
   

الإمارات تقدم م�ساعدات عاجلة لليونان 
ملكافحة احلرائق وحماية ال�سكان

•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل، وتنفيذ� لأو�مر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف  ز�يد  �ل�شيخ حمد�ن بن  ، ومبتابعة �شمو 
منطقة �لظفرة رئي�س هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي .. تقدم دولة 
�إن�شانية  م�شاعد�ت  �لأحمر  �لهالل  �لإن�شاين  ذر�عها  عرب  �لإم��ار�ت 

عاجلة لتعزيز حماية �ملدنيني �ملتاأثرين من �حلر�ئق يف �ليونان.
�ل��ر�م��ي��ة لإخماد  �أي�شا يف تعزيز �جل��ه��ود  �لإم����ار�ت  دول���ة  وت�����ش��ارك 
�أطر�ف  على  �لغابات  حر�ئق  ملكافحة  عمودية،  بطائرة   .. �حلر�ئق 

عا�شمة �ليونان �أثينا.                                 )�لتفا�شيل �س2(

الإمارات تر�سل 300 األف جرعة
من لقاح كوفيد19- اإىل القمر املتحدة

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شقيقة  �ل����دول  ل��دع��م  �لإم������ار�ت  دول���ة  �ل��ت��ي تبذلها  �إط����ار �جل��ه��ود  يف 
و�ل�شديقة.. مت �م�س �إر�شال طائرة �ىل جمهورية �لقمر �ملتحدة حتمل على 
متنها 300 �ألف جرعة من �للقاحات �مل�شادة لكوفيد19-، وم�شتلزمات 
�أخذ  لت�شهيل عملية  �إب��رة حقن،  �ألف   600 ��شتملت على  طبية خمتلفة 
لدى  �لدولة  �شفري  �ملقبايل  مر�شد  حممد  �شعيد  �شعادة  و�شرح  �للقاح. 
جمهورية �لقمر �ملتحدة.. �أن �إر�شال �ل�شحنة �لطبية من �للقاحات �مل�شادة 
جلائحة كوفيد19-، ياأتي ��شتمر�ر�ً للدعم �ملتو��شل من دولة �لإمار�ت 

�إىل جمهورية �لقمر �ملتحدة �ل�شقيقة .                   )�لتفا�شيل �س3(

عائالت نازحة من �ملقاطعات �ل�شمالية تلجاأ �إىل حديقة عامة يف كابول.   )رويرتز(

�إثيوبيون يف م�شرية لدعم قو�ت �لدفاع �لوطني يف �أدي�س �أبابا. )رويرتز(

فح�س يف �أحد مطاعم لو�س �أجنلو�س لإثبات �حل�شول على �للقاح

�ملبعوث �لأمريكي يحث �حلركة على �إنهاء هجومها

طالبان حتكم �سيطرتها على �سمال اأفغان�ستان
•• كابول-رويرتز:

�لأمريكية  �ل���دف���اع  وز�رة  ق��ال��ت 
يف  �لأم��ن��ي  �لو�شع  �إن  �لبنتاغون، 
�أف��غ��ان�����ش��ت��ان ل ي�����ش��ري يف �لجت���اه 
باك�شتان  طالبت  فيما  �ل�شحيح، 
مب���ع���رف���ة ���ش��ب��ب �ن���ه���ي���ار �ل���ق���و�ت 
�أم�����ام حركة  �لأم���ن���ي���ة �لأف���غ���ان���ي���ة 
طالبان، ودعت يف �لوقت نف�شه �إىل 
�لتدهور  ور�ء  باأنها  �تهامها  ع��دم 

�لأمني يف �أفغان�شتان.
�خلارجية  وز�رة  ق��ال��ت  تف�شيال، 
�لأمريكي  �ملبعوث  �إن  �لأمريكية، 
لأفغان�شتان، زملاي خليل ز�د، توجه 
�أن  �ملنتظر  �ل��دوح��ة حيث من  �إىل 
ي��ح��ث ح��رك��ة ط��ال��ب��ان ع��ل��ى وقف 
و�لتفاو�س  �ل��ع�����ش��ك��ري  ه��ج��وم��ه��ا 

على ت�شوية �شيا�شية.
وقالت �خلارجية �لأمريكية يف عدة 
جولت من �لجتماعات على مدى 
ممثلون من  ي�شعى  �شوف  �أي��ام   3
دول يف �ملنطقة وما ور�ءها وكذلك 
م��ن م��ن��ظ��م��ات م��ت��ع��ددة �لأط����ر�ف 
خلف�س �لعنف و��شتخال�س �لتز�م 
ُتفر�س  بحكومة  �لع���رت�ف  بعدم 

بالقوة.
ه�������ذ� و�أح�������ك�������م م����ق����ات����ل����و ح���رك���ة 
على  �شيطرتهم  �لثالثاء  طالبان 
�شمال  يف  عليها  ����ش��ت��ول��و�  �أر�������س 

و�شلو�  طالبان  مقاتلي  �إن  عبا�س 
�ملوظفني  م��ن  وطلبو�  مكتبه  �إىل 
و�شكان  هو  وق��ال  ملنازلهم.  �لعودة 
غريه �إنهم مل يرو� �أو ي�شمعو� عن 

�أي قتال �لثالثاء.
و�جتاحت طالبان، �لتي تقاتل من 
�ملدعومة  �حل��ك��وم��ة  ه��زمي��ة  �أج���ل 
تف�شريها  وف��ر���س  و����ش��ن��ط��ن  م��ن 
�لإ�شالمية،  ل��ل�����ش��ري��ع��ة  �مل��ت�����ش��دد 
�لثنني  �لأول  �أم�س  �آيبك  مدينة 
دون مقاومة تذكر. و�أكدت طالبان 
�حلركة  �أن  حكوميون  وم�شوؤولون 
يف  �إقليمية  عو��شم  �شت  �جتاحت 
�لأي�����ام �لأخ�����رية يف ���ش��م��ال وغرب 

وجنوب �لبالد.
�أ�شبح مقاتلو طالبان، �لذين �أطيح 
هجمات  من  �أ�شابيع  بعد  بحكمهم 
على   2001 �أيلول  �شبتمرب   11
ي�شمح  و�شع  �ملتحدة، يف  �ل��ولي��ات 
ل��ه��م ب��ال��ت��ق��دم م��ن ع���دة �جتاهات 
�أكرب مدينة  �ل�شريف،  �شوب مز�ر 
يف �ملنطقة و�لتي �شيوجه �شقوطها 
�شفعة م��دم��رة حل��ك��وم��ة غ��ن��ي يف 

كابول.
وتعهد عطا حممد نور وهو قائد 
حتى  بالقتال  �ل�شمال  يف  ميلي�شيا 
هناك  �شتكون  �إن���ه  ق��ائ��ال  �لنهاية 
م���ق���اوم���ة ح���ت���ى �آخ������ر ق���ط���رة من 

دمي.

�ل�شكان  �ختباأ  حني  يف  �أفغان�شتان 
مو�ل  قائد  وتعهد  منازلهم  د�خ��ل 
للحكومة بالقتال حتى �ملوت دفاعا 
�أكرب مدينة يف  �ل�شريف  عن مز�ر 

�ل�شمال.
رجال  غني  �أ���ش��رف  �لرئي�س  ودع��ا 
حكومته  ل��دع��م  �لأق��وي��اء  �ملنطقة 
�ملنهكة بعد مكا�شب طالبان �ملذهلة 
وبعد �أن قالت �لوليات �ملتحدة �إن 
قو�ت غني هي �مل�شوؤولة عن �لدفاع 

عن نف�شها. وقال �شكان �إن طالبان 
حت��ك��م ���ش��ي��ط��رت��ه��ا ب��الن��ت��ق��ال �إىل 
�آيبك  مدينة  يف  �حلكومية  �ملباين 
�لو�قعة  �شمنكان  �إق��ل��ي��م  عا�شمة 
مز�ر  بني  �لرئي�شي  �لطريق  على 

�ل�شريف و�لعا�شمة كابول.
�بتعدو�  �ل��ذي��ن  �ل�����ش��ك��ان  و�أ����ش���اف 
�أف��ر�د قو�ت  �أغلب  �أن  �ل�شو�رع  عن 
فيما  �ن�شحبو�  �حلكومية  �لأم���ن 

يبدو من �ملدينة.

وق�����ال ���ش��ري حم��م��د ع��ب��ا���س وهو 
م�شوؤول �شر�ئب بالإقليم رد� على 
يف  �ملعي�شية  �ل��ظ��روف  ع��ن  ���ش��وؤ�ل 
�ملدينة �ل�شبيل �لوحيد هو �لإقامة 
�جلربية يف �ملنزل طو�عية �أو �إيجاد 
و�أ�شاف  كابول.  �إىل  لل�شفر  �شبيل 
�أطفال  لأرب����ع����ة  �أب  وه����و  ع��ب��ا���س 
و�ل��ع��ائ��ل �ل��وح��ي��د لأ���ش��رت��ه �ملكونة 
كابول  حتى  لكن  �أف���ر�د  ت�شعة  من 
وقال  �لآن.  �آم���ن���ا  خ���ي���ار�  ت��ع��د  مل 

اإثيوبيا حتث مواطنيها على الن�سمام لقتال قوات اإقليم تيجراي 

دلتا توؤجج اجلائحة باأمريكا.. واكتظاظ وحدات الرعاية 

جديدة  حكومة  يعلن  الأ�سد 
عرنو�س برئا�سة  �سوريا  يف 

•• دم�شق-وكاالت:
قالت �لرئا�شة �ل�شورية على موقع 
ب�شار  �لرئي�س  �إن  �لثالثاء،  تويرت، 
بت�شكيل  م��ر���ش��وم��ا  �أ����ش���در  �لأ����ش���د 
برئا�شة  �لبالد  يف  جديدة  حكومة 

ح�شني عرنو�س.
م��ن�����ش��ب رئي�س  وي���ت���وىل ع��رن��و���س 
يونيو   11 منذ  �ل�����ش��وري  �ل����وزر�ء 
�شغل  �أن  ل��ه  �شبق  فيما   ،2020
يف  �مل���ائ���ي���ة  �مل�������و�رد  وز�رة  ح��ق��ي��ب��ة 
�حل��ك��وم��ة �ل�����ش��وري��ة �ل�����ش��اب��ق��ة بني 
عامي 2018 و2020. ومبوجب 
جرى  �لأ�شد،  عن  �ل�شادر  �ملر�شوم 
وزير�  �أي����وب  �هلل  ع��ب��د  ع��ل��ي  تعيني 
�ملقد�د  في�شل  ُع��ني  فيما  ل��ل��دف��اع، 

وزير� للخارجية �ل�شورية.
�أغ�شط�س  م����ن  ����ش���اب���ق  وق�����ت  ويف 
�أ���ش��ب��وع��ني من  ب��ع��د  �أي  �جل������اري، 
�لأ���ش��د جتديد  �أع���اد  �لق�شم؛  �أد�ئ���ه 
�ل��������وزر�ء ح�شني  رئ��ي�����س  ث��ق��ت��ه يف 
بت�شكيل  �إل���ي���ه  و�أوع�������ز  ع���رن���و����س، 

حكومة جديدة.
فوز  �ل�����ش��وري��ة،  �ل�شلطات  و�أع��ل��ن��ت 
�ن��ت��خ��اب��ات م��اي��و �ملا�شي  �لأ���ش��د يف 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة، وق���ال���ت �إن����ه ح����از ثقة 
95.1 يف �ملئة من �لناخبني، حتى 

يبا�شر ولية رئا�شية ر�بعة.

مناورات رو�سية- �سينية.. 
ومو�سكو تعر�س اأ�سلحة جديدة

•• عوا�شم-وكاالت:

جتريان  و�ل�شني  رو�شيا  �إن  �لثالثاء  �أم�س  �لرو�شية  �ل��دف��اع  وز�رة  قالت   
تدريبات ع�شكرية م�شرتكة و��شعة �لنطاق يف �شمال و�شط �ل�شني، ي�شارك 

فيها �أكرث من ع�شرة �آلف جندي.
نينغ�شيا  �إقليم  يف  جت��رى  �لتي  �لتعاون2021-،  �شيبو  تدريبات  وحتظى 
ورو�شيا  �ل�شني  ك��ان��ت  �إذ�  م��ا  على  ع��الم��ات  ع��ن  بحثا  باملتابعة،  �ل�شيني 

تو�شعان تعاونهما �لع�شكري يف �إطار تناف�شهما مع �لغرب.
�أن �لتدريبات �لتي ت�شتمر حتى يوم  وذكرت �شحيفة كومر�شانت �لرو�شية 
�أ�شلحة �شينية.  �جلمعة متثل �ملرة �لأوىل �لتي ي�شتخدم فيها جنود رو�س 

وجتري رو�شيا و�ل�شني تدريبات منذ 2005.
�إىل ذلك، ��شتخدم جنود من رو�شيا وطاجيك�شتان و�أوزبك�شتان �أ�شلحة رو�شية 
�ختتمت  ع�شكرية  تدريبات  يف  �أر�س-جو  و�شو�ريخ  لهب  وقاذفات  جديدة 
بني  �حل��دود  من  كيلومرت�   20 على  تزيد  ل  م�شافة  على  �لثالثاء  �أم�س 
طاجيك�شتان و�أفغان�شتان. ونفذت مو�شكو وحلفاوؤها من �لدول �ل�شوفيتية 
�ل�شابقة يف �آ�شيا �لو�شطى جمموعتني منف�شلتني من �لتدريبات �لع�شكرية 
على مقربة من حدود �أفغان�شتان �ل�شهر �جلاري، يف وقت يجتاح فيه مقاتلو 

طالبان معظم �ملقاطعات �ل�شمالية �ملتاخمة لآ�شيا �لو�شطى.
وقال �شري�يل مريزو وزير دفاع طاجيك�شتان لل�شحفيني يف �أر�س �لتدريب 
�إن��ه��م ي��ج��رون ه��ذه �ل��ت��دري��ب��ات و����ش��ع��ني يف �لع��ت��ب��ار ت��ط��ور�ت �ل��و���ش��ع يف 

�أفغان�شتان. و�أ�شاف �لو�شع يف �أفغان�شتان ل ميكن �لتكهن به.
وق���ال ���ش��ك��ر�ت خ���ال حم��م��دوف رئ��ي�����س �لأرك�����ان �ل��ع��ام��ة ل��ل��ق��و�ت �مل�شلحة 
�لأوزبكية هذ� �لو�شع ي�شتلزم توخي �حليطة و�حلذر وبقاءنا يف حالة حالة 
��شتعد�د قتايل. و�شارك يف �لتدريبات 2500 جندي ومئات �لعربات �ملدرعة 
�لع�شكرية يف  �لقاعدة  �مل�شاركة من  �لرو�شية  �لقو�ت  و25 طائرة. وجاءت 

طاجيك�شتان وهي �أكرب من�شاأة تابعة ملو�شكو يف �خلارج.

•• ادي�س ابابا-اأ ف ب:

�أبيي  دعا رئي�س �ل��وزر�ء �لإثيوبي 
�لإثيوبيني  �لثالثاء جميع  �أحمد 
لالن�شمام  و�ل��ب��ال��غ��ني  �مل��وؤه��ل��ني 
وقت  يف  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل����ق����و�ت  �إىل 
�ل��ن��ز�ع �جل���اري يف تيغر�ي  �م��ت��د 
منطقتني  �إىل  �أ���ش��ه��ر  ت�شعة  منذ 
�لأ�شابيع  خ��الل  �لبالد  �شمال  يف 

�لأخرية.
و�أع����ل����ن م��ك��ت��ب رئ���ي�������س �ل�������وزر�ء 
جلميع  �ل�����وق�����ت  ح������ان  ب����ي����ان  يف 
و�لبالغني  �مل��وؤه��ل��ني  �لإث��ي��وب��ي��ني 
�ل���دف���اع  ق������و�ت  �إىل  ل��الن�����ش��م��ام 
و�مليلي�شيات،  �خل��ا���ش��ة  و�ل���ق���و�ت 
بعدما  وذل��ك  وطنيتهم،  و�إظ��ه��ار 
�شهرين  من  �أق��ل  قبل  �أبيي  �أعلن 
وقف �إطالق نار من طرف و�حد.

منذ  نز�ًعا  �إثيوبيا  �شمال  وي�شهد 
�ملا�شي،  نوفمرب  �ل��ث��اين  ت�شرين 
�أبيي  �ل��وزر�ء  رئي�س  �أر�شل  بعدما 
ل���الإط���اح���ة بجبهة  ق����و�ت  �أح���م���د 
حت���ري���ر ���ش��ع��ب ت���ي���غ���ر�ي، �حل���زب 
هيمن  و�ل��ذي  �لقليم  يف  �حلاكم 
�لوطنية  �ل�شيا�شية  �ل�شاحة  على 
مدى ثالثة عقود قبل ت�شّلم �أبيي 

 •• نيويورك-رويرتز:

قال حاكم ولية �آركن�شو �لأمريكية 
�إنه مل يعد بالولية �شوى ثمانية 
�لرعاية  وح����د�ت  يف  ف��ق��ط  �أ����ش���ّرة 
�مل��رك��زة، يف �ل��وق��ت �ل��ذي رف��ع فيه 
�مل���ت���ح���ورة دلتا  �ن��ت�����ش��ار �ل�����ش��الل��ة 
�مل�شت�شفيات  د�خل  �مل�شابني  �أع��د�د 
وخارجها بالوليات �ملتحدة لأعلى 

م�شتوى منذ �شتة �أ�شهر.
ويف تك�شا�س �ملجاورة، طلب �حلاكم 
جريج �أبوت من �مل�شت�شفيات تاأجيل 
�لطارئة  �لعمليات �جلر�حية غري 
�ملتحورة  �ل�����ش��الل��ة  �ن��ت�����ش��ار  م���ع 
�أج��������ز�ء و�����ش���ع���ة من  �ل�������ش���ري���ع يف 
�لوليات  من  �لكثري  منها  �لبالد 
ت���و�ج���ه معدلت  �ل��ت��ي  �جل��ن��وب��ي��ة 

تطعيم متدنية.
وعلى م�شتوى �لبالد، بلغ متو�شط 
بكورونا  �لإ����ش���اب���ة  ح�����الت  ع����دد 
على  �أي������ام  ل��ث��الث��ة  �أل�����ف   100
�ل��ت��و�يل، ب��زي��ادة 35 يف �مل��ئ��ة عن 

اإيران توقف تزويد 
العراق بالكهرباء بالكامل

•• عوا�شم-وحكاالت:

�أكد وزير �لكهرباء �لعر�قي، عادل كرمي �أن جتهيز �لكهرباء من �جلانب 
�لإير�ين معدوم متاما، فيما �أعلن م�شوؤول كبري يف �شركة �إد�رة �لكهرباء 

�لإير�نية عن تعليق ت�شدير �لكهرباء للعر�ق.
�أ�شباب عدم  �إن  ك��رمي،  ع��ادل  �لعر�قي،  �لكهرباء  وزي��ر  قال  بغد�د،  ففي 
جتهيز �ير�ن للعر�ق بالكهرباء تعود لنخفا�س كميات �ملياه، �لأمر �لذي 
�أدى �إىل قلة جتهيز طاقة �لكهرباء باملحطات �لهيدروليكية لديهم ما 

ت�شبب بانقطاعها، بح�شب ما ذكر مر��شلنا.
�جلانب  م��ن  �لكهرباء  �أن  �شحفية،  ت�شريحات  خ��الل  ك��رمي،  و�أ���ش��اف 
�مل�����ربر�ت بح�شب ما  ل��دي��ه��م  �أن  �لإي�����ر�ين م��ع��دوم��ة مت��ام��ا، م��و���ش��ح��ا 
�لإير�ين  ف��اإن �جل��ان��ب  �ل��ع��ر�ق، وبالتايل  ل��دى  �لإي���ر�ين  �ل�شفري  �أف���اد 
من  حاليا  �لعر�ق  جتهيز  ��شتحالة  جعل  ما  �مليغاو�ط  من  كميات  فقد 

�خلطوط �لإير�نية.
�لإير�نية  �لكهرباء  �إد�رة  ل�شركة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �أع��ل��ن  ط��ه��ر�ن،  ويف 
�إن تعليق  �لإي��ر�ين  �مل�شوؤول  �لكهرباء للعر�ق. وقال  عن تعليق ت�شدير 

�ل�شادر�ت يعود ل�شرورة �شد �حتياجات �لبالد د�خليا.
وعلى �شعيد �آخر،�كدت م�شادر �خرى�إن عمال �إرهابيا جديد� ��شتهدف 
�لعمل  ه��ذ�  �إىل  و�أ���ش��ارت  – كركوك.  بيجي  �لطاقة على خط  خطوط 

�لإرهابي ت�شبب ب�شقوط 7 �أبر�ج ناقلة للطاقة �لكهربائية.

�ل�شلطة يف 2018.
هجمات  على  رد�  �خلطوة  وكانت 
مع�شكر�ت  ���ش��د  �جل��ب��ه��ة  ن��ّف��ذت��ه��ا 

للجي�س، بح�شب �أبيي.
وب��ع��دم��ا �أع���ل���ن �أب���ي���ي �ل��ن�����ش��ر يف 
نهاية ت�شرين �لثاين نوفمرب �ثر 
�لإقليم  عا�شمة  على  �ل�شيطرة 
منعطفا  �حلرب  �ّتخذت  ميكيلي، 
يونيو عندما  مفاجئا يف حزير�ن 
����ش��ت��ع��ادت ق����و�ت م��و�ل��ي��ة جلبهة 
ميكيلي  ت��ي��غ��ر�ي  ���ش��ع��ب  حت���ري���ر 
من  �لأك��رب  �لق�شم  منه  و�ن�شحب 

�لقو�ت �لإثيوبية.

�ل�����ش��اب��ق، وف��ق��ا لإح�شاء  �لأ���ش��ب��وع 
�ل�شحة  لبيانات  �مل�شتند  روي���رتز 
�ملعلنة. و�شجلت لويزيانا وفلوريد� 
�جلديدة  �حل��الت  �أغلب  و�آركن�شو 

يف �لأ�شبوع �لأخري.
بكوفيد19-  �مل�شابني  ع��دد  وز�د 
�مل�شت�شفيات  يف  ��ون  ي��ع��اجلجَ �ل��ذي��ن 
40 يف �ملئة، يف حني �رتفعت �أعد�د 

وب��ع��د �إع����الن �أب��ي��ي وق���ف �إطالق 
ب��رره ر�شميا  نار من جانب و�ح��د 
و�ن�شحاب  �إن�����ش��ان��ي��ة،  ب��اع��ت��ب��ار�ت 
�جلنود �لإثيوبيني، و��شلت جبهة 
هجومها  ت��ي��غ��ر�ي  �شعب  حت��ري��ر 
�شرقا باجّتاه عفر وجنوبا باجّتاه 

�أمهرة.
تريد  ل  �أن����ه����ا  �جل���ب���ه���ة  وت����وؤك����د 
�أمهرة  يف  �أر������س  ع��ل��ى  �ل�شيطرة 
و�شول  ت�شهيل  تريد  بل  عفر،  �أو 
�ملنطقة  �إىل  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت 
ومنع �لقو�ت �حلكومية من ح�شد 

�شفوفها من جديد.

�لوفيات 18 يف �ملئة على م�شتوى 
�لبالد يف �لأ�شبوع �ملن�شرم.

حاكم  هات�شين�شون  �إي�����ش��ا  وك��ت��ب 
�آركن�شو على تويرت �شهدنا يف يوم 
و�حد �أكرب زيادة يف �لإ�شابات �لتي 
ل  بامل�شت�شفى...  �ل��ع��الج  تتطلب 
�أ�شّرة  ثمانية  ���ش��وى  �لآن  ت��ت��و�ف��ر 
بوحد�ت �لرعاية �ملركزة بالولية.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان
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بلدية مدينة اأبوظبي توا�صل جهودها التوعوية 
ملواجهة ظاهرة ال�صيارات املهملة يف الوثبة 

اأخبار الإمارات

كوكب الأر�ص يف خطر... 
الب�رش يتحملون امل�صوؤولية

عربي ودويل

الأمور ح�صمت.. 
مي�صي يف �صان جرمان

الفجر الريا�صي

اجلناح الوطني للدولة يدعو لتقدمي الأفكار حول 
مفهوم التقييم الفني يف بينايل البندقية 2023

•• اأبوظبي-وام:

و�مل��ق��رتح��ات حول  �لأف��ك��ار  لتقدمي  دع��وة مفتوحة  للدولة  �لوطني  �جل��ن��اح  وّج��ه 
من   2023 �ل��دورة  هام�س  على  �ملُقام  �لوطني  للمعر�س  �لفني  �لتقييم  مفهوم 
�ملعر�س �لدويل للعمارة يف بينايل �لبندقية، �ملمتدة فرتة تنظيمه بني �شهري مايو 

ونوفمرب 2023.
�لإ�شر�فية، مبا  �لعمل  �لفنيني وفرق  �لقيمني  �لوطني للدولة  وي�شتهدف �جلناح 
يف ذلك �ملعماريني و�مل�شممني و�لفنانني و�ملوؤرخني و�لباحثني، ممن لديهم خربة 
و�أفغان�شتان  �أفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  ومنطقة  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  عملية 
�جلناح  روؤي��ة  ترجمة  �شتو��شل  �لتي  و�ملقرتحات  �لأفكار  تقدمي  بهدف  وباك�شتان 
�لوطني وت�شرد �لق�ش�س �لوطنية �مللهمة وتر�شد �أبعاد وجو�نب �مل�شهد �لعمر�ين 
و�حل�شري يف �لدولة ، كما �شتعزز بدورها �لوعي حول �ملمار�شات �ملعمارية حملياً 

و�إقليمياً ودولياً.                                        )�لتفا�شيل �س3(

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد
يتلقون برقيات تهنئة بال�سنة الهجرية اجلديدة

•• ابوظبي-وام:

تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان، رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، برقي 
�لهجرية  �ل�شنة  حلول  مبنا�شبة  تهنئة  �ت 
و�لفخامة  �أ�شحاب �جلاللة  �جلديدة من 
و�ل�����ش��م��و، م��ل��وك وروؤ����ش���اء و�أم�����ر�ء �لدول 

�لعربية و�لإ�شالمية .

كما تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح��اك��م دب����ي، رع����اه �هلل، 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  �آل 
تهنئة  ب��رق��ي��ات  �مل�شلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى 
�لهجرية  �ل�شنة  ح��ل��ول  مبنا�شبة  مماثلة 

�جلديدة.

•• القد�س-وكاالت:

�إ�شر�ئيلية  �أن قو�ت  �إىل  �أ�شارت معلومات  بينما 
قد بدت يف حالة تاأهب على �حلدود مع لبنان مع 
�لإ�شر�ئيلية  �لأخ��رية، لكن �حلكومة  �لأح��د�ث 
قررت عدم �شن �أي عمليات ع�شكرية كبرية �شد 

�إير�ن �أو وكالئها.
فقد مت �تخاذ قر�ر �شبط �لنف�س من �أجل عدم 
بدء حرب �أكرب مع حزب �هلل يف وقت جتري فيه 
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة و�إي����ر�ن حم��ادث��ات م�شتمرة 

حول �تفاقية نووية جديدة.
وت�شر م�شادر حكومية �إ�شر�ئيلية على �أن قر�ر 
�أهد�ف  �أو  �هلل  ح��زب  على  ع�شكرياً  �ل���رد  ع��دم 
نتيجة �شغوط  د�خلياً، ومل يكن  �تخذ  �إير�نية 

من و��شنطن.

هذ�  �أن  �إ�شر�ئيلي  �أمني  م�شدر  �أك��د  ذل��ك،  مع 
�لو�شع موؤقت، م�شري�ً �إىل �أن �لعمل �لإ�شر�ئيلي 
�حل��ق��ي��ق��ي ي��ت��اأخ��ر ف��ق��ط، وف���ق م���ا ن��ق��ل موقع 
م�شادر  وك�شفت   ."Breaking Defence"
من  جمموعة  �أع��دت  �إ�شر�ئيل  �أن  للموقع  عدة 
�لأهد�ف �حل�شا�شة يف لبنان، مبا يف ذلك �لبنية 
�إىل  تدمريها  �شيوؤدي  و�لتي  �حليوية  �لتحتية 

�ل�شغط �ل�شيا�شي على حزب �هلل.
ُت�شرب  �أن  ميكن  �لأه����د�ف  ه��ذه  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
ب�شرعة �إذ� �شنت ميلي�شيا حزب �هلل �ملدعومة من 
�إير�ن �شل�شلة جديدة من �ل�شربات �ل�شاروخية 

على �إ�شر�ئيل.
غانت�س،  بيني  �لإ�شر�ئيلي  �ل��دف��اع  وزي��ر  وك��ان 
و�جلي�س  �هلل  ح����زب  �مل���ا����ش���ي،  �جل��م��ع��ة  ن�����ش��ح 

وحكومة لبنان �أل يختربونا.

و�أ�شاف يف ت�شريح تلفزيوين حينها، �أن �لو�شع 
يف لبنان مريع، وميكننا جعله �أ�شو�أ.

بالتهدئة،  �لتهدئة  �شيقابلون  �أنهم  �أكد  كذلك، 
موؤكد�ً �أن ل م�شلحة لتل �أبيب يف لبنان. وتابع 
لن ن�شمح حلزب �هلل بالعبث معنا وهم يعلمون 

ذلك.
ي��ذك��ر �أن ���ش��الح �جل��و �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ك��ان �أعلن، 
�جلوية  غ��ار�ت��ه  �أوىل  تنفيذ  �ملا�شي،  �خلمي�س 
��شتهدف  �إن���ه  ق��ائ��اًل  ل��ب��ن��ان،  ���ش��ن��و�ت على  منذ 
م��و�ق��ع �إط����الق ���ش��و�ري��خ ب��ع��د �إط����الق ن���ار من 

جنوب لبنان على �شمال �إ�شر�ئيل.
كما، �عرتفت ميلي�شيا حزب �هلل، باإطالق �أكرث 
من 15 �شاروخاً على �إ�شر�ئيل، ز�عمة باأن هذه 
�لعملية هي رد على غار�ت �شابقة تل �أبيب على 

�ر��شي لبنانية.

اإ�سرائيل م�ستعدة ل�سرب اأهداف حيوية يف لبنان

�أزمة يف ��شطو�نات �لغاز بلبنان و�شط طبول حرب تقرع   )� ف ب(
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
�لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. 
�ل�شاعات  260،783 فح�شا جديد� خالل  �إج��ر�ء  �ل��وز�رة عن  �أعلنت 
�ل� 24 �ملا�شية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث 

تقنيات �لفح�س �لطبي.

نطاق  وتو�شيع  �لدولة  و�لفح�س يف  �لتق�شي  �إج��ر�ء�ت  تكثيف    و�شاهم 
�إ�شابة  1،334 حالة  �لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��الزم��ة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمموع �حلالت �مل�شجلة 695،619 حالة.
  كما �أعلنت �لوز�رة عن وفاة 4 حالت م�شابة نتيجة تد�عيات �لإ�شابة 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 1،982 

حالة.

تعازيها  وخال�س  �أ�شفها  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة    و�أعربت 
ومو��شاتها لذوي �ملتوفني، ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابني، 
مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�شحية و�لتقيد بالتعليمات 

و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة �جلميع.
1،396 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س  �أعلنت �ل��وز�رة عن �شفاء    كما 
كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س بعد 
تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت �ل�شفاء 672،749 حالة.

�أجرت 260,783 فح�صا ك�صفت عن 1,334 �إ�صابة

ال�سحة تعلن �سفاء 1,396 حالة جديدة من كورونا

ت�سكيل جلنة ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س 
يف مواجهة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

بني  و�خل���رب�ت  �ملعرفة  نقل  �إىل 
�لقطاعني و�إعمال �آليات قانونية 

ل�شمان �ل�شرية �لتامة.
�لزعابي،  ح���ام���د  ����ش���ع���ادة  وق�����ال 
�لتنفيذي  للمكتب  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 

�ل�شامل  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق  ي�����ش��م��ن  مب���ا 
ب���ني جميع  �ل���وث���ي���ق  و�ل���ت���ع���اون 
من  �ملعنية  و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات 
فاإن  و�خل��ا���س،  �ل��ع��ام  �لقطاعني 
�لفرعية  �ل��ل��ج��ن��ة  ه���ذه  ت��اأ���ش��ي�����س 

ومتويل  �لأم����و�ل  غ�شل  ملو�جهة 
�لإره�������اب.. " مت��ا���ش��ي��ا م��ع روؤي���ة 
قيادتنا �حلكيمة ورغبتها بوجود 
رد فعل وطني موحد يف مو�جهة 
�لإرهاب،  ومتويل  �لأم��و�ل  غ�شل 

يعترب �لأ�شا�س �لذي �شنبني عليه 
رد ف��ع��ل وط��ن��ي ق���وي م��ن خالل 
تقا�شم �ملو�رد و�خلرب�ت من �أجل 
معركتنا  يف  فعالة  نتائج  حتقيق 

�شد �لتمويل غري �مل�شروع".

ال�سحة تعلن تقدمي 59,747 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي-وام: 

�أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن تقدمي 59،747 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات 
�لتي مت تقدميها حتى �أم�س 17،197،497 جرعة ومعدل توزيع �للقاح 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   173.88
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة �لوز�رة لتوفري لقاح كوفيد - 19 و�شعياً �إىل 
�لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل 

�أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على فريو�س كوفيد - 19.

الإمارات تقلب امل�سار العاملي لهجرة العقول واملواهب

الإمارات تقدم م�ساعدات عاجلة لليونان ملكافحة احلرائق وحماية ال�سكان

•• اأبوظبي-وام:

لزمن  �ل��ذي ظل  �لعامل  و�مل��و�ه��ب يف  �لعقول  م�شار هجرة  �لإم���ار�ت  قلبت 
طويل ينطلق من �ل�شرق لي�شب يف �لغرب بعد متكنها من �لتحول �إىل �أحد 
�أبرز �لدول يف ��شتقطاب �ملبدعني و�أ�شحاب �ملهار�ت �لعالية يف كافة �ملجالت 

ل�شيما �لعلمية منها.
وحتتل �لإمار�ت مر�كز متقدمة يف �لت�شنيفات �لعاملية للدول �لأكرث قدرة 
على  �لعلمية  و�خل���رب�ت  �مل��و�ه��ب  و��شتبقاء  ج��ذب  م�شتوى  على  وتناف�شية 
ذوي  �لأج��ان��ب  ��شتقطاب  موؤ�شر�ت  يف  �لثالثة  �ملرتبة  حققت  حيث  �أر�شها 
لتقرير  وفقا   2020 �ل��ع��ام  خ��الل  �مل��و�ه��ب  ت�ّشرب  وق��ّل��ة  �لعالية  �مل��ه��ار�ت 

�لكتاب �ل�شنوي للتناف�شية �لعاملية.
وبناًء على در��شة حديثة �أجرتها جمموعة بو�شطن �ل�شت�شارية عام 2021، 
جاءت مدينة دبي يف �ملركز �لثالث عاملياً على قائمة �أكرث �ملدن �لتي يرغب 
�لأج��ان��ب يف �لن��ت��ق��ال �إل��ي��ه��ا فيما حلت �أب��وظ��ب��ي يف �مل��رك��ز �خل��ام�����س، وقد 
�شملت �لدر��شة �شريحة و��شعة ومتنوعة من بينها حملت �ل�شهاد�ت �لعلمية 
�لعالية ممن يتمتعون بخرب�ت عملية يف �ملجالت �لتقنية و�ملتعلقة بالذكاء 

�ل�شطناعي.
خمتلف  يف  تعمل  جن�شية   200 نحو  �لإم����ار�ت  �أر����س  على  �ل��ي��وم  ويعي�س 
�ملجالت ومن �شمنها بطبيعة �حلال تلك �ملرتبطة باقت�شاد �ملعرفة �لقائم 
على �لبتكار و�لتميز وهذ� ما يوؤكد �أن ��شتقطاب �لمار�ت للعقول و�ملو�هب 

ل يقت�شر على جمتمعات ودول بعينها بل �نه بات ياأخذ طابعا عامليا.
وجنحت �لإمار�ت يف تهيئة بيئة ��شتثمارية عاملية �مل�شتوى، عرب حتولها �إىل 
�ملحفزة  و�لرقمية  �لتقنية  �لوظائف  على  �لطلب  وزي��ادة  �ملعريف،  �لقت�شاد 
لتعزيز م�شتويات �لأعمال و�لد�عمة لال�شتثمار، ولقد �شكل ذلك بيئة مثالية 

ل�شتقطاب �ملو�هب و�لطاقات �خلالقة يف �ملجالت �لعلمية و�لرقمية.
�لتوظيف  موقع  م��ع  بالتعاون  �ملا�شي  �ل��ع��ام  �أو�خ���ر  ن�شرته  لتقرير  ووف��ق��ا 
�لعمل  �شوق  �أن  �لعاملية:  �ن  �أن  �شي  قناة  قالت   ، "بيت.كوم"  �لإل��ك��رتوين 
و�لتقنيات  �لتكنولوجية  فالتطور�ت  م�شتمرة،  تغيري�ت  ي�شهد  �لإم��ار�ت��ي 
ب�شكل  جديدة  توظيف  و�أ�شاليب  وظائف  ظهور  �إىل  ت��وؤدي  باتت  �حلديثة 

م�شتمر.
جانب  �إىل  �حل��ي��وي،  �لطب  مهند�شي  على  �لطلب  �أن  �إىل  �لقناة  و�أ���ش��ارت 
�لمار�تي،  �لعمل  �شوق  يف  �زدي��اد�  �شي�شهد  �لربجميات  ومهند�شي  �لأطباء 
وب�شكل عام فاإن �لوظائف �ملرتبطة بالذكاء �ل�شطناعي و�لربجمة �شتكون 

لها �لأولوية.
تولد  مت�شارعة  ت��غ��ري�ت  ي�شهد  �ل��ع��امل��ي  �لعمل  ���ش��وق  �أن  �لإم�����ار�ت  وت���درك 
وو�عدة  نف�شه فر�شاً جديدة  �لوقت  توفر يف  لكنها  �لتحديات،  �لعديد من 
ين�شب  �لر�هنة  �ملرحلة  خالل  �هتمامها  فاإن  لذلك  �لعلمية،  �ملو�هب  �أم��ام 
�لقادرة  و�ملهار�ت  �ملو�هب  �إطار حوكمة متكامل ي�شمن تو�فر  على �شياغة 
على دعم طموحها و�شعيها لتعزيز ح�شورها يف �لعديد من �ملجالت �لعلمية 

�ملتخ�ش�شة �شمن ��شتعد�د�تها لالأعو�م �خلم�شني �ملقبلة.

و�ت��خ��ذت �لإم�����ار�ت جم��م��وع��ة م��ن �خل��ط��و�ت �ل��د�ع��م��ة و�مل���ع���ززة لتوجهها 
�لوطنية  �ل�شرت�تيجية  و�شع  �أب��رزه��ا  من  و�لعقول  �مل��و�ه��ب  ��شتقطاب  يف 
�لذكاء  مو�هب  ��شتقطاب  برنامج  و�إط��الق  �ملو�هب،  و��شتبقاء  ل�شتقطاب 
�لعامل،  ح���ول  م��ن  م��ربم��ج  �أل���ف   100 ��شتقطاب  وب��رن��ام��ج  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
ف�شال عن نظام �لإقامة �لذهبية �لذي ي�شتهدف �خلرب�ء و�أ�شحاب �ملو�هب 

و�لعقول و�ملهار�ت �ل�شتثنائية.
ل�شتقطاب  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية  �لإم���ار�ت  �عتمدت  �ملا�شي  �إبريل  ففي 
�لثالثة  �مل��ر�ك��ز  �شمن  لتكون  خاللها  م��ن  ت�شعى  �لتي  �مل��و�ه��ب  و��شتبقاء 
�لأوىل عامليا يف �كت�شاب �لعقول وتوفر �أف�شل �لكو�در �لعاملية لدعم م�شرية 

�لتنمية.
�لإمار�ت  دولة  تكون  �أن  �مل�شتهدفات منها  �ل�شرت�تيجية عدد� من  وحددت 
و�شمن  �مل�شتوى"،  عالية  "�ملهار�ت  فئة  يف  دول   10 �أع��ل��ى  قائمة  �شمن 
�لثالثة  �ملر�كز  و�شمن  �لعقول،  �كت�شاب  موؤ�شر  يف  �لأوىل  �لثالثة  �ملر�كز 

�لأوىل عاملياً يف موؤ�شر "�شهولة ��شتقطاب موظفني من �أ�شحاب �ملهار�ت".
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أطلق �شاحب  �ملا�شي،  يوليو  ويف 
نائب رئي�س �لدولة، رئي�س جمل�س �لوزر�ء، حاكم دبي، "رعاه �هلل" �لربنامج 
�لوطنية  �ملبادر�ت  �شامل حلزمة من  برنامج  لتوفري  للمربجمني  �لوطني 
يف  �ملتخ�ش�شة  �ملبتكرة  و�مل�شاريع  و�خل���رب�ت  �مل��و�ه��ب  تطوير  �إىل  �لهادفة 
�لقطاعات  خمتلف  يف  و�أدو�تها  تطبيقاتها  تبّني  وت�شريع  �لربجمة،  جمال 
�إن�شاء حلقة و�شل وثيقة بني جمتمع  �إىل  �إ�شافة  �لقت�شادية و�مل�شتقبلية، 

�ملربجمني و�جلهات �حلكومية و�خلا�شة و�لأكادميية.
لأف�شل  �لذهبية  �لإقامة  منح  �إىل  للمربجمني  �لوطني  �لربنامج  ويهدف 
�لت�شهيالت  من  جمموعة  وتوفري  �لعامل،  حول  من  مربمج  �أل��ف   100
م�شاريعهم  تنفيذ  ودعم  و�ملربجمني،  �لأعمال  ل��رو�د  �لتمويلية  و�خليار�ت 
�لقت�شاد  تناف�شية  ت��دع��م  رقمية؛  �شركات  وتاأ�شي�س  �ملبتكرة،  و�أف��ك��اره��م 

�لوطني عاملياً.
وخالل ح�شوره "خلوة خرب�ء �لذكاء �ل�شطناعي" يف يناير 2020، �أطلق 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم "برنامج ��شتقطاب مو�هب 
يف  متخ�ش�س  عاملي  خمترب  �إن�شاء  �إىل  يهدف  �ل��ذي  �ل�شطناعي"،  �لذكاء 
جمال �لذكاء �ل�شطناعي يف دولة �لإمار�ت، ي�شم �أف�شل �خلرب�ت و�ملو�هب 
�لوطنية و�لعاملية، ويوفر لها م�شاحة للعمل يف بيئة متقدمة لتطوير حلول 

مبتكرة وم�شروعات ر�ئدة تخدم �لإن�شانية.
�لمار�ت  �تخذتها  �لتي  �أبرز �خلطو�ت  �أحد  �لذهبية  �لإقامة  ويعترب نظام 
عّدلت  حيث  �لتخ�ش�شات  كافة  يف  و�ملبدعني  �ملو�هب  و��شتبقاء  ل�شتقطاب 
�إقامات طويلة �لأمد،  2019 نظام تاأ�شري�ت �لإقامة لتمنح  �لإم��ار�ت عام 
�ملو�هب  و�أ���ش��ح��اب  �خل���رب�ء  ��شتقطاب  ب��ه��دف  ���ش��ن��و�ت،  و10   5 �إىل  متتد 
وت�شم  �لذهبية،  �لإق��ام��ة  على  للح�شول  �ل�شتثنائية،  و�مل��ه��ار�ت  و�لعقول 
�ملهار�ت  و�أ�شحاب  �لتخ�ش�شات،  كل  يف  �لدكتور�ه  �شهاد�ت  حاملي  �لفئات 
وجميع �لأطباء و�ملهند�شني يف جمالت �لكمبيوتر و�لربجمة و�لإلكرتونيات 

و�لتكنولوجيا �حليوية وعلم �لفريو�شات و�لأوبئة.

•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�آل  ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لأو�مر  وتنفيذ�  �هلل"،  "حفظه 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ، ومبتابعة �شمو 
رئي�س  �لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي .. تقدم دولة �لإمار�ت عرب ذر�عها �لإن�شاين 
"�لهالل �لأحمر" م�شاعد�ت �إن�شانية عاجلة لتعزيز حماية �ملدنيني �ملتاأثرين 

من �حلر�ئق يف �ليونان.
وت�شارك دولة �لإمار�ت �أي�شا يف تعزيز �جلهود �لر�مية لإخماد �حلر�ئق .. 
بطائرة عمودية، ملكافحة حر�ئق �لغابات على �أطر�ف عا�شمة �ليونان �أثينا.

�إمار�تية  طائرة  �لقادمة  �لقليلة  �ل�شاعات  غ�شون  يف  �لدولة  تغادر  و�شوف 
حت��م��ل ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن �مل����و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة و�ل�����ش��ح��ي��ة وم��ك��م��الت غذ�ئية 
لالأطفال ومو�د مكافحة �حلر�ئق من مالب�س �إطفاء وم�شخات وخر�طيم 

مياه وملحقاتها.
�لهالل  لهيئة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لفالحي  عتيق  حممد  �لدكتور  �شعادة  و�أك���د 
عن  �شادقاً  تعبري�ً  جاءت  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات  �أن  �لإمار�تي  �لأحمر 
ت�شامن �لإمار�ت قيادة و�شعبا مع حكومة و�شعب �ليونان �ل�شديق ملو�جهة 

كارثة �حلر�ئق غري �مل�شبوقة �لتي ت�شهدها بالدهم حاليا.
وقال �إن �لقيادة �لر�شيدة تتابع تطور�ت �لأو�شاع �لإن�شانية يف �ليونان منذ 
�لوهلة �لأوىل لندلع �حلر�ئق، وتويل �هتماما كبري� لتعزيز دور �لإمار�ت 
�ليونان  �شعب  على  �لإن�شانية  تد�عياتها  من  و�حل��د  �حل��ر�ئ��ق  مكافحة  يف 

�ل�شديق.
و�أ�شاف : " هذ� �لهتمام يج�شد حر�س �لإمار�ت على تخفيف وطاأة �لكارثة 
�لإن�شانية �لتي حلت بال�شاحة �ليونانية، وت�شامنها �لالحمدود مع �شحاياها 
" .. موؤكد� حر�س هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �لد�ئم على �أن تكون على 
�لطارئة،  و�لكو�رث  �لأزم��ات  �ل�شريع يف مثل هذه  للتدخل  �ل�شتعد�د  �أهبة 
مو�شحاً �أنه مت توفري جزء من �ملو�د و�ملعد�ت من قبل �شركة برتول �أبوظبي 

�لوطنية " �أدنوك ".
وقال �إن هذ� �لتحرك �ل�شريع من �لإمار�ت وقيادتها �لر�شيدة جتاه �ملتاأثرين 
تعزيز  يف  و�مل��وؤث��ر  �حليوي  �لإم���ار�ت  دور  يوؤكد  �ليونان،  حر�ئق  كارثة  من 
جمالت �ل�شتجابة جتاه �لق�شايا �لإن�شانية �لتي توؤرق �ملجتمعات �لب�شرية 
للحد من  �إمكانياتها  ت�شخر  �لتي  �ل��دول  وي�شعها يف مقدمة  �لعامل،  حول 

و�ملت�شررين، عرب تدخلها  �ل�شحايا  و�لأزم��ات عن كاهل  �لكو�رث  تد�عيات 
�لإن�شاين �لقوي وم�شاعد�تها �لتي تاأتي يف وقتها دون تاأخري، مع �لرتكيز 
�مل�شتمر على �لعتبار�ت �لإن�شانية .. م�شري� �إىل �أن برنامج م�شاعد�ت �ليونان 

يت�شمن عدة مر�حل بناًء على تطور�ت �لأو�شاع �لإن�شانية و�مليد�نية.
مكافحة  و�أدو�ت  معد�ت  على  �لأوىل  �ملرحلة  يف  �لرتكيز  �شيتم  �أن��ه  و�أو�شح 
تت�شمن  �أخ���رى  م��ر�ح��ل  تتبعها  ث��م  وم��ن  �لإي�����و�ء،  وم�شتلزمات  �حل��ر�ئ��ق 
و�لإن�شانية  و�لغذ�ئية  �ل�شحية  �أن��و�ع��ه��ا،  مبختلف  �لأخ���رى  �لحتياجات 

ب�شفة عامة.
�لأو�شاع  باهتمام تطور�ت  تتابع  �لهيئة  �أن  �لأحمر  �لهالل  عام  �أمني  و�أك��د 
�لإن�شانية يف �ليونان، وتعمل بالتن�شيق مع �جلهات �ملخت�شة هناك، لتقدمي 

�أف�شل �خلدمات للمتاأثرين وتخفيف معاناتهم �لإن�شانية.

•• اأبوظبي-وام:

ملو�جهة  �لتنفيذي  �مل��ك��ت��ب  ع��ق��د 
�لإرهاب  ومتويل  �لأم���و�ل  غ�شل 
حكوميا  كيانا   16 �شم  �جتماعا 
فرعية  جل��ن��ة  ت�شكيل  �أج����ل  م���ن 
�لقطاعني  بني  لل�شر�كة  جديدة 
�ل���ع���ام و�خل���ا����س، و�ل���ت���ي تهدف 
يف  �لإم����ار�ت  م�شاعي  تعزيز  �إىل 
�لأمو�ل  غ�شل  �أن�شطة  مو�جهة 
ومت��وي��ل �لإره������اب. وي���اأت���ي قر�ر 
كجزء  �لفرعية  �للجنة  تاأ�شي�س 
�لوطنية  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  م����ن 
�أف�شل  ت��ط��ب��ي��ق  ل���دع���م  ل���ل���دول���ة 
�ل������دول������ي������ة عرب  �مل������م������ار�������ش������ات 
�ملالية  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا  �أن��ظ��م��ت��ه��ا 
11 م���ادة خالل  �إع����د�د  وق���د مت 
�شم  �ل������ذي  �لأويل  �لج����ت����م����اع 
�مل���رك���زي  �لإم����������ار�ت  "م�شرف 
و�لد�خلية  �لق��ت�����ش��اد  ووز�ر�ت 
�لعامة  و�لنيابة  و�ملالية  و�لعدل 

�لعامة  و�ل���ن���ي���اب���ة  �لحت������ادي������ة 
�لعامة  و�لنيابة  �أبوظبي  ب��اإم��ارة 
�لعامة  و�ل���ن���ي���اب���ة  دب����ي  ب����اإم����ارة 
وهيئة  �خل���ي���م���ة  ر�أ��������س  ب�����اإم�����ارة 
و�لهيئة  و�ل�شلع  �ملالية  �لأور�ق 
و�لهيئة  ل��ل��ج��م��ارك  �لحت����ادي����ة 
و�شلطة  ل��ل�����ش��ر�ئ��ب  �لحت����ادي����ة 
�مل���ال���ي���ة مبركز  ل��ل��خ��دم��ات  دب����ي 
دبي �ملايل �لعاملي و�شلطة تنظيم 
�أبوظبي  ب�شوق  �ملالية  �خل��دم��ات 
�ملالية  �ملعلومات  ووح����دة  �لعاملي 
للج���نة  �ل��ت�����������������ن��ف��ي��ذي  و�مل���ك���ت���ب 
�ل�شلع �خلا�شع لرقابة �ل�شتري�د 

و�لت�شدير".
و�شعها  مت  �لتي  �مل��و�د  وت�شمنت 
توفري  �لأويل  �لج��ت��م��اع  خ���الل 
�ملعنية  للجهات  م�شرتكة  من�شة 
�أج��ل زي��ادة �لتو��شل وتعزيز  من 
�ل��ق��ط��اع��ني �لعام  �ل�����ش��ر�ك��ة ب��ني 
غ�شل  م����و�ج����ه����ة  يف  و�خل�����ا������س 
�لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، �إ�شافة 

بهدف �حلفاظ على �ملظهر �لعام

بلدية مدينة اأبوظبي توا�سل جهودها التوعوية ملواجهة ظاهرة ال�سيارات املهملة يف الوثبة 
••  اأبوظبي - الفجر:

�لتابعة  �أب���وظ���ب���ي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ت��و����ش��ل 
قطاع  خ��الل  من  و�لنقل،  �لبلديات  ل��د�ئ��رة 
عمليات �لبلديات �لفرعية جهودها �لتوعوية 
للحفاظ على �ملظهر �حل�شاري و�جلمايل يف 
�أبوظبي و�شو�حيها، و�شمن هذ� �لإطار ينفذ 
مركز بلدية �لوثبة يف جميع �ملناطق �لو�قعة 
�شمن �لنطاق �جلغر�يف لخت�شا�شاته حملة 
توعوية ت�شتهدف مو�جهة ظاهرة �ل�شيار�ت 
�ملظهر  تعزيز  �ملجتمع يف  و�إ���ش��ر�ك   ، �ملهملة 

�جلمايل و�حل�شاري للمدن.
وت�����ش��ت��ه��دف �حل��م��ل��ة �ل���ت���ي ت�����ش��ت��م��ر م���ن 8 
�أغ�����ش��ط�����س ح��ت��ى 12 �أغ�����ش��ط�����س �جل����اري 
بالآثار  �مل��ج��ت��م��ع  ���ش��ر�ئ��ح  ت��ع��ري��ف خم��ت��ل��ف 
�ل�شلبية لظاهرة �إهمال �ل�شيار�ت يف �ل�شو�رع 
�إىل  و�إر�شادهم  �لعامة،  و�ملر�فق  و�ل�شاحات 

�لطرق �ل�شليمة للتعامل مع �ل�شيار�ت.
�جل���دي���ر ب���ال���ذك���ر �أن �مل���رك���ب���ات �مل��ه��م��ل��ة يف 
�ل�����ش��و�رع و�مل��ي��ادي��ن وك��اف��ة �مل��ن��اط��ق �لعامة 
تتلقى �إنذ�ر� مل�شقاً مدته 3 �أيام ، ويف حال 
مل يتم ت�شحيح و�شع �ملركبة �أو تنظيفها �أو 
�ملركبة  و�شحب  خمالفة،  حترير  يتم  نقلها، 
�ملركبة  مل��ال��ك  �حل��ج��ز، ومي��ك��ن  ���ش��اح��ة  �إىل 
�مل���ح���ج���وزة �ل��ت�����ش��ال��ح ودف�����ع ن�����ش��ف قيمة 
�مل��خ��ال��ف��ة خ���الل ث��الث��ني ي��وم��ا م��ن �إ�شد�ر 

�ملخالفة.
�أفر�د  جميع  �أبوظبي  مدينة  بلدية  وتدعو 
�مل��ج��ت��م��ع �إىل �أه��م��ي��ة �مل�����ش��اه��م��ة �ل��ف��ع��ال��ة يف 
م��و�ج��ه��ة ك��اف��ة م�����ش��وه��ات �مل��ظ��ه��ر �ل��ع��ام يف 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ب��ل��دي��ة  ج��ه��ود  ودع���م  �مل��دي��ن��ة، 
ب��ج��ودة �حلياة  �لرت��ق��اء  �أج���ل  م��ن  �ملخت�شة 
و�ل�شحة  �ل�شالمة  معايري  �أع��ل��ى  وحتقيق 

�لعامة و�ملظهر �حل�شاري �جلميل .

منوذج �إعالن �لن�صر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية و�مل�شنفات �لفكرية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك  �شندوق �لفرج

FARAJ FUND طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:�شندوق �لفرج
�ملودعة بالرقم : 355966   بتاريخ:2021/7/18                      بيانات �لأولوية:

با�ش��م: �شندوق �لفرج
عنو�نه:�أبوظبي - برج �ل�شاعة - قطاع ب - �لدور 02 - ه��ات��ف:0503111617 - �شندوق �لربيد:27586 

�مييل: ABU DHABI ، s.alkatbi@farajfund.ae  �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
  

�صورة �لعالمة:

وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة:45
خدمات �ن�شانية وهو �لتفريج عن �لنزلء و�ملحكومني

 FARAJ FUND و�شف �لعالمة:عبارة عن كلمات باللغتني �لعربية و�لجنليزية �شندوق �لفرج
بحروف لتينية.

�ل�شرت�طات:
فعلى من لديه �ي �عرت��س على ذلك �ن يتقدم به مكتوبا لد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات تر�سل 300 األف جرعة من لقاح كوفيد- 19 اىل القمر املتحدة

•• اأبوظبي-وام:

يف �إطار �جلهود �لتي تبذلها دولة �لإمار�ت لدعم �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة.. مت �أم�س �إر�شال طائرة �ىل جمهورية 
�لقمر �ملتحدة حتمل على متنها 300 �ألف جرعة من �للقاحات �مل�شادة لكوفيد19-، وم�شتلزمات طبية خمتلفة 
��شتملت على 600 �ألف �إبرة حقن، لت�شهيل عملية �أخذ �للقاح. و�شرح �شعادة �شعيد حممد مر�شد �ملقبايل �شفري 
�لدولة لدى جمهورية �لقمر �ملتحدة.. �أن �إر�شال �ل�شحنة �لطبية من �للقاحات �مل�شادة جلائحة كوفيد19-، ياأتي 
��شتمر�ر�ً للدعم �ملتو��شل من دولة �لإمار�ت �إىل جمهورية �لقمر �ملتحدة �ل�شقيقة يف مو�جهة �جلائحة، من خالل 
�لأمر��س  و�أ�شحاب  �شناً  �لأك��رب  �لعمرية  �لفئات  خا�شة  �ل�شكان،  من  كبرية  ل�شريحة  �لالزمة  �للقاحات  توفري 
�لقمر  �إىل جمهورية  3 طائر�ت  �ملا�شية  �لثالث  �لأ�شهر  �لإم��ار�ت خالل  " �أر�شلت دولة  �شعادته  و�أ�شاف  �ملزمنة. 
�ملتحدة حتمل 21.7 طن من �لإمد�د�ت �لطبية، �إ�شافة �إىل �إر�شال طائرة يف �شهر �أبريل �ملا�شي حتمل على متنها 
�لغذ�ئية لتعزيز �جلهود �لتي تبذلها �جلمهورية يف مو�جهة �جلائحة. يذكر �أن دولة �لإمار�ت  �ملو�د  من  طنا   43

قدمت حتى �ليوم، �أكرث من 2250 طناً من �مل�شاعد�ت لأكرث من 136 دولة.

مركز �سعوبات التعلم يف ال�سارقة ي�سدر تقريره ال�سنوي
•• ال�شارقة -وام:

�أ�شدر مركز �شعوبات �لتعلم يف �ل�شارقة تقريره �ل�شنوي لعام 
ون�شاطاته  �ملركز  وب��ر�م��ج  خدمات  ح��ول   ،2020-2019
�ل��ري��ادة يف  �أك���د �لإ���ش��ر�ر على  �لد�خلية و�خل��ارج��ي��ة و�ل���ذي 
�لتعلم  �شعوبات  ذوي  �لأ�شخا�س  ومتكني  و�ح��ت��و�ء  منا�شرة 
يف �لإم�������ار�ت و�ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة. وت�����ش��م��ن �ل��ت��ق��ري��ر �خلطة 
�ل�شرت�تيجية �لتي تر�شم م�شار عمل �ملركز لل�شنو�ت �خلم�س 
�لقادمة، وهي �ل�شرت�تيجية �لأوىل للمركز و�لتي بد�أت منذ 
دخول عام 2021، ومهمتها تكري�س دوره �لتنموي و�لتعليمي 
وحتقيق روؤية وريادة على �مل�شتويني �ملحلي و�لعربي كما ت�شمن 
حماور �أ�شا�شية يف �ل�شتد�مة، و�حلماية �لجتماعية، و�جلودة 

و�لتطوير، و�لريادة؛ لتحقيق �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية، و�لتي 
ت�شمنت عدة مبادر�ت ت�شغيلية. وي�شتهدف �ملركز تنمية ثقافة 
�لذهنية  �ل�شورة  وتعزيز  �مل��رك��ز  ب��ر�م��ج  يف  و�لإب����د�ع  �لبتكار 
ورفع  �ملعرفة،  لإد�رة  برنامج  �إن�شاء  مع  دوره،  عن  �لإيجابية 
جودة �خلدمات وكفاءة �لعاملني و�ملوظفني يف قطاع �لتعليم، 
و�شد فجوة �لإح�شاء�ت �خلا�شة ب�شعوبة �لتعلم لن�شر �لوعي 
و�لإبد�عية.  �لكافية  و�ملعاجلة  �ل�شحيح  �لت�شخي�س  باأهمية 
ن�شاط  على  �ملركز  بقي  للطلبة،  �ملقدمة  �خلدمات  �شياق  ويف 
�ملوؤ�ش�شات  �أغلقت معظم  عال يف ظروف بالغة �ل�شعوبة حيث 
�لتعليمية ب�شبب جائحة كورونا، بل �إنه ز�د من ن�شاطه ب�شكل 
تاريخ  حتى  �مل��رك��ز  يف  �مللتحقني  �لطلبة  ع��دد  وبلغ  ملمو�س، 
بعد  ع��ن  �جلل�شات  وع���دد  طالبا   653 �لتقرير  ه��ذ�  ���ش��دور 

و�شارك  2771 جل�شة.  �أك��رث من  كوفيد19-  خالل جائحة 
�ملركز يف �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �خلارجية �لفرت��شية باإجمايل 
توعويا  ب��رن��اجم��ا   14 ت��ق��دمي  ومت  �شخ�شا   1254 ح�����ش��ور 
�لثاين  �ملوؤمتر  �ملركز  وعقد  م�شرتك.  �لألفي  قر�بة  بح�شور 
 400 وح�شور  متخ�ش�شا   25 مب�شاركة  �لتعلم  ل�شعوبات 
�شعوبات  ل��ذوي  �حل��ي��اة  ج��ودة  حت�شني  بهدف  ومهتم،  متابع 
تهدف  �لتعلم  �شعوبات  ع��ن  ق�ش�س   6 �إط���الق  ومت  �لتعلم. 
�إىل توعية �ملجتمع باأ�شلوب ق�ش�شي عن بع�س �أنو�ع �شعوبات 
وفرط  �حلركة،  و�شعوبة  �لقر�ءة،  و�شعوبة  كالتاأتاأة،  �لتعلم، 
حروف  �لعناوين:  ت�شمنت  وق��د  �خلاطئ،  و�لعالج  �لن�شاط، 
�حل�شاد،  مو�شم  يف  ح��رك��و���س  �ل���ك���رو�ن،  غنى  عندما  ه��وغ��و، 

مفاجاأة ح�شبان، �بت�شم لل�شورة، ومطبخ لذيذ.

اجلناح الوطني للدولة يدعو لتقدمي الأفكار حول مفهوم التقييم الفني يف بينايل البندقية 2023
•• اأبوظبي-وام:

وّجه �جلناح �لوطني للدولة دعوة مفتوحة لتقدمي �لأفكار و�ملقرتحات حول 
 2023 مفهوم �لتقييم �لفني للمعر�س �لوطني �ملُقام على هام�س �لدورة 
من �ملعر�س �لدويل للعمارة يف بينايل �لبندقية، �ملمتدة فرتة تنظيمه بني 

�شهري مايو ونوفمرب 2023.
وي�شتهدف �جلناح �لوطني للدولة �لقيمني �لفنيني وفرق �لعمل �لإ�شر�فية، 
ممن  و�لباحثني،  و�مل��وؤرخ��ني  و�لفنانني  و�مل�شممني  �ملعماريني  ذلك  يف  مبا 
و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  ومنطقة  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  عملية  خ��ربة  لديهم 
�لتي  و�مل��ق��رتح��ات  �لأف��ك��ار  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  وباك�شتان  و�أفغان�شتان  �أفريقيا 
�مللهمة  �لوطنية  �لق�ش�س  وت�شرد  �لوطني  �جلناح  روؤي��ة  ترجمة  �شتو��شل 
وتر�شد �أبعاد وجو�نب �مل�شهد �لعمر�ين و�حل�شري يف �لدولة ، كما �شتعزز 

بدورها �لوعي حول �ملمار�شات �ملعمارية حملياً و�إقليمياً ودولياً.

