
   

انطالق تدريب النجم ال�ساطع 
مب�ساركة 21 دولة يف م�سر 

•• القاهرة-وكاالت:

اأعلن املتحدث الع�صكري امل�صري العقيد اأركان حرب غريب عبداحلافظ، 
النجم  املتت�تتصتترك  التتتتتدريتتب  فعاليات  اخلمي�س  �صتنطلق  اأنتتته  الأربتتتعتتتاء، 
الر�صمية  �صفحته  عتتلتتى  الع�صكري  املتتتتتحتتدث  2021ون�صر  التت�تتصتتاطتتع 
اأكتتتد ختتالتته اأن تدريب  مبتتواقتتع التتتتتوا�تتصتتل الجتتتتتمتتاعتتي مقطع فتتيتتديتتو، 
النجم ال�صاطع �صيتم مب�صاركة 21 دولة خال الفرة من 2 وحتى 17 
ال�صاطع  النجم  تاأجيل مناورات  املا�صي  العام  اجلتتاري. وجرى  �صبتمرب 
امل�صتجد  كورونا  فريو�س  جائحة  تف�صي  عن  الناجمة  التاأثريات  ب�صبب 
كوفيد 19. وتعد مناورات النجم ال�صاطع من اأكرب التدريبات متعددة 
اجلن�صيات يف العامل.  وتقام هذه التدريبات يف م�صر ب�صفة دورية، حيث 
بداأت لأول مرة يف اأكتوبر 1980 بعد توقيع معاهدة ال�صام بني م�صر 
واإ�صرائيل يف عام 1979، وا�صتاأنفت يف عام 1981 ثم اأ�صبحت جترى 

يف اخلريف كل عامني.

اأملانيا تطالب اإيران با�ستئناف املحادثات النووية
•• برلني-وكاالت:

قالت وزارة اخلارجية الأملانية اإن اأملانيا حثت اإيران الأربعاء، على ا�صتئناف 
املحادثات ب�صاأن التفاق النووي بعد تقرير عن اأن اإيران �صرعت تخ�صيبها 
با�صم  الأ�صلحة. وقال متحدث  اإىل درجة تقرب من م�صتوى  لليورانيوم 
التتوزارة يف اإفتتادة �صحفية ننا�صد اإيتتران بقوة العودة اإىل طاولة املفاو�صات 
لكن  بتتذلتتك،  للقيام  م�صتعدون  نحن  ممتتكتتن،  وقتتت  اأ�تتصتترع  ويف  بتتنتتاء  ب�صكل 
فرن�صا  وكتتانتتت  م�صمى.  غتتري  اأجتتل  اإىل  مفتوحاً  يكون  لتتن  الزمني  الإطتتتار 
واأملانيا وبريطانيا قد اأبدت ال�صهر املا�صي قلقها البالغ اإزاء تقارير الوكالة 
معدن  متترة  لأول  اأنتجت  اإيتتتران  اأن  اأكتتتدت  التي  التتذريتتة،  للطاقة  الدولية 
يورانيوم خم�صب بدرجة نقاء ان�صطاري ت�صل اإىل %20 ورفعت الطاقة 

الإنتاجية لليورانيوم املخ�صب اإىل 60%.

عون خال ا�صتقباله الوفد الأمريكي

رئي�س الوليات املتحدة جو بايدن واملقارنة ال�صعبة

�صحايا ربع ال�صاعة الخري من الن�صحاب

ح�صود اأفغانية على احلدود  الباك�صتانية هرباً من الو�صع املتاأزم

حممد بن را�صد خال تفقده موقع اإك�صبو )وام(

تفّقد موقع اإك�شبو 2020 دبي قبل �شهر واحد من انطالقه 
حممد بن را�سد يوؤكد ا�ستعداد الإمارات للرتحيب بالعامل يف اأكرب حدث عاملي

حممد بن زايد: قدرات فريقنا الوطني �ستقدم للعامل منوذجًا ملهمًا يف الإرادة والعزمية والإجناز 
•• دبي- اأبوظبي- الفجر:

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س التتوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
ا�صتعداد دولة الإمارات للرحيب بالعامل يف اأ�صخم حدث 
اأعتتقتتاب جائحة  التتكتتربى يف  للفعاليات  التتعتتامل  اأجتتنتتدة  على 
جديد  ع�صر  بتتدء  على  تعني  من�صة  �صمن  كوفيد19-، 
التي  التحديات  فر�صته  ما  على  للتغلب  التتدويل  للتعاون 

يواجهها العامل بحلول جذرية متكن �صعوبه من ا�صتئناف 
جهود التطوير والتنمية والنطاق جمدداً نحو النمو.

دبي   2020 اإك�صبو  موقع  �صموه  خالها  تفّقد  جولة  ويف 
قتتبتتل �تتصتتهتتر واحتتتتد متتن انتتطتتاق احلتتتتدث التتكتتبتتري مب�صاركة 
�صموه  اأطتتمتتاأن خالها  التتعتتامل،  اأنتتحتتاء  متتن خمتلف  وا�صعة 
على اكتمال م�صاريع البنية التحتية للحدث العاملي الأكرب 
ال�صمو نائب رئي�س  اأ�صاد �صاحب  الإمتتتارات،  يف تاريخ دولتتة 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، بجهود 

الذي  وبالدعم  دبتتي،   2020 اإك�صبو  يف  العمل  فتترق  كافة 
والحتادية  املحلية  احلتتكتتومتتيتتة  اجلتتهتتات  خمتلف  تتتقتتدمتته 
لإجناح حدث هو الأهم من نوعه يف الدولة واملنطقة ب�صكل 
عام، وتقدمي دورة ا�صتثنائية �صتمثل عامة فارقة يف تاريخ 
املعر�س العريق الذي انطلق للمرة الأوىل قبل 170 عاماً 
م�صت، ومبا يليق مبكانة دولة الإمتتارات ك�صريك يف �صنع 

امل�صتقبل.    )التفا�صيل �س2(
اآل  زايتتد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب  قتتال  من جانبه 

نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 
يف )تغريدة( على ح�صاب �صموه ال�صخ�صي يف )توير(:

بعد �صهر تبداأ دولة الإمارات با�صت�صافة اأحد اأكرب الأحداث 
 2020 اإك�صبو  العامل  م�صتوى  على  واحل�صارية  الثقافية 
اأخي  بتتقتتيتتادة   ، التتوطتتنتتي وكتتفتتاءتتتهتتم  دبتتي .. قتتتدرات فريقنا 
الإرادة  يف  ملهماً  منوذجاً  للعامل  �صتقدم  را�صد  بن  حممد 
التتعتتريتتق يف  اإرثتتتنتتتا  متتن  ، م�صتلهمني  والتتعتتزميتتة والإجنتتتتتتاز 

التوا�صل والتبادل الثقايف.

لبنان  يف  الوقود  لتاأمني  املتحدة  الأمم  من  دولر  ماليني   10

وفد اأمريكي يلتقي عون.. وبريطانيا تعترب اأزمة لبنان نتيجة عقود من الف�سل 
•• بريوت-وكاالت:

وفد  اأن  اللبنانية  الرئا�صة  ذكتترت 
مي�صال  للرئي�س  اأكتتد  الكونغر�س 
عون اللتزام بالوقوف اإىل جانب 
اجلي�س  ودعتتم  عموما  اللبنانيني 

خ�صو�صا.
والتقى عتتون الأربتتتعتتتاء، وفتتتداً من 
جلتتتنتتتة التتتت�تتتتصتتتتوؤون اخلتتتتارجتتتتيتتتتة يف 
برئا�صة  الأمتتتتريكتتتتي  التتكتتونتتغتتر�تتس 
ال�صيناتور كري�س موريف وبح�صور 
الأمتتريكتتيتتة يف بريوت.  التت�تتصتتفتترية 
لبنان  يف  الأو�تتصتتاع  معهم  وعر�س 

وتوجهات املرحلة املقبلة.
واأكتتتد عتتون اأّن هتتنتتاك تتتقتتدمتتاً على 
�صعيد ت�صكيل احلكومة، و�صكرهم 
للجي�س  الأمتتتريكتتتي  التتتدعتتتم  عتتلتتى 
اإن  للكونغر�س  اأكتتد  كما  اللبناين. 
يف  �صتجرى  النيابية  النتخابات 

موعدها يف ربيع 2022.
ويف ال�صياق، اأ�صار �صفري بريطانيا 
لتتتتتدى بتتتتتتريوت ايتتتتتتان كتتتتتتتولرد اإىل 
ا�صتثنائية  لتتتتبتتتتنتتتتان  اأزمتتتتتتتتتتة  اأن 
وعجز  الف�صل  متتن  عقود  ونتيجة 

ال�صيا�صيني.

�تتصتتيتت�تتصتتمتتح لتتتهتتتم مبتتتنتتتع التتتتقتتتترارات 
احلكومية.

املتحدة  الأمم  اأعتتلتتنتتت  ذلتتتك  اىل 
دولر  متتايتتني  عتت�تتصتترة  تخ�صي�س 
من اأجل �صراء الوقود مل�صت�صفيات 
وحمتتطتتات متتيتتاه يف لتتبتتنتتان، الذي 
يتخبط يف اأزمة اقت�صادية متمادية 
�صلع  ا�صترياد  على  قدرته  قّو�صت 
حيوية بينها املحروقات ال�صرورية 

لت�صغيل مرافق خدمية.
امل�صاعد ملكتب  العام  الأمتتني  وقتتال 
ال�صوؤون  لتن�صيق  املتتتتتحتتدة  الأمم 
الإنتت�تتصتتانتتيتتة متتتارتتتتن غتتريتتفتتيتتث يف 
التتت�تتتصتتتح يف  اإن  الأربتتتتتعتتتتتاء  تتتتغتتتريتتتدة 
خدمات  يهدد  والكهرباء  التتوقتتود 
الأ�صا�صية يف كامل  واملياه  ال�صحة 
لبنان، ما ي�صع اآلف العائات يف 

خطر مواجهة اأزمة اإن�صانية.
تت�تتس الأمم  وبتتتنتتتاء عتتلتتيتته، �تتصتتتتتختت�تتصّ
متتتا جتتتتاء يف بيان  املتتتتتتتحتتتدة، وفتتتتق 
دولر  مايني  �صتة  الثاثاء،  ليل 
لبنان  م�صت�صفى يف   65" مل�صاعدة 
ف�صًا عن من�صاآت �صحية اأ�صا�صية 
تخزين  وم�صتودعات  و�صيدليات 

مربدة. 

لاإ�صاح  احلاجة  اأن  اأو�تتصتتح  كما 
يف لبنان عاجلة والعمل ال�صيا�صي 

مطلوب فورا.
وكتتتتتتتان رئتتتيتتت�تتتس جمتتتلتتت�تتتس التتتتنتتتتواب 
بتتتتتري حتتتتث كبار  نتتبتتيتته  التتتلتتتبتتتنتتتاين 
على  التتثتتاثتتاء  التتبتتاد  يف  ال�صا�صة 
الأ�صبوع  هتتتتذا  حتتكتتومتتة  تتت�تتصتتكتتيتتل 

ولي�س اأكرث.
ويف كلمة نقلها التلفزيون، دعا بري 

لإنقاذ  اخلتتافتتات  كتتل  تنحية  اإىل 
القت�صادي.  النهيار  من  الباد 
ويعاين لبنان من اأزمة اقت�صادية 
طاحنة وتديره حكومة لت�صريف 
احلكومة  ا�صتقالة  منذ  الأعتتمتتال 

قبل اأكرث من عام.
وقال رئي�س التتوزراء املكلف جنيب 
اإن هناك  املتتا�تتصتتي  التتعتتام  متتيتتقتتاتتتي 
الطريق.  عتتتلتتتى  كتتتبتتترية  عتتتقتتتبتتتات 

يتم  �صخ�صية  ثالث  هتتو  وميقاتي 
تكليفها بت�صكيل احلكومة.

وقال بري يف ت�صريحاته اإنه يجب 
ال�صيا�صية  التتفتت�تتصتتائتتل  تتتعتترقتتل  األ 
املطالبة  عتتتترب  حتتتكتتتومتتتة  تتت�تتصتتكتتيتتل 
احلكومة  يف  متتعتترقتتلتتة  بتتتاأقتتتلتتتيتتتات 
مي�صال  الرئي�س  ونفى  اجلتتديتتدة. 
بتتاأنتته يطالب بثلث  اتتتهتتامتتات  عتتون 
التتتوزاريتتتة حللفائه مما  احلتتقتتائتتب 

املقارنات التاريخية منقو�شة، لكنها ت�شئ:

جو بايدن: رونالد ريغان، اأم جيمي كارتر جديد؟

اأفغان يهرعون نحو احلدود مع باك�شتان واإيران

رو�سيا تتحدث عن اجتماع دويل ب�ساأن اأفغان�ستان

الأو�شاع دفعت اإىل نزوح 38 األف �شخ�ص

بدء تنفيذ اتفاق الت�سوية ينهي الت�سعيد يف درعا  
•• بريوت-اأ ف ب:

رعتتتتته رو�تتصتتيتتا ينهي  ت�صوية  اتتتفتتاق  الأربتتعتتاء تنفيذ  بتتتداأ 
ا�صتمر  �تتصتتنتتوات  متتنتتذ  م�صبوق  غتتري  ع�صكرياً  ت�صعيداً 
اأفاد  �صوريا، وفق ما  لأ�صابيع يف مدينة درعتتا يف جنوب 

املر�صد ال�صوري حلقوق الإن�صان.
ت�صعيداً  درعتتا  مدينة  �صهدت  يوليو،  متتتوز  نهاية  منذ 
ع�صكرياً بني قوات النظام وجمموعات م�صلحة حملية، 
ا�صتثنائية رعتها رو�صيا.  ت�صوية  �صنوات من  بعد ثاث 
قوات  فر�صته  ح�صار  مع  الإن�صانية  الأو�صاع  وتفاقمت 
ملدينة  اجلنوبية  الأحتتيتتاء  اأي  البلد،  درعتتا  على  النظام 

درعا حيث يقيم مقاتلون معار�صون.
املا�صي مفاو�صات للتو�صل  ال�صهر  وقادت رو�صيا طوال 

اإىل اتفاق بني الطرفني، مت خالها اإجاء نحو �صبعني 
معار�صة  ف�صائل  �صيطرة  مناطق  اإىل  معار�صاً  مقاتًا 

يف �صمال الباد.
وقال مدير املر�صد رامي عبد الرحمن لوكالة فران�س 
بتتر�تتس بتتتتداأ تتتنتتفتتيتتذ التتتتفتتتاق الأختتتتتري الأربتتتتعتتتتاء بدخول 

ال�صرطة الع�صكرية الرو�صية اإىل درعا البلد.
النظام  قتتوات  و�صع  على  املر�صد،  وفق  التفاق،  وين�س 
املقاتلون  ي�صلم  اأن  على  البلد،  درعتتا  يف  حواجز  ثاثة 
ُيرجح  فيما  اأ�صلحتهم،  بالبقاء  التتراغتتبتتون  املعار�صون 
الأنباء  واأفتتادت وكالة  الت�صوية.  اإجتتاء راف�صي  يتم  اأن 
التت�تتصتتوريتتة التتر�تتصتتمتتيتتة )�تتصتتانتتا( بتتدورهتتا عتتن بتتتدء ت�صليم 
البلد،  درعتتا  م�صلحي  عتتدد من  اأو�تتصتتاع  وت�صوية  اأ�صلحة 

ون�صرت �صوراً قالت اإنها تعود اإىل عمليات الت�صوية.

هيتو  -ريت�شارد  الفجر   ••

–ترجمة خرية ال�شيباين

الإن�صانية  التتكتتارثتتة  هتتتذه  اأن  هتتل 
والأمنية املروعة، هي فقط نتيجة 
وغري  ال�صعيفة  بايدن  جو  قيادة 
الكفوؤة، واإنه غري جدير بان يكون 

القائد العام للقوات امل�صلحة؟
اأن  اأمريكي  رئي�س  ي�صتطيع  وهتتل 
ينجو �صيا�صياً من كارثة ع�صكرية 
مثل التي حدثت يوم اخلمي�س يف 

اأفغان�صتان؟
منقو�صة،  التتتتتاريتتختتيتتة  املتتقتتارنتتات 
جو  اأن  �تتصتتك  ول  تتت�تتصتتئ.  لتتكتتنتتهتتا 
ب�صدة  اأ�تتتصتتتعتتتفتتته  التتتتتتذي  بتتتتتايتتتتتدن، 
اأودى  التتذي  النتحاري  التفجري 
بحياة 13 جندًيا اأمريكًيا وما ل 
يف  اأفغانياً  مدنياً   170 عن  يقل 

•• عوا�شم-وكاالت:

قال م�صوؤول رو�صي كبري، الأربعاء، 
�صيعقد  دوليا  اجتماعا  هناك  اإن 
اأفغان�صتان،  يف  التطورات  ملناق�صة 
�صت�صارك فيه مو�صكو ووا�صنطن.

عن  نوفو�صتي  ريتتا  وكتتالتتة  ونقلت 
الرو�صي،  وزيتتتر اخلتتارجتتيتتة  نتتائتتب 
رو�صيا  قوله:  مارغولوف،  اإيغور 
املتحدة  والتتتتتتوليتتتتتتات  والتتت�تتتصتتتني 
حول  لجتماع  حت�صر  وباك�صتان 
اأفتتغتتانتت�تتصتتتتتان يف كتتتابتتتل، لتتكتتن بعد 
ا�صتقرار الو�صع هناك وا�صتئناف 

عمل املطار.
تنظيم  اأن  اعتتتتتقتتاده  عتتن  واأعتتتتترب 
داع�س الإرهابي لن يلقي �صاحه 
عن  يتخلى  اأن  اأو  الأرجتتتتتح  عتتلتتى 
املتتزعتتومتتة يف  بناء اخلتتافتتة  فكرة 

ظل الظروف الراهنة.
اأن  ت�صتبعد  ل  مو�صكو  اإن  وقتتتال 
يعرب م�صلحو داع�س حدود الدول 
ذلك  يف  مبا  لأفغان�صتان  املجاورة 

حتت �صتار الاجئني.

التوبيخ من بو�ص اإىل بايدن

املاأ�ساة الأفغانية والتفكري ال�سحري!
•• الفجر - بيري مارتن – ترجمة خرية ال�شيباين

خروج الوليات املتحدة من اأفغان�صتان ماأ�صاة، لكن النتقاد الذي يكت�صح 
العملية غالبا ما يكون م�صاألة تفكري �صحري.

احللفاء  وقتتوات  الأمريكية  القوات  ان�صحاب  يعّد  الأمتتتور...  نو�صح  دعونا 
من اأفغان�صتان ماأ�صاة، و�صيتعني على اإدارة الرئي�س بايدن اأن تعطي جردة 
عواقب  لتقلي�س  جهودها  يف  ارتكبتها  تكون  قد  اأختتطتتاء  اأي  على  ح�صاب 
اأفغان�صتان  اأن احلرب يف  اإىل  اأ�صري  هذا اخلروج الكارثي. بعد قويل هذا، 
ُخ�صرت منذ فرة طويلة، واإذا اأردنا توزيع التوبيخ على امل�صاكل التي قامت 
يف الأ�صابيع القليلة املا�صية، فان هذا التوبيخ �صيطال اجلميع، من بو�س 
نن�صى احللفاء واحلكام  ان  )دون  وترامب  اأوباما  ذلك  بايدن، مبا يف  اإىل 

الفا�صدين الذين تتالوا على حكم اأفغان�صتان(.        )التفا�صيل �س15(

جوفه  يف  يتتحتتمتتل  تتت�تتصتتريتتح  ويف 
التت�تتصتتختتريتتة متتتن وا�تتصتتنتتطتتن، قال 
احلكومة  انتتهتتيتتار  اإن  متتارغتتولتتوف 
الأفغانية وت�صليمها احلكم ب�صكل 
�صبه طتتوعتتي حلتتركتتة طتتالتتبتتان هو 
من  عاما   20 لتتت  طبيعية  نتيجة 
الأمريكية  التتتدمتتتقتتترطتتتة  جتتتهتتتود 

لأفغان�صتان.
وكتتتانتتتت رو�تتصتتيتتا انتتتتتقتتدت يف وقت 

م�صري  يعرف  اأن  يف�صل  كتتابتتول، 
الرئي�س اجلمهوري رونالد ريغان 
الدميقراطي  الرئي�س  متتن  بتتتدًل 

جيمي كارتر.
رونالد  احتتتتتتتل  فتتقتتد  ذلتتتتتك،  ومتتتتع 

ريغان البيت الأبي�س رغم �صل�صلة 
متتن املتتذابتتح وال�تتصتتطتترابتتات التي 
اليوم،  تتت�تتصتتديتتقتتهتتا  بتتالتتكتتاد ميتتكتتن 

ومن اجلدير �صردها.
)التفا�صيل �س11(

رئي�صها،  لتتت�تتتصتتتان  عتتتلتتتى  �تتتصتتتابتتتق 
فادميري بوتن، الوليات املتحدة 
�صيا�صة  اتباعهما  ب�صبب  والغرب 
غري م�صوؤولة" �صعت لفر�س قيم 

خارجية على الأفغان، 
واأبتتتتتتدت رو�تتصتتيتتا اهتتتتتمتتامتتا كبريا 
مع  اأفتتتغتتتانتتت�تتتصتتتتتتتان،  يف  بتتتتتالأزمتتتتتة 
ا�تتتصتتتتتتتيتتتاء حتتتركتتتة طتتتالتتتبتتتان على 

الباد.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 40 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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منافذ الإمارات الربية ت�ستقبل 
القادمني من �سلطنة عمان

اأخبار الإمارات

النفط الإيراين.. »مناورة 
�سيا�سية« تهدد لبنان

عربي ودويل

27 نزالً قويا يف بطولة »حماربي الإمارات« 

الن�سخة العربية والدولية غداً وبعد غد  

الفجر الريا�سي

اأجرت 259،569 فح�شا ك�شفت عن 985 اإ�شابة 
ال�سحة تعلن �سفاء 1،526 حالة 

جديدة من كورونا
   •• اأبوظبي- وام: 

متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزيادة نطاق الفحو�صات 
يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد 
كوفيد19- واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 259،569 فح�صا 
با�صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�صية   24 الت  ال�صاعات  خال  جديدا 

اأف�صل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
اإجتتراءات التق�صي والفح�س يف الدولة وتو�صيع نطاق الفحو�صات    و�صاهم تكثيف 
كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�صابة  حالة   985 عن  الك�صف  يف  الدولة  م�صتوى  على 
امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة، وجميعها حالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية 

حالة. الازمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�صجلة 719،355 
)التفا�صيل �س2(

التحالف يدمر ثالث طائرات م�سرية فوق اليمن
•• اليمن-وكاالت:

التحالف  قتتتوات  اإن  الأربتتتعتتتاء،  التتيتتمتتن،  يف  ال�صرعية  دعتتتم  حتتتالتتف  قتتتال 
اعر�صت ودمرت 3 طائرات م�صرية مفخخة بالأجواء اليمنية.

ويف التفا�صيل، اعر�صت قوات التحالف ودمرت طائرة م�صرية مفخخة 
التحالف  اأعلن  بدقائق  وبعدها  اليمنية،  بتتالأجتتواء  الباكر  ال�صباح  يف 
اأن قواته اجلوية اعر�صت ودمرت م�صرّية مفخخة ثانية، وبعد ب�صع 
�تتصتتاعتتات، اعتتر�تتصتتت قتتتوات التتتتتحتتالتتف اجلتتويتتة ودمتتتترت طتتائتترة م�صرّية 

مفخخة ثالثة بالأجواء اليمنية.
الإرهابية  احلتتوثتتي  ميلي�صيا  متتن  عتتدائتتي  ت�صعيد  اإىل  التحالف  واأ�تتصتتار 

مبحاولت ا�صتهداف املدنيني.
حلماية  عملياتية  اإجتتتتتراءات  ونتتنتتفتتذ  نتخذ  بتتالتتقتتول:  التتتتتحتتالتتف  و�تتصتتدد 

املدنيني والأعيان املدنية من الهجمات العدائية.

وحركة  الأم��ن  بني  مواجهات 
اخلرطوم اأحياء  باأحد  م�سلحة 

•• اخلرطوم-وكاالت:

نقلت �صحيفة )ال�صوداين( الأربعاء 
عن م�صدر اأمني قوله اإن ا�صتباكات 
بالذخرية احلية دارت بحي �صوبا يف 
العا�صمة ال�صودانية بني قوات اأمنية 
م�صلحة مكونة من ال�صرطة والدعم 
ال�صريع، وقوات تتبع حلركة م�صلحة 
)متازج(.  حركة  اأنتتهتتا  امل�صدر  رجتتح 
واأ�صاف اأن ال�صتباكات وقعت بعدما 
رف�صت قوات احلركة امل�صلحة اإخاء 
جممع �صكني اختارته مقرا لها بعد 

توقيع اتفاقية جوبا لل�صام.
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••   اأبوظبي-وام: 

متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزيتتادة نطاق 
الفحو�صات يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة 
وعزلهم  لهم  واملخالطني  "كوفيد19-"  امل�صتجد  كتتورونتتا  بفريو�س 
ال�صاعات  259،569 فح�صا جديدا خال  اإجتتراء  التتوزارة عن  اأعلنت 
الت 24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�صيع  الدولة  والفح�س يف  التق�صي  اإجتتراءات  تكثيف    و�صاهم 
اإ�صابة  حالة   985 عن  الك�صف  يف  التتدولتتة  م�صتوى  على  الفحو�صات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  متتن  امل�صتجد  كتتورونتتا  بفريو�س  جتتديتتدة 
يبلغ  وبتتذلتتك  التتازمتتة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  حتتتالت 

جمموع احلالت امل�صجلة 719،355 حالة.
تداعيات  متتن  وذلتتتك  م�صابتني  حالتني  وفتتتاة  عتتن  التتتتوزارة  اأعلنت    كما 
الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  2،043

تعازيها  وخال�س  اأ�صفها  عتتن  املجتمع  ووقتتايتتة  ال�صحة  وزارة    واأعربت 
وموا�صاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �صماناً ل�صحة و�صامة اجلميع.
1،526 حالة جديدة مل�صابني بفريو�س  اأعلنت التتوزارة عن �صفاء    كما 
كورونا امل�صتجد "كوفيد19-" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�صحية الازمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�صفاء 706،644 حالة.

اأجرت 259،569 فح�شا ك�شفت عن 985 اإ�شابة 

ال�سحة تعلن �سفاء 1،526 حالة جديدة من كورونا

تفّقد موقع اإك�شبو 2020 دبي قبل �شهر واحد من انطالقه 

حممد بن را�سد يوؤكد ا�ستعداد الإمارات للرتحيب بالعامل يف اأكرب حدث عاملي

له  ظهور  اأول  مع  ال�صخم  املحفل 
يف املنطقة.

التتزيتتارة على  واطتتلتتع �صموه ختتال 
متتعتتلتتمتتني رئتتيتت�تتصتتيتتني جتتتديتتتديتتتن مت 
التحتية  البنية  اإطار  ت�صييدهما يف 
اإيذاناً  اك�صبو،  ملقر  امل�صتوى  رفيعة 
املعامل  جمموعة  اإىل  بان�صمامها 
ودولة  دبتتي  يف  الفريدة  احل�صارية 
"�صالت  و�تتتتصتتتتمتتتتا  الإمتتتتتتتتتتتتتتتتارات، 
للزائرين  تتتتقتتتدم  التتتتتتتي  اإك�صبو" 
من  التميز  بالغة  اإبتتداعتتيتتة  جتربة 
ختتتتال تتتكتتويتتن متتبتتتتتكتتر ميتتتتزج بني 
وت�صكيات  التت�تتصتتالت  مياه  تدفق 

اآ�صيا،  الأو�تتصتتط واأفتتريتتقتتيتتا وجتتنتتوب 
وا�تتصتتتتتمتتع �تتصتتمتتوه متتتن متتتعتتتايل رمي 
بنت اإبراهيم الها�صمي، وزيرة دولة 
ل�صوؤون التعاون الدويل املدير العام 
اإىل  دبتتتتي،   2020 اإكتت�تتصتتبتتو  ملتتكتتتتتب 
�صرح حول اجلهود املبذولة خلروج 
احلتتدث على التتوجتته الأكتتمتتل الذي 
يليق ب�صمعة ومكانة دولة الإمارات 
وتاأ�صي�صاً على اخلربة الكبرية التي 
تتمتع بها دبي يف ا�صت�صافة واإجناح 

الفعاليات العاملية الكربى.
ووجه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
كافة  بتوفري  مكتوم  اآل  را�تتصتتد  بتتن 

التتتتتتتي حتتت�تتتصتتترهتتتا، معايل  اجلتتتتولتتتتة 
مدير  ال�صيباين  ابتتراهتتيتتم  حمتتمتتد 
حاكم  ال�صمو  �تتصتتاحتتب  ديتتتتوان  عتتتام 
دبي ومعايل خليفة �صعيد �صليمان، 
الدولة  رئي�س  نائب  مرا�صم  رئي�س 
من  عتتتدداً  التتتتوزراء،  جمل�س  رئي�س 
اإك�صبو  متتقتتر  يف  الرئي�صية  املتتعتتامل 
ومتتنتتهتتا �تتصتتاحتتة التتو�تتصتتل التتتتتي متثل 
اإكتت�تتصتتبتتو وتتت�تتصتتل بتتتني مناطق  قتتلتتب 
املتتو�تتصتتوعتتات التتثتتاثتتة التتتتتي يركز 
الفر�س  وهتتتتتتتي:  احلتتتتتتتدث  عتتلتتيتتهتتا 
بت�صميمها  وال�تتصتتتتتدامتتة،  والتنقل 
فولذية  قبة  يغطيه  التتتذي  املميز 

ميكِّن  م�صتقبل  �صياغة  والتتهتتدف 
تن�صده  متتتتا  بتتتتلتتتتوغ  متتتتن  التتت�تتتصتتتعتتتوب 
بتتاأ�تتصتتلتتوب يعالج  متتتن رقتتتتي ورختتتتتاء 

التحديات القائمة واملحتملة.
يرافقه  التت�تتصتتمتتو،  �تتصتتاحتتب  واطتتتلتتتع 
اآل  �صعيد  بتتن  اأحتتمتتد  التت�تتصتتيتتخ  �صمو 
للطريان  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم، 
التترئتتيتت�تتس الأعتتلتتى ملجموعة  املتتتدين 
اللجنة  رئتتيتت�تتس  الإمتتتتتتارات،  طتتتريان 
على  دبتتي،   2020 لإك�صبو  العليا 
قبيل  التتتنتتتهتتتائتتتيتتتة  ال�تتتتصتتتتتتتتتعتتتتدادات 
انتتتتتطتتتتتاق احلتتتتتتتتدث املتتتتترتتتتتتقتتتتتب، يف 
ال�صرق  منطقة  يف  لتته  انتتعتتقتتاد  اأول 

ومقطوعات  التتنتتار  با�صتخدام  تتم 
بتاأليفها  قتتام  م�صاحبة،  مو�صيقية 
من  جمموعة  لل�صالت  خ�صي�صاً 
العامليني،  املتتو�تتصتتيتتقتتيتتني  املتتتوؤلتتتفتتتني 
بت�صميمها  الرثيا"  و"حديقة 
للمراقبة  برج  على  امل�صيد  اخلا�س 
ارتتتفتتاع ي�صل  اإىل  يتترفتتع احلتتديتتقتتة 
من  التتتتزوار  ليمكن  متتتراً   55 اإىل 
لكافة  بانوراميه  اإطاله  م�صاهدة 
متتتعتتتامل اإكتتت�تتتصتتتبتتتو مبتتتتا يتت�تتصتتمتته من 
املحيطة  املناطق  وكتتذلتتك  اأجتتنتتحتته، 

مبقر احلدث.
التتت�تتتصتتتمتتتو �صمن  �تتتصتتتاحتتتب  وتتتتفتتتّقتتتد 

املقومات التي ت�صمن راحة �صيوف 
احلتتتتدث متتتن التتعتتار�تتصتتني والتتتتتزوار، 
و�صمان الأجواء التي تكفل حتقيق 
اإ�صافة  للحدث،  املاأمولة  الأهتتداف 
طوال  اجلميع  �صامة  �صمان  اإىل 
موا�صلة  مع  املعر�س،  انعقاد  فرة 
اأثبتت  التتتتتي  الإجتتتتتتتتراءات  تتتطتتبتتيتتق 
فتتعتتالتتيتتتتتهتتا واأثتتتترهتتتتا الإيتتتجتتتابتتتي يف 
دبي  يف  التتكتتربى  الفعاليات  اإقتتامتتة 
كافة  وا�صتحداث  الإمتتتارات،  ودولتتة 
واخلدمات  التتتازمتتتة  الإجتتتتتتتتراءات 
حتقيق  من  العار�صني  متكن  التي 
اأقتت�تتصتتى ا�تتصتتتتتفتتادة ممتتكتتنتتة متتتن هذا 

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأكتتد 
بتتن را�تتصتتد اآل متتكتتتتتوم، نتتائتتب رئي�س 
التتتتدولتتتتة رئتتيتت�تتس جمتتلتت�تتس التتتتتتوزراء 
ا�صتعداد  اهلل،  رعتتتتتاه  دبتتتتتي،  حتتتاكتتتم 
بالعامل  للرحيب  الإمتتتتارات  دولتتة 
يف اأ�صخم حدث على اأجندة العامل 
اأعتتتقتتتاب  التتتتكتتتتربى يف  لتتلتتفتتعتتالتتيتتات 
من�صة  �صمن  كوفيد19-،  جائحة 
تعني على بدء ع�صر جديد للتعاون 
فر�صته  متتا  عتتلتتى  للتغلب  التتتتدويل 
التتتتتحتتديتتات التتتتتي يتتواجتتهتتهتتا العامل 
من  �صعوبه  متكن  جتتذريتتة  بحلول 
والتنمية  التطوير  جهود  ا�صتئناف 

والنطاق جمدداً نحو النمو.
�صموه  ختتالتتهتتا  تتتفتتّقتتد  جتتتولتتتة  ويف 
موقع اإك�صبو 2020 دبي قبل �صهر 
الكبري  واحتتد من انطاق احلتتدث 
مب�صاركة وا�صعة من خمتلف اأنحاء 
�صموه على  اأطماأن خالها  العامل، 
التحتية  البنية  متت�تتصتتاريتتع  اكتتتتتمتتال 
تاريخ  الأكتتتترب يف  التتعتتاملتتي  لتتلتتحتتدث 
�صاحب  اأ�تتتتصتتتتاد  الإمتتتتتتتتتتتارات،  دولتتتتتتة 
رئي�س  التتدولتتة  رئي�س  نائب  ال�صمو 
دبتتتي، رعاه  التتتتتوزراء حتتاكتتم  جمل�س 
اهلل، بتتجتتهتتود كتتافتتة فتتترق التتعتتمتتل يف 
اإك�صبو 2020 دبي، وبالدعم الذي 
تقدمه خمتلف اجلهات احلكومية 
لإجنتتتاح حدث  والحتتتاديتتة  املحلية 
الدولة  يف  نتتتوعتتته  متتتن  الأهتتتتتتم  هتتتو 
دورة  وتقدمي  عام،  ب�صكل  واملنطقة 
فارقة  عتتامتتة  �صتمثل  ا�صتثنائية 
التتعتتريتتق الذي  املتتعتتر�تتس  تتتتاريتتتخ  يف 
 170 قتتبتتل  الأوىل  لتتلتتمتترة  انتتطتتلتتق 
عتتتامتتتاً متت�تتصتتت، ومبتتتا يتتلتتيتتق مبكانة 
دولتتتتة الإمتتتتتتارات كتت�تتصتتريتتك يف �صنع 

امل�صتقبل.
ل�صتقبال  نتتتتتطتتلتتع  �تتصتتمتتوه:  وقتتتتال 
ومنظمات  دولتتتتتتتتة   191 وفتتتتتتتتود 
عاملية  و�صركات  دولتتيتتة  وموؤ�ص�صات 
للعمل معاً لغد اأف�صل لاإن�صانية.. 
تبادل  تدعم  ُملهمة  من�صة  اإك�صبو 
الأفتتكتتار اخلتتاقتتة والتتتروؤى املبدعة 
متتتن اأجتتتتتل متتتهتتيتتد التتتطتتتريتتتق اأمتتتتام 
التقدم..  م�صرية  لي�صتاأنف  العامل 
املبدعة  التتطتتاقتتات  �صيمنح  احلتتتدث 
فر�صة امل�صاركة يف اكت�صاف وتفعيل 
والزدهار،  للنمو  جديدة  م�صارات 

 724 اإىل  م�صاحتها  ت�صل  �صخمة 
باأحدث  واملتتتتتزّود  مكعب  متتر  األتتتف 
اأجهزة العر�س لت�صبح اأكرب �صا�صة 

يف العامل بزاوية 360 درجة.
القيادة  متتبتتنتتى  التتتتزيتتتتارة  و�تتصتتمتتلتتت 
متابعة  ختتتتالتتتته  متتتتن  تتتتتتتتم  التتتتتتتذي 
انحاء  خمتلف  يف  العمليات  كتتافتتة 
 4.38 م�صاحة  على  امل�صيد  املوقع 
يكفل  مبتتتتتا  متتتتربتتتتعتتتتاً،  كتتتتيتتتتلتتتتومتتتتراً 
التت�تتصتتا�تتصتتة التتكتتامتتلتتة يف التتتتتحتتكتتم يف 
خمتلف عمليات الت�صغيل يف جميع 

اأجنحة وجنبات اإك�صبو.
ال�صمو  �تتصتتاحتتب  جتتولتتة  وتتت�تتصتتمتتنتتت 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
يف مقر اإك�صبو جادة الغاف وحديقة 
ا�صتلهام  مت  والتتتلتتتذيتتتن  التتفتتر�تتصتتان 
الثقايف  املتتتتتتتتوروث  متتتتن  فتتكتترتتتهتتمتتا 
اإ�صافة  الإمتتتتتتارات،  لتتدولتتة  التتعتتريتتق 
اإىل جمموعة من اأجنحة عدد من 
الدول امل�صاركة من املنطقة العربية 
وخمتلف اأنحاء العامل، مبا متيزت 
وطرز  هند�صية  ت�صميمات  متتن  بتته 
م�صتقبلي  طتتتابتتتع  ذات  متتعتتمتتاريتتة 
يتتتتتنتتا�تتصتتب متتتتع طتتبتتيتتعتتة الأهتتتتتتتداف 
واملتتو�تتصتتوعتتات التتتتتي �تتصتتريكتتز عليها 

اإك�صبو طوال فرة انعقاده.
وا�تتصتتتتتمتتع �تتصتتمتتوه ختتتال جتتولتتتتته يف 
التي  الربامج  عن  �صرح  اإىل  املوقع 
 2021 اأكتتتتتتتوبتتتر   1 يف  �تتصتتتتتنتتطتتلتتق 
 2022 مار�س   31 حتى  وت�صتمر 
بالإ�صافة  دولتتتتة   191 مبتت�تتصتتاركتتة 
الدولية  الهيئات  متتن  العديد  اإىل 
واملنظمات  وال�صركات  واملوؤ�ص�صات 
واملوؤ�ص�صات  الأطتتتتتتتتراف  املتتتتتتتعتتتددة 
م�صرك،  هتتتدف  حتتتول  التعليمية، 
التحديات  لبع�س  اإيجاد حلول  هو 

الكربى التي تواجه عاملنا.
كتتتمتتتا اطتتتتلتتتتع �تتتصتتتمتتتوه عتتتلتتتى جممل 
�صيوفرها  التي  واملرافق  اخلدمات 
التتزوار من خمتلف  اإك�صبو ملايني 
اأ�صهر  اأنحاء العامل على مدار �صتة 
املتتتتتنتتوعتتة والرثية  التتفتتعتتالتتيتتات  متتن 
لتتتاحتتتتتتتفتتتاء بتتتتتتالإبتتتتتتداع والبتتتتتتتكتتتار 
لإيجاد  �تتصتتعتتيتتاً  اخلتتتتتتاق،  والتتتفتتتكتتتر 
روافد جديدة تدعم م�صرية التقدم 
الإن�صاين ومتنح الب�صر اأمًا جديداً 

يف م�صتقبل حافل بالفر�س.

ال�سحة تقدم 65،719 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي-وام:

من  جرعة   65،719 تقدمي  عن  املجتمع  ووقتتايتتة  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�صية   24 الت  ال�صاعات  "كوفيد19-" خال  لقاح 
ومعدل  جرعة   18،240،713 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلتترعتتات 

توزيع اللقاح 184.43 جرعة لكل 100 �صخ�س.
اإىل  و�صعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  التتوزارة  ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة 
الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 

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

البحث والبتكار والتاأثري .. ركائز املنظومة الأكادميية يف جامعة اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام: 

والتاأثري  والبتتتتتكتتار  للبحث  خم�صية  ا�صراتيجية  اأبتتوظتتبتتي  جامعة  تبنت 
وروؤية  للدولة  ال�صراتيجية  الأولتتويتتات  مع  متا�صيا   2025  -  2020
وزارة الربية والتعليم لتحقيق التميز الأكادميي لكافة موؤ�ص�صات التعليم 
املهارات  تعزيز  ال�صراتيجية على  اإطتتار هذه  العايل وحر�صت اجلامعة يف 
بال�صكل  وتاأهيلهم  قدراتهم  وتنمية  مهاراتهم  لثقل  طابها  لدى  البحثية 

الأمثل ل�صوق العمل.
امل�صارك  اأبتتوظتتبتتي  جامعة  متتديتتر  نتتائتتب  هاميل  فيليب  التتربوفتتيتت�تتصتتور  وقتتتال 
لنجاح الطلبة يف ت�صريحات لوكالة اأنباء الإمارات "وام" اإن ال�صراتيجية 
اخلم�صية تت�صمن ثاثة حماور تركز على تعزيز التعاون الدويل وتوطيد 
املزيد من ال�صراكات ، وفتح قنوات توا�صل دائم مع كافة الأطراف ذات ال�صلة 
حب  على  القائمة  الثقافة  وتر�صيخ  املحلي،  واملجتمع  املجالت  خمتلف  يف 

املعرفة يف جميع جوانب التجربة الأكادميية للطلبة.
واأكد اأن البحث والبتكار املحركان الأ�صا�صيان لقت�صاديات املعرفة وبالتايل 
عنها  ينتج  متميزة  اأبحاثا  تنتج  بيئة  خلق  اأكادميية  كموؤ�ص�صة  هدفنا  فتتاإن 

براءات اخراع تنتقل اإىل ال�صوق وت�صبح واقعا ملمو�صا ي�صاعد املجتمع.
اجلهود  توظيف  على  اأي�صا  تركز  اأبوظبي  جامعة  ا�صراتيجية  اأن  واأ�صاف 
كتتاأداة متكني لتطوير  البحثية لتعزيز خربات الطلبة يف التدري�س والتعلم 
مهارات العمل امل�صتقبلية القابلة للتغري والتحديث لإثراء فر�س التوظيف 

بني اخلريجني.
اأعتتداد وجتتودة وتاأثري  اأبوظبي �صهدت منتتوا كبريا يف  اأن جامعة  اإىل  واأ�تتصتتار 
من�صوراتها الأكادميية وجهود البتكار فيها الأمر الذي انعك�س على براءات 
الإبداعية  والأنتت�تتصتتطتتة  البتتتتتكتتارات  وحتتظتتيتتت  امل�صجلة  التتنتتاجتتحتتة  الختتتتراع 
عقد  التتتذي  التكنولوجي"  البتتتتتكتتار  "رواد  متتوؤمتتتر  يف  والتقدير  بالتكرمي 
اأكرث  اأبوظبي جائزة لكونها واحدة من  املا�صي حيث ح�صدت جامعة  العام 

اجلامعات ابتكارا يف الدولة.
باحثون  فيها  ي�صارك  تعاونية  م�صاريع  تكون  ما  غالبا  الأبحاث  اأن  واأو�صح 
اأع�صاء هيئة التدري�س  اأنحاء العامل وبالتايل يعمل العديد من  من جميع 
جنبا اإىل جنب مع �صركاء يف جامعات ومعاهد بحثية رائدة اأخرى يف الدولة 

وخارجها لتطوير البحوث.
وثقافة  الأكتتادميتتيتتة  املنظومة  �صميم  يف  يقعان  والبتتتتتكتتار  البحث  اأن  واأكتتتد 

والأن�صطة  املبادرات  العديد من  ذلك يف  ينعك�س  و  اأبوظبي  التعلم جلامعة 
التي تطلقها اجلامعة مبا يف ذلك امل�صابقة البحثية لطلبة اجلامعات التي 
اأطلقتها اجلامعة �صمن مبادرة "التعلم من خال البحث" برعاية اإك�صون 
دولة   750 اأكتترث من  315 طالبا من  م�صاركة  العام  و�صهدت هذا  موبيل 
تخ�ص�صا   27 مثلوا  وخارجها  اإفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف 
اأكادمييا من 87 جامعة. واأ�صاف اأن طلبة جامعة اأبوظبي ي�صاركون يف العديد 
من امل�صابقات البحثية وقد حققوا الكثري من النجاحات م�صريا اإىل م�صاركة 
ي�صت�صيفه  اخلام�س" التتذي  للعمارة  البينايل  "املعر�س  يف  اأبوظبي  جامعة 
املركز الثقايف الأوروبي، حتت �صعار "زمان، ف�صاء، وجود" يف الفرة من 22 
مايو حتى 21 نوفمرب 2021 يف مدينة البندقية الإيطالية وذلك تزامنا 
مع "معر�س بينايل البندقية للعمارة" حيث يحتفي املعر�س الذي يقام كل 
عامني مب�صروعات معمارية من خمتلف اأنحاء العامل وتركز على التطوير 
احل�صري املائي واملدن اخل�صراء وتطوير املواد الطبيعية واجلديدة والنظم 
والطرق الإن�صائية. واأ�صاف اأن طلبة جامعة اأبوظبي فازوا بالن�صخة الثالثة 
من م�صابقة "الروبوت" من �صركة الإمارات العاملية لاأملنيوم حيث ح�صدت 
3 فرق من طلبة هند�صة الإلكرونيات والت�صالت وامليكانيكية والكهربائية 

والكمبيوتر يف اجلامعة ثاثة مراكز من بني املراكز الأربعة الأوىل "الأول 
والثالث والرابع" مت�صدرة اجلامعات امل�صاركة يف امل�صابقة للعام الثاين على 
اأ�صول التدري�س يتم يف  اأف�صل ممار�صات  اأنه انطاقا من  التوايل. واأو�صح 
جامعة اأبوظبي تقدمي مهارات البحث من ال�صنة الأوىل يف مناهج التعليم 
العام ويتم تطويرها اإىل امل�صتويات املتقدمة مع تقدم الطاب يف الربنامج 

الذي اختاروه.
والباحثني  للعلماء  الذهبية  الإقامة  الإمتتتارات مبنح  دولتتة  مبادرة  اأن  واأكتتد 
وتعد  بالدولة  العلمي  البحث  منظومة  اإثتتراء  يف  ت�صهم  املواهب  واأ�صحاب 
نقطة حتول مهمة يف �صوق عاملي وتناف�صي جلذب املواهب من الأكادمييني 

الذين ُيعتربون اأ�صا�صاً لتطوير اقت�صاد املعرفة.
اأبحاث  اإطار امل�صاعي للتاأ�صي�س لراأ�س املال الفكري واإنتاج  اأنه يف  اإىل  واأ�صار 
املبادرة  هتتذه  توفر  عاملي  م�صتوى  على  اجلتتديتتدة  املعرفة  وت�صويق  مبتكرة 
لأع�صاء هيئة التدري�س احلاليني واملحتملني فر�صا ثمينة على املدى البعيد 
لغر�س  الكايف  الوقت  على  واحل�صول  لأ�صرهم  وال�صتقرار  الأمتتن  لتوفري 
ثقافة البحث والتعاون امل�صرك مبا يحقق املنفعة ملنظومة البحث والبتكار 

يف الدولة ويدفع مبزيد من التطوير لاقت�صاد املعريف.
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اأخبـار الإمـارات
دبي للثقافة تكرم موظفيها املتميزين

•• دبي -وام:

كرمت هيئة الثقافة والفنون يف دبي موظفيها املتميزين تقديراً جلهودهم 
يف العديد من املبادرات وامل�صاريع املتنوعة التي نفذتها الهيئة اأهمها اإدارة 

املتاحف واملواقع الراثية والربامج الثقافية.
اإن  امل�صاندة  العمليات  التنفيذي لقطاع  املدير  وقال من�صور ح�صني لوتاه، 
تكرمي املوظفني يوؤكد حر�س "دبي للثقافة" على ن�صر ثقافة التميز بني 
اأف�صل  اإىل  وتطويرها  العمل  مبنظومة  للنهو�س  وت�صجيعهم  املوظفني 

معايري اجلودة والتميز.
ح�صر حفل التكرمي �صعادة هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون يف 

دبي وعدد من املدراء التنفيذيني.

•• اأبوظبي -وام:

اأطلقت دائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع هيئة اأبوظبي للدفاع املدين، 
حملة توعية يف اأبوظبي موجهة جلميع ال�صكان وم�صغلي وماك العقارات 
ال�صكنية، تهدف اإىل احلد من ظاهرة ال�صكن الع�صوائي بالإمارة من خال 
زيادة الوعي بكيفية تطبيق الإجراءات اخلا�صة بتجهيز وتوثيق العقارات، 
وذلك وفق ال�صوابط وال�صروط اخلا�صة بالإ�صغال ال�صليم لهذه العقارات، 
واللتزام بالإجراءات اخلا�صة بتجهيز العقارات ح�صب اللوائح وال�صروط 

الفنية اخلا�صة بالدائرة وهيئة اأبوظبي للدفاع املدين.
املبا�صرة  الر�صائل  تت�صمن  التي  الإجتتراءات  وت�صهد احلملة جمموعة من 
التوعوية  الفيديوهات  من  و�صل�صلة  العقارات،  ومتتاك  وم�صغلي  لل�صكان 

اخلتتا�تتصتتة بتتتاإجتتتراءات تتتوثتتيتتق واإعتتتتتداد متتوا�تتصتتفتتات التتعتتقتتار، وتتتوفتتري �صروط 
وفق  التوعية  اأعمال  ودعتتم  واملمتلكات،  الأرواح  حماية  يعزز  مبا  ال�صامة 
امل�صتجدات والتطورات. وتركز احلملة على حتديد ال�صراطات اخلا�صة 
والإن�صاءات  املباين  ل�صاغلي  العامة  ال�صامة  الأدنتتى من متطلبات  باحلد 
اجلديدة والقائمة، وذلك ح�صب الت�صريعات والنظم املعتمدة من قبل دائرة 

البلديات والنقل وهيئة اأبوظبي للدفاع املدين.
دعوة  املتتدين  للدفاع  اأبوظبي  هيئة  متتع  والنقل  البلديات  دائتتترة  واأطلقت 
العقارات،  موا�صفات  وتعديل  وجتهيز  توثيق  بقوانني  لالتزام  لل�صكان 
ل�صاغلي  العامة  ال�صامة  متطلبات  من  الأدنتتى  احلد  توفري  من  والتاأكد 
الإمارات  و"كود  للبناء"  التتتدويل  اأبوظبي  "كود  ل�صروط  وفقا  التتعتتقتتارات 
ومنها  املتتدين،  بالدفاع  اخلا�س  الأرواح"  و�صامة  احلريق  من  للحماية 

و�صائل احلماية من اأخطار احلريق واأجهزة الأنذار وك�صف احلريق وو�صائل 
الهروب الآمن يف حالت الطوارئ.

الفئات  لتذكري  املتتدين  للدفاع  اأبوظبي  وهيئة  التتدائتترة  متتن  كتتل  وتتعاون 
"كود  املعنية ب�صرورة تطبيق املعايري و�صروط ال�صامة التي ين�س عليها 
و�صامة  احلريق  من  للحماية  الإمتتتارات  للبناء" و"كود  التتدويل  اأبوظبي 
احلريق  متتن  احلماية  ونتتظتتم  املتتنتت�تتصتتاآت،  متانة  يتتتتتنتتاولن  التتلتتذان  الأرواح"، 
والإنذار املبكر، وو�صائل الهروب الآمن يف حالت الطوارئ. وتعمل كل من 
لتبادل  وثيق  ب�صكل  والنقل  البلديات  ودائتترة  املدين  للدفاع  اأبوظبي  هيئة 
البيانات واملعلومات املتعلقة بالعقارات ال�صكنية لتب�صيط الإجراءات وتنفيذ 
برامج التوعية الوقائية التي ت�صمل الزيارات امليدانية لاأعمال املنجزة يف 

املنازل ال�صكنية، والتعاون يف اأي جمالت تخدم ال�صكان.

حملة توعية ل�سالمة �ساغلي العقارات ال�سكنية يف اإمارة اأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر: 

خ�صعت مري�صة تبلغ من العمر 13 عاًما لعملية جراحية ناجحة 
باملنظار يف ميديكلينيك م�صت�صفى �صارع املطار لإزالة كي�س مبي�س 
يبلغ طوله 12 �صم بعد معاناتها من اأمل �صديد يف اجلزء ال�صفلي 

من البطن.
حيث ح�صرت املري�صة اإىل امل�صت�صفى وهي ت�صكو من اآلم متقطعة 
يف اأ�صفل البطن. بعد اخل�صوع لفحو�صات �صاملة، ك�صفت املوجات 
يحتوي  �صم   12 بطول  مبي�س  كي�س  وجتتود  عتتن  ال�صوتية  فتتوق 
الفئة  ال�صوائل، والتي تعترب �صخمة يف هذه  570 مل من  على 
العمرية. على الرغم من اأن املوجات فوق ال�صوتية مل تظهر اأي 
عامات على وجود مبي�س ملتوي، اإل اأن اأعرا�س املري�صة كانت 

تظهر جميع العامات والأعرا�س ال�صريرية لا�صتباه يف ذلك.
والولدة  الن�صاء  اأمتترا�تتس  ا�صت�صاري  التتبتتابتتا،  عامر  التتدكتتتتتور  قتترر 
طارئة  جتتراحتتة  اإجتتتتراء  املتتطتتار،  �تتصتتارع  م�صت�صفى  مبيديكلينيك 
اأن  باملنظار لإزالة الكي�س وعاج املبي�س امللتوي امل�صتبه به حيث 

التدخل املبكر اأمر بالغ الأهمية لإنقاذ مبي�س املري�صة.
الورم  ت�صمى"  بتتحتتالتتة  املتتريتت�تتصتتة  ت�صخي�س  "مت  التتبتتابتتا:  د.  قتتتال 
ا با�صم كي�صة الديرمويد. حتتوي هذه  العجائبي " ي�صار اإليها اأي�صً
اأو الكبد  اأن�صجة توجد ب�صكل طبيعي يف الدماغ  لأورام عادة على 
ال�صعر والأ�صنان  الرئتني. كما وجدت تقارير تدل على ظهور  اأو 
والعظام يف التتورم العجائبي يف بع�س احلتتالت. يف حالة املري�صة 
وجدنا �صعًرا ودهوًنا ولكن مل جند عظاًما اأو اأ�صناًنا. ل�صوء احلظ، 
كان الورم كبرًيا مما ت�صبب يف التواء املبي�س على الأوعية الدموية 

الت�صرف  يتم  مل  لو  مبي�صها  �صتفقد  املري�صة  كانت  له.  املغذية 
ب�صرعة واإ�صاح مبي�صها يف الوقت املنا�صب ".

