
   

وزراء الرتبية والتعليم العرب : جائزة حممد بن 
زايد لأف�ضل معلم عالمة فارقة يف تطوير التعليم

•• دبي- وام:

اأكد عدد من وزراء الرتبية والتعليم العرب، اأن جائزة حممد بن زايد 
العربي،  املعلم  مكانة  اإب���راز  يف  فارقة  عالمة  اأ�صبحت  معلم،  لأف�صل 
ومتكينه لكي ي�ؤدي دوره الكبري وامل�ؤثر يف امل�صرية التعليمية، من خالل 
حتفيزه على الإبداع والأخذ باأ�صباب التط�ير امل�صتمر يف كافة املجالت 
التعليمية والرقمية، يف ظل ات�صاع نطاق ا�صتخدام التعلم عن بعد عامًة، 

والتعليم الإلكرتوين خا�صًة.
جاء ذلك خالل امللتقى الفرتا�صي الذي نظمته جائزة حممد بن زايد 
لأف�صل معلم، و�صم وزراء الرتبية والتعليم للدول امل�صاركة يف اجلائزة، 
التعليم  التي واجهت  التحديات  ملناق�صة  التعليمي،  بال�صاأن  واملخت�صني 
اأهم التجارب التي مت تطبيقها يف هذه  يف ال�قت الراهن، وا�صتعرا�ض 

الدول للتعامل مع جائحة ك�رونا.
�صهد امللتقى معايل ح�صني بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم، 
ومعايل  الك�يت،  دول��ة  يف  الرتبية  وزي��ر  امل�صف  علي  الدكت�ر  ومعايل 
الدكت�ر حممد خري وزير الرتبية والتعليم والتعليم العايل يف اململكة 
وزير  النعيمي  علي  ب��ن  ماجد  ال��دك��ت���ر  وم��ع��ايل  الها�صمية،  الأردن��ي��ة 
عبدالرحمن  الدكت�ر  ومعايل  البحرين،  مملكة  يف  والتعليم  الرتبية 
بن حممد العا�صمي من مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، و�صعادة 
الرتبية  وزي��ر  اأم��زازي  �صعيد  الدكت�ر  بالنيابة عن معايل  نحية  عزيز 
اململكة  يف  العلمي  والبحث  العايل  والتعليم  املهني  والتك�ين  ال�طنية 
التعليم  �ص�ؤون  مكتب  مدير  النعيمي  خليفة  حممد  و�صعادة  املغربية، 
يف دي�ان ويل عهد اأب�ظبي، والدكت�ر حمد الدرمكي اأمني عام جائزة 

حممد بن زايد لأف�صل معلم.
واألقى معايل ح�صني احلمادي وزير الرتبية والتعليم الكلمة الفتتاحية، 
وا�صتهلها بالرتحيب باحل�ص�ر قائال: هذا امللتقى الذي يجمعنا حتت 
مظلة "جائزة حممد بن زايد لأف�صل معلم.           )التفا�صيل �ض5 (

اجلي�ض اليمني يرابط على حدود مديرية الزاهر بعد حتريرها

كتلة الد�صت�ري احلر ترف�ض وت�صتكي

بني برتران وفالريي وووكيز... ال�صباق يبداأ الن

حكومة الإمارات متنح الإقامة الذهبية 
لأوائل الثانوية العامة واأ�ضرهم 

 •• دبي- وام
الإقامة  الأم���د  ط�يلة  الإق��ام��ة  ت��اأ���ص��رية  منح  الإم�����ارات  حك�مة  اأع��ل��ن��ت 
يف  املقيمني  واأ�صرهم من  العامة  الثان�ية  لأوائ��ل  �صن�ات  لع�صر  الذهبية 
واأ�صرهم  املتف�قني  الطلبة  تقديراً جله�د  وياأتي ذلك  امل�صارات.  خمتلف 
ويف اإطار ت�جه حك�مة الإمارات خللق بيئة جاذبة وم�صجعة للم�ه�بني، 
وا�صتقطاب اأ�صحاب العق�ل وامل�اهب ال�صتثنائية ليك�ن�ا �صركاء دائمني 
يف م�صرية التنمية يف دولة الإمارات، على اأن يتم تقدمي طلبات احل�ص�ل 

على الإقامة الذهبية من خالل م�ؤ�ص�صة الإمارات للتعليم املدر�صي.
تقدير  على  احلا�صلني  الطلبة  من  للمتف�قني  الذهبية  الإقامة  ومتنح 
امتياز اأو ما ميثل معدل %95 على الأقل يف �صهادة الثان�ية العامة اأو ما 
يعادلها، من املدار�ض احلك�مية اأو اخلا�صة، اإىل جانب طالب اجلامعة من 
داخل الدولة اأو خارجها احلا�صل على معدل تراكمي ل يقل عن 3.75 اأو 

ما يعادله، وذلك يف التخ�ص�صات العلمية املحددة.      )التفا�صيل �ض2(

�ضرطة اأبوظبي حتذر من عرو�ض 
التداول يف العمالت الرقمية امل�ضفرة

•• اأبوظبي-وام

من  الكثريين  اإىل  ت�صل  التي  العرو�ض  م��ن  اجلمه�ر  اأب�ظبي  �صرطة  ح��ذرت 
اأفراد املجتمع خالل الفرتة الأخرية والتي تعر�ض خدمات التداول يف "العمالت 
الن�صياق  وع��دم  احل��ذر  ت�خي  �صرورة  اإىل  اجلمه�ر  داعية  امل�صفرة"..  الرقمية 
الل�اء  وخيالية. وحث  �صريعة  مالية  مكا�صب  بتحقيق  وال�ع�د  الإغ��راءات  وراء 
حممد �صهيل الرا�صدي مدير قطاع الأمن اجلنائي يف اطار حملة " خلك حذر" 
اجلمه�ر على �صرورة عدم م�صاركة معل�ماتهم ال�صخ�صية اأو الن�صياع للمكاملات 
اأو  �صركات  باأنها  تدعي  ما  غالًبا  والتي  امل�صدر  والإع��الن��ات جمه�لة  والر�صائل 

من�صات مرخ�صة لتداول العمالت الرقمية امل�صفرة.          )التفا�صيل �ض22(

و�ص�ل حملة 100 ملي�ن وجبة اإىل تنزانيا وكينيا وال�صنغال )وام(

وّزعت اأكرث من 750 األف وجبة على الأفراد والأ�شر الأ�شد حاجة

حملة 100 مليون وجبة ت�ضل بالدعم الغذائي اإىل تنزانيا وكينيا وال�ضنغال 
•• دبي-وام

ا�صتكملت "حملة 100 ملي�ن وجبة"، الأكرب 
يف املنطقة لإطعام الطعام يف 30 دولة واأربع 
ق��ارات، ت�زيع اأك��ر من 750 األ��ف وجبة يف 
اإطار  يف  وال�����ص��ن��غ��ال،  وكينيا  تنزانيا  م��ن  ك��ٍل 
الغذائي  الدعم  لت��صيل  امل�صتمرة  عملياتها 
الأ�صد حاجة  والأ���ص��ر  الأف���راد  مل�صتحقيه من 
يف املجتمعات الأق��ل دخاًل �صمن ال��دول التي 
واإفريقيا  العربي  العامل  يف  احلملة  تغطيها 

واآ�صيا واأوروبا واأمريكا الالتينية.
الدول  يف  وجبة   754،800 ت���زي��ع  وج��رى 
الغذائي  ال��دع��م  لتقدمي  ال��ث��الث  الإفريقية 
اأم�ّض احلاجة  لالأقل دخاًل فيها ومن هم يف 
اإطار  اأ���ص��ا���ص��ي��ة، ويف  غ��ذائ��ي��ة  م�����ص��اع��دات  اإىل 
قبيل  منها  انطلقت  ال��ت��ي  اأه��داف��ه��ا  حتقيق 
الطعام  لإط����ع����ام   2021 رم�������ص���ان  ���ص��ه��ر 
التغذية  و�ص�ء  والع�ز  وطاأة اجل�ع  وتخفيف 
التي  ال����دول  يف  ح��ظ��اً  الأق����ل  املجتمعات  ع��ن 

ت�صملها.
ال�����دول الثالث  ال��ت���زي��ع يف  ومت���ت ع��م��ل��ي��ات 
را�صد  ب���ن  حم��م��د  "م�ؤ�ص�صة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
والإن�صانية"  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال  مكت�م  اآل 
وال�صلطات  ال��دول��ة  ���ص��ف��ارات  م��ع  وبالتن�صيق 

املحلية واجلمعيات اخلريية فيها.
مكت�م  اآل  را�صد  بن  حممد  "مبادرات  وكانت 
العاملية" نظمت "حملة 100 ملي�ن وجبة" 
لإطعام الطعام يف �صهر رم�صان بهدف ت�فري 

وتك�ين  للمحتاجني  املبا�صر  الغذائي  الدعم 
�صبكة اأمان غذائي لهم.

م�صت�صار  ب���م��ل��ح��ة  اإب���راه���ي���م  ���ص��ع��ادة  وق�����ال 
�صاحب ال�صم� حاكم دبي لل�ص�ؤون الإن�صانية 
والثقافية ونائب رئي�ض جمل�ض اأمناء م�ؤ�ص�صة 
حممد بن را�صد اآل مكت�م لالأعمال اخلريية 
والإن�صانية: "حملة 100 ملي�ن وجبة التي 
ت�صل بالدعم الغذائي املبا�صر اإىل املجتمعات 
الأ�صد حاجة يف الدول الثالثني التي ت�صملها 

جت�����ص��د ف��ك��ر وروؤي�����ة ���ص��اح��ب ال�����ص��م��� ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكت�م نائب رئي�ض الدولة 
رئي�ض جمل�ض ال�زراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
للعمل اخلريي الذي ي�صل مبا�صرة مل�صتحقيه 
بعد اأن اأطلقها �صم�ه فاألهم حراكاً جمتمعياً 
وامل�ؤ�ص�صات  الأف������راد  م�����ص��ت���ى  ع��ل��ى  ���ص��ام��اًل 
للمحتاجني  ال��ط��ع��ام  اإط���ع���ام  يف  للم�صاهمة 
دون متييز اأو ا�صتثناء مهما كان انتماوؤهم اأو 

عرقهم اأو دينهم".

اجلي�ض اليمني يعلن حترير مديرية الزاهر من احلوثيني
•• اليمن-وكاالت

ال�طني  اجل��ي�����ض  ق�����ات  مت��ك��ن��ت 
ال�صرعية  ل��ل��ح��ك���م��ة  امل����ال���ي���ة 
ال��ي��م��ن الإث���ن���ني، م��ن حترير  يف 
مبحافظة  ال������زاه������ر  م����دي����ري����ة 
ال���ب���ي�������ص���اء، و����ص���ط ال����ب����الد، من 
قب�صة م�صلحي ميلي�صيا احل�ثي 

الإرهابية.
اإن ق�ات  وقالت م�صادر ع�صكرية 
املقاومة  رج�����ال  ب���دع���م  اجل��ي�����ض 
قبلي�ن(  )م��ق��ات��ل���ن  ال�����ص��ع��ب��ي��ة 
ال���زاه���ر ب�صكل  ح�����رروا م��دي��ري��ة 
بعد  احل���ث��ي،  ملي�صيا  م��ن  كامل 
حترير كافة امل�اقع املطلة عليها 
امل�اقع  ج��م��ي��ع  ب��ت��اأم��ني  وق���ام����ا 

املحررة.
عنيفة  م��ع��ارك  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 
ب�����ني اجل����ان����ب����ني منذ  ان����دل����ع����ت 
ت��ل��ك اجل��ب��ه��ة، خلفت  الأح�����د يف 
خ�صائر كبرية يف �صف�ف ملي�صيا 

احل�ثي.
ق�ات  ت�جهت  امل�صادر،  وبح�صب 
مدينة  باجتاه  واملقاومة  اجلي�ض 
املحافظة(،  ال��ب��ي�����ص��اء)ع��ا���ص��م��ة 
بعد حترير تلك امل�اقع ل�صتكمال 

ال�صنع.
وع�صكرية  اأمنية  م�صادر  وذك��رت 
الهج�م  اأن  ع���ك���اظ،  ل�����ص��ح��ي��ف��ة 
اأثناء  امل�صجد  ا�صتهدف  احل���ث��ي 
���ص��الة ال��ظ��ه��ر، وك����ان اإي���رل���� قد 
لقاءات  امل��ا���ص��ي��ة  الأي�����ام  ع��ق��د يف 
من  للح�ثي  م�الية  ق��ي��ادات  مع 
امل��ن��اط��ق اجل��ن���ب��ي��ة حل��ث��ه��م على 
ت��ك��ث��ي��ف ج���ه����ده���م، وال��ع��م��ل مع 
امليلي�صيا لت�فري الدعم والإ�صناد 

للح�ثي.
م�صادر  م��ن  ال�صحيفة  وع��ل��م��ت 
اأن  البي�صاء،  حمافظة  يف  قبلية 
امليلي�صيا عقدت لقاءات يف منطقة 
ي��ك��ال ب��امل��ح��اف��ظ��ة م���ع ع����دد من 
لتن�صيق  القاعدة،  تنظيم  قيادات 
والعمليات  الإره���اب���ي���ة  اخل��ط��ط 
النتحارية التي ت�صتهدف امل�اقع 
املناطق  يف  واخل��دم��ي��ة  احل��ي���ي��ة 
اجلن�بية املحررة وم�اقع اجلي�ض 

اليمني يف اأبني وعدن.
امليلي�صيا  ب����اأن  امل�����ص��ادر  واأف������ادت 
املخ�ص�صة  امل���ي���زان���ي���ة  ���ص��ل��م��ت 
التم�ينات  وك���ذل���ك  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م، 
التنظيم  يف  ل��ل��ق��ي��ادي  ال��ن��ف��ط��ي��ة 

املكنى باأب� حمزة املح�صار.

حتريرها من قب�صة احل�ثيني.
ب��داأ عملية  اليمني  وك��ان اجلي�ض 
املا�صية  اجلمعة  وا�صعة  ع�صكرية 
النجم  ع���م���ل���ي���ة  ع���ل���ي���ه���ا  اأط�����ل�����ق 
حمافظة  ل���ت���ح���ري���ر  ال����ث����اق����ب، 
البي�صاء املحاذية لعدة حمافظات 

ا�صرتاتيجية من بينها ماأرب، من 
�صيطرة احل�ثيني.

ميلي�صيا  ت����ا����ص���ل  ذل�������ك،  اإىل 
العبادة  دور  ا���ص��ت��ه��داف  احل���ث��ي 
اإذ ق��ت��ل 7  والأح����ي����اء ال�����ص��ك��ن��ي��ة، 
اأ���ص��خ��ا���ض واأ���ص��ي��ب 16 اآخ���رون 

ح�ثي  ه���ج����م  يف  الأول  اأم�������ض 
الل�اء  ملع�صكر  م�صجداً  ا�صتهدف 
للق�ات  ال��ت��اب��ع  م�����ص��اه  اخل��ام�����ض 
م�دية  م��دي��ري��ة  يف  احل��ك���م��ي��ة، 
اليمن  ج���ن����ب  اأب�����ني  مب��ح��اف��ظ��ة 
اإيرانية  م�صرية  طائرة  ب�ا�صطة 

اعتربوا ال�شتدعاء غري قانويّن

الد�ضتوري احلر يقدم �ضكوى �ضد وكيل اجلمهورية...!

قوات احلكومة ال�ضورية تق�ضف منطقة خف�ض الت�ضعيد
•• بريوت-وكاالت

جددت ق�ات احلك�مة ال�ص�رية ق�صفها ال�صاروخي على منطقة خف�ض 
الت�صعيد، حيث ا�صتهدفت بعد منت�صف ليل الأحد على الإثنني و�صباح 
والبارة  كن�صفرة  يف  مناطق  واملدفعية،  ال�صاروخية  بالقذائف  اأم�����ض 
وبينني وفليفل والفطرية وحميط م�ص�ن �صمن القطاع اجلن�بي من 

الريف الإدلبي.
وطال الق�صف اأي�صاً مناطق اأخرى يف املن�ص�رة والعنكاوي ب�صهل الغاب 
حتليق  و�صط  ب�صرية،  خ�صائر  ع��ن  معل�مات  دون  ح��م��اة،  غربي  �صمال 
مكثف لطريان ال�صتطالع الرو�صي يف اأج�اء جبل الزاوية، بح�صب ما 

ذكر املر�صد ال�ص�ري حلق�ق الإن�صان.
اأطفال   7 بينهم  9 مدنيني  ال�صبت، مقتل  وثق  ال�ص�ري  املر�صد  وك��ان 
وام��راأة ورجل جراء ق�صف بري لق�ات احلك�مة ال�ص�رية على مناطق 

متفرقة من جبل الزاوية بريف اإدلب اجلن�بي.
وت�زعت ال�فيات 5 من عائلة واحد )رجل وزوجته واأطفالهم الثالثة( 
ا�صت�صهدوا يف جمزرة نفذتها ق�ات احلك�مة ال�ص�رية با�صتهدافها لبلدة 
اإبلني، وطفالن اثنان قتال بق�صف �صاروخي على بلدة بلي�ن، وطفلتان 
قتال بق�صف �صاروخي على قرية بل�ص�ن، فيما خلف الق�صف اأي�صاً على 

املناطق ذاتها اأكر من 16 جريح مدين.
هذا واأعلن اجلي�ض الأردين، الإثنني، اأنه اأحبط عدة حماولت للت�صلل 
وت��ه��ري��ب امل���خ���درات اإىل اأرا���ص��ي��ه م��ن اجل��ان��ب ال�����ص���ري خ���الل الأي���ام 

املا�صية.
"ق�اعد  اإن���ه طبق  وق���ال يف ب��ي��ان ن�صرته وك��ال��ة الأن��ب��اء الأردن��ي��ة ب��رتا 

ال�صتباك" ما اأدى اإىل فرار الأ�صخا�ض اإىل داخل العمق ال�ص�ري.
واأو�صح اأن ق�اته �صبطت كميات كبرية من املخدرات تتن�ع بني "497 
مادة  م��ن  غ���رام���ات  كيل�  و4  ك��ب��ت��اغ���ن  ح��ب��ة  األ���ف  و61  ح�صي�ض  ك��ف 

الكري�صتال املخدرة وعدد من الأ�صلحة".

•• الفجر – تون�س

اأفاد النائب عن احلزب الد�صت�ري 
احل����ر ك����رمي ك��ري��ف��ة ب����ان حزبه 
اأم�ض الثنني ب�صكاية اىل  "تقّدم 
العدل  ب����زارة  العامة  التفقدية 
باملحكمة  اجلمه�رية  وكيل  �صد 
والناطق  ب��ت���ن�����ض  الب���ت���دائ���ي���ة 
ال��ر���ص��م��ي ل��ل��م��ح��ك��م��ة م���ن اأج���ل 
ومغالطة  املخالفات  من  تر�صانة 

الراأي العام".
مبا�صر  فيدي�  يف  كريفة  واأو�صح 
العدالة  ق�����ص��ر  م��ق��ر  اأم������ام  م���ن 
ال�صفحة  ع��ل��ى  ورد  ب��ال��ع��ا���ص��م��ة 
ال���ر����ص���م���ي���ة ل���رئ���ي�������ص���ة احل�����زب 
اللجنة  اأن  احل�����ر  ال���د����ص���ت����ري 
القان�نية للحزب ن�صحت الن�اب 
بعدم الذهاب اإىل فرقة الأبحاث 
ال�صكاية  خلفية  ع��ل��ى  بالع�ينة 
التي رفعها رئي�ض الربملان را�صد 
اأ�صباب  ل��ع��دة  ���ص��ّده��م  الغن��صي 
ي��ح��ق ل�كيل  اأن�����ه ل  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
ب���ح���ث �صد  ف���ت���ح  اجل����م����ه�����ري����ة 
اآرائهم  اأج����ل  ال�����ص��ع��ب م��ن  ن�����اب 

 •• الفجر –خرية ال�شيباين
م����ن ���ص��ي��ك���ن ب���ط���ل ال���ي���م���ني عام 
برتران  ك��زاف��ي��ي��ه  ب��ني  2022؟ 
وف������ال������ريي ب���ي���ك���ري�������ض ول����������ران 
ووكيز، تبداأ املعركة الكربى الي�م 
الثالثاء، وه� الي�م الذي �صي�ص�ت 
امل�صاألة  ع��ل��ى  اجل��م��ه���ري���ن  ف��ي��ه 
التمهيدية. النتخابات  احلارقة: 
الف�ز من ن�صيبهم؟  ك��ان  م��اذا ل� 
م����اذا ل����، ب��ع��د ع�����ص��ر ���ص��ن���ات من 
املتجددة،  وال��ك��راه��ي��ة  امل��ع��ار���ص��ة 

من  ووف��رة  رئا�صيتني،  وهزميتني 
الطريق  اليمني  وج��د  اخل��ي��ان��ات، 

اإىل ال�صلطة عام 2022؟ 
منذ اأ�صب�ع، وه� منت�ض بنجاحاته 
يف الن���ت���خ���اب���ات الإق��ل��ي��م��ي��ة، ب���داأ 
اليمني يحلم مرة اأخرى، ويحتفي 
رئي�ض  الفرن�صي":  "منتخبه  ب��� 
كزافييه  فران�ض،  دو  اأوت  منطقة 
�صعبي  ليمني  جت�����ص��ي��ًدا  ب���رت���ران، 
دو  اإي��ل  من  ونظريته  واجتماعي، 
التي  بيكري�ض،  ف��ال��ريي  ف��ران�����ض، 
الفرن�صية،  م��ريك��ل  اأن��ه��ا  تتخيل 

ول������������ران ووك������ي������ز، ال����ع����ائ����د من 
الي�صار  ل��ي��ه��زم  ف���ف��ري  ال�����ص��ي��ط��ان 
والتجمع ال�طني يف اأوفريين رون 

األب.
كتلة  رئ����ي���������ض  �����ا  اأي�����������صً وه�����ن�����اك 
برون�  اجلمه�ريني  ال�صينات�رت 
املحافظ  اجل���ن���اح  زع��ي��م  ري���ت���اي����، 
بارنييه،  وم��ي�����ص��ي��ل  وال���ل���ي���ربايل، 
كمفاو�ض  ب���ن���ج���اح���ات���ه  م���ت����ًج���ا 
اأوروب������ي ب�����ص��اأن ال��ربي��ك�����ص��ي��ت؛ اأو 
ديفيد  امل�صاك�ض  كان  عمدة مدينة 
اإن  اليمني  لي�صنارد. ويق�ل ك�ادر 

على  ق��ادر  ه��ذا  الأحالم"  "فريق 
اإعادة فتح اأب�اب ق�صر الإليزيه... 
كبرية:  ولكنها  ال�حيدة،  امل�صكلة 

يفتقد الفريق زعيما، اأو بالأحرى، 
هناك كثريون. 

 )التفا�صيل �ض13(

النيابي  وعملهم  ومقرتحاتهم 
اإحالة  اأنه ل يحق له  اإىل  اإ�صافة 
البحاث  ف���رق���ة  ع��ل��ى  حم���ام���ني 
بالع�ينة بالنظر اىل انهم وطبق 
م��ر���ص���م امل��ح��ام��اة لهم اإج����راءات 

خا�صة ل�صماعهم.
وق����ال ال��ن��ائ��ب ك���رمي ك��ري��ف��ة ان 
املحكمة  با�صم  الر�صمي  الناطق 
م�صتغال  ال��ع��ام  ال�����راأي  "غالط 
عدم علمه بالإجراءات القان�نية 

وقدم تربيرات واهية بخ�ص��ض 
العم�مية  ال��ن��ي��اب��ة  حت���رك  ع���دم 
عند ممار�صة العنف على اأع�صاء 
ورئي�صته  احل��ر  الد�صت�ري  كتلة 
"ما  اإن  وا���ص��اف  منا�صبتني"  يف 
الق�صاء  اأن  ه���  ذل���ك  م��ن  يفهم 
بات بيد را�صد الغن��صي ويحركه 
لهر�صلة املعار�صة احلقيقية داخل 

الربملان".
)التفا�صيل �ض15(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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زكي ن�سيبة: الدبلوما�سية الثقافية الإماراتية 
ترتكز على مبداأ اأن التبادل الثقايف يجعلنا اأقوى 

اأخبار الإمارات

�سحف عربية: حتكم اإيران يف 
كهرباء العراق يهدد بتفجري الأو�ساع

عربي ودويل

منتخبنا يف املجموعة الثانية 
مع اجلزائر وليبيا وجيبوتي

الفجر الريا�سي

�شاعة  24 خالل  �شفاء  حالة   1,527

اإ�ضابات كورونا اليومية ترتاجع يف الإمارات اإىل 1,573 
•• اأبوظبي-وام

  متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لت��صيع وزيادة نطاق الفح��صات يف الدولة 
بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة بفريو�ض ك�رونا امل�صتجد "ك�فيد - 19" 
239،366 فح�صا جديدا خالل  واملخالطني لهم وعزلهم ..اأعلنت ال���زارة عن اإجراء 
ال�صاعات ال� 24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث تقنيات 
وت��صيع نطاق  الدولة  والفح�ض يف  التق�صي  اإج��راءات  تكثيف  الطبي.   و�صاهم  الفح�ض 
اإ�صابة جديدة بفريو�ض  1،573 حالة  الفح��صات على م�صت�ى الدولة يف الك�صف عن 
للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح���الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  م��ن  امل�صتجد  ك���رون��ا 
ال�صحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمم�ع احلالت امل�صجلة 641،049 حالة.   كما اأعلنت 
ال�زارة عن وفاة 5 حالت م�صابة وذلك من تداعيات الإ�صابة بفريو�ض ك�رونا امل�صتجد، 
ووقاية  ال�صحة  وزارة  ح��ال��ة.   واأعربت   1،839 ال��دول��ة  يف  ال���ف��ي��ات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك 
املجتمع عن اأ�صفها وخال�ض تعازيها وم�ا�صاتها لذوي املت�فني، ومتنياتها بال�صفاء العاجل 
جلميع امل�صابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات 
واللتزام بالتباعد الجتماعي �صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع.           )التفا�صيل �ض3(

اليوم, انطالق املعركة الكربى بني اجلمهوريني

من �ضريتدي األوان اليمني يف الرئا�ضية الفرن�ضية...؟

ا�ضتقالت تع�ضف بالإخوان يف ليبيا و�ضط خالفات وت�ضرذم
•• طرابل�س-وكاالت 

والبناء،  العدالة  التنفيذية يف حزب  القيادات  عدد من  قدم 
ال�����ذراع ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة جل��م��اع��ة الإخ�������ان امل�����ص��ل��م��ني يف ليبيا، 
ا�صتقالتهم، يف خط�ة تعك�ض حجم اخلالفات والنق�صامات 
داخل هذا احلزب الذي ي��صف باأنه الأكر تنظيما ومتا�صكا، 
بعد اأ�صابيع من انتخاب قيادة جديدة.واأعلنت الناطقة با�صم 
ت��ت���ىل ك��ذل��ك من�صب نائب  ال��ت��ي  ال��ع��زاب��ي،  احل���زب �صمرية 

م�صاء  وال�صباب،  امل��راأة  ل�ص�ؤون  والبناء  العدالة  حزب  رئي�ض 
اأم�ض الأول الأحد، يف مقطع م�ص�ر، ا�صتقالتها من من�صبها 
ومن كافة املهام امل�كلة اإليها ب�صبب خالفها مع قيادة احلزب 
اجل��دي��دة التي انتخبت م���ؤخ��را، يف ال���روؤى والأه����داف. كما 
ورئي�ض  احل���زب،  ال�صيا�صية يف  ال��دائ��رة  رئي�ض  م��ن  ك��ل  ق��دم 
دائرة الإعالم، ورئي�ض مكتب ال�صباب، ورئي�ض دائرة ال�ص�ؤون 
الإدارية واملالية ا�صتقالتهم اأي�صا، ب�صبب "اخلالف اجلذري 
رئا�صة  على  �صيطر  ال��ذي  التيار  م��ع  والت�جهات  ال���روؤى  يف 

احلزب يف امل�ؤمتر العام الأخري".
نقلت  ما  بح�صب  ان�صحابهم،  امل�صتقيلني  من  عدد  علل  فيما 
اأ�صبح يعرب عن ت�جهات  ب��اأن احل��زب  اإع��الم حملية،  و�صائل 
املرونة  ل�صيا�صة  خالفا  امل�صلمني،  الإخ���ان  جماعة  مت�صددة 
التي حافظت عليها القيادة ال�صابقة.يذكر اأنه قبل 3 اأ�صابيع، 
اأج����رى ح���زب ال��ع��دال��ة وال��ب��ن��اء ان��ت��خ��اب��ات داخ��ل��ي��ة، ف���از بها 
اأ�صبح رئي�صا للحزب  البناين الذي  القيادي الإخ���اين عماد 

خلفا ملحمد �ص�ان الذي تزعمه ملدة 9 �صن�ات.

لبنان يبداأ املالحقات الق�ضائية 
بريوت مرفاأ  انفجار  ب�ضاأن 

•• بريوت-وكاالت

اأم�ض  ال���ل���ب���ن���اين  ال���ق�������ص���اء  ب������داأ 
الثنني تنفيذ مرحلة املالحقات 
الق�صائية ب�صاأن حتقيقات انفجار 

مرفاأ بريوت.
وذكرت ال�كالة ال�طنية لالإعالم 
العديل  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  اأن  اأم�����ض 
ان��ف��ج��ار مرفاأ  ب��ج��رمي��ة  امل��ك��ل��ف 
اخل�ري  غ�صان  القا�صي  ب��ريوت 
العديل  امل��ح��ق��ق  ط��ل��ب��ات  اأح������ال 
ال��ق��ا���ص��ي ط����ارق ال��ب��ي��ط��ار برفع 
احل�صانة من قبل جمل�ض الن�اب 
ع���ن ال����ن�����اب ع��ل��ي ح�����ص��ن خليل 
امل�صن�ق،  ون��ه��اد  زع��ي��رت  وغ����ازي 
والأذون��ات من نقابة املحامني يف 
ي��صف  املحامي  ح��ق  يف  طراب�ض 
ف��ن��ي��ان������ض ون��ق��اب��ة امل��ح��ام��ني يف 
وزعيرت،  خ��ل��ي��ل  ح���ق  يف  ب����ريوت 
ورئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�������زراء جلهة 
الل�اء  الدولة  لأم��ن  العام  املدير 
الداخلية  ووزي���ر  �صليبا،  ط���ين 
العام  ال��ع��ام الأم���ن  امل��دي��ر  جلهة 
اإب��راه��ي��م، ك��ل على  ال��ل���اء عبا�ض 

مرجعه املخت�ض.
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�ضد يعتمد قرارا بت�ضكيل جمل�ض اإدارة 
هيئة الإمارات ل�ضباق اخليل برئا�ضة من�ضور بن زايد

•• دبي-وام:

 اعتمد �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكت�م نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال�زراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل" قراراً بت�صكيل جمل�ض اإدارة هيئة الإمارات ل�صباق اخليل برئا�صة �صم� ال�صيخ من�ص�ر 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض ال�زراء وزير �ص�ؤون الرئا�صة . ون�ض القرار على تعيني ال�صيخ 
را�صد بن دمل�ك اآل مكت�م نائبا للرئي�ض، وع�ص�ية كل من �صعادة مطر �صهيل علي اليبه�ين الظاهري، 
وحممد �صعيد را�صد علي ال�صحي. جدير بالذكر اأن هيئة الإمارات ل�صباق اخليل هي امل�ؤ�ص�صة املُعرتف 
الريا�صة،  ب��اإدارة جميع ج�انب هذه  الهيئة  تق�م  اإذ  الدولة،  �صباق اخليل يف  �ص�ؤون  لإدارة  دولياً  بها 
يف  اخلي�ل  وت�صجيل  املجال،  ه��ذا  يف  وامل�ص�ؤولني  والفر�صان  املدربني  جميع  ترخي�ض  اإىل  بالإ�صافة 

ال�صباقات، وغريها من املهام ذات العالقة بتط�ير قطاع �صباق اخليل وتخ�ص�صاته يف الدولة.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون 
رئي�ض قرب�ض يف �ضحايا حرائق الغابات

•• اأبوظبي-وام

 بعث �صاحب ال�صم� ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
رئي�ض  انا�صتا�صيادي�ض  نيك��ض  الرئي�ض  فخامة  اإىل  تعزية  برقية  اهلل 
جمه�رية قرب�ض وذلك يف يف �صحايا حرائق الغابات التي اندلعت �صمال 

مدينتي ليما�ص�ل ولرنكا.
رئي�ض  نائب  مكت�م  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�ض جمل�ض ال�زراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صم� ال�صيخ 
للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�صلحة برقيتي تعزية مماثلتني اىل رئي�ض جمه�رية قرب�ض.

�ضفارة الإمارات يف فيينا تنظم جل�ضة حوارية مع اأع�ضاء جمعية حرم جممع الأديان
•• فيينا -وام

نظمت �صفارة دولة الإمارات يف فيينا جل�صة ح�ارية مع اأع�صاء جمعية "حرم جممع الأديان" يف العا�صمة النم�صاوية 
فيينا، لتبادل الآراء والأفكار ح�ل مبادئ الت�صامح واحل�ار بني الأديان والتعبري عن امل�صاواة بني الط�ائف الدينية 
اجلل�صة  خ��الل  النم�صا  جمه�رية  ل��دى  الدولة  �صفري  امل�صرخ  حممد  �صامل  اإبراهيم  �صعادة  وا�صتعر�ض  املختلفة. 
احل�ارية م�صروع بيت العائلة الإبراهيمية يف الدولة الذي ي�صم م�صجداً وكني�صًة وكني�صاً يه�دياً، مبا يربز القيم 
امل�صرتكة بني الإ�صالم وامل�صيحية واليه�دية، ويحفظ يف ذات ال�قت لكل دين خ�ص��صيته ويعك�ض قيم الحرتام 
املبادرات  لتنظيم  ثقافياً  امل�صروع مركزاً  الثالث، حيث �صيحت�صن  ال�صماوية  الديانات  اأتباع  املتبادل والتفاهم بني 

التي تعزز م�صاعر الأخ�ة والتفاهم وزيادة قيم الحرتام والتعاي�ض ال�صلمي.
النفتاح  �صيا�صة  واإىل  العاملي  والت�صامح  ال�صالم  تعزيز  الإم��ارات يف  دول��ة  اإىل جه�د  كلمته  �صعادته يف  كما تطرق 
واحل�ار املرتكزًة على و�صطية الإ�صالم و�صم�لية املبادئ الإن�صانية ونبذ التمييز والتطرف، م�ؤكداً اأن احت�صان دولة 

الإمارات لأكر من 200 جن�صية يف الدولة يعترب من�ذجاً فريداً ومتميزاً للتعاي�ض.

وّزعت اأكرث من 750 األف وجبة على الأفراد والأ�شر الأ�شد حاجة 

وال�ضنغال وكينيا  تنزانيا  اإىل  الغذائي  بالدعم  ت�ضل  وجبة  مليون  حملة 100 

•• دبي-وام

ملي�ن   100 "حملة  ا�صتكملت 
املنطقة  يف  الأك���������رب  وجبة"، 
دول���ة   30 يف  ال���ط���ع���ام  لإط����ع����ام 
واأرب�����ع ق�����ارات، ت���زي��ع اأك����ر من 
من  ك����ٍل  يف  وج���ب���ة  األ�����ف   750
ت��ن��زان��ي��ا وك��ي��ن��ي��ا وال�����ص��ن��غ��ال، يف 
اإطار عملياتها امل�صتمرة لت��صيل 
من  مل�صتحقيه  ال��غ��ذائ��ي  ال��دع��م 
الأف���راد والأ���ص��ر الأ���ص��د حاجة يف 
امل��ج��ت��م��ع��ات الأق�����ل دخ����اًل �صمن 
يف  احلملة  تغطيها  ال��ت��ي  ال���دول 
واآ�صيا  واإف��ري��ق��ي��ا  العربي  ال��ع��امل 

واأوروبا واأمريكا الالتينية.
وجرى ت�زيع 754،800 وجبة 
الثالث  الإف���ري���ق���ي���ة  ال������دول  يف 
لالأقل  ال��غ��ذائ��ي  ال��دع��م  لتقدمي 
اأم�ّض  ه���م يف  وم����ن  ف��ي��ه��ا  دخ�����اًل 
غذائية  م�����ص��اع��دات  اإىل  احل��اج��ة 
حتقيق  اإط���������ار  ويف  اأ����ص���ا����ص���ي���ة، 
ان��ط��ل��ق��ت منها  ال���ت���ي  اأه���داف���ه���ا 
 2021 رم�������ص���ان  ���ص��ه��ر  ق��ب��ي��ل 
وطاأة  وتخفيف  الطعام  لإط��ع��ام 
اجل�ع والع�ز و�ص�ء التغذية عن 
الدول  يف  حظاً  الأق��ل  املجتمعات 

التي ت�صملها.
الت�زيع يف الدول  ومتت عمليات 
"م�ؤ�ص�صة  م��ع  بالتعاون  ال��ث��الث 
مكت�م  اآل  را�����ص����د  ب����ن  حم���م���د 
والإن�صانية"  اخلريية  لالأعمال 
الدولة  ���ص��ف��ارات  م��ع  وبالتن�صيق 
واجلمعيات  املحلية  وال�صلطات 

اخلريية فيها.
وكانت "مبادرات حممد بن را�صد 
اآل مكت�م العاملية" نظمت "حملة 
لإطعام  وجبة"  م��ل��ي���ن   100
بهدف  رم�صان  �صهر  يف  الطعام 

كٍل من تي�اون وغ�مب بالتعاون 
اخلريية  ال��������ص���ط  ج��م��ع��ي��ة  م���ع 
املدققة  البيانات  من  بال�صتفادة 
ل���دي���ه���ا ح������ل الأف���������راد والأ�����ص����ر 

الأ�صد حاجة.

- مكونات �شحية..
وي���ف��ر ال��ط��رد ال��غ��ذائ��ي ال�احد 
التي  الأ�صا�صية  املك�نات  �صلة من 
م��ن خم�صة  م��ك��ّ�ن��ة  اأ���ص��رة  تكفي 
ب�صيغة  كامل  �صهر  لفرتة  اأف��راد 
�صه�لة  ت�����ص��م��ن  غ���ذائ���ي���ة  م������اد 
ال��ت��خ��زي��ن ل���ف���رتات ط���ي��ل��ة ول 
..وت�صم  للتلف  م��ع��ّر���ص��ة  ت��ك���ن 
تقدمها  التي  الغذائية  ال�صالل 
احلملة املك�نات الأ�صا�صية لإعداد 
وج��ب��ات ط��ع��ام م��ت���ازن��ة و�صحية 
الأرز  ومنها  ومتن�عة،  ومغذية 

والدقيق والزيت وال�صكر.

- ثالثون دولة..
وتقدم حملة 100 ملي�ن وجبة 
ال���دع���م ال���غ���ذائ���ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
امل�ؤ�ص�صات اخلريية والإن�صانية يف 
واليمن  ال�ص�دان  منها  دولة   30
وت�ن�ض والأردن وفل�صطني ولبنان 
وطاجيك�صتان  وال���ع���راق  وم�����ص��ر 
وكازاخ�صتان  وق��ريغ��ي��ز���ص��ت��ان 
واأوزب����ك���������ص����ت����ان واأف���غ���ان�������ص���ت���ان 
والهند  وباك�صتان  وبنجالدي�ض 
ون���ي���ب���ال و����ص���ريال���ي����ن واأن����غ�����ل 
وال�صنغال  وكينيا  واأوغندا  وغانا 
واأث���ي����ب���ي���ا وت���ن���زان���ي���ا وب���رون���دي 

وبنني وك��ص�ف� والربازيل.

- حتٍد وا�شتجابة..
ملي�ن   100 "حملة  ومت���ث���ل 
لتحدي  عملية  وجبة" ا�صتجابًة 

املبا�صر  ال��غ��ذائ��ي  ال��دع��م  ت���ف��ري 
اأمان  �صبكة  وتك�ين  للمحتاجني 

غذائي لهم.

- دعم مبا�شر..
اإب��راه��ي��م ب�ملحة  ���ص��ع��ادة  وق����ال 
ال�صم�  �����ص����اح����ب  م�������ص���ت�������ص���ار 
الإن�صانية  ل��ل�����ص���ؤون  دب���ي  ح��اك��م 
جمل�ض  رئي�ض  ونائب  والثقافية 
را�صد  ب��ن  حممد  م�ؤ�ص�صة  اأم��ن��اء 
اخلريية  ل���الأع���م���ال  م��ك��ت���م  اآل 
والإن�صانية: "حملة 100 ملي�ن 
وجبة التي ت�صل بالدعم الغذائي 
الأ�صد  امل��ج��ت��م��ع��ات  اإىل  امل��ب��ا���ص��ر 
ح��اج��ة يف ال���دول ال��ث��الث��ني التي 
ت�صملها جت�صد فكر وروؤية �صاحب 
ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكت�م نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جمل�ض ال�زراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل" للعمل اخلريي الذي ي�صل 
مبا�صرة مل�صتحقيه بعد اأن اأطلقها 
ح���راك���اً جمتمعياً  ف��األ��ه��م  ���ص��م���ه 
���ص��ام��اًل ع��ل��ى م�����ص��ت���ى الأف������راد 
اإطعام  يف  للم�صاهمة  وامل�ؤ�ص�صات 
متييز  دون  للمحتاجني  الطعام 
اأو ا�صتثناء مهما كان انتماوؤهم اأو 

عرقهم اأو دينهم".
عمليات  "ا�صتكمال  واأ�����ص����اف: 
ت�زيع الطرود الغذائية بالتعاون 
بني مبادرات حممد بن را�صد اآل 
حممد  وم�ؤ�ص�صة  العاملية  مكت�م 
لالأعمال  م��ك��ت���م  اآل  را����ص���د  ب���ن 
اخل���ريي���ة والإن�����ص��ان��ي��ة يف ثالث 
الدول  قائمة  دول جديدة �صمن 
ال��ث��الث��ني ال��ت��ي ت�����ص��م��ل��ه��ا حملة 
ي�فر  وجبة"  م��ل��ي���ن   100"
الأ�صر  لآلف  ف�رية  اأم��ان  �صبكة 
م�اجهة  يف  وي�صاندها  املتعففة 

اجل�������ع و�����ص�����ء ال���ت���غ���ذي���ة ال����ذي 
ك�فيد- جائحة  عقب  ت�صاعف 

19، اإذ يهدد 821 ملي�ن اإن�صان 
وت���ن���درج احلملة  ال���ع���امل.  ح�����ل 
�صمن حم�ر امل�صاعدات الإن�صانية 
والإغاثية، اأحد املحاور الرئي�صية 
حممد  "مبادرات  لعمل  اخلم�صة 

بن را�صد اآل مكت�م العاملية.

- م�شاعفة الهدف..
 100 "حملة  وا�����ص����ت����ط����اع����ت 
ملي�ن وجبة" الأكرب يف املنطقة 
دول����ة،   30 ال��ط��ع��ام يف  لإط���ع���ام 
حممد  "مبادرات  تنظمها  والتي 
العاملية"  م��ك��ت���م  اآل  را����ص���د  ب���ن 
حممد  "م�ؤ�ص�صة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
لالأعمال  م��ك��ت���م  اآل  را����ص���د  ب���ن 
و"برنامج  والإن�صانية"  اخلريية 
و"ال�صبكة  العاملي"  الأغ����ذي����ة 

التغذية  و����ص����ء  اجل������ع  حت����دي 
العاملي  الإن�����ص��اين  ال����دور  وي��ع��زز 
لدولة الإمارات يف تقدمي الدعم 

الإغاثي مل�صتحقيه اأينما كان�ا".

- عمل اإن�شاين م�شتدام.
�صلطان  �����ص����ع����ادة  ق������ال  ب���������دوره 
وزير  م�صاعد  ال�صام�صي،  حممد 
اخل���ارج���ي���ة وال����ت����ع����اون ال�����دويل 
ل���������ص�����ؤون ال���ت���ن���م���ي���ة ال����دول����ي����ة: 
وبعثاتها  الدولة  �صفارات  "تلعب 
الدبل�ما�صية دوراً حي�ياً يف اإجناح 
والل�ج�صتية  امليدانية  العمليات 
لل��ص�ل باملع�نات الغذائية التي 
ملي�ن   100 "حملة  ت��ق��دم��ه��ا 
غذائية  ط����رود  ب�صيغة  وجبة" 
والفئات  املحتاجني  اإىل  متكاملة 
التي  املجتمعات  يف  دخ���اًل  الأق���ل 
دول���ة،   30 يف  احل��م��ل��ة  ت�صملها 
اجلهات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق  وذل�����ك 
الدول  تلك  يف  املعنية  الر�صمية 
املخت�صة  امل���ؤ���ص�����ص��ات  وم�����ص��ارك��ة 

بالعمل الن�صاين فيها".
واأ�صاف: "املبادرات الإن�صانية من 
بت�جيهات  الإم����ارات متثل  دول��ة 
ق����ي����ادت����ه����ا ال����ر�����ص����ي����دة م���������ص����اراً 
والت��صع  التط�ر  دائ��م  م�صتداماً 

والن�صاين،  اخل����ريي  ال��ع��م��ل  يف 
الفاعلة  ال����ص���ت���ج���اب���ة  مب���������ازاة 
حلالت الط�ارئ الن�صانية ح�ل 

العامل".

- تن�شيق مع �شفارات الدولة.
 100 حملة  ن�صقت  تنزانيا  ويف 
الدولة  �صفارة  م��ع  وجبة  ملي�ن 
من  وج��ب��ة   240،000 ل��ت���زي��ع 
ال����ط����رود ال���غ���ذائ���ي���ة يف ك����ٍل من 
ب���ج���زي���رة مببا،  وي���ت���ي  م���ن���اط���ق 
وبنق�ي  مك�ندوجي  ومنطقتي 
زجنبار،  يف  اون���ق����ج���ا  ب���ج���زي���رة 

وحمافظة كيق�ما.
عمليات  اإجن�������از  مت  ك��ي��ن��ي��ا  ويف 
ت����زي���ع ال���ط���رود ال��غ��ذائ��ي��ة التي 
تعادل 342،000 وجبة، وت�صم 
امل���ك����ن���ات ال�������ص���روري���ة لإع������داد 
الأ�صر  على  مغذية  طعام  وجبات 
�صفارة  مع  بالتعاون  واملحتاجني 
مناطق  ..و�صملت  هناك  ال��دول��ة 
العا�صمة  م����ن  ك������اًل  ال����ت�����زي����ع 
م�مبا�صا،  وم���ن���اط���ق  ن����ريوب����ي، 
وا�صيلي�ا، وواجري، ولم�كياني�.

ف���ج���رى  ال���������ص����ن����غ����ال،  يف  اأم����������ا 
ال��غ��ذائ��ي ب�اقع  ال���دع���م  ت��ق��دمي 
يف  غ��ذائ��ي��ة  وج��ب��ة   172،800

الطعام"  ل���ب���ن����ك  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
واخلريية  الإن�صانية  واملنظمات 
يف الدول التي ت�صملها يف العامل 
واأف�����ريقيا  واآ���ص�����������������ي��ا  ال���ع���رب���ي 
اجلن�بية،  واأم����ري����ك����ا  واأوروب����������ا 
خالل  امل��ع��ل��ن  ه��دفها  م�صاعفة 
لتجمع   ،2021 رم�����ص��ان  �صهر 

قي���متها  ع��������������������ادل��ت  م�����ص��اه��م��ات 
وجبة،  ملي�ن   216 الإجمالية 
وامل�ؤ�ص�صات  الأف����������راد  ق���دم���ه���ا 
العمل  ورّواد  الأع��م��ال  وجمتمع 
اخل������ريي م����ن دول������ة الإم���������ارات 
وم���ن خ��ارج��ه��ا لإط��ع��ام اجل�عى 

وم�صاندة املحتاجني.

�ضهر كامل فرتة  الواحدة  الأ�ضرة  تكفي  الأ�ضا�ضية  املكونات  توفر  الغذائية  •  الطرود 
ت�ضملها احلملة  التي  الـ30  الدول  لتغطي  م�ضتمرة  التوزيع  •  عمليات 

�ضبكة اأمان لآلف الأ�ضر املتعففة  يوفر  الطرود  توزيع  عمليات  ا�ضتكمال  بوملحة:  •  اإبراهيم 
الدولة متثل م�ضارًا م�ضتدامًا يف العمل اخلريي من  الإن�ضانية  املبادرات  ال�ضام�ضي:  •  �ضلطان 

حكومة الإمارات متنح الإقامة الذهبية لأوائل الثانوية العامة واأ�ضرهم
•• دبي- وام

 اأع��ل��ن��ت ح��ك���م��ة الإم�������ارات منح 
ت��اأ���ص��رية الإق���ام���ة ط���ي��ل��ة الأم���د 
�صن�ات  لع�صر  الذهبية  الإق��ام��ة 
واأ�صرهم  العامة  الثان�ية  لأوائ��ل 
من املقيمني يف خمتلف امل�صارات.

جله�د  ت����ق����دي����راً  ذل������ك  وي�����اأت�����ي 
ويف  واأ���ص��ره��م  املتف�قني  الطلبة 

املدر�صي.
ومت������ن������ح الإق���������ام���������ة ال����ذه����ب����ي����ة 
ل����ل����م����ت����ف�����ق����ني م��������ن ال����ط����ل����ب����ة 
اأو  امتياز  تقدير  على  احلا�صلني 
ما ميثل معدل %95 على الأقل 
ما  اأو  العامة  الثان�ية  �صهادة  يف 
احلك�مية  امل��دار���ض  من  يعادلها، 
طالب  ج��ان��ب  اإىل  اخل��ا���ص��ة،  اأو 
اجل��ام��ع��ة م���ن داخ����ل ال���دول���ة اأو 

اإط������ار ت����ج���ه ح��ك���م��ة الإم������ارات 
وم�صجعة  ج����اذب����ة  ب��ي��ئ��ة  خل���ل���ق 
اأ�صحاب  وا�صتقطاب  للم�ه�بني، 
ال�صتثنائية  وامل����اه���ب  ال��ع��ق���ل 
ليك�ن�ا �صركاء دائمني يف م�صرية 
على  الإم�����ارات،  دول���ة  التنمية يف 
احل�ص�ل  طلبات  تقدمي  يتم  اأن 
ع���ل���ى الإق������ام������ة ال���ذه���ب���ي���ة من 
للتعليم  الإم��ارات  خالل م�ؤ�ص�صة 

خ���ارج���ه���ا احل���ا����ص���ل ع��ل��ى معدل 
اأو ما   3.75 تراكمي ل يقل عن 
التخ�ص�صات  يف  وذل����ك  ي��ع��ادل��ه، 
ال��ع��ل��م��ي��ة امل�����ح�����ددة، ف��ي��م��ا ميتد 
عائالت  لي�صمل  الإق���ام���ة  ن��ط��اق 

الطلبة اأي�صاً.
الإم��������ارات  م����ؤ����ص�������ص���ة  اأن  ي���ذك���ر 
اأعلنت  ق����د  امل���در����ص���ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
نتائج طلبة ال�صف 12 يف جميع 

امل�صارات، حيث حقق طلبة ال�صف 
احلك�مية  امل����دار�����ض  يف   12 ال����� 
ال�زارة  ملنهاج  املطبقة  واخلا�صة 
نهاية  اخ��ت��ب��ار  يف  متقدمة  نتائج 
العام الدرا�صي 2021/2020، 
وب��ل��غ��ت ن�صبة ال��ن��ج��اح ال��ع��ام��ة يف 
واخلا�صة  احل��ك���م��ي��ة  امل����دار�����ض 
الرتبية  وزارة  منهاج  تتبع  التي 

والتعليم ما يقارب 91%.

تعلن �شركة موارد لالوراق املالية )ذ.م.م( عن قرار 

املالية و�شطب  األغاء ترخي�ص �شركة موارد لالأوراق 

اإ�شمها من �شجل و�شطاء الوراق املالية وال�شلع وذلك 

بناء على قرار رقم 21 / ر م ل�شنه 2021 وال�شادر عن 

رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة الأوراق املالية وال�شلع وذلك 

بنظام  اخلا�ص  النظام  من   )9( امل��اده  حلكم  ا�شتناد 

الو�شاطة يف الأوراق املالية. ملزيد من ال�شتف�شارات 

يرجي التوا�شل على: 043040828 

اإعــــالن عــام

املو�ضوع :األغاء ترخي�ض �ضركة موارد لالأوراق املالية 
و�ضطب اإ�ضمها من �ضجل و�ضطاء الأوراق املالية
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اأخبـار الإمـارات
لقاح  من  جرعة   40,434
كوفيد19- خالل 24 �ضاعة 

•• اأبوظبي-وام

من  جرعة   40،434 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمم�ع  وبذلك  املا�صية   24 ال�  ال�صاعات  "ك�فيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   15،574،641 الي�م  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلرعات 

ت�زيع اللقاح157.47 جرعة لكل 100 �صخ�ض.
اإىل  وياأتي ذلك متا�صيا مع خطة ال�زارة لت�فري لقاح ك�فيد19- و�صعياً 
ال��ص�ل اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�صيطرة على فريو�ض ك�فيد19-.

�شاعة  24 خالل  �شفاء  حالة   1,527

اإ�ضابات كورونا اليومية ترتاجع يف الإمارات اإىل 1,573 
•• اأبوظبي-وام

نطاق  وزي���ادة  لت��صيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�صيا 
امل�صابة  احل��الت  وح�صر  املبكر  الكت�صاف  بهدف  الدولة  يف  الفح��صات 
وعزلهم  ل��ه��م  19" وامل��خ��ال��ط��ني   - "ك�فيد  امل�صتجد  ك���رون��ا  ب��ف��ريو���ض 
..اأعلنت ال�زارة عن اإجراء 239،366 فح�صا جديدا خالل ال�صاعات ال� 
24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث تقنيات 

الدولة  يف  والفح�ض  التق�صي  اإج��راءات  تكثيف  الطبي.   و�صاهم  الفح�ض 
 1،573 الك�صف عن  الدولة يف  الفح��صات على م�صت�ى  وت��صيع نطاق 
خمتلفة،  جن�صيات  م��ن  امل�صتجد  ك���رون��ا  بفريو�ض  ج��دي��دة  اإ���ص��اب��ة  حالة 
وجميعها حالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية الالزمة، وبذلك يبلغ 
جمم�ع احلالت امل�صجلة 641،049 حالة.   كما اأعلنت ال�زارة عن وفاة 
م�صابة وذلك من تداعيات الإ�صابة بفريو�ض ك�رونا امل�صتجد،  حالت   5
وبذلك يبلغ عدد ال�فيات يف الدولة 1،839 حالة.   واأعربت وزارة ال�صحة 

املت�فني،  ل��ذوي  وم�ا�صاتها  تعازيها  وخال�ض  اأ�صفها  عن  املجتمع  ووقاية 
ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون 
الجتماعي  بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�صحية  مع اجلهات 
 1،527 �صفاء  عن  ال���زارة  اأعلنت  اجلميع.   كما  و�صالمة  ل�صحة  �صماناً 
حالة جديدة مل�صابني بفريو�ض ك�رونا امل�صتجد "ك�فيد - 19" وتعافيها 
التام من اأعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخ�لها 

امل�صت�صفى، وبذلك يك�ن جمم�ع حالت ال�صفاء 619،294 حالة.

هيئة البيئة - اأبوظبي تبداأ تنفيذ الالئحة التنفيذية ب�ضاأن جودة املياه البحرية

ال��الئ��ح��ة ه��ي الأوىل  ت��ط���ي��ر  يف 
الإمارة  م�صت�ى  على  ن�عها  م��ن 
تن�صيقاً مكثفاً مع  والتي ت�صمنت 
اجلهات املعنية يف الإم��ارة واإعداد 
خ��ط��ط ل��ت��ط��ب��ي��ق ال���الئ���ح���ة على 
وع��ل��ى م�صت�ى  ال��ه��ي��ئ��ة  م�����ص��ت���ى 
بالعتبار  الأخ�������ذ  م����ع  اجل����ه����ات 
اجلهات  ه��ذه  واأدوار  م�ص�ؤوليات 
التطبيق  خطط  ت�صمنت  ..وق���د 
العديد من الإجراءات التي �صيتم 
ال�صنتني  م����دى  ع��ل��ى  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
ب�صكل  �صينعك�ض  مم��ا  القادمتني 
العمل  اإج��������راءات  ع��ل��ى  اإي���ج���اب���ي 
امل���ع���م����ل ب���ه���ا يف ال��ه��ي��ئ��ة ول����دى 

اجلهات املعنية يف الإمارة.
ولفتت اإىل اأن الهيئة اأعدت خطة 
لتقييم اأثر تطبيق الالئحة ومبا 
م�����دى حتقيق  م��ت��اب��ع��ة  ي�����ص��م��ن 

العامة  وال�صحة  البحرية  احلياة 
ت�صمنت  فقد  لذلك  ..بالإ�صافة 
الالئحة اإجراءات ملكافحة تده�ر 
ج�دة املياه البحرية ودرا�صة كافة 
البدائل املتاحة لالإدارة امل�صتدامة 
للت�صريفات ال�صائلة قبل طرحها 

يف البيئة البحرية".
ياأتي  الالئحة  "اإ�صدار   واأ�صافت: 
يف اإطار اجله�د التي تبذلها هيئة 
ال�صركاء  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ب��ي��ئ��ة 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني يف الإم�����ارة من 
ال��ب��ح��ري��ة يف  اأج���ل ح��م��اي��ة البيئة 
اإىل  بالإ�صافة  املحميات،  مناطق 
التن�ع  على  احلفاظ  يف  امل�صاهمة 
وتعزيز  ال���ب���ح���ري  ال���ب���ي����ل����ج���ي 
ي�صاهم  مم���ا  ال�����ص��م��ك��ي  امل����خ����زون 
ومبا  ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن  حتقيق  يف 
ال�صرتاتيجيات  م����ع  ي���ت����اف���ق 

يهدف  البحرية  والروا�صب  املياه 
التغريات  وت��ق��ي��ي��م  درا�����ص����ة  اإىل 
امل��دى على  امل��دى وبعيدة  ق�صرية 
ال��ب��ح��ري��ة، وت�فري  امل��ي��اه  ن���ع��ي��ة 
�صانعي  لدعم  ال��الزم��ة  البيانات 
ات����خ����اذ الإج����������راءات  ال�����ق�����رار يف 
ال����الزم����ة ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى ج�����دة 

البيئة البحرية وا�صتدامتها.
واأو�صحت اأنه بالإ�صافة اإىل ذلك، 
مياه  ج�دة  مبراقبة  الهيئة  تق�م 
البحر ب�صكل اآين من خالل �صبكة 
ت��ع��م��ل كنظام  م���ؤمت��ت��ة  ع����ام���ات 
اإنذار مبكر للمد الأحمر وحالت 
تق�م  ..ك�����م�����ا  ال����ط����ح����ال����ب  من������ 
واأبحاث  درا���ص��ات  بتنفيذ  الهيئة 
متعلقة  م����ت����ع����ددة  جم�������الت  يف 
ن�صر  ويتم  البحرية  املياه  بج�دة 
والدرا�صات  الأب��ح��اث  ه��ذه  نتائج 

ت�صعى  الذي  والرقابي  التنظيمي 
بالتن�صيق  تنفذه  اإىل  البيئة  هيئة 
مع كافة اجلهات املعنية يف الإمارة 
وذل��ك من خ��الل تطبيق معايري 
والروا�صب  امل��ي��اه  ل��ن���ع��ي��ة  بيئية 
مناطق  يف  امل��ح��ي��ط��ة  ال���ب���ح���ري���ة 
امل��ح��م��ي��ات ال��ب��ح��ري��ة يف الإم�����ارة 
ال�صتخدامات  مناطق  يف  وكذلك 
مناطق  ح�������دود  خ�������ارج  ال����ع����ام����ة 
هذه  وتعترب  البحرية،  املحميات 
ن���ع��ه��ا على  م��ن  الأوىل  امل��ع��اي��ري 
ت�صمنت  ..ك��م��ا  املنطقة  م�صت�ى 
للت�صريفات  م��ع��اي��ري  ال��الئ��ح��ة 
اإىل  ال��ربي��ة  امل�صادر  م��ن  ال�صائلة 
من  الأوىل  وهي  البحرية  البيئة 
ن���ع��ه��ا ع��ل��ى م�����ص��ت���ى الإم�������ارة، 
اإىل  وال���ت���ي مت و���ص��ع��ه��ا ا���ص��ت��ن��اداً 
اأف�صل املمار�صات الدولية حلماية 

الأهداف التي ت�صمنتها الالئحة 
الهيئة  ط���رت  لذلك  ..بالإ�صافة 
والت�عية  ل���الت�������ص���ال  خ���ط���ط���اً 
الالئحة  ت���ط���ب���ي���ق  مب���ت���ط���ل���ب���ات 
ت�����ص��ت��ه��دف ف����ئ����ات م���ت���ع���ددة من 
ر�صائل  وتت�صمن  املحلي  املجتمع 
لإي�صالها  الهيئة  ت�صعى  حم��ددة 
ل����ه����ذه ال����ف����ئ����ات م�����ن اأج�������ل رف���ع 
م�صت�يات ال�عي باأهمية املحافظة 
عام  ب�صكل  البحرية  البيئة  على 
البحرية على  امل��ي��اه  وع��ل��ى ج����دة 

وجه اخل�ص��ض.
�صيخة  امل���ه���ن���د����ص���ة  واأ��������ص�������ارت    
التنفيذي  امل����دي����ر  احل��������ص���ن���ي، 
الهيئة  يف  البيئية  اجل���دة  لقطاع 
اأكر  ومنذ  البيئة،  هيئة  اأن  اإىل 
برناجماً  ت��ن��ف��ذ  ع���ام���ا،   15 م���ن 
���ص��ام��اًل وم��ت��ك��ام��اًل مل��راق��ب��ة ج�دة 

الدولة  يف  بها  املعم�ل  واخل��ط��ط 
والإم�������ارة ..ك���ذل���ك ت�����ص��اه��م هذه 
جمتمع  دور  ت��ع��زي��ز  يف  اجل���ه����د 
�صيادي الأ�صماك و�صمان ا�صتدامة 
جزءا  تعترب  التي  ال�صيد  اأن�صطة 
امل����روث ال��رتاث��ي واملجتمعي  م��ن 
ل���الإم���ارة ..وت��ت��ط��ل��ع ال��ه��ي��ئ��ة من 
خ��������الل حت�������ص���ني ج����������دة امل����ي����اه 
البحرية اإىل تعزيز ال�صتخدامات 
وممار�صة  وال�صياحية  الرتفيهية 
وغريها  ال���ب���ح���ري���ة  ال���ري���ا����ص���ات 
م��������ن ال�������ص������ت������خ������دام������ات ومب�����ا 
ر�صا  م�����ص��ت���ى  رف����ع  ي�����ص��اه��م يف 
م�صت�ى  على  وال�صياح  امل�اطنني 
احلك�مة  تقدمها  التي  اخلدمات 
�صعادة  باخل�ص��ض".  واأو�صحت 
هيئة  اأن  ال���ظ���اه���ري  ال���دك���ت����رة 
ريادية  م��ن��ه��ج��ي��ة  ات��ب��ع��ت  ال��ب��ي��ئ��ة 

••  اأبوظبي-وام

اأب�ظبي   - ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  ب������داأت 
ت��ن��ف��ي��ذ ال���الئ���ح���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف 
����ص���اأن ج������دة امل���ي���اه ال��ب��ح��ري��ة يف 
اإمارة اأب�ظبي والتي ي�صمل نطاق 
تطبيقها املياه والروا�صب البحرية 
اإىل  بالإ�صافة  ل��الإم��ارة  املحيطة 
امل�صادر  من  ال�صائلة  الت�صريفات 
البحرية.  ال��ب��ي��ئ��ة  اإىل  ال���ربي���ة 
اعتمدها  التي  الالئحة،   وتهدف 
م�����ؤخ����راً،  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����ض 
املياه  ج������دة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اإىل 
املحيطة من  البحرية  والروا�صب 
خالل تنظيم عمليات الت�صريفات 
اإىل  ال��ربي��ة  امل�صادر  م��ن  ال�صائلة 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ب��ح��ري��ة،  البيئة 
اإج��راءات مكافحة تده�ر  تط�ير 
ج���دة امل��ي��اه وال��روا���ص��ب البحرية 
درا�صات  على  وتطبيقها  املحيطة 
وطلبات  ال��ب��ي��ئ��ي  الأث������ر  ت��ق��ي��ي��م 

الرتاخي�ض البيئية.
وت���ع���زز ال���الئ���ح���ة م���ن اإج�������راءات 
الهيئة  ت��ت��خ��ذه��ا  ال���ت���ي  الإن����ف����اذ 
التقييم  اإج������������راءات  ف���ي���ه���ا  مب����ا 
البيئي  والتفتي�ض  وال��رتخ��ي�����ض 
على امل�صاريع التط�يرية واملن�صاآت 
المتثال  ل�����ص��م��ان  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
ل�صرتاطات ومتطلبات الالئحة.