و قالت �أجنيال ميجلي، �ملدير �لتنفيذي لدى موؤ�ش�شة �شالمة بنت حمد�ن 
 2023 �ل��دورة  �آل نهيان تعد مهمة �لتقييم �لفني للجناح �لوطني خالل 
حول  �مللهمة  �لق�ش�س  مل�شاركة  ر�ئعة  فر�شة  للعمارة  �ل��دويل  �ملعر�س  من 
دولة �لإمار�ت من وجهة نظر �ملعماريني �شمن حو�ر عاملي معا�شر. ويو��شل 
�لأفكار  ة لطرح  روؤيته لتوفري من�شّ �نطالقاً من   ، للدولة  �لوطني  �جلناح 
�أ�ش�س �حلو�ر و�لتعاون �لدويل �شمن مو�شوعات  �ملبتكرة، �لتز�مه برت�شيخ 
�لتنمية �حل�شرية و�لعمارية و�لعي�س يف عامل ع�شري. ونحّث كل �ملهتمني 
م�شاهمات  لإ���ش��اف��ة  رحلتنا  �إىل  و�لن�����ش��م��ام  مقرتحاتهم  ت��ق��دمي  ب�شرعة 
بريك،  بن  ليلى  قالت  جانبها،  من  �ملثمر.  �لعاملي  �حل��و�ر  ه��ذ�  �إىل  نوعية 
مدير �لتن�شيق يف �جلناح �لوطني للدولة ي�شعدنا �لإعالن عن توجيه دعوة 
يف  �لفني  �لتقييم  روؤي��ة  ح��ول  و�ملقرتحات  �لأف��ك��ار  لتقدمي  مفتوحة  ثانية 
�جلناح �لوطني لدولة �لإمار�ت خالل م�شاركته يف �ملعر�س �لدويل للعمارة 
وجهات  ع��ن  �لبحث  �شنو��شل  ذل��ك،  و�أث��ن��اء   .2023 �لبندقية  بينايل  يف 

�إيجاد  على  �ملتقدمني  �شنحّث  كما  ج��دي��دة،  و�أ���ش��و�ت  خمتلفة  و�آر�ء  نظر 
يخاطب  باأ�شلوب  �لع�شري  �حلو�ر�لإمار�تي  تعالج  و�إبد�عية  تعاونية  طرق 
�جلمهور �لعاملي. ويجب �أن ت�شمل �ملفاهيم و�لأفكار �ملقرتحة مو�شوع ونهج 
�شياق  �شمن  �لفكرة  ت�شع  و��شحة،  ر�شالة  عرب  للمعر�س  �لفني  �لتقييم 
�حلو�ر�ت �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية �لتي تدور حول �لعمارة، مبا يف ذلك 

مو�شوعات �ملعار�س �ل�شابقة للجناح �لوطني للدولة .
�لإمار�تيني و�ملقيمني  �ملو�طنني  �لوطني يف دعوته بجميع  ويرحب �جلناح 
بدولة �لإمار�ت �أو �ملتقدمني �ملوجودين باخلارج لعر�س خرب�تهم ومعرفتهم 

�ملحلية، �شو�ء منفردين �أو �شمن جمموعات.
بتوقيت  �لليل  منت�شف  يف  ُيغلق  �لطلبات  تقدمي  ب��اب  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 
�ملر�شحني  2021. و�شتتم دعوة  �أكتوبر   31 �لإم��ار�ت /GMT+4/ يوم 
عملية  م��ن  �لثانية  �جل��ول��ة  خ��الل  بالكامل  مفاهيمهم  لعر�س  �لنهائيني 
�لخ���ت���ي���ار، ومي��ك��ن �لط�����الع ع��ل��ى �مل���زي���د م���ن �مل��ع��ل��وم��ات ح����ول �إر�����ش����اد�ت 

www./ وت��وج��ي��ه��ات �مل�����ش��ارك��ة و�ل��ت��ق��دي�����������م، ع��رب �مل��وق��������ع �لإل��ك��ت��������روين
.//nationalpavilionuae.org/open-call

وتتوىل موؤ�ش�شة �شالمة بنت حمد�ن �آل نهيان مهام �ملفّو�س �لر�شمي للجناح 
لجَِدنة"  "�أر�ٍس  معر�س  وميّثل  و�ل�شباب.  �لثقافة  وز�رة  من  بدعم  �لوطني، 
�مل�شاركة �لعا�شرة للجناح �لوطني يف بينايل �لبندقية، كما ي�شّلط �ل�شوء على 
�إمكانات ��شتخد�م �لأمالح و�ملركبات �ملعدنية يف منطقة �ل�شبخة /�مل�شطحات 

�مللحية/ بدولة �لإمار�ت بهدف تطويرها �إىل مو�د بناء م�شتد�مة.
�أقيم معر�س �جلناح �لوطني حتت رعاية �لقيمني �لفنيني �ملعماريني  وقد 
و�ي"؛  "و�ي  ل�شتوديو  �ملوؤ�ش�س  و�ل�شريك  �ملعماري  �ملهند�س  �لأع��ور،  و�ئ��ل 
وهو ��شتوديو حائٌز على �لعديد من �جلو�ئز يتخ�ش�س يف جمالت �لعمارة 
�ملعماري  و�ملهند�س  و�ل��ع��م��ر�ين؛  �جلر�فيكي  و�لت�شميم  �مل��و�ق��ع  وتن�شيق 
�أن�شاأ  و�ل��ذي  و�ي"  "و�ي  ل�شتوديو  �ملوؤ�ش�س  �ل�شريك  تري�موتو،  كينيت�شي 

موؤخر�ً مكتب "تري�موتو" يف �ليابان.

جلنة حتكيم جائزة زايد لالأخوة الإن�سانية تعقد اجتماعها الأول
•• اأبوظبي-وام:

عقدت جلنة حتكيم جائزة ز�يد لالأخوة �لإن�شانية 2022 �جتماعها �لأول 
بعد فتح باب �لرت�شيحات للجائزة �لتي تكرم �لأفر�د و�لكيانات �لتي قدمت 

�إ�شهامات جليلة يف دعم م�شرية �لتقدم �لإن�شاين و�لتعاي�س �ل�شلمي.
خالل  للنيجر  �ل�شابق  �لرئي�س  �إي�����ش��وف��و  حم��م��دو  �ل�شيد  م��ع��ايل  و�أع����رب 
�لجتماع - �لذي عقد بالو�شائل �لفرت��شية.. عن �شعادته بامل�شاركة ع�شو� 
�أن  وميكن  �لتحكيم  لعملية  �لكبرية  �مل�شوؤولية  وق���ال:  �لتحكيم  جلنة  يف 
ت�شرت�شد وت�شري على خطى �لر�حل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان موؤ�ش�س 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وقيم وثيقة �لأخوة �لإن�شانية �لتاريخية �لتي 
�ل�شريف  �لأزه��ر  �شيخ  �لطيب  �أحمد  �لدكتور  �لأك��رب  �لإم��ام  وقعها ف�شيلة 

وقد��شة �لبابا فرن�شي�س بابا �لكني�شة �لكاثوليكية".
�ل��دي��ن عن  ع��الء  م�شروع  رئي�شة  بي�شار  ليا  �ل��دك��ت��ورة  �أع��رب��ت  م��ن جانبها 
وقالت  �لتحكيم..  بلجنة  �ملختارين  �لأع�����ش��اء  م��ن  كونها  �لعميق  �شرفها 
تاريخ  �لآن بلحظة فارقة يف  " �إننا منر  �لتحكيم..  �أع�شاء جلنة  لزمالئها 
�لإن�شانية، وما تقوم به جلنة �لتحكيم هو عمل جليل بكل ما حتمله �لكلمة 
ل�شعيهم  �جلائزة  لهذه  �ملوؤ�ش�شني  بدور  �أ�شيد  �أن  �إل  ي�شعني  ول  معنى،  من 

�حلثيث لإحد�ث فارق ملمو�س وذو قيمة كبرية".
�ل�شيد خو�شيهر�مو�س  �لتحكيم معايل  �شياق مت�شل، عرب ع�شو جلنة  ويف 
هورتا �حلائز على جائزة نوبل لل�شالم و�لرئي�س �ل�شابق لدولة تيمور�ل�شرقية 
عن �شعادته بان�شمامه لهذه �ملبادرة �لعاملية لتعزيز �لأخوة �لإن�شانية م�شيد� 
بالنموذج �لذي تقدمه تيمور �ل�شرقية مع �إندون�شيا دولة �جلو�ر يف �لدعوة 

�إىل �لت�شامح وحماربة �لتطرف.
وقال �لكاردينال مايكل ت�شريين وكيل ق�شم �ملهاجرين و�لالجئني بالكر�شي 
من  �للجنة  مع  �لتعاون  �إىل  يتطلع  �أن��ه  �لتحكيم..  جلنة  وع�شو  �لر�شويل 
�أجل تعزيز �لأخوة بكل قيمها �لإن�شانية و�لإجتماعية و�لروحانية. ووجهت 

�ل�شيدة فمزيلي مالمبو جنوكا، وكيل �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة و�ملدير 
خا�شة  �شكر  ر�شالة  �مل���ر�أة،  ب�شوؤون  �ملعني  �ملتحدة  �لأمم  جلهاز  �لتنفيذي 
�لف�شل  ه��ذ�  يف  �مل�شاركة  فر�شة  ملنحها  �لالإن�شانية  ل��الأخ��وة  �لعليا  للجنة 
�جلائزة  ر�شالة  �أهمية  و�أك��دت  �لإن�شانية،  لالأخوة  ز�ي��د  جائزة  من  �جلديد 
�إبر�ز �جلهود �لإن�شانية ودعمها. و�للجنة �لعليا لالأخوة �لإن�شانية �لتي  يف 
تقدم جائزة ز�يد لالأخوة �لإن�شانية هي جلنة دولية م�شتقلة �أن�شئت لتعزيز 
قيم �لأخوة �لإن�شانية يف جميع �أنحاء �لعامل وحتقيق �أهد�ف وثيقة �لأخوة 
�لإن�شانية وتطلعاتها. ح�شر �لجتماع �لأول للجنة ثالثة من �أع�شاء �للجنة 
�لعليا لالأخوة �لإن�شانية، وهم حممد �ملبارك رئي�س د�ئرة �لثقافة باأبوظبي 
ع�شو �للجنة �لعليا و�لكاردينال ميغيل �أنخيل �أيو�شو جيك�شو رئي�س �ملجل�س 
ح�شني  حممد  و�لدكتور  �لعليا  �للجنة  ع�شو  �لأدي��ان  بني  للحو�ر  �لبابوي 
لالأخوة  �لعليا  �للجنة  �جتماعات  رئي�س  �لأزه��ر  جامعة  رئي�س  �ملحر�شاوي 
لالأخوة  �لعليا  �للجنة  با�شم  للرتحيب  وذل��ك  �حلالية،  ل��ل��دورة  �لإن�شانية 
 .  2022 �لإن�شانية  ل��الأخ��وة  ز�ي��د  جائزة  يف  �ملحكمني  بال�شادة  �لإن�شانية 
�أيو�شو عن عميق �شكره لالإمام  ونيابة عن �للجنة �لعليا، �أعرب �لكاردينال 

�لأكرب وقد��شة �لبابا على تكليفهما �للجنة �لعليا لالأخوة �لإن�شانية "بدعم 
وتنفيذ مبادر�ت تعلي من قيم �لأخوة �لإن�شانية يف �شتى بقاع �لعامل" مبا يف 

ذلك جائزة ز�يد لالأخوة �لإن�شانية.
�لتحكيم  للجنة  �لكبريين  و�متنانه  �شكره  عن  �ملحر�شاوي  �لدكتور  وعرب 
�ل�شريف، ونقل ترحيب �شيخ  نيابة عن ف�شيلة �لإم��ام �لأك��رب �شيخ �لأزه��ر 
�لأخوة  قيم  تدعم  �لتي  �لعاملية  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  ز�ي��د،  ودعمه جلائزة  �لأزه���ر 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �إن �شاحب  �ملبارك  �لإن�شانية. من جانبه قال حممد 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
ر�عي �لأخوة �لإن�شانية، يدعم �للجنة وعملها ويحر�س على �أن تبا�شر عملها 
بحيادية ونز�هة، كما �أن دولة �لإمار�ت تدعم كافة مبادر�ت �لأخوة �لإن�شانية 
�أحمد  �لأك��رب  �لإم��ام  وف�شيلة  فرن�شي�س  �لبابا  قد��شة  باختيار  د�ئما  وتعتز 
�لإن�شانية منها للعامل. وك��ان من  �لأخ��وة  �لطيب لأبوظبي لإع��الن وثيقة 
�شمن �حل�شور معايل ميكايل جون �حلاكمة �لعامة �ل�شابقة لكند� وع�شو 
م��دة عملها كع�شو  وق��د و�شفت  �ل�شابقة  �ل��دورة  ز�ي��د  جلنة حتكيم جائزة 
��شتثنائية"، كما قدمت م�شورتها وخربتها  "مغامرة  باأنها  �لتحكيم  بلجنة 

�ملناخ  �أن  �إىل  و�أ�شارت  باللجنة،  �ل�شابقة لالأع�شاء �جلدد  �ل��دورة  يف حتكيم 
�لذي مت فيه �لعمل كان م�شجعا على �لو�شول للفائزين يف �لدورة �ل�شابقة، 
وقدمت �ل�شكر لدولة �لإمار�ت على رعايتها لوثيقة �لأخوة �لإن�شانية قائلة 

�إنها ر�أت فيها منوذجا يعمل ب�شدق من �أجل �لأخوة �لإن�شانية و�لتعاي�س.
لالأخوة  �لعليا  للجنة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �ل�����ش��الم،  عبد  حممد  �مل�شت�شار  وق���ال 
�لإن�شانية " ت�شم جلنة حتكيم جائزة ز�يد لالأخوة �لإن�شانية 2022 نخبة 
من �ل�شخ�شيات �ملوؤثرة عامليا و�ملعروفة بنز�هتها وحكمتها، ولكل منها باع 
على  " ميثل �حلر�س  �لإن�شاين" و�أ���ش��اف  و�لعمل  �ل�شالم  كبري يف جم��ال 
��شتقاللية جلنة �لتحكيم وحياديتها ونز�هتها منهجية �أ�شا�شية للجنة �لعليا 
لالأخوة �لإن�شانية، ويف �شبيل ذلك تقدم �للجنة �لعليا كل �لدعم و�مل�شاندة 
قدوة  �ل��ذي ميثل  �مل�شتحق  �لفائز  �إىل  �جلائزة  ت�شل  �لتحكيم حتى  للجنة 
�لأخوة  قيم  وجت�شيد  �ل�شالم  جم��ال  يف  لالآخرين  �إل��ه��ام  وم�شدر  حقيقية 

�لإن�شانية".
باللقاء  �حتفاء   2019 فرب�ير  يف  �لإن�شانية  لالأخوة  ز�ي��د  جائزة  �أطلقت 
�لبابا  وقد��شة  �لطيب  �أح��م��د  �لدكتور  ف�شيلة  ب��ني  جمع  �ل��ذي  �لتاريخي 
فخريني  فائزين  �أول  �لعظيمان  �ل��رم��ز�ن  ك��ان  حيث  �أبوظبي  يف  فرن�شي�س 

بجائزة ز�يد لالأخوة �لإن�شانية.
�أنطونيو  لل�شيد   2021 ل��ع��ام  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ل��الأخ��وة  ز�ي���د  ج��ائ��زة  وم��ن��ح��ت 
غ��وت��ريي�����س �لأم�����ني �ل���ع���ام ل����الأمم �مل��ت��ح��دة و�ل�����ش��ي��دة ل��ط��ي��ف��ة ب���ن زياتني 

�لنا�شطة �ملناه�شة للتطرف وموؤ�ش�شة جمعية عماد لل�شباب و�ل�شالم.
 2021 يوليو  م��ن  �لأول  يف   2022 �جل��ائ��زة  ل���دورة  �لرت�شيح  ب��اب  وفتح 
�لفائزين  �أو  �لفائز  �لإع��الن عن  و�شيتم   ،2021 دي�شمرب  �لأول من  حتى 

باجلائزة يف �لر�بع من فرب�ير 2022.
ومي���ك���ن ل��ل��م��ر���ش��ح��ني �مل���وؤه���ل���ني ت���ق���دمي �ل��رت���ش��ي��ح��ات م���ن خ����الل �ملوقع 
https:// :لتايل� �لر�بط  �لإن�شانية على  ز�يد لالأخوة  �لر�شمي جلائزة 

./zayedaward.org
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وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع حتدد مراكز التطعيم بلقاح كوفيد19- للفئات العمرية من 3 اإىل 17 �سنة
•• دبي-الفجر:

ووقاية  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  �أع���ل���ن���ت 
�ملجتمع عن �ملر�كز �ل�شحية �لتي 
للفئات  كوفيد19-  ل��ق��اح  ت��ق��دم 
�شنة،   17 �إىل   3 م���ن  �ل��ع��م��ري��ة 
وج��اء ذل��ك بعد �إع��الن �ل���وز�رة يف 
�لت�شجيل  ع��ن  �مل��ا���ش��ي  �لأ���ش��ب��وع 
"�شينوفارم"  ل���ل���ق���اح  �ل�����ط�����ارئ 
ل��ه��ذه �ل��ف��ئ��ة �ل��ع��م��ري��ة، ب��ن��اء على 
�ل�شريرية،  �ل����در������ش����ات  ن���ت���ائ���ج 
لت�شريح  �ملتبع  �ل�شارم  و�لتقييم 
و�لتقييم  �ل���ط���ارئ،  �ل���ش��ت��خ��د�م 
�للو�ئح  م��ع  يتو�فق  �ل��ذي  �ملحلي 
�إطار  يف  وذل��ك  �ملعتمدة.  �لدولية 
تعزيز جهود �لإمار�ت يف مكافحة 
"وتاأكيد�  "كوفيد19-  ف��ريو���س 
بالهتمام  �ل�شتباقي  نهجها  ًعلى 

ب�شحة و�شالمة �أفر�د �ملجتمع.
للفئة  �ل��ل��ق��اح  �أن  �ل�����وز�رة  و�أك����دت 
�شنة،   15 �إىل   3 م���ن  �ل��ع��م��ري��ة 

�ملتحدة  و�ل���ولي���ات  �ل�����ش��ني  م��ث��ل 
و�لهند  وب��ري��ط��ان��ي��ا  �لأم��ري��ك��ي��ة 
لها منذ  �شريرية  ب��اإج��ر�ء جت��ارب 

عدة �أ�شهر. 

لقاح �آمن لالأطفال
عبد  ح�شني  �لدكتور  �شعادة  و�أك��د 
�ل���رح���م���ن �ل���رن���د وك���ي���ل �ل������وز�رة 
�لعامة  �ل�شحة  ل��ق��ط��اع  �مل�����ش��اع��د 
لتطبيق  �لوطنية  �للجنة  رئي�س 

�مل��ج��ت��م��ع، و�شجع  ���ش��ر�ئ��ح  �أو����ش���ع 
�لتوجه  ع���ل���ى  �لأم����������ور  �أول������ي������اء 
�للقاحات  ت���ق���دمي  م����ر�ك����ز  �إىل 
�أبناءهم، حيث  م�شطحبني معهم 
�شيحميهم  �لأط���ف���ال  تطعيم  �أن 
حولهم  من  �شحة  على  ويحافظ 
ي�شاهم  كما  �ل�شن،  كبار  وخا�شة 
�ملناعة  �إىل  �ل��و���ش��ول  ت�����ش��ري��ع  يف 
�جل��م��اع��ي��ة �ل����الزم����ة ل��ل��ح��د من 
ذلك  ويتما�شى  �لفريو�س.  �نت�شار 
تنتهجها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ع��ايف  م��ع خطة 
دول��ة �لإم����ار�ت و�ل��ت��ي تهدف �إىل 
�لفئات  م����ن   100% ت��ط��ع��ي��م 
�مل�����ش��ت��ه��دف��ة ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة عام 

.2021

كفاءة �لإمار�ت يف �ل�صتجابة 
للجائحة

�أن دولة  �ل��دك��ت��ور �ل��رن��د  و�أو���ش��ح 
�لإم�����������ار�ت ت�������ش���درت �مل����وؤ�����ش����ر�ت 
�ل�شتجابة  ك����ف����اءة  يف  �ل���ع���امل���ي���ة 

�خ���ت���ي���اري ول��ي�����س �إل����ز�م����ي����ا، كما 
�للقاح  �أن  ع���ن  �ل��������وز�رة  ك�����ش��ف��ت 
�مل��ع��ت��م��د ل���الأط���ف���ال م���ن ع��م��ر 3 
"�شينوفارم"،  ه��و  �شنة   11 �إىل 
 12 وبالن�شبة للفئة �لعمرية من 
�إىل 15 �شنة �شيكون �خليار متاحاً 
"فايزر- �أو  "�شينوفارم"  ب���ني 

بيونتك" .
46 مركز  �ل��ل��ق��اح��ات يف  وت��ت��وف��ر 
تطعيم تغطي �لإمار�ت �ل�شمالية، 
�إمارة  يف  �شحياً  مركز�ً   19 منها 
يف  �شحية  م��ر�ك��ز   10 �ل�شارقة، 
�إمارة �لفجرية، 9 مر�كز يف �إمارة 
�إمارة  م��ر�ك��ز يف   4 ر�أ����س �خليمة، 
�لقيوين،  �أم  �إم���ارة  يف   3 عجمان، 

ومركز و�حد يف �إمارة دبي.
وتعد �لإمار�ت �أول دولة يف منطقة 
�أفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
فعالية  در�������ش�����ة  ب�����اإج�����ر�ء  ت���ق���وم 
�للقاح لهذه �لفئة �لعمرية، بينما 
للقاحات  �مل�����ش��ن��ع��ة  �ل�����دول  ب�����د�أت 

�ل�����ل�����و�ئ�����ح �ل�������ش���ح���ي���ة �ل����دول����ي����ة 
لقاح  �أن  �جل���ائ���ح���ات،  وم��ك��اف��ح��ة 
����ش���ي���ن���وف���ارم ����ش���د »ك���وف���ي���د 19« 
من  لالأطفال  بالن�شبة  �آم��ن��اً  يعد 
ب��ن��اء على  17 ع��ام��اً،  �إىل   3 ���ش��ن 
�أثبتت  و�لتي  �ل�شريرية  �لتجارب 
كافة  تطبيق  بعد  لهم  ماأمونيته 
�لربوتوكولت �لطبية �ملعمول بها 
و�ملمار�شات  �ملعايري  لأعلى  ووفقاً 
�عتماده  مت  وب��ال��ت��ايل  �ل���دول���ي���ة، 
ووقاية  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  ق��ب��ل  م��ن 
يتلقى  ح��ي��ث  م�����وؤخ�����ر�ً.  �مل��ج��ت��م��ع 
م���ن���ذ عدة  �ل����ع����امل  �لأط�����ف�����ال يف 
�أمر��س  �شد  �آمنة  لقاحات  عقود 
وليختلف  م��ت��ع��ددة.  وف��ريو���ش��ات 
عمله  طريقة  يف  �شينوفارم  ل��ق��اح 

عن هذه �للقاحات. 
�لقر�ر  ه��ذ�  �أن  �إىل  �شعادته  ولفت 
ودقيقة  علمية  در�����ش���ة  ب��ع��د  ج���اء 
طريق  يف  متقدمة  خطوة  وميثل 
�ل��ت��ع��ايف م��ن �جل��ائ��ح��ة وحت�شني 

للجائحة بتوجيهات ودعم �لقيادة 
�ل��ر���ش��ي��دة، م��ع م��و����ش��ل��ة �جلهات 
يف  �ل�شتثنائية  جهودها  �ل�شحية 
�شد  للتطعيم  �ل��وط��ن��ي��ة  �حل��م��ل��ة 
عن  �ملبكر  و�لك�شف   ،19 كوفيد- 
�حل����الت و�ل��ت��دخ��ل �ل�����ش��ري��ع ملنع 
�لدولة  مت��ل��ك  ك��م��ا  م�شاعفاتها، 
و�ح��دة من �أو���ش��ع و�أ���ش��رع حمالت 
�إجناز  وه���و  �ل���ع���امل،  يف  �لتطعيم 
ل���دول���ة �لإم���������ار�ت �لتي  ي��ح�����ش��ب 
�أن��ه��ا �إحدى  ت��وؤك��د ي��وم��اً بعد ي��وم 
يف  �لناجحة  �لعاملية  �لنماذج  �أه��م 
�حلد من �نت�شار �لأزمة". م�شدد�ً 
�أن  �أك��دت  �لدر��شات  �أن نتائج  على 
لقاح كوفيد- 19 �أثبت فعاليته يف 
تقليل ن�شب �لإ�شابة وخف�س ن�شبة 
و�لعناية  للم�شت�شفيات  �ل��دخ��ول 
�مل���رك���زة وم���ع���دل �ل���وف���ي���ات، ولذ� 
ن��وؤك��د �أه��م��ي��ة ل��ق��اح ك��وف��ي��د- 19، 
�مل�شاعفات  م��ن  �ملجتمع  حلماية 

�لناجتة عن �لإ�شابة.

دبي للثقافة حتتفي باخلط العربي
•• دبي - وام:

�أكدت هالة بدري �ملديرة �لعامة لهيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي "دبي للثقافة" �أن 
�ليوم �لعاملي للخط هو منا�شبة مهمة لالحتفاء بفن �خلط �لعربي و�إبر�ز �أهميته 
�حل�شارة  �شجالت  من  و�شجاًل  �لإ�شالمية  �لثقافة  هوية  مقومات  �أح��د  باعتباره 

�م�س-مبنا�شبة  لها  ت�شريح  يف  و�أ���ش��ارت  �لعربية. 
�ليوم �لعاملي للخط �لذي ي�شادف 11 �أغ�شط�س 
من كل عام - �إىل �لتز�م "دبي للثقافة" بتعزيز 
�لإمار�تي  �ملجتمع  يف  �لعربية  �للغة  ح�شور 
ودع�����م �ل��ف��ن��ون �مل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا �ن�����ش��ج��ام��اً مع 
جاءت  �ل��ت��ي  �لعربية"  �ل��ل��غ��ة  "ميثاق  م��ب��ادرة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �لروؤية  ثمرة 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" . 
و�أكدت بدري حر�س " دبي للثقافة" على �إبر�ز 
ميثل  �لتي  �لعربية  للثقافة  �ملكّونة  �لعنا�شر 
�خلط �لعربي �أحد �أدو�ت �لتعبري عن خمزونها 

ب�شكل مبدع فهو فن ت�شكيلي قائم بحد ذ�ته ملا 
ميتلكه من جماليات يف هند�شته وتفا�شيله و�أ�شكاله �أ�شهمت يف �قرت�نه بالزخرفة 
و�ملخطوطات.    �لكتب  وجّملت  و�مل�شاجد  �لق�شور  زي��ن��ت  �ل��ت��ي  �لأ�شيلة  �لعربية 
" دبي للثقافة" �أخذت على عاتقها مهمة �لإ�شهام يف �لنهو�س بلغتنا  �أن  و�أ�شافت 
�أفر�د  وت��ع��ري��ف  وتنميته  وحمايته  �ل��ع��رب��ي  �خل��ط  ف��ن  و�إح��ي��اء  �جلميلة  �لعربية 
و�إرثنا  �لأ�شيلة  �لوطنية  هويتنا  وتر�شيخ  ل�شون  �لعميقة  مب�شامينه  �ملجتمع 
�حل�شاري �ملجيد وذلك عرب دعم وت�شجيع �ملو�هب �ملحلية يف هذ� �ملجال وتوفري 
من�شات متنوعة لعر�س �إبد�عاتها �إ�شافة �إىل فتح �آفاق تعليمية وتثقيفية لأجيالنا 

للتعرف �إىل جماليات وروعة �خلط �لعربي �ملتجذر يف عمق �لثقافة �لوطنية .

نا�سئة ال�سارقة حتتفي بال�سباب يف يومهم العاملي
•• ال�شارقة-الفجر:

�أ�شحاب  و�ل�شباب  �لنا�شئة  على  �ل�شوء  و�إلقاء  مبنت�شبيها،  �لحتفاء  على  حر�شها  �إط��ار  يف 
قرن"  "ربع  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة  �ل�شارقة"،  "نا�شئة  تنظم  �مللهمة؛  و�لق�ش�س  �ملتميزة  �لتجارب 
�حتفاًل   ،2021 �أغ�شط�س   11 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  �ليوم  م�شاء  و�ملبتكرين،  �ل��ق��ادة  ل�شناعة 

��شتثنائياً بعنو�ن "يوم �ل�شباب".
يهدف �لحتفال �لذي ياأتي بالتز�من مع �ليوم �لعاملي لل�شباب، �إىل عر�س �إجناز�ت منت�شبي 
نا�شئة �ل�شارقة يف �لأعمار من 13 �إىل 18عاماً، خالل �لعامني 2020، 2021 يف خمتلف 
جتاربهم  م�شاركة  يف  �ملوؤ�ش�شة  خلريجي  �لفر�شة  و�إتاحة  وخارجها،  �لدولة  د�خل  �ملجالت، 

�خلا�شة ونقل خرب�تهم �ملكت�شبة �إىل �أقر�نهم، مبا ي�شمن دميومة �لتعلم ونقل �ملعرفة.
وي�شم �لحتفال �لعديد من �لفقر�ت �ملنّوعة، �لتي ت�شهم يف ت�شجيع �لنا�شئة و�ل�شباب على 
بذل �ملزيد من �جلهد و�لعطاء ليكونو� �شّباقني ومبادرين للم�شاركة يف م�شرية �لنماء �لتي 
ت�شهدها دولة �لإمار�ت، وقادرين على �إحد�ث �لتغيري �لإيجابي خلدمة جمتمعهم ووطنهم.

Date 11/ 8/ 2021  Issue No : 13312
Case File

Real Estate Summary 883/2021/18
Details of service by publication
To the defendant / 1- Abubakar Qassim Cabdo

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aqaar Corporation - Represented by Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 230,429), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12 % from the due date until the full 
payment. The hearing of Monday 23-08-2021 at 09:30 AM on the online 
court hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered 
to attend by yourself or your legal attorney and you have to submit the 
memos or documents you have to the court three days at least prior to 
the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 11/ 8/ 2021  Issue No : 13312
Notification by Publication

In Execution No. 5065/2021/207 Execution Commercial
Execution Subject:
The Execution Applicant:

Good Palace Hotel Dubai Capacity as: Plaintiff
The Defendant:

1- ABBAS ABDELSALAM SALIH Capacity as: Defendant
Notification subject:
The claimant has field the above-mentioned execution against you to 
obligate you to pay the executed amount of AED 18068 to the execution 
applicant or the court treasury. Therefore, the court will initiate the 
executive procedures against you in the event of non-compliance with 
the aforementioned decision within 15 days from the date of publishing 
this notification.
Head of Department
Khalifa Yousef Al Marzouki

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان - وام:

�عتمد �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان 
ممار�شات  ن�شج  "م�شتوى  م��وؤ���ش��ر  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�لإطار  �شمن  �ملنطقة  يف  ن��وع��ه  م��ن  �لأول   " �ل��ب��ي��ان��ات  �إد�رة 
 " "حوكمة و�إد�رة �لبيانات لإمارة عجمان  �لت�شغيلي لربنامج 
��شرت�تيجية حكومة عجمان  و�ل��ذي يعد خطوة مهمة �شمن 
�إد�رة �لبيانات جلميع �جلهات �حلكومية  لالرتقاء مبمار�شات 

يف �لإمارة.
و�ط���ل���ع ���ش��م��وه م���ن ف��ري��ق �ل��ربن��ام��ج ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �لن�شج 
تقييمها وعر�س  �لتي مت  �ملحلية  للموؤ�شر يف �جلهات  �حل��ايل 
على  �لربنامج  يعمل  �لتي  و�مل�شتهدفات  �لقادمة  �لعمل  خطة 
بح�شور  وذل��ك  �لقادمة  �ل�شنو�ت  خ��الل  لتحقيقها  تنفيذها 
�لعام للمجل�س  �شعادة �لدكتور �شعيد �شيف �ملطرو�شي �لأمني 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي. و�أ����ش���اد ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��م��ار ب���ن ح��م��ي��د �لنعيمي 
�حلوكمة  ب��ر�م��ج  ج���ودة  رف��ع  يف  �مل��ب��ذول��ة  �حلكومية  باجلهود 

و�إد�رة �لبيانات وحت�شني م�شتوى تقدمي �خلدمات يف �جلهات 
�حلكومية ودعم منظومة �تخاذ �لقر�ر بالعتماد على �لبيانات 

�لدقيقة و�ملحدثة وتعزيز �شمان خ�شو�شية و�أمن �لبيانات.
ويعك�س موؤ�شر م�شتوى ن�شج ممار�شات �إد�رة �لبيانات بالإمارة 
�حلكومية  �جل��ه��ات  تنتهجها  �لتي  �ملمار�شات  ج��ودة  م�شتوى 
معها  �لتعامل  �أو  باإنتاجها  تقوم  �لتي  �لبيانات  م��ع  للتعامل 
حتقيق  �إىل  �لو�شول  بهدف  �لأخ��رى  �جلهات  مع  تتبادلها  �أو 
�لبيانات  جمموعات  جلميع  للحقيقة"  و�ح��د  "م�شدر  مبد�أ 
و�لتي تعترب من �مل�شادر �لوطنية و�لذي ي�شب ب�شكل مبا�شر 
�جلهات  تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  كفاءة  مب�شتوى  �لرت��ق��اء  يف 
وتقلي�س  جودتها  م�شتوى  وحت�شني  للمتعاملني  �حلكومية 
�لإجر�ء�ت وتخفي�س �لكلف �لت�شغيلية لتلك �خلدمات و�حلد 
من �زدو�جية �لبيانات لدى �جلهات �حلكومية. من جانبه �أكد 
�شعادة �لدكتور �شعيد �شيف �ملطرو�شي �أن �عتماد �شموه ملوؤ�شر 
"م�شتوى ن�شج ممار�شات �إد�رة �لبيانات" ياأتي يف �إطار حر�س 
�لإمارة  �لقر�ر يف  �تخاذ  �آليات دعم  حكومة عجمان على دعم 

�لنوعية  و�مل���ب���ادر�ت  و�لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنموية  �خل��ط��ط  ودع���م 
�لعي�س  رفاهية  لتحقيق  �لأد�ء �حلكومي  رفع  �شاأنها  �لتي من 

ومقومات �لنجاح يف �ملجتمع.
و�إد�رة  " ح��وك��م��ة  ب��رن��ام��ج  �أن  �مل��ط��رو���ش��ي  �ل��دك��ت��ور  و�أو����ش���ح 
�ل�شتفادة  فر�س  تعزيز  �إىل  لإم��ارة عجمان" يهدف  �لبيانات 
�لبيانات  م��ب��ادئ  وتطبيق  ب��الإم��ارة  �حلكومية  �لبيانات  م��ن 
�حلكومية �ملفتوحة من خالل تعزيز �ل�شفافية و�إر�شاء قو�عد 
�عتماد  �أن  �إىل  بالإ�شافة  �لبيانات،  و�إد�رة  �لر�شيدة  �حلوكمة 

�ملوؤ�شر �شي�شهم يف ن�شج ممار�شات �إد�رة �لبيانات وكفائتها.
و�شتقوم �لأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي من خالل برنامج 
على  ب��الإ���ش��ر�ف  عجمان"  لإم���ارة  �لبيانات  و�إد�رة  "حوكمة 
نطاق  وحت��دي��د  تنفيذه  ومتابعة  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  �أح��ك��ام  تطبيق 
�ملوؤ�شر  نتائج  فيها  تبني  دوري���ة  تقارير  ورف��ع  �ملوؤ�شر  تطبيق 
عل  �لعمل  �لتطبيق  بنطاق  �مل�شمولة  �جلهات  �شتقوم  حني  يف 
�إد�رة  ملمار�شات  و�لمتثال  �لتو�فق  منظومة  وحت�شني  تطوير 

�لبيانات.

•• دبي-الفجر:

برملانات  م��ع  �ل�����ش��د�ق��ة  جل��ن��ة  بحثت 
�لوطني  �ملجل�س  يف  �لآ�شيوية  �ل��دول 
�لحت�����������ادي، م����ع وف������د ب����رمل����اين من 
�جلنوبية  �لكورية  �لوطنية  �جلمعية 
���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز ع���الق���ات �ل���ت���ع���اون بني 
يف  �ل�شديقني  و�ل��ب��ل��دي��ن  �ل��ربمل��ان��ني 

خمتلف �ملجالت.
ح�شر �للقاء �لذي عقد �أم�س يف مقر 
�لأمانة �لعامة للمجل�س يف دبي �شعادة 
ك���ل م����ن: �ل���دك���ت���ورة ن�����ش��ال حممد 
مع  �ل�شد�قة  جلنة  رئي�س  �لطنيجي 
�ملجل�س،  �لآ�شيوية يف  �ل��دول  برملانات 
رئي�س  نائب  �لك�شف  عي�شى  وحممد 
�ملن�شوري  ح��و�ء  و�ل��دك��ت��ورة  �للجنة، 
و�لطاقة  �لتقنية  �شوؤون  جلنة  ع�شو 
و�ل������رثوة �مل��ع��دن��ي��ة، و�ل���دك���ت���ور عمر 
ع��ب��د�ل��رح��م��ن �ل��ن��ع��ي��م��ي �أم�����ني عام 
�لب�شطي  ر�����ش���د  وع����ف����ر�ء  �مل��ج��ل�����س، 
لالت�شال  �مل�������ش���اع���د  �ل����ع����ام  �لأم�������ني 

�لربملاين.
�لكوري  �جل���ان���ب  م���ن  ح�����ش��ره  ك��م��ا 
�شيوجن،  ه����ون  م����ن: يل  ك���ل  ����ش���ع���ادة 
�جلمعية  ع�����ش��و�  ت�����ش��ون  �إي���ون���غ  ت�شو 
�لوطنية �لكورية، وكوون يوجن �شفري 

جمهورية كوريا �جلنوبية لدى دولة 
�لإمار�ت.

يف بد�ية �للقاء رحبت �شعادة �لدكتورة 
�جلمعية  ب���وف���د  �ل��ط��ن��ي��ج��ي  ن�����ش��ال 
م��ث��م��ن��ة تطور  �ل���ك���وري���ة،  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لبلدين،  ب���ني  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ع���الق���ات 
و�أك����دت ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز عالقات 
�لتعاون �لربملاين بني �ملجل�س �لوطني 
�لحتادي و�جلمعية �لوطنية �لكورية 
�لتفاهم  م���ذك���رة  ت��ف��ع��ي��ل  م���ن خ���الل 
و�لتعاون �ملوقعة بني �جلانبني يف عام 

.2018
بني  �لتن�شيق  �آل��ي��ة  �جل��ان��ب��ان  وب��ح��ث 
�لربملانني خالل �مل�شاركة يف �لفعاليات 
حول  و�لتن�شيق  �ل��دول��ي��ة،  �لربملانية 
�مل�شرتك،  �له��ت��م��ام  ذ�ت  �ملو�شوعات 
�لفرت��شية  �لج��ت��م��اع��ات  وت��ع��زي��ز 
�ل��ث��ن��ائ��ي��ة و�ل�����زي�����ار�ت �مل��ت��ب��ادل��ة بني 

�جلانبني.
ك��م��ا مت خ���الل �ل��ل��ق��اء �ل��ت��ط��رق �إىل 
�لتعاون بني دولة �لإمار�ت وجمهورية 
كوريا يف جمايل �لهيدروجني وحتلية 

�لهياكل  م�����ش��اري��ع  وت��ط��وي��ر  �مل���ي���اه، 
�لنقل  جمال  يف  و�لتعاون  �لأ�شا�شية، 
�لذكية  �ملدينة  �لعام مبا يتما�شى مع 

ومنوذج �لتنمية �حل�شرية.
�لطنيجي  ن�����ش��ال  د.  ���ش��ع��ادة  و�أك�����دت 
�لربملانية  �لعالقات  توطيد  �أن  على 
���ش��ي��ع��م��ل ع��ل��ى تعزيز  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
و�ل�شتثماري  �لق��ت�����ش��ادي  �ل��ت��ع��اون 
لآفاق  بها  و�لن��ط��الق  �لبلدين،  ب��ني 
�أدو�ر�  للربملانات  و�أن  ل�شيما  �أو���ش��ع، 
�ل�شتثمارية  �لبيئة  تهيئة  يف  فاعلة 

�جل��������اذب��������ة م�������ن خ���������الل �أدو�ره���������������ا 
�لت�شريعية و�لرقابية، منوهة باأهمية 
ت��ع��زي��ز �ل��ع��الق��ات �لق��ت�����ش��ادي��ة بني 
�مل�شرتكة  �للجنة  خالل  من  �لبلدين 
�لقت�شادية بني �لبلدين، �لتي تهدف 
�إىل تطوير �أوجه �لتعاون يف جمالت 
و�ل�شتثمار  و�ل�������ش���ن���اع���ة  �ل���ت���ج���ارة 
و�لبنية  �ملتجددة  و�لطاقة  و�لطري�ن 
و�ل�شياحة  �ملالية  �لتحتية و�خلدمات 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  و�ل�������ش���رك���ات 
و�ل�شحة  �مل���ب���ت���ك���رة  و�ل�������ش���ن���اع���ات 

و�لتعليم.
�لثنائي  بالتعاون  �شعادتها  و�أ���ش��ادت 
م���ن خ����الل �ت��ف��اق��ي��ة �إن�������ش���اء حمطة 
يف  �ل�شلمية  �ل��ن��ووي��ة  للطاقة  ب��ر�ك��ة 
�ملحطة  ت�شغيل  2009، وعملية  عام 
�لرغم  �لأوىل يف �أبريل 2021، على 
م���ن حت���دي���ات ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا. كما 
ع���ربت ع��ن �ل�����ش��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر لدعم 
جمهورية كوريا لرت�شح دولة �لإمار�ت 
جمل�س  يف  �ل��د�ئ��م��ة  غ��ري  للع�شوية 
 ."2023-2022" للفرتة  �لأم���ن 

�لوطني  �ملجل�س  تقدير  عن  و�أعربت 
كوريا  جمهورية  مل�شاركة  �لحت����ادي 
يف معر�س �إك�شبو دبي 2020، �لذي 
�جلاري  �لعام  من  �أكتوبر  يف  �شيعقد 
و�شنع  �لعقول  "تو��شل  عنو�ن  حتت 
�مل�شتقبل"، و�لذي �شوف يوفر من�شة 
و�لتعاون  و�لب��ت��ك��ار  �لإب���د�ع  لتحفيز 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���ع���امل، وي���ه���دف �إىل 
�أفكار جديدة يكون لها تاأثري  �إطالق 
�ل�شرق  منطقة  يف  وم�����ش��ت��د�م  ف��اع��ل 
�أنحاء  وكل  و�آ�شيا  و�أفريقيا  �لأو�شط 

�لعامل.
�جلمعية  وف�����د  �أع�������رب  ج���ان���ب���ه  م����ن 
تقديره  ع�����ن  �ل����ك����وري����ة  �ل���وط���ن���ي���ة 
�لإمار�ت  دول��ة  حققته  مبا  و�إعجابه 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة م��ن ت��ط��ور وتقدم 
�مل���ج���الت، مثنيا  وجن����اح يف خم��ت��ل��ف 
ع��ل��ى دوره������ا �ل���ف���اع���ل و�مل����وؤث����ر على 
�ل�شاحة �لدولية وجهودها �لكبرية يف 
من  للعديد  و�مل�شاعدة  �لعون  تقدمي 

دول و�شعوب �لعامل.
ت��ع��زي��ز عالقات  �أه��م��ي��ة  و�أك������د ع��ل��ى 
�ملجل�س  م����ع  �ل���ربمل���ان���ي���ة  �ل����ت����ع����اون 
�ل���وط���ن���ي �لحت��������ادي، و�ل���ع���م���ل على 
لتوحيد  و�لتن�شيق  �خل����رب�ت  ت��ب��ادل 
�ملحافل  يف  و�مل��و�ق��ف  و�ل����روؤى  �لآر�ء 
�لتعاون  ب��ع��الق��ات  م�شيد�  �ل��دول��ي��ة، 
�لبلدين  ب���ني  �ل��ق��ائ��م��ة  و�ل�������ش���ر�ك���ة 
�مل���ج���الت  �ل�������ش���دي���ق���ني يف خم��ت��ل��ف 
و�لقت�شادية  و�لربملانية  �ل�شيا�شية 
و�لنقل  و�ل��ت��ج��اري��ة  و�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة 
و�لبيئة،  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و�ل���ط���اق���ة 
�ل�شر�كة  ه���ذه  تنعك�س  �أن  و�أه��م��ي��ة 
�لقت�شادي  �ل���ت���ق���دم  �إح��������ر�ز  ع���ل���ى 
�ملن�شود لكال �لبلدين، لفتني �إىل �أن 
جمهورية كوريا تعد من �أبرز �شركاء 

دولة �لإمار�ت �لتجاريني يف �آ�شيا.

•• دبي-وام:

عبد�هلل  بن  حممد  معايل  �عتمد 
�ل��ق��رق��اوي وزي����ر ����ش���وؤون جمل�س 
�لعاملية  �ل��ق��م��ة  رئ��ي�����س  �ل��������وزر�ء 
يو�شف  حممد  تعيني  للحكومات، 
موؤ�ش�شة  مل��دي��ر  ن��ائ��ب��اً  �ل�����ش��ره��ان 
�ل��ق��م��ة �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات، يف 
قيادة  ت���وج���ه���ات  جت�����ش��د  خ���ط���وة 
�لكفاء�ت  بتمكني  �لإم����ار�ت  دول��ة 
�لوطنية �ل�شابة، وتعزيز دورها يف 
و�شناعة  ��شت�شر�ف  م�شرية  قيادة 
�لريادي  �ل���دور  وت��وؤك��د  �مل�شتقبل، 
و�ملعريف للقمة �لعاملية للحكومات 
دورهم  وتفعيل  �ل�شباب  يف متكني 
�لتنمية  م�������ش���رية  يف  �مل�����ح�����وري 

و�لتطوير.
�ل�����ش��ره��ان يف  وت�شمل م��ه��ام ع��م��ل 
�شر�كات  تعزيز  �جل��دي��د  من�شبه 
�ل��ق��م��ة �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات مع 
�لدولية  و�مل��ن��ظ��م��ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
على  و�لإ�شر�ف  �لبحثية،  و�ملر�كز 
ت��ن��ظ��ي��م �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�مل����وؤمت����ر�ت 
و�جل���ل�������ش���ات �مل���ع���رف���ي���ة، و�إع�������د�د 
�ل��ع��م��ل للفرتة  وت��ط��وي��ر خ��ط��ط 

�ملقبلة.
وي��ح��م��ل حم��م��د �ل�����ش��ره��ان درجة 
�ملاج�شتري يف هند�شة و�إد�رة �لنظم 
ملعهد  �مل�����ش��رتك  �ل��ربن��ام��ج  �شمن 
ما�شات�شو�شت�س  وم��ع��ه��د  م�����ش��در 
�ملاج�شتري  ودرج���ة  للتكنولوجيا، 
�ل��ق��ي��ادة و�لب��ت��ك��ار م��ن معهد  يف 
روت�������ش�������ش���رت ل���ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا يف 
�لأمريكية،  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات 

�لهند�شة  �لبكالوريو�س يف  ودرجة 
�ملدنية بتقدير �متياز من �جلامعة 

�لأمريكية يف �ل�شارقة.
موؤ�ش�شة  �إىل  �ن���ت���ق���ال���ه  وق����ب����ل 
عمل  للحكومات،  �لعاملية  �لقمة 
�ل�����ش��ره��ان م���دي���ر�ً ل��ل��م�����ش��اري��ع يف 
موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل و�شاهم يف 
�إد�رة و�إطالق وتطوير �لعديد من 
�مل���ب���ادر�ت و�مل�����ش��اري��ع �ل���ب���ارزة، مبا 
للروبوتات  �لعامل  ذلك بطولة  يف 

"فري�شت  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  و�ل���ذك���اء 
 ،2019 ع����ام  دب����ي  يف  جلوبال" 
وقمة   ،"10X "دبي  وم����ب����ادرة 
وغريها.  �لتنفيذيني،  �ل��روؤ���ش��اء 
ر�أ�س  "جمل�س  ع�شوية  �شغل  كما 
عامي  ب����ني  لل�شباب"  �خل���ي���م���ة 
عمل  �أن  بعد  و2018،   2016
م��ت��خ�����ش�����س يف جمال  ك��م��ه��ن��د���س 
�لنقل �مل�شتد�م يف وز�رة �لد�خلية، 
للعلوم  م�����ش��در  معهد  يف  وب��اح��ث��اً 
�لنقل  جم����ال  يف  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

و�لتنمية �مل�شتد�مة.
خريجي  �أح��د  �ل�شرهان  �أن  يذكر 
ب��رن��ام��ج خ���رب�ء �لإم������ار�ت، �لذي 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أط���ل���ق���ه 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
�شمن  ك��ان  كما  �مل�شلحة،  للقو�ت 
لربنامج  �لأوىل  �لدفعة  خريجي 
للقياد��شت  �ل�������دويل  �لن�����ت�����د�ب 
�لإم���ار�ت���ي���ة �ل��ت��اب��ع مل��رك��ز حممد 
ب��ن ر����ش��د لإع�����د�د �ل���ق���ادة يف عام 

.2019
للحكومات  �لعاملية  �لقمة  وت�شكل 
بتوجيهات  �إط���الق���ه���ا  مت  �ل���ت���ي 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
عام   ، �هلل"  "رعاه  دب�����ي  ح���اك���م 
ر�ئ����دة  ع��امل��ي��ة  م��ن�����ش��ة   ،2013
جت��م��ع حت���ت م��ظ��ل��ت��ه��ا ن��خ��ب��ة من 
ق���ادة �حل��ك��وم��ات و�ل�����وزر�ء وكبار 
ورو�د  �لقر�ر  و�شانعي  �مل�شوؤولني 
�ل�شوؤون  يف  و�مل��خ��ت�����ش��ني  �لأف���ك���ار 
و�لجتماعية  و�لقت�شادية  �ملالية 
لتبادل  �ل��ع��امل،  دول  خمتلف  م��ن 
�خل��رب�ت و�مل��ع��ارف و�لأف��ك��ار �لتي 
م�شتقبل  ����ش��ت�����ش��ر�ف  يف  ت�����ش��ه��م 
جمموعة  وت�شت�شيف  �حلكومات، 
و�جلل�شات  �ل���ور����س  م��ن  م��ت��ن��وع��ة 
و�مل�����ب�����ادر�ت ل���ش��ت��ع��ر����س �أح����دث 
�ملمار�شات  و�أف�������ش���ل  �لجت����اه����ات 
وتقدمي  �حل����ك����وم����ات،  ق����ي����ادة  يف 
حلول مبتكرة ل�شتباق �لتحديات 

•• عجمان -الفجر:

عقد جمل�س �إد�رة هيئة �لنقل يف عجمان �جتماعه �لعتيادي برئا�شة �شعادة 
�أع�شاء جمل�س  �لإد�رة وبح�شور  حممد عبد �هلل بن علو�ن رئي�س جمل�س 
�لإد�رة و�ملدير �لعام للهيئة و�ملدر�ء �لتنفيذيني وذلك يف مقر �لهيئة �لرئي�شي 
و�أثنى  بالأع�شاء،  �لد�رة  رئي�س جمل�س  �لجتماع، رحب  بد�ية  �جل��رف ويف  يف 
�لدوؤوب  و�شعيهم  �ملتميز  باأد�ئهم  م�شيد�ً  وموظفيها،  �لهيئة  �إد�رة  جهود  على 

لالطالع على �آخر �مل�شتجد�ت ل�شمان ��شتمر�رية �لأعمال و�لإنتاجية. 
وناق�س �لجتماع �لإجناز�ت �لتي حققتها �لهيئة خالل �لعامني �ملا�شيني، ومت 
ركاب  عدد  بلغ  وقد  �ملبارك  �لأ�شحى  عيد  خالل  �لنقل  �إح�شائيات  ��شتعر��س 
حافالت �لنقل �لعام �ىل 46719 ر�كب ، ونقلت عربة عجمان 7693 ر�كب ، 
وبلغ �جمايل عدد رحالت مركبات �لأجرة �ىل 128347 رحله  وعدد رحالت 

رحله.  1122 �ىل    BOD
2021، وت�شكيل  و��شتعر�س يف �لجتماع �لبيانات �ملالية �لأولية ل�شهر يونيو 
جمل�س �شباب هيئة �لنقل �لذي يركز على تطوير منظومة �لعمل �ل�شبابي  و 
دور �ل�شباب و�هميتهم يف دعم م�شرية �لهيئة من خالل طرح �لأفكار �ملبتكرة، 
ثم  �لتحديات، ومن  لكافة  �لفعاله  و  �ملبتكره  �إيجاد �حللول  و  �خل��رب�ت  تبادل 

تطبيقها على �أر�س �لو�قع، كما ومت طرح �لتطور�ت و�مل�شتجد�ت �لتي ُعر�شت 
يف جميع و�شائل �لتو��شل �لجتماعي. 

عام  م��ن  �لأول  �لن�شف  خ��الل  عجمان  �أج���رة  �أد�ء  �لإد�رة  جمل�س  و��شتعر�س 
�لتطبيق  �لعميل يف  وي�شاعد  م�شفوت  “ يف   ROUTE“ وتطبيق   ،2021
�إي�شالت  من  �لعميل  ب�شجل  ويحتفظ  ملوقعه،  �أج��رة  مركبة  لأق��رب  �لو�شول 
للعميل  يح�شب  �أن��ه  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شابقة،  �ل��رح��الت  حجز  وت��و�ري��خ  �ل��دف��ع 
�لتعرفة ب�شكل دقيق منذ بد�ية �لرحلة و�شوًل �إىل �ملوقع �ملحدد، ويوفر تنبيهات 
تذكريية باملو�عيد و�أي م�شتجد�ت متعلقة بالرحلة، كما يوفر للعميل طريقة 
دفع �آمنة وموثوقة مع خيار�ت دفع متعددة، ف�شاًل عن �أنه ميكن للعميل تقدمي 
ر�أيه ومدى ر�شاه عن �لرحلة و�لتجربة ككل، وكذلك طلب �لدعم عن طريق 
�لربيد �لإلكرتوين و�لهاتف وقد �شعت �لهيئة لتوفري وت�شهيل كافة �لإمكانات 
�لتي ت�شهم يف �لرتقاء و�لتقدم بخدمات �لنقل وتعمل �شمن خطة ��شرت�تيجية 
�أجل تغطية �ملدن �لتابعة لإمارة عجمان، ولتلبية جميع رغبات �ملو�طنني  من 

و�ملقيمني يف هذه �ملناطق.
ويف ختام �لجتماع، �أعرب �شعادة رئي�س جمل�س �لإد�رة عن �شكره وتقديره لفريق 
ثقته يف قدرتهم على �لرتقاء  �لكبرية، موؤكد�ً  �لهيئة على جهودهم  �لعمل يف 

باخلدمات �لتي تقدمها �لهيئة �إىل �أف�شل �مل�شتويات ووفقاً لأعلى �ملعايري.

عمار النعيمي يعتمد موؤ�سر »م�ستوى ن�سج ممار�سات اإدارة البيانات« الأول من نوعه يف املنطقة
•• دبي– الفجر:

 2021 �حل��ايل  �لعام  �لأول من  �لن�شف  نتائج  ك�شفت 
ع��ن جن��اح م��و����ش��الت �لإم����ار�ت يف �إب����ر�م  174 عقد�ً 
جديد�ً وجمدد�ً يف جمال �لنقل و�لتاأجري مع عدد من 
�إمارتي  �ملتعاملني يف �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س يف 
 420 تبلغ  �إجمالية  تعاقدية  وبقيمة  و�ل�شارقة،  دب��ي 
�ملبيعات  مدير  �ل�شيد�وي  ط��ارق  و�أثنى  دره��م.  مليون 
مبنطقة دبي و�ل�شارقة على �لنتائج �ملحققة �لتي توؤكد 
زخم  ��شتعادة  يف  و��شرت�تيجيتها  �ل�شركة  خطط  جناح 
وجتاوز  �حليوية،  �ملنطقة  ه��ذه  يف  و�لأن�شطة  �لأع��م��ال 
معظم  طالت  �لتي  كوفيد19-  ل��وب��اء  �ل�شلبية  �لآث���ار 
م�شتويات  �أن  مبيناً  �ل��ع��امل،  ح��ول  �لقت�شاد  مفا�شل 
�لأع���م���ال حت�����ش��ن��ت ب�����ش��ورة م��ل��ح��وظ��ة وب��ل��غ��ت 15% 

مقارنًة بنتائج �لن�شف �لأول من �لعام 2020.
 123 �شملت  �ل��ع��ق��ود  �أن  �ل�����ش��ي��د�وي  ق��ال  وتف�شياًل؛ 
مبوجبها  و�شيتم  جم����دد�ً،  ع��ق��د�ً  و51  ج��دي��د�ً  ع��ق��د�ً 

تقدمي خدمات �لنقل وتاأجري �ملركبات �ملختلفة وتقدمي 
�حللول �للوج�شتية وخدمات �لتو�شيل لفرت�ت تعاقدية 
�أن تلك  �شنو�ت، موؤكد�ً   5 �إىل   3 ت��رت�وح بني  متفاوتة 
وح�شتها  �ل�شركة  لر�شيد  مهمة  �إ�شافة  ت�شكل  �لعقود 
�ل�شوقية يف �إمارتي دبي و�ل�شارقة، حيث تقدم خدماتها 
 6 منهم  ورئ��ي�����ش��ي��اً،  ��شرت�تيجيا  متعاماًل   68 لنحو 
م��ت��ع��ام��ل��ني يف �ل��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي، و62 م��ت��ع��ام��اًل يف 

�لقطاع �خلا�س )من غري �لأفر�د(.
�ل�شتجابة  �إط��ار  �ل�شركة ويف  �أن  �إىل  �ل�شيد�وي  ولفت 
�ملتنامية  �ملتطلبات  وتلبية  �ل�شوق  ملتغري�ت  �ل�شريعة 
"خدمة  �لأول  �ل��ن�����ش��ف  خ���الل  �أط��ل��ق��ت  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
فّعال  نحٍو  على  �أ�شهمت  و�ل��ت��ي  للتو�شيل"،  �لإم����ار�ت 
عقد�ً   25 �إب���ر�م  مت  حيث  �إل��ي��ه،  �مل�شار  �لنمو  تعزيز  يف 
جديد�ً وجمدد�ً يف جمال �لتوزيع ونقل �لب�شائع، كما 
للب�شائع  ونقل  توزيع  عملية   73،000 تنفيذ  ج��رى 
قدمو�  �شائقني،  و104  خمتلفة،  مركبة   369 ع��رب 

خدماتهم ل�16 متعاماًل.

لتح�صن �لأعمال مقارنة بالن�صف �لأول من �لعام 2020 �ملئوية  �لن�صبة   15%
موا�سالت الإمارات تربم 174 عقدًا جديدًا وجمددًا يف دبي وال�سارقة خالل الن�سف الأول من 2021

جلنة ال�سداقة مع برملانات الدول الآ�سيوية يف املجل�س الوطني الحتادي تبحث التعاون مع وفد برملاين من اجلمعية الوطنية الكورية

حممد ال�سرهان نائبا ملدير موؤ�س�سة 
القمة العاملية للحكومات

نقل عجمان تناق�س اآخر 
م�ستجدات وتطورات الهيئة

•• دبي-وام:

بالكامل لطفل  �شاق مبتورة  �إع��ادة  ر��شد من  �أطباء م�شت�شفى  متكن 
يبلغ من �لعمر 11 �شنة من خالل عملية جر�حية معقدة ��شتغرقت 
متو��شلة حتت �لتخدير �لعام ومت تنظيف وتثبيت �لعظم  �شاعات   7
�مليكرو�شكوب  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �ل��دق��ي��ق��ة  و�ل�����ش��ر�ي��ني  �لأوردة  وت��و���ش��ي��ل 

�جلر�حي.
وكان �ملري�س و�شل �إىل مركز �لإ�شابات و�لطو�رئ مب�شت�شفى ر��شد 
بعد تعر�شه حلادث ت�شادم يف �لبحر بني در�جتني مائيتني �أدى �إىل 

�لأطباء  با�شر  حيث  �لركبة  �أ�شفل  م��ن  بالكامل  �ليمنى  �شاقه  ب��رت 
لإعادة  �لعمليات  غرفة  �إىل  وحتويله  �ل��الزم��ة  �لفحو�شات  ب��اإج��ر�ء 
�ل�شاق �إىل مكانها بال�شرعة �لق�شوى تفادياً لأية م�شاعفات حمتملة. 
�ليد  جر�حة  ق�شم  ورئي�س  ��شت�شاري  �لعو�شي  خالد  �لدكتور  وق��ال 
ورئي�س �أق�شام �جلر�حة �إن �لفريق �لطبي قام بتنظيف مكان �لإ�شابة 
مبا يف ذلك �لأوردة و�ل�شر�يني وتثبيت �لعظم وتو�شيل �ل�شر�يني بعد 
ترقيع �لتالف منها با�شتخد�م �مليكرو�شكوب �جلر�حي �ملتطور �لذي 
يعد من �أف�شل �لتقنيات لهذ� �لنوع من �جلر�حات �لدقيقة و�ملعقدة 
م�شري�ً �إىل �لنجاح �لتام �لذي تكللت به �لعملية حيث مت �إعادة �ل�شاق 

ب�شكل  و�ل�شر�يني  �لأوردة  يف  �ل��دم  �شريان  من  و�لتاأكد  مكانها  �إىل 
طبيعي.

�لعملية  �إج��ر�ء  �أي��ام من  ق��ام بعد خم�شة  �لفريق �لطبي  �إن  و�أ���ش��اف 
برتقيع �جلرح برقعة جلدية من �لفخذ �لآخر لتغطية مكان �لإ�شابة 
ب�شكل كامل م�شري�ً �إىل �أن �ملري�س حالياً يف فرتة نقاهة وتاأهيل طبي 
�مل�شتمرة  �ملتابعة  �إىل  خاللها  يحتاج  كاملها  �شنة  مدة  �إىل  ت�شل  قد 

و�لعالج �لطبيعي لإعادة �لوظائف �لطبيعية �إىل �ل�شاق.
و�أ�شار �إىل �أن عمليات �إعادة �لأطر�ف �ملبتورة تعد من �أكرث �جلر�حات 
و�ل�شر�يني  �لأع�����ش��اب  رب��ط  �إع���ادة  م��ن  تتطلبه  مل��ا  وتعقيد�ً  �شعوبة 

و�لأن�شجة �لتي ل ميكن روؤية بع�شها عن طريق �لعني �ملجردة ويتم 
�شديدة  مهارة  تتطلب  كما  �مليكرو�شكوب  �أجهزة  عرب  معها  �لتعامل 

و�شرعة من �لأطباء د�خل غرفة �لعمليات.
�إد�رة م�شت�شفى  ونوه �لدكتور �لعو�شي بالهتمام �لبالغ �لذي توليه 
�لأق�شام  لتطوير  عام  ب�شكل  بدبي  �ل�شحة  وهيئة  خا�س  ب�شكل  دبي 
�أق�شام �جلر�حة مب�شت�شفى  فيها  م�شت�شفياتها مبا  �لطبية مبختلف 
ر��شد �لذي ميتلك �لإمكانيات �ملتطورة من حيث �لأجهزة و�لتقنيات 
و�لكفاء�ت �لطبية �ملوؤهلة و�لقادرة على �لتعامل مع خمتلف �لإ�شابات 

و�حلالت �ملر�شية.

اأطباء م�ست�سفى را�سد ينجحون باإعادة �ساق مبتورة لطفل

كارميال   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�لفلبني     ، لز�ررو  بوندوك 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )A8420640P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0569737895

فقدان جواز �سفر
�تاججنيهو   / �مل��دع��و  فقد 
�ثيوبيا     ، ����ش��ي��ن��اف��ى  ول����دو 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP5337917( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0555660678

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د �مل����دع����و / �����ش����اه م����ر�د 
ب����اك���������ش����ت����ان   ، ع����������ب����������د�هلل  
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)0977602(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  �ق���رب  �و  �لباك�شتانية 

�شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة -وام:

ل��د�ئ��رة �خل��دم��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة يف  "مركز ح��م��اي��ة �ملر�أة" �ل��ت��اب��ع  ح��ق��ق 
�لإجن���از�ت خا�شة يف  �لكثري من  عقد  تاأ�شي�شه  على  مر  �ل��ذي  �ل�شارقة، 

جمال �لإ�شالح �لأ�شري.
و��شتطاع �ن يعيد �للحمة �إىل �أ�شر كانت مفككة �أو �أو�شكت للتفكك، على 
�ملر�أة �ملعنفة  �ملر�أة وم�شاعدة  �أن مهامه �لرئي�شية هي حماية  �لرغم من 
�لجتماعية  �ملتكاملة  �ل��رع��اي��ة  وت��ق��دمي  لإي��و�ئ��ه��ا  �أم��اك��ن  ت��وف��ري  ع��رب 
و�إع��ادة �لدمج يف  للتاأهيل  و�لنف�شية و�لقانونية لها عرب بر�مج متنوعة 
�ملجتمع، كما يتم تقدمي جملة من �خلدمات �لتي ت�شاعدهن على �إعادة 

�ل�تاأهيل، كي ت�شتطيع �ملر�أة �ملعنفة ��شتعادة دورها يف �حلياة و�إحياء �لثقة 
يف نف�شها، من خالل بر�مج مدرو�شة و�جر�ء�ت حمددة.

و �أو�شحت مرمي �إ�شماعيل مدير مركز حماية �ملر�أة، �أن �لهدف من وجود 
�ملركز، �حلفاظ على متا�شك �لأ�شرة، مع �حلفاظ على حقوق �ملر�ة ودورها 
د�خل �لأ�شرة، و�أن تكون معززة يف هذ� �ملكان ول ت�شاب بالتعنيف وغريه.