اأورام املبي�س العجائبية  "ل�صوء احلظ، معظم  واأ�صاف د. البابا: 
بعد ح�صول الختاطات  الأعتترا�تتس تظهر فقط  و  غري عر�صية 
و امل�صاعفات. ميكن اأن يكون الأمل والنتفاخ من اأعرا�س الأورام 

العجائبية يف املبي�س ".
وخال عملية مدتها 65 دقيقة مت اإحداث ثاثة �صقوق �صغرية 
اإنقاذ  اإىل  اأدى  بالكامل، مما  واإزالته  الكي�س  ا�صتئ�صال  جتتًدا، ومت 
اأقل  يف  امل�صت�صفى  املري�صة  غتتادرت  وقتتد  بنجاح.  املري�صة  مبي�س 
العمليات  اأن  بالذكر  اجلدير  من  اجلتتراحتتة.  بعد  �صاعة   24 من 
اجلراحة  بعد  اأقتتتل  واأملًتتتا  اأ�تتصتترع  تعافًيا  تتتوفتتر  باملنظار  اجلتتراحتتيتتة 

مقارنة بالإجراءات املفتوحة التقليدية.

•• اأبوظبي -وام:

اإىل �صيادة  وا�صلت دولة الإمتتارات تعزيز منظومتها الت�صريعية الهادفة 
القانون وال�صفافية والنزاهة يف كافة مفا�صل العمل احلكومي.

وبرزت يف هذا ال�صدد جمموعة من القوانني والقرارات اأحدثها قانون 
يف �صاأن م�صاءلة الوزراء وكبار املوظفني، وقانون الهيئة الوطنية حلقوق 
الإن�صان بجانب قانون احتادي يف �صاأن تنظيم التربعات و قرار جمل�س 
الوزراء باإن�صاء املكتب التنفيذي ملواجهة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب. 
وتت�صدر الإمارات دول منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا يف نتائج 
وال�صادر   2020 لعام  العاملي«  القانون  »�صيادة  ملوؤ�صر  ال�صنوي  التقرير 
 0.65 عن موؤ�ص�صة »TheWorld Justice Project« م�صجلة 

نقطة على املوؤ�صر العام.
ووفقاً للتقرير تقدمت الدولة مركزاً اإ�صافياً عن ت�صنيف العام املا�صي، 
لتحتل املركز الت 18 يف العن�صر اخلا�س »باإنفاذ القوانني وتطبيقها«، بعد 
اأن �صجلت 0.73 نقطة يف الت�صنيف الذي يقي�س فعالية تنفيذ الأحكام 
الإمارات  دولتتة  خارجي.واحتلت  تاأثري  اأي  دون  من  ال�صادرة  الق�صائية 
املركز الأول اإقليميا والت 21 عامليا على "موؤ�صر مدركات الف�صاد" ل�صنة 
"تران�صبريان�صي  الدولية  ال�صفافية  منظمة  ت�صدره  والتتذي   ،2020

اإنرنا�صونال" الأملانية غري احلكومية املعنية مبكافحة الف�صاد.
موظفي  وكبار  التتوزراء  م�صاءلة  ب�صاأن  الحتتتادي  املر�صوم  �صدور  و�صكل 
خطوة  الر�صمية،  وظائفهم  اأداء  يف  اأفتتعتتال  من  منهم  يقع  عما  الحتتتاد 

قواعد  وتر�صيخ  الإمتتتتارات  دولتتة  يف  ال�صفافية  تعزيز  م�صار  يف  متقدمة 
الد�صتور الذي ن�س على اأن جميع الأفراد �صواء اأمام القانون.

ال�صكاوى  تلقي  لآلتتيتتات  التتدقتتيتتق  وحتتتديتتده  ب�صموليته  املتتر�تتصتتوم  ومتتتيتتز 
�صيتم  التي  الإجتتتراءات  ويحدد  امل�صوؤولني  كبار  من  اأي  �صد  والباغات 
ت�صمل  والتي  بالتحقيق،  والبدء  الوقائع  �صحة  ثبوت  حال  يف  اتخاذها 
اأو  اأمتتوالتته  اأو جتميد  ال�صفر  امل�صوؤول من  اأو  التتوزيتتر  قتترار مبنع  اإ�تتصتتدار 

اأموال زوجه واأولده الق�صر اأو منعه من الت�صرف فيها كلها اأو بع�صها.
وت�صمن املر�صوم عددا من اجلزاءات التي �صيتم اإيقاعها على امل�صوؤول يف 
حال ثبوت التهم والتي ت�صمل اللوم اأو الإحالة اإىل املعا�س اأو العزل من 
املكافاأة يف  اأو  املعا�س  الوظيفة مع احلرمان من  العزل من  اأو  الوظيفة 

حدود الربع.
"الهيئة  ب�صاأن   2021 ل�صنة   12 رقتتم  القانون الحتتتادي  عتتزز  بتتدوره 
الوطنية حلقوق الإن�صان" من جهود الإمارات يف حماية حقوق الن�صان 
الإمتتارات على  القانون حر�س  وا�صكالها، كما ج�صد  مبختلف جمالتها 
يف  ي�صاهم  مبا  الإن�صان  بحقوق  املعنية  املوؤ�ص�صية  بنيتها  وتطوير  تعزيز 
تعزيز مكانتها واإبراز اأدوارها يف هذا املجال على ال�صعيد الدويل واأ�صبغ 
املايل  وال�صتقال  امل�صتقلة  العتبارية  ال�صخ�صية  الهيئة  على  القانون 
التي ت�صمنت  واأن�صطتها واخت�صا�صاتها  والإداري يف ممار�صتها مهامها 
قائمة من الخت�صا�صات وال�صاحيات املرتبطة بتعزيز وحماية حقوق 

الإن�صان يف الدولة.
اأو انتهاكات حلق من حقوق الإن�صان  اأي جتتتاوزات  وتتوىل الهيئة ر�صد 

والتاأكد من �صحتها واإباغها اإىل ال�صلطات املخت�صة اإ�صافة اإىل امل�صاركة 
يف املحافل الدولية والإقليمية املعنية بحقوق الإن�صان.

ويف اإبريل املا�صي �صدر القانون الحتادي رقم 3 ل�صنة 2021 يف �صاأن 
تنظيم التربعات، الذي و�صع قواعد واآليات مبنتهى ال�صفافية والو�صوح 
لعملية التربعات مبختلف مراحلها، كما �صمن حماية اأموال املتربعني 
وعدم تقدميها باأي �صكل غري م�صروع وفق الت�صريعات ال�صارية يف الدولة 
وحظر القانون على ال�صخ�س الطبيعي جمع التربعات، واأنه، با�صتثناء 
اجلهات املرخ�س لها، ل يجوز لأي جهة اإقامة اأو تنظيم اأو اإتيان اأي فعل 
بهدف جمع التربعات اإل بعد احل�صول على ت�صريح بذلك من ال�صلطة 
املخت�صة. ووفقاً للقانون، ل يجوز للجهات املرّخ�س لها واجلهات امل�صّرح 
اأي  من  اإعتتانتتات  اأو  و�صايا  اأو  هبات  قبول  اأو  تربعات  تلقي  اأو  جمع  لها 
اإل وفق ال�صوابط والإجتتراءات التي  اأو جهة من خارج الدولة،  �صخ�س 

حتددها الائحة التنفيذية للقانون.
وحظر القانون على اجلهات املرخ�س لها بجمع وتلقي وتقدمي التربعات، 
اأي  اأو توزيع  اأو الدخول يف م�صاربات مالية  باأموال التربعات،  الجتتتار 

اإيرادات اأو عوائد على اأع�صائها اأو موظفيها.
التربعات  وتتتقتتدمي  وتلقي  بجمع  لها  املرخ�س  اجلتتهتتات  القانون  واألتتتزم 
تقوم  التتتتتي  التتتتتربعتتات  عتتن  دوريتتتة  بتقارير  املخت�صة  ال�صلطة  مبتتوافتتاة 
كما  �صرفها،  وطتتترق  جمعها  مت  التتتتتي  الأمتتتتوال  متتقتتدار  تو�صح  بجمعها 
القائمني على  وبيانات  باأ�صماء  دورية  تقارير وك�صوفات  بتقدمي  األزمها 

عملية جمع التربعات، وتقارير دورية عن اجلهات امل�صتفيدة.

و�صهدت الإمارات يف فرباير املا�صي �صدور قرار جمل�س الوزراء باإن�صاء 
املكتب التنفيذي ملواجهة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب، لاإ�صراف على 
تنفيذ ال�صراتيجية الوطنية ملواجهة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب، 
وخطة العمل الوطنية، الهادفة اإىل تعزيز نظام مكافحة اجلرائم املالية 

يف دولة الإمارات.
وت�صغيل  باإن�صاء  امل�صتوى  رفيع  الإمتتتارات  للتزام  انعكا�صا  القرار  وجتتاء 
احلد  يف  ت�صهم  التي  التدابري  جميع  واتتتختتاذ  لامتثال،  متطور  نظام 
من اجلرائم املالية من قبل جميع اجلهات املعنية يف الدولة، وموا�صلة 
دورها الرئي�صي يف حماية �صامة النظام املايل العاملي مبنتهى اجلدية 

واملهنية.
على  والتتتتتعتتاون  التن�صيق  حت�صني  م�صوؤولية  التنفيذي  املكتب  ويتتتتتوىل 
ال�صعيدين املحلي والدويل ب�صاأن امل�صائل املتعلقة مبواجهة غ�صل الأموال 
ومتويل الإرهاب، �صواء على م�صتوى ال�صيا�صات اأو العمليات، والت�صدي 
جلرائم غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب من خال العمل مع املجموعات 
ومتويل  الأمتتتوال  غ�صل  مكافحة  عمل  فريق  مثل  والدولية  الإقليمية 
التتعتتربتتيتتة ، وجمموعة  التتتتتعتتاون لتتتدول اخلتتلتتيتتج  بتتتدول جمل�س  الإرهتتتتتاب 
الع�صرين، وجمموعة العمل املايل /فاتف/.، وذلك بالتن�صيق مع اللجنة 
التنظيمات  ومتويل  الإرهتتتاب  ومتويل  الأمتتتوال  غ�صل  ملكافحة  الوطنية 

غري امل�صروعة ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل.
القوانني الأخرية تعزز املنظومة الت�صريعية والقانونية وتكر�س مبادىء 

�صيادة القانون وال�صفافية والنزاهة .

•• العني-وام:

بتتتتتتتتداأت املتتتنتتتافتتتذ التتتتربيتتتتة يف دولتتتتة 
الإمارات العربية املتحدة با�صتقبال 
عمان  �صلطنة  من  اإليها  القادمني 
من  التتتتتاأكتتد  بتتعتتد  وذلتتتك  ال�صقيقة، 
و�صمان  املتتتنتتتافتتتذ  كتتتافتتتة  جتتتاهتتتزيتتتة 
الوقائية  الإجتتتتتتتتتتتتتراءات  تتتطتتبتتيتتق 
ال�صحية املعتمدة للحد من انت�صار 
"كوفيد  امل�صتجد  كتتورونتتا  فريو�س 
اأق�صى  تتتتتوفتتتتري  بتتتتهتتتتدف   ،"-19
وال�صامة جلميع  ال�صحة  معايري 
القاطنني على اأر�س دولة المارات 
عرب  والعابرين  املتتتتتحتتدة،  العربية 

حدودها.
واأكد خليفة حمد ال�صام�صي مدير 
اإدارة املنافذ الربية بالهيئة العامة 
واملناطق  واحلتتتتتدود  املتتنتتافتتذ  لأمتتتتن 
احلتتتتتتترة حتتتتر�تتتتس متتتنتتتافتتتذ التتتتدولتتتتة 
حركة  لت�صهيل  و�تتصتتعتتيتتهتتا  التتتربيتتتة 
املتت�تتصتتافتتريتتن وفتتتق متتعتتايتتري �صحية 

لكافة  اآمتتنتتا  عتتبتتورا  عتتالتتيتتة، ت�صمن 
امل�صرك  بتتالتتتتتنتت�تتصتتيتتق  املتت�تتصتتافتتريتتن، 
اجلهات  كافة  بني  املثمر  والتعاون 

الت�صغيلية العاملة باملنافذ.
واأ�صار اإىل اأنه مت التن�صيق امل�صبق مع 
اجلانب العماين لت�صهيل ان�صيابية 
احلركة التجارية وعبور امل�صافرين 
بني املنافذ الربية لدولة الإمارات 
العربية املتحدة ونظريتها ب�صلطنة 
امل�صافرين  داعتتيتتاً  ال�صقيقة،  عمان 
اإىل التقيد بالإجراءات الحرازية 
وال�صتمرار  املتتنتتافتتذ،  عتتبتتور  اأثتتتنتتتاء 
يف متتتتتابتتعتتة التتتتتعتتامتتيتتم والتتتقتتترارات 
الر�صمية  اجلتتتهتتتات  متتتن  التتت�تتتصتتتادرة 
ا�صتيفائها  متتن  والتتتتتاأكتتد  بتتالتتدولتتة، 

قبل موعد ال�صفر.
�صعيد  التتتعتتتقتتتيتتتد  قتتتتتال  جتتهتتتتته  متتتتن 
املنافذ  اإدارة  مدير  الرا�صدي  حمد 
للهوية  الحتتتاديتتة  بالهيئة  الربية 
الأعمال  منظومة  اإن  واجلن�صية 
مكنت  التتتهتتتيتتتئتتتة  يف  ال�تتتصتتتتتتتبتتتاقتتتيتتتة 

وو�صعها  اجلتتتاهتتتزيتتتة  تتتعتتزيتتز  متتتن 
للم�صتجدات  وفتتقتتاً  التنفيذ  حتتيتتز 
مرونة  موؤكداً  املتغريات،  وخمتلف 
تتتتطتتتويتتتر التتتعتتتمتتتلتتتيتتتات والأنتتت�تتتصتتتطتتتة 
واإىل  متتن  العبور  باأنظمة  املتعلقة 
التتتتدولتتتتة. واأ�تتتتصتتتتاف التتترا�تتتصتتتدي اأن 
اآلتتيتتة متتتكتتني التتعتتبتتور لتتتدى املنافذ 

يف  تتم  الهيئة  اأنظمة  عرب  الربية 
امل�صافر ل�صراطات  ا�صتيفاء  �صوء 
التتتدختتتول واثتتبتتاتتتهتتا بتتالتتتتتعتتاون مع 
ال�تتصتتراتتتيتتجتتيتتني قبيل  التت�تتصتتركتتاء 
وذلك  للمنفذ  التتو�تتصتتول  متترحتتلتتة 
حركة  متترونتتة  تعزيز  منطلق  متتن 
الهيئة  اأن  اإىل  متت�تتصتترياً  التتتعتتتبتتتور، 

الحتادية للهوية واجلن�صية وفرت 
ال�صتجابة  لدعم  الإمتتكتتانتتات  كافة 
التدفق  حتتركتتة  لتنظيم  ال�صريعة 
وفق خمتلف ال�صيناريوهات بهدف 
العمليات  خمتترجتتات  كتتفتتاءة  �صمان 
نظم  وباأعلى  امل�صركة  الت�صغيلية 
ومعايري التطوير املوؤ�ص�صي، موؤكداً 

على اأن وجود الرقم املوحد م�صبقاً 
املنافذ الربية بني  للمتنقلني عرب 
�تتصتتهتتولتتة حركة  يتتتدعتتتم  اجلتتتانتتتبتتتني 
الأنظمة  جتتاهتتزيتتة  نتتظتتري  التتعتتبتتور 
التعرف  الإلتتكتترونتتيتتة والتتذكتتيتتة يف 
والتحقق  املتت�تتصتتافتتريتتن  هتتويتتة  عتتلتتى 
من �صامة الوثائق والبيانات ذات 
ال�صلة ف�صًا عن ت�صريع اإجراءات 
الدخول واخلروج يف ظل الرتباط 

التقني مع ال�صركاء.
وعلى �صعيد مت�صل اأعربت القيادة 
التتتعتتتامتتتة لتتت�تتتصتتترطتتتة اأبتتتتوظتتتتبتتتتي عن 
�صلطنة  متتن  بتتالتتقتتادمتتني  ترحيبها 
عمان ال�صقيقة عرب املنافذ الربية 
الفرق  متتتوؤكتتتدة جتتاهتتزيتتة  لتتلتتدولتتة 
مع  بالتن�صيق  املتتعتتنتتيتتة  التت�تتصتترطتتيتتة 
لت�صهيل  ال�صراتيجيني  ال�صركاء 
عبور ال�صقاء العمانيني والرحيب 
دولة  الثاين  بلدهم  اإىل  بقدومهم 

الإمارات العربية املتحدة.
عبداهلل  التتنتتور  عبد  العميد  واأ�تتصتتاد 

ال�صحي مدير مديرية �صرطة اأمن 
�صوؤون  بتتقتتطتتاع  واملتتتطتتتارات  املتتنتتافتتذ 
املبذولة  باجلهود  واملتتنتتافتتذ  الأمتتتن 
كورونا  فريو�س  انت�صار  من  للحد 
حر�س  اإىل  لفتتتتتاً  "كوفيد19-" 
تطبيق  عتتتلتتتى  اأبتتتتوظتتتتبتتتتي  �تتتصتتترطتتتة 
وتوفري  الحتتتترازيتتتتة  الإجتتتتتتتراءات 
وال�صامة  ال�صحة  معايري  اأق�صى 
عرب  والعابرين  القاطنني،  جلميع 

حدود الإمارة.
واأكد �صعادة مبارك مطر املن�صوري 
- املدير التنفيذي لقطاع العمليات 
اجلمركية بالإدارة العامة جلمارك 
ال�صتعدادات  كافة  اتخاذ  اأبوظبي 
ل�صتئناف حركة التنقل وا�صتقبال 
اجلمركية  املتتراكتتز  عرب  امل�صافرين 
التتتتتربيتتتتتة عتتتتلتتتتى متتت�تتتصتتتتتتتوى اإمتتتتتتتتارة 
اأبوظبي، وذلتتك يف اإطتتار قتترار فتح 
للمطعمني  ال�صياحية  التاأ�صريات 
واحلا�صلني على اجلرعات الكاملة 
اأن  مو�صحاً  "كوفيد19-"،  للقاح 

جاهزة  اجلتتمتتركتتيتتة  املتتتراكتتتز  جميع 
اللتزام  مع  امل�صافرين  ل�صتقبال 
الحرازية  الإجتتتتتتتراءات  بتطبيق 
والتتوقتتائتتيتتة لتتلتتحتتفتتاظ عتتلتتى �صحة 
من  وامل�صافرين  املفت�صني  و�صامة 
من  وذلتتك  فريو�س"كوفيد19-" 
خال مراكز جمركية ذكية مزودة 
باأحدث اأجهزة الفح�س والتفتي�س 
التتتداعتتتمتتتة لتتلتتعتتمتتل اجلتتتمتتتركتتتي مبا 
وي�صهم  انتت�تتصتتيتتابتتيتتة احلتتركتتة  يتتوفتتر 
والعبور  التجارة  حركة  تي�صري  يف 

الآمن للم�صافرين.
ميكن  اأنتتتتتتتتتته  �تتتتصتتتتعتتتتادتتتتته  واأ�تتتتتتتتصتتتتتتتتار 
للم�صافرين والتجار ال�صتفادة من 
تقدمها  التتتتتي  الرقمية  اخلتتدمتتات 
اأبوظبي  جلتتمتتارك  التتعتتامتتة  الإدارة 
التفتي�س  عمليات  يف  تتمثل  والتي 
قتتبتتل و�صول  املتت�تتصتتبتتق  والتتتتتختتلتتيتت�تتس 
اجلمركي  املتتنتتفتتذ  اإىل  التتبتت�تتصتتائتتع 
اجلمركية  املتتتتعتتتتامتتتتات  واإجنتتتتتتتتتتاز 

رقمياً.

اأجريت اجلراحة يف ميديكلينيك م�شت�شفى �شارع املطار يف اأبو ظبي

عملية تنظري بطني ناجحة لإزالة كي�ض مبي�ض بحجم 12 �سم واإ�سالح املبي�ض امللتوي ملري�سة تبلغ من العمر 13 عاًما

حزمة قوانني وقرارات تعزز املنظومة الت�سريعية و�سيادة القانون 

منافذ الإمارات الربية ت�ستقبل القادمني من �سلطنة عمان



اخلميس   2  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13330  
Thursday    2   September   2021   -  Issue No   13330

04

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

خليفة  جلائزة  العامة  الأمتتانتتة  اأكتتدت 
البحوث  ودور  اأهتتتمتتتيتتتة  التتتتربتتتتويتتتتة 
مبختلف  الرتتتتتتتقتتتتتتاء  يف  التتتتربتتتتويتتتتة 
عنا�صر العملية التعليمية من طالب 
ا�صتناداً  وذلتتك  مدر�صية  وبيئة  ومعلم 
البحوث  لهذه  الإيجابية  الآثتتتار  اإىل 
تتعلق  ميدانية  ق�صايا  تتناول  التتتتتي 
وت�صلط  والأكادميي  الربوي  بال�صاأن 
ابتكار  اآليات  ال�صوء على  من خالها 
امل�صتقبل  املنا�صبة وا�صت�صراف  احللول 
وتلك  التتتتتتتتتحتتتتديتتتتات  هتتتتتتذه  ملتتتتواجتتتتهتتتتة 

الق�صايا.
جتتتاء ذلتتتك ختتتال ور�تتصتتة التتعتتمتتل التي 
نظمتها الأمانة العامة جلائزة خليفة 
"جمال  بتتتعتتتد حتتتتتول  التتتتربتتتتويتتتتة عتتتتن 
البحوث الربوية" والتي مت خالها 
اجلائزة  عتتن  تعريفي  فتتيتتديتتو  عتتر�تتس 

ور�تتصتتالتتتتتهتتا واملتتتتجتتتتالت املتتتطتتتروحتتتة يف 
 - 2021 التتتتتدورة اخلتتامتت�تتصتتة عتت�تتصتترة 
جمال  لكل  الر�صح  واآلتتيتتات   2022
التطوير  �تتتتصتتتتوء  يف  ختتتا�تتتصتتتة  متتتنتتتهتتتا 
ال�صامل الذي اأجنزته اجلائزة ملوقعها 
مبا  الذكية  وتطبيقاتها  الإلتتكتتروين 
وامليدان  املر�صحني  مع  التفاعل  يعزز 
التعليمي ب�صورة عامة، حملياً وعربياً 
. وقال الدكتور عبداهلل املنيزل حمكم 
التتتتربتتتتويتتتتة خال  التتتبتتتحتتتوث  جمتتتتتال 
اأي  يف  التتعتتلتتمتتي  التتبتتحتتث  اإن  التتتور�تتتصتتتة 
الأ�صا�س  يعترب  املتتجتتالت  متتن  جمتتتال 
من  جمتتتتتمتتع  اأي  عتتلتتيتته  يعتمد  التتتتذي 
املجتمعات التي ت�صعى لتحقيق النمو 
الع�صر  متطلبات  ومتتواكتتبتتة  والتتتتتقتتدم 
اأن  ..متتوؤكتتدا  للم�صتقبل  والتخطيط 
التتتربتتتوي ل يقل  املتتتجتتتال  التتبتتحتتث يف 
اأهتتمتتيتتة عتتن التتبتتحتتوث التتتتتي جتتتترى يف 
املتتيتتاديتتن الأختتتترى ملتتا لتتهتتذا التتنتتوع من 

تطوير  يف  اأ�صا�صي  دور  متتن  التتبتتحتتوث 
والتعليمية  التتتتربتتتتويتتتتة  التتتعتتتمتتتلتتتيتتتة 
امل�صكات  متتتن  لتتلتتعتتديتتد  والتتتتتتت�تتتصتتتدي 
والتتقتت�تتصتتايتتا التتتتتي قتتد يتتواجتتهتتا امليدان 
اأن البحوث تزود  واأو�تتصتتح   . التتربتتوي 
والبيانات  باملعلومات  القرار  اأ�صحاب 
ال�صرورية التي ت�صاعدهم على اتخاذ 
القرار املنا�صب بناء على اأ�ص�س علمية 
ر�تتصتتم وت�صكيل  عتتلتتى  تتت�تتصتتاعتتدهتتم  كتتمتتا 
العمل  وجتويد  التعليمية  ال�صيا�صات 
التتتربتتتوي ومتتتتن هتتتتذا املتتنتتطتتلتتق ركزت 
بداية  ومنذ  الربوية  خليفة  جتتائتتزة 
اإعطاء  عتتلتتى   2007 يف  انتتطتتاقتتهتتا 
جمال البحث الربوي اأهمية خا�صة 
بالأ�صالة  تتميز  التي  البحوث  تلك 
والبداع وفيها نوع من التفرد بحيث 

ت�صكل اإ�صافة للمعرفة يف امليدان.
وقال : مل تركز اجلائزة على ا�صتقطاب 
امل�صتوى  عتتتلتتتى  املتتتتتتتمتتتيتتتزة  التتتبتتتحتتتوث 

اأيتت�تتصتتا البحوث  �تتصتتمتتلتتت  بتتتل  التتوطتتنتتي 
الربوية على م�صتوى الوطن العربي 
نظراً لوجود ق�صايا تربوية م�صركة 
ي�صتفيد من تناولها امليدان الربوي، 
�صروط  على  الور�صة  يف  الركيز  ومت 
دورتها  يف  للجائزة  التقدم  ومعايري 
الت 15 واجلوانب التي يجب الركيز 
اإ�صافة  ت�صكل  بتتحتتوث  لتقدمي  عليها 

للمعرفة يف امليدان.
من جهته تطرق الدكتور عاء الدين 
البحوث  مبجال  الفائز  عبداحلميد 
للجائزة   14 التتتت  لتتتلتتتدورة  التتربتتويتتة 
خال الور�صة اإىل دور واأهمية جائزة 
اأحد  تعد   : وقتتال   .. الربوية  خليفة 
املحكمة  العلمية  اجلوائز  واأكتترب  اأهتتم 
على امل�صتوى العاملي وم�صتوى الوطن 
العربي ويعترب الفوز باجلائزة و�صاما 
وخطوة  متترمتتوقتتة  اأكتتادميتتيتتة  و�صمعة 

اإيجابية يف النمو الأكادميي واملهني .

اأهم مقومات احل�صول  اأن  اإىل  واأ�صار 
لطريقة  البحث  تناول  اجلتتائتتزة  على 
الطلبة  لتتتتتدريتت�تتس  ومتتبتتتتتكتترة  حتتديتتثتتة 
خا�س  ب�صكل  واملتتوهتتوبتتني  عتتام  ب�صكل 
على  التتتتقتتتتائتتتتم  التتتتتتتعتتتلتتتم  يف  وتتتتتتتتمتتتثتتتل 
 Challenge-Based التحدي 
التتتبتتتاحتتتث  وقتتتتتيتتتتتام   Learning
عملي  اإطتتتار  وو�تتصتتع  التتفتتكتترة  بتطوير 

وتطبيقي لتنفيذها.
واأو�صح اأن التعلم القائم على التحدي 
يعد مدخًا جديدا للتعلم ميزج بني 
ذاتياً  املوجه  والتعلم  العمل اجلماعي 
العامل  الأقتتران وحل م�صكات  وتعلم 
احلقيقي والتعلم التاأملي يف الأن�صطة 

التعليمية .
واأ�صار اإىل اأن بحثه الفائز بالدورة الت 
14 للجائزة بعنوان " فاعلية برنامج 
تنمية  يف  التحدي  على  قائم  اإر�صادي 
امل�صتقبلي  واملنظور  الأكتتادميتتي  العزم 

وختتتفتتت�تتتس احلتتتتتتدة النتتتفتتتعتتتالتتتيتتتة لدى 
الثانوية  باملرحلة  املوهوبني  الطاب 
فئة  يتتتتتنتتاول  الفقرية"  التتبتتيتتئتتات  يف 
"الطلبة  وهتتي  املتتوهتتوبتتني  متتن  مهمة 
الفقرية"  التتتبتتتيتتتئتتتات  يف  املتتتتوهتتتتوبتتتتون 
واأهتتتمتتتيتتتة تتتلتتك التتفتتئتتة لتتلتتمتتجتتتتتمتتع من 
ختتتتتتتال تتتتتتوفتتتتتري ختتتتتدمتتتتتات وبتتتتترامتتتتتج 
اإر�صادية ل�صد احتياجاتهم الأكادميية 

وامل�صتقبلية التي ت�صاعدهم يف التغلب 
اأحدثتها الظروف  التي  العوامل  على 
البيئية املحيطة ..لفتا اإىل اأن البحث 
تتمثل  متتتتتغتتريات حتتديتتثتتة  اإىل  تتتطتترق 
واملثابرة  الأكتتتادميتتتي  التتعتتزم  تنمية  يف 
الفر�س  عتتلتتى  والتتتركتتتيتتتز  والتت�تتصتتغتتف 
وا�صتغال  للحياة  والتخطيط اجليد 
الوقت، وخف�س احل�صا�صية النفعالية 

والت�صلب  النتتفتتعتتالتتيتتة  وال�تتتصتتتتتتتثتتتارة 
النتتفتتعتتايل التتتنتتتاجت متتتن التتفتتجتتوة بني 

املوهبة والفقر.
بني  حتتتتتتوار  دار  التتتور�تتتصتتتة  ختتتتتتتام  ويف 
املتتتتتحتتدثتتني واحلتت�تتصتتور حتتتول معايري 
الإبداع يف "جائزة خليفة الربوية" و 
ارتباطها با�صت�صراف م�صتقبل التعليم 

يف الع�صر الرقمي .

•• اأبوظبي-وام:

تعقد "�صل�صلة جل�صات قمة امل�صتقبل 
الفرا�صية  جتتلتت�تتصتتتتتهتتا  الرقمي"، 
التتثتتالتتثتتة يتتتتوم 8 �تتصتتبتتتتتمتترب اجلتتتتاري 
املتحدثني  متتتتن  نتتختتبتتة  مبتتت�تتتصتتتاركتتتة 
واخلتتتتتتتتتتتتتتتترباء التتتتتتدولتتتتتتيتتتتتتني التتتتتذيتتتتتن 
حول  احلتتتكتتتومتتتات  دور  �تتصتتيتتنتتاقتت�تتصتتون 
البيانات  م�صتقبل  حتديد  يف  العامل 
رقمية  حكومية  منظومة  وتتتطتتويتتر 

قائمة على البيانات.
 و�صت�صت�صيف اجلل�صة دائرة الإ�صناد 
اأبوظبي  بتتهتتيتتئتتة  ممتتثتتلتتة  احلتتكتتومتتي، 
"مي�صي  �صركة  وتنظمها  الرقمية، 
فرانكفورت ال�صرق الأو�صط". وخال 

اجلل�صة التي تعقد بعنوان "م�صتقبل 
احلكومات  تتتطتتور  كتتيتتف  التتبتتيتتانتتات: 
البيانات؟"،  عتتلتتى  قتتائتتمتتة  متتنتتظتتومتتة 
�صيقوم خرباء البيانات والتكنولوجيا 
احلديثة  الجتتتتتاهتتتتات  يف  بتتالتتبتتحتتث 
التي  وال�صيا�صات  احلتتالتتة،  ودرا�تتصتتات 
املبنية  تتتدعتتم ومتتتّكتتن القتتتتت�تتصتتادات 
الحتياجات  لتلبية  التتبتتيتتانتتات  عتتلتتى 

املتغرية لاأفراد.
 و�صت�صم اجلل�صة الفرا�صية الثالثة 
نخبة من اخلرباء واملتحدثني، ومن 
�تتصتتمتتنتتهتتم �تتتصتتتعتتتادة التتتدكتتتتتتتور حممد 
العام  املتتديتتر  الع�صكر،  عبداحلميد 
لهيئة اأبوظبي الرقمية و"كري�صتيان 
تزويد  لوكالة  التتعتتام  املتتديتتر  مولر"، 

، و  التتدمنتتارك  البيانات والتتكتتفتتاءة يف 
�صو�صاروينتوم"،  "مون�صاك  الدكتور 
نتتائتتب التترئتتيتت�تتس حلتتلتتول التتبتتيتتانتتات يف 
الرقمية  احلتتكتتومتتة  تتتطتتويتتر  وكتتتالتتتة 
�صرييدان"،  و"جون  تتتتايتتتانتتتد،   –
الوطني  الأر�صيف  يف  الرقمي  املدير 
ال�صيد  اإىل  بتتالإ�تتصتتافتتة  التتربيتتطتتاين؛ 
"دان هو"، الرئي�س التنفيذي ل�صركة 

كاود". "جي42 
 و�صي�صتعر�س �صعادة الدكتور الع�صكر 
درا�صة  النقا�صية  اجلل�صة  بتتدايتتة  يف 
البيانات"  "م�صتقبل  بتتعتتنتتوان  حتتالتتة 
النقا�صية  اجلتتتلتتت�تتتصتتتة  و�تتتصتتتتتتتختتتتتتتم   ،
"اقت�صاد  حتتتتول  تتتقتتدميتتي  بتتعتتر�تتس 
"مايكل  قبل  من  املخفية"  البيانات 

البيانات يف  ابتكار  كونوتون"، رئي�س 
�صركة اأوراكل ملنطقة اأوروبا وال�صرق 

الأو�صط واإفريقيا.
التتتتدكتتتتتتتتتور حممد  �تتتتصتتتتعتتتتادة  وقتتتتتتتتال   
اجلل�صة  اإن  التتعتت�تتصتتكتتر  عتتبتتداحلتتمتتيتتد 
ال�صوء  ت�صلط  الثالثة  الفرا�صية 
املتعلقة  ال�تتتصتتتراتتتتيتتتجتتتيتتتات  عتتتلتتتى 
مبتتت�تتتصتتتتتتتقتتتبتتتل التتتتتبتتتتتيتتتتتانتتتتتات، ومتتتتكتتتني 
احلكومات من النتقال بفعالية اإىل 
عتتتامل رقتتمتتي متتتتتكتتامتتل، حتتيتتث ن�صعى 
ننظمها  التتتتتي  النقا�صات  ختتال  متتن 
والبناء  التحديات  على  التعّرف  اإىل 
جمتمع  لبناء  القائمة  الفر�س  على 
اجلل�صة  اأن  واأكتتتد  ومتت�تتصتتتتتدام.  �صامل 
قمة  جتتلتت�تتصتتات  �صل�صلة  متتتن  التتثتتالتتثتتة 

�تتصتتتتتوفتتر فر�صة  التترقتتمتتي  املتت�تتصتتتتتقتتبتتل 
امل�صرك  التتتتتعتتاون  لتتتتتعتتزيتتز  متتثتتالتتيتتة 
املعنيني، وامل�صي قدماً  ال�صركاء  بني 
يف بناء الأ�ص�س الازمة، خا�صة على 
بناء  �صبيل  يف  احلتتكتتومتتي،  املتت�تتصتتتتتوى 
فيه  البيانات  ت�صكل  رقمي  م�صتقبل 
اأهتتتم الأ�تتتصتتتول واأكرثها  واحتتتتدة متتن 

قيمة".
الفرا�صية  اجلتتتلتتت�تتتصتتتة  وتتتتعتتتتتتترب    
جل�صات  "�صل�صلة  متتن  جتتتزًءا  الثالثة 
قمة امل�صتقبل الرقمي" والتي ت�صمل 
4 جل�صات ومن املقرر انعقادها حتى 
لنعقاد  و�تتصتتوًل   ،2021 دي�صمرب 
 "2022 التترقتتمتتي  "امل�صتقبل  قتتمتتة 
والتي من املقرر عقدها يف 22 و23 

فرباير حتت �صعار "متكني حكومات 
على  القمة  �صركز  كما  امل�صتقبل". 
القطاعني  بتتتني  التت�تتصتتراكتتات  تتتعتتزيتتز 
اخلدمات  تقدمي  يف  واخلتتا�تتس  العام 
تلبي  التتتتتتتي  التتترقتتتمتتتيتتتة  احلتتتكتتتومتتتيتتتة 
واملجتمعات  املتتواطتتنتتني  احتتتتتيتتاجتتات 

وال�صركات.
قمة  جتتلتت�تتصتتات  "�صل�صلة  وتتتتعتتتمتتتل    
توفري  عتتلتتى  الرقمي"،  املتت�تتصتتتتتقتتبتتل 
حمتتتتتتتوى حتت�تتصتتري وتتتفتتاعتتلتتي حول 
املبادرات احلكومية يف جمال التحول 
العامل.  اأنتتتحتتتاء  جتتمتتيتتع  يف  التترقتتمتتي 
من�صة  اإن�صاء  اإىل  اجلل�صات  وتهدف 
مو�صوعات  تناق�س  دائتتمتتة  تفاعلية 
متتتتتتكتتتتتني حتتتتتتكتتتتتتومتتتتتتات املتتت�تتتصتتتتتتتقتتتبتتتل، 

اأفكار جديدة من خال  وا�صتك�صاف 
العام  القطاعني  بني  التعاون  تعزيز 
واخلا�س لت�صخري التقنيات الرقمية 
التي تدعم ت�صكيل امل�صتقبل، والتعمق 
يف الركائز الأ�صا�صية للتحول الرقمي 

احلكومي.
مناق�صة  اإىل  اجلل�صات  تهدف  كما    
ووجهات  التتفتتكتتريتتة  التتتقتتتيتتتادة  تتتتاأثتتتري 
جوانب  خمتلف  على  العاملية  النظر 
اخلتتتتتدمتتتتتات احلتتتكتتتومتتتيتتتة، واحلتتتلتتتول 
احلكومية الرقمية، والبيانات والذكاء 
ال�صيرباين،  والأمتتتتن  ال�تتصتتطتتنتتاعتتي، 
وال�صراكات  التترقتتمتتيتتة،  واملتتنتتظتتومتتة 
بتتتني التتقتتطتتاعتتني التتتعتتتام واخلتتتا�تتتس. 
املتتو�تتصتتوعتتات بدقة  وقتتتد مت اختتتتتيتتار 

"قمة  لت  الأربعة  املحاور  اإىل  ا�صتناداً 
وهي:   "2022 التترقتتمتتي  امل�صتقبل 
احلكومية-  اخلتتتدمتتتات  "م�صتقبل 
البيانات  Gx Next" و"م�صتقبل 
-Data Next" ومتكني حكومات 
الأمتتتتتتن  و"م�صتقبل  امل�صتقبل" 

."Cyber Next - ال�صيرباين

•• دبي-وام:

برعاية �صمو الأمري احل�صني بن عبد 
اهلل الثاين ويل عهد اململكة الأردنية 
اململكة  حتتكتتومتتة  كتتّرمتتت  التتهتتا�تتصتتمتتيتتة، 
الأردنية الها�صمية الفائزين بالدورة 
لأف�صل  العهد  ويل  جلتتائتتزة  الثانية 
تتتطتتبتتيتتق ختتتدمتتتات حتتكتتومتتيتتة التتتتتي مت 
اإطار  2019 يف  اأبتتريتتل  اإطتتاقتتهتتا يف 
التحديث  ال�صراتيجية يف  ال�صراكة 
احلكومي بني دولة الإمارات العربية 
املتتتتتحتتدة وحتتكتتومتتة املتتمتتلتتكتتة، يف حفل 
افتترا�تتصتتي ح�صره عتتدد متتن التتتوزراء 

وامل�صوؤولني من حكومتي البلدين.
التي  التتعتتهتتد  ويل  جتتتائتتتزة  و�تتتصتتتهتتتدت 
يوليو  يف  الثانية  دورتتتهتتا  اإطتتتاق  مت 
التبادل  برنامج  �صمن  املا�صي،  العام 
نوعية  م�صاركات  احلتتكتتومتتي،  املتتعتتريف 
اململكة،  يف  اجلتتامتتعتتات  خمتتتتتلتتف  متتتن 
بلغت 122 م�صاركة من 25 جامعة 
وطالبة،  طالباً   228 قدمها  اأردنية 
ركتتزت على  85 تطبيقاً  تقييم  اإذ مت 
قتتتطتتتاعتتتي التت�تتصتتحتتة وبتتتيتتتئتتتة الأعتتتتمتتتتال 
بالدرجة الأوىل، وخمتلف القطاعات 

احليوية يف اململكة الأردنية.
تطبيق  الأول  بتتتتتاملتتتتتركتتتتتز  وفتتتتتتتتتتتاز 
من�صة  يتتتوفتتتر  التتتتتذي   Nabad"
ال�صحية  املتتنتت�تتصتتاآت  جتتتمتتع  متتتتتكتتامتتلتتة 
واملتربعني وتر�صد احتياجات التربع 
بتتالتتدم والأعتت�تتصتتاء، ويف املتتركتتز الثاين 
ي�صهم  التتذي   "FarmJo" تطبيق 
يف تتتعتتزيتتز جتتتهتتتود املتتمتتلتتكتتة الأردنتتتتيتتتتة 
الغذائي،  الأمتتتن  لتحقيق  الها�صمية 
الذي  "دوائي"  تطبيق  ح�صل  فيما 
متكن  �صاملة  رقمية  �صيدلية  ميّثل 
املتتر�تتصتتى متتن الطتتتتاع عتتلتتى الأدويتتتتة 
والتتتتتوا�تتصتتل متتع الأطتتبتتاء، على املركز 

الثالث.
وتعك�س الدورة الثانية للجائزة جهود 
فتتترق التتعتتمتتل املتت�تتصتتركتتة متتن البلدين 
الفريق  بتتروح  عملت  التي  ال�صقيقني 
املعرفية  العمل  ور�س  لإجناز  الواحد 
اخلا�صة باجلائزة، وا�صتام امل�صاركات 

وتقييمها مبا ي�صمن اختيار الأف�صل 
عتتلتتى التتترغتتتم متتتن التتتتتتتحتتتديتتتات التي 
امل�صتجد  كتتتورونتتتا  جتتائتتحتتة  �تتصتتاحتتبتتت 
احلكومات  وانتتتتتقتتال  "كوفيد19-" 
وتهدف  الفتترا�تتصتتيتتة،  املن�صات  نحو 
الت�صميم  تتت�تتصتتجتتيتتع  اإىل  اجلتتتتائتتتتزة 
اجلامعات  طتتاب  وحتفيز  املتت�تتصتترك 
جمال  يف  اإبداعية  حلول  ابتكار  على 
لتطوير  الذكية  الهواتف  تطبيقات 
ومب�صطة  �تتصتتهتتلتتة  حتتكتتومتتيتتة  ختتتدمتتتات 
يفوق  مبا  ال�صاعة  متتدار  على  وتقدم 

توقعات املتعاملني.

اجلائزة  العلماء:  �شلطان  عمر 
ت���رج���م ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة 
مل�شاركة  الإم������ارات  ومنهجية 
يف  املجتمعات  ومت��ك��ني  امل��ع��رف��ة 

�شناعة امل�شتقبل.
�تتصتتلتتطتتان العلماء  وقتتتتال متتعتتايل عتتمتتر 
ال�صطناعي  لتتلتتذكتتاء  التتتدولتتتة  وزيتتتتر 
والقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل 
ال�صراتيجي  التتتتتعتتاون  اأن  بتتعتتد  عتتن 
الأردنية  واململكة  الإمتتارات  دولة  بني 
الوثيقة  التت�تتصتتراكتتة  يتتوؤكتتد  الها�صمية 
اأ�ص�س  عتتلتتى  التتقتتائتتمتتة  التتبتتلتتديتتن  بتتتني 
ويج�صد  التتتتتتروؤى،  وتتتتوافتتتق  التتتتتكتتامتتل 
باأهمية  الإمتتتتتارات  دولتتتة  قتتيتتادة  روؤى 
احلكومية،  التجارب  اأف�صل  م�صاركة 
مبا ي�صهم يف ا�صتحداث منوذج عربي 

يرتقي  احلتتكتتومتتي  لتتلتتعتتمتتل  متتتتتكتتامتتل 
م�صرية  ويتتتقتتتود  املتتوؤ�تتصتت�تتصتتي  بتتتتتتتتالأداء 
التتتتتنتتمتتيتتة والتتتتتتتحتتتديتتتث. واأ�تتتتصتتتتاف اأن 
لأفتت�تتصتتل تطبيق  التتعتتهتتد  جتتائتتزة ويل 
توجيهات  تعك�س  حكومية  ختتدمتتات 
�تتصتتاحتتب التت�تتصتتمتتو التت�تتصتتيتتخ حمتتمتتد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئتتيتت�تتس جمتتلتت�تتس التتتتتتوزراء حتتاكتتم دبي 
"رعاه اهلل"، باأهمية تعزيز ال�صراكات 
الإمارات  دولتتة  حكومة  بني  املعرفية 
ل�صناعة  ال�صقيقة  التتدول  وحكومات 
على  الركيز  عتترب  اأف�صل،  م�صتقبل 
اجلامعات  طتتتتاب  وتتتتعتتتزيتتتز  متتتكتتني 
واإيجاد  امل�صتقبل  لقيادة  واإعتتتدادهتتتم 
م�صيفاً  التحديات،  ملختلف  احلتتلتتول 
الأردنية  اجلامعات  طاب  تفاعل  اأن 
والأفتتتتتكتتتتتار اخلتتتتاقتتتتة التتتقتتتائتتتمتتتة على 
التتتتتي وظتتفتتوهتتا يف تطوير  البتتتتتكتتار 
التتعتتمتتل احلتتتكتتتومتتتي وتتت�تتصتتريتتع جتتتتاوز 
فهماً  عك�س  العاملية،  اجلائحة  تبعات 

عميقاً لأهمية اجلائزة.
بدعم  التتعتتلتتمتتاء  �صلطان  عتتمتتر  واأ�تتتصتتتاد 
�تتصتتمتتو الأمتتتتري احلتت�تتصتتني بتتن عتتبتتد اهلل 
امل�صتمرة  ومتابعته  للجائزة  التتثتتاين 
لتتتتتطتتوراتتتهتتا، متتتا كتتتتان لتتته اأثتتتتتر كبري 
ا�صتقطبت  التتتتتي  اجلتتتائتتتزة  اإجنتتتتاح  يف 
اجلامعات  يف  متيزا  الأكتترث  الطاب 
الأردنتتتتيتتتتة، و�تتصتتكتتل حتتتافتتتزا لتتهتتم على 
ت�صهم  التي  اجلديدة  الأفكار  تقدمي 
يف حتقيق تغيري اإيجابي، وال�صتفادة 

العمل  تتتتطتتتويتتتر  يف  قتتتتدراتتتتتهتتتتم  متتتتن 
احلكومي ونقله اإىل امل�صتقبل.

اأحمد الهناندة: اجلائزة امتداد 
حكومتي  ب��ني  ال��ب��ن��اء  للتعاون 

الإمارات والأردن.
من جهته، قال معايل اأحمد الهناندة 
والتتريتتادة يف  الرقمي  القت�صاد  وزيتتر 
جائزة  اإن  الها�صمية  الأردنية  اململكة 
خدمات  تطبيق  لأف�صل  العهد  ويل 
الإبتتتداع  لت�صجيع  التتهتتادفتتة  حكومية 
والبتتتتتكتتار لتتطتتاب اجلتتامتتعتتات وتبني 
اأفكارهم لارتقاء مب�صتوى اخلدمات 
احلكومية، تعك�س مدى اهتمام �صمو 
عبد  بن  احل�صني  الأمتتري  العهد  ويل 
اهلل الثاين بال�صباب الأردين واإميانه 
بتتاأنتتهتتم قتتتتتادرون عتتلتتى حتتتقتتيتتق اأعظم 
باملهارات  تزويدهم  اإذا مت  الإجنتتازات 
التتتتازمتتتتة، حتتيتتث تتتبتتنتتى �تتصتتمتتوه عتتتتدداً 
املتتتتبتتتتادرات واملتت�تتصتتاريتتع يف جمال  متتتن 
وتطويرها  املتتعتتلتتومتتات  تتتكتتنتتولتتوجتتيتتا 
على ال�صعيد املحلي والتتدويل بهدف 
بناء م�صتقبل م�صرق لل�صباب الأردين 
خدمة  يف  لتتلتتمتت�تتصتتاركتتة  وتتتوجتتيتتهتتهتتم 
جمتمعاتهم وحتفيزهم نحو البتكار 

والريادة.

التتثتتانتتيتتة من  التتتتتدورة  اأن  اإىل  واأ�تتتصتتتار 
ال�صراكة  اإطتتار  يف  تاأتي  التي  اجلائزة 
الأردن  بني  والتعاون  ال�صراتيجية 
املتحدة  التتعتتربتتّيتتة  المتتتتتتتارات  ودولتتتتتة 
وتطوير  حتديث  جمتتال  يف  ال�صقيقة 
العمل احلكومي تعترب امتداد لنجاح 
الدورة الأوىل، اإذ مرت مبراحل عدة 
اأردنية-اإماراتيٌة  فتتترٌق  عليها  عملت 
م�صركة، على تنفيذ حملة ترويجية 
�صملت 35 جامعة، وتقييم امل�صاركات 

التي بلغت 122 م�صاركة متميزة.
الرقمي  القتتتتتتت�تتتصتتتاد  وزيتتتتتر  واأعتتتتتتترب 
الإمارات  لدولة  �صكره  عن  والتتريتتادة 
املتتتبتتتادرة، م�صرياً  ملتتا قتتدمتتتتته لإجنتتتتاح 
بني  ال�تتصتتراتتتيتتجتتي  التتتتتعتتاون  اأن  اإىل 
احلتتكتتومتتتتتني يتتعتترب عتتتن متتتتدى متيز 
العاقات الوطيدة التي جتمع اململكة 
الإمارات  ودولتتتة  الها�صمية  الأردنتتيتتة 
العربية املتحدة والتي متثل منوذجاً 
يحتذى للعاقات العربية امل�صركة.

ال�شحة  يف  امل�شاركات  من   50%
وريادة الأعمال.

