
   

الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف �سفينة جتارية 
�سعودية بطائرة م�سرية مفخخة وتهديد املالحة الدولية

•• اأبوظبي-وام:

وا�ستنكارها  اإدان��ت��ه��ا  ع��ن  الإم������ارات  دول����ة  اأع���رب���ت 
الإرهابية  احلوثي  ميلي�سيات  ملحاولت  ال�سديدين 
جتارية  �سفينة  ا���س��ت��ه��داف  اإي�����ران  م���ن  امل��دع��وم��ة 
ال�سقيقة جنوبي  ال�سعودية  العربية  للمملكة  تابعة 
البحر الأحمر بطائرة م�سّية مفّخخة اعرت�ستها 

ودمرتها الدفاعات اجلوية لقوات التحالف.
بيان  يف  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأك���دت 
دل��ي��ًا جديداً  الإم�����ارات تعترب م��ا ج��رى  اأن دول���ة 
على �سعي هذه اجلماعة الإرهابية اإىل تهديد اأمن 
البحر  ال��دول��ي��ة ج��ن��وب  البحرية  امل��اح��ة  خ��ط��وط 
الأمن  تقوي�ض  على  ممنهجاً  واإ����س���راراً  الأح��م��ر، 
اخلارجية  وزارة  واأك����دت  املنطقة.  يف  وال���س��ت��ق��رار 
من  الهجمات  ه��ذه  ا�ستمرار  اأن  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
ال�سافر  حت��دي��ه��ا  يعك�ض  احل��وث��ي  ميلي�سيات  ق��ب��ل 
القوانني  بجميع  وا�ستخفافها  ال���دويل،  للمجتمع 
والأع����راف ال��دول��ي��ة. وح��ث��ت املجتمع ال���دويل على 
اتخاذ اإجراءات فورية وحا�سمة �سد هذه الهجمات 

الرهابية.
واأك���د ال��ب��ي��ان ت�سامن دول���ة الإم�����ارات ال��ك��ام��ل مع 
التخريبية،  الإره��اب��ي��ة  الهجمات  ه��ذه  اإزاء  اململكة 
والوقوف معها يف �سف واحد �سد كل تهديد يطال 
اأمنها وا�ستقرارها واأمن و�سامة املاحة والتجارة 
واأمن  املتحدة  العربية  الإم���ارات  اأم��ن  واأّن  العاملية، 
اأي  واأّن  ي��ت��ج��زاأ،  ل  ك��ٌل  ال�سعودية  العربية  اململكة 
الدولة  ت��ع��ت��ربه  امل��م��ل��ك��ة  ي���واج���ه  اأو خ��ط��ر  ت��ه��دي��د 

تهديداً ملنظومة الأمن وال�ستقرار فيها.

الفرقاطة الفرن�سية لنغدوك وحاملة الطائرات يو اإ�ض اإ�ض ريغان ومدمرة ال�سواريخ يو اإ�ض اإ�ض هال�سي تبحر يف بحر العرب  )ا ف ب(

بداأت فكرة حرب باردة جديدة ترت�سخ بني ال�سني والوليات املتحدة

وا�ضنطن قلقة.. واإ�ضرائيل تتوعد برد قا�س �ضد مهاجمي ناقلة النفط

البنتاغون: طائرة م�سرية ا�ستهدفت الناقلة الإ�سرائيلية يف بحر العرب
•• عوا�صم-وكاالت:

توعد وزير اخلارجية الإ�سرائيلي 
يائي لبيد برد قا�ض على الهجوم 
الإ�سرائيلية  ال�سفينة  طال  ال��ذي 
يف ب���ح���ر ال����ع����رب، ف��ي��م��ا اأع���رب���ت 
عن  الأميكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
اأكد  فيما  احل����ادث،  ج���راء  قلقها 
الأميكي،  اخل��ام�����ض  الأ���س��ط��ول 
متفجرات  خ�����رباء  اأن  ال�����س��ب��ت، 
من  للتاأكد  بالناقلة  ي��ت��واج��دون 

عدم وجود اأي خطر اآخر.
وقال لبيد اإن اإيران لي�ست م�سكلة 
م�سكلٌة  اإنها  بل  اإ�سرائيل فح�سب، 
عاملية لأنها ت�سّدر الإرهاب الذي 

له. َي�سُر العامل َكّ
با�سم  اأك��دت متحدثة  من جهتها، 
اأن  الأم��يك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
"قلق  ب���  ت�سعر  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
ناقلة  على  الهجوم  عميق" حيال 
�سواحل  قبالة  اإ���س��رائ��ي��ل  تديرها 

�سلطنة ُعمان.
بورتر،  جالينا  املتحدثة،  ولفتت 
مع  ت���ع���م���ل  وا����س���ن���ط���ن  اأن  اإىل 
عن  للك�سف  ال��دول��ي��ني  �سركائها 
بال�ستهداف،  املحيطة  احلقائق 
م�سيفة: ن�سعر بقلق �سديد اأي�سا 

متنها لتقدمي امل�ساعدة.
وق����������ال الأ�������س������ط������ول اخل����ام���������ض 
متفجرات  خ���رباء  اإن  الأم���يك���ي 
من  للتاأكد  بالناقلة  ي��ت��واج��دون 

عدم وجود اأي خطر اآخر.
تاميز  ن��ي��وي��ورك  �سحيفة  وك��ان��ت 
New York Times الأميكية 
ا�ستخباراتي  م�����س��وؤول  ع��ن  نقلت 
على  الهجوم  اإن  قوله،  اإ�سرائيلي 
العرب  ببحر  اإ�سرائيلية  �سفينة 
طائراٍت  ع��دة  بوا�سطة  ُنفذ  رمب��ا 

م�سية اإيرانية.
واأ�ساف امل�سوؤول اأن الهجوم ي�سي 
عملياتها  ت��و���ّس��ع  اإي������ران  اأن  اإىل 
طهران  واأن  املنطقة،  يف  البحرية 
ل����ل����رد على  ال����ب����ح����ر  ت�������س���ت���خ���دم 
الهجمات التي يعتقد اأن اإ�سرائيل 
على  وحلفائها  اإي��ران  على  �سنتها 

الأر�ض.
اأوروبية واأميكية  وقالت م�سادر 
اإن  خمابرات  تقارير  على  مطلعة 
اإي��ران هي امل�ستبه به الرئي�سي يف 
الواقعة، التي قال م�سوؤول دفاعي 
اأم���يك���ي اإن��ه��ا ن��ف��ذت ف��ي��م��ا يبدو 
امل�سادر  ل��ك��ن  م�����س��ية،  ب��ط��ائ��رة 
�سددت على اأن احلكومات ل تزال 
ت�سعى للح�سول على اأدلة دامغة.

ال��ت��ق��اري��ر ون��ق��وم مبراقبة  ح��ي��ال 
يف  بورتر  قالت  كثب،  عن  الو�سع 

اإحاطة �سحفية.
من جهته، اأعلن اجلي�ض الأميكي 
اأميكية  اأن قوات بحرية  يف بيان 
ال�ستغاثة  ل����ن����داء  ا����س���ت���ج���اب���ت 
ال����ذي اأط��ل��ق��ه ط��اق��م ن��اق��ل��ة نفط 
ماريتامي  زودي��اك  �سركة  ت�سّغلها 

�سواحل  قبالة  لهجوم  وتعر�ست 
اأولية  اأدل��ة  �سلطنة عمان، وج��دت 
اإىل هجوم بطائرة  بو�سوح  ت�سي 

م�سية.
وق��ال اجلي�ض الأم��يك��ي يف بيانه 
الأميكية  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ق��وات  اإن 
مل�ساعدة  ا�ستغاثة  لنداء  ا�ستجابت 
اأدلة  روؤي���ة  م��ن  ال��ط��اق��م ومتكنت 

على وقوع هجوم.
واأ�ساف البيان اأن النتائج الأولية 
"ت�سي بو�سوح" اإىل هجوم ي�سبه 
بدون  ب��ط��ائ��رة  الهجمات  اأ���س��ل��وب 

طيار.
البحرية  ����س���ف���ن  اأن  واأو�������س������ح 
النفط  ناقلة  راف��ق��ت  الأم��يك��ي��ة 
على  اأميكيون  اأف��راد  �سعد  التي 

الأمم املتحدة حتذر من ارتفاع 
اجلوع يف 23 بوؤرة �ساخنة

•• االأمم املتحدة - وكاالت:

من املتوقع اأن يرتفع اجلوع يف 23 بوؤرة �ساخنة يف العامل يف الأ�سهر الثاثة 
املقبلة، حيث يزيد التحذير بحالت كارثية يف اإقليم تيغراي الإثيوبي وجنوب 
مدغ�سقر واليمن وجنوب ال�سودان و�سمال نيجييا، ح�سب ما حذرت وكالتان 

تابعتان لاأمم املتحدة.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة »الفاو« وبرنامج الأغذية العاملي يف تقرير 
احل��اد من  الغذائي  الأم��ن  ان��ع��دام  اإن  ال�ساخنة«،  اجل��وع  »مناطق  جديد عن 

املرجح اأن يتفاقم اأكرث بني اأغ�سط�ض ونوفمرب املقبلني.
وو�سعت الوكالتان اإثيوبيا على راأ�ض القائمة، وقالتا اإن عدد الأ�سخا�ض الذين 
يواجهون اجلوع واملوت من املتوقع اأن يرتفع اإىل 401 األف، وهو اأعلى رقم 
الإن�سانية  امل�ساعدات  تقدمي  يتم  مل  اإذا  ال�سومال،  يف   2011 جماعة  منذ 
ب�سرعة.ويف جنوب مدغ�سقر، التي تعر�ست لأ�سواأ موجة جفاف خال ال�40 
عاما املا�سية ولآفات اأّثرت على املحا�سيل الأ�سا�سية و�سط ارتفاع اأ�سعار املواد 
الغذائية، من املتوقع تعر�ض 14 األف �سخ�ض اإىل حالة انعدام الأمن الغذائي 

احلاد "الكارثية" التي تت�سم باملجاعة واملوت بحلول �سبتمرب املقبل.
العام  نهاية  اأن يت�ساعف بحلول  املتوقع  العدد من  اإن هذا  الوكالتان  وقالت 

حيث �سيحتاج 28 األف �سخ�ض اإىل م�ساعدة عاجلة.
ويف تقرير يف مايو املا�سي، قالت 16 منظمة من بينها الفاو وبرنامج الأغذية 
العاملي اإن ما ل يقل عن 155 مليون �سخ�ض يف العامل واجهوا جوعا حاداً يف 
عام 2020، مبا يف ذلك 133 األف �سخ�ض احتاجوا اإىل اأغذية عاجلة ملنع 

.2019 عام  عن  مليونا  انت�سار املوت ب�سبب اجلوع، بزيادة قدرها 20 

الحتاد الأوروبي جاهز لفر�ض 
عقوبات لتعزيز امل�ساءلة يف لبنان

•• عوا�صم- وكاالت:

الحتاد  بتبّني  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  رح��ب��ت 
امل�ساءلة  لتعزيز  ج��دي��د  ع��ق��وب��ات  ل��ف��ر���ض  الأوروب������ي، 

والإ�ساح يف لبنان.
وجاء ذلك يف بيان م�سرتك لوزير اخلارجية الأمريكي 
الأم��ري��ك��ي��ة جانيب  اخل��زان��ة  ووزي����رة  بلينكن  اأن��ت��وين 
اأن��ه مع تزايد معاناة عدد متزايد من  اأك��دا فيه  يلني، 
اللبنانيني من الأزمة القت�سادية املتفاقمة يف الباد، 
اأ�سبح من الأهمية مبكان اأن ي�ستجيب القادة اللبنانيون 
لدعوات �سعبهم املتكررة لو�سع حد للف�ساد امل�ست�سري، 
والتقاع�ض عن العمل وت�سكيل حكومة ميكنها ال�سروع 
يف  امل���رتدي  الو�سع  ملعاجلة  احلا�سمة  الإ���س��اح��ات  يف 

الباد.
اإىل  ت��ه��دف  العقوبات  اأن  اإىل  امل�سرتك  البيان  واأ���س��ار 
فر�ض تغييات يف ال�سلوك، وتعزيز م�ساءلة الفاعلني 
خبيث،  �سلوك  يف  ت��ورط��وا  ال��ذي��ن  الفا�سدين  وال��ق��ادة 
ُمرحباً با�ستخدام الحتاد الأوروبي لهذه الأداة القوية 
تطلع  عن  ومعرباً  عاملي،  نطاق  على  امل�ساءلة  لتعزيز 
الحتاد  مع  امل�ستقبلي  التعاون  اإىل  املتحدة  ال��ولي��ات 

الأوروبي يف جهودنا امل�سرتكة.
وك���ان الحت���اد الأوروب����ي اجلمعة، ق��ال اإن���ه اأق���ر اإط���اراً 
قانونياً لنظام عقوبات ي�ستهدف اأفراداً وكيانات لبنانية 
بعد اأزمة م�ستمرة منذ عام جعلت لبنان يئن حتت وطاأة 
انهيار مايل وت�سخم هائل ونق�ض يف الطعام والوقود.

اأن الإط��ار يوفر احتمال فر�ض  وتابع الحت��اد يف بيان 
الدميقراطية  تقوي�ض  ع��ن  امل�سوؤولني  على  عقوبات 

وحكم القانون يف لبنان.
تكثيف  اإىل  فرن�سا،  بقيادة  الأوروب���ي،  الحت��اد  وي�سعى 
يف  املتناحرين،  اللبنانيني  ال�سيا�سيني  على  ال�سغط 
اإطار جهود دولية اأ�سمل لإجبارهم على ت�سكيل حكومة 
م�ستقرة قادرة على تنفيذ اإ�ساحات �سرورية للخروج 
من حالة الفو�سى ال�سيا�سية والنهيار القت�سادي بعد 

انفجار مرفاأ بيوت.
وقال الحتاد يف بيان من املهم للغاية اأن تنحي القيادة 
اللبنانية خافاتها جانبا وتعمل معا لت�سكيل حكومة 
وف��ر���ض اإج�����راءات ���س��روري��ة ل��دف��ع ال��ب��اد نحو تعاف 

م�ستدام.
اأن  اإىل  اأ���س��ار ه���ذا ال�سهر  ك���ان الحت����اد الأوروب�����ي ق��د 

اإجراءات العقوبات لن تطبق على الفور.

وا�سنطن ت�سادر ناقلة نفط انتهكت 
ال�سمالية كوريا  على  العقوبات 

•• وا�صنطن-وكاالت:

اأميكية،  فدرالية  حمكمة  اأم��رت 
باأّنها  مّتهمة  نفط  ناقلة  مب�سادرة 
اأو�سلت �سحنات اإىل كوريا ال�سمالية 
الأميكية  ل��ل��ع��ق��وب��ات  ان��ت��ه��اك  يف 

املفرو�سة على بيونغيانغ.
الأميكية  ال���ع���دل  وزارة  وق���ال���ت 
ق�سائية  وث��ائ��ق  ع��ن  نقًا  بيان  يف 
نقلت  ك��وري��ج�����ض  ت��ي  اإم  ���س��رك��ة  اإّن 
ترفع  �سفن  اإىل  برتولية  منتجات 
واأو�سلت  ال�����س��م��ال��ي��ة،  ك��وري��ا  ع��ل��م 
كوريا  نامبو يف  اإىل ميناء  �سحنات 

ال�سمالية.
وق���������رار ال���ق���ا����س���ي ال������ف������درايل يف 
يعني  ال�سفينة  مب�سادرة  نيويورك 
باتت  الأم����يك����ي����ة  احل���ك���وم���ة  اأّن 
البالغة  الناقلة  ه��ذه  الآن  متتلك 

�سعتها 2734 طّناً.
ال�سابق  وامل�����س��ّغ��ل  امل��ال��ك  ي���زال  ول 
ل���ن���اق���ل���ة ال����ن����ف����ط، وه������و م���واط���ن 
�سنغافوري يدعى كويك كي �سينغ، 
الأميكية  ال�سلطات  من  مطلوباً 
بتهمة التواطوؤ يف تبيي�ض اأموال. 

ترّبوؤوا من بيان للربملان
نّواٌب يتمّردون ويّتهمون الغنو�سي بتجاوز القانون! 

•• الفجر - تون�س:

الق�ساء  با�سر  ن��واب الربملان حتى  ق��رار رفع احل�سانة عن  اأن �سدر  ما 
واجلهاز الأمني دوره يف اإيقاف نواب مطلوبني للعدالة وكانت احل�سانة 

الربملانية حتول دون تتّبعهم.
اأنه مت  الع�سكري،  للق�ساء  العامة  الدولة  اأكدت وكالة  ال�سياق  ويف هذا 
اجلمعة  �سباح  بتون�ض،  امل��دين  بال�سجن  العياري،  يا�سني  النائب  اإي��داع 

تنفيذا حلكم ق�سائي.                                  )التفا�سيل �ض11(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان
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اختيار متحف دبي امل�ستقبل 
�سمن الأجمل عامليا

اأخبار الإمارات

ال�سودان.. حماولت اإخوانية 
لإجها�ص العدالة وطم�ص اأدلة القتل

عربي ودويل

الربازيل تنهي م�سوار م�رص 
وتتاأهل يف كرة القدم

الفجر الريا�سي

الإمارات من بني اأ�سرع الدول 
يف ن�سر �سبكات اجليل اخلام�ض

•• دبي-وام:

املعلومات  لقطاع  العام  املدير  نائب  الزرعوين  اإبراهيم  حممد  املهند�ض  �سعادة  اأك��د 
واحلكومة الرقمية يف هيئة تنظيم الت�سالت واحلكومة الرقمية اأن دولة الإمارات 
من بني اأ�سرع الدول يف تبني ون�سر �سبكات اجليل اخلام�ض الأمر الذي اأتاح تطبيق 
وقال  اللوج�ستية.  والتعليم واخلدمات  والنقل  ال�سحة  امل�ساريع يف قطاعات  اأحدث 
الزرعوين ل� )وام( اإن ما توفره �سبكات اجليل اخلام�ض من اإمكانيات �سي�سّرع تبّني 
التقنيات املمّكنة للمدن الذكية ومنها النقل الذكي وال�سيارات ذاتية القيادة ورحات 
الطيان دون طيار كما �سينت�سر ا�ستخدام الطائرات دون طيار الدرونزيف عمليات نقل 
اأكرث  العمليات اجلراحية عن بعد  الب�سائع والطرود الربيدية و�ست�سبح  وتو�سيل 
رواجاً ما يرفع من ن�سبة احلفاظ على حياة ال�سكان خ�سو�ساً يف احلالت الطارئة 
ال�سخمة وتطوير  البيانات  الذكاء ال�سطناعي يف حتليل  ..كما �ست�ستخدم تقنيات 

اخلدمات الذكية الأمر الذي من �ساأنه رفع ن�سبة �سعادة املجتمع الإماراتي.
)التفا�سيل �ض15(

الرئي�ض الأمريكي يتحدث من البيت الأبي�ض عن مكافحة كوفيد -19 مرجحا فر�ض قيود جديدة    )ا ف ب(

بايدن يرّجح فر�س قيود �ضحية جديدة

مذكرة اأمريكية: احلرب تغريت على كوفيد.. ودلتا اأخطر
•• وا�صنطن-وكاالت:

ك�سفت مذكرة ر�سمية اأميكية اأن متحورة 
املاء،  جل��دري  نف�سها  بالدرجة  معدية  دلتا 
الأرج��ح من الفيو�ض  اأخطر على  واآثارها 
ال�����س��اب��ق ب��ي��ن��م��ا ي��ب��دو الأ���س��خ��ا���ض الذين 
مل  اأو  ك��ان��وا  ���س��واء  ينقلونها  بها  ي�سابون 

يكونوا تلقوا لقاحا.
اإىل  ت�ستند  ال��ت��ي  امل��اح��ظ��ات  ه��ذه  ووردت 
يجري  داخلية  م��ذك��رة  يف  علمية،  درا���س��ات 
ت��داول��ه��ا حاليا داخ���ل م��راك��ز ال��وق��اي��ة من 
ال�سحية  ال��وك��ال��ة  ومكافحتها  الأم���را����ض 

الرئي�سية يف الوليات املتحدة.
هذه  ب��و���س��ت  وا���س��ن��ط��ن  �سحيفة  وك�����س��ف��ت 
الوثائق التي اأكدت م�سادر لوكالة فران�ض 
بتحذير  اأرف��ق��ت��ه��ا  وق����د  ���س��ح��ت��ه��ا.  ب���ر����ض 

مل�سوؤولني مفاده اأن احلرب تغيت.
وا����س���ت���ن���دت م���دي���رة م���راك���ز ال���وق���اي���ة من 
البيانات  اإىل  ولنك�سي  رو���س��ي��ل  الأم��را���ض 
التو�سية  ل���ت���ك���رار  امل����ذك����رة  يف  ال����������واردة 
الأماكن  ك��م��ام��ات يف  ب��و���س��ع  ي��وم��ني  ق��ب��ل 
املناطق  امللقحني يف  الداخلية، لاأ�سخا�ض 

عالية اخلطورة.
اإىل ذل����ك، رّج����ح ال��رئ��ي�����ض الأم���ري���ك���ي جو 
بايدن اأن ُت�سدر قريباً يف الوليات املّتحدة 
جديدة  �سحّية  قيوداً  تفر�ض  اأو  تو�سيات 
الوقت  يف  م��رّح��ب��اً  كوفيد19-،  مل��واج��ه��ة 

نف�سه بعودة عجلة التطعيمات اإىل الدوران 
ب�سرعة يف الباد.

على  ينبغي  ك��ان  اإذا  ع��ّم��ا  ���س��وؤال  على  ورّداً 
اإ�سافية  الأمريكيني توّقع �سدور تو�سيات 
من ال�سلطات ال�سحية اأو اإج��راءات ملزمة 
ج���دي���دة، ق����ال ب���اي���دن ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني على 

الأرجح.

نوع  ي��ذك��ر  مل  الأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����ض  اأّن  اإل 
الإج��������راءات ال��ت��ي ك���ان ي��ت��ح��ّدث ع��ن��ه��ا، يف 
الوقت الذي بداأت فيه ال�سلطات الفدرالية 
الأم��ري��ك��ي��ة، وك��ذل��ك م�����س��وؤول��ون حمليون 
و�سركات، بت�سديد الربوتوكولت ال�سحية.

وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ذل����ك ق����ال ب���اي���دن اإّن 
يوماً  اخلمي�ض  �سهدت  امل��ّت��ح��دة  ال��ولي��ات 

اإعطاء  ج��رى  اإذ  التطعيم،  لناحية  ج��ي��داً 
تعمل  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  حقنة،  مليون  نحو 
فيه اإدارته على ت�سريع عجلة التلقيح التي 

�سهدت تراجعاً بطيئاً.
مغادرته  ق��ب��ي��ل  بت�سريحه  ب��اي��دن  واأدىل 
البيت الأبي�ض على منت املروحية الرئا�سية 

لق�ساء عطلة نهاية الأ�سبوع.

�ضوط جديد من املفاو�ضات دون نتائج
ال�سني -اأمريكا: النزول اإىل اجلحيم م�ستمر!

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

�سيمان  ويندي  الأمريكية  اخلارجية  وزير  نائبة  بني  املحادثات  ا�ستمرت 
ونائب وزير اخلارجية ال�سيني �سيه فنغ قرابة اأربع �ساعات يوم الثنني 26 
يوليو اجلاري يف تياجنني ب�سمال �سرق ال�سني دون ان ت�سفر عن اأية نتائج. 
وتتهم بكني الوليات املتحدة باأنها تريد �سيطنة ال�سني وترغب يف ان جتعل 

منها عدًوا.
ب��اردة جديدة بني بكني ووا�سنطن. لقد  وع��ززت قمة تياجنني فكرة حرب 
كانت حجة العدو اخلارجي الوهمي هي التي اخرجها �سيه فنغ جمددا. ل 
�سك ان تلك احلجة لي�ست جديدة. قبل اأيام قليلة، عندما �سجبت الوليات 
قرا�سنة  اإىل  املن�سوبة  الإلكرتونية  الهجمات  الأوروب���ي  والحت��اد  املتحدة 
�سينيني، اكدت بكني حينها اأن على البيت الأبي�ض التوقف عن اتهام ال�سني 

باأنها اإمرباطورية القرا�سنة، اأي اإمرباطورية ال�سر.
ووفًقا لتقرير ديباجة الجتماع الذي اأر�سلته وزارة اخلارجية ال�سينية يوم 
الثنني على موقع وي�سات، طلب نائب وزير اخلارجية ال�سيني من نظيته 
الأمريكية، ان تغّي وا�سنطن العقلية اخلاطئة.           )التفا�سيل �ض13(

جتدد املواجهات بني طالبان والقوات 
ه��رات  اأط���راف  على  الأفغانية 

•• هرات-اأ ف ب:

الأفغانية  احلكومة  ق��وات  ا�ستبكت 
مع عنا�سر من طالبان عند اأطراف 
�سرطي  مقتل  غ��داة  ال�سبت،  ه��رات 
تابعا  ا���س��ت��ه��دف جم��ّم��ع��ا  يف ه��ج��وم 
امل��دي��ن��ة الواقعة  امل��ت��ح��دة يف  ل���اأمم 

غرب الباد.
وت�ساعد العنف يف اأنحاء اأفغان�ستان 
�سنت  عندما  مايو  اأي��ار  مطلع  منذ 
تزامن  وا����س���ع���ا  ه���ج���وم���ا  ط���ال���ب���ان 
ن��ه��ائ��ي للقوات  ان�����س��ح��اب  ب����دء  م���ع 
املتحدة  ال��ولي��ات  بقيادة  الأجنبية 

والذي بات �سبه مكتمل.
و����س���ي���ط���ر ع���ن���ا����س���ر احل����رك����ة على 
ع�����س��رات امل��ن��اط��ق مب���ا ف��ي��ه��ا �سمن 
ولي���ة ه����رات، ح��ي��ث ���س��ي��ط��روا على 
م���ع���ربي���ن ح�����دودي�����ني م�����ع اإي�������ران 

وتركمان�ستان.
جتدد  اإىل  و�سكان  م�سوؤولون  واأ�سار 
ال�سبت،  ه��رات  اأط���راف  على  القتال 
بينما فر مئات من منازلهم باجّتاه 

و�سط املدينة.
ال�سبور  ع��ب��د  ه����رات  ح��اك��م  وق����ال 
القتالية  العمليات  معظم  اإن  ق��اين 
وغوزارا،  اإجنيل  منطقتي  يف  ت��دور 
حيث يقع املطار. و�سّرح قاين يدور 
واجلنوب  اجلنوب  يف  حاليا  القتال 
ب��ح��ذر لتجّنب  ن��ت��ح��ّرك  ال�����س��رق��ي. 

�سقوط �سحايا مدنيني.

ايداع يا�سني العياري ال�سجن

حممد بن را�سد ي�سدر جمموعة من 
املرا�سيم ب�ساأن جمال�ض الإدارات يف دبي

•• دبي-وام:

رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
دبي،  لإم���ارة  ب�سفته حاكما  اهلل،  رع��اه  ال���وزراء،  رئي�ض جمل�ض  ال��دول��ة 
اجلامعة  اأمناء  جمل�ض  ت�سكيل  ب�ساأن   ،2021 ل�سنة   31 رقم  املر�سوم 
مكتوم،  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  دب��ي،  يف  الربيطانية 
واملر�سوم رقم 29 ل�سنة 2021، ب�ساأن ت�سكيل جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة دبي 
 28 رقم  واملر�سوم  الها�سمي،  اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  برئا�سة  العطاء 
ل�سنة 2021، ب�ساأن ت�سكيل جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة دبي للمراأة، برئا�سة 
�سعادة منى غامن املري، الع�سو املنتدب للموؤ�س�سة. بالإ�سافة اإىل املر�سوم 
رقم 30 ل�سنة 2021، بت�سكيل جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة )وطني الإمارات( 

برئا�سة �سعادة متيم حممد املهيي.  )التفا�سيل �ض3(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي��ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  متا�سيا مع خطة 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفيو�ض 
ال�ساعات  300،637 فح�سا جديدا خال  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 

تقنيات الفح�ض الطبي.

نطاق  وتو�سيع  الدولة  يف  والفح�ض  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف    و�ساهم 
اإ�سابة  1،537 حالة  الك�سف عن  الدولة يف  الفحو�سات على م�ستوى 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��يو���ض  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال���ازم���ة،  ال�سحية  ل��ل��رع��اي��ة  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�سجلة 680،858 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 6 حالت م�سابة وذلك من تداعيات الإ�سابة 
بفيو�ض كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،949 

حالة.

تعازيها  وخال�ض  اأ�سفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة    واأعربت 
وموا�ساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سامة اجلميع.
1،518 حالة جديدة مل�سابني بفيو�ض  �سفاء  ال��وزارة عن  اأعلنت    كما 
املر�ض بعد  اأعرا�ض  التام من  "كوفيد19-" وتعافيها  امل�ستجد  كورونا 
تلقيها الرعاية ال�سحية الازمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�سفاء 658،198 حالة.

م��ن ج��ه��ة اأخ����رى اأع��ل��ن��ت وزارة ال�����س��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع ع��ن تقدمي 
 24 ال���  ال�ساعات  خ��ال  "كوفيد19-"  لقاح  م��ن  جرعة   56،887
اأم�ض  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�سية 
لكل  جرعة   169.82 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   16،795،717

�سخ�ض.  100
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفي لقاح كوفيد19- و�سعياً اإىل 
يف  �ست�ساعد  والتي  التطعيم  الناجتة عن  املكت�سبة  املناعة  اإىل  الو�سول 

تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة على فيو�ض كوفيد19-.

اأجرت 300,637 فح�ضا ك�ضفت عن 1,537 اإ�ضابة
ال�سحة تعلن �سفاء 1,518 حالة جديدة من كورونا

ال�ضحة تقدم 56,887 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �ضاعة املا�ضية 

الدعم الإماراتي جلزيرة �سقطرى .. 110 ماليني دولر اأمريكي من 2015 حتى اليوم

�سريرا،  و13  للعمليات  وغرفتني 
للمعايي  ط��ب��ق��ا  اإن��ع��ا���ض  وغ���رف���ة 
اإ�سافة لتو�سعة م�ست�سفى  العاملية، 
اأ�سرة  ع��دد  وزي����ادة  خليفة  ال�سيخ 
عاوة  �سريرا،  املر�سى به اإىل 42 
ق�سم  يف  اأ�����س����رة   4 جت��ه��ي��ز  ع���ل���ى 
ال��ع��ن��اي��ة امل���رك���زة، واإ���س��اف��ة وحدة 
غ�����س��ي��ل ك���ل���وي ت�����س��م 5 اأج���ه���زة 
املقطعية  الأ�سعة  وجتهيز  غ�سيل، 
تخ�س�سات  واإ�سافة  جهازا،   16 ب� 
جراحة  يف  نوعها  م��ن  الأوىل  ه��ي 
امل�سالك والطوارئ والقلب والكلى 
بالإ�سافة اإىل عيادة متنقلة لأهايل 

املناطق النائية. 

قطاع الطاقة 
اأن�ساأت  واملياه،  الكهرباء  قطاع  ويف 
دولة الإم��ارات 4 حمطات كهرباء 
الهوائية  ال�سبكة  بتغيي  وق��ام��ت 
ب��اأخ��رى اأر���س��ي��ة، ووزع���ت مولدات 
�سبكة  ود�سنت  النائية  القرى  على 
30 موقعا، كما  توزيع لأكرث من 
زودت ال�سوارع باإنارة تعمل بالطاقة 
ال�����س��م�����س��ي��ة ف�������س���ا ع����ن اإن�������س���اء 
بالطاقة  كهرباء  توليد  حمطتي 
 2.2 ب��ق��درة  حديبو  يف  ال�سم�سية 
بقدرة  قلن�سية  ويف    واط  م��ي��ج��ا 
800 كيلو واط، وتركيب حمطات 
وتركيب  امل���ي���اه،  خ���زان���ات  ت��ع��ق��ي��م 
ب�سعة  ج����دي����دة  خ�����زان�����ات  وب����ن����اء 
50،000 واإمداد الآبار مبولدات 

بن�سبة 300 يف املائة اإ�سافة ملكتب 
عن  اأم���ا  امل��ي��ن��اء.  واإدارة  الأوق�����اف 
ال�����س��ي��ادي��ن ف��ق��د مت تقدمي  دع���م 
ال�سمكي  التعاوين  الدعم لاحتاد 
واإن�ساء  ���س��ي��ادي��ن  ج��م��ع��ي��ة  و27 
وم���ب���اين جلمعيات  ر���س��و  م��ن��اط��ق 
ال�سيادين، و�سيانة جممع مباين 
ال������ذي ي�سم  ال�����س��م��ك��ي��ة  ال�������رثوة 
كبي  ���س��وق  مت�سمنة  م��ب��اين   8
مرت  اآلف   4 مب�����س��اح��ة  ل��ل�����س��م��ك 
الأ�سماك  م�سنع  وت��ط��وي��ر  م��رب��ع 
�سهرياً  ط����ن   500 ل����س���ت���ي���ع���اب 
اأبناء  من  �سخ�ض  وتوظيف 500 
اجلزيرة وتوفي 30 قاربا لل�سيد 
و10 ثاجات حلفظ الأ�سماك يف 
عازلة  و13  ال�����س��ي��ادي��ن  م��را���س��ي 
لنقل الأ�سماك بالإ�سافة اإىل دعم 
قطاع النقل العام والنقل البحري 
نقل  با�سات   4 بتوفي  باملحافظة 
م��در���س��ي ل��ل��ط��اب وال��ت��ع��اق��د مع 
ال��ط��اب يف  لنقل  با�سا   15 ع��دد 

البوادي. 

قطاع التعليم 
وف�����رت   .. ال���ت���ع���ل���ي���م  ق����ط����اع  ويف 
الإمارات منحا تعليمية للدرا�سات 
اجلامعية حيث مت اإيفاد 80 طالبا 
وط��ال��ب��ة ل��ل��درا���س��ة مب�����س��ر و40 
بجامعة  للدرا�سة  وطالبة  طالباً 
الإم���������ارات وذل�����ك ب���ال���ت���زام���ن مع 
كتاأهيل  اأخ���رى  تعليمية  م�ساريع 

وح����دة   161 واإن���������س����اء  امل���ن���ك���وب���ة 
 21 وع����دد  زاي����د  مب��دي��ن��ة  �سكنية 
دفعرهو  مبنطقة  �سكنية  وح����دة 
زاحق  مبنطقة  �سكنية  ووح�����دات 
51 وحدة  ديك�سم وعدد  ومنطقة 
�سكنية يف منطقة عر�ساين اإ�سافة 
الغذائية  ال�سال  توزيع  لربنامج 
امل��ادي��ة على احلالت  وامل�����س��اع��دات 

املحتاجة بكافة املناطق.

ال�ضوؤون االجتماعية 
العديد  امل�ساعدات  اأوج���ه  و�سملت 
الأب������ع������اد  ذات  اجل�������وان�������ب  م������ن 
الجتماعية والدينية، حيث دعمت 
الإمارات م�ساريع اإفطار �سائم على 
مدار ال�سنوات املا�سية، كما دعمت 
الرحمن  ب��ي��وت  ت��اأه��ي��ل  م�����س��اري��ع 
اجلزيرة  يف  امل�ساجد  �سيانة  ع��رب 
م�سادر  ت��وف��ي  ع��ل��ى  والإ�����س����راف 
الطاقة واملياه لها، ويف ال�سياق ذاته 
وا�سلت الإمارات م�ساعدة املقبلني 
الأعرا�ض  ال��زواج عرب تنظيم  على 
اأعرا�ض   4 بلغت  ال��ت��ي  اجلماعية 
الأ�سر  ا�ستقرار  تعزيز  يف  �ساهمت 
املقبلني  ال�سباب  على  والت�سهيل 
ع��ل��ى ال������زواج. وق���دم���ت الإم������ارات 
ودعمت  للمتقاعدين  ماديا  دعما 
اخلا�سة  الج��ت��م��اع��ي��ة  احل������الت 
 1500 اإىل  عددهم  و�سل  الذين 
العديد  اأ���س��رة، ع��اوة على تنظيم 
اجلانب  يف  املو�سمية  املبادرات  من 

املطار وامليناء 
الإماراتية  امل�ساعدات  اأ�سهمت  كما 
يف تطوير وتاأهيل مطار �سقطرى 
م�سار  خ���دم���ة  يف  دوره  ل��ت��ع��زي��ز 
اإ�سافة  الأرخ����ب����ي����ل،  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة 
لت�سهيل التنقل من واإىل اجلزيرة، 
اإن���ارة  ال��ت��ط��وي��ر  عمليات  و�سملت 
ال�سياج  و���س��ي��ان��ة  امل���ط���ار  م�����درج 
كيلومرتات،   9 بطول  به  املحيط 
امل�سافرين  ل�ستقبال  مبنى  وبناء 
الأر�سّية  للخدمات  وم�ستودعات 
واإ�سافة  ال�����س��غ��ية،  وال���ط���ائ���رات 
ال�سخ�سيات،  ل���ك���ب���ار  ����س���ال���ت���ني 
وتفتي�ض  لفرز  منف�سلة  و���س��الت 
دعمت  مت�سل  �سياق  ويف  الأمتعة. 
ت��اأه��ي��ل وتطوير  الإم�����ارات ج��ه��ود 
م���ي���ن���اء ����س���ق���ط���رى ع����رب اإ����س���اف���ة 
مرتا  ر���س��ي��ف ب��ح��ري ب��ط��ول 90 
اأمتار  اأربعة  وزيادة الغاط�ض لعمق 
الكبية،  ال�سفن  لإر���س��اء  ون�سف 
للطاقة  حم��ط��ات  ل��ب��ن��اء  اإ����س���اف���ة 

ال�سم�سية. 

القطاع ال�ضحي 
اأ�سهمت  ال�����س��ح��ي،  اجل���ان���ب  ويف 
القطاع  ك��ف��اءة  رف���ع  الإم������ارات يف 
وت�سغيل  دع����م  ع���رب  اجل���زي���رة  يف 
الطبية،  وامل����راك����ز  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
و�سيارات  الطبية  املعدات  وتوفي 
للطوارئ  مبنى  واإن�ساء  الإ�سعاف، 
وت�������زوي�������ده ب������اأح������دث الأج������ه������زة 

 48 اإىل حفر  كهربائية بالإ�سافة 
ب��ئ��را ارت���وازي���ا وت��رك��ي��ب م�سخات 
ل�ستخراج املياه با�ستخدام الطاقة 

ال�سم�سية.

البنية التحية 
التنموية،  امل�ساريع  م�ستوى  وعلى 
للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق  دع���م 
�سملت  م�ساريع  بحزمة  اجل��زي��رة 
ق����ط����اع����ات ال����ب����ن����اء وال���ت���ع���م���ي، 
والطرق املهمة، وبناء حمطة ملياه 
م�سروع حمطات  ال�سرب، ومتويل 
وم�سروع  ال�����س��م�����س��ي��ة،  ال���ط���اق���ة 
ال�سحن،  ق���وارب  وت��وف��ي  ت�سنيع 
بتقدمي  ال�������س���ن���دوق  اأ����س���ه���م  ك��م��ا 
اخلدمات ال�ست�سارية يف اجلزيرة. 
حمافظة  م��ك��ات��ب  م�ستوى  وع��ل��ى 
موؤ�س�سة  دع���م���ت  ف��ق��د  ���س��ق��ط��رى 
خليفة بن زايد اآل نهيان لاأعمال 
الإن�سانية ديوان املحافظة باإدخال 
واإن�ساء  جديد  واإداري  م��ايل  نظام 
وحدة معلومات واإح�سائيات لرفع 
ال��ك��ف��اءة وال���رق���اب���ة ل��ل��ع��م��ل املايل 
ال�سحة  م��ك��ت��ب  ودع����م  والإداري 
العامة بتوفي الحتياجات واملواد 
النظافة  م��ك��ت��ب  ودع������م  اخل��������ام، 
واحل�����م�����ات امل���ج���ت���م���ع���ي���ة، ودع����م 
وتطوير مكتب اجلمارك والأوقاف 
التن�سيق  وزي����ادة  ال��ع��م��ل  وتنظيم 
اأ�سهم  مما  العمل  اآليات  ومراجعة 
ال�سريبية  احل�����س��ي��ل��ة  زي������ادة  يف 

و�سيانتها  امل���ح���اف���ظ���ة  م����دار�����ض 
درا�سية  ف�سول  وب��ن��اء  وترميمها 
الدرا�سية  املراحل  ملختلف  جديدة 
�سقطرى  م��ع��ه��د  اف��ت��ت��اح  ف��ي��م��ا مت 
وتاأهيل  وال��ت��دري��ب  لا�ست�سارات 
والهيئات  امل��ح��اف��ظ��ة  ك����وادر  ك��اف��ة 
احل���ك���وم���ي���ة. ورف�������دت الإم��������ارات 
بتعيني  اجلزيرة  يف  التعليم  قطاع 
والتعاقد  اخل����ارج  م��ن  م��در���س��ي��ني 
على  م���در����س���ا   440 ق����راب����ة  م����ع 
 17 وا�ستقدام  اجل��زي��رة  م�ستوى 
التخ�س�سات  مدر�سا من م�سر يف 
درو�ض  تنظيم  اإىل  اإ�سافة  العلمية 
العامة  ال��ث��ان��وي��ة  ل��ط��اب  ت��ق��وي��ة 
املحافظة،  يف  خمتربين  واف��ت��ت��اح 
وافتتاح مدر�سة عطايا النموذجية 
كتاب  األ����ف   227 ع����دد  وط��ب��اع��ة 
املراحل ف�سا عن  مدر�سي لكافة 
رعاية امل�سابقات الثقافية والعلمية 
جامعة  وتاأ�سي�ض  واإن�ساء  للطاب 
كليتني  وافتتاح  �سقطرى  اأرخبيل 

تبداأ الدرا�سة بهما عام 2021.

االإغاثة االإن�ضانية 
واك���ب���ت  الإغ������اث������ي  اجل�����ان�����ب  ويف 
الو�سع  الإم����ارات����ي����ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
يف اجل�����زي�����رة ع����رب ت����وزي����ع م����واد 
من  للمت�سررين  متنوعة  اإغاثية 
ال���و����س���ع الإن�������س���اين امل��ع��ق��د حيث 
مكونو  اإع�سار  منكوبي  اإغ��اث��ة  مت 
البيوت  وت��رم��ي��م  وب���ن���اء  ���س��اب��ا  و 

•• اأبوظبي-وام:

����س���ك���ل���ت امل���������س����اع����دات الإمن����ائ����ي����ة 
جلزيرة  الإم����ارات����ي����ة  والإغ���اث���ي���ة 
جتاوز  يف  الأب��رز  العامل  �سقطرى 
التحديات  م��ن  للعديد  الأرخ��ب��ي��ل 
والأو����������س���������اع الإن���������س����ان����ي����ة غي 
الع��ت��ي��ادي��ة ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا خال 
اليوم،  وحتى   2015 من  الفرتة 
فقد بلغ اإجمايل امل�ساعدات املقدمة 
للجزيرة يف الفرتة من 2015 اإىل 
مايني   110 م��ن  اأك���رث   2021
دولر وفقا لتقارير وبيانات ر�سمية. 
املانحة  اجل���ه���ات  ق��ائ��م��ة  و���س��م��ل��ت 
ل���ل���م�������س���اع���دات، ال����ه����ال الأح���م���ر 
بن  خليفة  وم��وؤ���س�����س��ة  الإم����ارات����ي، 
زايد اآل نهيان لاأعمال الإن�سانية، 
بن  خليفة  ب��ن  �سلطان  وموؤ�س�سة 
الإن�سانية  اآل نهيان لاأعمال  زايد 
اأبوظبي  و����س���ن���دوق  وال���ع���ل���م���ي���ة، 
النفايات  اإدارة  وم��رك��ز  للتنمية، 
امل�ساعدات  وغ���ط���ت  اأب���وظ���ب���ي.   -
اأغ����ل����ب ال���ق���ط���اع���ات احل���ي���وي���ة يف 
املحافظة، كاخلدمات الجتماعية، 
ال�سلعية،  وامل�ساعدات  وال�سحية، 
والتعليم،  وال���ت���خ���زي���ن،  وال���ن���ق���ل 
والبناء  الأ����س���م���اك،  ���س��ي��د  وق��ط��اع 
الطاقة  وتوليد  املدنية،  والتنمية 
واإمدادها، واملياه وال�سحة العامة، 
احلكومي  ال��ع��م��ل  ل��دع��م  اإ����س���اف���ة 
وامل����ج����ت����م����ع امل����������دين. واأ����س���ه���م���ت 
املقدمة  الإم����ارات����ي����ة  امل�������س���اع���دات 
جلزيرة �سقطرى يف حت�سني حياة 
ال�سكان، فعلى اجلانب الإن�ساين مت 
توفي م�ساعدات غذائية واإغاثية، 
فيما مت العمل على تنمية املنطقة 
و�سيارات  اآل��ي��ات  من خ��ال تقدمي 
النقل  قطاع  تعزيز  بهدف  مدنية 
للعمليات  خ�����س��و���س��اً  اجل���زي���رة  يف 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ن��ق��ل امل���ي���اه وال����وق����ود، 
اخل����دم����ات  ت����وف����ي  اإىل  اإ�����س����اف����ة 

اللوج�ستية يف اجلزيرة. 

الثقافية  ك��امل��ه��رج��ان��ات  ال��ث��ق��ايف 
والرتاثية والريا�سية ودعم الأ�سر 
املنتجة. واأ�سرفت الإمارات ودعمت 
اإق��ام��ة الأن�����س��ط��ة ال��ري��ا���س��ي��ة عرب 
الريا�سية  الأن��دي��ة  ت��اأه��ي��ل  اإع����ادة 
واملهرجانات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  واإق���ام���ة 
ال����دوري  كم�سابقتي  وامل�����س��اب��ق��ات 
القدم  ك��رة  م�ستوى  على  والكاأ�ض 
الطائرة  وك��رة  ال�ساطئية  وال��ك��رة 
ال�ساطئية، اإ�سافة لتاأهيل وتدريب 
والإداري��������ني  ال���ك���رة  احت�����اد  اإدارة 
وامل�������درب�������ني واحل������ك������ام واإق�����ام�����ة 
وخريف  �سقطرى  �ساعر  مهرجان 
نوجد ومارثون الكورني�ض وبطولة 

الرجل احلديدي و�سباق الهجن.

االأ�ضر املنتجة 
كذلك  الإم�������������������������������ارات  ودع��������������م��ت 
واأ�سرفت  املنتجة  الأ���س��ر  م�ساريع 
على تاأهيل تلك الأ�سر واجلمعيات 
وتوزيع ماكينات خياطة  الن�سائية 
وامل�ساركة  للفتيات  دورات  وع��م��ل 
بالإمارات  الرتاثية  املهرجانات  يف 
والعمل على اإقامة مركز الأمومة 
البيئي  التنوع  ودعمت  والطفولة 
ومكافحة  ال�����ط�����رق  وت�������س���ج���ي 
التحطيب واأن�ساأت مزارع باإجمايل 
تدريب  ع��ن  ف�����س��ا  ه��ك��ت��ارا   31
احلرمي  مزرعة  واإن�ساء  امل��زارع��ني 
احتياجات  م���ن   80% وت���وف���ي 
م�ستل  واإن�ساء  الزراعية  املحافظة 
وم�ستل  اخل�����س��ار  اأ���س��ت��ال  لإن���ت���اج 
املهتمني  على  لتوزيعها  للفاكهة 
م����ن امل�����زارع�����ني ودع������م م���زارع���ي 
النخيل باللقاحات املطلوبة و�سراء 
منتجاتهم وتوزيع هذه التم������ور يف 

اجلانب الإغاثي.
للموا�سي  م�سلخ  تاأ�سي�ض  مت  كما   
اإنتاجية  ب��ط��اق��ة  ال��ت��م��ور  وم�سنع 
وتقدمي  ����س���ن���وي  ط����ن   1200
ال�سغية  للم�ساريع  امل��ادي  الدعم 

واملتو�سطة.

ال�ضحة والتعليم قطاعي  يف  ال�ضكان  احتياجات  وتلبية   .. اجلزيرة  وميناء  مطار  • تطوير 
اجل�ضور وبناء حمطات للطاقة ال�ضم�ضية ترميم  واإعادة   .. داخلية  طرق  ب�ضبكة  القرى  • ربط 
قطاع ال�ضيد والزراعة .. ومتويل وتدريب االأ�ضر املنتجة تطوير  عرب  اجلزيرة  اقت�ضاد  • دعم 

ومنح درا�ضية للطلبة .. وجهود متوا�ضلة الإعادة تاأهيل املدار�س واملعاهد جامعة  • اإن�ضاء 

رئي�ض بوركينا فا�سو ي�ستقبل مر�سح الإمارات لرئا�سة الإنرتبول الدويل
•• واغادوغو-وام:

يف  فا�سو،  بوركينا  رئي�ض  ك��اب��وري،  كري�ستيان  م��ارك  رو���ض  فخامة  ا�ستقبل 
العا�سمة واغادوغو ، اللواء الدكتور اأحمد نا�سر الري�سي، مفت�ض عام وزارة 

الداخلية، ومر�سح دولة الإمارات العربية املتحدة لرئا�سة منظمة ال�سرطة 
املو�سوعات  من  عدد  بحث  اللقاء  خال  مت   . الإنرتبول  الدولية  اجلنائية 
الدويل  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  تعزيز  و�سبل  ال�سرطي  بالعمل  ال��ع��اق��ة  ذات 
واأع����رب فخامة  ال��ع��امل.  الأم���ن وو���س��ائ��ل مكافحة اجل��رمي��ة ح��ول  لتعزيز 

الزيارة، معرباً  بهذه  و�سعادته  اعتزازه  فا�سو، عن  بوركينا  رئي�ض جمهورية 
اأمله بالعمل على تعزيز التعاون والتن�سيق بني الدولتني ال�سديقتني،  عن 
�سملت  كما  احلكيمة.  قيادتهما  وتطلعات  البلدين  �سعبي  م�سلحة  فيه  ملا 
زيارة اللواء الري�سي، اللقاء مع معايل ماك�سيم كوين وزير الأمن وقائدي 

ال�سرطة والدرك وعدد من امل�سوؤولني، حيث جرى بحث �سبل تعزيز العمل 
ال�سرطية  املجالت  يف  البلدين  بني  القائمة  بالعاقات  والرتقاء  امل�سرتك 
والآراء  وتبادل اخلربات  املتعلقة مبكافحة اجلرمية  املو�سوعات  وعدد من 

واأف�سل املمار�سات املطبقة يف هذه املجالت.
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اأخبـار الإمـارات
بدء اال�ضتعداد ال�ضت�ضافة اجلل�ضة الثانية من �ضل�ضلة جل�ضات قمة امل�ضتقبل الرقمي يف اأبوظبي

نخبة من اخلرباء واملتحدثني العامليني يجتمعون افرتا�سيًا ملناق�سة متكني احلكومات من تقدمي جتارب مواطنة متكاملة, �سِل�سة ا�ستباقية
•• اأبوظبي-وام:

قمة  جل�سات  �سل�سلة  من  الثانية  اجلل�سة  ل�ست�سافة  ال�ستعدادات  ب��داأت 
يف  املقبل  اأغ�سط�ض   4 يف  افرتا�سياً  تعقد  اأن  وامل��ق��ّرر   ، الرقمي  امل�ستقبل 
افرتا�سية  كونه من�سة  املرتقب يف  اأهمية احلدث  وتكمن  اأبوظبي.  اإم��ارة 
القرار  و�سّناع  وال��ق��ادة  ال�سخ�سيات  كبار  م��ن  نخبة  جتمع  ا�سرتاتيجية 
واخلرباء العامليني للم�ساركة يف مناق�سات مو�ّسعة حول مو�سوع م�ستقبل 

اخلدمات احلكومية .. الريادة يف دور احلكومة الرقمية .
وتعترب �سل�سلة جل�سات قمة امل�ستقبل الرقمي ندوات افرتا�سية تقام عرب 
�سبكة الإنرتنت، وذلك ا�ستعداداً لنطاق الدورة الثانية من قمة امل�ستقبل 

Digital Next Summit/ 2022/، والتي �ستقام على  الرقمي 
مدى يومي 22 و23 فرباير املقبل يف الحتاد اأرينا باأبوظبي. ومن املقرر 
ا�ست�سافة القمة الدولية من قبل دائرة الإ�سناد احلكومي ، ممثلًة ب� هيئة 
ال�سرق  ف��ران��ك��ف��ورت  مي�سي  �سركة  قبل  م��ن  وبتنظيم  الرقمية  اأب��وظ��ب��ي 
الأو�سط بهدف مناق�سة وا�ستك�ساف م�ستقبل التحول الرقمي يف اخلدمات 
احلكومية. وقالت �سعادة عائ�سة اإبراهيم املرزوقي، املدير التنفيذي لقطاع 
امل�ستمر  التطور  ظل  يف   : الرقمية  اأبوظبي  هيئة  يف  احلكومية  اخلدمات 
القنوات  من  الكثي  لدينا  بات  الراهن،  الوقت  يف  للتكنولوجيا  وال�سريع 
م�سية  يف  بفعالية  واإ�سراكهم  املتعاملني  اإىل  للو�سول  الرقمية  والأدوات 
الثانية، مع نخبة  وللمرة  فاإننا جنتمع،  لذا  تطوير اخلدمات احلكومية، 

املمار�سات  اأف�سل  وم�ساركة  ملناق�سة  ال��ق��رار  و�سّناع  وال��ق��ادة  اخل��رباء  من 
املتطورة يف  الرقمية  الأدوات  ا�ستخدام  كيفية  النجاح حول  واأب��رز ق�س�ض 
الرتقاء بجودة اخلدمات احلكومية، وجنّدد التزامنا مبوا�سلة ا�ست�سافة 
مثل هذه الفعاليات النوعية التي متثل من�سة مثالية لإثراء املعرفة وتبادل 
اأجنح اخل��ربات، ف�سًا عن مناق�سة ال�سبل ال�سامنة لإيجاد حلول فاعلة 
للتحديات النا�سئة وزيادة الوعي حول اأحدث الجتاهات ال�سائدة والق�سايا 
املتحّدثني  من  كوكبة  احل��دث  وي�ست�سيف  املنطقة.  م�ستوى  على  امل��وؤث��رة 
العامليني، يف �سبيل تبادل الروؤى والأفكار حول عدد من املو�سوعات الهامة، 
املتعاملني،  بخدمة  ل��ارت��ق��اء  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  ا�سرتاتيجيات  فيها  مب��ا 
الدرو�ض  واأب���رز  الناجحة  العاملية  الرقمية  احلكومية  اخل��دم��ات  وب��رام��ج 

امل�ستفادة منها، اإىل جانب بحث دور القطاع اخلا�ض يف دفع م�سية تطور 
اخلدمة  قنوات  دم��ج  من  احلكومات  متكني  وكيفية  احلكومية  اخلدمات 
التقليدية مع القنوات الرقمية، وال�سرتاتيجيات املتاحة للتحول ب�سالة 

اإىل املن�سات الرقمية. 

يتعلق  فيما  املتوقعة  التغييات  طبيعة  تقييم  اأي�ساً  املناق�سات  و�ست�سهد 
�سل�سلة  وتتمحور  القادمة.  الع�سر  ال�سنوات  خ��ال  احلكومية  باخلدمات 
ودي�سمرب  يونيو  �سهري  ب��ني  امل�ستمرة   ، الرقمي  امل�ستقبل  قمة  جل�سات 
الركائز  ح��ول  وتفاعلي  وح�سري  غني  حم��ت��وًى  تقدمي  ح��ول   ،2021
 .. ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  العاملية يف جم��ال  ل��ل��م��ب��ادرات احلكومية  الأ���س��ا���س��ي��ة 

وفد املجل�ض الوطني الحتادي يختتم زيارته الر�سمية اإىل دولة الكويت ال�سقيقة 
•• الكويت-الفجر:

لرئي�ض  الأول  ال��ن��ائ��ب  برئا�سة  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ض  وف��د  اختتم 
ال�سقيقة  الكويت  ل��دول��ة  ر�سمية  زي���ارة  ال��رح��وم��ي  حمد  �سعادة  املجل�ض 

ا�ستغرقت يومني.
وك���ان يف وداع ال��وف��د ع��ل��ى اأر�����ض امل��ط��ار الأم����يي ���س��ع��ادة اأح��م��د خليفة 
اللوغاين  ع��ادل  و�سعادة  الكويتي  الأم��ة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  ال�سحومي 

الأمني العام للمجل�ض، و�سعادة الدكتور مطر حامد النيادي �سفي دولة 
الإمارات العربية املتحدة لدى دولة الكويت.

ال�سيخ  ال��زي��ارة ب�سمو  الوطني الحت��ادي خ��ال  املجل�ض  التقى وف��د  وق��د 
م�سعل الأحمد اجلابر ال�سباح ويل عهد دولة الكويت، و�سمو ال�سيخ �سباح 
خالد احلمد ال�سباح رئي�ض جمل�ض الوزراء وال�سيخ الدكتور اأحمد نا�سر 
الوزراء،  جمل�ض  ل�سوؤون  الدولة  ووزي��ر  اخلارجية  وزي��ر  ال�سباح  املحمد 
وم��ع��ايل م����رزوق ال��غ��امن رئ��ي�����ض جمل�ض الأم����ة ال��ك��وي��ت��ي، وع��ق��د جل�سة 

الأمة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  ال�سحومي  خليفة  اأحمد  �سعادة  مع  مباحثات 
الكويتي وعدد من روؤ�ساء اللجان.

وج�����س��دت ال��زي��ارة عمق ال��ع��اق��ات الأخ��وي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط دول���ة الإم����ارات 
قيادتي وحكومتي  واهتمام  بدعم  والتي حتظى  ال�سقيقة،  الكويت  ودول��ة 
البلدين ملا يربط ال�سعبني ال�سقيقني من اأوا�سر الأخوة وو�سائج القربى 

التاريخية.
التعاون  ع��اق��ات  وت��ع��زي��ز  تطوير  �سبل  بحث  ال��زي��ارة  خ��ال  ج��رى  كما 

يف  الكويتي  الأم���ة  وجمل�ض  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ض  ب��ني  ال��ربمل��ان��ي��ة 
خمتلف الفعاليات الربملانية الإقليمية والدولية.

���س��م وف���د املجل�ض ال��وط��ن��ي الحت����ادي ���س��ع��ادة ك��ل م���ن: ���س��اب��ري��ن ح�سن 
وخلفان  البطران،  عبداهلل  ويو�سف  العفاري،  نخية  و�سهيل  اليماحي، 
عبداهلل  و�سمية  ال�سام�سي،  العبار  علي  وحميد  ال�سام�سي،  النايلي  را�سد 
ال�سويدي، و�سعادة الدكتور عمر النعيمي الأمني العام للمجل�ض، و�سعادة 

عفراء را�سد الب�سطي الأمني العام امل�ساعد لات�سال الربملاين.

�سرطة الفجرية تعزز ال�سالمة على الطريق من خالل حملة »قيادة بال حوادث«
•• الفجرية -الفجر:

والدوريات  امل��رور  ب���اإدارة  ممثلة  الفجية  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
�سعار قيادة  2021 حتت  لعام  الثالثة  الفرعية  واأن�سطة احلملة  فعاليات 
با ح��وادث اعتبارا من مطلع اأغ�سط�ض اجل��اري وملدة �سهر، وذلك �سمن 
اإطار احلمات املحلية للخطة الت�سغيلية لإدارة املرور والدوريات واملبادرة 
اخلا�سة برت�سيخ مبادئ الثقافة املرورية من خال برامج التوعية املرورية 
والتي تاأتي جت�سيد الإ�سرتاتيجية وزارة الداخلية و�سرطة الفجية بهدف 
جعل الطرق اأكرث اأمنا. تهدف احلملة اإىل ن�سر ثقافة الإلتزام طريق الأمان 
من خال التوعية باأهمية التقيد بالأنظمة والقواعد املرورية التي ت�سمن 
ال�سامة على الطريق .كما تهدف احلملة اإىل التوعية مب�سببات احلوادث 
املرورية وتنمية اأ�ساليب القيادة الآمنة وبيان اآثار املمار�سات اخلطرة على 

الفرد واملجتمع .
واأفاد العقيد �سالح حممد عبداهلل الظنحاين مدير اإدارة املرور والدوريات 
اأن حملة قيادة با حوادث تاأتي لتعزيز دور قائدي املركبات وم�ستخدمي 
الطرق من خال احلر�ض على توخي  ال�سامة على  الطريق يف حتقيق 
ال�سلوكيات  والبعد عن  الآمنة  القيادة  احليطة واحلذر وممار�سة مهارات 
واملخالفات اخلطرة التي ت��وؤدي اإىل وقوع احل��وادث املرورية ، واأك��د مدير 
ال��وق��ائ��ي��ة يف ظ��ل الإل���ت���زام بالأنظمة  ال��ق��ي��ادة  اأن  امل���رور وال���دوري���ات على 
احلوادث  من  احلد  يف  وت�ساهم  الآمنة  القيادة  ت�سمن  املرورية  والقواعد 
املرورية والإ�سابات والوفيات وبناء جمتمع يرقي لأعلى معايي ال�سامة 

على الطرق.
التوعية  ف��رع  م��دي��ر  ال��درم��ك��ي  عبدال�سام  م���وزة  اأول  امل���ازم  واأو���س��ح��ت 
دور احلملة  لتفعيل  املختلفة  التوعوية  الربامج  اأهمية  امل��روري  والإع��ام 
وحتقيق الأهداف يف ظل الإجراءات الحرتازية جلائحة كوفيد 19 وذلك 
الن�سية  الر�سائل  عرب  الوقائية  والإر���س��ادات  الن�سائح  تقدمي  خ��ال  من 
التثقيفية  وال��ور���ض  املحا�سرات  وت��ق��دمي  الجتماعي  التوا�سل  وو���س��ائ��ل 

بنظام التوعية الإلكرتوين عن بعد .