�صيخة  ال��دك��ت���رة  ���ص��ع��ادة   وقالت 
العام  الأم������ني  ال���ظ���اه���ري  ����ص���امل 
"اإن  – اأب���ظ��ب��ي:  ال��ب��ي��ئ��ة  لهيئة 
الالئحة التنفيذية يف �صاأن ج�دة 
املياه البحرية جاءت لتعزز الإطار 

وم��ل��ت��ق��ي��ات حملية  م����ؤمت���رات  يف 
ن�صر  مت  حيث  وعاملية،  واإقليمية 
ما يقرب من /20/ ورقة علمية 
حمكمة يف اأف�صل املجالت العلمية 

على م�صت�ى العامل.
�صهدت  اأب���ظ��ب��ي  اإم����ارة  اأن   يذكر 
من������������اً غ�������ري م���������ص����ب�����ق خ�����الل 
ال����ع����ق�����د امل����ا�����ص����ي����ة، وق������د راف�����ق 
ه������ذه ال����ط����ف����رة ال���ت���ن���م����ي���ة من� 
ال�صناعية  القطاعات  يف  متزايد 
ارت���ف���ع الطلب  ك��م��ا  وال��ت��ج��اري��ة، 
مياه  م��ن  الطبيعية  امل�����ارد  ع��ل��ى 
وط��اق��ة وغ��ريه��ا نتيجة الزدي���اد 
ال�صكان وتغري  اأعداد  امل�صطرد يف 
من��ط احل��ي��اة وك��ان م��ن الطبيعي 
بع�ض  ال��ت��ط���ر  ه���ذا  ي�صاحب  اأن 
ب�صكل  البيئة  ال�صلبية على  الآث��ار 
على  البحرية  البيئة  وع��ل��ى  ع��ام 
وجه اخل�ص��ض والتي تعترب من 
الرئي�صية يف  الركائز القت�صادية 
ازداد العتماد على  الإم��ارة حيث 
الأن�صطة ال�صاحلية يف ظل التط�ر 
الرتفيهية  الأن�����ص��ط��ة  يف  ال��ك��ب��ري 
والتط�يرية وال�صناعية واأن�صطة 

ال�صياحة والنقل البحري.
وق���د ج���اء اإ����ص���دار ال��الئ��ح��ة من 
هيئة  تبذلها  التي  اجله�د  �صمن 
باعتبارها  اأب����ظ���ب���ي   – ال��ب��ي��ئ��ة 
على  باحلفاظ  املخت�صة  ال�صلطة 
ال��ب��ي��ئ��ة وا���ص��ت��دام��ت��ه��ا يف الإم����ارة 
لل�صغ�طات  ال�صتجابة  اأج��ل  من 
وحت�صني  امل����ذك�����رة  وال��ت��ح��دي��ات 
يف  ال���ب���ي���ئ���ي���ة  الأداء  م�����ؤ�����ص����رات 

اأب�ظبي.

الوطني الحتادي يبحث مع ال�ضورى البحريني التعاون يف الإعالم الربملاين دار الرب تنال عالمة دبي للوقف

جمموعة برامي:الإمارات بيئة جاذبة لال�ضتثمار يف القطاع ال�ضحي

•• دبي-وام

را�صد  ب����ن  م����رك����ز حم���م���د  م���ن���ح 
ال����ع����امل����ي ل�����ص����ت���������ص����ارات ال����ق���ف 
والهبة - املندرج حتت مظلة اإدارة 
م�ؤ�ص�صة الأوقاف و�ص�ؤون الق�صر 
يف دبي - جمعية دار الرب "عالمة 
دبي لل�قف" التي مينحها املركز 
املتخ�ص�ض للم�ؤ�ص�صات احلك�مية 
واخل����ا�����ص����ة ����ص���اح���ب���ة امل�����ب�����ادرات 
امل�صتدامة  املجتمعية  وامل�صاهمات 
"ال�قف  م���ف���ه����م  ع���ل���ى  امل��ب��ن��ي��ة 
للمبادرات  ت���ق���دي���را  املبتكر" 
للجمعية  واملجتمعية  الإن�صانية 

يف هذا املجال احلي�ي.
حاليا  وتدير  الرب"  "دار  ومتلك 
اإمارات   3 26 م�صروعا وقفيا يف 
م�صروعا منها يف دبي مقابل   12
م�صاريع  و10  ع��ج��م��ان  يف   4
بلغت  راأ������ض اخل��ي��م��ة يف ح���ني  يف 
مل�صاريع  الإج��م��ال��ي��ة  الإي��������رادات 
ال�قف اخلريي العائدة للجمعية 
ملي�ن   2 امل��ا���ص��ي  ال���ع���ام  خ����الل 

و465 األفا و407 دراهم.
الأمني  املط�ع  و�صلم علي حممد 
و�ص�ؤون  الأوق����اف  مل�ؤ�ص�صة  ال��ع��ام 

•• اأبوظبي-وام

للمجل�ض  العامة  الأم��ان��ة  ع��ق��دت 
ال�����ط����ن����ي الحت����������ادي ل����ق����اء عن 
ب��ع��د م��ع الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ملجل�ض 
تبادل  بهدف  البحريني،  ال�ص�رى 
اخل��������ربات وال����ت����ع����اون يف جم���ال 
الإع����الم ال��ربمل��اين، مب��ا ي�صهم يف 
م�اكبة اأحدث املمار�صات الداعمة 
ال�صعادة  لأ����ص���ح���اب  وامل�������ص���ان���دة 

اأع�صاء املجل�صني.
���ص��ع��ادة عفراء  ال��ل��ق��اء  ����ص���ارك يف 
العام  الأم�������ني  ال��ب�����ص��ط��ي  را�����ص����د 
امل�����ص��اع��د ل��الت�����ص��ال ال���ربمل���اين يف 
املجل�ض ال�طني الحتادي، و�صعادة 
عبداهلل  ي��صف  ف���زي��ة  ال��دك��ت���رة 
امل�صاعد  ال����ع����ام  الأم�������ني  اجل���ي���ب 
ل���������ص�����ؤون ال����ع����الق����ات والإع��������الم 
ال�ص�رى  جم��ل�����ض  يف  وال���ب���ح����ث 
يف  الإع����الم  وم���ظ��ف���  البحريني 

اأمانتي املجل�صني.
را�صد  ع����ف����راء  ����ص���ع���ادة  وق����دم����ت 
الأدوار  ح�����ل  اإي����ج����ازا  ال��ب�����ص��ط��ي 
ب���ه���ا قطاع  ي���ق����م  ال���ت���ي  وامل�����ه�����ام 
الأم��������ان��������ة ال�����ع�����ام�����ة امل���������ص����اع����دة 
مبختلف  ال����ربمل����اين  ل���الت�������ص���ال 
الدوؤوب  و�صعيه  واأق�صامه،  اإدارات��ه 
العمل  ت���ط����ي���ر  ل�����ص����ت����م����راري����ة 
الإع��الم��ي ال��ربمل��اين، مب��ا يعك�ض 
بها  ي��ق���م  ال��ت��ي  والأدوار  اجل��ه���د 
اأع�صاء املجل�ض ال�طني الحتادي 

املجل�ض  اخ��ت�����ص��ا���ض  خ����الل  م���ن 
والرقابي  الت�صريعي  الد�صت�ري 
ال��ربمل��ان��ي��ة كما  وال��دب��ل���م��ا���ص��ي��ة 
اإدارة  يف  ال��ع��م��ل  اآل��ي��ة  ا�صتعر�صت 
الإع��������الم ال�����ربمل�����اين، واحل���ر����ض 
الذي ت�ليه الإدارة لإبراز اأن�صطة 
امل�صتمر  ال�صعي  م���ؤك��دة  املجل�ض، 
الت�ا�صل  م���ن�������ص���ات  ل����ص���ت���ث���م���ار 
الثقافة  ن�������ص���ر  يف  الج���ت���م���اع���ي 
املجل�ض  اإجنازات  واإبراز  الربملانية 

ال�طني.
واأ�صادت الب�صطي بالتعاون القائم 
ب���ني امل��ج��ل�����ض ال���ط��ن��ي الحت����ادي 
مملكة  يف  ال���������ص�����رى  وجم���ل�������ض 
وخ�ص��صا  ال�صقيقة،  ال��ب��ح��ري��ن 
خ����الل امل�������ص���ارك���ات اخل���ارج���ي���ة يف 
الإقليمية  ال���ربمل���ان���ي���ة  امل���ح���اف���ل 
بالتجربة  م���ن����ه���ة  وال����دول����ي����ة، 

ملجل�ض  امل����ت����م����ي����زة  الإع�����الم�����ي�����ة 
ال�ص�رى.

م����ن ج���ان���ب���ه���ا اأك��������دت ال���دك���ت����رة 
ف�����زي����ة ي��������ص���ف اجل���ي���ب الأم�����ني 
العالقات  ل�����ص���ؤون  امل�صاعد  ال��ع��ام 
مبجل�ض  وال����ب����ح�����ث  والإع����������الم 
اللقاء  اأن  ال��ب��ح��ري��ن��ي،  ال�����ص���رى 
بالطالع  الهتمام  اإط��ار  يف  ياأتي 
لالإعالم  امل��م��ي��زة  ال��ت��ج��رب��ة  ع��ل��ى 
ال�طني  امل��ج��ل�����ض  يف  ال����ربمل����اين 
اأجل  م��ن  معا  والعمل  الحت����ادي، 
الربملانات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ت��ر���ص��ي��خ 
الفاعل  دوره��ا  وتعزيز  اخلليجية، 
امل�صت�ى  ع��ل��ى  ���ص���اء  والإي���ج���اب���ي 
الدويل،  اأو  الإقليمي  اأو  ال�طني 
وامل�صاندة  ال��دع��م  بتقدمي  وذل���ك 
والتقنية  وال��ب��ح��ث��ي��ة  الإع��الم��ي��ة 

لأ�صحاب ال�صعادة الأع�صاء.

متلك  اجلمعية  اأن  اإىل  ..م�صريا 
لتط�ير  ومتكاملة  وا�صحة  روؤي��ة 
م�صاريع ال�قف وتعزيزها وتعمل 
الت��صع يف مفه�م وم�صاريع  على 
ال�قف اخلريي يف دولة الإمارات 

وعدد من دول العامل.
دار  نيل جمعية  اأن  املهريي  واأك��د 
الرب "عالمة دبي لل�قف" يعك�ض 
تاريخا ط�يال ومت�ا�صال وعطاء 
مم��ت��دا وغ����ري م��ن��ق��ط��ع يف قطاع 
ال��ع��م��ل اخل�����ريي والإن�������ص���اين يف 
الإم��ارات والعامل وي�صكل م�ؤ�صرا 
اإجن��ازات وجناحات اجلمعية  اإىل 
على م��دار اأك��ر من 42 عاما يف 

حقل ال�قف اخلريي.
وقال الرئي�ض التنفيذي جلمعية 
دار الرب اإن احل�ص�ل على عالمة 
املتربعني  ثقة  يعزز  لل�قف  دب��ي 
وامل��ح�����ص��ن��ني يف اجل��م��ع��ي��ة يف ظل 
ام��ت��الك��ه��ا ����ص���ه���ادة ر���ص��م��ي��ة من 
جهة حك�مية خمت�صة يف جمال 
ال�قف اخلريي املبتكر وا�صتثماره 
والإح�صان  اخل��ري  اأع��م��ال  ل�صالح 
امل�صاهمة  اإىل  اخلري  اأهل  ..داعيا 
يف دع���م امل�����ص��اري��ع ال���ق��ف��ي��ة لدى 

اجلمعية.

على  مبنية  م�صتدامة  جمتمعية 
مفه�م ال�قف املبتكر.

�صهيل  حم���م���د  ال���دك���ت����ر  واأك�������د 
�صتعمل  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  امل���ه���ريي 
املبادرات  امل��زي��د م��ن  اإط���الق  على 
والإن�صانية  واخلريية  املجتمعية 
وامل�صاريع  وامل���ت���م���ي���زة  ال��ن���ع��ي��ة 
لروؤية  ترجمة  حت��دي��دا  ال�قفية 
�صراكة  ظ��ل  يف  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة 
جم���ت���م���ع���ي���ة وط����ن����ي����ة را�����ص����خ����ة 
م��ن اجلهات  العديد  م��ع  وت��ع��اون 

اخلا�صة  ال�صهادة  دبي  يف  الق�صر 
"عالمة دبي لل�قف" للدكت�ر  ب� 
الرئي�ض  امل��ه��ريي  �صهيل  حم��م��د 
املنتدب  وال���ع�������ص����  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
للجمعية مبقر م�ؤ�ص�صة الأوقاف 

و�ص�ؤون الق�صر يف دبي.
دب���ي  "عالمة  امل�����رك�����ز  وي�����ق�����دم 
القطاعني  مل���ؤ���ص�����ص��ات  لل�قف" 
ال��ع��ام واخل��ا���ض يف اإط���ار ن���ع من 
احلك�مية  للم�ؤ�ص�صات  التقدير 
م�صاهمات  لديها  التي  واخلا�صة 

وم�ؤ�ص�صات  واخلا�صة  احلك�مية 
تعزيز  ن���ح����  امل��������دين  امل���ج���ت���م���ع 
ال�صتدامة والتنمية املجتمعية يف 

رب�ع الدولة.
وقال املهريي اإن "دار الرب" تعمل 
على تعزيز قيمة "ال�قف" يف ظل 
ا�صتدامة  يف  ال�صتثنائية  اأهميته 
لذا  وا�صتمراريته  العمل اخلريي 
ت�يل اجلمعية اهتماما ا�صتثنائيا 
وكبريا لل�قف اخلريي املبتكر يف 
عملها واأدائها وخططها وبراجمها 

•• اأم القيوين-وام

 باتت الإم���ارات من ال��دول التي 
لها دور كبري فى جمال ال�صتثمار 
م�صت�ى  على  ال�صحي  بالقطاع 
ال��ع��امل مل��ا ت���ف��ره م��ن ت�صهيالت 
غري م�صب�قة وخدمات ا�صتثنائية 
الأن�صطة  وبيئة تت�صمن خمتلف 
امل�صتثمرين  جعلت  القت�صادية 
امل�اطنني والأجانب يقبل�ن على 
ال�صتثمار يف هذا القطاع احلي�ي 
الأعمال  اأ�صحاب  اأك��ده  ح�صب ما 
وكذلك خرباء  وال�صركات  احلرة 

ال�صتثمار.
اأحمد  ج��م��ي��ل  ال���دك���ت����ر  واأك�������د 
وم�ؤ�ص�ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 

امل�صتثمرين الأجانب ل�صخ املزيد 
من الم���ال يف القطاع ال�صحي، 
امل�صتثمر الأجنبي  م�صريا اىل ان 
العاملية  اخل��ربات  �صينقل  امل���ؤه��ل 
من  �صي�صتفيد  وب�����دورة  ل��ل��دول��ة 
امل���ح���ف���زة على  ب��ي��ئ��ة الم����������ارات 
ال�صتثمار بالقطاع ال�صحي التي 
الأ�صا�صية  ال��رك��ائ��ز  م���ن  ت��ع��ت��رب 
م�صيدا  م�صتثمر..  لأى  وامل��ه��م��ة 
مبا حققتة الإمارات من خط�ات 
من  ع���دد  ف��ى  ك��ب��رية  وحت�صينات 

امل�ؤ�صرات ال�صحية الرئي�صية.
الم������ارات عززت  دول����ة  اأن  واأك����د 
املناخ ال�صتثماري فيها مبجم�عة 
والت�صهيالت  ال���ق����ان���ي���ني  م����ن 
ال��ص�ل  ت�صتهدف  خطة  �صمن 

ع��ل��ى تهيئة  ال����اع���دة حل��ر���ص��ه��ا 
ال����ظ����روف وت��ب�����ص��ي��ط جميع  ك���ل 
ال�صتثمارات  جل��ذب  الج����راءات 
وامل�����زي�����د م����ن روؤو����������ض الم�������ال 
كانت  "برامي"  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 
 1999 ع��ام  مت�ا�صعة  بدايتها 
من  جمم�عة  اىل  تط�رت  لكنها 
املراكز متعددة التخ�ص�صات، كما 
ومراكز  �صيدليات  لدينا  ي�جد 
ت�������ص���خ���ي�������ض وخ������دم������ات رع����اي����ة 

منزلية.
الم������ارات  ح��ك���م��ة  اإن  واأ�����ص����اف 
الر�صيدة ت�ظف جميع المكانيات 
وت������ف�����ر ال�����دع�����م ال�����الحم�����دود 
ل��ت��ن�����ص��ي��ط ح��رك��ة ال���ص��ت��ث��م��ار يف 
وا�صتقطاب  ال�����ص��ح��ي  ال���ق���ط���اع 

للرعاية  "برامي  جم����م�����ع����ة 
يف  ب��رامي  وم�صت�صفى  ال�صحية" 
اأنباء  ل���ك��ال��ة  ت�صريح  يف  دب����ي.. 
الإمارات "وام" اأن الدعم الكبري 
الذى يحظى به القطاع ال�صحي 
اجلهات  ق��ب��ل  م���ن  الإم��������ارات  يف 
فى  املقدمة  والت�صهيالت  املعنية 
امل��ج��ال ، ف�صال ع��ن ق�انني  ه��ذا 
ال�صتثمار اجلديدة �صجعت راأ�ض 
�صخ  على  والأجنبي  املحلي  امل��ال 
مت�يالت يف امل�صت�صفيات اخلا�صة 
، اإىل جانب ت�فر الأرا�صي �ص�اء 
لدى امل�صتثمرين اأو تلك امل�ج�دة 

يف املدن اجلديدة.
اأ�صبحت  الإم��ارات  اإن دولة  وقال 
ال�صتثمارية  ال���ف���ر����ض  اأر��������ض 

كربى امل�ؤ�ص�صات ال�صحية العاملية 
عن  معربا  اجلن�صيات  وم��ت��ع��ددة 
لرجال  ال����دع����م  ل���ه���ذا  ت���ق���دي���رة 

الأعمال وامل�صتثمرين الأجانب.
اأن الإم���ارات تعد جاذبة  واأو���ص��ح 
تتمتع  م��ا  بف�صل  لال�صتثمارات 
و�صيا�صي  اأم��ن��ي  ا�صتقرار  م��ن  ب��ة 
وم�قعها اجلغرايف املميز وه� ما 
عجل النم� يف ال�صتثمار بالقطاع 
امل�صتثمرين  وج���ع���ل  ال�����ص��ح��ي 
فى  وي�صاهم�ن  اليها  يت�افدون 

دفع القت�صاد ال�طني.
اإن  اأح��م��د  ال��دك��ت���ر جميل  وق���ال 
التي  وال����ق�����ان����ني  ال��ت�����ص��ري��ع��ات 
�����ص����درت م�����ؤخ����را يف الإم��������ارات 
���ص���ف ت��ك���ن ح���اف���زا ق���ي��ا اأم����ام 

جميع انحاء العامل.
القطاع  جن����اح  اأن  ع��ل��ى  و����ص���دد 
اإىل  ي��ع���د  الإم�����ارات  يف  ال�صحي 
الكبري  احل���ك����م���ي  ال����ص���ت���ث���م���ار 
ال�صحي  النظام  يف  مبكر  وب�قت 
والتغطية ال�صحية ال�صاملة التي 
يتم تقدميها، وه� ما يبدو جليا 
يف  امل�صتمر  التط�ير  خ��الل  م��ن 
ال�صن�ات  خ��الل  ال�صحية  البنية 
ال���ي����م عن�ان  ل��ت�����ص��ب��ح  امل��ا���ص��ي��ة 
م�صريا  ال���ع���الج���ي���ة  ل��ل�����ص��ي��اح��ة 
من  "برامي"  م�صت�صفى  ان  اىل 
لل�صياحة  امل�ؤ�ص�صة  امل�صت�صفيات 
العالجية بدبي وت�صتقبل �صياحا 
ل��ل��ع��الج م��ن ع���دة دول. واأك����د اأن 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار 

الأول  امل����رك����ز  اإىل  ب������الم������ارات 
العامل  ع��ل��ى  ان��ف��ت��اح��ا  والأك�������ر 

وعلى ال�صتثمارات الدولية.
وقال الرئي�ض التنفيذي وم�ؤ�ص�ض 
للرعاية  ب��������رامي  "جمم�عة 
" يف  ب��رامي  وم�صت�صفى  ال�صحية 
بالدولة  ال�صحي  القطاع  اإن  دبي 
اأث��ب��ت ق��درت��ة وق����ة اأم���ام جائحة 
بالعامل  ع�صفت  التي  "ك�رونا" 
به  يحتذى  مثال  واأ�صبح  اأج��م��ع 
التي  التحتية  البنية  حيث  م��ن 
امل�صت�صفيات  خ��ا���ص��ة  مي��ت��ل��ك��ه��ا 
ب��ه��ا نخبة  يعمل  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 
الرعاية  م��ن الط��ب��اء وم��ق��دم��ي 
الم���ارات  دول���ة  وب��ات��ت  ال�صحية 
م��ق�����ص��دا ل��ك��ل م���ن ل��ل��ع��الج من 

ال�صتثمار  اأن������اع  اأه����م  م��ن  ي��ع��د 
املتقدمة  ال����دول  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
تدفق  م��ن خاللة  ت�صمن  وال��ت��ي 
امل����ل����ي����ارات ����ص���ن����ي���ا، ك���ذل���ك يعد 
حمركة  ق�ة  الأجنبي  ال�صتثمار 
عملية  يف  ك���ب���رية  اأه���م���ي���ة  ذات 
التي غدت من خ�صائ�ض  الع�ملة 

القت�صاد العاملي.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان - الفجر 

اخلريية  الإح�����ص��ان  جمعية  اطلقت 
ل�صتقبال  ال�������ص���ن����ي  م�������ص���روع���ه���ا 
الأيتام  ع��ل��ى  وت���زي��ع��ه��ا  الأ���ص��اح��ي 
الدخل  وذوي  امل��ت��ع��ف��ف��ة  والأ�����ص����ر 
العام  هذا  ت�صتهدف  حيث  املحدود، 
قرابة  الأ�����ص����اح����ي  حل������م  ت�����زي����ع 
الدولة  داخل  مع�زة  اأ�صرة   5000

�صمن خطتها هذا العام .
اأ�صحاب  الإح�����ص��ان  جمعية  ودع���ت 
ال����رب واأه�����ل اخل����ري ب��ال��ت��ربع لهذا 
يرغب�ن  ال���ذي���ن  خ��ا���ص��ة  امل�������ص���روع 
وتربعاتهم  اأ�صحيتهم  ت��ق��دمي  يف 
من  م�����ص��ت��ح��ق��ي��ه��ا  اإىل  ل���ل��������ص����ل 
الهدي  ه��ذا  يف  اأن  كما  امل��ح��ت��اج��ني، 
خ����ري ع��ظ��ي��م ل��ل��ج��م��ي��ع، واجل���دي���ر 
العديد  قدمت  اجلمعية  اأن  بالذكر 
ب��ه��دف الت�صهيل  ال��ت��ربع  م��ن ط��رق 
البي�صاء من  الأي��ادي  اأ�صحاب  على 

خ���الل ال��ر���ص��ائ��ل ال��ن�����ص��ي��ة واخلط 
ال�صاخن وطرق التربع اللكرتوين 
.   وق���د ج�����ص��دت جمعية  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
الإح���������ص����ان اخل����ريي����ة ع���ل���ى م����دار 
التكافل  مفه�م  املا�صية  ال�����ص��ن���ات 

الرتاحم  قيم  وتعزيز  الجتماعي، 
املجتمع،  اأف����������راد  ب����ني  وال����ع����ط����اء 
التى  الإن�صانية  امل�صروعات  وتبني 
املتعففة  الأ�صر  اإىل م�صاعدة  تهدف 
الأ�صاحي  م�صروع  ومنها  والأي��ت��ام 

الذي يعك�ض اللتزام باقامة �صعرية 
البهجة  لدخ�����ال  اهلل  ���ص��ع��ائ��ر  م���ن 
وال����ف����رح����ة ع���ل���ى ق����ل�����ب ال���ف���ق���راء 
بالتخفيف  وم�صاعدتهم  وامل�صاكني 

عنهم اعباء احلياة 

•• ال�شارقة-وام

انطلقت م�صاء اأم�ض الأول فعاليات برنامج "�صحبتي - 2021 " الذي تنظمه 
اإدارة التثقيف ال�صحي يف املجل�ض الأعلى ل�ص�ؤون الأ�صرة بال�صارقة بالتعاون مع 

جامعة زايد، وجامعة ال�صارقة واأكادميية �صرطة ال�صارقة.
"ال�صتجابة  عن�ان  حتت  عمل  ور�صة  تنظيم  الأول  ي�مه  يف  الربنامج  و�صهد 
للط�ارئ والأزمات"، ت�صمنت تدريب امل�صاركني على املبادئ الأ�صا�صية املتبعة يف 

مكافحة الأزمات ال�صحية واآلية تقدمي الرعاية الأولية يف احلالت الطارئة.
ويهدف الربنامج يف ن�صخته الأوىل من ن�عها على م�صت�ى الدولة واملخ�ص�صة 
تبني  على  لت�صجيعهم  اليافعني  بني  ال�صحي  ال�عي  ن�صر  اإىل  اليافعني  لفئة 
اأقرانهم ومتكينهم من  اأمناط �صل�كية �صحية، وتاأهيلهم ليك�ن�ا �صفراء بني 
الربنامج  ي�صتهدف  حيث  والتغذية،  ال�صحة  جم��الت  يف  والتثقيف  الت�عية 
الذي تت�ا�صل فعالياته حتى 17 ي�لي� احلايل، اأكر من 260 م�صاركا من 

فئة اليافعني من عمر 17 – 23 �صنة.
وقالت �صعادة اإميان را�صد �صيف مدير اإدارة التثقيف ال�صحي يف املجل�ض الأعلى 
باعتبارهم  اليافعني  فئة  ي�صتهدف  ال��ربن��ام��ج  اإن  بال�صارقة  الأ���ص��رة  ل�����ص���ؤون 
الركيزة الأ�صا�صية التي تبنى عليها املجتمعات وهم الق�ة الدافعة لعملية الإنتاج 
والتنمية، وميثل ال�صتثمار بهم ا�صتثمارا يف امل�صتقبل لذلك جاء هذا الربنامج 
لن�صر  وتاأهيلهم  الذاتي لديهم  والتدريب  الت�ا�صل والت�صال  لتعزيز مهارات 
البيت  يف  لأقرانهم  ق��دوة  ليك�ن�ا  وحتفيزهم  الأف��راد  لدى  ال�صحية  الثقافة 

واملدر�صة واملجتمع.

واأ�صافت " عملت الإدارة على تنظيم ور�ض العمل التي �صممت من قبل نخبة 
ومنحهم  اليافعني،  ال�صحيني  املثقفني  من  دفعة  لتخريج  املتخ�ص�صني  من 
مدينة  تك�ن  اأن  يف  ال�صارقة  اإم���ارة  روؤي��ة  حتقيق  يف  الفاعلة  امل�صاهمة  فر�صة 
�صحية و�صديقة لالأطفال واليافعني وبيئة خالية من الأمرا�ض، تنفيذاً لروؤى 
بنت  ج�اهر  ال�صيخة  �صم�  ال�صارقة،  حاكم  ال�صم�  �صاحب  قرينة  وت�جيهات 

حممد القا�صمي رئي�صة املجل�ض الأعلى ل�ص�ؤون الأ�صرة".
ال�ر�ض  م��ن  ع���ددا  ي���م��اً   14 م���دار  ال��ربن��ام��ج يتت�صمن على  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
والأكادمييني  املخت�صني  م��ن  نخبة  �صيقدمها  التي  الفرتا�صية  التدريبية 
تدريب  �صيتم  حيث  والفتيات،  اليافعني  لفئة  والتغذية  ال�صحة  جم��الت  يف 
امل�صاركني على م�ا�صيع �صحية خمتلفة، وتزويدهم باملعارف واملبادئ الأ�صا�صية 
الفاعلة يف  امل�صاهمة  ال�صحية لتحقيق  والط�ارئ  الأزم��ات  املتبعة يف مكافحة 
ت�صحيح  خ��الل  "ك�فيد19-" م��ن  جلائحة  الت�صدي  يف  ال��دول��ة  جه�د  دع��م 
اأمناط  تبني  وت�صجيعهم على  املجتمع،  اأف��راد  ال�صحية اخلاطئة بني  املفاهيم 
وتكثيف  الربنامج  م��دة  تقلي�ض  على  الإدارة  حر�ض  م�ؤكدة  �صحية،  �صل�كية 
الق�ص�ى  الفائدة  حتقيق  و�صمان  امل�صاركني  تركيز  لزيادة  التدريبية  ال�ر�ض 

من امل�صم�ن.
تت�صمن  التي  ال�صروط،  بعد حتقيق  �صهادة تخرج  امل�صاركني  الربنامج  ومينح 
ح�ص�ر ال�ر�ض كاملة، وتقدمي م�صروع ت�ع�ي لأحد املفاهيم التي مت طرحها 
خالل الربنامج، ويلتزم املتخرج�ن ملدة عام بعد انتهاء الربنامج بالتعاون مع 
الإدارة يف تقدمي ور�ض وم�اد تثقيفية لفئات خمتلفة من املجتمع، بالإ�صافة 

اإىل ح�ص�ر لقاء �صهري خلريجات برنامج �صحبتي.

•• اأبوظبي-وام

الدولة  رئي�ض  ال�صم�  ل�صاحب  الثقايف  امل�صت�صار  ن�صيبة  اأن���ر  زك��ي  معايل  اأك��د 
الرئي�ض الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة، خالل ندوة افرتا�صية نظمتها 
"الثقافة ودوره��ا يف  �صفارة دول��ة الم��ارات لدى دول��ة الك�يت ال�صقيقة بعن�ان 
ترتكز  الإماراتية  الثقافية  الدبل�ما�صية  ا�صرتاتيجية  اأن  الدبل�ما�صي"،  العمل 
القيم  نت�صارك  لأننا  اأق���ى  جميعاً  يجعلنا  الثقايف  التبادل  اأن  مبداأ  على  الي�م 
الإن�صانية ذاتها. و�صارك يف الندوة �صعادة مطر حامد النيادي �صفري الدولة لدى 
دولة الك�يت، و�صعادة كامل العبداجلليل الأمني العام للمجل�ض ال�طني للثقافة 
بن  علي  اأث��ري  الإعالمية  واأدارت��ه��ا  قيقة،  ال�صَّ الك�يت  بدولة  والآداب  والفن�ن 
�صكر. وقال معايل ن�صيبة يف كلمة له خالل الندوة: "لطاملا متثلت روؤية املغف�ر 
دول  جميع  ت�حيد  ثراه" يف  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له 
اخلليج، التي جتمعها ع�امل م�صرتكة، كالّتاريخ والعادات والتقاليد والقت�صاد، 
دول  لحت��اد  اجلّمة  بالف�ائد  عميقة  قناعة  لديه  كانت  اإذ  الأ���ص��ري،  والتقارب 
اخلليج". واأ�صاف معاليه: "�صجلت �صفحات التاريخ للمغف�ر لهما ال�صيخ زايد 
بن �صلطان اآل نهيان، وال�صيخ جابر الأحمد اجلابر ال�صباح اأمري الك�يت الّراحل 
ق�صة حت�يل جمل�ض الّتعاون لدول اخلليج العربية من حلم اإىل واقع، بداية من 

اأول اجتماع ثنائي بينهما يف اأب�ظبي عام 1976".
وتطرق معاليه اإىل جتربته ال�صخ�صية يف هذا املجال وعلى الأخ�ض يف تاأ�صي�ض 

الدويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزارة  يف  والعامة  الثقافية  الدبل�ما�صية  مكتب 
بت�جيهات من �صم� ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل حيث اأمر �صم�ه بتاأ�صي�ض مكتب خا�ض بالدبل�ما�صية الثقافية والعامة 

يف ال�زارة.
اجلهات  مع  احلثيث  التعاون  وهي  الأ�صا�صية  مهمتنا  "حددنا  معاليه:  واأ�صاف 
من  ال�ا�صعة  �صبكتنا  مل�صاعدة  الإم���ارات،  دول��ة  يف  الثقافية  واملحلية  الحت��ادي��ة 
البعثات الدبل�ما�صية ح�ل العامل، على التعريف بثقافة دولة الإمارات وقيمها، 
دول  وبني  بينها  والأمني  والقت�صادي  ال�صيا�صي  التعاون  تعزيز  اإىل  بالإ�صافة 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  يف  زمالئي  مع  عملت  "لقد  معاليه:  وق��ال  العامل". 
اخلارجية  و�صيا�صتنا  الغني  الثقايف  ن�صيجنا  بني  امل��زج  على  وخارجها،  ال��دويل 
الإم��ارات بكل ما يف و�صعها لدعم هذه  �صفارات دولة  والتاأكد من قيام  الق�ية، 
اجله�د وتعزيزها، وبالإ�صافة اإىل ذلك يعمل مكتب الدبل�ما�صية الثقافية الي�م 
وقيمها  الإم���ارات  دول��ة  بثقافة  ال�صع�ب  لتعريف  ال�صبل  من  املزيد  ابتكار  على 
وعلى تط�ير "�صندوق اأدوات" نزود به �صفارات دولة الإمارات يف خمتلف الدول 
لتنفيذ املبادرات الثقافية"، م�ؤكدا اأهمية تعاون املكتب مع اأكادميية اأن�ر قرقا�ض 

الدبل�ما�صية للتدريب على الدبل�ما�صية الثقافية والعامة.
ال��ق��ادة ال�صيا�صيني  اأن الأول���ي��ة ل تقت�صر يف ذل��ك على احل���ار مع  اإىل  واأ���ص��ار 
فح�صب، بل مع قادة الراأي العام يف جمالت الثقافة والإعالم والتجارة والتعليم 

والريا�صة، بالإ�صافة اإىل ال�صريحة الأعم من ال�صعب.

واأو�صح معاليه اأن ا�صرتاتيجية الدبل�ما�صية الثقافية والدبل�ما�صية العامة يف 
اإىل العامل  وزارة اخلارجية الي�م تق�م على �صرورة نقل ر�صالة دولة الإم��ارات 
الثقايف  التبادل  اأن  مبداأ  على  كذلك  ترتكز  اأنها  اإىل  م�صريا  وج��ه،  اأح�صن  على 

يجعلنا جميعاً اأق�ى.
واأ�صاف معاليه: "تبلغ ن�صبة املتعلمني يف دولة الإمارات %93، ويزورها اأكر 
من 15 ملي�ن �صائح �صن�ياً، كما تتجاوز ن�صبة خريجات اجلامعات من الن�صاء 
اإىل  الإماراتية و�صلت  الإغاثة والتنمية  باأن جه�د  ..ونفتخر   70% اأكر من 
..كما  خمتلفة  وثقافية  دينية  خلفيات  من  العامل  يف  دول��ة   147 من  اأك��ر 
بالإ�صافة  اأخ���رى،  ع��ب��ادة  واأم��اك��ن  40 كني�صة  م��ن  الإم����ارات م�طن لأك��ر  اأن 
باري�ض  دولياً، مثل جامعة  لها  امل�صه�د  والثقافة  التعّلم  العديد من مراكز  اإىل 
ومتحف  للتكن�ل�جيا  ما�صات�ص��صت�ض  ومعهد  ني�ي�رك،  وجامعة  ال�ص�رب�ن، 
و�ص�ًل  املقبلة  عاماً  اخلم�صني  م��دار  على  "نتطلع  واأ���ص��اف:  اأب�ظبي".  الل�فر 
اإىل مئ�ية الإمارات، اأن ُيحافظ اأحفاد زايد اخلري على منظ�مة املُثل والأخالق 
وال�صنن الروحية العميقة التي جعلها املغف�ر له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 
الب��صلة الثابتة التي حتدد كل قراراته، وم�ا�صلة م�صرية القيادة املُباركة عرب 
تقنيات  اأح��دث  ا�صتخدام  على  والتدريب  والجتهاد  العلم  طلب  يف  ال�صتمرار 
التكن�ل�جيا احلديثة، ليك�ن�ا عنا�صر فاعلة وم�ؤّثرة يف تنفيذ ت�ّجهات واأهداف 
احلك�مة الر�صيدة يف اإ�صعاد الب�صر، والتم�ّصك بتقاليد الت�صامح والتفاهم، وقب�ل 
الآخر والعمل على التعاون والتعاي�ض مع جميع ال�صع�ب والأديان �صعياً لتحقيق 

ال�صتقرار والزدهار يف املنطقة والعامل".
يف  �صباقة  دائما  عهدناها  كما  كانت  ال�صقيقة  الك�يت  دول��ة  "اإن  معاليه:  وق��ال 
ميدان الدبل�ما�صية الثقافية والتعليمية كما هي يف امليادين الأخرى، للعمل على 

تق�ية التقارب والتاآزر بني �صعبي دولة الإمارات ودولة الك�يت ال�صقيقني".
من جهته حتدث �صعادة النيادي خالل الندوة عن و�صائل الدبل�ما�صية الثقافية 
يف تعزيز الت�ا�صل والعالقات بني الدول وال�صع�ب، م�ؤكدا اأن الثقافة دائما لها 

منزلة عالية وهي جزء من تراثنا واأن لها دورا رئي�صيا يف الدبل�ما�صية.
كما حتدث �صعادة الدكت�ر العبد اجلليل قائال: "اإنه من منطلق دورنا يف املجل�ض 
ال�طني للثقافة والفن�ن يف دولة الك�يت، جند الثقافة دائما هي الف�صاء القادر 

على احت�صان التن�ع والختالف وحت�يل ذلك اإىل ثقافة م�صرتكة للجميع".
وعن  والإن�����ص��ان��ي��ة  الجتماعية  والأ���ص��ال��ة  ال��ه���ي��ة  ع��ن  تعرب  الثقافة  اأن  وذك���ر 
الأخرى،  ال�صع�ب  بني  التقارب  على  ت�صجع  الأ�صيلة  الثقافة  اأن  كما  ال�طنية، 
الق�ة  هي  الثقافة  اأن  م���ؤك��دا  املجتمعي،  والت�صامن  والتعاون  الت�صامح  وعلى 
الناعمة امل�ؤثرة يف نف��ض وعق�ل الآخرين، وهي الرافعة ل�صمعة ومكانة الدولة 
و�صعبها. وذكر اأن اإك�صب� 2020 دبي يعد مثال حيا على قيم التعاي�ض والت�صامح 
والنفتاح على العامل، والتي �صتك�ن كلها يف بقعة واحدة يف اإمارة دبي يف اأكت�بر 
دولة  بني  تربط  التي  املتجذرة  التاريخية  العالقات  اإىل  �صعادته  واأ�صار  القادم. 
والأخ�ة  ال��دي��ن  رواب���ط  م��ن  العديد  الإم����ارات، حيث يجمعهما  ودول���ة  الك�يت 

والعروبة والتاريخ وامل�صري امل�صرتك.

•• ال�شارقة-وام

وال�صالمة  ال����ق���اي���ة  ه��ي��ئ��ة  اأع���ل���ن���ت 
لإدارة  "�صاند"  و���ص��رك��ة  ب��ال�����ص��ارق��ة 
 6940 املرافق تركيب ما يزيد على 
ال��ن�����ص��ف الأول  اأم������ان خ����الل  ج���ه���از 
م�����ن ال�����ع�����ام اجل���������اري وه������� اجل���ه���از 
يف  احلريق  اأنظمة  بربط  يق�م  ال��ذي 
املن�صاآت بغرفة عمليات الإدارة العامة 
�صاند  عمليات  وغرفة  امل��دين  للدفاع 
مع  للتعامل  ال�صتجابة  زمن  لتقليل 

احلرائق.
واأك�������د ال�����ص��ي��خ امل���ه���ن���د����ض خ���ال���د بن 
ال�قاية  هيئة  رئي�ض  القا�صمي  �صقر 
اأمان  ج��ه��از  اأن  بال�صارقة  وال�صالمة 
الأرواح  حماية  يف  كبري  ب�صكل  ي�صهم 
ماّلك  وطالب  احل��رائ��ق  خماطر  من 
ال�صارقة  ب��اإم��ارة  وامل��ن�����ص��اآت  ال��ع��ق��ارات 
بالإ�صراع بالت�صجيل يف النظام ملا فيه 

ال�صكان  على  تع�د  كثرية  منافع  م��ن 
واملمتلكات على حد �ص�اء .

املرافق  اإدارة  �صركة  "�صاند"  وت���ف��ر 
ل�صركة  وامل��م��ل���ك��ة  امل���ب���اين  و���ص��ي��ان��ة 
القاب�صة  الأ����ص����ل  لإدارة  ال�����ص��ارق��ة 

حلك�مة  ال����ص���ت���ث���م���اري���ة  ال���������ذراع   -
و  املرافق  اإدارة  يف  - خدمات  ال�صارقة 
ذات  الفنية  واخلدمات  املباين  �صيانة 
ال�صلة للكيانات التجارية واحلك�مية 
بالإ�صافة اإىل اإدارة الطاقة واملبادرات 

امل�صتدامة كجزء من خدماتها ال�صاملة 
وا�صتدامة  ال��ط��اق��ة  اإدارة  جم���ال  يف 
املباين واملرافق كما يقدم فريق العمل 
يف  متخ�ص�صة  فنية  خ��دم��ات  ب�صاند 

اأمن و�صالمة املن�صاآت واملرافق.

وقال املهند�ض �صلطان الكتبي الرئي�ض 
لإدارة  "�صاند"  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
والتعاون  ب��ال�����ص��راك��ة  مت  اإن���ه  امل���راف���ق 
والتن�صيق مع هيئة ال�قاية وال�صالمة 
واإدارة الدفاع املدين تركيب وت�صجيل 
اأم����ان  6940 ج��ه��از  م���ا ي��زي��د ع��ل��ى 
يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق ال�����ص��ارق��ة خالل 
اجل����اري  ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال��ن�����ص��ف 
وفقاً لأجندة وخطة الفريق من اأجل 
تغطية كافة املن�صاآت واملناطق ال�صكنية 
اإىل  ..م�صريا  وال�صناعية  والتجارية 
اإلزامياً  ي��ع��ت��رب  "اأمان"  ت��رك��ي��ب  اأن 
تطبيقاً  الإم�����ارة  يف  امل��ن�����ص��اآت  جلميع 

لأعلى م�صت�يات ال�قاية وال�صالمة.
واأو�صح الكتبي اأن الهدف ه� ال��ص�ل 
م���اّلك  م���ن   %  100 ام���ت���ث���ال  اإىل 
واملن�صاآت  ال����ع����ق����ارات  وم�����ص��ت��ث��م��ري 
التي  ال�������ص���ارق���ة  اإم�������ارة  يف  وامل����راف����ق 
ينطبق عليها قرار تركيب وربط نظام 

امل���ب���اين م���ن احلرائق  اأم�����ان حل��م��اي��ة 
واحل�ادث يف نهاية العام اجلاري.

تدخل  املهمة  ه��ذه  اأن مثل  اإىل  ولفت 
التي  "�صاند"  اخ��ت�����ص��ا���ص��ات  ���ص��م��ن 
للمرافق،  امل��ت��ك��ام��ل��ة  الإدارة  ت�����ص��م��ل 
العامة  ب��امل��راف��ق  ال��ع��ن��اي��ة  وخ���دم���ات 
يف  الفنية  امل�صاريع  واإدارة  واخل��ا���ص��ة 
بال�صحة  املتعلقة  والنطاقات  البناء، 
وال�صالمة والبيئة مثل ا�صرتاتيجيات 
ال�قاية من احلرائق وفح�ض ال�صحة 
وتكامل  والتدريب  البيئية  وال�صالمة 

اأنظمة الأمن.
ويعترب "اأمان" النظام املعتمد باإمارة 
ال�صارقة وفقاً لقرار املجل�ض التنفيذي 
يلزم  2019م حيث  لعام  رقم /20/ 
والتجارية  ال�صناعية  املن�صاآت  القرار 
اأمان  نظام  برتكيب  ال�صكنية  واملباين 
خماطر  م��ن  املجتمع  اأف����راد  حل��م��اي��ة 
احل���ري���ق ع��ل��ى م����دار ال�����ص��اع��ة �صمن 

اإن��ذار تنبه يف حالة احلريق  منظ�مة 
النظام  وي��ت�����ص��ل  ال��ط��ارئ��ة  واحل�����الت 
بغرفة العمليات التابعة لإدارة الدفاع 

املدين باإمارة ال�صارقة.
وي��رت��ب��ط ال��ن��ظ��ام ب��غ��رف��ة حت��ك��م على 
يف  الدولية  واملعايري  امل�صت�يات  اأعلى 
املتعاملني  واإ���ص��ع��اد  ال��ع��م��ل��ي��ات  م��رك��ز 
مع  ب���ال���ت���ع���اون  "�صاند"  ����ص���رك���ة  يف 
لرتجمة  وال�صالمة"  ال�قاية  "هيئة 
املتعّلقة  ال�صارقة  اإم��ارة  ا�صرتاتيجية 
بتعزيز ركائز الأمن وال�صالمة ون�صر 

ال�عي ح�ل اأف�صل ال�صبل لل�قاية من 
احل�ادث واحلرائق من اأجل ال��ص�ل 

اإىل جمتمٍع خاٍل من الأخطار.
وتبلغ تكلفة تركيب جهاز اأمان 4200 
الإلكرتوين  الربط  نظام  وه���  دره��م 
العمليات  م��ع غرفة  الإن����ذار  لأج��ه��زة 
ل��الإدارة العامة للدفاع املدين  التابعة 
ل�صركة  التابعة  اأم��ان  عمليات  وغرفة 
�صاند الذراع التنفيذية للم�صروع التي 
اأيام  وطيلة  ال�صاعة  م��دار  على  تعمل 

الأ�صب�ع.

زكي ن�ضيبة: الدبلوما�ضية الثقافية الإماراتية ترتكز على مبداأ اأن التبادل الثقايف يجعلنا اأقوى 

الأول  بالن�ضف  ال�ضارقة  يف  اأمان  اإنذار  جهاز   6940

•• ال�شارقة-وام

ن�صخته  يف  الفرتا�صي  التط�عي  "ح�صاد"  مع�صكر  فعاليات  انطلقت 
اخلدمات  ب��دائ��رة  املجتمعي  ال��ت��الح��م  اإدارة  تنظمه  ال���ذي   ،16 ال���� 
 6 �صن  الأطفال من  تنمية مهارات  ال�صارقة وي�صتهدف  الجتماعية يف 

اإىل 12 عاما.
وي�صتمر املع�صكر حتى 15 من ال�صهر احلايل ويت�صمن برناجما حافال 
ال�صاعة  املع�صكر من  اأيام  واملعرفة، ط�ال  والهدايا  والرتفيه  باملفاجاآت 
امل�صاركة عرب تطبيق  الثانية ع�صرة ظهرا وتتم  العا�صرة �صباحا وحتى 

الت�ا�صل التقني املرئي "زووم".
الأط��ف��ال من خ��الل جمم�عة من  تنمية مهارات  اإىل  املع�صكر  ويهدف 

احلق�ل تتمثل يف حقل التط�ع والتنظيم والعمل اجلماعي والت�ا�صل 
اجلماعي والبيئة امل�صتدامة واملبادرة والإبداع والبتكار واللتزام والذكاء 

الأخالقي وغريها من القيم البناءة التي يت�صمنها املع�صكر.
اإن املع�صكر يركز  اإدارة التالحم الأ�صري  وقالت ح�صة احلمادي مديرة 
�صكل  على  و�صياغتها  اأطفالنا  حياة  يف  القيم  من  العديد  تعزيز  على 
زيارات افرتا�صية ي�ميا اأو مكاملة هاتفية مع اأحد املر�صى اأو كبار ال�صن 
اأو ور�ض تدريبية، وهذه القيم هي: ثقافة  اأفراد الأ�صرة والأق��ارب،  من 
التط�ع لدى الأطفال، وغر�ض مهارات حب العمل التط�عي وا�صتثمار 
القدرات واملهارات يف جمال التط�ع، وتعلم الإبداع والبتكار، من خالل 
م�صروع يعزز قدرة ومهارات الطفل يف العمل التط�عي مثال "�صندوق 
اخلري" و���ص��ن��اع��ة ل��ع��ب��ة لأخ���ي���ك، وح���ب اخل���ري وت��ع��زي��ز ق��ي��م��ة العمل 

واملعرفة،  والثقافة  الأرح����ام،  و�صلة  ال�صدقة  ف�صل  وتعلم  الإن�����ص��اين، 
وغر�ض  احل�صن  دبا  ملكتبة  افرتا�صية  زي��ارة  خالل  من  قيمتها  وغر�ض 
البيئة  على  املحافظة  خ��الل  من  الأط��ف��ال  نف��ض  يف  ال�صتدامة  قيمة 
وت�صجيعهم على ا�صتخدام امل�اد ال�صديقة للبيئة واإعادة تدويره، وزيادة 
ي�مي وغر�ض  ب�صكل  بها  والعتناء  املنزل  امل�صاحة اخل�صراء يف حديقة 
اأك�ن  "املبادر احل�صن"، وكيف  املبادرة وم�صاعدة الآخرين ب�ر�صة  قيمة 

مبادرا.
الفراغ لدى  اأوق��ات  املع�صكر ال�صتفادة من  " اأردن��ا من خالل  واأ�صافت 
الأطفال خالل العطل ال�صيفية، وبالتايل اإتاحة املجال اأمامهم لتك�ين 
والدينية  والأخالقية  وال�صحية  ال�طنية  املعل�مات  من  معريف  ر�صيد 
مبادرات  من��اذج  على  التعرف  امل�صتحدثة،  ال���ر���ض  اأه��م  فمن  وغ��ريه��ا، 

رئي�ض الدولة "حفظه اهلل" يف م�صاعدة الدول الفقرية، ومبادرة م�صاعدة 
ال�الدين والرب بهما، وتعزيز مهارة تنظيم ال�قت، وم�صاعدتهم ل��صع 
لديهم،  احلميد  اخللق  قيمة  وغ��ر���ض  تط�عية،  لأع��م��ال  �صن�ية  خطة 
وت��اأ���ص��ي��ل م��ع��اين الل���ت���زام مب��ب��ادئ ال��دي��ن وم��ع��رف��ة ال��ت��زام��ات امل�صلم 

ال�صغري".
ودعت احلمادي اأولياء الأم�ر لت�صجيل اأولدهم يف املع�صكر عرب املن�صة 
https:// الإلكرتونية التابعة ملركز ال�صارقة للتط�ع يف م�قع الدائرة
sssd .shj .ae/volunteers/opportunity_
details/3663. جلني ال�صتفادة من الربامج املتن�عة، كما ت�جهت 
الأوقاف  دائ��رة  مثل  املع�صكر  فعاليات  يف  امل�صاركة  اجلهات  اإىل  بال�صكر 

وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي ومكتبة دبا احل�صن وغريهم.

انطالق مع�ضكر احل�ضاد التطوعي الـ 16 افرتا�ضيا لالأطفال باجتماعية ال�ضارقة 

الإح�ضان اخلريية تطلق حملة 
الأ�ضاحي لعام 2021

الأعلى ل�ضوؤون الأ�ضرة بال�ضارقة يطلق برنامج 
�ضحبتي الأول من نوعه على م�ضتوى الدولة 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام

انطلقت فعاليات الن�صخة ال�صاد�صة من مهرجان الرطب ال�صن�ي 
يف �ص�ق اجلبيل بال�صارقة واحلمرية والذي تت�ا�صل فعالياته حتى 
الرطب والتم�ر  املقبل مب�صاركة وا�صعة من جتار  مطلع �صبتمرب 
ال�ص�ق على  اإدارة  من  وذلك حر�صاً  الدولة  وامل�صت�ردة يف  املحلية 
دعم املزارعني واحلفاظ على هذه ال�صجرة التي تعد جزءاً اأ�صياًل 

من تراث الإمارات.
و�صهد املهرجان يف ي�مه الأول اإقباًل لفتاً من املت�ص�قني والزوار 

من حمبي الرطب والتم�ر الذين ا�صتمتع�ا بتذوق و�صراء خمتلف 
اأن�اع الرطب املحلية وامل�صت�ردة مثل "النغال واخلنيزي وا�صناف 
ال��ل���ل��� و اخل���ال����ض و اخل�����ص��اب وال���ربح���ي وال���رت���ان���ا واجلبايل 
والتي  التم�ر  م��ن  امل�صنعة  املنتجات  بع�ض  جانب  اإىل  وغريها" 
ت�صتخدم يف اإعداد اأ�صهى الأطباق واحلل�يات الإماراتية واخلليجية 

والعربية.
الأ�ص�ل  اإدارة   - تنفيذي  مدير  ال��زرع���ين  حامد  املهند�ض  واأك��د 
ال�صتثمارية حلك�مة  ال��ذراع   - الأ�ص�ل  لإدارة  ال�صارقة  �صركة  يف 
واحداً  باعتباره  مازال يحافظ على مكانته  املهرجان  اأن  ال�صارقة 

والرطب  التم�ر  وبيع  عر�ض  يف  املتخ�ص�صة  الفعاليات  اأه��م  من 
احلدث  اأن  اإىل  ..م�صرياً  تناف�صية  وباأ�صعار  الدولة  يف  ومنتجاتها 
ال�ص�ء  لت�صليطه  نظراً  والرتاثي  التجاري  اجلانبني  بني  يجمع 
على اأهمية �صجرة النخيل يف احلياة القت�صادية واإبراز منتجاتها 
وح�ص�رها على املائدة الإماراتية يف العديد من املاأك�لت الي�مية 

واملنا�صبات الجتماعية.
اإن املهرجان �صيك�ن مفت�حاً خالل �صاعات عمل ال�ص�ق مع  وقال 
اأثناء  ال�صالمة  معايري  واأق�صى  الح��رتازي��ة  الإج����راءات  م��راع��اة 

عر�ض املنتجات وتقدميها للجمه�ر.

انطالق مهرجان الرطب ال�ضنوي يف �ضوق اجلبيل 

•• دبي- وام:

 اأكد عدد من وزراء الرتبية والتعليم 
زايد  ب���ن  اأن ج���ائ���زة حم��م��د  ال���ع���رب، 
لأف�صل معلم، اأ�صبحت عالمة فارقة 
يف اإبراز مكانة املعلم العربي، ومتكينه 
وامل�����ؤث����ر  ال���ك���ب���ري  دوره  ي��������ؤدي  ل���ك���ي 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، م���ن خالل  امل�������ص���رية  يف 
حتفيزه على الإب��داع والأخ��ذ باأ�صباب 
املجالت  ك��اف��ة  يف  امل�صتمر  ال��ت��ط���ي��ر 
ات�صاع  ظ��ل  يف  وال��رق��م��ي��ة،  التعليمية 
نطاق ا�صتخدام التعلم عن بعد عامًة، 

والتعليم الإلكرتوين خا�صًة.
الفرتا�صي  امللتقى  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ب��ن زايد  ال��ذي نظمته ج��ائ��زة حممد 
الرتبية  وزراء  و���ص��م  معلم،  لأف�����ص��ل 
اجلائزة،  يف  امل�صاركة  للدول  والتعليم 
واملخت�صني بال�صاأن التعليمي، ملناق�صة 
التعليم يف  واج��ه��ت  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
ال����ق���ت ال����راه����ن، وا���ص��ت��ع��را���ض اأه���م 
هذه  يف  تطبيقها  مت  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب 

الدول للتعامل مع جائحة ك�رونا.
����ص���ه���د امل���ل���ت���ق���ى م����ع����ايل ح�������ص���ني بن 
الرتبية  وزي�����ر  احل����م����ادي  اإب���راه���ي���م 
وال���ت���ع���ل���ي���م، وم����ع����ايل ال���دك���ت����ر علي 
امل�صف وزير الرتبية يف دولة الك�يت، 
وم��ع��ايل ال��دك��ت���ر حم��م��د خ��ري وزير 
يف  العايل  والتعليم  والتعليم  الرتبية 
ومعايل  الها�صمية،  الأردن��ي��ة  اململكة 
الدكت�ر ماجد بن علي النعيمي وزير 
الرتبية والتعليم يف مملكة البحرين، 
وم���ع���ايل ال��دك��ت���ر ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
الرتبية  مكتب  من  العا�صمي  حممد 
عزيز  و�صعادة  اخلليج،  ل��دول  العربي 
الدكت�ر  م��ع��ايل  ع��ن  ب��ال��ن��ي��اب��ة  نحية 
اأمزازي وزير الرتبية ال�طنية  �صعيد 
العايل  وال��ت��ع��ل��ي��م  امل��ه��ن��ي  وال��ت��ك���ي��ن 
املغربية،  اململكة  يف  العلمي  والبحث 
النعيمي  خ��ل��ي��ف��ة  حم���م���د  و�����ص����ع����ادة 
دي�ان  التعليم يف  �ص�ؤون  مدير مكتب 
اأب���ظ��ب��ي، وال��دك��ت���ر حمد  ويل ع��ه��د 
اأمني عام جائزة حممد بن  الدرمكي 

زايد لأف�صل معلم.
وزير  احل��م��ادي  واأل��ق��ى معايل ح�صني 
الفتتاحية،  الكلمة  والتعليم  الرتبية 
باحل�ص�ر  ب���ال���رتح���ي���ب  وا���ص��ت��ه��ل��ه��ا 
ال����ذي يجمعنا  امل��ل��ت��ق��ى  ق���ائ���ال: ه���ذا 
زايد  ب��ن  حممد  "جائزة  مظلة  حت��ت 

لأف�صل معلم"، هذه اجلائزة العربية 
التي انطلقت من الإمارات بت�جيهات 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��� ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
اأب�ظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
امل�صلحة،  للق�ات  الأعلى  القائد  نائب 
التعليمة،  العملية  ع�صب  م�صتهدفة 
بني  التميز  ثقافة  لن�صر  املعلم،  وه��� 

ك�ادرنا الرتب�ية يف بلداننا العربية.
اأخ�����ذت  اأن اجل����ائ����زة  م��ع��ال��ي��ه  واأك�������د 
وامل�صاركة  النت�صار  م��ن  ك��ب��ريا  ح��ي��زا 
والهتمام  احل��ر���ض  بفعل  ال���ا���ص��ع��ة، 
امل�صاركة،  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول  ق��ب��ل  م���ن 
النابعني من تقا�صم الأهداف والروؤى 
هذه  تتبناها  التي  ال�احدة  الرتب�ية 
اجلائزة  اأك�صب  م��ا  ال�صقيقة،  ال���دول 
مرحلة  ل��رت���ص��ي��خ  م�������ص���اف���ة،  ق��ي��م��ة 
بني  ال��ب��ن��اءة  التناف�صية  م��ن  ج��دي��دة 
بل�رة  ن��ح���  �صعيا  امل��ع��ل��م��ني،  ���ص��ف���ف 
تعليم م�صتدام ينعك�ض على خمرجات 

منظ�ماتنا التعليمية.
ال�صكر والثناء  وعرب معاليه عن بالغ 
والعراق  "املغرب  ال�����ص��ق��ي��ق��ة  ل���ل���دول 
اإىل  لن�صمامها  و�ص�ريا"،  وت���ن�����ض 
للجميع،  ذراعيها  تفتح  التي  اجلائزة 
وا���ص��ع��ة يف م��ق��دم��ة اأول���ي��ات��ه��ا متيز 
وجعل  وفكريا  مهاريا  العربي  املعلم 
تفارقه،  ل  ���ص��م��ة  والإب������داع  الب��ت��ك��ار 

وترك ب�صمة فارقة له اأينما حل.
ب����ن زاي����د  اإن ج����ائ����زة حم���م���د  وق������ال 
لأف�������ص���ل م��ع��ل��م، ا���ص��ت��م��دت م���ن دعم 
ومكانتها،  ري��ادت��ه��ا  اأ���ص��ب��اب  ال��ق��ي��ادة 
�صجلت  املن�صرمة  الثالثة  دورتها  ويف 
مكا�صب جديدة وكبرية �ص�اء يف حجم 
ال��ص�ل  اأ���ص��ال��ي��ب  وت���ن����ع  امل�����ص��ارك��ة 
ت�صخري  عرب  املعلمني  مع  والت�ا�صل 
الغاية،  لهذه  الرقمية  التكن�ل�جيا 
ف�صال عن ات�صاع رقعة الدول امل�صاركة 
اأي�����ص��ا بالتحديث  ك��م��ا مت��ي��زت  ف��ي��ه��ا، 
معايريها  يف  امل�صتمرين  وال��ت��ط���ي��ر 
من خالل تتبع اأف�صل املعايري العاملية 
ال��ت��ي تق�م  واإدراج���ه���ا �صمن اجل��ائ��زة 

على خم�صة معايري.
مبكان،  الأهمية  من  امللتقى  اأن  وذك��ر 
ي��ط��رح ق�صايا حم���ري��ة تخ�ض  ك���ن��ه 
ظل  يف  للتعليم  ال��راه��ن��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
اأحد،  اأو�صاع ا�صتثنائية ل تخفى على 
وهذا ال�اقع ا�صتعدت له دولة الإمارات 
بت�جيه القيادة وروؤيتها الثاقبة، حيث 

اإن ما مت اإجنازه يف هذا ال�صياق خالل 
ال�صن�ات املا�صية اأ�صتطيع اأن اأخل�صه، 
فيما يلي: ما قمنا به من خط�ات كان 
كفياًل يف تقليل الف�ارق يف م�صت�يات 
ن�����ص���ج اأن��ظ��م��ة وو���ص��ائ��ل ال��ت��ع��ل��م عن 
الفج�ة  وردم  املدر�صني،  وق��درات  بعد 
التعليمي  ال���ن���ظ���ام  ب����ني  ال���رق���م���ي���ة 
بجانب  والطلبة،  واملعلمني  واملدار�ض 
تفعيل ال�صراكات بني القطاعني العام 
وبي�ت  الدولية  واملنظمات  واخل��ا���ض 
اخلربة وال�صركات العمالقة يف جمال 
التعليم  ق��ط��اع  ودف����ع  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا، 
والتط�ر،  وال��ت��ج��رب��ة  الب���ت���ك���ار  اإىل 
وزيادة ال�صتثمار يف قطاع تكن�ل�جيا 

التعليم.
اأنه تظل هناك حتديات  واأك��د معاليه 
علينا  راه��ن��ة  وحت���دي���ات  م�صتقبلية، 
ال�صتعداد لها م�صبقا ل�صمان ا�صتقرار 

وتط�ر التعليم يف بلداننا.
بن  ماجد  الدكت�ر  ..ثمن  كلمته  ويف 
والتعليم  الرتبية  وزير  النعيمي  علي 
يف مملكة البحرين دور جائزة حممد 
م��ع��ل��م، يف تعزيز  زاي�����د لأف�������ص���ل  ب���ن 
ع���رب���ي���ا، وحفز  ال�����رتب������ي  احل�������راك 
امل��ع��ل��م ل����الإب����داع يف ظ���ل ال���ت���ح����ل يف 
التعليم  دور  وتنامي  التعلم  اأ�صاليب 

الإلكرتوين.
النعيمي  ماجد  الدكت�ر  وا�صتعر�ض 
خالل امللتقى جتربة مملكة البحرين 
اجلائحة،  خالل  التعليم  ا�صتدامة  يف 

ب��ف�����ص��ل ال����دع����م واله����ت����م����ام ال����ذي 
اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  ب��ه  يتف�صل 
امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل 
التعليمية،  للم�صرية  البحرين  مملكة 
�صاحب  م��ن  لها  امل�صتمرة  وامل�����ص��ان��دة 
�صلمان بن حمد  الأمري  امللكي  ال�صم� 
جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  خليفة  اآل 
ال����زارة بف�صل ما  ال����زراء، مما مّكن 
مت��ت��ل��ك��ه م���ن ب��ن��ى حت��ت��ي��ة م��ه��م��ة من 
خ����الل م�������ص���روع ج���الل���ة امل���ل���ك حمد 
مل���دار����ض امل�����ص��ت��ق��ب��ل، وم���ن خ����ربات يف 
ت�فري  م��ن  ال��رق��م��ي،  التعليم  جم���ال 
امل��ن��ا���ص��ب��ة لظروف  امل��ت��ن���ع��ة  ال��ب��دائ��ل 
التي  التعليمية  الب�ابة  عرب  اجلميع، 
بلغت ال���زي���ارات اإل��ي��ه��ا اأك���ر م��ن 68 
املركزية  وال����درو�����ض  زي������ارة،  م��ل��ي���ن 
وال����درو�����ض امل��ت��ل��ف��زة وال����درو�����ض عرب 
ال�صتعدادات  ج��ان��ب  اإىل  ال��ي���ت��ي���ب، 
للعام  ع��ل��ي��ه��ا  ال���ع���م���ل  ي���ج���ري  ال���ت���ي 

الدرا�صي القادم.
ب����دوره، اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت���ر حممد 
ال��رتب��ي��ة والتعليم  ق��دي�����ض وزي���ر  اأب���� 
الذي ت�صطلع  الكبري  الدور  الأردين، 
لأف�صل  زاي���د  ب��ن  حممد  "جائزة  ب��ه 
معلم" يف حتفيز املعلم ورفع مهاراته 
وكفاياته؛ الأمر الذي ي�صهم يف اإثراء 
العملية التعليمية يف جميع جمالتها 

وي�ؤ�ص�ض لنه�صة ترب�ية �صاملة.
واأعرب الدكت�ر اأب� قدي�ض عن �صكره 
ال�صيخ  ال�����ص��م���  ل�����ص��اح��ب  وت���ق���دي���ره 

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي 
امل�صلحة على اإطالق جائزة حممد بن 
على  وللقائمني  معلم،  لأف�صل  زاي��د 
عالمة  اأ�صبحت  ال��ت��ي  اجل��ائ��زة  ه��ذه 
النظام  ال��ت��م��ي��ز يف  ف��ارق��ة يف جت��ذي��ر 
اأ�صا�صه،  امل��ع��ل��م  ي��ع��د  ال���ذي  التعليمي 
مبديا �صعادته بامل�صاركة يف هذا اللقاء، 
دول  لي�صمل  اجل��ائ��زة  نطاق  وت��صيع 
ك��ب��رية من  ا���ص��ت��ف��ادة  ت�صتفيد  اأخ����رى 

هذه اجلائزة.
والتعليم  الرتبية  وزارة  حر�ض  وبني 
املعلمني  مت���ك���ني  ع���ل���ى  الأردن  يف 
باملهارات  وت����زوي����ده����م  وحت���ف���ي���زه���م 
الربامج  تنفيذ  خ���الل  م��ن  ال��الزم��ة 
اإىل و���ص��ع نظام  اإ���ص��اف��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة، 
املعلم  دع��م  فيه  راع��ت  املعلمني  لرتب 
الرتب وفق  التدرج يف  ومنحه فر�صة 

معايري ترب�ية.
الدكت�ر  م���ع���ايل  ت���ق���دم  ج��ان��ب��ه  م���ن 
العا�صمي  حم��م��د  ب��ن  ع��ب��دال��رح��م��ن 
العربي  ال��رتب��ي��ة  ملكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
اإىل  اجل��زي��ل  بال�صكر  اخل��ل��ي��ج،  ل���دول 
�صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان على رعايته ودعمه للجائزة، 
تعزيز  على  �صم�ه  حر�ض  ي���ؤك��د  مم��ا 
واملعلمات،  للمعلمني  الداعمة  الأط��ر 
والدافع  واحل���اف���ز  ال��ث��ق��ة  وم��ن��ح��ه��م 
امل�صتمر  وال��ت��غ��ي��ري  ال��دائ��م  للتط�ير 
اأن  : ي�صرين  .. وقال  الأف�صل  باجتاه 

اأتقدم اإىل �صم�ه الكرمي بالتهنئة على 
زايد  بن  "حممد  جن��اح ومتيز جائزة 
الثالثة،  دورت���ه���ا  يف  معّلم"  لأف�����ص��ل 
ك��م��ا ي��ط��ي��ب يل اأه��ن��ئ م��ع��ايل ح�صني 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي�����ر  احل���م���ادي 
بنجاحها  اجلائزة  على  العام  امل�صرف 
ومتيزها يف هذه ال��دورة، حيث �صاهم 
نطاق  ات�صاع  يف  والنجاح  التميز  ه��ذا 

وانت�صار اجلائزة اإىل اآفاق اأرحب.
زاي���د  ب���ن  "حممد  ج���ائ���زة  اإن  وق�����ال 
من  ان��ط��الق��اً  لأف�����ص��ل معّلم" ت��اأت��ي 
الإمي��������ان ب�������ص���رورة ت�����ص��ج��ي��ع ودع����م 
املعلمني واملعلمات، وحتفيزهم لتقدمي 
واملمار�صات  امل���ب���ادرات  واأه����م  اأف�����ص��ل 
وتاأكيًدا  واخلاّلقة  املبتكرة  التعليمية 
التعليم،  يف  والتمّيز  اجل����دة  لأهمية 
اأداء  م�صت�ى  رف��ع  يف  منها  واإ���ص��ه��اًم��ا 
املعلم، باعتبار اأن حم�ر املعلم وج�دة 
اأدائه من اأهم العنا�صر الرئي�صة التي 
من خاللها ميكن معاجلة التحديات 

التي ت�اجه تعليمنا الي�م.
وث��م��ن م��ع��ايل ال��دك��ت���ر ع��ل��ي امل�صف 
وزي������ر ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف دول����ة 
اإجن����ازات اجل��ائ��زة الرتب�ية  ال��ك���ي��ت 
ثقافة  غ���ر����ض  يف  امل����ح�����ري  ودوره�������ا 
البتكار والإبداع، بني �صف�ف املعلمني 
ال�صم�  ���ص��اح��ب  ب��ت���ج��ي��ه��ات  ال���ع���رب، 
نهيان،  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ص��ي��خ 
�صاكرا ل�صم�ه هذا الدعم الالحمدود 

للتعليم وللمعلم خا�صة.

