
   

جلنة اإدارة الطوارئ و الأزمات حتدث اإجراءات ال�صفر اخلا�صة 
باملواطنني واملقيمني والزوار القادمني اإىل اإمارة اأبوظبي من خارج الدولة

•• اأبوظبي-وام:

الناجمة عن جائحة  وال��ك��وارث  والأزم���ات  الطوارئ  اإدارة  اأعلنت جلنة 
ال�صفر اخلا�صة باملواطنني  اإج��راءات  اأبوظبي حتديث  اإم��ارة  كورونا يف 
واملقيمني والزوار القادمني اإىل اإمارة اأبوظبي من خارج الدولة على اأن 

يبداأ العمل بها اعتبارا من اليوم الأحد 15 اأغ�صط�س 2021.
و يتطلب من املطعمني القادمني من وجهات القائمة اخل�صراء اإجراء 
اليوم  يف  اإ���ص��ايف  وفح�س  ال��و���ص��ول  عند   PCR الأن���ف  م�صحة  فح�س 
ال�صاد�س دون احلاجة للحجر ال�صحي اأما بالن�صبة للمطعمني القادمني 
الأنف  م�صحة  فح�س  اإج���راء  عليهم  فيتوجب  الأخ���رى  الوجهات  م��ن 
اإج��راء فح�س  اأي��ام، مع   7 مل��دة  ال�صحي  الو�صول واحلجر  PCR عند 

م�صحة الأنف PCR اإ�صايف يف اليوم ال�صاد�س.   )التفا�صيل �س3(

اعتماد اآلية دخول الأماكن العامة املقت�صرة على املطعمني
•• اأبوظبي-وام:

اعتمدت جلنة اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة 
على  املقت�صرة  العامة  الأماكن  دخ��ول  اآلية  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  كورونا 
املطعمني من مواطنني ومقيمني و�صياح والتي �صيعمل بها بدءا من 

يوم اجلمعة املوافق 20 اأغ�صط�س 2021.
املحددة  العامة  الأم��اك��ن  ب��دخ��ول  �صي�صمح  املعتمدة،  للآلية  وفقا  و 
باللون  احل�����ص��ن  تطبيق  يف  �صفته  ت��ظ��ه��ر  ال����ذي  للمطعم  ب��ال��ق��رار 
 30 PCR كل  الأن��ف  اإج��راء فح�س م�صحة  التي تتطلب  و  الأخ�صر 
يوما و�صي�صمح بالدخول للم�صتثنى من التطعيم الذي تظهر �صفته يف 
تطبيق احل�صن باللون الأخ�صر و التي تتطلب اإجراء فح�س م�صحة 
 16 اأي��ام كما �صي�صمح بدخول الأطفال دون �صن   7 PCR كل  الأن��ف 
دون  الأخ�صر  باللون  احل�صن  تطبيق  يف  �صفتهم  تظهر  الذين  عاما 

فح�س.)التفا�صيل �س3(                    

مقاتل من طالبان يقف م�صلحا يف مدينة غزنة، اأفغان�صتان     )رويرتز(

جنود من اجلي�س اللبناين يتفقدون حمطة وقود يف �صيدا     )رويرتز(

اأ�صرف غني ي�صل اإىل مزار ال�صريف املحا�صرة

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س باك�صتان بيوم ا�صتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث 
اإىل فخامة الرئي�س الدكتور عارف علوي رئي�س جمهورية  اهلل برقية تهنئة 

باك�صتان الإ�صلمية مبنا�صبة ذكرى يوم الإ�صتقلل لبلده.
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني لرئي�س جمهورية باك�صتان الإ�صلمية.
و بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل دولة عمران خان رئي�س 

وزراء جمهورية باك�صتان الإ�صلمية.

اعتمد نتائج الدورة الرابعة لتقييم مراكز اخلدمة يف احلكومة االحتادية

حممد بن را�صد: خدمة الإن�صان وت�صهيل حياته 
�صتبقى ركيزة رئي�صية يف م�صرية عملنا احلكومي

•• دبي-وام:

ال�صيخ حممد  ال�صمو  اأك��د �صاحب 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
دولة  اأن  اهلل،  رع�����اه  دب�����ي،  ح���اك���م 
فكراً  ل���ل���ع���امل  ق���دم���ت  الإم����������ارات 
متفرداً ومنوذجاً ا�صتثنائيا متميزاَ 
يف تطوير وقيادة العمل احلكومي 
منوذجاً  ���ص��ارت  ح��ت��ى  امل�صتقبلي 
ا�صتدامة  يف  ب���ه  ي��ح��ت��ذى  وم���ث���اًل 
امل�صتوى  التطوير والتحديث على 
العاملي، وم�صدر اإلهام للكثريين يف 

الأداء احلكومي املتقدم.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  وق������ال   
نتائج  اعتمدنا   : را�صد  بن  حممد 
مركز  ل�69  ال���ن���ج���وم  ت�����ص��ن��ي��ف 
مركزاً   14  .. ح��ك��وم��ي��ا  خ���دم���ة 
ح��ق��ق��ت ارت����ف����اع����اً ب��ت�����ص��ن��ي��ف��ه��ا .. 
الفجرية  وترخي�س  م���رور  م��رك��ز 
وهيئة الهوية فرع الرب�صاء يف دبي 
 6 اأعلى ت�صنيف وهو  ح�صل على 
جنوم .. مربوك ملراكز ال� 6 جنوم 
.. وملراكز ال� 3جنوم نقول التقنية 
تقدمت وتقدم خدمات اأف�صل من 

الرئي�ش االأفغاين يدعو حل�شد اجلي�ش مع اقرتاب احلركة من كابول

طالبان حتا�صر العا�صمة الأفغانية
•• كابول-وكاالت:

�صيطرتها  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  حت��ك��م 
بالعا�صمة  املحيطة  امل��ن��اط��ق  على 
ي�صعر  ح���ي���ث  ك����اب����ول  الأف���غ���ان���ي���ة 
���ص��ك��ان��ه��ا وم�����ن جل�������اأوا اإل���ي���ه���ا مع 
ب���اخل���وف، بينما  امل��ت��م��ردي��ن  ت��ق��دم 
ت�����ص��ت��ع��د ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ودول 
رعاياها  لإج�����لء  اأخ�����رى  غ��رب��ي��ة 

ودبلوما�صييها.
واأع��ل��ن��ت احل���رك���ة ال�����ص��ي��ط��رة على 
مدينة �صرانة عا�صمة ولية بكتيكا 
اأف��غ��ان�����ص��ت��ان، ف��ي��م��ا �صنت  ���ص��رق��ي 
ه��ج��وم��ا ك��ب��ريا ع��ل��ى م��دي��ن��ة مزار 
و�صيطرت  ال��ب��لد،  �صمايل  �صريف 
مدينة  يف  اإذاع�����ي�����ة  حم���ط���ة  ع���ل���ى 

قندهار جنوبا.
ذبيح  طالبان  با�صم  املتحدث  وق��ال 
تعلن  احل���رك���ة  اإن  جم���اه���د،  اهلل 
ال�صطرية على مدينة �صرانة مركز 
كافة  على  وت�صيطر  بكتيكا،  ولي��ة 

املرافقة الأمنية والر�صمية فيها.
اأخ�����رى، ق���ال املتحدث  وم���ن ج��ه��ة 
اأحمد  با�صم حاكم ولية بلخ منري 
اإن طالبان هاجمت مدينة  فرهاد، 
���ص��ري��ف م��ن ع���دة اجتاهات،  م����زار 
عنيف  ق��ت��ال  ان����دلع  اإىل  اأدى  مم��ا 
اأنباء  ت��رد  مل  فيما  م�صارفها،  على 

فورية عن وقوع خ�صائر ب�صرية.

م�صاورات مكثفة جتري حاليا من 
اأج����ل وق����ف احل�����رب، و���ص��ط تقدم 
التي  ط���ال���ب���ان  م���ت�������ص���ارع حل���رك���ة 
العا�صمة  م�����ص��ارف  ع��ل��ى  اأ���ص��ب��ح��ت 

كابل.
وتعهد غني يف كلمة بثها التلفزيون 
ال��ر���ص��م��ي الأف���غ���اين ب��ال��دف��اع عن 
اأن  ب��لده، موؤكدا  الدميقراطية يف 
الأولوية الق�صوى الآن هي حل�صد 
ق���وات اجل��ي�����س ال���ذي ت��ه��اوى اأمام 

حركة طالبان يف الأيام الأخرية.
الطريق  الأف��غ��اين  الرئي�س  وقطع 
قد  اإن��ه  قالت  التي  ال�صائعات  اأم��ام 

يقدم على تقدمي ا�صتقالته.
واأكد اأنه ي�صعى ملنع وقوع مزيد من 
ال�صطرابات والتهجري يف البلد.

لكن يبدو الواقع على الأر�س مغاير 
ملا يرمي اإليه الرئي�س الأفغاين، اإذ 
���ص��ي��ط��رت على  اإن ح��رك��ة ط��ال��ب��ان 
الوليات،  م��راك��ز  ن�صف  م��ن  اأك��ر 
و�صيطرت  ف���ق���ط.   اأي�����ام   8 خ���لل 
اأكرب  ث��اين  ق��ن��ده��ار،  على  اجلمعة 
ومعقلها  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان،  يف  م��دي��ن��ة 
ال�������ص���اب���ق، يف وق�����ت ف�����رت ال���ق���وات 

املتمركزة فيها اإىل خارجها.
وت�����زح�����ف ط����ال����ب����ان ح���ال���ي���ا على 
ل  مقاتليها  اإن  اإذ  كابل،  العا�صمة 
ي��ب��ع��دون ح��ال��ي��ا ع��ن��ه��ا ���ص��وى 50 

كيلومرتا.

اأكرب مدن  رابع  �صريف  وتعد مزار 
اأف��غ��ان�����ص��ت��ان، وه���ي ع��ا���ص��م��ة ولية 
ن�صف  م��ن  اأك���ر  بها  ويعي�س  ب��ل��خ، 

مليون �صخ�س.
ويف ال�صياق ذاته، �صيطرت احلركة 
قندهار،  يف  اإذاع���ي���ة  حم��ط��ة  ع��ل��ى 

ال�صبت.
م�صورا  مقطعا  طالبان  واأ���ص��درت 
ا�صمه،  يذكر  مل  متمرد  فيه  اأعلن 
ا���ص��ت��ي��لءه ع��ل��ى حم��ط��ة الإذاع������ة 

اأعيدت  التي  املدينة،  يف  الرئي�صية 
ت�صميتها ب�"�صوت ال�صريعة".

الأجنبية  ال��ق��وات  ان�صحاب  واأث����ار 
وال�������رتاج�������ع ال���������ص����ري����ع ل���ل���ق���وات 
الأف����غ����ان����ي����ة، خم������اوف م����ن ع����ودة 
انزلق  اأو  ال�����ص��ل��ط��ة،  اإىل  ط��ال��ب��ان 

البلد يف حرب اأهلية.
من  جم�����م�����وع�����ة  اأول  و������ص�����ل�����ت 
البحرية  م�����ص��اة  اأو  امل��اري��ن��ز  ق���وات 
 3 الأم��ريك��ي��ة م��ن كتيبة ق��وام��ه��ا 

للم�صاعدة  اجلمعة،  جندي،  اآلف 
ال��ولي��ات املتحدة  اإخ��لء �صفارة  يف 
ي�صل  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن  ج���زئ���ي���ا، 

الباقون بحلول الأحد.
واأث�����ار ان��ت�����ص��اره��م ت�����ص��اوؤلت حول 
باملوعد  �صتفي  الإدارة  كانت  اإذا  ما 
 31 يف  ل���لن�������ص���ح���اب  ال����ن����ه����ائ����ي 

اأغ�صط�س اجلاري.
ب������دوره، ق���ال ال��رئ��ي�����س الأف���غ���اين، 
هناك  اإن  ال�����ص��ب��ت،  غ��ن��ي،  اأ����ص���رف 

حاكم م�شرف لبنان: ال تراجع عن قرار رفع الدعم عن الوقود

اجلي�س اللبناين يداهم حمطات البرتول املقفلة

اللجنة الع�صكرية الليبية تبحث 
النقاط العالقة من اتفاق جنيف

نرفع  لن  امل�صري:  الرئي�س 
تنظيمه �صنعيد  ولكن  الدعم 

•• القاهرة-وكاالت:

عبدالفتاح  امل�صري  الرئي�س  اأك��د 
ال�صي�صي، اأن هناك خمططا لطرح 
�صركة العا�صمة الإدارية اجلديدة 
يف البور�صة خلل الفرتة املقبلة، 
مو�صحا اأن تقديرات امللءة املالية 
ال�صركة  ����ص���ن���دوق  يف  امل�����وج�����ودة 
عن  نتحدث  جنيه،  مليار   100
100 مليار  ل�  اأموال �صائلة ت�صل 

جنيه ل�صركة العا�صمة الإدارية.
افتتاح  يف  بكلمته  ال�صي�صي  وق���ال 
ال�صكنية  امل�������ص���روع���ات  م���ن  ع����دد 
يتم  ل��ن  اإن��ه  ال�صبت،  ب��در  مبدينة 
العمل  �صيتم  واإمن���ا  ال��دع��م  اإل��غ��اء 
اأن  م��و���ص��ح��اً  تنظيمه  اإع����ادة  ع��ل��ى 
تواجه  ق�صية  اأخ��ط��ر  ه��و  ال��وع��ي 
املجتمعات.واأ�صار الرئي�س امل�صري 
وتوزيع  ترتيب  اإع��ادة  اإىل �صرورة 
للمواطن،  امل���ق���دم  ال���دع���م  ب���ن���ود 
للتطوير  ال���دول���ة  ت��وج��ه  ظ���ل  يف 
الدعم  اأن  م���و����ص���ح���اً  وال����ت����ق����دم، 
 275 م��ن  لأك���ر  ي�صل  ال�صنوي 
م��ل��ي��ار ج��ن��ي��ه، مب��ع��ن��ى اأن����ه خلل 
 3 نحو  الدعم  ي�صل  �صنوات   10

تريليونات جنيه.

تناولت تطور االأو�شاع يف تون�ش:
ماذا يف ر�صالة بايدن اخلطية اىل قي�س �صعيد؟

•• الفجر -تون�س

اأن  ه���ورن،  اميلي  الأم��ري��ك��ي  القومي  الأم���ن  جمل�س  با�صم  املتحدث  اأك���د 
النائب الأول مل�صت�صار المن القومي جون فايرن، �صلم اجلمعة ر�صالة من 
الرئي�س الأمريكي جون بايدن اىل الرئي�س قي�س �صعيد جدد فيها تاأكيده 
دعمه ال�صخ�صّي ودعم اإدارته ونائبته هاري�س لل�صعب التون�صّي وحث فيها 

على عودة �صريعة اإىل م�صار تون�س كدميقراطّية برملانّية.
وا�صار املتحدث يف بيان �صادر عنه ن�صرته �صفحة �صفارة الوليات املتحدة 
المريكية بتون�س، اإىل اأن النائب الأّول مل�صت�صار الأمن القومّي فايرن تباحث 
مع الرئي�س قي�س �صعّيد حول احلاجة امللّحة اإىل تعيني رئي�س حكومة مكّلف 
وال�صّحّية  الأزم��ات القت�صادّية  باإمكانها معاجلة  لي�صّكل حكومة مقتدرة 

العاجلة التي تواجهها تون�س.                       )التفا�صيل �س10(

•• بريوت-وكاالت:

ال���ل���ب���ن���اين بدهم  ب���ا����ص���ر اجل���ي�������س 
ال�����ب�����لد،  ال������وق������ود يف  حم�����ط�����ات 
وم���������ص����ادرة ال���ك���م���ي���ات امل���خ���زن���ة، 
املواطنني  ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��ا  ب��ه��دف 

اللبنانيني.
اأ�صدر  قد  اللبناين،  اجلي�س  وك��ان 
حمطات  اأ�صحاب  فيه  توعد  بيانا 
الوقود املقفلة، ال�صبت، م�صريا اإىل 
اأنه �صي�صادر الوقود منها ويوزعها 

على املواطنني.
تدخل  اأول  ال����ق����رار  ه����ذا  وي��ع��ن��ي 
التي  ال����وق����ود  اأزم������ة  ع�����ص��ك��ري يف 
بعد  خا�صة  ال��ب��لد،  يف  ا�صتفلحت 
ال�صلعة  الدعم عن هذه  ق��رار رفع 

ال�صرتاتيجية.
وكتب اجلي�س اللبناين على ح�صابه 
اجلي�س  وح��������دات  اإن  ت����وي����رت  يف 
���ص��ت��ب��ا���ص��ر ع��م��ل��ي��ات ده���م حمطات 
تعبئة الوقود املقفلة و�صت�صادر كل 
�صبطها  يتّم  التي  البنزين  كميات 

خمّزنة يف هذه املحطات.
توزيعها  على  �صيعمد  اأن��ه  واأ�صاف 

مبا�صرة على املواطن دون بدل.

•• جنيف-وكاالت:

ال�صابعة  اجلولة  ال�صبت،  انطلقت 
الع�صكرية  اللجنة  مفاو�صات  من 
الليبية امل�صرتكة 5+5 بعدما و�صل 
يف  الجتماعات  قاعة  اإىل  الوفدان 

�صرت، و�صط ليبيا.
الع�صكرية  ال��ل��ج��ن��ة  وف����د  وو����ص���ل 
املنطقة  ع�����ن   5+5 امل���������ص����رتك����ة 
الغربية ووفد الأمم املتحدة م�صاء 
����ص���رت عرب  م��دي��ن��ة  اإىل  اجل��م��ع��ة 
ال��ط��ري��ق ال�����ص��اح��ل��ي ال���راب���ط بني 
افتتاحه  مت  الذي  والغرب،  ال�صرق 
اللجنة  وت��ب��ح��ث  اأ���ص��ب��وع��ني.  ق��ب��ل 
الع�صكرية امل�صرتكة تنفيذ النقاط 
العالقة من اتفاق جنيف الع�صكري.
وي�������ص���م���ل ج���������دول اأع������م������ال ه����ذه 
الرتتيبات  جل��ان  متابعة  اجل��ول��ة 
الطريق  بتاأمني  اخلا�صة  الأمنية 

ي�شهد انهيار جي�شه �شد طالبان
اأ�صرف غني، اأكادميي يف حرب!

•• الفجر -خرية ال�شيباين

من عامل اأنروبولوجيا اإىل اأمري حرب. ا�صطر الرئي�س الأفغاين اأ�صرف غني 
اإىل التوجه ب�صكل عاجل يوم الأربعاء اإىل مدينة كربى يف ال�صمال حتا�صرها 

حركة طالبان يف حماولة لرفع الروح املعنوية جلي�س يعاين من الرتباك.
بعيًدا عن اأروقة اجلامعات الأمريكية يف بريوت -حيث التقى بزوجته امل�صيحية 
امل�صتقبلية-ويف كولومبيا اأو بريكلي اأو اآرهو�س )الدمنارك(، حيث در�س ابن 
ال�صرة الربجوازية هذا، والتي كانت على ارتباط باآخر ملوك البلد، ودّر�س 

فيها يف ال�صبعينات.                                         )التفا�صيل �س13(

تقفل  الأزم��������ة،  ت��ل��ك  خ�����ص��م  ويف 
العديد من حمطات الوقود اأبوابها 
زاعمة بعدم وجود طاقة لديها، يف 
حم��اول��ة ل��رف��ع الأ���ص��ع��ار، رغ��م اأنه 

يوجد لديها وقود بالفعل. 
ه���ذا واأك�����د ح��اك��م م�����ص��رف لبنان 
ال�صبت،  ���ص��لم��ة،  ري��ا���س  امل��رك��زي 
اأن�����ه ل���ن ي���رتاج���ع ع���ن ق�����رار رفع 
ال���دع���م ع���ن امل���ح���روق���ات، يف وقت 
عددا  غا�صبون  لبنانيون  به  قطع 
تردي  على  احتجاجا  ال��ط��رق  م��ن 

الأو�صاع املعي�صية.

ال�صاحلي وا�صتئناف عمليات تبادل 
وزير  مللف  بالإ�صافة  املحتجزين، 
توافقية  �صخ�صية  وتعيني  ال��دف��اع 
على راأ�س هذه الوزارة. كما �صتبحث 
اللجنة حتديد اآلية اإخراج العنا�صر 
الأجنبية واملرتزقة من ليبيا.واأقّر 
املفاو�صات  اأن  ع�����ص��ك��ري،  م�����ص��در 
حول ملف املرتزقة �صتكون �صعبة، 
اليوم �صيبحث  اأن اجتماع  مو�صحاً 
لن�صحاب  زم���ن���ي  ج������دول  و����ص���ع 
امل��رت��زق��ة وال���ق���وات الأج��ن��ب��ي��ة من 
اآليات  ومناق�صة  الليبية،  الأرا�صي 
ت���ن���ف���ي���ذ ه������ذه اخل�����ط�����وة وجت������اوز 
ال��ع��راق��ي��ل ال���ت���ي ت��ع��رت���ص��ه��ا، اإىل 
اإط���لق ���ص��راح وت��ب��ادل بقّية  جانب 
اعتقالهم  مت  ال��ذي��ن  امل��ح��ت��ج��زي��ن 
الع�صكرية.وكانت  العمليات  اأث��ن��اء 
اللجنة يف اجتماعها ال�صابق يف 30 
يوليو املا�صي قد اأعلنت اإعادة فتح 

اإذاعية:  مقابلة  يف  �صلمة  وق���ال 
ل��ن اأت��راج��ع ع��ن رف��ع ال��دع��م على 
ت�صريع  ح����ال  يف  اإل  امل���ح���روق���ات 

ا�صتخدام الحتياط الإلزامي.
ول يبدو اأن احتمال �صدور ت�صريع 
حاليا،  وارد  اللبناين  الربملان  عن 
بني  امل�صتع�صية  اخللفات  ظل  يف 

اأع�صائه.
وج���اء ح��دي��ث ���ص��لم��ة ب��ع��دم��ا دعا 
الوزراء  جمل�س  اللبناين  الرئي�س 
اإىل النعقاد ب�صورة عاجلة ملناق�صة 

م�صاألة رفع الدعم عن الوقود.

ليبيا  �صرق  بني  ال�صاحلي  الطريق 
ف���وري، وذل���ك بعد  وغ��رب��ه��ا ب�صكل 

اأكر من عامني على اإغلقه.
مطالبتها  حينها  اللجنة  وج��ددت 
حلكومة الوحدة الوطنية بالإ�صراع 

يف تعيني وزير للدفاع.
واأ���ص��ارت اإىل ال��ب��دء يف الإج����راءات 
املرتزقة  لإخ�������راج  ال��ت��ح�����ص��ريي��ة 
كافة  م����ن  الأج�����ان�����ب  وامل���ق���ات���ل���ني 

الرتاب الليبي، 
لتنفيذ  ال������دول  ك���اف���ة  دع����ت  ك��م��ا 
املتعلقة  الأم�����ن  جم��ل�����س  ق������رارات 
ب������اإخ������راج امل����رت����زق����ة وخم����رج����ات 

موؤمتري برلني 1 و2.
املرتزقة  اإخ��������راج  م���ل���ف  وي���ع���ت���رب 
ليبيا،  م����ن  الأج���ن���ب���ي���ة  وال�����ق�����وات 
اأ�صا�صية لتنفيذ اتفاق وقف  خطوة 
بعد جت��اوز خلفات  النار،  اإط��لق 

ملف الطريق ال�صاحلي.

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

مواقــيت ال�صالة
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معر�ص اأبوظبي لل�سيد والفرو�سية ي�سهل 
اإجراءات اإدخال ال�سقور املُكاثرة يف الأ�رس

اأخبار الإمارات

الد�ستوري احلر: انتخاب 
عبري مو�سي رئي�سة للحزب

عربي ودويل

برينتفورد يلقن 
اآر�سنال در�ساً قا�سياً

الفجر الريا�سي

عملية اأمنية عراقية وا�صعة 
ملطاردة داع�س �صمايل بغداد

•• بغداد-وكاالت:

داع�س  تنظيم  بقايا  �صد  وا�صعة  اأمنية  عملية  ال�صبت،  العراقية،  ال��ق��وات  اأطلقت 
الإرهابي، �صمايل العا�صمة بغداد. وقالت خلية الإعلم الأمني يف بيان اإن العملية 
التي انطلقت وفقا ملعلومات ا�صتخبارية دقيقة، ت�صتهدف تعقب عنا�صر داع�س يف 
مناطق �صمال بغداد. واأ�صافت اأن العملية، التي بداأت يف ال�صاعة ال�صاد�صة �صباحا 
اجلوية  ال��ق��وات  وت�صاندها  ب��غ��داد،  عمليات  قيادة  فيها  ت�صارك  املحلي،  بالتوقيت 
وطريان التحالف الدويل ملحاربة »داع�س«، بالإ�صافة اإىل عنا�صر ال�صرطة اخلا�صة 

وال�صرطة الحتادية وف�صائل احل�صد ال�صعبي.
تزايد  خ�صم  يف  تاأتي  لكنها  العملية،  اإط��لق  دواف��ع  العراقية  القوات  تك�صف  ومل 

الهجمات التي تطال اأبراج الكهرباء يف  العراق، من �صماله اإىل جنوبه.
وكان رئي�س الوزراء العراقي م�صطفى الكاظمي، اأعلن اجلمعة ت�صكيل خلية اأزمة 
غري  اأزم��ة  اإىل  واأدت  الكهرباء،  اأب���راج  ت�صتهدف  التي  املتتالية  الهجمات  ملواجهة 

م�صبوقة لنقطاع التيار عن مناطق كبرية من البلد.

اأن خدمة  اأك��د �صموه  ذل��ك. كما 
الإن�صان وت�صهيل حياته �صتبقى 
ركيزة رئي�صية يف م�صرية عملنا 
الأ�صمى  وال����ه����دف  احل���ك���وم���ي 
ل��ك��اف��ة خ��ط��ط وب��رام��ج حكومة 

الإمارات.
جاء ذلك، مبنا�صبة اعتماد �صموه 

نتائج تقييم مراكز اخلدمة وفق 
لت�صنيف  العاملي  النجوم  نظام 
التي  الرابعة  للدورة  اخلدمات 
���ص��م��ل��ت ت��ق��ي��ي��م 69 م���رك���زاً يف 
يف  احتادية  حكومية  جهة   12

الدولة.
)التفا�صيل �س2(

تطيح  اأب���وظ���ب���ي  ���ص��رط��ة 
هاتفي  اح��ت��ي��ال  بع�صابة 
عجمان �صرطة  مع  بالتعاون 

•• اأبوظبي - وام:

بالتعاون  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة  األ��ق��ت 
على  القب�س  عجمان  �صرطة  مع 
الآ�صيوية  �صخ�صني من اجلن�صية 
الهاتفي  الح��ت��ي��ال  ي�صتخدمون 
ب�صحاياهم  ل����لإي����ق����اع  و����ص���ي���ل���ة 
مدخراتهم  ع���ل���ى  وال����ص���ت���ي���لء 
بطرق  ال��ب��ن��ك��ي��ة  اأر����ص���دت���ه���م  و 
احتيالية و�صبطت بحوزتهم عددا 
امل��ت��ح��رك��ة ومبالغ  ال��ه��وات��ف  م��ن 
كانوا  اإت�������ص���ال  و����ص���رائ���ح  م��ال��ي��ة 
�ص�صتخدمونها للإيقاع بال�صحايا 

عن طريق الغ�س والتدلي�س.
�صهيل  حم���م���د  ال�����ل�����واء  اأك��������د  و 
ال���را����ص���دي م���دي���ر ق���ط���اع الأم����ن 
اجل���ن���ائ���ي ب�����ص��رط��ة اأب���وظ���ب���ي اأن 
�صتكون  ال�������ص���رط���ي���ة  الأج������ه������زة 
ب���امل���ر����ص���اد ل���ك���ل م����ن ت�������ص���ول له 
املجتمع  ب���اأم���ن  امل�����ص��ا���س  ن��ف�����ص��ه 
النا�س  اأم�����وال  ع��ل��ى  وال���ص��ت��ي��لء 
و�صتلحق  والح��ت��ي��ال،  بالن�صب 
اأينما  الإجرامية  الع�صابات  هذه 
الرادع  العقاب  تنال  حتى  وج��دت 

الذي ت�صتحقه وفقا للقانون.
وتقديره  ����ص���ك���ره  ع����ن  اأع�������رب  و 
عجمان  ل�صرطة  العامة  للقيادة 
على جهودها وتعاونها مع �صرطة 

اأبوظبي.       )التفا�صيل �س2(

الرئي�س التون�صي يت�صلم ر�صالة نظريه المريكي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

  متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�صات يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة 
وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 321،610 فحو�صات جديدة خلل ال�صاعات 
ال� 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  اإج��راءات  تكثيف    و�صاهم 
الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 1،206 حالت اإ�صابة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  م��ن  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��لزم��ة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�صجلة 700،587 حالة.
3 ح���الت م�صابة وذل���ك م��ن تداعيات  ال����وزارة ع��ن وف���اة  اأع��ل��ن��ت    كما 
الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  1،997

تعازيها  وخال�س  اأ�صفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  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�صلمة اجلميع.
1،385 حالة جديدة مل�صابني بفريو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �صفاء    كما 
كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�صحية اللزمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�صفاء 678،341 حالة. 

اأجرت 321,610 فحو�شات ك�شفت عن 1,206 اإ�شابات

ال�صحة تعلن �صفاء 1،385 حالة جديدة من كورونا

�صرطة اأبوظبي تطيح بع�صابة احتيال هاتفي بالتعاون مع �صرطة عجمان
•• اأبوظبي - وام:

بالتعاون  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رط��ة  األ��ق��ت 
القب�س  ع���ج���م���ان  ����ص���رط���ة  م�����ع 
اجلن�صية  م����ن  ���ص��خ�����ص��ني  ع���ل���ى 
ي�صتخدمون  "الآ�صيوية" 
و�صيلة للإيقاع  الهاتفي  الحتيال 
ب�����ص��ح��اي��اه��م وال����ص���ت���ي���لء على 
البنكية  اأر�صدتهم  و  مدخراتهم 
و�صبطت  اح����ت����ي����ال����ي����ة  ب�����ط�����رق 
الهواتف  م����ن  ع������ددا  ب���ح���وزت���ه���م 
و�صرائح  مالية  ومبالغ  املتحركة 
ي�صتخدمونها  ك����ان����وا  ات�������ص���ال 
ل��لإي��ق��اع ب��ال�����ص��ح��اي��ا ع���ن طريق 

الغ�س والتدلي�س.

ن�صب  ل���ع���م���ل���ي���ات  ب���ت���ع���ر����ص���ه���م 
واح����ت����ي����ال ه����ات����ف����ي، م�����ن خ���لل 
الع�صابة  اأف��راد  قبل  من  اإيهامهم 
باأنه مت جتميد ح�صاباتهم البنكية 
امل�صرفية،  ب��ط��اق��ات��ه��م  ح��ظ��ر  اأو 
بياناتهم  حت��دي��ث  عليهم  وي��ج��ب 
تلك  عن  معلومات  يطلبون  حيث 
الئتمانية  والبطاقات  احل�صابات 
وي�����ص��ت��غ��ل��ون ه�����ذه امل���ع���ل���وم���ات يف 

�صحب اأر�صدتهم و�صرقتهم.
بتجنب  اجل�����م�����ه�����ور  ط�����ال�����ب  و 
اخلادعة،  ل��ل��م��ك��امل��ات  ال���ص��ت��ج��اب��ة 
ات�صالت  اأي  عن  الإب���لغ  و�صرعة 
جمهولني  ق����ب����ل  م������ن  ت������رده������م 
بياناتهم  ب��ت��ح��دي��ث  ي��ط��ال��ب��وه��م 

الع�صابة وكف �صرورها واأذاها عن 
النا�س.

خلف  را������ص�����د  ال���ع���ق���ي���د  ح�������ذر  و 
ال������ظ������اه������ري م������دي������ر م����دي����ري����ة 
اجلنائية  والتحقيقات  التحريات 
املجتمع  اأف��راد  اأبوظبي  �صرطة  يف 
لتلك  �����ص����ح����اي����ا  ال�������وق�������وع  م������ن 
ال���ع�������ص���اب���ات الإج����رام����ي����ة وع����دم 
البنكية  ح�صاباتهم  ع��ن  ال��ك�����ص��ف 
واأرقام بطاقاتهم الئتمانية لفتا 
ال�صحايا  ب��اإي��ه��ام  ت��ق��وم  اأن��ه��ا  اإىل 
باأنه مت حظر اأو جتميد ح�صاباتهم 
بغر�س  امل�����ص��رف��ي��ة  ب��ط��اق��ات��ه��م  اأو 
اأم��وال��ه��م و�صدد  ال���ص��ت��ي��لء ع��ل��ى 
على اأهمية عدم التجاوب مع هذه 

�صهيل  حم���م���د  ال������ل������واء  اأك��������د  و 
ال���را����ص���دي م���دي���ر ق���ط���اع الأم����ن 
اجل���ن���ائ���ي ب�����ص��رط��ة اأب���وظ���ب���ي اأن 
�صتكون  ال�������ص���رط���ي���ة  الأج������ه������زة 
باملر�صاد لكل من ت�صول له نف�صه 
امل�صا�س باأمن املجتمع وال�صتيلء 
بالن�صب  ال���ن���ا����س  اأم���������وال  ع���ل���ى 
والح�����ت�����ي�����ال، و����ص���ت���لح���ق ه���ذه 
الع�صابات الإجرامية اأينما وجدت 
ح��ت��ى ت��ن��ال ال��ع��ق��اب ال�����رادع الذي 

ت�صتحقه وفقا للقانون.
وتقديره  ����ص���ك���ره  ع����ن  اأع�������رب  و 
عجمان  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  للقيادة 
على جهودها وتعاونها مع �صرطة 
اأ�صهم يف القب�س على  اأبوظبي ما 

اإف�صاء  وعدم  اخلادعة،  الت�صالت 
البنكية  احل�������ص���اب���ات  م���ع���ل���وم���ات 
والبيانات ال�صخ�صية اأو م�صاركتها 
احلفاظ  وي��ج��ب  �صخ�س،  اأي  م��ع 

عليها ب�صرية تامة.
تطلب  ل  ال����ب����ن����وك  اإن  ق������ال  و 
عرب  امل�صرفية  البيانات  حت��دي��ث 
البنوك  ع��م��لء  مطالبا  ال��ه��ات��ف، 
الت�صالت  بتلك  الن��خ��داع  بعدم 
والتوجه  ال��وه��م��ي��ة،  وال���ر����ص���ائ���ل 
وحتديث  للبنك  ف���رع  اأق����رب  اإىل 
البيانات فقط من خلل موظفي 

خدمة العملء يف مقر البنك.
عدة  م����وؤخ����را  وردت  اأن������ه  ذك�����ر  و 
تفيد  ال�������ص���ح���اي���ا  م����ن  ب����لغ����ات 

طريق  ع���ن  اأو   /8002626/
ويف   /sms2828/ ال��ر���ص��ائ��ل 

ب����ال����ت����وا�����ص����ل مع  امل���������ص����رف����ي����ة، 
ال��رق��م املجاين  اأم���ان على  خ��دم��ة 

بالبنك  الت�����ص��ال  ال��ن�����ص��ب  ح��ال��ة 
واإبلغ اأقرب مركز �صرطة.

ال�صحة تعلن تقدمي 50،178 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال�صاعات ال�24 املا�صية

•• اأبوظبي-وام:

لقاح  50،178 جرعة من  تقدمي  املجتمع  وقاية  و  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�صية   24 ال���  ال�صاعات  خ��لل  "كوفيد19-" 
17،363،341 جرعة و مبعدل  اأم�س  التي مت تقدميها حتى  اجلرعات 

توزيع للقاح 175.56 جرعة لكل 100 �صخ�س.
اإىل  و�صعيا  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة 
الو�صول للمناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم و التي �صت�صاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�صيطرة على الفريو�س.

اعتمد نتائج الدورة الرابعة لتقييم مراكز اخلدمة يف احلكومة االحتادية

حممد بن را�صد: خدمة الإن�صان وت�صهيل حياته �صتبقى ركيزة رئي�صية يف م�صرية عملنا احلكومي
اخلدمات لت�صنيف  العاملي  النجوم  نظام  يف  مرة  لأول  جنوم   6 تقييم  يح�صدان  واجلن�صية  للهوية  الحتادية  والهيئة  الداخلية  وزارة  • مركزا 

•• دبي-وام:

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
دولة  اأن  اهلل،  رع����اه  دب����ي،  ح��اك��م 
فكراً  ل��ل��ع��امل  ق���دم���ت  الإم���������ارات 
متفرداً ومنوذجاً ا�صتثنائيا متميزاَ 
يف تطوير وقيادة العمل احلكومي 
منوذجاً  ���ص��ارت  ح��ت��ى  امل�صتقبلي 
ا�صتدامة  يف  ب��ه  ي��ح��ت��ذى  وم���ث���اًل 
التطوير والتحديث على امل�صتوى 
للكثريين  اإلهام  وم�صدر  العاملي، 
وقال  املتقدم.  احلكومي  الأداء  يف 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
ت�صنيف  نتائج  "اعتمدنا   : را�صد 
خدمة  م����رك����ز  ل�69  ال����ن����ج����وم 
حققت  م���رك���زاً   14  .. ح��ك��وم��ي��ا 
.. مركز مرور  بت�صنيفها  ارتفاعاً 
وترخي�س الفجرية وهيئة الهوية 
ح�صل  دب�����ي  يف  ال����رب�����ص����اء  ف�����رع 
6 جنوم  وه��و  ت�صنيف  اأعلى  على 
.. م��ب��ارك مل��راك��ز ال���� 6 جن���وم .. 
التقنية  نقول  3جنوم  ال���  وملراكز 
اأف�صل  خ���دم���ات  وت���ق���دم  ت��ق��دم��ت 
 " اأن  �صموه  اأك���د  كما  ذلك".  م��ن 
حياته  وت�صهيل  الإن�����ص��ان  خ��دم��ة 
م�صرية  يف  رئي�صية  ركيزة  �صتبقى 
عملنا احلكومي والهدف الأ�صمى 
وب����رام����ج حكومة  خ��ط��ط  ل��ك��اف��ة 

الإمارات".
جاء ذلك، مبنا�صبة اعتماد �صموه 
وفق  تقييم مراكز اخلدمة  نتائج 
لت�صنيف  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ج��وم  ن��ظ��ام 
اخل���دم���ات ل���ل���دورة ال��راب��ع��ة التي 
69 م�����رك�����زاً يف  ت��ق��ي��ي��م  ���ص��م��ل��ت 
يف  احت��ادي��ة  حكومية  ج��ه��ة   12

وتف�صيل ح�صلت وزارة الداخلية 
� مركز خدمات املرور والرتخي�س 
الحتادية  والهيئة  الفجرية،   –
للهوية واجلن�صية � مركز الرب�صاء 
على  – دب���ي،  املتعاملني  ل�����ص��ع��ادة 
ت�صنيف 6 جنوم، كما ح�صل 14 
مركزاً على ت�صنيف 5 جنوم وهم: 
مركز   " ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ن   "
خ���دم���ات امل�����رور وال��رتخ��ي�����س – 
ال�صارقة، ومركز �صرطة النعيمية 
ال�صامل – عجمان، ومركز �صرطة 
املدينة ال�صامل – عجمان، ومركز 
���ص��رط��ة احل��م��ي��دي��ة ال�����ص��ام��ل – 
ع��ج��م��ان، وم��رك��ز خ��دم��ات املرور 
اخليمة،  راأ��������س   - وال���رتخ���ي�������س 
املدنية  احلماية  خ��دم��ات  وم��رك��ز 
ومركز  القيوين،  اأم   - وال�صلمة 
اأم   - والرتخي�س  امل���رور  خ��دم��ات 
الحتادية  الهيئة  ومن  القيوين. 
العامة  الإدارة  للهوية واجلن�صية، 
ل���لإق���ام���ة و�����ص����وؤون الأج����ان����ب – 
ل�صعادة  خليفة  وم��رك��ز  اأب��وظ��ب��ي، 
ومركز  – اأب���وظ���ب���ي،  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
ل�صعادة  ال��ط��ب��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة  م��دي��ن��ة 
ومركز  اأب���وظ���ب���ي،  املتعاملني– 
املتعاملني–  ل�������ص���ع���ادة  م�����ص��ف��ح 
اأب����وظ����ب����ي، وم����رك����ز ال���را����ص���دي���ة 
ل�صعادة املتعاملني – دبي، والإدارة 
الأجانب  و�صوؤون  العامة للإقامة 
تنمية  وزارة  وم��ن  اخليمة،  راأ����س 
املجتمع ح�صل مركز وزارة تنمية 

املجتمع - مركز عجمان.
كما ح�صل 32 مركزا على ت�صنيف 
4 جنوم وهم من وزارة الداخلية، 
مركز �صرطة خورفكان ال�صامل – 
البحرية  �صرطة  ال�صارقة، ومركز 
ال�صامل – ال�صارقة،ومركز �صرطة 

اأ�صاليب  تطوير  يف  نوعية  نقلت 
العمل احلكومي ما يوؤكد اأنها من 
ا�صتعداداً  العامل  حكومات  اأف�صل 
املتغريات  م��ع  للتعامل  وجاهزية 

واحلالت الطارئة.
وقال �صموه " راأينا جهات جتاوزت 
ال�صت  ت�صنيف  وحققت  التوقعات 
جنوم واأخرى تراجعت تقييماتها 
مكانها..  ت����راوح  لت����زال  وج��ه��ات 
�صقف  ب��������اأن  ل���ل���ج���م���ي���ع  ون�����ق�����ول 
�صريتفع  والتوقعات  الطموحات 

خلل املرحلة املقبلة".
التي  املتميزة  وهناأ �صموه اجلهات 
6 جنوم  ح�����ص��ل��ت ع��ل��ى ت�����ص��ن��ي��ف 
و����ص���ك���ر ج���ه���وده���م وت��ف��ان��ي��ه��م يف 
�صموه:  ق��ائ��ًل  والتطوير،  العمل 
نبارك لوزارة الداخلية" و"الهيئة 
واجلن�صية"  ل��ل��ه��وي��ة  الحت���ادي���ة 
ت�صنيف  على  مركزيهما  ح�صول 
نتاج جد واجتهاد  6 جنوم... هذا 
الفريق  ب�����روح  م��ت��وا���ص��ل  وع���م���ل 
اأثمر يف ح�صول مركزين  الواحد 
م�صرفة  نتائج  على  لهما  تابعني 
ومتميزة، ما يدعم م�صرية تطوير 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي ويلبي  من����وذج 
متطلبات امل�صتقبل ويعود باخلري 
املجتمع  واأف���راد  فئات  جميع  على 
داعياً �صموه اإىل حتقيق املزيد من 
الإجنازات غري امل�صبوقة ا�صتعدادا 
للخم�صني عاماً املقبلة ومبا ي�صهم 
يف تعزيز ريادة الدولة وتناف�صيتها 

العاملية.
و�صدد �صموه على اأهمية الإن�صات 
امل��ت��ع��ام��ل وت��ع��زي��ز ثقته  ل�����ص��وت 
وتوفري  احل��ك��وم��ي��ة  ب���اخل���دم���ات 
طموحاته  تلبي  متميزة  خ��دم��ات 
احتياجاته  وت��ن��ا���ص��ب  وت��ط��ل��ع��ات��ه 

الدولة، وت�صدرت نتائجها "وزارة 
الحتادية  و"الهيئة  الداخلية" 
بح�صول  واجلن�صية"  ل��ل��ه��وي��ة 
مركزين تابعني لهما على ت�صنيف 
ال�صت جنوم وهي املرة الأوىل التي 
مراكز  م��ن  اأي  ح�صول  فيها  يتم 
احلكومة  يف  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي 
6 جنوم  ت�صنيف  الحت��ادي��ة على 
نظام  تطبيق  منذ  �صابقة  لت�صكل 
ت�����ص��ن��ي��ف ال��ن��ج��وم ال��ع��امل��ي الذي 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  اأط��ل��ق��ه 
اآل م��ك��ت��وم، عام  ب��ن را���ص��د  حممد 

.2012
و�صهدت الدورة الرابعة من نظام 
النجوم العاملي لت�صنيف اخلدمات 
 6 ح�صول مركزين على ت�صنيف 
على ت�صنيف  م��رك��زاً  جن��وم و14 
على  م�����رك�����زاً  و32  جن�������وم،   5
مركزاً  و21  جن����وم،   4 ت�صنيف 
على ت�صنيف 3 جنوم، اإ�صافة اإىل 
الأوىل  للمرة  م��رك��زاً   14 دخ���ول 
 14 يف عمليات التقييم، وحتقيق 
مركزاً ارتفاعا يف ت�صنيفها، بينما 
مركزا   19 ت�����ص��ن��ي��ف  ان��خ��ف�����س 
�صمن نتائج تقييم مراكز اخلدمة 
وفق نظام النجوم العاملي لت�صنيف 
اخلدمات. كما اأ�صار �صاحب ال�صمو 
اأنه  اإىل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
التي  التحديات  من  الرغم  وعلى 
"كوفيد19-"  جائحة  فر�صتها 
متكنت  الإم�����ارات  ح��ك��وم��ة  اأن  اإل 
من موا�صلة العمل وال�صتمرار يف 
تقدمي اخلدمات يف جميع مراكز 
اإىل  التحديات  وحتويل  اخلدمة، 
ف��ر���س واأث��ب��ت��ت ج��اه��زي��ة وق���درة 
ك��ب��رية يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع الأزم�����ات 
ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وحققت  واحل�����الت 

ال�صارقة،   – ال�صامل  ال�صناعية 
 – ال�صامل  الغرب  �صرطة  ومركز 
ال�صارقة، ومركز خدمات احلماية 
عجمان،   – وال�����ص��لم��ة  امل��دن��ي��ة 
ومراكز �صرطة املدينة ال�صامل – 
املعمورة  �صرطة  الفجرية، ومركز 
،ومركز  اخليمة،  راأ���س   - ال�صامل 
اأم   - ال�������ص���ام���ل  امل���دي���ن���ة  ����ص���رط���ة 

القيوين.
4 جنوم  كما ح�صل على ت�صنيف 
للهوية  الحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ن 
واجلن�صية، مركز اجلزيرة ل�صعادة 
ومركز  – اأب���وظ���ب���ي،  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
العني ل�صعادة املتعاملني – العني، 
و�صوؤون  للإقامة  العامة  والإدارة 
الأجانب – العني، والإدارة العامة 
ل���لإق���ام���ة و�����ص����وؤون الأج����ان����ب – 
الظفرة، والإدارة العامة للإقامة 
و������ص�����وؤون الأج�����ان�����ب خ���ورف���ك���ان، 
و�صوؤون  للإقامة  العامة  والإدارة 
ومركز  ع���ج���م���ان،   – الأج�����ان�����ب 
ع��ج��م��ان ل�����ص��ع��ادة امل��ت��ع��ام��ل��ني – 
العامة للإقامة  عجمان، والإدارة 
الفجرية،   � الأج�����ان�����ب  و������ص�����وؤون 
ل�صعادة  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  وم���رك���ز 

املتعاملني – راأ�س اخليمة.
4 جنوم  وح�����ص��ل ع��ل��ى ت�����ص��ن��ي��ف 
من وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا 
املتعاملني  �صعادة  مركز  املتقدمة، 
– دبي، ومن وزارة تنمية املجتمع، 
مركز   - امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة 
 - امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ال���ع���ني، 
تنمية  ووزارة  ال��ف��ج��رية،  م��رك��ز 
اخليمة،  راأ������س  م��رك��ز   � امل��ج��ت��م��ع 
والبنية  ال���ط���اق���ة  وزارة  وم�����ن 
املتعاملني  �صعادة  مركز  التحتية، 
املتعاملني  ���ص��ع��ادة  وم��رك��ز  دب���ي،   �

ركيزة  ت�صكل  ال��ت��ي  وتف�صيلته 
اأ�����ص����ا�����ص����ي����ة ل���ل���ع���م���ل احل���ك���وم���ي 
اأف�صل  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  امل�صتقبلي 
تقدمي  يف  ال�����ع�����امل  يف  ح���ك���وم���ة 

اخلدمات احلكومية.
ال��راب��ع��ة من  ال����دورة  وق��د �صملت 
لت�صنيف  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ج��وم  ن��ظ��ام 
اخل������دم������ات ت���ق���ي���ي���م ن���خ���ب���ة من 
وال�صتعانة  الإماراتيني  املقيمني 
للمت�صوق  امل���ت���ك���ررة  ب����ال����زي����ارات 
لتعزيز  وت���ق���ي���ي���م���ات���ه  ال���������ص����ري 
النتائج  يف  وال����دق����ة  ال�����ص��ف��اف��ي��ة 
وال�����ص����ت����ع����ان����ة ب���������ردود الأف�����ع�����ال 
و�صائل  على  املتعاملني  وتعليقات 
ي�صمن  م��ا  الجتماعي  التوا�صل 
ح�صول مراكز اخلدمة يف اجلهات 
امل�صتحقة  النتائج  على  احلكومية 
اأ�صا�س  الثقة باخلدمة  اأن  باعتبار 

عمليات التقييم.
الرابعة  ال����دورة  ن��ت��ائ��ج  واأظ���ه���رت 
العاملي  ال��ن��ج��وم  ن���ظ���ام  ل��ت��ط��ب��ي��ق 
يف  ت���ط���وراً  اخل���دم���ات،  لت�صنيف 
احلكومية  اجل��ه��ات  اأداء  م�صتوى 
وق���������درة ع���ل���ى ت����ق����دمي خ���دم���ات 
متميزة وذات كفاءة عالية ومرونة 
يف التعامل مع املتغريات واحلالت 
اجلاهزية  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ط��ارئ��ة 
اأف�صل  ت���ق���دمي  ا����ص���ت���م���راري���ة  يف 
جميع  يف  للمتعاملني  اخل��دم��ات 
الأزمات  وقت  خ�صو�صاً  الظروف 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ب��ف�����ص��ل  وذل�����ك 
الدولة  متتلكها  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة 
تتمتع  التي  ال�صتباقية  وال���روؤى 

بها قيادة دولة الإمارات.
والهيئة  ال����داخ����ل����ي����ة  وزارة   -
يف  واجلن�صية  للهوية  الحت��ادي��ة 

ال�صدارة :

هيئة  وم��ن  ال�صرقية،  املنطقة   -
واحلكومة  الت�������ص���الت  ت��ن��ظ��ي��م 
املتعاملني  �صعادة  مركز  الرقمية، 
– دبي. ومن �صركة الحتاد للماء 
والكهرباء، مركز �صعادة املتعاملني 
�صعادة  ومركز  – ال�صارقة،  الذيد 
ومركز  ال���ف���ج���رية،  امل��ت��ع��ام��ل��ني- 
الفجرية،  دب��ا  املتعاملني-  �صعادة 
اأم  امل��ت��ع��ام��ل��ني -  وم���رك���ز ���ص��ع��ادة 
القيوين، ومركز �صعادة املتعاملني 
اخل��ي��م��ة، ومركز  راأ������س   - خ�����ّران 
ومركز  اخليمة،  – راأ���س  النخيل 
راأ�������س اخل���ي���م���ة، ومن  امل���دي���ن���ة - 
�صعادة  م���رك���ز  ال����زك����اة،  ���ص��ن��دوق 

م�صتحقي الزكاة – اأبوظبي.
على  م�����رك�����زاً   21 ح�������ص���ل  ك���م���ا 
وزارة  وه��م من  3 جن��وم  ت�صنيف 
احلماية  خدمات  الداخلية،مركز 
اأبوظبي،   – وال�����ص��لم��ة  امل��دن��ي��ة 
املدنية  احلماية  خ��دم��ات  وم��رك��ز 
ومركز  ال����ع����ني،   – وال�������ص���لم���ة 
خدمات احلماية املدنية وال�صلمة 
خدمات  وم����رك����ز  ال���ف���ج���رية،   –
احلماية املدنية وال�صلمة - راأ�س 
اخلارجية  وزارة  وم���ن  اخل��ي��م��ة، 
وزارة  مكتب  ال�����دويل،  وال��ت��ع��اون 
دب����ي، وم��ك��ت��ب وزارة   � اخل��ارج��ي��ة 
وزارة  وم��ن  ال�صارقة،   � اخلارجية 
مركز  امل��ج��ت��م��ع،  ووق��اي��ة  ال�صحة 

�صعادة املتعاملني –دبي.
3 جنوم  كما ح�صل على ت�صنيف 
من وزارة الرتبية والتعليم، مركز 
اأبوظبي،   – امل��ت��ع��ام��ل��ني  ���ص��ع��ادة 
وم����رك����ز ����ص���ع���ادة امل���ت���ع���ام���ل���ني – 
املتعاملني  �صعادة  وم��رك��ز  ال��ع��ني، 

تنمية  وزارة  وم��ن  ال�����ص��ارق��ة،   –
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  امل��ج��ت��م��ع، 
تنمية  ووزارة  اأب��وظ��ب��ي،  م��رك��ز   -
� م��رك��ز ج��م��ريا – دبي،  امل��ج��ت��م��ع 
مركز  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  ووزارة 
املجتمع  تنمية  ووزارة  ال�����ص��ارق��ة، 
تنمية  ووزارة  خورفكان،  مركز   -
الفجرية،  دب���ا  م��رك��ز   - امل��ج��ت��م��ع 
مركز   - امل��ج��ت��م��ع  تنمية  ووزارة 
الطاقة  وزارة  وم��ن  القيوين،  اأم 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، م��رك��ز �صعادة  وال��ب��ن��ي��ة 
ومن  – اأب����وظ����ب����ي،  امل���ت���ع���ام���ل���ني 
للهوية  الحت��������ادي��������ة  ال����ه����ي����ئ����ة 
ال�صارقة  م����رك����ز  واجل���ن�������ص���ي���ة، 
ال�صارقة،   – املتعاملني  ل�����ص��ع��ادة 
للمعا�صات  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وم���ن 
وال��ت��اأم��ي��ن��ات الج��ت��م��اع��ي��ة، مركز 
اأبوظبي،   – امل��ت��ع��ام��ل��ني  ���ص��ع��ادة 
وم����رك����ز ����ص���ع���ادة امل���ت���ع���ام���ل���ني – 

ال�صارقة.
اجلدير بالذكر، اأن دولة الإمارات 
تعترب الأوىل يف العامل التي تتبنى 
املتعاملني  خدمة  مراكز  ت�صنيف 
وف��ق ن��ظ��ام ال��ن��ج��وم ال��ع��امل��ي الذي 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  اأط��ل��ق��ه 
نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
"رعاه اهلل"،  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
بالعمل احلكومي  الرتقاء  بهدف 
م��ف��ه��وم مبتكر  ���ص��ي��اغ��ة  واإع�������ادة 
واإط��ار متكامل لتقدمي اخلدمات 
احل��ك��وم��ي��ة ورف�����ع ك��ف��اءت��ه��ا اإىل 
اأف�����ص��ل امل�����ص��ت��وي��ات ال��ع��امل��ي��ة مبا 
املتعاملني  ر���ص��ا  حتقيق  ي�صمن 

وحت�صني حياة النا�س.

