ك�شفت عن � 1,539إ�صابة جديدة بكورونا
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ال�صحة تعلن تقدمي 67,438
جرعة جديدة من لقاح كوفيد19 -

م�ؤمتر البحث العلمي يناق�ش �أبحاثا
طبية متعلقة مبر�ضى كوفيد

•• �أبوظبي-وام
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تدابري احرتازية جديدة ملتعاملي
وزوار الوزارات واجلهات االحتادية

•• دبي-وام

�أ�� �ص ��درت ال�ه�ي�ئ��ة االحت ��ادي ��ة ل �ل �م��وارد ال�ب���ش��ري��ة احل�ك��وم�ي��ة �أم�س
اخلمي�س تعميما لكافة الوزارات واجلهات االحتادية ،حول التدابري
والإج��راءات االحرتازية للمتعاملني والزائرين ملقار عمل الوزارات
واجلهات االحتادية .
و�أ�شار التعميم �إىل �أن��ه ويف �إط��ار الإج��راءات والتدابري االحرتازية
املعتمدة ملنع انت�شار فريو�س "كورونا " ،وحتقيق �سالمة املوظفني
واملتعاملني يف ال� ��وزارات واجل �ه��ات االحت��ادي��ة ،ويف ��ض��وء التن�سيق
مع اجلهات املخت�صة ،فقد تقرر اعتبارا من ي��وم الأح��د املوافق 1
�أغ�سط�س  2021عدم ال�سماح للمتعاملني �أو الزائرين �أو موظفي
�شركات التعهيد �أو اخلدمات �أو �أي �شخ�ص �آخر من غري املوظفني
التابعني للجهة بدخول مقار ال��وزارات واجلهات االحتادية ومراكز
خدمة املتعاملني التابعة لها( .التفا�صيل �ص)2

 36مليار درهم مكا�سب �أ�سواق
املال الإماراتية خالل  5جل�سات

•• �أبوظبي-وام

�أنهت �أ�سواق املال الإماراتية تعامالت الأ�سبوع على مزيد من امل�ؤ�شرات
الإي �ج��اب �ي��ة وذل ��ك رغ��م ح��ال��ة ال�ت�ب��اي��ن ال �ت��ي ��س�ي�ط��رت ع�ل��ى اغالقات
م�ؤ�شراتها العامة وع��ززت القيمة ال�سوقية من ربحيتها بعدما حققت
مكا�سب بقيمة  36مليار درهم يف  5جل�سات.
وج��اء الأداء اجليد للأ�سواق و�سط ا�ستمرار تدفق ال�سيولة من قبل
امل��ؤ��س���س��ات الأج�ن�ب�ي��ة وامل�ح�ل�ي��ة واالف� ��راد مم��ا رف��ع م��ن اج �م��ايل قيمة
ال�صفقات املربمة خالل  5جل�سات اىل نحو  7مليارات درهم ..وذلك
وفقا ملا تظهره االح�صائيات ال�صادرة عن الأ�سواق(.التفا�صيل �ص)14

عربي ودويل

�ص 10

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  67,438جرعة من لقاح كوفيد-
 19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها
حتى اليوم  15,795,853جرعة ومعدل توزيع اللقاح  159.71جرعة لكل 100
�شخ�ص.و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص وتو�سيع نطاق الفحو�صات
على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  1,539حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا
امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية
الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احل��االت امل�سجلة  645,653حالة .كما �أعلنت
الوزارة عن وفاة حالتني بتداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ
(التفا�صيل �ص)3-2
عدد الوفيات يف الدولة  1,849حالة.
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�أخبار الإمارات

�صواريخ امليلي�شيات العراقية..

�أوراق �إيرانية ملفاو�ضات النووي
«

�ص 18

»

الفجر الريا�ضي

 120العبة ي�شاركن يف بطولة

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

الن�رص للبادل تن�س ال�سيدات

 20صفحة -الثمن درهمان

وجه حتية �شكر �إىل املعلمني امللهمني والإداريني املخل�صني وجميع العاملني يف قطاع التعليم

حممد بن زايد يهنيء خريجي جميع املراحل الدرا�سية
وي�ؤكد� :أنتم م�ستقبل هذا الوطن وم�صدر رفعته
•• �أبوظبي  -الفجر:

هن�أ �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة �أب�ن��اءه وبناته من
خريجي خمتلف امل��راح��ل الدرا�سية وذلك
عرب تغريدة على ح�ساب �سموه ال�شخ�صي
يف (ت��وي�ت�ر) ،ك�م��ا وج��ه ��س�م��وه حت�ي��ة �شكر
وت�ق��دي��ر �إىل املعلمني والإداري �ي��ن وجميع
العاملني يف قطاع التعليم حلر�صهم على
�إجناح العام الدرا�سي.
وجاء يف تغريدة �سموه :
�أب � � ��ارك لأب �ن ��ائ ��ي وب �ن��ات��ي ع �ل��ى تخرجهم
وت�ف��وق�ه��م يف خمتلف امل��راح��ل الدرا�سية.
�أنتم م�ستقبل هذا الوطن وم�صدر رفعته.
و�أهنئ �أ�سركم ،الذين هم عون لكم يف جميع
ال�ت�ح��دي��ات .زرع �ت��م ح��ب ال��وط��ن والعطاء
يف �أبنائكم وبناتكم ملوا�صلة م�سرية اخلري
والعطاء.
و�أوج� ��ه حت�ي��ة ��ش�ك��ر وت�ق��دي��ر �إىل املعلمني
امل�ل�ه�م�ين والإداري � �ي ��ن امل�خ�ل���ص�ين وجميع
ال�ع��ام�ل�ين يف ق �ط��اع ال�ت�ع�ل�ي��م لتفانيهم يف
�إجن� ��اح ه ��ذا ال �ع��ام ال��درا� �س��ي� ..إخال�صكم
وعملكم بروح الفريق �أ�سهم يف اجتياز �سنة
ا�ستثنائية.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