ال�طنية  ال���رتب���ي���ة  وزي�������ر  واأع���������رب 
العايل  وال��ت��ع��ل��ي��م  امل��ه��ن��ي  وال��ت��ك���ي��ن 
كلمته  يف  امل��غ��رب،  يف  العلمي  والبحث 
عزيز  �صعادة  عنه  نيابة  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي 
وفائق  ال�����ص��ك��ر  خ���ال�������ض  ع����ن  ن��ح��ي��ة 
الدع�ة  ع��ل��ى  والح��������رتام  ال��ت��ق��دي��ر 
هام�ض  ع���ل���ى  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  ال���ك���رمي���ة 
انطالق الدورة الرابعة جلائزة ال�صيخ 
حم��م��د ب���ن زاي�����د لأف�������ص���ل م��ع��ل��م .. 
م�صاركة  لتك�ن  التام  ال�صتعداد  واأكد 
م�صرفة للمدر�صات واملدر�صني باململكة 
ال��دورة الرابعة املقبلة  املغربية خالل 

للجائزة.
اإط�����الق ه����ذه اجل���ائ���زة ه�  اإن  وق����ال 
م�����ؤ�����ص����ر وا������ص�����ح ع���ل���ى رغ����ب����ة دول�����ة 
ال�صادقة،  املتحدة  العربية  الم���ارات 
�صبيل  يف  امل�������ص���ه����دة  وت�����ص��ح��ي��ات��ه��ا 
التعليمية  ب���امل���ن���ظ����م���ة  ال���ن���ه��������ض 
وتط�يرها  ب��ه��ا  والرت���ق���اء  ال��ع��رب��ي��ة، 
وجت�يدها وتاأهيلها، لكي تك�ن قادرة 
املطروحة،  ال��ت��ح��دي��ات  جمابهة  على 
املعلمني  ح���ف���ز  خ������الل  م�����ن  وذل��������ك 
وتكرميهم  وامل��ب��ت��ك��ري��ن  امل��ت��م��ي��زي��ن 
العملية  "ع�صب"  ب����اع����ت����ب����اره����م 
من  الرفع  وك��ذا  التعلمية،  التعليمية 
املهني،  باأدائهم  والرتقاء  جاهزيتهم، 
وتكري�ض ثقافة ال�صتحقاق والتناف�ض 
مك�نات  ب����ني  والب����ت����ك����ار  وال���ت���م���ي���ز 
ا�صتعر�ض  ثم  وم��ن  التعليمي  اجل�صم 
اتخذتها  التي  وال��ت��داب��ري  الإج����راءات 
باملغرب  وال���ط��ن��ي��ة  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
اجلائحة  حتديات  م�اجهة  اأج��ل  من 

تعليميا.
الدرمكي  حمد  ال��دك��ت���ر  وا�صتعر�ض 
اأم�����ني ع����ام ج���ائ���زة حم��م��د ب���ن زاي���د 
اجلائزة،  ح���ل  تقريراً  معلم  لأف�صل 
الرابعة  ال�����دورة  اأن  اإىل  اأ����ص���ار  ح��ي��ث 
دول   10 م�صاركة  �صت�صهد  للجائزة 
والعراق  امل��غ��رب  ان�صمام  بعد  عربية 
امل�صاركة  ال��دول  اإىل  و�ص�ريا  وت�ن�ض 
.. وقال اإنه �صيتم اإ�صافة بن�د جديدة 
وال�صالمة  الإن�صانية،  بالأخ�ة  تتعلق 
الرقمية والتنمر، واجل�انب النف�صية 
وال�صل�كية، ودور املعلم يف الختبارات 
ال��دول��ي��ة، وال���ص��ت��ف��ادة م��ن اخلدمات 
الإر����ص���ادي���ة امل��در���ص��ي��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة، اإىل 
جانب اإطالق برنامج �صفراء اجلائزة 
للمعلمني الفائزين مل�صاركة جتربتهم 

واإمكانية  ال���ت���دري�������ض،  يف  ال��ن��اج��ح��ة 
�صاحب  للمعلم  اجل��م��ه���ر  ت�����ص���ي��ت 
املعلمني  وم�صاركة  املتميزة،  امل��ب��ادرة 
مبقاطع  امل��ن��خ��ف�����ض  ال��ن�����ص��اب  ذوي 
امللتقى  و����ص���ه���د  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة.  ف���ي���دي���� 
مداخالت من ال�زراء امل�صاركني ح�ل 
التعليم  ا���ص��ت��دام��ة  دول��ه��م يف  جت���ارب 
ومداخالت  اجل��ائ��ح��ة،  ف���رتة  خ���الل 
���ص��رك��ة ج����ج���ل و�صركة  م���ن مم��ث��ل��ي 
ا�صتعرا�ض  خاللها  مت  مايكرو�ص�فت 
للتعليم،  ال��داع��م��ة  التقنية  احل��ل���ل 
اأهمية  ع��ل��ى  امل�������ص���ارك����ن  اأك�����د  ح��ي��ث 
على  املرتتبة  الدرو�ض  من  ال�صتفادة 

هذه اجلائحة، ومعاجلة اآثارها.
واأ�صار اأحمد اأمني عا�ص�ر رئي�ض قطاع 
التعليم لدى مايكرو�ص�فت الإمارات، 
ت��ق���م به  اأن  ال����ذي مي��ك��ن  ال����دور  اإىل 
حتقق  يف  املتط�رة  النا�صئة  التقنيات 
قيمة م�صافة لقطاع التعليم، وجه�د 
املا�صي  العام  خالل  املنطقة  حك�مات 
التعليم  ا����ص���ت���م���راري���ة  ع��ج��ل��ة  ل���دف���ع 
والتغلب على  اجل��ائ��ح��ة،  ف��رتة  اأث��ن��اء 
العقبات التي حت�ل دون تعزيز عملية 
الأ�صا�صي  ال���دور  على  م��رك��زا  التعلم، 
مايكرو�ص�فت  تقنيات  لعبته  ال���ذي 
و   Power BI و   Teams مثل 
املنطقة  اأن��ح��اء  جميع  يف   Azure
وح����ل ال��ع��امل يف ب��ن��اء احل��ل���ل التي 
ت���ع���زز م���ن ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��م ع���ن ُبعد 
التعليم مع �صمان تلبية  وا�صتمرارية 
اأع��ل��ى م��ع��اي��ري الأم�����ان ع��ل��ى م�صت�ى 
الطالب واملعلمني، ف�صاًل عن جتارب 
الف�ص�ل الدرا�صية التي تعمل بدورها 
قادرين  ليك�ن�ا  ال�صباب  اع���داد  على 
والتغلب  ال��ري��ادي  مكانهم  اأخ��ذ  على 

على حتديات امل�صتقبل.
�صركة ج�جل  الغريبة، من  يزيد  اأم��ا 
العاملية فقد اأ�صار للجه�د التي بذلتها 
املا�صية،  عاما   15 ال���  خ��الل  ال�صركة 
واملعلمني  التعليم  لقادة  اأدوات  لبناء 
والتي  لحتياجاتهم،  وفقا  والطلبة 
اإل��ي��ه��ا م��ن اأي مكان  مي��ك��ن ال������ص���ل 
الحتياجات  لتلبية  ج��ه��از  اأي  وع��ل��ى 
اأنحاء  جميع  يف  للم�ؤ�ص�صات  املتن�عة 
ال����ع����امل، ب������دًءا م���ن م��رح��ل��ة م���ا قبل 
الدكت�راه، حيث يبلغ  الرو�صة وحتى 
عدد امل�صتفيدين منها اأكر من 170 

ملي�ن طالب ومعلم.

•• عجمان- وام:

 اأبرمت "منطقة عجمان احلرة" مذكرة تفاهم مع "م�صت�صفى 
ال�صحية  الرعاية  مزايا  لتعزيز  العام"  التخ�ص�صي  عجمان 
التزامها  اإط���ار  يف  وذل���ك  وامل���ظ��ف��ني  للُم�صتثمرين  م��ة  امل��ق��َدّ
بتعزيز اخلدمات ذات القيمة امل�صافة واملحفزات التي ت�فرها 

ملتعامليها وحر�صها على ت�صهيل مزاولة الأعمال.
وفريق  وم�ظفيهم  امل�صتثمرين  ح�ص�ل  ال�صراكة  هذه  وتتيح 
العمل يف منطقة عجمان احلرة اإىل جانب اأقاربهم املبا�صرين 
خدمات  تلقيهم  عند  الطبية  الف�اتري  قيمة  من  خ�صم  على 
احل�صري  اخل�صم  وي�صمل  امل�صت�صفى،  من  ال�صحية  الرعاية 
خدمات الرعاية ال�صحية لعالج جمم�عة وا�صعة من الأمرا�ض 

وال�صابات.
وقال �صعادة املهند�ض علي ال�ص�يدي مدير عام منطقة عجمان 

احلرة اإن التعاون مع م�صت�صفي عجمان التخ�ص�صي العام ياأتي 
الأعمال  جمتمع  خلدمة  املنطقة  ا�صرتاتيجية  من  انطالقاً 
عالية  ال�صحية  الرعاية  خدمات  بت�فري  احتياجاتهم  وتلبية 
�صة  خُمَفّ باأ�صعار  وامل�ظفني  وامل�صتثمرين  للمتعاملني  اجل�دة 
بالن�صبة  ن�عية  اإ�صافة  متثل  ال�صراكة  ه��ذه  اأن  اإىل  ..م�صريا 
من  ال�صتفادة  ومتعامليها  مل�ظفيها  تتيح  لك�نها  للمنطقة 
اخلدمات الحرتافية واخلربات التخ�ص�صية للم�صت�صفى الذي 

يعد اأحد اأبرز م�ؤ�ص�صات الرعاية ال�صحية يف اإمارة عجمان.
م��ب��ادرات منطقة  اإط��ار  تاأتي �صمن  ال�صراكة  اأن ه��ذه  واأ���ص��اف 
ل�صركاء  تقدمه  ال��ذي  الدعم  لتعزيز  الرامية  احل��رة  عجمان 
ت��صيع  ُق��ُدم��اً يف  �صتم�صي  املنطقة  اأن  ..م���ؤك��دا على  الأع��م��ال 
ال�صبل  ك��اف��ة  وت���ف��ري  امل�����ص��اف��ة  القيمة  ذات  خ��دم��ات��ه��ا  ن��ط��اق 
والأدوات التي تتيح لل�صركات القائمة يف املنطقة احلرة تط�ير 
وقالت  وال��ن��م���.  الت��صع  وم�ا�صلة  اأه��داف��ه��ا  وحتقيق  اأدائ��ه��ا 

التخ�ص�صي  ع��ج��م��ان  م�صت�صفى  ع���ام  م��دي��ر  امل��ه��ريي  ف��اط��م��ة 
مع  ال�����ص��راك��ة  اإىل  ك��ب��ري  ب��ت��ف��اوؤل  ي��ن��ظ��ر  امل�صت�صفى  اإن  ال��ع��ام 
منطقة عجمان احلرة ..م�ؤكدة اأنها �صتع�د بالفائدة على كال 
اجلانبني. واأعربت املهريي عن تطلعها للم�صي ُقُدماً يف هذا 
التعاون وتط�يره ليك�ن مثاًل ُيحتذى يف ال�صراكات الإمنائية 
من  امل�صتفيدين  ن��ط��اق  ت��صيع  على  العمل  على  و���ص��ددت   ..
خدمات امل�صت�صفى ال�صحية متا�صياً مع اللتزام بتعزيز �صالمة 

وراحة ورفاه اأفراد املجتمع يف اإمارة عجمان.
اأقاربهم  و  للُم�صتثمرين  املتاح  ال�صراكة نطاق اخل�صم  وت�صمل 
ب�صه�لة  التخفي�صات  هذه  على  احل�ص�ل  وميكن  املبا�صرين، 
ببطاقة  امل�صت�صفى  ل��دى  الت�صجيل  ق�صم  م���اف��اة  خ��الل  م��ن 
مبنطقة  اخل��ا���ص��ة  التعريفية  وال��ب��ط��اق��ة  الإم��ارات��ي��ة  ال��ه���ي��ة 
عن  ���ص��ادرة  املفع�ل  �صارية  رخ�صة  ���ص���رة  اأو  احل���رة،  عجمان 

املنطقة احلرة.

•• الفجرية- وام

اإن بي  اأكادميية  اأطلقت حك�مة الفجرية الإلكرتونية وبنك الفجرية ال�طني 
اإف للتكن�ل�جيا لتدريب خّريجي تكن�ل�جيا املعل�مات امل�ه�بني وتنمية قادة 
املهند�ض حممد بن  ال�صيخ  التكن�ل�جيا. وقال  امل�صتقبل الإماراتيني يف جمال 
حمد بن �صيف ال�صرقي، مدير حك�مة الفجرية الإلكرتونية: "يعترب الت�ا�صل 
مع ال�صباب الإماراتيني وم�صاعدتهم يف م�صرية التعلم والتط�ير ال�ظيفي من 
اأبرز اأول�يات حك�مة الفجرية الإلكرتونية ..ون�د يف هذا الإطار اأن ن�صكر كافة 
�صركائنا خا�صة بنك الفجرية ال�طني على تعاونهم من اأجل اإطالق هذه املبادرة 
ال�ظيفية  التنمية  لتعزيز  مهمة  فر�صة  للتكن�ل�جيا  اإف  بي  اإن  ..فاأكادميية 
والتعلم يف �صف�ف امل�اطنني امل�ه�بني و�صت�صاهم يف الزدهار امل�صتدام للفجرية 

ودولة الإمارات ككّل".
درجة  على  احلا�صلني  الإم��ارات��ي��ني  امل���اط��ن��ني  م��ن  م�صاركاً   25 اخ��ت��ي��ار  ومت 
ال�صلة  املعل�مات واملجالت ذات  الكمبي�تر وتكن�ل�جيا  البكال�ري��ض يف عل�م 

وقد اُتبعت يف عملية الختيار معايري �صارمة.
وتنمية  معارفهم  ت��صيع  اإىل  اأ�صهر  �صتة  ملدة  ي�صتمر  ال��ذي  الربنامج  ويهدف 
مهاراتهم ويت�صمن وحدات تدريبية ويتيح م�صاركة اأف�صل املمار�صات من خالل 
التدريب العملي على خمتلف التقنيات مبا يف ذلك العمل على م�صروع مع كافة 

امل�صاركني.
فر�صة  املر�صحني  ومينح   2022 يناير   4 اىل  ي�لي�   4 من  الربنامج  ويبداأ 
اأو  اأ�صهر يف بنك الفجرية ال�طني  امل�صاركة يف تدريب مدف�ع الأج��ر ملدة �صتة 
اإحدى م�ؤ�ص�صات حك�مة الفجرية امل�صاركة ..وعندما يكمل املر�صح�ن الربنامج 

الفجرية  العمل يف بنك  تتاح لهم فر�صة  ر�صمية وقد  �صهادة  �صيتلق�ن  بنجاح، 
ال�طني اأو اإحدى اإدارات اأو م�ؤ�ص�صات حك�مة الفجرية.

و�صاركت يف فعالية الإطالق جمم�عة من املتحدثني من بنك الفجرية ال�طني 
وحك�مة الفجرية الإلكرتونية، والفجرية مل�اد البناء، و�صركة الفجرية ال�طنية 

للتاأمني، و�صركة براي�ض ووترهاو�ض ك�برز وتليها جل�صة اأ�صئلة واأج�بة.
اأخرى وقعت حك�مة الفجرية الإلكرتونية ومركز الفجرية لنظم  من ناحية 
وتبادل اخلربات  التعاون  بهدف  تعاون م�صرتك  اتفاقية  املعل�مات اجلغرافية 
والتن�صيق يف جمالت امل�ارد التقنية والفنية والدعم الفني مبا يخدم امل�صالح 

امل�صرتكة.
ووقع التفاقية من جانب حك�مة الفجرية الإلكرتونية ال�صيخ املهند�ض حممد 
بن حمد بن �صيف ال�صرقي مدير دائرة احلك�مة الإلكرتونية بالفجرية والدكت�ر 

اأحمد ح�صن املر�ص�دي مدير مركز الفجرية لنظم املعل�مات اجلغرافية.
وقال ال�صيخ املهند�ض حممد بن حمد بن �صيف ال�صرقي: متثل هذه التفاقية 
خط�ة اإ�صافية يف ا�صرتاتيجيتها الرامية اإىل تنفيذ مبادرة احلك�مة الرقمية 
يف الفجرية وتعزيز �صبل التعاون بني كافة اجلهات احلك�مية يف المارة بهدف 
وحل�ل  اأف��ك��ار  وتط�ير  لإي��ج��اد  البيانات  ت�ظيف  خ��الل  من  الرقمية  ال��ري��ادة 

مبتكرة ت�صهم يف اإ�صعاد املجتمع.
املعل�مات  لنظم  الفجرية  مركز  مدير  املر�ص�دي  ح�صن  اأحمد  الدكت�ر  ورحب 
امل�ؤ�ص�صات  مع  ال�صراكات  تط�ير  يف  تاأتي  والتي  التفاقية  بت�قيع  اجلغرافية 
جميع  يف  وك��ف��اءة  للمعل�مات  الفعال  التدفق  جانب  اإىل  احلك�مية  واجل��ه��ات 
ال�صرتاتيجية  ت�جهاتنا  وي�صرع  الإن��ت��اج��ي��ة  م�صت�ى  �صريفع  مم��ا  اجل���ان��ب 

وحتقيق اأهداف املركز.

وزراء الرتبية والتعليم العرب : جائزة حممد بن زايد لأف�ضل معلم عالمة فارقة يف تطوير التعليم

منطقة عجمان احلرة تربم �ضراكة مع م�ضت�ضفى عجمان التخ�ض�ضي العام

اإطالق اأكادميية )اإن بي اإف( للتكنولوجيا احلديثة يف الفجرية

 �ضفري الدولة يلتقي رئي�ض 
جمل�ض الأمة الكويتي

•• الكويت -وام 

النيادي �صفري الدولة لدى دولة الك�يت، معايل مرزوق   التقى �صعادة مطر حامد 
واأكد  الأم���ة.  جمل�ض  يف  مبكتبه  الك�يت،  ب��دول��ة  الأم���ة  جمل�ض  رئي�ض  ال��غ��امن  علي 
�صعادة ال�صفري حر�ض دولة الإمارات على ت�طيد اأوا�صر التعاون امل�صرتك، والرتقاء 
بالعالقات مبا يحقق طم�حات قيادتي و�صعبي البلدين ال�صقيقني. من جهته اأ�صاد 
واملتجذرة،  ال�طيدة  الثنائية  بالعالقات  الك�يت  بدولة  الأمة  رئي�ض جمل�ض  معايل 
والتعاون البناء على كافة الأ�صعدة واملجالت. ومت خالل اللقاء، ا�صتعرا�ض العالقات 

القائمة بني البلدين ال�صقيقني، وبحث عدد من امل��ص�عات ذات الهتمام امل�صرتك.
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العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

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

CN �ص�يت  رخ�صة رقم:2539773 
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

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

ب�ك�ض لتنظيم الفعاليات واملعار�ض
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:2066632 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�ؤ�ص�صة 

اجلبانة لل�صيانة العامة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1101577 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

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

الحالم للنجارة واحلدادة امل�صلحة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1173976 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ت�ب  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ي�ر بيتزا
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1321995 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

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

بريفي�م
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:2725074 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

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

للنظافه
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1765686 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/امل�صاحة 

للعقارات
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:2865252 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

اإعالن ت�شفية �شركة
ن�ع ال�صركة:�صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:ن�صيم مزيد لتجارة الك�ص�ص�ارات ذ.م.م
عن�ان ال�صركة:العني - فلج هزاع - بناية/علي �صيف النا�صري

CN 1114853 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

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

- تعيني ال�صادة/مكتب ال�صرق الو�صط لتدقيق احل�صابات - فرع   2
العني ، كم�صفي قان�ين لل�صركة بتاريخ:2021/6/29 وذلك بناء على 
قرار حم�صر اجلمعية العم�مية غري العادية امل�ثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/7/5 بالرقم:1211008588 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة امل�صفي 

املعني خالل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

اإعالن ت�شفية �شركة
ن�ع ال�صركة:�صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:�صيلفر ايجل للتعبئة والتغليف ذ.م.م
 11 رقم  مكتب   94 رقم  قطعة   7 م  ح��ض  ال�صركة:م�صفح  عن�ان 

م�ص�دع 4 - الر�ض 32 وحدة املالك نا�صر �صالح الكثريي
CN 2116332 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

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

- تعيني ال�صادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�صابات ، كم�صفي قان�ين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/6/30 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العم�مية غري العادية امل�ثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150010435 
تاريخ التعديل:2021/7/4

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة امل�صفي 
املعني خالل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ملحمة �صحارى 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:2054635 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة امينه علي �صامل بادعام احل�صرمي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف عل�ى عثمان �صعيد باجمب�ر

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

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/معجنات وفطائر ال�صف�ه   

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1770028 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة حممد را�صد �صامل عبداهلل النقبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف ظافر حمد ح�صني نديل الهاجري

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

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

اإع����������الن
�صركة   - بك�ض  ال�ص�����ادة/كرك  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صخ�ض ال�احد ذ.م.م
قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2868668 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 ا�صافة حممد عبيد �صلطان حممد الكعبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صيف �صالح حممد على العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صال�ن البنف�صج للرجال   

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1032545 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة �صعيد عبيد �صامل عبيد الظاهري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف را�صد احمد را�صد بخيت املزروعي

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

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا اغادير

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1071955 

تعديل وكيل خدمات 

ا�صافة عتيق حممد عبداهلل م��صى البل��صي

تعديل وكيل خدمات 

حذف را�صد حممد را�صد حممد ال�صام�صي

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

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�ص��ض الرخ�صة 
رقم:CN 2851412 بال�صم التجاري:امل�ندو كافيه 
، بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة ال��صع كما كان 

عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صب�ع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

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

�صكاي لت�ص�يق املنتجات ال�صيدلنية
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:2871222 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

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

اجنل لتجارة م�صتح�صرات التجميل
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:3745377 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

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

لالجهزة اللكرتونية واله�اتف
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1030540 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/البي�ض 

ليت لعمال التمديدات الكهربائية
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:2484248 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام

بال�صارقة  الأوق������اف  دائ�����رة  وق��ع��ت 
مذكرة تفاهم مع جامعة ال�صارقة، 
ب����ه����دف ال����ت����ع����اون امل���������ص����رتك بني 
ال���ط���رف���ني يف جم�����ال ال����درا�����ص����ات 
العلمية والبح�ث التطبيقية ودعم 
املرتبطة  ل�صيما  البحثية  امل�صاريع 
وال�قفية،  ال�����ص��رع��ي��ة  ب���امل���ج���الت 
اإن�صاء  اإم��ك��ان��ي��ة  بحث  يف  وال��ت��ع��اون 
وق��������ف ت���ع���ل���ي���م���ي م���������ص����رتك بني 
الفعاليات  يف  وامل�����ص��ارك��ة  الطرفني 
امل�صرتك،  الهتمام  ذات  وال��ن��دوات 
وامللتقيات  امل������ؤمت�����رات  وت��ن��ظ��ي��م 
العلمية والربامج التدريبية وور�ض 

العمل، وت�ص�يق امل�صاريع ال�قفية.
ال���دائ���رة �صعادة  امل���ذك���رة ع���ن  وق���ع 
ط��ال��ب اإب���راه���ي���م امل����ري م��دي��ر عام 
اجلامعة  وع�����ن  الأوق����������اف  دائ�������رة 
الدكت�ر  الأ���ص��ت��اذ  ���ص��ع��ادة  م��دي��ره��ا 

ال��ن��ع��ي��م��ي، بهدف  ح��م��ي��د جم������ل 
يف  الطرفني  بني  امل�صرتك  التعاون 
جمال الدرا�صات العلمية والبح�ث 
التطبيقية ودعم امل�صاريع البحثية.

الدكت�ر  الأ�����ص����ت����اذ  ����ص���ع���ادة  واأك�������د 

بدعم  اأن���ه  النعيمي  جم����ل  حميد 
ال�صم�  �صاحب  من  وم�صتمر  كامل 
حممد  بن  �صلطان  الدكت�ر  ال�صيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����ض  ع�����ص���  ال��ق��ا���ص��م��ي 
ورئ���ي�������ض جامعة  ال�����ص��ارق��ة  ح���اك���م 

ال�صارقة  ج��ام��ع��ة  ت��ب���اأت  ال�����ص��ارق��ة 
مكانة مرم�قة على امل�صت�ى املحلي 
اأنها  ح��ي��ث  وال���ع���امل���ي،  والإق���ل���ي���م���ي 
املجالت  ���ص��ت��ى  ت��ق��دم��ه��ا يف  اأث��ب��ت��ت 
ال��ب��ح��ث��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة، وت���ق����م على 

يف  الر�صينة  العلمية  اأبحاثها  ن�صر 
�صمن  امل���ث���ق��ة  العلمية  امل��ج��الت 

ق�اعد البيانات املحلية والعاملية.
�صمن  ت�صعى  اجلامعة  اأن  واأو���ص��ح 
خدمة  اإىل  ال�صرتاتيجية  خطتها 
من  تط�يره  يف  وامل�صاركة  املجتمع 
ال��ت��ع��اون م��ع ك��اف��ة الهيئات  خ���الل 
ت�صعى  اأنها  املحلية، كما  وامل�ؤ�ص�صات 
م����ن خ�����الل ك��ل��ي��ات��ه��ا وم���راك���زه���ا 
تط�ير  اإىل  امل���ت���ن����ع���ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
الأبحاث العلمية التي تخدم وتط�ر 

وتنمي املجتمع.
اأهمية  امل��ري  اأك��د طالب  من جانبه 
تاأتي  وال����ت����ي  ال���ت���ف���اه���م،  م����ذك����رة 
تت�يجاً للعالقة املميزة بني الدائرة 
هذه  اأن  اإىل  ..م�����ص��ريا  واجل��ام��ع��ة 
الروؤى  حتقيق  يف  �صت�صاهم  املذكرة 
للتعاون  اأط���ر  وو���ص��ع  وال��ت��ط��ل��ع��ات 
الطرفني  ب���ني  اخل������ربات  وت����ب����ادل 

حتقيقا لالأهداف امل�صرتكة.

•• دبي-وام

اأعلنت اإدارة ت�طني القطاع ال�صياحي 
لل�صياحة  دب��ي  كلية  يف  "م�صياف" 
والت�ص�يق  ال�صياحة  ل��دائ��رة  التابعة 
برنامج  اإط���الق���ه���ا  ب���دب���ي  ال���ت���ج���اري 
عن  التعلم  بنظام  ال�صيفي  التدريب 

بعد للعام الثاين على الت�ايل.
امل����دار�����ض  ط��ل��ب��ة  "م�صياف"  ودع������ا 
واجل��ام��ع��ات ال��ذي��ن ت���رتاوح اأعمارهم 
يف  للت�صجيل  عاما   19 اإىل   16 ب��ني 
مبادرات  �صمن  ياأتي  ال��ذي  الربنامج 
ال�����ص��ي��اح��ي ويهدف  ال��ق��ط��اع  ت���ط��ني 
الطلبة  م���ن  امل�����ص��ارك��ني  ت���زوي���د  اإىل 
عن  وامل��ه��ارات  باملعل�مات  والطالبات 
ال�اعدة  بالفر�ض  وتعريفهم  القطاع 
يف  ودوره��م  للم�اطنني  ي�فرها  التي 
دعم جناح القطاع واإزدهاره. وي�ا�صل 

برنامج "م�صياف" مبادراته وبراجمه 
التدريبية التي اعتاد اإطالقها بهدف 
من  ممكنة  �صريحة  لأك���رب  ال������ص���ل 

ال��ط��ل��ب��ة امل���اط��ن��ني ل��الإ���ص��ت��ف��ادة من 
ه�  مب��ا  وق�صائها  ال�صيفية  العطلة 
م�ا�صلة  خ����الل  م���ن  ون���اف���ع  م��ف��ي��د 

التعلم واحل�ص�ل على �صهادة تدريب.
التدريب  ب���رن���ام���ج  ت��ن��ف��ي��ذ  و���ص��ي��ت��م 
دورات  لأرب���ع  وفقا   2021 ال�صيفي 

ملدة  ت�صتمر  منها  واح��دة  كل  متكررة 
 4 ب��ني  دورة  اأول  تنظم  اأي���ام حيث   5
اإىل   11 ب��ني  وال��ث��ان��ي��ة  ي�لي�   8 اإىل 
اإىل   25 ب��ني  وال��ث��ال��ث��ة  ي���ل��ي���   15
 5 اإىل   1 ب��ني  وال��راب��ع��ة  ي�لي�   29
بنظام  ج��م��ي��ع��ه��ا  وت��ع��ق��د  اأغ�����ص��ط�����ض 

التعلم عن بعد .
وتت�صمن الدورات ور�ض عمل تفاعلية 
مبا�صرة يقدمها متحدث�ن ذوو خربة 
وغريها  تفاعلية  األ���ع���اب  ج��ان��ب  اإىل 
التدريبية  الأن�������ص���ط���ة  م���ن  ال���ع���دي���د 
الأخرى. وميكن للراغبني باللتحاق 
ع���رب ح�صاب  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  ب��ال��ربن��ام��ج 
@ "الن�صتغرام"  يف  "م�صياف" 
فيما   ..  Medyaf_Dubai
بالت�ا�صل  "م�صياف"  فريق  �صيق�م 
عرب  مقابالت  لإج��راء  املتقدمني  مع 

قن�ات الت�ا�صل عن بعد.

•• ال�شارقة -وام

عام  م��دي��ر  القا�صمي  حممد  بنت  جميلة  ال�صيخة  �صعادة  اأك���دت 
مدينة ال�صارقة للخدمات الإن�صانية اأهمية اأن يك�ن لدى املدينة 
الجتاهات  وتعديل  الأول���ي��ات  حتديد  يف  ت�صاعد  طريق  خارطة 
وحتقيق روؤيتها ور�صالتها ب�صكل وا�صح ومتفق عليه مبا ي�صهم يف 

اإي�صال الر�صالة ب�صكل اأو�صح وي�صهل اتخاذ القرارات.
وقالت " من اأهم اأهداف اخلطة ال�صرتاتيجية اجلديدة للمدينة 
2022 � 2032 جتذير الدور الريادي لها يف امل�ؤ�ص�صات ال�طنية 
اإدارة  امل�ؤ�ص�صي وتفعيل  التعلم  وتبني مناهج  والعاملية  والقليمية 
النظم  وماأ�ص�صة  احل�كمة  يف  وال�صتثمار  املعرفة  واإنتاج  البتكار 
والعمليات الداخلية بالإ�صافة اإىل تط�ير نطاق وج�دة اخلدمات 
لتي�صري و�ص�ل امل�صتفيدين اإليها والعمل على حتقيق ال�صتدامة 
ال�صرتاتيجية  اخلطة  ويف  والتقنية  واملالية  الب�صرية  امل����ارد  يف 
تعمل  التي  والقيم  ور�صالتها  روؤيتها  ثابتة على  املدينة  اجلديدة، 
مب�جبها وهي حري�صة اأن ي�صع العامل�ن فيها ن�صب اأعينهم هذه 
الروؤية والر�صالة والقيم يف كل ما ي�ؤدونه من مهام" م��صحة اأن 

جه�د املدينة م�صتمرة لتط�ير ا�صرتاتيجيتها امل�ؤ�ص�صية ومعرفة 
م�ؤ�ص�صة  عمل  و�صمان  ال��ق��درات،  وبناء  والتحديات،  الق�ة  نقاط 

اأكر ا�صتدامة.
ال�����ص��ري��ك يف ���ص��رك��ة التميز  م���ن ج��ان��ب��ه حت����دث ط�����ارق ق��ط��ب 
املدينة يف و�صع اخلطة عن  املتعاونة مع  لال�صت�صارات والتدريب 
اأهمية اخلطة ال�صرتاتيجية كحجر اأ�صا�ٍض يف التقدم املدرو�ض نح� 
الأهداف.. وقال "اخلطة ال�صرتاتيجية للمدينة خالل ال�صن�ات 
ال�صرتاتيجية  للخطة  ناجحاً  ام��ت��داداً  �صتك�ن  القادمة  الع�صر 
ال�صابقة مع الأخذ بعني العتبار التط�ر التكن�ل�جي والتغريات 

ال�صريعة احلا�صلة على م�صت�ى العامل".
واأ�صاف " من اأهم �صمات اخلطة الناجحة م�صاركة اأكرب عدد من 
بعني  واأخذها  النظر  وجهات  جميع  على  لل�ق�ف  فيها  ال�صركاء 
طالب  م�صاركة  على  احل��ر���ض  ك��ان  ل��ذا  اعتمادها  عند  الع��ت��ب��ار 
املدينة من الأ�صخا�ض ذوي الإعاقة واأولياء اأم�رهم وكادر املدينة 

و�صركاءها واملتط�عني يف اإعداد اخلطة".
للخطة  الإع���������داد  م���رح���ل���ة  خ�����الل  ال���ع���م���ل  م��ن��ه��ج��ي��ة  اأن  واأك�������د 
املتعلقة  املدينة  وثائق  جميع  مراجعة  يف  متثلت  ال�صرتاتيجية 

لقاءات  وع��ق��د  ال�صابقة،  والتنفيذية  ال�صرتاتيجية  باخلطط 
ت�صاورية مع اإداريي املدينة لل�ق�ف على وجهات النظر، ثم ت�صكيل 
جلنة ت�جيهية م�ؤلفة من ت�صع اأ�صخا�ض من كادر املدينة كي تك�ن 
مبثابة حلقة ال��صل بني ال�صركة وجميع اأق�صام وفروع اخلدمات 
الإن�صانية لتنفيذ البح�ث وال�صتبيانات املطل�بة يف هذه املرحلة 
القرار  ات��خ��اذ  يف  ال���ص��رتات��ي��ج��ي  التخطيط  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����ص��ريا 
املالية  امل����ارد  وتقنني  اخل��ي��ارات  م��ن  جمم�عة  �صمن  ال�صحيح 
قبل  من  بالر�صا  ال�صع�ر  واأهمية  ال�صتدامة  وحتقيق  والب�صرية 

اأع�صاء الفريق عندما يتم حتقيق الأهداف.
القا�صمي  حممد  بنت  جميلة  ال�صيخة  ���ص��ع��ادة  حر�صت   " وق���ال 
مدير عام مدينة ال�صارقة للخدمات الإن�صانية دائماً على تط�ير 
مع  ين�صجم  مبا  الإع��اق��ة  ذوي  لالأ�صخا�ض  تقدم  التي  اخل��دم��ات 
املدينة  عالقات  تنمية  اإىل  بالإ�صافة  العاملية  املمار�صات  اأح��دث 
جميع  على  املدينة  مييز  وم��ا  وعاملياً  وعربياً  حملياً  وتط�يرها 
الأ���ص��ع��دة ه��ي ت��ل��ك ال����روح الإن�����ص��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم م��ن خاللها 
اخلدمات لالأ�صخا�ض ذوي الإعاقة على يد اأمهر الخت�صا�صيني 

واخلرباء العاملني يف املجال".

جميلة القا�ضمي : مدينة ال�ضارقة للخدمات 
الإن�ضانية ثابتة على روؤيتها ور�ضالتها 

•• دبي-وام:

 اختتمت "جمعية الإمارات لرعاية امل�ه�بني" و"جامعة حمدان بن حممد 
الذي  الإماراتي"،  "امل�صتك�صف  برنامج  الثانية من  املرحلة  الذكية" م�ؤخراً 
ي�ا�صل دوره املح�ري كمن�صة علمية ومعرفية متفّردة جتمع نخبة الطلبة 
الإماراتيني لتعزيز قدرات ال�صتك�صاف العلمي وفق نهج معزز بالتكن�ل�جيا 

والبتكار.
معايل  "زوم"، ح�ص�ر  من�صة  ع��رب  اأق��ي��م  ال���ذي  الف��رتا���ص��ي،  احل��ف��ل  �صهد 
دبي  يف  ال��ع��ام  والأم���ن  ال�صرطة  رئي�ض  نائب  متيم،  خلفان  �صاحي  الفريق 
جمل�ض  الذكية" رئي�ض  حممد  ب��ن  ح��م��دان  "جامعة  اأم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض 
الدفعة اجلديدة من  وال��ذي هّناأ  امل�ه�بني،  الإم��ارات لرعاية  اإدارة جمعية 

قال  الذي  التميز  �صباق  اإىل م�ا�صلة  اإّياهم  داعياً  الإماراتيني،  امل�صتك�صفني 
الدولة  نائب رئي�ض  اآل مكت�م،  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صم�  عنه �صاحب 
رئي�ض جمل�ض ال�زراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، باأّن "ل نهاية له"، ف�صاًل عن 
ب�صمة  اإح��داث  يف  البتكار  ومهارات  واملعرفية  العلمية  م�ؤهالتهم  ت�ظيف 
والإبداعية،  واملعرفية  والقيادية  والتقنية  العلمية  امليادين  �صمن  اإيجابية 
و�ص�ًل بدولة الإمارات اإىل م�قع ال�صدارة بني الدول الأكر تقدماً وابتكاراً 
"امل�صتك�صف  برنامج  اأهمية  على  خلفان  �صاحي  معايل  ���ص��ّدد  و  ال��ع��امل.  يف 
الإماراتي" باعتباره حجر الأ�صا�ض لتمكني ال�صباب من قيادة م�صرية التميز 
العلمي واملعريف املت�ا�صلة يف دولة الإم��ارات، التي ان�صمت م�ؤخراً اإىل ركب 
الأمم املتقدمة يف عل�م الف�صاء مع جناح "م�صبار الأمل" الذي �صّكل جت�صيداً 
اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زايد  ال�صيخ  امل�ؤ�ص�ض  ال�الد  حقيقياً حللم 

من  الثانية  املرحلة  ختام  ان  معاليه  واأ�صاف  ال�طن.  اأبناء  ب�ص�اعد  ثراه"، 
اإجن��ازاً جديداً وخط�ة متقدمة على  الإماراتي" ميثل  "امل�صتك�صف  برنامج 
درب اإعداد عق�ل اإماراتية متمّيزة متتلك زمام املبادرة خل��ض غمار املناف�صة 
بالتزامن مع ال�صتعداد  املتقدمة والتكن�ل�جيا والف�صاء،  العل�م  يف حق�ل 

للخم�صني عاماً القادمة التي تر�صم مالمح اإمارات امل�صتقبل.
واختتم معاليه قائال : ندع� اأبناء وبنات ال�طن اإىل الن�صمام لركب ال�صباب 
الطم�ح وامل�ؤهل من الناحية العلمية والتكن�ل�جية لإعالء �صاأن دولتنا كق�ة 
علمية ومعرفية واقت�صادية م�ؤثرة على اخلارطة العاملية. ونتطلع، ويف اإطار 
ال�صراكة املثمرة بني "جمعية الإمارات لرعاية امل�ه�بني" و"جامعة حمدان 
بن حممد الذكية"، اإىل امل�صي قدماً يف تعزيز ال�صتثمار الأمثل يف الطاقات 
ال�طنية والرتقاء بقدراتها العالية يف جمال البتكار والذكاء ال�صطناعي 

وعل�م الف�صاء والروب�ت والتكن�ل�جيا، وغريها من التخ�ص�صات احلي�ية 
التي تعيد �صياغة مالمح امل�صتقبل ، وكلنا ثقة بقدرة �صبابنا على حمل ل�اء 
الطم�حة  التطلعات  لتحقيق  واملعرفية،  العلمية  الف�صاءات  �صمن  الريادة 
�صعادة  اأو���ص��ح  جانبه،  م��ن  بامل�صتحيل.  تعرتف  ل  التي  الر�صيدة  لقيادتنا 
الذكية" املن�صق  بن حممد  "جامعة حمدان  رئي�ض  الع�ر،  من�ص�ر  الدكت�ر 
العام للربنامج، اأّن "امل�صتك�صف الإماراتي" ي�ا�صل ر�صالته املتمثلة يف تزويد 
الأجيال الإماراتية النا�صئة مبهارات ال�صتك�صاف العلمي وتعزيز املعارف ذات 
نهج  اإىل  ا�صتناداً  والأح��ي��اء،  والكيمياء  والفيزياء  الريا�صيات  بعل�م  ال�صلة 
روؤية  يتبّني  الربنامج  اأّن  اإىل  لفتاً  املتط�رة،  بالتكن�ل�جيا  معزز  متكامل 
الإجنازات  مل�ا�صلة  ال�صرورية  امل�صتقبلية  امل��ه��ارات  بناء  ت�صتهدف  وا�صحة 

العلمية والتكن�ل�جية والف�صائية املتتالية التي تق�دها الإمارات. 

تفاهم بني جامعة ال�ضارقة ودائرة الأوقاف يف 
جمال الدرا�ضات العلمية والبحوث التطبيقية 

م�ضياف يطلق برنامج التدريب ال�ضيفي 2021 الفرتا�ضي

جائزة ال�ضارقة للعمل التطوعي تعرف الأطفال مبهارات العمل التطوعي 
•• ال�شارقة-وام

بعن�ان  لالأطفال  ور�صة  التط�عي  للعمل  ال�صارقة  جائزة  نظمت 
"مهارات حب العمل التط�عي" وذلك �صمن برامج مع�صكر ح�صاد 
التط�عي الذي تنظمه دائرة اخلدمات الجتماعية لالأطفال من 
12 عاماً، وتهدف اجلائزة من خالل  اإىل   6 العمرية من  الفئة 
النا�صئ  ل���دى اجل��ي��ل  ال��ت��ط���ع  م��ه��ارات  اإىل �صقل  ال���ر���ص��ة  ه���ذه 

باأهمية العمل التط�عي.
العبيديل من�صق العالقات  التي قدمتها مرمي  ال�ر�صة  وا�صتهلت 
اأ�صدرتها جائزة  "براعم التط�ع" وهي ق�صة  العامة؛ بق�صة عن 
ال�صارقة للعمل التط�عي �صمن اإ�صداراتها امل�جهة لالأطفال، كما 
تطرقت ال�ر�صة اإىل العمل التط�عي املخ�ص�ض لالأطفال واأن�اعه 

والنماذج التط�عية الناجحة من الأطفال، بالإ�صافة اإىل عر�ض 
�صل�صلة من اللقطات املرئية املعربة عن العمل التط�عي.

واأكدت فاطمة م��صى البل��صي، املدير التنفيذي للجائزة اأن هذه 
ال�ر�صة املخ�ص�صة تعد اأحد اأوجه التعاون وال�صراكة التي تقيمها 
ومن  بال�صارقة  احلك�مية  امل���ؤ���ص�����ص��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع  اجل��ائ��زة 
هذه  مثل  اأن  كما  م�صرية  الجتماعية،  اخل��دم��ات  دائ��رة  �صمنهم 
تعزيز  اإىل  ت�صعى  الأطفال  ل�صالح  اجلائزة  تنفذها  التي  ال�ر�ض 
ال�صرورية  املعارف  واإك�صابهم  الأطفال  ومهارات  ه�ايات  و�صقل 
اأن غر�ض قيم التط�ع لدى  يف جمال العمل التط�عي، ول �صيما 
الأطفال من اأول�يات اجلائزة. وقالت اإن مثل هذه الربامج ت�صهم 
باأم�ر  فراغهم  اأوق���ات  واإ�صغال  اأطفالنا  ت�عية  يف  كبري  حد  اإىل 
لها  يتعر�ض  التي  ال�صلبية  ال�صل�كيات  بع�ض  �صيما  ول  مفيدة، 

الأطفال نتيجة للفراغ، اأو التاأثريات التي خلفتها ظروف جائحة 
"اجلائزة" الروؤى مع اجلهات  ك�رنا /ك�فيد19/، ولذا تتقا�صم 
الأخرى يف اأن الربامج التط�عية لدى الأطفال تعد اأحد الربامج 
ال�صلبية.  ال��ت��اأث��ريات  اأو  ال�صل�كيات  تلك  م��ن  لأب��ن��ائ��ن��ا  ال���اق��ي��ة 
العمل  ت��ع��زي��ز ج���ان��ب  ع��ل��ى  دائ��م��اً  اإن اجل��ائ��زة ت�صعى  واأ���ص��اف��ت 
التط�عي لدى الأطفال، من خالل العديد من الربامج وال�ر�ض 
ت�صدرها  التي  الت�ع�ية  الإ����ص���دارات  اإىل  بالإ�صافة  امل�صاحبة، 
والر�ص�مات  والإ�����ص����دارات  التط�ع"  "جن�م  كمجلة  اجل���ائ���زة 
الأخرى، عالوة على برنامج جائزة "جن�م التط�ع" وهي اإحدى 
ويتم  ال�صارقة  اإم��ارة  يف  امل��دار���ض  اخلا�صة بطالب  التكرمي  فئات 
العمل  يف  املتميزين  وهم  املدار�ض  اإدارة  قبل  من  تر�صيحهم  فيها 

التط�عي خالل العام الدرا�صي ال�صابق من امل�صاركة.

        جامعة حمدان بن حممد الذكية  تختتم املرحلة الثانية من "امل�ضتك�ضف الإماراتي" 

•• عجمان-وام

املهريي مدير عام  املهند�ض عمر بن عمري  �صعادة  اأك��د 
ال��ع��ق��اري يف عجمان خالل  والتنظيم  الأرا���ص��ي  دائ���رة 
تروؤ�صه الإجتماع التن�صيقي مع �صركة عجمان لل�صرف 
بني  امل�صرتك  العمل  جم��الت  تعزيز  ���ص��رورة  ال�صحي 
الطرفني بغية تب�صيط الإجراءات وحت�صني اأداء العمل 
وي��دع��م جه�د  امل��ت��ع��ام��ل��ني  و���ص��ع��ادة  مب��ا ي�صمن ر���ص��ا 
الدائرة الرامية اإىل الإرتقاء مب�صت�ى ج�دة اخلدمات 

منظ�مة  خالل  من  املتعامل  جتربة  وحت�صني  املقدمة 
خدمات متكاملة متتاز بال�صرعة والفعالية.

الربط  ت��ط���ي��ر  خ��ط��ة  مناق�صة  الإج��ت��م��اع  خ���الل  ومت 
العقاري  والتنظيم  الأرا����ص���ي  دائ���رة  ب��ني  الإل���ك���رتوين 
�صامل  ت�ص�ر  وو�صع  ال�صحي  لل�صرف  عجمان  و�صركة 
لآلية ت�صجيل ال�حدات العقارية واإيجاد حل�ل منا�صبة 

للتحديات التي مت طرحها خالل هذا اللقاء.
عجمان  �صركة  م��دي��ر  �صفري  اإل��ي��ا���ض  الإج��ت��م��اع  ح�صر 

لل�صرف ال�صحي وعدد من امل�ص�ؤولني من اجلهتني.

•• ال�شارقة -وام

الأعمال  ن�����ص��ب��ة  اإن  اخل���ريي���ة  ال�����ص��ارق��ة  ج��م��ع��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
اخليمة  راأ���ض  يف  تنفذه  ال��ذي  الرفاعة  مل�صجد  الإن�صائية 
و���ص��ل��ت اىل 95 ب��امل��ائ��ة وم���ن امل��ق��رر الن��ت��ه��اء م��ن كافة 
العمليات الإن�صائية وت�صليمه اإىل الهيئة العامة لل�ص�ؤون 
اأغ�صط�ض  خ��الل  اخليمة  ب��راأ���ض  والأوق�����اف  الإ���ص��الم��ي��ة 

املقبل.
امل�صاريع  اإدارة  م���دي���ر  ال������زري  ح���م���دان  حم��م��د  وق�����ال 
مل�صجد  الأج��م��ال��ي��ة  ال��ت��ك��ل��ف��ة  اإن  ب��اجل��م��ع��ي��ة  وال���ك���ف���الت 
ملي�ن درهم بدعم من املتربعني   1.3 "الرفاعة" تبلغ 
اإن�صاء  م�قع  اأن  اىل  م�صريا  البي�صاء  الأي���ادي  واأ�صحاب 

ح��ي��ث يخدم  احل��ي���ي��ة  امل���اق��ع  اأك���ر  م��ن  يعترب  امل�صجد 
 207 اأه��ايل املنطقة ومت بناوؤه على م�صاحة  الكثري من 
اأمتار مربعة ويت�صع ل� 295 م�صليا من الرجال والن�صاء 
امل�صجد يعد  اأن  واأو�صح  املرافق اخلدمية.  مت�صمنا كافة 
داخل  تنفيذها  مت  التي  امل�صاجد  م�صروعات  م��ن  واح���دا 
الدولة بالتن�صيق والتعاون مع اجلهات املخت�صة ومن هذا 
املنطلق ندع� املتربعني واملح�صنني اإىل م�ا�صلة دعمهم 
مل�����ص��اري��ع اخل���ري ب����اأي ق��ي��م��ة ت���ربع ح��ي��ث ت��ت��ع��ه��د جمعية 
يف  الب�صيطة  التربعات  هذه  با�صتثمار  اخلريية  ال�صارقة 
اإن�صاء ودعم م�صاريع اإن�صانية عديدة ي�صتفيد بها العباد.. 
لدعم  مبادرتهم  يف  للمح�صنني  النبيلة  امل���اق��ف  مثمنا 

الأعمال اخلريية واملبادرات امل�صتمرة على مدار العام.

اجتماع تن�ضيقي بني اأرا�ضي عجمان 
و�ضركة ال�ضرف ال�ضحي

اخليمة راأ�ض  يف  الرفاعة  مب�ضجد  الإجناز  ن�ضبة  باملائة   95
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•• عجمان-وام

بلغ اإجمايل اإنفاق جمعية الإح�صان اخلريية خالل الن�صف 
الأول من العام احلايل ب� 485، 23،569 درهما وت�صمن 
احلد  بهدف  وذل��ك  احتياجاً  الأك���ر  املجتمع  �صرائح  دع��م 
يف  مبا  والقت�صادية  والإن�صانية  ال�صحية  التداعيات  من 
عن  املالية  اللتزامات  وت�صديد  الغذائية  امل���اد  ت�زيع  ذلك 
م�صاعدات  ع��ن  ف�صال  "ك�رونا"  جائحة  م��ن  املت�صررين 
الأ�صر املتعففة ومتكني الأيتام وكفالة طالب العلم. واأو�صح 
اأن جممل النفقات مت �صرفها  اجلمعية يف تقرير ا�صدرته 
من  كل  يف  والإن�صانية  اخلريية  امل�صاريع  من  جمم�عة  يف 

منها  وا�صتفادت  والفجرية  اخليمة  وراأ���ض  عجمان  اإم���ارات 
�صريحة كبرية من الأيتام والأ�صر املتعففة واملحتاجة ا�صافة 
اإىل تنفيذ امل�صاريع الرم�صانية و تقدمي امل�صاعدات الطبية 
التخفيف  يف  �صاهمت  ال��ت��ي  ال�صهرية  وال��غ��ذائ��ي��ة  وامل��ال��ي��ة 
وامل�صاريع  امل��ب��ادرات  من  بحزمة  ودعمها  الأ�صر  معاناة  عن 
خالل  اخلريية  الإح�صان  جمعية  اإنفاق  بلغ  كما  اخلريية. 
ت�زيع  اأب��رزه��ا  ك��ان  درهما   13،185،875 رم�صان  �صهر 
وت�زيع  متعففة،  اأ���ص��رة   3000 على  الرم�صاين"  "املري 
اأ�صرة   2000 م��ن��ازل  اإىل  وت��صيلها  الغذائية"  "ال�صلة 
ال�صائم" بنح�  "اإفطار  م�صروع  تنفيذ  �صمل  كما  حمتاجة 
75 األف وجبة عرب ت��صيل وجبات الإفطار اإىل عدة م�اقع 

التدابري  اتخاذ  مع  املتعففة  الأ�صر  ومنازل  العمال  ل�صكن 
"زكاة  اإىل ت�زيع  ا�صافة   19 الحرتازية للحد من ك�فيد 
وك�ص�ة  وعيدية  امل�صتحقة  الأ�صر  الفطر" وزكاة املال" على 
اليتيم. و�صاهمت اجلمعية خالل نف�ض الفرتة يف م�صاعدة 
الإذاعية  براجمها  خ��الل  من  والعاجلة  الطارئة  احل��الت 
التى تهدف لدعم املر�صى، بالإ�صافة اإىل احلالت التى ترد 
اإىل املجع الطبي و يتم تقدمي الدعم ال�صحي لها. وثمنت 
الراعية  للجهات  الكبري  ال��دور  اخلريية  الإح�صان  جمعية 
واأهل اخلري يف دعم املبادرات الإن�صانية وامل�صاريع اخلريية 
املحتاجة من  للفئات  الإن�����ص��اين  ال��دع��م  تقدمي  خ��الل  م��ن 

املجتمع.

الأول  الن�ضف  يف  اخلريية  الإح�ضان  اإنفاق  درهم  مليون  خليفة بن طحنون يقدم واجب العزاء 23 
يف وفاة والدة ال�ضهيد را�ضد النقبي 

•• اأبوظبي-وام

اأجرى ال�صيخ خليفة بن طحن�ن اآل نهيان، مدير تنفيذي مكتب �ص�ؤون اأ�صر ال�صهداء يف دي�ان ويل عهد 
اأب�ظبي، اأم�ض ات�صاًل هاتفياً قدم خالله واجب العزاء يف وفاة املغف�ر لها باإذن اهلل خدية عبداهلل را�صد 

النقبي والدة ال�صهيد را�صد اأحمد �صيف النقبي.
واأعرب ال�صيخ خليفة بن طحن�ن، خالل ات�صاله مع ابن املت�فاة جا�صم النقبي عن �صادق م�ا�صاته واأحر 
تعازيه، داعياً امل�ىل عز وجل، اأن يتغمدها ب�ا�صع رحمته وي�صكنها ف�صيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�صرب 

وال�صل�ان.

بلحيف النعيمي يتفقد احلجر الزراعي يف مركز الزهور مبطار دبي 
•• دبي-وام

التغري  وزي���ر  النعيمي  بلحيف  ب��ن حممد  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت���ر  م��ع��ايل  تفقد   
املناخي والبيئة مرافق مركز احلجر الزراعي امل�ص�ؤول عن فح�ض ار�صاليات 
الزه�ر  مركز  عرب  ال���اردة  والزه�ر  الغذائية  وال�صلع  املنتجات  اأن���اع  كافة 

مبطار دبي.
جاء ذلك �صمن خطة وزارة التغري املناخي والبيئة لتط�ير منظ�مة معايري 
املنتج  اأو  الدولة  اإىل  ال���اردة  الغذاء مبا ي�صمل الر�صاليات  �صالمة وفح�ض 
ال�زارة لرفع كفاءة وجه�زية مراكز الفح�ض  حمليا، و�صمن ا�صرتاتيجية 

واحلجر الزراعي والبيطري بكافة منافذ الدولة مبا ي�صمن اأعلى م�صت�يات 
�صالمة الغذاء وتعزيز ال�صحة العامة.

وقال معايل الدكت�ر بلحيف النعيمي اإن �صمان اأمن و�صالمة الغذاء ميثل 
وامل�صاهمة  ال��غ��ذاء،  ا�صتدامة  لتعزيز  ال����زارة  ا�صرتاتيجية  ركائز  اأه��م  اأح��د 
احلجر  م��راك��ز  تط�ير  على  العمل  يجري  ل��ذا  العامة،  ال�صحة  حماية  يف 
والفح�ض الزراعي والبيطري امللحقة بكافة املنافذ احلدودية على م�صت�ى 
الغذائية  ال�����ص��الم��ة  وا���ص��رتاط��ات  م��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  تطبيق  ل�صمان  ال��دول��ة 
حيث  من  عامليا  الأعلى  الت�صنيف  ذات  الغذاء  ار�صاليات  دخ���ل  ي�صمن  مبا 

ال�صالمة.