Date 1/ 8/ 2021  Issue No : 13303
Notification by Publication

In lawsuit No. 1547/2021/11 Civil Partial
Lawsuit Subject: Obligate the defendants jointly to pay the plaintiff an amount 
of AED 3000000 (Three Million) dirhams only and 9% as legal interest from 
the date of claim until full payment, and obligate the defendants with all fees, 
expenses and attorney's fees.
The Claimant: Royal United Windows and Metals LLC - Capacity as: Plaintiff
The Defendants: 1- Girish Kumar Shangot - Capacity as : Defendant
2- Waqar Arf Gan - Capacity as : Defendant
Notification subject:The claimant has filed a lawsuit against you. Its subject is 
to obligate the defendants jointly to pay an amount of AED 3000000 (Three 
Million) dirhams only and 9% as legal interest from the date of claim until full 
payment, and obligate the defendants with all fees, expenses and attorney's fees. 
A hearing is set on Wednesday corresponding 04/08/2021 at 09:00 am at the 
&BUILDING-DESC. Therefore, you are required to attend or who represents 
you legally, and you must submit what you have of notes or documents to the 
court at least three days before the session.
Case Manager
Jawaher Gomaa Atten Saeed Al Ketbi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 1/ 8/ 2021  Issue No : 13303

Legal Notice by Publication
6372/1/2021

The warner : Ilona Kachmazova
By attorneyship of Advocate : Nasser Yusuf AlKhamis

Against
The warnee: Komal Hiren Dhakan

Therefore,
The warner instructs the warnee to terminate the sale and 
purchase agreement dated 16/05/2019 and registered by 
initial sale contract No. 11434/2019, make the contract 
null and consider it as if it were not, and its entitlement of 
the security deposit in the agreement.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 1/ 8/ 2021  Issue No : 13303
Notification by Publication

In lawsuit No. 2455/2021 Commercial Partial
Details of Notification :
To the Defendant: 
1- NANDI LUMONYA MOKO - Residence unknown
As the Claimant : SAE Arabia FZ-LLC
Represented by : Ahmed Mahdi Fahad Badi Al-Otaibi
Has filed a lawsuit against you. Its subject is to obligate the defendant 
to pay an amount of AED 16161.35 and the fees, expenses and 
attorney's fees in addition to 12% as interest from the date of the 
due date until full payment and inclusive of expedited execution of 
judgment without custody. A hearing is set on Tuesday corresponding 
03/08/2021 at 09:30 am at the remote litigation hall BUILDING-
DESC&. Therefore, you are required to attend or whoever represents 
you legally, and you must submit what you have of notes or 
documents to the court at least three days before the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 1/ 8/ 2021  Issue No : 13303
Notification by publication memo

Issued by Sharjah Court, Civil First Instance Court
in case no. SHCFICIREA20210003079, civil (partial)

To : Muhammad Ameer Hamza Khalid, convicted
We would like to inform you that on 27/05/2021, this court sentenced 
you in the above-mentioned case for Sharjah Tax LLC as follows:
The court has ruled in the presence of the defendant:
The defendant is obligated to pay to the plaintiff an amount of (Eight 
a Thousand Nine Hundred Seventy-Seven dirhams and Eighteen 
fils 8977.18-, in addition to the legal interest of 5% annually on the 
adjudged amount from the date of the claim until full payment. The 
legal interest shall not exceed the origin of debt.
Judge
Muhammed Aoad Muhammed Al Hamiry
Sharjah Court
Civil First Instance Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

حممد بن را�سد ي�سدر جمموعة من املرا�سيم ب�ساأن جمال�ض الإدارات يف دبي

•• دبي-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة 
املر�سوم رقم  دب��ي،  رع��اه اهلل، ب�سفته حاكما لإم��ارة  ال���وزراء،  رئي�ض جمل�ض 
يف  الربيطانية  اجلامعة  اأمناء  جمل�ض  ت�سكيل  ب�ساأن   ،2021 ل�سنة   31
دبي، برئا�سة �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم، واملر�سوم رقم 29 ل�سنة 
2021، ب�ساأن ت�سكيل جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة دبي العطاء برئا�سة معايل رمي 
بنت اإبراهيم الها�سمي، واملر�سوم رقم 28 ل�سنة 2021، ب�ساأن ت�سكيل جمل�ض 
املنتدب  الع�سو  امل��ري،  �سعادة منى غامن  برئا�سة  للمراأة،  دبي  موؤ�س�سة  اإدارة 
بت�سكيل جمل�ض   ،2021 ل�سنة   30 رقم  املر�سوم  اإىل  بالإ�سافة  للموؤ�س�سة. 

اإدارة موؤ�س�سة )وطني الإمارات( برئا�سة �سعادة متيم حممد املهيي.

- جمل�س اأمناء اجلامعة الربيطانية يف دبي
اجلامعة  اأمناء  ت�سكيل جمل�ض  على   ،2021 ل�سنة   31 رقم  املر�سوم  ون�ض 
الربيطانية يف دبي برئا�سة �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم، وع�سوية 
كل من مدير اجلامعة نائبا للرئي�ض، وح�سني ح�سن ميزا ال�سايغ، واأحمد 

دبي  املعا، وممثل عن جمموعة  را�سد  علي  وال�سيخة هند  املحيبي،  بطي 
القاب�سة، وممثل عن املجل�ض الربيطاين يف دبي والإمارات ال�سمالية، وممثل 
عن بنك الإمارات دبي الوطني، وممثل عن رولز روي�ض اإنرتنا�سيونال ليمتد، 
اأن  اآتكنز. على  �سركة  املجل�ض الربيطاين لاأعمال، وممثل عن  وممثل عن 
تاريخ  تبداأ من  �سنوات  ث��اث  الأم��ن��اء )3(  الع�سوية يف جمل�ض  م��دة  تكون 
وال�ساحيات  باملهام  القيام  الأم��ن��اء  جمل�ض  ويتوىل  املر�سوم.  بهذا  العمل 
املنوطة به مبوجب الوثيقة التاأ�سي�سية والنظام الأ�سا�سي للجامعة، امللحقني 
تاأ�سي�ض اجلامعة الربيطانية يف دبي،  ب�ساأن   2003 5 ل�سنة  بالقانون رقم 
وين�سر يف  ����س���دوره،  ت��اري��خ  م��ن   2021 ل�سنة   31 رق���م  ب��امل��ر���س��وم  وي��ع��م��ل 

اجلريدة الر�سمية. 

- موؤ�ض�ضة دبي العطاء
كما ن�ض املر�سوم رقم 29 ل�سنة 2021، على ت�سكيل جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة 
من  كل  وع�سوية  الها�سمي،  اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  برئا�سة  العطاء  دب��ي 
وعب�داهلل  القم��زي،  اأحم��د  و�س�امي  للرئي�ض،  نائبا  الق���رق،  حمم��د  ط�ارق 
حممد الكرم، و�سلطان حممد ال�سام�سي، وذلك ملدة )3( ثاث �سنوات قابلة 

للتجديد.
ال���ذي مت   ،2018 4 ل�سنة  امل��ر���س��وم رق��م  امل��ر���س��وم حم��ل  اأن يحل ه��ذا  على 
مبوجبه اإعادة ت�سكيل جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة دبي العطاء، كما يلغى اأي ن�ض يف 
اأي ت�سريع اآخر اإىل املدى الذي يتعار�ض فيه واأحكامه. ويعمل باملر�سوم رقم 

الر�سمية. اجلريدة  يف  وين�سر  �سدوره،  تاريخ  من   ،2021 ل�سنة   29

- موؤ�ض�ضة دبي للمراأة
رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در  كما 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء، رعاه اهلل، ب�سفته حاكما لإمارة دبي، املر�سوم 
اإدارة موؤ�س�سة دبي للمراأة، برئا�سة  2021، بت�سكيل جمل�ض  28 ل�سنة  رقم 
هاله  من  كل  وع�سوية  للموؤ�س�سة،  املنتدب  الع�سو  امل��ري،  غامن  منى  �سعادة 
يو�س�ف بدري، نائبا للرئي�ض، وهدى ال�سيد حممد الها�سمي، وهدى عي�سى 
بوحمي�د، وخوله را�سد املهيي، وم�نى دروي�ض بو�سمره، وفهيمه عبدالرزاق 
ع�سوية  اإىل  بالإ�سافة  امل��ري  �سعيد  وم��وزه  لوتاه،  اأحمد  واجل��ود  الب�ستكي، 
من   ،2021 ل�سنة   28 رقم  باملر�سوم  ويعمل  للموؤ�س�س�ة.  التنفيذي  املدير 

تاريخ �سدوره، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

- موؤ�ض�ضة وطني االإمارات
اإدارة  جمل�ض  بت�سكيل   ،2021 ل�سنة   30 رق��م  املر�سوم  �سموه  اأ���س��در  كما 
املهيي، وع�سوية  �سعادة متيم حممد  برئا�سة  الإم��ارات(،  موؤ�س�سة )وطني 
كل من �سعي�د حممد العوي��م، نائبا للرئي�ض، وحمم�د جابر الذي�ب، وحممد 
�سامل الهلي، و�سرار حميد بالهول، وعبد اهلل �ساع�ن اجلتبي، وحممد عمر 
الطاير. ويعمل باملر�سوم رقم 30 ل�سنة 2021، من تاريخ �سدوره، وين�سر 

يف اجلريدة الر�سمية.

دبي يف  الربيطانية  اجلامعة  اأمناء  ملجل�س  رئي�ضا  مكتوم  اآل  �ضعيد  بن  • اأحمد 
العطاء دبي  موؤ�ض�ضة  اإدارة  ملجل�س  رئي�ضا  الها�ضمي  اإبراهيم  بنت  • رمي 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اأك���د م��ع��ايل حم��م��د ال��ق��رق��اوي نائب 
رئي�ض جمل�ض الأمناء الع�سو املنتدب 
اأن روؤي����ة  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل  مل��وؤ���س�����س��ة دب����ي 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
اأيقونة  دب��ي  من  جعلت  اهلل"  "رعاه 
بناء  يف  اإمكانياتها  �سخرت  ل��اإب��داع، 
حت���ف���ة ه��ن��د���س��ي��ة ع���امل���ي���ة مت��ث��ل��ت يف 
بالرغم  والذي  امل�ستقبل،  دبي  متحف 
اإل  م��ن ع��دم الن��ت��ه��اء منه حتى الآن 
متاحف  اأجمل  �سمن  اختياره  مت  اأن��ه 

ومباين العاملي.
جيوغرافيك  نا�سيونال  اختارت  وق��د 
اأجمل  �سمن  امل�ستقبل  دب���ي  متحف 
ما  العامل،  م�ستوى  على  متحفا   14

يعك�ض ريادة دولة الإمارات يف البتكار 
اإجنازات  و�سناعة  وت�سميم  والإب���داع 

هند�سية ومعمارية فريدة.
وقال معايل القرقاوي : " متحف دبي 
امل�ستقبل اأيقونة هند�سية متثل نافذة 
امل�ستقبل  نحو  للعامل  والإم���ارات  دبي 
وهو اأحد مكونات بيئة دبي الإبداعية 
عاملي  كمركز  مكانتها  لتعزيز  يهدف 
لتطوير التكنولوجيا ودعم مبادراتها 
ل�ستقطاب  الإ�سرتاتيجية  وخططها 
املواهب  واأ���س��ح��اب  امل��ب��دع��ة  ال��ع��ق��ول 
والتكنولوجيا  ال��ت��ق��ن��ي��ات  و����س���ن���اع 
ن��اف��ذة على  اأن��ه ي�سكل  احل��دي��ث��ة، كما 
�سي�سمه  وم����ا  بت�سميمه  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
م���ن جت����ارب واأف���ك���ار ل��ك��اف��ة اخل���رباء 
كافة  م����ن  وامل����ب����دع����ني  وامل���ب���ت���ك���ري���ن 
ل��زواره جتارب  اأنحاء العامل، و�سيتيح 
للتعرف  اأدوات  م����ن  ي���ح���وي���ه  مب����ا 

امل�ستقبل  لت�سميم  تكنولوجيا  على 
و�سناعته و�سكل احلياة فيه".

معلماً  امل�ستقبل  دب��ي  متحف  ومي��ث��ل 
بارزاً �سي�ساف خال افتتاحه للمعامل 
وقد  دب��ي،  لإم���ارة  املتميزة  العمرانية 
ح�سد �سهرة عاملية قبل النتهاء منه 
نوعه  م��ن  ال��ف��ري��د  ت�سميمه  بف�سل 
وبف�سل التقنيات التي مت توظيفها يف 
اإجناز املعلم العمراين الأكرث ان�سيابية 

على م�ستوى العامل.
معجزة  امل�ستقبل  دب���ي  متحف  وي��ع��د 
مرت  األ��ف   30 م�ساحة  على  هند�سية 
ويتاألف  م����رتاً   77 وب��ارت��ف��اع  م��رب��ع 
من �سبعة طوابق ويتميز بعدم وجود 
اأعمدة داخله، ما يجعل من ت�سميمه 
ال��ه��ن��د���س��ي ع���ام���ًة ف���ارق���ًة يف جمال 
ك��م��ا يرتبط  ال��ع��م��ران��ي��ة.  ال��ه��ن��د���س��ة 
اإىل  الأول  ب��ج�����س��ري��ن، مي��ت��د  امل��ت��ح��ف 

ج��م��يا اأب�����راج الإم������ارات ب��ط��ول 69 
والثاين يربطه مبحطة مرتو  مرتاً، 

اأبراج الإمارات بطول 212 مرتاً.
وتتم تغذية املتحف ب�4000 ميجاوات 
م��ن ال��ك��ه��رب��اء ال��ت��ي مت اإن��ت��اج��ه��ا عرب 
ال�سم�سية، من خال حمطة  الطاقة 
بناوؤها  مت  ب��امل��ت��ح��ف  مت�سلة  خ��ا���س��ة 
بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، 
اأول  اكتماله  عند  املتحف  �سيجعل  ما 
يح�سل  الأو����س���ط  ال�����س��رق  يف  متحف 
يف  ل��ل��ري��ادة  الباتيني  الع��ت��م��اد  على 
ت�سميم اأنظمة الطاقة وحماية البيئة 
للمباين  ت�سنيف  اأع��ل��ى  وه��و  »لييد«، 

اخل�سراء يف العامل.
مبتحف  املحيطة  احلديقة  وحتت�سن 
وف�����س��ي��ل��ة من  ن���وع���اً   80 امل�����س��ت��ق��ب��ل 
النباتات، م��زودة بنظام ري ذكي واآيل 
اأح�����دث م�����س��ت��وى، ف��ي��م��ا تتكون  ع��ل��ى 

قطعة   1024 م���ن  امل��ت��ح��ف  واج���ه���ة 
ف��ن��ي��ة م�����س��ن��ع��ة ب��ال��ك��ام��ل ع���ن طريق 
من  فريد  ب�سكل  ومنفذة  ال��روب��وت��ات 
األ���واح الواجهة  اإن��ت��اج  ن��وع��ه، حيث مت 
با�ستخدام اأذرع اآلية موؤمتتة يف �سابقة 
امل��ن��ط��ق��ة. وي��ت��األ��ف كل  ه��ي الأوىل يف 
لوح من 4 طبقات، وهناك 16 خطوة 
عملية لكي يتم اإنتاج لوح واحد. ويتم 
ت��رك��ي��ب وت��ث��ب��ي��ت ك��ل ل���وح ع��ل��ى حدة، 
الواجهة  تركيب  ا�ستمرت فرتة  حيث 

اخلارجية اأكرث من 18 �سهراً.
الإجمالية  ال��واج��ه��ة  م�ساحة  وت��ب��ل��غ 
17600 مرت مربع. وتتزين واجهة 
املمتدة على م�ساحة  امل�ستقبل  متحف 
ب�14  وامل�ساءة  مربع  مرت  األ��ف   17
األ�������ف م����رت م����ن خ����ط����وط الإ������س�����اءة 
ال�سمو  ل�ساحب  ملهمة  باقتبا�سات 
اآل مكتوم  را����س���د  ب���ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 

ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال���دول���ة رئ��ي�����ض جمل�ض 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" باخلط 
العربي  ���س��م��م اخل����ط  وق����د  ال��ع��رب��ي 

الفنان الإماراتي مطر بن لحج.
وم���ن م��ق��ولت ���س��م��وه امل��ح��ف��ورة على 
لن   « اخل�������ارج�������ي:  امل����ت����ح����ف  ج��������دار 
ت��ع��ي�����ض م��ئ��ات ال�����س��ن��ني، ول��ك��ن ميكن 
ال�سنني«  مئات  ي�ستمر  �سيئاً  تبدع  اأن 
ي�ستطيع  مل���ن  ���س��ي��ك��ون  و»امل�����س��ت��ق��ب��ل 
تخيله وت�سميمه وتنفيذه .. امل�ستقبل 
ت�سميمه  ميكن  امل�ستقبل  ُينتظر..  ل 

وبناوؤه اليوم«.
ويعد متحف امل�ستقبل اأيقونة عمرانية 
ال���ع���امل، وح�سد  ل��ه��ا ح���ول  ل م��ث��ي��ل 
باعتباره  للبناء  العاملية  تيكا  جائزة 
من���وذج���اً ع��م��ران��ي��اً ف���ري���داً م��ن نوعه 
العامل  يف  م��ب��ن��ى  اأي  ي��وج��د  ل  ح��ي��ث 
بناًء على تقنيات م�سابهة  مت ت�سييده 

ميزته  خ��ا���س��ة  تقنيات  ع��ل��ى  واع��ت��م��د 
اأتودي�سك  وذك���رت  امل��ب��اين.  �سائر  ع��ن 
متحف  اأن  ال��ت�����س��م��ي��م  ل���ربجم���ي���ات 
اإبداعاً  املباين  اأكرث  اأحد  امل�ستقبل هو 
املهند�ض  املبنى  �سمم  وقد  العامل.  يف 
ل����ل����زوار جتربة  ����س���ون ك���ي���ا ل���ي���ق���دم 

تفاعلية هي الأوىل من نوعها.
وي�����س��م امل��ت��ح��ف 7 ط��واب��ق ت��وظ��ف يف 
ف�سائها الداخلي اأحدث تقنيات الواقع 
البيانات  وحتليل  واملعزز  الفرتا�سي 
ال�سطناعي  وال�����ذك�����اء  ال�����س��خ��م��ة 
يف  لت�سع  ال��ب�����س��ري  الآيل  وال��ت��ف��اع��ل 
غامرة  جت���ارب  املتحف  زوار  م��ت��ن��اول 
جتيب على العديد من الأ�سئلة امللحة 
وامل���دن  الإن�����س��ان  مب�ستقبل  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
وامل��ج��ت��م��ع��ات ال��ب�����س��ري��ة واحل��ي��اة على 
الف�ساء  اإىل  و���س��وًل  الأر�����ض  ك��وك��ب 

اخلارجي.

وينق�سم املتحف اإىل 3 اأجزاء رئي�سية 
قطاع  ع���ل���ى  الأول  ال���ق�������س���م  ي����رك����ز 
ال�سطناعي  وال����ذك����اء  ال���روب���وت���ات 
حت�سني  ع����ل����ى  ت������اأث������يه������ا  وم����������دى 
وي�سلط  لاإن�سان،  الذهنية  ال��ق��درات 
العاقة  على  ال�سوء  ال��ث��اين  الق�سم 
كرعاية  وال�����روب�����وت،  الإن�������س���ان  ب���ني 
يتناول  كما  ال�سن،  لكبار  ال��روب��وت��ات 
من  ال�ستفادة  كيفية  الثالث  الق�سم 
الذكاء ال�سطناعي يف عمليات الإدارة 
وات��خ��اذ ال��ق��رارات، مب��ا يف ذل��ك مدى 
لإدارة  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  يف  الثقة 

الأموال.

•• دبي-وام:

والتطوير  ال��ب��ح��وث  م��رك��ز  ي�سهم 
دبي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  ال��ت��اب��ع 
اآل  را���س��د  ب��ن  �سمن جممع حممد 
دفع  يف  ال�سم�سية  للطاقة  م��ك��ت��وم 
جمالت  خمتلف  يف  البتكار  عجلة 
حتتاجها  ال��ت��ي  والت�سغيل  الإن���ت���اج 
الهيئة، واأ�سبح املركز من�سة عاملية 
توفر حلول وتقنيات مبتكرة ت�سهم 
الت�سغيلية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت��ع��زي��ز  يف 
قطاعات  مل��خ��ت��ل��ف  واخل���دم���ات���ي���ة 

املوؤ�س�سات اخلدماتية.
كهرباء  هيئة  خمترب  املركز  وي�سم 
بالروبوتات  اخل���ا����ض  دب���ي  وم���ي���اه 
ال���ذي يعد  وال��ط��ائ��رات دون ط��ي��ار 
ثاثية  الطباعة  بتقنية  مبنى  اأول 
تتم  الإم����������ارات  دول������ة  الأب�����ع�����اد يف 
امل�سروع  موقع  يف  بالكامل  طباعته 
اإن�ساوؤه  يتم  العامل  واأول خمترب يف 
با�ستخدام هذه التقنية، ويتخ�س�ض 
املخترب يف الأعمال الروبوتية حيث 
يتم داخله ت�سميم وبناء الطائرات 
ب��������دون ط����ي����ار وال�����ع�����رب�����ات ذات���ي���ة 

الت�سغيل.
وط����ورت ال��ه��ي��ئ��ة م��ن خ���ال مركز 
بنى  لها  التابع  والتطوير  البحوث 
حتتية وبرامج متقدمة متخ�س�سة 
الأب�����ع�����اد  ث����اث����ي����ة  ال����ط����ب����اع����ة  يف 

و"الت�سنيع بالإ�سافة".
وتعد الهيئة اأول جهة يف دول جمل�ض 
تقنية  ت��ط��ب��ق  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون 
املعدنية  الأب��ع��اد  ثاثية  الطباعة 
ب��ا���س��ت��خ��دام اخل���ي���وط والأ�����س����اك 
والتي تتميز بدقتها العالية ودورها 
يف تقليل الوقت والتكلفة وحت�سني 
الإنتاجية والكفاءة وتعزيز البتكار 

يف الهيئة.
الطباعة  ت��ق��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وت��ع��ت��م��د 
احللول  ك����اأح����د  الأب�����ع�����اد  ث���اث���ي���ة 
وت�سنيع  النماذج  لبناء  البتكارية 
ق��ط��ع ال���غ���ي���ار ل��ق��ط��اع��ات الإن���ت���اج 
رقمنة  ودع�����م  وال���ت���وزي���ع  وال���ن���ق���ل 
ومعداتها.  م���وج���ودات���ه���ا  ق���ائ���م���ة 
والتطوير  البحوث  م��رك��ز  وي��دع��م 
الأبعاد  الطباعة ثاثية  من خال 
ت�سهدها  التي  املت�سارعة  التطورات 
الفنية  احل��ل��ول  وت��ق��دمي  ال��ن��م��اذج 
والتدريب وم�ساركة املعارف واإجراء 
والتحليل  امليكانيكية  الخ��ت��ب��ارات 
والبحوث  التكنولوجي  القت�سادي 
"الت�سنيع  جم����ال  يف  وال��ت��ط��وي��ر 

بالإ�سافة".
الطاير  حممد  �سعيد  معايل  وق��ال 
التنفيذي  الرئي�ض  املنتدب  الع�سو 
" يدعم  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة 
م��رك��ز ال��ب��ح��وث وال��ت��ط��وي��ر جهود 
ال��ه��ي��ئ��ة يف جم����ال الب���ت���ك���ار ال���ذي 

الهيئة،  لعمل  اأ�سا�سية  رك��ي��زة  يعد 
الطباعة  م�������س���اري���ع  ح�������ازت  وق�����د 
اأطلقتها  ال���ت���ي  الأب�����ع�����اد  ث���اث���ي���ة 
املوؤ�س�سات  من  وا�سعة  اإ�سادة  الهيئة 
ال����ع����امل حيث  اخل���دم���ات���ي���ة ح�����ول 
قدراتها  تعزيز  على  الهيئة  تعمل 
خال  م��ن  والت�سغيلية  الإن��ت��اج��ي��ة 
ال��ن��وع من  زي���ادة ال�ستثمار يف ه��ذا 
برنامج  ���س��م��ن  وذل�����ك  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
مت  ال��ذي  الأب��ع��اد  ثاثية  الطباعة 
مبادرة  م�سروعات  �سمن  اخ��ت��ي��اره 
اأط��ل��ق��ه��ا �ساحب  ال��ت��ي   10X دب���ي 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�ض 
عمل  م��ن��ه��ج  ت�����س��ك��ل  اهلل" وال����ت����ي 
حلكومة دبي لانتقال بالإمارة نحو 

الربنامج  ويدعم  امل�ستقبل".  ريادة 
"ا�سرتاتيجية دبي للطباعة ثاثية 
ا�ستغال  اإىل  تهدف  الأبعاد" التي 
الإن�سانية  خل��دم��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وتعزيز مكانة دولة الإم��ارات ودبي 
املنطقة  م�ستوى  على  رائ��د  كمركز 
ثاثية  الطباعة  جمال  يف  والعامل 
 ".2030 ال���ع���ام  ب��ح��ل��ول  الأب����ع����اد 
�سلمان  ول���ي���د  امل���ه���ن���د����ض  واأ������س�����ار 
لقطاع  للرئي�ض  التنفيذي  النائب 
هيئة  يف  والتميز  الأع��م��ال  تطوير 
كهرباء ومياه دبي اإىل اأهمية مركز 
ال����ذي يوفر  ال��ب��ح��وث وال��ت��ط��وي��ر 
اكتفاء ذاتيا للهيئة من حيث تطوير 
اإىل  لفتا  مبتكرة،  وحلول  تقنيات 
اأن املركز يعتمد على اأحدث تقنيات 
يف  مب��ا  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية  ال��ث��ورة 

ثاثية  ال���ط���ب���اع���ة  ت��ق��ن��ي��ات  ذل�����ك 
البا�ستيك  ط��اب��ع��ات  مثل  الأب��ع��اد 
األياف  م��ن  مزيج  با�ستخدام  امل��ع��زز 
الزجاجية  والأل�����ي�����اف  ال���ك���رب���ون 
العماقة  اخلر�سانية  وال��ط��اب��ع��ات 
املركز  وي�سهم  املعدنية.  والطابعات 
يف تعزيز قدرات موظفي الهيئة يف 
هذا املجال من خال تنظيم ور�ض 
التدريبية عاوة  واجلل�سات  العمل 
املهند�سني  خ�����ربات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
وتر�سيخ  فيه  العاملني  والباحثني 
الت�سنيع  مب���ف���اه���ي���م  م��ع��رف��ت��ه��م 
تطوير  ي����دع����م  مم�����ا  ب����الإ�����س����اف����ة 
الكفاءات الوطنية حيث تبلغ ن�سبة 
يف  املواطنني  والباحثات  الباحثني 

املركز نحو 70%.
اإ�سماعيل  ه�����س��ام  ال���دك���ت���ور  ول��ف��ت 

ال�سناعية  ال����ث����ورة  ق�����س��م  رئ��ي�����ض 
والتطوير  البحوث  مبركز  الرابعة 
والتطوير  ال��ب��ح��وث  م��رك��ز  اأن  اإىل 
العامل  يف  ب��ح��وث  م��رك��ز  اأول  ي��ع��د 
الروبوتات  ا�ستخدام  تقنية  يطور 
ال�سم�سية  الأل������������واح  ف���ح�������ض  يف 
ت�سنيع  ي��ت��م  ح��ي��ث  الكهرو�سوئية 
ه���ذه ال���روب���وت���ات داخ����ل امل���رك���ز ما 
الت�سغيلي  الأداء  رف����ع  يف  اأ����س���ه���م 
الكهرو�سوئية  ال�سم�سية  ل��األ��واح 
اآل  را�����س����د  ب����ن  يف جم���م���ع حم���م���د 
اإ�سافة  ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم 
ق�سم  وي�سهم  النفقات،  خف�ض  اإىل 
الثورة ال�سناعية الرابعة يف متكني 
جم��الت عمل امل��رك��ز وال��ت��ي ت�سمل 
ال�سبكة  وتكامل  ال�سم�سية  الطاقة 

الذكية وكفاءة الطاقة واملياه.
تدريب  اإ�سماعيل  الدكتور  ويتوىل 
اإعداد  على  اجل���دد  امل��رك��ز  موظفي 
نطاق  ع��ل��ى  ت��ن�����س��ر  ب��ح��ث��ي��ة  اأوراق 
"اأبحاثي"  ب��رن��ام��ج  �سمن  داخ��ل��ي 
اأي من  4 بحوث �سنويا يف  لإج��راء 
الرابعة  ال�سناعية  ال��ث��ورة  حم���اور 
ي�سرف  كما  املركز  مبحاور  وربطها 
ع��ل��ى ت��دري��ب ط���اب اجل��ام��ع��ات يف 
املركز من خال برنامج "الباحث" 
وع����م����ل امل����رك����ز ع���ل���ى مت����وي����ل 17 
اإطار  يف  الطلبة  بها  تقدم  م�سروعا 
ال���ت���زام ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
الدولة  يف  العلمي  البحث  بت�سجيع 
قائم  تناف�سي  معريف  اقت�ساد  لبناء 

على البتكار".

اختيار متحف دبي امل�ضتقبل �ضمن االأجمل عامليا

القرقاوي : متحف دبي امل�ستقبل اأيقونة هند�سية متثل نافذة دبي والإمارات للعامل نحو امل�ستقبل

»بحوث كهرباء دبي« يدعم م�ساريع الطباعة ثالثية الأبعاد

•• ال�صارقة -وام:

غي"  "عطلتنا  الفرتا�سي  ال�سارقة  �سيف  فعاليات  اليوم  تنطلق 
التي ينظمها جمل�ض ال�سارقة الريا�سي وت�ستمر حتى 26 اأغ�سط�ض 
الفئات  م��ن  والإن����اث  ال��ذك��ور  م��ن  منت�سب   100 مب�ساركة  املقبل 

العمرية -8 12 �سنة اإىل جانب 16 نادياً من اأندية الإمارة.
الفعاليات  مبختلف  ح��اف��ا  ب��رن��اجم��ا  اجل��دي��دة  الن�سخة  وت�سهد 
على  العمل  عن  ف�سا  والرتفيهية  والدينية  والريا�سية  الثقافية 

حتت  املف�سلة  الهوايات  ملمار�سة  الفر�سة  واإت��اح��ة  املواهب  اكت�ساف 
اإ����س���راف ف��ري��ق ع��م��ل م��ن امل��ج��ل�����ض ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع���دد م��ن اجلهات 
���س��ع��ادة عي�سى ه��ال احل��زام��ي رئي�ض جمل�ض  واأ���س��ار  وامل��وؤ���س�����س��ات. 
�سنوياً  يقام  الإفرتا�سي  ال�سارقة  �سيف  اأن  اإىل  الريا�سي  ال�سارقة 
يف اإطار حر�ض املجل�ض على متكني هذه الفئة من ا�ستثمار العطلة 

وممار�سة الهوايات املختلفة والعناية بهم.
و�سكر احلزامي اأولياء اأمور املنت�سبني حلر�سهم على اإحلاق اأبنائهم 
بهذه الفعالية املميزة التي تزجي روح التعاون بني امل�ساركني وتنمي 

مواهبهم واكت�ساف روح الإبداع والتعلم وتعزيز الهوية الوطنية مبا 
ي�سكل فائدة لهم م�ستقبًا وخلق جيل قيادي ريا�سي.

الريا�سية  الفعاليات  اإدارة  مدير  ال��دوخ��ي  عمر  يا�سر  اأ���س��ار  ب��دوره 
للن�ضء  فر�سة  متثل  الفعالية  ه��ذه  اأن  اإىل  باملجل�ض  واملجتمعية 
بني  تتنوع  التي  امل�سابقات  يف  وامل�ساركة  الهوايات  خمتلف  ملمار�سة 
الرتفيهية،  واجل��وان��ب  التوعوية  واملحا�سرات  والريا�سة  البتكار 
لتكون اأ�سبوعيا من الأحد اإىل الأربعاء من ال�ساعة الرابعة والن�سف 

ع�سراً حتى ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء ً.

مع�سكر �سيف ال�سارقة الفرتا�سي »عطلتنا غري« ينطلق اليوم

العدد 13303 بتاريخ 2021/08/01العدد 13303 بتاريخ 2021/08/01

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
اعالن بالن�شر        

يف الدعوى رقم 264/2021/20 جتاري كلي
مو�سوع الدعوى: اإلزام املدعي عليها مببلغ وقدرة 45،390،191.85 درهم )خم�سة واأربعون مليوًنا 
اإماراتي(بالإ�سافة اىل فائدة  األًفا ، مائة وواحد وت�سعون ، خم�سة وثمانون درهم  ، ثاثمائة وت�سعون 

�سنوية قانونية 12% �سارية منذ تاريخ املطالبة،
طالب العان : �سركة كلدارى لل�ساحنات و املعدات الثقيلة املحدودة �ض.ذ.م.م �سفته بالق�سية:  مدعى 

، املطلوب اعانهم : 1- بال للنقل العام(�ض.ذ.م.م ( �سفته بالق�سية: مدعى عليه 
م���و����س���وع الإع�������ان : ق���د اأق������ام ع��ل��ي��ك��� ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا اإل�������زام امل���دع���ي ع��ل��ي��ه��ا مب��ب��ل��غ وق����درة 
واأربعون مليوًنا ، ثاثمائة وت�سعون األًفا ، مائة وواحد وت�سعون  )خم�سة  درهم   45،390،191.85
، خم�سة وثمانون درهم اإماراتي(بالإ�سافة اىل فائدة �سنوية قانونية 12% �سارية منذ تاريخ املطالبة، 
التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   09:30 ال�ساعة   2021-08-08 وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
و عليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   BUILDING_DESC& عن ُبعد

بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثاثة اأيام على القل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 100/2021/562 احوال نف�س م�شلمني 
تفا�سيل الإعان بالن�سر

اإىل حمكوم عليه/1_ ايدواردو هنك�ض قور - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن حمكوم له/نوره ايدواردو هنك�ض قور

و ميثله /اأحمد احلاج خادم بطي امليدور املهيي
اي��دواردو هنك�ض قور  اأع��اه ل�سالح/ نوره  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 08-07-2021 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 

بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري للمدعية نوره ايدواردو هنك�ض قور على املدعى عليه ايدواردو هنك�ض قور   بالآتي : 
1(تطليق املدعية من املدعى عليه بطلقة بائنة  ، وعلى املدعية اإح�ساء عدتها ال�سرعية اعتبارا من تاريخ �سيورة احلكم باتا . 

2(اإثبات ح�سانتها لبنتيها ) ماريا و�سوفيا( .
3(اإلزامه بنفقة بنوة مبقدار 1200 ) األف ومائتان ( درهم �سهريا لكل بنت �ساملة عدا ال�سكن اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى.

4(اإلزامه بنفقة زوجية مببلغ 2000 ) األفا درهم ( �سهريا اعتبارا من 16-12-2019 وحتى �سيورة احلكم باتا .
5(الزام املدعي عليه بنفقة عدة مبلغ 4000 ) اأربعة اآلف( درهم عن كامل املدة .

6( الزام املدعى عليه بان يوؤدى للمدعية اجرة ح�سانة قدرها 500 ) خم�سمائة ( درهم �سهريا اعتبارا من تاريخ خروجها من عدتها 
على الوجه ال�سرعى  .

7( اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي اإىل املدعية موؤخر �سداقها البالغ 20000 ) ع�سرون األف  ( درهم  .
8( اإلزام املدعي عليه ان يوؤدي لها بدل ايجار �سكن وقدره 35000 ) خم�سة وثاثون األف ( رهم �سنويا اعتبارا من تاريخ

حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان.
رئي�س الق�شم�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
اعالن بالن�شر        

 1519/2021/11 مدين جزئي 
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- �سوبر �سوات لنقل الركاب باحلافات املوؤجرة �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :ماري بي ايه/ب�سفتها والدة املتويف/اومبافو كوجنيبافو راباي او ال كوجنيبافو 

وميثله : ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان 
ثانيا:الزام   - ال�سول  ح�سب  الدعوى  ب�سحيفة  عليهم  املدعي  اول:اع���ان  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
املدعي عليهم بان يوؤدوا بالت�سامن والت�سامم للمدعني مبلغ وقدره )200.000( درهم مائتي الف درهم عن الدية 
ال�سرعية والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ �سيورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�سداد - ثالثا:الزام املدعي 
عليهم باأن يوؤدوا بالت�سامن والت�سامم للمدعني مبلغ وقدره )300.000( درهم ثاثمائة الف درهم كتعوي�ض عما 
مو�سوع  احل��ادث  وب�سبب  نتيجة  مورثهم  لفقدهم  واأدبية  وموروثة  وم�ستقبلية  مادية  اأ�سرار  من  املدعني  اأ�ساب 
الدعوى والفائدة القانونيه بواقع 9% من تاريخ �سيورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�سداد - رابعا: الزام املدعي 
عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة ، وحددت لها جل�سة 2021/8/5 ال�ساعة 9 �سباحا يف مكتب ادارة 
الدعوى البتدائية ال�ساد�سة لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6391(

املنذر : ان اوت ا�سبي�ض �ض.ذ.م.م
املنذر اليه : يحى حممد يحيى زكريا يحيى

63،070 درهم )ثاثة و�ستون الف و�سبعون  املو�سوع : انذار عديل ب�سداد مبلغ وقدره 
درهم( مبوج�ب عق�د اليج�ار امل�ورخ بت�اريخ 2018/9/25 املب�رم ب�ي�ن الط�رفني تر�س�د 
و�س�بعون  ال�ف  و�س�ت�ون  )ثاث�ة  دره�م   63،070 وق�����دره  مبل�غ  املالي�ه  الي�ه  املنذر  بذم�ة 
دره�م( وحيث ان املن�ذر الي�ه لي�زال ي�س�غل امل�اأجور دون �س�داد الأجرة. لذلك، ف�ان املن�ذره 
تن�ذر املن�ذر الي�ه ب�س�داد ب�دل اليج�ار للعق�د املب�رم ب�ي�ن الط�رفني بقيم�ة مببل�غ وق�دره : 
63،070 دره�م )ثاث�ة و�س�تون ال�ف و�س���بعون دره�م( ف�ي او قب�ل ثاث�ون يوم�ا )30 يوم�ا( 
م�ن ت�اريخ الن�س�ر وال �ست�س�طر املن�ذره لتخ�اذ كاف�ة الج�راءات القانوني�ه الت�ي حت�ف�ظ ل�ه�ا 
ح�ق�ها واخ�اء امل�اأجور و�س�داد ب�دل اليج�ار للم�اجور حت�ى متام ال�سداد مع حتميل املنذر 

اليه كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة -وام:

يعد القطاع البيئي من اأهم القطاعات الذي توليه حكومة راأ�ض اخليمة 
اهتماما كبيا وذلك من خال تعزيز مفهوم ال�ستدامة البيئية لدى 
املن�ساآت ال�سناعية وقطاعات املجتمع املختلفة وتطوير وتعزيز قدرات 
الإم��ارة ون�سر ثقافة البتكار وال�سفافية وخف�ض  املوؤ�س�سي يف  الدعم 
والتوعية  الرقابة  يف  كافة  املجتمع  قطاعات  ودور  البيئية  الب�سمة 
البيئية وا�ستدامة الرثوة ال�سمكية والزراعية وحماية التنوع احليوي 

واملوائل الطبيعية يف الإمارة وحماية واإدارة املياه اجلوفية.
والتنمية  البيئة  حماية  هيئة  اإىل  اخليمة  راأ���ض  حكومة  اأ�سندت  وقد 
حماية  هيئة  م�سمى  حتت   1999 تاأ�س�ست عام  التي  براأ�ض اخليمة 

اإىل  امل�سمى  تعديل   2007 ع��ام  يف  ومت  ال�سناعية  والتنمية  البيئة 
حيث  الخت�سا�سات  م��ن  جمموعة  والتنمية،  البيئة  حماية  هيئة 
البيئة  ح��ول حماية  الزمن  خ��ال عقدين من  الهيئة  روؤي��ة  تتمحور 
من  البيئية  والتوعية  الرقابة  خدمات  وتقدمي  م��وارده��ا  وا�ستدامة 
خال تطبيق القوانني والت�سريعات وا�ستثمار العاقات مع ال�سركاء 

واإجراء الدرا�سات والبحوث التي ت�سهم يف حماية املوارد الطبيعية.
ومن اأهم الأدوار التي تلعبها الهيئة اإدارة الرقابة البيئية من خال 
البيئية الازمة  وامل��ع��اجل��ات  وال��درا���س��ات  و���س��ع اخل��ط��ط وال��ربام��ج 
الإن�سان  و�سحة  املجتمع  وحماية  املختلفة  باأنواعه  التلوث  ملكافحة 
والكائنات احلية الأخرى من جميع الأن�سطة والأفعال امل�سرة بيئيا 
خطط  وو���س��ع  البيئي  للو�سط  امل�����س��روع  ال���س��ت��خ��دام  تعيق  ال��ت��ي  اأو 

الطوارئ الازمة ملواجهة الأخطار البيئية التي تهدد اأو حتدث يف اأي 
من الأنظمة البيئية املكونة لبيئة الإمارة واإعداد م�سروعات القوانني 
حماية  بهدف  البيئية  وال�سرتاطات  واللوائح  والنظم  والت�سريعات 
الإم��ارة وو�سع الربامج وال�سرتاطات  ال�سناعية يف  البيئة والتنمية 
الفنية والبيئية للمن�ساآت بالإمارة والإ�سراف على تنفيذها واللتزام 

بها.
البيئية  واللوائح  القوانني  وتطبيق  تنفيذ  اأي�سا  الهيئة  مهام  وم��ن 
ل��اإب��اغ ع��ن احل���وادث واملخالفات  اآل��ي��ة  الحت��ادي��ة واملحلية وو���س��ع 
البيئية وحتديد اأ�سبابها والعمل على اإزالتها والتاأكد من عدم حدوثها 
اأو  اأم��ور  الق��رتاح��ات واحللول لأي��ة  م�ستقبا وبحث ودرا�سة وو�سع 
م�سكات ذات عاقة بالبيئة اأو التنمية ال�سناعية اأو م�ساريع التنمية 

القت�سادية وم�ساريع البنية التحتية.
البيئية من خال حماية  اإدارة ال�ستدامة  الهيئة دورها يف  وتوا�سل 
واإع��داد م�سروعات  الطبيعي  وتوازنها  نوعيتها  البيئة واحلفاظ على 
القوانني والت�سريعات والنظم واللوائح وال�سرتاطات البيئية بهدف 
اأو  الدوائر  ت�سعها  التي  ال�سيا�سات  ومناق�سة  ودرا�سة  البيئة  حماية 
يوؤثر على  ن�ساطا قد  التي متار�ض  ال�سركات  اأو  املوؤ�س�سات  اأو  الهيئات 
نوعية البيئة واأقرتاح احللول لأية م�سكات اأو معوقات بيئية تواجه 
والبيئة  ال�ساحلية  املناطق  طبيعة  ودرا�سة  وامل�سروعات  الربامج  هذه 
البحرية واقرتاح حماية مواردها وتنميتها وتطويرها وتنظيم ن�ساط 
مهنة �سيد الأ�سماك يف راأ�ض اخليمة وو�سع وتنفيذ اخلطط والربامج 

واجراء الدرا�سات.

حماية البيئة يف راأ�ض اخليمة من اأهم خطوات ال�ستدامة

•• دبي-وام:

اطلع معايل الفريق عبد اهلل خليفة 
املري القائد العام ل�سرطة دبي على 
�سرطة  مركز  واإح�سائيات  اإجن��ازات 
برنامج  ���س��م��ن  وذل�����ك  ال��ق�����س��ي�����ض 
الإدارات  ع��ل��ى  ال�����س��ن��وي  ال��ت��ف��ت��ي�����ض 

العامة ومراكز ال�سرطة.
ج����اء ذل����ك ب��ح�����س��ور ال����ل����واء خبي 
م�ساعد  امل��ن�����س��وري  اإب��راه��ي��م  خليل 
القائد العام ل�سوؤون البحث اجلنائي 
الها�سمي  احل��ل��ي��م  ع��ب��د  وال��ع��م��ي��د 
الق�سي�ض  ����س���رط���ة  م���رك���ز  م���دي���ر 
مدير  �سليمان  ب��ن  خ��ال��د  وال��ع��م��ي��د 
والعقيد  وال��رق��اب��ة  التفتي�ض  اإدارة 
ن��ائ��ب مدير  امل��دح��اين  ���س��امل  �سعيد 
والعقيد  الق�سي�ض  ���س��رط��ة  م��رك��ز 

حم�سن  حم���م���د  مت���ي���م  ال����دك����ت����ور 
وال�سحة  البيئة  اإدارة  مدير  احل��اج 
العامة  الإدارة  العامة يف  وال�سامة 
ل��ل��دع��م ال��ل��وج�����س��ت��ي وامل����ق����دم بدر 
بو�سمره مدير اإدارة التقييم والتميز 
للتميز  العامة  الإدارة  يف  املوؤ�س�سي 

والريادة وعدد من ال�سباط.
واط��ل��ع م��ع��ايل ال��ف��ري��ق امل����ري على 
للمركز  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  امل��وؤ���س��رات 
املائة  يف   98 ن�����س��ب��ة  ح���ق���ق  ال������ذي 
منطقة  يف  الأم���ن���ي���ة  ال��ت��غ��ط��ي��ة  يف 
الخ��ت�����س��ا���ض ال��ع��ام امل��ا���س��ي مقابل 
82 يف املائة يف العام 2019 بينما 
املناوب  ال�سابط  تواجد  ن�سبة  بلغت 
املائة  يف   100 الباغات  مواقع  يف 
املطلوب  امل�ستهدف  بذلك  ليحققوا 
ال�ستجابة  زم����ن  م��ت��و���س��ط  وب���ل���غ 

للحالت الطارئة ثاث دقائق و�ست 
خم�ض  امل�ستهدف  ك��ان  فيما  ث���واين 
دق���ائ���ق ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ م��ت��و���س��ط زمن 
الطارئة  غ��ي  للحالت  ال�ستجابة 
ث��م��اين دق���ائ���ق واأرب������ع ث����واين فيما 
كان امل�ستهدف ثماين دقائق وخم�ض 

ثواين.
����س���رٍح حول  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  وا���س��ت��م��ع 
يطبقها  ال���ت���ي  الأم���ن���ي���ة  ال����ربام����ج 
مناطق  يف  الق�سي�ض  �سرطة  مركز 
انخفا�ض  اأدت  وال��ت��ي  الخت�سا�ض 
يف معدل الباغات اجلنائية بن�سبة 
41 يف املائة .. م�سيداُ باجلهود التي 
املركز  يف  ال�سيكات  �سعبة  بها  تقوم 
حيث قامت ال�سعبة بت�سوية باغات 
مليون   60 ن��ح��و  ق��ي��م��ت��ه��ا  ���س��ي��ك��ات 

درهم ب�سكل ودي يف العام 2020.

وث��م��ن م��ع��ايل ال��ف��ري��ق امل���ري جهود 
وحر�سهم  املرورية  ال�سجات  ق�سم 
الطريق  م�ستخدمي  �سامة  على 
النت�سار  خال  من  الأرواح  وحفظ 
منطقة  يف  ل������ل������دوري������ات  اجل�����ي�����د 
خف�ض  اإىل  اأدى  م���ا  الخ��ت�����س��ا���ض 
ال���ب���اغ���ات امل����روري����ة ب��ن�����س��ب��ة 6.4 
مقارنة   2020 ال���ع���ام  يف  ب��امل��ائ��ة 

بالعام 2019.
اإح�سائيات  ع��ل��ى  امل����ري  اط��ل��ع  ك��م��ا 
بلغت  حيث  املتعاملني  اإ�سعاد  مركز 
ن�سبة ال�سعادة اللحظية للمتعاملني 
99 يف املائة يف العام 2020 بينما 
 90،8 ال�سري  املت�سوق  ن�سبة  بلغت 
يف امل���ائ���ة ك��م��ا ق����ام امل���رك���ز ب���اإج���راء 
العام  يف  معاملة   197 و  األفا   78
 843 و  األ��ف��ا   12 منها   2020

األ���ف���ا و   65 م��ع��ام��ل��ة ح�����س��وري��ة و 
مركز  واأجرى  ذكية  معاملة   354
ال�سرطة الذكي التابع ملركز �سرطة 
معاملة   43 و  اآلف   6 الق�سي�ض 

ذكية.
العميل  انتظار  زم��ن  متو�سط  وبلغ 
دقيقة ون�سف يف حني كان امل�ستهدف 
ثاث دقائق بينما بلغ متو�سط زمن 
 1.01 احل�سورية  املعاملة  اإجن���از 

امل�ستهدف  ك�����ان  ح����ني  يف  دق���ي���ق���ة 
1.01دقيقة.

امل�����ب�����ادرات واط����ل����ع ع���ل���ى امل����ب����ادرات 
الإداري���������������ة ال����ت����ي ن����ف����ذه����ا امل����رك����ز 
والتي   2020 العام  يف  للموظفني 
الوظيفية  ال�سعادة  ارتفاع  اإىل  اأدت 
بن�سبة 97.9 يف املائة ومن �سمنها 
توا�سل  امل���ف���ت���وح  ال����ب����اب  ���س��ي��ا���س��ة 
املتميز  ال�����س��ه��ر  م��وظ��ف  و  وت���راح���م 

اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م ورحات  وم��وق��ف 
و�سرح  امل��ي��داين  وال��ن��زول  ترفيهية 
ق���وان���ني امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة ك��م��ا قام 
من  املائة  يف   88.4 بتحفيز  املركز 
مرتب املركز عرب مبادرات خمتلفة 
2020 يف حني امل�ستهدف  يف العام 
التي  اجلهود  مثمنا  املائة..  يف   78
ق���ام���ت ب���ه���ا ���س��ع��ب��ة ال���ت���وا����س���ل مع 

ال�سحية يف املركز.

ال��ت��ف��ت��ي�����ض كرم  ب��رن��ام��ج  ويف خ��ت��ام 
ال�سركاء  امل������ري  ال���ف���ري���ق  م���ع���ايل 
ال�سرتاتيجيني للمركز ونخبة من 
�سمن  امل��رك��ز  مرتب  م��ن  املتميزين 
مبادرة "تفتي�ض اخلم�سني" الهادفة 
الوظيفي  التميز  من  ن��وع  خلق  اإىل 
للمجتهدين  تقديراً  املوظفني  بني 
الذين ي�سعون بكل جد واإبداع لدعم 

منظومة الأداء املوؤ�س�سي.

•• ال�صارقة-الفجر:

للتعليم  ال�����س��ارق��ة  جم��ل�����ض  ك�����س��ف 
عن خطته يف اإج��راء بحث اإجرائي 
اإىل بحث عدد  ي��ه��دف م��ن خ��ال��ه 
من امل�سكات ال�سلوكية لدى عينة 
واحللقة  الأوىل  احللقة  طلبة  من 
ال�سارقة  اإم���ارة  م��دار���ض  يف  الثانية 
على  ترتكز  عاجية  اأط���رر  لو�سع 
واأن�����س��ط��ة تعمل على  ب��رام��ج  ط���رح 
تربوي خا�ض  ن�سق  عاجها �سمن 
على  �سيعمل  اأن���ه  امل��ج��ل�����ض  واأك����د   .
طرح تلك الدرا�سة البحثية املتعقة 
بالتعاون مع معهد البحوث للعلوم 
بجامعة  والج��ت��م��اع��ي��ة  الإن�����س��ان��ي��ة 
ال�سارقة ويف اإطار �سراكاته مع عدد 
من اجلهات ومنها جامعة ال�سارقة 
ال��ع��ام��ة ووزارة  ال�����س��ارق��ة  وم��ك��ت��ب��ة 
الرتبية والتعليم ومنطقة ال�سارقة 
ال�سارقة  اإمارة  ومدار�ض  التعليمية 
جامعة  م����ع  امل���ت���ع���اون���ة  واجل����ه����ات 

ال�سارقة خال اإجراء البحث.
واأفاد �سعادة الدكتور �سعيد م�سبح 
ال�سارقة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ال��ك��ع��ب��ي 
طور  ويف  امل���ج���ل�������ض  اأن  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
موا�سلة تنفيذ اخت�سا�ساته املعنية 
بامليدان الرتبوي وتعزيزا ملا يتوله 
ق�سم البحوث والتدريب يف املجل�ض 
من خطط �سيتم طرح م�سروع من 
اأ�س�ض  ع��ل��ى  ي�ستند  اإج���رائ���ي  ب��ح��ث 
ال�سلوكيات  ع���ن  ون��ظ��ري��ة  ع��ل��م��ي��ة 
اإجراء  ع��رب   امل�سروع  فكرة  تنطلق 
امل�سكات  ح�����ول  ب��ح��ث��ي��ة  درا������س�����ة 
ال�����س��ل��وك��ي��ة ل���دى ع��ي��ن��ة م���ن طلبة 
الثانية  احل��ل��ق��ة  و  الأوىل  احل��ل��ق��ة 
يف م��دار���ض اإم����ارة ال�����س��ارق��ة وذلك 
عرب  عاجية  خطة  و���س��ع  بغر�ض 
ف��ع��ال��ي��ات واأن�����س��ط��ة ت�ساهم  ت��وف��ي 

على احلد من تلك امل�سكات. 
يتجه  املجل�ض  اأن  الكعبي  واأو���س��ح 
ت��ق��دمي  احل��ل��ول للم�سكات  ن��ح��و 
ال����ت����ي حت������دث يف كل  ال�������س���ل���وك���ي���ة 

مرحلة  من مراحل التعليم وذلك 
بهدف توظيف البحوث يف الهتمام 
بدرا�سة م�سكات الطلبة ال�سلوكية 
والذي يعد اأمراً يف غاية ال�سرورة 
حلول  اإىل  ل��ل��و���س��ول  والأه���م���ي���ة 

وعاجات ناجحة تخدم الطلبة .
ب����اأن نتائج  ال�����س��دد  ول��ف��ت يف ه���ذا 
اإىل  �ست�ساف  البحثي  امل�سروع  هذا 
املجل�ض  وف��ع��ال��ي��ات  ب��رام��ج  �سل�سلة 

مرجوة  ا����س���ت���ف���ادة  حت���ق���ق  وال����ت����ي 
املرحلتني  تلك  يف  الطلبة  لأبناءنا 
موؤكدا اأن فكرة امل�سروع يف جمملها 
ت��ع��زز م��ن وظ��ي��ف��ة ال��ت��ع��ل��ي��م والتي  
املعارف  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  ت��ق��ت�����س��ر  ل 
تتعدى  وامن��ا  لطابها  واملعلومات 
ب���اجل���وان���ب   اله����ت����م����ام  اىل  ذل������ك 
من  ال�سخ�سية   وتنمية  ال�سلوكية 
جميع جوانبها الروحية والنف�سية 
ليكون  والج���ت���م���اع���ي���ة  وال��ع��ق��ل��ي��ة 
البحث الجرائي م�ساحة للو�سول 
ع��ل��ى حلها  وال��ع��م��ل  ال���س��ب��اب  اإىل 

�سمن فعاليات املجل�ض واأن�سطته .
اأحمد  عائ�سة  اأو���س��ح  جانبها  م��ن 
الرعاية  ادارة  م���دي���ر  اجل����رم����ن 
ال�سارقة  مب��ج��ل�����ض  والأن���������س����ط����ة 
م���������س����روع  ف�����ك�����رة  اأن  ل���ل���ت���ع���ل���ي���م 
اأهدافا  ي��ح��ق��ق  الج���رائ���ي  ال��ب��ح��ث 
يف  تتمثل  للمجلل�ض  ا�سرتاتيجية 
والوطني  ال��دي��ن��ي  ال���وع���ي  ت��ن��م��ي��ة 
كما  املجتمع  يف  وال�سحي  والثقايف 

ب��ي��ئ��ة تربوية  ت��ه��ي��ئ��ة  وت��ع��م��ل ع��ل��ى 
العلمي  والبحث  لابتكار  حمفزة 
متكافئة  ف��ر���ض  ت��وف��ي  ع��ن  ف�سل 

يف التعليم 
امل�ستهدفون  اأن  اجل��رم��ن  واأ���س��ارت 
تتمثل  احلديثة  الدار�سة  تلك  من 
طبقية  ع�����س��وائ��ي��ة  ع��ي��ن��ة  اأخ�����ذ  يف 
ال�سارقة  ام��ارة  موؤلفة من مدار�ض 
حيث ت�سمل )150( معلما ومعلمة 
من )20( مدر�سة حكومية موزعة 
على )10( مدار�ض للذكور و)10( 
معلماً  و)150(  ل��اأن��اث  م��دار���ض 
اخلا�سة من  امل��دار���ض  ومعلمة من 

مدار�ض اإمارة ال�سارقة.
اأن الأهداف  واأك��دت يف هذا ال�سدد 
تتمثل  البحث  اإج��راء  من  املن�سودة 
اأه��������داف هي  ث��م��ان��ي��ة  يف حت��ق��ي��ق 
امل�سكات  اأ����س���ك���ال  اإىل  ال���ت���ع���رف 
ال�سلوكية لدى طلبة احللقة الأوىل 
واحل��ل��ق��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن وج��ه��ة نظر 
اإمارة  مبدار�ض  واملعلمات  املعلمني 

اختاف  اإىل  ال��ت��ع��رف  و  ال�����س��ارق��ة 
لدى  ال�سلوكية  امل�سكات  طبيعة 
الثانية  و  الأوىل  احللقتني  طلبة 

باختاف اجلن�ض.
تلك  ب������ني  م������ن  اأن  واأو�������س������ح������ت 
اختاف  اإىل  ال��ت��ع��رف  الأه�������داف 
لدى  ال�سلوكية  امل�سكات  طبيعة 
الثانية  و  الأوىل  احللقتني  طلبة 
ب����اخ����ت����اف امل����رح����ل����ة ال���درا����س���ي���ة 
طبيعة  اخ����ت����اف  اإىل  وال���ت���ع���رف 
ال�����س��ل��وك��ي��ة ع��ن��د طلبة  امل�����س��ك��ات 
ال���ث���ان���ي���ة  و  الأوىل  احل���ل���ق���ت���ني 
)حكومية،  املدر�سة  ن��وع  باختاف 
اإىل تعزيز ال�سمعة  خا�سة( و�سول 
العلمي  البحث  املوؤ�س�سية يف جمال 
الت�سويق  وظيف البحث العلمي يف 
�سيفيد يف  امل��ج��ل�����ض مم��ا  خل��دم��ات 
طرح برامج واأن�سطة وور�ض تهدف 
ت����ن����اول م�������س���ت���ج���دات امل���ج���الت  يف 
ال���رتب���وي���ة وال��ن��ف�����س��ي��ة ع��ل��ى �سوء 

نتائج تلك الدرا�سة.

•• ابوظبي-الفجر:

الثقافية  اأن�����س��ط��ت��ه  �سل�سلة  ���س��م��ن 
الوطني  الأر���س��ي��ف  نظم  وامل��ع��رف��ي��ة 
بعنوان:  افرتا�سية  ح��واري��ة  جل�سة 
ال���ت���ع���ل���ي���م يف الإم�����������ارات:  ب����واك����ي 
م��ق��اب��ات م��ع امل��در���س��ني الأوائ������ل ، 
دوره يف ربط  م��ن  ان��ط��اق��اً  وذل���ك 
ناق�ست  وق���د  ب��ت��اري��خ��ه��م،  الأج���ي���ال 
التعليم على منطقة  تاأثي  اجلل�سة 

الإمارات.
ح���ر����ض الأر�����س����ي����ف ال���وط���ن���ي على 
 68 نحو  عمرها  رحلة  ا�ستعرا�ض 
عاماً لتذكي الأجيال بتطور عملية 
التعليم منذ بواكيه الأوىل، وكيف 
انتقلت الإمارات من تعليم تقليدي 
وكتابية  ���س��ف��وي��ة  ����س���ي���اق���ات  ع�������رب 
اإىل تعليم نظامي ع�سري  حمدودة 
بتاأ�سي�ض   1953 ع��ام  منذ  ح��دي��ث 
املدر�سة القا�سمية يف اإمارة ال�سارقة، 
لت�سهد دولة الإمارات – بعد قيامها 
ح�سارية  – حت���ّولت   1971 ع��ام 
النظي،  منقطع  وان��ف��ت��اح��اً  ه��ائ��ل��ة، 
البتكارات،  ع�سر  ري����ادة  ب��ه  ب��ل��َغ��ت 

عامل  واق��ت��ح��َم��ت  ال��ذك��ي،  والتعليم 
ال��ف�����س��اء، واأ���س��ب��ح��ت اأي��ق��ون��ًة للعلم 
واملعرفة، وقائدة للحركة التعليمية 
املنطقة،  يف  ال��ت��ن��وي��ري��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
بعد م���رور اأق���ل م��ن 50 ع��ام��اً على 

تاأ�سي�سها. 
فار�ض  حم���م���د  ال����دك����ت����ور  اأ������س�����اد    
الفار�ض -الباحث املتخ�س�ض بتاريخ 
بداية  يف   – واخل���ل���ي���ج  الإم����������ارات 
الوطني  الأر���س��ي��ف  بجهود  اجلل�سة 
ي��ق��دم��ه م���ن خ���دم���ات جليلة  وم����ا 
يحتاجونه  مب��ا  برفدهم  للباحثني 
متخ�س�سة،  وم��راج��ع  م�����س��ادر  م��ن 
ووث����ائ����ق ت��اري��خ��ي��ة م��ت��ن��وع��ة حول 
ت��اري��خ الإم������ارات وم��ن��ط��ق��ة اخلليج 

و�سبه اجلزيرة العربية.
اأنَّ  الفار�ض  حممد  الدكتور  واأك��د    
اإىل  اأدى  ال��ن��ظ��ام��ي  التعليم  دخ���ول 
ك�����س��ر الن����غ����اق ال�����ذي ع���ان���ت منه 
منطقة الإمارات منذ 1820 عقب 
اإب����رام الت��ف��اق��ي��ة ال��ع��ام��ة م��ع حكام 
اأي��ة �سات  لها  اإذ مل تكن  املنطقة؛ 
دخلها  وحني  العربي،  حميطها  مع 
�سبه  اإقليماً  كانت  النظامي  التعليم 

من�سياً، وكان العامل العربي من�سغًا 
باأمور كثية يف مقدمتها الكفاح من 
اأجل التحرر من ال�ستعمار؛ ولذلك 
ف����اإن ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ن��ظ��ام��ي ال����ذي بداأ 
يف الإم���ارات ع��ام 1953 ك��ان نقلة 
ن��وع��ي��ة ك��ب��ية م��ن الن���غ���اق التام 
حميطها  على  الوا�سع  النفتاح  اإىل 
وف���ق   – اأدَّى  م����ا  وه�����و  ال����ع����رب����ي، 

ن�سوء  اإىل    - الربيطانية  ال��وث��ائ��ق 
الإجنليز  بني  و�سدامات  مواجهات 
م��ن ج��ه��ة وامل��ع��ل��م��ني وال��ط��ل��ب��ة من 
جهة اأخ���رى، وذل��ك م��ا اأك���ده بع�ض 
الدكتور  بهم  التقى  الذين  املعلمني 
الفار�ض عند اإعداده اأبحاثه املتعلقة 
يف هذا ال�ساأن. واأ�سارت اجلل�سة اإىل 
الإم����ارات  يف  التقليدي  التعليم  اأن 

ك��ان يقت�سر على   1953 ع��ام  قبل 
العربية،  وال��ل��غ��ة  ال���دي���ن،  ت��ع��ل��ي��م  
النوع  ه��ذا  وك��ان  وم��ب��ادئ احل�ساب، 
اإىل  يتطرق  ل  القدمي  التعليم  من 
وال�سيا�سية،  ال��ت��اري��خ��ي��ة  اجل��وان��ب 
ث���م ب�����داأت ال�����س��ق��ي��ق��ة ال��ك��وي��ت فتح 
امل��دار���ض يف الإم���ارات، وب��داأ التعليم 
�سبه النظامي ، ثم انطلق بعد ذلك 

التعليم النظامي عام 1953، وبعد 
الكويت  ان��دف��اع  بريطانيا  راأت  اأن 
تطوير  يف  الإم�������������ارات  مل�������س���اع���دة 
اإ�سهاماتها  ل���ه���ا  ك���ان���ت  ال��ت��ع��ل��ي��م، 
التعليمية  املن�ساآت  ببع�ض  اخلجولة 
باأن  اق��رتح��ت  كما  ج���داً،  الب�سيطة 
التعليم  حم��ل  الفني  التعليم  يحل 
مدر�ستني:  ف���اأن�������س���اأت  ال���ن���ظ���ام���ي 

ال�سارقة،  يف  ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل���در����س���ة 
واملدر�سة الزراعية يف راأ�ض اخليمة، 
اأن  ل��ه  ك��ان  م��ا  الفني  التعليم  ولكن 
يكون بديًا ناجحاً ومنا�سباً للتعليم 

النظامي.
ال���دك���ت���ور  ال����ب����اح����ث  اأنَّ  ُي����ذك����ر     
ال���ف���ار����ض ق���د ق���اب���ل كوكبة  حم��م��د 
كانت  الذين  الأوائ���ل  املدر�سني  من 
تاأ�سي�ض  يف  امل�سهودة  جهودهم  لهم 
منذ  الإم���ارات  يف  النظامي  التعليم 
مدار�سها،  يف  ���س��وا  ودرَّ  1953 ع��ام 
عملوا  اإم��ارات��ي��ني  مدر�سني  ومنهم 
اإخ����وان����ه����م  م�����ع  ج���ن���ب  اإىل  ج���ن���ب���اً 
علي  ذل��ك:  مثال  ال��ع��رب،  املدر�سني 
بن حممد املحمود الذي كان لوالده 
الإ�ساح  مدر�سة  تاأ�سي�ض  يف  دوره 
وكان  املا�سي،  القرن  ثاثينيات  يف 
كادرها من املعلمني املواطنني، وكان 
يديرها اأحمد بورحيمة، ودرَّ�ض فيها 
بن  على  منهم:  مواطنون  معلمون 
را�سد العوي�ض، وعلي الغامن، وعبد 
اهلل،  عبد  واإ�سماعيل  ال��ق��ي��وان،  اهلل 
وج��ا���س��م امل��دف��ع. اأم���ا اأب���رز املعلمني 
الإمارات  اإىل  قدموا  الذين  العرب 

النظامي  ���س��ب��ه  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب���داي���ة  يف 
اخلطيب،  زه���دي  ف��ه��م:  والنظامي 
وج���ودت ال��ربغ��وث��ي، واأح��م��د قا�سم 
طه،  يو�سف  وم�سطفى  ال��ب��وري��ن��ي، 
وحم��م��د دي���اب امل��و���س��ى، وق��د ح�سل 
كبي من  ع��دد  على  منهم  ال��ب��اح��ث 
واملعلومات  الفوتوغرافية،  ال�سور 
املرحلة  تلك  تفا�سيل  تر�سد  التي 

املهمة يف تاريخ الإمارات.
   ح��ف��ل��ت اجل��ل�����س��ة ب���ال���ع���دي���د من 
ناق�ست  ال���ت���ي  احل����واري����ة  الأ���س��ئ��ل��ة 
التعليم  م��ي��دان  يف  متعددة  ج��وان��ب 
منطقة  اإىل  دخ���ول���ه  ب���داي���ات  م��ن��ذ 

الإمارات.
الأر�����س����ي����ف  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل����دي����ر 
حافًا  ب����رن����اجم����اً  اأع�������ّد  ال���وط���ن���ي 
واجلل�سات  وال���ن���دوات،  ب��امل��وؤمت��رات 
التاريخية،  واملحا�سرات  احل��واري��ة 
ومبوا�سيع خمتلفة، وقد اأنهى منذ 
�سهر تقريباً اأكرب موؤمتر افرتا�سياً 
ل��ل��رتج��م��ة ���س��ه��دت��ه الإم�����������ارات يف 
ال��ع��ق��دي��ن الأخ���يي���ن و����س���ارك فيه 
ب��اح��ث��ون وخم��ت�����س��ون وخ�����رباء من 

خمتلف دول العامل.