ال�سيطرة على حريق ميناء
جبل علي يف  40دقيقة

•• دبي-وام

ق��ال ميناء جبل علي يف بيان �أ��ص��دره �أم�س اندلع �أم�س الأول قبل
منت�صف ليل الأربعاء حريق يف �إح��دى حاويات �سفينة حتمل مواد
قابلة لال�شتعال يف ميناء جبل علي ،واتخذت �سلطات امليناء ،والدفاع
املدين ،و�شرطة دبي� ،إج��راءات �سريعة لإخماد احلريق ،ومت بالفعل
ال�سيطرة عليه يف �أقل من  40دقيقة من دون ت�سجيل �أية �أ�ضرار �أو
ينجم عن احلادث وقوع
تعطيل لعمليات امليناء .و�أ�ضاف البيان " مل ُ
�إ�صابات بف�ضل الإج��راءات ال�سريعة التي اتخذتها اجلهات املعنية
والتي �أم��رت ب�إخالء ال�سفينة الرا�سية يف املحطة رق��م  1القدمية
والتي ت�ستخدم لتفريغ البواخر ال�صغرية ،بينما ا�ستمرت املحطات
الأخرى  ، 2و 3و 4يف العمل ب�شكل طبيعي و�ضمان ا�ستمرار عمليات
(التفا�صيل �ص)2
امليناء دون انقطاع.

�أبوظبي تطرح  12م�شروع
م�ساطحة لتطوير �أ�سواق جمتمعية

•• �أبوظبي-وام

�أعلن مكتب �أبوظبي لال�ستثمار بال�شراكة مع دائرة البلديات والنقل
يف �أبوظبي عن طرح  12م�شروعاً لتطوير �أ�سواق جمتمعية وحت�سني
البنية التحتية احلالية واالرت�ق��اء بجودة حياة ال�سكان يف خمتلف
�أن�ح��اء �إم��ارة �أبوظبي .و�ستوفر الأ��س��واق املجتمعية مرافق خا�صة
للت�سوق والتجزئة والريا�ضة واخلدمات الأ�سا�سية املختلفة ،و�ستمنح
�أ�صحاب الأعمال وامل�ستثمرين يف �إم��ارة �أبوظبي فر�صا ا�ستثمارية
(التفا�صيل �ص)2
طويلة الأمد لتطوير �أعمالهم.

�شملت �سقوط � 14صاروخا على قاعدة عني الأ�سد اجلوية

كتل تقاطع �أ�شغاله و ُتل ّوح بالت�صعيد

�سل�سلة هجمات ت�ستهدف دبلوما�سيني وع�سكريني �أمريكيني بالعراق و�سوريا الربملان التون�سي يتجه نحو ال�شلل!...
ق � � ��ال م � �� � �س � ��ؤل� ��ون �أم ��ري� �ك� �ي ��ون
وع� ��راق � �ي� ��ون �إن دبلوما�سيني
وج� �ن ��ودا �أم��ري �ك �ي�ين يف العراق
و�سوريا ا�ستهدفوا بثالث هجمات
ب��ال �� �ص��واري��خ وط ��ائ ��رات م�سرية
خالل ال�ساعات الأربع والع�شرين
املا�ضية ،و�شمل ذلك �سقوط 14
�صاروخا على الأق��ل على قاعدة
ع�ي�ن الأ� � �س� ��د اجل ��وي ��ة يف غرب
ال� �ع ��راق ال �ت��ي ت�ست�ضيف قوات
�أم��ري�ك�ي��ة مم��ا �أ��س�ف��ر ع��ن �إ�صابة
ع�سكريني �أمريكيني اثنني.
وعلى الرغم من عدم �إع�لان �أي
جهة م�س�ؤوليتها ع��ن الهجمات
ال � �ت ��ي ت� �ع ��د ج � � ��زءا م� ��ن موجة
ت�ستهدف ال�ق��وات الأم��ري�ك�ي��ة �أو
امل �ن��اط��ق ال �ت��ي ت�ت�م��رك��ز ف�ي�ه��ا يف
العراق و�سوريا ،يعتقد حمللون
�أن �ه��ا ج��زء م��ن ح�م�ل��ة للف�صائل
امل�سلحة املدعومة من �إيران.
وت ��وع ��دت ال �ف �� �ص��ائ��ل العراقية
املتحالفة م��ع �إي� ��ران ب��ال��رد بعد
�أن قتلت هجمات �أمريكية على
احلدود العراقية ال�سورية �أربعة
من �أع�ضائها ال�شهر املا�ضي.
وق��ال الكولونيل الأمريكي وين

