
   

لل�سنة الثانية على التوايل

�أبوظبي �لأوىل عربيً� و�أو�ضطيً� ك�أف�ضل 
�ملدن �ملالئمة للعي�ش لع�م 2021

•• حتقيق : رم�ضان عطا

ت�سدرت اأبوظبي املركز الأول عربياً و �سرق اأو�سطياً، لل�سنة الثانية 
على التوايل، يف قائمة اأكرث املدن املالئمة للعي�ش لعام 2021، وفق 
اإيكونومي�ست  يف  املعلومات  وح��دة  ت�سدره  ال��ذي  ال�سنوي  الت�سنيف 

اإنتليجين�ش، التابع ملجلة اإيكونومي�ست الربيطانية.
واحتلت اأبوظبي مكانها �سمن الت�سنيف العاملي اجلديد لعام 2021، 
اإيكونومي�ست«  »ذي  جملة  ��ري��ه��ا  تجُ ال��ت��ي  ال�سنوية  للدرا�سة  وف��ق��اً 
اإ�سافية  م��راك��ز   7 نوعية احل��ي��اة اجل��ي��دة، متقدمة  ذات  امل��دن  ع��ن 
والنهج  ال�سريعة  الإج����راءات  بف�سل  الرتتيب،  يف  دول��ة   140 ب��ن 
مكافحة  يف  اإدارات��ه��ا  وك��ل  اأبوظبي،  حكومة  اتبعته  ال��ذي  التعاوين 
جميع  يف  وال�ستمرار  التفاعل  من  املجتمع  مّكن  وال��ذي  اجلائحة، 
القطاع  خ�سو�ساً  والقت�سادية،  واخلدمية،  املجتمعية،  القطاعات 
ال�سحي، واأتاح لالإمارة حتقيق اأف�سل اأداء وت�سجيلها يف وقت �سابق 

هذا من هذا العام لأف�سل ا�ستجابة يف مواجهة اجلائحة عاملياً.
اإىل  والنقل،  البلديات  دائ��رة  رئي�ش  الأحبابي،  حممد  ف��الح  و�سرح 
اأن العمل امل�سرتك بن اجلهات احلكومية والروؤية املتكاملة للقيادة 
الر�سيدة �سّكال احلجر الأ�سا�ش يف ا�ستمرار الإمارة يف حتقيق املزيد 
من الإجن��ازات على م�ستوى العامل يف تنمية املجتمع وجودة احلياة 

يف اأبوظبي، 
قائالً: لطاملا عملنا �سمن ا�سرتاتيجية طويلة الأمد ونحن نتطلع 
ا�ستباقية، متكننا من حتقيق تطلعات �سعبنا  امل�ستقبل بطريقة  اإىل 
والرتكيز على بناء الإن�سان وال�ستجابة اإىل حاجاته، واليوم ي�سكل 
الت�سنيف اجلديد لنا يف دائرة البلديات والنقل حافزاً لال�ستمرار يف 
حتقيق املزيد من الإجنازات، حاملن اإرث الوالد املوؤ�س�ش، املغفور له 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه.)التفا�سيل �ش7(

حممد بن را�سد خالل ح�سوره تخريج جمموعة رواد الأعمال )وام(

الدبيبة خالل حديثه حول الأو�ساع الليبية 

الرئي�ش ال�سيني �سي جن بينغ على �سا�سة عمالقة خالل الحتفالت 
بالذكرى املئوية للحزب ال�سيوعي ال�سيني يف ميدان تيانامنن

خوف املحيطن به وهو ي�سل اىل امل�ست�سفى

ت�سم �سركات متخ�س�سة يف الأ�سواق الإلكرتونية والأمن ال�سيرباين والطباعة ثالثية الأبعاد

حممد بن ر��ضد ي�ضهد تخريج جمموعة من رو�د �لأعم�ل 
�ضمن برن�مج تطوير �ل�ضرك�ت �لن��ضئة يف كلي�ت �لتقنية �لعلي� 

 •• دبي-وام
���س��ه��د ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  نائب  مكتوم، 
ح��اك��م دب����ي رع����اه اهلل ت��خ��ري��ج جم��م��وع��ة م���ن رواد 
تطوير  "برنامج  من  الأوىل  الدفعة  �سمن  الأعمال 
والذي  العليا،  التقنية  كليات  يف  النا�سئة"  ال�سركات 

ياأتي ا�ستجابة ملبادرة حتويل موؤ�س�سات التعليم العايل 
اإىل حا�سنات اأعمال ت�سمح للطلبة مبمار�سة الن�ساط 
"�سركات"  القت�سادي والبداعي، وت�سهم يف تخريج 
امل��ع��اي��ر لدعم  اأف�����س��ل  اأع��م��ال م��وؤه��ل��ن وف���ق  ورواد 
وباأفكار  املقبلة،  امل��رح��ل��ة  خ��الل  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد 

مبتكرة وروؤى متطورة تلبي احتياجات امل�ستقبل.
)التفا�سيل �ش2(

حممد بن زايد خالل ح�سوره افتتاح قاعدة 3 يوليو يف جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة )وام(

د�سنها عبد الفتاح ال�سي�سي يف منطقة جرجوب امل�سرية 

حممد بن ز�يد ي�ضهد �فتت�ح ق�عدة 3 يوليو �لع�ضكرية �لبحرية
•• القاهرة- وام

اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  �سهد 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة افتتاح قاعدة 3 يوليو الع�سكرية البحرية 
الأبي�ش  ال��ب��ح��ر  ع��ل��ى  امل��ط��ل��ة  ج��رج��وب  منطقة  يف 
ال�سي�سي  الفتاح  املتو�سط والتي د�سنها فخامة عبد 

رئي�ش جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة.
وهناأ �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ال�سي�سي وجمهورية م�سر  اأخاه فخامة عبدالفتاح 

القاعدة  تد�سن  مبنا�سبة  و�سعباً  حكومة  العربية 
النوعية  احليوية  وامل�ساريع  الإجن����ازات  وموا�سلة 
التقدم  ن��ح��و  م�سرتها  يف  ب��الده��م  حتققها  ال��ت��ي 
والبناء والتنمية .. متمنياً مل�سر ال�سقيقة مزيداً من 

التطور والزدهار يف ظل قيادة الرئي�ش ال�سي�سي.
كما نقل �سموه حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
اإىل  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الرئي�ش عبدالفتاح ال�سي�سي واأطيب متنيات �سموه 
التقدم  دوام  ال�سقيقة  العربية  م�سر  جلمهورية 

والرفعة والرخاء.                 )التفا�سيل �ش2(

اجلي�ش الوطني الليبي: ف�سل ملتقى احلوار ال�سيا�سي كان متوقعا

�لدبيبة يدعو �لأطر�ف �لليبية �إىل �لتو�فق حول �ضيغة �لنتخ�ب�ت
•• عوا�ضم-وكاالت

دع������ا رئ���ي�������ش ح���ك���وم���ة ال����وح����دة 
احلميد  عبد  ليبيا،  يف  الوطنية 
الدبيبة، كافة الأطراف الوطنية 
العامة  امل�����س��ل��ح��ة  ت��غ��ل��ي��ب  اإىل 
لإج����راء  �سيغة  ح���ول  وال��ت��واف��ق 

النتخابات املنتظرة يف موعدها.
وق����ال ال��دب��ي��ب��ة يف ت��غ��ري��دة عرب 
الجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  م���وق���ع 
ت���وي���رت: ن��ح��ث ك���اف���ة الأط������راف 
ال���وط���ن���ي���ة وال���ب���ع���ث���ة الأمم����ي����ة 
مب�سوؤولياتهم  ل���ال����س���ط���الع 
وتغليب امل�سلحة العامة والتوافق 
ح������ول ���س��ي��غ��ة ك��ف��ي��ل��ة ب����اإج����راء 
ومتكن  موعدها  يف  النتخابات 
الليبي من ممار�سة حقه  ال�سعب 

يف النتخاب.
حكومة  رئ���ي�������ش  ت��ع��ل��ي��ق  وج�������اء 
جل�سات  ف�������س���ل  ع���ق���ب  ال�����وح�����دة 
ترعاها  ال��ت��ي  ج��ن��ي��ف  احل����وار يف 
اإىل  ال��ت��و���س��ل  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ات���ف���اق لإج�������راء الن���ت���خ���اب���ات يف 

دي�سمرب )كانون الأول( املقبل.
واأعلن من�سق بعثة الأمم املتحدة 
اأم�ش  ���س��اب��ق،  وق���ت  ل��ي��ب��ي��ا، يف  يف 
يتم  مل  اإن�������ه  اجل����م����ع����ة،  الأول 

الليبي يعرف اأ�ساليبهم  "اجلي�ش 
ويراهنون  ي��ل��ع��ب��ون  وه���م  ج��ي��دا، 
ال�سعب  اأن  غ���ر  ال����وق����ت،  ع��ل��ى 
الليبي يعرف من يختار من اأجل 

م�سالح ليبيا".
امل�ساعد  ال����ع����ام  الأم��������ن  وق������ال 
املتحدة  الأمم  ب��ع��ث��ة  وم��ن�����س��ق 
للدعم يف ليبيا ريزيدون زينينغا، 
اإن املحادثات التي ترعاها املنظمة 
الدولية والتي تهدف اإىل التمهيد 
لإج������راء ان��ت��خ��اب��ات يف ل��ي��ب��ي��ا يف 
الأول(  )ك��ان��ون  دي�سمرب  اأواخ����ر 

ف�سلت يف التو�سل اإىل اتفاق.
اإىل  امل�������س���ارك���ن  ودع�������ا زي���ن���ن���غ���ا 
اأن  م��وا���س��ل��ة اجل���ه���د، م�����س��ي��ف��اً 
حمتدماً  جدًل  �سهدت  املحادثات 

وتهديدات بالن�سحاب.
وقال زينينغا يف اجلل�سة اخلتامية 
�سي�سعر ال�سعب الليبي باخلذلن 
بالتاأكيد اإذ اأنه ل يزال يتوق اإىل 
ال��ف��ر���س��ة امل��وات��ي��ة مل��م��ار���س��ة حقه 
النتخابات  يف  ال���دمي���ق���راط���ي 
 24 ال��رئ��ا���س��ي��ة وال���ربمل���ان���ي���ة يف 
ل  وهذا  الأول(.  دي�سمرب)كانون 
واأهمية  مل�سداقية  ب��خ��ر  يب�سر 
الليبي  ال�سيا�سي  احل��وار  منتدى 

يف امل�ستقبل.

للتمهيد  ات���ف���اق  اإىل  ال��ت��و���س��ل 
 24 يف  الن����ت����خ����اب����ات  لإج����������راء 
وذلك  الأول(،  دي�����س��م��رب)ك��ان��ون 

بعد انتهاء حمادثات جنيف.
الوطني  اجل��ي�����ش  واع���ت���رب  ه����ذا 
احلوار  ملتقى  ف�سل  اأن  الليبي 
اختتم  ال���ذي  ال��ل��ي��ب��ي،  ال�سيا�سي 
التو�سل  يف  اجل��م��ع��ة،  ج��ن��ي��ف  يف 
لأر�������س������ي������ة م���������س����رتك����ة ب���������س����اأن 

النتخابات، كان "اأمرا متوقعا".
التوجيه  اإدارة  م���دي���ر  وو����س���ف 
املعنوي يف اجلي�ش الوطني الليبي 
اللواء خالد املحجوب، املجتمعن 
"مل يكونوا على  باأنهم  يف جنيف 

م�ستوى الأمانة".
الليبي  ال�سيا�سي  احلوار  وملتقى 
من  ع�����س��وا،  ه��و ه��ي��ئ��ة م��ن 75 

جميع مناحي احلياة يف ليبيا.

"�سكاي  مل���وق���ع  امل���ح���ج���وب  وق�����ال 
كان  الأم���ر  "هذا  عربية":  ن��ي��وز 
مل  املجتمعن  اأن  ظل  يف  متوقعا 
الأمانة. مل  يكونوا على م�ستوى 
يهمهم ال�سعب ومعاناته واهتموا 
لرغبة  حت��ق��ي��ق��ا  مب��ك��ت�����س��ب��ات��ه��م 
الطرف الذي ميلك املال ويخاف 

النتخابات لأنها �ستف�سحه".
وت���اب���ع امل�������س���وؤول ال��ع�����س��ك��ري اأن 

خطاب الرئي�ش ال�سيني يف الذكرى املئوية

هل م� ز�ل �حلزب �ل�ضيوعي �ل�ضيني ... �ضيوعًي�؟

�لتح�لف يحبط هجوم� بزورقني مفخخني مليلي�ضي� �حلوثي

تفجري برجي كهرباء يف الأنبار 

مظ�هر�ت عر�قية ح��ضدة �حتج�جً� على �نقط�ع �لكهرب�ء

•• اليمن-وكاالت

اأعلن حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن، ال�سبت، اإحباط 
هجوم بزورقن مفخخن مليلي�سيا احلوثي.

واأكد التحالف تدمر الزورقن املفخخن بال�سليف 
مبحافظة احلديدة اأثناء عملية تهيزهما.

واأ�سار التحالف اإىل توا�سل انتهاك ميلي�سيا احلوثي 
لت��ف��اق ���س��ت��وك��ه��ومل ب��ع��م��ل��ي��ات ع��دائ��ي��ة يف حمافظة 

احلديدة.
و�سدد التحالف على ا�ستمرار تهديد ميلي�سيا احلوثي 
خل��ط��وط امل��الح��ة وال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة ج��ن��وب البحر 

الأحمر.
و�سباح ال�سبت، ك�سف التحالف عن اعرتا�ش وتدمر 
طائرة بدون طيار مفخخة تابعة للميلي�سيا احلوثية 

بالأجواء اليمنية اأطِلقت تاه خمي�ش م�سيط.
احلوثية  امليلي�سيا  تعمد  ا���س��ت��م��رار  ال��ت��ح��ال��ف  ودان 
اإىل  م�����س��راً  املدنية"،  والأع��ي��ان  امل��دن��ي��ن  ا�ستهداف 
املدنين  ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة حل��م��اي��ة  الإج���������راءات  ات���خ���اذ 

والتعامل مع التهديد الو�سيك.
وكان التحالف قد اأعلن، م�ساء اجلمعة، عن "تدمر 
باتاه  احل��وث��ي  ميلي�سيا  اأطلقته  م��ع��اٍد  ج��وي  ه��دف 

ال�سعودية".

•• الفجر – خرية ال�ضيباين

5 مايو  بينغ يف  �سي ج��ن  اأع��ل��ن 
الحتفال  مب��ن��ا���س��ب��ة   ،2018
مليالد  الثانية  امل��ئ��وي��ة  ب��ال��ذك��رى 
اأنه واجب مقد�ش  كارل مارك�ش، 
على جميع ال�سيوعين ال�سينين 
با�ستمرار.  املارك�سية  يطوروا  اأن 
ال�سكرتر  كرمه  اخلمي�ش،  ويوم 
ال�سيني  ال�سيوعي  للحزب  الأول 
مب���ن���ا����س���ب���ة ال������ذك������رى امل���ئ���وي���ة 

للحزب.
الثوري  ال����زي  ب��اع��ت��زاز  م��رت��دي��ا 
ال�سيني، امللقب ب� "زي ماو"، غازل 
رئي�ش جمهورية ال�سن ال�سعبية 
"ال�سرتاكية  متحم�ًسا:  ح�سًدا 
اأن تنقذ  ال��ت��ي مي��ك��ن  ف��ق��ط ه��ي 
ال�����س��ن، ف��ق��ط ال���س��رتاك��ي��ة ذات 

•• بغداد-وكاالت

خرج عراقيون اأم�ش ال�سبت يف مظاهرات احتجاجية 
للمطالبة بتح�سن امدادات الطاقة الكهربائية التي 
ت�سهد انخفا�ساً كبراً يف ظل ارتفاع قيا�سي لدرجات 

احلرارة يف البالد. 
وقال �سهود عيان اإن جماميع كبرة من املتظاهرين 
تمعوا يف �ساحة احلبوبي و�سط مدينة النا�سرية يف 
بغداد، احتجاجاً  375 كم جنوبي  قار  حمافظة ذي 

على انقطاع التيار الكهربائي.
ملف  بح�سم  العراقية  احلكومة  املتظاهرون  وطالب 
الكهرباء واإحالة  املق�سرين والفا�سدين اإىل الق�ساء 

العراقي.
و���س��ه��د ال���ع���راق اأم�����ش اجل��م��ع��ة  ان��ق��ط��اع ت���ام للتيار 
ارتفاع  ظل  يف  الأوىل  ال�سباح  �ساعات  يف  الكهربائي 
رافقته  فني  خلل  ب�سبب  احل����رارة  ل��درج��ات  قيا�سي 
عمليات تخريب وتفجر ا�ستهدفت اأبراج نقل الطاقة 

الكهربائية.
و�سارعت احلكومة العراقية على الفور  بت�سكيل جلنة 
والداخلية  واملالية  الكهرباء  وزارات  وزاري��ة عليا من 
والنفط وجمال�ش املحافظات برئا�سة رئي�ش احلكومة 

هذه  تداعيات  ملتابعة  الكاظمي  م�سطفى  العراقية 
الأزمة وقامت باإقالة ومعاقبة م�سوؤولن كبار بوزارة 

الكهرباء على خلفية هذه الأزمة.
ه��ذا وف��ّج��ر جم��ه��ول��ون ب��رج��ي ك��ه��رب��اء ب��ن مدينتي 
حديثة والقائم يف الأنبار غرب العراق، ال�سبت، وفق 

مرا�سل العربية.
للكهرباء يف ق�سائي  تام  انقطاع  واأ�سفر احل��ادث عن 
ال��ق��ائ��م وال���رم���ان���ة يف الأن����ب����ار ب��ع��د ت��ف��ج��ر برجي 

الطاقة.
وف��ج��ر ال�����س��ب��ت، ا���س��ت��ه��دف��ت ت��ف��ج��رات خ��ط��ن لنقل 
الكهرباء بالقرب من املو�سل وكركوك �سمال العراق، 
و�سط خروج "خط مال عبداهلل" عن العمل وانقطاع 

عام للكهرباء يف ق�ساء الدب�ش مبحافظة كركوك.
البدء  اجلمعة،  امل�سرتكة،  العمليات  ق��ي��ادة  واأع��ل��ن��ت 
ب����الإج����راءات اخل��ا���س��ة ل��ل��ح��د م��ن ا���س��ت��ه��داف اأب����راج 

الطاقة.
اللواء  امل�سرتكة  العمليات  با�سم قيادة  املتحدث  وقال 
حت�سن اخلفاجي، اإن قيادة العمليات امل�سرتكة فتحت 
جميع  وباإ�سراك  الكهرباء،  وزارة  مع  عمليات  غرفة 
ال��ق��وات الأم��ن��ي��ة م��ن اجل��ي�����ش ال��ع��راق��ي، وال�سرطة 

الحتادية، واحل�سد ال�سعبي، و�سرطة الطاقة.

عند اإ�سابته بكورونا فريو�ش:
خطورة مر�ش دون�لد تر�مب �أكرث مم� ك�ن يعتقد...!

•• الفجر -وليام �ضالتان –ترجمة خرية ال�ضيباين

عندما نكت�سف ما تطّلبه اإبقاءه على قيد احلياة، فاإن )اإع��ادة( روؤية ما 
قاله يف العلن يكون م�سدر فزع: من خالل الكذب حول خطورة حالته، 

ت�سبب رئي�ش الوليات املتحدة يف وفاة العديد من الأمريكين.
واأك��اذي��ب��ه خ��الل جائحة  ترامب  خ��داع  املزيد عن  نعلم  ي��وم،  بعد  يوًما 
29 يونيو يف الوليات  كوفيد19-. يف الأوراق اجليدة لكتاب �سدر يف 
على  ترامب  اإدارة  رّد  كوالي�ش  يف  الكابو�ش:  "�سيناريو  بعنوان  املتحدة 
الوباء الذي غر التاريخ"، اكت�سفنا اأن ترامب اقرتح اإر�سال الأمريكين 
املر�سى اإىل احلجر ال�سحي يف خليج غوانتانامو )كوبا(، حتى ل يزيدوا 

اأعداد العدوى الأمريكية.                      )التفا�سيل �ش15(

اخل�سائ�ش ال�سينية كانت قادرة 
امل����ْق����َراأ  ال�سن".  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
ال���ذي ك���ان ي��ت��ح��دث م��ن خالله، 
يذّكر  ومنجل،  مبطرقة  واملزّين 
األ�����ف ���س��ي��ن��ي ممن   70 ح�����وايل 

خطابه  اإىل  خ�سوع  يف  ي�ستمعون 
يف ميدان تيان اآن من، "اأّن هذه 
اخل�سائ�ش  ذات  ال����س���رتاك���ي���ة 
التاأثر  حت��ت  تبقى  ال�سينية" 
اللينينية.       ل��ل��م��ارك�����س��ي��ة  ال���ق���وي 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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مذكرة تفاهم بني �ل�صحة �أبوظبي وكالليت 
�أكرب مزود للرعاية �ل�صحية يف �إ�رس�ئيل 

�أخبار �لإمار�ت

تركيا متهمة بـ »�لإبادة 
�جلماعية«.. و�ل�رس عند �لإيزيديني

عربي ودويل

فيد�ل ي�صف حكم مبار�ة 

ت�صيلي و�لرب�زيل بـ »�ملهرج«

�لفجر �لريا�صي

الـ 24 �ساعة املا�سية خالل  وفاة  حالت   6

�ضف�ء  ح�لة  و1,561  بكورون�  جديدة  �إ�ض�بة   1,632
•• اأبوظبي-وام

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�سات 
يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة بفرو�ش كورونا امل�ستجد 
الوزارة عن اإجراء 291،676  اأعلنت  وعزلهم  لهم  19" واملخالطن   - "كوفيد 
املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�سية   24 ال���  ال�����س��اع��ات  خ��الل  ج��دي��دا  فح�سا 

با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�ش الطبي.
اإج��راءات التق�سي والفح�ش يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�سات    و�ساهم تكثيف 
على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 1،632 حالة اإ�سابة جديدة بفرو�ش كورونا 
امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، وجميعها حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية 

الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 637،877 حالة.   
الإ�سابة بفرو�ش كورونا  نتيجة تداعيات  6 ح��الت  وف��اة  ال��وزارة عن  اأعلنت  كما 

امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،831 حالة. 
)التفا�سيل �ش2(

تعلن  �لأف��غ���ن��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 
ق��ت��ل م���ئ����ت �مل��ت��م��ردي��ن 

•• كابول-اأ ف ب

اأكدت ال�سلطات الأفغانية ال�سبت 
مقتل مئات من مقاتلي طالبان 
خالل معارك طاحنة �سد القوات 
بعد  ولي���ات،  ع��دة  يف  احلكومية 
اأن  وا�سنطن  اإع��الن  من  �ساعات 
من  ع�سكرييها  جميع  ان�سحاب 
انتهى بحلول  �سيكون قد  البالد 

نهاية اآب اأغ�سط�ش.
بعيد  وا����س���ن���ط���ن  اإع��������الن  ج������اء 
الأمركية  ال���ق���وات  ك��ل  م���غ���ادرة 
ق���اع���دة ب���اغ���رام اجل���وي���ة الأك���رب 
���س��ّن منها  ال��ت��ي  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  يف 
�سد  عملياته  ال���دويل  التحالف 
طالبان طوال عقدين، وت�سليمها 

للجي�ش الأفغاين.

غرق ع�ضر�ت �مله�جرين قب�لة �ضو�حل تون�ش
•• تون�س-اأ ف ب

بعد  ف��ق��دوا  �سخ�سا   43 اأن  ال�سبت  التون�سي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  اأع��ل��ن 
ال�سواحل  قبالة  ال�سبت  اجلمعة  ليل  مهاجرا   127 يقل  مركب  غ��رق 
اجلنوبية لتون�ش.وقال مدير فرع الهالل الأحمر التون�سي مبحافظة 
84 مهاجرا وفقد  انقاذ  �سليم لوكالة فران�ش بر�ش مت  املنجي  مدنن 
مركب يقل 127 مهاجرا قبالة �سواحل مدينة  غرق  اإثر  اآخرون   43

جرجي�ش )جنوب(.
وانطلق املهاجرون من ال�سواحل الليبية، ح�سب �سهادات جمعها الهالل 
التون�سية  الدفاع  وزارة  التون�سي من ناجن.من جهتها، قالت  الأحمر 
يف بيان ال�سبت اإن القوات البحرية اأنقذت ليل اجلمعة ال�سبت بالتعاون 
م��ن جن�سيات خمتلف من  �سرعي  غ��ر  84 مهاجرا  ق���وارب �سيد  م��ع 
بنغالد�ش وال�سودان واريرتيا وم�سر وت�ساد. ومل حتدد الوزارة يف بيانها 
كانوا  واأربعن عاما،  الناجن بن ثالثة  اأعمار  املفقودين.وتراوح  عدد 
على منت قارب غرق باملوقع �سمال �سرق جرجي�ش، وفقا للوزارة. واأفاد 
الناجون اأنهم اأبحروا من �سواحل زوارة بليبيا "يف الليلة الفا�سلة بن 
28 و29 حزيران يونيو، بنية اجتياز احلدود البحرية خل�سة يف اتاه 

الف�ساء الأوروبي.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
وعزلهم  لهم  بفرو�ش كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطن 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 291،676 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات 
ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 

تقنيات الفح�ش الطبي.

   و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�ش يف الدولة وتو�سيع نطاق 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 1،632 حالة اإ�سابة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفرو�ش  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت 

جمموع احلالت امل�سجلة 637،877 حالة.   
ت��داع��ي��ات الإ�سابة  6 ح���الت نتيجة  ال�����وزارة ع��ن وف���اة  اأع��ل��ن��ت  ك��م��ا 
الدولة  يف  ال��وف��ي��ات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���ش 
اأ�سفها  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  حالة.   واأعربت   1،831

بال�سفاء  ومتنياتها  امل��ت��وف��ن،  ل���ذوي  وموا�ساتها  تعازيها  وخ��ال�����ش 
العاجل جلميع امل�سابن، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات 
�سماناً  الجتماعي  بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�سحية 
ل�سحة و�سالمة اجلميع.   كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 1،561 حالة 
جديدة مل�سابن بفرو�ش كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها 
التام من اأعرا�ش املر�ش بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ 
دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�سفاء 616،197 

حالة.

املا�سية �ساعة   24 الـ  خالل  وفاة  حالت   6

�ضف�ء  ح�لة  و1,561  بكورون�  جديدة  �إ�ض�بة   1,632

ت�سم �سركات متخ�س�سة يف الأ�سواق الإلكرتونية والأمن ال�سيرباين والطباعة ثالثية الأبعاد

حممد بن ر��ضد ي�ضهد تخريج جمموعة من رو�د �لأعم�ل �ضمن برن�مج تطوير �ل�ضرك�ت �لن��ضئة يف كلي�ت �لتقنية �لعلي� 

جمموعة  حت��ق��ي��ق  اإىل  امل�����ب�����ادرات 
التي  ال�سرتاتيجية  الأه���داف  من 
الأعمال  ري���ادة  دع��م  ح��ول  تتمحور 
التعليم  موؤ�س�سات  يف  الطالب  بن 
مبتكرة،  و�سائل  �سبل  ع��رب  ال��ع��ايل 
تقوم على دمج املخرجات التعليمية 
مع مهارات تاأ�سي�ش واإدارة الأعمال، 
مع الرتكيز على توظيف التقنيات 
الطالب  دخ���ول  ل�سمان  احل��دي��ث��ة 
الوطنية  القت�سادية  املنظومة  يف 
متينة  اأ�����س���������ش  وف�������ق  وال����ع����امل����ي����ة 
التواجد  ل��ه��م  ت�����س��م��ن  ورا����س���خ���ة 

وال�ستمرارية.
امل��ا���س��ي��ة �سخرت  امل��رح��ل��ة  وخ����الل 
كليات التقنية العليا كافة الإمكانات 
ال�سركات  ت��ط��وي��ر  ب��رن��ام��ج  ل��دع��م 
النا�سئة يف موؤ�س�سات التعليم العايل 
مبا ي�سمل املناهج الدرا�سية الرامية 
واإم���ك���ان���ات  م����ه����ارات  ت��ط��وي��ر  اإىل 
الطالب يف جمالت ريادة العمال، 
ع�������الوة ع���ل���ى ت����وف����ر الإم����ك����ان����ات 
الالزمة من اأجل ممار�سة الأن�سطة 

القطاعات املحورية.

حـــا�ـــســـنـــات لـــــــرواد اأعـــمـــال 
امل�ستقبل..

اأ�س�ست  امل��ا���س��ي��ة،  امل��رح��ل��ة  وخ����الل 
ك���ل���ي���ات ال���ت���ق���ن���ي���ة ال���ع���ل���ي���ا ث���الث 
اإب��داع��ي��ة لتكون  اأع���م���ال  ح��ا���س��ن��ات 
تلبي  اأع����م����ال  ح���ا����س���ن���ات  مب���ث���اب���ة 
احتياجات الطالب، كما مت اإطالق 
النا�سئة  ال�سركات  تطوير  برنامج 
يف العام 2019، ليحقق منذ ذلك 
احلن جناحات ملحوظة متثلت يف 
وطالبة،  طالب   2،316 م�ساركة 
نا�سئة،  ����س���رك���ات   108 واإط�������الق 
لفت  ح�سور  ال��ربن��ام��ج  �سهد  كما 
قيادة  يف  ت��واج��دن  حيث  للطالبات 

ال�سركات. هذه  من   50%
يف  النا�سئة  ال�سركات  هذه  وتن�سط 
العديد من القطاعات القت�سادية 
والتي ت�سمل الأ�سواق الإلكرتونية، 
والتكنولوجيا  ال�سيرباين،  والأم��ن 
ال�سحية  واحل�����ل�����ول  ال�����زراع�����ي�����ة، 

" ا���س��ت��ث��م��ارن��ا يف ال�����س��ب��اب ه��و روح 
 .  . مل�ستقبلنا  واأ���س��ا���ش   .  . نه�ستنا 
وامل���ح���رك مل��واك��ب��ة ال���ت���ط���ورات من 

حولنا ".
الإم����ارات  دول���ة  اأن  �سموه  اأك���د  كما 
لتعزيز  م��ت��وا���س��ل��ة  ج���ه���وداً  ت���ب���ذل 
ريادة الأعمال على كافة امل�ستويات، 
التعليم  م���وؤ����س�������س���ات  يف  ل����س���ي���م���ا 
العايل التي ت�سّكل املرحلة الأخرة 
والطالبات  ال���ط���الب  دخ����ول  ق��ب��ل 
���س��وق ال��ع��م��ل، ح��ي��ث ق���ال ���س��م��وه " 
ال�سباب  لتطوير  منابر  جامعاتنا 
منها  امل����ط����ل����وب   .. وت����اأه����ي����ل����ه����م 
ذلك  واإدراج  اأع���م���ال  رواد  ت��خ��ري��ج 
وخططها  ا�سرتاتيجياتها  �سمن 
عدد  على  �سموه  واطلع  اليومية". 
وال�سركات �سمن  امل�ساريع  اأهم  من 
اخلريجن  من  وا�ستمع  الربنامج، 
من رواد الأعمال اإىل اإجنازات هذه 
القطاعات،  خمتلف  يف  ال�����س��رك��ات 
التكنولوجيا  بن  ما  تنوعت  والتي 
وال�����س��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وغ���ره���ا من 

ال��ط��ب��اع��ة ثالثية  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��دة 
الأبعاد، والأنظمة املوؤمتتة للت�سليم، 

واخلدمات املهنية.

ــــــال  الأعــــــم ــــات  ــــن ــــس ــــا� ح  
الإبداعية..

ال�سركات  ت��ط��وي��ر  ب��رن��ام��ج  �����س��ّك��ل  يجُ
النا�سئة حموراً مهماً وحيوياً �سمن 
مبادرة حا�سنات الأعمال الإبداعية 
يف موؤ�س�سات التعليم العايل، وذلك 
�ساغتها  متكاملة  منهجية  �سمن 
ح��ك��وم��ة الإم�������ارات ل��ر���س��م مالمح 
يف  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  م�ستقبل 
العمل  اأط��ر  بهدف حتديد  ال��دول��ة 
ملواكبة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  واخل��ط��ط 
الوطنية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��غ��رات 
ا�ست�سرافية  روؤي��ة  وتبني  والعاملية، 
ال�سابة  امل���واه���ب  ب�����دور  ل���الرت���ق���اء 
الالزمة  الأدوات  وتوفر  واإعدادها 
يف  م�ساهمتها  وت��ع��زي��ز  لتمكينها 
ال��ت��ن��م��ي��ة وت�����س��ج��ي��ع��ه��ا ع��ل��ى تبني 
ثقافة ريادة الأعمال. وتهدف هذه 

لختبار  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
على  الواقعية  والتحديات  احللول 
اأر����ش ال��واق��ع، و���س��وًل اإىل تخريج 

�سركات نا�سئة ورواد اأعمال.

 �سركات نا�سئة واعدة..
�سمن  ���س��رك��ات   108 اإط�����الق  مت 
النا�سئة  ال�سركات  تطوير  برنامج 
منذ العام 2019،حيث تخ�س�ست 
جمموعة كبرة من هذه ال�سركات 
ت��دع��م م�سرة  يف جم����الت واع����دة 
اقت�سادية  اأمن��اط  تبني  ال��دول��ة يف 
يف املجالت املتخ�س�سة التي تعتمد 
التكنولوجيا  ع��ل��ى  ك��ب��ر  ب�����س��ك��ل 

احلديثة.
وم�����ن ب����ن ه�����ذه ال�������س���رك���ات تربز 
اند  ب��ري��ن��ت��ي��ن��ج  دي  "ثري  ���س��رك��ة 
دول����ة  يف  ����س���رك���ة  ديزاين"كاأول 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة تقدم 
ا�ستهالك  حول  ا�ست�سارية  خدمات 
بتقنية  امل�سممة  املباين  يف  الطاقة 

الطباعة ثالثية الأبعاد.

•• دبي-وام

ال�سيخ حممد  ال�سمو  �سهد �ساحب 
ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئي�ش 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل تخريج جمموعة من 
رواد الأعمال �سمن الدفعة الأوىل 
ال�سركات  ت��ط��وي��ر  "برنامج  م���ن 
العليا،  التقنية  كليات  يف  النا�سئة" 
وال�������ذي ي����اأت����ي ا����س���ت���ج���اب���ة مل���ب���ادرة 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  حت��وي��ل 
اأعمال ت�سمح للطلبة  اإىل حا�سنات 
القت�سادي  ال��ن�����س��اط  مب��م��ار���س��ة 
تخريج  يف  وت�����س��ه��م  والب������داع������ي، 
موؤهلن  اأع��م��ال  ورواد  "�سركات" 
وفق اأف�سل املعاير لدعم القت�ساد 
املقبلة،  امل���رح���ل���ة  خ����الل  ال���وط���ن���ي 
متطورة  وروؤى  م��ب��ت��ك��رة  وب��اأف��ك��ار 

تلبي احتياجات امل�ستقبل.
و اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اآل مكتوم خالل اطالعه  را�سد  بن 
النا�سئة  ال�����س��رك��ات  م�����س��اري��ع  ع��ل��ى 
وال�سباب  ال��ط��ل��ب��ة  ت���زوي���د  اأن   "
الأعمال  لريادة  والأدوات  باملهارات 
اأهمية كبرة �سمن توجهات  ميثل 
وا�ستثمار  ثروة  باعتبارهم  الدولة، 
وطني للم�ستقبل، حيث قال �سموه 

�سركة  تتخ�س�ش  ال�سياق  ذات  ويف 
الطباعة  حل��ل��ول  هيلث  "اديتيف 
الرعاية  جمال  الأبعاد" يف  ثالثية 
نقلة  اإح���������داث  ب���ه���دف  ال�����س��ح��ي��ة 
ن��وع��ي��ة م���ن خ����الل ت���وف���ر من���اذج 
واأطراف  الأب��ع��اد  ثالثية  مطبوعة 
من  وال��ع��دي��د  وجبائر  ا�سطناعية 
اأج���ه���زة اإع�����ادة ت��اأه��ي��ل. اأم����ا �سركة 
جمموعة  فتقدم  هرو"  "�سايرب 
م����ن اخل����دم����ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���الأم���ن 
املعلومات  وتكنولوجيا  الإلكرتوين 
تعريف  ب����غ����ر�����ش  والت�������������س������الت 
امل�ستخدمن بالتهديدات واملخاطر 
والبيانات  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات  امل��ح��ت��م��ل��ة 
تنبها.  وك��ي��ف��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ة  اأي  يف 
"درونز" مزود حللول  �سركة  وتعد 
الطائرات الذكية بدون طيار والتي 
يجري ا�ستخدامها من قبل الكثر 
م��ن اجل��ه��ات يف جم���الت خمتلف، 
وقد طورت ال�سركة طائرة ملكافحة 
احل����رائ����ق مي��ك��ن��ه��ا ال���و����س���ول اإىل 
ل��دع��م عمليات  الأم���اك���ن اخل��ط��رة 

الإطفاء والإنقاذ.
يف  فيت"  "اأي  ���س��رك��ة  وتتخ�س�ش 
الإلكرتونية  النفايات  وجمع  اإدارة 
من خالل بناء رابط بن م�ستهلكي 
والقائمن  الإليكرتونية  النفايات 

ال��ت��دوي��ر وذل���ك بهدف  اإع����ادة  على 
ال�ستدامة  حت��ق��ي��ق  يف  الإ����س���ه���ام 
البيئية. كما تقدم �سركة "ذا هايف" 
للطلبة  تعليمية وتدريبية  خدمات 
يتعاون  تدريبي  كمعهد  باعتبارها 
التدريب  ����س���رك���ات  م����ن  ع�����دد  م����ع 
احتياجات  يلبي  ومب��ا  املتخ�س�سة، 
ال���ت���دري���ب وال���ت���وج���ي���ه ل��ل��ط��ل��ب��ة يف 

خمتلف التخ�س�سات.
مي" تتخ�س�ش  "تيوتر  �سركة  اأم��ا 
للربط  رق��م��ي��ة  تعليمية  كمن�سة 
بن الطلبة واملتخ�س�سن، وتهدف 
الراغبن  ال��ط��ل��ب��ة  م�����س��اع��دة  اإىل 
يف حت�����س��ن م�����س��ت��وي��ات��ه��م يف امل���واد 
ال��درا���س��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، وم���ن خالل 
البحث عن املواد الدرا�سية، واختيار 
املواعيد  وحجز  املوؤهلن،  اخل��رباء 
اإىل جانب  اخل��دم��ات،  وغرها من 
تعد  كيه" وال��ت��ي  ان  ام  "اي  �سركة 
من�سة ذكية تمع خمتلف خدمات 
ال��دول��ة مثل ال�سرطة  ال��ط��وارئ يف 
و�ساعد  والإ������س�����ع�����اف  والإط������ف������اء 
امل�ستفيدين  ومت����ك����ن  وغ�����ره�����ا، 
م��ن الإب����الغ ع��ن اأي ح��ال��ة طوارئ 
من  امل��وق��ع  وم�ساركة  زر،  ب�سغطة 
و�سول  ل��ت�����س��ري��ع  امل��ن�����س��ة  خ�����الل 

اخلدمة اإىل امل�ستفيد.

�ل�ضحة تقدم 75,957 جرعة من لق�ح 
كوفيد19- خالل �ل� 24 �ض�عة �مل��ضية

•• اأبوظبي-وام

اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 75،957 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
املقدمة حتى اليوم 15،504،238 جرعة ومعدل توزيع اللقاح156.76 

جرعة لكل 100 �سخ�ش.
اإىل  و�سعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفر  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�سيطرة على فرو�ش كوفيد19-.

•  حممد بن ر��ضد: ��ضتثم�رن� يف �ل�ضب�ب هو روح نه�ضتن� . . و�أ�ض��ش مل�ضتقبلن� . . و�ملحرك ملو�كبة �لتطور�ت من حولن� 
وت�أهيلهم .. �ملطلوب منه� تخريج رو�د �أعم�ل و�إدر�ج ذلك �ضمن ��ضرت�تيجي�ته� وخططه� �ليومية �ل�ضب�ب  لتطوير  من�بر  •   ج�مع�تن� 

د�سنها عبد الفتاح ال�سي�سي يف منطقة جرجوب امل�سرية  

حممد بن ز�يد ي�ضهد �فتت�ح ق�عدة 3 يوليو �لع�ضكرية �لبحرية
•• القاهرة-وام:

 �سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة افتتاح قاعدة 3 
على  املطلة  جرجوب  منطقة  يف  البحرية  الع�سكرية  يوليو  
الفتاح  عبد  فخامة  د�سنها  وال��ت��ي  املتو�سط  الأب��ي�����ش  البحر 

ال�سي�سي رئي�ش جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة.
اأخاه  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وهناأ 
ال�����س��ي�����س��ي وج��م��ه��وري��ة م�����س��ر العربية  ف��خ��ام��ة ع��ب��دال��ف��ت��اح 
حكومة و�سعباً مبنا�سبة تد�سن القاعدة وموا�سلة الإجنازات 
وامل�ساريع احليوية النوعية التي حتققها بالدهم يف م�سرتها 
نحو التقدم والبناء والتنمية .. متمنياً مل�سر ال�سقيقة مزيداً 

من التطور والزدهار يف ظل قيادة الرئي�ش ال�سي�سي.
كما نقل �سموه حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
عبدالفتاح  الرئي�ش  اإىل  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل 
العربية  م�سر  جلمهورية  �سموه  متنيات  واأط��ي��ب  ال�سي�سي 

ال�سقيقة دوام التقدم والرفعة والرخاء.
و���س��ه��دت م��را���س��م الف��ت��ت��اح .. ت��وق��ي��ع ال��رئ��ي�����ش ع��ب��د الفتاح 
مبنطقة  البحرية  يوليو   3 ق��اع��دة  اإن�����س��اء  وثيقة  ال�سي�سي 

جرجوب بال�ساحل ال�سمايل الغربي.
و�سلم الرئي�ش امل�سري .. قائد قاعدة 3 يوليو البحرية وقادة 

اإيذانا  البحرية  وحداتهم  اأع���الم  حديثا  املن�سمة  ال��وح��دات 
بدخولها اخلدمة.

البحرية  ال��ق��اع��دة  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م  ال�سي�سي  ال��رئ��ي�����ش  رف���ع  ك��م��ا 
الفتتاح  املدفعية عقب  واأطلقت  بافتتاحها..  اإيذانا  اجلديدة 

طلقة.  21
وتفقد الرئي�ش امل�سري يرافقه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان وعدد من �سيوف م�سر .. الوحدات البحرية 

يف القاعدة اجلديدة.
تبلغ  وال��ت��ي  امل��ه��ام  متعددة  اجل��الل��ة  الفرقاطة  تفقدوا  كما 
ق��ت��ال��ي��ة يف  ب���ق���درات  وت��ت��م��ت��ع  م���رت   500 �سطحها  م�����س��اح��ة 
امل��ج��ال��ن اجل����وي وال�����س��ط��ح��ي وال���ق���درة ع��ل��ى ال���س��ت��ب��اك مع 
الذخائر  با�ستخدام  ال�سطحية وال�ساحلية واجلوية  الأهداف 
تنفيذ  اأث��ن��اء  م��رتا  كيلو   86 اإىل  م��داه��ا  ي�سل  التي  الذكية 

مهمة دعم اأعمال قتال القوات الربية العاملة بال�ساحل.
اآل  زايد  ال�سيخ حمدان بن حممد بن  .. �سمو  املرا�سم  ح�سر 
م�ست�سار  نهيان  اآل  حمدان  بن  �سلطان  ال�سيخ  ومعايل  نهيان 
بن  حمد  ب��ن  حممد  وال�سيخ  ال��دول��ة  رئي�ش  ال�سمو  �ساحب 
اأبوظبي  م��ط��ارات  اإدارة  جمل�ش  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون 
ومعايل علي بن حماد ال�سام�سي نائب الأمن العام للمجل�ش 
الأعلى لالأمن الوطني و�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل 
ال��ف��ري��ق ال��رك��ن مهند�ش  اأب��وظ��ب��ي و���س��ع��ادة  دي���وان ويل عهد 

القوات  اأرك��ان  رئي�ش  نائب  املزروعي  عبالن  بن  �سيف  عي�سى 
امل�سلحة واللواء الركن بحري طيار ال�سيخ �سعيد بن حمدان 

بن حممد اآل نهيان قائد القوات البحرية.
اإ�سافة  74 من�ساأة ع�سكرية  3 يوليو البحرية  وت�سم قاعدة 
الزوار  ك��ب��ار  ل�ستقبال  ق��اع��ة  ب��ه  ملحق  ط��ائ��رات  مهبط  اإىل 
مزود  للعمليات  وم��رك��ز  ال��ت��دري��ب  ميادين  م��ن  ع��دد  بجانب 
عن  ف�سال  امل�سرتكة،  للتدريبات  واآخ���ر  املنظومات  ب��اأح��دث 
وعدد  م��رتا،   14 وعمق  م��رت   1000 بطول  حربي  ر�سيف 
من الأر�سفة التجارية بطول 2200 مرت، وعمق 17 مرتا، 
لالأمواج  وحاجزين  م��رتا   29 بارتفاع  امليناء  ملراقبة  وب��رج 

بطول 3650 مرتا.
ال�سمو  ���س��اح��ب  �سهد  ال��ق��اع��دة..  اف��ت��ت��اح  م��را���س��م  خ��ت��ام  ويف 
امل�سري  الرئي�ش  وفخامة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
.. مناورات  قادر 2021 الإ�سرتاتيجية التي انطلقت بتقدم 
 16 اإف  املهام  متعددة  ط��ائ��رات  رف��ع من  بقوة  ج��وي  ت�سكيل 
اأعمال ال�ستطالع اجلوي ملنافذ القيادة وال�سيطرة  "لتنفيذ 
ومنطقة العمليات، حيث بدا لهم اكت�ساف �سفينة م�ستبه بها 
"غر من�ساعة"، تقوم بتقدمي الدعم للجماعات الإرهابية .. 
ال�سفينة بوا�سطة القوات اخلا�سة  و�سدرت الأوام��ر باقتحام 
املتواجدة..كما  ال�سفينة  على  واأف��ق��ي  راأ���س��ي  اقتحام  بتنفيذ 
القوات  بعنا�سر  حمملة  القتالية  اللن�سات  من  ت�سكيل  تقدم 

اخلا�سة؛ لتنفيذ مهمة الهجوم بالنران على وحدة بحرية 
حممل  ج���وي  ت�سكيل  وظ��ه��ر   .. خمتلفة  ب��اأ���س��ل��ح��ة  م��ع��ادي��ة 

الراأ�سي  الق��ت��ح��ام  لتنفيذ  ال��ب��ح��ري��ة  ال���ق���وات  م��ن  بعنا�سر 
لل�سفينة امل�ستبه بها.



األحد   4  يوليو    2021  م   -    العـدد   13282  
Sunday    4   July   2021   -  Issue No   13282

03

اأخبـار الإمـارات
حممد بن ر��ضد يعني ر��ضد بن حمد�ن رئي�ض� لن�دي 

�لن�ضر و�ضعيد بن حمد�ن رئي�ض� لن�دي حت� 
•• دبي-وام

 اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء، رعاه اهلل، ب�سفته 
لنادي  رئي�ساً  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  بن  را�سد  ال�سيخ  بتعين  حاكم اإمارة دبي القرار رقم 23 ل�سنة 2021 

الّن�سر الثقايف الريا�سي.
كما اأ�سدر �سموه القرار رقم 24 ل�سنة 2021 بتعين ال�سيخ �سعيد بن حمدان بن را�سد اآل مكتوم رئي�ساً لنادي حّتا 

الريا�سي الثقايف. ويجُعمل بالقرارين من تاريخ �سدورهما.

�لني�بة �لع�مة يف �أبوظبي ت�أمر بحب�ش �آ�ضيوي بتهمة �إتالف مو�د مملوكة ل�ضركة حكومية
•• اأبوظبي-وام

اأمرت النيابة العامة يف اأبوظبي بحب�ش �ساب من جن�سية 
اآ�سيوية؛ على خلفية ظهوره يف اأحد املقاطع امل�سورة على 
باإتالف ممتلكات  يقوم  وهو  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 

عامة باأحد اأفرع �سركة حكومية باأبوظبي.
وكانت نيابة اأبوظبي قد تلقت �سكوى من ال�سركة املجني 
التوا�سل  مواقع  على  فيديو  مقطع  انت�سار  حول  عليها؛ 
باإتالف  يقوم  امل�سكو يف حقه وهو  فيه  الجتماعي يظهر 
مواد و�سعتها ال�سركة داخل اأحد مرافقها خلدمة زبائنها، 

كما ظهر يف الفيديو �سعار ال�سركة مما اعتربته ال�سركة 
ت�سهراً باأحد مرافقها.

م�سرًة اأنها ا�ستطاعت من خالل كامرات املراقبة حتديد 
مكان ووقت الواقعة وموا�سفات �سيارة امل�سكو يف حقه.

من جهتها اأو�سحت النيابة العامة يف اأبوظبي؛ اأن املتهم 
اأظ��ه��ر خ���الل ال��ف��ي��دي��و ���س��ل��وك��اً م��ت��ف��اخ��راً ب���اإت���الف مواد 
ي�سجع  اأن  ميكن  ما  وهو  حكومية،  ل�سركة  ملكيتها  تعود 
الآخرين على مثل هذه ال�سلوكيات غر امل�سوؤولة، والتي 

تنم عن ال�ستهتار وعدم احرتام امللكية العامة.
424 من  اأن �سلوك املتهم جمرم وفقا للمادة  واأ�سافت؛ 

يعاقب  اأن��ه  تن�ش على  والتي  العقوبات الحت��ادي،  قانون 
باحلب�ش مدة ل تزيد عن �سنة وبالغرامة التي ل تتجاوز 
من  كل  العقوبتن  هاتن  باإحدى  اأو  دره��م،  اآلف  ع�سرة 
اأو منقوًل  ك��ان  ث��اب��ت��اً  للغر  اأت��ل��ف م���اًل مم��ل��وك��اً  اأو  ه��دم 

وجعله غر �سالح لال�ستعمال اأو عطله باأية طريقة.
ل�سنة   5 رق��م  بقانون  امل��ر���س��وم  م��ن   46 امل���ادة  كما ن�ست 
اأنه  2012 ب�ساأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات؛ على 
يعد ظرًفا م�سدًدا ا�ستخدام �سبكة املعلومات او الإنرتنت 
او و�سيلة تقنية معلومات عند ارتكاب اأي جرمية مل ين�ش 

عليها هذا املر�سوم بقانون.

