
   

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

•• اأبوظبي-وام

الأمن  اآل نهيان م�شت�شار  زاي��د  ال�شيخ طحنون بن  اأك��دت حرم �شمو 
رئي�شة  ال�شويدي  خليفة  اأح��م��د  بنت  خولة  ال�شيخة  �شمو  الوطني 
موؤ�ش�شة خولة للفن والثقافة اأن منح �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل�شلحة و�شام "رجل الإن�شانية" من قبل املوؤ�ش�شة البابوية الرتبوية 
- التابعة للفاتيكان هو تاأكيد على دور �شموه الرائد عاملياً يف تعزيز 
قيم الت�شامح والتعاي�ش والأخوة الإن�شانية وعرفاناً وتقديراً جلهود 
العديد من احلمالت  اإطالق  الإن�شانية عرب  الكبرية يف دعم  �شموه 
واملبادرات لتوفري كافة اأ�شكال الدعم وامل�شاعدة للمحتاجني يف �شتى 

بقاع الأر�ش.                            )التفا�شيل �ش6(

اإجازة عيد الأ�سحى يف احلكومة 
الحتادية من 19 اإىل 22 يوليو

•• دبي- وام

تقرر تعطيل كافة الوزارات واجلهات الحتادية مبنا�شبة عيد الأ�شحى 
امل��واف��ق يوم  اع��ت��ب��ارا م��ن التا�شع م��ن ذي احلجة  امل��ب��ارك ووق��ف��ة عرفة 
1442هجرية  احل��ج��ة  ذي   12 ولغاية   ،2021 يوليو   19 الث��ن��ني 
الدوام  ي�شتاأنف  اأن  على  2021م،  يوليو   22 اخلمي�ش  ي��وم  امل��واف��ق 
تعميم  ذل��ك يف  ج��اء   .2021 يوليو   25 امل��واف��ق  الأح���د  ي��وم  الر�شمي 
اأ�شدرته الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية احلكومية اإىل كافة الوزارات 
املبارك ووقفة عرفة يف  اإج��ازة عيد الأ�شحى  ب�شاأن  واجلهات الحتادية 

احلكومة الحتادية للعام 1442 هجرية.            )التفا�شيل �ش3(

رفع اأ�شعار املحروقات واخلرب يف �شوريا يزيد من معاناة امل�شتهلكني 

الد�شتوري احلر يّتهم احلكومة

هايتيون امام ال�شفارة المريكية

تنفيذا لتوجيهات حممد بن را�شد 

الإمارات متنح الإقامة الذهبية
 لـ 100 األف مربمج حول العامل

•• دبي-وام

ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب 
ال�����������وزراء ح����اك����م دب������ي رع�������اه اهلل 
ذهبية  اإق����ام����ة  األ�����ف   100 مب��ن��ح 
امل�شاريع  واأ�شحاب  الأع��م��ال  ل��رواد 
وال�شركات النا�شئة واملتخ�ش�شة يف 
"الربنامج  اأعلن  الربجمة،  جمال 
البدء  للمربجمني" ع��ن  ال��وط��ن��ي 
الذهبية  الإقامة  طلبات  با�شتقبال 
م�������ن امل�������ربجم�������ني امل����ق����ي����م����ني يف 
ال��دول��ة وخمتلف اأن��ح��اء ال��ع��امل يف 
املربجمني  نخب  ت�شتهدف  خطوة 
وحاملي  ال���ك���ف���اءات  اأ���ش��ح��اب  م���ن 
يف  التخ�ش�شية  العلمية  ال�شهادات 

جمال الربجمة.
ياأتي ذلك يف اإطار اجلهود الوطنية 
 1000 ت��اأ���ش��ي�����ش  اإىل  ال���رام���ي���ة 
الدولة  يف  ك����ربى  رق��م��ي��ة  ���ش��رك��ة 
املقبلة،  اخل��م�����ش��ة  الأع������وام  خ���الل 
واإ�شراكهم يف م�شرية بناء القت�شاد 
وتهيئة  الإم�����ارات،  ل��دول��ة  الرقمي 
لالإبداع  امل��ح��ف��زة  التحتية  البنية 

ع��ل��ى مواكبة  وال���ق���ادرة  والب��ت��ك��ار 
خمتلف  يف  امل��ت�����ش��ارع��ة  امل���ت���غ���ريات 
القطاعات احليوية. - عمر �شلطان 

توظيف  تدعم  الإم����ارات  العلماء: 
�شناعة  يف  والب��ت��ك��ار  التكنولوجيا 
امل�شتقبل.           )التفا�شيل �ش2(

حكم نهائي باملوؤبد ملحمد بديع و10 قياديني 
اإخوان بق�سية احلدود ال�سرقية

•• القاهرة-وكاالت

اأ�����ش����درت حم��ك��م��ة ال��ن��ق�����ش، وه����ي اأع���ل���ى حمكمة 
بديع  ملحمد  املوؤبد  بال�شجن  نهائيا  حكما  م�شرية، 
مر�شد الإخ��وان و10 اآخرين من قيادات اجلماعة، 
وبانق�شاء  ال�����ش��رق��ي��ة،  احل����دود  اق��ت��ح��ام  ق�شية  يف 
الدعوى اجلنائية لع�شام العريان القيادي باجلماعة 

لوفاته.
وع��اق��ب��ت امل��ح��ك��م��ة ك���ال م���ن حم��م��د ب���دي���ع مر�شد 
وحممد  حامد،  وحميي  البيومي،  ور�شاد  اجلماعة، 
ال��ك��ت��ات��ن��ي، و���ش��ع��د احل�����ش��ي��ن��ي، وم�����ش��ط��ف��ى طاهر 
الغنيمي، وحممد زناتي، وحازم عبداخلالق من�شور، 
وحممد البلتاجي، واإبراهيم يو�شف بال�شجن املوؤبد.

ثورة  اإب��ان   2011 العام  اإىل  الق�شية  وقائع  وتعود 
النطرون  وادي  �شجن  اقتحام  خلفية  على  يناير، 
والعتداء على املن�شاآت الأمنية، حيث قامت عنا�شر 
من  عنا�شر  مع  وامل�شاركة  بالتن�شيق  اجلماعة  من 
ح��رك��ة ح��م��ا���ش ب��اق��ت��ح��ام احل�����دود ال�����ش��رق��ي��ة مل�شر 
واقتحام ال�شجون وتهريب عنا�شر وقيادات اجلماعة 

املحبو�شني فيها.
واأ�شندت النيابة للمتهمني التفاق مع حركة حما�ش، 
الإخ�����واين، وح���زب اهلل  ال����دويل  التنظيم  وق���ي���ادات 
لإ�شقاط  الفو�شى  من  حالة  اإح��داث  على  اللبناين 
ال���دول���ة امل�����ش��ري��ة وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا، وت���دري���ب عنا�شر 
م�شلحة من قبل احلر�ش الثوري الإيراين لرتكاب 
اأع���م���ال ع��دائ��ي��ة وع�����ش��ك��ري��ة داخ����ل ال���ب���الد، و�شرب 
العنا�شر  ل��ت��ه��ري��ب  امل�����ش��ري��ة،  ال�����ش��ج��ون  واق��ت��ح��ام 

التابعة لهم واإحداث الفو�شى.

وكانت حمكمة النق�ش امل�شرية قد ق�شت قبل اأيام، 
12 من عنا�شر  ال�شادر بحق  الإع��دام  بتاأييد حكم 

وقادة الإخوان يف ق�شية ف�ش رابعة.
املتهمني  م��ن   31 عقوبة  تخفيف  املحكمة  وق���ررت 
من الإع��دام اإىل ال�شجن املوؤبد، بالإ�شافة لنق�شاء 
الدعوى ملتهم للوفاة، وتاأييد باقي الأحكام ال�شادرة 

�شد املدانني يف ق�شية ف�ش اعت�شام رابعة.
واأيدت املحكمة اأحكام الإعدام لكل من عبد الرحمن 
واأ�شامة  البلتاجي، و�شفوت حجازي،  الرب، وحممد 
يا�شني، واأحمد عارف، واإيهاب وجدي، وحممد عبد 
واأحمد  ال��ف��رم��اوي،  احل���ي  ع��ب��د  وم�شطفى  احل���ي، 
فاروق كامل، وهيثم ال�شيد العربي، وحممد حممود 

علي زناتي، وعبد العظيم اإبراهيم حممد.
وكانت النيابة العامة قد ن�شبت للمتهمني قيامهم، 
يف غ�شون الفرتة من 21 يونيو 2013 وحتى 14 
ميدان  مبحيط  جتمهر  بتدبري   2013 اأغ�شط�ش 
العام  والأم��ن  ال�شلم  اأن يجعل  �شاأنه  العدوية  رابعة 

يف خطر.
ون�شبت النيابة للمتهمني ارتكابهم جرائم العتداء 
على اأ�شخا�ش واأم��وال من يرتاد حميط جتمهرهم 
ال�شيا�شي  لنتمائهم  امل��ع��ار���ش��ني  م��ن  ي��خ��رتق��ه  اأو 
ال�شرطة  رج��ال  ومقاومة  ومعتقداتهم،  واأف��ك��اره��م 
مع  العمد  القتل  وتهم  جتمهرهم،  بف�ش  املكلفني 
�شبق الإ����ش���رار وال��رت���ش��د، وال��ت��خ��ري��ب والإت����الف 
واحتاللها  ال��ع��ام��ة  والأم������الك  ل��ل��م��ب��اين  ال��ع��م��دي 
و�شائل  �شري  تعطيل  وتعمد  الطرق  وقطع  بالقوة، 
للخطر  املواطنني  �شالمة  وتعري�ش  الربية،  النقل 

وتقييد حركتهم.

دم�سق ترفع �سعر اخلبز واملازوت مع تفاقم الأزمة
•• دم�شق-اأ ف ب

ب����داأت احل��ك��وم��ة ال�����ش��وري��ة اأم�ش 
الأحد العمل ب�شعر جديد ملادتي 
بعد رفع ثمنهما  وامل��ازوت  اخلبز 
م���رة ج��دي��دة وت��زام��ن��اً م��ع قرار 
رئا�شي برفع احلد الأدنى لالأجور 
اق��ت�����ش��ادي��ة خانقة  اأزم�����ة  و���ش��ط 
مواطنني  كاهل  تثقل  مت�شارعة 
دام��ي��ا منذ  ن��زاع��ا  ي�شهد  ب��ل��د  يف 

اأكرث من ع�شر �شنوات.
التي  الأوىل  امل����رة  ل��ي�����ش��ت  وه����ي 
ال�شورية  احل��ك��وم��ة  ف��ي��ه��ا  ت��رف��ع 
العام  اأو اخلبز منذ  امل��ازوت  �شعر 
2011، تاريخ بدء النزاع، و�شط 
موؤخراً  فاقمها  اقت�شادية  اأزم���ة 
لبنان  يف  الق��ت�����ش��ادي  الن��ه��ي��ار 
املجاور حيث يودع �شوريون كرث، 
خ�شو�شاً رجال اأعمال، اأموالهم.

الداخلية  التجارة  وزارة  واأعلنت 
وحماية امل�شتهلك يف وقت متاأخر 
ل��ي��ل ال�����ش��ب��ت اأن���ه���ا ع���دل���ت �شعر 
ليرت امل��ازوت لي�شبح 500 لرية 
�شورية بعدما كان حمدداً ب�180 
ل���رية مل��ع��ظ��م ال��ق��ط��اع��ات و135 
لرية لالأفران اأي بزيادة جتاوزت 

املئة. يف   170

املئة.
معاناة  الأ����ش���ع���ار  رف����ع  وي���ف���اق���م 
ال�����ش��وري��ني ال��ذي��ن ي��ن��ت��ظ��رون يف 
على  للح�شول  ط��وي��ل��ة  ط��واب��ري 
ال��ب��ن��زي��ن امل���دع���وم وي�����ش��ك��ون من 
الغالء وا�شتمرار ارتفاع الأ�شعار. 
اليوم  ال�شوريني  غالبية  وتعي�ش 
حت���ت خ���ط ال���ف���ق���ر، وف����ق الأمم 
مليون   12،4 وي��ع��اين  امل��ت��ح��دة. 
����ش���خ�������ش م�����ن ان������ع������دام الأم�������ن 
الغذائي، بح�شب برنامج الأغذية 

العاملي.
املا�شية  الأ���ش��اب��ي��ع  يف  وت��ف��اق��م��ت 
جراء  الكهرباء،  انقطاع  م�شكلة 
ملحطات  امل����غ����ذي  ال����غ����از  ن��ق�����ش 
توليد الطاقة الكهربائية بح�شب 
وو�شلت  ����ش���وري���ني،  م�������ش���وؤول���ني 
ال��ت��ق��ن��ني يف ع�����دد من  ����ش���اع���ات 
�شاعة  ع�شرين  نحو  اإىل  املناطق 

يومياً.
املازوت  �شعر  رف��ع  �ش����اأن  وم�����ن 
قطاعات  على  ينعك�ش  اأن  ال��ي��وم 
وال�شناعة  ال���زراع���ة  بينها  ع���دة 
على  اأ�شا�شي  ب�شكل  تعتمد  التي 
مولداتها  لت�شغيل  امل���ازوت  م��ادة 
للتيار  ق����ا�����ش  ت���ق���ن���ني  ظ�����ل  يف 

الكهربائي.

�شعر ربطة  ال��وزارة  كما �شاعفت 
اخلبز لي�شبح مئتي لرية �شورية 

مقارنة مبئة لرية �شابقاً.
ق��ال وائل  �شوارع دم�شق،  اأح��د  يف 
كان  بينما  ع��ام��اً(   41( ح��م��ودة 
لوكالة  اإج�������رة،  ����ش���ي���ارة  ي��ن��ت��ظ��ر 
فران�ش بر�ش، "امل�شكلة اأن الأ�شعار 
بعد  ي��ت��وف��ر  مل  وامل��������ازوت  زادت 

التحرك  يرف�شون  وال�����ش��ائ��ق��ون 
قبل زيادة تعرفة الركوب".

م���دة  زادت  ب���ع���دم���ا  واأ��������ش�������اف، 
ان���ت���ظ���اره ع���ن ن�����ش��ف ���ش��اع��ة، اأن 
متوقعة"،  "كانت  الأ�شعار  زي��ادة 
متابعا "نخ�شى من زيادات مقبلة 
يف اأ�شعار البنزين واملواد الغذائية 

والأدوية".

����ش���ن���وات احل������رب، زادت  وخ�����الل 
احل��ك��وم��ة ال�����ش��وري��ة م����رات عدة 
اأ����ش���ع���ار م�����واد اأ���ش��ا���ش��ي��ة اأب���رزه���ا 
املا�شي  الأ�شبوع  ورفعت  الوقود. 
�شعر البنزين غري املدعوم بن�شبة 
25 يف املئة، بعدما كانت رفعت يف 
اآذار/مار�ش �شعر البنزين املدعوم 
50 يف  باأكرث من  املدعوم  وغ��ري 

ك�شفت حقيقة اأرقام وفيات كورونا

عبري مو�سي تّتهم وزارة ال�سّحة مبغالطة التون�سيني...!

ميلي�سيات احلوثي تعرتف مبقتل 20 قياديًا يف جبهات البي�ساء

هايتي يف العناية املركزة جمددا
وا�سنطن والأمم املتحدة ت�سككان يف فعالية التدخل...!

•• الفجر -ترجمة خرية ال�شيباين

الأم��ر حتًما  به  �شينتهي  اأعينه على هايتي، لكن  العامل  اأخ��رى، ي�شع  مرة 
اإىل اللتفات بعيًدا: هذا ال�شتنتاج الفتتاحي الذي ن�شرته �شحيفة تورنتو 
�شتار هذا الأ�شبوع -وهي �شحيفة يومية ذات نفوذ كبري يف كندا حيث يعي�ش 
ال�شتات الهايتي الثاين يف العامل -يقول الكثري عن خيبة الأمل التي ت�شود 

هايتي.
"تدخل  اإىل  الأبي�ش  البيت  بو�شت  ووا�شنطن  دعت  املتحدة،  الوليات  ويف 
�شريع وع�شلي" يف بورت اأو برن�ش، غري ان اأ�شئلة كثرية تثار حول الفوائد 

ق�شرية ومتو�شطة املدى ملثل هذا القرار، اإذا اتخذه جو بايدن.
مل�شاعدة  فقط  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  تفوي�ش  مت  املرحلة،  ه��ذه  يف 
ال�شرطة الهايتية والعدالة من اأجل تو�شيح الأ�شباب التي دفعت كوماندو�ش 
الكولومبية  اخلا�شة  القوات  العديد من  منهم  ف��رًدا،  ح��وايل ثالثني  من 

ال�شابقة، لغتيال الرئي�ش جوفينيل موي�ش .              )التفا�شيل �ش15(

�سد  باإجراءات  يلوح  العراق 
اإيران ل�سرتجاع حقوقه املائية

•• بغداد-وكاالت

العراقي  املائية  امل��وارد  حذر وزي��ر 
م��ه��دي ر���ش��ي��د احل���م���داين، اإي���ران 
حال  الدولية  للمحافل  باللجوء 
اإ�شرار الأخرية على قطع الروافد 
مناطقه  ع���ن  امل�����ش��رتك��ة  امل���ائ���ي���ة 
ال�شرقية، وعدم التعاون مع العراق 
املواثيق  وفق  املائية  الأزم��ة  حيال 
الدولية، واتفاقيات تقا�شم اأ�شرار 

�شح املياه الإقليمية.
طهران  اأن  احل���م���داين  واأو�����ش����ح 
مل ت��ب��د جت��اوب��ا وم���ا زال���ت تقطع 
�شريوان  وج���داول  اأنهر  عن  املياه 
وال����ك����ارون وال���ك���رخ���ة وال���ون���د يف 
حمافظة دياىل، ما ت�شبب باأ�شرار 
يعتمدون  الذين  لل�شكان  ج�شيمة 
القادمة  املياه  على  مبا�شر  ب�شكل 

من اإيران.
كما اأ�شار اإىل اأن اجلانب الإيراين 
اجتماع  ب��ع��ق��د  وع�����ده  ي��ح��ق��ق  مل 
اأجلته  ح��ي��ث  امل���و����ش���وع،  مل��ن��اق�����ش��ة 
طهران منذ منت�شف يونيو املا�شي 

ب�شبب النتخابات الإيرانية.
ال���ع���راق، �شكل  اأق�����ش��ى ج��ن��وب  يف 
�شط العرب، املنفذ الوحيد للعراق 
على البحر، جنة للمالحني و�شط 

ب�شاتني النخيل العامرة.

•• الفجر – تون�س

ات��ه��م احل����زب ال��د���ش��ت��وري احلر، 
اأم�����ش الأح����د، احل��ك��وم��ة بتقدمي 
ارقام مغلوطة حول عدد الوفيات 
ال�شابات  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  اليومية 
اياها  متهما  ك���ورون���ا،  ب��ف��ريو���ش 
اياها  ف��ي��ه��ا، م��ط��ال��ب��ا  ب��ال��رتف��ي��ع 
وتقدمي  ال�����ش��ع��ب  "مبخاطبة 
تو�شيحات ر�شمية حول ما قامت 

به من مغالطات".
وعرّب احلزب اأم�ش يف بالغ �شادر 
عنه عن "ا�شتنكاره تعمد احلكومة 
ت���ره���ي���ب امل����واط����ن����ني م����ن خالل 
اإع��ط��اء اأرق���ام مغلوطة ح��ول عدد 
فيها  بالرتفيع  اليومية  الوفيات 
التي تديل  الأرق���ام  وع��دم تطابق 
الأرق�����ام  م���ع  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ب��ه��ا 
املديرين  ق��ب��ل  م���ن  ب��ه��ا  امل�����ش��رح 
اإىل  اأدى  مما  لل�شحة،  اجلهويني 
اأكرث  يف  ه��وؤلء  قبل  من  تكذيبها 

من منا�شبة".

•• اليمن-وكاالت

اع����رتف����ت م��ل��ي�����ش��ي��ات احل����وث����ي، 
مب��ق��ت��ل 20 ق��ي��ادي��اً ع�����ش��ك��ري��اً يف 
معارك البي�شاء بجبهة احلازمية 
خ���������الل ال�����ي�����وم�����ني امل����ا�����ش����ي����ني 
ومديرية  ال�����ش��وم��ع��ة  مب��دي��ري��ة 
حميقان.وبح�شب  ب����اآل  ال���زاه���ر 
الإع�������الم ال��ي��م��ن��ي، ت���زام���ن ذلك 
م���ع الن��ت�����ش��ارات امل��ت��وال��ي��ة التي 
الوطني  اجلي�ش  اأب��ط��ال  يحققها 
ال��ي��م��ن��ي وامل���ق���اوم���ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة يف 
���ش��رق وغ����رب مدينة  امل���ح���وري���ن، 
ال��ب��ي�����ش��اء � ع��ا���ش��م��ة امل��ح��اف��ظ��ة � 
و���ش��ط ان��ه��ي��ار وا���ش��ع وخ�����ش��ائ��ر يف 

�شفوف امليلي�شيا احلوثية.
تابعة  اإع����������الم  و�����ش����ائ����ل  ون����ع����ت 
قياداتهم  م���ن  ع����ددا  ل��ل��ح��وث��ي��ني 
لقوا م�شرعهم مبعارك البي�شاء.

وت�شببت جبهة البي�شاء يف مقتل 
ال���ق���ي���ادات احلوثية  م���ن  ال��ع��دي��د 
اجلي�ش  ق�������وات  ف���ي���ه���ا  وح���ق���ق���ت 
انت�شارات  وامل���ق���اوم���ة  ال���وط���ن���ي 

اأربكت امللي�شيات احلوثية .
اليمني  اجل���ي�������ش  م���وا����ش���ل���ة  م����ع 

�شاعات متاأخرة  غ��ارات يف  �شل�شلة 
مواقع  فيها  ا�شتهدف  الليل،  من 
امليلي�شيات غرب حمافظة  متركز 
�شربات  �شل�شلة  ال��ب��ي�����ش��اء.وب��ع��د 
ط��ال��ت م��واق��ع احل��وث��ي��ني، تلتها 
معارك اأخرى داخل مركز مديرية 
ال���زاه���ر اإث����ر ت�����ش��ل��ل ع��ن��ا���ش��ر من 
منازل  داخل  وحت�شنهم  امليلي�شيا 
اأفادت م�شادر للعربية  املواطنني، 
- احلدث اجلمعة، ب�شقوط 100 
حوثي بني قتيل وجريح يف جبهة 

احلازمية.
ع�شكرية  م�����ش��ادر  اأو���ش��ح��ت  ك��م��ا 
�شقطوا يف  قتيال  �شتني  قرابة  اأن 
ت�شدي مقاومة احلازمية لأعنف 

هجوم حوثي منذ فجر اأم�ش .
تكمن  البي�شاء  اأه��م��ي��ة  اأن  ي��ذك��ر 
حمافظات،   8 ت��ت��و���ش��ط  اأن���ه���ا  يف 
ه���ي م�����اأرب و���ش��ب��وة واأب�����ني وحلج 
و�شنعاء،  وذم����ار  واإب  وال�����ش��ال��ع 
خ���م�������ش م�����ن ت����ل����ك امل���ح���اف���ظ���ات 
التقدم  يجري  ومنها  َرة"،  َرّ "حمحُ
ال���ب���ي�������ش���اء ح���ال���ي���اً  يف ج����ب����ه����ات 
لتحريرها والو�شول مبا�شرة اإىل 

�شنعاء وذمار.

لوجود  ت�سعى  تركيا  اليونان: 
دول عــدة  يف  ــم  دائ ع�سكري 

•• اأثينا-وكاالت

اليوناين  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ق���ال 
ن��ي��ك��و���ش دن��دي��ا���ش اأم�������ش الأح���د 
وجود  اإق���ام���ة  حت����اول  ت��رك��ي��ا  اإن 
ع�شكري دائم يف كثري من الدول، 
اأن ه��ذا الأم���ر ق��د يكون  م��ع��ت��رباً 

عاماًل لزعزعة ال�شتقرار.
تغريدة على  دنديا�ش يف  واأ�شاف 
تلعب  تركيا  اأن  تويرت  يف  ح�شابه 
الدينية  ب��ال��ورق��ة  متزايد  ب�شكل 
اجليو�شيا�شية،  اأجندتها  لتعزيز 
وراأينا اأمثلة على ذلك يف جوارنا 
ال���ب���ل���ق���ان و����ش���رق  امل����ب����ا�����ش����ر، يف 

املتو�شط.
واأ�شار دنديا�ش اإىل اأن هذا الأمر 
اأخرى  مناطق  يف  اأي�����ش��اً  ي��ت��زاي��د 

من العامل، ل �شيما يف اإفريقيا.
الت�شريحات  ه��ذه  على  وتعليقاً 
قال وزير الدفاع الرتكي خلو�شي 
اأكار اإن اليونان توا�شل ال�شتفزاز 
الثنائية  الت��ف��اق��ي��ات  وان���ت���ه���اك 
ل  اليوناين  ال��وزي��ر  وت�شريحات 
تتوافق مع املحادثات بني رئي�شي 

البلدين.

واأّكد اأّنه "يتابع ويتفح�ش الأرقام 
ال�شحة  وزارة  ب��ه��ا  ت����دىل  ال���ت���ي 
الوفيات  ع���دد  بخ�شو�ش  ي��وم��ي��ا 
والإج�������راءات امل��ت��خ��ذة ل��ل��ح��د من 
انت�شار العدوى اإثر تفاقم الأزمة 
ال�شحية يف تون�ش نتيجة القرارات 
التي  وامل����رجت����ل����ة  الع���ت���ب���اط���ي���ة 
ات��خ��ذت��ه��ا احل��ك��وم��ة وع����دم جلب 
وبعد  ال��وب��اء،  مل��واج��ه��ة  التالقيح 

تفح�ش ومتابعة املعطيات".
اإعالم  "عدم ال�شفافية يف  ب�  ون��ّدد 

القرارات  مبحتوى  ال��ع��ام  ال����راأي 
امل��ت��خ��ذة مل��واج��ه��ة ال����ع����دوى، من 
ذل���ك ع���دم اإع����الم امل��واط��ن��ني باأن 
مبثابة  تعترب  بالنزل  احل��ج��وزات 
اجلهات  بني  للتنقل  الرتاخي�ش 
رئا�شة احلكومة  ب��الغ  اأن  يف حني 
مل ين�ش على هذا ال�شتثناء ومل 
اي تربير منطقي  ال�شلطة  تقدم 
اإىل  املواطنني  بني  التمييز  لهذا 

حد هذا التاريخ".
)التفا�شيل �ش13(

البي�شاء  حم��اف��ظ��ة  يف  ت��ق��دم��ه 
م�شادر  اأف��������ادت  ال����ب����الد،  و����ش���ط 
قائد  ال�������ش���ب���ت، مب��ق��ت��ل  مي���ن���ي���ة، 
احلملة احلوثية يف جبهة الزاهر 

يف املحافظة.
وك����ان اجل��ي�����ش ال��ي��م��ن��ي اأع���ل���ن يف 
وق�����وع خ�شائر  ع���ن  ���ش��اب��ق  وق����ت 
�شفوف  يف  كبرية  ومادية  ب�شرية 
احل�����وث�����ي�����ني ب������ن������ريان اجل���ي�������ش 
جبهة  يف  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  وامل����ق����اوم����ة 

الزاهر مبحافظة البي�شاء.

واأتت هذه التطورات يف وقت تدور 
بالقرب  ع��ن��ي��ف��ة  ا���ش��ت��ب��اك��ات  ف��ي��ه 
م��ن م��واق��ع احل��ب��ج، ح��ي��ث ت�شعى 
التي  املناطق  امليلي�شيات ل�شتعادة 

فقدتها قبل اأيام.
امل���ع���ارك يف حميط  ت�����ش��ت��د  ف��ي��م��ا 
خ�شو�شاً  الزاهر،  مديرية  مركز 
احلازمية  م���ق���اوم���ة  ت���ق���دم  م����ع 
ال�شرقية  اجلهة  م��ن  وال�شومعة 

باجتاه مركز املحافظة.
التحالف  ط�����ريان  ����ش���ّن  ب�������دوره، 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان
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تعاون بني بيئة اأبوظبي واالحتاد للقطارات 
لتطبيق اأعلى معايري اال�ستدامة 

اأخبار االإمارات

اإيكونومي�ست: اأطول حرب 
اأمريكية تنتهي بهزمية �ساحقة

عربي ودويل

بعثة منتخبنا للكرة ال�ساطئية 
تُغادر اإىل العا�سمة كييف

الفجر الريا�سي

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

•• اأبوظبي-وام

منحت 4 مرجعيات دولية متخ�ش�شة يف ر�شد التناف�شية الممية، دولة الإمارات 
وفقاً  والتعليم  الرتبية  قطاع  يف  الكبار  الع�شرين  ن��ادي  ع�شوية  املتحدة  العربية 
موؤ�شرات  تر�شد  ذل��ك  يف  وك��ان��ت  العاملية،  التناف�شية  تقارير  اإ����ش���دارات  لأح���دث 
القطاعات احليوية والتي تظهر قدرة ا�شتدامة ريادة هذ القطاع يف الن�شف الثاين 

من مئوية الدولة.
للتناف�شية  امل��رك��ز الحت����ادي  ر���ش��ده��ا  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  امل��رج��ع��ي��ات  ق��ائ��م��ة  و�شملت 
والإح�شاء، ووثقت لتناف�شية الإم��ارات يف قطاع الرتبية والتعليم كاًل من تقارير 
برتلمان  وموؤ�ش�شة  العاملي،  القت�شادي  واملنتدى  الإداري��ة،  للتنمية  ال��دويل  املعهد 

وكلّية اإن�شياد بح�شب اأحدث اإ�شدارات تقاريرها.
اللتحاق  مبعدل  اخلا�شة  املوؤ�شرات  يف  عاملياً  الأوىل  املرتبة  يف  الإم���ارات  وج��اءت 
الفجوة بني  والكتابة ح�شب تقرير  بالقراءة  الإمل��ام  البتدائي ويف معدل  بالتعليم 

اجلن�شني ال�شادر عن املنتدى القت�شادي العاملي.            )التفا�شيل �ش5(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام

املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع    متا�شيا 
لتو�شيع وزي��ادة نطاق الفحو�شات يف الدولة بهدف 
بفريو�ش  امل�شابة  احل��الت  وح�شر  املبكر  الكت�شاف 
لهم  وامل��خ��ال��ط��ني  "كوفيد19-"  امل�شتجد  ك��ورون��ا 
 280،747 اإج���راء  عن  ال���وزارة  اأعلنت   .. وعزلهم 
املا�شية   24 ال����  ال�����ش��اع��ات  ف��ح�����ش��ا ج���دي���دا خ���الل 
اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على 
تكثيف  ال��ط��ب��ي.   و�شاهم  الفح�ش  تقنيات  واأح����دث 

وتو�شيع  ال��دول��ة  يف  وال��ف��ح�����ش  التق�شي  اإج�����راءات 
الك�شف  يف  الدولة  م�شتوى  على  الفحو�شات  نطاق 
كورونا  بفريو�ش  جديدة  اإ�شابة  حالة   1،518 عن 
حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد 
م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية الالزمة، وبذلك 
حالة.   650،220 امل�شجلة  احل��الت  جمموع  يبلغ 
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 6 حالت م�شابة وذلك 
امل�شتجد،  ك��ورون��ا  الإ���ش��اب��ة بفريو�ش  ت��داع��ي��ات  م��ن 
 1،866 وب���ذل���ك ي��ب��ل��غ ع����دد ال���وف���ي���ات يف ال���دول���ة 
عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  حالة.   واأعربت 

املتوفني،  لذوي  وموا�شاتها  تعازيها  وخال�ش  اأ�شفها 
ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، مهيبة 
ال�شحية  م���ع اجل���ه���ات  ال���ت���ع���اون  امل��ج��ت��م��ع  ب����اأف����راد 
الجتماعي  بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد 
�شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.   كما اأعلنت الوزارة 
بفريو�ش  مل�شابني  1،490 حالة جديدة  �شفاء  عن 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من 
اأعرا�ش املر�ش بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة 
منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حالت 

ال�شفاء 628،290 حالة.

�سفاء   حالة  و1,490  امل�ستجد   كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة   1,518

تفاهم بني �سحة اأبوظبي ومركز �سيبا الطبي الإ�سرائيلي لتبادل املعارف واخلربات

ي��ج�����ش��د ح���ر����ش���ه���ا ع���ل���ى اإق����ام����ة 
موؤ�ش�شات  م���ع  ف��ع��ال��ة  ����ش���راك���ات 
امل�شتوى  ع���ل���ى  رائ��������دة  ���ش��ح��ي��ة 
امل��ح��ل��ي وال�����دويل، ون��ح��ن �شعداء 
التفاهم  م��ذك��رة  ب��ت��وق��ي��ع  ال��ي��وم 
مع مركز �شيبا الطبي والتي تعد 

جمال حممد الكعبي، وكيل دائرة 
والربوفي�شور  اأبوظبي،  ال�شحة 
يت�شاك كري�ش، املدير العام ملركز 
اإيفن،  ه��ار-  يوئيل  الطبي،  �شيبا 
�شيبا  ملركز  ال��دويل  الق�شم  مدير 
ال��ط��ب��ي. وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة، قال 

والإم����ارات  لإ���ش��رائ��ي��ل  اإبراهيم" 
فر�شة فريدة للتعاون يف جمالت 
يف  وامل�شاهمة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
دف���ع ع��ج��ل��ة ال��ت��ط��ور ال��رق��م��ي يف 
ق��ط��اع ال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة التي 
���ش��ت��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع وال���ف���ائ���دة على 

التفاهم،  املجتمعات. وقع مذكرة 
عبداهلل  ال�شيخ  م��ع��ايل  بح�شور 
اآل حامد رئي�ش دائرة  بن حممد 
اإيتان  و���ش��ع��ادة  اأب��وظ��ب��ي  ال�شحة 
لدى  الإ�شرائيلي  ال�شفري  نائيه، 
الإم��ارات، كل من �شعادة الدكتور 

ان��ط��الق��ة ج��دي��دة ل��ت��ع��اون مثمر 
فر�شاً  ���ش��ي��ح��ق��ق  ال��ط��رف��ني  ب���ني 
واعدة لتبادل اخلربات والتجارب 

والرتقاء بتجربة املر�شى ".
يت�شاك  الربوفي�شور  ق��ال  ب���دوره 
"اتفاقية  اأت�����اح�����ت   " ك���ري�������ش: 

���ش��ع��ادة ال���دك���ت���ور ج���م���ال حممد 
الكعبي : " توا�شل دائرة ال�شحة 
لتعزيز  تكري�ش جهودها  اأبوظبي 
ال�شحي  ال����ق����ط����اع  خم�����رج�����ات 
اخلدمات  اأف�شل  توفري  و�شمان 
وف���ق اأع��ل��ى امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة، ما 

•• اأبوظبي-وام

اأبوظبي،  ال�����ش��ح��ة  دائ����رة  وق��ع��ت 
اجلهة التنظيمية لقطاع الرعاية 
ال�شحية يف اإمارة اأبوظبي ومركز 
واحد  الإ�شرائيلي،  الطبي  �شيبا 
يف  م�شت�شفيات   10 اأف�����ش��ل  م��ن 
ت��ف��اه��م تهدف  ال����ع����امل، م���ذك���رة 
بني  امل�شرتكة  اجلهود  ح�شد  اإىل 
ال�شحي  امل����ج����ال  يف  ال���ط���رف���ني 
وت�����ب�����ادل اخل��������ربات وال���ت���ج���ارب 
ل�����الرت�����ق�����اء ب���ت���ج���رب���ة امل���ر����ش���ى 
واخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل��ه��م. وتعد 
مذكرة التفاهم خطوة هامة نحو 
املتاحة  التعاون  فر�ش  ا�شت�شكاف 
ج��وان��ب من  بعدة  ق��دم��اً  للم�شي 
اأهمها التطبيب عن بعد وتوظيف 
ال�شطناعي  ال����ذك����اء  ت��ق��ن��ي��ات 
ال����ت����ي ب��������رزت اأه���م���ي���ت���ه���ا خ���الل 
وت�شجيع  كوفيد19-،  ج��ائ��ح��ة 
املتميزة  الطبية  الأب��ح��اث  ودع���م 
خمرجاتها  م����ن  وال�����ش����ت����ف����ادة 
و�شالمة  ���ش��ح��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 

اأفراد املجتمع يف املنطقة، وجدنا 
يف اأبوظبي �شركاء حقيقيني نعمل 
ال�شحية  للرعاية  مل�شتقبل  معهم 
لطموحاته."  ح�����دود  ت���وج���د  ل 
وت��ن�����ش الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى اإر����ش���اء 
وتبادل  امل�شرتك  للتعاون  فر�ش 
اخلربات وال�شت�شارات بني املن�شاآت 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
برعاية  يتعلق  فيما  البلدين  بني 
وعالجهم  ال���دول���ي���ني  امل���ر����ش���ى 
والتقنيات  املمار�شات  اأح��دث  وفق 
مبا  املتقدمة  الطبية  واملنهجيات 
النتائج  اأف�شل  حتقيق  يف  ي�شهم 
الطبية، اإىل جانب توحيد العمل 
امل�شرتك واجلهود لتبني البتكار 
ال�شياحة  ق��ط��اع  وت��ع��زي��ز  ودع����م 
مركز  ويعد  ب��الإم��ارة.  العالجية 
���ش��ي��ب��ا ال��ط��ب��ي اأك����رب م��رك��ز طبي 
يف اإ���ش��رائ��ي��ل، وه���و م�����ش��ن��ف من 
يف  م�شت�شفيات   10 اأف�����ش��ل  ب��ني 
ال�شحية  برعايته  ويحُعرف  العامل 
املتميزة وخدماته الطبية الرائدة 

واإمكاناته يف البتكار الطبي.

جرعات  ال�سحة تقدم 18,407 
جديدة من لقاح كوفيد- 19 

•• اأبوظبي- وام

من  جرعات   18،407 تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   15،934،124 اأم�ش  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 161.11 جرعة لكل 100 �شخ�ش.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد19-" و�شعياً اإىل 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�ش "كوفيد19-".

تنفيذا لتوجيهات حممد بن را�شد 

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

تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
 100 رع��اه اهلل مبنح  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ش جمل�ش  ال��دول��ة  رئي�ش 
النا�شئة  وال�شركات  امل�شاريع  واأ�شحاب  الأعمال  ل��رواد  ذهبية  اإقامة  األف 
واملتخ�ش�شة يف جمال الربجمة، اأعلن "الربنامج الوطني للمربجمني" 
املقيمني  املربجمني  من  الذهبية  الإق��ام��ة  طلبات  با�شتقبال  البدء  عن 
املربجمني  نخب  ت�شتهدف  خطوة  يف  العامل  اأنحاء  وخمتلف  الدولة  يف 
اأ�شحاب الكفاءات وحاملي ال�شهادات العلمية التخ�ش�شية يف جمال  من 

الربجمة.
1000 �شركة  تاأ�شي�ش  اإىل  اإطار اجلهود الوطنية الرامية  ياأتي ذلك يف 
يف  واإ�شراكهم  املقبلة،  اخلم�شة  الأع���وام  خ��الل  ال��دول��ة  يف  ك��ربى  رقمية 
التحتية  البنية  وتهيئة  الإم��ارات،  لدولة  الرقمي  القت�شاد  بناء  م�شرية 
يف  املت�شارعة  املتغريات  مواكبة  على  والقادرة  والبتكار  لالإبداع  املحفزة 

خمتلف القطاعات احليوية.

التكنولوجيا  توظيف  تدعم  الإم��ارات  العلماء:  �شلطان  عمر   -
والبتكار يف �شناعة امل�شتقبل.

ال�شطناعي  للذكاء  دول��ة  وزي��ر  العلماء  �شلطان  ب��ن  عمر  معايل  واأك���د 
تفتح  الإم���ارات  دول��ة  اأن  بعد،  عن  العمل  وتطبيقات  الرقمي  والقت�شاد 
اأبوابها لكل من يرغب باأن يكون جزءا من رحلة النجاح باأفكاره ومواهبه 
وقدراته وخرباته، ولكل من يوؤمن بدور العلوم والتكنولوجيا والبتكار يف 

�شناعة امل�شتقبل الذي نريده جليل الغد.
وقال معاليه اإن اإتاحة هذه الفر�شة اأمام املربجمني للح�شول على الإقامة 
الذهبية يف دولة الإم��ارات، تهدف اإىل ا�شتقطاب وت�شجيع وجذب اأف�شل 
املهارات واملواهب العاملية يف جمال الربجمة وتوفري خدمات مميزة وبيئة 
داعمة ت�شجعهم على العمل والبتكار يف دولة الإم��ارات واإطالق �شركات 

وم�شاريع متخ�ش�شة يف جمال الربجمة .

وخارجها،  الإم��ارات  دولة  داخل  يف  التكنولوجية  وال�شركات  والأكادميية 
و"لينكداإن"  اإم"  ب��ي  و"اآي  و"مايكرو�شوفت"  "جوجل"  ذل���ك  يف  مب��ا 
و"نفيديا"  ال�شحابية"  للحو�شبة  و"اأمازون  و"هواوي"  و"في�شبوك" 
التجاري  دبي  الفطيم" و"مركز  اإي" و"ماجد  بي  "اإت�ش  و"�شي�شكو" و 
العاملي" و"بنك الإم��ارات دبي الوطني" و "جي 42" و"جامعة خليفة" 
زايد  بن  حممد  "و"جامعة  ال�شارقة  و"كليات التقنية العليا" و"جامعة 
واغن"  و"يل  دبي"  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  و"اجلامعة  ال�شطناعي"  ل��ل��ذك��اء 

و"يال".

- حماور اإ�شرتاتيجية
وتركز اإ�شرتاتيجية الربنامج الوطني للمربجمني على 5 حماور رئي�شية 
املعنية من املربجمني ورواد الأعمال وال�شركات  ت�شمل : دعم الأط��راف 
�شاملة  من�شة  واإن�شاء  الأك��ادمي��ي،  والقطاع  الكربى  وال�شركات  النا�شئة 
مبادرات  واإط���الق  املحلية،  واجل��ام��ع��ات  ال�شركات  م��ع  امل��ربجم��ني  جتمع 
عاملية باإ�شراف نخبة من املدربني العامليني لتطوير كفاءة املواهب املحلية، 
وا�شتقطاب اأف�شل املهارات العاملية يف جمال الربجمة اإىل دولة الإمارات، 
واقرتاح �شيا�شات ممكنة وداعمة لقطاع املربجمني بالتعاون مع اجلهات 

احلكومية املختلفة.

- روؤية م�شتقبلية
جدير بالذكر، اأن دولة الإمارات طبقت نظام تاأ�شرية اإقامة طويلة الأمد، 
خلم�ش اأو ع�شر �شنوات، جتدد تلقائيا، عند توافر ال�شروط، لفئات معينة 
ت�شمل امل�شتثمرين، ورواد الأعمال، واأ�شحاب املواهب التخ�ش�شية. ويتيح 
وعائالتهم  الأج��ان��ب  وال��واف��دي��ن  الإم����ارات،  دول��ة  يف  للمقيمني  النظام 
التمتع  اإمكانية  الدولة،  يف  والدرا�شة  والعي�ش  للعمل  للقدوم  الراغبني 

باإقامة طويلة الأمد دون احلاجة لكفيل اإماراتي.
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  ال���وزراء  جمل�ش  واأعلن 
"رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل 

احلا�شلني  �شيدعم  للمربجمني"  الوطني  "الربنامج  اأن  معاليه  واأك��د 
اإىل م�شاريع  الواعدة وحتويلها  الأفكار  الذهبية يف تطبيق  الإقامة  على 
الإيجابي واحلا�شم للربجمة  بالدور  املتفائلة  التوجهات  متكاملة تخدم 

يف حياة املجتمعات.

- اآلية ومعايري التقدمي 
التقدم  والأع���م���ار  اجل��ن�����ش��ي��ات  م��ن خمتلف  امل��ربجم��ني  ومي��ك��ن جلميع 
للح�شول على الإقامة الذهبية يف دولة الإمارات من خالل مكتب الذكاء 
ال�شطناعي يف حكومة الإمارات، اأو الهيئة الحتادية للهوية واجلن�شية، 
الإقامة  باإ�شدار  املعنية  احلكومية  اجلهات  من  الطلبات  تقييم  و�شيتم 

الذهبية للمربجمني املوؤهلني للح�شول عليها.
الذهبية من قبل اخلرباء  الإقامة  التقدم بطلب احل�شول على  وميكن 
واملواهب والكفاءات املتميزة التي �شجلت ق�ش�ش جناح يف خمتلف جمالت 
الربجمة، اأو العاملني يف ال�شركات العاملية الرائدة يف قطاع التكنولوجيا، 
اأو من اأ�شحاب ال�شهادات العلمية يف اإحدى جمالت هند�شة الربجميات، 
وتكنولوجيا  احلوا�شب،  وهند�شة  الأج��ه��زة،  وهند�شة  احلا�شوب،  وعلوم 
ال�شخمة،  والبيانات  البيانات،  وعلوم  ال�شطناعي،  والذكاء  املعلومات، 

والهند�شة الكهربائية.

- ت�شهيالت داعمة
الذهبية  الإق��ام��ة  على  احلا�شلون  وامل��ربجم��ون  الأع��م��ال  رواد  و�شيتمتع 
ال��ت��ي �شيوفرها  ال��ت��م��وي��ل��ي��ة  ال��ت�����ش��ه��ي��الت واخل����ي����ارات  مب��ج��م��وع��ة م���ن 
واأفكارهم  م�شاريعهم  تنفيذ  لدعم  للمربجمني"  الوطني  "الربنامج 
املبتكرة، وتاأ�شي�ش �شركات رقمية تدعم تناف�شية القت�شاد الوطني عامليا، 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  والتوا�شل  للتعاون  متنوعة  فر�ش  اإىل  اإ�شافة 
وخارجها  الإم����ارات  دول��ة  يف  التكنولوجية  ال�شركات  وك��ربى  واخلا�شة 

لتطبيق الأفكار الواعدة وحتويلها اإىل م�شاريع متكاملة.
وت�شمل قائمة �شركاء الربنامج العديد من اجلهات احلكومية واخلا�شة 

الإقامة  م��ن��ح  يف  رئي�شية  ت��غ��ي��ريات  اع��ت��م��اد  امل��ا���ش��ي،  ن��وف��م��رب  يف  اهلل"، 
الإقامة  تاأ�شرية  مل�شتحقي  جديدة  فئات  وت�شمني  للمقيمني،  الذهبية 
على  احلا�شلني  جلميع  �شنوات  الذهبية" لع�شر  "الإقامة  الأم��د  طويلة 
�شهادات الدكتوراه، والأطباء، واملهند�شني يف جمالت هند�شة الكمبيوتر 
والطالب  احليوية،  والتكنولوجيا  والكهرباء  والربجمة  واللكرتونيات 

املتفوقني يف اجلامعات املعتمدة بالدولة مبعدل 3.8 واأكرث.
ووفقا لقرار جمل�ش الوزراء رقم 56 ل�شنة 2018 ب�شاأن تنظيم ت�شاريح 
التخ�ش�شية،  املواهب  واأ�شحاب  الأع��م��ال،  ورواد  للم�شتثمرين،  الإقامة 
الأعمال  ورواد  امل�شتثمرين  من  لكل  الإق��ام��ة  ت�شاريح  منح  القرار  نظم 
واملعرفة  العلوم  جم��الت  يف  والباحثني  املتخ�ش�شة  امل��واه��ب  واأ���ش��ح��اب 

املختلفة والطلبة النوابغ.
الذهبية  الإق��ام��ة  على  للح�شول  املوؤهلة  امل��واه��ب  اأ�شحاب  فئة  وت�شمل 
لع�شر �شنوات، اأ�شحاب املواهب التخ�ش�شية والباحثني يف جمالت العلوم 

واملعرفة من اأطباء ومتخ�ش�شني وعلماء وخمرتعني ومبدعني.

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

املطاعم  ل��ع��رب��ات  نعمة"  "�شبوت  م�����ش��روع  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  افتتحت 
مربع  م��رت   13900 م�شاحة  على  املدينة  يف  ن��وع��ه  م��ن  الأول  املتحركة 
اإىل جانب خدمات متكاملة  15 عربة طعام متنوعة وميني مارت  وي�شم 
من بينها �شينما الهواء الطلق ومناطق للعب الأطفال ومواقف لل�شيارات 

ومناطق للجلو�ش.
العني  مدينة  بلدية  مدير  القمزي  خليفة  علي  املهند�ش  امل�����ش��روع  افتتح 

واأحمد حممد الفهيم الرئي�ش التنفيذي واملوؤ�ش�ش ل�شركة "�شبوت" وذلك 
بح�شور عدد من امل�شوؤولني .

التي  ال��ع��ني  مدينة  يف  اجل��دي��دة  ال��وج��ه��ات  م��ن  نعمة"  "�شبوت  ويعترب 
نظرا  اخل�شراء  ومبزرة  حفيت  جبل  منطقة  يف  ال�شياحية  املواقع  �شتدعم 
ملوقعه القريب من الوجهات الرتفيهية ذات الإقبال العايل يف العني مثل 
حديقة العني للحيوانات، كما ي�شاهم امل�شروع يف رفع جودة احلياة يف املدينة 

وتوفري وجهات جديدة للرتفيه للجمهور.
"�شبوت"  ل�شركة  واملوؤ�ش�ش  التنفيذي  الرئي�ش  الفهيم  حممد  اأحمد  وق��ال 

جذابة،  ا�شتثمارية  بيئة  كونها  ال��ع��ني  مدينة  يف  ال�شتثمار  ن�شتهدف   :
على  العمل  اإىل  م�شريا  لل�شباب،  نا�شئة  وم�شاريع  فر�شا  فيها  وجدنا  وقد 
تنفيذ بع�ش الأفكار واخلطط يف جمال الرتفيه والفعاليات خالل الفرتة 

القادمة.
مكتب  اأعمال  ت�شيري  جلنة  رئي�ش  العامري  عمران  اأحمد  اأك��د  جانبه  من 
من  تهدف  والنقل  البلديات  دائ��رة  اأن  العني،  مدينة  بلدية  يف  ال�شتثمار 
رفع  اإىل  اخل��ا���ش  القطاع  م��ع  تطلقها  التي  ال�شتثمارية  امل�شاريع  خ��الل 
جودة احلياة يف اإمارة اأبوظبي وتوفري خدمات لأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية 

واملتو�شطة مما ي�شهم يف خلق بيئة ا�شتثمارية و اقت�شادية جذابة لهذا النوع 
من الأن�شطة.

وقال العامري : يعترب م�شروع "�شبوت نعمة" هو الأول من نوعه يف مدينة 
العني، وي�شكل جتمعا لن�شاط عربات الطعام املتنقلة بطريقة منظمة و�شط 
جمموعة متكاملة من اخلدمات والتي ن�شعى من خاللها اإىل ر�شا اجلمهور 
..م�شريا اإىل اأن بلدية مدينة العني وفرت خدمات البنية التحتية للموقع 
اخلدمات  م��ن  للتاأكد  جتريبي  ب�شكل  الف��ت��ت��اح  و�شيتم   ،100% بن�شبة 

املتوفرة وعملها ب�شكل �شحيح.

اخلا�س  القطاع  عطلة  اأيام   4
مبنا�سبة عيد الأ�سحى

•• اأبوظبي-وام:

اأن  ال��ب�����ش��ري��ة وال��ت��وط��ني  امل�����وارد  اأع��ل��ن��ت وزارة   
هجرية   1442 احل���ج���ة  ذي   9 م���ن  ال���ف���رتة 
املوافق يوم الثنني 19 يوليو 2021 م ولغاية 
12 ذي احلجة املوافق يوم اخلمي�ش 22 يوليو 
اجلاري، عطلة مدفوعة الأجر جلميع العاملني 
اخلا�ش  القطاع  و�شركات  وموؤ�ش�شات  من�شاآت  يف 
ال�شحى  الدولة مبنا�شبة وقفة عرفة وعيد  يف 

املبارك.
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اأخبـار الإمـارات
دفاع مدين عجمان يدعو لاللتزام با�سرتاطات الوقاية من احلرائق يف ف�سل ال�سيف

•• عجمان-وام

الإلتزام  اإىل  اجلمهور  عجمان  يف  امل���دين  للدفاع  العامة  الإدارة  دع��ت 
مع  متا�شياً  ال�شيف،  حرائق  م�����ن  ال������وقاي������ة  ا�ش������رتاطات  بتطبي������ق 
"وقايتكم  املدين  العامة للدفاع  القيادة  اأطلقتها  التي  التوعوية  احلملة 

غايتنا". 
واأ�شار النقيب املهند�ش ماجد حممد �شعيد النعيمي رئي�ش ق�شم الوقاية 
من  الوقائية  وال���ش��رتاط��ات  الإج����راءات  تطبيق  اأهمية  اإىل  وال�شالمة 
ارتفاع يف درجات احلرارة،  احلريق خالل ف�شل ال�شيف الذي ي�شاحبه 
واعتماد املو�شالت والأجهزة الكهربائية ذات اجلودة العالية، اإىل 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 اأي ت�شرب للغاز اأو عطل يف التمديدات.