�أ�ضرار مادية حلقت بقاعدة عني الأ�سد �إثر تعر�ضها لهجوم �صاروخي
ماروتو املتحدث با�سم التحالف هويتهم� ،إن امل�صابني االثنني من مكتبه داخل املنطقة اخل�ضراء �إن
�إن � �ش �خ �� �ص�ين �أ� �ص �ي �ب��ا بجروح الع�سكريني الأمريكيني .و�أ�ضافوا نظام الدفاع ال�صاروخي اخلا�ص
طفيفة يف ال�ه�ج��وم ال�صاروخي �أن �أحدهما �أ�صيب بارجتاج يف املخ بال�سفارة متكن من ت�شتيت �أحد
ال �� �ص��اروخ�ين .وق ��ال امل�س�ؤولون
على ق��اع��دة ع�ين الأ��س��د اجلوية والآخر بجروح طفيفة.
بغرب العراق .و�سقطت ال�صواريخ وق��ال��ت م �� �ص��ادر �أم �ن �ي��ة عراقية الأم �ن �ي��ون �إن ال �� �ص��اروخ الثاين
داخ��ل القاعدة وحميطها .وقال ل��روي�ت�رز �إن � �ص��اروخ�ين �أطلقا �سقط قرب حميط املنطقة.
م��اروت��و يف وق��ت �سابق �إن ثالثة ع�ل��ى ال���س�ف��ارة الأم��ري�ك�ي��ة داخل وذك� � ��رت امل� ��� �ص ��ادر �أن �صفارات
امل�ن�ط�ق��ة اخل �� �ض��راء يف ب �غ��داد يف الإنذار انطلقت من داخل جممع
�أ�صيبوا.
وق � ��ال م �� �س ��ؤول��ون �أمريكيون�� ،س��اع��ة م�ب�ك��رة م��ن ��ص�ب��اح �أم�س ال���س �ف��ارة يف امل�ن�ط�ق��ة اخل�ضراء
حتدثوا �شريطة عدم الك�شف عن اخلمي�س .وقال م�س�ؤول �أمني يقع ال� �ت ��ي ت �� �ض��م م �ك��ات��ب حكومية

وبعثات �أجنبية.
ويف � �س��وري��ا ق��ال��ت ق ��وات �سوريا
ال��دمي �ق��راط �ي��ة ال� �ت ��ي تدعمها
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة �إن� ��ه مل تقع
�أي �أ��ض��رار ج��راء هجوم بطائرة
م�سرية على حقل ال ُع َمر النفطي
ال��واق��ع مبنطقة ب���ش��رق �سوريا
جم ��اورة ل�ل�ع��راق ت�ع��ر��ض��ت فيها
قوات �أمريكية لهجوم �صاروخي
مل ي�سفر عن �أي �إ�صابات يف 28
يونيو حزيران.
وق��ال��ت وزارة ال��دف��اع الأمريكية
(ال �ب �ن �ت��اج��ون) �إن� ��ه مت �إ�سقاط
ط��ائ��رة م�سرية يف ��ش��رق �سوريا،
و�إن � ��ه ال ت��وج��د �أي �إ� �ص��اب��ات يف
�صفوف الع�سكريني الأمريكيني،
ومل حتدث �أي �أ�ضرار مادية.
وقال م�س�ؤولون باجلي�ش العراقي
�إن وت�يرة الهجمات بال�صواريخ
والطائرات امل�سرية امللغومة على
قواعد ت�ست�ضيف قوات �أمريكية
يف الفرتة الأخ�يرة مل ي�سبق لها
مثيل.
وقالت م�صادر ع�سكرية عراقية
�إن ق��اذف��ة � �ص��واري��خ مثبتة على
ظهر �شاحنة ا�ستخدمت يف هجوم
الأرب�ع��اء و ُع�ثر عليها حت�ترق يف
مزرعة قريبة.

تن�سيق م�صري �سوداين ب�ش�أن �سد
النه�ضة قبل جل�سة جمل�س الأمن

هجوم يف اجلفرة ..واجلي�ش الليبي ي�ؤكد التزامه بوقف النار

ل���ب���ن���ان ب��ل�ا ���ص��ي��دل��ي��ات
و���س��ط ���ص��رخ��ات ا�ستغاثة

•• بغداد  -عمان-رويرتز

•• عوا�صم-وكاالت

•• اجلفرة-وكاالت

•• بريوت-وكاالت

التقى وزي��ر اخل��ارج�ي��ة امل�صري
�سامح �شكري جمددا يف نيويورك
ب �ن �ظ�ي�رت��ه ال� ��� �س ��ودان� �ي ��ة م ��رمي
ال�صادق املهدي ملتابعة التح�ضري
اجل ��اري جلل�سة جمل�س الأمن،
اخلمي�س ،ب�ش�أن �أزمة �سد النه�ضة
الإثيوبي.
وق ��ال امل �ت �ح��دث ال��ر��س�م��ي با�سم
وزارة اخلارجية امل�صرية ال�سفري
�أح�م��د ح��اف��ظ على "تويرت" �إن
ال�ت�ن���س�ي��ق وث �ي��ق وم���س�ت�م��ر بني
م�صر وال�سودان.
وي�أتي ذل��ك بعد حديث الرئي�س
امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي �أن
ق�ي��ام م�صر وال �� �س��ودان بالتوجه
�إىل جمل�س الأمن الدويل للنظر
يف ق�ضية �سد النه�ضة ،جاء نتيجة
للتعنت امل�ستمر وحماوالت فر�ض
الأمر الواقع من جانب �إثيوبيا.