اإىل رفع ال�زارة لكفاءة مركز احلجر والفح�ض الزراعي والبيطري  واأ�صار 
التابعة لل�زارة على م�صت�ى الدولة عرب زيادة اأعداد الفنيني العاملني بها 

وتزويدها باأحدث التقنيات املطبقة عامليا يف هذا املجال.
واأك�����د م��ع��ال��ي��ه ح���ر����ض ال��������زارة ع��ل��ى ال��ت��ن�����ص��ي��ق وال���ت���ع���اون م���ع �صركائها 
ال�صرتاتيجيني من امل�ؤ�ص�صات الحتادية واملحلية، مبا يحقق مفه�م التكامل 

احلك�مي، وي�صاهم يف ت�صريع وترية حتقيق م�صتهدفات دولة الإمارات.
و�صملت ج�لة معايل ال�زير يف مركز احلجر الزراعي ومركز الزه�ر التي 
مرافق  تفقد  بال�كالة،  ال���زارة  وكيل  عل�ان  �صلطان  �صعادة  خاللها  رافقه 
احلجر وخمتربات الفح�ض، للتاأكيد على كفاءتها وج�دة و�صرعة اخلدمات 

التي تقدمها، وجاهزيتها ل�صتقبال اأكرب قدر من ار�صاليات الغذاء ال�اردة 
اإىل الدولة على مدار العام، ويف فرتات امل�ا�صم التي ت�صهد زي��ادة يف اعداد 
الر�صاليات ومنها م��صم عيد الأ�صحى، بالإ�صافة اإىل جاهزيتها ل�صتقبال 
اأك�صب�  معر�ض  م�عد  اق��رتاب  مع  بالتزامن  املتزايدة  ال�صترياد  معدلت 

.2020
واأكرب  اأهم  اأحد  دبي،  الزه�ر مبطار  الزراعي يف مركز  ويعد مركز احلجر 
منافذ ا�صتقبال ار�صاليات الغذاء على م�صت�ى الدولة، وتت�افر به منظ�مة 
ال�صترياد  لعمليات  الداعمة  الل�ج�صتية  اخلدمات  من  ومتكاملة  �صخمة 

واإعادة الت�صدير.

جمل�ض �ضاحية اخلالدية يعقد جل�ضته مع الأهايل �ضمن مبادرة »يل�ضتنا« وي�ضتعر�ض اأهم امل�ضاريع واخلدمات
•• ال�شارقة -الفجر:

اخلالدية  �صاحية  جمل�ض  التقى 
ال�������ص���ارق���ة  م����دي����ن����ة  مب�����ق�����ره يف 
ب���ع���د ت��ط��ب��ي��ق ك���اف���ة الإج���������راءات 
الحرتازية الأهايل وبحث معهم 
جرى  وم��ا  احتياجاتهم  خمتلف 
ت��ن��ف��ي��ذه م���ن ب���رام���ج وم����ب����ادرات 

ت�صب يف خدمتهم .
اأق��ي��م �صمن  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  ح�صر 
اأم�ض  م�����ص��اء  ي��ل�����ص��ت��ن��ا(   ( م���ب���ادرة 
املري  �صعيد  خلفان  �صعادة  الأول 
رئي�ض جمل�ض ال�صاحية و حممد 
ب���ن ج���ر����ض ن���ائ���ب ال��رئ��ي�����ض كما 
ح�����ص��ر ال��ل��ق��اء ال�����ص��ي��خ ب��ط��ي بن 
�صعيد ال مكت�م وع��دد من اهايل 
امل�ظف  ح�����ص���ر  م���ع  ال�����ص��اح��ي��ه 
حامد احلمادي واللجنة الن�صائية 
و عدد من ن�صاء اهايل ال�صاحية.

�صعيد  خ���ل���ف���ان  ����ص���ع���ادة  واأث�����ن�����ى 
�صاحية  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض  ال������ري 
الجتماع  م�صتهل  يف  اخل��ال��دي��ة 

واملجتمع .
ال�صكر  ك����ل����م����ات  امل��������ري  ووج��������ه 
ب��ط��ي بن  ال�����ص��ي��خ  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
للجنة  وك��ذل��ك  مكت�م  ال  �صعيد 
على  ال�صاحية  واأه���ايل  الن�صائية 

الكرمية  احلياة  م�صت�ى  وتاأمني 
اأر�ض  لكل م�اطن على  والالئقة 

اإمارة ال�صارقة.
ال�صياق عن �صكره  واأع��رب يف ذات 
ال��دائ��م��ة ملجل�ض  ل��ك��اف��ة اجل���ه����د 

الغايل  �صيبذل  اخلالدية  �صاحية 
اأج��������ل خدمة  م������ن   وال���ن���ف���ي�������ض 

امل�اطنني .
ب��ع��ده��ا وم���ن خ���الل ل��ق��اء مبادرة 
اأه�����م  ا����ص���ت���ع���را����ض  ي��ل�����ص��ت��ن��ا مت 

ال�صم�  ���ص��اح��ب  ت���ج��ي��ه��ات  ع��ل��ى 
ال�صيخ الدكت�ر �صلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�ض  ع�ص�  القا�صمي 
الدائمه  وجه�ده   ال�صارقة  حاكم 
اخلدمات  ت���ف��ري  يف  وت���ج��ه��ات��ه 

ح�ص�رهم وم�صاركتهم وحر�صهم 
املنفذة  ال���ربام���ج  م���ا���ص��ل��ة  ع��ل��ى 
ت��ع��م��ل يف جم��م��ل��ه��ا على  وال����ت����ي 
واحلفاظ  الأ���ص��ر  متا�صك  تعزيز 
جمل�ض  اأن  م���ؤك��دا  اأف���راده���ا  على 

ت�صكل  وال��ت��ي  اخل��ال��دي��ة  �صاحية 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ خمتلف  م�������ص���اح���ة  ل���ه���ا 
روؤى  م��ع  ال��ت��ي تتالقى  امل���ب���ادرات 
حاكم ال�صارقة من اإن�صاء املجال�ض 
احلك�مة  بني  و�صل  حلقة  لتك�ن 

جرى  كما  نفذت  التي  الفعاليات 
تناول مالحظات الهايل وارائهم 
مبا  واحتياجاتهم  ومالحظاتهم 
العالقات  وتعزيز  املنطقه  يخ�ض 

الجتماعيه بني الهايل .

اأكد على اأهمية التوعية ال�شحية للحفاظ على �شحة الأطفال 

 الأمني العام للربملان العربي للطفل: نتطلع مل�ضاهمتكم الإيجابية يف معاجلة اأثِر جائحة كورونا على الأطفال
••  ال�شارقة-الفجر:

الباروت  عثمان  اأمين  �صعادة  وجه 
العربي  ل��ل��ربمل��ان  ال���ع���ام  الأم������ني 
الردن  اأط��ف��ال  اإىل  كلمة  للطفل 
مبنا�صبة انعقاد برملانهم يف دورته 
م�صاهمة  ي�����ص��اه��م���ا  ب���اأن  ال��ث��ال��ث��ة 
جائحة  اأث��ر  معاجلة  يف  اإيجابية  
ك�����رون����ا ع���ل���ى الأط�����ف�����ال واأ�����ص����اد 
يف  امل�������ص���ارك���ني  الأردن  ب���اأط���ف���ال 
قائال:  للطفل  ال��ع��رب��ي  ال��ربمل��ان 
كان�ا  ل�طنهم،  �صفراء  كان�ا خري 
م��ت��األ��ق��ني، وم��ت��م��ي��زي��ن، ف��ه��ا هم 
اأبناء اململكة الأردنية  كذلك دائما 
واأبناء  ال��ع��روب��ة  اأب��ن��اء  الها�صمية، 

العرب.

ال��ع��امَل م��ن حراٍك  م��ع م��ا ينتظُم 
تاأثرت  ال��ذي  ال�باء،  هذا  مل�اجهة 
وخا�صًة  املجتمع،  فئاِت  جميُع  به 
عانت، وظلت  التي  الأط��ف��ال،  فئَة 
ل����ف����رتات ط����ي���ل���ٍة ره���ي���ن���َة داخ�����َل 
مدرا�ُصها  اأُغلقت  اأن  بعد  البي�ت، 
وحدائُقها و�صاحات لعِبها لفرتاٍت 

ط�يلة..
اإىل  ك��ل��م��ت��ه  ال����ب����اروت يف  وت����ج���ه 
ب���رمل���ان الطفل  اأع�����ص��اء ع�����ص���ات 
وبناتي   :اأب���ن���ائ���ي  ق��ائ��ال  الأردين 
تك�َن  اأن  اجل���دي���ِر،  ف��م��ن  ل��ه��ذا   ،
ل��ك��م م�����ص��اه��م��ُت��ك��م الإي���ج���اب���ي���ُة يف 
ك���رون��ا على  اأث��ِر جائحة  معاجلة 
الأطفال، وه� جهٌد م�صك�ٌر منكم. 
جل�صتكم  من  تخرج�ا  اأن  فرنج� 

واجتماعيا.
 واأعرب عن اأمله يف خروج اجلل�صة 
ب��ت������ص��ي��ات م��ف��ي��دة، خ��ا���ص��ة واأن 
هناك مبادرات من الربملان العربي 
والتي  الط������ار  ن��ف�����ض  يف  ل��ل��ط��ف��ل 
ت��الق��ت م��ن اأج���ل غ��اي��ات احلفاظ 
وعمل  العربي  الطفل  �صحة  على 
جه�د متميزة يف الت�عية ال�صحية 

منذ اأن بداأت اجلائحة.
كلمته  ب���داي���ة  ال����ب����اروت يف  وق����ال 
اإليكم  اأن��ق��ل  اأن  ب��داي��ة،  :ي�����ُص��رين 
حت���ي���ات ال�����ربمل�����ان ال����ع����رب����ي، من 
واأنتهز  الثقافة،  عا�صمة  ال�صارقة 
ال��ف��ر���ص��ة اأي�����ص��اً، لأع���رب ل��ك��م عن 
معكم،  ال��ي���م  ن��ك���ن  ب���اأن  �صعادتي 
الأردين  ال������ربمل������ان  ق����ب����ة  حت�����ت 

ج���اء ذل���ك خ���الل ت��ل��ب��ي��ت��ه لدع�ة 
الربملان الأردين حل�ص�ر انطالق 
الثالثة  ال��ع��ادي��ة  ال�����دورة  اأع���م���ال 
ال���ذي  الأردين  ال��ط��ف��ل  ل���ربمل���ان 
مظلة  حت��ت   2019 ع���ام  ت�صكل 
وزارة الثقافة مبقر جمل�ض الأمة 

بالعا�صمة عمان م�ؤخراً.
بتلك  األ���ق���اه���ا  ال���ت���ي  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
املنا�صبة اأ�صاد اأمين عثمان الباروت، 
العربي  ل��ل��ربمل��ان  ال���ع���ام  الأم������ني 
الأردين  ال��ربمل��ان  بجه�د  للطفل  
للطفل يف هذا الظرف ال�صتثنائي 
ال��ع��امل ي�اجه  ال���ذي م��ا زال ف��ي��ه 
لعن�ان  واختياره  ك���رون��ا  جائحة 
على  ك���رون��ا  جائحة  اأث���ر  جل�صته 
وترب�يا  و�صحيا  نف�صيا  الأط��ف��ال 

بت��صياٍت مفيدة.. وبهذه املنا�صبة، 
الربملان  ل��زم��الئ��ك��م يف  ك���ان  ف��ق��د 
وجه�ٌد  م��ب��ادراٌت  للطفل،  العربي 
ال�صحية منذ  الت�عية  متميزة يف 
اأن  ف���رنج����  اجل���ائ���ح���ة،  ب�����داأت  اأن 
التعاون  امل��زي��د م��ن  ي��ك���ن ه��ن��اك 
وتكامل اجله�د، ليعلم اجلميع اأن 
دائما هم على قدر  العرب  اأطفال 

التحدي..
اأبنائي   : ال�����ص��ي��اق  ذات  يف  واأردف 
الأردين  ال��ربمل��ان  اأع�����ص��اء  وبناتي 
،ب��اإذِن اهلل، مل يتبَق �ص�ى  للطفل 
الظروِف  ه���ذه  لن��ق�����ص��اع  ال��ق��ل��ي��ل 
ن���ك����َن  اأن  ف����رنج�����  ال���ع�������ص���ي���ب���ة، 
بقدِر  جن��ت��ه��َد  واأن  اإي���ج���اب���ي���نَي، 
اإىل  النقمَة  هذه  لُنحِ�َل  الإمكان، 

اجلل�صة  انعقاد  مبنا�صبة  للطفل، 
الأوىل من دورته الثالثة لنتخاب 
جلاِن  وت�صكيل  والن�اب،  الرئي�ض، 
م�صك�ر،  ج��ه��د  وه�����ذا  ال����ربمل����ان.  
الظرف  الإ���ص��ادة يف هذا  وي�صتحق 
فيه  زال  م���ا  ال����ذي  ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي، 
العامل ي�اجه جائحة ك�رونا، التي 
ال�صالبة  خلفت العديد من الآث��ار 

والتداعيات.
عن�ان  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  مثنيا  وت��اب��ع 
الأردن   لأط��ف��ال  احلالية  اجلل�صة 
مل��ص�ع  اختياَركم  نثمَن    : قائال 
جائحة  )اأث��������ُر  وه������  ج��ل�����ص��ِت��ك��م: 
نف�صياً  الأط�����ف�����ال  ع���ل���ى  ك�����رون����ا 
واجتماعياً(،،  وت��رب���ي��اً  و���ص��ح��ي��اً 
ومتناغماً،  م���ع���رباً  ج����اء  وال�����ذي 

باملحافظِة  يك�ُن  اإمنا  نعمة، وهذا 
بال�صتغالِل  ث����مَّ  اأن��ف�����ص��ن��ا،  ع��ل��ى 
اأت��اَح��ه الإنرتنت  الأم��ث��ل، لكِل م��ا 
تنميِة  يف  ُت�����ص��اع��دن��ا  م���ي���زاٍت  م���ن 

الثقافِة و�صقِل املهارات...
 : بق�لة  كلمته  ال��ب��اروت  واخ��ت��ت��م 
على  القائمني  اأ���ص��ك��ر  اأن  ي�����ُص��رين 
للطفل،  الأردين  ال��ربمل��ان  رع��اي��ة 
املهمة  ب�����ه�����ذه  ي����ق�����م�����ن  وه�������م 

الكبرية. ونحن يف الأمانة العامة 
عرفنا  للطفل،  ال��ع��رب��ي  ل��ل��ربمل��ان 
امل�صاركني  الأردن،  اأط��ف��ال  ج��ي��داً 
فقد  للطفل،  العربي  ال��ربمل��ان  يف 
كان�ا  ل�طنهم،  �صفرا  خ��ري  ك��ان���ا 
م��ت��األ��ق��ني، وم��ت��م��ي��زي��ن،، ف��ه��ا هم 
اأبناء اململكة الأردنية  كذلك دائما 
واأبناء  ال��ع��روب��ة  اأب��ن��اء  الها�صمية، 

العرب.. .. حفظكم اهلل جميعا. 

احتفلت باليوم الوطني لدولة كندا يف حرمها اجلامعي اجلديد يف دبي

اجلامعة الكندية حتتفل بافتتاح احلرم اجلامعي اجلديد يف منطقة ال�ضتي ووك
•• دبي-الفجر:

احتفلت اجلامعة الكندية دبي بالي�م ال�طني لدولة كندا لهذا العام 
يف احلرم اجلامعي القائم مبنطقة ال�صيتي ووك. وانتهزت اجلامعة 
احلرم  لت��صعة  الر�صمي  الفتتاح  عن  اأي�صا  واأعلنت  املنا�صبة  ه��ذه 
اجلامعي. بال�صراكة مع جمل�ض الأعمال الكندي يف دبي ومريك�ض ، 
رحبت اجلامعة الكندية دبي بالزوار من جميع اجلن�صيات للم�صاركة 
يف جمم�عة من الأن�صطة لالحتفال بالذكرى 154 لتاأ�صي�ض دولة 
كندا. ح�صر احلفل �صعادة. جان فيليب لينت� ، القن�صل العام لكندا 

يف دبي والإمارات ال�صمالية ، وال�صيد: ك�لني بيت�ن ، رئي�ض جمل�ض 
الأعمال الكندي يف دبي والإمارات ال�صمالية.

جمل�ض  رئي�ض  �صرح    ، الر�صمي  ال�صتقبال  حفل  اأثناء  حديثه  ويف 
"ميثل   ، ، ال�صيد: بطي �صعيد الكندي  اأمناء اجلامعة الكندية دبي 
للحرم  الر�صمي  الفتتاح  ي�افق  وال��ذي  كندا  لدولة  ال�طني  الي�م 
بني  الثنائية  بالعالقة  احتفاًل   ، ووك  �صيتي  يف  اجلديد  اجلامعي 
بلدينا - الإمارات العربية املتحدة وكندا. متتد هذه العالقة لعق�د 
 ، الي�م  وقد ركزت ب�صكل كبري على بناء الزده��ار بني جمتمعاتنا. 
من  ثقافاتنا  واحت�صنت   ، مًعا  جمعتنا  التي  امل�صرتكة  املبادئ  نقدر 

خالل القيم امل�صرتكة ". كما اأ�صاف �صعادة. جان فيليب لينت�: "يف 
هذا الي�م الكندي ، يجب اأن نفكر يف تاريخنا ، ونت�صامن ، ونتكاتف 
لكننا   ، دول��ة عظيمة  نبني  اإ�صراًقا. نحن  اأك��ر  مًعا خللق م�صتقبل 
بحاجة اإىل اأن نتذكر دائماً املكان الذي اأتت منه كندا ، اأرا�صي الأمم 
ك�لني  ال�صيد  وك�صف   ." امل�صتقبل  ا�صت�صراف  اأج��ل  من   ، الأ�صليني 
بيت�ن ، "لقد كان العام املا�صي حتدًيا كبريا، لكننا دائما نتطلع اإىل 
الأمام. لدينا خطط كبرية لهذا العام ، ويعد اإك�صب� جزء كبري منها. 
لدينا العديد من الربامج ل�صمان ت�اجد وم�صاركة املجتمع الكندي 

ب�صكل فعال يف جميع الأحداث والفعاليات ".
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جممع القراآن الكرمي بال�ضارقة يحتفي بتحقيق الإ�ضناد العراقي يف القراءات ال�ضبع

تقدم 262 عنوانًا عرب م�شروع من�شة

جمعية النا�ضرين الإماراتيني تعر�ض اإ�ضدارات 21 دار ن�ضر حملية يف القاهرة الدويل للكتاب 

ِة  ِلاْلأُمَّ َن�َصَح  َق��ْد  اْل�����ُم��َب��اَرِك  اْلَعَمِل 
ِمْن  ُج��ْزًءا  َواأَدَّى  َوُق��ْراآِن��َه��ا  ِديِنَها  يِف 
اِمَيِة الَِّتي اأُْن�ِصَئ ِلأَْجِلَها  ِر�َصالِتِه ال�صَّ
َرَج  احْلَ َوَرَف��َع  اْلِكَفاَيِة  َفْر�َض  َواأَدَّى 
وقد  َوَجَماَعاِتَها  ���ِة  اْلأُمَّ ْف����َراِد  اأَ َع��ْن 
ح��ق��ق ب��ع�����ص��اً م��ن الأه�����داف العليا 

التي اأن�صئ من اأجلها.

القارئ  تالها  العراقية  بالطريقة 
ال�صيخ عبدالرزاق الدليمي.

وقال الأمني العام للمجمع ال�صيخ 
اإن  ط��اه��ر..  عبدالرحمن  ���ص��ريزاد 
اجلِليل  الَعَمِل  ِبهذا  ي�صعى  املجمع 
املباَرك اإىل حَتِقيِق الُروؤية ال�َصِديدة 
الدكت�ر  ال�صيخ  ال�صم�  ل�صاحب 

األقاها ال�صيخ  جلنة الباحثني التي 
الدكت�ر �صالح �صاير العبيدي واإىل 
العراقية  امل���ق���ارئ  م�صيخة  ك��ل��م��ة 
والتي األقاها ال�صيخ الدكت�ر قا�صم 
العراقي  امل��رك��ز  وكلمة  اخل��زرج��ي 
للقراآن الكرمي والتي األقاها ال�صيخ 
ال���دك���ت����ر ف��ت��ح��ي ال����زب����ي����دي.. ثم 

ومعاجلتها  ال��ع��ل��م��ي��ة  الإ����ص���ك���الت 
خرجت  حتى  ر���ص��ني  علمي  ب�صكل 
ب���اإ����ص���ن���اد ���ص��ح��ي��ح م��ت�����ص��ل حمقق 

مهذب.
القراآن  اأقام جممع  املنا�صبة  وبهذه 
افتتح  ح���ف���اًل  ب��ال�����ص��ارق��ة  ال���ك���رمي 
اآي�����ات م���ن ال���ذك���ر احلكيم  ب���ت���الوة 

كما ا�صتمع احلفل اإىل كلمة م�صند 
ال����ع����راق ال�����ص��ي��خ ال����دك����ت�����ر اأك�����رم 
عبدال�هاب املال ي��صف الذي ت�جه 
ال�صم�  ل�����ص��اح��ب  وال��ث��ن��اء  ال�����ص��ك��ر 
حاكم ال�صارقة لرعايته ودعمه مثل 

هذه الإجنازات العلمية الر�صينة.
اإىل كلمة  ب��ع��ده��ا  وا���ص��ت��م��ع احل��ف��ل 

القا�صمي ع�ص�  �صلطان بن حممد 
ال�صارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض 
القراآن  مل��ج��م��ع  الأَع����لَ����ى  ال��َرِئ��ي�����َض 
ِبِكَتاِب  َوَرب��ِط��ه  ِباْلإِْن�َصان  لالْرتَقاء 
القراآن  اأ���ص��ِب��ح  حتى  وج��ل  ع��ز   ِ اهللَّ
��ِره وِه���َداَي���َة  ح��ي��اة ق��ل��ِب��ه َوَن�����ر ب�����صَ
ِبَهَذا  اْل�����َم��ْج��َم��ُع  وِل��َي��ُك���َن  َط��ِري��ِق��ه 

اإث���راء  وب��ح��ث��ن��ا  امل��ع��ر���ض،  منظمي 
الكتاب  م���ع���ار����ض  يف  امل�������ص���ارك���ة 
والتقينا  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  ال��ق��ادم��ة 
الت�زيع  �صركات  ممثلي  مع  ا  اأي�صً
اخل���������ربات،  ل�����ت�����ب�����ادل  م�������ص���ر  يف 
اآلية  يف  جتربتهم  من  وال�صتفادة 
ت�زيع الكتاب. ونعترب امل�صاركة يف 
فر�صة  للكتاب  ال��ق��اه��رة  م��ع��ر���ض 

من ع�صرين اإ�صداراً لنفتح اأمامها 
التعاون  وف���ر����ض  امل�����ص��ارك��ة  ب����اب 
النا�صرين  م��ع  امل�����ص��رتك  وال��ع��م��ل 
العربية  وامل��ك��ت��ب��ات  وامل���رتج���م���ني 
دور  ا�صتح�صار  وي��اأت��ي  وال��ع��امل��ي��ة. 
احلدث،  هذا  يف  الإماراتية  الن�صر 
والريادة  الثقافية  للمكانة  نظراً  
ال��ت��ي ميثلها  وال��ع��امل��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

يف  الإماراتيني  النا�صرين  جمعية 
املعر�ض، زار الأ�صتاذ حممد ر�صاد، 
العرب،  ال��ن��ا���ص��ري��ن  رئ��ي�����ض احت����اد 
واأ����ص���اد بح�ص�ر  ج��ن��اح اجل��م��ع��ي��ة، 
ال�������دورة  ال���ك���ت���اب الإم�������ارات�������ي يف 
القاهرة  م���ع���ر����ض  م����ن  احل���ال���ي���ة 
ال��دويل للكتاب، من خالل من�صة 
واأهدى  الإماراتيني"،  "النا�صرين 

العامل.
وق��������ال را������ص�����د ال����ك����������ض، امل���دي���ر 
النا�صرين  جل��م��ع��ي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مبنا�صبة  ت�صريح  يف  الإم��ارات��ي��ني 
معر�ض  يف  اجل��م��ع��ي��ة  م�������ص���ارك���ة 
"نعر�ض  للكتاب:  الدويل  القاهرة 
من خالل م�صروع من�صة اإ�صدارات 
دور الن�صر املحلية ممن متلك اأقل 

اجلمعية،  ب�����ربام�����ج  ل���ل���ت���ع���ري���ف 
وخا�صة بعد اأن مت اإطالق برنامج 
ت��دري��ب ال��ن��ا���ص��ري��ن، ال���ذي نطمح 
تاأهيل  اأن ميتد ن�صاط  من خالله 
املحيط  اإىل  ال��ن��ا���ص��ري��ن  وت���دري���ب 
الإق��ل��ي��م��ي، ب��ه��دف ت��ط���ي��ر حركة 

الن�صر يف العامل العربي".
م�صاركة  م���ع  ال��ت��ف��اع��ل  اإط�����ار  ويف 

للكتاب.  ال��دويل  القاهرة  معر�ض 
كما نهدف من خالل م�صاركتنا اإىل 
اطالع اجلمه�ر والنخبة الثقافية 
امل�صرية على اإ�صدارات دور الن�صر 
الإماراتية، وحتقيق ر�صالة جمعية 
بدعم  الإم����ارات����ي����ني،  ال��ن��ا���ص��ري��ن 

النا�صر املحلي".
مع  اجتماعات  "عقدنا  واأ���ص��اف: 

•• ال�شارقة-وام

الكرمي  ال�����ق�����راآن  جم���م���ع  اح���ت���ف���ل 
و�صبط  وتنقيح  بتحقيق  بال�صارقة 
الإج��������ازة ال��ع��راق��ي��ة يف ال����ق����راءات 
النبي  اإىل  املت�صل  و�صندها  ال�صبع 
�صلى اهلل عليه و�صلم والذي حتقق 
ال���دوؤوب  العمل  م��ن  اأ���ص��ه��ر   6 بعد 
باحثاً   18 م����ن  ف����ري����ق  ب���ج���ه����د 
متخ�ص�صاً من دول متعددة الذين 
عكف�ا على حتقيق وتنقيح و�صبط 

الإجازة العراقية.
وكان هذا الإ�صناد النفي�ض قد عانى 
العلمية  الإ���ص��ك��الت  م��ن  جمم�عة 
ال��ب��اح��ث���ن لعق�د من  اأخ��ف��ق  ال��ت��ي 
ق����ام فريق  ال���زم���ن يف ح��ل��ه��ا وق����د 
عدد  وجمع  با�صتق�صاء  الباحث�ن 
ك���ب���ري م����ن امل���خ���ط����ط���ات ال����ن����ادرة 
الأ�صلية لالإجازات الإقرائية لبالد 
على  ال��ف��ري��ق  كما عمل  ال��راف��دي��ن 
و�صبطها  املخط�طات  مقابلة هذه 
وت���دق���ي���ق���ه���ا وحت���ل���ي���ل���ه���ا ور�����ص����د 
ال���ف���روق���ات ب��ي��ن��ه��ا ودرا����ص���ة جميع 

خالد  الدكت�ر  ال�صيخ  الباحث  ق��ام 
كاماًل  املحقق  ال�صند  بتالوة  عزيز 
عليه  اهلل  �صلى  النبي  ح�صرة  اإىل 

و�صلم.
ويف ختام احلفل قامت اإدارة جممع 
باإهداء  بال�صارقة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
املقارئ  م�صيخة  اإىل  الإ���ص��ن��اد  ه��ذا 
لالإقراء  العراقي  واملركز  العراقية 
يف  للقراء  معتمداً  مرجعاً  ليك�ن 

بالد الرافدين.
ح�����ص��ر احل���ف���ل ����ص���ع���ادة ع��م��ر علي 
م�ؤ�ص�صة  ع����ام  م���دي���ر  ال�����ص��ام�����ص��ي 
ال��ك��رمي وال�صنة  ل��ل��ق��راآن  ال�����ص��ارق��ة 
ومم����ث����ل ع�����ن م�������ص���ي���خ���ة امل����ق����ارئ 
العراقية وممثل عن املركز العراقي 
العلماء  من  وع��دد  الكرمي  للقراآن 
ونخبة  التحقيق  يف  �صارك�ا  الذين 
م��ن علماء ال��ق��راءات الأج���الء من 
جم���م���ع ال����ق����ران ال����ك����رمي ودائ������رة 
بال�صارقة  الإ����ص���الم���ي���ة  ال�������ص����ؤون 
باجلامعة  ال��ك��رمي  ال���ق���ران  وك��ل��ي��ة 
بجامعة  ال�صريعة  وكلية  القا�صمية 

ال�صارقة.

•• ال�شارقة-الفجر:

ت���������ص����ارك ج���م���ع���ي���ة ال���ن���ا����ص���ري���ن 
الإم��ارات��ي��ني ح��ال��ي��اً يف ال����دورة ال� 
الدويل  القاهرة  معر�ض  من   52
دار   21 متثل  باإ�صدارات  للكتاب، 
جمه�ر  اإىل  تنقلها  اإماراتية،  ن�صر 
تعر�ض  ح��ي��ث  م�����ص��ر،  يف  ال���ق���راء 
عن�اناً   262 من�صة  م�صروع  عرب 
املعرفية  احل����ق�����ل  خم��ت��ل��ف  م����ن 

والإبداعية.
وجت�������ص���د اجل���م���ع���ي���ة م�����ن خ���الل 
ال�����ذي  امل����ع����ر�����ض  م�������ص���ارك���ت���ه���ا يف 
15 ي�لي� اجلاري،  يت�ا�صل حتى 
ر�صالتها جتاه دعم �صناعة الكتاب 
النا�صرين  ومت���ك���ني  الإم�����ارات�����ي، 
للح�ص�ر  اأم���ام���ه���م  الأف�����ق  وف���ت���ح 
الكتب  م���ع���ار����ض  يف  وامل�������ص���ارك���ة 
اإذ يتيح م�صروع  العربية والعاملية، 
اجلمعية  اأط��ل��ق��ت��ه  ال����ذي  م��ن�����ص��ة 
اأم���ام  ال��ف��ر���ص��ة   2019 ال��ع��ام  يف 
النا�صرين الأع�صاء الذين ميلك�ن 
للم�صاركة  اإ����ص���داراً   20 م��ن  اأق���ل 
بعر�ض اأعمالهم يف خمتلف بلدان 

اجل��م��ع��ي��ة ت��ق��ري��ر ح���ال ال��ن�����ص��ر يف 
2015 اإىل  ال���ط��ن ال��ع��رب��ي ب��ني 
اجلمعية  جناح  زار  كما   .2019
رئي�ض احتاد  �صعيد عبدو،  الأ�صتاذ 
ال���ن���ا����ص���ري���ن امل�������ص���ري���ني، وت���ب���ادل 
جمال  يف  التعاون  �صبل  الطرفان 
الن�صر، وخا�صة يف جمال التدريب، 
"النا�صرين  اإط�����الق  م���ع  ت���زام���ن���اً 
لتدريب  برناجمها  الإماراتيني" 
النا�صرين على امل�صت�ى الإقليمي.

التي  ال��ن�����ص��ر  دور  ق��ائ��م��ة  وت�����ص��م 
كل  اإ���ص��دارات��ه��ا  اجلمعية  تعر�ض 
الفلك،  الكتاب، مكارم،  من: ب�ابة 
الريادة،  م�����دار،  الأ�����ص����رة،  اأوراق، 
ع�صتار،  ال��ك��ت��اب،  ب��ي��ت  الأن���دل�������ض، 
ماهرون،  دراج���ن،  �صليبي،  �صعاد 
دار  ال�����ص��ي��ف،  دار  دار����ص���دي���ق���ات، 
دار  ال���ق���ل���م،  ن��ب�����ض  دار  امل���ع���رف���ة، 
قه�ة  دار  ورك،  درمي  ه��م��ال��ي��ل، 
م�صاركة   ت����اأت����ي  ف���ي���م���ا  ل���ل���ن�������ص���ر، 
يف  الإماراتيني"  "النا�صرين 
معر�ض القاهرة لهذا العام، �صمن 
1218 من م�ؤ�ص�صات ودور الن�صر 

واجلهات العار�صة من 25 دولة.

كلمة ي�ضدر ترجمة كتاب داء منت�ضف الليل
•• اأبوظبي - وام 

اأ�صدر م�صروع "كلمة" للرتجمة يف مركز اأب�ظبي للغة العربية 
التابع لدائرة الثقافة وال�صياحة - اأب�ظبي ترجمة كتاب "داء 
والّدماغ  الكاتب  وَحْب�صة  الكتابة  اإىل  الّدافع  الليل:  منت�صف 
املُبِدع" مل�ؤلفه اأَِل�ْض ويڤر فلريتي، وقد نقله اإىل اللغة العربية 

الدكت�ر هيثم ر�صيد فرحت.
الكاتبة يف  الليل" �صكله من عمل  "داء منت�صف  ي�صتمّد كتاب 
الطّب ومن ولعها بالكتابة، فُت�صري ب�ص�رة عامة اإىل اأّن عملية 
خارًقا  الإب��داع  نرى  جتعلنا  ًيّا  َمَر�صِ ت�صريًحا  الكتابة  ت�صريح 

للعادة اأو َخِطرًيا ..
لكّن البالء يف كّل مكان، ورمبا يف الكتابة ب�صكل خا�ض .. وقد 
م�صكالت  ت�صّببت  كما   .. عظيمة  ك��ت��اب��اٌت  امل��ع��ان��اة  ع��ن  جنمت 

الكتابة، ل �صيما ُحب�صة الكاتب، مبعاناة �صديدة.
الأخرى  والأم��را���ض  فرط"،  "ظاهرة  الأول  الف�صل  ويتناول 
"الطبيعيِّني" ومعاناتهم من  والُكَتاب  الكتابة،  املُ�صبِّبة لفرط 
الف�صل  وي��ت��ط��ّرق   .. دغينْي  ال�صّ نْي  الف�صّ يف  متقلِّب  ن�صاط 
مُيكن  ال��ت��ي  والآل���ي���ة  ودافعه"،  الأدب�����ّي  "الإبداع  اإىل  ال��ث��اين 
الإبداع  اأ���ص���ل  ت��صيح  يف  الإ���ص��ه��ام  مب�جبها  الكتابة  لفرط 
اأّن  الكاتبة  ف��رتى   .. والع�صبي  ال�صيك�ل�جي  امل�صت�يني  على 
الكتابة الإبداعّية يقت�صي منح الكاتب حرّية العمل  احت�صان 
على امل��ص�ع الذي ُيحّبه؛ اإذ ما يهّم ه� العقل املُبدع وم�طن 

الإبداع.
ب��صفها  الكاتب  "ُحْب�صة  الثالث  الف�صل  يف  فلريتي،  وتق�ل 
 .. الكتابة  لفرط  مناق�صة  ظاهرة  احُلْب�صة  اإّن  عقلّية"،  حالة 
َمْن ل  الكاتب لأّن  املعاناة معياًرا رئي�ًصا حُلْب�صة  ُتعّد  فرباأيها، 
الكاتبة عن  الكاتب، وتت�صاءل  بُحْب�صة  ُي�صاب  يكتب وُيعاين ل 
مثل  اأخ���رى،  حق�ل  يف  واحُلب�صة  الكاتب  ُحب�صة  بني  العالقة 

امل��صيقا اأو الّنحت.
وتنظر فلرْيتي، يف الف�صل الرابع، يف "َحب�صة الكاتب ب��صفها 

حالة دماغّية" فَتعّد النتقال من نظرية الأدب اإىل التف�صريات 
العلمية - الع�صبية حُلْب�صة الكاتب قفزًة خطرية .. وت�صتعر�ض 
الكاتب،  انقبا�ض  للُحْب�صة، مثل  الدماغّية  مماثالت احلالة - 
ب�ص�رة  التحفيزّية  اأو  املعرفّية  ال��ّدم��اغ  وظيفة  فهم  اأج��ل  من 
اأن  ال��ك��ات��ب  حُلْب�صة  مُي��ك��ن  العملّية،  الناحية  فمن   .. اأف�����ص��ل 
ك�ن  ع��دم  اإىل  نظًرا   .. بالت�ص�يف  ا  ج��دًّ �صبيًها  �صل�ًكا  ُت�صبِّب 
الكتئاب حالة عقلية فقط بل حالة دماغية مفه�مة جزئيًّا .. 
وقد ُي�صكِّل ما نعرفه عن الكتئاب نافذًة على الأ�صا�ض الع�صبّي 

لبع�ض الأن�اع من ُحْب�صة الكاتب.
الّدماغية"،  الِق�ْصرة  نكُتب:  "كيف  اخلام�ض،  الف�صل  يف  اأّم��ا 
فُت�صري فلرْيتي اإىل تطّفل علم اأع�صاب الكتابة على علم اأع�صاب 
اإذ ُيعّد الكالم غريزًة تقريًبا بالن�صبة اإىل  الكالم بطرائق ما؛ 
العهد،  حديث  ثقافًيا  اكت�صاًبا  الكتابة  ُتعترب  حني  يف  الب�صر، 
اأّن  القراءة  على  القدرة  دون  من  الكتابة  على  القدرة  فتعك�ض 
اإىل حدٍّ ما، مثلما هي  القراءة والكتابة منف�صلتان يف الدماغ 

حال ا�صتيعاب الكالم واإنتاجه متاًما.

اجلهاز  ن��ك��ُت��ب:  "ملاذا  ال�����ص��اد���ض،  الف�صل  يف  ف��ل��رْيت��ي  ���ز  وُت���ركِّ
احلف�ّي  اجلهاز  لأّن  بالعاطفة  الّدماغ  حتّكم  على  احلف�ّي"، 
ي�صمل مناطق دماغية خمتلفة، مثل الغّدة النخامّية يف عمق 
ِبُقَرْين  تتمثَّل  دغّي  ال�صّ الف�ّض  يف  �صّتى  وبنى  الدماغ،  و�صط 

الدماغ والل�زة.
 .. ج���ه��رّي��ة  عاطفة  لي�صت  الكتابة  اأّن  اإىل  الكاتبة  وت��ذه��ب 
ة  املُلحَّ ُي�لِّد الرغبة  الذي  .. فالّدافع  ولي�صت دافًعا بي�ل�جيًّا 
اإىل  .. وُت�صري براهني �صّتى  الت�ا�صل  الكتابة يتمثَّل بدافع  يف 
مناطق  وج���د  اإىل  نظًرا  بالكالم  قيامنا  على  ال��دم��اغ  اإ���ص��رار 

م بالكالم. لة تتحكَّ دماغّية ُمنَف�صِ
وتتخذ فلرْيتي الف�صل ال�صابع والأخري، "ال�صتعارة، وال�ص�ت 
ْعر"، جماًل للبحث يف الدور الذي ت�ؤّديه  الّداخلي، وعرو�ض ال�صِّ
وتتطّرق   .. والعاطفة  الفكر  بني  و�صيًطا  ب��صفها  ال�صتعارة 
حّد  وعلى   .. ال��داخ��ل��ي  وال�����ص���ت  ْعر  ال�صِّ ع��رو���ض  اإىل  الكاتبة 
تعبري الأطباء النف�صانيني، تن�صاأ الأفكار الإبداعية من العقل 
املقيم  ذل��ك  ُتفاجئ  ال���ع��ي،  حّيز  اإىل  ب��روزه��ا  وعند  الباطن، 

ال�صطحي الأنا، وعليه ُتعّد عرو�ض ال�ّصعر جت�صيًدا لل�عي.
يف  اأع�صاب  طبيبة  فلريتي،  ويڤر  اإِل�ْض  الكتاب  م�ؤلفة  وتعمل 
بجامعة  الّطب  كلية  يف  ���ض  وُت��َدرِّ العام،  ما�َصْت�ُص��ِصْت�ض  م�صفى 
.. و���ص��در لها،   1994 ع��ام  ت��خ��ّرج��ت فيها يف  ال��ت��ي  ه��ارف��رد 
امل�ؤّلفات،  من  العديد  العلمّية،  البحثية  اأوراق��ه��ا  اإىل  اإ�صافة 
العام"،  ما�َصْت�ُص��ِصْت�ض  الأع�صاب يف م�صفى  "ُكتيِّب علم  منها: 
ج�ائز  كتبها  ح�صدت  وقد  ِن�ْض"،  ُل�ْخ  بحرية  وح�ض  و"َحّظ 

حملّية، وُترِجَمت اإىل لغات �صّتى.
ُولد  ���ص���ري،  واأك��ادمي��ي  فه� مرتجم  ر�صيد فرحت  هيثم  اأم��ا 
وتعّلم يف �ص�ريا، وح�صل على اإجازة يف اللغة الإنكليزية واآدابها 
ت�صرين  جامعة  اأوف��دت��ه   ،1984 ع��ام  يف  ت�صرين  جامعة  من 
/النح�/،  بالل�صانيات  للتخ�ص�ض   1986 عام  بريطانيا  اإىل 
كتًبا  وت��رج��م   1992 ع���ام  يف  دك���ت����راه  ���ص��ه��ادة  ع��ل��ى  فح�صل 

ودرا�صات متعّددة لدور ن�صر وجماّلت عربية.

�ضرطة دبي تكرم مركز جمعة املاجد 
للثقافة والرتاث

 كرم العقيد علي خلفان املن�ص�ري ، مدير الإدارة العامة 
جمعة  مركز  دب��ي،  �صرطة  يف  بال�كالة  املجتمع  لإ�صعاد 
الأمني  الإع��الم  اإدارة  وال��رتاث يف مقر  للثقافة  املاجد 
التابعة اإىل القيادة العامة ل�صرطة دبي ، وقد ت�صلم درع 
ع��ام مركز  ، مدير  الدكت�ر حممد كامل ج��اد  التكرمي 

جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي.
املاجد  اإطار تعاون مركز جمعة  التكرمي يف  وياأتي هذا 
مع �صرطة دبي يف رقمنة جميع اأعداد جملة الأمن التي 
ت�صدر عن �صرطة دبي ب�صكل دوري ، والتي تعترب ت�ثيقاً 
لعمل �صرطة دبي ، وقد قام املركز بتح�يل 474 عدد 

قام  كما   ، الرقمية  الن�صخة  اإىل  ال�رقية  الن�صخة  من 
خالل  من  التالفة  الأع��داد  لبع�ض  �صيانة  بعمل  اأي�صاَ 

جتليد 122 عدداً، وجمعها يف جملدات خا�صة .
واأثناء حفل التكرمي قام املركز بعر�ض فلم ق�صري وثق 
فيه عملية رقمنة جملة الأمن ، ويف نهاية احلفل وجه 
جمعة  ل�صعادة  �صكره  امل��ن�����ص���ري  خلفان  علي  العقيد 
املاجد ،رئي�ض املركز، على الدور الذي يق�م به يف حفظ 
ال����رتاث الإن�����ص��اين، وال��دع��م ال���ذي ي��ق��دم��ه م��ن خالل 
والرتميم  املعاجلة  جم��ال  يف  ال��دول��ة  مل�ؤ�ص�صات  امل��رك��ز 

ورقمنة املخط�طات وال�ثائق . 
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لإدارة الإطفاء يف املنطقة. ومل يعط بلري تفا�صيل يف �صاأن هذا 
اإن�صاء مركز  اجلمعة  اأعلن  الدفاع  وزي��ر  لكن  اجل���ي،  الدعم 
عمليات يف اإدم�نت�ن يف حمافظة األربتا املجاورة حيث �صيقدم 

نح� 350 جنديا دعما ل�ج�صتيا ملكافحة احلرائق.
 177 نح�  ن���ريان  ك��ان��ت  امل��ح��ل��ي(  )بالت�قيت  ال�صبت  �صباح 
الربيطانية  ك�ل�مبيا  مقاطعة  يف  م�صتعرة  ت��زال  ل  حريقا 
و�صط ترجيح ال�صلطات املحلية اأن تك�ن ال�ص�اعق قد ت�صببت 

بال�صتعال.
وعادة ما تعرف هذه املقاطعة الغربية مناخاً معتدًل ورطباً، 
لكنها �صهدت قبل اأ�صب�ع ارتفاعا كبريا يف درجات احلرارة التي 

بلغت م�صت�يات ل حتتمل.

•• مونرتيال-اأ ف ب

اأعلن وزير ال�صالمة العامة الكندي بيل بلري اأن اجلي�ض الكندي 
�صيقدم دعما ج�يا ملدة اأ�صب�عني لك�ل�مبيا الربيطانية حيث 
ل يزال هناك نح� 180 حريقا م�صتعال بعد م�جة حر غري 

م�صب�قة.
دعما  “�صتقدم  الكندية  ال��ق���ات  اإن  ت�يرت  على  ال���زي��ر  وق��ال 
ج�يا مل�صاعدة املناطق املت�صررة من حرائق الغابات، حتى 19 

مت�ز/ي�لي�«.
ك�ل�مبيا  يف  م�صتعال  ح��ري��ق��ا   184 ه��ن��اك  ي����زال  ل  وك����ان 
الربيطانية الأحد، اندلع 41 منها يف الي�مني املا�صيني، وفقا 

ولقي �صخ�صان على الأقل م�صرعهما يف حريق يف بلدة ليت�ن 
ال�صغرية التي اجتاحتها النريان.

�صي  �صي بي  ل�صبكة  ليت�ن،  �صكان  اأحد  ت�صامبان،  وروى جيف 
كيف �صاهد والديه يفقدان حياتهما عندما �صقط عم�د كهرباء 

على منزلهما، من دون اأن يتمكن من التدخل مل�صاعدتهما.
وُدّمر 90 يف املئة من ليت�ن التي اأ�صبحت رمزاً لأزمة ن�ص�ب 
احلرائق بعد اأن حّطمت الرقم القيا�صي التاريخي للحرارة يف 

كندا بت�صجيلها 49،6 درجة مئ�ية.
ال�صبت  حتى  انتظرت  ال�صلطات  لكن  الأرب��ع��اء  الكارثة  ب��داأت 
وج�د  ع��دم  من  التاأكد  اأرادت  لأنها  املكان،  اىل  فريق  لر�صال 

خطر اآخر مبا يف ذلك الأدخنة ال�صامة.

اجلي�ض الكندي يقدم دعما جويا لإخماد احلرائق 

•• عوا�شم-وكاالت

الكهرباء  اأزم�����ة  ا���ص��ت��ف��ح��ال  و���ص��ط 
يف ال��ع��راق، ت��ن��ذر الأو���ص��اع بتفجر 
م���ع ن���ف���اد ���ص��رب ال���ع���راق���ي���ني على 
ط�يلة  ل�صاعات  امل��ت��ك��رر  الن��ق��ط��اع 
ب��ل��د يح�ي  يف  ال���ك���ه���رب���اء  ل��ل��ت��ي��ار 
الأعلى  من  تعد  نفطية  احتياطات 
داف����ع رئي�ض  ه����ذا  ال���ع���امل. م���ع  يف 
عن  ال��ك��اظ��م��ي،  م�صطفى  ال������زراء 
لإيجاد  حك�مته  وج��ه���د  م�صاعيه 
حل�ل لهذه الأزمة املزمنة، وانتقد 
���ص��م��ن��اً، خ���الل اج��ت��م��اع ط����ارئ مع 
امل��ح��اف��ظ��ني، الع��ت��م��اد ع��ل��ى اإي���ران 
الكهربائية  ل���ل���ط���اق���ة  ك���م�������ص���در 

امل�صت�ردة من دول اجل�ار.
وبح�صب �صحف عربية �صادرة اأم�ض 
الث��ن��ني، ت��اأت��ي الح��ت��ج��اج��ات التي 
نظمها مئات العراقيني يف العا�صمة 
بغداد ي�م اجلمعة املا�صي احتجاجاً 
اأزمة الكهرباء والعتماد على  على 
دلياًل  اأ�صيا�صية،  خ��دم��ة  يف  اإي����ران 
وا���ص��ح��اً ع��ل��ى ت��ف��اق��م الأزم����ة التي 
تنذر بتفجر الأو�صاع �صد �صيا�صات 
من  تعاين  التي  الكاظمي  حك�مة 
�صغط ر�صمي و�صعبي بالتزامن مع 

ا�صتحقاق النتخابات املقبلة.

انهيار كبري
وذكرت �صحيفة “اإندبندت عربية” 
اأزم���ة ال��ك��ه��رب��اء يف ال��ع��راق هذا  اأن 
غري  ح������دود  اإىل  ت��ف��اق��م��ت  ال����ع����ام 
الطاقة  ���ص��ه��دت  ح��ي��ث  م�����ص��ب���ق��ة، 
اإىل  اأدت  ك��ب��رياً،  ان��ه��ي��اراً  ال�طنية 
ان��ق��ط��اع��ه��ا ب�����ص��ك��ل ت����ام ع���ن مدن 
ال��صط واجلن�ب العراقي ل�صاعات 
عدة، مبينه اأن ما جرى تزامن مع 
خالل  ال��ك��ه��رب��اء  منظ�مة  ت��راج��ع 

الأي������ام امل��ا���ص��ي��ة ب�����ص��ك��ل ك��ب��ري، مع 
و�ص�ل درج��ات احل��رارة اإىل حدود 
ال�����ذي خلف  الأم������ر  م���ئ����ي���ة،   50
دفعت  كبرية  �صعبية  غ�صب  م�جة 
ال���ع���راق���ي ماجد  ال��ك��ه��رب��اء  وزي�����ر 
ا�صتقالته  ت���ق���دمي  اإىل  ح��ن��ت������ض 

ي�ني�)حزيران( املا�صي.
ا�صتمرار  اأن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  وب��ي��ن��ت 
ال����ط����اق����ة  ت������ف�����ري  يف  الن������ه������ي������ار 
حمافظات  يحفز  ق��د  الكهربائية 
اخل���روج يف تظاهرات،  اأخ���رى على 
خ�ص��صاً بعد اإنفاق نح� 60 مليار 
الأخريين  ال��ع��ق��دي��ن  خ���الل  دولر 
ُيذكر.  ت��ق��دم  دون  ال��ك��ه��رب��اء  ع��ل��ى 
الكبري  الن���ه���ي���ار  ت����زام����ن  واأث��������ار 
العراق  يف  ال���ط���اق���ة  م��ن��ظ���م��ة  يف 
العراقية  احل��ك���م��ة  م�����ص��اع��ي  م���ع 
“امل�صرق اجلديد”،  تفعيل م�صروع 
ملف  واأن  خ�ص��صاً  عدة،  ت�صاوؤلت 
ال��رب��ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي ه��� اأح���د اأبرز 
امل��ل��ف��ات ال��ت��ي ي��ت��ط��ل��ع ال���ع���راق اإىل 

اإجنازها مع م�صر.
اأن  اإىل  �صحافية  ت��ق��اري��ر  واأ���ص��ارت 
اإي��ران قطعت اإم��دادات الطاقة عن 
العراق، وعلى الرغم من اإرجاع هذا 
الإجراء اإىل حماولة ال�صغط على 
املرتتبة  امل�صتحقات  ل�صداد  العراق 
اأنها  ي���رون  م��راق��ب��ني  اأن  اإل  عليه، 
و���ص��ي��ل��ة ���ص��غ��ط م���ن ق��ب��ل طهران 
ما  ت�ص�ية جديدة يف  اإىل  لل��ص�ل 
ويبدو  ال��ط��اق��ة.  ب��ات��ف��اق��ات  يتعلق 
ب�”تخّ�ف  تنظر  ب��ات��ت  ط��ه��ران  اأن 
“امل�صرق  ق�����ص��ي��ة  اإىل  وريبة” 
اإىل ربط  العراق  وتطلع  اجلديد” 
كهربائي مع الأردن وم�صر، واإيران 

الرغم  ع��ل��ى  ت��اأت��ي  نا�صفة  ب��ع��ب���ات 
من تكليف رئي�ض ال�زراء م�صطفى 
معامل  بحماية  اجلي�ض  الكاظمي، 
الكهرباء وخط�ط النقل يف البالد. 
وذكرت ال�صحيفة يف �صياق اآخر، اأن 
ت��ن��ظ��ي��م داع�������ض الإره����اب����ي بح�صب 
عراقية  حملية  م�صادر  اأف���ادت  م��ا 
ي�صتخدم الهجمات على هذه امل�اقع 
ب��ت���ق��ي��ت ال�����ص��ي��ف احل�����رج لإث�����ارة 
الكاظمي  العام على حك�مة  الراأي 
على الرغم من حماولت احلك�مة 
الذي  الإره��اب��ي  للتنظيم  الت�صدي 
ب�صكل  اجلي�ض  ق�ات  ي�صتهدف  بات 
املتحدث  م��ب��ي��ن��اً  وم��ت��ك��رر،  وا����ص���ح 
العراقي  اجل��ي�����ض  ب��ا���ص��م  ال��ر���ص��م��ي 
اخلام�صة  الفرقة  اأن  ر�ص�ل  يحيى 
م�����ن ق�������ة ال�������ص���رط���ة الحت�����ادي�����ة 
الل�اء  بالتعاون مع ق�ة من  نفذت 
دهم  ع��م��ل��ي��ة  وال���ص��ت��خ��ب��ارات   18
وقرى  زغ��ي��ت���ن  وادي  يف  وتفتي�ض 
الكبة واجل��ال يف حمافظة كرك�ك 
البحث  �صملت  ا�صتباقية  عمليات 

والدهم والتفتي�ض.

ارتباك عراقي
“العرب”  ���ص��ح��ي��ف��ة  وت����ن����اول����ت 
ب�”الرتباك  و�صفته  م��ا  اللندنية 
املفزعة  وال��ت�����ص��ري��ح��ات  العراق” 
اإح�صان  ال���ع���راق���ي  ال��ن��ف��ط  ل����زي���ر 
املا�صي  الأ���ص��ب���ع  عبداجلبارنهاية 
امل�صتثمرين  ك���ب���ار  ه�����روب  ب�������ص���اأن 
الدوليني يف قطاع النفط العراقي 
وعدم  ال�صّك  غيمة  من  تركته  وما 
اليقني ب�صاأن م�صتقبل هذا القطاع 
ا�صطراب  ج�����ّراء  امل���ه���ّدد  احل���ي����ي 

�صيا�صية  بنظرة  الأم���ر  ه��ذا  ت��ق��ارب 
اقت�صادية، ك�نها تريد من العراق 
لنف�ذها  معزولة  جزيرة  يك�ن  اأن 

وم�صاحلها«.

معاناة م�شتمرة
�صحيفة  ان���ت���ق���دت  ج���ان���ب���ه���ا  م����ن 
ا�صتمرار  ال��ع��راق��ي��ة  “ال�صباح” 
اآخر  ال��ع��راق��ي��ني ع��ام��ا بعد  م��ع��ان��اة 
الكهربائي  ال��ت��ي��ار  ان���ع���دام  ج����راء 
خا�صة يف ف�صل ال�صيف م�صرية اإىل 
اأن قطاع الكهرباء يف العراق �صرفت 
املا�صيني  العقدين  الدولة يف  عليه 
مئات املليارات من ال��دولرات، دون 

القطاع،  ه���ذا  بخ�صخ�صة  يتمثل 
يف  الآن  امل���اط��ن  اعتماد  اأن  خا�صة 
بن�صبة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال��ت��ي��ار  ت���ف��ري 
القطاع  ع���ل���ى   80% ت����ت����ج����اوز 
الأهلية  بامل�لدات  املتمثل  اخلا�ض 
وب��ال��ت��ايل ف��ال�����ص��ارع ال��ع��راق��ي مهياأ 
نف�صياً وحتى اقت�صادياً للتعامل مع 

خ�صخ�صة الكهرباء كاأمر واقع.

اعتدءات متكررة
�صحيفة  اأ�������ص������ارت  ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن 
الع����ت����داءات  اأن  اإىل  “الحتاد” 
اأب��راج نقل الطاقة يف  املتكررة على 
وا�صتهدافها  العراقية  املحافظات 

ي�صعر  اأن  اأو  امل��ل��ف  ه���ذا  ي��ن��ج��ز  اأن 
امل�اطن بتح�صن يف ذلك.

وع����زت ال�����ص��ح��ي��ف��ة ت��ف��اق��م الأزم����ة 
تعمد  مل  ال��ك��ه��رب��اء  وزارة  اأن  اإىل 
الطاقة  ت�ليد  حم��ط��ات  ب��ن��اء  على 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف ك���ل حم��اف��ظ��ة، بل 
والتي  ج��داً  ال�صهلة  للحل�ل  ذهبت 
متثلت با�صترياد الكهرباء من دول 
اجل�����ار، وه��� الأم���ر ال���ذي مل ي�ؤد 
امل��ط��ل���ب��ة م��ن��ه، ب�صبب  الأغ���را����ض 
تذبذب التيار من جهة، ومن جهة 
الكهرباء  ت�صدير  عملية  اإن  ثانية 
من الدول املجاورة تخ�صع لع�امل 

�صيا�صية اأكر من ك�نها جتارة.

وذكرت اأن اجلانب الآخر يف عملية 
كانت  الكهرباء  على  املايل  ال�صرف 
م��ن ج��ي��ب امل����اط���ن ال����ذي ي�صطر 
للكهرباء  ب�����دي�����ل  ع�����ن  ل���ل���ب���ح���ث 
ال�صحب”  “م�لدات  عرب  ال�طنية 
للبيت  ���ص��غ��ري  م����ل���د  اق���ت���ن���اء  اأو 
م�صاريف  يتحمل  اأن��ه  يعني  وه��ذا 
اإ���ص��اف��ي��ة وك��ب��رية م��ن اأج���ل ت�فري 
ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي ل��ب��ي��ت��ه، وه���ذا 
م�صرية  احل��ل���ل،  عن  للبحث  يق�د 
ال�صركات  الكثري من  اأن هناك  اإىل 
لبناء  ا���ص��ت��ع��دادات��ه��ا  اأب���دت  العاملية 
تلك املحطات واإنهاء اأزمة الكهرباء 
طرح  اإىل  ال���ذاه���ب  اأو  ال���ع���راق،  يف 

•• بغداد-وكاالت

يف وقت ت�صهد فيه خمتلف مناطق 
العراق م�جة من الرتفاع ال�صديد 
التيار  ان��ق��ط��ع  احل�����ارة،  ل���درج���ات 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي ع���ن ع����دد م���ن امل���دن 
اإعالن  ب�صبب  العراقية،  والبلدات 
عن  للكهرباء  التام  القطع  اإي���ران 

العراق.
عارم  بغ�صب  ال��ع��راق��ي���ن  وواج����ه 
ا�صتهداف  ع��ن  امل��ت���ات��رة  الأن���ب���اء 
“جمه�لة”  م�صلحة  جم��م���ع��ات 
ل���ل���ع���دي���د م�����ن حم�����ط�����ات اإن�����ت�����اج 
واأبراج  نقلها  وخ��ط���ط  الكهرباء 

الطاقة الرئي�صية.
واأ�صار مراقب�ن اإىل وج�د م�صروع 
امل�صتهِدفة،  ل��ل��ج��ه��ات  م��ت��ك��ام��ل 
ت���ت����خ���ى زي�������ادة ال�������ص���غ����ط على 
وخلق  ال����ع����راق����ي����ني،  امل�����اط����ن����ني 
ب���اإي���ران يف  ل��ل��ع��راق  راب���ط وتبعية 
الطاقة  ع���ل���ى  احل�������ص����ل  جم�����ال 

الكهربائية.
الأجهزة احلك�مية العراقية اأعلنت 
تعر�ض  املا�صيني  الي�مني  خ��الل 
العراقية  ال�طنية  الكهرباء  �صبكة 
التي  املتفرقة،  الهجمات  لع�صرات 
اأدت خ��الل ي���م واح��د ملقتل �صبعة 
اأ���ص��خ��ا���ض وج����رح اأك����ر م���ن 15 

م�اطنا اآخ��ر، فيما خرج اأكر من 
اخلدمة  ع���ن  رئ��ي�����ص��ي��ا  خ��ط��ا   60
مت���ام���ا. امل���راق���ب����ن اأ������ص�����اروا اإىل 
املنفذة  العمليات  تن�صيق  درج���ات 
الهجمات  ف���اأغ���ل���ب  ب��ي��ن��ه��ا،  ف��ي��م��ا 
ال���ت���ي ج�����رت الأح���������د، ح���دث���ت يف 
يف  الغربية،  ال�صحراوية  املناطق 
والرمانة  والقائم  احلديثة  م��دن 
بي�م  وقبلها  الأن��ب��ار.  يف حمافظة 
القطاع  واح��د، حدثت هجمات يف 
كرك�ك،  حم��اف��ظ��ة  م���ن  ال��غ��رب��ي 
مب��ح��ي��ط م��ن��ط��ق��ة دب�������ض، م���ا دفع 
ب������اأن خمتلف  ل���ل���ق����ل  امل���راق���ب���ني 
املنفذين ينتم�ن خلاليا تنظيمية 

واحدة.

�شعوبات كثرية
الداخلية  وزارة  من  اأمني  م�صدر 
العراقية �صرح يف حديث مع م�قع 
ال�صع�بات  ني�ز عربية”،  “�صكاي 
والأجهزة  وزارت�����ه  ت��ع��ان��ي��ه��ا  ال��ت��ي 
�صبيل  ب��ه��ا يف  امل��رت��ب��ط��ة  الأم��ن��ي��ة 
ال�صخمة  ال�صبكة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
لإنتاج وت�زيع الكهرباء يف البالد: 
برج  األ����ف  خ��م�����ص��ني  ق���راب���ة  “ثمة 
لنقل الكهرباء يف خمتلف مناطق 
تقدر  فعلية  م�����ص��اح��ة  يف  ال���ب���الد، 
كيل�مرت  األ������ف   300 ب����ح�����ايل 

عبارة  ه�  منها  وا�صع  ج��زء  مربع، 
قاحلة،  ���ص��ح��راوي��ة  م��ن��اط��ق  ع���ن 
اأمنية  عمليات  بالأ�صا�ض  وت�صهد 
ب���ني اجل��ي�����ض ال���ع���راق���ي واأج���ه���زة 
الإرهابية  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  الأم�����ن 
املتطرفة. فل� كان كل برج يحتاج 
متناوبني،  ح����را�����ض  ع�������ص���رة  اإىل 
اجلي�ض  ن�����ص��ف  اأن  ي��ع��ن��ي  ف���الأم���ر 
ي��ك���ن خلدمة  اأن  ي��ج��ب  ال��ع��راق��ي 

وحرا�صة هذه الأبراج«.
جمعة،  �صعدون  العراقي  الباحث 
الداخلية  وزارة  اأع������ذار  ع��ل��ى  رّد 
العراقية قائال: “حتاول الأجهزة 
العراقية  وال��ع�����ص��ك��ري��ة  الأم���ن���ي���ة 
الإي���ح���اء ب���اأن ا���ص��ت��ه��داف حمطات 
واأب������راج ال��ك��ه��رب��اء يف ال���ب���الد هي 
م�����ص��األ��ة اأم��ن��ي��ة وع�����ص��ك��ري��ة، لكن 
التي  املفرطة  والثقة  الن�صيابية 
اأعمالهم،  امل��ت���رط���ن  فيها  ينفذ 
ت����دل ع��ل��ى ا���ص��ت��ن��اده��م ع��ل��ى ثقل 
يحميهم،  اأن  ي�صتطيع  ���ص��ي��ا���ص��ي 
م�صروع  ل�صالح  هي  اأعمالهم  واأن 
القت�صاد  ي�����ص��ت��ه��دف  ���ص��ي��ا���ص��ي، 
�صيء  ال��ع��راق.  م��ق��درات  وتخريب 
النا�صطني  ا�����ص����ت����ه����داف  ي�������ص���ب���ه 
امل��دن��ي��ني ال��ع��راق��ي��ني م��ن��ذ ثالثة 
امل�صاألة  ج���ه��ر  اأن  ح��ي��ث  ���ص��ن���ات، 
ف��ق��ط م�اجهة  ول��ي�����ض  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة، 

وعمليات اأمنية فح�صب«.

خاليا ع�شابات
و�صائل  ع��ل��ى  ال��ع��راق��ي��ني  اأغ��ل��ب��ي��ة 
ال���ت����ا����ص���ل الج���ت���م���اع���ي اأ�����ص����اروا 
من  خ����الي����ا  دور  اإىل  ب����������ص�����ح 
ع�����ص��اب��ات ���ص��غ��رية، ي��ت��م اإدارت���ه���ا 
اإقليمية ل تريد للعراق  من جهة 
ل  مثلما  الكهربائي،  ال�صتقالل 
تريد له اأي ا�صتقالل اآخر. وطالب 
احلك�مة  ال��ت���ا���ص��ل  م���اق��ع  رواد 
العراقية بالك�صف احلقيقي له�ية 
جهة واحدة مت اإلقاء القب�ض عليها 
ب�صبب هذه اجلرائم، لتبني اإذا ما 
كانت العمليات ذات ه�ية �صيا�صية 

اأو جمرد اأفعال اإجرامية.
و�������ص������ك������ك ال������ن������ا�������ص������ط�������ن ع���ل���ى 
�صحة  يف  ميديا”،  “ال�ص��صيال 
البيان الذي اأ�صدره تنظيم داع�ض 
تبنى فيه بع�ض  وال��ذي  الإرهابي، 
ا�صتهداف  م��ث��ل  ال��ع��م��ل��ي��ات،  ه���ذه 
لإنتاج  ����ص���ام���راء  ���ص��م��ال  حم��ط��ة 

الكهرباء.

