر  100كلغم و�صار بط ًال بكمال الأج�سام

خ�سر الأمريكي ،ليفي غاريت ما يزيد عن  100كيلوغرام من
وزن��ه ،وك�شف ع��ن ق�صة جناحه امللهمة خ�لال مقابلة على قناة
يوتيوب ت��رويل  .Trulyيقول غاريت �إن امل�شكلة مع وزن��ه بد�أت
يف �سن املدر�سة ،حيث كان �شديد التوا�ضع ،واالن�ط��واء ،ومل يكن
يحب �أن يتواجد يف �أي �صحبة كبرية من الأ�صدقاء ،و�أال يتعامل
مع الغرباء .ويف هذه الأثناء كان عليه �أن يكظم م�شاعره ،ويبقيها
بداخله ،بينما ا�ستمرت ه��ذه احلالة �أث�ن��اء �سن البلوغ .ويف �سن
الثانية والثالثني ،بلغ وزنه  185كيلوغرام تقريباً.
ي�صرح غ��اري��ت ب�ه��ذا ال���ص��دد :لقد ف�ق��دت ال��وع��ي م��رة واح ��دة يف
ال�ع�م��ل� .شعرت ب ��أمل �شديد يف ال���ص��در ،ويف ال�ي��وم ال�ت��ايل ذهبت
�إىل امل�ست�شفى ،حيث قاموا بقيا�س �ضغطي .و�أ�صبت حينها بنوبة
قلبية .منذ تلك اللحظة ،اتخذ غاريت قراراً حا�سماً بتغيري حياته
على نحو جذري .وعلى مدى � 3سنوات ،التزم بنظام غذائي �صارم،
وداوم على الذهاب �إىل �صالة الألعاب الريا�ضية كل يوم تقريباً،
ومتكن يف هذه الفرتة من �إنقا�ص وزنه بـ  104كلغم.

ال�سلطات توقع بطالب الطب املزيف

�أثار فيديو مت تداوله على مواقع التوا�صل االجتماعي ،لطالب يف
كلية الطب ،ي�ستغيث برئي�س اجلمهورية من ظلم وقع عليه بعد
ا�ستبعاده من دخ��ول االمتحانات يف الفرقة الثانية يف كلية طب
الق�صر العيني ،العديد من ردود الأفعال يف م�صر .وك�شف الطالب
فادي �أمين تفا�صيل ق�صته ،حيث قال �إنه فوجئ ب�ش�ؤون الطالب
بالكلية تبلغه ب��أن��ه حم��روم م��ن دخ��ول االم�ت�ح��ان��ات ،وطلبت منه
الذهاب لل�ش�ؤون القانونية املركزية يف اجلامعة .وبعد ذهابه لل�ش�ؤون
القانونية� ،أبلغ فادي �أن درجات نتيجة الثانوية اخلا�صة به مزورة،
بالإ�ضافة �إىل �أن رقم اجللو�س اخلا�ص به ملك ل�شخ�ص �آخر .و�أ�شار
الطالب يف ت�صريح ملوقع �سكاي نيوز عربية� ،إىل �أنه توجه �إىل �إدارة
االمتحانات التابعة ل��وزارة الرتبية والتعليم ،وتفاج�أ بتغيري رقم
اجللو�س اخلا�ص به ،وطلب امل�ساعدة لقرب موعد االمتحان.

املغنية الفرن�سية الكندية ميلني فارمر ت�صل �إىل امل�سرح خالل حفل افتتاح الدورة  74ملهرجان كان ال�سينمائي(.ا ف ب)