تع�ون بني �أبوظبي للزر�عة وربد�ن لتطوير �لتدريب �خل��ش بربن�مج �خلدمة �لوطنية �لبديلة

�ضندوق �لوطن يطلق جولة جديدة من مب�درة �ملربمج �لإم�ر�تي
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بتوجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش 
الرئا�سة  ����س���وؤون  وزي�����ر  ال�������وزراء 
رئي�ش جمل�ش اإدارة هيئة اأبوظبي 
ل��ل��زراع��ة وال�����س��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة .. 
وقعت الهيئة اتفاقية مع اأكادميية 
اإىل تقدمي خدمات  رب��دان تهدف 
التدريب  وت���ط���وي���ر  ا���س��ت�����س��اري��ة 
اخل������ا�������ش ب�����ربن�����ام�����ج اخل����دم����ة 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ب��دي��ل��ة مت��ا���س��ي��اً مع 
ال��ذي و�سعته هيئة  ال��ع��ام  الإط���ار 
الحتياطية  و  الوطنية  اخل��دم��ة 
جمندي  وت��دري��ب  اإع���داد  ل�سمان 
اخل��دم��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ب��دي��ل��ة على 
حتتاجها  التي  احليوية  الوظائف 
الطوارئ  خالل  الدولة  موؤ�س�سات 
والأزم��ات والكوارث وفقاً لأ�سلوب 

وا�سح وممنهج.
�سعيد  ����س���ع���ادة  الت���ف���اق���ي���ة  وق�����ع 
البحري �سامل العامري مدير عام 
وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة 

يعزز وي�سهل اإدارة برنامج اخلدمة 
الأمثل  بال�سكل  البديلة  الوطنية 
ومبا يحقق الأهداف املرجوة منه 
ال�سيا�سات  ت�سميم  اإىل  بالإ�سافة 
من  ال��ربن��ام��ج  ب��اأن�����س��ط��ة  املتعلقة 
والتقييم  الخ����ت����ب����ارات  ن���اح���ي���ة 

والتدريب.
كما �ستعمل الأكادميية على اإعداد 
ملن�سقي  ت��دري��ب��ي  م�سار  وت�سميم 
عمليات برنامج اخلدمة الوطنية 
الأداء  موؤ�سرات  وحتديد  البديلة 
ال���ت���دري���ب���ي ل����ربن����ام����ج اخل���دم���ة 
اإىل  بالإ�سافة  البديلة،  الوطنية 
واأن�سطة  من���وذج  وحت��ل��ي��ل  درا���س��ة 
برنامج اخلدمة الوطنية البديلة 
احل��ايل وحت��دي��د ج��وان��ب حت�سن 
تكاملية  ي�������س���م���ن  مب�����ا  الأداء 
امل��ن��ف��ذة خ����الل جميع  الأن�����س��ط��ة 
الأكادميية  و���س��ت��ع��م��ل  امل����راح����ل. 
العمليات  ت�����س��م��ي��م  ع��ل��ى  اأي�������س���اً 
املتعلقة  وال���ن���م���اذج  والإج���������راءات 
باأن�سطة برنامج اخلدمة الوطنية 
التقارير  وت�������س���م���ي���م  ال���ب���دي���ل���ة 

ل�سمان  وال�����ك�����وارث  والأزم����������ات 
الغذائية  الإم���������دادات  ا���س��ت��م��رار 
كافة  يف  الغذائي  الأم���ن  وحتقيق 
ال���ظ���روف. م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د عبيد 
التفاقية  ت���وق���ي���ع  اأن  ال���ع���ي���ان 
م����ع ال��ه��ي��ئ��ة ي����اأت����ي ���س��م��ن خطة 
الأك����ادمي����ي����ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
التطوير  ب���رام���ج  اأح�����دث  ت��ق��دمي 
للموؤ�س�سات  امل��ه��ن��ي  وال���ت���دري���ب 
احلكومية يف اأبوظبي وفقاً لأعلى 
م�ستويات الأداء واأف�سل املمار�سات 

احلكومية العاملية.
تتمتع  الأك���ادمي���ي���ة  اأن  واأ�����س����اف 
املحلية  اخل��������ربات  م����ن  ب��ن��خ��ب��ة 
ت�سميم  يف  امل���ت���م���ي���زة  وال���ع���امل���ي���ة 
املهني  ال��ت��دري��ب  مناهج  وتطوير 
الحتياجات  تلبي  التي  والعملي 
لكافة  وامل�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ة  احل����ال����ي����ة 
وتاأهيل  احل��ك��وم��ي��ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
ك����وادره����ا ال��وط��ن��ي��ة ل��ت��ك��ون على 
الأزمات  ملواجهة  ال�ستعداد  اأهبة 
وال���ك���وارث م��ن��وه��ا اأن���ه م��ن خالل 
الأكادميية  ف���اإن  الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه 

الغذائية فيما وقعها عن اأكادميية 
ربدان �سعادة الدكتور في�سل عبيد 
اأكادميية  رئ��ي�����ش  ن���ائ���ب  ال���ع���ي���ان 

ربدان.
التفاقية  هذه  اإن  العامري  وق��ال 
ال���ت���ع���اون مع  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت���ه���دف 
يتعلق  ف��ي��م��ا  رب�������دان  اأك����ادمي����ي����ة 
التدريبي  ال���ربن���ام���ج  ب��ت��ط��وي��ر 
للخدمة الوطنية البديلة وتقدمي 
ال�ساأن  بهذا  الالزمة  ال�ست�سارات 
ال���ه���ي���ئ���ة على  م������وؤك������دا ح����ر�����ش 
الوا�سعة  اخل��ربات  من  ال�ستفادة 
ال�سالمة  جم��الت  يف  لالأكادميية 
والتاأهب  والدفاع  والأم��ن  العامة 

حلالت الطوارئ واإدارة الأزمات.
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  يف  اأن���ن���ا  واأ�����س����اف 
الغذائية  وال�������س���الم���ة  ل���ل���زراع���ة 
ن�سعى اإىل �سمان م�ستوى جاهزية 
التعامل مع الأزمات الغذائية من 
ت��اأه��ي��ل جم��ن��دي اخلدمة  خ���الل 
على  وتدريبهم  البديلة  الوطنية 
الغذائية  املن�ساآت  وت�سغيل  اإدارة 
ال����ط����وارئ  احل���ي���وي���ة يف ح�������الت 

تقدمي  اأ����س���ا����س���ي يف  ب�����دور  ت���ق���وم 
والتدريبية  ال�ست�سارية  خرباتها 
ال��رائ��دة بهدف الرت��ق��اء بربنامج 
برنامج  منت�سبي  وتاأهيل  تدريب 
اخلدمة الوطنية البديلة لتحقيق 
الربنامج  لهذا  املن�سودة  الأه��داف 
وم�ستدام  ح���ي���وي  دور  ل���ه  ال�����ذي 
يف احل���ف���اظ ع��ل��ى ���س��الم��ة واأم����ن 
وا�ستقرار الأمن الغذائي يف اإمارة 

اأبوظبي.
التفاقية  ع��م��ل  ن��ط��اق  ويت�سمن 
مل���������س����روع ت���ط���وي���ر ال����ت����دري����ب يف 
برنامج اخلدمة الوطنية البديلة 
تعمل خاللها  م��راح��ل  ع���دة  ع��ل��ى 
تقييم  ع���ل���ى  رب��������دان  اأك����ادمي����ي����ة 
احلالية  ال���ت���دري���ب���ة  الأن�������س���ط���ة 
العام  الإط�������ار  وحت���دي���د  وو����س���ع 
بربنامج  املتعلقة  التدريب  ملناهج 
البديلة وتقييم  الوطنية  اخلدمة 
وحت����دي����د امل�����ه�����ارات وال����ك����ف����اءات 
احليوية  ل���ل���وظ���ائ���ف  امل���ط���ل���وب���ة 
والإداري�������ة، وو���س��ع الإط�����ار العام 
الذي  بال�سكل  التدريبية  للخطط 

الوطنية  اخلدمة  جمندي  تاأهيل 
ال��ب��دي��ل��ة وت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى ت�سغيل 
امل���ن�������س���اآت ال���غ���ذائ���ي���ة احل���ي���وي���ة يف 
حالت الطوارئ والأزمات ل�سمان 
الغذائية  الإم���������دادات  ا���س��ت��م��رار 
الأزم����ات  اأو  ال���ط���وارئ  يف ح����الت 
برنامج  ي��ه��دف  ح��ي��ث  وال����ك����وارث 
اخل���دم���ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ب��دي��ل��ة اإىل 
الأمنية  ال���دول���ة  ق�����درات  ت��ع��زي��ز 
وتعزيز القيم الوطنية يف املجتمع 

املتعلقة بقيا�ش اأداء وح�سن تنفيذ 
�سمان  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ربن��ام��ج 
جلميع  املعلومات  تدفق  ا�ستدامة 
واخلارجية  الداخلية  امل�ستويات 
وا�ستدامة  الأر�سفة  اآليات  وتوفر 

املعلومات والبيانات.
للزراعة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  وت�����س��ع��ى 
�سمان  اإىل  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال�����س��الم��ة 
التعامل  ج��اه��زي��ة  م�����س��ت��وى  رف���ع 
م��ن خالل  الغذائية  الأزم����ات  م��ع 

وتنمية العن�سر الب�سري بالإ�سافة 
اإىل تعزيز قدرة التعايف يف حالت 

الطوارئ والأزمات والكوارث.
ك��م��ا ي��ع��د ه���ذا ال��ربن��ام��ج فر�سة 
ل��ل�����س��ب��اب امل���واط���ن���ن ال����ذي����ن مل 
اللتحاق  ���س��روط  عليهم  تنطبق 
يلبوا  ك���ي  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ب��اخل��دم��ة 
وي�ساهموا يف حماية  الوطن  نداء 
مكت�سباته يف ميادين العمل املدين 

واإثبات الولء للقيادة.
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-املبادرة  ال��وط��ن  ���س��ن��دوق  اأع��ل��ن 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة مل��ج��م��وع��ة م���ن رج���ال 
الرامية  الإم����ارات����ي����ن  الأع����م����ال 
اأف�سل  م�ستقبل  �سناعة  دع��م  اإىل 
ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة- ع��ن اإط���الق 
ج�����ول�����ة ج������دي������دة م������ن امل����رح����ل����ة 
"املربمج  مل������ب������ادرة  امل���ت���و����س���ط���ة 
الإماراتي" التي تهدف اإىل تزويد 
متقدمة  مبهارات  فيها  امل�ساركن 
ال�سطناعي  ال���ذك���اء  جم����ايل  يف 
وت��ع��ل��م الآل����ة. ي�����س��ارك يف اجلولة 
ال��ت��ي ت���ب���داأ ال���ي���وم وت�����س��ت��م��ر حتى 

وطموحات  ق��ي��ادت��ن��ا  تطلعات  م��ع 
الأف�سل والأكرث  باأن نكون  �سعبنا 
ال�سعد  ع��ل��ى  ال���ع���امل  يف  ت���ق���دم���اً 
ك��اف��ة. م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت �سلوى 
ال�ستدامة  اإدارة  م��دي��ر  املفلحي 
الدار  يف  الجتماعية  وامل�سوؤولية 
العقارية  ال���دار  ت�سعى  العقارية: 
اإىل دفع عجلة ال�ستدامة يف دولة 
الإم����������ارات م����ن خ�����الل دع�����م منو 
ال�سابة ولذلك  املواهب الإماراتية 
م���ب���ادرات �سندوق  دع���م  ي�����س��ع��دن��ا 
املربمج  ���س��م��ن��ه��ا  وم�����ن  ال����وط����ن 
دورا كبرا  تلعب  والتي  الإماراتي 
وتطوير  ال�سابة  املواهب  �سقل  يف 

ال�سطناعي  ل���ل���ذك���اء  ال��وط��ن��ي��ة 
الوطنية  ال��ق��درات  لبناء  الرامية 
ركيزة  يعترب  ب��ات  ال��ذي  املجال  يف 
ال����دول����ة  ت���وج���ه���ات  اأ����س���ا����س���ي���ة يف 
معريف  اقت�ساد  لبناء  امل�ستقبلية 
م�ستقبل  ���س��ن��اع��ة  ويف  م�����س��ت��دام 

اأف�سل لالأجيال القادمة.
وق����ال����ت ه���ن���د ب����اق����ر م����دي����ر ع���ام 
م����ب����ادرة  اإن  ال�����وط�����ن  �����س����ن����دوق 
اإحدى  تعد  الإماراتي"  "املربمج 
ل�سندوق  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل�����ب�����ادرات 
خاللها  م��ن  ي�سعى  ال��ت��ي  ال��وط��ن 
اإىل ال�ستثمار يف مواردنا الب�سرية 
القيادة  وت��وج��ي��ه��ات  يتما�سى  مب��ا 

ب���دع���م من  اجل�����اري  ي��ول��ي��و   15
 600 العقارية"  ال���دار  "�سركة 
اإمارات  جميع  من  وطالبة  طالب 
ال��ع��ن وكلباء  ال���دول���ة وم��دي��ن��ت��ي 
الدورات  من  جمموعة  ويتخللها 
واملحا�سرات التعليمية التي تعقد 
اإلكرتونية متطورة  عرب منظومة 
عن  ال��ت��ع��ل��م  نظام"  ع���ل���ى  ت���ق���وم 
والذكاء  ال��ربجم��ة  بعد" وحت��اك��ي 

ال�سطناعي.
اجلولة  يف  امل�������س���ارك���ون  وي��ت��ع��رف 
جمايل  يف  متقدمة  م��ه��ارات  على 
الآلة  وتعلم  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 
ال�سرتاتيجية  م��ع  يتما�سى  مب��ا 

اإع��داد جيل  اإىل  الرامية  الر�سيدة 
من الكفاءات القادرة على موا�سلة 
بناء  التنموية عرب  دولتنا  م�سرة 
ورق��م��ي م�ستدام  م��ع��ريف  اق��ت�����س��اد 
ل���الأج���ي���ال ال����ق����ادم����ة. واأ����س���اف���ت 
القدرات  ت��ط��وي��ر  ه���و  ه��دف��ن��ا  اأن 
الوطنية النا�سئة و�سقل مهاراتها 
وت���ط���وي���ر خ���ربات���ه���ا يف ج���وان���ب 
املختلفة  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء 
وذلك مبا ي�سهم يف تعزيز قدرتهم 
على ت�سخرها وال�ستفادة الأمثل 
وا�ستخداماتها  تطبيقاتها  م��ن 
م�سرة  ودف��ع  جمتمعنا  خدمة  يف 
تقدم وازده��ار دولتنا مبا يتما�سى 

واأ�سافت  للم�ستقبل.  ق��درات��ه��م 
الن�سخة اجل��دي��دة من  اإط���الق  ان 
ي�سهد  الإم��ارات��ي  املربمج  برنامج 
حققته  ال��ذي  الكبر  النجاح  على 
ن�سهد  اأن  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع  امل����ب����ادرة 
امل��زي��د م��ن النجاح وامل�����س��ارك��ة من 
الربنامج  ه���ذا  يف  ال���ط���الب  ق��ب��ل 
"املربمج  ويتيح  القيم.  التعليمي 
اأعمارهم  ت���رتاوح  مل��ن  الإماراتي" 
بن 7 و14 عاما اإمكانية اكت�ساب 
الأك���رث طلبا يف جمالت  امل��ه��ارات 
الربجمة وذلك من خالل توفر 
بيئة متكنهم من تطوير مهاراتهم 
معرفية  م��ن�����س��ة  ع���رب  ال��رق��م��ي��ة 

و�سول  الآل��ة  وتعلم  ال�سطناعي 
تركز  ال��ت��ي  املتقدمة  امل��رح��ل��ة  اإىل 
مهارات  يف  ال��ق��درات  تطوير  على 
ال���ربجم���ة امل��ت��ق��دم��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
الإلكرتونية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ب���ن���اء 

والرقمية.

مراحل  ع��دة  م��ن  تتكون  متكاملة 
البتدائية  م��رح��ل��ت��ه��ا  يف  ت����ب����داأ 
الألعاب  ب��رجم��ة  الطلبة  بتعليم 
الربجمة  ومفاهيم  الإل��ك��رتون��ي��ة 
املتو�سطة  املرحلة  تليها  الرئي�سة 
الذكاء  مفاهيم  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ال��ت��ي 

مب�در�ت وز�رة �لدولة ل�ضوؤون �ملجل�ش �لوطني �لحت�دي تلقى �هتم�م� و��ضع� من �ضب�ب �لإم�ر�ت
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حظيت املبادرات التي نفذتها وزارة 
الوطني  امل��ج��ل�����ش  ل�����س��وؤون  ال���دول���ة 
الحتادي �سمن �سعيها لن�سر ثقافة 
جمتمع  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  امل�������س���ارك���ة 
ال�سباب  ف��ئ��ة  ب���ن  م���ن  الإم���������ارات 
اإ�سراكهم  على  املتوا�سل  وحر�سها 
وال�ستفادة من طاقاتهم يف حتقيق 
الرامية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه��داف��ه��ا 
ل���ت���ع���زي���ز ال����وع����ي ال�������س���ي���ا����س���ي بن 
جميع اأفراد املجتمع باهتمام كبر، 
لفتاً،  �سبابياً  ح�سوراً  وا�ستقطبت 
امل�ساركن يف مبادراتها  اإذ فاق عدد 
اأنحاء  م��ن  و�سابة  �ساب   19100
وزارة  كافة. وتعمل  الإم���ارات  دول��ة 
الوطني  امل��ج��ل�����ش  ل�����س��وؤون  ال���دول���ة 
العديد  اإط�������الق  ع���ل���ى  الحت��������ادي 
خ�سي�ساً  امل��وج��ه��ة  امل����ب����ادرات  م���ن 
خاللها  من  ت�سعى  والتي  لل�سباب، 

امل��ت��م��ث��ل��ة يف ن�سر  اأه��داف��ن��ا  حت��ق��ي��ق 
ثقافة امل�ساركة ال�سيا�سية على نطاق 
وا�سع بن فئات املجتمع ب�سكل عام، 
اآليات  وف��ق  خا�ش  ب�سكل  وال�سباب 
تطلعات  تواكب  مبتكرة  ومنظومة 
الن�سبة  ت�����س��ك��ل  ال���ت���ي  ال��ف��ئ��ة  ه����ذه 

الأكرب يف جمتمعنا الإماراتي.
وتابع قائال: نحن �سعداء بالتفاعل 
مع  ال�سباب  من  الفاعلة  وامل�ساركة 
امل����ب����ادرات ال��ت��ي ت��ط��ل��ق��ه��ا ال������وزارة، 
والتي ن�سعى من خاللها اإىل تعزيز 
فئات  جميع  م��ع  املبا�سر  التوا�سل 
امل��ج��ت��م��ع، وال�����س��ب��اب ب�����س��ك��ل خا�ش 
على  وال��ع��م��ل  لآرائ���ه���م،  لال�ستماع 
اإ�سراكهم  ل�سمان  املمكنات  توفر 
التنمية  م�����س��رة  يف  وم�����س��ارك��ت��ه��م 
الدولة  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�سيا�سية 
وف������ق امل���������س����ار ال����ت����دري����ج����ي ال�����ذي 
التمكن  ب��رن��ام��ج  م���الحم���ه  ح����دد 
اأط��ل��ق��ه �ساحب  ال����ذي  ال�����س��ي��ا���س��ي، 

على دعوة ال�سباب حل�سور جل�سات 
وتنظيم  الحتادي  الوطني  املجل�ش 
واملحا�سرات  ال��ن��دوات  م��ن  �سل�سلة 
الفرتا�سية  النقا�سية  واجلل�سات 
التي  امل���و����س���وع���ات  ت��ن��اق�����ش  ال���ت���ي 
تعريف  اإىل  خ��الل��ه��ا  م���ن  ت�����س��ه��م 
املو�سوعات  بجميع  ال�سباب  جيل 
الربملاين  ب��ال��ع��م��ل  ت��رت��ب��ط  ال���ت���ي 
�سعادة  وق����ال  الإم��������ارات.  دول����ة  يف 
ل���وت���اه، وك���ي���ل وزارة  ط�����ارق ه����الل 
الوطني  امل��ج��ل�����ش  ل�����س��وؤون  ال���دول���ة 
اأ�سا�ش  ال�����س��ب��اب  ي�سكل  الحت�����ادي: 
للخم�سن  الر�سيدة  قيادتنا  روؤي���ة 
م�ستقبل  ول���ب���ن���اء  امل���ق���ب���ل���ة،  ع����ام����اً 
اأف�سل  و�سناعة غد  للدولة  م�سرق 
ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة، ومت��ا���س��ي��اً مع 
الوزارة  فريق  يحر�ش  الروؤية  هذه 
على امل�ساهمة يف بناء وتعزيز الوعي 
الإماراتي  ال�سباب  ل��دى  ال�سيا�سي 
كجزء ل يتجزاأ من بناء �سخ�سيته، 

و�سعادة  الحت��ادي  الوطني  املجل�ش 
الوكيل  ال��غ��ف��ل��ي،  ���س��ع��ي��د  ال��دك��ت��ور 
الوطني  املجل�ش  ل�����س��وؤون  امل�ساعد 
ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزارة  الحت���ادي يف 
بالإ�سافة  ه���ذا  ال��وط��ن��ي.  املجل�ش 
ال�سباب  م��ن  الفاعلة  امل�ساركة  اإىل 
الأكادميية يف  املوؤ�س�سات  من كربى 
دول��ة الإم��ارات وهي كليات التقنية 
ع��ج��م��ان وجامعة  ال��ع��ل��ي��ا وج��ام��ع��ة 
ال�����س��ارق��ة واأك��ادمي��ي��ة رب���دان وكلية 
واأكادميية  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�����س��رط��ة 
�سرطة دبي، وكلية العلوم ال�سرطية 
جامعة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ب��ال�����س��ارق��ة 
الإم��ارات العربية املتحدة يف دورات 
منتدى بناء الوعي ال�سيا�سي لطلبة 
ال��ت�����س��ع وال���ت���ي نظمت  اجل���ام���ع���ات 
دورتها الأخرة العام املا�سي ب�سكل 

افرتا�سي.
التفاعل  ل��ت��ع��زي��ز  ���س��ع��ي��ه��ا  و���س��م��ن 
على  ال����وزارة  حر�ست  ال�سباب  م��ع 

وعيهم  ت��ع��زي��ز  يف  امل�����س��اه��م��ة  اإىل 
توا�سل  ق��ن��وات  واإي��ج��اد  ال�سيا�سي، 
اآرائهم  اإىل  لال�ستماع  فاعلية  اأكرث 
واأف����ك����اره����م وال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا يف 
تطوير والرتقاء بالعمل النيابي يف 
"منتدى  الدولة، وت�ستمل املبادرات 
ال����ذي  ال�سيا�سي"  ال����وع����ي  ب���ن���اء 
تنظمه الوزارة بالتعاون مع جامعة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب�سكل 

�سنوي منذ العام 2012.
كما ت�ستمل مبادرات الوزارة و�سمن 
خطط عملها على تقدمي حمتوى 
موقعها  ع����رب  ل��ل�����س��ب��اب  ت���ف���اع���ل���ي 
التوا�سل  وم����واق����ع  الإل�����ك�����رتوين 
تنظيم  اإىل  بالإ�سافة  الجتماعي، 
ال�سبابية  احل���ل���ق���ات  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة 
التي تعقدها ب�سكل دوري بالتعاون 
لل�سباب  الحت���ادي���ة  امل��وؤ���س�����س��ة  م���ع 
للم�ساهمة يف اإعداد جيل متمكن يف 
جمال العمل النيابي، وتعمل كذلك 

اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�ش  نهيان 
اليوم  مبنا�سبة   2005 ال��ع��ام  يف 

ال�34 لتاأ�سي�ش دولة الإمارات.
التي  ال�سبابية  احل��ل��ق��ات  وح��ظ��ي��ت 
وا�ستقطبت  ال������������وزارة  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
و�سابة  ����س���اب   7800 م����ن  اأك������رث 
ال��دول��ة، وركزت  اأن��ح��اء  م��ن جميع 
ع���ل���ى م���و����س���وع���ات ال���ت���ك���ام���ل بن 
والتنمية  وامل���ج���ل�������ش  احل����ك����وم����ة 
واملجل�ش  وال�������س���ب���اب  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
وان����ت����خ����اب����ات امل���ج���ل�������ش ال���وط���ن���ي 
الحت���������ادي مب�������س���ارك���ة ن��خ��ب��ة من 
معايل  فيهم  مبن  امل�سوؤولن،  كبار 
اأن����ور ب��ن حم��م��د قرقا�ش  ال��دك��ت��ور 
ل�ساحب  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  امل�����س��ت�����س��ار 
ال�سمو رئي�ش الدولة، ومعايل نورة 
الثقافة  الكعبي، وزيرة  بنت حممد 
وال�������س���ب���اب، و����س���ع���ادة ط�����ارق هالل 
ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزارة  وكيل  ل��وت��اه، 

به  كنموذج يحتذى  وتعزيز مكانته 
يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى دف���ع م�����س��رة تقدم 

وازدهار وطنه.
التحديات  من  بالرغم  انه  واأ�ساف 
التي فر�ستها الظروف ال�ستثنائية 
املنطقة  ب��ه��ا  ال���ت���ي مت���ر  احل���ال���ي���ة 
والعامل، اإل اأننا وا�سلنا العمل على 

ب����ن����اء م���ن���ظ���وم���ة م����ن ال�������س���راك���ات 
مذكرات  وت��وق��ي��ع  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  م���ع  ال��ت��ف��اه��م 
وكذلك  اجل���ام���ع���ات  م����ن  ال���ع���امل���ي 
الحتاد الن�سائي العام وغرها من 
التعاون  اإىل  بالإ�سافة  املوؤ�س�سات، 
الحتادية  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع 

واملحلية.
العام  يف  اأع���ل���ن���ت  ال��������وزارة  وك���ان���ت 
جمل�ش �سباب  ت�سكيل  عن   2020
ل�سوؤون  ال����دول����ة  وزارة  م��وظ��ف��ي 
املجل�ش الوطني الحتادي بالتعاون 
لل�سباب  الحت���ادي���ة  امل��وؤ���س�����س��ة  م���ع 
بيئة  ت��وف��ر  اإىل  ت��ه��دف  يف خ��ط��وة 
حا�سنة لإبداعات ال�سباب، وتطوير 
مبادرات تلبي تطلعاتهم وت�سهم يف 
وتفعيل  ال�سيا�سي،  وعيهم  تعزيز 
وم�سرة  املجتمع،  خل��دم��ة  دوره���م 
ت�سهدها  ال��ت��ي  والزده������ار  ال��ت��ق��دم 

الدولة يف جميع املجالت.

جمل�ش �لفكر و �ملعرفة ين�ق�ش خ�ضو�ضية �لأ�ضرة
 يف ظل هيمنة �ل�ضورة

•• العني-وام

حوارية  جل�سة  خ��الل  واملعرفة  للفكر  حممد  �سما  جمل�ش  ناق�ش 
م�ساألة خ�سو�سية الأ�سرة يف ظل هيمنة ال�سورة.

و طرحت ال�سيخة د. �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان مو�سوع 
خ�سو�سية الأ�سرة يف ظل هيمنة ال�سورة م�ستهلة احلوار باحلديث 
وبدء  الأر���ش  على  الإن�سان  ن�ساأة  منذ  وتاريخها  ال�سور  ن�ساأة  عن 
مفردات  وت�سجيل  ال�سنن  اآلف  قبل  املجتمعات  وتكوين  ال��وع��ي 
حياته على جدران الكهوف والنق�ش على احلجارة وجدران املعابد 
النعطاف  كان  حتى  الفنية  اللوحات  ر�سم  ثم  والبيوت  والق�سور 
الأهم مع اخرتع كامرا الت�سوير ال�سوئي يف بداية القرن التا�سع 
الكامرا  اأهمية وهو دمج  الأك��رث  الثاين  ع�سر و�سول لالنعطاف 

بالهاتف املحمول عام 2000.
له  و�سل  وم��ا  الع�سرية  احلياة  اأمن��اط  �سما  ال�سيخة  وا�ستعر�ست 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  وظهور  بال�سورة  هو�ش  من  الإن�سان 
وحتول ال�سورة والفيديو لعنا�سر رئي�سة مبفردات احلياة وم�سدرا 

للمعرفة.
احتفاظنا  وكيفية  قدميا  ال�سور  حفظ  كيفية  ح��ول  احل��وار  ودار 
بال�سور اليوم ، فيما اأجمع احل�سور باحتفاظهم ل�سورهم بالأجهزة 

الذكية.
واأكدت ال�سيخة �سما اأن هذه الو�سائل ميكن فك �سيفراتها باأي مكان 
اأن تهدد  واخرتاق خ�سو�سيتها وال�سطو على حمتواها ، واإمكانية 
ال�سورة اأمن الأ�سرة واملجتمع وخطورة ا�ستخدامها ال�سلبي وانبهار 
بال�سهرة  ورغبتهم  وتقليدهم  ميديا  ال�سو�سيال  ال�سباب مب�ساهر 

وا�ستعرا�ش �سور حياتهم اخلا�سة وتعرية تفا�سيل خ�سو�سيتهم 
الأ�سرة  لتما�سك  امل��ه��ددة  كاخلالفات  الأ���س��رة  خ�سو�سيات  بك�سف 
اأو البتزاز والتهديد با�ستخدام ال�سور  وتعر�سها جلرائم ال�سرقة 
ارتكاب  اأو  واأ�سرارهم  يقطنه  من  واأخبار  البيت  لعنوان  والتو�سل 

ال�سلوكيات ال�سلبية املنافية لقيم املجتمع.
اأهمية ال�ستمتاع مب�ساهد  ال�سيخة �سما حديثها موؤكدة  واختتمت 
وبعد  بال�سورة  الن�سغال  وع��دم  وال�سحبة  املكان  ومتعة  الطبيعة 
الت�سبع باملتعة النف�سية والروحية نخلد امل�ساهد بعيدا عن كامرات 

الهواتف التي تف�سد املتعة باحلياة.
واإجابات  امل��ط��روح��ة  الأ���س��ئ��ل��ة  ح���ول  ن��ق��ا���س��ات  اجل������ل�سة  وتخ����لل 
الثقايف  احل���وار  اأث���رت  التجارب  واق�����ع  م��ن  و�س�����واهد  متعمق�����ة، 

بقوة.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة-وام

اأطلقت القيادة العامة ل�سرطة راأ�ش اخليمة من خالل اإدارة ال�سرطة 
املجتمعية ق�سم توعية املجتمع بالتعاون مع اأفرعها اجلغرافية مبراكز 
ال�سرطة ال�ساملة ، احلملة التوعوية بعنوان "ممتلكاتنا م�سوؤوليتنا" 
املاأهولة  الأماكن  اإغالق  اإحكام  اإىل  اإىل �سرورة النتباه  والتي تدعو 
اأموالهم من ال�سرقة وعدم  اأو املعدة لل�سكن واحلفاظ على  بال�سكان 
التهاون اأو ال�ستهتار برتكها اأمام الآخرين ، واحلر�ش على عدم ترك 
املقتنيات الثمينة مك�سوفة . تاأتي هذه التوعية متا�سياً مع الأهداف 
لأفراد  والأم����ان  الأم���ن  ت��وف��ر  يف  الداخلية  ل����وزارة  الإ�سرتاتيجية 
اإدارة  مدير  ال�سلحدي  حممد  را�سد  الدكتور  العقيد  وق��ال  املجتمع. 
الأمني بن  الوعي  تعزيز  اإىل  تهدف  اإن احلملة  املجتمعية  ال�سرطة 

كافة اأفراد املجتمع ، من خالل توعيتهم ببع�ش ال�سلوكيات ال�سلبية 
الوقائية حلماية ممتلكاتهم من  لالإجراءات  اتخاذهم  ومنها عدم   ،
املجتمع  وح��ام��ي��ة  اجل��رائ��م  وق���وع  م��ن  احل��د  يف  للم�ساهمة  ال�سرقة 
واإ���س��راك��ه يف عملية تعزيز الأم���ن والأم���ان . واأو���س��ح امل��ق��دم عبداهلل 
عبدالرحمن الزعابي رئي�ش ق�سم توعية املجتمع اأنه مّت اإطالق حملة 
باللغتن  الر�سمية  ال�سرطة  ح�سابات  عرب  ذكية  اإلكرتونية  توعوية 
ي�سمل  ت��وع��وي  ب��رن��ام��ج  تنظيم  ع��ن  ف�ساًل   ، والإجن��ل��ي��زي��ة  العربية 
حما�سرات افرتا�سية ، لن�سر التوعية بن كافة اأطياف املجتمع اإىل 
جانب تقدمي الن�سح والإر�ساد امليداين ب�سكل مبا�سر لأفراد املجتمع 
"كوفيد  ع��دوى فرو�ش  ملكافحة  الإج���راءات الحرتازية  مع تطبيق 
عن كل ما يثر  فوراً  الإبالغ  يف  الرتدد  بعدم  اجلميع  ودعا   ، "19

النتباه وال�سك على الرقم /901/ .

جمتمعية �ضرطة ر�أ�ش �خليمة تطلق ممتلك�تن� م�ضوؤوليتن� 
•• دبي-وام

نظمت ب��ل��دي��ة دب���ي ح��ف��ال اف��رتا���س��ي��ا ل��ت��ك��رمي اإدارات���ه���ا ال��ف��ائ��زة باجلوائز 
الريادية خالل الن�سف الأول من العام اجلاري 2021 .

وقال �سعادة املهند�ش داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي اإن فوز البلدية 
املتفردة التي حتتلها مدينة دبي يف  املكانة  العاملية يعزز من  بهذه اجلوائز 

خمتلف املجالت والقطاعات .
اإىل  الرامية  ال�سرتاتيجيات  تطبيق  الدائرة جنحت يف  اإدارات  اأن  واأ�ساف 
بالقيم  والل��ت��زام  وم�ستدامة  �سعيدة  مدينة  بناء  يف  البلدية  روؤي��ة  ت�سيد 
وال�سفافية  وامل�ساركة  وال�سعادة  وامل�سوؤولية  والبتكار  التناف�سية  يف  املتمثلة 

مما �ساهم يف اإبهار القائمن على اجلوائز العاملية والريادية".
و���س��م��ل��ت اجل���وائ���ز ال��ري��ادي��ة وال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ف����ازت ب��ه��ا ب��ل��دي��ة دب���ي خالل 
امل�ساريع  البناء وجائزة  تكنولوجيا  العام اجلاري جائزة  الأول من  الن�سف 
العمارة  وجائزة   2021 لعام  بهارفارد  الأعمال  جمل�ش  من  املا�سية  الفئة 
لأف�سل  الدولية  واجلائزة  الربيطاين  ال�سالمة  جمل�ش  وجائزة  الدولية 
املمار�سات "ت�سنيف 7 جنوم" وجائزة APQC وجائزة CIPS وجائزة 
 OStar وج��ائ��زة   Sustainability DuPont Safety  &
حمدان بن را�سد اآل مكتوم لالأداء التعليمي  وجائزة   International
الأفكار  وج��ائ��زة  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  �ستيفي  وج��وائ��ز  املتميز 

العربية الدولية وجائزة اأفكار المارات وجائزة اأدم �سميث الدولية.

بلدية دبي تكرم �لإد�ر�ت �لف�ئزة ب�جلو�ئز �لري�دية 

�أحمد بن حممد يرت�أ�ش �لجتم�ع �لأول ملجل�ش دبي لالإعالم بت�ضكيله �جلديد
••  دبي-وام

تراأّ�ش �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�ش جمل�ش دبي 
لالإعالم، الجتماع الأول للمجل�ش بت�سكيله اجلديد والذي اعتمده قبل اأيام 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ش الدولة رئي�ش 
جمل�ش الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، اإيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمل 
الإعالمي يف دبي، ت�ستكمل خاللها الإمارة م�سرتها كمركز اإعالمي متطور 
مبا ي�سمه من موؤ�س�سات اإعالم حكومية واأخرى عربية وعاملية اختارت دبي 
مقراً لأن�سطتها يف املنطقة. واأكد �سموه خالل الجتماع الذي ح�سرته �سعادة 
منى غامن املري، نائب رئي�ش جمل�ش دبي لالإعالم والع�سو املنتدب، واأع�ساء 
ال�سمو  روؤي��ة �ساحب  ت�ستلهم  ا�سرتاتيجية عمل  تبني  املجل�ش، على �سرورة 
لقطاع  �سموه  يريده  وما  امل�ستقبل  لدبي  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
توجهات  يواكب  املقبلة، ومبا  املرحلة  تاأثراً خالل  اأك��رب  اأدوار  الإع��الم من 
اأه����داف دبي  املقبلة، وي��دع��م  ع��ام��اً  وا���س��ت��ع��داده��ا للخم�سن  الإم����ارات  دول���ة 
ويحفز جهود  ي��ربز  ك�سريك  الإع��الم  بر�سالة  الرت��ق��اء  ويخدم يف  التنموية 
على  ف�سال  الوطنية،  والثوابت  املكت�سبات  على  ويحافظ  والتنمية،  البناء 
النهو�ش بقطاع الإعالم يف �سقه القت�سادي بزيادة تناف�سية دبي ل�ستقطاب 
املزيد من كربى �سركات الإعالم العربية والعاملية. وقال �سموه: "دبي مقبلة 
م�ستويات  لرتقاء  طموحة  وروؤي��ة  كبرة  باأهداف  كلياً  جديدة  مرحلة  على 
موحدة  ا�سرتاتيجية  بتطوير  موّجهاً  املجالت"،  كافة  يف  الريادة  من  اأعلى 
املحيطة  العاملية  املتغرات  كافة  تراعي  دب��ي  يف  الإع��الم��ي  للقطاع  و�ساملة 
يف  وت��اأخ��ذ  واأ�ساليبه،  وو�سائله  واأدوات���ه  الإع���الم  تكنولوجيا  جم��ال  يف  �سواء 
احل�سبان التحول احلا�سل يف اأمناط ال�ستهالك الإعالمي يف ظل املوؤثرات 
املوؤ�سرات  وفق  وقيا�سها  الراهنة،  والجتماعية  والتكنولوجية  القت�سادية 
العاملية، وتطوير خطة عمل ترتجم اأهداف هذه ال�سرتاتيجية اإىل اإجنازات 

ملمو�سة �سمن اأطر زمنية حمددة.
كما وّجه �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم بتطوير موؤ�سرات 

اأجل  من  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  وف��ق  اإعالمية  موؤ�س�سة  لكل  دقيقة  اأداء 
مدى  ور�سد  دب��ي،  باإعالم  النهو�ش  عملية  يف  املتحقق  التقدم  م��دى  قيا�ش 
وفق  الإعالمية  املنظومة  مكونات  خمتلف  اإىل  املوكلة  املهام  تنفيذ  �سرعة 
ا�سرتاتيجية العمل اجلديدة. وقال �سموه: "�ساركت عوامل كثرة يف اإحداث 
اأك��رب تلك  التكنولوجيا ه��ي  اأن  الإع����الم.. ول���س��ك  ع��امل  ت��غ��رات كبرة يف 
اأحدثته من ثورة يف خمتلف و�سائله واأدوات��ه بل ويف م�سمونه  املوؤثرات مبا 
التي �سهدها  العديدة  املتغرات  اأث��ره��ا  زي��ادة  و���س��ارع من  اأي�����س��اً..  وحم��ت��واه 
اأو الج��ت��م��اع��ي��ة وكذلك  ال�سحية  ���س��واء  امل��ا���س��ي��ن  ال��ع��ام��ن  ال��ع��امل خ���الل 
القت�سادية... واليوم بات من ال�سروري مراجعة كل ما حققناه من اإجنازات 
بعن  املتغرات  تلك  ك��ل  ت��اأخ��ذ  عمل  ملنظومة  التاأ�سي�ش  اأج��ل  م��ن  اإعالمية 
العتبار .. ومتكننا من رفع القيمة امل�سافة لقطاع الإعالم �سواء من ناحية 
الر�سالة واملحتوى اأو من ناحية مردوده الإيجابي على القت�ساد كرافد مهم 
دبي لالإعالم  رئي�ش جمل�ش  �سمو  و�سّدد   .. روافده." - توحيد اجلهود  من 
على �سرورة �سرعة العمل على توحيد جهود موؤ�س�سات اإعالم دبي احلكومي 
العري�سة ل�سرتاتيجية  و�سع اخلطوط  واإ�سراكها يف  بينها  فيما  والتن�سيق 
دبي  بنجاح  �سموه  والبعيد، منوهاً  القريب  املدين  الإعالمي على  التطوير 
اإعالمي �سخم ما يزيد من حجم امل�سوؤولية امللقاة على  يف تاأ�سي�ش جمتمع 
اإعالمي متطور،  املاأمول لدبي كمركز  الإع��الم ليكون دائماً على قدر  عاتق 
اأ�سا�سية  ج��ذب  ع��وام��ل  ت�سكل  التي  التميز  مقومات  م��ن  امل��زي��د  وا�ستحداث 
ل�سركات الإعالم العاملية ال�ساعية اإىل بيئة داعمة متكنها من مبا�سرة اأعمالها 
بي�سر و�سهولة يف املنطقة. واأكد �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد خالل الجتماع 
الر�سيدة  القيادة  توجيهات  اأن  اجل��دي��د  بت�سكيله  دب��ي  اإع���الم  ملجل�ش  الأول 
وا�سحة ب�ساأن العمل على اإعداد الكوادر الب�سرية املوؤهلة واملدربة القادرة على 
الواعدة  املواهب  اكت�ساف  ي�ستدعيه ذلك من  التطوير، وما  تويل م�سوؤولية 
ومنحها الفر�سة للم�ساركة لإثراء الإعالم احلكومي باأفكار مبتكرة تنه�ش 
مبخرجاته، وزيادة الربامج واملبادرات اخلا�سة با�ستقطاب الكفاءات وتخريج 
اأجيال جديدة من الإعالمين والفنين املخت�سن. ح�سر الجتماع اأع�ساء 

جمل�ش دبي لالإعالم: هالة يو�سف بدري، ومالك �سلطان اآل مالك، وحممد 
�سليمان املال، وع�سام كاظم، وعبداهلل حميد بالهول، واأمل اأحمد جمعة بن 

�سبيب، والعنود حممد بن كلي، والأمن العام للمجل�ش نهال بدري.

- خطوط عري�سة..
لإعالم  اجلديدة  لال�سرتاتيجية  العري�سة  اخلطوط  الجتماع  وا�ستعر�ش 
الإقليمية  امل�ستجدات  جممل  �سوء  يف  وم�ستهدفاتها،  ركائزها  واأه���م  دب��ي 
والعاملية ل �سيما املتعلق منها بقطاع الإعالم واأمناط ال�ستهالك الإعالمي 
�سواء املحلية اأو الإقليمية وكذلك العاملية، والتي �سهدت العديد من التحولت 
خالل ال�سنوات الع�سر املا�سية ب�سبب جملة من الأ�سباب من اأهمها التطور 
التكنولوجي الهائل وما �ساحبه من انت�سار لأجهزة الت�سال ومن ثم من�سات 
التوا�سل التي اأحدثت تغيراً جذرياً يف العديد من مفاهيم واأ�ساليب وقيم 
العمل الإعالمي، حيث اتفق احل�سور على �سرورة اإيجاد م�سارات تطويرية 
�سريعة تواكب تلك املتغرات وتوظفها باأ�سلوب يخدم اأهدافنا ال�سرتاتيجية 

ويعزز من تناف�سية موؤ�س�سات اإعالم دبي.
وتطرق النقا�ش اإىل �سبل ال�ستفادة من الإعالم الرقمي وما يتيحه من قدرة 
كبرة على النت�سار وا�سع النطاق، يف �سوء التطور الهائل لو�سائل الت�سال 
وما �ساحبها من طفرة كبرة يف �سناعة املحتوى امل�سمم للمن�سات الرقمية، 
اإعالمية جديدة تواكب التطور احلا�سل يف جمال ال�سبكات  وظهور اأمناط 
الرقمية والأجهزة الذكية عاملياً، وما ميليه ذلك من �سرورة التفكر يف اأطر 

جديدة حتقق اأكرب فائدة ممكنة من قدرات الإعالم الرقمي.
الت�سال احلكومي وكيفية  املن�سودة لقطاع  التطوير  اآفاق  وتناول الجتماع 
مراجعة  من  ذل��ك  ي�ستدعيه  وم��ا  الإيجابي  اأث��ره  وتعزيز  بقدراته  الرت��ق��اء 
مواطن  على  والوقوف  دب��ي،  يف  احلكومي  الت�سال  واأط��ر  �سيا�سات  خمتلف 
التطوير املمكنة، وا�ستحداث الأطر التنظيمية التي تعن على زيادة م�ستوى 
مرونة هذا القطاع املهم، ورفده باملقومات ال�سرورية لرت�سيخ م�سداقيته، 
وتو�سيع اآفاق التعاون بينه وبن خمتلف املوؤ�س�سات الإعالمية �سواء املحلية 

اأو العاملية.

- ر�سيد الثقة ..
واأبرز الجتماع اأهمية اإيجاد القنوات وال�سبل التي ميكن من خاللها ر�سد 
اآراء املتلقي والتعرف على ما يتطلع اإليه يف اإعالم دبي لال�ستفادة من تلك 
منها  رئي�ش  جزء  يف  الرامية  التطوير  عملية  تعزيز  يف  واملقرتحات  الأفكار 
اإعالم دبي  اإىل تلبية تطلعات املتلقن، وتعزيز ر�سيد الثقة لديهم يف قدرة 
املحتوى  الأول لهم يف احل�سول على  الأمثل واخليار  البديل  يكون  اأن  على 
املقايي�ش  اأف�سل  وفق  اإليه  يتطلعون  الذي  والرتفيهي  والتثقيفي  الإخباري 
قطاع  واجهت  التي  التحديات  اأب��رز  مناق�سة  اإىل  احل�سور  وتطرق  العاملية. 
من  تزامناً   2020 العام  مطلع  منذ  ل�سيما  ال�سابقة  املرحلة  يف  الإع���الم 
اأجمع،  العامل  تداعيات طالت  ت�سببت فيه من  العاملية وما  انت�سار اجلائحة 
النتفاع  وكيفية  املرحلة  هذه  تخطي  �ساأنها  من  مقرتحات  النقا�ش  و�سمل 
من الدرو�ش امل�ستفادة التي �ساحبتها يف تطوير اأ�ساليب واآليات عمل مبتكرة 

تعن على اكت�ساف الفر�ش ا�ستعداداً للمرحلة املقبلة.
ويف ختام الجتماع، مت التاأكيد على اأهمية التعاون مع كافة اجلهات املعنية 
وت�ساعده  اأه��داف��ه  حتقيق  م��ن  املجل�ش  متكن  التي  ال�سيغ  اإي��ج��اد  اأج��ل  م��ن 
على الو�سول اإىل النتائج املرجوة يف اأ�سرع وقت ممكن وبتوظيف الإمكانات 
املختلفة لكافة مكونات املنظومة الإعالمية يف دبي، ور�سد اأف�سل املمار�سات 
واملعاير العاملية لتطبيق ما يتنا�سب منها مع طبيعة متطلبات العمل على 
ا�ستحداث  تت�سمن  لالإعالم  دبي  جمل�ش  اأه��داف  اأن  يجُذكر  املحلي.  ال�سعيد 
خطط ومبادرات اإعالمية من �ساأنها اإبراز مكانة دبي كمركز عاملي لالأن�سطة 
ب��ه م��ن م��ق��وم��ات ج���ذب للمواهب  الق��ت�����س��ادي��ة وال���س��ت��ث��م��اري��ة وم���ا تتميز 
واخلربات والطاقات املبدعة وكذلك املوؤ�س�سات الرائدة عاملياً، من بنى حتتية 
تعد من الأف�سل عاملياً، واأطر ت�سريعية وتنظيمية داعمة لالأعمال، يف حن 
دبي  جلعل  املبذولة  اجلهود  على  ال�سوء  اإل��ق��اء  على  اأي�ساً  املجل�ش  �سيعمل 

املدينة الأف�سل للعي�ش والعمل يف العامل.

ح�ضة بوحميد تثمن جهود وز�رة �لد�خلية لتحقيق جودة حي�ة �أف�ضل لأفر�د �ملجتمع

واأ����س���اف���ت ����س���ع���ادة م�����وزة الأك�����رف 
ال�سويدي اأن توفر برنامج خدمات 
امل�سجلن  املواطنن  "فزعة" لكبار 
بوزارة تنمية املجتمع ياأتي يف اإطار 
ع��ل��ى م�ستوى  وال��ت��ك��ام��ل  ال��ت��ك��اف��ل 
املجتمع  اأجل  الدولة من  موؤ�س�سات 
املواطنن ع�سويات  كبار  مبا مينح 
اأف�سل  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول  ت��وؤه��ل��ه��م 
والمتيازات  احل�سرية  اخل��دم��ات 
"فزعة".  ع���رب  امل���ت���اح���ة  ال��ن��وع��ي��ة 
امل��واط��ن��ن ه��م فئة  "كبار  وق��ال��ت : 
كبار  حقاً  فهم  جميعاً  علينا  عزيزة 
يف اخل����ربة وك��ب��ار يف ال��ع��ط��اء وهم 
اأول����وي����ة دائ���م���ة وي�����س��ت��ح��ق��ون منا 

توفر  ����س���ي���ت���م  ح���ي���ث  امل����واط����ن����ن 
�سركة  عرب  للم�ستفيدين  البطاقة 
بطاقة  ك��ل  اإي�����س��ال  ت��ت��وىل  تو�سيل 
مكان  يف  امل�����س��ت��ف��ي��د  ال�����س��خ�����ش  اإىل 
ت��واف��ق��ا مع  ت��اأت��ي  خ��ط��وة  �سكنه يف 
على  احلري�سة  احلكومية  اجلهود 
دع���م اأ���س�����ش ج����ودة احل���ي���اة جلميع 
امل��ج��ت��م��ع وه����و م���ا ترتجمه  ف���ئ���ات 
الوطنية  ال�سيا�سة  اأه��داف وحم��اور 
اعتمدها  ال���ت���ي  امل���واط���ن���ن  ل��ك��ب��ار 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ش  رئي�ش 
 2018 ال��ع��ام  اأواخ���ر  اهلل"  "رعاه 

"م�سرة"  خ���دم���ات  ���س��م��ن  خ��ا���س��ة 
م�ستحيل  ال��ال  وزارة  م��ع  بالتعاون 
طلب  دون  متاحة  اأ�سبحت  وال��ت��ي 
تلقائيا مبجرد  الهوية  بطاقة  عرب 

بلوغ ال�سخ�ش �سن ال�� 60.
من جانبه قال العقيد اأحمد حممد 
امل��دي��ر العام  ال�����س��ام�����س��ي  ب���وه���ارون 
ل�سندوق  الإدارة  جم��ل�����ش  ع�����س��و 
للعاملن  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���ك���اف���ل 
بوزارة الداخلية اإن جهود ال�سندوق 
خدمات  تقدمي  �سبيل  يف  متوا�سلة 
جودة  م�ستويات  م��ن  ت��ع��زز  ري��ادي��ة 
من  الإم����ارات����ي  للمجتمع  احل���ي���اة 
خالل التو�سع يف قائمة امل�ستفيدين 

�سعادة موزة  التفاهم  وقعت مذكرة 
وزارة  وك��ي��ل��ة  ال�����س��وي��دي  الأك������رف 
اأحمد  وال��ع��ق��ي��د  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة 
املدير  ال�سام�سي  ب��وه��ارون  حممد 
العام ع�سو جمل�ش الإدارة ل�سندوق 
التكافل الجتماعي للعاملن بوزارة 

الداخلية.
واأك����������دت �����س����ع����ادة م�������وزة الأك�������رف 
تنمية  وزارة  وك���ي���ل���ة  ال�������س���وي���دي 
بطاقة  ت��وف��ر  �سيتم  اأن���ه  املجتمع 
امل�سجلن  املواطنن  "فزعة" لكبار 
ب�سيغتن  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  ب�����وزارة 
مراعاة  ومطبوعة"  "اإلكرتونية 
كبار  وم���ت���ط���ل���ب���ات  لح����ت����ي����اج����ات 

اأف�سل اخلدمات واملبادرات".
واأ�سارت �سعادتها اإىل اأن وزارة تنمية 
بفئة  اهتمامها  اإط���ار  ويف  املجتمع 
كبار املواطنن حتديداً فهي تعك�ش 
ن��ه��ج��ا اأ���س��ي��ال ن�����س��اأ ع��ل��ي��ه جمتمع 
دول���ة الإم�����ارات ومت�����ّس��ك ب��ه الآب���اء 
والأج�����داد وت��ع��ّه��دت ب��اإب��ق��ائ��ه قيادة 
دول���ة الإم�����ارات ال��ت��ي ل��ط��امل��ا اأكدت 
م��ك��ان��ة وق��ي��م��ة ك��ب��ار امل��واط��ن��ن يف 
املجتمع ...لفته اإىل م�سرة عطاء 
بالتعاون  ال���وزارة  تتبناها  م�ستمرة 
احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  خمتلف  م��ع 
وال��ت��ن��م��وي��ة ل��ت��وف��ر خ��دم��ات تليق 
خ�سومات  برامج  منها  الفئة  بهذه 

من اأجل الرتقاء بجودة حياة هذه 
الفاعلة  م�ساركتهم  و�سمان  الفئة 
وامل�ستمرة �سمن الن�سيج املجتمعي يف 
الدولة حيث حر�ست ال�سيا�سة على 
احل�سرية  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي 
وتوفر  املواطنن  لكبار  والنوعية 
برامج اخل�سومات اخلا�سة بهم يف 
ال�سيا�سة  7 حماور ت�سمنتها  اإط��ار 
وهي" الرعاية ال�سحية والتوا�سل 
املجتمعي واحلياة الن�سطة وا�ستثمار 
والبنية  املدنية  وامل�ساركة  الطاقات 
املايل  وال�ستقرار  والنقل  التحتية 
احلياة  وج���ودة  وال�سالمة  والأم���ن 

امل�ستقبلية".

•• دبي-وام

بو  عي�سى  بنت  ح�سة  معايل  ثّمنت 
املجتمع جهود  تنمية  وزي��رة  حميد 
الفريق  ب��ق��ي��ادة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ي��ف ب���ن زاي�����د اآل 
الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان 
وزير الداخلية وحر�ش �سموه على 
توفر اأف�سل �سبل الدعم والتمكن 
روؤية  يج�سد  مب��ا  امل��ج��ت��م��ع  لأف�����راد 
ريادة  نحو  الدائم  و�سعيها  القيادة 
الرتقاء  اإط����ار  يف  الإم������ارات  دول����ة 
اأف�سل  وحتقيق  اخل��دم��ات  بنوعية 
املجتمع  فئات  لكافة  احل��ي��اة  ج��ودة 

ويف مقدمتهم كبار املواطنن.
ج���اء ذل���ك يف اأع���ق���اب ت��وق��ي��ع وزارة 
تفاهم  م����ذك����رة  امل���ج���ت���م���ع  ت��ن��م��ي��ة 
الجتماعي  ال��ت��ك��اف��ل  ���س��ن��دوق  م��ع 
للعاملن بوزارة الداخلية من اأجل 
حزمة  بتوفر  املواطنن  كبار  دعم 
من اخلدمات املميزة �سمن برنامج 
ت�ستهدف  حيث  "فزعة"  وبطاقات 
بطاقة  ت����وف����ر  الأوىل  امل���رح���ل���ة 
املواطنن  ك��ب��ار  جل��م��ي��ع  "فزعة" 
امل�سجلن �سمن قاعدة بيانات وزارة 
املعنين  و�سيعمل  املجتمع  تنمية 
باإجراءات  ال�سر  على  "فزعة"  يف 
�سيتم  ث����م  وم�����ن  ال��ع�����س��وي��ة  م���ن���ح 
كبار  بيوت  اإىل  البطاقات  تو�سيل 
وتقديراً  عليهم  ت�سهياًل  املواطنن 

لهذه الفئة الغالية.

وال���ت���ن���وع يف  ال���ت���و����س���ع  اإىل ج���ان���ب 
اخلدمات املقدمة.

اليوم  ال�سام�سي عن فخره  واأع��رب 
وزارة  م��ع  التفاهم  م��ذك��رة  بتوقيع 
�ساأنها  م���ن  ال��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة 
ع�����س��وي��ة فزعة  خ����دم����ات  ت���ق���دمي 
جمتمعنا  م��ن  الغالية  الفئة  لهذه 
ال��ت��ي ق��دم��ت ال��ك��ث��ر ل��ل��وط��ن ومن 
ح��ق��ن��ا ك��م��وؤ���س�����س��ات وط��ن��ي��ة يف دعم 
اإليهم وي�سعدنا  هوؤلء ورد اجلميل 
ب��اق��ة م��ن اخلدمات  ل��ه��م  ن��ق��دم  اأن 
�سمن ع�سويات فزعة ت�سهل عليهم 
�سمن حزمة متكاملة من اخلدمات 

التكافلية .
خدمات  فزعة"  "برنامج  و�سيقدم 
مميزة وذات جودة عالية لالأع�ساء 
لدى  امل�سجلن  املواطنن  كبار  من 
من  وذل����ك  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة 
وخارجين  داخلين  �سركاء  خ��الل 
بخدمات ح�سرية تت�سمنها بطاقة 

اخل�سومات.
توفر  خطوة  اأن  بالذكر  واجلدير 
املواطنن  ل��ك��ب��ار  "فزعة"  ب��ط��اق��ة 
يف  املبذولة  للجهود  ا�ستكماًل  تاأتي 
هذا ال�سياق حيث مت يف وقت �سابق 
الهمم  اأ�سحاب  "فزعة" لفئة  منح 
وموظفي ال��وزارة يف اإط��ار احلر�ش 
وتعزيز جودة  ال�سعادة  على حتقيق 
حياة اأف�سل على م�ستوى العاملن 
ن���ط���اق خمتلف  وع���ل���ى  ال�������وزارة  يف 

فئات املجتمع.

جمل�ش �ضب�ب �ضرطة �أبوظبي ين�ق�ش �لتحدي�ت �مل�ضتقبلية ملك�فحة �ملخدر�ت 
•• اأبوظبي-وام

املخدرات  مكافحة  مديرية  نظمتها  �سبابية  ذهني  ع�سف  جل�سة  ناق�ست 
بالتعاون مع جمل�ش �سباب �سرطة اأبوظبي التحديات امل�ستقبلية ملكافحة 
املخدرات، �سمن فعاليات اليوم الدويل ملكافحة اإ�ساءة ا�ستعمال املخدرات 
وطن..املخدرات  ي��ا  " ملتزمون  �سعار  حت��ت  بها  امل�سروع  غ��ر  والت���ار 
احل��ف��اظ على  ع��ل��ى  ال��ر���س��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���ش  واأك����دت اجلل�سة  اآفة". 
ال�سباب، من الوقوع يف م�ستنقع الإدمان، كونهم حجر الأ�سا�ش يف م�سرة 
التنمية والزدهار بالدولة لفتة اإىل اأهمية التوعية يف البيوت واملدار�ش 
والتحذير من املخدرات حر�ساً على �سالمة املجتمع. وتطرقت اىل دور 

يف  واأهميتها  املخدرات  ترويج  من  احلد  يف  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
والتعرف  للمخدرات،  العقلية  وامل��وؤث��رات  بالأ�سرار  الوعي  م�ستوى  رفع 
يلجاأ  التي  الإجرامية  وال�ساليب  والمن��اط  امل�ستقبلية  التحديات  على 

اإليها املروجن.
ودعت اإىل تطوير مبادرات وم�ساريع التاأهيل والدمج الجتماعي لإبقاء 
املتعافن من املخدرات يف بيئة عالجية داعمة وتوفر امل�ساعدة امل�ستدامة 

على التعايف وتاأهيلهم اجتماعياً نف�سياً.
خطط  يف  املجتمعية  ال�سراكة  دور  تعزيز  ب�����س��رورة  امل�����س��ارك��ون  وط��ال��ب 
مكافحة املخدرات، من خالل احلمالت التوعوية لتثقيف املجتمع باأ�سرار 
والتفاعل  ال��ت��ع��اون  لأن  الأج��ي��ال،  م�ستقبل  على  وخم��اط��ره��ا  امل��خ��درات 

من  النفو�ش  ل�سعاف  الت�سدي  يف  ي�سهم  املجتمع  اأف���راد  م��ن  الإي��ج��اب��ي 
تار ال�سموم . وقام امل�ساركون خالل الور�سة بح�سر التحديات املرتبطة 
بالوقاية والتوعية والتدخل املبكر والرعاية الجتماعية، وبرامج التاأهيل 
والدمج الجتماعي، وا�ستعرا�ش وجهات النظر حولها وتقييمها، وكذلك 
مت التفاق على احللول واملبادرات التي تغطي فئات املراهقن واملواطنن 
رف��ع م�ستوى  ب�سرورة  واأو���س��ت اجلل�سة   . ال��دول��ة  اأر���ش  على  واملقيمن 
حماية  و  الآف��ة  ه��ذه  من  للوقاية  ال���س��رة  دور  وتعزيز  املجتمعي  الوعي 
وتعزيز  التوعية،  حمالت  يف  وخ�سو�ساً  امل��خ��درات  خماطر  م��ن  الأب��ن��اء 
والإر�ساد  التوعية  امل�ستمرة،عرب  ومتابعتهم  لالأبناء  ال�سليمة  التن�سئة 

واإبعادهم عن رفقاء ال�سوء، وال�ستفادة من اأوقات الفراغ ب�سكل مفيد .
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام

تعزيز  يف  وحيويا  هاما  دورا  �سعادة  �سيفنا  ال�سيفي  عجمان  برنامج  يلعب 
معارف وقدرات ال�سباب والن�شء و تاأ�سيل العادات والتقاليد احلميدة لديهم 
. واأكد اأحمد الرئي�سي رئي�ش اللجنة العليا املنظمة لربنامج �سيفنا �سعادة 
عمار  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  واه��ت��م��ام  وب��دع��م  برعاية  يحظى  ال��ربن��ام��ج  ان 
�سموه حققت  وا�سراف  دعم  بف�سل  النعيمي ويل عهد عجمان،و  بن حميد 
الن�سخة الأوىل من الربنامج جناحا لفتا ، حيث يحر�ش �سموه على دعم 
اأن تعزز �سعادة املجتمع وتوفر له جودة  �ساأنها  التي من  وت�سجيع الأن�سطة 
و  امل�ساركن  مهارات  تنمية  " يف  �سعادة  "�سيفنا  برنامج  ي�ساهم  و  احلياة.. 

تعزيز قدراتهم وتزويدهم باملعارف والعلوم املختلفة.

هذه  م��ن  انطالقا  اأن���ه  الإم����ارات  ان��ب��اء  لوكالة  ت�سريح  يف  الرئي�سي  وق���ال 
يف  املجتمع  م�ساركة  تعزيز  اإىل  يهدف  �سعادة"  "�سيفنا  اأن  نوؤكد  املعطيات 
ورفع  امل�ستقبل،  بناء  يف  الفئات  خمتلف  ومتكن  ودم��ج  امل�ستدامة،  التنمية 
املواهب  وا�ستك�ساف  والتدريبية،  التعليمية  اجلوانب  يف  امل�ساركن  ق��درات 
الرئي�سي  وثمن  والن�شء.  ال�سباب  ل��دى  والبتكارية  البداعية  والطاقات 
اجلهود الكبرة التي بذلت من اللجان العاملة ،منوها ان القا�سم امل�سرتك 
ال�سورة  تعزيز  يف  الرغبة  هو  الربنامج  من  والثانية  الأوىل  الن�سختن  يف 
املجتمع  فئات  وجميع  امل�ساركن  م��ن  امل��رج��وة  التطلعات  وحتقيق  امل�سرفة 
اخلا�سة  الرق����ام  اأظ��ه��رت��ه��ا  ك��ب��رة  متابعة  حظيتب  الفعاليات  اأن  خا�سة 
بامل�ساركة والتفاعل مع فعاليات الن�سخة الوىل .. منوها اأن اللجنة ت�سع يف 
تقديرها اأهمية اللتزام من جميع امل�ساركن واملتابعن للفعاليات ال�سيفية 

بالتدابر والإجراءات الإحرتازية التي يتم تطبيقها يف جميع اأرجاء الدولة 
وذلك حلماية املجتمع من خطر كوفيد 19 .

املعرفة  ق�سم  رئي�ش  النعيمي  حميد  ن���ورة  ال�سيخة  ع��ربت  ناحيتها  م��ن  و 
ومدير "مركز عجمان X "يف دائرة البلدية والتخطيط يف ت�سريح ل�"وام" 
الثانية والذي  �سعادة" يف دورته  "�سيفنا  بامل�ساركة يف برنامج  �سعادتها  عن 
يدعم مهارات الأجيال يف الدولة وتنميتها ..م�سرة اىل ان "مركز عجمان 
" يهتم مبثل هذه الربامج التي تهتم بالبتكار وتنمية مواهب الأجيال   x
املتقدمة  التكنولوجيا  جانب  على  املركز  يركز  حيث   ، املجالت  خمتلف  يف 
العديد من  الأبعاد وتطوير مهارات املربجمن وتقدمي  والطباعة ثالثية 
من  اجلوانب  خمتلف  يف  امل�ساركن  معارف  تنمية  يف  ت�ساهم  التي  الربامج 
تكنولوجيا املعلومات واإ�سدار تطبيقات ذكيه من اجل اإعداد م�ساريع نا�سئه 

لهم وتطويرقدراتهم . و بدوره اأكد حممد عبداهلل الكعبي امل�سرف واملن�سق 
ال�سيخ  �سمو  وتوجيهات  حر�ش  ان   " �سعادة  "�سيفنا  لربنامج  الع��الم��ي 
عمار بن حميد النعيمي لإجناح هذا الربنامج يف دورته الثانية حتتم علينا 
م�ساعفة اجلهد و ايجاد �سركاء فاعلن من جهات حملية بالإمارة وجهات 
احتاديه و جمعيات النفع العام من اجل امل�ساهم لتقدمي برامج نوعيه ت�ساهم 
فعاليات  بتنوع  ،منوها  الربنامج  يف  امل�ساركن  وق���درات  م��واه��ب  تنمية  يف 
وريا�سية  ودينية  وثقافية  علمية  برامج  من  الربنامج  من  الثانية  ال��دورة 
واأي�سا م�سابقات ميدانية و م�سابقات اإلكرتونية.  وبن ان الدورة املا�سية من 
�سهدت  و  الدوله وخارجها  داخل  6000 م�سارك من  ا�ستقطبت  الربنامج 
م�ساركات عديده متميزة من دول جمل�ش التعاون يف جمموعة من الربامج 

وخا�سة يف م�سابقة التعليق الريا�سي وامل�سابقات الإلكرتونية .