التتتتتتتتدورة  املتتتت�تتتتصتتتتاركتتتتات يف  وتتتتتنتتتتوعتتتتت 
لأف�صل  العهد  ويل  جلتتائتتزة  الثانية 
تتتطتتبتتيتتق ختتتتدمتتتتات حتتتكتتتومتتتيتتتة، حيث 

الأردنية،  اجلامعة  م�صاركات  �صّكلت 
وجامعة  التتتهتتتا�تتتصتتتمتتتيتتتة،  واجلتتتتامتتتتعتتتتة 
جامعة  اإىل  اإ�تتصتتافتتة  �صمّية،  الأمتتتترية 
البلقاء التطبيقية %50 من جممل 
م�صاركة،  امل�صاركات التي بلغت 122 
التطبيقات  متتن   50% ركتتتزت  فيما 
ال�صحة  قتتطتتاعتتي  عتتلتتى  اجلتتتتائتتتتزة  يف 

وبيئة الأعمال.
وتعك�س نوعية امل�صاركات والتطبيقات 
التتتتتتتتتي طتتتتتّورهتتتتتا طتتتتتتاب اجلتتتامتتتعتتتات 
بامل�صوؤولية  التتعتتايل  ح�صهم  الأردنتتيتتة 
عن تطوير تطبيقات حكومية ت�صهم 
يف تعزيز جودة حياة الأفراد وت�صهيل 
ح�صولهم على اخلدمات، وم�صاركتهم 
تركز  حكومية  متتبتتادرات  ت�صميم  يف 

على املتعامل اأوًل.
من  الفائزة  التطبيقات  اختيار  ومت 
للمرحلة  تاأهلت  م�صاركات  عتتدة  بني 
بتتتنتتتاًء على  تتتقتتيتتيتتمتتهتتا  التتنتتهتتائتتيتتة، مت 
معايري رئي�صية تركز على 4 حماور، 
هي الكفاءة والفعالية بن�صبة 35%، 
 ،30% بن�صبة  ال�صتخدام  و�صهولة 
اإىل  اإ�صافة   ،25% بن�صبة  والإبتتتداع 
بن�صبة  التطبيق  عن  العام  النطباع 
هي:  فتتتتئتتتتات،   10 �تتصتتمتتن   ،10%
الغذائي،  والزراعة والأمن  ال�صياحة، 

والتتتتتتتعتتتلتتتيتتتم، والتتت�تتتصتتتحتتتة، والتتتت�تتتتصتتتتوؤون 
الأعمال،  الجتماعية، والنقل، وبيئة 
الأزمتتتتات،  واإدارة  والأمتتتتن  والتت�تتصتتبتتاب، 
�صوؤون  لتح�صني  مبادرات  اإىل  اإ�صافة 
اجلائزة  قتتيتتمتتة  وتتتبتتلتتغ  التتتاجتتتئتتتني. 
ن�صف  الأردن،  يف  نوعها  متتن  الأوىل 
اأردين  األف دينار   100 مليون درهم 
، موزعة بواقع 50 األف دينار للفائز 
و20  للثاين  دينار  األتتف  و30  الأول 

األف دينار للفائز الثالث.
 "Nabad" تتتتطتتتبتتتيتتتق  ويتتتتتتهتتتتتتدف 
اإىل  الأول  املتتتتركتتتتز  عتتتلتتتى  احلتتتا�تتتصتتتل 
هي  متكاملة  رقتتمتتيتتة  من�صة  تتتوفتتري 
م�صتوى  عتتتلتتتى  نتتتوعتتتهتتتا  متتتتن  الأوىل 
ال�صحية  املتتنتت�تتصتتاآت  لتمكني  املتتمتتلتتكتتة، 
الحتياجات  ر�تتصتتد  متتن  واملتتتتتربعتتني 
الأع�صاء،  اأو  بالدم  بالتربع  اخلا�صة 
لتتلتتتتتوا�تتصتتل يجمع  ويتتت�تتتصتتتّكتتتل جتتت�تتتصتتتراً 
واملتتتتتربعتتني، واجلهات  املتتر�تتصتتى  بتتني 
ال�صحية املعنية، وت�صمل مركز التربع 
بالأع�صاء الأردين، وبنك الدم، وبنك 

القرنيات، والأطباء وامل�صت�صفيات.
"FarmJo" الذي  وي�صهم تطبيق 
باجلائزة  التتثتتاين  املتتركتتز  على  ح�صل 
يف دعم جهود وزارة الزراعة الأردنية 
لتحقيق الأمتتن الغذائي، عرب توفري 

اإحتت�تتصتتائتتيتتة لأ�تتصتتحتتاب القرار  بتتيتتانتتات 
وامل�صتثمرين يف جمالت الزراعة، مبا 
فيها: كمية املحا�صيل الزراعية التي 

يتم اإنتاجها، ون�صبة ال�صتهاك.
وميّثل تطبيق "دوائي"، الفائز باملركز 
الثالث، �صيدلية رقمية تهدف لتوفري 
املتتعتتلتتومتتات التترئتتيتت�تتصتتيتتة عتتتن الأدويتتتتتة 
اأهمية  و�تتصتترح  التتطتتبتتيتتة،  والتتو�تتصتتفتتات 
اأخذ  مواعيد  ر�صد  عرب  بها  اللتزام 
اخلا�صة  املعلومات  وتتتدويتتن  الأدويتتتة 
التحدث  بتتاملتت�تتصتتتتتختتدم، ومتتتكتتيتتنتته متتن 
لا�صتف�صارات  املخت�س  الطبيب  اإىل 
التتتطتتتبتتتيتتتة. تتتتعتتتزيتتتز متتت�تتتصتتتاركتتتة طاب 
اجلامعات يف تطوير حلول اخلدمات 
اجلائزة  وكتترمتتت  التتذكتتيتتة  احلكومية 
العام  فتتربايتتر  يف  الأوىل  دورتتتتهتتتا  يف 
املتتتتا�تتتتصتتتتي، ثتتتتاثتتتتة تتتتطتتتبتتتيتتتقتتتات هتتتي: 
اإ�صدار  خدمات  لت�صهيل  "خدماتي" 
والتتكتتهتتربتتاء، وتطبيق  املتتيتتاه  فتتواتتتري 
يتيح  التتتتذي   "SOS Jordan"
والإنتتتذار  ال�صتغاثة  ختتدمتتات  اإطتتتاق 
للحالت الطارئة، اإ�صافة اإىل تطبيق 
وتنظيم  لإدارة   "Vaccine Jo"
وحديثي  الأطتتتفتتتال  مطاعيم  وتتتتتتبتتع 
 100 التتولدة، مت اختيارها من بني 

تطبيق من 18 جامعة اأردنية.
لأف�صل  العهد  "ويل  جتتائتتزة  ومتتتثتتل 
جائزة  حكومية"  ختتتدمتتتات  تتتطتتبتتيتتق 
طاب  بتتني  التتعتتاقتتة  لتعزيز  �صنوية 
احلكومية  واجلتتتتتهتتتتتات  اجلتتتتامتتتتعتتتتات 
وت�صميم  تتتتطتتتويتتتر  يف  واإ�تتتتصتتتتراكتتتتهتتتتم 
وتعزز  املتتتتتعتتامتتل  رحتتلتتة  ت�صهل  حتتلتتول 
مرحلة  ومتّثل  املجتمع،  حياة  جتتودة 
ال�صراتيجية  ال�صراكة  من  جديدة 
احلكومي  والتتتتتطتتويتتر  التتتتتحتتديتتث  يف 
بني دولة الإمارات واململكة الأردنية، 
اأ�صا�صية  حمتتتاور  اأربتتعتتة  تغطي  التتتتتي 
احلكومية،  اخلتتدمتتات  تطوير  ت�صمل 
املوؤ�ص�صي  والأداء  الذكية،  واخلدمات 
القيادات  وبتتنتتاء  والتتتتتمتتيتتز،  والبتتتتتكتتار 
اإ�صافة  الكفاءات،  وتعزيز  والتتقتتدرات 
التميز  واأنتتظتتمتتة  متت�تتصتترعتتات  بتتنتتاء  اإىل 

والأداء ومراكز حكومية منوذجية.

خليفة الرتبوية: البحث العلمي طريق النهو�ض بالتعليم يف الع�سر الرقمي

�سل�سلة جل�سات قمة امل�ستقبل الرقمي تناق�ض م�ستقبل البيانات 

�شمن ال�شراكة ال�شراتيجية يف التحديث احلكومي مع الإمارات

تكرمي الفائزين بالدورة الثانية جلائزة ويل عهد الأردن لأف�سل تطبيق خدمات حكومية
اأردنية  جامعة  برعاية ويل عهد الأردن..اجلائزة ت�شهد 122 م�شاركة من 25 

•• اأبوظبي-وام :

اأطلق مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي مبادرة "منو" التي ت�صمل 
خمتارين  لفنانني  املهنية  املتتهتتارات  دعتتم  اإىل  يتتهتتدف  متخ�ص�صا  بتترنتتاجمتتا 

مقيمني يف الدولة مبا ي�صهم يف تعزيز امل�صهد الفني والثقايف.
ينطلق هذا الربنامج التجريبي ملدة عام ابتداء من خريف 2021 و حتى 
وافتتاح  للدولة  الذهبي  باليوبيل  الحتفالت  مع  ويتزامن   2022 �صيف 
ملركز  ال�صابع  اخلتتريتتف  مو�صم  عتترو�تتس  وانتتطتتاق   2020 اإك�صبو  معر�س 
"احلا�صر  �صعار  يتتاأتتتي حتتتت  والتتتذي  اأبتتوظتتبتتي  نتتيتتويتتورك  الفنون يف جامعة 

وامل�صتقبل".

و قال بيل براغني املدير الفني التنفيذي ملركز الفنون يف جامعة نيويورك 
اجلامعة  احتفالت  متتع  "منو" بالتزامن  متتبتتادرة  اإطتتتاق  "ياأتي  اأبتتوظتتبتتي: 
بالذكرى ال�صنوية العا�صرة لتاأ�صي�صها وانطاق عرو�س املو�صم ال�صابع ملركز 
الفنون الأمر الذي يجعلنا ملتزمني اأكرث من اأي وقت م�صى بال�صتثمار يف 
القت�صاد الإبداعي لدولة الإمارات من خال تو�صيع نطاق التكليف الفني 

والتطوير املهني".
و اأ�صاف: "يوفر برنامج "منو" من�صة ت�صمح لنا بلعب دور حيوي لتطوير 
الرامية  جتتهتتودنتتا  التتربنتتامتتج  و�صيدعم  التتدولتتة  يف  والتتثتتقتتايف  الفني  امل�صهد 
التعليمية يف جامعة  بتتاجلتتهتتود  التتفتتنتتون  واأعتتمتتال متتركتتز  اإجنتتتتازات  ربتتط  اإىل 
الأخرى  والثانوية  البتدائية  واملدار�س  اجلامعات  و مع  اأبوظبي  نيويورك 

يف الدولة".
و اأعرب عن تطلعه ل�صتمرار تنظيم هذا الربنامج ب�صكل �صنوي لي�صاهم يف 
خلق روابط فنية واأفكار ابداعية عرب جميع فئات املجتمع ومتكني الفنانني 

املقيمني يف الدولة.
عتترب جمالت  التتربنتتامتتج  املتت�تتصتتاركتتني يف  الفنانني  اختتتتتيتتار جمموعة  وجتتترى 
وخلفيات متعددة التخ�ص�صات مثل املو�صيقى وامل�صرح والرق�س وفن الأداء 
واملتخ�ص�صني  واخلتترباء  الفنون  مركز  موظفي  قبل  من  تدريبهم  و�صيتم 
املحليني والدوليني الذين �صيقدمون لهم اإر�صادات وتوجيهات من �صاأنها اأن 

تعزز مهاراتهم يف تقدمي الأعمال الفنية للجماهري يف الإمارات وخارجها.
للتفاعل  للم�صاركني  من�صة  تتتوفتتري  �صيتم  "منو"  بتترنتتامتتج  ختتتال  متتن  و 

و�صيتميز  الفنية  العمل  ور�تتس  وح�صور  الفنون  ملركز  العامة  العرو�س  مع 
امل�صهد  دعم  يف  بامل�صاهمة  واهتمامهم  املتنوعة  املهنية  بخربتهم  امل�صاركون 

الفني للدولة.
واإدارة  فنية  جتارية  عامة  ت�صمل  عتتدة  مو�صوعات  الربنامج  منهج  ي�صم 
الفنية واحلقوق وامللكية  اإىل اجلولت  بالإ�صافة  الفنية وامليزانية  امل�صاريع 

الفكرية و العقود واملفاو�صات و الفنون والتعليم والإنتاج الفني.
ومت ت�صميم برنامج "منو" لريكز على املهارات املهنية والعملية الفنية بدل 
من اأن يكون موجها فقط نحو املنتج النهائي ويهدف اإىل جعل كل فنان ينمو 
ومتكني  م�صتدام  فني  جمتمع  لبناء  وتخ�ص�صه  جماله  يف  احتترايف  ب�صكل 

الفنانني من عر�س اأعمالهم على اجلمهور يف الدولة وخارجها.

نيويورك اأبوظبي تطلق مبادرة )منو( لدعم الفنانني املقيمني 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة -وام:

اإينا�س  التتتدكتتتتتتتورة  متتتعتتتايل  ثتتّمتتنتتت 
عبدالدامي وزيرة الثقافة امل�صرية 
جتتتهتتتود اإمتتتتتتتارة التتت�تتتصتتتارقتتتة ودورهتتتتتا 
العرب  الأدبتتتتتتاء  دعتتتم  التتتريتتتادي يف 
ال�صمو  برعاية كرمية من �صاحب 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
املتتجتتلتت�تتس العلى  التتقتتا�تتصتتمتتي عتت�تتصتتو 
الدور  اأن  ..متتوؤكتتدة  ال�صارقة  حاكم 
الثقايف الكبري الذي تقوم به اإمارة 
الهتمام  متتتدى  يتتعتتكتت�تتس  التت�تتصتتارقتتة 
بن�صر  �صمّوه  يوليه  التتذي  اخلا�س 
ح�صارية  لتتغتتة  بتتو�تتصتتفتتهتتا  التتثتتقتتافتتة 
وجتتمتتالتتيتتة واإنتت�تتصتتانتتيتتة متتتتّد ج�صور 

التوا�صل بني �صعوب العامل.
جتتتتتتاء ذلتتتتتتك ختتتتتتال لتتتتقتتتتاء وزيتتتتتترة 
الثقافة امل�صرية مع �صعادة عبداهلل 
دائرة  رئي�س  العوي�س  حممد  بتتن 
بح�صور  التتت�تتتصتتتارقتتتة  يف  التتتثتتتقتتتافتتتة 
اإبتتتراهتتتيتتتم التتقتت�تتصتتري مدير  حمتتمتتد 
الدائرة  يف  الثقافية  ال�صوؤون  اإدارة 
يتتوم اأمتت�تتس الول مبتتقتتّر التتتتوزارة يف 

القاهرة.
وتتتاأتتتي زيتتتتارة وفتتتد دائتتتترة الثقافة 
اإطار  يف  التتقتتاهتترة  اإىل  ال�صارقة  يف 
تتتنتتظتتيتتم التتتتتتتتتدورة التتت�تتتصتتتاد�تتتصتتتة من 
الثقايف  للتكرمي  ال�صارقة  ملتقى 
اأدباء  اأربتتعتتة  تكرمي  �صيجري  حيث 
م�صريني غدا اخلمي�س يف املجل�س 

الأعلى للثقافة.

الثقافة  وزيتتتتترة  متتتعتتتايل  واأ�تتتتصتتتتادت 
القائم  الثقايف  بالتعاون  امل�صرية 
بني جمهورية م�صر العربية ودولة 
الإمتتتتتتتارات التتعتتربتتيتتة املتتتتتحتتدة عرب 
الثقافية  التتفتتعتتالتتيتتات  متتن  �صل�صلة 
التتتتتي تتتنتتظتتمتتهتتا دائتتتتترة التتثتتقتتافتتة يف 
ال�صارقة يف خمتلف املدن امل�صرية.

وحتتتدثتتت عتتبتتدالتتدامي عتتن ملتقى 
الثقايف باعتباره  ال�صارقة للتكرمي 
حدثاً ثقافياً خا�صاً عرف الو�صول 
اأن وّجه  اإىل مدن عربية عدة منذ 
ال�صارقة  حتتتاكتتتم  التت�تتصتتمتتو  �تتصتتاحتتب 
رموزاً  وكتتتّرم  اأ�صهر  قبل  بتاأ�صي�صه 
املكتبة  اإثتتتتتتراء  يف  �تتصتتاهتتمتتت  اأدبتتتيتتتة 
واأ�صارت  زاخر.  اأدبي  بنتاٍج  العربية 
بلدانهم  يف  الأدبتتتاء  تكرمي  اأن  اإىل 
هي مبادرة تكرميية جديدة قامت 

بها ال�صارقًة وعملت على بث الفرح 
يف قلب كل مثقف عربي ولي�س ثمة 
اأن يجري  اأكرب لاأديب من  بهجة 

تكرميه يف بلده وبني ذويه.
وا�تتتصتتتتتتتعتتتر�تتتصتتتت متتتتعتتتتايل اإيتتتتنتتتتا�تتتتس 
م�صاريع  متتتن  عتتتتتددا  عتتتبتتتدالتتتدامي 
م�صتوى  عتتلتتى  اجلتتتديتتتدًة  التتتتتتوزارة 
جتتمتتهتتوريتتة متت�تتصتتر التتعتتربتتيتتة ومن 
ثقافية  متتتبتتتادرة  تتتاأ�تتصتتيتت�تتس  اأبتتترزهتتتا 
جديدة حتمل عنوان "كتابك" وهي 
للكتب  اأجنحة  ت�صميم  عن  عبارة 
قتترى وحمتتافتتظتتات م�صر  جتّهز يف 
الك�صك  اأو  اجلتتنتتاح  اأن  ..متتو�تتصتتحتتة 
جمتمعية  فئات  ت�صغيل  على  يقوم 
وميثل  نف�صها،  التتقتترى  �صكان  متتن 
مثقفو  فيه  يلتقي  ثقافيا  �صالونا 
ا�صتعر�صت  كتتمتتا  التتقتتريتتة  واأدبتتتتتتتاء 

يتتتتتمتتثتتل مبعر�س  اآختتتتتر  متت�تتصتتروعتتا 
كتتتتتتتتتاب يتتتتتتتنتتتقتتتل بتتتتتني املتتتحتتتافتتتظتتتات 
اأ�صاد  جتتهتتتتته،  متتن  �تتصتتهتتري.  ب�صكل 
باجلهود  العوي�س  عتتبتتداهلل  �صعادة 
بتتتهتتتا وزارة  تتتتقتتتوم  التتتتتتتي  احلتتثتتيتتثتتة 
التتثتتقتتافتتة املتت�تتصتتريتتة ممتتثتتلتتًة مبعايل 
التتدكتتتتتورة اإيتتنتتا�تتس عتتبتتدالتتدامي، يف 
التي  الثقافية  التتفتتعتتالتتيتتات  اإجنتتتتاح 
ال�صارقة  الثقافة يف  دائتترة  تنظمها 
متانة  اإىل  ..متتتت�تتتتصتتتترياً  متت�تتصتتر  يف 
التتتعتتتاقتتتات بتتتتني دولتتتتتتة الإمتتتتتتتتارات 
وقال  العربية.  م�صر  وجمهورية 
العوي�س : نعود اليوم اإىل القاهرة 
ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
املتتجتتلتت�تتس العلى  التتقتتا�تتصتتمتتي عتت�تتصتتو 
كوكبة من  لتكرمي  ال�صارقة  حاكم 

الثقافية  التت�تتصتتاحتتة  اأثتتتتتروا  الأدبتتتتتاء 
امل�صرية والعربية بالإبداع الأدبي.

املقرحات  عتتدداً من  اللقاء  و�صهد 
ويف   .. اجلانبني  بتتني  والتو�صيات 
هتتتتذا التتت�تتتصتتتدد قتتتتتّدم رئتتيتت�تتس دائتتتترة 
اإىل  مقرحا  ال�صارقة  يف  الثقافة 
امل�صرية  التتثتتقتتافتتة  وزيتتتتترة  متتعتتايل 
ال�صارقة  ملتقى  تنظيم  يت�صمن 
اأن  اإىل  ..متت�تتصتتريا  م�صر  يف  لل�صرد 
كتاب  من  هم  امللتقى  يف  امل�صاركني 
نف�صه  البلد  من  والق�صة  التتروايتتة 
العرب  الأدبتتتتتتتتتاء  اإىل  بتتتالإ�تتتصتتتافتتتة 
املتتقتتيتتمتتني فتتيتتهتتا كتتمتتا هتتو احلتتتتال يف 
الدورة الت 17 املقبلة يف اخلرطوم 
ورّحبت  احلتتتتتتايل.  التت�تتصتتهتتر  نتتهتتايتتة 
بتتاملتتقتترح، على  معايل عتتبتتدالتتدامي 
اأن يجري حتديد املحافظة واملكان 
هذا  ل�صتقبال  املنا�صبني  والتتزمتتان 
احلدث ال�صردي واقرحت اأن يقام 
التت�تتصتتهتتري املتنقل  التتكتتتتتاب  متتعتتر�تتس 
تتتزامتتنتتا متتع التتتتدورة التت�تتصتتاد�تتصتتة من 
العربي  لل�صعر  الأق�صر  مهرجان 
يف  املقبل  نوفمرب  يف  �صيقام  التتذي 
حدثاً  لي�صّكل  الأقتت�تتصتتر  �صعر  بيت 
ثقافياً ثنائياً فريداً. كما ا�صتعر�س 
النهائية  التتتتتحتت�تتصتتريات  اجلتتانتتبتتان 
الثقايف  للتكرمي  التت�تتصتتارقتتة  مللتقى 
الذي �صيحتفي باملثقفني الأ�صاتذة 
وم�صطفى  الأ�صيوطي،  درويتت�تتس   :
و�صعيد  املتتتنتتتزلوي  و�تتصتتمتتري  نتت�تتصتتر 

نوح.

وزيرة الثقافة امل�سرية تثمن جهود ال�سارقة الثقافية وريادتها يف دعم الأدباء العرب

•• دبي-وام:

ينطلق اليوم اخلمي�س بدبي موؤمتر جمعية الإمارات 
لاأورام الثاين بح�صور نخبة من اخلرباء والأطباء 
املتخ�ص�صني يف جمال الأورام وال�صرطان من املنطقة 

والعامل .
فندق  يف  يومني  ي�صتمر  التتذي   - املوؤمتر  وي�صتعر�س 
تطورات  اآخر  �صيتي" -  في�صتبفال  "انركونتيننتال 
وطرق عاج اأمرا�س ال�صرطان باإ�صتخدام العاجات 
الذكية واجلينية املوجهة واأحدث بروتوكولت العاج 

الإ�صعاعي وزراعة النخاع حلالت ال�صرطان.
جمعية  رئي�س  ال�صام�صي  حميد  الربوفي�صور  وقتتال 

الإمتتتتتتارات لتتتتتتاأورام رئتتيتت�تتس املتتتوؤمتتتتر اإن هتتتذا احلدث 
الإمارات  التي تعقد بدولة  املتتوؤمتتترات  اأكتترب  يعد من 
ويتت�تتصتتتتتهتتدف تتتعتتزيتتز التتتتتوا�تتصتتل متتتع اخلتتتتترباء يف هذا 
املتتتتجتتتتال ..لفتتتتتتتتتا اإىل متتت�تتتصتتتاركتتتة عتتتتتدد متتتتن اخلتتتتترباء 
املوؤمتر  جل�صات  يف  الدوليني  املتخ�ص�صني  والأطتتبتتاء 
رئتتيتت�تتصتتة اجلمعية  بتتتيتتترز  �تتصتتولتتنتتج  كتتالتتربوفتتيتت�تتصتتورة 
لتتاأورام والربوفي�صور روبتتريت وولف من  الأوروبية 
�صيتم  اأنه  واأو�صح  اأندر�صون" التتدويل.  "اإم دي  مركز 
والطبي  التطوعي  العمل  رواد  تكرمي  املوؤمتر  خال 
العامل  م�صتوى  على  ال�صرطان  جمتتال  يف  والبحثي 
وامل�صتويني العربي واملحلي ف�صا عن تكرمي اأف�صل 

الأبحاث الطبية يف جمال ال�صرطان.

النيابة العامة للدولة تو�سح عقوبة التن�ست على حمتوى اأو م�سمون املكاملات

�سفرية الإمارات لدى بولندا تقدم ن�سخة من اأوراق اعتمادها

�سفري الدولة يلتقي نائب وزير 
اخلارجي الرو�سي

•• مو�شكو - وام : 

التقى �صعادة الدكتور حممد اأحمد اجلابر �صفري الدولة لدى رو�صيا الحتادية، 
اخلارجية  وزيتتر  نائب  بتتوغتتدانتتوف  ميخائيل  �صعادة  "مو�صكو"،  العا�صمة  يف 
الأو�صط  ال�صرق  ملنطقة  الرو�صي  الحتتتتاد  لرئي�س  اخلتتا�تتس  واملمثل  الرو�صي 
واأفريقيا . ناق�س اجلانبان - خال اللقاء الذي جرى مبقر وزارة اخلارجية 
الرو�صية - العاقات الثنائية املتميزة التي تربط البلدين ال�صديقني، و�صبل 
تعزيز وتطوير التعاون بني دولة الإمارات ورو�صيا الحتادية يف املجالت كافة. 
كما التقى �صعادة ال�صفري اجلابر بال�صيدة "اآنا بوبوفا" رئي�صة الهيئة الفدرالية 
حلماية امل�صتهلك ورفاهية املواطن، حيث بحثا ق�صايا التعاون الثنائي يف اإطار 

اجلهود الدولية الهادفة اإىل مكافحة جائحة "كوفيد19-".

 حتقيق اأمنية تطلق حملة الأمل هو الأ�سا�ض  
•• اأبوظبي-وام: 

ت�صتمر  والتي  " الأمل هو الأ�صا�س"  اأمنية" عن اإطاق حملتها التوعوية  "حتقيق  اأعلنت موؤ�ص�صة 
على مدار �صهر �صبتمرب اجلاري لدعم الأطفال املُ�صابني مبر�س ال�صرطان وحتقيق اأمنياتهم، حيث 
لهذا  للت�صّدي  والدعوة  الأطفال  �صرطان  للتوعية بخطورة  ال�صهر  هذا  العامل خال  تّتحد جهود 
املكان  ُتعّد  التي  الجتماعي،  التوا�صل  ن�صر هذه احلملة على من�صات  املوؤ�ص�صة يف  وتعتمد   . املر�س 
الأمثل لتعريف اجلمهور باأهداف هذه احلملة الإن�صانية النبيلة وتعزيز تفاعلهم يف حتقيق اأمنيات 
الأطفال املر�صى، واإحياء م�صاعر الأمل والتفاوؤل يف قلوبهم من جديد مع عائاتهم . وقال هاين 
الزبيدي، الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة حتقيق اأمنية : "ُيعترب مر�س ال�صرطان اأحد الأ�صباب الرئي�صية 
لوفاة الأطفال ، ومن املوؤ�صف اأن ن�صهد ازدياد احلالت مُبعّدل �صنوي تتطّلب عاجاً كيماوياً اإ�صافة 
اإىل العاج الإ�صعاعي داخل امل�صت�صفيات". واأ�صاف : "ن�صعى من خال هذه احلملة اإىل تعزيز وعي 
اجلمهور باأهمية العامل النف�صي على هوؤلء الأطفال الذين ُيعانون من العزلة على اأ�صّرة امل�صت�صفيات 

بعيداً عن احلياة الطبيعية لاأطفال التي تقوم على املُ�صاركة يف اللعب مع اأقرانهم".

موؤمتر جمعية الإمارت لالأورام ينطلق اليوم بدبي

•• ال�شارقة -وام:

الرئي�صة  القا�صمي  �صلطان  بنت  بتتتدور  ال�صيخة  تتتراأ�تتصتتت 
الإجتماع  الطبيعية  الر�صاعة  اأ�صدقاء  جلمعية  الفخرية 
الر�صاعة  "اأ�صدقاء  جمعية  اإدارة  جمل�س  لأع�صاء  الأول 
ت�صكيل  قتترار  با�صر مهامه منذ  التتذي  الطبيعية" اجلديد 
جمال�س اإدارات اجلمعيات الداعمة لل�صحة التابعة لإدارة 

التثقيف ال�صحي بال�صارقة.
الأمهات  متت�تتصتتاعتتدة  يف  اجلتتمتتعتتيتتة  دور  الجتتتتتمتتاع  ونتتاقتت�تتس 
املر�صعات عرب توفري الرعاية والإر�صاد والتثقيف ال�صحي 
امل�صتقبلية  اجلمعية  خطط  ل�صتعرا�س  بالإ�صافة  التتّازم 
املا�صي  العام  الأ�تتصتترة والطفل ومتتا حققته ختتال  يف دعتتم 
اإدارة اجلمعية  القا�صمي جهود  ال�صيخة بدور  حيث ثمنت 
على اللتزام بتحقيق الأهداف املَرجوة لرفع وعي املجتمع 

باأهمية الر�صاعة الطبيعية.
بناء الأجيال اجلديدة  اأن  القا�صمي  ال�صيخة بدور  واأكتتدت 
بناًء �صليماً يبداأ بتوعية الأمهات باأهمية الر�صاعة الطبيعية 

�صاملة  روؤيتتتة  متتن  متتن جهود ينطلق  تتتقتتوده اجلمعية  ومتتا 
ت�صتهدف ال�صتثمار يف راأ�س املال الب�صري وتخدم النهو�س 
مبجتمع �صحي و�صليم ينعم فيه الأفراد بالعافية والوعي 
الدولة  امل�صاهمة يف حتقيق تطلعات  القدرة على  وميتلك 
عبد  خولة  املهند�صة  قالت  بدورها  امل�صتويات.  كافة  على 
العزيز النومان رئي�س جمعية اأ�صدقاء الر�صاعة الطبيعية 
بني  الوعي  ن�صر  م�صرية  موا�صلة  على  تعمل  اجلمعية  اإن 
اأفراد املجتمع باأهمية الر�صاعة الطبيعية وت�صتعد خال 
الفرة املقبلة لتنظيم فعاليات وحمات وم�صاريع ت�صجع 
الطبيعية  الر�صاعة  تبني  على  والأ�تتصتترة  الأم  خالها  من 
الأوىل  ال�صنوات  ختتال  خا�صة  الأطتتفتتال  منو  تدعم  التي 
من اأعمارهم ملا لذلك من تاأثري اإيجابي على حياة و�صحة 
اأ�صرية  الأطفال ومما ي�صهم ب�صكل مبا�صر يف خلق روابط 
تكون مدينة �صحية  اأن  ال�صارقة يف  لروؤية  متينة حتقيقاً 
وحتقيق  ل�صكانها  احلتتيتتاة  جتتتودة  م�صتويات  اأعتتلتتى  ت�صمن 
الطبيعية  التتر�تتصتتاعتتة  وت�صجيع  لتتدعتتم  اجلمعية  اأهتتتتداف 

جلميع الأمهات والأطفال على م�صتوى دولة الإمارات .

بدور القا�سمي ترتاأ�ض الجتماع الأول ملجل�ض 
اإدارة جمعية اأ�سدقاء الر�ساعة الطبيعية

•• اأبوظبي-وام: 

اأو�صحت النيابة العامة للدولة من خال تغريدة ن�صرتها على ح�صاباتها 
اأو م�صمون  التن�صت على حمتوى  التوا�صل الجتماعي عقوبة  يف مواقع 

املكاملات دون اإذن م�صبق من ال�صلطات الق�صائية املخت�صة.
واأ�صارت النيابة العامة اإىل اأنه طبقا للمادة 72 مكرر 2 من املر�صوم بقانون 
احتادي رقم 3 ل�صنة 2003 يف �صاأن تنظيم قطاع الت�صالت وتعدياته 
انه يعاقب باحلب�س وبالغرامة اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من تن�صت 
على حمتوى اأو م�صمون املكاملات دون اإذن م�صبق من ال�صلطات الق�صائية 

املخت�صة.
امل�صتمرة  للدولة  العامة  النيابة  اإطار حملة  املعلومات يف  ن�صر هذه  وياأتي 
لتعزيز الثقافة القانونية بني اأفراد املجتمع، ورفع م�صتوى وعي اجلمهور 

بالقانون، وذلك بهدف ن�صر ثقافة القانون كاأ�صلوب حياة.

�سفرية الدولة لدى فرن�سا تقدم 
ن�سخة من اأوراق اعتمادها

•• باري�س-وام :

لدولة  �صفريا  اعتمادها،  اأوراق  متتن  ن�صخة  العتيبة  مانع  هند  �صعادة  قدمت 
فتترانتتك مدير  التت�تتصتتيتتد فيليب  اإىل  التتفتترنتت�تتصتتيتتة،  لتتتدى اجلتتمتتهتتوريتتة  الإمتتتتتتارات 
يف  وذلتتتك  الإيتتلتتيتتزيتته،  ق�صر  يف  الدبلوما�صية  والفعاليات  التتدولتتة  بتتروتتتوكتتول 

العا�صمة الفرن�صية "باري�س".
التوفيق  ال�صفرية  ل�صعادة  اأمنياته  عتتن  اللقاء،  ختتال  فيليب  ال�صيد  واأعتتترب 
املجالت  خمتلف  يف  وتعزيزها  الثنائية  التتعتتاقتتات  وتطوير  عملها،  مهام  يف 
لت�صهيل  ممكن  دعم  كل  لتقدمي  بتتاده  ا�صتعداد  موؤكدا  البلدين،  جتمع  التي 
مهامها. من ناحيتها اأعربت �صعادة ال�صفرية العتيبة عن اعتزازها بتمثيل دولة 
الإمارات لدى اجلمهورية الفرن�صية، وحر�صها على تعزيز العاقات الثنائية 
ال�صداقة  اأوا�صر  دعم  يف  ي�صهم  مبا  املجالت،  �صتى  يف  وتفعيلها  البلدين  بني 
بني البلدين. ومت خال اللقاء ا�صتعرا�س جمالت التعاون بني دولة الإمارات 
وفرن�صا وبحث �صبل تنميتها وتطويرها، مبا يحقق م�صالح وطموحات البلدين 

وال�صعبني ال�صديقني.

•• وار�شو -وام:

قدمت �صعادة الدكتورة اإميان اأحمد ال�صامي ن�صخة من اأوراق اعتمادها �صفرية 
�صت�صيبانوف�صكي  ماريك  �صعادة  اإىل  بولندا  جمهورية  لتتدى  الإمتتتارات  لدولة 
مدير اإدارة املرا�صم بوزارة اخلارجية البولندية وذلك مبقر الوزارة يف العا�صمة 

وار�صو.
ال�صفرية  ل�صعادة  اأمنياته  عن  اللقاء  ختتال  �صت�صيبانوف�صكي  �صعادة  اأعتترب  و 
خمتلف  يف  وتعزيزها  الثنائية  العاقات  وتطوير  عملها  مهام  يف  بالتوفيق 
دعم ممكن  كل  لتقدمي  بتتاده  ا�صتعداد  موؤكدا  البلدين،  التي جتمع  املجالت 

لت�صهيل مهامها.
اأعربت �صعادتها عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمتتارات لدى بولندا وحر�صها  و 
مبا  املتتجتتالت،  �صتى  يف  وتفعيلها  البلدين  بني  الثنائية  العاقات  تعزيز  على 
ا�صتعرا�س  اللقاء  ختتال  مت  البلدين.  بتتني  ال�صداقة  اأوا�تتصتتر  دعتتم  يف  ي�صهم 
جمالت التعاون بني دولة الإمتتارات وبولندا وبحث �صبل تنميتها وتطويرها، 

مبا يحقق م�صالح وطموحات البلدين وال�صعبني ال�صديقني.
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العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
ال�صتتتتتادة/ بان  القت�صادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

ال�صتمرارية لا�صت�صارات الدارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2096893 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
دي  ال�صتتتتتادة/ذا  بان  القت�صادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

بي للفنون
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2867256 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
ال�صتتتتتادة/كات�س  بان  القت�صادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

العقارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3010024 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
تعلن دائتتترة التنمية القت�صادية بان ال�صتتتتتادة/خلطاتي 

كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2866505 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
ال�صتتتتتادة/ بان  القت�صادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

اوك�صفورد �صريت لل�صيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1926933 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
تعلن دائتتترة التنمية القت�صادية بان ال�صتتتتتادة/ال�صركة 

العاملية املتحدة لتنظيم املعار�س واملوؤمتراة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1694467 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
تعلن دائتتترة التنمية القت�صادية بان ال�صتتتتتادة/لماري برجر

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2609410 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة �صلطان حممد حمد بالركا�س العامري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف م�صلم حممد عثعيث م�صلم العامري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
تعلن دائتتترة التنمية القت�صادية بان ال�صتتتتتادة/كراج ال�صعديات

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1107959 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة حميد على حميد �صعيد ال�صاعدى %100
تعديل وكيل خدمات / حذف �صامل �صعيد عبداهلل ال�صاعدى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد �صهادات ح�صني يعقوب على

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائتتترة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
روين  التجاري:�صالون  بال�صم   CN رقم:2628178 
الو�صع  واعادة  الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  للرجال 

كما كان عليه �صابقا.
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خال  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

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

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائتتترة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
�صبورت  التجاري:بي  بال�صم   CN رقم:1370183 
الو�صع  واعادة  الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م 

كما كان عليه �صابقا.
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خال  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

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

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

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

ال�صم التجاري:�صنايرب للتجارة العامة ذ.م.م
 3.7 مكتب   -  16 ق   - العرا�س   - ال�صناعية  ال�صركة:املنطقة  عنوان 

الثالث مبنى ال�صيد ابراهيم حممد علي جا�صم واخرين
CN 2717796 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

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

- تعيني ال�صادة/اكيورت للمحا�صبة القانونية وال�صت�صارات   2
ال�صريبية ذ.م.م ،  كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/8/16 وذلك 

بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
تاريخ التعديل:2021/9/1  - كاتب العدل بالرقم:2105023231  

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة امل�صفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
تعلن دائتتترة التنمية القت�صادية بان ال�صتتتتتادة/بنيان ال�صام للمقاولت وال�صيانة العامة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1384213 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ر�صيد حممد حم�صن ر�صيد %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صلطان احمد على ابراهيم املرزوقى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ بنيان ال�صام للمقاولت وال�صيانة العامة

BUNYAN AL SHAM CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ بنيان ال�صام للمقاولت وال�صيانة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

  BUNYAN ALSHAM CONTRACCTING & GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
تعلن دائتتترة التنمية القت�صادية بان ال�صتتتتتادة/تريا داتا للحلول التقنية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2287884 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صيلى بينجامني بن �صيبا�صتيان بينجامني  %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة موزابيك لدارة ال�صركات- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

MOSAIC COMPANIES MANAGEMENT-SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مانو موهان بير
حممد  رمي  ملالكها  ال�صركات  لدارة  موزاييك  حذف   / وبيع  تنازل  ال�صركاء  تعديل 

هابي ذ.ذ.م
  mosaic companies management owned by reem mohamed halabi

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
تعلن دائتتترة التنمية القت�صادية بان ال�صتتتتتادة/بارك لدارة العقارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1045242 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ بارك لدارة العقارات
PARK PROPERTY MANAGEMENT

اإىل/ بارك لدارة العقارات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
    PARK PROPERTY MANAGEMENT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
تعلن دائتتترة التنمية القت�صادية بان ال�صتتتتتادة/كريويل كلينك - �صركة ال�صخ�س 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الواحد ذ م م   رخ�صة رقم:2197995 

تعديل اإ�صم جتاري من/ كريويل كلينك - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

CAREWELL CLINIC - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / كريويل كلينك�س - �صركة ال�صخ�س الواحد

  CAREEWELL CLINICS - SOLE PROPRIETORSHIP -

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
اأند �صتاك  ال�صادة :باك  باأن /  ال�صناعة  التنمية الإقت�صادية - مكتب تنمية  تعلن دائرة 

IN 2003002 : لاخ�صاب ذ.م.م  قد تقدموا اإلينا بطلب :  رخ�صة رقم
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة يوجي�س بخ�صى جاجدي�س �صودار  %1

تعديل مدير / اإ�صافة يوجي�س بخ�صى جاجدي�س �صودار
تعديل ن�صب ال�صركاء / يالتي�س ميدل اإي�صت كوم د م �س

Pallets Middle East Co DMCC من 49 % اإىل %99
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صعيد خليفة حممد الفقاعي اآل علي

تعديل اإ�صم جتاري من/ باك اأند �صتاك لاخ�صاب ذ.م.م
PACK AND STACK WOODS L.L.C

اإىل/ باك اأند �صتاك لاخ�صاب ذ.م.م
  PACK AND STACK WOODS L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية - 
مكتب تنمية ال�صناعة خال اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعان

واإل فاإن الدائرة غري م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل 
الإجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
تعلن دائتتترة التنمية القت�صادية بان ال�صتتتتتادة/مي�س كومبوزايت 

لعمال الديكور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1733985 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة خلدون ح�صن النجاد %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�صافة �صامل خليفه �صامل را�صد
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صامل خليفه �صامل را�صد

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
ال�صراج لعمال  ال�صتتتتتادة/موؤ�ص�صة  التنمية القت�صادية بان  تعلن دائتتترة 

الملنيوم والزجاج
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1104896 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 هدى عبداهلل �صلطان �صيف الكعبى من وكيل خدمات اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء 
 هدى عبداهلل �صلطان �صيف الكعبى من 0% اإىل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد اعظم �صونا مياه
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
ال�صتتتتتادة/فيا  بان  القت�صادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

برود خلدمات احلفات والفراح
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2762463 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
تعلن دائتتترة التنمية القت�صادية بان ال�صتتتتتادة/�صيدلية 

حفيت - فرع 3
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2997339 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
•• ال�شارقة -وام :

ريادته  متتن  عتتزز  متميزاً  اإجنتتتتازاً  التتقتتدميتتة  لل�صيارات  ال�صارقة  نتتتادي  حقق 
ومكانته التناف�صية كاأول نادي متخ�ص�س يف ال�صيارات القدمية يح�صل على 

�صهادة العتماد الدولية لنظام الإدارة املتكامل على م�صتوى املنطقة .
اجلودة  اإدارة  نظام  وهتتي  عاملية  موا�صفات  ثتتاث  النظام  اعتماد  يت�صمن 
ال�صحة  نتتظتتام   –  ISO14001 البيئة  اإدارة  نتتظتتام   –  ISO9001
وال�صامة املهنية ISO45001 وياأتي هذا العتماد تتويجاً جلهود النادي 
يف تطبيق النظام واجتياز عمليات التدقيق من قبل �صركة "تي يو يف ميدل 
واملعايري  ال�صروط  وا�صتيفاء  والفنية  الإداريتتتة  التتوحتتدات  جميع  اي�صت" يف 
العاملية املحددة له. وي�صهم هذا النظام يف تعزيز الأداء والرتقاء باخلدمات 
على  وانعكا�صه  الداخلي  امل�صتوى  على  احلديثة  العمل  منهجيات  ملتتواءمتتة 
تلبية احتياجات املتعاملني بفعالية وتقدمي اأف�صل اخلدمات للجمهور على 
امل�صتوى اخلارجي من خال اتباع منهجيات اأكرث �صمولية وفعالية لأنظمة 

والتح�صني  التتقتتيتتادة  اأ�ص�س  على  تبنى  التي  اجلتتتودة  �صيا�صات  واتتتبتتاع  العمل 
ال�صارقة  نادي  املهنية والبيئية. وياأتي ح�صول  امل�صتمر وال�صامة وال�صحة 
توجهات  على  تاأكيداً  الأوىل  للمرة  الإعتماد  هتتذا  على  القدمية  لل�صيارات 
اإدارة النادي وحتقيقاً لروؤيته التي ي�صعى من خالها باأن يكون اإحدى اأهم 
املوؤ�ص�صات الرائدة يف جمال ريا�صة ال�صيارات القدمية على م�صتوى الوطن 
الزود  اأبو  اأحمد  علي  الدكتور  �صعادة  ورفع  2023م.  عام  نهاية  العربي يف 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي ال�صارقة لل�صيارات القدمية هذا الإجناز اإىل مقام 
املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
يف  الأندية  جلميع  واملتوا�صل  الدائم  لدعمه  تثميناً  ال�صارقة  حاكم  الأعلى 
الإمارة ..م�صريا اإىل اأن كفاءة املنظومة الإداريتتة والفنية متثل �صاهداً على 
حتقيق هذا الإجناز غري امل�صبوق واأن النادي ي�صري بخطى ثابته نحو حتقيق 

رئي�س  احلزامي  هال  عي�صى  �صعادة  ومتابعة  بدعم  ال�صراتيجية  اأهدافه 
جمل�س ال�صارقة الريا�صي. واأو�صح اأن نادي ال�صارقة لل�صيارات القدمية يعمل 
واملنت�صبني  كافة اخلدمات لاأع�صاء  لتقدمي  بكفاءة وفاعلية  تاأ�صي�صه  منذ 
واإبراز هوية النادي يف كافة املحافل الريا�صية على امل�صتوى املحلي والعاملي 
..م�صرياً اإىل اأن ح�صول النادي على هذا النظام ترجمة واقعية لتطوير اأداء 
حت�صني  على  اإيجابياً  تنعك�س  التي  الأ�صا�صية  الركيزة  باعتبارهم  املوظفني 
الأعمال وتنفيذ خمرجات اخلطة ال�صراتيجية للنادي. وقال في�صل جمعة 
اإن ح�صول  القدمية  لل�صيارات  ال�صارقة  نادي  اإدارة  احلو�صني ع�صو جمل�س 
لعمل  نتاج  املتكامل هي  الإدارة  لنظام  الدولية  العتماد  �صهادة  النادي على 
دوؤوب وجهد فريق عمل متوا�صل ي�صعى منذ اإطاق خطته الإ�صراتيجية 
الأعمال  والتميز يف تقدمي اخلدمات من خال  اإىل تعزيز مفهوم اجلتتودة 

املتوا�صلة لرفع الأداء املوؤ�ص�صي وزيادة الإنتاجية وخلق بيئة داعمة وحمفزة 
..لفتا  الربامج  اأحدث  وتطبيق  الدولية  واملعايري  املمار�صات  اأف�صل  وتبني 
املحلية والعربية  التميز  امل�صاركة يف جوائز  العزم على  النادي يعقد  اأن  اإىل 
التنفيذي  املدير  عا�صور  بن  �صعيد حممد  واأ�صاد  التخ�ص�س.  ذات  والدولية 
كوجهة  التتنتتادي  مكانة  تعزيز  يف  الفاعل  ودورهتتتم  العاملني  بجهود  للنادي 
ح�صول  خال  من  املنطقة  م�صتوى  على  القدمية  ال�صيارات  ريا�صة  ملحبي 
اأ�صا�صيا لل�صري قدماً يف حتقيق  والتتذي يعد مطلبا  النظام  النادي على هذا 
الأهتتداف الرامية اإىل تطوير منظومة العمل �صمن ركائز ثابتة ومنهجية 
تاأ�ص�س  التتذي  القدمية  لل�صيارات  ال�صارقة  نتتادي  اأن  بالذكر  جدير  وا�صحة. 
عام 2008 ي�صعى اإىل الرتقاء بثقافة ال�صيارات القدمية وهواية اقتنائها 
لتعزيز وتر�صيخ مكانة اإمارة ال�صارقة يف جمال هواية ال�صيارات القدمية على 
م�صتوى الدولة وخارجها وقد لوحظ يف الفرة الأخرية زيادة عدد الأع�صاء 
واملهتمني من خال الفعاليات التي ت�صتحوذ على اهتمام قطاعات ممار�صة 

هواية ال�صيارات القدمية وتطويرها ب�صورة م�صتمرة.

نادي ال�سارقة لل�سيارات القدمية يح�سل على اآيزو الإدارة املتكامل

•• ال�شارقة-وام: 

�صاحب  اإىل  والعرفان  ال�صكر  اآيتتات  اأ�صمى  لتتاإعتتام  ال�صارقة  جمل�س  رفتتع 
الأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
ويل  القا�صمي  �صلطان  بن  حممد  بن  �صلطان  ال�صيخ  و�صمو  ال�صارقة  حاكم 
العهد نائب حاكم ال�صارقة، لتخ�صي�س قطعة اأر�س للم�صروع الوقفي الذي 
ي�صكل عقارا بقيمة 10 مايني درهم ويذهب ريعه بالكامل لدعم احلالت 
ال�صارقة  قناة  عرب  يبث  التتذي  واأمتتل  اأمل  برنامج  يعر�صها  التي  الإن�صانية 

الف�صائية.
جتتاء ذلتتك ختتال الجتتتتتمتتاع التتتدوري ملجل�س ال�صارقة لتتاإعتتام التتتذي عقد 
حاكم  نائب  القا�صمي  �صلطان  بتتن  اأحتتمتتد  بتتن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  برئا�صة 
ال�صارقة رئي�س املجل�س، �صباح ام�س يف ا�صراحة ال�صحب مبدينة خورفكان.
مدينة  رئي�س  املدفع  عمر  خالد  الدكتور  املجل�س  اأع�صاء  الجتماع  ح�صر 

ال�صارقة  هيئة  عام  "�صم�س"، وحممد ح�صن خلف مدير  لاإعام  ال�صارقة 
لاإذاعة والتلفزيون، وطارق �صعيد عاي مدير املكتب الإعامي حلكومة 

ال�صارقة، وح�صن يعقوب املن�صوري اأمني عام جمل�س ال�صارقة لاإعام.
الجتماع  اأعمال  جتتدول  على  املدرجة  املو�صوعات  من  عتتدداً  املجل�س  ناق�س 
وم�صروعات  التت�تتصتتارقتتة  اإمتتتتارة  يف  الإعتتامتتيتتة  اجلتتوانتتب  بتطوير  واملتتتتتعتتلتتقتتة 

ومبادرات العام 2021.
ال�صارقة  مدينة  م�صروعات  اأبتتترز  املتتدفتتع  عمر  ختتالتتد  التتدكتتتتتور  وا�صتعر�س 
لاإعام مبا فيها "مركز اأعمال �صم�س" الذي يت�صمن ثاثة مبان جديدة 
املدينة لا�صتفادة  املرخ�صة من قبل  وال�صركات  الأعمال  جمهزة لأ�صحاب 
العام  ختتال  املباين  هتتذه  ا�صتام  �صيتم  اأنتته  مبيناً  املقدمة  الت�صهيات  من 

اجلاري.
التي مت حتقيقها  الإجنتتتتازات  اأبتتترز  املجل�س على  اأعتت�تتصتتاء  املتتدفتتع  اأطتتلتتع  كما 
اإىل تطوير اجلانب الإعامي والتقني مبا ي�صهم يف خدمة جميع  وتهدف 

معايري  اأعلى  وتقدمي  لاإعام  ال�صارقة  مدينة  يف  وامل�صاركني  امل�صتفيدين 
اجلودة يف خدماتها.

ومن جانبه ا�صتعر�س حممد ح�صن خلف عدداً من التقارير التي تتناول ن�صب 
م�صاهدات قنوات هيئة ال�صارقة لاإذاعة والتلفزيون ومن�صاتها اللكرونية 

بالإ�صافة اإىل تقرير حول برنامج اأمل واأمل وم�صروعه الوقفي.
واأو�صح خلف اأن الأرقام الأخرية لتقارير امل�صاهدة اأظهرت اأن قناة ال�صارقة 
على  قناة   641 بني  من  الأوىل  الع�صر  املراتب  �صمن  اأ�صبحت  الف�صائية 
الفرة من  �صاعة م�صاهدة خال  5 مايني  بواقع  E-life وذلك  من�صة 

�صهر مايو العام اجلاري حتى �صهر اأغ�صط�س.
الإعامي  املكتب  حت�صريات  حول  مرئياً  عر�صاً  عاي  �صعيد  طتتارق  وقتتدم 
لات�صال  التتدويل  املنتدى  من  العا�صرة  التتدورة  لتنظيم  ال�صارقة  حلكومة 
املتتا�تتصتتي، تطلعات  "درو�س  �تتصتتعتتار  التتعتتام حتتتت  هتتتذا  �صيقام  التتتذي  احلتتكتتومتتي 
ال�صارقة،  اإك�صبو  متتركتتز  يف  اجلتتتاري  �صبتمرب  و27   26 يتتومتتي  امل�صتقبل" 

واملتتوؤثتتريتتن يف  اخلتتترباء  متتن  املتت�تتصتتوؤولتتني احلكوميني ونخبة  كتتبتتار  مب�صاركة 
قطاع الت�صال على امل�صتوى املحلي والإقليمي والدويل.

وناق�س عاي خال الجتماع اأهمية و�صع اإطار عام لل�صبكات الإخبارية على 
من�صات التوا�صل الجتماعي وال�صوابط اخلا�صة بها لتعزيز دورها وتطوير 
اإعامي يتما�صى مع توجهات الإمتتارة ويتوافق مع  ما تقدمه من حمتوى 
اإقامة مهرجان فعاليات  �صيا�صتها الإعامية، كما ا�صتعر�س مقرحاً حول 
الدوائر  مع  بالتعاون  �صينظم  التتذي  لتتاإمتتارة  ال�صنوية  والأجتتنتتدة  ال�صارقة 

واملوؤ�ص�صات احلكومية.
القا�صمي  اأحتتمتتد  بتتن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  جتتتول  الجتتتتتمتتاع  هام�س  وعتتلتتى 
واأعتت�تتصتتاء جمتتلتت�تتس التت�تتصتتارقتتة لتتتاإعتتتام يف ا�تتصتتراحتتة التت�تتصتتحتتب اأحتتتتد اأحتتتدث 
امل�صروعات ال�صياحية النوعية مبدينة خورفكان التي تقع على ارتفاع 600 
مر فوق م�صتوى �صطح البحر، مطلعني على ما تت�صمنه ال�صراحة من 

مرافق وخدمات للزوار.

•• عجمان -الفجر:

اأعتتلتتنتتت هتتيتتئتتة التتنتتقتتل – عتتجتتمتتان عن 
الدرا�صي  العام  ل�صتقبال  ا�صتعدادها 

احلايل 2022 2021-
ل�صتقبال  جاهزيتها  رفتتع  ختتال  متتن 
خدمات  وتتتقتتدمي  والطالبات  الطلبة 
نتتقتتل اآمتتنتته لتتعتتمتتائتتهتتا حتتيتتث حر�صت 
التتهتتيتتئتتة عتتلتتى تتت�تتصتتديتتد التتتقتتتيتتتود على 
املدر�صية  احلافات  و�صائقي  املدار�س 
امل�صتمر  بالتعقيم  اإلزامهم  من خال 
وبعد  الطلبة  �صعود  قبل  للحافات 
نزولهم و ذلك للحفاظ على �صحه و 

�صامه الطاب.
اآمن  و حتتتقتتق  الهيئة  روؤيتتتتتهتتا )نتتقتتل 

متتت�تتتصتتتتتتتدام و متتتتتتتطتتتور (متتتتتتن ختتتال 
معايري ال�صامة ال�صارمة للحافات 
ان  للحافلة  ميكن  ل  التتتتتي  املتتدر�تتصتتيتتة 
تنجح بالفح�س الفني بدون اأي منها 
الو�صيلة  �صامة  متتن  للتاأكد   وذلتتتك  
املتتدار�تتس ، و تتكون  التي تنقل طتتاب 
للحافات  ال�صامة  و  المن  معايري 
اخلتتارج حيث  و  الداخل  املدر�صية من 
تتتتتت�تتصتتمتتن املتتعتتايتتري التتداختتلتتيتتة وجتتتود 
اوليه  اإ�تتصتتعتتافتتات  �صندوق  و  كتتامتتريات 
املقاعد  �تتصتتامتتة  نتتظتتافتتة احلتتافتتلتتة و  و 
و جتتودتتتهتتا و وجتتتتود طتتفتتايتتة حتتريتتق و 
�تتصتتا�تتصتتات لتتتروؤيتتتة التتكتتامتتريات و مثلث 
حالت  يف  للتحذير  عتتاكتت�تتصتتة  بتتتاألتتتوان 
الطوارئ او وقوع حادث ، اما بالن�صبة 

تكون  ان  فت�صمل  اخلارجية  للمعايري 
احلتتافتتلتتة بتتالتتلتتون الأ�تتصتتفتتر و ان يكون 
بذراع  متتزود  لل�صائق  الي�صر  اجلانب 
اإلتتتتكتتتتروين )قتتتتتتف(  و �تتتصتتترورة عمل 
الأنوار التحذيرية و الإ�صارات املرورية 
التحذيري  املتتثتتلتتث  ووجتتتتود  للحافلة 
ومل�صق الكامريا و كتابه ا�صم املدر�صة 
و ال�صركة ان وجد باللغتني العربية و 
الإجنليزية و جملة حافله مدر�صيه يف 
كا الطرفني و وجود كامريا خلفيه و 
مرايا جانبيه و  وجود �صريط عاك�س 
و  �صم   5 عتتن  ارتتتفتتاعتته  يقل  لل�صوء ل 
مل�صق احلد الأق�صى لل�صرعة و ا�صاره 
تكون م�صنعه  ان  و  املدر�صية  احلافلة 

من ماده عاك�صه  .  