� �ش��دد اجل �ي ����ش ال�ل�ي�ب��ي ع �ل��ى �أنه
ملتزم باتفاق وق��ف �إط�لاق النار
يف ال�ب�لاد� ،إال �أن��ه �أك��د يف الوقت
عينه �أن��ه �سريد على �أي ا�ستفزاز
بقوة وحزم
و�أع�ل��ن �أح�م��د امل�سماري ،الناطق
با�سم اجلي�ش� ،أم�س اخلمي�س� ،أن
وح ��دات تابعة للجي�ش تعر�ضت
ل�ه�ج��وم م��ن ق�ب��ل �أرب� ��ع �سيارات
م�سلحة �شمال منطقة �سوكنة يف
اجلفرة.
كما اعترب �أن هذا الهجوم ا�ستفزاز
وا� �ض��ح و��ص��ري��ح ومتعمد يهدف
�إىل ت�صعيد امل��واج �ه��ة امل�سلحة
وعرقلة وقف �إطالق النار.
ف �ي �م��ا �أو� � �ض ��ح اجل �ي ����ش يف بيان
ت �ف��ا� �ص �ي��ل ه� ��ذا ال� �ه� �ج ��وم ،الفتا
�إىل �أن وح��دات من اللواء 128
التابع للجي�ش تعر�ضت لهجوم
م��ن ق�ب��ل �أرب ��ع � �س �ي��ارات م�سلحة

ت��وال��ت عمليات اق �ف��ال ال�صيدليات
منذ اال�سبوع املا�ضي يف لبنان ،على
ان ت�ستمر يف ا�ضرابها العام واملفتوح
الذي اعلن ر�سميا العمل به من قبل
جت �م��ع ا� �ص �ح��اب ال �� �ص �ي��دل �ي��ات على
ك��ام��ل �أرا� �ض ��ي ال �ب�ل�اد ،اع �ت �ب��ارا من
�صباح اجلمعة .و�سيتوا�صل الإ�ضراب
امل� �ف� �ت ��وح اىل ح �ي�ن ا� � �ص � ��دار وزارة
ال���ص�ح��ة ل��واي��ح االدوي� ��ة وت�صنيفها
بح�سب االتفاق مع امل�صرف املركزي،
باعتبارها الطريقة ال��وح�ي��دة التي
�ستحمل امل���س�ت��وردي��ن ع�ل��ى االف ��راج
عن االدوية التي وعد م�صرف لبنان
ب�صرف االعتمادات لها مرارا.
واو� � �ض ��ح ال �ت �ج �م��ع ،ال � ��ذي اعت�صم
اع� ��� �ض ��اوه االرب� � �ع � ��اء وات � �خ� ��ذ ق� ��رار
اال� �ض ��راب ،يف ب �ي��ان ،ان م��وق�ف��ه اتى
بعدما ا��ص��در م�صرف لبنان قراره
النهائي ب�شان ح�صر ال��دع��م بادوية
ال �� �س��رط��ان واالدوي� � � ��ة امل�ستع�صية
واملزمنة ولفرتة زمنية حمدودة.

�شمال منطقة �سوكنة  .و�أ�شار �إىل
�أن ما و�صفها بالع�صابة الإرهابية
ان �� �س �ح �ب��ت ب �ع��د �أن واج� �ه ��ت ردا
منا�سبا من قبل اللواء.
�إىل ذل��ك� ،أك��د �أن تلك التطورات
تعترب ا�ستفزازا وا�ضحا و�صريحا،
وم �ت �ع �م��دا ي �ه��دف �إىل ت�صعيد
املواجهة امل�سلحة وعرقلة اتفاق

وقف �إطالق النار.
ك�م��ا ر�أى �أن امل�ت�ط��رف�ين ي�سعون
�إىل توريط اجلي�ش يف ا�شتباكات
من �أجل اتهامه بتعطيل الت�سوية
ال�سلمية والو�صول لال�ستحقاق
االنتخابي يف  24دي�سمرب القادم
الذي يتطلع �إليه الليبيون بفارغ
ال�صرب .