برن�مج عجم�ن �ل�ضيفي �ضيفن� �ضع�دة يعزز مع�رف وقدر�ت �لن�شء و �ل�ضب�ب  

•• دبي-وام

اأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي اأن اأنظار 
اأن يكون  اأكتوبر املقبل ترقباً حلدث وعدت دبي  العامل �سترتكز على دبي يف 
"اك�سبو  وهو  عاماً   150 لأك��رث من  املمتد  العريق  تاريخه  فارقة يف  عالمة 
2020 دبي"، مبا ي�ستدعيه ذلك من �سرورة م�ساعفة العمل خالل الأ�سهر 
ال�سخم  العاملي  لهذا احلدث  تاريخية  املقبلة لال�ستعداد ل�ست�سافة  القليلة 
الذي ت�ستقبل معه دبي وفود 192 دولة واإيجاد الأجواء التي ت�سمن جلميع 
اأن يتوافدوا على املعر�ش طوال فرتة  املنتظر  الزائرين  العار�سن ومالين 
اإقامته على مدار �ستة اأ�سهر كاملة، من داخل الدولة وخمتلف انحاء العامل، 

كل ال�سبل التي حتفظ عليهم �سحتهم و�سالمتهم وراحتهم. جاء ذلك خالل 
برئا�سة  دبي  يف  والكوارث  الأزم��ات  لإدارة  العليا  اللجنة  باأع�ساء  �سموه  لقاء 
حيث  اللجنة،  رئي�ش  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
العليا وما ت�سعه من  اللجنة  �سمو ويل عهد دبي عن تقديره جلهود  اأع��رب 
ا�سرتاتيجيات وخطط عمل، وما تقوم به من تن�سيق فعال على مدار ال�ساعة 
عنه  اأثمرت  وما  كوفيد19-  جائحة  مبكافحة  املعنية  الأجهزة  خمتلف  بن 
تلك اجلهود من جناحات وا�سحة يف الت�سدي لتداعيات الأزمة العاملية، وما 
اأظهرته من كفاءة عالية يف احلد من انت�سار فرو�ش كورونا امل�ستجد، موؤكداً 
�سموه �سرورة موا�سلة العمل بذات الروح خالل املرحلة املقبلة للحفاظ على 
م�ستوى النجاح املتحقق يف هذا ال�ساأن. واأثنى �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 

على ما اأبدته كافة الدوائر والهيئات واملوؤ�س�سات املعنية من قدرة على احتواء 
املوقف، ب�سرعة وكفاءة عالية، ما مهد لعودة العديد من الأن�سطة اإىل طبيعتها 
مع ال�ستمرار يف احلفاظ على تطبيق التدابر الوقائية، وفتح املجال خالل 
دبي  يف  الكربى  العاملية  الفعاليات  من  العديد  ل�ست�سافة  املا�سية  الأ�سهر 
بح�سور ع�سرات الآلف من امل�ساركن والزوار �سمن اأجواء اآمنة كانت حمل 

الإ�سادة والتقدير .
جاهزيتنا  لرفع  اجل��ه��ود  م�ساعفة  العمل  ف��رق  م��ن  " ننتظر  �سموه:  وق��ال 
ل�ست�سافة متميزة لإك�سبو 2020 دبي.. واأثق يف قدرة اجلميع على القيام 
املهمة على الوجه الأكمل.. لدينا الإمكانات واملعرفة والطواقم عالية  بهذه 
ل�ستقبال  ا�ستعداد  اأمت  على  و�سنكون  ال��ه��دف..  لتحقيق  ال��الزم��ة  ال��ك��ف��اءة 

العامل  به  يدخل  �سخم  حلدث  ا�ستثنائية  دورة  يف  العامل  حول  من  �سيوفنا 
مرحلة جديدة يف تاريخه باأفكار مبدعة تعينه على تاوز التحديات ومتكنه 
املن�سود". وقد اطلع �سمو ال�سيخ حمدان  امل�ستقبل  اإطالق الطاقات نحو  من 
العليا لإدارة  اأع�ساء اللجنة  اللقاء من  اآل مكتوم خالل  بن حممد بن را�سد 
الأزمات والكوارث يف دبي على م�ستجدات اجلهود الكبرة املبذولة على كافة 
امل�ستويات املحلية والحتادية ل�سمان �سحة و�سالمة املجتمع بجميع مكوناته، 
وبالتن�سيق بن كافة اجلهات املعنية، وكذلك اأحدث م�ستجدات حملة التطعيم 
التي اأطلقتها هيئة ال�سحة يف دبي والتي توا�سل تو�سيع نطاقها عرب مراكزها 
املنت�سرة يف كافة اأنحاء الإمارة، ومن خالل العيادات املتنقلة ل�سمان ح�سول 

جميع الفئات امل�ستهدفة على اللقاحات لزيادة مناعة املجتمع.

•• ال�ضارقة-وام

الإمارات"  "جواهر  معر�ش  �سهد 
مركز  يف  فعالياته  اختتمت  ال���ذي 
ال�سبت  اأم�ش  م�ساء  ال�سارقة  اإك�سبو 
ال���ت���ج���ار وزوار  م���ن  اإق����ب����اًل لف���ت���اً 
م����ن خمتلف  ال���ب���ا����س���م���ة  الإم����������ارة 
اإم��������ارات ال����دول����ة ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
على  والّط����الع  املتميزة  ال��ع��رو���ش 
لّي  احلجُ من  املو�سة  خطوط  اأح��دث 
والأملا�ش  وال�����س��اع��ات  وامل��ج��وه��رات 
تعر�سها  التي  الذهبية  وامل�سغولت 
التجارية  والعالمات  الأ�سماء  اأه��م 
امل�����س��ارك��ة يف  اإىل  اإ����س���اف���ة  امل��ح��ل��ي��ة 
القيمة  ع��ل��ى اجل���وائ���ز  ال�����س��ح��وب��ات 
التي  ال��ه��داي��ا  م��ن  بالعديد  وال��ف��وز 
دورته  يف  ل����رّواده  امل��ع��ر���ش  يتيحها 
"جواهر  م��ع��ر���ش  ال��ث��ان��ي��ة. وجن���ح 

املركز  ي��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي  الإمارات" 
ب��دع��م م��ن غ��رف��ة ت����ارة و�سناعة 
الذهب  ت���ارة  حتفيز  يف  ال�����س��ارق��ة 

مبيعات  ن�سبة  وتعزيز  واملجوهرات 
ال��ع��ار���س��ن وه���ذا م��ا اأك��دت��ه معظم 
امل�������س���ارك���ة يف ظ����ل متكن  اجل����ه����ات 

املعر�ش من حتقيق عوائد جمزية 
 .. توقعاتهم  فاقت  كبرة  ومبيعات 
احلدث  ه���ذا  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�سرين 

اأح���دث  ل��ت�����س��وي��ق  م��ت��م��ي��زة  كمن�سة 
وم�سغولتها  موؤ�س�ساتهم  ابتكارات 
واأ�سار  وامل���ج���وه���رات.  ال���ذه���ب  م���ن 
�سعادة �سيف حممد املدفع الرئي�ش 
التنفيذي ملركز اإك�سبو ال�سارقة اإىل 
اأن عدد العار�سن يف الدورة احلالية 
الذي تخطى 100 عار�ش والزيادة 
م�ساركة  م�����س��ت��وى  يف  امل���ل���ح���وظ���ة 
الأعمال  ورواد  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��رك��ات 
وتارة  �سناعة  جمال  يف  العاملن 
بالن�سخة  م��ق��ارن��ة  وذل����ك  ال���ذه���ب 
الأوىل اإىل جانب منو اأعداد الزوار 
ب�سكل متوا�سل.. هي نتائج اإيجابية 
توؤكد متيز هذا احلدث واأهميته بن 
ال�سناعة  هذه  يف  العاملن  اأو�ساط 
على امل�ستوى املحلي وتعك�ش جناحه 
املتمثلة  م�����س��ت��ه��دف��ات��ه  حت��ق��ي��ق  يف 
�سنوية  ومن�سة  م�ساحة  اإي��ج��اد  يف 

وامل�سممات  وامل�سممن  للعار�سن 
مواهبهم  لإب���������راز  الإم�����ارات�����ي�����ن 
واإب��داع��ات��ه��م وت��وف��ر ال��دع��م لهم 
القطاع  ه���ذا  ال��ع��ام��ل��ن يف  ول��ك��اف��ة 
ال�سارقة  اإم��ارة  م�ستوى  على  �سواء 

اأو الدولة.

���س��ط��اف مدير  ���س��ل��ط��ان  اأع������رب  و 
مركز  يف  والت�سويق  املبيعات  اإدارة 
�سعادته  ع����ن  ال�������س���ارق���ة  اإك�������س���ب���و 
اإقبال  م���ن  امل���ع���ر����ش  ي�����س��ه��ده  مب���ا 
اأن  اإىل  لف��ت��اً   .. متميز  جماهري 
املعر�ش  ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  امل���ح���ف���زات 

تقدمي  خ��الل  م��ن  ال�سركات  لدعم 
اأ�سهمت  ال��ت��ي  ال��ع��رو���ش واجل��وائ��ز 
ب�سكل كبر يف حتفيز اجلمهور على 
الإقبال وزيارة املعر�ش حيث يحفل 
احل������دث ب���ال���ع���دي���د م����ن امل���ف���اج���اآت 

املتميزة لزواره .

•• دبي-وام

وقعت وزارة تنمية املجتمع مذكرة تفاهم مع �سندوق التكافل الجتماعي 
املواطنن بتوفر حزمة  اأجل دعم كبار  الداخلية، من  ب��وزارة  للعاملن 
من اخلدمات املميزة �سمن برنامج وبطاقات "فزعة" للخ�سومات، حيث 
املواطنن  كبار  "فزعة" جلميع  بطاقة  توفر  الأوىل  املرحلة  ت�ستهدف 
تو�سيل  �سيتم  و  املجتمع،  تنمية  وزارة  بيانات  ق��اع��دة  �سمن  امل�سجلن 
البطاقات اإىل بيوت كبار املواطنن ت�سهياًل عليهم وتقديراً لهذه الفئة 

الغالية.
لالأع�ساء  عالية  ج��ودة  وذات  مميزة  خدمات  فزعة"  "برنامج  و�سيقّدم 
من  وذل���ك  املجتمع،  تنمية  وزارة  ل��دى  امل�سجلن  امل��واط��ن��ن  ك��ب��ار  م��ن 
بطاقة  تت�سمنها  ح�سرية  بخدمات  وخارجين  داخلين  �سركاء  خ��الل 

اخل�سومات.
و ثّمنت معايل ح�سة بنت عي�سى بوحميد وزي��رة تنمية املجتمع، جهود 
وزارة الداخلية بقيادة الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الداخلية، وحر�ش �سموه على توفر اأف�سل 
القيادة و�سعيها  الدعم والتمكن لأفراد املجتمع، مبا يج�ّسد روؤية  �سبل 
ال��دائ��م نحو ري���ادة دول��ة الإم����ارات، يف اإط���ار الرت��ق��اء بنوعية اخلدمات 
كبار  مقدمتهم  ويف  املجتمع،  فئات  لكافة  حياة  ج��ودة  اأف�سل  وحتقيق 

املواطنن.
وّقعت مذكرة التفاهم �سعادة موزة الأكرف ال�سويدي وكيلة وزارة تنمية 
ع�سو  العام  املدير  ال�سام�سي  ب��وه��ارون  حممد  اأحمد  والعقيد  املجتمع، 

جمل�ش الإدارة ل�سندوق التكافل الجتماعي للعاملن بوزارة الداخلية.
"فزعة" لكبار  اأنه �سيتم توفر بطاقة  اأكدت موزة الأك��رف ال�سويدي  و 
/اإلكرتونية  ب�سيغتن:  املجتمع  تنمية  ب����وزارة  امل�سجلن  امل��واط��ن��ن 
�سيتم  حيث  املواطنن،  كبار  ومتطلبات  لحتياجات  مراعاة  ومطبوعة/ 
كل  اإي�����س��ال  ت��ت��وىل  تو�سيل  �سركة  ع��رب  للم�ستفيدين  البطاقة  ت��وف��ر 
توافقاً  ت��اأت��ي  خطوة  يف  �سكنه،  مكان  يف  امل�ستفيد  ال�سخ�ش  اإىل  بطاقة 
جلميع  احلياة  ج��ودة  اأ�س�ش  دع��م  على  احلري�سة  احلكومية  اجلهود  مع 
فئات املجتمع، وهو ما ترتجمه اأهداف وحماور ال�سيا�سة الوطنية لكبار 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اعتمدها  ال��ت��ي  امل��واط��ن��ن، 
ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل،  مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
اأواخر العام 2018، من اأجل الرتقاء بجودة حياة هذه الفئة، و�سمان 
الدولة، حيث  املجتمعي يف  الن�سيج  وامل�ستمرة �سمن  الفاعلة  م�ساركتهم 

حر�ست ال�سيا�سة على تقدمي اأف�سل اخلدمات احل�سرية والنوعية لكبار 
حماور   7 اإط��ار  يف  بهم،  اخلا�سة  اخل�سومات  برامج  وتوفر  املواطنن 
ت�سمنتها ال�سيا�سة وهي: الرعاية ال�سحية، التوا�سل املجتمعي واحلياة 
والنقل،  التحتية  البنية  املدنية،  وامل�ساركة  الطاقات  ا�ستثمار  الن�سطة، 
واأ�سافت  امل�ستقبلية.  احلياة  ج��ودة  وال�سالمة،  الأم��ن  امل��ايل،  ال�ستقرار 
�سعادة موزة الأكرف ال�سويدي اأن توفر برنامج خدمات "فزعة" لكبار 
املواطنن امل�سجلن بوزارة تنمية املجتمع، ياأتي يف اإطار التكافل والتكامل 
على م�ستوى موؤ�س�سات الدولة من اأجل املجتمع، مبا مينح كبار املواطنن 
ع�سويات توؤهلهم للح�سول على اأف�سل اخلدمات احل�سرية والمتيازات 
املواطنن هم فئة عزيزة  كبار  اإن  "فزعة". وقالت  املتاحة عرب  النوعية 
اأولوية  وه��م  العطاء،  يف  وكبار  اخل��ربة  يف  كبار  حقاً  فهم  جميعاً،  علينا 
دائمة وي�ستحقون منا اأف�سل اخلدمات واملبادرات. وتابعت اأن وزارة تنمية 
نهجاً  حتديداً،تعك�ش  املواطنن  كبار  بفئة  اهتمامها  اإط��ار  ويف  املجتمع 
والأجداد،  الآب���اء  به  ومت�ّسك  الإم���ارات  دول��ة  جمتمع  عليه  ن�ساأ  اأ�سياًل 
وتعّهدت باإبقائه قيادة دولة الإمارات التي لطاملا اأكدت مكانة وقيمة كبار 
املواطنن يف املجتمع، م�سرة اإىل م�سرة عطاء م�ستمرة تتبناها الوزارة 
خدمات  لتوفر  والتنموية  احلكومية  املوؤ�س�سات  خمتلف  مع  بالتعاون 
تليق بهذه الفئة، منها برامج خ�سومات خا�سة �سمن خدمات "م�سرة" 
بالتعاون مع وزارة الال م�ستحيل، والتي اأ�سبحت متاحة دون طلب عرب 
جانبه  من   .60 ال��  �سن  ال�سخ�ش  بلوغ  مبجرد  تلقائياً  الهوية  بطاقة 
قال العقيد اأحمد حممد بوهارون ال�سام�سي اأن جهود �سندوق التكافل 
الجتماعي للعاملن بوزارة الداخلية متوا�سلة يف �سبيل تقدمي خدمات 
الإماراتي من خالل  ريادية تعزز من م�ستويات جودة احلياة للمجتمع 
اخلدمات  يف  والتنوع  التو�سع  جانب  اإىل  امل�ستفيدين  قائمة  يف  التو�سع 
املقدمة .. ونفخر اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة تنمية املجتمع 
من  الغالية  الفئة  لهذه  فزعة  ع�سوية  خدمات  تقدمي  �ساأنها  من  التي 
، ومن حقنا كموؤ�س�سات وطنية يف  التي قدمت الكثر للوطن  جمتمعنا 
دعم هوؤلء ورد اجلميل اإليهم ، وي�سعدنا اأن نقدم لهم باقة من اخلدمات 
�سمن ع�سويات فزعة ت�سهل عليهم �سمن حزمة متكاملة من اخلدمات 
التكافلية . يذكر اأن خطوة توفر بطاقة "فزعة" لكبار املواطنن تاأتي 
�سابق، منح  ال�سياق، حيث مت يف وقت  املبذولة يف هذا  ا�ستكماًل للجهود 
احلر�ش على  اإطار  يف  الوزارة،  وموظفي  الهمم  اأ�سحاب  "فزعة" لفئة 
يف  العاملن  م�ستوى  على  اأف�سل  حياة  ج��ودة  وتعزيز  ال�سعادة  حتقيق 

الوزارة وعلى نطاق خمتلف فئات املجتمع.

•• اأبوظبي-وام

الهاملي  ث��اين  بن  نا�سر  معايل  عرب 
والتوطن  ال��ب�����س��ري��ة  امل�������وارد  وزي�����ر 
العليا  التقنية  كليات  جممع  رئي�ش 
ال�سمو  �ساحب  بت�سريف  ف��خ��ره  ع��ن 
اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ش ال��دول��ة رئ��ي�����ش جمل�ش 
حفل  اهلل"  دبي"رعاه  حاكم  ال����وزراء 
التقنية  لكليات  ال�سركات"  "تخريج 
العليا وتكرميه رواد الأعمال ال�سباب 
الذين متكنوا من  الكليات  من طلبة 
ت��اأ���س��ي�����ش ���س��رك��ات��ه��م ال��ن��ا���س��ئ��ة �سمن 
املناطق الإقت�سادية الإبداعية احلرة.

ميثل  التكرمي  ه��ذا  اإن  معاليه  وق��ال 
وحافزا  وطلبتها  للكليات  فخر  و�سام 

هاما لهوؤلء ال�سباب من رواد الأعمال 
للو�سول  واجل������اد  امل��خ��ل�����ش  ل��ل��ع��م��ل 
والتناف�سية  التميز  اىل  ب�سركاتهم 

على امل�ستوى القت�سادي.
مل�ساريع  احلكيمة  القيادة  دعم  وثمن 
ال�سغرة  امل�ساريع  ولتاأ�سي�ش  ال�سباب 
واجلهود  ب��ال��روؤى  م�سيداً  املتو�سطة 
امل���ج���ال مب���ا يوؤكد  ال��وط��ن��ي��ة يف ه���ذا 
دور ال�سركات النا�سئة يف دعم وتعزيز 

القت�ساد الوطني.
فخورة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات  اأن  واأ����س���اف 
ب���ن���ج���اح���ه���ا يف حت���ق���ي���ق واح��������دة من 
اأن  حيث  الرائدة  الوطنية  التوجهات 
النا�سئة  ال�سركات  بتخريج  الحتفال 

ال�سمو  ����س���اح���ب  اع���ت���م���اد  ن���ت���اج  ه����و 
اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
 2019 ال���ع���ام  ال��ت��ق��ن��ي��ة يف  ل��ك��ل��ي��ات 
تتحول  ع���ايل  تعليم  م��وؤ���س�����س��ة  ك����اأول 
وفق  ح����رة  اق��ت�����س��ادي��ة  م��ن��اط��ق  اىل 
اخلم�سن  وثيقة  من  ال�ساد�ش  البند 
�سركات  ت���خ���ري���ج  م����ن  مي��ك��ن��ه��ا  مب����ا 
اأكرث من  واليوم وبعد   ، اأعمال  ورواد 
عامن حتتفي الكليات باأول دفعة من 
ال�سركات  "تطوير  برنامج  خريجي 
رائدة  تربة  يوثق  النا�سئة" وال��ذي 
للكليات كموؤ�س�سة تعليم عايل تتجاوز 
ال�سركات  الطلبة اىل تخريج  تخريج 

ورواد اأعمال امل�ستقبل.

•• عجمان-وام

يعقد مكتب �سوؤون املواطنن بعجمان، 
القادمن  وال��ث��الث��اء  الإث��ن��ن  ي��وم��ي 
العامة  الثانوية  لإر�ساد طلبة  مبادرة 
واأولياءاأمورهم، لتوعيتهم بالتوجهات 
امل�ستقبلية للوظائف وكيفية توظيف 
م��ي��ول��ه��م ورغ��ب��ات��ه��م الأك���ادمي���ي���ة يف 

اختيار التخ�س�سات املالئمة.
تثقيفيا  برناجما  امل��ب��ادرة  تت�سمن  و 
افرتا�سيا للفئة امل�ستهدفة، بال�سافة 
خ�سي�سا  م�������س���م���م  ب����رن����ام����ج  اىل 
الثانوية  ط���ل���ب���ة  م����ن  ل��ل��م��ت��ف��وق��ن 
ال��ع��ام��ة. وق����ال ال�����س��ي��خ ع��ب��د اهلل بن 
م���اج���د ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر ع����ام مكتب 

لوكالة  ت�سريح  يف  امل��واط��ن��ن  ���س��وؤون 
انباء المارات ِ)وام( اإن املبادرة تهدف 
لإر�ساد طلبة الثانوية العامة واأولياء 
بالتوجهات  ل��ت��وع��ي��ت��ه��م  اأم�����وره�����م، 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل���ل���وظ���ائ���ف واأه���م���ي���ة 
املالئم  اجلامعي  التخ�س�ش  اختيار 
مع  ومايتوافق  الأكادميية  لرغباتهم 
التوجهات امل�ستقبلية للوظائف ح�سب 
وال�سرتاتيجية  امل�ستقبلية  اخل��ط��ة 

للحكومة.
و اأ�ساف اأن املبادرة تت�سمن برناجما 
تثقيفيا افرتا�سيا للفئات امل�ستهدفة و 
ا للمتفوقن  برنامج م�سمما خ�سي�سً
من طلبة الثانوية العامة حيث تنق�سم 
املبادرة اإىل ور�ستن رئي�سيتن الأوىل 

باأولياء  خ��ا���س��ة  وه���ي  ي��ول��ي��و   5 ي���وم 
الأمور، ويف اليوم التايل 6 يوليو وهي 
خا�سة بالطلبة، وذلك بح�سور نخبة 

من الأكادميين واملخت�سن يف جمال 
الإر�ساد الطالبي بالتن�سيق مع وزارة 
متمنيا  وال��ت��وط��ن  الب�سرية  امل����وارد 
واحل�سور  ال��ت�����س��ج��ي��ل  اجل��م��ي��ع  م���ن 

لال�ستفادة من املبادرة.
الت�سجيل  اجلميع  باإمكان  وو�سيكون 
وح���������س����ور امل�������ب�������ادرة الف����رتا�����س����ي����ة 
ع����ن ط���ري���ق ال��ت�����س��ج��ي��ل يف ال���راب���ط 

اللكرتوين عرب برنامج زووم.
ومن �سمن اأجندة املبادرة �سيتم اطالق 
خدمة اخلط ال�ساخن 80070، ملدة 
ثالثة اأ�سابيع، لإتاحة الفر�سة للفئة 
املخت�سن  مع  بالتوا�سل  امل�ستهدفة 
ا���س��ت��ف�����س��ارات��ه��م و تقدمي  ل��ل��رد ع��ل��ى 

خدمات التوجيه الكادميي.

حمد�ن بن حممد يلتقي �أع�ض�ء �للجنة �لعلي� لإد�رة �لأزم�ت و�لكو�رث يف دبي

جو�هر �لإم�ر�ت مينح زو�ر �ل�ض�رقة جتربة ت�ضوق فريدة 

ن��ضر �له�ملي يثمن دعم �لقي�دة �لر�ضيدة لرو�د �لأعم�ل �ل�ضب�ب من طلبة كلي�ت �لتقنيةتوفري بط�قة فزعة للخ�ضوم�ت لكب�ر �ملو�طنني �مل�ضجلني بوز�رة تنمية �ملجتمع

�ضوؤون �ملو�طنني بعجم�ن يطلق مب�درة �أر�ضدين لطلبة �لث�نوية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام

حممد  بنت  م��رمي  معايل  افتتحت 
امل��ه��ري وزي���رة دولة  �سعيد ح���ارب 
"املعهد  وامل���ائ���ي  ال��غ��ذائ��ي  ل���الأم���ن 
مدينة  يف  الإماراتي"  الأمل��������اين 
اآخ���ن يف خ��ت��ام زي����ارة ا���س��ت��غ��رق��ت 4 
اأمل��ان��ي��ا الحتادية  اأي����ام جل��م��ه��وري��ة 
ب���ه���دف ب��ح��ث وم��ن��اق�����س��ة جم���الت 
التعاون امل�سرتكة مع عدد من كبار 
امل�سوؤولن احلكومين واملحلين يف 

املانيا.
3 مدن  �سملت  -التي  الزيارة  تاأتي 
ودو�سلدورف  م��ي��ون��خ  ه���ي  اأمل��ان��ي��ة 
التعاون  ت��ع��زي��ز  اإط����ار  يف   - واآخ����ن 
الإم�����ارات�����ي الأمل�������اين امل�������س���رتك يف 
العديد من امللفات احليوية الهادفة 
وت�سريع عملية  القت�ساد  دعم  اإىل 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة 
احل��ي��وي��ة. وت��راأ���س��ت م��ع��ايل مرمي 
امل�����ه�����ري وف������د دول��������ة الإم�����������ارات 
���س��ع��ادة ح��ف�����س��ة عبداهلل  ت��راف��ق��ه��ا 
�سفرة  ال���ع���ل���م���اء  ����س���ري���ف  حم���م���د 
اأملانيا  ج���م���ه���وري���ة  ل�����دى  ال����دول����ة 
الحت���ادي���ة خ���الل ال����زي����ارة. و�سم 
مديرة  الكتب  ه�سام  منرة  الوفد 
ال����رتوي����ج وا����س���ت�������س���ارات الأع���م���ال 
لال�ستثمار  اأب���وظ���ب���ي  م��ك��ت��ب  يف 
م���دي���ر قطاع  و����س���ل���ف���ات���ور لف����ال����و 
املبا�سرة  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات 
لال�ستثمار  اأب���وظ���ب���ي  م��ك��ت��ب  يف 
و�سعادة مروان بن جا�سم ال�سركال 
ال�سارقة  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ش 
"�سروق"  وال��ت��ط��وي��ر  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
امل�سرخ  ج���م���ع���ة  حم���م���د  و�����س����ع����ادة 

املدير التنفيذي ل� "مكتب ال�سارقة 
/ املبا�سر"  الأج��ن��ب��ي  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
اآل  وم��ي��ث��اء  ال�����س��ارق��ة/  يف  ا�ستثمر 
وزارة  اقت�سادي يف  اأخ�سائي  �سالح 

اخلارجية والتعاون الدويل.
وقالت معايل مرمي املهري: تتمتع 
اقت�سادية  بعالقات  الإم��ارات  دولة 
اأملانيا  جمهورية  مع  قوية  وثقافية 
طويلة  ����س���ن���وات  م���ن���ذ  الحت�����ادي�����ة 
اأكرب  م��ن  اأمل��ان��ي��ا واح���دة  حيث تعد 
يف  ل��الإم��ارات  التجارين  ال�سركاء 
اأوروب��ا كما ان الإم��ارات واح��دة من 
لأملانيا  التجارين  ال�سركاء  اأك���رب 
لعبت  ذل��ك  ع��الوة على  املنطقة  يف 
ال�����س��رك��ات الأمل��ان��ي��ة دورا ف��ع��اًل يف 
ال�سناعية  ال���ق���ط���اع���ات  ت���ط���وي���ر 
الرئي�سية يف دولة الإمارات وخا�سة 
نف�سه  ال���وق���ت  ويف  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
يف  الإماراتية  ال�ستثمارات  حققت 
اأمل��ان��ي��ا من���وا م��ل��ح��وظ��اً يف خمتلف 

القطاعات ال�سرتاتيجية.
العالقات  ان   : معاليها  واأ���س��اف��ت 
اأ�سا�سا  ت��ع��د  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ن  ال��ق��وي��ة 
من  عليه  ال��ب��ن��اء  اإىل  نتطلع  ق��وي��ا 
لل�سراكة  اإ�سافية  فر�ش  خلق  اأجل 
ل���دف���ع ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة لكال 
البلدين. لقد حددت دولة الإمارات 
ونحن  للم�ستقبل  طموحة  اأه��داف��اً 
م��ل��ت��زم��ون ب��ال��ع��م��ل ع���ن ك��ث��ب مع 
العامل  اأن���ح���اء  جميع  يف  ال�����س��رك��اء 
وتقدمي  اخل���ط���ط  ه����ذه  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
دع���م���ن���ا وخ����ربت����ن����ا وت������وؤك������د ه���ذه 
الجتماعات التي نعقدها يف ثالث 
مدن اأملانية كربى على هذا اللتزام 
ما يوفر من�سة ل�ستك�ساف الفر�ش 
اقت�ساداتنا يف  تفيد  اأن  التي ميكن 
امل�ستقبل. و كانت املحطة الأوىل يف 
الزيارة يف مدينة ميونيخ، عا�سمة 
حيث  اأملانيا،  بجنوب  بافاريا  ولي��ة 
�سم  اجتماع  يف  الدولة  وفد  �سارك 

وزير  نائب  فايغرت  رون��ال��د  �سعادة 
الإقليمية  وال��ت��ن��م��ي��ة  الق���ت�������س���اد 
، كما  ب���اف���اري���ا  ب���ولي���ة  وال���ط���اق���ة 
اأقيمت ندوة �سحفية حتدثت فيها 
املهري مع عدد من  معايل مرمي 
ممثلي و�سائل الإعالم الأملانية عن 
البلدين  بن  العالقات  م�ستجدات 
�ساركت  كما   ، ال�سعد  على خمتلف 
ع��ق��ب ال���ن���دوة يف اج��ت��م��اع روؤ����س���اء 
معايل  مع  الإماراتي  الأعمال  وفد 
التغذية  وزي���رة  كانيرب  مي�سائيال 
بحكومة  الغابات  و�سوؤون  والزراعة 
ب���اف���اري���ا وم���ع���ايل ميالين  ولي�����ة 
الأوروبية  ال�����س��وؤون  وزي����رة  ه��وم��ل 
بافاريا  ولي��ة  حكومة  يف  والدولية 
واختتم اليوم الأول بلقاء جمع بن 
 BayWa AG ���س��رك��ة  مم��ث��ل��ي 

وممثلن عن احلكومة البافارية.
الزيارة  م��ن  ال��ث��اين  ال��ي��وم  �سهد  و 
ل��ق��اء وف��د ال��دول��ة م��رة اأخ���رى مع 

���س��ع��ادة رون��ال��د ف��اي��غ��رت يف ميونخ 
خ���الل اج��ت��م��اع اأق���ي���م مب��ق��ر وزارة 
والتنمية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��ئ��ون 
بافاريا  بولية  والطاقة  الإقليمية 
الأمل��ان��ي��ة ، تلى ذل��ك اج��ت��م��اع رفيع 
يف  ال�سخ�سيات  ك��ب��ار  م��ع  امل�ستوى 
الوفد  زار  كما   "  SAP " �سركة 
الإماراتي �سركة ترا بالزما حيث 
ت�سيمرمان  يوليا  الدكتورة  التقى 
املديرة التنفيذية لل�سركة، وال�سيد 
التنفيذي  امل����دي����ر  ك���ر����ش  ي��ن�����ش 

ل�سركة ترابالزما ميديكال.
ميونيخ  يف  ال�����زي�����ارة  واخ���ت���ت���م���ت 
اأيغرن،  اإل����زه  ب��اج��ت��م��اع م��ع م��ع��ايل 

رئي�سة برملان ولية بافاريا.
مدينة  يف  الثانية  املحطة  ك��ان��ت  و 
�سمال  ولي���ة  عا�سمة  دو���س��ل��دورف 
اأملانيا  ب���غ���رب  و���س��ت��ف��ال��ي��ا  ال����راي����ن 
املهري  م��رمي  معايل  التقت  حيث 
اأرمن ل�سيت رئي�ش وزراء  مبعايل 

وي�ستفاليا  ال���ري���ن  ���س��م��ال  ولي�����ة 
ومعايل اأندريا�ش �سوير وزير النقل 
اأكد اللقاء على عمق  الأمل��اين حيث 
واأملانيا  الإم�������ارات  ب���ن  ال��ع��الق��ات 
واأبرز تطلعات البلدين نحو توثيق 
هذا التعاون من خالل تعزيز املزيد 

من جمالت التعاون يف امل�ستقبل.
الإم��ارات��ي خالل  الوفد  التقى  كما 

اأندريه  م��ع��ايل  دو���س��ل��دورف  زي����ارة 
ك��وب��ر رئ��ي�����ش ب���رمل���ان ولي����ة �سمال 
الوفد  وح�سر  و�ستفاليا   - ال��راي��ن 
الربملان  اإح���دى جل�سات  م��ن  ج��زءا 
رح����ب خ��الل��ه��ا الأع�������س���اء مبعايل 
مرمي املهري والوفد الإماراتي كما 
�سمل الربنامج يف هذا اليوم اجتماع 
ثنائي مع معايل هيندريك فو�ست، 

�سمال  ولي��ة  بحكومة  النقل  وزي��ر 
الراين و�ستفاليا، اأعقبه غداء عمل 
التجارة  "تعزيز  �سركة  اإل��ي��ه  دع��ت 
اخلارجية وال�ستثمار بولية �سمال 
 NRW/ و�ستفاليا"  ال����راي����ن 
 /Global Business
و���س��ارك ف��ي��ه ك��ب��ار امل��وظ��ف��ن. كما 
ال��ت��ق��ى ال���وف���د م���ع���ايل اأن���دري���ا����ش 
بينكفارت وزير القت�ساد والبتكار 
ولية  بحكومة  والطاقة  والرقمنة 
�سمال الراين و�ستفاليا. ويف مدينة 
م��دي��ن��ة دو���س��ل��دورف ال��ت��ق��ى الوفد 
ممثلن عن �سركة "تعزيز التجارة 
اخلارجية وال�ستثمار بولية �سمال 

الراين و�ستفاليا".
و اختتمت الزيارة الر�سمية يف اليوم 
ال���راب���ع م���ع اف��ت��ت��اح م���ع���ايل مرمي 
الإماراتي  الأمل���اين  املعهد  امل��ه��ري 
يف م��دي��ن��ة اآخ����ن ال����ذي ي��ه��دف اإىل 
م�ساريع  تطوير  يف  التعاون  تعزيز 
وتقنيات  م���ت���ط���ورة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
ال�سناعية  ال��ث��ورة  جم��ال  يف  نا�سئة 

الرابعة.

•• اأبوظبي-وام

اجلهة  اأبوظبي  ال�سحة  دائ��رة  وقعت 
ال�سحية  الرعاية  لقطاع  التنظيمية 
اأم�ش مذكرة تفاهم  اأبوظبي  اإمارة  يف 
ال�ساملة"  ال�����س��ح��ة  "خدمات  م����ع 
كالليت، اأكرب مزّود للرعاية ال�سّحية 
يف اإ�سرائيل وثاين اأكرب مزود للرعاية 

ال�سحية عاملياً.
متهيد  اإىل  التفاهم  م��ذك��رة  وت��ه��دف 
التعاون بن  اأم��ام مزيد من  الطريق 
وتعزيز  ال�سحي  القطاع  يف  البلدين 
يف  اخل���ربات  وت��ب��ادل  امل�سرتك  العمل 

الرعاية ال�سحية.
اأ�سا�ساً لتعاون  ومتثل مذكرة التفاهم 
�سيما  امل��ج��الت ل  وثيق يف جملة من 
الأطباء  ب��رن��ام��ج  ال��رق��م��ي��ة،  ال�سحة 
امل�ستمر،  الطبي  التعليم  ال��زائ��ري��ن، 
والإح������������الت ل���ل���م���ر����س���ى ال���دول���ي���ن 

والبحوث وامل�سارات ال�سريرية.
ب��ح�����س��ور معايل  ووق�����ع الت���ف���اق���ي���ة، 
حامد  اآل  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ 
رئي�ش دائرة ال�سحة اأبوظبي.. كل من 
�سعادة الدكتور جمال حممد الكعبي، 
واأوهاد  اأبوظبي،  ال�سحة  دائ��رة  وكيل 
ل�سندوق  التنفيذي  املدير  دود���س��ون، 
املر�سى كالليت، واإيتان نائيه، ال�سفر 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي ل���دى الإم�������ارات وحمد 
التنفيذي  الرئي�ش  املحيا�ش،  عبداهلل 
ال�سحي  لل�سمان  الوطنية  ال�سركة  ل� 

"�سمان".
اجلهود  تعزيز  اإىل  التفاقية  وتهدف 
امل�سرتكة للم�سي قدماً با�سرتاتيجية 
وتنفيذ  وت�����س��غ��ي��ل  ال��رق��م��ي��ة  ال�����س��ح��ة 
ب����راجم����ه����ا ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ال����ذك����اء 
ال�سحية  والتحليالت  ال�سطناعي 
للمر�سى  املتقدمة وتقدمي اخلدمات 
وتبادل  ���ع���د  بجُ ع���ن  ح��ال��ت��ه��م  وت��ق��ي��ي��م 
املتخ�س�سن  ب��ن  امل��ع��ارف واخل���ربات 
يف الرعاية ال�سحية من كال اجلانبن 

م��ن خ���الل ب��رن��ام��ج ال��ط��ب��ي��ب الزائر 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ��ع��د،  بجُ ع��ن  والتطبيب 
املجالت  يف  م�سرتكة  اأن�سطة  تنفيذ 

ذات ال�سلة.
التعاون  اإث��راء  اإىل  التفاقية  وتتطلع 
وتوحيد  ال�������س���ري���ري���ة  ال���ت���ج���ارب  يف 
اجلهود لدفع عجلة البحث والبتكار 
بيئة  خلق  يف  ي�ساهم  مب��ا  الإم����ارة  يف 
امل�ساريع  ت�����س��ج��ع  م��ن��ت��ج��ة  ب��ح��ث��ي��ة 
ال��ب��ح��ث��ي��ة ال��ق��ي��م��ة، ف�����س��اًل ع���ن رفد 
جهود الإمارة لإر�ساء مكانتها كمركز 
رائد لعلوم احلياة ووجهة رائدة على 

خارطة ال�سياحة العالجية العاملية.

وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال م��ع��ايل ال�سيخ 
دائرة  يف  "نوؤمن  ح��ام��د:  اآل  ع��ب��داهلل 
اإن�ساء  ب���اأه���م���ي���ة  اأب���وظ���ب���ي  ال�����س��ح��ة 
مبوؤ�س�سات  ال���������س����راك����ات  وت���وط���ي���د 
بقطاع  ق��دم��اً  للم�سي  رائ���دة  �سحية 
بجودته،  والرتقاء  ال�سحية  الرعاية 
لقيادتنا  ال��ث��اق��ب��ة  ال����روؤي����ة  وب��ف�����س��ل 
 – اإبراهيم  "اتفاق  وتوقيع  الر�سيدة 
ل�ستك�ساف  نتطلع  ال�سالم-"،  عليه 
مع  امل�سرتك  للتعاون  فر�ش  واإر���س��اء 
اإ�سرائيل  يف  رائ���دة  �سحية  موؤ�س�سات 
القطاع  خم��رج��ات  لتعزيز  ككالليت 
وقدراته  البحثية  وج��ه��ودة  ال�سحي 

ال��رق��م��ي��ة وي�����س��ه��م يف احل���ف���اظ على 
امل��ج��ت��م��ع��ات، ف�ساًل  ���س��ح��ة و���س��الم��ة 
ع�����ن ت����وح����ي����د اخل����������ربات وامل�����ع�����ارف 
باإمكانات منظومتنا  ملوا�سلة الرتقاء 
واأ�����س����اف   . ال�سحية."  ل���ل���رع���اي���ة 
معاليه: "باحت�سانها واحداً من اأكرب 
برامج اجلينوم على الإطالق وواحدة 
املعلومات  لتبادل  املن�سات  اأك��رث  م��ن 
ال�سحية �سموًل على م�ستوى العامل، 
م��ك��ان��ت��ه��ا كوجهة  اأب���وظ���ب���ي  ر���س��خ��ت 
والرائدة  النا�سئة  لل�سركات  مف�سلة 
التكنولوجي  امل���ج���ال  يف  الب��ت��ك��ار  يف 
والب��ت��ك��ار وع��ل��وم احل��ي��اة، م��ن خالل 
للم�ستثمرين  ج���اذب���ة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ر 
واملهتمن  وال���ن���ا����س���ئ���ن  ال����دول����ي����ن 
ال�سحة  اأن  ال�����س��ح��ة.واأك��د  مب�ستقبل 
اأ�سبحت  اجل��ي��ن��وم  وع���ل���وم  ال��رق��م��ي��ة 
الرتقاء  ج��ه��ود  يف  اأ���س��ا���س��ي��ة  عنا�سر 
ن�سلط  ما  وه��و  ب��اأي منظومة �سحية 
ال�سوء عليه من خالل عقد ال�سراكات 
ب���رام���ج وم����ب����ادرات توظف  واإط������الق 
والتكنولوجيا  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء 
خمرجات  حت�سن  ملوا�سلة  احلديثة 
القطاع واإمكاناته.". بدوره قال اأوهاد 
ل�سندوق  التنفيذي  املدير  دود���س��ون، 
املر�سى كالليت: " نفخر بالتعاون مع 
دولة الإمارات العربية املتحدة ونحن 

ن�سهد اليوم توقيع اتفاقية فريدة من 
املجتمع  �سحة  على  للحفاظ  نوعها 
اأف�������راده، ع��ل��ى م����دار العام  و���س��الم��ة 
ال�سالم  توقيع معاهدة  املا�سي، ومنذ 
العربية  والإم���������ارات  اإ����س���رائ���ي���ل  ب���ن 
امل���ت���ح���دة، ب����داأن����ا يف اإج�������راء ح�����وارات 
ركزت على التعاون يف جمال الرعاية 
ال�سحية، حيث �ستفتح التفاقية اآفاق 
وال�سحة  ال��ب��ح��ث  ال��ت��ع��اون يف جم���ال 
خربتنا  نقل  من  و�ستمكننا  الرقمية 
ال�سخمة  البيانات  من  ال�ستفادة  يف 

لدعم البحث والبتكار.".
ال�سركة  توقيع  اأي�����س��اً  ال��ل��ق��اء  و�سهد 
– �سمان  ال�سحي  لل�سمان  الوطنية 
"كالليت" لتعزيز  مع  تفاهم  مذكرة 
العديد من  امل�سرتك يف  التعاون  اأطر 

الوقائي،  الطب  اأهمها  ومن  املجالت 
املبكر،  والت�سخي�ش  امل��خ��اط��ر  اإدارة 
ومن�سات  امل��زم��ن��ة،  الأم���را����ش  واإدارة 
على  وال��رتك��ي��ز  اجل��ي��ن��ي  الت�سخي�ش 

البتكارات امل�ستقبلية.
واأك�����د ح��م��د ع���ب���داهلل امل��ح��ي��ا���ش: "اإن 
ت��وق��ي��ع ه����ذه امل����ذك����رة، ي��ن�����س��ج��م مع 
تعزيز  موا�سلة  اإىل  الرامية  اأهدافنا 
���س��راك��ات��ن��ا الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���ع���امل���ي���ة يف 
خم��ت��ل��ف ال���ن���واح���ي ����س���واء م���ن حيث 
مل�سرتكينا  التغطية  نطاقات  تو�سيع 
اأف�سل  ال��دول��ة والط����الع على  خ���ارج 
املمار�سات املهنية والت�سغيلية، وتبادل 
تر�سخ  خ��ط��وة  ال��ع��امل��ي��ة يف  اخل�����ربات 
مكانة �سمان الرائدة يف جمال التاأمن 
ال�سحي، وننتهز هذه الفر�سة لن�سكر 

ال�سحة  ودائ������رة  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى و���س��ع ���س��ح��ة املجتمع 

على راأ�ش قائمة الأولويات".
واأ�ساف املحيا�ش: "نفخر بتوقيع هذه 
املذكرة مع كالليت للرعاية ال�سحية 
كونها من املوؤ�س�سات ال�سحية العريقة 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة، وال��ت��ي تاأتي 
�سمن التزامنا بفتح جمالت التعاون 
امل�سرتكة،  ال��روؤي��ة  ذات  املوؤ�س�سات  مع 
املتعاملن  تطلعات  م��ع  يتما�سى  مب��ا 

والقطاع ال�سحي يف الإمارة".
من�ساآت  اأكرب جمموعة  وتجُعد كالليت 
�سحية واإحدى اأكرث املوؤ�س�سات الطبية 
خدماتها  وتقّدم  اإ�سرائيل،  يف  تقدماً 
الطبية لأكرث من 4 مالين مري�ش 

�سنوياً.

•• ال�ضارقة-وام

ال�سمو  ���س��اح��ب  رئ��ي�����س��ه��ا  ب���رع���اي���ة 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
القا�سمي ع�سو املجل�ش الأعلى حاكم 
ال�سارقة  جامعة  احتفلت  ال�����س��ارق��ة 
ب��ت��خ��ري��ج دف��ع��ت��ن م���ن ط��ل��ب��ت��ه��ا من 
والعلوم  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ات  خ��ري��ج��ي 
الربيع  ل��ف�����س��ل  الأوىل  ال�����س��ح��ي��ة، 
 ،2020-2019 الأك��ادمي��ي  للعام 
والربيع  اخل��ري��ف  لف�سلي  والثانية 
2020-2021م  الأك��ادمي��ي  للعام 
بلغ  ل��ل��خ��ري��ج��ن  ع�����ام  ، مب���ج���م���وع 

احلا�سلن  من   202 1084منهم 
على بكالوريو�ش الطب، و159 من 
احل��ا���س��ل��ن ع��ل��ى ب��ك��ال��وري��و���ش طب 
الأ�سنان، و201 من احلا�سلن على 
من  و522  ال�سيدلة،  بكالوريو�ش 
العلوم  بكالوريو�ش  على  احلا�سلن 

ال�سحية.
يومن  م�����دى  ع���ل���ى  الح����ت����ف����ال  مت 
 8 اإىل  اخل������ري������ج������ن  وت����ق���������س����ي����م 
جم��م��وع��ات م��ت��ت��ال��ي��ة، وذل����ك �سمن 
والتدابر  الإج���������راءات  م��ت��ط��ل��ب��ات 
اجلامعة  و�سعتها  التي  الح��رتازي��ة 
العدوى  لتقاء  التخريج  لحتفالت 

من فرو�ش كوفيد �� 19.
جمول  حميد  الدكتور  �سعادة  قال  و 
يف  ال�سارقة  جامعة  مدير  النعيمي، 
كلمة األقاها نيابة عنه الدكتور قتيبة 
حميد، نائب مدير اجلامعة ل�سوؤون 
ال�سحية  وال��ع��ل��وم  الطبية  الكليات 
عن  بالأ�سالة   : الطب  كلية  وعميد 
جميع  وع��ن  عنكم  وبالنيابة  نف�سي 
اأت�سرف  واخل���ري���ج���ات  اخل���ري���ج���ن 
التهنئة  م���ع���اين  اأ���س��م��ى  اأرف������ع  ب�����اأن 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����ش  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 

جامعة  ورئ���ي�������ش  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م 
من  جديدة  دفعة  بتخريج  ال�سارقة 
وال�سيادلة  الأ�سنان  واأطباء  الأطباء 
ال�سحية  ال���رع���اي���ة  وم��ت��خ�����س�����س��ي 
امل���خ���ت���ل���ف���ة، ���س��م��ن ه�����ذه ال���ظ���روف 
فرحتنا  على  يفر�سها  التي  ال�سعبة 
 �� "كوفيد  الفرو�سي  ال��وب��اء  جميعا 
اأبنائنا  اإىل  التهاين  اأقدم  19" كما 
وبناتنا اخلريجن واخلريجات، واإىل 
اأمورهم  اآب��ائ��ه��م واأم��ه��ات��ه��م واأول��ي��اء 
والفنية  التدري�سية  الهيئة  واأع�ساء 
اأ�سرفوا على تاأهيلهم العلمي  الذين 

وتدريبهم املهني.

الكوكبة من  ه��ذه  اإن  واأ���س��اف قائال 
الطبية  العلوم  اأن���وار  م�ساعل  حملة 
و�سعادتنا  فرحتنا  ت�سد  وال�سحية 
ل�ساحب  ب��ال��ن�����س��ب��ة  وت��ع��ت��رب  ج��م��ي��ع��ا 
وجلامعة  ال�����س��ارق��ة  ح���اك���م  ال�����س��م��و 
التنمية  اأدوات  اأه����م  م���ن  ال�����س��ارق��ة 
الإن�سانية  مبقايي�سها  احل�����س��اري��ة 
التي  والق��ت�����س��ادي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
الطبية  الرعاية  وتطور  تقدم  تعزز 
وتو�سيعها وتنميتها اإىل الأف�سل لهذا 
ندعوكم اأيها اخلريجون واخلريجات 
اإىل اأن مت�سوا اإىل ما قد مت تاأهيلكم 
اأ���س��ك��ال العون  ت��ق��دمي ك���ل  ع��ل��ي��ه يف 

اأبناء  اإىل  واملعريف  وال�سحي  الطبي 
املجتمعات التي تنتمون اإليها لتكون 
لكم الأيادي البي�ساء واملباركة بدعم 

و�سرائح هذه  اأبناء  مكونات حت�سن 
والأوبئة  الأم��را���ش  �سد  املجتمعات 

التي قد يتعر�سون لها.

ال�سهادات  ت�����س��ل��ي��م  مت  ذل�����ك  ب���ع���د 
للخريجن، ثم اأداء ق�سم املهنين يف 

املجالت الطبية وال�سحية.

مذكرة تف�هم بني �ل�ضحة �أبوظبي وكالليت �أكرب مزود للرع�ية �ل�ضحية يف �إ�ضر�ئيل 

ج�معة �ل�ض�رقة حتتفل بتخريج 1084 من حملة بك�لوريو�ش 
�لطب وطب �لأ�ضن�ن و�ل�ضيدلة و�لعلوم �ل�ضحية 

•• ال�ضارقة-وام

اأكد عبداهلل �سلطان بن خادم املدير التنفيذي جلمعية ال�سارقة اخلرية 
اإن ال�سراكات القائمة بن اجلمعية وعدد من امل�ست�سفيات ومراكز تقدمي 
الدولة كانت و�سيلة ناجحة لرت�سيد  الرعاية ال�سحية للمر�سى داخل 
واملوؤ�س�سات  املجتمع  اأف��راد  اأم��ام  الباب  املح�سنن وفتحت  اإنفاق تربعات 
لثقافة  تعزيزا  يعد  مما  اخلرية  الر�سالة  اأداء  يف  البناءة  امل�ساركة  اإىل 
مب�سوؤولياتهم  القيام  من  الأف���راد  ومتكن  والإن�����س��اين  اخل��ري  العمل 

املجتمعية.
على  ت�سمنت  ال��ت��ي  ال�����س��راك��ات  ت��ل��ك  يف  ا�ستثمرت  اجلمعية  ان  ق���ال  و 
املحدود  الدخل  ذوي  للمر�سى  ال�سحية  الرعاية  توفر  بنودها  راأ���ش 

الذين تتكفل بهم اجلمعية بتكاليف خمف�سة مما يوفر على اجلمعية 
اأخ��رى مما يو�سع قاعدة  مبالغ كبرة يتم توجيهها نحو عالج ح��الت 
املر�سى  ق��اع��دة  �سمن  امل�سجلن  اأع����داد  اأن  مو�سحا   ... امل�ستفيدين 
امل�ستفيدين من م�ساعدات العالج خالل الن�سف الأول من العام اجلاري 
تخطت ال 500 حالة مر�سية وقدرت التكلفة املالية لنفقات عالجهم 
26.5 مليون درهم ومن خالل ال�سراكات القائمة ح�سلت اجلمعية على 

تخفي�ش لتلك التكلفة لت�سل اإىل 19 مليون درهم.
امل�ست�سفيات  ك��اف��ة  م��ع  مم��ت��دة  ���س��راك��ات  لديها  اجلمعية  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
العالجية  امل�����س��اع��دات  مب�ستوى  الرت��ق��اء  ب��ه��دف  واخل��ا���س��ة  احلكومية 
عل  ح�سلت  التي  املر�سية  للحالت  ال�سحية  الرعاية  توفر  و�سرعة 

موافقات من قبل جلنة امل�ساعدات بالتكفل بعالجهم .

�ل�ض�رقة �خلريية تعمق �ل�ضر�كة مع �جله�ت �ل�ضحية  طرق دبي تر�ضي عقد م�ضروع تطوير �ض�رع �ضيح �لدحل بطول 11 كم

مرمي �ملهريي تفتتح �ملعهد �لأمل�ين �لإم�ر�تي يف �آخن

•• دبي-وام

وتو�سعة  تطوير  م�سروع  عقد  بدبي  وامل��وا���س��الت  الطرق  هيئة  اأر���س��ت 
�سارع �سيح الدحل، الذي يربط بن �سارع �سيح ال�سلم وجممع حممد بن 
را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية حيث �سيزال الطريق القائم املكون من 
م�سار واحد بكل اتاه و�سيتم تنفيذ طريق جديد بطول 11كم يتاألف 
من م�سارين بكل اتاه وجزيرة و�سطية و3 دوارات لت�سهيل احلركة يف 

جميع التاهات و�سربط الطريق مع مداخل بحرات القدرة.
وقال معايل مطر حممد الطاير املدير العام ورئي�ش جمل�ش املديرين 
الطاقة  زي����ادة  اإىل  ي��ه��دف  امل�����س��روع  ان  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  هيئة  يف 
ال�ستيعابية للطريق -1800 800 مركبة حاليا اإىل 4000 مركبة 

يف كل اتاه بهدف ا�ستيعاب النمو امل�ستمر يف الأحجام املرورية وت�سهيل 
الطريق  جانبي  على  القائمة  ال��واح��ات  اإىل  وال����زوار  ال�سكان  و���س��ول 
وامل��ن��اط��ق ال�����س��ح��راوي��ة وجم��م��ع حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم للطاقة 

ال�سم�سية.
واأ�سار الطاير اإىل اأن امل�سروع يبداأ من الدوار الواقع على تقاطع طريق 
�سيح الدحل مع �سارع �سيح ال�سلم �سمال بعد حمطة القدرة للدراجات 
الهوائية مبا�سرة بالتاه اإىل جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة 
ال�سم�سية جنوبا ويت�سمن امل�سروع تنفيذ طريق جديد ب�سعة م�سارين 
و�سول  لت�سهيل  ال��ط��ري��ق  ط��ول  على  دوارات   3 وتنفيذ  ات���اه  ك��ل  يف 
م�ستخدمي الطريق اإىل الواحات القائمة على جانب�ي الطريق وبحرات 

القدرة واملناطق ال�سحراوية وت�سهيل عملية الدوران للخلف.
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اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق : رم�ضان عطا

الأول  امل���رك���ز  اأب���وظ���ب���ي  ت�������س���درت 
لل�سنة  اأو���س��ط��ي��اً،  ���س��رق  و  ع��رب��ي��اً 
قائمة  ال���ت���وايل، يف  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة 
لعام  للعي�ش  امل��الئ��م��ة  امل���دن  اأك���رث 
ال�سنوي  الت�سنيف  وفق   ،2021
يف  املعلومات  وح��دة  ت�سدره  ال��ذي 
»اإيكونومي�ست اإنتليجين�ش«، التابع 
ملجلة »اإيكونومي�ست« الربيطانية.

اأب��وظ��ب��ي م��ك��ان��ه��ا �سمن  واح��ت��ل��ت 
ال���ت�������س���ن���ي���ف ال�����ع�����امل�����ي اجل����دي����د 
للدرا�سة  وف����ق����اً   ،2021 ل���ع���ام 
»ذي  جملة  ريها  تجُ التي  ال�سنوية 
اإيكونومي�ست« عن املدن ذات نوعية 
7 مراكز  احلياة اجليدة، متقدمة 
اإ�سافية بن 140 دولة يف الرتتيب، 
بف�سل الإجراءات ال�سريعة والنهج 
ات��ب��ع��ت��ه حكومة  ال�����ذي  ال���ت���ع���اوين 
مكافحة  يف  اإداراتها  وكل  اأبوظبي، 
املجتمع  م��ّك��ن  وال�����ذي  اجل��ائ��ح��ة، 
التفاعل وال�ستمرار يف جميع  من 
واخلدمية،  املجتمعية،  القطاعات 
القطاع  خ�سو�ساً  والق��ت�����س��ادي��ة، 
ال�����س��ح��ي، واأت�����اح ل���الإم���ارة حتقيق 
وقت  يف  وت�����س��ج��ي��ل��ه��ا  اأداء  اأف�����س��ل 
ال��ع��ام لأف�سل  �سابق ه��ذا م��ن ه��ذا 
اجلائحة  م��واج��ه��ة  يف  ا���س��ت��ج��اب��ة 

عاملياً.