وذكرت �إ�شماعيل، �أن �ملركز يقدم خدمات �جتماعية، وقانونية، ونف�شية، 
�ملعي�شية و�لرب�مج  بال�شوؤون  �لذي يهتم  �لإعا�شة  �إ�شافة ق�شم  ويت�شمن 
وق�شم  �ل��ذ�ت،  وتنمية  و�ل�شحية  و�لفنية  �لجتماعية  و�لرب�مج  �لدينية 
�لتمري�س،  �لتطبيب  خ��دم��ات  م��ن  ب��اق��ة  ويت�شمن  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 
�خلدمات  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لتغذية،  �ل�شيدلية،  �مل��خ��ت��رب،  ب��ال��ذ�ت،  �لعناية 

م�شتلزمات  توفري  عالجية،  ت�شخي�شية،  ب��ر�م��ج  تت�شمن  �لتمري�شية 
طبية، �لدعم �ل�شحي، �لتاأهيل، للمنت�شبة لكي ت�شاهم يف تنمية �ملهار�ت 
�لعام �حلايل قدمت عدد من  �لنق�س يف �شخ�شها، وخالل  و�شد جو�نب 
�لرعاية  خ��دم��ات  و�شلت  فيما   ، تاأهيلية  وب��رن��ام��ج  �ملعي�شية  �خل��دم��ات 
 5133 �ىل   2021 يوليو  �شهر  نهاية  �ىل  �ل�شنة  بد�ية  من  �ل�شحية 
�ملر�أة  لتاأمني حقوق  �ملر�أة" ي�شعى  "مركز حماية  �أن  ��شماعيل،  و�أ�شافت 
�إىل  بها  �لأ�شري و�شول  �لت�شدع  بهدف حماربة  �لأ�شكال،  بكافة  �ملعنفة 
بر �لأمان ودمج �ملر�أة مع �أ�شرتها من خالل �ملتابعات �لالحقة /�لتمكني/ 
�لرب�مج  يف  دجمهم  �إىل  بالإ�شافة  لرعايها  �ل�شت�شار�ت  �أف�شل  وتقدمي 
و�لعاطفي  �لنف�شي  ��شتقر�رها  �ملكثفة، لدعمها و�حلفاظ على  �لتوعوية 

و�لجتماعي، و�إعادة تقييم و�شع �حلالة.
نن�شح  عليها  عملنا  �لتي  و�مللفات  �لق�شايا  خالل  من  �نه  قائلة  وتابعت 
كل �أ�شرة ب�شرورة �لتو��شل و�حلو�ر، فثقافة �حلو�ر مهمة جد�، وخا�شة 
و�لح���رت�م  و�لت�شامح  و�حل��ن��ان  �مل��ت��زن،  �لأ���ش��ري  �لن�شيج  د�خ���ل  �حل���و�ر 
و�لتعاي�س و�لإح�شان و�ل�شلم �لجتماعي، لبناء �أو��شر قوية وجمتمع �آمن 
يف �إمارة �ل�شارقة ، لذ� ت�شافرت �جلهود للعمل على �لو�شول لال�شتقر�ر 
�لأ�شري و تعزيز �لأمان د�خل كل منزل، وذلك من خالل �لتدخل �لعاجل 
�ل�شارقة،  �إم���ارة  يف  �لأ���ش��ر  بع�س  و�جهت  �لتي  �لأ�شرية  �مل�شاكل  ملعاجلة 
حالة  �إىل  بهم  للو�شول  و�ل�شريعة  �ملنا�شبة  �حللول  بو�شع  �لتدخل  ومت 

�ل�شتقر�ر .

مركز حماية املراأة يف ال�سارقة يعزز التوا�سل والتما�سك الأ�سري

•• ال�شارقة -وام: 

ت����ر�أ�����س ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ويل  �شلطان  ب��ن  حم��م��د 
رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  ون��ائ��ب  عهد 
�شمو  وبح�شور  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل بن �شلطان 
�لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة نائب 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي و�شمو  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
�ل�شيخ �شلطان بن �أحمد بن �شلطان 
�لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة �شباح 
�أم�س يف مكتب �شمو �حلاكم �جتماع 

�ملجل�س �لتنفيذي لالإمارة .
وهناأ �ملجل�س يف بد�ية �جتماعه �شمو 
�ل�شيخ �شلطان بن �أحمد بن �شلطان 
�أوله���ا  �ل��ت��ي  �ل��ث��ق��ة  ع��ل��ى  �لقا�شمي 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إياه 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 

�ل�شارقة  ح���اك���م  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س 
بتعيينه نائباً حلاكم �ل�شارقة.

�ل�شيخ  �شمو  بجهود  �ملجل�س  و�أ���ش��اد 

�شلطان  ب����ن  �أح����م����د  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
�لقا�شمي يف كافة �ملهام و�مل�شوؤوليات 
خمتلف  يف  �إل�����ي�����ه  �أوك������ل������ت  �ل����ت����ي 

�ل��ق��ط��اع��ات وح��ر���ش��ه �ل���د�ئ���م على 
خدمة �ملجتمع و�لإ�شهام يف تطوره، 
يف  و�ل�شد�د  �لتوفيق  ل�شموه  ر�جني 

مهامه �جلديدة.
�جتماعه  خ����الل  �مل��ج��ل�����س  وب���ح���ث 
�حلكومية  �مل��و���ش��وع��ات  م��ن  جملة 
مبختلف  ت���ع���ن���ى  و�ل�����ت�����ي  �ل����ه����ام����ة 
�لقطاعات �حليوية، و�تخذ �ملجل�س 
يف  �شت�شهم  �ل��ت��ي  �ل��ق��ر�ر�ت  حيالها 
وتنظيم  �خل���دم���ات  م�����ش��ت��وى  رف����ع 
و��شتمر�ر  �حل��ك��وم��ي  �لعمل  �آل��ي��ات 
مدن  كافة  يف  �لتنموية  �مل�شروعات 

ومناطق �لإمارة.
�ملرئي  �ل���ع���ر����س  �مل��ج��ل�����س  ون���اق�������س 
�ملقدم من هيئة �لطرق و�ملو��شالت 
حول �أنظمة �ل�شيانة ل�شبكة �لطرق 
يف �لإمارة، وت�شمن �لتقرير �أحدث 
�لأنظمة وتقنياتها �ملتبعة يف �لعديد 
�أثبتت  و�ل��ت��ي  �ملتقدمة  �ل���دول  م��ن 
جودتها وكفاءتها يف منظومة �لبنى 

�لتحتية.

وت�شهم �لتقنيات �حلديثة يف �لعديد 
من �لفو�ئد �لبيئية �ملتمثلة يف �إعادة 
وت��ق��ل��ي��ل كميات  �لإ���ش��ف��ل��ت  ت���دوي���ر 
�إعادة  على  و�لعمل  �جلديد،  �لزيت 
�لإن�شائية،  �مل�����و�رد  ن��ف��اي��ات  ت��دوي��ر 
�لطبيعية  �مل������و�رد  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ 

وتعزيز  �ل���ر����ش���ف،  يف  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة 
�لنقل �مل�شتد�م.

و�شت�شهم �لأنظمة �حلديثة يف �إن�شاء 
�أماناً، وحت�شني م�شتوى  �أكرث  طرق 
�ل�شالمة، و�إجناز �مل�شروعات يف وقت 
�لطرق  �شبكة  �أد�ء  وحت�شني  �أ���ش��رع، 

وزيادة عمرها �لفرت��شي.
تنفيذ  على  بالعمل  �ملجل�س  ووج���ه 
م�������ش���روع���ات �ل���ط���رق وغ���ريه���ا من 
�لتقنيات  م���ن  �ل����ش���ت���ف���ادة  خ����الل 
�لبيئة  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �حل��دي��ث��ة 

وحت�شني جودة �شبكة �لطرق.

•• دبي - وام:

و�لطفل  �مل����ر�أة  حماية  �إد�رة  �أع����ادت 
�أط���ف���ال   103 �إىل  دب�����ي  ب�����ش��رط��ة 
ح��ق��وق��ه��م �ل��ت��ي �ن��ت��ه��ك��ت ����ش���و�ء من 
�لعام  �أف���ر�د خارجها  م��ن  �أو  �لأ���ش��رة 
مت  طفال   14 �شمنهم  وم��ن  �ملا�شي 

�إعادتهم �إىل مقاعد �لدر��شة .
�لدكتور حممد عبد�هلل  �للو�ء  و�أك��د 
حلقوق  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر  �مل���ر 
�لإن�شان �أن ذلك ياأتي �شمن م�شاعي 
حماية  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  دب����ي  ���ش��رط��ة 
و���ش��ون ح��ق��وق �ل��ط��ف��ل �ل��ت��ي كفلها 
ق����ان����ون ح���م���اي���ة �ل���ط���ف���ل �لحت������ادي 

"ودمية".
و�أك���د �ل��ل��و�ء �مل��ر �أن �شرطة دب��ي من 
و�شالمة  �أم��ن  على  حر�شها  منطلق 
��شرت�تيجيتها  ����ش���وء  ويف  �ل��ط��ف��ل 
و�ل�شتجابة  �ل����ش���ت���ع���د�د  ل�����ش��م��ان 
�مل��ن��ا���ش��ب عند  �ل���وق���ت  ���ال���ة يف  �ل���ف���عَّ
ب�شوء  �ملتعلقة  للبالغات  �لقت�شاء 
�شيا�شة  و���ش��ع��ت  �لأط���ف���ال،  م��ع��ام��ل��ة 
�لإد�ر�ت  ب����ني  �ل���ع���الق���ة  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
�ل�شرطة يف حمايتها  �لعامة ومر�كز 
ورع��اي��ت��ه��ا ل��الأط��ف��ال يف �إم����ارة دبي، 
بحيث تعالج هذه �ل�شيا�شة �جلو�نب 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة: ل��ب��الغ��ات �لأط���ف���ال يف 
3 مر�حل: مرحلة ما  �إم��ارة دب��ي يف 
�أثناء  ومرحل��ة  �لوقاية  �لبالغ  قبل 
�لبالغ  �لبالغ �حلماية ومرحلة بعد 
�ل��رع��اي��ة وذل����ك م���ن خ���الل �أه����د�ف 
وم��ه��ام عمل حم���ددة وو����ش��ح��ة لكل 

جهة.
�لدكتور علي  �لر�ئد  �أك��د  من جانبه 
حممد �ملطرو�شي مدير �إد�رة حماية 
�لعامة  �لإد�رة  يف  و�ل��ط��ف��ل  �مل������ر�أة 
حلقوق �لإن�شان ، حر�س �شرطة دبي 
�ل�شركاء  مع  �لعالقات  تر�شيخ  على 
يخدم  ومتكامل  مت�شق  عمل  �شمن 
حقوقهم  ويكفل  �لأط��ف��ال  م�شلحة 
وميثل ر�دعاً لكل من يحاول �نتهاك 
�مل�شت�شعفة،  �ل���ف���ئ���ة  ه�����ذه  ح���ق���وق 
للطريق  ����ش��ت��در�ج��ه��م  ي���ح���اول  �أو 
�أو ��شتغالل بر�ءتهم وعدم  �خلاطئ، 
بهم.  �مل��ح��ي��ط��ة  للمخاطر  �إدر�ك���ه���م 
�لعديد  دب��ي  �شرطة  ب��اإط��الق  منوهاً 
م��ن �حل��م��الت و�ل��رب�م��ج على مد�ر 
�لعام بهدف �لتوعية بحقوق �لطفل 

على  و�لتاأكيد  �ل�شركاء  دور  وتعزيز 
�لتو��شل  وق��ن��و�ت  دب���ي  ���ش��رط��ة  دور 
�إ�شاءة  ح��الت  �أي  ل��الإب��الغ عن  معها 

�أو �إهمال.
�لطفل  ح���ق���وق  �ن���ت���ه���اك  �أن  وب������نّي 
ق�شم  يف  �حل��الت  تت�شدر  �لتعليمية 
�إىل  تعر�شه  يليها  �ل��ط��ف��ل،  ح��م��اي��ة 
للعنف �جل�شدي،  ثم  وم��ن  �لإ���ش��اءة، 
بتاأدية  تكتفي  ل  �لإد�رة  �أن  م��وؤك��د�ً 
�لنتهاكات  ر�شد  يف  �لرقابي  دوره��ا 
و��شتقبال �حلالت و�تخاذ �لإجر�ء�ت 
�ل���الزم���ة، و�إمن����ا حت��م��ل �أي�����ش��اً على 
ع��ات��ق��ه��ا ت���اأدي���ة دوره������ا �ل���وق���ائ���ي يف 
م�شت�شعفة  ف��ئ��ة  ب��ح��ق��وق  �ل��ت��وع��ي��ة 
جميعاً  م��ن��ا  ت�����ش��ت��ل��زم  �مل��ج��ت��م��ع،  يف 
�لتكاتف لر�شد �لنتهاكات وخمتلف 
�جل�شدية  و�لإ���ش��اء�ت  �لعنف  ح��الت 

و�لنف�شية.
حممد  ميثاء  �أو�شحت  ناحيتها  من 
�لطفل  حماية  ق�شم  رئي�س  �لبلو�شي 
�لق�شم  ��شتقبلها  �لتي  �حل��الت  �أن   ،
طفاًل   23 ت�شمنت  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام 
و20 طفاًل  لعنف ج�شدي،  تعر�شو� 
طفاًل  و17  �ملعاملة،  ل�شوء  تعر�شو� 
مل ُت�شتخرج لهم �أور�ق ثبوتية، و14 
طفاًل تعر�شو� لإهمال �أو حرمان يف 
�إعادتهم  ومتت  �لتعليمية،  حقوقهم 
�أطفال تعر�شو�  ملقاعد �لدر��شة، و9 
تعر�شو�  �أط�����ف�����ال  و9  ل����الإ�����ش����اءة، 
ل��الإه��م��ال يف �حل��ق��وق �لأ���ش��ري��ة، و8 
�أطفال تعر�شو� للت�شرد �أو �لتخلي �أو 
تركه دون رقابة، و3 �أطفال تعر�شو� 
�ل�شحية،  �حل����ق����وق  يف  ل���الإه���م���ال 
�لتعامل  م���ن  �حل���م���د  وهلل  ومت��ك��ن��ا 
ب��ن��ج��اح م���ع ك���اف���ة �حل������الت و�إن���ه���اء 

معاناة �أ�شحابها.

و�أ�شافت �لبلو�شي �ن معظم �حلالت 
�لفئة  يف  ت���رك���زت  �ل���ذك���ر  �ل�����ش��اب��ق��ة 
حيث  عاما،  و18   11 بني  �لعمرية 
ب��ل��غ��ت 54 ح��ال��ة، يف ح��ني ك���ان 39 
طفاًل يف �لفئة �لعمرية بني حديثي 
�ل�����ولدة و�خل��م�����س ���ش��ن��و�ت، و�أخ���ري� 
�أعمارهم بني 6  تر�وحت  طفاًل   30

و10 �أعو�م.
كان  �حل�������الت  م��ع��ظ��م  �أن  ون����ّوه����ت 
بو�قع  �لأب  فيها من  �ل�شرر  م�شدر 
 16 ب��و�ق��ع  �لأم  تلتها  ح��ال��ة،   60
بو�قع  معلوم  �شخ�س  من  ثم  حالة، 
فيها  ت�شببت  ح��الت  و6  حالة،   14
ح������الت من  و4  خ���ارج���ي���ة،  ج���ه���ات 
3 ح���الت  �ل��ط��ف��ل ن��ف�����ش��ه، و�أخ�������ري�ً 
�ملدر�شة،  م����ن  �ل�������ش���رر  ف��ي��ه��ا  وق�����ع 
�لإج���ر�ء�ت  يتخذ  �لق�شم  �أن  م��وؤك��دة 
باملقام  عينيه  ن�شب  و��شعاً  �لالزمة 
�لأول م�شلحة �لطفل، لذلك فاإنهم 
باتخاذ  �حل����الت  ب��ع�����س  ي��ك��ت��ف��ون يف 
تعهد�ت قانونية منعاً لتفكك �لأ�شرة، 
فاإذ� ما تكرر �لفعل يتحول �لأمر �إىل 

بالغ جنائي.
�إىل  ت���رد  �ل��ت��ي  �أن �حل�����الت  وب��ّي��ن��ت 
�ل��ق�����ش��م، ي��ت��م �ت��خ��اذ �إج������ر�ء�ت فيها 
فاإما  ح��ال��ة،  ك��ل  خل�شو�شية  وف��ق��اً 
حُتول  �أو  تعهد،  �شند�ت  فيها  ُت��وؤخ��ذ 
�إىل بالغ جنائي، �أو حُتول �إىل �لنيابة 
�أو مُتكَّن فيها  �ل��ر�أي،  �لعامة لإب��د�ء 
�أن حالت  و�أك����دت  ج��ه��ات خ��ارج��ي��ة. 
و�لعنف وغريها  و�لإه��م��ال  �لإ���ش��اءة 
�أ����ش���ر متفككة،  ع���ن  ل��الأ���ش��ف  ت��ن��ج��م 
�أمور يعانون من �لنف�شال،  و�أولياء 
�إما �لر�شمي �لو��شح �أمام �ملجتمع �أو 
�لتي  �خلالفات  متلوؤه  �ل��ذي  �ملبّطن 
�لطفل  �شخ�شية  على  �شلباً  تنعك�س 

و�شلوكه وحياته عموماً.
بدورها �أكدت فاطمة �لبلو�شي رئي�شة 
�إد�رة  يف  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف  �ل��ت��وع��ي��ة  ق�����ش��م 
حماية �ملر�أة و�لطفل ، �أن �شرطة دبي 
منهجية  يف  مبد�أ  �لوقاية  من  تتخذ 
�ل�شرت�تيجية،  وخ��ط��ط��ه��ا  ع��م��ل��ه��ا 
ل���ذل���ك ف��اإن��ه��ا حت���ر����س ع��ل��ى تعزيز 
دورها �لتوعوي بحقوق �لطفل �لتي 
و�إي�شال  "ودمية"،  ق���ان���ون  �أق���ره���ا 
�لت�شاقاً  �لأك��رث  �لفئات  �إىل  ر�شائلنا 
و�ملوؤ�ش�شات  �أم���ور  ك��اأول��ي��اء  بالطفل، 
حقوقه  �شون  من  للتاأكد  �لتعليمية 

وحمايتها.
و�أ�شارت �إىل م�شروع "�شفر�ء �لأمان" 
�لذي �أطلقته �شرطة دبي بهدف ن�شر 
ثقافة حقوق �لطفل يف كافة مد�ر�س 
دبي، وتوعية �لأطفال ليكونو� �شفر�ء 
توعيتهم  يف  و�مل�شاهمة  لنظر�ئهم، 
حماية  �إد�رة  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل  بكيفية 
�ملر�أة و�لطفل حال تعّر�شهم للعنف، 
�لأفعال  من  غريهما  �أو  �لإ���ش��اءة،  �أو 

�لتي توؤدي �إىل �إحلاق �شرر بهم.
ولفتت �إىل �أن م�شروع "�شفر�ء �لأمان" 
جنح يف �إي�شال ر�شائله �لتوعوية من 
�أكرث  �إىل  فيديوهات   8 ن�شر  خ��الل 
 35 ���ش��خ�����س، وع��ق��د  �آلف   10 م��ن 
حم��ا���ش��رة �ف��رت����ش��ي��ة يف �مل���د�ر����س 
�حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���ش��ة ����ش��ت��ف��اد منها 
جانب  �إىل  ���ش��خ�����ش��اً،   3348 �أك����رث 
يف  �أم��������ان  ����ش���ف���ري   1090 ت����اأه����ي����ل 
وخا�شة.  ح��ك��وم��ي��ة  م���د�ر����س   109
�لأم����ان قدمو�  ���ش��ف��ر�ء  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
حما�شرة توعوية، ��شتفاد منها   11
ترجمة  متت  كما  �شخ�شاً،   7574
"�شفر�ء  "ودمية" ومادة  مادة قانون 

�لأمان" �إىل لغة �لإ�شارة.

•• ال�شارقة-الفجر:

�ملر�أة" �لتابع  حماية  "مركز  ��شتطاع 
ل����د�ئ����رة �خل����دم����ات �لج��ت��م��اع��ي��ة يف 
�ل�شارقة، حتقيق �لكثري من �لإجناز�ت 
�لأ�شري،  �لإ���ش��الح  جم��ال  يف  خا�شة 
كما ��شتطاع �أن يعيد �للحمة �إىل �أ�شر 
كانت مفككة �أو �أو�شكت للتفكك، على 
هي  �لرئي�شية  مهامه  �أن  م��ن  �ل��رغ��م 
�ملعنفة  �مل��ر�أة  وم�شاعدة  �مل��ر�أة  حماية 
وتقدمي  لإيو�ئها  �أم��اك��ن  توفري  عرب 
�لجتماعية  �مل���ت���ك���ام���ل���ة  �ل����رع����اي����ة 
و�لنف�شية و�لقانونية لها عرب بر�مج 
�ل��دم��ج يف  و�إع�����ادة  ل��ل��ت��اأه��ي��ل  متنوعة 
من  جملة  ت��ق��دمي  يتم  كما  �ملجتمع، 
�إعادة  على  ت�شاعدهن  �لتي  �خلدمات 
�ملعنفة  �مل���ر�أة  ت�شتطيع  ك��ي  �ل�تاأهيل، 
��شتعادة دورها يف �حلياة و�إحياء �لثقة 
يف نف�شها، من خالل بر�مج مدرو�شة 

و�جر�ء�ت حمددة. 
�إ�شماعيل،  م���رمي  ق��ال��ت  وب��امل��ن��ا���ش��ب��ة 
�أن �لهدف  �مل��ر�أة،  مدير مركز حماية 
م����ن وج�������ود �مل�����رك�����ز، �حل����ف����اظ على 
مت��ا���ش��ك �لأ����ش���رة، م��ع �حل��ف��اظ على 
حقوق �ملر�ة ودورها د�خل �لأ�شرة، و�أن 
�ملكان ول ت�شاب  تكون معززة يف هذ� 

بالتعنيف وغريه.
يقدم  �مل��رك��ز  �أن  �إ���ش��م��اع��ي��ل،  وذك����رت 
خ�����دم�����ات �ج���ت���م���اع���ي���ة، وق���ان���ون���ي���ة، 
�إ����ش���اف���ة ق�شم  ون��ف�����ش��ي��ة، وي��ت�����ش��م��ن 
بال�شوؤون  ي��ه��ت��م  و�ل������ذي  �لإع���ا����ش���ة 
�ملعي�شية و�لرب�مج �لدينية و�لرب�مج 
و�ل�شحية  و�ل���ف���ن���ي���ة  �لج���ت���م���اع���ي���ة 

�لرعاية  وق�������ش���م  �ل���������ذ�ت،  وت���ن���م���ي���ة 
خدمات  من  باقة  ويت�شمن  �ل�شحية 
بالذ�ت،  �لعناية  �لتمري�س،  �لتطبيب 
�إ�شافة  �لتغذية،  �ل�شيدلية،  �ملخترب، 
تت�شمن  �لتمري�شية  �خل��دم��ات  �إىل 
توفري  عالجية،  ت�شخي�شية،  ب��ر�م��ج 
�ل�شحي،  �ل��دع��م  طبية،  م�شتلزمات 
يف  ت�شاهم  لكي  للمنت�شبة  �ل��ت��اأه��ي��ل، 
�لنق�س  جو�نب  و�شد  �مل��ه��ار�ت  تنمية 
�ل���ع���ام �حلايل  ���ش��خ�����ش��ه��ا، وخ����الل  يف 

ق��دم��ت ع��دد م��ن �خل��دم��ات �ملعي�شية 
و�شلت   ف��ي��م��ا   ، ت��اأه��ي��ل��ي��ة  وب���رن���ام���ج 
بد�ية  من  �ل�شحية  �لرعاية  خدمات 
 2021 �ل�شنة �ىل نهاية �شهر يوليو 

�ىل 5133
و�أ�شافت ��شماعيل، �أن "مركز حماية 
�مل���ر�أة  ح��ق��وق  ل��ت��اأم��ني  ي�شعى  �ملر�أة" 
�ملعنفة بكافة �لأ�شكال، بهدف حماربة 
بر  �إىل  بها  و�شول  �لأ���ش��ري  �لت�شدع 
�أ�شرتها. من  �مل���ر�أة مع  �لأم���ان ودم��ج 

)�لتمكني(  �لالحقة  �ملتابعات  خ��الل 
لرعايها  �ل�شت�شار�ت  �أف�شل  وتقدمي 
�لرب�مج  يف  دجم��ه��م  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
و�حلفاظ  لدعمها  �ملكثفة،  �لتوعوية 
و�لعاطفي  �لنف�شي  ��شتقر�رها  على 
و�لج��ت��م��اع��ي، و�إع������ادة ت��ق��ي��ي��م و�شع 

�حلالة.
�لتي  و�مل��ل��ف��ات  �لق�شايا  خ���الل  وم���ن 
ب�شرورة  �أ�شرة  كل  نن�شح   بها  عملنا 
�حلو�ر  فثقافة  و�حل�����و�ر،  �ل��ت��و����ش��ل 
م��ه��م��ة ج����د�، وخ��ا���ش��ة �حل����و�ر د�خل 
و�حلنان  �مل���ت���زن،  �لأ�����ش����ري  �ل��ن�����ش��ي��ج 
و�لتعاي�س  و�لح��������رت�م  و�ل��ت�����ش��ام��ح 
لبناء  �لجتماعي،  و�ل�شلم  و�لإح�شان 
�أو��شر قوية وجمتمع �آمن يف �شارقتي، 
ل���ذ� ت�����ش��اف��رت �جل���ه���ود ل��ل��ع��م��ل على 
�لو�شول لال�شتقر�ر �لأ�شري لتحقيق 
�لأم����ان  د�خ���ل ك��ل م��ن��زل، وذل���ك من 
خالل �لتدخل �لعاجل لبع�س  �مل�شاكل 
�لأ�شرية �لتي و�جهت بع�س �لأ�شر يف 
بو�شع  �لتدخل  ومت  �ل�شارقة،  �إم���ارة 
للو�شول  و�ل�شريعة  �ملنا�شبة  �حللول 
بهم �إىل �ل�شتقر�ر ومب�شاندة �جلهات 
�لأخ��رى.  كما �شاهم �ملركز يف تنظيم 
�ل��ع��الق��ات �لأ����ش���ري���ة وت��ن��ف��ي��ذ �و�م���ر 
على عري�شة ودي��اً بني طريف �لدعوة 
هذ�  �جلربية.  �لقوة  �إىل  �جل��وء  دون 
بال�شافة �ىل �لنجاح يف تغري جمرى 
�لن�شح  بتقدمي  �حل��الت  بع�س  حياة 
�مل�شتمرة  لهم من  و�ملتابعة  و�لإر�شاد 
�لهاتفية  �لإ�شت�شار�ت  تقدمي  خ��الل 
�أو عرب �خلط �ل�شاخن �لتابع للد�ئرة 
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ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

�سرطة دبي تعيد حقوق 103 
اأطفال العام املا�سي

عقد من �لزمن على تاأ�صي�س مركز حماية �ملر�أة بال�صارقة

»اجتماعية ال�سارقة« تعزز روح 
التوا�سل واحلوار بني اأفراد الأ�سرة

اإ�سالمية دبي تطلق التقومي 
الهجري 1443 هـ اإلكرتونيا

•• دبي-وام:

�لتقومي  �إط��الق��ه��ا  ب��دب��ي  �لإ���ش��الم��ي��ة و�لعمل �خل���ريي  �ل�����ش��وؤون  د�ئ���رة  �أعلنت 
للجنة  و�مل�شتمر  �ملكثف  �لعمل  على  بناء  �لكرتونيا  ه�   1443 للعام  �لهجري 
و�لفلكية  و�لعلمية  �ل�شرعية  �ملعايري  و�لتقاومي وفق  �لفلك  �ملكونة من خرب�ء 

حيث ل تت�شمن �خلدمة �أي ر�شوم ودون حاجة �جلمهور لزيارة مقر �لد�ئرة .
و يت�شمن �لتقومي مو�قيت �ل�شالة و�ملنا�شبات �لدينية و�لعطالت �لر�شمية يف 
�لدولة ح�شب �لأ�شول �لعلمية �ملعتربة يف �حل�شاب عند �لعلماء وكذلك �لأمر يف 
ح�شاب �أو�ئل �ل�شهور �لهجرية و�ملنا�شبات �لدينية ومر�عاة �لتغري�ت �جلديدة 

�ملوؤثرة يف مو�قيت �ل�شالة.
�لد�ئرة  �أن  �إىل  �لد�ئرة  عام  �ل�شيباين مدير  �أحمد  �ل�شيخ  �شعادة حمد  و�أ�شار     
�إذ ت�شتكمل م�شريتها  تعمل على �إ�شد�ر �لتقومي �لهجري �لر�شمي لإمارة دبي 
�لهجري عالمة  �لتقومي  ي�شكل  و�لذي  �لإ�شالمية  �ملنظومة  �لر�ئدة يف رعاية 
وباإطالقه  �مل�شلم  �ملجتمع  باهتمام  يحظى  �لتقومي  �أن  ..مو�شحا  فيها  فارقة 
�لكرتونيا هذ� �لعام �أي�شا يعك�س �لتز�م �لد�ئرة �لتام يف تبني توجهات �لقيادة 

�لر�شيدة يف �لتحول �لرقمي.

ويعمل على حترير �لتقومي �لهجري كوكبة من �ملتخ�ش�شني يف �لد�ئرة ل�شبط 
�أوقات �ل�شالة مل�شاجد مدينة دبي و�شو�حيها مثل حتا لهباب �للي�شيلي مرغم 
مرقب �لفقع وتدرج بجو�نب �لتقومي جمموعة من �حلكم و�ملو�عظ و�لأقو�ل 
عام  خالل  �لر�شمية  و�لعطالت  و�لوطنية  �لدينية  �ملنا�شبات  وتو�ريخ  �ملاأثورة 

– 2021م" .  2020" 1442ه� 
كما يعر�س �لتقومي �لهجري حتديثات علمية وفلكية ومعلومات بيئية ت�شاف 
بال�شهر  �خلا�شة  �لإم�شاكية  �لتقاومي  ه��ذه  يتخلل  م��ا  و�أه���م  حمتوياتها  �إىل 
�لف�شيل ف�شال عن جمموعة من �لتو�ريخ �ملهمة جلموع �مل�شلمني كموعد �شوم 
يوم عا�شور�ء وتاريخ �ملولد �لنبوي �ل�شريف وموعد �أول رم�شان وتاريخ �أول �أيام 
عيد �لفطر وموعد بد�ية عيد �لأ�شحى ويزين ذلك كله جودة �ملنتج من حيث 

�لإخر�ج �لفني و�شهولة �حل�شول عليه.
و�لتقومي �لهجري للعام 1443 ه� متوفر بن�شخته �لإلكرتونية يف موقع د�ئرة 
www.iacad.gov.ae ويف تطبيق  �لإ�شالمية و�لعمل �خلريي  �ل�شوؤون 
�لد�ئرة �لذكي كخا�شية ويدجت "�لتطبيقات �مل�شغرة �أو �ملخت�شرة �لتي تكون 
يف مركز �لإ�شعار�ت" كما يتوفر �لتقومي �ليومي عرب من�شات مو�قع �لتو��شل 

�لجتماعي �لر�شمية �لتابعة للد�ئرة .

ن���و����ش���اد   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�لهند     ، ح�������ش���ني  حم���م���د 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )T8997652( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0507202338

فقدان جواز �سفر
�شامل  �شفاء   / �ملدعو  فقد 
�ليمن     ، �ل��ك��ن��دى  �شليمان 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )08119992( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0554450660

فقدان جواز �سفر
ف��������ق��������د �مل�������������دع�������������و/ حم����م����د 
ب�����ازه�����اي�����اف�����ور�ب�����ي�����ل  �ب���وب���ك���ر 
�ل�����ه�����ن�����د   ، ك����������وي����������ام����������ري�ث 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج������و�ز ����ش���ف���ره رقم 
)L1178307(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
�شرطة  �قرب مركز  �و  �لهندية 

بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
فريهيووت   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�ثيوبيا   ، ب����رك����و  ��������ش������ر�ت 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )EP3138950(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفر



األربعاء   11  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13312  
Wednesday    11   August   2021   -  Issue No   1331206

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/لينك  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

جلوبال لل�شحن �جلوي
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1291835 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/يل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

جاتوه كافيه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2237370 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شويت  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

�خلفيفة للوجبات   24
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2973521 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/1010986 

للتجارة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3767676 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/درمي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ديزيرت للحلويات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2839884 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ليقنت 

فابريك�س للتحف
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2001616 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/لويل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كت�شن
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2722553 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم 

رويال دربار
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1191060 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/و�دي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبو�دي للمالب�س �جلاهزة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1037443 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
زون  �ل�ش�����ادة/فريندز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

خلدمات �لطباعه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3878665 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
��شافة عبد�هلل نا�شر ح�شني عبد�هلل �لنعيمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف �شقر حممد حممد �شلمان يعقوب �حلمادي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
لتجارة  تيك  �ل�ش�����ادة/�بل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لكمبيوتر�ت و�لهو�تف �ملتحركة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1325372 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
��شافة خليفه �حمد ح�شن عو�س �حلر�زى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد عبد�هلل �حمد عبد�هلل �لهاملي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
لتجارة  �ل�ش�����ادة/�لهقار  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لملنيوم ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3025729 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع /��شافة �ل�شيخ حمد�ن بن خليفه بن 
حمد�ن بن حممد �ل نهيان %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد �شامل مرزوق �ل�شبيعي �لعنزي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ور�شة �لبحر لعمال 

�لملنيوم و�لزجاج
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1117563 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة طارق حممود حممود عامل %100

تعديل وكيل خدمات 
 �إ�شافة مرمي م�شعود ر��شد م�شعود �ليعقوبى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف مرمي م�شعود ر��شد م�شعود �ليعقوبى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:مطعم ووك �ند و�لك ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:وحدة �ملالك/�شمو �ل�شيح طحنون بن ز�يد بن �شلطان �ل 

نهيان DT-R.15.12 �بوظبي - مدينة �لريف ق -2 حمل
CN 2107735 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/�شارتفورد لتدقيق �حل�شابات ،  كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/8/9 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2150014265 
- تاريخ �لتعديل:2021/8/10

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
�ل�شم �لتجاري:�شركة كلمة لل�شتائر ذ.م.م

عنو�ن �ل�شركة:و�شط �ملدينة - حي �ل�شوق 137 �شارع ز�يد بن �شلطان 
مبنى �ل�شيد علي عبد�هلل هالل �شعيد و�خرين

CN 1132751 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/�شتاندرد منتورز للتدقيق و�ملر�جعة ،  كم�شفي   2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/6/2 وذلك بناء على قر�ر 

حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/8/9  -  225C4462AD90F46679E:بالرقم
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
كرومويل  �لعني  �ل�ش�����ادة/م�شت�شفى  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�لينا  تقدمو�  قد   CN رقم:4045249  رخ�شة  ذ.م.م   و�لطفال  للن�شاء 

بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �ملجموعة �مللكية �لقاب�شة ذ.م.م

ROYAL GROUP HOLDING L.L.C

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �ملجموعه �مللكية لد�رة �ل�شركات ذ.م.م
ROYAL GROUP COMPANIES MANAGEMENT LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �ل�شرفه لال�شتثمار�لعقاري ذ م م
AL SHURFA REAL ESTATE INVESTMENT LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شالح حممد �شالح بن ن�شره �لعامرى
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
�شبيد  �ل�ش�����ادة/فا�شت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمولد�ت �لكهربائية ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2052186 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة من�شور �لدين �شم�س �ل�شالم  %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف من�شور �لدين �شم�س �ل�شالم
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شليم نور ح�شني

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
لتجميل  عدن  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�شيد�ت  رخ�شة رقم:1030786 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �ويتا�س بري�ه كاه�شاى %100

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة حممد �شيدح�شن علوى عمر �لبيتى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف جني�شت تادي�شى وركو

تعديل وكيل خدمات / حذف خمي�س ر��شد خمي�س �خلرمان

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا منقو�شه وتبوله ذ.م.م  

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2770913 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �شيف خليفه على �شيف �حلمودى من �شريك �إىل مالك
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / �شيف خليفه على �شيف �حلمودى من 51 % �إىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عزمى عبد�لفتاح يحيى
تعديل �شكل قانوين 

 من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ل تارتا كافيه

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3013727 
تعديل مدير / �إ�شافة فريديناند جامتايتان كار�بيو

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شي بي �شي �لتجارية �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
C B C TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �ل�شيد �ل�شيخ �شعيد �شيف حممد خليفه �ل نهيان
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ ل تارتا كافيه
LA TARTE CAFE

�إىل/ ل تارتا كافية �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
 LA TARTE CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

للمنافذ  �لتنظيمية  �للجنة  عقدت 
�إم�������ارة  و�ل����ن����ق����اط �حل������دودي������ة يف 
�ل�����ش��ارق��ة ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة حممد 
�شوؤون  م��دي��ر  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �إب���ر�ه���ي���م 
رئي�س  �حل��دودي��ة  و�لنقاط  �ملنافذ 
�للجنة �لتنظيمية للمنافذ و�لنقاط 
�ل�شارقة �جتماعاً  باإمارة  �حلدودية 
تن�شيقياً مع قيادة جمموعة حر�س 
�لعميد  ���ش��ع��ادة  ب��رئ��ا���ش��ة  �حل�����دود 
قيادة  قائد  �ل�شام�شي  مبارك  ف��رج 
جمموعة حر�س �حلدود يف �لقيادة 
�لعامة للقو�ت �مل�شلحة، لبحث �شبل 
تعزيز �لتعاون بني �جلانبني و�إيجاد 
وتقدمي  �لتحديات،  لكافة  �حللول 
وخروج  لدخول  �لت�شهيالت  �أف�شل 
�ملنافذ  ع��رب  و�مل�شافرين  �لب�شائع 

و�لنقاط �حلدودية يف �لإمارة. 
وح�شر �لجتماع �لذي ُعقد موؤخر�ً 
�حلدودي،  م��الح��ة  خطم  منفذ  يف 
�لعقيد �لدكتور عمر �لعوي�س مدير 
�لإد�رة  يف  �مل��ن��اف��ذ  ج������و�ز�ت  �إد�رة 
�لأجانب،  و�شوؤون  لالإقامة  �لعامة 

�لزعابي  �شيف  �إب��ر�ه��ي��م  و�ل��ع��ق��ي��د 
قيادة  �ل�����ش��م��ايل يف  �ل��ق��ط��اع  ق��ائ��د 
و�ملقدم  �حل����دود،  ح��ر���س  جمموعة 
ول��ي��د حم��م��د �ل��ن��ه��م رئ��ي�����س ق�شم 
ب�شرطة  �خلارجية  �ملناطق  منافذ 
�ل�شحي  ع��ل��ي  وي���ا����ش���ر  �ل�������ش���ارق���ة، 
�ل�شرقي  �ل�����ش��اح��ل  م��ك��ت��ب  م���دي���ر 
�ملنافذ  لأم������ن  �ل���ع���ام���ة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة 
وجرى  �حل���رة،  للمناطق  و�حل���دود 
�آخر  خالل �لجتماع �لط��الع على 
�خلا�شة  و�ل���در�����ش���ات  �مل�����ش��ت��ج��د�ت 

�حليوي  �ل���ق���ط���اع  ه�����ذ�  ب���ت���ط���وي���ر 
وب��الأخ�����س يف م��ن��اف��ذ دب���ا �حل�شن 
�ل�شعوبات  ت��ذل��ي��ل  و���ش��ب��ل  و�مل�����د�م، 
و�شع  وك��ذل��ك  �لعمل،  ت��و�ج��ه  �لتي 
بتطوير  يتعلق  م�شتقبلي  ت�����ش��ور 

�ملنافذ على م�شتوى �لإمارة.

�صريك ��صرت�تيجي
ورح������ب ����ش���ع���ادة حم���م���د �إب���ر�ه���ي���م 
�ل��رئ��ي�����ش��ي ب��احل�����ش��ور، م���وؤك���د�ً �أن 
قيادة  مع  �لتن�شيقي  �لجتماع  هذ� 

جم��م��وع��ة ح��ر���س �حل����دود ي��اأت��ي يف 
بني  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  �إط��ار 
�جلانبني من �أجل �ل�شعي �مل�شرتك 
و�لنقاط  �مل��ن��اف��ذ  ب�����اأد�ء  ل��ل��ن��ه��و���س 
�حل������دودي������ة ب������اإم������ارة �ل�������ش���ارق���ة، 
وتب�شيط  �ل���ع���م���ل���ي���ات  وحت�������ش���ني 
�لإج���������������ر�ء�ت وت����ط����وي����ر خ���دم���ات 
تنفيذ�ً  و�مل�����ش��اف��ري��ن،  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
�ل�شارقة  ح��ك��وم��ة  ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
مبنظومة  �لرت���ق���اء  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
�لإم���ارة، مبا  �لعمل يف كافة منافذ 

ت��ن��م��ي��ة وت�����ش��ه��ي��ل حركة  ي�����ش��ه��م يف 
��شتد�متها،  و����ش���م���ان  �ل����ت����ج����ارة 
وجت�شيد� لروح �لتكامل و�لن�شجام 
للتطوير  �ملعنية  �جلهات  كافة  بني 
�لد�ئم و�لرتقاء بالأد�ء �لعام لكافة 
منافذ �لإمارة، لفتا �إىل �أن �لفرتة 
�مل��ق��ب��ل��ة ���ش��ت�����ش��ه��د ع��ق��د �مل���زي���د من 
�لتن�شيقية  و�لجتماعات  �للقاء�ت 
بني �جلانبني، وبني �للجنة وجميع 
�جلهات �ملخت�شة �لعاملة يف �ملنافذ 
تعزيز  بهدف  �حل��دودي��ة،  و�لنقاط 
و�شمان  �لتعاون،  و�آل��ي��ات  �ل�شر�كة 
ت��ف��ع��ي��ل �ل�������ش���و�ب���ط و�لإج����������ر�ء�ت 
وتنظيم  و�جل���م���رك���ي���ة،  �لأم���ن���ي���ة 
�لأ�شخا�س  وخ����روج  دخ���ول  ح��رك��ة 
�ملقايي�س  لأرق����ى  وف��ق��ا  و�ل��ب�����ش��ائ��ع 
�شّلم  �لج��ت��م��اع  خ��ت��ام  ويف  �لعاملية. 
�شعادة حممد �إبر�هيم �لرئي�شي درع 
و�جلمارك  للمو�نئ  �ل�شارقة  هيئة 
و�ملناطق �حلرة ل�شعادة �لعميد فرج 
وتقدير�ً  تثميناً  �ل�شام�شي  مبارك 
ق����ي����ادة جم���م���وع���ة حر�س  جل���ه���ود 
تنفيذ  يف  �ملتميز  ودوره����ا  �حل����دود 

�لتو�شيات �ل�شادرة عن �للجنة.

•• دبي-الفجر: 

ما  �أن  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  �أعلنت 
�شجلو�  ���ش��خ�����س   5000 ع���ن  ي��زي��د 
�ل�شيفي  "�ملخيم  و�أن�شطة  بر�مج  يف 
�لأول من  �لأ���ش��ب��وع  خ��الل   "2021
�شاعة   50 نحو  وب��و�ق��ع  �ن��ط��الق��ت��ه، 
ُم�شتثمرة يف 18 برناجماً حتى �لآن.

بها  �شارك  �لتي  �لرب�مج  ُجملة  ومن 
�مل�شتفيدون؛ �أ�شا�شيات تطوير �ل�شرية 
�لذ�تية، �لتي ��شتقطبت نحو 1500 
م�شارك، وحتدثت فيها خبرية �ملو�رد 
�ل��ب�����ش��ري��ة ح�����ش��ة �ل��ك��ع��ب��ي ح���ول �أهم 
رقمية  ذ�تية  �شرية  لتطوير  �لركائز 
ي�شهده  �شيما يف ظل ما  وم�شورة، ل 
�ل��ع��امل م��ن ت��ق��دم يف �مل��ج��ال �لرقمي 

و�لتكنولوجي. 
وناق�شت �لدورة �أي�شاً عنا�شر �ل�شرية 
�لذ�تية، وعو�مل جناحها، كما تعرف 
تعقب  نظام  على  خاللها  �مل�شاركون 
مقدمي �لطلبات )ATS( �لذي يتيح 
�حلكومي  �لقطاعني  يف  للموؤ�ش�شات 
�لتوظيف  ع��م��ل��ي��ة  �إد�رة  و�خل����ا�����س 
للتوظيف،  ل��ل��م��ر���ش��ح��ني  ب��اأك��م��ل��ه��ا 
وتوظيفهم،  �خ���ت���ي���اره���م،  و�آل�����ي�����ات 
وطر�ئق تطوير مهار�تهم وقدر�تهم 
�ل��ر�م��ي��ة ل��ت��ق��دمي �أف�����ش��ل م��ا لديهم 
خلدمة  وت�����ش��خ��ريه��ا  وظ��ائ��ف��ه��م،  يف 
�ل����دورة،  وط��ن��ه��م. و�إىل ج��ان��ب ه���ذه 
�مللتحقني  م����ن  جم���م���وع���ة  �����ش����ارك 
�لعمالت  "دورة  يف  �ل�شيفي  باملخيم 
بالتعاون مع  �نعقدت  �لرقمية" �لتي 
حيث  و�ل�شلع؛  �ملالية  �لأور�ق  هيئة 
من  �لرقمية"  "�لعمالت  ت��ع��ت��رب 
�ليوم؛  �مل��ط��روح��ة  �مل��و���ش��وع��ات  �أه����م 
و�آل��ي��ة عمل  كيفية  �ل���دورة  تناولت  �إذ 
وتكنولوجيا  �ل���رق���م���ي���ة،  �ل���ع���م���الت 
ه���ذه  و�أ�������ش������ل  ت�شني"  "�لبلوك 
وكيفية  عملها،  و�آل��ي��ة  �لتكنولوجيا، 
�لعمالت  جم���ال  يف  منها  �ل���ش��ت��ف��ادة 
�ملرتتبة  �ملخاطر  ه��ي  وم��ا  �لرقمية، 
وكيفية  �ل���رق���م���ي���ة  �ل���ع���م���الت  ع���ل���ى 

�ل�شتفادة منها م�شتقباًل.

باملخيم  �مللتحقني  م��ن  ع��دد  و���ش��ارك 
�ل�شيفي �أي�شاً يف دورة حول �لتطوع، 
قدمها �خلبري يف هذ� �ملجال �لدكتور 
ق��ا���ش��م �ل���ع���م���ري وحت�����دث ف��ي��ه��ا عن 
م�����ش��رية �ل��ت��ط��وع يف دول����ة �لإم�����ار�ت 
�لو�لد  يد  على  �لدولة،  تاأ�شي�س  منذ 
�شلطان  ب���ن  ز�ي�����د  �ل�����ش��ي��خ  �مل��وؤ���ش�����س 
ث����ر�ه، و�لآب����اء  ن��ه��ي��ان، ط��ي��ب �هلل  �آل 
�لعمل  �أ����ش���ب���ح  ح���ي���ث  �مل���وؤ����ش�������ش���ون؛ 
�لإن�������ش���اين م��ن��ذ ذل���ك �ل���وق���ت وحتى 
تنتهجه  ما  وه��و  حياة"،  "منهج  �لآن 
�لإم���ار�ت  لت�شبح  �لر�شيدة،  �ل��ق��ي��ادة 

�أكرب دولة مانحة عاملياً. 
قيمة  معلومات  �ل���دورة  تناولت  كما 
�لتي  للتطوع،  �لوطنية  �ملن�شة  ح��ول 
�خلري"،  "عام  خمرجات  �إح��دى  تعد 
�لتطوع وخدمة  �لذي كر�س مفاهيم 
�ل���وط���ن ل����دى �مل��ج��ت��م��ع �لإم����ار�ت����ي، 
و�إط������الق �ل��ع��دي��د م���ن �حل���م���الت يف 
تتطوع"  "�لإمار�ت  مثل  �مل��ج��ال  ه��ذ� 
وغريها من �حلمالت �لتي ت�شتهدف 
�ملن�شات  �إىل  �ل�شباب  و�شول  ت�شهيل 
خرب�تهم  من  و�ل�شتفادة  �لتطوعية، 

وطاقاتهم.
مو�شوعات  �أي�شاً  �مل�شاركون  وناق�س 
�أخرى ذ�ت �أهمية لفئة �ل�شباب؛ ومنها 
فيها  وحت��دث  �لوطنية"،  "�خلدمة 
�شارك  �لذي  �جلنيبي،  �ل�شاب حممد 
جتربته �لرثية يف �خلدمة �لوطنية، 
�أن �خلدمة �لوطنية ت�شهم  �إىل  لفتاً 
وطاقاتهم  �ل�شباب  خ��رب�ت  تعزيز  يف 

ولها  �ل������وط������ن،  خ����دم����ة  �أج��������ل  م�����ن 
بالأفكار  طريقهم  �إن��ارة  على  �لقدرة 
خالل  وج��رى  و�لإيجابية.  �لوطنية 
"�خلدمة  �حلو�ر عر�س فيديو حول 
بها،  يتعلق  م��ا  ك��ل  يو�شح  �لوطنية" 
وب���دوره���ا يف مت��ك��ني �ل�����ش��ب��اب و�شقل 
وناق�س  و�إم���ك���ان���ي���ات���ه���م.  ق���در�ت���ه���م 
�أخرى  مو�شوعات  كذلك  �مل�شاركون 
وللمجتمع؛  لهم  بالن�شبة  �أهمية  ذ�ت 
�لأولوية  �لإ�شعافات  �أ�شا�شيات  ومنها 
وور�س يف �لر�شم، وجولت �فرت��شية 
يف غرفة "�ملقتني" �لتاريخية، ف�شاًل 
عن م�شاركتهم يف حو�ر حول "�ل�شباب 
و�ملو�طنة �لإيجابية" مب�شاركة معايل 
�ملزروعي،  فار�س  بن  �شهيل  بنت  �شما 
وزي���رة دول���ة ل�����ش��وؤون �ل�����ش��ب��اب، نائب 
رئي�س مركز �ل�شباب �لعربي. وحتدثت 
م��ع��ال��ي��ه��ا و�ل�������ش���ب���اب خ����الل �حل����و�ر 
�لإيجابية  �ملو�طنة  ع��ن  �لف��رت����ش��ي 
و�لنتماء  �حلب  عن  �لتعبري  وكيفية 
للوطن بالأفعال من خالل �لجتهاد 
يف �لعمل وتطوير �لنف�س و�لإخال�س 
قائلة  ل����الأر�����س،  �خل����ري  ت���ق���دمي  يف 
ميكن  ك��ي��ف  ه��و  "�لأهم  �إن  معاليها 
�أن نعرب عن �متناننا وفخرنا بوطننا 
�ل��ت��ي ت�شتهدف  ب��الأف��ع��ال �لإي��ج��اب��ي��ة 
و�أ�شارت  للمجتمع".  �خل��ري  حتقيق 
�لإيجابية  "�ملو�طنة  �أن  �إىل  معاليها 

�حلب  ع��ن  �لإي��ج��اب��ي  �لتعبري  تعني 
كما  �أفعال"،  �إىل  �لأق�����و�ل  وت��رج��م��ة 
حول  �ل�شباب  ح���و�ر�ت  �إىل  ��شتمعت 
و��شتف�شار�تهم  �لإيجابية،  �ملو�طنة 
حول �ملمار�شات �لإيجابية �لتي يجب 
وطنهم،  جت��اه  �ل�شباب  بها  ي��ق��وم  �أن 

و�أ�شرتهم، و�أنف�شهم، و�أعمالهم".

�حتادية  حكومية  جهات   10
و12 حملية

و�شارك يف �ملخيم �ل�شيفي 10 جهات 
حملية،  و12  �حت����ادي����ة،  ح��ك��وم��ي��ة 
للقطاع  تتبع  ج��ه��ة   12 ع��ن  ف�����ش��اًل 
�لإمار�ت  �خلا�س، من بينها موؤ�ش�شة 
للطاقة �لنووية، وهيئة �لأور�ق �ملالية 
�لوطنية  �خل���دم���ة  وه��ي��ئ��ة  و�ل�����ش��ل��ع، 
�لأحمر  �لهالل  و�لحتياطية، وهيئة 
ووقاية  �ل�شحة  ووز�ر�ت  �لإم��ار�ت��ي، 
�لتحتية  و�لبنية  و�ل��ط��اق��ة  �ملجتمع 
ووكالة  و�لتوطني،  �لب�شرية  و�مل��و�رد 
�أن���ب���اء �لإم��������ار�ت، وم���رك���ز �لإم������ار�ت 
�ل�شرت�تيجية،  و�لبحوث  للدر��شات 
�ل�����ش��ب��اب �لعربي  ف�����ش��اًل ع���ن م��رك��ز 
و�أك��ادمي��ي��ة �شكاي ن��ي��وز وغ��ريه��ا من 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�جل���ه���ات �ل����ر�ئ����دة، �إىل 
�ملبدعني  من  خم�شة  م�شاركة  جانب 
و�ملوهوبني يف جمالت متعددة �أهمها 

جمال �لفنون و�لثقافة

�لأ�صبوع �لثاين
وخالل �لأ�شبوع �لثاين من �نطالقة 
�شوف   ،"2021 �ل�شيفي  "�ملخيم 
�مل���������ش����ارك����ون يف ع�����دد من  ي���ن���خ���رط 
�ل����������دور�ت �ل���ت���دري���ب���ي���ة و�ل����ل����ق����اء�ت 
و�حل�����و�ر�ت �مل��ت��ن��وع��ة م��ع ك��وك��ب��ة من 
ت�شتهدف  �لتي  و�ملخت�شني،  �لقياد�ت 
�لثقافة  وت��ع��زي��ز  �مل����ه����ار�ت،  ت��ط��وي��ر 
�لبتكار  ع���ل���ى  و�ل�����ق�����درة  و�مل���ع���رف���ة 
و�لتميز و�لإبد�ع، �أهمها دورة بعنو�ن  
�شعادة  يقدمها  �لفر�س"  "�قتنا�س 
�شعيد �لنظري – مدير عام �ملوؤ�ش�شة 
و�ل��ت��ي تتمحور  ل��ل�����ش��ب��اب  �لحت���ادي���ة 
�ملتاحة  �ل��ف��ر���س  �ل��ت��ع��رف على  ح��ول 
ل�شباب �لإمار�ت، و�ملبادر�ت و�لرب�مج 
�ملتوفرة يف كل قطاع و�أف�شل �ملمار�شات 
لقتنا�س �لفر�س و�ل�شتفادة منها يف 
�إىل  بالإ�شافة  للم�شتقبل،  �لتخطيط 
�ل��ف��ر���س وكيفية  �ق��ت��ن��ا���س  �أ���ش��ال��ي��ب 
نتائج  �إىل  وحت��وي��ل��ه��ا  ����ش��ت��ث��م��اره��ا 
و�لوطن  �ل��ف��رد  ع��ل��ى  ت��ع��ود  ملمو�شه 
�مل�شتد�م،  �لإي��ج��اب��ي  و�لأث���ر  باملنفعة 
متخ�ش�شة  دور�ت  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  تعزيز  �أخرى يف 
تطلعات  على  �مل�شاركون  تعرف  �لتي 
�ل�������ش���ب���اب �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ودوره���������م يف 
�ملجتمع وروؤيتهم �مللهمة، ويف �لبحث 
 ، لل�شباب  �ملهنية  و�مل��ج��الت  �لعلمي 

�لفكرية،  �مللكية  حماية  ع��ن  ف�شاًل 
على  �مل�شاركون  ليتعرف  و�ل�شتثمار 
مفاهيم �ل�شتثمار �لأ�شا�شية و�آلياتها 
�ملحافظ  ب���ن���اء  وك��ي��ف��ي��ة  و�أدو�ت������ه������ا، 
و�إمكانية معرفة حتليل  �ل�شتثمارية 
وفهم �لعو�ئد و�ملخاطر �خلا�شة بها، 
�ملُنتجات،  �شناعة  يف  دور�ت  وك��ذل��ك 
وغريها  �لأعمال،  وري��ادة  وت�شويقها، 
و�ملهنية  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل��������دور�ت  م���ن 
متنوعة  وعرو�س  �ملختلفة  و�لفكرية 

من �لأفالم �لوثائقية �ملتميزة.
وي�شتهدف "�ملخيم �ل�شيفي 2021" 
�لفئات  �شمن  �مل�شاركني  ق��در�ت  بناء 
�ل��ع��م��ري��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة، وت��ط��وي��ره��ا مبا 
�لتعلم مدى �حلياة،  يعزز من ثقافة 
و�لبتكار  �لإب���د�ع،  مفاهيم  وتكري�س 
�ل���ق���ائ���م ع���ل���ى �ل����ش���ت���غ���الل �لأم���ث���ل 
على  وحتفيزهم  �لكامنة،  للطاقات 
�مل�شاركة بكل ما يفيد �ملجتمع، وذلك 
�ملوؤ�ش�شات  م��ن  ن��خ��ب��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�خلا�شة  و�ل�������ش���رك���ات  �حل���ك���وم���ي���ة، 

لتنفيذ نحو 80 برناجماً وفعالية.

مو��صلة �لإجناز
بنت  �شما  م��ع��ايل  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 
���ش��ه��ي��ل ب���ن ف���ار����س �مل����زروع����ي، وزي���رة 
"ي�شكل �ملخيم  دولة ل�شوؤون �ل�شباب: 
لل�شباب  ف��ر���ش��ة   2021 �ل�����ش��ي��ف��ي 
�مل�����ش��ارك��ة يف م���ك���ان يوفر  �أج�����ل  م���ن 
و�لإمكانيات  و�خلرب�ت  �لقدر�ت  لهم 
�لتي توؤهلهم لكت�شاب مهار�ت متكن 
�أه��د�ف��ه��ا خالل  �ل��دول��ة م��ن حتقيق 
فال�شباب  �مل��ق��ب��ل��ة؛  ع���ام���اً  �خل��م�����ش��ني 
ميثلون �لأمل بالن�شبة لدولتنا. ونهج 
قيادتنا �لر�شيدة هو تقدمي كل �لدعم 
�شخ�شية  ب��ن��اء  م��ن  ميكنهم  مب��ا  لهم 
ق��ي��ادي��ة مت��ت��ل��ك �خل������ربة، و�ل���ق���درة، 
و�مل��ع��رف��ة، و�ل��ك��ف��اءة �ل��ت��ي مي��ك��ن من 
خاللها �ملحافظة على م�شرية �خلري، 
و�لعطاء �لتي بناها �لآباء �ملوؤ�ش�شون، 
ومو��شلة م�شرية �لإجناز، حتى تكون 
�لإم����ار�ت م��ن �أف�����ش��ل دول �ل��ع��امل يف 

�مل�شتقبل".

يف  �ملُخيم  قجَ  قجَ "حجَ معاليها:  و�أ�شافت 
�لق�شاء  يف  �أه���د�ف���ه  �لأول  �أ���ش��ب��وع��ه 
على �أوقات فر�غ ما يزيد عن 5000 
��شتك�شاف  من  ومكنهم  و�شابة،  �شاب 
و�إمكانياتهم،  و�إبد�عاتهم،  طاقاتهم، 
وقدر�تهم؛ حيث ي�شكل �ملخيم من�شة 
لت�شكيل  م��الئ��م��ة،  وب��ي��ئ��ي��ة  �إب��د�ع��ي��ة 
�شتى  يف  �مل��ب��دع��ني  �ل�شباب  م��ن  جيل 
�مل��ج��الت وذل��ك م��ن خ��الل �لأن�شطة 
عدد  �خ��ت��ي��ار  �شيتم  و�ل��ت��ي  �ملختلفة، 
�شبابنا  يت�شلح  حتى  �أ���ش��ب��وع��ي��اً  منها 
ب��ك��اف��ة �أن������و�ع �خل������رب�ت، و�مل����ه����ار�ت، 
م�شتقبل  ببناء  وُي�شهمون  و�ل��ُع��ل��وم. 
�أف�شل، فقيادتنا �لر�شيدة ت�شع عينها 
�إمكانياته  �لإن�شان وبناء  على تطوير 
ت�شع عينها  كما  وق��در�ت��ه،  وخ��رب�ت��ه 
�شتى  �لبالد يف  �لأخ��رى على تطوير 

�ملجالت".

�بتكار و�إبد�ع
من جانبه، قال �شعادة �شعيد �لنظري، 
مدير عام �ملوؤ�ش�شة �لحتادية لل�شباب: 
�ملخيم  يف  �ل��و����ش��ع��ة  "�مل�شاركة  �إن 
�أكرب  �لأول  �لأ�شبوع  خ��الل  �ل�شيفي 
وطموحهم  �ل�شباب  �شغف  على  دليل 
�أج����ل �ل��ت��م��ي��ز و�حلر�س  �ل��ك��ب��ري م��ن 
مهار�تهم  تطوير  قدر�تهم  بناء  على 

ب�شكل مثمر".
�ملخيم  "ي�شتهدف  �شعادته:  و�أ���ش��اف 
طموحات  حتقيق   2021 �ل�شيفي 
�أن مي��ث��ل هذ�  �ل��ر���ش��ي��دة يف  �ل��ق��ي��ادة 
�ملخيم فر�شة للم�شاركني يف تكري�س 

مفاهيم �لبتكار، و�لإبد�ع، وتعزيزها 
���ش��م��ن ب��ي��ئ��ة ُم��ل��ه��م��ة ومم���ي���زة متكن 
�شتى  يف  و�مل�����وه�����وب�����ني  �مل�����ب�����دع�����ني، 
�مل����ج����الت م����ن �ك���ت�������ش���اب �خل������رب�ت، 
�ل��ت��ي يقدمها  و�ل���ق���در�ت، و�مل���ه���ار�ت 
�أع��م��ال مبا  ورو�د  خ��رب�ء وخمت�شون 
يفتح �لآفاق �لرحبة �أمامهم ليكونو� 
لي�س  و�ملتميزين  �ملبدعني  يف م�شاف 
على م�شتوى �ملنطقة فح�شب، بل على 

م�شتوى �لعامل �أجمع".

يف  لــال�ــصــتــثــمــار  ــاعــة  ــص �  120
�ل�صباب

 "2021 �ل�شيفي  "�ملخيم  وي��ه��دف 
�ل�شباب  ط���اق���ات  يف  �ل���ش��ت��ث��م��ار  �إىل 
م�شاركة،  ���ش��اع��ة  من120   ب���اأك���رث 
وذلك من خالل 3 م�شار�ت رئي�شية، 
باملهار�ت  �ل�شباب  ت�شليح  مهارة  وهي 
بالأ�شا�شيات  وت��ع��ري��ف��ه��م  �مل��ت��ق��دم��ة، 
وت��ع��زي��ز ثقافة  م���د�رك���ه���م  ل��ت��و���ش��ي��ع 
حيث  بالهوية؛  و�رت��ب��اط��ه��م  �ل�شباب 
ي��ت�����ش��م��ن ك���ل م�����ش��ار جم��م��وع��ة من 
�مل���و����ش���وع���ات �لأ����ش���ا����ش���ي���ة �ل���ت���ي مت 
ت�شميمها بعناية بناًء على �حتياجات 

�ل�شباب، ومتطلباتهم.
وت�شعى �لأن�شطة �لتي ينفذها �ملُخيم 
و�لفائدة،  �ملتعة  �إىل حتقيق عن�شري 
بحيث يكت�شب �مل�شاركون �آفاقاً جديدة 
�ل���ت���ج���ارب، وف���ق من���ط مدرو�س  م���ن 
�أج��ن��دة معرفية  �إىل  ����ش��ت��ن��اد�ً  وف��ّع��ال 
�لتثقيف،  عنا�شر  خمتلف  تت�شمن 

و�لتعلم.

خالل �لأ�صبوع �لأول من �نطالقته

اأكرث من 5000 �سخ�س ي�سجلون يف برامج »املخيم ال�سيفي 2021«

•• الفجرية -وام:

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل 
عهد �لفجرية رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة �لفجرية لتنمية 
�ملناطق، يف مكتبه بالديو�ن �لأمريي، �لجتماع �لدوري �لثالث 
معايل  بح�شور   ،2021 �لعام  خالل  �ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  ملجل�س 
و�شعادة  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �لرقباين  حممد  �شعيد 

و�أع�شاء جمل�س  �ملوؤ�ش�شة  عام  �لنون مدير  �ملهند�س خمي�س 
و�مل�شاريع  �ملوؤ�ش�شة  �أعمال  تقرير  على  �شموه  و�طلع  �لإد�رة. 
�لعام  ب��د�ي��ة  منذ  �إجن��ازه��ا  و�ل��ت��ي مت  عليها  �لعمل  �جل���اري 
للخدمات  �لرقمي  �لتحول  م�شاريع  �إىل  بالإ�شافة   ،2021
كما  �لإل��ك��رتون��ي��ة،  و�مل��و�ق��ع  �لذكية  �لتطبيقات  ط��ري��ق  ع��ن 
��شتمع �شموه �إىل �شرح مف�شل عن �أعمال �للجان �لتنفيذية 
و�مل�شاريع  �ملجتمعية  �ملجال�س  يف  �ملُ��ن��ج��زة  �لأع��م��ال  ون�شبة 

�لإن�شائية �لأخرى يف خمتلف مناطق �إمارة �لفجرية. و�أثنى 
�شموه على جهود �ملوؤ�ش�شة يف �شعيها �لد�ئم لتطوير خدماتها 
وبر�جمها، كما وّجه ب�شرورة ��شتمر�رية �لعمل نحو حتقيق 
�أهد�ف �ملوؤ�ش�شة و�لرتقاء مب�شتوى �خلدمات �حلكومية وفق 

�أف�شل �ملعايري �ملتطورة و�ملعتمدة.
ح�شر �لجتماع �شعادة �شامل �لزحمي مدير مكتب ويل عهد 

�لفجرية.