اأهداف خفية
ي�صت�رد  ت��ق��ل��ي��دي��ا  ال����ع����راق  ك�����ان 
لت�صغيل حمطات  اإي��ران  الغاز من 
ت�ليد الكهرباء، ومل يتمكن ط�ال 

ال�طنية  ال�����ص��رك��ة  م���ن  ال��ت���ق��ي��ع 
و�صركة  ل��ل��ك��ه��رب��اء،  الأم���ريك���ي���ة 
وعدتها  اللتان  الأملانية،  �صيمن�ض 
ب���ت���ل���ب���ي���ة ح�����اج�����ات ال������ع������راق من 
�صيقطع  ���ص��ن��ة،  خ����الل  ال��ك��ه��رب��اء 
الكهرباء  مل����ردي  رئي�صيا  م�صدرا 
�صريف يف  واأ���ص��اف  ال���ع���راق«.  اإىل 
ني�ز  “�صكاي  م���ق��ع  م��ع  ح��دي��ث��ه 
من  املُ�صربة  “املعل�مات  ع��رب��ي��ة: 
باأن  تق�ل  الأمنية  الأجهزة  بع�ض 

ما مل ينتج الكهرباء حمليا، علما 
الكهرباء  م��ن  ال��ع��راق  ح��اج��ات  اأن 
اأكر  متلك  غ��ي��غ��اواط،   30 تبلغ 

من ثلثيه، وت�صت�رد الباقي.
ال��ب��اح��ث الأم��ن��ي العراقي  وب����راأي 
زك�����ان ���ص��ري��ف ���ص��رح ف���اإن اأه���داف 
اجلهات املُ�صتهِدفة تتلخ�ض يف اأنه 
امل�صروعني  ب���اأن  الفاعل�ن  “يرى 
ال��ع��راق��ي��ني ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني يف 
خالل  من  �ص�اء  الكهرباء،  جمال 

بنية  ت�صييد  من  املا�صية  ال�صن�ات 
حتتية تلبي احتياجات البالد.

ه���ذه الح��ت��ي��اج��ات راك���م���ت دي�نا 
اإيرانية على العراق قدرت بح�ايل 
ي�صتطيع  ل  دولر،  مليارات  اأربعة 
العق�بات  ب�صبب  �صدادها  ال��ع��راق 
ي�صت�رد  اإذ  اإي��ران،  الأمريكية على 
مليار   1.7 ق��راب��ة  ي�ميا  ال��ع��راق 
اإيران،  ال��غ��از م��ن  ق��دم مكعب م��ن 
دائم  ب�صكل  ال��صع  بهذا  و�صتبقى 

الف�صاد  وا����ص���ت�������ص���راء  ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
ال���دول���ة وح���ال���ة عدم  يف م��ف��ا���ص��ل 
والأمني  الج��ت��م��اع��ي  ال���ص��ت��ق��رار 
العراق  وجعلت  اأم��ده��ا،  ط��ال  التي 
بلدا طاردا للم�صتثمرين يف خمتلف 

القطاعات.
اعتربت م�صادر عراقية ت�صريحات 
ال�زير العراقي ل ميكن اأن ت�صدر 
اأو  من فراغ ورمّبا تعك�ض احلقيقة 
الت��صيح  واأن  منها،  ك��ب��رياً  ج���زءاً 
الذي جلاأ اإليه لحقاً هدفه تط�يق 
احلديث  يثريها  التي  الفزع  حالة 
عن �صيناري� هروب امل�صتثمرين من 
العراق  يف  الأّول  احل��ي���ي  القطاع 
لتم�يل  ال����ح���ي���د  ���ص��ب��ه  وامل�������ص���در 

ميزانية الدولة العراقية.
ول��ف��ت��ت امل�������ص���ادر ل��ل�����ص��ح��ي��ف��ة اإىل 
ي���ؤّك��د ما  النفط  وزي��ر  قاله  م��ا  اأّن 
ت�صريبات  م��ن  ���ص��اب��ق  وق���ت  يف  راج 
العراقية يف  احلك�مة  دخ�ل  ب�صاأن 
م�صتثمرين  م��ع  �صعبة  حم��ادث��ات 
بهدف  ال��ن��ف��ط  ق���ط���اع  اأج����ان����ب يف 
بعد  البالد  م��غ��ادرة  بعدم  اإقناعهم 
�صع�بة  م���ن  ت���ذّم���را  اأظ����ه����روا  اأن 
وتهديد  البالد  يف  ال�صتثمار  مناخ 
ال�����ص����ط����راب����ات الأم����ن����ي����ة، وي����رى 
خا�ض  ب�صكل  اق��ت�����ص��ادي���ن  خ���رباء 
ال��ع��راق ت�ص�د ح��ال��ة ع��دم يقني  يف 
�صيا�صي واأمني يف ظّل وج�د دوائر 
الدولة  ن�صيج  على  م�صقطة  ق���رار 
مرتبطة  �صخ�صيات  من  العراقية 
متغلغلة  م�صّلحة  وف�صائل  ب��اإي��ران 
�ص�ؤون  يف  تتدخل  ل  امل�ؤ�ص�صات  يف 
هي  واإمن���ا  فقط  وال�صيا�صة  الأم���ن 
اأي�صاً يف القرار القت�صادي  م�ؤّثرة 
ت�صتغلها  قطاعات  بعّدة  ومتحّكمة 
ل��ت���ف��ري امل�������ارد ال�����ص��روري��ة التي 

تغطي بها نفقاتها الباهظة.

خمتلف  اإىل  ي��ن��ت��م���ن  ال��ف��اع��ل��ني 
كخاليا  ويعمل�ن  العراق،  مناطق 
بع�صها  ع����ن  م�����ص��ت��ق��ل��ة  ����ص���غ���رية 
املحلية  م��ن��اط��ق��ه��م  يف  ال��ب��ع�����ض 
يتم  ال��ت��ي  ت��ل��ك،  اأفعالهم  ملمار�صة 
م��رك��زي م��ن جهة  ب�صكل  اإدارت���ه���ا 
واحدة معروفة، ت�صتفيد من مثل 
هذا ال�صعف يف البنية الكهربائية 
اأمر ل تعرتف به  يف العراق، وه� 

احلك�مة املركزية«.

�ضحف عربية: حتكم اإيران يف كهرباء العراق يهدد بتفجري الأو�ضاع

غليان يف العراق.. من ي�ضتهدف حمطات اإنتاج الكهرباء؟

حمطة بو�ضهر النووية يف اإيران تعاود العمل  •• طهران-اأ ف ب

ب��صهر،  يف  ال��ع��م��ل  اإي������ران  ا���ص��ت��اأن��ف��ت 
الن�وية،  للطاقة  ال���ح��ي��دة  حمطتها 

ال�صلطات  لأ�صب�عني عزته  ت�قف  بعد  ال�طنية  الكهرباء  ب�صبكة  ربطها  واأعيد 
اىل “عطل تقني”. وتاأتي ع�دة العمل يف املحطة ال�اقعة يف جن�ب البالد، يف 
ظل انقطاعات متكررة ومتزايدة يف التيار الكهربائي يف مناطق عدة يف البالد 
منها طهران. وكانت املنظمة الإيرانية للطاقة الذرية التي ت�صرف على حمطة 
ب��صهر، اأعلنت ليل 20 حزيران/ي�ني� ت�قفها عن العمل “ب�صعة اأيام” لأ�صباب 
يعتقد اأنها مرتبطة باأعمال �صيانة دورية، قدمت ال�صلطات تف�صريات متباينة 
ب�صاأنها. وليل الأحد الإثنني، نقلت وكالة الأنباء “اإ�صنا” عن حمم�د جعفري، 
“مت  العطل  اأن  الذرية،  الإيرانية للطاقة  املنظمة  املحطة ونائب رئي�ض  رئي�ض 

اإ�صالحه بف�صل جه�د خرباء والعاملني يف املحطة«.
انتاج  ا�صتئناف  و”مت  ال�طنية  الكهرباء  ب�صبكة  ب��صهر  ربط  اأُعيد  اأنه  واأ�صاف 

الطاقة اعتبارا من الأحد بعد �صمان �صالمة ت�صغيل املحطة«.
العمل م�قتا  املحطة عن  اأ�صب�عني وقف  قبل  اأعلنت  الإيرانية  املنظمة  وكانت 
ب�صاأن طبيعته،  تفا�صيل  ويف حني مل تقدم  “عطل فني”.  اإنه  قالت  ب�صبب ما 
اأو�صحت يف بيان يف 22 حزيران/ي�ني� اأنه يتعلق ب�”م�ّلد الكهرباء” للمحطة. 
من جهته، قال املتحدث با�صم وزارة اخلارجية �صعيد خطيب زاده يف حينه، اإن 
وقف املحطة كان مقررا م�صبقا. واأو�صح “�صتخرج املحطة عن ال�صبكة لب�صعة 
م�صيفا “هذا اأمر روتيني للمحطات  اأيام ب�صبب عطل تقني اأو م�صائل فنية”، 
وبنت رو�صيا حمطة ب��صهر ال�اقعة  اأو مرتني �صن�يا”.  الن�وية ويح�صل مرة 
على �ص�احل اخلليج، وت�صلمتها اإيران ر�صميا يف 2013 بعد اأع�ام من التاأخري. 

واأت�����ى ت���ق��ف امل��ح��ط��ة يف وق����ت جتري 
اأمريكية  اإيران وق�ى دولية، مب�صاركة 
لإحياء  تهدف  مباحثات  مبا�صرة،  غري 
الن�وي،  طهران  برنامج  ب�صاأن  التفاق 

بعد ان�صحاب وا�صنطن اأحاديا منه عام 2018.
واأتاح التفاق املربم يف 2015 بعد اأع�ام من الت�تر واملفاو�صات، رفع العديد 
اأن�صطتها  خف�ض  مقابل  يف  اإي����ران،  على  مفرو�صة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  العق�بات  م��ن 
الن�وية و�صمان �صلمية برناجمها. لكن مفاعيله انتفت تقريبا مذ قرر الرئي�ض 
الأمريكي ال�صابق دونالد ترامب �صحب بالده اأحاديا من التفاق عام 2018، 
واإعادة فر�ض عق�بات قا�صية على اإيران. وبعد نح� عام من ذلك، بداأت اإيران 

بالرتاجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأ�صا�صية مب�جب التفاق.
بني  “خالفات”  تبقي  م��ع  لكن  ت��ق��دم،  حتقيق  املباحثات  يف  امل�����ص��ارك���ن  واأك���د 
حزيران/ي�ني�،   20 يف  املفاو�صات  من  ال�صاد�صة  اجل�لة  واختتمت  الطرفني. 

ومل يتم العالن بعد عن م�عد ج�لة مقبلة.
اإي��ران، يف منطقة غالبا ما ت�صهد  وتقع ب��صهر على �ص�احل اخلليج يف جن�ب 
اأب��دت خماوف  اأن  ل��دول خليجية عربية  و�صبق  اأر�صية.  وه��زات  زلزاليا  ن�صاطا 
�صرب  بحال  اإ�صعاعي  ت�صرب  ح�ص�ل  واحتمال  اأرا�صيها،  من  املحطة  قرب  من 
الإيراين  الإع���الم  واأف���اد  ب��اأ���ص��رار يف املحطة.  ق��د يت�صبب  ق���ي  زل���زال  املنطقة 
الر�صمي يف ني�صان/اأبريل عن وق�ع زلزال يف حمافظة ب��صهر ق�ته 5،8 درجات 
مركزه  ك��ان  الأم��ريك��ي(،  اجلي�ل�جي  امل�صح  مركز  )وف��ق  ري�صرت  مقيا�ض  على 
على م�صافة ح�ايل مئة كيل�مرت من املحطة. واأك��دت دائ��رة العالقات العامة 
اأي  “�صليمة متاما وت�ا�صل ن�صاطها  دون  اأق�صامها  اأن كل  يف املحطة يف حينه، 

واأنها م�صممة ملقاومة “اأ�صد اأن�اع الزلزل يف البالد واملنطقة«. خلل”، 

ويف 2016، بداأت �صركات اإيرانية ورو�صية بناء مفاعلني اإ�صافيني فيها، طاقة 
�صيتطلب  اجنازهما  اأن  اىل  التقديرات  وت�صري  م��ي��غ��اوات.   1000 منهما  ك��ل 
ع�صرة اأع�ام. وياأتي ا�صتئناف العمل باملحطة يف وقت ت�صهد مدن عدة انقطاعات 

متكررة يف التيار الكهربائي خالل النهار والليل.
ونقلت وكالة الأنباء الر�صمية “اإرنا”  اأم�ض الثنني عن املتحدث با�صم ال�صركة 
انقطاعات  ح�ص�ل  عن  اعتذاره  م�صهدي،  رجبي  م�صطفى  للكهرباء  ال�طنية 
دون  املنتجة هي  الطاقة  اأن كمية  ال�صابق، حم��ّذرا من  الي�م  غري جمدولة يف 
م�صريا اإىل  املطل�ب. واأو�صح اأن ال�صتهالك “و�صل اىل 65،9 األف ميغاوات”، 

اأنه رقم “غري م�صب�ق” يف ال�صناعة الكهربائية لإيران.
ل   )...( واحل��راري��ة  الكهرومائية  املعامل  من  الكهرباء  “انتاج  ف��اإن  املقابل،  يف 

وفق ما اأفاد رجبي م�صهدي. يتجاوز اإجمايل 55 األف ميغاوات”، 
وكانت ال�صلطات اأعلنت يف اأيار/ماي� بدء جدولة انقطاعات يف التيار الكهربائي 
مع زيادة ال�صتهالك، عازية ذلك اىل طلب متزايد على الطاقة، يرتافق هذا 

العام مع جفاف يح�ل دون ت�صغيل بع�ض املعامل الكهرومائية.
واأفاد تقرير حك�مي اأن كمية املت�صاقطات التي �صجلت يف اإيران كانت اأقل ب�43 

باملئة من املعدل ال�صن�ي، مع حتذير من �صح للمياه هذا العام.
الكهربائية”،  الطاقة  ا�صتهالكهم من  “تخفيف  اىل  الإيرانيني  ودعا جعفري 
علما باأن انقطاع الكهرباء يف اإيران  يف ظل “ت�قعات بارتفاع درجات احلرارة”، 
خالل اأ�صهر ال�صيف لي�ض غري ماأل�ف. وكان جعفري حّذر اأواخر اآذار-مار�ض، 
من اأن تبعات العق�بات الأمريكية على اإيران، قد ت�ؤدي ل�قف العمل يف ب��صهر. 

 �ضندوق الرثوة الرنويجي ي�ضتبعد 
�ضركات لدعمها امل�ضتوطنات الإ�ضرائيلية

•• اأو�شلو-اأ ف ب

معه،  العمل  م��ن  �صركات  ال��رنوي��ج��ي  ال�صيادية  ال���روة  �صندوق  ا�صتبعد 
يف  الإ�صرائيلية  بامل�صت�طنات  املرتبطة  اأن�صطتها  ه���  ال�صبب  اأن  م���ؤك��دا 
الروة  �صندوق  اأ�صقط  فقد  بل�مربغ،  وك��ال��ة  وبح�صب  الغربية.  ال�صفة 
ال�صيادية الرنويجي والذي تبلغ قيمته 1.3 تريلي�ن دولر �صركتي �صابري 
للهند�صة وال�صناعة املحدودة، و�صركة ميفن ريال ا�صتات، وذلك ب�صبب ما 
اإنه  اإنه دعم منها للم�صت�طنات الإ�صرائيلية. وقال ال�صندوق يف بيان  قال 
“ب�صبب  الأخالقيات  جمل�ض  من  ن�صيحة  على  بناء  ال�صركات  ا�صتبعاد  مت 
النتهاكات  يف  ال�صركات  ه��ذه  م�صاهمة  يف  املتمثلة  املقب�لة  غري  املخاطر 
املنهجية حلق�ق الأفراد يف امل�اقف اأو احلروب اأو النزاعات«. ي�صار اإىل اأن 
�صندوق الروة ال�صيادية الرنويجي ه� اأكرب �صندوق ثروة يف العامل، حيث 
ميتلك نح� %1.5 من الأ�صهم املدرجة على م�صت�ى العامل، وتتم اإدارته 
وفًقا ملجم�عة وا�صعة من الإر�صادات الأخالقية وي�صتثني بع�ض ال�صركات 
من عامله ال�صتثماري بناًء على ن�صيحة املجل�ض. وقال جمل�ض الأخالق يف 
بيان منف�صل: “اإن امل�صت�طنات الإ�صرائيلية يف ال�صفة الغربية قد اأقيمت 
يف  يت�صببان  امل�صتمر  وت��صعها  وج���ده��ا  واأن  ال���دويل،  للقان�ن  انتهاك  يف 

اإحلاق �صرر واإ�صرار كبري بال�صكان الفل�صطينيني يف املنطقة«.
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“ال�صيطرة  اأنه مّتت  اأم�ض الثنني  القرب�صية   الغابات  اإدارة  اأعلنت 
ب�صكل تام” على اأ�ص�اأ حريق ت�صهده اجلزيرة منذ عق�د والذي اأودى 
بعد  الق�ية  الرياح  اأججته  الذي  واندلع احلريق  باأربعة م�صريني. 
ظهر ال�صبت واجتاح �صف�ح �صل�صلة جبال ترودو�ض )جن�ب(، ما اأدى 
اإىل مقتل اأربعة عمال م�صريني قبل اأن تتم ال�صيطرة عليه مب�صاعدة 
طائرات اإ�صرائيلية وي�نانية. واأفادت الإدارة يف بيان “مّتت ال�صيطرة 
 08،00 ال�صاعة  عند  مت�ز-ي�لي�   5 الث��ن��ني  اأم�����ض  كامل  ب�صكل 

)05،00 ت غ(.. على احلريق الذي اندلع ال�صبت«.
واأ�صافت اأن عنا�صر الإطفاء ل يزال�ن منت�صرين بكثافة يف حميط 

قرية اأراكابا�ض للتعامل مع اأي حرائق اإ�صافية حمتملة.
تاأ�صي�ض جمه�رية قرب�ض  الأ���ص���اأ منذ  اعترب  ال��ذي  ودّم��ر احلريق 
اإخالء  اإىل  واأدى  ال��ط��اق��ة  وخ��ط���ط  م��ن��زل   50 نح�   1960 ع��ام 
 55 ح���ايل  م�صاحتها  تبلغ  منطقة  ال��ن��ريان  والتهمت  ق��رى.  ع�صر 
كلم مرّبعا تغطيها عادة النباتات واملحا�صيل. ولقي اأربعة م�صريني 
م�صرعهم اأثناء حماولتهم الفرار من قرية اأودو�ض. و�صاهد مرا�صل� 
فران�ض بر�ض اأ�صجار زيت�ن قدمية تتح�ل اإىل جذوع متفحمة بينما 

مالأ الرماد املكان. كما �صاهدوا منازل حمرتقة يف قرية اأورا.
بت�صببه  لال�صتباه  ع��ام��ا   67 العمر  م��ن  يبلغ  م���زارع  ت�قيف  ومت 

باحلريق، وه� اأمر ينفيه.
 

ا�صت�ؤنفت يف وقت مبكر اأم�ض الثنني عملّيات البحث يف بلدة اأتامي 
ال��رتب��ة، يف حني  ان���زلق  ك��ارث��ة  اأع��ق��اب  ال��ي��اب��ان يف  ال�صاحلّية و�صط 
ت�ص�د حالة من عدم اليقني ب�صاأن م�صري ع�صرات الأ�صخا�ض الذين 
حتى  وتاأّكد  عنهم.  معل�مات  اأّي  املحّلية  ال�صلطات  لدى  تت�افر  ل 
الآن م�صرع ثالثة اأ�صخا�ض، غري اأّن ح�صيلة ال�صحايا ل تزال غري 
نهائّية. وهناك ر�صمّياً نح� 20 �صخ�صاً يف عداد املفق�دين. لكن بعد 
48 �صاعة على املاأ�صاة، ما زال امل�ص�ؤول�ن املحّلي�ن يبذل�ن ق�صارى 
جهدهم لتحديد م�صري ع�صرات الأ�صخا�ض الآخرين الذين ُيعَتقد 
اأّنهم كان�ا يف املنطقة وقت وق�ع الكارثة. وقال امل�ص�ؤول املحّلي ي�كي 
�ص�غياما ل�كالة فران�ض بر�ض الثنني “حّتى الآن، تاأّكدنا من اأّن مئة 
التحّقق  ُن�ا�صل  وقت  وب�صّحة جيدة، يف  و�صخ�صني )102( بخري 
من �صالمة 113 �صخ�صاً اآخرين، من اأ�صل 215 �صخ�صاً كان�ا على 

ما يبدو م�ج�دين يف املنطقة املت�صّررة من انزلق الرتبة«.
�صحايف  م�ؤمتر  خالل  �صايت�،  �صاكاي  اأتامي،  بلدية  رئي�ض  واأو�صح 
م�صاء الأحد، اأّن عدد املفق�دين ر�صمّياً )20 �صخ�صاً( ه� رقم “جرى 
الأوىل من  املرحلة  ت�افرت يف  معل�مات”  على  بالعتماد  حتديده 
اليابان  مناطق  غالبية  وت�صهد  يتغرّي.  اأن  بالتايل  وُيحتمل  الكارثة 
حاليا م��صم اأمطار يت�صبب عادة بفي�صانات و�صي�ل وانزلقات تربة 

ما يدفع ال�صلطات اإىل اإ�صدار اأوامر باإجالء ال�صكان.

اخلط�ة  ع��ن  ج�ن�ص�ن  ب�ري�ض  الربيطاين  ال����زراء  رئي�ض  يك�صف 
ك���رون��ا يف  ال�صارية لح��ت���اء ف��ريو���ض  ال��ق��ي���د  الأخ����رية يف تخفيف 
اجن��ل��رتا مب��ا يف ذل���ك ال��رتت��ي��ب��ات اخل��ا���ص��ة ب��ال��ت��ب��اع��د الجتماعي 
يف  اإره��اق��ا  القي�د  اأ�صد  فر�ض  فبعد  املنزل.  من  والعمل  والكمامات 
تاريخ بريطانيا يف وقت ال�صلم ملكافحة الفريو�ض، يتاأهب ج�ن�ص�ن 
لرفع معظم القي�د يف اجنلرتا ي�م 19 ي�لي� مت�ز بقرار نهائي من 
اإن البيانات  12 ي�لي� مت�ز. وقالت احلك�مة  اأن ي�صدر ي�م  املقرر 
اأن  ت�صري اإىل اأن احلالت �صت�ا�صل الزيادة مع تخفيف القي�د غري 
برنامج التطعيم اأدى اإىل تراجع ال�صغط على امل�صت�صفيات وحالت 
ال�فاة. ومن املت�قع اأن يق�ل ج�ن�ص�ن اإن على النا�ض العتياد على 
معاي�صة مر�ض ك�فيد-19 مثل الأنفل�نزا اأي �صي�صتمر ال�صطرار 
لدخ�ل امل�صت�صفى والإ�صابات اخلطرية وال�فيات لكن مبعدلت اأقل 

بكثري مما كان عليه احلال قبل حملة التطعيم ال�ا�صعة.
و�صجلت بريطانيا �صابع اأعلى رقم لل�فيات يف العامل جراء الإ�صابة 
بك�فيد-19 وواجه ج�ن�ص�ن انتقادات لقراراته فيما يتعلق بت�قيت 

فرتات الإغالق الثالثة التي طبقتها اجنلرتا.
 86 اإذ تلقى  اأن الإقبال على التطعيم يف بريطانيا كان كبريا  غري 
على  منهم  املئة  يف   64 وح�صل  اأوىل  جرعة  البالغني  م��ن  املئة  يف 

جرعتني حتى ي�م الأحد وفقا لبيانات احلك�مة.

عوا�شم

نيقو�سيا

طوكيو

لندن

فرار 1000 األف جندي 
اأفغاين بعد معارك مع طالبان 

•• دو�شانبي-اأ ف ب

الثنني  الأح���د  ليل  اإىل طاجيك�صتان  اأف��غ��اين  األ���ف ج��ن��دي  م��ن  اأك���ر  ف��ر 
الق�مي يف  الأم���ن  اأعلنت جلنة  م��ا  بعد م��ع��ارك م��ع ح��رك��ة ط��ال��ب��ان، على 
يف  طاجيك�صتان  يف  الأم��ن  اأجهزة  واأعلنت  ال��صطى.  اآ�صيا  يف  ال�اقع  البلد 
بيان نقلته وكالة الأنباء الر�صمية خ�فار اأن “1037 جنديا من الق�ات 
بعد  بحياتهم  للنجاة  طاجيك�صتان  اأرا�صي  اإىل  ف��روا  الأفغانية  احلك�مية 

م�اجهات م�صلحة مع طالبان«.
اأقاليم  �صتة  تام” على  ب�صكل  �صيطروا  طالبان  “مقاتلي  اأن  البيان  وتابع 
910 كلم من احلدود  اأفغان�صتان، متثل  �صرق  ب�صمال  بادخ�صان  يف ولية 
احلدود  الأفغان  اجلن�د  مئات  عرب  اأن  و�صبق  طاجيك�صتان.  مع  امل�صرتكة 
هربا من هج�م طالبان يف الأ�صابيع الأخ��رية، و�صمحت لهم طاجيك�صتان 
واح���رتام م�قف عدم  اجل����ار  “مبداأ ح�صن  ب��امل��رور مب�جب  ال���دوام  على 

التدخل يف �ص�ؤون اأفغان�صتان الداخلية«.
احلدودي  املركز  على  حزيران/ي�ني�  نهاية  منذ  طالبان  حركة  وت�صيطر 
البلد، كما  اإىل هذا  امل�ؤدية  الأخ��رى  املعابر  الأك��رب مع طاجيك�صتان وعلى 
خم�صني  ح���ايل  تبعد  التي  قندوز  مبدينة  حميطة  مناطق  على  ت�صيطر 
كلم. وت�صاعف طالبان هجماتها منذ بدء الن�صحاب الأمريكي يف مطلع 
ان�صحابها  املتبقية  الأمريكية  الق�ات  ت�صتكمل  اأن  املت�قع  من  اأيار/ماي�. 
ج�  الرئي�ض  اأعلنه  ال��ذي  اأيل�ل/�صبتمرب   11 يف  النهائي  امل�عد  بحل�ل 

بايدن لإنهاء اأط�ل حرب اأمريكية.

قناة ال�ضوي�ض.. اللم�ضات الأخرية لتفاق الت�ضوية مع »اإيفرجيفن«

ليبيا.. حترك ل�ضمان م�ضاركة املراأة مر�ضحة وناخبة يف النتخابات

الأمر  تعلق  ���ص���اء  ال�صامل  التق�ميي  ال�طني  امل�صعى  اإط���ار 
باإعادة الثقة وامل�صداقية مل�ؤ�ص�صات الدولة اأو بالتحديات اجلمة 

على ال�صعيدين القت�صادي والجتماعي«.
الت�ص�يت  عن  ع��زوف  ن�صبة  الت�صريعية  النتخابات  و�صهدت 
غري م�صب�قة )77 باملئة( يف البلد الذي يعي�ض ماأزقا �صيا�صيا 

منذ بدء احلراك عام 2019.
دعا  فيما  النتخابات،  الحتجاجي  احل��راك  ن�صطاء  ورف�ض 
قبل  اأع��ل��ن  الرئي�ض  لكن  مقاطعتها.  اإىل  املعار�صة  م��ن  ج��زء 

القرتاع اأنه غري مهتم بن�صبة امل�صاركة.
ل�صرف  “وفاءنا  اإن  ق��ائ��ال  الأح�����د  خ��ط��اب��ه  يف  ت��ب���ن  وت���اب���ع 
واأول�يات  واأقمنا عليها برناجما  بها  التي تعهدنا  اللتزامات 
الأهداف  اإىل  بثقة  خط�اتنا  يق�د  �صيبقى  ال�صعب،  خلدمة 

•• اجلزائر-اأ ف ب

امل�صي  تب�ن عزمه على  املجيد  الرئي�ض اجلزائري عبد  جدد 
قدما يف تنفيذ برناجمه ال�صيا�صي بعد النتخابات الت�صريعية 
اأربعة  كل  من  ثالثة  ان  رغ��م  هامة”  “خط�ة  اعتربها  التي 
ناخبني قاطع�ها. وقال تب�ن يف خطاب بثته و�صائل الإعالم 
واثق  اإن��ه  ال��ب��الد  ل�صتقالل  ال�59  ال��ذك��رى  ع�صية  الر�صمية 
هامة  خط�ة  امل�صبقة  الت�صريعية  النتخابات  “اإجراء  اأن  من 
على طريق ا�صتكمال م�صاٍر �صديد، ل حميد عنه، فتح الآفاق 

ال�اعدة اأمام ال�صعب وفق الق�اعد الدميقراطية احلقة«.
اأقل من �صهر بكل عزم، يف الثاين ع�صر  “اأوفينا منذ  واأ�صاف 
يف  هامة  بخط�ة  املا�صي،  )حزيران/ي�ني�(  ج���ان  �صهر  من 

ال��ت��ط��اول على  ل��ه نف�صه  ت�����ص���ل  “كل م��ن  امل��ت���خ��اة«. وح���ذر 
اجلزائر الق�ية ب�صعبها وجي�صها«.

رغم  ال�صيا�صي  برناجمه  م�ا�صلة  على  ع��ازم��ا  ت��ب���ن  وي��ب��دو 
مطالب  يتجاهل  لكنه  احلاكمة،  النخبة  داخ��ل  النق�صامات 
دمي�قراطي  انتقال  وبدء  قان�ن  دولة  باإقامة  املنادي  ال�صارع 

وتكري�ض ا�صتقالل الق�صاء.
)الربملان(  ال���ط��ن��ي  ال�صعبي  املجل�ض  ي��ب��داأ  اأن  املنتظر  وم��ن 
اجلديد اأعماله نهاية الأ�صب�ع، وقد حاز اأغلبية مقاعده حزب 

جبهة التحرير ال�طني وم�صتقل�ن م�ؤيدون لتب�ن.
ويك�صف رئ��ي�����ض ال������زراء اجل��دي��د اأمي���ن ع��ب��د ال��رح��م��ن، وه� 
تكن�قراطي متخ�ص�ض يف املال، عن تركيبة احلك�مة يف الأيام 

املقبلة.

  هدم بقّية اأجزاء املبنى املنهار يف فلوريدا 
•• �شريف�شايد-اأ ف ب

جرى ليل الأحد الثنني هدم ما تبقى من اأجزاء املبنى املنهار يف 
فل�ريدا ب�ا�صطة متفجرات مت التحكم بها، على ما اأظهرت لقطات 
تلفزي�نية. وقررت ال�صلطات هدم بقية اأجزاء املبنى خ�صية انهيارها 
ال�صت�ائية  العا�صفة  م��رور  اأثناء  عليه  ال�صيطرة  ميكن  ل  ب�صكل 
دانييال  اأعلنت  �صابق،  وقٍت  فل�ريدا. يف  الثالثاء يف  املت�قعة  اإل�صا 
الذي  املبنى  من  تبّقى  ما  اأّن  ميامي-ديد،  مقاطعة  عمدة  ليفني، 
الأحد  ليل  �صيتّم هدمه  فل�ريدا  24 حزيران/ي�ني� يف  يف  انهار 
الثنني حت�ّصًبا ل��ص�ل عا�صفة ا�صت�ائّية. وقالت ليفني يف م�ؤمتر 
و03،00   22،00 ال�صاعة  بني  �صتتّم  الهدم  عملّية  اإّن  �صحايف 
بالت�قيت املحّلي )02،00 و07،00 بت�قيت غرينت�ض( با�صتخدام 

“متفّجرات �صغرية م��ص�عة يف �صكل ا�صرتاتيجي«.

الرئي�ض اجلزائري يوؤكد مت�ضكه بربناجمه ال�ضيا�ضي 

•• القاهرة-وكاالت

ني�ز  “�صكاي  لن�����ف�����راد  ت����اأك����ي����داً 
املا�صي،  ي���ن��ي���   25 ي����م   ، عربية” 
اأزم���ة  اإن���ه���اء  ات���ف���اق  “تفا�صيل  ع���ن 
مالك  جيفن” اأعلن  اإيفر  ال�صفينة 
ال�صفينة وجهات التاأمني عليها اأم�ض 
الأول الأحد عن الت��صل اإىل ت�ص�ية 
هيئة  مع  التع�ي�صات  ب�صاأن  ر�صمية 

قناة ال�ص�ي�ض.
ني�ز  �صكاي  مل���ق��ع  م�����ص��ادر  وك�صفت 
اإع������الم عاملية  اأن�����ه و����ص���ائ���ل  ع��رب��ي��ة 
اإىل هيئة قناة  تلقت دع�ة للح�ص�ر 
ال�ص�ي�ض بالإ�صماعيلية ي�م الأربعاء 
اإبحار  م���را����ص���م  مل��ت��اب��ع��ة  ي���ل��ي���   7
ال�����ص��ف��ي��ن��ة امل��ح��ت��ج��زة مب���ج��ب اأمر 

ق�صائي يف جمرى القناة.
ال�ص�ي�ض،  قناة  تعلن  اأن  املقرر  ومن 
لل�صفينة،  املالكة  اليابانية  وال�صركة 
الأربعاء، ت��صلهما اإىل اتفاق نهائي، 
حت�صل القناة مب�جبه على تع�ي�ض 
تع�ي�صات  جم����ال  يف  الأك�����رب  ُي���ع���د 

التاريخ، ح�صب م�صادر  العاملية يف  البحرية  احل���ادث 
يف فريق التفاو�ض امل�صري.

تعوي�ص على دفعات
التفاق  اإن  امل��ف��او���ص��ات،  على  ُمطلعة  م�صادر  وق��ال��ت 
يق�صي بح�ص�ل القناة على مبلغ 240 ملي�ن دولر 
اأمريكي كدفعة اأوىل، يعقبها �صداد مبلغ 300 ملي�ن 
دولر على دفعات ملدة عام منذ اإبرام التفاق، لي�صبح 

اإجمايل التع�ي�ض النهائي 540 ملي�ن دولر.
عن  ال�ص�ي�ض  ق��ن��اة  تع�ي�ض  ك��ذل��ك  الت��ف��اق  و���ص��م��ل 
اإنقاذ  اأث��ن��اء  ال��ت��ي غ��رق��ت  البحرية  ال���ح��دات  اإح���دى 

ال�صفينة اجلانحة.
الت�افق  مت  التي  الإجمالية  القيمة  امل�صادر  وو�صفت 
قناة  يف  املالحة  ت�قف  عن  ال��ع��ادل  بالتع�ي�ض  عليها 
ال�ص�ي�ض 6 اأيام وعن اأعمال تع�مي ال�صفينة وال�حدة 

البحرية الغارفة.
اأن التفاق يق�صي  وكانت �صكاي ني�ز عربية، ك�صفت، 
يقرتب  تع�ي�صا  نقدا  لل�صفينة  املالكة  ال�صركة  بدفع 

•• طرابل�س-وكاالت

ليبيا  يف  لالنتخابات  العليا  ال�طنية  املف��صية  ت�صعى 
م�صاركة  اإىل  امل���دين،  املجتمع  منظمات  م��ع  بالتعاون 
والرئا�صية  الربملانية  النتخابات  خالل  للمراأة  فعالة 
من  املقبل،  دي�صمرب   24 يف  اإج���راوؤه���ا  وامل��ق��رر  املقبلة 
اأو  ناخبة  اأو  كمر�صحة  النتخابات  يف  امل�صاركة  خ��الل 

مراقبة لالنتخابات.
وقال حممد امل�صباحي رئي�ض مركز التمكني للبح�ث 
والدرا�صات ال�صرتاتيجية الليبي، يف ت�صريحات خا�صة 
يهدف  فعال  تعاوناً  هناك  اإن  عربية”،  ني�ز  ل�”�صكاي 
مركزه  ب��ني  النتخابية،  العملية  يف  امل���راأة  اإدم���اج  اإىل 
كبري  ب�صكل  لالنتخابات  العليا  ال�طنية  واملف��صية 
كافة  يف  الفعالة  امل�صاركة  م��ن  الليبية  امل����راأة  لتمكني 
اأركان  اأهم  فعاليات العملية النتخابية باعتبارها اأحد 

املجتمع.

�شيدات فاعالت يف اتخاد القرار
واأ�صار اإىل اأن مركزه حترك بالفعل يف �صبيل تعزيز دور 
املراأة النتخاب�����ي من خ�����الل مبادرة جمتمعية تهدف 
و�صت�صحي  �صحت،  التي  الليبية  امل������راأة  اإن�صاف  اإىل 
قد  اإظ��ه��ار  م��ن  ال���ط��ن، ومتكينها  اأج���ل  م��ن  بالكثري 
ارت���ه���ا ع��ل��ى اأن ت��ك���ن ك��ف��ة احل���ق يف م����ازي���ن الأزم����ة 
الليبية، واإثبات قدرتها على الروؤية امل�صتقبلية وت�صكيل 

بنيانها..
تاأثريات  اإح��داث  ا�صرتاتيجية مدرو�صة  لتنفيذ   وذلك 

التنازل عن الق�شية
ولفتت امل�صادر اإىل اأن هيئة قناة ال�ص�ي�ض �صتتقدم اإىل 
املحكمة القت�صادية خالل الأ�صب�ع اجلاري مبا يفيد 
التاأمني  وجهات  ال�صفينة  مالك  مع  امل�صاحلة  اإمت��ام 
من  امل��ق��ام��ة  ال��دع���ى  ع��ن  ال��ت��ن��ازل  و�صتطلب  عليها، 

جانبها، ب�صاأن التع�ي�صات.
لنظر  جل�صاتها  الأح��د  القت�صادية  املحكمة  واأرج���اأت 
النزاع على التع�ي�صات اإىل 11 ي�لي� لإتاحة الفر�صة 
للقناة وال�صركة املالكة لل�صفينة لالنتهاء من التفاق 

على ت�ص�ية.

ح�شاب التعوي�ص
بناًء  ُح�صبت  التع�ي�صات  قيمة  اأن  امل�صادر،  واأو�صحت 
ب�صبب  ب�”القناة”  حلقت  التي  امل��ادي��ة  اخل�صائر  على 
املحتمل”،  “املك�صب  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  واخل�����ص��ائ��ر  اجل��ن���ح، 
وذلك عرب ذهاب �صفن اإىل طريق راأ�ض الرجاء ال�صالح 
بدًل من العب�ر عرب قناة ال�ص�ي�ض، ف�صاًل عن تكلفة 
الإن����ق����اذ، وغ����رق اإح�����دى ال����ح���دات ال��ب��ح��ري��ة خالل 

حماولة اإنقاذ ال�صفينة اجلانحة.

من ن�صف قيمة التع�ي�ض الإجمالية، مقابل ا�صتجابة 
ال�صفينة  ع��ن  الإف�����������������راج  مل��ط��ال��ب  ال�ص������ي�ض  قن����اة 
حتى  تع�ميها  منذ  ق�صائي  اأم���ر  مب���ج��ب  املحتجزة 

الي�م.
بجدولة  اأي�صاً  يق�صي  الت��ف��اق  اأن  امل�صادر  واأ���ص��اف��ت 
واحد،  عام  خالل  ت�صدد  اأن  على  دفعات،  على  املتبقي 
لكنها مل  الت�ص�ية،  ات��ف��اق  ت�قيع  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��ارا 
مكتفية  الت�قيت،  ه��ذا  يف  التع�ي�صات  قيمة  تك�صف 

بالق�ل اإنها تدور ح�ل مبلغ ال�550 ملي�ن دولر.
ُب��ن��ي عليه  و���ص��ددت امل�����ص��ادر، على اأن الأ���ص��ا���ض ال���ذي 
“مت�صك م�صر بحق�قها كاملة يف  اتفاق الت�ص�ية ه� 
بها  حلقت  التي  الأ�صرار  عن  ال�ص�ي�ض  قناة  تع�ي�ض 

جراء حادث جن�ح ال�صفينة وجه�د اإنقاذها«.
قدره  بتع�ي�ض  البداية  يف  طالبت  قد  القناة  وكانت 
اإىل  املطل�ب  املبلغ  خف�صت  ث��م  دولر،  ملي�ن   916
550 ملي�ن دولر، بعد اطالعها على قيمة ال�صفينة 
لل�صفينة  املالكة  ال�صركة  ردت  املقابل  ويف  وحم�لتها، 
بعر�ض 150 دولر كتع�ي�ض، وه� ما اعتربته القناة 

غري مقب�ل.

لرتقاء  داعمة  ن�صائية  جه�د  وج���د  من  الرغم  فعلى 
باأو�صاع املراأة، اإل اأن واقع املراأة ونظرة املجتمع لدورها 
ومكانتها مل تتجاوب ب�صكل كامل مع رغباتها يف تك�ين 
منا�صفة  فيه  تعي�ض  ال��ت��ي  املجتمع  وتنمية  وت��ط���ي��ر 
بينها وبني الرجل. لذا كانت الفكرة من و�صع م�صروع 
اإن�صاف لتعزيز دور املراأة النتخابي حتت عن�ان �صيدات 

فاعالت يف اتخاذ القرار.

اأو�صاع املراأة ب�صكل عام، والتي ت�صاهم يف  اإيجابية على 
متكني املجتمع.

املف��صية  تعمل  التي  املع�قات  اأه��م  اأح��د  اأن  اإىل  واأ�صار 
العليا لالنتخابات ومركزه على معاجلتها هي م�صكلة 
الأ�صباب املتجذرة الكامنة يف التقاليد والثقافة ال�صائدة 
وال��ت��ي م��ا زال���ت تعيق ت��ق��دم امل����راأة وحت��ت��اج اإىل جه�د 

مت�ا�صلة وط�يلة املدى لتعديلها وتط�يرها.

التكلفة  اأن  اإىل  امل�����ص��ادر،  واأ����ص���ارت 
تت�صمن معاجلة مياه الت��زان التي 
اأي�صاً،  مت تفريغها يف قناة ال�ص�ي�ض 
واخل�صائر  التكاليف  م��ن  وغ��ريه��ا 

التي حتملتها “القناة”.

جناح للمفاو�ص امل�شري
م��ه��ن��د���ض خمتار  ال����ل�����اء  وو�����ص����ف 
�صيناء  تعمري  جهاز  رئي�ض  قنديل، 
الأ�صبق،  ال�����ص���ي�����ض  ق��ن��اة  وم��ن��ط��ق��ة 
اإعالميا  املعلنة  التع�ي�ض  قيمة  اأن 
الأربعاء دليل جناح  و�صتعلن ر�صميا 
امل�صري واخلربة  للمفاو�ض  وكفاءة 

القان�نية لهيئة قناة ال�ص�ي�ض.
خا�صة  ت�������ص���ري���ح���ات  يف  واأ������ص�����اف 
مل���ق��ع ���ص��ك��اي ن��ي���ز ع��رب��ي��ة اأن هيئة 
قيمة  م��ن  خف�صت  ال�����ص���ي�����ض  ق��ن��اة 
بدء  ال������ذي ط��ل��ب��ت��ه يف  ال��ت��ع���ي�����ض 
ملي�ن   400 من  باأكر  املفاو�صات 
تخ�صر  اأن  ت���ري���د  ل  لأن����ه����ا  دولر 
لل�صفينة  املالكة  اليابانية  ال�صركة 
ك��ع��م��ي��ل م���ه���م ���ص��م��ن ع���م���الء قناة 

ال�ص�ي�ض على امل�صت�ى العاملي.
من  لل�صفينة  املالكة  ال�صركة  اأن  “قنديل”  وي��صح 
قناة  يف  الإب��ح��ار  على  تعتمد  التي  ال��ك��ربى  ال�صركات 
الأم��ر متت  ه��ذا  واأن  اأعمالها،  من  كثري  ال�ص�ي�ض يف 
م�صدداً  التع�ي�ض،  وحتديد  التفاو�ض  اأثناء  مراعاته 
اأي ن�ع من  ول ي�جد به  “تع�ي�ض عادل”،  اأنه  على 

املبالغات.
اإىل  الأ�صبق،  “القناة”  منطقة  تعمري  رئي�ض  وي�صري 
ل  م�صر  اأن  للعامل  اأظ��ه��رت  ال�ص�ي�ض  قناة  هيئة  اأن 
متار�ض �صيا�صات البتزاز التي متار�صها دول و�صركات 
اأخرى يف مثل هذه احل�ادث، وه� ما يت�صح من ارتياح 
الطرفني ملا مت الت��صل اإليه عرب املفاو�صات ويف زمن 

قيا�صي، وبطريقة عادلة.
مار�ض   23 يف  ب���داأت  البنمية  ال�صفينة  اأزم���ة  وك��ان��ت 
عندما جنحت يف قناة ال�ص�ي�ض وعطلت املالحة، ويف 
تع�مي  جن��اح  ال�ص�ي�ض  قناة  اأعلنت  املا�صي،  اأب��ري��ل   3
ال�صفينة  لتزال  فيما  املالحة،  اأزمة  وانتهاء  ال�صفينة 

حمتجزة يف منطقة البحريات.

اتفاقيات دولية
منطلق  مع  يتما�صى  يقدمه  ما  اأن  امل�صباحي  واعترب 
بالتفاقيات  ال��ت��زام��ات  م��ن  الليبية  ال��دول��ة  اأب��دت��ه  م��ا 
وامل�ص�ؤولية  ب���امل���راأة،  تعنى  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  وال��ق���ان��ني 
التنمية  اأه����داف  لتحقيق  ن��ه��ج  و���ص��ع  م��ن��ا  املجتمعية 
يتطلب  م��ا  امل��ح��ل��ي،  امل�صت�ى  على  ل��ل��م��راأة  امل�صتدامة 
اأخيها الرجل  امل��راأة، ومنحها �صراكة عادلة مع  متكني 
ال�صيا�صي  القرار  املجالت، حتى يف �صناعة  يف خمتلف 
والتعليمي،  وال�����ص��ح��ي،  والج��ت��م��اع��ي،  والق��ت�����ص��ادي، 

والتقني، والثقايف، وغريها.

الأهداف
وحت���دث امل�����ص��ب��اح��ي اأن اأح���د اأه���م اأه���داف���ه ه��� تعزيز 
ال�����ص��ي��دات للم�صاركة يف  ل��دى  ال���ج��دان��ي��ة  الجت��اه��ات 
خالل  لها  ف��ع��ال  �صيا�صي  دور  ووج������د  النتخاب����ات 
ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة، م���ا ي��ع��ك�����ض ت��ع��زي�����������������ز دوره�����ا ثقافياً 
امل��ج��الت، وخ��ل��ق زخم  ك��اف��ة  واج��ت��م��اع��ي��اً ومتكينها يف 
ال�صيا�صية  العملية  واأثناء  قبل  للمراأة  انتخابي  �صعبي 

النتخابية.
متعددة  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ���ص��ي��ق��دم  اأن�����ه  اإىل  واأ�����ص����ار 
الخت�صا�صات تقدم للمر�صحات يف النتخابات البلدية 
من  لتمكينهن  وذل����ك  ال��رئ��ا���ص��ي��ة،  اأو  الت�صريعية  اأو 
ال�صيا�صية  العملية  يف  وثقايف  علمي  ب�صكل  الن��خ��راط 
الفئات  ا���ص��ت��ه��داف ج��م��ي��ع  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  الن��ت��خ��اب��ي��ة، 
والق�صاء  وال�صحة  التعليم  جم��الت  يف  ال�صيدات  من 

وغريها.

بلومربغ: احلرب اجلديدة يف اأعايل البحار تاأخذ طابعًا دوليًا •• وا�شنطن-وكاالت

ح���������ل خم�����اط�����ر جت��������دد ح������روب 
البحار، كتب جيم�ض �صتافريدي�ض 
الأمريكي،  “بل�مربغ”  م�قع  يف 
فيها  ن�صب  التي  الأخ���رية  امل��رة  اأن 
املتحدة  واململكة  رو�صيا  ب��ني  ن��زاع 
يف البحر الأ�ص�د كانت اإبان حروب 
التا�صع  ال��ق��رن  منت�صف  يف  ال��ق��رم 
ا�صتمر  ال��ذي  النزاع  واأدخ��ل  ع�صر. 
ا���ص��ت��خ��دام برقيات  اأع������ام،  ث��الث��ة 
ب�ا�صطة  اجل��ن���د  ونقل  التلغراف 
القذائف  ع��ن  ف�����ص��اًل  ال��ق��ط��ارات، 

البحرية �صديدة النفجار.
التي  الإقليمية،  النزاعات  وع��ادت 
حروب  ن�ص�ب  خلف  ال��داف��ع  كانت 
القرم لتت�صدر واجهة الأخبار، مع 
م�اجهة بني م��صك� ولندن ح�ل 
املا�صي  الأ�صب�ع  الأوك��ران��ي��ة  املياه 

بطريقة مل تت�صح معاملها بعد.

وك���ان���ت ال�����ص��ف��ي��ن��ة دي��ف��ي��ن��در التي 
تعترب املدمرة الأحدث يف البحرية 
ميناءين  ب��ني  تبحر  الربيطانية، 
ي�ني�   23 يف  الأ����ص����د  ال��ب��ح��ر  يف 
)ح����زي����ران(. وك����ان ط��ري��ق��ه��ا عرب 
بناء  ملكيتها،  رو�صيا  تدعي  مياه 
على �صمها �صبه جزيرة القرم عام 

.2014
�صفنها  اإح���دى  اأن  رو���ص��ي��ا  وزع��م��ت 
اأط��ل��ق��ت ق���ذائ���ف حت���ذي���ري���ة، واأن 
مقاتلة رو�صية اأ�صقطت قنابل قرب 
املدمرة الربيطانية. ونفت اململكة 
الرو�صيني.  الإدع����اءي����ن  امل��ت��ح��دة 
�صيفا�صت�ب�ل،  ووقع احلادث قرب 
ال���ق���اع���دة ال��ب��ح��ري��ة ال���ت���ي زاره����ا 
كان  اإذ  ع���دة  م���رات  �صتافريدي�ض 

قائداً يف حلف �صمال الأطل�صي.

روايات مت�صاربة
وح��ظ��ي احل���ادث ب��اله��ت��م��ام نظراً 
ح�له.  امل��ت�����ص��ارب��ة  ال���رواي���ات  اإىل 
تفا�صيل،  عن  الرو�ض  حتدث  وقد 
اأم��ام املدمرة  اأرب��ع قنابل  األقيت  اإذ 
�ص�- ط���راز  م��ن  مقاتلة  ب�ا�صطة 
�صحيحاً،  ذل��ك  ك��ان  م��ا  واإذا   .24
تك�ن  اأن  للده�صة  املثري  من  فاإنه 
النار  لإط������الق  م�����ص��ت��ع��دة  رو���ص��ي��ا 
تابعة  �صفينة  ق��رب  قنابل  واإل��ق��اء 

حللف �صمال الأطل�صي.
وبدا الربيطاني�ن كاأنهم يحاول�ن 
جتاهل الأمر، اإذ اأعلن وزير الدفاع 
املدمرة  اأن  ب��ب�����ص��اط��ة  وال������ض  ب���ن 
كانت “تنفذ مهمة انتقال روتينية 
ج����رج���ي���ا عرب  اإىل  اأودي�������ص���ا  م���ن 

وعلى رغم ذلك،  البحر الأ�ص�د”. 
الإعالم  و�صائل  اإىل  اإ�صتناداً  فاإنه 
احلك�مة  ك����ان����ت  ال���ربي���ط���ان���ي���ة، 
مهمة  ب���اأن  علم  على  الربيطانية 
اأوكرانيا  م���ن  اإن���ط���الق���اً  امل���دم���رة 
واأن  ل��رو���ص��ي��ا،  ا���ص��ت��ف��زازاً  �صتمثل 
ج�ن�ص�ن  ب�ري�ض  ال�����زراء  رئي�ض 

�صخ�صياً قد وافق على املهمة.
البحر  ال���ن���زاع يف  ج����ذور  وت��ك��م��ن 
الأ�ص�د يف اأن اململكة املتحدة )وبقية 
الأطل�صي(،  ���ص��م��ال  ح��ل��ف  اأع�����ص��اء 
القائم  امل���ق��ف الأوك�����راين  ت��دع��م 
على اعتبار اأن الغزو الرو�صي و�صم 
القرم لحقاً ميثل انتهاكاً للقان�ن 
بريطانيا  ت�������زال  ول  ال����������دويل. 
تعرتف باأن املياه الإقليمية مقابل 
وباأنها  اأوك��ران��ي��ا،  اإىل  تع�د  ال��ق��رم 

ك��ان��ت مت���ار����ض احل���ق امل���ع���رتف به 
ال�صلمي لل�صفن احلربية  املرور  يف 
املتحدة  الأمم  م��ي��ث��اق  مبقت�صى 
ال���ب���ح���ار، وال������ذي تعترب  ل���ق���ان����ن 
واأوكرانيا  املتحدة  واململكة  رو�صيا 

من الدول امل�قعة عليه.

»اللعبة الكربى«
“اللعبة  ق���ل���ب  يف  ذل������ك  وي����ق����ع 
البحار-  يف  املت�صاعدة  الكربى” 
ويعترب من�ذجاً حديثاً من احلرب 
الإمرباط�ريتني  ب��ني  ال��ق�����ص��رية 
القرن  يف  والرو�صية  الربيطانية 
اعرتا�ض  �ص�ء  يف  ع�صر-  التا�صع 
ع��ل��ى عب�ر  ا����ص���ت���ب���دادي���ة  اأن���ظ���م���ة 
ال�������ص���ف���ن احل���رب���ي���ة امل�������ص���م����ح به 

مب�جب القان�ن الدويل.

ويف ال�اقع، فاإن ما يهم لي�ض م�صرح 
الأو�صع  املبداأ  واإمنا  الأ�ص�د  البحر 
للحرية يف اأعايل البحار. وت�جهت 
كبار  بحرية  �صباط  اإىل  بال�ص�ؤال 
)اأم��ريك��ي��ني وب��ري��ط��ان��ي��ني( ح�ل 
اأمريكية  وح������ادث  احل�����ادث  ه���ذا 
اجلن�بي  ال�صني  بحر  يف  م�صابهة 
�صينية.  ا���ص��ط��ن��اع��ي��ة  ج���زر  ق���رب 
العامل  اأن  على  اإج��م��اع  ثمة  وك���ان 
التحديات  م���ن  م���زي���داً  ���ص��ي�����ص��ه��د 
والتحالف  الغربيني  احللفاء  بني 
ال�صني  بني  املتنامي  الإ�صتبدادي 

ورو�صيا.
�صابطاً  اإن  �صتافريدي�ض  وي��ق���ل 
ب��ري��ط��ان��ي��اً ب��ع��ث ل���ه ب��ر���ص��ال��ة من 
تلغراف”  “ديلي  ����ص���ح���ي���ف���ة 
“بريطانيا  اإن  يق�ل  الربيطانية 
الثانية  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ق���ة  ت����زال  ل 
دعم  عاتقنا  على  وي��ق��ع  ال��ع��امل  يف 

القان�ن«.
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ـــــــاد  ـــــــت اع
منح  ال�ضكان 
ــات  ــط ــل ــض ــ� ال
الأولـــــويـــــة 
على  لل�ضيا�ضة 
ــاه  رف ح�ضاب 
ـــني ـــن ـــواط امل

 يحجم الرو�ض 
التطعيم  على 
جمانّية  ــم  رغ
الــلــقــاحــات 
ـــة  ـــول ـــه ـــض و�
الــــو�ــــضــــول
اإلـــــيـــــهـــــا

ي���������ب���������دو 
اأن������������ه م���ن

����ه����ل  ال���������شّ
رو����ش���ي���ا  يف 
لقاح  اإن��ت��اج 
ع��ل��ى اإق��ن��اع 
ال���������ش����ك����ان 
لتطعي������م با

ك�رونا  اب��ي��ف��اك  �صانع�  اأع��ل��ن  كما 
فقدان  ت�����ص��ج��ي��ل  اأن�����ه مت  م�����ؤخ����ًرا، 
اأ�صهر  ت�صعة  بعد  امل�صادة  لالأج�صام 
املتط�عني  ن�صف  عند  ال��ل��ق��اح  م��ن 

الذين تلق�ا هذا اللقاح.
ومل يتم الإع��الن عن نتائج جتربة 
اجلرعات  ول���ك���ن  ب���ع���د،  ك���ف��ي��ف��اك 

مت�فرة يف امل�صت�صفيات.
ه�   V �صب�تنيك  اأن  ي��ب��دو  ل��ذل��ك 
احلايل،  ال�قت  يف  الأف�صل  اخليار 
فعاليته  اأن  يف  العلماء  �صك�ك  رغم 
كما  ح����ًق����ا،  ب���امل���ائ���ة   90 ت���ت���ج���اوز 
ي��دع��ي م�����ص��ّن��ع���ه. ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
ال�صحة  منظمة  ت���اف��ق  مل  ذل����ك، 
�صب�تنيك  اعتماد  على  بعد  العاملية 
وُتعد  ال��ب��ي��ان��ات.  نق�ض  ب�صبب   V
امل�ج�دة  املختلفة  الرت��ي��اب  ح��الت 
اخل�ص��صية،  اللقاحات  ه��ذه  ح���ل 
العديد  ال��ت��ي جتعل  الأ���ص��ب��اب  اأح���د 
يف  م���رتددون  رو�صيا  يف  النا�ض  م��ن 

احل�ص�ل على التطعيم.

»هذه الديناميكية
 ل تبدو معقولة«

ل��ك��ن -ك��م��ا ه��� احل���ال يف ال�ليات 
اأخ��رى -لي�ض هذا  واأم��اك��ن  املتحدة 
الذي  ال�حيد  العامل  ه���  بالطبع 
البداية،  منذ  ال����رتدد.  ه��ذا  يف�صر 
على  ال��رو���ص��ي��ة  احل��ك���م��ة  رّد  ات�صم 
ال�باء بعدم الن�صجام والتناق�صات 
التي ت�صببت يف قلق ال�صكان الرو�ض 
من حديث احلك�مة عن اللقاحات. 
وق��د ك��ان��ت بع�ض الإج�����راءات التي 
اتخذتها م��صك� يف الربيع املا�صي، 

متطرفة.
العامة  الأم����اك����ن  اإغ������الق  ي��ت��م  مل 
اإىل ذلك،  ب��الإ���ص��اف��ة  ب��ل  ف��ح�����ص��ب، 
احل�ص�ل  ال�صكان  على  يتعني  ك��ان 
منازلهم،  ملغادرة  رقمي  اإعفاء  على 
ع���ل���ى ثالثة  ال����ت����ج����ّ�ل  واق���ت�������ص���ر 
الأ�صخا�ض  تعقب  ومت  اأ���ص��ب���ع��ًي��ا، 
الذين ثبتت اإ�صابتهم ب� ك�فيد من 
اإر�صال  منهم  يطلب  تطبيق  خ��الل 
يف  ال�����ص��ل��ط��ات  اإىل  �صخ�صية  ���ص���ر 
اأوقات ع�ص�ائية )اأحياًنا يف منت�صف 

الليل( لإثبات وج�دهم يف البيت.
يف نف�ض ال�قت، قررت احلك�مة عدم 
اإلغاء ال�صتفتاء على د�صت�ر ي�لي�، 
منه  الأ�صا�صي  ال��ه��دف  ك��ان  وال���ذي 
بالبقاء  ب�تني  لفالدميري  ال�صماح 
 .2036 ع�����ام  ح���ت���ى  ال�����ص��ل��ط��ة  يف 
ماليني  ا����ص���ت���ق���ب���ال  مت  وب���ي���ن���م���ا 
الرو�ض يف مراكز القرتاع، حظرت 
�صد  �صلمية  م��ظ��اه��رات  احل��ك���م��ة 
بحجة  الد�صت�رية  التغيريات  هذه 
وانتهت  ال�صحية”،  “الإجراءات 

تلك الحتجاجات بالعتقالت.
ان ال��ع��دي��د م��ن الأ���ص��خ��ا���ض، منهم 
الأرقام  يف  ��ا  اأي�����صً ي�صكك�ن  خ���رباء، 
رو�صيا.  يف  ك����ف���ي���د  ل�����  ال��ر���ص��م��ي��ة 
ف�لك�ف،  ك���ريي���ل  ي�����ص��ري  وه����ك����ذا، 
عامل ال�راثة من �صانت بطر�صربغ، 
املا�صي، ل�حظ  الأ�صب�ع  اأنه يف  اإىل 
ان���خ���ف���ا����ض غ����ري ع������ادي يف ح����الت 
الإ����ص���اب���ة اجل����دي����دة ب���� ك���ف��ي��د يف 
“ل  ك��ب��رية.  زي����ادة  تلتها  م������ص��ك���، 
معق�لة”،  الديناميكية  ه��ذه  تبدو 
ي��������ص���ح ف����ل���ك����ف، ي���ب���دو اأن������ه مت 
ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ع���دد احل�����الت لأي���ام 
الرو�ض  اأن  هي  والنتيجة  متتالية. 
ل يفهم�ن ملاذا يجب تطعيمهم اإذا 

مل يكن ال��صع بهذا ال�ص�ء ».