املري ي�سيد باإجنازات مركز �سرطة الق�سي�ض

جمل�ض ال�سارقة للتعليم يجري درا�سة بحثية عن امل�سكالت 
ال�سلوكية لطلبة احللقة الأوىل والثانية مبدار�ض الإمارة 

الأر�سيف الوطني ي�ستذكر بواكري التعليم يف الإمارات يف جل�سة حوارية افرتا�سية
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اإعــــــــــالن
ام  ال�س�����ادة/ا�ض  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لدارة املطاعم رخ�سة رقم:2842049 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غي م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

القو�ض الذهبي للمفرو�سات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1109626 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غي م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

ميزا خان للحدادة والنجارة امل�سلحة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1145039 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غي م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم 

CN زهرة وزير �ستان رخ�سة رقم:1528334 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غي م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سايف 

CN للمقاولت العامة رخ�سة رقم:3745566 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غي م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الربي�سيا 

CN للمقاولت العامة رخ�سة رقم:2131734 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غي م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ناين لل�سيانة العامة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1060997 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �ساح الدين عبدالرحيم جمعه عبا�ض اخلوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف خلفان �سيف خلفان عبداهلل النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
او دعوى بعد  الدائرة غي م�سوؤولة عن اي حق  العان وال فان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل ب�سمة خلياطة 

CN ازياء ال�سيدات رخ�سة رقم:1110576 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عائ�سه حممد قايد احمد حممد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف ن�سيحه �سامل حممد املقبايل

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غي م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/دار املهارة للمقاولت 

CN وال�سيانة العامة رخ�سة رقم:1115982 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سامة بطي غامن الرميثي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سيف احمد ابراهيم حممد البلو�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غي م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سما املنيا للمقاولت 

CN العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:3758349 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة علي مزاحم �سعيد مزاحم %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف عمر مزاحم �سعيد مزاحم

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غي م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  العامة  للتجارة  البي�ض  ال�س�����ادة/اجلبل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2810297 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / بدر عبداهلل طالب عبداهلل العربى من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / بدر عبداهلل طالب عبداهلل العربى من 51 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اح�سان اهلل رحمت اهلل

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اجلبل البي�ض للتجاره العامه ذ.م.م

AL JABAL AL ABIAD GENERAL TRADING L.L.C

اإىل /اجلبل البي�ض للتجاره العامة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
AL JABAL AL ABIAD GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غي م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 1 اأغ�شط�س 2021 العدد 13303

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 1 اأغ�شط�س 2021 العدد 13303

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 1 اأغ�شط�س 2021 العدد 13303

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 1 اأغ�شط�س 2021 العدد 13303

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 1 اأغ�شط�س 2021 العدد 13303

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اآراء الكتاب

م�ضاحة ن�ضتعر�س فيها االأفكار واالإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه وال ميثل وجهة نظر ال�ضحيفة
نتلقى م�ضاركتكم عرب االمييل 

abdalmaqsud@hotmail.com اإعداد اأ�ضامة عبداملق�ضود

منارة الروح
عندما تتجاوز ب�سيتك م�ستويات الإدراك احل�سي فاعلم اأنه قد مت تعزيز 
اأحدهم  تلتقي  فاأحيانا  احلالية،  املحدودات  من  لأبعد  الروؤية  على  قدرتك 
فيحدثك عن اأجزاء معينة من حياتك اأو تتوقع من الطارق خلف الباب دون 
علم �سابق اأو ت�سعر بال�سيء قبل حدوثة ، اأن هذه احلالت ال�سابقة تتج�سد 
يف العني الثالثة اأو احلا�سة ال�ساد�سة اأو الب�سية ، وهو الإح�سا�ض الذي يقود 
انت�سرت فى كل  اأ�سياء معينة مل يعرفها من قبل وقد  الإن�سان لفك رم��وز 

بداية  م��ن��ذ  وامل���ع���ت���ق���دات  ال��ث��ق��اف��ات 
التاريخ، فنجدها بالع�سر الفرعوين 
ولقد رمزوا لها بعني حور�ض مو�سع 
راأ�ض  ���س��ورة  ف��ى  ال�سنوبرية  ال��غ��دة 

الإن�سان.
ال����واق����ع����ة بني  امل���ن���ط���ق���ة  وه������ي يف   
احل�سارة  ل��ن��ا  وت���رك���ت   ، احل��اج��ب��ني 
الفرعونية اإرثا ي�سهد على اإعجازهم 
والتقدم  الغيبيات  وراء  م��ا  ع��امل  يف 
لها  اأ���س��ار  ولأي�سا   ، وامل��ع��ريف  العلمي 
م�سباح  ال���ع���ني  اإن  وق������ال:  امل�����س��ي��ح 
امتاأ  واأن������ارت  �سلحت  اإذا  اجل�����س��د 
قد  ب��الإ���س��ام  اأم���ا  بالنور" ،  اجل�سد 
القراآنية )  الآي��ة  الب�سية يف  ذك��رت 

فك�سفنا عنك غطاءك فب�سرك اليوم حديد( ويقال اإن الإن�سان يف اآخر ع�سر 
دقائق من عمره تتجلى اأمامه حقائق ل يقدر على ا�ستيعابها ، ويرى ويعرف 

اأ�سياء قد تقوده اإىل اجلنون اإذا ما عاد من املوت .
"علم  يعني  هندي  م�سطلح  الأيورفيدا"   " علم  فل�سفة  يف  جندها  واأي�سا 
الطب  تعاليم  ويعتمد على منظومة من  ال�سنني  اآلف  احلياة"، ظهر منذ 
كاأحد  العامل  اإىل  وانتقلت  الهندية،  ال��ق��ارة  �سبه  يف  ن�ساأت  التي  التقليدي 
اأ�سكال الطب البديل يعتمد على ال�سفاء عن طريق اإعادة التزان بني اجل�سم 
والعقل والروح، بهدف تعزيز �سحة اجل�سم والوقاية من الأمرا�ض وتهدف 
واأك��رث من   ، الثالثة  العني  الطاقة وتقوية  اإىل تعزيز مراكز  الفل�سفة  تلك 
اهتم بهذا املو�سوع هم املت�سوفة واأ�سحاب الجتاه الباطني، وهم موجودون 
ف��ى ك��ل الأدي����ان وك��ل احل�����س��ارات، وه��م ال��ق��ادرون على ال��و���س��ول اإىل حالة 

ال�ستنارة وا�ستح�سار ال�سور الروحية والت�سال الكوين. 
اأ�سفل  ال�سنوبرية  بالغدة  الثالثة مرتبطة  العني  اأن  الأبحاث  اأثبتت  وطبيا 
ال�ساعة  اإيقاعات  فى  يتحكم  ال��ذي  املياتونني  تنتج  التي  الغدة  وه��ي  امل��خ 
البيولوجية وهرمونات التنا�سل، مما يجعله منظًما رئي�سًيا للوقت، ل يوؤثر 
ويوؤثر  اأي�ساً،  ن�سجنا اجلن�سي  ولكن على  النوم فح�سب  اأمن��اط  فقط على 
املياتونني كذلك على اإجهادنا وتعد هذه الغدة اأ�سل املعرفة ولكنها اأحيانا 
واإ�سعال  لإن��ارة  الكافية  وامل��واد  بالهرمونات  امل��خ  لتمد  جيد  ب�سكل  تعمل  ل 
هذه احلوا�ض وتوجد طرق طبية لإعادة �سحنها وت�سغيلها بالقدرة الكافية، 
وعلينا اأن نقتنع باأن اجلميع ولد بهذه اخلا�سية واجلميع لديه عني ثالثة 
بالو�سوح  الثالثة مرتبطة  ، والعني  املجردتني  اأعلى اجلبني ما بني عينيه 
تعر�سها  عند  الثالثة  ال��ع��ني  ه��ذه  وتن�سط  واحل��د���ض،  واخل��ي��ال  وال��رتك��ي��ز 
ل��ل�����س��وء، ل��ذل��ك ي��رت��ب��ط �ساحها ب��ال��ن��وم امل��ب��ك��ر وامل��ن��ت��ظ��م ول��ه��ا ع���دد من 
الوظائف البيولوجية التى تتحكم فى النظم احليوية للج�سم، علينا ان نبداأ 
يف اعادة تقوية مراكز الت�سال الروحي والدوران بالفلك الكوين من خال 
ا�ساح اخللل الطبي اأول وتقوية الغدة ومن ثم ممار�سة التمارين والطرق 

التي تقوى لدينا العني الثالثة.
�ضحر االألفي /كاتبة

طرق تفعيل اأ�ضرار الكون
اأ�سرار عظيمة ت�ستحق اأن ترى بعني ثاقبة ملا لها من اأهمية يف فتح  للكون 
اأهدانا اهلل و هو قانون اجل��ذب، ويقول املخت�سون:  التعمق فيما  ال��روؤى و 
الب�سري،  العقل  داخل  للكون من  ك��رتددات مر�سلة  تعمل  الإن�سان  اأفكار  اإن 
و املهتمون بهذا النوع من الدرا�سات يتحدثون عن هذ القانون اأن كل فكرة 
و  بها  ال��رتدد اخلا�ض  بح�سب  تقا�ض 
هي تر�سل ب�سكل تلقائي للكون ليعود 
اأو قيد  اإم��ا حمققا  اإلينا  اأخ��رى  م��رة 

التحقيق و هذا اأمر طبيعي جدا.
اجلذب  قانون  حتفيز  على  تعمل  اأن 
لديك فهو اأبرع طريق للو�سول اإىل 
التوكل  مع  ي�سر  و  ب�سهولة  اأهدافك 
ع��ل��ى اخل���ال���ق، وم���ع جت����ارب الكثي 
حتقيق  بالفعل  مت  الأ���س��خ��ا���ض  م��ن 
اأهدافهم بالرتكيز عليهم وحتفيزهم 
مما  الفكري  ال��ق��ان��ون  لهذا  امل�ستمر 
اأدى اإىل روؤيتهم للحياة ب�سكل اأف�سل 
اأروع  اإح�سا�ض  هناك  ،لي�ض  قبل  مما 
ل��ذا دعوين  ل��ك و خلدمتك،  ال��ك��ون م�سخر  ب��اأن��ك ملك وه��ذا  م��ن �سعورك 

اأخربكم كيفية تطبيق هذا القانون يف ثاث خطوات :
ن�سب  يومياً  جتعله  و  ورق��ه  على  حتقيقه  تريد  م��ا  تكتب  اأن  عليك   : اأوًل 
عينيك  ثانياً :اأن ت�سل لاإميان املطلق باهلل و اأن حتقيقه باإذن اهلل عز وجل 
حتى  فعليا  حتقق  قد  و  لهدفك  �سلت  و  قد  باأنك  امل�ستمر  تخيلك   : ثالثاً 
ت�سري الفكرة يف ج�سدك بالكامل، وابداأ تطبيق هذا القانون و�ستجد نف�سك 

ت�سكر اهلل على عظمته وعدله وحكمته فقد �سخر الكون و قوانينه لأجلك.
نهلة خر�ضتوفيد�س/كاتبة

اأنواع االأفالم الت�ضجيلية 
الأق�سام  من  متكاملة  جمموعة  و�سع  يف  والت�سال  الإع���ام  علماء  �ساهم 
يف  ال��ب��اح��ث��ني  ت��ع��ّر���ض  ك��م��ا  الت�سجيلية،  ب���الأف���ام  املتعلقة  وال��ت�����س��ن��ي��ف��ات 
الدرا�سات الإعامية اإىل جمموعة من التحديات التي من خالها تداخلت 
الأنواع املختلفة لاأفام الت�سجيلية، وبالتايل فاإنَّ عملية التداخل ما بني 
اأنواع الأفام الت�سجيلية تعتمد على طبيعة املوا�سيع املقدمة، بالإ�سافة اإىل 

الأ�س�ض العلمية والتي تتعلق باملعاجلة ومن هذه الأنواع:
العديد من  ت�ستمل على  التي  الأف��ام  بها  يق�سد  العلمية: حيث  الأف��ام   
مرتبطة  العلمية  املحتويات  ه��ذه  تكون  اأن  على  وذل��ك  العلمية،  الق�سايا 
ال��ت��ج��رب��ة، املاحظة  اإىل اع��ت��م��اده��ا ع��ل��ى  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ع��ا���س��ر،  ب��ال��ت��ط��ور 

والربهان.
على  العلمية  الأف�����ام  ت�ستمل  ك��م��ا 
الفرعية  الأن����������واع  م����ن  جم���م���وع���ة 
بالأحداث  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الأف�����ام  م��ن��ه��ا، 
والدرا�سات، والتي تركز على الق�سايا 
اإخ�ساعها  خ��ال  وذل��ك من  العلمية 
ال�����درا������س�����ات  م������ن  جم����م����وع����ة  اإىل 
على  حتتوي  كما  العلمية،  املنهجية 
اأف�����ام ال��ط��ب��ي��ع��ة ، ح��ي��ث ت��ع��ت��رب من 
الأفام  ا�ستعماًل يف  الأك��رث  الأف��ام 
الت�سجيلية العلمية، حيث ت�سعى اإىل 
ال�����زلزل، الرباكني  ت�����س��وي��ر ح���الت 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ك��م��ا حتتوي  وال����ك����وارث 
الأفام الت�سجيلية العلمية على الأفام املتعلقة بالفلك، حيث تتناول هذه 
الأفام املو�سوعات التي حتتوي على الأح��داث الكونية، النجوم والكواكب 

وغيها.
كافة  على  ال�سوء  ت�سلط  التي  الأف���ام  بها  يق�سد  حيث  البيئية:  الأف���ام 
البيئية،  والظروف  العوامل  كافة  تناول  اإىل  ت�سعى  كما  البيئية،  الأح��داث 

حيث تلعب دور يف التاأثي على الكائنات احليه ب�سكل عام.
وبالتايل فاإنَّ الأفام الت�سجيلية البيئية، ت�ستمل على جمموعة من الأنواع 
يتم من  بحيث  الطبيعية،  بالبيئة  متعلق  فيلم  منها  الأف��ام  الفرعية من 
من  تعترب  حيث  العمرانية،  البيئة  اأف���ام  وال��ه��واء،  امل���اء  ت�سوير  خالها 
والتي حتتوي  التقليدية،  املعمارية  الأمن��اط  تناول  ت�ساهم يف  التي  الأن��واع 
اإىل  اأي�ساً  ت�سعى  والقدمية، كما  الو�سطى  الع�سور  القدمية يف  املباين  على 
ت�سوير الأمناط املعمارية احلديثة والتي تتمثل يف البناء اجلديد، واأمناط 

معمارية تاريخية، �سواء كانت دينية اأو ع�سكرية اأو مدنية.
البيئة  اأف��ام  على  اأي�ساً  البيئية حتتوي  الت�سجيلية  الأف��ام  ف��اإنَّ  وبالتايل 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ي ت�ستمل ع��ل��ى ر���س��م ك��اف��ة امل��ام��ح ال��ت��ي ت��ف��ّرق ومتّيز 

املجتمعات عن غيها.
التاريخية والتي ت�ستمل على  التاريخية: حيث يق�سد بها الأفام  الأفام 
تناولها على  يتم  املا�سي، بحيث  التي حدثت يف  واملحتويات  القدمية  امل��واد 
�سكل اأفام ت�سجيلية وذلك من اأجل تعريف املجتمعات واجلمهور امل�ستهدف 
بها، فقد تكون هذه الأنواع ذات حمتويات ما�سية قريبة اأو ما�سية متو�سطة 

اأو حمتويات يف املا�سي ال�سحيق القدمي. 
معاذ الطيب /خمرج

ال�ضخ�ضية األفا
�سخ�سية الأقوياء، لدى هذه ال�سخ�سية العديد من الطموحات والإجنازات 
ذات هيبة وجاذبية كاملغناطي�ض يف الوقت نف�سه، وهي قيادية توؤمن ب�سلوكيات 
الآخرين وت�سرفاتهم ولي�ض بكامهم، الكذب �سد مبادئها متاماَ، تعرف ما 
حتتاج من الآخرين وما ميكن اأن تقدمه لهم. �سخ�سية �سجاعة مبا يكفي 
من  العديد  ولديها  اجتماعية  ال��ك��ره،  اأو  احل��ب  م�ساعر  واإظ��ه��ار  للتحدث 
على  القدرة  لديها  اإليها.  املقربون  هم  فقط  اثنني  اأو  �سديق  لكن  املعارف 

لها  �سامة  اأ�سبحت  ع��اق��ة  اأي  ت��رك 
القلوب  وه��ذه  �سريعاَ  تتعافى  لكنها 
امل��ك�����س��ورة جت��ع��ل��ه��ا ت���ق���ّدر م���ن وقف 
ب��ج��ان��ب��ه��ا، ل ت��ط��ل��ب امل�������س���اع���دة من 
م�ساركتهم  حت���ب  ل��ك��ن��ه��ا  الآخ����ري����ن 
تقف هي  واأن  اأح��زان��ه��م  و  اأف��راح��ه��م 
احل��دود، م�سغولة  اأبعد  اإىل  بجانبهم 

دائماً يف فعل الأ�سياء التي حتبها.
الرجل األفا: هو اأكرث الرجال جاذبية 
على الإط��اق، يتمتع بح�سن املظهر، 
للمجموعة  ب��ال��ف��ط��رة  ن���اج���ح  ق���ائ���د 
ويدير عمله ب�سكل ممتاز مما ي�سبب 
ع��ن��دم��ا يتحدث  م���ن ح���ول���ه،  غ����ية 

ين�ست اجلميع له باهتمام وكاأنهم وقعوا حتت تاأثي �سحره. يحب احلياة 
النا�ض  بني  يكون  اأن  يحب  وهو  نقا�ض  كل  جنم  بكونه  ويتمتع  الجتماعية 
وي��ك��ره اأن ي��ك��ون وح��ي��داً ب��ل ي��ك��ره اأن ي��ت��ن��اول ال��ط��ع��ام مب��ف��رده، وه���و مرح 
روؤ�سائه  حتى  اإليه  بالن�سمام  اجلميع  ويرغب  وم�سلية  ممتعة  و�سخ�سيته 
الذين ينده�سون من اأفكاره الذكية واإجنازاته التي يحققها يف وقت ق�سي 
ويحب  اآخ���ر  ���س��يء  اأي  م��ن  اأك���رث  حريته  يحب  للحياة.  و�سغفه  حبه  وم��ن 
ال�ستمتاع باحلياة وعندما ينجذب نحو امراأة لن يرتدد يف اإخبارها والتعامل 
معها ب�سراحة وبلطف واهتمام مع الكثي من العاطفة والغزل الذي يجعل 

اأي امراأة تقع يف �سراكه ولن مينحها اأي فر�سة للرف�ض.
املراأة األفا: تخت�سر العديد من ال�سخ�سيات، امراأة واحدة باألف امراأة وهي 
جنمة احلفات وهي املراأة ال�ساحرة التي تتمتع باجلمال والذكاء والأناقة 
وال�سحر والنجاح والعاطفة والقلب الطيب والأنوثة املخفية، باخت�سار هي 
املراأة التي يحبها كل رجل، تتعامل مع املواقف ال�سعبة بقوة وذكاء، تعرف 
حالة  يف  تقدمية  ام���راأة  عالية،  وبثقة  ذات��ه��ا  وحت��رتم  وت��ق��در  نف�سها  قيمة 
م�ستمرة من التطور والتقدم، مت�سلطة و�ساخرة يف بع�ض املواقف. لي�ض لديها 
وكاأنها  اإليها  ينظرن  حولها  الن�ساء  اأن  والغريب  مبفردها  تكون  اأن  م�سكلة 
تقليدها.  ويحاولن  لآرائها  وفقاً  يت�سرفن  بل  به  يحتذى  من��وذج  اأو  حتفة 
رغم اأنها عاطفية وحنونة جداً لكنها لن تك�سف عن وجهها احلقيقي هذا اإل 
اأمام �سخ�ض مميز جداً ويف حالت نادرة فقط حني ي�ستطيع اأن يك�سب ثقتها 
لتك�سف له هذا الوجه اململوء بالأنوثة وال�سبب احلقيقي اأنها عندما حتب 
بالأذى  اأ�سيب  قلبها  واأن  مقابل  با  وتعطي  و�سادقاً  خمل�ساً  حبها  يكون 
�سام  �ستحافظ على  ب��ل  بذلك جم���دداً  القيام  لأح��د  ت�سمح  ول��ن  قبل  م��ن 
قلبها وتبقى م�ساملة حتت قناع امل��راأة القوية التي تكون كالوح�ض يف العمل 
تعمل دون كد اأو ملل، يف العاقات الرومان�سية غالباً ما تبادر هي اأو تدفع 
القوي  ال�سخ�ض  يخيفها  ل  الأوىل،  باخلطوة  للقيام  الآخ��ر  الطرف  بذكاء 
بل ت�ستهويها ال�سخ�سية القوية الناجحة وال�سعبة و�ستتعامل معها بذكاء 

وعاطفة واحرتام لإجناح العاقة بغ�ض النظر عن اأي ظروف.
 منال احلبال /مكاتبة

ال�ضيخ عبد البا�ضط عبد ال�ضمد
من  واأج��م��ل  الذهبية  احلنجرة  �ساحب  ال�سمد  عبد  البا�سط  عبد  ال�سيخ 
قراأ القراآن الكرمي تاوة وجتويداً وترتيًا على مدى تاريخه الطويل، هو 
مما  مميز  خا�ض  لون  ل�سوته  الع�سرين،  القرن  يف  الكرمي  القراآن  عماق 
جعل حمبي هذه املدر�سة كثيين يف العامل العربي والإ�سامي، وهو الوحيد 

ال�������ذي ح���ظ���ي ب���ت���ك���رمي ع������دد كبي 
ال����دول العربية  م��ن م��ل��وك وروؤ����س���اء 
الإ�سامية وي�سمونه "املقرئ النجم" 
ال�سوت"  "مو�سيقية  اأ�س�ض  ال��ذي  هو 

وهو �ساحب اأطول نف�ض يف القراءة.
بداأ ع�سق ال�سيخ عبد البا�سط للقراآن 
الكرمي من  ال��ق��راآن  �سماع  الكرمي يف 
اأرمنت ويف  الكبار يف م�ساجد  امل�سايخ 
�سماعه  يف�سل  ك��ان  ولكنه  مقابرها 
اأحد  ال��رادي��و قريته وحتديدا يف  من 
كيلو  ع��دة  بيته  عن  ويبعد  الدكاكني 
م�����رتات، وك����ان ي��ذه��ب اإل���ي���ه مرتني 

بجوار  يق�سيها  ال��ت��ي  اللحظات  وك��ان��ت  واجل��م��ع��ة،  ال��ث��اث��اء  ي��وم  اأ�سبوعيا 
الراديو يعتربها اأ�سعد حلظاته، كان يجل�ض خارج الدكان ي�ستمع اإىل �سوت 
فيه �سجن وقوة وفيه خ�سوع ورهبة ويف دعوة اإىل ملكوت اهلل، كان هذا �سوت 

املرحوم حممد رفعت.
التابعة  املراعوه  بقرية  عام1927  ال�سمد  عبد  البا�سط  عبد  ال�سيخ  ولد 
وبداأ  ال�سغر،  منذ  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  وع�سق  ق��ن��ا،  مبحافظة  ارم��ن��ت  ملدينة 
يحرتف قراءة القراآن عام 1940 وكان عمره ثاثة ع�سر عاماً، وكانت اأوىل 
لياليه يف قريته يف ماأمت اأحد اأقاربه وقراأ ع�سر �ساعات كامات واأعطوه اأجرة 
ع�سرة قرو�ض قطعة معدنية ف�سية واحدة، وكان حلمه اأن يركب القطار اإىل 
بلدة بعيدة، ويف اخلام�سة ع�سرة حتقق حلمه و�سافر اإىل قرية جماورة �سهر 
فيها يتلو القراآن الكرمي ويف ال�سباح عاد ومعه خم�سة وع�سرون قر�ساً، كانت 
هذه الليلة هي تاريخ مياده كقارئ للقراآن الكرمي و�سوته قوي وجميل وله 

اأ�سلوب يف القراءة ول يقلد اأحداً بل له وحده لون جديد.
العمد والأعيان  اأب��واب ق�سور  اأمامه  الليلة بداأت �سهرته وفتحت  منذ تلك 
وتزوج  اآخ��ره،  اإىل  اأول��ه  ال�سعيد من  واأ�سبح يجوب  ال�سعيد  والبا�سوات يف 
على  ال�سريفة  الكعبة  وق���راأ يف  احل���رام  اهلل  بيت  اإىل  البحر  ورك��ب  واأجن���ب 
اأكرث من ن�سف مليون م�سلم من م�سارق الأر�ض ومغاربها ثم عاد  م�سامع 

لقريته مرة اأخرى.
اأثناء  اإىل القاهرة ليزور م�سجد ال�سيدة زينب  1950 ذهب   ولكن يف عام 
م�ساهي  من  كوكبة  الكبار  القراء  اإىل  لي�ستمع  امل�سجد  ودخل  املولد  ليايل 
القراء الذين كان يطمع اأن ي�ستمع اإليهم، وكانت هي الليلة اخلتامية للمولد 
واأتيحت له الفر�سة اأن يتلو ويقراأ يف هذه الليلة اأثناء ال�سرتاحة وبعد اأن 
تعب القراء، وتا من �سورة الأح��زاب وفجاأة عم ال�سمت اجلميع وا�ستمع 
احلا�سرون لأول مرة اإىل لون جديد واإذا بالأنظار كلها تتجه اإىل هذا ال�ساب 
واأذانهم ترتفع لا�ستماع اإليه وماهي اإل حلظات وارتفعت الأ�سوات بكلمة 
من  ب��دًل  ال�ساعة  ون�سف  �ساعة  التاوة  وا�ستمرت  امل�سجد،  اأرك��ان  ترج  اهلل 
ع�سر دقائق وخرج بعدها حمموًل على الأعناق وعلى يديه األف قبلة ومعه 
اأكرث من عقد لإحياء الليايل هنا وهناك، وهذه الليلة كانت مياد �سهرته 

وانت�سار �سيته.
 ويف عام 1951 التحق بالإذاعة امل�سرية واأحدث �سجة يف كل اأنحاء الدنيا 
اأن تكون التاوة  اأك��رث واأك��رث وراأت الإذاع��ة بعد ذلك  وب��داأت �سهرته ت��زداد 
امل�سائية يف اأول اأيام الأ�سبوع املعتادة لل�سيخ عبد البا�سط عبد ال�سمد لذلك 

عرف يوم ال�سبت ب�سوته.
وتزوج ال�سيخ ال�سعيدي وا�ستقر يف القاهرة، وذاع �سيته يف كل مكان وطاف 
ح���ول الأر�����ض وذه���ب اإىل ال�����س��رق وال��غ��رب وك���ان امل�����س��ل��م��ون ه��ن��اك يقفون 
اخلام�ض وحده،  للملك حممد  قراأ  اإليه، ويف مراك�ض  لي�ستمعوا  بال�ساعات 
وتقدم �سيخ يف لبنان بر�سالة الدكتوراه عن �سوت ونربة ال�سيخ عبد البا�سط 
عبد ال�سمد، وتاأثر مطران كبي يف اأمريكا ب�سوته، وتربطه عاقات قوية 

مع اأخوانه امل�سلمني �سواء يف م�سر اأو العامل اأجمع.
كاأنك  لدنياك  "اعمل  ال�سريف  باحلديث  يوؤمن  البا�سط  عبد  ال�سيخ  ك��ان 
اأبداً واعمل لآخرتك كاأنك متوت غدا"، وعمل لدنياه واأحب ال�سفر  تعي�ض 
والرحات واأنفق ب�سعة و�سكن يف �سقة فاخرة وكانت لديه �سيارة �سيفرلية 
اآخر موديل، وكما عمل لدنياه عمل لآخرته فدخل موؤ�س�ساً يف بع�ض ال�سركات 
واأقام عمارة يف ارمنت وخ�س�ض ريع كل ذلك هلل تعاىل وللفقراء، مل ميتلك 
الأر�ض ولكنه كان ميلك ال�سرت وكان دائماً ي�ساأل اهلل اأن يدمي ال�سرت عليه.

اإىل دم�سق واأحيى ليايل رم�سانية يف امل�سجد الأم��وي وتنقل ما بني  �سافر 
حلب والاذقية وطرطو�ض، ثم اإىل الأردن وبيوت واأحيى ليايل رم�سانية 
مرتني يف امل�سجد الأق�سى واأحيى ليلة القدر يف امل�سجد الأق�سى وان�سمت 
اأرب��ع��ة ع�سر ولية  الكرمي يف  ال��ق��راآن  وق��راأ  الليلة،  لنقل  العربية  الإذاع���ات 
ولياتها  كل  اإىل  وتنقل  اأفريقيا  جنوب  اإىل  �سافر  من  اأول  وك��ان  اأمريكية، 
واأر�سلوا  حتم�سوا  ه��ن��اك  امل�سلمني  معظم  اأن  نتائجها  م��ن  وك���ان  وم��دن��ه��ا 

اأبناءهم للدرا�سة يف جامعة الأزهر.
املقامات  على  تعتمد  اأي�ساً  التاوة  اأن  ي��رى  وك��ان  ال�سوت  مبو�سيقى  اهتم 
فيها اأي�ساً نهاوند وبياتي و�سبا وحجاز كار لأن فيها تلويناً، وحممد ح�سنني 
هيكل هو اأح�سن من كتب عنه يف ال�سحف يليه كامل ال�سناوي، ولو اأنه كان 
واأطلقت  ملفقة  اأخباراً  عنه  تطلق  كانت  لأنها  ال�سحف  من  يغ�سب  اأحياناً 
عليه ا�سم "براندو" و�سعر بالأ�سى لأن هذا ال�سم ملمثل اأمريكي ، ولكنه كان 

يت�سامح مع ال�سحفيني ومع ال�سحف حتى لو اأ�ساءوا اإليه.
 ي�ستمع ملحمد عبد الوهاب يف بع�ض اأغانيه وكذلك عبد احلليم حافظ ولأم 
كلثوم التي كان يقول عنه: اإنها معجزة وفلتة لن يجود الزمان مبثلها واأنها 
التاوة وكاهما عبقري وكاهما  ال�سيخ حممد رفعت يف  الطرب مثل  يف 

فيه �سحر من عند اهلل.
واأ�سيب ال�سيخ وهو يف عز �سبابه وقمة جمده مبر�ض ال�سكر، ونال املر�ض 
من �سحته واأنهكه املر�ض وداخ بحثاً عن دواء ولكن مل يجد، وبعد فرتة من 
الأخذ والعطاء مع هذا املر�ض اللعني لبى ال�سيخ عبد البا�سط عبد ال�سمد 
نداء ربه وانتقل اإىل جواره يف 30 نوفمرب 1988 بعد عمر ناهز الواحد 

وال�ستني عاماً.
مازن متيم  / كاتب

جمهور امل�ضرح
جمهور امل�سرح متعط�ض جدا للعرو�ض رمبا بنف�ض احلما�سة املوجودة بداخل 
فناين امل�سرح، �سنوات م�ست وال�ستارة مازلت م�سدلة، والإ�ساءة تبغي العمل 
لت�سفي البهجة على امل�سرح، يف الآونة الأخية عر�ست م�سرحية على م�سارح 
وزارة ال�سباب واملجتمع ونالت ا�ستح�سان اجلمهور، وكانت مبثابة ج�ض نب�ض 

وا�ستق�ساء لراأي اجلمهور حول اأهمية امل�سرح.
جاءت نتيجة ال�ستفتاء العملية بعد عر�ض امل�سرحية غي متوقع، فاحل�سور 

قبل  بالتواجد  الأ�سر  واهتمت  كثيف 
اإن  ب��وق��ت ط��وي��ل، وه���ذا  ال�ستار  رف��ع 
لفن  اجلمهور  عط�ض  على  فيدل  دل 
باحليوية،  املفعمة  واأج��وائ��ه  امل�سرح 
ه��و منارة  ال���ه���ادف  ال��ف��ن  اأن  وت��ب��ني 
واجلمهور  ال���ف���ن���ان  ب��ه��ا  ي�����س��رت���س��د 
اإن�سانية  ع����اق����ة  ب��ي��ن��ه��م��ا  وت���ب���ن���ي 
ينتظر  فاجلميع  متبادًل،  واح��رتام��اً 
التمثيل  م��ن  يخلو  ل  ق��وي��اً  م�سرحاً 
ل��ع��ر���ض ق�سايا  وال����روؤي����ة  والإب�������داع 
ليحلها  ك��وم��ي��دي  ق��ال��ب  يف  املجتمع 
التكاتف  القرار، فحان وقت  اأ�سحاب 

يحمل  جيل  وبناء  امل�سرحيات  لعر�ض 
راية التقدم وا�ستمرار احلركة امل�سرحية يف دولة الإمارات.

 حممد راكان 
مدير امل�ضرح بجمعية عجمان للفنون ال�ضعبية

حلظة �ضمت
تاأتي بع�ض الكلمات الدافئة لتع�سر ما بداخل قلوبنا من اأمل، كلمات مبثابة 
م�سرط الطبيب يف حلظات �سمت، واإ�سارة من الكون باأ�سبع مقطوعة نحو 
الأفق، تلك النظرات املعربة عن القوة والثبات وحماولة اإجناز احللم، هي 

الدافع الوحيد لتحقيق الهدف الذي 
اأج��ل احل�سول عليه،  طاملا ع�سنا من 
ف��ال�����س��م��ت ن����واة ط��ي��ب��ة ت����زرع يف فكر 

العقاء وتنمو على غ�سن الإبداع.
بثمارها  تاأتي  غالبا  ال�سمت  حلظات 
والتاأين  والتاأمل  فال�سكوت  الطيبة، 
يف الرد من �سمات املفكرين، واحلكمة 
من ال�سمت هو الرتكيز والبحث عن 
احلقيقة ومناق�سة الو�سع مع الذات، 
ولكنها  جنونية  تبدو  املناق�سة  فتلك 
النف�ض  وجلد  الأوراق  ترتيب  لإع��ادة 
احلتمية  ال��ن��ت��ي��ج��ة  اإىل  ل��ل��و���س��ول 

بغر�ض خروج منتج �سليم ومتاأين.
النتائج املرجوة من ال�سمت تبيح ملن يتاأمل فر�سة للتخطيط ال�سليم، لن 
التفنن  الكتاب من  الأفكار ويحرم  ي�سو�ض على  امل�ستمر  والكام  ال�سو�ساء 
يف تهيئة الأفكار وربطها بخيط من التميز، والق�سد من بناء الفكرة ياأتي 
متزامنا مع الو�سع العام للحالة املراد اتخاذ قرار ب�ساأنها، ففي باطن هذه 
اللحظات �سراع �سر�ض بداخل املفكر بينه وبني ذاته بني املتناق�سات لتخرط 

يف النهاية الفكرة مكتملة ي�ستفيد منها العامل.
حممد اأ�ضامة /كاتب

احلب وال�ضداقة
واإذا   ، بالتخلي  فاأهنه  �سيء  عنك  تخلى  اإذا  اإن��ه  التناق�سات  زم��ن  يف  قيل 
ا�ستع�سى عليك قلب ُكَف عن و�ساله بالتخلي ، واإذا تغي عليك اأحد، فاأمنحه 
ن�سيانا كاأنه مل يكن ، وانتهى كل ما كنت تعانيه من وجع واأمل ب�سبب هذا 

الأمر.
غالبا ما تبداأ عاقات احلب وال�سداقة احلميمة بالكلمات الذهبية الطيبة 
لكن   ، م��ا  مبنا�سبة  م�سادفة  اإل��ي��ه  نتعرف  معني  �سخ�ض  اإىل  جتذبنا  التي 
الأيام تك�سف معدنه فنغادره ونقطع عاقتنا به وكاأنها مل تكن ول ينطبق 

هذا على اجلميع لكنه يوؤكد كلماتنا 
م��ع جن��ده م��ن بع�ض الأ���س��خ��ا���ض يف 
وبع�ض  الأح�����داث  واأح��ي��ان��ا   ، حياتنا 
الأم����ور وامل��وا���س��ي��ع ال��ت��ي ت��واج��ه��ن��ا و 
تهمنا يف معا�سنا ،ل �سيما حني نعرب 
جتارب قا�سية نعاين فيها من الفراق 
املتوقعة  اأو  املحمودة  غي  والنهايات 

من ظننا اأنهم الأقرب اإلينا .
ك��ل اإن�����س��ان ت��ع��رب يف ح��ي��ات��ه حلظات 
ما  وغالبا   ، �سعيدة  وحلظات  حزينة 
حت���دث ح��ني ي��ع��رب ب��ت��ج��ارب متعددة 
يف العاقات الإن�سانية ، ولي�ض مهما 

اأن تكون عاقات بني رجل وام��راأة ،اأو 
�سديقة زميلة عمل اأو يف البيئة املحيطة بنا ت�سوقها الظروف اإلينا لت�سبح 
هذه العاقة جزءاً من حياتنا، اأحيانا هناك بع�ض ال�سداقات التي نتبادلها 
مع بع�ض من ن�سادفهم بحياتنا فتطور لتنتهي اأحيانا بارتباط دائم و�سراكة 
تنقطع  احل���الت  بع�ض  ويف  ت�ستمر  ق��د  معظمها  ويف   ، ال����زواج  مثل  ح��ي��اة 
وتتوقف لظروف معينة ،حني نكت�سف اأننا قد خدعنا مبا عقدنا العزم على 
الرتباط بهم ل �سيما بع�ض الرجال الذين يفي�سون حبا بكلمات مع�سولة 
تغرقنا كال�سنارة لت�سيدنا ولكنها تكون ج�سرا للو�سول اإلينا دون مقدمات 

ودون �سابق اإنذار .
وفجاأة يف حلظات جتده قد تغي وانقلب حاله ، وحتول من تفكيه املتعقل 
واأ�سلوبه ال�سل�ض اجلاذب اإىل اإن�سان خمتلف عما اعتقدنا والفناه منه ، فتجده 
تارة يف�سل اأن ي�سمعك بع�ض الكلمات املريحة التي توؤثر يف نف�سك وتغر�ض 
 ، الطيبة  الذهبية  الكلمات  بهذه  اإليك  يتحدث  ت�سمعه  وحني  اأعماقك،  يف 
بال�سدمة يف  ن�ساب  لكنك   ، اأم��ور احلياة  فيل�سوف يف  اأم��ام  وكاأنك  �ست�سعر 
كان  ،اإن  حتته  ما  ويظهر  الثلج  ،فيذوب  معدنه  تك�سف  التي  املواقف  بع�ض 
مرجاً اأخ�سر اأو منجم ذهب، نفرح به ، ون�سعد لوجوده بحياتنا ، فكما تعلمنا 
اأقوى  الكلمات منابر وبع�سها مقابر فتنتهي عند بع�ض احلالت  اأن بع�ض 
العاقات ،ومهما كنا نعتقد اأنها متينة وقوية، و�ستبقى ذات ب�سمة اإيجابية 
اأو �سلبية بحياتنا على مدى الزمن، لهذا عليكم جميعا اأن تتخيوا ال�سالح 
من الأ�سدقاء الأوفياء ، وارتبطوا مبن ي�ستحقون كلماتكم الذهبية وحبكم 
الع�سر هو ع�سر  ذل��ك لأننا نعي�ض يف ه��ذا   ، ك��ان  ال��ويف لهم مهما  املخل�ض 
امل�سالح وع�سر الو�سول للقلوب بكلمات ل تكون ذهباً واإمنا مطلية بالذهب 

يزول بريقها مع اأول حدث .
 �ضحر حمزة/كاتبة
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العدد 13303 بتاريخ 2021/8/1 
اعالن بالن�شر

اأداء امر   4452/2021/60                         
مو�سوع الدعوى: املطالبة باإ�سدار الأمر باإلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ : 863،254.70 

درهم )ثمامنائة وثاثْة و�ستون الف ومائتان واربعْة وخم�سون درهم و�سبعون فل�ض(  والر�سوم 
ال�سداد.  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  وامل�ساريف والفائده القانونية بواقع 5% من 

طالب العان : الن�سر الذهبي للمزادات �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعى
املطلوب اعانهم : 1- �سركة دورك�ض انف�ستمنت - �سفته بالق�سية: مدعى عليه

مو�سوع الإعان : طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 07-4-
مبلغ  درهم فقط  70و863254  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  باأن  عليها  املدعى  باإلزام   2021
وقدرة ثمامنائة وثاثة و�ستني األف ومائتني واأربعة وخم�سني درهما و�سبعني فل�سا والفائدة 
وامل�ساريف  الر�سوم  واإلزامها  ال�سداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  القانونية بواقع 5% من 
واألف درهم مقابل اأتعاب املحاماة ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل 

لن�سر هذا الإعان.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

وا�سلت حالت الإ�سابة بفيو�ض كورونا الرتفاع يف مدينة �سيدين 
الأ�سرتالية اأم�ض ال�سبت، وفر�ست ال�سرطة طوقا اأمنيا حول منطقة 
العزل  لقيود  مناه�ض  احتجاج  تنظيم  دون  حال  مما  املدينة  و�سط 

العام.
وجرى ت�سجيل 210 حالت عدوى حملية بكوفيد-19 يف �سيدين 
واملناطق املجاورة التي تخ�سع لعزل عام �سارم ملدة اأ�سابيع ملكافحة 
اإىل  احل��الت  اإجمايل  ليتفع  ال��ع��دوى،  �سديدة  دلتا  �سالة  تف�سي 

.3190
اآب  اأغ�سط�ض  نهاية  حتى  ت�ستمر  التي  العام،  العزل  اإج���راءات  واأدت 
املا�سي  الأ���س��ب��وع  عنيفة مطلع  م��ظ��اه��رات  ان���دلع  اإىل  الأق���ل،  على 
وتعهد املحتجون بالعودة اإىل ال�سوارع ال�سبت. لكن ال�سرطة اأغلقت 
حمطات ال��ق��ط��ارات ومنعت ���س��ي��ارات الأج���رة م��ن اإن���زال ال��رك��اب يف 
تفتي�ض  نقاط  اأف��راده��ا لإقامة  األ��ف من  ون�سرت نحو  املدينة  و�سط 

وتفريق اأي جتمعات.
القائمني على تنظيم الحتجاج  اأن  اأ�سرتالية  اإعام  وذكرت و�سائل 
التظاهر يف  يتم  اأن  الحت�ساد على  اليوم على جتنب  اأتباعهم  حثوا 

موعد لحق.

رف�ض �سرب البو�سنة ر�سمياً  اأم�ض الأول اجلمعة احلظر الأخي الذي 
فر�سه املمثل الأعلى لاأمم املتحدة على اإنكار جرائم الإبادة اجلماعية يف 
الباد، واأقروا ت�سريعاً ين�ض على فر�ض عقوبة �سجن قا�سية ملن ي�سفون 
كيانهم باأنه اأجرى “اإبادة جماعية«.بعد اأ�سبوع من ا�سدار الدبلوما�سي 
ال�سربي  الكيان  برملان  ن��واب  �سّوت  ق���راره،  انزكو  فالنتني  النم�ساوي 
البو�سني، جمهورية �سرب�سكا، على قانون ب�ساأن “عدم تطبيق” قراره 
بتهمة  عاما  ع�سر  خم�سة  مل��دة  ال�سجن  عقوبة  فر�ض  على  ين�ض  واآخ��ر 
“انتهاك �سمعة جمهورية �سرب�سكا«.قال نديليكو كوبريلوفيت�ض، رئي�ض 
برملان جمهورية �سرب�سكا، لل�سحافيني بعد الت�سويت “لن ن�سمح اأبدا 
لأي �سخ�ض اأن يقول اإننا ارتكبنا اإبادة جماعية واأن يهيننا”. يف ال�سابق، 
و�سف بع�ض ال�سيا�سيني وال�سخ�سيات املرموقة البو�سنية وهم م�سلمون 
يف  الكيان ال�سربي البو�سني باأنه “بنية قائمة على الإبادة اجلماعية”، 
واإىل طرد غي  �سريربينيت�سا وغيها من اجلرائم  اإىل جمزرة  اإ�سارة 
ال�سرب خال النزاع الطائفي )1992-1995( ( الذي اأودى بحياة 
انتهاء  من  اأ�سبوع  قبل  متوز/يوليو،   23 �سخ�ض.يف  األ��ف   100 نحو 
ال�سيا�سيني  املمثلني  حفيظة  اأث��ار  مما  القرار  هذا  انزكو  اتخذ  وليته، 
املركزية  املوؤ�س�سات  مقاطعة  الفور  على  اأعلنوا  الذين  البو�سنة  ل�سرب 

لهذا البلد املنق�سم، مما يعني عملياً تعطيلها.

ا�ستقبلت كوبا خال الأيام القليلة املا�سية �سحنات اأغذية واإمدادات 
لتقليل  م�سعى  يف  وبوليفيا  ورو�سيا  املك�سيك  حليفاتها  م��ن  طبية 
العجز وتبديد ال�ستياء يف ظل اأ�سواأ اأزمة اقت�سادية تع�سف باجلزيرة 

خال عقود ف�سا عن ارتفاع عدد الإ�سابات بفيو�ض كورونا.
تاأتي التربعات، التي بداأت ال�سلطات يف توزيعها اجلمعة، بعد قرابة 
ناجمة  كوبا  اأنحاء  يف  م�سبوقة  غي  احتجاجات  من  اأ�سابيع  ثاثة 
عن الإحباط من تردي الأو�ساع القت�سادية والقيود على احلريات 

املدنية.
وتلقي ك��وب��ا ب��ال��ل��وم يف ال���س��ط��رب��ات على م��رت��زق��ة م��دع��وم��ني من 
يف  ناجمة  اإن��ه��ا  ت��ق��ول  ال��ت��ي  امل�ساعب  ي�ستغلون  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
اأغ��ل��ب��ه��ا ع��ن ع��ق��ود م��ن ال��ع��ق��وب��ات الأم��ري��ك��ي��ة وحم����اولت م�سترتة 
لإحداث ا�سطرابات من خال حملة على النرتنت تدعو مل�ساعدات 

اإن�سانية.
وو�سلت �سفينة تابعة للبحرية املك�سيكية اإىل كوبا يوم اجلمعة حتمل 

األف طن �سويا ومعدات طبية واأك�سجني ملر�سى كوفيد-19.
الإ���س��اب��ة بفيو�ض  م��ع��دلت  اأع��ل��ى  م��ن  واح���دة  وت�سجل كوبا حاليا 

كورورنا بالعامل بالن�سبة لعدد ال�سكان.
اأخريني  �سفينتني  اإن  دي��از  بت�سي  الداخلية  التجارة  وزي���رة  وق��ال��ت 

�ست�سان قريبا.

عوا�صم

كانربا

هافانا

�ساراييفو

اأردوغان يعلن 5 وليات 
مناطق منكوبة

•• اأنقرة-وكاالت

اأعلن الرئي�ض الرتكي رجب طيب اأردوغان، اإعان وليات اأنطاليا وموغا 
جراء حرائق الغابات . ومر�سني واأ�سنة وعثمانية، “مناطق منكوبة”، 

جاء ذلك يف تغريدة ن�سرها اأردوغان على ح�سابة يف تويرت ال�سبت، بح�سب 
وكالة الأنا�سول الرتكية لاأنباء.

واأكد اأردوغان اأن باده �ستوا�سل اتخاذ جميع اخلطوات الازمة لت�سميد 
جراح ال�سعب وتعوي�ض خ�سائره.

اإخماد حرائق الغابات ال�سخمة يف عدة  وتوا�سل قوات الطوارئ يف تركيا 
وليات جنوب وجنوب غرب الباد لليوم الثالث على التوايل.  

وقال وزير الزراعة والغابات، بكر باكدمييل، يف تغريدة اليوم ال�سبت اإن 
ع�سرة حرائق مازالت متاأججة بينها ثاثة يف منطقة العطات ال�سهية 

اأنطاليا.
ومتت احتواء 88 من اأ�سل 98 حريقاً اندلعت يف حمافظات خمتلفة منذ 

يوم الأربعاء املا�سي.  
املتو�سط  على  املطل  الرتكي  ال�ساحل  يف  للغاية  خطية  احل��رائ��ق  وكانت 
وعرقلت الرياح العاتية جهود اإخمادها. وجرى اإخاء الكثي من املناطق 

والفنادق، ومت نقل ال�سياح اإىل مناطق اآمنة بالقوارب.
وراء  ال�سبب  ولي���زال  الآن.  حتى  اأ�سخا�ض  اأرب��ع��ة  بحياة  احل��رائ��ق  واأودت 
احلرائق غي معلوم. وحتقق ال�سلطات الرتكية يف جميع الحتمالت ول 

ت�ستبعد اأنه جرى اإ�سعال النار عمداً.

ال�سودان.. حماولت اإخوانية لإجها�ض العدالة وطم�ض اأدلة القتل

•• اأنقرة - وكاالت

منذ اأكرث من اأ�سبوع، يرقد النجار ال�سوري 
ماردين  بولية  م�ست�سفى  يف  عبا�ض  فرحان 
بك�سور  اأ�سيب  بعدما  تركيا،  �سرقي  جنوب 
الثالث يف  الطابق  �سقوطه من  اأث��ر  �سديدة 

مبنى كان يعمل به.
يتمكن  اأن  امل�ست�سفى  يف  الأطباء  يتوقع  ول 
ال��ع��ودة اإىل مهنته م��ن جديد،  ف��رح��ان م��ن 
خ�سو�سا اأنه يحتاج لأكرث من 10 عمليات 

جراحية خال ال�سهور املقبلة.
اأن  فرحان،  ق�سة  بلة يف  الطني  يزيد  ومما 

تتكفل  ل  الرتكية  احلكومية  امل�ست�سفيات 
ال�سوري  العامل  ميلك  ول  العلميات،  بهذه 
ن�سف  بنحو  تقدر  التي  التكلفة  ُع�سر  حتى 

مليون لية تركية )60 األف دولر(.
نيوز  “�سكاي  ملوقع  ال�سوري  ال��ن��ازح  ويقول 
اإنه يعمل جنارا حمرتفا يف تركيا  عربية” 
عائلته  مع  خالها  تنقل  �سنوات،   10 منذ 

على اأكرث من 7 مناطق تركية.
ال���ظ���روف نف�سها يف  اأن����ه ���س��ادف  وي�����س��ي��ف 
الأتراك  العقارات  فاأ�سحاب  املناطق،  جميع 
ال�سوريني  النجارين  التعامل مع  يرف�سون 
ب���ل ف��ق��ط كعمال  ب��اع��ت��ب��اره��م حم���رتف���ني، 

بالأجرة اليومية.

ظلم يف الأجر
الرتكي  النجار  يتقا�سى  فرحان،  وبح�سب 
التي  امل�����س��اح��ة  اأو  الأم����ت����ار  ح�����س��ب  اأت���ع���اب���ه 
مداخيلهم  متو�سط  يكون  بحيث  ينجزها، 
قرابة 7 اآلف لية تركية يف ال�سهر )قرابة 
النجارون  يح�سل  ل  بينما  دولر(،  األ����ف 
ال�سوريون اإل على مقابل يومي يرتاوح بني 

50 و70 لية.
ما  رب���ع  يتقا�سى  ال�����س��وري  اأن  يعني  وه���ذا 
كاما،  �سهرا  عما  اإذا  ال��رتك��ي  يتقا�ساه 

ومن دون اأي �سمانات باللتزام بالدفع.
الأقل  على  متعهدين   3 اإن  فرحان  ويقول 
م�ساريعهم  اأن  مدعني  اأت��ع��اب��ه  “ه�سموا” 
قيل  العمل  اأث��ن��اء  اأ�سبت  و”حينما  ف�سلت، 
لية  ب��األ��ف  اإل  املتعهد  يعو�سني  مل  اأي����ام، 

فقط«.
ق�����س��ة ف���رح���ان ت��ت�����س��اب��ه م���ع اأح������وال قرابة 
يف  ي�ستغلون  تركيا،  يف  �سوري  عامل  مليون 
بدنيا،  ج��ه��دا  حت��ت��اج  ال��ت��ي  القطاعات  �ستى 

خا�سة يف البناء والزراعة.
اأح�������وال  اإن  ح���ق���وق���ي���ة  م���ن���ظ���م���ات  وت����ق����ول 
اإذ  ال�سوء،  ال�سوريني يف تركيا بالغة  العمال 
يتقا�سون رواتب اأقل كثيا من احلد الأدنى 
بت�سكيل  لهم  ُي�سمح  ول  تركيا،  يف  ل��اأج��ور 
يتمتعون  ول  م��ه��ن��ي��ة،  اأو  ن��ق��اب��ي��ة  جت��م��ع��ات 
بعقود �سرعية ونظامية ت�سمح لهم مبقا�ساة 

اجلهات املعتدية على حقوقهم.
اإىل  تركيا  يف  ال�سوريني  العمال  ملف  وع��اد 
ال�سعب  ق��ادة يف حزب  الواجهة، بعدما هدد 
الاجئني  ب���ط���رد  امل���ع���ار����ض  اجل���م���ه���وري 
يف  ال�سلطة  اإىل  و�سولهم  ح��ال  ال�����س��وري��ني 

النتخابات الرئا�سية املقررة عام 2023.
وما كان من ممثلي حزب العدالة والتنمية 
احلاكم، الذي يتزعمه الرئي�ض رجب طيب 
الت�سريحات  ه��ذه  و�سفوا  اأن  اإل  اأردوغ���ان، 
تركيا  ح���اج���ات  م���وؤك���دي���ن  ب�”الفا�سية”، 
العمالة  م���ن  امل�����س��ت��وى  ل��ه��ذا  الق��ت�����س��ادي��ة 
ال��رخ��ي�����س��ة ال���ف���اق���دة ل���ل���ح���ق���وق، وه�����و ما 
العمالة  ا�ستغال  �سيا�سة  على  دليا  اعترب 

ال�سورية اأب�سع ا�ستغال.
وقال النائب عن حزب العدالة والتنمية يف 
اأوزه�سكي:  حممد  اجلنوبية  عنتاب  ولي��ة 

اأين �سنح�سل على مثل هذا الفر�سة  “من 
 16 مل��دة  للعمل  م�ستعدون  اإنهم  الذهبية؟ 

�ساعة يف اليوم«.
واأ����س���اف اأوزه�����س��ك��ي ال���ذي مي��ث��ل حمافطة 
ال�سورية:  ال��ع��م��ال��ة  م��ن  ك��ث��يا  ت�ستقطب 
�سيء  تاأخر كل  لو  لهم حقوق، حتى  “لي�ض 
قد  التي  املهنة  ح���وادث  ذل��ك  عنهم، مب��ا يف 
تعرت�سهم. اإنهم يخدمون اقت�ساد بادنا«.

حتالف �سد العمال ال�سوريني
ومن جهة اأخرى، قالت النا�سطة احلقوقية 
نيوز  “�سكاي  ملوقع  توغجان  اآي�سل  الرتكية 
“التحالف”  ي�سبه  م��ا  ه��ن��اك  اإن  عربية”، 
بني خمتلف اجلهات الرتكية له�سم حقوق 

العمال ال�سوريني.
املرتبطة  احلقوقية  “املنظمات  واأو�سحت: 
باحلزب احلاكم اأو املعار�سة تتفق على اإ�سكات 
الإن�سانية  ب��احل��ق��وق  حتى  يتعلق  ���س��يء  اأي 
متاما  ت�سمت  لذلك  ال�سوريني،  للعاملني 

عن كل ما ينتهك هوؤلء العمال«.
وقالت النا�سطة اإن العمال ال�سوريني يعانون 
�سديدة  الباد  يف  القانونية  “البنية  ب�سبب 
اأن���ه���ا م��ع��ادي��ة لاجئني  ال��ق��وم��ي��ة، مب��ع��ن��ى 
رجال  ي�ستفيد  ك��ذل��ك  الأج���ان���ب،  وال��ع��م��ال 
املزارعني  �سغار  وحتى  واملتعهدون  الأعمال 
من هذا الظرف امللبي مل�ساحلهم ال�سيقة«.

الأوىل،  بالدرجة  �سيا�سية  “امل�ساألة  وتتابع: 
العدالة  حكومة  ت��وؤّم��ن  اأن  املفرت�ض  فمن 
العمال  ل��ه��وؤلء  معقولة  ح��ق��وق  والتنمية 
رعايتهم  ب�ساأن  الغربية  ال��دول  تبتز  الذين 
لها، لكنها فعليا ت�ستغلهم ل�سالح الطبقات 

ال�سناعية والزراعية املوالية لها«.

مليون عامل �سوري يف تركيا.. حقوق مه�سومة واأجور زهيدة

•• اخلرطوم-وكاالت

عنا�سر  �سودانيون  قانونيون  اتهم 
املخلوع  ل��ن��ظ��ام  م��وال��ي��ة  اإخ���وان���ي���ة 
معظم  على  بالهيمنة  الب�سي  عمر 
مفا�سل الأجهزة العدلية يف الباد، 
وال�سعي لإجها�ض وتعطيل العدالة 
املتعلقة  والأدل����ة  احل��ق��ائ��ق  وطم�ض 

بقتل املئات من ال�سودانيني.
اإخوانية  لوبيات  وجود  اإىل  واأ�ساروا 
واأجهزة  ال��ع��دل��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة  داخ���ل 
الطب ال�سرعي، تعمل ب�سكل ممنهج 
ال��ع��دال��ة، معتربين  اإج��ه��ا���ض  ع��ل��ى 
على  ك��ب��يا  خ��ط��را  ي�سكل  ذل���ك  اأن 
اأه����داف  وحت��ق��ي��ق  ال��ب��اد  م�ستقبل 
نظام  اأط��اح��ت  ال��ت��ي  دي�سمرب  ث���ورة 

الب�سي يف اأبريل 2019.
وا����س���ت���ن���ك���ر ال���ق���ان���ون���ي���ون ق�������رارات 
دف���ن ب��ع�����ض اجل��ث��ام��ني امل��ك��د���س��ة يف 
ا�ستيفاء  ق��ب��ل  اخل����رط����وم  م�������س���ارح 
الطبية  ال�سروط والإج��راءات  كافة 

واجلنائية.
واأك������دوا ع���دم وج����ود اأي م���ربر ملنع 
الذي  ال��دويل  العديل  الطب  فريق 
زار الباد مطلع يوليو احلايل من 
دخول اإحدى امل�سارح املثية للجدل 
جثمانا،   198 على  حتتوي  وال��ت��ي 
وجد بينها جثامني لثوار مفقودين 
وق��ت��ل��ى اأث���ن���اء وب��ع��د ج��رمي��ة ف�ض 
الثالث  يف  العامة  ال��ق��ي��ادة  اعت�سام 
من يونيو 2019، اإ�سافة اإىل رفاة 
بطريقة  الب�سي  اأع��دم��ه��م  �سباط 

وح�سية يف العام 1990.

موؤ�ضرات عديدة
وب����رزت ع���دة م��وؤ���س��رات ع��ل��ى وجود 
خلل يف املنظومة العدلية، متثلت يف 
التعرث احلايل يف حماكمة املتهمني 
بتنفيذ انقاب يونيو 1989، حيث 
تقدم القا�سي املكلف بطلب لتنحيته 
لي�سبح ثاين قا�ض ين�سحب من تلك 

الق�سية يف اأقل من 6 ا�سهر. 
وي���ربز اأي�����س��ا اجل���دل ال��ك��ب��ي حول 
ط���ري���ق���ة ال���ت���ع���ام���ل م����ع امل����ئ����ات من 
املكد�سة  الهوية  املجهولة  اجلثامني 
امل�ست�سفيات  م��ن  ع��دد  يف  م�سارح  يف 

احلكومية.
وم���ن ب��ني امل��وؤ���س��رات ع��ل��ى املعوقات 
ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا م��ل��ف ال���ع���دال���ة، ما 
ت��ه��ري��ب ممنهج  ال��ب��ع�����ض  ي��ع��ت��ربه 
ف�ساد  عمليات  يف  املتهمني  لع�سرات 

كبية من بينهم اأحد اأ�سقاء املخلوع 
الرتكي  الأع����م����ال  ال��ب�����س��ي ورج�����ل 
يعي�سان  ال��ل��ذان  اأوك��ت��اي،  ال�سوداين 

يف تركيا حاليا.
القب�ض  ع�����دم  ذل�����ك  اإىل  ي�������س���اف 
العديد  �سراح  اإط��اق  اأو  الآن  حتى 
املتهمة  الإخ���وان���ي���ة  ال��ع��ن��ا���س��ر  م���ن 
�سخمة  ف�ساد  عمليات  يف  بالتورط 
تقدر مبئات املايني من الدولرات 
اأو ع��م��ل��ي��ات ق��ت��ل ط��ال��ت امل��ئ��ات من 
خ�سو�سا  وال�������س���ب���اب،  امل��ع��ت��ق��ل��ني 
املتورطني يف املجزرة التي طالت يف 
العام 1998 اأكرث من 100 �ساب 
يف مع�سكر للتجنيد الإجباري �سرقي 
اأ�سابع  ت���وج���ه  وال���ت���ي  اخل����رط����وم، 
اإخوانية  ل�سخ�سية  ف��ي��ه��ا  الت���ه���ام 
دبلوما�سيا  م��ن�����س��ب��ا  ح��ال��ي��ا  ت�����س��غ��ل 

كبيا يف اخلارج.