�صفر كورونا يف مهرجان كان

ليدي غاغا عن هذا الأمر:
ال �أ�ستطيع �أن �أرف�ض
�أثارت النجمة العاملية ليدي غاغ ا
�ضجة كبرية بحديثها عن الرجال
الذين ارتبطت فيهم ،اذ قالت :كل
رج��ل واع��دت��ه طلب مني ال ��زواج،
وال �أ�ستطيع �أن �أرف�ض.
وانت�شر الفيديو ال��ذي تقول فيه
ذل� ��ك ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر ع �ل��ى مواقع
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي وتناقلته
ال�صحافة العاملية.
وك��ان��ت ن�شرت ل�ي��دي غ��اغ��ا �صورة
على �صفحتها اخلا�صة م�ستلقية
ع �ل��ى ال �� �س��ري��ر ويف ف �م �ه��ا قطعة
�أمل��ا���س .وب��دت عيناها مر�سومتان
بالكحل ح�ت��ى م�ستوى حاجبيها
وت��رت��دي ث �ي��اب �اً ف���ض�ي��ة ،و�أرفقت
ال���ص��ورة ب��ر��س��وم��ات م�ث��ل زجاجة
�شمبانيا ،قلب ا��س��ود ووج��ه نائم.
وح�ظ�ي��ت ال �� �ص��ورة ب�ت�ف��اع��ل كبري
من معجبيها ومتابعيها .وان�شغلت
غ��اغ��ا م ��ؤخ��راً ب ��إط�لاق جمموعة
املاكياج اجلديدة التي تت�ضمن 16
قطعة.

�أك��د املفو�ض ال�ع��ام ملهرجان ك��ان ال�سينمائي ال��دويل ت�يري ف��رمي��ون� ،أن
الإجراءات ال�صحية امل�شددة على �ضيوف ق�صر املهرجانات ،جنبت احلدث
ال�سينمائي الأكرب يف العامل ،انت�شار فريو�س كورونا.
وح�سب ف��رمي��ون ف ��إن الإدارة ال�صحية امل��راف�ق��ة للمهرجان تقوم يوميا
ب�إجراء حوايل �أربع �آالف اختبار للك�شف عن حاالت الإ�صابة.
وقال املفو�ض العام �إن االح�صائيات الأخرية ت�ؤكد عدم �إ�صابة �أي �شخ�ص
خالل الأربع والع�شرين �ساعة الأخرية.
ويبدو �أن هناك خم��اوف ل��دى �سكان املدينة من �أن يت�سبب املهرجان يف
حتويل كان لب�ؤرة جديدة للفريو�س ،وهذا ما دفع باملفو�ض العام للرد على
ما �أ�سماه �إ�شاعات تريد حتطيم املهرجان.
وحت��دث ف��رمي��ان بثقة عالية قبل ت�ق��دمي ع��ر���ض �أح��د الأف�ل�ام امل�شاركة
يف م�سابقة "نظرة ما" ،مطمئنا جمهور القاعة التي كانت مكتظة عن
�آخ��ره��ا بال�صحافني وال�سينمائيني ،حم��اوال ب��ث روح البهجة ل��دى زوار
�شارع الك��رزوات .وق��ال فرميون :املهرجان يف حالة �صحية جيدة نوا�صل
عملنا وحري�صون على �سالمة ال�ضيوف ،م�شريا �إىل �أن �ضيوف املهرجان
من جن��وم ال�سينما العاملية يخ�ضعون مثلهم مثل باقي ال�ضيوف لنف�س
ال�بروت�ك��ول ال�صحي .وي�ل��زم امل�ه��رج��ان �أن يقوم ك��ل �ضيف ب ��إع��ادة �أجراء
الك�شف عن الفريو�س كل � 48ساعة ،وذلك َوفق نظام �إلكرتوين متطور مت
جلبه خ�صي�صاً ملراقبة مداخل قاعات ال�سينما.