جماين و�شهل الو�شول اإليه
ق��د ي��ك���ن ه���ذا امل���ق��ف ال����ذي جتد 
على  ع��اج��زة  نف�صها  احل��ك���م��ة  فيه 
ومعق�لة  وا�صحة  تعليمات  اإعطاء 
تذكري  مبثابة  ال���ب��اء  م��ع  للتعامل 
ملا حدث يف ال�ليات املتحدة، ولكن 

اأن الرت���ب���اك ق��د و���ص��ل اإىل  ي��ب��دو 
اأن  ق��ب��ل  رو���ص��ي��ا.  اأع��ل��ى يف  م�صت�ى 
اأغادر هذا البلد اإىل بلد العم �صام يف 
دي�صمرب املا�صي، قال عمدة م��صك�، 
العا�صمة  اإن  �ص�بيانني،  �صريجي 
الرو�صية كانت على و�صك النت�صار 
املطاعم  معظم  واأن  ك���ف��ي��د،  ع��ل��ى 
امل���رتو م��زدح��م كما  م��ف��ت���ح��ة، واأن 

كان قبل ال�باء.
ال�ليات  يف  ال��صع  ب��دا  باملقارنة، 
امل��ت��ح��دة اأك����ر اإث�����ارة ل��ل��ق��ل��ق، حيث 
كان عدد احلالت وال�فيات مرتفًعا 
ب�صكل مرّوع. لحظت اأن الأمريكيني 
اجلد  حممل  على  ك�فيد  ي��اأخ��ذون 
ف��ي��ن��ي��ك�����ض، حيث  )ع���ل���ى الأق������ل يف 
اأعي�ض الي�م(: لقد ارتدوا الكمامات 
حتى يف اخل��ارج، ومت اإغالق الكثري 
ل الطالب درو�ًصا  من املطاعم، وف�صّ
��ا يف  ع���رب الإن����رتن����ت. وب�����داأت اأي�����صً
ارت��داء الكمامة يف اخل��ارج، واجري 
اختبارا كل اأ�صب�ع، وبقيت انتظر ان 

يت�فر اللقاح اأخرًيا.
�صخ�ض  اأي  م��ث��ل  ُم��ل��ق��ح،  اأن����ا  الآن 
املتحدة،  ال���لي��ات  يف  معه  اأت�ا�صل 
ال�صحية،  القي�د  ال���لي��ات  تخفف 
وي��رت��دي ال��ن��ا���ض ال��ك��م��ام��ات بن�صبة 
انخف�ض  املا�صي،  الأ�صب�ع  يف  اأق��ل. 
عدد ال�فيات ب�صبب ك�رونا اإىل اأقل 
من 300 �صخ�ض ي�مًيا لأول مرة 

منذ بداية ال�باء.
عادت  م��صك�،  يف  الأث��ن��اء،  ه��ذه  يف 

التطعيم  ب�����ص��اأن  مم��اث��ل��ة  خم����اوف 
ال�صريع �صد ك�فيد، وكان�ا اأول من 
وعندما  التطعيم.  ه��ذا  اإىل  يحتاج 
اأع��ل��ن امل�����ص���ؤول���ن الأم��ري��ك��ي���ن عن 
لقاح  ع���ل���ى  احل�������ص����ل  يف  اأم���ل���ه���م 
كتبت   ،2020 ع��ام  نهاية  بحل�ل 
األك�صندرا فيذرز، على  عاملة الأوبئة 
يك�ن  األ  تخ�صى  اأنها  املثال،  �صبيل 
ال�قت  امل�����ص��ن��ع��ة  ال�����ص��رك��ات  ل����دى 
الكايف ل�صمان اأن يك�ن اللقاح فعاًل 
واآمًنا. وقالت، اإنها لن حت�صل على 
التجارب  نتائج  راأت  اإذا  اإل  اللقاح 
ال�������ص���ري���ري���ة ب��ن��ف�����ص��ه��ا. ل���ق���د حقق 
ومازال  النتائج،  ه��ذه  الأمريكي�ن 

الرو�ض ينتظرونها.
التي  الإج������������راءات  ب��ع�����ض  اأث��������ارت 
اأ�صئلة  م����ؤخ���ًرا  م������ص��ك���  ات��خ��ذت��ه��ا 
الأ�صخا�ض غري  �صد  التمييز  ح�ل 
امل��ح�����ص��ن��ني. م��ن��ذ 28 ي����ن���ي����، ل 
خدمة  واحل��ان��ات  للمطاعم  ميكن 
�صهادة  ت���ق���دمي  ع��ن��د  اإل  ال���زب���ائ���ن 
اإثبات احل�صانة. خطر  اأو  التطعيم 
اأنها  ه�  املفرطة،  القي�د  هذه  مثل 
ال�صعبي.  الدعم  ت�صتقطب  تعد  مل 
ال���ع���دي���د من  ي��ب��ح��ث  ال������اق�����ع،  يف 
على  لاللتفاف  ط��رق  ع��ن  ال��رو���ض 
هذه الإجراءات اللزامية، و�صرع�ا 

يف �صراء �صهادات تطعيم مزيفة.

توزيع �شيارات و�شقق
الق�صاء  ب��ال��ط��ب��ع  امل�����ص��ت��ح��ي��ل  م���ن 

ح�����ص��ي��ل��ة ال����ف���ي���ات ال���ي����م���ي���ة من 
فريو�ض ك�فيد الأ�صب�ع املا�صي اإىل 
 .2020 ع��ام  يف  م�صت�ياتها  اأع��ل��ى 
ويبدو اأن ال�صلطات الرو�صية ت�صعر 
الأم������ر منهم  ا���ص��ت��غ��رق  ب���ال���ذع���ر. 
���ص��ه���ًرا حتى اأدرك�����ا اأن ال��رو���ض ل 
جمانّية  رغ����م  ال��ت��ط��ع��ي��م  ي���ري���دون 
اإليها.  ال��ص�ل  و�صه�لة  اللقاحات 
و����ص���رح ف���الدمي���ري ب����ت���ني م�����راًرا 
يك�ن  لن  ك�فيد  لقاح  اأن  وت��ك��راًرا، 
اإلزامًيا، لكن يبدو اأن الكرملني قد 

غرّي راأيه م�ؤخًرا.

نظريات املوؤامرة
اأك��ر من ع�صر  ال�صلطات يف  اأم��رت 
مناطق رو�صية، منها م��صك� و�صانت 
وامل�ؤ�ص�صات  ال�����ص��رك��ات  ب��ط��ر���ص��ربغ، 
العاملة يف قطاعات البيع بالتجزئة 
والرعاية ال�صحية والتعليم والنقل 
باملائة   60 حت�صني  ب�صمان  العام، 
بالكامل  م�ظفيها  من  الأق��ل  على 

بحل�ل 15 اأغ�صط�ض. 
ومع ذلك، ل تزال احلك�مة ل تريد 
الإجباري:  التطعيم  ع��ن  التحدث 
املتحدث  اأعلن  املا�صي،  الأ�صب�ع  يف 
ب��ا���ص��م ف���الدمي���ري ب���ت��ني دميرتي 
التي  الإج�����������راءات  اأن  ب��ي�����ص��ك���ف، 
ات��خ��ذت��ه��ا ال�����ص��ل��ط��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة ل 

���ص��ك��ان ج�درمي�ض،  م��ن  زارمي�����ا،     
جمه�رية  يف  م��دي��ن��ة  اأك�����رب  ث����اين 
عندما  اأن��ه  يل  اأو�صحت  ال�صي�صان، 
اأنهم  املحلية  ال�صلطات  ممثل�  اأك��د 
تلق�ا التطعيم، كانت هناك �صائعات 
باأنهم ل يثق�ن يف اللقاحات، واأنهم 
فيتامني.  ح��ق��ن  ب��ب�����ص��اط��ة  ت��ل��ق���ا 
واأخربتني زارميا اأنها تعهدت، منذ 
بداية ال�باء، باأنها لن تقبل اللقاح 
اأي  احلك�مة  لها  ت��رتك  مل  اإذا  اإل 
نقطة  اإىل  و���ص��ل��ت  وال���ي����م  خ���ي���ار. 
الالع�دة، وقد �صرحت يل: “ح�صل 
�صاحب  لأن  ال���ل���ق���اح  ع��ل��ى  زوج�����ي 
، واأن��ا اأخطط للقيام  اأج��ربه  العمل 
ُي�صمح  األ  اأخ�������ص���ى  لأن���ن���ي  ب���ذل���ك 
اإذا مل  املدر�صة  اإىل  بالع�دة  لطفلي 

اأوافق«.
الأ�صتاذة  زمينك�،  تاتيانا  اإجبار  مت 
يف ج��ام��ع��ة م������ص��ك���، م�����ؤخ����ًرا من 
قبل م�صّغلها على التطعيم. وقالت 
اأن  خ��ا���ص��ة  ك��ث��ريا  ي��زع��ج��ن��ي  “هذا 
كافية  اإج���راءات  تتخذ  ال�صلطات ل 
لحت�اء انت�صار الفريو�ض، التطعيم 
اأن يك�ن  واأري��د  ي�ؤثر على ج�صدي، 
امل�ت  اأو  الإج��ه��ا���ض  م��ث��ل  خ���ي���اري، 

الرحيم ».
اأع��رب العديد من  املا�صي،  العام  يف 
ال��ع��ام��ل��ني يف امل���ج���ال ال�����ص��ح��ي عن 

ت��ط��ع��ي��م جميع  ي���ج���ب  اأن������ه  ت��ع��ن��ي 
ال�صكان.

وم����ع ذل�����ك، ي���ج���در ال���ت���ذك���ري ب���اأن 
يتمتع�ن  الرو�صية ل  املناطق  حكام 
اأي  با�صتقاللية متكنهم من تقرير 
�صيء دون اإ�صارة من القمة، كما اأنه 
الكرملني  اأن  ت�صديق  ال�صعب  من 

ل يقف وراء هذا القرار.
اإذا �صّلمت باملحادثات التي اأجريتها 
الذين  الأ�صخا�ض  من  العديد  مع 
من  خمتلفة  م��ن��اط��ق  يف  ي��ع��ي�����ص���ن 
رو�صيا، فال يبدو اأن هناك م�صكلة يف 
احل�ص�ل على اللقاحات. على �صبيل 
للمقيمني  املثال، يف م��صك�، ميكن 
الت�ص�ق.  مراكز  يف  التطعيم  تلقي 
اإىل  ت�صبه  املتخلفني  اعرتا�صات  اإن 
كل  ن�صمعها يف  التي  تلك  بعيد  حد 

مكان تقريًبا. 
وه��ي من  ع��اًم��ا،   30 تق�ل مارينا، 
�صكان �صم�لين�صك، وهي بلدة تبعد 
400 كيل�مرت غربي م��صك�: “ل 
اأري�����د ح��ق��ن��ي يف ج�����ص��دي مب����ادة مل 
بل  �صحيح”،  ب�صكل  اختبارها  يتم 
ت�صيف، اأنها تخ�صى اللقاح اأكر من 

خ�فها من ك�فيد.
وك���م���ا ه���� احل�����ال يف ال���ع���دي���د من 
نظريات  ت��ع��د  الأخ�������رى،  ال���ب���ل���دان 
لعدم  اآخر  �صبًبا  رو�صيا،  يف  امل�ؤامرة 

ال���ن���ا����ض يف احل�������ص����ل على  رغ���ب���ة 
�صمعت  املا�صي،  ال�صيف  يف  اللقاح. 
ال�حيد  ال�����ص��ب��ب  اأن  ي��ق��ل��ن  ن�����ص��اء 
اإىل مطالبة  احل��ك���م��ة  دف���ع  ال���ذي 
امل���اط��ن��ني ب���ارت���داء ال��ك��م��ام��ات ه� 
ُتنتجن  لأن����ه����ا  ل�����الإث�����راء  ال�����ص��ع��ي 
ج���زئ���ًي���ا يف م�����ص��ان��ع ال����دول����ة. ويف 
�صيارات  ���ص��ائ��ق���  ي���ا���ص��ل  م������ص��ك���، 
الأجرة حتذير ركابهم من التطعيم 
ب�������ص���ري���ح���ة بيل  ل��ت��ج��ن��ب احل����ق����ن 
ال�صكان  وي�صمع  الدقيقة.  جيت�ض 
زمالئهم  قبل  م��ن  تنت�صر  �صائعات 
بعد  مات�ا  النا�ض  باأن  جريانهم،  اأو 
تلقيهم حقنة ... وهم ي�صدق�نهم.

حقن فيتامني؟
ال�صلطات  ان  على  الرو�ض معتادون 
ت��ع��ط��ي الأول�����ي����ة ل��ل�����ص��ي��ا���ص��ة على 
امل����اط���ن���ني، وه���م مييل�ن  رف��اه��ي��ة 
الذين  الأ����ص���خ���ا����ض  ت�����ص��دي��ق  اإىل 
الدولة  اجهزة  ب��دًل من  يعرف�نهم 
التلفزي�نية...  حم���ط���ات���ه���ا  اأو 
امل�صاعر.  وت�صاهم احلك�مة يف هذه 
فالدميري  تلقى  امل��ث��ال،  �صبيل  على 
مار�ض،  يف  الأوىل  ح��ق��ن��ت��ه  ب���ت��ني 
ب��دء التطعيم  اأ���ص��ه��ر م��ن  بعد ع��دة 
اجل���م���اع���ي، ورف���������ض ال��ك�����ص��ف عن 

اللقاح الذي ح�صل عليه.

التطعيم.  عن  الإحجام  على  متاًما 
ا�صتطالع  اأظهر  امل��ث��ال،  �صبيل  على 
ح����دي����ث اأج�����رت�����ه ����ص���ب���ك���ة ����ص���ي بي 
ا�صني�ز/ ي�غ�ف، اأن 20 باملائة من 
التطعيم.  ي��ري��دون  ل  الأمريكيني 
الرف�ض،  لهذا  الرئي�صية  الأ�صباب 
اللقاحات  اأن  ي��ع��ت��ق��دون  اأن��ه��م  ه��ي 
مل يتم اختبارها ب�صكل كاٍف، واأنهم 
قلق�ن ب�صاأن الآثار اجلانبية، واأنهم 
ال�����لي����ات  ح���ك����م���ة  ي���ث���ق����ن يف  ل 

املتحدة.
النا�ض  ت�صجيع  ال�صلطات  وحت���اول 
الكعك  مثل  بح�افز  التطعيم  على 
وتذاكر  البي�صب�ل  وتذاكر  املجاين 
مليار   1.5 ب��ج���ائ��ز  ال��ي��ان�����ص��ي��ب 
وتطلب  ال���ب���ن���ادق.  ح��ت��ى  اأو  دولر 
الأمريكية  اجل��ام��ع��ات  م��ن  العديد 
احل�ص�ل  وطالبها  م�ظفيها  م��ن 
ع��ل��ى ال��ت��ط��ع��ي��م. ك��م��ا ف���ر����ض عدد 
ول  الكبار،  العمل  اأرب���اب  من  قليل 
�صيما م�رغان �صتانلي، هذا اللتزام 
على م�ظفيهم. ومع ذلك، ما زلنا 
نتحدث عن ال�ليات املتحدة، وهذا 
يتنزل يف �صيا�صة اجلزرة اأكر منها 

الع�صا.
 كما بداأت املناطق الرو�صية اي�صا يف 
ت�زيع �صيارات و�صقق يف اليان�صيب 
للم�اطنني امللقحني. ولكن �صيك�ن 
احلك�مة  ت��رك��ز  اأن  الأف�������ص���ل  م���ن 
اأف�صل  ب�صكل  ال�صكان  ت�عية  على 
اجلانبية.  واآثارها  اللقاحات  ب�صاأن 
حمطات  تق�صي  ذل���ك،  م��ن  وب����دًل 
انتقاد  يف  ط���ي��اًل  وق��ًت��ا  التلفزي�ن 

اللقاحات الغربية �صد ك�فيد.
املتحدة  ال�ليات  اتهمت  مار�ض،  يف 
اأجهزة املخابرات الرو�صية بامل�صاركة 
يف حملة ت�صليل: يعتقد امل�ص�ؤول�ن 
وراء  تقف  رو���ص��ي��ا  اأن  الأم��ري��ك��ي���ن 
الإلكرتونية  امل����اق���ع  م��ن  ال��ع��دي��د 
والتي  الإجنليزية،  باللغة  الناطقة 
الآثار  من  “التحذير”  اإىل  تهدف 
للقاحات  ب��ه��ا  امل�����ص��ت��ب��ه  اجل��ان��ب��ي��ة 
الكرملني  )نفى  وم���درن��ا.  بفايزر 

هذه املزاعم(.
الرو�صية  احلك�مة  اأ�صبحت  اإذا     
البيانات  ب�������ص���اأن  ���ص��ف��اف��ي��ة  اأك������ر 
ب��� ك���ف��ي��د، واأك���ر ات�صاًقا  اخل��ا���ص��ة 
عندما تتخذ تدابري �صد الفريو�ض، 
اأك���ر  ب�����ص��ك��ل  ت��ك��اف��ح  اأن  ف��ي��م��ك��ن��ه��ا 
ف��ع��ال��ي��ة ���ص��د اإح���ج���ام ال���رو����ض عن 
�صتعزز  ذل��ك،  غ�ص�ن  يف  التطعيم. 
احلك�مة  ب�����اأن  الن���ط���ب���اع  ال���ق���ي����د 
تخفي �صيًئا ما، واأنه �صينتهي الأمر 
بالنا�ض اىل الغ�ض، وهذا لن ي�صاعد 

اأي �صخ�ض.

رغم جدل احلوافز والع�شا الغليظة:

لهذه الأ�ضباب يرف�ض املواطنون الرو�ض التطعيم...!
•• الفجر -يانا با�شايفا 
ترجمة خرية ال�شيباين

الرو�شية  ال�شلطات  احتفلت  املا�شي,  اأغ�شط�ص  يف 
فريو�ص  �شد  للقاحات  ال��دويل  ال�شباق  يف  بفوزها 
كوفيد من خالل اإعطاء ال�شوء الأخ�شر ل� “�شبوتنيك 

V » , واثارت �شرعة هذه امل�شادقة بع�ص ال�شكوك يف 
اأوروبا, ولكن يبدو اأن البحاث اثبتت م�شداقية هذا 
اللقاح وفعاليته, رغم ارتفاع الأ�شوات باأن رو�شيا مل 

تقدم بعد بيانات اأولية.
ويف كل الحوال, يبدو اأنه من ال�ّشهل يف رو�شيا اإنتاج 
لقاح على اإقناع ال�شكان بالتطعيم. لقد بداأت حملة 

التطعيم ال�شاملة يف يناير , لكن حتى الآن مل يتلق 
من  باملائة   11 حوايل  اأي  �شخ�ص,  مليون   16 �شوى 
�شكان البالد, جرعتني. ويف الوليات املتحدة, حيث 
اأكرث  تطعيم  مت  دي�شمرب,  يف  التطعيم  حملة  ب��داأت 
 46 اأي حوايل  150 مليون �شخ�ص ب�شكل كامل,  من 

باملائة من ال�شكان.

اأربعة  جمموعه  ما  على  رو�شيا  وافقت  الآن,  حتى 
اأنتجت   ,V �شبوتنيك  جانب  اإىل  كوفيد.  ل�  لقاحات 
ا �شبوتنيك ليت, وابيفاك  اأي�شً املختربات الرو�شية 
لقاح  وه��و  لي��ت,  و�شبوتنيك  وكوفيفاك,  ك��ورون��ا, 
اأقل  اأنه  حقيقة  م�شنعوه  يخفي  ل  واح��دة  جرعة 

 .Vفعالية من �شبوتنيك

ب�تني يرتدي مالب�ض واقية ويزور م�صت�صفى للمر�صى امل�صابني ب� ك�فيد-  19 يف م��صك� امراأة تنتظر حقن لقاح �صب�تنيك V الرو�صي يف م��صك�

الرو�ض يحجم�ن على التطعيم

رو�ض ينتظرون دورهم للقاح 

ا�صتفحال ال��صع ال�بائي يف رو�صيا

كما يف العديد من البلدان, تعد نظريات املوؤامرة �شبًبا اآخر لعدم الرغبة يف احل�شول على اللقاح

ل يفهم الرو�ص ملاذا التطعيم اإذا مل يكن الو�شع بهذه اخلطورة 
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عربي ودويل
اليوم, انطالق املعركة الكربى بني اجلمهوريني

من �ضريتدي األوان اليمني يف الرئا�ضية الفرن�ضية...؟
•• الفجر –خرية ال�شيباين

من �شيكون بطل اليمني عام 2022؟ بني كزافييه 
تبداأ  ووكيز,  ول��وران  بيكري�ص  وفالريي  برتران 

املعركة الكربى اليوم الثالثاء.. 
على  اجلمهوريون  فيه  �شي�شوت  الذي  اليوم  وهو 

امل�شاألة احلارقة: النتخابات التمهيدية.
بعد  ل��و,  م��اذا  ن�شيبهم؟  من  الفوز  ك��ان  لو  م��اذا 
املتجددة,  والكراهية  املعار�شة  من  �شنوات  ع�شر 
وجد  اخليانات,  من  ووفرة  رئا�شيتني,  وهزميتني 

اليمني الطريق اإىل ال�شلطة عام 2022؟ 
منذ اأ�شبوع, وهو منت�ص بنجاحاته يف النتخابات 

الإقليمية, بداأ اليمني يحلم مرة اأخرى, ويحتفي 
دو  اأوت  منطقة  رئي�ص  الفرن�شي”:  “منتخبه  ب� 
�شعبي  ليمني  جت�شيًدا  برتران,  كزافييه  فران�ص, 
واجتماعي, ونظريته من اإيل دو فران�ص, فالريي 
الفرن�شية,  مريكل  اأنها  تتخيل  التي  بيكري�ص, 
ليهزم  فوفري  ال�شيطان  من  العائد  ووكيز,  ولوران 

الي�شار والتجمع الوطني يف اأوفريين رون األب.
ا رئي�ص كتلة ال�شيناتورت اجلمهوريني  وهناك اأي�شً
برونو ريتايو, زعيم اجلناح املحافظ والليربايل, 
كمفاو�ص  بنجاحاته  متوًجا  بارنييه,  ومي�شيل 
كان  مدينة  عمدة  اأو  الربيك�شيت؛  ب�شاأن  اأوروبي 

امل�شاك�ص ديفيد لي�شنارد. 

“فريق  اإن  اليمني  ك���ادر  ويق�ل 
اإعادة  على  ق���ادر  ه��ذا  الأحالم” 
ف��ت��ح اأب�������اب ق�����ص��ر الإل���ي���زي���ه... 
ولكنها  ال������ح�����ي�����دة،  امل�������ص���ك���ل���ة 
اأو  زعيما،  الفريق  يفتقد  كبرية: 

بالأحرى، هناك كثريون.
لأنهم جميًعا يرغب�ن )ج��ًدا( يف 
عام  اأبطال مع�صكرهم  يك�ن�ا  اأن 
كزافييه  ك���ان  ل���  ح��ت��ى   ،2022
برتران ه� ال�حيد املعلن ر�صمًيا 
كما  يعرف�ن:  لكنهم  الآن.  حتى 
النهاية ل  فيلم هايالندر، يف  يف 
ميكن اأن يك�ن هناك �ص�ى واحد. 
م�اجهة  م��ف��ي  الحت�����اد  وي���ك����ن 
اإميان�يل ماكرون ومارين ل�بان، 
املقبل  العام  املر�صحني  تعدد  فاإن 
ولكن،  بالف�صل.  عليهم  �صيحكم 
الفيلم،  يف  اخلالدين  عك�ض  على 
رمب��ا ل يك�ن قطع ال��روؤو���ض ه� 
الأف�����ص��ل ع��ن��دم��ا يفر�ض  احل���ل 
اجلميع...  على  �صط�ته  الحت��اد 
اأكر  طريقة  على  التفاق  يبقى 

حت�صرا.

الت�شويت الإلكرتوين
 يف اأوائل نوفمرب

ت��ب��داأ امل��ع��رك��ة ال��ك��ربى ح���ل من 
األ���������ان ال���ي���م���ني عام  ����ص���ريت���دي 
ويف  ال���ث���الث���اء.  ال���ي����م   2022
قلب هذه اجل�لة الأوىل: م�صاألة 
بتكليف  التمهيدية.  النتخابات 
اجلمه�ريني  رئ��ي�����ض  ق��ب��ل  م���ن 
بالتفكري  ج���اك����ب،  ك��ري�����ص��ت��ي��ان 
ن��ظ��ام الخ��ت��ي��ار ب��ني خمتلف  يف 
انتيب،  عمدة  �صيقدم  املر�صحني، 
ن��ت��ي��ج��ة عمله  ل��ي���ن��ي��ت��ي،  ج�����ان 
الهيئة  ال�����ص��ي��ا���ص��ي،  امل��ك��ت��ب  اإىل 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل���ل���ج���م���ه����ري���ني. 
التمهيدية  ف��ت��ح  اإىل  و���ص��ي��دع��� 

جلميع اأن�صار اليمني وال��صط.
ال���ط���ل���ب���ات وجمع  ت���ق���دمي  ب���ع���د 
الت�قيعات، �صيك�ن اأمام املر�صحني 
اأربعة اأ�صابيع للحملة، يف اأكت�بر، 
متلفزة  م���ن���اظ���رات  ت��ن��ظ��ي��م  م���ع 
 2016 ع����ام  ان��ت��خ��اب��ات  ك��م��ا يف 
التي �صهدت ف�ز فران�ص�ا في�ن. 
الت�ص�يت  يجرى  اأن  املقرر  ومن 
ن�فمرب.  مطلع  يف  الإل���ك���رتوين 
النتخابات يف  اأن جت��رى  وميكن 
ج�لة واحدة فقط، حتى وان كان 

امل��ص�ع ل يزال حمل نقا�ض.
ن���ظ���ر ك���ري�������ص���ت���ي���ان ج����اك�����ب،  يف 
اإذا  �صيك�ن هذا ه� املالذ الأخري 
“مر�صح طبيعي”  يتم فر�ض  مل 
ع��ل��ى اجل��م��ي��ع م���ن ق��ب��ل م�ؤمتر 
امل��ن��خ��رط���ن يف  خ��الل��ه  �صي�ص�ت 
احلزب اجلمه�ري ح�ل امل��ص�ع 

يف 25 �صبتمرب.
النتخابات  اأن  ب��ع��م��ق  “يعتقد   
التمهيدية �صتك�ن انتحاًرا، ي�صرح 
اأحد كبار اجلمه�ريني. لن ي�صمح 
هذا لليمني بتعيني زعيم، ولكنه 
على  الر�صمي  ال��ط��اب��ع  �صي�صفي 
الت�فيق  ميكن  ل  التي  الجنحة 

بينها متاًما«.
رئ���ي�������ض  اأن  �������ا،  اأي���������������صً ي�����������ص�����اع 
اجلمه�ريني يريد اإعطاء ف�صحة 
زم��ن��ي��ة ل�����ص��دي��ق��ه، رئ��ي�����ض بلدية 

لدخ�ل  ب��اروي��ن،  فران�ص�ا  ت���روا، 
لكن  ذل���ك.  يف  رغ��ب  اإذا  ال�صاحة 
ال�صياء  ي��رى  ل  لي�نيتي،  ج��ان 
ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة: اإن����ه ي��ري��د اأن 
فيها.  رج��ع��ة  ل  العملية  ي��ج��ع��ل 
ال�صيا�صي،  املكتب  م��ن  و�صيطلب 
ي�صغط  اأن  ال����ث����الث����اء،  ال����ي�����م 
“النطالق”.  زر  ع��ل��ى  ب������ص���ح 
اندلع  اإىل  ف����را  ه���ذا  و���ص��ي���ؤدي 
“�صيك�ن  ال��ع��دائ��ي��ة...  الأع���م���ال 
اجل� حاًرا،” يهم�ض اأحد اأع�صاء 

املكتب ال�صيا�صي.
الجتماع،  لأه��م��ي��ة  اإ�����ص����ارة  ويف 
�صيق�م ل�ران ووكيز بالتنقل اإىل 
مقر اجلمه�ريني الي�م الثالثاء. 

لت��صيح  ا�صرتاتيجية  جلنة  يف 
وا�صتنتج   .2022 ل��ع��ام  ن���اي��اه 
اأحد احلا�صرين: “لن يذهب”... 

لكن اآخر مل ... يفهم.
العتماد،  ا  اأي�صً جلاك�ب  وميكن 
اأ�صدقاء  ع��ل��ى  ال���ث���الث���اء،  ال���ي����م 
امل�صمم�ن  ب����رت����ران،  ك��زاف��ي��ي��ه 
التمهيدية  النتخابات  قتل  على 
الجت����اه  ك����ان  “اإذا  م���ه���ده���ا.  يف 
ن�ؤ�ص�ض  فاإننا  الف�صل،  نظام  نح� 
لدينا  ����ص���ي���ك����ن  اأن�������ه  حل���ق���ي���ق���ة 
برتران  لأن  رئا�صيان،  مر�صحان 
يرتعب  اأبًدا”،  ي���������ص����ارك  ل����ن 
اأحدهما. وقد قالها رجل ال�صمال 
ريتاي�،  ب��رون���  اإىل  اأخ����رى  م���رة 

ووك�����ي�����ز وب���ي���ك���ري�������ض وري����ت����اي����� 
ميكنه  ك��ي��ف  اأرى  ل  ولري�������ص���ر، 
احل����زب  ي���ف���ز  “مل  ال�صم�د”. 
بيكري�ض  وامن���ا  امل��ا���ص��ي،  الأح����د 
يق�ل منزعجا  وووكيز،  وبرتران 
اأح������د م�����ؤي����دي رئ��ي�����ص��ة اإي������ل دو 
خنق  ي�����ص��ت��ط��ي��ع  ل  ف����ران���������ض... 

اجلهاز«.
وم��ع ذل��ك، ل��دى ج��اك���ب حلفاء، 
ب���دًء م��ن ب��اروي��ن، حتى ل��� خفت 
جن����م����ه. ق���ب���ل اأي��������ام ق���ل���ي���ل���ة، مت 
تروا  بلدية  رئي�ض  على  ال�صغط 

مل تطاأ قدماه املقّر منذ الإطاحة 
بعد  للحركة  كرئي�ض  به  العنيفة 
الهزمية الأوروبية لعام 2019. 
و���ص��ت��ك���ن ر����ص���ال���ت���ه، ح�����ص��ب من 

ح�له، ب�صيطة: 
مر�صحني،  ع��دة  هناك  ك��ان  “اإذا 
ف���������ص����ي����ك�����ن م�������ن ال�����������ص�����روري 

الت�ص�يت”. 
ا�صتثنائي  ب�صكل  ال��ع��ادات  تغيري 
و�صيك�ن  ال��ف��رد،  م�صري  يغري  ل 
ح�ل  احللفاء  م��ن  العديد  لديه 

الطاولة ويف اخلارج.

ل��ق��د حت�����ادث ه����ذا الأ����ص���ب����ع مع 
ا من  فالريي بيكري�ض، وهي اأي�صً
التمهيدية.  الن��ت��خ��اب��ات  اأن�����ص��ار 
يتمتع  ريتاي�،  برون�  جانب  اإىل 
ن��ظ��ام ال��ف�����ص��ل ب����راٍع ق����ي اآخ���ر: 
جريار  ال�����ص��ي���خ،  جمل�ض  رئ��ي�����ض 
لري�صر؛ 91 �صينات�را جمه�ريا 
اأع�صاء  اإىل  ا  ن�صً ��ا  اأي�����صً اأر���ص��ل���ا 
امل��ك��ت��ب ال�����ص��ي��ا���ص��ي ي���دع����ن اإىل 
امل�صتقبلي.  املر�صح  تعيني  ت�صريع 
زخم  ي��ت��ع��ر  األ  “يجب  وك��ت��ب���ا 

ي�ني� يف ال�صيف«.

باروين مدعّو
 اىل تو�شيح نواياه

هل �صينجح�ن يف ثني كري�صتيان 
باملناق�صات  خ���ب���ري  ج�����اك������ب؟ 
زراعًيا  ن��ق��اب��ًي��ا  ب�صفته  ال�صعبة 
من  الكثري  الرجل  عا�ض  �صابًقا، 
هذه امل�اقف. “لن اأتزحزح”، قال 
ك���ان هناك  اإذا  لأح���د حم���اوري���ه. 
على  للم�صادقة  ف�صيتم  ت�ص�يت، 

روزنامته، يق�ل املحيط�ن به. 
ويرد اأحد اأع�صاء جمل�ض ال�صي�خ 
اأ�صدقاء  م���اج��ه��ة  “يف  ق���ائ���اًل: 

ال������ذي ال���ت���ق���اه ع���ل���ى ان�����ف�����راد يف 
ال�صي�خ: لن تك�ن هناك  جمل�ض 
انتخابات التمهيدية، م�صرا على 
اأن “اجل�اب ل، وهذا لن يتغري«.

انطلق يف حملته منذ عدة اأ�صهر، 
حتمله ا�صتطالعات راأي م�صجعة 
ب��رت��ران ان  م��ا، ي�صتبعد  اإىل ح��د 
الذي  ي��ه��ي��ن��ه احل����زب  او  ي��ه��زم��ه 

تركه عام 2017.
امل��������ؤي�������دون  ي������راه������ن  ح������ني  يف   
اأنه  على  التمهيدية  لالنتخابات 
لن ي�صتطيع البتعاد عن العملية 

الدميقراطية.
ي��ك���ن يف  ي�����ص��ارك، فلن  “اإذا مل   
املناظرات  يف  ول  الديناميكية، 
اأحدهم،  ي��ح��ذر  ال��ت��ل��ي��ف��زي���ن��ي��ة، 
يق�ّصم  اأن���������ه  ع����ل����ى  و����ص���ي���ظ���ه���ر 

اليمني”. 
اأحد  “ل  بالأمر، ل يهتم.  املعني 
اأحد  يحذر  برتران،  مثل  م�صمم 
ب����اروي����ن ول  امل���ق���رب���ني م���ن���ه، ل 
بيكري�ض ول ووكيز، ل اأحد... انه 

�صيذهب اىل النهاية«.
ب���ي���ن���م���ا ����ص���ي���ن���ق�������ص���م رف������اق������ه يف 
�صيق�صي  التمهيدية،  النتخابات 
يك�ن  ما  ابعد  امل��ي��دان،  �صيفه يف 
ع��ن ���ص��ارع دي ف���ج��ريارد، للقاء 
وال�صرتات  املقاطعني  الناخبني 

ال�صفراء وغريهم.
م���ّد يده  ��ا  اأي�����صً ين�صى  ل��ن  ل��ك��ن��ه 
خل�����ص���م��ه. ب��ع��د ري��ت��اي���، خطط 
فالريي  للقاء  ب��رت��ران  كزافييه 
ب��ي��ك��ري�����ض، ث����م ل��������ران ووك���ي���ز. 
باللتفاف  اإق��ن��اع��ه��م��ا  ال���ه���دف: 

ح�له.
بعيدون  احل��ايل، نحن  ال�قت  يف 
م�صار  ب���������داأ  واإذا  ذل���������ك،  ع�����ن 
الي�م  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة،  الن��ت��خ��اب��ات 
ال���ث���الث���اء، ���ص��د ب����رت����ران ال���ذي 
قطارين  ف���ان  ان��ط��ل��ق،  ان  ���ص��ب��ق 
بع�صهما  ن��ح���  الآن  �صيندفعان 
اإذا  م��ا  ن��رى  اأن  يبقى  البع�ض... 
�صيتمكن  الفرن�صي  اليمني  ك��ان 
من اإيقاف اأحدهما قبل اأن ي�صبح 

النهيار اأمراً ل مفر منه.
عن لو جورنال دي دميان�ص

بني برتران وفالريي وووكيز... ال�صباق يبدا الن مي�صيل بارنييه قد يلتحق بفريق الطاحمني

فران�ص�ا باروين مطالب بح�صم م�قفه

رئي�ض جمل�ض ال�صي�خ من ان�صار التمهيديةجان لي�نيتي �صيقدم نتائج عمله

كري�صتيان جاك�ب لن يتزحزح

كزافييه برتران يرف�ض التمهيدية ويخاطر بوجود مر�ضحني رئا�ضيني ملع�ضكره ال�ضيا�ضي

يقول كوادر اليمني اإن فريق الأحالم هذا قادر على اإعادة فتح اأبواب ق�ضر الإليزيه

خماوف من اأن تتعرث نتائج يونيو يف ال�ضيف, 
وباأن النتخابـات التمهيديـة �ضـتكون انتحاًرا

يف مواجهة اإميانويل ماكرون ومارين لوبان, 
تعدد املر�ضـحني �ضيحكم على اليمني بالف�ضـل

فالريي بيكري�ص ولوران ووكيز, من اأن�شار النتخابات التمهيدية
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم مك�ض جريلد 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:3819110 
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 40000

تعديل �صكل قان�ين / من م�ؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض ال�احد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم مك�ض جريلد

MIX GRILLED RESTURANT

اإىل/ مطعم مك�ض جريلد - �صركة ال�صخ�ض ال�احد ذ م م
MIX GRILLED RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صبيد باور للتجارة العامة ذ.م.م   
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 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة ها�صل �صعيد �صاعن مبارك املن�ص�رى %51

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عماد لطفى حممد الناط�ر  %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف احمد عاي�ض �صالح ح�صني املن�ص�رى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عماد لطفى حممد الناط�ر

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ل�مين��ض خلدمات الطباعة 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:2646463 

تعديل ن�ع نرخ�صة / من مهنية اإىل جتارية

تعديل اإ�صم جتاري من/ ل�مين��ض خلدمات الطباعة

LUMINOUS TYPING SERVICES

اإىل/ ل�مين��ض للطباعة - �صركة ال�صخ�ض ال�احد ذ م م

LUMINOUS TYPING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ك�صري �صتي�صن 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:2451149 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة طيف را�صد حممد املعيلى املحرزى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف وليد نا�صر �صعيد معي�ف الهطاىل
تعديل اإ�صم جتاري من/ ك�صري �صتي�صن

KOSHARI STATION

اإىل / وايت �صب�ت كافيه
WHITE SPOT COFFEE 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ميادين لند لتجارة العالف

CN قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1165359 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة م�صفر جرمان بطى عاي�ض الحبابى %50

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة مطر �صامل جمعه �صامل الكعبى  %25
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / �صادى حممد حامد املنزلوى من مالك اإىل �صريك

% تعديل ن�صب ال�صركاء / �صادى حممد حامد املنزلوى من 100 % اإىل %25
تعديل وكيل خدمات / حذف احمد خالد احمد عبداهلل

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 152000
تعديل �صكل قان�ين / من م�ؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ ميادين لند لتجارة العالف
MAYADEEN LAND FODDER TRADING

اإىل/ ميادين لند لتجارة الأعالف ذ.م.م
MAYADEEN LAND FODDER TRADING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/باتك� - بدوي ازع�ر للتجارة و التعهدات �ض.م.ل 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN - اأب� ظبي   رخ�صة رقم:1139996 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / باتك� - بدوي ازع�ر للتجارة و التعهدات �ض.م.ل

batco - badawi azour traDing & contracting s.a.l من مالك اإىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء / باتك� - بدوي ازع�ر للتجارة و التعهدات �ض.م.ل

batco - badawi azour traDing & contracting s.a.l من 100 % اإىل %49
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة خلفان را�صد احمد املر الكعبى %51

تعديل مدير / حذف �صركي�ض بدوى ازع�ر
تعديل وكيل خدمات / حذف �صعيد �صيف را�صد املر الكعبى

تعديل �صكل قان�ين / من فرع اإىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ باتك� - بدوي ازع�ر للتجارة و التعهدات �ض.م.ل

BATCO - BADAWI AZOUR TRADING & CONTRACTING S.A.L
اإىل/ باتك� بدوي ازع�ر للتجارة و التعهدات ذ.م.م

BATCO BADAWI AZOUR TRADING AND CONTRACTING L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة الطناف التجارية

CN قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1111929 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / �صعيد هالل على حممد البل��صى من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / �صعيد هالل على حممد البل��صى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد �صالح �صيف جهرى اليافعى

تعديل ل�حه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قان�ين / من �صركة ت�صامن اإىل �صركة ال�صخ�ض ال�احد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صركة الطناف التجارية
AL TANNAF TRADING CO

اإىل/ �صركة الطناف التجارية - �صركة ال�صخ�ض ال�احد ذ م م
AL TANNAF TRADING CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/القمة للخيام ذ.م.م

CN قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1189138 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / عبدالهادى عبداهلل مبارك اجلابرى من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / عبدالهادى عبداهلل مبارك اجلابرى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل �صالح راي�ض الي��صفى

تعديل �صكل قان�ين / من �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ض ال�احد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ القمة للخيام ذ.م.م

TOP TENTS L.L.C

اإىل/ القمة للخيام �صركة ال�صخ�ض ال�احد ذ م م
TOP TENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�ص��ض الرخ�صة 
CN بال�صم التجاري:ل�ؤل�ؤة العني  رقم:1155616 
واعادة  الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء   ، للمفرو�صات 

ال��صع كما كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صب�ع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 
املنزلية  الطبية  للرعاية  �صالمتك   / ال�صادة  يعلن 
  )MF4495( امل�صجلة بدائرة ال�صحة-اب�ظبي بقيد رقم
ورخ�صة جتارية �صادرة من دائرة التنمية القت�صادية-

 CN-1996350 :اب�ظبي رقم
من   اعتباراً  الرتخي�ض  اإلغاء   : بطلب  تقدم�ا  قد   
2021/06/09 وبناء عليه �ص�ف يتم ت�قف التعامل مع 
�صركات التاأمني. فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على 
خالل  ال�صحة-اب�ظبي  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا 
الدائرة  فان  وال  الإعالن  ن�صرهذا  تاريخ  من  اأ�صب�ع 
انق�صاء هذه  بعد  دع�ى  اأو  اأي حق  م�ص�ؤولة عن  غري 

املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطل�بة.
�شالمتك للرعاية الطبية املنزلية

اعالن اإلغاء ترخي�ض
العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

اإعالن ت�شفية �شركة
ن�ع ال�صركة:�صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:كافترييا احلى ملة ذ.م.م
 197 الق�صيدة - ق  املدينة - حي  املدينة و�صط  ال�صركة:و�صط  عن�ان 

�صارع زايد بن �صلطان ، وحدة بناية/حممد هالل دري يا�صر - حمل
CN 2230292 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

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

- تعيني ال�صادة/اكي�رت للمحا�صبة القان�نية وال�صت�صارات   2
ال�صريبية ذ.م.م ، كم�صفي قان�ين لل�صركة بتاريخ:2021/6/22 وذلك 

بناء على قرار حم�صر اجلمعية العم�مية غري العادية امل�ثق لدى 
تاريخ التعديل:2021/7/5 كاتب العدل بالرقم:2105016497 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة امل�صفي 
املعني خالل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مادار اجن�مان لل�صيانة 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN العامة رخ�صة رقم:3827931 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة خديجه اجلالىل عبا�ض نعينيعه %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف جمال ثابت حممد �صامل املهري

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

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

اإع����������الن
ميالن�  ال�ص�����ادة/م�صبغة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN الت�ماتيكية رخ�صة رقم:1040643 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة حممد ا�صرف نالكا عبا�ض حممد %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�صافة حممد �صعيد على را�صد العل�ى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مرمي �صعيد على را�صد العل�ى

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

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بل�وم بارك في� ذ.م.م

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2021378 
تعديل مدير / اإ�صافة �صائد ابراهيم داود عريقات

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة بل�وم المارات للعقارات ذ م م
BLOOM EMIRATES PROPERTIES L L C

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف بل�وم المارات للعقارات ذ م م
BLOOM EMIRATES PROPERTIES L L C

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف بل�وم القاب�صة - �ض م خ
BLOOM HOLDING )P. J. S(

تعديل �صكل قان�ين / من �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ض ال�احد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ بل�وم بارك في� ذ.م.م

BLOOM PARK VIEW L.L.C
اإىل/ بل�وم كمي�نيتي للخدمات العقارية - �صركة ال�صخ�ض ال�احد ذ م م

BLOOM COMMUNITY PROPERTY SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13284 بتاريخ 2021/7/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�ؤ�ص�صة الدروي�ض للمقاولت

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1035652 
تعديل ل�حه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قان�ين / من م�ؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض ال�احد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ م�ؤ�ص�صة الدروي�ض للمقاولت

AL DARWISH CONTRACTING ESTABLISHMENT

اإىل/ الدروي�ض للمقاولت - �صركة ال�صخ�ض ال�احد ذ م م
AL DARWISH CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6 يوليو 2021 العدد 13284

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6 يوليو 2021 العدد 13284

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6 يوليو 2021 العدد 13284

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6 يوليو 2021 العدد 13284

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 159040
با�ص��م: يلديز ه�لدينج اأن�نيم �صريكيتي

وعن�انه: كي�صيكلى ماهالي�صى �صي�صمى �صيكمازي �ص�كاك ن�:1/6 اأو�صك�دار / 
ا�صطنب�ل، تركيا

وامل�صجلة حتت رقم : )159040(  بتاريخ: 2012/07/26
و�صتظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�صر �صن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/06/23 وحتى تاريخ : 2031/06/23
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  6 يوليو 2021 العدد 13284
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عربي ودويل

مبا�صر  فيدي�  يف  كريفة  واأو�صح 
العدالة  ق�����ص��ر  م��ق��ر  اأم������ام  م���ن 
ال�صفحة  ع��ل��ى  ورد  ب��ال��ع��ا���ص��م��ة 
ال���ر����ص���م���ي���ة ل���رئ���ي�������ص���ة احل�����زب 
اللجنة  اأن  احل�����ر  ال���د����ص���ت����ري 
القان�نية للحزب ن�صحت الن�اب 
بعدم الذهاب اإىل فرقة الأبحاث 
ال�صكاية  خلفية  ع��ل��ى  ب��ال��ع���ي��ن��ة 
را�صد  الربملان  التي رفعها رئي�ض 
اأ�صباب  ل��ع��دة  ���ص��ّده��م  الغن��صي 
ي��ح��ق ل�كيل  اأن�����ه ل  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
ب���ح���ث �صد  ف���ت���ح  اجل����م����ه�����ري����ة 
اآرائهم  اأج����ل  ال�����ص��ع��ب م��ن  ن�����اب 
النيابي  وعملهم  ومقرتحاتهم 
اإحالة  اأنه ل يحق له  اإىل  اإ�صافة 
البحاث  ف���رق���ة  ع��ل��ى  حم���ام���ني 
بالع�ينة بالنظر اىل انهم وطبق 
م��ر���ص���م امل��ح��ام��اة ل��ه��م اإج����راءات 

خا�صة ل�صماعهم.
وق����ال ال��ن��ائ��ب ك����رمي ك��ري��ف��ة ان 
املحكمة  با�صم  الر�صمي  الناطق 
م�صتغال  ال���ع���ام  ال������راأي  “غالط 
عدم علمه بالإجراءات القان�نية 
بخ�ص��ض  واهية  وقدم تربيرات 
العم�مية  ال��ن��ي��اب��ة  حت���رك  ع���دم 
اأع�صاء  عند ممار�صة العنف على 
ورئي�صته  احل��ر  الد�صت�ري  كتلة 

•• عوا�شم-وكاالت

ال�����ص��ي��ا���ص��ي يف م�قع  ال���ك���ات���ب  ع��ل��ق 
األك�صندر  الأوك��راين  “ليفي برييغ” 
الرئي�ض  كتبه  مقال  على  دمي�صنك� 
الرو�صي فالدميري ب�تني يف �صحيفة 
ال�صهر  اأواخ���ر  الأمل��ان��ي��ة  ت�صايت  داي 
الثمانني  ال��ذك��رى  مبنا�صبة  املا�صي 
الحتاد  على  احل��رب  النازيني  ل�صن 

ال�ص�فياتي.
 ي����رى دمي�����ص��ن��ك��� يف حت��ل��ي��ل��ه ال���ذي 
ترجمه اإىل الإجنليزية م�قع وورلد 
عن�اناً  اخ���ت���ار  ب����ت���ني  اأن  ك���ران�������ض 
الأملانية:  ال�صحيفة  يف  ملقاله  جذاباً 
من  ب��ال��رغ��م  منفتحني  ن��ك���ن  “اأن 
الرئا�صية  ال���دع����ة  ل��ك��ن  املا�صي”. 
الرو�صية ل تهدف بح�صب دمي�صنك� 
�صن�ات  ب��ن�����ص��ي��ان  الأمل�����ان  اإق���ن���اع  اإىل 
اأو م���ا ب��ع��د احل����رب ب���ل اإىل  احل����رب 
اإقناعهم بن�صيان الق�صية الأوكرانية 
والنخراط يف �صيا�صات مرة كم�صروع 

ن�رد �صرتمي 2.

ما هي دعوته؟
يف مقاله، ي�صري ب�تني اإىل ما ي�صميه 
كاتباً   2014 �صنة  يف كييف  انقالباً 
اأن���ه ي���رى يف ان��ف�����ص��ال اأوك��ران��ي��ا عن 
رو�صيا ماأ�صاة. ونفى الرئي�ض الرو�صي 
اأي�صاً اأن يك�ن هنالك احتالل للقرم 
بل جمرد انق�صام يف اأوكرانيا اأدى اإىل 
انف�صال �صبه اجلزيرة. مل يكن مقال 
الرو�صية  للجماهري  م�جهاً  ب�تني 
اأكر  ب�صكل  ل��ك��ن  ف��ق��ط،  والأمل���ان���ي���ة 
ال�صيا�صية  للنخب  ت���ج��ه  حت���دي���داً 
ع��ل��ي��ه��ا حتقيق  ع����ار�����ص����اً  الأمل����ان����ي����ة 
مكا�صب مادية مقابل ن�صيان اأوكرانيا 
“ت�ؤيد  ب����ت���ني:  وك��ت��ب  م�����ص��ت��ق��ب��اًل. 
�صاملة مع  ���ص��راك��ة  ا���ص��ت��ع��ادة  رو���ص��ي��ا 
امل�ا�صيع  من  العديد  لدينا  اأوروب���ا. 

“ما  اإن  وا���ص��اف  منا�صبتني”  يف 
الق�صاء  اأن  ه���  ذل���ك  م��ن  يفهم 
بات بيد را�صد الغن��صي ويحركه 
احلقيقية  امل���ع���ار����ص���ة  ل��ه��ر���ص��ل��ة 
التاأكيد يف  ال��ربمل��ان«. ومت  داخ��ل 
حل�ص�ر  ال�صتدعاء  اأن  الفيدي� 
ن�اب كتلة الد�صت�ري احلر لدى 
فرقة الأبحاث بالع�ينة “ل يعد 
رئي�ض  اىل  وج����ه  لأن�����ه  ق��ان���ن��ي��ا 
ي�جه  ال�صعب ومل  ن���اب  جمل�ض 
ال�صتجابة يف  لتتم  الكتلة  لن�اب 

خرق ج�صيم لالإجراءات«.
متثل  اأن  امل���ن���ت���ظ���ر  م�����ن  وك�������ان 
رئ��ي�����ص��ة احل����زب ال��د���ص��ت���ر احلر 
كتلتها يف  ون������اب  م������ص��ي  ع��ب��ري 
ال����ربمل����ان، اأم�������ض الإث����ن����ني، اأم����ام 
للحر�ض  الأوىل  املركزية  الفرقة 
ال����ط���ن���ي يف ال��ع���ي��ن��ة ع��ل��ى اإث���ر 
رئا�صة  ب��ه��م��ا  ت��ق��دم��ت��ا  ���ص��ك��اي��ت��ني 

احل����ك�����م����ة ورئ����ي���������ض ال����ربمل����ان.    
بها  ت���ق���دم���ت  الوىل  ال�����ص��ك��اي��ة 
م��صي  ���ص��د  احل���ك����م���ة  رئ���ا����ص���ة 
وبقية ن�اب الد�صت�ري احلر من 
اأجل الأفعال املرتكبة �صد وزيرة 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
ال�ص�ؤون  ووزي����ر  ع�����دة  ب��ن  األ��ف��ة 
الطرابل�صي  حممد  الجتماعية 
املنعقدة  ال��ع��ام��ة  اجلل�صة  خ��الل 

الثنني 14 ي�ني� املنق�صي.
والثانية من قبل رئي�ض الربملان 
تقدم  ال������ذي  ال��غ��ن������ص��ي  را�����ص����د 
اجلمه�رية  وكالة  ل��دى  ب�صكاية 
كتلة  ن���اب  �صد  املعنية  باملحكمة 
احلزب الد�صت�ري احلر من اأجل 
العامة”  اجلل�صة  �صري  “تعطيل 
النيابة  ����ص���ك���اي���ت���ه  يف  م���ط���ال���ب���ا 
الق�ة  بتدخل  ب���الإذن  العم�مية 
كتلة  اع��ت�����ص��ام��ات  لف�ض  ال��ع��ام��ة 

ال��د���ص��ت���ري احل���ر واحل�����ل دون 
تعطيلهم �صري اجلل�صة العامة.

ت�ن�ض  ل�كالة  اأم�ض  ت�صريح  ويف 
الناطق  اأو���ص��ح  لالأنباء  افريقيا 
الر�صمي با�صم املحكمة البتدائية 
بت�ن�ض حم�صن الدايل اأن احلزب 
يتقدم  “مل  احل����ر  ال���د����ص���ت����ري 
�صكاية  ب���اأي���ة  ال��ل��ح��ظ��ة  ح���د  اىل 
من  مم��ار���ص��ت��ه  مت  م��ا  بخ�ص��ض 

عنف داخل قبة الربملان«.
ال�صكاية  عن  التعليق  رف�ض  وقد 
ال���ت���ي رف��ع��ه��ا ال���د����ص���ت����ري احلر 
اجلمه�رية  وك��ي��ل  و���ص��د  ���ص��ده 
العامة  ال��ت��ف��ق��دي��ة  ل����دى  ال���ي����م 

ب�زارة العدل.
مبا�صر  فيدي�  ويف  جهتها  م��ن    
اكدت عبري م��صي رئي�صة احلزب 
الد�صت�ري احلر ان “ثقة حزبها 
اه��ت��زت يف ال��ق�����ص��اء ع��ل��ى اإث���ر ما 

ت��ل��ك هي  امل�����ص��رتك.  ذات اله��ت��م��ام 
ال�صرتاتيجي،  وال���ص��ت��ق��رار  الأم���ن 
ال�صحة والتعليم، الرقمنة، الطاقة، 
حل  والتكن�ل�جيا،  العل�م،  الثقافة، 

م�صاكل املناخ والبيئة«.

ق�شيدة و�شفقة قرن قدمية
الق�ل  مي��ك��ن  دمي�����ص��ن��ك���،  ب��ح�����ص��ب 
للنخبة  ق�صيدة  ه���  الن�ض  ه��ذا  اإن 
وخ�ص��صاً  احل����اك����م����ة  الأمل�����ان�����ي�����ة 
الجتماعيني  ل���ل���دمي����ق���راط���ي���ني 
ال���ذي���ن مت��ك��ن���ا م���ن اإدخ������ال ب��ن��د يف 
ي���ل���زم برلني  الئ����ت����الف احل���ك����م���ي 
ب��اإك��م��ال ب��ن��اء م�����ص��روع ن����رد �صرتمي 
اأن  وي�صيف  الرو�صي.  الغاز  لنقل   2

الرئي�ض الرو�صي يحاول التاأثري على 
اجلزء املحافظ من الناخبني الأملان 
احلاكمة.  ال��ن��خ��ب��ة  ي���دع���م  وال������ذي 
يفهم ب�تني اأن امل�صاريع القت�صادية 
تنجح  اأن  ميكن  اأوروب���ا  يف  الرو�صية 
امل�صهد  ي���ت���غ���ري  مل  ح�����ال  يف  ف���ق���ط 

ال�صيا�صي احلايل يف اأملانيا.
 ولفت ب�تني النظر اإىل اأن املبادرين 
اإط������الق  يف  رواداً  ك�����ان������ا  الأمل����������ان 
ال��ت��ع��اون م��ع رو���ص��ي��ا خ���الل �صن�ات 
م��ا ب��ع��د احل����رب ح��ي��ث وق���ع الحت���اد 
القرن  �صفقة  واأمل��ان��ي��ا  ال�����ص���ف��ي��ات��ي 
املدى  الط�يلة  الغاز  اإم���دادات  ح���ل 
متبادًل  اعتماداً  فاأ�ص�ص�ا  اأوروب��ا  اإىل 

بني الطرفني.

لي�ص ردًا على بايدن فقط
من  ك��ب��رياً  ج���زءاً  اأن  دمي�صنك�  كتب 
للعالقات  ب����ت���ني  خ�����ص�����ص��ه  امل���ق���ال 
لبناء  ال��رو���ص��ي��ة-الأوروب��ي��ة م��روج��اً 
ت��صع  ول���ق��ف  وا�صنطن  دون  اأم���ن  
ال�صرق  نح�  الأطل�صي  �صمال  حلف 
والتعاون.  الن���دم���اج  م��ن  ول��ل��م��زي��د 
لكن خطاباته عن ت��صع حلف �صمال 
الأطل�صي اإىل ال�صرق لي�صت فقط ردة 
الأمريكي  الرئي�ض  كلمات  على  فعل 
ج� بايدن ح�ل احتمال دمج اأوكرانيا 
اأو الدونبا�ض.  يف احللف  دون القرم 
الأملانية  النخبة  اإىل  طلب  اأي�صاً  اإن��ه 
كي ت�صمن األ تك�ن كييف قادرة على 
امل�صي قدماً يف م�صاألة التقرب من اأو 

و�صيا�صة  ا�صطفاف  م��ن  اأظ��ه��ره 
املكيالني وا�صتهانة بحق�ق الن�اب 
امل��ك��ف���ل��ة د���ص��ت���ري��ا وت���خ���اذل يف 
حماية احلرمة اجل�صدية للمراأة 

الت�ن�صية ح�صب تعبريها.
اإىل  ب�����ص��ك��اي��ة  “�صنتقدم  وق���ال���ت 
من  ال��دول��ي��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة  املحكمة 
اأجل التعذيب وا�صطهاد فئة من 
وعلى  �صيا�صية  لأ���ص��ب��اب  ال�صكان 

اأ�صا�ض ن�ع اجلن�ض«.
يف  �صينطلق  حزبها  ان  واأ���ص��اف��ت 
بالق�صية  للتعريف  دولية  حملة 
الدولية  املنظمات  الت�ن�صية عرب 
املعرتف بها من الدولة الت�ن�صية 
والإقليمية  الدولية  والربملانات 
اخلم�صة  ب���ال���ق���ارات  وال���ط��ن��ي��ة 
م�صددة على انهم م�صتعدون لكل 
الهر�صلة  ان�اع  ال�صيناري�ات وكل 

وامل�صايقات.

الن�صمام اإىل التحالف.

ماذا يريد من اأوروبا
 اإن مل يكن التعاون؟

ي��ذك��ر ب���ت��ني اأي�����ص��اً ت��ده���ر ال��صع 
ب�صكل  ال���ت����ت���ر  وازدي�����������اد  الأم�����ن�����ي 
ن�وي  ت�صلح  ���ص��ب��اق  وخم��اط��ر  ك��ب��ري 
التعاون  ي���ق���رتح  ل  ل��ك��ن��ه  ج����دي����د. 
ف��ح��ني يتحدث  ل��دمي�����ص��ن��ك���.  وف���ق���اً 
اأوروبا  مفه�م  عن  الرو�صي  الرئي�ض 
ل�صب�نة  م���ن  ال��ت��ي مت��ت��د  ال��ع��ظ��م��ى 
يق�م  اإمن������ا  ف���الدي���ف��������ص���ت����ك،  اإىل 
ب��ت��ذك��ر ���ص��اح��ب ه����ذا امل���ف���ه����م: ه� 
الفيل�ص�ف  بل  لي�ض اجلرنال ديغ�ل 
عن  حت��دث  ال��ذي  ماكيندر  هالف�رد 

اعتربوا ال�شتدعاء غري قانويّن

نافذة الد�ضتوري احلر يقدم �ضكوى �ضد وكيل اجلمهورية...!
م�شرعة

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

•• توما�س فريينزي

يت�صع ال�صرخ داخل الحتاد الأوروبي بني دول اأوروبا 
الغربية وحفنة من دول اأوروبا ال��صطى، التي كانت 
اإىل  وان�صمت  ال�ص�فياتي،  احلكم  حت��ت  ال�صابق  يف 

املجم�عة الوروبية عام 2004.
تتقل�ض طاقة حتّمل قادة اأوروبا ل�صتفزازات رئي�ض 
ال�زراء املجري فيكت�ر اأوربان، وبدرجة اأقل، الرجل 
كات�صين�صكي،  يارو�صالف  الب�لندي،  للنظام  الق�ي 
ا�صتهزاأ مببادئ  ال��ذي  ال���زراء،  نائب رئي�ض جمل�ض 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة ال��ل��ي��ربال��ي��ة ب��ا���ص��م ال��ق��ي��م “غري 

الليربالية” التي يزعم�ن.
كان فيكت�ر اأوربان ه� من و�صع النظرية، يف خطاب 
لهذه  تران�صيلفانيا،  يف   2014 ع��ام  األ��ق��اه  �صهري 
وهي فكرة اقتب�صها من ال�صحفي  “الال ليربالية”، 
الأمريكي فريد زكريا الذي �صجب، من خالل هذا 
ال��ق��ان���ن م��ن قبل  ال��ه��ج��م��ات ع��ل��ى دول���ة  امل�صطلح، 

احلك�مات املنتخبة دميقراطياً.
احلرة،  بالنتخابات  احلك�مات  ه��ذه  تقبل  وبينما 
ف��اإن��ه��ا حتارب  ال�صلطة مم��ك��ن��اً،  ت���داول  ال��ت��ي جتعل 
املتعلقة  ت��ل��ك  �صيما  -ل  امل�����ص��ادة  ال�صلطات  جميع 
بالعدالة والإعالم -التي هي يف �صميم الدميقراطية 
بال�صرورة  ل��ي�����ص��ت  “الدميقراطية  ال��ل��ي��ربال��ي��ة. 
فبالن�صبة  اأورب�������ان،  ف��ي��ك��ت���ر  ي������ص��ح  ليربالية”، 
على  تاأ�ص�صت  التي  املجتمعات  ف��اإن  ال����زراء،  لرئي�ض 
الليربالية لي�صت قادرة على حتمل املناف�صة العاملية. 
لذلك يت�قع الناخب�ن املجري�ن، اأن يخرتع قادتهم 
وينفذوا “�صكاًل جديًدا من اأ�صكال تنظيم الدولة”، 
مرة  وق���ال  التناف�صية.  ق��درت��ه��ا  ل��ه��ا  �صيعيد  ال���ذي 
الأم��ة املجرية لي�صت جمرد جمم�عة  “اإن  اأخ��رى: 
التنظيم  اإىل  ي��ح��ت��اج  الأف������راد، وامن����ا جم��ت��م��ع  م��ن 
اإنها ال�صلطة التنفيذية التي،  والتدعيم والتنمية”. 
يف ه��ذا امل��ف��ه���م، تفر�ض ق��ان���ن��ه��ا. وت��رف�����ض ك��ل ما 

يهدد باإ�صعافها.

اأوروبا ترفع �شوتها
الأوروبيني  واحلك�مات  ال��دول  روؤ���ص��اء  معظم  تاأثر 
الروؤية  هذه  اأحدثتها  التي  ال�صلط�ية  بالتجاوزات 
للدميقراطية، وهي روؤية مقلقة للغاية لأن فيكت�ر 
اأورب������ان ل ي��خ�����ص��ى اإع���ط���اء اأم��ث��ل��ة ع����ن   دول مثل 

�صنغاف�رة اأو رو�صيا اأو ال�صني اأو تركيا.
احتج الحتاد الأوروبي على ممار�صات رئي�ض ال�زراء 
املناه�صة للدميقراطية، لكنه فعل ذلك، يف البداية، 

التي  املجر،  اأن  اأم��ل  على  حًقا  �ص�ته  يرفع  اأن  دون 
حتمل ال�صم املنا�صب، �صتن�صجم مع هذه املمار�صات. 
اأثر،  لها  يكن  مل  حتذيراتها  اأن  لح��ظ��ت  اأن  وب��ع��د 
قررت اأن ترفع �ص�تها يف م�اجهة ت�صكيك ب�داب�صت 

يف حق�ق املثليني.
و�صجبت 17 دولة، منها اأملانيا وفرن�صا، الهج�م على 
الأوروب����ي،  ل��الحت��اد  الأ�صا�صية”  و”القيم  امل�����ص��اواة 
دير  ف���ن  اأور���ص���ل  املف��صية  رئي�صة  اعتربت  بينما 

لين، القان�ن املجري اجلديد “عاًرا«.
ه���ذه احل��ل��ق��ة الأخ����رية م��ن ال��ع��الق��ات ب��ني الحتاد 
الأوروبي واملجر، هي عالمة على انق�صام مقلق بني 
�صطري اأوروبا. ميكننا اأن نفهم اأن و�صط اأوروبا، هذه 
رو�صيا  بني  �صغرية  دول  من  امل�ؤكدة  غري  “املنطقة 
مقالته  يف  كنديرا  ميالن  الكاتب  ح�صب  واأملانيا”، 
ديبا”)النقا�ض(  جملة”ل�  ن�صرتها  التي  ال�صهرية 
قيم  عن  تدافع  املختطف”،  “الغرب   ،1983 ع��ام 
خمتلفة عن قيم اأوروبا الغربية، قيم ترتبط مباآ�صي 
اإن الأم����ة ال�����ص��غ��رية، ك��م��ا ي���ؤك��د ميالن  ال��ت��اري��خ. 
وج�دها  يف  الت�صكيك  مي��ك��ن  “دولة  ه��ي  ك��ن��دي��را، 
اإن  يعرف”.  وم��ن  تختفي،  اأن  وميكن  وق��ت،  اأي  يف 
املا�صي الدراماتيكي لهذا اجلزء من القارة العج�ز 
ه� اأحد ع�امل تفاقم النزعة الق�مية التي ت�صعها 
امل�����ص��روع الأوروب�����ي، رغ��م ع�ص�يتها يف  يف م���اج��ه��ة 

الحتاد.
للمجر طبعا احلق، مثل البلدان الأخرى، يف اختيار 
ل احلنني اإىل نظام اجتماعي قائم  طريقها، وان تف�صّ
التن�ير.  قيم  على  وال���ط��ن،  والأ���ص��رة  ال��دي��ن  على 
لكن ب�صرط األ تتعار�ض هذه التف�صيالت مع مبادئ 
وتنتهكها  اإل��ي��ه،  ان�صمت  ال���ذي  الأوروب�����ي  الحت����اد 

�صراحًة بالتهرب من ق�اعد دولة القان�ن.
وي���ه���دد ب��ع�����ض ال����ق����ادة الأوروب�����ي�����ني ب���ط���رده���ا من 
امل��ج��م���ع��ة لن��ت��ه��اك��ه��ا امل��ع��اي��ري الأوروب�����ي�����ة. وقبل 
ال��ص�ل اإىل العق�بة الق�صى، �صيك�ن من الأف�صل، 
“معركة  كما ق��ال اإمي��ان���ي��ل م��اك��رون، ال��دخ���ل يف 
يف  يتبن�ن،  الذين  اإقناع  ملحاولة  حقيقية  ثقافية” 
التي  “الالليربالية”،  اآخ���ر،  مكان  اأي  يف  اأو  املجر 
النح�  على  الدميقراطية  متطلبات  م��ع  تتعار�ض 

املن�ص��ض عليه يف املعاهدات الأوروبية.
“غري  ال��دمي��ق��راط��ي��ات  اأن  ذل����ك، مب���ا  غ�����ص���ن  يف 
العام،  الق����رتاع  ح��ق  حت��رتم  ت���زال  ل  الليربالية” 
عام  مطلع  يف  املجر  يف  كلمتهم،  للناخبني  �صيك�ن 

2022، ويف ب�لندا العام الذي يليه.
ترجمة خرية ال�صيباين

معركة ثقافية يف اأوروبا...!