مكيفات  ت��رك  يف  تكمن  ال�شناعية  املن�شاآت  يف  اخلطر  م�شادر  اإن  وق��ال 
الهواء تعمل لفرتات طويلة اأثناء مو�شم ال�شيف دون متابعة اأو �شيانة ما 
يوؤدي اإىل ارتفاع حرارتها وا�شتعالها وحدوث احلرائق، وكذلك ا�شتخدام 
الناجمة عن  اأو احل��رارة  زي��ادة احلمولة  اأو  الرديئة،  الكهربائية  املعدات 
وجود املو�شالت والتمديدات التالفة اإ�شافة اإىل ال�شلوكيات الالم�شوؤولة 
مثل الإهمال يف اإلقاء اأعقاب ال�شجائر، اأو عدم تخ�شي�ش اأماكن للتدخني 
املن�شاآت  يف  احلرائق  الوقائية من  بالجراءات  اللتزام  �شرورة  ..موؤكداً 
ي�شكل خطراً  والذي  تفادياً حلدوث حوادث احلرائق،  ال�شناعية، وذلك 

على حياتهم وعلى حياة الآخرين وعلى ممتلكاتهم.

اإجازة عيد الأ�سحى يف احلكومة الحتادية من 19 اإىل 22 يوليو
•• دبي- وام

عيد  مبنا�شبة  الحت��ادي��ة  واجل��ه��ات  ال����وزارات  كافة  تعطيل  تقرر 
الأ�شحى املبارك ووقفة عرفة اعتبارا من التا�شع من ذي احلجة 
احلجة  ذي   12 ولغاية   ،2021 يوليو   19 الثنني  يوم  املوافق 
1442هجرية املوافق يوم اخلمي�ش 22 يوليو 2021م، على اأن 

ي�شتاأنف الدوام الر�شمي يوم الأحد املوافق 25 يوليو 2021.
الب�شرية  للموارد  الحتادية  الهيئة  اأ�شدرته  تعميم  يف  ذلك  جاء 
اإجازة  ب�شاأن  الحت��ادي��ة  واجل��ه��ات  ال����وزارات  كافة  اإىل  احلكومية 
للعام  الحتادية  احلكومة  ووقفة عرفة يف  املبارك  الأ�شحى  عيد 

هجرية.  1442

وبهذه املنا�شبة رفعت الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية احلكومية 
ال�شيخ  ال�شمو  اإىل مقام �شاحب  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�شمى 
"حفظه اهلل" و�شاحب  ال��دول��ة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
الدولة  رئي�ش  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�ش  رئي�ش 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن 
الأعلى للقوات امل�شلحة، واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء 
املجل�ش الأعلى لالحتاد حكام الإم��ارات، �شائلًة اهلل العلي القدير 
هناأت  كما   .. والعافية  ال�شحة  مبوفور  �شموهم  على  يعيدها  اأن 
�شعب دولة الإمارات والأمتني العربية والإ�شالمية بهذه املنا�شبة 

ال�شعيدة.

برعاية كرمية من ال�سيخة فاطمة بنت مبارك .. اإطالق الدفعة الثانية من برنامج »اأطلق« لبوابة املقطع

وم�����ط�����ور ال����واج����ه����ة الأم����ام����ي����ة، 
واأخ�شائي  ج���راف���ي���ك،  وم�����ش��م��م 
ع��ل��م ال��ب��ي��ان��ات، واأخ�����ش��ائ��ي اأمن 
املحتوى  وك����ات����ب  ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات، 
واإداري  م�شاريع،  ومن�شق  الرقمي، 

الأنظمة وال�شبكات.
الظاهري،  ن��ورة  الدكتورة  وقالت 
موانئ   - ال��رق��م��ي  ال��ق��ط��اع  رئي�ش 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ش  اأب����وظ����ب����ي 
مبادرة  موا�شلة  اإن  املقطع  لبوابة 
"اأطلق" ما كان ليتم لول الهتمام 
ال�شيخة  �شمو  توليه  الذي  الكبري 
املراأة  بتمكني  بنت مبارك،  فاطمة 
الإم���ارات���ي���ة وت���زودي���ه���ا ب������الأدوات 
الالزمة خلدمة الوطن وامل�شاهمة 
..م�شرية  ب��ن��ائ��ه  يف  ف��اع��ل  ب�����ش��ك��ل 
من  ال���ث���ان���ي���ة  امل����رح����ل����ة  اأن  اإىل 
الكبري  النجاح  اإىل  ت�شتند  املبادرة 
يف  الأوىل  امل��رح��ل��ة  حققته  ال����ذي 
الوطنية  ال���ك���ف���اءات  ا���ش��ت��ق��ط��اب 

الن�شائية ال�شابة.

�شكره  ع����ن  اأب����وظ����ب����ي،  م����وان����ئ   -
وامتنانه العميقني ل�شمو ال�شيخة 
الدعم  على  م��ب��ارك،  بنت  فاطمة 
لتعظيم  ت���ق���دم���ه  ال������ذي  ال���ك���ب���ري 
امل���راأة الإم��ارات��ي��ة يف كافة  مكا�شب 
امل����ج����الت، وح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى تبني 
مبادرة "اأطلق" من خالل الحتاد 

الن�شائي العام.
وقال ال�شام�شي : لطاملا كان تقدمي 
ال��دع��م ل��ل��م��راأة يف دول���ة الإم����ارات 
كل  يف  ومتكينها  املتحدة  العربية 
املجالت على راأ�ش اأولويات القيادة 
الر�شيدة ويف �شلب روؤيتها الثاقبة 
انطالقاً  التنمية،  م�شرية  ل��دف��ع 
املراأة  بقدرات  الكبري  اإميانها  من 
توؤديه  ال���ذي  وال�����دور  الإم���ارات���ي���ة 
القت�شادية  ال��ن��ه�����ش��ة  دف�����ع  يف 

والجتماعية .
ورح������ب ب���امل�������ش���ارك���ات يف ال������دورة 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن ه���ذه امل���ب���ادرة موؤكدا 
م�شتويات  �شيظهرن  باأنهن  الثقة 

رائعة من اجلد واحلر�ش، ليوؤكدن 
بتعزيز جاهزيتهن  اللتزام  بذلك 
للم�شاهمة يف بناء م�شتقبل م�شرق 

لدولتنا احلبيبة.
وحت����ظ����ى ال����دف����ع����ة ال���ث���ان���ي���ة من 
ال��ربن��ام��ج، ب��اإق��ب��ال ك��ب��ري تخطى 
ال��ت��ح��اق، حيث  ط��ل��ب   1000 ال���� 
اإم����ارات����ي����ة  ط���ال���ب���ة   30 مت���ك���ن���ت 
التي  الخ����ت����ب����ارات  اج���ت���ي���از  م����ن 
التي  امل��ب��ادرة  يف  للم�شاركة  اأهلتها 
املراأة  ط��اق��ات  ا�شتثمار  اإىل  ت�شعى 
باخلربات  ومتكينها  الإم���ارات���ي���ة 
دورها  ت��اأدي��ة  يف  لت�شتمر  ال��الزم��ة 
التنمية  م�������ش���رية  يف  ك�������ش���ري���ك���ة 
ال��وط��ن��ي��ة احل���اف���ل���ة ب����الإجن����ازات 
امل�شاريع  وتنفيذ  للدولة  النوعية 

ال�شرتاتيجية.
واأ�شيفت 9 برامج تدريبية جديدة 
الثانية من  الدفعة  للم�شاركات يف 
اأخ�����ش��ائ��ي جودة  ال��ربن��ام��ج ه��ي : 
الأنظمة، ومطور قواعد البيانات، 

•• اأبوظبي-وام

ك����رمي����ة م����ن �شمو  حت����ت رع����اي����ة 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����ش��ي��خ��ة 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  رئ��ي�����ش��ة الحت�����اد 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ش  رئي�شة 
والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة 
الإمارات"،  "اأم  الأ���ش��ري��ة  التنمية 
الدفعة  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  اأط��ل��ق��ت 
"اأطلق"  ب���رن���ام���ج  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة 
لبوابة املقطع، الذي يحظى بدعم 
العام،  ال��ن�����ش��ائ��ي  ورع���اي���ة الحت����اد 
وذلك مب�شاركة نخبة من ال�شابات 
�شيخ�شعن  ال��الت��ي  الإم���ارات���ي���ات 
لربنامج تدريبي مكثف ملدة ثالثة 

اأ�شهر.
ال�شويدي،  ن���ورة  ���ش��ع��ادة  واأ����ش���ادت 
الن�شائي  لالحتاد  العامة  الأمينة 
العام، بنجاحات ومكت�شبات الن�شخة 
الأوىل من برنامج "اأطلق"، الذي 
احليوي  ال���دور  على  ���ش��اه��داً  يقف 
توجهات  تنفيذ  يف  اأبوظبي  ملوانئ 
امل��ن��ه��ج��ي��ات ور�شم  ب��دع��م  ال���دول���ة 
اخلطط ال�شتباقية لتعزيز مكانة 
املجالت  كافة  يف  الماراتية  امل��راأة 
من خالل بناء قدراتها وحتفيزها 

على التميز والبداع.
وقالت �شعادتها اإن املراأة الإماراتية 
حم��ظ��وظ��ة ل��ك��ون��ه��ا ت��ع��ي�����ش على 
اأر���ش حتويل الأح��الم اإىل حقائق 
لتمنح بذلك املراأة احلق يف احللم 
لتحويل  لها  ال��داع��م��ة  وامل��ق��وم��ات 
م��ل��م��و���ش، مما  واق�����ع  اإىل  احل���ل���م 
دائماً  لتكون  اإ�شهاماتها  من  يعزز 
العربية يف  للمراأة  وقدوة  منوذجاً 
والقيام  ال��وط��ن  وخ��دم��ة  امل�شاركة 
اأدوار  ���ش��م��ن  جت���اه���ه  ب���ال���واج���ب 

اأتاحت  اإذ  اللوج�شتية،  واخلدمات 
الدفعة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ات  امل����ب����ادرة 
يف  امل�شاهمة  الربنامج  من  الأوىل 
ب��ن��اء اأج����زاء م��ن ال��ن��اف��ذة املوحدة 
للخدمات اللوج�شتية والتجارة يف 

اإمارة اأبوظبي "اأطلب".
العي�شائي،  ه���الل  عائ�شة  وق��ال��ت 
الأوىل  الن�شخة  خريجات  اإح���دى 
اأعترب   : "اأطلق"  ب���رن���ام���ج  م���ن 
م�شاركتي يف هذا الربنامج املتميز 
اكت�شاب  يل  اأت��اح��ت  كبرية  فر�شة 
الكثري م��ن اخل���ربات وامل��ع��ارف يف 
واجهات  وب��رجم��ة  ت�شميم  جم��ال 
اأن هذا  اإىل  التطبيقات، بالإ�شافة 
اأك��ت�����ش��ف ذاتي  ال��ربن��ام��ج ج��ع��ل��ن��ي 
اأمتلكها،  ال��ت��ي  وال����ق����درات  اأك����رث 
كل  اإىل  اجلزيل  بال�شكر  متوجهة 
وبوابة  العام  الن�شائي  الحتاد  من 
والإمكانيات  اجلهود  على  املقطع 
لدعم  تقدميها  مت  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
�شقل  ب����ه����دف  ال����ربن����ام����ج  ه������ذا 
�شمن  امل�شاركات  مهارات  وتطوير 

خمتلف املجالت.
الدرعي،  �شلطان  عائ�شة  واأك����دت 
الربنامج  ���ش��م��ن  ����ش���ارك���ت  ال���ت���ي 
وح�شلت على �شهادة يف جمال اأمن 
لنا  ق��دم  الربنامج  اأن  التطبيقات 
م��ع��ل��وم��ات وخ����ربات ك��ب��رية �شمن 
جمموعة وا�شعة من التخ�ش�شات 
الذي  الأم���ر  جم��ال��ن��ا،  يف  العملية 
�شاهم يف بناء مهاراتنا وفتح الباب 
اأمامنا للتعرف على طبيعة العمل 
���ش��م��ن امل���وؤ����ش�������ش���ات، م�����ش��رية اإىل 
رحلتنا  ملوا�شلة  ال��ت��ام  ال���ش��ت��ع��داد 
اأو  املقطع  بوابة  يف  �شواء  العملية 
بدورنا  لنقوم  اأخ��رى  موؤ�ش�شة  اأي 
التنمية  م�شرية  دع��م  يف  ال��وط��ن��ي 

متنوعة يف م�شارات ومواقع العمل 
الذي جاء ترجمًة  الأم��ر  املتعددة، 
ل��ل��دع��م ال�����ش��خ��ي ال����ذي حت��ظ��ى به 
امل��راأة الإم��ارات��ي��ة من قبل قيادتنا 
ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  الر�شيدة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
اهلل"،  "حفظه  ال����دول����ة  رئ���ي�������ش 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�ش  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال�����وزراء 
و�شاحب  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم 
لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�ش  اأع�����ش��اء 

حكام الإمارات.
الحت����اد  اأن  ال�������ش���وي���دي،  واأك�������دت 
الن�شائي العام بال�شراكة مع جميع 
داخل  اجلهات  وخمتلف  املوؤ�ش�شات 
لدخول  يتاأهب  وخارجها،  الدولة 
ت��ن��م��وي��ة ج���دي���دة، متتاز  م��رح��ل��ة 
وم�شاعفة  الإجن��������ازات،  ب��ت�����ش��ارع 
الفريق  ب����روح  وال��ع��م��ل  اجل���ه���ود، 
م�����ش��ت��ق��ب��ل حافل  ن���ح���و  ال�����واح�����د، 
بالفر�ش حمققاً لآمال وطموحات 
املراأة الإماراتية، يف ظل دعم �شمو 
ال�����ش��ي��خ��ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م���ب���ارك، 
ب�شرورة  ال��ك��رمي��ة  وت��وج��ي��ه��ات��ه��ا 
الإجن����ازات  ال���ش��ت��م��رار يف حتقيق 
النوعية وتطوير املبادرات املبتكرة 
مرحلة  ق����ي����ادة  يف  ت�����ش��ه��م  ال���ت���ي 
امل�شتدامة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
مل�شرية املراأة يف خمتلف القطاعات 

واملجالت.
ال���ك���اب���ن حم��م��د جمعة  واأع�������رب 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش  ال�����ش��ام�����ش��ي، 

املقطع على  ب��واب��ة  واأك���دت حر�ش 
اإك�شاب امل�شاركات يف املبادرة خربات 
اأ�شا�شية يف قطاع التجارة البحرية 
الرقمية  اللوج�شتية  واخل��دم��ات 
الذي كان من القطاعات املقت�شرة 
وت����وف����ري فر�ش  ال�����رج�����ال،  ع���ل���ى 
ال��ع��م��ل امل��ت��م��ي��زة ل��ب��ن��ات الإم�����ارات 
امل���ب���ادرة، وتوظيف  م��ن خ��ري��ج��ات 
بناء  يف  اكت�شبنها  ال��ت��ي  امل���ه���ارات 
اأجزاء اأ�شا�شية يف اأحد اأهم امل�شاريع 
الوطنية املتمثلة يف املن�شة املتقدمة 
اللوج�شتية  واخل���دم���ات  ل��ل��ت��ج��ارة 
���ش��اع��ات عمل  اأن  ك��م��ا  )اأط����ل����ب(، 
يف  املن�شة  تطوير  على  امل�شاركات 
 4،000 تخطت  الأوىل  ال��دف��ع��ة 
 14،000 و���ش��ت��ت��خ��ط��ى  ����ش���اع���ة، 

�شاعة يف الدفعة الثانية .
وفر  "اأطلق"  ب��رن��ام��ج  اأن  ي��ذك��ر 
على  ا�شتملت  التي  الأوىل  للدفعة 
12 طالبة وخريجة، التدريب على 
العديد  يف  العملية،  امل��ه��ام  تنفيذ 
مثل  وامل���ه���ارات  التخ�ش�شات  م��ن 
واأخالقيات  املهنية،  امل�شرية  اإدارة 
العمل، واإعداد الأهداف، والبتكار 
التفاو�ش،  وم����ه����ارات  والإب��������داع، 
واإدارة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي،  وال��ت��ف��ك��ري 
���ش��غ��ط ال��ع��م��ل، وم���ه���ارات تقدمي 
واإدارة  ال��وق��ت،  واإدارة  ال��ع��رو���ش، 
الربنامج  ت�شمن  كما   .. الربامج 
تدريبية،  ���ش��اع��ة   630 م��ن  اأك���رث 
ح�شلت من خاللها امل�شاركات على 
15 �شهادة معتمدة من  اأك��رث من 

جامعة هارفرد.
تنمية  اإىل  ال����ربن����ام����ج  وي�����ش��ع��ى 
مكانتهن  ورف��ع  امل�شاركات  ق���درات 
يف العمل التقني املرتبط بامل�شاريع 
ال�شرتاتيجية يف جمالت التجارة 

ودع�����ت   .. احل����ب����ي����ب  وط����ن����ن����ا  يف 
عليهم  تنطبق  مم��ن  الإم��ارات��ي��ات 
الربنامج  يف  الل���ت���ح���اق  ����ش���روط 
ال��ف��ر���ش��ة التي  ب��ا���ش��ت��غ��الل ه����ذه 
املقطع  ب����واب����ة  م����ن  ك����ل  وف���رت���ه���ا 

والحتاد الن�شائي العام.
�شالح  ح����ام����د  ع���ائ�������ش���ة  وق�����ال�����ت 
���ش��ع��ي��د، ال��ت��ي ان�����ش��م��ت اأي�����ش��اً اإىل 
التدريب  الربنامج وتخ�ش�شت يف 
الفني  ال��ت�����ش��م��ي��م  م����ه����ارات  ع��ل��ى 
للمواقع والتطبيقات : �شكلت هذه 
التجربة بالن�شبة يل اإ�شافة مهمة 
ح�شلت  التي  واإمكاناتي  خلرباتي 
نقلة  و�شكلت  درا�شتي،  اأثناء  عليها 
اأت���اح���ت يل الن��ت��ق��ال اإىل  ن��وع��ي��ة 
واحل�شول  العملية،  احلياة  اأج��واء 
اأرق���ى اجلامعات  م��ن  ���ش��ه��ادة  على 
الدولية، متوجهة بال�شكر اجلزيل 
اإىل منظمي الربنامج على اجلهود 
وجت�شدت  بذلها  مت  التي  الكبرية 
بو�شوح يف نوعية التدريب، وجودة 
واملعلومات  امل���ق���دم���ة  ال�����ربام�����ج 

املتخ�ش�شة التي ت�شمنتها.
يذكر اأن النافذة املوحدة للخدمات 
ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة وال���ت���ج���ارة يف اإم����ارة 
املن�شة  ت��ع��د  "اأطلب"  اأب���وظ���ب���ي 
الأوىل من نوعها يف املنطقة، وقد 
املجل�ش  قبل  م��ن  اعتمادها  ج��رى 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف ال���رب���ع ال���ث���اين من 
من  تد�شينها  ومت   ،2020 ع���ام 
ال�شيخ خالد بن حممد  �شمو  قبل 
املجل�ش  ع�شو  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 
رئي�ش  اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي 
م��ك��ت��ب اأب��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 اإ�شراف دائرة التنمية 

القت�شادية - اأبوظبي.

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

 ا���ش��ت��ع��ر���ش جم��ل�����ش الإم��������ارات 
م�شتجدات  ال����غ����ذائ����ي  ل����الأم����ن 
ال�شابقة  الجتماعات  وتو�شيات 
حتقيقها  مت  ال���ت���ي  والإجن���������ازات 
على مدار الفرتة املا�شية وبيانات 
لعام  ال����دول����ة  ال����غ����ذاء يف  جت�����ارة 
2020 وموؤ�شر منظمة الأغذية 

والزراعة لأ�شعار الغذاء.
الثاين  الجتماع  ذلك خالل  جاء 
 " " عن بعد  للمجل�ش الذي عقد 
برئا�شة معايل مرمي بنت حممد 
���ش��ع��ي��د ح�������ارب امل����ه����ريي وزي������رة 
واملائي  ال���غ���ذائ���ي  ل���الأم���ن  دول�����ة 
وب��ح�����ش��ور اأع�������ش���اء امل��ج��ل�����ش من 
ووزارة  الق��ت�����ش��اد  وزارة  مم��ث��ل��ي 
وال��ب��ي��ئ��ة ووزارة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 
ووزارة  التحتية  والبنية  الطاقة 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�شناعة 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  ووزارة 
والهيئة  والتعليم  الرتبية  وزارة 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
والكوارث وهيئة اأبوظبي للزراعة 
دبي  وبلدية  الغذائية  وال�شالمة 
ودائرة  ال�شحية  ال�شارقة  وهيئة 
بعجمان  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 
القيوين وهيئة حماية  اأم  وبلدية 
اخليمة  راأ���ش  يف  والتنمية  البيئة 

وبلدية الفجرية.
املهريي  م�����رمي  م���ع���ايل  واأك��������دت 
مبلف  الإم����ارات  دول���ة  اهتمام  اأن 
�شوء  يف  يتعاظم  الغذائي  الأم��ن 
ت�شتوجب  التي  العاملية  املتغريات 
لتحديات  ع��م��ل��ي��ة  ح��ل��ول  اإي���ج���اد 
الغذائية،  القيمة  �شل�شلة  ك��ام��ل 
الإمارات  جمل�ش  اأن  اإىل  م�شرية 
لالأمن الغذائي يعمل على ترجمة 
الر�شيدة  القيادة  توجيهات وروؤى 
واإجراءات  ومبادرات  م�شاريع  اإىل 
م��ن ���ش��اأن��ه��ا ت��ط��وي��ر ق��ط��اع غذاء 
يف  احلديثة  بالتكنولوجيا  ممكن 

كل اإمارات الدولة.
اأثبتت  ل��ق��د   "  : معاليها  وق��ال��ت 
دول�������ة الإم�����������ارات ق���درت���ه���ا على 
مواجهة كافة التحديات وجنحت 
حيث  ج���اه���زي���ت���ه���ا  اخ����ت����ب����ار  يف 

التي  املبتكرة  واملبادرات  الر�شيدة 
مت اإطالقها خالل الفرتة املا�شية 
الغذاء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وادي  م��ث��ل 
 – الإم������ارات  حت��وي��ل  يف  �شت�شهم 
رائد  عاملي  مركز  اإىل  فقط  لي�ش 
ل����الأم����ن ال���غ���ذائ���ي ال���ق���ائ���م على 
حمرك  اإىل  اأي�شا  ولكن  البتكار 
تطوير  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  ع����امل����ي 
منظومة الأمن الغذائي العاملي".

الغذائي  الأمن  وا�شتعر�ش مكتب 
واملائي خالل الجتماع التو�شيات 
جتارة  وبيانات  تنفيذها  مت  التي 
الغذاء لعام 2020 التي اأظهرت 
موؤ�شرات  ك��اف��ة  يف  ���ش��ام��ال  من���وا 
 2020 الغذاء خالل عام  جت��ارة 
مقارنة  اأداء  الأع��ل��ى  ج��اءت  حيث 
باخلم�ش �شنوات املا�شية ففي عام 
الأغذية  ا�شترياد  حقق   2020
منوا ن�شبته %22.8 والت�شدير 
بن�شبة %49.7 واإعادة الت�شدير 
مقارنة  وذل���ك   12.7% بن�شبة 
يعك�ش  م����ا  وه�����و   2019 ب���ع���ام 

ا�شتطعنا و�شع اأطر عمل �شاهمت 
م�شتعدة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  ب���ن���اء  يف 
املتغريات  خم��ت��ل��ف  يف  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
والظروف واإن ما يقدمه جمل�ش 
الإم�������ارات ل���الأم���ن ال���غ���ذائ���ي من 
اإل مثال على  من��وذج عمل ما هو 
روح التعاون امل�شرتك التي ن�شعى 
ت��ع��زي��ز الأم����ن  م���ن خ��الل��ه��ا اإىل 
ال��غ��ذائ��ي ال��وط��ن��ي وامل�����ش��اه��م��ة يف 
امل�شتدامة  التنمية  منظومة  رفد 
يف دولة الإمارات �شمن ال�شتعداد 

للخم�شني " .
خالل  م��ن  " نتطلع   : واأ���ش��اف��ت 
تعزيز  اإىل  امل�������ش���رتك���ة  ج���ه���ودن���ا 
الإن��ت��اج املحلي يف دول��ة الإم���ارات 
ن�شبة  اإىل  ال���و����ش���ول  اأج�����ل  م���ن 
ج���ي���دة م���ن الك���ت���ف���اء ال����ذات����ي يف 
ذلك  الإ�شرتاتيجية  ال�شلع  بع�ش 
التحتية  ب��ال��ب��ن��ي��ة  الرت����ق����اء  م���ع 
�شل�شلة  ت���ط���وي���ر  ت�����ش��م��ن  ال���ت���ي 
جتارة  وت�شهيل  الغذائي  الإم���داد 
ال��غ��ذاء ون��وؤم��ن ب���اأن دع��م القيادة 

توفري  يف  ال���ع���م���ل  ف�����رق  ك����ف����اءة 
ك��اف��ة الح��ت��ي��اج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة يف 
ك��ل اأن��ح��اء ال��دول��ة خ��الل جائحة 

."19 "كوفيد 
ك���م���ا ا����ش���ت���ع���ر����ش م��ك��ت��ب الأم�����ن 
الجتماع  خ��الل  وامل��ائ��ي  الغذائي 
والزراعة  الأغذية  موؤ�شر منظمة 
الذي  املوؤ�شر  وه��و  الغذاء  لأ�شعار 
ال�شهري  التغري  لقيا�ش  ٌي�شتخدم 
خلم�ش  ال����دول����ي����ة  الأ�����ش����ع����ار  يف 
الغذائية  ال�شلع  م��ن  جم��م��وع��ات 
والزيوت  احلبوب  وهي  الأ�شا�شية 

والألبان واللحوم وال�شكر.
وا����ش���ت���ع���ر����ش���ت ه���ي���ئ���ة اأب���وظ���ب���ي 
للزراعة وال�شالمة الغذائية لوحة 
والغذاء  للزراعة  الذكية  البيانات 
البيانات  كافة  على  حتتوي  التي 
التعداد  م��ث��ل  ب���ال���غ���ذاء  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ال�������ش���ك���اين وا����ش���ت���ه���الك ال���غ���ذاء 
الغذاء  واأ���ش��ع��ار  امل��ح��ل��ي  والإن���ت���اج 
ا�شتعر�ش  والتجارة وغريها. كما 
الجتماع جهود "اللجنة الوطنية 

العاملية  ال���غ���ذاء  جت����ارة  لت�شهيل 
الغذاء"  ا�شترياد  م�شادر  وتنويع 
حيث  الق��ت�����ش��اد  وزارة  ب��رئ��ا���ش��ة 
وذلك  تو�شيات  على  الت��ف��اق  مت 
املنتجة  ال��دول  من خالل حتديد 
وامل�شدرة  الإ�شرتاتيجية  لل�شلع 
ال����دول مببادرة  ل��ه��ا ورب����ط ه���ذه 
اجل����������واز ال���ل���وج�������ش���ت���ي ال���ع���امل���ي 
ت���ك���ل���ف���ة نقل  ت��خ��ف��ي�����ش  ب����ه����دف 
�شال�شل  وتعزيز  الغذائية  ال�شلع 
الإم������داد ال�����ش��ام��ل وامل��ت��ن��وع. ومت 
اأي�����ش��ا مناق�شة  الج��ت��م��اع  خ���الل 
لتزويد  الق��ت�����ش��ادي��ة  اجل������دوى 
اأك�شيد  بغاز ثاين  املزارع احلديثة 
ال��ك��رب��ون م��ن اأج����ل امل�����ش��اه��م��ة يف 
حيث  الزراعية  الإنتاجية  تعزيز 
اأك�����ش��ي��د الكربون  ث���اين  ي��ع��د غ���از 
التكنولوجيا  مل��زارع  مهما  عن�شرا 
ال����زراع����ي����ة احل���دي���ث���ة ك���م���ا متت 
ال�شحي  ال�����ش��رف  م��ي��اه  مناق�شة 
املياه  ه��ذه  ا�شتخدام  ميكن  حيث 

لأغرا�ش التربيد يف املزارع.

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

�شارك �شعادة اإبراهيم �شامل امل�شرخ، �شفري الدولة لدى 
عقده  ال��ذي  الجتماع  يف  الحتادية،  النم�شا  جمهورية 
جمل�ش  مع  النم�شا  خارجية  وزير  �شالينربج  األك�شاندر 

ال�شفراء العرب يف العا�شمة فيينا.
باملمتاز،  �شالينربج  الوزير  و�شفه  ال��ذي  اللقاء،  وبحث 

العالقات العربية النم�شاوية و�شبل تعزيزها وتطويرها، 
اإىل جانب جمموعة من امللفات والتحديات الإقليمية، 

واآخر م�شتجدات منطقة ال�شرق الأو�شط.
واأكدت اخلارجية النم�شاوية، يف بيان ر�شمي، اأن الوزير 
�شالينربج اتفق مع ال�شفراء العرب خالل الجتماع على 
والعمل  املختلفة،  وامللفات  الق�شايا  يف  احل��وار  تعميق 

على تعزيز التعاون بني اجلانبني.

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:تاون فيو للمقاولت العامة ذ.م.م
خادم  هامل  خليفه  ال�شيد   0.8 �شرق  ابوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

الغيث واخرين
CN 2512230 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/ام ايه بارترنز حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/7/4 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105018189 
تاريخ التعديل:2021/7/11

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

عبيد  �شبني  امل��دع��و/  فقد 
الهند   ، ت���اي���ل  ع��م��ر  ت���اي���ل 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )4037625K( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0508834602

فقدان جواز �سفر

�شاتي�ش  امل������دع������و/  ف���ق���د 
مونرياثينام،  مونرياثينام 
ال������ه������ن������د اجل�����ن�����������ش�����ي�����ة - 
ج�����������������واز ��������ش�������ف�������ره رق�������م 
)M9975952( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0508834602

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-وام

اأطلقت دار زايد للرعاية ال�شرية جائزة دار زايد للتميز يف الرعاية 
يف  الفاعلني  املوظفني  وتقدير  املواطنة  الكفاءات  لتكرمي  البديلة 
جمال الرعاية البديلة، وكذلك لتكري�ش ثقافة التميز للو�شول اإىل 
النوعية  الوظيفي وتطوير اخلدمات  الأداء  التفوق يف  اأعلى درجات 

التي تقدمها الدار لالأبناء. 
اأن اجلائزة يف  ال��دار  العامري مدير عام  واأك��د �شعادة حمد نخريات 
دورتها الأوىل تاأتي يف اإطار تفعيل الروؤية الإ�شرتاتيجية حلكومتنا 
الر�شيدة، والرتقاء بالتوعية املجتمعية للدور الرائد الذي تقوم به 
الدار كواحدة من املوؤ�ش�شات الرائدة يف اأبوظبي، وما لها من ر�شالة 

اإن�شانية يف خدمة املجتمع.
واأو�شح اأن اجلائزة تهدف اإىل مواكبة م�شار التميز و�شمان امل�شاركة 
بجائزة اأبوظبي لالأداء احلكومي املتميز بفاعلية، باعتبارها اأحد اأهم 
تقدمي  م�شتوى  على  نوعية  نقلة  اإح���داث  �شاأنها  من  التي  امل�شارات 
اخلدمات وتوفري بيئة عمل جاذبة للكفاءات املواطنة املوؤهلة والقادرة 

على الرتقاء مب�شتوى الأداء املوؤ�ش�شي يف جميع امل�شتويات.
التميز  ثقافة  ون�شر  للتحفيز  اأداة  تعترب  اجل��ائ��زة  ه��ذه  اإن  وق���ال   
امل�شتويات  كافة  على  الأداء  يف  التفوق  درج���ات  اأع��ل��ى  اإىل  للو�شول 
الإدارية والرتبوية والوظيفية مما �شيوؤدي بدوره اإىل رفع م�شتوى 
الأداء ب�شكل عام جلميع العاملني يف الدار وكذلك تطوير اخلدمات 
يكون  بحيث  اأب��وظ��ب��ي  حلكومة  املطلوب  امل�شتوى  م��ع  يتنا�شب  مب��ا 

منوذج الرعاية البديلة يف الإمارات اأحد اأف�شل النماذج على م�شتوى 
ال�شرطاوي  عبدالعزيز  الدكتور  الأ�شتاذ  اأو�شح  جانبه  من  العامل. 
فئة   : فئات هي  ث��الث  اإىل  تنق�شم  اجلائزة  اأن  اجلائزة  رئي�ش جلنة 
املتميز،  الرعاية  مانح  جائزة  وت�شمل:  للموظفني  الرئي�ش  اأو�شمة 
املتميز، وجائزة  الإداري  املوظف  املتميز، وجائزة  الأخ�شائي  وجائزة 
امل�شرف الإداري املتميز، وجائزة امل�شرف الرتبوي املتميز، بينما تركز 
جائزة  وت�شمل:  لل�شركاء  املوؤ�ش�شي  التميز  جائزة  على  الثانية  الفئة 
الأ�شرة احلا�شنة املتميزة، وجائزة الأ�شرة البديلة الداخلية املتميزة، 
وجائزة ال�شريك الإ�شرتاتيجي املتميز، اأما الفئة الثالثة فرتكز على 
وجائزة  املتميز،  امل�شروع  جائزة  وت�شمل:  املتميزة  وامل�شاريع  البحوث 

البحث العلمي.

دار زايد للرعاية الأ�سرية تطلق الدورة الأوىل جلائزة التميز يف الرعاية البديلة

تعاون بني بيئة اأبوظبي والحتاد للقطارات لتطبيق اأعلى معايري ال�ستدامة 
•• اأبوظبي-وام

املطّور  للقطارات،  الحت��اد  و�شركة  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  من  كل  تتعاون 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  الوطنية  احل��دي��دي��ة  ال�شكك  ل�شبكة  وامل�شغل 
يف  امل�شتدامة  البيئية  املمار�شات  اأف�شل  وتطبيق  تبني  �شمان  يف  املتحدة، 
اأحد  الإماراتية،  الوطنية  ال�شكك احلديدية  �شبكة  وبناء م�شروع  تخطيط 
املرحلة  ب��داأ ت�شغيل  الإم���ارات. وقد  التحتية يف دول��ة  البنية  اأك��رب م�شاريع 
الإماراتية  احل��دود  من  الثانية  املرحلة  متتد  و�شوف  امل�شروع،  من  الأوىل 
ال�شعودية اإىل اأبوظبي، ومنها اإىل دبي وال�شارقة و�شوًل اإىل الفجرية على 

ال�شاحل ال�شرقي.
املبادرات  من  جمموعة  تنفيذ  على  الطرفان  يتعاون  امل�شروع،  ب��دء  ومنذ 
للحفاظ على البيئة واملوائل الطبيعية، وحماية احليوانات، واإعادة تاأهيل 
ي�شمن  مبا  اأبوظبي،  اإم��ارة  اأنحاء  جميع  يف  املحلية  وال�شجريات  الأ�شجار 

احلفاظ على الرتاث الطبيعي لدولة الإمارات.
و�شركة  اأب��وظ��ب��ي   - البيئة  هيئة  تعمل  التعاونية،  اجل��ه��ود  ه��ذه  اإط���ار  ويف 
الحتاد للقطارات على اإعادة توطني الأ�شجار الوطنية الأ�شلية ذات القيمة 
الرتاثية الكبرية، مثل الغاف وال�شدر ونخيل التمر، حيث مت بنجاح اإعادة 
توطني اأكرث من 550 �شجرة غاف وزراعة 590 �شجرة اأخرى.بالإ�شافة 
اإىل ذلك، يعمل الطرفان على اإن�شاء ممرات للحياة الربية على م�شار �شبكة 
ال�شكة احلديد التي ي�شل طولها اإىل 1،200 كيلومرت، وت�شم 95 معرباً 
قطاع  يف  التنفيذي،  املدير  احلو�شني،  اأحمد  �شيخة  واأع��رب��ت  للحيوانات. 
الحتاد  �شركة  مع  بال�شراكة  وفخرها  الهيئة  اعتزاز  عن  البيئية،  اجل��ودة 
م�شرية  الإم��ارات��ي��ة،  الوطنية  احلديدية  ال�شكك  �شبكة  بناء  يف  للقطارات 
اأن هذه ال�شراكة املهمة �شت�شمن تطوير بنية حتتية هامة مع حماية  اإىل 
�شركة الحتاد  اأه��داف  اأن  واأك��دت احلو�شني  فاعل وم�شتدام.  ب�شكل  البيئة 

للقطارات تتما�شى مع روؤية هيئة البيئة - اأبوظبي وحكومة اأبوظبي التي 
اإجراء  ال��دول��ة، وم��ن خ��الل  الطبيعية يف  امل���وارد  الأول��وي��ة حلماية  تعطي 
عمليات تقييم الأثر البيئي املتوا�شلة وانتهاج اآليات مرنة، نيابة عن �شركة 
ال�شكة احلديدية  م�شار خط  موائمة  اإع��ادة  للقطارات، متكنا من  الحت��اد 
ب�شكل ي�شمن حماية املوائل الطبيعة والنباتات واحليوانات باأف�شل ال�شبل 
العمل جنًبا  اأبوظبي   - البيئة  "توا�شل هيئة   : املمكنة". وقالت احلو�شني 
ال�شراكة  اإىل جنب مع �شركة الحتاد للقطارات، و�شن�شتمر يف تعزيز هذه 
بني الطرفني، ونحن ننتقل اإىل حقبة جديدة من النمو والتنمية امل�شتدامة 
ال�شكك  �شبكة  ت�شغيل  اأن  اإىل  م�شرية  رك��ائ��زه��ا،  اأه���م  اأح���د  البيئة  تعترب 
التغري  اآثار  الكربونية، وتقليل  الب�شمة  ي�شاهم يف تقليل  احلديدية �شوف 

املناخي".
ال�شكك  �شوؤون  لقطاع  التنفيذي  املدير  امل��رزوق��ي،  حممد  ق��ال  جانبه،  من 
احلديدية يف �شركة الحتاد للقطارات: " تلتزم الحتاد للقطارات مببادئ 
احلديدية  ال�شكك  ب�شبكة  املحيطة  املحلية  للمجتمعات  اجلوار"  �شن  "ححُ
جمال  يف  املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  خالل  من  وذل��ك  الإماراتية،  الوطنية 
ال�شتدامة للحفاظ على الرتاث الطبيعي لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
وم�شاريع  الطبيعي  ال��رتاث  على  للحفاظ  جهودها  ال�شركة  توا�شل  حيث 
ا  فر�شً وت��وف��ر  والبيئة،  الطبيعة  بحماية  ت�شاهم  التي  البيئية  ال�شياحة 

اجتماعية واقت�شادية جديدة مبا يعزز من جودة احلياة".
وتلعب الحتاد للقطارات دوراً اأ�شا�شياً يف التنمية امل�شتدامة بدولة الإمارات 
من خالل امل�شاهمة الفاعلة يف حماية البيئة، حيث ميكن لقطاٍر واحد نقل 
حمولة 300 �شاحنة، مما يخف�ش ن�شبة النبعاثات الكربونية الناجتة عن 
 80% اإىل   70% بني  ما  ي��رتاوح  بنحو  احلمولة  نف�ش  لنقل  ال�شاحنات 
يومياً، الأمر الذي ينعك�ش يف خف�ش م�شتويات التلوث وا�شتهالك الوقود 
 - الطرقات.  ال�شالمة على  زيادة م�شتويات  ال�شيانة، ف�شاًل عن  وتكاليف 

الحتاد  و�شركة  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  وكلفت  احليوانية.  املوائل  حماية 
البيئي وخرباء  الأثر  تقييم  درا�شات  املتخ�ش�شني يف  للقطارات فريًقا من 
البيئة واملتخ�ش�شني يف جمالت الهواء وال�شو�شاء والغابات لإدارة العمليات 
اإج��راء درا�شات مكثفة لفهم  املعقدة للدرا�شات البيئية للم�شروع .. كما مت 

وتتبع حركة خمتلف اأنواع احليوانات حول م�شار ال�شبكة.
ك�شفت  وال��ت��ي  الطبيعية،  امل��وائ��ل  ع��ن  ا�شتق�شائية  درا����ش���ات  اإج����راء  ومت 
نتائجها عن وجود موائل حرجة وح�شا�شة على طول امل�شار املقرتح لل�شكك 
من  وا�شعة  ملجموعة  وال��غ��ذاء  امل��اأوى  منها  الكثري  يوفر  والتي  احلديدية، 

الكائنات احلية، مبا يف ذلك الأنواع املهددة بالنقرا�ش.
للبيئة الربية  اأ�شا�شية تف�شيلية  بيئية  احُجريت م�شوحات  اإىل ذلك،  اإ�شافة 
بالإ�شافة  وال�شبان،  الغزلن  ذلك  يف  مبا  الأن��واع  قيمت  والتي  للم�شروع، 
ممراتها  لتحديد  احلديدية  ال�شكك  �شبكة  م�شار  ط��ول  على  موائلها  اإىل 
الحتاد  و�شركة  اأبوظبي   - البيئة  قامت هيئة  ذلك،  وبناًء على  الطبيعية. 
ت�شمح  ال��ت��ي  ال��ربي��ة  احل��ي��اة  م��ع��اب��ر  ت�شميم  ل��ل��ق��ط��ارات مب��وائ��م��ة عملية 

للحيوانات باحلركة باأمان حتت �شبكة ال�شكك احلديدية الوطنية.
هيئة  تديرها  حممية  منطقة  الرطبة  لالأرا�شي  الوثبة  حممية  وتعترب 
ال�شكة  م�شار  م��ن  م���رًتا   270 ح���وايل  بعد  على  وت��ق��ع  اأب��وظ��ب��ي   - البيئة 
احلديدية. وقد مت اإن�شاء املحمية عام 1998 واإدراجها �شمن قوائم اتفاقية 
يف  موقع  اأول  كونها  ع��ن  ف�شاًل   ،2013 ع��ام  الرطبة  ل��الأرا���ش��ي  رام�شار 
الدولة ي�شاف اإىل القائمة اخل�شراء للمحميات ومناطق احلماية لالحتاد 
الدويل حلماية الطبيعة للمناطق املحمية ومناطق املحافظة على الطبيعة 
للقطارات  والحت���اد  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  من  كل  واعتمدت  ال��ع��امل.  يف 
املحمية، مبا  التي تعي�ش يف  الأن��واع  التاأثري على  تدابري حثيثة للحد من 
يف ذلك الطيور املهاجرة. وت�شمنت هذه الإجراءات فر�ش قيود على �شرعة 
من  خالية  "منطقة  واعتبارها  الوثبة،  مبنطقة  م��روره��ا  عند  القطارات 

الأبواق" وذلك لتقليل ال�شو�شاء.
منطقة  بني  عازلة  منطقة  اإن�شاء  مت  الإن�شائية،  العمليات  مرحلة  وخ��الل 
اإىل ذلك، مت  ، بالإ�شافة  الغبار  العمليات وح��دود املحمية للحد من تلوث 
حتديد جدول زمني لأعمال امل�شروع لتجنب عمليات الإن�شاء خالل مو�شم 
الحتاد  �شركة  ا�شتثمرت  كما  الفالمنجو.  طائر  وبخا�شة  الطيور  تكاثر 
للتحكم  م��ت��ط��ورة  تقنيات  تت�شمن  ال��ت��ي  ال��ق��ط��ارات  اأح���دث  ل��ل��ق��ط��ارات يف 
من  للحد  منا�شبة  وم��ع��دات  هند�شًيا  وت�شميًما  واله��ت��زازات  بال�شو�شاء 

ال�شو�شاء الناجمة عن القطارات.
حلماية  للقطارات  والحت���اد  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  جهود  م��ع  ومتا�شياً 
املرحلة  امل�شتفادة من تطوير  الدرو�ش  الطبيعة واحلياة الربية، مت تنفيذ 
الأوىل مل�شروع �شبكة ال�شكك احلديدية الوطنية الإماراتية لتعزيز حماية 
معابر  اأح��ج��ام  زي���ادة  ج��رى  امل��ث��ال،  �شبيل  فعلى  الثانية،  املرحلة  يف  البيئة 
حركة  ت�شهيل  اإىل  اأدى  ال���ذي  الأم����ر  مليمرت،   300 مب��ق��دار  ال���زواح���ف 
الزواحف والتقليل من اأعمال ال�شيانة على طول م�شار ال�شبكة. بالإ�شافة 
اإىل ذلك، تتعاون هيئة البيئة - اأبوظبي مع الحتاد للقطارات وال�شندوق 
ال��ط��ي��ور املعر�شة  اأن����واع  ن���وع م��ن  ال����دويل للحفاظ ع��ل��ى احل���ب���ارى، وه���و 
يف  وذل��ك  الطيور،  من  النوع  لهذا  جديدة  تغذية  مناطق  لإيجاد  للخطر، 
النوع  ه��ذا  توطني  اأحُعيد  احل��ب��ارى، حيث  الرامية حلماية  اإط��ار جهودهما 
النا�شطني  2008. و�شيقوم عدد من  من الطيور يف منطقة الظفرة عام 
يف جمال احلفاظ على البيئة بزراعة 750 �شجرة اأراك و3200 نبتة يف 
املناطق اجلديدة لتوفري الغذاء واملاأوى على م�شاحة تبلغ 500 األف مرت 
التي  احلبارى،  طيور  م�شاعدة  على  هذه  التغذية  مناطق  و�شتعمل  مربع. 
تهاجر اإىل دولة الإمارات من اآ�شيا، يف العثور على البيئة املالئمة للعي�ش، 
وذلك يف اإطار اجلهود الدولية املتوا�شلة حلماية هذه احليوانات املعر�شة 

للخطر.

دبي : توقيع اتفاقية النافذة املوحدة لعتماد املواد واأنظمة البناء

•• دبي-وام:

للدفاع  ال��ع��ام��ة  الإدارة  وق���ع���ت   
تطوير  وجل���ن���ة  دب�����ي  يف  امل������دين 
البناء  اأعمال  تراخي�ش  اإج���راءات 
يف الإمارة اتفاقية النافذة املوحدة 
البناء  واأن���ظ���م���ة  امل������واد  لع��ت��م��اد 
الإج����راءات  تب�شيط  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
وت��ك��ام��ل اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة من 
ودعم  دبي،  وبلدية  املدين  الدفاع 
اجلهود الرامية اإىل حتقيق اأعلى 
التميز الذكي وا�شتكمال  معدلت 
احلكومي،  العمل  رقمنة  م�شرية 

حكومية جديدة ومبتكرة يف دبي 
املتعاملني  لإ�شعاد  التكامل  حتقق 
بال�شرعة  م��ع��ام��الت��ه��م  واإجن������از 
املطلوبة" . من جانبه اأكد �شعادة 
املهريي  عا�شد  بن  العميد جمال 
توجهات  ت��ع��ك�����ش  الت���ف���اق���ي���ة  اأن 
جمموعة  تقدمي  يف  دب��ي  حكومة 
اأقل  امل��ت��ك��ام��ل��ة يف  م��ن اخل���دم���ات 
وتكمن  مم���ك���ن���ة،  زم���ن���ي���ة  ف������رتة 
املتمثلة يف  جودتها يف خمرجاتها 
تراخي�ش  خ��دم��ات  اآل��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
متطلبات  ي���ل���ب���ي  مب�����ا  ال����ب����ن����اء، 
وامل�شتثمرين  املتعاملني  وتوقعات 

امل�����دين يف دبي،  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة 
واملهند�ش مروان عبداهلل املحمد، 
رئ��ي�����ش جل��ن��ة ت��ط��وي��ر اإج������راءات 
دبي.  يف  البناء  اأع��م��ال  تراخي�ش 
م�����روان عبداهلل  امل��ه��ن��د���ش  واأك�����د 
امل��ح��م��د اأن الت��ف��اق��ي��ة ت�����ش��ه��م يف 
الإ�شرتاتيجية  الأه���داف  حتقيق 
حل��ك��وم��ة دب���ي، وم���ن اأه��م��ه��ا رفع 
و�شرعة  املتعاملني  ر�شا  م�شتوى 
باإ�شدار  املتعلقة  املعامالت  اإجن��از 
�شياق  يف  وذل��ك  البناء،  تراخي�ش 
اخلطوات العملية املتخذة من قبل 
اللجنة وال�شركاء الإ�شرتاتيجيني 

ال���رئ���ي�������ش���ي���ة والإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة، 
الختبار  ع��م��ل��ي��ات  اث��ب��ت��ت  وق����د 
الفنية  امل��راح��ل  خ��الل  والتجربة 
وال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة م������دى ال���ك���ف���اءة 
املعامالت  اإجن��������از  يف  وال���ت���م���ي���ز 
ولفت  املتطلبات.  كافة  وا�شتيفاء 
امتدادا  ت��ع��د  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  اإىل 
التي  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��ل�����ش��راك��ة 
تربط اجلانبني يف توحيد جميع 
املقدمة  واخل����دم����ات  ال��ع��م��ل��ي��ات 
من�شات  ع������رب  ل���ل���م���ت���ع���ام���ل���ني، 
والتفتي�ش  ال���ب���ن���اء  ت���راخ���ي�������ش 
اخلدمات  جل��ودة  تعزيزا  امل��وح��د، 

احليوية  امل�����ش��اري��ع  م��ع  ان�شجاما 
يف الإم�����ارة وال��ت��ي ت��خ��دم الهدف 
تر�شيخ  يف  املتمثل  الإ�شرتاتيجي 
مكانة دبي املدينة الأف�شل للعي�ش 

والعمل يف العامل.
وقع التفاقية - التي تاأتي يف اإطار 
يف  امل�شتمرة  دبي  حكومة  م�شاعي 
تطوير اخلدمات وت�شهيل اإتاحتها 
لأف������راد امل��ج��ت��م��ع ب��اأع��ل��ى درج����ات 
�شعادة   - وال���ك���ف���اءة  الع��ت��م��ادي��ة 
العميد جمال بن عا�شد املهريي، 
للموارد  ال���ع���ام  امل���دي���ر  م�����ش��اع��د 
الإدارة  يف  امل�����ش��ان��دة  واخل���دم���ات 

ويحقق ر�شاهم و�شعادتهم، ف�شال 
عن توفري بيئة عمل تناف�شية ذات 
ت�����ش��ه��م يف حتقيق  ع��ال��ي��ة  ك���ف���اءة 
امل�شتدامة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه���������داف 
اخلدمات  تكامل  مفهوم  وتر�شيخ 
التطورات  وم��واك��ب��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
والتحول  والتكنولوجية  التقنية 

الرقمي.
النافذة  اأن  اإىل  امل��ه��ريي  واأ����ش���ار 
امل����وح����دة ت���دع���م ج���ه���ود ك����ل من 
تطوير  وجل���ن���ة  امل������دين  ال����دف����اع 
اإجراءات تراخي�ش اأعمال البناء يف 
دبي لتحقيق العديد من الأهداف 

وال�شرتاطات  النظم  تطوير  يف 
واملتطلبات املتعلقة بها .

" اإن ه��ذه اخل��ط��وة تاأتي  وق���ال : 
اإطار تعزيز التن�شيق بني كافة  يف 
اجلهات احلكومية املعنية بتطوير 
ترتقي  التي  امل�شرتكة  اخل��دم��ات 
مب�����ش��ت��وى ر����ش���ا امل��ت��ع��ام��ل��ني من 
املتعاملني،  ق��ن��وات  توحيد  خ��الل 
تنا�شق  وف��ق  تعمل  اللجنة  اأن  اإذ 
ل�شتدامة  الأع�شاء  كافة  مع  تام 
�شري  ومتابعة  التطوير  عمليات 
اخلدمات ومواكبتها للم�شتجدات 
العاملية، بهدف ا�شتحداث خدمات 

للبيئة  ودع������م������ا  احل�����ك�����وم�����ي�����ة، 
والقدرة  امل��ح��ل��ي��ة  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
دبي".  اإم��ارة  لقت�شاد  التناف�شية 
�شعادة  الت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ح�����ش��ر 
الفال�شي،  خليفة  را���ش��د  العميد 
للخدمات  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�����ش��اع��د 
ال��ذك��ي��ة، و���ش��ع��ادة ال��ع��م��ي��د خبري 
علي ح�شن املطوع، م�شاعد املدير 
الإط��ف��اء والإنقاذ،  ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام 
وعدد من م�شوؤويل جلنة تطوير 
البناء  اأعمال  تراخي�ش  اإج���راءات 
�شمن  وامل���ع���ن���ني  دب�����ي  اإم��������ارة  يف 

الإدارات الأخرى.