تراخ وم�ضالح
يوؤكد القا�سي ال�سابق �سيف الدولة 
احلكومة  اأجهزة  تراخي  حمدناهلل، 
منظومة  ب��ن��اء  اإع���ادة  يف  النتقالية 
النطاق  نقطة  وجعلها  ال��ع��دال��ة 
النتقايل  احلكم  م�سية  يف  الأوىل 

كما طالب بذلك اجلميع.
الق�ساء  اأجهزة  اأن  حمدناهلل  ويرى 
الذي  احل��ال  على  ت��زال  ل  والنيابة 
كان  وال��ذي  ال�سابق،  النظام  اأوج��ده 

ببنى على الولء ولي�ض الكفاءة.
ويف ذات ال�سياق، اعترب القا�سي عبد 

اأح��م��د، �سعف ملف  ال��ق��ادر حم��م��د 
العدالة واحدا من اأهم اأ�سباب تعرث 

الفرتة النتقالية.
اإن  عربية،  نيوز  �سكاي  ملوقع  وق��ال 
ه��ن��اك ع���دة ج��ه��ات ل��ه��ا م�سلحة يف 
اأن تظل الأجهزة العدلية كما كانت 
ل��ذل��ك تعر�ض  ال�����س��اب��ق،  ال��ع��ه��د  يف 
اإ�ساح  م��ف��و���س��ي��ة  ق��ان��ون  م�����س��روع 
الأج�����ه�����زة ال���ع���دل���ي���ة ل��ل��ع��دي��د من 
يف  اأجيز  اأن  اإىل  التعويق  حم��اولت 
مل  الآن  حتى  لكن   .2020 اأب��ري��ل 

ت�سكل املفو�سية.
امللف  ف��اإن هذا  اأحمد،  ووفقا ملحمد 
التي يجب  امللفات  اأن يت�سدر  يجب 
الق�ساء  رئ��ي�����ض  ل��ه��ا  ي��ت�����س��دى  اأن 

والنائب العام املنتظر تعيينهما.
ال�سيولة  اإن  اأح��م��د  حم��م��د  وي��ق��ول 
وراح  الباد  ت�سهدها  التي  الأمنية 
من  ال�سهداء،  م��ن  امل��زي��د  �سحيتها 
اأ���س��ب��اب��ه��ا ع���دم ق��ي��ام احلكومة  اأه���م 
د�ستورا  املكفولة  مهامها  مببا�سرة 
ال�سرطة  ج����ه����ازي  اإ�����س����اح  جت�����اه 

والأمن.
جمل�ض  ق����ام  ح���ني  “يف  وي�����س��ي��ف: 
ب��اإع��ادة هيكلة  ح��ق،  ودون  ال�����س��ي��ادة 
ال��ع��ام��ة وتعيني  امل���خ���اب���رات  ج���ه���از 
ل���روؤي���ة املكون  ال���ع���ام وف���ق���ا  امل���دي���ر 
خمالفا  يعترب  اأم��ر  وهو  الع�سكري، 
اخت�سا�سات  يف  وت��دخ��ا  للوثيقة 

احلكومة«.
الذي  ال�سرطة  “مدير عام  ويتابع: 

ع��ي��ن��ه امل��ج��ل�����ض ال��ع�����س��ك��ري ظ���ل يف 
2020 ومل  ي��ول��ي��و  ح��ت��ى  م��وق��ع��ه 
ت�����س��ه��د ال�����س��رط��ة جن��اح��ا ي��ذك��ر اإل 
 ... احل��ايل  العام  املدير  تعيني  بعد 
ل زالت اإعادة هيكلة جهاز ال�سرطة 

اأمرا مطلوبا وب�سدة«.
مبادرة  اأن  اأح���م���د  حم��م��د  وي�����رى 
رئ��ي�����ض ال������وزراء ل���ن حت��ق��ق هدفها 
اإىل  ه����و وجم���ل�������س���ه  ي����ب����ادر  م����ا مل 
لهم  املوكلة  النتقالية  املهام  تنفيذ 
مب��وج��ب ال��وث��ي��ق��ة وامل�����س��ارع��ة اإىل 
التي  امل��ف��و���س��ي��ات  ع�����س��وي��ة  ت�سمية 
مفو�سية  ومنها  قوانينها،  �سدرت 
حم���ارب���ة ال��ف�����س��اد وا�����س����رتداد امل���ال 
العام ومفو�سية العدالة النتقالية، 
بقية  ت�����س��ك��ي��ل  اإج����������راءات  واإن�����ه�����اء 
املفو�سيات، لأنها تعترب اآليات تنفيذ 

املهام.
قيام  اأن  اأح����م����د  حم���م���د  وي�����وؤك�����د 
مبهامها  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  احل���ك���وم���ة 
و�سيك�سف  ال�سارع  تاأييد  �سيك�سبها 
وي�سع  الأخ��������رى  اخل���ل���ل  م����واط����ن 

جمل�ض ال�سيادة اأمام م�سوؤولياته.

اأزمة اجلثامني
ت����زاي����د اجل�������دل اأك�������رث ب���ع���د ق����رار 
تلك  من   23 بدفن  العامة  النيابة 
اجلثامني رغم تاأكيد الطب العديل 
وج����ود ���س��ب��ه��ات ج��ن��ائ��ي��ة ح���ول تلك 
الإجراءات  اكتمال  وعدم  اجلثامني 

الطبية الازمة لل�سماح بدفنها.

جلنة  رئي�ض  العبا�سي  الطيب  وقال 
امل�سكلة  املفقودين،  ب�ساأن  التحقيق 
ال�سابق  ال����ع����ام  ال���ن���ائ���ب  ق���ب���ل  م����ن 
اللجنة  اإن   ،2019 ن��وف��م��رب  يف 
و���س��ع��ت ���س��روط��ا ���س��ارم��ة وحمددة 
املكد�سة يف م�سارح  لدفن اجلثامني 
اخلرطوم،  العا�سمة  م�ست�سفيات 
كافة  ا�ستكمال  ���س��رورة  اأهمها  م��ن 
باأخذ  املتعلقة  الطبية  الإج�����راءات 
النووي  احلم�ض  عينات  ومطابقة 
والإجراءات الأخرى اخلا�سة بطب 

الأ�سنان العديل.
نيوز  �سكاي  ملوقع  العبا�سي  واأو�سح 
اللجنة عملت وبالتن�سيق  اأن  عربية 
مع ولية اخلرطوم ووزارة ال�سوؤون 
ال���دي���ن���ي���ة وم����دي����ر ����س���رط���ة ولي����ة 
وحتديد  جت��ه��ي��ز  ع��ل��ى  اخل����رط����وم 
م�ساحة كبية يف منطقة تقع �سرق 
اجلثامني  ت��ل��ك  ل���دف���ن  اخل���رط���وم 
الإج���راءات  كافة  تكتمل  اأن  ب�سرط 
ال�سماح  ق��ب��ل  وال���ع���دل���ي���ة  ال��ط��ب��ي��ة 

بدفنها.
اجلهات  ن��واي��ا  يف  العبا�سي  و�سكك 
دفن  عمليات  لت�سريع  ت�سعى  ال��ت��ي 
“اأ�ستغرب  م�����س��ي��ف��ا:  اجل���ث���ام���ني، 
ال��ع��ام عما  النائب  م��ن حديث  ج��دا 
تقول  التي  الذهبية  القاعدة  �سماه 
لدفن اجلثمان هو  اأف�سل مكان  اإن 
اأم��ر بديهي  ال��رثى... هذا  مواراته 
ل��ك��ن��ه ي�����س��ب��ح غ���ي ط��ب��ي��ع��ي وغي 
بجثامني  ي��ت��ع��ل��ق  ع��ن��دم��ا  م��ن��ط��ق��ي 

حولها �سبهات وتدفن قبل ا�ستكمال 
التي  واجلنائية  الطبية  الإج��راءات 

ت�ساعد على حتقيق العدالة«. 

تعطيل امل�ضاعدة الدولية
واع��ت��رب رئ��ي�����ض جل��ن��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
العام  ال��ن��ائ��ب  م��ن��ع  اأن  امل��ف��ق��ودي��ن 
دخول  م��ن  ال���دويل  للفريق  املكلف 
بع�ض  رف���اة  ملعاينة  امل�����س��ارح  اإح���دى 
اأع���دم���ه���م نظام  ال���ذي���ن  ال�����س��ب��اط 
مبثابة   1990 ال���ع���ام  يف  ال��ب�����س��ي 
اأمام التعاون الدويل  قطع للطريق 
امل��ط��ل��وب ل��ل��م�����س��اع��دة يف م��ث��ل هذه 
وذل������ك نظرا  ال���ك���ب���ية،  اجل����رمي����ة 
ميلكها  ال���ت���ي  ال���ك���ب���ية  ل���ل���خ���ربات 
ال����ف����ري����ق امل������دع������وم م�����ن ال���وك���ال���ة 
والذي  ال��دويل  للتعاون  الأميكية 
عمل يف ال�سابق على نب�ض اأكرث من 

50 مقربة جماعية.
واأكد العبا�سي اأن ملف تقرير اللجنة 
املكلف  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  ت�سلمه  ال���ذي 
عند مبا�سرته مهمته كان مت�سمنا 
با�ستجاب  اخل��ا���س��ة  ل��ات��ف��اق��ي��ة 
العام  النائب  وقعها  والتي  الفريق 
النائب  اطلع  اأن��ه  اأك��د  كما  ال�سابق، 
الفريق  ب��رن��ام��ج  على  املكلف  ال��ع��ام 

الزائر قبل بدء الزيارة. 
م�ست�سار  ا�ستغرب  ال�سياق؛  ذات  ويف 
�سابق يف وزارة العدل امل��ربرات التي 
�ساقها النائب العام املكلف ملنع فريق 
ال��ط��ب ال��ع��ديل ال����دويل م��ن زي���ارة 
امل�����س��رح��ة، وق���ال مل��وق��ع ���س��ك��اي نيوز 
العام  بالنائب  الأح���رى  اإن  عربية، 
تركها  ال��ت��ي  امل��ل��ف��ات  متابعة  املكلف 

�سلفه ل اإلغاوؤها اأو تعطيلها.
النائب  امل�����س��ت�����س��ار ح��دي��ث  ودح�����ض 
العام عن اأن اأحد دوافع رف�ض دخول 
الفريق للم�سرحة هو احلفاظ على 

كينونة النيابة العامة.
النيابة  ل�سيادة  م�سا�ض  “ل  وق���ال: 
يف ه��ذه احل��ال��ة، لأن و���س��ول الوفد 
وبعلم  موقعة  اتفاقية  على  بناء  مت 

اجلهات املخت�سة، 
مثل وزارة العدل التي تعترب اجلهة 
بالتفاقات  امل��خ��ت�����س��ة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
ال��ت��ي تعقدها  ال��دول��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
اأج���ه���زة ال���دول���ة، وك���ان���ت ع��ل��ى علم 
جهات  مع  تن�سيقها  بدليل  بالزيارة 
الوزراء  جمل�ض  بينها  من  حكومية 
العدل  وزي���ر  ا�ستقبال  اإىل  اإ���س��اف��ة 

للوفد«.

•• وا�صنطن-رويرتز

تعر�ض الرئي�ض الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب لنتكا�ستني 
�سجاته  عن  لاإفراج  الطريق  العدل  وزارة  مهدت  عندما 
م�سوؤولني  ح��ث  اأن��ه  تظهر  م��ذك��رة  ع��ن  وك�سفت  ال�سريبية 
كبارا العام املا�سي على الدعاء زورا باأن هزميته النتخابية 

كانت “م�سوبة بف�ساد«.
ب�سكل  النقي�ض  اإىل  النقي�ض  م��ن  ال����وزارة  م��وق��ف  وت��ب��دل 
خمتلف عن الو�سع ال�سابق عندما كان ترامب يف ال�سلطة. 
اأم���ام وك��ال��ة الإي����رادات الداخلية  ال����وزارة الطريق  وم��ه��دت 

الأعمال  برجل  اخلا�سة  ال�سريبية  ال�سجات  ت�سلم  لكي 
حمققي  اإىل  ال�����س��ي��ا���س��ة،  اإىل  حت����ول  ال�����ذي  اجل���م���ه���وري 
الكوجنر�ض وهي خطوة ظل ترامب يحاربها لفرتة طويلة.

40 عاما ميتنع عن  اأمريكي يف  اأول رئي�ض  واأ�سبح ترامب 
الك�سف عن �سجاته ال�سريبية ووثائق اأخرى يف ظل �سعيه 
موؤ�س�سة  الأم  �سركته  واأن�سطة  ثروته  �سرية  على  للحفاظ 

ترامب.
ريت�سارد  دًونها  التي  اليد،  بخط  املكتوبة  املاحظات  تر�سم 
كانون  دي�سمرب  يف  العدل  وزي��ر  نائب  باأعمال  القائم  دون��و 
جمل�ض  يف  والإ���س��اح  الرقابة  جلنة  رئي�ض  ون�سرها  الأول 

النواب يوم اجلمعة، �سورة لرتامب وهو ي�سعى بقوة حلمل 
الوزارة على اتخاذ خطوة غي م�سبوقة بالتدخل يف حماولة 
الرئي�ض  اأمام  التي خ�سرها   2020 انتخابات  نتيجة  لقلب 

جو بايدن.
وميثل �سماح وزارة العدل بت�سليم املاحظات املكتوبة بخط 
اليد حول النتخابات ملحققني يف الكوجنر�ض حتول مثيا 
عن الإجراءات التي كانت تتخذ خال اإدارة ترامب لتجنب 
اخل�سوع لتدقيق الكوجنر�ض.وقال ترامب جليفري روزين 
اأي����ام من  27 دي�����س��م��رب ك��ان��ون الأول ق��ب��ل  يف ات�����س��ال ي���وم 
تعيينه قائما باأعمال وزير العدل “فقط قل اإن النتخابات 

ال��ب��اق��ي يل ول���ن���واب الكوجنر�ض  ات����رك  ث���م  ف��ا���س��دة  ك��ان��ت 
اجلمهوريني«.واأظهرت املاحظات اأن روزين اأبلغ ترامب اأن 
الوزارة ل ت�ستطيع ولن “تغي نتيجة النتخابات«.ومل يرد 
ممثلون لرتامب عن طلبات للتعقيب. كان الدميقراطيون 
ت��رام��ب باخل�سوع  ال��ع��دل خ��ال رئ��ا���س��ة  ات��ه��م��وا وزارة  ق��د 
الأخية  التحركات  لكن  وال�سيا�سية  ال�سخ�سية  لأه��داف��ه 

تظهر نهجا خمتلفا للوزارة حتت اإدارة بايدن.
بيلو�سي  نان�سي  الأم��ري��ك��ي  ال��ن��واب  جمل�ض  رئي�سة  ورح��ب��ت 
بقرار وزارة العدل وقالت اإن الطاع عن الوثائق “م�ساألة 

اأمن قومي«.

�سربة مزدوجة لرتامب.. ك�سف �سجالت �سريبية و�سغوط انتخابية
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عربي ودويل
اأملانيا: تكثيف حملة التطعيم �سد الوباء

•• برلني-وكاالت

التطعيمات  لتلقي  متزايدة  ب�سورة  اأملانية  وجمعيات  �سا�سة  يروج 
�سد كورونا، مع اقرتاب العام الدرا�سي اجلديد وتراجع الهتمام 

باللقاح.
على  للمناف�سة  ال��دمي��ق��راط��ي  ال���س��رتاك��ي  احل���زب  مر�سح  وق���ال 
مت  ال��ذي��ن  “الأ�سخا�ض  اإن  �سولت�ض،  اأولف  امل�ست�سار،  من�سب 
تطعيمهم بالفعل يجب اأن يقوموا باملزيد لت�سجيع الآخرين على 
ت�سريحات  يف  �سولت�ض  املالية  وزي��ر  ح��ذوه��م«.واأ���س��اف  يحذوا  اأن 
اليوم  ال�سادرة  الإعامية  الأملانية  “فونكه”  جمموعة  ل�سحف 
ال�سبت: “علينا اإقناع اأ�سدقائنا بتلقي التطعيم. هذه م�ساألة مت�ض 

كل واحد منا«.ويف الوقت نف�سه، دعت زا�سكيا اإي�سكن، زعيمة احلزب 
حمات  اإىل  للمدن،  الأملانية  واجلمعية  الدميقراطي  ال�سرتاكي 

التطعيم يف املدار�ض مبجرد بدء العام الدرا�سي اجلديد.
وتختلف مواعيد العطلة ال�سيفية املدر�سية من ولية اإىل اأخرى، 

لكن التدري�ض ال�سخ�سي يبداأ يف بع�ض الوليات الأ�سبوع املقبل.
وقالت اإي�سكن يف ت�سريحات ل�سحف �سبكة “دويت�ساند” الأملانية 
يف  املتنقلة  التطعيم  فرق  “تدعم  اإنها  اليوم  ال�سادرة  الإعامية 
املدار�ض«.وتوجد بالفعل بع�ض اخلطط قيد التنفيذ، حيث ميكن 
تطعيم تاميذ املدار�ض الذين تبلغ اأعمارهم 12 عاماً فما فوق يف 

املدار�ض عرب فرق متنقلة يف ولية �سليزفيغ-هول�ستاين.
ميكلنبورغ-فوربومرن  ولية  يف  الو�سع  بتقييم  امل�سوؤولون  ويقوم 

الذين  الأط��ف��ال  لتلقيح  متنقلة  تطعيم  ف��رق  اإر���س��ال  ويعتزمون 
ترتاوح اأعمارهم بني 16 و 17 عاما.

املدار�ض  ل��ط��اب  املتنقلة  التطعيم  خل��دم��ات  ه��ام��ب��ورغ  وت��ع��ت��زم 
املهنية.

لكن  ك��ام��ل،  ب�سكل  امل��واط��ن��ني  م��ن   51% الآن مت تطعيم  وح��ت��ى 
ال��ع��ل��م��اء ي��ق��ول��ون اإن ه���ذا ل يكفي مل��ن��ع م��وج��ة راب��ع��ة م��ن حالت 

الإ�سابة، خا�سة بالنظر اإىل متغي دلتا الأكرث انت�ساراً.
يتم  التطعيم، حيث  وت��ية  تباطوؤ  ظ��ل  اجل��ه��ود يف  تكثيف  وي��اأت��ي 
انخفا�ساً  يومياً،  املتو�سط  يف  جرعة  مليون  ن�سف  ح��وايل  اإعطاء 
يونيو)حزيران(  )اآي���ار(و  مايو  يف  يوميا  جرعة  مليون   1.5 من 

املا�سيني.

العراق: �سبط 3 طائرات م�سرية لدى م�سافر قادم من تركيا
••بغداد-وكاالت

اأعلنت هيئة اجلمارك العراقية التابعة لوزارة 
املالية، اأم�ض ال�سبت، �سبط 3 طائرات م�سية 

لدى م�سافر عراقي قادم من تركيا.
الهيئة  ذكرت  اإعام عراقية،  و�سائل  وبح�سب 
يف بيان �سحايف: “�سبطت 3 طائرات م�سية 
بحوزة م�سافر عراقي يف كمرك مطار الب�سرة 

الدويل قادما من ا�سطنبول«.
منت  ع��ل��ى  و����س���ل  “امل�سافر  اأن  واأ�����س����اف����ت، 
اخل�����ط�����وط اجل�����وي�����ة ال�����رتك�����ي�����ة، وات����خ����ذت 

وفقاً  ال��ط��ائ��رات  بحق  القانونية  الإج�����راءات 
لقانون الكمارك رقم 23 ل�سنة 1984«.

التحقق  الإع�������ام، مت��ك��ن  و���س��ائ��ل  وب��ح�����س��ب 
التي  ال�سورة  بح�سب  ال��ط��ائ��رات  م��ودي��ل  م��ن 

ن�سرتها الهيئة، 
وت���ب���ني اأن���ه���ا ط���ائ���رات ت�����س��وي��ر وف���ق���اً مل���ا هو 
معرو�ض من تعريف يف موقع اأمازون العاملي.

من�ساآت  ط���ال���ت  ك���ث���ية  ه��ج��م��ات  اأن  وي���ذك���ر 
الطائرات  عرب  ال��ع��راق  يف  واأمريكية  عراقية 
امل�سية، وتعمل ال�سلطات العراقية على احلد 

من حركة هذا النوع من الطائرات.

�سرطة اأ�سرتاليا متنع احتجاجا مناه�سا لقيود كورونا 
•• ملبورن-رويرتز

وا�سل�����ت حالت الإ�سابة بفيو�ض كورونا الرتف�����اع يف 
م����دينة �سيدين الأ�ست���رالية  اأم�ض ال�سبت، 

و�سط  منطقة  حول  اأمنيا  ط�����وقا  ال�س����رطة  وفر�س���ت 
لقيود  مناه�ض  احتجاج  تنظيم  دون  ح��ال  مما  املدينة 
عدوى  ح����الت   210 ت�سجيل  ال���ع���ام.وج���رى  ال���ع���زل 
حملية بكوفيد-19 يف �سيدين واملناطق املجاورة التي 
تف�سي  ملكافحة  اأ�سابيع  مل��دة  ���س��ارم  ع��ام  لعزل  تخ�سع 

�سالة دلتا �سديدة العدوى، 
ليتفع اإجمايل احلالت اإىل 3190.

نهاية  حتى  ت�ستمر  التي  ال��ع��ام،  العزل  اإج���راءات  واأدت 
اأغ�سط�ض اآب على الأقل،

املا�سي  الأ�سبوع  مطلع  عنيفة  مظاهرات  ان��دلع  اإىل   
وتعهد املحتجون بالعودة اإىل ال�سوارع ال�سبت.

لكن ال�سرطة اأغلقت حمطات القطارات ومنعت �سيارات 
الأجرة من اإنزال الركاب يف و�سط املدينة ون�سرت نحو 
اأي  ن��ق��اط تفتي�ض وتفريق  اأف��راده��ا لإق��ام��ة  األ���ف م��ن 

جتمعات.
وذكرت و�سائل اإعام اأ�سرتالية اأن القائمني على تنظيم 
الحت�ساد  جتنب  على  اأم�ض  اأتباعهم  حثوا  الحتجاج 

على اأن يتم التظاهر يف موعد لحق.

•• بكني-اأ ف ب

يثي تطور املتحورة دلتا قلق ال�سني 
ت��ف�����ض جديدة  ب�����وؤر  ح��ي��ث ر����س���دت 
يف  وك��ذل��ك  منطقتني  يف  للفيو�ض 
فرن�سا حيث ي�ستعد معار�سو القيود 
ال�سحية للتظاهر على خلفية و�سع 

�سعب يف اأرا�سي ما وراء البحار.
واأعلنت ال�سلطات ال�سحية ال�سينية، 
ال�سني  يف  جديدتني  منطقتني  اأن 
واح������دة م��ن��ه��م��ا م��دي��ن��ة ي��ب��ل��غ عدد 
�سكانها 31 مليون ن�سمة ، ت�سكان 
اأكرب عودة  بوؤرتني لكوفيد-19 مع 

للوباء منذ اأ�سهر يف الباد.
اإ���س��اب��ات يف مقاطعة  ع��ن  وك�����س��ف��ت 
ت�سونغت�سينغ  وب���ل���دي���ة  ف���وج���ي���ان 
املقاطعات  اإىل  ت�������س���اف���ان  ال���ل���ت���ني 
اأعلن  حيث  بكني  والعا�سمة  الأرب��ع 
واأمرت  اإ�سابات بدلتا من قبل.  عن 
�سلطات ناجنينغ )�سرق( كل املواقع 
الثقافية  والأم�����اك�����ن  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
ب��ع��دم ف��ت��ح اأب��واب��ه��ا ال�����س��ب��ت، ب�سبب 
على  العدوى  انتقال  معدلت  زي��ادة 

امل�ستوى الوطني.
ويف موؤ�سر اإىل قلق ال�سلطات يف بلد 
كبي  ح��د  اإىل  ال�سيطرة  م��ن  متكن 
ع��ل��ى ال���وب���اء، اأ���س��ب��ح م��ئ��ات الآلف 
للعزل  يخ�سعون  الأ���س��خ��ا���ض  م��ن 
وعا�سمتها  جيانغ�سو  مقاطعة  يف 
املدينة  �سكان  اأج��رب  بينما  ناجنينغ، 
ن�سمة  مايني   9،2 عددهم  البالغ 

على اإجراء فح�سني.
م���دي���ن���ة  يف  اأخ�������ط�������ر  وال������و�������س������ع 
ت�سانغجياجي ال�سياحية يف مقاطعة 
من  قليل  ع��دد  ح�سر  حيث  ه��ون��ان 
م�سرحيا.  عر�سا  بكورونا  امل�سابني 
�سكانها  ع��ل��ى  ح��ج��را  ف��ر���س��ت  وق����د 
ن�سمة  مليون   1،5 ع��دده��م  ال��ب��ال��غ 
ال�سياحية  امل����واق����ع  ك����ل  واأغ���ل���ق���ت 

اجلمعة.
فرن�سا  يف  قلقا  الوباء  تف�سي  ويثي 
دلتا  م��ت��ح��ورة  تنت�سر  ح��ي��ث  اأي�����س��ا 
يف  وخ�سو�سا  ال��ع��ط��ات  اأم��اك��ن  يف 

اأرا�سي ما وراء البحار.
الو�سع  ل���ه���ذا  رم������زي  ح������ادث  ويف 
يف  الغيتار  عازف  تويف  “املاأ�ساوي”، 
الع�سو  دي�سفاريو  جاكوب  غوادلوب 
واأحد  كا�ساف  زوك  لفرقة  املوؤ�س�ض 
املنطقة،  يف  ال�����س��خ�����س��ي��ات  اأ����س���ه���ر 

اجلمعة بكوفيد-19.
مع ذلك ل يتوقع اأن ت�سعف ال�سبت 
تو�سيع  ����س���د  ت��ع��ب��ئ��ة  ف���رن�������س���ا  ق����ي 
والتطعيم  ال�سحية  ال�سهادة  فر�ض 
بعد  املهن،  بع�ض  لت�سمل  الإج��ب��اري 
�سخ�ض  األ��ف   161 فيها  ���س��ارك  اأن 
يف  اآلف   110 و  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع 

الأ�سبوع الذي �سبقه.
وتفيد ا�ستطاعات للراي اأن اأغلبية 
ك���ب���ية م���ن ال��ف��رن�����س��ي��ني م���ا زال���ت 
لدخول  �سحية  �سهادة  فر�ض  توؤيد 

الأماكن العامة.

جان  الفرن�سي  ال���وزراء  رئي�ض  �سدد 
كا�ستك�ض اجلمعة على اأنه “ل بد من 
منطقتان  ت�ستعد  بينما  التطعيم” 
فرن�سيتان يف اأرا�سي ما وراء البحار 
وهما املارتينيك ولريونيون، لإعادة 
الرتفاع  م��واج��ه��ة  ح��ج��ر يف  ف��ر���ض 

ال�سريع يف عدد الإ�سابات بكورونا.
وت�سعى احلكومة الفرن�سية اإىل منع 
يف  ال��ك��ارث��ي  ال�سيناريو  ه��ذا  تطبيق 
بقية اأنحاء الباد باأي ثمن، وقررت 
يف اإطار جهودها هذه فر�ض ال�سهادة 
من  ال��ت��ا���س��ع  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ال�سحية 
اآب/اأغ�سط�ض.وقال القا�سي روجيه، 
امل��ارت��ي��ن��ي��ك، ردا على  امل����ارة يف  اأح���د 
�سوؤال لوكالة فران�ض بر�ض حيث مت 
15 باملئة من ال�سكان فقط  تطعيم 
على  جم��ربة  ال�سلطات  اأن  “اعتقد 
اتخاذ اإجراءات قا�سية. الو�سول اإىل 
هذا  لكن  موؤ�سف  اأم��ر  النقطة  ه��ذه 

خطاأنا«.
العاملية  ال�����س��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  وذك�����رت 
اجلمعة باأن املتحورة دلتا وانت�سارها 

ال�سريع ي�سكان حتذيرا قبل ظهور 
متحورات اأخطر.

اأن  اأميكية  ر�سمية  وثائق  وك�سفت 
ه���ذه امل��ت��ح��ورة ت��ت��م��ت��ع ب���ق���درة على 
النت�سار تعادل قدرة جدري املاء وقد 
اآث��ار اأخطر من الفيو�ض  يكون لها 
بها  امل�سابني  اأن  مو�سحة  ال�سابق، 
مت  �سواء  نف�سها  بالدرجة  ينقلونها 

تطعيمهم اأم ل.
اأرف���ق���ت ال��وث��ائ��ق الأم���يك���ي���ة التي 
ج������اءت م����ن م����راك����ز ال����وق����اي����ة من 
الوكالة  وهي  ومكافحتها  الأمرا�ض 
الوليات  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
يفيد  للم�سوؤولني  بتحذير  املتحدة، 

اأن “احلرب تغيت«.
يبدو اأن جو بايدن يدرك ذلك. وقد 
قيود  اأو  تو�سيات  اأن  اجلمعة  راأى 
�سحية جديدة “ميكن” اأن تفر�ض 
يف الوليات املتحدة. و�سعدت اإدارته 
حملتها ب�سكل كبي يف الأيام الأخية 

يف مواجهة زيادة الإ�سابات.
واأو����س���ت ال�����س��ل��ط��ات ال�����س��ح��ي��ة باأن 

ي�سع الأميكيون مبن فيهم الذين 
الأماكن  يف  كمامات  تطعيما،  تلقوا 
ينت�سر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  ال��داخ��ل��ي��ة يف 

فيها الفيو�ض.
وفر�ض اثنان من كبار اأرباب العمل 
الأم����يك����ي����ني اجل���م���ع���ة اإج���������راءات 
جديدة للحد من انت�سار الفيو�ض.

 فقد طلبت �سل�سلة متاجر وول مارت 
من جميع موظفيها و�سع الكمامات 
م��ن ج��دي��د يف امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ت�سهد 
انت�سارا لكورونا بينما جعلت ديزين 

اللقاح اإلزاميا جلميع موظفيها.
�سعوبة  تواجه  التي  تون�ض  ت�سلمت 
ك��ب��ية يف م��واج��ه��ة ان��ت��ع��ا���ض جديد 
ل��ل��وب��اء اجل��م��ع��ة م��ل��ي��ون ج��رع��ة من 
تربعت  للفيو�ض  امل�ساة  اللقاحات 
تون�ض  وتبدو  املتحدة.  الوليات  بها 
اإن��ه��ا ع��اج��زة عن  اإذ  يف و���س��ع ح���رج 
وق���ف ان��ت�����س��ار ج��دي��د ل��ل��وب��اء بينما 
حتتاج م�ست�سفياتها اإىل الأك�سجني.

وب���ع���د اأ�����س����ب����وع م����ن ب�����دء الأل����ع����اب 
ال���ي���اب���ان حالة  م������ددت  الأومل����ب����ي����ة، 
نهاية  ح��ت��ى  ط��وك��ي��و  يف  ال����ط����وارئ 
اأربع  لت�سمل  اآب/اأغ�سط�ض وو�سعتها 
الوزراء  اأخ��رى. وحذر رئي�ض  اإدارات 
“العدوى  اأن  �سوغا من  يو�سيهيدي 
م�سبوقة”  غ����ي  ب�����س��رع��ة  ت��ن��ت�����س��ر 

خ�سو�سا بني ال�سباب.
اأن  الأ���س��رتال��ي��ة  ال�سلطات  واع��ل��ن��ت 
اأي��ام �سيدخل  اإغ��اق �سارما لثاثة 
ال�سبت  ظ��ه��ر  ب��ع��د  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ح��ي��ز 
مدينة  اأك�������رب  ث����ال����ث  ب����ري����زب����ن  يف 
يف اأ����س���رتال���ي���ا، واأج�������زاء م���ن ولي���ة 

كوينزلند.
فر�ض  �سيتم  الفيليبني،  يف  واأخ���يا 
مليون   13 ع��ل��ى  ح��ج��ر  اإج��������راءات 
���س��خ�����ض م����رة اأخ������رى اع���ت���ب���اًرا من 
العا�سمة  املقبل يف منطقة  الأ�سبوع 

مانيا.

اليابان متدد حالة الطوارئ يف طوكيو حتى نهاية اأغ�ضط�س 

قلق يف ال�سني من دلتا وتظاهرات ملعار�سي القيود بفرن�سا 

غينيا ال�ستوائية تفرج عن �ستة جنود فرن�سيني وا�سنطن تبداأ ترحيل عدد من العائالت املهاجرة �سرًا 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

ب�����داأت ال�����س��ل��ط��ات الأم���يك���ي���ة ت��رح��ي��ل ع���دد من 
العائات املهاجرة على منت طائرات اإىل اأميكا 
الو�سطى مبوجب نظام عاجل لإبعاد الأ�سخا�ض 
دون  املتحدة من  ال��ولي��ات  اأرا���س��ي  الذين دخلوا 

ت�سريح عرب املك�سيك.
اإليه  تكتيك جل����اأت  ال��ع��اج��ل��ة  الإب���ع���اد  وع��م��ل��ي��ات 
ملحاولة  وال��دمي��وق��راط��ي��ة  اجلمهورية  الإدارات 
ب�سكل غي  احل����دود  ع��ب��ور  ع��ن  امل��ه��اج��ري��ن  ردع 
قانوين. وهي تاأتي يف وقت يرتفع فيه عدد هوؤلء 

املت�سللني.

وقالت وزارة الأمن الداخلي يف بيان اإن العائات 
اأعيدت اإىل بلدانها الأ�سلية، مبا فيها غواتيمال 
ت��ذك��ر عدد  وال�����س��ل��ف��ادور وه��ن��دورا���ض، لكنها مل 

املبعدين.
هي  ال��ع��اج��ل��ة  ال��رتح��ي��ل  “عمليات  اأن  واأ���س��اف��ت 
و�سيلة قانونية لإدارة حدودنا ب�سكل اآمن وخطوة 
املتمثل  الأو�����س����ع  ع��ل��ى ط���ري���ق حت��ق��ي��ق ه��دف��ن��ا 

باإجراءات هجرة اآمنة ومنظمة«.
وقال م�سوؤولون يف متوز/يوليو اإن عدد املهاجرين 
اأثناء  ال�����س��ل��ط��ات الأم���يك���ي���ة  اأوق��ف��ت��ه��م  ال���ذي���ن 
قانوين  غ��ي  ب�سكل  املك�سيكية  احل���دود  عبورهم 
على  يونيو  حزيران  يف  باملئة   4،5 بن�سبة  ارتفع 

الرغم من التوقعات برتاجع يف ال�سيف احلار.
ل��ل��ولي��ات املتحدة  وج���ذب���ت احل�����دود اجل��ن��وب��ي��ة 
اأع��دادا قيا�سية من املهاجرين طوال تف�سي وباء 
�سل�سلة  الو�سطى  اأميكا  اأن �سربت  كوفيد وبعد 

من العوا�سف املدمرة.
وانتقد م�سرعون جمهوريون الرئي�ض جو بايدن 
لإلغائه القيود التي فر�سها �سلفه دونالد ترامب 
يف  “البقاء  �سيا�سة  ذل���ك  يف  مب��ا  ال��ه��ج��رة،  ع��ل��ى 
املك�سيك” التي اأجربت اآلفا من طالبي اللجوء 
البقاء جنوب احلدود  الو�سطى على  اأميكا  من 

الأميكية اإىل اأن يتم النظر يف طلباتهم.
ع��ن خطط  ب��اي��دن  اإدارة  يف  م�����س��وؤول��ون  واأع���ل���ن 
بعد  العاجلة  الإبعاد  رح��ات  ل�ستخدام  الثنني 
ارتفاع كبي يف عدد العائات القادمة من اأميكا 

الو�سطى وغي املقيمة ب�سكل نظامي.
ال�سلطات  اأوق���ف���ت���ه���م  ال���ذي���ن  ث��ل��ث  ن��ح��و  وج�����اء 
املك�سيك  م���ن  ي��ون��ي��و  ح����زي����ران  يف  الأم���يك���ي���ة 
ما  متثل  الو�سطى  اأم��يك��ا  يف  دول  ث��اث  تليها 
وغواتيمال  لهندورا�ض  ال�سمايل  باملثلث  ي�سمى 
وال�سلفادور. اأما املهاجرون من اأميكا اجلنوبية 

فقد جاء معظمهم من الإكوادور وفنزويا.
الذين ع��ربوا احل��دود من  الأطفال  وارتفع عدد 
دون اآباء اأو اأولياء اأمور يف حزيران يونيو ووعدت 
الوليات  يف  ب��ت��وط��ي��ن��ه��م  الأم���يك���ي���ة  احل��ك��وم��ة 
بن�سبة  املك�سيك  اإىل  اإع��ادت��ه��م  م��ن  ب��دل  املتحدة 
جمموعه  ما  ليبلغ  مايو  اأي��ار  منذ  باملئة  ثمانية 

15253 - اأو اأكرث من 500 قا�سر يف اليوم.

•• ليربفيل-اأ ف ب

بر�ض  فران�ض  لوكالة  الفرن�سي  اجلي�ض  اأعلن 
اأفرجت  ال�ستوائية  غينيا  �سلطات  اأّن  اجلمعة 
ال�������س���ّت���ة الذين  م�������س���اء اجل���م���ع���ة ع����ن ج����ن����وده 
العا�سمة  ب��ات��ا،  م��ط��ار  يف  الأرب��ع��اء  احتجزتهم 
لتزويد  توقفوا  حيث  البلد،  لهذا  القت�سادية 

مروحيتهم بالوقود.
اأرك����ان اجليو�ض  رئ��ا���س��ة  با�سم  امل��ت��ح��ّدث  وق���ال 
اإّن  ي�����اين  ب���ا����س���ك���ال  ال���ك���ول���ون���ي���ل  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
“املروحية التي احُتجزت يف باتا هبطت لتّوها 
يف ليربفيل” عا�سمة الغابون املجاورة. بدوره 
قال م�سدر ع�سكري فرن�سي اإّن “اجلنود ال�سّتة 
 22:00 ه��ب��ط��وا م�����س��اء اجل��م��ع��ة يف ال�����س��اع��ة 
يف  الهليكوبرت”  بطائرتهم  غ(  ت   21:00(

العا�سمة الغابونية.
وكان اجلي�ض الفرن�سي قال اإّن املروحية هبطت 
الأربعاء يف مطار باتا بعدما نفد منها الوقود، 
اإّن  قالت  ال�ستوائية  غينيا  يف  ال�سلطات  لكّن 

املروحية حّطت من دون اإذن م�سبق.
اجلنود  اقتيد  فقد  الر�سمي  ل��اإع��ام  ووف��ق��اً 
ال�ستة اإىل مقر ال�سرطة املركزية يف باتا حيث 

خ�سعوا ل�ستجواب.
ال�ستوائية  غينيا  يف  ال��ط��يان  وزارة  وك��ان��ت 
اأعلنت اأّن ال�سلطات احتجزت املروحية وطاقمها 

اإذن  اأو  ت��رخ��ي�����ض  ع��ل��ى  ي��ح�����س��ل��وا  مل  “لأنهم 
ال�ستوائية  لغينيا  اجل��وي  املجال  يف  بالتحليق 

ول بالهبوط يف مطار باتا«.
خطر  ب�”انتهاك  و���س��ف��ت��ه  م��ا  ال�����وزارة  ودان����ت 
وا�ستفزاز  الدولية للماحة اجلوية،  للمعايي 

مبا�سر واعتداء على الأمن القومي«.
امل����روح����ي����ة، وه�����ي م����ن ط������راز فينيك  وك����ان����ت 
بني  لوج�ستية  ب��رح��ل��ة  ت��ق��وم  م�����س��ّل��ح��ة،  وغ���ي 
للكاميون،  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  دوال، 
قاعدة  هناك  الغابون حيث  عا�سمة  وليربفيل 
ال�سّتة  اجلنود  احتجاز  ومّت  الفرن�سي.  للجي�ض 

باري�ض  يف  حمكمة  ت��اأي��ي��د  غ���داة  وم��روح��ي��ت��ه��م 
تيودورين  ال�ستوائية  رئي�ض غينيا  نائب  اإدان��ة 
ح�سل  ب��اأم��وال  فخمة  ع��ق��ارات  بحيازة  اأوبيانغ 

عليها ب�سكل غي قانوين.
يف  ق�ست  باري�ض  يف  ا�ستئناف  حمكمة  وك��ان��ت 
�سنوات  ث��اث  بحب�سه   2020 فرباير  �سباط 
عليه  مالية  غرامة  وبفر�ض  التنفيذ  وقف  مع 
قدرها 30 مليون يورو ومب�سادرة كل ممتلكاته 
امل�سبوطة بعد ما اأدانته بتهم “تبيي�ض اأموال” 
واختا�ض اأموال عامة” و”ا�ستغال ال�سلطة” 

بني عامي 1997 و2011.

نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر االآخر

•• بيري مارتن*

تعترب  ال�سيف،  ذروة  امل��ت��ح��دة، حتى يف  ال��ولي��ات     يف 
الأخبار احلافلة بالأحداث مبثابة تذكي باأن كل �سيء 

اأ�سبح ذريعة لتاأجيج النق�سامات احلزبية.
   هناك �سيء غي �سحي يف هذا ال�ستقطاب احلزبي، 
الد�ستور  مهند�ض  م��ادي�����س��ون،  جيم�ض  اع��ت��ربه  ال���ذي 
الأمريكي، تهديًدا لبقاء جمهورية يحكمها مواطنوها. 
بالطبع، هذه التوترات ال�سيا�سية لي�ست جديدة يف هذا 
للنظام  �سمح  م��ا  ول��ك��ن  امل�����س��ط��رب،  ال��ت��اري��خ  ذي  البلد 
ال�سيا�سي بالعمل ب�سكل �سحيح خال ع�سره الذهبي، 
هو حقيقة اأن معظم النق�سامات املوجودة يف اأي جمتمع 
وفيما  ال�سيا�سية  الأح�����زاب  داخ���ل  م��وج��ودة  ك��ان��ت  ح��ر 
اأخبار  م��ن  يت�سح  كما  �سحيًحا،  ه��ذا  يعد  ومل  بينها. 

ال�سيف احلار �سيا�سًيا.

�ضطوة احلزبية 
اأن  يجب  ال��ت��ي  الق�سايا  ب�ساأن  الكوجنر�ض  مي��اط��ل      
التحتية  البنية  جت��دي��د  مثل  اإج��م��اع��ي،  ب��دع��م  حتظى 
ال�سئيلة  الفر�ض  حمو  يتم  اأن  املرجح  ومن  القدمية. 
الفعل  رد  ب�سبب  احلزبني  بني  و�سط  حل  اإىل  للتو�سل 
على  ب�سدة  يحظر  ال��ذي  ت��رام��ب،  ل��دون��ال��د  ال�سبياين 
اأتباعه منح “الن�سر” جلو بايدن حيث ف�سل هو نف�سه. 
اللجنة  لإف�سال  �سيء  اأي  ا  اأي�سً اجلمهوريون  و�سيفعل 
يف  العنيف  يناير   6 مترد  على  ال�سوء  لإلقاء  ال�ساعية 
هم  ال�سغب  مثيي  اأن  متاًما  مدركني  هيل،  الكابيتول 
ا�ستجابوا  قد  وانهم  لقاعدتهم احلزبية  ال�سلبة  النواة 

لأوامر ترامب.
الأمريكيني  مايني  ب��ني  الكوفيد-19  ت�ساعد  اإن     
غي امللّقحني هو نتيجة مبا�سرة للت�سيي�ض العبثي لهذا 
الوباء من قبل اجلمهوريني، والذي ل يزال يوؤدي اإىل 

اآلف الوفيات التي ميكن التوّقي منها.
    ممار�سة اجلميع للحق يف الت�سويت والنتخاب يجب 
ان تتمتع بالإجماع، ولكن يف العديد من الوليات، يزيد 
اجلمهوريون من احلواجز اأمام ممار�سة حق الت�سويت 
على  قب�ستهم  ل��ت��ع��زي��ز  امل��واط��ن��ني  م��ن  معينة  ل��ف��ئ��ات 

ال�سلطة.
    وح��ت��ى الأل��ع��اب الأومل��ب��ي��ة، فهي ذري��ع��ة للم�ساحنات 
احلزبية. بعد الن�سحاب من املناف�سة، لأ�سباب مفهومة 
ومقبولة من قبل فريقها، كانت لعبة اجلمباز �سيمون 
املعلقني  من  حقية  لتهامات  هدًفا  الفور،  على  بيلز، 

اليمينيني.
   يف الوليات املتحدة، ت�سيطر ال�سيا�سات احلزبية على 

كل اخلافات... ول �سيء يفلت منها.

خطر الف�ضائل
   عند اإن�ساء موؤ�س�سات اجلمهورية الأمريكية اجلديدة، 
وم��ن وجهة  ال�سقاق.  ح��ذًرا من  ك��ان جيم�ض مادي�سون 
واهتمامات متعددة ميكن  لكل فرد هويات  ف��اإن  نظره، 
اأن ت�سجعه على الن�سمام اإىل ائتافات خمتلفة ح�سب 
اأن يكون  اأن خ�سما يف ره��ان ما ميكن  ال��ظ��روف. ومب��ا 
حليفاً يف ره��ان اخ��ر، ف��ا داع��ي جلعله ع���دواً. وح�سب 

مادي�سون،
باأي  النت�سار  ه��و  ال�سيا�سة  ه��دف  ي��ك��ون  اأن  ميكن  ل   
ثمن، ولكن احلفاظ على التوازن حيث ل تكون لف�سيل 

�سيطرة مطلقة.
   هذا التوازن مهدد اليوم. ول يزال احلزب الدميقراطي، 
ال���ذي ه��و يف ح��د ذات���ه ائ��ت��اف م��ن ال��ه��وي��ات وامل�سالح 
ملادي�سون.  الأعلى  باملثل  ما  بطريقة  متم�سًكا  املتنوعة، 
ال��ذي يتمتع بقاعدة حزبية  وي��رى احل��زب اجلمهوري، 
الرهانات  جميع  مع  تف�سياته  وتتوافق  جتان�ساً  اأكرث 

تقريباً، اأن اللعبة ال�سيا�سية هي حرب يجب اإنهاوؤها.

ال�ستقطاب ل يعرف اإجازة...!

جامعة  يف  الدولية  والبحوث  الدرا�ضات  مركز   / ال�ضيا�ضية  العلوم  *اأ�ضتاذ 
مونريال لتنمية املعرفة حول الرهانات الدولية

ترجمة خرية ال�ضيباين
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عربي ودويل
ارتفاع اأعداد دخول امل�ست�سفيات بني غري املطعمني يف بلجيكا

•• بروك�صل-وام:

قال املركز الطبي التابع لوزارة ال�سحة البلجيكية اإنه مت ت�سجيل 
ارتفاع وا�سح يف عدد الإ�سابات بوباء كورونا امل�ستجد يف �سفوف 
الدخول  وزي��ادة يف ح��الت  الباد  املطعمني يف  الأ�سخا�ض غي 
لوحدة العناية املركزة وقال املعهد يف اآخر اإ�سدار له ب�سان حالة 
بلغ   ، يوليو  و30   24 ب��ني  ال��ف��رتة  ويف  ان��ه   19 كوفيد  تف�سي 
 32.9 اإىل امل�ست�سفيات اجلديدة  متو�سط عدد حالت الدخول 
املائة  يف   22 قدرها  بزيادة  اأي   ، الفيو�ض  ب�سبب  يوميا  حالة 

مقارنة بالفرتة املرجعية ال�سابقة.
، يعالج  امل�ست�سفى نتيجة للفيو�ض  317 �سخ�سا فى  و يوجد 

45 �سخ�سا  3 / فى العناية املركزة ، و  96 �سخ�سا / +  منهم 
معظم  ب���اأن  التقارير  وتفيد   . ال�سطناعي  تنف�ض  ج��ه��از  على 
التطعيم  على  امل�ست�سفى مل يح�سلوا  اأدخلوا  الذين  الأ�سخا�ض 

الكامل.
من  باملئة   71.4/ �سخ�ض  مليون   6.6 م��ن  اأك���رث  تلقى  وق��د 
ال�سكان البالغني يف بلجيكا/ جرعة ثانية من اللقاح ويعتربون 
ال�سادرة عن معهد  الأرق��ام  بالكامل، وفقا لآخر  الآن حمميني 

�سيين�سانو ال�سحي الذي ن�سر �سباح اأم�ض.
يف  البالغني  ال�سكان  من  باملئة   83.4 تلقى  نف�سه،  الوقت  ويف 
يعادل  الرقم  وه��ذا  الفيو�ض  لقاح  من  الأوىل  احلقنة  بلجيكا 

اأقل بقليل من 8 مايني �سخ�ض.

1 حالة عدوى   124  715 ت�سخي�ض  الوباء، مت  بداية  ومنذ 
بالفيو�ض يف بلجيكا.

الناجمة عن  الوفيات  زاد متو�سط عدد  نف�سها،  الفرتة  وخال 
الفيو�ض بن�سبة 171 يف املائة، 

ويبلغ الآن متو�سطا يوميا قدره 2.7، لي�سل املجموع اإىل خم�سة 
وع�سرين الفا و 241 حالة وفاة منذ بداية الوباء ..

وي�ستمر معدل الإ�سابة، الذي ي�سي اإىل عدد احلالت اجلديدة 
100 ن�سمة على مدى 14 يوما،  لكل 000 

بن�سبة  الآن  وارتفع  قليا،  اأق��ل  ب�س����رعة  كان  واإن  الزدي�����اد،  يف 
 176.8 14 يوما املا�سية، حيث بلغ  5 يف املائة منذ فرتة ال 

حالة.

بايدن يفر�ض عقوبات على 
كوبا ويهدد باإجراءات اأخرى 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

الرئي�ض  توعد  بينما  الكوبية  ال�سرطة  املتحدة عقوبات على  الوليات  فر�ست 
جو بايدن الذي يواجه �سغوطا ب�ساأن هذه الق�سية ال�ساخنة �سيا�سيا، باتخاذ 

اإجراءات اأخرى ما مل يحدث تغيي يف اجلزيرة التي يحكمها ال�سيوعيون.
هام�ض  على  الأم��يك��ي  الرئي�ض  ق��ال  اإ�سافية،  عقوبات  ع��ن  ���س��وؤال  على  وردا 
“�سيكون  كوبي  اأ�سل  لاأميكيني من  الأبي�ض مع ممثلني  البيت  اجتماع يف 

هناك املزيد اإذا مل يحدث تغيي حا�سم يف كوبا وهذا ما ل اأتوقع ح�سوله« .
واأعلنت وزارة اخلزانة الكوبية اأن الوليات املتحدة فر�ست اجلمعة عقوبات على 
الثورية  الوطنية  ال�سرطة  الكوبية وكذلك  ال�سرطة  كبار م�سوؤويل  اثنني من 

باأكملها لتورطهم يف قمع الحتجاجات الأخية �سد احلكومة الكوبية.
فالكار�ض  كاليخا�ض  اأو�سكار  الثورية  الوطنية  ال�سرطة  مدير  ا�سما  واأ�سيف 
ونائب املدير اإيدي �سييا اأريا�ض، املتهمني بارتكاب “انتهاكات خطية حلقوق 

الإن�سان” اإىل الائحة ال�سوداء للوليات املتحدة.
و�سيتم جتميد اأ�سولهما املحتملة يف الوليات املتحدة و�سُيمنعان من ا�ستخدام 
يف  العقوبات  املكلفة  الرئي�سية  الوحدة  مديرة  الأميكي.وقالت  املايل  النظام 
معاقبة  �ستوا�سل  اخلزانة  “وزارة  اإن  جاكي  اأندريا  الأميكية  اخلزانة  وزارة 
الذين ي�سهلون النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان من قبل النظام الكوبي 
وحتديد اأ�سمائهم«.واأ�سافت اأن “الإجراءات املتخذة اليوم تهدف اإىل حما�سبة 
امل�����س��وؤول��ني ع��ن ق��م��ع م��ط��ال��ب ال�����س��ع��ب ال��ك��وب��ي ب��احل��ري��ة واح�����رتام احلقوق 
الإن�سانية«.ورف�ست كوبا بل�سان وزير خارجيتها برونو رودريغيز “بحزم” اإدراج 

امل�سوؤولني وال�سرطة الوطنية الثورية على لوائح و�سفتها باأنها “كاذبة«.
وكتب رودريغيز يف تغريدة على تويرت “هذه الإجراءات التع�سفية ت�ساف اإىل 
اإ�سارة  يف  اإن�ساين �سد كوبا”،  املعلومات امل�سللة والعدوان لتربير ح�سار غي 

اإىل احلظر الذي تفر�سه وا�سنطن على اجلزيرة منذ 1962.

ماليني الأمريكيني مهددون بالطرد من منازلهم و�سط تف�سي »دلتا« 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

ت����واج����ه م���اي���ني ال���ع���ائ���ات الأم���يك���ي���ة 

خ��ط��ر ط���رده���ا م���ن م��ن��ازل��ه��ا اع��ت��ب��ارا من 
اأم�ض ال�سبت لعدم متكنها من دفع بدلت 
اجلائحة،  ب�سبب  اأ�سهر  ع��دة  منذ  الإي��ج��ار 
وذل����ك م���ع ان��ت��ه��اء م��ه��ل��ة ت��ع��ل��ي��ق عمليات 

الطرد التي كانت حتميها.
اتفاق  اإىل  ال��ت��و���س��ل  يف  ال����ن����واب  وف�����س��ل 
الذين  للم�ستاأجرين  اإ�سافية  مهلة  ملنح 
الظروف  رغ��م  م��ال��ي��ة،  �سائقة  ي��واج��ه��ون 
الداهمة ول �سيما مع تف�سي املتحورة دلتا 
الإ�سابات  ع��دد  بارتفاع  يف  �سبًبا  تعد  التي 

بكوفيد-19 جمددا.
واق���رتح���ت جل��ن��ة ب��رمل��ان��ي��ة مت��دي��د املهلة 
حتى 31 كانون الأول-دي�سمرب، لكن هذا 
العر�ض مل يح�سل على دع��م ك��اف مبا يف 
فطرح  الدميوقراطيني،  �سفوف  يف  ذل��ك 
ع��ن��ده��ا مت��دي��د م��ه��ل��ة ال�����س��م��اح ح��ت��ى 18 

ت�سرين الأول-اأكتوبر.
ملجل�ض  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  الرئي�سة  وق��ال��ت 
ب��ي��ان م�ساء  ب��ي��ل��و���س��ي يف  ن��ان�����س��ي  ال���ن���واب 
اأي جمهوري  “لاأ�سف، مل يدعم  اجلمعة 
هذا الإجراء ... من املخيب لاأمل للغاية 

اأن يرف�ض اجلمهوريون يف جمل�سي النواب 
وال�سيوخ العمل معنا على هذه امل�ساألة«.

وذكر م�سدر يف الكونغر�ض لوكالة فران�ض 
يف  اإجماع  مو�سع  لي�ض  الق��رتاح  اأن  بر�ض 

�سفوف الدميوقراطيني اأنف�سهم.
الأبي�ض  ال��ب��ي��ت  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 
ك��اري��ن ج���ان ب��ي��ار يف وق���ت ���س��اب��ق اجلمعة 
“اإنها  خ���ال امل���وؤمت���ر ال�����س��ح��ايف ال��ي��وم��ي 

م�ساألة تتعلق بال�سحة العامة«.
وبداأ اأع�ساء جمل�ض النواب عطلتهم التي 
اأن  على  اآب-اأغ�سط�ض،  نهاية  حتى  ت�ستمر 
اأ�سبوع،  ال�سيوخ بعد  اأع�ساء جمل�ض  يليهم 
ما يبدد الأمل يف التو�سل اإىل اتفاق �سريعا. 
�سخ�ض  مايني  ع�سرة  م��ن  اأك��رث  وتخلف 
عن دفع بدلت اإيجارهم، بح�سب تقديرات 
“مركز اأولويات امليزانية وال�سيا�سة”، وهو 
حوايل  َيعترب  كما  م�ستقل.  اأب��ح��اث  معهد 
بالطرد  م��ه��ددي��ن  م�ستاأجر  م��ل��ي��ون   3،6
من منازلهم يف مهلة �سهرين، وفق درا�سة 
ملكتب الإح�ساءات اأجريت يف مطلع متوز/

يوليو على 51 مليون م�ستاأجر.
الكونغر�ض  بايدن من  الرئي�ض جو  وطلب 
اخل��م��ي�����ض مت���دي���د م��ه��ل��ة ال��ت��ع��ل��ي��ق، لكن 
ي��اأخ��ذ عليه  اإذ  ان��ت��ق��ادات  خ��ط��وت��ه ت��واج��ه 
الأخية  اللحظة  حتى  انتظاره  الكثيون 

اجلمهوري  الرئي�ض  نائب  وقال  للتحرك. 
النواب  جمل�ض  يف  املالية  اخلدمات  للجنة 
باتريك ماكهرني “ثاثة اأيام تف�سلنا عن 
اأعلنها  التي  الد�ستورية  غي  املهلة  انتهاء 
منها  وال��وق��اي��ة  الأم��را���ض  مكافحة  مركز 
)�سي دي �سي( لتعليق عمليات الطرد، وما 
اإلقاء  ب��اي��دن؟  الرئي�ض  بح�سب  احل��ل  ه��و 
اإىل  الكونغر�ض  ودع��وة  املحكمة  على  اللوم 

معاجلة امل�ساألة«.
يف  اجلمهوريني  الأع�����س��اء  اأن  على  و���س��دد 
املهلة،  مت��دي��د  يتيح  ن�سا  و�سعوا  اللجنة 

لكنهم مل يتلقوا اأي رد.
والوقاية  الأم��را���ض  مكافحة  مركز  وج��ه 
الرئي�سية  ال��ع��ام��ة  ال�����س��ح��ة  وك��ال��ة  م��ن��ه��ا، 
التعليق  ه��ذا  بتبني  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  يف 
ل��ع��م��ل��ي��ات ط����رد امل�����س��ت��اأج��ري��ن يف اأي���ل���ول-

�سبتمرب 2020، ومت متديده عدة مرات. 
امل��رك��ز ع��ل��ى م��وق��ع��ه الإلكرتوين  واأو����س���ح 
الأماكن  النا�ض يف منازلهم وخارج  “اإبقاء 
اأ�سا�سية  مرحلة  هو  التجمعات  اأو  املكتظة 

للم�ساعدة على وقف تف�سي كوفيد-19«.
ح��زي��ران- يف  راأت  العليا  املحكمة  اأن  غ��ي 

ي�سدر  اأن  يجب  التمديد  ق���رار  اأن  يونيو 
مكافحة  مركز  عن  ولي�ض  الكونغر�ض  عن 

الأمرا�ض والوقاية منها.

امل��ه��ل��ة ع��ق��ب م��ه��ل��ة �سابقة  وج�����اءت ه����ذه 
دونالد  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����ض  اإدارة  اأق��رت��ه��ا 
2020 ملنع طرد  اآذار-م���ار����ض  ت��رام��ب يف 
مايني الأ�سخا�ض الذي خ�سروا وظائفهم 
ب�سبب الوباء، لكن املركز لفت اإىل اأن هذه 
ت��ط��ال جميع  ت��ك��ن  “مل  ال�����س��اب��ق��ة  امل��ه��ل��ة 

امل�ستاأجرين«.
يف  تاأخي  ي�سجل  تعقيدا،  الو�سع  ولزيادة 
ال��ت��ي وع���دت بها احلكومة  امل��ب��ال��غ  و���س��ول 
دفع  على  امل�ستاأجرين  مل�ساعدة  الفدرالية 

امل�سرفية.  ح�����س��اب��ات��ه��م  اإىل  اإي��ج��ارات��ه��م، 
واجلمعيات  الوليات  اإىل  تدفع  ف��الأم��وال 
امل�ساعدات  ت��وزي��ع  ب��ع��ده��ا  املكلفة  املحلية 
اإقامة  يتطلب  ذل���ك  اأن  اإل  الأ����س���ر.  ع��ل��ى 
والتثبت  الطلبات  لتلقي  متطورة  اأنظمة 
من اأو�ساع الأفراد ودفع الأموال وغيها.

مليارات  ثاثة  �سوى  ي�سل  مل  وب��ال��ت��ايل، 
دولر اإىل الأ�سر من اأ�سل 46 مليار دولر 
دولر  مليار   25 بينها  احل��ك��وم��ة  اأق��رت��ه��ا 

�سرفت يف مطلع �سباط/فرباير.

النيابة  اأن  ال��وك��ال��ة  واأو���س��ح��ت     
تنفيذ  اجلمعة،  تولت  الع�سكرية 
احلكم املذكور تبعا ل�سدور الأمر 
 2021 ل�سنة   80 عدد  الرئا�سي 
29 يوليو اجلاري  واملوؤرخ بتاريخ 
وامل���ت���ع���ل���ق ب���رف���ع احل�������س���ان���ة عن 

اأع�ساء جمل�ض نواب ال�سعب.
  وكانت حركة “اأمل وعمل” التي 
ي��رتاأ���س��ه��ا ال��ع��ي��اري ق��د اع��ل��ن��ت يف 

وقت �سابق عن اإيقاف العياري.
  واأك���د خم��ت��ار اجل��م��اع��ي حمامي 
اأن  ال����ع����ي����اري،  ي���ا����س���ني  ال����ن����ائ����ب 
30 عن�سرا  تتكون من  جمموعة 
اىل منزل  امل���دين  ب��ال��زي  ح�سرت 
�سيارات   10 ب�����  م����ع����ززة  م���ن���ّوب���ه 
وق����ّدم����ت ن��ف�����س��ه��ا ع��ل��ى اأن���ه���ا من 

الأمن الرئا�سي.
  وقال خمتار اجلماعي يف ت�سريح 
اقتادت  املجموعة  ه��ذه  اإن  اذاع���ي، 
معلومة،  غ��ي  جهة  اإىل  ال��ع��ي��اري 
يتعلق  امل��و���س��وع  اأن  ع��ل��ى  م�����س��ددا 
وفق  �سيا�سيني  خ�����س��وم  بت�سفية 
هو  ال��رئ��ا���س��ي  الأم���ن  واأن  تعبيه 

من اأوقفه.
يا�سني  اأن  امل���ت���ح���دث  وك�������س���ف     
اأحكام  اأي  ل��دي��ه  ل��ي�����ض  ال���ع���ي���اري 
غيابيا  ح��ك��م��ا  واأن  ���س��ده  غ��ي��اب��ي��ة 
فيه  الطعن  اأ�سهر مت   3 ب�  واح��دا 
حمكمة  اإىل  اأع��������اده  وال��ت��ع��ق��ي��ب 
ال�ستئناف الع�سكرية التي حددت 
تاريخ 21 يوليو كموعد للجل�سة.

اأي  يتلق  م��ن��ّوب��ه مل  اأن  واأ���س��اف    
ا�ستدعاء اأو اإعام يف اأي ق�سية.

   وق��د دع��ت رئا�سة جمل�ض نواب 
ب��ي��ان �سادر  امل��ج��م��د، يف  ال�����س��ع��ب 
للربملان  ال��ر���س��م��ي��ة  ب��ال�����س��ف��ح��ة 
اجلمعة، اىل انعقاد مكتب جمل�ض 
ايقافا  اعترب  م��ا  للنظر يف  ط��ارئ 
امل�ستقل  ل��ل��ن��ائ��ب  ق����ان����وين  غ����ي 

يا�سني العياري.