* مدير حترير �صحيفة ل�م�ند �صابقا، متخ�ص�ض يف الحتاد الأوروبي وكر�ض له العديد 
“ال�صحافة” و”ملاذا اأوروبا؟«. من الكتب، من م�ؤلفاته “رو�ص�”، 

م�ضاع يونانية اأوروبية لوقف �ضفقة غوا�ضات ع�ضكرية اأملانية لرتكيا
الأمني  الت�ازن  ت�ؤثر على  لأنها قد  تركيا،  اإىل  الغ�ا�صات  تلك  ت�صليم 
تنفيه  ال��ذي  الأم���ر  وه���  “املت�صارعتني”،  ال��دول��ت��ني  ب��ني  والع�صكري 
اأي  العالقات بني  التدخل يف  الي�نانية عالنية، م�ؤكدة عدم  ال�صلطات 
دولتني. واأ�صاف امل�صدر اأن الي�نان ا�صتخدمت طيف عالقاتها الأوربية 
والدولية من اأجل م�صاندتها يف ال�صغط على اأملانيا لعدم القيام بذلك.

املعل�مات املت�فرة ح�ل هذه الغ�ا�صات »Reis Class« التي يرتقب 
ت�صليمها اإىل تركيا، تق�ل اإنها قادرة على اإطالق “ط�ربيدات” بحرية 
اأن مدة  ثقيلة و�ص�اريخ م�جهة �صد الأه��داف البحرية والربية، كما 
اأ�صابيع، وهي 10 اأ�صعاف املدة التي  بقائها حتت املاء ُتقدر بح�ايل 3 

ت�صتطيع الغ�ا�صات التقليدية اأن تبقى بها.
وت�صتطيع هذه الغ�ا�صة اأن تقرتب من ال�ص�اطئ، مع البقاء اآمنة، اأكر 
بكثري من الغ�ا�صات التقليدية، وهي خ�صائ�ض ن�عية متيزها عما متلكه 

•• لندن-وكاالت

ن�صرت جملة “اإيك�ن�مي�صت” الأ�صب�عية الربيطانية، تقريرا مف�صال 
راأ�صها  على  ن�عية،  بحرية  اأ�صلحة  على  للح�ص�ل  تركيا  م�صاعي  عن 
غ�ا�صات قتالية اأملانية متقدمة، م�صرية اإىل اأن الي�نان حتاول جاهدة 
�صيطرتها  لفر�ض  لها  تركيا  ا�صتغالل  م��ن  خ�فا  ال�صفقة،  ه��ذه  منع 
اإق��دام تركيا  اإىل  واأ�صارت املجلة  املت��صط.  واحل�ص�ل على م���ارد �صرق 
 Reis« على �صراء 6 غ�ا�صات بحرية قتالية اأملانية ال�صنع، من طراز
Class« احلديث، التي �صت�صمح بتف�ق ع�صكري تركي يف منطقة �صرق 
املت��صط، يف حال ح�صلت على هذه الغ�ا�صات فعليا، لأنها ح�صلت على 
املجلة عن م�ص�ؤولني وم�صادر  الآن. ونقلت  واحدة منها فح�صب، حتى 
ي�نانية مل تك�صف عن ه�يتها، �صعيها وطلبها من اجلانب الأملاين عدم 

القت�صاد  علم  اأ�صتاذ  ويق�ل  بحرية.  اأ�صلحة  من  حاليا  الدولتني  كال 
ال�صيا�صي يف كلية لندن، اإميان�يل كاراغياني�ض يف حديثه: “امل�صكلة اأنه 
ميكن ا�صتخدام هذه الغ�ا�صات جلمع املعل�مات ال�صتخباراتية يف املياه 
اأن الغ�ا�صات قد تك�ن م�صلحة ب�ص�اريخ مت��صطة  املتنازع عليها، كما 
القدرات  كبري  حد  اإىل  حتيد  اأن  ميكن  والتي  لل�صفن،  النطاق م�صادة 
“ال�صيا�صية - الع�صكرية”  الي�نانية امل�صادة للغ�ا�صات«. هذه املجادلة 
الي�نانية الرتكية ب�صاأن احل�ص�ل على الأ�صلحة البحرية املتط�رة جتري 
عقب اندلع ت�تر �صيا�صي ع�صكري واقت�صادي بني البلدين، بالرغم من 
العام  �صيف  يف  اأوج��ه  اإىل  و�صل  ال��ذي  “النات�”،  حلف  يف  ع�ص�يتهما 
اإذ  الع�صكرية،  زيادة قدراتهما  اإىل  الطرفني  الت�تر  ودفع هذا  املا�صي. 
ا�صرتت الي�نان عددا من الطائرات احلربية الفرن�صية. ويف اأواخر العام 
 5.5 من  اخُلم�ض،  بقرابة  الدفاعية  ميزانيتها  زي��ادة  اأعلنت  املا�صي، 

مليار دولر، لت�صل اإىل 6.6 مليار دولر، مذكرة باأن تلك امليزانية، تظل 
رغم الزيادة، اأقل من ن�صف امليزانية الع�صكرية الرتكية، املقدرة بح�ايل 
املقارنات  اأجروا جمم�عة من  الباحث�ن الع�صكري�ن  17 مليار دولر. 
بني الق�تني البحريتني الرتكية والي�نانية، عندما تاأجج الت�تر ب�صبب 
التناف�ض على ثروات منطقة �صرق املت��صط، ومعها حق�ق ال�صيادة على 

املياه القارية الفا�صلة بني الطرفني يف بحر اإيجه.
وح�صب تلك املقارنات، فاإن قدرات البحرية الرتكية كانت ُتقدر ب�صعف 
تركيا على  ف��اإن ح�ص�ل  ول��ذل��ك،  ون���ع��اً،  كما  الي�نان،  كانت متلك  ما 
الغ�ا�صات وتقدر الق�ات البحرية الرتكية بنح� خم�صني األف مقاتل، 
الي�نان  امتالك  مقابل  بحرية،  ع�صكرية  قطعة   150 قرابة  ومتلك 
ل�13 فرقاطة و11 غ�ا�صة تقليدية و4 كا�صحات األغام فح�صب، حتى 

واإن عدد جن�دها البحريني ي�ازي عدد نظرائهم الأتراك.

لعدة اعتبارات قانونية: مو�شي ونواب
 الد�شتوري احلر مل ميثلوا اأمام فرقة الأبحاث 

اأف�����اد ال��ن��ائ��ب عن 
الد�شتوري  احل���زب 
كريفة  ك��رمي  احل��ر 
“تقّدم  ح��زب��ه  ب��ان 
اأم�ص الثنني ب�شكاية 
اىل التفقدية العامة 
ب����وزارة ال��ع��دل �شد 
اجلمهورية  وك��ي��ل 
باملحكمة البتدائية 
ب��ت��ون�����ص وال��ن��اط��ق 
للمحكمة  الر�شمي 
اأجل تر�شانة من  من 
ومغالطة  املخالفات 

الراأي العام«.

•• الفجر – تون�س

كتلة الد�صت�ري احلر ترف�ض وت�صتكي

اأوروب�����ا ويجب هل تن�ضى اأوروبا اأوكرانيا من اأجل رو�ضيا؟ اأن رو���ص��ي��ا ه��ي ق��ل��ب 
عليها اأن ت�ؤثر وتدير عمليات القارة 

اجلي��صيا�صية.
وحني يدع� الرئي�ض الرو�صي النخبة 
الأملانية للتعاون، يتذكر اأي�صاً �صيا�صة 
الأمل���اين  للم�صت�صار  اأو�صتب�ليتيك 
يف  تبناها  الذي  برانت  ويلي  ال�صابق 
ال�صبعينات من اأجل تطبيع العالقات 
وال�صرقية  ال���غ���رب���ي���ة  اأمل����ان����ي����ا  ب����ني 
هذا  وب���ل��ن��دا.  ال�ص�فياتي  والحت���اد 
ت�صكيل ف�صاء  �صاعد يف  بال�صبط ما 
اأنظمة  بناء  مت  حني  للطاقة  م�حد 
ل��ن��ق��ل ال���غ���از وال��ن��ف��ط م���ن الحت����اد 
من  الغربي  اجل���زء  اإىل  ال�ص�فياتي 
القارة الأوروبية. وي�صيف دمي�صنك� 
اأوروبا  اأن دع�ة ب�تني للتعاون تعني 

معتمدة على رو�صيا.

بني امللل والن�صيان
الرئي�ض  نائب  اأن  اإىل  الكاتب  ي�صري 
الرو�صية  الرئا�صية  ل���الإدارة  ال�صابق 
اإن  ي�ماً  قال  �ص�رك�ف  فالدي�صالف 
هدف رو�صيا ه� جعل اأوكرانيا ممّلة 
للغرب. ُيظهر مقال ب�تني اأن هدف 
رو�صيا الأ�صا�صي ه� جعل اأوروبا تن�صى 
ذل��ك، ينفي دمي�صنك�  اأوك��ران��ي��ا. مع 
اإمكانية ق�ل اإن الغرب ن�صي اأوكرانيا 
يف ال���ق��ت احل���ايل. على ال��رغ��م من 
م��ع رو�صيا،  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ع��الق��ات 
ما من  اإىل حد  اأوروب���ا خائفة  تبقى 
اأو���ص��ع. وه��ي ت�صتفيد  اع��ت��داء رو�صي 
م���ن ال����دف����اع ع���ن اأوك����ران����ي����ا بهدف 
الدفاع عن اأمنها. لكن ذلك ل يعني 
اأن رو�صيا �صتت�قف عن حماولة اإقناع 
الأوروب��ي��ني ب��اإزال��ة امللف الأوك���راين 
دعا  ال�صبب،  ول��ه��ذا  اأج��ن��دت��ه��م.  ع��ن 
كييف  يف  ال�صلطات  ختاماً  دمي�صنك� 
م�صادة  با�صرتاتيجية  التفكري  اإىل 

لال�صرتاتيجية الرو�صية.

ارتفاع ح�ضيلة قتلى حتّطم 
الطائرة الفيليبينية اإىل 50 

•• باتيكول-اأ ف ب

ارتفعت ح�صيلة حتّطم الطائرة الع�صكرية الفيليبنية اإىل خم�صني قتيال فيما 
ال�صندوقني  عن  بحثا  ج�ل�  جزيرة  يف  تفتي�ض  بعمليات  الأم��ن  ق���ات  قامت 
الأ�ص�دين، غداة حادث ه� من اأ�ص�اأ الك�ارث اجل�ية التي يتعر�ض لها اجلي�ض 
 96 تقل  �صي-130”  “هريكي�ليز  الطائرة من طراز  وكانت  البلد.  يف هذا 
الهب�ط على  �صخ�صا، معظمهم ع�صكري�ن تخّرج�ا م�ؤخرا، عندما ف�صلت يف 
املدرج رغم الطق�ض امل�صم�ض الأحد يف جزيرة ج�ل� ال�اقعة يف مقاطعة �ص�ل�، 
امل�صلحة  ال��ق���ات  با�صم  الناطق  واأك��د  املتطرفني.  للمقاتلني  م��الذا  تعد  التي 
47 كادرا ع�صكريا  50 �صخ�صا، بينهم  اأن  اأريفال�  اإدغار  الفيليبينية اجلرنال 
النريان  واندلعت  الطائرة  “انزلقت”  عندما  حتفهم  لق�ا  مدنيني،  وثالثة 
ب��ج��روح، معظمهم ج��ن���د. ومل   53 واأ���ص��ي��ب  ال��ق��رى.  اإح����دى  ع��ل��ى متنها يف 
تاندا  القرية  زعيم  وق��ال  الناجني.  بني  من  وم�صاعده  الطيار  كان  اإن  يت�صح 
هيلديد لفران�ض بر�ض اإن املدنيني الثالثة الذين قتل�ا كان�ا يعمل�ن يف مقلع 
للحجارة عندما حتّطمت الطائرة يف املكان. واأظهرت �ص�ر من امل�قع ن�صرتها 
“ق�ة املهّمات امل�صرتكة يف �ص�ل�” ت�صرر ذيل الطائرة والدخان يت�صاعد من 
الهند.  لأ�صجار ج�ز  ب�صتان  الطائرة يف  الق�صم اخللفي من هيكل  احلطام يف 
وقال اأريفال� “لدينا اأ�صخا�ض على الأر�ض للتاأكد من �صالمة الأدلة التي نعر 
العيان،  �صه�د  اإف��ادات  “اإىل جانب  وتابع  الأ�ص�د«.  ال�صندوق  عليها، وحتديدا 
نبحث اأي�صا عن ت�صجيالت وحمادثات م�صّجلة عرب الرادي� بني الطيار وبرج 
عدم  ل�صمان  الطائرة  حتطم  م�قع  اأّم��ن  اجلي�ض  اأن  اأريفال�  وذك��ر  املراقبة«. 

عرقلة املقاتلني املت�اجدين على اجلزيرة عمليات البحث.
التدريبات  م���ؤخ��را  اأن��ه���ا  ال��ط��ائ��رة  م��ن  على  الع�صكريني  م��ن  العديد  وك���ان 
الع�صكرية الأ�صا�صية واأر�صل�ا اإىل اجلزيرة يف اطار ق�ة عمل م�صرتكة ملكافحة 

الإرهاب يف املنطقة ذات الأغلبية امل�صلمة.
التنظيمات  تن�صط  حيث  الفيليبني  جن�ب  يف  كثيف  ب�ج�د  اجلي�ض  ويحتفظ 
امل�صلحة، مبا يف ذلك جماعة اأب� �صياف التي تنفذ عمليات خطف مقابل فديات. 
وقال اأريفال� “تعد هذه من اأ�ص�اأ احل�ادث املاأ�صاوية التي تعّر�صت لها ق�اتنا 
ح�ل  امل�صلحة  الق�ات  قبل  من  “�صي-130”  طائرات  وت�صتخدم  امل�صلحة«. 

العامل منذ عق�د لنقل اجلن�د والإمدادات واملركبات.
امل�صتعملة التي حتّطمت الأحد من  “هريكي�ليز”  ومت احل�ص�ل على طائرة 

ال�ليات املتحدة وت�صّلمتها الفيليبني يف وقت �صابق من العام احلايل.
اإ�صالح  يجري  البالد.  اأ�صط�ل  �صمن  اأرب��ع طائرات مماثلة  واح��دة من  وهي 

اثنتني فيما ت�ّقف ت�صغيل الثالثة بعد حادث التحّطم.
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الفجر الريا�ضي

�صف�ف  اإىل  ا���ص��ت��دع��ي  ان  م��ن��ذ 
منتخب اإيطاليا للمرة الوىل عام 
اإن�صينيي  ل�رنت�ص�  كان   ،2012
البط�لتني  يف  ه��ام�����ص��ي��ا  لع���ب���ا 
م�صريته  يف  الأول�����ني  ال��ك��ب��ريت��ني 
الدولية، لكن يف م�صاركته الثالثة، 
ا�صبح لعبا هاما يف كتيبة روبرت� 
يف  ا�صبانيا  ت�اجه  التي  مان�صيني 
ن�صف نهائي كاأ�ض اوروبا 2020 
لندن  يف  ومي���ب���ل���ي  م���ل���ع���ب  ع���ل���ى 

الثالثاء.
واح��دة يف م�نديال  خا�ض مباراة 
عندما   2014 ع����ام  ال����ربازي����ل 
خ���رج م��ن��ت��خ��ب ب����الده م���ن ال���دور 
ت�صيزاري  امل���درب  ب��ا���ص��راف  الول 
ب��ران��دي��ل��ي، ومل ي��ك��ن اأ���ص��ا���ص��ي��ا يف 
كاأ�ض  يف  ك�نتي  اأنت�ني�  ت�صكيلة 
بلغت  وال����ت����ي   2016 اوروب����������ا 

اأن تخ�صر  ق��ب��ل  ال��ق��اري  ال��ن��ه��ائ��ي 
انه  ك��م��ا  �صفر4-،  اإ���ص��ب��ان��ي��ا  اأم����ام 
املدرب  بقيادة  الفريق  �صمن  ك��ان 
ج��ان��ب��ي��ريو ف��ي��ن��ت���را ال����ذي ف�صل 
 2018 م�نديال  اىل  التاأهل  يف 
ليغيب منتخب بالده عن العر�ض 
 60 ل��ل��م��رة الوىل م��ن��ذ  ال��ك��روي 

عاما.
يف مباراة اإياب امللحق �صد ال�ص�يد 
رو�صيا  م����ن���دي���ال  اإىل  امل����ؤه���ل���ة 
ا�صراك  فينت�را  رف�ض   ،2018
يف  اإيطاليا  كانت  عندما  اإن�صينيي 
ار�صها  على  الت�صجيل  اىل  حاجة 
�صفر1-.  ذه���اب���ا  تخلفها  ل��ق��ل��ب 
دانييلي  املدرب من  وعندما طلب 
املدافع  ال��صط  لع��ب  رو���ص��ي  دي 
القيام بالتحمية متهيدا ل�صراكه، 
ا�صار الخري بيده باجتاه ان�صينيي 

"ملاذا  ل���ه  ي��ق���ل  ان  ي��ري��د  وك���ان���ه 
نحتاج  ل  ف��ن��ح��ن  ان�����ا؟  ا����ص���راك���ي 
بيد  الف�ز".  اىل  بل  التعادل،  اىل 
لن�صحية  ي��ك��رتث  مل  فينت�را  ان 
ان�صينيي  ي�صرك  ومل  رو���ص��ي،  دي 
ال�صلبي  بالتعادل  امل��ب��اراة  لتنتهي 

وتلحق الكارثة بايطاليا.
بقدراته،  مان�صيني  روب��رت���  وث��ق 
ف��ج��ع��ل م���ن���ه لع���ب���ا ا����ص���ا����ص���ي���ا يف 
منحه  ال�طني.  املنتخب  �صف�ف 
املباريات  بع�ض  يف  ال��ق��ي��ادة  ���ص��ارة 
�صجل  كييلني.  ج���رج���  غ��ي��اب  يف 
اإن�����ص��ي��ن��ي��ي ه����دف الط���م���ئ���ن���ان يف 
رائعة  ب��ط��ري��ق��ة  ب��ل��ج��ي��ك��ا  م���رم���ى 
بعد اأن �صار بالكرة م�صافة ط�يلة 
و����ص���دد ك����رة ل���ل��ب��ي��ة ب��ع��ي��دا عن 
م��ت��ن��اول احل��ار���ض ال��ع��م��الق تيب� 
ك�رت�ا، رافعا ر�صيده اىل هدفني 

يف البط�لة احلالية بعد الول يف 
مرمى تركيا يف املباراة الفتتاحية 
واإىل  )-3�صفر(،  ال��ب��ط���ل��ة  م��ن 
10 اهداف يف 45 مباراة دولية.

ت�ىل  اأن  وم���ن���ذ  ال����ع����م�����م،  ع���ل���ى 
تدريب  على  ال���ص��راف  مان�صيني 
 13 يف  ان�صينيي  �صاهم  ايطاليا، 
متريرات  و7  اه����داف   6( ه��دف��ا 
ح��ا���ص��م��ة(. وح����ده زم��ي��ل��ه يف خط 
املقدمة ت�صريو امي�بيلي ا�صتطاع 
يف  الرق�����ام  ن��اح��ي��ة  م��ن  مناف�صته 

هذه الفرتة.
"ان�صينيي  مان�صيني  عنه  وي��ق���ل 
لعب هام لنا، ه� يربط اخلط�ط 
جيدا، اإنه لعب ا�صا�صي يف ا�صل�ب 

لعبنا".
اف�صل م�ا�صمه يف  ان�صينيي  حقق 
الفائت،  امل������ص��م  ن��اب���يل  ���ص��ف���ف 

الرغم  على  هدفا   19 بت�صجيله 
من ف�صل فريقه يف احتالل مركز 

م�ؤهل اىل دوري ابطال اوروبا.
تاألقه  ال�����ص��ري��ع  امل��ه��اج��م  ووا����ص���ل 
ويق�ل  ب��الده  يف �صف�ف منتخب 
املنتخب  "ق�ة  ال�������ص���دد  ه����ذا  يف 
اليطايل احل��ايل، هي املجم�عة. 
ال�صا�صي،  مركزه  ي�صمن  اأح��د  ل 
م����ن ي��ل��ع��ب ي������درك م����ا ي���ج���ب ان 
ن��ف�����ص��ه يف خدمة  ل������ص��ع  ي��ف��ع��ل��ه 

الخرين".
متاما  الم��ر  ه��ذا  اإن�صينيي  ج�ّصد 
امل���ب���اراة ���ص��د بلجيكا ح��ي��ث مل  يف 
اخللف  اىل  ال����رتاج����ع  يف  ي���ت����ان 
و�صكل  فريقه  دف��اع  خط  مل�صاعدة 
لي�ناردو  الي�������ص���ر  ال��ظ��ه��ري  م���ع 
لدى  خطريا  ثنائيا  �صبينات�ص�ل 
اأن  ق��ب��ل  الم�������ام،  اىل  ت��ق��دم��ه��م��ا 

خطرية  ل�صابة  الخ��ري  يتعر�ض 
يف وتر اخيل.

يعترب  ك���ان  اذا  م��ا  �صئل  وع��ن��دم��ا 
املنتخب  �صف�ف  يف  ق��ائ��دا  نف�صه 

الالعبني  اق��دم  اح��د  لك�نه  نظرا 
"هل  يجيب  احلالية  الت�صكيلة  يف 
ا�صعر باأين قائد؟ كال، لكني اكرب 
�صنا واكر خربة". ياأمل اأن يعّ�ل 

ا�صبانيا  ���ص��د  اخل����ربة  ه���ذه  ع��ل��ى 
ليق�د فريقه اىل النهائي القارية 
التت�يج  ورمب�����ا  ال���راب���ع���ة  ل��ل��م��رة 

للمرة الثانية بعد عام 1968.

كاأ�ض  مطلع  التهديف  ع��ن  ل�صيامه  لذع���ة  ان��ت��ق��ادات  بعد 
الثالثاء يف ن�صف  األفارو م�راتا  الإ�صباين  �صي�اجه  اأوروب��ا، 
م��داف��ع��ني يعرفهم متام  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  اأوروب����ا  ك��اأ���ض  نهائي 
املعرفة يف ناديه ي�فنت��ض، على غرار املخ�صرمني ج�رج� 

كييليني ولي�ناردو ب�ن�ت�صي.
بعد فّك نح�صه بهدف جميل يف مرمى كرواتيا )5-3 بعد 
اإىل  ع��اًم��ا(   28( م���رات��ا  ي�صل  النهائي،  ثمن  يف  التمديد( 
ملعب وميبلي يف لندن، معروًفا من اجلماهري الربيطانية 

بعد حمله األ�ان ت�صل�صي بني 2017 و2019.
نهائي  اأول  اإىل  ب��الده  لي�صال  جم���دًدا،  الت�صجيل  يف  ياأمل 
القارية برباعية  األقابها  اأحرزت ثالث  2012، عندما  منذ 

نظيفة على ايطاليا بالذات.
مهمة �صعبة تنتظر الالعب النا�صئ يف ريال مدريد واملعار 
من اأتلتيك� مدريد اإىل ي�فنت��ض: مل ي�صجل اأبًدا يف مرمى 
فريق دافع عنه الثنائي ب�ن�ت�صي وكييليني، اأكان مع منتخب 
اإ�صبانيا يف كاأ�ض اأوروبا 2016، اأو حتت األ�ان ريال واأتلتيك� 

مدريد يف دوري اأبطال اأوروبا.
العام  اإىل  وي�فنت��ض  م���رات��ا  ب��ني  العاطفية  الق�صة  تع�د 
ُول���د ون�����ص��اأ يف  اإي��ط��ال��ي��ا.  الأول يف  م���روره  م���ع��د   ،2014
مدريد، بني اأتلتيك� وخيتايف وريال، ووجد يف ت�رين� مدنية 

احت�صنته ويع�صقها ب�صغف.
يف نهاية ني�صان - اأبريل، اأّكد انه �صيبقى "مع ي�فنت��ض اإىل 
الأبد اإذا اأتيح له هذا الأمر، لكن اجلميع يعرف اأن كرة القدم 

جتارة، ول منلك ال��صائل لالختيار".
ا�صبح لعًبا حمب�ًبا يف غرف املالب�ض، واأقنع التزامه ال�صيدة 

متعاقًدا  ي���زال  )ل  اإ���ص��ايف  ل��ع��ام  اإع���ارت���ه  بتجديد  ال��ع��ج���ز 
يف  دائ���م  ب�صكل  حمتمل  ان��ت��ق��ال  قبل  م��دري��د(،  اأتلتيك�  م��ع 

.2022
�صّدد املهاجم فيديريك� كييزا الأحد مل�قع الحتاد الأوروبي 
الن��خ��راط عندما  كثرًيا على  �صاعدين  "ه� لع��ب  )وي��ف��ا( 
امل�قعة  قبل  ب��ه  ات�صل  ان��ه  م���ؤك��ًدا  ي�فنت��ض"،  اإىل  و�صلت 

املنتظرة.
والإ�صبانية على حد  الإيطالية  لكن عالقته مع اجلماهري 

�ص�اء، اّت�صمت باملطبات.
امل�صجلة من  اأهدافه  لعدد  فار م�راتا" نظًرا  "األ  كنية  نال 
بعد  ن�صبًيا  ت��راج��ع  امل������ص��م.  مطلع  م�صب�هة  ت�صلل  م���اق��ع 
ال�صابة  من  وتعافيه  رونالدو  كري�صتيان�  الربتغايل  ع�دة 

بفريو�ض ك�رونا.
قّدم م�راتا اأف�صل م�ا�صمه يف اإيطاليا، مع 20 هدًفا و10 
متريرات حا�صمة يف خمتلف امل�صابقات، مقابل 15 هدًفا يف 
اأول  يف  م��صمني  خا�ض  عندما   ،2016 يف  و12   2015
املنا�صبات  يف  م�صت�ياته  �صعف  لكن  بيانك�نريي.  مع  فرتة 

الكربى لطاملا لطخ م�صريته.
اأهدر فر�صة هامة يف اإياب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا، 
حيث وّدع فريقه البط�لة �صد ب�رت� الربتغايل، ومل ي�صجل 
اأي هدف يف املبارزات احلا�صمة من الدوري �صد اإنرت، ميالن، 

اأتالنتا وناب�يل.
اإه��دار الفر�صة تل�  مقاربة مماثلة مع منتخب بالده: بعد 
�صل�فاكيا  �صد  ج��زاء  وركلة  وب�لندا،  ال�ص�يد  �صد  الأخ��رى 
م�صكًتا  الفر�ض  اإه��دار  غبار  عنه  نف�ض  املجم�عات،  دور  يف 

ثمن  يف  ك��روات��ي��ا  �صد  جميال  ه��دًف��ا  بت�صجيله  الن��ت��ق��ادات 
النهائي.

هدف اأن�صاه ن�صبًيا �صخرية اجلماهري وتهديدات تعر�ض لها 
مع عائلته.

ك�صف يف حديث لربنامج "اإل بارتيدا�ص�" على اإذاعة "كادينا 
اأقَ�  ب���ل��ن��دا، مل  م��ب��اراة  "بعد  اإن���ه  امل��ا���ص��ي  ك�ب" اخلمي�ض 
على الن�م ملدة ت�صع �صاعات. تلقيت تهديدات و�صتائم جتاه 

عائلتي، ور�صائل تتمنى امل�ت لأولدي...".
وق���ال ع��ن رك��ل��ة اجل���زاء امل��ه��دورة "اأنا ف��خ���ر اأن��ن��ي تقدمت 
ال�صتهجان خالل  ل�صافرات  تعر�صت  بعدما  اجل��زاء  لركلة 

الإحماء".
وت��اب��ع "رمبا مل اأق���م ب���اج��ب��ي على اأك��م��ل وج���ه. اأت��ف��ه��م ان 
ي�صع  ل�  فقط  ولكن  الأه���داف،  اأ�صجل  مل  لأين  ينتقدوين 

النا�ض اأنف�صهم يف م�قف رجل يتلقى تهديدات".
باأ�صد  دافع عنه  الذي  اإنريكي  رّد اجلميل ملدربه ل�ي�ض  كما 
كبري  بعمل  يق�م  الكبري،  ب�"الالعب  اي��اه  وا�صفا  الظروف، 

من الناحيتني الهج�مية والدفاعية".
ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��الع��ب ال�����دوري الإي���ط���ايل ال�����ص��اب��ق دمييرتي� 
األربتيني، ي�صكل م�راتا "اخلطر الرقم 1" الثالثاء، متابًعا 
"يهدر بع�ض الكرات، لكنه ميلك اخلربة، الأناقة وه� معتاد 

على حتقيق الف�ز".
واإ���ص��ب��ان��ي��ا، ل مكان  اإي��ط��ال��ي��ا  ب��ني  التاريخية  امل���اج��ه��ات  يف 
ا من قبل الثنائي "اجلزار"  ل�صداقة يف اأر�ض امللعب، خ�ص��صً
من  م���رات��ا  ملنع  �صيء  ك��ل  يقدم  ال��ذي  وكييليني  ب�ن�ت�صي 

ال��ص�ل اإىل ال�صباك.

اإن�ضينيي �ضغري احلجم كبري الفعالية 

موراتا يواجه اأ�ضدقاءه يف يوفنتو�ض بن�ضف النهائي 

اأكر مما كان يتخيله الفرن�صي مي�صال  2020 دراما  اأوروب��ا  قّدمت كاأ�ض 
بالتيني، رئي�ض الحتاد الأوروبي لكرة القدم �صابًقا، عندما اأعلن قبل ت�صع 
�صن�ات اأن البط�لة �صتقام يف جميع اأنحاء القارة العج�ز، رغم ان هذا النظام 

ل يزال يتعر�ض لالنتقادات على انه "اأ�صح�كة" و"غري عادل".
11 مدينة على امتداد 11 بلًدا تيمًنا بفكرة بالتيني  اأقيمت البط�لة يف 
لالحتفال بالذكرى ال�صتني لتاأ�صي�صها، واإن كان اأتت متاأخرة ملدة عام ب�صبب 
حقق  الذي  الي�رو،  لهذا  الفريد  النظام  لكن  ك�فيد19-.  جائحة  انت�صار 
اعلى معدل تهديفي يف املباراة ال�احدة منذ ن�صخة العام 1976، اأدى اإىل 
انتقادات كبرية وو�ص�ل اأربع من الدول الت�صع امل�صيفة امل�صاركة اىل الدور 
ن�صف النهائي. ففي ال�قت الذي لعبت منتخبات اإنكلرتا، ايطاليا، اإ�صبانيا 
والدمنارك مبارياتها الثالث جميعها يف دور املجم�عات على ار�صها، حتّتم 

على اأخرى ال�صفر ملئات واآلف الكيل�مرتات خل��ض مبارياتها.
لعبت ويلز على �صبيل املثال اأول مباراتني يف باك� عا�صمة اأذربيجان ال�اقعة 
يف اق�صى �صرق اوروب��ا، على بعد قرابة اربعة اآلف كيل�مرت من العا�صمة 

اليطالية روما حيث خا�صت مباراتها الثالثة �صد التزوري.

املنتخب املرهق الذي حقق املفاجاأة ب��ص�له اىل ن�صف النهائي يف 2016، 
التي  الدمنارك  �صد  اأم�صرتدام  يف  النهائي  ثمن  يف  نظيفة  برباعية  �ُصحق 

خا�صت كل مبارياتها يف الدور الول على ار�صها يف ك�بنهاغن.
وب�صبب قي�د ال�صفر املتعلقة باجلائحة، مل تتمكن جماهري ويلز من ح�ص�ر 

هذه امل�اجهة، يف حني ح�صل الدمناركي�ن على ت�صجيع الآلف.
على  الكرة،  نركل  اأن  قبل  حتى  "خرجنا  غانرت  كري�ض  ويلز  ظهري  اعترب 
اآلف ميل من وطننا )...( كل منتخب حظي بدعم اجلماهري  بعد ثالثة 
اأينما ذهب. اأنتم ونحن كنا ن�صتحق اكر من هذا النظام الهزيل للبط�لة، 
ربع  ال���دور  ب��ل���غ  �ص�ي�صرا يف  عادلة؟". جنحت  احل��ي��اة  اإن  ق��ال  م��ن  ول��ك��ن 
النهائي على الرغم من رحالت �صاقة م�صابهة. بداأ رجال املدرب فالدميري 
بتك�فيت�ض م�ص�ارهم �صد ويلز يف باك�، ثم �صافروا اىل روما قبل ان يع�دوا 

اىل اذربيجان مل�اجهة تركيا.
النهائي  العامل من ثمن  اإق�صاء فرن�صا بطلة  اإجن��از لف��ت، جنح�ا يف  ويف 
بركالت الرتجيح يف العا�صمة الرومانية ب�خار�صت - بعد اأن لعبت الخرية 
مبارياتها يف دور املجم�عات يف مي�نيخ وب�داب�صت - قبل اأن يخرج�ا �صد 

ا من ربع النهائي يف �صان بطر�صب�رغ. اإ�صبانيا بركالت الرتجيح اي�صً
�صتك�ن  "غًدا  امل��ج��م���ع��ات  دور  يف  الخ����رية  امل���ب���اراة  ب��ع��د  بتك�فيت�ض  ق���ال 
لناحية  ج��ي��ًدا  لي�ض  ه��ذا  الزمنية.  املنطقة  فيها  نغري  التي  ال��راب��ع��ة  امل��رة 

التح�صريات".
وتابع "�صافرنا كثرًيا. تنقلنا غالًبا ويف كل مرة حتّتم علينا تكييف الإيقاع 

البي�ل�جي لالعبني".
واأثنى بتك�فيت�ض على اأداء لعبيه بالق�ل "اأريد اأن اأهناأهم لأنهم اأظهروا 

تلك املرونة. لأن اأحًدا منهم مل ي�صتِك. عالوة على ذلك، اأنتم ال�صحافي�ن، 
مل تتحدث�ا كفاية عن هذا المر، بح�صب ما اأعتقد".

يف  اأوكرانيا  على  -4�صفر  ف�زها  حني  اىل  اأر�صها  خ��ارج  اإنكلرتا  تلعب  مل 
النهائي  لن�صف  اإىل وميبلي  و�صتع�د  روم��ا،  ال�صبت يف  النهائي  رب��ع  ال��دور 
النهائية  املباراة  ا  اي�صً �صيحت�صن  الذي  الربعة،  دور  الدمنارك يف  مل�اجهة 

الحد.
يف حالت جتاوزها الدمنارك، �صتنهي البط�لة بخ��صها �صت من ا�صل �صبع 

مباريات على ار�صها.
اأن"  بي  اأ���ض  "اي  ل�صبكة  بلجيكا  م��درب  مارتيني�ض  روب��رت���  ال�صباين  ق��ال 

المريكية اإن "انكلرتا بالن�صبة يل، تبقى املر�صحة الكرب للف�ز".
متقاربة يف  املباريات  تك�ن  ار�صهم. عندما  على  مباراة  كل  "يلعب�ن  وتابع 

الدوار الق�صائية، هناك اف�صلية كبرية يف اللعب على ار�صك".
للبط�لة  النهائي  ن�صف  ال���دور  اىل  انكلرتا  ت�صل  التي  الوىل  امل��رة  اإن��ه��ا 
القارية منذ اأن ا�صت�صافتها يف العام 1996، يف حني مل تبلغ نهائي بط�لة 

كربى منذ ف�زها يف كاأ�ض العامل 1966 يف وميبلي.

 كاأ�ض اأوروبا.. عامل الأر�ض يوؤتي ثماره...فهل غابت العدالة؟ 

•• القاهرة-الفجر

امل�صرية  العا�صمة  يف  اأم�ض  �ُصحبت   
العرب  كاأ�ض  بط�لة  قرعة  القاهرة 
عاماً   17 حتت  النا�صئني  ملنتخبات 
اململكة  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا يف  ���ص��ت��ق��ام  ال��ت��ي 
اإىل   29 الفرتة من  خ��الل  املغربية 
اإىل اخل��ام�����ض ع�صر  ي���ل��ي��� اجل����اري 
مب�صاركة  املقبل  اأغ�صط�ض  �صهر  من 

. منتخباً   16
واأ�صفرت القرعة عن ت�اجد منتخبنا 
غلى  الثانية  املجم�عة  يف  للنا�صئني 
ليبيا   ، م��ن��ت��خ��ب��ات اجل���زائ���ر  ج��ان��ب 
املجم�عة  �صمت  فيما   ، وج��ي��ب���ت��ي 
املغرب   ، ال�صع�دية  الأوىل منتخبات 
واملجم�عة   ، وال��ك���ي��ت   فل�صطني   ،
العراق   ، ت���ن�����ض  منتخبات  ال��ث��ال��ث��ة 
واملجم�عة   ، وال��ي��م��ن  م���ري��ت��ان��ي��ا   ،
البحرين   ، م�صر  منتخبات  الرابعة 

، ال�ص�مال ولبنان.
ال��ب��ط���ل��ة بنظام  وُت���ق���ام م��ن��اف�����ص��ات 
على   ، واح�����د  دور  م���ن  امل��ج��م���ع��ات 
كل  م���ن  وال���ث���اين  الأول  ي��ت��اأه��ل  اأن 

جمم�عة اإىل الدور ربع النهائي.
ملنتخبات  العرب  كاأ�ض  بط�لة  وتعد 
ال��ن��ا���ص��ئ��ني حت���ت 17 ���ص��ن��ة، اإح���دى 
بط�لت الحتاد العربي لكرة القدم، 
عام  يف  الأوىل  ب��ال��ن�����ص��خ��ة  ب�����داأت  اإذ 
العربية  اململكة  �صيافة  يف   2011

املنتخب  ب��ل��ق��ب��ه��ا  وف����از  ال�����ص��ع���دي��ة، 
�ص�ريا  م��ن��ت��خ��ب  ون������ال  ال�������ص���ع����دي 

ال��صافة، ثم اأقيمت الن�صخة الثانية 
عام 2012 يف اجلمه�رية الت�ن�صية، 

وحقق لقبها منتخب ت�ن�ض وجاء يف 
ال��صافة املنتخب العراقي.

�شحب قرعة كاأ�ص العرب للمنتخبات حتت 17 عامًا

منتخبنا يف املجموعة الثانية مع اجلزائر وليبيا وجيبوتي
الإجنليزي يل بروبرت مديرًا لإدارة 

احلكام وريت�ضارد ميلني مديرًا فنيًا

•• دبي-الفجر

يف اإطار امل�صاعي الرامية لتط�ير اأداء احلكام الإماراتيني ورفع م�صت�ياتهم، 
القدم عن تعيني الجنليزي يل بروبرت مديراً  الإم��ارات لكرة  اأعلن احتاد 

لإدارة احلكام، وريت�صارد ميلني مديراً فنياً.
جمال  يف  ال�ا�صعة  امليدانية  خربته  على  ا�صتناداً  بروبرت  يل  اختيار  وج��اء 
ال��ت��ح��ك��ي��م، وال��ت��ي مت��ت��د لأك����ر م��ن ع�����ص��ري��ن ع��ام��اً ب������ص��ف��ه ح��ك��م��ا عامال 
بالحتادين الدويل  والأوروبي لكرة القدم، وبداأ يل م�ص�اره مع التحكيم يف 
العام 1999، وان�صم اإىل حكام النخبة لإدارة مباريات الدوري الجنليزي 
املمتاز يف 2007، وخالل م�صريته التحكيمية الط�يلة اأدار يل بروبرت عدداً 

كبرياً من املباريات املهمة، من بينها نهائي كاأ�ض اجنلرتا يف عام 2014 .
على اجلانب الآخر يعترب ريت�صارد ميلني املدير الفني اجلديد لإدارة احلكام 

، من املتخ�ص�صني املميزين يف جمالت التدريب والتاأهيل الريا�صي، حيث  
عمل م�ص�ؤوًل اقليمياً عن تط�ير وتدريب احلكام .

رئي�ض جلنة  الكرة  احتاد  اإدارة  ال�صام�صي، ع�ص� جمل�ض  �صامل علي  واأو�صح 
احلكام  ، اأن تعيني يل بروبرت وريت�صارد ميلني، ياأتي �صمن خطط اللجنة 
على  مبهامهم  للقيام  وتاأهيلهم  احلكام  وتدريب  التحكيم،  جهاز  لتط�ير 
الأجنبية  ب��اخل��ربات  ال�صتعانة  اأن  اإىل  م�صرياً  وال��ق��اري،  املحلي  امل�صت�يني 

ي�صتهدف حت�صني قدرات ق�صاة املالعب وتط�ير م�صت�ياتهم. 
واق��ع اخلربة  م��ن  ج��اء  الفني،  وامل��دي��ر  احل��ك��ام  اإدارة  "اختيار مدير  وق���ال: 
الكبرية التي يتمتعان بها، وناأمل اأن ي�صتفيد منها حكامنا يف رفع قدراتهم، 
والظه�ر  الأداء  حت�صني  ع��ل��ى  تعينهم  ال��ت��ي  امل��ع��ارف  م��ن  م��زي��د  واك��ت�����ص��اب 
بال�ص�رة الالئقة، خا�صة واأن الحتاد ي�صع ثقته الكاملة يف الكادر ال�طني 

ويدعمه بق�ة". 
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يخ��ض املدير الفني لفريق بايرن 
مي�نخ الأملاين ج�ليان ناغل�صمان، 
الفريق  الر�صمية مع  اأول مباريته 
مب�اجهة م�صيفه فريق برمير يف 
لكرة  اأملانيا  كاأ�ض  الأول من  ال��دور 

القدم.
اأمام  ف��ري��ق��ه  ناغل�صمان  و���ص��ي��ق���د 
بالدرجة  امل��ن��اف�����ض  ب��رمي��ر  ف��ري��ق 
اخل��ام�����ص��ة خ����الل ال���ف���رتة م���ن 6 
اأغ�صط�ض )اآب( املقبل، قبل   9 اإىل 
الأملاين  ال��دوري  بداية  اأ�صب�ع من 
"ب�ند�صليغا"، وذلك وفقاً للقرعة 

التي اأجريت اأم�ض.
برمير  لفريق  الفني  املدير  وق��ال 
اأي�����ه.اآر.دي،  ل�صبكة  اإي��ت��ا،  بنيامني 
من  اح��ت��ف��ال  مظاهر  ن�صرت  ال��ت��ي 
ال�اقع  يف  "اإنه  ال��ف��ري��ق:  مع�صكر 

م�صدر اإلهام".
حامل  دورمت���ن��د،  برو�صيا  وي��ب��داأ 

ال��ل��ق��ب، ح��م��ل��ة ال���دف���اع ع���ن لقبه 
في�صبادن،  فيهني  فريق  مب�اجهة 

بينما  الثالثة،  ب��ال��درج��ة  املناف�ض 
�صاندهاوزن،  م���ع  لي���ب���زغ  ي��ل��ت��ق��ي 

النا�صط بالدرجة الثانية.
املناف�ض  ل��ل��ف��ري��ق  ف��ر���ص��ة  وه��ن��اك 

كايزر �صالوترن،  الثالثة  بالدرجة 
ب���ط���ل ك����اأ�����ض اأمل���ان���ي���ا اأرب�������ع م����رات 
ل�صتعادة  م����رت����ني،  وال��������ص���ي���ف 
برو�صيا  ي����اج���ه  ع��ن��دم��ا  اأجم������اده 

م�ن�صنغالدباخ.
ينتظر  اأن  �صت�تغارت  على  ويجب 
للتاأكد من مناف�صه حيث اأن فريق 
دينام� برلني دخل يف نزاع قان�ين 

ب�صاأن و�ص�له للبط�لة.
العديد  تخلت  املا�صي،  امل��صم  ويف 
اأف�صلية  ع���ن  ال���ه����اه  اأن���دي���ة  م���ن 
�صع�بة  ب�صبب  اأر�صها  على  اللعب 
ك�رونا،  ف��ريو���ض  لقي�د  الم��ت��ث��ال 
ولكن العديد من الأندية تاأمل يف 
اأمام  الكربى  املباريات  ا�صت�صافة 

جماهريها.
بامللعب  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���ب���اراة  وت���ق���ام 
ماي�   21 ي�����م  ب��ربل��ني  الأومل����ب����ي 

)اأيار( 2022.

القدم ومدرب  ال�صابق يف كرة  ال�حدة  نادي  العكربي لعب  اأحمد  ال�صابق  ال��دويل  اجتاز الالعب 
الثالثي  التدريب  برنامج  الهمم  العليا لأ�صحاب  زايد  لل�صم يف م�ؤ�ص�صة  النا�صئة  فريق كرة قدم 
الفريد من ن�عه الذي نظمه احتاد الإمارات لكرة القدم لي�صبح اأول �صاحب همة   Kick-Off
م�صتقبل  لري�صم  القدم  لكرة  الآ�صي�ي  الحت��اد  من  املعتمدة  للتدريب   D الرخ�صة  على  يح�صل 

م�صريته املهنية و يك�ن ق�صة ا?لهام وارادة.
برنامج التدريب الثالثي Kick-Off الأول من ن�عه يف املنطقة لرخ�صة ثالثية يت�صمن ثالثة 
الأولية،  الإ�صعافات  الطفل، ورخ�صة  ، وبرنامج حماية   D التدريب  رئي�صية وهي رخ�صة  حماور 
الحتاد  من  املرخ�صة   C كما انه ي�ؤهل امل�صاركني فيه بالت�صجيل التلقائي يف الرخ�صة التدريبية
ميكن  التي  الإلكرتونية  احل�ص�ض  على  كبرية  بن�صبة  الربنامج  ويعتمد  ال��ق��دم،  لكرة  الآ�صي�ي 

الدخ�ل اإليها عرب النظام الإلكرتوين.
وت�صمن الربنامج ب�صكل عام عدة حماور اأهمها التعريف باأهمية برامج التدريب للرباعم والتعريف 
مب�صاريع احتاد كرة القدم للرباعم وبرامج حرا�ض املرمى والتغذية وق�انني كرة القدم والتدريبات 
البدنية لالعبني ال�صباب اإ�صافة اإىل برنامج حماية الطفل املتكامل. وياأتي هذا الربنامج �صمن 

يف  ت�صهم  التي  والتدريبية  التط�يرية  الربامج  ل��صع  القدم  لكرة  الإم��ارات  احتاد  م�صاعي 
اإثراء وتط�ير املجال التدريبي يف الدولة، كما اأنها تتيح الفر�صة للمدربني والراغبني 

يف الت�صجيل بال�صتفادة من احل�ص�ل على رخ�ض تدريبية اأ�صا�صية يف عامل كرة القدم 
من اأجل الدخ�ل يف امل�صت�ى الأعلى من التدريب. 

واأ�صاد �صعادة عبد اهلل احلميدان الأمني العام مل�ؤ�ص�صة زايد العليا لأ�صحاب الهمم 
تاأهيل نف�صه ب�ص�رة علمية  اأحمد العكربي وحر�صه على  بتحدي واإ�صرار الالعب 
من خالل التحاقة بالربنامج التاأهيلي للح�ص�ل على رخ�صة التدريب D ملمار�صة 

التدريب وقيادة فريق كرة قدم النا�صئة لل�صم يف امل�ؤ�ص�صة وعدم الكتفاء بخرباته 
الط�يلة التي اكت�صبها من اإحرتاف كرة القدم خالل لعبه لنادي ال�حدة.

 واأكد اأن العكربي من�ذج للتحدي والإ�صرار يعمل على تط�ير قدراته التدريبة، 
ي�صكل ا�صافة ق�ية لقطاع الريا�صة مب�ؤ�ص�صة زايد العليا لأ�صحاب الهمم التي 

حتتاج للكفاءات الريا�صية املتميزة لكي ي�صاهم يف تاأهيل جيل ريا�صي 
ال�صتحقاقات  يف  واملناف�صة  للم�صاركة  الهمم  اأ���ص��ح��اب  م��ن 

رفع  على  ويعمل  والدولية،  والإقليمية  املحلية  الريا�صية 
راية دولتنا الغالية الإمارات من خالل ال��ص�ل ملن�صات 

التت�يج.
واأو�صح �صعادة الأمني العام مل�ؤ�ص�صة زايد العليا لأ�صحاب 

امل�ؤ�ص�صة تدعم ح�ص�ل ك�ادرها ال�ظيفية  الهمم ان 
على الدورات التدريبية والتاأهيلية يف كل املجالت 
م�صرياً  والعملية،  الأكادميية  بخرباتهم  لالإرتقاء 
العكربي،  اأح��م��د  ال��الع��ب  اأن  الإط����ار اىل  ه��ذا  يف 

�صيتم احلاقه �صمن برنامج الدبل�م املهني لتاأهيل 
الهمم  اأ�صحاب  وتدريب  تعليم  جم��ال  يف  مدربني 
يرتكز على برامج امل�ؤهالت ال�طني، كاأول برنامج 

تعليمي متخ�ص�ض الأول من ن�عه يف الدولة وعلى 
اأن  امل�ؤ�ص�صة  ت�صمن  حتى  وذل��ك  ال��ع��رب��ي،  امل�صت�ى 
فيه  يعمل  اللي  املجال  يف  ومهنياً  متخ�ص�صا  يك�ن 
اأ�صحاب الهمم من البداية، ويتلقى الدرا�صني  مع 

والتطبيقي  النظري  التعليم  الدبل�م  ه��ذا  يف 
وظيفته  تفا�صيل  اخلريج  معرفة  ل�صمان 

ومهامها ومع اأ�صحاب الهمم.
اهلل  عبد  ���ص��ع��ادة حممد  اأك���د  م��ن جانبه 
ه����زام ال���ظ���اه���ري الأم�����ني ال���ع���ام لإحت����اد 
الإمارات لكرة القدم حر�ض الحتاد على 
اأ�صحاب الهمم ، من خالل اقامة  دعم 
املختلفة،  التدريبية  ال��دورات  وتنظيم 

�ص�اء ادارية اأوفنية متخ�ص�صة بهدف 
يف  ح�ص�رهم  لهم  ليك�ن  تاأهيلهم 

املجتمع الكروي، مثمناً الدعم الكبري الذي ت�ليه قيادتنا الر�صيدة لأ�صحاب الهمم.
وقال " �صبق اأن كانت لنا جتربة ثرية ومتميزة من خالل م�صاركتنا مع الأوملبياد اخلا�ض الإماراتي 
يف عملية تاأهيل فرق كرة القدم لالأوليمبياد اخلا�ض من خالل ا�صت�صافة املع�صكرات التح�صريية 
وتاأهيل املدربني، ووج�د عنا�صر لحتاد الكرة بتخ�ص�صات خمتلفة، منها فنية وتاأهيلية وحتكيمية 
برعاية كرمية   2019 العام  اب�ظبي  العا�صمة  اإ�صت�صافتها  التي  الدويل  الأوليمبياد اخلا�ض  يف 
من �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات 
امل�صلحة. واأ�صار اإىل ان احتاد الإمارات لكرة القدم وخالل ال��صع ال�صتثنائي الطارئ الذي ي�صهده 
الهمم  ُبعد" لأ�صحاب  "عن  التدريبية  ال�ر�ض  من  كبريا  ع��ددا  نظم   ، ك�رونا  وب��اء  ج��راء  العامل 
الحتاد  ك���ن  اأ�صعدنا  ال��ذي  ال��دور  وه���  املتخ�ص�صني،  واملحا�صرين  امل��درب��ني  من  نخبة  مب�صاركة 
املزيد  واكت�صاب  وه�اياتهم  اأن�صطتهم  ملمار�صة  الهمم  لأ�صحاب  منا�صبة  ظروف  ت�فري  يف  ي�صارك 
من اخلربات التي ت�ؤهلهم لأداء دورهم يف املجتمع والقطاع الريا�صي. واأ�صاد بدور م�ؤ�ص�صة زايد 
العليا لأ�صحاب الهمم وما تبذله من جه�د ملم��صة ي�صهد لها اجلميع ، وما تقدمه من خدمات 
اأ�صحاب الهمم يف العديد من املجالت، ل�صيما يف الريا�صة وخا�صة  ومبادرات تهدف اإىل متكني 
كرة القدم، وت�جه بالتحية اإىل لعب ال�حدة الدويل ال�صابق اأحمد العكربي الذي 
اأن ح�صل  بعد  الهمم  لأ�صحاب  العليا  زايد  الريا�صة مب�ؤ�ص�صة  لقطاع  ان�صم 
على الرخ�صة التدريبية D ووج�ده يف هذه امل�ؤ�ص�صة يعزز الكفاءات التي 
تعمل على تط�ير و�صقل م�اهب اأ�صحاب الهمم وحت�صريهم للمناف�صات 
الريا�صية.  من جانبه اأ�صاد �صعادة طالل الها�صمي املدير التنفيذي لقطاع 
التط�ير الريا�صي يف جمل�ض اأب�ظبي الريا�صي باجله�د الكبرية والإرادة 
تط�ير  على  وا����ص���راره  ال��ع��ك��ربي  اح��م��د  ال��ك��روي  النجم  بها  يتحلى  ال��ت��ي 
 D الرخ�صة  على  ح�ص�له  اأن  مبينا  والتدريبية،  الفنية  وامكانياته  قدراته 
اآفاق جديدة يف م�صريته املقبلة  تدل على مثابرته وتفانيه من اأجل �صناعة 
وخ��دم��ة ت��ط��ل��ع��ات اأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م. وق���ال " احل��ر���ض ع��ل��ى تعزيز 
م�صرية العكربي بال�صهادات التدريبية املعتمدة من الحتاد 
ال�صي�ي، ي�ؤكد على اهتمامه الكبري خلطط تط�ير 
اإ���ص��راف��ه على  خ��الل  ج��دي��دة  و�صناعة فر�ض 
يف  لل�صم  النا�صئة  القدم  كرة  فريق  تدريب 
م�ؤ�ص�صة زايد العليا لأ�صحاب الهمم، الأمر 
الذي ينعك�ض اإيجابا على قطاع الريا�صة 
يف امل�ؤ�ص�صة ويعزز مكانته وقدرته على 
التناف�ض وك�صب البط�لت والألقاب 

يف خمتلف امل�صاركات".
واأ�صاف " نفخر بنم�ذج العكربي 
م�صريته  رف�����د  ع���ل���ى  وح���ر����ص���ه 
الكروية بتجارب احرتافية مهمة 
املفاهيم  غ���ر����ض  ع��ل��ى  ت�����ص��اع��ده 
�صف�ف  يف  وال��ف��ن��ي��ة  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
اأ�صحاب الهمم لكرة القدم  فريق 
مب�صت�ياتهم  والرتقاء  للنا�صئني 
و���ص��ق��ل م��ه��ارات��ه��م حت���ت اإ����ص���راف 
اأ���ص�����ض تدريبية  م���درب وط��ن��ي ووف���ق 
����ص���روره بعزمية  ح��دي��ث��ة، م��ع��رب��ا ع���ن 
املقبلة،  ل��ل��ف��رتة  وخ��ط��ط��ه  ال��ع��ك��ربي 
مل�ؤ�ص�صة  وال��ت��ق��دي��ر  بال�صكر  متقدما 
زايد العليا لأ�صحاب الهمم ودعمها 
ال�ظيفية  لك�ادرها  املت�ا�صل 
لتاأهيلهم  ال��ك��ب��ري  و���ص��ع��ي��ه��ا 
اأجل  املتقدمة من  بالربامج 
وخططها  اأهدافها  حتقيق 
م�صرية  يف  ال����ت����ن����م�����ي����ة 

اأ�صحاب الهمم".

امل��داف��ع الربازيلي  ري��ال م��دري��د،  ن��ادي  ه��دد م�ص�ؤول� 
ف���رتة النتقالت  ب��ال��رح��ي��ل خ���الل  اإي���دي���ر م��ي��ل��ي��ت��او، 
ال�صيفية احلالية، يف حال كان بدياًل يف خطط املدير 

الفني الإيطايل كارل� اأن�صيل�تي، امل��صم املقبل.
يطمح ميليتاو يف احل�ص�ل على فر�صة يف ت�صكيل ريال 
مدريد الأ�صا�صي يف امل��صم املقبل، خا�صة بعدما ظهر 
ب�صكل مميز يف اأ�صعب فرتات امل��صم املا�صي، مع غياب 

رافائيل فاران، و�صريجي� رام��ض.

ويف ظ��ل ت��زاي��د الأخ���ب���ار ع��ن رغ��ب��ة ف����اران يف اللحاق 
املقبل،  امل��صم  م��دري��د  ري��ال  خ��ارج  رام������ض  ب�صريجي� 
فاإن ميليتاو يرى باأنه الفر�صة الأمثل بالن�صبة له من 

اأجل امل�صاركة اأ�صا�صياً.
مت  ح��ال  يف  باأنه  مدريد  ري��ال  م�ص�ؤويل  ميليتاو  واأبلغ 
ال�صيف  األب��ا  ديفيد  بجانب  اآخ��ر،  التعاقد مع مدافع 
الفريق،  يف  بدياًل  �صيبقى  باأنه  ذل��ك  �صيعني  احل��ايل، 

وه� ما لن ي�صمح به امل��صم املقبل.

فر�صة  ع��ل��ى  احل�����ص���ل  ي�صتحق  ب��اأن��ه  ميليتاو  وي���رى 
ح��ق��ي��ق��ي��ة، ل��ت��ع���ي�����ض رح��ي��ل ف�����اران ال�����ص��ي��ف احل���ايل، 
وامل�صاركة ب�صكل اأ�صا�صي مع ريال مدريد امل��صم املقبل، 

ولن يقبل البقاء بدياًل مرة اأخرى.
العامل  ك��اأ���ض  ب��ط���ل��ة  امل�����ص��ارك��ة يف  ه���  ه���دف ميليتاو 
ما  �صتقام يف قطر، وه�  والتي   2022 عام  املقبلة يف 
يدفعه للتم�صك بامل�صاركة اأ�صا�صياً امل��صم املقبل اأًيا كان 

فريقه.

ميليتاو يهدد ريال مدريد بالرحيل

العكربي.. اأول �ضاحب همة يح�ضل على الرخ�ضة D للتدريب 

اإىل  �صنز  وفينيك�ض  ب��اك�����ض  م��ي��ل���وك��ي  م��ن  ك��ل  يتطلع 
امل�اجهة  يخ��صان  عندما  ان��ت��ظ��اره،  ط��ال  لقب  اإح���راز 
الأوىل يف الدور النهائي من دوري كرة ال�صلة الأمريكي 

للمحرتفني اعتبارا من  الي�م الثالثاء.
ويحرز لقب الدوري الفريق الذي ي�صبق مناف�صه للف�ز 

باأربع مباريات من اأ�صل �صبع ممكنة.
ن�صف  قبل  تاريخه  يف  ال�حيد  لقبه  ميل�وكي  واأح���رز 
اأن بداأ يخ��ض  قرن، يف حني مل يت�ج فينيك�ض به منذ 

غمار دوري املحرتفني عام 1968.
1971 عندما  عام  باللقب  الفائز  باك�ض  بلغ ميل�وكي 
ق����اده الأ����ص���ط����رة ك���رمي ع��ب��د اجل���ب���ار اىل ال���ف����ز على 
بالتيم�ر ب�ليت�ض، الدور النهائي للمرة الأوىل منذ عام 

.1974
وبلغ جنم ميل�كي الي�ناين ياني�ض انتيت�ك�منب� اأف�صل 
لعب يف ال��دوري يف امل��صمني املا�صيني، النهائي للمرة 
الوىل بعد خيبة البالي اوف يف الن�صختني الخريتني.