 حممد بن را�شد: 
بت�صنيفها ارتفاعًا  حققت  مركزًا   14  .. حكوميًا  خدمة  مركز  ل�69  النجوم  ت�صنيف  نتائج  • اعتمدنا 

مكانها..  تراوح  لتزال  وجهات  تقييماتها  تراجعت  واأخرى  جنوم  ال�صت  ت�صنيف  وحققت  التوقعات  جتاوزت  جهات  • راأينا 
ونقول للجميع اإن �صقف الطموحات والتوقعات �صريتفع خالل املرحلة املقبلة

�صهيل املزروعي: ن�صتهدف تطوير خدمة املتعاملني بالعتماد على البتكار وال�صتثمار يف الكفاءات
•• دبي -وام:

ف��رج فار�س  ق��ال معايل �صهيل بن حممد 
املزروعي وزير الطاقة و البنية التحتية اإن 
اأف�صل  ال��وزارة تعمل من خلل تطبيقها 
امل��م��ار���ص��ات ال��ع��امل��ي��ة ع��رب الإع��ت��م��اد على 
ال�صطناعي  الذكاء  و  الإبتكار  منظومة 
والإمكانات  امل����وارد  جميع  ت�صخري  ع��ل��ى 
والإ����ص���ت���ث���م���ار يف اخل�������ربات وال���ك���ف���اءات 
مبا  املتعاملني  خدمة  منظومة  لتطوير 
م�صالح  ويخدم  احلكومة  تطلعات  يفوق 
ال�ص��عادة  وي���حقق  املج���تمع  اأف��راد  جميع 

وجودة احلياة .
مبنا�صبة  ل��ه  ت�صريح  يف   - معاليه  واأك���د 
اإع�����لن ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
"رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ملراكز  ال���ن���ج���وم  ت�����ص��ن��ي��ف  ن���ت���ائ���ج  اهلل" 
الحتادية  اجل��ه��ات  يف  املتعاملني  خ��دم��ة 
توفري  ع���ل���ى  ح���ري�������ص���ة  ال�����������وزارة  اأن   -
لتلبية  اأنواعها  مبختلف  اخلدمة  قنوات 
�صرائح  ج��م��ي��ع  وم��ت��ط��ل��ب��ات  اح��ت��ي��اج��ات 
خدمات  ت��ق��دمي  اأن  اأو���ص��ح  و   .. املجتمع 
اأولويات  راأ���س  على  ياأتي  التوقعات  تفوق 

و�صمن  التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة 
معايل  لفت  و   . الإ�صرتاتيجية  خططها 
املزروعي اإىل اأن الوزارة با�صرت العمل على 
الذكية  اخل��دم��ات  تطوير  خ��ارط��ة  خطة 
العديد  وتت�صمن  الرقمية  القنوات  على 
وذلك  النوعية  وامل�����ص��اري��ع  امل���ب���ادرات  م��ن 
ال�صرتاتيجية  والأه��داف  الغايات  �صمن 
ل��ل��وزارة ال��رام��ي��ة اإىل حتقيق ال��ري��ادة يف 
اإ�صعاد  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
لتطوير  الأ�صا�صي  امل��ح��ور  ه��و  املتعاملني 
اخل��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة يف دول���ة الإم����ارات 
القيادة  ت��وج��ه��ات  م���ع  ان�����ص��ج��ام��ا  وذل����ك 

توجهات  اأن  معاليه  واأ���ص��اف  ال��ر���ص��ي��دة. 
املقبلة  عاماً  للخم�صني  الإم��ارات  حكومة 
تقدمي  على  حم��اوره��ا  خمتلف  يف  مبنية 
تفوق  ال��و���ص��ول  و���ص��ه��ل��ة  �صل�صة  خ��دم��ات 
ما  كافة  املجتمع  اأف��راد  وتخدم  التوقعات 
يقربنا اأكر من مئوية الإمارات 2071 
وحلم الريادة العاملية الأمر الذي يتطلب 
ت�صاركي  منظور  وف��ق  العمل  جميعاً  منا 
ق����ادرة  ا���ص��ت�����ص��راف��ي��ة  اإىل روؤي������ة  ي�����ص��ت��ن��د 
ع��ل��ى ال��ت��ن��ب��وؤ ب��ال��ت��ح��دي��ات وحت��وي��ل��ه��ا اإىل 
مل�صتقبل  لل�صتعداد  �صوياً  والعمل  فر�س 
على  ي��ع��ت��م��د  وال������روؤى  الأدوات  خم��ت��ل��ف 

الإ�صطناعي،  والذكاء  والتجديد  الإبتكار 
لل�صراكات  الأمثل  ال�صتغلل  عن  ف�صل 
والتكنولوجيا والعلوم املتقدمة اإىل جانب 
تبني حلول ابتكارية عاملية لتح�صني جودة 

حياة املجتمع.
الطاقة  وزارة  يف  لدينا  معاليه:"  وق���ال 
وا�صحة  ع��م��ل  خ��ط��ط  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 
تعترب مبثابة خارطة طريق ملرحلة جديدة 
روؤي��ة حكومة  وف��ق  املتعاملني  من خدمة 
امل�صتقبل ومبا ي�صهم يف اجلهود احلكومية 
اخلم�صني  م�صتهدفات  لتحقيق  املبذولة 
ع��ام��اً ال��ق��ادم��ة و���ص��ول مل��ئ��وي��ة الإم�����ارات 

2071، و�صمان تقدمي خدمات متميزة 
معايري  وف��ق  ت�صميمها  مت  للمتعاملني 
واأ�صار   . وال�صفافية"  وال��ك��ف��اءة  اجل����ودة 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  اأن  اإىل  امل��زروع��ي 
الإج�����راءات  م��ن  ح��زم��ة  طبقت  التحتية 
للجمهور  اخل���دم���ة  ب��ت��ق��دمي  امل��رت��ب��ط��ة 
ومركز اإ�صعاد املتعاملني ملواكبة املتغريات 
ا�صتمرارية  مب��ب��ادئ  التزامها  �صياق  ويف 
احلكومية  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي  وم����رون����ة 
خلل الأحداث الطارئة ل �صيما جائحة " 
بخدماتها  الوزارة  متيزت  كوفيد 19" و 
خ����لل ه����ذه امل��رح��ل��ة م���ن خ����لل توفري 

جلميع  ا�صتباقية  ذكية  ابتكارية  خدمات 
متعامليها واتخاذها الإجراءات والتدابري 
�صلمة  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ  الإح�������رتازي�������ة 
دون  الراهنة  الظروف  ظل  يف  املتعاملني 

امل�صا�س باحتياجاتهم وتطلعاتهم.



األحد   15  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13314  
Sunday    15   August   2021   -  Issue No   13314

03

اأخبـار الإمـارات
جلنة اإدارة الطوارئ والأزمات حتدث اإجراءات ال�صفر اخلا�صة باملواطنني 

واملقيمني والزوار القادمني اإىل اإمارة اأبوظبي من خارج الدولة
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت جلنة اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا 
واملقيمني  باملواطنني  اخلا�صة  ال�صفر  اإج���راءات  حتديث  اأبوظبي  اإم��ارة  يف 
اإم��ارة اأبوظبي من خارج الدولة على اأن يبداأ العمل  وال��زوار القادمني اإىل 

بها اعتبارا من اليوم الأحد 15 اأغ�صط�س 2021.
اإجراء  اخل�صراء  القائمة  وج��ه��ات  م��ن  القادمني  املطعمني  م��ن  يتطلب  و 
فح�س م�صحة الأنف PCR عند الو�صول وفح�س اإ�صايف يف اليوم ال�صاد�س 
دون احلاجة للحجر ال�صحي اأما بالن�صبة للمطعمني القادمني من الوجهات 
الأخرى فيتوجب عليهم اإجراء فح�س م�صحة الأنف PCR عند الو�صول 
واحلجر ال�صحي ملدة 7 اأيام، مع اإجراء فح�س م�صحة الأنف PCR اإ�صايف 

يف اليوم ال�صاد�س.
و يطبق الربتوكول على املطعمني بالكامل من املواطنني واملقيمني يف اإمارة 

اأبوظبي، وكذلك الزوار املثبت ح�صولهم على التطعيم يف تطبيق احل�صن.
املواطنني  م��ن  املطعمني  ب��غ��ري  اخل��ا���ص��ة  ال�صفر  لإج�����راءات  بالن�صبة  اأم���ا 
اخل�صراء  القائمة  وجهات  من  القادمني  من  فيتطلب  وال���زوار  واملقيمني 
للحجر  احل��اج��ة  دون  الو�صول  عند   PCR الأن���ف  م�صحة  فح�س  اإج���راء 
ال�صحي بالإ�صافة اإىل اإجراء فح�س مل�صحة الأنف  PCR اإ�صايف يف اليوم 

ال�صاد�س واليوم التا�صع.
و يتوجب على غري املطعمني من مواطنني ومقيمني وزوار القادمني من 
الوجهات الأخ��رى، اإج��راء فح�س PCR عند الو�صول و احلجر ال�صحي 

ملدة 10 اأيام، مع اإجراء فح�س اآخر يف اليوم التا�صع.

جلنة اإدارة الطوارئ و الأزمات تعلن اإجراءات اعتماد �صهادة التطعيم 
ال�صادرة من خارج الدولة للزوار القادمني اإىل اإمارة اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت جلنة اإدارة الطوارئ و الأزمات و الكوارث الناجمة عن جائحة 
ال�صادرة  التطعيم  اإج��راءات اعتماد �صهادة  اأبوظبي  اإم��ارة  كورونا يف 
من خارج الدولة للزوار القادمني اإىل اإمارة اأبوظبي. و قالت اللجنة 
يف هذا ال�صاأن اإن اعتماد �صهادة التطعيم ميكن الزوار من ا�صتخدام 
امل��رور الأخ�صر على تطبيق احل�صن مع تنفيذ قرار ح�صرية  نظام 
اعتبارا من  الإم��ارة على املطعمني  العامة يف  الأماكن  دخ��ول بع�س 
اأنه قبل ال�صفر اإىل الإمارة يجب  اأو�صحت  و   .2021 اأغ�صط�س   20
على الزائر الت�صجيل يف تطبيق الهيئة الحتادية للهوية واجلن�صية 
اأو موقعها الإلكرتوين من خلل خدمة "ت�صجيل القادمني" و تعبئة 

ت�صل  ثم  التطعيم ومن  تثبت حالة  التي  الوثائق  اإرف��اق  و  النموذج 
للزائر ر�صالة ن�صية ت�صمل رابطا لتحميل تطبيق احل�صن.

و نوهت اللجنة اإىل اأنه عند الو�صول اإىل اأبوظبي يح�صل الزائر على 
الرقم املوحد يف املطار اأو من خلل تطبيق الهيئة الحتادية للهوية 
تطبيق  على  بالت�صجيل  ويقوم  الإل��ك��رتوين،  موقعها  اأو  واجلن�صية 
احل�صن با�صتخدام الرقم املوحد ورقم الهاتف امل�صجل لدى الهيئة، 
 PCR اإج��راء فح�س م�صحة الأنف  اأو رقم الهاتف ال�صخ�صي عند 
OTP لإنهاء  واح��دة  مل��رة  م��رور  للزائر كلمة  ال��دول��ة.. وت�صل  يف 
امل�صتخدم  ميكن  ال��ذي  و  احل�صن  تطبيق  على  الت�صجيل  اإج���راءات 
من الطلع على حالته ال�صحية ومعلومات التطعيم والفحو�صات 

.QR وال�صفر وا�صتخدام رمز ال�صتجابة ال�صريعة

عرب الوثائق الربيطانية واأر�شيفاتها

الأر�صيف الوطني ي�صتعر�س تاريخ ال�صيخ زايد يف العني واإجنازاته التي اأنع�صت الإن�صان واملكان
•• اأبوظبي-الفجر:

حما�صرة  ال��وط��ن��ي  الأر���ص��ي��ف  نظم 
اإىل  "مدخل  ب��ع��ن��وان:  اف��رتا���ص��ي��ة 
زايد  ال�صيخ  الربيطانية:  الوثائق 
 .. ال��ع��ني  يف  ن��ه��ي��ان  اآل  �صلطان  ب��ن 
فيها  ا�صتعر�س  للدرا�صة"  من��وذج��اً 
الإطار التاريخي للمرحلة التي كان 
ال�صيخ  اهلل-  -ب��اإذن  له  املغفور  فيها 
ممثًل  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د 
وو�صف  ال��ع��ني،  منطقة  يف  للحاكم 

العلمية  امل�صادر  اأه��م  ا�صتعر�س  ثم 
اأن  اإىل  م�����ص��رياً  ال��ت��اري��خ،  ل��درا���ص��ة 
الربيطانية  الهند  حكومة  اأر�صيف 
تر�صد  التي  ال��وث��ائ��ق  على  يحتوي 
املنطقة  يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  الأن�����ص��ط��ة 
اإداري������اً حلكومة  ال��ت��اب��ع��ة  وامل��ن��اط��ق 
ال���ه���ن���د ال���ربي���ط���ان���ي���ة وذل�������ك من 
القرن  ولغاية  ع�صر  ال�صابع  القرن 
الع�صرين، وعر�س بع�س النماذج من 
موجودات هذا الأر�صيف، واأ�صار اإىل 
اأنه ميكن ال�صتفادة يف �صوؤون تاريخ 

التي  التجارية  احلركة  اأنع�س  وق��د 
لقت النجاح يف منطقة العني على 

يديه الكرميتني.
الدرعي  ح���م���دان  ال���دك���ت���ور  اأب������دى 
املحا�صرة  ه��ذه  يف  وامل���وؤرخ،  الباحث 
الوطني  الأر����ص���ي���ف  ن��ظ��م��ه��ا  -ال���ت���ي 
التوا�صل  ق���ن���وات  ع���رب  ب��ث��ه��ا  ومت 
التي  باملرحلة  اإعجابه  التفاعلية- 
اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  ق�صاها 
-1946( العني  منطقة  يف  نهيان 

تنفيذ  يف  ����ص���رع  وال���ت���ي   )1966

منت�صف  يف  القبلية  اخلارطة  فيها 
ال��ع�����ص��ري��ن، وال�����دور الكبري  ال��ق��رن 
العني،  يف  زاي����د  ال�����ص��ي��خ  اأداه  ال����ذي 
الوحدوي  ف��ك��ره  ب�����وادر  ب���دت  وق���د 
به زمانه، و�صطع جنمه  �صبق  الذي 
للحكمة  ا���ص��م��ه رم�����زاً  ك��ق��ائ��د غ����دا 
���ص��ع��ب��ه الذي  والإخ����ل�����س ف��اأح��ب��ه 
اإدارة  امل�����ص��اري��ع احل��ي��وي��ة يف  ب��ه��رت��ه 
امل��دار���س، ويف جمال  وب��ن��اء  التعليم 
ال������زراع������ة والإ�������ص������لح ال�����زراع�����ي، 
الزراعة،  على  امل��زارع��ني  وت�صجيع 

املياه  ل��ت��وف��ري  ال�����ص��خ��م  م�����ص��روع��ه 
الأفلج  حفر  على  فعمل  ال��ع��ذب��ة؛ 
على  الق�صاء  وعلى  وا�صت�صلحها، 
اأن  ال�صيخ  وا���ص��ت��ط��اع  امل����اء،  اح��ت��ك��ار 
وقد  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ع��دال��ة  يحقق 

تعاظم دوره و�صطع جنمه.
-ال����ت����ي حظيت  امل���ح���ا����ص���رة  ب�������داأت 
ب���اه���ت���م���ام ال���ب���اح���ث���ني م�����ن داخ�����ل 
الأر������ص�����ي�����ف ال����وط����ن����ي وخ�����ارج�����ه- 
واأهميته  ال��ت��اري��خ  بعلم  بالتعريف 
وبالوثيقة ودورها يف كتابة التاريخ، 

ال��دك��ت��ور حمدان  ���ص��ل��ط  ال��ع��ني،  يف 
ال������درع������ي ال���������ص����وء ع���ل���ى الإط��������ار 
التاريخي لل�صيخ زايد مبيناً الأدوار 
اأداه����ا على خمتلف  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ادي��ة 
ال�صعد، وهواياته، والريا�صات التي 
مرافقة  يف  وج��ه��وده  ميار�صها،  ك��ان 
ورحلته  النفط،  ع��ن  التنقيب  ف��رق 
باكما�صرت  الربيطاين  الرحالة  مع 
الغربية  املنطقة  اإىل   1954 ع��ام 
���ص��ه��ري��ن كاملني،  ا���ص��ت��م��رت  وال��ت��ي 
اإح�صاء  اأول  ال��رح��ل��ة  ت��ل��ك  وك��ان��ت 

وزارة اخلارجية  وثائق  املنطقة من 
الوطني  والأر���ص��ي��ف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
بالأر�صيفات  واأ����ص���اد  ال���ربي���ط���اين، 
ال�صخ�صيات  ل���ك���ب���ار  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 
اأعمارهم  م��ن  ال��ذي��ن ق�����ص��وا ج����زءاً 
ك���م�������ص���وؤول���ني يف الإم�����������ارات، واأك�����د 
العلمية  ال��ن��زاه��ة  اأه��م��ي��ة  امل��ح��ا���ص��ر 
الوثائق،  يف  ورد  م���ا  مت��ح��ي�����س  يف 

واإخ�صاعها للتدقيق والدرا�صة.
وعن مرحلة وج��ود ال�صيخ زاي��د بن 
للحاكم  مم��ث��ًل  ن��ه��ي��ان  اآل  �صلطان 

عنوان  وحت���ت  وال���واح���ات.  لل�صكان 
حتدث  الوحدوي"  والفكر  "زايد 
املحا�صر عن الوحدة يف فكر ال�صيخ 
زايد ووجدانه، وجهوده ومباحثاته 

على طريق حتقيق الحتاد.

جلنة اإدارة الطوارئ والأزمات يف اأبوظبي تعتمد 
اآلية دخول الأماكن العامة املقت�صرة على املطعمني

تك�شف اأدوات متويل اجلماعة والدور الرتكي يف تعزيز انت�شارها اأوروبيًا

درا�صة جديدة ل� »تريندز« تف�صح ا�صرتاتيجية جماعة الإخوان 
امل�صلمني للتغلغل يف املجتمعات الأوروبية •• اأبوظبي-وام:

والكوارث  والأزم������ات  ال���ط���وارئ  اإدارة  جل��ن��ة  اع��ت��م��دت 
الناجمة عن جائحة كورونا يف اإمارة اأبوظبي اآلية دخول 
الأماكن العامة املقت�صرة على املطعمني من مواطنني 
ومقيمني و�صياح والتي �صيعمل بها بدءا من يوم اجلمعة 

املوافق 20 اأغ�صط�س 2021.
و وفقا للآلية املعتمدة، �صي�صمح بدخول الأماكن العامة 
املحددة بالقرار للمطعم الذي تظهر �صفته يف تطبيق 
اإج��راء فح�س  احل�صن باللون الأخ�صر و التي تتطلب 
م�صحة الأنف PCR كل 30 يوما و�صي�صمح بالدخول 
تطبيق  �صفته يف  تظهر  الذي  التطعيم  للم�صتثنى من 
اإج��راء فح�س  احل�صن باللون الأخ�صر و التي تتطلب 
اأي��ام كما �صي�صمح بدخول   7 PCR كل  م�صحة الأن��ف 
يف  �صفتهم  تظهر  الذين  عاما   16 �صن  دون  الأط��ف��ال 

تطبيق احل�صن باللون الأخ�صر دون فح�س.
و ن�صت الآلية املعتمدة اأي�صا على عدم ال�صماح بدخول 
الأماكن العامة املحددة بالقرار لغري املطعم ولكل من 
و  ال���رم���ادي  ب��ال��ل��ون  احل�����ص��ن  تطبيق  يف  �صفته  تظهر 
التي تعك�س انتهاء مدة �صلحية فح�س م�صحة الأنف 
الزوار  على  ه��ذه  ال��دخ��ول  اآل��ي��ة  و�صت�صري   .  PCR
بروتوكول  ات��ب��اع  عليهم  ال��ذي��ن  و  الإم����ارة  يف  وال�صياح 
القدوم من خارج الدولة.. كما اأعلنت اللجنة اأن �صاحب 
الإقامة اجلديدة غري املطعم �صيعامل معاملة امل�صتثنى 

من التطعيم ومينح مهلة ملدة 60 يوما لتلقي التطعيم. 
احل�صن،  تطبيق  على  مطعم  ت�صنيف  على  للحفاظ  و 
اأو�صحت اللجنة اأنه يتعني على املطعمني احل�صول على 
اجلرعة التن�صيطية من اللقاح بعد 6 اأ�صهر من تلقيهم 
املعتمد  ال��ط��ب��ي  ال��ربوت��وك��ول  ال��ث��ان��ي��ة ح�صب  اجل��رع��ة 
جرعته  على  م�صى  من  اإع��ط��اء  يتم  اأن  على  لقاح  لكل 
30 يوما و حتى  مل��دة  اأ�صهر مهلة   6 اأك��ر من  الثانية 
20 �صبتمرب قبل حتول لون الرتميز اخلا�س به على 
تطبيق احل�صن اإىل رمادي.. وي�صتثنى من هذا القرار 

امل�صارك يف التجارب ال�صريرية للقاح كوفيد19-.
ك��ان��ت ال��ل��ج��ن��ة ق���د اأع��ل��ن��ت يف ���ص��ه��ر ي��ون��ي��و امل��ا���ص��ي اأن 
الأماكن العامة املح�صور دخولها على املطعمني ت�صمل 
التجارية  واملحلت  واملقاهي  واملطاعم  الت�صوق،  مراكز 
وامل�صروبات  الأغذية  بيع  الت�صوق كمتاجر  خارج مراكز 
والب�صائع وتوفري اخلدمات باأ�صكالها كافة.. وال�صالت 
املنتجعات ال�صحية و  والأن�صطة الريا�صية والنوادي و 
الثقافية و املراكز و املدن الرتفيهية  املتاحف و املراكز 
اإىل اجل��ام��ع��ات وامل��ع��اه��د وامل���دار����س العامة  ب��الإ���ص��اف��ة 

واخلا�صة واحل�صانات يف الإمارة.
و اأك����دت ال��ل��ج��ن��ة اأن ال���ق���رار ي��اأت��ي ���ص��م��ن الإج������راءات 
انت�صار  لح���ت���واء  الإم�����ارة  و�صعتها  ال��ت��ي  ال���ص��ت��ب��اق��ي��ة 
التزام  اأهمية  و�صددت على  املتحورة،  بن�صخه  الفريو�س 
اجلميع بالإجراءات الحرتازية مع تلقي اللقاح اإذ يعد 

التطعيم ال�صبيل الأمثل للتعايف امل�صتدام.

•• اأبوظبي-الفجر:

الثالث  العدد  وال�صت�صارات"  للبحوث  تريندز  "مركز  اأ�صدر 
من �صل�صلة "اجتاهات الإ�صلم ال�صيا�صي" حتت عنوان: "خطر 
اأوروب��ا ... ا�صرتاتيجية التغلغل،  جماعة الإخ��وان امل�صلمني يف 

واأدوات التمويل، واإجراءات املواجهة".
وتوؤكد الدرا�صة اأن م�صاعي جماعة الإخوان امل�صلمني للتغلغل يف 
املجتمعات الأوروبية تنطلق من ا�صرتاتيجية مدرو�صة، تعتمد 
الأداة  بينها:  من  الأدوات؛  من  متنوعة  جمموعة  على  فيها 
والتطبيقات  الرقمية،  واملن�صات  الإعلمية،  والأداة  الدينية، 

الإلكرتونية.
وتو�صح الدرا�صة اأن جماعة الإخوان امل�صلمني تعتمد يف متويل 
اأن�صطتها باأوروبا على عدد من امل�صادر، بع�صها قانوين وبع�صها 
الآخر غري قانوين؛ كغ�صل الأموال والجتار يف العملت، التي 

من ال�صعب تتبعها ومعرفة م�صادرها.
جماعة  دع��م  يف  مهماً  دوراً  تلعب  تركيا  اأن  ال��درا���ص��ة  وتو�صح 
الإخ�������وان امل�����ص��ل��م��ني يف خم��ت��ل��ف ال�����دول الأوروب�����ي�����ة؛ بهدف 
ا�صتخدام اجلماعة يف حتقيق م�صاحلها اخلا�صة، وكان �صعود 
فارقاً يف هذا   2002 عام  اإىل احلكم  والتنمية  العدالة  حزب 
تنطلق منها اجلماعة  قاعدة  اإىل  تركيا  الدعم، حيث حتولت 

اإىل اأوروبا.
اأنه مع تنامي نزعات التطرف والإرهاب  اإىل  الدرا�صة  وت�صري 
اأن�صطة جماعة  التدقيق يف  وت��زاي��د  الأوروب��ي��ة،  ال��ق��ارة  داخ��ل 
الإخوان امل�صلمني، ظهر ما ميكن و�صفه ب����� "انتفا�صة اأوروبية" 
يف مواجهة اجلماعة، حيث اتخذت بع�س الدول الأوروبية عدداً 
اأن�صطتها،  من الإج��راءات التي ت�صتهدف ت�صديد الرقابة على 
وعلى اجلهات واملوؤ�ص�صات التابعة لها، لكن اأياً من هذه الدول 
الإجراءات  ه��ذه  اأن  كما  نهائياً،  اجلماعة  حظر  اإىل  ي�صل  مل 
جاءت فردية ولي�صت �صمن نطاق حترك اأوروبي م�صرتك، وهو 

ما يقلل من فاعليتها.
اأن جماعة الإخوان امل�صلمني توظف العديد  وك�صفت الدرا�صة 
م���ن امل��ج��ال�����س الإ���ص��لم��ي��ة امل��ن��ت�����ص��رة يف ال��ع��دي��د م���ن ال���دول 
�صفوف  يف  اأيديولوجياتها  ن�صر  يف  لها،  والتابعة  الأوروب��ي��ة، 
من  جمموعة  ه��ن��اك  بريطانيا  ففي  الإ���ص��لم��ي��ة؛  اجل��ال��ي��ات 
املجال�س الإ�صلمية التابعة للجماعة اأو التي ترتبط بعلقات 
اأه��م��ه��ا امل��ج��ل�����س الأوروب������ي ل��لإف��ت��اء والبحوث،  م��ع��ه��ا، وم���ن 
اأكر  مظلته  حتت  وتندرج  بريطانيا،  يف  الإ�صلمي  واملجل�س 
من 500 هيئة اإ�صلمية يف بريطانيا، ولها �صلت غري معلنة 

بجماعة الإخوان امل�صلمني.
وتتطرق الدرا�صة اإىل م�صادر متويل جماعة الإخوان امل�صلمني 
البنوك  ومنها:  متنوعة؛  اأدوات  على  تعتمد  التي  اأوروب���ا،  يف 
الإ�صلمي،  الطابع  ذات  الأم��وال  توظيف  و�صركات  وامل�صارف 
التربعات  واأم��وال  احللل"،  "جتارة  ي�صمى  فيما  وال�صتثمار 
"؛ وهي  "اأوف ���ص��ور  ال����  م��ن اجل��م��ع��ي��ات اخل���ريي���ة، و���ص��رك��ات 

موؤ�ص�صات مالية خارجية تعمل يف جزر قريبة من اأوروبا.
وذك����رت ال��درا���ص��ة اأن احل��ك��وم��ات الأوروب���ي���ة مل ت���درك خطر 
اإل خلل ال�صنوات الأخرية، عندما  جماعة الإخوان امل�صلمني 
تغذيها  ال��ت��ي  والإره����اب  التطرف  م��وج��ة  تبعات  ت��ع��اين  ب���داأت 

امل�صلمني  الإخ���وان  وجماعة  عامة،  ال�صيا�صي  الإ���ص��لم  تيارات 
الإخ����واين  اخل��ط��ر  حقيقة  اإدراك  يف  ال��ت��اأخ��ر  وه���ذا  خ��ا���ص��ة؛ 
يرتبط  الأول  اأ�صا�صيني:  عاملني  اإىل  الأ���ص��ا���س  يف  رده  ميكن 
تعد  والتي  الإخ���واين،  التنظيم  يتبناها  التي  التَِّقيَّة  ب�صيا�صة 
من اأهم نقاط قوة امل�صروع الإخواين واإحدى اأدواته الرئي�صية 
اأدل���ة مبا�صرة يف  ع��دم وج��ود  وال��ث��اين  املجتمعات،  اخ���رتاق  يف 
البداية تربط الإخوان امل�صلمني باأحداث العنف والإرهاب التي 
الآراء  بع�س  ووجود  ال�صابق،  الأوروبية يف  املجتمعات  �صهدتها 
معتدًل  �صيا�صياً  تياراً  متثل  اأنها  باعتبار  للجماعة  تروج  التي 

مقابل اجلماعات الأكر تطرفاً.
وتو�صي الدرا�صة ب�صرورة حتجيم التغلغل الإخواين يف اأوروبا، 
مواجهة  ع��رب  وذل��ك  وثقافياً،  وتعليمياً  واقت�صادياً  �صيا�صياً 
اخل���ط���اب الإخ������واين يف اأوروب������ا م��ع��رف��ي��اً، وت��ف��ك��ي��ك اخلطاب 
ون��ق��ده، وحما�صرة م�صادر  اأوروب���ا  الإخ���وان يف  م��ع  املتعاطف 
متويل جماعة الإخوان امل�صلمني يف اأوروبا وجتفيفها، وخا�صة 
يف  هناك  وا�صتثماراتها  م�صروعاتها  على  تعتمد  اجلماعة  اأن 
التجارة احللل للح�صول على التمويل الكايف لن�صر م�صروعها 

الأيديولوجي وال�صيا�صي.

بلدية منطقة الظفرة توعي زوار احلدائق واملرافق العامة
•• الظفرة -وام:

نظمت بلدية منطقة الظفرة حملة مكّثفة لتوعية زوار 
امل�صطحات  ا�صتخدام  بعدم  العامة  وامل��راف��ق  احل��دائ��ق 
باأهمية  وتوعيتهم  ل��ه��ا  املخ�ص�س  غ��ري  يف  اخل�����ص��راء 

بالإجراءات  وتوعيتهم  العامة  املمتلكات  على  املحافظة 
املحافظة  بهدف  احلملة  تاأتي  الح��رتازي��ة.  والتدابري 
الطبيعي  التجميل  وعنا�صر  ال��زراع��ي��ة  الأ���ص��ول  على 
العام  املظهر  حلماية  والأ�صول  اخل�صراء  وامل�صطحات 

واملحافظة على �صحة و�صلمة املجتمع.
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••  ال�شارقة- د.حممود علياء

املعريف  ال��ث��ق��ايف  ملنهجها  ا���ص��ت��ك��م��اًل 
 " ال��ق��ا���ص��م��ي  "من�صورات  اأط���ل���ق���ت  
للأعمال  الإجن���ل���ي���زي���ة  ال���رتج���م���ة 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ل�����ص��اح��ب  امل�����ص��رح��ي��ة 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة 
التي  العملقة  للمو�صوعة  لتنظم   ،
اأوىل  " برتجمة  " املن�صورات  بداأتها 
امل�����ص��رح��ي��ة ) عودة  ���ص��م��وه   اأع���م���ال 
باملعرفة  ت��ك��ت��ن��ز  وال���ت���ي   ) ه���ولك���و 
ت�صتل من  والتي  الراقية،   والدراما 
ال��ت��اري��خ ال��ع��رب��ي والإ����ص���لم���ي قيم 

الر�صاد واحلكم ال�صالح .
لذلك تبنت " من�صورات القا�صمي "، 
وهي الدار املتخ�ص�صة بن�صر وتوزيع 
ال�صيخ  ال�صمو  موؤلفات �صاحب  كافة 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
امل�صرحية  ال���ن�������ص���و����س  ت���رج���م���ة   ،
املرتجمني  خ������لل  م�����ن  حت�����دي�����داً 
املتخ�ص�صني الذين بوافر اخلربة يف 
وامل�صرح  عام،  ب�صكل  الأدبية  املجالت 

ب�صكل خا�س. 
املرتجمة  امل�����ص��رح��ي��ة  الأع����م����ال  اإن 
ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة ، 
اأدبي  ثقايف  زاد  لتقدمي  فر�صة  ه��ي 

م�صرحي اإىل القراء يف اأوروبا والعامل 
ات�صح  املراجعات  اأجمع. ومن خلل 
اأن ترجمة الأعمال امل�صرحية العربية 
ب��ق��ي��ت ع��ل��ى ه��ام�����س درا�����ص����ات واق���ع 
واملهرجانات  امللتقيات  ال��رتج��م��ةيف 
اإىل  النظر  دون   ، العربية  امل�صرحية 
زي�����ادة اله���ت���م���ام ب��ال��رتج��م��ة  التي 
وتعقيداً  تقنية  اأك���ر  عملية  تعترب 
حتكمها  فنية  ممار�صة  امل�صرح  لن   ،
عنا�صر متداخلة  ولي�س جمرد"نوع 
اأدبي"، ثم اإن التاأكيد على دور امل�صرح 
 ، حتديداً  التاريخي  الن�س  وتقدمي 
مع  للتفاعل  نا�صجة   روؤي���ة  و�صمن 
ا�صتيعابه  علينا  يجب  ال��ذي  الآخ���ر، 
ذلك  م����وازاة  ويف  منطلقاته،  وف��ه��م 
ال��غ��رب��ي على  املنجز  ال���ص��ت��ف��ادة م��ن 
امل�صرح  يف  والعر�س  الن�س  م�صتويي 
امل�صرح  ي�صكل  حيث  مهمةمطلوبة، 
اأحد الروافد التي ميكنها اإمداد النا�س 
ثقافية  بهويات  وتعريفهم  باملعرفة 
دورها  للرتجمة  اإن  معها.  تتعاي�س 
الدورا  ولها  كما  العاملي،  احل�صاري 
احل�صارات  ونهج  قيم  نقل  يف  ال��ه��ام 
العربية  اللغة  واإىل  م��ن  والثقافات 
كان  وق��د   ، ع�صر  التا�صع  القرن  منذ 
امل�صرحية  الأعمال  ترجمة  ملحاولت 
الإجنليزية ل� وليم �صك�صبري ومارلو 

وروائيني  ���ص��ع��راء  م���ن  وب��رن��ارد���ص��و 
�صواء  حد  على  وعربية  عاملية  قيمة 
نالت  وق��د  الع�صرين،  ال��ق��رن  خ��لل 
امل�صرحية  اأع���م���ال���ه���م  م���ن  ال���ع���دي���د 
وانت�صاراً  وق�صائدهمال�صعرية رواجاً 
اىل  الإجن��ل��ي��زي��ة  م��ن  ترجمتها  بعد 
املحاولت  اأوائ���ل  م��ن  وك���ان  العربية 
"ماكبث"  م�صرحية  ترجمة  اللفتة 
لعبد امل��ال��ك اإب��راه��ي��م، ث��م ت��ل ذلك 
مطران  خ��ل��ي��ل  ال�����ص��اع��ر  ت���رج���م���ات 
م�صتوى  ذات  ت��رج��م��ة  اأخ����رج  ال����ذى 
وقد  العربية   اللغة  حيث  من  راق��ي 
كان املرتجم اأميناً مبا يتعلق بالن�س 
نق�س يف  ه��ن��اك  ك���ان  واإن  الأ���ص��ل��ي، 
الن�س املرتجم فذلك يرجع ملا يقال 
الفرن�صية.  عن  ترجمها  قد  اأن��ه  عن 
ث��م ت��ل ذل��ك حم���اولت ج��ادة اأخرى 
�صكري،  ع���و����س،وغ���ايل  ل��رم�����ص��ي�����س 
اإبراهيم  وج����ربا  م��و���ص��ي،  وف��اط��م��ة 
جربا،  ونقول رزق اهلل، حيث َتعر�َس 
كل منهم اىل ترجمة اأعمال �صك�صبري 
اأ�صا�صاً على ترجمات �صابقة،  معتمداً 
امل�صرحي  امل��ج��ال��ني  اأف����اد  ذل���ك  وك���ل 
والأك���ادمي���ي . وم���ع ذل���ك ك��ل��ه، فقد 
ال��ذي لعبته الرتجمة يف  ال��دور  كان 
واحداً  وه��ي  العربي،  امل�صرح  ازده���ار 
من جتليات لقاء الثقافتني ال�صرقية 

القرن  ب��داي��ات  م��ع  �صيما  والغربية، 
الرواد  م��ن  ع��دد  ي��د  على  الع�صرين 
ال����ع����رب ال����ذي����ن ن���ق���ل���وا ب��ع�����ص��اً من 
الرتاث امل�صرحي العاملي، كالإغريقي، 
اللغة  اإىل  والإنكليزي،  وال��روم��اين، 
العربية، فقد لفتت النظر يف مطلع 
ترجمة  العربي  عاملنا  يف  ال�صتينيات 
الأعمال امل�صرحية اخلالدة ل�صك�صبري 
، فرتجمت "حلم ليلة �صيف"  نراً، 
وق��دم��ت ع��ل��ى امل�����ص��رح وجن��ح��ت، ثم 
، وبعد  اأي�صاً  »روميو وجوليت« نراً 
روميو  ترجمة  اأعيدت  �صنوات   10
كم�صرحية  امل��رة  هذه  لكن  وجوليت، 
كوميدية غنائية وقدمت على م�صرح 
جناحاً  لتلقى   ،85 ���ص��ن��ة  ال��ن��ه�����ص��ة 
يوليو�س   : م�صرحيات  ث��م  ���ص��دي��داً  
ماكبث   ، هاملت   ، لري  امللك  قي�صر، 
وكلها  ���ص��ي��ف،  ليلة  ح��ل��م   ، عطيل   ،
من امل�صرحيات التي تدر�س يف كليات 
العامل  يف  وامل�����ص��رح  وال��ل��غ��ات  الآداب 
اأجمع . اأخريا فاإن تبني " من�صورات 
ترجمة  يف  ث��اب��ت��اً  " ن��ه��ج��اً  القا�صمي 
بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  موؤلفات 
حممد القا�صمي امل�صرحية ك�صف عن 
قيم فنية وجمالية يف البناء الدرامي 
وال�������ص���راع  وال���ق�������ص���ة  ال���ع���رب���ي ويف 
فاأثرت   ، والأم���ك���ن���ة  وال�����ص��خ�����ص��ي��ات 

اأدب����ي����اً وم��ع��رف��ي��ايًف ت�����ص��وي��ب بع�س 
امل�صطلحات التي ما تزال حتى اليوم 
فاإن  ال��ع��رب��ي،  م�صرحنا  يف  م��ت��داول��ة 
التي  العربية  الن�صو�س  من  الكثري 
متخ�ص�صة  غ���ري  ب����اأي����ادي  ت��رج��م��ت 
لغوية  علقة  لها  لي�صت  تكون  وق��د 
 ، امل��رتج��م  عند  ب��الأ���ص��ل  اأو معرفية 
اللغة  ا���ص��ط��راب  �صلباً يف  ت��وؤث��ر  وق��د 
وامل����ف����اه����ي����م، حيث  وامل�������ص���ط���ل���ح���ات 
بالثقافة  املعريف  الوعي  عنها  يغيب 
ال�صيخ  ال��غ��رب��ي��ة، خ��ا���ص��ة ون�����ص��و���س 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
ه���ي ن�����ص��و���س ت��ع��ال��ج احل��ا���ص��ر من 
العربي  التاريخ  وع��رب  عظة  منظور 
الإ�صلمي. � بروفي�صور بيرت بارلو 
اأبداع  �صلطان  الدكتور  م�صرحيات   :

بل حدود يطرح اأ�صئلة اإن�صانية.
الربوفي�صور  ق����ال  ال�������ص���دد  وب���ه���ذا 
باإخراج  �صيقوم  وال���ذي  ب��ارل��و  بيرت 
م�صرحيات  اأوائ��ل  اإح��دى  "منرود"، 
�����ص����م����وه، ب���ال���ل���غ���ت���ني الإجن����ل����ي����زي����ة 
والعربية. و�صيتم العر�س يف فرباير 
من العام املقبل يف اأكادميية ال�صارقة 
على  اطلعه  ف��ور  الأدائ��ي��ة،  للفنون 
الن�صخة الإجنليزية لأعمال �صاحب 
بن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو 
اأن متت  حممد القا�صمي: مهم جداً 

ال�صمو  �صاحب  م�صرحيات  ترجمة 
حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ 
و�صت�صمن  لغات  عدة  اإىل  القا�صمي، 
اللغة  اإىل  ال�����رتج�����م�����ة  اإ������ص�����اف�����ة 
الإجنليزية اإمكانية تقدمي املزيد من 
اأنحاء  جميع  يف  امل�صرحية  العرو�س 
ال�صيت يف عامل  ذائ��ع  العامل. �صموه 
املعروفة  مب�صاهماته  العربي  امل�صرح 
بال�صكل  الوا�صع  علمه  على  بدللتها 
والبنيان امل�صرحيني، كما يثبت تنوع 
بتاريخ  الوا�صعة  معرفته  املوا�صيع 
حيثيتدفق  والعامل.  العربية  البلد 
اأ���ص��ل��وب ���ص��م��وه يف ال��و���ص��ف ورواي����ة 
ي�صمح  مم����ا  ع���ن���اء  دون  ال��ق�����ص�����س 
املغزى  ب��ال���ص��ت��ف��ادة م���ن  ل��ل��ج��م��ه��ور 
ال�����ص��م��ن��ي الأع���م���ق لأع���م���ال���ه. ومن 
والتعبري  امل��و���ص��ي��ق��ى  اإ���ص��اف��ة  خ���لل 
ال�صوء  ت�����ص��ل��ي��ط  ي���ت���م  الأدائ������ي������ني، 
الر�صائل  لتعزيز  باإ�صارات حم�صو�صة 
القوية التي يتم توجيهها من خلل 

احلوار.

جواد االأ�شدي : ن�شو�ش غا�شبة 
م�شرح  يف  واحلياة  احل��ق  الأج��ل 

الدكتور القا�شمي
العراقي  امل���خ���رج  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ال��دك��ت��ور ج��واد الأ���ص��دي .. وه��و من 

مثريي الده�صة يف العر�س امل�صرحي 
كله مل  ال��ع��امل  م���دار  : على  العربي 
اأن  ا�صتطاع  رج��ل  عن  اأق��را  اأو  اأ�صمع 
فرادة  مبثل  الإن�صانية  احلياة  يكتب 
القا�صمي،  �صلطان  الدكتور  ومهنية 
م�صرحياً  ن�صيجاً  ورك��ب  ر�صخ  ال��ذي 
والإن�صاين   اجل��م��ايل  عمقه  يف  ن���ادراً 
ك��ي��ف يطبخ احلياة  ع���رف  ق��د  واإن����ه 
وامل�������ص���رح مب���ذق���ات روح���ي���ة، كراعي 
للجمال احلر، ماداً يده نحو الينابيع 
�صخ�صياته  ل��ي�����ص��ط��اد  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
املتمردة  وال�صاخطة يف كتابة ملهمة 
العالية  وال�صلة  وال��ع��دال��ة،  للحق، 
املهدمة،  الدروب  النور، ي�صيء فيها 

املظلومني،  ال��ن��ا���س  اأرواح  وي���رف���ع 
املر  ال�صرب  م��ق��ام��ات  اإىل  وامل��ع��ذب��ني 

بانتظار عربة اخلل�س .
الدكتور  ال�صيخ  ن�صو�س  ترجمة  اإن 
القا�صمي اإىل لغات عديدة هو اإبحار 
ثقافات  توا�صج  نحو   اجلمال،  ع��ايل 
اجلمهور  ومقا�صمة  اإن�صانية،  عاملية 
الثقافية  ب��ذائ��ق��ت��ه��م  وه���ن���اك  ه��ن��ا 
للن�صو�س  ���ص��ي��ع��ط��ي  الإن�������ص���ان���ي���ة 
ثم  وح���اراً،  ج��دي��داً  معنى  القا�صمية 
اأن اإمكانية وقوع هذه الن�صو�س بيد 
احلياة  �صيعيد  اأوروب��ي��ني  خم��رج��ني 
التحامها  ع��رب  الن�صو�س  روح  اإىل 

باجلمهور املغاير.

•• اأبوظبي - الفجر

حتت رعاية �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
نادي  رئي�س  ال��ظ��ف��رة،  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
الثامنة  ال��دورة  فعاليات  ُتقام  الإم���ارات،  �صقاري 
والفرو�صية  لل�صيد  ال���دويل  املعر�س  م��ن  ع�صرة 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف   "2021 "اأبوظبي 
للمعار�س )اأدنيك(، وذلك خلل الفرتة من 27 
�صعار  حتت  القادمني  اأكتوبر   3 ولغاية  �صبتمرب 
من  ُمتجّددة" بتنظيم  بروح  وتراث..  "ا�صتدامة 

نادي �صقاري الإمارات.
التي  الأب���رز  الفعالية  "ال�صقارة"  قطاع  وُيعترب 
دورته  ُم��ن��ذ  ع��ام  ك��ل  املعر�س يف  ُع�����ّص��اق  ينتظرها 
ة  املن�صّ احل���دث  ُي�صّكل  اإذ   ،2003 ال��ع��ام  الأوىل 
جمل�س  ودول  الإم���ارات  يف  لل�صقارين  الأ�صا�صية 
ا�صتعداداً  ط��ي��وره��م  لق��ت��ن��اء  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
ملو�صم املقنا�س، وللُم�صاركة يف ُم�صابقات وبطولت 

ال�صيد بال�صقور يف املنطقة.
للرتويج  وعاملياً  اإقليمياً  مثالية  فر�صة  واملعر�س 
ب�صكل  ال�صقور  م��زاد  ويحظى  املُ�����ص��ت��دام،  لل�صيد 
خا�س مب�صاركة ع�صرات ال�صركات املحلية والدولية 

املتخ�ص�صة باإنتاج اأف�صل ال�صقور يف العامل.
لل�صقارين  املزيد من اخلدمات  اإط��ار تقدمي  ويف 
الأ�صر  يف  ال�صقور  اإك��ث��ار  وم��راك��ز  م���زارع  ومالكي 
العليا  اللجنة  اأعلنت  فقد  والعاملني يف جتارتها، 
ال�صقور  اإدخ�����ال  اإج������راءات  ت�صهيل  ع��ن  امل��ن��ظ��م��ة 
ال��ت��ي مّت اإن��ت��اج��ه��ا يف الأ���ص��ر خ���ارج ال��دول��ة والتي 
لل�صيد،  اأبوظبي  معر�س  يف  بها  امل�صاركة  �صتتم 
�صهادات  واملُ��ن��ت��ج��ني  ال�صقارين  منح  يتم  بحيث 
للدولة،  الإدخال  لإجراءات  "ال�صايت�س" اللزمة 
ُم�صبقة  وت��ع��اق��دات  ال��ت��زام��ات  لديهم  واأّن  خا�صة 

ترتبط مُب�صاركتهم يف املعر�س بعد طول انتظار.
من  امل�صتورد  ال�صقر  خلو  �صهادة  تقدمي  ويجب 
اأنفلونزا الطيور، على اأن جُتري الفرق البيطرية 

ة فحو�صات جديدة من جهتها فور و�صول  املُخت�صّ
الطيور اإىل الإمارات.

واأكد معايل ماجد علي املن�صوري، رئي�س اللجنة 
لنادي  ال��ع��ام  الأم����ني  للمعر�س،  املُ��ن��ّظ��م��ة  العليا 
يف  ت��اأت��ي  الت�صهيلت  ه��ذه  اأّن  الإم����ارات،  �صّقاري 
املناخي  التغري  وزارة  والتن�صيق مع  التعاون  اإطار 
الكبري  ال��دع��م  ُمثّمناً  الإم�����ارات،  ب��دول��ة  والبيئة 
ال����وزارة �صمن ج��ه��وده��ا يف تعزيز  ُت��ق��ّدم��ه  ال���ذي 
والأج������داد، ويف طليعتها  الآب�����اء  ري��ا���ص��ات  ���ص��ون 
ريا�صة ال�صيد بال�صقور اإحدى اأهم ركائز الرتاث 
العريق لدولة الإم��ارات. وتوّجه معاليه بخال�س 
ال�صكر والتقدير لوزارة البيئة ملُ�صاهمتها الدائمة 
املُ�صتمر.  اأبوظبي لل�صيد وتطّوره  بنجاح معر�س 
ل������وزارة ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة، فاإّنه  ووف���ق���اً 
اإىل  الأ���ص��ر  يف  املكاثرة  ال�صقور  لإدخ���ال  ُي�صرتط 
�صهادة  اأو  مبدئية،  موافقة  وثيقة  توفري  الدولة، 
اإكثار ال�صقر  اأو �صهادة  اأو اإعادة ت�صدير،  ت�صدير، 
ال�����ص��ادرة م��ن م��رك��ز الإك��ث��ار يف ال��دول��ة املُ�صّدرة 
مبا  التعريف  و�صيلة  بها  مو�صحاُ  املن�صاأ(،  )دول��ة 
�صريحة  اأو  تعريفية  )حلقة  ال��ن��وع  م��ع  يتنا�صب 

تعريفية(.
ويف ح���ال ا���ص��ت��رياد ال�����ص��ق��ور املُ��ك��اث��رة م��ن بع�س 
ال����دول ال��ت��ي ي��وج��د عليها ح��ظ��ر ا���ص��ت��رياد، مثل 
يف  ال�صقور  و�صع  يتوجب  فاإّنه  واأملانيا،  بريطانيا 
من�صاأة مبعزل عن الطيور الأخرى ملدة ل تقل عن 
تن�س  اأن  على  للدولة،  ت�صديرها  قبل  يوماً   21
عدم  على  املُ�صاحبة  البيطرية  ال�صحية  ال�صهادة 
العزل  اأعرا�س مر�صية عليها خلل فرتة  ظهور 

تلك.
وبعد و�صول ال�صقور للإمارات، يتوجب اتخاذ عّدة 
اإجراءات عند منفذ الدخول، ت�صمل التدقيق على 
ال�صحية  ال�صهادة  ذلك  يف  مبا  املُرفقة  املُ�صتندات 
للتاأكد  ال�����ص��ق��ور ظ��اه��ري��اً  ال��ب��ي��ط��ري��ة، وف��ح�����س 
لأمرا�س  �صريرية  اأع��را���س  اأّي���ة  م��ن  خلّوها  م��ن 

من  مبا�صرة  ال�صقور  نقل  بعدها  ويتم  ال�صقور. 
اإىل  البيطرية  ال�صلطات  باإ�صراف  الدخول  منفذ 
لل�صقور،  اأب��وظ��ب��ي  )م�صت�صفى  املُ��ع��ت��م��د  امل��ح��ج��ر 
اإجراء  بغر�س  وذل��ك  بدبي(  ال�صبا  ند  حمجر  اأو 
اأنفلونزا  مب��ر���س  يتعلق  فيما  لل�صقور  فح�س 
الإفراج  يتم  بحيث   ،PCR با�صتخدام  الطيور 
اأم��ا يف حال  النتائج،  �صلبية  ح��ال  ال�صقور يف  عن 
الإيجابية فيتم رف�س الإر�صالية واإعدام ال�صقور 

املوجودة، وتطبيق اإجراءات التخل�س الآمن.
ال�صقر  �صفر  ج��واز  اإ�صدار  ملتطلبات  بالن�صبة  اأم��ا 
بالن�صبة لل�صقور امل�صتوردة من اخلارج، فاإّنه يلزم 
ا���ص��ت��رياد �صايت�س )اأو  ���ص��ه��ادة  ت��وف��ري ���ص��ورة م��ن 
عن  ال�����ص��ادرة  ت�صدير(  اإع���ادة  اأو  ت�صدير،  �صهادة 
وبالن�صبة  املُ�����ص��ّدرة.  الدولة  يف  ة  املُخت�صّ اجلهات 
فاإّنه  بالدولة،  الإك��ث��ار  مراكز  يف  امل��رب��اة  لل�صقور 
ي��ل��زم ت��ق��دمي ���ص��ه��ادة اإك��ث��ار ال�صقر ال�����ص��ادرة عن 
مركز الإكثار، مو�صحاً بها رقم احللقة التعريفية 
اإلكرتونية  و�صريحة  اإل��زام��ي��ة،  تعريف  كو�صيلة 
جواز  اإ�صدار  ومُيكن  اختيارية.  كو�صيلة  تعريفية 
الراغبني  ال��دول��ة  م��واط��ن��ي  لغري  ال�صقر،  �صفر 
باقتناء ال�صقور من معر�س اأبوظبي لل�صيد من 
والدول  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  مواطني 
ُتتيح  حيث  ال�����ص��ق��ور،  �صفر  ب��ج��واز  تتعامل  ال��ت��ي 
ال�صقر  ملالك  ال��وزارة  ُتقدمها  التي  هذه اخلدمة 
ل�صتخدامه  لل�صقر  �صفر  ج���واز  على  احل�����ص��ول 
ا�صتخدام  من  عو�صاً  القن�س  ورح��لت  ال�صفر  يف 
�صهادات ال�صايت�س، حيث ُيعّد مبثابة وثيقة ملكية 

لل�صقر.
اأّن  وال��ب��ي��ئ��ة،  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وزارة  واأو����ص���ح���ت 
الت�صهيلت واخلدمات املقدمة يف منافذ الدخول 
ويف موقع املعر�س للم�صاركني والزوار من مواطني 
ت�صمل  وال���ع���امل،  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ودول  ال��دول��ة 
فيما  الإلكرتونية  الرقمية  بال�صهادات  التعامل 
للمتعامل  تتيح  والتي  ال�صايت�س  ب�صهادات  يتعلق 

تنفيذ الطلب من خلل الو�صائل املتاحة )املوقع 
الكرتوين اأو التطبيق الذكي( للوزارة وا�صتخدامها 
ب�صكل ر�صمي دون احلاجة اىل طباعتها، مع اتباع 
والأخذ  البيطري  باحلجر  اخلا�صة  الإج����راءات 
بالعتبار تخلي�س ال�صحنة عرب املنافذ احلدودية 

وذلك عند ا�صترياد ال�صحنة.
ويف حال ت�صدير ال�صقر اإىل خارج الدولة فيتطلب 
اأو  ���ص��ه��ادة ت�صدير  اإ���ص��دار  ال��ت��ق��دمي على خ��دم��ة 
الإلكرتوين،  النظام  عرب  �صايت�س  ت�صدير  اإع��ادة 
ك��م��واف��ق��ة مبدئية  ال�����ص��ه��ادة  اإ����ص���دار  ي��ت��م  بحيث 
وللح�صول  امل�صتوردة  الدولة  اإج��راءات  ل�صتكمال 
ع��ل��ى ال�����ص��ه��ادة ال��ن��ه��ائ��ي��ة وال���ت���ي مب��وج��ب��ه��ا يتم 
املنافذ  املعاملني يف  �صعادة  مراجعة مراكز خدمة 

احلدودية لت�صدير ال�صحنة.
الإمارات  دول��ة  يف  "ال�صايت�س"  �صلطات  وُت�صارك 
اأبوظبي  معر�س  فعاليات  خ��لل  بفاعلية  �صنوياً 
الدويل لل�صيد والفرو�صية، حيث تعمل على تقدمي 

املزيد من التوعية والإر�صادات لل�صقارين.
 و�صيتم خلل املعر�س توزيع مطبوعات اإر�صادية 
ال�صيد  ب��ري��ا���ص��ة  وامل��ه��ت��م��ني  ال�����ص��ق��اري��ن  ع��ل��ى 
ت�صجيل  كيفية  ع��ن  معلومات  حت��وي  بال�صقور، 
املطلوبة  والبيانات  ال�صقر  �صفر  وج��واز  ال�صقور 
ملواطني  للتجديد  قابلة  �صنوات   3 ملدة  لإ�صداره 
اأي��ام للجن�صيات الأخ��رى، وذلك  الإم���ارات، و 10 
بهدف ت�صهيل حركته عرب احلدود، ومبا يتيح لهم 

نقل ال�صقور خارج دولة الإمارات.
بطريقة  ال�����ص��ق��ر  ع���ل���ى  احل�������ص���ول  وُي���������ص����رتط 
ق��ان��ون��ي��ة وف���ق ال��ت�����ص��ري��ع��ات امل��ع��م��ول ب��ه��ا يف دولة 
"ال�صايت�س" الدولية،  اتفاقية  وحت��رتم  الإم��ارات 
مع  لل�صقر،  تعريفية  ح��ل��ق��ة  ب��وج��ود  والل���ت���زام 
اإمكانية تركيب �صريحة تعريف اإلكرتونية ب�صكل 
ملراكز اخلدمة  ال�صقر  اإح�صار  اختياري، ووجوب 
مطابقة  من  للتاأكد  املعتمدة  املن�صاآت  لإح��دى  اأو 
بت�صجيل  امل��ال��ك  لل��ت��زام  اإ���ص��اف��ة  ال�صقر،  بيانات 

ب���وزارة  الإل���ك���رتوين اخل��ا���س  ال��ن��ظ��ام  ال�صقر يف 
اأبوظبي  معر�س  ويتبع  والبيئة.  املناخي  التغري 
الدويل لل�صيد والفرو�صية، تو�صيات وزارة التغري 
الإداري��ة لتفاقية  ال�صلطة  وهي  والبيئة،  املناخي 
بالقانون  )واملتمثلة  الإمارات  "ال�صايت�س" بدولة 
الحتادي رقم )11( ل�صنة 2002، ب�صاأن تنظيم 
والنباتات  باحليوانات  ال��دويل  الجت��ار  ومراقبة 

املهددة بالنقرا�س.
اأو  اإطار ذلك، يتوجب عدم عر�س احليوانات  ويف 
النباتات )احلية اأو امل�صتقات( املدرجة على ملحق 
�صهادات  حت��م��ل  ل  وال��ت��ي  "ال�صايت�س"  ات��ف��اق��ي��ة 
�صايت�س ُمعتمدة )مثل ال�صقور، واحلبارى احلية 
وغريها(.  ال�صيد  وتذكارات  واجللود،  واملحنطة، 
ال��ن��ب��ات��ات )احلية  اأو  ا���ص��ت��رياد احل��ي��وان��ات  وع���دم 
قبل  �صايت�س  ملحق  على  امل��درج��ة  امل�صتقات(  اأو 
التغري  ا�صترياد من وزارة  احل�صول على �صهادات 
املناخي والبيئة و�صهادات ت�صدير اأو اإعادة ت�صدير 

اتفاقية  بتنفيذ  امل��ع��ن��ي��ة  الإداري������ة  ال�����ص��ل��ط��ة  م��ن 
�صايت�س بالدول امل�صدرة.