رف�س وتنديد
   ون�������ددت رئ���ا����س���ة ال����ربمل����ان مبا 
ق����ان����وين ومي�ض  غ����ي  اع���ت���ربت���ه 
على  وال�سعب،  النواب  حرمة  من 
ال��ع��ي��اري لوجهة  اق��ت��ي��اد  اع��ت��ب��ار 
غي معلومة، مع الدعوة للك�سف 
عن مكان تواجد العياري واإطاق 
���س��راح��ه ال���ف���وري وان��ع��ق��اد طارئ 

ملكتب املجل�ض.
   ل��ك��ن ن��واب��ا ع��ل��ى غ����رار ن�سرين 
ال��ع��م��اري وزه���ي امل���غ���زاوي واأن���ور 
ب��ال�����س��اه��د وول���ي���د ج���اد وح�سني 
اأك���دوا  امل��ان�����س��ي....  جنيح وح���امت 
رئا�سة  ب��ا���س��م  ال�����س��ادر  ال��ب��ي��ان  اأن 
ل  اأن��ه  باعتبار  ميثلهم  ل  املجل�ض 
وجود ملوؤ�س�سة رئا�سة الربملان، واأن 

ال�سعب،  ن���واب  ملجل�ض  ال��ر���س��م��ي��ة 
واأجهزة  لآل���ي���ات  “ا�ستغال  ه���و 
املوؤ�س�سة الت�سريعية بطريقة غي 
الربملان  اأ�سوار  خارج  من  قانونية 
رئي�ض  امل�سرقي،  اأحمد  طرف  من 

ديوان را�سد الغنو�سي«.
“كيف يتم     وت�ساءل نبيل حجي 
الر�سمية  ال�سفحة  على  ال�سطو 
مل��ج��ل�����ض ن�����واب ال�����س��ع��ب واإ�����س����دار 
ال��ن��واب ومكتب  ب��ي��ان��ات يف غ��ي��اب 
املجل�ض  اأن  اإىل  اإ�سافة  املجل�ض؟، 

�ساحياته معلقة ملدة �سهر؟«.

اإطالق �ضراح
اأم�ض  مّت  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  ويف     
النائب  �����س����راح  اإط�������اق  ال�����س��ب��ت 
املجّمد عن ائتاف الكرامة ماهر 
كّف  يفيد  ا�ستظهاره مبا  بعد  زيد 
ال�سادر  احل��ك��م  يف  عنه  التفتي�ض 
 2018 مار�ض   22 بتاريخ  �سده 
باملحكمة  اجل��ن��اح��ي��ة  ب���ال���دائ���رة 

البتدائية مبنوبة.
ت��اب��ع��ة لاأمن     وك���ان���ت وح�����دات 
الوطني، قد قامت م�ساء اجلمعة 
ب��اإي��ق��اف م��اه��ر زي���د ا���س��ت��ن��ادا اىل 
حقه  يف  تفتي�ض  م��ن�����س��ور  ����س���دور 
ل����ف����ائ����دة امل���ح���ك���م���ة الب���ت���دائ���ي���ة 

املذكورة.
   واأف���اد النائب ماهر زي��د يف بث 
التوا�سل  م���وق���ع  ع���ل���ى  م��ب��ا���س��ر 
الج���ت���م���اع���ي ف��ي�����س��ب��وك، اأن������ه مت 
بعد  املحكمة  م��ن  �سراحه  اإط���اق 
اجلمهورية،  وك��ي��ل  اأم���ام  مثل  اأن 
م�سيا اإىل اأن اأعوانا بالزي املدين 
اأرادوا  من فرقة مقاومة الإج��رام 

القب�ض عليه من جديد.
   م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، اأك����د م�سدر 
ق�سائي مطلع اأن قا�سي التحقيق 
باملحكمة البتدائية تون�ض 2 قرر 
الإبقاء على اأربعة من املنتمني اىل 
حزب حركة النه�سة بحالة �سراح 
ا�ستنطاقهم اجلمعة حول ما  اإث��ر 
ن�سب اإليهم من حماولة حتري�ض 
والقيام  ال���ت���ظ���اه���ر  ع���ل���ى  ����س���ب���ان 
النواب  جمل�ض  اأم����ام  ب��اع��ت��داءات 
بباردو.   وكانت النيابة العمومية 
باملحكمة البتدائية تون�ض 2، اأذنت 
الإج���رام  وح���دة مكافحة  لأع����وان 
العدلية  ال�����س��وؤون  لإدارة  التابعة 
بالحتفاظ  ال���وط���ن���ي،  ل��ل��ح��ر���ض 
الأربعة  الأ���س��خ��ا���ض  م��ن  ب��اث��ن��ني 
واإح��ال��ة الث��ن��ني الخ��ري��ن بحالة 
�سكايات  ب��ل��وغ  اإث����ر  ع��ل��ى  ت���ق���دمي، 
م���ن ع����دد م���ن ���س��ك��ان ح���ي النور 
ح���ول اع��ت��زام��ه��م حت��ري�����ض �سبان 
على التظاهر اأمام جمل�ض النواب 

بباردو وت�سليحهم بالهراوات.

اطاق �سراح النائب ماهر زيد

مترد �سد انعقاد مكتب املجل�ض

ايداع يا�سني العياري ال�سجن

ح�سني جنيح يرف�ض

الربملان جمّمد، واأن وكالة الدولة 
العامة للق�ساء الع�سكري اأ�سدرت 
تو�سيحا يف الغر�ض وفق ما �سرح 

به حامت املان�سي.
ال��ن��ائ��ب ح�سني جنيح يف  وق���ال     

نعرتف  فلن  ال���ذات  قائم  املجل�ض 
بك وبالبيان الذي اأ�سدرته«.

التيار  ع����ن  ال���ن���ائ���ب  واع����ت����رب      
ال���دمي���ق���راط���ي ن��ب��ي��ل ح���ج���ي، اأن 
ال�سفحة  ع���ل���ى  ب����ي����ان  اإ�������س������دار 

نواب  جمل�ض  عن  ادر  ال�سّ البيان 
ال�سعب ل ميّثلني واأعتربه ت�سّرف 
فردي خاطئ من رئا�سة املجل�ض ملا 
فيه من جتاوز خطي وتعّد �سارخ 

على علوّية القانون«. 

اخلا�ض  ح�����س��اب��ه  ع���ل���ى  ت���دوي���ن���ة 
الجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  مب���وق���ع 
الرئا�سي  ل��اأم��ر  تبعا  في�سبوك: 
اخت�سا�سات  ب��ت��ع��ل��ي��ق  امل���ت���ع���ل���ق 
جم��ل�����ض ن����واب ال�����س��ع��ب، اأع��ل��ن اّن 

فيديو  يف  مو�سى  عبي  وق��ال��ت     
في�سبوك،  على  �سفحتها  يف  ن�سر 
“اإن  للغنو�سي  ك��ام��ه��ا  م��وج��ه��ة 
�سئت... نحن  ما  فافعل  ت�ستِح  مل 
مل ن��ع��رتف ب��ك اأب����دا ع��ن��دم��ا كان 

احل������زب  رئ����ي���������س����ة  ورف�����������س�����ت     
ع��ب��ي مو�سي،  احل���ر  ال��د���س��ت��وري 
را�سد  املجمد  الربملان  رئي�ض  بيان 
من  امل��وق��ف  بخ�سو�ض  الغنو�سي 

اإيقاف النائب يا�سني العياري.

- النائب يا�سني العياري يف ال�سجن تنفيذا حلكم بات

الإبقاء على منتمني حلركة النه�سة بحالة �سراح بعد ا�ستنطاقهم

ترّبوؤوا من بيان للربملان

نّواٌب يتمّردون ويّتهمون الغنو�سي بتجاوز القانون...!   
•• الفجر -تون�س

با�ضر  حتى  الربملان  نــواب  عن  احل�ضانة  رفع  قــرار  �ضدر  اإن  ما      
للعدالة  مطلوبني  نــواب  اإيقاف  يف  دوره  االأمني  واجلهاز  الق�ضاء 

وكانت احل�ضانة الربملانية حتول دون تتّبعهم.

الع�ضكري,  للق�ضاء  العامة  الدولة  وكالة  اأكدت  ال�ضياق     ويف هذا 
اأنه مت اإيداع النائب يا�ضني العياري, بال�ضجن املدين بتون�س, �ضباح 

اجلمعة تنفيذا حلكم ق�ضائي.
اإطار  االإيــداع يندرج يف  اإن هذا  الوكالة يف بالغ �ضحفي,     وبينت 
تنفيذ حكم ق�ضائي بات �ضادر �ضد العياري عن حمكمة اال�ضتئناف 

هذا  اأن  الوكالة  واأ�ضافت    .  2018 دي�ضمرب   6 بتاريخ  الع�ضكرية 
احلكم مت تاأييده بقرار من حمكمة التعقيب ويق�ضي ب�ضجن يا�ضني 
اىل  يرمي  عمل  يف  امل�ضاركة  “اأجل  من  اثنني  �ضهرين  مدة  العياري 
حتطيم معنويات اجلي�س بق�ضد اال�ضرار بالدفاع وامل�س من كرامة 

اجلي�س الوطني ومعنوياته”, وفق ما جاء يف ن�س البالغ.
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عربي ودويل
بارزاين يطالب بتعوي�ض ذوي عون يدعو اجلي�ض للوقوف بوجه املتاآمرين

�سحايا املجازر يف كرد�ستان •• بريوت-وكاالت

ال�سبت،  ع���ون،  مي�سال  اللبناين،  الرئي�ض  دع��ا 
وجه  يف  ال��وق��وف  اإىل  اللبناين  اجلي�ض  �سباط 

املتاآمرين على اأمن لبنان يف الداخل واخلارج.
تاأ�سي�ض  بذكرى  للتهنئة  بيان   وطالب عون يف 
حول  الل���ت���ف���اف  “اإىل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني  اجل���ي�������ض، 
التي  الوطنية  على وحدتهم  واحلفاظ  اجلي�ض 
ت�سكل الأ�سا�ض املتني لبناء لبنان وباب اخلروج 

من النفق املظلم«.
الرئا�سة  �سفحة  على  ورد  ح�سبما  ع��ون،  وق��ال 

ميكن  اليوم:”ل  )ت���وي���رت(،  مب��وق��ع  اللبنانية 
اللبنانيني  وج����دان  ع��ن  يغيب  اأن  ال��ع��ي��د  ل��ه��ذا 
الت�سحيات  بذلت  التي  باملوؤ�س�سة  واع��ت��زازه��م 
وق����دم����ت ال�������س���ه���داء ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى الأم������ن 
يف  الدميقراطية  الأ�س�ض  وتعزيز  وال�ستقرار 
القت�سادية  الظروف  رغم  اأن��ه  لبنان«.واأ�ساف 
اجلي�ض  اأن  اجلميع  “ي�سعر  القا�سية  وامل��ال��ي��ة 
والوحدة  لا�ستقرار  الأكيدة  ال�سمانة  زال  ما 
الدويل  املجتمع  التزام  اأن   اإىل  الوطنية، لفتاً 
ثابتة على ثقته  بدعم موؤ�س�سة اجلي�ض عامة 
وموؤ�س�ساته  اللبناين  الكيان  حماية  يف  ب���دوره 

للع�سكريني،   ك��ام��ه  ع��ون  ال��د���س��ت��وري��ة«.ووج��ه 
الوطن  ع��ل��ى  ال�����س��اه��رة  ال��ع��ني  “اأنتم  ق���ائ���ًا: 
الدولة  وا�س�ض  احلريات  يحمي  ال��ذي  وال�سدر 
واأوكل  الد�ستور  التي ن�َضّ عليها  الدميقراطية 

اإليكم مهمة الدفاع عنها«.
للحكومة  الأ����س���ب���ق  ال��رئ��ي�����ض  اأك�����د  وب��������دوره، 
اللبناين  اجلي�ض  اأن  احلريري،  �سعد  اللبنانية، 
يبقى عنوان الوفاء للدولة والت�سحية يف �سبيل 
لبنان رغم ال�سقوط املتمادي يف هاوية التخبط 
واملعي�سية.  الق��ت�����س��ادي��ة  والزم�����ات  ال�سيا�سي 

حتية جلي�سنا يف ذكرى تاأ�سي�سه«.

•• بغداد-وكاالت

اإقليم كرد�ستان العراق م�سرور بارزاين،  قال رئي�ض وزراء 
وقانونياً  اأخاقياً  واجباً  تتحمل  العراقية  “احلكومة  اإن 
يف تعوي�ض ذوي �سحايا جميع املجازر املرتكبة �سد �سعب 
كرد�ستان، والذين مل يعو�سوا اإىل الآن على الرغم من قرار 
الأنفال  حمات  اعتبار  العليا  العراقية  اجلنائية  املحكمة 

�سد �سعب كورد�ستان اإبادة جماعية وجرائم حرب«.
واأ�ساف بارزاين، يف بيان �سحايف له، ال�سبت، “نحيي اليوم 

باإجال واإك���رام، ذك��رى واح��دة من اأك��رث اجلرائم فظاعة 
النظام  اقرتفها  التي  العن�سري  التطهي  حمات  واأب�سع 
الأبرياء  اآلف  اقتاد  حني  عاماً   38 قبل  ال�سابق  العراقي 
من البارزانيني اإىل �سحراء جنوب العراق وقد دفنوا اأحياء 
كرد«.وتابع  لأن��ه��م  �سوى  ل�سبب  لي�ض  جماعية  مقابر  يف 
ل�سل�سلة  البارزانيني  بحق  اجلماعية  الإب��ادة  مهدت  “لقد 
مراحل  وع��ل��ى  الأن��ف��ال  بحمات  متثلت  متتالية  ج��رائ��م 
عدة، من حرق وهدم وتخريب ثم ق�سف حلبجة بالأ�سلحة 

الكيماوية وت�سوية اآلف القرى والبلدات بالأر�ض.

مقتل 7 من عائلة كردية يف و�سط تركيا 
•• انقرة-اأ ف ب

اأف��راد من عائلة كردية واح��دة يف هجوم م�سّلح  ُقتل �سبعة 
قال  جرمية  يف  تركيا،  بو�سط  قونية  يف  منزلهم  ا�ستهدف 
لو�سائل  ووفقاً  عن�سرية.  دوافعها  اإّن  حقوقيون  نا�سطون 
اأوغلو ال�سبعة قتلوا  اأف��راد عائلة دي��دي  ف��اإّن  اإع��ام تركية 

على اأيدي م�سّلحني هاجموا منزلهم وحاولوا اإحراقه.
وكان اأفراد هذه العائلة اأ�سيبوا بجروح خطية يف اأيار مايو 
ب�سبب قوميتهم  �سّنه عدد من جيانهم  املا�سي يف هجوم 
بالعي�ض  ل��اأك��راد  م�سموحاً  “لي�ض  لهم  قائلني  ال��ك��ردي��ة، 
بح�سب ما نقل موقع “غازيت دوفار” الإخباري يف  هنا”، 
منت�سف مّتوز يوليو عن اأحد اأفراد هذه العائلة الذي ُقتل 

اجلمعة.
ويومها اّتهم ال�سحية جهازي ال�سرطة والق�ساء مبحاباة 
على  يخ�سون  الأ���س��رة  اأف���راد  جميع  اأّن  م��وؤّك��داً  املهاجمني، 
عبد  املحامي  ال�سحايا  عن  الدفاع  لوكيل  حياتهم.ووفقاً 

الهجوم  مرتكبي  �سراح  اإط��اق  ف��اإن  ك��اراب��ول��وت،  الرحمن 
الأول منحهم �سعوراً بالإفات من العقاب.

“اإّنه  التلفزيونية  يف”  تي  “اآرتي  لقناة  كارابولوت  وق��ال 
يتحّمان  وال�����س��ل��ط��ة  ال��ق�����س��اء  ب��ال��ك��ام��ل  عن�سري  ه��ج��وم 

ن�سيبهما من امل�سوؤولية عّما حدث«.
بدورها قالت اإيرين كي�سكني، نائبة رئي�ض “جمعية حقوق 
الإن�سان”، يف تغريدة على تويرت “هذه ق�سية كّنا نتابعها. 
قال يل اأ�سغر اأفراد العائلة” +نحن خائفون للغاية+”. لكّن 

ال�سلطات �سارعت اإىل نفي الطابع العن�سري للجرمية.
وق�����ال وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ال���رتك���ي ���س��ل��ي��م��ان ���س��وي��ل��و اأم����ام 
ال�سحافيني اإّن اجلرمية �سببها عداء مزمن بني عائلتني، 
اع��ت��ب��ار م��ا ح��دث جرمية  “ال�ستفزاز”  اأّن���ه م��ن  م��ع��ت��رباً 
الهجوم  لهذا  عاقة  اأي  هناك  “لي�ض  واأ���س��اف  عن�سرية. 
الأمرين  الربط بني هذين  اإن  بامل�ساألة الرتكية-الكردية. 
لكّن “حزب ال�سعوب  يعادل يف خطورته خطورة الهجوم”. 
الوزير،  ت�سريح  رف�ض  ل��اأك��راد  امل��وؤّي��د  الدميوقراطي” 

راح �سحيتها  م��ن ج��رائ��م  ق��ون��ي��ا  ���س��ه��دت��ه  م��ا  اأّن  م��ع��ت��رباً 
ت�ستهدف  التي  الهجمات  اإط��ار  يف  يندرج  اأك��راد  مواطنون 

الأكراد والتي تزايدت وتيتها يف ال�سنوات الأخية.
ت�سريح  يف  �سنجر  مدحت  للحزب  امل�سارك  الرئي�ض  وق��ال 

م�ساء اجلمعة “لقد �سهدنا يف قونية مثاًل مروعاً للهجمات 
الذي  ال�سلطة  خطاب  اإّن  ف��رتة.  منذ  امل�ستمرة  العن�سرية 
الرئي�سي  امل�سوؤول  هو  وال�ستفزاز  الكراهية  على  ينطوي 

عن هذه املذبحة«.

•• وا�صنطن-وكاالت

اأم�������ور كثية تغيت بني الزي�������ارتني 
الأوىل والث�������انية اللت����ني اأج�������راهما 
رئي�ض ال����وزراء الع��������راقي م�سطف�������ى 

الكاظمي اإىل الولي����ات املتح�����دة.
ولية  اأواخ������ر  ك���������انت  الأول�����������������ى   
يف  ت��رام��ب  دون��ال��د  ال�سابق  الرئي�ض 
يف  والثانية   2020 )اآب(  اأغ�سط�ض 

يوليو )متوز( احلايل.
ال�����س��ي��ا���س��ي يف موقع  ال��ك��ات��ب  ي�����س��ي 
اأن  اإىل  روب����ني  م��اي��ك��ل   ”1945“
ت��رام��ب اأع��ل��ن ال�����س��ن��ة امل��ا���س��ي��ة اأمام 
داع�ض  ���س��د  احل�����رب  اأن  ال��ك��اظ��م��ي 
انتهت لكنه حذر اإيران من اأن باده 
لو  ال��ع��راق��ي��ني  ج���ان���ب  اإىل  ���س��ت��ق��ف 

ارتكبت اأي خطاأ.
التجارية  بالتفاقات  ت��رام��ب  اأ���س��اد   
القطاعني  على  خ�سو�ساً  �سدد  لكنه 

الع�سكري والنفطي.

بايدن بني اخلطاأ وال�ضواب
حني ا�ستقبل بايدن الكاظمي يف 26 
عن  احل��ايل  الرئي�ض  حت��دث  يوليو، 
وعن  ل��ق��وات��ه  القتالية  املهمة  اإن��ه��اء 
املناخي  التغي  مثل  اأخ���رى  ق�سايا 

والرعاية ال�سحية والطاقة.
 واأر����س���ل امل��وف��د الأم��ري��ك��ي اخلا�ض 
لل�سوؤون املناخية جون كيي ممثلني 
اإىل الجتماعات احلكومية للرتكيز 
الإدارة  توليها  ال��ت��ي  الأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 

احل��ال��ي��ة ل��ل��ق�����س��اي��ا امل��ن��اخ��ي��ة. كتب 
اإي���ران يف  روب��ني اأن ب��اي��دن مل يذكر 

ماحظاته املعدة �سلفاً. 
الإع������ان عن  اأن  اأ���س��������������اف  ل��ك�����������������ن��ه 
التحول اإىل مهمة التدريب والدعم 
ت���ت���ع���زز ثقة  ك����ي  ال���ك���ث���ي  ي���ق���دم  مل 
النهائي  ال���ه���دف  ب����اأن  الأم��ري��ك��ي��ني 
على  اأح��ادي��اً  ان�سحاباً  لي�ض  لبايدن 

الطريقة الأفغانية.
 وم���ع اأن����ه م��ن اخل��ط��اأ اف���رتا����ض اأن 
العاقات الع�سكرية وغي الع�سكرية 

متنافيتان،
الرتكيز  يف  حم��ق  ب��اي��دن  اأن  يبقى   
القت�سادية  ال��ع��اق��ات  اأه��م��ي��ة  على 

بح�سب الكاتب.

ال�ضلع  مـــن  عـــراقـــي  ــاء  ــي ــت ــض ا�
االإيرانية

ي�سرح روبني اأن العراق اأر�ض خ�سبة 
ل��ا���س��ت��ث��م��ار. ي�����س��ت��اء ع��راق��ي��ون كرث 
ب��اده��م بال�سلع  اإي�����ران  اإغ�����راق  م��ن 
منتجات  اإىل  وي�����س��ع��ون  ال��رخ��ي�����س��ة 
لل�سركات  مي��ك��ن  اأع���ل���ى  ج����ودة  ذات 
�سمت  بينما  توفرها.  اأن  الأمريكية 
الوفد  م�����س��ت��دي��رة  اأع����م����ال  ط���اول���ة 
ال��ع��راق��ي و���س��رك��ات اأم��ري��ك��ي��ة ب���ارزة، 
فريق  ي���ك���ون  اأن  امل����وؤك����د  غ����ي  م����ن 
م�ستعدين  اخلارجية  ووزارة  بايدن 
منتجة  بطريقة  تعهداتهما  لتنفيذ 
مناخ  معاً.  والأمريكيني  للعراقيني 
متكافئ  غ��ي  ال��ع��راق  يف  ال�ستثمار 

و�سول  قبل  متف�سياً.  يبقى  والف�ساد 
�سدام ح�سني اإىل احلكم، كان العراق 
اأق�����ل دول�����ة ع��رب��ي��ة ف�������س���اداً. جعلته 
ع��ق��ود م���ن ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة واحل���رب 
بعد  ف�ساداً.  اأكرثها  بني  والعقوبات 
اإط���اح���ة ����س���دام، ت��دف��ق ال��ع��دي��د من 
العراق  ك��رد���س��ت��ان  اإىل  امل�ستثمرين 
ف��ق��ط ل��ك��ي ي��ت��م خ��داع��ه��م م���ن قبل 
العائلة احلاكمة مبليارات الدولرات 

بح�سب روبني.

املو�ضل والب�ضرة
تكون  اأن  ب��امل��و���س��ل  ي��ج��در  ح���ني  يف 
بعد  ل��ا���س��ت��ث��م��ارات  خ�سبة  ن��ظ��ري��اً 
امل���ع���ارك م���ع داع�ض،  ب��ف��ع��ل  دم���اره���ا 

مل  اإن  ال��ب��يوق��راط��ي،  ال�����س��ل��ل  اأدى 
اإعادة  عملية  �سلل  اإىل  الف�ساد،  يكن 
الإع���م���ار. ول ت����زال ال��ب�����س��رة، ثاين 
اأك����رب م���دن ال���ع���راق، ت��واج��ه عقبات 
الوظيفي.  واخل��ل��ل  ال��ف�����س��اد  ب�سبب 
املدينة  على  طبيعية،  ظ��روف  و�سط 
اإىل  تتحول  اأن  اإمكان  مع  تزدهر  اأن 
غي  حكومة  لكن  اخل��ل��ي��ج.  ج��وه��رة 
وعقوداً  عاماً   18 م��دى  على  فعالة 
اأبدته  ال���ذي  اخلبيث  التجاهل  م��ن 
ب��غ��داد ت��رك��ت ق��ن��وات��ه��ا اأك����رث بقليل 
م��ن جم��رد جم��ار مفتوحة لل�سرف 
ال�سحي، كما تركت ر�سيفها البحري 
يف ح���ال م���ن ال��ت��خ��ل��ف. ح���ني حاول 
تعيني  لإي���ران  امل��وال��ون  ال�سيا�سيون 

العيداين  اأ���س��ع��د  ال��ب�����س��رة  حم��اف��ظ 
عادل  ا�ستقالة  بعد  للحكومة  رئي�ساً 
غ�سب   ،2020 يف  امل����ه����دي  ع���ب���د 
العراقيون لأنهم نظروا اإليه كفا�سد 
مم��ا دف���ع ال��رئ��ي�����ض ال��ع��راق��ي برهام 
على  ال���ت���وق���ي���ع  رف�������ض  اإىل  ����س���ال���ح 

ت�سميته.

االأنبار... الوجه االآخر
مل ي��واج��ه ك��ل امل��ح��اف��ظ��ني ف�����س��ًا يف 
اإدارة حمافظاتهم. يف ربيع 2021، 
وال�����رم�����ادي  ال���ف���ل���وج���ة  روب������ني  زار 
الواقعتني يف الأنبار. كانت املدينتان 
العراقية.  امل�����دن  اأخ���ط���ر  ب���ني  م���ن 
ال����ي����وم، اأ���س��ب��ح��ت��ا م���ن ب���ني الأك����رث 

ازده����������اراً. ي��ع��ط��ي ال���ع���راق���ي���ون من 
خمتلف الأطياف ال�سيا�سية والإثنية 
جمل�ض  لرئي�ض  الف�سل  والطائفية 
ال����ن����واب احل������ايل وحم������اظ الأن����ب����ار 
ال�سابق حممد احللبو�سي وحمافظها 
احل���ايل ع��ل��ي ف��رح��ان ال��دل��ي��م��ي. مل 
ين�َض احللبو�سي جذوره وي�سعى دوماً 
اإىل حتويل الأموال ملحافظته. ينظر 
العراقيون اإىل الدليمي بده�سة لأن 
تتوقف  ل  بامل�ساريع  للفوز  م�ساعيه 
حمافظون  يجل�ض  ح��ني  يف  مطلقاً. 
وفاخرة  كبية  مكاتب  يف  عراقيون 
م��ن��ت��ظ��ري��ن مم��ول��ني حم��ت��م��ل��ني كي 
غالباً  العراقيون  يجد  اإليهم،  ياأتوا 
ال��دل��ي��م��ي يف ف���ن���ادق وم��ك��ات��ب حول 

ب���غ���داد وه���و ي��ب��ذل ج���ه���داً ك���ي يفوز 
با�ستثمارات يف الرمادي. وهنا تكمن 

الأمثولة، بح�سب روبني.

متى تزدهر �ضراكات االأعمال؟
حتويل  جم�����رد  اأن  ال���ك���ات���ب  ي���و����س���ح 
الأموال اإىل العراق كما فعلت الوليات 
اأن يوؤدي  املتحدة بعد الجتياح ميكن 
اإىل اأ�سرار اأكرب من املكا�سب. وت�سجيع 
مناطق  يف  ال�ستثمار  على  ال�سركات 
م��ث��ل ك��رد���س��ت��ان ال���ع���راق م��ن دون اأن 
اإعطاء الأولوية ملكافحة الف�ساد ميكن 
اأن يوؤذي العاقات الثنائية على املدى 
اإذا �سجعت  الطويل. عو�ساً عن ذلك، 
التنمية  مت���وي���ل  و����س���رك���ة  ال�������س���ف���ارة 
الدولية الأمريكية ال�ستثمارات فقط 
باملقدرة  تتمتع  ال��ت��ي  امل��ح��اف��ظ��ات  يف 
على التعامل مع ال�ستثمار كفر�سة ل 
كامتياز، ف�سيكون بالإمكان عندها اأن 
روبني  العمال.يوؤكد  �سراكات  تزدهر 
دميوقراطية  ال���ع���راق  اأن  اخل��ت��ام  يف 
نظام  من  ومعوقة  معيوبة  كانت  ول��و 
اإذا  املح�سوبيات.  النخب  فيه  تتقا�سم 
اأراد بايدن فعًا م�ساعدة الكاظمي اأو 
خلفائه يف هزمية الف�ساد، فعندها من 
املهم تف�سيل املحافظات التي تربهن 
م����ن خ������ال ال����ع����م����ل، ل م����ن خ���ال 
الفا�سدة  املناطق  اأن  وح�سب،  الكلمات 
اأن  وغي الكفوءة �سُتهمل، حتى تقرر 
تت�سرف وفقاً للنظام، كما هي احلال 

يف الأنبار.

اإذا اأراد بايدن فعاًل م�ضاعدة الكاظمي يف هزمية الف�ضاد 

العراق بحاجة اإىل ا�ستثمارات ذكية ل وعود فارغة

بعد تقرير )اأف بي اأي(... 

اأين اختفت مئات الأطنان من نرتات الأمونيوم بعد انفجار بريوت
•• بريوت-وكاالت

خ���ُل�������ض م���ك���ت���ب ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات الحت�������ادي 
ميناء  انفجار  بعد  اإف.ب�����ي.اآي  الأم��ري��ك��ي 
بيوت يف العام املا�سي، اإىل اأن كمية نرتات 
الأم���ون���ي���وم ال��ت��ي ان��ف��ج��رت مل ت��ك��ن اأكرث 
الأ�سلية  ال�سحنة  حجم  من  فقط   20%

2013، م��ا يذكي  ُف��رغ��ت ه��ن��اك يف  ال��ت��ي 
ال�سكوك يف اختفاء كمية كبية منها قبل 

النفجار.
ومع اقرتاب الذكرى ال�سنوية الأوىل يف 4 
اأغ�سط�ض )اآب( ل تزال اأ�سئلة تطل براأ�سها 
من  �سخمة  كمية  خزنت  كيف  غ��رار  على 
ت�ستخدم يف �سنع  التي  الأم��ون��ي��وم  ن��رتات 

تراعي  ل  ظ��روف  والأ���س��م��دة، يف  القنابل، 
العا�سمة  يف  الأم�������ان  اإج���������راءات  اأب�������س���ط 

ل�سنوات.
وك����ان الن��ف��ج��ار امل�����روع واح������داً م���ن اأ�سد 
ال��ت��ف��ج��يات غ���ي ال���ن���ووي���ة امل���ع���روف���ة يف 
التاريخ، واأ�سفر عن مقتل اأكرث من 200 
وتدمي  ب��ج��روح،  اآلف  واإ���س��اب��ة  �سخ�ض، 

م�ساحات �سا�سعة من بيوت.
اأكتوبر   7 ال���ذي ���س��در يف  ال��ت��ق��ري��ر  ي��ق��در 
عليه  واط��ل��ع��ت   2020 الأول(  )ت�����س��ري��ن 
رويرتز هذا الأ�سبوع، اأن حوايل 552 طناً 
ن���رتات الأم��ون��ي��وم، انفجرت يف  فقط م��ن 
ذلك اليوم، يف حني كانت ال�سحنة الأ�سلية، 
2754 طناً، بعد و�سولها على منت �سفينة 

م�ستاأجرة من رو�سيا يف 2013.
التحقيقات  م���ك���ت���ب  ت���ق���ري���ر  ي����ق����دم  ول 
بني  التناق�ض  لهذا  تف�سي  اأي  الحت���ادي 
الكمية التي انفجرت والكمية التي و�سلت 
اأين ذهبت بقية  اإىل امليناء، كما مل يو�سح 

ال�سحنة.
متحدث  اأح���ال  للتعليق،  طلب  على  ورداً 
با�سم مكتب التحقيقات الأمريكي رويرتز 

اإىل ال�سلطات اللبنانية.
وق�����ال م�������س���وؤول ل��ب��ن��اين ك���ب���ي، ك����ان على 
الحتادي  التحقيقات  مكتب  بتقرير  علم 
اتفقت  اللبنانية  ال�سلطات  اإن  ونتائجه، 
مع املكتب على حجم املادة التي ا�ستعلت يف 

النفجار.
وقال م�سوؤولون كثيون يف لبنان يف وقت 
�سابق يف جل�سات خا�سة، اإنهم يعتقدون اأن 

كمية كبية من ال�سحنة، �ُسرقت.
الأم��ون��ي��وم متجهة  ن���رتات  �سحنة  وك��ان��ت 
م��ن ج��ورج��ي��ا اإىل م��وزام��ب��ي��ق، ع��ل��ى منت 
�سفينة �سحن م�ستاأجرة من رو�سيا، عندما 

اأُمر بالتوقف يف بيوت،  اإنه  قال القبطان 
ذلك  يكن  ومل  اإ���س��اف��ي��ة،  �سحنة  وحتميل 

مدرجاً على جدول الرحلة من الأ�سا�ض.
نوفمرب  يف  ب���يوت  اإىل  ال�سفينة  و���س��ل��ت 
)ت�سرين الثاين( 2013 ومل ُيكتب لها اأن 
اأن �سقطت  اأب��داً حتى النفجار، بعد  تغادر 
ق��ان��وين طويل على ر�سوم  ن��زاع  ب��راث��ن  يف 

امليناء، وعيوب يف ال�سفينة.
التو�سل  الكبي  اللبناين  امل�����س��وؤول  ون��ف��ى 
بني  التباين  قاطعة حول  ا�ستنتاجات  لأي 

الكمية التي انفجرت وال�سحنة الأ�سلية.
وتفرت�ض اإحدى النظريات اأن جزءاً منها، 

�ُسرق.
واأ�ساف امل�سوؤول اأن نظرية ثانية تفرت�ض 
بينما  انفجر،  ال�سحنة  فقط من  ج��زءاً  اأن 

تطايرت الكمية الباقية يف البحر.
الحتادي  التحقيقات  مكتب  تقرير  وق��ال 
اإن “كمية نرتات الأمونيوم التي انفجرت 
 552 ُتقدر بحوايل   12 امل�ستودع رقم  يف 

طناً مرتياً«.
بدرجة  كبياً  ك��ان  امل�ستودع  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
البالغة  ال�����س��ح��ن��ة  ك���ل  ل���س��ت��ي��ع��اب  ك��اف��ي��ة 
2754 طناً، والتي كانت معباأة يف حقائب 

يزن كل منها طناً واحداً.
كانت  “اأنها  اف���رتا����ض  اأن  اأ����س���اف،  ل��ك��ن��ه 
يتنافى  الن��ف��ج��ار  وق��ت  بالكامل  م��وج��ودة 

مع املنطق«.

تركيا ولبنان والعراق.. 
الدول الأقل اإيجابية

•• وا�صنطن-وكاالت

ك�سف تقرير ملوؤ�س�سة “غالوب” العاملية اأن تركيا ولبنان ُيعتربان البلدان 
الأقّل اإيجابية يف العامل، بينما ت�سّدر العراق موؤ�سر التجارب ال�سلبية.

 وُيقّدم موؤ�سر “العواطف العاملية” لعام 2021، ملحة عن اأحدث قيا�سات 
غالوب للتجارب اليومية الإيجابية وال�سلبية للنا�ض خال عام ل مثيل له، 
 160 اإىل ح��وايل  النتائج  وت�ستند   .19 اأول عام من جائحة كوفيد  وهو 
2020 ومطلع  ع��ام  دول��ة ومنطقة، يف   116 بالغني يف  األ��ف مقابلة مع 
 ،”2021 لعام  العاملية  للعواطف  “غالوب  موؤ�سر  لنتائج  2021.ووفًقا 
 46 التجربة الإيجابية بر�سيد  اأ�سفل موؤ�سر  ت�سرتك تركيا مع لبنان يف 

درجة، بينما تت�سّدر ال�سلفادور املوؤ�سر بر�سيد 82 درجة.
والحرتام،  الراحة،  عن  ا�سئلة  الإيجابية  اخلربة  موؤ�سر  اأ�سئلة  وتت�سّمن 

والبت�سام، وال�سحك، واأمور مثية لاهتمام، وامل�ساعر.
ال�سطرابات  اإىل  ال��ق��اع  نحو  وال��ع��راق  ولبنان  تركيا  رحلة  امل��وؤ���س��ر  وع��زا 

القت�سادية وال�سيا�سية “التي حملت ثمناً باهظاً لهذه الدول«.
وتراجعت درجة لبنان يف موؤ�سر التجربة الإيجابية مبقدار 12 نقطة يف 

عام، وهو اأكرب تراجع لأي بلد بني عامي 2018 و 2019.
حياتهم  يف  ال�ستمتاع  يختربوا  مل  اللبنانيني  “غالبية  اإن  التقرير  وق��ال 
اليومية منذ عام 2018، وبالن�سبة لاأتراك، ينطبق هذا الأمر منذ عام 
غالبية  قالت  2020، حيث  عام  الوحيد يف  الدولة  لبنان  2017«.وكان 

اللبنانيني )%54 منهم( اإنهم مل ي�سعروا بالراحة الكافية.
ويف ما يتعّلق بالعواطف الفردية ال�سلبية، احتّلت تركيا املرتبة الثانية من 

حيث الغ�سب، والرابعة من حيث التوّتر الذي ُيعاين منه مواطنوها.
اأداء تركيا �سعيفاً، حيث مّت ت�سنيفها  ومن ناحية امل�ساعر الإيجابية، كان 
عند القاع اأو بالقرب منه. كما احتّلت املرتبة الثانية من حيث ال�ستمتاع، 

واحتلت املرتبة الأخية من حيث البت�سام اأو ال�سحك.
ومرة اأخرى، يقود العراق العامل يف موؤ�سر التجارب ال�سلبية، حيث �سّجل 

اأعلى ن�سبة للعام الثاين على التوايل ب�53 درجة.
وظلت التجارب ال�سلبية �سائعة بالن�سبة لن�سف العراقيني يف 2020.

كما يت�سّدر العراقيون العامل يف معاناتهم من الأمل )%56(، والغ�سب 
)%51(، واحلزن )50%(.

رو�سيا ت�سجل اأكرث من 23 األف 
اإ�سابة ب�»كورونا«

•• مو�صكو-وام:

خال  ارتفاعا  رو�سيا  “ يف  “ كورونا  بفيو�ض  الإ�سابات  ح�سيلة  �سهدت 
ال�ساعات ال�24 املا�سية.

ت�سجيل  اإىل  الفيو�ض  مبكافحة  اخلا�ض  الرو�سي  العمليات  مركز  واأ�سار 
23807 اإ���س��اب��ات ج��دي��دة ب��ال��ف��يو���ض خ���ال ال��ي��وم الأخ����ي م��ق��ارن��ة ب� 
مايني   6 الإ�سابات  اإجمايل  لي�سبح  ال�سابق،  اليوم  يف  اإ�سابة   23564

و265 األفا و873 اإ�سابة.
 / �ساعة   24 اآخ��ر  / خ��ال  وف��اة  792 حالة   / ت�سجيل  اإىل  املركز  ولفت 
مقابل 794 وفاة اأم�ض الول/، ليبلغ اإجمايل الوفيات 158 األفا و563 
حالة وفاة، مع متاثل 19771 مري�سا لل�سفاء خال اليوم املا�سي لي�سبح 

جمموع املتعافني 5 مايني و608 اآلف و619 �سخ�سا .
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الجتماع  ديباجة  لتقرير  ووف��ًق��ا 
اخلارجية  وزارة  اأر���س��ل��ت��ه  ال����ذي 
الث�����ن�����ني على  ي�������وم  ال�������س���ي���ن���ي���ة 
م��وق��ع وي�����س��ات، ط��ل��ب ن��ائ��ب وزير 
نظيته  م��ن  ال�سيني  اخل��ارج��ي��ة 
وا�سنطن  ت���غ���ّي  ان  الأم���ري���ك���ي���ة، 
وال�سيا�سة  اخلاطئة”،  “العقلية 
تنفيذها،  يتم  التي  “اخلطية”، 
البيت  ق���ب���ل  م�����ن  راي���������ه،  ح�������س���ب 
هو  الأ�سا�سي،  و”ال�سبب  الأبي�ض. 
اأن الأمريكيني يرون ال�سني كعدو 

قال �سيه فنغ. وهمي”، 
اجتماع  كارثة  ن�ستح�سر  اأن  علينا 
املا�سي،  مار�ض  األ�سكا  يف  اأنكوراج، 
عندما تبادل رئي�ض جلنة ال�سوؤون 
ال�سيوعي  ل���ل���ح���زب  اخل����ارج����ي����ة 
ال�����س��ي��ن��ي ي���ان���غ ج��ي��ت�����س��ي، ووزي����ر 
اخل����ارج����ي����ة الأم����ري����ك����ي اأن���ت���وين 
ال�سحافة  اأم��ام  الإهانات  بلينكني، 
ال���دول���ي���ة امل����ذه����ول����ة.  وم����ن هذه 
على  تياجنني،  يف  اجلديدة  القمة 
ب��ع��د اأك����رث م���ن ���س��اع��ة ب��ق��ل��ي��ل من 
ب��ك��ني ع��ل��ى م���نت ق��ط��ار “تي جي 

يف”،
تاأمل،  ال�سينية  ال�سلطات  ك��ان��ت   
على العك�ض، يف اأن توؤدي اإىل تعبي 
الطرفني عن امل�سلحة امل�سرتكة يف 
تنظيم قمة بني الرئي�ض الأمريكي 
�سي  ال�سيني  ون��ظ��يه  ب��اي��دن  ج��و 
ب��ي��ن��غ. وم����ع ذل�����ك، مل تتم  ج���ني 
خ��ال هذه  املو�سوع  ه��ذا  مناق�سة 
امل�ساورات  م���ن  الأرب�����ع  ال�����س��اع��ات 

العا�سفة.
ب��اي��دن م��ع �سي جني  مل يلتق ج��و 
الرئي�ض  و�سول  منذ  مطلًقا  بينغ 
الأب��ي�����ض يف  البيت  اإىل  الم��ري��ك��ي 

20 يناير، 
بني  عميقة  ال��ف��ج��وة  ان  يعني  م��ا 
ال�سني والوليات املتحدة، يف حني 
التقى فادميي بوتني يف جنيف، 

16 يونيو،
 رغ�����م اخل����اف����ات ال��ع��م��ي��ق��ة بني 

نفذتها  ال��ت��ي  ال��رته��ي��ب  ع��م��ل��ي��ات 
بكني �سد فورموزا ال�سابقة ب�سكل 
كبي يف الأ�سهر الأخية، مما دفع 
توجيه  اإىل  الأم���ري���ك���ي  اجل���ان���ب 

حتذيرات �سديدة اإىل ال�سينيني.
ال�سفي  ط������ار  ال�����ث�����اث�����اء،  ي������وم 
وا�سنطن،  ل��دى  اجل��دي��د  ال�سيني 
ت�سني غانغ، اإىل الوليات املتحدة. 
ت�سني، دبلوما�سي حمرتف اأ�سرف 
الأوروب��ي��ة يف  ال�سوؤون  على ت�سيي 
وزارة اخلارجية ال�سينية، يتحدث 
الإجنليزية بطاقة، ولكن درايته 
على  �سعيفة،  الأمريكية  بامللفات 
عك�ض �سلفه كوي تيانكاي، اخلبي 
الذي  املتحدة،  الوليات  الكبي يف 
ق�������س���ى ث����م����اين �����س����ن����وات يف ه���ذا 
ت�سني  اختيار  ف��اج��اأ  لذلك  البلد. 
اأ�سبح  حيث  الغربيني،  امل��راق��ب��ني 
الآن م�سوؤوًل عن قيادة العديد من 

امللفات بني بكني ووا�سنطن.
وُي���ع���د ت�����س��ني غ���ان���غ، ال���ب���ال���غ من 
55 ع����اًم����ا، وامل�����ول�����ود يف  ال���ع���م���ر 
تياجنني، رجًا يثق فيه �سي جني 
العديد  يف  راف��ق��ه  ق��د  وك���ان  بينغ، 
ومت  اخل��������ارج،  اإىل  رح����ات����ه  م����ن 
لوزير اخلارجية عام  نائبا  تعيينه 
2018. ويقول املقربون منه، اإنه 
يعتمد ال�سراحة يف حديثه للدفاع 
فرباير  يف  ب������اده.  م�����س��ال��ح  ع���ن 
املا�سي، اأ�سار يف حديثه يف قمة بني 
اأن  اإىل  ال�سرقية،  واأوروب���ا  ال�سني 
لأنف�سهم  ي�سمحون  الذين  اأولئك 
بت�سويه �سمعة ال�سني لي�سوا �سوى 

“ذئابا �سريرة«.
-------------------------

موؤلف حوايل خم�ضة ع�ضر كتاًبا 
خم�ض�ضة لل�ضني واليابان والتبت 
االآ�ضيوية  والتحديات  والهند 
ن�ضر   ,2020 ــام  ع الرئي�ضية. 
العاملية حموره,  “الزعامة  كتاب 
والواليات  ال�ضني  بني  ال�ضدام 

املتحدة” عن من�ضورات لوب. 

وا�سنطن ومو�سكو.

االأمريكي,  امللعب  يف  الــكــرة 
بح�ضب بكني

ك����ان����ت وي�����ن�����دي �����س����يم����ان اأك�����رب 
ال�سني  تزور  اأمريكية  دبلوما�سية 
منذ انتخاب الرئي�ض الدميقراطي. 
املعني  مبعوثها  فقط  الآن،  حتى 
الأرا�سي  زار  ك��يي،  ج��ون  باملناخ، 
ال�سينية. لكن املحادثات اقت�سرت 
احلراري  الحتبا�ض  معاجلة  على 
التي  القليلة  امل��و���س��وع��ات  -اأح����د 
اأر�سية  اإي���ج���اد  ال���ب���ل���دان  ي���ح���اول 

م�سرتكة فيها.
ال�سيني  ال���ع���داء  مل���دى  وجت�����س��ي��دا 
الأم�����ري�����ك�����ي ال��������ذي ي�������س���ت���م���ر يف 
التفاقم منذ 20 يناير، قال وزير 
اإن  ي���ي،  وان���غ  ال�سيني  اخل��ارج��ي��ة 
الأم���ر م���رتوك ل��ل��ولي��ات املتحدة 
ال�سحيح”.  ال�����ق�����رار  “لتخاذ 
امللعب  ال��ك��رة يف  ان  اآخ����ر،  مب��ع��ن��ى 
ويندي  حماولة  ورغ��م  الأمريكي. 
بادها  اأن  على  التاأكيد  �سيمان 
ال  ال�سني،  م��ع  للحرب  ت�سعى  ل 
عّمق  ال�سيني  اخلارجية  وزي��ر  ان 
اأن  ل��و  كما  الأم���ر  “يبدو  اجل���رح: 
التنمية يف ال�سني يجب اأن تتوقف 
دول��ة عظمى  اأم��ري��ك��ا  ت�سبح  حتى 

مرة اأخرى. »
ر�سمت  امل��ح��ادث��ات،  ه��ذه  نهاية  يف 

الهائل  ال�سعبي  للح�سد  الرئي�سي 
لعام 2019. يبلغ من العمر 24 
وفًقا  ��ا،  اأي�����سً املتهم  ت�سبب  ع��اًم��ا، 
اإحل������اق ����س���رر كبي  ل��ل��ق�����س��اة، يف 
جرح  عندما  كونغ  هونغ  مبجتمع 
اأثناء  ال�سرطة  �سباط  من  ثاثة 

الحتجاج.

الذئاب ال�ضريرة
اأ�����س����ر ���س��ي��ه فنغ،  ي�����وم الث����ن����ني، 
ال���ولي���ات  اأن  اأخ�������رى، ع��ل��ى  م����رة 
ال�سني”  “ت�سيطن  امل����ت����ح����دة 
ل��غ��ر���ض وح��ي��د ه���و ال��ت�����س��رت على 
والجتماعية  ال�سيا�سية  امل�ساكل 
تبلغ  الأم��ري��ك��ي. مل  ال���رتاب  على 
ال���ت���وت���رات ب���ني وا���س��ن��ط��ن وبكني 
اأب��������دا م���ث���ل ه�����ذا ال�������س���ق���ف. وق���د 
املا�سي  الأ���س��ب��وع  ال�سني  فر�ست 
عقوبات على العديد من املنظمات 
الأم��ري��ك��ي��ني، منهم  وامل�����س��وؤول��ني 
حكومة  يف  ال�سابق  ال��ت��ج��ارة  وزي��ر 
دون�����ال�����د ت����رام����ب وي����ل����رب رو������ض. 
اأعقاب  يف  العقوبات  هذه  وفر�ست 
حت��ذي��ر وج��ه��ه ج��و ب��اي��دن ملجتمع 
املنت�سبني يف  الأم��ري��ك��ي  الأع��م��ال 

هونغ كونغ.
ال�سني  ب��ني  اأخ���رى  معركة  �ساحة 
امل��ت��ح��دة، ه��ي التهديد  وال��ولي��ات 
وح��ول هذا  تايوان.  بغزو  ال�سيني 
املو�سوع �سديد احل�سا�سية، تكثفت 

زيارة �سيمان اىل تياجنني فر�سة مهدورة م�سافحة م�ستبعدة حاليا

بداأت فكرة حرب باردة جديدة ترت�سخ بني ال�سني والوليات املتحدة

مواجهة على املبا�سر يف اجتماع ال�سكا لقاء جديد...دون جديد يف عاقة البلدين

اأولية لبناء عاقة ميكن اأن ت�سمح 
لنا بالعثور على ما نريد. »

منذ دخوله البيت الأبي�ض، اتبع جو 
جتاه  للغاية  قا�سية  �سيا�سة  بايدن 
الرئي�ض  ويتهم  ال�سيني.  احل��ك��م 
الأم��ري��ك��ي، يف نف�ض ال��وق��ت، بكني 
اأقلية  �سد  جماعية  اإب��ادة  بارتكاب 
�سينجيانغ،  يف  امل�سلمة  الأوي���غ���ور 
كونغ  هونغ  على  �سطوتها  وفر�ض 
ب�ساأن  ق����ان����ون  ت��ب��ن��ي  خ�����ال  م����ن 

وزارة  يف  ال���ث���ان���ي���ة  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
اخلارجية الأمريكية �سجًا قامًتا 
بها  اأدىل  ال��ت��ي  للتعليقات  للغاية 
لوكالة  واأو�سحت  اجلانبني.  كا 
ال�سعب  من  اأن��ه  بر�ض،  اأ�سو�سيتد 
للغاية معرفة ما اإذا كانت العاقات 
اقت�ساديتني يف  ق��وت��ني  اأك���رب  ب��ني 
العامل �ستكون قادرة على التح�سن 
اأرى  “ل  املقبلة.  الأ�سهر  يف  ل  اأم 
اأننا دخلنا الآن مرحلة  اأمل يف  اأي 

حمكمة هونغ كونغ العليا مواجها 
ع���ق���وب���ة ال�����س��ج��ن م�����دى احل���ي���اة. 
الثاثة يف حمكمة  الق�ساة  ق�سى 
هونغ كونغ العليا باأن املتهم، ليون 
بالتحري�ض  مدان  كيت،  ينغ  تونغ 
داهم  عندما  “النف�سالية”،  على 
ب��دراج��ت��ه ال��ن��اري��ة ث��اث��ة �سباط 
�سرطة يف 1 يوليو 2020، ملوًحا 
هونغ  “حرروا  ع��ل��ي��ه  ك��ت��ب  ب��ع��ل��م 
ال�سعار  ع�سرنا”،  ث�����ورة  ك���ون���غ، 

الأمن القومي يف يونيو من العام 
املا�سي، والذي ين�ض على ال�سجن 
مدى احلياة للذين يدانون بتهمة 
التخابر مع قوة اأجنبية. وتعتربه 
يف  احلرية  لقتل  قانوًنا  وا�سنطن 
ال�سابقة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  امل�ستعمرة 
ال�سينية  ال�سيادة  اإىل  ع��ادت  التي 

عام 1997.
يوم الثاثاء 27 يوليو، مثل اأول 
م��ت��ه��م ب��خ��رق ه���ذا ال��ق��ان��ون اأم���ام 

- تتهم بكني الوليات املتحدة باأنها تريد �سيطنة ال�سني وترغب يف اأن جتعل منها عدًوا

- �سكوك يف حت�ّسن العالقات بني اأكرب قوتني اقت�ساديتني يف العامل يف الأ�سهر املقبلة

�ضوط جديد من املفاو�ضات دون نتائج

ال�سني -اأمريكا: النزول اإىل اجلحيم م�ستمر...!
•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت

 -ترجمة خرية ال�صيباين
اخلارجية  ــر  وزي نائبة  بــني  املــحــادثــات  ا�ضتمرت 
اخلارجية  وزير  ونائب  �ضريمان  ويندي  االأمريكية 

االثنني  يوم  �ضاعات  اأربع  فنغ قرابة  �ضيه  ال�ضيني 
يف تياجنني ب�ضمال �ضرق ال�ضني  اجلاري  يوليو   26
دون ان ت�ضفر عن اأية نتائج. وتتهم بكني الواليات 
املتحدة باأنها تريد “�ضيطنة ال�ضني” وترغب يف ان 

جتعل منها عدًوا.

وعززت قمة تياجنني فكرة “حرب باردة جديدة” 
“العدو  حجة  كــانــت  لقد  ووا�ــضــنــطــن.  بكني  بــني 
فنغ  �ضيه  اخرجها  التي  هي  الوهمي”  اخلــارجــي 
جديدة.  لي�ضت  احلجة  تلك  ان  �ضك  ال  ــددا.  جم
املتحدة  الواليات  �ضجبت  عندما  قليلة,  اأيــام  قبل 

واالحتاد االأوروبي الهجمات االإلكرتونية املن�ضوبة 
على  اأن  حينها  بكني  اكدت  �ضينيني,  قرا�ضنة  اإىل 
باأنها  ال�ضني  اتــهــام  عــن  التوقف  االأبي�س  البيت 
“اإمرباطورية  اأي  القرا�ضنة”,  “اإمرباطورية 

ال�ضر«.

- عّززت قمة تياجنني فكرة حربًا باردة 
جديدة بني بكني ووا�سنطن

- مو�سوع تنظيم قمة بني �سي وبايدن مل يطرح 
خالل ال�ساعات الأربع من امل�ساورات العا�سفة

حتليل اأخباري
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•• دبي - وام:

تخطو جمارك دبي خطوة اأخرى متقدمة 
نحو دعم التجار يف اإمارة دبي للتغلب على 
مكا�سبهم  على  العائد  وزي��ادة  التحديات 
الت�سدير  ت��ق��اري��ر  خ��دم��ة  اأط��ل��ق��ت  حيث 
على  الت�سهيل  �ساأنها  م��ن  التي  للتاجر  
ل�سريبة  ال�سفر  ن�سبة  لتطبيق  التجار 
من  ال�سلع  ت�سدير  على  امل�سافة  القيمة 
ال�سحن  اأو وك��اء  قبل وك��اء التخلي�ض 
اخلارج  يف  امل�����س��رتي��ن  ق��ب��ل  م��ن  املعينني 

خال فرتة حمددة ب� 90 يوماً .
يتمثل يف  يواجهون حتدًيا  التجار  وك��ان 
ال�سفر  ن�سبة  تطبيق  على  قدرتهم  عدم 
على �سادرات ال�سلع ب�سبب عدم وجود ما 

يثبت القيام بعملية الت�سدير.
الت�سدير  ت��ق��اري��ر  خ��دم��ة  اإط�����اق  ومت 
ح�سرُه  اف���رتا����س���ي  ل���ق���اء  يف  ل��ل��ت��اج��ر  
�سعادة اأحمد حمبوب م�سبح املدير العام 
جلمارك دبي و�سعادة خالد علي الب�ستاين 
لل�سرائب  للهيئة الحتادية  العام  املدير 
الإدارات  وم����دراء  التنفيذيون  وامل����دراء 

واملراكز اجلمركية من اجلانبني.
وي��ت��ع��ني ع��ل��ى ال��ت��اج��ر ا���س��ت��ي��ف��اء جميع 
اخلا�سة  الأخ���رى  وال�����س��روط  املتطلبات 
على  ال�سفر  بن�سبة  ال�سريبة  بتطبيق 
الحتفاظ  ذل���ك  يف  مب��ا  ال�سلع  ت�سدير 
التجارية  وامل�����س��ت��ن��دات  اخل���روج  ب�سهادة 
الت�سدير والتاأكد من  التي تثبت عملية 
ت�����س��دي��ر ال�����س��ل��ع خ���ال ال��ف��رتة املحددة 
علماً باأن خدمة تقرير الت�سدير للتاجر  
والتي  امل�ستوردة  ال�سلع  تطبق فقط على 

تطبق  ول  لح��ق��اً  ت�سديرها  اإع����ادة  يتم 
على ال�سلع املقتناه حملياً.

اجلديدة  الإلكرتونية  اخلدمة  وتهدف 
يتعلق  فيما  داعمة  م�ستندات  توفي  اإىل 
ال�سروط  ل���س��ت��ي��ف��اء  ال�����س��ل��ع  ب��ت�����س��دي��ر 
�سريبة  ت�سريعات  يف  عليها  املن�سو�ض 
ال��ق��ي��م��ة امل�����س��اف��ة ل��ت��م��ك��ني ال��ت��ج��ار من 
تطبيق ن�سبة ال�سفر على ت�سدير ال�سلع 

.
عام  مدير  الب�ستاين  خالد  �سعادة  وق��ال 
اإطاق  اإن  لل�سرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة 
خدمة تقارير الت�سدير ل�سريبة القيمة 
حثيثة  جهود  نتاج  ج��اء  للتاجر  امل�سافة 
الهيئة  ب���ني  وال���ت���ك���ام���ل  ال�������س���راك���ة  م���ن 
امل�سلحة  حتقيق  ب��ه��دف  دب���ي  وج��م��ارك 
العامة والرتقاء بالقت�ساد الوطني عرب 
توفي خدمات ا�ستباقية تخدم املتعاملني 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  تطلعات  م��ع  وت��ت��وائ��م 

للو�سول للتناف�سية العاملية.
واأ�ساف اأن اخلدمة متثل من�سة مبتكرة 
المتثال  م�������س���ت���وي���ات  رف�����ع  يف  ت�����س��ه��م 
ال�سرائب  داف���ع���ي  وت�����س��ج��ع  ال�����س��ري��ب��ي 
ع��ل��ى الل����ت����زام ال���ذات���ي مم���ا ي�����س��اه��م يف 
تنفيذ �سيا�سات تنويع القت�ساد الوطني 
وزي��ادة الإي��رادات غي النفطية ..معربا 
التقدير  وخ��ال�����ض  ال�����س��ك��ر  ج���زي���ل  ع���ن 
جهودهم  على  دبي  جمارك  عمل  لفريق 
اإط���اق هذه  اإجن���اح م�سروع  امل��ب��ذول��ة يف 
اخلدمة الذكية ..واأبدى التطلع اإىل بناء 
ج�سور التعاون على كافة امل�ستويات ومع 
احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ه��ي��ئ��ات  جميع 
واخل��ا���س��ة ب��ه��دف رف���ع ج���ودة احل��ي��اة يف 

بيئة م�ستدامة وتطوير خدمات حكومية 
ل��ارت��ق��اء مب�����س��ت��وى رفاهية  ا���س��ت��ب��اق��ي��ة 

اأفراد املجتمع.
واأع�����رب ���س��ع��ادة اأح��م��د حم��ب��وب م�سبح 
الهيئة  يف  لل�سركاء  التقدير  خال�ض  عن 
جهودهم  ع��ل��ى  ل��ل�����س��رائ��ب  الحت����ادي����ة 
امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون  يف  املخل�سة 
ودعم  التجاري  القطاع  خدمة  اأج��ل  من 
الت�سهيات  اأف�سل  تقدمي  ع��رب  ت��ط��وره 
وال�سركات  للتجار  واجلمركية  التجارية 
التبادل  زي�������ادة  ع���ل���ى  ق���درت���ه���م  ل���دع���م 
العامل  دول  وك���اف���ة  دب���ي  ب���ني  ال��ت��ج��اري 
لتمكني  ال��دول��ة  خطة  اه���داف  لتحقيق 
اخلم�سية  دب��ي  خطة  وك��ذل��ك  القت�ساد 
اىل  اخلارجية  دبي  قيمة جتارة  بو�سول 
�سنوات  خم�ض  خ��ال  دره���م  تريليون   2
وق��د �سجلت جت��ارة دب��ي اخل��ارج��ي��ة غي 
النفطية يف الربع الأول من العام 2021 
منواً بن�سبة 10 باملائة لت�سل قيمتها اإىل 
354.4 مليار درهم مقابل 323 مليار 
 2020 العام  الأول من  الربع  دره��م يف 
والت�سدير  الت�سدير  اإعادة  منها  وي�سكل 

ما يقارب 150 مليون درهم.
اللكرتونية  اخل���دم���ة  ه����ذه  اإن  وق�����ال 
والت�سهيات  اخل��دم��ات  ت��ت��وج  اجل��دي��دة 
النمو  لتعزيز  دبي  جمارك  توفرها  التي 
يف جت��ارة دبي اخلارجية من خال دعم 
املكا�سب  حتقيق  ع��ل��ى  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ق���درة 
لعملياتهم  مق�سداً  دب��ي  اختيارهم  م��ن 
الأ�سواق  اىل  منها  ينطلقون  التجارية 
مكانتها  ير�سخ  م��ا  وال��ع��امل��ي��ة  الإقليمية 
كعا�سمة لاقت�ساد ومركز جتاري دويل 

املوانئ  يف  التحتية  بنيته  بتطور  مي��ت��از 
والطرق  احل�����رة  وامل���ن���اط���ق  وامل�����ط�����ارات 
م�ستوى  اأف�����س��ل  للتجار  وي��ق��دم  ال��ربي��ة 
واجلمركية  اللوج�ستية  اخل��دم��ات  م��ن 
للدولة  الت�سديرية  ال��ق��درات  يعزز  مما 
تنفيذاً  ج��دي��دة  اأ����س���واق  اىل  ول��ل��و���س��ول 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لروؤية 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 

جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل  .
اجلديدة  اخل��دم��ة  اإط����اق  اأن  واأ����س���اف 
ي��اأت��ي م��ع اإ���س��ت��ع��دادات الإم����ارة لنطاق 
ال��ع��امل��ي يف دب����ي الذي  م��ع��ر���ض اك�����س��ب��و 
ي�سهده  اق���ت�������س���ادي  ح�����دث  اه�����م  مي���ث���ل 
القت�سادي  التعايف  ط��ري��ق  على  ال��ع��امل 
19 حيث تعمل  اأث��ار جائحة كوفيد  من 
جمارك دبي على توفي اأف�سل اخلدمات 
املعر�ض ويف  للم�ساركني يف  والت�سهيات 
الذكية  اجلمركية  اك�سبو  قناة  مقدمتها 

املخ�س�سة لهذا احلدث العاملي.
التطوير  ت�����س��ع  دب���ي  ج��م��ارك  اأن  واأك����د 
ال��دائ��م للخدمات  امل��ب��ن��ي ع��ل��ى الب��ت��ك��ار 
مقدمة  يف  اجل���م���رك���ي���ة  وال��ت�����س��ه��ي��ات 
املتعاملني  ا���س��ع��اد  ل�����س��م��ان  اأول���وي���ات���ه���ا 
اأجل  من  متطلباتهم  لكافة  وال�ستجابة 
التي  القت�سادي  التحفيز  ح��زم  مواكبة 
تعزيز  بهدف  احلكيمة  قيادتنا  اطلقتها 
الن��ت��ع��ا���ض الق��ت�����س��ادي وت��ق��دمي منوذج 
ال���ع���امل يف ال��ت��ع��ايف من  ب���ه دول  ت��ق��ت��دي 
تاأثي الزمات العاملية وحتويل حتدياتها 
اىل اإجن������ازات ع��ل��ى ط��ري��ق ال��ت��ق��دم اىل 
حتقيق اه��داف مئوية الم��ارات 2071 
اخلم�سني  عام  يف  احتفالنا  من  انطاقاً 

الذي  الم��ارات  لدولة  الذهبي  باليوبيل 
ي��ت��وج الإجن����ازات ال��ك��ربى ال��ت��ي حققتها 
ت��اأ���س��ي�����ض الحت�����اد لتقدم  ال���دول���ة م��ن��ذ 
للعامل جتربة رائدة يف النجاح والجناز.