بيئة عمل تناف�سية عالية الكفاءة تر�سخ تكامل اخلدمات احلكومية توفري  يف  دبي  حكومة  توجهات  تواكب  التفاقية   : املهريي  •  جمال 
• مروان عبداهلل : رفع م�ستوى ر�سا املتعاملني ب�سرعة اإجناز املعامالت اأهم اأهداف التفاقية

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/نيو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كيوي للع�شائر
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2830145 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلهوري للمزاد العلني لل�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1003844 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م

ال�شخ�ش  �شركة   - لل�شيدات  اب  بوب  بيوتي  التجاري:�شالون  ال�شم 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي ، �شرق 0.22 مبنى ال�شيد بطي غامن 
�شعيد

CN 2721029 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/�شارتفورد لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/4/25 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105012712 
تاريخ التعديل:2021/7/11

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:�شركة �شينريجي لتجارة املعدات امليكانيكية والكهربائية 
ذ.م.م

عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شارع ال�شالم - ق 16 - �ش 2-9 - ط 6 
مكتب 01 ، وحدة املالك/حممد بن �شلطان بن �شرور الظاهري

CN 1172649 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

- تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/7/8 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150011483 
تاريخ التعديل:2021/7/11

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام

الت�شامح  وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  ا�شتقبل 
وال��ت��ع��اي�����ش يف ق�����ش��ره ام�����ش ���ش��ع��ادة اإل��ي��زاب��ي��ث ك��اردو���ش��و �شفرية 
لبالدها  �شفرية  عملها  فرتة  اإنتهاء  مبنا�شبة  لوك�شمبورج  دوقية 
دوقية  ب�شفرية  معاليه  رح��ب   .. اللقاء  ب��داي��ة  ويف  ال��دول��ة.  ل��دى 
تربطهما  لوك�شمبورج  ودوق��ي��ة  الإم���ارات  اأن  م��وؤك��دا  لوك�شمبورج 
من  ورع��اي��ة  بدعم  وت��ط��ورا  ر�شوخا  ت���زداد  اإ�شرتاتيجية  ع��الق��ات 
قيادتي البلدين ال�شديقني مبا يحقق تطلعات �شعبيهما اإىل مزيد 

من الإزدهار والتقدم والنماء.
فرتة  خالل  املتميزة  واإ�شهاماتها  ال�شفرية  بجهود  معاليه  واأ�شاد 

التعاون وتوطيد العالقات الوثيقة  عملها لدى الدولة يف تعزيز 
دوام  لها  ..متمنيا  ال�شديقني  وال�شعبني  البلدين  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
اأهمية  ع��ل��ى  واأك����د   .. امل�شتقبلية  مهمتها  يف  وال��ت��وف��ي��ق  ال��ن��ج��اح 
�شراكة  ن��ح��و  ق��دم��ا  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ل��دف��ع  م��وا���ش��ل��ة اجل��ه��ود 
ا�شرتاتيجية �شاملة يف خمتلف املجالت. من جهتها عربت �شفرية 
اإمتنانها و�شكرها لدولة الإمارات  دوقية لوك�شمبورج عن خال�ش 
قيادة و�شعبا على ما حظيت به من ح�شن ا�شتقبال وتعاون ودعم 
خالل  مهمتها  اإجن���اح  يف  ب���دوره  اأ�شهم  وال���ذي  ال�شعد  كافة  على 
فرتة عملها �شفرية لبالدها لدى الدولة ..م�شيدة ب�شيا�شة قيادة 
و�شعت  التي  الثاقبة  ال�شت�شرافية  روؤيتها  و  احلكيمة  الإم���ارات 

الإمارات يف م�شاف الدول املتقدمة يف خمتلف املجالت.

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

•• اأبوظبي-وام

منحت 4 مرجعيات دولية متخ�ش�شة يف ر�شد التناف�شية الممية، دولة 
الإمارات العربية املتحدة ع�شوية نادي الع�شرين الكبار يف قطاع الرتبية 
يف  وكانت  العاملية،  التناف�شية  تقارير  اإ���ش��دارات  لأح��دث  وفقاً  والتعليم 
ا�شتدامة  قدرة  تظهر  والتي  احليوية  القطاعات  موؤ�شرات  تر�شد  ذلك 

ريادة هذ القطاع يف الن�شف الثاين من مئوية الدولة.
و�شملت قائمة املرجعيات الدولية التي ر�شدها املركز الحتادي للتناف�شية 
كاًل  والتعليم  الرتبية  الإم��ارات يف قطاع  لتناف�شية  ووثقت  والإح�شاء، 
من تقارير املعهد الدويل للتنمية الإدارية، واملنتدى القت�شادي العاملي، 

وموؤ�ش�شة برتلمان وكلّية اإن�شياد بح�شب اأحدث اإ�شدارات تقاريرها.
اخلا�شة مبعدل  املوؤ�شرات  يف  عاملياً  الأوىل  املرتبة  الإم���ارات يف  وج��اءت 
الإملام بالقراءة والكتابة ح�شب  بالتعليم البتدائي ويف معدل  اللتحاق 

تقرير الفجوة بني اجلن�شني ال�شادر عن املنتدى القت�شادي العاملي.
داخل  اإىل  ال��ع��ايل  التعليم  طلبة  انتقال  يف  الأوىل  املرتبة  اأح���رزت  كما 
الذي  العاملي  البتكار  وّثقها موؤ�شر  الدوليني، كما  الطالب  الدولة ويف 

الزدهار،  موؤ�شر  تقريره  يف  ليجامت،  معهد  ومنح  اإن�شياد،  كلية  ت�شدره 
املرتبة العاملية الأوىل لالإمارات يف معدل اإمتام املرحلة البتدائية.

واأدرج املعهد ال��دويل للتنمية الإداري��ة دول��ة الإم��ارات يف املرتبة الأوىل 
عاملياً بانتقال طلبة التعليم العايل اإىل داخل الدولة، ويف املرتبة الثالثة 
ع��امل��ي��اً يف ال��ت��دف��ق ال�����ش��ايف ل��ل��ط��الب ال��دول��ي��ني، ويف امل��رت��ب��ة اخلام�شة 

بقطاعات التعليم احلريف والتعليم الأ�شا�شي والثانوي.
واحتلت الإمارات املرتبة اخلام�شة عاملياً يف مهارات اللغة، ح�شب املعهد 
النقدي  التفكري  قطاع  يف  الثامنة  واملرتبة  الإداري����ة،  للتنمية  ال��دويل 
بالتدري�ش، ح�شب ما اأظهره تقرير الفجوة بني اجلن�شني الذي ي�شدره 

املنتدى القت�شادي العاملي.
واأدرج تقرير املواهب العاملية ال�شادر عن مركز التناف�شية العاملي التابع 
للمعهد الدويل للتنمية الإدارية، دولة الإمارات يف املرتبة ال� 11 بن�شبة 

التالميذ اإىل املعلمني يف مرحلة التعليم الثانوي.
باملرتبة  الإم����ارات  ج��اءت  بالقت�شاد"،  التعليم  نظام  "�شلة  قطاع  ويف 
الذي  العاملية  امل��واه��ب  تناف�شية  موؤ�شر  تقرير  ح�شب   13 ال���  العاملية 

ت�شدره اإن�شياد.

 ،4.0 العاملية  التناف�شية  تقرير  يف  العاملي  القت�شادي  املنتدى  ومنح 
ق��ط��اع مهارات  14 يف  ال���  امل��رت��ب��ة  الإم�����ارات  التعليمي يف دول���ة  ال��ن��ظ��ام 
اخلريجني، كما اأحرزت الدولة املرتبة ال�شابعة عاملياً يف موؤ�شر ت�شريعات 
املعهد  من  العاملية  للتناف�شية  ال�شنوي  الكتاب  بح�شب  العلمي  البحث 
الإم���ارات يف  اأدرج  ال��ذي  التقرير  الإداري����ة، وه��و نف�ش  ال��دويل للتنمية 
العا�شرة عاملياً  املرتبة  املعرفة، ويف  التا�شعة عاملياً يف موؤ�شر نقل  املرتبة 
بن�شبة املراأة اجلامعية بني حملة البكالوريو�ش واملاج�شتري، ويف املرتبة ال� 
التعليم الإداري، ويف املرتبة ال� 17 يف موؤ�شر الدرجات  بقطاع  15 عاملياً 

العلمية.
وجاءت الإمارات يف املرتبة العا�شرة عاملياً اأي�شاً يف كل من ن�شبة ال�شكان 
احلا�شلني على التعليم العايل بح�شب تقرير كلية اإن�شياد، ويف املهارات 
الرقمية كما ر�شدها الكتاب ال�شنوي للتناف�شية العاملية للمعهد الدويل 

للتنمية الإدارية.
وتتمثل اأهمية هذه املوؤ�شرات احليوية التي �شجلتها املرجعيات الدولية، 
للتعليم  الإم����ارات  دول��ة  اأعطتها  كانت  التي  ل��الأول��وي��ة  ت��وّث��ق  كونها  يف 
على  القائم  املتنوع  والقت�شاد  الب�شري  املال  راأ���ش  لتطوير  ت�شعى  وهي 

املعرفة.
هدفاً  الذكي  التعليم  تعترب  التي  اجليد  التعليم  ا�شرتاتيجية  وكانت 
رئي�شياً للتنمية امل�شتدامة، اعتمدت ويف برناجمها 2010 – 2020، 
القادر  الإم��ارات��ي  الإن�شان  بناء  يتم  بحيث  لها  اأ�شا�شياً  حم��وراً  الطالب 
الوطني  وانتمائه  لقيادته  ولئه  وترجمة  �شعبه  على حتقيق طموحات 

اإىل اأفعال ت�شاركية قابلة للتو�شع والقيا�ش.
على  الرتكيز  ج��رى   ،2021  –  2015 التعليم  تطوير  خطة  ويف 
ال���ق���درة ع��ل��ى الإ���ش��ه��ام يف  خم��رج��ات التعليم و����ش���وًل اإىل ج��ي��ل ل��دي��ه 

التنمية ال�شاملة وازدهار الدولة.
وكانت وزارة الرتبية والتعلم قد اأطلقت يف �شبتمرب 2017 ا�شرتاتيجية 
باملهارات  الطالب  2030، اعتمدت فيها تزويد  العايل  للتعليم  وطنية 
الفنية والعلمية للتنويع القت�شادي ودفع عجلته يف القطاعني احلكومي 
القطاعات  يف  واملحرتفني  املتخ�ش�شني  من  اأج��ي��ال  لتخريج  واخل��ا���ش 
ليكون  النظيفة،  والطاقة  الف�شاء  ب�شناعة  يت�شل  ما  ومنها  احليوية، 
ذخرية  ميثل  معريف  اقت�شاد  بناء  يف  اأ�شا�شية  ركيزة  الإم��ارات��ي  ال�شباب 

اخلم�شني الثانية من عمر الدولة.

•• دبي-وام

اأم�ش  "�شوكوفو"  ���ش��رك��ة  وق���ع���ت 
ال�شناعية  دبي  مدينة  مع  اتفاقية 
الت�شنيع  م����راك����ز  اأك�������رب  اإح��������دى 
املنطقة  يف  اللوج�شتية  واخل��دم��ات 
�شتنتج  ع��م��ودي��ة  م��زرع��ة  لتاأ�شي�ش 
اخل�شروات  م���ن  الأط����ن����ان  اآلف 
واخل�شروات  وال���ف���واك���ه  ال��ورق��ي��ة 
�شنويا. املزرعة الداخلية التي تبلغ 
مربع  ق���دم  األ����ف   100 م�شاحتها 
منها 25 األف قدم م�شاحات مبنية 
الكرنب  حم��ا���ش��ي��ل  ف��ي��ه��ا  ���ش��ت��زرع 
والطماطم  واخل���������ش  وال�������ش���ب���ان���خ 
مئات  وت���زود  والبطيخ  وال��ف��راول��ة 
والفنادق  م��ارك��ت  ال�شوبر  حم��الت 
وكبار الطهاة يف جميع اأنحاء البالد 
باخل�شراوات الطازجة وتاأتي اأهمية 
امل��زارع العمودية يف دولة  مثل هذه 
الإم��ارات من دعمها ل�شرتاتيجية 
الأم��������ن ال����غ����ذائ����ي امل���ع���ت���م���دة على 

البتكار.
مهارات  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  وي�شتقطب 
الأمن  ا�شرتاتيجية  وتدعم  عالية 
البتكار  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  ال���غ���ذائ���ي 

الزراعة  ازده�����ار  م���ع  الإم�������ارات  يف 
ال���ع���م���ودي���ة ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د ال���دول���ة 
للبيئة  ال�شديقة  املن�شاأة  و�شتبنى 
دون  ال���زراع���ة  تقنية  تعتمد  ال��ت��ي 
لزيادة  لل�شحب  قابل  ب�شقف  تربة 
ا�شتهالك  الطبيعي وتقليل  ال�شوء 
ا�شتخدام  ت��ر���ش��ي��د  م���ع  ال��ك��ه��رب��اء 

الغذائية  ال��ع��ن��ا���ش��ر  ل��ت��وف��ري  امل��ي��اه 
واحلفاظ  للمحا�شيل  ال�شرورية 

على اجلودة والن�شارة.
والفرز  املعاجلة  معدات  وبوا�شطة 
املنتجات  ت��ع��ق��ي��م  ���ش��ي��ت��م  احل��دي��ث��ة 
وتعبئتها �شمن نظام ت�شليم �شريع 
طاولة  اإىل  امل����زرع����ة  م����ن  وف����ع����ال 

املن�شاأة  ���ش��ت�����ش��ت��خ��دم  ك��م��ا  ال��ط��ع��ام 
�شبعة  ارتفاعها  يبلغ  دوارة  اأب��راج��ا 
اأمتار ل�شمان و�شول اأ�شعة ال�شم�ش 
املحا�شيل  جل��م��ي��ع  م��ت�����ش��او  ب�����ش��ك��ل 
ي��وؤم��ن احل�����ش��ول على منتجات  م��ا 
على  امل�شنع  ت�شميم  وي��ت��م  اأف�����ش��ل 
نحو ي�شمن تلبية الطلب يف ال�شوق 

باأعلى م�شتويات جودة  مع اللتزام 
و�شالمة املنتجات.

وق����ال ���ش��ع��ود اأب����و ال�����ش��وارب املدير 
ال���ع���ام مل��دي��ن��ة دب����ي ال�����ش��ن��اع��ي��ة اإن 
الغذائي  ب��الأم��ن  الإم�����ارات  ال��ت��زام 
القائم على البتكار يجعل كل �شيء 
البطيخ  زراع���ة  ذل��ك  ممكنا مب��ا يف 

يف  والكرنب  والفراولة  والطماطم 
مناخ جاف حمدود املياه والأرا�شي 
ال�شاحلة للزراعة ومتثل اتفاقيتنا 
مزرعة  لبناء  �شوكوفو  �شركة  م��ع 
ع���م���ودي���ة مب�����ش��ت��وى ع���امل���ي ف�شال 
الغذاء  اإن���ت���اج  م�����ش��ت��ق��ب��ل  يف  م��ه��م��ا 
وي�شعدنا الرتحيب بهم يف مدينتنا 

غرباين  ه��ار���ش  وق���ال  ال�شناعية. 
املدير لدى �شركة �شوكوفو: نتطلع 
اإىل اإنتاج فاكهة وخ�شار خالية من 
املبيدات احل�شرية تزرع وتباع فقط 
داخل الإمارات لنزود ال�شوق املحلي 
مب��ن��ت��ج��ات ط����ازج����ة ط������وال 365 
يوما يف ال�شنة. وتغطي مدينة دبي 

مليون   550 من  اأك��رث  ال�شناعية 
حول  املدينة  ممت  و�شحُ مربعة  ق��دم 
امل�شتوى  ع���امل���ي  رئ��ي�����ش��ي  خم��ط��ط 
ال�شخمة  الأع��م��ال  منطقة  يق�شم 
يركز  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ن��اط��ق  اإىل 
وتغطي  معني  قطاع  على  منها  كل 
وامل�شروبات  الأغذية  قطاع  منطقة 
م�����ش��اح��ة اإج��م��ال��ي��ة ق���دره���ا 23.5 
م��ل��ي��ون ق���دم م��رب��ع��ة وت�����ش��م اأكرث 
الأغذية  لت�شنيع  �شركة   60 م��ن 
بركات  ���ش��رك��ة  م��ن��ه��ا  وامل�������ش���روب���ات 
وبركة  املراعي  وجمموعة  وبات�شي 
للتمور وليفكون هذا بالإ�شافة اإىل 
الغذائية  املواد  لإنتاج  م�شنعاً   11
ق��ي��د الإن�������ش���اء. وب���وج���ود اأك����رث من 
750 �شريكا جتاريا حتولت مدينة 
ت�شنيع  مركز  اإىل  ال�شناعية  دب��ي 
حمركاً  ت�شكل  لوج�شتية  وخ��دم��ات 
متكينيا  وع����ام����ال  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ا 
احلكومية  امل����ب����ادرات  م���ن  ل��ع��دي��د 
مب������ا ف���ي���ه���ا ا�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة دب����ي 
2030 وال�شرتاتيجية  ال�شناعية 
 2051 الغذائي  لالأمن  الوطنية 
للطاقة  الإم������ارات  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

النظيفة 2050.

الإمارات �سمن الـ 20 الكبار عامليا يف التناف�سية العاملية لقطاع الرتبية التعليم 

اإطالق مزرعة عمودية يف مدينة دبي ال�سناعية 

موارد راأ�س اخليمة: عطلة عيد 
الأ�سحى من 19 اإىل 22 يوليو

•• راأ�س اخليمة-وام:

 حددت دائرة املوارد الب�شرية يف راأ�ش اخليمة اأربعة اأيام عطلة يوم عرفة 
اإىل اخلمي�ش  يوليو   19 الإثنني  يوم  ب��دءا من  املبارك  الأ�شحى  وعيد 
على اأن ي�شتاأنف العمل يوم الأحد 25 يوليو. ورفعت الدائرة  منه   22
اأ�شمى اآيات التهاين اإىل القيادة الر�شيدة و�شعب الإمارات واملقيمني على 
اجلميع  على  املنا�شبة  ه��ذه  يعيد  اأن  القدير  العلي  اهلل  �شائلة  اأر�شها، 

باليمن والربكات.

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 1442/2021/11 مدين جزئي 
مو�شوع الدعوى : الزام املدعي ب�شداد مبلغ وقدره )80000( ثمانون الف درهم والر�شوم وامل�شاريف 

والفائدة القانونية 
طالب الإعالن / 1-الأمري عبد العزيز بن �شعود بن عبدالعزيز اآل �شعود - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله :  علياء خليفة �شامل خليفة ال�شويدي -  �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعالنه :  1-  جمال احمد علي الع�شبي -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  

 جمهول حمل القامة 
ال��زام املدعي ب�شداد مبلغ وق��دره )80000(  اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  مو�شوع الإع��الن :  قد 
واحل�شور  بالعلم  التكرم  يرجى  ل��ذا   ، القانونية  والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م  ال��ف  ثمانون 
الثانية على هاتف  البتدائية  الدعوى  ادارة  امام   BOTIM املرئي تطبيق  الت�شال  برنامج  عرب 
رقم:0566039232 يوم الحد املوافق:2021/7/25 وذلك من ال�شاعة 9:00�ش ولغاية ال�شاعة:12:30 
ظ او احل�شور املرئي عن طريق الوكيل القانوين او مراكز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�شيد( لتقدمي 

جوابكم على �شحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�شوية
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12   
اعالن بالن�شر 

 5648/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

و�شامن  كفيل  ب�شفته  مريابى  زاده  حممد  عبا�شعلي  جعفر  �شدهما/1-   املنفذ  اىل 
ملديونية ا�شبيدار للتجارة العامة ذ.م.م 2-تورج جعفر حممد زاده مريابى ب�شفته كفيل 

و�شامن ملديونية ا�شبيدار للتجارة العامة ذ.م.م -  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ملي ايران -  وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)5106889.19( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12   

اعالن بالن�شر 
 3996/2020/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شدهم/1-  تك�شا�ش لند فا�شن ���ش.ذ.م.م 2- �شريو�ش دار اب كوركانى 3- 

تك�شا�ش لند للتجارة العامة �ش.ذ.م.م 4- بهروز �شارى خان كوركانى
 جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ملي ايران -  وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)50404695.85( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12   

اعالن بالن�شر
     يف  الدعوى رقم 13/2019/13438 عمايل جزئي  

مو�شوع الدعوى : املطالبة مب�شتحقات عماليه وقدرها )238362( درهم وتذكرة عوده مببلغ )1342( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 

طالب الإعالن :  مدثر اف�شل جورو حممد اف�شل جورو  - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- دار احلياة منطقة حرة ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه 

 جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2021/1/26 يف الدعوى املذكورة 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  ج��ورو  اف�شل  ج��ورو حممد  اف�شل  ل�شالح/ مدثر  اأع��اله 
)229.262( درهم وبتذكرة عودته اىل موطنه على الدرجة ال�شياحية او بقيمتها وقت التنفيذ نقدا ما مل 
يلتحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�شب من م�شروفات الدعوى.   حكما مبثابة 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12   

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

مو�شوع الدعوى :املطالبة بالزام املطلوب �شدهما على الت�شامن والتكافل بان يوؤديا ملقدمة الطلب 
ا�شت�شدار امر اداء مببلغ وقدره )207.699( درهم مئتان و�شبعة الفا و�شتمائة وت�شعة وت�شعون درهم 

اماراتي - والفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق وحتى تاريخ ال�شداد التام والر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  

طالب الإعالن : ب�شاط الريح ال�شريع لل�شحن والتخلي�ش �ش.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنهما : 1- �شيرنجى باور لتجارة املعدات �ش.ذ.م.م 2- �شمري كورميانيل ميليمانيل - �شفتهما 

بالق�شية : مدعي عليهما   - جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/5/30 اول:الزام 
و�شتمائة  الفا  و�شبعة  درهم مئتان  وق��دره )207.699(  للمدعية مبلغ  يوؤديا  بان  بالت�شامن  عليهما  املدعي 
وت�شعة وت�شعون درهم اماراتي ، والفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك على حدا 
وحتى متام ال�شداد مع الزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا 

ذلك من طلبات وتنوه املحكمة ان طلب �شمول المر بالنفاذ املعجل ل مربر له لذا ق�شت برف�شه
ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.

رئي�ص ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية

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

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- �شم�شه دروي�ش علي �شعيد املزروعي -   جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :جامعة اجلزيرة �ش.م.م.م 
وميثله:احمد عبداهلل حممد الكندري

طلب ا�شت�شدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/4/19 بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ )8.700( درهم ثمانية الف درهم و�شبعمائة 
درهما ، قيمة ال�شيكات بالقام:000068-000069-000066- وبالفائدة القانونية بواقع 
بالر�شوم  الزامها  م��ع  ال�شداد  مت��ام  وحتى  �شيك  ك��ل  ا�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   %5

وامل�شاريف ومببلغ خم�شمائة درهم اتعاب حماماة 
ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. 

رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12   

اعالن بالن�شر        
 3031/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- حمدة احمد �شالح علي جديد ال�شحي -   جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :جامعة اجلزيرة �ش.ذ.م.م 
وميثله:احمد عبداهلل حممد الكندري

نامر  ب��ت��اري��خ:2021/5/7  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اداء  اأم��ر  ا�شت�شدار  طلب 
الف  اثني ع�شر  ت��وؤدي للطالبة مبلغا وق��دره )12.200( درهم  ان  املعرو�ش �شدها  بالزام 
ومائتان درهم ، م�شافا اليه فائدة قانونية ب�شيطة قدرها 5% اعتبارا من تاريخ ال�شتحقاق 
ولكم   ، بامل�شاريف  �شدها  املعرو�ش  والزمت  التام  ال�شداد  وحتى   2013/4/1 يف  احلا�شل 

احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12   

اعالن بالن�شر        
 2732/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل 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
بان يوؤدي  املدعي عليه  ال��زام  ب��ت��اري��خ:2021/4/24  ق��ررت حمكمة دبي البتدائية 
للمدعية مبلغ وقدره )12.950( درهم اثني ع�شر الف وت�شعمائة وخم�شون درهم ، 
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 2013/1/1 وحتى 
املحاماة.  اتعاب  التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل  ال�شداد 

ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. 
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام

اأعلنت موؤ�ش�شة اجلليلة، الع�شو يف 
موؤ�ش�شة مبادرات حممد بن را�شد اآل 
مكتوم العاملية، اأن حجم التربعات 
املوجهة لإن�شاء "م�شت�شفى حمدان 
را�شد اخل��ريي لرعاية مر�شى  بن 
�شاحب  اأطلقه  والذي  ال�شرطان"، 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����ش  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش 
املا�شي  اإب��ري��ل  �شهر  اهلل"،  "رعاه 
اإح����ي����اًء ل���ذك���رى امل��غ��ف��ور ل���ه ب����اإذن 
بن  ح����م����دان  ال�������ش���ي���خ  ت���ع���اىل  اهلل 
الرعاية  لتقدمي  مكتوم،  اآل  را�شد 
الطبية والعالجية باملجان ملر�شى 
ال�����ش��رط��ان م��ن غ��ري ال��ق��ادري��ن يف 
دولة الإمارات، قد و�شل خالل اأقل 
من ثالثة اأ�شهر اإىل 300 مليون 
ال�شتثمارات  اإج���م���ايل  م��ن  دره����م 
للم�شت�شفى  امل�����ش��ت��ه��دف��ة  ال��ك��ل��ي��ة 
الأول من نوعه على م�شتوى دولة 
مليون   750 وق���دره���ا  الإم�������ارات 
الثانية  املجموعة  و�شملت  دره���م. 
موؤ�ش�شة  امل���ان���ح���ة:  اجل���ه���ات  م���ن 
احلكومية،  ل��ال���ش��ت��ث��م��ارات  دب����ي 
ودائ����������رة ال�����������ش�����وؤون الإ����ش���الم���ي���ة 
والعمل اخلريي يف دبي، وموؤ�ش�شة 
الأوق�����اف و����ش���وؤون ال��ق�����ش��ر، وبنك 
الحتاد،  وتعاونية  الإ�شالمي،  دبي 
الراحل  وعائلة  ال��رب،  دار  وجمعية 
فردان بن علي الفردان. واأكد �شمو 
مكتوم،  اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ 
مبوؤ�ش�شة  الأم���ن���اء  جمل�ش  رئ��ي�����ش 
بدورها  املوؤ�ش�شة  اع��ت��زاز  اجلليلة، 
يف دعم منظومة الرعاية ال�شحية 

ال��ت��ي ت�����ش��ه��د ت���ط���وراً م�����ش��ت��م��راً يف 
�����ش����وء اله����ت����م����ام ال���ك���ب���ري ال����ذي 
ال��ر���ش��ي��دة ل�شحة  ال��ق��ي��ادة  ت��ول��ي��ه 
امل��ج��ت��م��ع ب��ك��اف��ة م��ك��ون��ات��ه، وق���ال 
���ش��ح��ة و�شالمة  " ت���اأت���ي   : ���ش��م��وه 
الإم����ارات  يف  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
ع��ل��ى راأ�����ش اأول��وي��ات��ن��ا، ول���ش��ك اأن 
اأف�شل  ب��ت��وف��ري  امل��ر���ش��ى  م�����ش��اع��دة 
اأ���ش��ك��ال ال���ع���الج وال���رع���اي���ة واجب 
ل ن��دخ��ر ج��ه��داً يف ال��ق��ي��ام ب��ه على 
 : �شموه  واأ���ش��اف  الأكمل".  الوجه 
بن  حمدان  م�شت�شفى  �شي�شبح   "
را�شد اخلريي موؤ�ش�شة طبية رائدة 
يف جمال رعاية مر�شى ال�شرطان، 
ونثّمن م�شاهمات املجتمع اخلريي 
لأثرها يف دعم جهود هدفها اإتاحة 
امل�شتوى  رف��ي��ع��ة  ���ش��ح��ي��ة  رع���اي���ة 
للفئات الأكرث �شعفاً يف املجتمع". 
- دعم �شخي من املانحني. ويف هذه 
الدكتورة  ���ش��ع��ادة  اأك����دت  امل��ن��ا���ش��ب��ة، 
القرق، ع�شو جمل�ش  رجاء عي�شى 
ورئي�ش  اجل��ل��ي��ل��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأم���ن���اء 
جمل�ش اإدارة املوؤ�ش�شة : "اأن املوؤ�ش�شة 
اإىل بناء القدرات  تهدف با�شتمرار 
ال�شحية  املنظومة  لتعزيز  الطبية 
ال���رك���ي���زة  ك���ون���ه���ا  يف الإم�������������ارات، 
الأ����ش���ا����ش���ي���ة يف دمي����وم����ة ال���دول���ة 
وال�شتدامة  القت�شادية  والتنمية 
جلميع  امتنانها  عن  معربة  فيها، 
ال�شخي  دع���م���ه���م  ع���ل���ى  امل���ان���ح���ني 
لتحقيق هذا الهدف". من جانبه، 
�شلطان  الكرمي  عبد  الدكتور  ق��ال 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ش  ال���ع���ل���م���اء، 
ملوؤ�ش�شة اجلليلة : " لدعم اجلهات 
املانحة دور اأ�شا�شي يف اإجناح اإن�شاء 
م�شت�شفى حمدان بن را�شد اخلريي 

جلميع  ممتنون  ونحن  لل�شرطان، 
ال�شركاء واملتربعني الذين التزموا 
روؤيتنا  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  مب�����ش��اع��دت��ن��ا 
ملر�شى  الرعاية  توفري  يف  املتمثلة 
ال�شرطان، موؤكداً اأن اأول م�شت�شفى 
خ���ريي يف الإم�������ارات ���ش��ي�����ش��اه��م يف 
اإحداث نقلة نوعية يف املجتمع من 
خالل توفري رعاية �شحية �شاملة 
العلمي  البحث  اأ�ش�ش  على  قائمة 
املوؤ�ش�شات  اأف�����ش��ل  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
مر�شى  بعالج  تقوم  التي  العاملية 

ال�شرطان".
 

قطاع  يف  رائ����دة  م�����ش��اه��م��ات 
ال�شحة

وق�������ال م����ع����ايل حم���م���د اإب����راه����ي����م 
ال�شيباين، املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
احلكومية:  ل��ال���ش��ت��ث��م��ارات  دب����ي 
دبي  م��وؤ���ش�����ش��ة  مب�����ش��ارك��ة  "نفخر 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ارات احل��ك��وم��ي��ة يف هذه 
املبادرة من خالل موؤ�ش�شة اجلليلة 
املحافظة  الكبري يف  الدور  �شاحبة 
على احلياة، انطالًقا من التزامها 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  بدعم 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ش جمل�ش  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������ش 
"رعاه اهلل"، يف  ال��وزراء حاكم دبي 
را�شد  ب��ن  ح��م��دان  م�شت�شفى  ب��ن��اء 
مر�شى  لرعاية  اجل��دي��د  اخل���ريي 
 " م��ع��ال��ي��ه:  واأ����ش���اف  ال�شرطان". 
امل�شت�شفى  اأن  ي��ق��ني  ع��ل��ى  ن��ح��ن 
ت��ق��ّدر بثمن  ���ش��ي��ق��دم م�����ش��اه��م��ة ل 
لقطاع الرعاية ال�شحية يف البالد، 
الإن�شاين  امل�شروع  هذا  اإجن��از  ومع 
ب�شمة  ال��دول��ة  �شتحقق  ال�شخم، 
من  العديد  حياة  �شتغري  تاريخية 

م��ر���ش��ى ال�����ش��رط��ان واأ���ش��ره��م اإىل 
�شعادة  قال  جانبه،  من  الأف�شل". 
ال�شيباين،  اأح���م���د  ال�����ش��ي��خ  ح��م��د 
مدير عام دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية 
دعم  "اإن  ب��دب��ي:  اخل��ريي  والعمل 
والعمل  الإ�شالمية  ال�شوؤون  دائ��رة 
م�شت�شفى  ل��ب��ن��اء  ب���دب���ي  اخل�����ريي 
لرعاية  را�شد اخل��ريي  بن  حمدان 
اللتزام  ي��وؤك��د  ال�شرطان  مر�شى 
مببداأ امل�شوؤولية املجتمعية، اإذ تويل 
ب��ال��غ��اً مب�شاندة  اه��ت��م��ام��اً  ال��دائ��رة 
اجلهود الرامية ل�شتدامة الأعمال 
اإىل  ا�شتناداً  والإن�شانية  اخل��ريي��ة 
العطاء"،  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  روؤي���ت���ه���ا 
امل�شروع  ه��ذا  اأن  اإىل  �شعادته  لفتاً 
له  املغفور  اإرث  �شيخّلد  التاريخي 
اآل مكتوم  ال�شيخ حمدان بن را�شد 
احلافل بالعطاء. بدوره قال �شعادة 
ملوؤ�ش�شة  العام  الأم��ني  املطوع،  علي 
الأوقاف و�شوؤون الق�شر بدبي: " اإن 
املغفور له ال�شيخ حمدان بن را�شد 
اآل مكتوم، كان من اأوائل الداعمني 
اأ�شد  وم��ن  الوقفية،  للم�شروعات 
الإن�شاين،  ال��ع��م��ل  يف  امل�����ش��اه��م��ني 
اليوم  الأوق����اف  موؤ�ش�شة  وت�����ش��ارك 
موا�شلة  يف  املختلفة  اجل��ه��ات  م��ع 
للمغفور  وال��ع��ط��اء  اخل��ري  م�شرية 
له، من خالل امل�شاهمة يف اإن�شاء و 
جتهيز هذا ال�شرح الطبي ال�شخم 
والأداء،  اأعلى معايري اجلودة  وفق 
واأكفاأ  ال��ع��الج��ات  اأح����دث  ل��ت��وف��ري 
الكوادر الطبية لغري القادرين من 
عبداهلل  وقال  مر�شى ال�شرطان". 
الع�شو  ال���ه���ام���ل���ي،  ع���ب���ي���د  ع���ل���ي 
الإ�شالمي:  دب���ي  ل�ب�نك  امل��ن��ت��دب 
"ي�شعدنا يف بنك دبي الإ�شالمي اأن 

م�شت�شفى  تطوير  دع��م  يف  ن�شارك 
لرعاية  را�شد اخل��ريي  بن  حمدان 
املبادرة  ف��ه��ذه  ال�����ش��رط��ان،  مر�شى 
ت���وف���ري  ����ش���ت�������ش���ه���م يف  ال����ك����رمي����ة 
ملر�شى  ال��رع��اي��ة  م�شتويات  اأع��ل��ى 
ونوؤمن  جم��ت��م��ع��ن��ا،  يف  ال�����ش��رط��ان 
اأي�شاً  م�شوؤول  اخلا�ش  القطاع  اأن 
اإيجاد  يف  با�شتمرار  امل�����ش��ارك��ة  ع��ن 
التحديات  اأك��رث  لبع�ش من  حلول 
اإحلاحاً يف جمتمعنا، مبا فيها تلك 
املتعلقة بالرعاية ال�شحية، ويفخر 
بنك دبي الإ�شالمي بالن�شمام اإىل 
املوؤ�ش�شات  م��ن  متميزة  جمموعة 
ال��رائ��دة يف دول��ة الإم���ارات لنوحّد 
ج����ه����ودن����ا م�����ن اأج��������ل دع�������م ه����ذه 
الق�شية النبيلة، ونتعهد مبوا�شلة 
اجلليلة،  م��وؤ���ش�����ش��ة  م�����ش��اري��ع  دع���م 
بن  ح��م��دان  م�شت�شفى  وخ�شو�شاً 
ل���رع���اي���ة مر�شى  اخل�����ريي  را����ش���د 
اأث�����ر يف تطوير  ل���ه  مل���ا  ال�����ش��رط��ان 
ال�شحية  والرعاية  الطبي  املجال 
اإيجاد  دوره احليوي يف  ف�شاًل عن 
ت�شهم يف تخفيف  وابتكارات  حلول 
الوعي  ون�������ش���ر  امل���ر����ش���ى  م���ع���ان���اة 
املجتمع".  اأف�������راد  ب���ني  ال�����ش��ح��ي 
ب������دوره، ق����ال ���ش��ع��ادة م��اج��د حمد 
جمل�ش  رئ��ي�����ش  ال�شام�شي،  رح��م��ه 
" حتر�ش   : اإدارة تعاونية الحت��اد 
يكون  اأن  ع��ل��ى  الحت������اد  ت��ع��اون��ي��ة 
املجتمع،  خ��دم��ة  يف  ف��ع��ال  دور  لها 
الجتماعية  التنمية  يف  وامل�شاركة 
ودعم الأبحاث الهادفة لدفع عجلة 
تربعها  اأن  اإذ  والزده�����ار،  التطور 
والأبحاث  التعليم  مل�شاريع  ودعمها 
ولت�شييد  ال��ط��ب��ي��ة،  امل����ج����الت  يف 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى ح�����م�����دان ب�����ن را����ش���د 

اخلريي لرعاية مر�شى ال�شرطان 
عن طريق موؤ�ش�شة اجلليلة املعنية 
بالرتقاء بحياة الأفراد واملجتمعات 
م��ن خ��الل الب��ت��ك��ار ال��ط��ب��ي، ياأتي 
مت��ا���ش��ي��اً م���ع اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا يف 
والثقافة  املجتمعية  التوعية  ن�شر 
املمار�شات  اأف�شل  لإر���ش��اء  ال��ب��ّن��اءة 
بالقطاعات احليوية  الرتقاء  نحو 
واملهمة بالدولة". من جانبه، قال 
املهريي،  �شهيل  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 
الرئي�ش التنفيذي والع�شو املنتدب 
دار  "م�شاهمة  ال���رب:  دار  جلمعية 
واملبادرة  اخل��ريي  امل�شروع  يف  ال��رب 
جت�شد  اجلليلة  ملوؤ�ش�شة  الإن�شانية 
اخلريي  عملها  يف  اجلمعية  روؤي���ة 
الإن�����ش��اين ال��ت��ن��م��وي، امل��ب��ن��ي��ة على 
اللتزام بقيم امل�شوؤولية املجتمعية، 
املحتاجني  امل��ر���ش��ى  �شحة  وو���ش��ع 
راأ�ش  على  العالج  يف  وم�شاعدتهم 
اأولوياتها، اإ�شافة اإىل تعزيز �شبكة 
منوهاً  املجتمعية"،  ���ش��راك��ات��ه��ا 
الطبي  للم�شروع  العالية  بالقيمة 
ال�شتثنائية،  واأه��م��ي��ت��ه  احل���ي���وي 
امل�شابني  م���ن  امل��ح��ت��اج��ني  ل���دع���م 
ب������الأورام ال�����ش��رط��ان��ي��ة ال��ت��ي تهدد 
ت�شافر  ي�����ش��ت��دع��ي  م���ا  ح��ي��ات��ه��م، 
جهود املوؤ�ش�شات اخلريية والقطاع 
ال�����ع�����ام واخل������ا�������ش وم���وؤ����ش�������ش���ات 
واأهل  واملح�شنني  امل���دين  املجتمع 
دعمهم".  م�شتوى  وزي����ادة  اخل���ري 
وق����ال ال��دك��ت��ور م��ه��دي ال���ف���ردان، 
مم��ث��اًل لأ���ش��رة ال��راح��ل ف���ردان بن 
كِّن  اأن متحُ " ن��اأم��ل   : ال��ف��ردان  علي 
م�����ش��اه��م��ت��ن��ا امل�����ش��ت�����ش��ف��ى م���ن فتح 
رعاية  جم����ال  يف  ج���دي���دة  اأب�������واب 
امل��ر���ش��ى امل��ت��م��ي��زة وت��ق��دمي اأحدث 

امل�شتقبل"،  يف  امل��ت��اح��ة  ال��ع��الج��ات 
ت�شارك  ال��ف��ردان  عائلة  اأن  م��وؤك��داً 
الهادفة  روؤي��ت��ه��ا  اجلليلة  موؤ�ش�شة 
ال�شرطان  مر�شى  رعاية  لتطوير 
وتقدمي اأف�شل النتائج املمكنة لهم 
من خالل ت�شريع حتويل البحوث 
منقذة  ع���الج���ات  اإىل  امل��خ��ت��ربي��ة 

حلياة املري�ش".

خربات مبتكرة وتقنيات طبية 
متطورة

بن  ح���م���دان  م�شت�شفى  اأن  ���ذك���ر  يحُ
ل���رع���اي���ة مر�شى  اخل�����ريي  را����ش���د 
ال�������ش���رط���ان ���ش��ي��ت��م ت�����ش��ي��ي��ده على 
مربع،  م����رت  األ������ف   50 م�����ش��اح��ة 
طاقته  ت�������ش���ل  اأن  امل�����ق�����رر  وم������ن 
�شريًرا.   250 اإىل  ال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
التابع  امل�شت�شفى  اإن�����ش��اء  و���ش��ي��ت��م 
مرحلتني،  على  اجلليلة  ملوؤ�ش�شة 
املرحلة  م��ن  الن��ت��ه��اء  املنتظر  م��ن 
الأوىل يف 2023، و�شت�شم 150 
التقنيات.  ب��اأح��دث  جمهًزا  �شريًرا 
و�شت�شل القدرة ال�شتيعابية الكلية 
مري�ش  األ��ف   30 اإىل  للم�شت�شفى 
الثانية،  املرحلة  اكتمال  مع  �شنوًيا 
و�شي�شم امل�شت�شفى خربات متميزة 

لتقدمي  م��ت��ط��ورة  طبية  وت��ق��ن��ي��ات 
ملر�شى  ���ش��ام��ل��ة  رع����اي����ة  خ����دم����ات 
ال�شرطان تت�شمن خدمات الوقاية، 
والرعاية  وال��ع��الج،  والت�شخي�ش، 
�شيتبنى  كما  التلطيفية،  الطبية 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع مركز  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
حممد بن را�شد لالأبحاث الطبية، 
اإج���راء درا���ش��ات واأب��ح��اث للنهو�ش 
ملر�شى  املقدمة  ال�شحية  بالرعاية 
ال�شرطان. وكانت موؤ�ش�شة اجلليلة 
اأعلنت يف وق��ت مبكر من �شهر  قد 
تربعات  ت��ل��ق��ي��ه��ا  امل���ا����ش���ي  ي��ون��ي��و 
درهم  م��ل��ي��ون   220 اإىل  و���ش��ل��ت 
الأوىل من  امل��ج��م��وع��ة  م��ن خ���الل 
الأف����راد واجل��ه��ات ال��داع��م��ة والتي 
الأعمال  رج���ال  م��ن  ع����دداً  �شملت 
وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�ش تعبرياً 
ا�شتدامة  دع��م  على  حر�شهم  ع��ن 
العمل اخل��ريي ال��ذي داأب عليه يف 
حمدان  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ح��ي��ات��ه 
بن را�شد اآل مكتوم، طّيب اهلل ثراه 
و�شعياً منهم لالإ�شهام يف متكني هذا 
ال�شرح الطبي املهم بكل ما يحمله 
مر�شى  خلدمة  نبيلة  اأه���داف  من 
التزام  م���ن  ان���ط���الق���اً  ال�����ش��رط��ان 

عميق بامل�شوؤولية املجتمعية.

اجلليلة جتمع تربعات بقيمة 300 مليون درهم ل�سالح م�ست�سفى حمدان بن را�سد اخلريي 

موارد ال�سارقة :عطلة عيد 
الأ�سحى من 19 اإىل 22 يوليو 

•• ال�شارقة-وام

 اأعلنت دائرة املوارد الب�شرية بال�شارقة اأن عطلة يوم عرفة وعيد الأ�شحى املبارك لدوائر 
وهيئات وموؤ�ش�شات حكومة ال�شارقة تبداأ اعتباراً من يوم الإثنني املوافق 19 يوليو اجلاري 
حتى يوم اخلمي�ش املوافق 22 يوليو اجلاري، على اأن ي�شتاأنف الدوام الر�شمي يوم الأحد 
املجل�ش  خ��ادم ع�شو  بن  �شلطان  الدكتور ط��ارق  �شعادة  رفع  و  يوليو اجل��اري.   25 املوافق 
التنفيذي لإمارة ال�شارقة رئي�ش دائرة املوارد الب�شرية اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل 
القيادة الر�شيدة بهذه املنا�شبة ول�شعب دولة الإمارات والأمة الإ�شالمية �شائاًل اهلل اأن تعود 

على اجلميع باخلري واليمن والربكات.

•• اأبوظبي-وام

الأمن  اآل نهيان م�شت�شار  زاي��د  ال�شيخ طحنون بن  اأك��دت حرم �شمو 
رئي�شة  ال�شويدي  خليفة  اأح��م��د  بنت  خولة  ال�شيخة  �شمو  الوطني 
موؤ�ش�شة خولة للفن والثقافة اأن منح �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل�شلحة و�شام "رجل الإن�شانية" من قبل املوؤ�ش�شة البابوية الرتبوية 
- التابعة للفاتيكان هو تاأكيد على دور �شموه الرائد عاملياً يف تعزيز 
قيم الت�شامح والتعاي�ش والأخوة الإن�شانية وعرفاناً وتقديراً جلهود 
اإطالق العديد من احلمالت  �شموه الكبرية يف دعم الإن�شانية عرب 

واملبادرات لتوفري كافة اأ�شكال الدعم وامل�شاعدة للمحتاجني يف �شتى 
بقاع الأر�ش.

اإن �شاحب  ال�شويدي  اأحمد خليفة  ال�شيخة خولة بنت  وقالت �شمو 
الإن�شاين  العمل  اآل نهيان حمل راية  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو 
وبات رمزاً عاملياً يف مواقفه الإن�شانية يف خمتلف بلدان العامل �شائراً 
على نهج القائد املوؤ�ش�ش املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
"طيب اهلل ثراه" الذي اأ�ش�ش ملدر�شة ا�شتثنائية يف الت�شامح والعطاء 
الإن�شاين يف دولة الإم��ارات ..موؤكدة �شموها اأن الو�شام يعد تتويجاً 
لكافة اجلهود التي كانت تقوم بها دولة الإمارات على مدار ال�شنوات 
املا�شية وتاأكيد دويل على دورها الرائد يف ن�شر قيم الت�شامح والأخوة 

للعمل  م�شتدامة  كعا�شمة  املتميزة  مبكانتها  واع���رتاف  الإن�شانية 
الإن�شاين.

باأ�شمى  ال�شويدي  خليفة  اأحمد  بنت  خولة  ال�شيخة  �شمو  وتوجهت 
اآيات التهاين والتربيكات اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان مبنا�شبة منحه الو�شام الذي ميثل فخراً لكل اأبناء الإمارات 
العطاء والعمل  التي حملت لواء  الر�شيدة  الذين يعتزون بقيادتهم 
يف  ظهرت  التي  الإن�شانية  الأزم���ات  خمتلف  يف  واخل��ريي  الإن�شاين 
النبيلة  الإن�شانية  امل��ب��ادرات  اإط��الق  عن  تتوان  ومل  ال��دول  خمتلف 
والف�شيلة  قيم اخلري  وعّمقت  الإن�شانية  الدولة  مكانة  التي عززت 

املتاأ�شلة يف نفو�ش اأبناء الوطن واملقيمني على اأر�شه.

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

•• اأم القيوين-وام

 97.5 اأم القيوين ارتفاعا يف معدل جودة احلياة الأمنية بن�شبة  اإمارة  حققت 
 %  يف املائة يف عام 2020 ، و ذلك وفق قيا�ش ن�شبة موؤ�شر "ال�شعور بالأمان 
 2019 بالعام  مقارنة   7% ب��زي��ادة  ليالً"  املنزل  خ��ارج  وح��ي��داً  التجوال  عند 
والتي بلغت ن�شبة جودة احلياة الأمنية  %90.9 . جاء ذلك خالل ا�شتعرا�ش 
اأحمد املعال  نتائج جودة احلياة يف الور�شة التي قدمها اللواء ال�شيخ را�شد بن 
قائد عام �شرطة اأم القيوين حتت �شعار جودة احلياة الأمنية يف دولة الإمارات 
اأم القيوين خالل الور�شة �شرحا  العربية املتحدة . وقدم القائد العام ل�شرطة 
جلودة احلياة وجمالتها الأمنية املختلف التي توليها وزارة الداخلية الهتمام 

،و ت�شعى دائما وفق روؤية دولة الإمارات اإىل تعزيز جودة حياة املجتمع و حتقيق 
ال�شتدامة يف هذا القطاع .

وا�شتعر�ش نتائج جودة احلياة الأمنية يف 2020م لإمارة اأم القيوين، بالإ�شافة 
لأهم التحديات التي واجهت اجلهات الأمنية و كيفية التمكن من التغلب عليها 
، و مت �شمن الور�شة التخطيط لطالق عدة مبادرات تهدف اإىل حتقيق اأف�شل 

املوؤ�شرات التي تعزز �شعادة اأفراد املجتمع.
ويف اخلتام الور�شة ثمن �شعادته اجلهود املبذولة من قبل خمتلف الإدارات يف 
القيادة العامة ل�شرطة اأم القيوين التي كان لها دور يف ارتفاع ن�شبة جودة احلياة 
اأم  ل�شرطة  العامة  بالقيادة  الإدارات  م��دراء  الور�شة  ر  َح�شَ الإم��ارة.  الأمنية يف 

القيوين و نوابهم .

اأم القيوين:ارتفاع معدل جودة احلياة 
الأمنية بن�سبة 97.5 % عام 2020 
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اأخبـار الإمـارات

••  دبي-د.حممود علياء

نادي  اإدارة  جمل�ش  اأع�شاء  بح�شور 
عي�شى  د.  ك����رم  ال��ع��ل��م��ي،  الإم�������ارات 
الإدارة   جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش  ال��ب�����ش��ت��ك��ي 
امل�������ش���ارك���ني وامل�����درب�����ني يف ال������دورة 
ال�شيفية التي عقدها النادي العلمي 
 8 اإىل  27 يونيو  خالل الفرتة من 

يوليو اجلاري.
اأهداف  اإن حتقيق  الب�شتكي  د.  واأك��د 
النادي ميكن تلخي�شها يف املكت�شبات 
وذل����ك لرت�شيخ  وال��ع��ل��م��ي��ة  امل��ه��اري��ة 
م��ب��داأ الإب�����داع والب��ت��ك��ار م��ن خالل 
ال�شباب  ي��خ��و���ش��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب 
ت�شاعدهم  ال��ت��ي  الإج������ازة  ف���رتة  يف 
وقدراتهم،  مواهبهم  اكت�شاف  على 
واملهنية،  العلمية  رغباتهم  ومعرفة 
م�شتقباًل  حت�����دي�����ده�����ا  ل���ي�������ش���ه���ل 
ي�شهم  مم����ا  درا�������ش������ي،  ك��ت��خ�����ش�����ش 
يق�شيه  ال����ذي  ال���وق���ت  اخ��ت�����ش��ار  يف 
ال��درا���ش��ة اجلامعية  ال��ط��ال��ب خ��الل 

وهو يتنقل من تخ�ش�ش لآخر.
البتكار  اأن  ال��ب�����ش��ت��ك��ي  د.  وذك�������ر 
�شرورة ولي�ش حاجة فقط واأن دولة 
ال�شبابية  للكوادر  بحاجة  الإم����ارات 
القت�شاد  يف  ال���ش��ت��دام��ة  لتحقيق 
وهذا �شيوؤول للو�شول اإىل ال�شناعة 
عاملية،  وام��ك��ان��ي��ات  ب��ج��ودة  الوطنية 

ومن هذا املنطلق فاإن النادي العلمي 
ال�شباب، بعون  املبداأ عند  ير�شخ هذا 
راأينا  احلكيمة  ووط��ن��ن��ا  وق��ي��ادة  اهلل 
رواد  حققها  ك��ب��رية  عاملية  اإجن����ازات 
باأعمارهم ال�شغرية واآمالهم  النادي 

الكبرية. 
وذكر د. الب�شتكي اأن الدورة خ�ش�شت 
والأمن  الفرتا�شي  الواقع  ملجالت 
ال�شيرباين والكهرباء والإلكرتونيات 
وال��ط��ب��اع��ة ث��الث��ي��ة الأب���ع���اد ، �شارك 
بور�شة  املنت�شبني  من  الأك��رب  العدد 
ال������ذك������اء ال����ش���ط���ن���اع���ي وب���رجم���ة 

بايثونامل�شتوى الأول والثاين
وزامن الدورة عقد )70( حما�شرة 
علمية تلقي ال�شوء على ما يتم يف ال� 
و71  طالب   89 )لعدد  ور�شة   13

طالبات باإجمايل 160 م�شاركا.
جدير  ال����دورة،  اح�شائيات  ع��ن  اأم���ا 
ور�شة  يف  ترتكز  الطالب  اأن  بالذكر 
ال�����ذك�����اء ال����ش���ط���ن���اع���ي ب���ع���دد 27 
بايثون  وب���رجم���ة  ط��ال��ب��ة  ط���ال���ب/ 
 46 ب��ع��دد  وال���ث���اين  الأول  امل�����ش��ت��وى 
26 طالب- طالبة   ، طالب- طالبة 
والإلكرتونيات،  الكهرباء  ور���ش��ة  يف 

الأمن  ور�شة  يف  -طالبة  طالب   24
ط��ال��ب- طالبة     21 ال�����ش��ي��رباين، 
يف ور���ش��ة ال��واق��ع الف��رتا���ش��ي، 16 
الطباعة  ور���ش��ة  ط��ال��ب��ة يف  ط��ال��ب- 

ثالثية الأبعاد. 
واأ�شار د. الب�شتكي اأن النادي العلمي 
العام  الأول من هذا  الن�شف  حاز يف 
على )4( ميداليات ذهبية،   2021
ب���رون���زي���ة،  و)8(  ف�������ش���ي���ة،  و)4( 
وجائزتني  خ��ا���ش��ت��ني  وج����ائ����زت����ني 
20 جائزة  ي�����ش��اوي  م���ا  ت��ق��دي��رت��ني 

عاملية.