كما يجب التاأكيد عند بيع ال�صقور اأو اإهداوؤها اأو 
توزيعها كجوائز، وما اإىل ذلك، على �صرورة نقل 
ملكية ال�صقور اإىل املالك اجلديد، وت�صجيلها وفق 
الربنامج الإلكرتوين لل�صايت�س عرب موقع وزارة 
التغري املناخي والبيئة يف النرتنت، وذلك لتفادي 
عرقلة عملية اإ�صدار جواز �صفر ال�صقر اأو �صهادة 

ت�صدير اأو اإعادة ت�صدير �صايت�س.
ُي�صارك يف املعر�س، ملك  اأّن��ه  اإىل  جتدر الإ�صارة 
دولة  من  وال�صقارون  ال�صقور،  وم��زارع  ال�صقور 
اأعمال  ورج�����ال  ال���ع���امل،  دول  و���ص��ائ��ر  الإم�������ارات 
ال�صخ�صيات.  وك��ب��ار  ال�����ص��ق��ارة،  بقطاع  مهتمون 
وُيتاح يف معر�س اأبوظبي جلميع اجلن�صيات اقتناء 
�صقور ذات جودة عالية واأداء مميز يف ال�صيد، وهو 
جمال  يف  ال�صتثمار  على  الأع��م��ال  رواد  �صّجع  ما 

اإكثار ال�صقور يف الأ�صر.

من�شورات القا�شمي .. ت�شتكمل مو�شوعتها الثقافية واملعرفية

الأعمال امل�صرحية لل�صيخ الدكتور �صلطان القا�صمي اإىل اللغة 
الإجنليزية .. لغة �صك�صبري ومارلو وبرنارد�صو

بالتعاون مع وزارة التغري املناخي والبيئة

معر�س اأبوظبي لل�صيد والفرو�صية ُيعلن عن ت�صهيل اإجراءات اإدخال ال�صقور املُكاثرة يف الأ�صر

•• ال�شارقة -مليحة -الفجر:

اإطار  يف  تنظم  وال��ت��ي  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  جت��وي��د  دورة  ت�صهد 
ح�صورا  الريا�صي  الثقايف  مليحه  لنادي  ال�صيفي  الن�صاط 
من  ال�صيفي  الن�صاط  يف  امل�صاركني  قبل  م��ن  كبريا  واإق��ب��ال 

الن�سء وال�صباب لل�صتفادة من درو�صها اليومية .
امل��خ��ت��ار م��ن موؤ�ص�صة  ال��ت��ي يقدمها غ���ايل   ال����دورة  وحت��ظ��ى 
ال�صارقة للقراآن الكرمي وال�صنة على تفاعل من قبل امل�صاركني 

وتت�صمن  امل��رئ��ي  التوا�صل  با�صتخدام  بعد  ع��ن  ت��ق��ام  كونها 
�صرحا لأحكام املدود يف القراآن الكرمي .

بجانب  التجويد  اأب���واب  يف  خمتلفة  �صروحا  ال���دورة  وت��ق��دم 
مف�صل  ب�صكل  ت�صرح  وال��ت��ي  ال��ت��لوة  لأح��ك��ام  عملي  تطبيق 

وب�صيط و�صهل على امل�صاركني يف كل يوم .
اإدارة  رئي�س جمل�س  �صلطان اخلا�صوين  �صعادة حممد  واأف��اد 
نادي مليحه الثقايف الريا�صي اأن حلقة جتويد القراآن الكرمي 
والتي تقام عن بعد ب�صبب جائحة كورونا تتميز باإقبال الطلبة 

لل�صتفادة من ال�صروح التي تقدم فيها وتابع باأن تلك احللقة 
وال�صنة  الكرمي  للقراآن  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  تقام 

فرع املنطقة الو�صطى .
املعينة  ال�صبل  كافة  هيئت  النادي  اإدارة  اأن  اخلا�صوين  واأك��د 
لإجناح هذه الدورة املتميزة يف جتويد القراآن الكرمي  وذلك  
وحفظه  اهلل  كتاب  مدار�صة  يف  الراغبني  الطلبة  لحت�صان 
ال��ط��ل��ب��ة من  ا���ص��ت��ف��ادة  ت��لوت��ه م��ن منطلق حتقيق  واإت���ق���ان 

اإجازتهم ال�صيفية .

اإقبال كبري على دورة جتويد القراآن الكرمي بالن�صاط 
ال�صيفي لنادي مليحة والتي تقام عن بعد 
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•• دبي - وام:

نظمت الإدارة العامة لإ�صعاد املجتمع يف �صرطة دبي ممثلة 
والإيجابية  ال�صعادة  وجمل�س  الأمنية  التوعية  اإدارة  يف 
ومبادرة الروح الإيجابية حما�صرة توعوية لربات املنازل 
يف خيمة ال�صعادة يف �صعبية �صرطة دبي مبنطقة اأم الدمن 

بح�صور 45 ربة منزل.
للدفاع  العامة  الإدارة  من  حمزة  عبداهلل  الرقيب  وق��دم 
ال�صلمة  با�صرتاطات  التوعية  ح��ول  �صرحا  بدبي  امل��دين 

والوقاية من احلوادث واحلرائق وكيفية ا�صتخدام طفايات 
وكيفية  ن�صوبها  ح��ال  اإخمادها  وكيفية  املنزل  يف  احلريق 
ال��ت�����ص��رف والإخ������لء وغ��ريه��ا م��ن الإج�������راءات الأخ����رى 
ل�صمان �صلمة �صكان املنزل و�صرورة التاأكد من اإجراءات 
الأمن وال�صلمة العامة و�صلحية اأجهزة كا�صف الدخان 

ومعدات اإطفاء احلرائق وخطط ال�صلمة والإخلء.
و�صيانة  ���ص��رورة فح�س  على  خ��لل عر�س عملي  و���ص��دد 
ط��ف��اي��ات احل��ري��ق ال��ي��دوي��ة و���ص��ن��ادي��ق الإط���ف���اء والتاأكد 
الأمن  اإج�����راءات  على  وال��ت��دق��ي��ق  وجاهزيتها  عملها  م��ن 

وال�����ص��لم��ة ال��ع��ام��ة و���ص��لح��ي��ة اأج���ه���زة ك��ا���ص��ف الدخان 
ومعدات اإطفاء احلرائق وخطط ال�صلمة والإخلء.

ونالت املحا�صرة على ا�صتح�صان ربات املنازل مل�صاهمتها يف 
رفع م�صتوى الوعي والوقاية من احلوادث لديهن.

الروح  اأ�صادت فاطمة بوحجري من�صقة مبادرة  من جهتها 
ما  بكل  التوعية  واأهمية  املحا�صرة  مبحتوى  الإيجابية 
يخت�س با�صرتاطات ال�صلمة والأمن واحلماية مثنية على 
�صرعة ا�صتجابة الإدارة العامة للدفاع املدين وجهودهم يف 

اإعداد وتقدمي املحا�صرة.

�صرطة دبي توعي ربات املنازل با�صرتاطات ال�صالمة من احلوادث واحلرائق

•• ال�شارقة -وام:

50 باملائة من م�صروع  ال�صارقة  املياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز  اإدارة  اأجنزت 
الرحمانية  600 ملم من منطقة  املياه قطر  اإ�صرتاتيجي لنقل  متديد خط 
اإىل العزرة والذي يعد اإ�صتكماًل للخط املحيط مبدينة ال�صارقة ما يعزز من 
كفاءة ال�صبكة وتنظيم �صغط املياه ويخدم جميع املناطق التي مير بها و خا�صة 

املدينة امل�صتدامة بجوار الرحمانية و منطقة اأم فنني .
واأو�صح املهند�س ع�صام املل مدير اإدارة املياه اأن امل�صروع اجلديد الذي تنفذه 
الهيئة يعترب عامل مهماً وخطوة كبرية يف اإجتاه تعزيز قدرة هيئة كهرباء و 

مياه ال�صارقة على تزويد خدمات املياه النقية لقاطني الإمارة ب�صكل م�صتدام 
وب�صغوط منا�صبة.

واأ�صار اإىل اأن اأ�صرتاتيجية الهيئة تهدف لتطوير م�صروعات املياه واإ�صتدامتها 
م��ن خ���لل ت��و���ص��ع��ات وم�����ص��اري��ع ت��ط��وي��ري��ة ط��م��وح��ة مل��واك��ب��ة م�����ص��رية التنمية 
ال�صاملة التي ت�صهدها الإمارة بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن 
حممد القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة ومبتابعة من �صمو ال�صيخ 

�صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل عهد و نائب حاكم ال�صارقة.
بهدف  املياه  وتوزيع  اإنتاج  يف  الفنية  املوا�صفات  اأح��دث  تتبع  الهيئة  اأن  واأك��د 
الو�صول اإىل اأف�صل املعايري واملوا�صفات العاملية وحتر�س الهيئة على اأ�صتخدام 

مواد �صديقة للبيئة حتافظ على جودة املياه يف تنفيذ خطوط �صبكات املياه.
واأ�صار اإىل اأن التكلفة الإجمالية للم�صروع ت�صل اإىل حوايل 20.210 مليون 
درهم ويبلغ طول اخلط اأكر من 12 كم وبقطر 600 ملم و مت بدء العمل 
يف امل�صروع خلل مار�س املا�صي ومن املخطط اأن يتم اإجنازه بالكامل يف مار�س 
واإن�����ص��اء غرف  الأن��اب��ي��ب  ومت��دي��د  احلفر  اأع��م��ال  امل�صروع  ويت�صمن   2022
حماب�س التحكم و تو�صيل اخلط اجلديد باخلطوط القائمة واأعمال احلماية 
و�صيانة الطرق املحيطة ومت اإ�صتخدام اأنابيب الكاربون �صتيل املحمية بطلء 
الإيبوك�صي الآمن �صحياً وفق اأحدث املوا�صفات العاملية املتبعة يف اأنظمة توزيع 

و نقل املياه العذبة .

ال�صعوبات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  للتغلب  ب��اإج��ت��ه��اد  يعمل  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
والتحديات التي قد حتدث اأثناء التنفيذ لإجناز امل�صروع يف اأ�صرع وقت واإدخال 
املوعد  قبل  ال�صارقة  اإم��ارة  املياه يف  توزيع  و  نقل  اخل��ط اجلديد يف منظومة 

املحدد.
واأكد املل اأن الهيئة توا�صل جهودها لتعزيز وتقوية �صبكات نقل وتوزيع املياه يف 
كافة مناطق اإمارة ال�صارقة �صمن خطة حمددة لتوفري اإمدادات املياه وحتقيق 
التنمية امل�صتدامة والإدارة املتكاملة للموارد املائية الطبيعية املحدودة وموارد 
املياه غري التقليدية التي ت�صمل املياه املحلة واإع��ادة ا�صتخدام مياه ال�صرف 

ال�صحي املعاجلة ب�صكل فعال.

•• اأبوظبي- وام:

ن�صال حممد  الدكتورة  �صعادة  اأك��دت 
الطنيجي مدير عام دار زايد للثقافة 
الإ�صلمية حر�س الدار على موا�صلة 
لتعزيز  ر�صالتها  اإي�صال  يف  جهودها 
قيم الت�صامح والتعاي�س ون�صر املبادئ 
اجلاليات  بني  ال�صحيحة  الإ�صلمية 

املقيمة يف الدولة.
لها  ت�صريحات  يف  الطنيجي  وق��ال��ت 
جميع  ت��ق��دمي  يف  م�صتمرة  ال���دار  اإن 
عن  التعليمية  وب��راجم��ه��ا  خدماتها 
املتعاملني  ل��ت��ط��ل��ع��ات  م��واك��ب��ة  ب��ع��د 
الإل���ك���رتوين  ال��ت��ع��ل��م  اإىل  ب��ال��ت��ح��ول 
وال�صتفادة من التكنولوجيا احلديثة 
واحل���ل���ول ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ت��ت��م��ا���ص��ى مع 
الحرتازية  وال��ت��داب��ري  الإج�������راءات 

وال��وق��ائ��ي��ة، وت�����ص��م��ن حت��ق��ي��ق نتائج 
اإيجابية لتلبية احتياجاتهم.

و اأو�صحت اأن الدار نفذت 409 دورات 
الإ�صلمية  ال��ث��ق��اف��ة  ب��رن��ام��ج  �صمن 

الأول من  ال�����ص��ن��وي  ال��ن�����ص��ف  خ���لل 
 3،123 منها  ا�صتفاد  اجل��اري  العام 

�صخ�صا من خمتلف اجلن�صيات، منهم 
362 م�صتفيدا يف العني و1156 يف 

فيما  عجمان..  يف  و1605  اأبوظبي 
الإ�صلمية  الثقافة  دورات  ع��دد  بلغ 

الرئي�صي  املركز  يف  تنفيذها  مت  التي 
و126  دورة   83 ال���ع���ني  مب���دي���ن���ة 

دورة يف فرع اأبوظبي و200 دورة يف 
 409 مبجموع  بعجمان  ال���دار  ف��رع 

دورات.
الثقافة  دورات  اأن  اإىل  ون����وه����ت 
ب�12  للم�صتفيدين  تقدم  الإ�صلمية 
احلاجة  م��ع  يتنا�صب  مب��ا  عاملية  لغة 
الفعلية لل�صريحة امل�صتفيدة، وتهدف 
والرتاحم  الت�صامح  قيم  تعزيز  اإىل 
الثقافات  خم��ت��ل��ف  م���ع  وال��ت��ع��اي�����س 
وتقدمي  الإن�������ص���ان���ي���ة،  واحل�������ص���ارات 
من  ونف�صيا  اجتماعيا  لهم  الرعاية 
الجتماعية  ال�صت�صارة  خدمة  خلل 
الأن�صطة  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
املجتمعية  وال���ربام���ج  وامل��ح��ا���ص��رات 
للمهتدين اجلدد التي ت�صهم يف تعزيز 
والتوا�صل  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ع��لق��ات 

الإيجابي بني اجلاليات.

•• اأبوظبي - الفجر:

البلديات  ل��دائ��رة  التابعة  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  نظمت 
عن  توعوية  حملة  الوثبة  بلدية  مركز  خ��لل  من  والنقل، 
مبادرة  �صمن  للمدينة،  ال��ع��ام  املظهر  على  للحفاظ  ُب��ع��د 
باأهمية و�صرورة احلد  توعية اجلمهور  بهدف  "عا�صمتي"، 
من امل�صوهات، وال�صتخدام الأمثل للمرافق العامة، وكذلك 
تعزيز امل�صاركة املجتمعية والتوا�صل بني البلدية وكافة فئات 

و�صرائح املجتمع.

�صهدت  ُبعد،  عن  تثقيفية  ور�صة  تنظيم  احلملة  وت�صمنت 
اإلقاء ال�صوء على بع�س املظاهر ال�صلبية وكيفية احلد منها 
ومكافحتها، وتعريف اجلمهور باأهمية املحافظة على املظهر 
العام للمدينة والفوائد الإيجابية لتباع �صلوكيات ح�صارية 
يف التعامل مع البيئة واملرافق العامة بال�صكل الذي يحافظ 

على ال�صحة وال�صلمة العامة.
بدورهم  ال���ص��ط��لع  ع��ل��ى  املجتمع  اأف����راد  ال��ور���ص��ة  وح��ث��ت 
به  تتمتع  ال���ذي  املتميز  اجل��م��ايل  املظهر  على  احل��ف��اظ  يف 
اأبوظبي، واحلفاظ على امل�صهد احل�صاري الذي يتما�صى مع 

دار  اأبوظبي، كما  ت�صهده  الذي  العمراين  والتطور  النه�صة 
نقا�س بني امل�صاركني حول ما مت طرحه يف الور�صة وفوائده 

الإيجابية يف توعية اأفراد املجتمع.
التوعوية  املن�صورات  من  العديد  ن�صر  احلملة  ت�صمنت  كما 
الجتماعي،  التوا�صل  م��واق��ع  على  البلدية  ح�صابات  ع��رب 
بالإ�صافة اإىل اإر�صال ر�صائل ن�صية ق�صرية للعديد من اأفراد 
الرتقاء  يف  احلملة  اأه���داف  جميعها  تعزز  وال��ت��ي  املجتمع، 
امل��ظ��ه��ر احل�صاري  ال��ع��ام��ة واحل���ف���اظ ع��ل��ى  ب��ال�����ص��ل��وك��ي��ات 

واجلمايل الذي تتمتع به اأبوظبي.

كهرباء ال�صارقة تنجز 50 باملائة من اخلط ال�صرتاتيجي لنقل املياه من الرحمانية اإىل العزرة خالل 5 اأ�صهر

الإ�صالمية للثقافة  زايد  دار  دورات  من  م�صتفيدا   3،123

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�صة عن ُبعد للتوعية باأهمية 
احلد من امل�صوهات وال�صتخدام الأمثل للمرافق العامة

•• دبا احل�شن-الفجر:

قام جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات مدينة دبا احل�صن التابع ملجل�س 
اأ�صعة  من  للوقاية  املوؤ�ص�صات  لعمال  مظلية  قبعات  بتوزيع  للتعليم  ال�صارقة 
ال�صم�س بح�صور حممد را�صد ر�صود رئي�س املجل�س واأحمد عبداهلل الغ�صيب 

النقبي رئي�س جلنة التطوير والتميز املوؤ�ص�صي .
وجاءت املبادرة التي اأقيمت ظهر اأم�س الأول �صمن يف مبادرة اإن�صانية جمتمعية 
حتت �صعار عمالنا منا وفينا و�صمن مبادرة ركائز والتي تدخل �صمن الهدف 
ال�صرتاتيجي ملجل�س ال�صارقة للتعليم بحكومة ال�صارقة يف الإ�صهام يف حتقيق 
امل�صاندة املجتمعية لدعم برامج التعليم وتنفيذ املبادرات والربامج الرتبوية 

والجتماعية ولتعزيز �صلوكيات ومهارات عنا�صر املجتمع .
التطوير  النقبي رئي�س جلنة  الغ�صيب  اأحمد عبداهلل  ال�صدد �صرح  ويف هذا 
التميز املوؤ�ص�صي باأهمية هذه املبادرة النوعية والتي تر�صخ من عوائد تربوية 

ين�صدها املجل�س وغر�س يف نفو�س الطلبة للت�صامن مع العمال .
وقال : تاأين هذه املبادرة �صمن اخلطة ال�صرتاتيجية ملجل�س ال�صارقة للتعليم 

لرت�صيخ العمل الجتماعي يف املجتمع وخلق ال�صراكة املجتمعية بني املجل�س 
املجتمع  اأف��راد  ل��دى  الإن�صاين  العمل  وتعزيز  املحلي  املجتمع  يف  واملوؤ�ص�صات 
واأ�صاف قام املجل�س بتوزيع القبعات التي تقي من حرارة ال�صم�س على العمل 
يف عدد من املواقع املختلف يف مدينة دبا احل�صن خلل تاأدية اأعماله والتي 

لقت الإ�صادة من قبل العمال ب�صورة ملفتة .

جمل�س اأولياء اأمور مدينة دبا احل�صن يوزع قبعات على العمال للوقاية من ال�صم�س �صمن مبادرته »عمالنا منا وفينا«
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اإع����������الن
ال�ص�����ادة/كراج  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN عبيد العفاري- فرع رخ�صة رقم:1011486 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العلن 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 13314 بتاريخ 2021/8/15 

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

للتوابل والبهارات ومواد العطارة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2384327 

الغاء رخ�صة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العلن 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 13314 بتاريخ 2021/8/15 

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

CN املرقاب رخ�صة رقم:2125155 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العلن 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 13314 بتاريخ 2021/8/15 

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

CN اوريانا رخ�صة رقم:2737414 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العلن 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 13314 بتاريخ 2021/8/15 

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

CN للمقاولت العامة ذ.م.م رخ�صة رقم:2915892 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
ا�صافة عمر عبدالرحمن حم�صن احمد ال�صريف %10

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف ح�صني علي عبداهلل �صامل امل�صعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العلن 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 13314 بتاريخ 2021/8/15 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/م�صاكيك دقو�س  التنمية القت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2622557 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة ا�صماء حممد اجليلين البهلويل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف حممد را�صد حممد �صعيد الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العلن 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 13314 بتاريخ 2021/8/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مغ�صلة ابو حمد احلديثة 

CN قد تقدموا الينا بطلب للملب�س رخ�صة رقم:1105168 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة ن�صيم احمد جهري احمد %100
تعديل وكيل خدمات

ا�صافة هزاع حمدان �صعيد حمد الدرعي
تعديل وكيل خدمات

حذف هزاع حمدان �صعيد حمد الدرعي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف حممد �صعيب ظهري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن 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 13314 بتاريخ 2021/8/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/فيتامينات لند للع�صائر 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2731849 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

احمد مبارك �صيف علي ال�صاحلي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�صب ال�صركاء

احمد مبارك �صيف علي ال�صاحلي من 0% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف اريح حممد احمد حممد
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن 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 13314 بتاريخ 2021/8/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز جيون لتجميل 
CN قد تقدموا الينا بطلب ال�صيدات ذ.م.م رخ�صة رقم:2837122 

تعديل ن�صب ال�صركاء 
روجن اك�صيو من 19% اىل %25

تعديل ن�صب ال�صركاء
ليلى فان من 15% اىل %24

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف يوجنمي لو

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

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

العدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 

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

ال�صم التجاري:النور�س ويب للتجارة- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�صركة:تاجر ابوظبي

CN 2854366 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

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

- تعيني ال�صادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�صابات ،  كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/8/5 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105022015 
- تاريخ التعديل:2021/8/11

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 

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

ال�صم التجاري:بيت الكتاب للت�صويق- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�صركة:تاجر ابوظبي

CN 2721520 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

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

- تعيني ال�صادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�صابات ،  كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/8/4 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105021809 
- تاريخ التعديل:2021/8/11

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 

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

�صركة  العامة-  واملقاولت  لل�صيانة  كونيك�صن�س  التجاري:فاين  ال�صم 
ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

عنوان ال�صركة:وحدة ال�صيد عبدالعزيز عبداهلل �صليمان �صيف واخرين 
مكتب  10 ق   44 م  ال�صناعية  م�صفح  ابوظبي   F80
CN 2543718 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

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

- تعيني ال�صادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�صابات ،  كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/8/9 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105022381 
- تاريخ التعديل:2021/8/11

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 

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

ال�صم التجاري:مطعم العقاب- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
بناية  مكتوم  ال  �صعيد  بن  را�صد  ال�صيخ  �صارع  ال�صركة:ابوظبي  عنوان 

م�صلم الزفنة العامري
CN 1023272 :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:2021/7/7 وذلك بناء على قرار 
حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/8/11  - بالرقم:2105018694 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�صفي 

املعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/املحفوظ لل�صتثمار

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2384904 
تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�صاحة 0*0 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ املحفوظ لل�صتثمار

ALMAHFOOODH INVESTMENT

اإىل/املحفوظ لل�صتثمار- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
 ALMAHFOOODH INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ما�صرت وي للمقاولت 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�صة رقم:1146997 
تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ ما�صرت وي للمقاولت العامة

MASTER WAY GENERAL CONTRACTING

اإىل/ما�صرت وي للمقاولت العامة- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
 MASTER WAY GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيدلية جولدن كيور 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�صة رقم:2013778 
تعديل اإ�صم جتاري من/�صيدلية جولدن كيور ذ.م.م

GOLDEN CURE PHARMACY LLC

اإىل/ �صيدلية جولدن كيور -�صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 GOLDEN CURE PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مها البوادي للدواجن 

CN واللحوم الطازجة رخ�صة رقم:2006770 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
ا�صافة �صامل �صام�س حممد احمد الكتبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف مطر �صعيد عبيد �صلطان الدرمكي

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

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

العدد 13314 بتاريخ 2021/8/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز كيور بل�س الطبي

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2540026 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد ح�صن حممد ح�صن مرعي %24.5

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/في�صل عقيل عبداهلل حممد املرزوقي من مالك اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء/ في�صل عقيل عبداهلل حممد املرزوقي من 100% اىل %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة علي م�صطفى خليل ق�صق�س %24.5
تعديل راأ�س املال/ من 5000000 اىل 200000

تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�صاحة 1*17 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ مركز كيور بل�س الطبي
CURE PLUS MEDICAL CENTER

اإىل/مركز كيور بل�س الطبي ذ.م.م
 CURE PLUS MEDICAL CENTER L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن 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 13314 بتاريخ 2021/8/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مرطبات حمارة البحر الف�صي

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1025590 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/را�صد حممد ح�صن امل�صعود الزعابي من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ را�صد حممد ح�صن امل�صعود الزعابي من 100% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة قادر �صامايل %12

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة احمد �صامايل %12
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حميد ناريكوليل %25

تعديل راأ�س املال/ من null اىل 150000
تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ مرطبات حمارة البحر الف�صي

SILVER SEA SHELL PEFRESHMENTS
اإىل/مرطبات حمارة البحر الف�صي ذ.م.م

 SILVER SEA SHELL PEFRESHMENTS L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن 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 13314 بتاريخ 2021/8/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/املجموعة الوطنية لل�صتثمار ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1099007 
تعديل مدير/ا�صافة حممد �صامل �صالح املنهايل

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة جمموعة املوارد الوطنية- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 
NATIONAL RESOURCES GROUP- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف نا�صر احمد خليفة احمد ال�صويدي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد �صامل �صالح املنهايل

تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل اإ�صم جتاري من/ املجموعة الوطنية لل�صتثمار ذ.م.م
NATIONAL INVESTMENT GROUP LLC

اإىل/املجموعة الوطنية لل�صتثمار- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
NATIONAL INVESTMENT GROUP-SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العلن 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(
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اآراء الكتاب

م�شاحة ن�شتعر�ش فيها االأفكار واالإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه وال ميثل وجهة نظر ال�شحيفة
نتلقى م�شاركتكم عرب االمييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

ال �شيء م�شتحيل
اأ�صدقائه عمره مل يتعَد ال� 25 �صنة  اأحمد �صاب طيب حمبوب من جميع 
ذكي جداً وطموح وقليل الكلم يحرتم من هو اأكرب منه �صناً وملتزم دينياً 
بار بوالديه ول يخرج من بيته اإل وهو يقبل راأ�س اأبيه و وياأخذ بركة اأمه 
ثم  الريا�صة  مبمار�صة  يومه  ي��ب��داأ  �صباح،  ك��ل  ل��ه  ال��دع��اء  منهما  ويطلب 
وي�صاعد  للآخرين  حمب  متفائل  ب�صو�س  بوجه  ن�صيطاً  عمله  اإىل  يذهب 

من يحتاج للم�صاعدة.
وكان  حكومي  مكتب  يف  يعمل  ك��ان 
امللفات  ك���ل  ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة  ح��ري�����ص��اً 
كل  ومتابعة  يوميا  ملديره  واإر�صالها 
جديد من امييلت ال��وزارة وجميع 
يوم  ذات  واخل��ا���ص��ة،  املهمة  الأوراق 
جاءه ات�صال تلفيوين ومل ينتبه له، 
به  واإذا  ال��رن��ني  توقف  م��ا  ف�صرعان 
وقد تفاجاأ بر�صالة ن�صية برابط ل 
يعلم م�صدره و لأنه ل يعلم الكثري 
الرابط،  بفتح  قام  التكنولوجيا  عن 
واإذا بجميع امللفات اخلا�صة بالوزارة 
ملحة  يف  ت�����ص��رق  البنكية  وح�����ص��اب��ات��ه 
 : قائًل  راأ�صه  يده على  ب�صر، و�صع 

يا اهلل ماذا اأفعل الآن وكل امللفات مت اخرتاقها وجميع ح�صاباتي اخلا�صة 
اأي�صا، ما موقفي عند ا�صتجوابهم يل؟ هل اأخربهم باحلقيقة اأم اأخرج لهم 
بحجة اأخرى منافية لها؟ ل ل اأ�صتطيع اأن اأكذب مهما كان الأمر، خمافة 
اهلل اأهم من خمافة الب�صر ، جل�س يفكر كثريا وتاأخذه الأفكار ميينا وي�صارا 
اأين  بينه وبني نف�صه، ثم جاءه ات�صال من مديره �صائل:  �صائًل وجميباً 
اإىل  اأح�صر  �صوف  اأحمد  عليه  رد  ؟  يل  اإر�صالها  منك  طلبت  التي  امللفات 

مكتبك لأف�صر لك بع�س الأمور واأخربك مبا حدث. 
ذهب اأحمد للمدير خاف�صاً راأ�صه يف حرج كبري �صارحا له ما حدث بالكامل 
واأخربه احلقيقة بكل تفا�صيلها ومل يخف عليه �صيئاً، نعته املدير بالغبي 
اإرادت��ه ب��دون ق�صد وكاأنه  ووبخه كثريا و مل يقدر اأن ما حدث خ��ارج عن 
ل  فاأنت  ا�صتقالتك  ق��دم  له  قائل  مكتبه،  وط��رده من  اأن يخطئ  بانتظار 

ت�صلح للعمل هنا اأو اأي مكان اأبدا م�صتحيل اأن تعمل مبكتبي اأبدا.
اأخذ كل اأغرا�صه وخرج بكل هدوء حزينا على نف�صه مل ي�صتوعب ما حدث 
له وكاأنه يف غيبوبة كابو�س اأحاط به، ثم ذهب اإىل ال�صرطة واأبلغ عن ما 
حدث له، فاخربوه باأنهم �صوف يتق�صون عن احلقيقة حتى ي�صلوا اإليهم 
ويعرفوا من فعل ذلك وعقابه يف اأقرب وقت ممكن، جل�س يف غرفته �صعر 
بعتمة احلياة يف عز النور، واأ�صابته الكاآبة مما حدث وقدر الظلم والأمل 
اأحاط به من كل جهة،  واأغلق متاري�س عامله واأ�صبح قلبه كالظلم الذي 
اأم��ه غرفته ووا�صته  اآن واح��د، دخلت  فقد خ�صر عمله وماله ووظيفته يف 
يف حمنته قائلة له : ل تغ�صب يا ابني لأن رحمة اهلل وا�صعه وهي جتربة 
من اهلل لتجعلك اأقوى ولن تكون نهاية العامل بل هي بداية لطريق جديد 
اختاره اهلل لك وتذكر ل �صي م�صتحيل عند اهلل، �صل واترك اأمرك هلل، فهو 
عنده ما تريد فل ت�صاأل اأحداً اأبدا فاإجابتك عند اهلل وحده، خذ املال الذي 
اأهم  اإي��اه عند زواج��ك ولكن هذا الوقت  ادخرته لك منذ زم��ن، لأعطيك 
فو�س اأمرك هلل، ولو خذلك اإن�صان تذكر اهلل هو احلق والعدل ، ابداأ من 
البيا�س فخري اهلل قادم ل حمال و�صع م�صتقبلك  نا�صعة  جديد �صفحة 
ن�صب عينيك ولكن ل تن�س من هم بحاجة اإليك، بداأ ينتبه لنف�صه ويرى 
ممار�صة  يف  وب��داأ  جديد  من  غرفته  �صتائر  وفتح  خمتلف  مبنظور  الدنيا 
الريا�صة كعادته، فتح مكتب حماماة يف منطقة �صكنية مزدحمة بال�صكان 
والق�صايا  ال�صت�صارات  عليه  انهالت  وقد  ا�صمه  عليها  لفتة  ي�صع  به  واإذا 
ال�صعفاء  عن  يدافع  وا�صعة،  �صهرة  ذا  اأ�صبح  حتى  بالعملء  املكتب  وع��ج 
ميزانا  وك��ان  حقهم  على  يح�صلوا  حتى  مقابل  ب��دون  جماناً  واملظلومني 
وافق  عميق  تفكري  وبعد  �صيادية  جهة  م��ن  وظيفه  ج��اءت��ه  حتى  للعدل، 
عليها ومل يكف عن الدفاع عن حقوق املظلومني، وبعد فرتة من الزمن 

مت ترقيته واأ�صبح يف من�صب اأعلى بكثري مما كان فيه .
نهلة خر�شتوفيد�ش/كاتبة

ال�شخ�شية بيتا
�صخ�صية بيتا �صخ�صية ب�صيطة عاطفية جداً، وخجولة وح�صا�صة وتفتقد 
للثقة العالية بالنف�س، ناجحة اإىل درجة معينة اجتماعياً ومهنياً لأنها ل 
متلك القدرة اأن تكون قيادية اأو طموحة لذلك جندها تتبع الآخر وت�صاعد 

اأه����داف  امل���دي���ر ل��ت��ح��ق��ي��ق  اأو  ال��ق��ائ��د 
املجموعة.

ال���رج���ل ب��ي��ت��ا: ه���و ���ص��خ�����س مفعم 
لدرجة  ال���ق���ل���ب  ط���ي���ب  ب��ال��ع��اط��ف��ة 
م���ا جت����ده مبت�صم  م��ذه��ل��ة وغ���ال���ب���اً 
واحلياة  ال��ع��ائ��ل��ة  ي��ق��د���س  وه������ادىء 
بيته  الزوجية ومييل لل�صتقرار يف 
وع��م��ل��ه، ي��ك��ره وي��خ��اف م��ن التغيري 
وميكن  م�����������ص�����وؤول  ����ص���خ�������س  وه�������و 
للطموح  يفتقد  لكنه  عليه  العتماد 
ي�صعر  الأح�����لم،  لتحقيق  وال�����ص��ع��ي 
ب��اخل��ج��ل والإح���������راج ب�����ص��ه��ول��ة ول 
الكلم  يف  ي�صرد  او  باحلديث  ي��ب��ادر 

بالقليل  بالبت�صامة اخلجولة والتعليق  الآخرين بل جتده يكتفي  بوجود 
من الكلمات ويف املقابل يكون مرتاحاً بوجود �صخ�س مقرب جداً منه حيث 
ي�صبح خمتلفاً وينطلق ب�صرد الأحاديث حتى الق�ص�س امل�صحكة واملواقف 
تفا�صيل حياته  م��رتدداً يف كافة  تراه  بنف�صه  وب�صبب قلة ثقته  الطريفة. 
اأو  من مظهره  متاأكداً متاماً  يكون  اأن��ه ل  كما  ب�صهولة  قرارته  يتخذ  ول 
�صخ�صيته، يرغب غالباً بالحتفاظ مب�صاعره وعدم التحدث عنها لكنه يف 
العلقات الرومان�صية خمل�س لدرجة كبرية ويف�صح ب�صهولة عن م�صاعره 
كما اأنه �صريع الوقوع يف احلب وهو �صديد التعلق مبن يحب ويغرق الأنثى 
الرتباط  الفتيات  م��ن  العديد  ترغب  لذلك  واله��ت��م��ام  احل��ب  مب�صاعر 

من  اأب�صط  هو  واح��د.  ب�صخ�س  وحبيب  �صديق  ف�صتك�صب  مثله  ب�صخ�س 
�صخ�صية �صيجما واأكر توا�صعاً من �صخ�صية األفا.

املراأة بيتا: هي اإن�صانة رقيقة لطيفة للغاية �صديدة اخلجل وحنونة ولديها 
قدرة رائعة على العطاء بل حدود ودون اأي مقابل، هي اأهل للثقة املطلقة 
فهي �صديقة ميكن العتماد عليها وم�صتمعة جيدة تقدم دوماً الدعم ملن 
حولها حتى اأنها ل مانع لديها من القيام مبا يتقاع�س الآخرون عن فعله 
جتنباً لأي تق�صري يف اإجناز العمل اأو منعاً حلدوث اخللفات وال�صبب يف 
ذلك طيبة قلبها املتناهية، اأحياناً تكون �صلبية و عدوانية لكنها �صريعاً ما 
تعود لطبيعتها. يف العلقات الرومان�صية هي رومان�صية وعاطفية وخيالية 
بل  بنف�صها عموماً  ثقتها  قلة  ب�صبب  كاأنثى  بجاذبيتها  تثق  لكنها ل  حاملة 
اأو يحلم بها،  اأحد �صيعجب  اأن ل  اأحدهم، لأنها تعتقد  اإذا مدحها  تفاجئ 
تخاف من املبادرة يف العلقات العاطفية ومن امل�صتحيل اأن تتخذ اخلطوة 
الأوىل اأو اأن تت�صجع الآخر للمبادرة وغالباً ما ينتهي بها املطاف للرتباط 
ب�صخ�س دون اأن حتبه خوفاً من البقاء و ح�صل على اهتمام اأقل من اأنثى 

ال�صيجما و الألفا لأن قوة �صخ�صيتهم تلفت الأنظار اإليهم اأكر منها.
 منال احلبال /كاتبة

خروج الروح 
و�صف القراآن الروح ومنحها منزلة عظيمة لكون الإن�صان ل يعرفها ودائم 
ال�صوؤال عنها، كما اأن كتب ال�صرية حتدثت عنها با�صتفا�صة وبينت �صعوبة 
خروجها من اجل�صد، وو�صفتها عند ح�صن ال�صري وال�صلوك كنف�س يخرج 

يف ه��دوء ومل يدخل، اأم��ا الغري ح�صن 
تنزع  حرير  كقطعة  باأنها  فو�صفتها 
اأنوه  حني  اأقلل  ول  �صوك،  �صلة  من 
عندما  لي�س فقط  ال���روح  خ��روج  اأن 
نفارق احلياة واإمن��ا حني فقد عزيز 

اأو البعد عنه.
مل اأج����رب ���ص��ع��ور خ����روج ال����روح ول 
يف  وقفت  حني  جربته  اإمن��ا  عذابها، 
ات��ط��ل��ع نظرات  ال��ط��ري��ق  م��ن��ت�����ص��ف 
وال�����دي ووال���دت���ي وع��ي��ون��ه��م��ا التي 
�صغرية  وقلوب  ال��دم��ع،  من  تفي�س 
القلب  اإل��ي��ه��ا  ي��ه��ف��وا  بعيد  م��ك��ان  يف 
ويف اأم�س احلاجة اإيل، تلك اللحظة 

ولء وحب  ب��ني  لن�صفني،  وف�صلها  اجل�صد  م��ن  ال���روح  خ��روج  ه��ي  املميتة 
ال�صغار  اأبنائي  الوقت  نف�س  ويف  عنهما  البعد  يف  رغبتي  وع��دم  الوالدين 
الذين تركتهم مل�صريهم يف اأر�س غري الأر�س ومكان غري املكان، تلك هي 

املع�صلة الكربى واملوت احلقيقي.
نقف  ونحن  ويع�صق،  يهفو  والقلب  وي���داوي  يلهم  والعقل  تنق�صم  ال���روح 
بينهم مكتويف الأيدي بل حركة، وكاأن هناك من ينقلنا ويقلبنا بدون رغبة 
منا، فلو باأيدينا جلل�صنا �صوياً يف �صلة واحدة واكتفينا باملق�صوم، ولكن اأمرنا 
مل�صيئته  الوا�صعة، وامتثلنا  اأر�صه  الرزق يف  بال�صعي واخلروج والبحث عن 
ونفذنا اأوامره يف طاعة وخ�صوع اآملني اأن يلهمنا �صرب البعد والفراق، لأنها 

مبثابة خروج الروح عند الغري حم�صنني. 
حممد �شعيب 

ال ت�شتهن باحلرف
التى  الكتابة  هنا  واأق�صد  عظيمة،  وم�صوؤولية  اأم��ان��ة  ع��ام  ب�صكل  الكتابة 
توجه القارئ يف جميع �صورها وقوالبها الأدبية والأكادميية، واليوم نرى 
ن�صو�صاً تنت�صر بني املجلدات ما اأنزل اهلل بها من �صلطان، وكل من امتلك 
قلما وحمربة �صار كاتبا وموؤلفاً، يف املا�صي كان الهواة والكتاب يف املجمل 
يكتبون لأنف�صهم ول تخرج كلماتهم للنا�س اإل للمحيط القليل جدا وعلى 
�صورة طرح اأفكار، اأما اليوم فالكل ميتلك جريدة خا�صة به ت�صم اآلفاً من 

القراء واملتابعني، فمن متر على راأ�صه 
بل  ورف��ع��ه��ا  لتدوينها  ي�����ص��رع  ف��ك��رة 
مراجعة ول معايري ول حتى تفكري 

يف مدى ااأهميتها.
و�صوف  �صتعي�س  تكتب  التي  الكلمة 
وحلوها،  مبرها  النا�س  بني  تتداول 
ورمبا  ���ص��لح  �صببا يف  ك��ان��ت  ورمب���ا 
ينبغي  لذلك  فتنة،  يف  ت�صببت  اأي�صا 
يراعي  اأن  امل���وؤل���ف  اأو  ال��ك��ات��ب  ع��ل��ى 
اإيجابيا  ي��ك��ون  اأن  وي��ح��اول  املجتمع 
ن���اف���ع���اً ب��ع��ل��م��ه ال�����ذي ي��ط��رح��ه بعد 
هذه  ن��رى  لأننا  �صحته،  من  التاأكد 
وحمتواها  ج��اذب��ة  ع��ن��اوي��ن  ال��ف��رتة 

�صيء جدا ل يرتقي ملنزلة التاأليف والبحث.
اأو  ا���ص��م الكاتب مثل الأ���ص��ت��اذ  اأ���ص��م��اء ت�صبق  ال��غ��لف  اأن��ن��ا جن��د على  غ��ري 
ال�صاعر اأو املوؤلف وكاأنه اإعلن لفيلم ولي�س غلفا لكتاب، غري املو�صوعات 
امل�صادة  والدعاية  الإث��ارة  نحو  تتجه  كلها  املختارة،  والعناوين  املطروحة 

للح�صول على اأكرب عدد من املتابعني.
ل بد اأن نراعي كل �صئ فيما نكتب، لأن هناك كتبة ورا�صدين للكلمة التى 
واأوراقنا  �صفحاتنا  ومت��لأ  ونفعل  نقول  م��ا  ي��دون��ون  اأف��واه��ن��ا،  م��ن  تخرج 
اأن  الكتاب باجلراأة  ه��وؤلء  اأي��ن جاء  اأع��رف من  مبا ن�صطره لأنف�صنا، ومل 
املجتمعات حتت م�صمى حرية  الفو�صى يف  ون�صر  اأوطانهم  يتطاولوا على 
دوناها  كلمة  فيه على  نحا�صب  يوماً  اأن نخ�صى  ال��راأي، احلرية احلقيقية 

خطاأ يف حق املجتمعات.
حممد اأ�شامة 

اخلع نعليك 
تختلف رمزية ودللة النعال اأو احلذاء وفقا للثقافة، ففي الثقافة العربية 
)اأنت  اأو  اهلل(  اأكرمكم  اأو  )اأعزكم  جملة  تتبعها  حديث  اأي  يف  ذكرها  عند 
بالدين  بالعرب ل علقة له  اأمر خا�س ثقافيا  القدر واملقام(، وهو  كبري 

النازل عليهم.
بالنعال  وج��ل جائزة  اهلل عز  وال��دخ��ول يف ح�صرة  ال�صلة  الإ���ص��لم  ففي 
مادام طاهراً، اأما يف الثقافة الإجنليزية فهي ترمز لل�صلطة، ففي احتفالت 

ت�صليم  يف  الأب  يقوم  لديهم  ال���زواج 
الزوج فردة من حذاء ابنته للدللة 
على انتقال ال�صلطة اإليه ، كما اإنهم 
بكل  عليها  ب��لده��م  اأع���لم  يطبعون 
فخر واعتزاز، وعليه فاإنه عند تاأويل 
الدينية  ال��ن�����ص��و���س  يف  الأح��������داث 
ال��ث��ق��اف��ي��ة لدللة  امل�����ص��األ��ة  ت���راع���ى 

الرتكيب. 
لر�صوله  وج����ل  ع���ز  اهلل  ق����ول  ف��ف��ي 
نعليك  )اخلع  ال�صلم،  عليه  مو�صى 
رب���ك(، ويف قوله  اأن���ا  اإين  ق��ول��ه  بعد 
املقرونة  بالربوبية  تذكري  ال��رب  اأن��ا 

بالعطاء ، وكما نعلم اأن الألوهية مقرونة بالتكليف لذا مل يقل: اإين اأنا اهلل 
كما جاء لحقا يف نف�س �صورة )طه اآية 14 ( مع التكاليف، اأي اخلع نعليك 
كانت مبثابة اإعطاء الأمن والطماأنينة له وفقا للثقافة امل�صرية التي تربى 
اأنه كان خائفا يبحث عن هدى،  ال�صلم، حيث  �صيدنا مو�صى عليه  عليها 
فمن طقو�س اإكرام ال�صيف عند امل�صريني هو اأن ي�صعر بالأمان والطماأنينة 
واأن ياأخذ راحته مثل وجوده يف بيته لذا يقولون لل�صيف اخلع من رجلك 

وهذه اجلملة دارجة اإىل الآن يف م�صر.
فاطمة عبد اهلل /خمرجة

نتف احل�ش برعاية نتفلك�ش
لي�صت هذه املقالة دعاية لتطبيق معني، فالتطبيقات ل حتتاج اإىل اأي دعاية، 
ل�صيما يف واحدة من اأكرب تطبيقات الرتفيه املتنوعة كما ونوعاً، وبداأت يف 
اأو بدون ق�صد  اأخ��رى مناف�صتها بق�صد  الفرتة الأخ��رية حتاول تطبيقات 
ولكن دون اأن ت�صكل اأي خطورة عليها كمتناف�س اإعلمي وترفيهي، اإل اأن 
الذي لزال مت�صدرا على قائمة القنوات العربية. ذوقاً و الأجنبية طلباً، 

وك��ال��ع��ادة ي��ك��ون اجل��م��ه��ور ب��ل �صك 
مب�صاهداته،  الرئي�صي  ال��داع��م  ه��و 
ولتباين ثقافات اجلماهري فقد كان 
لكل جمتمع ودول��ة برامج واأجندات 
واأفلم تختلف بحكم اللغة والتوجه 

املطلوب. 
الرتفيه، وهذا  بند  ذل��ك حت��ت  وك��ل 
عندما مل  ال�صحة مت��ام��اً،  ع��ن  ع���اٍر 
الأطباق  كانت  تكن هناك تطبيقات، 
اأوربت،  �صبكة  اأهمها  وم��ن  وماتبثه، 
و���ص��و ت���امي ال��ل��ت��ني ان��دجم��ت��ا ب���زواج 
العربي  للم�صاهد  واأجن��ب��ت��ا  �صعيد، 

OSN هو امل�صيطر نوعاً ما بنوعية الإع��لم املطروح  طفل دللوه با�صم 
بلعنة توقف منوه على  اأ�صيب  الطفل مل يكرب، وكاأنه  حينها، ولكن ذلك 
game of thrones وعلى ما  اإثرها، خا�صة بعد حرمي ال�صلطان و 
 Soprano ال��ذي مل يكن ثقيل بوفاة  اأن��ه فقد الكثري من وزن��ه  يبدو 

ولكنه على الأقل كان الأف�صل قبل ظهور التطبيقات الأخرى .
ولكن يبقى Netflix نتفليك�س ق�صًة اأخرى مزدحمة بالكثري من الكثري 
الغفرية  اجلموع  اأن  اإل  التوعية  يف  ج��دا  والقليل  املحزن  والكثري  املفرح 
ل  فاإنها  اأك��ر،  ل  ت�صلية  و�صيلة  باأنها  معتقدة  زال��ت  ل  باأنها  اأعتقد  التي 
وعادات  تبدلت،  قيم  الرتفيهي،  الد�صم  يف  املد�صو�س  ال�صم  حقيقة  تعلم 
وموروثات اإن�صانية توافقت عليها املجتمعات باأنها جزء مهم يف هواياتهم 
�صئ  اأي  يثريه  له��ث  زوم��ب��ي(   ( اأ�صف  وبكل  لي�صبحوا  منها  ان�صلخوا  قد 
متحرك فيتبعه بل هدى ، لقد �صادروا بدعوى الإباحية اآخر قطعة �صرت 
كانت تغطي الف�صيلة فيه كيانها املغت�صب بحجة التطور والعوملة، وماكان 
يطلق عليه غلوا يف القيم �صار اإنحداراً اإىل حظرية نتف القيم والكرامة، 

كل نتف للح�س وراءه اليوم نتفليك�س.
مريا علي/كاتبة

ال�شيخ اأبو العينني �شعي�شع
ال�صيخ اأبو العينني �صعي�صع يعترب نقيب قراء القراآن يف م�صر ومن رواد قراء 
م�صر الذين لعبوا دوراً متميزاً على �صعيد التفنن يف جمالت البتهال فما 
تكون  الفائقة ورمبا  املو�صيقية  اأمر موؤكد على قدرته  ابتهالت  تركه من 
اأمثال  املو�صيقى  مب�صاهري  ربطته  التي  الوثيقة  العلقة  هذه  عن  نتيجة 
ريا�س ال�صنباطي وحممد عبد الوهاب وغريهم وكان قارئ م�صجد ال�صيدة 

زينب.
�صعي�صع يف  العينني  اأب��و  ال�صيخ  ول��د   
1928 مبدينة  عام  اأغ�صط�س  �صهر 
اأ�صرة  يف  ال�صيخ  كفر  بيل مبحافظة 
كبرية العدد متو�صطة الدخل، ورحل 
ع�صر  الث��ن��ي  اأولده  وت����رك  ال���وال���د 
�صغاراً يف مراحل خمتلفة حتتاج اإىل 
ويل اأمر يتوىل م�صوؤولية كاملة وكان 
الأ�صرة  العائل لهذه  العينني هو  اأبو 
رغم اأنه اأ�صغرهم وجاء غري مرغوباً 

يف اإجنابه من الأب والأم.
ب���ي���ل وه�����و يف �صن  ب���ك���ت���اب  ال���ت���ح���ق 
ال���ق���راآن الكرمي  ال�����ص��اد���ص��ة وح��ف��ظ 

قبل �صن العا�صرة واأحلقته والدته باملدر�صة البتدائية ليح�صل على �صهادة 
الوالدة  املوهبة تغلبت على رغبة  القرية ولكن  اأبناء  املتعلمني من  كبقية 
على  حري�صاً  كان  الكتاب،  اإىل  امل�صحف  ويحمل  املدر�صة  من  يخرج  فكان 
وقوته  �صوته  جمال  ذلك  على  و�صاعده  يقلدهم  القراء  م�صاهري  متابعة 
على  و�صاعده  وكلماته،  اهلل  لكتاب  اجل���ارف  وحبه  وم�صاعره  قلبه  ورق��ة 
القراءة باملدر�صة اأمام املدر�صني والتلميذ كل �صباح وخا�صة يف املنا�صبات 
الدينية والر�صمية التي يح�صرها �صيوف اأو م�صوؤولون من مديرية التعليم 

فنال اإعجاب واحرتام كل من ي�صتمع اإليه. 
قبل  من  اإليه  اأر�صل  عندما  وال�صهرة  ال�صوء  دائ��رة  دخ��ل  عام1936  ويف 

مديرية الدقهلية يدعونه لفتتاح حفل ذكرى ال�صهداء يف املن�صورة باآيات 
املوظفني من بيل،  اأح��د كبار  ذل��ك عن طريق  الذكر احلكيم وك��ان  من 
وكانت املفاجاأة التي مل يتوقعها اأنه وجد اأكر من اأربعة اآلف �صخ�س يف 
مكان الحتفال وكان �صنه وقتها 14 عاما وقراأ الفتتاح وكذلك اخلتام، 
فلم  الأع��ن��اق  على  ويحملونه  ح��ول��ه  يلتفون  الطلبة  بح�صور  وف��وج��ئ 
وال��ده مات  الفرح ولأن  التي تدفقت من  ال�صيطرة على دموعه  ي�صتطع 
الأمل  املوقف، وبدء رحلته على طريق  اللحظة وهذا  اأن يرى هذه  قبل 
الكرمي  كرم  يف  اأم��ًل  والرجاء  احلياة  ب�صيف  مت�صلحاً  ال�صريف  والكفاح 

الذي ل يرد من جلاأ اإليه.
اأن حالة وفاة اأحد علماء بيل  اإل  هذا املوقف دفعه اإىل مرحلة الن�صوج 
وكان املتوفى هو ال�صيخ اخل�صري �صيخ اجلامع الأزهر اأنذاك فاأ�صار اأحد 
اأقيم  ال��ذي  العزاء  ه��ذا  يف  ليقراأ  القاهرة  اإىل  الذهاب  عليه  بيل  علماء 
باملارة  ال�صرادق  فازدحم  وك��ان موفقاً  وق��راأ،  القبة وج��اء دوره  يف حدائق 
اإىل امليدان وت�صاءل اجلميع عن �صاحب هذا ال�صوت  يف ال�صوارع املوؤدية 
الرائع الرخيم وبعد اأكر من �صاعة وجد ال�صيخ نف�صه و�صط جبل ب�صري 
تكوم اأمامه لروؤيته وم�صافحته اإعجاباً بتلوته، ثم جاء ال�صيخ عبد اهلل 
اأن يتقدم للإذاعة لأنه ل يقل عن قرائها بل  عفيفي وقبله وطلب منه 
بالق�صر  ال�صيخ عفيفي وقتها  ب��اإذن اهلل، وكان  �صيكون له م�صتقبل كبري 
امللكي وله علقات طيبة بامل�صوؤولني واأخذه اإىل مدير الإذاعة بعد ذلك 
ومل يرتدد املدير احرتاما لل�صيخ عفيفي وكذلك مل يرتدد ال�صيخ �صعي�صع 
كان  زمان  القارئ  اأن  اأي�صاً لعتقاده  لل�صيخ عفيفي  الذهاب احرتاماً  يف 
�صوته،  �صخ�صيته وجمال  وق��وة  اأدائ��ه  وبح�صن  و�صمعته  بجمهوره  جنماً 
ب��ج��وار زميله  ال��واح��د منهم  ي��ق��راأ  ال�صاغل ه��و كيف  ال��ق��راء  وك��ان �صغل 
من  متوا�صلتني  �صاعتني  اإىل  ت�صل  ق��د  مل��دة  ب��ق��وة  ي���وؤدي  اأن  وي�صتطيع 
امل�صتمع  يحرتمون  كانوا  لأنهم  امل�صتمعني  نف�س  يف  امللل  يدخل  اأن  غري 
واجلمهور، وكانوا يقراأون اأمام الكعبة اأو بالرو�صة ال�صريفة وكان القارئ 
عندما ي�صتمع اإىل اأ�صحاب الف�صيلة مثل ال�صيخ حممد رفعت وغريهم 

كان ي�صعد �صعادة ل حدود لها ويحلم اأن يكون مثلهم.
الهواء حيث عكف على  له على  اأول موعد  وك��ان  بالإذاعة  اعتمد كقارئ 
اأقطار العامل العربي والأجنبي  القراءة على الهواء، وبداأت �صهرته تعم 
عن طريق الإذاعة التي حلق بها عام 1939 وتدفقت عليه الدعوات من 
امل�صجد  وق��راأ يف  بها،  ليايل رم�صان  والإ�صلمية لإحياء  العربية  ال��دول 
وم�صجد  الأم���وي  وامل�صجد  الأق�صى  وامل�صجد  النبوي  وامل�صجد  احل���رام 

املركز الإ�صلمي بلندن واأ�صلم عدد غري قليل تاأثراّ بتلوته. 
 كانت له جولت وا�صعة يف ريف م�صر لكت�صاف املواهب اجلديدة وله راأي 
يف عدم وجود اأ�صوات جديدة واعدة وال�صبب يف راأيه اأن الكتاتيب اختفت 

يف الريف.
 كما اأن اأكل البل�صتيك واملاء امللوث وا�صتخدام الأ�صمدة الكيميائية اأثرت 
ع�صوياً على �صحة الإن�صان وكان ال�صيخ دائماً ما ي�صف قراء اليوم باأكلة 
البل�صتك، ويف عام 2011م تويف ال�صيخ اأبو العينني �صعي�صع بعد اأن ترك 

اإرثاً �صخما من الت�صجيلت القراآنية اخلالدة. 
مازن متيم /كاتب

مفهوم الدراما 
الدراما هي فن م�صرحي يوؤدى على امل�صرح، اأو التلفزيون، اأو الراديو، وهي 
م�صطلح يطلق على امل�صرحيات والتمثيل ب�صكل عام، كما تعرف على اأنها 
حدث، اأو ظرف مثري، اأو عاطفي، اأو غري متوقع ، وُتعرف اأدبياً على اأّنها 
اأو  ال�صخ�صية،  اأو  احلياة،  ت�صوير  اإىل  يهدف  النر  اأو  ال�صعر  من  تركيب 

تنطوي  م��ا  ع���ادًة  التي  الق�صة  �صرد 
ع��ل��ى ال�������ص���راع���ات وال���ع���واط���ف من 
خلل احلدث واحلوار امل�صمم عادًة 
للأداء امل�صرحي، هناك اأنواع عديدٌة 

للدراما، منها:
يف  امل�صرح  كتاب  يهدف  الكوميديا:   
اإ�صحاك  اإىل  ال��ك��وم��ي��دي��ة  ال���درام���ا 
تاأليفها م�صتوى  اجلمهور، ويتطلب 
ع����ال����ي����اً م�����ن ال������ذك������اء، وال���ط���لق���ة 

الإدراكية. 
امل����ي����ل����ودرام����ا: ت���ع���ن���ي امل���ي���ل���ودرام���ا 
 )Melodrama )بالإجنليزية: 

التي جتذب حوا�س اجلمهور  بالأحا�صي�س  بالعواطف، فهي مليئة  املبالغة 
ب�صكل مبا�صر. 