من جانبه ا�ستعر�ض اإدري�ض بهزاد مدير 
دبي  ج���م���ارك  يف  ال��ع��م��اء  ا���س��ع��اد  اإدارة 
تفا�سيل خدمة  تقارير الت�سدير للتاجر  

الإلكرتونية ..
مو�سحاً اأن على امل�ستورد اللتزام بتقدمي 
اإىل  ال�سحيحة  ال�ستياد  بيانات  اأرق���ام 
و  اخل���ارج  يف  للم�سرتي  الت�سدير  وكيل 
ال�ستياد  ب��ي��ان��ات  اإىل  الإ����س���ارة  ث��م  م��ن 
الت�سدير  بيانات  ال�سحيحة يف  الأ�سلية 
ا�ست�سدار  م����ن  امل�������س���ت���ورد  مي���ك���ن  مب����ا 
البيانات  وف��ق  للتاجر   الت�سدير  تقرير 
ويقدم  والت�سدير  لا�ستياد  الدقيقة 
ويرفق  الت�سدير  لإث��ب��ات  التقرير  ه��ذا 
مع �سهادة اخلروج ويقوم امل�ستورد وكيل 
من  تلقائيا ً التقرير  باإ�سدار  الت�سدير 
خال توفي الرمز اجلمركي للم�ستورد 
وحتديد نطاق الفرتة املطلوبة للتقرير 
تقرير  وحتميل  بعر�ض  يقوم  ذل��ك  بعد 
ل��ل��ت��اج��ر  وت���ق���دمي���ه كداعم  ال��ت�����س��دي��ر 
على  ال�سفر  بن�سبة  ال�سريبة  لتطبيق 
لغر�ض  و  اأن���ه  ..م���وؤك���داً  ال�سلع  ت�سدير 
واعتماده  ال��ت��ق��ري��ر  �سحة  م��ن  التحقق 
لل�سرائب  ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة  ق��ب��ل  م��ن 
اإمكانية  ا  اأي�سً للهيئة  دبي  توفر جمارك 
عر�ض اأو بحث اأو حتميل التقرير املقدم 
اإن�ساء  اأو  الت�سدير  وك��ي��ل  امل�ستورد  م��ن 
الت�سجيل  رق��م  با�ستخدام  جديد  تقرير 
تطلب  اأن  وميكن  للم�ستورد  ال�سريبي 

الت�سدير  وك��ي��ل  امل�����س��ت��ورد  م���ن  ال��ه��ي��ئ��ة 
توفي �سهادة اخلروج.

واأكد اأن جمارك دبي حتر�ض على اإ�سعاد 
قيمة  ذات  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  متعامليها 
م�سافة لهم من خال متابعة جتاربهم 
وانطباعاتهم وقيا�ض مدى كفاءة وفعالية 
لهم من خال  املقدمة  الدائرة  خدمات 
ردود  ج��اءت  حيث  الو�سائل  م��ن  العديد 
ال��ع��م��اء على اخل��دم��ة اجلديدة  اأف��ع��ال 
اأك���رث م��ن اإي��ج��اب��ي��ة واأ����س���ادت جمموعات 
التي  الكبية  باجلهود  والتجارة  العمل 
بجانبهم  بالوقوف  دب��ي  جمارك  تبذلها 
على  ت���ط���راأ  ق���د  اأي حت���دي���ات  ل���ت���ج���اوز 

اأعمالهم وتعزيز العائد عليها.
وتتوفر اخلدمة اجلديدة على موقع دبي 

التجارية و�ستنطبق على اأنواع معينة من 
اإىل  ال�ستياد  وهي  اجلمركية  البيانات 
الأخرى،  العامل  دول  من  املحلي  ال�سوق 
وال�ستياد اإىل ال�سوق املحلي من املنطقة 
املحلي  ال�����س��وق  اإىل  احل���رة، وال���س��ت��ياد 
اإىل  وال�ستياد  اجلمركي،  امل�ستودع  من 
التعاون  جمل�ض  دول  من  املحلي  ال�سوق 
 ، الإح�سائي  ال���س��ت��ياد  بيان  اخلليجي 
دول  اإىل  املحلي  ال�سوق  م��ن  والت�سدير 
ال�سوق  الت�سدير من  اأو  الأخ��رى  العامل 
املحلي اإىل دول جمل�ض التعاون اخلليجي 
بيان ال�سادر الإح�سائي  والتي ت�سي اإىل 
املذكورة  ال�ستياد  بيانات  اأن��واع  من  اأي 
ال�سابق  اجلمركي  البيان  رق��م  بند  حتت 
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جمارك دبي تطلق مبادرة تقارير الت�سدير للتاجر لزيادة مكا�سب التجار

للم�ضاهمة يف اجلهود االإدارية والتن�ضيقية وتوفري احلوكمة املوؤ�ض�ضية ال�ضاملة

�سامل عمر �سامل ع�سوًا يف جمل�ض اإدارة املنظمة العاملية للمناطق احلرة
•• ال�صارقة-الفجر:

اأهم املنظمات  اأحد   ، اختارت املنظمة العاملية للمناطق احلرة 
الدولية ذات النفع العام للمناطق احلرة، واأكرثها ن�ساطاً يف 
العامل، �سامل عمر �سامل، مدير املنطقة احلرة ملدينة ال�سارقة 

للن�سر، ع�سواً يف جمل�ض اإدارتها اجلديد،
والتن�سيقية  الإداري������ة  اجل��ه��ود  امل�����س��اه��م��ة يف  ب��ذل��ك  ل��ي��ت��وىل 
ال��ت��ي ت��ق��وده��ا امل��ن��ظ��م��ة  وي��ع��م��ل م��ع الأع�����س��اء ع��ل��ى تطوير 
وتوفي  امل��ايل  الأداء  ومراقبة  وال�سيا�سات  ال�سرتاتيجيات 

احلوكمة املوؤ�س�سية ال�ساملة.  
و�سملت ع�سوية �سامل عمر �سامل ان�سمامه اإىل جلنة املعرفة 
عن  امل�سوؤولني  الأع�ساء  �سمن  �سيكون  اإذ  للمنظمة،  التابعة 
اقت�سادياَ،  احل��رة  املنطقة  لبحوث  الفكرية  القاعدة  تطوير 
وقواعد التجارة العاملية، بالإ�سافة اإىل عدد من املهام املتعلقة 
اخلا�ض  القطاع  وجمعيات  الدولية  املنظمات  مع  بالتوا�سل 
والقطاع  ال�سناعة  وممثلي  اجلن�سيات  متعددة  وال�����س��رك��ات 

املايل التابعني ملجتمع ال�ستثمار الدويل. 
املعرفة  توفي  اإىل  احل��رة   للمناطق  العاملية  املنظمة  وت�سعى 

التي  العامل  ح��ول  احل��رة  املناطق  جلميع  والدعم  والتوا�سل 
متتلك ع�سويتها، بهدف م�ساعدتها على حتقيق الأداء الأمثل 
اأن�سطتها، وو�سع املعايي الازمة لتعزيز النظم  �سمن كافة 
العاملي  ال�سعيدين  على  احلّرة  للمناطق  القت�سادية  البيئية 
املناطق  واإدارة  لإن�ساء  اإر�سادات  طرح  اإىل  بالإ�سافة  واملحلي، 

احلرة. 
ع�سو  هي  للن�سر  ال�سارقة  ملدينة  احل��رة  املنطقة  اأن  يذكر  و 
ميتلك حق الت�سويت يف املنظمة العاملية للمناطق احلرة  منذ 
للن�سر قد  ال�سارقة  ملدينة  املنطقة احلرة  كانت   ،2019 عام 

املنجزات  من  2017،�سل�سلة  عام  يف  تاأ�سي�سها  ومنذ  حّققت 
العامل،  للن�سر على م�ستوى  اأول منطقة حرة  اأ�سبحت  حيث 
واإحدى اأبرز املناطق احلرة العاملية التي توفر للنا�سرين بيئة 
جديدة  اأ�سواق  اإىل  والو�سول  النمو  على  ت�ساعدهم  مزدهرة 
وم��وؤ���س�����س��ات مت��ث��ل قطاعات  ���س��رك��ات  ال��ي��وم  ح��ي��ث حتت�سن 
بيئة  لها  وتوفر  الكتاب،  و�سناعة  والتوزيع  والطباعة  الن�سر 
ا�ستثمارية واعدة، وبنية حتتية ذات م�ستوى عاملي، بالإ�سافة 
اخلدمات  من  وغيها  التناف�سية،  امل��زاي��ا  من  جمموعة  اإىل 

الفاعلة، لدعمها وتعزيز و�سولها اإىل الأ�سواق العاملّية.

»حرة احلمرية« بال�سارقة تد�سن م�ستودعني 
ملن�ساأة متخ�س�سة يف اإنتاج الأعالف

مليار درهم اإيرادات طرق دبي املتح�ضلة عرب القنوات الرقمية يف 2020  2.6

مطر الطاير : 527 مليون معاملة رقمية 
اأجنزتها الهيئة العام املا�سي

ـ 91 % ن�ضبة التبني الرقمي للهيئة و96.2 % ن�ضبة �ضعادة املتعاملني
ـ 127 تريابايت حجم البيانات ال�ضخمة للهيئة يف 2020 ما يعادل اأر�ضفة 64 مليار ورقة

•• ال�صارقة -وام:

ال�سارقة  يف  باحلمرية  احل��رة  املنطقة  هيئة  د�سنت 
اجلديدة  هيدروفارمز”  “األيو  ل�سركة  م�ستودعني 
اإجمالية  مب�ساحة  الأع���اف  اإن��ت��اج  يف  واملتخ�س�سة 
ت�سل اإىل 12000 قدم مربع تبلغ قيمة ا�ستثماراتها 
نحو 9 مايني درهم وبطاقة اإنتاجية يومية تقدر 

بحوايل 10 اأطنان من العلف الع�سوي.
اأبرمتها  ال��ت��ي  لاتفاقية  تنفيذا  ال��ت��د���س��ني  ي��اأت��ي 
حول  هيدروفارمز”  “األيو  م���ع  م���وؤخ���را  ال��ه��ي��ئ��ة 
ا�ستثمارها  م��ن  الأوىل  للمرحلة  ال�سركة  اإط���اق 
حلمرية  ال��ت��اب��ع  لاأغذية”  ال�����س��ارق��ة  “جممع  يف 
ال�سارقة متهيدا للتو�سع يف خدمة عمائها بال�سوق 
املحلية والأ�سواق العاملية .واطلع �سعادة �سعود �سامل 
باحلمرية  احل���رة  امل��ن��ط��ق��ة  هيئة  م��دي��ر  امل���زروع���ي 
خال تد�سينه امل�ستودعني بح�سور ال�سيدة تارانوم 
مالك و مدير عام �سركة “األيو هيدروفارمز” على 
منتجات ال�سركة واحللول املبتكرة التي تقدمها من 
خال تطبيق تقنيات متطورة للزراعة املائية التي ل 
تعتمد على درجات احلرارة والظروف املناخية حيث 
تعترب عملية الإنتاج لاأعاف ع�سوية 100 باملائة 
الكيمائية  الأ���س��م��دة  اأو  للمبيدات  ا�ستخدام  ب��دون 
“األيو  ا�ستثمار  نفايات.ويعك�ض  اأو  خملفات  دون  و 
الدولة  يف  �سركة  اأول  تعترب  التي  هيدروفارمز” 
التقنيات  اأح��دث  با�ستخدام  مبتكرا  مفهوما  تطبق 
للما�سية  املخ�س�ض  الع�سوي  العلف  وزراع��ة  لإنتاج 
اإمارة  حتتلها  التي  املتميزة  املكانة  املائية  امل��زارع  يف 
ال�سارقة كمركز هام ل�ستقطاب ال�سركات ال�سناعية 
اإ�سافيا على جودة  ال��ع��امل وم��وؤ���س��را  ال��ك��ربى ح��ول 
البنية التحتية واخلدمات ال�ستثنائية والت�سهيات 
غي امل�سبوقة التي تقدمها املنطقة احلرة باحلمرية 
لتكون مقرا لل�سركات العاملية لنمو وتو�سيع اأعمالها 

وتدعم تطلعاتها يف حتقيق اأهدافها القت�سادية.
وقال �سعود املزروعي اإن ا�ستقطاب ال�سركات العاملية 
ذات الخ��ت�����س��ا���س��ات الب��ت��ك��اري��ة ع��ل��ى ال��ت��واج��د يف 
اأ�سواق  يف  لعملياتها  م��رك��زا  وات��خ��اذه��ا  ال�����س��ارق��ة 
حيث  الهيئة  اهتمامات  اأول��وي��ات  يت�سدر  املنطقة 
ياأتي هذا احلر�ض ان�سجاما مع الروؤى والتوجيهات 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن 
ال�سارقة  م��ك��ان��ة  ت��ر���س��ي��خ  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال�����س��ارق��ة 
التنوع  خطط  ودع���م  النوعية  لل�سناعات  كمركز 
القت�سادي يف الإمارة عرب توفي اأف�سل اخلدمات 
للم�ستثمرين مبا يعزز ا�ستمرار تدفق ال�ستثمارات 
.واأ�سار  م��ت��ن��وع��ة  ق��ط��اع��ات  امل��ب��ا���س��رة يف  الأج��ن��ب��ي��ة 
يف  هيدروفارمز”  “األيو  ���س��رك��ة  ا�ستثمار  اأن  اإىل 
الرثوة  لقطاع  م�سافة  قيمة  يعد  احل��م��ري��ة  ح��رة 
والدولة  ال�سارقة  اإم���ارة  م�ستوى  على  احليوانية 

الأعاف  م��ن  امل��رب��ني  ح��اج��ة  �سيلبي  ك��ون��ه  عموما 
ب��ط��ري��ق��ة م�����س��ت��دام��ة م���ن خ���ال ت��وف��ي الأع����اف 
اخل�سراء عالية اجلودة للمزارعني مبا ين�سجم مع 
ا�سرتاجتية دولة الإمارات يف تعزيز اأمن وا�ستدامة 
توريد  �سا�سل  وا�ستمرارية  مرونة  و�سمان  الغذاء 
الغذاء باعتبار الرثوة احليوانية رافدا مهما لاأمن 
لاأغذية”  ال�سارقة  “جممع  اأن  اإىل  الغذائي.ونوه 
ال�سركات  لأه��م  ا�ستقطابه  يف  ملحوظا  منوا  ي�سهد 
التي  ال��غ��ذائ��ي��ة  ب��ال�����س��ن��اع��ات  املتخ�س�سة  ال��ع��امل��ي��ة 
تختار ال�ستثمار على اأر�سه ملا يقدمه من ت�سهيات 
نوعية وقاعدة اأعمال متكاملة وبنية حتتية وحوافز 
ح�سور  بناء  يف  ال�سركات  تطلعات  تلبي  ا�ستثمارية 
والو�سول  ل��اأغ��ذي��ة  ال��ع��امل��ي  ال��ق��ط��اع  �سمن  ق���وي 
املحلية  الأ���س��واق  يف  املتوفرة  ال��واع��دة  الفر�ض  اإىل 
اليوم نحو  املجمع ي�سم  اأن  اإىل  ..م�سيا  واملجاورة 
متكاملة  مدينة  واأك���رب  اأول  وي��ع��د  �سركة   1700
تعبئتها  واإع�����ادة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد  وجت����ارة  ل�سناعة 

وتغليفها على م�ستوى الدولة واملنطقة وميتد على 
م�ساحة اإجمالية تزيد على 11 مليون قدم مربعة.

احلرة  املنطقة  اخ��ت��ي��ار  اإن  ت��اران��وم  ال�سيدة  وق��ال��ت 
امل�����س��روع اجل��دي��د ج��اء مل��ا تقدمه  باحلمرية لإق��ام��ة 
للم�ستثمرين  وم�سجع  مميز  ا�ستثماري  م��ن��اخ  م��ن 
ال�سركة  ت��ط��ل��ع��ات  ت��ل��ب��ي  م��ق��وم��ات  م��ن  وم���ا متتلكه 
وتخدم اأهدافها وخططها ال�سرتاتيجية من خال 
ال�ستفادة من املزايا التناف�سية التي توفرها املنطقة 
اإىل  خلدمة العماء حمليا وعامليا وتعزيز الو�سول 

خمتلف اأ�سواق العامل اإنطاقا من اإمارة ال�سارقة .
واأو�سحت اأن ال�سركة تعمل وفق ا�سرتاتيجيات هادفة 
قدر  اأكرب  اإىل  الكربون  انبعاثات  تقلي�ض  على  تركز 
من  ال��ط��اق��ة  ا�ستهاك  تخفي�ض  ج��ان��ب  اإىل  ممكن 
اأع��اف عن طريق ال��زراع��ة املائية ذات  اإن��ت��اج  خ��ال 
حمتوى غذائي حم�سن وهي تعترب بديل اأف�سل عن 
الأعاف ال�سناعية وهذا ما ي�سهم يف تقليل تكاليف 

.% التغذية للموا�سي بن�سبة من 20 اإىل 45 

•• دبي -وام:

العام  املدير  الطاير  ك�سف معايل مطر حممد 
ه��ي��ئ��ة الطرق  امل���دي���ري���ن يف  ورئ��ي�����ض جم��ل�����ض 
الهيئة  اإي���رادات  اإجمايل  اأن  بدبي  واملوا�سات 
الدفع  بوابة  الرقمية  القنوات  عرب  املتح�سلة 
الإل���ك���رتوين والأك�����س��اك ال��ذك��ي��ة ع���ام 2020 

بلغت مليارين و655 مليون درهم.
وق����ال م��ع��ايل م��ط��ر ال��ط��اي��ر اإن اإج���م���ايل عدد 
امل��ع��ام��ات ال��رق��م��ي��ة خ���ال ال��ع��ام امل��ا���س��ي بلغ 
عدد  وبلغ  معاملة  األ��ف  و146  مليونا   527
الرقمية  ال��ق��ن��وات  يف  امل�سجلني  امل�ستخدمني 
بلغ عدد  فيما  األ��ف م�ستخدم  و162  مليونني 
�ستة مايني  الذكية  التطبيقات  مرات حتميل 
ن�سبة  اأن  ..م��وؤك��داً  األ��ف عملية حتميل  و136 
واملوا�سات  ال��ط��رق  لهيئة  ال��رق��م��ي  ال��ت��ب��ن��ي 
�سعادة  م��وؤ���س��ر  وب��ل��غ   91% ح��اج��ز  جت�����اوزت 
الرقمي  التحول  و�ساهم   96.2% املتعاملني 
يف  امل��ن��ج��زة  امل��ع��ام��ات  ع���دد  خف�ض  يف  للهيئة 
عام   64.5% بن�سبة  املتعاملني  اإ�سعاد  مراكز 

2020 مقارنة بعام 2019.
واأكد الطاير اأن نتائج هذه املوؤ�سرات هي اإحدى 
بتنفيذ  واملوا�سات  الطرق  هيئة  التزام  ثمار 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
را���س��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال��دول��ة رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل  وتعليمات 
اآل  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
التنفيذي  املجل�ض  مكتوم ويل عهد دبي رئي�ض 
ُتقّدم  ع��امل��ي��اً  الأذك����ى  للمدينة  دب���ي  حت��وي��ل  يف 
فيها اخلدمات عرب القنوات الذكية على مدار 
ال�ساعة ..م�سياً اإىل اأن الهيئة كانت من اأوائل 
اجلهات احلكومية التي حولت جميع اخلدمات 
ذكية  خ��دم��ات  اإىل  للمتعاملني  تقدمها  ال��ت��ي 
روعي يف ت�سميمها البتكار و�سهولة ال�ستخدام 
الأمر الذي �ساهم يف �سمان ا�ستمرارية الأعمال 
واإجناز عملياتها وتقدمي اخلدمات للمتعاملني 
مب�����س��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة دون ت���وق���ف خ����ال اأزم����ة 
جائحة كوفيد-19.واأو�سح معايل املدير العام 
ورئي�ض جمل�ض املديرين اأن الهيئة تقوم حالياً 

بتحديث ومتابعة تنفيذ 111 م�سروعا �سمن 
 2024  -  2020 ال��رق��م��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
التقنيات  ط���ري���ق  خ��ري��ط��ة  اإط������اق  وت���ع���ت���زم 
اجلاري  العام  الأخ��ي من  الربع  امل�ستقبلية يف 
وتنفيذ خريطة طريق تقنيات اجليل اخلام�ض 
يف الربع الثاين من العام املقبل ..م�سياً اإىل اأن 
البيانات ال�سخمة يف الهيئة حتى نهاية  حجم 
وهو  تيابايت   127 بنحو  يقدر   2020 عام 
عدد  ويقدر  ورق��ة  مليار   64 اأر�سفة  يعادل  ما 

ال�سا�سات الذكية اأكرث من 970 �سا�سة.
خدمات  م���وؤخ���راً  ط���ورت  الهيئة  اأن  اإىل  ون���وه 
ن����ول ال��رق��م��ي��ة ال���ت���ي ���س��م��ل��ت ت��ط��وي��ر خدمة 
ن���ول باي  ا����س���رتداد ال��ر���س��ي��د واإط����اق تطبيق 
بطاقة  اأول  وه�����ي    NOL pay app
العامة  املوا�سات  افرتا�سية للدفع يف و�سائل 
اأطلقت  كما  ه��واوي  �سركة  بالتعاون مع  وذل��ك 
ال��ب��ط��اق��ة امل���دجم���ة اإع���م���ار ون�����ول  ال��ت��ي تتيح 

اإىل  ت�سل  بن�سبة  حلامليها  اإع��م��ار  خ�سومات 
تطبق  حكومية  جهة  اأول  الهيئة  وتعد   40%
اأب��ل  لدفع تعرفة مواقف  اأح��دث التقنيات من 
امل��رك��ب��ات. واأك����د م��ع��ايل م��ط��ر حم��م��د الطاير 
بعزمية  ما�سية  وامل��وا���س��ات  ال��ط��رق  هيئة  اأن 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  روؤي��ة �ساحب  ترجمة  يف 
ذكية  ملدينة  دب��ي  لتحويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
واملتطورة  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ف��ي��ه��ا  ت��وظ��ف 
ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ات ب��ج��ودة ع��ال��ي��ة مب��ا يحقق 
اأف�سل  دبي  وجعل  لل�سكان  والرفاهية  ال�سعادة 
مدينة ذكية يف اأنظمة الطرق واملوا�سات على 
م�ستوى العامل من خال الرتكيز على تطوير 
يف  والتو�سع  اجلماعي  النقل  اأنظمة  وت�سجيع 
اأنظمة  كفاءة  لرفع  احلديثة  التقنيات  تطبيق 
وج���ع���ل اخلدمات  اجل���م���اع���ي  وال���ن���ق���ل  امل������رور 
تقدمي  يف  الأ���س��ا���ض  ه��ي  والذكية  الإلكرتونية 

اخلدمة للمتعاملني.
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املال والأعمال

املكتب التنفيذي ملجل�ض اإدارة غرفة اأبوظبي يناق�ض توجهات املرحلة اجلديدة
•• اأبوظبي-وام:

عقد املكتب التنفيذي ملجل�ض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي 
�سعادة  برئا�سة  اأب��وظ��ب��ي،  غ��رف��ة  مبنى  مقر  يف  الأول  اجتماعه 
علي  الدكتور  �سعادة  من  كل  وح�سور  امل��زروع��ي،  حممد  عبداهلل 
بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئي�ض املجل�ض، و�سعادة يو�سف 
م�سعود  و�سعادة  املجل�ض،  لرئي�ض  الثاين  النائب  القادر  عبد  علي 
الرميثي  �سعيد غمران  و�سعادة  ال�سندوق،  اأمني  املحيبي  رحمة 
عام  مدير  امل��ه��يي  ه��ال  حممد  و�سعادة  ال�سندوق  اأم���نِي  نائب 

غرفة اأبوظبي.
ن��اق�����ض الج��ت��م��اع ت��وج��ه��ات امل��رح��ل��ة اجل���دي���دة ل��غ��رف��ة اأبوظبي، 

والأه���������داف امل��ه��م��ة ال���ت���ي ���س��ت�����س��ع��ه��ا ال���غ���رف���ة ���س��م��ن اأول����وي����ات 
ا�سرتاتيجيات عملها يف الفرتة املقبلة، والرامية اإىل احلفاظ على 
اقت�سادية  ا�ستثمارية جاذبة، ووجهة  كبيئة  اأبوظبي  اإمارة  مكانة 
تناف�سية على جميع امل�ستويات، وذلك جت�سيداً لتوجيهات �ساحب 
نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو 
لإمارة  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
اأبوظبي، يف اأهمية العمل املتكامل لتطوير وتعزيز بيئة الأعمال يف 
الإمارة ومتكني غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي من حتقيق روؤيتها 
لهم  ليكون  اخلا�ض،  القطاع  و�سركات  الأعمال  رواد  دور  بتفعيل 
ال على ال�سعيد املحلي والإقليمي والعاملي، الأمر الذي  الأثر الفعَّ
ويعزز  الإم���ارة  يف  وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  حتقيق  يف  ي�سهم 

من مكانتها الرائدة يف �سهولة ممار�سة اأن�سطة الأعمال املختلفة 
واأ�سحاب  املتميزة،  وال��ك��ف��اءات  ال��ق��درات  وج��ذب  ال�سركات  ومن��و 

البتكارات.
اأن  اأبوظبي  غرفة  رئي�ض  امل��زروع��ي  حممد  ع��ب��داهلل  �سعادة  واأك���د 
الهدف الأ�سا�سي ملجل�ض اإدارة غرفة اأبوظبي اجلديد هو موا�سلة 
امل��رح��ل��ة املقبلة، من  اأك���رث ق��وة وم��ت��ان��ة خ��ال  الإجن����ازات ب�سكل 
خال و�سع خطط �سمولية وا�سرتاتيجيات عملية ت�سهم يف تهيئة 
بحيث  والبتكار،  لاإبداع  حا�سنة  وتناف�سية  حمفزة  اأعمال  بيئة 
حتافظ على مكانة اإمارة اأبوظبي كاإحدى اأكرث الوجهات العاملية 
جذباً للم�ستثمرين وال�ستثمارات الأجنبية املتميزة والقائمة على 

القت�ساد املعريف امل�ستدام.

االإمارات من بني اأ�ضرع الدول يف ن�ضر �ضبكات اجليل اخلام�س

حممد اإبراهيم الزرعوين :خدمات حكومة الإمارات يف امل�ستقبل �سرتكز 
على متكني املتعاملني من احل�سول على اخلدمات يف اأي مكان واأي وقت

اأ�سغال ال�سارقة تطرح 70 مناق�سة 
مل�ساريع جديدة خالل الن�سف الأول

•• ال�صارقة-وام:

العام  من  الأول  الن�سف  خ��ال  بال�سارقة  العامة  الأ�سغال  دائ��رة  طرحت 
اإن�سائيا  م�سروعا   35 ت�سمنت  متنوعة  مل�ساريع  مناق�سة   70 اجل���اري 
و42 م�سروعاً خا�ض بال�سيانة و58 م�سروعاً خا�ض بالتوريد والرتكيب 
و5 م�ساريع اأعمال ترابية و4 م�ساريع هدم اإىل جانب اأعمال اإن�ساء مباٍن 
واأعمال  والرتكيب  والتوريد  وال�سيانة  التحتية  البنية  واأعمال  وحدائق 

الهدم.
امل�ساريع  اأب��رز  اإن من  الدائرة  العقود يف  اإدارة  فاطمة ح�سن مدير  وقالت 
حديقة  اإن�ساء  هي  الأول  الن�سف  خال  مناق�ستها  الدائرة  طرحت  التي 
روي�سة للن�ساء وحديقة حي حمدة العامة يف مليحة وحديقة يف منطقة 
الربدي  منطقة  يف  زراع��ي��ة  با�ستيكية  ب��ي��وت  واإن�����س��اء  ال��ت��ج��اري��ة  مويلح 
ال�سرف  مياه  اإن�ساء حمطة معاجلة  و  للموا�سي يف خورفكان  �سوق  وبناء 
ال�سحي يف  ال�سرف  مياه  اإن�ساء حمطة �سخ  و  ال�سحي مبنطقة احلومة 
منطقة مويلح وخط ال�سخ اإىل حمطة احلومة واأعمال الت�سويات الرتابية 
مبنطقة ال�سيوح 15 بالإ�سافة اإىل جملة من م�ساريع ال�سيانة يف خمتلف 

مناطق الإمارة.
كما مت اإ�سدار عدد 26 ر�سالة تكليف خا�سة باأعمال ال�ست�ساريني للقيام 
ومن  للم�ساريع  الكميات  وح�ساب  والإ���س��راف  اخلا�سة  الت�ساميم  باأعمال 
اإىل  ال�سحي  وال�����س��رف  التعليمية  وامل��ب��اين  واحل���دائ���ق  امل�����س��اج��د  اأب���رزه���ا 
جانب 144 ر�سالة تكليف خال الن�سف الأول بقيمة 777 مليون درهم 
الن�ساط  وتدعم  جديدة  عمل  فر�ض  اإيجاد  يف  امل�ساريع  ه��ذه  ت�سهم  حيث 
القت�سادي بالقطاعات كافة يف مدن الإمارة كما تعمل على تعزيز تناف�سية 
ال�ستثمارات  مزيد من  ج��ذب  على  قدرتها  يزيد من  ما  املحلية  الأ���س��واق 
القطاعات  من��و  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  امل�ستهدفة  القطاعات  �سمن  النوعية 

ال�سرتاتيجية وحت�سني م�ستويات الإنتاجية.
اأن  اإدارة العقود  وعلى �سعيد التوفي املايل يف الدائرة .. اأو�سحت مديرة 
تخفي�ض تكاليف امل�سروعات الهند�سية يف املباين وم�ساريع البنية التحتية 
للتوجهات احلكومية حيث حققت  اأولويات العمل بالدائرة وفقاً  اأهم  من 
الدائرة وفراً قدره 21 مليون درهم من اإجمايل م�ساريعها خال الن�سف 
اأ�ساليب  عدة  تطبيق  الدائرة  تبني  % عرب   3 يبلغ  توفي  مبقدار  الأول 
ومنها  ج��ودة  اأع��ل��ى  تقدمي  م��ع  امل�ساريع  تكاليف  تقليل  ل�سمان  هند�سية 
امليداين  الأداء  واإدارة  امل�ساريع  تكاليف  واإدارة  القيمية  الهند�سة  تطبيق 
ال�ستدامة  ومتطلبات  معايي  وتطبيق  التكاليف  هند�سة  اإىل  بالإ�سافة 
ال�ستفادة  اإىل  اأنواعها.واأ�سارت  اختاف  على  التحتية  البنية  م�ساريع  يف 
من املخلفات الإن�سائية ب�سورة ا�ستثمارية من خال اإعادة بيعها وحتقيقاً 
اإعادة  البناء من خال  اإع��ادة تدوير خملفات  املباين اخل�سراء يف  ملعايي 
ا�ستخدامها من قبل القطاع اخلا�ض كما مت ال�سرتاط يف اإر�ساء املناق�سات 
امل�سجلة  والوطنية  املتخ�س�سة  ال�سركات  من  للمناق�سة  املتقدم  يكون  اأن 
لديها وحتظى بتقييم لئق يف �سجل الدائرة بحيث يوافق ن�ساط ترخي�ض 
الوطنية  ال�سركات  ح�سن  فاطمة  امل�سروع.ودعت  اأعمال  لطبيعة  ال�سركة 
واملرخ�ض لها ملزاولة الأن�سطة اإىل ال�سرتاك يف املناق�سات التي تطرحها 
الدائرة دوريا عرب ح�ساباتها الإلكرتونية ويف مواقع التوا�سل الجتماعي 

ومن خال الت�سجيل يف النظام الإلكرتوين للدائرة.

•• دبي-وام:

اأكد �سعادة املهند�ض حممد اإبراهيم الزرعوين 
نائب املدير العام لقطاع املعلومات واحلكومة 
الرقمية يف هيئة تنظيم الت�سالت واحلكومة 
اأ�سرع  ب��ني  اأن دول���ة الإم������ارات م��ن  ال��رق��م��ي��ة 
الدول يف تبني ون�سر �سبكات اجليل اخلام�ض 
امل�ساريع يف  اأح���دث  اأت���اح تطبيق  ال��ذي  الأم���ر 
قطاعات ال�سحة والنقل والتعليم واخلدمات 

اللوج�ستية. 
اإن ما توفره �سبكات  وقال الزرعوين ل� )وام( 
تبّني  �سي�سّرع  اإمكانيات  من  اخلام�ض  اجليل 
النقل  ومنها  الذكية  للمدن  املمّكنة  التقنيات 
ال��ذك��ي وال�����س��ي��ارات ذات��ي��ة ال��ق��ي��ادة ورح���ات 
ا�ستخدام  �سينت�سر  كما  طيار  دون  ال��ط��يان 
عمليات  يف  ال���درون���ز  ط��ي��ار  دون  ال���ط���ائ���رات 
الربيدية  وال��ط��رود  الب�سائع  وتو�سيل  نقل 
اأكرث  بعد  عن  اجلراحية  العمليات  و�ست�سبح 
رواج��اً ما يرفع من ن�سبة احلفاظ على حياة 
..كما  الطارئة  احل��الت  يف  خ�سو�ساً  ال�سكان 
يف  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  تقنيات  �ست�ستخدم 
اخلدمات  وتطوير  ال�سخمة  البيانات  حتليل 
الذكية الأمر الذي من �ساأنه رفع ن�سبة �سعادة 

املجتمع الإماراتي.
واأو�سح اأن الهيئة تعد البيئة اخل�سبة املنا�سبة 
الذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  اأح������دث  وا���س��ت��غ��ال  ل��ت��ب��ن��ي 

ال�سطناعي .
وردا على �سوؤال اأو�سح الزرعوين اأن منظومة 
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة ���س��ه��دت ع���دة حتولت 
خ����ال ال��ع��ق��دي��ن امل��ا���س��ي��ني يف ال���ف���رتة من 
ا�ستخدام  َت���ع���َزَز  ح��ي��ث   2013 اإىل   2003
اخلدمات الإلكرتونية يف الدولة وبني عامي 
2013 و2018 كان الرتكيز ب�سكل عام على 
حتقيق التميز يف تقدمي اخلدمات من خال 
بداية عام  واملتابعة يف  القيا�ض  برامج  اإطاق 
2019 �سهدت حكومة دولة الإمارات حتوًل 
ن��ح��و اخل��دم��ات ال���س��ت��ب��اق��ي��ة وت��ق��دمي باقات 
بالإ�سافة  الإن�����س��ان  ح���ول  م��ت��م��ح��ورة  خ��دم��ة 
الرتابط  وت��ع��زي��ز  الرقمية  اخل��دم��ات  ل��دع��م 
والتكامل بني اجلهات با�ستخدام بنية حتتية 

م�ستقبلية.
تعد  الرقمية  التحتية  البنية  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
املمكن الرئي�سي للخدمات احلكومية الرقمية 

على  وت�ساعدهم  ال��ن��ا���ض  ح��ي��اة  ت�سهل  وال��ت��ي 
حياتهم  اأم��ور  وت�سيي  معاماتهم  ا�ستكمال 

اليومية من خال الأجهزة الذكية .
اأن حكومة دول��ة الإم���ارات تنتهج نهجا  واأك��د 
م��ن��ظ��وم��ة خدمات  ت���ط���وي���ر  ن���ح���و  م����ت����وازن����اً 
حكومية متكاملة ومرنة لتكون الأف�سل على 
م�ستوى العامل فقد مت يف 2020 ا�ستحداث 
حلكومة  احلكومية  اخلدمات  رئي�ض  من�سب 
الإم�����ارات ل��اإ���س��راف ع��ل��ى ت��ط��وي��ر منظومة 
ت�سع  برامج  خ��ال  من  احلكومية  اخلدمات 
من  وت��ع��زز  املقدمة  يف  واحتياجاته  املتعامل 
ق���ام���ت احلكومة  ك��م��ا  ال���ك���ف���اءة احل��ك��وم��ي��ة. 
للخدمات  الإم������ارات  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ب���اإط���اق 
جمموعة  م��ع   2025-2021 احل��ك��وم��ي��ة 
مل�ستقبل اخلدمات  التي متهد  ال�سيا�سات  من 
احل��ك��وم��ي��ة وت��دف��ع ع��ج��ل��ة ال��ت��ح��ول الرقمي 

فيها. خال العامني القادمني.
واأو�سح اأن احلكومة تهدف لأن تكون الدولة 
الأوىل عاملياً يف موؤ�سرات اخلدمات احلكومية 
والو�سول اإىل ن�سبة %90 من ر�سا املتعاملني 
 100% ن�سبة  اإىل  الو�سول  اإىل  تهدف  كما 
بالن�سبة للخدمات التي ميكن تقدميها يف اأي 
وقت ومن اأي مكان ون�سبة %100 بالن�سبة 
تقدم  التي  وال�ستباقية  الرقمية  للخدمات 
�ستكون  اخل��دم��ات  م��ن  و90%  الطلب  قبل 
موجودة عرب من�سة رقمية حكومية موحدة 
م�سممة  ���س��ت��ك��ون  اخل���دم���ات  م��ن  و100% 
فيما  اأما  املجتمع.  فئات  جميع  مع  بال�سراكة 
يخ�ض م�ستهدفات احلكومة خال ال� 5 اأعوام 
القادمة فتهدف احلكومة اإىل حتقيق جتربة 
وقدرات  م��ه��ارات  وت��ط��وي��ر  م��وح��دة  حكومية 

موظفي اخلدمات احلكومية ب�سكل كامل.
وع����ن اأه�����م امل���ح���رك���ات ال��ع��امل��ي��ة ال���ت���ي ت�سكل 
مامح خدمات امل�ستقبل قال اإن هناك حتول 
العاملية  القوى  موازين  يف  مهما  ا�سرتاتيجيا 
ل��ه ت��اأث��ي م��ب��ا���س��ر ع��ل��ى م��ن��ظ��وم��ة اخلدمات 
احل��ك��وم��ي��ة ح����ول ال���ع���امل ف��م��ن امل���ت���وق���ع اأن 
رفع  يف  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  اأن��ظ��م��ة  ت�ساهم 
الناجت املحلي الإجمايل العاملي مبا يعادل 16 
عام  وبحلول   2030 ع��ام  يف  دولر  تريليون 
2050 �سيعتمد العامل على الطاقة املتجددة 
يف %50 من احتياجاته من الطاقة و�سي�سهد 
 65 امل���دن بنحو  ال��ع��امل زي���ادة يف ع��دد �سكان 

مليون ن�سمة �سنوياً لي�سل عدد �سكان العامل 
 2030 ع��ام  بحلول  �سخ�ض  مليار   8.6 اإىل 
املتوقع  ف��م��ن  ال���وظ���ائ���ف  ي��خ�����ض  ف��ي��م��ا  اأم�����ا 
 30% ن�سبة  تكون  اأن   2030 ع��ام  وبحلول 
ن�سمع  مل  جديدة  وظائف  هي  الوظائف  من 
البيانات  تنمو  اأن  املتوقع  وم��ن  قبل  م��ن  بها 
العاملية اخلا�سعة للتحليل بحوايل 50 �سعفاً 
بحلول عام 2025. هذه التحولت ال�سخمة 
معها  التعامل  يتم  اأن  اإىل  حتتاج  واملت�سارعة 
التقنيات  با�ستغال  ومبتكر  ا�ستباقي  ب�سكل 
احلديثة والنا�سئة لا�ستفادة مما تتيحها من 

فر�ض واإدارتها على النحو الأمثل.
حكومة  خ��دم��ات  مل�ستقبل  بالنظر  اإن���ه  وق���ال 
دولة الإمارات فقد مت حتديد خم�سة توجهات 
امل�ستقبل  خ���دم���ات  م��ام��ح  ت�����س��ك��ل  رئ��ي�����س��ي��ة 
بني  وال�سراكة  الثقة  بناء  على  الرتكيز  وهي 
احل��ك��وم��ة وامل��ج��ت��م��ع ح��ي��ث ���س��رتك��ز خدمات 
حكومة دولة الإمارات يف امل�ستقبل على تلبية 
وت���ق���دمي خدمات  ال�����س��خ�����س��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
البيانات  تتمحور حول الإن�سان و�ستتوفر كل 
�سيتيح  مم��ا  اخل��ا���ض  للقطاع  م��ف��ت��وح  ب�سكل 
مع  احلكومة  ع��ن  بالنيابة  اخل��دم��ات  تقدمي 
وخ�سو�سية  ح��م��اي��ة  الع��ت��ب��ار  ب��ع��ني  الأخ�����ذ 
احلكومات  تركيز  �سيكون  البيانات.وبالتايل 
ع��ل��ى ب��ن��اء ال��ث��ق��ة وت��ط��وي��ر وق��ي��ا���ض منظومة 
احلياة.  ج���ودة  حت�سني  ت�ستهدف  م��وؤ���س��رات 
اأما التوجه الثاين فهو متكني املتعاملني من 
احل�سول على اخلدمة ب�سكل مرتابط و�سل�ض 

الإم����ارات يف  دول���ة  و�سرتكز خ��دم��ات حكومة 
امل�ستقبل على متكني املتعاملني من احل�سول 
على اخلدمات يف اأي مكان واأي وقت وذلك عن 
املتعاملني  لبيانات  الأمثل  ال�ستخدام  طريق 
وعن  اخلا�ض  والقطاع  احلكومة  يف  املتوافرة 
التعامات  يف  الرقمية  الهوية  اعتماد  طريق 
احلكومية. ويتج�سد التوجه الثالث يف تقدمي 
ت��ع��زز م���ن ج����ودة احل���ي���اة ورفاهية  خ���دم���ات 
دولة  حكومة  خدمات  �سرتكز  حيث  املجتمع 
الإم���������ارات يف امل�����س��ت��ق��ب��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ج���ودة 
و�ستتحول  املجتمع  رفاهية  وحت�سني  احلياة 
املوؤ�سرات ال�سرتاتيجية من قيا�ض املخرجات 
ال��راب��ع��ة فهو  ال��ت��وج��ه  اأم���ا  الأث����ر.  اإىل قيا�ض 
بديهية  ا�ستباقية  �سخ�سية  خ��دم��ات  تقدمي 
وافرتا�سية حيث �سيتم تقدمي اخلدمات قبل 
البيانات  على  وبالعتماد  املتعامل  يطلبها  اأن 
امل��ت��وف��رة ل���دى احل��ك��وم��ة وال��ق��ط��اع اخلا�ض 
وتقنيات  امل��ع��ريف  ال��ذك��اء  تقنيات  وبا�ستخدام 
اخلدمة  �سيجعل  مم���ا  الف���رتا����س���ي  ال���واق���ع 
�ستتاح  واف���رتا����س���ي���ة.  وب��دي��ه��ي��ة  ا���س��ت��ب��اق��ي��ة 
و�سخ�سي  رقمي  ب�سكل  احلكومية  اخل��دم��ات 
اإىل  الو�سول  للمتعامل  فيمكن  مكان  اأي  يف 
التجربة  ت�سميم  ومُيكن  الرقمية  الو�سائط 
ع��ل��ى حدة  م��ت��ع��ام��ل  ك��ل  اح��ت��ي��اج��ات  لتنا�سب 

ح�سب تف�سياته واحتياجاته.
اأم����ا ال��ت��وج��ه اخل��ام�����ض ف��ه��و ���س��م��ان حوكمة 
ال�سيا�سات  ت�����س��م��ي��م  ط���ري���ق  ع���ن  اخل���دم���ات 
�ستعمل  ح��ي��ث  ال���س��ت��ب��اق��ي��ة  وال��ت�����س��ري��ع��ات 
امل�ستقبل  يف  خدماتها  تعزيز  على  احلكومة 
�سريعة  ق����رارات  ات��خ��اذ  على  ق��درت��ه��ا  لتعزيز 
ونوعية وتبني برامج ذات اأثر عال با�ستخدام 
كالذكاء  متقّدمة  تكنولوجية  واأدوات  و�سائل 
ال���س��ط��ن��اع��ي وال��ب��ي��ان��ات ال�����س��خ��م��ة بهدف 
�سرتكز احلكومات يف  احل��ي��اة.  حت�سني ج��ودة 
امل�ستقبل على اأ�ساليب �سمان حماية وم�ساركة 
البيانات بني القطاع العام واخلا�ض مع �سمان 
اخل�سو�سية وو�سع اإطار حوكمة كامل لتناول 

ومعاجلة البيانات.
على  التوجهات  لهذه  املتوقعة  النتائج  وع��ن 
بناء على  اإن��ه  ق��ال  واملتو�سط؟  القريب  امل��دى 
الت�سور  تطبيق  م��ن  املتوقع  ال��ت��اأث��ي  درا���س��ة 
اجل���دي���د مل��ن��ظ��وم��ة اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
دول��ة الإم��ارات على امل��دى القريب واملتو�سط 

مبا�سر على حياة  ت��اأث��ي  وج���ود  امل��ت��وق��ع  م��ن 
بن�سبة  املحلي  الناجت  زي��ادة  النا�ض عن طريق 
بني  ال�سراكة  زي��ادة  نتيجة  تاأتي  والتي   8%
احلكومة والقطاع اخلا�ض وتعني زيادة فر�ض 
ال��ع��م��ل وال���س��ت��ث��م��ار مم��ا ي�����س��اه��م يف حت�سني 
 %  90 بن�سبة  ك��ف��اءة اخل��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة 
تقدم قبل  وا�ستباقية  وتوفي خدمات رقمية 
الطلب بن�سبة 100 %. وقال ردا على �سوؤال 
حقيقياً  اخ��ت��ب��اراً  �سكلت  امل��ا���س��ي��ة  ال��ف��رتة  اإن 
.وعن  ل��ل��دول  احلكومية  الرقمية  ل��ل��ق��درات 
:تعلمنا  اج���اب  الإم��ارات��ي��ة؟  التجربة  تقييم 
التحديات  ن��ح��ول  اأن  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  م��ن 
نقيم  اخ��ت��ب��ارات  منها  جنعل  واأن  ف��ر���ض  اإىل 
م��ن خ��ال��ه��ا م�����س��ت��وي��ات الأداء والإجن������از يف 
وبعيداُ  املثال  �سبيل  القطاعات وعلى  خمتلف 
ع��ن ق��ط��اع الت�����س��الت ف���اإن احل��ري��ق املوؤ�سف 
اختباراً  ك��ان  علي  جبل  ميناء  يف  وق��ع  ال���ذي 
امل���دين وقد  ال��دف��اع  حقيقياً جل��ه��وزي��ة ق���وات 
العالية  والإمكانيات  القدرات  احلادثة  اأثبتت 
الطوارئ  ح���الت  يف  ال��دول��ة  بها  تتمتع  ال��ت��ي 
حيث كانت ال�ستجابة مثالية و�سريعة خففت 
اأق�����س��ى ح��د و���س��اه��م��ت يف عدم  الأ����س���رار اإىل 
عودة  م��ن  و�سرعت  ب�سرية  �سحايا  اأي  وق��وع 
الن�ساط الطبيعي يف امليناء ال�سرتاتيجي اإىل 
و�سعه الطبيعي . وبالعودة اإىل اجلائحة فقد 
�سكلت اختباراً حقيقياً لقدراتنا الرقمية وقد 
ال�ست�سرايف  النهج  �سوابية  الإم���ارات  اأثبتت 
بالتوجه  الأخ���ية  ال�سنوات  يف  اتبعته  ال���ذي 
نحو حتقيق التحول الرقمي. لقد ا�ستطاعت 
عن  العمل  اإىل  النتقال  وب�سهولة  احلكومة 
ب��ع��د وال��ت��ع��ل��م ع���ن ب��ع��د ك��م��ا اأن وج����ود اأكرث 
كافة  يف  رقمية  حكومية  خدمة   6000 من 
القطاعات كان له الأثر البالغ يف �سي احلياة 
اأفراد  �سامة  على  واحل��ف��اظ  طبيعي  ب�سكل 
املجتمع الإماراتي بالإ�سافة اإىل اأنه مت توفي 
من  اليومية  الأ�سا�سية  الح��ت��ي��اج��ات  معظم 
الإل��ك��رتون��ي��ة. كل  ال��ت��ج��ارة  خ��ال تطبيقات 
هذه الإجراءات جعلت من التجربة الإماراتية 
التعامل  العاملية يف  التجارب  اأه��م  واح��دة من 
بالن�سبة  ق��وي��اً  م��ع اجل��ائ��ح��ة و���س��ك��ل��ت داف���ع���اً 
التحول  خطط  يف  ق��دم��اً  للم�سي  للحكومة 
الرقمي م�ستفيدة من الدرو�ض التي مرت بها 

خال ال�سنوات املا�سية.

•• دبي-الفجر: 

دبي  مبطار  احل��رة  املنطقة  �سلطة  اأعلنت 
للن�سف  الت�سغيلي  الأداء  نتائج  دافزا عن 
اأظهرت  وال��ت��ي   ،2021 ال��ع��ام  م��ن  الأول 
ت�سجيل منواً يف اإيرادات املبيعات اجلديدة 
بن�سبة %8.3، وترتب على هذه الزيادات 
التاأجيية  امل�����س��اح��ات  يف  م��ط��ردة  زي����ادة 
و�سلت اإىل %24 مقارنة بالعام 2020. 
امتداداً  القيا�سية  ال��ن��ت��ائ��ج  ه���ذه  وت���اأت���ي 
و�سعتها  ال��ت��ي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��ل��خ��ط��ة 
والتي   2021 ال���ع���ام  م��ط��ل��ع  يف  داف������زا  
املنفتحة  الأ����س���واق  ا���س��ت��ه��داف  اإىل  �سعت 
واملنتع�سة بعد رفع قيود احلركة التجارية 
كوفيد- جائحة  بها  ت�سببت  ال��ت��ي  عاملياً 
انعك�ض ذل��ك على زي��ادة الطلب  19. وق��د 
اأكرث  وتاأجي  اللوج�ستية  الوحدات  على 
 ،2020 يف  املوؤجرة  امل�ساحات  �سعف  من 
والت�سهيات  اخلدمات  متيز  على  تاأكيداً 
املتكاملة التي تقدمها دافزا  مع �سركائها 
اإ�سافة اإىل موقعها ال�سرتاتيجي املحاذي 
ارتباطها  ي�سهل  ال��ذي  ال��دويل  دبي  ملطار 
والإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  الأ����س���واق  مبختلف 

والعاملية. 
نتائج قوية عرب احلوافز  داف��زا   وحققت 
امل�ستثمرين،  ل�ستقطاب  اجلذابة  واحلزم 
امل�����س��ج��ل��ة بن�سبة  ال�����س��رك��ات  ل��ي��ق��ف��ز ع���دد 
%88.4 مقارنة بالفرتة ذاتها من العام 
موقعها  ع��ل��ى  داف����زا  وح��اف��ظ��ت   .2020
املتعددة  ل��ل�����س��رك��ات  م��ف�����س��ل��ة  ك���وج���ه���ة 
الظروف  ظ���ل  يف  وجن���ح���ت  اجل��ن�����س��ي��ات 
حيث  منها  امل��زي��د  ا�ستقطاب  يف  ال��راه��ن��ة 
بن�سبة  ال��ف��ئ��ة  ت��ل��ك  ت�سجيل  ع���دد  ارت��ف��ع 

دعم  يف  داف����زا  ا���س��ت��م��رت  ك��م��ا   .23.5%
وتوفي  واملتو�سطة  ال�سغية  ال�سركات 
متنوعة  فر�ض  لإت��اح��ة  املتميزة  احل��ل��ول 
م���ن ال��ت��و���س��ع ال���ت���ج���اري واخل���دم���ي على 
���س��ع��ي��د امل��ن��ط��ق��ة، وه����و م���ا ي��ت��م��ا���س��ى مع 
ت��وج��ه ح��ك��وم��ة دول����ة الإم��������ارات واإم�����ارة 
م�ساهمته  ودف��ع  القطاع  ه��ذا  لدعم  دب��ي 
القت�سادية، وبذلك �سجلت دافزا زيادة يف 
عدد ال�سركات ال�سغية واملتو�سطة بن�سبة 
%96.4 مقارنة بالفرتة ذاتها من العام 

املا�سي. 
 3 دب���ي خ���ال  داف����زا يف جت���ارة  م�ساهمة 

�سهور الأوىل من 2021
املنطقة احل��رة حوايل  بلغت قيمة جت��ارة 
اإم��ارات��ي يف الربع الأول  39 مليار دره��م 
مقارنة   %4.7 ب��زي��ادة   ،2021 ع��ام  م��ن 
اإ�سافة   ،2020 عام  من  نف�سها  بالفرتة 
اإىل فائ�ساً جتارياً بلغ 2.44 مليار درهم 
احلرة  املنطقة  ت�ساهم  وب��ذل��ك  اإم��ارات��ي. 
مبطار دبي يف جتارة دبي اخلارجية ن�سبة 
11% خال الربع الأول من عام 2021 
الربع  يف  امل�����س��ت��وى  نف�ض  ع��ل��ى  ل��ت��ح��اف��ظ 

الأول من عام 2020.
وعلى �سعيد ال�سلع والب�سائع، فقد �سكلت 
واملعدات  والتلفزيون  الآلت  جمموعتي 
والأحجار  الاآلئ  وجمموعة  الكهربائية 
من   94% ن�سبة  وامل��ع��ادن  الكرمية  �سبه 
املجموعة  ح��ق��ق��ت  ح��ي��ث  داف�������زا.  جت�����ارة 
يف   %32.4 بن�سبة  ع��ال��ي��اً  من����واً  الأوىل 
بلغت  2021 حيث  الأول من عام  الربع 
قيمة واردات املجموعة 14.1 مليار درهم 

وقيمة ال�سادرات 15.7 مليار درهم. 
وت��ت�����س��در ال�����س��ني ق��ائ��م��ة ���س��رك��اء داف���زا 

من   %31 ن�سبة  ت�سكل  والتي  التجاريني 
الأول من  الربع  املنطقة احلرة يف  جتارة 
التجارة  ه��ذه  �سهدت  اجل��اري حيث  العام 
مقارنة   %56.4 ب��ن�����س��ب��ة  ع��ال��ي��ا  من�����واً 
ب��ال��ف��رتة ذات���ه���ا م���ن ال���ع���ام وب��ل��غ��ت ن�سبة 

واردتها %64.  

اأداء قيا�ضي ا�ضتثنائي
اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�����س��ي��خ  �سمو  وق���ال 
مكتوم، رئي�ض �سلطة املنطقة احلرة مبطار 
دبي: اإن اأداء دافزا القوي يف الن�سف الأول 
ي��وؤك��د على جاذبيتها  ال��ع��ام اجل���اري  م��ن 
ال�ستثمارات  وا����س���ت���دام���ة  ل���س��ت��ق��ط��اب 
ال�سرتاتيجي  ودورها  املبا�سرة،  الأجنبية 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  روؤي������ة  دع����م  يف 
رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي، 
رع��اه اهلل يف جعل دبي عا�سمة القت�ساد 
العاملي. ونتائجنا جاءت ا�ستجابة متوقعة 
وانفتاح  العاملية  التجارية  احلركة  لتعايف 
الثقة  مربهنة  انتعا�سها،  نحو  الأ���س��واق 

العالية التي حتظى بها اإمارة دبي عاملياً.  
واأك�����د ���س��م��وه ب�����اأن الإم�������ارة م��ق��ب��ل��ة على 
احل�����دث ال��ع��امل��ي امل��رت��ق��ب اك�����س��ب��و 2020  
ال�����س��وء على  ت�سليط  ���س��اأن��ه  م��ن  وال����ذي 
دولة  تقودها  التي  ال�ستثنائية  التجربة 
دب��ي يف توجيه وجذب  واإم����ارة  الإم�����ارات 
فاإن  ل��ذا  الفر�ض،  و�سناعة  ال�ستثمارات 
املرحلة القادمة املتوقعة موجة انتعا�سية 
على  اإيجاباً  تنعك�ض  اأن  �ساأنها  من  قادمة 

اقت�سادنا والأ�سواق املجاورة. 
ب��������دوره، ق�����ال ����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور حممد 
الزرعوين، املدير العام لدافزا: اإن املنطقة 
احلرة مبطار دبي تربهن قدرتها بت�سجيل 
نتائج ا�ستثنائية وقوية يف ظل التحديات 
العاملية،  التجارية  احلركة  تعي�سها  التي 
ا�ستمرار  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ة  داف����زا  اإن  ح��ي��ث 
ال�سرتاتيجية  الأ����س���واق  م��ع  ان��خ��راط��ه��ا 
جاذبيتها  ن���ط���اق  وت��و���س��ي��ع  واجل����دي����دة 
عرب  لاأعمال  املتكاملة  بحلولها  العالية 
لتجربة  حقيقية  م�سافة  قيمة  اإ���س��اف��ة 
اجلديدة  وال�سركات  احلاليني  متعامليها 
التي تتطلع اإىل تنمية اأعمالها وجتارتها 

من خال اإمارة دبي 
التي  الإجن������ازات  اأن  ال���زرع���وين  واع��ت��رب 
حققتها دافزا  خال ال�ستة �سهور الأوىل 
الدوؤوب  �سعيها  على  توؤكد  العام  هذا  من 
وح��ر���س��ه��ا ل��ت��ق��دمي من���وذج اأع���م���ال عاملي 
منفرد، مربهنة مكانتها الريادية املتميزة 
�سمن قائمة املناطق احلرة الأكرث تقدماً 
وت��ط��وراً يف ال��ع��امل، ف�سًا ع��ن دوره���ا يف 
دعم توجه دول��ة الإم���ارات واإم��ارة دبي يف 
دافزا  ت�سم  حيث  الق��ت�����س��ادي،  التنويع 
اأك����رث م��ن 20  اأك����رث م��ن 1800 ���س��رك��ة يف 

ق��ط��اع��اً اق��ت�����س��ادي��اً. وحت��ر���ض داف���زا على 
اأع��م��ال��ه��ا وحر�سها  ب��ي��ئ��ة  ت��اأك��ي��د م��رون��ة 
الت�سغيلية  ال�����س��رك��ات  عمليات  دع��م  على 
من خال تقدمي حوافز متنوعة متكنها 
من  ال�سرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  م��ن 

الأ�سواق امل�ستهدفة لديها. 
واخ���ت���ت���م ����س���ع���ادت���ه ب�������اأن ال����ع����ام احل����ايل 
وم�ساريع  م����ب����ادرات  اإع�����ان  ���س��ي��ت�����س��م��ن 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��داف��زا م��ن ���س��اأن��ه��ا تاأكيد 
مكانتها كرافد اقت�سادي حموري يف اإمارة 

دبي ذات تاأثي تناف�سي عايل. 

مبادرات ا�ضرتاتيجية اأطلقتها دافزا 
خالل ال�ضتة �ضهور االأوىل 

الأوراق  هيئة  م��ع  اإتفاقية  داف����زا   وق��ع��ت 
املالية وال�سلع، بهدف دعم تنظيم الأ�سول 
واإ�سدارها  وت��وف��يه��ا  امل�سفرة  الرقمية 
احلرة.  املنطقة  يف  وت��داول��ه��ا  واإدراج���ه���ا 
ترخي�ض  اجل��دي��دة  التفاقية  تتيح  حيث 
ال�سركات التي تتعامل بالأ�سول والعمات 
امل�سّفرة �سمن املنطقة احلرة مبطار دبي 

وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  اإ�سدار  عرب 
لتو�سع  املعنية،  والرتاخي�ض  للموافقات 
الأعمال  ت��راخ��ي�����ض  ن��ط��اق  داف����زا  ب��ذل��ك 
�ستتكامل  ال���ت���ي  ال��ت��ج��اري��ة  والأن�������س���ط���ة 
احلرة،  املنطقة  وخ��دم��ات  حم��ف��زات  م��ع 
املُطّور  التنظيمي  الإط�����ار  ع��ن  وف�����س��ًا 
يعززان  اللذان  املرنة  الت�سريعية  والبيئة 

من جتربة امل�ستثمر الأجنبي.
ل�سركة  التابعة  دو،  داف��زا مع  وكما وقعت 
�سراكة  املتكاملة،  لات�سالت  الإم����ارات 
ت�سريع  ت�ستهدف  ج��دي��دة  ا�سرتاتيجية 
لاأن�سطة  ال��رتاخ��ي�����ض  ع��م��ل��ي��ات  اأمت���ت���ة 
ممانعة  ع��دم  ب�سهادات  املقيدة  التجارية 
من اجلهات احلكومية يف من�سة موحدة 
كاأول  ت�سني   ب��ل��وك  تقنية  على  معتمدة 
منطقة حرة تطرحها. و�سيعمل اجلانبان 
ال�����س��راك��ة اجل��دي��دة على تعزيز  مب��وج��ب 
بلوك  من�سة  من  كامل  ب�سكل  ال�ستفادة 
  Blockchain Edge – ت�سني اإيدج
بلوك  خل���دم���ات  م��ن�����س��ة  اأول  ُت��ع��د  ال��ت��ي 
ت�سني  م�ست�سافة حملياً يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة، مبا ي�ساهم يف دعم روؤية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة، رئي�ض جمل�ض 
الرامية  رع��اه اهلل،  دب��ي،  ، حاكم  ال���وزراء 
لاأن�سطة  املف�سل  املق�سد  دبي  جعل  اإىل 
ال�ستثمارية والوجهة الأ�سهل يف ممار�سة 
�سمو  لتوجيهات  واتباعاً  عاملياً،  الأع��م��ال 
اآل  ال�سيخ ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د 
املجل�ض  رئ��ي�����ض  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم 
ممار�سة  اإج������راءات  بت�سهيل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 
الأعمال وتب�سيط ال�سرتاطات احلكومية 

بن�سبة %30 خال ثاثة اأ�سهر.  