م�شوراً  ت��ق��ري��راً  امل�شاركني  وع��ر���ش 
عن اأن�شطتهم وم�شروعاتهم العلمية 
الطالب-اأحمد  ومنهم:  ال���دورة،  يف 
ور����ش���ة برجمة  ال��ه��ام��ل��ي -  خ��ل��ي��ف��ه 
الطالبة-   ، الأول  امل�شتوى  ب��اي��ث��ون 
مروه �شلطان لنكاوي-  ور�شة برجمة 
بايثون امل�شتوى الأول ، الطالبة رمي 
حمد ال�شحي-  ور�شة برجمة بايثون 
فاطمه  ال��ط��ال��ب��ة-  الأول،  امل�����ش��ت��وى 
ور�شة   - ال��ع��ي�����ش��ى  اأح����م����د  حم���م���د 
الثاين،  امل�����ش��ت��وى  ب��اي��ث��ون  ب���رجم���ة 
الب�شتكي  م���اه���ر  م���ه���ره  ال��ط��ال��ب��ة- 

امل�شتوى  ب��اي��ث��ون  ب��رجم��ة  ور����ش���ة   -
ال���ث���اين، ال��ط��ال��ب��ة- ال��ي��ازي��ة حممد 
بايثون  برجمة  ور���ش��ة   - املن�شوري  
الطالبة-�شارة  ال���ث���اين،  امل�����ش��ت��وى 
ور�شة  البلو�شي  عبداهلل  علي حممد 
الثاين،  امل�����ش��ت��وى  ب��اي��ث��ون  ب���رجم���ة 
زهي  عبدالنا�شر  -ابراهيم  الطالب 
امل�شتوى  ب��اي��ث��ون  ب��رجم��ة  ور���ش��ة    -
ال����ط����ال����ب ج���م���ع���ه حممد  ال�����ث�����اين، 
جمعه رحمه - ور�شة برجمة بايثون 
ال��ط��ال��ب -�شيف  ال���ث���اين،  امل�����ش��ت��وى 
عبداهلل الزرعوين– ور�شة الكهرباء 

والإلكرتونيات، الطالبة -مريه حمد 
الكهرباء  – ور���ش��ة  امل���زروع���ي  �شيف 
رو�شه  ال��ط��ال��ب��ة-  والإل���ك���رتون���ي���ات، 
الكهرباء  ور�شة   - املن�شوري  حممد 
�شوغه   - الطالبة   ، والإلكرتونيات 
الأمن  ور�شة  الزحمي-  �شعيد  �شيف 
ال�شيرباين ، الطالب -ح�شن عبداهلل 
ال��ط��ب��اع��ة ثالثية  – ور����ش���ة  ح�����ش��ن 
الأب�����ع�����اد، ال���ط���ال���ب -ح�����ش��ن حممد 
احلفيتي -  ور�شة الواقع الفرتا�شي، 
الطالبة/ نا�شر عبداهلل علي را�شد - 
الطالبة  الفرتا�شي،  الواقع  ور�شة 

ور�شة   - امل���ح���رزي  ���ش��ي��ف  -���ش��الم��ه 
الواقع الفرتا�شي.

الطالبة- اآمنة �شامل �شعيد ال�شحي - 
الطالب- الواقع الفرتا�شي،  ور�شة 
حمدان حممد جمعه رحمه - ور�شة 
-�شند  الطالب  ال�شطناعي،  الذكاء 
يو�شف خمي�ش يو�شف - ور�شة الذكاء 
حميد  -علي  الطالب  ال�شطناعي، 
الذكاء  ور���ش��ة   - ع��ل��ي  اآل  ال��ل��وغ��اين 
ال�شطناعي، الطالبة -�شاره حممد 
الذكاء  ور����ش���ة   - احل��ف��ي��ت��ي  ح�����ش��ن 
جا�شم  -�شارة  الطالبة  ال�شطناعي، 
الذكاء  ور����ش���ة  ال�����ش��ري��دي-  ���ش��ع��ي��د 
ال�شطناعي، الطالبة -غايه حممد 
ال�����ش��ح��ي- ور�شة  ���ش��ع��ي��د احل��م��ي��دي 

الذكاء ال�شطناعي
ويف اخلتام كرم د. الب�شتكي  م�شريف 
ال����ور�����ش امل��ه��ن��د���ش��ة دع������اء ب���رك���ات، 
واملهند�ش الفرزدق ح�شن، واملهند�ش 
براء حاكمي، واملهند�ش اأحمد �شعيد 

واملهند�شة دينا جمال حممد.

•• اأبوظبي-وام

اأعلن �شندوق خليفة لتطوير امل�شاريع فتح باب الت�شجيل يف خميمه ال�شيفي 
 25 من  فعالياته  متتد  وال��ذي   ،2021 الثانية  لدورته  "فين�شوري�شت" 
يوليو اجلاري وحتى 19 اأغ�شط�ش املقبل وذلك للفئة العمرية ما بني 10 

اىل 17 عاماً.
 10 منها  واح��دة  كل  م��دة  تتوزع على فرتتني  التي  املخيم  فعاليات  وتركز 
اأعمال  اأيام على تعليمهم مهارات ريادة الأعمال الأ�شا�شية من خالل ور�ش 
متخ�ش�شة، وا�شت�شافة متحدثني خرباء يف قطاع ريادة الأعمال، والت�شويق، 

والعالقات العامة .. كما �شيتم منح امل�شاركني �شهادات م�شاركة عقب اإكمالهم 
الدورة.

دورته  حققته  ال��ذي  الباهر  النجاح  بعد  للمخيم  الثانية  الن�شخة  وت��اأت��ي 
خميم  من  وطالبة  طالب   100 ا�شتفاد  اإذ   ،2020 �شيف  يف  الفتتاحية 
مكثف يف ريادة الأعمال، متكنوا من خالله طرح اأفكارهم الريادية وتقدميها 
الأعمال ممن لهم �شالت وثيقة ب�شندوق  اأمام جلنة من املخت�شني ورواد 

خليفة.
خليفة  ل�شندوق  بالإنابة  التنفيذي  الرئي�ش  النا�شري،  عبيد  موزة  وقالت 
لتطوير امل�شاريع : يوا�شل �شندوق خليفة التزامه بن�شر ثقافة ريادة الأعمال 

بني املوهوبني من جيل امل�شتقبل، الطاحمني اإىل تاأ�شي�ش وتطوير اأعمالهم 
م�شتوى  على  عملية  واقعية  جتربة  خلو�ش  لهم  الفر�شة  ويتيح  اخلا�شة، 
تاأ�شي�شي من خالل هذا املخيم، والتي من �شاأنها اأن تنمي طموحاتهم وتن�شئ 
يوا�شل �شندوق  لذلك  الالزمة،  باملهارات  وت�شلحهم  للمعرفة،  قوياً  اأ�شا�شاً 
خليفة طرح ور�ش عمل وبرامج ومبادرات مماثلة، خللق بيئة متكني لل�شباب 
تهيئهم لفهم وخو�ش عامل الأعمال يف عمر فتي. واأ�شافت : �شتقع م�شوؤولية 
تنمية قطاع ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة يف الدولة، وتنويع القت�شاد يف 
القطاعات غري النفطية على عاتق جيل رواد الأعمال امل�شتقبليني .. ونتطلع 
ي�شتك�شفون  بينما  املخيم  فعاليات  خ��الل  وق��درات��ه��م  مهاراتهم  تنمية  اإىل 

فر�ش واعدة يف القطاع اخلا�ش.
من  ال��ت��ي  العمل  ور����ش  م��ن  متنوعة  جمموعة  �شيت�شمن  املخيم  اأن  ي��ذك��ر 
�شاأنها تعليم الطالب جمموعة من املهارات الريادية، كالبتكار والخرتاع، 
وامليزانية،  والتمويل  والنماذج،  والرتويج،  والت�شويق،  ال�شعارات،  وت�شميم 
مبدئياً  ال�شيفي  "فين�شوري�شت"  خميم  وي�شتقبل  العمل.  خطة  وتطوير 
طالب وطالبة، ممن ي�شتوفون �شروط اللتحاق، مع اإمكانية التحاق   100
اآخرين على ح�شب الطلب. وملعرفة املزيد عن معايري الختيار، وعن   100
https://www. :املخيم ال�شيفي والت�شجيل فيه، يرجى زيارة الرابط

. eightyouth.com/venturist

�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع يطلق خميمه ال�سيفي فين�سوري�ست 

عمار النعيمي يوجه 
بتخ�سي�س منحة كاملة 

لطالبة كفيفة 
•• عجمان-وام

وجه �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان امل�شوؤولني 
يف جامعة عجمان مبنح الطالبة الكفيفة خالدة حامت اجلنيد �شودانية 
منحة درا�شية كاملة بعد ح�شولها على ن�شبة 98.93 % يف امتحانات 

الثانوية العامة م�شار عام من مدر�شة احلكمة اخلا�شة.
جاءت هذه التوجيهات من �شموه دعما مل�شرية التميز والتفوق وانطالقا 
ودعم  رعاية  لتوؤكد �شرورة  والعلماء  للعلم  امل�شتمرة  �شموه  رعاية  من 
رحلة  يف  لال�شتمرار  لهم  العون  يد  ومد  واملتميزين  املبدعني  الطلبة 

التميز والإبداع خالل درا�شتهم اجلامعية والعليا.
للعلم  ت��ك��رمي  ه��و  املتفوقني  الهمم  لأ���ش��ح��اب  دعمنا  اإن  �شموه  وق���ال 
واملتميزين والأوائل وت�شجيعا جليل امل�شتقبل يف حتمل امل�شوؤولية لكي 

ياأخذ دوره يف خدمة هذه الأر�ش الطيبة.
واأ�شاد �شموه بالدعم الكبري الذي يقدمه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة "حفظه اهلل" للقطاع التعليمي باعتباره 
القطاع الأ�شا�شي يف تاأهيل الكوادر و�شقل املواهب واإعداد اأجيال ت�شاهم 

يف تطور الدولة وتقدمها.
وثمن �شموه دعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو 
بامليدان الرتبوي على  العاملني  الأعلى حاكم عجمان وجهود  املجل�ش 
م�شتوى الدولة والهيئات التدري�شية والإدارية الذين لهم يلعبون دورا 

كبريا يف ما حتققه املوؤ�ش�شات التعليمية من جناح وتفوق.

•• عجمان-وام

حت��ت رع��اي��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ار بن 
عجمان  ع��ه��د  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د 
اأطلق   .. ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����ش  رئ��ي�����ش 
ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل 
�شاحب ال�شمو حاكم عجمان لل�شوؤون 
فعاليات  اأم���������ش  وامل���ال���ي���ة  الداري���������ة 
ال�شيفي  للربنامج  الثانية  الن�شخة 
�شعادة"  "�شيفنا  ع��ج��م��ان  حل��ك��وم��ة 
اأغ�شط�ش   19 ح��ت��ى  ي�شتمر  ال����ذي 
ح�شة  معايل  بح�شور  وذل��ك  ال��ق��ادم 
تنمية  وزي����رة  حميد  ب��و  عي�شى  ب��ن��ت 
املجتمع ال�شريك الرئي�شي للربنامج 
مدراء  بجانب  امل�شوؤولني  م��ن  وع��دد 
الدوائر امل�شاركة يف تنظيم الربنامج 
وال�شركاء الإ�شرتاتيجييني اإىل جانب 
الفئة امل�شتهدفة من اأبناء املجتمع من 

اأ�شر و�شباب ويافعني.
برعاية  ال�شيفي  الربنامج  ويحظى 
عمار  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  واهتمام 
النجاح  اإث������ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د  ب����ن 
الن�شخة  ح��ق��ق��ت��ه  ال�������ذي  ال����الف����ت 
الأوىل حيث �شهدت ال�شاعات املا�شية 
ان�����ط�����الق ع���م���ل���ي���ة ال���ت�������ش���ج���ي���ل عرب 
املوقع  تد�شني  بعد  املختلفة  املن�شات 
و�شط  ال�شيفي  ل��ل��ربن��ام��ج  ال��ر���ش��م��ي 
اهتمام لفت وتفاعل كبري من فئات 
املجتمع املختلفة مع الربامج املقررة 
فعاليات  وتهدف  الثانية.  الن�شخة  يف 
م�شاركة  تعزيز  �شعادة" اإىل  "�شيفنا 
ودمج  امل�شتدامة  التنمية  يف  املجتمع 
بناء  يف  ال���ف���ئ���ات  خم��ت��ل��ف  ومت���ك���ني 
امل�شتقبل وتعزيز قدرات اأبناء املجتمع 
وا�شتك�شاف  وال���ت���دري���ب  ال��ت��ع��ل��م  يف 
املواهب والطاقات بني اأفراد املجتمع 
وتنمية مواهبهم يف خمتلف جمالت 
الإبداع والبتكار ومتكني الأ�شرة من 
الذات  واإدارة  املتاحة  امل��وارد  ا�شتغالل 
باإيجابية.  ال��وق��ت  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة 
حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ  �شمو  ووج���ه 
الفعاليات  ب���دء  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ال��ن��ع��ي��م��ي 
اأن  فيها  اأك���د  امل�شاركني  لكافة  كلمة 
كافة فئات املجتمع هم ركيزة اأ�شا�شية 
يف نهو�ش وبناء وتنمية الوطن ويجب 
الإيجابية  ال��ط��اق��ات  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة 
لدفعها  بها  والهتمام  الفئات  لتلك 
النه�شة  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
ي�شهدها  ال��ت��ي  ال�شاملة  احل�����ش��اري��ة 
اإىل  امل�شاركني  �شموه  ..داعيا  الوطن 

وتقدمي  والإب���داع  الجتهاد  موا�شلة 
مزيد من املبادرات واملقرتحات لإثراء 
ال��ف��ع��ال��ي��ات وب���ذل امل��زي��د م��ن اجلهد 
وامل�شي قدما نحو الطريق ال�شحيح 
وا�شعني ن�شب اأعينهم خدمة وطنهم 

وحتقيق رفعته.
الن�شخة  يف  حتقق  مب��ا  �شموه  واأ���ش��اد 
متميزة  اإجن��������������ازات  م������ن  الأوىل 
الثقافية  املحاور  كافة  للم�شاركني يف 
والريا�شية  والدينية  والجتماعية 
من  امل��زي��د  اكت�شابهم  على  ي��دل  مم��ا 
ويعزز  املجتمع  اأم��ام  باأنف�شهم  الثقة 
والفكرية  الإب���داع���ي���ة  مكانتهم  م��ن 
اإىل  والأدبية والفنية ..م�شريا �شموه 
امل�شتوى  تعك�ش  الإجن�����ازات  ه���ذه  اأن 
ال��رف��ي��ع وامل��ت��ط��ور ال���ذي و���ش��ل اإليه 
ال�شباب والفتيات على امل�شتويات كافة. 
واأكد �شموه اأن كل ما يحققه ال�شباب 
واجلامعية  ال���درا����ش���ي���ة  ح��ي��ات��ه��م  يف 
وامل�شاركات يف الفعاليات التي تقام يف 
الإجازة ال�شيفية ياأتي نتيجة للروؤية 
للقيادة  احلكيمة  وامل��ت��اب��ع��ة  ال��ث��اق��ب��ة 
الر�شيدة يف دولة الإمارات التي تويل 
اهتماماً بال�شباب من خالل تاأهيلهم 
وت���دري���ب���ه���م و����ش���ق���ل م���واه���ب���ه���م يف 
للو�شول  بهم  وال�شعي  كافة  امليادين 

اإىل املراكز الأوىل دائماً.
من ناحيته اأكد ال�شيخ اأحمد بن حميد 
النعيمي - خالل حفل الإطالق - اأن 
تنمية  اأ�شا�ش  هو  الب�شري  امل��ال  راأ���ش 
لنا  الدول وم�شدر قوة الأمم وتثبت 
اأن احل�����ش��ارات على  ال��ت��ج��ارب دائ��م��اً 
مر التاريخ قامت على اأ�شا�ش املهارات 
عليه  �شار  ال��ذي  النهج  وهو  الب�شرية 
الآب����اء امل��وؤ���ش�����ش��ون يف دول���ة الإم����ارات 
يومنا  حتى  ال��ق��ائ��م  النهج  ذات  وه��و 
م�شتدام  اقت�شاد  خلق  ل�شمان  ه��ذا 

قائم على العلوم واملعرفة.
القيادة  توليه  الذي  بالهتمام  واأ�شاد 
وحكومة  الم����ارات  ل��دول��ة  احلكيمة 
كافة  وت����وف����ري  ب���ال�������ش���ب���اب  ع���ج���م���ان 
�شيفية  فعاليات  لتنظيم  المكانيات 
تقدم جمموعة متنوعة من الأن�شطة 
فئات  جميع  ت�شتهدف  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
الرتابط  تعزيز  اإىل  وت�شعى  املجتمع 
وتنمية  الطاقات  وا�شتثمار  املجتمعي 
امل������ه������ارات وامل������واه������ب خ������الل ف���رتة 
ال�شيف. وقال اإن الربامج التي تقدم 
خالل ال�شيف تتميز بتنوع فعالياتها 
ال���ث���ق���اف���ي���ة وال���دي���ن���ي���ة والأن�������ش���ط���ة 

ال��ري��ا���ش��ي��ة وال�����ش��ح��ي��ة وامل����ب����ادرات 
وا�شعة  ���ش��ري��ح��ة  لت�شمل  املجتمعية 
باإيجابية  تتفاعل  املجتمع  اأف��راد  من 
و���ش��ع��ادة م���ن خ���الل و���ش��ائ��ل ات�شال 
اف���رتا����ش���ي���ة وال���ك���رتون���ي���ة وق���ن���وات 

اعالمية متنوعة .
كوكبة  مب�شاركة  اع��ت��زازه  ع��ن  وع��رب 
من فتيات و�شباب الوطن يف الربامج 
ال�شيفية حلكومة عجمان والتي تقام 
بهدف  �شعادة"  "�شيفنا  �شعار  حت��ت 
وابداعاتهم  م���واه���ب���ه���م  ا����ش���ت���غ���الل 
و�شقلها من خالل تنظيم العديد من 
الفنون  بينها  من  والأن�شطة  الور�ش 
والتي  والرتفيه  والريا�شة  والثقافة 
العام  ه���ذا  ب��ع��د  ع���ن  جميعها  ت��ن��ظ��م 
ب�شبب الظروف التي مير بها العامل 

ل�شمان �شالمة واأمن امل�شاركني.
واأكد ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي 
الإجازة  خ��الل  الفعاليات  تنظيم  اأن 
ال�شيفية له دور ايجابي على الفئات 
لتطوير  واملجتمع  والأ���ش��رة  امل�شاركة 
و�شقل  الأب��ن��اء  �شلوكيات  وت�شحيح 
م��ع��ارف��ه��م واإب���داع���ه���م ..م���ع���رب���ا عن 

متنياته بالتوفيق والنجاح للجميع.
من جانبها تقدمت معايل ح�شة بنت 
عي�شى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع 
والمتنان  والتقدير  ال�شكر  بجزيل 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د بن 
الأعلى  املجل�ش  ع�شو  النعيمي  را�شد 
حاكم عجمان على دعم �شموه مل�شرية 
وزارة  وج��ه��ود  الج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية 
وحر�ش  وم��ب��ادرات��ه��ا  املجتمع  تنمية 
اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  على  �شموه 
جلميع فئات املجتمع مبا يعزز جودة 

احلياة يف دولة الإمارات.
كما تقدمت بفائق التقدير والعرفان 
ل�شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي 
املجل�ش  رئ��ي�����ش  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل 
برعاية  ت��ف�����ش��ل��ه  ع���ل���ى  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
"�شيفنا  ب���رن���ام���ج  ودع�����م  وم��ت��اب��ع��ة 
بن�شخته  ي�����ش��ت��م��ر  ال������ذي  �شعادة" 
 2021 اجل�������اري  ل���ل���ع���ام  امل���ت���ج���ددة 
كاأحد اأبرز الربامج ال�شيفية املوجهة 
ل���الأ����ش���رة والأب����ن����اء وال�����ش��ك��ر كذلك 
الربنامج  هذا  على  القائمني  جلميع 
�شعادة  حتقيق  يف  ي�شاهم  م��ن  ول��ك��ل 

الأبناء وتوفري الأف�شل يف حياتنا.
تنمية  وزارة  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأك�������دت 
التوا�شل  ع����رب  حت����ر�����ش  امل���ج���ت���م���ع 
م����ع جميع  وال�������ش���راك���ة  وال���ت���ف���اع���ل 

تطلعات  لتحقيق  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات 
ورغ��ب��ات الأ���ش��ر والأب���ن���اء ن��ح��و واقع 
اأف�����ش��ل واأج��م��ل خ���الل ه���ذه الإج����ازة 
ال����وزارة  اأن  اإىل  ..م�����ش��رية  ال�شيفية 
لربنامج  ال����دع����م  م���ط���ل���ق  ����ش���ت���ق���دم 
"�شيفنا  ال�شيفي  ع��ج��م��ان  ح��ك��وم��ة 
هذا  م���ف���ردات  ج��م��ي��ع  �شعادة" ل��ك��ون 
تنموية  اأول��وي��ة عمل  ه��ي  ال��ربن��ام��ج 
لدى ال��وزارة التي تركز يف مبادراتها 
والطفولة  الأ����ش���رة  ع��ل��ى  وب��راجم��ه��ا 

باملقام الأول.
م��ا حت��ق��ق من  ع��ل��ى  واأث���ن���ت معاليها 
"غر�ش  اإجن����از يف م��ب��ادرة وم�����ش��اب��ق��ة 
�شيف  اإط���الق���ه���ا  مت  ال���ت���ي  الأمل" 
ال��ع��ام امل��ا���ش��ي خ���الل ال����دورة الأوىل 
للربنامج والهادفة اإىل حتفيز الأ�شر 
على الزراعة املنزلية من خالل اتباع 
اأحدث الطرق امل�شتخدمة يف الزراعة 
الكتفاء  حتقيق  على  والعمل  املائية 
الذاتي من بع�ش املنتجات اإ�شافة اإىل 
املحا�شيل  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  ا���ش��ت��دام��ة 
هذه  �شنوا�شل   : ..وق��ال��ت  ال��زراع��ي��ة 
ل��ن��ك��رم ع�شرات  ال���ع���ام  ه����ذا  امل����ب����ادرة 
امل�شابقة  يف  والفائزة  امل�شاركة  الأ�شر 

بجوائز �شيتم الإعالن عنها قريباً.
وقالت معاليها : �شيتم يف هذا ال�شيف 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  اإ���ش��ن��اد  ك��ذل��ك 
والإجنليزية  العربية  اللغة  ملتحدثي 
مهارات  ل��دع��م  ما�شرتز"  "تو�شت 
العر�ش والتقدمي ومتكني املتحدثني 
م��ن ت��ق��دمي م����ادة ال��ع��ر���ش ب��ك��ل ثقة 
يف  ال��دع��م  بتقدمي  ون�شعد   .. وجن���اح 
التايكوندو  برنامج  �شمن  التدريب 
�شعادة  م��رك��ز  ���ش��ال��ة  يف  �شيتم  ال���ذي 
للوزارة  التابع  عجمان  يف  املتعاملني 
.. ونحر�ش كذلك اأن نكون جزءاً من 
حيث  وطن"  "اأ�شرة  م�شابقة  جن���اح 
الإعالمي  ال���دع���م  ال������وزارة  ���ش��ت��ق��دم 
ال�����الزم ل��ل��ت�����ش��وي��ق ل��ه��ذه امل����ب����ادرة .. 
م��وؤك��دة اأن ل��ك��ل ج��ه��د ك���ان ك��ب��ريا اأو 
���ش��غ��ريا وجل��ه��ودك��م وع��ط��اءك��م هي 
هذه  واأن  لأبنائنا  ال�شعادة  ت�شنع  ما 
حياة  ج��ودة  تر�شم  التي  هي  ال�شعادة 
اأف�شل لنا جميعا. ويت�شمن "�شيفنا 
�شعادة" 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 اأرب��ع��ة حماور 
رئ��ي�����ش��ي��ة ه����ي امل�����ب�����ادرات وال����ربام����ج 
العلمية والدينية والثقافية واملبادرات 
وال�����ربام�����ج امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال����ربام����ج 

والأن�شطة الريا�شية وبرامج تطوير 
ريا�شة  مناف�شات  ت��ق��ام  حيث  ال���ذات 
ال��ذك��ور من  ال��ت��اي��ك��وان��دو �شمن فئة 
الفئة  يف  ���ش��ن��وات   10 اإىل   8 ع��م��ر 
الأوىل من ال�شاعة 4.30 اإىل 5.30 
م�شاء و من 11 اإىل 14 �شنة يف الفئة 
ال�شابعة  اإىل   6 ال�شاعة  من  الثانية 
بوزارة  الريا�شية  ال�شالة  يف  م�شاء 
ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع وذل����ك اأي�����ام الأح����د 

والثالثاء والأربعاء. 
وتقام مناف�شات ال�شباحة الفئة الأوىل 
حتت 10 �شنوات اأيام الأحد والثالثاء 
العا�شرة  اإىل  التا�شعة  من  واخلمي�ش 
 14 حت��ت  الثانية  الفئة  ث��م  �شباحاً 
والأربعاء  والإث��ن��ني  ال�شبت  اأي��ام  �شنة 
لل�شباحة  ع���ج���م���ان  اأك����ادمي����ي����ة  يف 
الذكور  فئة  �شمن  م�شريف  مبنطقة 
فقط. وتنطلق اأي�شاً م�شابقة "�شيفنا 
�شعادة" الإفرتا�شية عن طريق طرح 
الأ�شئلة مب�شاركة امل�شت�شار الإعالمي 
عبداهلل ال�شحي جلميع فئات املجتمع 
يف الفرتة امل�شائية عن طريق ح�شاب 
"�شناب  الربنامج ال�شيفي يف تطبيق 
بن  حميد  مركز  ي�شهد  بينما  �شات" 
تالوة  حلقات  ال��ك��رمي  للقراآن  را���ش��د 
8 حلقات  ب��واق��ع  الرابعة  رادي���و  ع��رب 
لالإناث  وم��ث��ل��ه��ا  ل���ل���ذك���ور   4 ب��ي��ن��ه��ا 
ب���وج���ود 30 ط��ال��ب��اً يف ك���ل ح��ل��ق��ة يف 
 12 اإىل   8 م��ن  العمريتني  الفئتني 
�شنة والثانية من 13 اإىل 18 �شنة. 

باجلانب  ال�شيفي  ال��ربن��ام��ج  ويهتم 
العمرية  الفئات  بتدريب  التثقيفي 
ا�شتخدام  ع��ل��ى  ف����وق  ف��م��ا   14 م���ن 
الدفاع  م��رك��ز  يف  احل���ري���ق  ط��ف��اي��ات 
امل�شاعد  مب�شاركة  م�شفوت  يف  املدين 

اأول عبدالعزيز را�شد املطرو�شي.
"�شيفنا �شعادة"   وت�شتهدف م�شابقة 
التجارية  امل���راك���ز  زوار  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
الأ�شئلة  ب���ط���رح  ال��ع��ام��ة  والأم����اك����ن 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ع��ام��ة ع��ل��ى ال�����زوار مع 
تقدمي جوائز جلميع الفئات العمرية 
بينما  ����ش���ن���رت  ����ش���ي���ت���ي  ع���ج���م���ان  يف 
الإ�شطناعي  ال���ذك���اء  ب��رن��ام��ج  ي��ق��ام 
للتعريف  ي��ه��دف  ال���ذي  الريبوتك�ش 
للفئة  الإ���ش��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  باأهمية 
���ش��ن��ة يف   25 اإىل   13 م��ن  ال��ع��م��ري��ة 
م���رك���ز ال�����ش��ب��اب م���ن اخل��ام�����ش��ة اإىل 
ال�شابعة م�شاء. وي�شهد مركز عجمان 
اأ���ش��ا���ش��ي��ات الربجمة  ب��رن��ام��ج  اإك�������ش 
التعريف  اإىل  وي���ه���دف  والأردي�����ن�����و 

املدخالت  واأن��������واع  ال���ربجم���ة  ب��ع��ل��م 
واملخرجات وتطبيقها للفئة العمرية 
اإىل  25 �شنة بال�شافة  اإىل   13 من 
وبرنامج  ال�شغري  امل��ربم��ج  ب��رن��ام��ج 
التطبيقات وبرنامج الطباعة ثالثية 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  وت���ع���ك���ف  الأب������ع������اد.  
اأحمد  ب��رئ��ا���ش��ة  ال�شيفي  ل��ل��ربن��ام��ج 
الرئي�شي على توفري جميع املعطيات 
ل��ن��ج��اح احل���دث يف ن�شخته  ال��داع��م��ة 
التي  امل�شرفة  �شورته  وتاأكيد  الثانية 
لر�شم  الأوىل  الن�شخة  يف  عليها  ب��داأ 
امل�شاركني  جميع  وجوه  على  ال�شعادة 
يف ال���ف���ئ���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة م����ن ال���ذك���ور 
الأخرى  اجلهود  جانب  اإىل  والإن���اث 
القطاعات  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ل��ج��ان  م��ن 
املختلفة بتناغم كبري ميهد الطريق 
الر�شا  م����وؤ�����ش����رات  اأع����ل����ى  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
واأكد  امل�����ش��ارك��ني.   وال�����ش��ع��ادة جلميع 
على  ال��ع��ام  امل�����ش��رف  الرئي�شي  اأح��م��د 
برنامج "�شيفنا �شعادة" اأن الربنامج 
اأف�شل  على  الط���الع  بعد  و�شعه  مت 
املمار�شات يف �شناعة حمتوى متميز 
ق���ائ���م ع��ل��ى امل���ع���رف���ة وال��ت��ف��اع��ل بني 
الريا�شة  لإدراج  بالإ�شافة  امل�شاركني 
جانب  اإىل  ال��ربن��ام��ج  يف  وال��رتف��ي��ه 
ال��ري��ا���ش��ات الإل��ك��رتون��ي��ة مب��ا يراعي 
وال�شالمة  ال�����ش��ح��ة  اإج������راءات  ك��اف��ة 
وال��وق��اي��ة يف ظ��ل الأو���ش��اع ال�شحية 
ال��رئ��ي�����ش��ي : نحن  ال���راه���ن���ة. وق�����ال 
�شيفنا  ب���رن���ام���ج  ب���ن���ج���اح  م���وؤم���ن���ون 
عجمان  حكومة  تنظمه  ال��ذي  �شعادة 
ال�شمو  �شاحب  تطلعات  يلبي  ك��ون��ه 
النعيمي  را����ش���د  ب���ن  ح��م��ي��د  ال�����ش��ي��خ 
عجمان  حاكم  الأعلى  املجل�ش  ع�شو 
ك��م��ا ي��ح��ظ��ى مب��ت��اب��ع��ة م��ب��ا���ش��رة من 
�شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي 
املبادرات  ويل عهد عجمان ويعد من 
اأبناء  ه��م��م  ت�شحذ  ال��ت��ي  املجتمعية 
كافة  يف  مواهبهم  وتنمي  الإم�����ارات 
املجالت وتر�شم لهم خارطة الطريق 

نحو م�شتقبل م�شرق.

برعاية عمار النعيمي .. �سيفنا �سعادة يد�سن ن�سخته الثانية يف عجمان  

نادي الإمارات العلمي يكرم 160 م�ساركا افرتا�سيا  
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العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/كوال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2817134 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/البدايه 

للتجارة العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2703554 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافترييا ماى كرك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2267694 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/�شفن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شافنتي وان لالنتاج الفني
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2829660 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/بيبي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

درمي ملالب�ش الطفال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2467255 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز لوريت الطبي

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1965964 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة تر�شت فجن لال�شتثمار ذ.م.م

Trust Vision Investment L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمدان مطر بطى هوا�ش اخلييلى
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 00.80*13 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مركز لوريت الطبي
LAURETTE MEDICAL CENTRE

اإىل/ مركز لوريت الطبي ذ.م.م - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
LAURETTE MEDICAL CENTRE L.L.C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإع����������الن
ذ.م.م   الواحد  اليوم  واو جلراحة  ال�ش�����ادة/لوك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1688782 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة تر�شت فجن لال�شتثمار ذ.م.م

Trust Vision Investment L.L.C.
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد احمد ر�شاد منا�شره

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف امين جميعان �شليمان امل�شرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عي�شى مبارك على را�شد املزروعى

تعديل راأ�ش املال / من 150000 اإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*4 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ لوك واو جلراحة اليوم الواحد ذ.م.م

LOOK WOW ONE DAY SURGERY L.L.C
اإىل/ لوك واو جلراحة اليوم الواحد - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

LOOK WOW ONE DAY SURGERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نور ميلني للتجارة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1186827 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خرم عامل دورانى بدر عامل دورانى %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شهر وز م�شعود ان�شارى
تعديل اإ�شم جتاري من/ نور ميلني للتجارة ذ.م.م
NOOR MELEN TRADING L.L.C

اإىل/ نور ميلن حللول لنظمة املعلومات ذ.م.م
  NOOR MELEN INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة وتركيب ال�شبكات ال�شلكية و الال�شيلكية  6120003
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات �شبكات تقنية املعلومات  6202005

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة تركيب معدات واأجهزة الأمن واملراقبة و�شيانتها 4321009
 تعديل ن�شاط / حذف بيع معدات واجهزة اآبار النفط والغاز الطبيعي وقطع غيارها - بالتجزئة  4773704

 تعديل ن�شاط / حذف بيع اجهزة احلا�شب الآيل ولوازمها - بالتجزئة 4741003
 تعديل ن�شاط / حذف جتارة عامة  4690018

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

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

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خمترب فينو�ش لالأ�شنان ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1147307 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة تر�شت فجن لال�شتثمار ذ.م.م

Trust Vision Investment L.L.C
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عو�ش احمد حممد بالكيله العامرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد احمد ر�شاد منا�شره
تعديل راأ�ش املال / من 200000 اإىل 50000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ خمترب فينو�ش لالأ�شنان ذ.م.م
VENUS DENTAL LABORATORY L.L.C

اإىل/ خمترب فينو�ش لالأ�شنان - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
VENUS DENTAL LABORATORY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز نيولوك الطبي ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2214583 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة تر�شت فجن لال�شتثمار ذ.م.م

Trust Vision Investment L.L.C.
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد احمد ر�شاد منا�شره

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف م�شعل عبداهلل احمد بن براك الظاهرى
تعديل راأ�ش املال / من 150000 اإىل 50000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مركز نيولوك الطبي ذ.م.م
NEW LOOK MEDICAL CENTER L.L.C

اإىل/ مركز نيولوك الطبي - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
NEW LOOK MEDICAL CENTER SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة اله�شاب اخل�شراء للمقاولت العامة ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2598348 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شامل �شالح �شعيد �شالح العامرى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شامل �شالح �شعيد �شالح العامرى من 80 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد عقيل �شعيد وزير العامرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف امل عقيل �شعيد وزير العامرى
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة اله�شاب اخل�شراء للمقاولت العامة ذ.م.م

ALHETHAB ALKHATHRA GENERAL CONTRACTING COMPANY L.L.C
اإىل / �شركة اله�شاب اخل�شراء للمقاولت العامه - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

ALHETHAB ALKHATHRA GENERAL CONTRACTING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بيرني �شمارت حللول تقنية املعلومات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2777938 

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة  null* null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ بيرني �شمارت حللول تقنية املعلومات

BINARY SMART SOLUTIONS FOR INFORMATION TECHNOLOGY

اإىل/ بيرني �شمارت حللول تقنية املعلومات - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

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

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز ولدي الطبي ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2525848 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة تر�شت فجن لال�شتثمار ذ.م.م

Trust Vision Investment L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد احمد ر�شاد منا�شره
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نا�شر خليفه �شامل را�شد الفال�شى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ مركز ولدي الطبي ذ.م.م
WLDY MEDICAL CENTER L.L.C

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

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

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

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دايناميك دريلينغ بي تي اي ال 

قد تقدموا الينا بطلب  CN تي دي رخ�شة رقم:3651286 

تعديل اإ�شم جتاري من/ دايناميك دريلينغ بي تي اي ال تي دي

DYNAMIC DRILLING PTE LTD

اإىل/ فور�شايت جلوبال اوف �شور درلنج برايفيت ليميتد

FORESIGHT GLOBAL OFFSHORE DRILLING PTE. LTD 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإع����������الن
امل�شوؤولية  ملبادرات  ال�ش�����ادة/المارات  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الإجتماعية لل�شركات - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3918257 

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null * null اىل 1*1
اإ�شم جتاري من/ المارات ملبادرات امل�شوؤولية الإجتماعية لل�شركات -  تعديل 

�شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
 EMIRATES FOR SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES PREPARATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 اإىل/ المارات للتمكني املجتمعي - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ م م
EMIRATES FOR COMMUNITY EMPOWERMENT  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ن�شر اخلليج للمقاولت - فرع 1

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1032502-1 
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 150000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل فرع
تعديل اإ�شم جتاري من/ ن�شر اخلليج للمقاولت - فرع 1

GULF EAGLE CONTRACTING - BRANCH  1

اإىل/ �شركة ن�شر اخلليج للمقاولت - �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م - فرع
GULF EAGLE CONTRACTING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/امل�شاواة لال�شت�شارات 

CN القانوية   رخ�شة رقم:2679716 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة �شقر حممد �شلمان يعقوب احلمادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شيف حممد �شلمان يعقوب احلمادي

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

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

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/با�شرال للمقاولت 

CN العامه ذ.م.م   رخ�شة رقم:3992189 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة طارق جميع ابراهيم مبارك ال�شواعي %10

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف ح�شني علي عبداهلل �شامل امل�شعبي

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

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

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تامي كيور للمقاولت 

CN وال�شيانة العامة   رخ�شة رقم:3718560 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة �شربي علي عبداهلل �شعيد الق�شعوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شم�شه �شعيد احمد حرمو�ش الرميثي

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

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

العدد 13289 بتاريخ 2021/7/12 

اإع����������الن
وي  بلو  ال�ش�����ادة/معهد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للكمبيوتر   رخ�شة رقم:4040428 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة وفاء مالك عمراين كرندى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف ابراهيم علي غلوم مو�شى العبيديل

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

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

اأعلنت املخابرات املغربية توقيف مواطن مغربي يف اإيطاليا بالتن�شيق 
يف  داع�ش  تنظيم  يف  “قياديا”  كونه  يف  ي�شتبه  هناك،  نظريتها  مع 
الوطني يف  ال��رتاب  ملراقبة  العامة  املديرية  وقالت  و�شوريا.  العراق 
بيان اإنها متكنت بتن�شيق وثيق مع امل�شالح الأمنية الإيطالية املكلفة 
ي�شغل  ك��ان  مغربي  مواطن  توقيف  “من  اجلمعة،  الإره���اب  ق�شايا 
الإرهابي يف  لتنظيم +داع�ش+  التقليدية  املعاقل  منا�شب قيادية يف 

م�شرية اإىل اأنه يلقب ب�”اأبي الرباء«. ال�شاحة ال�شورية العراقية”، 
واأ�شاف البيان الذي ن�شرته وكالة الأنباء املغربية اإن تبادل املعلومات 
وتوقيفه  به  امل�شتبه  وجود  مكان  “حتديد  من  مكن  ال�شتخباراتية 
مو�شحا اأنه “متكن من الهجرة بطريقة غري م�شروعة  باإيطاليا”، 

من اأماكن القتال” التابعة للتنظيم املتطرف باجتاه اأوروبا.
املغربية،  الق�شائية  ال�شلطات  ط��رف  من  مالحقا  به  امل�شتبه  وك��ان 
القتال  اأم��اك��ن  م��ن  م��ع مغاربة عائدين  اأج��ري��ت  بناء على حت��ري��ات 
قيادية  منا�شب  ي�شغل  كان  اأنه  “ك�شفت  املتطرف،  للتنظيم  التابعة 
بارزة” فيه، وفق امل�شدر نف�شه. وينتظر اأن يتم ت�شليمه اإىل املغرب 
البلدين ومكتب ال�شرطة  ال�شلطات الق�شائية يف  التن�شيق بني  بعد 
ال��دول��ي��ة )ان���رتب���ول( ب��ال��رب��اط. ي��ق��در ت��ع��داد امل��غ��ارب��ة امل��ق��ات��ل��ني يف 
�شفوف التنظيمات املتطرفة يف �شوريا والعراق وليبيا بنحو 1600 
فرد، وفق اأرقام اأدىل بها م�شوؤول يف �شرطة مكافحة الإرهاب املغربية 

يف �شباط/فرباير.

قواعد  تخفيف  ملوا�شلة  الأملانية  زارلن��د  ولي��ة  رئي�ش حكومة  دع��ا 
مواجهة فريو�ش كورونا امل�شتجد حال زيادة معدل التطعيم ب�شكل 
الأملانية يف  اأم زونتاج”  “فيلت  كبري. وقال توبيا�ش هانز ل�شحيفة 
عددها ال�شادر الأحد: “اإذا ح�شل اجلميع على عر�ش لقاح كامل واإذا 
كان اللقاح يحمي من الإ�شابة مب�شارات مر�شية خطرية لل�شاللت 
اأي�����ش��ا، �شيتعني علينا احل���د جم���ددا من  ال��ف��ريو���ش  اجل��دي��دة م��ن 
اإجراءاتنا يف مواجهة كورونا تدريجياً«. ودعا هانز اإىل عدم النظر 
و�شع  تطور  تقييم  عند  بالعدوى  الأ�شبوعي  الإ�شابة  ملعدل  فقط 
اأك��رب من  عدد  يح�شل  “كلما  وق��ال:  اأملانيا،  يف  بالفريو�ش  الإ�شابة 
الفريو�ش،  عن  الك�شف  لختبار  ويخ�شعون  اللقاح  على  الأ�شخا�ش 
�شيفقد معدل الإ�شابة الأ�شبوعي ب�شكل تلقائي دللته ب�شكل اأكرب«.

جدير بالذكر اأن معدل الإ�شابة الأ�شبوعي هو عدد حالت الإ�شابة 
لكل 100 األف �شخ�ش على مدار 7 اأيام.

الأحد،  اليوم  �شابق،  وق��ت  الأمل���اين يف  “روبرت كوخ”  واأع��ل��ن معهد 
اأملانيا،  على  بالفريو�ش  الأ�شبوعي  الإ�شابة  معدل  زي��ادة  ا�شتمرار 
واأو�شح املعهد اليوم اأنه للمرة الأوىل منذ اأ�شبوعني يتجاوز املعدل 

6.0 وبلغ �شباح اليوم 6.2 على م�شتوى اأملانيا.

زعيمي  اأن  الأح��د  ال�شمالية  الكورية  املركزية  الأن��ب��اء  وكالة  ذك��رت 
كوريا ال�شمالية وال�شني تبادل ر�شائل تعهدا فيها بتعزيز التعاون يف 
الذكرى ال�شنوية ملعاهدة ال�شداقة والتعاون وامل�شاعدة املتبادلة بني 
جوجن  كيم  ال�شمايل  الكوري  الزعيم  عن  الوكالة  ونقلت  البلدين. 
اأون قوله يف ر�شالة اإىل الزعيم ال�شيني �شي جني بينغ اإن عالقتهما 
مهمة يف مواجهة القوى اخلارجية املعادية يف حني تعهد �شي بدفع 

التعاون “اإىل مرحلة جديدة«.
منذ  ال�شمالية  ل��ك��وري��ا  ال��وح��ي��د  الرئي�شي  احل��ل��ي��ف  ال�����ش��ني  وت��ع��د 
1961 واأدت العقوبات الدولية  توقيع الدولتني على املعاهدة عام 
امل��ف��رو���ش��ة ع��ل��ى ب��رام��ج ب��ي��وجن ي���اجن يف جم���ايل الأ���ش��ل��ح��ة النووية 
وال�شواريخ البالي�شتية اإىل زيادة اعتمادها اأكرث من اأي وقت م�شى 

على بكني يف التجارة وغريها من الدعم.
ال��رغ��م من  على  اإنه”  ال��ر���ش��ال��ة  ق��ول��ه يف  ال��وك��ال��ة ع��ن كيم  ونقلت 
الو�شع الدويل املعقد ب�شكل غري م�شبوق يف ال�شنوات الأخرية تزداد 
قوة الثقة بني الرفاق وال�شداقة الع�شكرية بني كوريا الدميقراطية 

وال�شني يوما بعد يوم«.
اإنه يعتزم توفري قدر اأكرب  اأن �شي قال يف ر�شالته  واأ�شافت الوكالة 
من ال�شعادة للبلدين و�شعبيهما من خالل تعزيز التوا�شل مع كيم و 
“توجيه عالقات ال�شداقة والتعاون بني البلدين بثبات اإىل مرحلة 

جديدة«.

عوا�شم

الرباط

برلني

�سول

الهند ت�سحب م�سوؤولني من مدينة قندهار الأفغانية
•• كابول-اأ ف ب

اأجلت الهند نحو 50 �شخ�شا بني دبلوما�شيني واأمنيني من قن�شليتها يف 
قندهار، املعقل ال�شابق لطالبان يف جنوب اأفغان�شتان، بعد معارك �شهدتها 

الولية على ما اأعلن الأحد م�شوؤولون وم�شدر اأمني.
من  باملئة   85 على  ي�شيطرون  باتوا  اأنهم  الأ�شبوع  هذا  املتمردون  واأعلن 
اأرا�شي اأفغان�شتان. وهم انتزعوا ال�شيطرة على غالبية هذه املناطق بعدما 
من  ان�شحابها  وت��رية  املتحدة  ال��ولي��ات  بقيادة  الأجنبية  ال��ق��وات  �شّرعت 
البالد يف مطلع اأيار/مايو. وخالل هذا الأ�شبوع وقعت معارك بني طالبان 
والقوات احلكومية الأفغانية عند اأطراف مدينة قندهار، عا�شمة الولية 

التي حتمل ال�شم نف�شه وتعد مهد احلركة املت�شددة.
“القن�شلية العامة للهند مل  اأن  واأعلنت وزارة اخلارجية الهندية يف بيان 
تحُغلق. اإل اأنه ب�شبب القتال العنيف قرب مدينة قندهار، مت اإجالء املوظفني 
الهنود يف الوقت الراهن«. وتابعت الوزارة “اإنه جمرد تدبري موقت اإىل اأن 
ت�شتتب الأو�شاع. موظفو القن�شلية املحليون م�شتمرون بت�شيري الأعمال«. 
�شتة  بينهم  هنديا  موظفا   50 نحو  اإج���الء  مت  اإن���ه  اأم��ن��ي  م�شدر  وق���ال 
دبلوما�شيني من القن�شلية. ومل يّت�شح بعد ما اإذا نقل املوظفني الذين مت 
اإجالوؤهم من القن�شلية اإىل كابول اأم اإىل نيودلهي. والأ�شبوع املا�شي اأعلنت 
رو�شيا اأنها اأغلقت قن�شليتها يف مدينة مزار ال�شريف يف �شمال اأفغان�شتان. 

وخالل ال�شهر احلايل اأجلت ال�شني 210 من رعاياها من البالد.
الأخ��رية على منافذ حدودية رئي�شية  الفرتة  و�شيطرت حركة طالبان يف 
كما هاجموا للمرة الأوىل عا�شمة ولية هي قلعة نو، كربى مدن بادغي�ش 

يف �شمال غرب البالد.

خريات البحر.. كلمة ال�سر يف افتتاح قاعدة 3 يوليو قرب ليبيا

العراق.. �سراع عائلي على زعامة الحتاد الوطني الكرد�ستاين

بني با�سيل واحلريري.. كلمات عنيفة تعقد اأزمة لبنان ال�سيا�سية
اجلمهورية  لرئي�ش  حكومية  ت�شكيلة  لتقدمي  املقبلة،  الأي���ام  خ��الل 
الوطني  التيار  اإن  امل�شتقبل  تيار  قالت م�شادر يف  فيما  ع��ون،  مي�شال 
احلر عمد اإىل �شن هجوم عنيف على احلريري لقطع الطريق على 
حماولته حتريك املياه الراكدة. ويتزامن التاأزم ال�شيا�شي مع ت�شعيد 
للبنانيني،  والجتماعية  القت�شادية  املعاناة  ت�شتمر  ال�شارع، حيث  يف 
وليل ال�شبت مت قطع عدد من الطرقات يف مدن خمتلفة، احتجاجا 
ال�شيا�شية  الطبقة  اللبنانيون  ويحّمل  املعي�شية.  الأو�شاع  تردي  على 
غري  اأزم��ات  من  البالد  اإليه  و�شلت  وم��ا  النهيار،  م�شوؤولية  برمتها 

م�شبوقة بفعل التعطيل املتعمد لت�شكيل حكومة.
اأو�شاع  وانعك�ش اجلمود ال�شيا�شي والأزمة القت�شادية يف لبنان على 

املواطنني، يف ظل تفجر حالة غ�شب مما اآل اإليه الو�شع املعي�شي.

 30 من  يقرب  ما  منذ  بالدولر  املربوطة  اللبنانية،  العملة  وفقدت 
ع��ام��ا ع��ن��د 1500 ل���رية م��ق��اب��ل ال�����دولر، اأك���رث م��ن 90 ب��امل��ئ��ة من 

قيمتها، حيث يتم تداولها الآن بنحو 20 األف لرية للدولر.
وال�شبت، اأعلنت وزارة القت�شاد رفع اأ�شعار للخبز للمرة ال�شابعة خالل 
عام، وقالت اإن هذا �شروري مع ا�شتمرار النخفا�ش يف قيمة اللرية 
اأمام الدولر، مما يجعل واردات ال�شلع الأ�شا�شية، مبا فيها املحروقات 
والقمح، اأكرث تكلفة. وكانت حكومة ت�شيري الأعمال احلالية ا�شتقالت 
اأغ�شط�ش مبرفاأ  ال���ذي وق��ع يف  ال��ه��ائ��ل  امل��ا���ش��ي بعد الن��ف��ج��ار  ال��ع��ام 
بريوت، وعملت احلكومة منذ ذلك احلني ب�شفة موؤقتة، مما ل يتيح 
لها موا�شلة املحادثات مع �شندوق النقد الدويل من اأجل احل�شول 

على حزمة اإنقاذ.

••بريوت-وكاالت

ت�شتمر التعقيدات ال�شيا�شية يف ملف ت�شكيل احلكومة اللبنانية، من 
دون بروز اأي بوادر حل، يف ظل التعطيل امل�شتمر وتبادل التهامات بني 

الأطراف ال�شيا�شية الأ�شا�شية.
با�شيل  ج���ربان  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�ش  �شهر  ب��ني  احل���اد  ال�شجال  وج���اء 
ورئ��ي�����ش احل��ك��وم��ة امل��ك��ل��ف ���ش��ع��د احل���ري���ري، ل��ي��ع��ق��د م�����ش��ار الأم����ور 

والت�شالت ال�شيا�شية.
و�شن با�شيل هجوما لذعا على احلريري، مما ا�شتدعى درا عنيفا من 

تيار امل�شتقبل الذي ينتمي له رئي�ش احلكومة املكلف.
وتوافرت معطيات عن بوادر لإمكانية توجه احلريري اإىل ق�شر بعبدا 

•• عوا�شم-وكاالت

الطاقة  ق����ط����اع  يف  خ�������رباء  ك�������ش���ف 
والأم����ن ال��ق��وم��ي اأن اأح���د الأه����داف 
يوليو”   3“ لقاعدة  ال�شرتاتيجية 
ال�شرق  الأك��رب يف  التي تعد  البحرية 
الأو����ش���ط ه���و ح��م��اي��ة ث�����روات م�شر 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة م����ن ال�����ب�����رتول وال����غ����از 
الطبيعي يف تلك املنطقة على �شاحل 

البحر املتو�شط.
عبدالفتاح  امل�����ش��ري،  الرئي�ش  وك���ان 
ال�شي�شي، اأكد قبل اأيام، خالل توقيع 
يوليو”    3“ ق���اع���دة  اف��ت��ت��اح  وث��ي��ق��ة 
“تاأمني  اأه��داف��ه��ا  اأب����رز  ب��ني  م��ن  اأن 

مقدرات م�شر القت�شادية«.
وت��ك��ام��ل ذل���ك م���ع م���ا ق��ال��ه الفريق 
القوات  ق���ائ���د  ح�����ش��ن  خ���ال���د  اأح���م���د 
نف�شها  املنا�شبة  يف  امل�شري  البحرية 
اهتماما  ت��ويل  امل�شرية  ال��دول��ة  ب��اأن 
اهلل  “فتح  اأن  بعد  بالبحر  ملمو�ش 
من  امل��غ��زي  ف��م��ا  بخرياته”،  علينا 

ذلك؟
واأك���د اخل���رباء اأن اخ��ت��ي��ار م��وق��ع ال��ق��اع��دة غ��رب��اً قرب 
حدود ليبيا، يجعلها قريبة من حقول الغاز الطبيعي 
اإىل  لتحُ�شاف  امل��ت��و���ش��ط،  �شاحل  على  حديثا  املكت�شفة 
هر”  “ظحُ اأخ��رى قريبة من حقل  3 قواعد بحرية  اإىل 

امل�شري، �شرق املتو�شط.
البحرية  يوليو”   3“ قاعدة  امل�شري  الرئي�ش  وافتتح 
70 كيلو مرت من حدود  بحُعد  مبنطقة جرجوب، على 

ليبيا، الأ�شبوع املا�شي.