الدراما املاأ�صاوية: تعترب الدراما املاأ�صاوية واحدة من اأقدم اأ�صكال الدراما، 
ويعر�س هذا النوع من الدراما حمنة الب�صر ومعاناتهم. 

الدراما املو�صيقّية: يلعب كل من: املو�صيقي، واللحن، والرق�س، دوراً مهماً 
النوع  ه��ذا  يف  امل�صرحيني  الكتاب  دور  يقت�صر  ول  املو�صيقية،  ال��درام��ا  يف 
من الدراما على رواية الق�صة من خلل التمثيل واحلوار فقط، بل على 

الرق�س واملو�صيقا اأي�صاً. 
وهذا  خارقة،  مهارات  ال�صخ�صيات  فيه  تعر�س  خيايل،  عمل  هو  اخليال: 
درام��ا اجلنيات،  يعر�س  اأك��ر جاذبية للأطفال، حيث  ال��درام��ا  النوع من 

وامللئكة، والأبطال اخلارقني، التي تعترب جزءاً ل يتجّزاأ من احلبكة.
الهزلية: هي نوع من الدراما ل معنى له ب�صكل عام غالباً ما متثل ب�صورة 

مبالغ فيها، اأو تعمد اإىل ا�صتخدام الكوميديا املبتذلة .
وحتتوي الدراما على عنا�صر متعددة، منها: 

الفكرة الرئي�صية، الفكرة الرئي�صية هدف امل�صرحية، ويكون ذلك من خلل 
احلبكة املوجودة فيها. 

احلبكة: وتتكون احلبكة من ال�صراع يف العمل الدرامي، والعر�س، وت�صاعد 
الأحداث، وذروة احلبكة، واحلل.

العمل  يف  امل��وج��ودي��ن  الأب���ط���ال  ال�صخ�صيات  ت�صف  وه��ن��ا  ال�صخ�صيات: 
الدرامي. 

اللغة: وهي عبارة عن الكلمات التي يختارها الكاتب امل�صرحي، لتتحدث بها 
ال�صخ�صيات يف العمل الدرامي. 

تزيد  حيث  الدرامية،  الأع��م��ال  يف  مهماً  دوراً  املو�صيقى  تلعب  املو�صيقى: 
الإثارة والت�صويق.

معاذ الطيب /خمرج 

اإعداد اأ�شامة عبداملق�شود
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اأخبـار الإمـارات

�صيتم ت�صديد القيود يف �صيدين اأكرب مدن اأ�صرتاليا مع بداية ثامن 
اأ�صبوع من الإغلق، وفق ما ذكرت ال�صلطات الأ�صرتالية اأم�س ال�صبت 

معتربة اأنه “اليوم الأكر اإثارة للقلق منذ بداية تف�صي الوباء«.
جنحت ال�صرتاتيجية ال�صرتالية ملكافحة الفريو�س يف وقف الوباء 
عرب حملة فحو�صات مكثفة وتتبع املخالطني واحلجر و�صبه اإغلق 
املعطيات  غرّي  العدوى  ال�صديدة  دلتا  املتحورة  ظهور  للحدود.لكن 

مما يهدد �صيا�صتها التي حتمل عنوان “�صفر كوفيد«.
غرامات  ال�صارمة  للقيود  ميتثلون  ل  الذين  الأ�صخا�س  �صيواجه 
باهظة اعتباراً من الثنني يف ظل ف�صل التدابري ال�صارية حتى الآن 

يف احلد من انت�صار الوباء.
كما مت فر�س الإغ��لق على كامل ولي��ة نيو �صاوث ويلز اجلنوبية 
لأول مرة هذا العام. ودخلت حيز التنفيذ بعد ظهر ال�صبت ملدة �صبعة 

اأيام على الأقل
�صيتم تعزيز دوريات ال�صرطة وكذلك نقاط التفتي�س بينما مت تكليف 

مئات اجلنود مبراقبة �صمان المتثال ال�صارم للإغلق.
البلد،  بال�صكان يف  اكتظاظاً  الأك��ر  �صاوث ويلز،  نيو  �صجلت ولية 

ال�صبت عدًدا قيا�صًيا للإ�صابات بفريو�س كورونا مع 466 حالة.
قالت رئي�صة وزراء نيو �صاوث ويلز غلدي�س بريجيكليان يف موؤمتر 
بداية  منذ  للقلق  اإث���ارة  الأي���ام  اأك��ر  ن�صهد  “اليوم  ال�صبت  �صحايف 

الوباء«.

اأنفقت الوليات املتحدة خلل ع�صرين عاماً مئات مليارات الدولرات 
القوات  ذل��ك مل مينع  لكن  الأف��غ��اين وجت��ه��ي��زه.  ل��ت��دري��ب اجلي�س 
باتت متلك  التي  اأم��ام هجوم حركة طالبان  النهيار  الأفغانية من 

تر�صانة هائلة غنمتها من العدو.
قّدمنا  “لقد  ب��اي��دن  ج��و  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ق��ال  يف مت��وز-ي��ول��ي��و 
ل�صركائنا الأفغان كل الأدوات، دعوين اأ�صدد على ذلك، كل الأدوات”، 
الأمريكية من  القوات  تبقى من  ما  �صحب  ق��راره  دفاعه عن  اأثناء 

البلد وترك الأفغان يقاتلون من اأجل م�صتقبلهم.
اإل اأن عنا�صر قوات الأمن الأفغانية مل يبدوا رغبة كبرية يف القتال. 
اأدنى مقاومة.  اأحياناً بدون  اأ�صلحتهم،  األقى الآلف من بينهم  فقد 
و���ص��ارع م��ت��م��ردو ط��ال��ب��ان م��ن جانبهم اإىل و���ص��ع ي��ده��م ع��ل��ى هذه 

“الأدوات«.
اإلكرتونية موالية لطالبان مقاطع  تنت�صر ب�صكل وا�صع على مواقع 
اأو  هنا  اأ�صلحة  �صحنة  ي�صادرون  احلركة  مقاتلني من  ُتظهر  فيديو 

هناك، ومعظمها مقّدم من قوى غربية.
مدينة  يف  طالبان  مقاتلي  اأم��ام  ي�صت�صلمون  جلنود  اأخ��رى  �صور  يف 
قندوز يف �صمال �صرق البلد، تظهر اآليات م�صّفحة وجمّهزة بقاذفات 

�صواريخ بني اأيدي املتمردين.
يف مدينة فرح الغربية، ي�صرّي مقاتلون دوريات يف ال�صوارع على منت 
لأجهزة  الر�صمية  ال�صارة  وهي  اأفعى،  يهاجم  ن�صر  عليها  ُر�صم  اآلية 

ال�صتخبارات الأفغانية.

غري  قا�صر  مهاجر   800 نحو  ترحيل  الإ���ص��ب��اين  �صبتة  جيب  ب��داأ 
م�صحوبني كانوا قد و�صلوا اإليه باأعداد كبرية يف منت�صف اأيار مايو، 

ح�صب ما قال م�صدر يف اإدارة املنطقة لوكالة فران�س بر�س.
عدة  اإ�صبانية  اإع��لم  و�صائل  اأوردت��ه��ا  معلومات  بذلك  امل�صدر  واأّك��د 
حتدثت عن اإعادة هوؤلء ال�صباب بعد ثلثة اأ�صهر على و�صولهم من 
�صمن قرابة 10 اآلف مهاجر كانوا قد عربوا احلدود خلل يومني 

يف �صمال املغرب، يف حركة تدّفق غري م�صبوقة.
وبداأت ال�صرطة اجلمعة مرافقة القا�صرين اإىل احلدود، وفقاً ل�صور 

ن�صرتها اإحدى و�صائل الإعلم املحلية.
واأفادت اإذاعة “كادينا �صري” باأن وزارة الداخلية اأمرت بعمليات الطرد 

هذه يف 10 اآب اأغ�صط�س يف ر�صالة وّجهتها اإىل الإدارة املحلية.

عوا�شم

�سيدين

مدريد

كابول

كندا ت�صتقبل 20 األف لجئ اأفغاين 
•• اوتاوا-اأ ف ب

بينهم  اأف��غ��اين  األ��ف لج��ئ   20 اإىل  ي�صل  م��ا  �صت�صتقبل  اأّن��ه��ا  كندا  اأعلنت 
تهديدات من حركة  يواجهون  و�صواهم مّمن  وعاملون يف احلكومة  ن�صاء 
طالبان، مع تقّدم متمّردي احلركة يف كّل اأنحاء البلد لل�صيطرة على املدن 

الكربى.
“الو�صع يف  اإّن  الهجرة ماركو ميندي�صينو يف موؤمتر �صحايف  وزي��ر  وق��ال 

اأفغان�صتان مفجع وكندا لن تقف مكتوفة«.
و�صي�صمل القرار الكندي الأفغان “الأكر �صعفاً” الذين ما زالوا يف البلد 
اأو فّروا اإىل دول جماورة، وبينهم ن�صاء وموّظفون حكومّيون ومدافعون عن 

حقوق الإن�صان واأقّليات م�صطهدة و�صحافّيون.
غادرت  متنها طالبو جل��وء  على  ع��دة  ط��ائ��رات  اأن  اإىل  ميندي�صينو  واأ���ص��ار 

بالفعل، واأن طائرة اأوىل حّطت اجلمعة يف تورونتو.
من جهته قال وزير الدفاع الوطني هارجيت �صاجان اإن طائرة تابعة للقوات 
امل�صلحة الكندية هبطت بالفعل يف تورونتو بعد ظهر اجلمعة وعلى متنها 

“جمموعة من الرعايا الأفغان” الذين �صاعدوا البلد يف ما م�صى.
القّوات  اإّن  م�صوؤولون  قال  كابول،  العا�صمة  نحو  طالبان  تقّدم  �صوء  ويف 
ال�صفارة  لنقل موظفي  ط��وارئ  ج��زًءا من خطط  ت�صّكل  ة  اخلا�صّ الكندّية 
احل�صا�صة  الطبيعة  ب�صبب  تفا�صيل  ت��ق��دمي  يتم  مل  لكن  ج���ًوا،  الكندية 

للعملية الأمنية.
يف وقت �صابق اجلمعة، اأعلنت دول عدة بينها اإ�صبانيا والدمنارك والرنوج 

وهولندا �صحب موظفي �صفاراتها.
مع  وتعمل  كثب”  “من  اأفغان�صتان  يف  الو�صع  ت��راق��ب  اإن��ه��ا  كندا  وق��ال��ت 
اإن  حلفائها على الأر�����س. وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ك��ن��دي م���ارك غ��ارن��و 

“حماية ال�صفارة الكندية وموظفينا هي اأولويتنا الق�صوى«.

اختتم موؤمتره االنتخابي عن بعد:

الد�صتوري احلر: انتخاب عبري مو�صي رئي�صة للحزب

�صحف عربية: لبنان قد ينزلق اإىل املواجهات الطائفية »اأوفيد« يقر�س الأردن 
70.5 مليون دولر لتخفيف 

تداعيات »كورونا«
•• فيينا -وام:

وّقع �صندوق اأوبك للتنمية الدولية 
بقيمة  ق��ر���س  ات��ف��اق��ي��ة  “اأوفيد”، 
الأردن  م���ع  دولر  م��ل��ي��ون   70.5
ل��ل��م�����ص��اع��دة يف ت��خ��ف��ي��ف الآث��������ار و 
التداعيات الجتماعية والقت�صادية 

الناجمة عن وباء كورونا امل�صتجد.
واأو�������ص������ح ب����ي����ان ������ص�����ادر ع�����ن مقر 
النم�صاوية  العا�صمة  يف  ال�صندوق 
م�صروع  ي��دع��م  ال��ق��ر���س  اأن  ف��ي��ي��ن��ا، 
احلكومة خللق فر�س عمل جديدة، 
ب��واق��ع ن��ح��و 14 األ���ف ف��ر���ص��ة عمل 
يف ق���ط���اع���ي ال�����ص��ي��اح��ة وال���غ���اب���ات، 
وت��وظ��ي��ف خ��ري��ج��ني ج���دد يف قطاع 
والت�صالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
خمتلف  يف  ال����ت����وظ����ي����ف  وزي������������ادة 
واأكد  ال�صحية.   الرعاية  موؤ�ص�صات 
الدكتور عبد احلميد اخلليفة مدير 
ال�صندوق  ح��ر���س   “ “اأوفيد  ع���ام 
الأردنية  احلكومة  جهود  دع��م  على 
بالقطاعات  ع���م���ل  ف����ر�����س  خل���ل���ق 
املرونة  زي��ادة  وامل�صاعدة يف  الرئي�صة 
خلق  اأهمية  اإىل  القت�صادية..لفتا 
ف���ر����س ال��ع��م��ل ل��ل�����ص��ب��اب م���ع تعايف 
الأردن من تداعيات جائحة كورونا.

يف  ياأتي  القر�س  اأن  البيان  واأو���ص��ح 
بتخ�صي�س  ال�صندوق  ال��ت��زام  اإط���ار 
مبلغ مليار دولر لتوفري امل�صاعدات 
م�صتوى  ع��ل��ى  ال��ن��ام��ي��ة  ال����دول  اإىل 
ال����ع����امل، ل��ت��خ��ف��ي��ف ت���داع���ي���ات وب���اء 

كورونا امل�صتجد.
“اأوفيد”  اأن  اإىل  الإ�����ص����ارة  جت����در 
مليون   322 م���ن  اأك�����ر  خ�����ص�����س 
العام  التمويل  دولر، لدعم عمليات 
ت�صاعد يف  التي  والتجاري  واخلا�س 
وال�صحة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع��ات  ت��ع��زي��ز 

والتعليم والزراعة يف الأردن. 

•• عوا�شم-وكاالت

بعد  ي���وم  ل��ب��ن��ان  يف  الأزم�����ات  تتفاقم 
يوم، ما ينذر بتجدد القتتال الأهلي 
ا�صتداد  ظ��ل  خ��ا���ص��ة يف  اأرا����ص���ي���ه،  يف 
واملالية  القت�صادية  ال�صائقة  وت��رية 
اأن باتت  خلل الفرتة املا�صية، وبعد 
م�صهداً  الطرق  وقطع  الحتجاجات 

ماألوفاً يف ال�صارع اللبناين.
ووفقاً ل�صحف عربية �صادرة ال�صبت، 
ف���اإن ح��ظ��وظ رئ��ي�����س ال�����وزراء املكلف 
من  اأف�صل  تكون  لن  ميقاتي  جنيب 
حظوظ �صعد احل��ري��ري، وق��د تدخل 
البلد يف مرحلة جديدة من اخللف 

ال�صيا�صي.
موقف حا�شم

وراأى الكاتب علي ال�صراف اأن املوقف 
الذي اتخذته ال�صعودية حيال الأزمة 
الأو�صاع  للغاية، لأن  لبنان حا�صم  يف 
امل���اأ����ص���اوي���ة يف ه����ذا ال��ب��ل��د ي��ج��ب اأن 

تتوقف عند حد.
م��ق��ال��ه ب�صحيفة  ال�����ص��راف يف  وق���ال 
غ�صلت  “ال�صعودية  اإن  “العرب” 

ال�صيا�صة يف  ط��واق��م  ك��ل  م��ن  ي��دي��ه��ا 
ال��ب��ار �صعد  اب��ن��ه��ا  ل��ب��ن��ان، مب��ن فيهم 
احل�����ري�����ري. وق�������ررت الم���ت���ن���اع عن 
ل��ل��ب��ن��ان، ما  م�����ص��اع��دات  اأي  ت���ق���دمي 
الفعلي يف  بقي حزب اهلل هو احلاكم 
ال�صيا�صة  ط��واق��م  بقيت  وم��ا  ال��ب��لد، 
�صنع  يف  احل��ا���ص��م  دوره  ت���اأخ���ذ  ف��ي��ه 

القرار بعني العتبار«.
واأ�صار اإىل اأن “لبنان، من وجهة نظر 
ال�صعودية، بلد خا�صع لحتلل كتيبة 
من كتائب احلر�س الثوري الإيراين. 
معظم اللبنانيني يتبنون وجهة النظر 
لأ�صباب  يريدون،  ل  اأنهم  اإل  نف�صها، 
كقطعة  بلدهم  مع  التعامل  حياتية، 
اإي���ران، واأن  اأر����س حمتلة م��ن جانب 
حرب حترير  �صتكون  التالية  احل��رب 
يخو�صها كل �صحايا اجلرنالني عون 
وم�صيحيني  م�صلمني  من  ون�صراهلل، 
ودروز واأقليات اأخرى، �صد الحتلل 
اأن  لطبيعته  ك��ان  م��ا  لبلٍد  الإي����راين 

تتحمله من الأ�صا�س«.
“طبقة  اأن  ع��ل��ى  ال�������ص���راف  و����ص���دد 
البي�س الفا�صدة هذه تريد اأن حتكم، 

اأي��ن ذهب  اأي�صاً ل ت�صاأل  الغري  مبال 
احلياء. اإنها تريد اأموال دعم خارجية 
لإقالة لبنان من حمنته القت�صادية، 
�صنع  �صلطة  عن  تتخلى  اأن  دون  من 
وزراء  برئي�س  تاأتي  اأن  تريد  القرار. 
طلب  ت�����ص��وي��ق  ومي��ك��ن��ه  “مقبول” 
ت�صمية  ي��ت��م  ب��ح��ك��وم��ة  ول���ك���ن  امل�����ال، 
ون�صراهلل  ع����ون  ق��ب��ل  م���ن  وزرائ����ه����ا 
وج����ربان ب��ا���ص��ي��ل، وه���ذا و���ص��ع بائ�س 
وخم��ز اإىل درج��ة مل تبق م��زي��داً من 
اخل��ذلن. ولقد حان الوقت بالن�صبة 
واأن  ك��ف��ى،  ت��ق��ول  اأن  ال�����ص��ع��ودي��ة  اإىل 
لبنان، حتى يتحرر  تغ�صل يديها من 
للحر�س  التابعة  الكتيبة  �صلطة  من 

الثوري الإيراين«.
بروت�ش ال�شني

راج���ح اخلوري،  ال��ك��ات��ب  اع��ت��رب  فيما 
ي��ج��د فر�صاً  ل��ن  م��ي��ق��ات��ي  اأن جن��ي��ب 
دور  ي��ل��ع��ب  اأن  ق����رر  اإذا  اإل  اأف�������ص���ل 
يف  يطعن  ال���ذي  ال�صني”  “بروت�س 
رئي�س  اأن  وخ�صو�صاً  زم��لئ��ه،  ظهر 
�صلم  متام  الأ�صبق  اللبناين  ال��وزراء 
اأي�صاً  ليقول  ال�صت�صارات  م��ن  خ��رج 

التفاق  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  ميقاتي  “ن�صمي 
اأي �صلوك  احلا�صل بيننا يوم اأم�س”، 

م�صار احلريري.
ب�صحيفة  م��ق��ال��ه  يف  اخل����وري  وق����ال 
هام�س  على  اإن��ه  الأو�صط”  “ال�صرق 
“كان  بالتعقيد،  املفعم  الو�صع  ه��ذا 
يتحلى  م��ي��ق��ات��ي  اإن  ق����ال  ق���د  ع����ون 
ب��ال��ل��ي��ون��ة وي��ج��ي��د ت���دوي���ر ال����زواي����ا، 
توزيع  م�������ص���األ���ة  يف  ب���ت���غ���رّي  م���وح���ي���اً 
اأي زوايا  ال���وزاري���ة، ول��ك��ن  احل��ق��ائ��ب 
تلك املتعلقة ب�صروط عون، التي �صبق 
م�صطفى  ال�صفري  مهمة  اأف�صلت  اأن 
ال�صاغطة،  الأج���������واء  رغ�����م  اأدي�������ب 
املرفاأ  انفجار  بعد  �صائدة  كانت  التي 
الرئي�س  وم���ب���ادرة  ب����ريوت  وت���دم���ري 
بعد  جاءت  والتي  ماكرون،  اإميانويل 
فراغ حكومي طويل ولبنان ينهار بكل 
مقوماته احلياتية، ثم عادت واأف�صلت 
مهمة احلريري بعد ت�صعة اأ�صهر على 

مت�صك عون ب�صروطه«.
“كان وا�صحاً  اأن��ه  اإىل  واأ���ص��ار خ��وري 
من خلل اخللفيات ال�صيا�صية ملواقف 
رئي�س اجلمهورية، اأن املطلوب رئي�س 
ح��ك��وم��ة ي��واف��ق ع��ل��ى ك��ل ���ص��روط��ه يف 
واحلقائب  احل�ص�س  جلهة  التاأليف 
يتعر  ميقاتي  بداأ  وهكذا  والأ�صماء، 
متجهماً  وي��خ��رج  بعبدا  ط��ري��ق  على 
م��ن اج��ت��م��اع��ه م��ع ع���ون، ويف م���وازاة 
ذلك وبعد اأيام على تكليفه اأطل وزير 
عوين �صابق ل�صوؤون رئا�صة اجلمهورية 
اإذا  ل��ي��ق��ول  ت��ي يف«  »اأو  ع��ل��ى حم��ط��ة 
احلريري  نهج  على  ميقاتي  ا�صتمر 
بيطري  �صروطه  على  البقاء  اأراد  واإذا 

مثل ما طار احلريري«
وت�صاءل الكاتب “متى يطري ميقاتي، 
اأن اأي ح��ك��وم��ة ل  ف��ق��د ب���ات وا���ص��ح��اً 
ت��ل��ب��ي ال�����ص��روط الآت���ي���ة، ل���ن حتظى 
ال�����ص��روط هي:  وه���ذه  ع���ون،  بتوقيع 
اأن يح�صل على الثلث املعطل مبا�صرة 
كلهم  ال���وزراء  ي�صمي  اأن  م���داورة.  اأو 
له  تكون  واأن  ميقاتي،  مع  بالت�صاور 

الكلمة الف�صل يف ت�صمية كل الوزراء 
امل�صيحيني؟«.

حرب عون
اأن  “النهار”  �صحيفة  ذك���رت  فيما 
مي�صال  اللبنانية  اجلمهورية  رئي�س 
الأخرية  وكاأنها  حربه  يخو�س  ع��ون 
البلد،  يف  ال�صامل  النهيار  وق��ع  على 
رئي�س  �صهره  م�صتقبل  ل�صمان  اأوًل 
ج����ربان  احلر”  ال���وط���ن���ي  “التيار 
ل��لإم�����ص��اك بعملية  وث��ان��ي��اً،  ب��ا���ص��ي��ل، 
ت�صكيل احلكومة وقرارها من خلل 
وحتى  ال�����ص��ام��ن  اأو  امل��ع��ط��ل  ال��ث��ل��ث 
 24 اأ�����ص����ل  م����ن  وزراء   9 ت�����ص��م��ي��ة 
وثالثاً  املقرتحة،  احلكومة  يف  وزي��راً 
التي  ال�صلحيات  ع��ن  ال��ت��ن��ازل  ع��دم 
اإىل  و���ص��وًل  ال��واق��ع  ب��الأم��ر  تكّر�صت 
اإدارة الفراغ والبقاء يف ق�صر بعبدا اذا 
ا�صتدعى الأمر ومل تت�صكل احلكومة 

يف البلد.
واأو�صحت ال�صحيفة اأن مي�صال عون، 
جنيب  اجلديد  املكلف  الرئي�س  وج��ه 
واجه  التي  ذاتها  بال�صروط  ميقاتي، 
���ص��ع��د احلريري  ال�����ص��اب��ق  ���ص��ل��ف��ه  ب��ه��ا 
الذي اعتذر بعد 9 اأ�صهر من تكليفه 
اإىل ت�صوية مع  التو�صل  ومل ي�صتطع 
اأ�صًل  ال��راف�����س  رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة 
عون  عمل  حيث  احلكومة،  لرتوؤ�صه 
من خلل ت�صدده وا�صتع�صاءاته على 

دفع احلريري نحو العتذار.
اأن  “النهار”  ���ص��ح��ي��ف��ة  واأك����������دت 
التي  ال��ق��وى  ب��ني  الأق����وى  “الطرف 
ال�صيطرة  لتثبيت  م��ع��ارك  ت��خ��و���س 
“حزب اهلل”.  ال��ي��وم، ه��و  امل��ع��ادل��ة  يف 
ب��ت��ح��ال��ف��ه م���ع ع�����ون، ومت����اي����زه عنه 
يف ال��ع��لق��ة م��ع ال��ط��رف الآخ����ر من 
“اأمل”،  حركة  ال�صيعي”  “الثنائي 
النظام  م��ع��ادل��ة  احل��ف��اظ على  ي��ري��د 
ان���ت���اج���ه���ا، بهدف  واإع��������ادة  ال��ق��ائ��م��ة 
ال�صلطة  يف  ه��ي��م��ن��ت��ه  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
القوة  وبفائ�س  �صيا�صياً  بها  املم�صك 

ميدانياً وع�صكرياً.

تقرير اإ�صرائيلي: لبنان اأر�س الأنفاق و�صبكة حزب اهلل اأكرب من مرتو حما�س
•• القد�س-وكاالت

اأعده  الأنفاق”  “اأر�س  بعنوان  تقرير  األ��ق��ى 
ون�صرت  والتعليم”،  ل��لأب��ح��اث  اأمل����ا  “مركز 
مقتطفات منه �صحيفة “جريوزاليم بو�صت” 
ال�صوء على �صبكة اأنفاق وا�صعة تابعة ل�”حزب 
والأ�صلحة  الأف����راد  نقل  للحزب  تتيح  اهلل”، 
اإىل تنفيذ  اإ���ص��اف��ة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  امل��ن��اط��ق  ع��رب 

ق�صف مدفعي من داخله.

واأفاد التقرير الذي اأعده مدير ق�صم الأبحاث 
يف املركز تل بريي باأنَّ “حزب اهلل” بداأ م�صروع 
 ،2006 ع��ام  الثانية  لبنان  ح��رب  بعد  النفق 
مب�صاعدة كوريا ال�صمالية واإيران، م�صرياً اإىل 
حلركة  التابع  “املرتو”  �صبكة  من  اأو�صع  ��ه  اأنَّ

“حما�س” بكثري.
املقر  ب���������ريوت،  م���ن���ط���ق���ة  ال�������ص���ب���ك���ة  وت�����رب�����ط 
التي  البقاع  ومنطقة  اهلل”،  ل�”حزب  املركزي 
ي�صتخدمها كقاعدة خلفية ت�صغيلية لوج�صتية، 

املقاتلني  ملئات  ال�صبكة  لبنان.وت�صمح  بجنوب 
وب�صرعة  خل�صة  ب��امل��رور  ب��ال��ك��ام��ل   املجهزين 
حتت الأر���س، وهي وا�صعة بحيث ميكن مرور 
الرباعي  الدفع  ذات  ومركبات  نارية  دراج���ات 
الدفاعية  املواقع  لتعزيز  ال�صغرية،  واملركبات 
اآم��ن وبطريقة غري  وتنفيذ هجمات يف مكان 
مئات  اإىل  ال�صبكة  ط���ول  ي�����ص��ل  م��رئ��ي��ة.وق��د 
الكيلومرتات، وقد متتد يف منطقة واحدة اإىل 
�صيدا  منطقة  لرتبط  كيلومرتاً   45 ح��وايل 

حما�س  اأنفاق”  “مرتو  غ��رار  بالبقاع.وعلى 
على  اهلل”  “حزب  ���ص��ب��ك��ة  حت��ت��وي  غ�����زة،   يف 
غرف قيادة وحتكم حتت الأر�س وم�صتودعات 
وممرات  ميدانية  وع��ي��ادات  واإم���دادات  اأ�صلحة 
خم�ص�صة لإطلق ال�صواريخ باأنواع خمتلفة، 
منها �صواريخ اأر�س - اأر�س، و�صواريخ م�صادة 
ل��ل��دب��اب��ات و����ص���واري���خ م�����ص��ادات ل��ل��ط��ائ��رات.
لهجمات  ُت�صتخدم  الأن���ف���اق  اأن  ب���ريي  وك��ت��ب 
مدفعية مع فتح بع�س املحاور لفرتة ق�صرية 

خمفية  الفتحات  وه��ذه  �صريعاً.  اإغلقها  ث��م 
الأر����س.  ف��وق  اكت�صافها  ميكن  ول  ومم��وه��ة 
ال�صمالية.وذكر  كوريا  نف�صها يف  والأنفاق هي 
التقرير اأن �صبكة اأنفاق “حزب اهلل” مت بناوؤها 
الكورية  التعدين  تطوير  “�صركة  مب�صاعدة 
البنية  ت��ط��وي��ر  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  التجارية” 
التحتية حت��ت الأر������س، واجل����زء احل���ايل من 
النفاق نفذته “موؤ�ص�صة جهاد البناء” التابعة 

ل�”حزب اهلل«.

•• الفجر -تون�س

اأعلن احلزب الد�صتوري احلر، فجر اأم�س 
انطلقت  ال��ذي  م��وؤمت��ره  ختام  يف  ال�صبت، 
اأغ�صط�س   12 يوم  بعد منذ  فعالياته عن 
اجل��اري عن انتخاب عبري مو�صي باإجماع 

املوؤمترين رئي�صة للحزب.
اأعلن احل��زب على �صفحته مبوقع     كما 
اع�����ص��اء ديوانه  ان��ت��خ��اب  ف��ي�����ص��ب��وك، ع���ن 
ال�صيا�صي وهم كل من: ثامر �صعد-عواطف 
كريفة-�صمرية  ك�����رمي  حم���م���د  ق���ري�������س 
العيا�صي- البجاوي-األفة  ال�صايحي-علي 

املجربي-حممد  اجل��راح��ي-���ص��ه��ام  ن��اج��ي 
ع���ز ال���دي���ن ع��ب��د ال��ك��ايف-ه��اج��ر ال��ن��ي��ف��ر-

رم�صان-حممد  بن  احل��داد-ن��ادي��ة  �صمري 
عمار – هدى �صلماوي-خمتار الربتاجي-

مرمي �صا�صي.
   وذكر ح�صونة ال��زاوي رئي�س املوؤمتر، يف 
ورئا�صة  ال�صحة  وزارة  باأن  مبا�صر،  فيديو 
اجل��م��ه��وري��ة رف�����ص��ت��ا مت��ك��ني احل����زب من 
طبيعية،  ب�صفة  م��وؤمت��ره  عقد  ترخي�س 
منددا باعتماد �صيا�صة املكيالني يف التعامل 
ب���ني امل���واط���ن���ني، م���وؤك���دا ان ح��زب��ه حزب 
منا�صل وخلق، وانه يف اإطار حر�صه على 
احرتام موعد املوؤمتر قرر عقده عن بعد. 
املوؤمتر ا�صفرت عن  واأ���ص��ار اىل ان نتائج    
واملايل،  الدب��ي  التقريرين  على  امل�صادقة 
املطلقة،  بالأغلبية  العامة  اللئحة  وعلى 
النظام  ت��ن��ق��ي��ح  ع��ل��ى  امل�������ص���ادق���ة  واي�������ص���ا 
ال�صا�صي باأغلبية جتاوزت ثلثي احل�صور، 

باإجماع  م��و���ص��ي  ع��ب��ري  ان��ت��خ��اب  وك���ذل���ك 
املوؤمترين رئي�صة للحزب وانتخاب اع�صاء 

ديوانه ال�صيا�صي. 
  وا���ص��اف ان ع���دد امل��وؤمت��ري��ن ب��ل��غ 427 
وانهم �صاهموا يف اعمال املوؤمتر �صمن 15 
انه مت اعتماد  جلنة من جلانه، لفتا اىل 
تخ�صي�س  واي�صا  الل��ك��رتوين  الت�صويت 
لوقوع  حت�صبا  املبا�صر  للت�صويت  �صندوق 

عطب تقني.
ال�صيا�صية  الهيئة  اإح��داث  اأعلن عن  كما    
كهيكل ا�صت�صاري ي�صم كفاءات وطنية من 

كل الفئات وكل اجلهات.
  وك���ان���ت ع��ب��ري م��و���ص��ي، رئ��ي�����ص��ة احل���زب 
اأن موؤمتر  اأع��ل��ن��ت  ال��د���ص��ت��وري احل���ر، ق��د 

احل���زب الن��ت��خ��اب��ي امل��ربم��ج م��ن 12 اإىل 
14 اأوت احلايل �صينعقد عن ُبعد.

على  بث  لها،  فيديو  واتهمت مو�صي، يف    
ب�  �صعيد  قي�س  الرئي�س  �صمنيا  �صفحتها، 
والإن��ق��اذ وتربير ه�صم  الإ���ص��لح  “ادعاء 
�صعبه”،  م��ن  وا�صعة  فئة  وح��ري��ات  حقوق 
“الفو�صى  ب����  الآن  ي���ح���دث  م���ا  وا����ص���ف���ة 

اخللقة«.
املوؤمتر  “ينعقد  م��و���ص��ي  ع��ب��ري  وق���ال���ت    
اأيام  النتخابي التنويري للحزب عن ُبعد 

12 و13 و14 اأغ�صط�س،
 وقدر الد�صاترة اأن يوا�صلوا امل�صوار مهما 

كانت العراقيل«.
والإنقاذ  الإ�صلح  “من يدعي  واأ�صافت    

فئة  وح��ري��ات  ح��ق��وق  ه�صم  لنف�صه  ي��ربر 
وا�صعة من �صعبه ويجد من ي�صانده يف ذلك 
يف تنكر ت��ام مل��ا ق��ام ب��ه احل��زب الد�صتوري 
احلر من ت�صحيات لأجل تخلي�س الوطن 

من خماطر الإخوان وبيادقهم!«.
   وكان احلزب الد�صتوري احلّر قد ادان يف 
اأغ�صط�س   4 الأربعاء  يوم  بيان �صادر عنه 
اجلاري ما ا�صماه “خرق ال�صلطة القائمة 
ال�صماح  عرب  املواطنني  بني  امل�صاواة  مبداأ 
من  املقربة  واجلمعيات  املنظمات  لبع�س 
بالتنقل بني اجلهات وعقد  الدولة  رئي�س 
اج��ت��م��اع��ات وج���ام���ع���ات ���ص��ي��ف��ي��ة واإح���ي���اء 
ب���ك���ل حرية  ذك����ري����ات وط���ن���ي���ة وج���ه���وي���ة 
للقيام  اخليام  بن�صب  ال�صماح  عن  ف�صل 

�صورة  ورف����ع  ال�������ص���وارع  يف  ب��اع��ت�����ص��ام��ات 
اأنه  اإىل  لفتا  بها”،  لل�صتقواء  الرئي�س 
من  احلر  الد�صتوري  احل��زب  اإ�صعار  “يتم 
املغلقة  الف�صاءات  اأ�صحاب  خمتلف  قبل 
واملفتوحة بتعذر ت�صويغ اأي ف�صاء مغلق ول 
مل  طاملا  النتخابي  موؤمتره  لعقد  مفتوح 
يتم اإنهاء مفعول الأمر الرئا�صي القا�صي 
وال��ت��ظ��اه��رات اخلا�صة  ال��ت��ج��م��ع��ات  مب��ن��ع 
وال���ع���ام���ة وم��ن��ع جت��م��ع اأك����ر م���ن ثلثة 

اأ�صخا�س بالطريق العام وال�صاحات«.
ب��ح��ق��ه يف  “يحتفظ  اأن�����ه  احل�����زب  واأك������د   
امل�صموح  القانونية  ال�صبل  طبق  الت�صعيد 
اجلمهورية  رئا�صة  موا�صلة  �صورة  يف  بها 

انتهاج ال�صيا�صة نف�صها ».

•• وا�شنطن-وكاالت

قالت �صحيفة “وا�صنطن بو�صت” اإن اإدارة الرئي�س المريكي جو 
بايدن حتاول تعبئة جهد ديبلوما�صي دويل لوقف الهجوم الذي 
فات  رمب��ا  “ولكن،  واأ�صافت  اأفغان�صتان،  يف  طالبان  حركة  ت�صنه 
الأ�صبوع لإقناع  اأخرية هذا  بايدن مبحاولة  اإدارة  الأوان«.وقامت 
لن  ال��ع��امل  ب���اأن  اأفغان�صتان،  ع��رب  تقدمها  توا�صل  ال��ت��ي  طالبان 

يعرتف بها اإذا �صيطرت على البلد باأكملها بالقوة.
ويف اأكرب جتمع منذ بداية املحادثات بني الوليات املتحدة وطالبان 
منذ ما يقارب عامني، التقى ممثلون من رو�صيا، وال�صني، وجريان 
الأوروبي،  والحت��اد  الأوروب��ي��ة،  والقوى  الإقليميني،  اأفغان�صتان 

بقيادة  الدوحة  يف  املتحدة  والأمم  الإ�صلمي،  التعاون  ومنظمة 
الوليات املتحدة، مع ممثلني للميلي�صيا املتطرفة.

خلل  م��وح��دا،  موقف  ظهور  يف  اأم��ًل  ثمة  اأن  ال�صحيفة  وقالت 
اجتماعات طالبان اأو يف بيان م�صرتك �صارم �صي�صدر بعد جل�صتهم 
الأخرية اليوم اخلمي�س، �صيحرر امل�صلحني من فكرة تباين مواقف 
املجتمع الدويل الدويل من قطع الت�صالت الدبلوما�صية مع اأي 

حكومة لطالبان  وحرمانها من امل�صاعدات.
وقال م�صوؤول كبري يف اإدارة بايدن، وهو اأحد امل�صوؤولني الأمريكيني 
والأوروبيني الذين حتدثوا �صرط عدم حجب هوياتهم اإن رو�صيا، 
اأخ��رياً وفوداً  ا�صتقبلت  اأخ��رى يف املنطقة  وال�صني، واإي��ران ودوًل 
من كبار امل�صوؤولني يف طالبان، وعاملتهم معاملة “دبلوما�صيني، 

يف نوع من التحوط«.
ويقولون  “يدينونه  جميًع  اإنهم  طالبان  غزو  عن  امل�صوؤول  وق��ال 
اإنه لي�س يف م�صلحة احلركة...هذه هي اللحظة التي �صرنى فيها 
مدى ا�صتعدادهم لل�صغط من اأجل حل �صيا�صي تفاو�صي”ولإبلغ 

طالبان حًقا اأن هذا هو املتوقع منها«.
لكن حتى لو كان متكن املجتمع الدويل من التحدث ب�صوت واحد، 

تقول ال�صحيفة، اإن اخلوف هو من فوات الأوان بالفعل.
وبعد الهجوم الذي تزامن مع انطلق ان�صحاب القوات الأمريكية 
وغ��ريه��ا م��ن ال��ق��وات الأج��ن��ب��ي��ة  ق��ب��ل ب�صعة اأ���ص��ه��ر ف��ق��ط، غري 
امل�صلحون خريطة اأفغان�صتان اإىل جمموعة من اجليوب احل�صرية 
ال�صغرية اخلا�صعة ل�صيطرة احلكومة حتيط بها م�صاحات �صا�صعة 

من الأرا�صي التي احتلها مقاتلو امليلي�صيا.و�صقطت ثمان عوا�صم 
املا�صي  الأ���ص��ب��وع  م��ذه��ل��ة يف  ب�صرعة   34 اأ���ص��ل  م��ن  م��ق��اط��ع��ات، 

وحده.
يرى  كان  يونيو)حزيران(  اأمريكي يف  ا�صتخباراتي  تقييم  وُع��ّدل 
اأن كابول قابلة للجتياح، يف غ�صون 6 اإىل 12 �صهراً، اإىل ما بني 

30 و90 يوماً.
عاجًل  تنبيهاً  هناك  الأمريكية  ال�صفارة  اأ���ص��درت  ال�صبت،  وي��وم 

يطلب من الأمريكيني مغادرة البلد “على الفور«.
اأحداً ميكنه العتماد على الرحلت  اأنه ل  و�صددت ال�صفارة على 
اجلوية احلكومية، واأن قدرة ال�صفارة على م�صاعدتهم “حمدودة 

للغاية، مبا يف ذلك يف كابول” نف�صها.

بايدن يح�صد دعمًا دوليًا لوقف هجوم طالبان ولكن 

مل�صق املوؤمتر عبري مو�صي خلم�س �صنوات اخرى
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عربي ودويل
وا�صنطن حتذر من خطر اأعمال عنف ملتطرفني 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ح���ذرت احل��ك��وم��ة الأم��ريك��ي��ة جم���ددا من 
�صيما  ل  اإرهابي  لتهديد”  حادة  “اأجواء 
الع�صرين  ال���ذك���رى  م���وع���د  اق�����رتاب  م���ع 
لعتداءات 11 اأيلول �صبتمرب 2001 يف 

الوليات املتحدة.
مذكرة  ال��داخ��ل��ي  الأم�����ن  وزارة  وع���دل���ت 
����ص���درت يف اإط������ار م��ك��اف��ح��ة الإره��������اب يف 
اأن�صار  ك��ان��ون ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر ب��ع��د ه��ج��وم 
الرئي�س ال�صابق دونالد ترامب على مبنى 

ال��ك��ون��غ��ر���س )ال��ك��اب��ي��ت��ول(، ورك����زت فيها 
للمرة الأوىل على التهديدات الداخلية.

وكان مت تعديل هذه املذكرة يف اأيار مايو يف 
مواجهة خطر ا�صتغلل “متطرفني” رفع 
القيود ال�صحية بف�صل التقدم يف مكافحة 
عنيفة. هجمات  ل�صن  كوفيد-19،  وب��اء 
وقالت الوزارة اإن “هوؤلء املتطرفني ميكن 
متحورات  ظ��ه��ور  ا���ص��ت��غ��لل  ي��ح��اول��وا  اأن 
ال�صحية  القيود  عودة  احتمال  مع  كوفيد 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن��ح��اء  العامة يف جميع 
اأن  اإىل  م�����ص��رية  هجمات”،  ل�صن  ك��داف��ع 

بالوباء  مرتبطة  نف�صي”  “عوامل �صغط 
قد “ت�صاهم يف زيادة العنف هذا العام«.

ذكرى  “قبيل  اأن����ه  اإىل  امل���ذك���رة  واأ����ص���ارت 
اع������ت������داءات احل��������ادي ع�������ص���ر م����ن اأي����ل����ول 
يف  ال����ق����اع����دة  ت��ن��ظ��ي��م  ن�������ص���ر  �صبتمرب” 
اجلزيرة العربية موؤخرا اأول ن�صخة باللغة 
جملته  من  �صنوات  اأرب��ع  منذ  الإجنليزية 

الدعائية “اإن�صباير«.
وقالت وزارة الأمن الداخلي اإن ذلك يدل 
الأجنبية  الإره��اب��ي��ة  “املنظمات  اأن  على 
لأفراد  عقائدي  لتلقني  جهودها  توا�صل 

امل���ت���ح���دة وقد  ال����ولي����ات  م��ت��م��رك��زي��ن يف 
متطرفة  ل����ت����اأث����ريات  ع���ر����ص���ة  ي���ك���ون���ون 

عنيفة«.
اأُن�صئت  التي  الداخلي  الأمن  وزارة  وتن�صر 
بعد هجمات 11 اأيلول �صبتمرب حتذيرات 

من هذا النوع بانتظام.
ويعك�س الرتكيز على اخلطر الداخلي ما 
الذي  ب��اي��دن  ج��و  الرئي�س  خ��ط��اب  ورد يف 
الثاين  كانون   20 يف  تن�صيبه  عند  تعهد 
والإره�����اب  ال��ب��ي�����س  ت��ف��وق  ب�”دحر  ي��ن��اي��ر 

الداخلي«.

الطائرات امل�صرية الرتكية تدق ناقو�س اخلطر يف وا�صنطن
•• وا�شنطنت-وكاالت

اأب����دى 27 ن��ائ��ب��ا م��ن اأع�����ص��اء ال��ك��ون��غ��ر���س الأم���ريك���ي من 
احلزبني اجلمهوري والدميقراطي، خماوفهم من برنامج 
ت��اأث��ري كبري  ل��ه  ك��ان  اأن  ال��رتك��ي��ة، بعد  ال��ط��ائ��رات امل�صرية 
الأو�صط  ال�����ص��رق  ا���ص��ت��ق��رار ع��دة مناطق داخ���ل  يف زع��زع��ة 
اأرمينيا  التي وقعت بني  والأزم��ة  ليبيا  وخارجها، وخا�صة 

واأذربيجان.

الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  بالكونغر�س  الأع�����ص��اء  ونا�صد 
اأنتوين بلينكني، تعليق ت�صاريح الت�صدير الع�صكري لرتكيا 
الرتكية  امل�صرية  ال��ط��ائ��رات  برنامج  اأن  م��ن  التاأكد  حل��ني 

خايل من اأي تكنولوجيا اأمريكية.
وفقا  الأمريكية  اخلارجية  لوزير  النواب  ر�صالة  يف  وج��اء 
ب�صاأن  قلقنا  عن  للتعبري  “نكتب  تركية:   اإع��لم  لو�صائل 
زعزع  ال��ذي  امل�صلح  الرتكي  ب��دون طيار  الطائرات  برنامج 
ا�صتقرار مناطق متعددة من العامل ويهدد م�صالح الوليات 

املتحدة وحلفائها و�صركائها«.
وتكنولوجيا  غ��ي��ار  قطع  وج���ود  اأن  ال��ن��واب  ر�صالة  واأك���دت 
مطالبني  الرتكية،  بريقدار  طائرات  يف  اأمريكية  م�صلحة 
طيار  دون  ال���ط���ائ���رات  ���ص��ن��اع��ة  يف  حت��ق��ي��ق  ف��ت��ح  بلينكني 

الرتكية.

خمطط خطري
وف��ت��ح��ت ���ص��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة م��ل��ف ال��ط��ائ��رات امل�����ص��رية يف 
مدى  ملعرفة  الليبي  بالداخل  م�صدر  مع  وتوا�صلت  ليبيا 
العبث الذي طال البلد جراء ا�صتخدام الطائرات امل�صرية 
ال��رتك��ي��ة.وق��ال��ت م�����ص��ادر داخ����ل اجل��ي�����س ال��ل��ي��ب��ي ل�صكاي 
ح�صلت  امل�صلحة  للقوات  العامة  ال��ق��ي��ادة  اإن  عربية  ن��ي��وز 
تركيا  تنوي  كانت  خلطط  وخطرية  هامة  معلومات  على 
وتنظيم الإخوان الإرهابي تنفيذها يف ليبيا، اأ�صا�صها تنفيذ 
وقادة  لهم  املعار�صني  البلد  امل�صوؤولني يف  لكبار  اغتيالت 

اجلي�س عن طريق �صيارات مفخخة وطائرات م�صرية.
الليبي  اأن ه���ذه اخل��ط��ط ح�����ص��ل اجل��ي�����س  امل�����ص��در  وق����ال 
وحماميني  �صباط  اأ���ص��م��اء  وت�صمنت   2019 ع��ام  عليها 
ومعار�صني للإخوان يف ليبيا، وحينها خرج املتحدث با�صم 
اجلي�س الليبي اللواء اأحمد امل�صماري واأكد اأن تركيا تتحمل 
م�صوؤولية تدمري قواعد الأمن وال�صلم يف ليبيا، وعمليات 
اإىل جانب  ه��ذا  الأم���ن واجل��ي�����س،  الغ��ت��ي��الت يف �صفوف 
با�صتخدام  الإره��اب��ي��ة  العمليات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  �صلوعها 
الطائرات امل�صرية التي تديرها غرفتي عمليتان واحدة يف 

مطار معتيقة والثانية يف قاعدة براك ال�صاطئ.

واأ�صار امل�صدر اإىل اأن هناك بالفعل �صباط تعر�صوا ملحاولت 
معار�صني  هناك  واأن  اإرهابية،  عنا�صر  اأي��دي  على  اغتيال 
متت ت�صفيتهم باأوامر من الإخوان وتركيا با�صتخدام هذا 

ال�صلح.
ا�صتخدام  ت�صمنت  الغتيال  حم��اولت  اأن  امل�صدر  واأو�صح 
����ص���ي���ارات م��ف��خ��خ��ة واع����رتا�����س ط����رق امل��ط��ل��وب��ني لديهم 
وت�صفيتهم عن طريق عنا�صر اإرهابية ف�صل عن ا�صتهداف 
الو�صول  ل�صعوبة  م�صرية  بطائرات  كبار  ع�صكريني  ق��ادة 

اإليهم ل�صدة احلرا�صة عليهم.
واأ�صار امل�صدر اإىل اأن هذه اخلطط والعبث الذي كان ينوي 
الإخوان وتركيا فعله يف ليبيا دفع اجلي�س لتخاذ اإجراءات 

اأمنية للحوؤول دون تنفيذ هذه املخططات.
ملحاولت  تعر�صوا  التي  القادة  اأب��رز  اأن  اإىل  امل�صدر  ولفت 
اجلي�س  با�صم  املتحدث  امل�صماري  اأحمد  اللواء  كان  اغتيال 
اأي�صا  اأبطال ال�صاعقة والقائد  اأثناء ح�صوره جنازة لأحد 

وني�س بوخمادة

اغتياالت بالطائرات امل�شرية
واأكد امل�صدر اأن تركيا الفعل و�صعت غرفة عمليات لتحريك 
الطائرات امل�صرية بالقرب من براك ال�صاطئ بهدف حتريك 

طائرات ل�صرب قادة ع�صكريني كبار.
الطائرات  ع�صرات  اأ�صقط  اجلي�س  اأن  اإىل  امل�صدر  واأ���ص��ار 
ال��دخ��ول يف مناطق  الرتكية يف ه��ذه الفرتة كانت حت��اول 
كانت  اجل��وي  الدفاع  ق��وات  اأن  اإل  الليبي  اجلي�س  �صيطرة 

دائما حتبط هذه العمليات.

•• الفجر -تون�س

اأكد املتحدث با�صم جمل�س الأمن     
ال��ق��وم��ي الم��ري��ك��ي ام��ي��ل��ي ه���ورن، 
الأم���ن  مل�����ص��ت�����ص��ار  الأول  ال��ن��ائ��ب  اأن 
ال��ق��وم��ي ج���ون ف���اي���رن، ���ص��ل��م  اأم�س 
الرئي�س  م��ن  ر�صالة  اجلمعة  الأول 
الرئي�س  اإىل  بايدن  جون  الأمريكي 
قي�س �صعيد جدد فيها تاأكيده دعمه 
ونائبته  اإدارت������ه  ودع����م  ال�����ص��خ�����ص��ّي 
هاري�س لل�صعب التون�صّي وحث فيها 
تون�س  م�صار  اإىل  �صريعة  ع��ودة  على 

كدميقراطّية برملانّية.
ب��ي��ان �صادر  امل��ت��ح��دث يف  واأ����ص���ار     
الوليات  �صفارة  عنه ن�صرته �صفحة 
اأن  اإىل  بتون�س،  الأمريكية  املتحدة 
النائب الأّول مل�صت�صار الأمن القومّي 
قي�س  الرئي�س  م��ع  “تباحث  ف��اي��رن 
�صعّيد حول احلاجة امللّحة اإىل تعيني 
رئي�س حكومة مكّلف لي�صّكل حكومة 
الأزمات  معاجلة  باإمكانها  مقتدرة 
القت�صادّية وال�صّحّية العاجلة التي 

تواجهها تون�س«.
  واأ�صاف “اإن من �صاأن تخويل حكومة 
ال�صتقرار  حت��ق��ي��ق  مب��ه��اّم  ج��دي��دة 
املجال  يف�صح  اأن  ا  اأي�صً القت�صادّي 

لعقد حوار �صامل بني اجلميع حول 
الإ�صلحات الد�صتورّية والنتخابّية 
التي  للمطالب  ا�صتجابة  املقرتحة 
التون�صّيني  من  العديد  عنها  اأع��رب 
واإر�صاء  املعي�صة  م�صتويات  لتح�صني 

حوكمة نزيهة ناجعة �صّفافة«.
اي�صا  التقى  ف��اي��رن  اأن  اإىل  ول��ف��ت    

بقياديني يف املجتمع املديّن، واىل انه 
“عرّب لهم عن دعم الوليات املّتحدة 
م�صاركة  امل�����ديّن  امل��ج��ت��م��ع  مل�����ص��ارك��ة 
دميقراطّي  م�صتقبل  بناء  يف  ن�صطة 

ومزدهر جلميع التون�صّيني«.
ال��ب��ي��ان اىل ان ف��اي��رن حل    واأ����ص���ار 
ب��ت��ون�����س م���رف���وق���ا مب�����ص��اع��د وزي����ر 

ب�صوؤون  املكّلف  بالنيابة  اخل��ارج��ّي��ة 
التقيا  ان��ه��م��ا  واىل  الأدن�����ى  ال�����ص��رق 
بالرئي�س قي�س �صعّيد واىل ان فايرن 

�صّلمه ر�صالة من الرئي�س بايدن.
  وكانت الرئا�صة التون�صية قد اعلنت 
وفدا  ا�صتقبل  �صعيد  اأن  جهتها،  من 
ر�صميا اأمريكيا تراأ�ّصه جونثان فايرن 

م�صاعد م�صت�صار الأمن القومي، وان 
خطية  بر�صالة  حم��ّم��ل  ك��ان  ف��اي��رن 
قبل  من  الدولة  رئي�س  اإىل  موّجهة 
رئي�س  ب���اي���دن  روب��ي��ن��ي��ت  ج���وزي���ف 

الوليات املتحدة الأمريكية.
ب���لغ �صادر  ال��رئ��ا���ص��ة يف  واأك������دت    
مبوقع  �صفحتها  على  ن�صرته  عنها 

خلل  ذك����ر  ���ص��ع��ي��د  اأن  ف��ي�����ص��ب��وك، 
ال�صتثنائية  ال��ت��داب��ري  ب����اأن  ال��ل��ق��اء 
ال��ت��ي مت ات��خ��اذه��ا ت���ن���درج يف اإط���ار 
لإرادة  وت�صتجيب  الد�صتور  تطبيق 
���ص��ّي��م��ا يف ظل  وا����ص���ع���ة ل  ���ص��ع��ب��ي��ة 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  الأزم�����ات 
الف�صاد  وا���ص��ت�����ص��راء  والج��ت��م��اع��ي��ة 

والر�صوة.
من  ح����ّذر  �صعيد  ان  اىل  واأ����ص���ارت    
حم�������اولت ال��ب��ع�����س ب����ث اإ����ص���اع���ات 
ح����ول حقيقة  م��غ��ال��ط��ات  وت����روي����ج 
الأو�����ص����اع يف ت��ون�����س، م��ب��ّي��ن��ا اأن����ه ل 
ي���وج���د م���ا ي���دع���و ل��ل��ق��ل��ق ع��ل��ى قيم 
والدميقراطية  وال��ع��دال��ة  احل��ري��ة 

املجتمع  م��ع  تون�س  تتقا�صمها  التي 
الأمريكي.