الأحبابي،  حممد  فالح  و�سرح 
رئي�ش دائرة البلديات والنقل،
 اإىل اأن العمل امل�سرتك بن اجلهات 
املتكاملة  وال�����روؤي�����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ���س��ّك��ال احلجر 
الأ���س��ا���ش يف ا���س��ت��م��رار الإم������ارة يف 
الإجن���ازات على  املزيد من  حتقيق 
املجتمع  تنمية  يف  العامل  م�ستوى 

وجودة احلياة يف اأبوظبي، 
�سمن  ع���م���ل���ن���ا  ل����ط����امل����ا  ق������ائ������الً: 
ونحن  الأم��د  طويلة  ا�سرتاتيجية 
بطريقة  امل�����س��ت��ق��ب��ل  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع 
م���ن حتقيق  ا���س��ت��ب��اق��ي��ة، مت��ك��ن��ن��ا 
تطلعات �سعبنا والرتكيز على بناء 
حاجاته،  اإىل  وال�ستجابة  الإن�سان 
اجلديد  الت�سنيف  ي�سكل  وال��ي��وم 
والنقل  ال���ب���ل���دي���ات  دائ������رة  يف  ل��ن��ا 
حافزاً لال�ستمرار يف حتقيق املزيد 
من الإجنازات، حاملن اإرث الوالد 
املوؤ�س�ش، املغفور له ال�سيخ زايد بن 
نهيان، طيب اهلل ثراه،  اآل  �سلطان 
التوجيهات  وف��ق  بيد  ي���داً  ون�سر 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سديدة 
رئي�ش  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
واملتابعة  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال�����دول�����ة، 
احلثيثة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، ويل 
عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�سلحة.
تعزيز  اإىل  دوم���اً  نطمح  واأ���س��اف: 
اأف�����س��ل م�ستوى جل���ودة احل��ي��اة يف 
روؤيتنا  تنفيذ  خ��الل  من  اأبوظبي، 

عمرانية  وبيئة  خدمات  توفر  يف 
يف  ت�ساهم  م�ستدامة  حتتية  وبنية 
احلفاظ على بيئتنا وحتمل قيمنا 
نف�سه  الوقت  يف  وحتقق  الأ�سيلة، 
الرفاهية والزدهار لأر�سنا و�سعبنا 

واأبنائنا وبناتنا يف امل�ستقبل.
وتابع: حققت اإمارة اأبوظبي الكثر 
من الإجنازات يف املجالت كافة على 
اإليها  اأ���س��ارت  ال��واق��ع، والتي  اأر���ش 
التناف�سية  امل��وؤ���س��رات  م��ن  العديد 
تربة  اأب��وظ��ب��ي  و�سكلت  العاملية، 
م�ستوى  على  بها  يحتذى  ف��ري��دة 
الجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  ال���ع���امل 
والقت�سادية والعلمية التي ت�سكل 
من  املجتمعات،  تطور  يف  الأ�سا�ش 
املمار�سات  اأف�����س��ل  تطبيق  خ���الل 
وامل��ع��اي��ر ال��ت��ي ت��وؤك��د ع��ل��ى دورها 
ال���ري���ادي يف ت��ط��وي��ر ال�����روؤى على 
ملكانة  وحت��ق��ي��ق��ه��ا  دويل  م�����س��ت��وى 
املدن  اأف�سل  من  كواحدة  متقدمة 

للحياة عاملياً.

وقال علي ح�سن ال�سيبة، املدير 
ال�سياحة  لقطاع  التنفيذي 
الثقافة  دائــرة  يف  والت�سويق 

وال�سياحة – اأبوظبي: 
ن���ح���ن ف�����خ�����ورون ب������الإع������الن عن 
حلملة  اجل��دي��دة  الن�سخة  اإط���الق 
ومتحم�سون  اأبوظبي،  يف  ال�سيف 
لنلتم�ش اأ�سداءها الإيجابية، وهي 
ينتظرها  ال��ت��ي  ال�����س��ن��وي��ة  امل��ح��ط��ة 
والزائرون  املجتمع  اأف����راد  جميع 
وا�سعة  مب��ج��م��وع��ة  ل��ال���س��ت��م��ت��اع 
العام،  ه��ذا  اخل��ي��ارات، ل�سيما  من 
التي  املتنوعة  بالأن�سطة  لتذّكرهم 
ل��ط��امل��ا ك��ان��ت مت��ّي��ز م��و���س��م �سيف 

اأبوظبي قبل اجلائحة العاملية.
ع���ام  ي���ع���ت���رب   2021 اأن  واأك���������د 
ال�سياحي  للقطاع  بالن�سبة  التعايف 
اأب��وظ��ب��ي م��ن ت��داع��ي��ات جائحة  يف 
الرتكيز  اأن  اإىل  لفتاً  كوفيد 19، 
ين�سب على  التعايف  خالل مرحلة 
ال�سركاء.  املبادرات و جذب  اطالق 
التطعيم  ح��م��الت  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
�سيكون  تدريجيا  القيود  وتخفيف 
حركة  على  اإيجابية  انعكا�سات  له 
يف  ال��ف��ن��دق��ي  والإ���س��غ��ال  ال�سياحة 
الزائرين  ي��ت��م��ك��ن  ح��ي��ث  الإم������ارة 
من ال�ستمتاع باحلدائق واملتاحف 

وال�سواطئ.
الثقافة  دائ�����رة  اأن  ال�����س��ي��ب��ة  واأك�����د 
يف  ا�ستمرت  اأبوظبي،  وال�سياحة- 
اخلارجي  ال��رتوي��ج  خطط  تنفيذ 

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ح��دي��ات التي 
ف��ر���س��ت��ه��ا ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا حيث 
�ساركت الدائرة يف معظم املعار�ش 
الف����رتا�����س����ي����ة ال����ع����امل����ي����ة خ����الل 
جمموع  اأن  اإىل  ول��ف��ت   .2020
اجلولت الفرتا�سية التي �ساركت 
ال��ع��ام املا�سي  ال��دائ��رة خ��الل  فيها 
6 ج���ولت اف��رتا���س��ي��ة �سملت  ب��ل��غ 
اأوربا واأ�سرتاليا وال�سن والوليات 

املتحدة الأمريكية.
ياأتي   2021 ���س��ي��ف  اإن  وق������ال 
ال�سياحة  ق���ط���اع  ح���ق���ق  اأن  ب���ع���د 
بالأ�سواق  مقارنة  قوياً  اأداء  حقق 
الأخ������رى ح��ي��ث ح��اف��ظ��ت الإم�����ارة 
يرتاوح  فندقي  اإ�سغال  ن�سبة  على 
%70 على مدار  %65 اإىل  بن 
مرتفعة  ن�سبة  وهي   2020 العام 

ونوه  الأخ����رى.  ب��الأ���س��واق  مقارنة 
ب���اأن ال��ف��ن��ادق ح��اف��ظ��ت ع��ل��ى ن�سبة 
اإ�سغال ترتاوح بن %63 و65% 
العام  م����ن  الأول  ال����رب����ع  خ�����الل 
ظل  يف  جيدة  ن�سبة  وهي   2021
التحديات التي فر�ستها اجلائحة.

وقالت اأمينة خالد :
 اإن دولة الإمارات العربية املتحدة 
اأ���س��ب��ح��ت يف ال�������س���ن���وات الأخ�����رة 
واحدة من اأهم الوجهات ال�سياحية 
اأ�سبحت  على م�ستوى العامل، كما 
واح���دة م��ن اأه��م وج��ه��ات ال�سياحة 
ويق�سدها  الإط��الق،  العربية على 
���س��ن��وي��اً، خا�سة  ال�������زوار  م���الي���ن 
خ���الل م��وا���س��م ال��ع��ط��الت وخالل 
امل���ه���رج���ان���ات ال���الف���ت���ة ال���ت���ي يتم 

�سنوياً،  ودبي  اأبوظبي  يف  تنظيمها 
للمواطنن  زخ�����م  اأع����ط����ي  وه������ذا 
يتمتعون  ال�����ذي�����ن  وال�����واف�����دي�����ن 
ون�سط  اإالإم�����������ارات  يف  ب��امل��ع��ي�����س��ة 
ح��رك��ة ال�����س��ي��اح��ة م���ن ���س��ت��ى بقاع 
العامل لزيارة الإمارات وال�ستمتاع 

مبعاملها وفعالياتها العاملية . 

الرحمن  عــبــد  ــال  ــم ك وقــــال 
،كاتب : 

بالتنوع  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  متيز  اإّن   
الثقايف والفكري والت�سامح الديني 
الذي هو جزء من الدين الإ�سالمي 
احلنيف الذي يحثُّ على الت�سامح 

وكرم ال�سيافة.
وَت�����ع�����جُّ اأب����وظ����ب����ي ب���ال���ع���دي���د من 
التي  الثقافية والرتاثية  الأحداث 

لتعريف  ال�سنة  م���دار  على  ��م  ��َن��َظّ تجُ
الزوار واملقيمن بالثقافة والرتاث 
املنا�سبات  خ���الل  م���ن  الإم����ارات����ي 
الريا�سية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الثقافية 
ال�سيد  ���س��ب��اق��ات  م��ث��ل  التقليدية 
الهجن  و�����س����ب����اق����ات  ب���ال�������س���ق���ور 
ال�سراعية  ب��ال�����س��ف��ن  والإب�����ح�����ار 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وغ����ره����ا. ه����ذا جعل 
عربياً  الأوىل  اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة 
املالئمة  امل���دن  كاأف�سل  واأو���س��ط��ي��اً 

للعي�ش .

يف  مقيم  حكيم  اأ�ــســرف  وعــرب 
اأبوظبي  باأن 

اأب���وظ���ب���ي  ال���ي���وم���ي���ة يف  احل�����ي�����اة 
التوا�سل  ميكن  و�سهلة.  مريحة 
ال�سلكية  الت�����س��الت  ���س��رك��ات  م��ع 
و�سركات  وامل�سارف،  والال�سلكية، 
ال�سيارات، و�سيارات الأجرة  تاأجر 
الأ�سا�سية  اخل��دم��ات  م��ن  و���س��واه��ا 
عرب الإنرتنت، اأو ميكن اإيجاد تلك 
اخل���دم���ات ع��ل��ى م��رم��ى ح��ج��ر من 

معظم الفنادق واملقار ال�سكنية. 
وه���ذه امل��زاي��ا وج���ودة اخل��دم��ات ل 
تدها كثرا يف دول اأوربية وعاملية 
وهذا ب�سبب اأن النهج التي اتخذته 
ال�سيوخ  ب��ف�����س��ل  اأب���وظ���ب���ي  اإم������ارة 
امل��وؤ���س�����س��ن احل��ر���ش ع��ل��ى رفاهية 
امل����واط����ن����ن وامل���ق���ي���م���ن وت���وف���ر 
ممتعة  معي�سية  حل��ي��اة  اخل��دم��ات 

يحظى بها �سكان اأبوظبي .
ال�سوبرماركت  م���وّظ���ف���و  ي��ح��م��ل 
اإذا كنت  اأو  ال�سيارة،  اإىل  اأغرا�سكم 
املنزل،  يف  ال����س���رتخ���اء  يف  ت��رغ��ب 
عرب  طلبيتك  ت��ر���س��ل  اأن  مي��ك��ن��ك 
رق���م���اً عرب  ت��ط��ل��ب  اأو  الإن����رتن����ت 

بالطلبية.  لإع���الم���ه���م  ال���ه���ات���ف 
املحروقات  حمطات  موظفو  ميالأ 
خزان �سيارتك بالوقود، ويف معظم 
الأحيان، يغ�سلون لك اأي�ساً الزجاج 

الأمامي.
وقال حممد العلي ، م�سوؤول ريا�سي 
مروحة  واملقيمون  املواطنون  يجد 
وا���س��ع��ة م��ن اخل���ي���ارات يف ميادين 
يتعّذر  والتي  والرتفيه،  الريا�سة 
لدينا  كرثتها.  اإىل  نظراً  تعدادها 
���س��يء م���ن م��ن��ح��درات التزلج  ك���ل 
اإىل  التزحلق على اجلليد  وحلبات 
باملظالت  والقفز  املظلي  الطران 
الكثبان  ع���رب  وال���ق���ي���ادة  وال���ب���ول���و 

الرملية و�سباق اخليول. 
الأحداث  م��ن  للعديد  م�سرٌح  دب��ي 
ال�سنوية  ال��روزن��ام��ة  على  ال��ب��ارزة 
ك���اأ����ش دب���ي العاملي  ال��ع��امل��ي��ة، م��ث��ل 
جوائزه  تعد  ال���ذي  اخل��ي��ل  ل�سباق 
الأع���ل���ى يف ال���ع���امل؛ وب��ط��ول��ة دبي 
وبطولة  امل�����س��رب؛  لكرة  املفتوحة 
ف�ساًل  للبولو،  الذهبية  دبي  كاأ�ش 
للمراكب  ال��دول��ي��ة  ال�سباقات  ع��ن 
الغولف  وب�����ط�����ولت  ال�������س���ري���ع���ة 

الحرتافية.

ـــرى الــربوفــيــ�ــســور اأرتــــورو  وي
بري�ش، مدير مركز التناف�سية 
الدويل  للمعهد  التابع  العاملية 

 ،IMD للتنمية الإدارية
اأن دب����ي واأب������و ظ��ب��ي رائ����دت����ان يف 
املدينة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ا����س���ت���خ���دام 
معي�سة  م�ستوى  حت�سن  ب��غ��ر���ش 
ال�سكان.  ويقول: ل اأتعجب لروؤية 
ال�ستح�سان الكبر يف الإجابات يف 
كلتا  �سكان  ل��دى  ال���راأي  ا�ستطالع 
ال��ط��ري��ق��ة التي  امل��دي��ن��ت��ن ح����ول 
تجُطّبق فيها التكنولوجيا، يف �سبيل 

رفع م�ستوى معي�ستهم."
اأبوظبي  ب���اأن  بري�ش  ويعتقد  ه��ذا 
ودبي �ست�سكالن املثال الذي يجُحتذى 
به يف املنطقة والذي �ستجُطّبقه املدن 
اأك��رث ذك���اًء حيث  الأخ���رى لت�سبح 
اأبوظبي  م��ن  ك��ّل  "تت�سّدر  ي��ق��ول: 
ال�سرق  الذكية منطقة  املدن  ودبي 
الأو�����س����ط و����س���م���ال اإف���ري���ق���ي���ا من 
وتوفر  التكنولوجيا  ج��ودة  حيث 
لتح�سن  الج��ت��م��اع��ي��ة  اخل���دم���ات 
امل�ستقبل  يف  احل������ي������اة.  ن����وع����ي����ة 
املدينتن  تركيز  �سيظل  ال��ق��ري��ب، 
وت�سميمها  املدينة  تخطيط  على 

منوذجاً يحتذى به."

لل�سنة الثانية على التوايل

�أبوظبي �لأوىل عربيً� و�أو�ضطيً� ك�أف�ضل �ملدن �ملالئمة للعي�ش لع�م 2021

الأحبابي: متكننا من حتقيق تطلعات �سعبنا والرتكيز على بناء الإن�سان  حممد  • فالح 
ال�سياحة اأداء قويًا مقارنة بالأ�سواق الأخرى قطاع  حقق  اأن  بعد  ياأتي   2021 �سيف  ال�سيبة:  ح�سن  • علي 

من اأهم وجهات ال�سياحة العربية على الإطالق واحدة  اأ�سبحت  خالد:  • اأمينة 
م على مدار ال�سنة َتعجُّ اأبوظبي بالعديد من الأحداث الثقافية والرتاثية التي ُتَنَظّ الرحمن:  عبد  • كمال 

يف اأبوظبي مريحة و�سهلة.. ميكن التوا�سل مع �سركات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية اليومية  احلياة  حكيم:  • اأ�سرف 
يف ميادين الريا�سة والرتفيه اخليارات  من  وا�سعة  مروحة  واملقيمون  املواطنون  يجد  العلي:  • حممد 

اأبوظبي ودبي املدن الذكية يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا من  كّل  تت�سّدر  بري�ش:  • اأرتورو 

•• اأبوظبي-وام

تنظم موؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم بالتعاون مع وزارة ال�سباب والريا�سة 
لدعم  الأم���ل  "ج�سور  م��ب��ادرة  والهمم  ال��ق��درات  ذوي  مبكتب  ممثلة  امل�سرية 
الهمم  اأ�سحاب  واأ�سر  اأم��ور  اأولياء  من  ع��ددا  ت�ستهدف  الهمم" التي  اأ�سحاب 
من ذوي اإ�سطراب طيف التوحد تنفيذاً ملذكرة التفاهم امل�سرتكة املوقعة بن 

 6 اإىل   4 اأي��ام خالل الفرتة من  اجلانبن.ت�ستمر الفعالية على مدى ثالثة 
املرئي عن بعد وتهدف لتمكن  من �سهر يوليو احلايل عرب برامج الت�سال 
مع  تواجههم  التي  التحديات  مع  للتعامل  الالزمة  املهارات  من  امل�ستهدفن 

اأبنائهم وتزويدهم باملهارات الأ�سا�سية لإدارة ال�سلوكيات ال�سعبة لأطفالهم.
حملياً،  �سابق  وقت  يف  العليا  زاي��د  موؤ�س�ّسة  الأمل" اأطلقته  "ج�سور  وم�سروع 
لكيفية  وم�ساعدتهم  الأم���ور  واأول��ي��اء  الأ���س��ر  وتثقيف  توعية  بهدف   ، وعربيا 

مواجهة التحديات التي تواجههم مع اأبنائهم من اأجل متكينهم ودجمهم يف 
�سعادة  الهمم.واأعرب  بيئة م�ستدامة لأ�سحاب  ، كما يهدف اىل خلق  املجتمع 
عبد اهلل عبد العايل احلميدان الأمن العام ملوؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم 

عن �سعادته بهذا التعاون بن املوؤ�س�سة ووزارة ال�سباب والريا�سة امل�سرية.
ال��دورة الأوىل من الربنامج يف م�سر و التي نظمتها موؤ�س�سة زايد  �سارك يف 
العليا عرب برامج الت�سال املرئي عن بعد على مدى ثالثة اأيام من 29 اإبريل 

اأولياء اأمور واأ�سر اأ�سحاب الهمم من  70 من  وحتى الأول من مايو املا�سي، 
ذوي الإعاقات الذهنية واإ�سطراب طيف التوحد .

وت�ستمل جل�سات الربنامج على ثالث ور�ش عمل الأوىل بعنوان علمني كيف 
التعليمية  الو�سائل  اإع��داد  حول  ال�سوروالثانية  طريق  عن  التوا�سل  اأتوا�سل 
لأ�سحاب الهمم يف ظل جائحة كوفيد - 19 بينما تتناول ور�سة العمل الثالثة 

م�ساكل الطفولة واملراهقة لدى اأ�سحاب الهمم .

ز�يد �لعلي� تطلق �لدورة �لث�نية من ج�ضور �لأمل 
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اآراء الكتاب

م�ساحة ن�ستعر�ش فيها الأفكار والإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه ول ميثل وجهة نظر ال�سحيفة
نتلقى م�ساركتكم عرب المييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

اأ�سالة الطيبني
الطيبة خلق رفيع قلة من يتحلون بهذه ال�سفة من ذوي الأخالق الرفيعة، 
، فقلة قليلة  ن��درة يف عاملنا احل��ايل وق��د يكون ل وج��ود لهم  اأ�سبح ه��وؤلء 
ال�سفة  ه��ذه  على  الطيب  اأي��ه��ا  تندم  ل  لهذا  املعا�سر،  عاملنا  يف  م��ت��وف��رون 

معناها  لي�ست  ،والطيبة  الإيجابية 
���س��ع��ف ���س��خ�����س��ي��ة وق���ل���ة ح��ي��ل��ة فال 
تندمون على طيبتكم اأيها الطيبون، 
اأخالقكم  لأنكم قدمتم ما يعرب عن 
معدنكم  و  واأ���س��ال��ت��ك��م   ، ال��رف��ي��ع��ة 
كان  اأو  طيبتكم  اأنكر  وم��ن  الأ�سيل، 
بنف�ش  لهم  ت��رد  ف�سوف  ا�ستغلها  قد 
بح�سب  لها، فهي  اأنكره  الذي  املعيار 
تلقى  خ��را  افعل  لهذا  ت��روق  نيتكم 
خرا ، افعل �سرا تلقى �سرا ول بد اأن 
اإليكم كل من  كان يف نفو�سكم  تعود 
نوايا اإيجابية اأو �سلبية اتاه املقربن 

منكم والذين اأحبوكم ب�سدق.
اطمئنوا فمن ا�ستغلوا طيبتكم �سوف 

ينالون ما ي�ستحقونه فال تندموا على ذلك، واأقول لكم اأن احلياة مدر�سة 
و كل يوم نتعلم منها الدرو�ش والعرب التي تنفعنا بها كي ل تتكرر اأخطاوؤنا 
اأو ل ن�سقط يف براثن اأنا�ش �سلبين ميكرون لنا كي نقع يف براثن اأفكارهم 

ال�سلبية كي ل نحقق اأحالمنا وطموحنا .
اأق��ارب واأ�سدقاء  اأوج��ه ر�سالتي هذه لكل طيب ، وطيبة ممن يحيطون بنا 
وزمالء عمل وحتى من يجاوروننا، فمن يعطيك �سيئا اأعطه الكثر مقابل 
ما اأعطاك، ومن ي�سرتخ�ش بك القليل فابتعد عنه كثرا ويبخ�ش بقيمتك 
اآخر من  ول يقدر حجمك معنويا ونف�سيا وواقعيا ل تاأخذ له بال واأجعله 
الهتمام  القليل من  اإل  اأو جود بحياتك، فمن ل يعطيك  اعتبار  له  تعمل 
، فلن يعطيك منه الكثر، فال تتم�سك مبن يريد البتعاد عنك فجاأة ، بل 
�ساعده على اأن يبتعد لأنه هو من بادر واختار ذلك ، وكن مع من يقدم لك 
ال�سعادة دون مقابل ويقدم لك الكثر دون م�سالح وحتقيق منافع خا�سة له، 
وليدرك اجلميع اأن ال�سداقة واملحبة كنز من الكنوز يف العالقات الن�سانية 
،فمن ملكها كاأنه ملك ال�سعادة كلها، لهذا حافظوا و اهتموا مبن ي�ستحقون 

طيبتكم و حمبتكم و �سداقتكم ال�سادقة ال�سدوقة.
  مالك الكوري

اإقامة من ذهب يف موطن النخب
الفا�سلة،  مدينة  املدينة  بتلك  الأر���ش يحلمون  بقاع  الب�سر يف كل  لي��زال 
اأفالطون التي ن�سجها من خياله الفل�سفي و متنى حتقيقها، و�سعى جاهدا 
اإىل  حتويلها اإىل حلم عند عامة النا�ش، واإن  مل تتمّكن اأي  من املجُجتمعات 
الواقعّية  غياب  ب�سبب  الواقع  اأر���ش  على  احللم  ه��ذا  تنفيذ  من  الإن�سانّية 
عن العديد من الأفكار التي طرحها، والتي تعترب فقرة وغر قادرٍة على 

اكاة الفكر الب�سرّي. حمجُ
بالقرن  بقوة  للطرح  اأن عادت  اإىل  املفكرين  باأذهان  تتاأرجح  الفكرة  و ظلت 
املدينة  فكرة  ح��ول  كتاب  بتاأليف  وق��ام  الفارابي  ظهر  عندما  ع�سر  ال��راب��ع 
الفا�سلة، مع اختالف يف التفا�سيل حيث بنى اأفالطون مدينته على اأ�سا�ش 

الف�سيلة يف حن خطط لها الفارابي على اأ�سا�ش التعاي�ش بن ال�سعوب.
ال�سنن  اليوم وبعد مئات   وها نحن 
ن��ت��اب��ع م�����س��رة دول���ة الإم�����ارات التي 
اإل��ي��ه��ا ب��ال��ب��ن��ان، وه����ي ت�سعى  ي�����س��ار 
املدينة  اأ�س�ش  لرت�سيخ  ج��ادة  بخطى 
الرائدة  م�ستخدمة يف ذلك  العاملية 
ك��ل م��ق��وم��ات ال��ن��ج��اح خللق جمتمع 
ن��خ��ب العامل  ب��ا���س��ت��ق��ط��اب  ال�����س��ف��وة 
جنحت  اأن  بعد  اأر�سها  على  للعي�ش 
يف جذب ال�ستثمارات و اإثارة اإعجاب 
خطوتها  يف  وامل�������ال  ال�������س���ه���رة  اأه������ل 
���س��م��ن برنامج  وذل����ك  ال���س��ت��ب��اق��ي��ة، 
)الإقامة  عليها ِ اطلق  �سخية  منحة 
ال��ذه��ب��ي��ة( وف���ق خ��ط��ة ذك��ي��ة لتكون 

الإم��ارات اأر�ش الفر�ش فعليا و �سانعة التميز و�ساحبة املركز الأول يف كل 
الآم��ن بن اجلن�سيات  التعاي�ش  وبوابة  التقاء احل�سارات  نقطة  و  املجالت 

والأعراق والديانات.
ويتذكر اجلميع اأن الإمارات اأعلنت اأوائل عام 2019 عن بدء منح الإقامة 
الذهبية ل�سرائح معينة تتنوع بن امل�ستثمرين واملبدعن والأطباء والأ�ساتذة 
ال��ع��امل، ووجهة  اأن��ظ��ار  ال��ع��امل،  فاأ�سبحت حمط  اأن��ح��اء  املخت�سن من كل 
يتخذون من �سمائها مظلة، ولأعمالهم الإبداعية،  خ�سو�سا بعد اأن اأتاحت 
ال�ستقرار يف  تتيح لهم  التي  الذهبية  الإقامة  وا�سعة، مبنحهم  لهم فر�سا 
لالإمارات  يحقق  فيما  واإبداعاتهم  مواهبهم  و  اأموالهم  وا�ستثمار  ربوعها، 
�سمعة طيبة خارج حدودها، حيث ي�سبح كل منهم �سفرا ينقل لأهل بلده 

وجمهوره ما يراه من اإبداعات على اأر�ش عربية. 
الإبداعي  القت�ساد  لتعزيز  هاما  حدثا  الذهبية  الإقامة  منح  خطوة  وتعد 
اأ��سبه  وب��ات��ت  التو�سع،  يف  الذهبية  الإق��ام��ة  على  احلا�سلن  قائمة  وب���داأت 
"بتاج ذهبي" يو�سع على روؤو�ش القت�سادين والطباء والعلماء واملفكرين 

واملبدعن والفنانن من كل انحاء العامل .
هكذا حتققت اأحالم اأفالطون والفارابي بقالب جديد وفكر متجدد تبلور يف  
الإمارات اإذ بداأت يف غزل ن�سيج جمتمعي جديد حلمته من النخب على كافة 
امل�ستويات، ومن الآن اأجزم باأن م�سرة الإمارات على هذا النهج �سوف حتقق 
لنف�سها واأهلها وكل املقيمن على اأر�سها حلم املدينة الفا�سلة ب�سكل جديد 

وثوب متجدد، لت�سبح اأر�ش الفر�ش وموطن النخب.
 �سحر الألفي- كاتبة

الألعاب ال�سعبية 
   يوجد عدد كبر جدا من الألعاب ال�سعبية القدمية التي كان يتم لعبها 
يف منطقة اخلليج العربي قبل جيل التكنولوجيا، الذي يعتمد على الألعاب 
اللكرتونية التي توجد على الهواتف واأجهزة احلا�سوب، ولكن كبار ال�سن ما 
زالوا يتذكرون تلك الألعاب التي تركت لهم ذكريات جميلة عندما يتذكروها 
يفرحون ويحنون اإىل املا�سي، فكان يحبها الأطفال وال�سباب يف ذلك الوقت 
والتناف�ش  احلما�ش  روح  وج��ود  اإىل  بالإ�سافة  و�سهولتها  ب�ساطتها  ب�سبب 
واملرح فيها فكانت تعتمد ب�سورة اأ�سا�سية على مهارات معينة وقدرات بدنية 

وذكاء و �سرعة بديهة.
ل��ع��ب��ة ال���ربب���ر ت��ع��ت��رب م���ن الأل���ع���اب 
ال���ق���دمي���ة وي���وج���د لهذه  ال�����س��ع��ب��ي��ة 
ال��ل��ع��ب��ة اأك����رث م���ن ا���س��م ول��ي�����ش ا�سم 
واحد، فهناك اخلطة اأو اأم اخلطوط 
وكان  عظيم،  اأو  العتبة  اأو  الأوىل  اأو 
با�ستخدام  اللعبة  ه��ذه  ممار�سة  يتم 
ال���ق���دم ال��ي��م��ن��ى ف���ك���ان ي��و���س��ع على 
الأر�ش قطعة �سغرة م�ستديرة من 
جمموعة  يحفر  كان  واأي�سا  الفخار، 
م����ن احل����ف����ر ال�������س���غ���رة يف اأم����اك����ن 
خمتلفة على اأر�ش امللعب، وبعد ذلك 

حفر  اإىل  القطعة  يدفع  الالعب  ك��ان 
يقوم  اأن  بعد  وذل��ك  اليمنى  قدمه  بوا�سطة  امللعب  يف  امل��وج��ودة  احلفر  من 
برفع القدم الي�سرى اإىل الركبة، ويتم ممار�ستها من خالل تخطيط الرتاب 
يف الأر�ش على هيئة م�ستطيالت ب�سكل مت�ساوي على هيئة 3 م�ستطيالت 
ثم  بعدهم  م�ستطيل  ثم  بع�ش  بجانب  م�ستطيالت  ذلك  وبعد  بع�ش  خلف 

م�ستطيلن يف النهاية، ويتم ا�ستخدام قطعة حجر فيها. 
اما لعبة طاق طاقية تعترب من اأ�سهر الألعاب القدمية يف اخلليج "طاق طاق 
طاقية.. رن رن يا جر�ش" فقد كان يجتمع عدد كبر من ال�سباب عددهم 
10 اأفراد ويقفون على �سكل دائرة ويتم تعين واحد منهم لكي  ي�سل اإىل 
يقوم بحمل الطاقية وال�سماغ ثم يلف حولهم با�ستمرار ويقوم برتديد طاق 
بنف�ش  ال��دوران  يا جر�ش، وي�ستمرون يف  وي��ردون عليه رن رن  طاق طاقية 
الطريقة ثم يقوم بو�سع الطاقية وراء ظهر اأحد منهم واأثناء دورانه يقوم 
باأخذها  وراءه  الطاقية  يجد  ال��ذي  يقوم  ثم  خلفهم،  بالتح�س�ش  الأط��ف��ال 
على  ال�سماغ  برمي  يقوم  وال��ذي  بو�سعها  ق��ام  من  خلف  بالنطالق  ويقوم 
الأر�ش لكي ياأخذه من يلحق به وي�سربه من اخللف على اأن يدور امللحوق 
مكان  يف  املحلوق  فيجل�ش  ب��ه  ال��الح��ق  �سربات  يتفادى  لكي  ال��دائ��رة  ح��ول 

الالحق وت�ستمر اللعبة بنف�ش النمط. 
5 ح�سوات من  ولعبة الزقطة تمع عدد من احل�سوات ال�سغرة حوايل 
ال�سوان املدور �سغر احلجم ويتم ممار�سة هذه اللعبة من قبل لعبن اأو 
فيقوم كل �سخ�ش منهم برمي ح�سوة من احل�سوات اإىل الأعلى  لعبن   3
الأر���ش بن  املتبقية على  الأرب��ع ح�سوات  م��رة ح�سوة من  اأول  ليلتقط يف 
يقوم  اأن  الأع��ل��ى على  ب��رم��ي ح�سوة يف  ي��ق��وم  التالية  امل���رة  ال��الع��ب��ن، ويف 
على ظهر  بتجميع اخلم�ش ح�سوات  يقوم  وهكذا حتى  بالتقاط ح�سوتن 
كفه وبعد ذلك يرميهم ليحاول جمعهم بيده بنف�ش القذفة، وعدد احل�سوات 

التي يتمكن من التقاطها يكون هو عدد عالماته يف اللعبة.
لعبة الكرم هي عبارة عن لوح مربع من اخل�سب به 4 ثقوب، ولديه اأربع 
اأنواع خمتلفة من احلبوب لها 4 األوان اللون الأ�سود والذي يعادل 5 نقاط 
 50 ال��وردي ويعادل  10 نقاط واللون  اأو الأ�سفر ويعادل  واللون اخل�سبي 
4 اأفراد بحد اأق�سى وي�سمى الأخر  نقطة، وعدد الالعبن يف هذه اللعبة 
امل�سراب وهو الذي تقوم ب�سربه بوا�سطة ا�سبعه لكي توجهه اإىل احلبوب 
والالعب الذي يح�سل على عدد اأكرب من النقاط يكون هو الالعب الفائز 
واحلبوب الوردية يجب بعد اإدخالها اإىل الثقب اأن يتبعها لون اأ�سود اأو اأ�سفر 

واإذا مل يتم دخول �سيء وراءها يتم اإعادتها، فهي �سبيهة بلعبة ال�سطرجن.
روؤية  من  يتمكن  ل  لكي  الأ�سخا�ش  اأح��د  عن  تغطية  يتم  الغمي�سة  لعبة 
ال��ذي يختبئون منه  الأف���راد  باقي  بالبحث عن  ذل��ك يقوم  الآخ��ري��ن وبعد 
اأماكنهم ويقوم مبطاردتهم، واإذا  اأ�سوات تدله على  ولكن يقومون باإ�سدار 
متكن هذا ال�سخ�ش من اإم�ساك اأحد منه، يحل حمله وت�ستمر اللعبة بهذا 
ال�سكل، وتعترب هذه اللعبة واحد من اأكرث الألعاب املعروفة يف العامل العربي 

كله منذ قدمي الزمن.
 ولعبة ال��دن��ان��ة ظ��ه��رت اأن����واع األ��ع��اب ج��دي��دة بعد دخ���ول ال�����س��ي��ارات والتي 
�سنعها البع�ش لكي ي�ستفيد من بع�ش القطع اخلا�سة بها ومن ذلك اللعب 
بالإطارات التالفة وذلك من خالل دحرجتها بن الأزقة ثم اللحاق بها، كما 
توجد  والتي  الدائري  ال�سكل  ذات  احلديدية  الأ�سالك  با�ستخدام  يقومون 
بها بعد اأن يتم حرقها و�سنع لعبة الدنانة حيث يقومون بال�ستعانة بع�سا 
طولها مرت تقريبا ثم ي�سعوا يف طرفها الأغطية اخلا�سة بعلب التونة اأو 
اللنب بعد اأن يقومون بطيها ول�سقها يدفعون تلك الدائرة بالع�سا لت�سدر 
اإىل ا�ستخدام اجلنط اخلا�ش  اأثناء اللعب بها، وو�سل الأمر  �سوتا ودندنة 
يتم  ك��ان  التي  احلديدية  الأ���س��الك  حمل  حل  وال��ذي  الهوائية  بالدراجات 

اأخذها من اإطارات ال�سيارات.
مازن متيم - كاتب

دعهم يعودون 
رحلة البحث عن لقمة العي�ش مل تكن جمرد م�سقة فقط، حن يقبل عليها 
املغامر بحياته يف �سبيل احلياة، ليقتلع الرزق من اأفواه الوحو�ش التي كان يف 
كل مرة وهو يقاومها يف ظلمات البحار، �سالحه اإذ ذاك مل يكن �سوى الرجاء 

منه  ي�ستمد  ال���ذي  وداف��ع��ه  والأم�����ل، 
الباأ�ش والقوة هو �سرف مهنة الغو�ش، 
اأمام  تتال�سى  اخل��وف  م�ساهد  كانت 
تكون  حم��ارة  بحيازة  الن�سر  م�ساهد 
) لوؤلوؤة( باللهجة اخلليجية، مزدانة 
وهو  الإح�سا�ش  ذل��ك  ه��و  داف��ع��ه  فيه، 
يقدم لوؤلوؤته الغالية بعد جذبها من 

برودة املوت اإىل دفئ احلياة.
الدريهمات  يف  لي�ش  كالعادة  واملقابل 
فقط،  املحار  لعرو�سة  كمهر  املقدمة 
اإثبات رجولة برتبة ال�سرف  ولكن يف 
وبقية  ال�سفن  ربابنة  اأم��ام  والبطولة 
يتفوق  مل  واإن  ال���ذي���ن  ال���غ���وا����س���ن 

عليهم، ولكنه حاز مرتبة الوقوف معهم يف �سف العائدين من رحلة املوت، 
على وقع اأهازيج الأمهات وبقية ن�ساء احلياة من زوجات وبنات واأخوات، وهن 
يرددن اأهزوجة اخللود، ملن اأمهله املوت اإىل الرحلة الأخرى، وكاأنه ا�ستجاب 
لنداءات من وهنب احلياة لأبنائهن يف املحطة الأوىل، باأن ي�ستجيب منت�سياً، 

دعهم يعودون.
مريا علي -كاتبة

اأفالم الر�سوم املتحركة
 الر�سوم املتحركة ا�سم يطلق على نوع من الأف��الم تعتمد يف تنفيذها على 
اأ�سخا�سها، وكل مرئياتها من ر�سوم، يجري حتريكها على  الر�سوم، فتكون 
البع�ش  عليها  يطلق  لذلك  الر�سوم،  حتريك  على  تعتمد  اأنها  اأي  ال�سا�سة، 

ال�سينما،  اأذه��ان رواد  املتحركة يف  الر�سوم  اأف��الم  ارتبطت  التَّحريك.  اأف��الم 
الأمريكي،  املتحركة  الر�سوم  فناّن   ،Walt Disney والت ديزين  با�سم 
ماو�ش،  ميكي  �سخ�سية  وه��ي  املتحركة،  للر�سوم  �سخ�سية  اأ�سهر  وخم��رتع 
اأن بع�ش النا�ش قد درجوا  اأ�سهر جنوم الر�سوم املتحركة، حتى  ويعترب من 

على اإطالق ا�سمه على اأي فيلم ر�سوم متحركة.
املتحركة عبارة عن ر�سوم كارتونية ثابتة، ميثل كل منها مرحلة  والر�سوم 

من احلركة، وتجُ�سور على فيلم عادي، 
ويكون الفرق بن اأي �سورة وال�سورة 
ال���ت���ي ت��ل��ي��ه��ا، ه���و ح���رك���ة ب�����س��ي��ط��ة ل 
الثانية من زمن  24/1 من  تتعدى 
هذه  عر�سنا  واإذا  الطبيعي،  احلركة 
العادية  بال�سرعة  ذل��ك  بعد  ال�����س��ور 
لآل����ة ال��ع��ر���ش، وه���ي 24 ����س���ورة يف 
املتفرج  عند  يحدث  الواحدة،  الثانية 
ال�سور  ه��ذه  لظهور  باحلركة،  اإي��ه��ام 
ا�ستمرار  ل��ن��ظ��ري��ة  ط��ب��ًق��ا  م��ت�����س��ل��ة 
الروؤية. ومن ثم فاإننا اإذا اأخذنا مثاًل 
وبفر�ش  دق��ائ��ق،  ع�سر  م��دت��ه  لفيلم 
تعطي  الفيلم  زم��ن  من  ثانية  كل  اأن 

24 �سورة، فاإن ال�سور املطلوبة للفيلم 
األ��ف �سورة على الأق��ل، ي�ساف اإىل   15 ال��ذي مدته ع�سر دقائق ت�سل اإىل 
العمل  الر�سام لظروف  الديكورات، وقد ي�سطر  التي متثل  ذلك اخللفيات 
اأو حيوانات يف  اإىل ر�سم الأجزاء الثابتة من الكائنات، �سواء كانت اأ�سخا�ساً 
اأخ��رى، مما ي�ساعف عدد ال�سور.  لوحة ر�سم الأج��زاء املتحركة يف لوحات 
ع�سر  م��ن  اأك��رث  مدته  تتجاوز  ل  ال��ذي  الق�سر  الفيلم  اإن  يقول  وال��واق��ع 
30 األف �سورة. تر�سم الر�سوم عادة على  دقائق، يحتاج اإىل ما ل يقل عن 
هذا  �سم،   34×24 عن  مقا�سها  يزيد  ل  ال�سفاف،  ال�سليوليد  من  لوحات 
واخللفيات،  للديكورات  بالن�سبة  اأما  الفيلم،  يف  املتحركة  للكائنات  بالن�سبة 
وي�ساراً،  امل�سور من حتريكها مييناً  ليتمكن  اأكرب  لوحات  تر�سم على  فاإنها 
الر�سوم  اأفالم  الر�سوم. ونظًرا لأن  واأ�سفل بح�سب مقت�سيات حركة  واأعلى 
يقت�سي  الأم��ر  ف��اإن  والثابتة،  املر�سومة  ال�سور  اآلف  من  تتكون  املتحركة 
املتحركة لبد  الر�سوم  بالتتابع، لذلك فاإن كامرا  ت�سويرها �سورة �سورة 
واأن تختلف يف عملها عن كامرا ال�سينما العادية، بحيث ت�ستطيع اأن تقوم 
الر�سوم �سورة  الآخ��ر، وذلك لإمكان ت�سوير  تلو  اإط��اراً  املتقطع  بالت�سوير 
اأخ��رى من  كامرا  اأي��ة  ميكانيكية عملها عن  تختلف يف  ولكنها ل  ���س��ورة، 
كامرات ال�سينما، لأن عمل كل منهما واحد، هو الت�سجيل املتقطع لقطاعات 
�سريعة من احلياة، ولكن كامرا الر�سوم املتحركة حتتاج اإىل مطالب معينة 

تخت�ش بها خ�سوًعا ملتطلبات ت�سوير الر�سوم.
معاذ الطيب  - خمرج

 املراأة ال�سيجما
�سخ�سية نادرة ما مييزها هو ازدواج ال�سخ�سية فهي متلك ال�سيء و�سده، 
هي امراأة م�ستقلة قوية ال�سخ�سية خجولة جميلة وجذابة وناجحة عملياً 
ممكن  �سجاعة  طاغية،  اأن��وث��ة  ولديها  دوم���اً  اأنيقة  ق��وي��ة،  جاذبية  ولديها 
حياتها  تعي�ش  اأن  حت��ب  منهم،  قريبة  اأو  الآخ��ري��ن  ع��ن  منعزلة  تعي�ش  اأن 
بطريقتها واأ�سلوبها اخلا�ش ول تفكر كيف يراها الآخرون املهم هو ر�ساها 
هي عن ذاتها ما يعنيها هو النقد البناء الذي ممكن اأن يفيدها يف م�سرة 
تقدمها، يعتربها الرجال ال�سهل املمتنع لكنها تذبهم ب�سبب ثقتها بنف�سها 
وغمو�سها وازدواج �سخ�سيتها، هي قيادية ناجحة حترتم الآخرين وحترتم 
نف�سها وتعرف قيمة ذاتها، ال�ستغناء قاعدة اأ�سا�سية بحياتها ت�ستطيع اإخراج 
اأي �سخ�ش بب�ساطة من حباتها فهي لي�ست بحاجة لأحد ل�ستكمال �سعادتها 

ذاتها،  ع��ل��ى  وت��ع��ت��م��د  م�ستقلة  ف��ه��ي 
غام�سة ل تتحدث عن نف�سها كثر 
بخ�سو�سيتها  الح��ت��ف��اظ  وت��ف�����س��ل 
عن  ت��ع��رب  ل  لنف�سها  ومب�����س��اع��ره��ا 

م�ساعرها ب�سهولة.
الآخرين  ق����راءة  ت�ستطيع  ك��ن��ت  اإذا 
لأن  �سخ�سيتها  ف�ستعجز عن حتليل 
لديها القدرة لل�سيطرة على مالمح 
اأفعالها،  ردود  و  وتعابرها  وجهها 
ذك���ي���ة ج�����داً وت��ت��ح��ك��م ب�����س��ه��ول��ة مبا 
يدور حولها وتنتبه لأدق التفا�سيل. 
باهتمام  لك  ت�ستمع  جيدة  م�ستمعة 
وت�ساعدك وتدعم جناحك اإذا وجدت 

تن�سحب  وال��ربود  الك�سل  اإذا وج��دت منك  اأم��ا  الأف�سل،  التغير نحو  منك 
درجة  ع��ن  النظر  بغ�ش  ج���داً  مثقفة  ب�ساطة،  بكل  حياتها  م��ن  وتخرجك 
حترتم  لكنها  تقليدية  غ��ر  وم��وؤث��رة  ناجحة  �سخ�سية  العلمي،  حت�سيلها 
التقاليد وحترتم وجهة نظر الآخر دون اأن ت�سمح له فر�ش راأيه عليها، تكره 
بو�سائل  امل�ساواة وتدافع عن الآخرين لي�ست متعلقة جداً  العن�سرية وعدم 
لها  يكون  واأن  حولها  يجري  ما  متابعة  حتب  لكنها  الجتماعي  التوا�سل 
ب�سمة خا�سة ول تبحث كثراً عن الأ�سواء رغم اأن ال�سهرة تالحقها اأحياناً. 
الأعمال  وتقدمي  واملظلومن  النا�ش  م�ساعدة  حتب  حنونة  اأحياناً  تدها 
الإن�سانية، حتب ال�سخ�ش الن�سيط وتبحث عن ال�سادق والطموح، م�ساعرها 
فقط   ه��ي  ترغب  عندما  و���س��وح  بكل  للتعبر  ال��ق��درة  ولديها  ج��داً  عميقة 
بذلك ل تنخدع بالكالم املع�سول ب�سبب ذكاءها، خمل�سة جداً يف عالقاتها 
خا�سة العاطفية وتكره اخليانة وتقد�ش الوفاء وتكتم الأ�سرار حتى اإذا قام 
اأن  قبل  الآخ��ر  بالطرف  لتثق  باإف�سائها، حتتاج مدة طويلة  الآخ��ر  الطرف 
تعرب عن م�ساعرها وقد تن�سحب دون ذكر ال�سبب، تعرف متى تقرتب ومتى 
تبتعد، واذا ان�سدمت يف احلب حتتاج لوقت طويل جداً لتتعافى وت�سامح و 
لن تن�سى، قد تخدعك باأنها غر رومان�سية لكنها يف احلقيقة تتعمق باحلب 
ب�سغف مع ال�سخ�ش املنا�سب فقط والذي تختاره من بن اجلميع ويجب اأن 

يكون و�سيماً وناجحاً واأحياناً م�سهوراً.
تبحث عن عالقات ي�سودها الحرتام وال�سدق والود ومن يعاملها مب�ساواة 
وا�سحة  ال��زم��ن،  ط��ال  ع��ن حقوقها مهما  تتنازل  ل��ن  وه��ي  ج��ي��داً،  يك�سبها 
و�سريحة ومزاجية جداً، تعاين داخلياً وب�سمت من القلق والكتئاب والتوتر 
ومن الأمرا�ش ذات املن�ساأ النف�سي لأنها تجُخزن امل�ساعر ال�سلبية ول تتخل�ش 
جيداً  نف�سها  تفهم  اأن  يجب  الأ���س��ب��اب،  لأت��ف��ه  غ�سباً  تنفجر  ف��رتاه��ا  منها 
ومن  لديها  ال�سيطرة  حب  من  لتخفف  وتتوازن  الداخلية  طاقتها  وتعرف 
الق�ساوة والربود وت�سبح اأكرث قدرة على التوا�سل مع م�ساعرها وعواطفها 

واأكرث قدرة على الهتمام بالآخر.
منال احلبال - اإعالمية

نب�ش خ�سبة امل�سرح
ف���رتة اجلائحة  ال��و���س��ول جل��م��ه��وره��م خ���الل  ال��ف��ن��ان��ون �سالتهم يف  وج���د 
الدراما  اإن��ت��اج  العامل  دول  فتحت  اأن  اإىل  الإجتماعي،  التوا�سل  مواقع  يف 
التليفزيونية وال�سينمائية، لكن فناين امل�سرح عجزوا عن الإطاللة نف�سها 
ل  التى  امل�ساهد  بع�ش  ب��اإع��ادة  واكتفوا  التوا�سل،  مواقع  على  ب�سفحاتهم 

تتعدى الدقيقة من اأجل التواجد فقط.
الفنان الذي ع�سق امل�سرح ومل يجد �سبيله ملمار�سة اإبداعه اإل على اخل�سبة 
ومع اجلمهور ب�سكل مبا�سر، فقد الكثر جدا من ح�سوره امل�سرحي، فبحكم 
منقطعاً،  ال�سوء  وم��ازال  ال�ستار  اأ�سدل  الح��رتازي��ة  والتدابر  الإج���راءات 
الديكور واملالب�ش �سونت يف املخازن، فالتباعد امل�ستمر حرم جمهور امل�سرح 
من م�ساهدة الن�سو�ش املتجددة، حتى اأن املهرجانات ال�سنوية اأجلت متاما 

حلن الك�سف عن هذا الوباء الذي حرمنا من الإبداع.
نفكر جاهدا بعمل ا�سكت�سات ب�سيطة 
ق��ن��وات مب��واق��ع التوا�سل  ت��ب��ث ع��ل��ى 
الج��ت��م��اع��ي، ب��ه��دف ح�����س��ور ه���وؤلء 
ومواجهة  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  ال��ف��ن��ان��ن 
اجلمهور من وقت لآخ��ر، ومن جهة 
الأداء  ع��ل��ى  ت���دري���ب  ت��ع��ت��رب  اأخ������رى 
باحلركة  والح����ت����ف����اظ  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي 
وتنمية املوهبة، فالفنان يحتاج دائما 
والتدريب  ال�����س��خ�����س��ي��ات  ل��ت��ج�����س��ي��د 
امل�سرحين  امل���وؤل���ف���ن  ح��ت��ى  ع��ل��ي��ه��ا، 
تقاع�سوا عن كتابة ن�سو�ش م�سرحية 
متاما لفقدانهم الثقة يف العودة لفتح 

الأن��وار ودب احلياة  واإ�ساءة  ال�سالت 
يف خ�سبة امل�سرح. 

ال�سباب  ا�ستقطاب  علينا  ك��ان  جديدة،  مواهب  واكت�ساف  البقاء  اأج��ل  وم��ن 
�سعيدة  ب��وادر  هناك  واأن  خا�سة  الفتح،  لوقت  ا�ستعدادا  نظريا  واإع��داده��م 
من  احلياة  خ�سبته  يف  تدب  و�سوف  �ستبداأ،  ومهرجاناته  �سيعود  امل�سرح  باأن 
جديد، ووجدت يف ال�سباب احلما�ش والتفاوؤل والقوة املطلوبة للتغلب على 
الظروف، �سحيح اأن التدريب �سيكون مهماً يف هذه املرحلة لتنمية قدراتهم 
اجلمهور  مواجهة  وكيفية  امل�سرحي،  التمثيل  ب���اأدوات  معرفتهم  ول�سقل 
اأو ن�سيان جملة،  والرت��ال الفني داخل �سياق الن�ش وقت الوقوع يف خطاأ 
�سبط  مع  اجلمهور  مع  التفاعل  وكيفية  البديهة  �سرعة  على  يتدرب  كما 
الرت��ف��اع يف  نف�ش  املحافظة على  م��ع  التج�سيد  م��ن  اخل���روج  وع��دم  النف�ش 
ب�سدر  الأراء  وا�ستقبال  تفا�سيله،  بكل  اجلمهور  راأي  الفنان  وتقبل  الأداء، 
فمكافاأة  التليفزيونية،  الدراما  تختلف عن  امل�سرح  على  النتيجة  لأن  رحب 
ياأخذها يف نف�ش الوقت، من ردود فعل اجلمهور والن�ساط  امل�سرحي  املمثل 
الدائم يف ال�سالة، وهذا هو �سر حب املمثل لل�سعود على خ�سبة امل�سرح، فيجد 
فالأمر  الإع��ادة  ف�ساًل عن عدم  فيها حيوية  وم�ساهد  تبادل حي  نف�سه يف 
اخل�سبة  لهذه  وانتمائه  حبه  وم��دى  الفنان  حرفية  على  ويتوقف  م�ستمر 

املفعمة باحلياة واحليوية.
حممد راكان 
مدير م�سرح عجمان للفنون ال�سعبية وامل�سرح

ثقافة الفرحة 
�سعادة �سخ�ش، تعترب ثقافة ل  املرء تاه  بها  ي�سعر  التى  الغامرة  ال�سعادة 
اأن ت�سعر بالأخر وت�ساركه فرحته فهذا يعني  يجيد فهمها الكثر، فمجرد 
اأن القلب مازال فيه اخلر، حب اخلر وال�سعادة لالآخر يجعل النف�ش �سوية 

خالية من ال�سغينة ول حتمل يف طياتها اخل�سال ال�سيئة.
ه���ذه ال��ث��ق��اف��ة ���س��روري��ة ج���دا لن�سر 
اأف��راد املجتمعات،  ال��روح الطيبة بن 
بفرحة  ���س��ع��ادت��ك  تظهر  اأن  ف��م��ج��رد 
الآخر ينم عن ذلك انت�سار الطماأنينة 
وال��ت��ع��اي�����ش ال�����س��ل��م��ي، ي���ب���دو الأم����ر 
ل��ك��ن��ه ج��د ع��ظ��ي��م، وال�سبب  ب�����س��ي��ط��اً 
بالفرحة  الآخ��������ر  ����س���ع���ور  ذل������ك  يف 
وم�ساركته طقو�ش فرحته، ولأن عدم 
املتدنية  اخل�����س��ال  وظ��ه��ور  ال��ف��رح��ة 
�ساحب  خ��اط��ر  انك�سار  يف  �ستت�سبب 
هذا  عن  بالتخلي  فنو�سي  الفرحة، 
الآخر  اجلانب  اإىل  والرجوع  ال�سعور 

والفرحة به واحرتام �سعادته.
�سعيد عبد اهلل

مل يحن املوعد بعد
مل يحن املوعد بعد

كيف اأخرب قلبي 
اإنني على وعدي معك

كيف يل اأن اأخ�سى فراقك
وقلبي مل ينطق بك

كيف يل اأن اأدنو اإىل فرا�سي 
واأنت يف واد اآخر 

كيف يل اأن اأ�سكن جنبات قلبك 
ول�ست بقربي 

كيف يل اأن اأ�ستاق اإليك 
وعيني مل تلم بك 

كيف ملعاناتي اأن تنتهي 
وقلبي مل ي�ستقم معك

كيف يل اأن اأنادي با�سمك 
وهاتفي ل يتوا�سل بك 

كيف يل اأن اأ�سميك حبيبي 
وقلمي مل يحن اإليك 

عذًرا 
مل يحن املوعد بعد 

نهلة خر�ستوفيد�ش - كاتبة

اإعداد اأ�سامة عبداملق�سود
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عربي ودويل

�ملنفي وحفرت و�ض�لح يف م�ضر.. 
لق�ء ح��ضم و�مللف وزير �لدف�ع

•• القاهرة-وكاالت

املجل�ش  رئي�ش  ب��ن  ل��ق��اء  يجمع  اأن  امل��رت��ق��ب  م��ن 
ال��رئ��ا���س��ي حم��م��د امل��ن��ف��ي وال��ق��ائ��د ال��ع��ام للجي�ش 
ومعهم  ح��ف��رت،  خليفة  امل�����س��ر  ال��ل��ي��ب��ي  ال��وط��ن��ي 
رئي�ش جمل�ش النواب امل�ست�سار عقيلة �سالح اأم�ش 
قاعدة  افتتاح  ال�سبت على هام�ش ح�سور مرا�سم 

“3 يوليو” البحرية يف م�سر.
قبوله  بيان،  يف  للمنفي  الإع��الم��ي  املكتب  واأعلن 
ال�سي�سي  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  امل�����س��ري  ال��رئ��ي�����ش  دع����وة 
جرجوب  منطقة  يف  ال��ق��اع��دة،  اف��ت��ت��اح  حل�����س��ور 

مبحافظة مطروح غربي م�سر.
ملوقع”�سكاي  م��ط��ل��ع��ة  ل��ي��ب��ي��ة  م�����س��ادر  وحت���دث���ت 
�سيح�سران  وح��ف��رت  عقيلة  اأن  عربية”،  ن��ي��وز 
ال�سلطات  من  دعوة  تلقيهما  بعد  الفعالية،  اأي�سا 

امل�سرية.
افتتاح  يف  الليبي  اجلي�ش  قائد  و�سارك  �سبق  وقد 
غربي  ال��واق��ع��ة  الع�سكرية  جنيب  حممد  ق��اع��دة 
اختيار  م��ل��ف  اأن  امل�����س��ادر  وت��رج��ح  اأي�����س��ا.  م�سر 
وزير الدفاع وتوحيد املوؤ�س�سة الع�سكرية يف ليبيا، 
�سيكون الأب����رز يف ه���ذا الج��ت��م��اع ب��ن الأط����راف 
خالل  يح�سم  مل  امل��ل��ف  واأن  خ�سو�سا  ال��ث��الث��ة، 
الوحدة  حكومة  رئي�ش  مع  “الرئا�سي”  اجتماع 

الوطنية عبد احلميد الدبيبة، اخلمي�ش املا�سي.
ويرى املحلل ال�سيا�سي الليبي، حممد ق�سوط، اأن 
م�سر ت�سعى من خالل دعوة الأطراف الثالثة اإىل 
التاأكيد على اأركان الدولة الليبية احلالية، متمثلة 
يف “الرئا�سي، والربملان، واجلي�ش”، لتثبيت جبهة 

موحدة بينهم، �سد بع�ش التدخالت الأجنبية.
حاولوا  ال��ذي��ن  امل�سككن،  على  رد  ه��ي  امل�سرية  ال��دع��وة  اأن  ق�سوط  واأ���س��اف 
الرتويج ل�سائعات بخ�سو�ش تراجع الدعم امل�سري للجي�ش الليبي، كما اأنها 
البالد،  الوحيدة يف  ال�سرعية  الع�سكرية  الوطني هو اجلهة  اأن اجلي�ش  توؤكد 
اأمام حماولة الإخوان  عك�ش ما تروج له جهات خارجية، كما تقطع الطريق 
امل�سر  ت�ستبعد  د�ستورية  قاعدة  تف�سيل  اأو  العامة  النتخابات  اإج��راء  عرقلة 

حفرت من الرت�سح اإن قرر ذلك.
اأما النقطة الأخرة، فاإن القاهرة، وبح�سب ق�سوط، اأرادت اأن توؤكد على املبداأ 
“م�سافة  اأن توىل قيادة البالد، حن قال  ال�سي�سي منذ  اأر�ساه الرئي�ش  الذي 
تعبرا عن اإ�سراع م�سر للوقوف اإىل جوار الدول العربية ال�سقيقة  ال�سكة”، 

لها، ولذا جاءت تلك القاعدة القريبة من احلدود الليبية.

الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  هالينغ،  اأون��غ  من  اجل��رنال 
�سوراً لطبق املوهينغا، احل�ساء التقليدي الذي يتم تقدميه يف 

اجلنازات.
وقال اأحد �سكان رانغون لوكالة فران�ش بر�ش “�سنعت املوهينغا 

مبنا�سبة عيد ميالده لأنني اأرغب بوفاته قريبا«.
واأ�ساف “لقد فقد الكثر من الأبرياء حياتهم ب�سببه. لذلك اإذا 

مات �ستكون البالد كلها �سعيدة«.
اأك��رب مدينة يف ال��ب��الد، اأح���رق املتظاهرون  يف م��ان��دالي، ث��اين 
توابيت  يف  ال��ن��ران  واأ���س��رم��وا  الع�سكري  املجل�ش  زع��ي��م  ���س��ور 

مزيفة احتفال ب� “جنازته«.
احتفل من اأونغ هالينغ بعيد ميالده اخلام�ش وال�ستن ال�سبت، 
التقاعد كرئي�ش للقوات  اإىل  �سيجُحال فيه  الذي كان  ال�سن  وهو 

•• بانكوك-اأ ف ب

ال�سبت،  اأم�ش  بورما  للدميقراطية يف  قام متظاهرون موؤيدون 
مبنا�سبة عيد ميالد زعيم املجل�ش الع�سكري الذي ا�ستوىل على 
وبتمثيل  �سوره  بحرق  �سباط/فرباير،  من  الأول  يف  ال�سلطة 

م�ساهد “جنازته«.
منذ النقالب الع�سكري يف الأول من �سباط/فرباير والإطاحة 
باحلكومة املدنية برئا�سة اأونغ �سان �سو ت�سي، خرجت التظاهرات 
املوؤّيدة للدميوقراطية رغم تعر�سها للقمع ما اأ�سفر عن �سقوط 
اأكرث من 890 قتيال وتوقيف 6500 �سخ�ش، بح�سب رابطة 

م�ساعدة ال�سجناء ال�سيا�سين.
ميالد  عيد  فيه  امل�سادف  ال�سبت  الأ�سخا�ش  م��ن  الكثر  ن�سر 

ويرى بع�ش املحللن اأن  امل�سلحة، بح�سب د�ستور العام 2008. 
اإذ اأن هزمية احلزب  هذا العامل كان من بن دواف��ع النقالب، 
املا�سي  ال��ع��ام  الت�سريعية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  اجلي�ش  م��ن  امل��دع��وم 

اأغلقت اأمامه جميع الأبواب للبقاء يف ال�سلطة بعد تقاعده.
بالفعل من قبل املجتمع الدويل  اأونغ هالينغ منبوذاً  كان من 
الذي حمله م�سوؤولية احلملة ال�سر�سة �سد الروهينغا يف العام 

.2017
امل�سلمة  الأقلية  ه��ذه  �سد  اعتمده  ال��ذي  الكراهية  خطاب  اأدى 
الأمم  حمققو  وك��ان  في�سبوك،  من�سة  ا�ستخدام  من  منعه  اإىل 
املتحدة قد دعوا اإىل حماكمته، اإ�سافة اإىل م�سوؤولن ع�سكرين 
اأن  كبار، بتهمة الإبادة اجلماعية. ونفى هذه التهامات معترباً 

العمليات الع�سكرية �سرورية ملحاربة متمردي الروهينغا.

تظ�هر�ت من�ه�ضة لرئي�ش �ملجل�ش �لع�ضكري �لبورمي 

•• عوا�ضم-وكاالت

ف����ت����ح����ت م�����������س�����ادق�����ة ال������ربمل������ان 
البلجيكي على قرار ي�سف جرائم 
ت��ن��ظ��ي��م داع���������ش الإره�����اب�����ي �سد 
الإيزيدين يف العراق باأنها “اإبادة 
منظمات  اأم��ام  الباب  جماعية”، 
مبحا�سبة  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  اإي���زي���دي���ة 
على  وميلي�سياتها،  لرتكيا  دولية 
اجل����رائ����م ال���ت���ي ارت���ك���ب���وه���ا بحق 
الإيزيدين يف �سوريا، وخا�سة يف 

مدينة عفرين.
ال�سوؤون  اأيام �سادقت جلنة  وقبل 
الفيدرايل  الربملان  يف  اخلارجية 
قرار  ع��ل��ى  ب��الأغ��ل��ب��ي��ة  البلجيكي 
ارتكبها  ال���ت���ي  اجل����رائ����م  ي�����س��ف 
الإره�����اب�����ي  “داع�ش”  ت���ن���ظ���ي���م 
ب�”الإبادة  الإي�����زي�����دي�����ن  ����س���د 
يعطي  ق�������رار  يف  اجلماعية”، 
التنظيم  حم��ا���س��ب��ة  ع��ل��ى  دللت 
التي  واملتعاونن معه يف اجلرائم 
ارتكبت يف العراق و�سوريا، وي�سع 
دائرة  �سمن  وميلي�سياتها  تركيا 

املحا�سبة.
اإقليم  ح��ك��وم��ة  مم��ث��ل  وب��ح�����س��ب 
ك���رد����س���ت���ان ال����ع����راق يف ال���ربمل���ان 
ف���اإن  اآج����ك����اي،  دلور  الأوروب���������ي، 
باملذابح  اأق���ر  البلجيكي  ال��ربمل��ان 
ال���ت���ي ت��ع��ر���ش ل��ه��ا الإي���زي���دي���ون 
على يد تنظيم داع�ش، مطالبا يف 
الوقت نف�سه مبحا�سبة امل�سوؤولن 

عن هذه اجلرائم.
قرار  اأن  اآج���ك���اي  دلور  وي��و���س��ح 
الربملان الأوروبي ين�ش اأي�سا على 
مالحقة وحما�سبة امل�سوؤولن عن 
فيهم  مبن  اجلرائم،  تلك  ارتكاب 
كانوا  ال��ذي��ن  البلجيك  املقاتلون 

•• عوا�ضم-وكاالت

الرئي�ش  ي������زال  ل  ال���ل���ح���ظ���ة،  ح���ت���ى 
الأمريكي جو بايدن يحاول ا�ستقطاب 
ال���ن���ظ���ام الإي�����������راين، واإع������ادت������ه اإىل 
معه  والت�ساهل  الأوبامية،  احلظرة 
يف ملفات انتهاكاته حلقوق الإن�سان، 
املنطقة،  يف  الإره���اب���ي���ة  ون�����س��اط��ات��ه 
مقابل التوقيع بعدم ال�سعي لمتالك 
�سالح نووي. وبح�سب �سحف عربية 
مع  الأمريكية  املقاربة  ف��اإن  ���س��ادرة، 
اخلالفات  تقلي�ش  وحم��اول��ة  اإي���ران 
“املثر  ال�����ن�����ووي  امل���ل���ف  ت�����س��م��ل  ل 
بداأ  ع��ال��ق��ة  م��ل��ف��ات  واإمن����ا  للجدل” 
�سرب الوليات املتحدة ينفذ اتاهها 
يف لبنان والعراق واليمن، مبا يوحي 
يف  احلالية  الأمريكية  ال�سيا�سات  اأن 
اأدنى  اأو  ال�سرق الأو�سط قاب قو�سن 

من تغير �سامل. 
و اأ�سارت �سحيفة “العرب” اللندنية 
للجمهورية  الأعلى  “املر�سد  اأن  اإىل 
نف�سه  وج��د  خامنئي  علي  الإي��ران��ي��ة 
ال�سواريخ  م��ن  احل��زم��ة  ه���ذه  اأم����ام 
التي  امل���اح���ق���ة  احل����ارق����ة  امل���ف���اج���ئ���ة 
اأطلقها اجلي�ش الأمريكي، يوم الأحد 
امل��ا���س��ي، ع��ل��ى م��ع�����س��ك��رات ح���زب اهلل 
على  ال�سهداء  �سيد  وكتائب  العراقي 
احل���دود ال�����س��وري��ة ال��ع��راق��ي��ة، وباأمر 

منه �سخ�سياً«.
م�ساعفة  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وذك�������رت 
املتطورة  املجُ�����س��ّرات  اإط���الق  عمليات 
العراق  الأم��ري��ك��ي��ة يف  امل���واق���ع  ن��ح��و 
م�سوؤولون  ي���وؤك���د  وال���ت���ي  و����س���وري���ا، 
تهرب  اأن  اإمكانها  “يف  اأن  اأمريكيون 
الأمريكية.  والدفاعات  املراقبة  من 

بيان  ويف   .2018 لها  اجتياحها 
ب���ه���ذا اخل�������س���و����ش، ق�����ال احت����اد 
الإي��زي��دي��ن يف ع��ف��ري��ن اإن���ه بعد 
“احتالل عفرين من قبل الدولة 
يف  ومرتزقتها  الرتكية  الفا�سية 
18 مار�ش 2018، ارتكبت تركيا 
وا�سعة  ان��ت��ه��اك��ات  وميلي�سياتها 
م���ن جرائم  الإي����زي����دي����ن،  ب��ح��ق 
وت��ق��ل وخ��ط��ف وتدمر  ت��ه��ج��ر 
الأرا�سي  ونهب  الدينية،  امل��زارات 
الزراعية،  والأرا����س���ي  امل��م��ت��ل��ك��ات 
�سمن عمليات تغير دميغرايف يف 

عفرين عرب توطن امليلي�سيات«.
هورمي  ح�سور  يقول  جانبه  م��ن 
تركيا  حم���ا����س���ب���ة  ام���ك���ان���ي���ة  اإن 
على  ����س���وري���ا  يف  وم��ي��ل��ي�����س��ي��ت��ه��ا 
اجل�������رائ�������م ب����ح����ق الي�����زي�����دي�����ن 
م�سروع  ت���ق���دمي  على”  ي��ت��وق��ف 
ق���ان���ون خ��ا���ش يف اإح�����دى ال���دول 
املحكمة  اإىل  اللجوء  اأو  الأورب��ي��ة 
اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة� وط��ب��ع��ا هذه 
اىل  وحت��ت��اج  ج��دا  معقدة  م�سالة 
اأما  واجلهود«.  العمل  من  الكثر 
احلقوقي ال�سوري وع�سو جمل�ش 
اأم���ن���اء امل��ن��ظ��م��ة ال��ك��ردي��ة حلقوق 
برادو�ست  ����س���وري���ا،  يف  الإن�������س���ان 
الأمر  بت�سعيد  فطالب  الكمايل، 
الدولية،  اجلنائية  املحكمة  اإىل 
اإن  عربية”  نيوز  ل�”�سكاي  قائال 
قبل  م��ن  الفظيعة  “النتهاكات 
الحتالل الرتكي وميلي�سياته يف 
اأمام  توؤكد على حماكمته  �سوريا، 
واأن املنظمات  اجلنائية الدولية”، 
ه���ذه اجلرائم  ت��وث��ق  احل��ق��وق��ي��ة 
ليتحرك  وامل�����س��ت��م��رة  امل��م��ن��ه��ج��ة 
القوانن  وف���ق  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع 

واملواثيق الدولية املعنية.

الإرهابي  التنظيم  �سفوف  �سمن 
خالل هذه ال�سنوات.

ك��م��ا ���س��دد ن�����ش ال���ق���رار ع��ل��ى األ 
يفلت من العقاب املجرمون ب�سكل 

عام يف العراق و�سوريا.
ورئي�ش  الإي��زي��دي  الكاتب  ويعلق 
الدولية  الإي����زي����دي����ة  امل��وؤ���س�����س��ة 
الإب��ادة اجلماعية، ح�سو  ملناه�سة 
ل�”�سكاي  ه�����ذا  ع���ل���ى  ه�����ورم�����ي، 
ي�سكل  ال��ق��رار  ب��اأن  عربية”  نيوز 
الإيزيدين  ل�����س��ح��اي��ا  ان��ت�����س��ارا 
الإرهابي،  داع�ش  تنظيم  يد  على 
وي���������س����ع احل����ك����وم����ة ال���ع���راق���ي���ة 
اأم��ام م�سوؤولية  والأط��راف املعنية 
ت��اري��خ��ي��ة م���ن اأج����ل ال��ع��م��ل على 
اجلرائم  امل��ت��ورط��ن يف  حم��اك��م��ة 

الطائفة  اأبناء  بحق  ارتكبت  التي 
فاإن  هورمي  وبح�سب  الإيزيدية. 
جلنة  عليه  �سادقت  ال��ذي  القرار 
الربملان  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال�������س���وؤون 
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي، ميهد  ال����ف����ي����درايل 
ب�”الإبادة  ككل  الربملان  لع��رتاف 
يقعد  اأن  وامل��ت��وق��ع  اجلماعية”، 
ب�����س��اأن��ه��ا ال���ربمل���ان ج��ل�����س��ة يف 15 

يوليو اجلاري.
بلجيكي  وفد  زي��ارة  القرار  و�سبق 
ال�سوؤون  جل��ن��ة  ع�����س��و  ب��رئ��ا���س��ة 
اخل�����ارج�����ي�����ة ب�����ال�����ربمل�����ان ج�����ورج 
�سحايا  منظمة  ورئي�ش  دالم��ان، 
الإرهاب بفرن�سا وبلجيكا وفيليب 
ال�سحفين  وبع�ش  فا�ستن�سكيب 
ال��ف��رن�����س��ي��ن وال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ن اإىل 

اإقليم كرد�ستان يف فرباير ومار�ش 
بحكومة  الوفد  والتقى   ،2020
وال�سحايا  ك���رد����س���ت���ان  اإق���ل���ي���م 

الإيزيدين.

منا�سدة اإيزيدية
 لالحتاد الأوروبي

ال���رئ���ي�������س���ة امل���������س����رتك����ة لحت�����اد 
الإيزيدين يف عفرين �سعاد ح�سو، 
البلجيكي،  الربملان  بقرار  اأ�سادت 
مطالبة الحت��اد الأوروب��ي كذلك 
بالعرتاف ب�”الإبادة الإيزيدية«.

وتقول �سعاد ل��سكاي نيوز عربية: 
مهم  البلجيكي  ال��ربمل��ان  “قرار 
املجتمع  تفيد  خ��ط��وة  وه��و  ج���دا، 
الإيزيدي وتدعم حقوقه، ونرجو 

اأي�سا  الأوروب�����������ي  الحت�������اد  م����ن 
الإيزيدية”،  ب��الإب��ادة  الع���رتاف 
الدولة  ف��ع��ل��ت��ه  م���ا  اأن  م�����س��ي��ف��ه 
ال���رتك���ي���ة امل��ح��ت��ل��ة ع���ف���ري���ن من 
امل�ساجد  وبناء  الدميغرايف،  تغر 
وبناء  الإي�����زي�����دي�����ة،  ال����ق����رى  يف 
م�ستوطنات وتدمر املزارت اأي�سا 
ه���و ان��ت��ه��اك ����س���ارخ ب��ح��ق مكون 

ر�سن من مكونات �سوريا«.

تركيا واإيزيدي �سوريا
وب��ج��ان��ب ���س��ك��اوى الإي����زدي����ن يف 
العراق من جرائم تنظيم داع�ش، 
فاإنهم يتهمون تركيا وميلي�سياتها 
بارتكاب جرائم بحقهم يف �سوريا، 
وخ��ا���س��ة م��دي��ن��ة ع��ف��ري��ن خالل 

جانب  م��ن  �سريحاً  ت�سعيداً  يعترب 
يجُظهر  م���ق���ل���ق���اً  وم����وؤ�����س����راً  اإي����������ران، 
امل��ت��ح��دة وك���اأن���ه���ا مل تعد  ال����ولي����ات 

تتمتع بال�ستقاللية والحرتام«.
“املر�سد  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  ون���ب���ه���ت 
اأّي رئي�ش  اأّن  الأعلى واأعوانه ين�سون 
ترامب  اأو  بايدن  كان  �سواء  اأمريكي، 
ال���ق���درة على  اأو غ��ره��م��ا، ل مي��ل��ك 
حتديداً،  ال��ع��راق��ي��ة،  ال�ساحة  اإخ���الء 
اأك����رب  ل���غ���ره���ا، ول���ع���ل  لإي��������ران ول 
اأخطاء النظام الإيراين اأنه، بهجماته 
الغبية هذه يتوهم اأنه قادر على طرد 
اأم��ري��ك��ا م���ن ال���ع���راق، ث���م م���ن �سرق 
���س��وري��ا، واإج��ب��اره��ا على ت��رك طريق 
مفتوحاً،  ال��ف��ار���س��ي  ال�سيعي  ه��الل��ه 
ذهاباً واإياباً، من طهران اإىل بروت، 
بر�ساها  والأنبار،  نينوى  عرب خطْي 
اأو بعدم ر�ساها، مقابل ت�سهيل مهمة 
مفاو�سات  يف  الأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����ش 
ب��ات��ف��اق��ي��ة نووية  ف��ي��ي��ن��ا، وم��ك��اف��اأت��ه 
يريدها ويتلّهف لتوقيعها، ولكن دون 

تعديالت جوهرية«.

التغيري الأمريكي
“ال�سرق  ����س���ح���ي���ف���ة  واأو������س�����ح�����ت 
قو�سن  قاب  “املنطقة  اأن  الأو�سط” 
اأو اأدنى من تغير �سامل يف ال�سيا�سات 
م�سيفة  املنطقة”،  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 
“الت�سعيد  اإىل  ي��رج��ع  ال�����س��ب��ب  اأن 
الإي���������راين يف م���ف���او����س���ات ال���ن���ووي 
بالإ�سرار على اإ�سقاط كل العقوبات، 
وتن�سيط ال�سراع امل�ستمر يف العراق، 
احلدود،  اأق�سى  اإىل  اليمن  وت�سعيد 
ح���م���ا����ش يف  ج���ان���ب  اإىل  وال�����وق�����وف 
فل�سطن، والنحياز علناً اإىل طالبان 

احل���زب ال��ت��ق��دم��ي ال���س��رتاك��ي وليد 
الت�سوية  ع���ل���ى  ي����راه����ن  ج���ن���ب���الط 
���ك ب���ه���ا ك���م���دخ���ل اإل����زام����ي  وي���ت���م�������سّ
امللفات  وم��ق��ارب��ة  احل��ك��وم��ة  لت�سكيل 
ب�سكل  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
�سليم، ويعرف من تاربه اأوًل اأن ل 
مفر يف نهاية املطاف من ت�سوية ما، 
نزاع  بعد كل  دائ��م��اً  ك��ان يح�سل  كما 
م�سكون  اأنه  يبدو  ولذلك  ومواجهة، 
حالياً بهاج�ش الو�سول اليها قبل اأن 
ونبه  ج���داً«.  مرتفعة  كلفتها  ت�سبح 
جنبالط اإىل “خطورة ترك اجلي�ش 
احتجاجات  م���واج���ه���ة  يف  وح�����ي�����داً 
اأن  وج���وب  على  م�����س��دداً  طرابل�ش”، 
اإىل  الأع��م��ال  ت�سريف  حكومة  تجُبادر 
تفعيل دورها، معترباً اأّن انكفاءها عن 
الذي  بامل�ستوى  م�سوؤولياتها  حتّمل 
هو  التحديات  خ��ط��ورة  م��ع  يتنا�سب 
اأم��ر مرفو�ش وغر م��ربر. وبح�سب 
ال�����س��ح��ي��ف��ة ح����ذر ج��ن��ب��الط م���ن اأّن 
ك��ل ي��وم ت��اأخ��ر مي��ّر م��ن دون اإجناز 
الت�سوية هو جرمية، داعياً اإىل الَكف 
عن اإ�ساعة الوقت الثمن والتعجيل 
اأن  على  اإ�سالحات،  حكومة  بت�سكيل 
يتم حتى ذلك احلن تن�سيط حكومة 
ت�سريف الأعمال لالهتمام مب�سالح 

النا�ش.

لغة ال�سالح
يف مقال  “الديار”  واأ�سارت �سحيفة 
الأفقر  امل��دي��ن��ة  “طرابل�ش  اأن  ل��ه��ا 
ع��ل��ى ال��ب��ح��ر امل��ت��و���س��ط، ب���ات���ت حتت 
خط الفقر وحرمانها قدمي متجدد، 
الذين  ال�����وزراء  م�سوؤوليته  يتحمل 
ونوابها  طرابل�ش  اب��ن��اء  م��ن  تعاقبوا 

وبعدها. واأكرب الدرو�ش واأبقاها التي 
تعلمها الأمريكيون يف احلرب الباردة 
نزاعاٍت  يف  ال���دخ���ول  ع���دم  وب��ع��ده��ا، 
الطويلة  النزاعات  كل  ففي  طويلة. 

خ�سرت القوة الأعظم«.

رهان الت�سوية
�سحيفة  ذك���رت  اللبناين،  ال�����س��اأن  يف 
“رئي�ش  اأن  اللبنانية  “اجلمهورية” 

اأنهم بذلك  اأفغان�ستان. معتقدين  يف 
التعامل  ي�ستطيعون  )الإي��ران��ي��ن( 
ال�سرق  يف  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات  م����ع 
الأو�سط يف عهد الرئي�ش بايدن، كما 
الإقليم  دول  مع  العادة  يف  يتعاملون 
ورئي�سها  اأم��ري��ك��ا  يعجب  ل  م��ا  وه��و 

الدميقراطي بايدن«.
وذكرت ال�سحيفة اإّن هذا “التحرك” 
الأخرة،  الأ�سابيع  يف  ال�سرتاتيجي 

ك��م��ا ب���دا يف اج��ت��م��اع الأط��ل�����س��ي، ويف 
الهادئ  الت�سرف  ويف  روم���ا،  م��وؤمت��ر 
اللتزامات  اإىل  يعود  ل  تركيا،  تاه 
الرئا�سة  م���ع���ارك  خ���الل  ال��داخ��ل��ي��ة 
احلزب  لي�سار  امل��ت��غ��ر  وامل����زاج  ف��ق��ط 
ال���دمي���ق���راط���ي، واحل����ر�����ش الأك����رب 
اإىل  الإن�سان؛ بل  على مراعاة حقوق 
الوجود املتزايد لل�سينين والرو�ش يف 
كل مكان، ولي�ش يف املناف�سة التجارية 

واملناطق ال�سرتاتيجية فقط، بل ويف 
واأ�سافت  املتقابلة.  الع�سكرية  القوى 

“ما يزال الأمريكيون القو
اقت�سادياً  ال����ع����امل  يف  الأع�����ظ�����م  ة 
القوة  لكّن  وع�سكرياً.  وا�سرتاتيجياً 
الأم��ري��ك��ي��ة م��ا ع���ادت ال��وح��ي��دة منذ 
مدة، من دون اأن تنق�ش م�سوؤولياتها، 
�سوؤون  ت��دب��ر  م��ن  تتمكن  اأن  ودون 
الباردة  احل��رب  خالل  �ساأنها  العامل، 

وه�سا�سة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة،  وق���ي���ادات���ه���ا 
الطرابل�سين  وال�����ن�����واب  ال���������وزراء 
اأو�سلت  اأم��ور مدينتهم  وتهاونهم يف 
املدينة  ت��ع��ي�����س��ه��ا  ال���ت���ي  احل�����ال  اىل 
وال��ط��ب��ق��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ت��ي مل تقم 
وزناً لوزراء ونواب طرابل�ش، فهم�ست 
ح��اج��ات ط��راب��ل�����ش امل��ل��ح��ة م��ن مرفاأ 
ومنطقة  وم�سفاة  ومطار  ومعر�ش 
وفر�ش  حت��ت��ي��ة  وب���ن���ى  اق���ت�������س���ادي���ة 
واأدارت هذه  وم�سانع،  ومعامل  عمل 
لأ����س���وات  ال�����س��م��اء  الأذن  ال��ط��ب��ق��ة 
ط��راب��ل�����ش واب���ن���اء ال�����س��م��ال«. ونبهت 
“الأو�ساع يف طرابل�ش  اأن  ال�سحيفة 
ما  يعد  ومل  ال���ذروة،  بلغت  وال�سمال 
وفقد  ج���اع،  اأن  بعد  امل��واط��ن  يخيف 
امل����اء وال��ك��ه��رب��اء وال�����س��ح��ة وال����دواء 
م�سرة اإىل اأن القوى  وال�ست�سفاء”، 
ب��ق��وى خارجية  امل��و���س��ول��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
طرابل�ش  ت��ب��ق��ى  اأن  ب���ات���اه  دف���ع���ت 
ك��ي تبقى ���س��ن��دوق بريد  حم��روم��ة، 
ال�سني  املخزون  كونها  احلاجة،  عند 
امل�����س��ح��ون ن��ح��و اجل��ي�����ش والأج���ه���زة 
دولة،  هيبة  م��ن  الأم��ن��ي��ة مب��ا متثله 
واأن هذه الهيبة م�ستهدفة لتقوي�ش 

كيان لبنان.
ال�سالح  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت   
امل�سدر  معروف  ظهر  ال��ذي  الكثيف 
اأي�ساً من �سلح ومن يغذي  ومعروف 
تغذيتهم  ب����دل  ب��ال��ر���س��ا���ش  ه�����وؤلء 
اأن  اإىل  م�سرة  كرمية،  عي�ش  بلقمة 
دمار  م�����س��ره  الأمني”  “الفلتان 
�سنوات  منذ  ال��ط��ال��ع  تعي�سة  مدينة 
ومينعها من النهو�ش، بل مت اإحباط 
اإعالنها )طرابل�ش( عا�سمة  م�سروع 

لبنان القت�سادية.

تركي� متهمة ب� »�لإب�دة �جلم�عية«.. و�ل�ضر عند �لإيزيديني

مر�ضوم »مريب«.. رئي�ضي يلغي ��ضتقالل نق�بة �ملح�مني �لإير�نية •• عوا�ضم-وكاالت

ال�سلطة  يف  متبقية  ا�ستقاللية  اأي  لتفكيك  خ��ط��وات��ه  اآخ���ر  اأن��ه��ا  ي��ب��دو  فيما 
يزال  ما  ال��ذي  رئي�سي،  اإبراهيم  املنتخب  الرئي�ش  اأ�سدر  اإي��ران،  يف  الق�سائية 
ي�سغل ر�سميا موقع رئي�ش الهيئة الق�سائية العليا يف البالد، مر�سوما بالئحة 
اأعمال احتاد نقابات املحامن الإيرانين، الأمر الذي رف�سه  جديدة لتنظيم 
الحتاد واعتربه تراجعا ا�ستثنائيا ملا كان قد حققه منذ عام 1997 يف زمن 

حكم الرئي�ش الإ�سالحي حممد خامتي.
امل��ع��روف��ة اخ��ت�����س��ارا با�سم  ال��وط��ن��ي��ة للمحامن الإي��ران��ي��ن،  ال��ن��ق��اب��ة  وك��ان��ت 
واأ�سدرت  اجلمعة،  ليلة  لإدارتها  الأعلى  للمجل�ش  اجتماعا  عقدت  “�سكودا”، 
راف�سة  الق�سائية  ال�سلطة  اأ�سدرتها  التي  الالئحة  على  للرد  تف�سيليا  بيانا 
و�سرورة  القانون  كلمة  جوهر  هو  “ال�ستقالل  اإن  حيث  كامل،  ب�سكل  اإي��اه��ا 
اأ�سا�ش �سمان  الق�سائية هو  النقابة وال�سلطة  احلفاظ على ال�ستقاللية بن 
نقابة  ا�ستقالل  وتقيد  تنتهك  الالئحة  وه��ذه  الإي��ران��ي��ن،  املواطنن  حقوق 

املحامن، وكل املوؤ�س�سات واأ�سول العمل املرتبطة بها«.
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  �سرحوا  الإيرانين  املحامن  من  الع�سرات 
الق�سائية  الهيئة  رئي�ش  رئي�سي،  اأق��ره��ا  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  ال��ل��وائ��ح  م�سامن 
الرئي�ش الإيراين املنتخب حديثا، التي قالوا اإنها تلغي ا�ستقالل النقابة متاما، 
وحتدث تغرات على هيكلية النقابة، ويف بع�ش البنود منه تنهي اإمكانية دفاع 

الفا�سل بن مغادرة رئي�ش للهيئة الق�سائية العليا يف البالد وتويل اآخر، ويف 
موجة اإعادة ت�سييد ال�سلطة ب�سكل كلي يف البالد، فاإن املوؤ�س�سة الق�سائية ت�سعى 
لفر�ش هذه الالئحة، حتى ل يحدث مزيد من املناق�سات واملتابعات للمو�سوع، 
ال���ذي ق��د مي��ت��د اإىل غ��ره��ا م��ن ال��ن��ق��اب��ات امل��ه��ن��ي��ة، ب��ال��ذات ال��ن��ق��اب��ات املهنية 
العمل،  عن  واإ�سرابها  مقاطعتها  حمالت  فرتة  منذ  تجُ�سّعد  التي  القت�سادية 
رغم ارتباط قياداتها مع ال�سلطة احلاكمة«. ونقابة املحامن الإيرانين واحدة 
التاريخيون  الباحثون  وك��ان  املنطقة،  يف  النقابية  املدنية  املوؤ�س�سات  اأق��دم  من 
الإيرانية  “امل�سروطية”  الد�ستورية  الثورة  منجزات  من  واح��دة  يعتربونها 

.1906-1905
التقليدي  املوؤ�س�سات والهياكل الق�سائية الإيرانية ترتاوح بن منطها  وبقيت 
اأن مت تاأ�سي�ش النقابة الوطنية للمحامن  والنماذج املوؤ�س�ساتية احلديثة، اإىل 
الإيرانين، عرب قرار من جمل�ش الأمة الإيرانية عام 1931، يف عهد ال�ساه 
الأك��رب من  اأخ��ذت احليز  الإيرانين  املحامن  احت��اد  نقابة  لكن  بهلوي.  ر�سا 
ا�ستقالليتها اأثناء �سنوات تويل ال�سخ�سية ال�سيا�سية الإيرانية البارزة حممد 
م�سدق ملن�سب رئا�سة الوزراء يف اإيران اأوائل اخلم�سينات من القرن املن�سرم، 
بالذات لأن ال�ساه حممد ر�سا بهلوي مل يكن ميار�ش �سالحياته ب�سكل فعلي، 

املواطنن الإيرانين عن اأنف�سهم عرب اللجوء للنقابة. لكن الأهم يف اللوائح 
اجلديدة، ك�سر ح�سرية النقابة كمرجعية جلميع الأمور اخلا�سة بها، مبا يف 
ذلك اإ�سدار وتديد الرتاخي�ش للمحامن املبتدئن اأو الذين يعاودون العمل 
النقابة مهمة التحقيق يف املخالفات التي يرتكبها  يف املهنة، كذلك يرفع عن 
من  نف�سها  وت�سكيل  ب����اإدارة  للنقابة  املطلق  احل��ق  وي�سحب  امل��ح��ام��ن،  بع�ش 

جمموع حمامي البالد، ولي�ش من �سلطة خارجهم.
بيان املجل�ش الإداري الأعلى لنقابة املحامن الإيرانين اأ�سار يف تفا�سيله اإىل 
ح�سب  لأنها  فر�سها،  رئي�سي  يحاول  التي  اجل��دي��دة  اللوائح  د�ستورية”  “ل 
منذ  وال�سلطات احلكومية  النقابات  بن  للعالقة  اأ�سا�سيا  مبداأ  “تلغي  البيان 
الد�ستور  اأق��ره حتى  الذي  الأم��ر  ال�ستقالل والخت�سا�ش، وهو  7 عقود، هو 
الإيراين املطبق راهنا”، حيث اإن “املادة 35 منه تن�ش على اأن النقابات املهنية 
موكلة لأن تدير �سوؤونها وت�سيد هياكلها وتقر قوانينها الداخلية بنف�سها، من 

دون تدخل من املوؤ�س�سات الأخرى«.
اأزم��ور �سياهي �سرح يف حديث مع موقع  الإي��راين  امل��دين واحلقوقي  النا�سط 
هذه  اإ���س��دار  وراء  من  املنتخب  الرئي�ش  ق��رار  اأه���داف  عربية”،  نيوز  “�سكاي 
الوقت  “يف  قائال:  الإيرانية،  املحامن  نقابة  لتنظيم عمل  الأخ��رة  الالئحة 

مما �سمح للنقابة باحل�سول على مزيد المتيازات واحلقوق واإمكانية الإدارة 
ال�سلطة يف  1979 وتويل اخلميني  اإطاحة بهلوي عام  امل�ستقلة لذاتها. لكن 
البالد، اأحدث م�سايقات ا�ستثنائية بالن�سبة للنقابة، حيث �سدر قرار باإغالقها 
جن العديد من اأع�ساء جمل�ش اإدارتها، واألغيت اآلف الرتاخي�ش املمنوحة  و�سجُ
�سنوات من  بعد  النقابة  افتتاح  اإع��ادة  البالد. وحينما متت  املحامن يف  بعمل 

ذلك، كانت ال�سلطة الق�سائية تجُعن م�سرفن على جمل�ش اإدارة النقابة.
جمل�ش  انتخاب  �سلطة  للنقابة  اأع��ي��دت   ،1997 ع��ام  خامتي  عهد  اأوائ���ل  ويف 
اإدارتها من بن كتلة املنتمن اإليها، واإن كان ذلك حتت رقابة و�سغوط الأجهزة 
الأمنية يف البالد، ح�سبما ذكرت املحامية الإيرانية احلا�سلة على جائزة نوبل 
حلقوق الإن�����س��ان �سرين ع��ب��ادي اأك��رث م��ن م��رة، خ��الل دفاعها ع��ن احل��ق يف 

ا�ستقالل النقابة.
احلالية  املواجهة  ت��وؤدي  اأن  الإيرانية  الداخلية  لالأو�ساع  املراقبون  ويخ�سى 
بن نقابة املحامن وال�سلطة الق�سائية يف البالد اإىل اإلغاء النقابة متاما، لأن 
يعمل مبثابة  لها  تابع  ت�سييد جهاز  �سنوات على  تعمل منذ  ال�سلطة احلاكمة 
وامل�ست�سارين  واخل���رباء  املحامن  “مركز  م�سمى  حتت  للمحامن”  “نقابة 
والعقائدية  ال�سيا�سية  ال�سروط  من  ع��ددا  يحدد  ال��ذي  للق�ساء”،  الأ�سرين 
وال�سلوكية على املنتمي اإليها، على راأ�سها اأن يوؤمن بولية الفقيه واأن يح�سل 
املهنية كما تفعل  الأمنية، ولي�ش فقط اخل�سائ�ش  الأجهزة  على موافقة من 

عادة النقابات يف خمتلف اأنحاء العامل.

�ضحف عربية: هل نفد �ضرب ب�يدن على �إير�ن؟
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عربي ودويل

 يحقق مكتب املدعي العام الحتادي يف اأملانيا مع موظف يف املكتب 
بولية  الداخلية(  )ال�ستخبارات  الد�ستور  حماية  لهيئة  الإقليمي 

ميكلنبورغ-فوربومرن بتهمة اإف�ساء اأ�سرار الدولة.
واأعلنت وزارة الداخلية املحلية يف الولية اأنها تعهدت للمدعي العام 
“بالدعم الكامل” يف التحقيق، م�سيفة اأنه مت اإيقاف املوظف املعني 
عن العمل موؤقتا كاإجراء احرتازي، كما اأ�سارت اإىل اأن مراعات مبداأ 

املتهم برئ حتى تثبت اإدانته.
واأع��ل��ن وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة امل��ح��ل��ي يف ال���ولي���ة، ت��ور���س��نت ري��ن��ت�����ش، اأنه 

�سيخطر جلنة الرقابة الربملانية يف برملان الولية بامل�ساألة.
تف�سح  ومل   2020. ع��ام  يف  وقعت  اأح���داث  اإىل  التحقيقات  وتعود 

الوزارة عن تفا�سيل اأخرى.
واإذاعة  �سبيغل”  “دير  جملة  اأج��رت��ه  ا�ستق�سائي  لتحقيق  ووف��ق��اً 
و�سط اأملانيا )اإم دي اآر(، يجُ�ستبه يف تورط عميل �سري �سابق يف خطط 
�سابط  اأن  يف  وي�ستبه  ميونخ.  من  بالقرب  �سي�ساين  نا�سط  اغتيال 

ال�ستخبارات اأف�سى للمخرب عنوان ال�سي�ساين.
ويقبع العميل ال�سري ال�سابق يف ال�سجن منذ نهاية العام املا�سي.

ا�ستاأجرته  اآخ���ر  رج���ل  �سلم  ب��ع��دم��ا  ال��ق��ت��ل  ع��ن خ��ط��ة  ال��ك�����س��ف  ومت 
ال�سي�سان لإمتام عملية الغتيال نف�سه لل�سلطات الأملانية.

حث وزير اخلارجية ال�سيني وانغ يي املجتمع الدويل  اأم�ش ال�سبت 
على بناء “�سور املناعة العظيم” ملحاربة جائحة كوفيد-19.

ال��ذي عقد يف جامعة  التا�سع  العاملي  ال�سالم  وان��غ يف منتدى  وق��ال 
ت�سينغهوا بالعا�سمة ال�سينية “يجب اأن نواجه التحديات الو�سيكة 

معا«.
‘�سور املناعة  “الأولوية الأكرث اإحلاحا هي الإ�سراع يف بناء  واأ�ساف 
تعاون  وتنفيذ  ال�سيا�سي  التمييز  الفرو�ش وت��اوز  ل��درء  العظيم’ 

دويل ملكافحة الوباء«.
وقدمت ال�سن، حيث ظهر فرو�ش كورونا اأول مرة يف مدينة ووهان 
بو�سط البالد يف اأواخر عام 2019، اأكرث من 480 مليون جرعة 

لقاح لدول اأخرى.
احل�سول  اإمكانية  لتح�سن  العمل  �ستوا�سل  ال�سن  اإن  وان��غ  وق��ال 

على اللقاحات والقدرة على حتمل تكاليفها يف البلدان النامية.
 

غرار  على  تمعا  ترامب  دونالد  ال�سابق  الأمريكي  الرئي�ش  ينظم 
املوؤمترات النتخابية يف �سارا�سوتا بولية فلوريدا، وهي ثاين فعالية 
اإذ ي�سعى للحفاظ على موؤيديه من احلزب  من نوعها هذا ال�سيف 
لعام  الن�سفي  التجديد  انتخابات  قبل  حلفائه  وتعزيز  اجلمهوري 

.2022
بيوم  احتفال  ب��اأن��ه  ���س��ف  وجُ ال��ذي  التجمع،  يجتذب  اأن  املتوقع  وم��ن 
ال�ستقالل الأمريكي يتم فيه اإطالق الألعاب النارية، عدة اآلف من 
اأنحاء الولية التي فاز بها اجلمهوري ترامب مبا يزيد على ثالث 

نقاط مئوية يف النتخابات الرئا�سية لعام 2020.
ب��اي��دن، وي��ك��رر ادعاءه  ت��رام��ب الرئي�ش ج��و  اأن ينتقد  امل��رج��ح  وم��ن 
الكاذب باأنه خ�سر انتخابات 2020 ب�سبب التزوير، ويحث موؤيديه 
التي  الن�سفي  التجديد  لنتخابات  حمالتهم  يف  حلفائه  دعم  على 
ينا�سل فيها اجلمهوريون ل�ستعادة �سيطرتهم على الكوجنر�ش من 

احلزب الدميقراطي العام املقبل.
�سارا�سوتا  مقاطعة  يف  اجلمهوري  احل��زب  رئي�ش  بريل  ج��اك  وق��ال 
اإنه ياأمل اأن ي�ستخدم الرئي�ش ال�سابق خطابه لتحفيز موؤيديه قبل 

انتخابات التجديد الن�سفي وانتخاب حاكم ولية فلوريدا.
�سّينا  مجُ اإىل حتفيز اجلميع مع  ه��ذا  ي��وؤدي  اأن  “اآمل  بريل  واأ���س��اف 

قدما  �سوب انتخابات 2022«.

عوا�ضم

برلني

بكني

و��صنطن

  توقيف 3 ن�ضط�ء فنزويليني 
�نتقدو� �لعملية �لع�ضكرية 

•• كراكا�س,-اأ ف ب

منظمة  م��ن  ن�سطاء  ث��الث��ة  الفنزويلية  ال���س��ت��خ��ب��ارات  اأج��ه��زة  -اعتقلت 
مع  احل��دودي��ة  املنطقة  يف  املتخ�س�سة  احلكومية،  غر  “فونداريدي�ش” 

كولومبيا حيث يدور القتال منذ اآذار/مار�ش، على ما ذكرت املنظمة.
وكتبت منظمة “فونداريدي�ش” غر احلكومية يف تغريدة “ندين اعتقال 
الأخ��رة يف  الأ�سهر  اإعالميا خالل  برز  الذي  تارا�سونا”  مديرنا خافير 

فنزويال، ونا�سطن اثنن.
واأو�سحت املنظمة اأنه مت توقيف تارا�سونا بينما كان متجهاً اإىل باركيه دي 
التي  وال�سطهاد”  “امل�سايقات  �سكوى على  لتقدمي  )�سمال غرب(  كورو 
املنطقة وجهاز ال�ستخبارات  يف �سرطة  “م�سوؤولن”  تعر�ش لها على يد 

)�سبن(.
لوكالة  قال خوان فران�سي�سكو غار�سيا، املن�سق يف منظمة “فونداريدي�ش”، 
الوحيد  ال�سيء   )...( ال�سحية  حالته  ول  مكانه  نعرف  “ل  بر�ش  فران�ش 

الذي ميكننا تاأكيده اأن )من األقى القب�ش عليه( كانوا من �سبن«.
املنطقة  يف  ي���دور  م��ا  على  ج��دا  املطلعة  “فونداريدي�ش”،  منظمة  ك��ان��ت 
احلدودية، قد اأ�سارت اإىل حدوث ا�ستباكات بن جمموعات من الكولومبين 
غر النظامين واجلي�ش الفنزويلي قبل اأن تعلن عن ذلك �سلطة الرئي�ش 
نيكول�ش مادورو. وتقول كراكا�ش التي تعزز بانتظام قواتها يف املنطقة، اإنها 
اأي توغل للمجموعات  اأرا�سيها من  اآذار/مار�ش لتحرير  �سنت عمليات يف 
امل�سلحة الكولومبية. وهي تتهم هذه املجموعات بزرع األغام م�سادة لالأفراد 

وبالعمل يف جمال تهريب املخدرات.
واألقى اأكرث من 13 األفا من اأع�ساء القوات امل�سلحة الثورية يف كولومبيا 
)فارك( ال�سالح لكن ف�سائل “من�سقة” مل تقبل باتفاق ال�سالم املوقع يف 

2016 يف كولومبيا.
وتوؤكد ال�ستخبارات الع�سكرية الكولومبية اأن هذه املجموعات التي تعمل 
بال قيادة موحدة ومتول من تهريب املخدرات والألغام ال�سرية، تعززت يف 

مناطق معزولة.

قائد القوات اجلوية امل�سرية: »ر�سالة �سالم وتنمية« يف املنطقة

 ق�عدة 3 يوليو.. هكذ� تعزز م�ضر حدوده� �لغربية بحر� وجو�

 �لأمم �ملتحدة : 400 �ألف دخلو� يف جم�عة يف تيغر�ي 

ت�ضريح�ت �أردوغ�ن �لعد�ئية.. م�ذ� تقول عن »�ملف�و�ض�ت مع م�ضر« ؟
عن  ال�سرعي  غر  التنقيب  يف  وال�ستمرار  املرتزقة،  دعم  وا�ستمرار  الليبية 
تقدمي  وا�ستمرار  اتفاق،  اإىل  الو�سول  دون  املتو�سط من  �سرق  مياه  الغاز يف 
الدعم الرتكي لتنظيم الإخوان ورف�ش ت�سليم املطلوبن لدى جهات الق�ساء 
الرتكي  الرئي�ش  مل�ست�سار  التحري�سية  الت�سريحات  ع��ن  ف�سال  م�سر،  يف 
يا�سن اأقطاي �سد القاهرة.  وكان وزير اخلارجية امل�سري �سامح �سكري اأكد 
توقف املباحثات امل�سرية الرتكية يف الوقت احلايل، نافيا توجه وفد م�سري 
اأي موعد  “ل يوجد  اأنه  �سكري  واأك��د  املباحثات قريبا.  اأنقرة ل�ستئناف  اإىل 
امل�سرية  العالقات  للنظر يف  ال�ستك�سافية  اجلل�سات  حمدد حاليا ل�ستئناف 
م�سرا اإىل حتفظ م�سر على عدد من ال�سيا�سات الرتكية خا�سة  الرتكية”، 
بعد تاوزات م�ست�سار اأردوغان. ويرى اخلبر املخت�ش بال�ساأن الرتكي �سالح 
التي متار�سها  “ا�ستمرار لعملية ال�ستفزازات  اأردوغ��ان  اأن ت�سريحات  لبيب، 
تركيا، وموا�سلة ل�سيا�سة الغزو والإمربيالية التي تنتهجها ملحاولة ال�سطو 

على ثروات دول اجلوار يف حميطها الإقليمي وكذلك املنطقة العربية«.
هذه  ا���س��ت��م��رار  عربية”  ن��ي��وز  “�سكاي  م��وق��ع  م��ع  ح��دي��ث  يف  لبيب  وي�����س��ف 
ال�سيا�سيات، باأنها “حتد كبر للدول الكربى يف املنطقة ويف مقدمتها م�سر 
لتحذيرات  وت��اوزا  ال��دويل  للقانون  �سارخا  انتهاكا  ميثل  كما  وال�سعودية، 
يتعلق  فيما  خ��ا���س��ة  ال�سيا�سيات،  ب��ه��ذه  ال���س��ت��م��رار  مغبة  م��ن  ال����دول  ك��اف��ة 

بالتنقيب غر ال�سرعي عن الغاز يف منطقة �سرق املتو�سط«.
ويقول لبيب اإن “الت�سريحات الرتكية كا�سفة ولي�ست موؤ�س�سة لواقع جديد 
م�سرا اإىل اأن تركيا مل تتوقف عن �سيا�ستها امل�ستفزة يف �سرق  يف املنطقة”، 
فر�سته  قد  �سوريا  �سمال  يف  ع��دة  ملناطق  الرتكي  “الحتالل  واأن  املتو�سط، 
اأن  اأخ��رى، يرى لبيب  ب�سهولة«. ومن جهة  ل�سنوات ولن تتخلى عنه  ليبقى 
على الدول التي بداأت احلوار مع تركيا خالل الفرتة املا�سية اأن تعيد �سياغة 
“تعك�ش واقع  التي  اأردوغ���ان،  التي عرب عنها  ال�سيا�سات  الأم��ر مبا يتفق مع 

وهي “لن تتغر يف القريب العاجل” ح�سب  التحركات اخلارجية لدولته”، 
وجهة نظره، موؤكدا على اأهمية اأن ت�ستعد الدول العربية ملواجهة املحاولت 
وجود  تاأ�سي�ش  اأن��ق��رة  رغ��ب��ة  ع��ن  احل��دي��ث  ظ��ل  يف  خا�سة  لرتكيا  التو�سعية 
من  الر�سمية  “الت�سريحات  اأن  اإىل  لبيب  اليمن.   وي�سر  يف  لها  ع�سكري 
تركيا ب�ساأن رغبتها يف التوافق مع م�سر على امل�ستوي الرئا�سي واحلكومي مل 
تقابلها �سيا�سات مماثلة من م�سر، لأن العداء بداأ من اجلانب الرتكي ولي�ش 
بتعمد  القاهرة خا�سة  �سيا�سيات عدائية تاه  اتخذت  اأنقرة  اأن  العك�ش، كما 

دعم الإرهاب وتقدمي الدعم املادي واللوجي�ستي للجماعات املعادية مل�سر«.
  ويوؤكد اأن حكومة العدالة والتنمية لن تتخلى عن م�سروعها الداعم لالإ�سالم 
مع  ال�سرتاتيجي  التوافق  مقابل  املنطقة  يف  والقالقل  وال��ث��ورات  ال�سيا�سي 
م�سر، مو�سحا اأن “م�سروعي القاهرة واأنقرة متناق�سان ول ميكن التقريب 

بينهما خا�سة على م�ستوى التحالفات اخلارجية وامللفات الإقليمية«.

•• عوا�ضم-وكاالت

اأردوغ��ان، التي اأطلقها  قراأ حمللون ت�سريحات الرئي�ش الرتكي رجب طيب 
لدول  وال���س��ت��ف��زازي��ة  العدائية  اأن��ق��رة  �سيا�سة  اإىل  ع���ودة  اأن��ه��ا  على  اجلمعة، 

املنطقة، وموؤ�سر جديد على ف�سل امل�سار التفاو�سي مع القاهرة.
و�سرقي  و���س��وري��ا  واأذرب��ي��ج��ان  ليبيا  يف  “موجودة  تركيا  اإن  اأردوغ�����ان  وق���ال 
املتو�سط، و�ستبقى”، يف لهجة حتد ت�سعيدية لأزمات قائمة بالفعل يف املنطقة 
اأنقرة. واأ�ساف خالل تفقده م�سنع جنازير الدبابات بولية �سقاريا  وراءها 
التنقيب يف  باأعمال  و�سنقوم  امل�سروعة  تركيا:”�سننتزع حقوقنا  �سمال غربي 

كافة بحارنا، ل �سيما �سرقي املتو�سط وحميط قرب�ش«.
وتاأتي ت�سريحات اأردوغان بعد اأيام من اإعالن م�سر ر�سميا تميد املفاو�سات 
مع تركيا، ب�سبب اخلالفات حول 3 ملفات، هي التواجد الرتكي يف الأرا�سي 

•• القاهرة-وكاالت

امل�سرية  البحرية  ال��ق��وات  قائد  ق��ال 
ال��ف��ري��ق اأح��م��د خ��ال��د، اإن ق��اع��دة 3 
يوليو)متوز( تعد قلعة جديدة بقدرة 
جديدة ت�ساف اإىل القدرات املتنامية 
يف اإطار برنامج حتديث �سامل للقوات 
امل�سلحة، �سمن الروؤية ال�سرتاتيجية 
القوات  لتطوير  ال�سيا�سية  للقيادة 
القاعدة  اأن  امل�سرية، موؤكدا  امل�سلحة 
اجلديدة مبثابة ر�سالة �سالم وتنمية 

باملنطقة بالكامل.
خالل  خالد،  اأحمد  الفريق  واأ���س��اف 
يوليو   3 ق���اع���دة  اف��ت��ت��اح  يف  ك��ل��م��ت��ه 
ال��ب��ح��ري��ة ب��ح�����س��ور ال��رئ��ي�����ش عبد 
امل�سرية  الدولة  اأن  ال�سي�سى،  الفتاح 
التنمية  لتحقيق  �ساملة  خطة  تنفذ 
الإرهاب،  على  النت�سار  حتقيق  بعد 
�سد قوى التطرف والإرهاب باأ�سلحة 
مت  حيث  ال�ساملة،  والتنمية  الفكر 
البحرية  للقوات  روؤي��ة تطوير  و�سع 
اخلا�سة  ال����ق����درات  ع��ن��ا���س��ر  ك���اأح���د 

بتطور القوات امل�سلحة.
ا���س��م��اً من  “3 يوليو”  ال��ق��اع��دة اجل���دي���دة  وات���خ���ذت 
البغي�ش  الإره��اب  بواعث  بالق�ساء على  تاريخ يرتبط 
الهتمام  وم��ن��ه��ا  وال��ت��ق��دم  التنمية  ن��ح��و  والن���ط���الق 

امللمو�ش بالبحر بعد ثورة 30 يونيو )حزيران(.
“التحدى كان  ال��ب��ح��ري��ة ق��ائ��اًل  ال��ق��وات  وت��اب��ع ق��ائ��د 
ك��ب��راً وامل��ت��اب��ع��ة ال��دق��ي��ق��ة وامل�����س��ت��م��رة ح��اف��زاً وداعماً 
اإدارة  واجل��ودة وح�سن  والدقة  الوقت  وك��ان عامل  لنا، 
املوارد عن�سراً حاكماً يف تنفيذ خطة التطوير ال�سامل 
للقوات امل�سلحة، وظهر ذلك من خالل اإن�ساء 5 قواعد 
جديدة ووحدات بحرية ذات قدرات كبرة لتنفيذ املهام 

املختلفة واحلر�ش على نقل التكنولوجيا واخلربة«.
البحرية يف منطقة  “3 يوليو”  هذا وان�سمت قاعدة 
القواعد  منظومة  اإىل  م��ط��روح،  مبحافظة  ج��رج��وب 
البحرية امل�سرية، لتمثل نقاط ارتكاز ومراكز انطالق 
للدعم اللوج�ستي للقوات امل�سرية يف البحرين الأحمر 

واملتو�سط، وملجابهة اأي حتديات وخماطر باملنطقة.
ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�ش  افتتاح  وي��اأت��ي 
لقاعدة “3 يوليو” البحرية يف اإطار احتفالت م�سر 

بذكرى ثورة 30 يونيو.
ب�سام  ال�سفر  امل�سرية  الرئا�سة  با�سم  املتحدث  وق��ال 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

ح���ذرت م�����س��وؤول رف��ي��ع��ة امل�����س��ت��وى يف 
الأمم املتحدة من اأن اأكرث من 400 
“دخلوا يف جماعة” يف  األ��ف �سخ�ش 

اإقليم تيغراي يف �سمال اإثيوبيا الذي ي�سهد حربا منذ 
ثمانية اأ�سهر، داعيا املتمردين اإىل احرتام وقف اإطالق 

النار الذي اأعلنته ال�سلطات الثيوبية.
مع  الثنن  رئي�سيا  منعطفا  تيغراي  النزاع يف  وع��رف 
اعالن القوات املنبثقة عن جبهة حترير �سعب تيغراي 

ا�ستعادة ال�سيطرة على ميكيلي عا�سمة الإقليم.
وقالت منظمات غر حكومية وبرنامج الأغذية العاملي 
اإن ال��ق��وات الإث��ي��وب��ي��ة دم���رت خ��الل الأ���س��ب��وع احلايل 

ج�سرين حيوين لنقل امل�ساعدات اإىل تيغراي.
لل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ع��ام  الأم���ن  وق���ال م�ساعد 
رجا�سينغام اجلمعة خالل  رامي�ش  بالوكالة  الإن�سانية 
تيغراي  ال��دويل ح��ول  الأم��ن  ع��ام ملجل�ش  اجتماع  اأول 
الو�سع  اإن  الثاين/نوفمرب  ت�سرين  النزاع يف  بدء  منذ 

“تدهور ب�سكل كبر«.
األف �سخ�ش دخلوا   400 اأن اكرث من  “نقدر  واأ�ساف 
عتبة  على  ب��ات��وا  اآخ��ري��ن  مليون   1،8 واأن  جم��اع��ة  يف 
ويعاين  بعد.  اأك��رب  الأع��داد  اإن  يقول  البع�ش  املجاعة. 
و�سدد على  التغذية احلاد”.  �سوء  األ��ف طفل من   33
اأن “حياة عدد كبر من الأ�سخا�ش )يف تيغراي( رهن 

الغذائية  امل��واد  اإي�سال  على  بقدرتنا 
اإليهم  ن�سل  اأن  يجب  اإليهم.  واأدوي��ة 

الآن ولي�ش الأ�سبوع املقبل. الآن«.
اتهامها  اجل��م��ع��ة  اإث��ي��وب��ي��ا  ورف�����س��ت 
امل�ساعدات  دخ��ول  ملنع  تخطط  باأنها 
املتمردون  �سيطر  بعدما  تيغراي  اإىل 

عليه.
ال����وزراء دمييكي  رئي�ش  ن��ائ��ب  وق���ال 
اجتمع  ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ن  م��ي��ك��ون��ن 
اأبابا  اأدي�����ش  بالعا�سمة  فندق  يف  بهم 
اجلمعة اإن “التلميح اإىل اأننا نخطط 
خل���ن���ق ����س���ع���ب ت���ي���غ���راي م����ن خ���الل 
الإن�سانية  امل�����س��اع��دات  و���س��ول  م��ن��ع 
احلرب  يف  ك�سالح  اجل��وع  وا�ستخدام 

هو اأمر خارج حدود املقبول«.
الإثيوبين  امل�����س��وؤول��ن  اأن  واأ����س���اف 
لنت�سال”  ممكن  جهد  كل  “يبذلون 
املريع  ال��و���س��ع  “من  ت��ي��غ��راي  اأه���ايل 

الذي هم فيه«.
وح�ست م�ساعدة الأمن العام لالأمم 
روزماري  ال�سيا�سية  لل�سوؤون  املتحدة 

ع�سو  العليا،  الع�سكرية  نا�سر  ب��اأك��ادمي��ي��ة  امل�ست�سار 
 3 “قاعدة  اإن  اخل��ارج��ي��ة،  ل��ل�����س��وؤون  امل�����س��ري  املجل�ش 
من  تقريباً  كيلو مرت فقط   70 بعد  تاأتي على  يوليو 
احلدود الغربية بن م�سر وليبيا، وافتتاحها اليوم دعم 
لقدرات الدولة امل�سرية لتحقيق الأمن القومي، لي�ش 

فقط امل�سري، ولكن العربي عموماً«.
“�سكاى  مل��وق��ع  اأن يف ح��دي��ث خ��ا���ش  ال��ع��م��دة  واأو����س���ح 
تاأكيد  الع�سكرية  ال��ق��اع��دة  تاأ�سي�ش  اأن  عربية”  نيوز 
لكل  م�سر  توجهها  ج��دي��دة  ردع  ور�سالة  م�سر،  لقوة 
امل�سري،  القومي  بالأمن  امل�سا�ش  نف�سه  له  ت�سول  من 
ودل��ي��ل ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ال�����س��ي��ط��رة وال��ه��ي��م��ن��ة امل�سرية 
الكاملة على �سواحلها ومياهها القت�سادية اخلال�سة، 
يف ظل الرثوات البحرية التي ي�ستوجب تاأمينها باأعلى 

م�ستويات الكفاءة والقدرة القتالية.

اأمن البحر املتو�سط
لن  يوليو   3 قاعدة  اأن  اإىل  الع�سكري  امل�ست�سار  ويلفت 
الغربي  تاأمن التاه ال�سرتاتيجي  يكون منوط بها 
اأبرز  وعن  ال�سمايل  اجلانب  اأي�ساً  لكن  فقط،  امل�سري 
امل�سري  ال�سرتاتيجي  اخلبر  يقول  ال��ق��اع��دة،  مهام 
اإنها تت�سمن مزيد من قدرات الردع والتاأمن للركائز 
الدعم  املتو�سط، وتوفر  البحر  امل�سرية يف  وال��رثوات 

القواعد  اأح����دث  ه��ي  يوليو”   3“ ق��اع��دة  اإن  را���س��ي 
الع�سكرية امل�سرية على البحر املتو�سط.

البالد  ب��ت��اأم��ن  تخت�ش  ال��ق��اع��دة  اأن  را���س��ي  واأ����س���اف 
و�سون  وال��غ��رب��ي  ال�سمايل  ال�سرتاتيجي  الت���اه  يف 
مقدراتها القت�سادية وتاأمن خطوط النقل البحرية 
املجموعات  با�ستخدام  البحري  الأمن  على  واملحافظة 
القتالية من الوحدات ال�سطحية والغوا�سات واملجهود 

اجلوي.