• �صما بنت �صهيل �ملزروعي: �ل�صباب ميثلون �لأمل بالن�صبة لدولتنا, ونهج قيادتنا �لر�صيدة هو تقدمي كل �لدعم لهم 
• �صعيد �لنظري: �مل�صاركة �لو��صعة يف �ملخيم �ل�صيفي خالل �لأ�صبوع �لأول دليل على �صغف �ل�صباب بتطوير مهار�تهم وثقافتهم

مفاجاآت �سيف دبي تقدم منحة 
مده�س الدرا�سية 

حماكم دبي تعتمد ميثاق عمل اخلرباء 
اأمام اجلهات الق�سائية يف اإمارة دبي

حممد بن حمد ال�سرقي يرتاأ�س اجتماع 
موؤ�س�سة الفجرية لتنمية املناطق 

•• دبي-وام:

تقدم مفاجاآت �شيف دبي �لدورة �لثانية من عر�س منحة 
يف  �ملفاجاآت  �ختتام  حتى  ت�شتمر  �لتي  �لدر��شية  مده�س 
�لر�بع من �شبتمرب �ملقبل وتتيح للعائالت فر�شة �مل�شاركة 
يف عر�س ت�شوق و�ربح للفوز مببلغ 25000 درهم لدفع 
وحتى  �جلامعات  �أو  �مل��د�ر���س  لطالب  �لدر��شية  �لر�شوم 

�لدور�ت �لتي ُتقدم عرب �لإنرتنت.
دفع  �أعباء  تخفيف  يف  �لرتويجي  �لعر�س  ه��ذ�  وي�شاهم 
�ل��ع��ائ��الت ح��ي��ث تعك�س منحة  �ل��در����ش��ي��ة ع��ن  �ل��ر���ش��وم 

�لدر��شية طبيعة �شخ�شية مده�س وم�شاهماتها  مده�س 
بالنا�س  و�له��ت��م��ام  بال�شخاء  تت�شم  �ل��ت��ي  �لإج��ت��م��اع��ي��ة 
دبي  �شيف  م��ف��اج��اآت  تقليد  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�إ���ش��ع��اده��م 
ر�ئعة كل  �ملت�شوقني من خالل جو�ئز  �ملتمثل يف مكافاأة 

�شيف.
وتلتزم �ملتاجر ومر�كز �لت�شوق �مل�شاركة يف مفاجاآت �شيف 
دبي - �لتي تنظمها موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات و�لتجزئة 
 - ب��دب��ي  �ل��ت��ج��اري  و�لت�شويق  �ل�شياحة  ل��د�ئ��رة  �لتابعة 
ت�شمل  و�لتي  �ملهمة،  و�ل�شالمة  �ل�شحة  قو�عد  بجميع 
�لتباعد �لجتماعي و�رتد�ء �لكمامات يف جميع �لأوقات.

•• دبي-وام: 

عام حماكم  - مدير  �ملن�شوري  عيد  �شعادة طار�س  �عتمد 
دبي "ميثاق عمل �خلرب�ء �أمام �جلهات �لق�شائية يف �إمارة 
ب�شاأن   2020 ل�شنة   13 رق��م  للقانون  وفقاً  دبي" وذل��ك 
تنظيم �عمال �خلربة �أمام �جلهات �لق�شائية يف �مارة دبي 
وياأتي ذلك �شمن �جلهود �لر�مية لتطوير منظومة �أعمال 
و�مل�شد�قية  �لثقة  لتعزيز  دب��ي  ب��اإم��ارة  �لق�شائية  �خل��ربة 
عد�لة  حتقيق  يف  ي�شهم  �ل��ذي  وبال�شكل  �ملتقا�شني  ل��دى 

ق�شائية ناجزة.
جلنة  رئي�س  �ملن�شوري  عبيد  خالد  �لقا�شي  �شعادة  و�أف��اد 
�مل��ي��ث��اق ت�شّمن  �أن  �ىل  دب���ي  �خل����رب�ء يف حم��اك��م  ����ش���وؤون 

جمموعة من �لقو�عد �ملهنية و�لأخالقية و�ل�شلوكية �لتي 
يجب على �خلبري �ملقيد لدى �جلهات �لق�شائية يف �مارة 
دبي �للتز�م بها حيث تناول �مليثاق تنظيم عالقة �خلرب�ء 
باجلهات �لق�شائية و �ملحامني و �أطر�ف �لنز�ع و زمالئهم 
و  �خل��رب�ء  " �إد�رة  �ملعنية  �لتنظيمية  �ل��وح��دة  و  �ملهنة  يف 
ت�شهم يف  �لتي  �لبنود  �إىل عدد من  " بالإ�شافة  �ملحكمني 
�لفني بكل  ر�أي �خلبري  �ب��د�ء  �ملهنة و مبا ي�شمن  تطوير 

حيادية و ��شتقاللية و حرفية تامة .
�مل�شتوى  برفع  تقوم  و�ملحكمني  �خل��رب�ء  �إد�رة  �أن  و�أ�شاف 
�ملتعلقة  �ملعرفة  ن�شر  طريق  ع��ن  �خل���رب�ء  لل�شادة  �مل��ع��ريف 
ت�شدر  �لتي  و�لقو�نني  و�للو�ئح  و�ل��ق��ر�ر�ت  �مليثاق  ببنود 

بهذ� �ل�شاأن و�إجابة �ل�شتف�شار�ت �لو�ردة حولها.

خالل �جتماع تن�صيقي عقدته مع قيادة جمموعة حر�س �حلدود

اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط احلدودية بال�سارقة تبحث اأف�سل 
الت�سهيالت لدخول وخروج الب�سائع وامل�سافرين عرب منافذ الإمارة
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/همبه للفو�كه و�خل�شار

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:2396041 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة مانع نا�شر عبد�هلل خمي�س �ملن�شورى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف عمر �شاملني عمر على �حليقى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عمر فاروق حممد حنيفه

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافيه بونو�شي

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3776892 
تعديل مدير / �إ�شافة فريديناند جامتايتان كار�بيو

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شي بي �شي �لتجارية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
C B C TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �ل�شيد �ل�شيخ �شعيد �شيف حممد خليفه �ل نهيان
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ كافيه بونو�شي
CAFFE BONUCCI

�إىل/ كافية بونو�شي - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
 CAFFE BONUCCI - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�خلتم لال�شت�شار�ت �لهند�شية

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1012336 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �يهم رفعت زيد�ن  %49

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد فالح حممد �ملظفرى �لهاجرى %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيف نا�شر حممد �مل�شفرى �لهاجرى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000
تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ �خلتم لال�شت�شار�ت �لهند�شية

AL KHETHEM ENGINEERING CONSULTANCY
�إىل/ �خلتم لال�شت�شارت �لهند�شية ذ.م.م

 AL-KHETHEM ENGINEERING CONSULTANCY LLC 

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/توماهوك كويف

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3840553 
تعديل مدير / �إ�شافة فريديناند جامتايتان كار�بيو

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شي بي �شي �لتجارية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
C B C TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �ل�شيد �ل�شيخ �شعيد �شيف حممد خليفه �ل نهيان
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ توماهوك كويف
TOMAHAWK COFFEE

�إىل/ توماهوك كويف - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
 TOMAHAWK COFFEE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/برين�شيبال �ن�شرتومنت�س للتجارة  تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لعامة رخ�شة رقم:3982229 
تعديل �إ�شم جتاري من/ برين�شيبال �ن�شرتومنت�س للتجارة �لعامة

PRINCIPLE INSTRUMENTS GENERAL TRADING

�إىل/ برين�شيبال للتجارة �لعامة
  PRINCIPLE GENERAL TRADING

تعديل عنو�ن / من �أبوظبي مدينة حممد بن ز�يد ز 9-1  202100171329 لنك 
�نف�شتمنت�س - ذ م م �إىل �أبوظبي �مل�شفح م 37 486995 486995  �ل�شيدة مرمي عتيق 

ماجد و �خرين 
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لروؤيا للدليل �لكرتوين ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1681927 

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �إ�شم جتاري من/ �لروؤيا للدليل �لكرتوين ذ.م.م

AL RUYA ELECTRONIC DIRECTORY L.L.C

�إىل / �لبهجة للهد�يا �لعالنيه ذ.م.م

  ALBAHJA ADVERTISING GUIDANCE L.L.C

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة تغليف �لهد�يا  8292002

 تعديل ن�شاط / حذف خدمات �لر�شائل �لن�شية �لق�شرية  6130001

 تعديل ن�شاط / حذف جتهيز و�إنتاج �لهد�يا �لعالنية 7310004 

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

تعلن �شركة جلوبال كوي�شت كابيتال ذ.م.م عن �شدور قر�ر 

�ل�شركة  رخ�شة  �إلغاء  ب�شاأن  و�ل�شلع  �ملالية  �لور�ق  هيئة 

ملز�ورة ن�شاط �ل�شت�شار�ت �ملالية و�لتحليل �ملايل ، وعليه 

تنوه �ل�شركة لأي طرف معني بالأمر ولديه �أي مطالبات 

يف مو�جهتها للتكرم بتقدمي هذه �ملطالبات خالل ثالثني 

يوما من تاريخ هذ� �لإعالن عن طرق �لعنو�ن �لتايل:

 ، ب   101 مكتب   ، دروي�س  جا�شم  �أبناء  �لعنو�ن:بناية 

�خلالدية ، �لمارة �أبوظبي .

�س.ب:37794 - رقم �لهاتف:026330080. 

اإعــــــــالن 

العدد 11114 بتاريخ2014/6/4

 اإعـــالن �صطب قيد
للتجارة  �للبناين  �لبنك  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  لبنان(  )�جلن�شية:  �س.م.ل 
 - �خلالدية   - �س.ب:6204  )�لعنو�ن:  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة 
�أبوظبي - �س.ب:6204( و�ملقيدة   - �لعقار�ت �خلا�شه  �إد�رة  بناية 
حتت رقم )3898( يف �شجل �ل�شركات �لجنبية يف �لوز�رة. وتنفيذ� 
�ل�شركات  �شاأن  ل�شنة 2015 يف  �لقانون �لحتادي رقم )2(  لحكام 
2010م  ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية 
�ملن�شاآت  دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع ومكاتب  �عتماد  �شاأن  يف 
�ل�شادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة 
��شحاب �حلق يف �لعرت��س �ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة 
�لتايل:  �لعنو�ن  على  �لن�شر  تاريخ  من  �شهر  يتجاوز  ل  ميعاد  يف 
وز�رة �لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.

 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�لربق  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للتجارة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2332997 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 11 اأغ�صط�س 2021 العدد 13312
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�جلانب

دولة الإمارات العربية املتحدة
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العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
اعالن بالن�صر        

 24/2021/60 امر اأداء 
�إعالن �أمر �أد�ء بالن�صر - تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- حممد �شاجيب هارون �لر�شيد - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :حممد جاويد ح�شني �أبو �لقا�شم

وميثله:علي �أبر�هيم حممد �حلمادي
طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/1/5 بالز�م 
�ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )97000( �لف درهم �شبعة وت�شعون �لف 
يف  �حلا�شل  �ل�شتحقاق  ��شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م 
2019/12/23 وحتى �ل�شد�د �لتام وبالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات وتنوه �ملحكمة �ن طلب �شمول �لمر بالنفاذ 
�ملعجل ل مربر له لذ� ق�شت برف�شه.  ولكم �حلق يف ��شتئناف �لمر خالل 15 يوم من 

�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13312 بتاريخ 2021/8/11 
اعالن بالن�صر        
 4446/2021/60 امر اأداء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�صر - تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�إىل �ملدعي عليهم : 1- �يليجانت لل�شناعات �س.ذ.م.م 2- �شركة ميجا�شتار �لتجارية ذ.م.م 3- �شركة 
ميجا�شتار �لتجارية ذ.م.م )فرع( 4-تيكنوفا �ند�شرتيز �س.ذ.م.م 5-تيكنوفا باكجينغ �ند�شرتيز ليمتد 
6- ح�شن مياه �شليمان دروي�س 7- ميمونه ح�شن دروي�س 8- �ح�شان ح�شن دروي�س 9- طالب ح�شن 

دروي�س 10- دروي�س لل�شناعات 11- �يليجانت لل�شناعات �س.ذ.م.م - فرع - جمهويل حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س.م.ع

وميثله:حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملال
�ملعرو�س  بالز�م  ب��ت��اري��خ:2021/7/13  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  �أد�ء  �أم��ر  ��شت�شد�ر  طلب 
�شدهم بالت�شامن فيما بينهم بان يوؤدو� �ىل طالب �لمر مبلغ وقدره )40.964.286( �ربعون مليونا 
وت�شعمائة و�ربعة و�شتون �لفا ومائتان و�شتة وثمانون درهما و�لفائدة بو�قع 5% �شنويا من 2020/1/22 
ولكم  �ملحاماة.   �تعاب  درهم مقابل  �لف  و�مل�شروفات ومبلغ  بالر�شوم  و�لزمتهم  �ل�شد�د  وحتى متام 

�حلق يف ��شتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 11/ 8/ 2021  Issue No : 13312
Details of the published notification

To the defendants: 1- Toya Home for Furniture Trading Qimam.
2- Fifty Interior Design Works LLC
Address: unknown
As the plaintiff / Suhail Saeed Sultan Saeed Al Kindi
Represented by / Muhammad Abed Jassim Muhammad Al Suwaidi
Filed a financial case against you to obligate the defendants, jointly 
between them, to pay in the amount of (AED 234,596) plus 12% as legal 
interest from the date of the claim until full payment.
Therefore, please kindly be informed and attend through the program 
BOTIM application before the 2nd Department of First Instance on phone 
number (056039232) on Thursday, 05/08/2021, from 9:00 until 12:30, or 
visual attendance through the legal representative or the approved service 
centers (Al-Adeed) to submit your answer to the claim statement and its 
attachments and what indicates the possibility of settlement.

NOTICE 
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اأخبـار الإمـارات
يو�جه جائحة كوفيد –19 وميول 12 م�صروعًا تنمويًا يف 10 دول بقيمة 2.8 مليار درهم خالل 2020

اأبوظبي للتنمية ميول م�ساريع يف 8 قطاعات ا�سرتاتيجية تعزز التنمية امل�ستدامة يف 97 دولة
•• اأبوظبي -وام:

حقق �صندوق �أبوظبي للتنمية منذ تاأ�صي�صه �إجناز�ت ريادية من 
خالل متويل �آلف �مل�صاريع �لتنموية يف 8 قطاعات ��صرت�تيجية 
تركت تاأثريً� كبريً� على حياة ماليني �ل�صعوب يف 97 دولة نامية, 
و�صاهمت يف دفع عجلة �لتنمية �لقت�صادية, وعززت من توفري 

خدمات �لرعاية �ل�صحّية و�لتعليمّية وم�صاريع �لبنّية �لتحتّية 
من �صبكات �لطرق و�ملو��صالت و�ملياه وت�صييد �ملطار�ت و�مل�صاريع 
�لتكنولوجيا  عنا�صر  وتوفري  �لبتكار  دعمت  كما  �لإ�صكانية, 

�ملتقدمة يف م�صاريع �لطاقة �ملتجددة وغريها.
 102 قيمتها  بلغت  �لتي  �لتنموية  �ل�صندوق  متويالت  وجاءت 
�لنامية  �لــدول  دعــم  يف  فــريــدً�  منــوذجــًا  لت�صكل  درهــم  مليار 

ومتكينها من جتاوز �لتحديات وتعزيز �ل�صر�كات �لقت�صادية, 
وي�صمل �لتمويل �لتنموي �لذي يقدمه �ل�صندوق كل من �لقرو�س 

�ملي�صرة و�ملنح �حلكومية.
على  كورونا  جائحة  فر�صتها  �لتي  �لتحديات  من  �لرغم  وعلى 
�ملا�صي  �لعام  خالل  �ل�صندوق  �صاهم  فقد  �لعاملي,  �لقت�صاد 
بلغت  �إجمالية  بقيمة  تنمويًا  م�صروعًا   12 بتمويل   2020

تلك  وجاءت  نامية,  دول   10 منها  ��صتفادت  درهم,  مليار   2.8
�لتمويالت لت�صكل منوذجًا فريدً� يف �لوقوف �إىل جانب �لدول 
ركزت  حيث  �لتحديات,  تلك  جتاوز  على  وم�صاعد�تها  �لنامية 
�لقطاعات �حليوية يف  �أهم  ب�صكل خا�س على دعم  �لتمويالت 
قطاع  م�صادرها  مبختلف  �ملتجددة  كالطاقة  �لتنمية  ت�صريع 

�لنقل, و�لإ�صكان, و�ل�صحة و�لزر�عة.

للتنمية  �أبوظبي  �شندوق  ع��ام  مدير  �ل�شويدي  �شيف  حممد  �شعادة  وق��ال 
�ل�شر�كات  وت��ع��زي��ز  �ل��ن��ام��ي��ة،  �ل���دول  دع��م  �ل�����ش��ن��دوق يف  �إن جن��اح م�شرية 
�شبل  كافة  وفرت  �لتي  �لر�شيدة  �لقيادة  �هتمام  بف�شل  جاءت  �لقت�شادية 
�أبرز  ب��ني  مرموقة  ملكانة  وو�شوله  �ل�شندوق  متيز  على  للحفاظ  �ل��دع��م 

موؤ�ش�شات �لتمويل �لدولية.
نحتفى  �لتي  �لتنموية  م�شريته  م��دى  وعلى  �ل�شندوق  �كت�شب  و�أ���ش��اف 
و�شر�كاته  و�ل�شتثماري  �لتنموي  عمله  يف  و��شعة  خربة  �خلام�س  بعقدها 
�شاهم  حيث  و�لعاملية،  �لإقليمية  �لتمويل  موؤ�ش�شات  م��ع  �ل�شرت�تيجية 
خ��الل تلك �ل�شنو�ت يف حتقيق �إجن���از�ت ر�ئ���دة د�خ��ل دول��ة �لإم����ار�ت ويف 
�لدول �لنامية، وكان �شريكاً رئي�شياً وم�شاند�ً قوياً ملوؤ�ش�شات �ملجتمع �لدويل 
لتحقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة، وحت�شني حياة ماليني �ل�شعوب وتوفري 

فر�س �لعمل للعديد منهم.
�لعام  " نتطلع ونحن على م�شارف �ل�شتعد�د للدخول يف   : �شعادته  وذك��ر 
�خلم�شني من تاأ�شي�س دولة �لإمار�ت، لتنفيذ �لرب�مج و�خلطط �لتطويرية 
�ملبتكرة و�لتي ت�شاهم يف دعم مكانة �ل�شندوق على م�شتوى عاملي وحتقيق 
�لدول  ويف  حملياً  و�لق��ت�����ش��ادي  �لتنموي  �لعمل  �شعيد  على  �لإجن����از�ت 
�لنامية لنكون �أكرث فاعلية يف �لتمويل و�ل�شتثمار يف �لقطاعات �لقت�شادية 

�لرئي�شية".
قطاعات  على  �لنامية  �ل��دول  يف  �ل�شندوق  مولها  �لتي  �مل�شاريع  وتركزت 
�أ�شا�شية مثل، �لتعليم و�ل�شحة و�لنقل و�ملو��شالت و�لطاقة و�لزر�عة و�لري 
�ل�شرت�تيجية..  �مل�شاريع  �لتحتية وغريها من  �لبنية  و�لإ�شكان وم�شاريع 

وفيما يلي �أبرز �مل�شاريع �لتي مولها �ل�شندوق يف �لقطاعات �ملختلفة:

- قطاع �ملياه و�لري
�شاهم �شندوق �أبوظبي للتنمية يف متويل مئات �مل�شاريع �لتنموية يف قطاع 
�ملياه و�لري، حيث عملت تلك �مل�شاريع على حت�شني م�شتوى معي�شة �ل�شكان 
زيادة  يف  كبري�ً  دور�ً  لها  ك��ان  �لتي  �ل��ري  و�شبكات  �ل�شدود  بناء  خ��الل  من 
�إىل  �إ�شافة  �لغذ�ئي،  �لأم��ن  حتقيق  يف  و�لإ�شهام  �ملروية  �لزر�عية  �لرقعة 

حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة يف هذ� �لقطاع �حليوي.
ومن �أبرز �مل�شاريع �لتي مولها �ل�شندوق يف هذ� �لقطاع.. "�شد مروي" يف 
�ل�شود�ن - �لذي يعد من �أكرب م�شاريع �لطاقة �لكهرومائية على م�شتوى 
�لطاقة  لإنتاج  درهم،  مليون  �لقارة �لأفريقية- وجاء متويله بقيمة 734 
�ملناطق  �شكان  %90 من  �لكهرباء لأكرث من  �إم��د�د�ت  �مل�شتد�مة، وتوفر 
�ملحلية،  �ل�شناعة  تنمية  �مل�شروع عاماًل مهماً يف  �شكل  لل�شد، كما  �ملجاورة 
�أل��ف هكتار، وزيادة   400 وحت�شني ج��ودة �لإن��ت��اج �ل��زر�ع��ي من خ��الل ري 
م�شتوى �ملعي�شة لل�شكان يف منطقة �ل�شد �لتي كانت تعاين من نق�س حاد 
وتقليل  �لكهرباء،  �إنتاج  م�شاعفة  �إىل  �ل�شد  م�شروع  �إجن��از  و�أدى  �ملياه.  يف 
من  �ل��زر�ع��ة  �لأر����ش��ي  م�شاحة  وزي���ادة  �لتقليدية،  �مل�شادر  على  �لعتماد 
فد�ن، وتوفري 1،250 ميغاو�ط �لطاقة  �آلف   207 �إىل  فد�ن  �آلف   10
�لكهرومائية ي�شتفيد منها �أكرث من 3 ماليني �شخ�س، كما �شاهم �مل�شروع 
يف �إن�شاء م�شاريع �شناعية لإنتاج �ملو�د �لغذ�ئية �لتي تعتمد على �لكهرباء 

�ملولدة من �ل�شد.
�مل�شاريع  من  كفرجنة  �شد  م�شروع  يعترب   .. �لأردن"   – كفرجنة  "�شد 
�لريادية �لتي مولها �شندوق �أبوظبي للتنمية يف �لأردن، حيث �شاهم �مل�شروع 
- �لذي بلغت تكلفته حو�يل 103 ماليني درهم - يف تعزيز �مل�شادر �ملائية 
�ملتوفرة لغايات �لري و�ل�شرب وتنمية �لبيئة �لزر�عية �ملحيطة يف منطقة 
�شاهم  كما  �شخ�س،  �ألف  عجلون، حيث ��شتفاد من �مل�شروع �أكرث من 180 
وكان  �ملنطقة،  منها  تعاين  كانت  �لتي  �لت�شّحر  م�شكلة  مو�جهة  يف  �ل�شد 
من �أهم �آثار �ل�شد �لذي بلغت �شعته �لتخزينية 7،8 مليون مرت مكعب من 
�ألف   26 �أكرث من  �ملياه دعم �لإنتاج �لزر�عي من خالل توفري �ملياه لري 
هكتار من �لأر��شي، كما �شاهم �ل�شد يف �ملحافظة على �لبيئة وتاأمني فر�س 

�لعمل لل�شكان يف �ملنطقة.

تطوير �صبكات �ملياه – �لأرجنتني
�لدول  ملجتمعات  �لنظيفة  �ملياه  م�شادر  لتوفري  �لد�عمة  جهوده  �إط��ار  يف 
�لنامية، �شاهم �ل�شندوق يف متويل م�شروع تطوير �شبكات �ملياه يف حمافظة 
على  �مل�شروع  يعمل  حيث  دره��م،  مليون   294 بقيمة  �لأرجنتني  يف  �شانتا 
حت�شني جودة �ملياه وتوفريها ب�شكل د�ئم وُمي�شر لل�شكان يف خمتلف مناطق 
�لتي  �لإيجابية  �لآث���ار  م��ن  �لعديد  �مل�����ش��روع  على  ترتب  وق��د  �لأرج��ن��ت��ني. 
�نعك�شت على ب�شكل مبا�شر على �أفر�د �ملجتمع و�لأ�شر، حيث عمل �مل�شروع 
على حتديث �شبكة �ملياه يف حمافظة �شانتا و�ملقاطعات �لتابعة لها، و�ي�شال 

خدمات �ملياه ب�شورة د�ئمة ومنتظمة لل�شكان.

�صد �صمنديني – بوركينافا�صو 
تاأتي م�شاهمة �ل�شندوق يف متويل م�شروع �شد �شمنديني يف بوركينافا�شو 
�ل���زر�ع���ي وت��ول��ي��د �لطاقة  ب��ه��دف دع���م �لإن���ت���اج  37 م��ل��ي��ون دره���م  بقيمة 
�ل��ري��ف��ي��ة، ومت��ك��ني منظومة �لأمن  �مل��ن��اط��ق  �مل�����ش��ت��د�م يف  �ل��ن��م��و  وحت��ق��ي��ق 
�لغذ�ئي، حيث ي�شع �ل�شندوق متويل �مل�شاريع �لتنموية ذ�ت �لتاأثري �ملبا�شر 
على حياة �ل�شكان و�لنهو�س مب�شتوياتهم �ملعي�شية على �شلم �أولوياته. وقد 
تكون �مل�شروع من بناء �شد تر�بي بطول 2900 مرت و�رتفاع 23.9 مرت، 
حيث ت�شل �ل�شعة �لتخزينية لل�شد �إىل نحو مليار مرت مكعب، كما ي�شاهم 
�شبكات  �إن�شاء  �إىل  �إ�شافة  ميجاو�ط،   2.9 بقدرة  كهرباء  بتوليد  �مل�شروع 
�مل�شروع  و�شاعد  �لزر�عية.  �لأر����ش��ي  من  هكتار   1500 ل�شت�شالح  �ل��ري 
كذلك على تعزيز منظومة �لأمن �لغذ�ئي من خالل زيادة �إنتاج 250 �ألف 
�ألف طن من �خل�شار و�لفو�كه  طن من �لأرز و�حلبوب �لأخ��رى، و150 
�شنوياً، كما �شملت �لآثار �لتنموية �لهامة للم�شروع توفري �آلف من فر�س 

�لعمل لل�شكان.

م�صروع �صد ميتالونغ – لي�صوتو
 �شاهم �ل�شندوق بتمويل �شد ميتالونغ يف عام 2012، بقيمة 77 مليون 
وحت�شني  �لبالد  �حتياجات  لتلبية  م�شتد�مة  مياه  م�شادر  لتوفري  دره��م 
جودة حياة �ل�شكان، ويعزز �ل�شد م�شادر مياه �ل�شرب يف �لعا�شمة ما�شريو 
و�ملدن و�لقرى �ملحيطة بها، ويلبي �مل�شروع �لحتياجات �ملتوقعة حتى عام 
2025. و�شاهم �مل�شروع يف توفري �لكهرباء �ملولدة من �ل�شد لأكرث من 80 

قرية، مما عزز من فر�س حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة يف قطاعات متنوعة.

- قطاع �لتعليم
يركز �ل�شندوق يف حتقيق �أهد�فه �لتنموية ودعم �قت�شاد�ت �لدول �لنامية 
عاماًل  ي�شكل  �ل��ق��ط��اع  ه��ذ�  ل��ك��ون  ن��ظ��ر�ً  �لتعليمية  �مل�����ش��اري��ع  مت��وي��ل  على 
بالقطاعات  وثيقاً  �رتباطاً  ويرتبط  وتنميتها  �ملجتمعات  تطوير  يف  رئي�شاً 
ت�شييد  على  �ل�شندوق  حر�س  لذلك  �لأخ���رى،  و�لجتماعية  �لقت�شادية 
�لتدريب  بناء �جلامعات و�ملد�ر�س ومعاهد  و�مل�شاهمة يف  �لتعليمية  �ملر�كز 
و�لأجهزة  �لعلمية  �ملخترب�ت  �لأدو�ت من  باأحدث  تزويدها  �لتي مت  �ملهني 
لالرتقاء بنوعية �لتعليم وتطويره. ومن �أبر �مل�شاريع �لتي مولها �ل�شندوق 

يف هذ� �لقطاع.
مول  �لأردن"..   – و�لكليات  �جلامعات  وتطوير  �ملد�ر�س  بناء  "م�شروع 
�لأردن ومت  م��ن��اط��ق  م��در���ش��ة يف خمتلف   19 �إن�����ش��اء  م�����ش��اري��ع  �ل�����ش��ن��دوق 
�لإلكرتونية  و�لأج��ه��زة  �لعلمية  �ملخترب�ت  من  �لأدو�ت  ب��اأح��دث  تزويدها 
لالرتقاء بنوعية �لتعليم وتلبية �لأعد�د �ملتز�يدة من �لطالب، حيث توفر 
�لتعليم  دعم  جمال  ويف  �شنوياً.  �لطالب  لآلف  �حلديث  �لتعليم  �ملد�ر�س 
�لعايل قام �ل�شندوق بتطوير �جلامعات �لر�شمية وكليات �ملجتمع وتوفري 
�ملخترب�ت و�لأبنية لهذه �ملر�فق، كما مول م�شروع تطوير �لتعليم �لتقني 

يف كليات �ملجتمع �لر�شمية.

معاهد للتدريب �ملهني – �ملغرب
 يت�شمن �مل�شروع �لبالغ قيمته 168 مليون درهم بناء وتطوير 22 معهد�ً 
13 معهد�ً متعدد �لتخ�ش�شات و�أربعة معاهد  يف عدة مدن مغربية، منها 
للتدريب يف �لإمد�د�ت �للوج�شتية و�لنقل يف كل من مدينة تاوريرت و�لد�ر 
معد�ت  مهن  يف  متخ�ش�س  معهد  �إىل  �إ�شافة  و�أغ��ادي��ر،  وطنجة  �لبي�شاء 
ترحيل  ملهن  ومعهدين  �مل��ط��ار�ت،  يف  �للوج�شتية  و�لإم�����د�د�ت  �ل��ط��ائ��ر�ت 
يف  متخ�ش�شني  ومعهدين  ووج���دة،  فا�س  مبدينتي  �للوج�شتية  �خل��دم��ات 

�ل�شناعات �لغذ�ئية مبدينتي مكنا�س وفكيك.

دعم �لرب�مج �لتعليمية لأطفال – فل�صطني
 .. مول �ل�شندوق �أنظمة وبر�مج لتعليم �أطفال فل�شطني وذلك بالتعاون مع 
منظمة �لأونرو� بقيمة 42 مليون درهم ل�شمان توفري �لتعليم لالأطفال 
�لفل�شطينيني، وت�شاهم �ملنحة يف ح�شول ما يقارب على 15 �ألف طفل يف 
14 مدر�شة يف قطاع غزة على �لتعليم �لأ�شا�شي وم�شاعدتهم على �كت�شاب 
�ملعرفة و�ملهار�ت �ملنا�شبة من خالل توفري �ملو�د �لتعليمية و�لبيئة �ملنا�شبة 

�لتي ت�شاعدهم على ��شتكمال تعليمهم.

قطاع �لطاقة �ملتجددة
�أبوظبي للتنمية دور�ً مهماً يف دعم �نت�شار م�شاريع �لطاقة  يلعب �شندوق 
�ملتجددة على م�شتوى عاملي، حيث �شاهم �ل�شندوق يف متويل مئات �مل�شاريع 
�لطاقة  توفري  �ملحوري يف  لدورها  �لعامل  دول  �لقطاع يف خمتلف  هذ�  يف 
 90 بتمويل  �شاهم  حيث  �مل�شتد�مة،  �لتنمية  وحتقيق  معقولة  ب��اأ���ش��ع��ار 
تلك  �شملت  �لعامل،  65 دولة حول  �ملتجددة يف  �لطاقة  م�شروًعا يف قطاع 
وطاقة  �ل�شم�شية  كالطاقة  �لطبيعية،  �لطاقة  م�شادر  خمتلف  �مل�شاريع 
�أكرث من  توفري  �مل�شاريع يف  و�شاهمت  و�حلر�رية،  �ملائية،  و�لطاقة  �لرياح 
مولها  �لتي  �مل�شاريع  �أب���رز  وم��ن  �ملنتجة..  �لطاقة  م��ن  ميغاو�ط  �آلف   9

�ل�شندوق يف هذ� �لقطاع.

حتول �لنفايات �إىل طاقة – �ملالديف
�لذي  �مل��ال��دي��ف،  يف  ط��اق��ة  �إىل  �لنفايات  لتحويل  �ملبتكر  �مل�����ش��روع  ي�شاهم 
موله �ل�شندوق بقيمة 22 مليون درهم، يف توفري حو�يل 4 ميغاو�ط من 
�لطاقة �ملتجددة من خالل حرق �لنفايات وتوليد �لكهرباء، وذلك بهدف 

تقليل �لعتماد على �لوقود �مل�شتورد.
�ملبتكرة  �لطرق  �أح��دث  �إيجاد  �مل�شروع يف  �ل�شندوق من خالل هذ�   وجنح 
و�مل�شتد�مة لو�شع حد مل�شكلة �لتلوث �لبيئي وتر�كم �لنفايات، حيث �شاهم 
�مل�شروع يف معاجلة 55 �ألف طن من �لنفايات �ل�شلبة �شنوًيا، وحتلية �أكرث 
من ن�شف مليون لرت من �ملياه �ل�شاحلة لل�شرب، ويوفر �مل�شروع �لكهرباء 

ل�� 120 �ألف �شخ�س يف ثالث جزر يف �ملالديف.

جممع �ل�صيخ ز�يد للطاقة �ل�صم�صية- �لأردن
يعترب جممع �ل�شيخ ز�يد للطاقة �ل�شم�شية �أحد �أبرز �مل�شاريع �ل�شرت�تيجية 
150 مليون  درهم  550 مليون  بقيمة  �لأردن،  �ل�شندوق يف  �لتي مولها 
105 ميغاو�ط من �لطاقة  �مل�شروع بتوليد  ، حيث ي�شاهم  �أمريكي  دولر 
�ل�شم�شية.  �خل��الي��ا  با�شتخد�م  بالكهرباء  �ل��ب��الد  جنوب  مناطق  لتغذية 
على  �ملتنامية  �لزيادة  وتلبية  �لأردين  �لقت�شاد  دعم  على  �مل�شروع  ويعمل 
وتخفي�س  �مل�����ش��ت��وردة  �لطاقة  على  �لع��ت��م��اد  تقليل  يف  وي�شاهم  �ل��ط��اق��ة، 
�لنبعاثات  تقليل  على  يعمل  كذلك  �لنفطية،  �مل�شتقات  ��شتري�د  تكاليف 

�لكربونية �ل�شارة بالبيئة.

م�صروع �لطاقة �ل�صم�صية �لكهرو�صوئية – كوبا
�حلكومة  ��شرت�تيجية  �لكهرو�شوئية  �ل�شم�شية  �لطاقة  م�شروع  يدعم   
�لكوبية �لر�مية �إىل �إنتاج %24 من �لكهرباء من م�شادر متجددة بحلول 
عام 2030، ويت�شمن �مل�شروع �لذي تبلغ قدرته �لإنتاجية 15 ميغاو�ط 
من �إن�شاء 4 حمطات للطاقة �ل�شم�شية موزعة على 4 مقاطعات يف كوبا، 
ويعمل على توفري �إمد�د�ت م�شتقرة من �لطاقة يف �ملقاطعات �لكوبية، حيث 
ي�شاهم بتوفري �لطاقة �لكهربائية لنحو 7000 منزل من م�شادر �لطاقة 
�ملتجددة �ملولدة من م�شروع حمطات �لطاقة �ل�شم�شية. �إ�شافة �إىل دوره يف 

خلق وظائف جديدة و�مل�شاهمة يف حماية �لبيئة.

حمطة �لطاقة �ل�صم�صية - �أر�س �ل�صومال
 يهدف م�شروع حمطة �لطاقة �ل�شم�شية يف �أر�س �ل�شومال �إىل تغذية �شبكة 
�لكهربائية،  �لطاقة  من  بربرة  مدينة  �حتياجات  وتلبية  �ملحلية  �لكهرباء 

و�إي�شال �لكهرباء �إىل مناطق �شمال وغرب �ملدينة.
ميغاو�ط  حو�يل7  �لإنتاجية  �شعتها  تبلغ  �لتي  �ملحطة  �ل�شندوق  وم��ول   
29.3 ملي�����ون درهم، وتلبي �ملحطة  ب����ما بق�����يمة  �ملت�����جددة  �ل�����طاقة  من 
�لطلب �ملتز�يد على �لكهرباء ملدينة بربرة �لبالغ تعد�دها حو�يل 50 �ألف 

ن�شمة.

قطاع �لنقل و�ملو��صالت
�لقت�شاد  م��ك��ون��ات  م��ن  مهًما  م��ك��وًن��ا  و�مل��و����ش��الت  �لنقل  ق��ط��اع  ي�شكل 
�لنامية،  �ل���دول  يف  خا�شة  �مل�شتد�مة،  �لتنمية  لتحقيق  رئي�شية  و�أد�ة 
�لرّكاب  نقل  حركة  ت�شهيل  يف  �حلديثة  �ملو��شالت  �شبكة  ت�شاهم  حيث 
هذ�  ولأهمية  و�لقت�شادية،  �لتجارية  �لقطاعات  وتن�شيط  و�لب�شائع 
�لقطاع قام �ل�شندوق بتمويل �لعديد من �مل�شاريع �لتنموية �لتي تعتمد 
و�ملو�نئ  �ملطار�ت  وجتديد  بناء  ذلك  يف  مبا  �حلديثة،  �لتكنولوجيا  على 
نقل  �شبكات  �إن�شاء  يف  �شاهم  مما  �ل��ط��رق،  و�شبكات  �حلديدية  و�ل�شكك 

متطورة وفعالة و�آمنة يف �لعديد من �لدول �لنامية.
– �لبحرين" .. من �مل�شاريع �لريادية �لتي  �ل��دويل  "مطار �لبحرين   -
بلغت  �إجمالية  بقيمة  �ل��دويل،  �لبحرين  تو�شعة مطار  �ل�شندوق  مولها 
�ملتز�يد يف  �لنمو  ل�شتيعاب  �لتو�شعة  عملية  وجاءت  درهم،  مليار   3.7
�أعد�د �مل�شافرين، مما �شاهم يف زيادة �لطاقة �ل�شتيعابية للمطار �إىل 14 
مليون م�شافر �شنوياً من خالل �إن�شاء مبنى جديد للم�شافرين مب�شاحة 
�إجمالية تبلغ 177،000 مرت مربع، كما ت�شمن �ملطار تاأ�شي�س �أنظمة 
�لتحتية  �لبنى  و�أع��م��ال  �ل��الزم��ة  و�مل��ر�ف��ق  �لأر�شية  للخدمات  �مل�شاندة 
�لطائر�ت وحتفيز  ل�شيانة  �شحن جوي جديدة، وعنابر  و�إن�شاء منطقة 

منو �لقطاعات �لقت�شادية مثل �لنقل و�ل�شياحة و�لتجارة و�خلدمات.

طريق كيد�هو – يوفينز� – تنز�نيا
بقيمة  يوفينز�   – كيد�هو  طريق  م�شروع  متويل  يف  �ل�شندوق  �شاهم   
169 مليون درهم يف �ملناطق �لريفية �شمال غرب تنز�نيا. ولعب �مل�شروع 
دور�ً مهماً يف تطوير �لبنية �لتحتية للنقل يف �ملنطقة، ف�شاًل عن حتقيق 
�لعديد من �لأهد�ف، مبا يف ذلك دعم �لقت�شاد �ملحلي و�أن�شطة �لتجارة 
رفع  يف  �مل�شروع  �شاهم  كما  �لريفية.  �حلياة  مبعايري  و�لرتقاء  �لدولية 
كفاءة �شبكة �لطرق �لد�خلية وربط �لقرى �لريفية باملدن �لرئي�شية مما 
�لذي  �مل�شروع  وت�شمن  �خل��دم��ات.  �إىل  �ل�شكان  و�شول  �شهولة  �إىل  �أدى 
ي�شتفيد منه �أكرث من مليوين �شخ�س �إن�شاء طريق بطول 51 كيلومرت� 
�إليوندى لت�شهيل حركة نقل �لركاب  �أوفينز� ومدينة  يربط بني مدينة 
من  ع��دد  بناء  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لرئي�شية،  �مل��دن  �إىل  �ل��ق��رى  م��ن  و�لب�شائع 

�جل�شور و�لعبار�ت لت�شهيل مرور �ملياه.

م�صروع �لقطار �ل�صريع – �ملغرب
 جاءت م�شاهمة �ل�شندوق يف بناء �أول خط لقطار فائق �ل�شرعة يف �لقارة 
�لأفريقية يف �ملغرب بقيمة �إجمالية بلغت 514 مليون درهم لدعم �حلركة 
�لقت�شادية و�لتجارية وزيادة �شرعة نقل �لب�شائع و�لركاب بني مركزين 
�قت�شاديني رئي�شيني يف �ملغرب، وهما مدينة طنجة و�لد�ر �لبي�شاء. حيث 
نوعية يف م�شتقبل  نقلة  و�إح��د�ث  �لنقل  �مل�شروع يف تطوير قطاع  �شاهم 
وتخفي�س  و�ل�شياحي  و�ل�شتثماري  �لتجاري  �لن�شاط  وحتفيز  �لقطاع 
�ملدة �لزمنية للتنقل من �أربع �شاعات �إىل �شاعتني، كما �شاهم �مل�شروع يف 

�إقامة م�شاريع ��شتثمارية جديدة وتوفري فر�س �لعمل لل�شباب.

طريق كولياب كاليخوم - طاجيك�صتان
�ل���ذي موله  ك��الي��خ��وم يف طاجيك�شتان  ك��ول��ي��اب  م�����ش��روع ط��ري��ق  ي��ع��د   
�لهامة  �ل�شرت�تيجية  �مل�شاريع  دره��م، من  مليون   55 بقيمة  �ل�شندوق 
�لتي ت�شاهم يف �لرتقاء بقطاع �لنقل و�ملو��شالت يف طاجيك�شتان، حيث 
باملناطق  �ل��ب��الد  غ��رب  يف  دو�شانبي  �لعا�شمة  رب��ط  على  �مل�شروع  �شاهم 
�ل�شرقية يف طاجيك�شتان، وت�شهيل حركة نقل �لركاب و�لب�شائع، �إ�شافة 
�إىل دوره �لهام يف �لربط بني �ملدن �لرئي�شية و�لطرق �لدولية �لأخرى. 

مما ي�شاهم يف تعزيز �لتنمية �لقت�شادية يف �لبالد.

مطار فيالنا �لدويل – �ملالديف
جاءت م�شاهمة �ل�شندوق يف متويل م�شروع تو�شعة مطار فيالنا �لدويل 
�ل�شياحي،  184 مليون درهم لدعم �لقطاع  يف جزيرة هولهويل بقيمة 
و��شتيعاب �لأعد�د �ملتز�يدة من �مل�شافرين للمالديف، مما ينعك�س ب�شكل 
�إيجابي على حتقيق �لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية وحت�شني �خلدمات 
�ل�شياحية ورفع م�شتو�ها يف جزر �ملالديف �ملختلفة. وقد ت�شمن �مل�شروع 
بناء مدرج بطول 3400 مرت وممر�ت �نتظار �لطائر�ت، و�إن�شاء كا�شر 
لرفع  للركاب  �لغربي  �ملبنى  وتطوير  �جلديد  �مل��درج  حلماية  ل��الأم��و�ج 

طاقته �ل�شتيعابية لي�شم 26 موقعاً للطائر�ت.

قطاع �لإ�صكان
يعترب توفري �مل�شكن �ملنا�شب ل�شر�ئح �لدخل �ملتو�شطة و�ملنخف�شة عاماًل 
باعتبار  �ملعي�شية  ظ��روف��ه��ا  وحت�شني  و�لأ���ش��رة  �ملجتمع  ت��ط��ور  يف  مهماً 
رئي�شياً  ومنطلقاً  �لأف���ر�د  حلياة  �أ�شا�شية  حاجة  �أ�شبح  �مل��الئ��م  �مل�شكن 
لنموها وتقدمها، فوجود �مل�شكن �ملالئم ي�شاهم �إىل حد كبري يف حتقيق 
يو�جهها  �لتي  و�لتحديات  �ليومية  �لأع��ب��اء  من  و�لتخفيف  �ل�شتقر�ر 
�أفر�د �ملجتمع. ونتيجة لذلك جاءت م�شاهمة �ل�شندوق يف تطوير �آلف 
ماليني  منها  ��شتفاد  و�لريفية  �حل�شرية  �ملناطق  يف  �ل�شكنية  �لوحد�ت 

�لأ�شخا�س يف �لعديد من �لدول حول �لعامل.

مدينة �ل�صيخ ز�يد – م�صر
 ���ش��اه��م �ل�����ش��ن��دوق يف مت��وي��ل �ل��ع��دي��د م��ن م�����ش��اري��ع �لإ���ش��ك��ان �لريفي 
و�حل�شري يف م�شر حيث عملت تلك �مل�شاريع على �لتخفيف من �لأعباء 
�لناجمة عن �لتو�شع �حل�شري �ل�شريع مع حت�شني جودة �حلياة لل�شكان. 
ومن بني هذه �مل�شاريع، مدينة �ل�شيخ ز�يد يف �لقاهرة و�لتي تعترب �أحد 
10 �آلف هكتار،  �أ�شخم �مل�شاريع �لإ�شكانية يف م�شر وتقع على م�شاحة 
بناء  �شملت  ز�ي��د  �ل�شيخ  مدينة  يف  م�شروعاً   21 �ل�شندوق  م��ول  حيث 
�لطبية  �لتخ�ش�شات  جميع  فيه  تتوفر  �شرير،   200 ب�شعة  م�شت�شفى 
�حلديثة مبا فيها ق�شم �لعالج بالأ�شعة �لنووية، بالإ�شافة لبع�س �ملر�فق 
ومباين �خلدمات �لعامة �لتي تت�شمن بناء م�شجدين ومدر�شتني ثانوية 
مد�ر�س  و5  جتارية  و�أخ��رى  �شناعية  ثانوية  ومدر�شة  و�لبنات  للبنني 
�لتكميلية  �مل�شاريع  بع�س  لتمويل  بالإ�شافة  ومعهدين،  �أ�شا�شي  تعليم 
�لتي ت�شتمل �إن�شاء �شبكة ملياه �لري ومبنى �إد�ري للمدينة. وت�شم مدينة 

�ل�شيخ ز�يد �ليوم 350 �ألف ن�شمة يف 88 �ألف وحدة �شكنية.

م�صروع �لإ�صكان �لجتماعي – مايل
�مل�شاريع  مت��وي��ل  �أول��وي��ات��ه  �شلم  على  للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  ي�شع   
مول  �لإط��ار  هذ�  ويف  م�شتد�مة،  جمتمعات  لتوفري  �ملتكاملة  �لإ�شكانية 
�ل�شندوق �ملرحلة �لأوىل من م�شروع �لإ�شكان �لجتماعي يف مايل بقيمة 
بلغت 110 ماليني درهم، ويت�شمن �مل�شروع بناء 1600 وحدة �شكنية 
يف خمتلف مناطق مايل، وذلك بهدف م�شاعدة �حلكومة على مو�جهة 
�لطلب �ملتز�يد على �لوحد�ت �ل�شكنية �لناجت عن �رتفاع معدلت �لنمو 
لأف�شل  وف��ق��اً  �إن�����ش��اوؤه  يتم  �ل��ذي  �مل�����ش��روع  يهدف  كما  �ل��ب��الد.  �ل�شكاين 
�حل�شرية،  و�ملناطق  �ملدن  تو�جه  �لتي  �ل�شغوطات  تخفيف  �إىل  �ملعايري 

وي�شاهم يف تطوير منظومة �لتخطيط �لعمر�ين.

مدينة �ل�صيخ خليفة �ل�صكنية – �أفغان�صتان
�لعا�شمة  يف  �ل�شكنية"  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  "مدينة  �إن�����ش��اء  �شكل   
للتنمية يدعم قطاع  �أبوظبي  ل�شندوق  تاريخياً  �إجن��از�ً  �لأفغانية كابول 
�لتي  �ل�شكنية  �مل��دي��ن��ة  تعد  حيث  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان،  يف  �لج��ت��م��اع��ي  �لإ���ش��ك��ان 
وحدة   3،330 وت�شم  دره���م  م��الي��ني   708 بقيمة  �ل�����ش��ن��دوق  مولها 
يف  �حلافل  �ل�شندوق  �شجل  �إىل  ي�شاف  جديد  ح�شارياً  �شرحاً  �شكنية 
دعم �مل�شاريع �لتنموية �ل�شرت�تيجية يف �لدول �لنامية لتحقيق �لتنمية 

�مل�شتد�مة وحت�شني جودة حياة �ل�شكان.
يحتاجها  �لتي  �ملر�فق و�خلدمات  كاملة  �شكنية  �ملدينة جممعات  وت�شم 
حيث  ه��ك��ت��ار،   53.8 تبلغ  �إج��م��ال��ي��ه  م�شاحة  على  ت��ق��ام  و�ل��ت��ي  �لأف����ر�د 
�لأ�شرية  �حل��ي��اة  من��ط  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  �ل�شكنية  �ل��وح��د�ت  ت�شميم  مت 
�ملدن  على  �ل�شغط  تخفيف  يف  �مل�شروع  �شاهم  وقد  �لأفغانية.  للعائالت 
�إن�شاء �خلدمات �لأ�شا�شية  �أفغان�شتان، �إ�شافة �إىل  و�ملناطق �حل�شرية يف 
�ملتنوعة من �شبكات طرق ومياه وحمطات طاقة تولد 22 ميجاو�ط من 
�لطاقة �لكهربائية ل�شد �حتياجات �ل�شكان وتوفري �لكهرباء ب�شكل د�ئم 

للوحد�ت �ل�شكنية يف �ملدينة.

�لقطاع �ل�صحي
تعاين �لعديد من �لدول �لنامية من تدين م�شتوى �خلدمات �ل�شحية 
�أعد�د �ل�شكان و�لتي مل  و�لعالجية �ملقدمة نتيجة �لزيادة �مل�شطردة يف 
يقابلها يف �أغلب �لأحيان �أي تطوير للقطاع �ل�شحي، حيث يو�جه �لقطاع 
و�ملر�كز  �مل�شت�شفيات  نق�س  �أهمها  من  حتديات  �ل��دول  تلك  يف  �ل�شحي 
�شاهم  لذلك  ونتيجة  و�لأدوي��ة  �لطبية  و�لأجهزة  �ملتخ�ش�شة  �لعالجية 
�ل�شندوق يف متويل �لعديد من �مل�شاريع �لطبية �لتي حققت �لتنمية يف 

هذ� �لقطاع وتركت تاأثري�ً �إيجابياً على �ملجتمعات.

م�صت�صفى �ل�صيخ ز�يد – موريتانيا
ز�يد يف موريتانيا  �ل�شيخ  �ل�شندوق يف متويل م�شروع م�شت�شفى  �شاهم   
عمل  حيث  �ل��ب��الد،  يف  �ل�شحي  �لقطاع  لدعم  دره��م  مليون   33 بقيمة 
�مل�شت�شفى على �لرتقاء باخلدمات �ل�شحية يف موريتانيا وتوفري �لعناية 
�ل�شعة  وت��ب��ل��غ  �مل��ج��ال،  ه���ذ�  �ل��ع��امل��ي��ة يف  �مل�����ش��ت��وي��ات  �أع��ل��ى  �لطبية �شمن 
�ل�شتيعابية للم�شت�شفى �لذي مت �إن�شاوؤه على م�شاحة 3،000 مرت مربع 
�شاماًل  �شرير�ً   185 على  نو�ك�شوط  مبدينة  �لنعيم  و�دي  مقاطعة  يف 
15 ق�شماً  جميع �ملر�فق و�خلدمات �لالزمة له. منا يت�شمن �مل�شت�شفى 

يومياً. ومر�جع  مري�س  لتخ�ش�شات طبية خمتلفة ويعالج 700 

م�صت�صفى �لأطفال مبدينة �حل�صني �لطبية – �لأردن
 �شكل م�شت�شفى �لأطفال مبدينة �حل�شني �لطبية يف �لأردن نقله نوعية 
م�شتجد�ت  �أخ��ر  �مل�شت�شفى  يقدم  �إذ  �ملثالية  �لطبية  �خلدمة  تقدمي  يف 
�مل�شتع�شية  �لطبية  �حل���الت  ويعالج  �لأط��ف��ال  لرعاية  �حل��دي��ث  �لعلم 
نخاع  كزر�عة  �لأع�شاء  زر�ع��ة  عمليات  بتقدمي  �مل�شت�شفى  يتميز  كذلك 
�لعظم و�لكلى و�لكبد و�لقوقعة، بالإ�شافة �إىل عمليات �ملنظار، ومعاجلة 

�لأمر��س �لأخرى.
 ومنذ �إن�شائه يف عام 2015 �شاهم �مل�شت�شفى يف تقدمي �لرعاية �لطبية 
لآلف �ملر�شى من �لأطفال، حيث يتعامل �شنوياً مع �أكرث من 100 �ألف 

حالة مر�شية خا�شة، ويوفر لها �لعالج �ملنا�شب.

م�صت�صفى �لعيون �لتخ�ص�صي – موري�صيو�س
موكا  منطقة  يف  �لتخ�ش�شي  �لعيون  م�شت�شفى  بتمويل  �ل�شندوق  ق��ام 
�خلدمات  توفري  يف  ي�شاهم  و�ل��ذي  �شرير�ً   120 ب�شعة  موري�شيو�س  يف 
موري�شيو�س  ل�شكان  �ل��ع��ي��ون  �أم��ر����س  خمتلف  ل��ع��الج  �ملتميزة  �لطبية 
�مل�شت�شفى �ملزود مبعد�ت  و�لبالغ عددهم حو�يل مليون ن�شمة. ويحتوي 
�لعيون  �أمر��س  تعالج  تخ�ش�شات  عدة  على  متطورة  تقنيات  ذ�ت  طبية 
وتلبي �حتياجات �ملر�شى وتوفر لهم خدمات طبية متميزة. ويتكون مبنى 
�أربعة  من  مربع  مرت   42،200 ح��و�يل  م�شاحته  تبلغ  �ل��ذي  �مل�شت�شفى 

طو�بق، كما ي�شمل �مل�شروع كافة �ملعد�ت و�لتجهيز�ت �لطبية �لالزمة.

�لقطاع �ل�صناعي
و�لتعدين  �ل�شناعة  بقطاع  للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  �ه��ت��م��ام  يعك�س 
�لإمنائية  �لأه��د�ف  لتحقيق  �لر�مية  �لعاملية  �جلهود  دعم  على  حر�شه 
لتنويع  �لنامية  �ل��دول  تبذلها  �لتي  �جلهود  دع��م  خ��الل  من  �مل�شتد�مة 
لتحقيق  �خل��ام  للمو�د  �لأم��ث��ل  �ل�شتغالل  وحتقيق  �لقت�شادية  بنيتها 
قيمة م�شافة عالية، وتعزيز �لإنتاج �لوطني لتوفري �حتياجات �لأ�شو�ق 
توفري  خ��الل  �لبطالة من  ومكافحة  �ل�شادر�ت  �إي���ر�د�ت  وزي��ادة  �ملحلية 
فر�س عمل جديدة متا�شياً مع خططها �لر�مية لتحقيق تنمية �قت�شادية 
و�جتماعية م�شتد�مة. وفيما يلي �أبرز �مل�شاريع �لتي مولها �ل�شندوق يف 

قطاع �ل�شناعة.

م�صنع �صيتا كونغ ل�صماد �ليوريا – بنغالدي�س
 ��شتهدف م�شروع م�شنع �شيتا كونغ ل�شماد �ليوريا �لذي موله �ل�شندوق 
�إن�شاء  مت  حيث  بنغالدي�س،  يف  و�ل��زر�ع��ي  �ل�شناعي  �لقطاعني  دع��م  �إىل 
م�شنع متكامل ل�شماد �لأمونيا و�ليوريا يف مدينة �شيتاكونغ ببنغالدي�س 
1700 طن  �إىل  �لأمونيا حتول  1000 طن من  تبلغ  �إنتاجية  بطاقة 

من �ليوريا.
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عربي ودويل
كوريا اجلنوبية ت�سجل اأكرث من األفي اإ�سابة 

جديدة بكورونا يف عدد قيا�سي يومي 
•• �شول-رويرتز:

ذكرت وكالة يونهاب لالأنباء �أم�س �لثالثاء �أن كوريا �جلنوبية �شجلت 
�أكرث من �ألفي �إ�شابة جديدة بفريو�س كورونا يف �ل�شاعات �لإحدى 
و�لع�شرين �ملا�شية، بزيادة 50 يف �ملئة تقريبا عن �ليوم �ل�شابق فيما 
ميثل �أكرب ح�شيلة يومية.وقالت �لوكالة نقال عن �ل�شلطات �ل�شحية 
و�حلكومات �ملحلية �إن كوريا �جلنوبية �شجلت 2021 �إ�شابة جديدة 
بحلول �لتا�شعة م�شاء بالتوقيت �ملحلي )1200 بتوقيت جرينت�س(، 

�ليوم  �لتوقيت نف�شه يف  �إ�شابة م�شجلة بحلول   1384 مقارنة مع 
�ل�شابق.و�أ�شافت يونهاب �أن 1380 من �لإ�شابات �جلديدة م�شجلة 

يف منطقة �لعا�شمة �شول.
ي�شببه  �لذي  كوفيد-19  �لناجمة عن مر�س  �لوفيات  وبلغ جممل 
�أ�شو�أ و�شع وبائي  2134.وتو�جه كوريا �جلنوبية حاليا  �لفريو�س 
�أ�شد قيود  لها منذ ظهور �جلائحة، مما دفع �حلكومات �إىل متديد 
�شول  �لعا�شمة  منطقة  على  �لآن  حتى  تفر�شها  �لجتماعي  تباعد 

لأ�شبوعني على �لأقل.

اأملانيا توقف فحو�س كوفيد19- املجانية من 11 اأكتوبر 
•• برلني-رويرتز:

قالت م�شادر مطلعة �أم�س �لثالثاء �إن �حلكومة �لأملانية �شتوقف �إتاحة 
فحو�س فريو�س كورونا باملجان �بتد�ء من 11 �أكتوبر ت�شرين �لأول يف 
حماولة لت�شجيع �لنا�س على تلقي �لتطعيم و�شط خماوف من زيادة يف 

�لإ�شابات.
�مل�شت�شارة  �جتمعت  �أ�شابيع،  �شبعة  م��ن  ب��اأق��ل  �لعامة  �لنتخابات  وقبل 
�لثالثاء  �م�س  ع�شر  �ل�شتة  �لأملانية  �ل��ولي��ات  ق��ادة  مع  مريكل  �أجنيال 
�نت�شار  ظل  يف  جديدة  �إ�شابات  موجة  ح��دوث  جتنب  �إج���ر�ء�ت  ملناق�شة 

�شاللة دلتا وجتنب فر�س قيود ل ير�شى عنها �ل�شكان.

وقالت �مل�شادر �إنهم �تفقو� على وقف �لفحو�س �ملجانية للجميع با�شتثناء 
من ل ُيو�شى بح�شولهم على �لتطعيم مثل �لأطفال و�حلو�مل.

لقاحات  تلقي جرعات  �لنا�س على  ذلك  ي�شجع  �أن  �أملانيا يف  ق��ادة  وياأمل 
كوفيد-19 لأن من مل يتلقو� �لتطعيم �شيتعني عليهم حينها دفع مقابل 
�ملنا�شبات  يف  و�مل�شاركة  �ملغلقة  �ملطاعم  لدخولهم  �ل��الزم��ة  �لفحو�س 

�لدينية و�لفعاليات �لريا�شية يف �ل�شالت �ملغطاة.
�إميانويل  �لرئي�س  �أن ك�شف  بعد  �لتطعيمات  �ملجاورة، قفزت  ويف فرن�شا 
ماكرون عن خطة تق�شي باأن يحمل �ل�شكان ت�شريحا �شحيا للم�شاركة 
مظاهر�ت  يف  ت�شببت  �خل��ط��ة  �أن  رغ��م  �ليومية  �لأن�شطة  م��ن  كثري  يف 

حا�شدة.

•• عوا�شم-وكاالت

�أممي  تقرير  يف  �مل��ن��اخ  علماء  ح��ذر 
�إن��ق��اذ �لكوكب  �أن وق��ت  ج��دي��د م��ن 
مناخية  ت��غ��ري�ت  ظ��ل  ينفد يف  ب���د�أ 
غري م�شبوقة، حيث مل يعد باإمكان 
�لعامل تفادي �رتفاع �حلر�رة ب�1.5 
�لب�شر  حم��م��ل��ني  م���ئ���وي���ة،  درج������ة 

�مل�شوؤولية عن ذلك.
�أم�س  ل�شحف عربية �شادرة  ووفقاً 
�ل���ث���الث���اء، مي��ث��ل �ل��ت��ح��ذي��ر جر�س 
�إن��ذ�ر حقيقي ب��اأن �لأر���س يف خطر 
�شلوكات  يف  ت��غ��ي��ري�ت  ي�شتدعي  م��ا 
�لأفر�د و�لدول، يف حني تعمل دول 
�ل�شتفادة  على  �لالتينية  �أم��ري��ك��ا 
من هذ� �لتحول �ل�شريع، حيث تبد�أ 
بو�حدة  �ل�شعيد  جهودها على هذ� 
�لطاقة  م�����ش��ف��وف��ات  �أن����ظ����ف  م����ن 

حولها.
�أن  �للندنية،  �لعرب  ذكرت �شحيفة 
ناقو�س  دق��ت  �ملناخ  علماء  تقييمات 
�خلطر و�شط حتذير�ت من �أن وقت 
�إنقاذ �لكوكب بد�أ ينفد يف مو�جهة 

خطر �لحرت�ر �ملناخي.
�لتقرير  ه�����ذ�  �أن  �إىل  و�أ�������ش������ارت 
�شنو�ت،   7 م��ن��ذ  �لأول  �لتقييمي 
و�لذي مت تبنيه �جلمعة �ملا�شي من 
قبل موفدي 195 بلد�ً، ي�شتعر�س 
غاز�ت  لن��ب��ع��اث��ات  �شيناريوهات   5
�ل��دف��ي��ئ��ة، م��ن �لأك����رث ت���ف���اوؤًل �إىل 

�لأكرث ت�شاوؤماً.
�حتاد  م���ن  د�ل  كري�شتينا  وق���ال���ت 
�ل��ع��ل��م��اء �مل��ع��ن��ي��ني )ي���ون���ي���ون فور 
“�إذ�  ���ش��اي��ن��ت�����ش��ت�����س(:  ك��ون�����ش��ورن��د 
�أمر خطري،  �أن هذ�  كنتم تعتقدون 
تذكرو� �أن ما نر�ه �ليوم هو جمرد 

�لبد�ية«.
و�أو���ش��ح ع��امل �مل��ن��اخ دي��ف ري���اي �أن 
�أي  يخيف  �أن  يجب  �لتقرير  “هذ� 
�أين  �إىل  يظهر  �إن��ه  ي��ق��ر�أه،  �شخ�س 
ذ�ه��ب��ون مع  �أي��ن نحن  و�إىل  و�شلنا 

نو��شل  ح���ف���رة  �إىل  �مل����ن����اخ:  ت��غ��ري 
تعميقها«.

�لرئي�س  ت�������ش���اي  ب����امن����او  و�����ش����دد 
�مل�����ش��ارك مل��ج��م��وع��ة �خل�����رب�ء �لتي 
�أع��دت هذ� �جل��زء �لأول من تقييم 
�ملعنية  �ل��دول��ي��ة  �حلكومية  �لهيئة 
�ملناخ  ��شتقر�ر  �أن  �ملناخ، على  بتغري 
و�شريعاً  ح�����اد�ً  خ��ف�����ش��اً  ���ش��ي��ت��ط��ل��ب 
ود�ئ��م��اً لن��ب��ع��اث��ات غ���از�ت �لدفيئة 

من �أجل حتقيق حياد �لكربون.
ك���م���ا ق�����ال ن����ائ����ب رئ���ي�������س �لحت�����اد 
�ل�شوؤون  ع���ن  �مل�������ش���وؤول  �لأوروب�������ي 
�مل��ن��اخ��ي��ة ف���ر�ن�������س ت��ي��م��رم��ان��ز �إن���ه 
�نفالت  مل��ن��ع  وق���ت  ه��ن��اك  “ماز�ل 
�إذ� طبق  ف��ق��ط  ل��ك��ن  �مل���ن���اخ،  ت��غ��ري 
ت�شمح  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  �ل����ع����امل 
ب��خ��ف�����س �لن��ب��ع��اث��ات �ل��ع��امل��ي��ة �إىل 

�شايف �ل�شفر«.
�شانون  �لكاتبة  قالت  جهتها،  وم��ن 
ب�شحيفة  ل���ه���ا  م����ق����ال  يف  �أون�����ي�����ل 
�ل�شرق �لأو�شط “�أخري�ً، بد�أت دول 
و�شركات من خمتلف �أرج��اء �لعامل 
ق�شية  م����ع  ب���ج���دي���ة  �ل���ت���ع���ام���ل  يف 

�لتغيري�ت �ملناخية«.
�أمريكا  يخ�س  فيما  �أن���ه  و�أ���ش��اف��ت 
ي���ج���ذب  �أن  مي����ك����ن  �ل����الت����ي����ن����ي����ة، 
�ملت�شارع  �لأخ�������ش���ر  �ل���ت���ح���ول  ه����ذ� 
�ل�شتثمار�ت،  م��ن  �مل��ل��ي��ار�ت  م��ئ��ات 
جلهود  دف���ع���ة  ت���وف���ري  يف  وي�����ش��ه��م 
قفزة  و�إح���د�ث  �لقت�شادي  �لتعايف 
ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة ك����ب����رية د�خ�������ل دول 

�لقارة.
�إقر�ر  ه��و  �ملطلوب  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�ملتبعة،  �ل�شيا�شات  يف  كامل  تغيري 

خا�شة يف �لرب�زيل و�ملك�شيك، �أكرب 
يتخل  و�إذ� مل  باملنطقة،  �قت�شادين 
قادة دول �لقارة عن نهجهم �ملعتاد، 
نف�شها  �ملنطقة رمبا جتد  فاإن هذه 
يوماً متاأخرة عن باقي دول �لعامل.