اىل  ا�����ص����ار  ���ص��ع��ي��د  ان  واأ�����ص����اف����ت    
وق�صاياه  ال�����ص��ع��ب  اإرادة  ت��ب��ن��ى  اأن����ه 
اأو  بالظلم  يقبل  لن  وان��ه  و�صواغله، 
ال��ت��ع��دي ع��ل��ى احل��ق��وق اأو الرت����داد 
اأن تون�س �صتظل  عليها، موؤّكدا على 
ومت�صبثا  وم��ن��ف��ت��ح��ا  م��ع��ت��دل  ب��ل��دا 
ب�������ص���راك���ات���ه ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة مع 

اأ�صدقائه التاريخيني.
  وابرزت ان فايرن اأ�صار من جهته اىل 
تطور  يتابع  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ان 
الأو�����ص����اع يف ت��ون�����س وان����ه ي��ك��ّن كل 
واىل  ولرئي�صها،  لتون�س  الح���رتام 
الأمريكية  الإدارة  ان  اىل  لفت  ان��ه 
التحديات  ون���وع���ي���ة  ح���ج���م  ت��ع��ل��م 
منها  �صّيما  ل  تون�س  تواجهها  التي 

القت�صادية وال�صحية.
   واأ�صافت اأن م�صاعد م�صت�صار الأمن 
ال��ق��وم��ي الأم���ري���ك���ي، اأك����د ع��ل��ى اأن 
الوليات املتحدة الأمريكية متم�ّصكة 
ب�صداقتها ال�صرتاتيجية مع تون�س، 
واأنها تدعم امل�صار الدميقراطي فيها 
التي  املقبلة  اخلطوات  اإىل  وتتطّلع 
على  اجلمهورية  رئي�س  �صيتخذها 

امل�صتويني احلكومي وال�صيا�صي.

تناولت تطور االأو�شاع يف تون�ش:

ماذا يف ر�صالة جو بايدن اخلطية  اإىل قي�س �صعيد...؟

اأمام الكارثتني.. هكذا هب اجلزائريون يف فرن�صا لنجدة الوطن
•• باري�س-وكاالت

اأط��ل��ق��ت اجل��ال��ي��ة اجل��زائ��ري��ة يف فرن�صا حملت 
لدعم ال�صعب اجلزائري، الذي يواجه حاليا اأزمة 
مزدوجة مع تف�صي متحور فريو�س كورونا �صريع 
وا�صتعار حرائق  “دلتا”،  با�صم  املعروف  العدوى 

الغابات �صمال �صرقي البلد.
الإغاثية  امل�صاعدات  اإر�صال  على  اجلالية  وتعمل 
وكذلك  اجل��زائ��ر،  احل��رائ��ق يف  للمت�صررين من 

للم�صابني بوباء كورونا.
براهيم  الكبري”  “املغرب  جمعية  رئي�س  ويقول 
نيوز عربية”،  “�صكاي  ملوقع  مربوكي يف حديث 
اإن اجلمعية النا�صطة يف فرن�صا بعثت دفعة اأوىل 
اإىل  الطبية  املعدات  من  طنا   19 بحواىل  تقدر 

اجلزائر.
املرتبة  امل��غ��ارب��ي��ة  اجل��ال��ي��ة  “حتتل  وي�����ص��ي��ف: 
بحواىل  فرن�صا  يف  املقيمة  اجلاليات  بني  الأوىل 
التي  بف�صل اجلهود  واليوم  �صخ�س.  9 مليني 
قمنا بها، ا�صتطعنا ح�صد تعاطف كبري لي�س فقط 
اجلاليتني  من  حتى  بل  اجلزائرية  اجلالية  من 

املغربية والتون�صية«.
ا�صتطعنا  احت���ادن���ا  “بف�صل  م���ربوك���ي:  وي����ردف 
اجلزائر،  اإىل  واإر�صالها  الأك�صجني  معدات  �صراء 
الأحمر  الهلل  مع  اتفاقا  عقدنا  اأننا  خ�صو�صا 
الدفعات وتوزيعها  تلقي هذه  اجلزائري ليتوىل 

اأر�صلت  اأخ������رى،  ج��ه��ة  امل���ح���ت���اج���ني«.وم���ن  ع��ل��ى 
اجلزائرية  ل��ل��ج��ال��ي��ة  ال��ت�����ص��ام��ن��ي��ة  “اجلمعية 
الأ�صبوع  اجل���زائ���ر  اإىل  م�����ص��اع��دات  باملهجر” 
ا�صطناعي  تنف�س  معدات  �صحنة  ت�صمل  املا�صي، 

مت التح�صري لها منذ �صهر اأبريل املا�صي.
ويقول رئي�س اجلمعية يو�صف بوعبون يف حديث 
“قمنا بخطوة  مع موقع “�صكاي نيوز عربية”: 
ا�صتباقية، اإذ اأطلقنا حملة امل�صاعدات خلل �صهر 
اأبريل لأننا نعلم اأن الإ�صابات بالفريو�س تزداد. 
خ�ص�صنا جزءا كبريا من الدفعة ال�صابقة لرجال 
على  حتتوي  كانت  ال�صحنة  لأن  املدنية  احلماية 
املقبلة  ال�صحنة  اأم��ا  ال�صريعة.  كورونا  اختبارات 
ال�صحة  وزارة  معايري  ح�صب  توزيعها  ف�صيتم 

والوليات الأكر ت�صررا من الوباء«.

ال�شفارة على اخلط 
واأم������ام ه���ذا ال��ت�����ص��ام��ن ال��ك��ب��ري، ط��ل��ب��ت �صفارة 
اجلزائر لدى فرن�صا من اجلمعيات واملتربعني، 
الخت�صا�س  ذات  القن�صلية  باملمثليات  الت�صال 

الإقليمي لطلب اإ�صدار اإذن توجيه التربع.
ن�صرته على موقعها  بيان  وفق  ال�صفارة،  وق��ررت 
ال��ر���ص��م��ي، ال��ب��دء يف جمع اأم����وال ال��ت��ربع��ات من 

خلل اإ�صدار رقم ح�صاب بنكي تابع لها.
لهذه  معتمدا  وح��ي��دا  متلقيا  ال�صفارة  وح���ددت 
التابعة  املركزية”  “ال�صيدلية  ه��و  امل�����ص��اع��دات 

ال���وزارة  اإن  ال�صحة اجل��زائ��ري��ة، وق��ال��ت  ل����وزارة 
واملواد  الطبية  امل��ع��دات  توزيع  عن  امل�صوؤولة  هي 
التي  ال�صيدلنية  وامل�صتح�صرات  ال�صتهلكية 
على  للحتياجات  لتقديرها  وف��ق��ا  جمعها،  مت 

امل�صتوى الوطني.
تخلت  ذل���ك،  على  البع�س  اع��رتا���س  اأم���ام  لكن 
توزيع  املركزية يف  فكرة  ال�صفارة اجلزائرية عن 
امل�صاعدات، واأتاحت املجال اأمام اجلمعيات للعمل 

مبفردها.
بادي�س  اخلريية  “تويزة”  رئي�س جمعية  وي��رى 
خني�صة، وفق حديثه ملوقع “�صكاي نيوز عربية”،

 اأن “اجلزائر حاليا يف حرب �صد احلرائق و�صد 
ارتباطها  اأظ��ه��رت  املهجر  يف  واجل��ال��ي��ة  ال��وب��اء. 
ال�صديد بوطنها الأم، خا�صة خلل هذه املرحلة 
التي يتم خللها اإر�صال اأموال وم�صاعدات ب�صكل 

م�صاعف مقارنة مبا �صبق،
 للوقوف اإىل جانب امل�صردين من بيوتهم ب�صبب 
احلرائق التي التهمت الأخ�صر والياب�س يف 17 

ولية«.
اأعلنت  اجلزائرية  ال�صلطات  اأن  “رغم  وي�صيف: 
فتح �صندوق لتعوي�س املت�صررين، فاإن الأمر قد 

ي�صتغرق بع�س الوقت للتنفيذ.
امل�صاعدات )من اجلمعيات( حل م�صتعجل   هذه 
ووقتي يجب ال�صتمرار فيه من دون التفكري يف 

تفا�صيل هام�صية«.

األف يورو  640
ويف ال�صياق ذاته، اأطلقت جمعية “الأمل الطبي” 
الرئة  اأم��را���س  يف  ال�صاب  الطبيب  اأ�ص�صها  التي 

م���روان  ال��ف��رن�����ص��ي��ة  ت���ول���وز  ج��ام��ع��ة  مب�صت�صفى 
م�صيخر،

اجلزائر  م�صت�صفيات  ل��ت��زوي��د  ت��ربع��ات  حملة   

اأ�صابيع  غ�صون  بالأك�صجني.ويف  العلج  مبعدات 
املبلغ  الذي ح�صلت عليه اجلمعية  قليلة، و�صل 

اإىل اأكر من 640 األف يورو.

الرئي�س املك�صيكي ي�صف الغزو 
الإ�صباين ب�»الف�صل املدّوي« 

•• مك�شيكو-اأ ف ب

مبنا�صبة اإحياء ذكرى مرور 500 �صنة على �صقوط اإمرباطورية الأزتيك، 
الإ�صبان  غ��زو  اأوب���رادور  لوبيز  مانويل  اأندري�س  املك�صيكي  الرئي�س  و�صف 
ال�صكان  عن  ممثلني  بح�صور  الرئي�س  امل��دّوي«.وق��ال  ب�”الف�صل  للمك�صيك 
من  متحّدرين  واأ�صخا�س  املتحدة  والوليات  وكندا  املك�صيك  يف  الأ�صليني 
البلّية،  امل�صيبة،  “هذه  الأزتيك  اأباطرة  اآخ��ر  الثاين،  مونتي�صوما  �صللة 

الكارثة، �صّموها ما �صئتم، تدفعنا للقول اإن الغزو كان ف�صل مدّويا«.
ال�صكان  اأ���ص��اب��ت  ال��ت��ي  الأم���را����س  اإىل  اأوب�����رادور  لوبيز  الرئي�س  وت��ط��ّرق 
الأ�صليني اإثر و�صول الإ�صبان الذين اّتهمهم بال�صتيلء على كّميات كبرية 
 300 اأخ���ذوه م��ن املك�صيك ط��وال  ال��ذي  “الذهب  اإن  ال��ذه��ب. وق��ال  م��ن 

وهي فرتة ال�صتعمار الإ�صباين “يوازي 182 طّنا«. �صنة”، 
وذّكر الرئي�س الي�صاري باأنه طالب اإ�صبانيا، بحكومتها وملكها، يف اأكر من 
منا�صبة بالعتذار عن املذابح واأعمال النهب وال�صتعباد التي طالت ال�صكان 

الأ�صليني قبل ا�صتقلل املك�صيك )1821-1810(.
ومل يلق الرئي�س جتاوبا مع طلبه هذا.

وطلب لوبيز اأوبرادور “ال�صفح من �صحايا الكارثة التي خّلفها الحتلل 
اجلمهورية  اأرا�صي  من  تبّقى  وما  الو�صطى  لأمريكا  الإ�صباين  الع�صكري 
املك�صيكية،  العا�صمة  يف  �صاحة  اأكرب  زوكالو  من  احلالية«.وقال  املك�صيكية 
التي اأقيمت على اأنقا�س اأكرب معبد يف اإمرباطورية الأزتيك “عن اأّي نوع 
من احل�صارة ميكننا التكّلم اإذا ما �صاعت حياة مليني الب�صر وتعّذر على 
اأو النظام امللكي احلاكم يف خلل ا�صتعمار ا�صتمّر  اأو الإمرباطورية  الأّمة 

ثلثة قرون ا�صتعادة” ما كان قائما قبل الحتلل الع�صكري؟

قتيلة ومفقودان باليابان مع هطول اأمطار غزيرة 
•• طوكيو-رويرتز

لقيت امراأة م�صرعها وُفقد اثنان بغرب اليابان ال�صبت بعد هطول اأمطار غزيرة اأحدثت انهيارا اأر�صيا ابتلع منزلني 
على الأقل، وفا�صت الأنهار.

وو�ّصعت اليابان نطاق اأعلى حتذير من اخلطر، وهو امل�صتوى اخلام�س، ليغطي اأكر من 1.5 مليون �صخ�س ح�صبما 
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية )اإن.اإت�س.كيه(، بينما حذرت هيئة الأر�صاد من هطول املزيد من الأمطار 
اأر�صية يف مناطق عديدة من ناجا�صكي  انهيارات  امل��دن، وحدثت  الأنهار يف عدد من  املقبلة.وفا�صت  الأي��ام  خلل 

وابتلعت منزلني على الأقل مما اأدى ملقتل فوميو موري )59 عاما( وفقد زوجها وابنتها.
وتوقفت خدمة �صينكان�صن للقطارات فائقة ال�صرعة يف معظم نقاط اخلط الرابط بني طوكيو وجزيرة كيو�صو.

وانتقلت الأمطار الغزيرة اإىل اجلزء الأو�صط من جزيرة هون�صو، اأكرب جزر اليابان. وحذرت هيئة الأر�صاد من اأن 
الو�صع �صيظل �صعبا على الأرجح لنحو اأ�صبوع.

�صعيد ي�صتقبل وفدا امريكياالرئي�س التون�صي يت�صلم ر�صالة نظريه المريكي
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توقيف جزائري بعد م�صرع مهاجر يف فرن�صا 
•• ليل -اأ ف ب

اأع��ل��ن مكتب امل��دع��ي ال��ع��ام يف م��دي��ن��ة دان��ك��رك يف 
�صابا  اجلمعة  اأوق��ف��ت  ال�صرطة  اأن  فرن�صا  �صمال 
جزائريا قيد التحقيق بعد غرق زورق للمهاجرين 
اأ�صفر عن م�صرع  متوجه اإىل انكلرتا اخلمي�س ما 

احد ركابه.
لوكالة  غونيه  الك�صيا  ال��ع��ام  امل��دع��ي  نائبة  وق��ال��ت 
كانوا  ال��ذي��ن  البالغني  “جميع  اإن  ب��ر���س  ف��ران�����س 
على منت القارب” اأوقفوا قيد التحقيق اأول لكن 
مت الإفراج عنهم با�صتثناء ال�صاب اجلزائري )21 
“ ل فوا  عاما(، موؤكدة بذلك نباأ ن�صرته �صحيفة 

دو نور«.
اأم����ام ق��ا���ص��ي التحقيق  و���ص��ي��م��ث��ل ال�����ص��اب ال�����ص��ب��ت 
على  وامل�صاعدة  العمد  غري  القتل  بتهمة  لتوقيفه 

الدخول والإقامة غري القانونيني وتعري�س حياة 
توؤكد يف هذه  اأن  ورف�صت غونيه  للخطر.  اآخرين 

املرحلة �صبهة اأن ال�صاب كان يقود املركب.
اأثناء  حتفه  لقي  ال��ذي  املهاجر  هوية  تعرف  ومل 
حم��اول��ت��ه ال��و���ص��ول اإىل اإن��ك��ل��رتا ع��ل��ى م��نت هذا 
القارب الذي كان يقل 36 مهاجرا قبالة دانكرك.

وقالت القا�صية اإن “هوية املهاجر قد تكون حددت 
ت�صريح  اأن  مو�صحة  منها”،  نتحقق  زلنا  ما  لكن 

جثته �صيجري “الإثنني مبدئيا«.
الذي  املهاجر  اإن  اخلمي�س  العامة  النيابة  وقالت 
لقي حتفه رجل عمره بني 25 وثلثني عاما ومن 
منظمة  جمعتها  �صهادات  وك�صفت  اأفريقي.  اأ�صل 

م�صاعدة املهاجرين “يوتوبيا 56” اأنه اريرتي.
وت��ويف يف  البحر  البحر من  انت�صاله فاقد  وقد مت 
م�صت�صفى كاليه )�صمال( حيث مت نقله مبروحية، 

ح�صب الدعاء.
اأث��ن��اء حماولته  وف��ات��ه  ع��ن  ُيبلَّغ  اأول مهاجر  وه��و 

عبور م�صيق با دو كاليه يف 2021.
وفقد  متفهم  اأ�صخا�س  �صبعة  لقي   ،2020 ويف 
اثنان اآخران ح�صب ح�صيلة مت حتديثها بعد العثور 
ع��ل��ى ج��ئ��ة اأح���د امل��ف��ق��ودي��ن، ع��ل��ى ح��د ق���ول املركز 

الإقليمي للمراقبة العملياتية والإنقاذ )كرو�س(.
الذين  املهاجرين  ع��دد  ي�صجل  بينما  ذل��ك  وي��اأت��ي 
يف  قيا�صية  اأرق���ام���ا  ان��ك��ل��رتا  اإىل  ال��ب��ح��ر  ي��ع��ربون 
الأيام الأخرية، يف ظاهرة ت�صهد تزايدا �صريعا منذ 

.2018
اأنقذت  الفرن�صية  للبحرية  تابعة  دوري���ة  وك��ان��ت 
اجلمعة بعد نداء اأطلقه املركز نف�صه، 31 �صخ�صا 
ميناء  اإىل  اأُع���ي���دوا  اأط��ف��ال  وت�صعة  ام����راأة  بينهم 

دانكرك.

التقييم املحدث، قبل  وياأتي هذا 
ث��لث��ة اأ���ص��ه��ر م��ن اج��ت��م��اع قادة 
ا�صكتلندا،  غ��ل���ص��ك��و،  يف  ال��ع��امل 
اآثار  اأ���ص��واأ  لإي��ج��اد ط��رق لتجنب 
التزاماتهم  وجتديد  املناخ  تغرّي 
الحتبا�س  غ�������ازات  م����ن  ل��ل��ح��د 

احلراري. 
ياأتي يف منت�صف عام جديد  كما 
�صديدة  ح����ر  مب����وج����ات  ي��ت�����ص��م 
وج������ف������اف وح�������رائ�������ق ال����غ����اب����ات 

والفي�صانات والعوا�صف.
�صانعي  ال����ت����ق����ري����ر  و������ص�����ي�����زود 
املعلومات  ب��اأف�����ص��ل  ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
املتاحة عن علم تغرّي املناخ. وهذا 
املدى  طويل  لتخطيط  �صروري 
يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات، من 
بالطاقة،  التحتية، مرورا  البنية 
املجتمع.  رف��اه��ي��ة  اإىل  و����ص���ول 
اأ���ص��ي��اء يجب  ي��ل��ي خم�صة  وف��ي��م��ا 
التقرير  ه���ذا  اإل��ي��ه��ا يف  الن��ت��ب��اه 

اجلديد.
ح�����ش��ا���ش��ي��ة  م�����دى  -م�����ا   1
اأك�شيد  ث��اين  ل��زي��ادة  امل��ن��اخ 

الكربون؟
الكربون  اأك�صيد  ث��اين  م�صتويات 
اأعلى  ال��ي��وم  ال��غ��لف اجل���وي  يف 
مم����ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه خ�����لل 800 
األف عام، حيث و�صلت اإىل 419 
 .2021 جزًء يف املليون يف مايو 
وي������زداد م��ت��و���ص��ط درج����ة ح����رارة 
ال��ك��وك��ب م��ع ك��ل زي���ادة يف تركيز 
الكربون يف الغلف  اأك�صيد  ثاين 
الزيادة  ه��ذه  اجل��وي، لكن حجم 
يعتمد على العديد من العوامل.

النماذج  امل��ن��اخ  ع��ل��م��اء  ي�����ص��ت��خ��دم 
ل���ف���ه���م ح���ج���م الح���������رتار ال����ذي 
يحدث عندما تت�صاعف تركيزات 
ث�������اين اأك���������ص����ي����د ال�����ك�����رب�����ون من 
م�صتويات ما قبل ال�صناعة )من 
 520 اإىل  املليون  260 جزء يف 
وه����و مفهوم  امل���ل���ي���ون(،  ج����زء يف 
وكلما  املناخ”.  “ح�صا�صية  ي�صمى 
اأك��ر ح�صا�صية، يجب  امل��ن��اخ  ك��ان 
تقليل انبعاثات غازات الحتبا�س 
احلراري ب�صكل اأ�صرع لتبقى اأقل 

من 2 درجة مئوية.
الأقدم  املناخية  النماذج  وق��درت 
اأن م�صاعفة ثاين اأك�صيد الكربون 

البحر  ���ص��ط��ح  م�����ص��ت��وى  ي��رت��ف��ع 
قليًل  تتو�صع  امل��ي��اه  لأن  ال��ع��امل��ي 
مع ارتفاع درجة حرارتها. تذوب 
الأنهار اجلليدية اجلبلية وغطاء 
وت�صيف  اجل��ل��ي��دي  ج��ري��ن��لن��د 

املياه اإىل املحيطات.
لكن اأكرب م�صدر حمتمل لرتفاع 
م�����ص��ت��وى ���ص��ط��ح ال���ب���ح���ر خلل 
القرن القادم هو القارة القطبية 
القبعة  من���اذج  ُتظهر  اجلنوبية. 
القارة  يف  ذوبانها  اأن  اجلليدية، 
ما  �صي�صيف  اجلنوبية  القطبية 
ارتفاع  اإىل  �صم  و114   14 بني 
م�صتوى �صطح البحر بحلول عام 
2100. وهذا نطاق �صخم، وكل 
هذا يتوقف على ما اإذا كان الغطاء 
القطبية  القارة  لغرب  اجلليدي 
ن�صبًيا  م�صتقًرا  �صيظل  اجلنوبية 
اأو اإذا بداأ يف النهيار ببطء ولكن 

بثبات.
و�صيكون للطريقة التي تنقل بها 
الهيئة احلكومية الدولية املعنية 
العلمية  معرفتها  امل��ن��اخ  ب��ت��غ��رّي 
تخطيط  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ل���ى  ت����اأث����ري 
لرتفاع  ال�����ص��اح��ل��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 
م�صتوى �صطح البحر. وقد ت�صبح 
لغو�س،  مثل  املنخف�صة،  امل���دن 
ن��ي��ج��ريي��ا، غ��ري ���ص��احل��ة لل�صكن 
بحلول نهاية القرن ب�صبب ارتفاع 
اإذا  م�صتوى �صطح البحر، خا�صة 
للنماذج  الأعلى  التقديرات  كانت 

�صحيحة.
�صيعطي تقرير الهيئة احلكومية 
املناخ،  ب��ت��غ��رّي  امل��ع��ن��ي��ة  ال���دول���ي���ة 
اأف�صل  فهماً  ال�صيا�صات  �صانعي 
امل��ن��اخ علينا  ت��غ��رّي  ت��اأث��ري  لكيفية 
اليوم. و�صيكون هذا مفيًدا ب�صكل 
ا�صرتاتيجيات  ل���و����ص���ع  خ���ا����س 

التكّيف ق�صرية املدى.
ال��ع��ل��م، تزداد  ل��ك��ن م��ع حت�صن     
كاآبة  امل���ن���اخ  ت��غ��ري  اإىل  ال���ن���ظ���رة 
و�صوداوية... اإن ال�صكوك الكبرية 
املتبقية تعني اأن اأمام علماء املناخ 

الكثري من العمل.
*باحث م�شارك, مركز علوم 
كاليتون  كلية  االأر���ش,  ر�شد 
واالأر���ش  للبيئة  ري��دل  اإت�ش 

واملوارد, جامعة مانيتوبا.

حرائق الغابات يف جزيرة اإيفيا �صمال اأثينا باليونان يف 8 اأغ�صط�س 2021

تعتمد خ�صائ�س التغذية املرتدة لل�صحب جزئًيا على نوع ال�صحابة وارتفاعهانهر �صامروك اجلليدي، مثل العديد من الأنهار اجلليدية الأخرى يف األ�صكا، ي�صعف وينح�صر منذ اخلم�صينات

دخان يت�صاعد من حريق غابة يف التلل امل�صجرة يف منطقة القبائل �صرقي اجلزائر العا�صمة

يراقب العلماء عن كثب ذوبان نهر جليدي غري م�صتقر على اجلانب الإيطايل من املون بلن

يف ال��غ��لف اجل���وي ���ص��ي��وؤدي اإىل 
ارت��ف��اع درج��ة احل���رارة م��ن 2.1 
درج���ة   4.7 اإىل  م��ئ��وي��ة  درج�����ة 
النماذج  اأح���دث  وو�ّصعت  مئوية. 
“م�صروع  امل�������ص���م���اة  امل���ن���اخ���ي���ة، 
 6 املزدوجة  النماذج  بني  املقارنة 
“، النطاق بني 1.8 درجة مئوية 
اإىل 5.6 درجة مئوية، مما يعني 
ثاين  مل�صاعفة  ح�صا�س  امل��ن��اخ  اأن 
اأك�صيد الكربون اأكر مما اأظهرت 
النماذج ال�صابقة، ولكن ميكن، يف 

الواقع، اأن يكون اأكر من ذلك.
اليقني  بعدم  النطاق  ه��ذا  يتاأثر 
امل���رت���ب���ط ب���ع���دد م����ن ال���ع���وام���ل، 
والغطاء  امل�����اء  ب���خ���ار  خ�����ص��و���ص��ا 
اأو تقلل  �صتزيد  ال�صحابي، وكيف 
م��ن ت��اأث��ريات الح����رتار. ويعمل 
نطاق  ت�����ص��ي��ي��ق  ع���ل���ى  ال���ع���ل���م���اء 
الإ���ص��ق��اط��ات امل��ن��اخ��ي��ة م���ن اأجل 
التي  ال�صرعة  مل��دى  اأف�صل  فهم 

ع��ل��ى ك�����ص��ر اجل��ل��ي��د ال��ب��ح��ري يف 
ال�صيف،  يف  ال�����ص��م��ايل  ال��ق��ط��ب 
اجلليدي  الغطاء  انخفا�س  لكن 
ا  اأي�صً ي����وؤدي  اأن  مي��ك��ن  ال��ب��ح��ري 

اإىل عوا�صف اأقوى.
للهيئة  الأخ����ري  ال��ت��ق��ري��ر  وم��ن��ذ 
بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية 
ا�صتغلل  تقنيات  اأظ��ه��رت  امل��ن��اخ، 
على  وحت�صينها  امل��ع��ل��وم��ات  ه��ذه 
ت���غ���رّي املناخ  ن���ط���اق وا����ص���ع ك��ي��ف 
ميكن  وكيف  واملحلي،  الإقليمي 
وترّكز  امل�����ص��ت��ق��ب��ل.  يف  ي��ت��غ��ري  اأن 
الق�صايا  على  الأخ��رى  التجارب 
ت���اأث���ري فقدان  الإق��ل��ي��م��ي��ة، م��ث��ل 
القطب  يف  ال����ب����ح����ري  اجل���ل���ي���د 

ال�صمايل على العوا�صف.
القبعة  �شت�شاهم  -كيف   5
اجلليدية يف القطب اجلنوبي 
�شطح  م�����ش��ت��وى  ارت���ف���اع  يف 

البحر؟

الزيادة  ف��اإن  وب��ال��ت��ايل،  ال�صطح. 
يف الغطاء ال�صحابي )على �صبيل 
امل���ث���ال اأث����ن����اء ال���ل���ي���ل( مي��ك��ن اأن 

ت�صخم الحرتار.
يطرح �صوؤالن: اأوًل، حتدد العديد 
ال�صحب  ن��وع  منها  العوامل،  من 
والرتفاع واملو�صم، التاأثري الكلي 
ل��ل�����ص��ح��اب��ة ع��ل��ى الح������رتار. بعد 
ذلك، من ال�صعب للغاية منذجة 
�صتاأخذ  التي  الطريقة  ال�صحب: 
ال���ن���م���اذج يف الع���ت���ب���ار هذه  ب��ه��ا 
العوامل هي املفتاح لتقييم مدى 

ح�صا�صية املناخ.
اإىل  املناخ  تغري  اأدى  -هل   3
املتطرفة  االأح���داث  تاأجيج 

االأخرية؟
للهيئة  الأخ������ري  ال��ت��ق��ري��ر  م��ن��ذ 
بتغرّي  املعنية  الدولية  احلكومية 
امل�����ن�����اخ، حت�����ص��ن��ت ق���درت���ن���ا على 
تقييم تاأثري الحتبا�س احلراري 

نحتاجها لتقليل انبعاثات غازات 
الحتبا�س احلراري لتجنب اأ�صواأ 
اآث�����ار ت��غ��رّي امل���ن���اخ وال��ت��ك��ّي��ف مع 

الآخرين.
يحدث مع الغيوم؟ -ماذا   2

تغرّي  لعبة  يف  جوكر  ه��ي  الغيوم 
على  فعل  ردود  تن�صئ  اإنها  املناخ. 
الغطاء  ت���غ���رّي  ان���ه���ا  الح�������رتار: 
ال�صحابي، لكن هذا الأخري ميكنه 
الحرتار  اإبطاء  اأو  ت�صريع  ا  اأي�صً

يف او�صاع خمتلفة.
�صوء  رب��ع  ح��وايل  الغيوم  تعك�س 
ال�صم�س القادم بعيًدا عن الأر�س. 
اإىل  اأكرب  اأدى اح��رتار  اإذا  لذلك، 
اأن  امل��ت��وق��ع  فمن  ال�صحب،  زي���ادة 
ينعك�س املزيد من �صوء ال�صم�س، 
اإب��ط��اء الحرتار.  اإىل  ي��وؤدي  مما 
ا  اأي�صً ال��غ��ي��وم  تعمل  ذل���ك،  وم���ع 
ع��ل��ى ع����زل الأر��������س ع���ن طريق 
من  املنبعثة  باحلرارة  الحتفاظ 

دورة  يف  التغيريات  هذه  بحدوث 
اأ���ص��ب��ح م��ن الوا�صح  امل��ي��اه، ل��ك��ن 

اليوم اأنها حتدث فعل.
التوقعات  حت�شنت  -ه��ل   4

املناخية االإقليمية؟
تقّيمها  ال��ت��ي  امل��ن��اخ��ي��ة  ال��ن��م��اذج 
الهيئة احلكومية الدولية املعنية 
عاملية.  من���اذج  ه��ي  امل��ن��اخ،  بتغرّي 
وهذا �صروري لفهم الروابط بني 
املناطق ال�صتوائية والقطبني، اأو 
بني الأر�س واملحيط. ومع ذلك، 
النماذج  جت��د  تكلفة:  ل��ه��ذا  ف���اإن 
ال��ع��دي��د من  �صعوبة يف حم��اك��اة 
عن  حجمها  يقل  التي  العنا�صر 
اجل����زر  م���ث���ل  ك���ي���ل���وم���رت،   100
مثل  اأح�����������داث  اأو  ال���������ص����غ����رية، 

العوا�صف ال�صغرية.
ال���ع���لق���ات  ت����ك����ون  اأن  ومي����ك����ن 
الإق��ل��ي��م��ي��ة م��ع��ق��دة: ع��ل��ى �صبيل 
املثال، ت�صاعد العوا�صف ال�صديدة 

ع��ل��ى الأح�����داث امل��ت��ط��رف��ة ب�صكل 
تخ�صي�س  مت  وق�����د  م���ل���ح���وظ. 
الف�صل 11 من التقرير الأخري 

لهذا الغر�س.
ي��ن��ت��ج ع���ن الح��ت��ب��ا���س احل����راري 
اأق����وى،  �صيفية  ح����رارة  م��وج��ات 
تواتراً  اأك����ر  ا���ص��ت��وائ��ي��ة  ول��ي��ايل 
)درج�����ات ح����رارة اأع��ل��ى م��ن 20 
درجة مئوية( يف خطوط العر�س 

الو�صطى، مثل كندا واأوروبا.
وميكن اأن يحتوي الهواء الأكر 
دف��ًئ��ا على امل��زي��د م��ن امل���اء. وهذا 
اأكرب  تبخر  اإىل  ي���وؤدي  اأن  ميكن 
من الأر���س وي��وؤدي اإىل اجلفاف 
اإىل  بالإ�صافة  الغابات.  وحرائق 
ذلك، ميكن اأن ينتج عن الغلف 
املزيد  الذي يحتوي على  اجلوي 
الأمطار  م���ن  امل���زي���د  امل���ي���اه،  م���ن 

والفي�صانات.
العلماء  ت��ن��ب��اأ  ع���ق���ود،  ع����دة  ق��ب��ل 

- �صيزود التقرير �صانعي ال�صيا�صات باأف�صل املعلومات املتاحة عن علم تغرّي املناخ

- �صت�صبح املدن املنخف�صة، مثل لغو�س، 
نيجرييا، غري �صاحلة لل�صكن بحلول نهاية القرن

- مع حت�صن العلم، تزداد النظرة اإىل 
تغري املناخ كاآبة و�صوداوية

الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغريرّ املناخ

خم�س نقاط يجب مراقبتها يف تقرير 2021 ...!
•• الفجر -األيك�س كروفورد* 

-ترجمة خرية ال�شيباين

 9 االثنني  يوم  �شدر  املناخ,  علم  عن  تقرير  اأحدث  �شي�شاعد 
اإجراءات  اتخاذ  على  ال�شيا�شات  �شانعي  اجل��اري,  اأغ�شط�ش 

التغريرّ  مع  التكيرّف  اأو  االنبعاثات  من  للحد  خطط  ب�شاأن 
الدولية  احلكومية  الهيئة  ن�شرت  اأغ�شط�ش,   9 املناخي.يف 
تغريرّ  علم  عن  �شمواًل  االأك��ر  تقريرها  املناخ,  بتغريرّ  املعنية 
املناخ منذ عام 2013. وهذا هو اأول تقرير من اأربعة تقارير 
احلكومية  الهيئة  لتقييم  االأخ��رية  ال��دورة  اإط��ار  يف  ُن�شرت 

عام  الحقة  تقارير  تقدمي  مع  املناخ,  بتغري  املعنية  الدولية 
2022.على مدى ال�شنوات الثماين املا�شية, قام علماء املناخ 
املختلفة  اجلوانب  لقيا�ش  امل�شتخدمة  االأ�شاليب  بتح�شني 
اأن يحدث يف امل�شتقبل.  للمناخ ومنذجة )اأو ت�شور( ما ميكن 

ا. التغيريات التي حدثت اأمام اأعيننا متت مالحظتها اأي�شً
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عربي ودويل

ال�صرطة تدهم مقر �صحيفة معار�صة يف نيكاراغوا 
•• ماناغوا-اأ ف ب

دهمت ال�صرطة النيكاراغوية مقر �صحيفة ل برين�صا اليومية 
املعار�صة التي كانت اأُجرِبت يف وقت �صابق على تعليق ن�صختها 
اعتقال  يتوا�صل  وق��ت  يف  ال����ورق،  يف  نق�س  ب�صبب  املطبوعة 
منتقدي الرئي�س دانيال اأورتيغا ومناف�صيه قبل اأقل من ثلثة 

اأ�صهر على موعد النتخابات الرئا�صية.
وقالت ال�صرطة الوطنية يف نيكاراغوا يف بيان اإن امل�صوؤولني يف 
ال�صحيفة يخ�صعون للتحقيق بتهمة “احتيال جمركي وغ�صل 

اأموال«.
واقتحموه  اليومية  ال�صحيفة  مقر  ال�صرطة  �صباط  وط��وق 
م��وج��ودي��ن وقت  ك��ان��وا  وق��ال �صحافيون  ال��ن��ه��ار.  يف منت�صف 
امل��داه��م��ة، ع��رب و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي اإن����ه مت قطع 
ال��ك��ه��رب��اء والإن���رتن���ت وان ال��ع��م��ال داخ����ل امل��ب��ن��ى م��ِن��ع��وا من 

ا�صتخدام هواتفهم املحمولة.
عاًما   95 قبل  تاأ�ص�صت  وطنية  يومية  �صحيفة  برين�صا  ول 
ومعروفة بانتقاداتها لل�صلطة. واأعلنت املطبوعة اخلمي�س اأنها 
�صادرت  اجل��م��ارك  لن  الورقية  ن�صختها  تعليق  اإىل  ا�صطرت 

اللفائف الورقية العائدة لها.
اأخ��رى، هي  يومية وطنية  ا�صطرت �صحيفة   ،2019 عام  يف 
وغطت  نف�صه.  لل�صبب  ن�صاطها  تعليق  اإىل  دياريو”،  “نويفو 
التي  احل��ا���ص��دة  الح��ت��ج��اج��ات  وا���ص��ع  ن��ط��اق  على  ال�صحيفتان 
اأورت��ي��غ��ا وال��ت��ي و�صفها  2018 �صد دان��ي��ال  ان��دل��ع��ت يف ع��ام 

الأخري باأنها حماولة انقلب.
احلاكم  الوطني”  للتحرير  ال�صاندينية  “اجلبهة  ح��زب  ك��ان 
يتوىل  ال���ذي  اأورت��ي��غ��ا  الرئي�س  تر�صيح  على  ب��الإج��م��اع  واف���ق 
التوايل.  على  راب��ع��ة  رئا�صية  ل��ولي��ة   ،2007 منذ  ال�صلطة 
�صخ�صية   31 املا�صيني  ال�صهرين  خ��لل  ال�صلطات  واعتقلت 

معار�صة على الأقل بينها �صبعة مر�صحني حمتملني للرئا�صة. 
وهم متهمون باخليانة وبتهديد �صيادة البلد مبوجب قانون 
مناف�صي  ملنع  و�صيلة  واع��ت��رب  الأول/دي�����ص��م��رب  ك��ان��ون  يف  اأق���ر 

اأورتيغا من الرت�صح للقرتاع.
 1979 م��ن  ن��ي��ك��اراغ��وا  حكم  �صابق  ي�صاري  مقاتل  واأورت��ي��غ��ا 
1990 عندما دعمت الوليات املتحدة املعار�صة امل�صلحة  اإىل 

حلركته ال�صاندينية.
بتعديل  دف��ع   2014 ويف   .2007 يف  رئي�صا  انتخابه  واأع��ي��د 
الطريق  ل��ه  م��ا مهد  الرئا�صية  ال��ولي��ات  ع��دد  األ��غ��ى  د�صتوري 

ليبقى رئي�صا مدى احلياة.
قريب  براغماتي  اأن��ه رجل  على  نف�صه  تقدمي  اأورتيغا  وح��اول 
من اأو�صاط الأعمال، لكن الدول الغربية واملعار�صة تقول اإنه 
يتحول تدريجا اإىل ديكتاتور يف �صعيه اإىل اإحكام قب�صته على 

ال�صلطة.

•• مو�شكو-اأ ف ب

 819 ال�صبت  اأم�����س  رو���ص��ي��ا  �صّجلت 
وف����اة خ���لل 24 ���ص��اع��ة ج����راء وباء 
لليوم  كوفيد-19، يف معدل قيا�صي 
الثالث مرّده اىل تف�صي املتحورة دلتا 

واىل حملة تلقيح بطيئة.
وت������رية تف�صي  ت�������ص���ارع  وق�����ع  وع���ل���ى 
اأح�صت  ال�صيف،  مطلع  منذ  ال��وب��اء 
جديدة،  اإ���ص��اب��ة   22،144 ال��ب��لد 
وفق احل�صيلة اليومية ال�صادرة عن 

مركز الأزمة يف احلكومة الرو�صية.
وب�����ذل�����ك، ي���رت���ف���ع ع�����دد ال���وف���ي���ات، 
اإىل  وف������ق اح���������ص����اءات احل����ك����وم����ة، 
ال���رق���م  ه������ذا  ل���ك���ن   .169،683
جزئي، اإذ ل يت�صّمن اإل وفيات جرى 
الرئي�صي فريو�س  ت�صريحها و�صببها 

كورونا.
“رو�ص�صتات”  وك�����ال�����ة  وب���ح�������ص���ب 

تعريفاً  تعتمد  والتي  للإح�صاءات، 
كوفيد،  عن  الناجمة  للوفيات  اأو�صع 
األف   300 من  اأك��ر  رو�صيا  �صّجلت 

وفاة حتى نهاية حزيران/يونيو.
وت���ب���دو م��وج��ة ال���وب���اء ال��ت��ي جتتاح 
دلتا  ب���امل���ت���ح���ورة  م���دف���وع���ة  ال����ب����لد 
األف   21 �صجلت نحو  اإذ  فتكاً،  اأك��ر 
وفق  وح��ده  حزيران-يونيو  يف  وف��اة 
الرو�س  يقبل  ل  وق��ت  يف  رو�ص�صتات، 
ب��ك��ث��اف��ة ع��ل��ى م��راك��ز ال��ت��ل��ق��ي��ح، على 
اللقاحات  بفعالية  الت�صكيك  خلفية 
املطورة حملياً على غرار “�صبوتنيك 
املئة  ث��لث��ون يف  تلقى  يف«.وب��ال��ك��اد، 
يف  واح���دة،  لقاح  جرعة  ال�صكان  م��ن 
رّوجت  التي  التلقيح  حملة  اأن  حني 
ل��ه��ا ال�����ص��ل��ط��ات ب��ك��ث��اف��ة ان��ط��ل��ق��ت يف 
تثمر  الأول/دي�����ص��م��رب. ومل  ك��ان��ون 
فلدميري  الرو�صي  الرئي�س  دع��وات 
تلقي  اإىل  مل��واط��ن��ي��ه  م������رارا  ب���وت���ني 

اأي  ال��ب��لد  يف  تتوفر  ول  اللقاحات. 
لقاحات مطورة يف دول الغرب.

القيود  غ��ال��ب��ي��ة  ال�����ص��ل��ط��ات  ورف���ع���ت 
ال��ت��ي ت�صكل  خ�����ص��و���ص��اً يف م��و���ص��ك��و، 
بوؤرة رئي�صية للوباء، بهدف احلفاظ 

على القت�صاد.
واأو�صح رئي�س بلدية مو�صكو �صريغي 
�صوبيانني اجلمعة اأن الوباء “م�صتمر 
يف النخفا�س” يف العا�صمة، موؤكداً 
انخف�س  ال�صت�صفاء  ح��الت  عدد  اأن 
�صهر  م����ع  م����ق����ارن����ة  ال���ن�������ص���ف  اإىل 
اإلغاء  كذلك  واأعلن  حزيران-يونيو. 
التدبري الذي يلزم اأرباب العمل باأن 
املوظفني  املئة من  يعمل ثلثون يف 

عن بعد.
يف  الإ���ص��اب��ات  انخفا�س  م����وازاة  ويف 
مدينة  اأول  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ع��ا���ص��م��ة، 
املوجة  اأن  اإل  دلتا،  باملتحورة  تاأثرت 

تو�صعت لت�صمل بقية اأنحاء البلد.

•• الفجر -خرية ال�شيباين

اأمري  اإىل  اأنروبولوجيا  ع��امل  من 
الأفغاين  ال��رئ��ي�����س  ا���ص��ط��ر  ح���رب. 
اأ�صرف غني اإىل التوجه ب�صكل عاجل 
ي��وم الأرب��ع��اء اإىل مدينة ك��ربى يف 
طالبان  حركة  حتا�صرها  ال�صمال 
املعنوية  ال����روح  ل��رف��ع  حم��اول��ة  يف 

جلي�س يعاين من الرتباك.
ب����ع����ي����ًدا ع�����ن اأروق�����������ة اجل����ام����ع����ات 
التقى  ب��ريوت -حيث  الأمريكية يف 
امل�صتقبلية-ويف  امل�صيحية  بزوجته 
اآرهو�س  اأو  ب��ريك��ل��ي  اأو  ك��ول��وم��ب��ي��ا 
)ال�������دمن�������ارك(، ح���ي���ث در��������س ابن 
ال���ربج���وازي���ة ه����ذا، والتي  ال����ص���رة 
ك���ان���ت ع��ل��ى ارت���ب���اط ب���اآخ���ر ملوك 
ال�صبعينات. ودّر���س فيها يف  البلد، 
ب��ع��ث��ات��ه ل�صالح  خ����لل  ث���م ج���م���ع، 
ي��ك��ف��ي لتاأليف  ال��ع��امل��ي، م��ا  ال��ب��ن��ك 
كتاب بعنوان “كيفية اإ�صلح الدول 
الفا�صلة”. ول ميكن اأن تكون هناك 

اكر من مثل هذه الظروف يحظى 
ب��ه��ا زع��ي��م ب��ل��د م��ن ب��ني اأف��ق��ر دول 
العامل، مزقه الف�صاد، والنق�صامات 
طيلة  الأه��ل��ي��ة،  واحل���رب  العرقية، 

هذه  من  له  بقي  عاما.لقد  اأربعني 
التكنوقراط  ا���ص��ال��ي��ب  امل�������ص���رية، 
للمفاهيم  وذائ�������ق�������ة  ال��������راق��������ي، 
بال�صرورة  ل��ي�����ص��ت  الأك����ادمي����ي����ة، 

اأفواج  فيه  تتخلى  وق��ت  يف  مفيدة 
وتت�صاقط  م��واق��ع��ه��ا،  ع��ن  ع�����ص��ك��ره 
�صك  ل  الدومينو.  مثل  املحافظات 
اإعادة  ال�صتمرار يف  اأنه كان يف�صل 

كما  للدولة،  املالية  الدوائر  تنظيم 
اأح�صن فعل ذلك يف املا�صي كوزير. 
ين�صون  ال��ن��ا���س  يف حم��اول��ة جل��ع��ل 
���ص��م��ع��ت��ه ك��م��ن��ف��ي غ���رب���ي، ع����اد اإىل 
���ص��ق��وط طالبان  ب��ع��د  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان 
وتبنى  حليته،  اأط��ل��ق   ،2001 ع��ام 
وت��ن��ازل عن جواز  التقليدي،  ال��زي 
اأجل الرت�صح  �صفره الأمريكي، من 
 3 النتيجة:   ...2009 لرئا�صّية 
ب��امل��ائ��ة م��ن ال����ص���وات.ف���از باللقب 
مع  ب��ف�����ص��ل حت��ال��ف��ه   2014 ع����ام 
الأوزبكيني.  احل����رب  اأم������راء  اأح����د 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  اإىل  الن  و�صيحتاج 
ف��اإدارة بايدن،  الدعم اللاأخلقي؛ 
ب�  ُتلقب  اأفغان�صتان  اأن  تعرف  التي 
الرو�صية  الإمرباطوريات  “مقربة 
الأمريكية”،  اأو  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  اأو 
قالت له بتهور: “هذه بلدك، والآن 

يعود الأمر لك للدفاع عنها«.
--------------------------

عن ليزكو

ي�شهد انهيار جي�شه �شد طالبان

اأ�ص��رف غ���ني، اأك����ادميي يف ح�����رب...!
- قد يندم على الأيام التي كان يدّر�س فيها الأنرثوبولوجيا يف بريكلي

مكا�صب لتفاق اأمريكي مع �صعب اإيران  6

رو�صيا ت�صجل ح�صيلة وفيات قيا�صية بكوفيد- 19 
•• لندن-وكاالت

تنفيذي  م��دي��ر  �صبحاين،  روب  ع���ّدد 
واأ�صتاذ  القاب�صة  ق��زوي��ن  ملجموعة 
�صابق يف جامعة جورج تاون، الفر�س 
الوليات  �صتحققها  ال��ت��ي  ال��ك��ث��رية 
اإىل  التو�صل  ا�صتطاعت  ل��و  املتحدة 

اتفاق مع ال�صعب الإيراين.
كتب �صبحاين يف �صحيفة “ذا هيل” 
ع��ن وال��دت��ه ال��ت��ي ت��ذك��ر يف �صلتها 
الدكتور  ال��ب��ه��ائ��ي  اأ���ص��ن��ان��ه��ا  ط��ب��ي��ب 
يو�صف عبا�صيان الذي ُقتل بناء على 
اأوامر املر�صد الأعلى ال�صابق روح اهلل 
الأقلية  ا�صطهاد  ي��زال  ل  اخلميني. 
حيث  ال��ي��وم،  اإىل  م�صتمراً  البهائية 
يتم حرمانها من حقوقها الأ�صا�صية 
مثل ممار�صة �صلواتها بحرية وحتى 

احل�صول على التعليم.
الوحيدين  ل��ي�����ص��وا  ال��ب��ه��ائ��ي��ني  ل��ك��ن 
لل�صطهاد  ي���ت���ع���ر����ص���ون  ال�����ذي�����ن 
النظام  مار�س  ال��واق��ع،  يف  والتمييز. 
والف�صاد  املمنهج  التمييز  الإي����راين 

وان���ت���ه���اك حقوق  ال��ب��ي��ئ��ة  وت����دم����ري 
الإي��ران��ي��ني ط���وال 42 ع��ام��اً. يذكر 
�صبحاين مثًل ب�صيطاً على ذلك وهو 
امل��ر���ص��د الأع���ل���ى ع��ل��ي خامنئي  م��ن��ع 
ومودرنا  ف���اي���زر  ل��ق��اح��ات  ا����ص���ت���رياد 
لل�صعب الإيراين يف وقت تبذل جميع 
احلكومات جهدها حلماية مواطنيها 
باخت�صار،  ك����ورون����ا.  ف���ريو����س  م���ن 
اأرب���ع���ة ع��ق��ود، خ��ن��ق النظام  وط����وال 

�صعبه.

ركبته على اأعناق االإيرانيني
القت�صاد  حجم  ك��ان   ،1978 �صنة 
الإيراين اأكرب من القت�صاد الكوري 
اأ�صبح  ال���ي���وم،   .40% ب���  اجل��ن��وب��ي 
الق��ت�����ص��اد ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي اأكرب 
الإيراين  القت�صاد  من  م��رات  باأربع 
ول زالت الهوة تتو�صع. يفهم معظم 
الإي��ران��ي��ني احل��ج��م ال��ه��ائ��ل ل���لإدارة 
اللذين  ال��ط��اق��ات  وت��ب��دي��د  ال�����ص��ي��ئ��ة 
مار�صهما النظام. لذلك، لي�س ال�صوؤال 
الرئي�س  ي���واج���ه  ال�����ذي  الأ����ص���ا����ص���ي 

اإىل  العودة  هو  بايدن  جو  الأمريكي 
التفاق النووي اأو احلد من ن�صاطات 
اإنه بح�صب �صبحاين  ال�صائنة.  اإي��ران 

�صوؤال اأكر جوهرية بكثري:
هل ي�صتحق ال�صعب الإيراين العي�س 
ب�صلم وحرية؟ هل ي�صتحق الن�صمام 
بايدن  باإمكان  ال��دويل؟  املجتمع  اإىل 
ريغان  رون�����ال�����د  خ����ط����اب  ا����ص���ت���ل���ه���ام 
اأم���ام ب��واب��ة ب��ران��دن��ربغ يف  التاريخي 
ب��رل��ني ال��غ��رب��ي��ة وال�����ذي ت��وج��ه فيه 
ميخائيل  ال�����ص��وف��ي��ات��ي  ال��زع��ي��م  اإىل 
هذا  “اأ�صِقط  بالقول:  غوربات�صيف 
ميكن  ذل�����ك،  ع��ل��ى  ب���ن���اء  اجلدار”. 
الأعلى  املر�صد  اإىل  التوجه  لبايدن 
ركبتك  ارفع  “�صيد خامنئي،  قائًل: 
عن اأعناق ال�صعب الإيراين الربيء«.

�شواب... وذكاء
ال�صعب  دع�����م  اأن  ����ص���ب���ح���اين  ي�����رى 
الإيراين يف �صعيه اإىل الدميقراطية 
وال���ك���رام���ة وح���ق���وق الإن�������ص���ان يجب 
لل�صيا�صة  امل��ح��ددة  ال�صمة  ي��ك��ون  اأن 

الإي������راين  ال��ن��ظ��ام  اإن  الأم���ري���ك���ي���ة. 
ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه ب��غ��ي�����س ووح�������ص���ي، وعرب 
وا�صنطن  توؤمن  قادته،  مع  التوا�صل 
اإن  ي�صتحقه.  ل  ال�صرعية  من  غطاء 
الأمر  لي�س  الإي�����راين  ال�صعب  دع���م 
ال�صائب وح�صب بل هو �صيا�صة ذكية 
املت�صددة  املوؤ�ص�صة  �صتوا�صل  اأي�����ص��اً. 
امل��ت��ح��دة وحلفائها  ال��ولي��ات  حت��دي 
يف ال�صرق الأو�صط ومن غري املرجح 
اأن تغري �صيا�صاتها يف اأي وقت قريب. 
النتائج اجليو�صيا�صية جلمهورية  اإن 
مدفوعة  اإ�صلمية  بعد  م��ا  اإي��ران��ي��ة 
من  ل  الإي����راين  ال�صعب  م��ن  اأ�صا�صاً 
وهي  تكتونية  �صتكون  خارجية  قوى 

اأي�صاً ممكنة بح�صب الكاتب.

ال�شيا�شي  االإ�����ش����الم  اإف���ال����ش 
والنه�شة االإقليمية

النظام  ب���ع���د  م����ا  اإي��������ران  ���ص��ت��ربه��ن 
ال�صيا�صي.  الإ���ص��لم  اإف��ل���س  احل��ايل 
الديني،  م��ن احل��ك��م  42 ع��ام��اً  ب��ع��د 
اأن تكون مثاًل  اإيران  باإمكان  �صيكون 
يدعو  د�صتوراً  تتبنى  واأن  به  يحتذى 
امل�صجد  ب���ني  ال�����ص��دي��د  ال��ف�����ص��ل  اإىل 
بالإمكان  �صيكون  ك��ذل��ك،  وال��دول��ة. 
الطبيعي  ال����غ����از  ���ص��ن��اع��ة  ت���ط���وي���ر 
اأوروب�����ا الأم����ر الذي  اإىل  وت�����ص��دي��ره 
الطاقة  اإم�����دادات  ت��ن��وي��ع  اإىل  ي����وؤدي 
اأقل اعتماداً  اأوروب��ا  اأن تكون  و�صمان 
ع��ل��ى رو���ص��ي��ا. م��ن ن��اح��ي��ة ث��ال��ث��ة، اإن 
�صلم مع جريانها ميكنها  اإي���ران يف 
امل�صاهمة يف نه�صة اقت�صادية اإقليمية 
حيث �صت�صتطيع حتويل الإنفاق على 
الأ�صلحة اإىل ال�صتثمار يف راأ�س املال 

الب�صري.

الثورة اخل�شراء وروؤية 0302
اإن اإيران التي اأ�صدر حاكمها القدمي 
حلقوق  ت�صريع  اأول  العظيم  ك��ور���س 

الإن�����ص��ان وح����رر ال��ي��ه��ود م��ن الأ�صر 
علقات  تاأ�صي�س  على  ق��ادرة  البابلي 
ديبلوما�صية مع اإ�صرائيل. يف الواقع، 
تكنولوجياً  مم��راً  اإن  �صبحاين،  تابع 
ب���ني ط���ه���ران وت����ل اأب���ي���ب مي��ك��ن اأن 
اإقليمية  خ�صراء”  ل�”ثورة  يوؤ�ص�س 
ال�صم�صية  ال���ط���اق���ة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
�صيكون  كذلك،  امل��ي��اه.  تنقية  واأي�صاً 
ب���اإم���ك���ان ال�����ص��ع��ودي��ة ت�����ص��ري��ع روؤي����ة 
اللعبة.  قواعد  غ��ريت  التي   2030
التحديات  م���ن  خ��ال��ي��ة  م��ن��ط��ق��ة  اإن 

الأمنية التي ل تنتهي، 
الأ�صلحة  يف  اأق���ل  ا���ص��ت��ث��م��اراً  �صتعني 
ال�صحية  والرعاية  التعليم  واأكرب يف 
ال�صناعية  ال����ث����ورة  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 

الرابعة.
منطقة  تخيل  اإىل  ال��ك��ات��ب  وي��دع��و   
كبريتني  اق���ت�������ص���ادي���ت���ني  ب���ق���وت���ني 
تدفعان باجتاه النه�صة القت�صادية.

تعاون الإعمار املنطقة
اإيران  اأن  اإىل  اأي�صاً  �صبحاين  وي�صري 
اأن تتلعب  ع��ن  اجل��دي��دة، وع��و���ص��اً 
نظامها  يفعل  كما  الفا�صلة  ب��ال��دول 
احل�����ايل، ���ص��ت��م��د ي��ده��ا ل��ل��ت��ع��اون مع 
بناء  لإع��ادة  معاً  وتعملن  ال�صعودية 

لبنان و�صوريا والعراق واليمن. 
غالباً ما حث الرئي�س الأ�صبق باراك 
على  الإقليمية  ال���دول  ق���ادة  اأوب��ام��ا 
اله���ت���م���ام مب��ن��ط��ق��ت��ه��م، ل���ك���ن ذلك 
ب��ك��ث��ري م���ع حكومة  اأ���ص��ه��ل  ���ص��ي��ك��ون 
والتنمية  بال�صلم  ملتزمة  اإي��ران��ي��ة 

القت�صادية امل�صتدامة.
 اإن الرتحيب بالإيرانيني يف املجتمع 
لل�صيا�صة  ان��ت�����ص��اراً  �صيكون  ال���دويل 
يختم  عندها،  الأمريكية.  اخلارجية 
ال�صعب  ب���ل  وال����دت����ه،  اإن  ���ص��ب��ح��اين، 
يف  ب��اي��دن  �صيذكر  باأكمله  الإي����راين 

�صلواته.