•• الفجر -تون�س

ب� �ع ��د اع� �ت��را�� � ��ض ك� �ت� �ل ��ة احل � ��زب
ال��د� �س �ت��وري احل ��ر ع �ل��ى طريقة
ت�سيري الربملان اىل جانب طعنها
يف امل�صادقة على اتفاقية �صندوق
قطر التحقت كتل نيابية �أخرى
ب � ��ذات االجت � � ��اه دون حت ��ال ��ف او
تن�سيق مع عبري مو�سي مما ي�شي
بان الربملان التون�سي ي�سري نحو
ال�شلل رغم ان هذا احل��راك يبدو
م�ت��أخ��را مب��ا ان العطلة النيابية
على الأبواب.
فقد �أعلن زه�ير امل�غ��زاوي النائب
ع��ن ال�ك�ت�ل��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة �أم�س
اخلمي�س �أ ّن الكتلة طالبت مبعية
ك�ت�ل�ت��ي اال�� �ص�ل�اح وحت �ي��ا تون�س
وعدد من النواب امل�ستقلني بعقد
اج �ت �م��اع خل�ل�ي��ة االزم� ��ة يف �أ�سرع
وق� ��ت م �ع �ل �ن��ا ع ��ن ت �ع �ل �ي��ق الكتل
امل� ��ذك� ��ورة م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف ن�شاط
اللجان ومقاطعتها �أ�شغال مكتب
املجل�س واجتماعات ر�ؤ�ساء الكتل

ت�صعيد يف االفق
وجل�ن��ة ال�ت��واف�ق��ات وع��ن امكانية ال��و��ض��ع ال��وب��ائ��ي يف ال �ب�لاد ودور
ان���س�ح��اب�ه��ا م��ن اجل�ل���س��ة العامة جم �ل ����س ن � ��واب ال �� �ش �ع��ب كنقطة
اوىل ث ��م ل�ل�م�ط��ال�ب��ة ب��ال�ن�ظ��ر يف
املقررة ليوم االثنني القادم.
و�أ� � �ض� ��اف امل � �غ� ��زاوي خ �ل�ال ن ��دوة نقطة ق��ال ان ال�غ�ن��و��ش��ي حذفها
� �ص �ح �ف �ي��ة م �� �ش�ت�رك��ة ان الكتل االربعاء مربزا انها تتعلق بتقرير
ال �ث�ل�اث ��س�ت�ط��ال��ب ي ��وم االثنني التفقدية ال�ع��ام��ة ل ��وزارة العدل
ال� �ق ��ادم خ �ل�ال اجل �ل �� �س��ة العامة متابعا "الن هناك م�سائل مت�س
امل ��زم ��ع ع �ق��ده��ا ب �ت �غ �ي�ير ج ��دول حركة النه�ضة يف عالقة بالق�ضايا
االع� �م ��ال وت�خ���ص�ي���ص��ه ملناق�شة الإرهابية"(.التفا�صيل �ص)12

جون�سون :بريطانيا �سحبت جميع قواتها من �أفغان�ستان

القوات الأفغانية ت�ستعيد عا�صمة �إقليمية من طالبان

•• عوا�صم  -وكاالت

ق��ال رئ�ي����س ال � ��وزراء الربيطاين
بوري�س جون�سون �أم�س اخلمي�س
�إن بريطانيا �سحبت معظم قواتها
م ��ن �أف �غ��ان �� �س �ت��ان ،م�ن�ه�ي��ة بذلك
دوره ��ا ال��ر��س�م��ي يف احل ��رب التي
ا� �س �ت �م��رت ع �� �ش��ري��ن ع��ام��ا و�سط
خم� � ��اوف م ��ن �أن ي� � � ��ؤدي رحيل
القوات الأجنبية �إىل حرب �أهلية
وفو�ضى يف البالد.
ب� � � � ��د�أت ال � � �ق� � ��وات ال�ب�ري �ط ��ان �ي ��ة
انت�شارها يف �أفغان�ستان يف 2001
بعد هجمات � 11سبتمرب �أيلول
التي ا�ستهدفت الواليات املتحدة،
ول�ع�ب��ت دورا ك �ب�يرا يف العمليات
ال �ق �ت��ال �ي��ة ح �ت��ى  .2014و ُقتل
 457جنديا بريطانيا هناك.
وق��ال جون�سون يف ب�ي��ان للربملان
جميع القوات الربيطانية املكلفة
�ضمن بعثة حلف �شمال الأطل�سي
يف �أفغان�ستان تعود الآن للوطن.
وتابع لأ�سباب وا�ضحة لن �أف�صح
عن الإطار الزمني ملغادرتنا ،لكن
ميكنني �إبالغ (الربملان) �أن معظم

جنودنا غادروا بالفعل.
وذكر �أن بريطانيا �ستوا�صل تقدمي
م�ساعدات تنموية لأفغان�ستان.
وح��ذر رئي�س الأرك��ان الربيطاين
ن�ي��ك ك��ارت��ر م��ن اح�ت�م��ال ان ��زالق
�أف�غ��ان���س�ت��ان �إىل ح��رب �أه�ل�ي��ة مع
ان���س�ح��اب ال �ق��وات الأج �ن �ب �ي��ة من
البالد.
وق ��ال ب�ع��د الإع �ل��ان ع��ن مغادرة
م �ع �ظ ��م ال� � �ق � ��وات الربيطانية
�أف�غ��ان���س�ت��ان �إن ��ه م��ن امل�ن�ط�ق��ي �أن

تنهار الأو� �ض��اع يف ال�ب�لاد يف ظل
غياب القوات الأجنبية.
و�أ��ض��اف �أن �أفغان�ستان قد ت�شهد
و�ضعا مماثال للحرب الأهلية يف
الت�سعينيات حيث قد نرى انق�سام
بع�ض امل�ؤ�س�سات املهمة مثل قوات
الأمن على �أ�س�س عرقية �أو قبلية.
وا�ستكمل �إذا حدث ذلك اعتقد �أن
طالبان �ست�سيطر على ج��زء من
ال �ب�ل�اد ،ل�ك�ن�ه��ا ل��ن ت�سيطر على
البالد ب�أ�سرها بالطبع.