ال�سركات  دع��م  يف  التزامها  �سعيد  وعلى 
اأعلنت  وامل��ت��و���س��ط��ة،  وال�����س��غ��ية  النا�سئة 
�سكاليتي   ب���رن���ام���ج  اإط�������اق  ع����ن  داف�������زا 
التكنولوجية  ال�����س��رك��ات  ل��دع��م  امل��ب��ت��ك��ر 
والع����املية  والإقل�����يمية  املحلية  النا�سئة 
اأعمالها  وتنمية  تاأ�سي�ض  يف  وم�س��اعدتها 

يف املنطقة. 
اإمكانية  ل��ل�����س��رك��ات  ال���ربن���ام���ج  وي���وف���ر 
تاأ�سي�ض وت�سغيل اأعمالها مبرونة و�سهولة 
م��ع حت��ق��ي��ق ك��ف��اءة جت��اري��ة ع��ال��ي��ة حيث 
ي���وف���ر ل��ل�����س��رك��ات ب���رن���اجم���ا ق��ائ��م��ا على 
الإيجار  ر���س��وم  ي�سمل  وال���ذي  ال���س��رتاك 
والرتخي�ض ف�سا عن تخ�سي�ض م�ساحة 
ال�سركات  ي�ساعد  كما  لها  املطلوبة  عمل 
اأ�سا�ض  على  موظف  لكل  ال��دف��ع  النا�سئة 
على  يعتمد  م��رن  من���وذج  و�سمن  �سهري 
منو اأعمال ال�سركة مما ميّكنهم من زيادة 

عدد املوظفني مبرونة وكفاءة.
كما د�سنت املنطقة احلرة برنامج »حياك« 
الأول  »داف���������زا« وه�����و  ����س���رك���ات  مل���وظ���ف���ي 
م��ن ن��وع��ه ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��اط��ق احلرة 

بالإمارة، 
العرو�ض  باقة من  وال��ذي يوفر ملنت�سبيه 
تغطي  ال����ت����ي  ال�������س���ام���ل���ة  والم�����ت�����ي�����ازات 
اجل����وان����ب الأ���س��ا���س��ي��ة وال��ك��م��ال��ي��ة التي 
يقدمها جمموعة من ال�سركاء والعامات 
ال�����س��ه��ية وامل���رم���وق���ة �سمن  ال��ت��ج��اري��ة 
و�سي�ستفيد  متنوعة.  وجم��الت  قطاعات 
األف موظف   18 اأكرث من  من الربنامج 
�سركة   1،800 من  اأك��رث  �سمن  يعملون 
يف 20 قطاعاً خمتلفاً تتخذ من املنطقة 
احلرة مقراً لها ولعملياتها على م�ستوى 

دولة الإمارات واملنطقة.

دافزا حتقق منوًا يف اإيرادات مبيعاتها وعدد ال�ضركات امل�ضجلة يف الن�ضف االأول من 2021

اأحمد بن �سعيد: الأداء القوي لدافزا يف ال�ستة �سهور الأوىل يوؤكد التزامها 
ال�سرتاتيجي يف زيادة م�ساهمتها القت�سادية 
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يبدو اأن الحتاد الأوروب��ي لكرة القدم لن يكون قادراً على 
الوقوف يف وجه م�سروع الدوري ال�سوبر ول حتى باإمكانه 
التهديد، وذلك بح�سب ما �سدر اجلمعة  اأن ي�ستخدم لغة 
من معطيات جديدة عن الثاثي املوؤ�س�ض بر�سلونة وريال 

مدريد الإ�سبانيني ويوفنتو�ض الإيطايل.
واأ�سدرت الأندية الثاثة التي ل تزال متم�سكة بامل�سروع، 
اإط��اق هذه  قدماً يف خمطط  امل�سي  يوؤكد  م�سرتكاً  بياناً 
اأوروبا، وذلك  اأبطال  البطولة الن�سقاقية املناف�سة لدوري 

بدعم من الق�ساء يف مواجهة الحتاد القاري "ويفا".
اأ���س��درت حمكمة يف م��دري��د ق����راراً جديداً  اأخ����رى،  وم���رة 
فر�ست  التي  العقوبات  جميع  برفع  "ويفا"  فيه  تطالب 
م�سروع  من  ال�سغط  حتت  املن�سحبة  الت�سعة  الأندية  على 
الدوري ال�سوبر، وايقاف التهديدات بحق الأندية الثاثة 

املوؤ�س�سة التي ل تزال متم�سكة بامل�سروع.
اأن التفاوؤل  امل��وؤ���س�����س��ة  ال��ث��اث��ة  ب��ي��ان الأن���دي���ة  وت��ب��ني م��ن 
بعد  اأحبط  الذي  امل�سروع  اإط��اق هذا  باإمكانية  كبي جداً 
"ويفا"  تهديدات  ب�سبب  اإطاقه  على  �ساعة   48 اأق��ل من 
وحتى  املحليني  الكرويني  وامل�سوؤولني  اجلمهور  ومعار�سة 

ال�سيا�سيني.

ال���ذي ن�سرته الأن��دي��ة الثاثة  امل�����س��رتك  ال��ب��ي��ان  وج���اء يف 
بر�سلونة ويوفنتو�ض وريال مدريد بقرار املحكمة  "يرحب 
ال�سادر اأم�ض ب�ساأن اإلزام ويفا وباأثر فوري بتنفيذ املطلوب 
منه باإلغاء الإجراءات املتخذة �سد جميع الأندية املوؤ�س�سة 
ل��ل��دوري ال�سوبر الأوروب����ي، مبا يف ذل��ك اإن��ه��اء الإج���راءات 
التاأديبية �سد الأندية الثاثة املوقعة اأدناه )للبيان( واإلغاء 
العقوبات والقيود املفرو�سة على الأندية الت�سعة املوؤ�س�سة 

الأخرى...".
مروجي  من  املقدم  الطلب  املحكمة  "تدعم  البيان  وتابع 
ال��دوري ال�سوبر الأوروب��ي، وترف�ض ال�ستئناف املقدم من 
ويفا، وتوؤكد حتذيرها اىل ويفا من اأن عدم المتثال حلكمها 

�سيوؤدي اىل غرامات وم�سوؤولية جنائية حمتملة".
التجارية  املحكمة  طالبت  احل���ايل،  ال�سهر  م��ن  الأول  ويف 
"عقوبات  اعتربته  م��ا  الأوروب����ي برفع  م��دري��د الحت���اد  يف 
امل�سروع  من  ان�سحبت  التي  الت�سعة  الأندية  مقنَّعة" بحق 
ر�سخت  بعدما  اأبريل  ني�سان  منت�سف  يف  عنه  اأعلن  ال��ذي 

لتهديدات ويفا بحرمانها من امل�ساركة القارية.
يف  م�ساركة  كانت  التي  ال�ستة  الإنكليزية  الفرق  وتو�سلت 
امل�سروع، وهي اأر�سنال وت�سل�سي وليفربول ومان�س�سرت �سيتي 

ومان�س�سرت يونايتد وتوتنهام، اىل ت�سوية جتنبها العقوبة 
ثم حلقت بها اأندية اأتلتيكو مدريد الإ�سباين واإنرت وميان 

الإيطاليان.
لكن قا�سي املحكمة التجارية ال�17 يف مدريد طالب "ويفا" 
املن�سحبة،  الت�سعة  الأندية  املفرو�سة على  العقوبات  باإلغاء 
قائًا اإن "العقوبات املفرو�سة على بع�ض الأندية املوؤ�س�سة 
للدوري ال�سوبر، مبوجب تعبي ملطف ب�سيط ا�ستعمل فيه 
م�سطلح +اتفاق+.... متثل انتهاكاً وا�سحاً" لقرار املحكمة 

ال�سادر يف ني�سان اأبريل.
ويف 7 اأيار مايو، اأعلن الحتاد الأوروبي عن عقوبات مالية 
اإىل  تو�سل  اإن��ه  وق��ال  الت�سعة،  الأن��دي��ة  اأ�سا�سي �سد  ب�سكل 
"خطاأها"، فيما  ب���  واع��رتاف��ه��ا  اع��ت��ذاره��ا  بعد  ات��ف��اق معها 
اأعلن باأنه �سيفتح اإجراءات تاأديبية ر�سمية �سد ريال مدريد 
القانوين  لاإطار  حمتمل  "خلرق  ويوفنتو�ض  وبر�سلونة 

لاحتاد الأوروبي لكرة القدم".
لكن الأندية الثاثة احتكمت اىل الق�ساء املدين الذي فتح 
حتقيقاً ملعرفة ما اإذا كان "ويفا" يحرتم قانون املناف�سة، ما 
دفع بالأخي اىل تعليق اإجراءاته تخوفاً من عواقب وخيمة 

عليه.

•• دبي-وام:

الهادئ  واملحيط  اآ�سيا  احت��اد  اأع��ل��ن 
ل��ل��ج��ول��ف ع���ن م��ن��ح ال��ث��ق��ة ل���� دبي 
ل�ست�سافة الن�سخة ال� 12 لبطولة 
للغولف  ال����ه����ادئ  وامل���ح���ي���ط  اآ����س���ي���ا 
خ���ال ال���ف���رتة م���ن ال��ث��ال��ث وحتى 
ال�ساد�ض من نوفمرب املقبل على اأن 
نادي  ماعب  على  املناف�سات  تقام 

خور دبي لليخوت واجلولف.
الآ���س��ي��وي للجولف  وذك���ر الحت����اد 
املخ�س�سة  البطولة  اأن  له  بيان  يف 
���س��ت��ت��ي��ح لبطل  ال����ه����واة  ل���اع���ب���ني 
دبي  ت�ست�سيفها  التي   12 الن�سخة 
اإىل بطولتي  التاأهل  املقبل  نوفمرب 
والبطولة  ل���اأ����س���ات���ذة  امل���ا����س���رتز 
املحرتفني  ل���اع���ب���ني  امل���ف���ت���وح���ة 
خو�ض  ال��و���س��ي��ف  مي��ن��ح  اأن  ع��ل��ى 
ال��ت�����س��ف��ي��ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة امل��وؤه��ل��ة اإىل 
البطولة املفتوحة التي تقام �سنوياً 

يف اململكة املتحدة.
اآ�سيا  ب��ط��ول��ة  اأن  ال��ب��ي��ان  واأو�����س����ح 
ل���ه���واة اجلولف  ال���ه���ادئ  وامل��ح��ي��ط 
جراء   2020 يف  اإل��غ��اوؤه��ا  مت  التي 
اإىل  تعود  ك��ورون��ا  جائحة  تداعيات 

2021 يف  ن��وف��م��رب  الن���ط���اق يف 
الأوىل يف  ل��ل��م��رة  م��ن��اف�����س��ات حت���ل 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  ���س��ي��اف��ة 
امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ل��ط��امل��ا ح��ظ��ي احتاد 
الآ�سيوي  بثقة الحت��اد  اللعبة فيها 
ال��ذي ي�سم حتت  ال��ه��ادئ  واملحيط 

مظلته ع�سوية 42 دولة.
البطولة  �ستن�سم   : البيان  واأ�ساف 
اأح�������داث  ق���ائ���م���ة  اإىل  الآ�����س����ي����وي����ة 
الكربى  العاملية  وبطولت اجلولف 
التي ت�ست�سيفها دبي مثل بطولت 
دبي ديزرت كا�سيك �سمن اجلولة 
الأوروب�����ي�����ة وب���ط���ول���ة م���وان���ئ دبي 
العاملية اجلولة اخلتامية يف ال�سباق 

اإىل دبي .

واأع������رب م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ف���اه���م بن 
رئي�ض الحتادين  القا�سمي  �سلطان 
عن  للجولف  وال��ع��رب��ي  الإم���ارات���ي 
لبطولة  دب���ي  با�ست�سافة  ���س��ع��ادت��ه 
ال����ه����ادئ جلولف  وامل���ح���ي���ط  اآ����س���ي���ا 
ال����ه����واة وال���ت���ي ت��ع��ت��رب ث����اين اأك���رب 

ب����ط����ول����ة ل�����ه�����واة اجل�����ول�����ف ح����ول 
العامل .. وق��ال : لطاملا لعب احتاد 
عدة  ول�سنوات  الإم��ارات��ي  اجل��ول��ف 
الآ�سيوي  الحت���اد  يف  حم��وري��اً  دوراً 
ونحن  للجولف  ال��ه��ادئ  وامل��ح��ي��ط 
الإم����ارات  ل�ست�سافة  متحم�سون 

لهذا احلدث القاري ال�سخم الذي 
يقام للمرة الأوىل يف �سيافة الدولة 
لاعبني  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ف���ر����س���ة  يف 
اجلولف الهواة واملوهبني للمناف�سة 
بطولة  يف  م�������س���ت���وى  اأع����ل����ى  ع���ل���ى 
ت��ق��ام ب��دع��م م��ن ب��ط��ولت املا�سرتز 

والحتاد الدويل للعبة.
�سمن  ال�ست�سافة  تاأتي   : واأ���س��اف 
اجل����ه����ود امل���ب���ذول���ة وامل�������س���رتك���ة يف 
حتفيز  يف  املتمثلة  مهمتنا  ت��ع��زي��ز 
من��و اجل��ول��ف وت��ط��وره على �سعيد 
قارة اآ�سيا واملحيط الهادئ خا�سًة اأن 

ن��ت��ائ��ج��ه��ا مت��ث��ل ب��ط��اق��ة ع��ب��ور اإىل 
اأعلى �سواء يف  الظهور يف م�ستويات 
امل�ساركة ببطولة املا�سرتز والبطولة 

املفتوحة لاعبني املحرتفني.
ب�������دوره ق�����ال ت���ي���م���ور ح�����س��ن اأم����ني 
واملحيط  الآ���س��ي��وي  الحت���اد  رئي�ض 
بيان م�سرتك  للجولف ويف  الهادئ 
ف���ري���د ري�����ديل رئ��ي�����ض بطولة  م���ع 
�سليربز  ومارتن  الأ�ساتذة  املا�سرتز 
الرئي�ض التنفيذي لاحتاد الدويل 
ن��ح��ن مم��ت��ن��ون لدعم  ل��ل��ج��ول��ف: 
احتاد الإمارات للجولف ونادي خور 
ل�ست�سافة  واجلولف  لليخوت  دبي 
الدعم  ي��وؤك��د جم���دداً  البطولة مب��ا 
ال��ك��ب��ي واجل���ه���ود امل��ث��م��رة لحت���اد 
اجلولف الإماراتي يف تطوير اللعبة 
الاعبني  اأم����ام  ال��ف��ر���س��ة  واإت���اح���ة 

املوهوبني يف الرتقاء اإىل م�ستويات 
هيكي  اأك��د  اأن  بعد  خ�سو�ساً  اأع��ل��ى 
مات�سوياما الفائز ببطولة املا�سرتز 
لهذا العام على اأهمية هذه البطولة 
ك��م��ن�����س��ة ل��ت��ط��وي��ر ال��ل��ع��ب��ة ب��ع��د اأن 
بطاقة  ان��ت��زاع  يف  مات�سوياما  جن��ح 
التوايل  على  ملرتني  والفوز  التاأهل 
الهادئ  وامل��ح��ي��ط  اآ���س��ي��ا  ب��ط��ول��ة  يف 

جلولف الهواة.
واخ��ت��ت��م ب��ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى الل���ت���زام 
بالعمل عن كثب مع احتاد اجلولف 
الإم�����ارات�����ي وج��م��ي��ع امل�����س��ارك��ني يف 
بطولة  يف  ا�ستثنائي  ح��دث  تنظيم 
ت���ق���ام وف����ق اأع���ل���ى ال���ربوت���وك���ولت 
ال�سامة  ت�����س��م��ن  ال��ت��ي  وامل��ع��اي��ي 
امل�ساركة  والوفود  الاعبني  جلميع 

يف البطولة.

غولف اآ�ضيا واملحيط الهادئ يف �ضيافة دبي نوفمرب املقبل

القا�سمي : �سعداء بال�ست�سافة ودورنا حموري 
يف ن�سر اللعبة والرتقاء بها حمليًا وخارجيًا

ماكافلني  �سيدين  الأم��يك��ي��ت��ان  ال��ع��داءت��ان  م��ّه��دت 
ودليلة حممد ملعركة حامية الوطي�ض يف �سباق 400 
اجتيازهما  ب��ع��د  ط��وك��ي��و،  اأومل���ب���ي���اد  ���س��م��ن  ح���واج���ز  م 

الت�سفيات ب�سهولة ال�سبت.
القيا�سي  رقمها  اأن  عاًما(   21( ماكافلني  واعتربت 
العاملي )51.90 ث( قد يكون يف خطر نظًرا ل�سرعة 

امل�سمار يف طوكيو ونوعيته "يبدو �سريًعا جًدا".
تابعت "ميكنك ال�سعور بالرتطام. عادة ميت�ض امل�سمار 

ارتطامك وحركتك. هذا امل�سمار يجّدد حركتك".
لكنها  �سل�سة،  حممد  ا���س��ت��ع��دادات  تكن  مل  امل��ق��اب��ل،  يف 
"اأ�سعر  ال���ك���ربى  امل��ن��ا���س��ب��ات  ق�����ادرة ع��ل��ى الرت���ق���اء يف 
احلظ  حل�سن  خلفي  كورونا  اأ�سبح  الآن،  جيدة  بحال 

والإ�سابات التي حلقته".
بزمن   25 امل��رك��ز  يف  جمال  اأمينة  البحرينية  وحلت 
فيما  امل��و���س��م،  ه��ذا  لها  الأف�����س��ل  ه��و  ثانية   55.90
بزمن   34 املركز  يف  حاجة  بن  لبنى  اجلزائرية  حّلت 

ث.  57.19
الأم��يك��ي��ات فر�سة  م حواجز حيث متلك   100 ويف 
ا مع كندرا هاري�سون الباحثة  كبية للتتويج، خ�سو�سً
تاأهلت  والتي  الكربى  البطولت  مع  عن فك عقدتها 

اإىل ن�سف النهائي.
العاملي،  الرقم  حاملة  ع��اًم��ا(،   28( هاري�سون  ف�سلت 
راب��ع��ة يف مونديال  ح��ّل��ت  ري����و،  األ���ع���اب  اإىل  ب��ال��ت��اأه��ل 
يف  اآيل  نيا  مواطنتها  وراء  بف�سية  واكتفت   2017

مونديال 2019.
الرقم  ح��ام��ل  ع��ن��ه  ي��غ��ي��ب  ال����ذي  م   800 ���س��ب��اق  ويف 
العاملي الكيني دافيد رودي�سا، تاأهل اإىل ن�سف النهائي 
رودي�سا  وراء  ح��ل  ال���ذي  اآم��و���ض  نايجل  ال��ب��وت�����س��واين 
لندن  نهائي  يف  ال��ع��امل��ي  ال��رق��م  الخ���ي  حطم  عندما 

.2012
زمن  اأ���س��رع  راب��ع  الك�ض  العاطي  عبد  املغربي  وحقق 
ن�سف  ل��ي��خ��و���ض  ل���ه،  الف�����س��ل  ه��و  د(   1:44.84(

النهائي الأحد.
د(   1:45.64( ن��ب��ي��ل  اأ���س��ام��ة  م��واط��ن��ه  ت���اأه���ل  ك��م��ا 

والتون�سي عبد ال�سام عيوين )1:45.73 د(.

ا�سماعيلي،  م�سطفى  امل��غ��رب��ي  احل���ظ  ي��ح��ال��ف  ومل 
اجل���زائ���ري اإ���س��م��اع��ي��ل��ي ح��ت��ح��ات وال��ق��ط��ري اأب����و بكر 

حيدر.
العماين  تاأهل  م،   100 ل�سباق  التمهيدي  ال��دور  ويف 
10.27 ث مع  بركات حارثي اإىل الدور الأول بزمن 

الإماراتي حممد احلمادي )10.59 ث(.
يف  امل�سائية  احل�سة  يف  ع��رايف  رب��اب  املغربية  وت�سارك 

ن�سف نهائي 800م.
واجتاز حامل الرقم العاملي يف الوثب بالزانة ال�سويدي 
اأرمان دوبانتي�ض الت�سفيات التي غاب عنها الأميكي 
اأخًيا  لإ�سابته  مرتني  ال��ع��امل  بطل  كندريك�ض  �سام 

بفيو�ض كورونا.
كان دوبانتي�ض اأحد 14 ريا�سًيا يقفزون فوق حاجز 

الأوملبي. امللعب  يف  م   5.75
واإىل "موندو" البالغ 21 عاًما والوحيد الذي تخطى 
اأم��ت��ار ه���ذه ال�����س��ن��ة، ت��اأه��ل ���س��دي��ق��ه، ح��ام��ل ذهبية   6
لفيليني الذي اأحرز الف�سية  رينو  الفرن�سي   2012

يف ريو والذي مل يكن تاأهله �سل�ًسا.
ال��ذي حقق  تياغو  ال��ربازي��ل��ي  املتاأهلني  ب��ني  ك��ان  كما 

مفاجاأة على اأر�سه يف 2016 عندما اأحرز الذهبية.
اأوكاغباري يف ن�سف  بلي�سينغ  النيجيية  ولن ت�سارك 
املن�سطات،  تناولها  ثبوت  بعد  ال�سبت  م   100 نهائي 
امل�سمار  مناف�سات  يف  التن�سيط  ح���الت  اأوىل  لتكون 

وامليدان باألعاب طوكيو، وفق ما اأعلن م�سوؤولون.
وقالت وحدة نزاهة األعاب القوى يف بيان اإن اأوكاغباري، 
 100 ل�سباق  الت�سفيات  يف  مبجموعتها  ف��ازت  التي 
لهرمون  اإيجابياً  اختباًرا  اأظهرت  اجلمعة،  �سيدات  م 

النمو الب�سري.
وحققت اأوكاغباري، حائزة امليدالية الذهبية يف اإحدى 
قدره  زم��ن��اً  الت�سفيات  يف  الكومنولث،  األ��ع��اب  دورات 

اجلمعة. ثانية   11.05
النزاهة  وح��دة  اأعلنت  بعدما  ال�ستبعاد،  ه��ذا  وي��اأت��ي 
اخلمي�ض اأن ع�سرة ريا�سيني نيجييني كانوا من بني 
18 مت�سابقاً منعوا من امل�ساركة يف األعاب طوكيو بعد 

ف�سلهم اختبارات املن�سطات قبيل انطاق املناف�سات.

ماكالفلني وحممد نحو 
معركة  يف �سباق احلواجز 

الدوري ال�سوبر.. الأندية املوؤ�س�سة 
ما�سية مب�سروعها

كينيا تعلن �سقوط اأحد عدائيها 
يف اختبار للمن�سطات

اأعلن الفريق الكيني الأوملبي �سقوط اأحد عدائيه يف اختبار للمن�سطات دون الك�سف عن هويته، 
و�سيتم اإيقافه ب�سكل موؤقت، ولن ي�سارك يف ت�سفيات األعاب القوى باأوملبياد طوكيو ال�سبت.

وقال رئي�ض البعثة الكينية وايثاكا كيوين: "تلقينا اإخطار الوكالة الدولية للك�سف عن املن�سطات 
فيما يتعلق باأحد عدائينا الذي قدم عينة بول يف 28 يوليو )متوز( 2021".

واأ�ساف كيوين: "�سيتم اإيقافه موؤقتاً عن امل�ساركة اأم�ض ال�سبت، العداء على دراية بهذا الإخطار 
وتلقى ر�سالة من الوكالة الدولية للك�سف عن املن�سطات".

الإ���س��ب��اين على بعد حلظات م��ن اخل���روج من  املنتخب  ك��ان 
ال�����س��ب��ت، عندما  ط��وك��ي��و  اأومل��ب��ي��اد  ال��ق��دم يف  ك���رة  مناف�سات 
ال�سائع،  ب��دل  الوقت  يف  التقدم  ه��دف  العاج  �ساحل  �سجلت 
اإل انه يدين للبديل رافا مي يف املعادلة بعد دقيقتني قبل 
اأن يح�سم املواجهة 5-2 بعد التمديد ويحجز اأوىل بطاقات 

ن�سف النهائي.
وك���ان م��ي ال���ذي دخ���ل يف ال��وق��ت ب���دل ال�����س��ائ��ع ب��ع��د تقدم 
اخل�سم، من �سّجل هدف التعادل ليم�ض وينهي املواجهة مع 

"هاتريك".
يف مباراة هيمنت فيها اإ�سبانيا ا�ستحواًذا فيما جاءت الفر�ض 
الت�سجيل  الإفريقي  املنتخب  افتتح  الطرفني،  متكافئة بني 
اأن  اإريك بايي بعد مرور ع�سر دقائق قبل  عرب قلب الدفاع 

يعادل داين اأوملو يف الدقيقة 30.
م��ن��ح ماك�ض  ال��ت��م��دي��د،  امل���ب���اراة متجهة اىل  ك��ان��ت  يف ح��ني 
غراديل التقدم ل�ساحل العاج يف الدقيقة الوىل من الوقت 

بدل ال�سائع )90+1( لتبدو يف طريقها اىل دور الربعة.

اإل اأن مي دخل بعد دقيقة من هدف التقدم للخ�سم وعادل 
النتيجة لإ�سبانيا يف الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ال�سائع 

ليحتكم الفريقان اىل �سوطني اإ�سافيني.
��ل ب���او ت��وري�����ض ع��ل��ى رك��ل��ة ج���زاء ان���ربى ل��ه��ا ميكيل  وحت�����سّ
الرابع  م��ي  ي�سيف  اأن  ق��ب��ل   )98( ب��ن��ج��اح  اأوي��ار���س��اب��ال 

واخلام�ض )117 و102+1( حا�سًما املواجهة.
وتلتقي اإ�سبانيا يف ن�سف النهائي الفائز من مباراة نيوزيلندا 

واليابان.

اإ�سبانيا تنجو اأمام �ساحل العاج وتبلغ ن�سف النهائي 
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الفجر الريا�ضي

ل �سيء عن قريب ي�سمح بتمييز حقل الأرز هذا يف مدينة غيودا اليابانية عن 
غيه، لكن اإذا ما نظرنا اإليه من فوق جتّلت اأمام اأعيننا حتفة فنية مل�ساهد 

يابانية ذات رمزية �سنعت مبنا�سبة دورة الألعاب الأوملبية يف طوكيو.
كات�سو�سيكا  الياباين  الفنان  لوحة  العماقة  الفنية  القطعة  ه��ذه  ومتّثل 
يف  يظهر  والتي  كاناغاوا  يف  الكبية  باملوجة  املعروفة  ال�سهية  هوكو�ساي 
خلفيتها جبل فوجي وممثا من م�سرح كابوكي مترّبجا ترّبجا لفتا ُيذّكر 
باأجواء مرا�سم افتتاح دورة الألعاب الأوملبية التي اأقيمت يف 23 متوز يوليو 
يف طوكيو. وتندرج هذه اللوحات يف �سياق تقليد �سنوي اأطلقته مدينة غيودا 
2015، دخلت غيودا  العام  ال�سياح. ويف  ا�ستقطاب  يف �سمال طوكيو بهدف 
مو�سوعة غيني�ض لاأرقام القيا�سية لت�سكيلها اأكرب حتفة فنية يف حقول الأرز 

يف العامل متتد على 27195 مرتا مربعا.
املتطوعني على زرع  �سنة، تقرتح جلنة م�سروعا جديدا، فينّكب مئات  وكّل 
التفّرج عليها من  رائعة ميكن  ت�سّكل م�ساهد  األ��وان خمتلفة  ذات  اأرز  اأن��واع 

مر�سد قريب على ارتفاع 50 مرتا.
وُيختار الت�سميم يف مطلع العام يف غيودا وُتزرع احلبوب قرابة اأيار/مايو. 
الت�سميم مبنا�سبة بطولة كاأ�ض العامل للروغبي  2019، اختي  العام  ويف 

التي اأقيمت يف اليابان.
ال�سوء  ال�سنة، فكان الهدف من اختيارها ت�سليط  املقّدمة هذه  اللوحة  اأما 
ع��ل��ى ال����رتاث ال��ث��ق��ايف يف ال��ي��اب��ان، ان��ط��اق��ا م��ن ف��ك��رة ح�����س��ور ال��ك��ث��ي من 

الأجانب اإىل البلد مبنا�سبة دورة الألعاب الأوملبية.

وقال �سوهي تاغا�سيا املوظف العام يف مدينة غيودا يف ت�سريحات لوكالة 
اأوكييو  هما  الياباين  الفن  من  نوعني  ن�ستعر�ض  اأن  "اأردنا  بر�ض  فران�ض 
)نحت الر�سوم على اخل�سب( وكابوكي )امل�سرح( يف حقل اأرز هو بذاته عن�سرا 

مهما يف الثقافة اليابانية"، م�سيا "اأردنا تقدمي اليابان للعامل اأجمع".
ُم��ن��ع املتفرجون  ل��ك��ن احل���ال ك���ان غ��ي ذل���ك ل��اأ���س��ف. فب�سبب اجل��ائ��ح��ة، 
الأجانب من ح�سور دورة الألعاب الأوملبية وغالبية املباريات الريا�سية ُتقام 

با ح�سور حتى الثامن من اآب/اأغ�سط�ض.
لكن ح�سر زوار اجلمعة اإىل غيودا لتاأّمل هذه الفنون التي تتجّلى يف حقول 
بكثي  دينامية  اأك��رث  "اإنها  عاما   23 البالغة  هو�سينو  كيو  و�سرحت  الأرز. 
مما كنت اأت�سور. واأنا كنت اأتوقع عما ب�سيطا لكنني اأقف منذهلة اأمام هذا 

ع�سرات  وك��ان  م�سنيا  عما  التحفة  �سيانة  وتتطلب  البانورامي".  امل�سهد 
ال�����س��ارة من  ي��ن��زع��ون الأع�����س��اب  ال��زراع��ة  امل��وظ��ف��ني احلكوميني م��ن ق�سم 
احلقل اجلمعة، وهم يجولون يف املنطقة ال�سا�سعة منتعلني اأحذية مطاطية 
املهام للحوؤول دون امتزاج الألوان  تاأدية هذه  املهم  وما�سكني مناجل. ومن 

املختلفة ببع�سها البع�ض اأو تاآكل الأرز من جّراء نبتات اأخرى.
ترون  "هل  و�سط حقل موحل  يتقّدمون  وزم��اوؤه  تاغا�سيا،  �سوهي  وق��ال 

تلك النبتات اخل�سراء والعالية؟ فهي لي�ست من الأرز ول بّد من نزعها".
ويف الأحوال الطبيعية، ي�سارك نحو األف �سخ�ض يف هذه املهام الدقيقة التي 
تق�سي بزرع الأ�سناف املنا�سبة من الأرز يف املكان املنا�سب بغية ت�سكيل هذه 

التحفة الفنية.

حتفة فنية يف حقل من الأرز احتفاء بالألعاب الأوملبية

راأ�سهم  على  جنومه  م��ن  ع��دد  بغياب 
مبابي،  وك��ي��ل��ي��ان  ن��ي��م��ار  ال���ربازي���ل���ي 
ي��ت��واج��ه ب��اري�����ض ���س��ان ج��رم��ان اليوم 
الأح�����د م���ع ل��ي��ل ب��ط��ل ال�����دوري على 
املوازية  ال��ف��رن�����س��ي��ة  الأب���ط���ال  ك���اأ����ض 
الأخ���رى،  ال���دول  يف  ال�سوبر  للكاأ�ض 

وهذه املرة يف تل اأبيب.
دون  من  بالتاأكيد  املواجهة  و�ستكون 
املو�سم،  م��ن  ال��وق��ت  ه��ذا  يف  ح�سابات 
الوقوف  الإط�����اق  ع��ل��ى  مي��ك��ن  ل  اإذ 
على م�ستوى الفريقني، ل�سيما �سان 
جرمان الذي تنازل عن لقب الدوري 
خايل  وخ��رج  مناف�سه  ل�سالح  املحلي 
الوفا�ض من دوري اأبطال اأوروب��ا، ما 
دفعه اىل اأن ين�سط يف �سوق النتقالت 

ال�سيفية بحثاً عن ا�ستعادة زعامته.
الدوري  لقب  اىل  ليل  قيادته  ورغ��م 
الفرن�سي للمرة الأوىل منذ 2011، 
اتخذ املدرب كري�ستوف غالتييه قرار 
ما  ني�ض(  مع  لحقاً  )تعاقد  الرحيل 
للبحث عن  التخبط  النادي اىل  دفع 
ب��دي��ل ووق����ع اخل���ي���ار ع��ل��ى جو�سان 

غوفرنيك.
تقاطع  اإ�سرائيل،  اىل  الو�سول  وقبل 
حيث  الربتغال  يف  الفريقني  م�سوار 
خ�����س��ر ل��ي��ل م��ب��ارات��ه ال���ودي���ة يف فارو 
�ساعة   48 قبل  �سفر2-،  ب��ورت��و  م��ع 

اإ�سبيلية  مع  جرمان  �سان  تعادل  من 
الإ�سباين 2-2 الثاثاء، يف نتيجتني 
تعك�سان متاماً عدم جاهزية الفريقني 

بدنياً وفنياً للمو�سم اجلديد.
ويبداأ الفريقان حقبة جديدة اعتباراً 
الذي  لليل  �ستكون  الأح��د  اليوم  من 
اخلتامية  امل��رح��ل��ة  يف  ال��ل��ق��ب  ح�����س��م 
بفارق نقطة فقط عن نادي العا�سمة، 
واحل���ار����ض مايك  غ��ال��ت��ي��ي��ه  دون  م��ن 
مانيان )انتقل اىل ميان الإيطايل( 
وب���وب���ك���اري ����س���وم���اري���ه )ان���ت���ق���ل اىل 
ل��ي�����س��رت ����س���ي���ت���ي(، وق�����د ي��ل��ح��ق بهم 
لعبون موؤثرون جداً مثل الربتغايل 

ريناتو �سان�سيز اأو جوناتان اإيكونيه.
ورغم القرتاب من انطاق الدوري 
الذي يفتتحه الأحد املقبل يف �سيافة 
متز، مل يجِر ليل اأي تعاقد حتى الآن 
وما زال يبحث عن حار�ض ي�سد فراغ 
رحيل مانيان، لكن القائد الربتغايل 
بالقول  متفائًا  ب��دا  فونتي  ج��وزي��ه 
ولدينا  لعبني...  �سوى  نخ�سر  "مل 
املوؤهات.  من  بالكثي  يتمتع  فريق 
ن��ن��ت��ظ��ر مل��ع��رف��ة م���ا ���س��ي��ح�����س��ل، لكني 

ل�ست قلقاً".
�سارت  الأم������ور  ال��ع��ا���س��م��ة،  ن�����ادي  يف 
ب����اجت����اه م���ع���اك�������ض، ف���ف���ري���ق امل�����درب 
كان  بوكيتينو  ماوري�سيو  الأرجنتيني 

ف��اع��ًا ج��داً يف �سوق الن��ت��ق��الت هذا 
ال�سيف وباعبني من العيار الثقيل، 
حيث �سم املدافع الإ�سباين املخ�سرم 
����س���يخ���ي���و رام�������و��������ض، ال���ه���ول���ن���دي 
اأ�سرف  املغربي  فينالدوم،  جورجينيو 
ح��ك��ي��م��ي واحل���ار����ض الإي���ط���ايل بطل 

اأوروبا جانلويجي دوناروما.

على  "احل�سول  اأن  بوكيتينو  واأق����ر 
امل��رك��ز ال��ث��اين يف ال�����دوري واخل����روج 
اأوروبا  اأبطال  من ن�سف نهائي دوري 
)على يد مان�س�سرت �سيتي الإنكليزي( 
�سد  لناأخذه  ث��اأر  لدينا  م���رارة.  تركا 
�سان  ي��ب��دو  ال������ورق،  ع��ل��ى  اأنف�سنا". 
اكت�ساح  ع��ل��ى  ق�����ادراً  ف��ري��ق��اً  ج���رم���ان 

كافة الألقاب املمكنة بان�سمام هوؤلء 
النجوم الكبار اىل نيمار ومبابي الذي 
يبدو اأنه �سي�ستمر مع نادي العا�سمة 

اأقله حتى ال�سيف املقبل.
ليل  مع  يتواجه  العا�سمة  ن��ادي  لكن 
�سيعتمد  لكنه  الرت�سانة  هذه  بن�سف 
اأ�سل  ع��ل��ى واف���دي���ن ج��دي��دي��ن م���ن 

فينالدوم  ب�سم  الأح��د  لقاء  يف  اأربعة 
ب�سحبة  ال��ت�����س��ك��ي��ل��ة،  اىل  وح��ك��ي��م��ي 
لع��ب��ني اآخ��ري��ن ���س��ارك��وا م��ع بادهم 
هذا ال�سيف يف ال�ستحقاقات القارية 
بري�سنيل  ال��ف��رن�����س��ي  امل����داف����ع  م��ث��ل 
كيمبيمبي ولعب الو�سط الربتغايل 

دانيلو بييرا.

النجوم  م���ن  ال��غ��ائ��ب��ني  ل��ك��ن لئ��ح��ة 
م��ن احل��ا���س��ري��ن، وعلى  اأك���رب بكثي 
راأ���س��ه��م م��ب��اب��ي ال���ذي ع���اود متارينه 
عملية  و"يوا�سل  احل�����ايل   22 يف 
اأفاد  م��ا  بح�سب  البدين"  التح�سي 
ومواطنه  ون��ي��م��ار  ال�����س��ب��ت،  ال���ن���ادي 
دي  اأنخل  الأرجنتينيان  ماركينيو�ض، 
الإيطايل  باريدي�ض،  ولينادرو  ماريا 
بابلو  والإ�����س����ب����اين  ف���يات���ي  م���ارك���و 

�سارابيا.
اأم���ا ال��واف��د اجل��دي��د رام��و���ض فيغيب 
نادي  �ستحرم  ال��ت��ي  الإ���س��اب��ة  ب�سبب 
العا�سمة من الربازيلي رافينيا اأي�سا 
الإ�سباين  يغيب  فيما  داغبا،  وك��ولن 
الآخ�����ر خ����وان ب���رن���ات ب�����س��ب��ب عودته 

املتاأخرة اىل التمارين.
لكن بوكيتينو �سدد رغم هذه الغيابات 
على اأن "لي�ض لدينا اأي اأعذار"، اإدراكاً 
م��ن��ه ب���اأن خ�����س��ارة ل��ق��ب اح��ت��ك��ره �سان 
بالأمر  ل��ي�����ض   2013 م��ن��ذ  ج��رم��ان 

اجليد ل�سورة الفريق ومعنوياته.
وي���دخ���ل ب��وك��ي��ت��ي��ن��و ل���ق���اء ل��ي��ل على 
حت�سيية  م��ب��اري��ات  خ��م�����ض  خلفية 
انت�سارات  )ث��اث��ة  ه��زمي��ة  دون  م��ن 
وت�������ع�������ادلن(، ب������رز ف���ي���ه���ا احل����ار�����ض 
واملهاجم  نافا�ض  كيلور  الكو�ستاريكي 
الأرجنتيني ماورو اإيكاري الذي وجد 

ط��ري��ق��ه اىل ال�����س��ب��اك ث���اث م���رات. 
وخ��اف��اً ل�����س��ان ج��رم��ان، اك��ت��ف��ى ليل 
اأ�سل خم�ض  بانت�سار ودي وحيد من 
اأن  الآن  علينا  "يجب  لكن  م��ب��اري��ات 
نطوي �سفحة التح�سيات والدخول 
يف امل��ن��اف�����س��ات م��ع واق��ع��ي��ة اأك���رب على 
�سدد  ما  الهجومي" بح�سب  ال�سعيد 
فريقه  مبعاناة  اأق��ر  ال��ذي  غوفرنيك 

يف ترجمة الفر�ض اىل اأهداف.
املدرب اجلديد العتماد  بامكان  لكن 
الأمامي  اخلط  يف  ال�ستمرارية  على 
بوجود الرتكي بوراك يلماز والكندي 

جوناثان ديفيد.
وي���ح���اول غ��وف��رن��ي��ك احل���ف���اظ على 
�سلفه  اأر���س��اه��ا  التي  الدينامية  نف�ض 
اليه فونتي  غالتييه، وهذا ما تطرق 
روتني  نف�ض  ع��ل��ى  "نوا�سل  ب��ال��ق��ول 
اللعب، وه��ذا يظهر ذك��اًء كبياً )من 
مل  اأن����ه  اىل  م�����س��ياً  املدرب("،  ق��ب��ل 
لعب  ط��ري��ق��ة  يف  ت��غ��ي��ي  اأي  ي��ل��ح��ظ 
الأحد،  اأبيب  تل  مباراة  فريقه. وعن 
قال الربتغايل "اإنه لقب حقيقي )رداً 
على ما يقال دائماً عن هام�سية كاأ�ض 
الأب���ط���ال( مل ي��ف��ز ب��ه ل��ي��ل اأب�����داً. اإذا 
ح�سلنا على فر�سة الفوز به، �سنفعل 
ك��ل ���س��يء م��ن اأج����ل ذل����ك. �سن�سيف 

كاأ�ساً اأخرى اىل خزائننا".

اأنهى منتخب الربازيل م�سوار نظيه 
القدم  ك�����رة  م��ن��اف�����س��ات  يف  امل�������س���ري 
لأوملبياد طوكيو ال�سيفي، بفوزه عليه 
ماثيو�ض  ب��ه��دف  ال�����س��ب��ت  -1�سفر 
ال�سحيح  امل�����س��ار  ع��ل��ى  ليبقى  ك��ون��ي��ا، 

للدفاع عن لقبه.
وعادت الربازيل اإىل ملعب "�سايتاما" 
الذي ح�سمت فيه مواجهتها يف الدور 
العامل  ك����اأ�����ض  م����ن  ال���ن���ه���ائ���ي  ن�����س��ف 
مي�سي  اأن  قبل  تركيا،  اأم��ام   2002
وزماوؤهم  كافو  ري��ف��ال��دو،  رون��ال��دو، 
نحو التتويج بلقب �سيلي�ساو اخلام�ض 
يف امل���ون���دي���ال ع��ل��ى ح�����س��اب اأمل��ان��ي��ا يف 
ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى م��ل��ع��ب ي��وك��وه��ام��ا يف 
الأوملبي  اأما منتخب م�سر  العا�سمة. 
فكان ياأمل بلوغ الدور ن�سف النهائي 
طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  م��ن��ذ  الوىل  ل��ل��م��رة 
على  رابًعا  حل  عندما  بالذات1964 
اأف�سل  يف   ،1928 اأم�����س��رتدام  غ���رار 

نتيجتني له.
اجلولة  ح���ت���ى  ال���ف���راع���ن���ة  وان���ت���ظ���ر 
ل�سمان  املجموعات  دور  من  الخ��ية 
بعد  الإق�سائية  الدوار  اىل  تاأهلهم 
امل�سوار  ا�ستهلوا  اإذ  ع�����س��ي.  خم��ا���ض 
اإ�سبانيا،  م���ع  لف����ت  ���س��ل��ب��ي  ب���ت���ع���ادل 
الأرجنتني �سفر1- يف  امام  و�سقطوا 
اأول  يحققوا  اأن  قبل  الثانية،  اجلولة 
-2�سفر  اأ�سرتاليا  على  انت�ساراتهم 
ح�ساب  على  التاأهل  بطاقة  وينتزعوا 
منتخب التانغو وبفارق الهداف عنه 

بعد تعادل الخي مع اإ�سبانيا 1-1.
جمموعتها  ال��ربازي��ل  ت�����س��درت  فيما 
وال�سعودية  اأمل��ان��ي��ا  ع��ل��ى  بانت�سارين 

وتعادل مع �ساحل العاج.
التقيا يف مباراة ودية  الفريقان  وكان 
الثاين  ت�����س��ري��ن   17 يف  ال��ق��اه��رة  يف 
نوفمرب املا�سي وانتهت بفوز اأ�سحاب 

الر�ض 1-2.

واأج��رى م��درب منتخب م�سر �سوقي 
الت�سكيلة  على  واح���ًدا  تغيًيا  غريب 
التي بداأت اأمام اأ�سرتاليا، اإذ دفع بعّمار 

حمدي بدل من �ساح حم�سن.
اأما من جهة الربازيل، عاد دوغا�ض 
عن  غ��اب  اأن  بعد  الت�سكيلة  اىل  لويز 
ال����ف����وز ع���ل���ى ال�������س���ع���ودي���ة ل����ط����رده يف 
املواجهة �سد �ساحل العاج، ليحل بدل 

من ماثيو�ض هرنيكي.
امللعب  يف  ف���ارغ���ة  م����درج����ات  واأم�������ام 
همهمة  تخرقها  طوكيو  غ��رب  �سمال 
ال�����س��ح��اف��ي��ني وت��ع��ل��ي��م��ات امل���درب���ني 
واأ�سوات الت�سجيع "املزيفة" ال�سادرة 
ع��رب م��ك��ربات ال�����س��وت، اأت��ي��ح��ت اأول 
و�سلت  عندما  م�سر  ملنتخب  فر�سة 
كرة عن طريق اخلطاأ اىل اأكرم توفيق 
برازيلي  ت�ستيت  اإث���ر  املنطقة  داخ���ل 
خاطئ، تابعها براأ�سه مرت قريبة من 

القائم )13(.

�سن بعدها الربازيليون مرتدة و�سلت 
ريت�سارلي�سون  من  الكرة  اإث��ره��ا  على 
مت�سدر ترتيب هّدايف البطولة )5(، 
ب��ي�����س��راه علت  ����س���دده���ا  اأن����ت����وين  اىل 

العار�سة )17(.
اجلنوبي  الأم��يك��ي  املنتخب  وا���س��ل 
هيمنته واأتيحت فر�سة اأخرى ملهاجم 
اإي���ف���رت���ون الإن��ك��ل��ي��زي ���س��دده��ا قوية 
حممد  والقائد  احلرا�ض  لها  ت�سدى 

ال�سناوي ب�سدره )28(.
وم����ن����ح م����اث����ي����و�����ض ك����ون����ي����ا ال����ت����ق����ّدم 
من  عر�سية  و�سلته  بعدما  للربازيل 
املنطقة  داخ�����ل  اىل  ري��ت�����س��ارل��ي�����س��ون 
ال�سناوي  ���س��دده��ا زاح��ف��ة ع��ل��ى مي��ني 
اأمام  �سانحة  الفر�سة  وكانت   .)37(
ال����ربازي����ل مل�����س��اع��ف��ة ال��ن��ت��ي��ج��ة قبل 
ال�سرتاحة عندما حت�سل كاودينيو 
على خطاأ على باب منطقة اجلزاء اإثر 
كرة  اأن  اإل  ج��ال،  اأ�سامة  من  عرقلة 

ل�����وي�����ز م�������رت ق����ري����ب����ة م�����ن ال���ق���ائ���م 
)45+1(. واأنهت م�سر ال�سوط الأول 

من دون اأي ت�سديدة على املرمى.
الثاين  ال�������س���وط  ال�����ربازي�����ل  وب��������داأت 
تدرك  وك���ادت  الول  اأن��ه��ت  م��ن حيث 
�سدد  ال��ذي  كونيا  الثاين عرب  الهدف 

ك����رة زاح���ف���ة ح��ول��ه��ا ال�������س���ن���اوي اىل 
مبح�سن  غريب  ودف��ع   .)47( ركنية 
واإم����ام ع��ا���س��ور ب���دل م��ن اأح��م��د رّيان 
لتن�سيط  العراقي يف حماولة  وك��رمي 
فيما   )62( والهجوم  الو�سط  خطي 
ال�سابة  ب�سب  للخروج  كونيا  ا�سطر 

بعد حوايل ع�سر دقائق على انطاق 
ال�سوط الثاين. وانتظرت م�سر حتى 
الوىل  للمرة  للت�سديد   70 الدقيقة 
ب��ني اخل�����س��ب��ات ال��ث��اث ع��رب حم�سن 
�سانتو�ض،  ي�����دي  ب����ني  ���س��ه��ل��ة  ك���ان���ت 
مرمى  على  باولينيو  مبحاولة  اأ�سوة 

ال�سناوي )67 و74(. و�سغطت م�سر 
مع اقرتاب املواجهة من نهايتها ولكن 
املرمى،  على  ك��ربى  خطورة  دون  من 
اأبرزها ت�سديدة قوية من خارج  كانت 
�سانتو�ض  التقطها  ملح�سن  امل��ن��ط��ق��ة 

.)87(

�سان جرمان وليل يتواجهان على كاأ�ض الأبطال من دون ح�سابات 

الربازيل تنهي م�سوار م�سر 
وتتاأهل يف كرة القدم

ل��وي�����ض ه��ام��ي��ل��ت��ون �سائق  ال���ربي���ط���اين  ���س��ج��ل 
زمن  اأ�سرع  مرات  �سبع  العامل  وبطل  مر�سيد�ض 
يف ج��ول��ة ال��ت��ج��ارب احل����رة ال��ث��ال��ث��ة والأخ�����ية 
11 من  ال��ك��ربى اجل��ول��ة  امل��ج��ر  ل�سباق ج��ائ��زة 
لل�سيارات   1 ف��ورم��ول  ل�سباقات  العامل  بطولة 
اللقب  على  مناف�سه  على  متفوقاً  ال�سبت،  اأم�ض 
رد  ���س��ائ��ق  م��اك�����ض فر�ستابن  ال�����س��اب  ال��ه��ول��ن��دي 

بول.
ينفرد  امل���و����س���م،  م���ن  ���س��ب��اق��ات   10 اأول  وب���ع���د 
العام  الرتتيب  ب�سدارة  ع��ام��اً(   23( فر�ستابن 
نقاط  ثماين  بفارق  متفوقاً  ال�سائقني  لقائمة 

على هاميلتون ماحقه الأقرب.
هنجارورينج  حلبة  م�سمار  هاميلتون  وق��ط��ع 
البالغ طولها 4.3 كيلومرت والواقعة يف اإحدى 
دقيقة  بلغ  زمن  يف  بوداب�ست  العا�سمة  �سواحي 
واحدة و16.826 ثانية متفوقا بفارق 0.088 

ثانية على فر�ستابن �ساحب املركز الثاين.
�سائق  ب���وت���ا����ض  ف���ال���ت���يي  ال��ف��ن��ل��ن��دي  واح����ت����ل 
اليوم،  الثالث يف جولة  املركز  الثاين  مر�سيد�ض 
ه��ام��ي��ل��ت��ون بعد  ع��ن   0.229 ب��ف��ارق  م��ت��خ��ل��ف��اً 

تفوقه يف جولتي الأم�ض على فر�ستابن.
واأقيمت اجلولة يف اأجواء �سديدة احلرارة حيث 
50 درجة  بلغت درجة حرارة امل�سمار اأكرث من 
فر�ستابن  ب��ني  حامية  مناف�سة  و�سهدت  مئوية 
للمرة  ال�سدارة  من  النطاق  لتاأمني  ال�ساعي 
ي�سعى  الذي  وهاميلتون  التوايل  على  اخلام�سة 
لتاأمني مركز النطاق الأول لأول مرة يف �ستة 

�سباقات.
املقبل  ال�����س��ب��اق  وف��ر���س��ت��اب��ن  هاميلتون  وي��دخ��ل 
اأج��واء توتر بينهما بعد ال�سطدام املثي  و�سط 
املا�سي يف  ال�سباق  بينهما يف  وقع  ال��ذي  للجدل 

بريطانيا.

ميالن يعلن اإ�سابة اجلزائري هاميلتون الأ�سرع يف جولة التجارب احلرة الأخرية يف املجر
بن نا�سر بكورونا 

اأعلن ميان الإيطايل لكرة القدم ال�سبت اإ�سابة لغب و�سطه اجلزائري 
ا�سماعيل بن نا�سر بفيو�ض كورونا، لكنه مل يكن على اختاط باأي من 

زمائه منذ اأ�سبوع.
وقال النادي اللومباردي يف بيان "ُيعلن ميان اأن ا�سماعيل بن نا�سر مل 
ي�ستدعى للمباراة الودية �سد ني�ض )الفرن�سي اأم�ض ال�سبت( بعدما جاءت 

نتيجة الختبار الذي خ�سع له هذا الأ�سبوع يف منزله، اإيجابية".
وتابع "مت ب�سرعة اإعام ال�سلطات ال�سحية املعنية. الاعب يف �سحة جيدة 
األوان  عن  يدافع  ال��ذي  عاماً  ال�23  اب��ن  ب��اأن  كا�سفاً  منزله"،  يف  ويتمرن 
النادي منذ �سيف 2019 "مل يكن على احتكاك بباقي الفريق منذ املباراة 

الودية التي اأقيمت ال�سبت املا�سي �سد مودينا )-5�سفر(".
واأ�سار اىل اأن "نتائج الختبارات التي خ�سع لها الفريق هذا الأ�سبوع جاءت 

�سلبية، مبا يف ذلك الختبار اجلزيئي قبل ال�سفر اىل ني�ض".
ويبداأ ميان الذي حل ثانياً املو�سم املا�سي خلف جاره اللدود اإنرت و�سي�سارك 
بالتايل يف دوري اأبطال اأوروبا للمرة الأوىل منذ مو�سم 2014-2013، 

م�سواره يف الدوري املحلي يف 23 اآب اأغ�سط�ض.
و�سيخو�ض فريق املدرب �ستيفانو بيويل مباريات حت�سيية عدة من الآن 
اأبرزها  وحتى املرحلة الأوىل التي جتمعه ب�سمبدوريا على ملعب الأخي، 

بح�سب الربنامج يف 8 اآب اأغ�سط�ض �سد ريال مدريد الإ�سباين.
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ال���ف���رن�������س���ي دور  امل���ن���ت���خ���ب  اأن�����ه�����ى 
ال�سلة  كرة  م�سابقة  من  املجموعات 
املقام  اأومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و  ل��ل��رج��ال يف 
حالياً حتى الثامن من اآب اأغ�سط�ض، 
بفوز ثالث توالياً وجاء على ح�ساب 
نظيه الإيراين 79-62 ال�سبت يف 

املجموعة الأوىل.
الفائز  ال��ف��رن�����س��ي،  امل��ن��ت��خ��ب  وك����ان 
 1948 اأومل����ب����ي����ادي  يف  ب��ال��ف�����س��ي��ة 
بفوز  م�������س���واره  ا���س��ت��ه��ل  و2000، 
الأميكي حامل  لفت على نظيه 
ال��ل��ق��ب، ث��م ���س��م��ن ت��اأه��ل��ه اىل ربع 
اأي�ساً  املجموعة  و���س��دارة  النهائي 
بفوز ثاٍن حققه على ح�ساب ت�سيكيا 

.77-97
ورغم هام�سية مباراته اأمام املنتخب 
الإي����راين اخل���ارج اأ���س��ًا م��ن دائرة 
املناف�سة على اإحدى بطاقتي التاأهل 
اأن  اأو حتى  املبا�سر اىل ربع النهائي 
يكون بني اأف�سل منتخبني يف املركز 
الثالث، مل يرتاَخ املنتخب الفرن�سي 
جتنباً  جم��ه��وده  يف  اقت�سد  اأن���ه  اإل 

لاإ�سابات.
وا�ستعاد اأبطال اأوروبا لعام 2011 
الثالث يف بطولتي  املركز  واأ�سحاب 
ال��ع��امل الأخ���يت���ني ع��ام��ي 2014 
الألعاب  �سانع  خ��دم��ات  و2019، 
عن  غ���اب  ال����ذي  نتيليكينا  ف��ران��ك 
اإ�سابة  ب�سبب  الأول��ي��ني  امل��ب��ارات��ني 

ع�سلية.
اأ�سا�سياً  دوراً  املحكم  ال��دف��اع  ولعب 
الأول  ال�سوط  منذ  اللقاء  ح�سم  يف 
اإجبار  يف  الفرن�سيون  جن��ح  بعدما 
و�سيف بطل اآ�سيا لعام 2017 على 
تتجاوز  مل  جن���اح  بن�سبة  الك��ت��ف��اء 
يف  حم�����اولت�����ه  م����ن  ب���امل���ئ���ة  ال�29 
باملئة فقط يف  الأول، و34  ال�سوط 

املباراة باأكملها.
وا�سحاً،  ال��ف��رن�����س��ي  ال��ت��ف��وق  وك����ان 
ل�سيما يف الربع الثاين الذي اأنهوه 
و�سل  ح��ت��ى   ،10-24 ل�����س��احل��ه��م 
عجز  فيما  نقطة،   22 اىل  ال��ف��ارق 
الإي���ران���ي���ون ع���ن ال��ت��ق��دم ول���و ملرة 
معادلة  ح��ت��ى  اأو  ال��ل��ق��اء  يف  واح����دة 

النتيجة.
الاعبني  جميع  اإ����س���راك  ون��ت��ي��ج��ة 
ال�12 يف اللقاء، توزع الت�سجيل على 
والحتياطيني،  الأ�سا�سية  الت�سكيلة 
ب�16  الأف�سل  هورتيل  توما  وك��ان 
نقطة يف اأقل من ربع �ساعة يف اأر�ض 
ن��ان��دو دو كولو  امل��ل��ع��ب، ف��ي��م��ا ك���ان 
الأ�سا�سيني  اخلم�سة  ب��ني  الأف�����س��ل 
بت�سجيله 10 نقاط يف اأقل من ربع 

�ساعة لعب اأي�ساً.

اأما من جهة الإيرانيني، فكان لعب 
للمحرتفني  الأم����يك����ي  ال�������دوري 
الأف�سل  ه�������دادي  ح���ام���د  ����س���اب���ق���اً 
بت�سجيله 18 نقطة مع 12 متابعة 
واأ�سار  )بلوك(.  دفاعية  �سدات  و3 
مدرب فرن�سا فن�سان كوليه اىل "اأننا 
لكن  الأول  ال�����س��وط  يف  ج��دي��ني  كنا 
على  ل�سيما  ال��ث��اين  يف  اأق���ل  ب�سكل 
�سعداء  ن��ح��ن  ال��ه��ج��وم��ي.  ال�سعيد 
مبا قدمناه يف دور املجموعات لكن 
يف  املفتاح  اللحظة  هو  النهائي  رب��ع 
نف�سك  �ستجد  ف���زت،  اإذ  امل�����س��اب��ق��ة. 
اأما  للفوز مبيدالية،  اأمام فر�ستني 

اإذا خ�سرت ف�ستعود اىل منزلك".
النتظار  الفرن�سيني  على  و�سيكون 
�سيواجهون  الأح��د ملعرفة من  حتى 
اإذ  ال��ق��رع��ة،  ح�سب  النهائي  رب��ع  يف 

يتاأهل اأ�سحاب املركزين الأوليني يف 
اإ�سافة  الثاث  املجموعات  من  كل 
املركز  يف  م��ن��ت��خ��ب��ني  اأف�������س���ل  اىل 

الثالث.
وب��ح�����س��ب ن���ظ���ام امل�����س��اب��ق��ة، جترى 
مباريات  ل��ت��ح��دي��د  ال��ق��رع��ة  الأح����د 
رب����ع ال��ن��ه��ائ��ي، ح��ي��ث ���س��ي��ت��م و�سع 
منتخب  واأف�سل  املجموعات  اأبطال 
ال��و���س��اف��ة يف قبعة واح���دة،  ح��ل يف 
الآخرين  ال��و���س��ي��ف��ني  وامل��ن��ت��خ��ب��ني 
املركز  يف  ح���ا  منتخبني  واأف�����س��ل 
اأن  على  الثانية،  القبعة  يف  الثالث 
منتخبات  القرعة  وبح�سب  تتواجه 
القبعة الأوىل مع منتخبات القبعة 

الثانية.
املركز  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  وحت���ت���ل 
بثاث  ح��ال��ي��اً  املجموعة  يف  ال��ث��اين 

ن���ق���اط ق��ب��ل م���ب���ارات���ه���ا لح���ق���اً مع 
ت�سيكيا الثالثة )3 نقاط اأي�ساً(.

حلقت  ال���ث���ان���ي���ة،  امل���ج���م���وع���ة  ويف 
اإيطاليا باأ�سرتاليا اىل ربع النهائي 
 71-80 ن��ي��ج��يي��ا  ع��ل��ى  ب��ف��وزه��ا 
و22-11   17-29 )الأرب������������اع 
و16-24 و24-8(، وذلك بف�سل 
نقطة(   15( ميلي  نيكولو  ج��ه��ود 
ونيكو مانيون )14 نقطة( واأكيلي 
بولونارا )13( و�سيموين فونتيكيو 

.)12(
اإي��ط��ال��ي��ا م��وق��ت��ا بخم�ض  وت��ت�����س��در 
التي  لأ�سرتاليا  اأرب��ع  مقابل  نقاط، 
 3( الثالثة  اأملانيا  م��ع  لح��ق��اً  تلعب 
نقاط(، فيما انتهى م�سوار نيجييا 
ر���س��م��ي��اً ب��ع��د جت��م��د ر���س��ي��ده��ا عند 

ثاث نقاط.

بايلز  ���س��ي��م��ون  الأم���يك���ي���ة  وا���س��ل��ت 
اأوملبياد  يف  املناف�سات  من  ان�سحاباتها 
ط��وك��ي��و اإث�����ر اإع���ان���ه���ا غ��ي��اب��ه��ا عن 
فيما  اجلمباز،  يف  اأخ��ري��ني  م�سابقتي 
دري�سل  ك��اي��ل��ي��ب  م��واط��ن��اه��ا  وا����س���ل 
حو�ض  يف  تاألقهما  ليديكي  وك��اي��ت��ي 
ال�سباحة م�سيَفني ذهبية يف العا�سمة 

اليابانية ال�سبت.
واأعلن الحتاد الميكي للجمباز يف 
الت�ساور مع  "بعد مزيد من  اأنه  بيان 
بايلز  �سيمون  ق��ّررت  الطبي،  الطاقم 
القفز  ح�سان  نهائيي  من  الن�سحاب 
الرتفاع"،  خمتلفتي  وال��ع��ار���س��ت��ني 
تقييمها  "�سيوا�سل  اأن�����ه  م�����س��ي��ًف��ا 
يف  �ستناف�ض  اإذا  م��ا  لتحديد  ي��وم��ًي��ا، 
وعار�سة  الر�سية  احل��رك��ات  نهائيي 

التوازن".
اىل  ع������اًم������ا(   24( ب���اي���ل���ز  و����س���ل���ت 
عدد  جممل  رف��ع  ع��ن  باحثة  طوكيو 
م��ي��دال��ي��ات��ه��ا ال��ذه��ب��ي��ة يف الأل���ع���اب 

القيا�سي  ال��رق��م  وم��ع��ادل��ة  ت�سع  اإىل 
لل�سوفياتية لري�سا لتينينا يف جمباز 
ان�����س��ح��ب��ت من  اأن���ه���ا  اإل  ال�������س���ي���دات، 
والفردي  الفرق  يف  الكاملة  امل�سابقة 
الذهنية"  "ال�سحة  ب�سبب م�ساكل يف 
الريح.  مهب  يف  م�ستقبلها  و�سع  م��ا 
وحت��دث��ت ب��اي��ل��ز ال��ت��ي ح�����س��دت اأرب���ع 
عن  اجلمعة  ري��و،  اأوملبياد  يف  ذهبيات 
"الإلتواءات" )فقدان التوازن واإدراك 
على  قدرتها  �سلبت  الهواء(،  يف  املكان 
التي  اخل��ط��ورة  عالية  احل��رك��ات  اأداء 

باتت م�سجلة با�سمها.
الرقم  دري�����س��ل  ح���ّط���م  احل���و����ض،  يف 
العاملي يف طريقه اىل ثالث ميدالياته 
ب�سباق  ف��وزه  بعد  طوكيو  يف  الذهبية 
100 م فرا�سة، بزمن قدره 49.45 
يف  ال�سخ�سي  رق��م��ه  حم�����ّس��ًن��ا  ث��ان��ي��ة، 
املجري  اأم�����ام   )49.50(  2019
رقًما  حقق  ال��ذي  مياك  كري�ستوف 
نيو  وال�سوي�سري  والف�سية  اأوروب��ًي��ا 

بونتي �ساحب الربونزية.
اأن توج بذهبية �سباق  و�سبق لدري�سل 
م حرة املرموق حمطًما الرقم   100
الأوملبي، والتتابع اأربع مرات 100 م 
50 م حرة  ي�سارك يف  ح��رة، يف ح��ني 
100 م متنوعة  اأرب��ع مرات  والتتابع 
الحد. اإل اأن م�سعاه ل�ست ذهبيات يف 
طوكيو انتهى بعد اأن ف�سل مع الفريق 
من�سة  اىل  ال�����س��ع��ود  يف  الم����يك����ي 
التتويج اجلمعة يف التتابع املختلط 4 

مرات 100 م متنوعة.
واأثبتت ليديكي مرة اأخرى اأنها ملكة 
امل�سافات الطويلة بعدما اأحرزت ثالث 
اأومل��ب��ي��ة ل��ه��ا ت��وال��ًي��ا يف �سباق  ذه��ب��ي��ة 
800 م حرة، رافعة ر�سيدها اىل اأربع 

ميداليات يف طوكيو، منها ذهبيتان.
وت��ق��دم��ت ع��ل��ى الأ���س��رتال��ي��ة اأري�����ارن 
التي  ال��ف�����س��ي��ة  ���س��اح��ب��ة  ت��ي��ت��م��و���ض 
ج��ردت��ه��ا م���ن ل��ق��ب��ي��ه��ا الومل���ب���ي���ني يف 
تعو�ض  اأن  ق��ب��ل  م،  و400  م   200

الم���يك���ي���ة الرب����ع����اء ب��ف��وزه��ا ب����اأول 
ن�سخة ل�سباق 1500 م.