اأ�صرف غني ي�صل اإىل مزار ال�صريف املحا�صرة

اإردوغان يزور مناطق في�صانات يف �صمال تركيا 
•• ا�شطنبول-اأ ف ب

�صخ�صاً   38 تركيا منذ عقود مب�صرع  الأ���ص��واأ يف  في�صانات هي  ت�صببت 
على الأقل يف �صمال البلد حيث زار الرئي�س الرتكي رجب طيب اإردوغان 
ال�صحايا  نية  على  ال�صلة  لأداء  ت�صرراً  الأك��ر  امل��دن  اإح��دى  اجلمعة 

متعهداً تقدمي م�صاعدة حكومية.
الكوارث  اإدارة  عن  امل�صوؤولة  احلكومية  للوكالة  موقتة  ح�صيلة  بح�صب 
الطبيعية، لقي 32 �صخ�صاً حتفهم يف حمافظة كا�صتامونو املطلة على 
البحر الأ�صود، وق�صى �صتة اأ�صخا�س يف حمافظة �صينوب املجاورة. وهناك 

عدد غري حمدد من الأ�صخا�س يف عداد املفقودين.
الثلثاء  ليل  قوية  اأم��ط��ار  بها  ت�صببت  التي  الفي�صانات  ه��ذه  وج���اءت 

الأربعاء، يف وقت ل تزال تركيا تتعافى من حرائق �صخمة اأودت بثمانية 
اأ�صخا�س يف منطقة اجلنوب ال�صياحية.

ويرى عدد كبري من العلماء اأن الكوارث الطبيعية مثل تلك التي تتواىل 
يف تركيا، قد ت�صبح اأكر تواتراً و�صّدة.

وبدا اإردوغان حزيناً ومفعماً بالأمل يف اآن، اأثناء تاأديته ال�صلة عن ارواح 
غمرتها  التي  كا�صتامونو  مدينة  يف  ال�صكان  مئات  ب�صع  اأم��ام  ال�صحايا 

املياه.
ما  باأ�صرع  كدولة  بو�صعنا  ما  بكل  “�صنقوم  احل�صد  اأم��ام  الرئي�س  وق��ال 

ميكن، وننه�س من حتت الرماد«.
واأ�صاف “ل ميكن اأن ُنعيد املواطنني الذين فقدناهم، لكن دولتنا لديها 

الو�صائل والقدرة للتعوي�س على اأولئك الذين فقدوا اأحباءهم«.

لكن بع�س الناجني امل�صدومني عرّبوا عن غ�صبهم ازاء ال�صلطات املحلية، 
متهمني اإياها بعدم التحرك بال�صرعة اللزمة جلعل ال�صكان يف اأمان.

وقالت اأرزو يوجل التي فقدت اأثر ابنتيها واأهل زوجها اإثر انهيار مبنى 
النهر قد  اآم��ن، لأن  �صياراتنا يف مكان  اأن ن�صع  لنا فقط  “قالوا  �صكني، 

يفي�س. مل يقولوا لنا اأنقذوا حياتكم وحياة اأبنائكم«.
واأ�صافت وهي جته�س بالبكاء وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرتكية 
خم�س  من  اأق��ّل  يف  لغادرنا  حتذيرنا،  مّت  “لو  “دميريورين”،  اخلا�صة 

دقائق )...( مل ُيطلب منا اإخلء” املبنى.
بعد ت�صاقط اأمطار غزيرة، ارتفع م�صتوى املياه اإىل اأربعة اأمتار يف بع�س 
جرفت  �صيول  يف  كاملة  م��دن  ���ص��وارع  وغرقت  ال�صلطات،  بح�صب  امل��دن، 
املياه حتا�صر خلل ب�صع دقائق  اآدم �صينول )75 عاماً(  �صيارات.�صاهد 

منزله يف حمافظة بارتني.
قبل”.  من  كهذا  �صيئاً  اأَر  “مل  الر�صمية  الأنا�صول  اأن��ب��اء  لوكالة  وق��ال 
حائط  وحتى  بابنا  وك�صرت  نوافذنا  ف��وق  اإىل  امل��ي��اه  “ارتفعت  واأ���ص��اف 

حديقتنا«.
نع�س  كارثة مل  “اإنها  دم��رييل  باك  بكر  والغابات  الزراعة  وزي��ر  و�صّرح 

مثلها منذ 50 اأو مئة عام رمبا«.
 45 يف مواجهة ارتفاع من�صوب املياه، ا�صطرت فرق الإغاثة اىل اإجلء 

مري�صاً من م�صت�صفى يف منطقة �صينوب ال�صاحلية.
التوا�صل  مواقع  على  وانت�صرت  التلفزة  قنوات  بّثتها  م�صاهد  واأظهرت 
اأ�صطح  اإىل  اإج��لء قرويني يف مروحية بعدما جل��اأوا  الجتماعي عملية 

منازلهم.

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر االآخر

•• بيري مارتن*

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  خ��ط��ة  م���ن  الأول  اجل�����زء  اج���ت���از 
قوي  دع��م  تلقي  يف  حا�صمة  مرحلة  للدميقراطيني 
من احلزبني يف جمل�س ال�صيوخ... اإنها جمرد بداية.

ولية  م��ط��ار  اإىل  امل�����وؤدي  اجل�����ص��ر  �صين�صيناتي،  يف 
تقريًبا،  لل�صتخدام  �صالح  غ��ري  امل��ج��اورة  كنتاكي 
ترامب،  رئ��ا���ص��ة  وخ���لل  ي��وم��ًي��ا.  وت��رتاك��م اخل�صائر 
وتاأثري  العديدة،  التحتية”  البنية  “اأ�صابيع  ورغ��م 
اجل��م��ه��وري��ني يف ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة، ا���ص��ت��م��ر اجل�����ص��ر يف 

النهيار، مثل مئات اآخرين.
وميكن اأخرًيا جتاوز كل هذه الحتياجات ال�صتثمارية 
امللحة، اإذا جنح م�صروع القانون، الذي يقارب تريليون 
دولر، ومتت املوافقة عليه يوم الثلثاء باأغلبية 69 
�صوًتا مقابل 30 يف جمل�س ال�صيوخ... �صيكون المر 

ع�صريا.

االنت�شار على ترامب
ال�صابق  الرئي�س  حت���دوا  ج��م��ه��ورًي��ا   19 اأن  حقيقة 
“التقليدية”  التحتية  البنية  يف  لل�صتثمار  ترامب 
وما  والإنرتنت  الكهرباء  و�صبكة  واجل�صور  )الطرق 

اإىل ذلك( يعّد انت�صارا وا�صحا جلو بايدن.
“الإمرباطور  فعل  احلزبني،  بني  املفاو�صات  خ��لل 
ب��اي��دن من  مل��ن��ع  يف م����ار-اأ-لغ����و ك��ل ���ص��يء  املنفي” 
وي�صري  ذري��ًع��ا.  ف�صًل  نف�صه  ه��و  ف�صل  حيث  النجاح 
امل�صوؤولني  على  ترامب  قب�صة  اأن  اإىل  الرف�س  ه��ذا 
املنتخبني لي�صت مطلقة.ومع ذلك، �صتعتمد النتيجة 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ع��ل��ى ق����درة ح��زب��ه ع��ل��ى حت��ق��ي��ق الإجماع 
الرئي�صي  “الب�صرية”  التحتية  البنية  م�صروع  حول 
الأ�صرة،  وم�صاعدة  الأطفال،  رعاية  )خدمات  الآخ��ر 
والتي ميكن  ذل��ك(،  اإىل  وما  و”اخلطة اخل�صراء”، 
اأن ت�صل اإىل 3500 مليار دولر، والأم��ر الذي من 

�صاأنه اأن يغرّي البلد ب�صكل عميق.

الكل اأو ل �صيء؟
�صلوك  اإم��لء  ميكنه  ل  ا  اأي�صً بايدن  جو  اأن  �صحيح 
ن��ائ��ًب��ا يف  ال�����ص��ي��وخ، و220  اأع�����ص��اء جمل�س  50 م��ن 

الكوجنر�س كلهم من الدميقراطيني.
مبجرد الإعلن عن ت�صويت جمل�س ال�صيوخ، اأعلنت 
على  ي�صوت  لن  النواب  جمل�س  اأن  بيلو�صي،  نان�صي 
على  ال�صيوخ  جمل�س  موافقة  بعد  اإل  القانون  ه��ذا 
م�صروع القانون الآخر الأكر طموًحا، والذي يعتمد 
الذي  امل�صروع،  هذا  الدميقراطيني.  دعم  على  فقط 
مقاومة  يثري  وتف�صيل،  رف�صه اجلمهوريون جملة 

قوية بني الدميقراطيني الو�صطيني.
من  ن�صيبهم  املنتخبني  امل�����ص��وؤول��ني  جميع  وي��ري��د 
ك��ع��ك��ة ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال�����ص��خ��م��ة. ل��ذل��ك يراهن 
انتزاع  ميكنهم  اأنه  على  التقدميون  الدميقراطيون 
ت��ن��ازلت ك��ب��رية م��ن زملئهم امل��رتددي��ن م��ن خلل 
التهديد باإف�صال م�صروع القانون الذي متت املوافقة 

عليه يف جمل�س ال�صيوخ.
من  �صيكون  ل��ك��ن  ك��ب��رًيا،  دوًرا  ال��ت��ق��دم��ي��ون  وي��ل��ع��ب 
اأن تتخلى القيادة الدميقراطية عن فر�صة  املده�س 
ل���رتك ب�صمة ذات م��غ��زى يف  ال��وح��ي��دة  ب��اي��دن  ج��و 
جناحه  اإق��ن��اع  بايدن  على  و�صيتعني  الأوىل.  وليته 
لي�صوا  التقدميني  لكن  بال�صرب،  بالتحلي  الي�صاري 

�صبورين بطبعهم.

حوايل 2022 و2024
ال�صخمني  امل�صروعني  بايدن على هذين  يعتمد جو 
لكن   ،2024 ع��ام  بحلول  العمومية  ميزانيته  مل��لء 
املوعد النهائي لعام 2022 قد يكلف الدميقراطيني 

غالياً.
الرئا�صي يف و�صع غري موؤاٍت  دائًما ما يكون احلزب 
ملهاجمة  م�صتعدون  واجلمهوريون  املدة،  منت�صف  يف 
الأك��ر �صعًفا من خلل تو�صيف خطط  خ�صومهم 
ال�صرتاكي  بالغولغ  الأكر طموًحا  الدميقراطيني 
-وهو اأمر مثري لل�صخرية، ولكن من املرجح اأن يوؤتي 

ثماره �صيا�صًيا.
ويراهن الدميوقراطيون على اأن �صيا�صاتهم املبتكرة 
�صيكون لها نتائج اإيجابية كافية قبل نوفمرب 2024 
خللق ظروف انتخابية فائزة. عادة، ميكن ك�صب هذا 
الرهان ، لكن لي�س هناك الكثري من الأمور الطبيعية 

لدى المريكان.

بايدن يقامر ويفوز... يف الوقت احلايل...!

*اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية / مركز الدرا�شات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال 

لتنمية املعرفة حول الرهانات الدولية
ترجمة خرية ال�شيباين
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عربي ودويل

بوابة  ا���ص��ت��غ��لل  ي��ن��اي��ر، مت  وم��ن��ذ 
امل�صاهدين  جمهور  جللب  ج��دي��دة 
امل�����ص��اه��دة: ال�صك  ن�����ص��ب��ة  وت��رف��ي��ع 
يف ال��ت��ط��ع��ي��م. وم���ن امل��ف��ارق��ات، اأن 
واملقدمني  وامل���وظ���ف���ني  ال���روؤ����ص���اء 
ج�����م�����ي�����ًع�����ا ي�������ح�������رتم�������ون ب�����دق�����ة 
التي  ال�����ص��ح��ي��ة  ال�����ربوت�����وك�����ولت 
الأمريكية،  ال�صلطات  بها  اأو���ص��ت 
ومت تطعيم اغلبهم... مبعنى، افعل 

ما اأقوله، ولي�س ما اأفعله.

روب����رت م�����ردوخ: م��ن اأوائ����ل 
االأم����ري����ك����ي����ني ال�����ذي�����ن مت 

تطعيمهم
اإعلمية  اإم��رباط��وري��ة  راأ����س  على 
ال�صحف  ع�����ص��رات  ت�����ص��م  ���ص��خ��م��ة 
بلدان  يف  ال��ت��ل��ف��زي��ون  وحم���ط���ات 
خم��ت��ل��ف��ة، ي��ع��ت��رب روب������رت م����ردوخ 
واحًدا من اأغنى واأقوى الرجال يف 
�صحفية  جمموعة  وري���ث  ال��ع��امل. 
اأ����ص���رتال���ي���ة، ط�����ّور رج����ل الأع���م���ال 
يف  نف�صه  ور���ّص��خ  العائلية،  ال�صركة 
املتحدة  وال��ولي��ات  املتحدة  اململكة 

يف الثمانينات. 
اإعلمي  ع��ر���س  ت��ق��دمي  راغ���ًب���ا يف 
الأمريكية،  ال����ق����ارة  يف  حم���اف���ظ 
لإن�صاء  ديفي�س  مارفن  اإىل  ان�صم 
���ص��رك��ة ف��وك�����س ب��رودك��ا���ص��ت��ي��ن��غ عام 
1986. ومع ذل��ك، كان ل بد من 
1996 لن�صهد  النتظار حتى عام 
واإطلقها.  نيوز  قناة فوك�س  ولدة 
واحدة  اأ�صبحت  ك��ب��رية،  وب�صرعة 
التلفزيونية  ال��ق��ن��وات  اأك����ر  م���ن 
�صمح  اأم���ري���ك���ا، مم���ا  م�����ص��اه��دة يف 
نفوذها  جت���ذي���ر  م�������ردوخ  ل��ع��ائ��ل��ة 

وتاأثريها يف الوليات املتحدة.
ح��ل��ي��ف��ة ل��ل��ح��زب اجل���م���ه���وري منذ 
ترامب  دون��ال��د  �صيما  ول  ن�صاأتها، 
قناة  ت���ع���م���ل   ،2015 ع�����ام  م���ن���ذ 
الكلمة  ن�����ص��ر  ع��ل��ى  ن���ي���وز  ف��وك�����س 
البيوت  يف  امل���ق���د����ص���ة  امل���ح���اف���ظ���ة 
املناطق  يف  وخ��ا���ص��ة  الأم���ري���ك���ي���ة، 
من  اأك��ر  منذ  والبي�صاء،  الريفية 
25 عاًما، و�صيبقى عام 2020 يف 

�صجلت القناة.
ال�صحية  الأزم��������ة  ���ص��م��ح��ت  ل���ق���د 
بزيادة  لها  الرئا�صية  والنتخابات 
جمهورها بن�صبة 45 باملائة تقريًبا 
النهاية،  ويف   ،2019 بعام  مقارنة 
ع���ائ���دات اإع���لن���ات���ه���ا. وم���ن خلل 
التقليل من �صاأن الوباء، والت�صكيك 
ال�����ص��ح��ي��ة، متيزت  ال��ت��و���ص��ي��ات  يف 
مناف�صيها،  ع��ن  ن��ي��وز  فوك�س  ق��ن��اة 
وا����ص���ب���ح���ت اأك������ر ج���اذب���ي���ة. وهي 
ت��وا���ص��ل ه���ذا امل�����ص��ار ع���ام 2021 

ال�شلطات  ح���ذاء  يف  ح�����ش��اة 
ال�شحية

ُن�����ص��رت م���وؤخ���ًرا، �صلطت  يف درا���ص��ة 
ميديا ماتر�س ال�صوء على التحيز 
�صد التطعيم يف فوك�س نيوز: 60 
التقارير  اأو  املناق�صات  م��ن  باملائة 
بني  بثها  مت  ال��ت��ي  اللقاحات  ح��ول 
يوليو،  وم��ن��ت�����ص��ف  ي��ون��ي��و  اأواخ������ر 
اإىل  ت����ه����دف  ادع�����������اءات  ت�����ص��م��ن��ت 
تقوي�س حملة التطعيم. وتلحظ 
فوك�س نيوز، التي �صبق ان تعر�صت 
لن���ت���ق���ادات م���ن ال��ن��ق��اد م��ن��ذ عدة 
اأ���ص��ه��ر، زي����ادة ال�����ص��غ��ط م��ع تطور 
املتحدة.  ال��ولي��ات  يف  دل��ت��ا  متغري 
ان الو�صع ال�صحي اآخذ يف التدهور 
فيها  تكون  التي  املناطق  يف  خا�صة 
وتقع  منخف�صة.  التطعيم  تغطية 
الوليات الرئي�صية املت�صررة ب�صكل 
رئي�صي يف جنوب الوليات املتحدة، 
حيث ال�صكان هم الأكر حمافظة، 
���ا ح��ي��ث ت��ه��ي��م��ن قناة  ول���ك���ن اأي�������صً
ال�صمعي  امل�صهد  على  نيوز  فوك�س 

الب�صري.
غ�صون  يف  ف��ل��وري��دا  اأ�صبحت  لقد 
الأمريكية  العا�صمة  قليلة  اأ�صابيع 
لويزيانا  ت��ل��ي��ه��ا  كوفيد-19،  ل���� 
للحد من  واألب���ام���ا. ويف حم��اول��ة 
الأبي�س  ال��ب��ي��ت  اأو����ص���ى  ال�������ص���رر، 
مزيد  بتوخي  م��وؤخ��ًرا  الأمريكيني 
من اليقظة، وارتداء الكمامات مرة 
اأخرى يف الداخل، حتى للذين تلقوا 
التطعيم، وجعل تطعيم امل�صوؤولني 

الفيدراليني اإلزامًيا تقريًبا.
تتحدث  ان،  ان  �صي  �صبكة  وح�صب 
م�صوؤويل  مع  بانتظام  بايدن  اإدارة 
على  التاأثري  ملحاولة  نيوز  فوك�س 
ال��ت��ح��ري��ري ح��ول موا�صيع  اخل��ط 
ال�صحية. وقبل  والأزم��ة  اللقاحات 
ع��ن هذه  الك�صف  م��ن  وق��ت ق�صري 
الربامج  م���ق���دم  ح����ّث  امل���ع���ل���وم���ات، 
فجاأة،  امللقح،  هانيتي،  �صون  النجم 
الإميان  على  ب��رن��اجم��ه  م�صاهدي 
بالعلوم، وعدم ال�صتخفاف مبوجة 
دلتا اجلديدة، بعد اأن اأم�صى �صهوًرا 

يف ن�صر خطاب م�صّكك يف اللقاح.
يف نف�س الوقت، نقلت بع�س الفروع 
اأ�صخا�س  م���ن  ����ص���ه���ادات  امل��ح��ل��ي��ة 
م��ق��اوم��ني ل��ل��ق��اح اأ���ص��ي��ب��وا مبر�س 
خ���ط���ري ون����دم����وا ع���ل���ى ع�����دم اأخ����ذ 
اللقاح يف الوقت املحدد. ومع ذلك، 
من ال�صعب تخيل اأن عائلة مردوخ 
ترتاجع عن ا�صرتاتيجيتها وتتخلى 

عن البحث عن الربحية.
--------------------------
عن الك�شربي�ش

مردوخ يف مقدمة من تلقوا التلقيح

فوك�س نيوز افعل ما اأقوله، ولي�س ما اأفعله

لورا اإنغرام تناه�س التطعيماللتزام ب�صروط ال�صلمة حل�صور برنامج تاكر كارل�صون�صون هانيتي تلقى اللقاح ويدعو اليه

م���ن خ����لل ت��رك��ي��ز ج��ه��وده��ا على 
ولي�س  التطعيم.  وحملة  اللقاحات 
مهما اإذا كان هذا اخلط التحريري 
امل�����ص��اه��دي��ن: روبرت  ي��ه��دد ���ص��ح��ة 
ت��ط��ع��ي��م��ه منذ  ال�����ذي مت  م������ردوخ، 

دي�صمرب املا�صي، حممي.

�شهادة فوك�ش نيوز ال�شحية

ومع  جتريبية”.  “عقاقري  بانها 
ذلك، مل يرغب اأي منهما الإعلن 
بالتطعيم،  ال�صخ�صية  علقته  عن 
وه�����و ���ص��م��ت م���ف���اج���ئ م����ن جانب 

املتحدثني با�صم مقاومة اللقاح...
واحدة  خ��ط��وة  تف�صلنا  ه��ن��ا،  م��ن   
ف����ق����ط ع������ن الع�����ت�����ق�����اد ب������اأن������ه مت 

تطعيمهما.

لل�صلطات، على الأقل على الورق.
للوهلة  امل�����ص��ح��ك  امل����وق����ف،  ه�����ذا 

الأوىل، 
يقول الكثري عن ا�صتهزاء م�صوؤويل 
الوقت،  نف�س  يف  ال���ذي���ن،  ال�صبكة 
القناة  ب���رام���ج  م��ق��دم��ي  ي���رتك���ون 
امل�صاهدين  ي�����ص��ق��ون  ال��رئ��ي�����ص��ي��ني 

ع�صل الأكاذيب.

اأنت ل حتلم، عليك الإيفاء ببع�س 
ال�صروط لدخول املباين التي ت�صم 
حلن  يتوفر  نيوز.  فوك�س  مكاتب 
للزوار واملوظفني: اإثبات التطعيم، 
اأو ارتداء الكمامة واحرتام التباعد 

الجتماعي.
�صارمة،  الداخلية  التعليمات  ان   
ال�صحية  التو�صيات  اح��رتام  ويتم 

ال��ت��ع��ب��ري ع���ن الفكرة  ي��ت��م  ع��ن��دم��ا 
اأو  ال�صيا�صيني  املعار�صني  قبل  من 

املتخ�ص�صني يف ال�صحة.
برنامج  اإنغراهام، مقدمة  لورا  اأما 
من  ف��ت��وؤك��د،  اأجنل”،  “اإنغراهام 
اأن  ع��ل��ى  ل��ه��ا ج��ف��ن،  ي����رّف  اأن  دون 
ت�صجيع النا�س على التطعيم “غري 
اللقاحات  وت�����ص��ف  دميقراطي”، 

 رغم اأنه يدعي اأنه مقاوم للتلقيح، 
اإل اأن تاكر كارل�صون، لي�س غا�صًبا 
التي  على الإط��لق من الرتتيبات 

اتخذها م�صّغله. 
وم�������ع ذل���������ك، ف����ه����و ل ي���������رتدد يف 
بالف�صل  ال�صحية  ال�صهادة  مقارنة 
ال����ذي  ب���رن���اجم���ه  ال���ع���ن�������ص���ري يف 
يجمع مئات الآلف من امل�صاهدين 

- يف الوليات املتحدة، يتدهور الو�صع ال�صحي، ل �صيما يف املناطق التي تكون فيها تغطية التطعيم منخف�صة
- �صعار فوك�س نيوز بخ�صو�س كوفيد: افعل ما 

اأقوله، ولي�س ما اأفعله

- �صون هانيتي، ي�صجع م�صاهديه فجاأة على الإميان بالعلوم، 
وعدم ال�صتخفاف باملوجة اجلديدة من كوفيد- 19 

- لدخول مقر القناة، على الزوار والعاملني اإثبات 
تطعيمهم اأو ارتداء كمامة واحرتام التباعد الجتماعي

- تقع الوليات الرئي�صية املت�صررة حيث تهيمن 
قناة فوك�س نيوز على امل�صهد ال�صمعي الب�صري

فوك�ش نيوز بوجهني ول�شانني:

مناه�صة للقاح اأمام الكامريا، 
ومنا�صرة له يف الواقع...؟

•• الفجر -ثيو لوبري –ترجمة خرية ال�شيباين

املتحدة  الواليات  يف  ال�شحي  الو�شع  تدهور  مع 
نيوز  فوك�ش  توا�شل  التطعيم,  حملة  وتباطوؤ 
للتلقيح,  املناه�ش  اخلطاب  ون�شر  املخاوف  اإثارة 

ال �شيما من خالل برامج الراأي االأكر �شعبية. 
القناة  تثري  الزائفة,  االأخ��ب��ار  ببث  ا�شتهرت 

اأزم��ة  ب��داي��ة  منذ  بانتظام  اجل��دل  املحافظة 
براجمها  جن��وم  ويتناول  كوفيد19-.  فريو�ش 
اإنغرام,  ول���ورا  هانيتي  و���ش��ون  كارل�شون  تاكر 
مو�شوعات:   2020 فرباير  منذ  ومتعة  ب�شخب 
دكتور  كلوروكني,  هيدروك�شي  الكمامات,  ارتداء 
فو�شي, ال�شني, جو بايدن, دميقراطيون, احلجر 

ال�شحي, اإلخ.

مفاو�صات بني احلكومة الفنزويلية واملعار�صة يف املك�صيك 
•• مك�شيكو-اأ ف ب

بداأت احلكومة الفنزويلّية واملعار�صة جلمعة مفاو�صات يف مك�صيكو يفرت�س 
رئا�صّية  انتخابات  وتنظيم  البلد  على  املفرو�صة  العقوبات  على  تركز  اأن 

لإنهاء الأزمة ال�صيا�صية والقت�صادية.
ومل ت��ف�����س امل��ح��ادث��ات ال�����ص��اب��ق��ة ال��ت��ي ج���رت يف ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان يف 2018 
وب��رب��ادو���س يف ال��ع��ام ال��ت��ايل اإىل ح��ل اخل��لف��ات التي ت��رك��زت على الرئي�س 
نيكول�س مادورو وخوان غوايدو زعيم املعار�صة الذي اعرتفت به نحو �صتني 

دولة رئي�صا موؤقتا للبلد.
ومل يح�صر اأي منهما مرا�صم افتتاح املحادثات اجلديدة يف املتحف الوطني 

للأنروبولوجيا يف مدينة مك�صيكو.
ووقع ممثلو اجلانبني وثيقة تفاهم توؤكد اتفاقهم على اإجراء “حوار �صامل 

وعملية تفاو�س” بو�صاطة من الرنوج وت�صت�صيفها احلكومة املك�صيكية.
وت�صدد “مذكرة التفاق” على �صرورة “رفع العقوبات” وا�صتقرار القت�صاد 

وجتنب اأي نوع من العنف ال�صيا�صي.
وقال رئي�س وفد املعار�صة جرياردو بليد اإن فنزويل “يف و�صع �صيء جدا 
يتوقع  اأن��ه  مو�صحا  احلديث”،  تاريخه  يف  اأزم���ة  اأ���ص��واأ  م��ن  يعاين  و�صعبنا 

“اأوقاتا �صعبة” للمفاو�صني.
من جهته، دعا رئي�س الربملان خورخي رودريغيز الذي يقود وفد ال�صلطة اإىل 

التقدم نحو “اتفاقات عاجلة” لتخفيف معاناة ال�صعب والقت�صاد.
ال�صهر اجلاري  اأخ��رى يف وقت لحق من  الطرفان مرة  اأن يجتمع  ويتوقع 
ملناق�صة برنامج من �صبع نقاط ل ي�صمل رحيل مادورو الذي تتهمه املعار�صة 

باأنه اأعيد انتخابه بالحتيال يف 2018.
والرنوج  املك�صيك  و�صكر  الوثيقة  بتوقيع  اجلمعة  تغريدة  م��ادورو يف  واأ�صاد 

على “جهودهما من اأجل �صلم ال�صعب الفنزويلي«.
مع ذلك، راأى بيرت حكيم، الرئي�س الفخري ملوؤ�ص�صة “حوار الدول الأمريكية” 
الفكرية ومقرها وا�صنطن اأن موافقة مادورو على اإجراء انتخابات رئا�صية 

حرة ونزيهة اأمر غري مرجح كما يبدو.
اأكرب  بثقة  ال�صلطة،  بقوة يف  يظهر  “مادورو  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  وقال 
بل  دائ��م��ا  كانت  كما  منق�صمة  ت��زال  ل  املعار�صة  بينما  م�صى  وق��ت  اأي  م��ن 

ا�صرتاتيجية فعالة وت�صعف الدعم الدويل والقليمي«.
يف  امل��ع��ار���ص��ني  بع�س  ف��وز  لقبول  م�صتعدا  ي��ك��ون  “قد  م����ادورو  اأن  وا���ص��اف 
�صلطته  تهدد  واملعار�صة ل  بينهم  لي�صوا  ت�صددا  الأكر  اأن  النتخابات طاملا 

اأو �صيطرته«.
تفاقمت الأزمة القت�صادية يف الدولة الواقعة يف اأمريكا اجلنوبية بعد �صل�صلة 
من العقوبات اجلديدة التي فر�صتها وا�صنطن يف اأعقاب انتخابات 2018 

املثرية للجدل.وحثت الوليات املتحدة مادورو �صائق احلافلة ال�صابق الذي 
اأ�صبح رئي�صا بعد وفاة راعيه هوغو ت�صافيز يف 2013، على بذل جهود جادة 

لإجراء انتخابات اإذا كان يريد تخفيف العقوبات.
قال مادورو يف برنامج للتلفزيون احلكومي اخلمي�س اإن بلده �صتذهب اإىل 
املحادثات “با�صتقللية ول تخ�صع لبتزاز اأو تهديدات من حكومة الوليات 
“رفع فوري لكل العقوبات  اإنه ي�صعى اإىل  قبل ذلك، اأكد مادورو  املتحدة”. 
وا�صنطن  اأعلنت  بينما  املتحدة  الوليات  بقيادة  فر�صت  التي  الإجرامية” 
اتهامات  اأث��ر  للبلد على  ال�صرعي  الرئي�س  اأنها مل تعد تعتربه   2019 يف 

مبخالفات انتخابية.
واأقر  م��ادورو  العقوبات لل�صغط على  وحت��دث غوايدو اجلمعة عن ج��دوى 
طاولة  على  الف�صل  اأن  من  حم��ذرا  �صهلة”،  تكون  لن  احللول  “بع�س  ب��اأن 

املفاو�صات لن يوؤدي �صوى اإىل “تعميق النزاع«.
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ان��ف��رد ف��ري��ق ك��ول��ون ب�����ص��دارة ال���دوري الأرجنتيني 
ت��غ��ل��ب ع��ل��ى خيمنا�صيا  ب��ع��دم��ا  ال��ق��دم  امل��م��ت��از ل��ك��رة 
امل�صابقة،  م��ن   6 اجل��ول��ة  يف  ال�صبت،   0-1 لب��لت��ا 
والتي �صهدت اأي�صاً تعادل هوراكان مع يونيون �صانتا 

يف �صلبياً.

اأمام خيمنا�صيا لبلتا بهدف  املباراة  وح�صم كولون 
وحيد �صجله اإريك ميزا يف الدقيقة 78.

ونيريي  اإن�صوارالدي  مانويل  ط��رد  امل��ب��اراة  و�صهدت 
ليي�س من �صفوف خيمنا�صيا لبلتا، يف الدقيقتني 
40 و90، كما طرد �صانتياغو بريوتي من �صفوف 

كولون يف الدقيقة 88.
نقطة  ورف���ع ك��ول��ون ر���ص��ي��ده ب��ه��ذا ال��ف��وز اإىل 13 
مناف�صيه  اأق���رب  اأم���ام  نقطتني  ب��ف��ارق  ال�����ص��دارة  يف 
اإنديبندينتي، بينما جتمد ر�صيد خيمنا�صيا لبلتا 

عند ثماين نقاط يف املركز العا�صر.

كولون يت�صدر بفوزه على خيمنا�صيا 
لبالتا بالدوري الأرجنتني 

ال���واف���د اجلديد  ب��رن��ت��ف��ورد  اأحل����ق 
اإىل الدوري الإنكليزي املمتاز لكرة 
يف  باأر�صنال  مفاجئة  خ�صارة  القدم 
م�صتهل املو�صم -2�صفر على ملعب 

الول يف "غريفني بارك" .
وافتقد اأر�صنال خلدمات املهاجَمني 
اأوباميانغ  اإميرييك  بيار  الغابوين 
والفرن�صي األك�صندر لكازيت ب�صبب 
اللندين  ال��ن��ادي  اأّن  علماً  امل��ر���س، 
كان قد اكتفى ب�صفقة واحدة بارزة 
ال�صيفي  الإن��ت��ق��الت  ���ص��وق  خ���لل 
م���ن خ����لل ����ص���ّم امل����داف����ع ال����دويل 
الإن��ك��ل��ي��زي ب���ن واي����ت م��ق��اب��ل 50 
ا���ص��رتل��ي��ن��ي، فيما  م��ل��ي��ون ج��ي��ن��ه 
قبل  م��ه��اج��م  ل�����ص��ّم  �صعيه  ي�صتمر 

اإغلق ال�صوق.
وك������ان ي��ط��م��ح م����درب����ه الإ����ص���ب���اين 
جيدة  بداية  لتحقيق  اأرتيتا  ميكل 
الفريق  اأن��ه��اه  متفاوت  مو�صم  بعد 
اللندين يف املركز الثامن ليف�صل يف 
حجز مكان له يف اأي من امل�صابقتني 

القاريتني.
برنتفورد  ن���ادي  �صعد  جهته،  م��ن 

املمتاز  الن���ك���ل���ي���زي  ال�������دوري  اإىل 
بفوزه على �صوان�صي �صيتي -2�صفر 

الأوىل  ال���درج���ة  م��ل��ح��ق  ن��ه��ائ��ي  يف 
)الثانية فعلياً( على ملعب وميبلي، 

لينهي انتظاراً دام 74 عاماً.
وجاءت بداية املباراة دون طموحات 

حيث  "املدفعجية"،  م�����ص��ج��ع��ي 
الإ�صباين  برنتفورد،  مهاجم  متكن 

����ص���ريغ���ي ك���ان���و����س وع���ل���ى خلف 
ال��ت��وق��ع��ات، مب��ن��ح ال��واف��د اجلديد 
بهدف  التقدم  املمتاز  ال���دوري  اىل 
دون رّد يف الدقيقة 21 اإثر ت�صديدة 
رائ���ع���ة م���ن داخ����ل امل��ن��ط��ق��ة بعدما 
ت�صاكا  غرانيت  ال�صوي�صري  ح��اول 
فو�صلت  ب���ال���راأ����س  ال���ك���رة  ت�����ص��ت��ي��ت 
اىل ق��دم��ي لع��ب ب��رن��ت��ف��ورد الذي 
ال�صباك  داخ���ل  ح��ّول��ه��ا  اأن  لبث  م��ا 

بنجاعة كبرية.
�صل�صلة  الأر������س  اأ���ص��ح��اب  واأ����ص���اع 
فر�س كان اأبرزها للفرن�صي براين 
عندما   29 ال��دق��ي��ق��ة  يف  م��ب��وم��و 
الأمل��������اين برند  ب���احل���ار����س  ان����ف����رد 
بجانب  م��ّرت  ت�صديدته  لكّن  لينو 
امتلك  من  الرغم  وعلى  امل��رم��ى. 
من  الك��رب  للن�صبة  "املدفعجية" 
اإ�صتحواذاً  ك��ان  ان��ه  اإل  الإ�صتحواذ، 
���ص��ل��ب��ي��اً وغ���ري م��ف��ي��د، ع��ل��ى خلف 
ال��واف��د اجل��دي��د ال��ذي ه��ّدد مرمى 

اأر�صنال بخطورة اأكرب.
باإرادة  الثاين  ال�صوط  اأر�صنال  وبداأ 
ال��ن��ت��ي��ج��ة وكانت  ل��ق��ل��ب  وت�����ص��م��ي��م 

عن  التعادل  اإدراك  فر�س  اأوىل  له 
اأميل  ال�صاب  الو�صط  لع��ب  طريق 
اإث�����ر جم���ه���ود ف���ردي  ���ص��م��ي��ث روي 
بعد  على  الكرة  خللها  من  ا�صتلم 
ليتقدم  امللعب  منت�صف  من  اأم��ت��ار 
ب�صرعة عالية قبل ان يتمكن حار�س 
رايا من  دافيد  الإ�صباين  برنتفورد 

الت�صدي للكرة )51(.
وفيما �صعى اأر�صنال لفر�س التعادل، 
القا�صية  ب��ال�����ص��رب��ة  ال������رّد  ج�����اءه 
كري�صتيان  ل���ل���دمن���ارك���ي  ب���ه���دف 
ن���ورغ���ارد )73( و���ص��ط ح��ال��ة من 
اأرتيتا  م��ي��ك��ل  ل���ل���م���درب  ال����ذه����ول 
وجاء  اللندين.  الفريق  وم�صجعي 
الدفاعي  الإرب���اك  لُيج�صد  الهدف 
ال����ذي ظ��ه��ر ع��ل��ي��ه ال�����ص��ي��وف، بعد 
داخل  بلبلة  اح��دث��ت  مت��ا���س  رم��ي��ة 
م��ن��ط��ق��ة دف������اع اأر�����ص����ن����ال ق���ب���ل ان 
داخل  الدمناركي  اللعب  يتابعها 

�صباك احلار�س لينو بكرة راأ�صية.
يف  التعوي�س  اأر�صنال  على  �صيكون 
املرحلة الثانية والتي �صيواجه فيها 

خ�صماً �صعباً هو ت�صل�صي.

•• مو�شكو -وام:

املحطة  ال����ي����وم  رو����ص���ي���ا  حت��ت�����ص��ن 
كاأ�س  ���ص��ب��اق��ات  ل�صل�صلة  ال�����ص��اد���ص��ة 
����ص���اح���ب ال�����ص��م��و رئ���ي�������س ال���دول���ة 
للخيول العربية الأ�صيلة بن�صختها 
�صنرتال  م�������ص���م���ار  يف   ،28 ال������� 
م���و����ص���ك���و ه�����ي�����ب�����ودروم ال����رم����ل����ي، 
الغالية  الكاأ�س  لنجاحات  ام��ت��داداً 
وتاأكيدا  الأوروب����ي����ة  امل�����ص��ام��ري  يف 
وعراقتها  التاريخية  مكانتها  على 
العاملية يف م�صرية �صباقات اخليول 

العربية الكل�صيكية.
ي��ق��ام احل����دث ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
خليفة  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
"حفظه اهلل" ودعم �صاحب ال�صمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ومتابعة  امل�صلحة،  للقوات  الأع��ل��ى 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
لنهج  تعزيزا  الرئا�صة،  �صوؤون  وزير 
�صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور 
ث��راه، وحر�س  اهلل  نهيان طيب  اآل 
الإمارات املتوا�صل لت�صجيع ورعاية 
العربي والعتناء برتبيتها،  اخليل 
�صاأنها  واإع���لء  رفعة  يف  ي�صهم  مب��ا 
جميع  يف  ح���������ص����وره����ا  وت�����اأك�����ي�����د 

ال�صباقات العاملية.
رو�صيا  حم���ط���ة  ����ص���ب���اق  وي�������ص���ه���د 
الكاأ�س  لقب  على  خيول   9 تناف�س 
م�����ص��ارك��ة نخبة  ال��غ��ال��ي��ة، يف ظ���ل 
يف  الرو�صية  وال�صطبلت  امل��راب��ط 
ال�����ص��ب��اق ال����ذي ي��ق��ام ���ص��م��ن الفئة 
الأوىل مل�صافة 2000 مرت للمهور 
اأربع �صنوات فما  واملهرات من عمر 
قيمته  تبلغ  جوائز  مبجموع  ف��وق، 

يورو. األف   50
وت�����ص��م ال��ق��ائ��م��ة جم��م��وع��ة مميزة 
لت�صجيل  ال��ط��احم��ة  اخل���ي���ول  م���ن 
�صباقات  م�������ص���ه���د  يف  ح�������ص���وره���ا 
يحت�صنها  ال��ت��ي  الرو�صية  املحطة 
���ص��ن��رتال مو�صكو  م�����ص��م��ار  ���ص��ن��وي��ا 
ه�����ي�����ب�����ودروم ال�������ذي ت���اأ����ص�������س ع���ام 
 ": م���ن  ك���ل  ت�����ص��م  1834،حيث 
بوختوياروف  ل��ل��م��ال��ك  "بوكر" 
وقيادة  بودكويكو  امل��درب  وباإ�صراف 
"كابيتان  ك���اب���و����ص���ي���ف،  ال���ف���ار����س 
واإ�صراف  لت�صويف  العائد  فلينت" 
الفار�س  وقيادة  يورت�صينكو  امل��درب 
اأولوبيف، و" �صيدي جمور" للمالك 
بلي�صكانوف�صكي حتت اإ�صراف املدرب 
كوكانوفا وقيادة الفار�س كوزلوف،و 
" ليجيونري" العائد لبوختوياروف 
وقيادة  يورت�صينكو  املدرب  واإ�صراف 
و"�صحر"  ك��و���ص��وب��اك��وف،  ال��ف��ار���س 
واإ�صراف  موردوخوفيت�س  للمالك 

امل�����������درب ب����ريم����ك����ول����وف وق�����ي�����ادة 
و"جراند  ����ص���وخ���ان���وف،  ال���ف���ار����س 
لكوندراتيفا  امل��م��ل��وك  �صامرايت" 
وقيادة  كوكانوفا  امل���درب  واإ���ص��راف 
الفار�س خكونوف ، و" نورد فوك�س 
ل�صطبلت  ال����ت����اب����ع  تري�صك" 
تري�صك واإ�صراف املدرب فا�صيلينكو 
نيكولكني،  ال�����ف�����ار������س  وق������ي������ادة 
ملاركاريان  ال��ع��ائ��د  و"�صمري�س" 
وقيادة  بو�صكالوف  املدرب  واإ�صراف 
و"بلوك"   ، ت��ي��خ��ون��وف،  ال���ف���ار����س 
امل����م����ل����وك خل�������ص���ان���وف���ا واإ������ص�����راف 
الفار�س  وق��ي��ادة  اأب��ري��غ��وف  امل����درب 

�صيغو�صيف" .
و قال �صعادة مطر �صهيل اليبهوين 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
رئي�س  ك����اأ�����س  ����ص���ب���اق���ات  ل�����ص��ل�����ص��ل��ة 
الأ�صيلة:  العربية  للخيول  الدولة 
اإن ما حتققه الكاأ�س الغالية بجميع 

حم���ط���ات���ه���ا، مت���ث���ل من����وذج����اً ف����ذاً 
وقيادتها  الإم������ارات  اه��ت��م��ام  مل���دى 
برفعة  احلكيم  ونهجها  ال��ر���ص��ي��دة 
الريادي  ودوره�����ا  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ي��ل 
والدعم  الفر�س  اأف�صل  تقدمي  يف 
وامل�صاهمات الكبرية لتنمية ح�صور 
ال�صباقات  العربي يف م�صهد  اخليل 

العاملية.
تتمتع  الإم�������������ارات  اأن  واأو�������ص������ح 
وعلقات  ا�صرتاتيجية  ب�����ص��راك��ات 
ت��اري��خ��ي��ة وط���ي���دة م���ع رو����ص���ي���ا يف 

وميثل  وامل��ج��الت،  القطاعات  كافة 
تنظيم املحطة ال�صاد�صة يف مو�صكو 
املميزة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��لق��ات  ث��م��رة 
ال���ت���ي جتمع  امل���ت���ي���ن���ة  وال������رواب������ط 
�صل�صلة  بو�صول  البلدين..م�صيدا 
الرو�صية  ل��ل��م��ح��ط��ة  ال�������ص���ب���اق���ات 
املحطات  من  تعترب  التي  ال�صاد�صة 
ال�صنوية، موؤكداً  الأجندة  املهمة يف 
مل�صرية  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  دع���م  اأن 
الكاأ�س الغالية يقودنا ملراتب عاملية 

ب�صباقات اخليل العربية.

في�صل  ����ص���ع���ادة  ق�����ال  ج���ه���ت���ه  م����ن 
ال���رح���م���اين امل�������ص���رف ال����ع����ام على 
رئي�س  ك����اأ�����س  ����ص���ب���اق���ات  ���ص��ل�����ص��ل��ة 
رو�صيا  اإن  العربية  للخيول  الدولة 
م�صهد  يف  ق�����وي  ب��ح�����ص��ور  مت���ت���از 
ناحية  من  العربية  اخليل  �صباقات 
مل����لك ومربي  ال��ك��ب��رية  ال���ق���اع���دة 
ومزارع  وا�صطبلت  العربي  اخليل 
تنظيمها  ب��ج��ان��ب  اخل���ي���ول  ان���ت���اج 
امل��ت��وا���ص��ل لأ���ص��ه��ر ���ص��ب��اق��ات اخليل 
يف املهرجانات العاملية، المر الذي 

الغالية  الكاأ�س  ر�صالة  م��ع  يتناغم 
ودوره������ا ال��ك��ب��ري يف ت��ق��دمي اأوج����ه 
النجاحات  فر�س  مل�صاعفة  الدعم 
لرفع  املهمة  ال���ص��ه��ام��ات  وحتقيق 
م�صتويات انتاج اخليل العربي على 

ال�صاحة الدولية.
الثاقبة  ال������روؤي������ة  اأن  واأ�������ص������اف 
ل�صمو  ال�������ص���دي���دة  وال���ت���وج���ي���ه���ات 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
مكت�صبات  ج�صدت  الرئا�صة،  �صوؤون 

العربي  ل��ل��خ��ي��ل  م��ه��م��ة  ت��اري��خ��ي��ة 
على ال�صعيد العاملي واأحدثت نقلة 
�صباقات  ب�����ص��ن��اع��ة  ك���ب���رية  ن��وع��ي��ة 
الفاعل  اإ�صهامها  بجانب  اخل��ي��ول 
ب��دع��م ف��ر���س زي�����ادة ان���ت���اج اخليل 
والعامل،  اأوروب��ا  بكافة دول  العربي 
ولعبت دوراً كبرياً يف حتقيق املزيد 
الكبرية  والب�صمات  النجاحات  من 
خلطط الإمارات ور�صالتها الهادفة 

باإعلء ورعاية اخليول العربية.
�صكلت   : قائل  الرحماين  واختتم 
ل��ن��ا جن��اح��ات امل��ح��ط��ة ال��رو���ص��ي��ة يف 
امل��ا���ص��ي��ة �صورة  ال���ث���لث  الأع�������وام 
ل�صتمرارية  كبرية  ودواف��ع  مبهرة 
وت���وا����ص���ل ه�����ذه امل���ح���ط���ة ال����ب����ارزة 
من  ال����ك����ب����ري  ال����ت����ف����اع����ل  ظ������ل  يف 
اخليل  وم�����رب�����ي  م�������لك  ق�����اع�����دة 
اجلماهريي  واحل�����ص��ور  ال��ع��رب��ي، 
والتغطية  الكبريين  والدبلوما�صي 
الإع��لم��ي��ة ال��وا���ص��ع��ة، ك��م��ا يعك�س 
اأجندة  يف  ق�صوى  اأهمية  ح�صورها 
توافر  ظ��ل  يف  ال�صنوية  �صباقاتنا 
جميع املقومات املهمة، مبا ين�صجم 
التو�صعية  واه��داف��ن��ا  خططنا  م��ع 
امللك  لت�صجيع وحتفيز  الطاحمة 
اإنتاج  م�����ص��ت��وي��ات  ل���رف���ع  وامل���رب���ني 
الفر�س  وت���ق���دمي  ال��ع��رب��ي  اخل��ي��ل 
التفاعل  اأج��ل  من  للجميع  املثالية 

وامل�صاركة يف �صباقاتنا ال�صنوية.

برينتفورد يلقن اآر�صنال در�صًا قا�صيًا

اليوم.. 9 خيول تتناف�س يف جولة رو�صيا لكاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�صيلة

�صقوط موناكو 
اأمام لوريان 

يف  الثانية  للمباراة  موناكو  ف�صل 
ال�����دوري  يف  الأول  ف�����وزه  حت��ق��ي��ق 
املو�صم  هذا  القدم  لكرة  الفرن�صي 
بعد �صقوطه اأمام لوريان �صفر1- 
على ملعب الول يف اإفتتاح املرحلة 
الثانية. واجه فريق الإمارة خ�صماً 
عنيداً يف الدفاع، ترافقت اي�صاً مع 
هيمنة وا�صحة للوريان يف اإ�صتحواذ 
الكرة حيث بلغت ن�صبة 73 يف املئة، 
خلل  م��ن  ترجمتها  م��ن  ومت��ك��ن 
ه��دف غ��اٍل من ركلة ج��زاء انربى 
 .)31( بنجاح  م��ويف  ت��ريمي  اليها 
وكان موناكو، ثالث املو�صم املا�صي، 
اأر�صه  على  بتعادله  املو�صم  ا�صتهل 
يعود  اأن  ق��ب��ل   ،1-1 ن��ان��ت  ام����ام 
الت�صيكي  ب��راغ  �صبارتا  على  ويفوز 
3-1 يف مواجهة الإياب من الدور 
التمهيدي الثالث املوؤهل اىل دوري 
اأبطال اأوروبا )فاز 5-1 يف جمموع 
امل���ب���ارات���ني( ل��ي�����ص��رب م���وع���داً مع 
���ص��اخ��ت��ار دان��ي��ت�����ص��ك الوك�����راين يف 
امل��ل��ح��ق ال��ن��ه��ائ��ي وال���ف���ا����ص���ل عن 

امل�صابقة القارية الأبرز.

الفجر الريا�ضي
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روبرت�صون،  هيو  الربيطانية  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  عرب 
اأوجاه  ت�صيجيندو  الربيطاين  العداء  ل�صقوط  اأ�صفه  عن 
يف فح�س للك�صف عن املن�صطات واملواد املحظورة ريا�صياً، 
اأفراد  جميع  حرمان  ج��داً  املوؤ�صف  من  �صيكون  اإن��ه  قائًل 
التتابع  ل�صباق  الأوملبية  الف�صية  من  الربيطاين  املنتخب 

اأربعة يف 100 مرت التي توج بها يف طوكيو اأخرياً.
لألعاب  ال���دويل  ل��لحت��اد  التابعة  النزاهة  وح��دة  واأعلنت 
ال��ق��وى اخل��م��ي�����س امل��ا���ص��ي، اإي���ق���اف اأوج�����اه م��وؤق��ت��اً ب�صبب 
طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  يف  املن�صطات  للوائح  مزعومة  انتهاكات 

ال�صيفي.
الفائز  ال��ربي��ط��اين  امل��ن��ت��خ��ب  ي�����ص��م  اأوج�����اه  ج��ان��ب  واإىل 
بالف�صية الأوملبية كًل من غارنيل هيوز وريت�صارد كيلتي 

وناثانيل ميت�صل-بليك.
تاأكدت  اإذا  ميدالياتهم  من  الفريق  اأع�صاء  كل  و�صيحرم 

خمالفة اأوجاه للوائح املن�صطات.
الأول  اأم�س  قوله  روبرت�صون  عن  تاميز  �صحيفة  ونقلت 
فريق  اأع�صاء  لبقية  ماأ�صاوي  تاأكيد  بكل  "الأمر  اجلمعة: 
التتابع لكن هذه هي القواعد، هذه اأخبار خميبة للآمال 

اإدانته، وبالتاأكيد نحن  لكنه يظل بريئاً حتى تثبت  متاماً 
�صنحرتم القوانني".

واأ�صاف امل�صوؤول الربيطاين: "نحن على م�صتوى الريا�صة 
يف بريطانيا ندفع الكثري من املال ونبذل جهداً كبرياً يف 
توعية الريا�صيني مبخاطر املواد املحظورة ريا�صياً، حتى 

يكونوا على دراية تامة بتبعات هذه املخالفات".
واإذا  الثانية  العينة  فح�س  طلب  اأوج���اه  بو�صع  و�صيكون 
جاءت النتيجة اإيجابية ف�صتحول الق�صية لق�صم املن�صطات 

التابع ملحكمة التحكيم الريا�صية.

خطاأ فردي �صيكلف اأوجاه الربيطاين �صحب ميداليته الف�صية!

توقف م�صوار التون�صية اأن�س جابر 
امل�صنفة 13 يف الدور ربع النهائي 
الكندية،  م���ون���رتي���ال  دورة  م����ن 
اإحدى دورات الألف يف كرة امل�صرب، 
بخ�صارتها اأمام الأمريكية جي�صيكا 
و-6  )4-7( و6-7   6-1 بيغول 

�صفر.
النهائي،  رب���ع  ت��ودي��ع��ه��ا م��ن  وق��ب��ل 
طيبة  نتيجة  حققت  جابر  حققت 
ب��ت��غ��ل��ب��ه��ا على  ال���ث���ال���ث،  ال������دور  يف 
الكندية بيانكا اأندريي�صكو امل�صنفة 

ثانية بثلث جمموعات.
اأي�����ص��ا على  تغلبت  ب��ي��غ��ول  وك��ان��ت 
يف  الأوىل  م��واج��ه��ت��ه��م��ا  يف  ج���اب���ر 
دورة  يف  الأول  لقبها  اإىل  طريقها 

كيبيك 2018.
اإىل  ط���ري���ق���ه���ا  يف  ج����اب����ر  وك����ان����ت 
الإر�صال  ك��ان  عندما  امل��ب��اراة  ح�صم 
يف   4-5 وال���ن���ت���ي���ج���ة  ب���ح���وزت���ه���ا 
حتقق  اأن  قبل  الثانية،  املجموعة 
املباراة  وحت�صم  رائعة  عودة  بيغول 

يف 88 دقيقة.

ق��ال��ت ب��ي��غ��ول ال��ت��ي ف����ازت بجميع 
الأ�صبوع  ه���ذا  الأرب������ع  م��ب��اري��ات��ه��ا 
لو  اأن��ه  "عرفت  جمموعات  بثلث 
�صاأح�صل  ار����ص���ايل  ع��ل��ى  ح��اف��ظ��ت 
اأنها  ع��ل��ى ف��ر���ص��ي. م���ن ال��وا���ص��ح 
ارتكبت بع�س الخطاء يف النهاية. 
األعب  ح�صلت على قوة دفع وبداأت 

اأف�صل".
وتلتقي بيغول يف املربع الأخري مع 
الإيطالية كاميل جورجي الفائزة 
على الأمريكية ال�صابة كوكو غوف 
امل�����ص��ن��ف��ة خ��ام�����ص��ة ع�������ص���رة 4-6 

و6-7 )2-7(.
وث�����اأرت ج��ورج��ي خل�����ص��ارت��ه��ا اأم���ام 
غوف يف دورة بارما الإيطالية هذا 

املو�صم.
اأ����ص���اف���ت ج���ورج���ي، امل�����ص��ن��ف��ة 71 
�صحاياها  لئحة  اإىل  غ��وف  عامليا، 
املت�صمنة هذا املو�صم الت�صيكية برتا 
كفيتوفا الثانية ع�صرة والبلجيكية 

اإيليز مرتنز ال�صاد�صة ع�صرة.
هذا  بثبات  "األعب  ج��ورج��ي  ق��ال��ت 

املو�صم. خ�صت الكثري من الدورات 
من دون توقف اأو اإ�صابات".

البيلرو�صية  امل���واج���ه���ة  وان��ت��ه��ت 

�صابالينكا  اأري��ن��ا  مل�صلحة  الكاملة 
عاملياً  اأوىل  امل�صّنفة  ح�����ص��اب  ع��ل��ى 
���ص��اب��ق��اً ف��ي��ك��ت��وري��ا اأزارن�����ك�����ا 2-6 

و4-6.
من  مواطنتها  �صابالينكا  وحرمت 
العودة اىل املراكز الع�صرة الوىل يف 

الت�صنيف العاملي، والتي تغيب عنه 
تدخل  اأن  قبل  اع���وام  خم�صة  منذ 

عامل الأمومة.