با�شتطاعة  �أن���ه  �لكاتبة  و�أو���ش��ح��ت 
�ل�شتفادة  �لالتينية  �أم��ري��ك��ا  دول 
من هذ� �لتحول �ل�شريع، حيث تبد�أ 
�ملنطقة جهودها بو�حدة من �أنظف 
م�����ش��ف��وف��ات �ل��ط��اق��ة ح��ول��ه��ا، ذلك 
تقريباً  لديها  �ل��ك��ه��رب��اء  ن�شف  �أن 
م���ن م�����ش��ادر خ�����ش��ر�ء، ك��م��ا متلك 
يخ�س  فيما  هائلة  �إمكانات  �ل��ق��ارة 
�لرياح  وط��اق��ة  �ل�شم�شية  �ل��ط��اق��ة 
�حلر�رية  و�لطاقة  �ملائية  و�لطاقة 
موطناً  كونها  عن  ف�شاًل  �جلوفية، 
�لتي  �ل�شخري  �لغاز  لحتياطيات 

�لنتقال من  ت�شكل ج�شر  �أن  ميكن 
�لنفط و�لفحم �إىل م�شادر �لطاقة 

�ملتجددة.
“�لو��شح  و�ختتمت مقالها بالقول 
بحاجة  �لالتينية  �أم��ري��ك��ا  دول  �أن 
من  �ل����������دولر�ت  ت���ري���ل���ي���ون���ات  �إىل 
و�خلدمات  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  �أج����ل 
لتحفيز  �لأخ�����������رى،  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة 
مئات  تطلعات  وتلبية  �قت�شاد�تها 
�مل���و�ط���ن���ني، وميكن  �مل���الي���ني م���ن 
�ل��دولر�ت �لتي تبحث  لرتيليونات 
�أن  �ل��ع��امل ع��ن ع��ائ��د�ت خ�شر�ء  يف 
متالأ جزء�ً كبري�ً من هذه �لفجوة، 
مع متكني �أمريكا �لالتينية لهوؤلء 
�مل�شتثمرين من فعل �خلري و�لقيام 

بعمل جيد«.
هذ� وو��شل عنا�شر �لإطفاء �شباح 

�ل���ث���الث���اء م��ع��رك��ت��ه��م �ل��ي��ائ�����ش��ة يف 
حريق  ملنع  �ليونانية  �إيفيا  جزيرة 
مدينة  �إىل  �ل���و����ش���ول  م���ن  ه���ائ���ل 
�ل�شكان.  �آلف  �لتي يقطنها  ��شتييا 
عدة  جبهات  على  �ل��ف��رق  وكافحت 
�مل�شتعل�������ة  �ل���ن���ري�ن  �ل��ل��ي��ل  ط����و�ل 
�أي��ام يف هذه �جلزيرة  من�����ذ ثمانية 
�جل��ب��ل��ي��ة �ل�����ش��خ��م��ة �ل��و�ق��ع��ة على 
�ش����رق  ك��ي��ل��وم��رت   200 م�����ش��اف��ة 

�أثينا.
وقال ياني�س كوتزيا�س رئي�س بلدية 
تي”،  �آر  “�إي  �لعامة  للقناة  ��شتييا 
لكننا  ج��وي��ا  دع��م��ا  ن��ن��ت��ظ��ر  “نحن 
�شي�شمح  �لدخان  كان  �إذ�  ما  �شرنى 
للماء(  �ل���ق���اذف���ة  )�ل���ط���ائ���ر�ت  ل��ه��ا 

بالتحليق«.
�لنري�ن  �ج����ت����ازت  �ل���ل���ي���ل،  و�أث����ن����اء 

�لتي  للحر�ئق  �لالجمة  �حل��و�ج��ز 
�أق��ي��م��ت يف �أف���غ���اري���ا، وه����ي �إح����دى 
�لقرى �لقريبة من ��شتييا، بح�شب 
“�نا”،  �ل��ي��ون��ان��ي��ة  �لن���ب���اء  وك���ال���ة 
لأ�شر�ر  تتعر�س  مل  �ل��ق��ري��ة  ل��ك��ن 

ج�شيمة.
وق���د �أق��ي��م��ت ح��و�ج��ز �أي�����ش��ا للجم 
ك����ام����اري����ا  ق����ري����ت����ي  �حل������ر�ئ������ق يف 

وكا�شتانيوتي�شا.
قرية  �إىل  �مل������وؤدي  �ل��ط��ري��ق  وع��ل��ى 
من   15 نحو  جهد  كاماتريادي�س، 
م�شاء  �ل���ن���ري�ن  ت��ق��دم  مل��ن��ع  �شكانها 
�لث��ن��ني رغ���م ه��ب��وب ري���اح خفيفة، 
�أف���اد ف��ري��ق م��ن وك��ال��ة فر�ن�س  كما 

بر�س.
�إىل  “�إذ� و�شلت  �ل�شبان  �أح��د  وق��ال 

�لنري�ن �إىل هنا، �شينتهي �لمر«.

بلدية  رئي�س  ب��د�  �لثالثاء،  و�شباح 
هذه  ب�������ش���اأن  “متفائال  ����ش��ت��ي��ي��ا 

�جلبهة«.
كاماتريادي�س  من  �لثنني  و�أ�شاف 
هذه  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��ط��رة  م���ن  “متكنا 
�ملياه من  �جلبهة لأننا قمنا بقذف 

�لر�س و�جلو«.
�شاعدت  “�ملروحيات  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
“لو قمنا  �لثنني مو�شحا  كثري�” 
بذلك منذ �لبد�ية، كنا جتنبنا هذ� 

�لدمار �لكبري«.
�أن  وي��ج��ب  �أخ��ط��اء  “�رُتكبت  وت��اب��ع 
للدولة  ي��ن��ب��غ��ي  ول  م��ن��ه��ا.  ن��ت��ع��ل��م 
�ل��ي��ون��ان��ي��ة �أن ت��ن�����ش��ى م���ا ح���دث يف 

�شمال �إيفيا«.
كريياكو�س  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  وق����ّدم 
تعر�س  �ل��������ذي  م���ي���ت�������ش���وت���اك���ي�������س 
لنتقاد�ت من �ملعار�شة و�لكثري من 
�عتذر�  �ملحلية،  و�ل�شلطات  �ل�شكان 

لالأمة.
وقال يف خطاب متلفز م�شاء �لثنني 
�أخطاء  �أي  ع���ن  �ل�����ش��ف��ح  “�أطلب 
��شتجابة  يف  �رت���ك���ب���ت  حمتملة” 
�حلكومة م�شيفا “لقد فعلنا كل ما 
يف و�شعنا، لكن يف حالت كثرية، مل 

يكن ذلك كافيا«.
ين�شطون  �إطفائيا   650 بني  وم��ن 

يف �جلزيرة �شباح �لإثنني، 
�أوك����ر�ن����ي����ا  م����ن   250 ن���ح���و  ج�����اء 
طائرة   11 ت�����وؤ�زره�����م  وروم���ان���ي���ا 
قاذفة مياه ومروحية، بح�شب �إد�رة 

�لدفاع �ملدين.
و�أتت �حلر�ئق على �آلف �لهكتار�ت 
�مل��ن��ازل ومت  ودّم���رت مئات  �إيفيا  يف 
�شخ�س   2700 م��ن  �أك���رث  �إج����الء 

عن طريق �لبحر.
وت�شهد �ليونان موجة من �حلر�ئق 
مدفوعة  �أ�شبوعني  منذ  �ل�شخمة 
ب��اجل��ف��اف وم���وج���ات �ل��ق��ي��ظ، وقد 
مقتل  ع�����ن  �لآن  ح���ت���ى  �أ�����ش����ف����رت 

�شخ�شني و�إ�شابة �لع�شر�ت.

�لإطفائيون ما ز�لو� يكافحون لحتو�ء حريق جزيرة �إيفيا 

كوكب الأر�س يف خطر... الب�سر يتحملون امل�سوؤولية

�سلطات بورما تنفي ا�ستهدافها 
ل�سفريها يف الأمم املتحدة 

•• رانغون-اأ ف ب

�ملجموعة  �أن  �لثالثاء  �أم�����س  �لر�شمية   �لبورمية  �لإع���الم  و�شائل  �أك���دت 
��شتهدفت كياو مو  �ل��ذي  �ملزعوم  �ملخطط  يف  لها”  “ل عالقة  �لع�شكرية 

تون �شفري بورما لدى �لأمم �ملتحدة و�ملعار�س �ل�شر�س للنظام �لع�شكري.
وكتبت �شحيفة “غلوبال نيو ليت �أوف ميامنار” �حلكومية �لثالثاء نقال 
عن بيان �شادر عن وز�رة �خلارجية �لبورمية �أن “بورما ل عالقة لها بتاتا 

بهذ� �حلادث )...( �لذي هو �شاأن د�خلي يف �لوليات �ملتحدة«.
و�لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي، �أوق��ف��ت �ل�شلطات �لأم��ريك��ي��ة م��و�ط��نجَ��ني ب��ورم��يجَ��ني يف 
على  �لدبلوما�شي  لإجبار  خمطط  يف  �ملزعوم  ل�شلوعهما  نيويورك  ولية 

�ل�شتقالة وقتله �إذ� رف�س ذلك.
�ت�شال  ز�و )20 عاما( على  وك��ان فيو هني هتوت )28 عاما( ويي هني 

بتاجر يف تايالند يبيع �أ�شلحة للجي�س �لبورمي، وفقا للق�شاء �لأمريكي.
ور�شد �لأخري حمادثة هاتفية بني �أحد �مل�شتبه بهما وتاجر �ل�شالح حتدث 
خاللها �لأخري عن توظيف قتلة ماأجورين لتخريب �إطار�ت �شيارة �ل�شفري 

حتى يتعر�س حلادث.
تقدميه  مت  دولر  �آلف   4 مبلغ  دف��ع  �أي�شا  �لأمريكية  �ل�شلطات  وذك��رت 

كدفعة م�شبقة من �أجل تنفيذ �ملهمة.
و�تهم �ملو�طنان �لبورميان يف حمكمة فدر�لية ويو�جهان عقوبة حمتملة 

بال�شجن ت�شل �إىل 5 �شنو�ت.
وتعي�س بورما حالة من �لفو�شى منذ �أطاح �جلي�س حكومة �أونغ �شان �شو 

�شي يف �لأول من �شباط/فرب�ير و�تهمها بتزوير �نتخابات 2020.
لقمع  �جل��ي�����س  ن��ف��ذه��ا  د�م���ي���ة  ح��م��ل��ة  �شخ�شا يف   950 م���ن  �أك����رث  وق��ت��ل 

�لحتجاجات وفقا ملنظمة مر�قبة حملية غري حكومية.
ودعا كياو مو تون مر�ر� �إىل �لتدخل �لدويل لإنهاء �ل�شطر�بات.

و�أعفته �ملجموعة �لع�شكرية من من�شبه �شفري� لبورما لدى �لأمم �ملتحدة 
و�أ�شدرت مذكرة توقيف يف حقه بتهمة �خليانة.

كممثل  �لعمل  ت��ون  م��و  كياو  يو��شل  �لع�شكريني،  �حتجاجات  رغ��م  لكن 
للحكومة �ملدنية.

�أنطونيو  �ملتحدة  �لعام لالأمم  �لأمني  �إىل  بر�شالة  بعث  �ملا�شي،  و�لأ�شبوع 
غ��وت��ريي�����س ل��الإب��الغ ع��ن م��ذب��ح��ة ق���ال �إن��ه��ا وق��ع��ت يف مت��وز/ي��ول��ي��و ور�ح 
غرب  )�شمال  �شاغاينغ  منطقة  يف  �جلي�س  ي��د  على  مدنيا   40 �شحيتها 
بورما(. ونفت �ملجموعة �لع�شكرية تلك �لدع��اء�ت، فيما مل تتمكن وكالة 

فر�ن�س بر�س من �لتحقق من هذه �ملعلومات ب�شكل م�شتقل.

�سقيقة زعيم كوريا ال�سمالية 
تندد ب�سيول »الغادرة« 

•• �شيول-اأ ف ب

و�شفت كيم جونغ �أون �ل�شقيقة �لنافذة لزعيم كوريا �ل�شمالية �شلطات 
�شيول �أم�س �لثالثاء باأنها “غادرة” ب�شبب �ملناور�ت �لع�شكرية �مل�شرتكة 
�حلليفتني  حمذرة  �ملتحدة،  �لوليات  مع  �جلنوبية  كوريا  جتريها  �لتي 

من �أنهما �شتو�جهان تهديد�ت �أمنية �أكرب نتيجة ذلك.
�ملفاجئ  �لتح�شن  �لرغم من  على  يو جونغ هذه  كيم  ت�شريحات  وتاأتي 
و�لرئي�س  �شقيقها  تبادل  بعد  �لكوريتني  بني  �لعالقات  على  ط��ر�أ  �ل��ذي 

�لكوري �جلنوبي مون جاي-�أن ر�شائل عدة.
وكان �جلانبان قد �أعاد� �ل�شهر �ملا�شي تفعيل �لتو��شل عرب �حلدود بعد 
�نقطاع د�م �أكرث من عام، و�أعلنا �لدفع باجتاه حت�شني �لعالقات بينهما.

�جلنوب  �ع��ت��ربت  ل�شقيقها  �لرئي�شية  �مل�����ش��ت�����ش��ارة  ج��ون��غ  ي��و  ك��ي��م  ل��ك��ن 
“غادر�” لإجر�ئه هذ� �ل�شهر مناور�ت ع�شكرية م�شرتكة “خطرية” مع 
و��شنطن تنظر �ليها كوريا �ل�شمالية منذ فرتة طويلة على �نها تدريبات 

ل�شن غزو.
وقالت يف بيان ن�شرته وكالة �لأنباء �ملركزية �لكورية �ل�شمالية �لر�شمية 
يف بيونغ يانغ “�أغتنم هذه �لفر�شة لأعرب عن �أ�شفي �ل�شديد للمعاملة 

�لغادرة لل�شلطات �لكورية �جلنوبية«.
وجاء بيان كيم مع بدء �جلي�شني �لأمريكي و�لكوري �جلنوبي تدريبات 

�أولية �لثالثاء متهيد� للمناور�ت �ل�شيفية �ل�شنوية �لأ�شبوع �ملقبل.
“�شتو�جهان  وو��شنطن  �شيول  فاإن  �ملناور�ت  هذه  خالل  من  �إنه  وقالت 
كما �أن كوريا �ل�شمالية �شتعزز قدر�تها  بالتاأكيد تهديد�ت �أمنية �أكرب”، 

�لدفاعية و�لوقائية.
�جلنوبية  ك��وري��ا  يف  ج��ن��دي   28،500 نحو  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  وتن�شر 
�ل��ت��ي مت��ل��ك تر�شانة  �ل�شمالية  ك��وري��ا  دف���اع يف وج���ه  م��ع��اه��دة  مب��وج��ب 

نووية.
�مل�شرتكة  �لع�شكرية  مناور�تهما  قل�شتا  ق��د  وو��شنطن  �شيول  وك��ان��ت 

�ل�شنوية ب�شكل كبري لت�شهيل �ملحادثات �لنووية مع بيونغ يانغ.
ويعزى �ىل �لرئي�س �لكوري �جلنوبي �لف�شل يف �لتو�شط لعقد �أول قمة 
�أم��ريك��ي خ��الل ولي��ت��ه يف  �ل�شمالية ورئي�س  ك��وري��ا  ب��ني  على �لإط���الق 

�شنغافورة يف حزير�ن/يونيو 2018.
لكن كوريا �ل�شمالية قطعت �لت�شال مع �شيول �ىل حد كبري بعد �نهيار 
هانوي،  يف  تر�مب  دونالد  �لأم��ريك��ي  و�لرئي�س  كيم  بني  �لثانية  �لقمة 

و�لتي �أو�شلت �ملحادثات �لنووية �ىل طريق م�شدود.

وا�سنطن تراجع وثائق �سرية لهجمات �سبتمرب 

ن�سف العمال املهاجرين يف لبنان بحاجة للم�ساعدات

•• وا�شنطن-اأ ف ب

مر�جعة  ب���اإج���ر�ء  �أم��ريك��ي��ون  م�����ش��وؤول��ون  تعهد 

�أي���ل���ول-  11 ب��ه��ج��م��ات  متعلقة  ���ش��ري��ة  ل��وث��ائ��ق 
ن�شره،  ميكن  مب��ا  للنظر   2001 ع��ام  �شبتمرب 

وهو مطلب متكرر لبع�س �أقارب �ل�شحايا.
“�أف بي  �ل���ف���در�يل  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات  وب��ع��ث م��ك��ت��ب 
�جلنوبية  �ملنطقة  ع��ام  مدعي  �ىل  بر�شالة  �آي” 
مر�جعة”  “قرر  �أن���ه  على  تن�س  ن��ي��وي��ورك  م��ن 
ب��ع�����س �لوثائق  �ل��ك�����ش��ف ع���ن  ب��ع��دم  ���ش��الح��ي��ت��ه 
�إ�شافية  معلومات  بتحديد  و”�شيقوم  �حل�شا�شة 

منا�شبة للك�شف عنها«.
و�أ�شافت �لر�شالة �أن عمالء من مكتب �لتحقيقات 
على  �ملعلومات  هذه  مثل  “�شيك�شفون  �لفدر�يل 

�أ�شا�س متو��شل وباأ�شرع وقت ممكن«.
معركة  م���ن  ج���زء  ه���ذ�  �آي”  ب���ي  “�ف  و�ل���ت���ز�م 
 11 هجمات  �شحايا  �أق���ارب  يخو�شها  قانونية 
�أخ���رى  �ل�����ش��ع��ودي��ة ودول  �أي��ل��ول/���ش��ب��ت��م��رب ���ش��د 

يعتقدون �أنها متو�طئة.
�لإد�ر�ت  ����ش��ت��ن��دت  �مل��ق��ا���ش��اة  م���ر�ح���ل  وخ�����الل 
�أ�شر�ر  حماية  ق��و�ن��ني  �ىل  �ملتعاقبة  �لأم��ريك��ي��ة 

�لدولة من �أجل عدم ن�شر بع�س �لوثائق.

�أ�شدره باملر�جعة �لتي  لكن بايدن رحب يف بيان 
تعهدت  “كما  ق��ائ��ال  �ل��ع��دل،  وز�رة  ب��ه��ا  �شتقوم 
خالل حملتي �لنتخابية، �إد�رتي ملتزمة ب�شمان 
�أق�شى درجة من �ل�شفافية حتت �شقف �لقانون، 
�ىل  لالحتكام  �ل�شارمة  ب��الإر���ش��اد�ت  ومتم�شكة 

�متياز حماية �أ�شر�ر �لدولة«.
بالذكرى  لالحتفال  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  وت�شتعد 
�أيلول-�شبتمرب  ل��ه��ج��م��ات  �ل��ع�����ش��ري��ن  �ل�����ش��ن��وي��ة 

بحفل ر�شمي مقرر يف نيويورك يح�شره بايدن.
ون�����ش��ر ب��ع�����س �أق������ارب �ل�����ش��ح��اي��ا و�ل��ن��اج��ني من 
�لأ�شبوع  ر�شالة  �لإن��ق��اذ  ف��رق  و�أع�شاء  �لهجمات 
�ملا�شي تقول �إن بايدن لن يكون مو�شع ترحيب 

يف �لحتفال “حتى يفي بتعهده«.
وط��ال��ب��ت �ل��ر���ش��ال��ة ب���الإف���ر�ج ع��ن ك��اف��ة �لوثائق 
خالل  من  حكومتنا  جمعتها  “�لتي  و�ملعلومات 
�ل�شعودية  ت���رب���ط  �ن���ه���ا  وي���ق���ال  حتقيقاتها” 
�أن  �أم��ريك��ي��ة  �إع���الم  و�شائل  وذك���رت  بالهجمات. 

نحو 1،700 �شخ�س وقعو� على �لر�شالة.
لكن �إعالن �ليوم �لذي تلقته �ملحكمة حول �جر�ء 
من  بالت�شكيك  �لثنني  قوبل  للوثائق  مر�جعة 
�إيغل�شون جنل  بريت  �ل�شحايا.وقال  �أق��ارب  قبل 
�لكثري  �شمعنا  “لالأ�شف  �لهجمات  �شحايا  �أح��د 

من �لوعود �لفارغة من قبل«.
ومكتب  �لأم����ريك����ي����ة  �ل�����ش��ل��ط��ات  �أن  و�أ������ش�����اف 
�لتحقيقات �لفدر�يل “باإمكانهما �لتحرك ب�شكل 

فوري لالإفر�ج عن �لوثائق«.

•• بريوت-اأ ف ب

عامل  �أل��ف   120 �أن  من  �لثالثاء  �أم�س  للهجرة  �لدولية  �ملنظمة  ح��ذرت 
�لنهيار  ج���ر�ء  لبنان  يف  �إن�شانية  مل�����ش��اع��د�ت  ما�شة  بحاجة  ب��ات��و�  مهاجر 

�لقت�شادي �ملت�شارع �لذي ينه�س بالبالد.
ومنذ عامني، ي�شهد لبنان �نهيار�ً �قت�شادياً �شنفه �لبنك �لدويل بني �لأ�شو�أ 
يف �لعامل منذ منت�شف �لقرن �ملا�شي. وقدر مكتب �لأمم �ملتحدة لتن�شيق 
يف  يعي�شون  باتو�  �ل�شكان  من  �ملئة  يف   78 �أن  �أي��ام  قبل  �لإن�شانية  �ل�شوؤون 

�لفقر، فيما يعي�س 36 يف �ملئة يف فقر مدقع.
وفاقم �لنهيار �لقت�شادي وما ر�فقه من �نت�شار جائحة كورونا ثم �نفجار 
مرفاأ بريوت قبل عام معاناة �لعمال �ملهاجرين، �لذين بات �أكرث من ن�شفهم 
�لدولية  �ملنظمة  مكتب  م��دي��ر  لو�شيانو،  ماتيو  �ل��ع��م��ل.وق��ال  ع��ن  ع��اط��اًل 
يلجاأون  باتو�  �إن مهاجرين كرث  �لثالثاء  �أم�س  بيان  لبنان، يف  للهجرة يف 
ولي�س  �إنهم جائعون،  “فقدو� وظائفهم.  بعدما  للم�شاعدة  للمنظمة طلباً 

باإمكانهم �لو�شول للعناية �لطبية، كما �أنهم ل ي�شعرون بالأمان«.

و�أ�شاف “كرث باتو� يائ�شني لدرجة �أنهم يرغبون مبغادرة �لبالد” �إل �أنهم 
يفتقرون لالأمو�ل �لالزمة لتحقيق ذلك.

�أ�شل  من  مهاجر  �أل��ف   120 �أن  �ملتحدة،  ل��الأمم  �لتابعة  �ملنظمة  وق��درت 
210 �آلف يعي�شون يف لبنان باتو� “بحاجة ما�شة لدعم �إن�شاين«.

و�أظهر م�شح �أجرته �ملنظمة �أن �أكرث من 50 يف �ملئة من �لعمال �ملهاجرين 
�لعامالت على  بع�س  ما يجرب  �لغذ�ء،  تاأمني حاجتهم من  ي�شتطيعون  ل 
�لقيام باأعمال يتعر�شن خاللها لالإهانة و�ل�شتغالل �أو حتى باأعمال “غري 

قانونية«.
�لتي يتعر�س لها  “�ملمار�شات �ل�شتغاللية”  زي��ادة يف  �ملنظمة عن  و�أف��ادت 
�ملهاجرون مثل عدم دفع �لرو�تب �و �لف�شل �لتع�شفي �و خرق �لعقود من 
قبل �أ�شحاب �لعمل.وغالبية �لعمال �ملهاجرين يف لبنان من �لن�شاء �للو�تي 
يحملن ت�شاريح عمل ويتحدر �لق�شم �لأكرب منهّن من �إثيوبيا و�لفيليبني 
باتو�  بعدما  �ملا�شيني  �لعامني  خالل  منهم  �لكثري  غ��ادر  وقد  وبنغالد�س. 
�لتي  �ملحلية،  �لعملة  قيمة  �نهيار  مع  بالدولر  رو�تبهم  نيل  عن  عاجزين 

خ�شرت �أكرث من 90 يف �ملئة من قيمتها �أمام �لدولر.
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�أليك�شي  �لرو�شي  �ملعار�س  من  �لقريبني  �حللفاء  من  �ثنان  يو�جه 
�ذ تتهمهما جلنة  نافالني مالحقات ق�شائية جديدة منذ �لثالثاء 

�لتحقيق �لرو�شية بتمويل منظمات متطرفة.
وهما  ج��د�ن��وف،  و�إي��ف��ان  فولكوف  ليونيد  بحق  فتح حتقيق جنائي 
�ثنان من �أقرب حلفاء نافالني، بتهمة “جمع �أمو�ل خم�ش�شة عمد� 
لتمويل منظمة متطرفة” كما قالت �لهيئة �لق�شائية �ملكلفة �أبرز 

�لتحقيقات �جلنائية.
وين�س قانون �لعقوبات على عقوبة ق�شوى بال�شجن ثماين �شنو�ت 
�مل��ع��ار���س �ل��رو���ش��ي �شغوطا غري  ملثل ه��ذه �جل��ن��ح��ة.ت��و�ج��ه ح��رك��ة 
وبينها  منظماته  �لرو�شي  �لق�شاء  �شنف  فقد  رو�شيا.  يف  م�شبوقة 
“�شندوق مكافحة �لف�شاد” ومكاتبه �لإقليمية بانها “متطرفة” يف 

حزير�ن يونيو وحظرها ر�شميا يف مطلع �آب �غ�شط�س.
وكان ليونيد فولكوف يدير �ل�شبكة �لإقليمية للمعار�س فيما يتوىل 

�إيفان جد�نوف رئا�شة �شندوق مكافحة �لف�شاد.

قال م�شوؤولون �إن �لهند �أر�شلت طائرة ع�شكرية �إىل �شمال �أفغان�شتان 
لإجالء رعاياها مع �حتد�م �لقتال بني قو�ت �لأمن �لأفغانية وحركة 

طالبان �لتي تتقدم �شوب �ملدينة.
�شمال  يف  مدينة  �أك��رب  �ل�شريف،  م��ز�ر  يف  قن�شليتها  �لهند  و�أغلقت 
��شتقالل  على  �لهنود  و�ملو�طنني  �لدبلوما�شيني  وحثت  �أفغان�شتان، 

رحلة �لطري�ن �خلا�شة �إىل �لوطن.
و�جتاح مقاتلو حركة طالبان �شت عو��شم �إقليمية يف �لأيام �لأخرية 
يف �شمال وغرب وجنوب �أفغان�شتان.وقال م�شوؤول حكومي �إن �لهند، 
�لتي ��شتثمرت ماليني �لدولر�ت يف م�شروعات تنموية يف �أفغان�شتان، 
�أغلقت حاليا جميع قن�شلياتها ومل ترتك �شوى �شفارتها يف كابول 
فقط.وحث حزب �ملوؤمتر �ملعار�س �لرئي�شي يف �لهند �حلكومة �أي�شا 
على �مل�شاعدة يف �إجالء �أبناء طائفتي �ل�شيخ و�لهندو�س �ل�شغريتني 

يف �أفغان�شتان حلمايتهم من �أي هجوم لطالبان.
وقدر جايفري �شريجيل، �مل�شوؤول يف حزب �ملوؤمتر، عدد �أبناء طائفتي 

�ل�شيخ و�لهندو�س �لأفغان بنحو 750 ن�شمة.

و�شف حلف �شمال �لأطل�شي )ناتو( �لو�شع �لأمني يف �أفغان�شتان باأنه 
�شعب وحمفوف بالتحديات، ودعا حركة طالبان �إىل وقف هجماتها.
وقال م�شوؤول يف �حللف يف بروك�شل: ن�شارك جمل�س �لأمن �لدويل 
يف �لقلق �لعميق �لذي �أعرب عنه ب�شاأن �مل�شتويات �ملرتفعة من �لعنف 
�ملدنيني،  على  �لهجمات  ذل��ك  يف  مبا  طالبان،  هجمات  عن  �لناجم 

وب�شاأن �لتقارير عن �نتهاكات خطرية �أخرى حلقوق �لإن�شان«.
�أنه  و���ش��دد على  �أن��ه ل يوجد ح��ل ع�شكري لل�شر�ع،  �مل�����ش��وؤول  و�أك���د 
بها  يعرتف  لن  �ل��دويل  �ملجتمع  �أن  ت��درك  �أن  طالبان  على  “يجب 
�أبد�ً �إذ� ما رف�شت �لعملية �ل�شيا�شية وحاولت �ل�شتيالء على �لبالد 
بالقوة، عليها وقف هجماتها و�مل�شاركة يف حمادثات �ل�شالم بح�شن 
نية«.ودعا �مل�شوؤول �إىل “عملية �شالم �شاملة يقودها �لأفغان وخا�شة 
ولفت �إىل �أن هناك حاجة لعملية �شالٍم كهذه لإح��ر�ز تقدم  بهم”، 
للعنف؛  ت�شع حد�ً  �شيا�شية  وت�شوية  �لنار  �إط��الق  عاجل نحو وقف 
للن�شاء  بالن�شبة  وخ��ا���ش��ة  �أفغان�شتان،  يف  �لإن�����ش��ان  ح��ق��وق  وحت��م��ي 
�أل ت�شبح  �ل��ق��ان��ون؛ وت�شمن  وت��دع��م حكم  و�لأق��ل��ي��ات؛  و�لأط��ف��ال 

�أفغان�شتان مرة �أخرى مالذ�ً �آمناً لالإرهابيني.

عوا�شم

مو�صكو

بروك�صيل

نيودلهي

وزير خارجية العراق يزور اإيران 
•• طهران-اأ ف ب

و�شل وزير �خلارجية �لعر�قي فوؤ�د ح�شني �إىل طهر�ن  �أم�س �لثالثاء حيث 
ر  �لتقى نظريه حممد جو�د ظريف، وفق وكالة “�إ�شنا” لالأنباء، مع حت�شّ

بغد�د ل�شت�شافة “موؤمتر �إقليمي” دعي �إليه قادة دول جماورة.
و�أفادت �لوكالة عن لقاء جمع “وزيري خارجية �إير�ن حممد جو�د ظريف 

و�لعر�ق فوؤ�د ح�شني “ يف مقر �لوز�رة و�شط طهر�ن.
“�لعالقات �لثنائية و�آخر �مل�شتجد�ت  �أن �للقاء بحث  �أ�شارت �إىل  ويف حني 
توقعت “بناء على بع�س �لتقدير�ت، �أن يقدم وزير  �لإقليمية و�لدولية”، 
�إي��ر�ن قمة بغد�د  خارجية �لعر�ق �إىل �ل�شلطات يف طهر�ن، دعوة حل�شور 

�لدولية«.
�أف���اد ع��ن و���ش��ول ح�شني يف وق��ت �شابق  وك��ان �لإع���الم �لر�شمي �لإي����ر�ين 
تفا�شيل  تقدمي  دون  �آخرين،  وم�شوؤولني  ظريف  للقاء  طهر�ن  �ىل  �أم�س 

�إ�شافية.
وت��اأت��ي �ل��زي��ارة غ���د�ة �إع���الن �لعر�ق 
�إميانويل  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل��رئ��ي�����س  �أن 
“موؤمتر  يف  �مل�شاركة  يعتزم  ماكرون 
�أو�خ���ر  ب��غ��د�د  ت�شت�شيفه  �إقليمي” 

�آب-�أغ�شط�س.
و�أك��������دت �خل���ارج���ي���ة �ل���ع���ر�ق���ي���ة �أن 
�ملوؤمتر  �مل��ر���ش��ل��ة حل�����ش��ور  �ل���دع���و�ت 
ت�شمل �لعاهل �ل�شعودي �مللك �شلمان 
ب��ن ع��ب��د �ل��ع��زي��ز و�ل��رئ��ي�����س �لرتكي 

رجب طيب �ردوغان.
�ملوعد  عن  تفا�شيل  بعد  تر�شح  ومل 
�مل�شاركني  وك����ل  ل��ل��م��وؤمت��ر  �ل��دق��ي��ق 

فيه.
�أد�ء دور  وو�شع حمللون �لقمة �ملزمع عقدها يف �إطار م�شاعي �لعر�ق �إىل 
ب�شكل  عليه  وينعك�س  �ملنطقة”  “��شتقر�ر  يف  خالله  من  ي�شاهم  �إقليمي 

�إيجابي.
�ملا�شي،  �لأ�شبوع  �إبر�هيم رئي�شي من�شبه ر�شميا  �لإير�ين  �لرئي�س  وتوىل 

بعد فوزه بالنتخابات يف حزير�ن-يونيو.

مدير ال�سي اآي اإيه يزور 
اإ�سرائيل وال�سفة الغربية 

•• القد�س-اأ ف ب

بد�أ مدير وكالة �ل�شتخبار�ت �ملركزّية �لأمريكية “�شي �آي �إيه” وليام برينز 
�أم�س �لثالثاء زيارة ت�شتمر ثالثة �أيام ت�شمل �إ�شر�ئيل و�ل�شفة �لغربية �ملحتلة 
بني  �لتوتر�ت  ت�شاعد  و�شط  وفل�شطيني،  �إ�شر�ئيلي  م�شوؤولن  �أف��اد  ما  على 
�أن  �لإ�شر�ئيلي،  �لإخباري  نيوز”  “و�لال  و�إير�ن.وذكر موقع  �لعربية  �لدولة 
�لرئي�س �جلديد جلهاز  بينيت، وكذلك  �ل��وزر�ء نفتايل  �شيلتقي رئي�س  برينز 
�لإ�شر�ئيلي  �خل��ارج��ي��ة  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت 
�إي����ر�ن  ب��رن��ام��ج  يف  للبحث  )م���و����ش���اد(، 
�إير�ن يف �ملنطقة.ورد�  �لنووي و�أن�شطة 
�أكد  ب��ر���س،  فر�ن�س  لوكالة  ���ش��وؤ�ل  على 
متحدث با�شم رئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي 
زيارة برينز ل�شر�ئيل من دون �لتعليق 
للنقا�س  �شتطرح  �لتي  �ملو�شوعات  على 
�أكد  �هلل،  ر�م  ويف  �ل��ل��ق��اء.  ه���ذ�  خ���الل 
فر�ن�س  ل��وك��ال��ة  فل�شطيني  م�������ش���وؤول 
�لرئي�س  �شيلتقي  برينز  وليام  �أن  بر�س 
�لفل�شطيني حممود عبا�س.وقال �ملوقع 
�لإخباري نف�شه �أن برينز �شيلتقي �أي�شا 
يف ر�م �هلل رئي�س �ملخابر�ت �لفل�شطينية 
ماجد فرج.يف 29 متوز/يوليو تعر�شت ناقلة �لنفط “�م تي مري�شر �شرتيت” 
م�شرية،  بطائرة  لهجوم  �إ�شر�ئيلي،  �أعمال  رج��ل  ميلكها  �شركة  تديرها  �لتي 
�ملنطقة.وت�شبب �حلادث  �شفنا يف  ين�شر  �لذي  �لأمريكي  �أف��اد �جلي�س  ما  على 
و�أحد  ل��الأم��ن،  “�أمربي”  �شركة  يف  موظف  بريطاين  هما  �شخ�شني،  مبقتل 
�أفر�د �لطاقم ويحمل �جلن�شية �لرومانية.و�شرعان ما وجهت �لوليات �ملتحدة 
و�ململكة �ملتحدة و�إ�شر�ئيل �أ�شابع �لتهام �إىل �إير�ن �لتي نفت �أن تكون �شالعة 
ي �لهجوم ، و�شط توتر�ت متكررة وهجمات وعمليات تخريب متتالية يف مياه 
م�شاء  �لأم��ريك��ي  �جلي�س  يف  �ملركزية  �لقيادة  ع��ن  ���ش��ادر  بيان  �ملنطقة.وقال 
�لهدف،  و�أخطاأتا  �لناقلة  هاجمتا  مفخختني  م�شريتني  طائرتني  �أن  �جلمعة 
�ل�شفينة  ع�شكري”  ��شتخد�م  ذ�ت  مبتفجر�ت  “حمّملة  ثالثة  تهاجم  �أن  قبل 
ماريتامي”  “زودياك  �شركة  ت�شغلها  �لتي  �ليابانية  �شرتيت”  تي مري�شر  “�أم 
�ململوكة لرجل �لأعمال �لإ�شر�ئيلي �إيال عوفر.وخل�س خرب�ء �أمريكيون “على 
معتقدين   ، �إير�ن”  “�شنعت يف  �مل�شرية  �لطائرة  �أن هذه  �إىل  �لأدلة”  �أ�شا�س 
يتنا�شب مع نطاق  “�مل�شافة بني �ل�شاحل �لإي��ر�ين وموقع �لهجوم”  �أن  ا  �أي�شً
�أقدم �لدبلوما�شيني �لأمريكيني، حيث عمل  �لهجوم �ل�شابق.ويعد برينز من 
لأكرث من 33 عاما يف �ل�شلك �لدبلوما�شي. عمل يف عهد �لرئي�س بار�ك �أوباما 
و   2011 �لعامني  بني  �شرية  مفاو�شات  وق��اد  �إي���ر�ن  مع  تقارب  ور�ء  ووق��ف 
2012 يف �شلطنة عمان على �لرغم من عدم وجود عالقات دبلوما�شية بني 
�لوليات �ملتحدة و�إير�ن.�أتاحت هذه �ملفاو�شات بعد ذلك فتح حمادثات ر�شمية 
و�أملانيا  ورو�شيا  و�ل�شني  �ملتحدة  �لوليات  وهي  �لعظمى  و�لقوى  طهر�ن  بني 
�لنووي  �لربنامج  ب�شاأن   2015 �تفاق  �إىل  �أدى  ما  �ملتحدة،  و�ململكة  وفرن�شا 

�لإير�ين �لذي عار�شته �إ�شر�ئيل.

ت�سدع يف تنظيم الإخوان واإعادة ترتيب الأوراق لـ»ن�سخة ليربالية«

•• وا�شنطن-وكاالت

�شحافيي  م����ن  �أرب�����ع�����ة  �أع�������ده  ت���ق���ري���ر  يف  ج�����اء 
�أن حركة طالبان  �لأمريكية،  “نيويورك تاميز” 
بينها  �لأح���د،  �أفغانية  م��دن  ث��الث  على  ��شتولت 
�لهجوم  ق��ن��دوز، مم��ا ي�شعد  �ل��ت��ج��اري يف  �مل��رك��ز 
خم�شة  على  �ل�شتيالء  ع��ن  �أ�شفر  �ل��ذي  �لكا�شح 
و�أثبت  �أي���ام  ث��الث��ة  غ�شون  يف  �إقليمية  ع��و����ش��م 
غياب  يف  �لبالد  على  �حلكومية  �ل�شيطرة  �شعف 

قوة ع�شكرية �أمريكية حلمايتها.
تهاجم  مل  �لأخ��������رية،  �ل��ع�����ش��ري��ن  �لأع��������و�م  ويف 
ط���ال���ب���ان �أك�����رث م���ن ع��ا���ش��م��ة ولي�����ة و�ح������دة يف 
يوم  ع��و����ش��م  ث��الث  �شقطت  و�لآن،  و�ح���د.  وق��ت 
�لأح����د ف��ق��ط-ق��ن��دوز و���ش��اري ب���ول وط��ال��ق��ان، يف 
�ل�شمال-كما �أن ثمة مزيد�ً من �ملدن ذ�ت �لكثافة 
�ل�شكانية �ملحا�شرة، يف �نتكا�شة كارثية للحكومة 

�لأفغانية.

��صتكمال �لن�صحاب
وياأتي �شقوط هذه �ملدن قبل �أ�شابيع من ��شتكمال 
�أفغان�شتان، مما  �لقو�ت �لأمريكية �ن�شحابها من 

ي�شكل ماأزقاً �شعباً للرئي�س جو بايدن.
ومنذ بد�ية �لن�شحاب �لأمريكي، متكنت طالبان 
�ملقاطعات  ن�شف  م��ن  �أك���رث  ع��ل��ى  �ل�شيطرة  م��ن 
لبع�س  وف��ق��اً   ،400 ع��دده��ا  �ل��ب��ال��غ  �لأف��غ��ان��ي��ة 
ع��ل��ى عو��شم  �لأخ������ري  و�ل���ه���ج���وم  �ل���ت���ق���دي���ر�ت. 
�لوليات ينتهك �تفاق �ل�شالم �ملوقع عام 2020 

بني طالبان و�لوليات �ملتحدة. ومبوجب �لتفاق، 
تعهدت  �لأمريكي،  لالن�شحاب  مم��ر�ً  �شكل  �ل��ذي 
ط���ال���ب���ان ع����دم م��ه��اج��م��ة م���ر�ك���ز �إق��ل��ي��م��ي��ة مثل 

قندوز.
�أنه  �أفاد م�شوؤولون يف �لإد�رة �لأمريكية  و�لأح��د، 
مت �إبالغ بايدن بالأحد�ث يف �أفغان�شتان، من دون 

�أن يحدث �أي تغيري يف م�شار �لإن�شحاب �لنهائي.
حققتها  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ري��ع��ة  �لإن���ت�������ش���ار�ت  وز�دت 
طالبان، �لأ�شئلة عن قدرة قو�ت �لأمن �لأفغانية 
على �ل��دف��اع عما تبقى م��ن �أر�����سٍ ل ت��ز�ل حتت 
�كت�شح  )�أي�����ار(،  م��اي��و  وم��ن��ذ  �حل��ك��وم��ة.  �شيطرة 
�أو�خ���ر  ل��ل��ب��الد، ويف  �لريفية  �مل��ن��اط��ق  �مل��ت��م��ردون 
يونيو )حزير�ن(، بد�أو� هجوماً رئي�شياً على �ملدن 

�لأفغانية �لأ�شا�شية للمرة �لأوىل منذ �شنو�ت.
للوجود  معاقل  �آخر  عادة  �لوليات هي  وعو��شم 
�حلكومي يف مو�جهة مقاتلي طالبان، وهي توؤوي 
مئات �لألف من �لأفغان �لذين فرو� من �لقتال 
�لتي تو�جه �لأفغان  �لتوتر�ت  �لأخ��ري. ويزيد يف 
جلوء طالبان �إىل �لحتفال بانت�شار�تها �لأخرية 
عرب و�شائل �لتو��شل �لجتماعي، يف جهد من�شق 

للرتويج ملقولة �أن عودتها �إىل �ل�شلطة حتمية.

كابول
وعززت �شل�شلة �لنت�شار�ت �لتي حتققها طالبان 
لكابول،  و�لنف�شي  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �حل�����ش��ار  م��ن 
�لعا�شمة �لوطنية. فمع �أن طالبان تو��شل حملة 
و�شخ�شيات  �لأف��غ��ان  �مل�شوؤولني  �شد  �لغتيالت 

م��ن �مل��ج��ت��م��ع �مل����دين يف �ل��ع��ا���ش��م��ة خ���الل �لأي����ام 
�لأخرية، فاإنها مل تبد�أ بعد �أي عمليات ع�شكرية 
�ن��ت��ظ��ار معرفة ما  ك��اب��ول، رمب��ا يف  مكثفة ح��ول 
�شيكون عليه رد �لفعل �لأمريكي و�حلكومي على 

�نت�شار�تها �لأخرية.
�ملعاقل  ع��ل��ى  �مل��ت��ز�م��ن��ة  �ل�����ش��ي��ط��رة  و����ش��ت��ن��زف��ت 
تنت�شر  �لأفغانية وجعلتها  �لأمن  �لإقليمية قوى 
على م�شاحات و��شعة. وركزت قوى �لأمن دفاعها 
يف  وقندهار  ج��اه  ع�شكر  مثل  رئي�شية  م��دن  على 
�جلنوب وهري�ت يف �لغرب وقندوز يف �ل�شمال يف 
�لأي��ام �لأخ��رية، مما جعل �ملدن �لأخ��رى معر�شة 

لل�شقوط يف �أيدي �ملتمردين.

بد�ية ف�صل دموي
�لهجوم  يف  �ل��ن��وع��ي��ة  �لنقلة  �أن  �خل����رب�ء  وي���رى 
�لع�شكري لطالبان �لذي �أ�شفر عن �ل�شيطرة على 
�أفغانية، متثل بد�ية ف�شل دموي جديد يف  مدن 
�لعام  لالأمني  �خلا�شة  �ملمثلة  �أفغان�شتان.وقالت 
�أمام  ليونز  ديبور�  �أفغان�شتان  يف  �ملتحدة  ل��الأمم 
“ن�شهد  �لأمن �جلمعة:  ��شتثنائية ملجل�س  جل�شة 
�لآن نوعاً خمتلفاً من �حلرب، يذكر مبا جرى يف 
�ملا�شي  �شار�ييفو يف  �شوريا حديثاً ومبا جرى يف 
�حل�شرية،  �مل��ن��اط��ق  مهاجمة  �ل��ب��ع��ي��د...�إن  غ��ري 
�إ�شابات  يف  و�ل��ت�����ش��ب��ب  ك��ب��ري  ���ش��رر  �إىل  ���ش��ي��وؤدي 
�لزمن،  م��ن  عقدين  م��دى  هائلة«.وعلى  مدنية 
�نخرطت �لوليات �ملتحدة وحلف �شمال �لأطل�شي 
يف حم��اول��ة ب��ن��اء �أم���ة يف �أف��غ��ان�����ش��ت��ان م��ن طريق 
تدريب وتو�شيع وجتهيز قو�ت �ل�شرطة و�جلي�س 
مليار�ت  ع�شر�ت  و�أنفقت  �لأفغاين،  �جلو  و�شالح 
ميكنها  حكومية  �أم��ن��ي��ة  ق���و�ت  لبناء  �ل�����دولر�ت 
عن  ك�شف  طالبان  هجوم  لكن  �لبالد.  حتمي  �أن 

ه�شا�شة هذه �لقو�ت.
و��شت�شلم �آلف �جلنود �أو تخلو� عن مو�قعهم يف 
�لأ���ش��ه��ر �لأخ����رية. وب���ات م�شري �ل��ب��الد يف �أيدي 
كانت  �لتي  �خلا�شة  و�ل��وح��د�ت  �جل��وي��ة  �ل��ق��و�ت 
لطالبان.  للت�شدي  �ل�شاخنة  �ملناطق  �إىل  تر�شل 
�إىل جنود  �لنخبة حتولت  بقو�ت  يعرف  كان  وما 
�لأر��شي  عن  �لدفاع  على  قادرين  وحدهم  م�شاة 
يف  �لقتال  ي�شتعر  طالبان.وبينما  تهاجمها  �لتي 
�لأف��غ��ان وقعو� �شحية  �ملدنيني  ف��اإن  �مل��دن،  عمق 
�لغار�ت  ف��ي��ه��ا  مب��ا  �ل��ع��ن��ف-  م�����ش��ت��وي��ات  ت�شعيد 
منازل  م���ن  ط���ال���ب���ان  م��ق��ات��ل��ي  ورد  �حل��ك��وم��ي��ة، 

�ل�شكان. 

هجوم »طالبان« ك�سف ه�سا�سة اجلي�س الأفغاين

•• عوا�شم-وكاالت

قياد�ت  ب���ني  �خل����الف����ات  جت�����ددت 
تنظيم �لإخو�ن يف �خلارج على وقع 
�أزمة �لختال�شات �ملالية �لقدمية، 
وللمرة �لثانية قرر �لقائم باأعمال 
�إبر�هيم  للتنظيم  �ل���ع���ام  �مل��ر���ش��د 
منري بتحويل �لأمني �لعام �ل�شابق 
�إىل جلنة  معاونيه  وجمموعة من 
با�شتغالل  و�تهامه  د�خلية  حتقيق 

من�شبه لنهب �أمو�ل �جلماعة.
وت�شهد �جلماعة حالة من �لغليان 
�ملر�شد  باأعمال  �لقائم  �إع��الن  منذ 
�إبر�هيم  �لإخ�����و�ن  جل��م��اع��ة  �ل��ع��ام 
�ملكتب  ق�����ر�ر ح���ل  ر���ش��م��ي��ا  م���ن���ري، 
برتكيا  �لتنظيم  ل�����ش��وؤون  �لإد�ري 
�لقطر،  ����ش���ورى  جم��ل�����س  وك���ذل���ك 
تاأجيل  وك��ذل��ك  �مل��ا���ش��ي،  يونيو  يف 
�لن��ت��خ��اب��ات �ل��د�خ��ل��ي��ة �ل��ت��ي كان 
�أ�شابيع  خالل  �إجر�وؤها  �ملزمع  من 
�ل�شورى  جمل�س  �أع�����ش��اء  لختيار 

�لعام، ملدة �شتة �أ�شهر.
ووف������ق م�������ش���ادر م��ط��ل��ع��ة، �أث������ارت 
�لأخ���رية غ�شب  “منري”  ق���ر�ر�ت 
ق��ي��اد�ت �جلماعة  ق��ط��اع كبري م��ن 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة، م���وؤك���ًد� �أن��ه��م �أج����رو� 
ع����دة �ت�������ش���الت وت��رت��ي��ب��ات خالل 
�لأي����ام �مل��ا���ش��ي��ة م��ع ق��ي��اد�ت د�خل 
باإ�شد�ر  لإقناعهم  م�شر وخارجها 
ب��ي��ان م��وح��د ب��ع��زل م��ن��ري، كخطوة 
حل  ق���ر�ر  �إع����الن  قبيل  ��شتباقية 

�للجنة ب�شكل ر�شمي.
وت�شري �مل�شادر �إىل �خلالف �لقدمي 
بني �للجنة �لتي ت�شم يف ع�شويتها 
حم����م����ود ح�������ش���ني �لأم���������ني �ل���ع���ام 
�ل�شابق للتنظيم، �لذي �ألغى منري 
�أن  من�شبه يف �شبتمرب �ملا�شي بعد 
�أعلن نف�شه مر�شد�ً للجماعة عقب 
�ل��ق��ب�����س ع��ل��ى حم���م���ود ع����زت من 

جانب �ل�شلطات �مل�شرية.
�للجنة  تعلن  �أن  �مل�����ش��ادر  وت��رج��ح 
م��ن خ��الل ب��ي��ان �إع��الم��ي موقفها 
ل����ق����ر�ر�ت م���ن���ري، فيما  �ل���ر�ف�������س 

تتخذ �إجر�ء�ت لرتتيب قر�ر عزله 
و�لإعالن عنه.

�لفرتة  ���ش��ت�����ش��ه��د  �مل�������ش���ادر  ووف�����ق 
�ملر�شد  ب��ني  ح��ادة  خ��الف��ات  �ملقبلة 
حول  تركيا  يف  �لتنظيم  وق��ي��اد�ت 
م��ك��ت��ب جديد  ت��ع��ي��ني  �إج����������ر�ء�ت 
وكذلك �ختيار جمل�س �شورى عام 
للتنظيم وفق �لآليات �لتي و�شعها 
بعدم  تق�شي  و�ل��ت��ي  م�شبقاً  منري 
للمجل�س  حالية  ق��ي��ادة  �أي  تر�شح 
�مل���ق���ب���ل، وه����و م���ا ي��ث��ري ح���ال���ة من 

�لغ�شب.
�مل�����ش��ري �ملخت�س  �ل��ب��اح��ث  وي���رى 
م�شطفى  �ل�شيا�شي،  �لإ����ش���الم  يف 
�لكبري  �لغ�شب  �أن حالة من  �أمني 
�جلماعة  ق����ي����اد�ت  ع��ل��ى  ت�����ش��ي��ط��ر 
�ملر�شد  ق���ر�ر�ت  ب�شبب  و�أع�شائها 
�أن  م��ن��ري، متوقعا  �إب��ر�ه��ي��م  �ل��ع��ام 
حتركات  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل���ف���رتة  ت�����ش��ه��د 
بالفعل  ت�شل  قد  �شده  ت�شعيدية 
�إىل عزله، باعتباره ت�شبب يف �أزمات 
كبرية للتنظيم ومل ينجح يف ح�شم 

�أنه  �أي م��ن �مل��ل��ف��ات �ل��ع��ال��ق��ة، ك��م��ا 
رد�  كبري  ح��د  �إىل  �لت�شرف  �أ���ش��اء 
�لرتكي،  �مل�����ش��ري  �ل���ت���ق���ارب  ع��ل��ى 
يف  �ملتناق�شة  ت�شريحاته  ب�شبب 
�لقنو�ت ولقاءه  �إح��دى  ح��و�ره مع 
عدد من قياد�ت �جلماعة مع حزب 

�ل�شعادة �ملعار�س لأردوغان.
نيوز  ل�”�شكاي  �أم������ني  و�أو������ش�����ح 
يف  ت��ع��ي�����س  �جل��م��اع��ة  �أن  عربية” 
�لوقت �حلايل �أزمة د�خلية عا�شفة 
�شوف ينتج عليها �ن�شقاقات د�خلية 
ك�شفت قر�ر�ت  �أن  بعد  وت�شدعات، 
�جل�����ان�����ب �ل�����رتك�����ي م������دى خ�����د�ع 
�شورة  بر�شم  لأع�شائها  �جلماعة 
�لدعم  طبيعة  ع��ن  حقيقية  غ��ري 
م��ا تال�شى  �شرعان  �ل���ذي  �ل��رتك��ي 
�أن �أدرك �لرئي�س رجب  نهائيا بعد 
طيب �أردوغ��ان مدى �خلطر �لذي 
م�شتقبله  ع��ل��ى  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  مي��ث��ل��ه 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي وع����الق����ات ب�����الده مع 
حميطها �لإقليمي، وهو ما يعك�س 
�لتنظيمية  �ل��ق��ي��اد�ت  �إد�رة  ���ش��وء 

تنظيم  �مل����ل����ف.وي����ع����ي���������س  ل�����ه�����ذ� 
بعد  وي��اأ���س  �لإخ���و�ن حالة �شدمة 
دور  بتقلي�س  �لأخ��رية  �لتوجيهات 
للتنظيم  ن�شطة  �إع��الم��ي��ة  منافذ 
تركيا،  م����ن  ت���ب���ث  مل�����ش��ر  م���ع���ادي���ة 
وكذلك بعد ت�شريبات متو�لية عن 
نية �أنقرة ت�شليم قياد�ت هاربة من 
�لعد�لة يف تركيا منذ عام 2014 
�خل�����الف يف  ب��ل��ده��م.وي��رج��ع  �إىل 
�أ�شله �إىل �لتمويالت �لتي ي�شيطر 
وجمموعته  ح�شني  حممود  عليها 
ن��ح��و عقدين،  ك��ام��ل م��ن��ذ  ب�����ش��ك��ل 
�لإ�شر�ف  مهمة  ل��ه  ����ش��ن��دت  حيث 
و�لتربعات  �لتمويالت  جمع  على 
�ل��ع��ام للجماعة  �لأم����ني  ب��اع��ت��ب��اره 
�لنافذين  �لقياديني  �إىل  و�لأق��رب 
�لتنظيم، حممود عزت وخريت  يف 

�ل�شاطر.
 وي����ع����د حم����م����ود ح�������ش���ني و�ح�������د� 
م��ن �أه���م �ل��ق��ي��اد�ت د�خ���ل جماعة 
�لإخ���و�ن �لإره��اب��ي��ة، وتقدر ثروته 
ميتلك  ك��م��ا  دولر،  م��ل��ي��ون  ب�11 

�إ�شطنبول و�شيار�ت فارهة  فلال يف 
من طر�ز بى �إم دبليو، ومت �تهامه 
�لإخو�ن  جماعة  �أع�شاء  قبل  م��ن 
جاءت  دولر  مليون   2 باختال�س 
حممود  �نتهز  ثم  للجماعة  كتربع 
عليها،  و����ش��ت��وىل  �لفر�شة  ح�شني 
�شبابية  ق���ي���اد�ت  ت�����ش��ري��ح��ات  وف���ق 

د�خل �لتنظيم.
ويطلق �شباب �لإخو�ن على حممود 
�لأ�شود”،  “�ل�شندوق  ��شم  ح�شني 
دلل��ة على حتكمه �لكامل يف كافة 

�أ�شر�ر �لتنظيم و�أمو�له.
�لقائم  ي�����ش��ع��ى  م���ر�ق���ب���ون  ووف�����ق 
للجماعة،  �ل��ع��ام  �مل��ر���ش��د  ب��اأع��م��ال 
مت�شارعة  بخطو�ت  منري  �إبر�هيم 
لإيجاد حل عاجل ومنجز لالأزمة 
�لعا�شفة، �لتي كادت تنهي �لتنظيم 
وترية  ت�شاعد  بعد  خا�شة  مت��ام��اً، 
و�لتهامات  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �خل��الف��ات 
قياد�ت  ب��ني  “�لعلنية”،  �ملتبادلة 
�ل���ت���ن���ظ���ي���م ب���ال���ف�������ش���ل و�ل�����ت�����ورط 

بالق�شاء على م�شتقبل �لتنظيم.

�ملخت�س  �مل�شري  �لباحث  وي�شف 
فاروق  عمرو  �ل�شيا�شي  ب��الإ���ش��الم 
“�إعادة  باأنه  �لتنظيم  ما يحدث يف 
جديدة”،  �إخ����و�ن  جماعة  ت�شكيل 
ل��دي��ه��ا �شالحيات  �جل��م��اع��ة  ه���ذه 
م�شر،  يف  حم��ل��ي��ة  ول��ي�����س  دول���ي���ة 
د�خل  تتم  �مل��ح��اولت  �أن  مو�شحاً 
�لوقت  يف  مكثف  ب�شكل  �لتنظيم 
�إعالمي  خ��ط��اب  ل�شياغة  �حل���ايل 
ملخاطبة  �ل������دويل  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
يركز على  بعينها ول  ودول  جهات 
كان  كما  �مل�شري  �لد�خلي  �ل�شاأن 
�لثماين  �ل�����ش��ن��و�ت  خ���الل  �حل����ال 

�ملا�شية.
ويقول فاروق يف ت�شريح ل�”�شكاي 
ن�شخة  �أم�����ام  �إن���ن���ا  عربية”  ن��ي��وز 
جديدة ميكن �أن ن�شميها “جماعة 
يتم هيكلتها  �لإخو�ن �لليرب�لية”، 
�أمريكية  ب���رع���اي���ة  و����ش���ي���اغ���ت���ه���ا 

وبريطانية.
للمر�شد  �لأخ��رية  �لقر�ر�ت  وحول 
�ل�����ع�����ام �إب�����ر�ه�����ي�����م م����ن����ري، و�ل���ت���ي 
�لد�خلية بني  �لأزمة  �أ�شعلت فتيل 
�إن  ف��اروق  يقول  �لتنظيم،  عنا�شر 
ق��دمي��ة وك��ان��ت موؤجلة  �ل���ق���ر�ر�ت 
وما  �ملنا�شب،  �ل��وق��ت  يف  ل��الإع��الن 
يحدث يف �لوقت �حلايل هو �إحكام 
�ل�شيطرة من جانب منري لت�شفية 
�خلالفات  وح�شم  خ�شومة  جميع 
م�شري�ً  جبهته،  ل�شالح  �لد�خلية 
ويحظى  بريطانيا،  رج��ل  �أن���ه  �إىل 
ب�����دع�����م ك����ب����ري م������ن �مل���������ش����وؤول����ني 

�لربيطانيني.
�ملر�شد  ينجح  �أن  ف����اروق  وي��ت��وق��ع 
�حلايل يف ح�شم �خلالف ل�شاحله 
خا�شة يف ظل ترهل �لأو�شاع د�خل 
�جلماعة وغياب �لقيادة �لتاريخية 
وكذلك  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي،  دوره������ا  ع���ن 
ب�شاأن  �ل��ب��ات��ة  �لق�شائية  �لأح���ك���ام 
�إعد�م عدد من قياد�ت م�شر، وهو 
ما يوؤكد �أن هناك تغيري�ت د�خلية 
�جلماعة  د�خ����ل  ���ش��ت��ح��دث  ك��ب��رية 

على م�شتوى �لقياد�ت.

•• القاهرة-وكاالت

�لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  �لعام  �ملدعي  �خلرطوم،   �إىل  و�شل 
كرمي �أ�شد خان، وعدد من كبار م�شاعديه، يف زيارة تاأتي بعد �أيام 
وو�شط  �لأ�شا�شي؛  روما  ميثاق  على  �ل�شود�ن  قليلة من م�شادقة 
�ل�شابق  �ل��ن��ظ��ام  م��ن  متهمني  �ملحكمة  ت�شليم  ح��ول  كبري  ج��دل 
بارتكاب جر�ئم حرب يف د�رفور؛ على ر�أ�شهم �لرئي�س �ل�شابق عمر 
�لزيارة  ف��اإن  �ل�شود�نية  �لر�شمية  �لأن��ب��اء  لوكالة  �لب�شري.ووفقا 
تهدف �إىل لقاء م�شوؤويل �حلكومة �ل�شود�نية ملناق�شة وتعزيز �شبل 
بالإ�شافة  بد�رفور،  �ملتعلق  �جل��اري  �لتحقيق  �لتعاون حول ملف 

�إىل �للقاء بالدبلوما�شيني وممثلي منظمات �ملجتمع �ملدين.
حمامي  كبري  �جلنائية  �ملحكمة  وف��د  ي�شم  خ��ان  �إىل  و�إ���ش��اف��ة 

لين�س،  توما�س  �لعام  �ملدعي  وم�شت�شار  نيكولز،  جوليان  �لدع��اء 
وم�شت�شار �لتعاون �لدويل يف مكتب �لدعاء د�هريو �شانت �نا.

نهائي  �ت��ف��اق  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  �ل��دول��ي��ة  �جل��ن��ائ��ي��ة  �ملحكمة  ت�شعى 
عمر  بحق  �ل�شادرة  �لتوقيف  مذكرة  تنفيذ  ب�شاأن  �خلرطوم  مع 
�لب�شري و4 من م�شاعديه يف �لتهم �ملوجهة �إليهم بارتكاب جر�ئم 
ح��رب يف د�رف��ور.وي��رى ع��دد من �أه��ايل �شحايا ح��رب د�رف���ور �أن 
�جلر�ئم  لأن  حتميا  �أم���ر�  �لآخ��ري��ن  و�ملطلوبني  �لب�شري  ت�شليم 
�لتي �رتكبت يف حق �ل�شحايا �شتوؤجج حالة �لغنب ورمبا تع�شف 
بجهود �ل�شالم �حلالية �إذ� مل تتحقق �لعد�لة بال�شكل �لذي يريده 

�أ�شحاب �مل�شلحة �حلقيقيني.
ظلت �ملحكمة �جلنائية �لدولية تطالب منذ �لعام 2009 بت�شليم 
 1989 �ل��ف��رتة م��ن يونيو  �ل�����ش��ود�ن خ��الل  �ل��ذي حكم  �لب�شري 

�أودع بعدها  �أطاحت به ثورة �شعبية  2019 عندما  �أبريل  وحتى 
4 كيلومرت�ت من �لق�شر  �أقل من  �شجن كوبر، �لو�قع على بعد 
�جلمهوري �لفخم يف �شارع �لنيل يف �خلرطوم و�لذي كان ي�شدر 

منه �أو�مر �حلرب.
2009؛ قد متت بناء  وكانت مذكرة ت�شليم �لب�شري �ل�شادرة يف 
على �إحالة من جمل�س �لأمن �لدويل لأن �ل�شود�ن مل يكن حينها 
�لأ�شبوع  �أجاز  �ل�شود�ين  �ل��وزر�ء  ع�شو� يف �ملحكمة؛ لكن جمل�س 
�لأ�شا�شي  روم��ا  لنظام  بالن�شمام  يق�شي  قانون  م�شروع  �ملا�شي 

للمحكمة �جلنائية �لدولية ل�شنة 1998.
�أطلق عدد من �أن�شار �لب�شري؛ من بينهم حماميه حممد �حل�شن 
�لأمني؛ تهديد�ت �أثارت غ�شبا كبري� يف �ل�شارع �ل�شود�ين �أملحو� 
“كارثة”  �شيكون  �لب�شري للمحكمة �جلنائية  ت�شليم  �أن  �إىل  فيها 

�آخ���ري���ن. ل��ك��ن �ل�����ش��ادق ع��ل��ي ح�����ش��ن، ن��ائ��ب رئي�س  و�شيجر م��ع��ه 
�ملز�عم  �أهمية تلك  �أمناء هيئة حمامي د�رف��ور، قلل من  جمل�س 
و�لتهديد�ت معترب� �أنها لي�شت ذ�ت قيمة ول توؤثر على �إجر�ء�ت 

ت�شليم �ملطلوبني.
تلك  م��ن  �لق�شد  �إن  عربية”  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع  ح�شن  وق���ال 

�لت�شريحات هو �إثارة بلبلة حملية لأغر��س �شيا�شية بحتة.
�أن تفح�س �لنيابة �لعامة تلك �لت�شريحات  ور�أى ح�شن �شرورة 
�رتكاب  ب�شاأن  جنائية  م�شاءلة  م��ن  عليها  يرتتب  �أن  ميكن  وم��ا 
جرمية �لتحري�س و�لفتنة �جلنائية و�لعمل على �لإخالل بالأمن 
و�ل�شالمة �لعامة.و�عترب ح�شن �لقول �إن ت�شليم �لب�شري �شيك�شف 
عن تورط �آخرين هو �إقر�ر باجلر�ئم �ملرتكبة ودليل على �لفتقار 

للنز�هة و�لأخالقيات.