تاأهيل  اهتتمتتيتته  عتتلتتى  التتهتتيتتئتتة  اكتتتتدت  و 
التت�تتصتتائتتقتتني احلتتتتافتتتتات املتتتدر�تتتصتتتيتتتة و 
بتتاأ�تتصتتلتتوب متتتتتقتتدم ومبنهج  املتت�تتصتترفتتات 
اق�صى  لتتتتتحتتقتتيتتق  لتتلتت�تتصتتائتتقتتني  �تتصتتامتتل 
للطلبة  الأمتتتتتان  و  التت�تتصتتامتتة  درجتتتتات 
تعزيز  عتتتتلتتتتى   التتتتتتتتتدريتتتتب  ويتتتتتركتتتتتز   ،
وعيهم  متت�تتصتتتتتوى  رفتتتتتع  و  كتتتفتتتاءتتتتهتتتم 
املعتمدة يف  العاملية  املمار�صات  باأف�صل 
تتتقتتدمي اخلتتدمتتة، متتن ختتتال املامهم 
واحرام  اجلمهور  متتع  التعامل  بفن 
املرورية  التعليمات  واتتتبتتاع  التتطتتريتتق 
كما ميدهم التدريب بكيفية التعامل 
مع احلالت الطارئة التي قد يتعر�س 
لتتهتتا اثتتنتتاء التت�تتصتتري، وذلتتتتك متتن خال 

مدربني متخ�ص�صني يف هذا املجال .

التتهتتيتتئتتة عتتلتتى �تتتصتتترورة املام  و نتتوهتتت 
املتتدر�تتصتتيتتة بكافه  �تتصتتائتتقتتي احلتتتافتتتات 
و مكافحه  الأمتتان  و  ال�صامة  انظمه 
احلرائق و كيفية التعامل مع احلالت 
غريها  و  احلتتتوادث  حاله  يف  الطارئة 
و متتهتتارات قتتيتتاده احلتتافتتات املدر�صية 
اخاء  و  احلتتريتتق  طفاية  ا�صتخدام  و 
ت�صتدعي  التتتتتي  احلتتتتالت  احلتتافتتلتتة يف 
ذلك و الوعي ب�صامه الطريق، و مت 
تدريب 1٣٣ �صائق خال العام احلايل 

باإجمايل ٣99 �صاعه 
م�صرفني  تدريب  ان  الهيئة  ا�صارت  و 
تقع  املدر�صية  احلتتافتتات  م�صرفات  و 
يف  مهم  دور  متتن  لهم  ملتتا  عاتقها  على 
احلفاظ على �صامة الطاب و يندرج 

دورهم يف احلفاظ على هدوء الطلبة 
داختتل احلافلة و منعهم من النتقال 
احلافلة،  حتتترك  اثناء  مقاعدهم  من 
و التتتتتاأكتتد متتن اإيتت�تتصتتال كتتل طتتالتتب اىل 
منزله و م�صاعدتهم يف عبور الطريق 
و التاأكد من خلو احلافلة بعد النتهاء 
املدر�صة  اىل  التتتطتتتاب  اإيتتت�تتتصتتتال  متتتن 
الهيئة  تتتقتتوم  و  كما  منازلهم،  اىل  او 
يف  تتواجد  ل  التي  املدار�س  مبخالفه 
 1٣4 تتتدريتتب  مت  و  م�صرفه  حافاتها 
م�صرفة خال العام احلايل باإجمايل 

40٢ �صاعه . 
التدريب  متتركتتز  ان  الهيئة  اأعتتلتتنتتت  و 
التابع لها ا�صتقبل ٢٦٧ �صائق و م�صرفة  
مع بداية العام الدرا�صي احلايل و بلغ 

اجمايل ال�صاعات التدريبية لهذا العام 
٨01 �صاعه تدريبية .

تكثيف  عتتتتتن  التتتهتتتيتتتئتتتة  اأعتتتتلتتتتنتتتتت  كتتتمتتتا 
احلافات  عتتلتتى  تفتي�صية  احلتتمتتات 
التتتتتتتزام املدار�س  املتتدر�تتصتتيتتة متتن حتتيتتث 
امل�صتمر  باللوائح والقوانني والتعقيم 

نظافتها  متتتن  التتتتتتتاأكتتتد  و  لتتلتتحتتافتتات 
متتن التتداختتل و اخلتتتارج، و التتتتتاأكتتد من 
ح�صول كل من �صائقي هذه احلافات 
وامل�صرفات على ت�صاريح مزاولة املهنة 
و التزامهم بتاأدية مهامهم على اكمل 

وجهه.

•• العني-وام:

امل�صت�صار   ، ن�صيبة  زكتتتي  متتعتتايل  اأكتتتتد 
الثقايف ل�صاحب ال�صمو رئي�س الدولة 
الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات ، اأن 
نقلة  �صّكل  التتدولتتة  يف  العايل  التعليم 
ونتتوعتتاً متتن خال  نوعية كتتبتترية  كماً 
العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  عتتدد  زيتتادة 
بقطاعيها احلكومي واخلا�س، وطرح 
التتتربامتتتج والتتتتتختت�تتصتت�تتصتتات التتتتتي تلبي 
موا�صلة  يف  لتتلتتراغتتبتتني  التتطتتمتتوحتتات 
العمل  �تتصتتوق  ورفتتتد  التتعتتايل،  تعليمهم 
التعليم،  خمتترجتتات  واأرقتتتتتى  بتتتاأحتتتدث 
احل�صاري  التطور  ركتتب  تواكب  التي 
ن�صتعد  ونتتتحتتتن  ل�تتصتتيتتمتتا  املتتتتتتت�تتتصتتتارع، 
القادمة  عاماً  باخلم�صني  لاحتفال 
متتن عتتمتتر دولتتتتتنتتا التتفتتتتتيتتة، التتتتتي باتت 
والر�صيدة   احلكيمة  قيادتنا  بف�صل 
واإقليمياً  حملياً  الريادة  مواقع  تتبواأ 
التي  التحديات  ،و تخطت كل  ودولياً 
فر�صتها الظروف الطارئة ل �صيما يف 

مواجهة كوفيد- 19 . 
لوكالة  خا�س  حتتوار  يف  معاليه  وقتتال 
جامعة  اإن  )وام(  الإمتتتتتتتتتارات  اإنتتتتبتتتتاء 
الإمتتتتتتتتتارات وعتتتترب اأربتتتتعتتتتة عتتتقتتتود  من 
ال�صيخ   ، له،  املغفور  تاأ�صي�صها على يد 
زايد بن �صلطان �صّكلت وجهة اأكادميية 
وحا�صنة وطنية بامتياز، وباتت مركز 
اإ�تتصتتعتتاع حتت�تتصتتاري وفتتكتتري، عتتلتتى مدار 
دفعة   41 للوطن  قدمت  عاماً،   45
من اخلريجني، �صملت قرابة 65 األف 
خريًج وخريجة من كافة التخ�ص�صات 
عاملية،  مبعايري  النوعية  الأكتتادميتتيتتة 
التتقتتيتتادة والتتريتتادة يف  ي�صغلون متتواقتتع 
الحتادية  التتدولتتة  موؤ�ص�صات  خمتلف 
رائدهم  اخلتتا�تتس،  والتتقتتطتتاع  واملحلية 
وباتت  والبتتتتتتتكتتتار  الإبتتتتتتتتداع  ذلتتتتك  يف 
اجلامعة يف مقدمة �صفوف اجلامعات 
وتتتطتتوراً، وح�صلت على  الأكتتترث منتتواً 
ت�صنيف 5 جنوم �صمن تقييم منظمة 
لقد  معاليه:  وتابع  العاملية.   كيواإ�س 

والر�صيدة  احلكيمة  قتتيتتادتتتنتتا  حملت 
التعليم  تطوير  م�صاألة  عاتقها  على 
يف كتتافتتة متتراحتتلتته، بتتاعتتتتتبتتاره حمتتتوراً 
امل�صتدامة  الوطنية  للتنمية  رئي�صياً 
وال�صاملة، واأحد اأهم معايري التطور، 
الوطن،  يف  التتتتتترثوة  عتتنتتا�تتصتتر  واأهتتتتتتم 
اأف�صل  هتتو  الإنتت�تتصتتاِن  فتتال�تتصتتتتتثتتمتتار يف 
اأنواع ال�صتثمار.. ويف معر�س حديثنا 
ن�صتذكر مقولَة �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
عهد  ويل  نهيان،  اآل  زايتتد  بتتن  حممد 
القائد الأعلى للقوات  اأبو ظبي نائب 
الإمتتتتتتتتارات  دولتتتتتتة  "رهان  املتت�تتصتتلتتحتتة: 
،لأنُه  التعليم  يف  ال�صتثمار  �صيكون 
لبُة لانطاِق يف مرحلة  القاعدة ال�صّ
كلمات  اأن  اإىل  ونتتوه  النفط".  بعد  ما 
ثاقبة  قيادية  روؤيتتة  تك�صف عن  �صموه 
اأ�ص�س  بناء  و�صرورة  التعليم،  لأهمية 
طموح  يواكب  ع�صري  لتعليم  متينة 
املُقبلة  عتتامتتاً  اخلم�صني  يف  الإمتتتتتارات 
وهتتتذا متتا حتتتر�تتس عليه اجلتتامتتعتتُة يف 
التَّطلعات  يف  جت�صدت  التي  م�صريِتها 
�صناعة  يف  التتتتتمتتّيتتز  اإىل  التتطتتمتتوحتتَة 
امل�صتقبل واحلر�س على الريادة. واأكد 
الدوؤوب  عملها  �صتوا�صل  اجلامعة  اأن 
ومواكبة   ، التتتدولتتتة  روؤيتتتتة  حتتتقتتيتتِق  يف 
ومتطلبات  الرابعة  ال�صناعية  الثورة 
برامج  وطتتترح   ، ال�صطناعي  التتذكتتاء 
علمية مبتكرة ،تواكب اأحدث التقنيات 
التتعتتلتتمتتيتتة والتتعتتمتتل عتتلتتى  دعتتتتم جهود 
والبتكارات  النوعي  العلمي  البحث 
وامل�صاريع يف جمال الف�صاء التي ُتعّد 
اأهتتداف اجلامعة، اإىل جانب  اأهتتم  من 
املوؤهلني   اإعتتداد جيل  من اخلريجني 
يتمتعوَن  ،و  رفتتيتتعتتاً  عتتلتتمتتيتتاً  تتتتاأهتتتيتتتًا 
مبهارات  فنية ومهنية عالية ،والذي 
�تتصتتُيتتمتتّكتتن اجلتتتامتتتعتتتَة متتتن ال�تتتصتتتهتتتام يف 
الوطنية  الأجتتنتتدة  متطلبات  حتقيِق 
عاماً  للخم�صني  وال�صتعداد  للدولة 
اجلامعة  اأطتتتلتتتقتتتت  حتتتيتتتث  التتتتقتتتتادمتتتتة 
ختتتطتتتة طتتتتريتتتتق لتتتلتتتعتتتمتتتل الأكتتتتتادميتتتتتي 
على  تاأكيداً  امل�صتقبل،  جامعة  لتكون 

وتطبيق  واملتجددة  املتطورة  ر�صالتها 
يف  �صواًء  الأكادميية  املمار�صات  اأف�صل 
برامج  اأو  التاأ�صي�صية،  التعليم  برامج 
التتتتدرا�تتتتصتتتتات التتعتتلتتيتتا وتتتتعتتتزيتتتز قتتتتدرات 
الرئي�س  واأو�تتتصتتتح    . العلمي  التتبتتحتتث 
�صيا�صة  تطوير  اأن  للجامعة  الأعتتلتتى 
املتقدمني  الطلبة  وا�صتيعاب  القبول 
وبتتتعتتتد فتح  لتتلتتتتت�تتصتتجتتيتتل يف اجلتتتامتتتعتتتة 
التتتتبتتتتاب اأمتتتتتتتتام التتتتطتتتتاب التتتدولتتتيتتتني، 
ارتفعت القدرة ال�صتيعابية اجلامعية 
و�تتصتتهتتدت التتكتتلتتيتتات اقتتتبتتتاًل كتتتبتتترياً  ملا 
واأكادميية  علمية  متتكتتانتتة  متتن  متثله 
مبعايري عاملية فقد  بلغ عدد الطلبة 
الأكادميي21- لتتتلتتتعتتتام    املتت�تتصتتجتتلتتني 

القبول  اإدارة  اإحتت�تتصتتاءات  وفتتتق   ،22
يف  وطالبة  طالباً   3469 والت�صجل 
كلية  و�صهدت   ، التخ�ص�صات  خمتلف 
اأعلى  تخ�ص�صاتها  مبختلف  الهند�صة 
1223ويف  بتتلتتغتتت   تتت�تتصتتجتتيتتل  نتت�تتصتتبتتة 
كلية  652،ويف  املعلومات  تقنية  كلية 
الإن�صانية  العلوم  427،كلية  العلوم 
الإدارة  381،كلية  والجتتتتتمتتاعتتيتتة 
كلية  �صهدت  كما   ،276 والقتتتتت�تتصتتاد 
العام،  هتتذا   ال�صحية  والعلوم  الطب 
وفق  وطتتالتتبتتة،  طتتالتتًب   202 ت�صجيل 
�صيا�صة قبول متطورة وعالية املعايري 
مّت  حيث  املتقدمني،  الطلبة  لختيار 
نظم  كلية  تخ�ص�صات  متتن  عتتدد  �صم 
الأغذية والزراعة لكلية الطب، كما بلغ 
عدد الطلبة امل�صجلني يف كلية القانون 
وكلية الأغذية  وطالبة،  طالباً   148
 ،39 الربية  وكلية   ،142 والزراعة 
وبرنامج  اأما برنامج املاج�صتري 462 

الدكتوراة 123طالباً.
كما �صهدت اجلامعة يف العام املن�صرم 
ُبعد  عتتتن  التتتتتعتتلتتيتتم  نتتوعتتيتتة يف  قتتتفتتتزة 
والطوارئ  الأزمتتتات  حتديات  ملواجهة 
يف ظل جائحة كورونا ،وحققت متيزاً 
ا�صتمرار  جمتتتتال  يف  كتتتبتتترياً  وجنتتتاحتتتاً 
كافة  تتتوفتتري  متتع  التعليمية  العملية 
املُ�صاعدة،  واملُتتتتتطتتّلتتبتتات  املتت�تتصتتتتتلتتزمتتات 

املخرجات  جتتودة  على  تتتاأثتتري  اأي  دون 
املوارد  با�صتخدام  وذلتتك  الأكتتادميتتيتتة، 
وفقاً  والتقنية  الأكادميية  والكفاءات 

لأعلى امل�صتويات.
التحقوا  التتتذيتتتن  التتطتتلتتبتتة  عتتتدد  وبتتلتتغ 
الف�صل  ختتتتال  ُبتتتعتتتد  عتتتن  بتتالتتتتتعتتلتتيتتم 
طالباً   10765 الأول  التتتدرا�تتتصتتتي 
�صهر  ويف  باملئة،   76 بن�صبة  وطالبة، 
وطالبة  طتتتالتتتبتتتاً   11016 فتتتربايتتتر 
مار�س  �تتصتتهتتر  ويف  بن�صبة87باملئة  
 74 بن�صبة  وطتتالتتبتتة،  طالباً   1054
9989طالباً  اإبريل  �صهر  ،ويف  باملئة، 
بلغ  كما  بتتاملتتئتتة.   71 بن�صبة  وطتتالتتبتتة، 
متو�صط عدد امل�صاقات عرب الإنرنت 
التي ت�صتخدم التعليم الفرا�صي يف 
اأ�صل  من  م�صاقاً،   1176 باكبودر، 
1357 م�صاقاً، ومتو�صط عدد اأع�صاء 
ي�صتخدمون  التتذيتتن  التتتتتدريتت�تتس  هيئة 
التدري�س عن ُبعد 561 ع�صواً بن�صبة 
66 باملئة.  وكان متو�صط عدد �صاعات 
�صاعة،   1793 بتتتعتتتد  عتتتتن  التتتتتعتتلتتيتتم 
حتقيق  متتن  اجلامعة  متّكنت  وبتتذلتتك 
بالعملية  ال�تتصتتتتتمتترار  نتتوعتتي يف  متتتّيتتز 
نظاماً  واأوجتتتدت  ُبتتعتتد،  عتتن  التعليمية 
قتتتتادراً عتتلتتى متتواجتتهتتة الظروف  متترنتتاً 
متتتن منطلق  التتتطتتتارئتتتة  والتتتتتتتحتتتديتتتات 
احلر�س على ا�صتمرار التعليم دون اأي 
الإرادة،  عن  اخلارجة  بتتالأزمتتات  تاأثر 
وجودة  واملتتتهتتتارات  التتكتتفتتاءات  وبنف�س 

املخرجات الأكادميية.
اإطتتار  الرتقاء  انه يف  واأو�صح معاليه 
بتتتتتدور جتتامتتعتتة الإمتتتتتتتتارات متتتن خال 
والهتمام  التتعتتلتتمتتي  التتبتتحتتث  تتتعتتزيتتز 
فاإن  العليا،  التتدرا�تتصتتات  برامج  بتتريتتادة 
اجلامعة تتطلع اإىل اأن ت�صبح جامعة 
امل�صتقبل تتبواأ مكانة ريادية كجامعة 
بحثية، عرب الركيز ب�صكل اأكرب على 
البحوث والدرا�صات العليا. كما اأو�صح 
اأن التو�صع يف برامج الدرا�صات العليا 
عتتدد طاب،  متتطتترد يف  اإىل منتتو  اأدى 
وقبول اأف�صل الطاب على امل�صتويني 

التتوطتتنتتي والتتتتتتتدويل، متتتن ختتتتال 33 
للماج�صتري  و25 برناجًما  برناجماً 
للدكتوراة يف ت�صع كليات و11 مركًزا 
ا�صراتيجية  اأهتتتمتتتيتتتة  ذات  بتتحتتثتتًيتتا 
الدولة  يف  ال�صوق  احتياجات  لتلبية 
مبراجعة  اجلتتامتتعتتة  وتتتقتتوم  واملنطقة 
برامج  ،واإنتتت�تتتصتتتاء  بتتراجمتتهتتا  وتتتعتتزيتتز 
التتنتتا�تتصتتئتتة مثل  املتتتجتتتالت  جتتتديتتتدة يف 
الب�صرية،  والتتتتتغتتذيتتة  التتفتت�تتصتتاء،  عتتلتتوم 
وحتتتتتلتتتتيتتتتات الأعتتتتتتتمتتتتتتتال، واإنتتتتترنتتتتتت 
وتقنيات  واملتتتعتتتلتتتومتتتاتتتتيتتتة  الأ�تتتتصتتتتيتتتتاء، 
احلتتو�تتصتتبتتة، والتتطتتب احلتتيتتوي، كما مّت 
املوؤ�ص�صات  مع  جديدة  �صراكات  اإن�صاء 
التتتدولتتتيتتتة متتثتتل بتتترنتتتامتتتج التتتدكتتتتتتتوراة 
مع  الكيميائية  الهند�صة  يف  املتتتتزدوج 
املاج�صتري  وبتترنتتامتتج  لتتوفتتان  جتتامتتعتتة 
لندن  كلية  متتع  الب�صرية  التغذية  يف 
اجلامعية.  واأ�صار اإىل اأن النمو وزيادة 
الدعم لربامج الدرا�صات العليا لدينا 
الأعلى  الرئي�س  منحة  برنامج  مثل 
وبرنامج منحة الدكتوراة، ل �صيما يف 
املجالت ال�صراتيجية للدولة يوؤدي 
اإىل املزيد من الإجنازات يف املن�صورات 
الدولية  الختتتراع  وبتتتراءات  البحثية 
مّت احل�صول عليها يف  التي  واجلوائز 
الدولية والوطنية، وخربة  الفعاليات 
املوؤ�ص�صات  يف  والتتتتتدريتتب  التتبتتحتتث  يف 
التتتتدولتتتتيتتتتة، والتتتتتتتوظتتتيتتتف التتتنتتتاجتتتح يف 
العديد من املوؤ�ص�صات املختلفة. وي�صم 
لدرا�صة  392 طالباً  الربنامج حالياً 
56 جن�صية  اأكرث من  الدكتوراة، من 
مع  الدكتوراة  ويعمل طاب  خمتلفة 
لتقدمي  ودولتتتيتتتني  �تتصتتركتتاء حمتتلتتيتتني 
حلول بحثية للتحديات التي تواجهها 
حيوية،  تعليمية  بيئة  و�صط  التتدولتتة، 
القّيمة  اخلتتتتتتربات  هتتتتذه  تتتتعتتتزز  حتتيتتث 
املتطور  العاملي  لل�صوق  الطاب  فهم 
توفري  اإىل  بتتالإ�تتصتتافتتة  واحتتتتتيتتاجتتاتتته، 
وقال  التتتتتوا�تتصتتل.   متتن فر�س  العديد 
اإن جتتمتتيتتع ختتريتتجتتي درجتتتة  متتعتتالتتيتته 
الدكتوراة يف اجلامعة والبالغ عددهم 

منا�صب  يف  يتتعتتمتتلتتون  ختتريتتجتتا   117
الدولة.  وزارات  يف  وبحثية  اأكادميية 
من  التتعتتديتتد  اجلتتامتتعتتة  ت�صتقبل  كتتمتتا 
التتتتطتتتتاب التتتقتتتادمتتتني لتتتلتتتدرا�تتتصتتتة من 
تكون جتربة  لذلك  الأختتترى،  التتتدول 
اخلتتتريتتتجتتتني فتتتتريتتتتدة متتتتن نتتتوعتتتهتتتا يف 
جتتتامتتتعتتتة الإمتتتتتتتتتتتتتارات، فتتتهتتتي ل تتتتتتزّود 
والتعلم  التتبتتحتتث  مبتتتهتتتارات  التتتطتتتاب 
بتتتل تزودهم  فتتحتت�تتصتتب،  متتتتدى احلتتتيتتتاة 
تتا مبتتتهتتتارات التتقتتيتتادة والتتتريتتتادة.  اأيتت�تتصً
البحث  ومكانة  دور  تعزيز  اإطتتتار  ويف 
العلمي يف اجلامعة، كونه اأحد معايري 
التطور والرتقاء والتقييم الأكادميي 
التتعتتاملتتي قتتتال متتعتتايل التترئتتيتت�تتس الأعلى 
م�صاألة  اأولتتتت  اجلامعة  اإن   للجامعة 
خا�صاً،من  اهتتتتتمتتامتتاً  العلمي  البحث 
للبحث  امل�صارك  النائب  مكتب  خال 
الأولويات  مقدمة  يف  وبتتات   ، العلمي 
ال�صراتيجية لتقدمي البحوث، التي 
ومواجهة  احلتتلتتول  اإيتتجتتاد  يف  ت�صاهم 
التنمية  متطلبات  وتلبية  التحديات 
التتوطتتنتتيتتة التت�تتصتتامتتلتتة وانتتتطتتتاقتتتاً من 
توجيهات القيادة الر�صيدة وتطلعاتها 
امل�صتقبلية ملواكبة التطور، عملت اإدارة 
اجلامعة لت�صبح جامعة ذات ريادة يف 
والبتكار،  املتتكتتثتتفتتة  التتبتتحتتوث  جمتتتتال 
الفر�س  متتن  جمموعة  تن�صق  بحيث 
تكون  والتي  داخلياً،  املمولة  البحثية 
ُمتاحة للباحثني يف جامعة الإمارات، 
 111 مّت متتتويتتل   2020 عتتتام  فتتفتتي 
يف  بحثياً  م�صروعاً  و127  م�صروعاً، 
عام 2019 ، و114 م�صروعاأ يف عام 
2018 وتقوم اجلامعة بدعم التعاون 
الدويل مع جامعات رفيعة امل�صتوى يف 
جمالت حمددة مثل برنامج التحالف 
/ الآ�صيوية  اجلامعات  بتتني  امل�صرك 
قام   2020 عتتتتام  فتتفتتي   ،/AUA
املمولة  واملتت�تتصتتاريتتع  التتبتتحتتوث  متتكتتتتتب 
،فيما  بحثياً  متت�تتصتتروعتتاً   14 بتمويل 
عام  يف  بحثية  م�صاريع   6 متتتويتتل  مت 
متويل  مت   2021 عام  ويف   .2018

تفعيًا  وذلتتتتك  بتتحتتثتتيتتة،  متت�تتصتتاريتتع   6
الإمارات  جامعة  بني  التفاهم  ملذكرة 
،وياأتي  للعلوم  ال�صينية  والأكادميية 
ذلك متا�صياً مع ا�صراتيجية اجلامعة 
مميزة  عاقات  خلق  اإىل  ت�صعى  التي 
العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  مع  وقوية 
املختلفة من داخل وخارج الدولة. كما 
توفر اجلامعة الدعم الازم للبحوث 
م�صاركة  تتتتتتطتتلتتب  التتتتتتتي  اجلتتتامتتتعتتتيتتتة 
للطاب غري اخلريجني يف اجلامعة، 
وتهدف هذه املنح اإىل تدريب الطاب 
اأجل  متتن  العلمية  البحوث  يف  للعمل 
البحث   جمتتال  يف  مبتكر  جيل  اإنتت�تتصتتاء 
2019 مت متويل  عتتام  العلمي، ففي 
 729 مبتت�تتصتتاركتتة  متتت�تتتصتتتروعتتتاً   186
الكليات،  خمتلف  متتن  وطالبة  طالباً 
 159 متتتتويتتتل  مت   2018 عتتتتام  ويف 
طالباً   567 مبتت�تتصتتاركتتة  متتت�تتتصتتتروعتتتاً 
فقد   2017 عتتتتام  يف  اأمتتتتتا  وطتتتالتتتبتتتة، 
مب�صاركة  م�صروعاً   119 متويل  مّت 
440 طالباً وطالبة. وتوفر اجلامعة 
الدكتوراة  الازم لطلبة  الدعم  اأي�صاً 
وبالرغم  التتدكتتتتتوراة.  بعد  ملتتا  ومتتنتتحتتاً 
اجلامعة  حققت  كتتورونتتا،  جائحة  من 
اإنتاجيتها  يف  م�صبوق  غتتري  م�صتوى 
البحثية وجودتها. ففي عام 2020، 
م�صتوى  على  الأوىل  املتترتتتبتتة  احتلت 
الدولة، بناًء على اإجمايل عدد الأوراق 
 SCOPUS// املن�صورة  العلمية 
عام  وخال  بحثياً،  من�صوًرا   1552
البحثية  الإنتتتتتاجتتيتتة  زادت   ،2021
بتت�تتصتتكتتل متتلتتحتتوظ، بتتحتتيتتث و�تتصتتل عدد 
ا�صتناًدا  املتتنتت�تتصتتورة  التتعتتلتتمتتيتتة  الأوراق 
2021 اإىل  اأغ�صط�س   15 اإىل �صجل 
اإىل  وبتتالإ�تتصتتارة  من�صوراً.      1218
جتتتودة نتتتتتائتتج التتبتتحتتث فتتقتتد مّت يف عام 
املن�صورات  11.5? من  ن�صر   2021
املجات  5? متتتن  اأعتتتلتتتى  يف  التتعتتلتتمتتيتتة 
العلمية، و26? من املن�صورات العلمية 
العلمية،  املجات  10? من  اأعلى  يف 
يف  العلمية  املن�صورات  متتن  و60.7? 

�صجات  اإىل  وا�تتصتتتتتنتتاداً   .?25 اأعتتلتتى 
اإنتاجية  زادت  فتتقتتد   ،2021 عتتتتام 
مقارنة   ?40 متتتتن  بتتتتاأكتتتترث  التتتبتتتحتتتث 
املتوقع  ومتتن   2019 عتتام  ب�صجات 
اأكرث  اإىل  البحث  خمرجات  ت�صل  اأن 
من 2000 من�صور بحلول نهاية عام 
جامعة  اأن  معاليه  وبتتني    .2021
ا�صراتيجية متكاملة  تبنت  الإمتتارات 
البحثية  املتتت�تتتصتتتاريتتتع  لتتتدعتتتم  تتتتهتتتدف 
والبتكارية وتوعية املجتمع الأكادميي 
التتفتتكتتريتتة من  امللكية  حتتقتتوق  بتتاأهتتمتتيتتة 
ت�صجيل  تتتكتتريتت�تتس جتتهتتودهتتا يف  ختتتال 
التدري�صية  للهيئة  الختتتراع  بتتتراءات 
اآليات  والتتبتتاحتتثتتني، وو�تتصتتع  والتتطتتلتتبتتة 
الختتتتراع  بتتتتتراءات  لتتتتتطتتويتتر  منا�صبة 
حلول  توفري  يف  لاإ�صهام  وتوظيفها 
اقت�صاد  وبناء  املجتمعية،  للتحديات 
وحتقيق  املتتعتترفتتة  على  قتتائتتم  تناف�صي 
الإطتتتار  هتتتذا  ويف  املتت�تتصتتتتتدامتتة  التنمية 
عتتتتتززت اجلتتتامتتتعتتتة جتتتهتتتودهتتتا يف زيتتتتادة 
الخراع  بتتتراءات  اإيتتتداع  عتتدد طلبات 
بتتراءات الخراع  يف خمتلف  مكاتب 
الدولية، هذه اجلهود تكللت بت�صجيل 
اجلامعة 397 براءة اخراع من عام 
بالإ�صافة   ،2020 عام  اإىل   2007
اإىل ت�صجيل 17 براءة اخراع جديدة 
خال الن�صف الأول من عام 2021 
اأمتتتتتتتا عتتتتتن عتتتتتتدد بتتتتتتتتتتراءات الختتتتتتتراع 
 160 املمنوحة فقد منحت اجلامعة 
بتتتراءة اختتتراع يف التتفتترة املمتدة بني 
2011 و2020 فيما منحت  عامي 
28 براءة اخراع جديدة يف الن�صف 

الأول من عام 2021.

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يرتاأ�ض اجتماع جمل�ض ال�سارقة لالإعالم

ا�ستعداد هيئة النقل -عجمان ل�ستقبال العام الدرا�سي 2022 -2021

زكي ن�سيبة: جامعة الإمارات حا�سنة وطنية ومركز اإ�سعاع ح�ساري
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العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
ال�صتتتتتادة/ماي  بان  القت�صادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

ليتيل بوك�س لتغليف الهدايا
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3706043 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
ال�صتتتتتادة/نون  بان  القت�صادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

للزهور والهدايا
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4075223 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
ال�صتتتتتادة/ بان  القت�صادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 
التريناتف المارات حلفر الأ�صا�صات واملقاولت العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1170337 
الغاء رخ�صة

العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
ال�صم التجاري:جموهرات الفرا�صة ذ.م.م

اأبوظبي  بلدية  بناية   - زايد  مدينة  �صارع   - ال�صركة:اأبوظبي  عنوان 
)مركز �صوق الذهب(

CN 1056399 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

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

- تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون ،    2
كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/8/31 وذلك بناء على قرار 

حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/9/1  - بالرقم:2150016874  

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة امل�صفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
ال�صتتتتتادة/بقالة  بان  القت�صادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

متر
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2393365 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
ال�صتتتتتادة/ بان  القت�صادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

درمياند للماب�س اجلاهزة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2467538 

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

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

�صركة   - اجلاهزة  الوجبات  لتعهدات  التجاري:اند�صريال  ال�صم 
ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

عنوان ال�صركة:م�صفح التجارية - بناية بيات حممد عبداهلل املحريبي ، 
�س 12 ق 88 حمل 2 وحدة

CN 1040170 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

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

- تعيني ال�صادة/كرو ماك - فرع اأبوظبي 1 ،  كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/5/5 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2155004588  
- تاريخ التعديل:2021/9/1

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة امل�صفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

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

ال�صخ�س  �صركة   - لا�صت�صارات  انتجري�صن  ال  التجاري:اي  ال�صم 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�صركة:تاجر اأبوظبي
CN 2935593 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

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

- تعيني ال�صادة/اكيورت للمحا�صبة القانونية وال�صت�صارات   2
ال�صريبية ذ.م.م ،  كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/8/24 وذلك 

بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
تاريخ التعديل:2021/9/1  - كاتب العدل بالرقم:2105024254  

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة امل�صفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
اخلليج  ظبى  ال�صتتتتتادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائتتترة  تعلن 

للتجارة - ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1031458 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة فالياتو توما�س �صاتي�س  %19
 تعديل ن�صب ال�صركاء / �صيد �صرمد �صقاف من ٢4 % اإىل %15

 تعديل ن�صب ال�صركاء / جاياراج �صالييل هاو�س من ٢5 % اإىل %15
تعديل راأ�س املال / من ٦00000 اإىل 1000000    

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

اإع����������الن
تعلن دائتتترة التنمية القت�صادية بان ال�صتتتتتادة/األين�س فود القاب�صة  غذاء ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1097129 
تعديل مدير / اإ�صافة �صيد ب�صر �صعيب �صيد �صعيب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة اي ات�س �صي لدارة ال�صركات ذ.م.م
IHC COMPANIES MANAGEMENT L.L.C.

تعديل ن�صب ال�صركاء / اي ات�س �صي فود القاب�صة ذ.م.م
IHC FOOD HOLDING L.L.C من 90 % اإىل %99.99

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صيمريا لا�صتثمار - ذ. م. م
 CHIMERA INVESTMENT L L C

تعديل راأ�س املال / من ٢00000000 اإىل ٣00000
تعديل اإ�صم جتاري من/ األين�س فود القاب�صة  غذاء ذ.م.م

ALLIANCE FOOD HOLDING - GHITHA L.L.C
اإىل/ دواجن العجبان ذ.م.م
  AJBAN POULTRY L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات تو�صيل الطلبات  ٨٢99010
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع الدواجن احلية - بالتجزئة  4٧٢1009

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع الدواجن املذبوحة الطازجة - بالتجزئة  4٧٢1010
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة تربية الدواجن  014٦001

تعديل ن�صاط / اإ�صافة ت�صغيل املقا�صب لذبح احليوانات  ٨٢110٢1
 تعديل ن�صاط / حذف ال�صتثمار يف امل�صروعات التجارية و تاأ�صي�صها و ادارتها  ٦499001

 تعديل ن�صاط / حذف ال�صتثمار يف امل�صروعات ال�صناعية و تاأ�صي�صها و ادارتها  ٦49900٢
 تعديل ن�صاط / حذف ال�صتثمار يف امل�صروعات الزراعية و تاأ�صي�صها و ادارتها  ٦49900٣  

اأربعة ع�صر  فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خال 
يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330
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ع�صرين  ا�صتمّرت  حتترب  يف  علقوا  حيث  اأفغان�صتان  غتتتادروا  اأن  بعد 
اآ�صيا، حيث  عاماً، بات بامكان الأمريكيني الآن اللتفات نحو �صرق 
حالياً  اأ�صبح  التتذي  الأمتتر  ال�صني  نفوذ  ت�صاعد  مواجهة  يعتزمون 
للوليات  ال�صراتيجي  التحّول  على  موؤ�صر  الق�صوى.يف  اأولويتهم 
الإرهتتاب للركيز على  التحرر من احلتترب �صد  التي تريد  املتحدة 
الرئي�س  نائبة  توّجهت  ورو�صيا،  ال�صني  ال�صراتيجية مع  املناف�صة 
كابول، يف  الأزمتتة مع  اآ�صيا يف خ�صّم  اإىل  الأمتتريكتتي كامال هاري�س 
الفرار  ملحاولة  كابول  الأفغان حمت�صدين يف مطار  اآلف  كان  حني 
بت”تقوي�س  بكني  زيارتها  خال  هاري�س  طالبان.واّتهمت  نظام  من 
النظام العاملي املبني على القانون وبتهديد �صيادة الأمم” مبطالباتها 

يف املياه املتنازع عليها يف بحر ال�صني اجلنوبي.
اعُتربت هذه اجلولة مبثابة جهد تبذله الإدارة الأمريكية لتطمني 
حلفائها يف اآ�صيا القلقني ب�صبب روؤية الن�صحاب من اأفغان�صتان ي�صّرع 

انهيار حكومة كابول.

يعود تاميذ ال�صني اإىل املدر�صة ومعهم كتب مدر�صية جديدة تروج 
لتو�صيع عبادة  ال�صيوعي  احلتتزب  ي�صعى  �صي جينبينغ يف وقت  لفكر 
�صنوات  ال�صبع  اأعتتمتتارهتتم  تتجاوز  ل  اأطتتفتتال  ت�صمل  كتتي  ال�صخ�صية 

وتن�صئة جيل جديد من الوطنيني.
اإيديولوجية �صي  اإنها �صتدرج يف املنهج الوطني  قالت وزارة التعليم 
ال�صيا�صية غري وا�صحة الأطر، بدءا باملدار�س البتدائية و�صول اإىل 
مراحل التخرج، وذلك مع انطاق العام الدرا�صي اجلديد الأربعاء.

“غر�س بذور حب احلزب  ويتعني على معلمي ال�صفوف البتدائية 
والبلد وال�صراكية يف القلوب ال�صغرية”، وفق بيان للحكومة حول 
املنهج اجلديد.ونقلت حافات الأطفال الذين كانوا ي�صعون �صالت 
اإىل بوابات مدار�صهم �صباحا. وترجلوا  حمراء فوق الزي املدر�صي، 

من احلافات حاملني على ظهورهم حقائب كبرية ملونة.
خطابات  متتن  بليغة  اقتبا�صات  اجلتتديتتدة  الكتب  ت�صاميم  وحتتتمتتل 
الرئي�س و�صورا لوجهه املبت�صم. وتت�صمن كتب ال�صفوف البتدائية 
ف�صول حول اإجنتتازات احل�صارة ال�صينية ودور احلزب ال�صيوعي يف 

مكافحة الفقر وحماربة جائحة كوفيد-19.

الدال  التت�تتصتتحتتي )الأختت�تتصتتر(  املتتتترور  التتعتتمتتل بت�صريح  اإيتتطتتالتتيتتا  و�تتصتتعتتت 
احل�صول  لي�صبح  الأربتتعتتاء  اأمتت�تتس  كوفيد-19  متتر�تتس  متتن  اخلتتلتتو  على 
والعبارات  والطائرات  ال�صريعة  بالقطارات  للم�صافرين  اإلزاميا  عليه 
�صهادة  اأو  رقمية  وثيقة  الأخ�صر  الأقاليم.والت�صريح  بني  واحلافات 
ورقية تثبت ما اإذا كان ال�صخ�س قد تلقى جرعة واحدة على الأقل من 
اللقاحات امل�صادة ملر�س كوفيد-19 اأو ما اإذا كانت نتيجة فح�صه �صلبية 
رئي�س  منه.وا�صتحدث  و�صفي  قبل  من  باملر�س  اأ�صيب  قد  كتتان  اإذا  اأو 
الوزراء ماريو دراجي الت�صريح يف وقت �صابق من هذا ال�صيف يف حماولة 
بادئ  الت�صريح مطلوبا يف  وكان  اللقاحات.  تلقي  على  النا�س  لت�صجيع 
الأمر لدخول العديد من املحافل الثقافية واأماكن الرفيه لكن نطاقه 
الإيطاليني  بع�س  ويقول  احتجاجات  اخلطة  تدريجيا.واأثارت  ات�صع 
اإنها متثل تعديا على احلريات وتوعدوا بتعطيل م�صارات القطارات يف 
اإطار احتجاجات مقررة يف وقت لحق . ومع تطعيم نحو 70.1 باملئة 
يبدو  باللقاحات  عاما   12 عن  اأعمارهم  تزيد  التتذي  الإيطاليني  من 
الت�صريح  وا�صتخدام  التطعيم  توؤيد  ال�صكان  من  العظمى  الغالبية  اأن 

الأخ�صر.

عوا�شم

وا�سنطن

روما

بكني

اإ�سرائيل ت�ستاأنف الدرا�سة 
و�سط تزايد حالت كورونا 

•• القد�س-رويرتز

عاد التاميذ يف اإ�صرائيل اإىل مدار�صهم  اأم�س الأربعاء مع اإلزامهم بو�صع 
الكمامات واإجراء اختبارات الك�صف عن كوفيد-19 بهدف كبح الزيادة يف 
حالت الإ�صابة بفريو�س كورونا التي األقت بظالها على ا�صتئناف خمتلف 

الأن�صطة يف اإ�صرائيل بعدما حققت معدلت تطعيم كبرية.
وي�صعر امل�صوؤولون يف قطاع الرعاية ال�صحية بالقلق من اأن بدء عام درا�صي 
جديد بح�صور معظم الطاب �صيفاقم املوجة احلالية قبل مو�صم العطات 

اليهودية هذا ال�صهر، الأمر الذي قد يوؤدي اإىل فر�س اإغاق عام اآخر.
و�صهدت الإ�صابات اجلديدة قفزة منذ ظهور ال�صالة املتحورة دلتا، وو�صلت 
وعددهم  ال�صكان  بني  الثاثاء  اإ�صابة   10947 عند  وبائي  م�صتوى  اإىل 
9.3 مليون ن�صمة. ويف اإطار ما يطلق عليه �صيا�صة “التعاي�س مع كوفيد”، 
�صمح رئي�س الوزراء نفتايل بينيت ببدء العام الدرا�صي اجلديد بعد تكثيف 
منح اللقاحات التن�صيطية وفر�س الفحو�س الإلزامية على الطاب وعلى 
ملدر�صة  زيتتارة  اأثناء  بينيت  اللقاح.وقال  على  يح�صلوا  مل  الذين  املدر�صني 
�صخ�س  مليوين  حلتتتوايل  اأجتتريتتت  التتتتتي  الفحو�س  اإن  النقب  �تتصتتحتتراء  يف 
“بعد عام �صعب من التحديق يف  اإ�صرائيل.واأ�صاف  كانت الأكرب يف تاريخ 
ال�صا�صات، اأود اأن اأمتنى لكم يا طاب اإ�صرائيل هذا ال�صيء الوحيد: اأمتنى 
بينيت  حكومة  لكن  اخلربات”.  من  عتتام  ويتتبتتداأ  ال�صا�صات  �صنة  تنتهي  اأن 
اأعلنت الإجراءات اجلديدة قبل اأيام فقط من ا�صتئناف الدرا�صة، مما اأثار 
انتقادات اأولياء الأمور الذين يقولون اإنهم مل يح�صلوا �صوى على القليل 
من الوقت لا�صتعداد.ويجب على التاميذ الذين تقل اأعمارهم عن 12 
عاما، وهو احلد الأدنى ل�صن احل�صول على اللقاح، تقدمي اإخطار من اأحد 
وكانت  املنزل  يف  �صريعا  اختبارا  اأجتتتروا  اأنهم  يوؤكد  للمدر�صني  الوالدين 
ترتفع  التي  املناطق  اأنتته يف  الإخباري  نت  واي  �صلبية.وذكر موقع  نتيجته 
فيها ن�صبة الإ�صابة تلتزم املدار�س التي ح�صل فيها اأقل من 70 باملئة من 
ع�صرة  حتتوايل  و�صيح�صر  ُبعد.  عن  التعليم  بتطبيق  اللقاح  على  الطاب 

باملئة من الطاب الإ�صرائيليني درو�صهم عرب الإنرنت الأربعاء.

مقتل فل�سطيني بر�سا�ض 
اجلي�ض الإ�سرائيلي يف ال�سفة 

•• رام اهلل-رويرتز

قالت وزارة ال�صحة الفل�صطينية   اأم�س الأربعاء اإن القوات الإ�صرائيلية قتلت 
بالر�صا�س �صابا فل�صطينيا يف وقت متاأخر من الليلة املا�صية بالقرب من بلدة 

بيت عور التحتا يف ال�صفة الغربية.
وقال �صكان من القرية اإن ال�صاب يدعى رائد يو�صف جاد اهلل )39 عاما(وهو 
كان عائدا من عمله يف  واحتتد  اأ�صغرهم عمره عام  اأطفال  لأربعة  واأب  متزوج 

اإ�صرائيل عندما اأطلقت عليه النار.
واأ�صافوا اأن �صبانا متكنوا من نقل اجلثمان من املكان الذي قتل فيه عند املدخل 

الغربي للقرية اإىل املجمع الطبي يف مدينة رام اهلل.
اإنتتته يتحرى  الإ�تتصتترائتتيتتلتتي  اأختتترى. وقتتتال اجلي�س  التتتتوزارة تفا�صيل  تتتقتتدم  ومل 
مبقتل  الفل�صطينية  واملغربني  اخلارجية  وزارة  احلتتتادث.ونتتتددت  ماب�صات 
ال�صاب وقالت يف بيان اإنها “تدين باأ�صد العبارات جرمية الإعدام امليداين التي 
ارتكبتها قوات الحتال الليلة املا�صية يف بيت عور التحتا غرب رام اهلل والتي 
اأودت بحياة ال�صهيد رائد يو�صف جاد اهلل«.وحملت الوزارة يف بيانها “احلكومة 
الإ�صرائيلية امل�صوؤولية الكاملة واملبا�صرة عن هذه اجلرمية”. وقالت اإنها “تتابع 
ومكونات  الدولية  اجلنائية  مع  �صعبنا  اأبتتنتتاء  بحق  امليدانية  الإعتتدامتتات  ملف 
املجتمع الدويل ومراكز �صنع القرار يف الدول«.ياأتي مقتل ال�صاب بعد يومني 
من لقاء الرئي�س الفل�صطيني حممود عبا�س مع وزير الدفاع الإ�صرائيلي بيني 
جانت�س يف مدينة رام اهلل.وقالت وكالة الأنباء الفل�صطينية الر�صمية اإن عبا�س 
اأطلع اأع�صاء اللجنة التنفيذية خال اجتماعهم الليلة املا�صية يف مقر الرئا�صة 

على تفا�صيل اجتماعه يف مدينة رام اهلل بالوزير بيني جانت�س.
“تركز عتتلتتى �صرورة  بتتني عتتبتتا�تتس وجتتانتتتتت�تتس  اأن الجتتتتتمتتاع  التتوكتتالتتة  واأ�تتصتتافتتت 
باأن و�صع احلكومة  الدولتني رغم معرفتنا  الدولية وحل  بال�صرعية  اللتزام 
الإ�صرائيلية احلالية غري نا�صج لعملية �صام جدية«.وذكرت الوكالة اأنه جرى 
“التفاق على بع�س الق�صايا مثل مل �صمل  خال اجتماع عبا�س مع جانت�س 
ومناق�صة  املختلفة،  ببنودها  املقا�صة  ب�صاأن  العالقة  الق�صايا  وحل  العائات، 
ق�صية اأ�صرى ما قبل اأو�صلو وهي الدفعة الرابعة التي مل يلتزم نتنياهو باإطاق 
�صراحهم، وا�صرداد جثامني ال�صهداء املحتجزة لدى اجلانب الإ�صرائيلي، ووقف 

ال�صتيطان واعتداءات امل�صتوطنني، واحرام قرارات ال�صرعية الدولية«.

»خدمة العلم« يف العراق.. �سنوات من اخلالف وجدل يتجدد

•• باماكو-اأ ف ب

مايل  يحكمون  التتذيتتن  الع�صكريون  التتقتتادة  يتتكتترر 
تعهدهم ت�صليم ال�صلطة للمدنيني بعد النتخابات 
اأقتتل من  مع  لكن   ،2022 اإجتتراوؤهتتا مطلع  املقرر 
ب�صاأن  ال�صكوك  املوعد تتزايد  اأ�صهر على ذلك  �صتة 

احرام ذلك اجلدول الزمني.
ومتتتايل التتتتتي تتتترزح حتتتت وطتتتاأة متتترد جتتهتتادي دام، 
اإىل  و�صلت  املا�صي  العام  �صيا�صية  اأزمتتة  يف  غرقت 
�صد   2020 اغتت�تتصتتطتت�تتس  اآب  يف  عتت�تتصتتكتتري  انتتتقتتتاب 

الرئي�س املنتخب ابراهيم بوبكر كيتا.
اجلي�س  غ�صب  وزاري  تعديل  اأثتتتار  متتايتتو،  اأيتتتار  يف 
فتتاأطتتاح بتتالتترئتتيتت�تتس املتتتدين النتتتتتقتتايل وعتتتني مكانه 

الكولونيل اأ�صيمي غويتا.

لكن قادة مايل يكررون با�صتمرار تعهدهم اللتزام 
ال�صلطة  لتتنتتقتتل  �تتصتتهتترا   18 متتدتتته  زمتتنتتي  بتتتجتتتدول 
لتتلتتمتتدنتتيتتني، وهتتتو متتطتتلتتب اأ�تتصتتا�تتصتتي جلتتتتريان مايل 

القلقني اإزاء ال�صطرابات.
على  الدعوة ل�صتفتاء  الر�صمي  ويت�صمن اجلدول 
اأكتوبر،  الأول  ت�صرين   31 يف  د�صتورية  تعديات 
كانون   26 يف  وحمتتلتتيتتة  اإقتتلتتيتتمتتيتتة  انتتتتتختتابتتات  تليه 
الأول دي�صمرب توؤدي اإىل دورة اأوىل من النتخابات 
�صباط/فرباير.لكن   27 والت�صريعية يف  الرئا�صية 
حتقيق هذه الروزنامة، الطموحة يف اأي بلد، يبدو 
ال�صيا�صية  بامل�صكات  مثقل  بلد  يف  �صعوبة  اأكتترث 

واللوج�صتية.
باملهلة  وي�صكك كثريون الآن يف احتمالت اللتزام 

املعلنة لعودة اجلي�س اإىل ثكناته.

حتى الآن مل تعر�س اأي م�صودة للتعديل الد�صتوري 
اأمام املجل�س الوطني النتقايل، الهيئة الت�صريعية 
باأنه  علما  النتقالية،  التتفتترة  ختتال  اأقيمت  التي 
كان يفر�س عر�صها يف متوز يوليو.كما مل ترد اأي 
والذي  النتخابي  ال�صجل  تعديل  ب�صاأن  معلومات 
كان من املفر�س اجنازه يف متوز/يوليو وتدقيقه 

يف اآب/اأغ�صط�س.
باماكو  النتتتتتختتابتتات يف  �تتتصتتتوؤون  وخلتت�تتس ختتبتتري يف 
الكثري  يتتتحتتتدث  “ل  بتتالتتقتتول  التتو�تتصتتع  التتعتتا�تتصتتمتتة 

با�صتثناء لقاءات كبرية ومطولة«.
خال  ديكو  اآدم  املتتدين  املجتمع  يف  النا�صط  وقتتال 
لي�س  ال�صلطة  لنتقال  “املطلوب  مقهى  يف  نقا�س 

الوقت بل الإرادة للتحرك«.
ال�صابق  التتتتوزراء  رئي�س  ح�س  الفعالية  نف�س  ويف 
مو�صى مارا املواطنني على اأن يكونوا “براغماتيني” 
واأن ي�صاعدوا �صلطات احلكومة النتقالية يف اإجراء 
املمكن  متتتن  زال  “ما  قتتائتتا  النتتتتتتتختتتابتتتات.و�تتتصتتتدد 
)القتتتتتراع يف التتوقتتت املتتحتتدد( �تتصتترط وجتتتود قرار 
لإجراء انتخابات +ثانوية+ يف وقت لحق. )برنامج( 
“حان  اأن  م�صيفا  ممكن”،  الرئا�صية  النتخابات 
الوقت للحكومة كي تطلعنا على ما يجري«.وتلوح 
اأخرى تتمثل بكيفية تنظيم  يف الأفق عقبة كبرية 
اأطلق  النقاب عن جتمع  النتخابات.ويتوقع ك�صف 
اخت�صارا  اأو  لاإ�صاح”  الوطني  “املنتدى  عليه 

يف الأ�صابيع القادمة. “اإيه اإن اآر”، 
اأواخر  اأعلن عنها يف  النقا�س على خطة  و�صيركز 
مايغا،  كوكال  �صوكيل  التتوزراء  رئي�س  يوليو،  متوز 
التت�تتصتتيتتا�تتصتتي املتتتتتمتتر�تتس التتتتذي اختتتتتتتاره غتتويتتتتتا لدمج 

الهيئات الناخبة العديدة يف كيان مركزي واحد.

�سكوك يف مايل حول ت�سليم ال�سلطة للمدنيني 

»اأزمة اأمنية« بني ليبيا وتون�ض.. فت�ض عن املرتزقة
•• عوا�شم-وكاالت

الدبلوما�صية  نطاق  عتتن  واجلتتزائتتر  تون�س  يف  امل�صوؤولني  ت�صريحات  خرجت 
املعهودة �صوب تبادل التهامات املبا�صرة بت�صدير الإرهتتاب، ويف قلب كل ذلك 

برز املرتزقة املنت�صرون يف ليبيا كاأحد عنا�صر اخلاف.
و�صرح وزير اخلارجية التون�صي، عثمان اجلرندي، يف تغريدة عرب “توير” 
“�صرورة  اأهمية  الليبي، الذي عقد الثاثاء،  اأكد يف ختام اجتماع اجلوار  اأنه 
جتنب كل ما ميكن اأن يربك العاقات بني تون�س وليبيا وي�صيء اليها باعتبار 
منظمة  جرمية  من  به  يت�صل  ومتتا  الرهتتاب  ومكافحة  المنية  التحديات  ان 
ي�صتدعي منا التن�صيق املحكم خا�صة مع ان�صحاب املرتزقة واملقاتلني الجانب ، 

كانت احدى اأهم ر�صائلي لجتماع دول جوار ليبيا باجلزائر«.
الليبية،  اخلارجية  وزيتترة  مع  لقاء  بعد  الدبلوما�صية  التغريدة  هتتذه  وجتتاءت 

جناء املنقو�س، وخال كانت هناك ت�صريحات قوية للوزير التون�صي.
يف  التون�صية  اخلارجية  وزارة  �صحفة  عنه  نقلت  ما  بح�صب  اجلتترنتتدي  وقتتال 

الوطنية  التتوحتتدة  حكومة  رئي�س  ت�صريحات  بتت�تتصتتاأن  ا�صتغراب  “في�صبوك” 
الليبية، عبد احلميد الدبيبة، حول “ت�صدير الرهاب اىل باده انطاقا من 
تون�س«.وقال اإن باده ت�صتغرب من هذه التهامات وترف�صه، مذكرا “باأن اأمن 
وا�صتقرار ليبيا من اأمن وا�صتقرار تون�س، ومذكرا، كذلك، اأن بادنا م�صتهدفة 
بدورها بالإرهاب ول ميكن اأن تكون باأي حال من الأحوال قاعدة لت�صديره اأو 

م�صدر لت�صلل اجلماعات الإرهابية اإىل ليبيا«.
بتتاأن بع�س التتدول اجلتتارة اتهمت ليبيا  وكتتان الدبيبة قد �صرح يف وقتتت �صابق 
ليبيا من  دخلوا  اإرهابي  اآلف   10 اإن  بالقول  التهامات  ورد هذه  بتتالإرهتتاب، 
خارج ليبيا.واأ�صاف: “الإرهاب جاء من اخلارج، وخ�صو�صا من دول اجلوار”، 

يف خطوة فهم منها اأنها اإ�صارة اإىل تون�س.
ب�صاأن  اإيتت�تتصتتاحتتات  اأجتتتل احل�صول على  متتن  اإىل تون�س  وفتتتدا  اأر�تتصتتل  اإنتتته  وقتتتال 
على  الليبية  احلكومة  رئي�س  غتترد  لحتتق،  وقتتت  لليبيا.ويف  املوجة  التهامات 
“توير”، حماول تخفيف حدة التوتر مع تون�س، قائا: “تعاين اأوطاننا من 
م�صكلة الرهاب وتون�س ال�صقيقة لي�صت ا�صتثناء، ماورد من ادعاءات مغلوطة 

ب�صاأن الأو�صاع المنية بني البلدين لن توؤثر يف عمق العاقة الخوية و�صنظل 
�صعبا واحدا يف بلدين«.