82 دقيقة  احتاجت �صابالينكا اىل 
من اأجل ح�صم فوزها، حيث متكنت 
�صاحقة  اإر���ص��الت  �صبع  ���ص��رب  م��ن 
ل��رتف��ع ر���ص��ي��ده��ا ه���ذا امل��و���ص��م اىل 

.265
ل�صابالينكا  ال���ث���ال���ث  ال���ف���وز  ه����ذا 
يف اأرب�����ع م���واج���ه���ات م��ب��ا���ص��رة بني 
التي  امل��ب��اراة  فيها  مبا  اللعبتني، 
جمعتهما يف ت�صرين الول/اأكتوبر 

املا�صي يف اأو�صرتافا.
ع���ام���ا( قد  اأزارن����ك����ا )32  وك���ان���ت 
النهائي للدورة  الدور ن�صف  بلغت 
 2010 ال��ك��ن��دي��ة م���رت���ني ع���ام���ي 
امل�صّنفة  خ��ا���ص��ت  فيما  و2011، 
مباراتها  �صابالينكا،  عاملياً،  ثالثة 
لهذا  ال��ث��م��ان��ي��ة  دور  يف  ال��ث��ام��ن��ة 
املو�صم، بالت�صاوي مع امل�صّنفة اوىل 

عاملياً الأ�صرتالية اآ�صلي بارتي.
�صعيدة  حقا  "اأنا  �صابالينكا  قالت 
�صعبة.  م��ب��اراة  كانت  الأم���ر.  لهذا 

لقد لِعبت جيدا".
كانت  ال��ث��ان��ي��ة  "املجموعة  ت��اب��ع��ت 

لتعوي�س  ���ص��ع��ي��دة  اأن������ا  خ����ادع����ة. 
تاأخري )2-4( ثم الفوز".

لقب  حاملة  اأزارنكا  قالت  بدورها، 
مرتني  املفتوحة  اأ�صرتاليا  بطولة 
كبريا.  فارقا  �صنعت  قليلة  "كرات 
املجموعة  يف  ف��ر���س  ع��ل��ى  ح�صلت 

الأوىل".
يف  اأف�������ص���ل  ل��ع��ب��ت  "لكنها  ت��اب��ع��ت 
اأغتنم  ومل  ال���ه���ام���ة،  ال���ل���ح���ظ���ات 
ف�����ر������ص�����ي.. م����ق����ارن����ة م������ع ب���اق���ي 
ال����لع����ب����ات، ه����ي م����ن ب����ني اأق�����وى 

ال�صاربات للكرات".
املقبل  ال��دور  يف  �صابالينكا  وتلتقي 
بلي�صكوفا  ك���ارول���ي���ن���ا  ال��ت�����ص��ي��ك��ي��ة 
الأخرية  ف��وز  بعد  راب��ع��ة،  امل�صنفة 
�صوريبي�س  ���ص��ارا  الإ���ص��ب��ان��ي��ة  ع��ل��ى 

تورمو 6-4 و-6�صفر.
وك���ان���ت ب��ل��ي�����ص��ك��وف��ا ت��ف��وق��ت على 
���ص��اب��ال��ي��ن��ك��ا ب��ث��لث جم��م��وع��ات يف 
ب��ي��ن��ه��م��ا يف ن�صف  ال��ل��ق��اء الأخ�����ري 
متوز/يوليو  يف  ومي��ب��ل��دون  نهائي 

املا�صي.

اأحرز �صريجي كانو�س وكري�صتيان نورغارد هديف برنتفورد يف الفوز 0-2 
على اآر�صنال يف افتتاح الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم اأم�س الأول 
جائزة  ت�صتحق  اجلماهري  اإن  ق��ال  فرانك  توما�س  امل��درب  لكن  اجلمعة، 

اأف�صل لعب يف املباراة.
وقال فرانك عن الفريق الذي خ�صر ت�صع مرات يف ملحق ال�صعود لدوري 
الأ�صواء قبل اأن ينجح اأخرياً يف املو�صم املا�صي: "اأعلم اأن الكثريين كانوا 
فخورين بعد نهائي امللحق، كانت رحلة طويلة، اجلماهري كانت مذهلة، 
هناك  كانت  لو  مذهلة،  م�صتمر،  غناء  مثالية،  من  اأك��ر  كانت  الأج���واء 
جائزة واحدة فقط لأف�صل لعب يف املباراة �صتكون للجماهري، ل ميكنني 

اختيار لعب من الفريق فاجلميع كانوا يف قمة م�صتواهم".
وكان املدرب �صعيداً بالتزام فريقه باأ�صلوبه واللعب باإيقاع �صريع ومهاجمة 

مناف�صه.
اأحببته  ما  م�صتحقاً،  كان  الفوز  اأن  "اأعتقد  الدمناركي:  امل��درب  واأ�صاف 
كانوا  اللعبون  اللعب،  وحم��اول��ة  العايل  وال�صغط  �صجاعتنا  م��دى  هو 
مذهلني، رك�صوا يف جميع اأنحاء امللعب ولعبوا بحدة، اأعتقد اأننا كنا اأف�صل 
يف الكرات الثابتة، ولهذا ال�صبب اعتمدنا على رميات جانبية طويلة ويف 

بع�س الأحيان كان ميكننا ال�صغط وا�صرتجاع الكرة و�صناعة الفر�س".

اآر���ص��ن��ال يف  ت��ردد دف��اع  ن��ورغ��ارد هدفه بعد رمية جانبية طويلة  واأح���رز 
التعامل معها لت�صبح النتيجة 2-0 يف الدقيقة 73.

داخل  بت�صديدة قوية من  دقيقة   22 بعد  الت�صجيل  افتتح  كانو�س  وك��ان 
منطقة اجلزاء.

اآر�صنال، الذي كان كتلة من الغ�صب خارج  اأرتيتا مدرب  ومل يجد ميكل 
اخلطوط، ما ي�صتكي منه يف ظل اعتماده على العديد من ال�صبان الذين 

عانوا لفر�س �صيطرتهم.
وقال املدرب الإ�صباين: "بداأنا املو�صم اأمام مناف�س جيد، ل اأعتقد اأننا كنا 
ن�صتحق اأكر من ذلك، )برنتفورد( اأحرز هدفاً من رمية جانبية طويلة 

ومل يكن لدينا احل�صور الكايف داخل منطقة اجلزاء".
بالن�صبة  لديهم،  ما  كل  قدموا  ال�صبان  اللعبني  من  "العديد  واأ�صاف: 

لبع�صهم فهذه كانت م�صاركتهم الأوىل يف الدوري وهذا يو�صح الكثري".
فاتراً  اأرتيتا  رد  وبدا  لكازيت  واألك�صندر  اأوباميانغ  بيري-اإميريك  وغاب 

عند الإجابة عن �صوؤال ب�صاأن غيابهما وقال اإنهما "لي�صا بخري".
الفريق  اإىل  اأن��ه ل يعلم موعد ع��ودة اللعبني  الإ�صباين  امل��درب  واأو�صح 
الدوري  يف  املقبلتني  املباراتني  يف  �صريعاً  لعودتهما  بحاجة  �صيكون  لكنه 

حيث �صيواجه ت�صيل�صي ومان�ص�صرت �صيتي.

الإ�صباين  مدريد  ري��ال  ن��ادي  انتقد 
ل��ك��رة ال��ق��دم م��ا ذك���ره ت��ق��ري��ر حول 
اأن النادي يبحث اإمكانية الن�صمام 
الإجنليزي  ال����دوري  يف  للم�صاركة 
باأنه  اأ����ص���ي���ع  م����ا  وا����ص���ف���اً  امل���م���ت���از، 

"�صخيف" و"م�صتحيل".
ديبورتيفو  موندو  �صحيفة  وذك��رت 
اأم�س  ���ص��اب��ق  وق���ت  ال��ك��ات��ال��ون��ي��ة يف 
ال�صبت، اأن رئي�س نادي ريال مدريد 
لإبعاد  ي�����ص��ع��ى  ب���ريي���ز،  ف��ل��ورن��ت��ي��ن��و 

الفريق عن الدوري الإ�صباين.
ال�������دوري  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  واأ�������ص������اف 
املف�صل  اخل����ي����ار  ه����و  الإجن����ل����ي����زي 
ل���دى ب��ريي��ز، ال���ذي مي��ر بخلفات 
رابطة  رئ��ي�����س  تيبا�س  خ��اف��ي��ري  م��ع 

الدوري الإ�صباين.
واأبدى ريال مدريد معار�صته ب�صدة 
لإب������رام ع��ق��د ب���ني راب���ط���ة ال����دوري 
"�صي.يف.�صي"  و�صندوق  الإ�صباين 
ال�صتثماري، والذي جرى الت�صويت 
ب��امل��واف��ق��ة ع��ل��ي��ه م���ن ج��ان��ب اأغلب 
الأندية بالدوري، ويت�صمن ا�صتثمار 
الدوري  يف  ي���ورو  مليار  1ر2  نحو 

من  مئوية  ن�صبة  مقابل  الإ���ص��ب��اين 
عائدات البث التليفزيوين.

اأب��دى تيبا�س  وعلى اجلانب الآخ��ر، 
م��ع��ار���ص��ت��ه ب�����ص��دة خل��ط��ط اإط����لق 

م�صمى  حت����ت  م��ن��ف�����ص��ل��ة  ب���ط���ول���ة 
"دوري ال�صوبر الأوروبي"، والتي ل 

ري�����ال مدريد  ب��ه��ا  ي��ت��م�����ص��ك  ي�����زال 
يوفنتو�س  وك����ذل����ك  وب���ر����ص���ل���ون���ة 

نادياً   13 ان�صحاب  رغم  الإي��ط��ايل، 
ك���ان���وا ���ص��م��ن امل��ع��ل��ن��ني ع���ن خطط 

اإطلق البطولة.
ديبورتيفو  موندو  �صحيفة  وذك��رت 
يفكر  واأن��ه  نفد  قد  برييز  �صرب  اأن 
مدريد  ري������ال  ان���ت���ق���ال  يف  ب���ج���دي���ة 
اأو  للم�صاركة يف الدوري الإجنليزي 

الدوري الإيطايل اأو الأملاين.
للرد  بياناً  اأ�صدر  مدريد  ري��ال  لكن 
ع��ل��ى م��ا ذك���ره ال��ت��ق��ري��ر، ج���اء فيه: 
ن�صرتها  ال��ت��ي  للمعلومات  "نظراً 
ديبورتيفو،  م��ون��دو  �صحيفة  اأم�����س 
والتي ذكرت اأن نادينا در�س اإمكانية 
ال��دوري الإ�صباين اإىل  النتقال من 
الدوري الإجنليزي، يود ريال مدريد 
املعلومات  ه����ذه  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 
خاطئة متاماً و�صخيفة وم�صتحيلة، 
وتهدف فقط اإىل تعكري �صفو يومنا 

يف النادي".
ك���ذل���ك ���ص��خ��ر ت��ي��ب��ا���س مم����ا ذك����ره 
ال��ت��ق��ري��ر، وق���د ن�����ص��ره ع��رب ح�صابه 
على تويرت معلقاً: "يا له من هراء 

ن�صمعه يف الوقت احلايل".

م�صوار جابر يتوقف يف ربع نهائي دورة مونرتيال

فرانك ميدح جماهري برنتفورد واأرتيتا لن ي�صتكي

 ريال مدريد ينفي �صائعات موندو 
ديبورتيفو »ال�صخيفة«

اأوقف الحتاد ال�صيني لكرة القدم ت�صانغ ت�صينغدونغ قائد هيبي اإف.�صي 
خم�س مباريات وقام بتغرميه 50 األف يوان )7700 دولر( بعد ركل وانغ 

بينغ لعب ت�صانغت�صوان يف الراأ�س خلل مباراة يف الدوري.
يوم  ال����دوري  يف   3-0 هيبي  خ�����ص��ارة  خ��لل  وان���غ  مناف�صه  ت�صانغ  ورك���ل 

الإثنني، حيث طرده احلكم.
وكان وانغ ُطرد هو الآخر خلل املباراة ل�صرتاكه يف م�صاجرة ومت اإيقافه 
مباراتني وتغرميه 20 األف يوان. ويحتل هيبي املركز الرابع يف املجموعة 

الثانية وله 22 نقطة.

اإيقاف ت�صانغ لعب هيبي 
ال�صيني خم�س مباريات
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"تاي  فا�صلني  �صوطني  اإىل  مدفيديف  دانيال  الرو�صي  احتاج 
 6-2 هوركا�س  هوبرت  البولندي  على  ف��وزه  بريك" ل�صمان 
تورونتو  دورة  نهائي  رب��ع  يف   )5-7( و6-7   )6-8( و6-7 

الكندية، خام�صة دورات املا�صرتز األف نقطة يف كرة امل�صرب.
وكانت املجموعة الأوىل كارثية للم�صنف ثانيا عامليا، اإذ ارتكب 

فيها ن�صف اأخطائه املبا�صرة الأربعني.
للعودة  قواه  ا�صتجمع  ال��دورة،  الأّول يف  امل�صنف  الرو�صي  لكن 
بخم�س  خ�صارته  م��ن  ليثاأر  ورب���ع،  �صاعتني  يف  امل��ب��اراة  وح�صم 

جمموعات اأمام امل�صنف 13 يف بطولة وميبلدون الأخرية.
املباراة  يف  ال�22  ال�صاحق  بار�صاله  امل��ب��اراة  مدفيديف  وح�صم 
حلظات  يف  مني  اأف�صل  كان  ال�صعوبة،  بالغة  مباراة  "كانت 
و�صيف  وراأى  للتاأهل".  �صعيد  واأن��ا  رائ��ع،  ب�صكل  لعب  عديدة. 
ن�صخة 2019 انه رفع وتريته يف املجموعة احلا�صمة "حت�ّصن 

اأدائي وبداأت اأ�صغط عليه".
ويف املرّبع الأخري، يلقي مدفيديف الأمريكي العملق جون 
 )5-7(  6-7 مونفي�س  غايل  الفرن�صي  اأ�صقط  ال��ذي  اإي�صرن 

و6-4 يف اللقاء الثالث ع�صر بينهما.
وط��ل��ب احل��ك��م حم��م��د حل��ي��اين م��ن ال��ف��رن�����ص��ي امل�����ص��ن��ف 11 
يف  خ�صمه  ار���ص��ال  ينتظر  ك��ان  "الرق�س" حينما  عن  التوقف 
املخ�صرم  ال��لع��ب  م��ن  اعرتا�صا  لق��ى  م��ا  الثانية،  املجموعة 
البالغ 34 عاما الذي ا�صتدعى مراقب الدورة للحتجاج على 

قرار احلكم.
فوزه  ال�صاحقة،  الر���ص��الت  �صاحب  اإي�صرن،  حقق  املقابل،  يف 

التا�صع تواليا بعد تتويجه يف اأتلنتا ال�صهر املا�صي.
عّلق اإي�صرن على فوزه اأمام مونفي�س "ن�صتخرج اأف�صل ما لدينا 
�صلبية،  ناحية  من  ولي�س  كبري،  خ�صم  هو  امللعب.  اأر���س  على 

ونحن �صديقان كبريان".
رابطة  كاأ�س  نهائي  اأم��ام مدفيديف يف ن�صف  الأمريكي  خ�صر 

املحرتفني العام املا�صي.
واأنهى اليوناين �صتيفانو�س ت�صيت�صيبا�س �صل�صلة من 13 فوزا 
عليه  ب��ف��وزه  ع��ام��ا،   22 البالغ  رود  كا�صرب  للرنوجي  متتاليا 

و4-6.  1-6
وبعد يوم من بلوغه الثالثة والع�صرين ، احتفل امل�صنف الثالث 
عامليا بعيد ميلد والدته جوليا، م�صتفيدا من يومه اجليد يف 

اأر�س امللعب.
قال و�صيف ن�صخة 2018 واملتّوج بدورتي ليون ومونتي كارلو 
اأجعلها  اأن  "اأنا فخور بنف�صي. حاولت  الأرا�صي الرتابية  على 

)والدتها( فخورة بادائي اليوم".
الذي  اأوبيلكا  رايلي  الأم��ريك��ي  ال�صبت  ت�صيت�صيبا�س  ويلقي 
روبرتو  الإ���ص��ب��اين  ع��ل��ى  متغلبا  ���ص��اح��ق��ا  اإر����ص���ال   18 ���ص��رب 
قال   .)1-7( و6-7   3-6 ع��ا���ص��را  امل�صنف  اأغ���وت  باوتي�صتا 
اأوبيلكا )2.11 م و102 كلغ( امل�صنف 32 "يعني يل الكثري 

كانت  املا�صي(.  اأيار/مايو  يف  روم��ا  )بعد  النهائي  ن�صف  بلوغ 
يف  م�صّنفاً  اأك����ون  واأن  امل��ا���ص��ي،  ال��ع��ام  مطلع  بطيئة  ب��داي��ت��ي 

البطولت الكربى ُيعّد اأولوية يل".
لعبني  اأم���ام  جميعها  تواليا،  انت�صارات  اأرب��ع��ة  "حققت  تابع 

مميزين. اأعتقد اإين األعب على م�صتوى جيد الآن".
اأردف "�صتيفانو�س لعب رائع، و�صتكون املباراة مبثابة الختبار 
اأمام لعب من الأف�صل يف العامل. اإذا كنت �صتواجه �صتيفانو�س 
رود  الرنوجي  اأ�صبوعك جيد". من جهته، كان  اأن  فهذا يعني 
األقاب  ث��لث��ة  اح���رزه  بعد  مم��ي��زا،  �صهرا  يعي�س   12 امل�صنف 
اأوروبية على الرتاب ال�صهر املا�صي، وذلك بعد توديعه بطولة 

وميبلدون يف الدور الأول.
اأمام  خ�صر  ق��د  كري�صتيان،  ال�صابق  ال��لع��ب  جن��ل  رود،  وك���ان 

ت�صيت�صيبا�س يف مدريد على الرتاب يف اأيار/مايو.
لكن اليوناين امتلك كل الأجوبة يف تورونتو، حارما الرنوجي 

من حتقيق فوزه الرقم 100 يف دورات املحرتفني.
قال الفائز "كانت نواياي وا�صحة منذ البداية. كمنت غريزتي 

بالبقاء على اخلط اخللفي".
اأفاجئ  اأحيانا  اليها.  و�صلت  التي  باملكانة  ج��دا  "�صعيد  تابع 

نف�صي بطريقة لعبي اجليدة".
20 �صربة ناجحة و11 خطاأ  واأنهى ت�صيت�صيبا�س املباراة مع 

مبا�صراً يف مباراة دامت 74 دقيقة.

مدفيديف ب�صعوبة اإىل املربع الأخري يف دورة تورونتو  

تعاقد نادي ليغان دينامو املناف�س يف دوري الدرجة الثالثة 
الرو�صي لكرة القدم، مع الرو�صي حبيب نورماجوميدوف 
)وزن  املختلطة  القتالية  الفنون  يف  ال�صابق  العامل  بطل 
اخل��ف��ي��ف( ال���ذي اع��ت��زل م��ن��اف�����ص��ات ال��ف��ن��ون ال��ق��ت��ال��ي��ة يف 

اأكتوبر )ت�صرين الأول( املا�صي.

الفنون  اع���ت���زال  ع���ام���اً(   32( ن��ورم��اج��وم��ي��دوف  وق����رر 
جو�صتني  الأم��ري��ك��ي  على  ف���وزه  بعد  املختلطة  القتالية 
جيثي يف 24 اأكتوبر )ت�صرين الأول( املا�صي يف اأول مباراة 

يخو�صها بعد وفاة والده عبد املناب ب�صبب كورونا.
نورماجوميدوف  قال  املا�صي،  الثاين(  )كانون  يناير  ويف 

تويرت  على  وكتب  القدم  ك��رة  اإىل  التحول  يف  يرغب  اإن��ه 
اإنه ي�صتعد لظهوره الأول يف مباريات اللعبة ال�صعبية واإنه 

العرو�س". تلقي  "ينتظر 
وك�������ص���ف ل���ي���غ���ان دي����ن����ام����و ع�����ن ����ص���ف���ق���ة ال���ت���ع���اق���د مع 

نورماجوميدوف على موقع اإن�صتغرام.

حبيب يتحول اإىل كرة القدم بعد 
اعتزال الفنون القتالية

�صّجل الربتغايل برونو فرناندي�س ثلثية "هاتريك" 
حا�صمة،  متريرات  اأرب��ع  بوغبا  ب��ول  الفرن�صي  وم��رر 
�صيفه  على  �صاحقاً  ف��وزاً  يونايتد  مان�ص�صرت  فحقق 
ليدز يونايند بنتيجة 5-1 ال�صبت، يف املرحلة الأوىل 

من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
اأمام 73 األف متفرج، اأكرب ح�صد كروي يف بريطانيا 
فريو�س  ت��داع��ي��ات  ب�صبب   2020 م��ار���س  اآذار  منذ 
كورونا، �صرب لعبا و�صط "ال�صياطني احلمر" بقّوة 

ملحقني هزمية قا�صية بليدز.
اأويل غونار  وي�صعى يونايتد بقيادة مدربه الرنوجي 
�صول�صاير اإىل اإحراز لقبه الأّول يف الدوري منذ انتهاء 

حقبة "ال�صري" األيك�س فريغو�صون يف 2013.
منح فرناندي�س امل�صيف هدف التقدم عن جدارة يف 

ال�صوط الأّول بعد متريرة من بوغبا )30(.
�صاروخية  بت�صديدة  الثاين  مطلع  ع��ادل  ليدز  لكن 
للوك اأيلينغ )48(. ويف ظل تاألق بوغبا، �صارع الأخري 
ح�صمها  غرينوود  ملاي�صون  حا�صمة  ك��رة  مترير  اإىل 
بت�صديدة حمكمة )52(، ثم ثالثة لفرناندي�س بعد 

دقيقتني )54(.
 60 الدقيقة  الثلثية يف  ال��دويل  واجن��ز الربتغايل 
بت�صديدة مميزة اثر متريرة بعيدة جميلة من قلب 
يختم  اأن  قبل  ليندلوف،  فيكتور  ال�صويدي  ال��دف��اع 

ب��وغ��ب��ا امل��ه��رج��ان ب��ت��م��ري��رة راب��ع��ة ل��ل��ربازي��ل��ي فريد 
.)68(

واللفت اأن بوغبا اأجنز من التمريرات احلا�صمة يف 
دقيقة اأكر من كامل مو�صم 2021-2020،   90
بوغبا  واأ�صبح  م��ب��اراة.   26 ك��رات يف   3 م��رر  عندما 
�صابع لعب يف الربميري ليغ ميرر اأربع كرات حا�صمة 

يف مباراة واحدة والأّول من �صفوف يونايتد.
وحّل يونايتد و�صيفاّ املو�صم املا�صي بفارق كبري وراء 

جاره اللدود مان�ص�صرت �صيتي.
ب���امل���داف���ع اجلديد  ورّح����ب����ت اجل���م���اه���ري احل����م����راء 
ال��ف��رن�����ص��ي راف���اي���ل ف����اران ال���ق���ادم م��ن ري����ال مدريد 
اأوراق��ه، فيما  اأن ي�صارك لعدم اكتمال  الإ�صباين دون 
���ص��ارك اجل��ن��اح ال���دويل ج��اي��دون �صان�صو ال��ق��ادم من 
اآخر  يف  كبرية،  ب�صفقة  الأمل���اين  دورمت��ون��د  بورو�صيا 

ربع �صاعة.
ال������دويل ماركو�س  م��ه��اج��م��ه  ي��ون��اي��ت��د  ع���ن  وغ�����اب 
كافاين  اإدين�صون  الأوروغوياين  واملخ�صرم  را�صفورد 

)34 عاماً(.
الذي  ليدز  لها  يتعر�س  �صاحقة  ث��اين خ�صارة  وه��ذه 
على  بييل�صا  م��ار���ص��ي��ل��و  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ع��ل��ي��ه  ي�����ص��رف 
املا�صي يف  املو�صم   6-2 �صقوطه  بعد  يونايتد،  اأر���س 

الدوري.

فرناندي�س وبوغبا يقودان 
يونايتد اإىل فوز �صاحق على ليدز 

بالتعادل خارج  بايرن ميونيخ  لنادي  الفني  راأ���س اجلهاز  ناغل�صمان عهده على  يوليان  بداأ 
ملعبه مع بورو�صيا مون�صنغلدباخ 1-1 يف افتتاح مباريات املرحلة الوىل من بطولة املانيا 

لكرة القدم ملو�صم 2022-2021 .
تقدم اأ�صحاب الأر�س بوا�صطة املهاجم الفرن�صي ال�صان بليا )10( قبل اأن يدرك البولندي 

روبرت ليفاندوف�صكي التعادل )42(.
و�صمحت رابطة ال��دوري الملاين بعودة اجلماهري اىل امللعب لكن بن�صبة 50 يف املئة من 
�صعة امللعب وبالتايل تابع املباراة نحو 25 الف متفرج على ملعب بورو�صيا بارك الذي يت�صع 

ل� 50 الفاً.
وكان ناغل�صمان، اأحد اأ�صغر املدربني الملان يف الدوري املحلي، الذي احتفل ال�صهر املا�صي 
بعيد ميلده الرابع والثلثني، انتقل من ليبزيغ لتدريب الفريق البافاري خلفا لهان�صي 

فليك الذي �صي�صرف على تدريب منتخب املانيا.
ا�صتعدادا للمو�صم اجلديد جيدة لن الفريق البافاري خ�صر  املباريات التجريبية  ومل تكن 
لكنه  واح��دة  وتعادل يف  بالذات �صفر2-،  ام��ام مون�صنغلدباخ  واح��دة  بينها  ثلث مباريات 

خا�س الثلث الوىل منها بت�صكيلة رديفة.
بوند�صليغا، خ�صر جهود  تواليا يف  العا�صر  لقبه  اح��راز  اىل  ال�صاعي  البافاري  الفريق  وكان 
قطبي قلب الدفاع النم�صوي دافيد البا املنتقل اىل ريال مدريد ال�صباين، وجريوم بواتنغ 
ال��ذي ل ي��زال يبحث ع��ن ن��اد ي��داف��ع ع��ن األ��وان��ه بعد اإن��ت��ه��اء عقده يف 30 ح��زي��ران يونيو 

املا�صي.
وخا�س املدافع الفرن�صي دايو اأوباميكانو املنتقل اىل بايرن من ليبزيغ اأول مباراة ر�صمية له 

يف �صفوف فريقه اجلديد، فلعب اىل جانب نيكل�س �صوله.
اأول مباراة ر�صمية له باإ�صراف مدربه اجلديد  اأما مون�صنغلدباخ فكان بدوره يخو�س 

ل��ل���ص��راف على بورو�صيا  ال���ذي انتقل  ب���دًل م��ن م��ارك��و روزه  ال���ذي ح��ل  ادي ه��وت��ر 
دورمتوند.

غري  حماولتني  وب��ع��د  �صيفه  على  كبري  ب�صغط  امل��ب��اراة  مون�صنغلدباخ  ب���داأ 
الفون�صو  الكندي  الت�صجيل عندما خ�صر  اأ�صحاب الأر�س  افتتح  ناجحتني، 

مررها  ال��ذي  كرامر  كري�صتوف  ل�صالح  امللعب  و�صط  يف  الكرة  ديفي�س 
�صدد  ال��ذي  بليا  ال�صان  الفرن�صي  اىل  ومنه  �صتيندل  باإجتاه لر���س 

املو�صم  اه��داف  باكورة  نوير م�صجل  �صباك مانويل  داخل  الكرة 
.)10(

البولندي  بايرن برد فعل من خلل فر�صة لهدافه  وقام 
�صيطر  كرة �صعيفة  �صدد  لكنه  ليفاندوف�صكي  روبرت 

�صومر  يان  ال��دويل  ال�صوي�صري  احلار�س  عليها 
)14(. ثم �صدد البولندي كرة على الطاير 

لحباط  جم������ددا  ����ص���وم���ر  ف���ت���دخ���ل 
حماولته )26(.

ثابتة  ك����ان����ت  ال���ث���ال���ث���ة  ل���ك���ن 
ل��ل��ي��ف��ان��دوف�����ص��ك��ي ف��ن��ج��ح يف 
لفريقه  ال����ت����ع����ادل  اإدراك 

ليوزوا  رك��ن��ي��ة  رك��ل��ة  م�����ص��ت��غ��ًل 
كيمي�س )42(.

فيها  ي�صجل  ال��ت��ي  ت��وال��ي��اً  ال�صابعة  امل���رة  وه��ي 
ليفاندوف�صكي هدفاً على الأقل يف املباراة الفتتاحية لفريقه.

وكان ليفاندوف�صكي حطم الرقم القيا�صي لعدد الهداف يف مو�صم واحد والذي �صمد 
منذ مطلع ال�صبعينات با�صم مهاجم بايرن ميونيخ ال�صابق املدفعجي غريد مولر، بت�صجيله 

الفائت. املو�صم  هدفا   41
املباراة  العديد من الخطاء، لكن  ارتكبنا  "مل نقدم كرة قدم مثالية.  وقال ليفاندوف�صكي 

الوىل انتهت ون�صتطيع التطلع اىل المام".

اما ناغل�صمان فقال "يجب ان نعي�س مع هذه النقطة. حظي كل فريق بفر�صه خلل املباراة. 
وكانت  املدربني".  بالن�صبة اىل  ال�صهولة  بهذه  تكن  لكنها مل  للجمهور  كانت مباراة مثرية 
اأحد جنوم املباراة مرتني  الأف�صلية لل�صيوف يف مطلع ال�صوط الثاين حيث تدخل �صومر 

لنقاذ مرماه من فر�صتني جيدتني لديفي�س ثّم ليفاندوف�صكي تباعاً )54 و58(.
ورّد مون�صنغلدباخ بت�صديدة ماكرة من �صتيندل ارمتى عليها نوير )70( ثم ف�صل الفرن�صي 
بكرة  اللحاق  يف  ال��ث��اين  ال�صوط  منت�صف  بليا  ملواطنه  ب��دي��ل  ن��زل  ال���ذي  ت���ورام  م��ارك��و���س 
اإث��ر كرة  بركلة ج��زاء  املنطقة مطالباً  ت��ورام داخ��ل  واملرمى م�صّرع امامه )75(. ثّم �صقط 
واحدة. بنقطة  فريق  كل  ليكتفي  م�صرتكة مع اأوباميكانو لكّن احلكم مل يكرتث له )83( 

الوىل،  ال��درج��ة  دوري  107 يف  ال��رق��م  امل��واج��ه��ة حملت 
ومتيل الكفة ل�صالح بايرن ميونيخ الذي حقق 51 

انت�صارا مقابل 26 ملناف�صه، وتعادل 30 مرةز
هذا  على  الفريقني  بني  مثرية  املواجهة  وكانت 
امل��ل��ع��ب امل��و���ص��م امل��ا���ص��ي اذ ت��ق��دم ب��اي��رن بهدفني 
نظيفني قبل ان يقلب مون�صنغلدباخ الطاولة على 
3-2. لكن الفريق البافاري  �صيفه ويخرج فائزا 
على  ا�صت�صافه  ع��ن��دم��ا  مناف�صه  وف����ادة  اك���رم 
بينها  نظيفة  ب�صدا�صية  اأرينا  األيانز  ملعب 
ثلثية لليفاندوف�صكي يف املباراة التي 
التا�صع  باللقب  تتويجه  �صهدت 

على التوايل.

بايرن ميونيخ يكتفي بالتعادل 
مع مون�صنغالدباخ 
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مدن يا�س الرتفيهية حتتفل باليوم العاملي لالأفعوانيات
العاملي  ب���ال���ي���وم  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ي���ا����س  اح��ت��ف��ل��ت م����دن   
للأفعوانيات بباقة من الأن�صطة واملفاجاآت الحتفالية 
اأغ�صط�س.  و14   13 يومي  وذل��ك  املميزة  والعائلية 
ودعت كل من عامل فرياري اأبوظبي ويا�س ووتروورلد 
اأبوظبي وعامل وارنر براذرز اأبوظبي حمبي احلما�س 
والت�صويق للم�صاركة يف هذه الحتفالت وق�صاء اأوقات 
فريدة على منت الأفعوانيات التي حققت العديد من 

الأرقام القيا�صية.
الأ�صدقاء  من  اأبوظبي  ف��رياري  ع��امل  �صيوف  وك��ان 
ي����وم ح���اف���ل بالرتفيه  وال���ع���ائ���لت ع��ل��ى م���وع���د م���ع 
امل�صابقات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ال��ع��دي��د  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
واملو�صيقى الحتفالية يف منطقة  فورمول رو�صا ، كما 

املميزة والتقاط  ال�صخ�صيات  التقاء  اتيح لهم فر�صة 
بالأن�صطة  ي��وم ح��اف��ل  وب��ع��د ق�صاء  ال�����ص��ور.   اأج��م��ل 
والأ�صدقاء  ال��ع��ائ��لت  زار  والحتفالية،  الرتفيهية 
املميزة  الطعام  بتجارب  وا�صتمتعوا  املتنوعة  املطاعم 
ال�صاخنة،  امل�صروبات  من  الوا�صعة  املجموعة  وت��ذوق 
باأ�صكال  تتميز  ال��ت��ي  واحل��ل��وي��ات  الكوكيز  واأ���ص��ن��اف 

وت�صاميم م�صتوحاة من الأفعوانيات. 
وكان لل�صيوف ال�صغار ن�صيبهم من الأطباق ال�صهية 
املخ�ص�صة لهم يف مطعم  ماما  امل��اأك��ولت  من قائمة 
اأي�صاً  لل�صيوف  وتوفر  ال�صهري.  الإي��ط��ايل  رو�صيل  
الفر�صة لقتناء ت�صكيلة متنوعة من الهدايا واملنتجات 
من  ت�صاميمها  ت�صتوحي  ال��ت��ي  وامل��م��ي��زة  احل�صرية 

الأفعوانيات لدى اأكرب متجر جتزئة لعلمة فرياري 
على م�صتوى العامل.

ومت��ث��ل ك���ل م���ن ي��ا���س ووت����روورل����د اأب��وظ��ب��ي وعامل 
اأبوظبي وجهات مثالية وفريدة لع�صاق  وارنر براذرز 
ووتروورلد  ي��ا���س  ل�����ص��ي��وف  مي��ك��ن  اإذ  الأف��ع��وان��ي��ات، 
اأبوظبي ال�صتمتاع باأقوى م�صاعر احلما�س والت�صويق 
اأف��ع��وان��ي��ة  ب��ان��دي��ت ب��ام��رب، ال��ت��ي تعترب اأطول  ع��ل��ى 
تنطلق  وال��ت��ي  الأو���ص��ط،  ال�صرق  يف  معلقة  اأف��ع��وان��ي��ة 
بركابها يف جولة ا�صتثنائية فوق مدينة الألعاب املائية 
اأج��واء من امل��رح وامل��وؤث��رات اخلا�صة التي تت�صمن  يف 
واأ�صواء  ال�صوتية  وامل��وؤث��رات  املياه  ومدافع  ر�صا�صات 

الليزر. 

جمتمع االمارات

 ق�صر الإمارات ُيطلق عرو�صًا ح�صرية 
وحمدودة حتى 15 نوفمرب املقبل

الإق��ام��ة يف  العرو�س احل�صرية على  اأح��دث  الإم���ارات  اأطلق فندق ق�صر   
15 نوفمرب2021، ملنح كافة �صيوفه  5 اأغ�صط�س وحتى  الفرتة ما بني 
الأوق��ات يف  اأروع  وق�صاء  ال�صيفية  للإجازة  رائع  بختاٍم  ال�صتمتاع  فر�صة 

ق�صر يجمع بني مل�صات الرتاث اخلالد واأحدث مرافق الإقامة الفاخرة.
دّل��ل نف�صك بعطلة ل مثيل لها مع عر�صنا  اإدارة ق�صر الإم���ارات    وقالت 
املُتمّيز، واحَظ بفر�صة توفري %40 على اأف�صل الأ�صعار املُتاحة للإقامة، 
ومتّتع مبجموعة من املزايا الإ�صافية املتاحة ح�صرياً عند الإقامة يف فندق 

ق�صر الإمارات اأبوظبي بدءاً من اأغ�صط�س اجلاري. 

القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لطريان اخلليج يزور 
اأكادميية تدريب الحتاد للطريان يف اأبوظبي

عر�س منحة مده�س الدرا�صية يقدم للطلبة والعائالت 
فر�صة الفوز بجوائز نقدية �صمن اأجواء الت�صوق واملرح

القرية العاملية تعلن موعد طرح باقات كبار ال�صخ�صيات ملو�صمها 26

قام موؤخراً القبطان وليد عبد احلميد العلوي القائم 
الناقلة   - اخلليج  لطريان  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال 
تدريب  اأكادميية  ب��زي��ارة   - البحرين  ململكة  الوطنية 
الحتاد للطريان يف اأبوظبي، وقام بجولة يف الأكادميية. 
وقد وقعت �صركة طريان اخلليج والحتاد للطريان - 
املتحدة - يف  العربية  الإم��ارات  الوطني لدولة  الناقل 
ا�صرتاتيجي  جت���اري  ت��ع��اون  اتفاقية  امل��ا���ص��ي  ف��رباي��ر 
لتعميق �صراكتهما بني البحرين واأبو ظبي وما ورائهما. 

وحتدد هذه التفاقية الوا�صعة النطاق خططاً حمّددة 
لتعزيز التعاون التجاري، وذلك بال�صتناد اإىل مذكرة 
2018 يف معر�س  التفاهم املوقعة بني ال�صركتني يف 
البحرين الدويل للطريان. وت�صمنت مذكرة التفاهم 
والت�صليح،  ال�صيانة  جم��الت  يف  التعاون  �صبل  درا�صة 
وتدريب الطيارين وطواقم الطائرة، وال�صحن، والتي 
ال�صوق  فر�س  �صوء  على  لدرا�صتها  ال�صركتني  �صتعود 

احلالية ومتطلبات الناقلتني.

تقدم الدورة الثانية من عر�س منحة مده�س الدرا�صية 
فر�صة  للعائلت  �صبتمرب،   4 وحتى  اأغ�صط�س   8 من 
امل�صاركة يف عر�س ت�صوق واربح للفوز مببلغ 25000 
دره���م ل��دف��ع ال��ر���ص��وم ال��درا���ص��ي��ة ل��ط��لب امل���دار����س اأو 
الإنرتنت،  عرب  ُتقدم  التي  ال���دورات  وحتى  اجلامعات 
خدمة  يف  بامل�صاهمة  مده�س  �صخ�صية  ت�صتهر  حيث 
الطلب  وج��وه  على  وال�صعادة  ال��ف��رح  ون�صر  املجتمع، 

واأولياء الأمور لل�صتعداد للعام الدرا�صي اجلديد. 
م�صاركة  �صيتم  ال��درا���ص��ي��ة  م��ده�����س  م��ن��ح��ة  اإط����ار  ويف 
�صعداء  م��ن  مت�صوقني   10 ب��ني  دره���م   250000
درهم   200 ينفقون  ال��ذي��ن  للعملء  وميكن  احل��ظ. 
مول  �صريكل  اأو  م��ول  نخيل  اأو  م��ول  بطوطة  اب��ن  يف 
بهم لدى مكتب خدمة  ال�صراء اخلا�صة  فواتري  م�صح 
العر�س  ه��ذا  وي�صاهم  ال�صحب.   يف  للدخول  العملء 
من  امل��ايل  ال�صعيد  على  العائلت  ال��رائ��ع  الرتويجي 
خ��لل تخفيف اأع��ب��اء دف��ع ال��ر���ص��وم ال��درا���ص��ي��ة، حيث 
ال��درا���ص��ي��ة ط��ب��ي��ع��ة �صخ�صية  ت��ع��ك�����س م��ن��ح��ة م��ده�����س 

مده�س وم�صاهماتها الجتماعية التي تت�صم بال�صخاء 
تقليد  اإىل  بالإ�صافة  واإ���ص��ع��اده��م،  بالنا�س  واله��ت��م��ام 
من  املت�صوقني  مكافاأة  يف  املتمثل  دب��ي  �صيف  مفاجاآت 
رفع  على  وللم�صاعدة  �صيف.  كل  رائعة  جوائز  خ��لل 
ال��ع��ائ��لت وال�صغار،  ب��ني  ال�����ص��ع��ادة وامل����رح  م�����ص��ت��وي��ات 
ابن بطوطة مول  ودان��ة يف  �صخ�صيتا مده�س  �صتظهر 
اأغ�صط�س   16 يوم  مول  نخيل  ويف  اأغ�صط�س   11 يوم 
ال�صحب  يف  امل�����ص��ارك��ة  اإىل  ودع��وت��ه��م  املت�صوقني  للقاء 
اخلا�س بالعر�س الرتويجي.   وبالإ�صافة اإىل م�صاعدة 
الطلبة، �صيقوم مده�س ودانة بالرتفيه عن اجلماهري 
والعائلت عرب عدد من الفعاليات املمتعة التي تقام يف 
خمتلف اأنحاء املدينة خلل مفاجاآت �صيف دبي. ويقدم 
املتميزة داخل مركز  عامل مده�س الكثري من الألعاب 
اأغ�صط�س. وميكن   28 يوم  العاملي حتى  التجاري  دبي 
لل�صكان والزوار ا�صتك�صاف القاعات الثلث التي تقدم 
وامل�صروبات  امل��اأك��ولت  وع��رو���س  الرتفيهية  العرو�س 

وغريها الكثري بالإ�صافة اإىل لقاء مده�س ودانة. 

اأهم  اأح��د  العاملية،  القرية  اأعلنت 
العامل،  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��ن��ت��زه��ات 
للثقافة  الأوىل  العائلية  والوجهة 
املنطقة،  يف  وال��رتف��ي��ه  وال��ت�����ص��وق 
امل�صبق  احل�����ج�����ز  ت�������واري�������خ  ع������ن 
ال�صخ�صيات  كبار  باقات  ومبيعات 
وقد   .26 مل��و���ص��م��ه��ا  امل��خ�����ص�����ص��ة 
درج����ت ال���ع���ادة يف ك���ل م��و���ص��م، اأن 
كبار  باقات  باإطلق  الوجهة  تقوم 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ات، ال��ت��ي حت��ت��وي على 
ترتقي  التي  امليزات  جمموعة من 
القرية  يف  ال�������ص���ي���وف  ب���ت���ج���ارب 
الباقات  ه����ذه  وت�����ص��ه��د  ال��ع��امل��ي��ة. 
تنفد  حيث  ا�صتثنائياً،  اإقباًل  عادة 
اإطلقها،  م��ن  قليلة  ���ص��اع��ات  بعد 
ال�صيارات  مل�صقات  على  وت�صتمل 
ال�صخ�صيات  كبار  مواقف  لدخول 
وتذاكر الدخول عرب مداخل كبار 
بوابة  عند  املتواجدة  ال�صخ�صيات 
اإ�صافة  الثقافية،  والبوابة  العامل 
اإىل ب��ط��اق��ات ال��روائ��ع ال��ت��ي متنح 

حامليها اإمكانية ال�صتمتاع باألعاب 
وج����ولت ك��رن��ف��ال وال���دخ���ول اإىل 
متحف ريبليز �صدق اأو ل ت�صدق!  
الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  الأول 
العر�س  اإفريقيا، وح�صور  و�صمال 
الوجهة.  به  تتميز  وال��ذي  ال�صائق 
اإطلق  اجلديد،  املو�صم  و�صي�صهد 
الباقة املا�صية اجلديدة، بالإ�صافة 
اإىل ميزات جديدة ترتقي بتجارب 
القرية  يف  ال�����ص��خ�����ص��ي��ات  ك����ب����ار 
ال�صديد  للإقبال  ونظراً  العاملية. 

القرية  اأطلقت  العام،  هذا  املتوقع 
م���ع فريجن  ب���ال���ت���ع���اون  ال��ع��امل��ي��ة 
امل�صبق  احل��ج��ز  م��ي��زة  ميغا�صتور، 
لعدد حمدود من الباقات، اعتباراً 
اأغ�صط�س،   28 ال�����ص��ب��ت  ي���وم  م��ن 
مبا�صرة  ال�����ص��راء  ع��م��ل��ي��ة  وامت�����ام 
�صبتمرب.   4 ب��ت��اري��خ  ال�����ص��ب��ت  ي���وم 
عن  ح�صرياً  الباقات  طرح  و�صيتم 
طريق املوقع الإلكرتوين لفريجن 
www.tickets. م��ي��غ��ا���ص��ت��ور: 
virginmegastore .me/

 �صي وورلد اأبوظبي  يف جزيرة يا�س �صيحت�صن اأكرب حو�س مائي يف العامل
 اأعلنت �صركة مريال، املطّور الرائد للوجهات 
يف اأبوظبي، بال�صراكة مع  �صي وورلد بارك�س 
تقدم  ع��ن  امل��ا���ص��ي  الأرب���ع���اء  انرتتينمنت   و 
كبري يف �صري الأعمال الإن�صائية مل�صروع  �صي 
وورل���د اأب��وظ��ب��ي ، اجل��ي��ل اجل��دي��د م��ن املدن 
واأ�صخم  ال��ب��ح��ري��ة،  احل��ي��اة  يف  �صة  املتخ�صّ
واأح���دث م�صروع على ج��زي��رة ي��ا���س. وق��د مت 
اإجناز ن�صبة %64 من الأعمال الإن�صائية يف 
مدينة احلياة البحرية التي ت�صتعد لحت�صان 
احلو�س املائي الأكرب والأو�صع على م�صتوى 
العامل. كما �صي�صم امل�صروع  مركز يا�س �صي 
البحرية"  احل��ي��اة  وحماية  للبحوث  وورل���د 
احلديث والذي �صيكون مركزاً عاملي امل�صتوى 

ل��لأب��ح��اث والإن���ق���اذ واإع����ادة ت��اأه��ي��ل واإطلق 
احلياة البحرية.

وقد   ،2022 عام  امل�صروع يف  اكتمال  يتوقع 
الدعامة  ت�صييد  م��ن  النتهاء  الآن  حتى  مت 
الفولذية الأ�صا�صية وقرب النتهاء من اأعمال 
يف  �صة  املتخ�صّ باملدينة  اخل��ارج��ي��ة  الإن�����ص��اء 
اإىل العمل حالياً  احلياة البحرية، بالإ�صافة 
على واجهة امل�صروع وتثبيت ما يزيد عن 70 

باملئة من األواح الأكريليك يف املدينة.
و���ص��ي��ح��ت�����ص��ن  ���ص��ي وورل������د اأب���وظ���ب���ي  عند 
للحياة  امل���ائ���ي���ة  الأح����وا�����س  اأك�����رب  اك��ت��م��ال��ه 
العامل، حيث يحتوي  البحرية على م�صتوى 
اأكر  وي�صم  املياه  من  لرت  مليون  على 25 

ذلك  يف  مب���ا  ب���ح���ري،  ك��ائ��ن   68،000 م���ن 
واأ�صماك  الأ�صماك  واأ���ص��راب  القر�س  اأ�صماك 
و�صريكز  ال��ب��ح��ري��ة.  وال�����ص��لح��ف  راي  مانتا 
ب�صورة  للزائرين  عر�صه  يف  املائي  احلو�س 
رئي�صية على  اإطللة بل حدود ، وهي نافذة 
20 مرًتا  اإىل  عمودية رائعة ي�صل ارتفاعها 
م�صاهد  ع��ن  تك�صف  م��ت��ع��ددة،  ط��واب��ق  �صمن 

مائية مذهلة.
ويعّد  مركز يا�س �صي وورلد للبحوث وحماية 
احلياة البحرية  امتداداً خلربات مركز  �صي 
وورلد  العاملي يف الأبحاث والإنقاذ يف الوليات 
املتحدة، و�صي�صّكل مركز معرفة متطوراً يركز 
التي  البحرية  للحياة  البيئية  النظم  على 

املركز  و�صيتخذ  اخلليج.  منطقة  ت�صتوطن 
�صة يف احلياة  موقعاً حماذياً للمدينة املتخ�صّ
للأبحاث  م��رك��ز  اأول  و���ص��ي��ك��ون  ال��ب��ح��ري��ة، 
ال��ب��ح��ري��ة والإن���ق���اذ واإع�����ادة ت��اأه��ي��ل واإط���لق 
يف  الطبيعية  ال��ب��ي��ئ��ة  اإىل  ال��ب��ح��ري��ة  احل��ي��اة 
الإمارات. كما �صي�صتكمل م�صاعي  �صي وورلد  
امل�صتمرة يف الأبحاث والإنقاذ واحلفاظ على 
و�صول  ومي��ك��ن  والتعليم.  البحرية  احل��ي��اة 
احلياة  وحماية  البحوث  مركز  اإىل   ال���زوار 
فيه  و�صُتعر�س  البحرية  عن طريق احلجز 
بهدف  املقيمني،  والباحثني  العلماء  اأع��م��ال 
احليوانات  ح��ول  ال�صيوف  معلومات  اإث���راء 
خم�ص�صة  تعليمية  برامج  وتقدمي  البحرية 

كل عام واأنت 
بخري يا تاليا

لبزوا  تامر  تاليا  الطفلة  اأطفات   
املديد   عمرها  من  الأوىل  ال�صمعة 
ا�صتثنائية  خ��ا���ص��ة  اح��ت��ف��ال��ي��ة  يف 
ال�صعيدة  املنا�صبة  وبهذه  متميزة  
خا�صا  حفل  ل��ب��زوا  عائلة  اأق��ام��ت 
ووالدتها  ت��ام��ر  وال��ده��ا  م��ن��زل  يف 
اأقيم  خا�صاً  حفل  القعايدة  ر���ص��ا 
يف منزلهما  يف منطقة اأم ال�صو�س 
بح�صور  ال�������ص���ري   وادي  ب���ب���ي���ادر 
الأق������ارب والأه�����ل والأ����ص���دق���اء  و 
امل��ق��رب��ني م��ن الأم  لفيف م��ن م��ن 

ر�صا والعائلة الكرمية.
مو�صيقية  تخلله عزف مقطوعات 
اأبهجت  التي  امل��ي��لد  بعيد  خا�صة 
الأطفال  عليها  ورق�����س  اجل��م��ي��ع 
ميلدها  ع��ي��د  ت��ال��ي��ا  امل�������ص���ارك���ون 
لتاليا  امل��ح��ب��ني  ك���اف���ة  مب�����ص��ارك��ة 

الغالية .

املدينة امل�صتدامة ت�صت�صيف 300 مندوب من رو�صيا 
خالل زيارتهم اإىل دبي �صمن برامج التدريب الدولية

 رحبت املدينة امل�صتدامة بوفد رو�صي رفيع �صم روؤ�صاء 
تخطيط  وخ��رباء  املحافظ  ون��واب  ونوابهم  البلديات 
يح�صرون  ال��ذي��ن  املعماريني  املهند�صني  وك��ب��ار  امل���دن 
درجة  وه���ي  ال��ع��ام��ة؛  الإدارة  يف  امل��اج�����ص��ت��ري  ل���درج���ة 
ت�صاعد القادة والإداريني على اكت�صاب مهارات اجلودة 
والتدريب يف التعامل مع القطاعات واملكاتب الإدارية 

العامة.
اأع�صاء  تعرف  امل�صتدامة،  املدينة  يف  اجل��ول��ة  وخ��لل 
الوفد اإىل اأحدث التقنيات واحللول واأف�صل املمار�صات 
الوفد  اإ�صتقبال  يف  وكان  امل�صروع،  يف  املعتمدة  الدولية 
ذراع  بدبي؛  امل�صتدامة  املدينة  البتكار يف  فريق معهد 
البحث والتطوير ل�صركة داميوند ديفلوبرز للتطوير 

العقاري.

ومتحور الربنامج حول اإعتماد اأف�صل ال�صرتاتيجيات 
الجتماعية،  ال�صتدامة  حلول  اأف�صل  لعتماد  املتبعة 
كما  الذكية.  التحتية  البنية  يف  والقت�صادية  البيئية 
وال�صتجابة  املناخي  التغري  ت�صمنت ور�صة عمل حول 
لها من خلل تطبيق اأف�صل املمار�صات لتحقيق �صايف 

�صفر للطاقة.
البتكار  ملعهد  التنفيذي  امل��دي��ر  اجل�صر،  ك��رمي  واأك���د 
الزيارات  هذه  اأهمية  على  بدبي،  امل�صتدامة  املدينة  يف 
العاملية  ال�صراكات  ودع��م  التعاون  م�صتويات  تعزيز  يف 
امل�صتدامة؛  للتنمية  املتحدة  الأمم  اأه���داف  لتحقيق 
اإىل جانب اإ�صهامها يف ت�صريع اآليات نقل املعرفة حول 
كمركز  دب��ي  مدينة  على  ال�صوء  وتركيز   ، ال�صتدامة 

عاملي للبتكار يف املدن الذكية وامل�صتدامة.

 نا�صئة ال�صارقة  تعر�س اإجنازات منت�صبيها وخريجيها  يف احتفالها باليوم العاملي لل�صباب 
املعنى؛  وعمق  الأداء  ب�صاطة  ب��ني 
اأقيم عرب تقنيات الت�صال املرئي، 
اح��ت��ف��ال ب���ع���ن���وان  ي����وم ال�����ص��ب��اب ، 
التابعة   ، ال�صارقة  نا�صئة  نظمته  
ملوؤ�ص�صة  ربع قرن  ل�صناعة القادة 
وامل��ب��ت��ك��ري��ن، ب��ال��ت��زام��ن م��ع اليوم 
ال���ع���امل���ي ل��ل�����ص��ب��اب، ان���ط���لق���اً من 
قادر  جيل  تاأ�صي�س  على  حر�صها 
على التعبري عن نف�صه مبا اكت�صبه 
رفيعة  و�صلوكات  اأ�صيلة  قيم  م��ن 
ترقى به اإىل ح�صن متثيل ال�صارقة 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  ودول��ة 

يف املحافل املحلية والدولية.
وا�صتهل احلفل الذي قدم فقراته 
البلو�صي  ال����ك����رمي  ع���ب���د  حم���م���د 
وعبد  كلباء  نا�صئة  ملركز  املنت�صب 
م���ن مركز  ال�����ص��ام�����ص��ي  ���ص��امل  اهلل 

الوطني  بالن�صيد  امل�����دام،  ن��ا���ص��ئ��ة 
م���ن خ���لل ع��ر���س ف��ي��ل��م وثائقي 

لأورك�صرتا نا�صئة ال�صارقة.
اأك���د  ويف ك��ل��م��ة ب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، 
الدعم  اإدارة  م��دي��ر  امل���دف���ع  ع��م��ر 
�صعي  ال�صارقة،  نا�صئة  يف  املوؤ�ص�صي 

الأوىل  ال���ذراع  ت��ك��ون  اأن  املوؤ�ص�صة 
والت�صجيع  ال���دع���م  ت���وف���ر  ال���ت���ي 
طاقاتهم  وحت���ت�������ص���ن  ل���ل�������ص���ب���اب 
وتاأهلهم للم�صتقبل، لأنهم الروة 
املدفع  وتوجه  للوطن.  احلقيقية 
ل�صاحب  والعرفان  ال�صكر  بجزيل 

�صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و 
بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س 
ال�����ص��ارق��ة وقرينته  الأع��ل��ى ح��اك��م 
حممد  بنت  جواهر  ال�صيخة  �صمو 
القا�صمي رئي�س موؤ�ص�صة ربع قرن 
ل�صناعة القادة واملبتكرين، قائًل: 
م��ا ت��ق��دم��ه ال��ي��وم م��ا ه��و اإل نتاج 
لنا�صئة  امل�صتمر  �صموهما  ل��دع��م 
عر�س  احل�صور  .وت��اب��ع  ال�صارقة 
م��ق��ط��ع م��رئ��ي ق�����ص��ري ح���ول اأب���رز 
ال�صارقة  نا�صئة  منت�صبي  اإجن��ازات 
18عاماً،  اإىل   13 الأعمار من  يف 
 2021  ،2020 العامني  خ��لل 
يف خمتلف املجالت، داخل الدولة 
املتقدمة  وامل�����راك�����ز  وخ����ارج����ه����ا، 
ال��ت��ي حققوها  امل�����ص��رف��ة  وال��ن��ت��ائ��ج 

خلل م�صاركاتهم املتنوعة.