بحوث اأمريكية
ويقول اأ�شتاذ هند�شة البرتول والطاقة امل�شري رم�شان 
اأبو العال اإن الكت�شافات الغازية والبرتولية ل تتوقف 
اإجراوؤها  اأبحاث مت  ووف��ق  املتو�شط،  البحر  يف منطقة 
فاإن  الأمريكية؛  اجليولوجية  امل�شاحة  هيئة  بوا�شطة 
بها  يوجد  تقريباً  مربع  م��رت  كيلو  األ��ف   83 م�شاحة 
قرابة 220 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يف 

تلك املنطقة الواعدة.

•• بغداد-وكاالت

ذكرت ت�شريبات اإعالمية يف اإقليم كرد�شتان العراق اأن 
الوطني  الحت���اد  ح��زب  داخ���ل  �شراعا حمتدما  ه��ن��اك 
اإىل حد  الإقليم، و�شل  اإدارة  ال�شريك يف  الكرد�شتاين، 

التلويح باملواجهة الع�شكرية.
احلزب  ق��ي��ادة  تلتزم  وق��ت  يف  الت�شريبات  ه��ذه  وت��اأت��ي 

الكردي ال�شمت.
وت��رتك��ز ال��ت�����ش��ري��ب��ات ع��ل��ى وج����ود خ��الف��ات ح����ادة من 
طالباين،  بافل  للحزب،  املحُ�شرتكني  العامني  الأم��ن��ني 
ال�شابق  العراقي  الرئي�ش  احلزب  وزعيم  موؤ�ش�ش  جنل 
جالل الطالباين، و�شركيه يف قيادة احلزب وابن عمه 

لهور �شيخ جنكي.
“�شكاي نيوز  مل��وق��ع  ق��ي��ادة احل���زب  وي��ق��ول م�����ش��در يف 
عربية” اإن اخلالفات بني الرجلني و�شلت اإىل ا�شتنفار 
�شاندة، لفر�ش اإرادته على  كل منهما لقوات ع�شكرية محُ

الطرف الآخر.

بداية الق�شة
وبداأت اخلالفات تطفو على ال�شطح بعد اأن قرر بافل 
لرئا�شة  م��ن��ه  ��ق��رب��ة  محُ �شخ�شية  تعيني  ق���رر  ط��ال��ب��اين 
املركز  مبثابة  يحُعترب  ال��ذي  الأم��ن��ي،  زانياري”  “جهاز 
ال�شتخباراتي الأكرث قوة، وكان قبل ذلك حتت قيادة 

الأمني العام ال�شريك لهور �شخ جنكي.
وه���ذا ال��ق��رار يعني ع���زل حم��م��د ط��ال��ب��اين م��ن قيادة 
املرتبطني  الأم��ن��ي��ني  القياديني  م��ن  القريب  اجل��ه��از، 

بالهور �شيخ جنكي.
وذك���رت م�����ش��ادر اأن الإج����راء مل يكن جم��رد ع���زل، بل 
اإىل حد اعتقال رئي�ش اجلهاز ومعه عدد  الأم��ر  و�شل 

من القياديني الأمنيني.
لكن معلومات من قيادة احلزب من حمافظة كركوك، 

الغازية  ب��الك��ت�����ش��اف��ات  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  واع����د  م�شتقبل 
وحمايتها  تاأمينها  ال��واج��ب  م��ن  وك���ان  وال��ب��رتول��ي��ة، 
اكت�شافات  بعد  مل�شر  م�شافة  ث��روة  باعتبارها  مبكرا، 

هر«. الغاز يف �شرق املتو�شط، واأبرزها حقل “ظحُ
“�شكاي نيوز عربية”،  ويو�شح راغب يف حديث  ملوقع 
اأن املهام الرئي�شية للقاعدة، بخالف تاأمني الكت�شافات 
البرتولية اجلديدة، هي تاأمني احلدود الغربية للدولة 
وكذا  البحر،  عرب  ال�شلع  اأو  الأ�شلحة  تهريب  ملكافحة 

جمابهة الهجرة غري ال�شرعية.
وي�شري اإىل اأن تنفيذ القوات امل�شلحة امل�شرية للمناورة 
الأ�شلحة  يف  ت��ك��ام��ال  اأظ��ه��رت  ال��ت��ي   ”2021 “قادر 
يوؤكد  امل�شلحة،  ال��ق��وات  اأف��رع  خمتلف  من  امل�شتخدمة 
جواً،  اأو  ب��ح��راً  اأو  ب���راً  اأمنها  حماية  على  م�شر  ق���درة 
التي  خ�شو�شا على احل��دود الغربية ومن اجتاه ليبيا 
لزالت تعاين من تدخالت اإقليمية وانت�شار ميلي�شيات 

اإرهابية ومرتزقة يف بع�ش مناطقها.
البحرية  يوليو”   3“ ق���اع���دة  اأه���م���ي���ة  م���ن  وي���زي���د 

وي�شيف اأبو العال، يف حديث ملوقع “�شكاي نيوز عربية” 
اأن املنطقة التي ثبت تواجد كميات من الغاز والبرتول 
فيها تبداأ من “جنوب القو�ش القرب�شي” واأن مناطق 
للمتخ�ش�شني،  معروفة  املحتملة  الحتياطات  وج��ود  
قرب�ش  بينها  دول،  لعدة  القت�شادية  املناطق  وتغطي 

وم�شر وفل�شطني واإ�شرائيل ولبنان، و�شوريا.
و�شبق الإعالن عن اإن�شاء القاعدة البحرية على �شاحل 
املزايدات  للعديد من  ليبيا طرح م�شر  املتو�شط قرب 
البحرين  يف  وال���ب���رتول  الطبيعي  ال��غ��از  ل�شتك�شاف 
امل��ت��و���ش��ط والأح���م���ر، ك��م��ا ظ��ه��رت اكت�شافات  الأب��ي�����ش 
قرب  امل�شرية،  الغربية  ال�شحراء  منطقة  يف  برتولية 

موقع القاعدة اجلديدة.

اكت�شافات واعدة
ويقول رئي�ش املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات ال�شرتاتيجية 
والتنمية �شمري راغب اإن املنطقة املوجودة اأعلى موقع 
ال��ب��ح��ري��ة اجل���دي���دة يف ج���رج���وب، ينتظرها  ال��ق��اع��دة 

قرب من رئي�ش اجلمهوري قال يف حديث مع  م�شدر محُ
التي  الأول��ي��ة  النتائج  اإن  عربية”  نيوز  “�شكاي  موقع 
الطرفني  ودف��ع  النف�ش  �شبط  هو  �شالح  اإليها  تو�شل 
ل�شتبعاد اأية اإمكانية ل�شتخدام ال�شالح والعنف يف حل 

اخلالفات، واأنهما وعدا بتنفيذ تلك اخلطوات.
التوا�شل،  �شبكات  على  تداولها  ج��رى  ت�شريبات  لكن 
ت�شمم، متكن  بافل طالباين، تعر�ش ملحاولة  اإن  قالت 
الأمنية  ال��ق��وات  ملطالبة  ع��اد  ذل��ك  منها،  ال��ن��ج��اة  م��ن 
الق�شوى.  احل��ال��ة  يف  ال�شتعداد  ب��دخ��ول  منه  املقربة 
�شيخ جنكي قد غادر  القيادي له��ور  ب��اأن  قالت  كذلك 

منزله بناء على طلبات من ِقبل قيادة احلزب له.
رد�شتاين،  وكان املوؤمتر الرابع حلزب الحتاد الوطني الكحُ

املقربة من ا�شيخ جنكي، قالت باأن هذا الأخري كان قد 
الأمنيني،  املوقوفني  من  ع��دد  �شبيل  منه  بقرار  اأخلى 
دون ت�شاور مع طالباين، الذي مل يكن مهتماً باملو�شوع، 
لكنه ا�شتغل الق�شية وحاول و�شع اليد على اأهم جهاز 

اأمني يف املنطقة املحُ�شيطر عليها.

 الرئي�س يتدخل
اأي�شاً  ي�شغل  ال���ذي  ���ش��ال��ح،  ب��ره��م  ال��ع��راق��ي  ال��رئ��ي�����ش 
رد�شتاين،  الكحُ الوطني  الحت��اد  حزب  يف  قيادياً  من�شباً 
تدخل مبا�شرة على اخلط، واأجرى ال�شبت لقاءات مع 
القياديني يف حمافظة ال�شليمانية، حاول فيها تخفيف 

حدة ال�شراعات.

اجل��دي��دة اأن���ه ي��وج��د ب��ال��ق��رب منها، 
منطقة  ال��ل��ي��ب��ي��ة  الأرا������ش�����ي  داخ�����ل 
با�شم  تحُعرف  وال��غ��از  بالبرتول  غنية 

“الهالل النفطي«.

�شراع الطاقة
وي��������ق��������ول اخل�������ب�������ري ال����ع���������ش����ك����ري 
حممد  ال������ل������واء  وال�����ش����رتات����ي����ج����ي 
�شالمة اجلوهري اإن اكت�شافات الغاز 
امل�شتقبلية  اأو  احل��ال��ي��ة  وال���ب���رتول 
الإقليمي  ال���ن���زاع  م��ن  ح��ال��ة  ت�شهد 
الوجود  �شرورة  يوؤكد  مما  امل�شتمر، 
ل���ت���اأم���ني حقوق  ال���ق���وي  ال��ع�����ش��ك��ري 
البحر،  يف  الق���ت�������ش���ادي���ة  ال����دول����ة 
بالقرب  الوجود  كان هذا  اإذا  ل�شيما 

من مناطق الكت�شافات.
ول���ف���ت اجل���وه���ري يف ح���دي���ث ملوقع 
هناك  اأن  عربية”  ن���ي���وز  “�شكاي 
ن����زاع����ات م�����ش��ت��م��رة م��ن��ذ ����ش���ن���وات يف 
اآب��ار غاز  املتو�شط على  �شرق  منطقة 
وقوعها  يزعم  ط��رف  وك��ل  مكت�شفة، 
داخل نطاق املياه القت�شادية له، ويف 
اأى  يح�شم  مل  املتو�شط،  �شرق  الطاقة”  “�شراع  ظ��ل 

طرف الأزمة ل�شاحله.
والقوة  القدرات  امتالك  اأن  الع�شكري  اخلبري  ويتابع 
وجود  ي��وؤك��د  لكنه  ب��ه��ا،  ال��ت��ه��دي��د  يعني  ل  الع�شكرية 
ح�شن و�شند لالأمن القومي امل�شري والعربي وحماية 
على  ب��ال��ف��ع��ل  وال��ق��ائ��م��ة  املكت�شفة  ل���ل���رثوات  م��ب��ا���ش��رة 
امتداد �شاحل البحر املتو�شط، �شواء الرثوات امل�شرية 
اأو العربية اأو ثروات الدول احلليفة مل�شر وتربطها بها 

عالقات ا�شرتاتيجية.
وت�����ش��ع��ى ال���دول���ة امل�����ش��ري��ة اإىل الك��ت��ف��اء ال���ذات���ي من 

املنتجات البرتولية خالل العامني املقبلني.
الطبيعي  الغاز  من  املحُ��وؤك��دة  الحتياطات  حجم  ويحُقدر 
ق��دم مكعب من  تريليون   30 ببحو  هر”  “ظحُ يف حقل 
الغاز الطبيعي، ح�شب تقارير حكومية م�شرية، مبعدل 
انتاج 2.7 مليار قدم غاز يومياً، ما دفع م�شر لتحقيق 
كميات  وت�شدير  الطبيعي،  الغاز  من  الذاتي  الكتفاء 

منه للخارج.

قد يف مدينة ال�شليمانية يف اأوائل العام املا�شي،  الذي عحُ
ك��ان ق��د اأن��ت��خ��ب ك��ل م��ن ب��اف��ل ط��ال��ب��اين وله���ور �شيخ 

�شرتكني للحزب. جنكي كاأمنني عامني محُ
الراحل  الرئي�ش  ملكتب والده  وطالباين بقي �شكرترياً 
جالل طالباين، وتوىل لفرتة �شوؤون “مكتب مكافحة 
انعقاد  قبل  قيادي  من�شب  اأي  ي�شغل  ومل  الإرهاب”، 

املوؤمتر الأخري.
الأمنية  املوؤ�ش�شات  يف  يعمل  ك��ان  فقد  جنكي  �شيخ  اأم��ا 
منذ �شنوات، واأ�شبح فيما بعد م�شوؤول “وكالة احلماية 
ومل ي�شغل بدور  واملعلومات لإقليم كرد�شتان العراق”، 

اأية منا�شب حزبية اأو حكومية من قبل.

جوهر ال�شراع
قال  الرحمن  عبد  همبار  ��ردي  ال��كحُ والنا�شط  الباحث 
الأمنية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اإن  عربية”:  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع 
لكن  للم�شاألة،  وظاهر  اأداة  ��رد  جمحُ هي  عليها  املحُت�شارع 
اجلوهر هو اأن القيادي لهور �شيخ جنكي، واأثناء فرتة 
املر�ش املديد لعمه الرئي�ش جالل الطالباين، ا�شتوىل 
ع��ل��ى م��ع��ظ��م امل���راك���ز احل�����ش��ا���ش��ة وال���ق���ي���ادات احلزبية 
الجتماعية وال�شبابية، لدرجة اأن بافل طالباين اأثناء 
موؤمتر احلزب، مل يتمكن من اإزاحته من قيادة احلزب، 

وتوافق معه على القيادة امل�شرتكة«.
ي�شحب  لأن  طالباين  “ي�شعى  الرحمن  عبد  وي�شيف 
املزيد من ال�شلطات واملوؤ�ش�شات وم�شادر الأموال التي 
ع��ادي��ا �شمن  ق��ي��ادي��ا  ع��م��ه، جلعله  اب���ن  �شيطرة  حت��ت 
�شيخ  يعرفه  اأم���ر  وه��و  ب��ه،  التحكم  يحُ�شتطاع  احل���زب، 
جنكي متاماً، ويحاول التم�شك باملوؤ�ش�شات التي حتمي 
بهذا  الأم��ر حينما يجري  لكن  القيادة.  مكانته �شمن 
ال�شكل، اأمنا يدل على انعدام اأي دور للقيادات احلزبية 
ب��ال�����ش��راع العائلي  الأخ������رى، وع��ل��ى ارت���ب���اط احل����زب 

فح�شب«.

مدينة ليبية تعلن الطوارئ ملواجهة املتحور الهندي •• الزاوية-وكاالت

اأعلنت وزارة احلكم املحلي يف بلدية 
منطقة الزاوية غربي ليبيا، حالة 
ب�شكل  وقررت  الق�شوى،  الطوارئ 
اأ�شبوعني  مل��دة  تاما  اإغالقا  عاجل 
ل���ك���اف���ة الأ��������ش�������واق وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
و�شول  بعد  واملتنزهات،  التعليمية 
كورونا  بفريو�ش  الإ�شابات  معدل 
اإىل درجة “خطرية”؛ وتخوفا من 
انت�شار ال�شاللة الهندية لفريو�ش 

كورونا امل�شتجد داخل املنطقة.
نيوز  ل�”�شكاي  ت�����ش��ري��ح��ات  ويف 
عميد  بحر  جمال  يقول  عربية” 

الغذاء  واأ�شواق  الكربى،  التجارية 
واملالب�ش والأدوات املنزلية، ف�شاًل 
العامة  التعليمة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ع��ن 
مراحلها،  ب���ج���م���ي���ع  واخل����ا�����ش����ة 
الجتماعية،  امل��ن��ا���ش��ب��ة  و����ش���الت 
وامل����ق����اه����ي، وامل����ط����اع����م، وحم����ال 
احلجامة،  وم�����راك�����ز  احل�����الق�����ة، 
واملالعب،  ال��ري��ا���ش��ي��ة  وال�����ش��الت 
البحرية  امل�����ش��اي��ف  ك��اف��ة  وك��ذل��ك 
واحلدائق  واملتنزهات  البلدية  يف 

العامة.

الليبي.
�����ش��ت��ث��ن��ى م���ن ت��ط��ب��ي��ق الإغ����الق  ويحُ
والإنتاجية،  اخل��دم��ي��ة  اجل���ه���ات 
وامل�����������ش�����ارف ب���ج���م���ي���ع ف���روع���ه���ا، 
ال�شحية،  وامل��راك��ز  وال�شيدليات 
وحمالت املواد الغذائية ال�شغرية، 
اللحوم  ب��ي��ع  وامل��خ��اب��ر، وحم����الت 

باأنواعها.
ك����ذل����ك ل����ن ي���ت���م ت��ط��ب��ي��ق��ه على 
ب��اأن فتح  امل�شاجد، وب��رر بحر ذلك 
مع  اجلمعة  �شالة  واأداء  امل�شاجد 

ال���ق���رار جاء  اإن  ال����زاوي����ة،  ب��ل��دي��ة 
بناء على تقرير من جلنة الر�شد 
الزاوية  بلدية  قبل  من  والتق�شي 
الإ�شابات  م��وؤ���ش��ر  ارت���ف���اع  اأظ���ه���ر 
كورونا  ب��ف��ريو���ش  خ��ط��ري  ب�����ش��ك��ل 
حتمية  اإىل  اأدي  مم���ا  ب��امل��ن��ط��ق��ة؛ 
�شريع  ب�شكل  ل��ل��م��ر���ش  ال��ت�����ش��دي 

وكبري للحيلولة دون انت�شاره.
وت�شمن ال��ق��رار، ال��ذي دخ��ل حيز 
الأ�شواق  اإغ��الق  اجلمعة،  التنفيذ 
ال���ع���ام���ة واخل����ا�����ش����ة ك����الأ�����ش����واق 

النهائي  القرار  اأن  اإىل  ولفت بحر 
بغلق هذه الأماكن مت اتخاذه بعد 
واأ�شبابه ج��ي��ًدا من  اأب��ع��اده  درا���ش��ة 
امل�����ش��وؤول��ة، واإن كان  ق��ب��ل اجل��ه��ات 
مل يتم حتى الآن التاأكد الكلي من 
املنطقة  يف  الهندي  املتحور  وج��ود 
للحماية  ال���ت���داب���ري  ه����ذه  اأن  اإل 

والوقاية العامة.
ت�شتجيب  ل���ن  ال��ت��ي  امل��ن�����ش��اآت  اأم����ا 
اأق�شى  تطبيق  �شيتم  فاإنه  للقرار، 
امل�شوؤول  بح�شب  عليها،  العقوبات 

جناة”  “ال�شالة  برنامج  تطبيق 
بحيث يكون هناك تباعد اجتماعي 
ال�شلوات،  ك��اف��ة  يف  امل�����ش��ل��ني  ب��ني 
وعمل دوريات متابعة للتاأكيد من 

تنفيذ ذلك.
واختتم باأن البلدية قررت تطبيق 
حالة الطوارئ الق�شوى على مدار 
امل�شت�شفيات  كافة  يف  �شاعة  ال�24 
وامل�شتو�شفات  وال��ق��روي��ة  ال��ع��ام��ة 
كما  بالبلدية،  ال�شحية  وامل��راك��ز 
يتم تنفيذ ذات الإجراءات بالن�شبة 
تظل  بحيث  الأك�����ش��ج��ني،  مل�����ش��ان��ع 
ال���ي���وم حت�شباً  م�����دار  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 

لوقوع اأي حالت طوارئ.
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عربي ودويل

•• لندن-وكاالت

مل ت�شتغرب جملة “اإيكونومي�شت” 
الربيطانية جواب الرئي�ش الأمريكي 
ج��و ب��اي��دن ح��ني ���ش��األ��ه م��را���ش��ل عن 
اأفغان�شتان:  من  الن�شحاب  تداعيات 
املفرحة،  الأم��ور  عن  احلديث  “اأريد 
بايدن  اأن  ال��وا���ش��ح  م���ن  رج�����ل!«.  ي���ا 
وا�شنطن  اأن  مبا  املو�شوع  تغيري  اأراد 
عاماً،  لع�شرين  اأفغان�شتان  يف  حاربت 
منفقة اأكرث من تريليوين دولر على 
احلرب بينما خ�شرت ب�شعة اآلف من 
قواتها وع�شرات الآلف من الأفغان، 
والآن تدعو  اأم مدنيني.  كانوا  جنوداً 
املغامرة  اإن��ه��اء  اإىل  املتحدة  ال��ولي��ات 
اأي  عر�ش  دون  من  باأكملها  املوؤ�شفة 

اإجناز تقريباً.

عودة مرعبة
قوة  ت��ع��د  مل  ال���ق���اع���دة  اأن  ���ش��ح��ي��ح 
ك���ب���رية يف ال���ب���الد ع��ل��ى ال���رغ���م من 
ع��ل��ي��ه��ا ب�شكل  ال��ق�����ش��اء  ي��ت��م  اأن�����ه مل 
اإرهابية  جم���م���وع���ات  ل��ك��ن  ن���ه���ائ���ي. 
تعمل  ت���زال  ل  لالأمريكيني  م��ع��ادي��ة 
تنظيم  اأحد فروع  اأفغان�شتان مثل  يف 
داع�������ش. حت��ق��ق ط��ال��ب��ان ال��ت��ي وفرت 
املالذ لأ�شامة بن لدن والتي اأطاحها 
الأم����ري����ك����ي����ون ب���ع���د ه���ج���م���ات 11 
ت�شيطر  ه��ي  مرعبة.  ع���ودة  �شبتمرب 
وتهدد  ال��ب��الد  ن�شف  ع��ل��ى  ب��ال��ك��ام��ل 
اإن احلكومة  الآخر.  الن�شف  باجتياح 
الدميوقراطية واملوالية للغرب والتي 
���ش��م��دت ب��ف�����ش��ل ال���دم���اء والأم������وال 
الأمريكية هي فا�شدة ومكروهة على 

نطاق وا�شع ويف تراجع م�شتمر.

م�شهد حمبط
كابول  ح��ك��وم��ة  ت��ت��ف��او���ش  ن���ظ���ري���اً، 
حول  طالبان  م��ع  اأمريكياً  املدعومة 

•• عوا�شم-وكاالت

اأث�����ار الن�����ش��ح��اب الأم���ريك���ي من 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، ال��ق��ل��ق ال��ع��م��ي��ق يف 
وال�شمالية  ال���ك���ردي���ة  امل���ن���اط���ق 
ال�شرقية من �شوريا، التي تديرها 
يتكرر  اأن  م���ن  ال���ذات���ي���ة  الإدارة 
املناطق،  ه��ذه  يف  ذات��ه  ال�شيناريو 
“نبع  واأن جتربة عملية  �شيما  ل 
متت  ال���ت���ي  ال���رتك���ي���ة  ال�شالم” 
ب�����ش��وء اأخ�����ش��ر اأم��ريك��ي ل زالت 
تداعياتها الكارثية ماثلة للعيان، 

بح�شب مراقبني �شيا�شيني.
األك�شندر  ق���ال  ال�����ش��دد  ه���ذا  ويف 
اخلا�ش  امل���ب���ع���وث  لف��رن��ت��ي��ي��ف، 
ل�شوريا:  ال����رو�����ش����ي  ل���ل���رئ���ي�������ش 
اأن  مي���ك���ن  امل���ت���ح���دة  “الوليات 
تتخذ قرارا يف �شحب قواتها من 
�شوريا ب�شورة مفاجئة كما فعلت 
يعد  الأم���ر  وه���ذا  اأفغان�شتان،  يف 
اإ���ش��ارة وا���ش��ح��ة ل���الأك���راد، الذين 
وث��ي��ق معهم  ت��وا���ش��ل  ع��ل��ى  نبقى 
ون��ح��م��ل��ه��م ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م احل����وار 
م��ع دم�����ش��ق، اإن��ه��ا اإ���ش��ارة وا�شحة 
على اأن هذا احلوار لي�ش �شروريا 
هذا  اإن��ه��اء  يجب  واإمن���ا  فح�شب، 
و�شط  حل  اإىل  بالتو�شل  احل��وار 
واخل�����روج ب��ات��ف��اق��ات حم���ددة مع 

الطرف ال�شوري«.
الرو�شي  امل���وق���ف  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا 
يقول م�شدر �شيا�شي رفيع يف اأحد 
الأح�����زاب ال��ك��ردي��ة ال�����ش��وري��ة، يف 
عربية”:  نيوز  “�شكاي  مع  ح��وار 
ان�شحاب  م����ن  ال���ب���ال���غ  “القلق 

اتفاق �شالم يلقي مبوجبه املتمردون 
�شيا�شي  نظام  يف  وي�شاركون  ال�شالح 
لل�شيناريو  وف���ق���اً  ت�����ش��م��ي��م��ه.  م���ع���اد 
املايل  الأمريكي  الدعم  اإن  الأف�شل، 
والع�شكري للحكومة مقروناً ب�شغط 
ه���ائ���ل ع��ل��ى اأ����ش���دق���اء ط��ال��ب��ان مثل 
اإنتاج  يف  ي��ن��ج��ح  اأن  مي��ك��ن  ب��اك�����ش��ت��ان 
ال�شلطة.  ت��ق��ا���ش��م  اأ���ش��ك��ال  م��ن  ���ش��ك��ل 
لكن حتى لو ح�شل ذلك، واحتمالته 
قليلة بح�شب املجلة، ف�شيكون امل�شهد 
امل�شي  على  طالبان  �شت�شر  حمبطاً. 
ثيوقراطية  ف���ار����ش���ة  رج��ع��ي��ت��ه��ا  يف 
وح�����ش��ي��ة ك��ت��ل��ك ال��ت��ي ف��ر���ش��ت��ه��ا حني 
�شجنت  عندما  �شابقاً  كانت يف احلكم 
الفتيات  ومنعت  منازلهن  يف  الن�شاء 
واأنزلت  امل���در����ش���ة  اإىل  ال���ذه���اب  م���ن 
مثل  “خطايا”  على  قا�شية  عقوبات 
اأو ال�شتماع  ارتداء املالب�ش اخلاطئة 

اإىل املو�شيقى اخلاطئة.

اخلنق البطيء
طالبان  ت�شتخدم  اأن  امل��ج��ل��ة  ت��رج��ح 
ان���ت�������ش���ارات���ه���ا امل���ي���دان���ي���ة لإط����اح����ة 
اجتاحت  ل���ق���د  ب���ال���ق���وة.  احل���ك���وم���ة 
الريفية  املناطق  م��ن  الكثري  بالفعل 
القوات احلكومية منت�شرة يف  اأن  مبا 
املدن والبلدات. يف هذا الوقت، تتخلى 
ملعنوياتها  الفاقدة  احلكومية  القوات 
الفائت،  الأ���ش��ب��وع  م��راك��زه��ا. يف  ع��ن 
ه�����رب اأك������رث م����ن األ������ف ع��ن�����ش��ر اإىل 
باداخ�شتان.  م��ن  اآت���ني  طاجيك�شتان 
ال�شيطرة  م���ن  ط��ال��ب��ان  ت��ت��م��ك��ن  مل 
والحتفاظ باأي مدينة وقد ينق�شها 
من  اأك��رث  على  لال�شتيالء  املقاتلون 
تف�شل  ق���د  ل���ذل���ك،  اآن.  يف  م��ن��ط��ق��ة 
عو�شاً  ببطء  احلكومة  خنق  احلركة 

قلق  ه���و  حل��ظ��ة  اأي  يف  اأم���ريك���ي 
وا�شع هنا يف املناطق الكردية من 
�شوريا، وهو م�شروع ومنت�شر بني 
ب�شكل عام ولي�ش فقط يف  النا�ش 
الدارة  لكن  ال�شيا�شية،  الأو�شاط 
كله  بي�شها  و�شعت  التي  الذاتية 
ايهام  وا���ش��ن��ط��ن حت����اول  ���ش��ل��ة  يف 
الأمريكي  ال���وج���ود  ب����اأن  نف�شها 
���ش��ي��ك��ون ط��وي��ل الأم������د، يف حني 
ت�شري  وال�������ش���واب���ق  امل��ع��ط��ي��ات  اأن 

للعك�ش«.
ب�������ش���راح���ة  “ثمة  وي���������ش����ي����ف: 
وم�شلحية  ���ش��ل��ط��وي��ة  اع��ت��ب��ارات 
للجري  الدارة  تدفع  اقت�شادية 
الأمريكي  ال���دع���م  ����ش���راب  خ��ل��ف 
الأب��دي، خا�شة فيما يتعلق ببيع 
الفعلية  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ك��ن  ال��ن��ف��ط، 
والبعيدة املدى لالأكراد يف �شوريا 
تكمن يف حماولة التو�شل لتفاق 
الو�شيط  واأن  خا�شة  دم�شق،  مع 
ا�شتعداده  دوم���ا  ي��وؤك��د  ال��رو���ش��ي 
دم�شق  ب�����ني  احل���������وار  ل����رع����اي����ة 

والأكراد«.
ويتابع امل�شدر: “النظام باق رغم 
رف�شنا له ويتمتع ب�شرعية دولية، 
 70 ي�شيطر على نحو  الآن  وه��و 
وجماعات  ال���ب���الد،  م���ن  امل��ئ��ة  يف 
مت�شرذمة  ال�����ش��وري��ة  امل��ع��ار���ش��ة 
وهزيلة كما تعلمون، وهي حتولت 
ا�شتخبارات  ت��دي��ره��ا  مل��ج��م��وع��ات 
مقدمها  يف  اإق��ل��ي��م��ي��ة  ع���وا����ش���م 

وح�شب،  نف�شها  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  ق��وي��ة 
الهزمية  اإحل��اق  يف  اأي�شاً  اأخفقت  بل 
باملتمردين. ومل تعد الوليات املتحدة 
الأفغانية  احل��ك��وم��ة  ل��دع��م  م�شتعدة 
وهذا  حليفتها  اأن��ه��ا  ي��ف��رت���ش  ال��ت��ي 
امل�شوؤولني  ل���ش��ت��ي��اء  وم��ث��ري  م��ف��اج��ئ 
وال�شني هذه  رو�شيا  دون��ت  الأف��غ��ان. 
الوليات  اأ�شدقاء  وكذلك  املالحظة 
ذل��ك ل يجعل من  ك��ل  لكن  املتحدة. 

اأفغان�شتان فيتنام اأخرى.
فاأفغان�شتان مل تكن حقاً مدار اهتمام 
البنتاغون اأو الأمريكيني. بقي اجلنود 
بكثري  اأك��رث  الأفغانية  الأرا���ش��ي  على 
مما فعلوا يف فيتنام وتكبدوا خ�شائر 
ب�����ش��ري��ة اأق�����ل ب��ك��ث��ري م���ن ت��ل��ك التي 
ت��ك��ب��دوه��ا يف ف��ي��ت��ن��ام. ج��ذب��ت احلرب 
اهتماماً  املالية  والأزم���ة  العراق  على 
يرى  اأن  ق��ن��ده��ار.  فعلته  مم��ا  اأك����رب 
املراقبون الأجانب يف هذا الن�شحاب 
ال�شعف  فهذا  اأمريكي،  �شعف  اإ�شارة 

كان بادياً منذ فرتة طويلة.

عودة اإىل املربع الأول
الأمان  فقدت  اليوم  الأفغان  اإن حياة 
اأ�شارت  م�����ش��ى.  وق���ت  اأي  م���ن  اأك����رث 
�شفوف  يف  اخل�����ش��ائ��ر  اأن  اإىل  امل��ج��ل��ة 
املدنيني كانت اأعلى ب�%30 مما كانت 
عليه �شنة 2001، حني بداأ النت�شار 
لي�ش  القت�شاد  الأمريكي.  الع�شكري 
اأك����رب ب��امل��ق��ارن��ة م���ع م���ا ك���ان الو�شع 
عليه منذ عقد. واملاليل لي�شوا فقط 
يف  قتلََتهم  اإن  العا�شمة:  اأب���واب  عند 
ي�شيء  ف��رد  اأي  وي�شتهدفون  ال��داخ��ل 
ال�����ش��ي��ق��ة الأف�������ق. مل  ن��ظ��رت��ه��م  اإىل 
�شت�شتطيع  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ت��ك��ن 
على  اأفغان�شتان  م�شاكل  جميع  ح��ل 
الإطالق. لكن اأن تغادر والبالد عادت 
ف�شل  تعبري عن  هو  الأول  املربع  اإىل 

ذريع، ختمت املجلة.

على  اجل��دي��دة  الرو�شية  امل��ب��ادرة 
ل�شوريا،  مو�شكو  م��ب��ع��وث  ل�����ش��ان 
و�شط  حلل  �شراحة  اأ�شار  وال��ذي 
واجلانب  ال�شورية  احلكومة  بني 
اأنه يفرت�ش  الكردي، وهذا يعني 
رو�شية  ���ش��غ��وط  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن 
وت��ن��ازلت من  ت�شوية  ودف��ع نحو 
ال��ط��رف��ني، ل��ب��ل��ورة ات��ف��اق �شامل 
مو�شكو  فعلى  دائ��م،  حلل  يف�شي 
ال�����ش��غ��ط ع��ل��ى دم�����ش��ق اأي�����ش��ا كي 
املركزية  ال��ع��ق��ل��ي��ة  ع���ن  ت��ت��خ��ل��ى 
ال��ت��ع��اط��ي مع  وال�����ش��وف��ي��ن��ي��ة يف 
القومي  وال��ت��ن��وع  التعدد  ق�شايا 
ال��ب��الد، ولي�ش فقط  والإث��ن��ي يف 
الكتفاء بو�شع اللوم على الطرف 

الكردي«.
هذا وي�شود ال�شارع يف �شمال �شرق 
�شوريا على مدى الأعوام املا�شية، 
الأك����راد  م��ن  طيفا  ي�شم  وال����ذي 
خمتلف  ومن  وال�شريان  والعرب 
اأن  املكونات ال�شورية، توج�ش من 
وترتك  فجاأة  وا�شنطن  تن�شحب 
لالحتالل  ع���ر����ش���ة  م��ن��اط��ق��ه��م 
التكفريية  واجل��م��اع��ات  ال��رتك��ي 
الكثري  ي��خ��ف��ي  ول  ل����ه،  امل���وال���ي���ة 
م��ن امل��واط��ن��ني ه��ن��اك رغبتهم يف 
مع  وت��ف��اه��م  ات��ف��اق  اإىل  التو�شل 
دم�شق. ويعتقد مراقبون للم�شهد 
يف  الأبقى  الالعب  هي  رو�شيا  اأن 
تاريخية  ع��وام��ل  جلملة  ���ش��وري��ا، 
وجغرافية وثقافية، واأن ال�شيا�شة 

لكن  مبا�شر.  ب�شكل  مهاجمتها  ع��ن 
الزخم اإىل جانبها ب�شكل وا�شح.

تزداد  اأن  املحتمل  الأدن��ى، من  باحلد 
احلرب الأهلية حدة مع تقدم طالبان 
اأج���ل البقاء.  و���ش��راع احل��ك��وم��ة م��ن 
ال�شني  م��ث��ل  اأخ�����رى  دول  ���ش��ت�����ش��ع��ى 
وباك�شتان  ورو���ش��ي��ا  واإي�����ران  وال��ه��ن��د 
اإىل حماولة ملء الفراغ الذي تركته 
يهّرب  و����ش���وف  امل���ت���ح���دة.  ال����ولي����ات 
البع�ش الأ�شلحة والأموال اإىل اأمراء 
من  امل��زي��د  النتيجة  �شتكون  احل���رب. 
اإهراق الدماء والدمار يف دولة عانت 

الأف���ق يف  ان�����ش��داد  اأن  وا�شنطن  ت��رى 
اأن ل معنى  اأفغان�شتان هو دليل على 
اإىل  بالن�شبة  ل��ك��ن  ه��ن��اك.  ال��ب��ق��اء  يف 
من  وا�شنطن  حمتهم  الذين  الأفغان 

طالبان، كان ان�شداد الأفق ثميناً.

فيتنام اأخرى؟
���ش��ي��ك��ون ه��ن��ال��ك ن��ق��ا���ش ط��وي��ل حول 
ل�شدقية  الن�شحاب  تقوي�ش  م��دى 
ومكانة الوليات املتحدة. على الرغم 
تف�شل  وج���ربوت���ه���ا، مل  ث��روت��ه��ا  م���ن 
اأفغانية  دول���ة  تاأ�شي�ش  يف  وا���ش��ن��ط��ن 

م����ن احل������رب امل�����ش��ت��م��رة لأك������رث من 
ت�شن  اأن  م��ن  وال��ق��ل��ق��ون  ع���ام���اً.   40
ال�شكان  �شد  انتقام  عمليات  طالبان 
كمرتجمني  ع��م��ل��وا  ال��ذي��ن  املحليني 
لالأمريكيني يتجاهلون روؤية ال�شورة 
املتحدة ترتك دولة  الوليات  الأع��م: 
ن�شمة  م��ل��ي��ون   40 ب���ح���وايل  ك��ام��ل��ة 

مل�شري مريع.

حتى ان�شداد الأفق ثمني
مل يكن على الأمر اأن يتم بهذا ال�شكل، 
ت��ت��اب��ع جم��ل��ة اإي��ك��ون��وم��ي�����ش��ت. طوال 

ال�شنوات ال�شت املا�شية، ا�شتطاع 10 
وع���دد مماثل  اأم��ري��ك��ي  اآلف ج��ن��دي 
يحافظوا  اأن  الأطل�شية  ال��ق��وات  م��ن 
ع��ل��ى ث��ب��ات اجل��ي�����ش الأف���غ���اين. اأدى 
ذلك اإىل حماية ال�شتاتيكو. انخف�شت 
اإىل  الأمريكيني  الإ�شابات بني  ن�شبة 
ال�����ش��ف��ر ت��ق��ري��ب��اً. واأ���ش��ب��ح��ت احلرب 
التي كانت تغ�شب الناخبني يف ال�شابق 
اأهمية يف الوليات املتحدة.  غري ذات 
ك��م��ا اأ���ش��ح��ى احل�����ش��ور الأم��ري��ك��ي يف 
يف  يوؤثر  كي  ج��داً  �شغرياً  اأفغان�شتان 
ورو�شيا.  ال�شني  على  الإدارة  تركيز 

بكثري  اأ�شوء  منا  وموقفها  اأنقرة، 
م��ن م��وق��ف ال��ن��ظ��ام، ول��ه��ذا فمن 
يتوا�شل  اأن  ال�شيا�شية  احل��ك��م��ة 
على  ويعملوا  دم�شق  مع  الأك���راد 

حل ق�شيتهم هناك«.
من جهته يرى الكاتب املتخ�ش�ش 
�شرتيب  ال�����ش��وري��ة  ال�������ش���وؤون  يف 
جوهر، يف حوار مع “�شكاي نيوز 
الت�شريحات  هذه  “اأن  عربية”: 

يكون  اأن  يجب  ال��ع��راق  كرد�شتان 
هناك قلق من جراء ذلك«.

غزو  ���ش��ي��ن��اري��و  “تكرار  وي��ت��اب��ع: 
امل���ن���اط���ق  يف  ال�شالم”  “نبع 
احلالية التي ت�شيطر عليها قوات 
ق�شد خا�شة املحاذية للحدود مع 
ت��رك��ي��ا وال��ق��ري��ب��ة م��ن��ه��ا، ه��و اأمر  
اأن  واأع��ت��ق��د  ج���دا،  ووارد  منطقي 
هذه  تلقف  الكردي  اجلانب  على 

وواقعية  حم��ل��ه��ا  يف  ال���رو����ش���ي���ة 
بالفعل  �شوريا  اأك��راد  متاما فعلى 
الأفغاين،  ال��در���ش  م��ن  الت��ع��اظ 
وم�شاحات  وبلدات  م��دن  وت�شليم 
وا�شعة من مناطقهم لرتكيا على 
يغيب  األ  يجب  ذه���ب،  م��ن  طبق 
عن بالهم اأبدا، حني احتل اجلي�ش 
ال���رتك���ي م���دن راأ������ش ال��ع��ني وتل 
اأبي�ش واأجزاء وا�شعة من ريفهما، 

بعد الن�شحاب الأمريكي منها يف 
مطالع اأكتوبر العام 2019«.

الأ�شف  “ومع  ج���وه���ر:  وي�����ردف 
�شيا�شة  اأن  مت��ام��ا  وا���ش��ح��ا  ي��ب��دو 
مل  الآن،  اخل���ارج���ي���ة  وا���ش��ن��ط��ن 
ترامب  ع���ه���د  يف  ع��ن��ه��ا  ت��خ��ت��ل��ف 
وه���ذا الن�����ش��ح��اب الأم��ريك��ي من 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان خ���ري دل��ي��ل وه���و ما 
ي��ق��ل��ق اأك�������راد ����ش���وري���ا، وح���ت���ى يف 

تتيح  ـــيـــل  ـــرائ اإ�ـــس
من  تن�سيطية  جرعات 
للبالغني فايزر  لقاح 

•• القد�س-رويرتز

ق��ال��ت اإ���ش��رائ��ي��ل اأم�����ش الأح���د اإنها 
تن�شيطية  ج��رع��ات  اإت��اح��ة  �شتبداأ 
من لقاح فايزر امل�شاد لكوفيد-19 
للبالغني الذين يعانون من �شعف 
مازالت  ل��ك��ن��ه��ا  امل���ن���اع���ة  ج���ه���از  يف 
اجل���رع���ات  ك���ان���ت  اإذا  م����ا  ت����در�����ش 

الثالثة �شرورية لعامة النا�ش.
دلتا  متحور  انت�شار  �شرعة  واأدت 
اإىل زي����ادة  م���ن ف���ريو����ش ك���ورون���ا 
ج��دي��د يف  م��ن  التطعيم  م��ع��دلت 
الإ�شابات  ارت���ف���اع  م���ع  اإ���ش��رائ��ي��ل 
اجلديدة خالل ال�شهر املا�شي من 
اإىل  الآح����اد  خ��ان��ة  ب�شيط يف  ع���دد 

حوايل 450 اإ�شابة يوميا.
ويوم اخلمي�ش املا�شي قالت �شركة 
فايزر و�شريكتها بيونتيك، املوردان 
الرئي�شيان للقاح اإىل اإ�شرائيل منذ 
دي�شمرب  يف  التطعيم  حملة  ب���دء 
اإنهما  امل����ا�����ش����ي،  الأول  ك����ان����ون 
�شتطلبان من ال�شلطات الأمريكية 
اأ�شابيع  غ�����ش��ون  يف  والأوروب�����ي�����ة 

اعتماد اجلرعات التن�شيطية.
اإىل  ذل��ك  يف  ال�شركتان  وا�شتندت 
زي������ادة خ��ط��ر ال����ع����دوى ب��ع��د �شتة 

�شهور.
ومل تك�شف ال�شركتان عن البيانات 
ال��ت��ي تثبت ه��ذا اخل��ط��ر مم��ا اأدى 
بع�ش  م���ن  ل��ه��م��ا  ان���ت���ق���ادات  اإىل 
قالتا  لكنهما  وامل�شوؤولني.  العلماء 
اإن هذه البيانات �شتعلن على املالأ 

قريبا.

متخبطة  ���ش��وري��ا  يف  الأم��ريك��ي��ة 
والبو�شلة،  املعامل  وا�شحة  وغري 
�شوريا  ق�������وات  ع���ل���ى  ي���ح���ت���م  م����ا 
الذاتية،  والإدارة  الدميقراطية 
مع  وتوافقات  حلول  عن  البحث 

احلكومة ال�شورية.
اأملهم من  وه��م ل يخفون خيبة 
اأن تكون اإدارة بايدن خمتلفة عن 
ال�شيا�شات  ملف  يف  ترامب  اإدارة 
ال���رتدد  واأن  خ��ا���ش��ة،  اخل��ارج��ي��ة 
والرتباك ل زال هما �شيد املوقف 
لدى وا�شعي �شيا�شة وا�شنطن يف 

�شوريا.
الرو�شي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  وك����ان 
���ش��ريغ��ي لف����روف ق��د دع���ى قبل 
�شوريا للحوار  اأكراد  اأ�شبوع،  نحو 
ال�شورية  احلكومة  م��ع  والت��ف��اق 
بداية  م��ن��ذ  “مو�شكو  ب��ال��ق��ول: 
ت�����ش��ج��ع على  ����ش���وري���ا،  ال���ن���زاع يف 
اإج������راء ات�������ش���الت م��ب��ا���ش��رة بني 
الأك�����راد وح��ك��وم��ة دم�����ش��ق بهدف 
ب�شاأن  ات���ف���اق���ات  اإىل  ال���ت���و����ش���ل 
ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��اي�����ش م��ع��ا يف دول���ة 
العراق  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  واح�����دة، 
ميكن  جيدا  مثال  ي�شكل  املجاور 

ال�شتفادة منه يف هذا ال�شدد«.
ل�شمال  ال��ذات��ي��ة  الإدارة  ورح��ب��ت 
����ش���رق ����ش���وري���ا، ب���دع���وة لف����روف 
ح����ول اأه��م��ي��ة ا���ش��ت��ئ��ن��اف احل����وار 
ردت  لكنها  دم�����ش��ق،  وب���ني  بينها 
موقف  تعنت  اإىل  ت��ع��رثه  اأ���ش��ب��اب 
احلكومة ال�شورية ح�شب و�شفها، 
يف  اإيجابي  رو���ش��ي  ب��دور  مطالبة 

هذا املجال.

ان�سحاب اأمريكا من اأفغان�ستان .. هل يتكرر ال�سيناريو �سمال �سوريا؟

ل�سرب خزائن الإرهاب.. اأوروبا متهد ملالحقة ا�ستثمارات الإخوان •• عوا�شم-وكاالت

يبدو اأن الإجراءات الأوروبية ملكافحة الإرهاب والتطرف والتي ت�شتهدف 
ا�شتثمارات  اأي�شاً  �شت�شمل  الإخ����وان،  جماعة  ن�شاط  حما�شرة  بالأ�شا�ش 
التنظيم املنت�شرة يف عوا�شم اأوروبية عدة على مدار نحو اأكرث من 6 عقود. 
وخالل الأ�شابيع املا�شية عززت النم�شا اإجراءات مكافحة التطرف، بحظر 
اأخ��رى، وكذلك  رموز و�شعارات جماعة الإخ��وان وعدة تنظيمات متطرفة 
كثفت الرقابة على ال�شتثمارات واملوؤ�ش�شات املالية التابعة للتنظيم والتي 

متثل ممرات لتمويل الإرهاب والتطرف.
ويرى اأ�شتاذ القت�شاد ال�شيا�شي كرمي العمدة اأن اجلماعة �شت�شطر لنقل 
اأوروب��ا خالل الفرتة املقبلة، لأن التعديالت  اأموالها خارج  جزء كبري من 
اجلديدة يف القوانني �شت�شمح للموؤ�ش�شات الأمنية تعقب تلك ال�شتثمارات 
وحظر ن�شاطها وم�شادرتها يف حال ثبوت تورطها بدعم الإرهاب، وهو اأمر 
كان به كثري من التعقيدات يف الوقت املا�شي وكانت اجلماعة تتحايل على 

القوانني بتمرير هذه ال�شتثمارات.
املالذ  اإن ماليزيا متثل  ل�”�شكاي نيوز عربية”  العمدة يف ت�شريح  ويقول 
الأهم والأقوى لالقت�شاد الإخواين يف ظل الإج��راءات الأوروبية �شدهم، 
كذلك ي�شتبعد فر�شية اأن ي�شطر التنظيم لنقل ا�شتثماراته من تركيا يف 

ظل اإجراءات الثانية �شدها بهدف التقارب مع اجلانب امل�شري.
ال�شنوات  خ��الل  اجلماعة  عليها  اعتمدت  التي  احليل  بع�ش  اإىل  وي�شري 
اأوروبا واأي�شا الدول العربية بعيدا عن  املا�شية لإخفاء ا�شتثماراتها داخل 

على  التنظيم  ل�شتثمارات  اآم��ن  اقت�شادي  م��الذ  �شتظل  تركيا  اأن  وي��رى 
تزيد  ل  حتى  القيادات،  مع  تتخذها  قد  التي  الأمنية  الإج���راءات  الرغم 
اأزمتها القت�شادية الداخلية، ولأن اقت�شاد الإخ��وان ميثل جزء كبري من 

القت�شاد الرتكي ب�شكل خا�ش.
املركز  ون�شره  م��وؤخ��را،  �شدر  ال��ذي  الإ�شبانية  ال�شتخبارات  تقرير  ووف��ق 
الأوروب��ي لال�شتخبارات ومكافحة الإره��اب، فاإن “تنظيم الإخ��وان يحاول 
اأوروبا وخ�شو�شا فرن�شا،  بهدوء نقل الكثري من الأ�شول التي ميلكها، يف 
الفرن�شية �شغوطا كبرية على  اإقليم كتالونيا، بعد ممار�شة احلكومة  اإىل 
الدعم  م�شتوى  خف�ش  اأج��ل  من  القطرية  احلكومة  وعلى  التنظيم  ق��ادة 

املايل وال�شتثمارات يف اأن�شطة التنظيم يف اأحياء باري�ش املهّم�شة.
واأورد التقرير اأنه مت ر�شد موؤ�ش�شات ومنظمات دولية تر�شل اأموال لكيانات 
تابعة لالإخوان، من هذه املنظمات الدولية هيئة الإغاثة الإ�شالمية، التي 

بداأت موؤخرا يف التكثيف من فعالياتها من اأجل جمع التربعات.
واأكدت ال�شتخبارات الإ�شبانية اأن “جهات اأخرى تر�شل دعما لالإخوان يف 

لكنه رف�شت الإف�شاح عن هوية هذه اجلهات، اأو وجهتها. بر�شلونة”، 
وفق  تخ�شع  والتي  اأوروب���ا،  يف  للجماعة  القت�شادية  الكيانات  اأب��رز  وم��ن 
مراقبني، ملراقبة اأمنية ور�شد دقيق، هي بنك التقوى الذي اأ�ش�شه الإخواين 

ممار�شتها ال�شيا�شية، لتبقى منف�شلة وبعيدة عن املراقبة الأمنية، مو�شحاً 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  بع�ش  مع  �شراكات  تد�شني  هو  احليل  ه��ذه  اأب��رز  اأن 
ب��ع��ي��دا ع��ن اأعني  ال���دول���ة، واأن ن�شاطهم ع���ادة م��ا ي��ك��ون  واخل��ا���ش��ة داخ���ل 
احلكومات وحتت غطاء قانوين من موؤ�ش�شات ذات �شمعة طيبة، عن طريق 
تلك ال�شراكات. وذكر اأ�شتاذ القت�شاد ال�شيا�شي اأن التنظيم �شيواجه خ�شائر 
اأوروب��ا باإجراءات �شد القت�شاد الإخ��واين املتنامي  فادحة يف حال �شرعت 
بالرغم  وذلك  املا�شية،  ال�شنوات  خالل  م�شبوق  غري  ب�شكل  اأرا�شيها  على 
من التمويالت ال�شخمة التي يتلقاها التمويل اإل اأن ال�شتثمارات تظل هي 
النفوذ وال�شيطرة القت�شادية  الأهم يف خطته القت�شادية لب�شط  املحور 

وال�شيا�شية داخل الدول التي يتمركز فيها.

دول اإفريقية
الن�شاطات  بع�ش  على  لالعتماد  تلجاأ  ق��د  اجل��م��اع��ة  اإن  ال��ع��م��دة  وي��ق��ول 
القت�شادية يف دول اإفريقية �شغرية وفقرية، با�شتغالل حالة عدم ال�شتقرار 
الإرهابية مثل  التنظيمات  بع�ش  بالتحالف مع  واأي�شا  وال�شيا�شي  الأمني 
داع�ش والقاعدة التي تنهب خريات هذه الدول وت�شتثمر فيها ب�شكل غري 

قانوين، مثل مناجم الذهب واملعادن يف ال�شاحل الإفريقي.

يو�شف ندا وبنك اأكيدا الدويل، الذي اأ�ش�شه التنظيم الدويل، وهو متورط 
يف دعم العديد من اجلماعات املتطرفة والأ�شولية، وكذلك موؤ�ش�شة اأوروبا 
التي تاأ�ش�شت عام 1997، و�شغل من�شب مديرها التنفيذي اأحمد الراوي 

ع�شو املكتب الدويل للجماعة.
ال�شباب  ومنظمة  “ما�ش”  �شركة  اجلماعة  اأ�ش�شت  املتحدة  ال��ولي��ات  ويف 
التي  وكذلك �شركات “الأوف �شور”،  امل�شلم، ويف تركيا �شركة “املو�شياد”، 
تعد اأحد اأهم كيانات التنظيم القت�شادية حول العامل وت�شهل ب�شكل كبري 

عملية اإخفاء الأموال، لأنها تتمتع ب�شرية وغمو�ش كبري.