م�ساركتها  ب��ال��ت��ايل  ل��ي��دي��ك��ي  واأن���ه���ت 
يف ط��وك��ي��و ب��اأرب��ع م��ي��دال��ي��ات ب��ع��د اأن 
واأرب���ع مرات  م   400 اأح���رزت ف�سية 

م حرة.  200
كايلي  الأ����س���رتال���ي���ة  وح���ق���ق���ت  ه�����ذا 
ظ����ه����ًرا،  م   200 ذه���ب���ي���ة  م���اك���ي���ون 
ذهبية  بعد  ميدالياتها  ثاين  م�سيفة 
100 م ظهًرا، فيما حطمت بريطانيا 
اإحراز  اإىل  طريقها  يف  العاملي  الرقم 
ذهبية �سباق التتابع املختلط 4 مرات 
100م متنوعة بقيادة اآدم بيتي بزمن 
حمطمة  دق��ائ��ق،   3:37.58 ق���دره 
ال�سني  با�سم  امل�سجل  ال�سابق  الرقم 

العام املا�سي )3:38.95(.
النيجيية  املن�سطات  ق�سية  وع���ادت 
اىل الواجهة بعدما ا�سُتبعدت العداءة 
بلي�سينغ اأوكاغباري �سباح ال�سبت من 
الختبار،  يف  اإخفاقها  بعد  الأوملبياد، 

يف  ال��ت��ن�����س��ي��ط  ح������الت  اأوىل  ل���ت���ك���ون 
باألعاب  وامل���ي���دان  امل�����س��م��ار  مناف�سات 

طوكيو.
يف  القوى  األعاب  نزاهة  وح��دة  وقالت 
بيان اإن اأوكاغباري التي فازت اجلمعة 
ل�سباق  ال��ت�����س��ف��ي��ات  يف  مب��ج��م��وع��ت��ه��ا 
اإيجابًيا  اخ��ت��ب��اًرا  اأظ���ه���رت  م،   100
لهرمون النمو الب�سري اأجري يف 19 

متوز/يوليو احلايل.
اأعلنت  بعدما  ال�ستبعاد  ه��ذا  وي��اأت��ي 
ع�سرة  اأن  اخل��م��ي�����ض  ال��ن��زاه��ة  وح����دة 
بني  م��ن  ك��ان��وا  نيجييني  ريا�سيني 
يف  امل�ساركة  من  منعوا  مت�سابًقا   18
اختبارات  ف�سلهم  بعد  طوكيو  األ��ع��اب 

املن�سطات قبيل انطاق املناف�سات.
اآن  ����س���ي���ل���ي-  وت�������س���ع���ى اجل���ام���اي���ك���ي���ة 
يف  التاريخ  ل�سناعة  فرايرز-براي�ض 
ال��ق��وى لدى  األ��ع��اب  اأب���رز م�سابقة يف 
�سباق  نهائي  ينطلق  عندما  ال�سيدات 
يف   21:50 ال�����س��اع��ة  ع��ن��د  م   100

غ(  ت   12:50( امل��ح��ل��ي  ال��ت��وق��ي��ت 
ال�سبت.

اأي م��ف��اج��اآت يف  ويف ح���ال مل حت���دث 
النهائي الذي يقام قبل  ال��دور ن�سف 
تاأمل  النهائي،  من  ال�ساعتني  ح��وايل 
العمر  من  ال�34  يف  فرايزر-براي�ض 
مب�سابقة  تفوز  ع��داءة  اأول  ت�سبح  اأن 
ال��ق��وى يف الأوملبياد  األ��ع��اب  ف��ردي��ة يف 
ث���اث م�����رات، ب��ع��د اإح����رازه����ا ذهبية 

ولندن   2008 ب���ك���ني  يف  م   100
ل�سالح  ت��ف��ق��ده��ا  اأن  ق��ب��ل   2012
اإي���ل���ني ت��وم�����س��ون يف ريو  م��واط��ن��ت��ه��ا 

.2016
كما يقام نهائيان اآخران على امل�سمار 
ه��م��ا ���س��ب��اق ت��ت��اب��ع اأرب����ع م���رات 400 
ال���ق���ر����ض عند  م )خم���ت���ل���ط( ورم�����ي 

الرجال.
كرة م�سرب  اأوملبية يف  بطلة  و�ستتوج 

ال�سوي�سرية  تلتقي  عندما  ال�سيدات 
ماركيتا  والت�سيكية  بنت�سيت�ض  بليندا 

فونردو�سوفا.
ويف مناف�سات كرة القدم لدى الرجال، 
ت��ل��ت��ق��ي م�����س��ر يف رب����ع ال��ن��ه��ائ��ي مع 
�ساحل  اإ�سبانيا  تاقي  فميا  الربازيل 
املك�سيك  م��ع  اجلنوبية  ك��وري��ا  ال��ع��اج، 
واليابان مع نيوزيلندا يف يوم �ستوزع 

فيه 21 ميدالية ذهبية.

بايلز توا�سل ان�سحاباتها وليديكي ودري�سل يهيمنان يف الأوملبياد

ديوكوفيت�ض ثاين مبارياته يف  نوفاك  ال�سربي  �ساعة، خ�سر   24 اأق��ل من  يف 
املناف�سات الفردية بكرة امل�سرب، عندما �سقط امل�سنف اأول عاملياً اأمام الإ�سباين 
برونزية  الأخ��ي  ليحرز  و6-3،   ،)6/8(  6-7  ،6-4 بو�ستا  كارينيو  بابلو 

اأوملبياد طوكيو ال�سبت.
وكان و�سل حلم الغراند �سام الذهبي التاريخي اإىل نهايته بالن�سبة لل�سربي 
بعدما �سقط يف المتحان ما قبل الأخي اأمام الأملاين األك�سندر زفييف، الذي 
اأنهى حلم ديوكوفيت�ض يف اأن ي�سبح ثاين لعب فقط يف التاريخ يحقق التتويج 
للمرة  واح��د،  عام  الأوملبية يف  الذهبية  وامليدالية  الكربى  الأرب��ع  بالبطولت 

الأوىل منذ اإجناز مواطنته �ستيفي غراف يف العام 1988.
الع�سرين لقباً  التي يخ�سر فيها ديوكوفيت�ض، �ساحب  الأوىل  املرة  وهذه هي 

اأمام النم�سوي  يف الغراند �سام، مباراتني فرديتني متتاليتني، منذ هزميته 
)ايه  اخلتامية  املات�سرز  بطولة  يف  فيدرر  روجيه  وال�سوي�سري  تيم  دومينيك 

تي بي( عام 2019.
وفقد ديوكوفيت�ض رباطة جاأ�سه يف املواجهة التي ا�ستمرت على مدار �ساعتني 
م�سربه  بتحطيم  ق��ام  اإذ  اخلانقة،  طوكيو  ح��رارة  و�سط  ال�سبت  دقيقة  و47 

خال املجموعة النهائية.
خزائنه  اإىل  جديدة  برونزية  لي�سيف  ثانية  بفر�سة  ديوكوفيت�ض  و�سيحظى 
ال�سبت، عندما يلعب  2008 يف وقت لحق  اأوملبياد  الفردي يف  بعد ميدالية 
اإىل جانب مواطنته نينا �ستويانوفيت�ض يف مواجهة الأ�سرتاليني اآ�سلي بارتي 

وجون بي�ض يف الزوجي املختلط.

- مناف�سات  القحطاين  تهاين  ال�سعودية  انهزمت لعبة اجل��ودو 
راز  الإ�سرائيلية  اأم���ام   - ال�32  دور  م��ن  كلغ   78 م��ن  اأك��رث  وزن 

هي�سكو �سمن الألعاب الأوملبية ال�سيفية يف طوكيو.
بنقطة  القحطاين  بودوكان يف طوكيو، خ�سرت  نيبون  ويف معبد 
ال�سعودية  ال��اع��ب��ة  اع��ت��ربت��ه��ا  م��ب��اراة  اأم����ام هي�سكو يف  اإي��ب��ون 

"عادية".
وقالت القحطاين لوكالة الأنباء الفرن�سية عقب املواجهة "كانت 
بالنهاية  وه��ذه  ع��ادي  �سعوري  ولكن  لقد خ�سرت،  عادية.  مباراة 

ريا�سة".

رئي�ض  م�ست�سار  ل��ل��ج��ودو  ال�����س��ع��ودي  الحت���اد  رئي�ض  ن��ائ��ب  وق���ال 
اإىل  ج��اءت  "القحطاين  اإن  احل�سن  نبيل  للعبة  ال��دويل  الحت��اد 
اأوملبياد طوكيو للم�ساركة يف هذا احلدث الكبي وهو �سرف يتمناه 

اأي ريا�سي".
واأ�ساف اأنه مل يكن يتاأمل اأكرث من "ظهور م�سرف خال امل�ساركة 

الن�سائية ال�سعودية الثالثة يف اجلودو بدورة الألعاب الأوملبية".
وتعد القحطاين ثالث �سعودية ت�سارك يف الأوملبياد بلعبة اجلودو 
ريو  يف  فهمي  وج���ود   ،2012 ل��ن��دن  يف  �سهرخاين  وج���دان  بعد 

.2016

ديوكوفيت�ض الغا�سب ي�سّيع الربونزية  تهاين القحطاين تخ�سر اأمام الالعبة الإ�سرائيلية

فرن�سا تنهي دور املجموعات بفوز 
ثالث يف ال�سلة 

بداأت حقبة ما بعد الأ�سطورة يو�سني بولت يف �سباق 100 
مرت يف مناف�سات األعاب القوى الأوملبية ال�سبت يف طوكيو، 
الدور  اجتياز  احل��ارث��ي يف  ب��رك��ات  العماين  ال��ع��داء  وجن��ح 

التمهيدي بجدارة.
األعاب  من  ب��دءا  متتالية  اأوملبية  األقاب  بثاثة  بولت  وف��از 
ينجح  مل   ،2017 يف  اع��ت��زال��ه  منذ  لكن   ،2008 بكني 
اأي عداء يف فر�ض هيمنته على هذا ال�سباق وترك ب�سمة 

موؤثرة مثل اأ�سطورة جاميكا.
وال�سبت، وو�سط حرارة تبلغ 31 درجة مئوية، بداأت رحلة 
البحث عن بطل اأوملبي جديد حل�سد اللقب الذي يحمله 

�ساحب الرقم العاملي.
وكان احلارثي من �سمن هوؤلء العدائني، وفاز بت�سفياته 
من  الأول  ال�����دور  اإىل  ل��ي�����س��ع��د  ث��ان��ي��ة   10.27 ب���زم���ن 

الت�سفيات الذي يقام يف وقت لحق اأي�سا.
وت���اأه���ل اأي�����س��ا دوري������ان ك��ي��ل��ي��ت��ي��ا ال�����ذي ي��ن��ت��م��ي لفريق 

اأف�سل  وه��ي  ثانية   10.33 �سجل  بعدما  الاجئني 
نتيجة �سخ�سية له.

وينتمي كيليتيا )22 عاما( يف الأ�سا�ض 
اإىل  انتقل  لكنه  الدميقراطية  للكوجنو 

الربتغال يف 2016 بعد وفاة والديه يف 
ال�سراع يف باده.

ال�سباق  ع���ق���ب  ك��ي��ل��ي��ت��ي��ا  وق������ال 
جدا  ج����دا  ف���خ���ور  "اأنا 

واأن����ا فخور  ب��ذل��ك، 
بهذا  ج����دا  ج����دا 

قدما.  للم�سي  ال��ق��وة  م��ن  الكثي  مينحني  ه��ذا  الفريق. 
ي�ستطيع املرء اأن يفعل اأي �سيء �سواء كان لجئا اأم ل".

وبداية من الدور الأول �سي�سارك جمموعة من العدائني 
ال��ل��ق��ب وم��ن��ه��م الأمريكي  امل��ر���س��ح��ني حل�����س��د  ال���ب���ارزي���ن 
تريفون برومل الذي �سجل 9.77 ثانية يف فلوريدا ال�سهر 

املا�سي ليحقق اأف�سل زمن هذا العام.
اأقرب مناف�سيه  اأن يكون مواطنه روين بيكر  املرجح  ومن 
بزمن  الأمريكية  الت�سفيات  يف  الثاين  املركز  احتل  حيث 

ثانية.  9.85
برونزية  �ساحب  جرا�سي،  دي  اأندريه  الكندي  و�سيحاول 
�سباق 100 مرت يف اأوملبياد ريو قبل خم�ض �سنوات، ح�سد 

اللقب هذه املرة.
ومع غياب بولت، �سيحاول مواطنه وزميله ال�سابق يوهان 
 2012 لندن  األعاب  ف�سية  و�ساحب  عاما(،   31( بليك 

وثاين اأ�سرع رجل يف التاريخ، اأن يحمل اآمال جاميكا.
اأي�سا  الأول  ال���دور  يف  و�سيظهر 
ال��ق��ط��ري ف��ي��م��ي اأوج����ون����ودي 
نف�ض  ���س��ي�����س��ارك يف  ال����ذي 
جانب  اإىل  ال��ت�����س��ف��ي��ات 
امل�������م�������ي�������ز ب�������روم�������ل 

وكيليتيا.

بدء حقبة ما بعد بولت 
بت�سفيات �سباق 100 مرت 

مل يتمكن جنم اجلودو الفرن�سي تيدي ريرن من التتويج بذهبية 
ثالثة على التوايل يف وزن اأكرث من 100 كلغ يف الألعاب الأوملبية 
واكتفى بح�سد ميدالية برونزية بعد الفوز على الياباين هارازاوا 

يف ن�سخة طوكيو.
اآم��ال لعب اجل��ودو الفرن�سي تيدي ريرن يف ح�سد ذهبية  منيت 
اأوملبية ثالثة على التوايل يف مناف�سات وزن اأكرث من 100 كلغ يف 

الأوملبياد بالف�سل، واكتفى بح�سد ميدالية بونزية يف دورة طوكيو. 
اأمام الرو�سي امل�سنف  وكان ريرن قد مني بهزمية بنقطة وازاري 
اأول عامليا  تاميلن با�ساييف والذي يلعب حتت علم حمايد، قبل 
اأن يفوز يف مبارتي امللحق على الربازيلي رافايل �سيلفا والياباين 
هارازاوا. وجنح املتوج بع�سر ذهبيات يف بطولة العامل، يف اإجناز مل 
ي�سبقه اإليه اأي لعب اأو لعبة جودو، يف جتاوز اأول اختبارين امام 

النم�ساوي �ستيفان هيغي والإ�سرائيلي اأور �سا�سون وَعرَب اإىل ربع 
النهائي وخ�سر اأمام با�ساييف.

وبالتايل، كرر ريرن  اإجناز اأوملبياد 2008 عندما نال الربونزية، 
الوزن  بذهبية  امل��ت��وج  ن��وم��ورا  ت��اداه��يو  ال��ي��اب��اين  وح���ده  ليبقى 
هذا  ح��ق��ق  ال���ذي  و2004،  و2000   1996 اأع�����وام  اخل��ف��ي��ف 

الإجناز.

جنم اجلودو الفرن�سي ريرن يكتفي بامليدالية الربونزية
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جمتمع االمارات
اأفراح اخلطيب -جليلي 

اأفراح كل النا�ض 
حممود  الأ���س��ت��اذ  دع��ا  جليلي  جريتا  وع��رو���س��ه  ح�سام  اب��ن��ه  زواج  مبنا�سبة 
�سالة  يف  اأق��ي��م  ع�ساء  حفل  اإىل  اجلمعة  الأول  اأم�����ض  ي��وم  م�ساء  اخلطيب 
العرو�سني  اأه��ل  اإىل جانب  بدبي، وح�سره  ث��اين  دو�ست  فندق  الأف���راح يف 
مع  باملنا�سبة،  ابتهجوا  الذين  والأ���س��دق��اء  الأق��رب��اء  من  ح�سد  وذويهما، 

مراعاة الإجراءات ال�سحية الحرتازية العامة، واألف مبارك. 
تهنئة خا�سة من الزميل الدكتور حممود علياء مدير مكتب جريدة الفجر 
بدبي والإمارات ال�سمالية مع باقة ورد للعرو�سني ومليون مبارك وبالرفاء 

والبنني باإذن اهلل. 

ي��ق��دم ف��ن��دق ق�����س��ر الإم������ارات ل�����س��ي��وف��ه طيًفا 
وا�سًعا من املرافق الفاخرة والتجارب والأن�سطة 
رائًعا  خ��ي��اًرا   50 اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�ستثنائية 
مفعمة  اإق��ام��ة  جت��رب��ة  على  ح�سولهم  ي�سمن 
العربية  ال�سيافة  ظ��ل  يف  وال���رتف  بالرفاهية 

الأ�سيلة.
ال�ستمتاع  ل��ل�����س��ي��وف  مي��ك��ن  كافيه"،  "لو  يف 

امل��ف��ع��م برقائق  ال��ق�����س��ر  ك��اب��ت�����س��ي��ن��و  مب�����س��روب 
ال���ذه���ب اخل��ال�����ض م���ن ع��ي��ار 23 ق����ياط مع 
برغر حلم احل��وار ) �سغي اجلمل ( بالرقائق 
الذهبية من عيار 23 قياط، اأو احل�سول على 
اأق�سى درجات النتعا�ض من خال الآي�ض كرمي 
باأوراق الأ�سجار الذهبية واملياه الذهبية  املزين 
 24 عيار  الذهب اخلال�ض من  برقائق  الأغنى 

ق��ياط يف ال��ع��امل.   كما يقدم ق�سر الإم���ارات 
املنا�سبة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  الأن�����س��ط��ة  م���ن  ال��ع��دي��د 
لع�ساق  ح��ي��ث مي��ك��ن  وال����ع����ائ����ات،  ل���اأط���ف���ال 
امل��غ��ام��رة املحاطة  ب���ربك  امل��غ��ام��رة ال���س��ت��م��ت��اع 
حمّبي  اأم��ا  الغربي،  اجلناح  يف  النخيل  باأ�سجار 
بربك  ال���س��ت��م��ت��اع  فيمكنهم  ال��ه��ادئ��ة  الأج�����واء 
ال�سرقي  اجل��ن��اح  يف  بالكبار  اخلا�سة  ال�سباحة 

 احتفلت عامل وارنر براذرز اأبوظبي مبرور ثاث �سنوات على افتتاحها على 
جزيرة يا�ض؛ حيث �سارك ال�سيوف من العائات والأ�سدقاء يف الحتفالت 

املميزة التي ن�سرت اأجواء الفرح والبهجة.
 وكجزء من هذا اليوم احلافل، قام باغز باين بتوزيع جمموعة من الهدايا 
املنا�سبة  ب��ه��ذه  اح��ت��ف��اًل  املحظوظني  ال�سيوف  م��ن  ع��دد  على  احل�سرية 

املميزة. 
وت�سم عامل وارنر براذرز اأبوظبي جمموعة من اأ�سهر ال�سخ�سيات العاملية 
املف�سلة مثل بامتان، و�سوبرمان، وباغز باين، و�سكوبي-دو، وتقدم ل�سيوفها 
جتربة متكاملة جتمع بني 6 مناطق ترفيهية غامرة ت�سمل مرتوبولي�ض، 
غوثام �سيتي، كارتون جانك�سن، بيدروك، ديناميت غالت�ض و وارنر براذرز 
بازا ، مع اأكرث من 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً، وعرو�ساً ترفيهية 

حّية فريدة لذكريات ل تن�سى.

ق�سر الإمارات يوفر ل�سيوفه 50 خياًرا لتجربة اإقامة ملكية

وفَّت جمموعة تامي للفنادق التي تتخذ من دولة 
بالتزامها  لها،  مقراً  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
وتفانيها  امل��وظ��ف��ني  رف��اه��ي��ة  بتحقيق  ال��ك��ام��ل 
بعد  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل  املحلية  املجتمعات  دع��م  يف 
ال�سرتاتيجية  ل��ل��خ��ط��ة  ع���ام  ن�����س��ف  م��راج��ع��ة 
لل�سركات  الجتماعية  للم�سوؤولية  للمجموعة 
اأطلقتها  التي  كانت احلملة  2021. وقد  لعام 
جم��م��وع��ة ت���امي ل��ل��ف��ن��ادق وال��ت��ي ت��رك��زت ب�سكل 
رئي�سي على اأربعة اأركان اأ�سا�سية هي: مكان العمل 
الدعامة  والبيئة، مبثابة  العمل  �سوق  وجمتمع 
الأ�سا�سية للتزام تامي للفنادق بتح�سني الوعي 
يف  واأقرانها  امل�سلحة  اأ�سحاب  بني  الجتماعي 
ل  ج���زًءا  ت�سكل  اأن��ه��ا  كما  ال�سركات،  ع��امل  بقية 
�سهًرا.   12 مدته  م��ب��ادرات  برنامج  من  يتجزاأ 
خال  للفنادق  ت��امي  قامت  نف�سه   ال�سياق  ويف 
ومبادرة  دب��ي  بدعم غرفة جت��ارة  رم�سان  �سهر 
جمع الأرز ملحاربة اجلوع، حيث قامت املجموعة 
بدعوة طاقم العمل للم�ساهمة بعلبة اأرز ب�سعة 2 
اأو 4 اأو 6 كيلو جرام )ل�سهولة التوزيع(، اإذ مت 
جمع ما ل يقل عن 1600 كيلو جرام من الأرز 
ال�سعادة  ي��وم  وق��د حظي  ه��ذا  اأ�سبوعني.  خ��ال 
الذين  املوظفني،  م��ن   70% بدعم  ال��ع��ام  ه��ذا 

�ساركوا يف مبادرة ال�سركة لرتداء الزي الوطني 
للتفاعل مع  اأت���اح فر�سة  ي��وم خمي�ض، مم��ا  ك��ل 
ال�سيوف والتعرف على تاريخ بادهم وتراثه. 
املراأة  بيوم  للفنادق  تامي  احتفلت موظفات  كما 
ال��ع��امل��ي م���ن خ����ال امل�����س��ارك��ة يف درو������ض �سنع 
البيتزا ومت دعوة ال�سيدات النزيات يف الفندق 

حل�سور درو�ض الطبخ العامة.
املحلي، فقد قام  املجتمع  يتعلق بدعم  اأما فيما 
موظفو تامي للفنادق بجمع اأكرث من 60 كيلو 
ملجموعة  بها  والتربع  الأملنيوم  علب  من  ج��رام 
ا  اأي�سً امل��وظ��ف��ون  تطوع  كما  البيئية،  الإم����ارات 

جلمع القمامة وتنظيف حميط الفندق.

الوجهة  ي���ا����ض،  ج���زي���رة  اأط��ل��ق��ت   
اأبوظبي،  يف  ال���رائ���دة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
بعنوان   ت��روي��ج��ي��ة ج��دي��دة  ح��م��ل��ة 
جزيرة  يف  ���س��ح  اإج����ازت����ك  ع��ي�����ض 
  Stayin  On Yas ي���ا����ض     
امل�ستوحاة من اأغنية فرقة  بي جيز  
الربيطانية التي نالت �سهرة وا�سعة 
ل�ستقطاب  وذل��ك  ال�سبعينيات،  يف 
ل  عطلة  بق�ساء  الراغبني  ال���زوار 

مثيل لها. 
وت��ق��دم احل��م��ل��ة اجل���دي���دة، والتي 
تاأتي يف اإطار فيديو غنائي، ثاثة 
ل  عطلة  يق�سون  وه��م  اأ���س��خ��ا���ض 
بي  ف��رق��ة   طريقة  على  لها  مثيل 
جيز ، والذين يخو�سون جمموعة 
ال�ستثنائية  التجارب  م��ن  وا�سعة 
ع�سري،  باأ�سلوب  يا�ض  ج��زي��رة  يف 
امل�����س��اه��دي��ن يف رحلة  ح��ي��ث ت��اأخ��ذ 
يا�ض  ج��زي��رة  معزوفة  م��ع  غنائية 
اجل������دي������دة، وال���������ذي ت�����اأت�����ي حتت 
 Stayin  On Yas ع���ن���وان   
ف��رق��ة  بي  اأغ��ن��ي��ة  امل�ستوحاة م��ن   ،
وي�ستعر�ض  ال��ك��ا���س��ي��ك��ي��ة.  ج��ي��ز  
الأكرث  الرتفيهية  املعامل  الفيديو 
�سهرة يف جزيرة يا�ض، مبا يف ذلك 

امل�ستوى  ع��امل��ي��ة  الرتفيهية  امل���دن 
مثل عامل فياري اأبوظبي، ويا�ض 
وارنر  وعامل  اأبوظبي،  ووتروورلد 
اأب��وظ��ب��ي، ووج��ه��ة الت�سوق  ب���راذرز 
ي��ا���ض م���ول، وم��ل��ع��ب ي��ا���ض لينك�ض 
ك����امي  و  ل����ل����ج����ول����ف،  اأب�����وظ�����ب�����ي 
اأبوظبي  وجهة املغامرات الداخلية 
احلملة  لتعيد  ال��ع��امل،  يف  الأب����رز 
لق�ساء  احلقيقي  باملعنى  التعريف 

عطلة ل مثيل لها.
وت��ع��ط��ي احل��م��ل��ة ل��ل��زوار مل��ح��ة عن 
تعدهم  التي  ال�ستثنائية  العطلة 

كل  تت�سمن  وال��ت��ي  ال��وج��ه��ة،  ب��ه��ا 
اإل����ي����ه حم���ب���ي ق�ساء  ي��ت��ط��ل��ع  م����ا 
ال������ع������ط������ات، ب������������دءاً م������ن امل������دن 
الأرق���ام  حطمت  ال��ت��ي  الرتفيهية 
ال�سيارات،  و���س��ب��اق��ات  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة، 
وجت������ارب ال��ت�����س��ل��ق وال���ق���ف���ز احلر 
ال��داخ��ل��ي، وال��ع��دي��د م��ن التجارب 
فيها جتارب  امل�����س��ت��وى مب��ا  ع��امل��ي��ة 
ال��ت�����س��وق وت���ن���اول ال��ط��ع��ام، ولعب 
الفندقية  والإق����ام����ات  اجل���ول���ف، 
جزيرة  يف  جتتمع  والتي  الفاخرة، 
ي���ا����ض ال���ت���ي ت��ب��ل��غ م�����س��اح��ت��ه��ا 25 

تامي للفنادق ت�سع حتقيق رفاهية املوظفني ودعم املجتمع املحلي على راأ�ض جدول اأعمال امل�سوؤولية الجتماعية

اإطالق حملة  »عي�ض اإجازتك �سح يف جزيرة يا�ض«  وامل�ستوحاة من اأغنية فرقة  بي جيز
لأطفالك  وب��ن��اَءة  ُم��ث��م��رة  ترفيهية  اأن�سطة  ع��ن  تبحث  ه��ل 
الداخلي،  احل��ر  القفز  جت��ارب  تخترب  ل  مل��اذا  ال�سيف؟  ه��ذا 
اأبوظبي  كامي  ُيعترب  معاً؟  كاهما  اأو  الداخلي،  الت�سلق  اأو 
املرفق الرتفيهي والريا�سي الداخلي الأبرز يف دولة الإمارات، 
والوجهة الأمثل لتعزيز ن�ساط الأطفال من خال امل�ساركة يف 
جتارب القفز احلر والت�سلق الداخلي، اإذ يتيح املرفق لاأطفال 
الفر�سة لختبار قدراتهم وحتدي اأنف�سهم يف دورات تدريبية 
خا�سة للقفز احلر والت�سلق الداخلي لكت�ساب هواية جديدة 
واتقانها، وال�ستمتاع باأوقات ترفيهية ا�ستثنائية خال عطلة 

ال�سيف. 

نادي الطريان لل�ضغار
يتيح نادي الطيان لل�سغار فر�سة رائعة لاأطفال حتى عمر 
لتعلم مهارات الطيان مع التدريب الفردي على  14 عاماً 
يد مدربي  كامي  املعتمدين. يبداأ الأطفال دوراتهم بجل�سة 
التقنيات،  بتو�سيح  امل���درب  خالها  ي��ق��وم  ق�سية  تدريبية 
واإ�سارات اليد امل�ستخدمة، بداية من املبادئ الأ�سا�سية و�سوًل 
اإىل احلركات املتقدمة امل�ستخدمة للتوا�سل اأثناء جتارب القفز 
احلر الداخلي.  ت�سري �ساحية بطاقة ع�سوية النادي ملدة 
3 �سهور من تاريخ ال�سراء، وت�سم 20 جتربة طيان، بحد 
الواحدة، وباإ�سراف مدرب  5 رحات طيان للح�سة  اأق�سى 
ما  تعليمات  جل�سة  خال  التوجيهات  بتقدمي  يقوم  خمت�ض 
قبل البدء بالطيان وجل�سة مراجعة بعد النتهاء، كما ت�سمل 
لتطوير  وخطة  الطيان  معدات  ا�ستئجار  الع�سوية  بطاقة 

املهارات معدة خ�سي�ساً لكل م�سارك. 

جتربة ت�ضلق اجلدران لالأطفال
ميكن لاأطفال من عمر 4 �سنوات وما فوق اكت�ساف مهاراتهم 
وقدراتهم يف الت�سلق عرب جل�سة متتد على مدار 60 دقيقة 
والتي تتيح لهم ت�سلق ثاثة جدران   جدار البولدرنغ، جدار 
ت�سمل  املتو�سط.  للم�ستوى  الت�سلق  ج��دار  املبتدئني،  ت�سلق 
املبتدئني،  لاأطفال  خمت�ض  م��درب  م�ساركة  التجربة  ه��ذه 
اخلوذة  ذلك  يف  مبا  الت�سلق،  معدات  ا�ستئجار  اإىل  بالإ�سافة 

واحلبال وحذاء الت�سلق. 

بولدرنغ   حــبــال   ــدون  ب للت�ضلق  املجموعات  ــارب  جت
والت�ضلق بوا�ضطة جهاز البيالي

ت�سمل هذه ال��دورة، التي ت�ستمر ملدة 4 �ساعات و30 دقيقة، 

تزود  والتي  الت�سلق  يف  املعتمدة  والأ�ساليب  للتعليمات  �سرح 
13 ع��ام��اً وم��ا فوق  اأع��م��اره��م  ال��ذي��ن تبلغ  املت�سلقني اجل��دد 
ب��امل��ع��رف��ة واخل����ربة ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا ل��ا���س��ت��م��ت��اع بتجارب 
ال��ت�����س��ل��ق ع��ل��ى ج����دار ال��ب��ول��درن��غ، وال��ت�����س��ل��ق ب��وا���س��ط��ة جهاز 
اإ�سراف خمت�ض. تقام  اأنف�سهم ودون  البياي بالعتماد على 
هذه الدورة التدريبية كل يوم �سبت من ال�ساعة 1:00 ظهراً 

حتى 5:30 م�ساًء. 

كالمي اأبوظبي  ي�ستقبل الأطفال باأقوى التجارب الريا�سية والرتفيهية خالل مو�سم ال�سيف

بنك اأم القيوين الوطني يعلن عن الفائز الأول يف 
ال�سحب الرتويجي لعطلة ال�سيف مببلغ 25,000 درهم

الرتويجي  ال�سحب  يف  الأول  الفائز  عن  الوطني  القيوين  اأم  بنك  اأعلن   
لعطلة ال�سيف، و الذي مت يوم الأحد املوافق 18 يوليو املا�سي. 

�سيخة نا�سر عبيد ال�سويدي،  اإماراتية اجلن�سية والفائزة مببلغ 25000 
درهم بعد امل�ساركة يف العر�ض الرتويجي للبنك. ول يزال لعماء بنك اأم 
القيوين اجلدد واحلاليني فر�سة للفوز حيث �سيتم اإجراء ال�سحب الثاين 

بتاريخ 18 اأغ�سط�ض اجلاري،.
بداأت حملة "اربح اإجازة �سيفية لعائلتك مقابل 25000 درهم اماراتي" 
الثني  القيوين  اأم  بنك  ف��روع  ال�سيف يف جميع  وت�ستمر ط��وال  يونيو  يف 

ع�سر املنت�سرة يف اأرجاء دولة الإمارات العربية املتحدة.

عامل وارنر براذرز اأبوظبي تفاجئ 
�سيوفها بهدايا مميزة مبنا�سبة 

الذكرى ال�سنوية ال� 3 على افتتاحها

مبارك زفاف حممد عبد املجيد.. 
وبالرفاء والبنني

يتقدم ب�سام يو�سف 
وجميع الزماء باأجمل اآيات التهاين والتربيكات اإىل 

ال�سيد/ حممد عبد املجيد
مبنا�سبة زفافه ، راجني اهلل له حياة هانئة مملوءة بال�سعادة والفرح ، 

وبالرفاء والبنني

جمموعة ميدان للفنادق وال�سيافة حت�سل على  
�سهادة  بروتيك  لل�سحة وال�سالمة من  اإنرتتك

اأعلنت  جمموعة اإنرتتك امل�ساهمة   اإنرتتك ، وهي اإحدى ال�سركات الرائدة يف توفي حلول �سمان 
اجلودة  ملختلف القطاعات حول العامل، اأنها تعاونت مع "ميدان للفنادق وال�سيافة  املجموعة  لتطبيق  
 POSI-Check Prevention of the Spread   بروتوكول مراقبة منع انت�سار العدوى
 POSI-Check للفح�ض والتدقيق ملنع  انت�سار العدوى. و�سي�ساعد برنامج  of Infection
يف  ميدان على اكت�ساف املخاطر ال�سحية وخماطر ال�سامة وبالتايل تخطيط واإدارة بروتوكولتها 

بكفاءة وفعالية ملنع انت�سار العدوى يف عملياتها ومن�ساآتها يف املجموعة العاملة يف قطاع ال�سيافة.
بروتك   ب��رن��ام��ج   م��ن  ج���زءاً   POSI-Check ال��ع��دوى   انت�سار  منع  مراقبة  ب��روت��وك��ول  ي�سكل  
العامة ومواقع  والأم��اك��ن  النا�ض  وال��ذي يحمي  اإن��رتت��ك   توفره   ال��ذي  لاأمان  املبتكر   Protek
ومواقع  النا�ض  و�سامة  �سحة  ل�سمان  العامل  يف  الأول  املتكامل  الربنامج  بروتك   ويعترب   العمل. 
الأعمال  ملوا�سلة  املنا�سبة  ب��الأدوات  املختلفة  القطاعات  لتزويد  العامة وهو م�سمم  والأماكن  العمل 

بثقة وطماأنينة. 

براندز فور ِل�ض  حت�سل على جائزة  اأبطال 

اجلائحة  لتمّيزها يف التجارة الإلكرتونّية
براندز  ح��ازت    ، "كوفيد19-  و�سط جائحة  واملوّظفني  العماء  الرا�سخ جتاه  وتفانيها  املطلق  تقديًرا للتزامها 

فور ِل�ض  - ال�سركة الرائدة والتابعة ل�  جمموعة براندز فور ِل�ض   BFL Group - موؤّخًرا على جائزة  اأبطال 
اجلائحة �سمن فئة  التجارة الإلكرتونّية ، وذلك خال حفل  جوائز ال�سرق الأو�سط للتمّيز يف النقل واخلدمات 

اّللوج�ستّية .
وعلى الرغم من املناف�سة ال�سديدة مع كربى �سركات البيع بالتجزئة الرائدة يف منطقة ال�سرق الأو�سط، ح�سلت  
ة  ة التجارة الإلكرتونّية اخلا�سّ براندز فور ِل�ض  على جائزة  اأبطال اجلائحة  بالنظر اإىل الإجنازات النوعّية ملن�سّ
بها خال فرتة الإغاق نتيجة انت�سار جائحة  كوفيد19- ، ف�سًا عن اجلهود ال�سّباقة التي تبذلها لرت�سيخ ثقافة 

دبي ف�ستيفال �سيتي مول يتعاون مع من�سة بث 
اأنغامي يف عرو�ض تخيل اجلديدة

يحظى �سكان وزوار دبي بفر�سة ال�ستمتاع مبجموعة وا�سعة من الأن�سطة والفعاليات العائلية التي 
التابعة  الت�سوق  مراكز  اأح��د  م��ول،  �سيتي  ف�ستيفال  دبي  زي��ارة  وتعد  ال�سيف.  هذا  الإم��ارة  ت�سهدها 
رائعة وجوائز قيمة.  ملا يقدمه من عرو�ض ترفيهية  الأن�سطة،  اأبرز هذه  اإحدى  الفطيم،  ملجموعة 
النوافي  تراق�ض  جتمع  التي  املميزة،  تخّيل  بعرو�ض  ال�ستمتاع  الرائدة  الوجهة  ل�سيوف  وميكن 
اأرجاء  جميع  يف  املنت�سرة  الرتفيهية  الفعاليات  اإىل  بالإ�سافة  والليزر،  الأ�سواء  حركات  مع  امللونة 

مركز الت�سوق طوال فرتة ال�سيف.
ويتعاون دبي ف�ستيفال �سيتي مول مع من�سة البث اأنغامي، حيث اأ�ساف الأغنيتني اجلديدتني، ممكن 
التجربة  من  كجزء  اجلديدة  تخيل  عرو�ض  لقائمة  �سيان،  لإد  هاِبت�ض  وب��اد  وبلقي�ض  نبيل  ل�سيف 

الب�سرية واحل�سية املميزة احلائزة على رقمني قيا�سيني عامليني يف مو�سوعة غيني�ض. 



برازيلي يقطع اأنفه ول�سانه وي�سع قرونا
�سكان  بقية  ع��ن  ب�سكل مي��ي��زه  اأن يحظى  ب��رازي��ل��ي يف  ���س��اب  رغ��ب 
"ال�سيطان"  ي�سبه  جعلته  جراحية  عمليات  لعدة  فخ�سع  العامل، 

يف عيون النا�ض.
خمتلفاً  اأكون  اأن  اأردت  ولكنني  مت�سابهون،  العامل  �سكان  "جميع 
عنهم".. هكذا يقول الربازيلي فرناندو فرانكو دي اأوليفيا الذي 

قام بر�سم الو�سم على كامل ج�سمه.
اأ�سبح لديه قرون ول�سان  كما خ�سع لعدة عمليات جراحية حتى 
اأنفه  قطع  اإىل  بالإ�سافة  مدببتان،  واأذن��ان  ن�سفني،  اإىل  م�سقوق 

بالكامل، حتى بات �سبيهاً بالكائنات اخلرافية.
هذا الأ�سبوع،  ن�سرته  تقرير  يف  وتقول �سبكة "CTV" الكندية، 
هذه  بعد  ك��ام��ًا  �سكله  تغيي  بالفعل  ا�ستطاع  اأول��ي��ف��يا  دي  اإن 
اإنه بات من امل�ستحيل التعرف عليه بالنظر اإىل  التغييات، حتى 

�سوره القدمية قبل عقد من الزمان.
ويقول دي اأوليفيا، الذي ميلك ا�ستوديو لر�سم الو�سم يف مدينة 
تاتوي، والتي تقع على ُبعد 150 كيلومرتاً غرب مدينة �ساو باولو، 
اإنه ا�ستوحى �سكله احلايل من مزيج من �سكل اجلماجم، و�سخ�سية 

كائن "الأورك" من الفيلم الأمريكي ال�سهي "ملك اخلوامت".

حكم بال�سجن على �سفاح القطط 
�سنوات وثاثة  ال�سجن خم�ض  الربيطاين عقوبة  الق�ساء  فر�ض 
اأ�سهر على رجل قتل ت�سع قطط يف خال ب�سعة اأ�سهر يف برايتون، 
زارعا اخلوف يف نفو�ض اأ�سحاب الهررة يف هذه املدينة ال�ساحلية 
الرابعة  يف  اأم��ن  عن�سر  وه��و  بوكي،  �ستيف  ومُثل  اإنكلرتا.  جنوب 
واخلم�سني من العمر، بتهمة قتل ت�سع قطط واإيذاء �سبع اأخرى 
بني اأكتوبر 2018 ويوليو 2019، ف�سا عن حيازة �ساح اأبي�ض 
مبا يتعار�ض مع القانون. وقد دفع بوكي برباءته من هذه التهم.

وخال املحاكمة التي جرت يف حمكمة هوف ك��راون بالقرب من 
برايتون، روى اأ�سحاب احليوانات الأليفة املقتولة معاناتهم عند 

العثور على قططهم م�سّرجة بالدماء عند مدخل املنزل.
ونفى بوكي اأي عاقة له بعمليات القتل هذه التي �سمع عنها يف 
الأخبار، على حّد قوله. لكن ُعرث على �سورة لقّط نافق حمفوظة 
يف ه��ات��ف��ه امل��ح��م��ول. واأذاع�����ت ق��ن��اة ���س��ك��اي ن��ي��وز ف��ي��دي��و التقطته 

الكاميات الأمنية للجاين وهو يتتبع ويوؤذي القطط.

مربي نحل يت�سبب يف حريق غابات هائل 
اندلع  بعد  بالإهمال  عاماً   64 العمر  من  يبلغ  نحل  مربي  اتهم 
حريق غابات دمر منازل وا�ستعل ب�سيارات يف ال�سواحي ال�سمالية 

لأثينا، كما اأعلن م�سوؤول ق�سائي.
اندلع احلريق الثاثاء يف قاعدة جبل بينتيلي حيث اأ�سفر حريق 
يف يوليو )متوز( 2018 عن مقتل مئة و�سخ�سني، يف اأ�سواأ ح�سيلة 

حلرائق الغابات على الإطاق يف اليونان.
ال��ث��اث��اء مل ي�سفر ع��ن �سقوط  اإن ح��ري��ق  وق���ال رج���ال الإط��ف��اء 

�سحايا واإنه حتى الآن "حتت ال�سيطرة".
واأو�سح امل�سوؤول الق�سائي اإن مربي النحل مثل اأمام املدعي العام 
يف وقت �سابق الأربعاء و�سيمثل اأمام املحكمة بتهمة اإ�سعال حريق 

عمدا ب�سبب الإهمال، وهي جنحة، وقد اأطلق �سراحه.
وميلك الرجل قفائر نحل على التل املطل على مقربة بلدة �ستاماتا 
حيث يعتقد اأن احلريق قد اندلع. وي�ستبه يف اأنه كان يحرق اأوراق 

�سجر قرب قفائر النحل، بح�سب وزارة احلماية املدنية.
و�سرعان ما اأفرجت ال�سرطة اليونانية عن اأربعة اأ�سخا�ض اآخرين 

كانوا قد اأوقفوا الثاثاء يف اإطار التحقيق.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اكت�ساف ي�سكك يف عمر احليوانات على الأر�ض
ُيحَتَمل اأن تكون هياكل متحجرة �سبيهة بالإ�سفنج اكُت�سفت يف �سمال غرب كندا بقايا اأقدم حياة حيوانية معروفة 

على الأر�ض.
وكانت هذه احليوانات تعي�ض يف املحيطات قبل 890 مليون �سنة، وفق ما اأظهرت درا�سة ُن�سرت، الأربعاء املا�سي. 

ويحمل هذا الكت�ساف على الت�سكيك يف النظرية القدمية التي تفيد باأن احليوانات مل تن�ساأ اإل بعد ظهور كميات 
كبية من الأك�سجني يف الغاف اجلوي واملحيطات.

وت�سكل الإ�سفنجات حيوانات ب�سيطة لها تاريخ قدمي. واأظهرت التحاليل اجلينية لاإ�سفنجات احلديثة اأنها ن�ساأت 
على الأرجح قبل فرتة ترتاوح بني مليار و500 مليون �سنة، ولكن مل ُتكَت�َسف قبل اليوم اأي متحجرة اإ�سفنجية من 

هذه احلقبة املعروفة با�سم ع�سر نيوبروتيوزويك.
وعملت الأ�ستاذة يف جامعة "لورنتيان" الكندية اإليزابيث تورنر على البحث عن مثل هذه املتحجرات يف الطبقات 
عليها  ر�ّسبت  "�سنعتها" بكتييا  �سعب  وهي  �سنة،  مليون   890 اإىل  تاريخها  يعود  مرجانية  ل�سعب  اجليولوجية 

كربونات الكال�سيوم.
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جنني حامل.. ظاهرة طبية نادرة 
تفاجاأ الأطباء يف م�ست�سفى باإ�سرائيل، عندما وجدوا جنينا داخل مولودة 

جديدة، يف ظاهرة نادرة حت�سل مرة كل 500 األف حالة ولدة.
ووفقا ل�سحيفة "ذا �سن"، ولدت املولودة اجلديدة يف وقت �سابق من هذا 

ال�سهر يف مركز اأ�سوتا الطبي يف اأ�سدود باإ�سرائيل.
اإن امل�سعفني كانوا على علم يف املراحل املتاأخرة  وقال امل�ست�سفى، الثاثاء، 

من احلمل، بت�سخم معدة اجلنني التي مل تكن ولدت بعد.
ال�سينية على  والأ�سعة  ال�سوتية  فوق  باملوجات  وبعد ولدتها، مت فح�سها 

الفور، ليكت�سفوا داخل الر�سيع جنينا عمره 10 اأ�سابيع.
ومامح  وقلبا  دم��اغ��ا  اجل��ن��ني  ي��ط��ور  الأوىل،  الع�سرة  الأ���س��اب��ي��ع  وخ���ال 
اأ�سا�سية للوجه والذراعني وبراعم ال�ساق، لكنها �سغية بحجم املا�سحة يف 

نهاية قلم ر�سا�ض.
اإن الر�سيعة مل حتمل  اإذ  اأخرى كانت بانتظار الأطباء،  لكن ثمة مفاجاأة 

بداخلها جنينا واحدا فقط، بل اثنني اأو ثاثة توائم.
واأجرى فريق من كبار اخلرباء باملركز الطبي عملية اإزالة اجلنني، ووجدوا 
كي�سني مت�سابهني يف معدة الفتاة. وقال عمر جلوب�ض، مدير طب الأطفال 
حديثي الولدة يف م�ست�سفى اأ�سوتا: "كان هناك اأكرث من جنني واحد، وما 

زلنا نتحقق من ذلك"، م�سيا اإىل احتمال وجود 3 توائم.

ا�ستباكات ع�سائرية ب�سبب �سحن اأرز
تداولت و�سائل اإعام حملية ومن�سات توا�سل اجتماعي عراقية فيديوهات 
اأبناء ع�سية واحدة يف ق�ساء الكحاء مبحافظة مي�سان،  ل�ستباكات بني 

ويعتقد اأنها خلفت قتيا وجرحى.
يف  الع�سائرية  النزاعات  فاأنباء  لوهلة،  املو�سوع  يف  جديد  ل  اأن  يبدو  قد 
خمتلف املحافظات العراقية باتت �سبه يومية، لكن املختلف هذه املرة، هو 

�سبب هذا النزاع، الذي ا�ستخدمت فيه الأ�سلحة املتو�سطة والر�سا�سة.
وذكرت �سفحات اجتماعية عراقية اأن �سبب ال�ستباكات يعود اإىل عدم تقدمي 
�سحن من الأرز لأحد الأ�سخا�ض احلا�سرين �سمن منا�سبة اجتماعية على 
ما يبدو. وتعليقا على تكرار مثل هذه احلوادث والنزاعات التي تتم لأتفه 
الأ�سباب بح�سب تعبيه، يقول الباحث الجتماعي لطيف ح�سن، يف حديث 
"يبدو الأمر مدعاة لل�سحك، لكنه مع الأ�سف  "�سكاي نيوز عربية":  مع 
موؤ�سر خطي لرتد جمتمعي وقيمي حاد، فال�ساح املنفلت يف يد امليلي�سيات 

والأفراد والع�سائر، بات تهديدا وجوديا للمواطن العراقي".
ويتابع: "ل ياأمن اأحد على نف�سه يف هكذا اأجواء م�سحونة وحمتقنة، ورغم 
كل ما يقال عن التاحم الع�سائري، لكن املفارقة هنا اأن ال�سراعات عادة 
ما تكون حتى بني اأفراد الع�سية اأو القبيلة الواحدة، ما يعني اأن الظاهرة 
واأن  الجتماعية،  والت�سكيات  الوحدات  كافة  يجتاح  ب�سكل  تتف�سى  باتت 

ثقافة العنف ل تعرف حدا".

نوال الزغبي: لن 
اأغادر لبنان

بيوت،  مرفاأ  انفجار  حلظة  منذ 
اللبنانيني  ال���ف���ن���ان���ني  وم���ع���ظ���م 
ال�سلطة  على  هجومهم  يوا�سلون 
اأ�سوة بجميع  الباد،  ال�سيا�سية يف 

املواطنني يف الباد.
نوال  اللبنانية  النجمة  وت��وا���س��ل 
ال���زغ���ب���ي وم���ن���ذ ت���ل���ك ال���واق���ع���ة، 
ال�سيا�سيني  على  العنيف  هجومها 
التوا�سل  و�سائل  عرب  اللبنانيني، 
الج�����ت�����م�����اع�����ي، م�������وؤك�������دة اأن����ه����م 
التلفزة  ����س���ا����س���ات  "يت�سدرون 
احلكام  م����ب����داأ  م����ن  وي���ت���ح���دث���ون 
امل��ن��ت�����س��ري��ن.. ول��ك��ن اأ���س��ل��وب��ه��م ل 
الب�سع ول رح  يخرجنا من واقعنا 

ين�ّسينا وجع بيوت."
وتزامنا مع م��رور �سنة على وقوع 
خا�ض  حديث  ويف  ب��يوت  انفجار 
مل��وق��ع ���س��ك��اي ن��ي��وزع��رب��ي��ة، اأك���دت 
الفنانة الزغبي اأن ل �سيء يجربها 
ع��ل��ى م���غ���ادرة ل��ب��ن��ان م��ه��م��ا ق�ست 
الظروف وقالت" لن اأغادر بيوت، 
رغ��م ك��ل الأح����داث ال��ت��ي ت�سهدها 

بادي من اأزمة اقت�سادية".

منطقة كردية على 
قائمة الرتاث العاملي

هورامان.. منطقة جبلية متتد بني 
حمافظتي كرد�ستان وكرمان�ساه يف 
اإيران و�سمال �سرق اإقليم كرد�ستان 
امل�ساطب  ب��زراع��ة  وتتميز  ال��ع��راق، 
الفريد.  املعماري  وال��ط��راز  احل��ادة 
اأدرج������ت م��ن��ظ��م��ة الأمم  وم����وؤخ����را 
والرتبية  للثقافة  للثقافة  املتحدة 
والعلوم "يون�سكو" املنطقة الكردية  
العاملي، لكونها  على قائمة الرتاث 
�ساهدة على الثقافة التقليدية التي 
متتد لثاثة اآلف عام. وت�سم هذه 
يف  وب��اوه  مريوان  مدينتي  املنطقة 
الإي��راين، ومدينة حلبجة  اجلانب 
اجلانب  م����ن  خ�����ورم�����ال  ون���اح���ي���ة 
ال��ك��ردي ال��ع��راق��ي، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
ال�����ق�����رى يف كا  ع������دد ك���ب���ي م�����ن 
�سكان  غالبية  وتتحدث  الطرفني. 
الهورامية،  اللهجة  املنطقة  ه��ذه 
وهي اإحدى لهجات اللغة الكردية. 
ترحيبا  ال��ي��ون�����س��ك��و  ق�����رار  ولق�����ى 
وا�سعا يف الأو�ساط الكردية، خا�سة 
يف كرد�ستان العراق. وغرد الرئي�ض 
موقع  على  �سالح  ب��ره��م  ال��ع��راق��ي 
مهنئا  ال��ك��ردي��ة،  باللغة  "تويرت" 
اأهايل هورامان وكل �سعب كرد�ستان، 
اليون�سكو.  اإع���������ان  مب���ن���ا����س���ب���ة 
احلكومية  اجلهات  �ستى  واأ���س��درت 
اإقليم  يف  وال��ث��ق��اف��ي��ة  وال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
ك��رد���س��ت��ان ال��ع��راق ب��ي��ان��ات ترحيب 
الدولية.  امل��ن��ظ��م��ة  ب��ق��رار  واإ����س���ادة 
اأعلنت  ال��ي��ون�����س��ك��و  م��ن��ظ��م��ة  ك��ان��ت 
اأنها اختارت اإدراج منطقة هورامان 
ب�سبب  العاملي،  ال��رتاث  على لئحة 
�ساهدة  لكونها  املميزة،  خ�سائ�سها 
لل�سكان  التقليدية  ال��ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى 

على مر الأزمان.

دمييت اأوزدميري ت�سع 
حّدا لل�سائعات

ت���رددت اأخ��ب��ار م��وؤخ��را م��ف��اده��ا ان�سمام 
اأوزدمي�������ي   ال���رتك���ي���ة  دمييت  ال��ن��ج��م��ة 
دمييت  ان  ال  الأبرياء "،  " �سقة  مل�سل�سل 
بقولها  ذل���ك،  مبا�سر  غ��ي  ب�سكل  ن��ف��ت 
لو�سائل اعام تركية: "ل يوجد م�سروع 
اإجراء  و  للقراءة  اأخ��ط��ط  عليه،  اتفقت 
ت��ق��ي��ي��م اك���رث ���س��ح��ة ع��ن��د الن��ت��ه��اء من 
فيلمنا، اأردت ان انقله اإىل اأولئك الذين 
مني  �ست�سمعون  ي�����س��األ��وين،  و  يحبوين 

بكل تاأكيد، احبكم".
خافها  اأوزدمي���ي  دمييت  اأنهت  وكانت 
عادته  اأن  ب��ع��د  م����وؤخ����را،  وال����ده����ا  م���ع 
ال��ذي وقع  ب�سبب طاقه م��ن وال��دت��ه��ا، 
نتيجة عمل �سقيقتها الكربى يف جمال 
دفع  ما  الأم��ر  لهذا  ورف�سه  الإع��ان��ات 

دمييت للعي�ض مع والدتها.

تتقا�سى ر�سومًا من ال�سيوف حل�سور زفافها
التوا�سل  م��واق��ع  على  �سديد  لن��ت��ق��اد  ع��رو���ض  تعر�ست 
الجتماعي، بعدما اعرتفت بفر�ض ر�سوم على ال�سيوف 
بالن�سبة  الر�سوم  هذه  قيمة  ورفع  زفافها  حفل  حل�سور 
للعزاب. وجلاأت العرو�ض التي مل يتم الك�سف عن ا�سمها 
الن�ساء  ���س��األ��ت  ب����وك، ح��ي��ث  ف��ي�����ض  ع��ل��ى  اإىل جم��م��وع��ة 
الأخريات اإذا كن �سيفعلن ال�سيء نف�سه يف يوم زفافهن. 
على  ر���س��وم��اً  لفر�سها  "مبتذلة"  ب��اأن��ه��ا  و�سفت  لكنها 
�سيوف حفل الزفاف، بح�سب ما ذكرت �سحيفة ذا �سن 
الربيطانية. وقالت العرو�ض يف من�سورها على في�ض بوك 
ال�سيوف  من  ر�سوًما  اأتقا�سى  التي  الوحيدة  اأن��ا  "هل 
للح�سور اإىل حفل زفايف، 65 دولر للزوجني، و45 دولر 
لل�سيف العازب". و�سرعان ما مت ن�سر املن�سور على موقع 
امل�ستخدمني".  م��ن  العديد  غ�سب  اأث���ار  حيث  ري��دي��ت، 
األ  "اأمتنى  اأحد امل�ستخدمني  وتعليًقا على املن�سور، كتب 
يتوقعوا اأي هدايا مقابل تلك الفر�سة الذهبية". وكتب 
للعائات؟  جماعية  تخفي�سات  هناك  "هل  مازحاً  اآخ��ر 

هل يدخل الأطفال دون �سن 3 �سنوات جماًنا؟".
"هل ميكن لأي  بالقول  املن�سور  اآخر على  �سخ�ض  وعلق 
�سخ�ض �سراء التذاكر؟" " يف حني اأ�ساف اآخر "اأعتقد اأن 

هذه العرو�ض تهتم باملال اأكرث من اهتمامها بالزواج".

طارد زوجته يف ال�سارع فمات بنوبة قلبية
�سهد مركز كفر �سكر مبحافظة القليوبية يف م�سر واقعة 
اأثناء  قلبية  بنوبة  رج��ل  ت��ويف  حيث  نوعها،  م��ن  غربية 

مطاردة زوجته يف ال�سارع، عقب م�ساجرة وقعت بينهما.
 وك�����س��ف م�����س��در اأم���ن���ي ت��ف��ا���س��ي��ل احل�����ادث ال�����ذي وقع 
ح��دث��ت يف منطقة ق�سر  ال��واق��ع��ة  اإن  ق��ائ��ا  اخل��م��ي�����ض، 
جاءت  ال���زوج  وف���اة  اأن  تبني  حيث  بالقليوبية،  الثقافة 
خال م�ساجرة مع زوجته، اإذ اأ�سيب باأزمة قلبية وتويف 
اإخ��ط��ارا من  القليوبية،  اأم��ن  يف احل��ال. وتلقت مديرية 
مركز �سرطة كفر �سكر، يفيد ورود باغ بوفاة زوج خال 

م�ساجرة ن�سبت مع زوجته خلافات اأ�سرية بينهما.
انتقلت قوة من مباحث مركز �سرطة كفر  الفور،  وعلى 
�سكر ملوقع احلادث، وباملعاينة والفح�ض تبني وفاة الزوج 

باأ�سباب طبيعية خال م�سادة ن�سبت بينه وبني زوجته.
وهربت الزوجة لل�سارع، وخال مطاردة الزوج لها وتدخل 
عدد من اجليان، واأثناء ف�ض امل�ساجرة وقع الزوج على 
الأر�ض دون اأي تدخل من اأحد وتويف على الفور، وحترر 

حم�سر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نازحة ب�سبب داع�ض حت�سد لقب ملكة جمال 
العراق  �سامل على لقب ملكة جمال  ح��ازت ماريا فرهاد 
اإقليم  عا�سمة  اأرب��ي��ل  يف  اأقيم  حفل  خ��ال   ،2021 لعام 
كرد�ستان، مب�ساركة 17 مت�سابقة. وتنحدر ماري فرهاد 
نينوى، وقد  �سهل  م��ن  اأ���س��رة م�سيحية  م��ن  ع��ام��ا(   20(
نزحت اإىل اأربيل يف كرد�ستان العراق بعد احتال داع�ض 
اإعام  و�سائل  بح�سب   ،2014 ع��ام  احلمدانية  ملدينتها 
حملية. وجرى اختيار ماريا التي در�ست علوم احلا�سبات 
من بني 17 متناف�سة. واأعربت ماريا فرهاد عن �سعادتها، 
قائلة يف ت�سريح ل�سبكة رووداو الإعامية: "�سيكون لدي 

م�ستقبًا وم�ساريع كثية تفيد بلدي".

بدل من 8.. اأخطبوط
 ب�36 ذراعا

حالة من الده�سة تتملك زوار حديقة كوجوكو�سيما 
يرون  عندما  ال��ي��اب��ان��ي��ة،  �سا�سيبو  مدينة  يف  امل��ائ��ي��ة 
ال��ذي ي�ستخدم مب��ه��ارة فائقة  الأخ��ط��ب��وط اجل��دي��د 
لتناول  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  الأح����ج����ام  ذات  ال�36  اأط����راف����ه 
فاإن  املائية،  كوجوكو�سيما  حلديقة  ووفقا  الوجبات. 
املياه  يف  ا�سطاده  اأن  بعد  بالأخطبوط،  ت��ربع  �سياد 
قبالة حي �سيكامات�سي باملدينة، مطلع يونيو املا�سي، 

ول يزال جن�ض هذا الأخطبوط جمهول.
جمموعة  اإىل  ينتمي  حيوان  الأخطبوط  اأن  واملعتاد 
بارز، وفم  راأ�ض  له  القدم.  راأ�سيات  الرخويات، ورتبة 

حماط ب�8 اأذرع فيها مم�سات ب�سيطة.
وج�����س��م الأخ���ط���ب���وط رخ����و ل ي��ح��ت��وي ع��ل��ى هيكل 
يف  والختباء  ج�سمه  ع�سر  من  مُيكنه  مما  عظمي؛ 

الوحيد  ال�سلب  اجل��زء  اإن  حيث  ال�سيقة،  ال�سقوق 
باملنقار  ال�سبيه  الفك  ه��و  الأخ��ط��ب��وط  ميلكه  ال��ذي 

الذي يوجد يف فمه.
يف احلالت الطبيعية متتلك الأذرع الثمانية الأ�سلية 
لاأخطبوط "اأكواب" �سفط، لكن ميكنها اأن تت�سعب 
بوا�سطة  تقطيعها  ي��ت��م  اأن  ب��ع��د  اأخ�����رى  لأط������راف 
الأ����س���م���اك واحل���ي���وان���ات امل��ف��رت���س��ة الأخ������رى التي 
تهاجمها، وحينها ميكن اأن تتجدد اأذرع الأخطبوط، 
لأطراف  تتطور  اأن  ميكن  ع��ادي��ة،  غ��ي  ح���الت  ويف 
متعددة. بالعودة اإىل اأخطبوط حديقة كوجوكو�سيما 
�ساحب ال�36 ذراعا، ل يزال من غي املعروف ما اإذا 
8 ناجتا عن طفرة  ك��ان وج��ود ه��ذه الأذرع ب��دل من 

مفاجئة اأو ل�سبب خلقي.

عمال حديقة حيوان لندن يحولون قف�ضا للطيور ظل دون تغيري ملدة 50 عاًما اإىل موطن جديد ملجموعة من قرود 
كولوب�س ال�ضرقية ال�ضوداء والبي�ضاء, يف لندن.    )رويرتز(

قا�ض ي�سعى ملثول �ساكريا اأمام املحكمة
املغنية  "اأدلة كافية" ملثول  اأن هناك  اإ�سبانيا يعتقد  اأن قا�سيا  اأظهرت وثيقة ق�سائية 

الكولومبية ال�سهية �ساكيا اأمام املحكمة بتهمة التهرب ال�سريبي.
واأنهى القا�سي حتقيقا ي�سبق املحاكمة اأجراه الدعاء يف مزاعم اأن �ساكيا مل تدفع ما 
ي�سل اإىل 14.5 مليون يورو )17.2 مليون دولر( من �سرائب على الدخل الذي ربحته 

بني عامي 2012 و2014.
وقال يف الوثيقة الق�سائية: "الوثائق... املرفقة بالدعوى الق�سائية ت�سكل اأدلة كافية 

على املخالفات مبا ي�سمح مبوا�سلة الإجراءات".
ويقول الدعاء اإن �ساكيا كانت تقيم يف كتالونيا خال ال�سنوات املذكورة، لكن ممثا 
التزاماتها  ك��ل  بالفعل  واأدت   2015 يف  اإل  اإ�سبانيا  يف  تقم  مل  اإن��ه��ا  ي��ق��ول  ل�سوؤونها 

ال�سريبية.
وقال ممثلوها يف اإ�سبانيا يف بيان عرب الربيد الإلكرتوين، اخلمي�ض، اإن وثيقة املحكمة 
)من  واثقا  "يظل  ل�ساكيا  القانوين  الفريق  واإن  العملية"  يف  متوقعة  "خطوة  هي 

موقفها( ويتعاون ب�سكل كامل مع الق�ساء ولن يديل مبزيد من التعليق".