من عمليات ترحيل القوات الربيطانية عن �أفغان�ستان
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ال�صحة تك�شف عن � 1,539إ�صابة جديدة بكورونا تدابري احرتازية جديدة ملتعاملي وزوار الوزارات واجلهات االحتادية

02

احل��االت امل�سجلة  645,653حالة .كما �أعلنت ال ��وزارة عن وفاة
•• �أبوظبي-وام
حالتني بتداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ
متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزيادة عدد الوفيات يف الدولة  1,849حالة.
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
امل�صابة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد كوفيد  19 -واملخالطني لهم وم��وا��س��ات�ه��ا ل ��ذوي امل�ت��وف�ين ،ومتنياتها بال�شفاء ال�ع��اج��ل جلميع
وع��زل�ه��م� ،أع�ل�ن��ت ال� ��وزارة ع��ن �إج ��راء  283,327فح�صا جديدا امل���ص��اب�ين ،مهيبة ب ��أف��راد املجتمع ال�ت�ع��اون م��ع اجل �ه��ات ال�صحية
خ�ل�ال ال���س��اع��ات ال �ـ  24امل��ا��ض�ي��ة ع�ل��ى ف �ئ��ات خمتلفة يف املجتمع والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة
با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
و�سالمة اجلميع.
الفحو�صات
نطاق
وتو�سيع
و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص
و�أع�ل�ن��ت ال ��وزارة �أي���ض��ا ع��ن �شفاء  1,525ح��ال��ة ج��دي��دة مل�صابني
جديدة
إ�صابة
�
حالة
1,539
على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض
حاالت
وجميعها
خمتلفة،
جن�سيات
بفريو�س كورونا امل�ستجد من
املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى،
جمموع
يبلغ
وبذلك
الالزمة،
ال�صحية
م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية
وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء  623,826حالة.

•• دبي-وام

�أ�صدرت الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية �أم�س اخلمي�س تعميما
لكافة الوزارات واجلهات االحتادية ،حول التدابري والإجراءات االحرتازية
للمتعاملني والزائرين ملقار عمل الوزارات واجلهات االحتادية .
و�أ�شار التعميم �إىل �أنه ويف �إطار الإجراءات والتدابري االحرتازية املعتمدة
ملنع انت�شار فريو�س "كورونا " ،وحتقيق �سالمة املوظفني واملتعاملني يف
ال ��وزارات واجل�ه��ات االحت��ادي��ة ،ويف �ضوء التن�سيق م��ع اجل�ه��ات املخت�صة،
فقد تقرر اعتبارا من يوم الأحد املوافق � 1أغ�سط�س  2021عدم ال�سماح
للمتعاملني �أو الزائرين �أو موظفي �شركات التعهيد �أو اخل��دم��ات �أو �أي
�شخ�ص �آخ��ر م��ن غ�ير املوظفني التابعني للجهة ب��دخ��ول مقار ال ��وزارات

واجلهات االحتادية ومراكز خدمة املتعاملني التابعة لها.
وا�ستثنى تعميم الهيئة من ه��ذا ال�ق��رار املتعامل �أو ال��زائ��ر احلا�صل على
جرعتني من لقاحات " كوفيد  " 19املعتمدة يف الدولة� ،أو الذي لديه نتيجة
�سلبية لفح�ص م�سحة الأنف � PCRصاحلة ملدة ال تتجاوز � 48ساعة من
تلقي النتيجة ،على �أن يتم �إثبات ذلك من خالل برنامج احل�صن.
كما ا�ستثنى التعميم الأ�شخا�ص غري املطعمني احلا�صلني على ا�ستثناء
من اجلهات ال�صحية املخت�صة ،على �أن تكون لديهم نتيجة �سلبية لفح�ص
� PCRصاحلة ملدة ال تتجاوز � 48ساعة من تلقي النتيجة ،وعلى �أن يتم
�إثبات ذلك من خالل برنامج "احل�صن" .ولفتت الهيئة يف تعميمها �إىل �أنه
ي�ستثنى من تطبيق �أحكام هذا التعميم من هم دون �سن  16عاما ،داعية
كافة الوزارات واجلهات االحتادية لاللتزام مبا ورد يف التعميم.