مدعي »اجلنائية« يف اخلرطوم.. هل يتم ت�سليم الب�سري؟
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عربي ودويل

بكني تطالب العامل الثقة بالتزاماتها املناخية 
•• بكني-اأ ف ب

�أكدت بكني  �أم�س �لثالثاء �أن �لعامل يجب �أن “يثق” 
بالتز�مات �ل�شني ب�شاأن مكافحة تغري �ملناخ، بعد ن�شر 
تقرير �لهيئة �حلكومية �لدولية �ملعنية بتغري �ملناخ.

بدء خف�س  �لعامل،  ملوث يف  �أك��رب  �ل�شني،  وتعهدت 
لكنها   ،2030 �لعام  قبل  �لدفيئة  غ��از�ت  �نبعاثات 
�أعلنت يف �لوقت نف�شه �إعادة فتح مناجم فحم بهدف 

دعم �لن�شاط �لقت�شادي.
�أر�شلته  ب��ي��ان  يف  �ل�شينية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وق��ال��ت 
�ملجتمع  لدى  يكون  �أن  “يجب  بر�س  فر�ن�س  لوكالة 

�لتز�ماتها  �ل�����ش��ني  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ك��ام��ل��ة  ث��ق��ة  �ل�����دويل 
�ملناخية«.

وقبل  و�أ�شافت “�شننفذ باأمانة �لتز�ماتنا �لدولية”. 
�ل�شاد�س  �أ�شهر من موؤمتر �لأط��ر�ف  �أقل من ثالثة 
و�لع�شرين )كوب 26( يف غال�شكو، ُن�شر �جلزء �لأول 
بتغري  �ملعنية  �لدولية  �حلكومية  �لهيئة  تقرير  من 
“ب�شكل  �أن �لب�شر م�شوؤولون  �ملناخ �لثنني وجاء فيه 
و”لي�س  �ملناخية  �ل���ش��ط��ر�ب��ات  ع��ن  فيه”  لب�س  ل 
�لدفيئة  غ���از�ت  �نبعاثات  تقليل  �شوى  خيار  لديهم 
�لرئي�س  �لتد�عيات.و�أعلن  من  للحد  كبري”  ب�شكل 
�ل�شني  �أن  ني�شان/�بريل  يف  “ر�شميا  جينبينغ  �شي 

�شتحكم �ل�شيطرة على م�شاريع حمطات �لطاقة �لتي 
تعمل بالفحم وتخف�س تدريجا ��شتهالكها للفحم” 

وهو م�شدر طاقة ملوث ب�شكل كبري.
�أع���ط���ت �ل�شوء  ل��ك��ن وك���ال���ة �ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل�����ش��ي��ن��ي��ة 
15 منجما  ت�شغيل  �ملا�شي لإعادة  �لأ�شبوع  �لأخ�شر 
من �شاأنها توفري حو�ىل 44 مليون طن من �لفحم 
�شنويا.وقبل ذلك، �شمحت �ل�شلطات باإعادة فتح 38 
منجم فحم.وترزح �شبكة �لكهرباء حتت �شغط �شديد 
توؤدي  ب�شبب ظ��روف مناخية م��دم��رة وم��وج��ات ح��ر 
�إىل �ل�شتخد�م �ملتز�يد ملكيفات لهو�ء، بالإ�شافة �إىل 

��شتئناف �لن�شاط يف ثاين �أكرب �قت�شاد يف �لعامل.

كوبا على طريق حوار وطني ممكن لكنه ل يزال بعيدا 
•• هافانا-اأ ف ب

ت��ن��ادي �أ���ش��و�ت يف ك��وب��ا ب��ح��و�ر وط��ن��ي بعد ت��ظ��اه��ر�ت غري 
م�شبوقة ك�شفت عن جمتمع مدين منق�شم جد� �إل �ن هذ� 
�لحتمال ل يز�ل �شعب �لت�شور بالن�شبة للجناح �ملتطرف 

يف �حلزب �ل�شيوعي �حلاكم، على ما يفيد خرب�ء.
يف مو�جهة هتافات “�حلرية” و”نحن جائعون” و”لت�شقط 
�لديكتاتورية” �لتي �أطلقها �ملتظاهرون، �أقر �لرئي�س ميغيل 
�لذ�تي”  “�لنقد  �إىل  �لكوبية  �حلكومة  بحاجة  كانيل  دي��از 

ودعا �إىل “مر�جعة عميقة لأ�شاليب عملنا«.
�لإج����ر�ء�ت  رغ��م  �ملتظاهرين  بتاأييد  ت�شريحه  يحظ  مل 

على  �حل�����ش��ول  ملطالب  لال�شتجابة  �ت��خ��ذت  �ل��ت��ي  �مل��وؤق��ت��ة 
و�أن�شار  �ملتظاهرين  بني  ��شتباكات  و�ل��دو�ء. وجرت  �لغذ�ء 

�حلكومة �إثر دعوة دياز كانيل للدفاع عن �ل�شو�رع.
�عتقل خالل  �لذي  يونيور غار�شيا  �مل�شرحي  �لكاتب  �عترب 
�لح��ت��ج��اج��ات �ل��ت��ي خ��ل��ف��ت ق��ت��ي��ال وع�����ش��ر�ت �جل��رح��ى �أن 
“�حلكومة قطعت �حلو�ر” عرب قيامها مبئات �لعتقالت. 
وقال لوكالة فر�ن�س بر�س “حان �لوقت لكي يعرتف بالتنوع 

�ملوجود يف كوبا«.
من �أجل معاجلة هذ� �لنق�شام �ملفتوح يف �ملجتمع، ي�شغط 
�أج��ل ح��و�ر فعلي  �شيا�شيون كوبيون من  جامعيون وخ��رب�ء 

يف �لبالد.

تلقيح اإلزامي للجنود 
الأمريكيني �سد كوفيد 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

�شي�شبح  كوفيد-19  �شد  �لتلقيح  �أن  �لبنتاغون  �أعلن 
جلميع  �أيلول/�شبتمرب”  منت�شف  “بحلول  �إل��ز�م��ي��ا 
�رتفاع خطري  �لأمريكية، و�شط  �مل�شلحة  �لقو�ت  �أف��ر�د 

بالإ�شابات يف �لوليات �ملتحدة جر�ء �ملتحورة دلتا.
وقال وزير �لدفاع �لمريكي لويد �أو�شنت يف مذكرة �إنه 
�شيطلب مو�فقة �لرئي�س جو بايدن على هذه �خلطوة 
من  �أي  يح�شل  مل  ح��ال  يف  ��شابيع  خم�شة  غ�شون  يف 
�إد�رة  م��ن  �لكامل  �لرتخي�س  على  �حلالية  �للقاحات 

�لغذ�ء و�لدو�ء �لأمريكية “�أف دي �آيه«.
ولأن لقاحات كوفيد ح�شلت على تر�خي�س لال�شتخد�م 
�لطارىء فقط، ل ميكن للبنتاغون جعلها �إلز�مية �ل 
ق�شائية  دع��اوى  �أي  تفادي  �أج��ل  من  بايدن  من  بقر�ر 

لحقا.
�ل��ق��و�ت يف وقت  �لأم���ر بتلقيح  ق��د ي�شدر  �أو���ش��نت  لكن 
�لكامل يف  لقاح فايزر على �لرتخي�س  �ذ� ح�شل  �أ�شرع 
�أن  �ملحتمل  م��ن  �أن��ه  م�شوؤولون  يعتقد  �ذ  ق��ري��ب،  وق��ت 
من  للقاحها  كاملة  مو�فقة  على  فايزر  �شركة  حت�شل 

“�أف دي �آيه” بد�ية �يلول/�شبتمرب.
�آيه”  “�أف دي  �نه يف حال عدم منح  �أو�شنت �ىل  و�أ�شار 
�شي�شعى  فاإنه  �لكاملة،  مو�فقتها  غ��ريه  �أو  فايزر  لقاح 
بايدن.  م��ن  ��شتثنائي  ق���ر�ر  على  للح�شول  ح��ي��ن��ذ�ك 
و�أعرب بايدن يف بيان عن “دعمه �لقوي” لهذ� �لقر�ر، 
موؤكد� �أنه يتقا�شم مع �أو�شنت “�لتز�ما ر��شخا ل�شمان 
بعملها  لتقوم  لقو�تنا  �ل�����ش��روري��ة  �لأدو�ت  ك��ل  ت��و�ف��ر 

باأكرب قدر من �لأمان«.
وق����ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م وز�رة �ل���دف���اع ج���ون ك��ريب��ي �إن 

من  �لآلف  م��ئ��ات  على  يح�شل  �أن  يتوقع  �لبنتاغون 
جرعات �للقاحات �مل�شادة لكوفيد لتخزينها، و�أن �لعمل 

جار لو�شع خطط للتلقيح �لق�شري.
مليون   1،4 م��ن  �لأق���ل  على  باملئة   73 ح�شل  حاليا 
جندي �أمريكي يف �خلدمة �لفعلية على �جلرعة �لأوىل 
من �للقاح �مل�شاد لكوفيد، لكن مع ��شافة 1،1 مليون 
 56 �ىل  �شتهبط  �ل��ن�����ش��ب��ة  ف���ان  �لح��ت��ي��اط  ج��ن��دي يف 

باملئة.
�مل�شوؤولني  خم������اوف  �مل��ن��خ��ف�����س  �مل����ع����دل  ه�����ذ�  و�أث��������ار 
�لأمريكيني من �حتمال �أن ي�شر �لفريو�س باجلاهزية 

�لع�شكرية للقو�ت �لمريكية.
وقال �أو�شنت يف مذكرته �إنه قبل �إعطاء �لأمر بالتلقيح 
�ل�شابات  معدل  كثب  عن  “ير�قب  �شوف  �جلي�س  فان 
 -- دلتا  �ملتحورة  ب�شبب  حاليا  �رت��ف��اع  يف  ه��ي  �لتي   --

و�آثار هذه �ملعدلت على جاهزيتنا«.
“لن �أتردد بالتحرك يف وقت �أ�شرع �أو �أن �أقدم  و�أ�شاف 
تو�شية للرئي�س مب�شار خمتلف يف حال �شعرت باحلاجة 

�ىل ذلك«.
لقاحا   17 تلقي  �لأم��ريك��ي��ني  ع��ل��ى �جل��ن��ود  وي��ف��ر���س 
دي  �ل”�أف  م��ن  معتمدة  وجميعها  خمتلفة  لأم��ر����س 
�آيه«.يف نهاية متوز/يوليو، طالب بايدن �جلي�س بدر�س 
“كيفية وموعد” �إ�شافة �للقاح �مل�شاد لكوفيد-19 �إىل 

قائمة �للقاحات �لإلز�مية للع�شكريني.
ومل ي��ت��م حت��ق��ي��ق �ل���ه���دف �ل����ذي ح����دده ب���اي���دن بتلقي 
�شبعني يف �ملئة من �لبالغني �لمريكيني جرعة و�حدة 
على �لأقل من �للقاحات �إل بد�ية هذ� �لأ�شبوع بتاأخري 
ناهز �شهر�. وعاود عدد �لأفر�د �مللقحني �لرتفاع ولكن 

يف �شكل طفيف منذ بد�ية متوز-يوليو.

•• وا�شنطن-وكاالت

طالب �شتة �شفر�ء وديبلوما�شيني خدمو� يف �أفغان�شتان �إد�رة 
�لبالد  تلك  من  �ن�شحبت  بعدما  م�شارها  بت�شحيح  بايدن 
بدون �أي �شمانات وخلفت ور�ءها فو�شى متنامية. فحركة 
�لتفاو�س  دع��و�ت  وتتجاهل  ع�شكرياً  هجوماً  ت�شن  طالبان 
و�ملدنيني.  �ل�شجناء  وتعدم  �لن�شاء  تهدد  كما  �ل�شالم  ب�شاأن 
من  �شريعاً  قو�ته  ب�شحب  بايدن  ق��ر�ر  يبقى  �ل�شبب،  لهذ� 

�أفغان�شتان خا�شعاً للت�شاوؤلت و�ل�شكوك ب�شكل متز�يد.
�أن  �لأطل�شي”  “�ملجل�س  مركز  يف  �لديبلوما�شيون  وكتب 
�شقوط �ملقاومة �لأفغانية لي�س موؤكد�ً لكن �لنتيجة �لكارثية 
�شجاع وهو يحاول  �شعب  �لتخلي عن  �إن  ت��ز�ل حمتملة.  ل 
�لقتال قد يرتك ماليني �لأفغان معر�شني لقمع طالبان. 
تعتمده  مب��ا  �ل�شبيه  �أفغان�شتان  يف  �مل��ح��دود  �لن��خ��ر�ط  �إن 
و��شنطن يف �لعر�ق حالياً لي�س متاأخر�ً جد�ً لتفادي �لنهيار 
�لكامل للدولة و�نت�شار �ملزيد من �لفو�شى يف �لإقليم. لكن 
�أفغان�شتان مع ح�شد  على �لإد�رة �لتحرك ب�شرعة وحزم يف 

�لدعم �لدويل.
ك���ام���ل للحكومة  ����ش��ت�����ش��الم  م���ن  ب���اأق���ل  ت��ق��ب��ل ط��ال��ب��ان  ل 
�ل�شرطة  على  �ل�شيطرة  تريد  هي  �ملفاو�شات.  يف  �لأفغانية 
و�جلي�س و�ل�شتخبار�ت و�لتمتع بالقدرة على تعيني رئي�س 
وعدها  طالبان  ونكثت  �آخرين.  بارزين  وم�شوؤولني  �لدولة 
بعالقاتها  و�حتفظت  �لقتال  ميادين  عن  �ل�شجناء  باإبعاد 
�لن�شاء  معاملة  �إ���ش��اءة  مو��شلتها  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ق��اع��دة  م��ع 
�ملفرت�شني.  �أعد�ئها  �شد  وح�شي  �نتقام  وفر�س  و�لفتيات 
�حلالية  �حلكومة  �إط��اح��ة  تنوي  طالبان  �أن  ذل��ك  كل  يعني 

و�إعادة تاأ�شي�س ما ي�شبه �لإمارة �لإ�شالمية يف �أفغان�شتان.

ما هو و�صع �ملقاومة؟
�لنتائج  ثابتة  ر�أي  ��شتطالعات  �أن  �لديبلوما�شيون  ي�شيف 
على مدى �شنو�ت ت�شري �إىل �أن �لكثري من �لأفغان ل يريدون 
�لعي�س حتت حكم طالبان. تنعك�س هذه �لأرق��ام يف ميادين 
�لقتال حيث ين�شم �ملدنيون ب�شورة متز�يدة �إىل �ملقاومة. يف 
مدينة هري�ت، قاد �أمري �حلرب �ل�شابق ��شماعيل خان مترد�ً 

�لأمنية  �ل��ق��و�ت  مب�شاعدة  ط��ال��ب��ان  �شد 
�لأفغانية يف �لأي��ام �لأخ��رية مما �أدى �إىل 
بالرق�س  �ل�����ش��و�رع  غ�شت  طالبان.  دح��ر 
كابول.  �إىل  �شد�ها  و�شل  وقد  و�لأغ��اين 
لدى  �ل��ت�����ش��ل��ح  �إر�دة  ت��ب��دو  وق���ت  يف  ل��ك��ن 
�لإر�دة  تلك  تبقى  بالنمو،  �آخ��ذة  �لأف��غ��ان 
غ��ري م��ن��ت�����ش��رة. �مل��ق��اوم��ة ب����ارزة يف بع�س 
�ل�شمال  يف  وبغالن  تاخار  مثل  �ل��ولي��ات 
يف  �شعيفة  لكنها  �ل�����ش��رق،  يف  ون��ن��غ��ره��ار 

�أماكن �أخرى.
وي�������ش���ف �ل���دي���ب���ل���وم���ا����ش���ي���ون �مل���ق���اوم���ة 
�لأف��غ��ان��ي��ة �حل��ال��ي��ة ب��اأن��ه��ا غ��ري منظمة. 

فيوم �جلمعة على �شبيل �ملثال، �شقطت عا�شمة ولية منروز 
مت  �إذ�  لكن  �ملحلية.  �ملقاومة  م��ن  �ل��رغ��م  على  طالبان  بيد 
قوة  ت�شبح  فقد  منا�شب  ب�شكل  ودعمها  �ملقاومة  قيادة هذه 
�ملقاومة عرب  مقتدرة. من جهتها، حتاول طالبان مو�جهة 
��شتخد�م مزيج من �لتحركات �لع�شكرية و�لعرو�س �ملقدمة 
�إىل �أ�شحاب �ل�شلطة �ملحلية باحل�شول على �متياز�ت يف ظل 

حكمها �ملفرت�س.

ما هي منافع �لدعم �جلوي؟
�أ�شا�شي لالحتفاظ  �لدعم �جلوي  �أن  �لديبلوما�شيون  يرى 
بهري�ت وتفادي خ�شارة مدن �أخرى. فهو ل يعزز معنويات 
�لقو�ت و�مل�شوؤولني �لأفغان وح�شب بل يدعم �أي�شاً �لعمليات 
�لأفغانية،  �لدولة  �إىل  بالن�شبة  و�ل�شتخبارية.  �للوج�شتية 
هو ميّكنها من �شر�ء �لوقت ل�شتعادة تو�زنها. بالن�شبة �إىل 
ما  لدر��شة  �مل�شاحة  يوؤمن  هو  وحلفائها،  �ملتحدة  �لوليات 
قر�ره  در��شة  �إع��ادة  بايدن  �ل�شبب، على  لهذ�  �إنقاذه.  ميكن 
يوم  �آخ��ر  بحلول  �لأفغانية  للحكومة  �جل��وي  �لدعم  باإنهاء 
�لعمل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  على  ك��ذل��ك،  �حل���ايل.  �ل�شهر  م��ن 
�للذين  لتاأ�شي�س قوة جوية باحلجم و�لهيكلية  �لأفغان  مع 

يحتاجون �إليهما.
�جلوية  للقو�ت  �لبطيء  �لتطور  جزئياً  و��شنطن  تتحمل 
بالف�شاد  �ب��ت��ل��ي  �لأف���غ���اين  �جل��ان��ب  �أن  �شحيح  �لأف��غ��ان��ي��ة. 

�ملتحدة  �ل����ولي����ات  ل��ك��ن  �لإد�رة  و����ش���وء 
549 مليون دولر على طائر�ت  �أهدرت 
ثميناً  وقتاً  وب��ددت  �جل��ودة  رديئة  �شحن 
�ملروحيات  بناء  �إع���ادة  من  �لنتقال  عرب 
ب���الك هوك�س  م��روح��ي��ات  �إىل  �ل��رو���ش��ي��ة 
و�بتكرت  ت��ع��ق��ي��د�ً.  �لأك�����رث  �لأم��ري��ك��ي��ة 
دعم  على  ب�شدة  يعتمد  نظاماً  و��شنطن 
�شحبهم  ق��ررت  ث��م  �لأج��ان��ب  �ملتعاقدين 

معها.
تاأمني  �ل��ط��ارئ  �لعمل  ي�شمل  �أن  ويجب 
�مل��ن��ا���ش��ب��ني لإبقاء  و�ل�����ش��ي��ان��ة  �ل��ت��دري��ب 
�ل���ق���و�ت �جل��وي��ة �لأف��غ��ان��ي��ة ق����ادرة على 
تكون  �أن  �لزمنية  و�جل����د�ول  باخلطط  وي��ج��در  �لتحليق. 
)ناتو(  �لأطل�شي  �شمال  حلف  مب�شاعدة  وم��ط��ورة  و�قعية 
بتاأمني  �لتز�مه  �إعادة جتديد  �لناتو  �آخرين. وعلى  وحلفاء 
دع���م���ه �جل�����وي �خل���ا����س ح��ت��ى ي��ت��م ب���ن���اء �ل���ق���و�ت �جلوية 
كما  و�ملخاطر.  �لأعباء  من  �شيقلل  ب��دوره  وه��ذ�  �لأفغانية. 
وز�رة  يف  كبري  م�شوؤول  تعيني  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  على  يجب 

�لدفاع لالإ�شر�ف على جهود �لدعم.

ل�صيا�صة متكاملة �أ�صد و�صوحًا
تابع �لديبلوما�شيون �ل�شتة مقالهم كاتبني �أن �لدعم �جلوي 
�ملتو��شل هو تكتيك ق�شري �ملدى لتفادي �لهزمية لكنه لي�س 
�شيا�شة. ودعُم �ملفاو�شات هو مو�شوع م�شاعد، لكن �حلديث 
ويدفع  ع�شكرياً  �لآخ���ر  �ل��ط��رف  يفوز  بينما  �لتفاو�س  ع��ن 
�لأمريكي  بالنهج  يجدر  عبثي.  �أم��ر  هو  �ل�شت�شالم  باجتاه 
�لأفغانية  �ل��دول��ة  و�ن��ه��ي��ار  �لهزمية  ت��ف��ادي  �إىل  ي��ه��دف  �أن 
م�شتد�مة.  وت�شوية  جدية  مفاو�شات  �جلمود  يفر�س  حتى 
�إن �تفاقاً يحمي �مل�شالح �لإثنية و�لقبلية ويت�شمن حماية 
مكلفة  معارك  بعد  �لأفغانيات  عليها  ح�شلت  �لتي  �ملكا�شب 
�مل��ح��ادث��ات. لهذ�  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  �شيكون ممكناً فقط ع��رب 
بالتحرك  م��دع��وم��ة  �مل��ف��او���ش��ات  ت��ك��ون  �أن  ي��ج��ب  �ل�����ش��ب��ب، 
�لعام  خالل  يحدث  كان  كما  تعرقله،  �أل  ب�شرط  �لع�شكري 

�ملا�شي حني بدت و��شنطن غالباً يف حال دفاعية.

�أدى  بعدما  �أي�����ش��اً  ج��وه��ري  �لإن�شانية  �مل�شاعدة  ت��اأم��ني  �إن 
�لأفغان. على  �لآلف من  ن��زوح ع�شر�ت  �إىل  هجوم طالبان 
�لوليات �ملتحدة �لتي تتحمل �لآن م�شوؤولية �أكرب حيال من 
دولياً وحت�شد  �أن تقود جهد�ً  �ن�شحابها،  تخلت عنهم و�شط 
�أن ي�شاعد ذلك  �إن�شانياً طارئاً ل�شحايا �لعنف. ميكن  دعماً 
يوجد  ل  و�أب��ع��د.  �ملنطقة  يف  هائلة  جل��وء  ح��رك��ة  جتنب  يف 
�شبب لالأمريكيني كي يديرو� ظهرهم لالأفغان وخ�شو�شاً 
�أولئك �لذين يقاتلون طالبان. لقد تبنى �لعديد منهم قيم 
�حلرية وحقوق �لإن�شان و�لليبري�لية �ل�شيا�شية �لتي ب�شرت 
بها و��شنطن لع�شرين عاماً. وي�شعى هوؤلء �لآن �إىل �لهرب 
وم�شاعدة  �لبقاء  معظمهم  ي��ري��د  و�ل���ش��ط��ه��اد.  �مل���وت  م��ن 

�أفغان�شتان. على �لإد�رة �لأمريكية �أن تقويهم.

ح�صد �لدعم �لدويل
�إىل  ي��ح��ت��اج  �ل�������ش���الم  �أن  �ل�����ش��ت��ة  �ل��دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي��ون  ي����رى 
تعيني  ب��اي��دن  على  بعيد�ً.  ب��د�  مهما  �لديبلوما�شي  �ل��دع��م 
لتن�شيط  و�ملنطقة  �أفغان�شتان  �إىل  ج��دي��د  �أم��ري��ك��ي  م��وف��د 
�لديبلوما�شية. ويجب �أن يكّمل جهدجَ �ملوفد �لأمريكي نظري 
�لأفغانية وطالبان  �لعمل مع �حلكومة  �أج��ل  له من  �أمم��ي 
��شتقر�ر  يف  �لقوية  �مل�شلحة  ذوي  �لإقليميني  و�لالعبني 
لهذه  د�ع��م  دور  لعب  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  وعلى  �أفغان�شتان. 

�ملبادرة عو�شاً عن �لنخر�ط يف مبادر�ت م�شتقلة. كما عليها 
�حل�شول على �تفاق جماعي من �أ�شحاب �مل�شلحة �لدوليني 
و�لإقليميني باأنهم لن يعرتفو� بحكومة طالبانية �أو يوؤمنو� 

لها م�شاعدة مالية.
م�����ش��اع��د�ً عرب  �مل��ا���ش��ي دور�ً  ل��ع��ب جمل�س �لأم����ن �لأ���ش��ب��وع 
لكن  �لإن�شان.  و�نتهاكات حقوق  �ملتز�يد  للعنف  قوية  �إد�ن��ة 
يجب �أل يتم رفع �لعقوبات �لأممية عن طالبان حتى تتخذ 
يف  و�ل���ش��رت�ك  �لعنف  لتقلي�س  ملمو�شة  خطو�ت  �حلركة 
مفاو�شات مع كابول بح�شن نية. كذلك، ينبغي على جمل�س 
�لأمن در��شة فر�س قيود جديدة على طالبان ب�شرعة، من 

بينها حظر �ل�شفر.
�إطاحة حكومة  �أن  بايدن من  �ل�شتة  �لديبلوما�شيون  يحذر 
ت�شيطر  �آ�شيا، وهي منطقة  ��شتقر�ر جنوب  �شتزعزع  كابول 
وم�شلحتان  متعاديتان  قوتان  وهما  وباك�شتان  �لهند  عليها 
ن���ووي���اً. ل��ك��ن �لأه����م ه��و �أن �ن�����ش��ح��اب��اً �أم��ري��ك��ي��اً ���ش��ائ��ن��اً من 
�أمنية مع  �تفاقات  �إىل عقد  �أخرى  دوًل  �شيدفع  �أفغان�شتان 
�شدقية.  ب��ال  ه��ي  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل�شمانات  �أن  ط��امل��ا  �ل�شني 
�ملتحدة  �لوليات  �لوقت، لكن ميكن ويجب على  تاأخر  لقد 
دع��م ج��وي ودفاعي  م��ع  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان،  ب��ح��زم يف  �أن تتحرك 
�شدقية  كما   – �لبالد  م�شتقبل  “�إن  �شلبة.  وديبلوما�شية 

و��شنطن �لعاملية – هما على �ملحك«.

�حلديث عن �لتفاو�س بينما يفوز �لطرف �لآخر ع�صكريًا هو �أمر عبثي

اأتالنتيك كاون�سيل: ل تخ�سروا اأفغان�ستان.. على بايدن ت�سحيح امل�سار

من هي منظمة جماهدي خلق املعار�سة للنظام الإيراين ؟ 
•• باري�س-اأ ف ب

تعترب منظمة “جماهدي خلق” �ملتو�جدة يف 
�ملنفى و�ملحظورة منذ 1981 يف �إير�ن حيث 
ت�شفها �ل�شلطات باأنها “�إرهابية”، معار�شة 

منذ فرتة طويلة للنظام �لإير�ين.
نظام  �شد  للن�شال  �ل�شتينيات  يف  تاأ�ش�شت 
�جلمهورية  �شد  كفاحها  وو����ش��ل��ت  �ل�����ش��اه، 
�لإ���ش��الم��ي��ة خ�����ش��و���ش��ا ع���رب �ل��ت��ح��ال��ف مع 
�شد�م ح�شني يف �حلرب �لإير�نية-�لعر�قية 

.»1988-1980“
بد�أت  �أم�س �لثالثاء يف �شتوكهومل حماكمة 
يف  جماعية  �إع���د�م���ات  تنفيذ  بتهمة  ن����ادرة 
�لعامة  �لنيابة  وتفيد   .1988 �لعام  �إي��ر�ن 
�شملت  �لإع�����د�م�����ات  ه����ذه  �أن  �ل�����ش��وي��دي��ة، 
بعد  خلق  جماهدي  من  نا�شطني  خ�شو�شا 
�لهجمات �لتي نفذتها �حلركة �شد �ل�شلطة 

�لإير�نية عند �نتهاء �حلرب مع �لعر�ق.
�ملنظمة �لتي ت�شتند على �لعقيدة �ملارك�شية 
ثورية  “�إ�شالمية  باأنها  نف�شها  عن  وتعرف 
دميوقر�طية” ن�شاأت يف 1965 �إثر �ن�شقاق 
برئا�شة  �إي��ر�ن )قومية(  د�خل حركة حرية 

مهدي بزركان.

�لكثري  وت��ويف  بال�شاه  �لإط��اح��ة  ك��ان هدفها 
من موؤ�ش�شيها يف �شجون �لنظام.

مع  ق�شرية  لفرتة  بال�شرعية  نعمت  بعدما 
�عتربت   ،1979 �ل��ع��ام  �لإ�شالمية  �ل��ث��ورة 
�لقانون  عن  خارجة  خلق  جماهدي  حركة 
قمعها  مت  م�شلحة  تظاهرة  �ث��ر   1981 يف 
�لتظاهرة  ه��ذه  �أن  �ملنظمة  وت��وؤك��د  بالقوة. 

كانت �شلمية.
تفجري�  �ل�شلطات  ن�شبت  نف�شها،  �ل�شنة  يف 
��شتهدف مقر �حلزب �جلمهوري �لإ�شالمي 
�مل�شوؤول  به�شتي  �هلل  �آية  بينهم  قتيال   74(
�لنظام( �ىل جم��اه��دي خلق. مل  �ل��ث��اين يف 
ت��ت��نب �مل��ن��ظ��م��ة �أب�����د� ه���ذ� �لع���ت���د�ء خالفا 

لعتد�ء�ت �أخرى.
بعد ط��رده��ا م��ن �ي���ر�ن، جل��اأت �ملنظمة �ىل 
�نحاء خمتلفة من �لعامل، خ�شو�شا فرن�شا، 
حيث ��شتقرت يف �أوفري �شور و�ز قرب باري�س 
مع زعيمها م�شعود رجوي �لذي �أن�شاأ �ملجل�س 
�ئتالف  وه��و  �لإي��ر�ن��ي��ة  للمقاومة  �لوطني 
�إير�نيني يعترب �جلناح �ل�شيا�شي  معار�شني 

ملنظمة جماهدي خلق �لإير�نية.
ُط��رد م�شعود رج��وي من   ،1986 �ل��ع��ام  يف 

فرن�شا ب�شبب �شيا�شة �لتقارب مع �إير�ن.

ت��ر�أ���ش��ت زوج��ت��ه م��رمي رج��وي �حل��رك��ة منذ 
على   1993 �ل��ع��ام  وع��ي��ن��ت   1989 �ل��ع��ام 
يظهر  للمقاومة. مل  �لوطني  �ملجل�س  ر�أ���س 

زوجها علنا منذ 2003.
خ��الل �حل���رب �لإي��ر�ن��ي��ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة، ��شتقر 
جماهدو خلق يف �لعر�ق وقاتلو� �إىل جانب 
�شد�م ح�شني، لذ� ل تز�ل �ل�شلطة يف طهر�ن 

ت�شفهم باأنهم “خونة«.
���ش��ن��ت �حل���رك���ة عملية  �حل������رب،  ن��ه��اي��ة  يف 
ع�شكرية �شد �ل�شلطات �لإير�نية و�شيطرت 
ب��ل��د�ت ح��دودي��ة. و�شحق �جلي�س  ع��دة  على 

�لإير�ين �لهجوم.
جماهدي  ملنظمة  �لع�شكري  �جل��ن��اح  تبنى 
�لوطني  �لتحرير  “جي�س  �لإي��ر�ن��ي��ة،  خلق 
1987 عدة  �لعام  تاأ�ش�س  �لذي  �لإير�ين” 
عام  �ل��ه��ج��وم  خ�شو�شا  �إي�����ر�ن  يف  ه��ج��م��ات 
�لإمام  و�شريح  نفط  �أنابيب  على   1993
�خلميني قرب طهر�ن. ون�شبت �ليه ع�شر�ت 

عمليات �لقتل.
 ،2003 �لعام  �لإطاحة ب�شد�م ح�شني  بعد 
ن����زع ����ش���الح جم���اه���دي خ��ل��ق ومت����ت �إع�����ادة 
ب�شمال  �أ�شرف  مع�شكر  يف  �شفوفهم  جتميع 
2013 وبطلب من  �ل��ع��ام  ب��غ��د�د. يف  �شرق 

و��شنطن و�لأمم �ملتحدة، و�فقت �ألبانيا على 
على  خلق  جماهدي  من  �أع�شاء  ��شت�شافة 

�أر��شيها.
2003، �عتقلت م��رمي رج��وي يف  �ل��ع��ام  يف 
فرن�شا بني 160 �شخ�شا ثم �أفرج عنها بعد 
�أ�شبوعني من �لحتجاجات من قبل �أن�شارها 
نف�شيهما.  ب��اإح��ر�ق  �شخ�شني  ق��ي��ام  �شهدت 
�ن��ت��ه��ى �ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل��ق�����ش��ائ��ي �ل����ذي �أج���ري 
يف  “�إرهابية”  بان�شطة  �شبهات  �أ�شا�س  على 
وجود  ع��دم  ب�شبب   2014 �أيلول/�شبتمرب 

�أ�شا�س للدعوى.
 2009 مت �شطب جماهدي خلق قي �لعام 
عن لئحة �ملنظمات �لإرهابية لدى �لحتاد 
�لأوروب��ي �لتي �أدرج��و� عليها منذ 2002. 

قامت �لوليات �ملتحدة باملثل يف 2012.
يف 2015، �حتجت مرمي رجوي خ�شو�شا، 
ع��ل��ى �لت���ف���اق �مل����ربم ب���ني �ل���ق���وى �لكربى 

و�ير�ن حول �مللف �لنووي.
�حباط  مت   2018 حزير�ن/يونيو   30 يف 
حماولة �عتد�ء على جتمع ملجاهدي خلق يف 

فيلبانت قرب باري�س.
ح��ك��م ع��ل��ى دب��ل��وم��ا���ش��ي �ي����ر�ين يف ���ش��ب��اط/

بعد  ع��ام��ا   20 ب��ال�����ش��ج��ن   2021 ف��رب�ي��ر 
طابع  ذ�ت  �غتيال  “حماولت  بتهمة  �إد�نته 
جمموعة  �أن�شطة  يف  و”�مل�شاركة  �رهابي” 
متاآمرين  ثالثة  على  �حلكم  مت  �إرهابية”. 
 18 و   15 ت��ر�وح بني  �شجن  بعقوبات  معه 

عاما.
�أكرث  طالب   ،2021 �أي��ار/م��اي��و  مطلع  يف 
جو�ئز  حائزون  بينهم  �شخ�شية   150 من 
�شابقون  وم�شوؤولون  �شابقون  وروؤ�شاء  نوبل 
يف  دويل  حتقيق  ب��اإج��ر�ء  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  يف 
�آلف �ملعار�شني باإجر�ء�ت موجزة يف  �إعد�م 

�شجون �إير�ن �لعام 1988.
�شنو�ت  منذ  حكومية  غ��ري  منظمات  ت��ق��وم 
ب���ح���م���الت م����ن �أج������ل �إح����ق����اق �ل���ع���د�ل���ة ملا 
�لق�شاء لآلف  خ��ارج نطاق  �إع��د�م��ا  تعتربه 
فرتة  يف  �ل�شباب،  من  معظمهم  �لإير�نيني 

�نتهاء �حلرب مع �لعر�ق.
بح�شب �ملجل�س �لوطني للمقاومة �لإير�نية، 
�أل��ف �شخ�س. قد يكون   30 �إع��د�م  فانه مت 
خم�شة  �أو  �أربعة  �ىل  �أق��رب  �حلقيقي  �لرقم 

�آلف �شخ�س.
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عربي ودويل

•• عوا�شم-وكاالت

حالة من �ل�شد�م و�لتوتر ت�شهدها 
�ل��ع��الق��ة م��ا ب��ني �ل��رئ��ي�����س �لرتكي 
�إخو�ن  �أردوغ��ان وحلفائه من  رجب 
�أي  حت��ق��ي��ق  يف  ف�شلهم  ب��ع��د  ل��ي��ب��ي��ا، 
مك�شب �شيا�شي د�خل �لبالد وتر�جع 
مبا  ن��ف��وذه��م،  وت��ال���ش��ي  �شعبيتهم 
يهدد م�شالح تركيا د�خل �لأر��شي 
�لليبية وي�شع �أهد�ف �أردوغان على 

�ملحك.
ت�شعيد�  �مل��ا���ش��ي��ة  �لأي�����ام  و���ش��ه��دت 
�أردوغ����ان �شد  للخالف م��ن ج��ان��ب 
�أجل  قياد�ت �لإخ��و�ن، لل�شغط من 
خا�شة  �لنفوذ،  مربع  �إىل  �إعادتهم 
�لنتخابات  م���وع���د  �ق�������رت�ب  م����ع 
�ملزمع عقدها  و�لرئا�شية  �لربملانية 

يف دي�شمرب �ملقبل.
�أن �شقوط �لإخو�ن  وي��رى �خل��رب�ء 
�لثقيلة  ب��ظ��الل��ه  �أل���ق���ى  ت��ون�����س  يف 
لذلك  ل��ي��ب��ي��ا،  يف  �جل���م���اع���ة  ع���ل���ى 
عنا�شر  ل�شتغالل  �أردوغ���ان  ي�شعى 
موطن  ت��وط��ي��د  �أج���ل  م��ن  �لتنظيم 
�ملنطقة، حفاظاً  �لأخري يف  تو�جده 
�لإ�شالم  م�شروع  من  تبقى  ما  على 
خرب�ء  ح��دي��ث  �ل�شيا�شي.وبح�شب 
نيوز  ل�”�شكاي  ليبيني  �شيا�شيني 
يتعامل مع  �أردوغ����ان  ف��اإن  عربية” 
�أنهم  على  �لإخ����و�ن  تنظيم  ق��ي��اد�ت 
�أفر�د من حكومته يجب �أن ينفذو� 
�أو�م�����ره ب��دق��ة د�خ���ل ل��ي��ب��ي��ا، و�أنهم 
حال  منه  ع�شري�  ح�شابا  �شيتلقون 
حكمهم،  دع��ائ��م  تثبيت  يف  ف�شلهم 
بتنظيم  �لإط������اح������ة  ب���ع���د  خ���ا����ش���ة 
�لإخ����و�ن يف تون�س م��ن �حل��ك��م؛ ما 
يده  �لأخ��رية يف  �لورقة  ليبيا  جعل 

د�خل �ل�شمال �لأفريقي.
وحتدث �لر�أي �لعام �لليبي موؤخر�، 
رئي�س �حلكومة  زي��ارة  بعد  وخا�شة 
�لليبية عبد �حلميد �لدبيبة لأنقرة 
خ���الل �ل��ي��وم��ني �مل��ا���ش��ي��ني، ع��ن �أن 
�أردوغان يحاول �لآن �حل�شول على 
�أية مكا�شب �قت�شادية بعد تاأكده �أنه 

�شيا�شيا،  خ��اط��ئ  ره���ان  على  �عتمد 
تثبيت  يف  ي��ف��ل��ح  ل���ن  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  و�أن 
و��شتخد�م  �لعنف  ركائز حكمه دون 
�لقوة؛ وهو �لأمر �لذي لن ي�شتطيع 
�ملجتمع  لتم�شك  نظر�  �لآن  تنفيذه 

�لدويل بفر�س �ل�شتقر�ر يف ليبيا.
تركيا  �إىل  �ل��دب��ي��ب��ة  زي����ارة  و�أث�����ارت 
�ملا�شي  �ل�شبت  �أردوغ���ان   ومقابلته 
ليبيا  م�����ش��رف  ب��ح�����ش��ور حم��اف��ظ 
�ملركزي، �لقيادي �لإخو�ين �ل�شديق 
�لكبري خماوف �لليبيني من عملية 
�أخرى تتعر�س لها �حلكومة  �بتز�ز 
من قبل �أنقرة و�لإخو�ن، مبقت�شاها 
مادية  مكا�شب  على  تركيا  حت�شل 
تغطي بها على �لأزمات �لقت�شادية 

�لكبرية �يل ت�شهدها.
وقال م�شدر ل�”�شكاي نيوز عربية” 
م���ن د�خ�����ل �حل���ك���وم���ة �ل��ل��ي��ب��ي��ة �إن 
بعقود  حم���م���ال  ���ش��ي��ع��ود  �ل���دب���ي���ب���ة 
بنف�شه  هناك  عليها  وقع  و�تفاقيات 
م����ع �أردوغ�����������ان، ف�����ش��ال ع����ن وع����ود 
قدمت ل�شد�د مديونيات على ليبيا 
بحجة عدم �إكمال عقود مربمة بني 
�ل�����ش��رك��ات �ل��رتك��ي��ة ول��ي��ب��ي��ا نتيجة 
يف  �لأخ��رية  �شهدتها  �لتي  �لفو�شى 
�حتجاجات 2011 على نظام حكم 

معمر �لقذ�يف.
وبح�شب ما ك�شفته م�شادر ل�”�شكاي 
فاإن  ���ش��اب��ق،  وق��ت  يف  ن��ي��وز عربية” 
�شد�د  �لدبيبة  م��ن  طلب  �أردوغ�����ان 
مبلغ 5 مليار�ت دينار )3.8 مليار 
م�شتحقة  “ديون  باعتبارها  دولر( 

من �شنو�ت �شابقة«.
و�تفق �لطرفان على دفع تعوي�شات 
و�شد�د  �لرتكية  لل�شركات  �شخمة 
�شنو�ت  منذ  �ملرت�كمة”  “�لديون 
�ل�شركات  ع��ودة  ناق�شا  كما  طويلة، 
�إ�شافة  ل��ي��ب��ي��ا،  يف  للعمل  �ل��رتك��ي��ة 
ت�شمل  ج��دي��دة  �تفاقيات  و�شع  �إىل 
�لإعمار  و�إع����ادة  �ل��ب��رتول  قطاعات 
مب��ل��ي��ار�ت �ل�����دولر�ت، وف��ق �مل�شدر 
ذ�ت��ه.وب��ال��ت��ز�م��ن م��ع ه��ذ� �لتمكني 
جهدها  ليبيا  تو��شل  �لقت�شادي، 
�لع�شكري،  �ل��ت��م��ك��ني  ل����ش���ت���م���ر�ر 
و�ت�شح هذ� يف ت�شريح وزير �لدفاع 
�لرتكي خلو�شي �آكار، �ل�شبت، خالل 
�خلا�شة  �لقو�ت  من  وح��دة  تخريج 
�لرتكية، قل لقاء �لدبيبة و�أردوغان، 
باأن �لقو�ت �لرتكية يف ليبيا لي�شت 
تاأكيده  م��ع��ر���س  �أج��ن��ب��ي��ة، يف  ق���و�ت 
للمطالب  �ل���ش��ت��ج��اب��ة  ع����دم  ع��ل��ى 
�لقو�ت  بان�شحاب  و�لدولية  �لليبية 

�لأجنبية ومرتزقتها من ليبيا.
�لليبي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �مل��ح��ل��ل  وي��ن��ب��ه 
�أردوغان  �أن  �إىل  �لفيتوري  �إبر�هيم 
على  للح�شول  �لآن  �لزمن  ي�شابق 
ليبيا  م��ن  �ق��ت�����ش��ادي  مك�شب  �أك���رب 
�أحد�ث  �أن  حيث  �لن��ت��خ��اب��ات؛  قبل 
لأردوغ����ان  �أك���دت  �لأخ����رية  �ل�شهور 
�أن���ه �ع��ت��م��د ع��ل��ى �ل��ره��ان �خلاطئ، 
بال  �أ�شبحو�  ليبيا  �لإخ���و�ن يف  و�أن 
مل  �إذ  ي��ك��ن  مل  ووج���وده���م  �شعبية، 

تتو�جد �مللي�شيات يف �لبالد.
نيوز  ل�”�شكاي  �ل��ف��ي��ت��وري  و�أ���ش��اف 
�لرتكية  �حل���ك���وم���ة  �أن  عربية” 
ليبيا  يف  بقلق  ت�شعر  ك��ان��ت  عندما 
جت�������اه وج������وده������ا ت���������ش����ارع وت�����ربم 
طر�بل�س؛  م���ع  دول���ي���ة  م���ع���اه���د�ت 
�لبالد،  يف  �أرجلها  تثبت  مبقت�شاها 
كما ح��دث ح��ني وق��ع��ت م��ع حكومة 
�تفاقية   2019 يف  �ل�����ش��ر�ج  ف��اي��ز 
�أر�شل  مبقت�شاها  و�أم��ن��ي��ة  ب��ح��ري��ة 
يف  �مليلي�شيات  مل�شاعدة  تركية  ق��و�ت 
�لذي  �لليبي  �لوطني  �جلي�س  �شد 
طر�بل�س  دخ�����ول  و����ش���ك  ع��ل��ى  ك����ان 

وطرد تنظيم �لإخو�ن منها.
حتاول  �ل��ف��ي��ت��وري-  ي��ت��اب��ع  و�لآن- 
�أنقرة قبل �لنتخابات، و�لتي ف�شلت 

يف تاأجيلها �أو حت�شني �شورة تابعيها 
لنتخابهم، �أن حت�شل على مكا�شب 
جديدة  �تفاقيات  ت��ربم  ب���اأن  ك��ب��رية 
جترب بها ليبيا �أمام �ملحاكم �لدولية 

على دفع �أمو�ل �شخمة.
و����ش��ت��ب��ع��د �مل��ح��ل��ل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي، بناء 
�ملرتزقة  �إخ���ر�ج  �إمكانية  ه��ذ�،  على 
�ل�شوريني من غرب ليبيا؛ حيث �أن 
يف  لها  ت��و�ج��د  ب��اأي  متم�شكة  تركيا 
�شمال �أفريقيا، خا�شة بعد ما حدث 
�أن  �إىل  م�شري�  لأع��و�ن��ه��ا،  تون�س  يف 
قامت  �ل��ذي  �لعنف  تعيد  قد  تركيا 
بل   ،2014 ع��ام  يف  ميلي�شياتها  به 
ذل���ك فكرة  ب��ع��د  ت��دع��م  �أن  ومي��ك��ن 
تق�شيم ليبيا حتى حتتفظ مبو�شع 

قدم لها د�خل �لبالد.
ك��م��ا ت��وق��ع �ل��ف��ي��ت��وري �أن �أردوغ�����ان 
���ش��ي��ح��ا���ش��ب ق����ي����اد�ت �لإخ����������و�ن يف 
ف�شلهم  ب�شبب  ع�شري�  ح�شابا  ليبيا 
�ل�شيا�شي، وعدم قدرتهم على ك�شب 
يدعهم  �لليبي  �ل�شعب  م��ن  ق��ط��اع 
�أن خمططات  يف �لنتخابات؛ حيث 
�لأول  �مل��ق��ام  ت��رم��ي يف  ك��ان��ت  تركيا 
كبري  �شعبي  ت��اأي��ي��د  على  للح�شول 
ل���الإخ���و�ن ي�����ش��م��ح ل��ه��م ب���اإج���ر�ء ما 

يريدونه دون حدوث �أزمات.
من جانبه قال ع�شو جمل�س �لنو�ب 
�شعيد �أمغيب �إنه يف حالة مت �شرف 
�أي �أمو�ل لرتكيا فاإن �حلرب �شوف 
حديث  �أي  هنالك  يكون  ولن  تعود، 
عن �لنتخابات ل يف دي�شمرب �لقادم 

ول بعد �لقادم.
وب����رر �أم��غ��ي��ب ذل����ك يف م��ن�����ش��ور له 
على موقع “في�شبوك” باأن تقدمي 
�لدعم لرتكيا ياأتي يف �لوقت �لذي 
و�مل�شاكل  �لأزم���������ات  ف���ي���ه  ت��ت��ف��اق��م 

لت�شيق �خلناق على �ملو�طن.
�أقولها  �أول مرة  “�إذ�ً وهذه  و�أكمل: 
�أحد  �إل  �لليبي  �ل�شعب  �أم���ام  لي�س 
�إيقاف  �إم����ا  خ��ي��اري��ن ك��اله��م��ا م���ر، 
لبيان  �لتجهيز  �أو  �لنفط،  ت�شدير 
حا�شنة  ع����ن  �لن���ف�������ش���ال  �إع�������الن 

�لأتر�ك وكل �ملطالبني ببقائهم«.

رهانات اأردوغان اخلا�سرة.. ما �سبب العداء املفاجئ لإخوان ليبيا؟
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يف  �لثالثاء  �شباح  منذ  �للبنانيني  ع�شر�ت  �نتظر 
و�شط  �ملنزيل  �لغاز  قو�رير  لتعبئة  طويلة  طو�بري 
�نقطاعها  �حتمال  من  موزعون  �أطلقها  حتذير�ت 
�نهيار�ً  ي�شهد  بلد  رئي�شية يف  م��و�د  كما غريها من 

�قت�شادياً مت�شارعاً منذ عامني.
قطاع  يف  و�مل��وزع��ني  �لعاملني  نقابة  رئي�س  وح���ذر 
�لغاز فريد زينون �لثالثاء من �نقطاع قو�رير �لغاز 
ي��دف��ع م�شرف لبنان  �إذ� مل  �أ���ش��ب��وع  �مل��ن��زيل خ��الل 

�لعتماد�ت �لالزمة للم�شتوردين.
وقال زينون لوكالة فر�ن�س بر�س “�ملخزون �حلايل 
�مل�شكلة �شتباع قو�رير  و�إذ� مل حتل  �أ�شبوعا،  يكفينا 

�لغاز يف �ل�شوق �ل�شود�ء«.
 60 ح��و�ىل  �ملنزيل حالياً  �لغاز  ق��ارورة  ويبلغ �شعر 
�لر�شمي  �ل�����ش��ع��ر  بح�شب  دولر�ً   40( ل���رية  �أل���ف 
ومن  �ل�����ش��ود�ء(.  �ل�����ش��وق  بح�شب  دولر�ت  وث��الث��ة 
�ملرجح �أن يتخطى �شعر �لقارورة مئة �ألف لرية يف 
�ل�شوق �ل�شود�ء.وي�شاوي �حلد �لأدنى لالأجور 675 
�لأزمة  قبل  دولر�ً   450 يعادل  ما  �أي  ل��رية،  �أل��ف 
�ل�شوق  �ل�شرف يف  �شعر  �ليوم بح�شب  دولر�ً  و30 
�أجورهم  �للبنانيني على  �ل�شود�ء. ويح�شل غالبية 
�لذي  �لقت�شادي  �لنهيار  �ملحلية.وجر�ء  بالعملة 
�ل��ع��امل منذ  �لأ����ش���و�أ يف  ب��ني  �ل���دويل  �لبنك  �شنفه 
�ملتحدة  �لأمم  مكتب  قدر  �ملا�شي،  �لقرن  منت�شف 
لتن�شيق �ل�شوؤون �لإن�شانية قبل �أيام �أن 78 يف �ملئة 

من �ل�شكان باتو� يعي�شون يف �لفقر، فيما يعي�س 36 
يف �ملئة يف فقر مدقع.ومع ن�شوب �حتياطي �لدولر 
�عتماد�ت  ف��ت��ح  وت���اأخ���ره يف  ل��ب��ن��ان  م�����ش��رف  ل���دى 
�شّحاً  �أ�شابيع طويلة  �لبالد منذ  ت�شهد  لال�شتري�د، 

يف مو�د رئي�شية عدة بينها �لوقود و�لأدوية.
�ملنزيل  بالغاز  �ل�شح �حلايل  “�شبب  �إن  وقال زينون 
�ع��ت��م��اد�ت م��ن قبل م�شرف لبنان”،  ه��و ع��دم فتح 
�أطنان تنتظر  �أن باخرة حمملة خم�شة  �إىل  م�شري�ً 
منذ 17 يوماً يف �ملياه �لإقليمية، لكنها مل حت�شل 

على مو�فقة حتى �لآن.
�ل�شباح  منذ  �لع�شر�ت  �نتظر  )جنوب(،  �شيد�  ويف 
ل�شاعات عدة �أمام �حدى �شركات توزيع �لغاز �ملنزيل 
لتعبئة قو�ريرهم.وقال حّممد علي ح�شن لفر�ن�س 
بر�س “هل هناك ذل �أكرث من هذ�؟ ننتظر قارورة 
يف  لح��ق��اً  ن��ق��ف  �أن  نخ�شى  �أولدن�����ا.  لُنطعم  �ل��غ��از 
طو�بري ل�شر�ء �ملياه �أي�شاً”. و�أ�شاف “لعن �هلل هذه 
�ل�شلطة” �حلاكمة، �لتي يحملها لبنانيون م�شوؤولة 

�لنهيار �لقت�شادي ويتهمونها بالف�شاد و�لهدر.
لالعالم  �لوطنية  �لوكالة  �أف��ادت  �شماًل،  عكار  ويف 
ت�شهد  �مل��ن��زيل  �ل��غ��از  ت��وزي��ع  ���ش��رك��ات  �أن  �لر�شمية 
وليد  ع��ن  �ل��وك��ال��ة  م�شبوقة«.ونقلت  غ��ري  “زحمة 
�لبلد�ت  �ح��دى  ت��وزي��ع يف  �شركة  �شاحب  �حل��اي��ك، 
توفري  ع��ن  توقفت  �مل�شتوردة  “�ل�شركات  �إن  قوله 
حاجاتنا من �لغاز”، م�شري�ً �أي�شاً �إىل تاأخر �مل�شرف 

�ملركزي يف فتح �لعتماد�ت �لالزمة.
ويف لبنان، كل يوم تقريباً، ي�شدر حتذير من قطاع 
ما: �مل�شت�شفيات حتذر من نفاد �ملحروقات �لالزمة 
�لكهربائي  �لتيار  �نقطاع  و�شط  �مل��ول��د�ت  لت�شغيل 
تنفذ  �ل�شيدليات  �مل��ر���ش��ى،  ح��ي��اة  على  وخم��اط��ره 
�إ�شر�بات ب�شبب �نقطاع �لأدوية، �ملتاجر قد ت�شطر 

لإفر�غ بر�د�تها لعدم تو�فر �لكهرباء و�لوقود.

•• بكني-اأ ف ب

ثبتت حمكمة �شينية حكم �لإعد�م يف حق �لكندي روبرت لويد �شيلينربغ �ملد�ن 
يف ق�شية خمدر�ت على خلفية �أزمة دبلوما�شية كبرية بني بكني و�وتاو�.

و�أتى هذ� �لتطور يف وقت �شيعلن فيه �لق�شاء �ل�شيني �ليوم �لأربعاء حكما يف 
حق �لكندي �لآخر مايكل �شبافور �مل�شتبه به يف ق�شية جت�ش�س.

وكان توقيفه يف �ل�شني �إ�شافة �إىل كندي ثالث هو �لدبلوما�شي �ل�شابق مايكل 
�لتي  �لثنائية  �لعالقات  يف   2018 �لعام  نهاية  كبري  ت��اأزم  �إىل  �أدى  كوفريغ، 
كانت تدهورت مع توقيف مينغ و�نت�شو �مل�شوؤولة �لكبرية يف �شركة �لت�شالت 

�ل�شينية �لعمالقة هو�وي يف كند� قبل �أيام قليلة.
بالعد�م.   2019 �لثاين/يناير  كانون  يف  �شيلينربغ  لويد  روب��رت  على  وحكم 
220 كيلوغر�ما  و�أد�نته �ملحكمة مع متهمني �آخرين بتهمة تهريب �أكرث من 
من �مليثامفيتامني.ودفع �شيلينربع �ملحكوم عليه �شابقا يف كند� بتهمة �لجتار 
باملخدر�ت، برب�ءته موؤكد� �أنه �أتى �إىل �ل�شني بغر�س �ل�شياحة. و��شتاأنف �حلكم 
�ل�شادر يف حقه. وقررت �ملحكمة �ل�شعبية �لعليا يف �قليم ليانونيغ )�شمال �شرق( 

حيث حكم عليه �شابقا “رف�س �ل�شتئناف وتثبيت �حلكم �لأول«.
�لبد�ية و��شحة و�لأدلة  �لتي حددتها حمكمة  “�لوقائع  �أن  بيان  و�أو�شحت يف 

كافية” لذ� فان عقوبة �لإعد�م “منا�شبة«.

خماوف من انقطاع الغاز املنزيل يف لبنان 

حمكمة �سينية تثبت حكم الإعدام يف حق كندي 

ح�سيلة قيا�سية لالإ�سابات بكوفيد19- يف �سيدين 

ال�سويد حتاكم اإيرانيا متهما باإعدامات جماعية 

•• �شيدين-اأ ف ب

لعدد  قيا�شية  ح�شيلة  �لثالثاء  �أم�س  �شيدين  �شجلت 
جاهدة  �ملدينة  حت��اول  فيما  بكوفيد-19  �لإ���ش��اب��ات 

وقف �نت�شار �لوباء.
�إ�شابة جديدة،   356 و�شّجلت ولية نيو �شاوث ويلز 
�لوباء على نطاق  �نت�شار  وهو عدد قيا�شي منذ عودة 
�ملتحورة  ب�شبب  ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و  منت�شف  يف  و����ش��ع 

دلتا.
ويف �شيدين، كربى مدن �لبالد، دخل �أكرث من خم�شة 

ماليني �شخ�س �أ�شبوعهم �ل�شابع من �حلجر.
ومنذ عودة �نت�شار �لوباء منذ �شهرين تقريبا، �شّجلت 

5805 �إ�شابات و32 وفاة يف نيو �شاوث ويلز.
برييجيكليان  غالدي�س  �لولية  وزر�ء  رئي�شة  وقالت 
من  �لإم���ك���ان  ق���در  �لق������رت�ب  ه���ي  “��شرت�تيجيتنا 
يف  زي��ادة  �شهدنا  لالأ�شف  لكننا  �ل�شفر...  )�إ���ش��اب��ات( 

عددها يف �لأيام �لأخرية«.
�أح����دث مدينة  ه��ي  �ل�شاحلية  ب���اي  ب��اي��رون  وم��دي��ن��ة 
تفر�س فيها �لتد�بري �ل�شحية، بعد �ملناطق �ملحيطة 
�شكانهما  على  ف��ر���س  �للتني  وت���ام���وورث  بنيوكا�شل 
�شكان �شيدين وهو  �أح��د  زي��ارة  �أ�شبوع بعد  حجر� ملدة 

م�شاب بكوفيد-19 هاتني �ملدينتني.
�لبالغ  �شكانها  �ل��ب��الد، دخ��ل  م��دن  ث��اين  ويف ملبورن، 
�ل�شاد�شة حجر�  للمرة  ن�شمة  عددهم خم�شة ماليني 
ب���وؤرة  �ك��ت�����ش��اف  ب��ع��د  �ل���وب���اء  تف�شي  ب���دء  م��ن��ذ  �شحيا 

�لأ�شبوع �ملا�شي.
وتلقى ما يزيد قليال عن 20 يف �ملئة من �لأ�شرت�ليني 
�ل��ل��ق��اح، ب�شبب م�����ش��ك��الت يف �لإم����د�د  ج��رع��ت��ني م��ن 

وت�شكيك �ل�شكان باللقاحات على نطاق و��شع.
و�شجلت �لبالد، �لبالغ عدد �شكانها 25 مليون ن�شمة، 
حتى �لآن حو�يل 37 �ألف �إ�شابة بكوفيد-19 و940 

وفاة مرتبطة بالوباء.

•• �شتوكهومل-اأ ف ب

يف  �شابق  م�شوؤول  حماكمة  �ل�شويد  يف  �لثالثاء  ب���د�أت 
ل��دوره �ملفرت�س يف جزء من عمليات  �لإي��ر�ين  �لنظام 
�إعد�م جماعية طاولت معار�شني و�أمر بها �آية �هلل روح 
غري  �إج���ر�ء  يف   ،1988 �ل��ع��ام  �شيف  يف  �خلميني  �هلل 

م�شبوق يف هذ� �مللف �حل�شا�س للغاية.
�لثاين  ت�شرين  يف  ع��ام��اً(   60( ن���وري  حميد  و�أوق����ف 
�لدويل  �شتوكهومل-�أرلند�  مطار  يف   2019 نوفمرب 
خالل زيارة لل�شويد حيث يخ�شع مذ�ك للحجز �ملوقت.

وبح�شب �ملدعية �لعامة �ل�شويدية كري�شتينا ليندهوف 
يوليو  30 متوز  قام بني  ن��وري  “حميد  فان  كارل�شون 
يف  ك��وه��رد���ش��ت  �شجن  يف  �أغ�شط�س  �آب  و16   1988
بقتل متعّمد  �لعام  �ملدعي  نائب  ب�شفته  �إي��ر�ن  ك��رج يف 
�إىل  �ملنتمني  �أو  �ملوؤيدين  �ل�شجناء  لعدد كبري جد�ً من 
�شادر  ب���الع���د�م  “�أمر”  ع��ل��ى  ب��ن��اء  خلق”  جم��اه��دي 
�لإ�شالمية  �جلمهورية  موؤ�ش�س  �خلميني  �هلل  �أي��ة  عن 
يف  �لنظام  �شد  �حلركة  نفذتها  هجمات  بعد  �لإير�نية 

نهاية �حلرب �لإير�نية-�لعر�قية )1988-1980(.
�شارك  ن��وري  يكون  �ن  يف  ي�شتبه  نف�شها  �لفرتة  خ��الل 
يف �ع����د�م ���ش��ج��ن��اء �آخ���ري���ن وف��ق��ا لإي��دي��ول��وج��ي��ت��ه��م �أو 
معتقد�تهم �ملعار�شة “للدولة �لثيوقر�طية �لإير�نية” 

وفقا للنيابة �لعامة.
�مل��رت��ب��ط��ني بجماعات  �مل���دع���ني  �ل��ع��دي��د م���ن  ���ش��ي��ديل 
��شرت�كية و�شيوعية، �لذين �حتجزو� يف عام 1988 يف 
�شجن جوهارد�شت، حيث كان ين�شط �ملتهم، ب�شهاد�تهم.

وبد�أت �ملحاكمة عند �ل�شاعة 09،15 بالتوقيت �ملحلي 
�شتوكهومل  حم��ك��م��ة  �أم�����ام  غ(  ت   07،15 )�ل�����ش��اع��ة 
وت�شتمر حتى ني�شان/�أبريل 2022. ويتوقع �أن يديل 
�لذي  �ملتهم  وب��د�  باإفاد�تهم.  �ل�شهود  ع�شر�ت  خاللها 
حمامييه  برفقة  ومبت�شما  هادئا  فاحتا،  لبا�شا  �رت��دى 
�لثالثاء.وطعن �أحدهما د�نييل ماركو�س خالل جل�شة 
�ل�شتماع، نقطة تلو �أخرى، يف جميع �لتهم �ملوجهة �إىل 
موكله �لذي ميثل خ�شو�شا �أمام �لق�شاء بتهم �رتكاب 
“جر�ئم حرب” و “جر�ئم قتل” مبوجب �لخت�شا�س 

�لعاملي للق�شاء �ل�شويدي يف هذه �لتهم.
يف �لثمانينيات توىل من�شب م�شاعد نائب �ملدعي �لعام 
يف �شجن جوهارد�شت يف كرج قرب طهر�ن، وفًقا ملكتب 

�ملدعي �لعام �ل�شويدي.ونوري م�شتهدف حالياً بحو�ىل 
ثالثني �شكوى من جانب �أطر�ف مدنيني هم �شحايا �أو 

�شهود �أو �أقرباء �شحايا.
وقالت لود�ن برزكان )52 عاما( �لتي �شتديل �شقيقتها 
�لتي تعي�س يف �ل�شويد ب�شهادتها لفر�ن�س بر�س “�عتقل 
�شنو�ت  ع�شر  بال�شجن  عليه  وحكم   1981 يف  �شقيقي 
برزكان  و����ش��اف��ت  ي�شارية”.  جمموعة  �إىل  لالإنتماء 
وثالثة  �شنو�ت  �شت  “بعد  �ملتحدة  �لوليات  يف  �ملقيمة 
�أخ����ي + مرتد  �إن  �أ���ش��ه��ر ق���ال وك��ي��ل �ل��ن��ي��اب��ة ل���و�ل���دي 

وي�شتحق �ملوت+«.
ل��ن��ا +لي�س  ق��ي��ل  ����ش��ت��ع��ادة �جل��ث��ة  �أردن������ا  “ملا  وت��اب��ع��ت 
�لأ�شخا�س  م��ن  ع��دة  مئات  جثة+«.وجتمع  للمرتدين 
�أم��ام حمكمة �شتوكهومل  غالبيتهم من جماهدي خلق 
قبل بدء �ملحاكمة مطالبني �لق�شاء �ل�شويدي و�لدويل 

باإد�نة �لرئي�س �لإير�ين �جلديد �إبر�هيم رئي�شي.
�إن نا�شطني  �إذ  �إي��ر�ن  �لق�شية ح�شا�شة للغاية يف  وهذه 
فيها  بال�شلوع  يّتهمون م�شوؤولني حاليني يف �حلكومة 
رئي�شي  �بر�هيم  �ملنتخب  �لإي��ر�ين  �لرئي�س  غ��ر�ر  على 
�لذي تتهمه منظمة �لعفو �لدولية باأنه كان ع�شو�ً يف 
�ل�شجناء عام  �آلف  �إع��د�م  �مل�شوؤولة عن  �ملوت”  “جلنة 
حمكمة  يف  م�شاعًد�  ع��اًم��ا  مدعًيا  ك��ان  عندما   1988
 2018 يف  �ملو�شوع  عن  �شئل  �لثورية.وعندما  طهر�ن 
و2020 نفى رئي�شي �أي �شلوع له يف �مللف، لكنه �أ�شاد 
�لإجر�ء�ت  لتنفيذ  �خلميني  �أ�شدره  �ل��ذي  ب”�لأمر” 
منظمات  تقود  ���ش��ن��و�ت،  �ملوقوفني.منذ  ه���وؤلء  ح��ق  يف 
�لدولية،  �لعفو  منظمة  �أبرزها  حكومية  غري  حقوقية 
�إعد�مات بدون  �لعد�لة يف ما تعتربه  حمالت لتحقيق 
فئة  م��ن  معظمهم  �لإي��ر�ن��ي��ني  �آلف  ط��اول��ت  حماكمة 
�ل�����ش��ب��اب يف ك��ل �أن��ح��اء �إي�����ر�ن، يف ف���رتة �ن��ت��ه��اء �حلرب 
يف  �ل�شابق  �ل�شجني  م�شد�قي  �إي��رج  �ل��ع��ر�ق.وروى  مع 
�إىل �ل�شويد  كوهرد�شت و�لذي يقف ور�ء جميء نوري 
لوكالة فر�ن�س بر�س �أنه ��شتدرجه بعدما وعده “برحلة 
�ل�شاهد  �أوروب��ا. و�و�شح هذ�  يف �شمال  بحرية فخمة” 
�لرئي�شي يف هذه �لق�شية �حل�شا�شة جد� “تلقيت ر�شالة 
من زوج �بنته �ل�شابق عار�شا م�شاعدته يف توقيفه عرب 
�آلف  يف  “يقع  ملفا  �أع��د  بعدما  جمدد�”،  ثقته  ك�شب 
�ل�شفحات” يف لندن ومن ثم �شتوكهومل �ثر فر�ره من 

�إير�ن.