�سر ال�شكل املذهل للربوكلي الرومان�سكي

اكت�شف فريق دويل من الباحثني ال�سر وراء ال�شكل املذهل لنبات الربوكلي
الرومان�سكي� ،إذ تبني �أن ت�شكيل النبات يتم بهذا ال�شكل لأن الرباعم ال
تتطور لت�صبح زهوراً.
وكتب الفريق يف املجلة العلمية جورنال �ساين�س �أنها بد ًال من ذلك ،تتطور
�إىل �سيقان ،والتي بدورها حتاول ت�شكيل الزهور ولكن دون جدوى.
وي�سمى ال�شكل املتكرر الرائع ،مثل الربوكلي الرومان�سكي� ،أي�ضاً فراكتال
�أو ك�سوري.
ويف الربوكلي الرومان�سكي ،متثل الزهور وقطع منها ذلك اخل�ضار كله
يف ال�شكل .وي�شار �إىل �أن الرباعم مت ت�صميمها يف الأ�صل لت�شكيل الزهور،
ولكن ذلك الهدف ال يتحقق �أبداً.
ويكون لدى ال�سيقان التي تت�شكل بد ًال من ذلك �إمكانية التحول �إىل زهور،
ولكن نف�س الت�سل�سل يبد�أ من جديد.
وق��ال ال�ف��ري��ق ،بقيادة كري�ستوف ج��ودي��ن م��ن املعهد الوطني للأبحاث
للمعلوماتية والأمتتة يف فرن�سا ،يف بحثه� ،إن هذا ب�شكل عام ،يعد مبثابة

فيديو مرعب� ..أ�سماك قر�ش قرب راكبي �أمواج

�صورت طائرة درون لقطات مرعبة لأ�سماك قر�ش ت�سبح
مبا�شرة حتت راكبي الأمواج وال�سباحني يف �شاطئ بوندي،
الواقع مبدينة �سيدين الأ�سرتالية.
وح�سبما ذك ��رت �شبكة �أي ب��ي ��س��ي ن�ي��وز �أ� �س�ترال �ي��ا ،فقد
�شوهدت �أ�سماك قر�ش ت�سبح قبالة �شاطئ ب��ون��دي ،على
م�سافة قريبة جدا من راكبي الأمواج وع�شاق ال�سباحة.
ويظهر يف الفيديو �شخ�ص يجدف يف خ��ط مبا�شر ،نحو
ثالثة �أ�سماك قر�ش ،قبل �أن يتوقف على نحو مفاجئ ،كما
�شوهد �سباحان يف مرمى تلك املخلوقات� ،إال �أنهما غريا
من اجتاههما يف الوقت املنا�سب.
و�أ� �ص��درت ال�سلطات حت��ذي��را مل��رت��ادي ال�شاطئ ،ومت ن�شر
رج��ال �شرطة على دراج��ات مائية ،لتحذير املوجودين يف
املياه من خطورة الأمر.
وتعليقا على ظهور �أ�سماك القر�ش ق��رب ال�شاطئ ،قالت
�شركة  Surf Life Saving NSWاملتخ�ص�صة يف ميدان
ال�سالمة البحرية والتدريب على الن�شاطات املائية� ،إن
ال�شرطة ّ
م�شطت املكان وال تزال التحقيقات جارية ملعرفة
�سبب تواجد �أ�سماك القر�ش بكرثة يف ه��ذا امل��وق��ع ،الفتة
�إىل �أن خرباءها ال يزالون يدر�سون نوعية تلك املخلوقات
البحرية.