وكانت تقارير اإعامية حتدثت عن وجود نحو 100 من الإرهاببني واملرتزقة 
ي�صتعدون  اجلتتتويتتتة،  التتوطتتيتتة  قتتاعتتدة  يف 

التون�صية،  احلتتتتتتتدود  عتتتلتتتى  لتتتلتتتهتتتجتتتوم 
وعتتنتتدهتتا �تتصتتدرت اتتتهتتامتتات متتن تون�س 

لليبيا بت�صدير الإرها.
نتيجة  البلدين  بتتني  مغلقة  واحلتتتتدود 
فريو�س  تف�صي  كبح  هتتو  ظتتاهتترة  �صبب 
كورونا، لكن البع�س يربطه بالتهامات 
املتتتتتبتتادلتتة بتتتني التتطتترفتتيتتة عتتلتتى خلفية 
اإىل  ليبيا  �صارعت  عندما  اإذ  الإرهتتتتاب، 
باخلطوة  تون�س  تقم  احلتتتدود، مل  فتح 

نف�صها، فبقيت احلدود مغلقة.

•• بغداد-وكاالت

بعد �صنوات من اخلاف بني الأطياف 
العراقية  احلكومة  خطت  ال�صيا�صية، 
ختتتتطتتتتوات كتتتتبتتتترية عتتتلتتتى طتتتتريتتتتق �صن 
الإلزامية،  اخلتتدمتتة  قتتانتتون  متت�تتصتتروع 
التي األغيت عام 2003، لكن امل�صروع 
يتتجتتابتته مبتتعتتار�تتصتتة قتتتويتتتة متتتن �صتى 

الأطياف.
التتعتتراقتتيتتة م�صروع  واأقتتتترت احلتتكتتومتتة 
“اأي اخلدمة  العلم”  “خدمة  قانون 
كان  بتتعتتدمتتا  الإلزامية”  التتعتت�تتصتتكتتريتتة 
قد  العراقية  التتدولتتة  �تتصتتورى  جمل�س 
واأحتتالتتة على جمل�س  اأيتتتام،  دققه منذ 
ب�صورة  واإقتتتتتتتتراره  ملتتنتتاقتت�تتصتتتتته  التتتنتتتواب 

نهائية.
وغتتتتتتتتّرد رئتتتيتتت�تتتس التتتتتتتتتتوزراء التتتعتتتراقتتتي، 
يف  ح�صابه  على  الكاظمي،  م�صطفى 
احلكومة  اإقتتتتترار  متتعتتتتتربا  “توير” 
اأن  متتوؤكتتدا  قطعه،  لتتوعتتد  اإجنازا”   “
القيم  �تتصتتيتتكتتر�تتس  احلتتتديتتتد  التتتقتتتانتتتون 

الوطني لدى اجليل ال�صاب.
اأن  لكن مراقبني ي�صككون يف احتمال 
مرره،  واإن  التتقتتانتتون،  التتربملتتان  ميتتترر 
فقد يواجه م�صكات كرثة حتول دون 

تطبيقه ب�صكل تام.
“خدمة  قتتتتانتتتتون  متتت�تتتصتتتروع  ويتتتتواجتتتته 
�صيا�صية  قتتوى  متتن  معار�صة  العلم” 
لأ�صبابه  كتتٌل  �تتصتتواء،  حد  على  و�صعبية 

اخلا�صة.

اإثر من اخلدمة الع�شكرية
وكان العراق ميلك فيما م�صى واحدا 
متتن اأ�تتصتتختتم جتتيتتو�تتس املتتنتتطتتقتتة ب�صبب 
كان  التتتتذي  العلم”  “خدمة  قتتتانتتتون 
عقدي  طتتوال  طويلة  لتتفتترات  ُيطبق 

ال�صبعينيات والثمانينيات، وبلغت مدة 
الأحيان  بع�س  يف  الإلزامية  اخلدمة 

10 �صنوات.
وبتتعتتد احتتتتتال التتعتتراق عتتتام 2003، 
الأ�صبق  الأمتتتتتريكتتتتتي  احلتتتتاكتتتتم  األتتتتغتتتتى 
التتتقتتتانتتتون، و�صارت  بتترميتتر هتتتذا  بتتتول 
تعتمد  املتعاقبة  العراقية  احلكومات 
متتتن املحرفني  متتتوؤلتتتف  عتتلتتى جتتيتت�تتس 
املتطوعني، و�صلت اأعدادهم مع بقية 
الأجهزة الأمنية والداخلية اإىل اأكرث 

من مليون متطوع.

تفا�شيل القانون
القانون اجلديد على  وين�س م�صروع 
الإلزامية  التتعتت�تتصتتكتتريتتة  اخلتتتدمتتتة  اأن 
�صتكون فر�صا على كل الذكور الذين 

19-35 عاما،  اأعمارهم بني  تراوح 
يف حني اأن اخلدمة العامة يف اجلي�س 
ح�صب  �تتتصتتتهتتتراً،   18-9 بتتتني  تتتتتتراوح 

التح�صيل العلمي.
و�صيكون للمجندين رواتب مقطوعة، 
حتتتت�تتتتصتتتتب �تتتتصتتتتختتتتونتتتتة املتتتتتنتتتتتاطتتتتتق التتتتتتتي 
يخدمونها.الباحث العراقي، �صريوان 
�تتصتتورجتتي، �صكك يف حتتديتتث متتع موقع 
اإمكانية  يف  عربية”  نتتيتتوز  “�صكاي 
الإلزامية  اخلتتتدمتتتة  قتتتانتتتون  تتتطتتبتتيتتق 

اجلديد بُي�صر يف امل�صتقبل القريب.

اأ�شباب املعار�شة
نافذة يف  �صيا�صية  قتتوى  “ثمة  وقتتال: 
مبثابة  القانون  هذا  �صتعترب  العراق، 
لتتتهتتتا، وهتتتتي اجلهات  �تتصتتربتتة متتوجتتهتتة 

التي  وامليلي�صيات،  للف�صائل  الراعية 
اأو كتتمتتيتتة يف  نتتوعتتيتتة  اأي زيتتتتادة  تتتعتتتتترب 
نفوذها  ح�صاب  على  �صيكون  اجلي�س 
و�صعيها للهيمنة على مفا�صل الدولة 

العراقية«.
ا�صتحواذ  اإمكانية  غري  “هذا  واأ�صاف 
على  املتتتجتتتنتتتديتتتن  متتتتن  الآلف  متتتئتتتات 
الراأ�صمال الرمزي واملادي والت�صليحي 
العراقية،  احلتتتكتتتومتتتة  متتتتولتتته  التتتتتذي 
تلك  اإىل  بتتاأغتتلتتبتتيتتتتته  راهتتتنتتتاً  ويتتتذهتتتب 

الف�صائل وامليلي�صيات«.
ولي�صت القوى ال�صيا�صية من تعار�س 
القانون، فثمة معار�صة �صعبية برزت 
الجتماعي،  التتتتتوا�تتصتتل،  �تتصتتبتتكتتات  يف 
القانون  اأن  توؤكد  التعليقات  فغالبية 
املجتمع  ل�تتصتتتتتنتتفتتار  يتت�تتصتتعتتى  اجلتتتديتتتد 

العراقي، واإجباره على اخل�صوع للقيم 
والهيمنة الع�صكرية من جديد.

اإنتتته اجلتتيتت�تتس العراقي  ويتتقتتول هتتتتوؤلء 
الكوادر  تنق�صه  ل  احلتتايل  و�صعه  يف 
قيا�صاً  فائ�صة  تتتبتتدو  التتتتتي  الب�صرية، 
م�صتوى  عتتتلتتتى  اجلتتتتيتتتتو�تتتتس  بتتتجتتتمتتتيتتتع 

العامل.

دوامة امل�شاكل
،ن�صوان  التتتعتتتراقتتتي  الأمتتتتنتتتتي  اخلتتتبتتتري 
نيوز  “�صكاي  ملتتتوقتتتع  قتتتتال  حتتتجتتتاوي، 
من  الآلف  متتتئتتتات  “اإن  عربية”: 
املتتجتتنتتديتتن التتتذيتتتن �تتصتتيتتنتتختترطتتون يف 
اجلتتيتت�تتس التتعتتراقتتي �تتصتتيتتدختتلتتون �صمن 
الدوامة احلالية لآليات عمل اجلي�س، 
وهتتتي متتزيتتج متتتن التتفتت�تتصتتاد والتتتتتولءات 

ن�صبة  وطتتبتتعتتاً  والطائفية،  املناطقية 
)جنود  مبثابة  �صتكون  منهم  عالية 
الورق  عتتلتتى  م�صجلني  اأي  ف�صائيني 
الإعفاءات  اآليات  �صتبداأ  حيث  فقط(، 
ل�صالح  اخلتتا�تتصتتة  لتتلتتختتدمتتة  والتتتفتتترز 
وحياتهم  منازلهم  يف  ال�صباط  كبار 

اخلا�صة«.
املع�صات  “اأكرب  حتتجتتاوي  وي�صيف 
ُكرد�صتان،  اإقليم  �صتظهر فيما يخ�س 
متتن حتتيتتث الأمتتتاكتتتن والتتتوحتتتدات التي 
�صُتفر�س على مواطنيه. فهل �صتكون 
اأم  التتُكتترديتتة  البي�صمركة  قتتوات  �صمن 
�صمن وحدات اجلي�س العراقي، داخل 
بتتاقتتي مناطق  اأو يف  كتترد�تتصتتتتتان  اإقتتلتتيتتم 
العراق. الأمر نف�صه يخ�س املجندين 

العراقيني من باقي املناطق«.

ع�شكرة املجتمع
املتتعتتلتتقتتون التتعتتراقتتيتتون عتتتتربوا كذلك 
القانون  يتتوؤدي  اأن  من  خماوفهم  عن 
اجلديد اإىل ع�صكرة املجتمع العراقي، 
الفاعل  اإىل  اجلتتيتت�تتس  يتتتتتحتتول  بتتحتتيتتث 
وتالياً  التتبتتاد،  يف  والأقتتتوى  الرئي�صي 
التدخل  يف  متت�تتصتتتتتقتتبتتًا  يتتنتتختترط  اأن 
واخلافات  التت�تتصتتيتتا�تتصتتيتتة  التتت�تتتصتتتوؤون  يف 

القومية واملناطقية يف العراق.
العلم”  “خدمة  تتتكتتون  بتتتاأن  وطتتالتتبتتوا 
املواطنون  فتتيتتهتتا  يتتنتتختترط  متتتدنتتتيتتتة، 
املدنية  املوؤ�ص�صات  �صمن  التتعتتراقتتيتتون 

للدولة العراقية، ولي�س اجلي�س.
واأغلب هذه النتقادات تاأتي من اإقليم 
كرد�صتان، الذي يخ�صى اأبناوؤه اأن يعود 
اجلي�س اإىل احللول والآليات التي كان 
يت�صرف عربها مع الإقليم يف العقود 
املتتا�تتصتتيتتة، عتترب حتتتروب دامتتيتتة اأوقعت 

مئات الآلف من ال�صحايا.

•• القد�س-اأ ف ب

القيود  بع�س  تخفيف  الأربتتعتتاء  اأم�س  اإ�صرائيل   اأعلنت 
املفرو�صة على غزة ت�صمل تو�صيع منطقة ال�صيد قبالة 
وزيتتتتادة ح�صة  �تتصتتالتتوم  كتترم  فتح معرب  واإعتتتتادة  �صواطئه 

القطاع املحا�صر من املياه وعدد ت�صاريح التجار.
وحتدثت وحدة وزارة الدفاع اخلا�صة بتن�صيق الأعمال يف 
“م�صادقة  الأرا�صي الفل�صطينية )كوغات( يف بيان عن 
امل�صتوى ال�صيا�صي على تو�صيع م�صاحة ال�صيد يف قطاع 

غزة اإىل 15 ميا بحريا«.
البيان  يف  وردت  التتتتتي  الأختتتترى  الت�صهيات  بتتني  ومتتتن 

ب�صكل  �تتصتتامل(  اأبتتو  )كتترم  �صالوم  كتترم  فتح معرب  “اإعادة 
كامل لإدخال املعدات والب�صائع«.

وياأتي الإعان الإ�صرائيلي الأربعاء بعد اأقل من اأ�صبوع 
متتن متتوافتتقتتة اإ�تتصتترائتتيتتل عتتلتتى التت�تتصتتمتتاح بتتتاإدختتتال معدات 
القطاع  وم�صاريع  الدولية  املدنية  للم�صاريع  وب�صائع 
بتجارة  وال�صماح  اجلتتديتتدة  املركبات  وا�صترياد  اخلا�س 

الذهب بني القطاع وال�صفة الغربية.
القطاع من  زيتتادة ح�صة  اأي�صا  الأربتتعتتاء  اإعتتان  وي�صمل 
وال�صماح  مكعب”،  متتر  مايني  “خم�صة  بتتواقتتع  املتتيتتاه 
خلم�صة اآلف تاجر اإ�صايف باملرور عرب معرب بيت حانون 
)اإيرز( لريتفع اإجمايل عددهم اإىل “�صبعة اآلف تاجر«.

تدخل حيز  الت�صهيات  اأن هذه  )كوغات(  بيان  واأو�صح 
على  احلفاظ  “مبوا�صلة  وم�صروطة  الأربتتعتتاء  التنفيذ 
ا�صتقرار اأمني طويل الأمد وحيث �صيتم بحث تو�صيعها 
قد  املتت�تتصتتريتتة  ال�صلطات  التتو�تتصتتع«.وكتتانتتت  لتقييم  وفتتقتتا 

اأعادت الأحد املا�صي فتح معرب رفح بالجتاهني.
اأ�صهر  اإ�صرائيل وحركة حما�س قبل نحو ثاثة  تو�صلت 
اإىل تهدئة بو�صاطة م�صر وجهات اأخرى، بعد 11 يوما 
من اأعنف مواجهة ع�صكرية بني الطرفني، قتل خالها 
260 فل�صطينيا بينهم اأكرث من �صتني طفا ومقاتلون، 
طفل  بينهم  ا  �صخ�صً  13 قتل  الإ�صرائيلي  اجلانب  ويف 

وفتاة وجندي.

باجتاه  احلارقة  البالونات  اإطتتاق  ا�صتمر  الهدنة  رغتتم 
التتعتتديتتد من  بتتتانتتتدلع  التتعتتربيتتة والتتتتتي ت�صببت  التتتدولتتتة 

احلرائق يف اجلانب الإ�صرائيلي.
وقبل نحو اأ�صبوعني دعت الف�صائل الوطنية والإ�صامية 
الثانية  ال�صنوّية  اإحياء للذكرى  اإىل تظاهرة  يف القطاع 
واخلم�صني حلريق امل�صجد الأق�صى يف القد�س، واندلعت 
املتتتتواجتتتتهتتتتات عتتتلتتتى احلتتتتتتتدود بتتتتني اجلتتتانتتتبتتتني. وجتتتتتتددت 

ال�صدامات الأ�صبوع املا�صي.
وقتتت�تتتصتتتى ختتتتتال متتتواجتتتهتتتات الأ�تتتصتتتبتتتوعتتتني �تتتصتتتاب وفتى 
اخلمي�س  اأعلن  حني  يف  الع�صرات،  واأ�صيب  فل�صطينيني 

يف اجلانب الإ�صرائيلي عن مقتل قنا�س بالر�صا�س.

اإ�س����رائيل تخف�ف بع��ض القي���ود املف����رو�سة عل���ى غ�����زة 
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ع�سرات القتلى ب�سقوط حافلة يف واٍد بالبريو 
•• ليما-اأ ف ب

لقي 32 �صخ�صاً على الأقّل م�صرعهم، بينهم طفان، 
واأ�تتصتتيتتب 22 اآختتترون بتتجتتروح فجر التتثتتاثتتاء يف حادث 
اأفاد  ما  بح�صب  البريو،  و�صط  واٍد يف  �صقوط حافلة يف 
اأفادت  اأولتتيتتة  والتت�تتصتترطتتة.وكتتانتتت ح�صيلة  الإنتتقتتاذ  فتتوج 
ب�صقوط 17 قتيًا، لكن �صرعان ما ارتفع عدد ال�صحايا 
حتتادث مروري  ثالث  29.وهذا  اإىل  ثم  قتيًا   26 اإىل 
يت�صّبب بوقوع عدد كبري من ال�صحايا يف غ�صون اأربعة 

اأيام يف البريو.
متتن هتتوانتتوكتتو )�صمال  63 راكتتبتتاً  تتتقتتّل  وكتتانتتت احلافلة 

�صرق( اإىل العا�صمة ليما.

اإّنه  �صريفانت�س  �تتصتتيتتزار  املحلّية  ال�صرطة  قتتائتتد  وقتتتال 
م�صرياً اإىل اأّن �صبب  “لاأ�صف لقد انت�صلنا 32 جثة”، 
“كان يقود ب�صرعة  ال�صائق الذي  “تهّور”  احلتتادث هو 
واأ�صاف اأّن من بني القتلى طفلني يبلغان من  عالية”. 
لوارتي  فريدي  القومندان  �صنوات.وكان  و6   3 العمر 
تلفزيونية  ملحطة  ت�صريح  يف  قتتال  الإنتتقتتاذ  فتتوج  قتتائتتد 
املكان  اإىل  رافعة  و�صول  بانتظار  امل�صعفني  اإّن  حملّية 

لنقل احلافلة واإخراج ال�صحايا العالقني داخلها.
عدد  يتتتزال  ول  م�صرعهم  �صخ�صاً   22 لتتقتتي  والأحتتتتتد 
قاربني  ا�صطدام  اإثتتر  املفقودين  عتتداد  غري معروف يف 
بع�صهما البع�س يف نهر مبنطقة الأمتتازون يف البريو، 

بح�صب ح�صيلة جديدة اأ�صدرتها ال�صلطات الثاثاء.

جون�سون يعد بدعم الالجئني 
الأفغان ردا على النتقادات 

•• لندن-اأ ف ب

اململكة  اأن  الأربعاء  اأم�س  التتوزراء الربيطاين بوري�س جون�صون  اأكد رئي�س 
املتحدة “تدين بالكثري” لاأفغان الذين عملوا مع حلف �صمال الأطل�صي 
تواجه  بينما  الاجئني منهم،  لآلف  “حار”  با�صتقبال  واعتتدا  بلدهم،  يف 

اإدارته انتقادات لإدارتها عمليات الإجاء من اأفغان�صتان.
الأفغان  اآلف  اأن  تفيد  معلومات  بعد  انتقادات  جون�صون  حكومة  وتواجه 
الذين �صاعدوا احللف الأطل�صي واملوؤهلني لانتقال اإىل بريطانيا مبوجب 
واأ�صبحوا حتت  اأفغان�صتان  علقوا يف  وامل�صاعدة”  التوطني  اإعادة  “�صيا�صة 

رحمة طالبان.

هولندا تقّرر نقل �سفارتها من 
كابول للدوحة 

•• الدوحة-اأ ف ب

بادها  اأن  التتدوحتتة  يف  كتتاغ  �صيغريد  الهولندية  اخلتتارجتتيتتة  وزيتتترة  اأعلنت 
قررت نقل �صفارتها من كابول اإىل العا�صمة القطرية يف اأعقاب الن�صحاب 
الأمتتتريكتتتي متتن اأفتتغتتانتت�تتصتتتتتان، بتتعتتد ختتطتتوة ممتتاثتتلتتة متتن التتتوليتتتات املتحدة 

وبريطانيا.
حممد  ال�صيخ  القطري  نظريها  متتع  �صحايف  متتوؤمتتتر  يف  التتوزيتترة  وقتتالتتت 
اآل ثاين الذي تعلب باده دورا رئي�صيا يف املحادثات مع  بن عبد الرحمن 
املوافقة على نقل �صفارة هولندا من كابول  “من قطر”  “طلبت  طالبان 

اإىل الدوحة«.

•• عوا�شم-وكاالت

اإثتتتتر الإعتتتتتتان، ر�تتصتتمتتيتتا، عتتتن مغادرة 
�صاحنة نفط امليناء يف اإيران ومتجهة 
�صيا�صيون  حمللون  اأبتتدى  لبنان،  اإىل 
عربية”  نيوز  “�صكاي  ملوقع  حتدثوا 
مواقف متفاوتة واآراء متباينة، حيال 
تلك اخلطوة التي حتمل يف ظاهرها 
حمتتتاولتتتة لتتعتتاج اأزمتتتتتة التتتوقتتتود غري 

امل�صبوقة يف لبنان.
لتتكتتن اخلتتتطتتتوة الإيتتترانتتتيتتتة ميتتكتتن اأن 
دولية،  عتتقتتوبتتات  اإىل  لتتبتتنتتان  تتتعتتر�تتس 
اأمريكية  عتتقتتوبتتات  ثتتمتتة  اأن  �صيما  ل 
واأوروبتتتتتيتتتتتة متتفتترو�تتصتتة بتتالتتفتتعتتل على 
ت�صدير  عتتلتتيتتهتتا  وحتتتتظتتتر  طتتتتهتتتتران، 

النفط.
نيوز  ملوقع”�صكاي  حتتتديتتتثتتته  ويف 
ال�صيا�صي  املتتحتتلتتل  يتتتترى  عربية”، 
ر�صا  عتتتلتتتي  الإيتتتتتتتتتتتتراين،  واملتتتتعتتتتار�تتتتس 
اعتماد زعيم حتتزب اهلل  اأن  اأ�تتصتتدزاده، 
ح�صن ن�صر اهلل على ال�صفن النفطية 
الإيرانية حلل اأزمة الوقود يف لبنان، 
ما هي اإل “مناورة �صيا�صية” حم�صة، 
مو�صحا اأن هذه احليلة لن تقدم ثمة 
حلول عاجلة اأو جذرية للم�صكلة التي 
بل  اللبناين،  القت�صاد  لها  يتعر�س 
اإنتتهتتا �تتصتتوف تفاقم الأمتتتتور اأكتتترث من 

ذي قبل.

لعبة بال نتائج
النفط  عتتلتتى  “العتماد  ويتتتتتتتردف: 
بتداعيات  يتتبتتعتتث  �تتتصتتتوف  الإيتتتتتتتتراين 
الو�صع  على  توؤثر  واإقليمية  �صيا�صية 
لتتتتاأو�تتتتصتتتتاع  حتتتلتتتحتتتلتتتة  دون  بتتتلتتتبتتتنتتتان 

املاأزومة«.
واملعار�س  ال�صيا�صي  املتتحتتلتتل  ويتتوؤكتتد 
الإيتتتتراين اأن اإعتتتان زعتتيتتم حتتزب اهلل 
املدعوم من احلر�س الثوري الإيراين 
اإيتترانتتيتتة باجتاه  3 �صفن  اإر�تتصتتال  عتتن 
وتاعب  �صيا�صية  “جمازفة  لتتبتتنتتان 
حتقيق  جلهة  التتلتتبتتنتتاين،  بالقت�صاد 
حمدودة  وطتتائتتفتتيتتة  حملية  مكا�صب 
و�صيقة، كما اأنه خرق وا�صح للعقوبات 

الأمريكية«.
ويلفت اإىل اأن القت�صاد الإيراين ذاته 
فالعتماد  ثم،  ومن  و�صعيف،  منهار 
اأزمتتتتتتتتتات لتتتبتتتنتتتان يف ظل  عتتتلتتتيتتته حلتتتتل 
العقوبات القت�صادية املفرو�صة على 
جمرد  اأنها  يوؤكد  طهران،  يف  النظام 
“لعبة �صيا�صية” لن حتقق اأي نتائج.
با�صم وزارة اخلارجية  املتحدث  وقال 

زاده،  ختتطتتيتتب  �تتصتتعتتيتتد  الإيتتتتترانتتتتتيتتتتتة، 
اإر�صال  بتتاده  حتتق  “من  اإن  الإثتتنتتني، 
التتزبتتائتتن وهي  اإىل  التتنتتفتتط  �تتصتتحتتنتتات 
التي تقرر ول ي�صتطيع اأحد التدخل 

يف �صوؤونها التجارية«.
على  موؤخرا،  املتحدة،  الأمم  و�صددت 
اأن نق�س الوقود ي�صع اآلف العائات 
اللبنانية اأمام خماطر اإن�صانية جمة، 
على خلفية نق�س اخلدمات ال�صحية 

واملياه الأ�صا�صية.

 تتبع م�شار ال�شفينة
“تانكر  موقع  ك�صف  الأ�صبوع،  مطلع 
�صفينة  اأن  ال�صفن،  لتعقب  تراكرز” 
نتتفتتط اإيتترانتتيتتة قتتد غتتتتادرت املتتيتتنتتاء يف 
لبنان،  اإىل  ومتتتتتجتتهتتة  اإيتتتتتران  جتتنتتوب 
تتحرك  اأن  متتتراقتتتبتتتون  تتتتوقتتتع  فتتيتتمتتا 

بالوقود  املحملة  الإيتترانتتيتتة  ال�صفن 
من مرفاأ بندر عبا�س جنوب طهران، 
املندب،  بتتاب  ثم  هرمز  مب�صيق  لتمر 

حتى ت�صل اإىل لبنان.
العلوم  يف  املتخ�ص�س  الباحث  ويوؤكد 
ال�صيا�صية، �صامح مهدي، اأن ال�صفينة 
التتتتتي حتتتركتتت متتن طتتهتتران ومتجهة 
اأعلن زعيم  الثالثة، منذ  للبنان، تعد 
نفط  �صاحنات  و�صول  عن  اهلل  حتتزب 
اإيرانية حمملة بالوقود واملازوت، وهو 
العقوبات،  اإىل  بتتاده  يعر�س  قتتد  متتا 
التي  فنزويا  متتع  وح�صل  �صبق  كما 
لها  التتنتتفتتط  بت�صدير  طتتهتتران  تتتقتتوم 
الأمريكية  العقوبات  فر�س  مت  منذ 

عليها.

ا�شتعرا�ص اإعالمي

ويلفت مهدي يف حديثه ملوقع”�صكاي 
اخلطوة  هتتذه  اأن  اإىل  عربية”  نتتيتتوز 
وكيلها  عتتنتتهتتا  واملتتت�تتتصتتتوؤول  الإيتتترانتتتيتتتة 
اأكرث  كونها  تعدو  ل  لبنان  يف  املحلي 
اإن  اإذ  اإعامي”،  “ا�صتعرا�س  متتن 
الأزمة القت�صادية اللبنانية والعجز 
الطاقة  عتتلتتى  حتت�تتصتتولتتهتتا  تتتتاأمتتتني  يف 
بوا�صطة  حلها  ميكن  ل  واملتتحتتروقتتات 
الوقود،  متنها  عتتلتتى  حتتتمتتل  �تتصتتاحتتنتتة 
يف  املتمثلة  ذلك  تداعيات  عن  ف�صا 
وو�صع  الأمريكية،  العقوبات  “خرق 
لتتبتتنتتان اأمتتتتتام متتواجتتهتتة جتتتديتتتدة فيما 
ال�صتفزازت  اأو  الظل  بحروب  يعرف 

البحرية بني اإيران واإ�صرائيل«.
�صعد  الأ�تتصتتبتتق  احلكومة  رئي�س  وكتتان 
احلريري ت�صائل ما اإذا كانت ال�صفينة 
اإعانا  اأم  �صارة...  “ب�صرى  الإيرانية 
خطريا بزج لبنان يف وحول �صراعات 

داخلية وخارجية«.
لاإعام  الوطنية  الوكالة  وبح�صب 
عون،  مي�صال  اللبناين،  الرئي�س  فاإن 
تلقى ات�صال من ال�صفرية الأمريكية 
اأبلغته  وقتتد  �صيا،  دوروثتتتي  لبنان،  يف 
الإدارة  متتتتن  قتتتتتتترارا  “تبلغت  اأنتتتتهتتتتا 
لبنان  م�صاعدة  مبتابعة  الأمتتريكتتيتتة 
من  الكهربائية  التتطتتاقتتة  ل�تتصتتتتتجتترار 

الأردن عرب �صوريا«.
الأمريكي  “اجلانب  اأن  اإىل  ولفتت 
يتتتتبتتتتذل جتتتتهتتتتدا كتتتتبتتتتريا لإجنتتتتتتتتاز هذه 
جارية  املتتفتتاو�تتصتتات  واأن  الإجتتتتتتراءات، 
متتتع التتبتتنتتك التتتتتدويل لتتتتتاأمتتني متويل 
خطوط  واإ�صاح  امل�صري  الغاز  ثمن 
وال�صيانة  وتقويتها  التتكتتهتتربتتاء  نقل 

املطلوبة لأنابيب الغاز«.

النفط الإيراين.. »مناورة �سيا�سية« تهدد لبنان

ّظر الأ�سلحة ال�سبح املدن الكربى يف كاليفورنيا حتحُ
•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب

كاليفورنيا  وليتتتتتة  ُمتتتتتتُدن  اأبتتتتتترز  اأعتتتلتتتنتتتت 
الأمتتتريكتتتيتتتة وهتتتي لتتو�تتس اأجنتتلتتيتت�تتس و�صان 
على  احلتتتترب  ديتتيتتغتتو  و�تتصتتان  فران�صي�صكو 
الأخرى  “ال�صبح”  والأ�صلحة  امل�صّد�صات 
رقابة  اأي  دون  من  الإنتترنتتت  على  املباعة 
والتي راج ا�صتخدامها يف الأ�صهر الأخرية.

فتتاملتتجتتلتت�تتس التتبتتلتتدي لتتلتتو�تتس اأجنتتلتتيتت�تتس اقّر 
بالإجماع مر�صوماً يحظر حيازة  الثاثاء 

اأو بيع هذه الأ�صلحة على اأرا�صي املدينة.
وقال مقّدم م�صروع املر�صوم ع�صو املجل�س 
البلدي بول كوريتز قبيل الت�صويت عليه 
اإىل  نتتظتتراً  اأّنتتتنتتتا يف حتتالتتة حتترجتتة  “ندرك 
القتل )...( واإىل كون  زيادة ن�صبة جرائم 
%40 من الأ�صلحة النارية امل�صتخدمة يف 
اأّنها غري  اأي  �صبح”،  اأ�صلحة  اجلرائم هي 

م�صّفرة باأرقام ت�صل�صلية ُتتيح تتّبعها.
بيت�صر  ال�صرطة كري�س  رئي�س  نائب  وابلغ 
ال�صبح  “الأ�صلحة  اإّن  البلدي  املجل�س  اإىل 
لكّنها  �تتصتتنتتوات،  ت�صع  نتتحتتو  متتنتتذ  متتتتتداولتتة 
اذ   ،2020 عتتتام  كتتبتترية  م�صكلة  حتتتّولتتت 
لو�س  يف  �تتصتتبتتح  بتتنتتدقتتيتتة   814 �تتتصتتتودرت 
اأجنتتلتتيتت�تتس وحتتتدهتتتا، متتتتتوقتتعتتاً و�تتصتتول عدد 
اجلارية  ال�صنة  ختتال  املُتت�تتصتتادرة  الأ�صلحة 

اإىل 2500.
ومع اأن ال�صتح�صال على اأ�صلحة من هذا 
النوع كان حكراً على عدد من الهواة، بات 
اأّي كان اليوم طلبها على  �صهًا جداً على 
النرنت، وغالًبا ما اأ�صبحت ُت�صبط راهناً 
يف حوزة اجلانحني وغريهم من الذين ل 

الأ�صلحة  متاجر  من  �صراءها  ي�صتطيعون 
التتكتتثتتري من  يف  ُيتت�تتصتترط  حتتيتتث  التقليدي 
كاليفورنيا  ومتتنتتهتتا  الأمتتريكتتيتتة  التتتوليتتتات 

التحقق من هوية ال�صاري.
“بنادق  تتت�تتصتتمتتيتتة  تتتا  اأيتتت�تتتصً عتتلتتيتتهتتا  وُتتتتطتتتلتتتق 
لأنها تباع قطعة واحتتدة ُجمَعت   ”80%
ويكفي  اأجتتتتتزائتتتتتهتتتتتا،  متتتتن   80% نتت�تتصتتبتتة 
احل�صول على الأجزاء املتبقية، غالًبا من 
على  للح�صول  وجتميعها  نف�صه،  التاجر 

�صاح كامل ولكن من دون رقم ت�صل�صلي.
واأكتتتتتد اأحتتتتد التتبتتائتتعتتني عتتترب الإنتتترنتتتت اأن 
طويًا  وقتاً  ي�صتغرق  ل  القطع  “جتميع 
جداً. ففي غ�صون �صاعة اأو �صاعتني، مُيكن 

ا�صتخدام امل�صّد�س يف ميدان الرماية«،
التترزمتتات م�صحوبة  هتتذه  تكون  ما  وغالًبا 
بفيديوهات عرب موقع “يوتيوب” حظيت 
مبئات الآلف من امل�صاَهدات، تعّلم كيفية 

تركيب هذه امل�صّد�صات.
اأمتتتتا متتديتتنتتة �تتصتتان فتترانتت�تتصتتيتت�تتصتتكتتو، فرفعت 
دعوى ق�صائية �صّد ثاث �صركات م�صّنعة 
لكبح  حمتتتتاولتتتتة  يف  التتت�تتتصتتتبتتتح،  لتتتاأ�تتتصتتتلتتتحتتتة 

انت�صارها.
وقالت املّدعية العامة يف �صان فران�صي�صكو 
ت�صي�صا بودان “ن�صتهدف مبا�صرة امل�صوؤولني 
وغري  اخلتتطتترية  الأ�صلحة  هتتذه  ن�صر  عتتن 
وكل  فران�صي�صكو  �صان  �صوارع  يف  املُراقبة 

اأنحاء كاليفورنيا«.
وافتتتتادت التتوكتتالتتة التتفتتيتتدرالتتيتتة التتتتتي تنظم 
النارية، مّتت م�صادرة  الأ�صلحة  ا�صتخدام 
الوليات  يف  ال�صبح  الأ�صلحة  من   65%
كاليفورنيا  متتن  املا�صي  التتعتتام  يف  املتحدة 

وحدها.
ملركز  التتقتتانتتوين  املتتديتتر  �صكاغز،  اآدم  واأكتتتد 
غتتتيتتتفتتتوردز لتتلتتقتتانتتون التتتتتذي يتتحتتمتتل ا�صم 
نتتائتتبتتة �تتصتتابتتقتتة يف التتكتتونتتغتتر�تتس هتتتي غابي 
ب�صبب  خطرية  بجروح  اأُ�صيبت  غيفوردز 
 ،2011 عتتام  ج�صمها  اختترقتتت  ر�صا�صة 
تف�ّصي  بوؤرة”  مبتتثتتابتتة  “كاليفورنيا  اأن 

ا�صتخدام هذه الأ�صلحة.
اأّن  بتتر�تتس  فتترانتت�تتس  لتتوكتتالتتة  �صكاغز  و�تتصتترح 
الأ�صلحة  جتتعتتلتتت  التتتتتي  الأ�تتتصتتتبتتتاب  “اأحد 

كاليفورنيا  يف  كتتتبتتترية  متت�تتصتتكتتلتتة  التتتنتتتاريتتتة 
هتتو كتتتون قتتوانتتني الأ�تتصتتلتتحتتة هتتتذه الولية 
ي�صتغّل  بحيث  البلد”،  الأكتترث �صرامة يف 
من  “نوًعا  ال�صبح  الأ�تتصتتلتتحتتة  م�صتخدمو 
هذه  ا�صتخدام  في�صبح  القانونية  الثغرة 

الأ�صلحة جّذاًبا للغاية«.
غيفوردز  متتتركتتتز  يتتت�تتتصتتتارك  التت�تتصتتبتتب  لتتتهتتتذا 
بتتلتتديتتة �صان  التتتتتتتي رفتتغتتتتتهتتا  التتتتدعتتتتوى  يف 
فران�صي�صكو �صد امل�صّنعني الثاثة الذين 
الفيدرالية  التتتقتتتوانتتتني  بتتعتت�تتس  يتتنتتتتتهتتكتتون 

وقوانني كاليفورنيا، ل �صيما ب�صاأن �صامة 
امل�صتهلك، بح�صب �صكاغز.

تنظم  التتتتتي  الفيدرالية  التتوكتتالتتة  واأعتتلتتنتتت 
ا�تتصتتتتتختتدام الأ�تتصتتلتتحتتة التتنتتاريتتة اأختتتتترياً عن 
قتتوانتتيتتنتتهتتا لإجبار  تتتعتتديتتل  عتتلتتى  عتتزمتتهتتا 
امل�صنعني على تزويد جمموعات الأ�صلحة 
والتحقق  ت�صل�صلية  باأرقام  ينتجونها  التي 
من خلفية �صراتها، مّما يتطابق مع رغبة 
مبواجهة  بتتايتتدن  جتتو  الأمتتريكتتي  الرئي�س 

العنف امل�صّلح.

حظر جتول يف نيو اأورلينز الأمريكية بعد مرور الإع�سار 
•• نيو اأورلينز-اأ ف ب

فر�س حظر جتول على مدينة نيو اأورلينز الأمريكية بعد يومني 
تقريبا على مرور الإع�صار اأيدا الذي �صرب �صواحل ولية لويزيانا 
بعد 16 عاما متاما من الإع�صار كاترينا الذي اأودى بحياة اأكرث 

من 1800 �صخ�س.
وتاأكدت وفاة اأربعة اأ�صخا�س بينما بداأ عنا�صر الإنقاذ البحث عن 
اأدت العا�صفة اإىل عزلهم. وبداأ انح�صار املياه يك�صف حجم  الذين 
املك�صيك. واعترب رجتتل يف عداد  الأ�تتصتترار على طتتول �صاحل خليج 

املفقودين بعدما قتله مت�صاح على ما يبدو.
وقالت رئي�صة بلدية املدينة لتويا كانريل يف تغريدة على توير 

اإنها اأ�صدرت اأمرا بفر�س حظر جتول طوال الليل يف نيو اأورلينز 
التي ل يزال اجلزء الأكرب منها حمروما من التيار الكهربائي.

التتتتتوا�تتصتتل الجتتتتتمتتاعتتي �تتصتتور لأ�تتصتتختتا�تتس مت  وتنت�صر على متتواقتتع 
الأ�صرار  لكن  املياه ومنازل مدمرة،  �صيارات غمرتها  �صحبهم من 
ذاتتتهتتا حمتتتدودة. وقتل �صخ�س يف  اأورلتتيتتنتتز بحد  بنيو  التي حلقت 
اآخر  �صخ�صا  اإن  ال�صلطات  وقتتالتتت  برايريفيل.  يف  �صجرة  �صقوط 
لقي حتفه اأثناء حماولته القيادة يف مياه الفي�صانات على بعد 95 

كيلومرا جنوب �صرق نيو اأورلينز.
“باور- الكهربائي  التيار  انقطاع  لتتبع  اللكروين  املوقع  وذكتتر 
اآوتيج” اأن اأيدا اأدت اإىل حرمان اأكرث من مليون منزل يف لويزيانا 
التيار قد يعود يف وقت  اأن  الكهرباء  واأعلنت �صركة  الكهرباء.  من 

تاميز- اأورلتتيتتنتتز  “نيو  الأربتتعتتاء، ح�صب �صحيفة  اأمتت�تتس  متتن  مبكر 
بيكايون«.

اإىل  الأرجتتتح  على  �صيعود  الكهربائي  التيار  اإن  ال�صحيفة  وقتتالتتت 
امل�صت�صفيات اأول التي يتوجب على بع�صها مواجهة تدفقا مل�صابني 
ال�صرف  متتيتتاه  معاجلة  ومتتراكتتز  املتتيتتاه  تنقية  وحمتتطتتات  بكوفيد، 

ال�صحي.
ت�صبب  اأمطار  هطلت  حيث  مي�صي�صيبي  وليتتة  يف  ال�صرطة  وقالت 
ب�صيول، اأدى انهيار طريق اإىل مقتل �صخ�صني وجرح ع�صرة اآخرين، 
ثاثة منهم يف حالة حرجة. وحذر نائب حاكم ولية لويزيانا بيلي 
يف  �صيما  ل  يرتفع  قد  القتلى  ح�صيلة  اأن  من  الثاثاء  ناجني�صر 

املناطق ال�صاحلية التي تاأثرت ب�صكل مبا�صر من اأيدا.

نافذة 
م�شرعة

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

•• لوك الليربتي*

ال�صود  “حياة  احتتتتتجتتاجتتات  ب�صبب  ذلتتك  كتتان  �تتصتتواء 
الرجل  لتفّوق  املتع�صبني  احتجاجات  اأو  مهمة”، 
عناوين  التتعتترقتتيتتة  الق�صية  احتتتتتلتتت  فتتقتتد  التتبتتيتت�تتس، 
ال�صحف بانتظام. مل تغب هذه امل�صاألة عن النقا�س 
العام طيلة عقود من الزمن، لكنها كانت يف ال�صنوات 

القليلة املا�صية حّية ب�صكل خا�س.
واغتنم  امل�صاألة،  بهذه  بيو لاأبحاث  اهتم مركز      
هل  ت�صوراتهم.  عتتن  الأمريكيني  ل�صوؤال  الفر�صة 
يتتتتتحتتدثتتون مبتتتا فتتيتته التتكتتفتتايتتة عتتتن املتتا�تتصتتي امل�صني 
للباد عندما يتعلق الأمر بالعبودية اأو العن�صرية؟ 
الأمر  كان  واإذا  موجودة؟  زالتتت  ما  الام�صاواة  هل 
كذلك، فهل هناك اأي تقدم؟ وما هو اجلهد الإ�صايف 

الذي يجب بذله يف هذا امللف؟
اأن  ال�صتطاع،  �صملهم  ممتتن  باملائة   53 يعتقد     
ت�صوير تاريخ العن�صرية يف الوليات املتحدة يجب 
اأكتتترب. وهتتتذا التترقتتم وحتتتده مثري  اأهتتمتتيتتة  اأن يعطى 
ويك�صف  كاملة.  الق�صة  يتتروي  ل  لكنه  لاهتمام، 
مزيد التحليل للنتائج عن مدى انق�صام المريكان 

ب�صاأن هذه امل�صاألة.
يجيبون  الأمتتريتتكتتيتتني  اأّن  اأوًل،  التتنتتتتتائتتج  تظهر      
انتماءاتهم  اأخرى ب�صكل خمتلف انطاقا من  مرة 
اأ�صعاف  ثاثة  الدميقراطيون  ي�صجع  ال�صيا�صية: 
ما ي�صجعه اجلمهوريون، تغطية اأو�صع مل�صاألة العرق 
اجلمهوريني،  من  باملائة   46 ويعتقد  وق�صاياها. 
اأن هذا الهتمام املتزايد اأمر غري مرغوب فيه وقد 

يكون �صاًرا.
اخلتتطتتوط احلزبية  التتتتتعتتار�تتس ح�صب  هتتتذا  اإىل      
ا  اأي�صً تختلف  الأرقتتتام  اأّن  ي�صاف  اأن  يجب  املعتادة، 
اإحدى  اإىل  اأو تنتمي  اإذا كنت من البي�س  ح�صب ما 
بتت�تتصتتاأن هذه  اأكتتترث قلًقا  التت�تتصتتود  كتتان  واإذا  الأقتتلتتيتتات. 
بهذا  اهتماًما  اأكتترث  الأقليات  جميع  فتتاإن  الق�صية، 

الرهان، من ال�صكان البي�س.
ا يف      انق�صام امل�صتجوبني هذا، ميكن ماحظته اأي�صً

اأ�صئلة اأخرى. يقول ن�صف امل�صتجوبني  الردود على 
اأنه ل يزال هناك طريق طويل يجب قطعه ل�صمان 
امل�صاواة بني املجموعات. من بينهم، 80 باملائة من 
اأ�صياء  تغيري  يتعني  يتتتزال  ل  اأنتتته  يعتقدون  التت�تتصتتود 

لتحقيق احرام احلقوق املدنية للجميع.
    واإذا اعتربنا اأن العراف بامل�صاواة بني املجموعات 
مبرور  حتقق  قتتد  تقّدما  اأن  نتترى  فهل  يتحقق،  مل 
الزمن؟ هنا مرة اأخرى، التعار�س بني اجلمهوريني 

ملفت للنظر.
الأحيان  بع�س  يف  يتت�تتصتتود  التتنتتتتتائتتج،  اإىل  بتتالتتنتتظتتر     
النطباع باأن امل�صتجوبني ياأتون من بلدان خمتلفة، 
لتت�تتصتتدة تتتنتتاقتت�تتس التتّنتت�تتصتتب. يتتقتتتتتنتتع 71 بتتاملتتائتتة من 
اجلمهوريني باأنه قد مت اإحراز تقدم كبري يف امل�صاألة 
العرقية يف اخلم�صني عاًما املا�صية، بينما يرى 74 
باملائة من الدميقراطيني عك�س ذلك، واأنه ل يزال 

هناك عمل كبري يتحّتم اجنازه.
لأن  التحقيق  هتتذا  اإىل  انتباهكم  األتتفتتت  فكرت يف     
اأكرب  �صكانًيا  منتتًوا  اأظهر  الأختتري  ال�صكاين  التعداد 
بني الأقليات. ن�صبة “البي�س” يف الوليات املتحدة 
تتقل�س، وهذا الجتاه يت�صارع. مبا يعني اأن الق�صايا 
احل�صا�صة لاأقليات �صت�صبح ذات اأهمية متزايدة يف 

احلمات النتخابية املقبلة.
الدميقراطي  الربنامج  يبدو  احلتتايل،  الوقت     يف 
على  العزيزة  والق�صايا  للت�صورات  متتاءمتتة  اأكتترث 
اجلمهوريني  ال�تتصتتراتتتيتتجتتيتتني  لتتكتتن  الأقتتتتلتتتتيتتتتات، 
تقييد  اأن  جيًدا  يدركون  اإنهم  املاحظات.  يدّونون 
توزيع  اإعتتتتتتادة  اأو  القتتتتتتراع  متتتراكتتتز  اإىل  التتتو�تتتصتتتول 
ت�صويت  نتتطتتاق  لتقلي�س  النتتتتتختتابتتيتتة  اخلتتريتتطتتة 
قريًبا  كافية  تكون  لن  ا�صراتيجيات  الأقليات، هي 

ل�صمان فوزهم.
البيانات  جميع  اإىل  التترجتتوع  لكم  �صاأترك  لذلك     
اإذا اردمت، ولكن خلف م�صائل العبودية والعن�صرية، 
املتتهتتمتتة لانتخابات  التتقتت�تتصتتايتتا  متتن  التتعتتديتتد  تتتكتتمتتن 
نتحدث  باأننا  العتقاد  اخلطاأ  من  و�صيكون  املقبلة، 

فقط عن املا�صي.

هل يتحدثون مبا يكفي عن العن�سرية
والعبودية يف الوليات املتحدة...؟

*اأ�شتاذ تاريخ، وحما�شر، ومعلق �شيا�شي كندي خمت�ص يف ال�شيا�شة والتاريخ الأمريكيني
ترجمة خرية ال�شيباين

�صمرايز  امتتري   / املتتدعتتو  فقد 
بتتتاكتتت�تتتصتتتتتتتان     ، حمتتتتمتتتتد  نتتتتتتتتور 
رقم  �صفره  جتتواز   - اجلن�صية 
)AM5158322( يرجى 
ت�صليمه  عتتلتتيتته  يتتتعتتترث  ممتتتتن 
بتتالتت�تتصتتفتتارة التتبتتاكتت�تتصتتتتتانتتيتتة  او 
 اقرب مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

ثتتقتتيتتب خان   / املتتتتدعتتتتو  فتتتقتتتد 
باك�صتان     ، عتتتتبتتتتدالتتتتفتتتتايتتتتق 
رقم  �صفره  جتتواز   - اجلن�صية 
يرجى   )UZ4104012(
ت�صليمه  عتتلتتيتته  يتتتعتتترث  ممتتتتن 
بتتالتت�تتصتتفتتارة التتبتتاكتت�تتصتتتتتانتتيتتة  او 
 اقرب مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / واجد عبداحلق 
بتتتتاكتتتت�تتتتصتتتتتتتتتان     ، عتتتتتتبتتتتتتداحلتتتتتتق 
رقم  �صفره  جتتواز   - اجلن�صية 
)AM6397742( يرجى 
ت�صليمه  عتتلتتيتته  يتتتعتتترث  ممتتتتن 
بتتالتت�تتصتتفتتارة التتبتتاكتت�تتصتتتتتانتتيتتة  او 
 اقرب مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

تي�صري  بتتيتتان   / املتتتدعتتتو  فتتقتتد 
فتتتتلتتتت�تتتتصتتتتطتتتتني   ، جتتتتتتتلتتتتتتتبتتتتتتتوط 
رقم  �صفره  جتتواز   - اجلن�صية 
)P000320077( يرجى 
ت�صليمه  عتتلتتيتته  يتتتعتتترث  ممتتتتن 
او  الفل�صطينية   بتتالتت�تتصتتفتتارة 
 اقرب مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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عربي ودويل
بولندا ت�ستعد لإعالن الطوارئ على احلدود مع بيالرو�ض

•• وار�شو-وكاالت

ينتظر قانون من �صاأنه فر�س حالة طوارئ على حدود بولندا مع 
�صعى  اإطتتار  يف  دودا،  اأنتتدريتته  البولندي،  الرئي�س  توقيع  بيارو�س 
اإليها عرب  الذين ي�صلون  املهاجرين  اإىل و�صع حد لتدفق  بولندا 

اجلمهورية ال�صوفيتية ال�صابقة.
واأكد رئي�س الوزراء البولندي، ماتيو�س مورافيت�صكي، اأن الإجراء 
مطروح على مكتب دودا.وقال وزير الداخلية، ماريو�س كامين�صكي، 
يوؤثر  30 يوما و�صوف  ملدة  املفعول  �صاري  �صوف يظل  املر�صوم  اإن 
 183 اإىل  بتتالإ�تتصتتافتتة  احلتتتدود،  طتتول  على  رفيع”  “�صريط  على 
املدنية خال تلك  جمتمعا، حيث ت�صهد جميعها تقل�صا للحقوق 

الفرة.واأو�صح اأنه “لن ي�صمح للمظاهرات اأو الأن�صطة املماثلة«.
وقال كامين�صكي اإن هناك 3 اآلف مهاجر حاولوا عبور احلدود من 

بيارو�س اإىل بولندا، دون ت�صاريح، خال اآب/اأغ�صط�س فقط.
5ر2  ويف الأ�صبوع املا�صي فقط، بداأت بولندا اإقامة �صياج بارتفاع 

مر على احلدود البالغ طولها 418 كيلومرا.
وب�صبب اتهامات بالتاعب يف الت�صويت يف اأعقاب انتخابات العام 
اإىل  لوكا�صينكو،  األك�صندر  بيارو�س،  رئي�س  اأعتتتادت  التي  املا�صي 
وفر�س  البيارو�صي،  النظام  الأوروبتتتتي  الحتتتتاد  انتقد  ال�صلطة، 
للمهاجرين  بتتالتت�تتصتتمتتاح  بتتيتتارو�تتس  التتتتتبتتتتتاد.وردت  �تتصتتد  عتتقتتوبتتات 
بالتحرك يف حرية عرب حدودها اإىل دول الحتاد الأوروبي، ما اأثار 
العام البولندي حاليا  الراأي  خماوف من تدفق الاجئني.ويركز 

على م�صري جمموعة من 32 لجئا من اأفغان�صتان عالقة بالقرب 
من بلدة اأو�صنارز جورين احلدودية منذ ما يقرب من 3 اأ�صابيع.

بولندا، مع�صكرا ومل  وال�صرطة واجلنود يف  واأغلق حر�س احلدود 
ميكننا  “ل  كامين�صكي:  وقتتال  الباد.  بدخول  لاجئني  ي�صمحوا 

و�صع �صوابق )جمموعة اأوىل من املهاجرين( هنا«.
300 قريبا،  �صياأتي  30 )مهاجرا(،  �صمحنا بدخول  “اإذا  وقتتال: 
اأن حر�س احلدود  كامين�صكي  األتتفتتا«.واأ�تتصتتاف   30 ثم  اآلف،   3 ثم 
اأو�صنارز  يف  العالقني  املهاجرين  جمموعة  يتتتزودون  بيارو�س  يف 

جورين بالطعام ب�صكل منتظم.
التي  اجلتتديتتدة  ال�صيا�صة  متتن  تتتعتتاين  دولتتتة  اأول  ليتوانيا  وكتتانتتت 

انتهجتها بيارو�س، وردت باإقامة �صياج جديد.

•• لندن-وكاالت

من  التتربيتتطتتانتتيتتة  تاميز”  “فاينن�صال  �صحيفة  حتتتتّذرت 
اآخر  متتغتتادرة  متتع  ع�صيبة،  لأوقتتتات  ي�صتعّدون  الأفتتغتتان  اأن 
اإن  وقتتالتتت  الثتتنتتني.  ليلة  لأفغان�صتان  اأمتتريتتكتتي  ع�صكري 
الباد تواجه انهياراً اقت�صادياً يف اأعقاب �صيطرة احلركة، 
القوات  ان�صحاب  واكتمال  الأفغانية  احلكومة  انهيار  مع 
الأمريكية، بعد 20 عاماً من احلرب، يف ظل خماوف من 

حدوث كارثة اإن�صانية.
واأ�صارت اإىل اأنه بعد ع�صرين عاماً على حكم طالبان )بني 
عامي 1996 و 2001(، �صتراأ�س احلركة دولة مّزقتها 
اقت�صادية ختتطتترية، وجفاف،  اأزمتتتة  متتن  وُتتتعتتاين  احلتتترب، 

ووباء كوفيد- 19، وتواجه تنظيم “داع�س«.
عاماً،   26 العمر  من  يبلغ  اأفغاين  عن  ال�صحيفة  ونقلت 
ُنعاين من  �صوف  بداع�س،  اأمريكا  ا�صتبدال  “مّت  اإنه  قوله 

احلرب والقلق والبطالة والظروف القت�صادية ال�صيئة«.