22 خ�صارة  م��ق��اب��ل  ان��ت�����ص��ارا   60 ب��اك�����ض ح��ق��ق  وك����ان 
وح�صم  امل��ن��ت��ظ��م،  ال����دوري  يف   2019-2018 م������ص��م 
منذ  الوىل  للمرة  اوف  ال��ب��الي  يف  ال�صل�صالت  اح���دى 
على  وتقدم  ال�صرقية  املنطقة  نهائي  بلغ   .2001 ع��ام 
ت�رونت� رابت�رز حينها -2�صفر، قبل اأن يخ�صر املباريات 
الربع التالية ويخرج خايل ال�فا�ض امام الفريق الذي 

ت�ج لحقا باللقب.
 56 حتقيق  اىل  فريقه  ياني�ض  ق��اد  املا�صي،  امل��صم  ويف 
كاحله  اإ���ص��اب��ة يف  م��ن  ع��ان��ى  لكنه  خ�����ص��ارة،   17 مقابل 
الثاين من  ال��دور  يف  ميامي هيت  اأم��ام  فريقه  ليخ�صر 

البالي اوف.
يف  �صجل  لأف�صل  باك�ض  حتقيق  ع��دم  من  الرغم  وعلى 
الدور املنتظم هذا امل��صم، لكنه بلغ الدور النهائي على 

الرغم من ا�صابة انتيت�ك�منب�.
عامي  ال����دوري  يف  لع��ب  اأف�����ص��ل  اأنتيت�ك�منب�،  وغ���اب 
لفريقه  الأخ��ريت��ني  امل��ب��ارات��ني  ع��ن  و2020،   2019
يف نهائي املنطقة ال�صرقية �صد اأتالنتا ه�ك�ض )2-4( 

ب�صبب اإ�صابة يف الركبة الي�صرى.
واأ�صيب النجم النيجريي الأ�صل والبالغ من العمر 26 
التي خ�صرها  الرابعة  املباراة  الثالث من  الربع  عاًما يف 

املا�صي، حيث  الثالثاء  اأتالنتا  88-110 يف  ميل�وكي 
نهائي  �صل�صلة  يف   2-2 التعادل  اإدراك  يف  الأخ��ري  جنح 
املباراتني  ب��اك�����ض  يك�صب  اأن  ق��ب��ل  ال�����ص��رق��ي��ة،  امل��ن��ط��ق��ة 
اخلام�صة وال�صاد�صة ويبلغ الدور النهائي للدوري للمرة 

الأوىل منذ عام 1974.
و12،7  نقطة،   28،2 م��ق��داره  معدل  ياني�ض  و�صجل 
ال�احدة،  امل��ب��اراة  يف  حا�صمة  مت��ري��رات  و5،2  متابعة 
اأي�صا من زميله كري�ض ميلدت�ن  ولقي م�صاهمة فعالة 

مع 23،4 نقطة و8 متابعات و5،1 متريرات حا�صمة.
واأعلن مدرب باك�ض مايك ب�دنه�لت�صر اإنه يجري تقييما 
"يجب ال�صتماع  لإ�صابة اأنتيت�ك�من� "ي�ميا"، م�صيفا 
للمجم�عة، ويف وقت  الريا�صي  الأداء  ثم  الالعب،  اإىل 
العام لباك�ض(  اأن��ا وج���ن ه�ر�صت )امل��دي��ر  من الأوق���ات 
جزء من املحادثات، لكننا جنري تقييما لالإ�صابة ي�ًما 

بعد ي�م".
منا�صًبا.  ذل��ك  يك�ن  عندما  بتحديثها  "�صنق�م  وت��اب��ع 
م��ا و�صرنى  ن���ًع��ا  اإن��ه��ا خا�صة  وب��ي��ن��ه،  بيني  امل��ح��ادث��ات 
حالته كل ي�م. اإذا كان على مقاعد البدلء لأي �صبب من 
م�صيًفا  اللعب"،  على  قادرين  نك�ن  اأن  يجب  الأ�صباب، 
مقاعد  على  وقيادته  اأنتيت�ك�منب�  بحما�ض  اأعجب  اأنه 

البدلء يف املباراة الأخريتني �صد اأتالنتا.
وتابع "روؤية هذه القيادة، وهذا الرتباط وهذا اللتزام 
اأر���ض امللعب -  من لع��ب تعرفه ك��ان يت�ق ليك�ن على 

لقد اأحببت طاقته على مقاعد البدلء".
فريقه  بل�غ  ب�كر  ديفن  �صنز،  جن��م  اعترب  امل��ق��اب��ل،  يف 
نهائي الدوري المريكي باأنه "ق�صة رائعة" وا�صفا اياها 
"مبثابة م�ص�ار اىل مكان مل اأ�صل اليه �صابقا". وا�صاف 
"لقد ا�صتغرق المر وقتا ط�يال لبل�غ هذه اللحظة. يف 
الكثري  ال�قت احل��ايل الم���ر رائعة لكن ل زال امامنا 
من العمل للقيام به". و�صجل ب�كر معدل مقداره 27 
نقطة و6،4 متابعة، و4،8 متريرات حا�صمة يف املباراة 
هذا  اوف  البالي  من  الق�صائية  الدوار  ه��ذا  ال���اح��دة 
الخرية  للمرة  النهائي  ال��دور  بلغ  �صنز  وك��ان  امل��صم. 
بقيادة  ب���ل��ز  �صيكاغ�  ام���ام  خ�صر  عندما   1993 ع��ام 
الدور  اأي�صا  خ�صر  اأن  بعد  ج����ردان،  مايكل  ال���ص��ط���رة 

النهائي عام 1976 ل�صالح ب��صطن �صلتيك�ض.

كاأ�ض اأملانيا.. بايرن يواجه برمير 
ودورمتوند يلتقي في�ضبادن

امل�����ص��ري، اجلن�ب  الأه��ل��ي  لفريق  الفني  امل��دي��ر  اأك���د 
اإتزانه  ا�صتعاد  فريقه  اأن  م��صيماين،  بيت�ص�  اأفريقي 
الثمني  ف�زه  امل�صري، عقب  ال��دوري  ببط�لة  �صريعاً 
الدوري  يف  �صم�حة،  م�صيفه  على   0-4 وامل�صتحق 

امل�صري.
يف  عنه  غابت  التي  النت�صارات  نغمة  الأهلي  ا�صتعاد 
الزمالك  مع  بتعادله  للبط�لة،  املا�صيتني  مباراتيه 
�صم�حة  الكبري على  ف���زه  وذل��ك عقب  وب��ريام��ي��دز، 
من  ليثاأر  املحلي،  ال���دوري  لبط�لة   28 اجل���ل��ة  يف 
ال�����ص��ك��ن��دري، يف لقاء  ال��ف��ري��ق  اأم����ام   2-1 خ�����ص��ارت��ه 

الناديني بالدور الأول للم�صابقة.
اخلا�ض  ال�صحايف  امل���ؤمت��ر  خ��الل  م��صيماين  وق���ال 
برياميدز،  مباراة  من  اأف�صل  الأهلي  "اأداء  باملباراة: 
التي تعادل خاللها الفريق 2-2، خا�صة بعد حتقيق 

الهدف بالف�ز، وت�صجيل عدد كبري من الأهداف".
ال��ف���ز م��ب��ا���ص��رة بعد  ي��اأت��ي  اأن  "اأمر ج��ي��د  واأ����ص���اف: 
الث�اين  يف  نقطتني  وخ�صارة  برياميدز،  مع  التعادل 
الأخرية، بالإ�صافة اإىل جناح الفريق يف احلفاظ على 

نظافة �صباكه خالل مباراة الي�م".
واأو����ص���ح م������ص��ي��م��اين اأن ا���ص��ت��ب��دال احل���ار����ض حممد 

تعر�صه  بعد  عليه  احلفاظ  اأج��ل  من  ج��اء  ال�صناوي، 
مهم  عن�صر  اأنه  م�ؤكداً  الفريق،  تدريب  لالإ�صابة يف 

جداً بالن�صبة للفريق.
و�صدد مدرب الأهلي على اأنه ف�صل الي�م الدفع بعدد 
من العنا�صر، واإراحة اآخرين، يف اإطار �صيا�صة جتهيز 

اجلميع للمرحلة املقبلة.
واأكمل: "الأهلي ل يعاين يف اجلبهة اليمنى"، م�صرياً 
اإىل اأن الدفع باأكرم ت�فيق جاء يف ظل اإ�صابة حممد 
واأبلى  جيد  ب�صكل  ظهر  اأك��رم  اأن  على  م�صدداً  ه��اين، 

بالًء ح�صناً".
الالعبني  لتحمي�ض  حت��ت��اج  ال��ف��رتة  "هذه  وت���اب���ع: 
وجتهيزهم ب�صكل نف�صي، من اأجل هذه املرحلة التي 
ت�صهد ال�صتعداد خل��ض نهائي دوري اأبطال اأفريقيا، 
لتمثيل  به  ال�ج�د  يف  الالعبني  جميع  يرغب  ال��ذي 

الفريق يف هذا احلدث الكبري".
بالتعادل  للغاية  حزيناً  ك��ان  اأن��ه  م��صيماين  وك�صف 
اأن الفريق اأهدر العديد  اأمام برياميدز، م�صدداً على 
من الفر�ض يف هذه املباراة، ولكنه اأغلق هذه ال�صفحة 
ال����ع�����دة لطريق  ال���ف���ري���ق يف  مت����ام����اً، وال����ي�����م جن���ح 

النت�صارات.

مو�ضيماين يك�ضف �ضبب ا�ضتبدال 
ال�ضناوي اأمام �ضموحة

ميلووكي باك�ض وفينيك�ض �ضنز 
لإحراز لقب طال انتظاره 

تيتي: لن ن�ضرتخي قبل مواجهة بريو
اأكد مدرب املنتخب الربازيلي، اأدين�ر لي�ناردو بات�صي "تيتي"، اأن فريقه لن يخ��ض م�اجهة بريو يف ن�صف نهائي ك�با 

اأمريكا م�صرتخياً، لأن الفريقني لديهما نف�ض الهدف وه� ال��ص�ل للنهائي.
املجم�عات،  دور  يف  بريو  على  الربازيلي  الفريق  بها  فاز  التي  قال "تيتي" خالل امل�ؤمتر ال�صحايف: "نتيجة )0-4( 

وحتى التت�يج بلقب ن�صخة 2019 يف النهائي على ح�صاب املنتخب البريواين ل تعني �صيئاً".
واأو�صح: "م�اجهات خمتلفة يف ت�قيتات ومب�اقف خمتلفة، وم�صت�يات خربة فائقة، لذا من ال�صروري اللعب ب�صكل 

اأف�صل منهم لتحقيق هدفنا، الذي ه� نف�ض هدف بريو".
ومل يرد املدرب الك�صف عن بديل غابرئيل جي�ص��ض، الذي يغيب عن ن�صف النهائي، ب�صبب الطرد الذي تعر�ض له 
خالل املباراة ال�صابقة، اإثر التحام عنيف مع لعب ت�صيلي اإي�خيني� مينا، يف ربع النهائي، مكتفياً بالق�ل: "اأريد فريقاً 

مت�ازناً بالأ�صا�ض".
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الفجر الريا�ضي

�صاب  اإ�����ص����ب����اين  م��ن��ت��خ��ب��ان  ي���ت���ب���ارز 
واإيطايل م�ه�ب على بطاقة التاأهل 
القدم،  لكرة  اأوروب���ا  كاأ�ض  نهائي  اإىل 
الثالثاء  ال���ي����م  ي��ت���اج��ه��ان  ع��ن��دم��ا 
ع��ل��ى م��ل��ع��ب ومي��ب��ل��ي يف ل���ن���دن، بعد 
يف  الآن  حتى  م�صّرف  م�ص�ار  تقدمي 

النهائيات القارية.
منت�صية  امل�اجهة  اإيطاليا  وتخ��ض 
و دون  م��ت��ت��ال��ي��ا،  ان��ت�����ص��ارا   13 م���ن 
خ�صارة يف اآخر 32 مباراة )27 ف�زا 
ارقام  ع���دة  حمطمة  ت���ع���ادلت(،  و5 
قيا�صية وطنية يف طريقها اإىل ن�صف 

النهائي.
حتى  باهرا  م�ص�ارا  اإيطاليا  وحققت 
و�ص�ي�صرا  تركيا  على  فتغلبت  الآن، 
لتت�صدر  -1�صفر،  ووي��ل��ز  -3�صفر 
النم�صا  اأق�������ص���ت  ث����م  جم��م���ع��ت��ه��ا، 
التمديد يف ثمن النهائي،  بعد   1-2
وحققت نتيجة لفتة باق�صاء بلجيكا 
ربع  يف   1-2 ع��امل��ي��ا  اأوىل  امل�����ص��ن��ف��ة 

النهائي.

ف��ق��د ح��ق��ق��ت بداية  اإ����ص���ب���ان���ي���ا،  اأم�����ا 
بطيئة، وواج��ه��ت خطر اخل��روج من 
ت��ع��ادل��ني مع  ب��ع��د  امل��ج��م���ع��ات  دور 
لكن   ،1-1 وب���ل��ن��دا  �صلبا  ال�����ص���ي��د 
حقق�ا  انريكي  ل�ي�ض  امل���درب  رج��ال 
ف�زا �صارخا على �صل�فاكيا -5�صفر 
�صرب�ا  املجم�عة.  و���ص��اف��ة  منحهم 
جمددا يف ثمن النهائي اأمام كرواتيا 
احتاج�ا  ث��م  ال��ت��م��دي��د،  ب��ع��د   3-5
ل��ل��ت��ف���ق على  ال��رتج��ي��ح  اإىل رك���الت 

�ص�ي�صرا )3-1( بعد التعادل 1-1.
امل�اجهة  ه���ذه  م���ن  ال��ف��ائ��ز  وي��ل��ت��ق��ي 
امل���ت���اأه���ل ب���ني اإن���ك���ل���رتا وال����دمن����ارك 

الأربعاء يف وميبلي.
املنتخبني يف  م���اج��ه��ات  اأب����رز  ول��ع��ل 
عندما   ،2012 اأوروب���ا  كاأ�ض  نهائي 
رباعية  اإ�صبانيا بق�ة م�صجلة  �صربت 
لقبها  ل��ت��ح��رز  اإي��ط��ال��ي��ا،  م��رم��ى  يف 
اأتزورا" رّدت  "�صك�ادرا  لكن  الثالث. 
اأق�صت  عندما  ال��ت��ال��ي��ة،  الن�صخة  يف 
"ل روخا" من ثمن النهائي بثنائية، 

البط�لة  ع��ل��ى  ���ص��ي��ط��رت��ه��ا  م��ن��ه��ي��ة 
القارية بعد لقبي 2008 و2012.

م����رة، ففاز   37 امل��ن��ت��خ��ب��ان  وال��ت��ق��ى 
 15 11 م��رة وت��ع��ادل يف  ك��ل منهما 
م����ب����اراة. ويف ك���اأ����ض اأوروب���������ا، ف���ازت 
اإيطاليا مرتني واإ�صبانيا مرة وتعادل 

مرات.  3
املنتخبان جمددا يف ن�صف  و�صيلتقي 
على  الأوروب���ي���ة  الأمم  دوري  نهائي 
 6 ���ص��ريو يف م��ي��الن��� يف  ���ص��ان  ملعب 

ت�صرين الأول/اكت�بر املقبل.
النهائي  ن�����ص��ف  اإ���ص��ب��ان��ي��ا  وت��خ������ض 
ال���ق���اري���ة  ال���ب���ط����ل���ة  اخل����ام���������ض يف 
و2008   1964 يف  بلقبها  املت�جة 

و2012.
ن�صف  يف  ن���ا����ص���ع���ا  ر����ص���ي���دا  مت���ل���ك 
على   1964 يف  تغلبت  اإذ  النهائي، 
 1984 ال��ت��م��دي��د،  بعد   1-2 امل��ج��ر 
ب��رك��الت الرتجيح،  ال���دمن���ارك  ع��ل��ى 
على رو�صيا بثالثية نظيفة،   2008
بركالت  ال���ربت���غ���ال  ع��ل��ى  و2012 

الرتجيح.
خا�صت  اإ�����ص����ب����ان����ي����ا،  غ��������رار  وع����ل����ى 
مرات،  اأرب��ع  النهائي  ن�صف  اإيطاليا 
ل���ك���ن مب��ح�����ص��ل��ة خم��ت��ل��ف��ة. تخطت 
ال�ص�فياتي  الحت��������اد   1968 يف 
اأحرزت  ث��م  تعادلهما،  بعد  بالقرعة 
خ�صرت  امل�صابقة.  يف  ال�حيد  لقبها 
ال�ص�فياتي  اأم��ام الحت��اد   1988 يف 
بركالت  ه�لندا  على  ف��ازت  بثنائية، 
الرتجيح عام 2000، ثم فازت على 

اأملانيا 2-1 يف 2012.
�صابة مطعمة  بت�صكيلة  انريكي  ودفع 
ببع�ض وج�ه اخلربة على غرار قائد 
العائد  ب��صكيت�ض  �صريجي�  ال��صط 
وبرز  ك�رونا.  بفريو�ض  ال�صابة  من 
يف �صف�فه حتى الآن، لعب ال��صط 
املهاجم  ع��ام��ا(،   18( بيدري  ال�صاب 
ت���ري�����ض )21( وامل���داف���ع باو  ف���ريان 
راأ����ض  ن��ف�����ض  ف��ي��م��ا  ت���ري�����ض )24(، 
النتقاد  غبار  م�راتا  األفارو  احلربة 

عنه م�صجال هدفني حتى الآن.

ف��خ���رون جدا.  "نحن  ان��ري��ك��ي  ق���ال 
�صيك�ن �صخيفا العتقاد ان ال��ص�ل 
اإىل ن�صف النهائي �صيك�ن كافيا لأي 

من املنتخبات الربعة".
�صيم�ن  اأون��اي  املنتخب  وراأى حار�ض 
املتاألق بركالت الرتجيح �صد �ص�ي�صرا 
اأوروبا. يجب  بكاأ�ض  نف�ز  اأن  "يجب 
اأن نن�صى اخطاءنا ب�صرعة لن هناك 

خ�صم �صعب جدا ينتظرنا".
اأم��������ا امل����������درب الإي�������ط�������ايل روب����رت����� 
اأف�صل  لأح�����د  ف��ي��ف��ت��ق��د  م��ان�����ص��ي��ن��ي، 
الظهري  ال���ب���ط����ل���ة،  ه������ذه  لع����ب����ي 
بقطع  امل�صاب  �صبينات�ص�ل  لي�ناردو 
لأ�صهر ط�يلة  �صيبعده  اأخيل  وتر  يف 

عن املالعب.
)�صد  مرتني  "�صجلنا  مان�صيني  قال 
ت�صجيل  وك����ان مب��ق��دورن��ا  ب��ل��ج��ي��ك��ا( 
املزيد. اعتقد ان الف�ز كان م�صتحقا. 
ا���ص��ب��ان��ي��ا ال��ت��ال��ي��ة، ل��ك��ن م��ع تقدمك 
اأكر  امل��ب��اري��ات  ت�صبح  ال��ب��ط���ل��ة  يف 

�صع�بة".

التاأثر  ب��دا  بلجيكا،  على  الف�ز  وبعد 
اإيطاليا  دف�����اع  ق��ل��ب  ع��ل��ى  وا����ص���ح���ا 
جديدة،  "مرة  ب�ن�ت�صي  ل��ي���ن��اردو 
يف  رغبتنا  ذاتنا،  نكران  قيمنا،  اأثبتنا 
كل  اإيطاليا.  وقلب  ت�ا�صعنا  املعاناة، 
ه���ذا ظ��ه��ر ه���ذه ال��ل��ي��ل��ة. ه��� الر�صى 

الأهم، هذا يعني اأننا نكرب".

خم�صرم  دفاع  على  مان�صيني  ويع�ل 
كييليني،  وج�رج�  ب�ن�ت�صي  بقيادة 
ج�رجيني�  م���ع  خ��ب��ري  و����ص���ط  خ���ط 
نيك�ل�  وامل����ه����ب  ف��ريات��ي  وم���ارك���� 
حا�صر  هج�م  اإىل  بال�صافة  باريال، 
ت�صريو  ك��ي��ي��زا،  فيديريك�  م��ع  ب��ق���ة 

اإمي�بيلي ول�رنت�ص� اإن�صينيي.

ول��ط��امل��ا ك��ان��ت ت��ع���ل اإي��ط��ال��ي��ا على 
ل��ك��ن م�هبة  ال��دف��اع��ي��ة،  ���ص��الب��ت��ه��ا 
باريال ودومينيك� برياردي، ومان�يل 
اأ����ص���اف���ت نكهة  ل���ك��ات��ي��ل��ي وك���ي���ي���زا، 
ل��ت�����ص��ك��ي��ل��ة تبحث  ه��ج���م��ي��ة لف���ت���ة 
ع��ن ال��ع���دة اإىل ال��ن��ه��ائ��ي ب��ع��د خيبة 

.2012

اإ�ضبانيا ال�ضابة واإيطاليا املوهوبة لبطاقة النهائي 

ك�����ص��ف ل���ي�����ض ����ص����اري���ز ع���ن ���ص��ب��ب ع����دم ع����دت���ه اإىل ال�����دوري 
ال�صابق ليفرب�ل خط�ات  الإجنليزي املمتاز، ما مل يتخذ ناديه 

جادة ل�صمه.
ا�صتمتع )34 عاماً( باأربعة م�ا�صم رائعة يف مري�صي�صايد، حيث 
�صجل )82 هدفاً( يف )133 مباراة(، وفقد ب�صع�بة الف�ز بلقب 

الدوري الإجنليزي املمتاز يف 2014.
ل يزال هذا الر�صيد يطارد �ص�اريز، الذي غادر "الريدز" يف نف�ض 
بر�صل�نة،  يف  مي�صي  لي�نيل  مع  قاتلة  �صراكة  لت�صكيل  ال�صيف، 

حيث فاز الثنائي باأربعة األقاب يف الدوري الإ�صباين معاً.

دييغ�  اإىل  الأوروغ���اي��اين  ان�صم  �صهراً،   12 قبل  رحيله  وبعد 
�صيمي�ين يف اأتلتيك� مدريد، حيث �صجل 21 هدفاً يف 32 مباراة 

بالدوري على الف�ز باأول لقب اإ�صباين يف 7 م�ا�صم.
اأتلتيك� مدريد، لكن يف مقابلة مع  بال�صعادة يف  �ص�اريز  وي�صعر 
الن�صمام  فكرة  يرف�ض متاماً  ماغازين، مل  �ص�كر  ورلد  جملة 

اإىل ليفرب�ل يف مرحلة ما يف امل�صتقبل.
وقال �ص�اريز: "اللعب يف اأي فريق اآخر غري ليفرب�ل يف اإجنلرتا 

�صيك�ن �صعباً".
وتابع: "كانت لدي واآمل اأن اأك�ن ما زلت اأحمل، عالقة جيدة مع 

جماهري ليفرب�ل، لدرجة اأنه �صيك�ن من الغريب بالن�صبة يل اأن 
األعب مع اأي فريق اآخر".

ليفرب�ل،  م��ع  ب��ال��دوري  ي��ف���زوا  اأن  املمكن  م��ن  "كان  واأ���ص��اف: 
لكنني �صعيد لأن انتظارهم انتهى الآن".

واأكمل: "يبدون كفريق �صيتناف�ض لعدة م�ا�صم جديدة، حتى ل� 
مل يكن هذا ه� الأف�صل بالن�صبة لهم، عادوا اإىل حيث ينتم�ن". 
يف  ق�صاها  التي  الفرتة  عن  رائعة  بذكريات  �ص�اريز  ويحتفظ 
مري�صي�صايد، لكن املهاجم املخ�صرم يف ال�قت احلايل لي�ض لديه 

اأي خطط لرتك فريقه احلايل.

�ضواريز يفتح الباب اأمام العودة لليفربول

اإنه لعب متحفظ ولكن "ل بديل عنه". منح ت�اجد ج�رجيني� يف خط 
اىل  ال��ت��اأه��ل  ف�صل  بعد  امل���ل���د جم���دًدا  الإي��ط��ايل  للمنتخب  ق���ة  ال��صط 
كاأ�ض العامل، وجعله اأحد اأبرز املر�صحني للف�ز بكاأ�ض اأوروبا حيث تنتظره 
م�اجهة ق�ية �صد اإ�صبانيا يف ن�صف النهائي يف لندن، معقل فريقه ت�صل�صي 

النكليزي.
الالعب امل�ل�د يف الربازيلي، اأ�ص�ة بزميليه يف التزوري اإمير�ص�ن بامليريي 
اىل  الفنية  املهارات  ال�صامبا  بالد  معه من  ت�ل�ي، حمل  رافايل  واملدافع 

البلد الذي احت�صنه.
يق�ل زميله يف خط ال��صط مارك� فرياتي "مع ج�رجيني�، كل �صيء يبدو 

ب�صيًطا. اإنه اأ�صا�صي للفريق، ول ميكن امل�صا�ض به".
الفتتاحي  الهدف  �صجل  ال��ذي  اإن��رت  و�صط  لع��ب  باريال  نيك�ل�  ويتابع 
"ج�رجيني� وفرياتي لعبان  النهائي  2-1 على بلجيكا يف ربع  الف�ز  يف 

رائعان وهما حمرّكا الفريق".
اإنرت ميالن، ه�  "خط ال��صط هذا، بالإ�صافة اىل ذلك الذي يف  وي��ردف 
بع�صنا  لندفع  بيننا  فيما  مناف�صة  نخلق  فيها.  لعبت  خط�ط  اأق���ى  بني 

البع�ض لتقدمي الأف�صل والف�ز".
�صتخ��ض ايطاليا معركة اأخرى امام اإ�صبانيا حاملة اللقب ثالث مرات، يف 

�صعيها لتمديد �صل�صلة مبارياتها من دون هزمية اىل 33 
اللقب الذي رفعته مرة  وتقرتب خط�ة ا�صافية من 

وحيدة عام 1968.
�صتك�ن  "اإ�صبانيا  �صد  امل���اج��ه��ة  ان  ب��اري��ال  وي���ؤك��د 
اأن  ك��الن��ا  ون��ري��د  مت�صابهان  ف��ري��ق��ان  نحن  �صعبة، 

نلعب مع الكرة".
البط�لة،  اأبرز جن�م  اأحد  ايطاليا جله�د  �صتفتقد 
الظهري الي�صر لي�ناردو �صبينات�ص�ل الذي تعر�ض 
لتمزق يف وتر اخيل �صد بلجيكا �صيبعده لأ�صهر عن 

املالعب.
ومن املت�قع اأن يحل مكانه 

ابطال  دوري  بلقب  ت�صل�صي  م��ع  وامل��ت���ج  �صانت��ض  يف  امل���ل���د  اإمي��ر���ص���ن 
اوروبا.

من  املتحدر  ج��ده  بف�صل  اليطايل  املنتخب  متثيل  من  ج�رجين�  متكن 
منطقة فيت�صنت�صا ال�صمالية.

�صانتا  اإمبيت�با يف ولية  بلدة  امل�ل�د يف  عاًما   29 البالغ  الالعب  ويق�ل 
العقلية  ولكن  الكرة  مع  الربازيلية  الفنيات  لدي  وكاأنه  "اأ�صعر  كاتارينا 

اليطالية للتدرب بجهد دائًما والف�ز".
الفرن�صي  مع  �صراكته  �صاهمت  حيث  اللندين،  ال��ن��ادي  يف  احل��ال  ه�  كما 
نغ�ل� كانتي بالف�ز بدوري اأبطال اأوروبا على مان�ص�صرت �صيتي يف النهائي، 

ُيعترب ج�رجيني� اجل�هرة الثمينة التي تعمل يف الظل مع التزوري.
للتعليمات  نظًرا  ج�رجيني�"  "رادي�  بال�"بروفي�ص�ر" اأو  املكنى  الالعب 
التي ي�جهها لزمالئه على اأر�ض امللعب، ه� اليطايل ال�حيد اىل جانب 
املنتخب يف  مع  اخلم�ض  املباريات  الذي خا�ض  ب�ن�ت�صي  لي�ناردو  املدافع 

كاأ�ض اأوروبا حتى الآن.
اكت�صفه  ال��ذي  لفريونا  ال�صابق  الريا�صي  املدير  غيبيليني  م��اورو  ويق�ل 
عندما كان طفال يف الربازيل ل�كالة فران�ض بر�ض "ميلك �صخ�صية ق�ية، 

اإنه القائد يف اأي فريق".
ي���رتدد يف �صم  ال���ربازي���ل ومل  ق���دم يف  ك���رة  اأن�����ص��اأ غيبيليني م��در���ص��ة 
الذي  حينها  ع��اًم��ا  ال�12  اب��ن  م��ه��ارات  راأى  عندما  ج�رجيني� 
اأول م�صريته،  �صابًقا يف  اأ�صرفت عليه والدته لعبة كرة قدم 

عندما راآه يخ��ض دورة يف بلدته.
ب��ع��د اأع�������ام ق��ل��ي��ل��ة يف ه����ذه امل���در����ص���ة يف ال����ربازي����ل، و�صل 
ج�رجيني� اىل اوروبا عام 2010 من ب�ابة فريونا حيث 

لعب معه يف الدرجة الوىل ثم الثانية.
اأربع �صن�ات  2014 ملدة  انتقل بعدها اىل ناب�يل يف العام 
ومل���ع ب��ري��ق��ه ب��اإ���ص��راف م��اوري��ت�����ص��ي��� ���ص��اري ال����ذي حل��ق��ه اىل 
ج�رجيني�  يتغري  "مل  غيبيليني  ويتابع   .2018 يف  ت�صل�صي 
التي  بالطريقة  لعب  طفال  ك��ان  عندما  اأب����ًدا، 
اإذ  ع��ال��ي��ة،  الآن...مي���ل���ك ج����دة  بها  يلعب 
اأين  اإىل  ي��ع��رف  ال��ك��رة،  ت�صله  ان  قبل 
�صي�جهها. ه� لي�ض بحاجة اىل مل�ض 

الكرة اكر من مرة او اثنتني".
مرف�ع.  وراأ���ص��ه  "يلعب  وي�صيف 
ميلي اليقاع حتى يف خط الدفاع، 
ع���ن���دم���ا ي���ت���ع���ني ع���ل���ي���ك ال���ق���ي���ام 
الفريق)...(  وحتفيز  بال�صغط 
حتى ول� اأنه لي�ض ق�ًيا بدنًيا ول 
ميلك �صرعة عالية، فاإنه يعّ��ض 

بذكائه".
ت�����ص��ل�����ص��ي، حقق  خ����الل ف���رتت���ه يف 
الوروبي  ال��دوري  لقب  ج�رجيني� 
يرفع  اأن  قبل  �صاري  ليغ" مع  "ي�روبا 
اأوروب����ا مع  اأب��ط��ال  امل������ص��م امل��ا���ص��ي لقب دوري 

املدرب الملاين ت�ما�ض ت�خل.
33 مباراة دولية مع  ال��ذي خا�ض  وق��ال الالعب 
املنتخب  مع  امل�صاعر  ذات  اأعي�ض  اأن  "اأريد  اإيطاليا 
ال�طني. هذه املجم�عة ت�صبه ت�صل�صي، اإنها رائعة، 
من  ���ص��ي��ًئ��ا،  يثبت�ا  اأن  وي���ري���دون  متعط�ص�ن  ه��م 
ا  اأ�صغرهم اىل اكرهم خربة". ويختم "هذه اي�صً
اول بط�لة كربى اأخ��صها مع ايطاليا واأريد حًقا 

اأن اأوؤدي جيًدا".

جورجينيو حمّرك اإيطاليا باملهارات الربازيلية 

جنح مدرب منتخب اإ�صبانيا ل�ي�ض اإنريكي بف�صل الثقة العمياء بنف�صه، يف 
قيادة فريقه اإىل الدور ن�صف النهائي من كاأ�ض اأوروبا 2020 لكرة القدم، 
لكن يتعنّي عليه ت�صفية ح�صاب قدمي مع نظريه الإيطايل الذي ينتظره يف 

الدور ن�صف النهائي على ملعب وميبلي يف لندن الي�م الثالثاء.
يف  كانت  كالعب  اإن��ري��ك��ي  لل�ي�ض  ال��دول��ي��ة  امل�صرية  يف  الأب���رز  النقطة  لعّل 
اأنفه من  على  تلقى �صربة  1994، عندما  عام  املتحدة  ال�ليات  م�نديال 
اإ�صبانيا  قمي�ض  ملطخا  منه  ال��دم  ف�صال  تا�ص�تي،  م���اورو  ايطاليا  م��داف��ع 

البي�صاء.
مل يعاقب احلكم تا�ص�تي حينها، كما مل يحت�صب ركلة جزاء ل�صالح اإ�صبانيا 
ليخرج  ا���ص��ايف،  وق��ت  خ������ض  اإىل  الفريقني  �صتجّر  ك��ان��ت  امل��ب��اراة  نهاية  يف 
املنتخب اليطايل فائزا 2-1. عاقب الحتاد الدويل )فيفا( لحقا تا�ص�تي 
اإ�صبانيا  قد حلق مبنتخب  ك��ان  ال�صرر  لكن  مباريات،   8 ايقافه  خ��الل  من 

الذي خرج من الدور ربع النهائي.
ة ماأل�فة لكرة القدم الإ�صبانية حينها لأن جيال من  كانت تلك ق�صّ

بط�لة  يف  ب�صمة  ت��رك  يف  ف�صل  امل���ه���ب��ني  الالعبني 
ك���ربى م���ّرة ج���دي���دة. ب��ي��د اأن الأم������ر اخ��ت��ل��ف��ت كليا 
اعتبارا من عام 2008 حيث جنح "ل روخا" بقيادة 
اأراغ�ني�ض يف تخطي نظريه اليطايل  املدرب ل�ي�ض 
بركالت الرتجيح يف ثمن النهائي يف طريقه لحراز 

اللقب القاري على ح�صاب املانيا )-1�صفر(.
ثم قاد "العج�ز" في�صنتي دل ب��صكي بعدها املنتخب 

اإفريقيا  ج��ن���ب  يف  ال��ع��امل��ي  اللقب  اإىل  الإ���ص��ب��اين 
بعد  -1�صفر  ه�لندا  ع��ل  بالف�ز   2010 ع��ام 
الوروب����ي  باللقب  يحتفظ  اأن  ق��ب��ل  ال��ت��م��دي��د، 

برباعية  ايطاليا  على  كا�صح  بف�ز   2012 ع��ام 
نظيفة.

ول����دى ا���ص��ت��الم ل���ي�����ض اإن��ري��ك��ي دف���ة اجل��ه��از الفني 
للمنتخب ال�صباين، كان م�صت�ى الخري يف تراجع حتى 

ث��الث بط�لت  اآخ��ر  النهائي يف  رب��ع  ال���دور  ان��ه ف�صل يف بل�غ 
وكاأ�ض  و2018   2014 م�نديايل  )يف  فيها  �صارك  ك��ربى 

اوروبا 2016(.
قطب  ا�صتبعاد  يف  اجل���ريء  اإن��ري��ك��ي  ل�ي�ض  ق���رار  ادى 

�صلة  اأي  انهاء  اىل  رام��ض  �صريخي�  الدفاع 
بعدم  ق��راره  ان  كما   .2008 ع��ام  بت�صكيلة 
ري��ال مدريد  ن��ادي  اأي لع��ب من  ا�صتدعاء 
و�صائل  واعتربت  لالنتقادات  عر�صة  جعله 
الإع�����الم امل��ح��ل��ي��ة ب����اأن ال��ف��ري��ق ي��ف��ت��ق��د اىل 

القادة يف �صف�فه.
ورّد ل�ي�ض انريكه بالق�ل "اأنا اأحد القادة كما 

هي احلال بالن�صبة اإىل �صائر املدربني. اإذا مل تكن احلال كذلك، 
�صتك�ن اإ�صارة �صيئة".

ب���ال����رود للمنتخب  ال��ن��ه��ائ��ي م��ف��رو���ص��ة  ن�����ص��ف  ال��ط��ري��ق اىل  ت��ك��ن  مل 
بفريو�ض  ب��صكيت�ض  �صريجي�  امل�ؤثر  ال��صط  لعب  ا�صيب  فقد  ال�صباين، 

 26 ا�صتقدام  ي�صاأ  امل��درب مل  ولن  البط�لة،  انطالق  اأي��ام من  قبل  ك�رونا 
تعر�ض  لعبا،  ب�23  واكتفى  بذلك  اجلديدة  الق�انني  له  ت�صمح  كما  لعبا 

ملزيد من النتقادات.
كما اأن ا�صبانيا ح�صمت مباراة واحدة من اأ�صل 5 خا�صتها يف البطلة القارية 

احلالية يف الدقائق الت�صعني وكانت يف دور املجم�عات على ح�صاب �صل�فاكيا 
)-5�صفر(.

األفارو  ي�فنت��ض  مهاجم  ا�صراك  على  ل�صراره  امل��درب  انتقادات  وت�ا�صلت 
املجم�عات  دور  ال�صهلة يف  اله����داف  م��ن  ه��ائ��ال  ك��م��ا  ا���ص��اع  ال���ذي  م���رات��ا 
النهائي  ثمن  ال��دور  املنقذ يف  دور  يلعب  اأن  قبل  ج��زاء،  ركلة  اىل  بال�صافة 
بت�صجيله هدف التقدم 4-3 يف ال�قت ال�صايف يف �صباك كرواتيا ليمهد ف�ز 
املنتخب ال�صباين  اأدى اخلطاأ الك�ميدي حلار�ض مرمى  5-3. كما  فريقه 
اأون��اي �صيم�ن اىل فتح اجل��دال ح�ل ه�ية احلار�ض رقم واح��د يف الفريق، 
لكن الأخري كان بطل فريقه يف ربع النهائي حيث جنح يف الت�صدي لركلتي 

ترجيح �صد �ص�ي�صرا ليق�ده اىل املربع الذهبي.
اأما قلب الدفاع اميرييك لب�رت الذي ح�صل على اجلن�صية الإ�صبانية قبل 
اىل جانب  فعالة  م�صاهمته  فكانت  اوروب��ا،  كاأ�ض  انطالق  قليلة من  ا�صابيع 
املنتخب بعد غياب ثالثة  العائد اىل �صف�ف  اأ�صبيليك�يتا  املخ�صرم �صي�صار 
اع�ام. يف املقابل، اثبت جناح باري�ض �صان جرمان الفرن�صي بابل� �صارابيا باأنه 
ي�صتحق مكانه يف الت�صكيلة بعد ت�صجيله هدفني يف مرمى �صل�فاكيا 
اأومل�  وك��روات��ي��ا، يف ح��ني لعب ال��ب��دلء ف���ريان ت���ري�����ض، داين 

وميكل اأويار�صابال دورا اأي�صا لدى م�صاركتهم.
وقال اإنريكي "لطاملا قلت باأننا من بني املنتخبات 
اللقب، والآن نحن  املر�صحة لإح��راز  الثمانية 

من بني اأف�صل اأربعة منتخبات".
"اأما  واأ�����ص����اف ع���ن ط��م���ح��ات ف��ري��ق��ه 
النهائي،  ن�صف  ال���دور  بلغنا  وق��د 
التفكري  ع���دم  ال�صخافة  م��ن 
باخلط�ة التالية. هذا ه� 

الهدف".

اإنريكي الواثق بنف�ضه لديه 
ت�ضفية ح�ضاب مع اإيطاليا 



امراأتان تتجمدان يف جبال الألب
اإن  اإيطاليا  غرب  �صمال  اأو�صتا" يف  "وادي  من  الإنقاذ  عمال  ذكر 
امراأتني جتمدتا حتى امل�ت يف جبال الألب، على ارتفاع اأكر من 

اأربعة اآلف مرت على احلدود الإيطالية ال�ص�ي�صرية.
الليلة  �ص�ي�صري،  م�صت�صفى  اإىل  امل��راأت��ني  مع  ك��ان  رج��ل  نقل  ومت 
املا�صية. وكان يعاين من انخفا�ض يف درجة حرارة ج�صمه وع�صة 
يف  ال�صخري  روزا"  "م�نتي  جبل  على  الثالثة  وك��ان  ال�صقيع. 
ارتفاع  على  "دوف�ر�صبيتز"  يف  له  قمة  واأعلى  الب�ض"،  "بينني 
الإنقاذ  البحر. وقالت خدمات  4630 مرتاً ف�ق �صطح  اأكر من 
ال�صيء  والطق�ض  الثالثة.  الأ�صخا�ض  فقدان  الإب��الغ عن  اإن��ه مت 
والرياح الق�ية جعلت عملية الإنقاذ اأكر �صع�بة، وميكن لطائرة 

هليك�برت اأن تهبط فقط مع حل�ل الليل .

يلتهم 76  هوت دوغ يف ع�ضر دقائق 
التهم اأمريكي متمر�ض يف الأكل ال�صريع، 76 �صطرية "ه�ت دوغ" 
"ناثان"  م�صابقة  خ��الل  القيا�صي  رق��م��ه  حمطما  دق��ائ��ق   10 يف 

الدولية ال�صهرية لتناول هذه الأطعمة يف ني�ي�رك.
وتف�ق الأمريكي ج�ي ت�صي�صنات، �صاحب الت�صنيف الأعلى عامليا 
يف م�صابقات تناول ال�"ه�ت دوغ"، على اأقرب مناف�صيه بفارق 26 
ال�صابق  القيا�صي  الرقم  كما حّطم  دوغ" اإ�صافية.  "ه�ت  �صطرية 
الرابع من  الأم��ريك��ي يف  ال�طني  الي�م  �صخ�صيا يف  ال��ذي حققه 

مت�ز/ي�لي� العام املا�صي حني التهم 75 "ه�ت دوغ".
وقال ت�صي�صنات ملحطة "اإي اإ�ض بي اإن"، "�صعرت بالرتياح"، وذلك 
بعد تنظيمه  اأقيم بح�ص�ر جمه�ر جم��ددا  ال��ذي  خ��الل احل��دث 

العام املا�صي من دون متفرجني ب�صبب جائحة ك�فيد19-.
واأ�صاف "حتى ل� كنت غري مرتاح، فاإن روؤية اجلميع يهتف�ن يل 

ويحم�ص�نني جعلتني اأ�صعر اأنني بحالة جيدة".
امل�صابقة  تقم  مل  باجلائحة،  املرتبطة  القي�د  ا�صتمرار  وب�صبب 
دوغ يف  لله�ت  ناثان  التقليدي خارج متجر  العام يف م�قعها  هذا 
ك�ين اآيالند يف بروكلني، لكن يف ملعب جماور لريا�صة البي�صب�ل 

بح�ص�ر 5000 متفرج.

ن�ضائح مفيدة للتعامل مع مر�ضى اخلرف
اخلرف ه� تده�ر م�صتمر يف وظائف الدماغ ينتج عنه ا�صطراب 
ال�صليم.  والتفكري  والهتداء  الذاكرة  مثل  الإدراكية  القدرات  يف 
ال��ذي��ن يعان�ن م��ن اخلرف،  الأ���ص��خ��ا���ض،  ل��ذل��ك يفقد كثري م��ن 
لرعاية  ب��ح��اج��ة  وي�صبح�ن  باأنف�صهم،  اله��ت��م��ام  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م 

متري�صية كاملة.
وبالن�صبة للمت�صررين، فاإن اللتزامات وامل�اعيد حقيقية. لذلك 
يغادرون املنزل ويف الطريق يفقدون اجتاهاتهم وغالباً ل يجدون 
طريقهم اإىل املنزل. ويرى الربوفي�ص�ر اأوليفر بيرت�صن اأخ�صائي 
هذه  مثل  ت��ك��رار  يف  تكمن  امل�صكلة  اأن  الأمل����اين،  ال�صيخ�خة  ط��ب 

امل�اقف، وما يرتتب عليها من نتائج �صلبية.
الأ�صخا�ض  ل���دى  ال��ه��روب  مب��ي��ل  ي�صمى  م��ا  ه��ن��اك  ع���ام،  وب�صكل 
بال�قت،  �صع�ر  ع��دم  مع  املتقدمة،  مراحله  يف  باخلرف  امل�صابني 

واأحيانا يعي�ص�ن يف اأذهانهم يف املا�صي.
واأو�صح طبيب الأع�صاب مي�صائيل ل�راين اأن هناك اأوقات معينة 
من الي�م ي�صعر فيها املر�صى بحاجة ملحة اإىل التحرك، م�صريا 
حرجة  ف��رتة  تعد  م�صاء  والتا�صعة  ال�صابعة  ب��ني  ال��ف��رتة  اأن  اإىل 

ل�صع�ر املر�صى فيها ب�صيق �صديد.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كم �ضيعي�ض الإن�ضان يف القرن احلايل؟ 
اأ�صبح الب�صر يعي�ص�ن ملدة اأط�ل، خالل العق�د الأخرية، بف�صل حت�صن الرعاية ال�صحية وت�افر الغذاء، فيما يرجح 

علماء اأن يتزايد عدد الأ�صخا�ض املعمرين م�صتقبال.
ال�110 �صريتفع ب�صكل  "ديلي ميل" الربيطانية، فاإن عدد الأ�صخا�ض الذين يتجاوزون عامهم  وبح�صب �صحيفة 

ملح�ظ، م�صتقبال.
واعتمدت الدرا�صات على بيانات �صكانية وا�صعة، من اأجل ترجيح ما �صت�صبح عليه اأعمار الب�صر قبل �صنة 2100.

واإىل غاية الي�م، ما زالت الفرن�صية جني كاملينت، اأط�ل معمرة يف التاريخ، بعدما عا�صت 122 �صنة و164 ي�ما، 
وت�فيت �صنة 1997.

اأما اأكرب معمرة ل تزال على قيد احلياة حتى الي�م فهي اليابانية كاين تاناكا التي تبلغ 118 �صنة.
القرن  املقبلة من  العق�د  الأعمار، خالل  وقام علماء ريا�صي�ن من جامعة وا�صنطن الأمريكية، بدرا�صة ت�قعات 

احلادي والع�صرين.
وت�صري الأرقام اإىل وج�د ن�صف ملي�ن �صخ�ض يف العامل يتجاوز عمرهم القرن، خالل ال�قت الراهن، اإل اأن هناك 
اأقل من 600 �صخ�ض تخط�ا 110 اأع�ام. لكن مع حت�صن ظروف احلياة والرعاية ال�صحية يف كثري من دول العامل، 

فاإن عدد من يعي�ص�ن 110 �صن�ات �صيزيد ب�صكل ملح�ظ خالل القرن احلايل.

الثالثاء   6  يوليو    2021  م   -    العـدد   13284  
Tuesday    6   July   2021   -  Issue No   13284

تعلق �ضريك حياتك بكرة القدم موؤ�ضر �ضيء على عالقتكما
�صاركت خبرية يف اآداب ال�صل�ك م�ؤخراً مقطع فيدي� يف قناتها على ي�تي�ب 
ناق�صت فيه العالمات التي ت�صري اإىل اأنك ت�اعدين ال�صخ�ض غري املنا�صب. 
وت�صتهر اآنا باي مب�صاركة ن�صائح اآداب ال�صل�ك ح�ل الطريقة التي يجب 
اإىل  وبالإ�صافة  املختلفة،  امل���اق��ف  يف  "الأنيقة"  ال�صيدة  بها  تت�صرف  اأن 
املالب�ض  ارت��داء  وكيفية  وال�ص�كة  ال�صكني  ل��صع  "ال�صحيحة"  الطريقة 
حياة  �صريك  واإي��ج��اد  امل���اع��دة  ح���ل  اأفكارها  ب��اي  �صاركت  منا�صبة،  اأي  يف 

منا�صب.
ومن �صمن امل�ؤ�صرات التي اأوردتها باي هي حب الرجل ال�صديد لكرة القدم، 

وخا�صة اإذا كانت املراأة ل تهتم بهذا الن�ع من الن�صاطات.
اأن الرجل  اإ�صارات على  اأنها قدمت قائمة من �صبع  تبداأ باي بالك�صف عن 
اأي رجل  فا�صل ه�  بكلمة  تعني  اأنها  واأو�صحت  فا�صل،  امل��راأة  ت�اعده  الذي 
ال��ذي ل ي�صتحق وقتك وجهدك وحبك  اأن��ه الرجل  اأي  ذو ج���دة متدنية، 

على الإطالق.
اليائ�صات،  الن�صاء  م��ن  الكثري  هناك  جمتمعنا،  يف  "لالأ�صف  ب��اي  وتتابع 
اخل��ط��اأ من  ال��ن���ع  ال���ق��ت على  م��ن  الكثري  ي�صيعن  الن�صاء  م��ن  وال��ك��ث��ري 
الرجال ". وت�صمل النقاط ال�صبع الرجل الذي يت�قع منك تقا�صم فات�رة 
املطعم، وال�صريك الذي ل يثق بك، والرجل الذي يفتقر اإىل العمق، والذي 
النقاط  بني  ومن  اللع�ب.  والرجل  الأ�صا�صية،  الرجل  مهارات  اإىل  يفتقر 
اأي  له  ولي�ض  ك��ث��رياً،  القدم  ك��رة  يحب  ال��ذي  الرجل  ذكرتها  التي  الهامة 
اهتمام اآخر. وتق�ل باي اإن هذا الن�ع من الرجال غري جذابني، وت�صيف 
" اأعتقد اأن احلياة اأق�صر من اأن ت�صيعيها مع ال�صخ�ض اخلطاأ، تاأكدي من 

العث�ر على �صخ�ض ت�صرتكني معه يف العديد من الأ�صياء.

يف دقيقة واحدة.. جهاز مبتكر يوقف نزيف اجلروح
مئات  ُتزهق  اإذ  الإن�����ص��ان،  مي���ت  لأن  كافية  املت�ا�صل  النزف  من  دقائق   5
واإنقاذ  احل���ادث  ه��ذه  وق��ع  من  وللتخفيف  النزيف،  ب�صبب  ي�ميا  الأرواح 

الأرواح، ابتكر طالب بريطاين جهاز اأ�صماه "REACT" رياكت".
ت�صميم  يف  الأخ��ري  بالعام  طالب  وه�  بنتلي،  ج�زيف  الربيطاين  و�صمم 
املنتجات والتكن�ل�جيا يف جامعة ل�فربا، جهاز "رياكت" لإيقاف النزيف 
ال�صيطرة  امل�صعفني هي  الأول�ية لدى  اأن  باعتبار  �صكني،  الناجت عن جرح 
على حالة النزيف، لإنقاذ الأرواح. وتعتمد فكرة اجلهاز على ا�صتخدامه من 
قبل �صباط ال�صرطة اأو امل�صعفني، الذين عادة ما يك�ن�ا اأول من يهرع�ن 

اإىل م�اقع احل�ادث.
يعد تطبيق ال�صغط الداخلي يف اجلروح اأمرا اأ�صا�صيا عند التعامل مع جروح 
الطعنات، وهي نف�ض الفل�صفة التي يعتمد جهاز "رياكت" بهدف الت�صرف 
ال�صريع يف حالت الط�ارئ. يتك�ن "رياكت" من جزاأين: غالف �صيليك�ن 

طبي ُيعرف با�صم "ال�صدادة" وجهاز حمم�ل باليد ي�صمى "امل�صغل".

جوليا روبرت�ض حتتفل 
بعيد زواجها الـ19

نادراً ما ت�صارك املمثلة الأمريكية  
�ص�راً  اجل��م��ه���ر  روبرت�ض   ج�ليا 
ون�صرت  م���������در ،  ل���زوح���ه���ا  داين 
ة  اخلا�صّ �صفحتها  ع��رب  م����ؤخ���راُ 
الجتماعي،  الت�ا�صل  م�قع  على 
�ص�رة جتمعها به لالحتفال بعيد 
الثنائي  ب��دا  وق��د  ال�19،  زواجهما 
على  والطبيعية  العف�ية  بكامل 
ال�����ص���اط��ئ، وع��ّل��ق��ت ج�ليا:  اأح���د 
"19 �صنة، وقد بداأنا للت�"، باإ�صارة 
منها اىل اأنهما �صيكمالن حياتهما 
�ص�ياَ، وتفاعل اجلمه�ر وامل�صاهري 

ب�صكل كبري مع ال�ص�رة.
يذكر اأن ج�ليا ودانييل متزوجان 
لقائهما  ب���ع���د   2002 ع�����ام  م���ن���ذ 
 The " ف��ي��ل��م  ت�����ص���ي��ر  م����ق���ع  يف 
حيث   ،2001 ع��ام   " Mexican
اأنها  م��ع  لها  ل��ق��اء  خ��الل  حت  �صرَّ

ل ًمزلزل. �صعرت عند لقاءه بتح�ُّ
روبرت�ض  اأن  اإىل  الإ���ص��ارة  وي��ج��در 
كانت متزوجة من مغني الك�نرتي  
من  زواج����ه����ا  ق��ب��ل  ل�فيت   ل��ي��ل��ي 

م�در.

املوت يغيب ال�ضاعر 
ال�ضوداين حممد طه القدال
الأول  اأم�������ض  امل������ت م�����ص��اء  غ��ي��ب 
الكبري  ال�����ص���داين  ال�صاعر  الأح���د 
حممد طه القدال عن عمر يناهز 
ط�يلة  رحلة  وبعد  عاما  ال�صبعني 
األهم  ال���ذي  ال�صعري  ال��ع��ط��اء  م��ن 

الكثري من ال�ص�دانيني.
وعرف القدال - الذي هجر درا�صة 
الطب - من اأجل التفرغ لل�صعر - 
من  امل�صتمدة  اخلا�صة  مب��ف��ردات��ه 
البيئة الثقافية واللغ�ية التي ن�صاأ 
"اجلزيرة" و�صط  فيها يف منطقة 
الرحمن  عبد  و�صنفه  ال�����ص���دان، 
اأف�صل  م����ن  ك�����اح����د  الأب������ن�������دي 

ال�صعراء العرب.
ال�صعرية  م�صريته  ال��ق��دال  وب����داأ 
املا�صي،  القرن  �صتينيات  نهاية  يف 
بداية  ب��ق���ة يف  �صطع  ل��ك��ن جن��م��ه 
الثمانينات حيث برز ك�صاعر ث�ري 
وجد �صعره �صدى كبريا يف ال�صارع 
ال�ص�داين يف ذلك ال�قت وكان اأحد 
 1985 اأب��ري��ل  لنتفا�صة  امللهمني 
النمريي،  بجعفر  اأط���اح���ت  ال��ت��ي 
كما كان اأي�صا اأحد امللهمني لث�رة 
بنظام  اأط����اح����ت  ال���ت���ي  دي�����ص��م��رب 

الإخ�ان اأبريل 2019.
املا�صية  ال��ث��الث��ة  ال��ع��ق���د  وخ���الل 
اكت�صب القدال ح�ص�را جماهرييا 
ال����راح����ل����ني  ج����ان����ب  اإىل  ك����ب����ريا 
احل�صن  وحممد  �صريف  حمج�ب 
جنمهما  ���ص��ط��ع  ال�����ل�����ذان  ح��م��ي��د 
الث�ري  ال�����ص��ع��ر  جم����ال  يف  اأي�����ص��ا 

والرتاثي.

كاتي بريي واأورلندو 
بلوم برومان�ضّية بالغة

ن�����ص��رت ال��ف��ن��ان��ة الأم��ريك��ي��ة  كاتي 
ب�����ريي  �����ص�����رة روم���ان�������ص���ي���ة عرب 
���ة ع��ل��ى م�قع  ���ص��ف��ح��ت��ه��ا اخل���ا����صّ
جتمعها  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت���ا���ص��ل 
ب��ح��ب��ي��ب��ي��ه��ا امل���م���ث���ل ال���ربي���ط���اين  

رحلتهما  خ����الل  بل�م   اأورلن��������دو 
ال�����ص��ي��ف��ّي��ة. وظ��ه��ر الث���ن���ان ف�ق 
ح��ض �صباحة، ول يظهر ورائهما 
�ص�ى جبال بعيدة، وكاأنهما واقفني 
العامل، واأرفقتها  اآخر نقطة يف  يف 
لل�ص�رة:  ج����داُ  م��ن��ا���ص��ب  ب��ت��ع��ل��ي��ق 
الالنهاية وبعدها". وتفاعل  "اىل 
كبري  ب�صكل  وامل�����ص��اه��ري  اجل��م��ه���ر 
مع ال�ص�رة معربين عن تقديرهم 

للحب الذي يجمع بني الثنان.

قطة اإفريقية �ضخمة تفاجئ �ضيدة يف غرفة نومها
اأتالنتا ب�لية ج�رجيا الأمريكية، عن  ك�صفت �صيدة يف 
لتجد  ا�صتيقظت  عندما  م���ؤخ��را،  عا�صته  مرعب  م�قف 

قطة اإفريقية جال�صة على �صريرها.
اإن ال��ق��ط��ة ال��ك��ب��رية دخلت  وق���ال���ت ك��ري�����ص��ت��ني ف���ران���ك، 
منزلها بعد اأن ترك زوجها الباب مفت�حا ليخرج كلبهم 
اإىل احلديقة. واأ�صافت اأنها �صمعت �ص�تا على �صريرها، 
قريبة  جتل�ض  ك��ب��رية،  برية  قطة  م�صدره  اأن  لتكت�صف 

منها على ال�صرير.
فقد  "ني�زويك" الأم���ريك���ي���ة،  جم��ل��ة  ذك����رت  وح�����ص��ب��م��ا 
ال��ذي جعل  الأم��ر  املفاجاأة،  كري�صتني من ه�ل  �صرخت 

القط يهرب لإحدى زوايا الغرفة.
وبعدما �صمع الزوج �صراخ كري�صتني، اأ�صرع ملعرفة ال�صبب، 
ليتفاجاأ اأي�صا باحلي�ان الربي الذي كان على حد و�صفه 
كبري احلجم. وبعد حماولت عديدة جنح الزوج باإخراج 
بعدما  تقريبا،  ون�صف  قدمني  ط�لها  بلغ  التي  القطة 
للحي�ان  والتقط  املنزل،  تغادر  كي  اأمامها  الأب���اب  فتح 
�ص�رة. وات�صل الزوجان بال�صلطات امل�ص�ؤولة، لإعالمهم 
ب��ت���اج��د احل��ي���ان، ال���ذي يعد ام��ت��الك��ه غ��ري ق��ان���ين يف 
ولية ج�رجيا. وقامت الهيئة امل�ص�ؤولة عن متابعة مثل 
ملنزل  امل��ج��اورة  املنطقة  يف  فخاخ  بن�صب  الق�صايا،  ه��ذه 
�صت��صع يف  والتي  بالقطة،  الإم�صاك  اأمال يف  كري�صتني، 

حال العث�ر عليها مبحمية للحي�انات.

�ضابط �ضرطة يتزعم ع�ضابة لل�ضرقة بالإكراه
ق�صة  عن  ك�صف  م�صر  يف  العامة  النيابة  اأ�صدرته  ق��رار 
امل�صجلني  م���ن  ع�����ص��اب��ي��ا  ت�صكيال  ك����ن  ���ص��رط��ة  ���ص��اب��ط 

بالإكراه. النا�ض  �صرقة  يف  "خطر" تخ�ص�ض 
اإحالة  ال��ق��اه��رة،  �صمايل  ن�صر  مدينة  نيابة  ق��ررت  فقد 
�صابط �صرطة واآخرين للمحاكمة اجلنائية بتهمة تك�ين 

ت�صكيل ع�صابي تخ�ص�ض يف ال�صرقة بالإكراه.
اإن  عربية  ني�ز  �صكاي  مل�قع  ق��ال  اأم��ن��ي  م�صدر  وح�صب 
 2020 ع��ام  اأكت�بر   18 ي���م  اإىل  تع�د  ال�اقعة  تفا�صيل 
حينما تلقى ق�صم �صرطة اأول مدينة ن�صر، بالغا بتعر�ض 
�صيارة نقل اأم�ال لل�صط� امل�صلح و�صرقة 370 األف جنيه 
من  الأم����ال  على  وا�صت�ل�ا  م�صلح�ن  اعرت�صها  حيث 

داخلها وفروا هاربني.
واأو����ص���ح امل�����ص��در اأن���ه مت ت��ك���ن ف��ري��ق ب��ح��ث ج��ن��ائ��ي من 
حتريات  وت��صلت  الداخلية  وزارة  يف  املخت�صة  الأجهزة 
الفريق البحثي اإىل اأن وراء ال�اقعة �صابط يعمل بق�صم 
اأول مدينة ن�صر، واأنه ك�ن ت�صكيال ع�صابيا من  �صرطة 
دائرة  يف  ب��الإك��راه  امل�اطنني  "خطر" ل�صرقة  امل�صجلني 
الق�صم الذي يعمل به، فتم القب�ض عليه، واإحالته للنيابة 

العامة التي با�صرت التحقيق معه منذ ذلك ال�قت.
اأجرتها  التي  التحقيقات  وا�صلت  ال��ف��رتة  ه��ذه  وخ��الل 
التي  ال�صرقات  من  العديد  عن  الك�صف  العامة  النيابة 
ارتكبها الت�صكيل الع�صابي الذي تزعمه ال�صابط، وجرى 
اجلرائم،  تلك  يف  معه  ا�صرتك  من  جميع  على  القب�ض 
ومت ا�صتدعاء املجني عليهم الذين تعرف�ا على املتهمني، 

بح�صب امل�صدر الأمني.

اأمل جديد.. درا�ضة تب�ضر بحماية الرئتني من التلف القاتل
تقتل الأنفل�نزا امل��صمية نح� 600 األف �صخ�ض �صن�ًيا 
يف جميع اأنحاء العامل، بح�صب منظمة ال�صحة العاملية، 
ال��ت��ي �صربت  الأوب��ئ��ة  ت��اري��خ��ا ط���ي��ال م��ن  اأن لها  كما 
الإ���ص��ب��ان��ي��ة يف عام  الإن��ف��ل���ن��زا  اأ���ص��ه��ره��ا  م��ن  الب�صرية، 
1910 اأو H1N1 يف عام 2009، اإذ ح�صد كال ال�بائني 

مًعا اأرواح نح� 50 ملي�ن �صخ�ض.
ويرجع ال�صبب الرئي�صي لل�فاة بالأنفل�نزا اإىل مهاجمة 
اجلهاز املناعي للتجمع الفريو�صي داخل الرئة، لكن يف 
اأق���ى من  املناعي  بع�ض الأحيان يك�ن رد فعل اجلهاز 
املطل�ب، فُيتلف الكثري من الأن�صجة يف الرئتني، حتى 
الأك�صجني  كافية من  كمية  ت��صيل  على  القدرة  تفقد 
ال��ت��اأك�����ص��ج ثم  الإ���ص��اب��ة بنق�ض  اإىل  ي�����ؤدي  ل��ل��دم، مم��ا 
اهتمام  ل�قت ط�يل حمط  بقيت  العملية  هذا  ال�فاة. 
جمتمع البحث العلمي، حتى ت��صل م�ؤخًرا علماء من 
نتائج  اإىل  بالربتغال  �صين�صيا  دي  ج�لبنكيان  معهد 
 plos جديدة مب�صرة، ن�صرت يف درا�صة حديثة بدورية 

pathogens العلمية.
وعن الدرا�صة ال�اعدة تق�ل ماريا ج�او اأم�رمي، قائدة 
دخ����ل فريو�ض  "بعد  ال��درا���ص��ة:  اأج���رى  ال���ذي  الفريق 

اإىل ج�صم الإن�صان، ي�صدر رد فعل ق�ي من  الإنفل�نزا 
الذي  الهائل،  الفريو�صي  التجمع  جتاه  املناعي  اجلهاز 
���ص��رع��ان م��ا ي��ر���ص��ل ك��ت��ائ��ب م��ن خ��الي��ا ال���دم البي�صاء 
امل�����ص��ادة واجل��زي��ئ��ات الل��ت��ه��اب��ي��ة للق�صاء  والأج�������ص���ام 
قليلة من هج�م  اأي��ام  وتتابع: خالل  الفريو�ض".  على 
وحماية  الفريو�ض  على  الق�صاء  ميكن  املناعي،  اجلهاز 
الرئة  ت�صاب  الأحيان  من  كثري  يف  لكن  منه،  اأن�صجتنا 
باأ�صرار كبرية قد ت�ؤدي اإىل ال�فاة". تق�ل اأم�رمي اإنهم 
ت��صل�ا يف درا�صتهم اإىل اأن هناك بروتينا يتم ترميزه يف 
الب�صر ب�ا�صطة بروتني DAF يرمز اإىل عامل ت�صريع 
ال�صمحالل، ه� امل�ص�ؤول عن تفاقم عدوى الأنفل�نزا 

ويزيد من تلف الرئتني لدى الفئران.
وُتبنّي اأن DAF ه� م�صتقبل م�ج�د على �صطح معظم 
من  لهج�م  التعر�ض  من  حمايتها  على  يعمل  اخلاليا 
قبل اأحد اأنظمة املراقبة املناعية اخلا�صة بنا. ويحمينا 
ال��غ��ازي��ة مبجرد  ال��ن��ظ��ام م��ن م�صببات الأم���را����ض  ه��ذا 
اكت�صافها يف الدورة الدم�ية، عن طريق تعطيل العامل 
طريق  ع��ن  امل�صابة،  اخل��الي��ا  داخ��ل  اأو  نف�صه،  املمر�ض 

و�صع ا�صرتاتيجية للق�صاء عليها.

املت�شلقة ال�شلوفينية يانيا غارنربيت تتناف�ص خالل نهائي بطولة ال�شيدات يف بطولة كاأ�ص العامل للت�شلق IFSC .ا ف ب

كيم كاردا�ضيان تلفت 
الأنظار بف�ضتانها الغريب 

ن�صرت جنمة تلفزي�ن ال�اقع  كيم كاردا�صيان  جمم�عة �ص�ر جديدة اأثناء 
ت�اجدها يف اأحد الأماكن العامة، وذلك عرب �صفحتها اخلا�صة على م�قع 
ذات ت�صميم  بف�صتان ق�صري من اجللد  الت�ا�صل الجتماعي وظهرت كيم 
لفت وغريب بالل�ن البني والبيج ورفعت �صعرها بطريقة عف�ية وجذابة.

اجلدير ذكره اأن كارد�صيان زارت م�ؤخرا الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب يف 
البيت الأبي�ض حيث اأجريا حمادثات ح�ل اإ�صالح نظام ال�صج�ن، وجنحت 
األي�ض ماري ج�ن�صن، امراأة �صتينية م�صج�نة منذ  اإقناعه بالإفراج عن  يف 

اأكر من ع�صرين عاماً بجنحة مرتبطة باملخدرات.