تاأجيل حماكمة 
رئي�س جنوب اإفريقيا 
ال�سابق بتهمة الف�ساد 

•• جوهان�شربغ-اأ ف ب

ت���اأج���ل���ت حم��اك��م��ة رئ��ي�����س جنوب 
�إف��ري��ق��ي��ا �ل�����ش��اب��ق ج��اي��ك��وب زوما 
�أكرث  �إىل  تعود  ر���ش��اوى  ق�شية  يف 
ب�شر�ء  وتتعلق  ع��ام��اً  ع�شرين  م��ن 
�أم�س  معد�ت ع�شكرية، من جديد 

�لثالثاء لأ�شباب �شحية.
وحتددت �جلل�شة �ملقبلة يف �لتا�شع 
قرر  ما  وف��ق  �أيلول/�شبتمرب،  من 
جل�شة  يف  ك���وي���ن  ب���ي���ت  �ل���ق���ا����ش���ي 

��شتماع ق�شرية عرب �لإنرتنت.
�إىل  ع�����ام�����ا(   79( زوم���������ا  ن����ق����ل 
�مل�شت�شفى �جلمعة ل�شبب جمهول.
وقال �لقا�شي بيت كوين “تاأجلت 
�أي���ل���ول/ و10   9 �إىل  �مل��ح��اك��م��ة 
طبي  تقرير  �نتظار  يف  �شبتمرب” 
�أخ����رى،  ق�شية  ح��ال��ت��ه.ويف  ح���ول 
ُحكم على زوما بال�شجن 15 �شهر� 
لتجاهله  نهاية حزير�ن/يونيو  يف 
����ش��ت��دع��اء جل��ن��ة حت��ق��ي��ق يف ف�شاد 
-2009 رئا�شته  ظ��ل  يف  �ل��دول��ة 

عقوبته  تنفيذ  ب���د�أ  2019.وقد 
يف �ل���ث���ام���ن م���ن مت���وز/ي���ول���ي���و يف 
���ش��ج��ن ����ش��ت��ك��ورت ����ش���رق �ل���ب���الد.
عدة  م��ر�ت  �ملحاكمة  تاأجيل  وبعد 
�لتي  �لق�شية  �أخ��رى يف  وتطور�ت 
متتد لعقود، يو�جه زوما 16 تهمة 
بالحتيال و�لف�شاد و�لبتز�ز تتعلق 
ب�شر�ء معد�ت ع�شكرية من خم�س 
�شركات �أ�شلحة �أوروبية يف 1999 

عندما كان نائب �لرئي�س.
�أربعة  �أك��رث من  بتلقي  وه��و متهم 
ماليني ر�ند )�أو 235 �ألف يورو 
ب��ال�����ش��ع��ر �حل������ايل( ل ���ش��ي��م��ا من 
جمموعة تالي�س �لتي كانت و�حدة 
�ل��ت��ي ح�شلت على  �ل�����ش��رك��ات  م��ن 
ع��ق��د ���ش��ام��ل ب��ق��ي��م��ة ح����و�يل 2،8 

مليار يورو.

مي�سال عون يدافع عن البطريرك الراعي بعد دعوته ملنع حزب اهلل من اإطالق ال�سواريخ 
•• بريوت-رويرتز:

��شتنكر �لرئي�س �للبناين مي�شال عون �أم�س �لثالثاء 
�لنتقاد�ت �لتي وجهت للبطريرك �مل�شيحي �ملاروين 
يف لبنان بعد �أن �أعرب عن معار�شته جلماعة حزب 
�إىل  ع��ون  ونبه  �إي���ر�ن،  من  �ملدعومة  �للبنانية  �هلل 
�لوحدة  �لإهانات حفاظا على  �لبتعاد عن  �شرورة 
�ل��وط��ن��ي��ة.ف��ف��ي �أع���ق���اب ه��ج��وم ع��اب��ر ل��ل��ح��دود بني 
ب�شارة  �ل��ب��ط��ري��رك  �ن��ت��ق��د  �هلل،  وح����زب  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
�لأحد  ي��وم  ح��اد  ب�شكل  �هلل  ح��زب  �ل��ر�ع��ي  بطر�س 
قر�ر�  تتخذ  �أن  ج��م��اع��ة  لأي  ينبغي  ل  �إن���ه  ق��ائ��ال 

بخ�شو�س �حلرب و�ل�شالم وحث �جلي�س على منع 
�إطالق �ل�شو�ريخ من �جلنوب.و�أثار �لت�شعيد عرب 
�نتقاد�ت خ�شوم حزب �هلل يف  �حل��دود يوم �جلمعة 
�ملايل  �لنهيار  ب�شبب  �مل�شاعب  تتفاقم  حيث  لبنان 
�خل��ان��ق.وق��ال��ت �ل��رئ��ا���ش��ة �إن ع����ون، وه���و م���اروين 
�إنها  �أد�ن �حلملة �لتي قال  متحالف مع حزب �هلل، 
��شتهدفت �لر�عي.�أ�شاف عون خالل �ت�شال هاتفي 
م��ع �ل��ب��ط��ري��رك ح��ري��ة �ل�����ر�أي و�ل��ت��ع��ب��ري م�شونة 
�أن يبقى يف  �آخر يجب  ر�أي  و�أي  �لد�شتور،  مبوجب 
و�لإ�شاءة  �لتجريح  �إىل  �ل�شيا�شي ول يجنح  �لإط��ار 
�ل�شتقر�ر  �شمانة  �لوطنية  �ل��وح��دة  على  حفاظا 

مل  لبنان  �أن  �شحيح  �لر�عي  �لبالد.وقال  يف  �لعام 
�أن  �أي�شا  �ل�شحيح  لكن  �إ�شر�ئيل،  مع  �شالما  ُيوقع 
ر�شميا  ملتزم  بل هو  �حل��رب معها،  ُيقرر  لبنان مل 
م��ف��او���ش��ات حول  ح��ال��ي��ا يف  وه���و   .1949 ب��ه��دن��ة 
تر�شيم �حل��دود، ويبحث عن �لأم��ن، و�خل��روِج من 
�ل�شامل،  �شبه  �نهياره  من  �لنهو�س  وع��ن  �أزم��ات��ه، 
فال يريد توريطه يف �أعماٍل ع�شكرية ت�شتدرج ردود� 
�إ�شر�ئيلية هد�مة.ودون �أن يذكر حزب �هلل بال�شم، 
حث �لر�عي �جلي�س على منع �إطالق �شو�ريخ من 
�لأر��شي �للبنانية ل حر�شا على �شالمة �إ�شر�ئيل، 

بل حر�شا على �شالمة لبنان.

�لر�عي  ت�شريحات  على  �هلل  يعلق حزب  وبينما مل 
فاإن �أن�شاره �تهمو� �لبطريرك على و�شائل �لتو��شل 

�لجتماعي بال�شت�شالم ودعم �ل�شهيونية.
وق���ال ح���زب �هلل �إن���ه �أط��ل��ق ���ش��و�ري��خ ع��ل��ى �شاحات 
مفتوحة بالقرب من �لقو�ت �لإ�شر�ئيلية يف منطقة 
على  رد�  �جلمعة  ي��وم  عليها  �مل��ت��ن��ازع  �شبعا  م���ز�رع 
�ليوم  يف  لبنان  يف  �لإ�شر�ئيلية  �جل��وي��ة  �ل�شربات 
�أي�شا.وبد�أ  مفتوحة  منطقة  �أ�شابت  و�لتي  �ل�شابق 
�لتوتر على �حلدود يوم �لأربعاء ب�شربة �شاروخية 
من لبنان مل تعلن �أي جماعة م�شوؤوليتها عنها ومل 

يعلق حزب �هلل عليها.

اإ�سرائيل ت�سجيل 17 وفاة و6275 
اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 

•• رام اهلل -وام:

جديدة  �إ�شابة  و6275  وفاة   17 ت�شجيل  �ل�شر�ئليية  �ل�شحة  وز�رة  �علنت 
بفريو�س كورونا منهم 400 بحالة خطرية من �أ�شل 149883 فح�شا.

بلغت  �لإيجابية  �لختبار�ت  ن�شبة  �إن  لها  بيان  �ل�شر�ئيلية يف  �ل�شحة  وقالت 
4.84? ويعترب هذ� �لرقم �لذروة منذ �ندلع �ملوجة �حلالية من �ملر�س.

و�أ�شافت �إن عدد �ملر�شى �خلطرين و�شل �ىل 394 بزيادة 15 مقارنة بالأم�س 
61 منهم على �أجهزة تنف�س وبلغت ح�شيلة �لوفيات جر�ء �لفريو�س منذ بدء 
�جلائحة �ىل 6559 وفاة حتى �لن. وح�شب �ل�شحة �ل�شر�ئيلية مت حتى �لآن 

مت تطعيم 577،899 �شخ�شا باجلرعة �لثالثة من �للقاح.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي - وام:

وج���ه �حت���اد �لإم������ار�ت ل��ك��رة �ليد 
�ل��دع��وة �إىل �لأن��دي��ة �لأع�����ش��اء يف 
للم�شاركة  �ل��ع��م��وم��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ة 
�ليوم  لها  �مل��ق��رر  �لعمل  ور���ش��ة  يف 
�لنظام  م�����ش��ودة  ملناق�شة  �لأرب���ع���اء 
دليل  �شوء  يف  ل��الحت��اد  �لأ�شا�شي 
�حلوكمة �ل�شادر �أخري� عن �لهيئة 
�لعامة للريا�شة و�للجنة �لأوملبية 
�لوطنية. و�أكد �لبيان �ل�شادر �أم�س 
عن �لحتاد �أن �لور�شة �شوف تعقد 
�للجنة  �مل��وؤمت��ر�ت مبقر  يف مركز 
وتاأتي  ب��دب��ي.  �لوطنية  �لأومل��ب��ي��ة 
ت��ل��ك �خل���ط���وة م���ن ج���ان���ب �حتاد 
ك���رة �ل��ي��د مل���و�ءم���ة ن��ظ��ام �لحت���اد 
�جلديدة  �ملعطيات  م��ع  �لأ�شا�شي 
موؤخر�  ع��ن��ه��ا  �لإع������الن  مت  �ل��ت��ي 

يف دل���ي���ل �حل���وك���م���ة �مل��ع��ت��م��د من 
و�للجنة  للريا�شة  �لعامة  �لهيئة 
�لأومل����ب����ي����ة �خل����ا�����س ب����الحت����اد�ت 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة، و�ل�����ذي ي��ن��ظ��م كافة 
�لحتاد�ت  د�خل  ويقننها  �لأعمال 

�ل����ري����ا�����ش����ي����ة وي�������ش���م���ن ت���وف���ري 
�ملمار�شات  يف  و�مل��رون��ة  �ل�شفافية 
مبا يتو�كب مع �لتطلعات لتوفري 
نقلة  لتحقيق  �إد�ري���ة  بيئة  �أف�شل 

نوعية يف �ملرحلة �ملقبلة.

•• ال�شارقة - وام:

�أعلن جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي عن فتح باب �لت�شجيل 
�حلمرية_�ل�شارقة"  "�كو�ثلون  �جلديدة  فعاليته  يف 
و�لتي تقام يوم �جلمعة 27 �أغ�شط�س �جلاري بالتعاون 
م��ع ���ش��رك��ة �ل���ق���درة ل��ل��خ��دم��ات �ل��ري��ا���ش��ي��ة و ع���دد من 

�جلهات �لر�عية و�لد�عمة.
�جلن�شني،  م��ن   200 م�شاركة  �لفعا�لية  وت�شتهدف 
�ملجتمعية  �لريا�شية  �ملجل�س  فعاليات  �شل�شلة  �شمن 
دور  تفعيل  و  �لريا�شة  ممار�شة  على  �ملجتمع  لتحفيز 
�حلياة  �أ���ش��ل��وب  �لريا�شة  وج��ع��ل  �ملجتمعية  �لريا�شة 
�لبا�شمة  �لإم���ارة  يف  �لريا�شية  �لثقافة  ون�شر  �مل��ث��ايل 
�لت�شجيل  يتم  �أن  على  و�جلن�شيات  �لأع��م��ار  ملختلف 
http://www.eevents.ae/ �ل��ر�ب��ط  ع��رب 

.shjaqua
���ش��ع��ادة عي�شى ه���الل �حل���ز�م���ي رئ��ي�����س جمل�س  وق���ال 
�ل�شارقة �لريا�شي �إن فعالية " �كو�ثلون �حلمرية" هي 
�متد�د لفعاليات �ملجل�س �لتي تهدف �إىل تاأكيد مكانة 
ل��روؤى وتوجيهات �شاحب  �لإم��ارة تنفيذ�  �لريا�شة يف 
�لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�شمو  وقرينته  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
�ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي  حممد  بنت  جو�هر  �ل�شيخة 
�شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ومتابعة  �لأ���ش��رة  ل�شوؤون  �لأع��ل��ى 
بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب حاكم 

�ل�شارقة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي.
خالل  �لفعاليات  م��ن  �لعديد  تنظيم  مت  �أن��ه  و�أ���ش��اف 
هذه  وي��اأت��ي  ملمو�شاً  جناحاً  وحققت  �ل�شابقة  �لفرتة 
�ملجل�س يف  �كو�ثلون �حلمرية �شمن خطة  �إقامة  �ملرة 
�لتنوع و�ختيار مو�قع خمتلفة يف مدن �لإم��ارة، حيث 
تلعب �لريا�شة دورها يف �لرتويج لل�شياحة بامل�شاركات 
�لتي  �مل��دن  بجمال  و�لإ�شتمتاع  �ملجتمع  لأف��ر�د  �ملميزة 
يف  �حلقيقية  �ملكا�شب  م��ن  وه��ى  �لفعاليات  فيها  تقام 
فيها  و�لتميز  �لفعاليات  ملختلف  و�لإع�����د�د  �لتنظيم 
بجميع  �لل��ت��ز�م  مع  �لريا�شة  �أع���د�د ممار�شي  وزي���ادة 
�لإج������ر�ء�ت �ل��وق��ائ��ي��ة و�لإح����رت�زي����ة ل��ت��اأم��ني �شالمة 

�جلميع.
عام  ب�شكل  �ل��ري��ا���ش��ة  وحم��ب��ي  �ملهتمني  �شعادته  ودع���ا 
و�مل�����ش��ارك��ة يف  للت�شجيل  و�ل�����ش��ب��اح��ة  وحم��ب��ي �جل���ري 
�ل��ف��ع��ال��ي��ة، ح��ي��ث �أ���ش��ه��م��ت �مل�����ش��ارك��ات �ل��ك��ب��رية خالل 
يرتجم  مب��ا  ومتيزها  جناحها  يف  �ل�شابقة  �لفعاليات 
خطط �ملجل�س يف حتفيز �أفر�د �ملجتمع على �مل�شاركات 
جتاوباً  جت��د  �ل��ت��ي  �ملختلفة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف  �مل�����ش��ت��م��رة 
م��ل��ح��وظ��اً م��ن خ���ارج �ل��دول��ة �أي�����ش��اً م��ن خ���الل �إتاحة 

�لفر�شة لهم للم�شاركة �إفرت��شياً.
باأعمال  �ملكلف  ح��م��اد  ب��ن  علي  حممد  ق��ال  جهته  م��ن 
يعد  و�ملجتمعية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �إد�رة  م��دي��ر 
بها من  �مل��ع��رتف  �مل��رك��ب��ة  �ل�شباقات  �إح���دى  �ك��و�ث��ل��ون 
�لفعالية  ت���ب���د�أ  ل��ل��رت�ي��ث��ل��ون، ح��ي��ث  �ل�����دويل  �لحت�����اد 
عن  ليقل  ما  وت�شتهدف  باجلري  وتنتهي  بال�شباحة 
�ملو�طنني  فئات  200 م�شاركة من كال �جلن�شني من 
�إىل  بالإ�شافة  �ملفتوحة  ن�شاء و�لفئة  رجال و�ملو�طنني 
�ل�شباق  ويت�شمن  �لدولة،  وخ��ارج  د�خل  �مل�شاركات من 
 6:15 �ل�����ش��اع��ة  يف  وي��ب��د�أ  ���ش��ربن��ت  �لأوىل  م�شافتني 
يف  �شبرينت  �شوبر  �لثانية  �مل�شافة  تبد�أ  فيما  �شباحاً 
تتويج  مر��شم  ت��ب��د�أ  �أن  على  �شباحاً   6:20 �ل�شاعة 
كل  ليح�شل  ���ش��ب��اح��اً،   7:30 �ل�����ش��اع��ة  يف  �ل��ف��ائ��زي��ن 
فيما  �لنهاية  خ��ط  يف  �ل�شباق  ميد�لية  على  م�شارك 
يتم تكرمي �لفائزين يف فئات �ل�شباق مبيد�ليات ذهبية 
�لعديد من �جلهات  وف�شية وبرونزية. و�أ�شاف هناك 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  م��ث��ل  للفعالية  �ل��د�ع��م��ة  و  �مل�����ش��ارك��ة 
�ل�شياحي  ل��الإمن��اء  �ل�شارقة  وهيئة  �ل�شارقة  ل�شرطة 
و�لتجاري وجمعية �لإمار�ت للرت�يثلون وبلدية مدينة 
�حلمرية بال�شارقة ونادي �حلمرية �لريا�شي وموؤ�ش�شة 
�ملر�أة  لريا�شة  �ل�شارقة  وموؤ�ش�شة  ل��الإع��الم  �ل�شارقة 
�لتطوعي  و�ل��ربن��ام��ج  �لتطوعي  �شعب  �أ�شعد  وف��ري��ق 
وفريق  �لتطوعي  �شاند  فريق  ل��ل��ط��و�رئ  لالإ�شتجابة 
�لتعاون  ه��و  م�شرتك  و�ل��ه��دف  للرت�يثلون  �ل�����ش��ارق��ة 
و�لتن�شيق �لتام لتنظيم فعالية مميزة تعك�س جناحات 
�لإم���ارة و�حلث  ه��ذ� �جلانب وعك�س مكانة  �ملجل�س يف 

على �ل�شتمتاع مبثل هذه �لفعاليات.

�أف�شل  ري��ا���ش��ي��وه��ا  ح��ق��ق  ب��ع��دم��ا 
م�شاركاتها  تاريخ  يف  للبالد  نتيجة 
�لأومل��ب��ي��ة، ع��اد ق��ان��ون �لتجني�س يف 
�إي��ط��ال��ي��ا �إىل �ل��و�ج��ه��ة جم���دد�ً مع 
�نتقاد �لعقبات �لبريوقر�طية �لتي 

يو�جهها �آلف �ل�شباب.
بعدما  �ملتجدد  ه��ذ� �جل��دل  وي��اأت��ي 
لها  نتيجة  �أف�شل  �إيطاليا  حققت 
يف تاريخ �لألعاب �لأوملبية بح�شدها 
ذهبيات،   10 بينها  ميد�لية،   40
وذل����������ك ب���ف�������ش���ل جم����م����وع����ة من 
متنوعة،  خلفيات  م��ن  �لريا�شيني 
ع��ل��ى ر�أ���ش��ه��م جن��م �ل��ب��الد �جلديد 
جاكوب�س  مار�شيل  لمونت  �ل��ع��د�ء 
ت��ك�����ش��ا���س و�ل�����ذي حقق  �مل���ول���ود يف 
ب����اإح����ر�زه ذهبية  م���دوي���ة  م��ف��اج��اأة 

�شباق 100 م.
مقّره  �أمريكياً  ع�شكرياً  كان  و�ل��ُده 
تعرف  حيث  �لإيطالية  فيت�شنز�  يف 
����ش���رع���ان م���ا �نتقل  ع��ل��ى زوج����ت����ه. 
بعمر  �إيطاليا  يف  للعي�س  جاكوب�س 
ويعرتف  و�ل��دت��ه  كنف  يف  �ل�شنتني 
باأنه يو�جه حتى �شعوبة يف �لتحدث 

باللغة �لإنكليزية.
ذهبية  بنيل  ج��اك��وب�����س  يكتف  ومل 
يف  �أ�شا�شياً  دور�ً  لعب  بل  م،   100
�إي��ط��ال��ي��ا ول��ل��م��رة �لأوىل  ح�����ش��ول 
 4 �لتتابع  ذهبية  على  تاريخها  يف 

مر�ت 100 م.
�ندلع  �شاهم يف  و�نت�شار جابوك�س 
ب��ع��دم��ا تذّمر  �جل�����دل م���ن ج���دي���د 
�لوطنية  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة  رئ��ي�����س 

ج����وف����اين م����الغ����و م����ن �ل�������ش���د�ع 
يو�جهه  �ل�������ذي  �ل����ب����ريوق����ر�ط����ي 
�إيطاليا  يف  �مل���ول���دون  �ل��ري��ا���ش��ي��ون 
و�ل���ذي���ن ي���ري���دون �ل��ت��ن��اف�����س حتت 
علم �لبالد لكنهم مل يح�شلو� على 

�جلن�شية.
للح�شول  �حل�����ايل  �مل�����ش��ار  ظ���ل  يف 
دولة  �إيطاليا  ��ُد  ُت��عجَ �جلن�شية،  على 
يف  بجار�تها  مقارنة  �ملر��س  �شعبة 
ت�شتند يف منح  �إذ  �لأوروبية،  �لقارة 
�جلن�شية �ىل رو�بط �لدم بدًل من 
�لأطفال  ولدة  مكان  �ىل  ��شتنادها 
�شويل" �أي  "يو�س  ب���  ي��ع��رف  م��ا  �أو 

�لأر�س". "حق 
�أن ينتظر �لأطفال �ملولودون  يجب 
�أجنبيني  لأب�����وي�����ن  �إي����ط����ال����ي����ا  يف 
ع�شر  �لثامن  مبيالدهم  �لحتفال 

على  �حل�شول  بطلب  �لتقدم  قبل 
�جلن�شية، لتبد�أ بعدها عملية �شاقة 

ميكن �أن ت�شتغرق �أربعة �أعو�م.
�لد�خلية  وزي������رة  ق���ال���ت  وب���ع���دم���ا 
�شدر  م��ا  �إن  لم��ورغ��ي��زي  لو�شيانا 
زعيم  رّد  م��ك��ان��ه،  يف  م���الغ���و  ع���ن 
�شالفيني،  ماتيو  �ملتطرف  �ليمني 
باأنه  �ل�شعبوي،  ليغا  ح��زب  رئي�س 
من �لأف�شل للوزيرة مر�قبة حدود 
�جلن�شية  ع��ن منح  ع��و���ش��اً  �ل��دول��ة 

على �أ�شا�س "يو�س �شويل".
ورب�����ط �ل��ي��م��ني �مل���ت���ط���رف �جل���دل 
�ملهاجرين  ب��اأزم��ة  �جلن�شية  ح���ول 
�لعام  ه��ذ�  �شهدت  و�ل��ت��ي  �مل�شتمرة 
�إىل  م���ه���اج���ر�ً   31777 و����ش���ول 
�شو�حل �لبالد، �أي �أكرث من �شعف 
من  نف�شها  �ل���ف���رتة  خ���الل  �ل���رق���م 

�ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي وف��ق��اً لأرق�����ام وز�رة 
�لد�خلية.

"ل  ل�شحيفة  وق��ال��ت لم��ورغ��ي��زي 
"�أعتقد  �ل��ث��الث��اء  �شتامبا"  �أم�����س 
بالن�شبة  �أن���ه  ه��و  �مل��ه��م  �ل�����ش��يء  �أن 
�أن نفكر يف  ل��ه��وؤلء �لأط��ف��ال يجب 
م�شرية  �لجتماعي"،  �لن����دم����اج 
م�شاألة  جت����اوزت  �ل��ق�����ش��ي��ة  �أن  �ىل 
�إيطاليا.  يف  �ل�����ش��ب��اب  �ل��ري��ا���ش��ي��ني 
باأنهم  ي�شعرو�  �أن  "يجب  وت��اب��ع��ت 

جزء ل يتجز�أ من �ملجتمع".
هناك طرق خمتلفة للح�شول على 
فجاكوب�س  �إي��ط��ال��ي��ا،  يف  �جلن�شية 
�لإيطالية  و�لدته  خالل  من  نالها 
على �لرغم من ولدته يف �لوليات 
�لأمر  لكن  �أم��ريك��ي.  لأب  �مل��ت��ح��دة 
جتني�س  عملية  ه��و  تعقيد�ً  �لأك���رث 

و�ملثال  �أجنبيني،  لو�لدين  �أط��ف��ال 
بالز�نة  �ل��ق��ف��ز  لع���ب���ة  ذل����ك  ع��ل��ى 
عاماً  �ل�17  �ب��ن��ة  ن��ات�����ش��ي،  غ��ر�ي��ت 
�ل���ت���ي ول������دت يف ت���وري���ن���و لأب���وي���ن 

نيجرييني.
�لقيا�شية  �لأرق�����ام  حطمت  ب��ع��دم��ا 
طو�ل فرتة مر�هقتها، فازت موؤخر�ً 
بلقب �لنا�شئات حمققة �أف�شل رقم 
يف  م   4.01 قفزت  بعدما  �شخ�شي 

�شباط/فرب�ير.
بها من  �أرقامها غري معرتف  لكن 
�إيطالية  لي�شت  لأن��ه��ا  �ل��دول��ة  قبل 
ميكنها  ول  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل��ن��اح��ي��ة  م���ن 
�لتناف�س باإ�شم �إيطاليا يف �مل�شابقات 
ل�شحيفة  نات�شي  وقالت  �لدولية. 
"على  �لثالثاء  �أم�س  �شتامبا"  "ل 
�لرغم من كوين �إيطالية بالكامل، 
بالدي  متثيل  �أ�شتطيع  ل  �أنني  �إل 
�إيطالية  ب��ط��ل��ة  �أن����ا  �ل��ري��ا���ش��ة.  يف 
خارج  ذل��ك  �إظ��ه��ار  ميكنني  ل  لكن 

�حلدود".
�لوطنية  �لإح�����ش��اء  وك��ال��ة  وت��ق��در 
هناك  �أن  "�إي�شتات"  �لإي��ط��ال��ي��ة 
حو�يل 800 �ألف قا�شر يف �إيطاليا 
�شيح�شلون على �جلن�شية �لإيطالية 
�إذ� مت تبني "يو�س �شويل"، يف حني 
�أل��ف م��ول��ود جديد   60 �أن ح��و�يل 
�شنوياً �شي�شبحون �إيطاليني ب�شكل 
�لأوملبية  ل��ل��ج��ن��ة  ووف���ق���اً  ت��ل��ق��ائ��ي. 
ريا�شييها  46 من  فاإن  �لإيطالية، 
�ل��ذي��ن ���ش��ارك��و� يف �أومل��ب��ي��اد طوكيو 

هذ� �ل�شيف ولدو� خارج �لبالد.

•• دبي-الفجر:

بد�أت "جائزة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لالإبد�ع �لريا�شي " 
�لعاملية" بتلقي  �آل مكتوم  ر��شد  بن  "مبادر�ت حممد  �إح��دى 
�أوملبياد طوكيو من  تر�شيحات �لفائزين يف خمتلف مناف�شات 
�لعربية  �لأومل��ب��ي��ة  و�ل��ل��ج��ان  و�لحت����اد�ت  �ل��ع��رب  �لريا�شيني 
وذلك  �لأومل��ب��ي،  �جنازهم  بف�شل  باجلائزة  للفوز  �لطاحمني 
���ش��ري� على نهج �جل��ائ��زة يف ت��ك��رمي �لأب��ط��ال �لأومل��ب��ي��ني منذ 
ع��دد من  و�ل��ت��ي مت فيها تكرمي   2009 ع��ام  �لأوىل  دورت��ه��ا 
�أوملبياد بكني ويف �ملقدمة منهم �ل�شباح �لتون�شي  �لفائزين يف 
�أومل��ب��ي��اد لندن  �مل��ل��ويل، وت��و����ش��ل ت��ك��رمي �لفائزين يف  �أ���ش��ام��ة 
متديد  مت  كما   ،  2016 جانريو  دي  ريو  و�أوملبياد   2012
�إىل يوم  ل��ل��دورة �حل��ادي��ة ع�شرة م��ن �جل��ائ��زة  ف��رتة �لرت�شح 
طوكيو  �أوملبياد  لأبطال  �لفر�شة  لإتاحة  �ملقبل  �شبتمرب   15
للرت�شح للفوز باجلائزة �لأكرب يف �لقطاع �لريا�شي من حيث 

قيمة �جلائزة وتنوع فئاتها.
�أوملبياد  �لعرب يف  للريا�شيني  �ملميزة  �لنتائج  وثمنت �جلائزة 
ط��وك��ي��و وحت��ق��ي��ق ح�����ش��ي��ل��ة ق��ي��ا���ش��ي��ة ل��ل��ري��ا���ش��ة �ل��ع��رب��ي��ة يف 

و5  ذهبيات  منها   5 ميد�لية   18 بلغت  �لأوملبية  �مل�شاركات 
ف�شيات و8 برونزيات.

و�أ�شادت �جلائزة بح�شيلة �أوملبياد طوكيو من �مليد�ليات �لتي 
دي جانريو  ري��و  �أومل��ب��ي��اد  ع��ن ح�شيلة  ب��اأرب��ع ميد�ليات  تزيد 
�أن  و�أك����دت  ف��ق��ط،  ذه��ب��ي��ت��ان  م��ي��د�ل��ي��ة منها   14 بلغت  �ل��ت��ي 
ح�شيلة  و�رتفاع  �مليد�ليات  عدد  يف  و�لنوعية  �لكمية  �لزيادة 
ريو  عّما حتقق يف  �ل�شعف  �أك��رث من  �إىل  �لذهبية  �مليد�ليات 
وتطوير  �ن��ت��ق��اء  يف  و�لن�شج  �ل��ت��ط��ور  على  ي��دل  ج��ان��ريو  دي 
و�خلرب�ت  �لعربية  �ل��دول  من  �لعديد  يف  �لريا�شية  �ملو�هب 
�لتي �كت�شبتها �لحتاد�ت �لريا�شية و�للجان �لأوملبية �لعربية 
يف تهيئة �لريا�شيني لهذ� �حلدث �لريا�شي �لأكرب يف �لعامل 
م���ن �ل��ت��م��ث��ي��ل �مل�����ش��رف لأوط���ان���ه���م و�ل���ت���و�ج���د ع��ل��ى من�شات 
�ل��ت��ت��وي��ج �لأومل��ب��ي��ة، ك��م��ا ي���دل ع��ل��ى ت��ط��ور �مل�����ش��ت��وي��ات �لفنية 
مناف�شيهم يف  �لتفوق على  على  وقدرتهم  �لعرب  للريا�شيني 
خمتلف �لريا�شات ومن خمتلف �لدول حتى �لتي �شبقت دولنا 
ريا�شيينا  وق��درة  �لح��رت�ف��ي��ة،  �لريا�شة  م��ز�ول��ة  يف  �لعربية 
دولنا  يف  كبرية  بجماهريية  تتمتع  ل  بريا�شات  �ل��ف��وز  على 
�لذي  �جلندي  �أحمد  �مل�شري  �لبطل  ف��وز  خ�شو�شا  �لعربية 

منحته �جلائزة عام 2019 لقب "�شفري �لإبد�ع �لريا�شي"، 
�أحرز �مليد�لية �لف�شية يف ريا�شة �خلما�شي �حلديث  و �لذي 
متفوقا على �أبطال عامليني من خمتلف �لقار�ت ليوؤكد متيزه 
جديدة  �أوملبية  ميد�لية  وي�شيف  �ل�شعبة  �لريا�شة  ه��ذه  يف 
لر�شيده �لذي �فتتحه عام 2018 باإحر�ز �مليد�لية �لذهبية 
�ل�شباب يف �لأرجنتني و�أ�شاف  باأوملبياد  يف �خلما�شي �حلديث 

لها ميد�ليات ذهبية يف بطولت �لعامل للنا�شئني و�ل�شباب.
وحثت "جائزة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لالإبد�ع �لريا�شي" 
للتاألق  �لهمم  �أ�شحاب  من  و�لعرب  �لإمار�تيني  �لريا�شيني 
طوكيو  يف  تنظيمها  �شيتم  �لتي  �لبار�ملبية  �لأل��ع��اب  دورة  يف 
�شبتمرب   5 �إىل  �أغ�����ش��ط�����س �جل����اري   24 م��ن  �ل��ف��رتة  خ���الل 
حقق  كما  �لهمم  لأ�شحاب  ج��دي��دة  �إجن���از�ت  وحتقيق  �ملقبل 
ح�شيلة  و�شجلو�  �ل�شيفي  �لأومل��ب��ي��اد  يف  �ل��ع��رب  �لريا�شيون 
قيا�شية يف �لدور�ت �لأوملبية، حيث �شيكون باإمكان �ملتاألقني يف 
دورة �لألعاب �لبار�ملبية يف طوكيو �لتناف�س للفوز بفئات �لدورة 
11 للجائزة و�لن�شمام �إىل نخبة �لأبطال و�لبطالت �لذين 
نالو� �شرف �لفوز باجلائزة بعد حتقيقهم �إجناز�ت بار�ملبية يف 

بكني 2008 ولندن 2012 وريو دي جانريو 2016.

•• كواالملبور-وام:

ر�شح �لحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم 
�لإمار�تي  �ل���وح���دة  ن���ادي  ح��ار���س 
ل��ل��ف��وز بلقب  �ل�����ش��ام�����ش��ي  حم��م��د 
مباريات  يف  مرمى  ح��ار���س  �أف�شل 

�أبطال  ب������دوري  �مل��ج��م��وع��ات  دور 
�آ����ش���ي���ا، وذل�����ك م���ن خ����الل تقرير 
م���و����ش���ع مت ن�������ش���ره ع���ل���ى �مل���وق���ع 
يت�شمن  �لقاري  �لر�شمي لالحتاد 
�أب����رز ح��ر����س م��رم��ى �ل��ب��ط��ول��ة يف 
دور �ملجموعات، ويجري ��شتطالع 

�ملر�شحني  ك��ل  على  �جلمهور  ر�أي 
و�لإعالن  منهم  �لأف�شل  لختيار 
ع�����ن ن���ت���ي���ج���ة �ل���ت�������ش���وي���ت خ���الل 

يومني.
�ل��ر���ش��م��ي لالحتاد  �مل���وق���ع  و�أك������د 
و�لهام  �لبارز  �لدور  �لآ�شيوي على 

فريقه  ت��اأه��ل  يف  �ل�شام�شي  ملحمد 
لدور �ل� 16، حيث مل ي�شتقبل �شوى 
هدفني فقط يف 5 مباريات، وبلغت 
 85.7 ب��الأرق��ام  ت�شدياته  ن�شبة 
%. وقال �لتقرير: " بعد �أن غاب 
خ�شرها  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل��ب��ار�ة  ع��ن 

توىل  بري�شيبولي�س،  �أم��ام  �لوحدة 
حر��شة  مهمة  �ل�شام�شي  حم��م��د 
مرمى �لوحدة يف �ملباريات �خلم�س 
على  �ملحافظة  يف  وجن��ح  �ل��ت��ال��ي��ة، 
نظافة �شباكه يف �أربع مباريات، من 
عندما  مباريات  ث��الث  �آخ��ر  بينها 

نقاط   9 ع���ل���ى  �ل�����وح�����دة  ح�������ش���ل 
و�شاهم  �ل��ت��اأه��ل.  ب��ط��اق��ة  منحته 
يف  وموؤثر  و��شح  ب�شكل  �ل�شام�شي 
ف���وز ف��ري��ق��ه ع��ل��ى ك��ل م��ن �لريان 
�لتاأهل  ح�شم  مبا  وبري�شيبولي�س 

لفريقه بعد مناف�شة قوية".

وت�������ش���م ق���ائ���م���ة �مل���ر����ش���ح���ني مع 
دور  يف  ح��ار���س  لأف�شل  �ل�شام�شي 
�آ�شيا  �أب���ط���ال  ب����دوري  �مل��ج��م��وع��ات 
كال من دير�ج �شينج حار�س مرمى 
نادي جو� �لهندي، وكامبول باثوم 
حار�س نادي ر�ت�شابول �لتايالندي، 

�أول�شان  ح���ار����س  وو  ه���ي���ون  وج����و 
ه��ي��ون��د�ي �ل��ك��وري، وحم��م��د ر�شا 
�أخبار ي�شاد حار�س مرمى تر�كتور 

�شازي �لإير�ين.

فتح باب الت�سجيل لفعالية 
»اكواثلون احلمرية _ال�سارقة« 

 قانون التجني�س يف اإيطاليا يعود اإىل 
الواجهة بعد النجاح الأوملبي 

جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالإبداع الريا�سي 
تبداأ ت�سلم ملفات تر�سح اأبطال اأوملبياد طوكيو

»الآ�سيوي« ير�سح ال�سام�سي لأف�سل حار�س مرمى يف 
دور املجموعات بدوري الأبطال

•• ال�شارقة-الفجر

تنطلق �ليوم مناف�شات بطولة كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س 
و�لتي   ، و�ل�شيد�ت-  -للرجال  �لدولة لل�شطرجن 2021 
مب�شاركة  �لثقايف  �لريا�شي  كلباء  �حتاد  نادي  ي�شت�شيفها 
وذلك   ، �أع�شاء  " 10" �أندية  ميثلون  ولعبة  لعبا   36
 .  2021 �أغ�شط�س   16 –  11 تاريخ  �لفرتة من  خالل 
�أهمية  عن  �لحت��اد  رئي�س  �ملعيني  �شرحان  �لدكتور  وعرب 
بطولة كاأ�س رئي�س �لدولة – حفظه �هلل – وحر�س �لأندية 
على �مل�شاركة فيها ، حيث �أقامت �لأندية مع�شكر�ت �إعد�د 
خارجية ناجحة ��شتعد�ًد� للبطولة �لغالية علىينا جميعاً 
�إد�رة �لحت��اد يبذل جهوده ل�شتئناف  ، و�أف��اد باأن جمل�س 

ن�شاطه �ملحلي بالبطولة �لأهم على �أجندة �لحتاد ، و�أكد 
على ثقته بالتنظيم �ملميز من نادي �حتاد كلباء للبطولة 
قائاًل : " نتقدم بال�شكر �جلزيل لرئي�س و�أع�شاء جمل�س 
��شت�شافة  على  �لثقايف  �لريا�شي  كلباء  �حت��اد  ن��ادي  �إد�رة 
ن�شر  �ملبذولة يف  وتعاونهم مع �لحت��اد و�جلهود  �لبطولة 
على  وحر�شهم  �ل�شرقية  �ملنطقة  يف  �ل�شطرجن  ري��ا���ش��ة 
�مل�شاركة يف �لبطولت �ملحلية ، وما قدموه لإجناح بطولة 
�مل�شاركات  على  و�أث��ن��ى   ،  " جميعاً  علينا  �لغالية  �ل��ك��اأ���س 
�لوطني  �ملنتخب  فيها  ���ش��ارك  �ل��ت��ي  �لناجحة  �خل��ارج��ي��ة 
 – لل�شطرجن  �لعامل  �ملا�شية ومنها بطولة  �لفرتة  خالل 
�لتوفيق  – �شوي�شر� ومتنى  �لعاملي  بيل  رو�شيا ومهرجان 

جلميع �لالعبني و�لالعبات .

نادي الإمارات يفتح اأبوابه لأبناء اجلاليات واملقيمني ملمار�سة اأن�سطتهم الريا�سيةانطالق بطولة كاأ�س رئي�س الدولة لل�سطرجن اليوم

احتاد كرة اليد يناق�س نظامه الأ�سا�سي طبقا 
لدليل احلوكمة يف ور�سة عمل لالأندية

�أعلنت �إد�رة نادي �لإمار�ت خالل �جتماعها �لأخري برئا�شة يو�شف عبد 
�جلاليات  �أب��ن��اء  من  �لريا�شيني،  �أم��ام  �ل��ن��ادي  �أب���و�ب  فتح  �لبطر�ن  �هلل 
و�ملقيمني بد�ية من �أم�س، ملمار�شة هو�ياتهم و�أن�شطتهم �لريا�شية وطبقاً 
لالإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لوقائية �لتي �أعلنت عنها �حلكومة، مع تطبيق 
�لريا�شي يف مقدمتها  �لن�شاط  �إج��ر�ء�ت عودة  �لتي تخ�س  �لبنود  كافة 
�للتز�م بتعقيم �ملن�شاآت ، ومبا ل يتجاوز %70 من �لقوة �ل�شتيعابية.  
و�أكد وليد حممد عبد �لكرمي �لنائب �لثاين لرئي�س جمل�س �لإد�رة ، �أن 
�لإد�رة ��شتعدت قبل فرتة لعودة �لن�شاط يف �أي وقت، ومت تد�شني ��شتقبال 
منظومة  �شمن  �لريا�شي  ن�شاطهم  ملمار�شة  �لفلبينية  �جلالية  �أب��ن��اء 
�إج��ر�ء�ت �لفح�س �لتي تطبقها �حلكومة ، ومع �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية 
و�لوقائية. و�أو�شح كذلك باأن مبادرة �لنادي تاأتي بناء�ً على �أهمية تكاتف 
�جلميع و زيادة �لتو��شل �ملجتمعي فيما بينهم يف ، كما �شي�شتقبل �لنادي 

�لكريكيت  ريا�شة  ملمار�شة  و�لباك�شتانية  �لهندية  �جلاليات  �أبناء  قريباً 
وغريها من �لريا�شات �لتي جتمع �جلميع �شمن �أجو�ء �لتقارب كتعبري 
عن �لأخوة و�لعالقات �ملتينة و �لر��شخة بني �جلانبني �لإمار�تي وجميع 
�أبناء �جلاليات �لعربية و�لآ�شيوية و�لأوروبية و�نتهاجاً لعنو�ن �لت�شامح 
�لذي ر�شخته قيادتنا �لر�شيدة. و بني وليد عبد �لكرمي  �ن �لنادي مفتوح 
�لتعارف  �أب��و�ب  �أف��ر�د �ملجتمع لكي يكون وجهتهم و باب من  �أم��ام كافة 
بني �جلميع و�شيوفر �لنادي كافة �لت�شهيالت ، مبينا �ن �لنادي يتطور و 
ي�شكل نقلة نوعية يف �خلدمات. و �ختتم وليد عبد �لكرمي ت�شريحه باأن 
خدمة �لريا�شة و�ملجتمع هو هدف وجود هذ� �لنادي، و �ن هنالك عدة 
�إجر�ء�ت قام بها لغايات ��شتحد�ث خدمات جديدة يف �لنادي و �مل�شاهمة 
يف و�شع خطط جديدة و و�شع �لأمور على م�شارها �ل�شحيح، و�شتكون 

هناك �لعديد من �ملبادر�ت قريباً وتنال قبول �ملجتمع.
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•• اأبوظبي-وام:

و�لهند  و�ل����ع����ر�ق  وك��از�خ�����ش��ت��ان  و�ل��ب��ح��ري��ن  �أوزب��ك�����ش��ت��ان  دول  �أك�����دت 
و���ش��وري��ا ومنغوليا  وف��ل�����ش��ط��ني  و���ش��ريي��الن��ك��ا  ون��ي��ب��ال  وط��اج��ي��ك�����ش��ت��ان 
لل�شباب  �آ�شيا  بطولة  يف  م�شاركتها  �لإم��ار�ت  �إىل  بالإ�شافة  و�أندوني�شيا 
و�لنا�شئني للمالكمة �لتي �شت�شت�شيفها دبي خالل �لفرتة من 20 حتى 
حيث قامو� جميعا بالت�شجيل �إلكرتونيا وجاري  �حلايل،  �أغ�شط�س   30
مع  بالتن�شيق  �لإم��ار�ت  �إىل  لفرقهم  �لدخول  تاأ�شري�ت  ��شتخر�ج  حاليا 
و�لهيئة  �لوطنية  �لأوملبية  �للجنة  من  بدعم  بالدولة  �ملخت�شة  �جلهات 

�لعامة للريا�شة وجمل�س دبي �لريا�شي.
ي�شل  �أن  �ملتوقع  �أنه من  �أم�س  �ل�شادر  بيانها  �ملنظمة يف  �للجنة  وتوؤكد 
عدد �ملنتخبات �مل�شاركة يف �لبطولة �إىل حو�يل 20 منتخبا، وما يقرب 
من 280 لعبا لتكون �أكرب جتمع ريا�شي للمالكمة يف �لقارة �لآ�شيوية 
منذ ظهور تلك �لريا�شة، م�شرية �إىل �أن �ملنتخبات �شوف تبد�أ يف �لتو�فد 
�لر�شمي �شوف  ، و�أن حفل �لفتتاح  �أغ�شط�س   17 على دبي �عتبار� من 
مناف�شات  وتنطلق  �لفني  �لج��ت��م��اع  ي��ج��ري  فيما  م��ن��ه،   19 ي��وم  ي��ق��ام 

�لبطولة يوم 20 �أغ�شط�س �جلاري.
و�أو�شح عبد �هلل �لزعابي ع�شو جمل�س �إد�رة �لحتاد �لإمار�تي للمالكمة 

رئي�س �للجنة �لإعالمية �أن �لبطولة �شوف تقام ب�شالة فندق لو مرديان 
�آ�شيا لرجال �ملالكمة يف  ��شت�شافة بطولة  �لتي جنحت يف  �ملطار بدبي، 
مايو �ملا�شي، و�أنه �شيتم تطبيق �لإجر�ء�ت �لحرت�زية لوقاية �لالعبني 
و�ملنظمني و�حلكام وكل عنا�شر �للعبة وفقا للربوتكول �لطبي �ملعتمد 
يف حكومة دبي و دولة �لمار�ت و �لحتاد �لآ�شيوي للعبة، و�أن م�شت�شفى 
على  �لطبي  ل��الإ���ش��ر�ف  �لحت���اد  م��ع  �شر�كتها  يف  ت�شتمر  ���ش��وف  ب���ر�مي 
�آ�شيا  بطولة  يف  م�شافة  قيمة  وحققت  حا�شرة  كانت  مثلما  �لبطولة 
للرجال، موؤجها �ل�شكر �إىل كل �جلهات �لد�عمة لتنظيم �لبطولة وعلى 
ر�أ�شها �للجنة �لأوملبية �لوطنية و�لهيئة �لعامة للريا�شة وجمل�س دبي 

�لريا�شي و�شحة ومطار�ت دبي".
عليها  و�شي�شرف  معتمد�،  دوليا  20 حكما  �ملناف�شات  " �شيدير  و�أ�شاف 
15 م�شرفا دوليا، و�شتبث مناف�شات �لبطولة على جمموعة قنو�ت دبي 
�لريا�شية، و�شتحظى باهتمام �عالمي كبري من و�شائل �لإعالم �ملحلية 
�أو �لآ�شيوية، و�شوف يعقد �ملوؤمتر �ل�شحفي �لر�شمي للبطولة يوم �ل�شبت 
�ملقبل و�شتتم توجيه �لدعو�ت لكل و�شائل �لإعالم له، و�شتك�شف �للجنة 
�لإمار�تي  �لحتادين  رئي�س  �لعتيبة  �ن�س  �شعادة  برئا�شة  �لعليا  �ملنظمة 
و�لآ�شيوي عن كافة �لتفا�شيل �ملتعلقة بالبطولة خالله كما �أنها �شتقوم 

بالرد على كافة �لت�شاوؤلت".

اآ�سيا  بطولة  يف  للم�ساركة  دبي  اإىل  املنتخبات  و�سول  بدء  اأغ�سط�س..   17

ب���ع���دم���ا ���ش��ه��د ����ش���وق �لن���ت���ق���الت 
م�شبوق  غ���ري  ح����ر�ك����اً  �ل�����ش��ي��ف��ي��ة 
�ل�شعودية،  ل���الأن���دي���ة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
ر�أ�شها  وعلى  منها  �لكبرية  خا�شة 
�لهالل بطل �لن�شختني �ملا�شيتني، 
�ملو�شم  �فتتاح  �جل��ّد مع  يبد�أ وقت 
�جلديد من �لدوري �لأربعاء بلقاء 

�لفيحاء و�لحتاد.
رف���ع  �ل����ري����ا�����ش����ة  وز�رة  وق���������ررت 
�حل�������ش���ور �جل���م���اه���ريي م���ن 40 
للقدرة  ب���امل���ئ���ة   60 �ىل  ب���امل���ئ���ة 

�ل�شتيعابية للمالعب.
وت��ع��اق��دت �لأن���دي���ة �ل�����ش��ع��ودي��ة مع 
 39 منهم  لع��ب��ني،   105 ق��ر�ب��ة 
من  �لهالل  ومتكن  �أجنبياً،  لعباً 
�لظفر ب�شفقته �لأغلى �لتي حارب 
�ملريكاتو  ب���د�ي���ة  م��ن��ذ  �أج��ل��ه��ا  م���ن 
�ل�������ش���ي���ف���ي، ب�������ش���م���ه �ل����رب�زي����ل����ي 
ماثيو�س بريير� )25 عاما( قادماً 
يف  �لإنكليزي  بروميت�س  و�شت  من 
�شفقة هي �لأكرب يف تاريخ �لدوري 
�ل�شعودي بح�شب موقع "تر�ن�شفر 
تقدر  �إذ  �مل��ت��خ�����ش�����س،  ماركت" 
بحو�يل 18 مليون يورو، بخالف 
�لر�تب �ل�شنوي لالعب �لذي يقدر 

ب� 3.5 مليون يورو.
�لقيمة  �رت��ف��ع��ت  �ل��ت��ع��اق��د،  وب��ه��ذ� 
�ل�شوقية للهالل �لذي يبد�أ حملته 
�لطائي،  �لعائد  مبو�جهة  �ل�شبت 

�إىل  ي�����ورو  م��ل��ي��ون   48.55 م���ن 
63.55 مليون يورو، ليكون بذلك 

�لنادي �لأكرث قيمة يف �ل�شعودية.
�ملايل  �ملهاجم  مع  �لهالل  وتعاقد 
ع���ام���ا( يف  م���اري���غ���ا )30  م��و���ش��ى 
�نتهاء  ب��ع��د  ح���ر  �ن���ت���ق���ال  ���ش��ف��ق��ة 
�ل�����ش��اب��ق بورتو  ن���ادي���ه  ع���ق���ده م���ع 

�لربتغايل.
�ملا�شي  �مل���و����ش���م  �ك��ت��ف��ى  وب���ع���دم���ا 
يف  �لن�شر  ن�شط  �ل�شاد�س،  باملركز 
ب�شمه  �ل�شيفية  �لنتقالت  �شوق 
�لرب�زيلي  �ملهاجم  �لو�شط  لع��ب 
من  ق���ادم���اً  ع��ام��ا(   27( تالي�شكا 
غ��و�ن��غ��ج��و �ل�����ش��ي��ن��ي مب��ب��ل��غ قدر 
ي��ورو م��ع ر�تب  8 مليون  ب��ح��و�يل 
يورو  6 مليون  بقر�بة  �شنوي قدر 

�شنوياً.
كما تعاقد مع �ملهاجم �لكامريوين 
يف  ع��ام��ا(   29( ب��ك��ر  �ب���و  فين�شنت 
�شفقة �نتقال حر بعد �نتهاء عقده 

مع ب�شكتا�س �لرتكي.
تركية،  �شحافية  تقارير  وبح�شب 
 5 ح��و�يل  �لكامريوين  ر�ت��ب  يبلغ 

مليون يورو �شنوياً.
مو�شمه  يفتتح  �لذي  �لن�شر  وعزز 
�جل��م��ع��ة ���ش��د ���ش��م��ك، خ��ط دفاعه 
 30( م��وري  فوني�س  بالأرجنتيني 
عاما( قادماً من فياريال �لإ�شباين 
ي��ورو، لرتتفع  2.5 مليون  مقابل 

�ل���ق���ي���م���ة �ل�������ش���وق���ي���ة ل���ل���ن���ادي �ىل 
يورو. مليون   60.45

�كتفى  �ل�����ذي  ل���الأه���ل���ي  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�ملا�شي  �مل���و����ش���م  �ل���ث���ام���ن  ب���امل���رك���ز 
و�لذي يبد�أ م�شو�ره �شد �لفي�شلي 
����ش���وق  يف  ف���ن�������ش���اط���ه  �جل�����م�����ع�����ة، 
مدرو�شاً  كان  �ل�شيفية  �لنتقالت 
خالفاً لل�شيف �ملا�شي، �إذ �أمتَّ حتى 

تعاقد�ت  خم�شة  �مت����ام  م��ن  �لآن 
�أجنبية يف مر�كز كانت بحاجة �ىل 

تعزيز.
ب�شم  ت���ع���اق���د�ت���ه  �لأه�����ل�����ي  وب��������د�أ 
�ل��رب�زي��ل��ي �مل��د�ف��ع د�ن��ك��ل��ري )29 
ن����ادي �شرييزو  م��ن  ع��ام��ا( ق���ادم���اً 
�إجمالية  بقيمة  �ل��ي��اب��اين  �أو���ش��اك��ا 
ي�������ورو،  م����ل����ي����ون   1.5 ب������  ت�����ق�����در 

�أي���ام �أع��ل��ن �لتعاقد  وب��ع��ده��ا ب��ع��دة 
فيليب  �ل��������دويل  �ل����ك����رو�ت����ي  م����ع 
من  قادماً  عاما(   29( بر�دريت�س 
ك���ال���ي���اري �لإي����ط����ايل ب��ع��دم��ا مثل 
�لعني �ل�شعودي على �شبيل �لإعارة 

�ملو�شم �ملا�شي.
بحو�يل  �ل�����ش��ف��ق��ة  ق��ي��م��ة  وت���ق���در 
ر�تب  يبلغ  فيما  ي���ورو،  مليون   2

�شحفية  تقارير  بح�شب  �لكرو�تي 
قر�بة 800 �لف يورو �شنوياً.

�لرب�زيلي  �ل����دويل  �مل���د�ف���ع  وك����ان 
�أبرز  عاما(   32( باولينيو  �ل�شابق 
�نتقال  �شفقة  يف  �لأهلي  تعاقد�ت 
ح���ر ب��ع��د �ن��ت��ه��اء ع��ق��ده م���ع ناديه 
ويبلغ  �ل�شيني.  غو�نغجو  �ل�شابق 
�لرب�زيلي  للنجم  �ل�شنوي  �لر�تب 

حو�يل 3.5 مليون يورو.
ب���و����ش���ل���ة �لأه�����ل�����ي بعد  و�جت����ه����ت 
�لأي�شر  �لظهري  مع  للتعاقد  ذل��ك 
�ملقدوين �ل�شمايل �إزجان �أليو�شكي 
يونايتد  بليدز  عقده  �نتهى  �ل��ذي 

�لإنكليزي.
ويبلغ ر�تب �بن �ل�29 عاماً بح�شب 
قر�بة  �إنكليزية  �شحافية  تقارير 

يورو. مليون   1.5
و�خ��ت��ت��م �لأه��ل��ي ت��ع��اق��د�ت��ه "حتى 
�ل�شنغايل  �جل���ن���اح  ب�����ش��م  �لآن" 
قادماً  ع��ام��ا(   24( �ن���د�و  �حل�شن 
م��ن �ل���دوري �ل��رتك��ي حت��دي��د�ً من 
نادي كار�غومروك يف �شفقة تقدر 
ب� 3 مليون يورو وبر�تب ي�شل �إىل 

�شنوياً. يورو  مليون   2
�لقيمة  ترتفع  �لتعاقد�ت،  وب��ه��ذه 
 48.88 �ىل  ل��الأه��ل��ي  �ل�����ش��وق��ي��ة 

مليون يورو.
�ل����ذي ح��ل ثالثاً  وي��ع��ت��رب �لحت����اد 
�ملو�شم �ملا�شي و�لذي يق�س �شريط 
�ن����ط����الق �ل���ب���ط���ول���ة �لأرب�����ع�����اء يف 
�لأ�شو�ء  دوري  �ىل  �لعائد  �شيافة 
�لكبرية  �لأن����دي����ة  �أق����ل  �ل��ف��ي��ح��اء، 

�إبر�ماً لل�شفقات هذ� �ل�شيف.
لكن �ل�شفقة �لوحيدة �لتي �برمها 
تعترب من �أهم و �أكرب �شفقات هذ� 
�ل�����ش��ي��ف وذل�����ك ب��ع��د ت��ع��اق��ده مع 
�إيغور  �ل��رب�زي��ل��ي  �لأل���ع���اب  ���ش��ان��ع 

ك���ورن���ادو )28 ع��ام��ا( ق���ادم���اً من 
ن���ادي �ل�����ش��ارق��ة �لإم���ار�ت���ي بقيمة 
ي���ورو  م��ل��ي��ون   10.5 �ىل  ت�����ش��ل 
يورو  مليون   5 �ىل  ي�شل  وب��ر�ت��ب 

�شنوياً.
وي����ن����ت����ظ����ر �لحت����������ادي����������ون ث�����اين 
�ملنتظر  بالتعاقد  وذلك  �شفقاتهم 

مع مهاجم �شريح يف قادم �لأيام.
خام�س  �لتفاق،  و�شع  يختلف  ول 
م�شو�ره  يبد�أ  �لذي  �ملا�شي  �ملو�شم 
�لحتاد  ع��ن  �لباطن،  �شد  �ل�شبت 
�لآن  حتى  و�ح���دة  �شفقة  �أب���رم  �إذ 
روبن  �ل�����ش��وي��دي  �مل��ه��اج��م  ب�شمه 
�شفقة  يف  ع���ام(   27( ك��و�ي�����ش��ون 
�ن��ت��ق��ال ح��ر بعد �ن��ت��ه��اء ع��ق��ده مع 

ناديه �ل�شابق ماينت�س �لأملاين.
بح�شب  �ل�������ش���وي���دي  ر�ت�����ب  وي��ب��ل��غ 
تقارير �شحفية قر�بة 2.5 مليون 

يورو.
�أن���ه���ى �ملو�شم  �ل����ذي  �ل�����ش��ب��اب  �أم����ا 
نقاط  �أرب��ع  بفارق  و�شيفاً  �ملا�شي 
�لبطولة  يبد�أ  و�ل��ذي  �لهالل  عن 
ّد  فُيعجَ �أب���ه���ا،  ���ش��ي��اف��ة  �خل��م��ي�����س يف 
�ق��ل �لأن��دي��ة �ل��ك��ب��رية �ن��ف��اق��اً هذ� 
�لآن  ح��ت��ى  �ك��ت��ف��ى  ب��ع��دم��ا  �ل�شيف 
قادماً  باولينيو  �ل��رب�زي��ل��ي  ب�شم 
ب�شفقة  �ل��ربت��غ��ايل  يو�فيت�شا  م��ن 
تقدر قيمتها مبليون يورو و بر�تب 
ل يتجاوز 600 �لف يورو �شنوياً.

بعد �ل�صباق �ملحموم يف �صوق �لنتقالت

الفيحاء والحتاد يفتتحان مو�سم الدوري ال�سعودي

ي�شاء  �أي��ن��م��ا  �إىل  ب��الن��ت��ق��ال  ُح�����رٌّ 
بر�شلونة  �أ�شطورته يف  كتب  بعدما 
يبدو  ع��ام��اً،   21 طيلة  �لإ���ش��ب��اين 
م�شتقبل  ب�شاأن  ُح�ِشمت  �لأم��ور  �أن 
مي�شي  ليونيل  �لأرجنتيني  �لنجم 
�ل�����ذي وق�����ع  �أم�������س �ل���ث���الث���اء مع 
�لفرن�شي  ج���رم���ان  ����ش���ان  ب��اري�����س 
بح�شب ما �أكد و�لد �أف�شل لعب يف 

�لعامل �شت مر�ت.
وق���������ال خ�����ورخ�����ي م���ي�������ش���ي �ل�����ذي 
للقناة  جن��ل��ه،  �أع��م��ال  �إد�رة  ي��ت��وىل 
�ل���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة �لإ�����ش����ب����ان����ي����ة "ل 
�ليوم  �شيوقع  ليو  نعم،  �شيك�شتا": 
وعندما  جرمان".  ���ش��ان  ل��ب��اري�����س 
�شئل يف �ملطار من قبل �ل�شحافيني 
لحقاً  ���ش��ي��وق��ع  م��ي�����ش��ي  ك�����ان  �إذ� 
�ل��ث��الث��اء م��ع ���ش��ان ج��رم��ان، �أجاب 

"نعم".
وب��ع��د �ل��ق��ر�ر �ل�����ش��ادم �ل���ذي �شدر 
�خلمي�س بعدم جتديد عقده �لذي 
�لإ�شباين،  ب��ر���ش��ل��ون��ة  م���ع  �ن��ت��ه��ى 
�لأكرث  �لوجهة  ج��رم��ان  �شان  ك��ان 
�لأرجنتيني،  ل��ل��ن��ج��م  �ح����ت����م����اًل 
ل�شيما بعد تعاقد مان�ش�شرت �شيتي 
�لإن��ك��ل��ي��زي م��ع جن��م �أ���ش��ت��ون فيال 
جاك غريلي�س مقابل 100 مليون 

جنيه ��شرتليني.
وخ��������الف��������اً مل�������ا زع������م������ت �ل����ق����ن����اة 
"بيتيفي"  �لتلفزيونية �لكاتالونية 
ليل �لثنني-�لثالثاء باأن بر�شلونة 
�ل�34  لب��ن  �أخري�ً"  "عر�شاً  ق��دم 
يبدو  �شفوفه،  يف  يبقى  لكي  عاماً 
"كامب  يف  ع��ام��اً  �ل�21  رح��ل��ة  �أن 
للنجم  م���وؤك���د  ب�����ش��ك��ل  نو" �ن��ت��ه��ت 
�شقف  ق��ان��ون  ب�شبب  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
�ل����ذي فر�شته  �ل���رو�ت���ب �جل��دي��د 
ر�بطة �لدوري �لإ�شباين، ما ت�شبب 
"بالوغر�نا"  عن  �لنف�شال  بقر�ر 
�لنادي  م��ي��ز�ن��ي��ة  ل��ت��ه��دي��د  جت��ن��ب��اً 
ب��ح�����ش��ب م����ا �أف�������اد رئ��ي�����ش��ه ج����و�ن 

لبورتا.
ب���دء �حل��دي��ث ع��ن �حتمال  وم��ن��ذ 
جرمان  ل�����ش��ان  م��ي�����ش��ي  �ن�����ش��م��ام 
مو�طنه  قيادة  حتت  �شيلعب  حيث 
ماوري�شيو بوكيتينو، عا�س جمهور 
وح���ت���ى لعبي  �ل���ع���ا����ش���م���ة  ن������ادي 
ومدربي �لفرق �ملناف�شة يف �لدوري 

�لفرن�شي حالة من �لن�شوة.
�شباح  منذ  حم�شوماً  �لأم���ر  وب���د� 
باري�س"  و"�لوجهة  �ل����ث����الث����اء 
�شحيفة  ك����ت����ب����ت  م�������ا  ب����ح���������ش����ب 
قبل  وذلك  "�شبورت" �لكاتالونية، 

فر�ن�س  وك��ال��ة  �شحايف  ي�شاهد  �أن 
ب���ر����س �ل���ن���ج���م �لأرج���ن���ت���ي���ن���ي مع 
زوجته و�أطفاله �لثالثة ي�شلون يف 
�ل�شاعة �لو�حدة و�لع�شرين دقيقة 
�ىل م��ط��ار ب��ر���ش��ل��ون��ة-�إل ب���ر�ت يف 

طريقهم �ىل �لعا�شمة �لفرن�شية.
نادي  جلمهور  بالن�شبة  باري�س،  يف 
حم�شومة  كانت  �لأم���ور  �لعا�شمة 
لدرجة �أن عدد�ً كبري�ً منهم �أم�شو� 
ليلتهم �لأحد و�لثنني �أمام مطار 
ل���و ب��ورج��ي��ه وع��ن��د م��دخ��ل ملعب 
قدوم  برين�س" بانتظار  دي  "بارك 

�لأرجنتيني.
و�����ش����ق �حل���م���ا����س ط���ري���ق���ه خ���الل 
�ىل  �ملن�شرم  �لأ�شبوع  نهاية  عطلة 
بدء  م��ع  �لفرن�شي  �ل���دوري  لعبي 
�حلديث �جلدي عن و�شول مي�شي 
�تخذ  ب��ع��دم��ا  �لعا�شمة  ن���ادي  �ىل 
�لقر�ر بالنف�شال عن ع�شقه �لأول 

بر�شلونة.
باريزيان"  "لو  �شحيفة  وحتدثت 
قدوم  �إم��ك��ان��ي��ة  �أن  ع���ن  �ل���ث���الث���اء 
فيما  "جنوناً"،  �أح���دث���ت  م��ي�����ش��ي 
"ليكيب"  ����ش���ح���ي���ف���ة  ع����ن����ون����ت 
نفاد  م���رح���ل���ة  "يف  �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
"�ل�شاعات  عن  متحدثة  �ل�شرب"، 

مت�شائلة:  �لنتظار،  من  �لأطول" 
؟". �لثالثاء  �أم�س  �خلامتة  "هل 

�ل�����ش��ادم �خلمي�س  �لإع������الن  م��ن��ذ 
ع���ن رح���ي���ل م��ي�����ش��ي، ف���ر����س �شان 
ج���رم���ان ن��ف�����ش��ه �ل���وج���ه���ة �لأك����رث 
ترجيحاً لالعب �لأرجنتيني �لذي 
�لود�عي  �ل�شحايف  �ملوؤمتر  يف  ق��ال 
�لنادي  نو" �أن  "كامب  من  �لأح��د 
م�شيفاً  "�حتمال"،  �ل��ب��اري�����ش��ي 
من  �ل��ك��ث��ري  ت��ل��ق��ي��ت  "ب�شر�حة، 
�لأندية  م��ن  �لعديد  م��ن  �مل��ك��امل��ات، 
عندما �شدر �لبيان �ل�شحايف )عن 
رحيله(. يف هذه �ملرحلة، مل يح�شم 

�أي �شيء".
تثري �ل�شحافة �لفرن�شية �لهتمام 
و�قرت�ح  �ل��ط��رف��ني،  ب��ني  �مل�شرتك 
�شان جرمان بعقد ملدة عامني على 
يبلغ  ���ش��اٍف  �شنوي  ب��ر�ت��ب  �لأق����ل، 
حو�يل 40 مليون يورو، ما �شي�شع 
�لأرجنتيني على نف�س �مل�شتوى من 
�لرب�زيلي  و�شديقه  �ل�شابق  زميله 
نيمار )36 مليون يورو(، �لالعب 

�لأعلى �أجر�ً يف فرن�شا.
يوم �لأحد، ف�شل مي�شي �أن يكر�س 
وق��ت��ه ل��رب���ش��ل��ون��ة يف م��ا مي��ك��ن �أن 

يكون �آخر �أ�شبوع له كالعب حر.