ما هي خطط طالبان حلكم اأفغان�شتان؟
عندما حكمت احلركة اأفغان�صتان لأول مرة، حظرت تعليم 
الفتيات، ومنعت الن�صاء من دخول اأماكن العمل والأماكن 
اأيدي  وقطعت  بالزنا،  املتهمات  الن�صاء  ورجتتمتتت  العامة، 

الل�صو�س امل�صتبه بهم.
لحرام  يخططون  اإنهم  طالبان  زعماء  يقول  الآن،  لكن 
حرية املواطنني وحقوق املراأة يف اإطار ال�صريعة الإ�صامية. 
وبات للقادة اجلدد يف اأفغان�صتان هيكل حكم جديد. وعلى 
يتم  مل  �صاملة”،  “حكومة  بت�صكيل  وعتتودهتتم  من  الرغم 
الأدوار  طالبان  قتتادة  يناق�س  بعد.  �صيا�صتهم  عن  الك�صف 
حامد  ال�صابق  الرئي�س  مع  اجلتتديتتدة  الإدارة  يف  املحتملة 
كرزاي و�صيا�صيني بارزين اآخرين، لكنهم مل يتو�صلوا اإىل 

اتفاق بعد.

ما هو م�شري مطار كابول؟
وحلفاوؤها  املتحدة  التتوليتتات  قامت  طالبان،  �صيطرة  بعد 
األتتتف متتتدين. اعتتتتترب املواطنون   120 اأكتتترث متتن  بتتاإجتتاء 
النتقام”  خلطر  “معّر�صون  اأنهم  والأفغان  الأمريكيون 

ب�صبب عملهم مع حكومات اأجنبية.
ت�صاريح  يحملون  التتذيتتن  الأفتتغتتان  اإن  تقول  طالبان  لكن 
�تتصتتفتتر �تتصتتاريتتة يتتتتتمتتتتتعتتون بتتحتتريتتة متتتغتتتادرة التتتبتتتاد مبجرد 
ا�صتئناف الرحات اجلوية اخلا�صة. ومع ذلك، قد ُتواجه 
رف�صت  لأنتتهتتا  املتتطتتار،  ت�صغيل  اإعتتتتادة  يف  �صعوبة  احلتتركتتة 
اإن وجود عنا�صر  اإجتتراء رحات دولية.  حتى الآن طلبات 

اجلوية  الرحات  با�صتئناف  �صي�صمح  الأجنبي  الأمن  من 
التجارية باأمان يف املطار.وحّذرت الأمم املتحدة، وغريها 
الأفغانيني  متتن  التتعتتديتتد  اأن  متتن  التتدولتتيتتة،  املنظمات  متتن 
ال�صريع  التدهور  ب�صبب  املقبلة  الأ�صهر  خال  يفّرون  قد 
للظروف القت�صادية والجتماعية.وقالت وكالة “موديز 
اإنف�صتورز �صريفي�س” يف تقرير حديث لها: “ب�صبب حالة 
مبا�صر  خطر  هناك  اأفغان�صتان،  يف  ال�صيا�صي  اليقني  عدم 

على جريانها«.

املجتمع الدويل وحكومة طالبان
عاملياً،  منبوذة  دولتتة  عتتن  عتتبتتارة  الأول  كتتان حكم طالبان   
ُي�صمح  ومل  الغربية،  التتقتتوات  قبل  متتن  بها  متتعتترف  غتتري 

املتحدة.  الأمم  يف  اأفغان�صتان  مبقعد  بالفوز  مطلقاً  لتته 
ومع ذلك، اأجرت وا�صنطن حتتواراً مكثفاً مع قادة احلركة 
ال�صيا�صيني، قبل وبعد توقيع اإدارة الرئي�س ال�صابق دونالد 
ترامب وال�صريك املوؤ�ص�س لطالبان اتفاق فرباير )�صباط( 
2020، الذي مّهد الطريق لن�صحاب القوات الأمريكية.

اإن حركة طالبان حري�صة على العراف الدويل بها على 
دعم  اإىل  وحتتتتتتاج  لأفغان�صتان،  �صرعي  حاكم  اأنتتهتتا  اعتبار 
والإن�صانية  القت�صادية  الأزمتتتة  تدهور  ملنع  عاجل  متتايل 
وعود  تتتوؤثتتر  اأن  يف  وحلفاوؤها  وا�صنطن  التتبتتاد.وتتتاأمتتل  يف 
�صلوك  على  الأمتتتتوال،  اإىل  والتتو�تتصتتول  التتدولتتيتتة،  ال�صرعية 

طالبان و�صبطها من اأجل �صيا�صات اأكرث توا�صعاً.
مركز للمنظمات الإرهابية الإ�صامية العاملية؟

2020، وعدت  التتدوحتتة متتع وا�تتصتتنتتطتتن يف عتتتام  اتتتفتتاق  يف 
طتتالتتبتتان بتتعتتدم التت�تتصتتمتتاح لأفتتغتتانتت�تتصتتتتتان بتتتتاأن ت�صبح متتتاذاً 
للجماعات الإرهابية العاملية، لأنها كانت حتمي “القاعدة” 

يف ال�صابق.

  يف 23 اأكتوبر 1983، قتل 241 
من م�صاة البحرية، من اأفراد قوة 
اأمنية متعددة اجلن�صيات، يف هجوم 
يف  مقرهم  على  مفخخة  ب�صاحنة 
 120 اأكتترث من  واأ�صيب  بتتريوت. 
جندًيا اآخر يف هذا الهجوم، الذي 
الإ�صامي،  اجلتتهتتاد  حتتركتتة  تبنته 

مثل الهجوم ال�صابق.
   يف 16 مار�س 1984، اختطف 
رئي�س  بتتاكتتلتتي،  ولتتتيتتتام  اهلل  حتتتتزب 
يف  املركزية  املخابرات  وكالة  فتترع 

بريوت.
  يف 20 �صبتمرب 1984، انفجرت 
�صيارة مفخخة اأمام ملحق ل�صفارة 
بتتتريوت، مما  التتوليتتات املتحدة يف 
ا  �صخ�صً  24 متتقتتتتتل  عتتتن  اأ�تتتصتتتفتتتر 
املتحدة  التتوليتتات  �صفري  واإ�تتصتتابتتة 

بجروح طفيفة.
اأعيد   ،1984 نوفمرب   6 ويف     
جمع  وقد  ريغان.  رونالد  انتخاب 
58 فا�صل 8 باملائة من الأ�صوات، 
واختتتتتتتتتطتتتتف جتتتمتتتيتتتع التتتتتتوليتتتتتتات، 
خ�صمه  من  ميني�صوتا،  با�صتثناء 

الدميقراطي، والر مونديل.
   وكان لاقت�صاد الأمريكي، الذي 
كبري  دور  �تتصتترعتتة،  باأق�صى  يعمل 
الطريقة  ان  غتتتري  انتتتتت�تتصتتاره.  يف 
الرئي�س  خ�صوم  بها  تعامل  التي 
اجلتتتتتمتتتتتهتتتتتوري متتتتتع التتتتتتتكتتتتتتتوارث يف 
نتيجة  دوًرا يف  ا  اأي�صً لعبت  لبنان، 

النتخابات.
اأ�صواتهم  الدميقراطيون  وّحتتد    
التنديد  يف  اجلتتتمتتتهتتتوريتتتني  متتتتع 
بتتاجلتتهتتاد الإ�تتتصتتتامتتتي وحتتتتزب اهلل 
وغريهما من امل�صوؤولني عن مقتل 
وبتتتداأت الغلبية يف  الأمتتريتتكتتيتتني. 
ا، حتقيًقا من  جمل�س النواب اأي�صً
ثكنات  على  التتهتتجتتوم  يف  احلتتزبتتني 
املارينز، �صعًيا لفهم ما حدث بدًل 

من حتديد اجلناة.

مقارنة خطرية
   قتتد يحلم جتتو بتتايتتدن، بعد 37 

اإجتتتتتتتتاء املتتتدنتتتيتتتني الأمتتتريتتتكتتتيتتتني 
مذبحة.  اإىل  كابول  من  والأفغان 
يوم هزه ب�صدة، اإذا �صّلمنا بال�صورة 
التتتتتتتي عتتر�تتصتتهتتا ختتتتتال متتتوؤمتتتتره 
�صورة  اخلتتمتتيتت�تتس،  يتتتوم  ال�صحفي 
رجتتتتتل اغتتترقتتتتتتته املتتت�تتتصتتتاعتتتر، ورمبتتتتا 

جتاوزته الأحداث.
   قد يجد جو بايدن العزاء حني 
ل�صاحله:  التتوقتتت  �صاح  اأن  يفكر 
ل يتتزال هناك اأكتترث متتن عتتام قبل 
من  واأكتترث  الن�صفية،  النتخابات 
النتخابات  قتتبتتل  �تتصتتنتتوات  ثتتتتاث 
هتتتذا  ويف  املتتتقتتتبتتتلتتتة.  التتترئتتتا�تتتصتتتيتتتة 
اخلريف، ميكنه اإحياء رئا�صته من 
خال �صن م�صاريع قوانني للبنية 
الجتماعية  والتتتربامتتتج  التحتية 
التتتتتتتي تتتنتتافتت�تتس اأعتتتتظتتتتم اإجنتتتتتتتازات 
فتتترانتتتكتتتلتتتني روزفتتتتتلتتتتتت ولتتتيتتتنتتتدون 

جون�صون.
الزمنية،  امل�صافة  �صت�صمح  كما     
وو�صائل  لتتتاأمتتتريتتتكتتتيتتتني  تتتتا،  اأيتتتت�تتتتصً
باإ�صفاء  املتتتحتتتمتتتومتتتة،  اإعتتتامتتتهتتتم 
اخلمي�س  درامتتتتتتا  عتتلتتى  التتنتت�تتصتتبتتيتتة 
وم�صاهد الفو�صى التي �صبقتها يف 
الرئي�س  اأن  خا�صة  كابول.  مطار 
التتدميتتقتتراطتتي اأنتتهتتى احلتتترب التي 
لدى  ب�صعبية  حتظى  ل  اأ�صبحت 

غالبية الأمريكيني.
مل  الأفتتتتغتتتتاين  التتفتت�تتصتتل  اأن  اإل     
اإجاء  عتتدم  واحتتتتتمتتال  بتتعتتد،  ينته 
الأمريكيني  املتتدنتتيتتني  متتتن  عتتتتدد 
احللفاء  متتتن  الآلف  وعتتت�تتتصتتترات 
خطر  املنا�صب،  الوقت  يف  الأفغان 
قتتتائتتتم، اىل جتتتانتتتب متت�تتصتتاألتتة متتتاذا 
مغادرة  بعد  لأفغان�صتان  �صيحدث 

الأمريكيني.
هذا  ي�صبح  اأن  متتن  اخلتتتوف  اإن     
التتبتتلتتد متتلتتجتتاأ لتتاإرهتتابتتيتتني كبري، 
بو�صع  يكن  اإنتته مل  التتقتتول  وميكن 
ريغان  ورونتتتتتالتتتتتد  كتتتتارتتتتتر  جتتيتتمتتي 
مثل  يف  �صي�صاهمان  اأنتتهتتمتتا  تتتوّقتتع 
هتتتذا التت�تتصتتيتتنتتاريتتو متتن ختتتال دعم 
املجاهدين املناه�صني لل�صيوعية.

رئي�س الوليات املتحدة جو بايدن واملقارنة ال�صعبة

الزمن قد يتكفل باإ�صاح ال�صورة

الرئي�س جيمي كارتر، ي�صار، واملر�صح اجلمهوري للرئا�صة رونالد ريغان يت�صافحان، اأكتوبر 1980 الرئي�س رونالد ريغان ونان�صي ريغان ي�صاهدان نتائج النتخابات يف 6 نوفمرب 1984

عتتتتاًمتتتتا، بتتتتازدهتتتتار اقتتتتتتت�تتتصتتتادي عام 
يدرك  لكنه   ،2024 اأو   2022
م�صبقا اأنه ل ميكنه العتماد على 
دعم مناف�صيه ال�صيا�صيني ملواجهة 

اأزمات ال�صيا�صة اخلارجية.
  قبل معرفة العدد الدقيق للجنود 
الأمتتتتريتتتتكتتتتيتتتتني التتتتذيتتتتن قتتتتتتتلتتتوا يف 
اجلمهوريون  القادة  األقى  كابول، 
رئي�س  على  باللوم  الكوجنر�س  يف 
م�صوؤولية  متتتتتجتتاهتتلتتني  بتتتادهتتتم، 

الإرهابيني.
عن  اجلمهورية  النائبة  وقتتالتتت    
�صتيفانيك،  اإليز  نيويورك،  وليتتة 

بايدن جيمي كارتر يوم الأحد«.
من  �تتتصتتتنتتتوات  “بعد  واأ�تتتتتصتتتتتاف:    
املكتب  كتتتارتتتتر  التترئتتيتت�تتس  متتتغتتتادرة 
ا�تتصتتمتته مرادًفا  يتتظتتل  التتبتتيتت�تتصتتاوي، 
ومنذ  الكفاءة”.  وعتتتدم  لل�صعف 
املقارنة  هتتذه  اأ�صبحت  اخلمي�س، 

اأكرث خطورة على جو بايدن.
  يحتفظ التاريخ، باأن جيمي كارتر 
التت�تتصتتوء الأختت�تتصتتر لعملية  اأعتتطتتى 
تام  اإختتفتتاق  اإىل  حتتتولتتت  ع�صكرية 
رونالد  اأمتتام  و�صاهمت يف هزميته 
ريغان يف نوفمرب 1980، ووقعت 
اأثناء اأزمة الرهائن الأمريكيني يف 

الرقم الثالث يف جمل�س النواب يف 
كتلتها: “يدا جو بايدن ملطختان 

بالدماء«.
العديد متتن اجلمهوريني     ودعتتا 
عزل  اأو  ا�صتقالة  اإىل  املنتخبني، 
قارنه  كما  الدميقراطي،  الرئي�س 
بجيمي  املتتتحتتتافتتتظتتتون  املتتتعتتتلتتتقتتتون 

كارتر.
   وكتتتتتب ويتتلتتيتتام متتاكتتغتتورن، كاتب 
دبليو  جلتتتورج  ال�صابق  اخلتتطتتابتتات 
�صحيفة  ن�صرته  متتقتتال  يف  بتتو�تتس، 
تويل  بعد  جتتورنتتال  �صريت  وول 
جو  “اأ�صبح  التت�تتصتتلتتطتتة:  طتتالتتبتتان 

النتخابية  هزميته  تف�صري  طبعا 
القت�صاد  منها  اأختتتترى،  بتتعتتوامتتل 
اأعقبها  طاقة  بتتاأزمتتة  ابتلي  التتذي 

ركود.
بتتايتتدن ل يتترغتتب يف  اأّن جتتو  اإل     
اآخر  مظلم  بيوم  رئا�صته  تعريف 
يف التتتتتاريتتخ الأمتتتريتتتكتتتي، يتتتوم 26 
حتّول  عندما   ،2021 اأغ�صط�س 

هذه  يف  جتتنتتود  ثمانية  �صيموت     
العملية التي ا�صطروا اىل التخلي 
عنها اأثناء �صريها ب�صبب العوا�صف 

الرملية وامل�صاكل الفنية.

ميزة الوقت
العملية رمزا  هتتذه  اأ�صبح ف�صل     
لتترئتتا�تتصتتة جتتيتتمتتي كتتتارتتتتر. وميكن 

 ،1980 اأبتتريتتل   24 اإيتتتران. ففي 
باأوامر من الرئي�س الدميقراطي، 
حلقت قوة هجومية قوامها 120 
رجتتتتتتًا يف متتتروحتتتيتتتات وطتتتتائتتتترات 
بتتتاجتتتتاه طتتتهتتتران ل�تتتصتتتتتتتعتتتادة 53 
منذ  يحتجزهم  اأمتتريتتكتتًيتتا  رهتتيتتنتتة 
�صفارة  اإيتترانتتيتتون يف  �صهور طتتاب 

الوليات املتحدة يف طهران.

- اأ�سبحت املقارنة مع كارتر اأكرث خطورة على الرئي�ض جو بايدن
- ل يرغب جو بايدن يف تعريف رئا�سته بيوم مظلم 

اآخر يف التاريخ الأمريكي

- مل يتوقع كارتر وريغان اأنهما �سي�ساهمان يف مثل هذا 
ال�سيناريو بدعمهما املجاهدين املناه�سني لل�سيوعية

املقارنات التاريخية منقو�شة، لكنها ت�شيء:

جو بايدن: رونالد ريغان، اأم جيمي كارتر جديد...؟
•• الفجر -ريت�شارد هيتو 

–ترجمة خرية ال�شيباين

املروعة،  والأمنية  الإن�شانية  الكارثة  هذه  اإن  هل 

وغري  ال�شعيفة  بايدن  جو  قيادة  نتيجة  فقط  هي 
العام  القائد  يكون  باأن  جدير  غري  واإن��ه  الكفوءة، 
اأن  اأمريكي  للقوات امل�شلحة؟   وهل ي�شتطيع رئي�ص 
ينجو �شيا�شيًا من كارثة ع�شكرية مثل التي حدثت 
التاريخية  املقارنات  اأفغان�شتان؟   يف  اخلمي�ص  يوم 

منقو�شة، لكنها ت�شئ. ول �شك اأن جو بايدن، الذي 
اأ�شعفه ب�شدة التفجري النتحاري الذي اأودى بحياة 
13 جندًيا اأمريكًيا وما ل يقل عن 170 مدنيًا اأفغانيًا 
يف كابول، يف�شل اأن يعرف م�شري الرئي�ص اجلمهوري 
رونالد ريغان بدًل من الرئي�ص الدميقراطي جيمي 

البيت  ريغان  رونالد  احتل  ومع ذلك، فقد  كارتر.   
الأبي�ص رغم �شل�شلة من املذابح وال�شطرابات التي 

بالكاد ميكن ت�شديقها اليوم، ومن اجلدير �شردها.
يف  اأمريكيًا   17 ا�شت�شهد   ،1983 ني�شان   17 يف    
العا�شمة  يف  املتحدة  الوليات  �شفارة  �شد  تفجري 

فاينن�سال تاميز: طالبان �سريك موثوق لوا�سنطن

هانيا  �صيتى   / املدعو  فقد 
، الفلبني    بيتى ايان بانى 
�صفره  جتتتتتواز   - اجلتتنتت�تتصتتيتتة 
 )p2402192a( رقتتتم 
متتتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتده عتتتتتلتتتتتيتتتتته 
بتتتتتلتتيتتفتتون رقم   التتتت�تتتصتتتال 

0525722048

فقدان جواز �سفر
احمد  فيا�س   / املتتدعتتو  فقد 
الهند     ، رانتتتتديتتتتر  عتتلتتى  انتتتتتور 
�صفره رقم  اجلن�صية - جتتواز 
يرجى   )k0179994(
ت�صليمه  عتتلتتيتته  يتتتعتتترث  ممتتتتن 
اقرب  او  الهندية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ار�تتتتصتتتتاد على  املتتتدعتتتو /  فتتقتتد 
التتتتهتتتتنتتتتد     ، احتتتتتتمتتتتتتد  �تتتتصتتتتبتتتتري 
�صفره رقم  اجلن�صية - جتتواز 
يرجى   )U3937855(
ت�صليمه  عتتلتتيتته  يتتتعتتترث  ممتتتتن 
اقرب  او  الهندية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
�صاند  بتتتتابتتتتو   / املتتتتدعتتتتو  فتتتقتتتد 
كوماوات بوخار مال كوماوات، 
الهند اجلن�صية - جواز �صفره 
يرجى   )M7414103( رقتتم 
ت�صليمه  عتتتلتتتيتتته  يتتتعتتترث  ممتتتتن 
اقرب  او  التتهتتنتتديتتة  بتتالتت�تتصتتفتتارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
فتتقتتد املتتدعتتو / حمتتمتتد حيات 
جاي�صاوات عبدالعزيز ، الهند   
�صفره رقم  اجلن�صية - جتتواز 
يرجى   )N6015302(
ت�صليمه  عتتلتتيتته  يتتتعتتترث  ممتتتتن 
اقرب  او  الهندية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
نتتتتتتتوراجن لل  املتتتتدعتتتتو /  فتتتقتتتد 
الهند   اجلن�صية   ، كتتومتتاوات 
رقتتتتتتم  �تتتتتتصتتتتتتفتتتتتتره  جتتتتتتتتتتتتتتتواز   -
يرجى   )L3493909(
ت�صليمه  عتتلتتيتته  يتتتعتتترث  ممتتتتن 
اقرب  او  الهندية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
نتتقتتا�تتس احمد  املتتدعتتو /  فتتقتتد 
باك�صتان     ، احتتتمتتتد  متت�تتصتتتتتاق 
رقم  �صفره  جتتواز   - اجلن�صية 
يرجى   )ZL1158113(
ت�صليمه  عتتلتتيتته  يتتتعتتترث  ممتتتتن 
بتتالتت�تتصتتفتتارة التتبتتاكتت�تتصتتتتتانتتيتتة  او 
 اقرب مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
�تتتصتتتري زمني   / املتتتتدعتتتتو  فتتتقتتتد 
باك�صتان     ، عتتتتبتتتتدالتتتتفتتتتائتتتتق 
رقم  �صفره  جتتواز   - اجلن�صية 
)AM5209512( يرجى 
ت�صليمه  عتتلتتيتته  يتتتعتتترث  ممتتتتن 
بتتالتت�تتصتتفتتارة التتبتتاكتت�تتصتتتتتانتتيتتة  او 
 اقرب مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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عربي ودويل

•• نيويورك-اأ ف ب

من  زيلين�صكي  فولودميري  الأوكتتتتراين  الرئي�س  �صيطلب 
حتديث  لعملية  الثابت  املتحدة  التتوليتتات  دعتتم  بايدن  جو 
الرو�صي  ال�صغط  تزايد  اإزاء  قلق  و�صط  بلده،  يف  اجلي�س 

بعد الن�صحاب الأمريكي من اأفغان�صتان.
اإىل وا�صنطن بعد قرار بايدن رفع معظم  ُدعي زيلين�صكي 
 ”2 �صرمي  “نورد  الغاز  اأنابيب  بخط  املتعلقة  العقوبات 
اثار  ما  اأوكرانيا،  على  ويلتف  باأملانيا،  رو�صيا  يربط  التتذي 
خيبة اأمل لدى كييف.وزار الرئي�س الأوكراين البنتاغون 
على  �صاعات  بعد  الثاثاء  الأمتتريكتتيتتة  التتدفتتاع  وزارة  مقر 
متتتغتتتادرة اآختتتتر جتتنتتدي اأمتتتريكتتتي متتتن اأفتتغتتانتت�تتصتتتتتان واإختتتتاء 
وكانت  عاما  ع�صرين  دامتتت  حتترب  بعد  لطالبان  ال�صاحة 
الأطتتتتول يف التتتتتاريتتخ الأمتتريكتتي.واعتتتتترب متت�تتصتتوؤولتتون رو�س 
هتتذه اخلتتطتتوة در�تتصتتا لأوكتترانتتيتتا التتتتتي راهتتنتتت على الغرب 
خال احلرب امل�صتمرة منذ �صبع �صنوات �صد النف�صاليني 
جاء  الن�صحاب  اأن  على  �صدد  بايدن  لكن  ملو�صكو.  املوالني 
اأكرب للوليات املتحدة متمثل  لركيز الهتمام على حتد 
يف التت�تتصتتني ورو�تتصتتيتتا.واأكتتد وزيتتتر التتدفتتاع الأمتتتريكتتتي لويد 
رو�صيا  دعتتوة  املتحدة  التتوليتتات  التزام  لزيلين�صكي  اأو�صنت 
اأوكرانيا  �صرق  يف  ال�صراع”  اأمد  اإطالة  “التوقف عن  اإىل 

ومغادرة �صبه جزيرة القرم التي �صمتها 
اأو�تتتصتتتنت  2014.وقال  يف  متتو�تتصتتكتتو 
يف  جتتانتتبتتكتتم  اإىل  التتتوقتتتوف  “�صنوا�صل 

مواجهة هذا العدوان الرو�صي«.
�صخت  املتتتتتتتحتتتدة  التتتتوليتتتتات  اأن  واأكتتتتتتد 
الدفاع  منظومة  يف  دولر  مليار   2،5
معلنا   2014 متتتنتتتذ  الأوكتتتتتترانتتتتتتيتتتتتتة 
اأخرى  دولر  مليون  �صتني  تخ�صي�س 
ب�صواريخ  متتتدهتتتا  تتت�تتصتتمتتل  لأوكتتتترانتتتتيتتتتا 

جافلني املحمولة امل�صادة للدروع.
امل�صاعدات  م�صاألة  على  ال�صوء  و�ُصلط 

جّمد  عندما   ،2019 عام  الأمريكي  ال�صيا�صي  امل�صهد  يف 
اآنذاك دونالد ترامب امل�صاعدات الع�صكرية بينما  الرئي�س 
كان ميار�س ال�صغط على زيلين�صكي، وهو ممثل كوميدي 

حتول اإىل ال�صيا�صة، لفتح حتقيق يطال بايدن.
قادت دول غرب اأوروبا امل�صاعي املعار�صة لن�صمام اأوكرانيا 
اخلطوة  هتتذه  مثل  تثري  اأن  خ�صية  الأطل�صي،  احللف  اإىل 
ا�صتفزاز رو�صيا.وقال زيلين�صكي يف �صاعة متاأخرة الثاثاء 
ومن  لأوكتترانتتيتتا،  العاجلة  احلتتاجتتات  اإىل  اأكتتترث  ينظر  اإنتتته 
اأكرث  ق�صى  وقتتت  يف  الأ�تتصتتود  البحر  على  قواتها  �صمنها 
من 13 األف �صخ�س ب�صبب النزاع.وقال زيلين�صكي “لي�س 
توفري  علينا  ال�صراتيجية.  ب�صاأن  للتفكري  الوقت  لدينا 

اأكرب حماية ممكنة ملنع تعزيزات” من جانب رو�صيا.
نحن  ولتتهتتذا  حتتديتتث  لأ�تتصتتطتتول  بحاجة  “اأوكرانيا  اأ�تتصتتاف 
مع  هتتتذا  مناق�صة  يف  “اأرغب  متتتوؤكتتتدا  ل�صركاء”  بتتحتتاجتتة 

الرئي�س بايدن«.
األف   100 قرابة  العام  �صابق هذا  رو�صيا يف وقت  ح�صدت 
جندي على احلدود مع اأوكرانيا ويف القرم، ما اأثار خماوف 

من غزو مع بدء ولية بايدن.
وان�صحبت القوات الرو�صية يف ني�صان/اأبريل. لكن العديد 
من املعدات ل تزال هناك وعرب زيلين�صكي عن القلق من 
يف وقت جتري رو�صيا مناورات  “خطري”  اأيلول/�صبتمرب 
عتت�تتصتتكتتريتتة متتتع بتتتيتتتارو�تتتس، التتتتتي تدور 
الرئي�س  فلك  يف  ال�صلطوية  حكومتها 

فادميري بوتني.
التي ل  اأوكتترانتتيتتا،  اإن  زيلين�صكي  وقتتال 
ال�صوفياتية  املتتعتتدات  على  تعتمد  تتتزال 
اأكرب  �صريكا  تكون  اأن  تريد  املتقادمة، 
للوليات املتحدة يف النتاج، واأن تتعاون 
عن كثب حول الأمن املعلوماتي ومنع 

ن�صر املعلومات امل�صللة عن ق�صد.
اإىل  نحتاج   ... هدايا  نطلب  “ل  واأكتتد 

فر�س لأخ�صائيينا«.

فقدان 5 اأ�سخا�ض يف حتطم مروحية 
للبحرية الأمريكية

•• وا�شنطن-اأ ف ب
بداأت عمليات بحث عن خم�صة اأفراد من طاقم مروحية تابعة ل�صاح البحرية الأمريكية حتطمت 

يف مياه املحيط الهادئ قبالة �صواحل كاليفورنيا على ما اأعلن اجلي�س الأمريكي.
اآختترون يف عداد املفقودين على ما او�صح ا�صطول  اأفتتراد الطاقم لكن ل يزال خم�صة  وانت�صل اأحد 
لتقوم  املحيط الهادئ يف بيان الثاثاء.واأقلعت املروحية من حاملة الطائرات “ابراهام لينكولن”، 
“برحلة روتينية” على بعد نحو مئة مر من �صاحل �صان دييغو عندما وقع احلادث الثاثاء عند 
16،30 )23،30 ت غ(، ح�صب تغريدة لقائد �صاح البحرية الأمريكية ملنطقة املحيط  ال�صاعة 
البحث والإنقاذ جارية بو�صائل عدة جوية وبحرية مب�صاركة  “عمليات  التغريدة  الهادئ.وجاء يف 

خفر ال�صواحل والبحرية«.

بوتني: الوجود الأمريكي يف اأفغان�ستان كان »ماأ�ساة« 
•• مو�شكو-اأ ف ب

احلرب  اأن  بوتني  فادميري  الرو�صي  الرئي�س  اعترب 
 20 ا�صتمر  التتذي  اأفغان�صتان  الأمتتريكتتي يف  والتتوجتتود 
عاما كان “ماأ�صاة” لهذا البلد، غداة ان�صحاب القوات 
الأمتتريكتتيتتة التتكتتامتتل.وقتتال بتتوتتتني ختتال اجتتتتتمتتاع مع 
عاما  ع�صرين  “ملدة  مبا�صرة  التلفزيون  بثه  �صباب 
املنطقة،  هتتذه  يف  حا�صرين  الأمريكيون  اجلنود  كتتان 
يعي�صون فيها  التتذيتتن  ملتتحتتاولتتة جتتعتتل  عتتامتتا  عتت�تتصتترون 
“متح�صرين” لر�صيخ معايريهم ومعايري حياتهم 
هناك«.واأ�صاف خال زيارة قام بها اإىل اأق�صى ال�صرق 

الرو�صي “النتيجة هي ماأ�صاة وخ�صائر ملن فعل ذلك، 
الوليات املتحدة، بل اأكرث من ذلك لاأ�صخا�س الذين 

يعي�صون يف اأفغان�صتان«.
الأمريكيني  انتت�تتصتتحتتاب  بتتعتتد  التتبتتاد  م�صتقبل  وحتتتول 
“من امل�صتحيل  اأنه  وحلفائهم، راأى فادميري بوتني 

فر�س اأي �صيء من اخلارج«.
الو�صع،  ين�صج  اأن  “يجب  التترو�تتصتتي  الرئي�س  وقتتتال 
واإذا اأردنا اأن ين�صج ب�صكل اأ�صرع واأف�صل فيجب علينا 

م�صاعدة النا�س«.
حد  اإىل  ت�صاحليا  موقفا  الرو�صية  ال�صلطات  وتبنت 
اإىل  ودعتها  بانت�صارها  اعرفت  فقد  طالبان.  حيال 

“حوار وطني” لت�صكيل حكومة متثيلية.
متتتع ذلتتتتك متتتا زالتتتتتت متتو�تتصتتكتتو تتتعتتتتترب طتتالتتبتتان حركة 
حوارا  جتتتري  رو�صيا  اأن  من  الرغم  على  “اإرهابية” 
يف  ب�صلطتها  العتتراف  تنوي  ول  �صنوات،  منذ  معها 

اأفغان�صتان قبل اأن تقدم تعهدات كافية.
وت�صعر رو�صيا بالقلق خ�صو�صا ب�صاأن اأمن جمهوريات 
عند  الو�صطى  اآ�صيا  يف  ال�صابق  ال�صوفياتي  الحتتتتاد 
احلتتتتدود متتع اأفتتغتتانتت�تتصتتتتتان وظتتهتتور جتتمتتاعتتات جهادية 

جديدة م�صتوحاة من طالبان اأو تدعمها.
ا منع تدفق الاجئني على املنطقة  وتريد مو�صكو اأي�صً

وتزايد جتارة الأفيون والهريويني.

   وح�صب �صحيفة ميل اأون �صنداي، فاإن دوق ودوقة كامربيدج 
اإىل هناك، ويدر�صان العديد  النتقال  بجدية” يف  “يفكران 
من خيارات الإقامة التي من �صاأنها اأن ت�صمح لهما مبوا�صلة 

تربية اأطفالهما الثاثة، مع القراب اأكرث من امللكة.
ق�صر  بتتني  وقتهما  وويليام  كيت  يق�ّصم  احلتتتايل،  التتوقتتت  يف    
فريقهما،  يوجد  حيث  باكنغهام،  ق�صر  بجوار  كين�صينغتون، 
ومتتنتتزلتتهتتمتتا التتريتتفتتي يف اأمنتتتري هتتتول، نتتورفتتولتتك، وهتتتو ق�صر 
جورجى على مرمى حجر من قلعة �صاندرينغهام، التي كانت 

امللكة قدمته لهما كهدية زفاف. 
التتذي ا�صتمتع فيه دوق ودوقتتتة كامربيدج  املتتكتتان    وهتتذا هتتو 
و2017، حيث   2015 بني  وكوالدين،  كزوجني  بحياتهما 

يعي�صان كامل الوقت قو�صا ريفيا بعيًدا عن اأعني اجلمهور ... 
قبل مواجهة اأجندة ر�صمية اأكرث ازدحاًما.

حل و�شط مثايل
   لكن الو�صع تغري اليوم: لقد كرب الأطفال، واأكرب طفلني 
لتتتدى كتتيتتت وويتتلتتيتتام وقتتًتتتا لا�صتمتاع  يتتعتتد  املتتدر�تتصتتة، ومل  يف 
مبنزلهما الريفي. “كان لأمنري هول معنى عندما كان ويليام 
طياًرا لطائرة هليكوبر يف اإي�صت اأجنليا، وكان منا�صًبا لأعياد 
املياد يف �صاندرينجهام، لكنه مل يعد عملّيا بعد الآن، �صّرح 
م�صدر مقرب من كامربيدج ل�صحيفة ميل اأون �صنداي، اإنه 
بينما يكون ق�صر  الأ�صبوع،  نهاية  بالن�صبة لعطلة  بعيد جًدا 

وند�صور مبثابة حل و�صط مثايل ... »
اأن اللتحاق بوند�صور كله مزايا: فامللكية تخ�صع     �صحيح 
ملتتراقتتبتتة دقتتيتتقتتة، وهتتتي متتتوجتتتودة يف �تتصتتواحتتي لتتنتتدن لتاأمني 
ا  اأي�صً كامربيدج  ودوقتتة  دوق  و�صيكون  الر�صمية،  الرتباطات 
اأقرب اإىل والدي كيت، مايكل وكارول ميدلتون، جدان يلعبان 
كيت  فاإن  القلعة،  بالقرب من  ا�صتقرا  واإذا  اليوم.  دورا مهما 
تعي�س  التي  الع�صرية  اإىل جزء من  ا  اأي�صً �صين�صمان  وويليام 
يف مكان قريب، مثل الأمري اإدوارد وزوجته �صويف، اأو الأمري 
اأندرو. وبالن�صبة للملكة، القريبة جًدا من ويليام، فاإن وجود 
دوق ودوقة كامربيدج بجانبها �صيكون بالتاأكيد م�صدر راحة 

كبرية بعد فقدان الأمري فيليب الربيع املا�صي ...

ا لأن كيت وويليام،  اأي�صً �صيا�صًيا  بعدا  القرب  �صيكون لهذا     
الإمكان  قدر  ي�صتفيدا  اأن  ميكن  ما،  يوًما  �صيحكمان  اللذان 
الزوجني ينتميان اىل  ان  الثانية.  اإليزابيث  اآخر ن�صائح  من 
حت�صا  وقد  وكاميا،  ت�صارلز  مع  لل�صلطة،  الوىل  الدائرة 
اّمنا  حيث  ال�صحي،  احلجر  اأثتتنتتاء  و�صامهما  على  بالتاأكيد 
التزاماتهما دون �صعف، يف حني فّر هاري وميغان... ومبجرد 
و�صوًحا،  اأكتترث  بالتزاماتهما  اليتتفتتاء  �صيكون  التتوبتتاء،  انتهاء 

واأكرث متيًزا.
كتتامتتربيتتدج. تطرح  ودوقتتتة  دوق  �صتقيم  اأيتتن  يبقى معرفة     
الواقع  ا�صم ح�صن بلفيدير،  اليومية  ال�صحيفة الربيطانية 
اإقامة  القلعة، والذي كان على وجه اخل�صو�س، مقر  جنوب 

تابع  �صكن  وهتتو  املا�صي،  التتقتترن  ثاثينات  يف  الثامن  اإدوارد 
لأماك التاج ال انه م�صتاأجر يف الوقت احلايل لعائلة مقّربة 

من العائلة املالكة -حل رف�صه طاقم الق�صر منذ مدة. 
ال�صابق  الر�صمي  املقر  فروغمور،  كتتوخ  خيار  ا  اأي�صً وهناك    
لهاري وميغان، والذي قاما بتجديده بتكلفة كبرية اىل درجة 
اإثتتتارة اجلتتتدل... يف الوقت احلتتايل، املنزل التتذي مت جتديده 
بذوق رفيع، ت�صغله اأوجيني اأمرية يورك، اإحدى بنات اأندرو. 
ولكن هل جتروؤ دوق ودوقة كامربيدج على تثبيت اأثاثهما يف 
ديكور دوق ودوقة �صا�صك�س؟ ما وراء املحيط الأطل�صي، ميكن 

اعتبار هذه اخلطوة الرمزية للغاية، اإهانة حقيقية...
عن لو بوان

خطوة كلها مزايا:

كيت وويليام، يخططان لالنتقال اإىل وند�سور...!

تركيا وقرب�ض تراقبان بقعة نفط تتحرك يف املتو�سط بعد ت�سرب من �سوريا 
•• نيقو�شيا-رويرتز

وقرب�س  تركيا  يف  ال�صلطات  اإن  م�صوؤولون  قتتال 
يف حالة تاأهب لأي تلوث حمتمل من بقعة وقود 
يف  ت�صرب  من  املتو�صط  البحر  �صطح  على  تطفو 

�صوريا.
حرارية  حمطة  من  البحر  اإىل  التتوقتتود  وت�صرب 
اآب  اأغ�صط�س   23 يتتوم  التت�تتصتتوري  ال�صاحل  قبالة 
املتو�صط،  البحر  عرب  متعرج  م�صار  يف  ويتحرك 
لكن اأي تاأثري حمتمل على قرب�س �صيعتمد على 

التيارات.وقالت اإدارة امل�صايد والأبحاث البحرية 
التقطتها  التتتتتي  التت�تتصتتور  اأحتتتتتدث  اإن  قتترب�تتس  يف 
ال�صناعية للمنطقة واملقدمة من وكالة  الأقمار 
التت�تتصتتامتتة التتبتتحتتريتتة الأوروبتتتتيتتتتة اأظتتتهتتترت تفكك 
ال�صاحل  قتترب�تتس.يتتقتتع  �تتصتترقتتي  النفط”  “بريق 
تلوث  لأي  يتعر�س  مل  التتذي  لقرب�س،  ال�صرقي 
ملنطقة  متعار�صتني  �صلطتني  نطاق  يف  تقريبا، 
املعرف  اليونانيني  القبار�صة  حكومة  تديرها 
الأتراك  للقبار�صة  انف�صالية  ودولتتتة  دولتتيتتا  بها 
تعرف بها اأنقرة فقط.وقال وزير النقل الركي 

عادل قره اإ�صماعيل اأوغلو اإن باده اأر�صلت �صفنا 
مزودة بنحو 1100 مر من احلواجز البحرية 
وخزانات  لمت�صا�صه  ومتتتواد  النفط  وكا�صطات 
احتواء اإىل �صمال قرب�س للتعامل مع اأي طارئ.

اإىل  حاليا  تلوث  اأي  ميتد  “مل  التتوزيتتر  واأ�تتصتتاف 
�صواحل تركيا اأو �صمال قرب�س«.

وقالت ال�صلطات يف جنوب اجلزيرة الذي تديره 
التلوث  ملكافحة  �صفينة  ت�صتخدم  اإنها  احلكومة 
وفتترهتتا الحتتتتاد الأوروبتتتتتي وتتتراقتتب التتو�تتصتتع عن 

كثب.

تايوان: ال�سني قادرة على »�سل« دفاعاتنا 
•• تايبه-رويرتز

قالت وزارة الدفاع يف تايوان اإن القوات امل�صلحة ال�صينية ميكن اأن “ت�صل” 
للتهديد  تقييم  يف  بالكامل،  انت�صارها  مراقبة  وبو�صعها  اجلزيرة  دفاعات 

املتزايد الذي ت�صكله جارتها العماقة.
ل  جتتزءا  تعتربها  التي  اجلتتزيتترة  حتتول  الع�صكرية  اأن�صطتها  بكني  وتكثف 
التتقتتوة لتفر�س  ا�تتصتتتتتختتدام  فتتكتترة  تنبذ مطلقا  اأرا�تتصتتيتتهتتا، ومل  متتن  يتتتتتجتتزاأ 

�صيطرتها عليها.
عن  التتربملتتان  اإىل  ال�صنوي  تقريرها  يف  التايوانية  التتدفتتاع  وزارة  وقتتدمتتت 
اجلي�س ال�صيني، الذي اطلعت رويرز على ن�صخة منه، وجهة نظر اأخطر 
تزال  ال�صني ل  اأن  اإىل  اأ�صار  التتذي  املا�صي  العام  تقرير  ورد يف  بكثري عما 

تفتقر اإىل القدرة على �صن هجوم �صامل على تايوان.

بعد حرب »اأبراج الكهرباء«.. اإيران 
تعمق معاناة العراقيني

رئي�ض اأوكرانيا يريد دعما 
من بايدن يف مواجهة رو�سيا 

•• بغداد-وكاالت

اأم�س  التتتكتتتهتتتربتتتاء  وزارة  اأعتتتلتتتنتتتت 
الأربتتتتتعتتتتتاء فتتتتقتتتتدان اأكتتتتتترث متتتتن 5 
انخفا�س  ب�صبب  ميغاواط  اآلف 
تتتوريتتد التتغتتاز متتن طتتترف اإيتتتتران.

وقالت الكهرباء العراقية يف بيان 
الر�صمية  الأنتتتبتتتاء  وكتتالتتة  نتت�تتصتترت 
الكهرباء  متتنتتظتتومتتة  اأن  “واع” 
قدمي  لتحد  لتعر�صت  الوطنية 
متجدد متثل يف تخف�صي كميات 
املتتتتتورد ملحطات  الإيتتتتتتراين  التتتغتتتاز 

الو�صطى  املناطق  يف  التيار  اإنتاج 
واجلنوبية بالعراق.

انخف�صت  الكميات  اأن  واأو�صحت 
من 49 مليون مر مكعب يوميا 
اإىل 8 مليون مر مكعب يوميا، 
مما اأدى اإىل خ�صارة نحو 5500 

ميغاواط من الطاقة.
وقتتتالتتتت اإنتتتهتتتا اتتتتختتتذت اإجتتتتتتراءات 
عتتاجتتلتتة تتت�تتصتتمتتنتتت التتتتتنتت�تتصتتيتتق مع 
وزارة النفط ل�صخ كميات اإ�صافية 
من الوقود البديل، لتعوي�س ما 
فقدته املنظومة من الغاز املورد، 

اإدامة  على  يوؤثر  اأن  ميكن  التتذي 
زخم الإنتاج.

ات�صالت  اأجتتتترت  اأنتتهتتا  واأ�تتصتتافتتت 
الطاقة  وزارة  متتتع  دبتتلتتومتتا�تتصتتيتتة 
العا�صمة  يف  و�صفارتها  الإيرانية 
بغداد، لتو�صيح الظروف املوجبة 
لتتتتتتتتم معاجلة  النتتحتت�تتصتتار  لتتهتتذا 

املوقف.
الغاز  كتتمتتيتتات  تقلي�س  وتتتتزامتتتن 
التتتعتتتراق  اإىل  املتتتتتتتتورد  الإيتتتتتتتتتتراين 
الباد  يف  التت�تتصتتيتتعتتة  اإحتتتتيتتتتاء  متتتتع 
احل�صني،  الإمتتتتتتام  متتقتتتتتل  ذكتتتترى 
وزارة  كتتانتتت  التتتتتي  املنا�صبة  وهتتي 
الكهرباء العراقية ت�صتعد لها من 
للم�صاركني  الطاقة  توفري  اأجتتل 

يف الحتفالت.
التتعتتراقتتيتتون متتن م�صكلة  ويتتعتتاين 
طول  التتكتتهتتربتتاء  يف  م�صتع�صية 
وتفاقمت  املتتتا�تتتصتتتيتتتة،  التتت�تتتصتتتنتتتوات 
هتتذا التتعتتام، متتع انتتتدلع متتا يعرف 
التي  الكهرباء”،  اأبتتراج  بت”حرب 
يف  الطاقة  من�صاآت  لها  تعر�صت 

الباد.
وت�صح الكهرباء يف العراق، خال 
ف�صل ال�صيف، اإىل حد كبري مع 
ارتتتفتتاع درجتتتات احلتتتترارة، نتيجة 
التتتطتتتلتتتب على  هتتتائتتتل يف  ارتتتتتفتتتتاع 
الكهرباء خا�صة لت�صغيل مكيفات 

الهواء.

منظمة ال�سحة: »ل دليل« على 
وجود اإيبول يف �ساحل العاج

•• اأبيدجان-اأ ف ب

اأّن  العاملية  ال�صّحة  منظمة  اأعلنت 
“لي�س هناك اأّي دليل” على وجود 
اإثر  التتعتتاج، وذلتتك  اإيتتبتتول يف �صاحل 
حتتتلتتيتتات جتتتديتتتدة اأجتتتراهتتتا معهد 
لتتتيتتتون )فتترنتت�تتصتتا( على  بتتا�تتصتتتتتور يف 
عّينات اأُخذت من �صابة غينية كانت 
التت�تتصتتلتتطتتات الإيتتتفتتتواريتتتة قتتالتتت قبل 

اأ�صبوعني اإّنها م�صابة بالفريو�س.
“مع  اإّنتتتته  بتتيتتان  يف  املنظمة  وقتتالتتت 
النتائج اجلديدة التي ح�صل عليها 
تتتعتتتتترب منظمة  لتتتيتتتون،  املتتختتتتترب يف 
املتتريتت�تتصتتة مل  اأّن  التتعتتاملتتيتتة  التت�تتصتتحتتة 
تتب مبتتتر�تتتس فتتتريو�تتتس اإيتتتبتتتول،  تتت�تتصَ
التحليات  متتتتن  متتتتزيتتتتد  وهتتتتنتتتتاك 
جارية حالياً لتبيان �صبب مر�صها«.

اإعان  “منذ  اأّنتتتته  التتبتتيتتان  واأ�تتتصتتتاف 
 “ الإ�صابة  ر�صد  عن  العاج  �صاحل 
اآب-  14 يف  النزفية  اإيتتبتتول  بحّمى 
تبلغ  غينية  �صابة  لتتدى  اأغ�صط�س 
متتن التتعتتمتتر 18 عتتامتتاً و�تتصتتلتتت اإىل 
بّراً  اأبيدجان  القت�صادية  العا�صمة 
من بلدها بعد رحلة طولها 1500 
من  اأكتتتترث  ت�صجيل  “مّت  كتتيتتلتتومتتر 
يف  املتتختتالتتطتتني  متتن  �صخ�صاً   140

البلدين.
لتتلتتمتتر�تتس على  اأعتتترا�تتتس   مل تظهر 
اإ�صابته  ثبتت  اآختتر، ول  �صخ�س  اأّي 
املنظمة  قّررت  عليه  باإيبول«.وبناء 
يف  تتتتدّختتتاتتتتهتتتا  متت�تتصتتتتتوى  “خف�س 
�صاحل العاج من م�صتوى ال�صتجابة 

اإىل م�صتوى التنّبه«.
ال�صّحة  وزيتتر  قال  الثاثاء  وم�صاء 
بيان  يف  دميتتتبتتتا  بتتتيتتتار  الإيتتتتتتفتتتتتتواري 
“خمترب  اأجتتتراهتتتا  التتتتتحتتلتتيتتات  اإّن 
)املتحالف  ليون”  يف  بتتيتتو-متترييتتو 
يف   2010 منذ  با�صتور  معهد  متتع 
الوزير  الأبتتتحتتتاث(.واأ�تتتصتتتاف  جمتتال 
“النتائج جاءت �صلبية”  اأّن  اأّنه مبا 
“ت�صنيف”  احلتتكتتومتتة  قتتتتّررت  فتتقتتد 
لي�صت  اأّنها  “على  الغينية  املري�صة 
فريو�س  مبتتتتر�تتتتس  اإ�تتتتصتتتتابتتتتة  حتتتتالتتتتة 
ا�صم �صاحل  اإيبول، وبالتايل �صطب 
العاج من قائمة البلدان التي يوجد 
اإيبول«.واأعرب دميبا  فيها فريو�س 
عن �صعادته لأّن “هذا الو�صع مّكن 
الوطني  اختبار نظامها  بادنا من 
لا�صتعداد وال�صتجابة لوبائيني«.

ويف  �صديدة  بحّمى  اإيبول  ويت�صبب 
اأ�صواأ احلالت بنزف ل ميكن وقفه. 

- يرغب الزوجان يف القرتاب من امللكة التي حتكم من معقلها التاريخي ... طريقة لتمتني العالقات

امللكة �صتكون �صعيدة بهذه احلركةخطوة جديدة نحو التاهيل امللكي

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ون��د���ش��ور،  اآل  ب��ني  ال��ك��رى  امل���ن���اورات  ت�شتمر 
يف  وترّملها  امللكة،  عمر  يفر�شها  التي  والتغيريات 
�شا�شك�ص،  ودوقة  دوق  وان�شقاق  الأخرية،  الآونة 
املنفيان يف كاليفورنيا، اإىل درجة اأن كيت وويليام 
مع  الوقت  من  املزيد  لق�شاء  ا�شتعداد  على  باتا 
اإليزابيث الثانية، 95 عاما، التي هجرت باكنغهام 
جراء كوفيد للعي�ص بدوام كامل يف قلعة وند�شور 
املرموقة، التي اأ�ش�شها ويليام الفاحت وتقع على بعد 

اأربعني كيلومًرا من لندن.

املتتدعتتو / عتتلتتى خالد  فتتقتتد 
�صوريا     ، اخلتتلتتف  احلتت�تتصتتني 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
 )N013988158 (
متتتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتده عتتتتتلتتتتتيتتتتته 
بتتتتتلتتيتتفتتون رقم   التتتت�تتتصتتتال 

0553080044

فقدان جواز �سفر

Date 2/ 9/ 2021  Issue No : 13330
Notification by Publication of a Defendant

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

In Lawsuit No. SHCFICILABMIN2021/0005687/Labor (Partial)
To Defendant: Mohammed Mohiuddin Mohammed Yousuf 
Residence unknown: Address: Sharjah Emirate - Al Ramaqia - mobile: 
0507549812
We inform you that the claimant Muhammad Ibrahim Muhammad Abdullah 
Al-Zarouni - Nationality: UAE, in Case No. 2021/5687 One-Day Labor Circuit, 
Third Circuit. Has files the above-mentioned lawsuit against you to request:- 
Obligating the Defendant to pay an amount of AED 25000 and the fees and 
expenses. You are required to attend the hearing on 07/09/2021 before the Case 
Management Office, Sharjah Court, Federal Civil Court of First Instance - Office 
No. (Case Manager Office Labor Circuit) personally or through a legal proxy, 
and submit an answer note to the Lawsuit accompanied with all documents 
within a period not exceeding ten days from the date of the publication to 
consider the above mentioned Lawsuit - in your capacity as a Defendant.
Judicial Services Office
Saeed Khalfan Rashid Al Shaali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 2/ 9/ 2021  Issue No : 13330
Courts Department - Experts' Management Office

A Summon to attend before the Financial and Banking Expert
Claim No : 526-2021 Commercial / Summary - Ras Al Khaimah Courts

Claimant : GB Global MAG L.L.C
First Defendant : Senyar Transport & Heavy Equipment Rental
Second Defendant : Gawad Salem Bu Ghader
It must attend the meeting via (Microsoft Teams Program) for meeting with 
the mentioned expert and send whole documents and papers supporting your 
position in the Claim No.: 2021/526 Commercial / Summary Ras Al Khaimah 
Wednesday corresponding - on 08/09/2021 AD at 11:00 AM. Accordingly; 
please download Microsoft Teams Program and providing the Expert with the 
emails of those interested in meeting with the Expert to via the following email 
address of the Expert:
a.abdelsalam@courts.rak.ae or on phone number: 0504000918.
Experts' Management Office
Financial and Banking Expert
Ahmed Mohamed Abdul Salam

Government of Ras Al Khaimah
Courts Department



اخلميس   2  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13330  
Thursday    2   September   2021   -  Issue No   1333014

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص 2 �شبتمرب 2021 العدد 13330



اخلميس   2  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13330  
Thursday    2   September   2021   -  Issue No   13330

19191915

عربي ودويل

حرب ُخ�شرت منذ اأمد طويل
تتتقتتدم حقيقي يف  اإحتتتتتراز  لتتئتتن مت     
هتتتذا التتبتتلتتد،  غتتتري التتقتتابتتل للحكم، 
التدخل  متتتن  الأوىل  التت�تتصتتنتتوات  يف 
التتعتت�تتصتتكتتري التتتغتتتربتتتي، فتت�تتصتترعتتان ما 
اأ�صبح وا�صًحا، اأن طالبان لن ُتهزم، 
املوحدة  التتتدولتتتة-الأمتتتة  فتتكتترة  واأن 
واحلتتديتتثتتة عتتلتتى هتتتذه الأر�تتتتس التي 
اأر�س  الإمتتترباطتتتوريتتتات،  اخرعتها 
مل تتتكتتن اأكتتتتترث متتتن جمتتمتتوعتتة من 
املتتجتتتتتمتتعتتات املتتتتتفتترقتتة، كتتانتتت جمرد 

حلم بعيد املنال.
   مل يتم حتديد املهمة ب�صكل جيد، 
ومتتتن التتوا�تتصتتح اأن ختتطتتط اخلتتتروج 
ال�صلطات  قتتبتتل  كتتانتتت متترجتتتلتتة متتن 
التتعتت�تتصتتكتتريتتة واملتتدنتتيتتة التتتتتي مل يكن 
للغاية  غام�صة  فتتكتترة  �تتصتتوى  لديها 
عتتتن قتتتتدرة التتتقتتتوات الأفتتغتتانتتيتتة على 

مقاومة زحف طالبان.
   وكان امامنا اأول المثلة على هذه 
يائ�صني  اأفغاًنا  راأينا  عندما  املاأ�صاة، 
بطائرات  ويتتتتتمتت�تتصتتكتتون  يتتتاحتتتقتتتون 
حتفهم.  لتتيتتلتتقتتوا  القتتتتتتتاع  بتتت�تتتصتتتدد 
اأ�صبح الأمر اأكرث و�صوحا اخلمي�س، 
نفذته  اإرهتتابتتي  هجوم  اأ�صفر  عندما 
جماعة مناه�صة لطالبان عن مقتل 
13 جنديا اأمريكيا واأكرث من 150 
مدنيا اأفغانيا ينتظرون مقاعد نادرة 

يف قافلة جوية لاإجاء.
من  الآلف  اأن  متتتتتوؤكتتتتتدا  لتتيتت�تتس     
الأمتتريتتكتتيتتني التتذيتتن متتا زالتتتوا هناك 
يف  القوافل  هذه  يف  مكاًنا  �صيجدون 
مع  عليها  املتفق  الق�صرية  التتفتترة 
طالبان بعد 31 اأغ�صط�س. والأكيد 
اأن ع�صرات الآلف من الأفغان الذين 
�صرعي  بتت�تتصتتكتتل  املتتطتتالتتبتتة  ميتتكتتنتتهتتم 
عن  التخلي  �صيتم  التتاجتتئ،  بو�صع 

م�صريهم قريًبا.