اإيديولوجية واحدة
توما�ش  الإ�شالمية  �شوؤون اجلماعات  الباحث يف  بقول  الدرا�شة  وا�شتدلت 
اإيديولوجية  تربطهم  اأوروب���ا  يف  الخ���وان  جماعة  اأع�شاء  اإن  فريجيلي، 

واحدة، ويت�شاركون يف نف�ش الأهداف مع تنظيم داع�ش وال�شلفيني.
واأفادت رئي�شة جلنة مكافحة الإرهاب بالربملان البلجيكي ناديا �شمينيت يف 
دي�شمرب 2017 باأن “هناك اأبحاث توؤكد اأن الإخوان اأ�شل م�شكلة العنف 

والتطرف ب�شبب الفكر املت�شدد الذي ينتهجونه«.
اأن متكني املنظمات التابعة لالإخوان يف القارة الأوروبية مل يقدم  واأك��دت 
اأر�شدة واإمكانيات جديدة لل�شعي وراء مطامعها فح�شب، واإمنا  للجماعة 
�شاهم اأي�شا بتقوي�ش دمج امل�شلمني يف اأوروبا، بل امتد الأمر اإىل ا�شتغالل 
قاعدَة  الأوروب��ي��ة  الأرا���ش��ي  وا�شتخدام  التطرف  ن�شر  يف  املالية  م��وارده��م 

انطالٍق لأن�شطتهم الإرهابية يف العامل.

اإيكونومي�ست: اأطول حرب اأمريكية تنتهي بهزمية �ساحقة

ال�سني تتوعد بالرد على عقوبات اأمريكية جديدة 
يف اإقليم �شينجيانغ )�شمال-غرب(، فيما كررت وا�شنطن 
اتهامها لل�شني ب”تنظيم حملة قمع” بحق “الأويغور 

والكازاخ واأفراد اأقليات م�شلمة اأخرى«.
اأكرث من ن�شف املجموعات  واأدرج��ت الإدارة الأمريكية 
بارتباطها  ال���ش��ت��ب��اه  خ��ان��ة  يف  ب��ال��ع��ق��وب��ات  امل�شتهدفة 

بعمليات التحديث الع�شكري يف ال�شني.
“يف  ال�شينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  وق���ال 
حت��د ل��ل��وق��ائ��ع، ت���ت���ذّرع ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة مل���رة جديدة 
على  مربرة”  غري  “عقوبة  لفر�ش  الإن�شان”  بحقوق 

املجموعات ال�شينية.
للدفاع  ال��الزم��ة  ال��ت��داب��ري  “�شنتخذ  ب��ي��ان  واأ���ش��اف يف 
ال�شينية”،  امل�����ش��روع��ة  وامل�����ش��ال��ح  احل��ق��وق  ع��ن  ب��ح��زم 

•• بكني-اأ ف ب

الالزمة”  “التدابري  ب��ات��خ��اذ  الأح����د  ال�����ش��ني  ت��وع��دت 
املربر”  “غري  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  “معاقبة”  على  رداً 
ملجموعات �شينية جديدة اّتِهمت بغالبيتها بامل�شاركة يف 

“قمع” اأقلية الويغور امل�شلمة.
اأعلنت  ب���اي���دن  ج���و  الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����ش  اإدارة  وك���ان���ت 
لئحتها  على  �شينية  جمموعة   23 اإ���ش��اف��ة  اجلمعة 
املت�شاعد بني  التوتر  ي�شوبه  �شياق  للتجارة يف  ال�شوداء 
حتى  اأو  كونغ  وهونغ  وت��اي��وان  التجارة  ح��ول  الدولتني 

التكنولوجيات احلديثة.
واتهمت 14 �شركة بارتكاب “انتهاكات” حلقوق الإن�شان 

للقواعد  خطريا  “انتهاكا  الأمريكية  اخلطوة  معتربا 
القت�شادية والتجارية الدولية«.

واإعادة  الت�شدير  تقييد  الأمريكية  الالئحة  وي��راد من 
تورطها يف  ي�شتبه يف  كيانات  اإىل  م��واد  ونقل  الت�شدير 

اأفعال ت�شّر بالأمن القومي الأمريكي وم�شاحله.
دموية  لع��ت��داءات  ط��وي��اًل  �شينجيانغ  اإقليم  وت��ع��ّر���ش 
ا�شتهدفت مدنيني ون�ِشبت اإىل انف�شاليني اأو اإ�شالميني 
امل�����ش��ل��م��ة، ف��ي��م��ا فر�شت  اأق��ل��ي��ة الأوي���غ���ور  ي��ن��ت��م��ون اإىل 

ال�شلطات رقابة حملية يف منتهى الق�شوى.
بقمع  ال�شينية  ال�شلطات  �شتى  غربية  درا���ش��ات  وتتهم 
�شينية  وث��ائ��ق  ت���اأوي���ل  اإىل  م�شتندة  الوي���غ���ور،  اأق��ل��ي��ة 
ر���ش��م��ي��ة و����ش���ه���ادات ���ش��ح��اي��ا م��ف��رت���ش��ني واأي�������ش���اً اإىل 

ال�شني  اإّن  التقارير  تلك  وتقول  اإح�شائية.  تقديرات 
�شخ�ش  مليون  عن  يقل  ل  ما  تع�شفية  ب�شورة  حتتجز 
وباللجوء اإىل  غالبيتهم من امل�شلمني يف “مع�شكرات”، 
بكني  وتنفي  و”�شخرة”.  ق�شري”  “تعقيم  عمليات 
بحزم هذه التهامات. وتندد وا�شنطن مبا يرقى وفقها 
�شل�شلة عقوبات بحق  واأق��ّرت  “الإبادة اجلماعية”،  اإىل 

م�شالح �شينية.
ح��زي��ران/  24 يف  ح��ظ��رت  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  وك��ان��ت 
تنتجها  ال�شم�شية  الطاقة  لأل��واح  م��واد  ا�شترياد  يونيو 
�شركة �شينية. وكانت قبل ذلك فر�شت قيودا اأي�شا على 
ا�شترياد م�شتح�شرات لل�شعر والقطن وقطع حوا�شيب 

ومن�شوجات تنتجها �شركات يف �شينجيانغ.
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عربي ودويل

 تاأتي هذه الأموال من ديناريو�ش 
تدير  منظمة  وه���ي  ب��ي��ري،  ���ش��ان 
مقابل  للبابا  املقدمة  التربعات 
اأع���م���ال���ه ل�����ش��ال��ح ال����ف����ق����راء. مت 
مليون   100 و�شع  على  التفاق 
�شابًقا  مم���ل���وًك���ا  ك�����ان  م��ب��ن��ى  يف 
ت�شيل�شي،  يف  ه������ارودز  ق��ب��ل  م���ن 
لندن،  يف  راق���ي���ة  م��ن��ط��ق��ة  وه����ي 
املتبقية  مليون   100 ال�  وتوزيع 
وكان  خم��ت��ل��ف��ة.  ا���ش��ت��ث��م��ارات  يف 
حينها  امل��رك��زي��ة  الإدارة  ي��رتاأ���ش 
وبديله  ب����ارول����ني  ال���ك���اردي���ن���ال 
وزير  يعادل  )ما  العامة  لل�شوؤون 
بيك�شيو،  اأجن���ي���ل���و  ال���داخ���ل���ي���ة(، 
من�شبه  يف  حم��رتف،  دبلوما�شي 

منذ عام 2011.
�شجلت  ���ش��ن��وات،  خم������ش  بع������د 
ق������درها  خ�����ش��ارة  ك��اب��ي��ت��ال  اأث��ي��ن��ا 
ا�شتثمار  م��ن  ي����ورو  م��ل��ي��ون   18
الرتتيبات  ب�����ش��ب��ب  ال��ف��ات��ي��ك��������������ان 
املالية املبهمة والو�شطاء امل�شكوك 

فيهم.
 و�شعيا لإيجاد حل للحفاظ على 
لندن  مبنى  ���ش��راء  يف  م�شاركتها 
فاخرة،  �شقق  اإىل  حتويله  املقرر 
جلاأت الإدارة املركزية حينها اىل 
لندن،  يف  يعي�ش  اإيطايل  �شم�شار 
�شجع  الذي  ت��ورزي،  جيانلويجي 
مليون   40 دف��ع  على  الفاتيكان 
اإ�شرتليني )33.7 مليون  جنيه 
مين�شيوين  راف��اي��ي��ل  اإىل  ي����ورو( 
“لال�شتحواذ على عقار لندن يف 

النهاية«.
وهذا ما قامت به الإدارة املركزية، 
التي ا�شتثمرت يف �شركة مملوكة 
جل��ي��ان��ل��وي��ج��ي ت�����ورزي ب����دًل من 
متخ�ش�شة  ����ش���رك���ة  “اإن�شاء 

ت�شيطر عليها”.
امل�������ش���ي���دة:  اإغ���������الق  ه����ك����ذا مت   
���ش��ي��ط��ال��ب ج��ي��ان��ل��وي��ج��ي ت���ورزي 
يورو  م��ل��ي��ون   15 مببلغ  لح��ًق��ا 
من  يتمكن  حتى  الفاتيكان  م��ن 
اإدارة مبنى لندن. يف الواقع، جنح 
الوحيد  ال�����ش��خ�����ش  ي��ظ��ل  اأن  يف 
الذي ميتلك “كل ال�شلطات على 
مللخ�ش  وف��ًق��ا  ت�شيل�شي،  بناء” 

الفاتيكان نيوز.

نظام عفا 
عليه الزمن

ووف��ق لئحة الت��ه��ام، ك��ان البابا 
بهذه  ع���ل���م  ع���ل���ى  ف���ران�������ش���ي�������ش 
املفاو�شات وابدى موافقته، متاًما 
الكاردينال،  ال��دول��ة  ك��ات��ب  م��ث��ل 
ب��ي��رتو ب���ارول���ني، وك���ذل���ك نائب 
بينيا  اإدغ������ار  ال���ع���ام���ة،  ال�������ش���وؤون 
ب����ارا، م��ن��ذ خ��ري��ف ع���ام 2018. 
امل�شوؤولني  ه����وؤلء  م��ن  اأح���د  ول 
لهذه  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ت��ب��ع��ات  اأدرك 
التفاقية، وكما مل يوّجه التهام 

لأي منهم حاليا.
“ل  وم��ع ذل���ك، يك�شف م��ق��ال يف 
الدولة  �شكريتارية  اأن  كروا”، 
ا  قر�شً  2019 م��ار���ش  يف  طلبت 
من  ي����ورو  م��ل��ي��ون   150 بقيمة 
“بنك  ال��دي��ن��ي��ة،  الأع��م��ال  معهد 
من  يعد  مل  وال��ذي  الفاتيكان”، 
القرو�ش  ه���ذه  م��ث��ل  م��ن��ح  ح��ق��ه 

 اأبريل 2021، ويف افق حماكمة 
على  ���ا  اأي�������شً وّق������ع  ي���ول���ي���و،   27
الفاتيكان  ملحكمة  ي�شمح  مر�شوم 

مبحاكمة الكرادلة والأ�شاقفة.
ن�شيف  الأم����ور...  تغريت  لذلك 
الدولة  ���ش��ك��ري��ت��اري��ة  اأن  اأخ�����رًيا، 
اأموالها  ب����اإدارة  مفّو�شة  تعد  مل 
 ،2020 ن��وف��م��رب  م��ن��ذ  بنف�شها 
الأرجنتيني  ال��ب��اب��ا  ق���رر  اأن  ب��ع��د 
الكر�شي  ت���راث  اإدارة  اإىل  نقلها 

الر�شويل.
ك������ان ال����ك����اردي����ن����ال ب����ي����ل، وزي����ر 
ق����د طالب  اآن���������ذاك،  الق���ت�������ش���اد 
وواجه  ه��ذه،  النقل  بعملية  عبًثا 
بارولني  ال���ك���اردي���ن���ال  م��ع��ار���ش��ة 
بالتاأكيد   ... بي�شكيو  واأجن��ي��ل��و 
املركزية  ال�شكرتارية  ت�شبح  مل 
ل��ك��ن��ه��ا مل تعد  ���ش��دف��ة ف����ارغ����ة، 
اأي �شلطة يف الأمور  الآن متتلك 

املالية.
البابا  ع����نّي   ، ال���وق���ت  ن��ف�����ش  يف 
ف���رن�������ش���ي�������ش م����ق����رب����ني م����ن����ه يف 
الي�شوعي  رئ��ي�����ش��ي��ة:  م��ن��ا���ش��ب 
األفي�ش،  غرييرو  اأنطونيو  خوان 
�����ش����ك����رت����ريا ل����الق����ت���������ش����اد ع����ام 
الق�شائية  املتاهة  وبعد   ،2019
الكاردينال  ل��ه��ا  ت��ع��ر���ش  ال���ت���ي 
“متت ت��ربئ��ت��ه اأخ�����رًيا من  ب��ي��ل، 
ت���ه���م الغ����ت���������ش����اب والع������ت������داء 
غالنتينو،  ونونزيو  اجلن�شي”؛ 
الكر�شي  ت����راث  جلمعية  رئ��ي�����ش��ا 
ال�شابق  العام  والأم��ني  الر�شويل 
ملوؤمتر الأ�شاقفة الإيطاليني عام 
والفرن�شي�شكان ماورو  ؛   2019
رئي�ش   - ال��ك��اردي��ن��ال  غامبيتي، 
بطر�ش  ال��ق��دي�����ش  كني�شة  ك��ه��ن��ة 
���ش��ان بيري  ورئ��ي�����ش ف��اب��ري��ك دو 
و�شيانة  اإدارة  ع���ن  )امل�������ش���وؤول 
على   ،  2021 ع����ام  ال��ك��ن��ي�����ش��ة( 
�شبيل الذكر ل احل�شر،  والهدف 
ممار�شات  تكري�ش  ال��واق��ع  يف  هو 

جديدة وتغيري العقليات.
�شتبداأ  التي  املحاكمة  و�شتخ�شع 
يف ن��ه��اي��ة ���ش��ه��ر ي��ول��ي��و اجل����اري، 
ب�شبب  خ��ا���ش��ة  دق���ي���ق،  ل��ف��ح�����ش 
�شواء  ال����ش���ت���ث���ن���ائ���ي،  م��ظ��ه��ره��ا 
اأو  املتهمة  لل�شخ�شيات  بالن�شبة 
املبالغ الفلكية التي اأهدرت بينما 
اإىل  اأن تذهب  املفرت�ش  كان من 

الفقراء. 
ومن الوا�شح اأنها تتنزل يف خطة 
البابا الراغب يف مزيد ال�شفافية 
يف ال�شوؤون املالية وال�شتثمارات.

م�شاهدة  ال�شروري  من  �شيكون 
بي�شكيو،  الكاردينال  ت�شريحات 
ال����ت����ي ي�������ش���ع���ر اجل����م����ي����ع ب���اأن���ه���ا 
�شخ�شيات  ب���ت���وري���ط  ت���خ���اط���ر 
الفاتيكان،  يف  م�����ش��وؤول��ة  اأخ����رى 
امني  الكاردينال  الأول  امل��ق��ام  يف 
���ش��ر ح��ا���ش��رة ال��ف��ات��ي��ك��ان، بيرتو 
ال�شوؤون  يف  وخليفته  ب���ارول���ني، 
ب��ارا، اللذين  اإدغ��ار بينيا  العامة، 

براأتهما لئحة التهام. 
وكان الكاردينال بارولني قد �شبق 
ي��اأم��ل يف حماكمة  اأن���ه  اأع��ل��ن  ان 
اإذا  ���ش��ي��م��ث��ل  واأن������ه  “ق�شرية”، 
و�شيكون  ذل��ك...  املحكمة  طلبت 

غريبا ال يحدث ذلك.

ال���ه���دف ل  وك����ان   .2014 م��ن��ذ 
لندن  مبنى  على  احل�شول  ي��زال 
... وه��ذا الطلب هو ال��ذي اأطلق 
التحقيق الذي دام عامني، واأدى 
اإىل توجيه التهام يوم ال�شبت 3 

يوليو.
يف الأثناء، يظهر اأجنيلو بي�شكيو 
الكاردينال  وه����و  اأخ�������رى،  م����رة 
ق�شية  جم����ّم����ع  ع����ن  امل���������ش����وؤول 
تدخل  ي��ب��دو  وال���ذي  القدي�شني، 
يف مقرتحات ال�شراء –مع كوكبة 
رغم  لندن  -ملبنى  الو�شطاء  م��ن 
انه مل يعد يتحمل اأية م�شوؤولية 

يف هذا امللف.
حمققو  اك���ت�������ش���ف���ه  م�����ا  وه��������ذا   
يدهم  و�شعوا  الذين  الفاتيكان، 
اأخرى نفذها  ا على عمليات  اأي�شً
اأجنيلو بي�شكيو يف مهامه ال�شابقة 
كم�شوؤول لل�شوؤون العامة: متويل 
لإخوته  خريية  واأع��م��ال  �شركات 
متويل  دولر(،  األ������ف   225(
�شي�شيليا ماروغنا )ما يقرب من 
600 األف يورو(، امل�شت�شارة التي 
راهبة  ����ش���راح  اإط�����الق  اق���رتح���ت 
ومتهمة  اأن����غ����ول،  يف  خم��ط��وف��ة 
الفاتيكان.  ق�شاء  قبل  اليوم من 
فقد لحظ الفاتيكان اأن جزًء من 
ا�شتخدامها  الأم��وال قد مت  تلك 
اأخ��رى )�شحب نقدي،  لأغ��را���ش 

فنادق فاخرة، اإلخ(.
بي�شكيو  ال��ك��اردي��ن��ال  اق��ال��ة  مت��ت 
من مهامه، وحرمانه من حقوقه 
وواجباته املرتبطة بالكاردينالية 

ويدين  �شحية “خطاأ اإجرائي”، 
الذي  الفاتيكان  عقوبات  ق��ان��ون 
“يتعار�ش مع الأنظمة الق�شائية 

احلديثة«.
وه��ذا هو مكمن ال��داء؛ لأن هذه 
على  ال�����ش��وء  ت�شلط  الف�شيحة 
ت��ق��ادم ال��ن��ظ��ام ال���روم���اين الذي 
ق���وي، يجمع كل  ب��اب��ا  ي��ق��وم على 
ال�����ش��ل��ط��ات يف ي���دي���ه، وك���وري���ا يف 
يعني  ذلك  كان  لو  خدمته، حتى 

جتاوز القانون.
�شياق  يف  امل����ث����ال،  ���ش��ب��ي��ل  ع���ل���ى   
 ،2021 م��ار���ش  الق�شية:  ه��ذه 
طلب  الربيطاين  الق�شاء  رف�ش 
الفاتيكان الذي يق�شي مب�شادرة 
احل�شابات امل�شرفية جليانلويجي 

تورزي.
مع  رحيم�������ا  احلك������م  يكن  مل   
“عدم  ب�����  ي��ت��ه��م��ه��ا  ال���ت���ي  روم������ا 
و”الت�شريحات  الإف�شاح” 
واأخ�����رياً  )ال��ت��زي��ي��ف(  الكاذبة” 

“الإغفالت«.

تطهري بالإ�شالحات
فران�شي�ش مدرك  البابا  اأن  يبدو 
ل���ه���ذه امل���م���ار����ش���ات، وق����د اأج����ري 
ه��ذا الجتاه:  اإ�شالحات يف  ع��دة 
وتعيني  لالقت�شاد،  اأمانة  اإن�شاء 
للمافيا  امل���ن���اه�������ش  ال���ق���ا����ش���ي 
جوزيبي بيناتوين، رئي�ًشا ملحكمة 
مدينة الفاتيكان، ونظام ق�شائي 
جديد، وحت�شني مكافحة اجلنوح 

املايل، وما اإىل ذلك.

الكاردينال بارولني... هل �شيورطه بي�شكيو؟ الكاردينال املعزول اأجنيلو بيكيو، الذي يوؤكد براءته، يف قلب التهامات �شد الفاتيكان

حمكمة الفاتيكان والق�شية القنبلة

بداأ البابا اإ�شالحات لت�شحيح الو�شاع عقار تابع للفاتيكان يف لندن

ال�شوي�شري  املحامي  اآخ��ر،  متهم 
الرئي�ش  ب�����رول�����ه�����ارت،  ري���ن���ي���ه 
املالية،  املعلومات  لهيئة  ال�شابق 
وامل���������ش����وؤول ع���ن م���راق���ب���ة معهد 

قبل  م����ن   2020 ���ش��ب��ت��م��رب  يف 
ب�شبب  ���ش��ي��م��ا  ول  ف��ران�����ش��ي�����ش، 
حماباة الأقارب. ومنذئذ، ي�شرخ 

اأجنيلو بيكيو برباءته.

 150 لإق��را���ش  الفاتيكان  بنك 
الإدارة  التي طلبتها  مليون يورو 

املركزية. 
نف�شه  ب��رول��ه��ارت  رينيه  ويعترب 

الدينية. مت اعفاوؤه عام  الأعمال 
يّتهم  ال��ب��اب��ا،  ق��ب��ل  م���ن   2019
ا�شتخدام  ب��اإ���ش��اءة  ال��ي��وم  ال��رج��ل 
على  ال�شغط  خ��الل  �شلطته من 

خطايا بني اأروقته وجدرانه: 

اختال�س تربعات الفاتيكان, تعد مبحاكمة مدوّية...!
•• الفجر -جينو هويل –ترجمة خرية ال�شيباين

اأفادت غرفة ال�شحافة يف الكر�شي الر�شويل، يوم ال�شبت 
اأ�شخا�س  لع�شرة  ات��ه��ام  لئحة  توجيه  ع��ن  يوليو،   3
“البتزاز”،  هي:  خطرية  اأعمال  بارتكاب  �شركات  واأربع 

“اختال�س  الأموال”،  “غ�شيل  “الن�شب”،  “الف�شاد”، 
غري  ال�شلطة«.واقعة  ا�شتخدام  “اإ�شاءة  تربعات”، 
تتوج  �شفحة،   500 ح��وايل  من  اتهام  لئحة  م�شبوقة، 
البابا  من  مقربة  �شخ�شيات  تذكر  التحقيق،  من  عامني 
الكاردينال  منهم  م�شاعديه،  اأق��رب  من  اأو  فران�شي�س 

والواجبات  احلقوق  من  ُح��رم  الذين  بي�شكيو،  اأجنيلو 
املتعلقة بالكاردينالية يف �شبتمرب 2020. و�شتعقد جل�شة 
ال�شتماع الأوىل يف هذه املحاكمة يوم 27 يوليو اجلاري.

ا�شتثمار اأموال �شان بيري يف العقارات
انتخاب  اأ�شابيع قليلة من  2013، بعد  بداأ كل �شيء عام 

)الإدارة  الدولة  �شكريتارية  قررت  الأرجنتيني.  البابا 
مليون   200 ا�شتثمار  كبري(  بنفوذ  تتمتع  التي  املركزية 
غلوبال  كابيتال  اأثينا  يف  ي��ورو(  مليون   168.9( دولر 
الإيطايل  الو�شيط  يديره  �شندوق  وه��و  اوبرتينيتي، 

رافاييل مين�شيوين.

مبالغ فلكية اأهدرت كان من املفرت�س اأن تذهب اإىل الفقراء

تتنزل املحاكمة يف خطة البابا الراغب يف
 مزيد ال�شفافية يف الأمور املالية وال�شتثمارات

اأقدم البابا على عديد التعيينات الهدف منها 
تكري��س مم�ار�ش��ات ج�دي�دة وتغيري العقلي��ات

حماكمة ع�شرة م�شوؤولني اعتباًرا من 27 يوليو يف ق�شية ا�شتثمارات م�شكوك فيها
تك�شف الف�شيحة تقادم النظام الروماين، القائم على بابا قوي، يجمع كل ال�شلطات يف يديه 
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عربي ودويل

•• الفجر –تون�س
ات��ه��م احل����زب ال��د���ش��ت��وري احلر، 
اأم�����ش الأح����د، احل��ك��وم��ة بتقدمي 
ارقام مغلوطة حول عدد الوفيات 
ال�شابات  ع��ن  الناجتة  اليومية 
اياها  متهما  ك���ورون���ا،  ب��ف��ريو���ش 
اياها  ف��ي��ه��ا، م��ط��ال��ب��ا  ب��ال��رتف��ي��ع 
وتقدمي  ال�����ش��ع��ب  “مبخاطبة 
تو�شيحات ر�شمية حول ما قامت 

به من مغالطات«.
وع�������رّب احل�������زب اأم�����������ش يف ب���الغ 
تعمد  “ا�شتنكاره  عن  عنه  �شادر 
من  املواطنني  ترهيب  احلكومة 
خالل اإعطاء اأرقام مغلوطة حول 
بالرتفيع  اليومية  الوفيات  ع��دد 
التي  الأرق����ام  تطابق  وع��دم  فيها 
تديل بها وزارة ال�شحة مع الأرقام 
املديرين  ق��ب��ل  م���ن  ب��ه��ا  امل�����ش��رح 
اإىل  اأدى  اجلهويني لل�شحة، مما 
اأكرث  ه��وؤلء يف  تكذيبها من قبل 
“يتابع  اأّن���ه  واأّك���د  منا�شبة«.  م��ن 

واأجهزة  ت��ن��ف�����ش  م��راق��ب��ة  واآلت 
جمهورية  م��ن  مقّدمة  اأك�شجني 

م�شر العربية ال�شقيقة.
الأخوية  امل���ب���ادرة  ه���ذه  وت��ع��ك�����ش 
عمق العالقات املتينة بني تون�ش 
والتاآزر  الت�شامن  وق��ي��م  وم�شر 
وال�شعبني  البلدين  بني  القائمة 
هذه  مثل  يف  �شّيما  ل  ال�شقيقني 

الظروف الوبائية الدقيقة.
التجهيزات  ه���ذه  ت�شّلم  مت  وق���د 
وزير  اجل��رن��دي،  عثمان  بح�شور 
والهجرة  اخل���ارج���ي���ة  ال�������ش���وؤون 
وال��ت��ون�����ش��ي��ني ب����اخل����ارج، واأم����ري 
عطاء  ال������������روؤوف  ع���ب���د  ال�����ل�����واء 
رئي�ش  ل���دى  اأول  امل�شت�شار  اهلل، 
اجلمهورية املكلف بالكتابة القارة 
والفريق  القومي،  الأم��ن  ملجل�ش 
ط��ب��ي��ب م�����ش��ط��ف��ى ال���ف���رج���اين، 
الع�شكرية،  لل�شحة  العام  املدير 
اإي���ه���اب فهمي،  ال�����ش��ّي��د  و����ش���ع���ادة 
العربية  م�شر  جمهورية  �شفري 

بتون�ش.

كورونا تفتك بالتون�شيني

وزير اخلارجية يت�شلم التجهيزات امل�شرية

الد�شتوري احلر يّتهم احلكومة

م�شر يف جندة ا�شقائها

ويتفح�ش الأرقام التي تدىل بها 
بخ�شو�ش  يوميا  ال�شحة  وزارة 
عدد الوفيات والإجراءات املتخذة 
ل��ل��ح��د م��ن ان��ت�����ش��ار ال���ع���دوى اإثر 
ال�شحية يف تون�ش  الأزم��ة  تفاقم 
العتباطية  ال�����ق�����رارات  ن��ت��ي��ج��ة 
واملرجتلة التي اتخذتها احلكومة 
ملواجهة  ال��ت��الق��ي��ح  ج��ل��ب  وع����دم 
ومتابعة  تفح�ش  وب��ع��د  ال���وب���اء، 

املعطيات«.
ونّدد ب� “عدم ال�شفافية يف اإعالم 
القرارات  مبحتوى  ال��ع��ام  ال���راأي 
امل��ت��خ��ذة مل��واج��ه��ة ال���ع���دوى، من 
ذل���ك ع���دم اإع����الم امل��واط��ن��ني باأن 

عبد  م��ع  هاتفيا  ات�����ش��ال  �شعيد، 
الفتاح ال�شي�شي، رئي�ش جمهورية 

م�شر العربية. 
وت����وّج����ه ب��خ��ال�����ش ال�����ش��ك��ر على 
ع�شكريتني  ط���ائ���رت���ني  اإر������ش�����ال 
حمملتني مبعدات طبية ملعا�شدة 
جهود تون�ش يف الت�شدي جلائحة 
كوفيد-19، وفق بالغ �شادر عن 

رئا�شة اجلمهورية.
وكانت قد حّلت، ال�شبت، بالقاعدة 
طائرتان  ب��ال��ع��وي��ن��ة،  الع�شكرية 
حتمالن  م�شريتان  ع�شكريتان 
طبية  وم�������ش���ت���ل���زم���ات  م�����ع�����دات 
م��ت��ن��ّوع��ة وك��م��ي��ات م���ن الأدوي������ة 

فك احلجر ال�شامل وحتويله اإىل 
حجر �شحي موجه يف ظل ارتفاع 
الوفيات  ون�شب  الإ���ش��اب��ات  ن�شب 
مم���ا ي���وؤك���د ت�����ش��ي��ي�����ش ال����ق����رارات 
ك��ل مو�شوعية  وان��ع��دام  امل��ت��خ��ذة 

وكل روؤية طبية يف املجال«.
“اأ�شفه  احل���ر  ال��د���ش��ت��وري  واأّك�����د 
تلقيح  م�������راك�������ز  ع���������دة  ل����غ����ل����ق 
باملعتمديات لعدم توفر التالقيح 
“الإ�شراع  ب�  مطالبا احلكومة   ،“
ال�شرورية  ال���ت���الق���ي���ح  ب��ج��ل��ب 
حل���م���اي���ة ال�������ش���ع���ب م����ن الإب��������ادة 
لها”،  يتعر�ش  ال��ت��ي  اجل��م��اع��ي��ة 
التثبت  الإع����الم  ب��و���ش��ائ��ل  مهيبا 

مبثابة  تعترب  بالنزل  احلجوزات 
اجلهات  بني  للتنقل  الرتاخي�ش 
رئا�شة احلكومة  اأن بالغ  يف حني 
مل ين�ش على هذا ال�شتثناء ومل 
ال�شلطة اي تربير منطقي  تقدم 
اإىل  املواطنني  بني  التمييز  لهذا 

حد هذا التاريخ«.
“ا�شتغرابه  ع��ن  احل���زب  واأع����رب 
م���ن ال����ق����رارات امل��ت��ن��اق�����ش��ة التي 
ت��ت��خ��ذه��ا ال�����ش��ل��ط اجل���ه���وي���ة يف 
م��واج��ه��ة ال���وب���اء ب��اع��ت��ب��ار جلوء 
احلجر  اإق��������رار  اإىل  م��ن��ه��ا  ع�����دد 
ال�شامل رغم ت�شجيل انخفا�ش يف 
الأرقام وجلوء البع�ش الآخر اإىل 

واعتربت  ال���ع���ام«.  الأم�����ن  ���ش��ف��و 
املغالطات  ه���ذه  م��ث��ل  اأن  م��و���ش��ي 
على  بامتياز،  دول���ة  ج��رمي��ة  تعد 

حد قولها.
وه������اج������م������ت رئ����ي���������ش����ة احل�������زب 
مو�شي،  احل���ر، عبري  ال��د���ش��ت��وري 
و�شيا�شتها  امل�����ش��ي�����ش��ي  ح���ك���وم���ة 
جائحة  م��ل��ف  م���ع  ال��ت��ع��اط��ي  يف 
“كورونا”، وطالبت وزارة ال�شحة 

بتو�شيح لذلك يف اأقرب الآجال.

ات�شال هاتفي
ويف �شياق مت�شل بالو�شع الوبائي 
قي�ش  الرئي�ش  اأج���رى  تون�ش،  يف 

للراأي  تقدمها  التي  املعطيات  يف 
امل�����ش��ارك��ة يف �شيا�شة  ال��ع��ام وع���دم 
احلكومة  تنتهجها  التي  املغالطة 
ال�شيا�شية  غ���اي���ات���ه���ا  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

ال�شيقة.
اعلنت  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ان  ي��ذك��ر 
وفاة   149 ت�شجيل  ع��ن  ال�شبت 
بكورونا يف ي��وم وه��و رق��م قيا�شي 
ج���دي���د. وك���ان���ت رئ��ي�����ش��ة احل���زب 
ال��د���ش��ت��وري احل���ر، ع��ب��ري مو�شي 
فيديو  ال�شبت،  م�شاء  ن�شرت  ق��د 
اخلا�شة  �شفحتها  ع��ل��ى  مبا�شر 
ات��ه��م��ت م���ن خالله  ف��ي�����ش��ب��وك، 
تعكري   “ بجرمية  ال�شحة  وزارة 

ك�شفت حقيقة اأرقام وفيات كورونا

عبري مو�سي تّتهم وزارة ال�سّحة مبغالطة التون�سيني...!
�شعّيد يهاتف ال�شي�شي وي�شكره على م�شاندته لتون�س، ووزير اخلارجية يت�شلم امل�شاعدات امل�شرية

•• باري�س-اأ ف ب

العيد  مبنا�شبة  باري�ش  يف  ينظم 
الوطني لفرن�شا الأربعاء العر�ش 
الع�شكري التقليدي الذي �شيكرم 
قوة  يف  الأوروب�������ي�������ة  ال�����وح�����دات 
التي  ال�شاحل  منطقة  يف  تاكوبا 
وجودها  تقلي�ش  ب��اري�����ش  ت��ن��وي 

الع�شكري فيها.
كوفيد- وب��اء  فر�ش   ،2020 يف 

متوز   14 ع����ر�����ش  اإل�����غ�����اء   19
يوليو يف حدث غري م�شبوق منذ 
واقيمت  الثانية،  العاملية  احل��رب 
ل  �شاحة  يف  م��را���ش��م  عنه  عو�شا 

كونكورد.
ال�شحية،  التدابري  تخفيف  ومع 
يتوقع اأن ت�شتقبل املدرجات نحو 
العام.  ه����ذا  ���ش��خ�����ش  األ�����ف   25
و�شي�شمح للجمهور بدخول جادة 

ال�شانزليزيه.
الع�شكري  العر�ش  يف  و�شي�شارك 
�شخ�ش  اآلف  خ���م�������ش���ة  ن����ح����و 
�شريا  ع�����ش��ك��ري   4300 ب��ي��ن��ه��م 
على الأق���دام و71 ط��ائ��رة و25 
ومئتا  اآل����ي����ة  و221  م���روح���ي���ة 

ح�شان من احلر�ش اجلمهوري.
اإميانويل  ال��رئ��ي�����ش  و���ش��ي��ح�����ش��ر 
الكثري  ج����ان����ب  اإىل  م�����اك�����رون 

منظومة دفاع جوي حلماية مطار كابول 
•• كابول-اأ ف ب

اأعلنت ال�شلطات الأفغانية الأحد ن�شب “نظام دفاع جوي” حلماية مطار 
كابول من التعّر�ش لقذائف و�شواريخ يف ظّل التقّدم اجلامح ملتمردي حركة 
اأرجاء البالد. ففي �شوء �شروع القوات الأجنبية يف الن�شحاب  طالبان يف 
نهائياً من البالد، اأطلقت طالبان يف بداية اأيار مايو هجوماً وا�شع النطاق 
بالغ  الأم��ريك��ي  اجل��وي  الدعم  لفقدانها  املرتبكة  الأفغانية  ال��ق��وات  على 

الأهمية، غامنًة م�شاحات �شا�شعة يف العمق الأفغاين.
وكربى  الرئي�شية  املحاور  على  �شوى  ت�شيطر  الأفغانية  القوات  تعد  ومل 
املدن الإقليمية و�شط ح�شار يفر�شه املتمردون حول الكثري منها ويف ظل 
اخل�شية من احتمال مهاجمتهم كابول يف املدى املنظور، اأو مطارها الذي 
والعاملون  منهم  الدبلوما�شيون  الأجانب،  للرعايا  الوحيد  املخرج  ي�شّكل 
مناطق  ع��ّدة  على  ت�شيطر  طالبان  وباتت  خ�شو�شا.  الإن�شاين  املجال  يف 
جماورة للعا�شمة الأفغانية يف نطاق ل يتجاوز املئة كيلومرت. وقالت وزارة 
“نظام الدفاع اجلوي حديث الإن�شاء دخل  اإّن  الداخلية الأفغانية يف بيان 
ال�شبت   21،30( 02،00 فجر هذا الأحد”  ال�شاعة  الت�شغيل عند  طور 
بتوقيت غرينت�ش(. واأ�شافت “اأثبت هذه املنظومة فاعليتها يف اأرجاء العامل 
يف �شّد الهجمات بال�شواريخ والقذائف«. بيد اأّن الوزارة مل تو�شح ل ا�شم 
املنظومة ول تاريخ ن�شرها ول هوية الطرف الذي اأر�شاها. ومن دون اإعطاء 
تفا�شيل اإ�شافية، قال املتحدث با�شم الوزارة طارق عريان لوكالة فران�ش 

برا�ش اإّن املنظومة ن�شرت يف مطار كابول، ول حتمي �شوى من�شاآته.
زّودت  ق��د  الأم��ريك��ي��ة  ال��ق��وات  ك��ان��ت  اأفغان�شتان  يف  ع��ام��اً   20 لكن ط���وال 
على  ال��ق��ادرة   »C-RAM “�شريام  ط��راز  من  منظومات  بعدة  قواعدها 
ر�شد القذائف وتدمريها. وتتيح هذه املنظومة التي كانت يف قاعدة باغرام، 
�شمال  كيلومرتا   50 م�شافة  على  وتقع  الأمريكية  القواعد  بني  الأب���رز 
كابول، اإ�شدار اإ�شارات الإنذار �شمن النطاق الذي تغطيه. و�شبق لطالبان 
اأن نفذت �شل�شلة هجمات بالقذائف على القوات الأفغانية والأجنبية، كما 

�شّن تنظيم داع�ش العام 2020 هجوماً مماثاًل على كابول.

للمحيطني  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
مرورا  �شملت  وال��ه��ادئ،  الهندي 

يف بحر ال�شني اجلنوبي.
العر�ش طاقم اجليل  و�شيح�شر 
غوا�شات  م����ن  الأول  اجل����دي����د 
الهجومية  النووية  “�شوفران” 

قبل اأن يبداأ مهمة يف اخلريف.
اأما �شالح اجلو ف�شيعر�ش قيادته 

اجلديدة للف�شاء.
اأي�شا  ال��ع��ر���ش  يف  و�ش������يتمثل 
للجي�ش  ال�شحية  اخلدمة  جهاز 
ال�����ذي ن�����ش��ط ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري منذ 
اأودى بحياة  ال��ذي  ال��وب��اء  ب��داي��ة 
اأك��رث م��ن 111 األ��ف �شخ�ش يف 

فرن�شا.
ي�شتمر  ال��ذي  العر�ش  و�شينتهي 
مع  مبو�شيقى  ���ش��اع��ت��ني  ح����واىل 
“�شابا   120 م��ن  مكونة  ج��وق��ة 
ع�شكرية  م����دار�����ش  ط����الب  م���ن 
املدنية  اخل��دم��ة  يف  اأع�����ش��اء  اإىل 
التطوعية  الع�شكرية  واخل��دم��ة 
وم�����ت�����ط�����وع�����ني م�������ن ع���ن���ا����ش���ر 

الإطفاء.
يف نهاية العر�ش، �شتنظم ن�شاطات 
يف جميع اأنحاء العا�شمة قبل اأن 
ت�شيء �شماء باري�ش األعاب نارية 
دو  “�شان  من  �شتطلق  امل�شاء،  يف 

مار�ش” عند اأقدام برج اإيفل.

ا�شتمر  ان��ت�����ش��ار  ب��ع��د  ال�����ش��اح��ل 
ثماين �شنوات.

و�شتكرم البحرية اأفراد غوا�شاتها 
بح�شور طاقم الغوا�شة النووية 
)زمرد(  “اميريود”  الهجومية 
ا�شتمرت  م��ه��م��ة  م����ن  ال���ع���ائ���دة 
املنطقة  يف  اأ������ش�����ه�����ر  ث����م����ان����ي����ة 

وهولندا  واإي��ط��ال��ي��ا  واإ���ش��ت��ون��ي��ا 
والربتغال  ت�شيكيا  وج��م��ه��وري��ة 
وال�شويد(، مت مببادرة من فرن�شا 
القتال.  يف  املالية  القوات  ملواكبة 
لالأعباء  التقا�شم  ب��ه��ذا  ورح��ب��ت 
عديد  خف�ش  تنوي  التي  باري�ش 
منطقة  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ق���وات���ه���ا 

فرن�شا”  “دورية  ت���ق���وده  ال����ذي 
�شتفتتح  ف��ران�����ش(،  دو  )ب��ات��روي 
ال�����ق�����وات اخل���ا����ش���ة الأوروب�����ي�����ة 
تاكوبا”  “قوة  يف  امل���������ش����ارك����ة 

العر�ش على جادة ال�شانزليزيه.
ت�شاهم فيه  ال��ذي  التجمع  وه��ذا 
وبلجيكا  )ف��رن�����ش��ا  دول  ث��م��اين 

ورئي�ش  احلكوم���ة  اأع�����ش�����اء  م��ن 
اأرك�������ان اجلي�ش اجلرنال فران�شوا 
حمله  �ش�يحل  ال���ذي  ل��وك��وان��رت 
اأرك�������ان  رئ��ي�����ش  اأ�ش����������بوع  ب��ع��د 
تياري  احلال���������ي  الب�����ر  ���ش��الح 

بوركارد.
حتت   2021 ع�������ر����ش  وي���ن���ظ���م 
يف  امل�شتقبل”  “ك�ش�������ب  ���ش��ع��ار 
اإ������ش�����ارة م��زدوج��������������������ة، ع���ل���ى حد 
لباري�ش  الع�شكري  احلاكم  ق��ول 
اجل�����رنال ك��ري�����ش��ت��وف اأب������اد، اإىل 
على  ل��الأم��ة  اجلماعية  “القدرة 
التغلب على ال�شعوبات املرتبطة 
و”بالن�شبة  ال�شحية”  ب��الأزم��ة 
التحول  حقيقة  اإىل  للجيو�ش، 
اأك����رث،  م��ت��ط��ل��ب��ة  ال���ت���زام���ات  اإىل 
باأنها عالية الكثافة عرب  تو�شف 
الع��ت��م��اد ع��ل��ى م��ع��دات متطورة 

جدا«.
للمرة  ال���ع���ر����ش  يف  و���ش��ت�����ش��ارك 
لنقل  امل����درع����ة  الآل����ي����ة  الأوىل 
اجليل  م��ن  “غريفون”  اجل��ن��ود 
ن�شرها  ���ش��ي��ت��م  ال���ت���ي  اجل����دي����د، 

قريبا يف منطقة ال�شاحل.
التقليدي  اجل���وي  ال��ع��ر���ش  ب��ع��د 

فرن�سا حتتفل بعيدها الوطني بعر�س ع�سكري 

بالو�شع  نهج تعامل ال�شلطة الرتكية مع التنظيمات املعار�شة، مذكراً 
عام  منذ  املحُعتقل  دمريتا�ش،  الدين  �شالح  احل��زب  زعيم  يعي�شه  ال��ذي 
ل�  ب��ال��دع��اي��ة  ع��ام��ة  ات��ه��ام��ات  با�شتثناء  حم��اك��م��ة،  اأي���ة  ودون   ،2016
كمني اللذين اأ�شدرتهما املحكمة الأوربية  “منظمة اإرهابية«. وذّكر باحلحُ
وعدم  �شراحه،  ب��اإط��الق  واملطالبة  دمريتا�ش  ل�شالح  الإن�شان  حلقوق 
الطرفني،  بني  �شابق  اتفاق  من  بالرغم  املحكمة،  بقرار  تركيا  ال��ت��زام 
اأع��ل��ى من  الإن�����ش��ان  الأورب��ي��ة حلقوق  املحكمة  اأح��ك��ام  تعترب تركيا فيه 
قرارات حماكمها، وموجبة التنفيذ. ويف ال�شياق نف�شه، انتقد التقرير 
قبول املحكمة الد�شتورية الرتكية لالئحة التهامات املحُعدلة من ِقبل 
الدعاء العام الرتكي لإغالق احلزب، ومبوجبها �شيتم جتميد ح�شابات 
عن  احل��زب  من  قيادياً   451 واإي��ق��اف  حركته  و�شل  امل�شرفية  احل��زب 
العمل ال�شيا�شي، مما قد يهدد بقمع واإنهاء امل�شاركة ال�شيا�شية ملاليني 

الأوروب���ي، لنتزاع  العالقات بني تركيا والحت��اد  اإع��ادة هيكلة  مراحل 
اأقل  ال�شيا�شية  نظامها  ليكون  تركيا،  من  داخلية  �شيا�شية  اإ�شالحات 
على  يوؤثر  ذل��ك  لأن  ال�شمولية،  بالأنظمة  و�شبيهاً  و�شمولية  مركزية 
الأمن القومي الأوروبي. فاملنظومة الأوربية تعترب ال�شغوط الناعمة 
ر�شمياً  طلباً  قدمت  قد  تركيا  وكانت  م��ا«.  بنتائج  تاأتي  قد  تركيا  على 
لدخول الحتاد الأوربي منذ عقود، وبعد اأن متت املوافقة املبدئية، ظلت 
هناك �شروط على اأنقرة اللتزام بها حتى يتم قبولها ر�شميا يف التكتل 
املنظومة  وتحُ�شدر  كوبنهاغن«.  “معايري  عليها  يطلق  التي  الأوروب���ي، 
تركيا  ال��ت��زام  م�شتويات  فيها  حت��دد  ب�شاأنها،  دوري���ة  تقارير  الأوروب��ي��ة 
بتلك ال�شروط الأوربية. وتعاين تركيا منذ �شنوات من تعرث املفاو�شات 
وحقوق  الدميقراطية  ملفات  يف  اأنقرة  انتكا�شات  ب�شبب  بروك�شل،  مع 

الإن�شان واحرتام وحماية الأقليات.

•• عوا�شم-وكاالت

ك��ال م�����ش��وؤول كبري يف الحت���اد الأوروب����ي ان��ت��ق��ادات ���ش��دي��دة ل�شيا�شات 
الرئي�ش الرتكي رجب طيب اأردوغ��ان، على �شعيد احلريات ال�شيا�شية 

يف بالده، اعترب الأقوى من نوعه خالل الفرتة الأخرية،
لل�شوؤون  الأع��ل��ى  املمثل  نائب  ل�شان،  على  ج��اء  ال��ذي  النتقاد  واع��ت��رب 
ال�شيا�شية والأمنية يف الحت��اد الأوروب��ي، الأق��وى من نوعه يف الفرتة 
الأخرية. وجاءت النتقادات خالل جل�شة علنية للربملان الأوروب��ي، ما 

عد اإ�شارة اإىل قلق اأوروبي من �شيا�شات اأردوغان.
وركز اخلطاب على اأو�شاع حزب ال�شعوب الدميقراطية املوؤيد لالأكراد، 
الذي  والأمني  والقانوين  ال�شيا�شي  ال�شغوط واحل�شار  اأن  اإىل  منوهاً 
���ش��ورة م�شغرة عن  ذل��ك ميثل  اأن  واع��ت��رب  احل���زب.  ه��ذا  ل��ه  يتعر�ش 

البالد  اأح���زاب  ث��اين  هو  امل��ذك��ور  فاحلزب  للحزب،  املوؤيدين  املواطنني 
يف الربملان. كذلك ذكر التقرير بالهجوم الأخ��ري على مقر احل��زب يف 
مدينة اأزمري غرب البالد، الذي ق�شد تخويف قاعدة احلزب والفاعلني 

داخله.
وا�شتعر�ش التقرير جمموعة من ااحلوادث امل�شابهة التي تتعر�ش لها 
باقي اأحزاب املعار�شة الرتكية، وعلى خمتلف توجهاتها، اإذ اإن ال�شلطات 
م�شتغلة  املعار�شة،  لقمع  واأدوات��ه��ا  موؤ�ش�شاتها  ك��ل  ت�شتخدم  الرتكية 
اخلارجية  احل���روب  مثل  ال��ب��ال،  بها  مت��ر  ال��ت��ي  ال�شتثنائية  الأو���ش��اع 
خطاب  على  العتماد  يتم  اإذ  ب�شاأنها،  امل�شكوك  الع�شكرية  والنقالبات 

�شعبوي يتهم املعار�شني باخليانة.
وي���ق���ول ال��ن��ا���ش��ط ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال���رتك���ي، رم�����ش��ان ب��ك��ري اأوغ���ل���و، ملوقع 
كل  الأوروب��ي��ة  اخلارجية  ال�شيا�شة  “ت�شتغل  عربية”:  ن��ي��وز   “�شكاي 

تركيا يف مرمى اأوروبا.. انتقاد لذع للخطاب ال�سعبوي واأردوغان
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عربي ودويل

عـــلـــى مـــدى 
ـــوات  ـــن ـــس ـــ� ال
ــــر  ــــس ــــ� ــــع ال
ـــة, ـــي ـــس ـــا� امل
�ــــســــخ مت 

 13 مليار دولر 
امل�ساعدات  من 
الــبــالد اإىل 

فـــــ�ـــــســـــلـــــت 
العظمى القوى 

حتــــمــــل  يف 
ـــة  ـــي ـــوؤول ـــس ـــ� م
ــــــــاء ــــــــوف ال

 بوعودها, مما زاد 
يف معاناة ال�سكان

حتليل اخباري

لوفيغارو: موجة غ�سب فل�سطينية �سد عبا�س
بالزي املدين. ويروي ال�شحايف حممد حمايل الذي تعر�ش للكم 
يف وجهه ويف �شدره وتظهر العالمات الزرقاء على يديه وظهره اإنه 
يوم اخلام�ش من يوليو )متوز(، عندما مت القب�ش عليه مع زميله 
قرب مركز ال�شرطة، كان يقوم بعمله فقط. وقال: “كنت اأ�شتخدم 
الفي�ش  على  الراديو  �شفحة  على  مبا�شر  فيديو  لت�شوير  هاتفي 

بوك عندما اأخربين اأحد اأفراد الأمن اأنه ل ميكننا الت�شوير«.
واأ�شاف “اأظهرت بطاقتي ال�شحافية، لكنه رف�ش بقاءنا، فابتعدنا. 
املنطقة، وبداأوا  اإخ��الء  اأنه يجب  ال�شرطة  بعد ب�شع دقائق قررت 
لعدة  يحُجر  زميلي  راأي��ت  املتظاهرين..  لتفريق  القوة  ا�شتخدام  يف 
اأمتار.. مل اأرهم ي�شلون، ومت الإم�شاك بي و�شربي على وجهي على 
الفور«. ومثله اعتقل يف ذلك امل�شاء قرابة ع�شرين فل�شطينيا يف رام 
اهلل. وتعر�ش النا�ش لل�شرب، وب�شعهم للركل من اأن�شار ال�شلطة 

•• باري�س-وكاالت

اإنه منذ وفاة املعار�ش  اإىل  الفرن�شية  “لوفيغارو”  لفتت �شحيفة 
الفل�شطيني نزار بنات بعد �شاعات من اعتقاله على اأيدي ال�شرطة 
الفل�شطيني  ال��رئ��ي�����ش  ���ش��د  الح��ت��ج��اج��ات  ت��وال��ت  الفل�شطينية، 

حممود عبا�ش، مطالبة اإياه بالرحيل.
�شاحة  يف  ي��وم  ك��ل  الفل�شطينيني  م��ئ��ات  يتجمع  اأ���ش��ب��وع��ني،  فمنذ 
ل  حتى  ال�شم�شية  وال��ن��ظ��ارات  ال��وج��ه  اأقنعة  م�شتخدمني  امل��ن��ارة، 
كتب  بي�شاء  ل��وح��ات  اأو  بالفتات  وي��ل��وح��ون  عليهم،  التعرف  يتم 
عليها باأحرف حمراء: “ارحل يا عبا�ش«!. ويتوجه املحتجون نحو 
كل  القمع  وي�شتد  م��ازن،  اأب��و  الرئي�ش  برحيل  املقاطعة، مطالبني 
اأو  يوم، من ال�شرطة اأو قوات الأمن الفل�شطينية، بالزي الر�شمي 

الفل�شطينية، واألقيت عليهم قنابل �شوتية والغاز امل�شيل للدموع. 
اإىل معدات  بالإ�شافة  وتك�شريها،  الهواتف  م�شادرة  اأحياناً  ومتت 

ال�شحافيني. ومل ت�شلم ال�شحافيات والنا�شطات من امل�شايقة.
يونيو  م��ن   24 يف  ب��داأ  �شيء  ك��ل  اإن  الفرن�شية  ال�شحيفة  وق��ال��ت 
)ح����زي����ران( امل���ا����ش���ي، وه����و ال���ي���وم ال�����ذي ت��ع��ر���ش ف��ي��ه النا�شط 
الفل�شطيني ال�شهري نزار بنات لل�شرب حتى املوت بعدما اعتقلته 
ال�شلطة الفل�شطينية فجراً يف اخلليل. هذا الأخري، عرفه اجلميع 
�شنوات،  ع�شر  منذ  ا�شما  لنف�شه  �شنع  حيث  الغربية،  ال�شفة  يف 
الجتماعي،  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  على  ن�شرها  فيديو  مقاطع  ع��رب 
مازن”،  “اأبو  �شرعية  وغ��ي��اب  احلكومة  ف�شاد  ب�شدة  فيها  انتقد 
املرتبطة  القيود  بحجة  وت��ك��راراً  م���راراً  النتخابات  اأرج���اأ  وال���ذي 
بالحتالل الإ�شرائيلي. ورغم رعبهم من النتهاكات ال�شتبدادية 

وفاة  ي��وم  يف  اأوىل  مظاهرة  يف  الفل�شطينيون  اجتمع  حلكومتهم، 
ال�شخط. لكن هذا  ا�شتمرت موجة  بنات. ومنذ ذلك احلني،  نزار 
“الغتيال ال�شيا�شي” كما ت�شفه هتافات املتظاهرين، اأثار ا�شتياء 
وا�شعاً من ال�شلطة الفل�شطينية، على خلفية اإلغاء الرئي�ش عبا�ش 
النتخابات يف 30 اأبريل )ني�شان( وو�شط ال�شعوبات القت�شادية، 
اإىل  الو�شول  اأولوية  اأو حتى  اإ�شرائيل  الأمني مع  التعاون  واإع��ادة 
لقاح �شد فريو�ش كورونا للم�شوؤولني الفل�شطينيني. ويف مواجهة 
حتى  الفل�شطينية  ال�شلطة  ردت  �شدها،  املتزايدة  املعار�شة  ه��ذه 
بن�شر �شور على و�شائل  اأن�شار عبا�ش  ب�شكل خجول، واكتفى  الآن 
التوا�شل الجتماعي لالحتجاجات املوالية للحكومة واأعالم فتح 
ال�شفراء، والتي جتري هنا وهناك. وحده وزير العمل ن�شري اأبو 

جي�ش، من احلزب ال�شيوعي، قدم ا�شتقالته كرد فعل.