�أبوظبي تطرح  12م�شروع م�ساطحة لتطوير �أ�سواق جمتمعية

•• �أبوظبي-وام

�أعلن مكتب �أبوظبي لال�ستثمار بال�شراكة مع دائ��رة البلديات والنقل يف
�أبوظبي عن طرح  12م�شروعاً لتطوير �أ�سواق جمتمعية وحت�سني البنية
التحتية احلالية واالرت�ق��اء بجودة حياة ال�سكان يف خمتلف �أنحاء �إمارة
�أبوظبي .و�ستوفر الأ��س��واق املجتمعية مرافق خا�صة للت�سوق والتجزئة
وال��ري��ا��ض��ة واخل��دم��ات الأ��س��ا��س�ي��ة املختلفة ،و�ستمنح �أ��ص�ح��اب الأعمال
وامل�ستثمرين يف �إم��ارة �أبوظبي فر�صا ا�ستثمارية طويلة الأم��د لتطوير
�أعمالهم.
ومت حتى الآن تر�سية  3ع�ط��اءات على م�ستثمرين من القطاع اخلا�ص
لتطوير م�شروع الأ� �س��واق املجتمعية ،و�سيتم ا�ستكمال ط��رح العطاءات
املتبقية خالل الفرتة من �شهر يوليو  2021وحتى نهاية عام .2022
وتهدف العطاءات التي مت تر�سيتها لت�شييد الأ�سواق املجتمعية يف مدينة
خليفة ومدينة �شخبوط ومدينة حممد بن زاي��د لتوفري مرافق خا�صة
للت�سوق والتجزئة واخل��دم��ات الأ�سا�سية ،كما �ستوفر م�ساحات خ�ضراء
مفتوحة وع�صرية.
ودعا كل من مكتب �أبوظبي لال�ستثمار ودائرة البلديات والنقل يف �أبوظبي
املهتمني من امل�ستثمرين و�أ�صحاب الأعمال للم�شاركة يف املرحلة التالية
من الربنامج لتطوير م�شروع الأ�سواق املجتمعية يف جزيرة يا�س والعامرة

يف العني من خالل احل�صول على طلب الت�أهيل.
ويقع م�شروع ال�سوق املجتمعي يف جزيرة يا�س يف موقع ا�سرتاتيجي بالقرب
من الطريق العام يا�س – ال�سعديات ،حيث يت�ضمن تطوير م�ساحة �إجمالية
تبلغ  5,675مرت مربع على م�ساحة  22,136مرت مر ّبع يف �أبوظبي.
كما تبلغ مدة عقد امل�ساطحة  32عاماً ،و�سيخدم امل�شروع �أكرث من 6,000
�شخ�ص على جزيرة يا�س .ويهدف عقد امل�ساطحة اخلا�ص ب�سوق العامرة
املجتمعي يف مدينة العني لتطوير م�ساحة �إجمالية تبلغ  3,566مرت
مربع على م�ساحة  2,377مرت مربع ،والذي �سيخدم �أكرث من 5,000
�شخ�ص يف املنطقة وتبلغ م��دة عقد امل�ساطحة 31ع��ام�اً .وت�ساهم هذه
امل�شاريع التي يتم تطويرها مبوجب اتفاقيات امل�ساطحة يف متكني القطاع
اخلا�ص من ا�ستثمار �أرا�ض مملوكة من قبل احلكومة لفرتة حمدّدة ،حيث
مت ت�صميم هذه امل�شاريع بنماذج ا�ستثمار ّية تناف�س ّية و�شروط مرنة متنح
امل�ستثمرين فر�صة ال مثيل لها لتطوير �أعمالهم.
وقال �سعادة الدكتور طارق بن هندي ،مدير عام مكتب �أبوظبي لال�ستثمار
�إن م�شاريع امل�ساطحة تلعب دوراً هاماً يف �إطار اجلهود التي تبذلها �إمارة
�أبوظبي لال�ستفادة من خربات القطاع اخلا�ص يف �إجناز وت�سليم م�شاريع
البنية التحتية واخل��دم��ات العامة الرئي�سية ،كما متنح ه��ذه امل�شاريع
للم�ستثمرين م�ستويات عالية م��ن ال��و��ض��وح وال�ث�ق��ة ال�ت��ي متكنهم من
التخطيط واتخاذ القرارات ال�صحيحة منذ بداية امل�شروع وحتى نهايته،

حيث �أن عقد امل�ساطحة النموذجي الذي �أطلقه مكتب �أبوظبي لال�ستثمار
م�ؤخراً ي�سهم يف حتقيق فوائد جلميع الأطراف امل�شاركة فيه. ،
ولفت �إىل توجههم حالياً نحو مراحل التنفيذ من خالل توفري م�شاريع
جديدة لال�ستفادة من الأرا�ضي العامة يف �إم��ارة �أبوظبي وتوفري فر�ص
ا�ستثمارية تناف�سية للقطاع اخلا�ص مبا ي�ساهم يف تعزيز مكانة �أبوظبي
ك�أحد �أف�ضل املدن للعي�ش والعمل يف العامل.
و�أكد �سعادة عبداهلل ال�ساهي ،وكيــل دائرة البلديات والنقل� ،ضرورة متكني
ال�ن�م��و االق�ت���ص��ادي امل���س�ت��دام م��ن خ�ل�ال دع��م ال���ش��راك��ات ب�ين القطاعني
احلكومي واخلا�ص ،وتوحيد اجلهود لتوفري املزيد من املن�صات والفر�ص
اال�ستثمارية.
و�أ�ضاف �أن الدائرة تتبنى جمموعة من الإ�سرتاتيجيات الرئي�سية التي
حدّدتها القيادة الر�شيدة لدولة الإم��ارات ،والرامية �إىل تعزيز االقت�صاد
ريا �إىل عملهم �ضمن
امل�ستدام امل�ستند �إىل االبتكار والتنوع االقت�صادي ،م�ش ً
مهامهم على تفعيل دور اال�ستثمار يف الأرا� �ض��ي العامة ،بهدف تطوير
البنية التحتية وتقدمي املزيد من اخلدمات املبا�شرة والأ�سا�سية ل�سكان
�إمارة �أبوظبي يف جميع املجاالت مبا ي�ضمن االرتقاء بجودة احلياة وتعزيز
مكانة �أبوظبي كواحدة من �أف�ضل الأماكن للحياة والعمل عامليا.
ومي�ك��ن ح��ال�ي�اً لل�شركات امل�م�ل��وك��ة بن�سبة  ?100م��ن م��واط�ن��ي الدولة
امل���ش��ارك��ة يف امل���ش��روع�ين ،ومل�ع��رف��ة امل��زي��د واحل���ص��ول على طلب الت�أهيل