ت�شليط الأ�شواء على بايدن
اإدارة  اإىل  املتتوجتته  النقد  يت�صاعد     
اإذا  بايدن من جميع اجلهات، ولكن 
كان حتميا اأن فح�صا دقيقا ملجمل ما 

انتقادات �شهلة
ا  اأي�صً اأختتتتتترًيا، هتتتذه الأزمتتتتتة هتتي      
فر�صة للعديد من املعلقني لي�صّبوا 
اإجراءات  جميع  جتتتاه  غ�صبهم  جتتام 
الأمريكية،  اخلتتتارجتتتيتتتة  التت�تتصتتيتتا�تتصتتة 
تعريفها،  بتتحتتكتتم  تتتتعتتتتتتترب،  والتتتتتتتتتي 
الإعان،  ال�صهل  اأنه من  �صيئة. كما 
لها عواقب غري  كانت  ارات  قر  اإثتتر 
هناك  اأن  متتتتتوقتتعتتة،  وغتتتري  منتظرة 
خيارات “عقانية” كان من املمكن 
تراكم  اإىل  �صتوؤدي  وكانت  اتخاذها، 
القادة  ا�صتمع  لتتو  للنجاح،  م�صتمر 
فتتقتتط اإىل حتتكتتمتتة هتتتتتتوؤلء اخلتتتترباء 
الذين يقدمون لهم اليوم ن�صائحهم 

احلكيمة، بعد عقود.
بعيدة  اخلتتتارجتتتيتتتة  التت�تتصتتيتتا�تتصتتة  اإن     
كتتتتتل التتتبتتتعتتتد عتتتتتن التتتعتتتلتتتم التتتدقتتتيتتتق، 
كذلك.  الع�صكرية  وال�صراتيجية 
ومتتتتتتن التتت�تتتصتتتهتتتل جتتتتتتتًدا عتتتلتتتى ختتتترباء 
القوات  على  التتلتتوم  اإلتتقتتاء  ال�صالون 
الأمريكية يف ف�صل عملية الن�صحاب، 
ولتتتكتتتن عتتتنتتتدمتتتا نتتتتتتتوقتتتف لتتنتتفتتكتتر يف 
القدرة  حقيقة  فتتتاإن  قتتلتتيتتًا،  الأمتتتتر 
عتتلتتى اإجتتتتتتاء متتتا يتتتقتتترب متتتن 150 
التتيتتوم، يف ظروف  اىل  �صخ�س  األتتتف 
ت�صور  ال�صهل  متتن  وحتتيتتث  متتعتتاديتتة، 
املروعة،  ال�صيناريوهات  متتن  املتتزيتتد 
يعترب يف حّد ذاته اإجنازا. انه لتخّيل 
جميع  فيه  يغادر  اأن  ميكن  �صيناريو 
الأجتتتتانتتتتب والأفتتتتغتتتتان التتتراغتتتبتتتني يف 
املغادرة ب�صام واأمان، يجب اأن نلجاأ 

اإىل التفكري ال�صحري.
  وكما قتتال جتترال الحتتتتاد، ويليام 
احلرب  عتتتن  �تتصتتريمتتان،  تيكوم�صيه 
ل  الأهلية، “احلرب هي اجلحيم”. 
توجد طريقة اأنيقة خل�صارة احلرب 
احلالت”  معظم  يف  لك�صبها،  “ول 

... وهذه احلرب لن تكون ا�صتثناء.
*اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية -مركز 
الدرا�شات والبحوث الدولية يف 
جامعة مونريال لتنمية املعرفة 

حول الرهانات الدولية

جرى �صيوؤدي يف يوم من الأيتتام اإىل 
العمليات،  اإدارة  يف  الأخطاء  حتديد 
فتتاإن معظم هتتذه النتتتتتقتتادات ت�صتند 
التفكري  متتتن  خمتتتتتلتتفتتة  اأ�تتصتتكتتال  اإىل 
باإمكان  كتتان  اأنتتته  ففكرة  التت�تتصتتحتتري. 
التترئتتيتت�تتس تتتتوقتتتع كتتتل الحتتتتتتتمتتتالت، 
ا فكرة  اأي�صً و�صد كل الهجمات، هي 
قارنا  اإذا  التتوا�تتصتتح،  ومتتتن  �تتصتتحتتريتتة. 
التتو�تتصتتع عتتلتتى الأر�تتتتتس بتتتتتاأداء مثايل 
اأمل  بتتختتيتتبتتة  ف�صن�صعر  افتتترا�تتتصتتتي، 

حتًما.
   بع�س الذين يقولون اإن مقتل 13 
كان  اإنه  يوؤكدون  يغتفر،  ل  اأمريكًيا 
الإبقاء  لاأمريكيني  الأفتت�تتصتتل  متتن 
املتتكتتان، دون  على قتتواتتتهتتم على عتتني 
اأن طالبان لن  املتتدة، كما لو  حتديد 
ت�صتمر يف قطفهم واحًدا تلو الآخر. 
كان  الن�صحاب  اإن  اآختتتترون،  ويتتقتتول 
�تتصتتابتتق، دون  يتتتتتم يف وقتتتت  اأن  يتتجتتب 
حتديد ماهية تدخل العناية الإلهية 
التي كانت �صت�صمن �صامة اجلميع 

يف تلك التواريخ.
   امتتتا اأولتتتئتتتك التتذيتتن يتتزعتتمتتون اأنه 
يخططوا  اأن  الأمريكيني  على  كتتان 
لتتتاإجتتتاء عتترب عتتتدة متتتطتتتارات بدًل 
من تركيز اجلهود على مطار كابول، 
فانهم يتغا�صون عن حقيقة اأن هذه 
اخلطوة لن توؤدي اإل اإىل زيادة عبء 

الدفاع عن تلك املواقع النائية.

خ�صر،  لأنتته  امل�صاءلة  ي�صتحق  بايدن 
كيفن  اجلتتمتتهتتوري  التتزعتتيتتم  بح�صب 
حني  يف  ال�صعب”،  “ثقة  متتكتتارثتتي، 
انخفا�صها،  رغتتم  تتتاأيتتيتتده،  ن�صبة  اأن 
اأعلى درجتتة حققها  تتتزال تتجاوز  ل 
معدل  )وفتتق  �صنوات  اأربتتتع  يف  �صلفه 

ال�صتطاعات(.
   كان هناك زمن يف الوليات املتحدة 
تنتهي فيه ال�صراعات احلزبية على 
م�صرك  فتتتهتتتم  ويتتت�تتتصتتتود  احلتتتتتتتتتدود، 
احلزبية  على  الوطنية  للم�صلحة 
يف ال�صيا�صة اخلارجية. تلك احلقبة 
اأ�صبح مو�صوعا  قد ولت، وكل �صيء 

لتغذية النق�صامات احلزبية.
   من الوا�صح اأن م�صوؤولية الدراما 
تتتتقتتتع عتتتلتتتى عتتتاتتتتق جميع  احلتتتالتتتيتتتة 
�صراًعا  تتتتعتتتهتتتدت  التتتتتتتي  الإدارات 

م�صدوًدا،
 غتتري ان اجلتتمتتهتتوريتتني لتتن يوقفهم 
�صيا�صية  نتتتقتتتاط  لتتتتت�تتصتتجتتيتتل  �تتتصتتتيء 
اأن  على  الت�صديد  ختتال  متتن  �صهلة 
بايدن  يتحمله  اأن  يجب  كله  العبء 
تتتا، بتتالتتطتتبتتع(. فهل  )واأوبتتتتامتتتتا اأيتتت�تتتصً
التتت�تتتصتتترر التتتتتذي حلتتتق بتتتايتتتدن جتتتراء 
هذه الأزمة ل ميكن اإ�صاحه؟ من 
ال�صابق لأوانه معرفة ذلك، لكن من 
�صتتغلب  اأختتتترى  رهتتانتتات  اأن  املتتوؤكتتد 
اأذهتتتان  2024 يف  نتتوفتتمتترب  بتتحتتلتتول 

الناخبني.

ان�صحاب كارثي للقوات المريكية �صحايا ربع ال�صاعة الخري من الن�صحاب

الزعيم اجلمهوري كيفن مكارثي يحّمل بايدن كامل امل�صوؤولية

طالبان حققت انت�صارها منذ امد بعيد مقاتلو طالبان اأمام املدخل الرئي�صي ملطار كابول

نطاق  عتتتلتتتى  ُيتتتنتتتظتتتر  التتتتتواقتتتتتع،  يف     
التي  املت�صرعة  ال�صفقة  اإىل  وا�تتصتتع 
ال�صابق  اخلتتتارجتتتيتتتة  وزيتتتتتر  اأبتتترمتتتهتتتا 
متتتتايتتتتك بتتتومتتتبتتتيتتتو متتتتع طتتتتالتتتتبتتتتان، يف 
مقدمة  اأنتتهتتا  عتتلتتى   ،2020 يتتنتتايتتر 
للكارثة التي ن�صهدها اليوم. وميكن 
قتتتول نتتفتت�تتس التت�تتصتتيء، عتتلتتى الأرجتتتتتح، 
للقوات  التت�تتصتتختتم  النتتت�تتتصتتتحتتتاب  عتتتن 

احلزبية قبل كل �شيء
   تاأتي النتقادات الأكرث غرابة من 
املنتخبني  اجلمهوريني  املتت�تتصتتوؤولتتني 
التتتذيتتتن يتتتفتتتر�تتتصتتتون، عتتتمتتتوًمتتتا، اأنتتته 
م�صمونة  خطة  تتترامتتب  لإدارة  كتتان 
ب�صا�صة  النتت�تتصتتحتتاب  هتتتذا  لإجتتتتتراء 
خطتهم؟  كانت  متتاذا  عتتوائتتق.  ودون 

لغز.

فّر  ُطلب عزل جريالد فورد عندما 
من �صايغون؟ اأو رونالد ريغان عقب 
هل  1983؟  عتتتام  بتتتتريوت  تتتفتتجتتري 
املوؤ�ص�صني  بتتاأن  التذكري  اإىل  نحتاج 
ا�صتخدام  �تتتصتتتراحتتتة  حتتتتظتتتتروا  قتتتتد 
الأخطاء  ملعاقبة  الإقتتالتتة  اإجتتتتراءات 
قوي  اأنتتتته  كتتمتتا  التت�تتصتتيتتئتتة؟  الإدارة  اأو 
الرئي�س  باأّن  ال�صيء، الإعان  بع�س 

اأقّل  2020، والذي  الأمريكية عام 
تن�صيقه  اأنتته كان يجب  ما يقال فيه 
املغادرة  جتتتعتتل  بتتطتتريتتقتتة  وتتتنتتظتتيتتمتته 

النهائية اأقل �صعوبة.
     والأمتتتر الأكتتترث غتترابتتة يف انتقاد 
اجلتتمتتهتتوريتتني لتتبتتايتتدن، هتتو وعدهم 
ا�صتحوذوا  اإذا  العزل  اإجتتراءات  ببدء 
على الأغلبية يف جمل�س النواب. هل 

- ال�سيا�سة اخلارجية بعيدة كل البعد عن العلم الدقيق وال�سرتاتيجية الع�سكرية كذلك

- من الوا�سح اأن م�سوؤولية الدراما احلالية تقع على عاتق جميع الإدارات التي تعهدت �سراًعا م�سدوًدا

التوبيخ من بو�ص اإىل بايدن

املاأ�ساة الأفغانية والتفكري ال�سحري...!
•• الفجر -بيري مارتن 

–ترجمة خرية ال�شيباين
ماأ�شاة،  اأفغان�شتان  من  املتحدة  الوليات  خ��روج    
يكون  ما  غالبا  العملية  يكت�شح  الذي  النتقاد  لكن 

الأم��ور...  نو�شح  دعونا  �شحري.    تفكري  م�شاألة 
احللفاء  وق��وات  الأمريكية  القوات  ان�شحاب  يعّد 
من اأفغان�شتان ماأ�شاة، و�شيتعني على اإدارة الرئي�ص 
بايدن اأن تعطي جردة ح�شاب على اأي اأخطاء قد 

هذا  عواقب  لتقلي�ص  جهودها  يف  ارتكبتها  تكون 
ان  اىل  اأ�شري  ه��ذا،  قويل  بعد  الكارثي.    اخل��روج 
طويلة،  فرة  منذ  ُخ�شرت  اأفغان�شتان  يف  احل��رب 
واإذا اأردنا توزيع التوبيخ على امل�شاكل التي قامت يف 

الأ�شابيع القليلة املا�شية، فان هذا التوبيخ �شيطال 
اأوباما  ذلك  يف  مبا  بايدن،  اإىل  بو�ص  من  اجلميع، 
وترامب “دون اأن نن�شى احللفاء واحلكام الفا�شدين 

الذين تتالوا على حكم اأفغان�شتان«.

- يف معظم احلالت، ل توجد طريقة اأنيقة خل�سارة 
احلرب ول لك�سبها، وهذه احلرب لن تكون ا�ستثناء

- تاأتي النتقادات الأكرث غرابة من 
امل�سوؤولني اجلمهوريني املنتخبني
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

الكرة  احتتتاد  يف  احلكام  جلنة  عقدت 
ال�صاد�س  اجتتتتتمتتاعتتهتتا  اأمتتت�تتتس  بتتتدبتتتي 
التت�تتصتتامتت�تتصتتي ع�صو  �تتتصتتتامل  بتتترئتتتا�تتتصتتتة 
رئي�س  التتتكتتترة  احتتتتتاد  اإدارة  جمتتلتت�تتس 
وبتتتحتتت�تتتصتتتور حمتتتمتتتد عمر   ، التتلتتجتتنتتة 
ال�صمري نائب رئي�س اللجنة ، وعبد 
، حمد  احلتتمتتادي  يعقوب   ، كتترم  اهلل 
بن حنيفة ، حمد املزروعي  وفاطمة 
واإبراهيم   ، اللجنة  اأع�صاء  العامري 
لتتعتتمتتا�تتس متت�تتصتتتتت�تتصتتار التتلتتجتتنتتة ، ويل 
بروبرت مدير اإدارة احلكام  ، واأحمد 
للُمقّيمني  التتفتتنتتي  املتت�تتصتتوؤول  يتتعتتقتتوب 

ع�صماوي  وحمتتمتتد   ، واملتتحتتا�تتصتتريتتن 
مقرراً.

اللجنة  لرئي�س  بكلمة  الجتماع  بتتداأ 
�تتصتتكتتر ختتتالتتتهتتتا التتت�تتتصتتتيتتتخ را�تتتتصتتتتد بن 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  النعيمي  حميد 
التتدعتتم املتوا�صل  التتكتترة عتتلتتى  احتتتتاد 
منظومة  لتتتتتطتتويتتر  والتتتتتاحمتتتتتدود 
التحكيم الإماراتية ، ورحب باأع�صاء 
والتوفيق  التتنتتجتتاح  ومتتتنتتى  التتلتتجتتنتتة 
اأداء  يف  املتتنتتظتتومتتة  منت�صبي  لتتكتتافتتة 
املهام وامل�صوؤوليات املكلفني بها ، واأن 
ينعك�س ذلك على جناح احلكام خال 
وامل�صاركات  املحلية  امل�صابقات  اإدارة 

اخلارجية.

واطتتلتتعتتت التتلتتجتتنتتة عتتلتتى بتتنتتود اأجندة 
تقرير  تتت�تتصتتمتتنتتت  والتتتتتتتي  الجتتتتتتتمتتتاع 
اخلارجي  املتتعتت�تتصتتكتتر  بتت�تتصتتاأن  الإدارة  
للحكام الذي اقيم يف �صربيا للفرة 
اأغ�صط�س   12 اإىل  يتتولتتيتتو   23 متتن 
املا�صيني حلكام الفريق الأول وحكام 

ال�صف الثاين.
تتتقتتاريتتر م�صورة  عتتلتتى  الطتتتتاع  ومت 
لتتتتتتتتتتاإدارة خال  التتتفتتتنتتتي  لتتلتتنتت�تتصتتاط 
دورة  عقد  مت  حيُث  ال�صابقة  الفرة 
تقنية حكم الفيديو امل�صاعد يف �صهر 
اأغ�صط�س املا�صي بالتعاون مع الحتاد 
الأ�صرايل  املحا�صر  بوجود  التتدويل 
هتتتتاكتتتتان  وتتت�تتصتتمتتنتتت جمتتتمتتتوعتتتة من 

التدريبات الفنية والعملية للحكام .
عمل  ور�صة  الجتماع  ا�صتعر�س  كما 
تقنية الفيديو ملمثلي و�صائل الإعام 
بروتوكول  �تتصتترح  ختتالتتهتتا  والتتتتتي مت 
احلكام  عمل  وطريقة  الفيديو  حكم 
ا�صافة   ، الأجتتتهتتتزة  ا�تتصتتتتتختتدام  عتتلتتى 
للزيارات التي قامت بها اإدارة احلكام 
لاأندية املحرفة قبل بداية املو�صم 
التتريتتا�تتصتتي احلتتتايل وُعتتقتتدت خالها 
متعلقة  حتتتتكتتتيتتتمتتتيتتتة  حمتتتتتا�تتتتتصتتتتترات 
بتتالتتتتتعتتديتتات اجلتتتديتتتدة عتتلتتى قانون 

اللعبة وبروتوكول حكم الفيديو.
تقرير  على  اأيتت�تتصتتاً  اللجنة  واطلعت 
احلكام  اأداء  بتت�تتصتتاأن  التتفتتنتتيتتة  الإدارة 

ملتتبتتاريتتات اجلولتني  اإدارتتتتهتتتم  ختتتال 
اأدنتتتوك  دوري  متتن  والتتثتتانتتيتتة  الأوىل 
مب�صتوى  وظتتهتتورهتتم  لتتلتتمتتحتترفتتني 
فني جيد ومتنت اللجنة لهم مزيداً 
يف  املتتتتتمتتيتتز  والأداء  التتتتتتتوفتتتيتتتق  متتتتن 

اجلولت املقبلة.
اختبارات  نتتتتتائتتج  عتتلتتى  اطتتلتتعتتت  كتتمتتا 
خال  عقدت  التي  للحكام  الرقية 
املا�صيني  واأغتت�تتصتتطتت�تتس  متتايتتو  �تتصتتهتتري 
للدرجة  حتتكتتام   8 بتترقتتيتتة  املتتتتتعتتلتتقتتة 
الثانية  للدرجة  و17 حكم   ، الأوىل 
ورفعت   ، الثالثة  للدرجة  حكام   9 و 
تو�صية ملجل�س الإدارة لعتماد نتائج 

الرقية.

تقرير  الجتتتتتتتتتتتمتتتتتاع  وا�تتتتصتتتتتتتتتعتتتتر�تتتتس 
خال  للحكام  اخلارجية  امل�صاركات 
التهنئة  وقتتدمتتت   ، املتتا�تتصتتيتتة  التتفتترة 
�صلطان  التتتتتتتدويل  التتت�تتتصتتتاحتتتة  حلتتتكتتتم 

حممد �صالح و امل�صاعد الدويل علي 
املميزة  امل�صاركة  على  النعيمي  را�صد 
لبطولة  النهائية  للمباراة  واإدارتهم 
حتت  ال�صباب  ملنتخبات  العرب  كاأ�س 

20 �صنة التي نظمها الحتاد العربي 
جمهورية  وا�صت�صافتها  القدم  لكرة 
م�صر التتعتتربتتيتتة  يف التتفتترة متتن 18 

يونيو اإىل 6 يوليو املا�صيني.

•• اأبوظبي –الفجر: 

لبطولت  املنظمة  اللجنة  ك�صفت 
للفنون  الإمارات"  "حماربي 
تفا�صيل  عتتن  املتتختتتتتلتتطتتة،  التتقتتتتتالتتيتتة 
العربية  البطولة  الن�صختني )21( 
من   )22( التتنتت�تتصتتختتة  و  التتترابتتتعتتتة، 
احلدث  وينظم  التتدولتتيتتة،  البطولة 
بتتتاملتتتز التتتريتتتا�تتتصتتتيتتتة، مبتت�تتصتتاركتتة 54 
الن�صختني،  مقاتًا ومقاتلة يف كا 
 13 العربية  البطولة  ت�صهد  حيث 
نزاًل مثرياً، والبطولة الدولية 14 
نزال قويا، وذلك ب�صالة "جوجيت�صو 

اأرينا" باأبوظبي غداً وبعد غٍد .  
�صحفي  موؤمتر  يف  اللجنة  وك�صفت 
عقد اأم�س الأول يف اأبوظبي بح�صور 
التنفيذي  التترئتتيتت�تتس  درويتتت�تتتس  فتتتتوؤاد 
رئي�س  التتتريتتتا�تتتصتتتيتتتة  بتتتاملتتتز  لتت�تتصتتركتتة 
املقاتلني  وعتتدد من  املنظمة  اللجنة 
اكتمال كافة  واأعلن من خاله عن 

التتتتتتتحتتت�تتتصتتتريات لنتتتتطتتتتاق احلتتتتدث 
واكتمال و�صول املقاتلني جميعا اإىل 
اأبوظبي وخ�صوعهم لكل الإجراءات 
اجلهات  متتن  املطلوبة  الحتتترازيتتتة 

املخت�صة .  
 26 العربية  الن�صخة  يف  ويتت�تتصتتارك 
متتتقتتتاتتتتًا متتتن �تتصتتمتتنتتهتتم اأربتتتتعتتتتة من 
الإمتتاراتتتيتتني، وهتتم حممد  املقاتلني 
علي  وعتتتتتتتبتتتتتتتداهلل حمتتتتمتتتتد  يتتتتحتتتتيتتتتى 
وي�صهد  داوود،  ورا�تتصتتد  وهتتادي عمر 
على  املتتنتتافتت�تتصتتة  متتتترة  لأول  احلتتتتدث 
البطل  يتتنتتازل  حيث  البطولة  لقب 
يتتحتتيتتى نظريه  الإمتتتتتاراتتتتتتي حمتتمتتد 
يزيد  جتتزائتتري  اأ�صل  من  الفرن�صي 
بينما  اخلفيف،  وزن  يف  ال�صو�صاين، 
الثاين  الرئي�صي  التتنتتزال  يف  يلتقي 
واملغربي  بو�صهري  الكويتي عبداهلل 
املتو�صط،  وزن  ديتتاين يف  الدين  بدر 
بني  يجمع  لل�صيدات  واحتتتد  ونتتتزال 
واملغربية  امل�صاف  اإميتتتان  الكويتية 

ح�صناء جابر.   
 )22( التتتتدولتتتتيتتتتة  التتتنتتت�تتتصتتتختتتة  اأمتتتتتتتتا 
مب�صاركة  نتتتتتتتزاًل   14 فتت�تتصتتتتت�تتصتتهتتد 

النزالت  اأبتتترز  ومتتن  متتقتتاتتتًا،   28
املتتواجتتهتتة التترئتتيتت�تتصتتيتتة والتتتتتي جتمع 
الأملتتتتتتاين فتتلتت�تتصتتطتتيتتنتتي الأ�تتتصتتتل راين 

ال�صابق يف  باما  بطل منظمة  �صعدة 
بن�س  �صون  والأمريكي  الديك  وزن 
ي�صهد  وكتتمتتا  بتتيتتاتتتور،  متتن منظمة 

لقاًء مثرياً  الثاين  الرئي�صي  النزال 
يف وزن الثقيل بني الأملتتاين ريكاردو 
بار�صيل حار�س مرمى نادي ت�صيل�صي 

الرو�صي  �تتصتتد  الأ�تتصتتبتتق  الإجنتتلتتيتتزي 
متتيتتكتتايتتل متتكتتنتتاتتتكتتن بتتطتتل التتعتتامل يف 
ال�صيدات،  مناف�صات  ويف  ال�صامبوت 
كورين  الفرن�صية  الكندية  تتتواجتته 
ال�صاعدة  التت�تتصتتويتتديتتة  لفتترامتتبتتواز  

اإلني اأوبريج.  
اأكد فوؤاد دروي�س اأن املن�صة الإماراتية 
تتطلع اىل موا�صلة التطور، يف ظل 
روؤية ودعم القيادة الر�صيدة للدولة 
التتتتتي هتتتيتتتاأت كتتتل عتتنتتا�تتصتتر الزدهتتتتتار 
والتتتنتتتجتتتاح، حتتتتتى �تتتصتتتارت اإمتتتاراُتتتتنتتتا 
وعا�صمة  لتتلتتتتتمتتيتتز،  متتتنتتتارًة  احلتتبتتيتتة 
جديدة للفنون القتالية املختلطة.  

واأكد دروي�س اأن املبادرات والتفاقات 
وتوقيع  اجلتتتتتهتتتتتات  متتتتتن  عتتتتتتدد  متتتتتع 
الثقافة  دائرة  الثاثية بني  املذكرة 
وجلنة  اأبتتتوظتتتبتتتي  يف  والتت�تتصتتيتتاحتتيتتة 
وباملز  املختلطة  التتقتتتتتالتتيتتة  التتفتتنتتون 
بلورة الهتمام  الريا�صية تدل على 
حماربي  بتتطتتولت  دعتتم  يف  الر�صمي 

الإمارات وتطورها.  
�صعادة  اإىل  بال�صكر  درويتت�تتس  وتوجه 
ورئي�س  التتتهتتتا�تتتصتتتمتتتي  املتتتنتتتعتتتم  عتتتبتتتد 
والآ�صيوي  الإمتتتتاراتتتتتي  الحتتتتاديتتتن 
الحتتتتتتاد  لتترئتتيتت�تتس  الأول  التتتنتتتائتتتب 
الدويل للجوجيت�صو رئي�س جمل�س 
دعمه  عتتلتتى  التتريتتا�تتصتتيتتة،  بتتاملتتز  اإدارة 
املتوا�صل وقيادته لنجاحات احلدث 
وكما �صكر جلنة الطوارئ والأزمات 
يف  للبطولة  التتتاحمتتتدود  لتتدعتتمتتهتتا 
ظل الظروف ال�صحية التي مير بها 

العامل .  
ويعد رئي�س اللجنة املنظمة بتنظيم 
ع�صاق  لإر�تتتتصتتتتاء  واحتتتتتتترايف  ممتتيتتز 
وحمبي اللعبة يف الإمارات واملنطقة 
جمموعة  م�صاركة  ظتتل  يف  والتتعتتامل 
متتتتتتن اأفتتتت�تتتتصتتتتل املتتتتقتتتتاتتتتتلتتتتني التتتتعتتتترب 
تن�صيب  عن  اأعلن  كما  والتتدولتتيتتني، 
العربية �صمن  للن�صخة  اأول بطلني 

ظهورها الرابع.  

جلنة احلكام تعقد اجتماعها ال�ساد�ض بدبي

الإماراتي يحيى يتطلع لأول الألقاب و�شعدة يتحدى بن�ص  

الن�سخة العربية والدولية غدًا وبعد غد   الإمارات«  »حماربي  بطولة  يف  قويا  نزاًل   27
فوؤاد دروي�ص: ن�شعى لتعزيز مكانة الإمارات يف خارطة الفنون القتالية املختلطة

 

اأكد فوؤاد دروي�س اأن تر�صيح " حماربي الإمارات " كاأف�صل منظمة فنون 
 13 التتدورة  Bellator �صمن  و   UFC اإىل جانب  قتالية خمتلطة 
الثالثة �صرف  املختلطة  للمرة  القتالية  الفنون  جلوائز رابطة مقاتلي 
العاميني  يف  بتتذلتتت  التتتتتي  العظيمة  للجهود  وتتترجتتمتتة  كبريين  وفتتختتر 

املا�صيني بدعم مقدر من القيادة الر�صيدة.  
وقال: هذا الختيار �صاعف من م�صوؤوليتنا وحفزنا لتنظيم 12 بطولة 
اأثتتنتتاء جتتائتتحتتة كتتورونتتا التتتتتي عطلت احلتتيتتاة التتريتتا�تتصتتيتتة يف التتعتتديتتد من 

الدول".  
انعكا�س �صمني لقوة دولة  واأ�صاف: جناحنا يف ك�صر ح�صار كورونا هو 
الكربى  الأحتتتداث  �صناعة  يف  اأبوظبي  احلبيبة  وعا�صمتها  الإمتتتتارات، 

باأعلى معايري ال�صامة.   
منظمات  اأفتت�تتصتتل  �صمن  متتن  تر�صيحنا  لنا  كبري  "�صرف  قتتائتتًا  وتتتابتتع 
املحافظة  باأهمية  العامل وم�صوؤولية كبرية  الكربى يف  القتالية  الفنون 
على النجاح ، وهو كذلك تعزيز ملكانة دولة الإمتتارات وما قدمته لهذه 

الريا�صة وملختلف الريا�صات القتالية".  
ميكن متابعة جميع اأحداث ونزالت حماربي الإمارات عرب قناة اأبوظبي 
الريا�صية وتطبيق البطولة UAE Warriors الذي ميكن حتميله 
من متاجر التطبيقات الذكية )اآبل واأندرويد( ، وكذلك عرب جمموعة 
كبرية من القنوات التلفزيونية ومن�صات البث الرقمي يف كافة اأنحاء.  

واأعلن املقاتلني امل�صاركني يف البطولة عن التحدي وقال عبداهلل بو�صهري 
اإنه ظل ينتظر هذه الفر�صة باملناف�صة على لقب اإحدى بطولت الفنون 
هذه  على  ح�صوله  عند  م�صاعفة  الفرحة  فكانت  املختلطة  القتالية 
الفر�صة يف واحدة من اأكرب املنظمات العاملية وهي "حماربي الإمارات" 
الإماراتي  اأكتتتد  ومتتن جهته  للفوز.  عتتنتتده  متتا  اأق�صى  يتتبتتذل  �تتصتتوف  واإنتتته 
البطولة موؤكداً  الثاين يف  انت�صاره  ال�صاعد هادي احل�صيني تطلع اىل 
اأنه ا�صتعد جيدا للنزال، وبدروه اأكد راين �صعده الطرف الثاين يف النزال 
يف  ورغبته  اأبوظبي  يف  بامل�صاركة  �صعادته  الدولية  بالبطولة  الرئي�صي 

العودة اإىل اأملانيا باللقب. 

»جائزة الأف�سل« ت�ساعف امل�سوؤولية 

•• اأبوظبي -الفجر

التحكيم  عمل  ور�س  ح�صور  املحرفة  الأندية  جميع  اأكملت 
التي نظمتها رابطة املحرفني الإماراتية بالتعاون مع احتاد 
التغيريات يف قوانني كرة  اأبتترز  القدم  ل�صرح  الإمتتتارات لكرة 
تراخي�س  لتتوائتتح  الإلتتتزامتتتي يف  املتطلب  وفتتتق  وذلتتتك  التتقتتدم، 
حتت  ح�صورياً  التتور�تتس  هتتذه  واأقيمت   ،A( املعيار  الأنتتديتتة( 
الأندية  متتقتتر  يف  اللعبة"  وقتتانتتون  التحكيم  "ور�صة  عتتنتتوان 
احلكام  اإدارة  متتديتتر  بتتروبتترت  الإجنتتلتتيتتزي يل  فيها  وحتتا�تتصتتر 

الأول، ومت خالها  الفريق  وا�صتهدفت لعبي  الكرة،  باحتاد 
ا�صتعرا�س قوانني لعبة كرة القدم واأبرز املتغريات فيها، اإىل 
جانب القوانني املرتبطة بتقنية حكم الفيديو، و�صط تفاعل 
كبري ونقا�صات اأثرت هذه الور�س و�صاهمت يف حتقيق اأهدافها.  
واعتتتتتتترب احلتتو�تتصتتنتتي املتتتديتتتر التتتتتنتتفتتيتتذي لتترابتتطتتة املحرفني 
الور�س  هتتذه  تنظيم  على  حر�صت  التترابتتطتتة  اأن  الإمتتاراتتتيتتة 
بالتن�صيق مع احتاد الإمتتارات لكرة القدم متا�صيا مع اأهداف 
اإىل رفتتع التتوعتتي وتتتاأهتتيتتل جميع  تراخي�س الأنتتديتتة التترامتتيتتة 
مقدمتهم  ويف  للمحرفني،  التتقتتدم  كتترة  ملنظومة  املنت�صبني 

منت�صبي الأنتتتديتتتة، متتن ختتتال �تتصتترح واإبتتتتتراز التتتتتعتتديتتات يف 
حكم  بني  عاقة  بناء  يف  ي�صاهم  اأن  �صاأنه  من  مبا  القوانني 
املتتحتتدثتتة، وبالتايل  اللعبة  قتتوانتتني  والتتاعتتبتتني وفتتق  املتتبتتاراة 
زيادة  ختتال  الإمتتاراتتتيتتة من  القدم  كتترة  امل�صاهمة يف تطوير 

وقت اللعب الفعلي على املدى الطويل.
على  متوا�صل  ب�صكل  حتتتر�تتس  التترابتتطتتة  اأن  احلو�صني  واأكتتتد 
من  اجلهود  جميع  وت�صخري  الأندية  مع  التعاون  ج�صور  مد 
النهو�س بكرة القدم من خال العديد من الور�س التي تقام 

على مدار املو�صم ويف خمتلف املجالت.

اأقيمت ح�شوريًا وفق معايري الراخي�ص

ور�ض حتكيم لأبرز التغيريات يف قوانني كرة القدم جلميع اأندية املحرتفني
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•• اأبوظبي - الفجر : 

 تعود اإثارة وحما�س بطولت يو اإف 
اأبوظبي  يف  يتتا�تتس  جتتزيتترة  اإىل  �تتصتتي 
متتتن ختتتتال �تتصتتلتت�تتصتتلتتة متتتن التتتنتتتزالت 
الفنون  ريا�صات  لع�صاق  والفعاليات 
التتقتتتتتالتتيتتة، واأبتتترزهتتتا بتتطتتولتتة يتتو اإف 
نزالني  تتتتتت�تتصتتمتتن  التتتتتي   267 �تتصتتي 
العامل،  بطولة  لقب  على  مرتقبني 
عندما يدافع يان باهوفيت�س، بطل 
يو اإف �صي يف الوزن اخلفيف الثقيل، 
عن لقبه للمّرة الثانية اأمام امل�صنف 
ي�صهد  فيما  تيك�صريا،  الأول جلوفر 
مواجهًة  ال�صريك  الرئي�صي  النزال 
اجلامني  فتتيتتهتتا  يتطلع  ا�تتصتتتتتثتتنتتائتتيتتة 
لوزن  �صي  اإف  يتتو  بطل  �صتريلينج، 
بتتانتتتتتام، لتتترد التتتديتتتن ملتتنتتافتت�تتصتته بير 
وامل�صّنف  ال�صابق  اللقب  يان، حامل 

الأول.
 :267 �صي  اإف  يتتو  بطولة  تنطلق 
بتتاهتتوفتتيتتتتت�تتس �تتصتتد تتتيتتكتت�تتصتتريا يوم 
حلبة  عتتتلتتتى  اأكتتتتتتتوبتتتر   30 التت�تتصتتبتتت 
يا�س،  جتتتتزيتتتترة  يف  اأريتتتتنتتتتا  الحتتتتتتتتاد 
التمهيدية  املناف�صات  تبداأ  اأن  على 
بح�صب  متت�تتصتتاًء   6:30 التت�تتصتتاعتتة  يف 
اخلليج،  ملتتنتتطتتقتتة  املتتحتتلتتي  التتتتتوقتتيتتت 
ال�صاعة  يف  التترئتتيتت�تتصتتيتتة  والتتتتنتتتتزالت 
ملنطقة  املحلي  بالتوقيت  م�صاًء   10

اخلليج.
 :267 �صي  اإف  يتتو  بطولة  وت�صّكل 
باهوفيت�س �صد تيك�صريا الفعالية 
اأبوظبي  اأ�تتصتتبتتوع  �صمن  الرئي�صية 
لتتتلتتتتتتتحتتتّدي، التتتتتتتذي يتت�تتصتتهتتد اأيتتت�تتتصتتتاً 
الأن�صطة  متتتن  متتتتتنتتوعتتة  جمتتمتتوعتتة 
التتترفتتتيتتتهتتتيتتتة يف عتتتتتتتدة متتتتتواقتتتتتع يف 
خمتلف اأنحاء العا�صمة الإماراتية، 
امل�صجعني،  فتتعتتالتتيتتات  ذلتتتتك  يف  مبتتتا 
وغريها،  البدنية  اللياقة  وعرو�س 
الثقافة  دائتتترة  متتع  بالتعاون  وذلتتتك 

وال�صياحة- اأبوظبي.
 :267 �صي  اإف  يتتو  تتتذاكتتر  وتتتتتتوفتتر 
اعتباراً  تيك�صريا  �صد  باهوفيت�س 
�صبتمرب   1 الأربتتتتتتتعتتتتتتتاء  يتتتتتتوم  متتتتتن 
ح�صب  ظتتتتتهتتتتتراً   1:00 التتت�تتتصتتتاعتتتة 
اخلليج،  ملتتنتتطتتقتتة  املتتحتتلتتي  التتتتتوقتتيتتت 
الإلكرونيني  املوقعني  عتترب  وذلتتك 
و  Ticketmaster.ae
etihadarena.ae. تبداأ اأ�صعار 
اإماراتياً،  درهماً   495 من  التذاكر 
وميكن للفرد الواحد �صراء حتى 6 

تذاكر بحد اأق�صى.
باهوفيت�س  التتبتتولتتنتتدي  ويتتتتتطتتلتتع 
فوزاً   28 ر�تتصتتيتتده  يف  يحمل  التتتذي 
الأخري  فتتوزه  تعزيز  اإىل  هزائم  و8 
الهزمية  اإحلتتاقتته  بعد  فئته  بتتحتتزام 
بتتبتتطتتل التتتتتتتوزن املتتتتتتتو�تتتصتتتط، اإزرايتتتتتتتل 

باهوفيت�س  ويتتتتتمتتتتتع  اأديتت�تتصتتانتتيتتا. 
الفنون  جمتتال  يف  عاماً   14 بخربة 
القتالية املختلطة، وحقق انت�صارات 
مذهلة بال�صربة القا�صية على لوك 
وكوري  ري�س  ودومينيك  روكهولد 
اأندر�صون، حيث يدخل حلبة الحتاد 
حتقيق  عينيه  ن�صب  وا�تتصتتعتتاً  اأريتتنتتا 
اآخر ليوا�صل تربعه على قمة  ن�صٍر 

وزن خفيف الثقيل.
متتتتن نتتتاحتتتيتتتتتتته، يتتتدختتتل الأمتتتريتتتكتتتي 
حامًا  التتتتتنتتتتتزال  حتتلتتبتتة  تتتيتتكتت�تتصتتريا 
هزائم،  و7  فتتتتتتوزاً   32 جتتعتتبتتتتته  يف 
ويتتتاأمتتتل يف حتت�تتصتتد ثتتتتاين األتتتقتتتابتتته يف 
التغّلب  ختتتتتال  متتتتن  �تتتصتتتي  اإف  يتتتتو 
اأ�صلوب  ويتمّيز  باهوفيت�س.  على 
اللكمات القوية  تيك�صريا باملزج بني 
واجلوجيت�صو الربازيلي، التي يحمل 
تيك�صريا  �تتصتتجتتل  الأ�تتتصتتتود.  حتتزامتتهتتا 
ل  انت�صارات  الأ�تتصتتلتتوب  هتتذا  بف�صل 
ُتن�صى �صد تياجو �صانتو�س واأنتوين 
وكوينتون  اإيتتفتتانتتز  ور�تتتصتتتاد  �تتصتتمتتيتتث 
جاك�صون. وي�صعى البطل الأمريكي 
لت�صجيل فوزه ال�صاد�س على التوايل 
عرب اإزاحة باهوفيت�س عن عر�صه، 
وحتقيق حلمه يف اأن ي�صبح بطل يو 

اإف �صي.
ويف النزال الرئي�صي الثاين، يخطط 
20 فتتوزاً و3  الت  �صتريلينج �صاحب 

وزن  بلقب  اأحقيته  لر�صيخ  هزائم 
بانتام �صمن بطولة يو اإف �صي من 
اأمتتتام يان،  اأداء قتتتوّي  ختتال تتتقتتدمي 
بتتعتتدمتتا متتتّكتتن متتتن هتتزميتتتتته للمرة 
مار�س.  �صهر  يف  بال�صتبعاد  الأوىل 
حقق  امل�صارعة،  يف  مهارته  وبف�صل 
م�صتحّقة  انتتتتتتت�تتتصتتتارات  �تتصتتتتتريلتتيتتنتتج 
وبيدرو  �تتصتتانتتدهتتاجتتن  كتتتتتوري  عتتلتتى 
ريتتتفتتتريا. وي�صعى  متتونتتهتتوز وجتتيتتمتتي 
اأمام  متتهتتاراتتته  اأف�صل  لتقدمي  الآن 
انت�صار حا�صم بحركة  واإحتتراز  يتتان، 

اإخ�صاع.
يف املقابل، يبدو الرو�صي يان، الذي 
فقط،  وهزميتني  فتتتوزاً   15 يحمل 
على اأكمل ال�صتعداد لإحباط خطط 
خ�صارته  متتن  والنتتتتتقتتام  �صتريلينج، 
وا�صتعادة بطولة  اأمامه،  بال�صتبعاد 
يو اإف �صي يف وزن البانتام. وبف�صل 
الفنون  ريا�صة  يف  الوا�صعة  خربته 
حقق  واملاكمة،  املختلطة  القتالية 
بال�صربة  متتذهتتلتتة  انتتتتت�تتصتتارات  يتتتان 
القا�صية �صد خو�صيه األدو واأوريجا 
اأندرادي  فابر ودوجا�س �صيلفا دي 
وتتتتريوتتتتو اإيتت�تتصتتيتتهتتارا. ويتت�تتصتتعتتى الآن 
�صد  نتتتتزالتتتته  يف  ختتتترباتتتتته  لتتتتتتتاأكتتتيتتتد 
�تتتصتتتتتتتريلتتتيتتتنتتتج متتتتتتتتتاأمتتتتًا بتتتاإختتت�تتتصتتتاع 
جمدداً  مكانته  وا�صتعادة  الأمريكي 

يف قمة وزن 145 رطل.

نزالت اإ�صافية ت�صهدها الفعالية:
• يتطّلع الرو�صي اإ�صام ماخات�صيف 
وهتتتزميتتتة واحتتتتتدة(،  انتتتتت�تتصتتاراً   20(
امل�صّنف اخلام�س يف الوزن اخلفيف، 
لتحقيق فوزه الأول على بطل عامل 
لقائه  عتتنتتد  �تتصتتي  اإف  يتتتو  يف  �تتصتتابتتق 
رافاييل  الربازيلي  ال�صابع  بامل�صّنف 
و13  انت�صاراً   30( اأجنو�س  دو�تتس 

هزمية(.
ال�صابع  امل�صّنف  الرو�صي  يلتقي   •
اآنتتتكتتتاليتتتيتتتف  يف فتتتئتتتتتتته متتتاجتتتومتتتيتتتد 
واحتتدة( مع  وهزمية  انت�صاراً   15(
ال�صوي�صري امل�صّنف الثامن فولكان 
اأويزدمري )17 انت�صاراً و5 هزائم( 
يف نزال فئة الوزن اخلفيف الثقيل.

الثقيل  الوزن  يف  املناف�صة  • حتتدم 
امل�صّنف  التتترو�تتتصتتتي  يتتلتتتتتقتتي  عتتنتتدمتتا 

 33( فولكوف  األك�صندر  اخلام�س 
البولندي  مع  هزائم(  و9  انت�صاراً 
مار�صني  الثامن  امل�صّنف  ال�صاعد 

تيبورا )22 انت�صاراً و6 هزائم(.
الثاين  امل�صّنف  ال�صيني  ي�صعى   •
املتتتتتتتتتو�تتتتصتتتتط يل  التتتتتتتتتتتوزن  عتتت�تتتصتتتر يف 
و6  انتتتتتتت�تتتصتتتاراً   18( جتتيتتنتتجتتلتتيتتاجن 
لنت�صارات  حتتتتّد  لتتو�تتصتتع  هتتتتزائتتتتم( 
التتتتتاعتتتتتب التتتت�تتتتصتتتتويتتتتدي متتتتتن اأ�تتتصتتتل 
�تتصتتيتت�تتصتتاين حتتتمتتتزات �تتصتتيتتمتتايتتيتتف )9 

انت�صارات دون هزمية(.
امل�صّنفة  التتتربازيتتتلتتتيتتتة  تتتترّقتتتب   •
احلادية ع�صرة يف وزن الق�ّصة اأماندا 
ريبا�س )10 انت�صارات وهزميتني( 
امل�صّنفة  مواطنتها  متتع  مواجهتها 
جانديروبا  فتترينتتا  عتت�تتصتترة  التتثتتانتتيتتة 
نزاٍل  يف  وهزميتني(  انت�صاراً   17(

م�صّوق بني لعبتني موهوبتني.
• يتطّلع الربازيلي ريكاردو رامو�س 
لتحقيق  هزائم(  و3  انت�صاراً   15(
اأمتتتتام  التتريتت�تتصتتة  فتتئتتة وزن  التتتفتتتوز يف 
التترو�تتصتتي التتواعتتد زبتتتريا توخوغوف 
ونتتتزال  هتتتزائتتتم  و5  انتتتتت�تتصتتاراً   19(

واحد دون نتيجة(.
متتتتاكتتتتوان  التتتفتتتنتتتلتتتنتتتدي  • يتتتترّقتتتتب 
اأمريخاين )16 انت�صار و6 هزائم( 
الري�صة  وزن  فتتئتتة  يف  نتتزالتته  ختتو�تتس 
 14( كونلي  تري�صتان  الكندي  مع 

انت�صاراً و7 هزائم(.
• يف نزاله الأول منذ حوايل ثاث 
�صنوات، يواجه ال�صيني هو ياوزوجن 
)3 انت�صارات وهزميتني( الإيطايل 
انت�صارات   8( اأمتتيتتدوفتت�تتصتتكتتي  اآلتتتتن 
وهزميتني( يف فئة الوزن املتو�صط. 

• ياأمل الرو�صي تاجري اأولنبيكوف 
واحتتتتتدة(  وهتتتزميتتتة  انتتتتتتت�تتتصتتتاراً   13(
موا�صلة نتائجه املتميزة والفوز على 
الربازيلي  الذبابة  وزن  يف  مناف�صه 
انت�صاراً   18( نتتا�تتصتتيتتمتتنتتتتتو  اآلن 
الرو�صي  يتتطتتمتتح   • هتتتتزائتتتتم(.  و5 
انت�صار   14( جتتتامتتتزاتتتتوف  �تتصتتامتتل 
�صجّله  على  للحفاظ  هتتزميتتة(  دون 
مواجهة  عتتنتتد  التتهتتزائتتم  متتن  نظيفاً 
اأوليك�صيت�صوك  مي�صال  البولندي 
)15 انت�صاراً و4 هزائم ونزال دون 

نتيجة( يف وزن اخلفيف الثقيل.
واملحتوى  املتتعتتلتتومتتات  متتتن  لتتلتتمتتزيتتد 
لدعم تغطيتكم لت يو اإف �صي، يرجى 
UFC. الإلكروين:  املوقع  زيتتارة 
هنا  التت�تتصتتغتتط  ويتتترجتتتى   .  com

لتقدمي طلب ح�صور الفعالية.

يو اإف �شي تعود اإىل اأبوظبي مع نزالني مرتقبني على لقب بطولة العامل 

طرح تذاكر يو اإف �سي 267: بالهوفيت�ض �سد تيك�سريا

•• طوكيو -وام:

ن�صائية  ميدالية  اأول  �صاحبة  اجلنيبي  حممد  �صارة  الباراملبية  بطلتنا  تطمح 
لاإمارات يف تاريخ الدورات الباراملبية اإىل تكرار الإجناز الذي حققته يف الن�صخة 
2016"، عندما حلقت بامليدالية الربونزية يف دفع  "ريو دي جانريو  املا�صية 

اجللة فئة " اإف 33".
الباراملبية  الألتتعتتاب  لتتدورة  الت16  الن�صخة  يف  الأوىل  م�صاركتها  �صارة  وتد�صن 
طوكيو 2020 اليوم يف متام ال�صاعة 14:14 دقيقة بتوقيت الإمارات، ال�صاعة 
19:14 دقيقة بتوقيت طوكيو، يف مقارعة كوكبة من اأبطال العامل . وانطلقت 
�صارة اجلنيبي نحو البطولت واعتاء من�صات التتويج منذ عام 2012 عندما 
حققت برونزية دفع اجللة حتت 23 �صنة يف بطولة العامل لل�صباب لألعاب القوى 
التي اأقيمت باأوملو�س بالت�صيك، وبرونزية دفع اجللة يف الألعاب العاملية لل�صباب 
لذوي الإعاقة احلركية والبر باململكة املتحدة 2014، ويف عام 2016 اأحرزت 
ف�صية دفع اجللة يف اآ�صيا اأوقيانو�صيا لألعاب القوى لأ�صحاب الهمم »دبي«، اإىل 

جانب برونزية دفع اجللة يف باراملبية "ريو دي جانريو 2016".
طوكيو  دورة  يف  م�صاركته  الهوائية  الدراجات  منتخب  يوا�صل  ذلك  غ�صون  يف 
عن طريق اأحمد املطيوعي الذي خا�س اأول اأم�س الأول �صباق �صد ال�صاعة 24 

كم فئة " �صي 2"، مقارعاً اأبطاًل عامليني، ومقدماً مردوداً طيباً يف اأول ظهور له 
يف املحفل الأوملبي، حيث ي�صجل املطيوعي غدا الظهور الثاين ملنتخب الإمارات 
للدراجات يف الدورة احلالية عندما يخو�س �صباق الطريق فئة " �صي 2"، و�صط 

كوكبة من جنوم العامل، طاحماً اإىل نيل املزيد من اخلربة والحتكاك.
للريا�صة  العامة  للهيئة  امل�صاعد  العام  الأمتتني  الدو�صري  املح�صن  عبد  واطماأن 
اأم�س  اأول  القايد  الإجنتتاز الذي حققه حممد  البعثة، مثمناً  اأفتتراد  هاتفيا على 
بح�صده اأول ميدالية للدولة "برونزية �صباق 100 م على الكرا�صي املتحركة"، 

متمنياً التوفيق ملنتخباتنا الوطنية لأ�صحاب الهمم يف باراملبية طوكيو.
اإ�صابته وعدم  بعد جتدد  دبي  اإىل  بطلنا حممد خمي�س  عاد  اأختترى  ناحية  من 
قدرته على ا�صتكمال م�صواره يف باراملبية طوكيو، حيث يبداأ رحلة العاج على يد 

اجلهاز الطبي ملنتخباتنا الوطنية لأ�صحاب الهمم.
التتدورة، وذلك  ا�صتكمال م�صواره يف  عتتاودت خمي�س من  التي  الإ�صابة  وحرمت 
عند خو�صه مناف�صات رفعات القوة وزن 88 كغم اأول اأم�س، حيث دخل املناف�صات 
ميداليات   3 لديه  واأن  خ�صو�صاً  لتتاإمتتارات،  ميدالية  وحتقيق  الفوز  بطموح 
ريو  وذهبية   ،2008 عتتام  بكني  وف�صية   ،2004 عتتام  اأثينا  /ذهبية  باراملبية 
دي جانريو عام 2016/، اإل اأنه �صعر بالآلم يف الع�صلة ال�صدرية من اجلهة 
اخلارجي  املع�صكر  يف  م�صاركته  اأثناء  لها  تعر�س  التي  الإ�صابة  وهي  الي�صرى، 

مبقدونيا قبل انطاق الدورة بثاثني يوماً، حيث بداأ يتماثل لل�صفاء منها لكن 
الآلم فاجاأته جمدداً .

دبي  و�صوله  فور  الطبية  الفحو�صات  من  عتتدداً  خمي�س  يجري  اأن  املقرر  ومن 
اجلهاز  يحدده  برنامج  وفتتق  العاج  تلقي  يف  والبدء  اإ�صابته  على  لاطمئنان 
اإىل  �صريعاً  وعتتودتتته  �صفائه  ا�صتكمال  على  احلر�س  اإطتتار  يف  للمنتخب  الطبي 

ال�صالت الريا�صية.
ويف ال�صياق نف�صه مل يحالف احلظ اأبطالنا: "عبد اهلل �صلطان العرياين و�صيف 
 ،"3 "اآر  فئة  رقود  م   10 اإىل نهائي رماية بندقية هوائي  التاأهل  النعيمي يف 

وعائ�صة املهريي يف رماية بندقية هوائي 10 م رقود خمتلط.
اأن  الوطنية  منتخباتنا  على  الفني  امل�صرف  بوليلة  �صفيان  اأ�تتصتتار  ناحيته  متتن 
اأم�س  اأول  الهوائية  للدراجات  ال�صاعة  �صد  �صباق  يف  املطيوعي  اأحمد  م�صاركة 
مبثابة مياد جديد للدراجات الهوائية الإماراتية التي ت�صجل اأوىل م�صاركتها 
اإىل اأن املطيوعي تاأهل لأول مرة يف تاريخه  يف تاريخ الدورات الباراملبية، لفتاً 
وقت  يف  ال�صباق  انهاء  من  متكن  فاإنه  ذلتتك  من  وبالرغم  الباراملبية  لاألعاب 
م�صرف وفتح بذلك الأبواب اأمام م�صاركة اأكرث من ريا�صة اإماراتية يف الألعاب 
الباراملبية منها الدراجات الهوائية والتي �صيكون لها �صاأن مع اإقبال ال�صباب على 

ممار�صة هذه الريا�صة.