ي�ع��اين ف�ت��ى ب��ري�ط��اين م��ن ح��ال��ة ��ش��دي��دة م��ن الأكزميا
جعلته ي�ط��ال��ب بو�ضعه يف غيبوبة ح�ت��ى يتخل�ص من
�آالمه ال�شديدة.
ً
ومت ت�شخي�ص حالة بارين راي ( 14عاما) ،من بري�ستول،
�أف��ون ،العام املا�ضي ،وتركته الأكزميا مغطى من ر�أ�سه
ح�ت��ى �أخ�م����ص ق��دم�ي��ه ب�ط�ف��ح ج �ل��دي م��ع ح�ك��ة �شديدة
حرمته من النوم.
وعلى الرغم من جتربة العديد من العالجات املختلفة
 وبع�ضها كما تقول والدته مرياندا ( 50عامًا) ،تركهي�ب��دو وك ��أن��ه ت�ع��ر���ض ل�ه�ج��وم حم�ضي  -ال ي ��زال بارين
يعاين من الأمل ،و�أخرب والدته �أنه ال ي�ستطيع التعامل
مع الأمل بعد الآن.
و�أ�صبحت م�يران��دا الآن يف حاجة ما�سة لأي م�ساعدة
الب�ن�ه��ا احل�ب�ي��ب ل�ل�ع��ودة �إىل طبيعته ،م��ن خ�ل�ال جمع
الأموال لتغطية نفقات العالج العاجل وال�سريع لتهدئة
ب�شرته ب�شكل نهائي.
وتقول مرياندا وهي مديرة بث �إذاعي �إنه يريد فقط �أن
ينام وي�ستيقظ ويجد الأكزميا قد اختفت ،لقد قال يل
�إنه يريد �أن يدخل يف غيبوبة م�ستحثة لأن الأمل الذي
يعاين منه ال يطاق .لقد و�صل �إىل النقطة التي �أ�صبح
فيها خائ ًفا ج �دًا م��ن ال�ن��وم� .إن��ه يخد�ش نف�سه دون �أن
يدري عندما يكون نائ ًما وي�ستيقظ وهو ينزف من ر�أ�سه
حتى �أخم�ص قدميه.
ونظ ًرا لأن بارين يعاين من ح�سا�سية جتاه العديد من
املكونات املوجودة يف العالجات املنزلية والكرميات التي
ال ت�ستلزم و�صفة طبية ،فقد كافح من �أجل التخل�ص من
احلكة واجللد املت�شقق.

كيف تغريت �أحجام �أج�سامنا و�أدمغتنا خالل مليون عام؟
ت��و��ص��ل ب��اح �ث��ون م��ن ج��ام�ع�ت��ي كامربيدج
وتوبنغن� ،إىل ر�صد تغريات يف حجم ج�سم
ودم � ��اغ الإن �� �س��ان ع �ل��ى م ��دى امل �ل �ي��ون �سنة
املا�ضية ،وفقا ل��درج��ات احل ��رارة ،وعوامل
بيئية �أخرى.
ويف درا�سة حديثة ن�شرت ،اخلمي�س ،يف جملة
نيت�شر كوميونيكي�شنز العلمية ،قام العلماء
ب��ر��ص��د ق�ي��ا��س��ات حل�ج��م اجل���س��م والدماغ
لأكرث من  300حفرية للإن�سان املوجود يف
جميع �أنحاء العامل.
وم��ن خ�لال دم��ج ه��ذه ال�ب�ي��ان��ات م��ع �إع��ادة
بناء املناخات الإقليمية يف العامل على مدى
املليون �سنة املا�ضية ،ا�ستطاع العلماء حتديد
كل مناخ بعينه كانت تعي�ش فيه كل �أحفورة
عندما كانت �إن�سانا حيا.
وك�شفت الدرا�سة �أن متو�سط حجم ج�سم

الإن�سان تغري ب�شكل كبري على مدى املليون
��س�ن��ة امل��ا��ض�ي��ة ،م��ع ت �ط��ور �أج �� �س��ام �أك�ب�ر يف
املناطق الأكرث برودة.
ويُعتقد �أن الأج���س��ام الأك�ب�ر حجما تكون
�أك�ث�ر ق��درة على م�ق��اوم��ة درج ��ات احلرارة
الباردة� ،إذ يفقد اجل�سم ح��رارة �أقل عندما
تكون كتلته كبرية.
وب� �ّي ��نّ ال� �ع� �ل� �م ��اء �أن ج �ن �� �س �ن��ا الب�شري،
الهومو�سابيان (الإن�سان العاقل) ،ن�ش�أ منذ
حوايل � 300ألف عام يف �إفريقيا ،لكن جن�س
الإن �� �س��ان ك��ان م��وج��ودا م�ن��ذ ف�ت�رة �أط ��ول،
وي�شمل �إن���س��ان ن�ي��ان��درت��ال و�أن��واع��ا �أخرى
منقر�ضة ذات �صلة م�ث��ل ه��وم��و هابيل�س
(الإن�سان املاهر) وهومو �إريكتو�س (الإن�سان
املنت�صب) الذي يرجع عمره �إىل نحو 1.6
مليون �سنة.