اإ�سافة ملنظومة القواعد امل�سرية
الأمن  مبلف  وخمت�سون  ا�سرتاتيجيون  خ��رباء  واأك��د 
القومي اأن قاعدة 3 يوليو املطلة على البحر املتو�سط 
ت�سكل اإ�سافة جديدة ومهمة ملنظومة القواعد البحرية 
تواجه  ال��ت��ي  التحديات  ت��زاي��د  م��ع  ل�سيما  امل�سري���ة، 
اجلماعات  واأب��رزه��ا  والعربي،  امل�سري  القومي  الأم��ن 
ف�سال  ال�سرعية،  غر  والهجرة  واملرتزقة  الإره��اب��ي��ة 
الأحمر  البحرين  وث��روات  البحري  الأم��ن  تعزيز  عن 

واملتو�سط.
اجلديدة  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ق��اع��دة  اأن  اإىل  اخل����رباء  ول��ف��ت 
البحرية  للقوات  ال�ساملة  التطوير  خطة  �سمن  تاأتي 

والقوات امل�سلحة امل�سرية عموما.
اأرك�����ان ح���رب ع����ادل حم��م��ود العمدة،  وي���ق���ول ال���ل���واء 

وتاأكيد  ميكيلي  با�ستعادة  لهم  �سمح  امل��ا���س��ي  ال�سهر 
اأعلنت  الإث���ر،  على  املنطقة.  غالبية  على  �سيطرتهم 
النار و�سفته  احلكومة من جانب واحد وقًفا لإطالق 

قوات دفاع تيغراي باأنه “مزحة«.
قبل  القليم  حتكم  كانت  التي  تيغراي  حكومة  وقالت 
امل��ن��ظ��م��ات المم���ي���ة ومنظمات  ���س��ت��دع��م  ان��ه��ا  احل����رب 
م�ساعدات  تيغراي  �سكان  لت�سليم  تعمل  التي  الغاثة 

تنقذ اأرواحهم.
اإن�سانية  وباأزمة  ب�سرية هائلة  ت�سببت احلرب بخ�سائر 
لالأمم  التابع  العاملي  الأغذية  برنامج  ويقول  مروعة، 
%91 من �سكان  اأو  5،2 مالين �سخ�ش،  اإن  املتحدة 

تيغراي، يحتاجون اإىل م�ساعدات غذائية طارئة.
الإغاثة  عمليات  ا�ستاأنف  اإن��ه  اجلمعة  الربنامج  وق��ال 
اإىل  الو�سول  يف  اأمله  عن  واأع���رب  ليومن  توقف  بعد 

30 األف �سخ�ش “بحلول نهاية الأ�سبوع«.
لكنه اأعرب عن اأ�سفه لتدمر ج�سرين رئي�سين يوؤديان 
جراء  مهددة  النا�ش  اأرواح  اأن  على  و�سدد  تيغراي  اإىل 
بع�سا  تتلقى  “العائالت  اأن  الربنامج  واأ���س��اف  ذل��ك. 
من اآخر خمزونات برنامج الأغذية العاملي من الغذاء. 
اإىل  امل��وؤدي��ة  الإم����داد  ط��رق  تجُفتح  مل  اإذا  اأرواح  �ستهدر 

ديكارلو اجلمعة املتمردين الذين باتوا يجُ�سمون “قوات 
“املوافقة على وقف فوري  على  الدفاع عن تيغراي”، 
وتام لإطالق النار” �سبق اأن اأعلنته احلكومة الإثيوبية 
يف املنطقة. وقالت امل�سوؤولة يف م�ستهل اجتماع جمل�ش 
الأمن اإن “وقفا لإطالق النار يلتزمه جميع الأطراف 
لن يجُ�سّهل ت�سليم م�ساعدة اإن�سانية فح�سب، بل �سيكون 
ال�سرورية  ال�سيا�سية  للجهود  ان��ط��الق  نقطة  اأي�سا 

لر�سم م�سار للخروج من الأزمة«.
نوبل  احلائز جائزة  اأحمد  اأبيي  ال��وزراء  رئي�ش  واأر�سل 
لل�سالم العام 2019 اجلي�ش الفدرايل اإىل تيغراي يف 
�سالح  ون��زع  لعتقال  املا�سي  الثاين/نوفمرب  ت�سرين 
ق����ادة ح���زب ج��ب��ه��ة حت��ري��ر ���س��ع��ب ت��ي��غ��راي احل��اك��م يف 

الإقليم اآنذاك.
�سنتها  ردا على هجمات  ه��ذه اخلطوة ج��اءت  اإن  وق��ال 
للجي�ش  مع�سكرات  على  تيغراي  �سعب  حترير  جبهة 
بعدما  اأ���س��اب��ي��ع  غ�����س��ون  الن�سر يف  واأع��ل��ن  ال���ف���درايل، 
الإقليمية  العا�سمة  على  الفدرالية  ال��ق��وات  ا�ستولت 
ميكيلي. ولكن بعد �سهور من اإعادة تميع �سفوفهم، 
على  يطلقون  ���س��اروا  بعدما   - ت��ي��غ��راي  م��ت��م��ردو  �سن 
اأنف�سهم ا�سم قوات دفاع تيغراي - هجوًما م�ساًدا وا�سًعا 

اللوجي�ستي الكامل ومتطلبات تنفيذ 
البحرية  للقوات  توكل  اأي��ة مهام قد 
وغرها من القوات يف اإطار التكامل 
الرئي�سية  الأف�������رع  ب���ن  وال���ت���ع���اون 

املختلفة للجي�ش امل�سري.
وي�سر العمدة اإىل اأن الدولة امل�سرية 
مقبلة على تد�سن اأول حمطة نووية 
بالقرب  الكهربائية  الطاقة  لتوليد 
م���ن م��وق��ع ق���اع���دة 3 ي��ول��ي��و خالل 
ت��اأم��ن تلك  امل��ق��ب��ل��ن، واأن  ال��ع��ام��ن 
التي  البحرية  اجل��ه��ة  م��ن  ال��ق��اع��دة 
�ستقام عليها املحطة �ستكون من اأهم 

مهامها بكل تاأكيد.
تت�سمن  امل���ه���ام  اإن  ق���ائ���ال  وي���ت���اب���ع 
الهجرة  اأن�����س��ط��ة  م��ك��اف��ح��ة  اأي�������س���اً، 
التهريب  واأع����م����ال  امل�����س��روع��ة  غ���ر 
الأمن  يدعم  مبا  البحر،  طريق  عن 
ال��ق��وم��ي امل�����س��ري ومي��ن��ع حم���اولت 
القومي  ب��الأم��ن  العبث  اأط����راف  اأي 

امل�سري من جهة البحر.
وي�سر اإىل اأن القاعدة جمهزة ب�سكل 
الأ�سطول  وح���دات  ل�ستقبال  ك��ام��ل 
ال�����س��م��ايل امل�����س��ري، ال��ت��اب��ع ل��ل��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة ب�سكل 
م��ن ط��راز مي�سرتال،  امل��روح��ي��ات  ك��ام��ل، مثل حاملتي 
والغوا�سات والفرقاطات وغرها، م�سراً اإىل اأن موقع 

القاعدة خمتار بعناية ودقة.

تاأمني امل�سالح القت�سادية
كلية  م�ست�سار  ال�����س��ه��اوي،  دك��ت��ور حممد  ال��ل��واء  وق���ال 
امل�����س��ري لل�سوؤون  امل��ج��ل�����ش  ال���ق���ادة والأرك������ان وع�����س��و 
اخلارجية، اإن القاعدة البحرية �ستوؤمن م�سالح م�سر 
الغاز  وا�ستثمارات  ظهر  حقل  بينها  ومن  القت�سادية، 

الطبيعي واكت�سافات الغاز الطبيعي.
واأ����س���اف ال�����س��ه��اوي، يف ح��دي��ث خ��ا���ش مل��وق��ع “�سكاى 
نيوز عربية” اأن م�سر اأقامت عدة قواعد ع�سكرية يف 
الع�سكرية  جنيب  حممد  قاعدة  مثل  املا�سية  الفرتة 
وقاعدة برني�ش واإقامة تلك القواعد ت�ستهدف �سيانة 
الأمن القومي امل�سري ودرع واق جديد يجُ�ساف ملنظومة 

القوات امل�سلحة امل�سرية.
حتديات  اأي  مل��واج��ه��ة  ت�ستعد  م�سر  اإن  ق��ائ��ال  وت��اب��ع 
القومي ل  الأمن  واأن نظريات  حمتملة قبل حدوثها، 
نتحرك،  لكي  يحدث  حتى  اخلطر  ننتظر  اأن  حتتمل 

ولكن ن�ستبق اأي حدث بتجهيز قوة الردع له.

ت��ي��غ��راي ب��ال��ك��ام��ل وا���س��ت��م��ر اأط���راف 
حرية  تعري�ش  اأو  تعطيل  يف  النزاع 
الأغذية  برنامج  )�ساحنات(  حركة 
الإغاثة  وك���الت  م��ن  وغ��ره  العاملي 

للخطر«.
و�سددت دول عدة من بينها الوليات املتحدة واإيرلندا 
واململكة املتحدة التي تقف وراء الجتماع الذي عار�سته 
الدول الإفريقية باعتبار اأن الأمر يتعلق ب�ساأن اإثيوبي 
األ  يجب  الإن�سانية  امل�ساعدات  و�سول  اأن  على  داخلي، 

ت�سوبه اأي عراقيل.
ك���رر دمييكي  ل��ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ن اجل��م��ع��ة،  ويف ح��دي��ث��ه 
موقف احلكومة بقوله اإن وقف اإطالق النار كان بدافع 

املخاوف الإن�سانية وبهدف ت�سهيل زراعة الأرا�سي.
لكن مع انقطاع الكهرباء والت�سالت وتعليق الرحالت 
اجلوية وانقطاع غالبية الطرقات، يخ�سى م�سوؤولون يف 

الأمم املتحدة ودبلوما�سيون اأن يتفاقم الو�سع.
وق��ال وزي��ر خارجية الحت���اد الأوروب����ي ج��وزف بوريل 
“وقف اإطالق النار ل يعني قطع الكهرباء  يف تغريدة 
وتدمر البنى التحية الأ�سا�سية. وقف اإطالق نار فعلي 
مالين  اإىل  امل�ساعدات  لو�سول  امل�ستحيل  ب��ذل  يعني 
ب�سكل  يحتاجونها  الذين  وال��رج��ال  والن�ساء  الأط��ف��ال 
عاجل«. وقال دمييكي للدبلوما�سين ان احلكومة تعد 
21 حزيران/ التي جرت يف  الوطنية  بعد النتخابات 
يونيو ويتوقع اأن تعطي تفوي�سا جديدا لأبيي، “حلوار 

ي�سمل اجلميع حلل اأزمة تيغراي«.
�ست�سمل  ال��ع��م��ل��ي��ة  “هذه  واأ�����س����اف 
واأع�ساء  ال�سرعية  املعار�سة  اأح���زاب 
يف قاعدة جبهة حترير �سعب تيغراي 
طريق  ل�سلوك  ا���س��ت��ع��داده��م  ي��ب��دون 
ال�سالم، واأو�ساط الأعمال ومنظمات 
امل��ج��ت��م��ع امل����دين و���س��خ�����س��ي��ات ب���ارزة 

اأخرى«.
الإث���ي���وب���ي���ن  امل���������س����وؤول����ن  اأن  اإل 
اإج��راء مفاو�سات مع  اأن  اإىل  اأ���س��اروا 
���س��ع��ب تيغراي  ق����ادة ج��ب��ه��ة حت��ري��ر 

مرفو�ش.
خلية  با�سم  والناطق  دمييكي  وق��ال 
تيغراي  اأج��ل  من  احلكومية  الأزم���ة 
اأبابا ترغب  اإن ادي�ش  ر�سوان ح�سن 
ب��ف��ر���ش ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ق���ادة اجلبهة 

ب�سبب “م�سوؤولياتهم«.
بع�ش  اأن  اع����ت����رب  دمي���ي���ك���ي  ل���ك���ن 
عنا�سر اجلبهة “اأبرياء” ويجب اأن 
اأفاد  ما  على  املحادثات  اإىل  ين�سموا 

دبلوما�سيون.
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عربي ودويل

بينغ  جني  �سي  اأعلن 
 ،2018 مــايــو   5 يف 
الحتفال  مبنا�سبة 
املئوية  بــالــذكــرى 
الــــثــــانــــيــــة ملـــيـــالد 
كـــارل مــاركــ�ــش، اأنــه 
على  مقد�ش  واجــب 
ال�سيوعيني  جميع 
ال�سينيني اأن يطوروا 
املارك�سية با�ستمرار. 
ويوم اخلمي�ش، كرمه 
الأول  ــكــرتــري  الــ�ــس
ال�سيوعي  لــلــحــزب 
مبنا�سبة  ال�سيني 
ــة  ــوي ــئ ــــذكــــرى امل ال

للحزب.

•• الفجر – خرية ال�ضيباين

تخللت خط�ب �لرئي�ش �ل�ضيني �إ�ض�ر�ت �إىل 
�مل�رك�ضية �للينينية, �لتي تظل �لبو�ضلة �لأيديولوجية

�لعودة �إىل �جلذور �حلمر�ء, يجب �أن ت�ضمح,
 �أوًل, للحزب �ل�ضيوعي �ل�ضيني ب�لبق�ء يف �ل�ضلطة

�حلكومة �لبريوفية ترف�ش �إجر�ء تدقيق دويل يف نت�ئج �لنتخ�ب�ت 
كتب وزير العدل اإدواردو فيخا، يف ر�سالة رد اإىل فوجيموري، 
“مبوجب مبداأ احلياد الذي يتعن على اأي موؤ�س�سة حكومية 
احرتامه، ومع العملية النتخابية اجلارية، لي�ش من املمكن 

بح�سب القانون ال�ستجابة للطلب املقدم«.
املحتملة  املخالفات  مع  التعامل  “يع�����ود  الوزير  واأ�س��������اف 
الوطنية  اللجنة  اإىل  ر�سالتك  يف  اإل��ي��ه��ا  ال���س��ارة  مت  ال��ت��ي 
الطعون  وت�سوية  بتقييم  قامت  التي  النتخابات  لتحكيم 
املجموعات  م���ن  امل���ق���دم���ة  )الأ�������س������وات(  اإل����غ����اء  وط���ل���ب���ات 

ال�سيا�سية«.
اإجراء  اإىل  دع��ت  التي  ال�سعبوي  اليمن  مر�سحة  رد  وج��اء 
بعد النتخابات  “على غرار ما حدث يف بوليفيا”،  تدقيق 

•• ليما-اأ ف ب

كيكو  اليمينية  املر�سحة  طلب  البروفية  احلكومة  رف�ست 
فوجيموري اإجراء تدقيق دويل يف نتائج الدورة الثانية من 
النتخابات الرئا�سية التي جرت يف ال�ساد�ش من حزيران/

العملية  يف  “حيادها”  �سينتهك  ذل��ك  اأن  معتربة  يونيو، 
النتخابية.

ا�سارت ابنة الرئي�ش ال�سابق فوجيموري )2000-1990( 
التي كانت تخ�سع للتحقيق بتهم الف�ساد اإىل حدوث تزوير 
بعد ثالثة اأيام من القرتاع الذي ت�سدره مناف�سها املر�سح 

الي�ساري بيدرو كا�ستّيو.

الرئا�سية املتنازع عليها يف العام 2019، على هذا الرف�ش 
ق��وي��اً ع��رب م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، ح��ي��ث هاجمت 

الرئي�ش البرويف املوّقت.
�ساغا�ستي  فران�سي�سكو  الرئي�ش  “تخلى  تغريدة  يف  وكتبت 
�سفافة  انتخابات  �سمان  يف  املتمثلة  املهمة  م�سوؤوليته  عن 

�سمن ظروف من امل�ساواة«.
الدول  ملنظمة  التابعة  النتخابية  املراقبة  بعثة  وو�سفت 
القرتاع  الأوروب��ي  والحت��اد  املتحدة  والوليات  الأمركية 
الهيئة  عمل  عن  ودافعت  و�سفافاً  ح��راً  ك��ان  باأنه  البرو  يف 
النتخابية امل�سرفة على تنظيم القرتاع وعن عمل اللجنة 

الوطنية لتحكيم النتخابات امل�سوؤولة عن درا�سة الطعون.

�س�ابتها  النتخاب������ات  اإّن  فوجيم���وري  مع�س�����كر  ويق������ول 
بيدرو  املت�سّدد  الي�سار  مر�ّسح  مّكنت  “تزوي�����ر”  عمليات 
املر�ّسحة  ع��ل��ى  �سئي�����ل  ب��ف�����������������������ارق  ال��ت��ق��ّدم  م���ن  ك��ا���س�����ت��ّي��و 

اليمينية.
ك��ا���س��ت��ّي��و ح�سل على  ف����اإّن  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  غ��ر  للنتائج  ووف��ق��اً   
اأّن��ه متقّدم على فوجيموري  اأي  الأ�سوات  %50.12 من 

بحواىل 44 األف �سوت فقط.
ويف 2019، خل�ش تقرير اأعّدته منظمة الدول الأمركية 
اإىل  بوليفيا  يف  جرت  التي  الرئا�سية  النتخابات  اأعقاب  يف 
اإيفو  ال��ي�����س��اري  الرئي�ش  حكومة  قبل  م��ن  ت��زوي��ر  ح�سول 

مورالي�ش )2019-2006(.

خطاب الرئي�ش ال�سيني يف الذكرى املئوية

هل م� ز�ل �حلزب �ل�ضيوعي �ل�ضيني ... �ضيوعًي�؟
تخلت ال�سني عن حدود ال�سيوعية من اأجل التمتع ب�سكل اأف�سل بتجاوزات الراأ�سمالية

الثوري  ال�����زي  ب���اع���ت���زاز  م��رت��دي��ا 
ال�سيني، امللقب ب� “زي ماو”، غازل 
ال�سعبية  ال�سن  جمهورية  رئي�ش 
“ال�سرتاكية  متحم�ًسا:  ح�����س��ًدا 
تنقذ  اأن  مي��ك��ن  ال���ت���ي  ه���ي  ف��ق��ط 
ال�����س��ن، ف��ق��ط ال���س��رتاك��ي��ة ذات 
قادرة  كانت  ال�سينية  اخل�سائ�ش 
املْقَراأ الذي  على تطوير ال�سن”. 
واملزّين  خ��الل��ه،  م��ن  يتحدث  ك��ان 
مب��ط��رق��ة وم��ن��ج��ل، ي��ذّك��ر حوايل 
70 األف �سيني ممن ي�ستمعون يف 
اإىل خطابه يف ميدان تيان  خ�سوع 
ال�سرتاكية  ه���ذه  “اأّن  م���ن،  اآن 
تبقى  ال�سينية”  اخل�سائ�ش  ذات 
للمارك�سية  ال��ق��وي  ال��ت��اأث��ر  حت��ت 

اللينينية.  
الأيديولوجية  ال���ربجم���ي���ة  اإن 
الذي  ال�سيني،  ال�سيوعي  للحزب 
قبل  1921 من  ع��ام  تاأ�سي�سه  مت 
ال�سينين  املثقفن  من  جمموعة 
البل�سفية،  الثورة  من  وم�ستوحى 
بعد.  التجاعيد  عليها  تظهر  مل 
بعمق يف  الأق��ل متجذرة  اإنها على 
اأذهان اأع�سائه البالغ عددهم 90 
خالل  م��ن  تكوينهم  ومت  مليوًنا، 
للن�سو�ش  الإل����زام����ي����ة  ال����ق����راءة 
امل��ث��ال، مت  �سبيل  الأ���س��ا���س��ي��ة. على 
اأنهم ممنوعون متاًما من  حتديد 
العتقاد يف دين يعترب غر متوافق 
فمنذ  ال�سيوعية.  “العقيدة”  مع 
تاأ�سي�ش  مت  ع��ن��دم��ا   ،1949 ع���ام 
كان  ال�سعبية،  ال�سن  جمهورية 
احلزب ينتقد الأديان دائًما، حيث 
م�سادة  قوة  اأنها  على  اإليها  يجُنظر 
النقطة،  ه���ذه  ويف  ���س��رع��ي��ة.  غ��ر 
كما يف كثر من النقاط الأخرى، 
ال�سيني  ال�سيوعي  احل��زب  اعتمد 
ب���������س����دة ع����ل����ى م����ق����ارب����ة الحت�������اد 

ال�سوفياتي.
اأ�سبحت  بينغ،  جن  �سي  عهد  »يف 
الأيديولوجية  ال�����س��ي��اغ��ة  اإع�����ادة 
احلزبي،  للعمل  م��رك��زي��ة  عملية 
كثر  يف  امل�ستخدمة  والأ���س��ال��ي��ب 
من احلالت ت�سبه تلك امل�ستخدمة 
تذّكر يف كتابها  خالل حقبة ماو”، 
الأخر “احمر فاقع، املثل العلى 
األي�ش  ال�سيني”،  ال�������س���ي���وع���ي 
اإي���ك���م���ان، اخل���ب���رة ال�����س��ه��رة يف 

�سوؤون ال�سن.
اتخذها  التي  املواقف  فاجاأت  لقد 
م�سوؤويل  احلايل  ال�سيني  الزعيم 
احل����زب يف ب��ع�����ش الأح���ي���ان. ففي 
للحزب  ع�����س��ر  ال���ت���ا����س���ع  امل����وؤمت����ر 
اأكتوبر  يف  ال�����س��ي��ن��ي  ال�����س��ي��وع��ي 
العظم  “ك�سط  اإىل  دع��ا   ،2017
تقوية  اأج����ل  م���ن  ال�سم”  لإزال������ة 
للحزب،  الأي���دي���ول���وج���ي  ال���ن���ق���اء 
مقولته،  ماو  ي�ستعر من  ان  قبل 
موؤكدا اأن “ال�سن دولة ا�سرتاكية 
ذات ديكتاتورية دميقراطية �سعبية 
بقيادة الطبقة العاملة وعلى اأ�سا�ش 

حتالف العمال والفالحن ».

تناق�ش
“اجلذور  اإىل  ال�������ع�������ودة  ه��������ذه 

اأوًل  ت�سمح،  اأن  يجب  احلمراء”، 
ال�سيوعي  للحزب  �سيء،  كل  وقبل 
ال�سيني بالبقاء يف ال�سلطة. ووفًقا 
األي�ش  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ل��ل��م��ق��اب��الت 
�سينين  دبلوما�سين  مع  اإيكمان 
وم�����س��وؤول��ن ح��زب��ي��ن، ف���اإن حقبة 
الن���ف���ت���اح ال��ت��ي ق���اده���ا دن����غ �سياو 
بينغ من عام 1978، اأظهرت لهم 
الطريق  تكن  مل  الراأ�سمالية  اأن 

ال�سحيح التي عليهم اتباعها.
مرحلة  يف  ال�������س���ن  ت�������زال  “ل   
ال�سرتاكية ... و�ستظل كذلك عام 
لي�ست  الراأ�سمالية  لأن   ،2050
ال�سيوعية  ان  ال�سحيح.  الطريق 
م���ث���ل اع����ل����ى، وال�����س����رتاك����ي����ة هي 
ال�سكل الواقعي للحكم الذي يجب 
الأعلى”،  املثل  هذا  نحو  يتجه  اأن 

اأك���د لها م�����س��وؤول ح��زب��ي يف يونيو 
.2018

ت��ن��اق�����ش قوي  “ظهر  ذل���ك،  وم���ع 
اأيديولوجية  ب��ن  الثمانينات  يف 
احلزب والواقع القت�سادي للبالد. 
واإعادة التاأطر الأيديولوجي التي 
���س��ي جن  و���س��ول  م��ن��ذ  نالحظها 
ت��ه��دف فقط  ال�����س��ل��ط��ة،  اإىل  ب��ي��ن��غ 
اإىل اإعطاء احلزب م�سادر جديدة 
يقول اأنطوان بونداز،  لل�سرعية”، 
البحوث  م���وؤ����س�������س���ة  يف  ال���ب���اح���ث 

ال�سرتاتيجية.
ت����رج����ع امل����ع����ج����زة الق���ت�������س���ادي���ة 
اإىل  ك���ب���ر  ح�����د  اإىل  ال�������س���ي���ن���ي���ة 

التحرير الق�سري لالقت�ساد.
 منذ رئا�سة دنغ �سياو بينغ، انتقلت 
اق���ت�������س���اد خمطط  ال�������س���ن م����ن 

ال�سوق.  اق���ت�������س���اد  اإىل  م����رك����زي 
ال�سيوعي  احلزب  م�سوؤولو  و�سجع 
على  ال�سينية  ال�سركات  ال�سيني 
اخل����ارج،  يف  بكثاف�����ة  ال�ستثمار 
وق�����د ب�������رزت ه�����ذه ال�������س���ي���ا����س���ة يف 
م�سروع  م���ع  الأخ�������رة  ال�����س��ن��وات 
طرق احلرير اجلديدة. باخت�سار، 
تخلت ال�سن عن حدود ال�سيوعية 
اأف�سل  ب�����س��ك��ل  ال��ت��م��ت��ع  اأج�����ل  م���ن 
وبالتايل،  الراأ�سمالية.  بتجاوزات 
هي  ال�سيوعية  الأيديولوجية  فاإن 
الفولذ  “�سور  ل���  دع��ام��ة  مب��ث��اب��ة 
مليار   1.4 ب��ن��اه  ال���ذي  العظيم” 
�سيني والذي ذكره �سي جن بينغ 
اأ�سا�سات البناية  يف خطابه... لكن 

تبقى ه�سة...
عن لوبوان

�أمريك� حتذر من عرقلة �لنتخ�ب�ت يف ليبي� •• وا�ضنطن-وكاالت

ليبيا،  ل��دى  و�سفرها  الأمريكية  املتحدة  للوليات  اخلا�ش  املبعوث  اأك��د 
اأن بع�ش الليبين يحاولون عرقلة النتخابات التي مت  ريت�سارد نورلند، 
التوافق على اإقامتها يوم 24 دي�سمرب )كانون الأول( القادم، بح�سب موقع 
ملناق�سة  اأي��ام ملتقى ح��واري  وا�ست�سافت جنيف على مدى عدة  “احلرة«. 
مقرتحات اللجنة ال�ست�سارية ب�ساأن القاعدة الد�ستورية التي �ستجري على 

اأ�سا�سها النتخابات املقررة نهاية العام اجلاري.
امللتقى يف جنيف  اجتماعات  كثب  تابعنا عن  “لقد  بيان  نورلند يف  وق��ال 
هذا الأ�سبوع، مبا يف ذلك العديد من الأع�ساء الذين يبدو اأنهم يحاولون 
اإم��ا ع��ن طريق   - اإج���راء النتخابات  �سامة( ت�سمن ع��دم  اإدخ���ال )ح��ب��وب 

راأيهم يف ت�سكيل م�ستقبل ليبيا«. و�سدد اأن وا�سنطن “على ا�ستعداد مل�ساعدة 
والتح�سر  الأ�سا�سية  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  على  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة 

لالنتخابات الوطنية حتى انتهاء وليتها يف دي�سمرب«.
الليبين  املر�سحن  ومواقف  اإىل منهجيات  ال�ستماع  اإىل  “نتطلع  واأردف 
وهم يناق�سون اأف�سل ال�سبل حلل ق�سايا طويلة الأجل مثل اأزمة الكهرباء، 
مع  والتعامل  الف�ساد،  وحماربة  الليبي،  الأعمال  لقطاع  ال�سيولة  وتوفر 
واإيجاد  الأم��ن،  و�سمان  العمل،  فر�ش  وخلق  واملرتزقة،  الأجنبية  القوات 

طريق لليبيا - بلد غني باملوارد والتاريخ - لتزدهر ب�سالم«.

اإطالة العملية الد�ستورية اأو من خالل خلق �سروط جديدة يجب تلبيتها 
لإج��راء النتخابات«. وبح�سب نورلند، فاإن بع�ش ه��وؤلء الأف��راد يدعون 
“اأنهم يعملون نيابة عن القادة ال�سيا�سين الذين قدموا للوليات املتحدة 

تاأكيدات وا�سحة باأنهم يدعمون النتخابات يف 24 دي�سمرب«.
اإل من  ليبيا  م�ستقبل  املطاف، ل ميكن حتديد  نهاية  “يف  نورلند  واأك��د 

قبل الليبين«.
واأ�ساف “ناأمل اأن يعيد 75 ليبيا يف ملتقى احلوار ال�سيا�سي الليبي تكري�ش 
عن  بالتعبر  البالد  اأن��ح��اء  جميع  يف  ليبي  مالين  ل�7  لل�سماح  اأنف�سهم 

الد�ستورية  القاعدة  لبحث  املا�سي،  الإثنن  جنيف،  يف  اجتماعها  وخ��الل 
اللجنة ال�ست�سارية يف ملتقى احلوار  الالزمة لإجراء النتخابات، اتفقت 
الرئا�سية  لالنتخابات  للرت�سح  العامة  ال�سروط  على  الليبي  ال�سيا�سي 
اأ�سا�ش  على  الرئا�سية  النتخابات  ب��اإج��راء  واأو���س��ت  ال�سنة.  نهاية  امل��ق��ررة 
وجمل�ش  النواب،  جمل�ش  غرفتن،  من  ت�سريعي  جهاز  وانتخاب  القوائم، 
اللجنة  اأو���س��ت  امل��ق��ب��ل،  ال��ربمل��ان  يف  النيابي  التمثيل  ب�����س��اأن  اأم���ا  ال�سيوخ. 

بتخ�سي�ش 30 باملئة من املقاعد يف اجلهاز الت�سريعي للن�ساء.
وخالل كلمته يف افتتاح الجتماع، �سدد رئي�ش بعثة الأمم املتحدة يف ليبيا، 
يان كوبي�ش، على �سرورة و�سول الأطراف الليبية حلل و�سط، وقال اإن ذلك 
ال�سلمي  النتقال  “كل من يحاول عرقلة  اإن  وقال  الأهمية”.  “بالغ  اأمر 

لل�سلطة يف ليبيا �سيتعر�ش للم�ساءلة«.

العقيدة ال�سيوعية ا�سا�ش البناء اله�ش

الرئي�ش ال�سيني �سي جن بينغ على �سا�سة عمالقة خالل الحتفالت بالذكرى املئوية للحزب ال�سيوعي ال�سيني يف ميدان تيانامنن

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• لوك الليربتي

�سواء اأكان رجاًل اأو امراأة �سيا�سية، فكلما اقرتبت 
من القمة، زاد ال�سغط، مع تدقيق كل قرار حتت 

املجهر، وت�سخيمه من قبل و�سائل الإعالم.
كنا نعلم اأن كامال هاري�ش قبلت عر�ش جو بايدن 
املن�سب  ه���ذا  لأن  ال��رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  من�سب  ل��ت��ويل 
مل�سرتها.  هائلة  ان��ط��الق  نقطة  ي��ك��ون  اأن  ميكن 
وهكذا �سمنت كامال هاري�ش اول ت�سجيل �سابقة 
الرئي�ش  باأن  تاأكيد  على  ثانيا  وح�سلت  تاريخية، 

�سيكلفها مبلفات مهمة.
الظل،  يف  اجل��دي��دة  الإدارة  م��ن  اأوىل  اأ���س��ه��ر  بعد 
اأكرث  ب�سكل  ويجُ�سمع  الرئي�ش  نائب  اإىل  يجُنظر  بات 
حماية  اأج���ل  م��ن  الن�سال  يف  منغم�سة  ان��ت��ظ��اًم��ا. 
غر  الهجرة  ملف  ا  اأي�سً ورث��ت  املدنية،  احل��ق��وق 
ال�سرعية. ولئن وجدت هاري�ش نف�سها اأخًرا حتت 
ك��ان��ت تف�سل تغطية  ال���س��واء مب��ف��رده��ا، ف��رمب��ا 

اأكرث اإيجابية.
���ا اجلناح  اأي�������سً ي��ن��ت��ق��ده��ا اجل���م���ه���وري���ون، ول���ك���ن 
ال�سابقة  فال�سناتور  ال�سيا�سي،  حلزبها  التقدمي 
حيث  داخلية  اأزم��ة  حالًيا  تواجه  كاليفورنيا،  عن 
يعاب عليها امل�ساهمة يف تطوير ثقافة غر �سحية 

داخل فريقها.
هناك العديد من الأمثلة على �سوء املعاملة، لكن 
العمل  ا�ستنكار  ���س��ري��ا.  يظل  عنه  الك�سف  مت  م��ا 
الت�سامن.  وق��ل��ة  ال�سغط،  م��ن  وال��ك��ث��ر  ال�����س��اق، 
هاري�ش حتّمل  كامال  رف�ست  ذل��ك،  والأ���س��واأ من 
العتاب واللوم، حيث تتوىل مديرة مكتبها تقييد 

ا على حمايتها. الو�سول اإىل رئي�ستها حر�سً
اأكرث  البيئة  هذه  كانت  اإذا  ما  امل�ستقبل  �سيخربنا 
���س��م��ّي��ة م���ن ت��ل��ك اخل��ا���س��ة ب��ال�����س��ي��ا���س��ي��ن رفيعي 
امل�����س��ت��وى، ل��ك��ن ه���ذه الأزم�����ة امل��ب��ك��رة ه��ي عالمة 

وا�سحة على اأن ال�سغط يت�ساعد. نائب الرئي�ش 
لي�ست وافدة جديدة، وتعرف اأكرث من اأي �سخ�ش 
وانتخابات  املناورة لديها حمدود،  اأن هام�ش  اآخر 

2024 بعيدة وقريبة على حد �سواء.
وم���ع ت��زاي��د الن��ت��ق��ادات وامل���غ���ادرة داخ���ل فريقها 
الزعامة.  اإظهار  هاري�ش  كمال  على  بات  م��وؤخ��ًرا، 
القارب،  وق��ي��ادة  الأمريكين  توحيد  ادع��اء  وقبل 

عليها تهدئة الأمور واإعادة تميع طاقمها.
هناك عقبة اأخرى، وهي اأن هذه لي�ست املرة الأوىل 
يف  ال�سعب  العمل  مبناخ  التنديد  فيها  يتم  التي 
حا�سية ال�سيدة هاري�ش. مت تقدمي نف�ش النوع من 

التعليقات بعد حملتها التمهيدية الفا�سلة.
ب�����س��ك��ل خا�ش،  ل���اله���ت���م���ام  امل���ث���ر  ���س��ي��ك��ون م����ن 
مالحظة التعديالت التي اأجرتها نائب الرئي�ش. 
و�ستواجه  الأوىل،  ال�سدمة  ���س��وى  لي�ست  وه���ذه 
ب��ح��ل��ول م���وع���د الرت�سح  ب��ك��ث��ر  اأ����س���د  ع��وا���س��ف 
وكما اأ�سارت تينا فلورنوي،  املحتمل عام 2024. 
رئي�سة مكتبها، فاإن كامال هاري�ش طموحة وذكية 
وحازمة. وًيحتمل اأن هذه ال�سفات ميكن اأن تخيف 
اأع�ساء طاقمها، ولكن اإذا كان هذا هو احلال، فقد 

اختاروا الوظيفة اخلطاأ.
ريا�سة وح�سية، وتو�سح هاري�ش  ال�سيا�سة هي  اإن 
ال�سمات التي نادراً ما يالم الرجل عنها، و�سيكون 
من املوؤ�سف اأن تجُعزى ال�سجة احلالية اإىل معاير 
مزدوجة. لقد كان اأوباما، الذي كانت تتم الإ�سادة 
اأك��رث من  به يف كثر من الأح��ي��ان ب�سبب موقفه 
حوله  الخرين  وم��ن  نف�سه  من  متطلبا  انتقاده، 
ب�سكل خا�ش. حتى اأنه دعا رام اإميانويل، “رامبو 
اإىل  و�سوله  عند  الن�سباط  لتامن  نف�سه”،  هو 
البيت الأبي�ش، ول اأتذكر اأنه مت اعتبار اأول رئي�ش 

اأ�سود جالدا.
ترجمة خرة ال�سيباين

ك�م�ل ه�ري�ش متر ب�أزمة �أوىل...!

*ا�ستاذ تاريخ، وحما�سر، ومعلق �سيا�سي كندي خمت�ش يف ال�سيا�سة والتاريخ المريكين

ب�يدن يخّف�ش �ل�ضقف �ضد ميلي�ضي�ت �إير�ن يف �ضوري� و�لعر�ق
•• وا�ضنطن-وكاالت

ن��ف��ذت وا���س��ن��ط��ن اأخ����راً ���س��رب��ات ج��وي��ة ع��ل��ى ف�سائل 
الأمر  اإي��ران يف �سوريا والعراق،  م�سلحة مدعومة من 
امل�سلحن  ملنع  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  خطة  يعك�ش  ال���ذي 
على  الهجمات  من  املزيد  دع��م  اأو  تنفيذ  من  وطهران 

القوات اأو املن�ساآت الأمريكية، بدًل من 
�سن هجوم ع�سكري. ون�سبت �سحيفة 
م�سوؤولن  اإىل  بو�ست”  “وا�سنطن 
الرئي�ش  “قرار  اأن  اأم����ري����ك����ي����ن 
الأم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن الأح���د املا�سي  
امليلي�سيات  على  ج��وي��ة  غ���ارات  ب�سن 
املدعومة من اإيران يف العراق و�سوريا 
للتعامل  الإدارة  تخطط  كيف  اأظهر 
واملن�ساآت  ال��ق��وات  على  الهجمات  مع 
اأن  واأك���دوا  املنطقة”.  يف  الأمريكية 
حتى  بقوة  �سرتّد  املتحدة  “الوليات 
ع�سكري  اأي  �����س��اب  يجُ اأو  ��ق��ت��ل  يجُ مل  ل��و 

اأمريكي«.
وقال م�سوؤول كبر لل�سحيفة: “تقع 

الأمريكين  مهاجمة  اأن  اإثبات  م�سوؤولية  عاتقنا  على 
لها عواقب، �سواء ت�سببت تلك الهجمات بوقوع �سحايا 

اأم ل. اإذا هاجمتنا، ف�سوف نرد«.

حتول يف ال�سيا�سة الأمريكية
ومتثل هذه الر�سالة، التي نقلت اإىل اإيران عرب القنوات 
الرئي�ش  عهد  بعد  ال�سيا�سة  يف  حت��وًل  الدبلوما�سية، 

ال�سابق دونالد ترامب، بح�سب ال�سحيفة.
ي��اأم��ل يف �سحب القوات  ك��ان  ال��ذي  ت��رام��ب،  ففي عهد 
الأمريكية من ال�سرق الأو�سط، و�سعت وا�سنطن خطاً 
اأن  �ساأنه  الأمريكين من  الأف��راد  قتل  اأحمر خمتلفاً: 

امل�سوؤولن  كبار  اأمريكي. ويرى  رد ع�سكري  اإىل  ي��وؤدي 
اأن ال�سيا�سة مل حتقق �سيئاً يذكر لردع  اإدارة بايدن  يف 
على  املميتة”  “غر  ال�����س��اروخ��ي��ة  ال��ه��ج��م��ات  م��وج��ة 
كبر  ب�سكل  زادت  التي  ال��ع��راق  يف  الأمريكية  املن�ساآت 
عامي 2019 و2020 بعد ان�سحاب اإدارة ترامب من 
التفاق النووي الإيراين، وفر�ش العديد من العقوبات 
على اقت�ساد طهران. وتثر ال�سيا�سة 
الهجمات  ل��ردع  امل�سممة  اجل��دي��دة، 
الفتاكة وغر املميتة، ت�ساوؤلت حول 
املتبادلة  ال�سربات  �سيوقف  الذي  ما 
ال�سيطرة،  ن��ط��اق  ع��ن  اخل����روج  م��ن 
وكيف تعمل مثل هذه املناو�سات على 
النهائي  ب��اي��دن  اإدارة  ه���دف  ت��ع��زي��ز 
املتمثل  ب�سحب القوات الأمريكية يف 

ال�سرق الأو�سط، وفقا لل�سحيفة.
م�سوؤول  ع����ن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وت���ن���ق���ل 
اأمركي كبر: “�سرند، ويف هذا الرد، 
نريد اأن نتاأكد، قدر الإمكان، من اأننا 
بالهجمات  مرتبطة  اأه��داف��اً  ن�سرب 

�سدنا«.

من�ساآت لتخزين الأ�سلحة
وك��ان��ت ال�����س��رب��ات الأم��ري��ك��ي��ة ال��ث��الث ال��ت��ي نفذتها 
من�ساآت  ا�ستهدفت  املا�سي  الأح��د  اجلو  �سالح  طائرات 
اهلل”  ح��زب  “كتائب  ت�ستخدمها  الأ���س��ل��ح��ة،  لتخزين 
ويف  “البنتاغون«.  بح�سب  ال�سهداء”،  �سيد  و”كتائب 
اأمركية يف �سوريا  اأجُطلقت �سواريخ على قوات  املقابل، 
الأمريكية  اجلوية  ال�سربات  على  رداً  املا�سي  الثنن 
على ما يبدو. وقال م�سوؤول ع�سكري اأمركي الثالثاء 
اإن  34 �ساروخاً تقريباً ا�ستخدمت يف الهجوم لكنه مل 

ي�سفر عن �سقوط م�سابن.
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عربي ودويل
على �ضف�ف دجلة.. �أقدم كن�ئ�ش �ل�ضرق �لأو�ضط تتحول لثكنة ع�ضكرية

وبالد ال�سرق هو من بنى الكني�سة، وفق الت�سميم احلايل، اإذ يحوي الطابق 
والعاملن يف  الكهنة  ل�سكن  الكني�سة، على �سالة كبرة، وغرف  الأعلى من 
الكني�سة، وقد بينت احلفريات وجود �سبكة مياه قرب الكني�سة وقاعة كبرة 
يف اأعالها. لكن موؤرخن اآخرين يرجعون بناءها اإىل القرن الثاين امليالدي، 

وهذا الختالف ل يغّر حقيقة كونها من اأقدم الكنائ�ش يف العامل.
وخالل العقود املا�سية، مل حتظ الكني�سة باهتمام يوازي اأهميتها التاريخية، 
1994، حيث  ع��ام  وج��ود حم��اولت خجولة  ع��دا عن  وقيمتها احل�سارية، 
قامت مديرية الآثار يف املدينة، برتميمها واإعادة بنائها من جديد، وفتحها 
مهما  مركزا  متثل  كانت  تكريت  مدينة  اإن  م��وؤرخ��ون،  ويقول  ال���زوار.  اأم��ام 
ما  اأن  اإل  تلك احلقبة؛  الروايات عن  واختلفت  امل�سيحية،  املعتنقن  لل�سكان 
الأهمية بحيث دارت  امل�سيحية ذات  العا�سمة  اأن تكريت كانت  ثبت منها هو 
جابر،  ريا�ش  الآث���اري،  ال�ساأن  يف  الباحث  عليها.  لل�سيطرة  ن��زاع��ات  حولها 

•• بغداد-وكاالت

الدين  ���س��الح  حمافظة  يف  تكريت  مدينة  و���س��ط  دج��ل��ة،  نهر  �سفاف  على 
ال�سرق  كنائ�ش  اأق���دم  م��ن  وه��ي  اخل�سراء”،  “الكني�سة  تنت�سب  العراقية، 
املدورة،  باأقوا�سها  ومتيزت  امل��ي��الدي،  ال�سابع  القرن  يف  يدت  �سجُ اإذ  الأو���س��ط، 
املجموعات  ت�سلط  وتعاين  لل�سقوط،  اآيلة  اليوم  لكنها  الباهر،  وت�سميمها 
امل�سلحة يف املدينة، التي حّولتها اإىل ثكنة ع�سكرية. وكانت الكني�سة امل�سيدة 
املعتنقن  لل�سكان  مهما  مركزا  دجلة،  نهر  مياه  عن  م��رتا   30 ارتفاع  على 
للم�سيحية، عندما ا�ستهرت تكريت بكر�سي مفرانية امل�سرق يف عهد ماروثه 
باملفريان.  ولقب  العام  ال�سرقية  الكني�سة  مطران  اأ�سبح  ال��ذي  التكريتي، 
التكريتي،  ف��اإن ماروثا بن حبيب  امل�سيحية،  الأوق��اف  دي��وان  وبح�سب موقع 
الذي ا�ستهر بعلمه وموؤلفاته واهتمامه باإقامه الكنائ�ش يف اجلزيرة الفراتية 

اأكد اأن “الكني�سة اخل�سراء تعر�ست على مدار العقود املا�سية، اإىل ال�سيول 
التاريخي،  وبنائها  املعمارية،  بواجهتها  بالغاً  �سرراً  اأحلقت  التي  والأمطار، 
وهو ما يحتم على ال�سلطات املعنية، فتح ملفها واإعادة ترميمها، وف�سح املجال 

اأمام احلركة ال�سياحية لزيارة هذا املعلم البارز«.
وي�سيف جابر يف ت�سريح ل�”�سكاي نيوز عربية” اأن “الكني�سة م�سيدة على 
لل�سكان  كانت مركزا مهما  وه��ي  دجلة،  نهر  م�ستوى  م��رتا من   30 ارت��ف��اع 

املعتنقن للم�سيحية، لكنها تعاين الإهمال والدمار وغياب برامج الإعمار«.
وي�سر موقع ديوان الأوقاف امل�سيحية، اإىل اأن األآثاري اإبراهيم النا�سري اأكد 
وجود كنائ�ش اأخرى. الأوىل تاور قلعة تكريت، والثانية بنيت على اأنقا�سها، 
اأعدمهما  اللذين  وباخو�ش(  )�سرجيو�ش  ال�سهيدين  كني�سة  ت�سمى  والثالثة 
الرومان عام 307 يف مدينة �سرجيوليو�ش ب�سوريا.  وخالل �سيطرة تنظيم 
التاريخية،  الكني�سة  زرع  اإىل  عمد   ،2014 عام  تكريت  مدينة  على  داع�ش 

ل�ستهداف  اأطلقها  حملة  �سمن  اأجزائها،  اأغلب  تهدم  اأدى  مما  وتفجرها، 
واأث���ارت  عليها.  �سيطر  ال��ت��ي  امل���دن  يف  والكنائ�ش  والن�سب  الأث��ري��ة  امل��واق��ع 
احلادثة حينها غ�سبا �سعبيا وا�سعا، خا�سة من قبل اأبناء الديانة امل�سيحية، 
الذين طالبوا احلكومة العراقية حينها بالتدخل العاجل، لإنقاذ ما تبقى من 
ا�ستوىل  داع�ش الرهابي،  املعارك �سد تنظيم  املدينة. وبعد توقف  الآث��ار يف 
احل�سد ال�سعبي، على ق�سور �سدام الرئا�سية، والتي ت�سم يف داخلها الكني�سة 
اأمام  وفتحها  اأبنيتها،  وترميم  اإعمارها،  اإع��ادة  دون  حال  ما  وهو  اخل�سراء، 
اإن  ال��دي��ن،  ���س��الح  مبحافظة  الثقافة  وزارة  يف  م�����س��وؤول  وق���ال  ال�سائحن. 
تقيم ف�سائل  ثكنة ع�سكرية، حيث  اإىل  الوقت احلايل  “الكني�سة حتولت يف 
م�سلحة، بع�سها �سمن احل�سد ال�سعبي يف الق�سور الرئا�سية، وهو ما حّولها 
لأننا غر مطلعن  بالكامل،  �سقوطها  ونخ�سى  بل  اإىل كومة من احلجارة، 

على و�سعها احلايل«.

منتدى  يف  ن�سرها  اأعيد  ت�سريحات  مايو. 
هواوي عرب الإنرتنت يوم ال�سبت، 26 يونيو، 
يف  يوليو   1 احتفالت  مــن  فقط  اأيـــام  قبل 
للحزب  املئوية  بالذكرى  لالحتفال  ال�سني 
�ساوث  نقلتها �سحيفة  ال�سيني، ثم  ال�سيوعي 

ت�ساينا مورنينغ پو�ست.
   حتى الآن ل �سيء يف الكالم ال ما هو عادي 

جدا. 

الوليات املتحدة” مع اأنها �سوهتها واأجربتها 
�سبكات  تركيب  يف  نية  اأي  عن  التخلي  على 

اجليل اخلام�ش يف العديد من البلدان.
   »هل ال�سني جزء من العامل؟ نعم... وهذا 
ت�سمل  التي  العوملة  على  اإ�سرارنا  يف�سر  ما 
املدير  الرئي�ش  قال  املحلية”،  ال�سوق  ا  اأي�سً
تاييوان،  يف  مقابلة  يف  هواوي  ل�سركة  العام 
يف  ال�سني،  �سمال  �سان�سي  مقاطعة  عا�سمة 

•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت 
ترجمة خرية ال�ضيباين

�سركة  موؤ�س�ش  من  ق�سرية  جملة  ك�سفت      
الت�سالت ال�سينية العمالقة، رين زينغفي، 
فيها  نف�سها  هــواوي  جتد  التي  املتاعب  مدى 

اليوم. 
من  “للتعلم  م�سطرة  ال�سركة  اإن  ـــال،  وق

حتليل 
يتوقف  مل  ه�����واوي  م��وؤ���س�����ش  ان  ال 
تظل  اأن  “يجب  احل�����د:  ه����ذا  ع��ن��د 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ه�����واوي م��ف��ت��وح��ة، واأن 
الأ������س�����واق  يف  ال����ت����ط����ور  يف  ت�����س��ت��م��ر 
الوليات  م��ن  تتعلم  واأن  ال��دول��ي��ة، 
يف  البلد  ه��ذا  ا�ستمرار  رغ��م  املتحدة، 
ممار�سة ال�سغوط. ل ميكننا اأن نظل 
منغلقن... علينا اأن نظل منفتحن، 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  وجم��رد حقيقة 
حتاول خنقنا ل تعني اأننا نعرتف بها 

على اأنها �سيدنا«.

»التعاون باإخال�ش«
   واجهت �سركة ه��واوي، اأك��رب �سانع 
العامل،  يف  الت�سالت  �سبكات  ملعدات 
الذكية  للهواتف  �سيني  �سانع  واأكرب 
ال�سعوبات  م���ن  ال���ع���دي���د  م�����وؤخ�����ًرا، 
العام،  ذل����ك  يف   .2019 ع����ام  م��ن��ذ 
اأ�سبحت هواوي واحدة من ال�سحايا 
بن  ال�����س��دي��دة  ل��ل��ت��وت��رات  ال�سينين 
بكن ووا�سنطن. وت�ساعدت التوترات 
ب�سكل اأكرب منذ و�سول جو بايدن اإىل 

البيت الأبي�ش يف يناير.
يقع مقرها  التي  ال�سركة،     مت منع 
بعد  ع���ل���ى  ���س��ن��ت�����س��ن،  ال���رئ���ي�������س���ي يف 
ع�سرين كيلومرًتا �سمال هونغ كونغ، 
اإىل التقنيات واملنتجات  من الو�سول 
تلك  وكذلك  الأمريكية،  واخل��دم��ات 
الذين  الغربين  بامل�سّنعن  اخلا�سة 
ينتجون مبوجب تراخي�ش اأمريكية. 
ا�سطرت  ال���ت���ح���دي���ات،  ت���زاي���د  وم����ع 
ه���ون���ور،  ب���ي���ع  اإىل  م�����وؤخ�����ًرا  ه�������واوي 
الذكية  للهواتف  التجارية  عالمتها 
ذات امل�ستوى املبتدئ، وحتويل اأعمالها 
احلو�سبة  مثل  ج��دي��دة  جم���الت  اإىل 

ال�سحابية اأو ال�سيارات الذكية.
ال�سعوبات  ح��ول  ���س��وؤال  على  وردا     
�سركة هواوي  تواجهها  التي  احلالية 
والتي تزداد حدتها مع البيئة العاملية 
زينغفي  ري��ن  اأو���س��ح  التغّر،  �سريعة 
هي  الآن  اأ���س��ب��ح��ت  ال���ت���ح���دي���ات  اأن 

القاعدة، واأن ال�سركة يجب اأن ت�ستمر 
اخلارج.  يف  �سركائها  م��ع  ال��ت��ع��اون  يف 
ب�سدق.  ن���ت���ع���اون  اأن  ي��ج��ب  “اول، 
تعني  فاإنها  �سعوبات،  تظهر  وعندما 
الآخرون  ي�ستطيع  �سيًئا ل  اأننا فعلنا 

القيام به وهذا يثبت قيمتنا. »
املئوية  ال���ذك���رى  اإىل  وب��الن��ت��ق��ال     
ل����ل����ح����زب، اأو������س�����ى رج������ل الأع�����م�����ال 
موظفيه مب�ساهدة فيلم كوميدي مت 
ال�سيني  التلفزيون  على  موؤخًرا  بثه 
هذه  ت��روي  ال�سحوة.   ع�سر  بعنوان 
الكوميديا ق�سة احلزب، الذي تاأ�س�ش 

ال����ع����ق����د مي����ث����ل م�����ا ل ي����ق����ل ع�����ن 3 
مبيعاتها  حجم  من  باملائة   4 فا�سل 
“عقًدا  وي�سكل  املا�سي،  العام  العاملي 
يذكر  املدى”.  ط��وي��ل  ا���س��رتات��ي��ج��ًي��ا 
اأن �سام�سونغ الكرتونيك هي ال�سركة 
الرائدة يف جمموعة �سام�سونغ، وهي 
اأكرب التكتالت التي تهيمن على 12 

اأكرب اقت�ساد يف العامل.

»اأبواب خلفية«
   يف اأعقاب الوليات املتحدة، حظرت 
و�سول  الغربية  ال���دول  م��ن  ال��ع��دي��د 

تكن هناك خطوة  “مل   .1921 عام 
قال  �سهلة”،  تاريخنا  يف  الأم���ام  اإىل 
رين ت�سنغفي، لقد مررنا بالعديد من 
املا�سي،  القرن  خالل  التحول  نقاط 
يجب على كل واحد منا م�ساهدة هذه 

الكوميديا التلفزيونية املهمة. »
هواوي  �سركة  موؤ�س�ش  ال��ت��زم  لقد     
دائ�����ًم�����ا ب��ع�����ش ال���ت���وا����س���ع، غ����ر ان 
خالل  الأمريكية  ال�سينية  التوترات 
ال���ع���ام���ن امل���ا����س���ي���ن اأخ���رج���ت���ه من 
�سمته. يف مقابلة مع �سحيفة �ساوث 
عام  اأوائ��ل  پو�ست يف  ت�ساينا مورنينغ 

ال��ك��رتون��ي��ك. و وف��ًق��ا ل��ل��وث��ائ��ق التي 
مت ت��ق��دمي��ه��ا اإىل اجل��ه��ة امل��ن��ظ��م��ة يف 
كوريا اجلنوبية، فقد فاز اأول �ساحب 
الهادئ  ال�سباح  ب��الد  يف  خا�ش  عمل 
بعقد قيا�سي بقيمة 6.6 مليار دولر 
لن�سر �سبكة اجليل اخلام�ش للم�سغل 
امل���ت���ح���دة.  ال�����ولي�����ات  ف�����ري�����زون يف 
عمالقا اجليل اخلام�ش الآخران هما 
لكنهما  ونوكيا،  اإريك�سون  اأوروب��ي��ان، 

مل ي�ستطيعا الخرتاق اأبًدا.
اجلنوبية  الكورية  ال�سركة  وقالت     
اإن هذا  ال���وق���ت،  ذل���ك  ال��ع��م��الق��ة يف 

باأي  ي��ك��ن  اإن���ه مل  ق���ال ري���ن   ،2020
ح���ال م��ن الأح�����وال ال��زع��ي��م الروحي 
رغباته  “اأعز  واأن  ه�����واوي،  ل�����س��رك��ة 

كانت �سرب القهوة دون �سهود«.
   وهذا يتناق�ش ب�سكل حاد مع عبادة 
يحيط  التي  املقيدة  غر  ال�سخ�سية 
ب��ه��ا الأم����ن ال��ع��ام ل��ل��ح��زب ���س��ي جن 
باإ�سراف  تذكرنا  ع��ب��ادة  نف�سه.  بينغ 
بينما  تونغ،  ت�سي  الكبر، ماو  القائد 
يتبّنى البطريرك ال�سيني دينغ �سياو 
القت�سادية  الإ���س��الح��ات  اأب���و  بينغ، 
1978، على  ع���ام  م��ن��ذ  ب����داأت  ال��ت��ي 

العك�ش من ذلك، التوا�سع.

مناف�سة �سام�سونغ
   بعد ا�ستبعادها من قائمة تتزايد من 
الدول الغربية بالن�سبة ل�سبكة اجليل 
اخلام�ش، تواجه هواوي الآن مناف�سة 
وعلى  اجل��دد.  الت�سالت  اأبطال  من 
توا�سل  �سام�سونغ:  اخل�سو�ش  وجه 
العمالقة  اجلنوبية  الكورية  ال�سركة 

ك�سب العقود يف اأ�سواق الغرب.
حتقق   ،2020 ع�����ام  ب����داي����ة  يف     
�سام�سونغ  ل�سركة  اآخ��ر  جناح ت��اري 

هواوي اإىل �سبكاتها للجيل اخلام�ش، 
م�ستبهة يف اأن ال�سركة ال�سينية تطور 
امل�ستخدمن  على  للتج�س�ش  تقنيات 
ت�سمح  خلفية”  “اأبواب  خ���الل  م��ن 
ال�سرية  ال�سخ�سية  البيانات  بتحديد 
للم�ستخدمن. التهامات التي لطاملا 
اإقناع  نفتها هواوي ب�سدة، ولكن دون 

حقيقي.
املتحدة  ال����ولي����ات  ت��ع��ت��رب  وه���ك���ذا     
احلزب  لأوام����ر  “تخ�سع  ه���واوي  اأن 
ويخ�سى  ال�سيني”.  ال�������س���ي���وع���ي 
�سيطرتها  اأن  م����ن  الأم����ري����ك����ي����ون 
لها  �ست�سمح  الت�����س��الت  ق��ط��اع  على 

بالتج�س�ش ل�سالح بكن.
   مت القب�ش على منغ وان��زه��و، ابنة 
رئ��ي�����ش جمل�ش  ن��ائ��ب  ت�����س��ن��غ��ف��ي،  رن 
الإدارة واملديرة املالية ل�سركة هواوي، 
بناًء  كندا  يف   2018 دي�سمرب   1 يف 
الأمريكي،  ال��ق�����س��اء  م��ن  ط��ل��ب  ع��ل��ى 
ب�سكل  تعاملت  اأن��ه��ا  يف  ي�ستبه  ال���ذي 
غر قانوين مع اإيران. اأجُطلق �سراحها 
ب��ك��ف��ال��ة ل��ك��ن��ه��ا اأجُج�����ربت ع��ل��ى ارت����داء 
وتواجه  الكاحل،  يف  اإل��ك��رتوين  �سوار 

ت�سليمها اإىل الوليات املتحدة.
   اأث���ارت ه��ذه الق�سية اأزم��ة خطرة 
اأيام  ت�سعة  وبعد  وال�سن.  كندا  بن 
م���ن اع��ت��ق��ال م��ن��غ وان���زه���و يف مطار 
مواطنن  على  القب�ش  مت  فانكوفر، 
كندين، مايكل �سبافور، رجل اأعمال، 
�سابق،  دبلوما�سي  ك��وف��ري��غ،  ومايكل 
جرت  التج�س�ش.  بتهمة  ال�����س��ن  يف 
اأبواب مغلقة،  حماكمتهما لكن خلف 
وتقول  ب���ع���د.  الأح����ك����ام  ت�����س��در  ومل 
ل  اعتقالهما  اإن  ب��ا���س��ت��م��رار  ال�����س��ن 
ع���الق���ة ل���ه ب��اع��ت��ق��ال م��ن��غ وان���زه���و، 
ف��ي��م��ا ت��ت��ه��م ك���ن���دا ب���ك���ن ب���الب���ت���زاز 

الدبلوما�سي.
موؤلف حوايل خم�سة ع�سر كتاًبا 
خم�س�سة لل�سني واليابان والتبت 

والهند والتحديات الآ�سيوية 
الرئي�سية. عام 2020، ن�سر كتاب 
“الزعامة العاملية حموره، ال�سدام 
بني ال�سني والوليات املتحدة” عن 

من�سورات لوب. 