الوجوه  متتن  العديد  متتع   2014 باري�س  ن�صخة  يف  موعد  لنا  �صيكون  وقال:" 
ال�صابة "مقدما ال�صكر للمطيوعي على اجلهود الكبرية والت�صحيات التي قدمها 
واحت�صان  وا�صتقطاب  تاأ�صي�س  يف  ب�صمة  له  و�صتكون  دورة طوكيو،  للتواجد يف 

الاعبني الواعدين والرقي بريا�صة الدراجات الهوائية بالدولة.
يف  املتتهتتريي  عائ�صة  م�صاركة  اإن  الوطنية:"  ملنتخباتنا  الفني  امل�صرف  واأ�تتصتتاف 
م�صابقتي " اآر 4 و اآر 5"، هي الأوىل لفتاة الإمارات يف لعبة الرماية التي كانت 

تقت�صر من قبل على الرجال، م�صرياً اإىل اأنها قدمت اأداء م�صرفاً.
وتابع:" مل تتمكن عائ�صة من العبور للدور النهائي يف �صباقي "اآر 4، و اآر 5"، 
الألعاب  هتتذه  يف  م�صاركتها  وتعترب   .. الباراملبية  الألتتعتتاب  يف  تواجدها  حلداثة 
حمطة مهمة لاحتكاك واكت�صاب اخلربات مع اأبطال عامليني لعتاء م�صتقبًا 

من�صات التتويج.
ووا�صلت ال�صني ت�صدرها للرتيب العام يف ختام اليوم ال�صاد�س لدورة طوكيو 
برونزية"،  و32  ف�صية،  و38  ذهبية،  بواقع:" 62  ميدالية   132 بح�صدها 
ذهبية،  بواقع:"29  ميدالية   80 بر�صيد  الو�صافة  مركز  يف  اإجنلرا  وحلت 
 76 بر�صيد  الثالث  املتتركتتز  يف  رو�صيا  وجتتتاءت  برونزية"،  و28  ف�صية،  و23 
ميدالية بواقع: "26 ذهبية، و16 ف�صية، و34 برونزية"، و اأمريكا يف املركز 

الرابع بر�صيد 64 ميدالية بواقع:" 24 ذهبية، 25 ف�صية، 15 برونزية".

�سارة اجلنيبي نحو ميدالية جديدة يف باراملبية طوكيو

• يان بالهوفيت�ص يواجه جلوفر تيك�شريا يف النزال الرئي�شي 
• اجلامني �شتريلينج يواجه بير يان يف النزال الرئي�شي الثاين

•• روما-وام:

الزوارق  على  املكثفة  التدريبات  يف  تركيزه  معدلت  اأبوظبي  فريق  رفع 
التي ا�صتمرت يومني يف اإيطاليا �صمن ا�صتعداداته لنطاق اأوىل جولت 

بطولة العامل لزوارق الفورمول1 .
وخ�صع ثاين القمزي و�صون تورنتي مت�صابقا فئة الفورمول1 لتمارين 
فريق  مت�صابقا  و�صجل  التتبتتطتتولتتة.  لنتتطتتاقتتة  التجهيز  �صبيل  يف  قتتويتتة 
والتي  التدريبات  م�صار  على  التمارين  خال  من  عالية  اأرقاما  اأبوظبي 

ا�صتمرت ل�صاعات طويلة على مدار اليومني املا�صيني من اأجل رفع كفاءة 
اجلاهزية واللياقة لدى الأبطال قبل انطاق اجلولة الأ�صبوع املقبل.

التتذي حققه  البطولة  لقب  على  احلفاظ  اإىل  الإمتتتارات  اأبتتطتتال  ويطمح 
الفريق يف اآخر ن�صخة اأقيمت يف 2019، كما يطمح الفريق اإىل ا�صتمرار 
الزمن  ولقب  الفرق  لقب  فيها  مبا  البطولة  األقاب  كافة  على  املناف�صة 
الأف�صل. ومن املقرر اأن تقام اجلولة الأوىل من البطولة خال الفرة 
12 �صبتمرب اجلتتاري يف مدينة �صان زارو الإيطالية والتي  اإىل   10 من 
ت�صت�صيف احلدث للمرة الأوىل و�صت�صل امل�صاركة يف �صربة البداية اإىل 

عام  مدير  الرميثي  �صامل  واأعلن  العامل.  بطولة  عرب  زورقتتا   18 قرابة 
نادي اأبوظبي الدويل للريا�صات البحرية عن ا�صتمرار املع�صكر التدريبي 
املقام حاليا يف اإيطاليا كي ي�صمل فئات اأخرى غري الفورمول1 .. وقال 
" اإن املع�صكر احلايل �صي�صتمر بتمارين ملت�صابقي فئة الفورمول2 والتي 
تعد من ال�صتحقاقات القادمة لنا يف الفرة املقبلة، وبالتايل �صيكون لها 
اإعداد وجتهيز على نف�س م�صتوى اأهمية الفورمول1، وننظر لكل الفئات 
لكل  الأختترية  الن�صخ  يف  بالألقاب  تتتوج  من  واأننا  خا�صة  الأهمية،  بنف�س 
بطولة، وبالتايل لبد اأن ن�صتعد بقوة لكل بطولة ونوليها الإهتمام الكايف 

من الإعداد والتجهيز". واأ�صاف الرميثي : " مع عودة اأغلب البطولت 
البحرية الدولية ل نريد اأن يكون ح�صورنا جمرد م�صاركة فقط، ولذلك 
اللياقة والثقة والتح�صري لدى  اأجل زيتتادة جرعة  املع�صكر من  كان هذا 
الفريق  اأبوظبي حيث مقر  اإمتتارة  تتوقف يف  والتدريبات مل  املت�صابقني، 
خا�صة مع الربنامج ال�صهري الذي خ�صع له يف الفرة املا�صية وملدة اأ�صهر 
املتتدرب جيدو كابليني،  اإ�صراف  " مل نتوقف عن التمارين، حتت  وقتتال : 
لدخول كافة املناف�صات املقبلة باأعلى درجة من اجلاهزية، واحلفاظ على 

الألقاب التي توجنا بها " .

اأبوظبي للزوارق ال�سريعة يرفع درجة ال�ستعداد ملونديال الفورمول 1 
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الفجر الريا�ضي

كان  التتذي   10 الرقم  القدم منح  لكرة  الإ�صباين  بر�صلونة  قرر 
النجم  اإىل  مي�صي  ليونيل  الأرجنتيني  الفريق  اأ�صطورة  يرتديه 
النادي  اأعلن  ما  بح�صب  فاتي،  اأن�صو  عاماً  الت18  ابتتن  ال�صاعد 

الكاتالوين على مواقع التوا�صل الجتماعي .
الغ�صروف  ك�صر  متتن  تعايف  فتترة  يف  زال  متتا  التتذي  فاتي  وظهر 
املف�صلي للركبة الي�صرى تعر�س له قبل عام تقريباً يف ت�صرين 
على  بر�صلونة  بثه  م�صور  �صريط  يف   ،2020 الثاين-نوفمرب 
التوا�صل الجتماعي، حيث �صوهد وهو يلوح ثم يرتدي  مواقع 
قمي�صاً يحمل الرقم10 والذي ا�صتهر به "الربغوث" ال�صغري 

خال م�صريته يف ا�صبانيا.
و�صبق اأن ارتدى القمي�س الرقم 10 اأ�صاطري كرة قدم قبل مي�صي 

اأمثال كل من الربازيليني رونالدينيو وريفالدو وروماريو.
وحتت�تتصتتم قتتترار التتنتتادي التتكتتاتتتالتتوين التكهنات التتتتتي حتتتدثتتت عن 
10 من  الرقم  القمي�س  اإىل �صحب  بر�صلونة  اأن يعمد  اإمكانية 
اإىل  رحيله  بعد  النادي  تاريخ  لأف�صل لعب يف  تكرمياً  التداول 

باري�س �صان جرمان الفرن�صي.
العبء  10 مدركاً  الرقم  النجم ال�صاعد الدويل فاتي  و�صريث 
الكبري على كاهليه، وهو القادم من اأكادميية "ل ما�صيا" لتخريج 

املواهب الكروية يف بر�صلونة، حيث خطا خطواته الوىل يف عام 
عاماً.  16 الت  �صن  يف   2019

�صي�صتعيد  حيث  لعبيه،  اأرقتتتام  بتتاقتتي  عتتن  بر�صلونة  ك�صف  كما 
املاعب  عن  بتتدوره  الغائب  دميبيليه  عثمان  الفرن�صي  املهاجم 
ب�صبب الإ�صابة الرقم 7، من مواطنه اأنطوان غريزمان العائد 
معاراً اإىل فريقه ال�صابق بطل الدوري اأتلتيكو مدريد قبل اإقفال 

باب �صوق النتقالت ال�صيفية.
و�صريتدي وافد اللحظات الأخرية من اإ�صبيلية املهاجم الهولندي 

لوك دي يونغ، الرقم 17.

بر�سلونة مينح الرقم 10 الذي حمله 
مي�سي لل�ساعد فاتي 

ان�صم املهاجم الدويل الهولندي لوك دي يونغ اإىل بر�صلونة 
�صيلعب  حيث   2022-2021 مو�صم  نهاية  حتى  الإ�صباين 
اإ�صبيلية مع  يف �صفوف النادي الكاتالوين معاراً من مواطنه 

خيار ال�صراء، بح�صب ما اأعلن الناديان اأم�س الأربعاء.
وبر�صلونة  اإ�صبيلية  "تو�صل  بيان  يف  الأندل�صي  النادي  واأفتتاد 
اإىل النادي  لتفاق ين�س على ان�صمام املهاجم لوك دي يونغ 

الكاتالوين على �صبيل الإعارة ملو�صم واحد".
راتب  دفع  "اإىل  بر�صلونة  �صيعمد  التفاق،  هذا  اإطتتار  و�صمن 
النادي  حتتدد  متتا  بح�صب  ال�صراء"،  خيار  ميلك  كما  املهاجم، 

الكاتالوين مع اقفال �صوق النتقالت ال�صيفية.
وتاأتي هذه ال�صفقة يف خ�صم تعاقدات �صيفية تاريخية انتهت 
عودة  الأختتترية  اللحظات  يف  و�صهدت  الثاثاء،  ليل  منت�صف 
مهاجم بر�صلونة الفرن�صي اأنطوان غريزمان اإىل ناديه ال�صابق 

اأتلتيكو مدريد يف اإطار �صفقة اإعارة ملو�صم واحد.
هتتذا التترحتتيتتل املتتفتتاجتتيء حتترر متتركتتزاً يف التتهتتجتتوم الكاتالوين 
لو�صول املهاجم الهولندي، خ�صو�صاً اأن بر�صلونة بذل ق�صارى 
وتقلي�س  �صفوفه  لتدعيم  النتتتتتقتتالت  �تتصتتوق  ختتتال  جتتهتتده 
نفقاته عرب التخل�س من الاعبني اأ�صحاب الرواتب املرتفعة 

وعلى راأ�صهم جنمه الأبدي الرجنتيني ليونيل مي�صي املغادر 
اإىل باري�س �صان جرمان الفرن�صي.

ان�صم دي يونغ، البالغ 31 عاماً، اإىل اإ�صبيلية يف عام 2019 
"ل ليغا" يف  69 متتبتتاراة يف  اأيتتنتتدهتتوفتتن. ولتتعتتب  متتن  قتتادمتتاً 
اأهتتتتتتتداف ومتتتتترر كرتني   10 املتتو�تتصتتمتتني الأختتتترييتتتتن و�تتصتتجتتل 

حا�صمتني.
لتتلتتنتتادي الندل�صي  وختت�تتصتتر دي يتتونتتغ فتتر�تتصتتة التتلتتعتتب ا�تتصتتا�تتصتتيتتاً 
با�صراف مدربه خولن لوبيتيغي بعد و�صول املهاجم رافا مري 

والأرجنتيني اإريك لميا.

املهاجم دي يونغ اإىل بر�سلونة معارًا من اإ�سبيلية 

راأى مدرب منتخب اإنكلرا غاريث �صاوثغيت اأّن "الأ�صود الثاثة" اأقرب من 
اأي وقت للفوز ببطولة كربى منتظرة منذ العام 1966، وذلك قبل نحو 

عام من موعد كاأ�س العامل 2022 يف قطر.
تعود اإنكلرا اإىل ميدان املناف�صة هذا الأ�صبوع للمرة الأوىل منذ خ�صارتها 
اإيطاليا بركات الرجيح، حيث �صُتواجه  اأمام   2020 اأوروبا  نهائي كاأ�س 

املجر، اأندورا وبولندا يف الت�صفيات يف اأيلول-�صبتمرب احلايل.
لرابع  بالن�صبة  متتفتتّر منه  ل  واجتتبتتاً  التتقتتطتتري  املتتونتتديتتال  اإىل  التتتتتاأهتتل  ُيتتعتتد 
اإحراز  يف  الإنكليز  حظوظ  على  التوقعات  تن�صب  حيث  العاملي،  الت�صنيف 

اللقب العاملي للمرة الثانية يف تاريخهم، ل جمّرد "تكدي�س" الأرقام.
تطّور اأداء املنتخب الإنكليزي كثرًيا منذ اأن خلف �صاوثغيت، �صام األرداي�س، 

يف من�صب املدير الفني عام 2016. 
2018 للمرة الأوىل منذ  اإذ بلغ الدور ن�صف النهائي يف مونديال رو�صيا 
نهائي البطولة الأوروبية للمرة الأوىل يف  اإىل  و�صل  ثّم  ومن  عاًما،   28

تاريخ الكرة الإنكليزية.
اىل  "اللقمة  و�صلت  بعدما  النهائي  بخ�صارة  عتتارمتتة  بقيت  اخليبة  اأّن  اإل 
معطيات  ظتتل  يف  نك�صة  كتتتان  التتتتتتتتويتتج  عتتتدم  اّن  كتتثتتريون  اعتتتتترب  اذ  الفم"، 

نهائي  اىل  التاأهل  واأّن  باللقب  للظفر  موؤاتية  ي كانت  اأ
لتتتتن يكون  اأختتتتتتتترى  كتتتتتتربى  متتت�تتتصتتتابتتتقتتتة 

م�صموناً.
الأ�صواأ انه خال املواجهات الثاث 

التي خ�صرها املنتحب الإنكليزي 
العامل  كتتتاأ�تتتس  نتتهتتائتتي  نتت�تتصتتف  يف 
ونهائي  الوروبية  الأمم  ودوري 
كاأ�س اأوروبا، كان رجال �صاوثغيت 

املبادرين دائماً للت�صجيل اأوًل.
اأّنتتتهتتتم عتتتجتتتزوا يف التتبتتنتتاء على  غتتتري 

كرواتيا  متتتن  كتتتل  اأمتتتتتتام  تتتقتتدمتتهتتم 
وهولندا واإيطاليا توالياً، لتذهب 

جتتتتتهتتتتتودهتتتتتم �تتتتتصتتتتتدى يف 

ال�صوط الثاين.
لاإنكليز  النك�صة  مبثابة  الرجيح  بركات  الطليان  اأمتتام  اخل�صارة  وكانت 
طول  بعد  كبري  بلقب  احلتتظ  يحالفهم  بتتتاأن  النف�س  ميتتنتتون  كتتانتتوا  التتذيتتن 

انتظار.
اكت�صبت  جتتًدا  �صابة  ت�صكيلة  ظل  يف  م�صروعة  الإنكليزية  الطموحات  تبقى 

خربة وافرة يف املحطات البارزة الأخرية.
ن�صتفيد من جتارب خو�س  اأن  دائًما  "نريد  �صاوثغيت  ال�صاأن، قال  ويف هذا 
املباريات احلا�صمة يف امل�صابقات الكربى لّنك تتعلم منها كيف تفوز يف ن�صف 

النهائي والنهائي".
اىل  نظرمت  ما  اإذا  بها  متتتّر  ان  يجب  التي  الطبيعية  العملية  "اإنها  وتابع 

اأنديتنا )يف امل�صابقات الوروبية(.
 هكذا ننظر اىل واقع المور".

واأ�صاف �صوثغايت "نعلم متاًما اأننا كنا الفريق ال�صغر �صًنا يف الدور 16 من 
اليورو، كما كنا الفريق القل خربة مبا يخ�ّس امل�صاركات الدولية، وبالتايل 
لي�س هناك من �صّك باأن هوؤلء الاعبني �صي�صتمرون يف التح�ّصن وهذا هو 

هدفنا كفريق اأي�صاً".
النت�صارات  كثرًيا جّراء  اكت�صب  "الفريق  اّن  اإنكلرا  وراأى مدرب منتخب 
التي حققها، اإ�صافة اىل اخليبات التي ًمني بها يف ن�صف نهائي كاأ�س العامل 

ونهائي اليورو.  لقد اقربنا اأكرث من اأي وقت م�صى".
لتت�صدر  الوىل  التتثتتاث  مبارياتها  متتن  الكاملة  التتعتتامتتة  اإنتتكتتلتترا  نتتالتتت 
املقبل بحال  تاأهلها نظرًيا يف نهاية ال�صبوع  التا�صعة و�صتح�صم  املجموعة 
اأمام املجر وبولندا. �صتكون النظار  الفوز يف املباراتني الأ�صعب منطقياً 
يف  اخل�صارة  كبوة  من  فريقه  اإختتتراج  على  �صاوثغيت  قتتدرة  اىل  �صاخ�صة 
نهائي اأوروبا، ل�صيما انه نال انتقادات وا�صعة حول طريقته املتحفظة يف 
اللعب. مل يعتمد املدرب على جاك غريلي�س ب�صكل كبري يف اليورو، حيث 
بقي مع زميليه جايدون �صان�صو وماركو�س را�صفورد لفرات طويلة على 
دكة البدلء، يف مقابل تعويل �صاوثغيت على لعبي و�صط مراجعني هما 
ديكان راي�س وكالفن فيليب�س. غري اأن غريلي�س كان جنم �صوق النتقالت 
ا�صرليني،  جينه  مليون   100 مقابل  �صيتي  مان�ص�صر  اإىل  انتقاله  بعد 

لي�صبح اأغلى لعب اإنكليزي يف التاريخ.

اإىل ك�صب وّد جمهور  اأملانيا اجلديد هانزي فليك  يتطلع مدرب منتخب 
الت "مان�صافت" بعد نك�صات الأعوام الأخرية، وذلك عندما ي�صتهل مهماته 
مع بطل العامل اأربع مرات خال النافذة املقبلة من ت�صفيات قارة اأوروبا 

لكرة القدم املوؤهلة اإىل مونديال 2022 يف قطر.
ت�صّلم فليك من�صبه خلًفا ل�صلفه يواكيم لوف مع منتخب فقد 

وانعدم  املا�صية  الثاث  ال�صنوات  ختتال  هيبته  من  بع�صاً 
العاملي  الت�صنيف  يف   16 املرتبة  اإىل  تراجعه  مع  تتتوازنتته 
وخرج من الدور الأّول ملونديال رو�صيا 2018، ومن ثمن 

النهائي من الن�صخة الأخرية لكاأ�س اأوروبا 2020.
خ�صارته   "2020 "يورو  يف  اإنتتكتتلتترا  اأمتتتتتام  لتتتوف  تتتلتتقتتى 

اأعلن قبل انطاق  الدولية الأختترية )�صفر2-( بعدما كان 
بعد  من�صبه  عن  �صيتنحى  اأنتته  القارية  البطولة 

الفني،  اجلهاز  راأ�تتس  على  ق�صاها  عاًما   15
ليحّل مكانه فليك الذي عمل كم�صاعد 

له خال التتويج مبونديال الربازيل 
الثاث  املباريات  و�صتكون   .2014
لي�صتن�صتاين  اأمتتتتام  لفليك  الأوىل 
اأر�تتس الأختتترية، قبل  اخلمي�س على 

الأرمتتتنتتتي  نتتتظتتتريه  يتت�تتصتتتتت�تتصتتيتتف  اأن 
�صتوتغارت  يف  املجموعة  مت�صدر 
على  �صيفاً  ويحّل  ليعود  الأحتتد، 

اإي�صلندا الربعاء.
املتتركتتز الثالث  اأملتتانتتيتتا  وحتتتتتتل 

بانت�صارين  جمموعتها  يف 
بتتتتفتتتتارق ثاث  وختتتت�تتتتصتتتتارة، 

نتتتتتقتتتتتاط عتتتتتتن اأرمتتتتيتتتتنتتتتيتتتتا 
بتتعتتد هزمية  املتتتتت�تتصتتدرة، 
عقر  يف  تتتتتتاريتتتتتختتتتتيتتتتتة 
مقدونيا  اأمتتتتام  دارهتتتتا 
يف   2-1 التت�تتصتتمتتالتتيتتة 
اجلتتولتتة التتثتتالتتثتتة من 
اآذار/ يف  التتتتت�تتصتتفتتيتتات 

مار�س الفائت.
اخل�صارة  تتتتلتتتك  كتتتانتتتت 

يف  لأملتتتتتتانتتتتتتيتتتتتتا  الأوىل 
منذ  العامل  كاأ�س  ت�صفيات 

اإنكلرا  اأمتتام  �صقوطها املتتدوي 
اأيتتتلتتتول- يف  متتيتتونتتيتتخ  يف   5-1

والثالثة فقط   ،2001 �صبتمرب عام 
ت�صفيات  يف  متت�تتصتتاركتتاتتتهتتا  تتتتاريتتتخ  يف 

املونديال.
م�صاحلة  فتتلتتيتتك  اأولتتتتتويتتتتتة  �تتصتتتتتكتتون 
الأملانية وتقدمي كرة قدم  اجلماهري 
تنته  مل  متتالية  نك�صات  بعد  جميلة 

عند حدود اخلروج من الدور الأّول يف 
بنتائج  ا�صُتكملت  بل  الرو�صي،  املونديال 

خمّيبة لاآمال اأبرزها اخل�صارة التاريخية 
دوري  يف  -6�صفر  اإ�تتصتتبتتانتتيتتا  اأمتتتتام  القا�صية 

الثاين/نوفمرب  ت�صرين  يف  الأوروبتتيتتة  الأمم 
املا�صي.

التت�تتصتتابتتق واملتتديتتر احلايل  التتتتدويل  املتتهتتاجتتم  ك�صف 
نفوز  اأن  "نريد  بتتريهتتوف  اأوليفر  "مان�صافت"  للت 

بقلوب الأملان من جديد، واأن نقّدم العرو�س املرجوة 

واجلميلة".
واأ�صاف "خال كاأ�س اأوروبا تعّر�صنا لانتقادات جراء الأداء اخلايل من 

ال�صغف، نريد اأن نغرّي هذه ال�صورة".
وراأى بطل الفوز بكاأ�س اأوروبا 1996 اأّن فليك هو الرجل 
تنفيذ  كيفية  "يفهم  اأّنتتتته  اإىل  متت�تتصتترياً  للمهمة،  املتتنتتا�تتصتتب 
بتتل عتترب توحيد اجلميع  اأحتتتد  اإختتافتتة  اأهتتتدافتتته، متتن دون 
�صمن جمموعة واحدة وبهدف واحد". وبداأ فليك خال 
احل�صتني التدريبيتني اللتني اأقيمتا هذا الأ�صبوع يف 
اأ�صلوب  على  وا�صحة  تعديات  اإجتتتراء  يف  �صتوتغارت 

لعب املاكينات الأملانية.
راأى لعب و�صط مان�ص�صر �صيتي اإيلكاي غوندوغان اأّن 

ال�صغط قليًا". حتت  الأملاين  "املنتخب 
الثاث،  باملباريات  نفوز  اأن  "نريد  وتتتابتتع 
نتطلع  الأ�تتتتصتتتتا�تتتتس.  هتتتدفتتتنتتتا  هتتتتو  هتتتتتذا 
املتتبتتاريتتات مبقاربة  قتتدًمتتا خلتتو�تتس 

جديدة".
ال�صغط  فليك  فل�صفة  وت�صمل 
املتتتلتتتعتتتب  اأعتتتتتتلتتتتتتى  يف  املتتتتتتتتتتتقتتتتتدم 
الهجمات  عتتتلتتتى  والتتتتركتتتتيتتتتز 
املتتتترتتتتتدة، وهتتتتي فتتلتت�تتصتتفتتة لقت 
جنتتاًحتتا بتتاهتتًرا ختتال حمطته 
الخرية التي دامت لعامني مع 
بايرن ميونيخ، قاده خالها اىل 
اإحراز �صدا�صية تاريخية يف مو�صم 

.2020-2019
بتتتتتتدوره، قتتتتال لعتتتتب و�تتتصتتتط وقائد 
بتتورو�تتصتتيتتا دورمتتتونتتد متتاركتتو روي�س 
العائد بعد غيابه عن "يورو 2020" 
وفق  اللعب  تعليمنا  يف  بتتداأ  "هانزي  اإّن 
فل�صفته. �صيحتاج الأمر اإىل بع�س الوقت، 

لكّن فل�صفته تنا�صبنا متاماً".
ومتتن املتترجتتح اأن تتتطتتراأ تتتعتتديتتات على خط 
اأربعة  التعويل على  اإعتتتادة  التتدفتتاع متتن ختتال 
لعتتبتتني عتتو�تتصتتاً عتتن ثتتاثتتة، كتتمتتا فتتعتتل لتتتوف يف 

الفرة الأخرية.
بايرن  حتتتار�تتتس  يتتحتتمتتل  اأن  املتتتتتتتوقتتتع  متتتن  وكتتتتتان 
متتيتتونتتيتتخ املتتختت�تتصتترم متتانتتويتتل نتتويتتر �تتصتتارة القيادة  
اأنه  الأربعاء  اأم�س  اأكتتد   فليك  لكن  اليوم اخلمي�س، 
مباراة  عن  �صيغيبان  مولر  توما�س  املهاجم  وزميله 

لي�صتن�صتاين.
وغاب نوير عن التمارين الأخرية للراحة ب�صبب اإ�صابة 
"مانو" �صيعود  اأن  "نفر�س  فليك  قال  فيما  الكاحل،  يف 

الأحد.
غري اأن مولر �صيغيب عن كافة املباريات يف الت�صفيات 
احلالية اإذ اأنه "عاد اإىل الباد، الإ�صابة )يف الع�صلة 
فاملخاطرة  ممكنة  غتتري  متت�تتصتتاركتتتتته  جعلت  املتتقتتربتتة( 
كتتبتترية لتتلتتغتتايتتة، ولتتديتتنتتا عتتتدد كتتتتاٍف متتن الاعبني 

ليحلون حمله"، كما تابع املدرب الملاين.
لعب  اإ�تتصتتراك  اإمكانية  اإىل  اأ�صار  اأن  لفليك  و�صبق 
ت�صل�صي الإنكليزي كاي هافريت�س كمهاجم �صريح، 
اإىل جانب روي�س، والعتماد على غوندوغان باأدوار 
اأكرث هجومية بعدما لعب كو�صط مدافع يف الن�صخة 

الأخرية من البطولة القارية.

�ساوثغيت لالإفادة من نك�سة 
نهائي كاأ�ض اأوروبا 

فليك »للفوز بقلوب الأملان جمددًا« 
بعد النك�سات الأخرية 



ف غري متوقع جتاه موظفيها �سركة هندية : ت�سرُّ
فتتتاجتتتاأت اإحتتتتتدى التت�تتصتتركتتات التتهتتنتتديتتة متتوظتتفتتيتتهتتا بتتتقتتترار يق�صي 
اأجتتل م�صاهدة  وذلتتك من  اأيلول،   3 يوم  ر�صمية  اإجتتازة  باإعطائهم 
احدى  املو�صم اجلديد من م�صل�صل " La Casa de Papel " على 
املن�صات الإلكرونية. وقد �صّكل هذا الأمر جدل كبريا على مواقع 
املعلومات  بع�س  اليكم  اآختتر  �صعيد  على  الجتماعي.  التوا�صل 

املثرية عن امل�صل�صل وكوالي�صه:
- مت ا�صتخدام 600 بدلة حمراء، وكان الهدف اأن يكون للم�صل�صل 
باقي  يف  الألتتتتوان  ا�صتخدام  تقليل  مت  لتتذا  خا�صة،  وب�صمة  هوية 

املاب�س حتى تكون "البدلة احلمراء" مميزة.
- مت الت�صوير يف 300 موقع يف 7 دول.

الربتغال،  باناما،  الدمنارك،  تاياند،  اإ�صبانيا،  الت�صوير يف  - مت 
اأظهرت  التي  امل�صاهد  املتحدة، حيث مت ت�صوير  واململكة  اإيطاليا، 

اإغراق خزانة بنك اإ�صبانيا.

عامل فندق يرث ثروة من اأحد النزلء
ُيقال اإن �صربة احلظ ل تاأتي يف احلياة اإل مرة واحتتدة، وهذا ما 
حتتدث مع عامل فندق ورث ثتتروة من �صائح بريطاين ثتتري، ومل 

يعد يتوجب عليه العمل مرة اأخرى.
ترك ال�صائح الربيطاين ت�صارلز جورج كورتني، ح�صة كبرية من 
دا�صدان،  تا�صكني  ُيدعى  الركية  الفنادق  اأحتتد  يف  لعامل  ثروته 

وذلك بف�صل ح�صن معاملة املوظف له اأثناء نزوله يف الفندق.
اأكد  العمل،  عتتن  ُتغنيه  ثتتروة �صغرية  ورث  اأنتته  متتن  التترغتتم  وعلى 
تا�صكني، على اأنه يحب وظيفته كثرياً، وينوي ال�صتمرار يف مزاولة 

عمله لأنه يتيح له مقابلة اأ�صخا�س من جميع اأنحاء العامل.
“ ات�صل  تا�صكني:  قتتال  املحلية،  الإعتتتام  و�صائل  اإىل  حديثه  ويف 
يريدون  اإنتتهتتم  قائلني  املتتتتتحتتدة  اململكة  متتن  متت�تتصتتوؤولتتون  بالفندق 
اأختتربوين باأن ال�صيد ت�صارلز قد ترك يل  التحدث معي، وعندما 
مبلغاً كبرياً وبع�س املبالغ ال�صغرية لزمائي، مل اأ�صتطع متالك 
 1990 “عملت يف الفندق منذ عام  نف�صي من الفرح” واأ�صاف: 
وعرفت ال�صيد ت�صارلز ل�صنوات عديدة، وكنت اأحاول دائماً اأتعامل 

معه بلطف وود، كما اأفعل مع جميع النزلء.

تتقياأ 130 مرة يف اليوم ب�سبب اأعرا�ض حمل نادرة
على الرغم من اأن ال�صعور بالغثيان والإعياء اأثناء احلمل اأمر �صائع، 
اإل اأن هذه املراأة عانت من اأعرا�س حمل نادرة جعلتها تتقياأ مبعدل 
ثمانني مرة يف اليوم. عانت بريانا �صرودر )19 عاماً(، من ولية 
بعد  املفرطني،  والإعياء  الغثيان  من  لأ�صهر  الأمريكية،  كولورادو 
ت�صخي�س اإ�صابتها بفرط القيء يف املراحل الأوىل من حملها. وكانت 
بريانا قد ذهبت اإىل امل�صت�صفى يف حالة اإ�صعافية بعدما �صعرت باآلم 
�صديدة يف املعدة جعلتها تتقياأ ب�صكل مفرط. وبعد اإجراء جمموعة 
الأول.  �صهرها  يف  حامل  ال�صابة  اأن  تبني  الختبارات،  من  متنوعة 
اعتقد امل�صعفون اأن الأم ال�صغرية كانت تعاين يف البداية من غثيان 
لديها  التقيوؤ  معدل  ازداد  ال�صابع،  الأ�صبوع  بحلول  ولكن  ال�صباح، 
130 مرة  اإىل  الرقم  وارتفع هذا  يومياً.  ثمانني مرة  اإىل  لي�صل 
يف  جال�صة  اأيامها  معظم  اأم�صت  حيث  حملها،  فتترات  اأ�صواأ  خال 
احلمام غري قادرة على احلركة اأو تناول الطعام. وقالت بريانا وهي 
جل�صدي.  يحدث  كتتان  ما  فهم  اأ�صتطع  “ مل  حالتها:  عن  تتحدث 
130 متترة، ويف هذه  اإىل  يف بع�س الأيتتام و�صل عدد متترات التقيوؤ 

املرحلة كنت اأتقياً �صوائل �صفراء خملوطة بالدماء.”

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

»مو«.. هذا ما نعرفه عن اأحدث ن�سخ كورونا
اأعلنت منظمة ال�صحة العاملية اأنها تراقب ن�صخة متحورة جديدة من فريو�س كورونا اأطلق عليها ا�صم "مو"، 

ور�صدت للمرة الأوىل يف كولومبيا يف يناير املا�صي.
وقالت املنظمة يف ن�صرتها الوبائية الأ�صبوعية حول تطور اجلائحة، اإن الن�صخة املتحورة "بي 1.621" بح�صب 

ت�صميتها العلمية، مت ت�صنيفها يف الوقت الراهن "متحورة جتب مراقبتها".
واأو�صحت اأن "لدى هذه املتحورة طفرات ميكن اأن تنطوي على خطر هروب مناعي"، اأي مقاومة للقاحات، 

الأمر الذي يجعل من ال�صروري اإجراء مزيد من الدرا�صات عليها لفهم خ�صائ�صها ب�صكل اأعمق.
وجميع الفريو�صات، مبا يف ذلك كورونا، تتحور مبرور الوقت، حيث اإن الطفرات اإحدى مميزاتها الأ�صا�صية.

هذه  بع�س  فتتاإن  الفريو�س،  خ�صائ�س  على  معدوم  اأو  �صئيل  تاأثري  الطفرات  من  العظمى  للغالبية  كان  واإذا 
الطفرات ميكن اأن يوؤثر على خ�صائ�س الفريو�س، كاأن يزيد على �صبيل املثال من �صهولة انت�صاره اأو من �صدة 

املر�س الذي ي�صببه، اأو من مقاومته للقاحات اأو الأدوية، اأو غري ذلك.
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مرجو�ض.. ق�سة 600 عام من تاريخ القاهرة
بناية اأثرية ل مييزها عن غريها يف �صارع اأمري اجليو�س مبنطقة اجلمالية 
التاريخية مب�صر، �صوى لفتة ملونة ُمعّلقة على الواجهة، مكتوب عليها: 
"حمام بخار بلدي.. رجال و�صيدات"، اإىل جانب لفتة اأخرى �صغرية حتمل 
"املاطيلي" كما  اأو  "مرجو�س" التاريخي  40. كان هذا هو حمام  الرقم 
اأي  يعرفه العامة يف م�صر منذ مئات ال�صنني، والذي ذاع �صيته اأكرث من 

وقت م�صى بعد عر�س فيلم "حمام املاطيلي" عام 1973.
600 عام،  الفناء، منذ نحو  اأمتتام كل عوامل  "مرجو�س" ال�صامد  ام  وحمَّ
امات القاهرة الفريدة، التي حافظت على وجودها برغم  يعد واحًدا من حمَّ

تغرّي منط احلياة، وطغيان املراكز ال�صحية احلديثة.
اإىل  وا�صتمع  املاطيلي،  ام  حمَّ يف  بجولة  عربية" قتتام  نيوز  "�صكاي  موقع 
احلاج زينهم اأحمد عبدالعزيز، مالك احلمام، الذي روى حكاية عائلته مع 

احلمام، التي بداأت منذ نحو 130 عام، عندما جاءت من تركيا اإىل م�صر.
 ،1892 عتتام  "مرجو�س"  حمام  ا�صتاأجرت  اأ�صرته  اإن  العزيز  عبد  ويقول 

وكانت اأول رخ�صة ح�صلوا عليها للحمام يف عام 1902.
فتترة ما قبل ثورة  زينهم )78 عاًما(  يتذكر احلتتاج  الزمن اجلميل  وعتتن 
امل�صري  التتعتتواد  املتتهتتدي  بتتك  اأمتتتني  طفولته  يف  ي�صاهد  كتتان  عندما  يوليو 
التت�تتصتتهتتري، واملتتو�تتصتتيتتقتتار والتتفتتنتتان متتدحتتت عتتا�تتصتتم، يتتتاأتتتتون اإىل احلتتمتتام مع 
العود  على  بالعزف  يقومون  كانوا  اإذ  حل�صابهم،  وي�صتاأجرونه  اأ�صدقائهم 

ام. اأثناء مت�صّية وقتهم باحلمَّ

مهرجان البندقية يعود مر�سعا بنجوم هوليوود 
الذين عزف  بعودة جنوم هوليوود،  ال�صينمائي  البندقية  انطلق مهرجان 
معظمهم عن امل�صاركة يف العام املا�صي ب�صبب جائحة كوفيد19-، يف وقت 
الطوارئ  حالة  اأحدثتها  اأزمتتة  من  للخروج  ال�صينما  قطاع  خاله  يتطلع 

ال�صحية.
امل�صددة يف جناح  الوقائية  الإجتتتراءات  ت�صاهم  اأن  املهرجان  وياأمل منظمو 
فعالياته على مدى 11 يوما دون متاعب. وتفتح دور العر�س اأبوابها بن�صف 
طاقتها ال�صتيعابية، ف�صا عن اإ�صافة جدار حلجب الب�صاط الأحمر عن 
احل�صود التي جتمعت اأما يف احل�صول على توقيع من جنوم ال�صينما اأمام 

مقر املهرجان الرئي�صي.
واألزم املهرجان امل�صاركني واحل�صور بحيازة بطاقة مرور �صحية اأو تقدمي 

فح�س �صلبي يثبت اخللو من فريو�س كورونا.
وقتتتال متتديتتر املتتهتترجتتان األتتربتتتو بتتاربتتريا لتترويتترز قبيل متترا�تتصتتم الفتتاح 
"اجلميع متحم�صون للعودة، لإعادة الفتح، لانطاق من جديد، لعر�س 

الأفام التي ظلت على الأرفف لعام ون�صف العام، بل رمبا عامني".
واأ�صاف اأن الكثري من النجوم وامل�صاهري يح�صرون مهرجان العام احلايل، 

واإن لن يت�صنى للمعجبني القراب منهم ب�صبب الإجراءات الوقائية.

�سبكات التوا�سل مدعوة للت�سدي 
ل�سهادات التلقيح املزيفة 

�صبكات  نيويورك  عتتام يف  متتّدٍع  ح�ّس 
التتتتتوا�تتصتتل الجتتتتتتتمتتتاعتتتي، متتتن قبيل 
من  متتزيتتد  بتتتذل  اإىل  "في�صبوك"، 
ب�صهادات  لاجتار  للت�صّدي  اجلهود 
كوفيد19-،  �تتصتتّد  املتتزّيتتفتتة  التلقيح 
وهي ظاهرة تثري القلق يف الوليات 
تن�صط  �صبكة  تفكيك  اإثتتتر  املتتتتتحتتدة، 
املتتّدعتتي العام  يف هتتذا ال�صدد. ووّجتته 
�صاير�س فان�س التهم اإىل 15 �صخ�صا 
يف املتتتجتتتمتتتوع، متتتن بتتيتتنتتهتتم امتتتتتتتراأة يف 
احلادية والثاثني من العمر ُي�صتبه 
�صهادة   250 حتتتتواىل  بتتاعتتت  اأنتتهتتا  يف 
تلقيح يف مقابل مئتي دولر للواحدة 
منها عرب �صبكة "اإن�صتغرام". وكانت 
والع�صرين  ال�صابعة  اأختترى يف  امتتراأة 
من العمر تعمل يف عيادة طبية مكّلفة 
الوثائق  هذه  اأ�صحاب  اأ�صماء  اإدختتال 
املزّيفة يف �صجّل ولية نيويورك الذي 
يوّفر �صهادة رقمية، وذلك يف مقابل 
الأ�صخا�س  اأما  اإ�صافيا.  250 دولرا 
يف  في�صتبه  التتبتتاقتتون،  ع�صر  الثاثة 
املزّيفة.  ال�صهادات  هذه  اقتنوا  اأنهم 
مفتوحة  موؤ�ص�صات  يف  يعملون  وهتتم 
لتتلتتجتتمتتهتتور متتثتتل املتت�تتصتتتتت�تتصتتفتتيتتات ودور 
العجزة، وفق ما جاء يف بيان املّدعي. 
على  ال�صهر  "�صنوا�صل  فان�س  وقتتال 
نيويورك  يف  العامة  ال�صحة  �تتصتتوؤون 
غري  القبيل،  هتتذا  من  حتقيقات  مع 
بطاقات  تطرحها  التي  الرهانات  اأن 
للتطّرق  جّدا  عالية  املزّيفة  التلقيح 
"نحن  واأردف  حدة".  على  كّل  اإليها 
مثل  �صركات،  تّتخذ  اأن  اإىل  بحاجة 
لعمليات  للت�صّدي  تدابري  في�صبوك، 
الحتتتتتتتيتتتال عتتلتتى �تتصتتبتتكتتاتتتهتتا... فهذه 
لها  خطرة  جرائم  ت�صّكل  املمار�صات 
تداعيات ج�صيمة على الأمن العام".

�سخط عارم يف �ساحل العاج 
ب�سبب برنامج تلفزيوين

اأثتتتتار بتترنتتامتتج تتتلتتفتتزيتتوين كتتتان من 
الغت�صاب  يتتتديتتتن  اأن  املتتفتتر�تتس 
ال�صخط يف �صاحل العاج اإذ و�صفت 
مغت�صباً  ا�صت�صافت  التي  احللقة 
لا�صمئزاز"  "مثرية  باأنها  �صابقاً 

و"مهينة" و "غري مقبولة".
"نوفيل  اأن حمطة  التفا�صيل  ويف 
التي  اخلتتا�تتصتتة  اإيفواريني"  �تتصتتني 
اأطلقت العام 2019 عر�صت ع�صر 
الثنني يف وقت الذروة برناجمها 
"ل تيليه اإي�صي فاكان�س" املخ�ص�س 
اإيف  تقدميه  وتتتوىل  لاغت�صاب، 

دو مبيا.
عّرف  رجتتًا  مبيا  دو  وا�صت�صاف 
عنه على اأنه مغت�صب �صابق، و�صاأله 

عن كيفية اعتدائه على �صحاياه.
وبتتتتهتتتتدف تتتو�تتصتتيتتح اأكتتتتتترب لتتتروايتتتة 
امل�صيف  له  قدم  ال�صابق،  املغت�صب 
اأمتتتام جمهور  دمتتيتتة، وهتتو ي�صحك 
�صاخر، و�صاعده على طرحها اأر�صاً 
اأن ي�صرح بالتف�صيل  ثم طلب منه 

كيف كان يغت�صب الن�صاء.
التتعتتر�تتس، دعتتا دو مبيا  بعد هتتذا 
املتتتغتتتتتتت�تتتصتتتب التتتت�تتتتصتتتتابتتتتق لإعتتتتتطتتتتتاء 
"ن�صائحه" للن�صاء كي ل يتعر�صن 

لاغت�صاب.
اأثار  الربنامج حتى  انتهى  اإن  وما 
ال�صبكات  على  غا�صبة  فعل  ردود 
الجتتتتتمتتاعتتيتتة متتتن �تتصتتختت�تتصتتيتتات يف 

�صاحل العاج ومن عامة ال�صعب.
وكتبت الفنانة واملمثلة الكوميدية 
بري�صك على "في�صبوك" اإنه "اأمر 
لتتا�تتصتتمتتئتتزاز وغتتتري مقبول  متتثتتري 
وغتتتري حمتتتترم، وختت�تتصتتو�تتصتتاً جتاه 
جداً  مهني  فالغت�صاب  التتنتت�تتصتتاء. 

لل�صحية".

غوغل  ترجئ العودة اإىل مكاتبها 
مكاتبهم  اإىل  املوظفني  عتتتودة  "غوغل" متتوعتتد  اأرجتتتتاأت   
يف  جريانها  غتترار  على   ،2022 الثاين-يناير  كانون  اإىل 
دلتا  املتحورة  انت�صار  �صرعة  القلقني من  �صيليكون فايل 
�صوندار  لل�صركة  التتعتتام  املتتديتتر  وقتتتال  كوفيد19-.  متتن 
من  كتتبتتريا  عتتتددا  اأن  اأرى  اأن  "ي�صعدين  بتتيتتان  يف  بي�صاي 
القلق يف  يتتزال يثري  التتوبتتاء ل  اأبتتوابتته، لكن  مكاتبنا فتح 

مناطق كثرية يف العامل".
ال�صركة يف  فتتتروع  اإىل  املوظفني  عتتتودة  ثتتّم  واأرجتتئتتت متتن 
"بغية   2022 الثاين-يناير  10 كانون  اإىل  اأجمع  العامل 
فيها.  اأو�صع" للعاملني  وختتيتتارات  اأكتتترب  متترونتتة  تتتوفتتري 
يوما   30 قتتبتتل  اإختتتطتتتارا  لتتكتتم  "�صنوّجه  بي�صاي  واأو�تتتصتتتح 
"في�صبوك" و"اآبل"  من  لكّل  وكتتان  العودة".  موعد  من 
الأختترية. وكانت  الفرة  و"اأمازون" اإعانات مماثلة يف 
ال�صركات تتوّقع عودة املوظفني اإىل مكاتبهم يف اخلريف 
يف  النظر  اأعتتتتادت  لكنها  التلقيح  حتتمتتات  لتتوتتترية  نتتظتترا 

خمّططاتها يف ظّل انت�صار املتحورة دلتا.
وتندرج "غوغل" يف عداد ال�صركات التي فر�صت اإلزامية 

التلقيح على موظفيها.

�سفاح نفذ 27 جرمية بحق الن�ساء
هاليويل،  كري�صتوفر  اإن  بريطانيا  يف  جديد  كتاب  قتتال 
التتبتتاد، مرتبط  التترعتتب يف  بتتث  التتتذي  ال�صهري  التت�تتصتتفتتاح 

بع�صرات اجلرائم الأخرى، غري تلك التي اأدين فيها.
ويق�صي هاليوي حاليا حكم بال�صجن مدى احلياة، بعد 
�صحيتهما  كانت  للغاية،  ب�صعتني  قتل  بجرميتي  اإدانتتتتته 
ناديا  غتتادرا  بعدما  الع�صرينيات من عمرهما،  فتاتني يف 
ليليا يف بلدة �صويندون، مبقاطعة ويلت�صري جنوب غرب 

بريطانيا.
وكانت اجلرميتان ب�صعتان للغاية، اإذ قطع راأ�صي الفتاتني 
على  يعرث  اأن  دون  ج�صدهما،  يدفن  اأن  قبل  وذراعيهما 

جمجمتها مطلقا.
اأ�صدره ال�صابط ال�صابق  لكن كتابا جديدا يف بريطانيا، 
مع  بالتعاون  كتتتارك  كري�س  الربيطانية،  ال�صرطة  يف 
كاتب اجلرمية بيثان ترومان يقول اإن ال�صفاح ارتكب يف 

املجمل 27 جرمية.
وتقول �صحيفة "ال�صن" الربيطانية، اإن الكتاب اجلديد 
يحمل ا�صم "�صفاح الألفية اجلديدة"، اإذ اأن هذه اجلرائم 

ارتكبت بعد عام 2000.
هاليوي  اإىل  املن�صوبة  اجلتتديتتدة  اجلتترائتتم  اإىل  واأ�تتتصتتتارت 

جتعله واحدا من اأخطر ال�صفاحني يف تاريخ بريطانيا.
الن�صاء  ع�صرات  ا�صتهدفت  هاليويل  اأن  املوؤلفان  ويعتقد 
عاما،   20 متتتدى  عتتلتتى  املتتتتتحتتدة  اململكة  اأنتتحتتاء  جميع  يف 
م�صريين اإىل اأنه كان يرمي اأج�صادهن العارية وامل�صوهة 
بالقرب منها،  اأو  املائية  املمرات  الأحيان يف  يف كثري من 

وياأخذ اأ�صياء من ماب�صهن كتذكار.

ولدة نادرة لفيلني تواأمني يف الأ�سر 
و�صعت �صوراجني "25 عاما" يف ميتم بيناوال للفيلة يف 
�صريانكا فيلني تواأمني ب�صّحة جّيدة، يف حدث نادر من 
نوعه لهذه احليوانات يف الأ�صر، وفق ما اأعلن م�صوؤولون 

يف هذه املوؤ�ص�صة.
فيلني  ولدة  �صريانكا  ت�صهد  التتتتتي  الأوىل  املتتتّرة  وهتتي 
تواأمني يف الأ�صر منذ العام 1941، وفق اخلبري جايانثا 

جاييوارديني.
وهي  بيناوال،  ميتم  مديرة  باندارانايكي  رينوكا  وقالت 
اأكرب موؤ�ص�صة من هذا النوع يف �صريانكا توؤوي 81 فيا، 

اإن "الفيلني ال�صغريين والأّم يف حالة جّيدة".
لكنهما  ن�صبيا،  احلجم  �صغريا  "الذكرين  اأن  واأو�صحت 

ب�صّحة جّيدة".
 .2009 يف  ذكتتترا  متتولتتودا  و�صعت  اأن  ل�صوراجني  و�صبق 
ويعي�س الأب باندو )17 عاما( يف امليتم الذي اأ�ّص�س �صنة 

1975 لاعتناء بفيلة بّرية �صاردة.
واأُغلق املوقع الذي ي�صتقطب عادة عددا كبريا من ال�صياح 

مبوجب التدابري املعتمدة لحتواء انت�صار كوفيد19-.
ويف العام 2020، ك�صف م�صوؤولون عن احلياة الربية اأن 
اأّول ولدة لفيلني تواأمني يف الرباري يف �صريانكا ح�صلت 

يف متنّزه مينرييا الوطني يف �صرق اجلزيرة.

عدد الكوارث الطبيعية يت�ساعف 5 مرات 
رداءة  عتتتن  التتنتتاجتتمتتة  التتتتكتتتتوارث  عتتتتدد  ازداد 
مدى  على  كبري  نحو  على  املناخ  اأو  الطق�س 
ال�صنوات اخلم�صني املا�صية وت�صبب يف مزيد 
من الأ�صرار لكن عدد الوفيات تراجع بف�صل 
اأفتتاد تقرير  الإنتتتذار، وفتتق ما  اأنظمة  حت�صن 

عر�صته الأمم املتحدة  اأم�س الأربعاء.
لاأر�صاد  العاملية  املنظمة  اأطل�س  على  وبناء 
اجلتتتتتويتتتتتة التتتتتتتتذي يتتتحتتت�تتتصتتتي عتتتتتتدد التتتوفتتتيتتتات 
واخل�صائر القت�صادية الناجمة عن الظواهر 
ال�صديدة  والهيدرولوجية  واملناخية  اجلوية 
هذه  ت�صاعفت  فقد   ،2019 اإىل   1970 من 

الكوارث خم�س مرات خال هذه الفرة.
وقال الأمني العام للمنظمة الأممية بيتريي 
الظواهر  عتتدد  "اإن  �صحايف  بتتيتتان  يف  تتتال�تتس 
والهيدرولوجية  واملناخية  اجلوية  الق�صوى 
املناخ،  لتتتتتغتتري  ونتتتتتيتتجتتة  الزديتتتتتتتاد.  اآختتتتتذة يف 
اأجزاء  واأكتترث عنفا يف  تتتكتترارا  اأكتترث  �صت�صبح 

كثرية من العامل".
 11000 اأكتترث من  فقد ُر�صدت يف الإجتتمتتال 
كارثة من�صوبة اإىل هذه الظواهر على مدار 
اأنحاء  جميع  يف  املتتا�تتصتتيتتة  اخلتتمتت�تتصتتة  التتعتتقتتود 
العامل، مما ت�صبب يف اأكرث من مليوين وفاة 
3640 مليار دولر.  بلغت  اأ�صرار مادية  ويف 
يومًيا  واحتتتدة  كتتارثتتة  �ُصجلت  املتتتتتو�تتصتتط،  ويف 
اأدى  على مدار اخلم�صني عاًما املا�صية، مما 
اأ�صراًرا  ا وخلف  115 �صخ�صً اإىل وفاة  يومًيا 

يبلغ جمموعها 202 مليون دولر.
الوفيات  هتتذه  من   91% من  اأكتترث  و�ُصجلت 
م�صوؤوًل  اجلفاف  وكتتان  النامية.  البلدان  يف 
اخلم�صني  يف  الأرواح  يف  اخل�صائر  اأكتترب  عتتن 
وفاة،  األتتف   650 نحو  خلف  اإذ  املا�صية  عاًما 
األتتف قتيل(   577 تليه العوا�صف )اأكتترث من 
ودرجتتتتتات  قتتتتتيتتل(   58700( والتتفتتيتت�تتصتتانتتات 

احلرارة الق�صوى )زهاء 56 األف وفاة(.

الباربيت التايواين يع�ش�ص يف حفرة �شجرة خالل مو�شم التكاثر يف تايبيه - ا ف ب

جان�سو ديري ترتك بلدها 
وتعمل يف م�ست�سفى

ك�صفت و�صائل اإعام تركية عن اأحداث اجلزء الثاين من م�صل�صل "اخلائن" 
للنجمة الركية  جان�صو ديري .

واأ�صارت امل�صادر اإىل اأنه �صيبداأ مبرور زمني، اذ ان اآ�صيا تتخلى عن حياتها 
يف تيكريداغ، وذلك بعد تعر�صها حلادث مع ديرين وجناتها منه، وتنتقل 

لت�صتقر يف ا�صطنبول، فتعمل يف احدى امل�صت�صفيات بخدمة الطوارئ.
من ناحية اأخرى، كانت ال�صركة املنتجة للجزء الثاين من م�صل�صل "اخلائن" 

قد عر�صت على املمثل الركي بريكاي اتي�س الن�صمام اليه.
اجلدير ذكره ان جان�صو ديري عرفت من خال م�صل�صل حرمي "ال�صلطان" 

بدور فريوزة، والذي قد حقق جناحا باهراً ون�صب م�صاهدة عالية.