بريانكا �شوبرا بف�ستان مثري والفت

ت�ألقت النجمة الهنديةبريانكا �شوبرا ب�أحدث ظهور لها ب�صورن�شرتها
يف �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل الإجتماعي.
وظهرت بريانكا بف�ستان �أبي�ض مثري من قما�ش ال�ساتان ،و�إرتدت
كعباً عالياً باللون الذهبي كما عمدت �إىل رفع �شعرها بطريقة عفوية
معتمد ًة لوك طبيعي .اجلدير ذكره �أن بريانكا قد �شاركت مع متابعيها
��ص��ورة جتمعها بزوجها النجم العاملي نيك ج��ون��ا���س ،ع�بر خا�صية
ال�ستوري يف �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل الإجتماعي.
وظهرت بريانكا وهي حت�ضن جونا�س يف �أحد الأماكن بطريقة عفوية
ورومان�سية .وكانت بريانكا قد ن�شرت قبل �أي��ام �صورة ظهرت فيها
من �إجازتها عرب �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل الإجتماعي،
وظهرت وهي م�ستلقية حتت �أ�شعة ال�شم�س ب�شورت ق�صري وب�إطاللة
عفوية وه��ي ت�شرب الع�صري يف كاليفورنيا ،والق��ت �صورتها �إعجاب
عدد كبري من متابعيها.

فنانة تايالندية تك ّرم
�أبطال الأنيمي اخلياليني
تزين �صور ع�شرات من �شخ�صيات
االنيمي جدارا يف �صالة عر�ض يف
بانكوك مع وجود من�صة �أم��ام كل
منها لو�ضع الزهور عليها ،كتحية
له�ؤالء الأبطال اخلياليني الذين
ماتوا قبل �أوانهم.
وي�ضم معر�ض ذي  2دي �أفرتاليف
ال� ��ذي �أق��ام �ت��ه ال�ف�ن��ان��ة جينيبها
نيفا�سابوت � 50شخ�صية� ،شاءت
�أن متار�س طقو�س احل��داد عليها
بعدما �أحبتها يف م�سل�سالت مانغا
ال�شعبية التي ظهرت فيها.
وتقوم فكرة املعر�ض على الغو�ص
يف �أ�سباب ت�أثري هذه ال�شخ�صيات
العميق على اجلمهور كما قالت
الفنانة البالغة  22عاما.
وق� ��د ح � ��ادت ال �ف �ن��ان��ة ق �ل �ي�لا عن
�أ�سلوب الأنيمي ،فر�سمت الأبطال
ال��راح�ل�ين بطريقة ر��س��م لوحات
زي �ت �ي ��ة ع� ��ائ� ��دة �إىل �شخ�صيات
حقيقية .تقول جينيبها �أرى هذه
ال�شخ�صيات ك�أنا�س حقيقيني .هم
مبثابة �أف��راد عائلتي .ل��ذا ،قررت
�أن �أر�سمها بحيث ت�شبه �أ�شخا�صا
حقيقيني قدر الإمكان.
وت� �ت� �م� �ت ��ع الأن � �ي � �م� ��ي ال �ي ��اب ��ان �ي ��ة
وم�سل�سالت املانغا ب�شعبية وافرة
يف اململكة ،مع عقد لقاءات كبرية
م �ت �ك��ررة يف ب��ان �ك��وك ق �ب��ل تف�شي
جائحة كوفيد -19كانت جتتذب
ح�شودا �ضخمة من مرتدي �أزياء
الأب� �ط ��ال .وت��و� �ض��ح ال�ف�ن��ان��ة �أنها
�أرادت �أال يكون عملها جم��رد فن
ملحبي هذه ال�شخ�صيات ،بل �أي�ضا
ك�ت�ج��رب��ة ت���ش��ارك�ي��ة ل�ه��ا ولقاعدة
حمبي تلك امل�سل�سالت.