»ل ميكننا اأن نظل منغلقني«:

ه�ج�ش موؤ�ض�ش هو�وي, �ملنبوذة يف �لغرب...!
اأو�سى رجل الأعمال موظفيه مب�ساهدة فيلم بثه موؤخًرا التلفزيون ال�سيني يروي ق�سة احلزب ال�سيوعي

هواوي حتت احل�سار

�سام�سونغ مناف�ش �سر�ش

موؤ�س�ش هواوي رين زينغفي ي�سخ�شمنغ وانزهو ورقة مقاي�سة

القب�ش على مواطنن كندين يف ال�سن

اأ�سبحت هواوي واحدة من ال�سحايا ال�سينيني للتوترات ال�سديدة بني بكني ووا�سنطن

تعتب��ر �لولي��ت �ملتح�دة �أن ه��و�وي
 »تخ�ضع لأو�مر �حلزب �ل�ضيوعي �ل�ضيني«

حقيقة �أن �لولي�ت �ملتحدة حت�ول خنقن� 
ل تعني �أنن��� نعرتف به�� على �أنه� �ض�يدن�

�لأمم �ملتحدة: تيغر�ي  بدون كهرب�ء �أو �إنرتنت •• االأمم املتحدة- وكاالت

قالت متحدثة با�سم وكالة تابعة لالأمم املتحدة اأم�ش الأول الأربعاء، اإن منطقة 
تيغراي ب�سمال اإثيوبيا ل تزال دون كهرباء اأو ات�سالت هاتفية اأو اإنرتنت، حتى 

بعد اإعالن احلكومة وقف اإطالق النار هناك.
وذكرت املتحدثة با�سم مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية )اأوت�سا(، 
حياة اأبو �سالح، اإن هذا يجعل من ال�سعب للغاية التوا�سل مع منظمات الإغاثة 
املا�سي، بعد ثمانية  اأجُع��ل��ن الثنن  ال��ذي  ال��ن��ار،  اإط��الق  املنطقة. وج��اء وق��ف  يف 
اأ�سهر من قيام احلكومة الإثيوبية يف اأدي�ش اأبابا ب�سن هجوم ع�سكري يف نوفمرب 
على  ت�سيطر  كانت  التي  ال�سعبية،  تيغراي  حترير  جبهة  على  الثاين(  )ت�سرين 

العاملن يف  اإع��اق��ة حرية حركة  ع��ن  املدنين والم��ت��ن��اع  ال��ن��زاع حماية  اأط���راف 
املجال الإن�ساين والإم��دادات، �سواء داخل تيغراي، اأو اإعادة الو�سول اإىل املنطقة 

عن طريق اجلو والرب.
وقالت املنظمة اإن تيغراي تعاين اأي�ساً من نق�ش يف الوقود، مما يوؤثر ب�سدة على 
العمليات الإن�سانية مبا يف ذلك �سيارات الإ�سعاف و�ساحنات املياه وم�سخات املياه 

واملولدات وتوزيع املواد الغذائية.
الإن�سانية، لكن  امل�ساعدات  الأ�سخا�ش يف تيغراي على  ويعتمد مئات الآلف من 

“الكهرباء والت�سالت  تيغراي. وقال مكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية يف بيان: 
ال�سلكية والال�سلكية ل تزال مقطوعة يف جميع اأنحاء تيغراي، والت�سالت ممكنة 
فقط من خالل ات�سال متقطع بالهاتف عرب الأقمار ال�سطناعية والت�سالت 

بالإنرتنت عرب يف �سات، يف جممعن لالأمم املتحدة يف ميكيلي و�ساير«.
واأ�ساف اأن هناك حاجة ما�سة اإىل موظفن واإم��دادات اإ�سافية يف تيغراي، ودعا 
ال�سلطات اإىل اإعادة الكهرباء والت�سالت، والتاأكد من توفر الأموال والوقود يف 
اأنه يجب على جميع  اأنحاء املنطقة ل�ستمرار العمليات الإن�سانية. وتابع  جميع 

جمموعات الإغاثة ل ت�ستطيع منذ فرتة طويلة الو�سول اإىل املحتاجن ب�سبب 
الو�سع الأمني والعقبات البروقراطية. ومن ناحية اأخرى، رحب من�سق ال�سيا�سة 
اخلارجية بالحتاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بوقف اإطالق النار، بح�سب متحدث 
با�سم الحتاد الأوروبي. وقال: “يجب اأن يتج�سد ب�سرعة، وترافقه جهود اإ�سافية 
القانون  واح���رتام  الفظائع،  ووق���ف  ال�����س��راع،  لإن��ه��اء  الأط����راف  م��ن قبل جميع 
امل�ساعدة  لتقدمي  ع��وائ��ق،  ودون  ال��ف��وري،  الو�سول  ومتكن  ال���دويل،  الإن�����س��اين 

للمحتاجن«.
بالتزاماتها  النزاع  اأط��راف  جميع  يذّكر  الأوروب���ي  “الحتاد  اأن  البيان  يف  وج��اء 
القانونية بحماية جميع املدنين يف جميع الأوقات. كما اأنه من ال�سروري اأي�ساً 

اأن ت�ستمر التحقيقات يف جميع املذابح والفظائع املبلغ عنها«.
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عربي ودويل

 ت�سري معطيات اإىل اأنه عّر�ش جو بايدن واآخرين للخطر اأثناء املناظرةطلب من م�ست�ساريه خلع كماماتهم عندما يكونون يف البيت الأبي�ش

عند اإ�سابته بكورونا فريو�ش:

خطورة مر�ش دون�لد تر�مب �أكرث مم� ك�ن يعتقد...!
•• الفجر -وليام �ضالتان
ترجمة خرية ال�ضيباين

عندما نكت�سف ما تطّلبه اإبقاءه على قيد احلياة، 
فاإن )اإعادة( روؤية ما قاله يف العلن يكون م�سدر 
فــزع: مــن خــالل الــكــذب حــول خــطــورة حالته، 

ت�سبب رئي�ش الوليات املتحدة يف وفاة العديد من 
الأمريكيني.

ترامب  خــداع  عــن  املــزيــد  نعلم  يــوم،  بعد  يــوًمــا 
الأوراق  يف  كوفيد-19.  جائحة  خالل  واأكاذيبه 
الوليات  يف  يونيو   29 يف  �سدر  لكتاب  اجليدة 
كوالي�ش  يف  الكابو�ش:  “�سيناريو  بعنوان  املتحدة 

التاريخ”،  الذي غري  الوباء  اإدارة ترامب على  رّد 
الأمريكيني  اإر�ــســال  اقــرتح  ترامب  اأن  اكت�سفنا 
غوانتانامو  خليج  يف  ال�سحي  احلجر  اإىل  املر�سى 
ــدوى  ــع ـــزيـــدوا اأعــــــداد ال )كـــوبـــا(، حــتــى ل ي

الأمريكية.
الكتاب،  نف�ش  مــن  دائــمــا  اآخـــر،  �ــســًرا  علمنا  ثــم 

خريف  يف  نف�سه  ترامب  اإ�سابة  حول  املرة  هذه 
خطورة  ب�ساأن  الأمريكي  الرئي�ش  كذب   :2020
اإىل  الهادفة  بالحتياطات  وا�ستهزاأ  مر�سه، 
جتنب العدوى، ون�سح مواطنيه بعدم القلق ب�ساأن 
يف  موجة  اأ�سواأ  ت�سريع  يف  �ساهم  مما  الفريو�ش، 

الوباء.

اأ���س��ي��ب باملر�ش  اأن����ه  ت���رام���ب  ي��زع��م 
لأنه كان ل مفر من ذلك. يف الواقع، 
اأجه�ش  لأن��ه  الفرو�ش  بهذا  اأ�سيب 
والتباعد  ال��ك��م��ام��ة  ارت����داء  مفاهيم 
اجل�سدي، مم��ا ع��ّر���ش ك��ل م��ن حوله 
حملته  اجتماعات  ينظم  مل  للخطر. 
ال����ك����ب����رة ف���ح�������س���ب؛ ب�����ل ط���ل���ب من 
عندما  ك��م��ام��ات��ه��م  خ��ل��ع  م�ست�ساريه 

يكونون يف البيت الأبي�ش.
باليتا،  ودم��ي��ان  ط��ال��ب  اأب���و  يا�سمن 
واملرا�سلن يف �سحيفة  الكتاب  موؤلفا 
ترامب  اإن  ي��ق��ولن  بو�ست،  وا�سنطن 
اعرت�ش �سراحة على ارتداء الكمامة 
امل�سرح:  ع��ل��ى خ�����س��ب��ة  اأث���ن���اء ظ���ه���وره 
عقد  ما  �سخ�ش  على  يتعن  “عندما 
م����وؤمت����ر ���س��ح��ف��ي م���ع���ه، ك�����ان يقول 
ال�سخ�ش  ه���ذا  ي���رت���دي  األ  ب��و���س��وح 
املواقف،  ويف هذه  الكمامة بجانبه”. 
ارت���داء  ب��ع��دم  التعليمات  ت�ساعد  مل 
روؤية  اأو  �سماع  على  ت��رام��ب  الكمامة 
ال��ن��ا���ش ال��ذي��ن ي��ت��ح��دث��ون اإل��ي��ه، لقد 
خ���دم���ت ف��ق��ط اإب�����الغ اجل��م��ه��ور باأن 
اأنهم  اأو  ���س��روري��ة  لي�ست  ال��ك��م��ام��ات 

يرف�سونها.

خاف م�ست�ساروه على حياته
وجيزة  ف���رتة  ق��ب��ل  �سبتمرب،   29 يف 
باإ�سابته  ر�سمياً  اختباره  نتيجة  من 
اإىل  ت�����رام�����ب  ����س���اف���ر  ب����ال����ف����رو�����ش، 
جو  م��ع  م��ن��اظ��رة  لإج�����راء  كليفالند 
الفرتا�سات  بع�ش  وت�سمح  ب��اي��دن. 
بالقول اأنه كان ي�سك يف ذلك الوقت، 
اأن��ه رمبا  ي�ستبه، يف  اأن  ينبغي  اأو كان 
ال�سياق،  ه��ذا  ويف  فعال.  م�ساًبا  ك��ان 
يك�سف الكتاب عن مقولة تورطه. بعد 
البيت  ع�سكرية يف  لقائه مع عائالت 
الأبي�ش يف 27 �سبتمرب، اأخرب ترامب 

الأ�سخا�ش  ه���وؤلء  ك��ان  “اإذا  فريقه، 
م�سابن بكوفيد، ف�ساأ�ساب به لأنهم 
اإىل  امل��الح��ظ��ة،  ه��ذه  بي”.  الت�سقوا 
اإىل  ت�سر  امل��ت��زاي��دة،  اأعرا�سه  جانب 
اأنه عّر�ش جو بايدن واآخرين للخطر 
ان  تاأكد  اأن  ومبجرد  املناظرة.  اأث��ن��اء 
اإي��ج��اب��ي��ة، مل  نتيجة اخ��ت��ب��ار ت��رام��ب 
يعد من املمكن الت�سرت على اإ�سابته. 
اإخ��ف��اء خطورة  باإمكانه  ي��زال  لكن ل 
حالته، وهذا بال�سبط ما فعله. يقول 
الذهاب  على  يوافق  مل  اإن��ه  املوؤلفان، 
ال  ال��ط��ب��ي  ري����د  وال�����رت  م���رك���ز  اإىل 
عندما اأعطاه م�ست�ساروه اخليار: اإما 
اأو  مروحيته،  اإىل  مب��ف��رده  ي�سر  اأن 

كمامته  بتحد  -خلع  امل��وؤل��ف��ان  ي�سر 
البيت  اإىل  و”دخل  ال��ك��ام��رات،  اأم��ام 
مما  املوظفن”،  اأم���ام  م���اّرا  الأبي�ش 
�سيعّر�سهم للفرو�ش. ثم �سجل  كان 
مقطع فيديو اأو�سح فيه لالأمريكين 
اأن �سفاءه اأثبت اأنه لي�ش لديهم �سبب 
تخافوا  “ل  ال��ف��رو���ش.  م��ن  للخوف 
اأف�سل  لدينا  �ستهزمونه...  م��ن��ه... 
العالجات ... اخرجوا من منازلكم«.

اأول  ت��رام��ب  اأج���رى  اأي���ام،  بعد ثالثة 
مقابلة له منذ مر�سه. وقال اإنه ي�سعر 
ا�ستئناف  وي��ن��وي  جيدة”،  “بحالة 
اجتماعات حملته يف القريب العاجل. 
اإن  نيوز،  فوك�ش  قناة  مل�ساهدي  وق��ال 

رمبا اأن ياأخذ اليها لحًقا على كر�سي 
“�سيكون  احل��ال��ة  ه��ذه  ويف  متحرك، 

م�ستحياًل اإخفاء حالته«. 
البيت  ال��ع��الج يف  ت��رام��ب يتلقى  ك��ان 
الأب����ي���������ش، ل�����ذا ف������اإن اإح���ج���ام���ه عن 
الذهاب اإىل امل�ست�سفى مل يكن م�ساألة 
�سجاعة، وامنا م�ساألة كربياء وخداع. 
ل���ه م�����س��ت�����س��اروه امل�سهد  ق����ّدم  ول���ه���ذا 
ترامب  حالة  كانت  الطريقة.  بهذه 
اأكرث بكثر مما كان  اأخطر  ال�سحية 
ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ش ي��ع��رتف به.  اأو  ه���و 
بالأك�سجن عادة  ال��دم  ت�سبع  ي��رتاوح 

الرتخي�ش لعالج جديد بالكامل.

»مبجرد الإ�سابة بها،
 بعد ذلك تتح�سن«

الوليات  رئ��ي�����ش  ي��ك��ون  اأن  ع��ج��ب  ل 
ا�ستثنائية،  رع��اي��ة  م��و���س��وع  امل��ت��ح��دة 
تطّلب  ما  تفا�سيل  تقراأ  عندما  لكن 
لإبقائه على قيد احلياة، فاإن مراجعة 
م��ا ق��ال��ه ع��ل��ًن��ا ب��ع��د ذل���ك ي��ث��ر الفزع 
ال�سديد. عائًدا من والرت ريد -بينما 
كما  معدًيا”،  ي����زال  ل  “رمبا  ك����ان 

بن 95 و100 باملائة. يف حن، وفق 
الكتاب، انخف�ش م�ستوى ترامب اإىل 
اأكرث من 80. وخ�سي م�ست�ساروه على 
ح��ي��ات��ه، واأع���ط���اه الأط���ب���اء جمموعة 
كبرة من العالجات التجريبية التي 

نادًرا ما �سوهدت من قبل.

الإجراءات  خالل  من  اإنقاذه  مت  لقد 
�سخ�ش  لأي  تقدميها  يتم  ل��ن  ال��ت��ي 
ع��ادي: عقاقر ن��ادرة ج��ًدا، ومراقبة 
ون�����س��ي��ح��ة م���ن اأف�������س���ل الأط����ب����اء يف 
اإىل  مبا�سرة  هاتفية  ومكاملة  ال��ب��الد، 
على  للح�سول  وال���دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة 

الدر�ش امل�ستفاد من اإ�سابته هو اأنه ل 
-مبا  الحتياطات  اتخاذ  من  ج��دوى 
بالعدوى  اأ���س��ي��ب  الرئي�ش  حتى  اأن���ه 
-واأن�����ه ل ج����دوى م��ن ال��ق��ل��ق ب�سبب 
ال��ف��رو���ش. واخ��ت��ت��م ح��دي��ث��ه قائاًل: 
لن  اأمانكم،  النظر عن مدى  “بغ�ش 
انف�سكم  حماية  على  ق��ادري��ن  تكونوا 
تخرجوا  مل  اإذا  اإل  ال�سيء،  ه��ذا  م��ن 

كلّيا من بيوتكم.«
ذه��ب ت��رام��ب اب��ع��د م��ن ذل���ك، وطرح 
بدًل  بيوتهم  بقوا يف  الذين  اأنه حتى 
اآخرين،  اأ���س��خ��ا���ش  م��ع  التجمع  م��ن 
اإن  ب��امل��ر���ش،  لالإ�سابة  عر�سة  ك��ان��وا 
بع�ش  اأن  اإىل  واأ����س���ار  اأك����رث،  ي��ك��ن  مل 
كمامات  ي��رت��دون  الذين  ال�سيا�سين 
ي�سيبكم  “قد  وق���ال  اي�سا.  اأ�سيبوا 
لكن “مبجرد الإ�سابة  هذا ال�سيء”، 
ذل��ك، ثم متلكون  بعد  تتح�سنون  ب��ه، 
يخ�ش  وف��ي��م��ا  ومناعة”.  ح�����س��ان��ة 
التي  امل���ن���ق���ذة حل���ي���ات���ه  ال����ع����الج����ات 
“اأعتقد  تلقاها، قال ترامب �ساحًكا: 
اأنني كنت �ساأتعافى ب�سكل جيد بدون 

الأدوية«.
الأبي�ش،  البيت  يف  مقيًما  وب�سفته 
عّر�ش ترامب للخطر كل من حوله. 
ت��دخ��ل يف ج��م��ي��ع جوانب  وك��رئ��ي�����ش، 
تعامل احلكومة مع الوباء و�ساهم يف 
زيادة عدد القتلى الذي تاوز 200 
األف عندما اأ�سيب بالفرو�ش. ورغم 
املتحدة -واأف�سل  الوليات  ذلك، فان 
-اأنقذت  العالجات  واأف�سل  الأط��ب��اء 
امتنانه  اأظ���ه���ر  امل���ق���اب���ل،  يف  ح��ي��ات��ه. 
لي�ش من خالل حث الأمريكين على 
التعلم من اأخطائه، ولكن من خالل 
ت���ه���وره...  حم���اك���اة  ع��ل��ى  ت�سجيعهم 
 400 بحياة  امل��ر���ش  اأودى  ومنذئذ، 

األف �سحية اإ�سافية.

الرئي�ش الأمريكي ترامب يخلع كمامته عند عودته اإىل البيت الأبي�شخوف املحيطن به وهو ي�سل اىل امل�ست�سفى

غالف الكتاب

كذب الرئي�ش الأمريكي عن و�سعه ال�سحي، وا�ستهزاأ بالحتياطات الهادفة اإىل جتنب العدوى 

هل عّر�ش مناف�سه للخطر اثناء املناظرة؟الفريق الطبي الذي ا�سرف على عالج ترامب

�إن�����ق������ذ مت 
م��ن ت����ر�م����ب   

 خالل �لإجر�ء�ت 
�ل�������ت�������ي ل���ن

ع��ل��ى  ُت����ق����ّدم   
لأي  �لإط������الق 
���ض��خ�����ش ع����دي

�ق�����������������رتح 
ت���������ر�م���������ب 
�إر����������ض����������ل 
�لأم���ري���ك���ي���ني 
�ملر�ضى �إىل �حلجر 
خليج  يف  �ل�ضحي 
»كوب�«  غو�نت�ن�مو 

دونالد ترامب ي�سر باتاه املروحية التي �ستقله اإىل مركز والرت ريد الطبي

بدل حث �لأمريكيني على �لتعلم من 
�أخط�ئه, �ض�جعهم على حم�ك�ة تهّوره

و�ضط �رتب�ك وتخبط.. �لإخو�ن يحّلون مكتبهم برتكي� •• اأنقرة-وكاالت

جلماعة  العام  املر�سد  باأعمال  القائم  اأعلن  والتخبط،  الرتباك  من  حالة  و�سط 
الإخوان اإبراهيم منر، ر�سميا قرار حل املكتب الإداري ل�سوؤون التنظيم برتكيا.

و�سمل قرار احلل جمل�ش ال�سورى هناك، كما قرر تاأجيل النتخابات الداخلية التي 
كان من املزمع اإجراوؤها خالل اأ�سابيع لختيار اأع�ساء جمل�ش ال�سوري العام، ملدة 
6 اأ�سهر. وكانت “�سكاي نيوز عربية” قد انفردت يف مار�ش املا�سي بن�سر كوالي�ش 
الإخواين،  القيادي  تراأ�سه  ال��ذي  تركيا  مكتب  بحل  ل��الإخ��وان  العام  املر�سد  ق��رار 

حلمي اجلزار، على وقع خالفات حادة بن املر�سد والأع�ساء. 
ي��وؤدي مل�ساعفة  التوقيت �سوف  القرار ر�سميا يف هذا  اإع��الن  اأن   وي��رى مراقبون 
اأزمة التنظيم، خا�سة اأن اخلالفات بن قيادات التنظيم ومر�سده قد بلغت ذروتها 

اأعلن نف�سه مر�سداً عقب القب�ش على حممود عزت من جانب ال�سلطات  اأن  بعد 
امل�سرية. وترجح امل�سادر اأن تعلن اللجنة من خالل بيان اإعالمي موقفها الراف�ش 

لقرارات منر، فيما تتخذ اإجراءات لرتتيب قرار عزله والإعالن عنه.
ووفق امل�سادر �ست�سهد الفرتة املقبلة خالفات حادة بن املر�سد وقيادات التنظيم 
عام  �سورى  اختيار جمل�ش  وكذلك  تعين مكتب جديد  اإج���راءات  ح��ول  تركيا  يف 
للتنظيم وفق الآليات التي و�سعها منر م�سبقاً والتي تق�سي بعدم تر�سح اأي قيادة 
امل�سري  الباحث  الغ�سب.  ويرى  املقبل، وهو ما يثر حالة من  حالية للمجل�ش 
املخت�ش يف الإ�سالم ال�سيا�سي، م�سطفى اأمن، اأن حالة من الغ�سب الكبر ت�سيطر 

خالل الأيام القليلة املا�سية ب�سبب التحركات الع�سوائية من جانب الثاين، وف�سله 
يف التو�سل حلل مع ال�سلطات الرتكية ب�ساأن مراعاة م�سالح التنظيم يف املفاو�سات 
ق��رار منر غ�سب قطاع كبر  اأث��ار  التي جرت مع م�سر. ووف��ق م�سادر مطلعة، 
من قيادات التنظيم التاريخية، موؤكدا اأنهم اأجروا عدة ات�سالت خالل ال�ساعات 
بعزل  موحد  بيان  باإ�سدار  لإقناعهم  وخارجها  م�سر  داخ��ل  ق��ي��ادات  مع  املا�سية 

منر، كخطوة ا�ستباقية قبيل اإعالن قرار حل اللجنة ب�سكل ر�سمي.
وت�سر امل�سادر اإىل اخلالف القدمي بن اللجنة التي ت�سم يف ع�سويتها حممود 
ح�سن الأمن العام ال�سابق للتنظيم، الذي األغى منر من�سبه يف �سبتمرب املا�سي 

على قيادات اجلماعة واأع�سائها ب�سبب قرارات املر�سد العام اإبراهيم منر.
وتوقع اأن ت�سهد الفرتة املقبلة حتركات ت�سعيدية �سده قد ت�سل بالفعل اإىل عزله، 
باعتباره ت�سبب يف اأزمات كبرة للتنظيم ومل ينجح يف ح�سم اأي من امللفات العالقة، 
ب�سبب  ال��رتك��ي،  امل�سري  التقارب  على  ردا  كبر  اإىل حد  الت�سرف  اأ���س��اء  اأن��ه  كما 
“�سكاي  اأمن ملوقع  واأو�سح  القنوات.  اإح��دى  املتناق�سة يف ح��واره مع  ت�سريحاته 
نيوز عربية” اأن اجلماعة تعي�ش يف الوقت احلايل اأزمة داخلية عا�سفة �سوف ينتج 
عليها ان�سقاقات داخلية وت�سدعات، بعد اأن ك�سفت قرارات اجلانب الرتكي مدى 
الرتكي  الدعم  �سورة غر حقيقية عن طبيعة  بر�سم  لأع�سائها  اجلماعة  خداع 
اأردوغ��ان مدى  اأدرك الرئي�ش رجب طيب  اأن  الذي �سرعان ما تال�سى نهائيا بعد 
اخلطر الذي ميثله التنظيم على م�ستقبله ال�سيا�سي وعالقات بالده مع حميطها 

الإقليمي، وهو ما يعك�ش �سوء اإدارة القيادات التنظيمية لهذا امللف.
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الفجر الريا�ضي

7 مرات  العامل  ال�سائق الربيطاين لوي�ش هاميلتون بطل  جدد 
الأخر  اأعلن  كما   2023 عام  حتى  مر�سيد�ش  فريق  مع  عقده 

ال�سبت.
مر�سيد�ش  �سفوف  يف  العاملية  القابه  من  ب�ستة  هاميلتون  وت��وج 

الذي انتقل اليه عام 2012.
جي  ام  اأي  مر�سيد�ش  "يجُ�سعد  فيه  ج��اء  بيانا  مر�سيد�ش  وا�سدر 
برتونا�ش ان تعلن عن متديد عقد لوي�ش هاميلتون بطل العامل 
7 مرات �سنتن ا�سافيتن ومتابعة �سراكة هي الجنح بن �سائق 

وحظرة يف تاريخ فورمول واحد".
ال�سراكة  "اأ�سعر بالثارة ل�ستمرار هذه  وقال هاميلتون يف بيان 

ل�سنتن ا�سافيتن. لقد حققنا الكثر لكن ما زال امامنا الكثر 
ال�سعب  "من  وا�ساف  ار�سية احللبة وخارجها".  لتحقيقه على 
ب��داي��ة العمل م��ع هذا  اع���وام منذ   9 ق��راب��ة  ب��اأن��ه م�سى  التفكر 

الفريق الرائع".
اما مدير فريق مر�سيد�ش النم�سوي توتو وولف فقال "اجنازات 
خربته  وبف�سل  نف�سها.  عن  تتكلم  الريا�سة  ه��ذه  يف  هاميلتون 

و�سرعته فهو يف ذروة قوته".
وتابع "نتطلع قدما للمعركة التي نواجهها حاليا )املناف�سة على 
اللقب العاملي مع فر�ستابن( ولهذا ال�سبب قررنا ح�سم التوقيع 

مبكرا للرتكيز على املناف�ش على ار�ش احللبة".

واو���س��ح "قلت دائ��م��ا ان���ه ل��ط��امل��ا مي��ل��ك ل��وي�����ش احل��اف��ز خلو�ش 
ال�سباقات ي�ستطيع ان ي�ستمر معنا اىل ما �ساء".

احلظرة  م��ع  بعقد  يرتبط  ع��ام��اً،   36 البالغ  هاميلتون،  وك��ان 
اىل  ت�سر  الدلئل  كل  وكانت   ،2021 عام  نهاية  حتى  الأملانية 
رغبة الطرفن يف تديد هذه ال�سراكة الناجحة التي نتج عنها 
فوز الربيطاين ب� 6 األقاب عاملية لل�سائقن واحراز مر�سيد�ش 7 
األقاب لدى ال�سانعن منذ عام 2014 وانطالق حقبة املحركات 
الهجينة )الهايربيد(. ويحتل هاميلتون املركز الثاين يف بطولة 
العامل هذا العام متخلفا بفارق 18 نقطة عن الهولندي ماك�ش 

فر�ستابن �سائق ريد بول.

كد لعب و�سط بلجيكا، كيفن دي بروين، اأنه لعب �سد اإيطاليا 
يف دور الثمانية ببطولة اأوروبا، رغم اإ�سابته بتمزق يف اأربطة 

الكاحل.
كانت م�ساركة لعب و�سط مان�س�سرت �سيتي غر موؤكدة، بعد 
اإ�سابته يف الفوز على الربتغال يف دور ال�16، لكنه قال اإنه كان 

عازما على اللعب.

"يويفا":  مل��وق��ع الحت����اد الأوروب������ي  ت�����س��ري��ح��ات  واأ����س���اف يف 
كانت  املا�سية  اخلم�سة  اأو  الأرب��ع��ة  فالأ�سابيع  يل  "بالن�سبة 
غ��ري��ب��ة، ل��ك��ن��ي اأري����د ت��وج��ي��ه ال�����س��ك��ر ل��ل��ط��اق��م ال��ط��ب��ي ب�سكل 

خا�ش".
كاحلي،  يف  الإ���س��اب��ة  ب�سبب  معجزة  كانت  "م�ساركتي  وت��اب��ع: 
متزق يف اأربطة الكاحل، لكني �سعرت اأنه من واجبي اللعب من 

اأجل بالدي، لالأ�سف مل اأ�ستطع فعل املزيد".
هذا  اإ�سابات  لعدة  ع��ام��اً(،   30( بروين  دي  تعر�ش  اأن  و�سبق 
املو�سم، منها خروجه يف اخل�سارة اأمام ت�سيل�سي يف نهائي دوري 
اأبطال اأوروبا، لإ�سابة يف الوجه. وخا�ست بلجيكا املباراة دون 
اأثرت  اأن الإ�سابات  اإيدن ه��ازارد، واعرتف  جناح ريال مدريد، 

على اآمال املنتخب يف الفوز باللقب.

لوي�ش ه�ميلتون يجدد عقده مع مر�ضيد�ش 

دي بروين: لعبت �أم�م �إيط�لي�
 رغم متزق ك�حلي

ت�سيلي  الأرجنتيني، يف خروج منتخب بالده  باللوم على احلكم  اأرت��ورو فيدال  األقى 
من كاأ�ش كوبا اأمريكا، بعد اخل�سارة اأمام الربازيل، وو�سفه ب�"املهرج" الذي يعتقد اأنه 
جنم العر�ش. قال فيدال: "ن�سعر بحزن كبر، وكنا ن�ستحق املزيد، يف مباراة مثل هذه 

نحن بحاجة اإىل حكم عادل، ول يريد اأن يكون مهرجاً".
واأ�ساف: "افتقرنا لهدف، لو هناك حكم ل يجعلك تلعب، ويوقف املباراة طيلة الوقت، 

ويعتقد اأنه جنم العر�ش، ت�سبح الأمور �سعبة جداً".
وتابع: "لكننا خ�سرنا اأمام الفريق املر�سح، والذي يلعب على اأر�سه، على الأقل �سرنحل 

بروؤو�ش مرفوعة".
الرتجيح  تغلبت بركالت  التي  ب��رو،  النهائي �سد  ال��دور ن�سف  الربازيل يف  وتلعب 

على باراغواي.

فيد�ل ي�ضف حكم مب�ر�ة ت�ضيلي 
و�لرب�زيل ب� »�ملهرج«

الربازيلي فيليبي كوتينيو  اأن يرحل  املتوقع  بات من 
ع���ن ���س��ف��وف ب��ر���س��ل��ون��ة ه���ذا ال�����س��ي��ف، م���ن اأج����ل اأن 

يخو�ش تربة جديدة يف م�سرته.
يعد كوتينيو )29 عاماً(، والذي ل يزال يتعافى من 
بر�سلونة  م��ن خطط  لي�ش ج���زءاً  ال��رك��ب��ة،  اإ���س��اب��ة يف 

خالل املو�سم املقبل.
الالعب  اأع���م���ال  وك��ي��ل  اأن  ���س��ب��ورت،  �سحيفة  ذك����رت 
ال��ربازي��ل��ي، كيا غ��وراب�����س��ي��ان، ق��د ع��ر���ش موكله على 
اأبطال  دوري  يف  �ستلعب  ال��ت��ي  الأن���دي���ة  م��ن  ال��ع��دي��د 
اأوروبا يف املو�سم املقبل، واأحد الأندية التي ات�سل بها 
يف  للم�ساركة  ميالن  و�سيعود  الإي��ط��ايل.  ميالن  ه��و 
7 موا�سم  اأوروب��ا من جديد، بعد غياب  اأبطال  دوري 

عن البطولة.

لي�سرت  رفقة  اأن ميالن  الإ�سبانية،  ال�سحيفة  واأك��دت 
�سيتي هم الأوفر حظاً من اأجل التوقيع مع لعب خط 

الو�سط.
كوتينيو،  مع  للتعاقد  الأق��رب  هو  ميالن  ملف  ويعد 
للدوري  ال���ع���ودة  يف�سل  ل  ال��الع��ب  واأن  خ�����س��و���س��اً 
ل��ي��ف��رب��ول، وهذا  ���س��وى لإرت����داء قمي�ش  الإجن��ل��ي��زي 
الأم��ر لن يحدث لأن الالعب خارج ح�سابات الأملاين 

يورغن كلوب.
"الرو�سونري" يبحث عن التعاقد مع لعب  اأن  كما 
الرتكي  رحيل  تعوي�ش  اأج��ل  من  جديد،  و�سط  خط 
ه���اك���ان، وال����ذي ان�����س��م ه���ذا ال�����س��ي��ف ل�����س��ف��وف اإنرت 
ع��ق��ده رفقة  اإن��ت��ه��اء  بعد  م��ي��الن يف �سفقة جم��ان��ي��ة، 

النادي اللومباردي.

ميالن يقرتب من 
�لتع�قد مع كوتينيو

موقف �ض�ن جريم�ن من �ضم بوغب�
ح�سم نادي باري�ش �سان جرمان، موقفه من التعاقد مع لعب الو�سط 
الفرن�سي بول بوغبا، خالل فرتة النتقالت ال�سيفية احلالية، بعد اأنباء 

عن رف�سه تديد العقد مع نادي مان�س�سرت يونايتد.
ت��راق��ب ع��دد م��ن الأن��دي��ة م��وق��ف بوغبا م��ن ال���س��ت��م��رار م��ع مان�س�سرت 
ال�سيف  الفرن�سي  لبيع لعبه  �سيتجه  الإجنليزي  النادي  اأن  اإذ  يونايتد، 

احلايل يف حال رف�ش تديد عقده الذي ينتهي بنهاية املو�سم املقبل.
باري�ش �سان جرمان ويوفنتو�ش هما اأكرث الأندية التي اأبدت اهتمامها 
ع��ق��ده مع  رف�����ش ت��دي��د  ال�سيف احل���ايل، يف ح��ال  م��ع بوغبا  بالتعاقد 

مان�س�سرت يونايتد.
اأو ات�����س��الت م��ع م�سوؤويل  ول��ك��ن ���س��ان ج��رم��ان مل ي��ب��داأ م��ف��او���س��ات��ه، 
الالعب  النتظار حل�سم موقف  الآن، مف�سلن  يونايتد حتى  مان�س�سرت 
مع ناديه الإجنليزي، اإ�سافة اإىل �سرورة بيع بع�ش الالعبن قبل اإمتام 

ال�سفقة.
على الرغم من ذلك، فاإن نا�سر اخلليفي توا�سل بالفعل مع وكيل اأعمال 
التعاقد مع  �سان جرمان يف  باري�ش  برغبة  واأبلغه  راي��ول،  بوغبا، مينو 

بوغبا، حال ف�سل الرحيل عن مان�س�سرت يونايتد.

كال مدرب بلجيكا، روبرتو مارتينيز، املديح لالعبيه، رغم اخل�سارة 1-2 اأمام 
ي�سنع  مل  فريقه  اأن  اإىل  اأ���س��ار  لكنه  اأوروب���ا،  ببطولة  الثمانية  دور  يف  اإيطاليا 
املواجهة  الب�سيطة  ال��ف��وارق  ح�سمت  عندما  الثاين،  ال�سوط  يف  �سوى  الفر�ش 
على  ن�سج  الإي���ط���ايل  "املنتخب  ���س��ح��ايف:  م��وؤمت��ر  يف  مارتينيز  ق���ال  امل��ث��رة. 
اأن النت�سارات تزيد من قوته، هذا �سمح  ت��روا  اأن  املا�سي، ميكن  ال�سهر  م��دار 
اأف�سل  كنا  الثاين  ال�سوط  اأف�سل، يف  ب�سكل  الأول  ال�سوط  ل�"الأوزري" ببداية 

و�سنعنا الفر�ش".
واأ�سرك مارتينيز مهاجمه غرميي دوكو منذ البداية، وقدم الالعب ال�ساب اأداء 

رائعاً، واأزعج دفاع اإيطاليا.
وح�سل دوكو على ركلة اجلزاء التي قل�ش منها لوكاكو الفارق، وكاد اأن يدرك 
الي�سرى،  الناحية  من  امللعب  داخ��ل  اإىل  انطلق  عندما  النهاية،  ق��رب  التعادل 

و�سدد كرة مرت فوق العار�سة بقليل.
وقال مارتينيز عن الالعب )19 عاماً(: "جرميي تطور خالل املع�سكر، وعلى 

مدار الأيام الثالثة املا�سية اأظهر اأنه جاهز كما �ساهدنا".
التي ن�ستطيع ال�ستفادة منها،  اأنه ميلك احليوية  الوا�سح  "كان من  واأ�ساف: 
اأن م�ستوى احلدث  اأعتقد  ال�سن يف مباراة كبرة، ل  مل يظهر كالعب �سغر 

اأثر عليه مطلقاً".
وتاهل مارتينيز احلديث عن م�ستقبله، م�سراً اإىل اأنه يريد حتليل الأخطاء 
اأعتقد  الأم��ل، لأنني  العام هو احلزن وخيبة  "ال�سعور  واأكمل:  التي وقع فيها. 
اأن الفريق ل ي�ستحق اخلروج، الالعبون قدموا كل �سيء من اأجل التقدم قدر 
امل�ستطاع". واختتم: "كانت مواجهة بن فريقن جيدين للغاية يف اأدوار خروج 

املغلوب، والفوارق كانت يف �سالح اإيطاليا".

م�رتينيز يلقي ب�للوم على �لبد�ية 
�ملتو��ضعة �أم�م �إيط�لي�

لندن نحن قادمون"، بهذا العنوان العري�ش �سدرت �سحيفة "ل غازيتا ديلو 
اإيطاليا  منتخب  بلوغ  اإىل  اإ�سارة  يف  النت�سار،  الوا�سعة  �سبورت" الريا�سية 
الدور ن�سف النهائي يف كاأ�ش اأوروبا لكرة القدم، لي�سرب موعدا مع نظره 

ال�سباين على ملعب وميبلي يف لندن الثالثاء املقبل.
مناف�ش.  اي  يخ�سى  ان  ه��ذا  الي��ط��ايل  املنتخب  على  يجب  "ل  وا���س��اف��ت 
ميلك  ل  يعاين.  كيف  ويعرف  يدافع،  يهاجم،  يلعب،  كيف  يعرف  الزوري 

مان�سيني )املدرب روبرتو( جنوما، لكنه ميلك كتلة متحدة".
اإيطاليا  ه��ي  ه��ذه  جميل.  "اأنت  املنتخب  ع��ن  فقالت  �سبورت"،  "توتو  اأم��ا 

القادرة على التاألق يف اللعب وعلى التحمل يف الوقات ال�سعبة".

اىل  متوجهة  بقولها  مماثال  �سبورت"  ديلو  "كوريري  ح��ال  ل�سان  وك��ان 
قرائها "قولوا يل ايها القراء العزاء بان ما نراه �سحيحا. قويل يل باأننا 
اربعة  اف�سل  بن  ونحن من  الوروب���ي  النهائي  ن�سف  ال��دور  بلغنا  بالفعل 
املبعد  الكبر  الفريق  ذل��ك  كنا  �سنوات  ث��الث  قبل  لننا  ق��اري��ة،  منتخبات 
الثانية  للمرة  ال��ق��اري  لقبها  اإح���راز  اإىل  ايطاليا  وت�سعى  �سيء".  ك��ل  م��ن 
ذلك  بعد  مرتن  النهائي  بلغت  بانها  علما   ،1968 ع��ام  بعد  تاريخها  يف 
وخ�سرت عام 2000 امام فرن�سا 1-2 بالهدف الذهبي، وعام 2012 امام 
ا�سبانيا برباعية نظيفة. كما توجت بطلة للعامل اأربع مرات : اأعوام 1934 

و1938 و1982 و2006.

 �ل�ضحف �ليط�لية تتغنى
 ب� »�ملنتخب �جلميل« 

على الرغم من ارتباطه الوثيق ب�سم رافائيل فاران، 
اإل اأن التقارير ال�سحافية اأكدت باأن نادي مان�س�سرت 
�سرجيو  مع  التعاقد  على  للمناف�سة  ان�سم  يونايتد 
رامو�ش، �سريكه الدفاعي ال�سابق بنادي ريال مدريد 

الإ�سباين.
النادي  واأعلن  مدريد،  ري��ال  مع  رامو�ش  عقد  انتهى 
لأكرث  امتدت  كبرة  م�سرة  عقب  قائده  رحيل  عن 
م��ن 15 ع��ام��اً، ت���وج خ��الل��ه��ا ب��ال��ع��دي��د م��ن الألقاب 

الكبرة.
واأ�سبح الإ�سباين دون ناٍد ومتاح جماناً يف وقت �سابق 

لتجديد  املحاولت  كل  ف�سل  عقب  ال�سيف،  هذا  من 
عقده مع ريال مدريد.

بالنتقال  رامو�ش  ارتبط  "امللكي"،  عن  رحيله  ومنذ 
للعديد من الأندية الكربى اأبرزها مان�س�سرت �سيتي، 

وكذلك باري�ش �سان جرمان الفرن�سي.
اأن��ه��ى الت��ف��اق مع  ب��اأن رام��و���ش ق��د  التقارير  وت�سر 
م�����س��وؤويل ب��اري�����ش ���س��ان ج���رم���ان ب��ال��ف��ع��ل، و�سوف 
ولكن  �ساعات،  خ��الل  �سمه  عن  ر�سمياً  الإع��الن  يتم 
اإىل  وج��ه��ت��ه  ي��ون��اي��ت��د  ت��دخ��ل مان�س�سرت  ي��ح��ول  ه��ل 

الربميرليغ؟.

م�ن�ض�ضرت يون�يتد يقتحم 
�ملن�ف�ضة على �ضم ر�مو�ش
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مرة جديدة، اهدر اجليل الذهبي ملنتخب بلجيكا يف كرة القدم املوؤلف من 
ادين ه��ازار وروميلو لوكاكو وكيفن دي بروين فر�سة اح��راز لقب يبحث 
عنه منذ 7 �سنوات بخروجه يف الدور ربع النهائي من كاأ�ش اأوروبا 2020 

بعد �سقوطه اأمام نظره اليطايل 2-1.
الدور  يف  اللقب  حاملة  الربتغال  تخطى  ال��ذي  البلجيكي  املنتخب  جنح 
ثمن النهائي، يف بلوغ ربع النهائي يف بطولة كربى للمرة الرابعة تواليا 
لكنه مل  2016 و2021(  اوروب��ا  وكاأ�ش  2014 و2018،  )مونديايل 
امل��رات الرب��ع وكانت اف�سل نتيجة  ينجح حتى يف بلوغ املباراة النهائية يف 
3 �سنوات عندما �سقط  له الدور ن�سف النهائي من مونديال رو�سيا قبل 

ب�سعوبة امام نظره الفرن�سي �سفر1-.
مل يعد على الرجح امام اجليل الذهبي �سوى فر�ستن اذا ما اراد تدوين 
ك��ربى، الوىل يف اخلريف  الفائزة يف بطولة  املنتخبات  ا�سمه يف �سجالت 
الوروبية،  المم  دوري  النهائي  ن�سف  يف  فرن�سا  ت��واج��ه  عندما  املقبل 

بال�سافة اىل مونديال قطر 2022.
مباراة  خا�ش  وال��ذي  بروين  دي  احلمر  ال�سياطن  العاب  �سانع  وخل�ش 
ايطاليا م�سابا يف كاحله كما ك�سف بنف�سه، خروج فريقه بالقول "�سي�سعر 
بع�ش النا�ش باخليبة و�سينتقدوننا، لكني اعتقد باأن ان�سار املنتخب راأووا 

باأننا بذلنا كل ما لدينا، �سنحاول من جديد يف املرة القادمة".
يقارب  ما  منذ  العاملي  الت�سنيف  ���س��دارة  يعتلي  ال��ذي  املنتخب  ه��ذا  لكن 
امل��وات��ي��ة م��رت��ن يف م��ون��دي��ال رو�سيا  ي��ه��در الفر�سة  اأمل  ���س��ن��وات،  ال��ث��الث 

القارية؟. البطولة  ويف   2018
�سيما  ل  عرو�سه  اف�سل  البلجيكي  املنتخب  ق��دم  رو�سيا،  مونديال  ففي 
ال��ربازي��ل يف رب��ع النهائي يف مباراة ك��ان جنمها الوح��د ادين  يف مواجهة 
هازار، لكن كتيبة املدرب ال�سباين روبرتو مارتيني�ش دفعت ثمن �سذاجتها 
ليكتفي  الخ��ر  براغماتية  ام��ام  الفرن�سي  اجل��ار  �سد  النهائي  ن�سف  يف 
بامليدالية الربونزية بعد الفوز على انكلرتا يف مباراة املركز الثالث وهي 

اف�سل نتيجة له يف تاريخ م�ساركاته يف نهائيات كاأ�ش العامل.
باأنه  اعتربوا  املنتخب  لعبي  لكن  ا�ستعرا�سا  اقل  احلالية  امل�ساركة  كانت 
تعلموا من درو�ش املا�سي وقال ثورغان هازار يف هذا ال�سدد "يجب ان نفوز 
من دون �سرورة ان نلعب جيدا" بعد ان �سجل هدف املباراة الوحيد �سد 
الربتغال وكانت الكرة الوحيدة للمنتخب البلجيكي بن اخل�سبات الثالث 

يف ذلك اللقاء.

بدا 
فعالية  اثبت  بانه  �سيما  ل  البلجيكي  للمنتخب  ابت�سم  ق��د  احل��ظ  وك���اأن 
هجومية و�سالبة دفاعية يف مبارياته الربع الوىل حيث �سجل 8 اهداف 
ومل متن �سباكه �سوى بهدف وحيد بف�سل ثالثة مدافعن ميلكون خربة 
كبرة وهم يان فرتونغن )34 عاما( وتوما�ش فرمالن )35( وتوبي 

الدفرلد )32(ومن ورائهم احلار�ش العمالق تيبو كورتوا.

لكن خط الدفاع هذا مل يكن على املوعد يف مواجهة الزخم اليطايل حيث 
اخطاأ فرتونغن يف ت�ستيت احدى الكرات لت�سل اىل نيكولو باريال الذي 
ثم  الت�سجيل.  مفتتحا  كورتوا  متناول  عن  بعيدا  و�سدد  بالدفاع  تالعب 
يتحمل الدرفيلد م�سوؤولية الهدف الثاين لأنه تراجع كثرا امام لورنت�سو 
ان�سيني الذي �سدد كرة لولبية مل يتمكن احلار�ش البلجيكي من الت�سدي 

لها.
كما ان الن�سارة اجل�سدية لبع�ش لعبي املنتخب البلجيكي كانت مفقودة، 
فالعب الو�سط الدفاعي وميزان خط الو�سط اك�سل فيت�سل خا�ش البطولة 
القارية بعد غياب خم�سة ا�سهر عن املالعب ومن دون ان يخو�ش اي مباراة 
تريبية قبلها، كما ان ادين هازار خا�ش البطولة بعد ان ابتعد طويال عن 
املالعب املو�سم املا�سي يف �سفوف فريقه ريال مدريد وغاب عن املباراة �سد 

ايطاليا ل�سابة ع�سلية تعر�ش لها يف اواخر املباراة �سد الربتغال.
وخا�ش دي بروين البطولة القارية اي�سا بعد ا�سبوعن من تعر�سه لك�سر 
يف وجنته تعر�ش له خالل مباراة فريقه مان�س�سرت �سيتي النكليزي �سد 
ت�سل�سي يف نهائي دوري ابطال اوروبا، كما خا�ش املباراة �سد ايطاليا وهو 

م�ساب بكدمة قوية يف كاحله.
"لقد لعبت وانا اعاين من متزق يف اربطة  وك�سف دي بروين بعد املباراة 
اللعب  اأمتكن من  رائع كي  بعمل  قام  الذي  الطبي  اأ�سكر اجلهاز  الكاحل. 

برغم متزق يف اأحد الأربطة )كاحل(. قاتلت... قاتلنا كلنا حتى النهاية".
يف ظل عدم اجلاهزية الكاملة لدى بروين وهازار، كانت امل�سوؤولية تقع على 
عاتق الهداف روميلو لوكاكو الذي قام بعمله على كامل وجه من خالل 

ت�سجيله 4 اهداف لكن يدا واحدة ل ت�سفق.
بالن�سبة اىل لوكاكو )28 عاما(، وكورتوا )29 عاما( وهازار )30( ودي 
بروين )30 اي�سا(، لن يكون مونديال قطر متاأخرا، لكن  دون اأدنى �سك، 
يتعن على بلجيكا تديد دماء الدفاع "العجوز" يف ا�سع وقت ممكن من 

اأجل ح�سم املباريات يف الأدوار الإق�سائية يف البطولت الكربى.

مل يكن نيكولو باريال على م�ستوى التوقعات مطلع م�سوار اإيطاليا يف كاأ�ش 
اأوروبا لكرة القدم، لكن دينامو و�سط نادي اإنرت انتظر اللحظة املنا�سبة اأمام 

بلجيكا )2-1( لرفع بالده اإىل ن�سف النهائي.
اإبن جزيرة �سردينيا و�سع اإيطاليا على ال�سكة ال�سحيحة، عندما هز �سباك 
الدفاع  اأح��ب��ط��ت  لف��ت��ة  تنفيذ  �سرعة  خ��الل  م��ن  الأخ���ر  امل��ون��دي��ال  ثالثة 
الو�سط  لعب  من  الكرة  م   1،72 طوله  البالغ  الالعب  ا�ستلم  البلجيكي. 
ث��م زميله  ي��ان فرتونغن  امل��داف��ع  ف��رات��ي، �سمد يف وج��ه مقاومة  م��ارك��و 
توما�ش فرمايلن، قبل اأن يفتتح الت�سجيل بت�سديدة عك�سية بقدمه اليمنى.

ر�سخ الدفاع البلجيكي املخ�سرم اأمام تقنية لعب الو�سط البالغ 24 عاما 
الذي رفع ر�سيده الدويل اإىل 6 اأهداف يف 27 مباراة.

مل يجُفاجاأ متابعو الدوري الإيطايل من تاألق باريال يف مباراة مماثلة، اأمام 
اأوروب���ا، ورمب��ا يف  "الأف�سل يف  باأنه  روب��رت��و مان�سيني  امل��درب  فريق و�سفه 
ا�ستفاد  الذي  لوكاكو  روميلو  بلجيكا  ول حتى مهاجم  فرن�سا".  العامل مع 
كثر من متريراته مع اإنرت املو�سم املا�سي، يف طريق نراتزوري اإىل لقبه 

الأول يف "�سري اأ" منذ 2010.
ريفا،  جيجي  ال�سابق  ال��دويل  مدر�سة  وقبلها  كالياري،  ن��ادي  خّريج  فر�ش 
مليون   45 بلغت  ب�سفقة  ق��دوم��ه  بعد  اإن���رت،  م��ع  ال��ث��اين  نف�سه يف مو�سمه 

يورو.
للفريق  ال�سابق  امل��درب  ت�سكيلة  يف  �سروريا  الأدوار  املتعدد  الالعب  اأ�سبح 
يف  جعله  اأنيق  باأ�سلوب  ويتمتع  كلل  بال  يعمل  كونتي.  اأنتونيو  اللومباردي 

غاية الأهمية لفريقه.
خالل املو�سم املا�سي مع اإنرت، اأظهر باريال م�ستوى كبراً، يكاد يكون مثالياً 
حتركات  ثبات،  الكرة،  مع  ذكي  تعامل  عاماً:   24 لالعب يبلغ من العمر 
يتخطونه  لعبن  على  به  تفوق  ال��ق��رارات  اتخاذ  يف  ون�سج  اإ�سرتاتيجية، 

باأكرث من ع�سر �سنوات من اخلربة.
و�سل الأمر اإىل مقارنته بالأ�سطورة الأملاين لوثار ماتيو�ش. حتى اأن الأخر 
على  الالمتناهية  وال��ق��درة  املت�سابهة،  اللعب  اأ�ساليب  اإىل  بنف�سه  ت��ط��رق 

التحمل.
وماتيلد،  ولف��ي��ن��ي��ا  ريبيكا  الأط���ف���ال  ف��وال��د  ع��م��ره،  ب��اري��ال  ن�سج  ي��ت��ج��اوز 
�سهم  اأو  دفاعي  رك��ن  بن  مركز  يتنوع  اأن  ميكن  اإذ  "جوكر" للمدرب،  يجُعّد 

هجومي.
م�ستقبال  ليبي،  مارت�سيلو  ال��ت��دري��ب  ع��م��الق  ل��ه  ت��وق��ع  اأوروب����ا،  ك��اأ���ش  قبل 

واعدا.
قال املدرب الذي اأو�سل اإيطاليا عام 2006 اإىل لقبها العاملي الرابع "باريال، 

لعب جديد، لكنه �سيكون مفاجاأة البطولة".
هو  يرك�ش.  كيف  يقاتل،  كيف  لعبه،  طريقة  اأح��ب  حلظته.  "حانت  تابع 

جنمنا".
جانب  اإىل  نف�سه  باريال  فر�ش  اليجابي،  اللعب  على  منفتحة  ت�سكيلة  يف 

لعبي الو�سط فراتي وجورجينيو.
وفيما يتناقل الثنائي الكرة ويفر�ش اليقاع، توكل مهمة �سن الغارات اإىل 

باريال واقتحام منطقة جزاء اخل�سم.
مواجهتهم.  يف  للغاية  �سريعا  ك��ان  لكنه  نرانه،  اإخماد  البلجيكيون  ح��اول 
متريرته لت�سرو اإميوبيلي كادت ت�سفر عن هدف ثالث يف الدقيقة 62، لو 

مل يفقد هداف لت�سيو ال�سيطرة على الكرة.
ا�ستعاد نيكولو باريال م�ستواه يف اللحظة املنا�سبة. حتى الآن، كان يخو�ش 
مبارياته بتناغم مع فريق اإيطايل جميل، حّلق يف الدور الول، لكن دون اأن 
ي�سطع جنمه. يف ثمن النهائي "اجل�سدي" �سد النم�سا، غاب عن البث على 

غرار باقي لعبي و�سط املنتخب الأزرق ال�ساعي للقبه الثاين يف كاأ�ش اأوروبا 
الثاين  الهدف  �ساحب  بي�سينا  ماتيو  بديله  عرب  الفرج  جاء  بعد 1968. 

بعد التمديد.
خ��الل الأ���س��ب��وع، اأث��ر نقا�ش يف البالد ح��ول وج��وب اراح��ت��ه مل�سلحة لعب 

اأتالنتا الذي يقدم م�ستوى كبرا بعد نزوله يف ت�سكيلة املدرب مان�سيني.
�سربت اإيطاليا موعدا ناريا مع اإ�سبانيا يف ن�سف النهائي الثالثاء، و�سيكون 

باريال عن�سرا �سروريا لخرتاق مناطق دفاع ل روخا.

�ضك�لوين: �لأرجنتني خ�ضم يف 
غ�ية �ل�ضعوبة

اأكد مدرب منتخب الأرجنتن، ليونيل �سكالوين، اأن الإكوادور خ�سم يف غاية 
كوبا  نهائي  ربع  اأمامها يف  �سيواجه مباراة �سعبة جداً  واأن فريقه  ال�سعوبة، 

اأمريكا.
�سرح �سكالوين يف موؤمتر �سحايف ع�سية املواجهة: "الإكوادور خ�سم يف غاية 
مباراة  �ستكون  التوا�سع،  بكامل  امللعب  ننزل  واأن  احرتمه،  علينا  ال�سعوية، 
�سعبة جداً، الإك��وادور حتظى بالعبن يت�سمون بال�سرعة، وي�سغطون بقدر 
كبر، علينا ا�ستغالل اللحظات املواتية، �سنحاول ال�ستحواذ على الكرة واإيجاد 

م�ساحات، هم لديهم فريق ديناميكي ولعبون �سباب".
وتابع: "بعيداً عن اخل�سم، نحن لدينا طريقة لعب وا�سحة، وهذا لن يتغر، 
�ستكون مماثلة يف  اللعب  ا�ستدعاوؤهم، طريقة  الذين مت  الالعبن  وج��ود  يف 

جميع املباريات".
واأو�سح املدرب اأن م�ساركة املدافع كري�ستيان رومرو يف مباراة الإكوادور حمل 
�سكوك ب�سبب م�سكالت بدنية، واإذا مل يتم تعافيه �سيدفع بدًل منه بجرمان 

بيزيال.
يف حن اأكد اأن لعب الو�سط جيوفاين لو �سيل�سو �سيلعب اأ�سا�سياً.

واأ�ساف �سكالوين: "نواجه هذا التحدي اجلديد بكثر من التطلعات، دائماً يف 
كل مباراة علينا التفكر يف اأننا ن�سارك من اأجل الفوز، و�سن�سعى لذلك". 