ا�صتمتع مبو�صم �صيفي مليء باملرح يف واجهة 
املجاز املائية مع العائلة والأ�صدقاء

التي  امل��ائ��ي��ة،  امل��ج��از  يتوا�صل يف واج��ه��ة 
لل�صتثمار  ال�������ص���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  ت���دي���ره���ا 
واملتعة  امل��رح  مو�صم   ، �صروق  والتطوير  
جل��م��ي��ع الأط���ف���ال يف  ���ص��ب��ل���س ب����ارك ، 
الأعمار  جميع  من  لل�صغار  ميكن  حيث 
ق�����ص��اء اأوق����ات ح��اف��ل��ة ب��ال��رتف��ي��ه يومياً 
حتى  م�������ص���اًء  و10:00   5:00 ب����ني 
�صي�صعر   .2021 �صيف  مو�صم  نهاية 
الأط������ف������ال ب�������ص���ع���ادة غ����ام����رة يف ع���امل 

املائية،  الأل����ع����اب  م���ع  ب�����الإث�����ارة  م���ل���يء 
م��ث��ل ال��ب��ال��ون��ات امل��ائ��ي��ة وم���داف���ع املياه 
واملنزلقات املائية.. وغريها. دع اأطفالك 
ميرحون يف  �صبل�س بارك  امل�صغر بينما 
الع�صري  اأو  املثلجات  من  بكوب  ت�صتمتع 
الطازج مع بقية اأفراد العائلة من منافذ 
املاأكولت وامل�صروبات اأو العربات املتوفرة 
يف الوجهة. تعُد واجهة املجاز املائية من 
اأبرز الوجهات الرتفيهية التي يق�صدها 



ممر�صة حتقن الآلف مبحلول ملحي 
اأق���دم���ت مم��ر���ص��ة اأمل��ان��ي��ة م��ن��اه�����ص��ة ل��ل��ق��اح ك���ورون���ا، ت��ع��م��ل لدى 
بحقنة ملحية  �صخ�س   8000 اأكر من  الأحمر، بحقن  ال�صليب 
عدمية الفائدة بدًل من اللقاح املعتمد. بعد اأن ثبت قيام ممر�صة 
بحقن حملول ملحي غري �صار يف اأذرع النا�س بدًل من جمرعات 
اللقاح احلقيقة يف مركز تطعيم يف فريزلند �صمال اأملانيا، نا�صدت 
باحل�صول  املزيف  اللقاح  تلقوا  الذين  الأ�صخا�س  اآلف  ال�صلطات 
املحلي،  املجل�س  اأمربو�صي، ع�صو  اأخ��رى. وقال �صفني  على حقنة 
على في�صبوك، اإنه ينا�صد حوايل 8600 �صخ�س تعر�صوا للخديعة، 
تلقي اللقاح مرة اأخرى. من جهته قال حمقق ال�صرطة بيرت بري، 
اأجرت اختبارات  املعنية  ال�صلطات  اإن  متحدثاً يف موؤمتر �صحفي، 
الأج�صام امل�صادة على اأكر من 100 �صخ�س زاروا مركز التطعيم 

يف ذلك اليوم، وتبني عدم وجود اأي اأج�صام م�صادة لديهم.
ا�صمها، مل  ذكر  يتم  التي مل  املمر�صة  داف��ع  اأن  اإىل  املحقق  واأ�صار 
ت�صكك  كانت  طاملا  باأنها  اأظ��ه��رت  التحقيقات  اأن  اإل  بعد،  يت�صح 
بفاعلية اللقاحات يف من�صورات على مواقع التوا�صل الجتماعي، 

وفق ما اأوردت �صحيفة مريور الربيطانية. 

تخ�صع لعملية تغيري فك ب�صبب �صطرية برغر
اأن تاأذى فكها  خ�صعت امراأة بريطانية لعملية لتغيري الفك بعد 
ب�صكل كبري عندما فتحت فمها على نحو وا�صع لتتمكن من تناول 

�صطرية برغر كبرية من كنتاكي.
مع  جراحية  عمليات  خم�س  ع��ام��اً(   34( �صرتيفنز  ه��ويل  اأج��رت 
تثبيت 18 م�صماًرا على اجلانب الأي�صر من فمها، بعد خلع فكها 
مبتلزمة  اإ�صابتها  ت�صخي�س  ومت  الربغر.  �صطرية  تتناول  وهي 
امل��ف�����ص��ل ال�����ص��دغ��ي ال��ف��ك��ي، وه���و ا���ص��ط��راب يف ع�����ص��لت الفك 
والأع�صاب ناجت عن اإ�صابة اأو التهاب يف الت�صال بني عظم الفك 
واجلمجمة. وقالت هويل اأ�صعر بالغ�صب لأن هذا قد حدث، ولكن 
كنت  وا���ص��ع.  نطاق  على  فمه  يفتح  �صخ�س  لأي  يحدث  اأن  ميكن 
ب�صحة جيدة قبل تناول برغ ر كنتاكي فرايد ت�صيكن يف �صبتمرب 
)اأيلول( 2014، ومل يكن لدي اأي م�صاكل �صحية اأ�صا�صية. وكنت 
وفجاأة  التلفزيون،  م�صاهدة  اأثناء  املنزل  يف  برغر  �صطرية  اأتناول 

�صعرت بخلع �صديد يف فكي الأي�صر .
با�صتمرار  الأمل  من  تعاين  لأنها  دم��رت  حياتها  اإن  ه��ويل  وتقول 
�صيء  اأي  اأو  تفاحة  ت��اأك��ل  اأن  ت�صتطيع  ول  ���ص��رع،  ن��وب��ات  ولديها 
وظيفتها  ف��ق��دت  ك��م��ا  ف��ك��ه��ا،  يف  الأمل  ب�صبب  ق��ا���ص��ي  اأو  م��ط��اط��ي 

كمديرة مكتب بدوام جزئي ب�صبب نوبات الأمل املتكررة.

فك لغز �صبل اأ�صد الكهوف يف �صيبرييا
قال علماء اإن �صبل اأ�صد الكهوف، الذي مت العثور عليه حمفوظا 
جيدا ب�صكل يثري الده�صة يف الأرا�صي اجلليدية يف �صيبرييا، عا�س 

قبل 28 األف عام، ورمبا ما زال بداخله اآثار من حليب اأمه.
العثور على  اإن��ه مت  ك��وات��رن��ريي،  ُن�صرت يف جملة  درا���ص��ة  وق��ال��ت 
منطقة  يف  �صيمويلياخ  نهر  يف  �صبارتا،  وتدعى  اأنثى  وهي  ال�صبل، 
ياقوتيا الرو�صية يف عام 2018، وُعر على �صبل اآخر، يحمل ا�صم 
منطقة  يف  ال�صبلني  على  العثور  ومت  ال�صابق.  ال��ع��ام  يف  بوري�س، 
واحدة وبينهما م�صافة 15 مرتا، لكنهما ولدا بفارق اآلف ال�صنني. 
وقالت الدرا�صة اإن بوري�س، وهو �صبل ذكر، عا�س قبل نحو 43448 
ال�صبلني  على  امل��ام��وث  اأن��ي��اب  جامعي  م��ن  اأ�صخا�س  وع��ر  �صنة. 
على  العثور  مت  كما  و�صهرين،  �صهر  بني  عمراهما  ت��راوح  اللذين 
اأ�صود  وانقر�صت  الأخ���رية.  ال�صنوات  يف  باملنطقة  اآخ��ري��ن  �صبلني 

الكهوف منذ اآلف ال�صنني.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ي�صافر 1000 كيلومرت ب�صبب تعليق على تيك توك
الفتاة على مقطع فيديو ن�صره  اإثر تعليق كتبته  بداأ �صاب وفتاة من م�صتخدمي تيك توك، علقة حب عا�صفة، 

ال�صاب، اأبدت خلله اإعجابها به.
عندما �صاهدت مقطع فيديو ل�صاب يدعى مات بانون، اجتاحت ال�صابة تيلور بيري، م�صاعر غامرة، دفعتها لإبداء 

اإعجابها به عرب تعليق على من�صوره، دون اأن تدري باأن هذا التعليق �صيغري حياتها ب�صكل كامل.
واإثر قراءته تعليقها، رد مات عليه و�صرعان ما بداأ ال�صاب والفتاة بالدرد�صة عرب في�س تامي، وحددا موعداً للقاء. 
وعلى الرغم من اأن مات كان يعي�س يف مدينة دال�س بولية تك�صا�س، على بعد اأكر من 1000 كيلو مرت عن مدينة 

اأوماها التي تعي�س فيها تيلور، فقد قرر ال�صاب ال�صفر للقائها.
بعد اأ�صبوعني من بدء الدرد�صة بينهما، حجز مات يف رحلة طريان ليلتقي بتيلور التي كانت بانتظاره يف املطار.

وقالت تيلور، اإنها كانت مت�صوقة للقاء مات، و�صعرت ب�صعادة غامره عن روؤيته. وعرّب مات عن �صعادته بلقائها وقال 
اإنه كان م�صتعداً لل�صفر لروؤيتها حتى لو كانت يف الطرف الآخر من العامل.

يذكر باأن ال�صابان بدءاً علقة جادة، وقاما بزيارة بع�صمها البع�س عدة مرة منذ ذلك احلني، ومل يت�صح فيما اإذا 
كانا يخططان للرتباط ب�صكل نهائي، وفق ما اأوردت �صحيفة مريور الربيطانية. 
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طفل عرث على م�صد�س حم�صو.. ثم وقعت الكارثة
اأمريكي يلهو يف منزله عندما عر على م�صد�س حم�صو وغري  كان طفل 

موؤمن، يف وقت كانت اأمه م�صغولة يف اإجراء مكاملة فيديو تتعلق بالعمل.
واأفادت وكالة اأ�صو�صيتد بر�س ، اجلمعة، باأن الطفل واأثناء لعبه يف امل�صد�س 

اأطلق عيارا ناريا �صوب راأ�س اأمه مما اأدى اإىل مقتلها.
ووقعت احلادثة يف مدينة األتامونتي �صربينغز بولية فلوريدا الأمريكية، 

الأربعاء املا�صي.
وقالت ال�صرطة اإن �صخ�صا ما يف مكاملة الفيديو ات�صل بالرقم 911 اخلا�س 

بالطوارئ، بعد روؤية الطفل يف اخللفية و�صماع �صو�صاء. 
واأفاد هذا ال�صخ�س باأن املراأة، التي مت حتديد هويتها على اأنها، �صمايا لني، 
البالغة من العمر 21 عاما، �صقطت اإىل اخللف، ومل تظهر جمددا يف مكاملة 

الفيديو. ومل تذكر الوكالة عمر الطفل، لكن يبدو اأنه يف �صن �صغري.
وذكرت ال�صرطة الأمريكية اأن ال�صباط وامل�صعفني بذلوا ق�صارى جهدهم 
يف تقدمي امل�صاعدة لل�صيدة لني، ولكن مت العثور عليها م�صابة بعيار ناري 
مميت يف الراأ�س . وقالت ال�صرطة اإن �صخ�صا بالغا ترك ال�صلح الناري غري 
موؤمن. وكان املحققون يعملون مع مكتب املدعي العام ملقاطعة �صيمينول 

لتحديد ما اإذا كان �صيتم توجيه اتهامات اأم ل.

ع�صة رئي�س البلدية تفقد بطلة اأوملبية ميداليتها الذهبية
اأوملبياد  يف  اأحرزتها  التي  الذهبية  بامليدالية  يابانية  اأوملبية  بطلة  تهناأ  مل 
ت�صرف غريب  ب�صبب  اإذ خ�صرتها  املا�صي،  الأ�صبوع  اختتمت  التي  طوكيو، 

من عمدة املدينة التي تعي�س فيها.
وبداأت الق�صة يف حفل تكرمي نظمته بلدية مدينة ناغويا يف اليابان، للعبة 
الياباين يف  الن�صائي  ميو غوتو، الفائزة بامليدالية الذهبية �صمن الفريق 

ريا�صة الكرة اللينة )ت�صبه البي�صبول لكنها خمتلفة عنها(.
من  ع��ام��ا(   72( ك��اوام��ورا  تاكا�صي  البلدية  رئي�س  طلب  احل��ف��ل،  وخ��لل 

البطلة الأوملبية اأن ت�صع امليدالية حول رقبته.
بالذهبية  امليدالية  وع�س  رقبته  عن  الطبي  القناع  اأزال  �صريعة  وبحركة 

باأ�صنانه بقوة.
وذكرت �صحيفة مرتو الربيطانية، اأن كاوامورا اعتذر عن ت�صرفه.

ورغم اأن ت�صرف رئي�س البلدية مل يلحق اأ�صرارا كبرية بامليدالية، اإل اأنها 
اأ�صبحت غري �صاحلة.

واأبدى  الت�صرف،  ع��ن  اع��ت��ذاره  فاأعلن  امل��وق��ف،  ت���دارك  ك��اوام��ورا  وح���اول 
ا�صتعداده ل�صراء ميدالية اأخرى بديلة،

وقال: لقد ن�صيت من�صبي كرئي�س لبلدية ناغويا وت�صرفت بطريقة غري 
لئقة .

خدمة جديدة من 
وات�صاب طال انتظارها

للتوا�صل  وات�����ص��اب  تطبيق  اأط��ل��ق 
جديدة  خ���دم���ة  ح���ال���ي���ا  ال����ف����وري 
���ص��ت�����ص��اع��د الأ�����ص����خ����ا�����س ال���ذي���ن 
يغريون هواتفهم بني حني واآخر.

الإخباري  ف��ريج  ذا  م��وق��ع  وذك���رت 
ال���ت���ق���ن���ي اأن�������ه ����ص���ي���ك���ون مب���ق���دور 
�صجلت  ن����ق����ل  امل���������ص����ت����خ����دم����ني 
الر�صائل  ذل���ك  يف  مب��ا  امل��ح��ادث��ات 
والفيديوهات،  وال�صور  ال�صوتية 
عندما يغريون هواتفهم من نظام 

اآي اأو اأ�س اإىل اأندرويد .
اأن  ت��رددت �صائعات  ولفرتة طويلة 

وات�صاب �صتطلق هذه اخلدمة.
و�صتغطي هذه اخلدمة يف املرحلة 
الأوىل، التي �صتتم خلل الأ�صابيع 
املقبلة، نقل ال�صجلت من هواتف 
�صام�صونغ  ه��وات��ف  اإىل  اأ���س  اأو  اآي 
و  Z Flip 3 اجلديدة من طرازي
Z Fold 3 . ويف املرحلة الثانية، 
النقل  عمليات  اخل��دم��ة  �صتغطي 
ب��ني ه��وات��ف ال��ن��ظ��ام��ني، ل��ك��ن من 
غ��ري ال��وا���ص��ح م��ت��ى ���ص��ت��ك��ون هذه 

اخلدمة متاحة جلميع الهواتف.
وت��ع��ال��ج اخل���دم���ة ج��ان��ب��ا حمبطا 
املا�صي  يكن يف  اإذ مل   ، وات�صاب  يف 
متاحا نقل �صجلت املحادثات بني 
هواتف خمتلفة يف نظام الت�صغيل.

امل�صتخدمون  ك����ان  ال����ع����ادة،  ويف 
يف  الحتياطية  الن�صخة  يخزنون 
بنظام  اخلا�صة  ك��لود  اآي  برنامج 
اآي اأو اأ�س ، بينما يخزن م�صتخدمو 
الن�صخة  مثل  نغ  �صام�صو  هواتف 
غوغل  ب���رن���ام���ج  يف  الح��ت��ي��اط��ي��ة 

درايف اخلا�صة باأجهزة اأندرويد .

�صيدة اأمريكا الأوىل 
على عكاز.. ماذا جرى؟

ال�صيدة  امل�صورين  عد�صات  ر�صدت 
جيل  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف  الأوىل 
عكاز  اإىل  ت�����ص��ت��ن��د  وه�����ي  ب�����اي�����دن، 
وت�����ص��ت��ع��ني ب���زوج���ه���ا ال��رئ��ي�����س جو 
مروحية  ���ص��ع��وده��ا  اأث���ن���اء  ب���اي���دن، 
���ص��ورة جليل  اأول  وه����ذه  رئ��ا���ص��ي��ة. 
ب��اي��دن م��ن��ذ اإ���ص��اب��ت��ه��ا ع��ل��ى �صاطئ 
املا�صي، عندما  يوليو  اأواخر  هاواي 
الي�صرى،  دخل ج�صم غريب قدمها 

مما اأ�صفر عن تعر�صها جلروح.
ي�صاعد  ب���اي���دن  ك���ان  ال�������ص���ورة،  ويف 
الق�صري  ال�صلم  �صعود  على  زوجته 
الثنان  وكان  للرئا�صية.  للمروحية 
يف رحلة من ولية ديلوير موطن 
املنتجع  اإىل  الأم����ريك����ي،  ال��رئ��ي�����س 
ك��ام��ب دي��ف��ي��د بولية  ال��رئ��ا���ص��ي يف 
مرييلند قرب وا�صنطن العا�صمة.  
وك���ان���ت ج��ي��ل ت���رت���دي ح�����ذاء طبيا 
يعانون  الذين  اأولئك  ع��ادة  يرتديه 
ك�صورا يف اأقدامهم، اأو اأثناء متاثلهم 
اأعلن  الأبي�س  البيت  وكان  لل�صفاء. 
الأوىل  ال�����ص��ي��دة  اأن  ���ص��اب��ق  وق���ت  يف 
يوليو  اأواخ���ر  يف  قدمها  يف  اأ�صيبت 
اأث��ن��اء ن��زه��ة ع��ل��ى ال�صاطئ  امل��ا���ص��ي 
يف ه����اواي. وت��ل��ق��ت ال�����ص��ي��دة الأوىل 
ري��د الطبي  وال��رت  العلج يف مركز 
وا�صنطن،  م��ن  ال��ق��ري��ب  الع�صكري 
وه������و امل�����رك�����ز ال��������ذي ي���ت���ل���ق���ى فيه 
عائلته  واأف����راد  الأم��ريك��ي  الرئي�س 
عادة العلج. ويف املركز اأجرت جيل 
وق���ال���ت متحدثة  ج���راح���ة.  ب���اي���دن 
تعرف  ل  اإنها  الأوىل  ال�صيدة  با�صم 
اأ���ص��اب قدمها،  ال���ذي  اجل���رح  �صبب 
موؤكدة اأنه مت تنظيف مكان الإ�صابة 
بايدن  اأن جيل  واأ���ص��اف��ت  وع��لج��ه، 

تتماثل لل�صفاء ب�صكل جيد .

خمدرات يف  اجلنب
�صبطت ال�صلطات ال�صورية كميات كبرية 
من املخدرات، كانت خمباأة �صمن قوالب 

جبنة داخل عبوات بل�صتيكية.
الداخلية  وزارة  ن�صرته  فيديو  واأظهرت 
داخل  املخدرات  �صبط  عملية  ال�صورية، 

علب اجلبنة.
ال�صلطات  اإن  ال�صورية  الداخلية  وقالت 
حبة  األ�������ف   225 م����ن  اأك�������ر  ���ص��ب��ط��ت 
رجل  على  القب�س  اإلقاء  ومت  كبتاغون، 
التي  الرئي�صية  امل���ادة  وتعترب  وام�����راأة. 
مادة  ه��ي  الكبتاغون  �صناعة  يف  ت��دخ��ل 
الفوميت،  وا�صيد  الذرة  ون�صاء  الكافيني 
�صوريا  من  لبنان  اإىل  اإدخالها  يتم  التي 
وي�صّنف  ����ص���رع���ي���ة.  غ����ري  م���ع���اب���ر  ع����رب 
املخدرات  ملكافحة  املتحدة  المم  مكتب 
واجل���رمي���ة، ال��ك��ب��ت��اغ��ون، ع��ل��ى اّن���ه احد 
وعادة   ، امل��ح��ف��زة  المفيتامينات  ان����واع 
هو مزيج من المفيتامينات والكافيني 

ومواد اخرى.

طفل حي داخل ُدرج خزانة مهجورة
داخل خزانة  ُوجد مهجوًرا  ر�صيًعا  امل�صعفون طفًل  اأنقذ 
الأمريكية.  �صيكاغو  مدينة  اأزق���ة  اأح��د  يف  ملقاة  قدمية 
تقول م�صادر ال�صرطة يف مدينة �صيكاغو، اإن امراأة عرت 
على طفل حديث الولدة مد�صو�س داخل اأحد اأدراج خزانة 
عدم  طلبت  التي  امل���راأة  وق��ال��ت  مونتكلر.  ح��ي  يف  ملقاة 
عمره  يتجاوز  مل  ال��ذي  الطفل  اإن  هويتها،  عن  الك�صف 
مليًئا  فمه  وك���ان  وردي  بقما�س  ملفوًفا  ك��ان  الأ���ص��ب��وع، 
بالقيء. واأ�صافت: لفتت خزانة الأدراج نظري واأنا اأ�صري 
اأن اآخ��ذه��ا اإىل منزيل  اأح��د امل��ب��اين، وق���ررت  بالقرب م��ن 
الأدراج،  اأحد  ا�صتخدامها. عندما فتحت  لأعيد  واأنظفها 
وجدت طفًل يرقد يف الداخل. و�صعت اإ�صبعي على قدم 
ال�صغري فتحرك، وهنا عرفت باأنه ل يزال على قيد احلياة  
وبقيت املراأة يف مكان احلادث حتى و�صول امل�صعفني الذين 
باأن  تبني  حيث  ل��لأط��ف��ال،  ل���وري  م�صت�صفى  اإىل  نقلوه 
حالته ال�صحية جيدة. من جهته قال متحدث با�صم ق�صم 
الطوارئ يف �صيكاغو، اإن الطفل كان حمظوظاً لأن املراأة 
مرت بال�صدفة بجوار اخلزانة وعرت عليه، وخا�صة باأن 
درجة   30 جت���اوزت  املدينة  يف  املرتفعة  احل���رارة  درج���ات 

مئوية وكان من املمكن اأن يفارق احلياة ب�صبب احلر.

يك�صب مليون دولر �صنويًا من بيع اجلوارب 
بداأ �صاب بريطاين ببيع اجل��وارب على الإنرتنت براأ�س مال 
هذه  ب��اأن  يعرف  اأن  دون  اأم��ري��ك��ي،  دولر   3000 يتجاوز  مل 
قال  قليلة.  ���ص��ن��وات  خ��لل  مليونري  اإىل  �صتحوله  ال��ت��ج��ارة 
جو�س تورنر )30 عاماً( من مان�ص�صرت، اإنه بداأ جتارته يف بيع 
اجلوارب ب�صعار ترويجي ذي �صبغة خريية، يق�صي بالتربع 
بثمن زوج من اجل��وارب جلمعية خريية مقابل كل زوج من 
اإلكرتونياً  موقعاً  اأن�����ص��اأ  جو�س  وك��ان  ���ص��راوؤه.  يتم  اجل���وارب 
اجلوارب  من  زوج��اً  ا�صرت  �صعار  حتت   ،24 �صن  يف  به  خا�صاً 
وتربع بزوج اآخر . هذا يعني اأنه مقابل كل زوج من اجلوارب 
يتم �صراوؤه، يتم التربع بزوج اآخر جلمعية خريية للم�صردين. 
وانتقل  دولر   3000 يبلغ  م��ال  ب��راأ���س  م�صروعة  جو�س  ب��داأ 
اإىل منزل والدته ل�صتخدام كوخها كمكتب له. وبعد عامني 
ومتكن  اإنديغوغو  موقع  على  جماعي  متويل  �صندوق  اأن�صاأ 
�صقة  اإىل  جو�س  انتقل  ذل��ك  بعد  دولر.  األ��ف   20 جمع  م��ن 
جديدة وا�صتخدمها فيما بعد كم�صتودع للجوارب. ويف العام 
املا�صي، حقق ن�صاط جو�س اأكر من مليون جنيه اإ�صرتليني، 
اإىل  2019. ويهدف جو�س  اأ�صعاف ما حققه عام  اأي ثلثة 

احل�صول على مبلغ 2.5 مليون دولر يف العام املقبل.

ت�صتعيد حا�صة التذوق رغم اإزالة معظم ل�صانها 
بال�صرطان، قال  اإ�صابتها  ل�صانها جراء  اأزيل معظم  اأن  بعد 
لن  اإن��ه��ا  ع��ام��اً(   41( مار�صتون  ل��ورا  للربيطانية  الأط��ب��اء 
 2018 ت�صتطيع تناول الطعام ب�صكل طبيعي ثانية. يف عام 
لحظت لورا من بورهاموود يف هريتفورد �صاير، اأنها تعاين 
وقامت  لديها  ال�صكوك  اأث���ار  مم��ا  ل�صانها،  يف  ال��ت��ه��اب  م��ن 
باإجراء الفحو�صات اللزمة للطمئنان. ول�صوء احلظ، مت 
ت�صخي�س اإ�صابة لورا ب�صرطان الل�صان يف املرحلة الرابعة يف 
21 مايو 2019، حيث قال لها الأطباء باأن عليها اأن تخ�صع 
جلراحة لإزالة الل�صان بالكامل، واأو�صحوا لها اأنها �صتحتاج 
اإىل اأنبوب للتغذية والتنف�س ب�صكل دائم، واأن فر�صة بقائها 

على قيد احلياة %30 فقط.

يوليو الأكرث حرا على الإطالق 
خالل 124 عاما

اأعلن م�صوؤولو الأر�صاد اجلوية يف الوليات املتحدة، 
املا�صي،  يوليو  يف  اح��رتاق��ا  �صهد  الأر����س  ك��وك��ب  اأن 

لي�صبح اأكر ال�صهور حرارة خلل 142 عاما.
�صديدة عدة مناطق من  وبينما �صربت موجات حر 
الوليات املتحدة واأوروب��ا، بلغ متو�صط درجة حرارة 
 16.73( فهرنهايت  درج��ة   62.07 الأر���ص��ي��ة  ال��ك��رة 
درج�����ة م��ئ��وي��ة( ال�����ص��ه��ر امل���ا����ص���ي، م���ت���ج���اوزا الرقم 
والذي   ،2016 يوليو  يف  امل�صجل  ال�صابق  القيا�صي 
2019 و2020، ح�صبما  اأخ��رى يف عامي  �صجل مرة 
اجلوي  والغلف  للمحيطات  الوطنية  الإدارة  قالت 

يف الوليات املتحدة.
فهرنهايت فقط )0.01  درجة   0.02 الهام�س  وكان 
درج����ة م��ئ��وي��ة(. ويف ال�����ص��ي��اق، ق��ال��ت ع��امل��ة امل��ن��اخ يف 

الإدارة الوطنية للمحيطات والغلف اجلوي، اأهريا 
�صان�صيز لوغو، اإن اآخر �صبعة اأ�صهر يوليو من 2015 
اإىل 2021، كانت الأكر حرارة على الإطلق. وكان 
فهرنهايت  درج��ة   1.67 ب��واق��ع  اأدف���اأ  املا�صي  ال�صهر 
القرن  متو�صط  مع  مقارنة  مئوية(،  درج��ة   0.93(
�صبيرناد،  ري��ك  ق��ال  ب���دوره،  ذات���ه.  لل�صهر  الع�صرين 
مدير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلف اجلوي، 
القيا�صي  ال���رق���م  ه���ذا  ي�����ص��اف  ���ص��ح��ف��ي:  اإي���ج���از  يف 
الذي حدده تغري  املزعج واملربك  امل�صار  اإىل  اجلديد 
املناخ للعامل . وقال مايكل مان، عامل املناخ بجامعة 
اإن��ه��ا علمة  امل��ن��اخ.  ولي��ة بن�صلفانيا: ه��ذا ه��و تغري 
تعجب يف �صيف غري م�صبوق من احلرارة واجلفاف 

وحرائق الغابات والفي�صانات .

كيلني كوليمان خالل ح�شورها العر�ش الليلي االفتتاحي االأول لفيلم »اجلميع يتحدث عن جيمي« يف هوليوود.  ا ف ب

كاتي بريي ت�صتوحي من الأهرامات خط اأزيائها 
بعد دخولها عامل املو�صة بخط اأزياء با�صمها، ك�صفت النجمة العاملية  كاتي بريي  عن ت�صميماتها 

الفرعونية لأحذية جديدة ن�صرتها يف �صفحتها اخلا�صة على موثع التوا�صل الإجتماعي.
وظهرت كاتي يف ال�صور تركب جمل يف منطقة الأهرامات يف  م�صر ، وب�صورة اأخرى بان ت�صميم 

احلذاء امل�صتخدم فيه هرما اأو و مفتاح احلياة.
ا�صتوحت  اأن  ملمحة   ، احلقيقية  التجربة  تلهمك  اأح��ي��اًن��ا  ف��ي��ه:   قالت  تعليقاً  ب��ريي  واأرف��ق��ت 

الت�صميم من زيارتها مل�صر عام 2014.
الإجتماعي،  التوا�صل  ة على موقع  وكانت ن�صرت كاتي �صورة رومان�صية عرب �صفحتها اخلا�صّ
جتمهعا بحبيبها املمثل الربيطاين  اأورلندو بلوم  خلل رحلتهما ال�صيفّية. وظهرا الإثنان فوق 
حو�س �صباحة، ول يظهر ورائهما �صوى جبال بعيدة، وكاأنهما واقفني يف اآخر نقطة يف العامل، 
وامل�صاهري  اجلمهور  وتفاعل   . وبعدها  اللنهاية  اىل  لل�صورة:  ج��داُ  منا�صب  بتعليق  واأرفقتها 

ب�صكل كبري مع ال�صورة معربين عن تقديرهم للحب الذي يجمع بني الإثنان.

ممر�صة حتقن الآلف مبحلول ملحي 
اأق���دم���ت مم��ر���ص��ة اأمل��ان��ي��ة م��ن��اه�����ص��ة ل��ل��ق��اح ك���ورون���ا، ت��ع��م��ل لدى 
بحقنة ملحية  �صخ�س   8000 اأكر من  الأحمر، بحقن  ال�صليب 
عدمية الفائدة بدًل من اللقاح املعتمد. بعد اأن ثبت قيام ممر�صة 
بحقن حملول ملحي غري �صار يف اأذرع النا�س بدًل من جمرعات 
اللقاح احلقيقة يف مركز تطعيم يف فريزلند �صمال اأملانيا، نا�صدت 
باحل�صول  املزيف  اللقاح  تلقوا  الذين  الأ�صخا�س  اآلف  ال�صلطات 
املحلي،  املجل�س  اأمربو�صي، ع�صو  اأخ��رى. وقال �صفني  على حقنة 
على في�صبوك، اإنه ينا�صد حوايل 8600 �صخ�س تعر�صوا للخديعة، 
تلقي اللقاح مرة اأخرى. من جهته قال حمقق ال�صرطة بيرت بري، 
اأجرت اختبارات  املعنية  ال�صلطات  اإن  متحدثاً يف موؤمتر �صحفي، 
الأج�صام امل�صادة على اأكر من 100 �صخ�س زاروا مركز التطعيم 

يف ذلك اليوم، وتبني عدم وجود اأي اأج�صام م�صادة لديهم.
ا�صمها، مل  ذكر  يتم  التي مل  املمر�صة  داف��ع  اأن  اإىل  املحقق  واأ�صار 
ت�صكك  كانت  طاملا  باأنها  اأظ��ه��رت  التحقيقات  اأن  اإل  بعد،  يت�صح 
بفاعلية اللقاحات يف من�صورات على مواقع التوا�صل الجتماعي، 

وفق ما اأوردت �صحيفة مريور الربيطانية. 

تخ�صع لعملية تغيري فك ب�صبب �صطرية برغر
اأن تاأذى فكها  خ�صعت امراأة بريطانية لعملية لتغيري الفك بعد 
ب�صكل كبري عندما فتحت فمها على نحو وا�صع لتتمكن من تناول 

�صطرية برغر كبرية من كنتاكي.
مع  جراحية  عمليات  خم�س  ع��ام��اً(   34( �صرتيفنز  ه��ويل  اأج��رت 
تثبيت 18 م�صماًرا على اجلانب الأي�صر من فمها، بعد خلع فكها 
مبتلزمة  اإ�صابتها  ت�صخي�س  ومت  الربغر.  �صطرية  تتناول  وهي 
امل��ف�����ص��ل ال�����ص��دغ��ي ال��ف��ك��ي، وه���و ا���ص��ط��راب يف ع�����ص��لت الفك 
والأع�صاب ناجت عن اإ�صابة اأو التهاب يف الت�صال بني عظم الفك 
واجلمجمة. وقالت هويل اأ�صعر بالغ�صب لأن هذا قد حدث، ولكن 
كنت  وا���ص��ع.  نطاق  على  فمه  يفتح  �صخ�س  لأي  يحدث  اأن  ميكن 
ب�صحة جيدة قبل تناول برغ ر كنتاكي فرايد ت�صيكن يف �صبتمرب 
)اأيلول( 2014، ومل يكن لدي اأي م�صاكل �صحية اأ�صا�صية. وكنت 
وفجاأة  التلفزيون،  م�صاهدة  اأثناء  املنزل  يف  برغر  �صطرية  اأتناول 

�صعرت بخلع �صديد يف فكي الأي�صر .
با�صتمرار  الأمل  من  تعاين  لأنها  دم��رت  حياتها  اإن  ه��ويل  وتقول 
�صيء  اأي  اأو  تفاحة  ت��اأك��ل  اأن  ت�صتطيع  ول  ���ص��رع،  ن��وب��ات  ولديها 
وظيفتها  ف��ق��دت  ك��م��ا  ف��ك��ه��ا،  يف  الأمل  ب�صبب  ق��ا���ص��ي  اأو  م��ط��اط��ي 

كمديرة مكتب بدوام جزئي ب�صبب نوبات الأمل املتكررة.

فك لغز �صبل اأ�صد الكهوف يف �صيبرييا
قال علماء اإن �صبل اأ�صد الكهوف، الذي مت العثور عليه حمفوظا 
جيدا ب�صكل يثري الده�صة يف الأرا�صي اجلليدية يف �صيبرييا، عا�س 

قبل 28 األف عام، ورمبا ما زال بداخله اآثار من حليب اأمه.
العثور على  اإن��ه مت  ك��وات��رن��ريي،  ُن�صرت يف جملة  درا���ص��ة  وق��ال��ت 
منطقة  يف  �صيمويلياخ  نهر  يف  �صبارتا،  وتدعى  اأنثى  وهي  ال�صبل، 
ياقوتيا الرو�صية يف عام 2018، وُعر على �صبل اآخر، يحمل ا�صم 
منطقة  يف  ال�صبلني  على  العثور  ومت  ال�صابق.  ال��ع��ام  يف  بوري�س، 
واحدة وبينهما م�صافة 15 مرتا، لكنهما ولدا بفارق اآلف ال�صنني. 
وقالت الدرا�صة اإن بوري�س، وهو �صبل ذكر، عا�س قبل نحو 43448 
ال�صبلني  على  امل��ام��وث  اأن��ي��اب  جامعي  م��ن  اأ�صخا�س  وع��ر  �صنة. 
على  العثور  مت  كما  و�صهرين،  �صهر  بني  عمراهما  ت��راوح  اللذين 
اأ�صود  وانقر�صت  الأخ���رية.  ال�صنوات  يف  باملنطقة  اآخ��ري��ن  �صبلني 

الكهوف منذ اآلف ال�صنني.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ي�صافر 1000 كيلومرت ب�صبب تعليق على تيك توك
الفتاة على مقطع فيديو ن�صره  اإثر تعليق كتبته  بداأ �صاب وفتاة من م�صتخدمي تيك توك، علقة حب عا�صفة، 

ال�صاب، اأبدت خلله اإعجابها به.
عندما �صاهدت مقطع فيديو ل�صاب يدعى مات بانون، اجتاحت ال�صابة تيلور بيري، م�صاعر غامرة، دفعتها لإبداء 

اإعجابها به عرب تعليق على من�صوره، دون اأن تدري باأن هذا التعليق �صيغري حياتها ب�صكل كامل.
واإثر قراءته تعليقها، رد مات عليه و�صرعان ما بداأ ال�صاب والفتاة بالدرد�صة عرب في�س تامي، وحددا موعداً للقاء. 
وعلى الرغم من اأن مات كان يعي�س يف مدينة دال�س بولية تك�صا�س، على بعد اأكر من 1000 كيلو مرت عن مدينة 

اأوماها التي تعي�س فيها تيلور، فقد قرر ال�صاب ال�صفر للقائها.
بعد اأ�صبوعني من بدء الدرد�صة بينهما، حجز مات يف رحلة طريان ليلتقي بتيلور التي كانت بانتظاره يف املطار.

وقالت تيلور، اإنها كانت مت�صوقة للقاء مات، و�صعرت ب�صعادة غامره عن روؤيته. وعرّب مات عن �صعادته بلقائها وقال 
اإنه كان م�صتعداً لل�صفر لروؤيتها حتى لو كانت يف الطرف الآخر من العامل.

يذكر باأن ال�صابان بدءاً علقة جادة، وقاما بزيارة بع�صمها البع�س عدة مرة منذ ذلك احلني، ومل يت�صح فيما اإذا 
كانا يخططان للرتباط ب�صكل نهائي، وفق ما اأوردت �صحيفة مريور الربيطانية. 
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طفل عرث على م�صد�س حم�صو.. ثم وقعت الكارثة
اأمريكي يلهو يف منزله عندما عر على م�صد�س حم�صو وغري  كان طفل 

موؤمن، يف وقت كانت اأمه م�صغولة يف اإجراء مكاملة فيديو تتعلق بالعمل.
واأفادت وكالة اأ�صو�صيتد بر�س ، اجلمعة، باأن الطفل واأثناء لعبه يف امل�صد�س 

اأطلق عيارا ناريا �صوب راأ�س اأمه مما اأدى اإىل مقتلها.
ووقعت احلادثة يف مدينة األتامونتي �صربينغز بولية فلوريدا الأمريكية، 

الأربعاء املا�صي.
وقالت ال�صرطة اإن �صخ�صا ما يف مكاملة الفيديو ات�صل بالرقم 911 اخلا�س 

بالطوارئ، بعد روؤية الطفل يف اخللفية و�صماع �صو�صاء. 
واأفاد هذا ال�صخ�س باأن املراأة، التي مت حتديد هويتها على اأنها، �صمايا لني، 
البالغة من العمر 21 عاما، �صقطت اإىل اخللف، ومل تظهر جمددا يف مكاملة 

الفيديو. ومل تذكر الوكالة عمر الطفل، لكن يبدو اأنه يف �صن �صغري.
وذكرت ال�صرطة الأمريكية اأن ال�صباط وامل�صعفني بذلوا ق�صارى جهدهم 
يف تقدمي امل�صاعدة لل�صيدة لني، ولكن مت العثور عليها م�صابة بعيار ناري 
مميت يف الراأ�س . وقالت ال�صرطة اإن �صخ�صا بالغا ترك ال�صلح الناري غري 
موؤمن. وكان املحققون يعملون مع مكتب املدعي العام ملقاطعة �صيمينول 

لتحديد ما اإذا كان �صيتم توجيه اتهامات اأم ل.

ع�صة رئي�س البلدية تفقد بطلة اأوملبية ميداليتها الذهبية
اأوملبياد  يف  اأحرزتها  التي  الذهبية  بامليدالية  يابانية  اأوملبية  بطلة  تهناأ  مل 
ت�صرف غريب  ب�صبب  اإذ خ�صرتها  املا�صي،  الأ�صبوع  اختتمت  التي  طوكيو، 

من عمدة املدينة التي تعي�س فيها.
وبداأت الق�صة يف حفل تكرمي نظمته بلدية مدينة ناغويا يف اليابان، للعبة 
الياباين يف  الن�صائي  ميو غوتو، الفائزة بامليدالية الذهبية �صمن الفريق 

ريا�صة الكرة اللينة )ت�صبه البي�صبول لكنها خمتلفة عنها(.
من  ع��ام��ا(   72( ك��اوام��ورا  تاكا�صي  البلدية  رئي�س  طلب  احل��ف��ل،  وخ��لل 

البطلة الأوملبية اأن ت�صع امليدالية حول رقبته.
بالذهبية  امليدالية  وع�س  رقبته  عن  الطبي  القناع  اأزال  �صريعة  وبحركة 

باأ�صنانه بقوة.
وذكرت �صحيفة مرتو الربيطانية، اأن كاوامورا اعتذر عن ت�صرفه.

ورغم اأن ت�صرف رئي�س البلدية مل يلحق اأ�صرارا كبرية بامليدالية، اإل اأنها 
اأ�صبحت غري �صاحلة.

واأبدى  الت�صرف،  ع��ن  اع��ت��ذاره  فاأعلن  امل��وق��ف،  ت���دارك  ك��اوام��ورا  وح���اول 
ا�صتعداده ل�صراء ميدالية اأخرى بديلة،

وقال: لقد ن�صيت من�صبي كرئي�س لبلدية ناغويا وت�صرفت بطريقة غري 
لئقة .

خدمة جديدة من 
وات�صاب طال انتظارها

للتوا�صل  وات�����ص��اب  تطبيق  اأط��ل��ق 
جديدة  خ���دم���ة  ح���ال���ي���ا  ال����ف����وري 
���ص��ت�����ص��اع��د الأ�����ص����خ����ا�����س ال���ذي���ن 
يغريون هواتفهم بني حني واآخر.

الإخباري  ف��ريج  ذا  م��وق��ع  وذك���رت 
ال���ت���ق���ن���ي اأن�������ه ����ص���ي���ك���ون مب���ق���دور 
�صجلت  ن����ق����ل  امل���������ص����ت����خ����دم����ني 
الر�صائل  ذل���ك  يف  مب��ا  امل��ح��ادث��ات 
والفيديوهات،  وال�صور  ال�صوتية 
عندما يغريون هواتفهم من نظام 

اآي اأو اأ�س اإىل اأندرويد .
اأن  ت��رددت �صائعات  ولفرتة طويلة 

وات�صاب �صتطلق هذه اخلدمة.
و�صتغطي هذه اخلدمة يف املرحلة 
الأوىل، التي �صتتم خلل الأ�صابيع 
املقبلة، نقل ال�صجلت من هواتف 
�صام�صونغ  ه��وات��ف  اإىل  اأ���س  اأو  اآي 
و  Z Flip 3 اجلديدة من طرازي
Z Fold 3 . ويف املرحلة الثانية، 
النقل  عمليات  اخل��دم��ة  �صتغطي 
ب��ني ه��وات��ف ال��ن��ظ��ام��ني، ل��ك��ن من 
غ��ري ال��وا���ص��ح م��ت��ى ���ص��ت��ك��ون هذه 

اخلدمة متاحة جلميع الهواتف.
وت��ع��ال��ج اخل���دم���ة ج��ان��ب��ا حمبطا 
املا�صي  يكن يف  اإذ مل   ، وات�صاب  يف 
متاحا نقل �صجلت املحادثات بني 
هواتف خمتلفة يف نظام الت�صغيل.

امل�صتخدمون  ك����ان  ال����ع����ادة،  ويف 
يف  الحتياطية  الن�صخة  يخزنون 
بنظام  اخلا�صة  ك��لود  اآي  برنامج 
اآي اأو اأ�س ، بينما يخزن م�صتخدمو 
الن�صخة  مثل  نغ  �صام�صو  هواتف 
غوغل  ب���رن���ام���ج  يف  الح��ت��ي��اط��ي��ة 

درايف اخلا�صة باأجهزة اأندرويد .

�صيدة اأمريكا الأوىل 
على عكاز.. ماذا جرى؟

ال�صيدة  امل�صورين  عد�صات  ر�صدت 
جيل  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف  الأوىل 
عكاز  اإىل  ت�����ص��ت��ن��د  وه�����ي  ب�����اي�����دن، 
وت�����ص��ت��ع��ني ب���زوج���ه���ا ال��رئ��ي�����س جو 
مروحية  ���ص��ع��وده��ا  اأث���ن���اء  ب���اي���دن، 
���ص��ورة جليل  اأول  وه����ذه  رئ��ا���ص��ي��ة. 
ب��اي��دن م��ن��ذ اإ���ص��اب��ت��ه��ا ع��ل��ى �صاطئ 
املا�صي، عندما  يوليو  اأواخر  هاواي 
الي�صرى،  دخل ج�صم غريب قدمها 

مما اأ�صفر عن تعر�صها جلروح.
ي�صاعد  ب���اي���دن  ك���ان  ال�������ص���ورة،  ويف 
الق�صري  ال�صلم  �صعود  على  زوجته 
الثنان  وكان  للرئا�صية.  للمروحية 
يف رحلة من ولية ديلوير موطن 
املنتجع  اإىل  الأم����ريك����ي،  ال��رئ��ي�����س 
ك��ام��ب دي��ف��ي��د بولية  ال��رئ��ا���ص��ي يف 
مرييلند قرب وا�صنطن العا�صمة.  
وك���ان���ت ج��ي��ل ت���رت���دي ح�����ذاء طبيا 
يعانون  الذين  اأولئك  ع��ادة  يرتديه 
ك�صورا يف اأقدامهم، اأو اأثناء متاثلهم 
اأعلن  الأبي�س  البيت  وكان  لل�صفاء. 
الأوىل  ال�����ص��ي��دة  اأن  ���ص��اب��ق  وق���ت  يف 
يوليو  اأواخ���ر  يف  قدمها  يف  اأ�صيبت 
اأث��ن��اء ن��زه��ة ع��ل��ى ال�صاطئ  امل��ا���ص��ي 
يف ه����اواي. وت��ل��ق��ت ال�����ص��ي��دة الأوىل 
ري��د الطبي  وال��رت  العلج يف مركز 
وا�صنطن،  م��ن  ال��ق��ري��ب  الع�صكري 
وه������و امل�����رك�����ز ال��������ذي ي���ت���ل���ق���ى فيه 
عائلته  واأف����راد  الأم��ريك��ي  الرئي�س 
عادة العلج. ويف املركز اأجرت جيل 
وق���ال���ت متحدثة  ج���راح���ة.  ب���اي���دن 
تعرف  ل  اإنها  الأوىل  ال�صيدة  با�صم 
اأ���ص��اب قدمها،  ال���ذي  اجل���رح  �صبب 
موؤكدة اأنه مت تنظيف مكان الإ�صابة 
بايدن  اأن جيل  واأ���ص��اف��ت  وع��لج��ه، 

تتماثل لل�صفاء ب�صكل جيد .

خمدرات يف  اجلنب
�صبطت ال�صلطات ال�صورية كميات كبرية 
من املخدرات، كانت خمباأة �صمن قوالب 

جبنة داخل عبوات بل�صتيكية.
الداخلية  وزارة  ن�صرته  فيديو  واأظهرت 
داخل  املخدرات  �صبط  عملية  ال�صورية، 

علب اجلبنة.
ال�صلطات  اإن  ال�صورية  الداخلية  وقالت 
حبة  األ�������ف   225 م����ن  اأك�������ر  ���ص��ب��ط��ت 
رجل  على  القب�س  اإلقاء  ومت  كبتاغون، 
التي  الرئي�صية  امل���ادة  وتعترب  وام�����راأة. 
مادة  ه��ي  الكبتاغون  �صناعة  يف  ت��دخ��ل 
الفوميت،  وا�صيد  الذرة  ون�صاء  الكافيني 
�صوريا  من  لبنان  اإىل  اإدخالها  يتم  التي 
وي�صّنف  ����ص���رع���ي���ة.  غ����ري  م���ع���اب���ر  ع����رب 
املخدرات  ملكافحة  املتحدة  المم  مكتب 
واجل���رمي���ة، ال��ك��ب��ت��اغ��ون، ع��ل��ى اّن���ه احد 
وعادة   ، امل��ح��ف��زة  المفيتامينات  ان����واع 
هو مزيج من المفيتامينات والكافيني 

ومواد اخرى.

طفل حي داخل ُدرج خزانة مهجورة
داخل خزانة  ُوجد مهجوًرا  ر�صيًعا  امل�صعفون طفًل  اأنقذ 
الأمريكية.  �صيكاغو  مدينة  اأزق���ة  اأح��د  يف  ملقاة  قدمية 
تقول م�صادر ال�صرطة يف مدينة �صيكاغو، اإن امراأة عرت 
على طفل حديث الولدة مد�صو�س داخل اأحد اأدراج خزانة 
عدم  طلبت  التي  امل���راأة  وق��ال��ت  مونتكلر.  ح��ي  يف  ملقاة 
عمره  يتجاوز  مل  ال��ذي  الطفل  اإن  هويتها،  عن  الك�صف 
مليًئا  فمه  وك���ان  وردي  بقما�س  ملفوًفا  ك��ان  الأ���ص��ب��وع، 
بالقيء. واأ�صافت: لفتت خزانة الأدراج نظري واأنا اأ�صري 
اأن اآخ��ذه��ا اإىل منزيل  اأح��د امل��ب��اين، وق���ررت  بالقرب م��ن 
الأدراج،  اأحد  ا�صتخدامها. عندما فتحت  لأعيد  واأنظفها 
وجدت طفًل يرقد يف الداخل. و�صعت اإ�صبعي على قدم 
ال�صغري فتحرك، وهنا عرفت باأنه ل يزال على قيد احلياة  
وبقيت املراأة يف مكان احلادث حتى و�صول امل�صعفني الذين 
باأن  تبني  حيث  ل��لأط��ف��ال،  ل���وري  م�صت�صفى  اإىل  نقلوه 
حالته ال�صحية جيدة. من جهته قال متحدث با�صم ق�صم 
الطوارئ يف �صيكاغو، اإن الطفل كان حمظوظاً لأن املراأة 
مرت بال�صدفة بجوار اخلزانة وعرت عليه، وخا�صة باأن 
درجة   30 جت���اوزت  املدينة  يف  املرتفعة  احل���رارة  درج���ات 

مئوية وكان من املمكن اأن يفارق احلياة ب�صبب احلر.

يك�صب مليون دولر �صنويًا من بيع اجلوارب 
بداأ �صاب بريطاين ببيع اجل��وارب على الإنرتنت براأ�س مال 
هذه  ب��اأن  يعرف  اأن  دون  اأم��ري��ك��ي،  دولر   3000 يتجاوز  مل 
قال  قليلة.  ���ص��ن��وات  خ��لل  مليونري  اإىل  �صتحوله  ال��ت��ج��ارة 
جو�س تورنر )30 عاماً( من مان�ص�صرت، اإنه بداأ جتارته يف بيع 
اجلوارب ب�صعار ترويجي ذي �صبغة خريية، يق�صي بالتربع 
بثمن زوج من اجل��وارب جلمعية خريية مقابل كل زوج من 
اإلكرتونياً  موقعاً  اأن�����ص��اأ  جو�س  وك��ان  ���ص��راوؤه.  يتم  اجل���وارب 
اجلوارب  من  زوج��اً  ا�صرت  �صعار  حتت   ،24 �صن  يف  به  خا�صاً 
وتربع بزوج اآخر . هذا يعني اأنه مقابل كل زوج من اجلوارب 
يتم �صراوؤه، يتم التربع بزوج اآخر جلمعية خريية للم�صردين. 
وانتقل  دولر   3000 يبلغ  م��ال  ب��راأ���س  م�صروعة  جو�س  ب��داأ 
اإىل منزل والدته ل�صتخدام كوخها كمكتب له. وبعد عامني 
ومتكن  اإنديغوغو  موقع  على  جماعي  متويل  �صندوق  اأن�صاأ 
�صقة  اإىل  جو�س  انتقل  ذل��ك  بعد  دولر.  األ��ف   20 جمع  م��ن 
جديدة وا�صتخدمها فيما بعد كم�صتودع للجوارب. ويف العام 
املا�صي، حقق ن�صاط جو�س اأكر من مليون جنيه اإ�صرتليني، 
اإىل  2019. ويهدف جو�س  اأ�صعاف ما حققه عام  اأي ثلثة 

احل�صول على مبلغ 2.5 مليون دولر يف العام املقبل.

ت�صتعيد حا�صة التذوق رغم اإزالة معظم ل�صانها 
بال�صرطان، قال  اإ�صابتها  ل�صانها جراء  اأزيل معظم  اأن  بعد 
لن  اإن��ه��ا  ع��ام��اً(   41( مار�صتون  ل��ورا  للربيطانية  الأط��ب��اء 
 2018 ت�صتطيع تناول الطعام ب�صكل طبيعي ثانية. يف عام 
لحظت لورا من بورهاموود يف هريتفورد �صاير، اأنها تعاين 
وقامت  لديها  ال�صكوك  اأث���ار  مم��ا  ل�صانها،  يف  ال��ت��ه��اب  م��ن 
باإجراء الفحو�صات اللزمة للطمئنان. ول�صوء احلظ، مت 
ت�صخي�س اإ�صابة لورا ب�صرطان الل�صان يف املرحلة الرابعة يف 
21 مايو 2019، حيث قال لها الأطباء باأن عليها اأن تخ�صع 
جلراحة لإزالة الل�صان بالكامل، واأو�صحوا لها اأنها �صتحتاج 
اإىل اأنبوب للتغذية والتنف�س ب�صكل دائم، واأن فر�صة بقائها 

على قيد احلياة %30 فقط.

يوليو الأكرث حرا على الإطالق 
خالل 124 عاما

اأعلن م�صوؤولو الأر�صاد اجلوية يف الوليات املتحدة، 
املا�صي،  يوليو  يف  اح��رتاق��ا  �صهد  الأر����س  ك��وك��ب  اأن 

لي�صبح اأكر ال�صهور حرارة خلل 142 عاما.
�صديدة عدة مناطق من  وبينما �صربت موجات حر 
الوليات املتحدة واأوروب��ا، بلغ متو�صط درجة حرارة 
 16.73( فهرنهايت  درج��ة   62.07 الأر���ص��ي��ة  ال��ك��رة 
درج�����ة م��ئ��وي��ة( ال�����ص��ه��ر امل���ا����ص���ي، م���ت���ج���اوزا الرقم 
والذي   ،2016 يوليو  يف  امل�صجل  ال�صابق  القيا�صي 
2019 و2020، ح�صبما  اأخ��رى يف عامي  �صجل مرة 
اجلوي  والغلف  للمحيطات  الوطنية  الإدارة  قالت 

يف الوليات املتحدة.
فهرنهايت فقط )0.01  درجة   0.02 الهام�س  وكان 
درج����ة م��ئ��وي��ة(. ويف ال�����ص��ي��اق، ق��ال��ت ع��امل��ة امل��ن��اخ يف 

الإدارة الوطنية للمحيطات والغلف اجلوي، اأهريا 
�صان�صيز لوغو، اإن اآخر �صبعة اأ�صهر يوليو من 2015 
اإىل 2021، كانت الأكر حرارة على الإطلق. وكان 
فهرنهايت  درج��ة   1.67 ب��واق��ع  اأدف���اأ  املا�صي  ال�صهر 
القرن  متو�صط  مع  مقارنة  مئوية(،  درج��ة   0.93(
�صبيرناد،  ري��ك  ق��ال  ب���دوره،  ذات���ه.  لل�صهر  الع�صرين 
مدير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلف اجلوي، 
القيا�صي  ال���رق���م  ه���ذا  ي�����ص��اف  ���ص��ح��ف��ي:  اإي���ج���از  يف 
الذي حدده تغري  املزعج واملربك  امل�صار  اإىل  اجلديد 
املناخ للعامل . وقال مايكل مان، عامل املناخ بجامعة 
اإن��ه��ا علمة  امل��ن��اخ.  ولي��ة بن�صلفانيا: ه��ذا ه��و تغري 
تعجب يف �صيف غري م�صبوق من احلرارة واجلفاف 

وحرائق الغابات والفي�صانات .

كيلني كوليمان خالل ح�شورها العر�ش الليلي االفتتاحي االأول لفيلم »اجلميع يتحدث عن جيمي« يف هوليوود.  ا ف ب

كاتي بريي ت�صتوحي من الأهرامات خط اأزيائها 
بعد دخولها عامل املو�صة بخط اأزياء با�صمها، ك�صفت النجمة العاملية  كاتي بريي  عن ت�صميماتها 

الفرعونية لأحذية جديدة ن�صرتها يف �صفحتها اخلا�صة على موثع التوا�صل الإجتماعي.
وظهرت كاتي يف ال�صور تركب جمل يف منطقة الأهرامات يف  م�صر ، وب�صورة اأخرى بان ت�صميم 

احلذاء امل�صتخدم فيه هرما اأو و مفتاح احلياة.
ا�صتوحت  اأن  ملمحة   ، احلقيقية  التجربة  تلهمك  اأح��ي��اًن��ا  ف��ي��ه:   قالت  تعليقاً  ب��ريي  واأرف��ق��ت 

الت�صميم من زيارتها مل�صر عام 2014.
الإجتماعي،  التوا�صل  ة على موقع  وكانت ن�صرت كاتي �صورة رومان�صية عرب �صفحتها اخلا�صّ
جتمهعا بحبيبها املمثل الربيطاين  اأورلندو بلوم  خلل رحلتهما ال�صيفّية. وظهرا الإثنان فوق 
حو�س �صباحة، ول يظهر ورائهما �صوى جبال بعيدة، وكاأنهما واقفني يف اآخر نقطة يف العامل، 
وامل�صاهري  اجلمهور  وتفاعل   . وبعدها  اللنهاية  اىل  لل�صورة:  ج��داُ  منا�صب  بتعليق  واأرفقتها 

ب�صكل كبري مع ال�صورة معربين عن تقديرهم للحب الذي يجمع بني الإثنان.