هايتيون امام ال�شفارة المريكية

الفو�شى �شيدة املوقف

اأعادت الأزمة احلالية اإىل الأذهان �شنوات احلرب الأهلية  

حقائب القادمني اإىل لبنان حمملة باأدوية مفقودة من ال�سيدليات 
•• بريوت-اأ ف ب

رحلتها  خ���الل  ل��ي��دي��ا  حت��م��ل  مل 
اآت���ي���ة من  ب�����ريوت  اإىل  الأخ�������رية 
م��ار���ش��ي��ل��ي��ا ال���ه���داي���ا، ب���ل م���الأت 
ح��ق��ائ��ب ���ش��ف��ره��ا ب���اأدوي���ة تخطت 
لتوزعها على  يورو  الأل��ف  كلفتها 
الذين  واأ�شدقائها  عائلتها  اأف��راد 
اأيا  ل يجدون يف �شيدليات لبنان 

منها.
التي  ال�شتينية،  ال�����ش��ي��دة  وت��ق��ول 
الأ����ش���ب���وع  ب�������ريوت  اإىل  و����ش���ل���ت 
امل���ا����ش���ي، ل��وك��ال��ة ف��ران�����ش بر�ش 
“حملت معي من كل �شيء، اأدوية 
م�شادة لاللتهابات واأدوية �شغط 
وكولي�شرتول و�شكري وباركن�شون 
من  الكثري  عن  ف�شاًل  و�شرطان، 

الأدوية امل�شادة لالكتئاب«.
بلدة  اإىل منزلها يف  و�شلت ليديا 
وما  فجراً،  بريوت  �شمال  بعبدات 
بداأ  ح��ت��ى  ف��ق��ط  �شاعتني  اإل  ه��ي 
منهم  كل  اإليها  يتوافدون  ال��زوار 

مت�شوق للح�شول على اأدويته.
بو�شعي  يكن  “مل  ليديا  وت�شيف 
حتى اأن اأنام، لكني اأتفهمهم فلي�ش 
الدواء”،  ن�شوب  من  اأ�شواأ  هناك 
الأ�شخا�ش  ب��ع�����ش  اأن  م��و���ش��ح��ة 
ال���ذي���ن اأح�������ش���رت ل��ه��م الأدوي������ة 
اأم��را���ش مزمنة ومل  م��ن  يعانون 
اأ�شبوعني  من  اأك��رث  منذ  يتمكنوا 

من تاأمني العالج.
اأن  اإذ  وح����ده����ا،  ل��ي��دي��ا  ول��ي�����ش��ت 
معهما  ح���م���ال  اأي�������ش���اً  وال���دي���ه���ا 
�شخ�شاً  ل�12  اأدوي����ة  فرن�شا  م��ن 

م�����الأت ح��ق��ائ��ب��ه��م��ا الأرب�������ع. وقد 
ذهن  اإىل  احلالية  الأزم���ة  اأع���ادت 
الأهلية  احل�����رب  ���ش��ن��وات  ل��ي��دي��ا 
كان  ح���ني   ،)1990-1975(
ياأتي املغرتبون حمملني بحاجات 

قدت من الأ�شواق. اأ�شا�شية فحُ
كنا  اأن��ن��ا  “�شحيح  ل��ي��دي��ا  وت��ق��ول 
ن��خ��اف م���ن ال���ق���ذائ���ف، ل��ك��ن��ن��ا مل 
الأدوي����ة  يف  ن�����ش��وب��اً  ي��وم��اً  ن�شهد 
م�شيفة  اليوم”،  كما  ال��وق��ود  اأو 
من  القدر  بهذا  يوماً  ن�شعر  “مل 
الخ��ت��ن��اق، م��ا يح�شل ال��ي��وم غري 

م�شبوق و�شريايل«.
يبحث  ال������ع������ام،  م���ط���ل���ع  وم�����ن�����ذ 
يف  اأدوي��ت��ه��م  ع��ن  عبثاً  اللبنانيون 
حمتوياتها  ن�����ش��ب��ت  ���ش��ي��دل��ي��ات 
م�شتخدمون  وي��ن�����ش��ر  ت���دري���ج���اً. 
ملواقع التوا�شل الجتماعي يومياً 
وبات  يحتاجونها.  اأدوي����ة  اأ���ش��م��اء 
اأ�شدقائهم  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��دون  ك��رث 
واأف����������راد ع���ائ���الت���ه���م يف اخل�����ارج 
مرتفعة  باأ�شعار  اأدويتهم،  لتاأمني 
ج����داً م��ق��ارن��ة م��ع ال�����ش��ع��ر املحلي 

املدعوم.
الأدوية،  ن�شوب  على  واحتجاجاً 
ال�شيدليات  اأ���ش��ح��اب  جتمع  ب���داأ 
اجلمعة اإ�شراباً عاماً مفتوحاً، كما 
الأدوية  م�شتوردي  نقابة  ح��ذرت 

تزيد  التي  التعقيدات  ه��ذه  اأم���ام 
ا�شتغل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني،  م��ع��ان��اة  م���ن 
تراي�شي  وزوج�����ت�����ه  جن������ار  ب������ول 
اإىل قرب�ش ل�شراء  اإجازة ق�شرية 

الأدوية.
وق��د ع��اد ال��زوج��ان، ال��ل��ذان فقدا 
ابنتهما الك�شندرا يف انفجار مرفاأ 
بريوت يف الرابع من اآب/اأغ�شط�ش 
حاملني  املا�شي  ال�شهر   ،2020
لأقاربهما  بالأدوية  مليئة  حقيبة 
على  معهما  توا�شلوا  ولأ�شخا�ش 

و�شائل التوا�شل الجتماعي.
ب���ول وت��راي�����ش��ي قطرات  ا���ش��رتى 
ل��ل��ع��ني وح��ل��ي��ب جم��ف��ف واأدوي������ة 
لعالج  واأخ��رى  لالكتئاب  م�شادة 

ال�شغط واأمرا�ش القلب.
)يف  “ال�شيديل  تراي�شي  وت���روي 
ق��رب���ش( ع���رف ���ش��ري��ع��اً اأن��ن��ا من 
اإن �شديقني مرا  لبنان، وقال لنا 
+طن+  ل�����ش��راء  ي��وم��ني  قبل  عليه 

من الأدوية«.
القت�شادي  الن����ه����ي����ار  وج��������راء 
املت�شارع منذ �شيف العام 2019، 
الذي رجح البنك الدويل اأن يكون 
م���ن ب���ني اأ�����ش����واأ ث����الث اأزم������ات يف 
العامل منذ العام 1850 ومل تبق 
اأي �شريحة مبناأى عن تداعياته، 
اللبنانيني  ن�شف  م��ن  اأك���رث  ب���ات 

من “نفاد” خمزونها من “مئات 
ال��ت��ي تعالج  الأدوي������ة الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

اأمرا�شاً مزمنة وم�شتع�شية«.
�شرعت  ب����ع����دم����ا  ذل�������ك  وي������اأت������ي 
ال�شلطات منذ اأ�شهر يف تر�شيد اأو 
ا�شترياد  عن  تدريجاً  الدعم  رف��ع 
���ش��ل��ع رئ��ي�����ش��ي��ة ب��ي��ن��ه��ا الأدوي��������ة. 

مبا  اأخ����رى  “م�شتوردات  ي��غ��ط��ي 
فيها الطحني«.

م�شتوردي  نقابة  بح�شب  اأن���ه  اإل 
الأدوي������������ة، ل����ن ي��ت��خ��ط��ى اجل����زء 
مليون   50 ل���الأدوي���ة  املخ�ش�ش 
دولر �شهرياً، وهو ما يعادل ن�شف 

الفاتورة العتيادية.

اعتمادات  ف��ت��ح  ت���اأخ���ر  وت�����ش��ب��ب 
لال�شترياد، بانقطاع عدد كبري يف 
الأدوية، بينها حتى م�شكنات الأمل 

ع. العادية وحليب الأطفال الر�شّ
وي���ط���ال���ب م�������ش���رف ل���ب���ن���ان منذ 
اأ�شهر وزارة ال�شحة بو�شع جدول 
اأول����وي����ات ب����الأدوي����ة ال���ت���ي يجب 

وك�����ان حاكم  دع���م���ه���ا.  م��وا���ش��ل��ة 
�شالمة  ري���ا����ش  ل��ب��ن��ان  م�����ش��رف 
“العتمادات  �شي�شّدد  اأن���ه  اأع��ل��ن 
بالأدوية،  تتعلق  التي  والفواتري 
اأدوي��ة الأم��را���ش املزمنة  ل �شيما 
وامل�����ش��ت��ع�����ش��ي��ة ����ش���م���ن م���ب���ل���غ ل 
دولر”  م���ل���ي���ون   400 ي���ت���ع���دى 

وقد  ال��ف��ق��ر،  خ��ط  حت��ت  يعي�شون 
خ�����ش��رت ال���ل���رية ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة اأكرث 
اأمام  املئة من قيمتها  90 يف  من 

الدولر.
ويحمل جزء كبري من اللبنانيني 
ما  م�شوؤولية  ال�شيا�شية  الطبقة 
القت�شادية،  الأو���ش��اع  اإل��ي��ه  اآل���ت 
بالف�شاد  امل�������ش���وؤول���ني  وي��ت��ه��م��ون 

والهدر و�شرقة املال العام.
 58( اأح��م��د  يجهد  اأ���ش��ه��ر،  ومنذ 
عاماً(، الذي يعاين من ارتفاع يف 
ليجد  ال�شكري،  ومر�ش  ال�شغط 
علبة دواء واحدة على الأقل، حتى 

بات الأمر م�شتحياًل.
وب����ع����دم����ا اخ���ت���ف���ت اأدوي������ت������ه من 
اأدوية  طبيبه  ل��ه  ح��دد  الأ����ش���واق، 
“مل  ه��ذه  حتى  لكن  عنها،  بديلة 

يعد ممن املمكن اإيجادها«.
اأحمد،  ال��واق��ع، ا�شطر  اأم���ام ه��ذا 
الذي يعمل يف موقف �شيارات اأحد 
التوقف عن  اإىل  ب��ريوت،  مطاعم 
لكنه  لأ�شابيع،  ال���دواء  ا�شتهالك 
ارتفاع  بنوبات  اأ�شيب  ما  �شرعان 

حاد يف ال�شغط.
باأحد  ات�شل  اأن  اإل  منه  ك��ان  وم��ا 
يف  وب�شديق  ا�شطنبول  يف  اأق��ارب��ه 
منهما  ليطلب  املتحدة  الإم����ارات 
م����ع معارف  ل����ه  اأدوي��������ة  اإر������ش�����ال 

قادمني اإىل لبنان.
املوت  خ��ي��ار  اأم����ام  “نحن  وي��ق��ول 
املوت  اأو  الأدوي�������ة  جن���د  ل  لأن���ن���ا 
اأم���وال بعدما  لأن��ه مل يعد لدينا 
����ش���رف���ن���اه���ا ك���ل���ه���ا ع���ل���ى اأدوي��������ة 

ن�شرتيها من اخلارج«.

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• لوك الليربتي

مبا اأن ا�شتطالعات الراأي يف �شاحله، بات لزاما على 
و�شائل  اهتمام  على  الرتكيز  اأخ��رى،  بايدن، مرة  جو 

الإعالم املحيط باأن�شطة ابنه هانرت بايدن.
ن��ع��م، م�����راًرا وت����ك����راًرا، ه��ان��رت ب���اي���دن. ����ش���واء خالل 
النتخابات التمهيدية اأو احلملة الرئا�شية اأو الأ�شهر 
ا  مر�شً بانتظام  بايدن  جو  يواجه  اإدارت���ه،  من  الأوىل 
يف  احل�شاة  مثل  منه،  التخل�ش  ي�شتطيع  ل  مزعًجا 
اإي��الًم��ا ح�شة م�شي طويلة  اأك��رث  احل��ذاء التي جتعل 

او ت�شلق تلة.
مرة اأخرى، فاإن الأن�شطة املهنية لبن بايدن، هي التي 
اأبناء  تذكرنا بالو�شع اخلا�ش الذي يجد فيه معظم 
املتحدة.  لقد ك�شف  الوليات  اأنف�شهم يف  ال�شيا�شيني 
دونالد  الأع��م��ال  رج��ل  ورئ��ا���ش��ة  احل���ايل،  ال�شتقطاب 

ترامب، عن و�شع قائم منذ فرتة طويلة.
عائالت  اأف�������راد  اأو  لأب����ن����اء  اأن  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع  ي��ت��ف��ق 
ال�شيا�شيني احلق يف ك�شب لقمة العي�ش. ومبا اأنه يتم 
الإعالم  و�شائل  يف  اأحياًنا  ال�شخ�شية  حياتهم  عر�ش 
ا  �شد اإرادتهم، فمن امل�شموح عموًما اأن ي�شتفيدوا اأي�شً

من �شهرة والديهم، للربوز.
غالًبا ما تن�شينا اإثارة التغطية الإعالمية، اأن امل�شكلة 
ت�شبح  متى  و�شمري.  اأخ���الق  م�شكلة  ه��ي  الأ�شا�شية 
الأ�شاليب  تظل  مقبولة؟  غري  الأ���ش��رة  اأف��راد  اأن�شطة 
للقراءة  خ��ا���ش��ع��ة  ال��د���ش��ت��ور  يف  ع��ل��ي��ه��ا  امل��ن�����ش��و���ش 
والتاأويل، واإمكانية ت�شارب امل�شالح كبرية. وبالتايل، 
جونيور  ت���رام���ب  ودون���ال���د  ك��ل��ي��ن��ت��ون  ت�شيل�شي  ف����اإن 
وهانرت بايدن، لي�شوا خارج القانون، امل�شكلة تكمن يف 

مكان اآخر.
بنف�شه  يناأى  اأن  اإىل  اأب���ًدا  ترامب  دون��ال��د  ي�شطر  مل 
اإقامته  من  اأب��ن��اوؤه  ا�شتفاد  وق��د  �شركاته،  عن  ر�شمًيا 
اأو  ال�����ش��رك��اء  ال��ع��الق��ات م��ع  يف اخل���ارج للحفاظ على 
ماأزق  يف  ا  اأي�شً نف�شه  بايدن  هانرت  ووج��د  تطويرها. 
يتجاوز  اأنه  يبدو  اأجر  لأنه ح�شل على وظيفة وعلى 

مهاراته اأو خربته ال�شابقة.
وملّ��ا ك��ان يرافق وال��ده من حني لآخ��ر، نائب الرئي�ش 
اأن نفهم  حينها، يف رح��الت اإىل اخل��ارج، فمن ال�شهل 
للجمهوريني.  امل��ف��اج��ئ  واخل����روج  امل��راق��ب��ني  ا���ش��ت��ي��اء 
الف�شائح  مزاعم  كل  ان  جند  الأم���ر،  نتاأمل  وعندما 
ه����ذه، ����ش���واء ك��ان��ت ����ش���ادرة ع���ن ال��دمي��ق��راط��ي��ني اأو 
اإىل مرتبة النفاق، حيث يرف�ش  اجلمهوريني، ترقى 

احلزبان ال�شيا�شيان تغيري قواعد اللعبة.
الرئي�شية  ال�����ش��ف��ح��ات  اإىل  ب���اي���دن  ه��ان��رت  ع���اد  مل����اذا 
املتحدة؟  ال��ولي��ات  يف  تقريًبا  الإخبارية  امل��واق��ع  لكل 
بالإ�شافة اإىل اأن�شطته املهنية، يبدو اأن جنل الرئي�ش 
��ع��رتف ل��ه فيه  ق��د ط��ور م��ذاًق��ا للر�شم، وه��و ن�شاط يحُ

مبوهبة ما... هل مبا كفي لتربير �شعر لوحاته التي 
يرتاوح بني 75 األف دولر و500 األف دولر؟

هل جنل الرئي�ش عبقري جديد يجب اأن يحُدرج ا�شمه 
يف جمموعة الر�شامني العظماء يف التاريخ؟ من املوؤكد 
اأن  للمرء  ميكن  لكن  تخ�ش�شي،  لي�ش  الفن  �شوق  اأن 
ي�شك ب�شكل م�شروع يف اأنه كان على مثل هذه املوهبة 
“مبا  انتظار انتخاب البطريرك للرئا�شة حتى تكافاأ 

يليق بقيمتها«. 
وعر�ش  الفنية،  ال�شاحة  اإىل  ب��اي��دن  ه��ان��رت  و���ش��ول 
لوحاته يف املتاحف اأو املعار�ش الفنية، ميثالن عاملني 
مينحه  لقبه  اأن  الوا�شح  من  البداية،  يف  مزعجني. 
لقب  حمل  ي�شمح  ال�شيا�شة  يف  فقط  لي�ش  اذ  الكثري. 
مرموق بالربوز. قد تعترب هذه املناف�شة غري عادلة، 

لكنها لي�شت غري قانونية اأو ا�شتثنائية.
اأكرث بكثري لأنه يتعلق  العامل املثري الآخر يزعجني 
الذي  م��ن  القائمة.  الإدارة  و�شالمة  النظام  بنزاهة 
ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��داد ل��دف��ع ال��ك��ث��ري م��ق��اب��ل اأع��م��ال الر�شام 
الهاوي؟ هل نحاول دفع مقابل للو�شول املبا�شر اإىل 
يف  ال�شيا�شية  اللعبة  يف  امل�شرتي لعب  هل  الرئا�شة؟ 

الوليات املتحدة اأم ممثل لقوة اأجنبية؟
ولأن احتمال ت�شارب امل�شالح اأمر حقيقي، فقد تقّرر 
التفاق  مت  للمعامالت.  الأخ��الق��ي  اجلانب  مراجعة 
اإخفاء هوية امل�شرتين عن الفنان، ال ان امل�شكل  على 
القواعد  و���ش��ع  مت  ع��ن��دم��ا  ���ش��يء.  ك��ل  رغ���م  م�شتمر 
املناق�شات،  خ��الل  الأب��ي�����ش  البيت  ت��دخ��ل  اجل��دي��دة، 

وظل كل ما مت التفاو�ش عليه �شّرا بني املحامني.
ب�شذاجة، ميكن للمرء دائًما الدفاع عن هذا التدخل 
الأبي�ش  للبيت  القانونيني  امل�شت�شارين  اإن  بالقول 
ي�شتمر  هنا،  وحتى  الأ�شئلة.  هذه  لإدارة  الأف�شل  هم 

القلق، لأن ال�شفافية لي�شت كاملة.
اأن�شطة  بالنزعاج من  بايدن  ي�شعر جو  اذن، جم��ّددا، 
بت�شديد  والأرب���ع���ون  ال�����ش��اد���ش  الرئي�ش  ووع���د  اب��ن��ه. 
تراخي  واأدان  الأخ��الق��ي��ة،  الق�شايا  على  ال�شوابط 

�شلفه.
وال�شا�شة  ب����اي����دن  ج����و  لإخ��������راج  ف���ق���ط  ح���ل���ني  اأرى 
الأم��ري��ك��ي��ني م��ن امل�����اأزق م��ع ط��م��اأن��ة ال��ن��اخ��ب��ني على 
نزاهتهم. يجب اأن تكون العملية املتعلقة باملفاو�شات 
ب��ني امل�����ش��رتي��ن واب����ن ب��اي��دن ���ش��ف��اف��ة مت���اًم���ا، ويجب 
مراجعة جدية للقواعد الغام�شة التي حتكم اأن�شطة 

اأفراد عائالت ال�شيا�شيني وال�شيا�شيات.
اأخ�شى اأننا لن نرى اأًيا من هذين اخليارين... ميكن، 
اأن يكون لأف��راد الأ�شرة احلق يف ك�شب عي�ش  ويجب، 
جيد، وهو اأمر م�شروع، ولكن لي�ش من خالل ال�شتفادة 
ان  لوالديهم...  ال�شاغية  الذان  توفرها  مزايا  من 

�شالمة النظام واملوؤ�ش�شات وم�شداقيتها على املحك.
ترجمة خرية ال�شيباين

هانرت بايدن, احل�ساة يف احلذاء...!

*ا�شتاذ تاريخ، وحما�شر، ومعلق �شيا�شي كندي خمت�ش يف ال�شيا�شة والتاريخ المريكيني

•• الفجر -ترجمة خرية ال�شيباين
اأعينه  ال��ع��امل  ي�شع  اأخ����رى،  م���رة 
على هايتي، لكن �شينتهي به الأمر 
ب��ع��ي��ًدا: هذا  اإىل الل��ت��ف��ات  ح��ت��ًم��ا 
ال�شتنتاج الفتتاحي الذي ن�شرته 
�شحيفة تورنتو �شتار هذا الأ�شبوع 
نفوذ  ذات  يومية  �شحيفة  -وه���ي 
كبري يف كندا حيث يعي�ش ال�شتات 
-يقول  ال��ع��امل  يف  ال��ث��اين  الهايتي 
الكثري عن خيبة الأمل التي ت�شود 

هايتي.
دع���ت  امل����ت����ح����دة،  ال������ولي������ات  ويف 
الأبي�ش  البيت  بو�شت  ووا�شنطن 
يف  وع�شلي”  �شريع  “تدخل  اإىل 
اأ�شئلة  ان  غ��ري  ب��رن�����ش،  اأو  ب����ورت 
ق�شرية  الفوائد  ح��ول  تثار  كثرية 
القرار،  هذا  ملثل  املدى  ومتو�شطة 

اإذا اتخذه جو بايدن.
تفوي�ش  مت  امل����رح����ل����ة،  ه������ذه  يف 
الفيدرايل  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  م��ك��ت��ب 
الهايتية  ال�شرطة  مل�شاعدة  فقط 
تو�شيح  اأج��������ل  م�����ن  وال�����ع�����دال�����ة 
كوماندو�ش  دفعت  التي  الأ���ش��ب��اب 
م��ن ح���وايل ث��الث��ني ف�����رًدا، منهم 
اخلا�شة  ال�����ق�����وات  م����ن  ال���ع���دي���د 
لغتيال  ال�����ش��اب��ق��ة،  ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة 
الرئي�ش جوفينيل موي�ش الأربعاء 

املا�شي.
ال��وزراء النتقايل قد  وكان رئي�ش 
اإىل م�شاعدة ع�شكرية لتاأمني  دعا 
اإم��دادات البالد، ال ان قرارا بهذا 
بال�شرورة  ي�شدر  اأن  يجب  املعنى 
لالأمم  التابع  الأم���ن  جمل�ش  ع��ن 

املتحدة حتى يت�شنى ذلك.

ف�شل الأمم املتحدة
امل��ت��ح��دة يف  اأن الأمم  امل��وؤ���ش��ف  م��ن 
كبري.  ف�شل  ق�شة  تحُلّخ�ش  هايتي 
�شلطة  حت����ت  احل����ال����ي����ة،  ال���ب���ع���ث���ة 
هيلني  الأم��ري��ك��ي��ة  الدبلوما�شية 
لمي، ح�شدت طيلة عامني “فريق 
منهم  ع���ون،   2000 م��ن  عمل” 
وتهدف  امل���غ���رتب���ني.  م����ن   200
مهمة مكتب الأمم املتحدة املتكامل 

احلوار  قيادة  اإىل  املكان  عني  على 
والإ�شالحات، وتنظيم “انتخابات 
الطابع  و”اإ�شفاء  و�شفافة”،  حرة 
و”احلد  ال�شرطة”،  على  احل��ريف 
و”اإ�شالح  الع�شابات”،  عنف  من 
ن��ظ��ام ال��ع��دال��ة وحت�����ش��ني ظروف 
“حماية  وك����ذل����ك  ال�شجون”. 
حقوق الإن�شان ومكافحة الإفالت 

احلياة  حت�شني  على  �شئيل  تاأثري 
عددهم  البالغ  ل�شكانها  اليومية 
دون  ن�شفهم  ن�شمة،  م��ل��ي��ون   11
�شن الع�شرين. وعام 2019، اأفاد 
املحا�شبة  دي��وان  عن  �شادر  تقرير 
من  دولر  م��ل��ي��ار   2 اأن  ال��ه��اي��ت��ي، 
للبنية  امل��خ�����ش�����ش��ة  امل�������ش���اع���دات 
اختفت  ق��د  ال�����ش��رط��ة  اأو  التحتية 

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

م�شوؤولية الوفاء بوعودها، مما زاد 
يف معاناة ال�شكان”، تقول املحامية 
خرباء  من  واح��دة  ويزنر،  �شاندرا 
والدميقراطية  ال��ع��دال��ة  “معهد 

يف هايتي«. 
الع�شر  ال�������ش���ن���وات  م�����دى  وع���ل���ى 
دولر  مليار   13 �شخ  مت  املا�شية، 
ال���ب���الد، مع  اإىل  امل�����ش��اع��دات  م���ن 

هايتي يف العناية املركزة جمددا

وا�سنطن والأمم املتحدة ت�سككان يف فعالية التدخل...!
بعد عقود من الإهمال والعنف، من غري املوؤكد اأن التعزيزات الأمريكية اأو الأممية �شتحقق ا�شتقرار الو�شع
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الفجر الريا�ضي

ال�شابقة  الأ�شرتالية  البطلة  هناأت 
ال�شقيقة  غولغونغ-كاويل  اإيفون 
الفوز  على  ب��ارت��ي  اآ�شلي  ال�شغرى 
ثالثة  ب��ط��ول��ة ومب���ب���ل���دون،  ب��ل��ق��ب 
ال��ب��ط��ولت الأرب����ع ال��ك��ربى يف كرة 
امل�شرب، بعد تغلبها يف النهائي على 
الت�شيكية كارولينا بلي�شكوفا بثالث 

جمموعات.
اأ���ش��رتال��ي��ة تتوج  اأول  ب��ارت��ي  وب��ات��ت 
ب��ل��ق��ب ال��ب��ط��ول��ة الإن��ك��ل��ي��زي��ة منذ 
به غولغونغ  توجت  1980 حني 
ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة يف م�����ش��ريت��ه��ا بعد 
لقبها  حينها  يف  حم���رزة   ،1971
ال�شابع والأخري يف بطولت الغراند 

�شالم.
ال��ب��ال��غ��ة حالياً  وق��ال��ت غ��ولغ��ون��غ 
باآ�ش،  ج��داً  فخورة  "اأنا  عاماً   69
بالطريقة التي تت�شرف فيها داخل 

وخارج امللعب".
وك����ان ل��ق��ب ال�����ش��ب��ت ع��ل��ى مالعب 
لالأ�شرتالية  الثاين  اإنكلرتا  عموم 
الغراند  يف  ع����ام����اً   25 ال���ب���ال���غ���ة 
غارو�ش  رولن  بطولة  بعد  ���ش��الم 
النهائي  خا�شت  وه��ي  الفرن�شية، 
الذي  الف�شتان  من  م�شتوحى  بزي 
 1971 العام  ارتدته مواطنتها يف 
مواطنتها  ع����ل����ى  ت���غ���ل���ب���ت  ح�����ني 
الأ���ش��ط��ورة م��ارغ��اري��ت ك���ورت التي 

تتويجاً  الأك����رث  ال��الع��ب��ة  ت����زال  ل 
بالألقاب الكربى يف ع�شري الهواة 

والحرتاف معاً )24(.
وم��ا ي��زي��د م��ن حجم اجن���از اللقب 
التي  ل��ب��ارت��ي  بالن�شبة  الإن��ك��ل��ي��زي 
اأوىل حترز لقب  اأول م�شنفة  باتت 
�شريينا  الأم��ريك��ي��ة  منذ  البطولة 
مل  اأن������ه   ،2016 ع�����ام  ول���ي���ام�������ش 
اأبعد  ذهبت  اأن  لالأ�شرتالية  ي�شبق 
ال��راب��ع يف وميبلدون يف  ال��دور  من 
وحتى  ال�شابقة،  الأرب��ع  م�شاركاتها 
بعد  ج��اءت  اخلام�شة  م�شاركتها  اأن 
غارو�ش  رولن  يف  خم��ي��ب  ظ���ه���ور 
حيث ا�شطرت لالن�شحاب يف الدور 

الثاين ب�شبب الإ�شابة.
التي  ب��ارت��ي ع��ن غولغونغ  وق��ال��ت 
ال�شكان  م����ن  ب���اأ����ش���ول���ه���ا  ت���ن���ح���در 
الأ���ش��ل��ي��ني ع��ل��ى غ���رار اب��ن��ة ال�25 
ع����ام����اً )ل���ك���ن الأخ��������رية م����ن جهة 
الوالد فقط(، اأن مواطنتها الفائزة 
يف  و53  ال����ف����ردي  يف  ل��ق��ب��اً  ب�84 
الغراند  يف   5 )ب��ي��ن��ه��ا  ال����زوج����ي 
املختلط  ال���زوج���ي  يف  و6  ����ش���الم( 
خالل م�شريتها الأ�شطورية "كانت 
اأم��ام �شبان  مثالية يف فتح الطريق 
ال�شكان الأ�شليني من اأجل الإميان 

باإمكانية حتقيق اأحالمهم".
هي  "اآ�ش  بالقول  غولغونغ  وردت 

بالن�شبة  ���ش��غ��رى  �شقيقة  مب��ث��اب��ة 
اأن  اأفراد العائلة واأعتقد  يل، كاأحد 

ال�شعور متبادل".
كاثي  ال�شابقة  ال��ع��داءة  ه��ن��اأت  كما 
ف���رمي���ان ال��ت��ي ب��ات��ت ع���ام 2000 
ع����داءة  اأول  ���ش��ي��دين  اأومل���ب���ي���اد  يف 
الأ�شليني  ال�شكان  م��ن  اأ���ش��رتال��ي��ة 
م(،   400( ذهبية  ميدالية  حت��رز 
كرة  اأ�شطورة  غ��رار  على  مواطنتها 

امل�شرب رود ليفر.
"َفخٌر  تويرت  على  فرميان  وكتبت 
ب���ف���ت���ات���ن���ا! ت���ه���ان���ي���ن���ا! نحن  ك���ب���رٌي 
كتب  ف��ي��م��ا  بك"،  ج�����داً  ف����خ����ورون 
لي����ف����ر، ال����الع����ب ال���وح���ي���د ال����ذي 

اأحرز يف مو�شم واحد جميع الألقاب 
"اأنا  منا�شبتني  يف  ال��ك��ربى  الأرب���ع 
���ش��ع��ي��د م����ن اأج�����ل�����ك، ل���ق���د حتقق 
ح��ل��م��ك وي�����ا ل����ه م����ن ق���ت���ال )�شد 
انت�شارك  على  تهانينا  بلي�شكوفا(. 

يف وميبلدون".

وحتى اأن رئي�ش الوزراء الأ�شرتايل 
����ش���ك���وت م���وري�������ش���ون ه����ن����اأ ب���ارت���ي 

املحُلِهمة". "الرائعة، 
طوكيو  اىل  الآن  ب���ارت���ي  وت��ن��ت��ق��ل 
الذهبية  ع��ل��ى  املناف�شة  ع��ن  ب��ح��ث��اً 
ت�شبح  اأن  �شتحاول  حيث  الأوملبية 

اأول اأ�شرتالية تفوز مب�شابقة فردي 
قبل  الأوملبية،  الألعاب  ال�شيدات يف 
العودة من اأجل �شب اهتمامها على 
فال�شينغ  ببطولة  ال��ف��وز  حم��اول��ة 
م����ي����دوز، اآخ�����ر ال���ب���ط���ولت الأرب�����ع 

الكربى.

23 متوز يوليو  تطرح دار �شوذبيز للبيع يف م��زاد يف 
زوجني من الأحذية الريا�شية �شنعهما يف ال�شتينيات 
ومّهدا  "نايكي"،  �شركة  موؤ�ش�شي  اأح��د  بويرمان،  بيل 
تقديرات  م��ع  ال�����ش��ه��رية،  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة  لظهور 

بتحقيق مبلغ قيا�شي قد يتخطى مليون دولر.
الكندي  للعّداء  مما  �شحُ اللذان  الأحذية  زوجا  ويحُظهر 
هاري جريوم احلائز امليدالية الربونزية يف �شباق مئة 
مرت يف اأوملبياد طوكيو العام 1964، �شهماً اأحمر على 

اجلانب، ما �شّكل مقدمة ل�شعار نايكي ال�شهري.
وتقّدر دار �شوذبيز التي �شتعر�ش الأحذية للبيع على 
الثاين  اإىل  يوليو  23 متوز  الفرتة من  الإنرتنت يف 
ي��راوح �شعر زوجي الأحذية يف  باأن  اأغ�شط�ش،  اآب  من 
املزاد بني 800 األف دولر و1،2 مليون دولر، بح�شب 

بيان للدار.
الأعلى  القيمة هي  اأن ه��ذه  اإىل  امل���زادات  دار  واأ���ش��ارت 

على الإطالق ملزاد على اأحذية ريا�شية للعدائني.
يف ني�شان اأبريل، حطم زوجا اأحذية ريا�شيني من نوع 

1 كان ينتعلهما مغني الراب كانييه  نايكي اير ييزي 
وي�شت، الأرقام القيا�شية اإذ بيعا يف مقابل 1،8 مليون 
على  دليل  يف  �شوذبيز،  اأي�شا  نظمته  م��زاد  يف  دولر، 
دورا حا�شما  ت��وؤدي  اأ�شبحت  التي  ال�شوق  حيوية هذه 
لدور املزادات التقليدية الراغبة يف ا�شتقطاب جمهور 

�شاب.
�شوذبيز  �شتطرح  قطعة،  خم�شني  م��ن  اأك��رث  ب��ني  م��ن 
"كونفر�ش  ن���وع  اأح���ذي���ة م���ن  اأي�����ش��ا زوج����ي  امل�����زاد  يف 
الأمريكي  ال�شلة  ك���رة  اأ���ش��ط��ورة  ك���ان  فا�شتربيك" 
لدورة  التاأهل  مباراة  انتعلهما خالل  ج��وردان  مايكل 
الألعاب الأوملبية يف لو�ش اأجنلو�ش 1984 )مع �شعر 

تقديري يراوح بني 80 األف دولر ومئة األف(.
كذلك ي�شمل املزاد زوجي اأحذية غولد �شوز انتعلهما 
الذهبية  امليدالية  احلائز  جون�شون  مايكل  الأمريكي 
الأوملبية اأربع مرات )�شباقات 200 مرت و 400 مرت 
وتتابع(، مع �شعر تقديري يراوح بني 30 األف دولر 

و50 األفا.

•• دبي - الفجر:

الوطني  منتخبنا  بعثة  كييف  الأوك��ران��ي��ة  العا�شمة  اإىل  الأول  اأم�ش  غ��ادرت   
للكرة ال�شاطئية وذلك للم�شاركة يف بطولة كاأ�ش اأوكرانيا الدولية الودية التي 
اجلاري  يوليو  ٌينظمها الحتاد الأوكراين لكرة القدم للفرتة من 23 اإىل 25 

مان وتركيا . مب�شاركة 4 منتخبات هي اأوكرانيا ، الإمارات ، عحُ
وتاأتي امل�شاركة يف البطولة الودية �شمن برنامج اعداد منتخبنا لبطولة كاأ�ش 
وذلك  املقبل  اأغ�شط�ش   29 اإىل  العامل التي �شتقام يف رو�شيا للفرتة من 19 
عن  موؤخراً  اأجريت  التي  القرعة  اأ�شفرت  ، حيث  الأوملبي  لوجنيكي  يف جممع 

اإ�شبانيا   ، اإىل جانب منتخبات موزمبيق  الثانية  املجموعة  تواجد منتخبنا يف 
وتاهيتي .

واختار املدرب الوطني حممد املازمي 16 لعباً للتواجد يف هذه البطولة وهم 
: حممد عبداهلل ، حميد جمال  ، هيثم حممد ، اأحمد ب�شر ، وليد ب�شر ، عبا�ش 
علي ، كمال علي ، علي حممد ، علي ح�شن ، وليد حممد ، ح�شني علي ، را�شد 
عيد ، �شامل عبيد ، ه�شام منت�شر ، ح�شن علي واأحمد عبدالرحمن . وي�شتهل 
مان يوم 23 يوليو  منتخبنا مبارياته يف البطولة مبواجهة �شقيقه منتخب عحُ
، فيما يواجه يف املباراة الثانية منتخب تركيا يوم 24 يوليو  على اأن يختتم 

مبارياته مبواجهة منتخب اأوكرانيا م�شت�شيف البطولة يوم 25 يوليو .

•• دبي - الفجر : 

نظم احتاد الإم��ارات لكرة القدم على مدار يومني دورة تن�شيطية حلكام 
تاأهيل  نحو  احلكام  اإدارة  �شعي  اإط��ار  يف  وذل��ك  ال�شنية  املراحل  م�شابقات 
املراحل  لفرق  املختلفة  الكروية  امل�شابقات  خمتلف  لإدارة  املالعب  ق�شاة 

ال�شنية يف املو�شم الريا�شي اجلديد 2022-2021 .
و�شملت الدورة التي �شهدت م�شاركة 22 حكماً  من احلكام الذين اجتازوا 

الدورتني املا�شيتني للحكام امل�شتجدين جمموعة من املحا�شرات النظرية 
ناق�شت ت��ع��دي��الت ق��ان��ون ك��رة ال��ق��دم ، ���ش��دة امل��خ��ال��ف��ات ، ح���الت الت�شلل 
اإىل  الفيديو  احل��الت عرب  ا�شتعرا�ش عدد من  التكتيكية مع  واملخالفات 

جانب تدريبات عملية واختبارات لياقة بدنية حتت اإ�شراف اإدارة احلكام .
الفني  امل��دي��ر  ميلني  ريت�شارد  املحا�شرين  املختلفة  ال���دورة  حم��اور  ق��دم 
للحكام ، �شالح املرزوقي امل�شوؤول الفني حلكام املراحل ال�شنية  ، �شلطان 

�شاحوه وح�شن عبداهلل مدرب اللياقة البدنية .

غولغونغ تهنئ بارتي على الفوز 
ببطولة وميبلدون 

 �سوذبيز ت�سعى لرقم قيا�سي يف مزاد 
على اأحذية عدائني 

للم�شاركة يف بطولة كاأ�س اأوكرانيا الدولية الودية

بعثة منتخبنا للكرة ال�ساطئية 
ُتغادر اإىل العا�سمة كييف

احتاد الكرة ُينظم دورة تن�سيطية 
حلكام املراحل ال�سنية

مار�سيلو: �سارة قيادة امللكي 
م�سوؤولية وفخر

"امللكي" املو�شم املقبل  اأن قيادة  قال مدافع ريال مدريد، الربازيلي مار�شيلو، 
يف  الأل��ق��اب  ب��اأح��د  فريقه  تتويج  يف  ثقته  م��وؤك��داً  وفخر"،  "م�شوؤولية  متثل 
مو�شمه  مدريد  ري��ال  يف  الأي�شر  الظهري  �شيخو�ش   .2022-2021 مو�شم 
ال�16 توالياً يف النادي الذي يراأ�شه فلورينتينو برييز، وياأمل اأن يقدم فريقه 

م�شتويات اأف�شل خالله، بعد اأن ف�شل يف حتقيق اأي بطولة املو�شم املا�شي.
وقال يف مقابلة ن�شرها املوقع الر�شمي لريال مدريد: "فخر وم�شوؤولية كبرية 
رغبة كبرية  لدي  اإنني حمظوظ،  اأ�شعر  العامل،  اأف�شل فريق يف  قيادة  للغاية 
يف بدء املو�شم". واأو�شح اأنه يتعلم كثرياً يف جميع املوا�شم، لأنه دائماً ما يكون 
اأنه متحم�ش للغاية لبدء املو�شم خالل الأ�شابيع  هناك حتدياً جديداً، م�شرياً 

املقبلة، حتت قيادة املدير الفني اجلديد، الإيطايل كارلو اأن�شيلوتي.
واأ�شاف: "حلم بالن�شبة يل واعتقد اأنني فعلت كل ما يف و�شعي من اأجل البقاء 

هنا عدة اأعوام، دائماً ما كنت اأحاول الإ�شهام يف م�شاعدة الالعبني ال�شباب".

 ���ش��ارك 130 ف��ار���ش��ا و ف��ار���ش��ة م��ن خمتلف اأن��دي��ة ال��دول��ة يف 
البطولة ال�شيفية التدريبية الثانية لقفز احلواجز التي نظمها 
نادي ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق يوم اجلمعة يف ميدان ال�شالة 
املغطاة بالنادي بح�شور �شعادة �شلطان خليفة اليحيائي مدير 

عام نادي ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق.
التدريب  مدر�شة  من  فر�شان  فئاتها  مبختلف  البطولة  مثل  و 
بنادي ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق ونادي دبي للبولو والفرو�شية 
ون��ادي مندرة  ال�شافنات  وا�شطبالت  للفرو�شية  ون��ادي عجمان 
للفرو�شية ونادي جبل علي للفرو�شية ونادي فرو�شية ونادي اأبو 
الدولة  يف  وال�شطبالت  الأندية  من  والعديد  للفرو�شية  ظبي 

نادي الفرو�شية باملدينة امل�شتدامة يف دبي .
و خ�ش�ش ال�شوط الأول من البطولة لفر�شان مدر�شة التدريب 
بنادي ال�شارقة و عددهم 12 من الفر�شان الأطفال يف مدر�شة 
التدريب اأنهى منهم امل�شار من دون اأخطاء 9 .. و جاء ال�شوط 
الثاين مع الزمن بجولة واحدة تناف�ش فيه الفر�شان على قطع 
و�شل  بحواجز  امل��ح��دد  ال��زم��ن  و�شمن  اأخ��ط��اء  دون  م��ن  امل�شار 
 10 منهم  اأنهى  فار�شاً   31 مب�شاركة  �شم   60 حتى  ارتفاعها 

فار�شاً امل�شار من دون اأخطاء .
و يف ال�شوط الثالث وهو �شوط مع الزمن بجولة واحدة تناف�ش 
الزمن  و�شمن  اأخطاء  دون  من  امل�شار  قطع  على  الفر�شان  فيه 

املحدد بحواجز و�شل ارتفاعها حتى 80 �شم مب�شاركة 3 فر�شان 
.

اما ال�شوط الرابع فهو �شوط مع الزمن بجولة واحدة تناف�ش 
الزمن  و�شمن  اأخطاء  دون  من  امل�شار  قطع  على  الفر�شان  فيه 
املحدد بحواجز ي�شل ارتفاعها حتى 100 – 110 �شم مب�شاركة 

اأخطاء . دون  من  امل�شار  فار�شاً   26 منهم  اأنهى  فار�شاً   58
املو�شم  خ��الل  وال�شباق  للفرو�شية  ال�شارقة  ن���ادي  يحت�شن  و 
3 بطولت  6 مناف�شات تدريبية و  10 بطولت منها  ال�شيفي 
حملية بالتعاون مع احتاد الإمارات للفرو�شية وال�شباق وبطولة 

دولية واحدة من فئة النجمتني يف ال�شالة املغطاة بالنادي .

بال�سارقة  احلواجز  لقفز  التدريبية  ال�سيفية  البطولة  يف  فار�سا   130
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القتالية  ال���ف���ن���ون  جن����م  ت���ع���ر����ش 
امل���خ���ت���ل���ط���ة الإي������رل������ن������دي ك����ون����ور 
م���اك���غ���ري���غ���ور لإ����ش���اب���ة ق��ا���ش��ي��ة يف 
الثالثة  اجلولة الأوىل من مبارزته 
امل��ن��ت��ظ��رة يف ال������وزن اخل��ف��ي��ف مع 
بوارييه،  دا�شن  الأم��ريك��ي  غرميه 
بال�شربة  خ�����ش��ارت��ه  اىل  اأدى  م���ا 

القا�شية الفنية.
التي  املواجهة  بانهاء  احلكم  و�شدر 
اأقيمت اأمام 20 األف متفرج يف "تي 
منذ  الأوىل  للمرة  اأرينا"  م��وب��اي��ل 
تف�شي كورونا يف اآذار مار�ش 2020 
يتقدمهم الرئي�ش الأمريكي ال�شابق 
بوارييه  ل�����ش��ال��ح  ت���رام���ب،  دون���ال���د 
اجلولة  ن��ه��اي��ة  يف  طبي"  ب�"توقف 
الأوىل من اأ�شل خم�ش بعدما �شقط 
اأر�شاً  بالدماء  املغطى  ماكغريغور 
ما  مناف�شه،  ل��ك��م  حم��اول��ت��ه  خ���الل 
اأدى اىل اإ�شابته يف ال�شاق الي�شرى.

واأمطر بوارييه مناف�شه الإيرلندي 
باللكمات قبل اأن يتدخل جر�ش نهاية 

ماكغريغور  لينقذ  الأوىل  اجل��ول��ة 
من �شرر ج�شدي اإ�شايف.

خ�شر  ال�������ذي  الأم������ريك������ي  و������ش�����رح 
مبارزته الأوىل مع ماكغريغور عام 
كانون  يف  الثانية  يف  وف���از   2014
ال���ث���اين ي��ن��اي��ر م���ن ه����ذا ال���ع���ام، ما 
ح�شل لقد �شربني بقوة. كان هناك 
ع��ل��ى الأرج�����ح ���ش��ع��ر يف ال�����ش��اق قبل 
)تعر�شت  ثم  ال�شربة(،  )قبل  ذلك 

للك�شر( بعد �شل�شلة من الركالت.
وبعدما اعترب فائزاً يف هذه املبارزة 
�شد غرميه الإيرلندي الذي �شنف 
الريا�شي الأع��ل��ى دخ��اًل يف  م��وؤخ��راً 
جملة  بح�شب   2020 لعام  العامل 
بقرابة  ق��درت  ع��ائ��دات  م��ع  فورب�ش 
من  معظمها  دولر  م��ل��ي��ون   180
الأمريكي  رد  ال��ت��ج��اري��ة،  ن�شاطاته 
عن  �شدر  ما  على  عاماً   32 البالغ 
املبارزة  ت��ه��دي��دات قبل  م��ن  غ��رمي��ه 
قائاًل هذا الرجل قال باأنه �شيقتلني 

باأين �شاأغادر هذا املكان بنع�ش.

الذي  ب��ال�����ش��يء  لي�ش  ال��ق��ت��ل  وت��اب��ع 
مي��ك��ن امل������زاح ب����ه. ل ت��ت��ح��دث اىل 
النا�ش بهذه الطريقة. اأمل اأن يعود 
عائلتي  اىل  ب�����ش��الم��ة  ال��رج��ل  ه���ذا 

اجلميلة.
اأن الإيرلندي  املبارزة  وقال منظمو 

الق�شم  يف  م�شاٌب  عاماً   32 البالغ 
ال�������ش���ف���ل���ي ل��ق�����ش��ب��ة ال���������ش����اق وم���ن 
لعملية  ي���خ�������ش���ع  اأن  امل����ف����رت�����ش 
ال�شرر  مل��ع��اجل��ة  الأح������د  ج��راح��ي��ة 

الذي تعر�ش له.
وك���ان م��ن امل��ف��رت���ش اأن ت��ك��ون هذه 

امل��ك��ون��ة م��ن خم�ش جولت  امل��ب��ارزة 
لت�شوية  ال����رج����ل����ني  ب����ني  ف���ر����ش���ة 
اأنها  اإل  احل��ل��ب��ة،  ع��ل��ى  احل�����ش��اب��ات 
ان��ت��ه��ت ب��خ�����ش��ارة الإي��رل��ن��دي بقرار 

طبي.
وك���ان م��اك��غ��ري��غ��ور ع��دائ��ي��اً ج���داً يف 

مواقفه ال�شتفزازية التقليدية قبل 
كل مبارزة حيث اأهان زوجة بوراييه 
ب��ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ت��وي��رت وت���وع���د باأن 
يغادر الأمريكي احللبة داخل نع�ش.
لكن الإيرلندي هو من غادر احللبة 
بطريقة مل تكن يف احل�شبان، اإذ نقل 
على حمالة بعد تدخل من الأطباء 

لتثبيت �شاقه.
دوره  لعب  القدر  اأن  بوارييه  وراأى 

ملعاقبة الإيرلندي النن.
وحتى بعد خروجه على حمالة من 
خالل  يتيم  بفوز  واكتفائه  احللبة 
ال��ع��ام، حافظ  اأع���وام ون�شف  اأرب��ع��ة 
العدائية  مواقفه  على  ماكغريغور 
��م راأ���ش��ه ح��ت��ى ت�شيل  ب��ال��ق��ول ���ش��األ��كحُ

الدماء. الأمر مل ينته.
ومن املفرت�ش اأن يخو�ش الغرميان 
مبارزة رابعة بح�شب خمطط رئي�ش 
اأف �شي  بطولة القتال النهائي )يو 
دان���ا واي���ت لأن���ه ل ميكن مل��ب��ارزة اأن 

تنتهي بهذه الطريقة.

توج فريق الرجاء املغربي، بلقب بطولة كاأ�ش الحتاد الأفريقي 
الكونفدرالية، للمرة الثانية يف تاريخه، عقب فوزه على �شبيبة 
على  اأقيمت  التي  النهائية  املباراة  يف   ،1-2 اجلزائري  القبائل 
امل��غ��رب��ي �شفيان  ال��الع��ب  ب��ن��ني. مل مي��ه��ل  ال�����ش��داق��ة يف  ملعب 

رحيمي فريق �شبيبة القبائل �شوى 7 دقائق فقط، قبل اأن يهز 
�شباكه. واأ�شاف املهاجم الكونغويل، بني مالنغو، الهدف الثاين 

للفريق املغربي، بحلول الدقيقة 14 من زمن ال�شوط الأول.
الدقيقة  يف  النتيجة  بوحلية  زكريا  اجل��زائ��ري  املهاجم  وقل�ش 

الأوىل من بداية ال�شوط الثاين للقاء.
ومتكن الفريق املغربي من احلفاظ على تقدمه بع�شرة لعبني، 
ب��ع��د ت��ع��ر���ش لع���ب خ��ط و���ش��ط��ه ع��م��ر ال��ع��رج��ون ل��ل��ط��رد، عند 

الدقيقة 63 من زمن اللقاء.

الرجاء يهزم �سبيبة القبائل ويتوج 
بلقب الكونفدرالية

�سكالوين: مي�سي لعب وهو م�ساب
 يف نهائي كوبا اأمريكا

تياغو �سيلفا يك�سف �سبب اخل�سارة 
اأمام الأرجنتني

ب����الأمل، يجب  اأن���ه رغ��م ال�شعور  ال��ربازي��ل تيتي  اأك���د م���درب 
تتويجها  بعد  الكبرية  الأرجنتني  منتخب  بقيمة  الع��رتاف 
بكوبا اأمريكا على ح�شاب "ال�شيلي�شاو" يف النهائي الذي اأقيم 

مبلعب ماراكانا.
اأو �شعباً،  "املهم هو الع��رتاف، مهما كان موؤملاً  وق��ال تيتي: 
بقيمة املناف�ش، عظمة ريا�شة كرة القدم تكمن يف العرتاف 

بقيمة الآخر"، عقب الهزمية 1-0 يف ريو دي جانريو.
واأ�شاف: "رغم �شعور احلزن، اأول �شيء هو العرتاف بالآخر، 
اجلانب  بقيمة  الع���رتاف  امل��ق��اب��ل،  للجانب  ننظر  اأن  يجب 
املقابل، كانت الأرجنتني اأكرث فعالية وح�شدت اللقب، اأف�شل 

العرتاف بقيمة الفريق الآخر الذي حقق النت�شار".
لكن املدرب الربازيلي عاد واأكد اأن الإقرار باأف�شلية املناف�ش 

ل يعني التغا�شي عن الأخطاء التي ارتكبتها الربازيل.