يف "كامب نو" حيث كتب �أ�شطورته، 
�أعلن مي�شي وهو يبكي حبه للنادي 
�إل��ي��ه وه���و يف �لثالثة  �ل���ذي و���ش��ل 

ع�شرة من عمره.
وب���ع���دم���ا مت���ال���ك �ن��ف��ا���ش��ه ق����ال يف 
�ت�������ش���ور  "مل  ح���دي���ث���ه  م�������ش���ت���ه���ل 
�طالقاً �لرحيل عن بر�شلونة لأين 
للحقيقة مل �أفكر بهذ� �لأمر. كنت 
�ريد ود�عاً مع �جلميع على �ر�شية 
كنت  �لعام،  "هذ�  م�شيفاً  �مللعب"، 
باأننا �شنبقى  �أنا وعائلتي مقتنعني 
نريده  ك��ن��ا  م��ا  ه���ذ�  بيتنا،  ه��ن��ا، يف 
�أك���رث م��ن �ي ���ش��يء �آخ���ر. �لرحيل 

�شعٌب وقا�ٍس".
باأين  زل��ت غ��ري م�شدق  "ل  وت��اب��ع 
�شاترك هذ� �لنادي وتغيري حياتي. 
�أن���ا �ع�����ش��ق ه���ذ� �ل���ن���ادي. �أم���ا �لآن 
نقطة  من  �لنطالق  علي  فيتعني 
ب�شر�حة  �أكن م�شتعد�ً  �ل�شفر. مل 

ل�شيناريو مماثل".
�شيء  ك���ل  �أع��ط��ي��ت  "لقد  و�أو����ش���ح 
�لول حتى  �ليوم  �لنادي من  لهذ� 
�شفوف  يف  ع�����ش��ت  ل��ق��د  �لأخ�������ري. 
�لنادي �أوقاتاً جيدة و�أخرى �شعبة، 
ل��ك��ن �ل��ن��ا���س ه��ن��ا �ظ���ه���رو� حبهم 
جت���اه���ي وه�����ذ� ���ش��ي��ب��ق��ى م��ع��ي �ىل 

�لأبد".
وك�شف مي�شي �أنه خف�س ر�تبه �ىل 
�لبقاء،  م��ن  يتمكن  حتى  �لن�شف 
ع��ن متديد  ب��ر���ش��ل��ون��ة تخلى  ل��ك��ن 
ع���ق���ده �ل�����ش��خ��م �ل�����ذي �ن��ت��ه��ى يف 
تعري�س  لتجنب  ح��زي��ر�ن/ي��ون��ي��و 
�خلطر  �ىل  �ل������ن������ادي  م���ي���ز�ن���ي���ة 
�لتي  �لرو�تب  �شقف  قو�عد  ب�شبب 
فر�شتها ر�بطة �لدوري �لإ�شباين.

ه���ذ� �لأم�����ر، �أع��ط��ى ���ش��ان جرمان 
�لفر�شة  �ل���ق���ط���ري���ني  وم���ال���ك���ي���ه 
�لنادي  ���ش��ف��وف  ل��ت��ع��زي��ز  �مل��ث��ال��ي��ة 
�أنه  على  �لكثريون  ي�شنفه  بالعب 

�أعظم من مار�س هذه �للعبة.
�ل�����ق�����وة �مل����ال����ي����ة ل���������ش����ان ج����رم����ان 
�للعب  ق����و�ع����د  م����ن  و�ل���ت���خ���ف���ي���ف 

�مل��ايل ل��الحت��اد �لأوروب���ي  �لنظيف 
�لباب  )وي��ف��ا(، فتحا  �ل��ق��دم  ل��ك��رة 
�لفرن�شية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ن����ادي  �أم�����ام 
لتحقيق �شفقة مل يتخيلها �أحد يف 

بد�ية �ل�شيف.
و�شان  مي�شي  ب��ني  �لت�����ش��ال  ي��ع��ود 
جرمان �ىل �شيف 2020، عندما 
�أع����رب �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي ع��ن رغ��ب��ت��ه يف 

مغادرة بر�شلونة.
تذهب  �ل����وق����ت، مل  ذل����ك  ل��ك��ن يف 
�لأم��ور �ىل هذ� �حل��ّد بعدما وجد 
�لالعب �أر�شية م�شرتكة مع �لنادي 

�لكاتالوين للبقاء يف �شفوفه.
بقدومه �ىل �شان جرمان، �شيجتمع 
نيمار  �ل��رب�زي��ل��ي  ب�شديقه  مي�شي 
�لذي لعب بجانبه يف بر�شلونة بني 

عامي 2013 و2017.
�أم�����ش��ى �ل���رج���الن �أم�����ش��ي��ة م��ع��اً يف 
�آب/�أغ�شط�س �حلايل خالل  �أو�ئ��ل 
�إيبي�شا ب�شحبة مو�طنيه  عطلة يف 
�أنخل دي ماريا ولياندرو باريدي�س 
و�لإي��ط��ايل م��ارك��و ف��ري�ت��ي �لذين 
ي��د�ف��ع��ون �أي�����ش��اً ع��ن �أل�����و�ن نادي 
�شان  �أن  م��وؤك��د،  ه��و  م��ا  �لعا�شمة. 
��شتعادة  �فتتح رحلة  �لذي  جرمان 
ل��ق��ب �ل�����دوري �ل��ف��رن�����ش��ي م��ن ليل 
بفوزه �ل�شبت على ترو� 2-1، مهد 
�لكبري"  "�لنفجار  لهذ�  �لطريق 
�إن  �آخ��ر  ُبعد  نقله �ىل  �ل��ق��ادر على 
ك���ان ع��ل��ى �ل�����ش��ع��ي��د �ل��ري��ا���ش��ي �أو 
�شوى  ينتظر   ل  وهو  �لقت�شادي، 

�لتوقيع �لر�شمي ملي�شي.

�لأمريكي  �ل�شلة  ك��رة  دوري  يف  �مل�����ش��ارك  مافريك�س،  د�ل����س  ف��ري��ق  تو�شل 
عن  �لغني  �ل�شلوفيني  �لنجم  م��ع  �ت��ف��اق  �ىل  �أيه"،  ب��ي  "�أن  للمحرتفني 
 207 مقابل  �شنو�ت  خم�س  ملدة  �لعقد  لتجديد  دونت�شتي�س  لوكا  �لتعريف 
�لأمريكية  �لإع�����الم  و���ش��ائ��ل  م��ن  �ل��ع��دي��د  ذك����رت  م��ا  بح�شب  دولر  م��ل��ي��ون 

�لثنني.
�شيوّقع �بن �ل� 22 عاماً على عقد "�شوبر ماك�س" �أي �أّنه �شيح�شل على �حلّد 
�لأق�شى �مل�شموح به بح�شب قو�نني �لر�بطة، وذلك كما �أ�شارت �شبكة "�أي �أ�س 

بي �أن" �لريا�شية و�شحيفة "د�ل�س مورنينغ نيوز".

�ىل  �إن��ه حّلم وحت��ّول  "�ليوم  قوله  دونت�شيت�س  �أن" عن  بي  �أ���س  "�أي  ونقلت 
�أنا  مذهلة.  �أماكن  �ىل  و�أخذتني  �لكثري  �ل�شلة  ك��رة  لعبة  �أعطتني  حقيقة. 

ممنت ومتحم�س للبقاء يف د�ل�س كجزء من مافريك�س".
وتابع "�أنا ملتزم بهذه �ملوؤ�ش�شة و�أقّدر جد�ً دعم م�شجعيني".

وكان دونت�شيت�س على مقربة من قيادة �شلوفينيا �ىل نيل �مليد�لية �لربونزية 
�شمن �أوملبياد طوكيو، قبل �أن يكتفي بلد �ملليوين ن�شمة بنيل �ملركز �لر�بع. 
يف  �ل��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز  �خ��ت��ي��اره  عقب  مافريك�س  �ىل  �ن�شم  دونت�شيت�س  وك���ان 
�لثانويات  وحتى  �جلامعات  لعبي  لنتد�ب  �ملخ�ش�س   2018 "در�فت" 

�لأمريكية و�لالعبني �لأجانب �ىل �لدوري، و��شتمر منذ حينها بح�شب ذ�ك 
�لتفاق.

يف  "يوروليغ"  تاريخ م�شابقة  �أف�شل لعب يف  فاز بجائزة  �أ�شغر من  �أ�شبح 
2017-2018، عندما قاد ريال مدريد �لإ�شباين �ىل �للقب، قبل  مو�شم 
�أن يختار �لنتفال �ىل حتّد جديد خارج �حلدود �لوروبية باإعالنه �لدخول 
�أتالنتا هوك�س. �نتقل �لالعب  �ل�"در�فت"، فوقع عليه �لختيار من قبل  يف 

مبوجب �شفقة تبادل من هوك�س �ىل مافريك�س مقابل تر�ي يونغ.
بلغ معدل دونت�شيت�س 27.7 نقطة و8 متابعات و8.6 مترير�ت حا�شمة يف 

�ملبار�ة �لو�حدة �ملو�شم �ملا�شي، مبعدل جناح 47.9 باملئة من جميع �مل�شافات، 
و35 باملئة من خارج �لقو�س.

2019، متكن  �ل��ع��ام  �أف�����ش��ل لع��ب مبتدئ )روك����ي( يف  ب��ج��ائ��زة  بعد ف���وزه 
يف  �أوف"  "بالي  �لق�شائية  �لدو�ر  �ىل  مافريك�س  ق��ي��ادة  م��ن  دونت�شيت�س 
�أجنلي�س كليربز  لو�س  �أم��ام  �ملنا�شبتني  �أن يخرج يف  �ملا�شيني قبل  �ملو�شمني 
من �لدور �لأول. مل يفز مافريك�س ب�شل�شلة �شمن �لأدو�ر �لنهائية منذ فوزه 
باللقب عام 2011، حيث �شقط عند عتبة �لدور �لأول �شت مر�ت، فيما ف�شل 

يف �لتاأهل من �ملو�شم �ملنتظم �أربع مر�ت خالل �ملو��شم �لع�شرة �لأخرية.

الأمور ح�سمت.. مي�سي يف �سان جرمان 

مافريك�س يجّدد عقد دونت�ستي�س 5 �سنوات 
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بيليه،  �لرب�زيلي  �لأ�شطورة  و�شف 
مو�طنه  و"رمزه"  "نا�شحه" 
و�ل��الع��ب �ل����دويل �ل�����ش��اب��ق، ماريو 
وذلك  �ل�90،  ميالده  بعيد  ز�غالو، 
�لتو��شل  و�شائل  ر�شالة عرب  خالل 

�لجتماعي.
قائد  "�أنت  ر���ش��ال��ت��ه:  يف  بيليه  �أك���د 
ك���ل �شيء،  ون���ا����ش���ح ورم������ز، وف�����وق 
�شديق ذو قلب كبري، �شيظل خالد�ً 

يف ذ�كرة �لكرة �لرب�زيلية".
كما ذّك��ر بطل �ل��ع��امل 3 م��ر�ت مع 
�شديقاً  ك���ان  ب��اأن��ه  "�ل�شيلي�شاو" 
لز�غالو، عندما مثال �شوياً منتخب 
عندما  تو�جها  ولكنهما  �ل��رب�زي��ل، 
بينما  �شانتو�س،  يف  بيليه لعباً  كان 

كان ز�غالو بقمي�س بوتافوغو.
�لرب�زيل  جيل  �شمن  �لثنائي  وكان 
�ل�����ذي ت����وج ب���ط���اًل ل��ل��ع��امل مرتني 

بال�شويد،   1985 يف  م��ت��ت��ال��ي��ت��ني 
و1962 يف ت�شيلي، بينما يف ن�شخة 

�ملك�شيك،  �حت�شنتها  �لتي   1970
وف�����ازت ب��ه��ا �ل���رب�زي���ل �أي�������ش���اً، كان 

�نتقل  بينما  لع��ب��اً،  ي���ز�ل  ل  بيليه 
ز�غالو ملقعد �ملدير �لفني.

�شابقه  �أنهى  �ملو�شم �جلديد كما  ي�شتهل  �أن  �لإنكليزي يف  ت�شل�شي  ياأمل 
مع �ملزيد من �لنجاحات، وذلك عندما يتو�جه بطل دوري �أبطال �أوروبا 
مع �لفائز بالدوري �لأوروبي "يوروبا ليغ" فياريال �ل�شباين يف مبار�ة 

�لكاأ�س �ل�شوبر �لأوروبية �لتي حتت�شنها بلفا�شت �لأربعاء.
متفرج  �أل���ف   13 �أم���ام  �ل�شمالية  �إي��رل��ن��د�  عا�شمة  يف  �مل��ب��ار�ة  و�شتقام 

�شيملوؤون 70 باملئة من �لقدرة �ل�شتيعابية مللعب "وند�شور بارك".
ت��وخ��ل عقب ت�شلمه  ت��وم��ا���س  �لأمل����اين  ل��ل��م��درب  �ل�شحري  �ل��ت��اأث��ري  رف��ع 
من   2021 �لثاين-يناير  كانون  يف  "بلوز"  �ل�  مهامه �لفنية يف نادي 
جبهات  جميع  على  للمناف�شة  �لنكليزي،  �لنادي  يف  �لتوقعات  من�شوب 
�مل�شابقات هذ� �ملو�شم، خ�شو�شاً يف ظل �لأخبار �لتي تتحدث عن عودة 
مرتقبة للمهاجم �لبلجيكي روميلو لوكاكو قادماً من �إنرت �لإيطايل �إىل 
�شفقة قيا�شية يف تاريخ �لنادي تقدر ب� 97  بريدج" مقابل  "�شتامفورد 

مليون جنيه ��شرتليني )135 مليون دولر(.
وكان رجال �ملدرب توخل فازو� على مو�طنهم مان�ش�شرت �شيتي يف �أيار-

بعد  �ل��ن��ادي  تاريخ  يف  �لثانية  للمرة  �لب��ط��ال  كاأ�س  لرفع  �ملا�شي  مايو 
توخل  و�شول  من  فقط  �أ�شهر   5 بعد  وذل��ك   ،2012-2011 مو�شم 
خلفاً لبن �لنادي ولعب و�شطه �لأ�شطوري فر�نك لمبارد �ملقال من 
�ملركز  �لذي كان يحتل حينها  �لفريق  نتائج  من�شبه على خلفية تردي 
�لتا�شع يف �لدوري �ملمتاز، قبل �أن ينهيه بقيادة �ملدرب �ل�شابق لبورو�شيا 
�ملوؤهل  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  �لفرن�شي يف  ���ش��ان ج��رم��ان  وب��اري�����س  دورمت���ون���د 

للم�شابقة �لقارية.
كما و�شل ت�شل�شي بقيادة توخل �ىل نهائي م�شابقة كاأ�س �إنكلرت� قبل �أن 

�خل�شارة �أمام لي�شرت �شيتي �شفر1-.
حمل �لفوز يف مدينة بورتو �لربتغالية �مل�شيفة لنهائي �مل�شابقة �لقارية 
قبل  لكن  �أ���ش��اب��ي��ع.   6 غ�شون  يف  �شيتي  على  لت�شل�شي   3 �ل��رق��م  �لأم، 
ن�شب  توخل  ومدربه  ت�شل�شي  و�شع  �حل��ايل،  �ملو�شم  مناف�شات  �نطالق 
عينيهما حتدي �لإطاحة بفريق �ملدرب �لإ�شباين بيب غو�رديول كبطل 

للدوري �ملمتاز.
قال توخل )47 عاماً( قبل �ملبار�ة �ملنتظرة يف بلفا�شت 

نفوز، نريد بالطبع �أن نناف�س و�أن نكون  �أن  "نريد 
ناجحني".

�أق��ي��ل م��ن من�شبه يف �شان  �ل���ذي  ت��وخ��ل  وت��اب��ع 
جرمان بعد �خل�شارة يف نهائي دوري �لبطال 

�أم��ام بايرن ميونيخ �لمل��اين بهدف نظيف 
هي طبيعة ت�شل�شي، وبالطبع نحن  "هذه 
�أن  و"�شنحاول  �لتحدي"  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

نناف�س من �أجل كل لقب يف كل م�شابقة ن�شارك 
خطوة  �شتكون  �ن��ه��ا  �أي�����ش��اً  �عتقد  لكن  فيها، 

جبارة لالأمام يف حال متكنا من �حلفاظ على �ل�شفات ذ�تها مع �ل�شلوك 
و�جلهد �للذين �أظهرناهما يف �ملو�شم �ملن�شرم".

وخالفاً للعديد من �لأندية �لأوروبية �لعمالقة �لتي عانت من تد�عيات 
جائحة "كوفيد19-" عقب �لت�شدعات �لقت�شادية �لتي حلقت بالعامل، 
�لرو�شي  �مللياردير  رئي�شه  بف�شل  �لأزم��ة  ه��ذه  عن  بعيد�ً  ت�شل�شي  بقي 

رومان �أبر�موفيت�س �لذي منح �لقوة لناديه يف وقت �ل�شّدة.
جنيه  مليون   200 قر�بة  �ملا�شي  �ملو�شم  يف  �لرو�شي  �مللياردير  و�أنفق 
�ملد�فع  �دو�ر مندي،  �ل�شنغايل  للتعاقد مع كل من �حلار�س  ��شرتليني 
كاي  �لأملانيني  و�ملهاجمني  زيا�س،  حكيم  �ملغربي  �ل��دويل  ت�شيلويل،  بن 
�لنادي  �لتعاقد�ت يف م�شلحة  وقد �شبت هذه  فرنر،  وتيمو  هافريت�س 

�لذي مل�س جمد دوري �لأبطال.
فهو  �لإن��ف��اق،  �لقدر من  بهذ�  يكتِف  �أبر�موفيت�س مل  �أن  �لو��شح  ومن 
�ل�شابق لوكاكو �لذي �رتدى قمي�شه بني عامي  ي�شعى لإعادة مهاجمه 
�أربع مر�ت �أكرث من �ملبلغ �لذي  و2014، �إىل �نكلرت� مقابل   2011
ح�شل عليه جر�ء بيعه قبل 7 �أعو�م �إىل مو�طنه �إيفرتون، وذلك بهدف 

�حل�شول على مهاجم "قاتل" د�خل منطقة �جلز�ء.
ومن �ملرجح �أن حت�شم �شفقة لوكاكو قبل �أن ي�شتهل ت�شل�شي مناف�شات 
�ل� "برميريليغ" على �أر�شه مبو�جهة جاره كري�شتال بال�س �ل�شبت، لكن 
لن يتم ت�شجيله يف �للو�ئح �لر�شمية يف �لوقت �ملنا�شب ملو�جهة فياريال.

فرنر  �لثنائي  على  �لهجوم  مهمة  �شتقع  لوكاكو،  و�شول  �نتظار  وم��ع 
يجد�  �أن  �أم��ل  على  ت�شل�شي،  بقمي�س  لهما  مو�شم  ث��اين  يف  وهافريت�س 
يف  �أظهر�ها  �لتي  تلك  عن  �أف�شل  �شورة  وعك�س  �لتهديفية  جناعتهما 
�ملو�شم �ملن�شرم، لقيادة فريقهما للفوز بالكاأ�س �ل�شوبر �لوروبية للمرة 

�لثانية يف تاريخه بعد عام 1998.
 71 �أنفق  �لذي  ناديه  ثقة  كان هافريت�س مو�شع  بد�ية خجولة،  وبعد 
يف  �لفوز  هدف  له  �شجل  عندما  معه،  للتعاقد  ��شرتليني  جنيه  مليون 

نهائي م�شابقة دوري �لأبطال.
�ل��ذي��ن مل  م��ن �لالعبني �لقالئل  و�ح���د�ً  22 ع��ام��اً  �ل���  �ب��ن  كما �عترب 
يف  لالآمال  �ملخيب  �لأمل��اين  �ملنتخب  �شفوف  يف  �لنتقاد�ت  تطلهم 
�لن�شخة �لخرية من كاأ�س �أوروبا حيث خرج من ثمن �لنهائي 

�أمام �نكلرت� بخ�شارته �شفر2-.
قال هافريت�س �لذي عز� عودته �إىل م�شتو�ه �ل�شابق بعودة 
من  �لعديد  �مامنا  �نه  "�أعتقد  �ملدرجات  �إىل  �جلماهري 
�أبطال  دوري  م�شابقة  لقب  �مل��و���ش��م.  ه��ذ�  يف  �لأه����د�ف 
باملزيد  نفوز  �أن  نريد  لنا،  بالن�شبة  كافياً  لي�س  �أوروب���ا 

وهذ� هو هدفنا �لأ�شا�شي هذ� �ملو�شم".
و�أردف "مع �جلماهري يف �ملدرجات حالياً، )هم( مينحونك 
�لكثري من �لدعم. �أ�شعر بر�حة تامة. �أحب هنا، �أحب �ملدينة 

و�لنادي، لذ� كل �شيء على ما ير�م".
�ل���ك���وؤو����س و�لتتويج  ت�����ش��ل�����ش��ي ع��ل��ى رف����ع  �ع���ت���اد  وب��ي��ن��م��ا 
مذ  عقدين  خ��الل  تقريباً  �شنوياً  ب��الأل��ق��اب 
�لنادي،  رئا�شة  �أبر�موفيت�س  ت�شلم  �أن 
تطويق  يكرر  �أن  فياريال  ن��ادي  ياأمل 
ع��ن��ق��ه ب���ال���ذه���ب ب���ع���دم���ا ك�����ان فاز 
مان�ش�شرت  ت�شل�شي،  م��و�ط��ن  على 
�لرتجيح  ب�����رك�����الت  ي���ون���اي���ت���د 
يف   1-1 �لتعادل  �ث��ر   10-11
�ل��وق��ت��ني �ل���ش��ل��ي و�لإ����ش���ايف يف 
مدينة  يف  ليغ"  "يوروبا  نهائي 

غد�ن�شك �لبولندية.
"�لغو��شات  م����درب  �أ����ش���اف 
�إمي���ري  �أون������اي  �ل�شفر�ء"، 
لقب هذه �مل�شابقة �إىل �شجله 
م�شريته  يف  �ل��ر�ب��ع��ة  ل��ل��م��رة 
�حرزها  �أن  ل���ه  ���ش��ب��ق  ب��ع��دم��ا 
م�������ر�ت، لكن   3 �إ���ش��ب��ي��ل��ي��ة  م����ع 
للفوز  تقده  مل  �لنجاحات  ه��ذه 

بالكاأ�س �ل�شوبر �لأوروبية.
�لنكليزي  �أر�شنال  يوؤمن مدرب 
و�شان جرمان �ل�شابق �أن ت�شل�شي 
�شي�شبح "�أف�شل فريق يف �لعامل" 
ه����ذ� �مل���و����ش���م، ل��ك��ن��ه ي���اأم���ل يف �أن 
�ملرتقبة  �ملو�جهة  يف  عليه  يتغلب 
على  �أف�شلية  ميلك  �أن��ه  خ�شو�شاً 
�إىل  �أب��رز لعبيه  مناف�شه �لذي عاد 

�لتمارين قبل فرتة وجيزة.
و���ش��م��ن ه����ذ� �ل�����ش��ي��اق، ق����ال �إمي����ري 
�إيطاليني  لع��ب��ني  ت�شل�شي  "ميلك 
ب�شفوفه  يلتحقو�  مل  دول��ي��ني  و�إن��ك��ل��ي��ز 
كاأ�شا�شيني  ي�شاركو�  �أن  �ل�شبوع.  هذ�  �شوى 
يف  �لأبطال"،  دوري  لنهائي  م�شابهاً  يكون  لن 

�إ�شارة �إىل �نخفا�س لياقتهم �لبدنية.

من  عامليا  �أول  �مل�شنف  ديوكوفيت�س  نوفاك  �ل�شربي  �ن�شحب 
دورة �شين�شيناتي �لألف نقطة للما�شرتز و�لتي تقام هذ� �ل�شهر 

من �أجل �لتعايف من �آثار �مل�شاركة يف �أوملبياد طوكيو.
يطمح �لنجم �ل�شربي �لذي ميلك �لرقم �لقيا�شي بعدد �ألقاب 
ر�فايل  �لإ�شباين  غرمييه  مع  بالت�شاوي  �لكربى  �لبطولت 
لعب  �أول  ي�شبح  �أن  �ىل  ف��ي��درر،  روج��ي��ه  و�ل�شوي�شري  ن���اد�ل 
منذ �لأ�شرت�يل رود ليفر عام 1969 يفوز بالبطولت �لأربع 

�لكربى يف عام و�حد.
خ�شر �إبن �ل� 34 عاماً يف �أوملبياد طوكيو �أمام �لأملاين �ألك�شندر 
ع��ل��ى يد  �أن ي�شقط  ق��ب��ل  �ل��ن��ه��ائ��ي،  �ل����دور ن�شف  زف��ريي��ف يف 

�لإ�شباين بابلو كارينا بو�شتا يف مو�جهة �ملركز �لثالث ليخرج 
خايل �لوفا�س من �لألعاب.

"�شاأحتاج  �لتو��شل �لجتماعي  وقال ديوكوفيت�س على مو�قع 
بعد م�شقة  و�ل�شتعد�د من جديد  للتعايف  �لوقت  للمزيد من 

�لنتقال من �أ�شرت�ليا �ىل طوكيو".
يف  للمناف�شة  م�شتعد�ً  �أكون  لن  �أنني  يعني  هذ�  �ل�شف،  "مع 
�لعام، لذلك �شاأحّول تركيزي و�هتمامي �ىل  �شين�شيناتي هذ� 
�لوقت  بع�س  و�شاأم�شي  �ملفتوحة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  بطولة 

برفقة عائلتي. �أر�كم يف نيويورك قريبا!".
�أن فاز بدورة �شين�شيناتي مرتني، �آخرها  و�شبق لديوكوفيت�س 

ب�شبب  ��شتثنائياً  ن��ي��وي��ورك  يف  �أقيمت  عندما  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام 
جائحة كوفيد19-.

�أبطال �شابقني هم  �ل��دورة �لأمريكية م�شاركة خم�شة  وت�شهد 
�لكرو�تي  د�نييل مدفيديف،  �لرو�شي  ناد�ل،  ر�فايل  �لإ�شباين 
و�لربيطاين  دمييرتوف  غريغور  �لبلغاري  �شيليت�س،  مارين 

�أندي مور�ي.
�حلايل،  و22   14 بني  �ملقررة  �شين�شيناتي  دورة  عن  وبغيابه 
مبار�ة  �آخ��ر  طوكيو  �أومل��ب��ي��اد  يف  �لثالث  �مل��رك��ز  خ�شارة  �شتكون 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  بطولة  يف  �مل�شاركة  قبل  �ل�شربي  خا�شها 

�ملفتوحة �ملقررة بني 30 �آب/�أغ�شط�س و12 �أيلول/�شبتمرب.

ديوكوفيت�س ين�سحب من دورة �سين�سيناتي

وقائده  جنمه  خ��دم��ات  على  للمحافظة  يائ�شاً  �لإ���ش��ب��اين  بر�شلونة  ب��د� 
�لأرجنتيني ليونيل مي�شي، فيما عرّب �لأخري عن رغبته يف �لبقاء يف ملعب 
كما �أظهرت �لدموع �لتي ذرفها يف �ملوؤمتر �ل�شحايف �لود�عي  نو"،  "كامب 

�لأحد.
د�فع عن  �لذي  �لوحيد  �لنادي  "�لربغوث" �ل�شغري  �إذن غادر  ملاذ�  ولكن، 

قمي�شه يف م�شريته �لحرت�فية �لتي ��شتمرت 17 عاًما؟
�أكد بر�شلونة �نه مل يكن �أمامه خيار �شوى �لتخلي عن �لنجم �لبالغ 34 
عاماً، يف �شفقة �نتقال جمانية بعد �نتهاء عقده يف حزير�ن/يونيو، كونه 
يكافح خلف�س �لديون �لتي يرزح حتتها و�لتي تبلغ 1.2 مليار يورو )1.4 

مليار دولر(.
بن�شبة  ر�تبه  و�ف��ق مي�شي على تخفي�س  نيته  ولإثبات ح�شن  ناحيته،  من 
50 يف �ملئة، حيث �أ�شارت �لدر��شات �إىل �أن قيمته �لتجارية للنادي جتاوزت 

بكثري �لتكلفة �لفلكية لر�تبه.
�إىل  �لديون و�حلاجة  ورغم �خلطوة �لإيجابية من �لأرجنتيني، فاإن هذه 

�لمتثال حلد �أق�شى �شارم لرو�تب �لدوري �لإ�شباين 
�أجربت مي�شي على مغادرة بر�شلونة من �لباب 

�ل�شيق.
مليون   222 مبلغ  �لكاتالونيون  ب��دد 

�شان  باري�س  عليه من  ي��ورو ح�شلو� 
جريمان �لفرن�شي يف 2017 جر�ء 

���ش��ف��ق��ة �ن��ت��ق��ال �ل���رب�زي���ل���ي ن��ي��م��ار �إىل 
�للتز�م  خ��الل  من  �لعا�شمة،  ن��ادي  �شفوف 

100 مليون  �ن��ت��ق��ال ت��زي��د ع��ل��ى  ب��دف��ع ر���ش��وم 
يورو مع مردود ريا�شي خجول لكل من �لرب�زيلي 
�أنطو�ن  �لفرن�شيني  و�ملهاجمني  كوتينيو  فيليب 

غريزمان وعثمان دميبيليه.
�أن خ�شائر  بر�شلونة جو�ن لبورتا  و�أق��ّر رئي�س 
�مل��ا���ش��ي وح���ده بلغت قر�بة  �مل��و���ش��م  �ل��ن��ادي يف 
�أنه ل ي�شتطيع  500 مليون يورو، و�أ�شّر على 

ومنهم  لعب،  لأي  �لنادي  م�شتقبل  "رهن" 
مي�شي.

م����ن ن���اح���ي���ة �أخ���������رى، ع���ان���ت �لأن�����دي�����ة يف 
�لق�شمني �لأولني يف �إ�شبانيا من خ�شائر يف 
�لأرباح بلغ جمموعها 2.013 مليار يورو 
-2019 ملو�شمي  دولر(  م��ل��ي��ار   2.43(

تد�عيات  ب�شبب  و2021-2020   2020
جائحة فريو�س كورونا �لتي �أرهقت عامل �لكرة 

�مل�شتديرة.
�أن���ه ل ميكن  �ل����دوري �لإ���ش��ب��اين على  وتن�س ق��و�ن��ني ر�ب��ط��ة 
�لأق�شى  �حل���د  جت���اوز  �إ���ش��ب��اين  ن���اد  �أي  �ل�����دوري  يف  ت�شجيل 
هو  �ملبلغ  فان  بر�شلونة  حالة  يف  قبلها:  من  �ملحدد  للرو�تب 
�لنادي  �أن  غ��ري   ،2021-2020 يف  ي��ورو  مليون   348
بكثري من  �أق��ل  �ن��ه  علماً  �مل��ا���ش��ي،  �ملو�شم  نهاية  جت���اوزه يف 
�ملبلغ �خلر�يف يف �لف�شل �ل�شابق و�لذي بلغ 671.4 مليون 

ي����ورو... ل��ذ� مل تت�شامح ر�ب��ط��ة �ل���دوري م��ع �مل��زي��د من 
�لف�شل �ملايل.

�لنادي  رو�ت��ب  �أن جممل  �أي�شاً  �أق��ّر لبورتا  �ملقابل،  يف 
�ملئة. ولكن حتى مع وجود  110 يف  مع مي�شي بلغت 
�لأرجنتيني خارج كاتالونيا، كان من �ملمكن �أن ترتفع 
كثري�ً هذه �لن�شبة لت�شل �إىل 95 يف �ملئة، وهو �أمر 

ل ميكن للنادي �لكاتالوين حتمله.

�لنادي،  يحب  فعاًل  ك��ان  �إذ�  �لأرجنتيني،  ي�شتطيع  ل  مل��اذ�  �لبع�س  ت�شاءل 
�ل�شخف  م��ن  �أن��ه  حقيقة  جتاهلو�  ه���وؤلء  �أن  غ��ري  جم��اًن��ا.  و�للعب  �لبقاء 
�لتفكري يف �أن �أف�شل لعب يف �لعامل ميكنه �أو ينبغي �أن يو�فق على ذلك، 

كما من �ملمكن �أن يكون ذلك م�شتحياًل.
لرب�شلونة  ُي�شمح  ل  ل��ل��رو�ت��ب،  �لأق�شى  �حل��د  بقو�عد  �لتقّيد  دون  وم��ن 
ت�شجيل �أي تعاقد�ت جديدة. ومع �نتهاء عقد مي�شي �ل�شابق يف حزير�ن/

يونيو، كان �شيعترب توقيًعا جديًد�.
ا ت�شاوؤلت حول �لتعاقد�ت �ل�شيفية �لتي قام بها بر�شلونة،  يثري هذ� �أي�شً
�لفرن�شي  ل��ي��ون  م��ن  دي��ب��اي  ممفي�س  �لهولندي  ني  �ملهاجمجَ ��شتقد�م  م��ع 
�شيتي  �إريك غار�شيا من مان�ش�شر  و�ملد�فع  �أغويرو  و�لأرجنتيني �شريجيو 
�لنكليزي يف �نتقالت جمانية، كما دفع �لنادي ت�شعة ماليني يورو لتفعيل 

بند �إعادة �لظهري �لمين �لرب�زيلي �ميري�شون من ريال بيتي�س.
�ل�شباين  �ل��دوري  ر�بطة  �أن تكون  مل��اذ� ل ميكن  �لبع�س  يت�شاءل  كما، قد 
�أكرث مرونة، بالنظر �إىل �لإير�د�ت �لتي �شيجلبها بقاء مي�شي حيث يعترب 
"�لليغا" يف ظل  ب�  �أف�شل ممثل عاملي للكرة �ل�شبانية مع تز�يد �لهتمام 

وجود �لنجم �لأرجنتيني.
"ويفا" �لقيود  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لأوروب�����ي  �لحت���اد  وم��ق��اب��ل تخفيف 
ب�شاأن قو�عد �للعب �لنظيف �ملالية �خلا�شة به مل�شاعدة �لأندية 
�لدوري  ر�بطة  تبِد  "كوفيد19-"، مل  �ملت�شررة من جائحة 
�لإ���ش��ب��اين ت�����ش��اه��اًل م��ن ه���ذه �ل��ن��اح��ي��ة ب��ل ب��خ��الف ذلك 
مت�����ش��ك��ت مب��و�ق��ف��ه��ا �ل�����ش��ارم��ة، م���ا حال 
�شفوف  يف  م��ي�����ش��ي  ب���ق���اء  دون 

بر�شلونة.

ملاذا ا�سطر بر�سلونة للتخلي عن مي�سي؟ 

بيليه يهنئ رمزه زاغالو بعيد 
ميالده الـ90

ت�سل�سي لبدء املو�سم اجلديد
 يف »ال�سوبر الأوروبية« 



ي�سرتيان ق�سرًا متداعيًا بعد ف�سلهما يف فهم لهجة البائع
من  �شقة  ب�شر�ء  يرغبان  كانا  �شابان  بريطانيان  زوج��ان  ��شرتى 
غرفتي نوم ق�شر�ً مهجور�ً يف ��شكتلند� عن طريق �خلطاأ لأنهما 

ف�شال يف فهم لهجة �لبائع خالل �ملز�د.
و�عتقد كال هانرت وكلري �شيجريين �أنهما ��شرتيا �شقة خمف�شة 
 37500( �إ�شرتليني  جنيه  �أل��ف   30 مقابل  جال�شكو  يف  �ل�شعر 
�مل��ال��ك��ني �جلدد  �ل���و�ق���ع  ك��ان��ا يف  �أن��ه��م��ا  �ك��ت�����ش��اف  ق��ب��ل  دولر(، 
�لعمل  من  �لكثري  �إىل  ويحتاج  ع��اًم��ا،   120 عمرها  �أث��ري  لق�شر 

لإ�شالحه.
وتعترب عرو�س �ملز�د يف ��شكتلند� ملزمة قانوًنا، مما يعني �أن على 
�لزوجني �مل�شي قدًما يف �شر�ء فيال جيم�س وود �ملكونة من �شت 
غرف نوم يف دونون. لذ�، قام كال وكلري، �للذ�ن ز�ر� ��شكتلند� مرة 
و�حدة فقط، بالت�شمري عن �شو�عدهما وحتويلها �لآن �إىل منزل 

�أحالمهما.
وذهب كال �إىل �ملز�د مبفرده عندما قدم �لعطاء عن طريق �خلطاأ، 
�ملو�شوع على كل مقعد يحتوي على معلومات  �مل��ز�د  وك��ان كتيب 
�ملن�شة  خلف  �شا�شة  هناك  وكانت  �ملتبقية،  �لعقار�ت  جميع  حول 
تعر�س �لعقار �ملقابل للرقم �ملوجود على �لكتيب، وعندما ظهرت 
�ل�شقة �لتي خطط �لزوجان ل�شر�ئها، حدث خلل يف �ل�شا�شة ورفع 
ي��ده - متوقًعا ح��رب م��ز�ي��دة - لكنه وج��د نف�شه وح��ي��ًد� يف  ك��ال 

�ملز�د.
وقال كال ل�شحيفة �لغارديان "كانت �مل�شكلة �أن �لبائعني يف �ملز�د 
يتحدثون ب�شرعة، وكان لهجة �أهل مدينة غال�شكو �شعبة بع�س 
�ل�شي، وكنت �أكافح حًقا ملتابعة كالمهم". و�أ�شاف كال "مل �أ�شدق 
عندما مل يحاول �أحد �لتغلب على عر�شي �لفتتاحي. ثم حدثت 
�لأم��ور ب�شرعة، ور�شا �ملز�د على عر�شي، وهم�س �لرجل �جلال�س 

بجانبي يف �أذين: هل ر�أيت هذ� �ملكان يا رجل؟".

تكافئ زوجها باألعاب الفيديو عن عمله يف املنزل
��شطرت  �إنها  قالت  �م��ر�أة  �إن  �لربيطانية،  قالت �شحيفة مريور 
لتكافئ زوجها باألعاب �لفيديو عن �لأعمال �ملنزلية، بعد �أن رف�س 

�لتوظيف وقرر �لبقاء يف �ملنزل.
وع��ن��دم��ا �ل��ت��ق��ت �ل�����ش��ي��دة ب��زوج��ه��ا لأول م���رة، ك���ان ط��ال��ب��اً يعطي 
�لأولوية لدر��شته، لكن ومبجرد �أن �أنهى در��شته �جلامعية، رف�س 

�حل�شول على وظيفة وقرر �لبقاء يف �ملنزل.
�أنها يف �لنهاية �شاقت ذرعاً  �إل  �أنها مل تنزعج من قر�رها،  ورغم 
مبكوثه يف �ملنزل، وقررت حتفيزه على �ألعاب �لفيديو �لتي يحبها 

مقابل م�شاعدتها يف �أعمال �ملنزل.
يعمل،  ل  زوجها  �إن  �ل�شيدة،  قالت  ري��دي��ت،  على  لها  من�شور  ويف 
بال�شتياء  ت�شعر  يجعلها  ما  �لفيديو،  �ألعاب  ويع�شق  ينظف،  ول 
�ل�شديد، ولذلك قررت �ل�شماح له باللعب كلما �أجنز �أعمال �ملنزل 
يف  �مل�شاعدة  ح��ول  معه  �ل��ت��ح��دث  "حاولت  و�أ���ش��اف��ت  �لروتينية. 
�أعمال �ملنزل لكنه يدعي �أنه ين�شى. ومبا �أنه يع�شق �ألعاب �لفيديو، 
قررت �أن �أكافئه على �أعمال �ملنزل، بال�شماح له مبمار�شة �ملزيد من 

�ألعاب �لفيديو، كلما �أجنزها".
�أج���ر م��ع��ق��ول ع��ن �لأعمال  �أن���ه  �ع��ت��ق��دت  "حددت م��ا  و�أو���ش��ح��ت 
�ملنزلية، فمقابل غ�شل �لأطباق، ميكنه �للعب 90 دقيقة، ومقابل 
�لغ�شيل  30 دقيقة، ومقابل ترتيب  �للعب  �لقمامة ميكنه  �إخ��ر�ج 

ميكنه �للعب �شاعتني".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأفراد عائلة من مناه�سي اللقاح يتوفون ب�سبب كورونا 
�إ�شابتهم بفريو�س  بعد  و�حد  �أ�شبوع  �للقاح، يف غ�شون  تلقي  �أف��ر�د من مناه�شي  �أ�شرة مكونة من ثالث  توفيت 

كورونا �لذي �نتقل �إليهم خالل ع�شاء عائلي.
يف �لعا�شر من يوليو )متوز( �أ�شيب �شارمني جونكالفي�س )65 عاماً( وزوجها با�شيل )73 عاماً( و�بنهما �شاول )40 

عاماً( بفريو�س كورونا، بعد �جتماعهم لتناول �لع�شاء يف عطلة نهاية �لأ�شبوع.
وخالل �أ�شبوع و�حد من بدء �لأعر��س عليهم، تويف �لثالثة، ويعتقد باأن �لعدوى �نتقلت �إليهم من �لزوج با�شيل 

�لذي �لتقط �لعدوى بينما كان يف �مل�شت�شفى قبل ب�شعة �أيام لعالج ح�شى �لكلى.
وقال فر�ن�شي�س جونكالفي�س �بن �شارمني و�شقيق �شاول، �إن عائلته �لتي �نتقلت �إىل �لربتغال، رف�شت تلقي �للقاح 
لأنهم كانو� خائفني من �ملعلومات �مل�شللة حول �للقاح. وحث فر�ن�شي�س �لنا�س على تلقي �للقاح وعدم �ل�شتماع 

لأ�شحاب نظريات �ملوؤ�مرة.
وقال فر�ن�شي�س: “ ذهب �أبي �إىل �مل�شت�شفى يف 6 يوليو ب�شبب ح�شو�ت يف �لكلى، ونعتقد �أنه �لتقط �لفريو�س هناك. 

ويف �لثامن من يوليو، تناول و�لد�ي �لع�شاء يف �شقة �أخي. ويف نهاية �لأ�شبوع بد�أ �لثالثة ي�شعرون بالأعر��س.”
و�أ�شاف: “ عاين �شقيقي �شاول من �أعر��س �شديدة وتبني باأنه م�شاب بفريو�س كورونا. ويف �لوقت ذ�ته مت نقل 

و�لدي وو�لدتي �إىل �مل�شت�شفى بعد �أن تبني باأنهما م�شابان بالفريو�س �أي�شاً”.
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هنيدي يك�سف �سبب تفاعله الدائم على مواقع التوا�سل
"�لإن�س  لفيلم  حما�شه  �شبب  ع��ن  هنيدي،  حممد  �مل�شري  �لفنان  ك�شف 
�ملكثف  ��شتخد�مه  �شبب  وعن  �لعر�س،  دور  و�لنم�س" �ملعرو�س حديثا يف 
مو�فقته  �شبب  �أن  �إىل  ه��ن��ي��دي  و�أ����ش���ار  �لج��ت��م��اع��ي.  �ل��ت��و����ش��ل  ل��و���ش��ائ��ل 
خمتلفة  لأنها  �لفيلم،  فكرة  كانت  و�لنم�س"،  "�لإن�س  فلم  يف  �لعمل  على 
�ملخرج  ر�أ�شهم  على  �لعمل  كبرية يف  وج��ود جنوم  �إىل  بالإ�شافة  وجديدة، 
�شريف عرفة. وتابع يف ت�شريحات ل��شكاي نيوز عربية، على هام�س �لعر�س 
"منذ عام حتدث معي �ملخرج �شريف  "�لإن�س و�لنم�س":  �خلا�س لفيلمه 
عرفة، عن �لفيلم، وعندما قر�أت �لن�س، مل �أتردد حلظة يف قبول �لعمل"، 
منها  �شتخرج  �لتي  �ملو�قف  فهناك  باأكمله،  رعبا  لي�س  �لعمل  �أن  مو�شحا 
�لكوميديا. و�أ�شاف هنيدي �أن فيلم "�لإن�س و�لنم�س"، مل يكن فيه مو�قف 
كل  دور  يف  كبري  ب�شكل  منظم  ع��رف��ة،  �شريف  �مل��خ��رج  لأن  وذل���ك  �شعبة، 
�أو�شح  يا�شني،  �إ�شماعيل  �أفالم  ي�شبه فكرة  �لعمل  �أن  ممثل، وفيما يخ�س 
و�لنم�س"،  "�لإن�س  و�أن حدوتة  و�لعفاريت موجودة يف كل زمان  �أن �جلن 
خمتلفة ومميزة. و�أو�شح هنيدي �أنه هو من يتفاعل على مو�قع �لتو��شل 
�لجتماعي، معلال �شبب تو�جده ب�شكل د�ئم، باأن هذه �لو�شائل قربته من 
�جلمهور ب�شكل كبري، وهو يعمل من �أجل �جلمهور، لذلك يحب �أن يكون 

د�ئما معهم على تو��شل، على حد تعبريه.

انطالق حماكمة املغني اآر. كيلي 
�ملالحق  كيلي  �آر  �آن��د بي" �لأمريكي  "�آر  �نطلقت حماكمة جنم مو�شيقى 
يف دعاوى ق�شائية عدة بتهمة �رتكاب �عتد�ء�ت جن�شية كثرية، مع �ختيار 

هيئة �ملحلفني يف حمكمة فدر�لية يف بروكلني.
وكان �ملغني �لبالغ 54 عاما و�لذي ُك�شف عن �رتكاباته قبل وقت طويل لكن 
متت تربئته عام 2008 �أثناء حماكمة تتعلق بق�شية ��شتغالل �لأطفال يف 

مو�د �إباحية، حا�شر� يف قاعة �ملحكمة حيث �رتدى بزة زرقاء.
هذ� �ملغني �ملوقوف �حتياطيا يف �شجن فدر�يل يف بروكلني و�شاحب �أغنية 
�آي كان فالي" �لتي حاز عنها ثالث جو�ئز "غر�مي"، �شيالحق  "�آي بيليف 
ر و�لختطاف و�لف�شاد  خ�شو�شا بتهمة �لبتز�ز و�ل�شتغالل �جلن�شي للق�شّ
و�لعمل �لق�شري، يف وقائع ح�شلت بني عامي 1994 و2018. وهو دفع 

برب�ءته من كل �لتهم.
رف�س  �ملحكمة،  �إىل  و�شوله  عند  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  ���ش��وؤ�ل  على  ورد� 
ديفريو كانيك وهو �أحد حماميه، �لتعليق مكتفيا بالقول "هذ� يوم �ثنني 
مثل �أي يوم �آخر". وتعدد لئحة �لتهام تفا�شيل مريعة، مبا ي�شمل �تهام 
�جلن�س  ملمار�شة  وتهيئتهن  �شغري�ت  فتيات  ل�شتقد�م  �شبكة  ب��اإد�رة  �ملغني 
و�لطلب  ج��ولت��ه،  يقيم  ك��ان  عندما  فندقية  غ��رف  يف  و�حتجازهن  معه، 
"روؤو�شهن  و�إب��ق��اء  برفقته،  يكّن  ل  حني  ف�شفا�شة  مالب�س  �رت��د�ء  منهن 

كارينا كابور تفاجئ 
متابعيها بطفلها الثالث

�ل��ه��ن��دي��ة  كارينا  �لنجمة  �أط��ل��ق��ت 
تروي  ��شمها  يحمل  ك��ت��اب  كابور  

فيه ق�ش�س حملها.
�خلا�شة  �شفحتها  ع��رب  ون�����ش��رت 
�لجتماعي  �لتو��شل  موقع  على 
�������ش������ورة وه��������ي حت����م����ل �ل����ك����ت����اب 
و�أرفقتها بتعليق �أعلنت فيه موعد 
�أن �لكتاب مبثابة  �إطالقه معتربة 
�إبن ثالث لها معربًة عن حما�شها 

لإطالقه.
وتفاعل مع �ملن�شور عدد كبري من 
�لذين عربو� عن فرحم  متابعيها 

بهذ� �خلرب.
ك��اري��ن��ا ق��د ن�شرت يف وقت  وك��ان��ت 
�شابق من هذ� �ل�شهر، �شورة طبق 
م���ن �خل�شار  �ل��ك��ث��ري  م���ع  ب��ا���ش��ت��ا 
�ل�شحي، مبا يف ذلك �لفلفل �حللو 
و�لفا�شولياء و�لطماطم �لكرزية، 
�أن  ي��ح��ب  "تيمور  �أن  �إىل  لف���ت���ًة 

تكون وجبته خ�شر�ء".

مهرجان �سان �سيبا�ستيان 
يكرم جوين ديب 

�شيبا�شتيان  �شان  مهرجان  مينح 
�إ���ش��ب��ان��ي��ا خالل  �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي يف 
هوليوود  جن����م  �مل��ق��ب��ل��ة  دورت�������ه 
ج���وين دي���ب �ل����ذي خ�����ش��ر دعوى 
ت�شهري �لعام �ملا�شي �شد �شحيفة 
بريطانية �تهمته بتعنيف زوجته 
�ل�����ش��اب��ق��ة، ج��ائ��زة ت��ق��دي��ري��ة عن 

جممل م�شريته.
�إن �ملمثل  وقال منظمو �ملهرجان 
فيلم  جن�����م  ع����ام����ا   58 �ل����ب����ال����غ 
كاريبني"  ذي  �أوف  "بايرت�س 
�شيح�شل على "جائزة دونو�شتيا" 
�مل���ه���رج���ان خ����الل ح��ف��ل يقام  يف 
"تقدير�  �أيلول-�شبتمرب   22 يف 

مل�شريته".
و�شبق لنجوم كرث �أن فازو� بجائزة 
ت��ك��رمي يف  �أع��ل��ى  وه��و  دونو�شتيا، 
�إىل  ن�شبة  كذلك  �ُشمي  �ملهرجان 
�شيبا�شتيان  ���ش��ان  م��دي��ن��ة  ����ش��م 
�ملحلية،  �لبا�شك  بلغة  �ل�شاحلية 
وريت�شارد  �شرتيب  مرييل  بينهم 

غري وروبرت دي نريو.
�مل���م���ث���ل �لأم�����ريك�����ي رفع  وك�������ان 
دعوى ت�شهري �شد �شحيفة "ذي 
مقال  ب�شبب  �لربيطانية  �شن" 
بتعنيف  �تهمه   2018 ع��ام  ُن�شر 
�أمبري  �مل��م��ث��ل��ة  زوج��ت��ه �ل�����ش��اب��ق��ة 
�لزوجية  عالقتهما  خالل  هريد 

�مل�شطربة.

كايلي جينري تثري �سجة بظهورها مبالب�س مثرية 
بن�شرها  �شجة  جينري   �ل��ع��امل��ي��ة  كايلي  �لنجمة  �أح��دث��ت 
موقع  على  �خلا�شة  �شفحتها  ع��رب  جديدتني  �شورتني 
�لتو��شل �لجتماعي، �إذ ظهرت باملالب�س �لد�خلية باللون 
بت�شريحة  كتفيها  على  من�شدل  �شعرها  وتركت  �لذهبي 

ناعمة.
متابعيها  م��ن  �ل�����ش��ورة  على  �مل��ادح��ة  �لتعليقات  و�ن��ه��ال��ت 

�لذين و�شفوها باملثرية.
عار�شة �لأزياء �لأمريكية كايلي جينري ماركتها �جلديدة 
��شم  عليها  وت��ط��ل��ق  و�لك�����ش�����ش��و�ر�ت  �ل�����ش��ب��اح��ة  مل��الب�����س 
كايلي  ف���اأن  �شحفية  م�شادر  وح�شب  �شومي".  "كايلي 
�ىل  ب��ال���ش��اف��ة  �مل��اي��وه��ات  م��ن  منوعة  جمموعة  �شتطلق 
�شم�شية،  ن��ظ��ار�ت  �ملجموعة  وت�شمل  للبحر.  م�شتلزمات 
�أحذية، قبعات، منا�شف  نظار�ت للغط�س، حقائب للبحر، 
�أطلقت  فهي  �لأول  كايلي  م�����ش��روع  لي�س  وه��و  و�أغ��ط��ي��ة. 
للج�شم وكرميات  ماركة م�شتح�شر�ت جتميل وم�شاحيق 
باأ�شغر  كايلي  فورب�س  جملة  ولقبت  و�ل�شعر.  لالأطفال 
وعلقت   .2019 ع��ام  بنف�شها  ثروتها  �شنعت  مليونرية 
جينري: "كل �شخ�س لديه فريق و�أنا �شنعت ثروتي  دون 

م�شاعدة �أحد".

وفاة اأب بعد دقائق من علمه مب�سرع جنليه
عا�س �أهايل مركز �لقو�شية يف حمافظة �أ�شيوط ب�شعيد 
يف  �أبنائها  م��ن  ث��الث  م�شرع  عقب  حزينة،  ليلة  م�شر 
�شقيقني،  بينهم  �أ�شخا�س   4 �شحيته  ر�ح  م��روع  ح��ادث 
�ل�شقيقني عقب �شماعة  وم��ا ز�د �لأم��ر �شوء� وف��اة و�ل��د 
نباأ م�شرع جنليه . وك�شف م�شدر �أمني تفا�شيل �حلادث 
حيث قال �أن �حلادث �ملروع وقع يف مدخل قرية بني ر�فع 

يف مركز منفلوط، �لتابع ملحافظة �أ�شيوط.
عربية،  نيوز  ل�شكاي  خا�س  ت�شريح  يف  �مل�شدر  و�أ���ش��اف 
�أن عند �إبالغ و�لد �ل�شقيقني ناجح كامل، 65 عاما، بنباأ 
و�شقط جثة هامدة ومت  قلبية  باأزمة  �أ�شيب  م�شرعهم، 

نقله �إيل م�شت�شفى �لقو�شية �لعام.
ب��الغ من  �إخ��ط��ار� يفيد ورود  �لأم��ن��ي��ة  �لأج��ه��زة  وتلقت 
�أهايل عزبة �لك�شان �لتابعة للمركز بوقوع حادث ت�شادم 
بني �شيارتني مما �أدى �إىل م�شرع جميع �لركاب وتفحم 
�لإ���ش��ع��اف وقو�ت  ���ش��ي��ار�ت  �نتقلت  �ل��ف��ور  �جل��ث��ث. وعلى 
�شحة  وتبني  �ل��ب��الغ،  ملوقع  �ملدنية  و�حلماية  �ل�شرطة 
�إىل  �أدى  �ل�شحايا، مما  ب�شيارة  �شاحنة  �لو�قعة وت�شادم 
و�أ�شفر �حلادث و�حلريق عن وفاة كال  ��شتعالهما فور�. 
�شادق،  جمدى  ور�م��ز  ناجح  و��شتيفن  ناجح  ديفيد  من 
وهم ركاب �ل�شيارة، كما تويف حممد �إبر�هيم عبد �لرحيم، 
علما  �ل�شاحنة  رك��اب  وهم  �ل�شماوي،  ح�شني  وم�شطفى 

باأن �جلثث تفحمت بالكامل.

تطبيق ينقذ حياة امراأة اأثناء القيادة 
�أن  ب��ع��د  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ���ش��اب��ة  �لتطبيقات ح��ي��اة  �أح���د  �أن��ق��ذ 
�أ�شيبت برد فعل حت�ش�شي خطري �أثناء عودتها ب�شيارتها 

�إىل منزلها.
ل�����ش��دم��ة حت�ش�شية  ع���ام���اً(  ب��ون��د )24  م����ادي  ت��ع��ر���ش��ت 
�شومر�شت  �إىل منزلها يف  �شيارتها  قيادتها  �أثناء  �شديدة 

مطلع �ل�شهر �ملا�شي.
وك���ان���ت م��ه��ن��د���ش��ة �ل��ك��ه��رب��اء م�����ادي، و�ل���ت���ي ت��ع��اين من 
�حل�شا�شية �ملفرطة ُتعر�شها لردود فعل �شديدة ومهددة 
للحياة، يف طريقها �إىل منزلها عندما بد�أت ت�شعر بنوبة 
ح�شا�شية �شديدة، وخا�شة بعد مرورها بالقرب من �أعماٍل 

للُطرق �شدرت منها رو�ئح مو�د كيميائية.
وق���ال���ت م����ادي م��ت��ح��دث��ة ع���ن جت��رب��ت��ه��ا �مل���ري���رة: "رمبا 
��شتخدم ع��م��ال �ل��ط��رق م���و�د لإز�ل����ة �ل��ط��الء، وه���ذ� ما 
ت�شبب يف عدم مقدرتي على �شم �أي �شيء عرب �أنفي. بعد 
�لت�شال  ق��ررت  باأمتار  �لطرق،  �إ�شالح  عمال  �جتيازي 
باأمي، و�أخربتها باأنني بحاجة لأن تاأتي وتاأخذين لأنني 

مل �أعد �أ�شتطع قيادة �شيارتي".
�ل��ت��ي ن�شحتني  ب��اأخ��ت��ي،  " �ت�����ش��ل��ت  و�أ����ش���اف���ت م�����ادي: 
كنت  ولكنني  �ل��ف��ور.  على  �لإ���ش��ع��اف  بخدمة  بالت�شال 
�إذ  �لإ�شعاف،  �ملوقع خلدمة  بحالة مل متكني من و�شف 
�لإ�شعاف  موظفة  �شاألتني  كامل.  ب�شكل  تركيزي  فقدت 
عما �إذ� كان لدي تطبيق "3words" �لذي يقوم باإعطاء 

كل منطقة.

جمددا الثقافية  اخلرطوم  ليايل  �سمعة  توقد  فعالية   300
�ل�شهر  خالل  �ل�شود�ين  �جلمهور  ��شتمتع 
فعالية   300 م��ن  �أك��رث  مب�شاهدة  �ملا�شية 
وم�شرحية  وف���ن���ي���ة  ث���ق���اف���ي���ة  وت����ظ����اه����رة 
و�شينمائية و�شط جهود كبرية لإعادة �لألق 
و�لتي  �لثقافية  �ل�����ش��ود�ن  لليايل  و�ل��ت��وه��ج 

�نطفاأت �شمعتها لأكرث من 30 عاما.
وم���ن���ذ ت�����ش��ل��م ن���ظ���ام �لإخ�������و�ن �ل�����ش��ل��ط��ة يف 
�نح�شرت  1989؛  �ل����ع����ام  يف  �ل���������ش����ود�ن 
�إقفال  وح��دث  كبري  ب�شكل  �لرتفيه  منافذ 
�لثقافية؛  �لأن�����ش��ط��ة  جلميع  م�شبوق  غ��ري 
�لتي  دي�شمرب  ث��ورة  وبعد جن��اح  �ل��ي��وم  لكن 
2019؛  �أب��ري��ل  �لإخ���و�ن يف  نظام  �أ�شقطت 
ت���ب���ذل ج���ه���ود ح��ك��وم��ي��ة و���ش��ع��ب��ي��ة كبرية 
و�لفعاليات  و�مل�����ش��رح  �ل�شينما  دور  لإح��ي��اء 
�خلرطوم  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة  و�ل��ف��ن��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 

و�ملدن �ل�شود�نية �لأخرى.
�أحد  يف  ي�شتوقفك  �أن  �لطبيعي  م��ن  ب���ات 

للر�شومات  م���ع���ر����س  �خل����رط����وم  �����ش����و�رع 
�جلد�رية �أو �لفنون �لت�شكيلية �لتي تعر�س 
�أجو�ء  ع��ن  و�ل��ت��ي تعرب  �لطلق  �ل��ه��و�ء  على 

�حلرية �لتي تعي�شها �لبالد.
وي���ق���ول م���دي���ر م���رك���ز ر�����ش���د دي�����اب للفن 
نيوز  �شكاي  مل��وق��ع  دي���اب،  ر����ش��د  �لت�شكيلي، 
عربية، �إن قطاع �لفنون يف �لبالد بد�أ ي�شهد 
تطور� ملحوظا تتج�شد مالحمه �لفنية يف 
يعر�شها  �لتي  و�للوحات �جلد�رية  �لأعمال 
جم��م��وع��ة م���ن �ل�����ش��ب��اب يف خم��ت��ل��ف مدن 

�لبالد.
وي��ن��ب��ه دي����اب �إىل ����ش���رورة �ل���ش��ت��ف��ادة من 
�لأجو�ء �حلالية و�ل�شتخد�م �لأمثل للتنوع 
�ل�شود�ن؛  ي��ع��ي�����ش��ه  �ل����ذي  �ل��ك��ب��ري  �ل��ث��ق��ايف 
بدورها  �لدولة  قيام  �أهمية  �إىل  ي�شري  لكنه 
�لالزمة  �لتحتية  �لبنيات  و��شتكمال  كامال 

لت�شجيع �لنه�شة �لفنية.

عمال يرتبون �لفو�كه و�خل�صرو�ت للفيلة �لتي مت �إنقاذها يف مركز للرعاية تديره منظمة غري حكومية, قبل يوم 
�لفيل �لعاملي, يف بلدة ماثور� �ل�صمالية , �لهند.    رويرتز

والد بريتني �سبريز يخطط 
لإعادتها  اإىل امل�سحة النف�سية

ذكرت و�شائل �إعالم عاملية �أن و�لد �لنجمة �لعاملية  بريتني �شبريز  يخطط لإعادة �بنته 
�لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على  كبرية  �شجة  �شّكل  �لذي  �لأم��ر  �لنف�شية،  للم�شحة 

بني �جلمهور.
وكانت �أعلنت بريتني رف�شها �لغناء حتت و�شاية و�لدها، �لذي يحتفظ بال�شيطرة على 
حياتها �ملهنية، وقالت �إن �لو�شاية �لتي هي حتت حكمه ملدة 13 عاًما، �ذ قالت: "لن 
�أوؤدي يف �أي مرحلة يف �أي وقت قريًبا مع و�لدي وهو يتعامل مع ما �أرتديه �أو �أقوله �أو 
�أفعله �أو �أفكر فيه. �أف�شل كثرًي� م�شاركة مقاطع �لفيديو من غرفة �ملعي�شة �خلا�شة بي 
بدًل من على خ�شبة �مل�شرح يف فيجا�س، لن �أ�شع مكياًجا ثقياًل و�أ�شعد على �مل�شرح مرة 

�أخرى ولن �أكون قادرة على �إجر�ء �شفقات جديدة ل�شنو�ت."