ل��ق��ي امل����درب ال��ربت��غ��ايل اخل��ب��ر ج��وزي��ه م��وري��ن��ي��و ا�ستقبل 
الأب��ط��ال ل��دى و���س��ول��ه اإىل روم���ا ل��ت��دري��ب ن���ادي العا�سمة 
ارج��اء مطار  روم��ا يف  ان�سار  واحت�سد مئات من  الي��ط��ايل. 
املدرب  اأقلت  التي  اخلا�سة  الطائرة  حطت  حيث  ت�سامبينو 
من  ال�سائك  الفا�سل  وراء  من  بتحيته  وق��ام��وا  الربتغايل، 

خالل رفع �سعار النادي.
وكان مورينيو اأعلن عن قرب توجهه اىل العا�سمة الإيطالية 
مقت�سبا  فيديو  �سريط  للنادي  الر�سمي  املوقع  ن�سر  عندما 
ان��ا على و�سك ح��زم حقائبي، اىل  "يا ان�سار روم��ا،  ق��ال فيه 

اللقاء قريبا".
روما  ان�سار  اح��د  ع��ام��ا(   18( ترومبيتي  الي�ساندرو  وق��ال 

باأن  �سمعنا  "لقد  ب��ر���ش  فران�ش  وك��ال��ة  يف  الفيديو  خل��دم��ة 
مورينيو  ب��ان  �سك  ل  روم���ا.  اىل  �سين�سمون  ج���ددا  لع��ب��ن 
على  املناف�سة  من  نتمكن  ان  اآم��ل  جيدين،  لعبن  �سيجلب 

اللقب املحلي والتاأهل اىل دوري ابطال اوروبا".
وكان ل�سان حال م�سجع "الذئاب" الخر فالريو ت�سرتوين 
بان  اعتقد  �ستتغر.  الج����واء  ب��ان  �سك  "ل  بقوله  مم��اث��ال 
بان مورينيو هو  واعتقد  ا�سافيا  �سيملكون حافزا  الالعبن 

املدرب املنا�سب للفريق".
وبح�سب ال�سحف اليطالية، �سيتعن على مورينيو اخل�سوع 
حلجر �سحي على مدى 5 ايام �سيق�سيها يف املقر التدريبي 
ال���دوري الي��ط��ايل بعد تربة  ل��روم��ا. وي��ع��ود مورينيو اىل 

رائعة مع اإن��رت ق��اده فيها اىل اح��راز ثالثية ن��ادرة )الدوري 
2010. ومت  ع��ام  اوروب���ا(  اب��ط��ال  املحليان ودوري  وال��ك��اأ���ش 
وريال مدريد  الربتغايل  بورتو  التعاقد مع مورينيو مدرب 
ال�سباين، ومان�س�سرت يونايتد وتوتنهام النكليزين، مدربا 
لروما يف الرابع من ايار/مايو بعقد ملدة ثالثة موا�سم ليحل 

بدل من مواطنه باولو فون�سيكا.
املو�سم  ال��دوري اليطايل  ال�سابع يف  املركز  احتل  وكان روما 
"نريد  بالقول  املا�سي، لكن مورينييو وعد بتح�سن مركزه 
بناء �سيئا ما ي�ستمر طويال. لقد تطورت كثرا يف ال�سنوات 
الخ���رة وان��ا اق��ول ذل��ك لأن��ن��ي متاأكد ب��ان ت��راك��م اخلربات 

مفيد جدا يف هذه املهنة".

 ��ضتقب�ل �لأبط�ل ملورينيو مدرب روم� �جلديد 

فر�ضة �ض�ئعة جديدة للجيل �لذهبي �لبلجيكي 

 ب�ريال يرتقي مع �إيط�لي�
 يف �لوقت �ملن��ضب 

"تيتي"  بات�سي  ليوناردو  اأدينور  الربازيلي،  املدرب  قال 
نهائي  رب��ع  يف  ت�سيلي  على   0-1 "ال�سامبا" تغلبت  اإن 
كوبا اأمريكا، وتاأهلت اإىل ن�سف النهائي، بف�سل مت�سكها 
باخليار الهجومي، رغم اأنها عانت من النق�ش العددي 

لأكرث من ن�سف زمن املباراة.
اعرتف مدرب املنتخب الربازيلي، اأنه قرر اللعب ب�سكل 
بداية  م��ع  جي�سو�ش،  غابرييل  ط��رد  بعد  اأك��رث  دف��اع��ي 
 ،0-1 متقدمة  ال��ربازي��ل  كانت  ح��ن  ال��ث��اين،  ال�سوط 
اأرب��ع��ة لع��ب��ن، ومثلهم يف خط  بخط دف��اع مكون م��ن 
الو�سط، ولع��ب واح��د يف الأم��ام )4-1-1(، لكن دون 

التخلي عن موا�سلة الهجوم.
واأو�سح تيتي عقب لقاء اأم�ش الأول: "كانت الفكرة هي 
الفر�ش،  وخلق  الهجمات،  �سن  يف  ال�ستمرار  حماولة 

واأل نكتفي بالدفاع فقط والتقهقر للخلف".

ت��درب عليه لعبوه  تكتيكياً  كان  القرار  اأن هذا  وك�سف 
تعزيز  �سكلها  م��ن  ك��ان  ف��ر���ش  ب��اإت��اح��ة  و�سمح  بالفعل، 

النتيجة، رغم �سغط ت�سيلي.
توقع  حم���اول���ة  ه���و  ع��م��ل��ن��ا  اأه������داف  "اأحد  اأن:  واأك�����د 
ملوقف  اأي�ساً  حت�سبنا  وقد  خمتلفة،  لعب  �سيناريوهات 
نلعب فيه منقو�سن لعباً، ل نريد ذلك، لكن ظروف 

املباراة تت�سبب يف الطرد اأحياناً".
 ،1-4-4 بخطة  اللعب  على  م�سبقاً  "تدربنا  وت��اب��ع: 
اإرجاع لوكا�ش  ولأننا كنا متقدمن يف النتيجة، ف�سلنا 
الأمام  اإىل  يلعب  نيمار  كان  بينما  قلياًل،  للوراء  باكيتا 

اأكرث".
وي�سعى "راق�سو ال�سامبا" اإىل حجز مقعد لهم يف نهائي 
لكن  اأخ��رى،  مرة  اأر�سهم  على  تقام  التي  اأمريكا،  كوبا 

�سيتعن عليهم تاوز عقبة برو، الثالثاء املقبل.

الأهلي  ال��ن��ادي  اأن  ال�سبت،  اأم�����ش  اإخ��ب��اري  تقرير  ذك��ر 
ال�سعودي مهتم بالتعاقد مع لعب خط الو�سط املغربي، 
نور الدين اأمرابط، م�ستغاًل نهاية عقده مع الن�سر يف 

املا�سي. )حزيران(  يونيو   30
اإدارة  اأن  ال�سبت  اأم�ش  ال�سعودية  املدينة  ذكرت �سحيفة 
الأهلي اقرتبت من التوقيع مع نور الدين اأمرابط، يف 

�سفقة انتقال حر.
تديد  ب�����س��اأن  لت��ف��اق  واأم���راب���ط  الن�سر  يتو�سل  ومل 
العقد بينهما، ما يعني اأن �سفقة انتقال الالعب املغربي 

�ستكون جمانية.
وكان اأمرابط )34 عاماً( ان�سم اإىل الن�سر قادماً من 
وبح�سب   ،2018 ع��ام  �سيف  يف  الإجن��ل��ي��زي  وات��ف��ورد 
املغربي مع  "تران�سفر ماركت"، �سارك الالعب  موقع 

الن�سر يف 100 مباراة يف جميع امل�سابقات، و�سجل فيها 
و�سنع 25 هدفاً. هدفاً،   17

وجاءت م�ساركات اأمرابط مع الن�سر بواقع 80 مباراة 
ثالثة  م���دار  على  للمحرتفن،  ال�سعودي  ال���دوري  يف 
22 متريرة  15 ه���دف���اً، وق����دم  ف��ي��ه��ا  ���س��ج��ل  م��وا���س��م، 

حا�سمة.
ونال اأمرابط مع الن�سر ثالثة األقاب، وذلك يف الدوري 
2018-2019، وكاأ�ش  ال�سعودي للمحرتفن مو�سم 

ال�سوبر املحلي مرتن عامي 2019 و2020.
الأهلي وجماهره،  لأم��ال  املا�سي خميباً  املو�سم  وك��ان 
الدوري  ترتيب  يف  الثامن  امل��رك��ز  الفريق  احتل  حيث 
اآ�سيا من دور املجموعات،  ال�سعودي، وودع دوري اأبطال 

وكاأ�ش خادم احلرمن ال�سريفن من دور ال�16.

تيتي يك�ضف �ضر �لفوز 
على ت�ضيلي

�لأهلي �ل�ضعودي مهتم 
ب�لتع�قد مع �أمر�بط

ل��ك��رة القدم  اإي��ط��ال��ي��ا  اأي�����س��ر منتخب  ت��ع��ّر���ش ظ��ه��ر 
ليوناردو �سبينات�سول لإ�سابة يف وتر اأخيل خالل فوز 
بالده على بلجيكا 2-1 يف ربع نهائي كاأ�ش اأوروبا يف 
ما  للعبة،  الإيطايل  الحت��اد  ذكر  ما  ميونيخ، بح�سب 

قد يبعده عدة اأ�سهر عن املالعب.
وحتدث م�سوؤولو الأتزوري بعد املباراة عن "موؤ�سرات 
الأي�سر" لالعب روما  اأخ��ي��ل  وت��ر  ت��دّل اىل مت��زق يف 
ال��ب��ال��غ 28 ع��ام��ا واأح����د اأف�����س��ل لع��ب��ي ك��اأ���ش اأوروب����ا 

احلالية.

اإعالمية عن امكانية غياب الالعب  وحتدثت و�سائل 
عدة اأ�سهر بحال قطع يف وتر اأخيل.

وحيا املدرب روبرتو مان�سيني لعبه الذي خرج باكيا 
�سيء  "اول  ال�����س��ح��ايف  امل���وؤمت���ر  يف   ،79 ال��دق��ي��ق��ة  يف 
ي�ستحق  ل  +�سبينا+  مع  ح�سل  ملا  متاأ�سفون  اأننا  ه��ام 
هذه ال�سابة، كان يلعب ب�سكل جميل ج��دا، كان بن 

الأف�سل يف كامل هذه البطولة".
كربى.  خ�سارة  "هذه  اإن�سينيي  لورنت�سو  زميله  وق��ال 

�سنحاول قدر الإمكان بلوغ النهائي لأجله".

 �إ�ض�بة �لإيط�يل �ضبين�ت�ضول يف وتر �أخيل 
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الفجر الريا�ضي

لالتفاق  الزمن  الإ�سباين  بر�سلونة  فريق  اإدارة  ت�سابق 
مع النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي على تديد عقده، 

الذي انتهى يوم الأربعاء املا�سي.
وكرث احلديث يف و�سائل الإعالم عن الأ�سباب التي جعلت 

"ليو" ل يجدد عقده مع الفريق الكتالوين حتى الآن.
الإ�سبانية  "ماركا"  �سحيفة  ذك���رت  ال�����س��دد،  ه���ذا  ويف 
تعقد  ك��ث��رة،  وعقبات  م�ساكل  م��ن  ي��ع��اين  بر�سلونة  اأن 
34 عاما.  العمر  البالغ من  مهمة تديد عقد مي�سي، 
النظيف،  امل��ايل  "اللعب  امل�ساكل  بن  من  اأن��ه  واأو�سحت 
الأي���ام  ال��ت��غ��ل��ب عليها يف  ال�����س��ع��ب  ب���ات م��ن  وه���ي عقبة 

الأخرة".
وتابعت: "لي�ست هذه امل�سكلة الوحيدة، حيث يتعن على 
بر�سلونة كذلك تخفي�ش نفقات الرواتب من اأجل حتّمل 

قيمة مي�سي املالية".
الأمور  تكون  اأن  يريد  مي�سي  اأن  "ماركا"  واأو�سحت 
ال�����س��ري��ب��ي��ة وا���س��ح��ة وحم�����ددة ب�����س��ك��ل دق���ي���ق، حيث 
توجد بع�ش التغيرات امل�ستمرة التي قد توؤثر على 

الالعب الأرجنتيني.
اأن ميثل ذلك م�ساكل فيما  املحتمل  "من  واأ�سافت 
�سرائب  فيه  ت��دف��ع  اأن  يجب  ال���ذي  ب��امل��ك��ان  يتعلق 
مي�سي، حن يجمع اأي اأموال مكت�سبة يف اإ�سبانيا". 

����س���روط ال���دف���ع مت��ث��ل ����س���داع���ا اآخ�����ر يف راأ�����ش 
اأن  اعتبار  على  بر�سلونة،  م�سوؤويل 

النادي يعاين من "نق�ش 

وا�سح يف ال�سيولة".
"البار�سا"  اإدارة  على  اإن��ه  الإ�سبانية  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
ال��ت��ف��او���ش م��ع ال��الع��ب��ن خلف�ش روات��ب��ه��م، م���ربزة اأنه 
كيف  الإدارة  ت��ق��رر  اأن  ي��ج��ب  امل���ح���ادث���ات،  ه����ذه  خ����الل 
لي�ست  الآن  "وحتى  مي�سي،  م��دف��وع��ات  ب�����س��داد  �ستقوم 
خالل  اأي�سا  ي�سدد  "ليو"  ق��رارات ملمو�سة".  اأي  هناك 
يريد  "ال�سمانات".  ع��ل��ى  ب��ر���س��ل��ون��ة  م���ع  م��ف��او���س��ات��ه 
�سيح�سل  باأنه  وا�سحة  �سمانات  على  احل�سول  الالعب 
على الأموال التي يتم التفاق عليها عندما يوقع العقد 
اجلديد، حتى يف حالة حدوث موجة جديدة من جائحة 
كورونا. كما يرغب م�ست�سارو مي�سي معرفة ما �سيحدث 
�ستتم  اأم  �سرفها  �سيتم  ه��ل  املعلقة"،  "املدفوعات  م��ع 
اجلديد،  ال��ع��ق��د  اإىل  اإ���س��اف��ت��ه��ا 
من  الكثر  ه��ن��اك  اأن  حيث 
يتو�سل  مل  التي  الأم���وال 
بها "الربغوث" اإىل يومنا 
�سحيفة  وخ��ت��م��ت  ه�����ذا. 
"يف  ب��ال��ق��ول:  "ماركا" 
الوقت احل��ايل، ل يوجد 
تزال  اأي �سيء موؤكد، ول 
هناك الكثر من الق�سايا 
ت�سويتها  ي���ج���ب  ال����ت����ي 
العقد  توقيع  قبل 

اجلديد".

بل�سمت اأن�ش جابر قلوب التون�سين 
تبلغ  عربية  اأول  اأ�سبحت  اأن  بعد 
وميبلدون  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن 
الإنكليزية، ثالثة البطولت الأربع 

الكربى يف كرة امل�سرب.
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع��ل��ى  وان��ت�����س��رت 
"اأن�ش- ك����ل����م����ة  الج����ت����م����اع����ي����ة 

على  لعب  يف  توبابل"بالنكليزية، 
النطالقة  اإىل  واإ�����س����ارة  ال���ك���الم 
ال�ساروخية جلابر التي تغلبت على 
موغورو�سا  غاربينيي  ال���س��ب��ان��ي��ة 
بثالث  ع�������س���رة  ح����ادي����ة  امل�����س��ن��ف��ة 

جمموعات.
الناطقة  ال�����س��روق  ج��ري��دة  عنونت 
باللغة العربية يف �سفحتها الأوىل 
"وا�سلت الإبداع وقهرت ال�سبانية. 
الكبار"،  ن���ادي  ت��دخ��ل  اأن�����ش ج��اب��ر 
وذلك يف م�سهد نادر يف بلد ت�سيطر 

عليه كرة القدم.
ي���ل���ّخ�������ش ال�������س���ح���ايف م��������روان بن 

"لدينا  ت����وي����رت  ع���ل���ى  م�����س��ط��ف��ى 
الوحيدة  لل�سعادة،  ر�سمية  رة  م�سدِّ
اأخبارنا  ن�سيان  على  ت�ساعدنا  التي 
اأن�ش  ب���راف���و  ت��ون�����ش:  يف  ال��ك��ئ��ي��ب��ة 

جابر".
ت����زام����ن اجن������از ج���اب���ر م����ع موجة 
�سبيهة   ، ك���ورون���ا  ل��ف��رو���ش  ث��ال��ث��ة 
م�سوؤويل  بح�سب  ب�"ت�سونامي" 
م��ع��دل ملء  ال�����س��ح��ة، فيما و���س��ل 
يف   100% اإىل  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

مناطق خمتلفة.
اإغ�����الق ع��ل��ى ع���دة مناطق  ���ر����ش  فجُ
التجمعات  نعت  مجُ فيما  ال��ب��الد،  يف 
تون�ش  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  واحل����ف����الت 

ومدن كربى.
ومتابعة  ال���ت���ج���م���ع  ����س���ع���ب���ا  ك������ان 
امل���ق���اه���ي، لكن  اأن�������ش يف  م���ب���اري���ات 
املخ�سرمة  الأم����رك����ي����ة  ت��خ��ط��ي 
و-6�سفر   5-7 وليام�ش  فينو�ش 
امل��ت��وج��ة بلقب ومي��ب��ل��دون عام  ث��م 

و3-6   7-5 موغورو�سا   2017
و6-2، مل ميّر مرور الكرام.

ل��ب��ل��وغ رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي، ي��ت��ع��ن على 
26 عاما  ابنة ق�سر هالل البالغة 
�سفيونتيك  اإيغا  البولندية  ا�سقاط 
التا�سعة عامليا واملتوجة بلقب رولن 

غارو�ش الفرن�سية يف 2020.
ال�سابقة  ال�سياحة  وزي���رة  �سكرتها 
الهام  "م�سدر  لكونها  اآمال كربول 
مو�سى  فا�سل  وح��ي��ا  جميعا"،  لنا 
رئ��ي�����ش ب��ل��دي��ة اأري���ان���ة ب��ال��ق��رب من 
لكن  "املذهلة".  اأن�ش جابر  تون�ش، 
ا�ستجابوا  ال�����س��ي��ا���س��ي��ن  م���ن  ق��ل��ة 
البالد  ت�سرب  ح��ن  يف  لجن��ازه��ا، 
احلكومة  ���س��ّل��ت  ���س��ي��ا���س��ي��ة  اأزم������ة 
التداعيات  من  وتعاين  اأ�سهر  منذ 

الجتماعية لفرو�ش كورونا.
راك����م����ت اأن���������ش ج���اب���ر الجن�������ازات 
كانون  يف  الأخ�������رة،  ال�����س��ن��وات  يف 
اأ�سبحت   ،2020 ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر 

نهائي  رب��ع  تبلغ  عربية  لعبة  اأول 
اأ�����س����رتال����ي����ا  ك��������ربى، يف  ب����ط����ول����ة 
املفتوحة. قبل وميبلدون احلالية، 
اأحرزت لقب دورة برمنغهام، الأول 
لالعبة مغاربية يف روزنامة دورات 

املحرتفات.
كرة  يتابعون  التون�سيون  ك��ان  واإذا 
ا�سبحت  اأن��ه��ا  اإل  ق��ل��ي��ال،  امل�����س��رب 
انها ت�سف  �سعبية، خ�سو�سا  بطلة 

م�سواره بانه "تون�سي 100%".
ا���س��ت��ه��ل��ت ج��اب��ر م�����س��واره��ا يف كرة 

امل�سرب بعمر الثالثة.
ك��ان يحتوي جميع  ن��اد  ت��دّرب��ت يف 
م��ع��دات ك��رة امل�����س��رب م��ن الفنادق 
امل���ج���اورة، ح��ي��ث خ��ا���س��ت ال����دورات 
���س��د ال���ذك���ور ل���ع���دم وج�����ود هيكل 

ن�سائي.
التحقت  ع�������س���رة،  ال��ث��ان��ي��ة  ب��ع��م��ر 
مبدر�سة الريا�سة يف املنزه بتون�ش.

ي��ت��ذك��ر امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ال�����س��اب��ق يف 

ه�سام  ل��ل��ع��ب��ة  ال��ت��ون�����س��ي  الحت������اد 
التقنية  احل���رك���ات  "كانت  ري����اين 
ال�ستثنائية �سهلة الن�سبة لها. كانت 
والديناميكية،  باحليوية  مفعمة 
كانت  واج��ت��م��اع��ي��ة،  ال����روح  خفيفة 

حتب املرح كثرا".
الثورة  خ�سم  ويف   ،2011 ع��ام  يف 
بعمر  ا����س���م���ه���ا  ب������رز  ال���ت���ون�������س���ي���ة، 
ال�����س��اد���س��ة ع�����س��رة ع��ن��دم��ا اأح����رزت 
بطولة النا�سئات يف رولن غارو�ش.

ب�سن  ت��ون�����ش  غ����ادرت  ان��ه��ا  �سحيح 
خلو�ش  ت��ع��ود  ان��ه��ا  اإل  امل���راه���ق���ة، 
املحلي ع�سام  امل��درب  التمارين مع 
البدين  املعّد  زوجها-  ومع  جاليل 

كرمي كمون لعب املبارزة.
يقول برهان بن �سليمان، مدرب كرة 
امل�سرب يف تون�ش وامل�ست�سار الفني، 
ما  "تن�سينا  بر�ش  فران�ش  لوكالة 
الثقة  ومتنحنا  حولنا  من  يح�سل 

باأنف�سنا".

اجن���اب  ت��ون�����ش  "مبقدور  ي�����س��رح 
ريا�سات فردية غالبا ما  اأبطال يف 
اأ�سامة  ال�سباح  بعد  تاهلهم.  يتم 
مزدوج(هذا  اأومل��ب��ي  )ب��ط��ل  م��ل��ويل 

اجناز م�سجع اآخر".
وف�سال عن كرة امل�سرب التون�سية، 
اجلماهر  ب��اب  تطرق  ب��داأت جابر 

العربية.

ي�سيف بن �سليمان "يف العراق حيث 
عملت هذا العام، هي معروفة على 
ن��ط��اق وا���س��ع، ع�����ّس��اق ك��رة امل�سرب 

يتابعونها عن قرب".

بلغت الربازيل حاملة اللقب ن�سف نهائي بطولة كوبا اأمركا 
لكرة القدم برغم نق�سها العددي لنحو �سوط، بعد فوزها يف 
مع  موعدا  لت�سرب  -1�سفر،  ت�سيلي  على  جانرو  دي  ري��و 

البرو التي تخطت الباراغواي بركالت الرتجيح.
وبعد قليل من دخوله اأر�ش امللعب بديال يف ال�سوط الثاين، 
�سجل لوكا�ش باكيتا، لعب و�سط ليون الفرن�سي، هدف الفوز 
نيمار  النجم  م��ن  مت��ري��رة  بعد  م���رات  خم�ش  ال��ع��امل  لبطلة 

.)47(
بع�سرة  امل���ب���اراة  ال���ربازي���ل  اأك��م��ل��ت  بدقيقتن،  ال��ه��دف  وب��ع��د 
لعبن، بعد طرد املهاجم الآخر غابريال جيزو�ش، اثر خطاأ 

على  الإن��ك��ل��ي��زي  �سيتي  مان�س�سرت  لع���ب  ارت��ك��ب��ه  م��ت��ه��ور 
مينا،  ورك��ل  عاليا  قدمه  رف��ع  مينا.  اأوخينيو 

البطاقة  رف����ع  اإىل  احل���ك���م  دف����ع  م���ا 
احلمراء بوجهه.

ن�سختي  ب��ط��ل��ة  ت�سيلي،  ل��ك��ن 
ت�ستفد  مل  و2016،   2015
من الأف�سلية العددية، ووّدعت 

البطولة.
اإدواردو  الت�سيلي  هدف  واألغي 
من   62 الدقيقة  يف  فارغا�ش 

"يف  امل�ساعد  الفيديو  حكم  قبل 
ايه اآر" ب�سبب الت�سلل.

وك��������ان��������ت ال����������ربازي����������ل ت�����������س�����درت 

جمموعتها بثالثة انت�سارات وتعادل، فيما حلت ت�سيلي رابعة 
يف جمموعة ت�سدرتها الأرجنتن بخم�ش نقاط.

ويف ال�سوط الأول، �سنحت للربازيل اأف�سل فر�سها يف الدقيقة 
النجم نيمار املهاجم روبرتو فرمينو يف  وجد  عندما   ،20
بالو�سول  الإنكليزي اخفق  موقع جيد، لكن لعب ليفربول 
كالوديو  املخ�سرم  احل��ار���ش  �سباك  اإىل  قريبة  م�سافة  م��ن 

برافو.
نزوله بدل من فرمينو يف  بعد  املباراة  باكيتا معامل  وغ��ّر 
ال��ث��اين، ع��ن��دم��ا اخ���رتق ال��الع��ب ال��ب��ال��غ 23 ع��ام��ا منطقة 
الدفاع،  ت�ستيت  نيمار و�سعف  ت�سيلي، م�ستفيدا من متريرة 
برافو  ي�����س��ار  اإىل  ق��ري��ب��ة  م�سافة  م��ن  ق��وي��ة  ميينية  ف��اأط��ل��ق 

.)47(
ويبحث نيمار )29 عاما(، لعب باري�ش �سان جرمان 
الفرن�سي، عن لقبه الأول مع املنتخب الربازيلي 
يف كوبا اأمركا، بعدما غاب عن الن�سخة الأخرة 

التي توج بلقبها ب�سبب الإ�سابة.
ك��م��ا ي��ر���س��د ن��ي��م��ار امل��ت��وج م��ع ال���ربازي���ل بكاأ�ش 
اأومل��ب��ي��اد ري��و دي  2013 وذهبية  ال��ق��ارات ع��ام 
عدد  يف  القيا�سي  الرقم   ،2016 ع��ام  جانرو 
الأهداف الدولية واملوجود بحوزة "امللك" بيليه 
ت�سعة  ع��ن��ه  تف�سله  ح��ي��ث  ه��دف��ا،   77 بر�سيد 
الن�سخة  يف  ثنائية  �سجل  بعدما  فقط  اأه���داف 

احلالية.

قال لعب بر�سلونة الإ�سباين ال�سابق واأغلى لعب يف العامل 
"بداأنا املباراة ب�سكل جيد جدا، ثم �سجلنا هدفا. �سمدنا بعدها 

اأمام ت�سيلي التي متلك فريقا جيدا جدا ولعبن نوعين".
ي�ستحق  ال��ف��ري��ق  وك���ل  ك���ث���را،  ���س��ع��ب��ة  م���ب���اراة  "كانت  ت��اب��ع 

التهنئة".
لكن تقّدم الربازيل تعر�ش لنك�سة، بعد حادثة طرد املهاجم 

غابريال جيزو�ش.
الإنكليزي  اإىل  و�سلت  عر�سية  مينا  لعب   ،69 الدقيقة  ويف 
املولد بن بريريتون حّولها راأ�سية بعيدة هبطت على عار�سة 

حار�ش مان�س�سرت �سيتي الإنكليزي اإيدر�سون.
يف  اآخ���ر  ه���دف  "اأوريفردي" م��ن  منتخب  اإي��در���س��ون  ان��ق��ذ 
كارلو�ش  اخفق  فيما  لفارغا�ش،  ت�سديدة  اث��ر   78 الدقيقة 

بال�سيو�ش باملعادلة يف اللحظات الأخرة.
اأمام  ��زم��ن��ا  "لقد هجُ ف��ي��دال  اأرت����ورو  ق��ال لع��ب و���س��ط ت�سيلي 
املنتخب املر�سح لنيل اللقب، الفريق الذي يلعب على اأر�سه. 

على الأقل �سنوّدع بروؤو�ش مرفوعة".
يف املقابل، �سكا مدرب الربازيلي تيتي جمددا من �سوء اأر�سية 
املالعب، مطالبا بعدم اقامة ن�سف النهائي على ملعب نيلتون 
�سانتو�ش يف ريو دي جانرو. وعن طرد جيزو�ش، قال تيتي ان 

الالعب "مل يتعّمد اأذية اخل�سم".
اإعادة  مبثابة  البرو،  �سد  للربازيل  املقبلة  املباراة  و�ستكون 
لنهائي الن�سخة الأخرة، عندما 
التا�سع  بلقبه  "�سيلي�ساو"  ت��ّوج 
البرو  على  بفوزه  امل�سابقة،  يف 

اأي�سا. اأر�سه  على   1-3
الن�سخة  ال����ربازي����ل  وا���س��ت�����س��اف��ت 
عقب  الأخ����رة  اللحظة  يف  احل��ال��ي��ة 
مل�ساكل  كولومبيا  امل�سيفتن  ا�ستبعاد 
�سيا�سية يف البالد، والرجنتن ب�سبب 

انت�سار فرو�ش "كوفيد19-".
ال�سبت  ال���ن���ه���ائ���ي  رب������ع  وي�������س���ت���ك���م���ل 
كولومبيا  مع  الأوروغ����واي  مبواجهتي 
يف برازيليا والأرجنتن مع الكوادور يف 

غويانيا.
النهائي،  رب����ع  م���ن  الأوىل  امل����ب����اراة  ويف 
 3-4 ل��ل��ب��رو  ال��رتج��ي��ح  رك���الت  ابت�سمت 
اأم����ام ال���ب���اراغ���واي ب��ع��د ت��ع��ادل��ه��م��ا 3-3 يف 

غويانيا.
غ��و���س��ت��اف��و غومي�ش  ال����ب����اراغ����واي  ق���ائ���د  اف��ت��ت��ح 
الت�سجيل )11(، لكن جانلوكا لبادول �سجل ثنائية 

يف الدقيقتن 21 و40 مانحا البرو التقدم.
وقبل ثوان من انتهاء ال�سوط الأول، منيت الباراغواي بنك�سة 
ال��ث��اين. لكن زميله  ان���ذاره  اث��ر ط��رد غومي�ش لنيله  اأخ���رى 

جونيور األون�سو عادل الأرقام )54(.
التقدم  ا�ستعاد يو�سيمار يوتون  الأ�سلي،  الوقت  انتهاء  وقبل 

للبرو )80(.
البرويف  ط��رد  مع  م�سوقا،  ك��ان  الوقت  نهاية  �سيناريو  لكن 
ت�سجيل  ثم   ،)84( ال�سعودي  الهالل  مهاجم  كاريو،  اأندريه 

الباراغواي هدف التعادل عرب غابريال اأفالو�ش )90(.
ال��ب��رو م��رت��ن والباراغواي  اأه���درت  ال��رتج��ي��ح،  ويف رك���الت 

ثالث مرات، لي�سجل ميغل تراوكو ركلة التاأهل للبرو.

�إجن�ر�ت ج�بر تبل�ضم قلوب �لتون�ضيني 

توا�سل لعب الو�سط الكرواتي لوكا مودريت�ش، مع زميله الويلزي غاريث بيل، من 
املقبل، بعد وج��ود رغبة  املو�سم  اأج��ل احلديث عن م�ستقبل الالعب مع ري��ال مدريد 

لدى النادي يف التخل�ش منه.
يرغب نادي ريال مدريد يف التخل�ش من بيل ال�سيف احلايل، من اأجل توفر راتبه 

ال�سخم، وا�ستخدامه يف اإبرام �سفقات اأخرى قادرة على حت�سن جودة الفريق.
ويتبقى مو�سم وحيد يف عقد بيل مع نادي ريال مدريد، مع عدم وجود نية لدى املدير 
الفني الإيطايل كارلو اأن�سيلوتي يف العتماد عليه املو�سم القادم، بعد م�ستواه املتوا�سع 

الذي ظهر عليه مع توتنهام.

بال�ستمرار  والتم�سك  م��دري��د،  ري��ال  عن  الرحيل  رف�ش  بيل  من  مودريت�ش  وطلب 
اأجل احل�سول على فر�سة جديدة، لإثبات جدارته حتت  املو�سم اجلديد، وذلك من 

قيادة اأن�سيلوتي.
واأكد مودريت�ش لغاريث بيل، اأنه �سيكون قادراً على احل�سول على فر�سة للم�ساركة مع 
ريال مدريد، ب�سبب نق�ش اخليارات املتاحة يف خط الهجوم، وهو ما �سيدفع اأن�سيلوتي 

لإعطاءه فر�سة للم�ساركة.
ويرتبط الثنائي بعالقة وطيدة منذ اأن لعبا �سوياً مع نادي توتنهام، قبل انتقالهما اإىل 

ريال مدريد بعد ذلك، وال�ستمرار �سوياً ملدة �سنوات طويلة.

هذ� م� طلبه مودريت�ش من بيل

لهذه �لأ�ضب�ب.. مل يجدد مي�ضي ب� »�ل�ضربة �لق��ضية«.. �لرب�زيل �إىل ن�ضف نه�ئي كوب� �أمريك�
بعد عقده مع بر�ضلونة



�ضدفة تقود لكنز �ضخم د�خل ح�ض�لة
األف يورو داخل ح�سالة نقود ب�سكل   85 اأحد املارة على مبلغ  عرث 

فيل على ر�سيف بالقرب من مدينة بوردو يف جنوب غرب فرن�سا.
و�سّلم الرجل احل�سالة اإىل ال�سرطة، فيما زعم رجل اآخر اأن املبلغ 
يعود "على الأرجح" اإىل والديه اللذين كانت �سقتهما اأفرغت للتو 
من حمتوياتها. وين�سغل املحققون منذ اأيام مبلكية احل�سالة التي 
رث عليها "مبح�ش م�سادفة". واأو�سحت النيابة العامة يف بوردو  عجُ
اأول اأول اأم�ش اخلمي�ش  لوكالة ال�سحافة الفرن�سية اأن رجاًل عرث 
و�سط  مرينياك  مدينة  ���س��وارع  اأح��د  يف  يونيو/حزيران  نهاية  يف 
كومة من النفايات الكبرة احلجم كانت مو�سوعة على الر�سيف 

على "قطعة زينة ب�سكل فيل"، وكان ينوي اإعطاءها لوالدته.
وبدا فيل الزينة هذا غر ذي قيمة للوهلة الأوىل، ولكن �سرعان ما 

تبّن للرجل اأنه يحوي ثروة بقيمة 85 األف يورو نقداً وعداً.
واأ�سارت النيابة العامة اإىل اأن الرجل "اأبلغ ال�سرطة بهذا الكت�ساف 
و�سلم الأموال ب�سكل عفوي". وما هي اإل اأيام حتى تلقت ال�سرطة 
الأربعاء ات�ساًل هاتفياً من رجل اآخر علم بالأمر من ال�سحف، اأكد 
للمحققن "اأن املبلغ يعود على الأرجح اإىل والديه"، بح�سب النيابة 
اأمه  اأن  اإىل  العامة. واأو�سح الرجل اأنه "اأفرغ م�سكن والديه" نظراً 
كانت توفيت للتو، يف حن يقيم اأبوه يف دار للم�سنن، م�سراً اإىل اأنه 

و�سع "اأغرا�ساً ل لزوم لها" على الر�سيف، بينها الفيل ال�سهر.

زوج�ن فتح� ح�ض�بهم�.. ووجد� 50 ملي�ر دولر
اأك��رب �سدمة يف  اإىل  لويزيانا  اأمركيان يف ولي��ة  تعر�ش زوج��ان 

حياتهما: عرثا على مبلغ 50 مليار دولر يف ح�سابهما.
اأودع  عندما  نيوز"،  "فوك�ش  �سبكة  اأوردت  الق�سة، ح�سبما  وب��داأت 
بنك يف ح�ساب الزوجن املبلغ الهائل، الذي يفوق ميزانيات دول، 
عن طريق اخلطاأ. وقال دارين جيم�ش )47 عاما( اإنه لدى و�سوله 
املا�سي،  يونيو   12 يف  بلويزيانا،  روج  باتون  مدينة  يف  املنزل  اإىل 
عر�ست عليه زوجته الرقم الفلكي يف احل�ساب على هاتفها الذكي. 

و�سرح جيم�ش لالإعالم املحلي: "من اأين اأتى كل هذا؟".
)ل�سرتداد  ب��اب��ن��ا  ���س��ي��ط��رق  م��ن  ه��و  ب��ه  نفكر  ك��ن��ا  م��ا  "كل  وزاد: 
الأم��وال(، لأننا ل نعرف اأي �سخ�ش لديه هذا املبلغ ال�سخم من 
�سرطة  يف  �سابطا  �سابقا  عمل  ال��ذي  وه��و  جمي�ش  و���س��دد  املال". 

لويزيانا على اأنه مل يفكر مطلقا بالحتفاظ باملال.
وتابع: "كنا نعلم اأنها لي�ست ملكنا. مل نربحها ، لذلك مل نتمكن 
من فعل اأي �سيء بها". وبعدما ات�سل الزوجان بالبنك قام الأخر 

باإ�سالح اخلطاأ، وا�ستغرق ذلك 4 اأيام.

�أكال 34 �ضطرية برغر يف 10 دق�ئق
اأن  وا�سنطن  يف  ال�سنوية  الربغر  تناول  م�سابقة  ملكة  على  ك��ان 
باملركز  الفائز  م��ع  اجلمعة   الأول  اأم�����ش  البطولة  ك��اأ���ش  ت�سارك 
الثاين العام املا�سي بعدما تناول كل منهما 34 �سطرة برغر يف 

10 دقائق.
ومل تتمكن مويل �سولر من التهام عدد ال�سطائر التي تناولتها 
العام املا�سي، عندما فازت بامل�سابقة لت�سجل رقمها القيا�سي البالغ 

35 �سطرة.
ومتكن اأي�سا خ�سمها ال�سنوي دان كينيدي من التهام 34 �سطرة 
الوجبات  مطاعم  �سل�سلة  ا�ست�سافتها  التي  ال�سنوية،  البطولة  يف 
ال�سريعة زد برغر. وتناف�ش 14 من اأف�سل املت�سابقن املحرتفن 
يف الوليات املتحدة ملعرفة من ميكنه تناول اأكرب عدد من �سطائر 
4350 دولرا  بقيمة  10 دقائق للح�سول على جوائز  الربغر يف 

من �سمنها اجلائزة الكربى وقيمتها 1750 دولرا نقدا.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طفلة تتحول �إىل حجر ب�ضبب
 ح�لة ن�درة

مثل  الوقت  م��رور  مع  ج�سدها  ليبدو  عظام  اإىل  اأن�سجتها  حت��ول  ن��ادرة  �سحية  حالة  من  بريطانية  طفلة  تعاين 
احلجر.

وظهرت ليك�سي روبينز، املولودة يف يناير )كانون الثاين( املا�سي مثل اأي طفل يتمتع ب�سحة جيدة، لكن مت ت�سخي�ش 
اإ�سابتها الآن بحالة نادرة وغر قابلة لل�سفاء توؤثر على واحد فقط من كل مليوين �سخ�ش.

حتل  العظام  يجعل  وراث��ي  با�سطراب  م�سابة  ابنتهما  اأن  هيمب�ستيد  هيميل  من  ليك�سي  وال��دي  الأط��ب��اء  واأخ��رب 
تدريجياً حمل الع�سالت والن�سيج ال�سام مثل الأوتار والأربطة. وميكن اأن يوؤدي املر�ش اإىل تكوين العظام خارج 

الهيكل العظمي، مما يقيد احلركة وغالًبا ما ي�سبه حتول اجل�سم اإىل حجر.
اأ�سابع قدمها  اأن  األيك�ش وديف  31 يناير )كانون الثاين(، لحظ والداها  وبعد وقت ق�سر من ولدة ليك�سي يف 
الكبرة ل تبدو �سحيحة متاًما واأن اإبهامها كان �سغراً، ولكن نظرا لأن مر�سها نادر، فقد ا�ستغرق الأمر بع�ش 

الوقت حتى يقوم الأطباء بت�سخي�سه.
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عرو�ض�ن يجرب�ن �ملدعويني على غ�ضل �لأطب�ق �ملت�ضخة
من املفرت�ش اأن يكون حفل الزفاف وقًتا �سعيًدا جلميع املعنين، ولكن يف 
بع�ش الأحيان ل ت�سر الأم��ور كما هو خمطط لها، خا�سًة عندما يتعلق 
الأمر مبيزانية احلفل. كانت هذه بالتاأكيد التجربة التي مرت بها امراأة 
اأمريكية، عندما متت دعوتها حل�سور حفل زفاف يف مكان "رائع ومكلف”، 

وا�سطرت يف نهاية احلفل لغ�سل الأطباق املت�سخة.
دمت املراأة عندما اكت�سفت اأنه مت تكليفها وت�سعة �سيوف اآخرين بغ�سل  �سجُ
"تقدمي الطعام  اأن اختار العرو�ش والعري�ش  املت�سخة بعد  جميع الأطباق 
باأنف�سهما" حلفل زفافهما، لكنهما اأخفقا يف ا�ستئجار اأي �سخ�ش لتنظيف 
والعري�ش  ال��ع��رو���ش  "قام  ري��دي��ت:  موقع  على  امل��دع��وة  وكتبت  الفو�سى. 
باإنفاق معظم اأموال زفافهما على املكان وف�ساتن العرو�ش الرائعة. انتهى 
الع�ساء، بداأنا حفل ال�ستقبال، وجاءت و�سيفة ال�سرف وطلبت من عدد من 

ال�سيوف مرافقتها اإىل املطبخ، وكنت من بن هوؤلء ال�سيوف”
“ عند دخولنا املطبخ، كان اجلو حاراً ومل يكن هنالك اأي م�سدر للتكيف. 
اأك��وام الأطباق والأك��واب مرتاكمة يف املطبخ. ويف النهاية طلبت منا  راأينا 
كانا  العرو�سن  لأن  ون��ظ��راً  املت�سخة.  الأط��ب��اق  كل  غ�سل  ال�سرف  و�سيفة 

ي�سغطان نفقات الزفاف، مل يقوما با�ستئجار اأي �سخ�ش
وقت  معظم  اآخ��ري��ن  �سيوف  ت�سعة  وح���وايل  اأن��ا  ق�سيت  الأط��ب��اق.  لغ�سل 
“ف�سل  ا�سمها:  التي مل يتم ذكر  املدعوة  ال�ستقبال يف املطبخ.” واأ�سافت 
الزوجان يف توفر ما يكفي من الطعام جلميع �سيوف حفل الزفاف، مما 

يعني اأن ربعهم، مبا فيهم زوجي ظلوا دون طعام طوال احلفل.”

يعي�ش 555 يومً� بال قلب
متكن �ساب اأمريكي من النجاة بال قلب لأكرث من عام، بل ومار�ش الريا�سة 

مع اأ�سدقائه طوال تلك الفرتة.
القلب  ع�سلة  ب��اع��ت��الل  ع��ام��اً(   25( لرك���ن  �ستان  اإ���س��اب��ة  ت�سخي�ش  ومت 
العائلي، وهو نوع من ق�سور القلب ميكن اأن ي�سرب الب�سر دون �سابق اإنذار 
ويقتلهم بغ�ش النظر عن حالتهم ال�سحية. و مل يكن لدى �ستان اأي فكرة 

عن اإ�سابته باحلالة القاتلة، حتى انهار اأثناء ممار�سة لعبة كرة ال�سلة.
وبقي �ستان لركن على قيد احلياة مب�ساعدة "قلب ا�سطناعي" كان مربوًطا 
بظهره ملدة 555 يوًما، اأثناء انتظاره لعملية زرع قلب يف حالة اأذهلت عامل 
ا باملوت املفاجئ بن الريا�سين، ويعاين  الطب. وترتبط هذه احلالة اأي�سً
قلب  اإىل  ما�سة  حاجة  يف  �ستان  وك��ان  دومينيك.  �ستان  �سقيق  اأي�ساً  منها 
جديد، مما يعني اأنه �سي�سطر اإىل البقاء يف امل�ست�سفى حتى ميكن مراقبته 

اإىل حن اإجراء عملية الزرع.
ب���دًل م��ن ذل���ك، ق���ام الأط���ب���اء يف ج��ام��ع��ة مي�سيغان ب��رتك��ي��ب جهاز  ل��ك��ن 
SyncArdia للقلب ال�سطناعي الكلي الذي يبلغ وزنه 13 رطاًل بينما 

كان �ستان ينتظر املتربع املنا�سب.

بيلي �إيلي�ش تك�ضف عن 
موعد �إ�ضد�ره� �جلديد

ال��ع��امل��ي��ة  بيلي  ال��ن��ج��م��ة  اأع���ل���ن���ت 
اأغنيتها  ���س��ت��ط��رح  اأن���ه���ا  اإيلي�ش  
عنوان  حت���م���ل  ال���ت���ي  اجل����دي����دة 
املقبل،  اجل��م��ع��ة  ي����وم   'NDA'
الر�سمية  ق��ن��ات��ه��ا  ع���ل���ى  وذل������ك 
اأ�سعد  ال��ذي  الأم��ر  على يوتيوب، 
ي��ن��ت��ظ��ر عملها  ال����ذي  اجل��م��ه��ور 

الغنائي اجلديد.
اأي��ل��ي�����ش عن  اأع��ل��ن��ت بيلي  وك��ان��ت 
موعد �سدور األبومها يف ح�سابها 
التوا�سل  م��وق��ع  ع��ل��ى  اخل���ا����ش 
�سورة  ف���ن�������س���رت  الج���ت���م���اع���ي، 
 Happier" الألبوم وهو بعنوان
"الألبوم  Than Ever" معّلقة: 

اجلديد بعد �سهر، 30 متوز".
عماًل   16 الأل�����ب�����وم  وي��ت�����س��م��ن 
 ،4 اأ�سدرت منهم  وكانت  غنائياً، 
 My Future"، "Lost" وه��م 
 "Cause"، "Your Power

."Therefore I Am"و

م�ر�ش �لكعب �لع�يل ي�ضعل 
موجة غ�ضب �ضد �لن�ض�ء

اأوكرانيا  ا�ستعلت موجة غ�سب يف 
ب��ع��د ق���ي���ام جم���ن���دات ب��ال�����س��ر يف 
الكعب  منتعالت  ع�سكري  ع��ر���ش 
املراأة،  ل�سورة  تنميط  يف  ال��ع��ايل، 
امل�����س��ه��د حم���ط �سخرية  م���ا ج��ع��ل 
�سحيفة  وذك������������رت  ل���ل���ج���م���ي���ع. 
اأم�ش  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  "الغارديان" 
الأوكرانية  ال�سلطات  اأن  ال�سبت 
م��وج��ة من  و���س��ط  نف�سها  وج���دت 
اجلدل بعد انت�سار �سور املجندات 

بالكعب العايل.
ا�ستعدادات  �سمن  العر�ش  وج���اء 
املقبل  ال�سهر  لالحتفال  اأوكرانيا 
ال�ستقالل  على  عاما   30 مب��رور 

عن الحتاد ال�سوفيتي ال�سابق.
ونقل موقع معلومات وزارة الدفاع 
اإيفانا  امل��ت��درب��ة  ع���ن  الأوك���ران���ي���ة 
ميدفيد قولها "للمرة الأوىل يتم 

التدريب باأحذية بكعب".
اأ�سعب  "الأمر  ميدفيد  واأ�سافت 
اأحذية  يف  ع��ل��ي��ه  ه���و  مم���ا  ق��ل��ي��ال 

اجلي�ش لكننا نحاول".
النتقادات  �سيال من  الأم��ر  واأث��ار 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  �سبكات  يف 
لهذه  انتقادهم  ويف  ال��ربمل��ان.  ويف 
امل�سرعن  اخلطوة، ظهر عدد من 
الأوكرانين، املقربن من الرئي�ش 
ال�سابق بيتور بورو�سنكو، مرتدين 
اأح��ذي��ة الكعب العايل  اأزواج���ا م��ن 
الكعب  ال����دف����اع  وزي������ر  و����س���ج���ع���وا 
اأ�سوة  الع�سكري  العايل يف العر�ش 
اإينا  ال��ن��ائ��ب��ة  ب��امل��ج��ن��دات. وق��ال��ت 
على  ينطوي  الأم���ر  اإن  �سوف�سون 
خم���اط���ر ���س��ح��ي��ة، م�����س��ي��ف��ة " ل 
�سخافة  اأك���رث  ف��ك��رة  تخيل  مي��ك��ن 

و�سررا" من ارتداء هذا احلذاء.

جمموعة �أزي�ء م�ضتوح�ة من 
وجب�ت �لهوت دوغ

“مو�سكينو”  ال�����س��ه��رة  الأم��ري��ك��ي��ة  الأزي������اء  دار  اأط��ل��ق��ت 
جمموعة جديدة من الأزياء، تنفرد مبيزة فريدة تتمثل يف 

الأزياء امل�ستوحاة من وجبات الهوت دوغ.
“ريزورت  املجموعة اجلديدة هي جزء من جمموعة  هذه 
حيث  اأجن��ل��و���ش،  لو�ش  يف  اإط��الق��ه��ا  �سيتم  التي   ”2022
�سيطلب من مرتديها طرح اأ�سئلة على اأ�سدقائهم ومعارفهم 

حول راأيهم بهذا النوع من الأزياء.
م��ت��ح��دث��اً عن  ف���وغ،  ���س��ك��وت ملجلة  امل�سمم ج��رمي��ي  وق���ال 
بع�ش  �ساذجاً  مظهرها  يكون  “رمبا  اجل��دي��دة:  املجموعة 
وذات  واقعية  وه��ي  احلما�سة،  تثر  اأزي���اء  اأن��ه��ا  اإل  ال�سيء، 

مظهر ملفت.”
ال��ت��وا���س��ل الجتماعي  ال��ع��دي��د م���ن م���واق���ع  ن�����س��رت  وق���د 
تجُظهر  التي  ال�سور  من  العديد  بالأزياء،  املهتمة  واملجالت 
م�ستوحاة  ومتنوعة  خمتلفة  اأزي��اء  ي��رتدون  وهم  اأ�سخا�ساً 
“�سن”  اأوردت �سحيفة  م��ا  وف��ق  دوغ،  ال��ه��وت  وج��ب��ات  م��ن 

الربيطانية. 

مذبحة �ضالحف ودلفني وحيت�ن بعد ح�دث �ضفينة
يف اأ�سواأ كارثة بحرية ت�سهدها �سريالنكا، اجنرفت مئات 
ونفقت،  ال�ساطئ  اإىل  واحل��ي��ت��ان  وال��دلف��ن  ال�سالحف 
بعد اأن ا�ستعلت النران يف �سفينة قبالة ال�ساحل الغربي 

للبالد ثم غرقت.
يف  حمكمة  اإن  الربيطانية  "غارديان"  �سحيفة  وقالت 
العا�سمة كولومبو ا�ستمعت اإىل تفا�سيل احلادث، الذي 

بداأت تداعياته يوم 20 مايو املا�سي.
 "MV X-Press Pearl" �سفينة  يف  ح��ري��ق  وان��دل��ع 

امل�سجلة يف �سنغافورة، يوم 20 مايو املا�سي.
 25 ذل��ك  1486 ح��اوي��ة، مب��ا يف  ال�سفينة حتمل  وك��ان��ت 
كيميائية  م���واد  ج��ان��ب  اإىل  النيرتيك  حم�ش  م��ن  طنا 
اأخرى. وغرقت ال�سفينة يف وقت  وم�ستح�سرات تميل 
الإنقاذ  2 يونيو، عندما ح��اول طاقم  مبكر من اجلمعة 
ج��ره��ا ب��ع��ي��دا ع��ن ال�����س��اح��ل. وم��ث��ل ال��ق��ب��ط��ان الرو�سي 
مل  لكن  اخلمي�ش  اأم�ش  اأول  اأول  املحكمة  اأم��ام  لل�سفينة 
يتم توجيه التهام اإليه بعد يف ق�سية يقول خرباء البيئة 
�سريالنكا.  يف  الإن�سان  �سنع  من  بيئية  كارثة  اأ�سواأ  اإنها 
وذكر نائب املدعي العام ماداوا تينكون، يف جل�سة ا�ستماع 
اأولية يوم الأربعاء، اأن ال�سموم املنبعثة من ال�سفينة قتلت 

176 �سلحفاة و20 دولفينا و4 حيتان.

ت�ضت�أجر �مر�أة لتكذب على جدته� ملدة 13 ع�مً�
ا�سطرت امراأة �سينية على الكذب على جدتها، وا�ستئجار 
امراأة لتقليد �سوت والدتها املتوفاة، ملدة 13 عاًما، لتجنب 

ك�سر قلب املراأة العجوز.
فقدت ت�سنغ جينغ ) 46 عاًما( من مدينة �سيان ال�سينية، 
100 عاًما،  التي توفيت عن عمر يناهز  موؤخًرا جدتها، 
13 عاًما من حياتها، بذلت جينغ  اآخر  ولكن على مدار 
كل ما بو�سعها جلعلها تعتقد اأن ابنتها التي توفيت يف عام 

2003 كانت ل تزال على قيد احلياة.
يت�سبب  قد  التي  العميقة  ال�سدمة  من  جينغ،  وخل�سية 
لتقليد  ام��راأة  با�ستئجار  قامت  الوفاة جلدتها،  بها خرب 

�سوت والدتها املتوفاة عرب الهاتف.
ك��ان��ت وال�����دة ج��ي��ن��غ، ت�����س��ن��غ ك��ون��غ��ون��غ، وج��دت��ه��ا دائًما 
قريبتن جًدا من بع�سهما البع�ش، وحتى بعد اأن اأ�سيبت 
2003، ا�ستمرت بالت�سال  ت�سنغ ب�سرطان الرئة يف عام 
بوالدتها قدر امل�ستطاع لإعالمها باأنها بخر. ومبا اأنها 
الر�سائل  ع�سرات  ت�سنغ  �سجلت  امل��وت،  فرا�ش  على  كانت 
ال�سوتية، وطلبت من ابنتها جينغ اإر�سالها جلدتها حتى 
وبعد  الأخ���رة  والدتها  اأمنية  جينغ  احرتمت  تقلق.  ل 
التي  الت�سجيالت  ت�سغيل  يف  ا�ستمرت  املاأ�ساوية،  وفاتها 

�سجلتها اأمها جلدتها.
جن��ح��ت ال��ر���س��ائ��ل ال�����س��وت��ي��ة ل��ف��رتة م��ن ال���وق���ت، ولكن 
�سرعان ما اأدركت جينغ اأنها كانت م�ساألة وقت فقط قبل 
اأن تدرك جدتها اأن الر�سائل م�سجلة م�سبًقا، لذا بحثت 
الت�سال  والدتها وطلبت منها  لتقليد �سوت  ام��راأة  عن 
باجلدة وطماأنتها اأن كل �سيء على ما يرام. متكنت ت�سن 
جينغ واإخوتها واملراأة التي ا�ستعانت بها من اإيهام اجلدة 

باأن ابنتها كانت ل تزال على قيد احلياة ملدة 13 عاًما. 

لقتل كورون� يف �لهو�ء.. �أبح�ث علمية حتمل �خلرب �ل�ض�ر
الأمم  اأبحاث علمية تدعمه  تعاون مركز 
اإيطالية  تكنولوجيا  �سركة  م��ع  امل��ت��ح��دة 
ل�ستك�ساف اإمكانية ا�ستخدام �سوء الليزر 
يف قتل ج�سيمات فرو�ش كورونا العالقة 
الأماكن  اإب��ق��اء  وامل�����س��اع��دة يف  ال��ه��واء،  يف 

املغلقة اآمنة.
وبداأت اجلهود امل�سرتكة بن املركز الدويل 
للهند�سة الوراثية والتكنولوجيا احليوية 
يف تري�ستى، وهي مدينة يف �سمال اإيطاليا، 
و���س��رك��ة اإل��ت��ي��ك ك��ي��ه-ل��ي��زر، ال��ع��ام املا�سي 

حينما كان كوفيد19- يجتاح البالد.
التكنولوجيا جهازا  و�سركة  املركز  وابتكر 
ال��ه��واء ع��رب غ��رف��ة تعقيم حتتوي  ي��دف��ع 
الفرو�سات  يقتل  ليزر  اأ�سعة  على مر�سح 

والبكتريا.
جمموعة  رئي�سة  زاكينيا،  �سرينا  وقالت 
يف  ال��دم��وي��ة  والأوع���ي���ة  القلب  بيولوجيا 
قتل  ع��ل��ى  ق��درت��ه  اجل��ه��از  "اأثبت  امل��رك��ز 

الفرو�سات يف اأقل من 50 ملي ثانية".

الإيطايل  املهند�ش  مع  زاكينيا  وتعاونت 
�سركة  م���وؤ����س�������ش  زان�����ات�����ا،  ف��ران�����س��ي�����س��ك��و 
اأ�سعة  يف  املتخ�س�سة  ك��ي��ه-ل��ي��زر،  اإل��ت��ي��ك 
الريا�سة  جنوم  ي�ستخدم  الطبية،  الليزر 
الع�سالت  ال���ت���ه���اب  ل���ع���الج  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا 

والك�سور.
وحذر بع�ش اخلرباء من خماطر حمتملة 
ل���س��ت��خ��دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ق��ائ��م��ة على 
ي�سبب  ال��ذي  ال��ف��رو���ش  ملهاجمة  ال�سوء 

كوفيد19-.
)الكيمياء  جملة  ن�سرتها  درا���س��ة  واأل��ق��ت 
ال�����س��وئ��ي��ة وع��ل��م الأح���ي���اء ال�����س��وئ��ي��ة( يف 
ع��ل��ى خم���اوف  ال�������س���وء   2020 ن��وف��م��رب 
لالإ�سابة  حمتملة  خم��اط��ر  ب��ن  ت���رتاوح 
ال�سوء  م�����س��ادر  تكلفة  اإىل  ب��ال�����س��رط��ان، 

الباهظة.
اأي  ح��دوث  ا�ستبعدا  وزان��ات��ا  زاكينيا  لكن 
م�����س��ك��الت ���س��ح��ي��ة، وق�����ال اإن ال��ل��ي��زر ل 

يالم�ش جلد الإن�سان اأبدا.

م�سجع يرتدي زي الفار�ش وطيور الفالمنغو الوردي القابلة للنفخ وم�سجعة ترتدي قبعة رعاة البقر خالل الدور 
ن�سف النهائي لكاأ�ش �ستانلي 2021 بني مونرتيال كنديانز وفيجا�ش جولدن نايت�ش يف ل�ش فيغا�ش. ا ف ب

ت�يلور �ضويفت تطرح 
Renegade

 " عنوان  حتمل  جديدة  اأغنية  �سويفت   العاملية  تايلور  النجمة  طرحت 
يوتيوب. على  الر�سمية  قناتها  على  وذلك   ،" Renegade

م�ساهدة  مليون  الن�سف  من  اق��رتب  اذ  كبرا،  رواج��ا  الأغنية  وحققت 
ب�ساعات قليلة.

فاجاأت حمبيها، عن عزمها  كانت قد  �سويفت  تايلور  اأن  ذك��ره  اجلدير 
الثاين- ت�سرين  يف  اإ���س��داره  موعد  اأعلنت  كما  اجلديد،  األبومها  ط��رح 

نوفمرب املقبل، كخطوة م�سوقة منها للجمهور.
ون�سرت تايلور بو�سرت الألبوم يف ح�سابها اخلا�ش على موقع التوا�سل 
عنوان  يحمل  الأل��ب��وم  خريفية.  ب��اإط��الل��ة  فيه  وظ��ه��رت  الج��ت��م��اع��ي، 

19 ت�سرين الثاين/نوفمرب املقبل. يف  طرحه  "Red" و�سيتم 