اإث����ن����اءه ع��ل��ى الأرج���ن���ت���ني وح���ار����ش امل���رم���ى والدفاع  ورغ����م 
ال�شوط  يف  ال�شارم  الدفاعي  الأ�شلوب  تيتي  انتقد  والبدلء، 

الثاين واللجوء اإىل "اإف�شاد اللعب" لإ�شاعة الوقت.
ك��م��ا ك�����ش��ف امل�����درب ال���ربازي���ل���ي ع���ن ا���ش��ت��ي��ائ��ه م���ن الأخطاء 
اأمريكا ب�شبب العجلة التي  التنظيمية التي عانت منها كوبا 
ت�شرف بها احتاد كرة القدم يف اأمريكا اجلنوبية "كومنيبول" 
بعد  ثمن  ب���اأي  ال��ربازي��ل  اإىل  البطولة  ا�شت�شافة  اإ���ش��ن��اد  يف 

اعتذار الأرجنتني وكولومبيا.
هناك  وك��ان  مفرطة  ب�شرعة  البطولة  تنظيم  "مت  و���ش��رح: 
كانت  املالعب  اأوًل، ج��ودة  الأم��ور لالنتهاء منها  الكثري من 
الو�شط(  )لع��ب  ف��ق��دان  و�شك  على  وكنا  للغاية  متوا�شعة 

اإيفرتون ريبريو ب�شبب ذلك".
ذلك  يف  احلجم  بهذا  بطولة  تنظيم  "ي�شتحيل  وا�شتطرد: 

األيخاندرو  ع��ات��ق  ع��ل��ى  ت��ق��ع  وامل�����ش��وؤول��ي��ة  ال�����ش��ي��ق،  ال���وق���ت 
)دومينغيز، رئي�ش كومنيبول( لإ�شراره على تنظيم البطولة 

يف وقت حمدود لهذه الدرجة".
وفازت الأرجنتني م�شاء ال�شبت، على غرميها اللدود مبلعب 
البطولت،  ع��ن  ع��ام��اً   28 ا�شتمر  ���ش��ي��ام��اً  لتنهي  م��اراك��ان��ا 
ويح�شل ليونيل مي�شي على جائزة اأف�شل لعب بعد حتقيقه 

اأول لقب مع منتخب بالده.
ومل يعرف ال�"األبي�شيلي�شتي" طريق الألقاب منذ كوبا اأمريكا 
دون هزمية  مباراة  ب�20  جديداً  رقماً  حقق  لكنه   ،1993
كانت  التي  13 مباراة  �شل�شلة عدم اخل�شارة ط��وال  واأوق��ف��وا 
يف  لهزميتهم  الأرجنتينيون  ث��اأر  كما  ال��ربازي��ل،  عليها  ت�شري 
كوبا اأمريكا 2019 على يد "الكناري" ليحرموه من ح�شد 

ثاين كوبا اأمريكا على التوايل.

تيتي: ينبغي العرتاف بقيمة الأرجنتني

اأ�شاد مدرب الأرجنتني ليونيل �شكالوين، بالعبه الكبري ليونيل 
مي�شي، وك�شف اأن قائد فريقه لعب وهو يعاين من اإ�شابة خالل 
اأمريكا لكرة  كاأ�ش كوبا  الربازيل يف نهائي  1-0 على  النت�شار 

القدم.
باإ�شتاد  الأرج��ن��ت��ني  انت�شار  بعد  ال�شحافيني  �شكالوين  واأب��ل��غ 
التي  الطريقة  تعرفون  كنتم  "اإذا  دي جانريو:  ريو  ماراكانا يف 
ل��ع��ب ب��ه��ا يف ك��وب��ا اأم��ري��ك��ا ���ش��ت��ق��ع��ون اأك����رث يف ح��ب��ه، ل ميكنك 
ال�شتغناء عن لعب مثله، حتى عندما ل يكون لئقاً متاماً، كما 

يف هذه املباراة واملباراة ال�شابقة".

ومل يك�شف �شكالوين عن تفا�شيل الإ�شابة لكنه كال املديح ملي�شي 
يف اأم�شية �شهدت نزول الأرجنتينيني اإىل ال�شوارع باأعداد كبرية 
ملي�شي بقمي�ش  والأول  28 عاماً  ب��اأول لقب كبري يف  لالحتفال 

املنتخب الوطني.
مرات  �شت  العامل  يف  لع��ب  اأف�شل  بجائزة  الفائز  مي�شي،  ون��ال 
وهو رقم قيا�شي، كل الألقاب املمكنة على امل�شتوى الفردي وعلى 
�شعيد الأندية مع بر�شلونة لكنه خ�شر اأربع مباريات نهائية مع 

الأرجنتني.
واأظهر مي�شي )34 عاماً( خيبة اأمله باإعالنه العتزال الدويل 

كوبا  نهائي  ال��رتج��ي��ح يف  ب��رك��الت  ت�شيلي  اأم���ام  ال��ه��زمي��ة  عقب 
اأ�شابيع  ع��دة  بعد  ق���راره  ع��ن  ي��رتاج��ع  اأن  قبل   2016 اأم��ري��ك��ا 

لحقة.
وقال �شكالوين: "يف النهاية مل ي�شت�شلم وجنح، نحن نتحدث عن 
اأهمية فوزه  الع�شور واجلميع يعرف مدى  اأف�شل لعب يف كل 

بلقب مع املنتخب الوطني".
واأ�شاف: "لدي عالقة خمتلفة عن العالقة )املعتادة( بني املدرب 
ونعانق  بع�شاً  بع�شنا  نحيي  ق��وة،  اأك��رث  عالقة  اإن��ه��ا  وال��الع��ب، 

بع�شنا بع�شاً، واأنا ممن اإىل الأبد له ولزمالئه يف الفريق".

الأرجنتني،  باأن  �شيلفا  اأقر مدافع منتخب الربازيل تياغو 
اأبرز  "حتييد"  م��ن  متكنت  اأم��ري��ك��ا،  ك��وب��ا  بلقب  امل��ت��وج��ة 
ال�شوط  �شيما يف  "الكناري" ل  الهجومية لفريق  الأ�شلحة 
الأحد،  التي جمعت بني اخل�شمني فجر  املباراة  الأول من 
كوقت  فقط  دقائق  خم�ش  مبنح  امل��ب��اراة  حكم  قيام  وانتقد 

حمت�شب بدل ال�شائع.
و�شرح الالعب لقناة )ESPN Brasil( عقب الهزمية 
ريو  يف  ماراكانا  ملعب  على  نظيف  بهدف  الأرجنتني  اأم��ام 
املناف�ش،  ال��ف��ري��ق  تهنئة  علينا  ال��ب��داي��ة  "يف  ج��ان��ريو:  دي 
الأرجنتني حّيدت اأبرز لعباتنا وكان من ال�شعب للغاية قلب 

الو�شع".

"مل  اللقاء  الثاين من  ال�شوط  اأنه يف  �شيلفا  تياغو  واعترب 
اللعب  اأراد  ال��ربازي��ل��ي  املنتخب  واأن  مباراة"  ه��ن��اك  ت��ك��ن 

فقط.
الول مل  ال�����ش��وط  يف  م��رادن��ا،  نحقق  "لالأ�شف مل  وت��اب��ع: 

نتمكن من تقدمي لعبنا" املعتاد.
اإ�شتيبان  الأوروغ���وي���اين  احل��ك��م  ق��ي��ام  ال��الع��ب  انتقد  كما 
الوقت  م���ن  ف��ق��ط  دقائق"  "خم�ش  مب��ن��ح  اأو���ش��ت��وخ��ي��ت�����ش 

املحت�شب بدًل ال�شائع يف ال�شوط الثاين.
يف  اأداء جيداً  قدم  الربازيلي  املنتخب  اأن  اعترب  ذل��ك،  ومع 

كوبا اأمريكا ببلوغه النهائي اأمام خ�شم بحجم الأرجنتني.
وقال يف هذا ال�شدد: "كان هناك احتمال بن�شبة %50 لكل 

الفريقني  وك��ان هناك لعبان عظيمان يف  منتخب منهما، 
مدربني  كانا  الفريقني  اأن  على  ع��الوة  ومي�شي(،  )نيمار 

جيداً".
هذه  لأن  روؤو�شنا،  نرفع  اأن  علينا  "الآن  ال��الع��ب:  واختتم 
للفخر  م��دع��اة  البطل(  و�شيف  ميدالية  اإىل  ي�شري  )ك��ان 

اأي�شاً، كرة القدم هكذا وعلينا التعامل مع هذا الو�شع".
وب��ه��ذا الن��ت�����ش��ار ال���ذي حت��ق��ق ع��ل��ى اأر�����ش م��اراك��ان��ا اأمام 
ال�شيام  من  28 عاماً  الأرجنتني  اأنهت  التاريخي،  اخل�شم 
اأف�شل لع��ب يف  ال��ذي اختري  عن الأل��ق��اب، ومتكن مي�شي، 
اأول لقب من منتخب بالده الذي مل  البطولة، من ح�شد 

ي�شبق اأن توج معه باأي بطولت.

ماكغريغور يخ�سر بال�سربة القا�سية الفنية 

ت��ق��دم ف��ري��ق اأت��ل��ت��ي��ك��و م��ي��ن��ريو ل��ل��م��رك��ز ال��ث��ال��ث ب��ج��دول ت��رت��ي��ب ال���دوري 
1-0 فجر  اأم��ري��ك��ا مينريو  ب��ف��وزه على م�شيفه  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��ربازي��ل��ي 

الأحد، باجلولة 11.
اأخرى باملرحلة ذاتها فاز فلومينين�شي على م�شيفه �شبورت  ويف مباريات 

ري�شيفه 2-1 و�شاو باولو على �شيفه باهيا 0-1.
ورفع اأتلتيكو مينريو ر�شيده اإىل 22 نقطة يف املركز الثالث بفارق نقطة 
باملريا�ش  ع��ن  ن��ق��اط  ث���الث  وب��ف��ارق  ال��و���ش��ي��ف  براغانتينو  خ��ل��ف  واح����دة 

املت�شدر.
ويدين اأتلتيكو مينريو بالف�شل يف هذا الفوز لالعبه ديالن فيليبي بوريرو 

كاي�شيدو الذي �شجل هدف احل�شم يف الدقيقة 68.

اأتلتيكو مينريو ين�سم لكبار 
الدوري الربازيلي
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الفجر الريا�ضي

خ��ل��ق ف���وز الأرج���ن���ت���ني ب��ك��وب��ا اأم��ري��ك��ا ع��ق��ب انتظار 
البلد  يف  ال�شديد  ال��ف��رح  م��ن  حالة  ع��ام��اً،   28 دام 
ال��الت��ي��ن��ي، ح��ي��ث ت��ع��اق��ب��ت ردود الأف���ع���ال ���ش��واء من 
األربتو  البالد  رئي�ش  �شيا�شيني ويف مقدمتهم  جانب 
���ش��اب��ق��ني داف���ع���وا ع��ن قمي�ش  اأو لع��ب��ني  ف��رن��ان��دي��ز 

"الألبي�شيلي�شتي".
اأن  " اأود  الرئي�ش:  كتب  ت��وي��رت،  على  ح�شابه  وع��رب 
بالبالد  �شعوده  على  العظيم  فريقنا  واأع��ان��ق  اأه��ن��ئ 
اأنه يف  ال�شعب الأرجنتيني دائماً  القمة، �شيتذكر  اإىل 
اأوقات الأمل، زرعوا الأمل ومنحونا فرحة كبرية، هيا 

يا اأرجنتني، كل الفخر".
فرنانديز  كري�شتينا  الرئي�ش،  نائبة  هناأت  ب��دوره��ا، 
امل��ن��ت��خ��ب ب��ال��ف��وز ع��ل��ى ال���ربازي���ل يف ال��ن��ه��ائ��ي بهدف 

نظيف من توقيع اأنخل دي ماريا.

من جانبه، قال الرئي�ش الأرجنتيني ال�شابق ماوري�شيو 
ماكري: "�شكراً اأيها ال�شباب، اإنها فرحة ت�شاوي الآن 

ال�شعف، مي�شي، اأنت الأعظم، هيا يا اأرجنتني".
الأرجنتني  منتخب  لع��ب  كتب  اأي�����ش��اً،  تويرت  وع��رب 
اأيها  "�شكراً  ما�شكريانو:  خافيري  �شابقاً،  وبر�شلونة 

ال�شباب العظماء، اأبطال اأمريكا".
املنتخب ليونيل مي�شي، جاءت ردود  اأ�شرة قائد  ومن 
ال��ذي قال  وال��ده خورخي مي�شي  ل�شان  الأفعال على 

لنجله على اإن�شتغرام: "اأنت ت�شتحق ذلك ليونيل".
روكوتزو  اأنطونيال  الأرجنتيني،  املهاجم  زوج��ة  اأم��ا 
ف���اأب���رزت: "نحن اأب���ط���ال، ن��ح��ن الأرج���ن���ت���ني، ه��ي��ا يا 
اأرجنتني، هيا يا حبيبي، ما كنت حتلم به منحك الرب 
اأ�شتطيع النتظار  اأخ��رياً، لأنك ت�شتحق ذلك، ل  اإياه 

لأراك لنحتفل معاً".

رئي�س الأرجنتني يهنئ 
املنتخب بالفوز بكوبا اأمريكا

اأمريكا  كوبا  نهائي  يف  الأرجنتني  اأم��ام  ال��ربازي��ل  هزمية  بعد 
على ملعب ماراكانا يف ريو دي جانريو، اأ�شبح اأدينور ليوناردو 
بات�شي "تيتي" اأول مدرب برازيلي يخ�شر لقب هذه البطولة يف 

ن�شخة يخو�شها "ال�شيل�شاو" كم�شيف.
وحتظى الربازيل يف خزائنها بت�شعة األقاب كوبا اأمريكا، خم�شة 
البطولة )1919 و1922  ن�شخ كانت فيها منظمة  منها يف 
الباقية  الأرب���ع  امل���رات  يف  اأم��ا  و2019(،  و1989  و1949 
ويف   1997 ع��ام  بوليفيا  يف  اأرا�شيها:  خ��ارج  باللقب  فتوجت 

باراغواي )1999( وبريو )2004( وفنزويال )2007(.
لكن يف كل مرة كانت ت�شت�شيف فيها هذه البطولة، با�شتثناء 

هذا العام، فازت الربازيل باللقب.
يف  التاريخي  املناف�ش  اأم���ام  الهزمية  طغت  ذل��ك،  على  ع��الوة 
البالغ  للمدرب  الناجحة  الإح�شائيات  على  م��اراك��ان��ا،  ملعب 
60 عاماً، وال��ذي كان اللقب الوحيد الذي توج به  من العمر 
حتى الآن مع الربازيل هو كوبا اأمريكا 2019، عندما اأقيمت 

البطولة اأي�شاً على اأر�ش منتخب الكناري.
اإمرة تيتي، مل يتجرع منتخب الربازيل، الذي يت�شدر  وحتت 
حالياً بال منازع الت�شفيات املوؤهلة لكاأ�ش العامل 2022 ب�شتة 
اأمريكا  الآن يف كوبا  الهزمية قبل  انت�شارات يف �شت مباريات، 
كونه حقق 9 انت�شارات و3 تعادلت يف 12 مباراة، لكنه تكبد 

اأم�ش هزميته الأوىل. كما حالت هذه الهزمية دون تفوق تيتي 
حتى  اأمريكا  كوبا  يف  الربازيلي  للمنتخب  م��درب  اأف�شل  على 
الآن، خورخي ماريو لوبو زاغالو، الذي حقق �شل�شلة من ت�شع 

انت�شارات وتعادلني يف مباريات بطولة اأمريكا اجلنوبية.
الإح�شاءات  �شل�شلة  ال�شبت  اأم�����ش  الأرج��ن��ت��ني  انت�شار  وان��ه��ى 

الإيجابية لتيتي.
اأعوام  املا�شى خم�شة  ال�شهر  اأكمل  وحالياً، يحظى تيتي، الذي 
انت�شاراً   45 بر�شيد  ل�"الكناري"،  الفنية  الإدارة  راأ���ش  على 
و11 تعادًل وخم�ش هزائم، مبا فيها تلك التي جترعها الليلة 

املا�شية، يف 61 مباراة قادها كمدرب للربازيل.

تيتي اأول مدرب برازيلي يخ�سر كوبا اأمريكا على اأر�سه

ال��ذي ف��ازت به  اأنخل دي ماريا، �شاحب الهدف  اأك��د 
الأرجنتني على الربازيل 1-0 يف نهائي كوبا اأمريكا، 
كان  اأن���ه  ع��ام��اً،   28 م��ن��ذ  ل��ق��ب  اأول  ب��ذل��ك  لتح�شد 
بالده  يف  الكثريين  اأن  من  بالرغم  من�شوداً  انت�شاراً 

�شككوا يف اإمكانية حتقيق ذلك.
قال  الأح��د،  اأقميت فجر  التي  امل��ب��اراة  انتهاء  وعقب 
كثرياً،  قاتلنا  الأم���ر،  بهذا  ك��ث��رياً  "حلمنا  ال��الع��ب: 
و�شكك الكثري من النا�ش وانتقدنا، لكننا ظللنا نقدم 
ما عندنا، حتى حتقق احللم اليوم، ون�شكر الرب، فزنا 

باللقب الذي كنا نبحث عنه".
واأكد دي ماريا، الذي اعترب اأف�شل لعب يف النهائي 
بف�شل الهدف الذي �شجله ولأنه كان الأكرث خطورة 
بني �شفوف منتخب الأرجنتني، متفوقاً على ليونيل 
مي�شي، اأن هذا اللقب له حتى قيمة اأكرب لأن الفوز به 
جاء على اأر�ش الربازيل، م�شيفة البطولة ويف ملعب 

املاراكانا يف ريو دي جانريو.
�شتقام  البطولة  "كانت  م��اري��ا:  دي  وتذكر 

يف الأرج���ن���ي���ن )ال���ت���ي ت��خ��ل��ت عن 
ب�شبب  امل�شابقة  تنظيم 

اأن  لأن��ه كان علينا  الأم��ر هنا،  بنا  وانتهى  اجلائحة( 
نفوز بها هنا وفزنا بها بالفعل".

ال��ه��دف بف�شل متريرة  اأن���ه �شجل  ال��الع��ب  واأو���ش��ح 
مثالية من دي بول واأنه ا�شتغل خطاأ ارتكبه الظهري 

الربازيلي رينان لودي.
ل��ذا قمت  ق��ل��ي��اًل،  ن��ام  الظهري  اأن  "قالوا يل  وق���ال: 
با�شتغالل متريرة مثالية، تلقيتها وتقدمت". وبهذا 
النت�شار الذي حتقق على اأر�ش ماراكانا اأمام اخل�شم 
التاريخي، اأنهت الأرجنتني 28 عاماً من ال�شيام عن 
لعب  اأف�شل  اختري  ال��ذي  مي�شي،  ومتكن  الأل��ق��اب، 
اأول  ح�شد  من  البطولة،  يف 
منتخب  م����ن  ل���ق���ب 
ب����������الده ال������ذي 
اأن  ي�����ش��ب��ق  مل 
ت����وج م��ع��ه ب���اأي 

بطولت.

دي ماريا: اجلميع �سكك يف 
قدرة الأرجنتني على التتويج

فّك ليونيل مي�شي نح�شه مع منتخب الأرجنتني وقاده اإىل لقب بطولة كوبا اأمريكا لكرة القدم على 
ح�شاب الربازيل امل�شيفة -1�شفر على ملعب ماراكانا يف ريو دي جانريو، ليح�شد اأف�شل لعب يف 

العامل �شت مرات اأّول األقابه الكربى مع بالده.
وكان مي�شي يخو�ش النهائي الرابع يف كوبا اأمريكا، بعد اأن خ�شر يف اأعوام 2007 اأمام الربازيل 
نهائي  خ�شر"البعو�شة"  كما  الرتجيح.  بركالت  مرتني  ت�شيلي  �شد  و2016  و2015  بثالثية 

مونديال 2014 يف الربازيل اأمام اأملانيا �شفر1- بعد التمديد.
اأنخل دي ماريا منت�شف ال�شوط الأول، اأحرزت الأرجنتني لقبها الأول يف البطولة  وبف�شل هدف 

القارية يف اأمريكا اجلنوبية منذ 1993.
وبطبيعة احلال "الفرحة هائلة" بح�شب ما اأفاد جنم بر�شلونة الإ�شباين بعد اللقاء، م�شيفاً "لقد 
حلمت بذلك يف الكثري من املرات. كان لدي الكثري من الثقة بهذه املجموعة التي باتت قوية جداً 

بعد كوبا اأمريكا املا�شية".
ول  الأم����ام  اىل  دائ��م��اً  يندفعون  مم��ت��ازي��ن  اأن��ا���ش��اً  ت�شم  جمموعة  "اإنها  وت��اب��ع 

يتذمرون اأبداً من اأي �شيء".
وخرج مي�شي )34 عاما( فائزا من املواجهة التي جمعته مع املهاجم 
بهذه  وامل��ت��األ��ق  بر�شلونة  ن���ادي  يف  ال�شابق  زميله  ن��ي��م��ار،  ال��ربازي��ل��ي 
النهاية  بعد �شافرة  البطولة مع هدفني وثالث متريرات حا�شمة. 

ح�شل عناق طويل وموؤثر بني النجمني.
م�شوار  اثر  املميز،  الألعاب  �شانع  النهاية  بعد  مي�شي  زم��الء  حمل 
لفت يف بطولة اأحرز فيها اأي�شا لقبي اأف�شل لعب واأف�شل هداف 

بالت�شاوي مع الكولومبي لوي�ش ديا�ش )4 اأهداف(.
فر�ش مي�شي نف�شه جنما للبطولة مع اأربعة اأهداف وخم�ش 

متريرات حا�شمة، وبدا التاأثر وا�شحا عليه بعد 
�شمان اللقب املنتظر منذ زمن بعيد.

وحقق مي�شي ما عجز عنه ال�شطورتان 
والأرجنتيني  بيليه  الربازيلي  امللك 

الراحل دييغو اأرماندو مارادونا يف 
البطولة القارية.

مع  ال���ط���وي���ل���ة  م�������ش���ريت���ه  ويف 
تّوج  قد  كان  �شيلي�شتي"،  "األبي 
بلقبني غري كبريين، يف بطولة 
عام  ���ش��ن��ة   20 حت����ت  ال����ع����امل 

2005، وذهبية اأوملبياد بكني 
.2008

وع�������ادل�������ت الأرج�����ن�����ت�����ني 
الرقم القيا�شي يف عدد 

القارية، مع  الألقاب 

15 لقبا بالت�شاوي مع الأوروغواي، فيما جتّمد ر�شيد الربازيل عند ت�شعة األقاب ومنيت بخ�شارتها 
الأوىل على اأر�شها يف اأكرث من 2500 يوم.

وهذه اأول مرة من اأ�شل 6 ن�شخ، تعجز الربازيل عن احراز اللقب عندما ت�شت�شيف البطولة.
وانهمرت دموع جنمها نيمار بعد اإعالن احلكم نهاية املباراة، اإذ كان يبحث على غرار مي�شي احراز 

اأول األقابه الكربى مع املنتخب الربازيل.
و�شحيح اأن الربازيل �شقطت يف معقلها ماراكانا، اإل ان هذه اخل�شارة ل تزال اأقل مرارة من خيبة 
اأو الهزمية املذلة اأمام  اأمام الأوروغ��واي )2-1(   1950 ماراكانا�شو يف املباراة احلا�شمة ملونديال 

اأملانيا 1-7 يف ن�شف نهائي مونديال 2014.
وكانت اخل�شارة الأوىل لرجال املدرب تيتي يف مباراة �شمن بطولة ر�شمية منذ ربع نهائي مونديال 

.)2-1( بلجيكا  اأمام   2018
وفيما مل ي�شجل مي�شي يف النهائي، ابت�شم احلظ لزميله دي ماريا )33 عاما(، جناح باري�ش �شان 
اإيدر�شون هّزت ال�شباك بعد متريرة  جرمان الفرن�شي، الذي لعب كرة �شاقطة ذكية فوق احلار�ش 

من رودريغو دي بول.
 ،1937 عام  نهائي  يف  الرجنتني  ف��ازت  وقد  اللدودين،  الغرميني  بني  الرابع  النهائي  وك��ان 

مقابل انت�شارين للربازيل عامي 2004 و2007.
وكانت الأرجنتني قد توجت بلقبها الأخري عام 1993 يف الكوادور، عندما فازت على املك�شيك 

باتي�شتوتا. غابريال  بثنائية   1-2
و�شمحت بلدية ريو دي جانريو بح�شور %10 من �شعة ملعب ماراكانا )7800 متفرج(، يف 
ظل تف�شي جائحة فريو�ش كورونا، علما اأن باقي مباريات البطولة اأقيمت دون جماهري ب�شبب 

جائحة ت�شببت بوفاة اأكرث من ن�شف مليون برازيلي.
وكان رئي�ش الحتاد الدويل )فيفاأ( ال�شوي�شري جاين اإنفانتينو من بني احلا�شرين يف امللعب.

فنيا، قرر مدرب الأرجنتني ليونيل �شكالوين اعتماد ت�شكيلة هجومية، مع دي ماريا اأ�شا�شيا بعد 
جلو�شه على مقاعد البدلء يف اآخر ثالث مباريات، اإىل جانب مي�شي ولوتارو مارتيني�ش 

يف الهجوم.
وكانت الإثارة حا�شرة على غرار لقاءات الغرميني، ففر�شت الربازيل نف�شها بداية 

من خالل ال�شغط وال�شرا�شة باللعب.
لكن بعد خ�شونة من الطرفني، ك�شر دي ماريا حاجز التعادل، عندما تفّوق دي 
بول على الظهري رينان لودي وخدع احلار�ش املتقدم اإيدر�شون بكرة �شاقطة 

ذكية )22(.
قال دي ماريا بعد التتويج "اأردت اأن اأبكي وهذا ما ح�شل. كرث �شككوا يف 
هذا املنتخب، لكننا وا�شلنا العمل وقدمنا اف�شل ما لدينا. حققنا اللقب 

الذي كنا نحلم به. الفوز على الربازيل هنا يف ملعبهم مميز".
تابع "قبل املباراة قال يل رودريغو اأن الظهري قد يتاأخر قليال وهذا ما 

ح�شل...هذا لقب لن ين�شى وكل هذا حتقق بف�شل مي�شي".
 )28( م��اري��ا  دي  ع��رب  �شيلي�شاو  مرمى  تهديد  الأرج��ن��ت��ني  تابعت 

ومي�شي )30(.
جيزو�ش،  غابريال  املوقوف  مهاجمها  الربازيل  افتقدت  وفيما 
ب���دل م��ن ف��ري��د بني  ب��روب��رت��و فريمينو  دف���ع م��درب��ه��ا تيتي 

ال�شوطني.
األغي هدف ري�شارلي�شون بداعي الت�شلل )52(، ثم �شّدد 
مهاجم اإيفرتون الإنكليزي على اإميليانو مارتيني�ش، 
اأف�شل حار�ش يف البطولة، بعد متريرة من نيمار 

.)53(
و�شنع البديل الربازيلي غابريال باربو�شا 
املباراة  ن��ه��اي��ة  يف  فر�شتني  "غابيغول" 
)82 و86( التي �شهدت اهدار مي�شي فر�شة 
تتويج  ال��ن��ه��اي��ة  ���ش��اف��رة  تعلن  اأن  ق��ب��ل  خ��ط��رية، 

املنتخب الأزرق والأبي�ش.
اأمل،  بخيبة  "ن�شعر  ماركينيو�ش  ال��ربازي��ل  مدافع  ق��ال 
�شناعة  حاولنا  م��واج��ه��ات.  ه��ك��ذا  حت�شم  �شغرية  تفا�شيل 

الفر�ش حتى نهاية املباراة لكن هذا ما مل يح�شل".

مي�سي يفك نح�سه ويهدي الأرجنتني 
لقب كوبا اأمريكا



اكت�ساف متحجرة حل�سرة عمرها 310 ماليني عام
ثياتيتان  املتحجرة  اأن  القدمية  احل�شرات  لعلماء  درا�شة  ك�شفت 
اأق���دم متحجرة  ه��ي  ع��ام  م��الي��ني   310 يبلغ عمرها  ال��ت��ي  اأزاري 
حل�شرة ت�شتخدم جناحيها كو�شيلة للتوا�شل. وقال عامل احل�شرات 
يف املتحف الوطني للتاريخ الطبيعي يف فرن�شا الربوفي�شور اأندريه 
نيل لوكالة فران�ش بر�ش فلنتخيل جندباً كبرياً جداً، بج�شم طويل 
يبلغ ما بني 10 اإىل 12 �شنتيمرتاً، وبجناحني كبريين جداً واأرجل 
ط��وي��ل��ة، م���زود ب��اإب��ر لدغ���ة ك��ث��رية، وه��و ت��ال��ي��اً اأ���ش��ب��ه باحليوانات 
املفرت�شة. وهذه املتحجرة التي متلك جناحا واحدا، عرث عليها يف 
كومة اأنقا�ش منجم يف منطقة با دو كاليه الفرن�شية اأحد الهواة 
للدرا�شة  امل�شارك  املوؤلف  روك،  باتريك  للغاية" وهو  امل�شتنريين 
املن�شورة يف نيت�شر كومونيكي�شينز بايولوجي. و�شرح الربوفي�شور 
الفحمي كانت ت�شبه  الع�شر  الفرتة من  الطبيعة يف هذه  اأن  نيل 
ال�شرخ�ش  نباتات  فيها  تنت�شر  ا�شتوائية،  �شبه  اليوم،  كثيفة  غابة 
لكنه  وف��ري  حيواين  ع��امل  وفيها  ال�شخمة،  والأ���ش��ج��ار  العمالقة 
كان ل يزال �شغرياً. ومل يكن ثمة دينا�شورات يف هذه البيئة. اأما 
و�شحال  اأف��اع  فيها  ال�شغرية،  الفقاريات  مملكة  فكانت  ال��رّب  على 
وبرمائيات، اإ�شافة اإىل مف�شليات الأرجل كاحلري�ش العمالق. ويف 
الأجواء، هيمنت احل�شرات ب�شكل اأ�شا�شي لأنها الوحيدة التي تتقن 
الطائرة،  الباحث. ومن بني هذه احل�شرات  ي�شرح  الطريان، كما 

كانت ثياتيتان من اأكرثها متتعا مبقومات البقاء.

خ�سر 100 كلغم و�سار بطاًل بكمال الأج�سام 
من  كيلوغرام   100 عن  يزيد  ما  غاريت  ليفي  الأمريكي،  خ�شر 
قناة  على  مقابلة  خ��الل  امللهمة  جناحه  ق�شة  ع��ن  وك�شف  وزن���ه، 
بداأت  وزن��ه  امل�شكلة مع  اإن  يقول غاريت   .Truly ت��رويل  يوتيوب 
التوا�شع، والن��ط��واء، ومل يكن  املدر�شة، حيث كان �شديد  يف �شن 
يحب اأن يتواجد يف اأي �شحبة كبرية من الأ�شدقاء، واأل يتعامل 
مع الغرباء. ويف هذه الأثناء كان عليه اأن يكظم م�شاعره، ويبقيها 
�شن  ويف  البلوغ.  �شن  اأث��ن��اء  احلالة  ه��ذه  ا�شتمرت  بينما  بداخله، 

الثانية والثالثني، بلغ وزنه 185 كيلوغرام تقريباً.
ي�شرح غ��اري��ت ب��ه��ذا ال�����ش��دد: لقد ف��ق��دت ال��وع��ي م��رة واح���دة يف 
ال��ت��ايل ذهبت  ال��ي��وم  ال�����ش��در، ويف  ب���اأمل �شديد يف  ال��ع��م��ل. �شعرت 
اإىل امل�شت�شفى، حيث قاموا بقيا�ش �شغطي. واأ�شبت حينها بنوبة 
قلبية. منذ تلك اللحظة، اتخذ غاريت قراراً حا�شماً بتغيري حياته 
على نحو جذري. وعلى مدى 3 �شنوات، التزم بنظام غذائي �شارم، 
الريا�شية كل يوم تقريباً،  الألعاب  اإىل �شالة  الذهاب  وداوم على 

ومتكن يف هذه الفرتة من اإنقا�ش وزنه ب� 104 كلغم.

ال�سلطات توقع بطالب الطب املزيف
اأثار فيديو مت تداوله على مواقع التوا�شل الجتماعي، لطالب يف 
بعد  عليه  وقع  برئي�ش اجلمهورية من ظلم  ي�شتغيث  الطب،  كلية 
طب  كلية  يف  الثانية  الفرقة  يف  المتحانات  دخ��ول  من  ا�شتبعاده 
الق�شر العيني، العديد من ردود الأفعال يف م�شر. وك�شف الطالب 
ب�شوؤون الطالب  اإنه فوجئ  اأمين تفا�شيل ق�شته، حيث قال  فادي 
الم��ت��ح��ان��ات، وطلبت منه  م��ن دخ��ول  ب��اأن��ه حم��روم  تبلغه  بالكلية 
الذهاب لل�شوؤون القانونية املركزية يف اجلامعة. وبعد ذهابه لل�شوؤون 
القانونية، اأبلغ فادي اأن درجات نتيجة الثانوية اخلا�شة به مزورة، 
بالإ�شافة اإىل اأن رقم اجللو�ش اخلا�ش به ملك ل�شخ�ش اآخر. واأ�شار 
الطالب يف ت�شريح ملوقع �شكاي نيوز عربية، اإىل اأنه توجه اإىل اإدارة 
رقم  بتغيري  وتفاجاأ  والتعليم،  الرتبية  ل��وزارة  التابعة  المتحانات 

اجللو�ش اخلا�ش به، وطلب امل�شاعدة لقرب موعد المتحان.
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جمع حليب.. �سوؤال يثري �سجة يف م�سر
تداول عدد كبري من م�شتخدمي �شبكات التوا�شل الجتماعي يف م�شر �شوؤال قيل اإنه من امتحان اللغة العربية 

للمرحلة الثانوية حول جمع كلمة حليب.
واأورد موقع م�شراوي املحلي ت�شريحات من�شوبة مل�شدر م�شوؤول بوزارة الرتبية والتعليم، حول وجود �شوؤال جمع 
كلمة حليب بامتحان اللغة العربية، حيث اأكد اأنه مل يكن مطلوًبا من الطالب اإيجاد جمع كلمة حليب، ومل تكن 

موجودة من الأ�شا�ش يف المتحان.
واأو�شح امل�شدر اأن هذا ال�شوؤال كان من بني اأ�شئلة المتحان التجريبي اأو النماذج ال�شرت�شادية لطالب الثانوية 

العامة.
واأوردت تقارير �شحفية م�شرية عن الدكتور عبداهلل اخلويل مدير عام �شبكة اإذاعة القراآن الكرمي ال�شابق، قوله 
مع، فيما قال الدكتور ربيع عبدالوهاب، اأ�شتاذ فل�شفة  اإن كلمة حليب لي�ش لها جمع لأنها من الكلمات التي ل جتحُ
لبان على  اللغة العربية، اإن جمع حليب ميكن اأن تكون اأحلبة، م�شرت�شداً مبثال يف جميع كلمة رغيف اأرغفة، اأو ححُ

مثل جمع كلمة ق�شيب وق�شبان، م�شرياً اإىل اأن القوامي�ش املعتربة مل تذكر جمعاً للكلمة.
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�سفر كورونا يف مهرجان كان
اأن  ف��رمي��ون،  ت��ريي  ال���دويل  ال�شينمائي  ك��ان  ملهرجان  ال��ع��ام  املفو�ش  اأك��د 
الإجراءات ال�شحية امل�شددة على �شيوف ق�شر املهرجانات، جنبت احلدث 

ال�شينمائي الأكرب يف العامل، انت�شار فريو�ش كورونا.
يوميا  تقوم  للمهرجان  امل��راف��ق��ة  ال�شحية  الإدارة  ف��اإن  ف��رمي��ون  وح�شب 

باإجراء حوايل اأربع اآلف اختبار للك�شف عن حالت الإ�شابة.
وقال املفو�ش العام اإن الح�شائيات الأخرية توؤكد عدم اإ�شابة اأي �شخ�ش 

خالل الأربع والع�شرين �شاعة الأخرية.
يف  املهرجان  يت�شبب  اأن  من  املدينة  �شكان  ل��دى  خم��اوف  هناك  اأن  ويبدو 
حتويل كان لبوؤرة جديدة للفريو�ش، وهذا ما دفع باملفو�ش العام للرد على 

ما اأ�شماه اإ�شاعات تريد حتطيم املهرجان.
امل�شاركة  الأف����الم  اأح���د  ع��ر���ش  ت��ق��دمي  بثقة عالية قبل  ف��رمي��ان  وحت���دث 
عن  مكتظة  كانت  التي  القاعة  جمهور  مطمئنا  ما"،  "نظرة  م�شابقة  يف 
زوار  ل��دى  البهجة  روح  ب��ث  حم��اول  وال�شينمائيني،  بال�شحافني  اآخ��ره��ا 
:املهرجان يف حالة �شحية جيدة نوا�شل  �شارع لك��رزوات. وق��ال فرميون 
اأن �شيوف املهرجان  اإىل  عملنا وحري�شون على �شالمة ال�شيوف، م�شريا 
لنف�ش  ال�شيوف  باقي  مثل  مثلهم  يخ�شعون  العاملية  ال�شينما  جن��وم  من 
اأجراء  ب��اإع��ادة  ك��ل �شيف  يقوم  اأن  امل��ه��رج��ان  وي��ل��زم  ال�شحي.  ال��ربوت��ك��ول 
الك�شف عن الفريو�ش كل 48 �شاعة، وذلك َوفق نظام اإلكرتوين متطور مت 

جلبه خ�شي�شاً ملراقبة مداخل قاعات ال�شينما.

�سر ال�سكل املذهل للربوكلي الرومان�سكي
اكت�شف فريق دويل من الباحثني ال�شر وراء ال�شكل املذهل لنبات الربوكلي 
ل  الرباعم  لأن  ال�شكل  بهذا  يتم  النبات  ت�شكيل  اأن  تبني  اإذ  الرومان�شكي، 

تتطور لت�شبح زهوراً.
وكتب الفريق يف املجلة العلمية جورنال �شاين�ش اأنها بدًل من ذلك، تتطور 

اإىل �شيقان، والتي بدورها حتاول ت�شكيل الزهور ولكن دون جدوى.
وي�شمى ال�شكل املتكرر الرائع، مثل الربوكلي الرومان�شكي، اأي�شاً فراكتال 

اأو ك�شوري.
كله  اخل�شار  ذلك  منها  وقطع  الزهور  متثل  الرومان�شكي،  الربوكلي  ويف 
يف ال�شكل. وي�شار اإىل اأن الرباعم مت ت�شميمها يف الأ�شل لت�شكيل الزهور، 

ولكن ذلك الهدف ل يتحقق اأبداً.
ويكون لدى ال�شيقان التي تت�شكل بدًل من ذلك اإمكانية التحول اإىل زهور، 

ولكن نف�ش الت�شل�شل يبداأ من جديد.
لالأبحاث  الوطني  املعهد  م��ن  ج��ودي��ن  كري�شتوف  بقيادة  ال��ف��ري��ق،  وق���ال 
اإن هذا ب�شكل عام، يعد مبثابة  للمعلوماتية والأمتتة يف فرن�شا، يف بحثه، 

ليدي غاغا عن هذا الأمر: 
ل اأ�ستطيع اأن اأرف�س

اأثارت النجمة العاملية  ليدي غاغا  
�شجة كبرية بحديثها عن الرجال 
الذين ارتبطت فيهم، اذ قالت: كل 
ال���زواج،  رج��ل واع��دت��ه طلب مني 

ول اأ�شتطيع اأن اأرف�ش.
فيه  تقول  ال��ذي  الفيديو  وانت�شر 
ع���ل���ى مواقع  ك���ب���ري  ب�����ش��ك��ل  ذل�����ك 
وتناقلته  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 

ال�شحافة العاملية.
غ��اغ��ا �شورة  ل��ي��دي  ن�شرت  وك��ان��ت 
م�شتلقية  اخلا�شة  �شفحتها  على 
قطعة  ف��م��ه��ا  ويف  ال�����ش��ري��ر  ع��ل��ى 
مر�شومتان  عيناها  وب��دت  اأمل��ا���ش. 
حاجبيها  م�شتوى  ح��ت��ى  بالكحل 
واأرفقت  ف�����ش��ي��ة،  ث��ي��اب��اً  وت���رت���دي 
ال�����ش��ورة ب��ر���ش��وم��ات م��ث��ل زجاجة 
نائم.  ووج��ه  ا���ش��ود  قلب  �شمبانيا، 
وح��ظ��ي��ت ال�����ش��ورة ب��ت��ف��اع��ل كبري 
من معجبيها ومتابعيها. وان�شغلت 
ب��اإط��الق جمموعة  غ��اغ��ا م���وؤخ���راً 
املاكياج اجلديدة التي تت�شمن 16 

قطعة.

فنانة تايالندية تكّرم 
اأبطال الأنيمي اخلياليني 

تزين �شور ع�شرات من �شخ�شيات 
النيمي جدارا يف �شالة عر�ش يف 
اأم��ام كل  بانكوك مع وجود من�شة 
منها لو�شع الزهور عليها، كتحية 
الذين  اخلياليني  الأبطال  لهوؤلء 

ماتوا قبل اأوانهم.
وي�شم معر�ش ذي 2 دي اأفرتليف 
جينيبها  ال��ف��ن��ان��ة  اأق��ام��ت��ه  ال����ذي 
�شاءت  �شخ�شية،   50 نيفا�شابوت 
عليها  احل��داد  طقو�ش  متار�ش  اأن 
بعدما اأحبتها يف م�شل�شالت مانغا 

ال�شعبية التي ظهرت فيها.
الغو�ش  املعر�ش على  وتقوم فكرة 
ال�شخ�شيات  هذه  تاأثري  اأ�شباب  يف 
قالت  كما  اجلمهور  على  العميق 

الفنانة البالغة 22 عاما.
وق����د ح�����ادت ال��ف��ن��ان��ة ق��ل��ي��ال عن 
الأبطال  الأنيمي، فر�شمت  اأ�شلوب 
لوحات  ر���ش��م  بطريقة  ال��راح��ل��ني 
�شخ�شيات  اإىل  ع����ائ����دة  زي���ت���ي���ة 
اأرى هذه  حقيقية. تقول جينيبها 
ال�شخ�شيات كاأنا�ش حقيقيني. هم 
قررت  ل��ذا،  عائلتي.  اأف���راد  مبثابة 
اأ�شخا�شا  ت�شبه  بحيث  اأر�شمها  اأن 

حقيقيني قدر الإمكان.
وت���ت���م���ت���ع الأن�����ي�����م�����ي ال���ي���اب���ان���ي���ة 
وافرة  ب�شعبية  املانغا  وم�شل�شالت 
لقاءات كبرية  اململكة، مع عقد  يف 
تف�شي  ق��ب��ل  ب��ان��ك��وك  م��ت��ك��ررة يف 
جتتذب  كانت  كوفيد19-  جائحة 
اأزياء  مرتدي  من  �شخمة  ح�شودا 
اأنها  ال��ف��ن��ان��ة  الأب���ط���ال. وت��و���ش��ح 
فن  جم��رد  عملها  يكون  األ  اأرادت 
اأي�شا  بل  ال�شخ�شيات،  ملحبي هذه 
ولقاعدة  ل��ه��ا  ت�����ش��ارك��ي��ة  ك��ت��ج��رب��ة 

حمبي تلك امل�شل�شالت.

فيديو مرعب.. اأ�سماك قر�س قرب راكبي اأمواج
ت�شبح  قر�ش  لأ�شماك  مرعبة  لقطات  درون  طائرة  �شورت 
مبا�شرة حتت راكبي الأمواج وال�شباحني يف �شاطئ بوندي، 

الواقع مبدينة �شيدين الأ�شرتالية.
فقد  اأ���ش��رتال��ي��ا،  ن��ي��وز  ���ش��ي  ب��ي  اأي  �شبكة  ذك���رت  وح�شبما 
على  ب��ون��دي،  �شاطئ  قبالة  ت�شبح  قر�ش  اأ�شماك  �شوهدت 

م�شافة قريبة جدا من راكبي الأمواج وع�شاق ال�شباحة.
نحو  مبا�شر،  خ��ط  يف  يجدف  �شخ�ش  الفيديو  يف  ويظهر 
ثالثة اأ�شماك قر�ش، قبل اأن يتوقف على نحو مفاجئ، كما 
غريا  اأنهما  اإل  املخلوقات،  تلك  مرمى  يف  �شباحان  �شوهد 

من اجتاههما يف الوقت املنا�شب.
ن�شر  ومت  ال�شاطئ،  مل��رت��ادي  حت��ذي��را  ال�شلطات  واأ���ش��درت 
يف  املوجودين  لتحذير  مائية،  دراج��ات  على  �شرطة  رج��ال 

املياه من خطورة الأمر.
قالت  ال�شاطئ،  ق��رب  القر�ش  اأ�شماك  ظهور  على  وتعليقا 
�شركة Surf Life Saving NSW املتخ�ش�شة يف ميدان 
اإن  املائية،  الن�شاطات  على  والتدريب  البحرية  ال�شالمة 
ال�شرطة م�ّشطت املكان ول تزال التحقيقات جارية ملعرفة 
لفتة  امل��وق��ع،  ه��ذا  يف  بكرثة  القر�ش  اأ�شماك  تواجد  �شبب 
اإىل اأن خرباءها ل يزالون يدر�شون نوعية تلك املخلوقات 

البحرية.

رجال �سرطة بوجوه اأ�سباح 
املتوفني بكورونا!

بال�شتعانة برجال املرور، قدمت اإندوني�شيا منوذجا فريدا 
وميتثلون  ب��ك��ورون��ا  امل��وت  يخ�شون  النا�ش  جعل  لكيفية 

للقيود املفرو�شة ب�شبب عدوى فريو�ش كورونا.
و�شبغ رحال �شرطة املرور يف مدينة مالجن باإندوني�شيا 
وجوههم باللون الأبي�ش، وارتدوا اأقم�شة ف�شية، ووقفوا 
ماتوا  الذين  اأولئك  اأ�شباح  لتمثيل  الطريق،  على جانب 

ب�شبب وباء كورونا.
اإندوني�شيا  يف  تنت�شر  خمتلفة  معتقدات  اأن  اإىل  ي�شار 
توؤمن بالقوى اخلارقة للطبيعة، لذلك قررت ال�شلطات 
بهذه الطريقة "تخويف" النا�ش حتى يبداأ هوؤلء اأخرًيا 
الإ�شابة  لتفادي  ال�شحة  وزارة  لتعليمات  الم��ت��ث��ال  يف 

بفريو�ش كورونا.
وكل يوم  يتم ت�شجيل ع�شرات الآلف من حالت الإ�شابة 
ب�شببه  توفى  فيما  البالد،  يف  كورونا  بفريو�ش  اجلديدة 

اأكرث من 4.5 األف �شخ�ش يف الأ�شبوع املا�شي وحده.

يطلب و�سعه يف غيبوبة 
ليتخل�س من اآلم الأكزميا 

ي��ع��اين ف��ت��ى ب��ري��ط��اين م��ن ح��ال��ة ���ش��دي��دة م��ن الأكزميا 
من  يتخل�ش  ح��ت��ى  غيبوبة  يف  بو�شعه  ي��ط��ال��ب  جعلته 

اآلمه ال�شديدة.
ومت ت�شخي�ش حالة بارين راي )14 عاماً(، من بري�شتول، 
راأ�شه  من  مغطى  الأكزميا  وتركته  املا�شي،  العام  اأف��ون، 
ح��ت��ى اأخ��م�����ش 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�شها كما تقول والدته مرياندا )50 عاًما(، تركه 
ي���زال بارين  ل��ه��ج��وم حم�شي - ل  ت��ع��ر���ش  ي��ب��دو وك��اأن��ه 
يعاين من الأمل، واأخرب والدته اأنه ل ي�شتطيع التعامل 

مع الأمل بعد الآن.
م�شاعدة  لأي  ما�شة  حاجة  يف  الآن  م��ريان��دا  واأ�شبحت 
خ���الل جمع  م��ن  اإىل طبيعته،  ل��ل��ع��ودة  احل��ب��ي��ب  لب��ن��ه��ا 
الأموال لتغطية نفقات العالج العاجل وال�شريع لتهدئة 

ب�شرته ب�شكل نهائي.
وتقول مرياندا وهي مديرة بث اإذاعي اإنه يريد فقط اأن 
ينام وي�شتيقظ ويجد الأكزميا قد اختفت، لقد قال يل 
اأن يدخل يف غيبوبة م�شتحثة لأن الأمل الذي  اإنه يريد 
اأ�شبح  يعاين منه ل يطاق. لقد و�شل اإىل النقطة التي 
اأن  دون  نف�شه  اإن��ه يخد�ش  ال��ن��وم.  م��ن  ج��ًدا  فيها خائًفا 
يدري عندما يكون نائًما وي�شتيقظ وهو ينزف من راأ�شه 

حتى اأخم�ش قدميه.
العديد من  ونظًرا لأن بارين يعاين من ح�شا�شية جتاه 
التي  املنزلية والكرميات  املوجودة يف العالجات  املكونات 
ل ت�شتلزم و�شفة طبية، فقد كافح من اأجل التخل�ش من 

احلكة واجللد املت�شقق.

كيف تغريت اأحجام اأج�سامنا واأدمغتنا خالل مليون عام؟
ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ت��ي كامربيدج  ت��و���ش��ل 
اإىل ر�شد تغريات يف حجم ج�شم  وتوبنغن، 
ودم�����اغ الإن�������ش���ان ع��ل��ى م����دى امل��ل��ي��ون �شنة 
وعوامل  احل����رارة،  ل��درج��ات  وفقا  املا�شية، 

بيئية اأخرى.
ويف درا�شة حديثة ن�شرت، اخلمي�ش، يف جملة 
نيت�شر كوميونيكي�شنز العلمية، قام العلماء 
والدماغ  ق��ي��ا���ش��ات حل��ج��م اجل�����ش��م  ب��ر���ش��د 
لأكرث من 300 حفرية لالإن�شان املوجود يف 

جميع اأنحاء العامل.
وم��ن خ��الل دم��ج ه��ذه ال��ب��ي��ان��ات م��ع اإع���ادة 
بناء املناخات الإقليمية يف العامل على مدى 
املليون �شنة املا�شية، ا�شتطاع العلماء حتديد 
كل مناخ بعينه كانت تعي�ش فيه كل اأحفورة 

عندما كانت اإن�شانا حيا.
ج�شم  حجم  متو�شط  اأن  الدرا�شة  وك�شفت 

الإن�شان تغري ب�شكل كبري على مدى املليون 
���ش��ن��ة امل��ا���ش��ي��ة، م��ع ت��ط��ور اأج�����ش��ام اأك����رب يف 

املناطق الأكرث برودة.
تكون  حجما  الأك���رب  الأج�����ش��ام  اأن  ويحُعتقد 
اأك���رث ق���درة على م��ق��اوم��ة درج���ات احلرارة 
اأقل عندما  اإذ يفقد اجل�شم ح��رارة  الباردة، 

تكون كتلته كبرية.
الب�شري،  ج��ن�����ش��ن��ا  اأن  ال���ع���ل���م���اء  وب��������نّي 
ن�شاأ منذ  العاقل(،  الهومو�شابيان )الإن�شان 
حوايل 300 األف عام يف اإفريقيا، لكن جن�ش 
الإن�����ش��ان ك���ان م���وج���ودا م��ن��ذ ف���رتة اأط����ول، 
اأخرى  واأن��واع��ا  ن��ي��ان��درت��ال  اإن�����ش��ان  وي�شمل 
هابيل�ش  ه��وم��و  م��ث��ل  �شلة  ذات  منقر�شة 
)الإن�شان املاهر( وهومو اإريكتو�ش )الإن�شان 
 1.6 اإىل نحو  الذي يرجع عمره  املنت�شب( 

مليون �شنة.

املغنية الفرن�شية الكندية ميلني فارمر ت�شل اإىل امل�شرح خالل حفل افتتاح الدورة 74 ملهرجان كان ال�شينمائي.)ا ف ب( 

بريانكا �سوبرا بف�ستان مثري ولفت 
تاألقت النجمة الهندية  بريانكا �شوبرا  باأحدث ظهور لها ب�شورن�شرتها 

يف �شفحتها اخلا�شة على موقع التوا�شل الإجتماعي.
واإرتدت  ال�شاتان،  قما�ش  من  مثري  اأبي�ش  بف�شتان  بريانكا  وظهرت 
كعباً عالياً باللون الذهبي كما عمدت اإىل رفع �شعرها بطريقة عفوية 
معتمدًة لوك طبيعي. اجلدير ذكره اأن بريانكا قد �شاركت مع متابعيها 
خا�شية  ع��رب  ج��ون��ا���ش،  نيك  العاملي  النجم  بزوجها  جتمعها  ���ش��ورة 

ال�شتوري يف �شفحتها اخلا�شة على موقع التوا�شل الإجتماعي.
وظهرت بريانكا وهي حت�شن جونا�ش يف اأحد الأماكن بطريقة عفوية 
فيها  ظهرت  �شورة  اأي��ام  قبل  ن�شرت  قد  بريانكا  وكانت  ورومان�شية. 
من اإجازتها عرب �شفحتها اخلا�شة على موقع التوا�شل الإجتماعي، 
وظهرت وهي م�شتلقية حتت اأ�شعة ال�شم�ش ب�شورت ق�شري وباإطاللة 
اإعجاب  �شورتها  ولق��ت  كاليفورنيا،  يف  الع�شري  ت�شرب  وه��ي  عفوية 

عدد كبري من متابعيها.