اخلا�ص بتطوير الأ�سواق املجتمعية يف جزيرة يا�س والعامرة ،ميكن زيارة
الرابطhttps://www.investinabudhabi.gov.ae/ :
. en/Infrastructure-Partnerships
ويعد مكتب �أبوظبي لال�ستثمار الهيئة احلكومية امل�س�ؤولة عن م�شاريع
ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف �إم��ارة �أبوظبي ،ويتوىل املكتب
م�س�ؤولية ط��رح العطاءات اخلا�صة مب�شاريع امل�ساطحة يف �إط��ار مهمته
الرامية لتوفري بيئة ا�ستثمارية مميزة ال�ستثمارات القطاع اخلا�ص يف
الإمارة.
ويتعاون املكتب مع خمتلف اجلهات احلكومية يف �إم��ارة �أبوظبي لطرح
وتر�سية م�شاريع ا�ستثمارية �ضمن برنامج مكتب �أب��وظ�ب��ي لال�ستثمار
اخلا�ص بال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص.

تعاون بني زايد العليا وتنمية لال�ست�شارات التعليمية
•• �أبوظبي-وام

وق � �ع ��ت م ��ؤ� �س �� �س ��ة زاي � � ��د العليا
لأ��ص�ح��اب ال�ه�م��م ات�ف��اق�ي��ة تعاون
م� ��� �ش�ت�رك م� ��ع �� �ش ��رك ��ة " تنمية
لال�ست�شارات التعليمية " ب�ش�أن
ت �ط��وي��ر �إ� �س�ترات �ي �ج �ي��ات التعليم
لأ�صحاب الهمم.
وتهدف االتفاقية �إىل تطوير عدد
م��ن امل �� �ش��اري��ع يف جم ��ال التعليم
ال �ن��وع��ي لأ� �ص �ح��اب ال �ه �م��م منها
م�شروع املعايري القيا�سية ،ويتعلق
ب�ت���ص�م�ي��م م �ع��اي�ير ل�ت�ق�ي�ي��م �أداء
مراكز الرعاية والت�أهيل لأ�صحاب
ال �ه �م��م ،ب �ه��دف االرت �ق ��اء بنوعية
وف�ع��ال�ي��ة �أداء امل ��راك ��ز ولتحقيق
الأه � � ��داف الإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة التي
و�ضعتها زايد العليا ومبا ين�سجم
مع املعايري العاملية للم�ساهمة يف
تعزيز اجل ��ودة والتميز يف تعليم
�أ�صحاب الهمم.
وقع االتفاقية "عن بعد" � ..سعادة

ع �ب��داهلل ع�ب��د ال �ع��ايل احلميدان
الأم � �ي� ��ن ال � �ع� ��اممل ��ؤ� �س �� �س ��ة زاي� ��د
ال�ع�ل�ي��ا لأ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م و�سعادة
حم�م��د خليفة ك�ل�ف��وت القبي�سي
رئ� �ي� �� ��س جم �ل �� ��س �إدارة �شركة
ت�ن�م�ي��ة ل�لا��س�ت���ش��ارات التعليمية

بح�ضور عدد من قيادات امل�ؤ�س�سة
وال�شركة.
ويتم تنفيذ ال�شراكة بني م�ؤ�س�سة
زايد العليا لأ�صحاب الهمم و�شركة
ت�ن�م�ي��ة ل�لا��س�ت���ش��ارات التعليمية
يف ت �ط �ب �ي��ق ب� ��رن� ��ام� ��ج ال� � �ق � ��راءة

لأ�� �ص� �ح ��اب ال �ه �م��م� ،إ�� �ض ��اف ��ة �إىل
ال�شراكة املجتمعية لدعم دجمهم
ومتكينهم يف املجتمع التعليمي،
والتعاون يف امل�شروعات والربامج
التعليمية لدى اجلانبني.
و�أكد �سعادة عبداهلل احلميدان �أن

"زايد العليا" تهدف �إىل تعزيز
ثقافة القراءة وجعلها عادة �أ�صيلة
ميار�سها �أ��ص�ح��اب الهمم و�إيجاد
جيل ق��ارئ وجمتمع مثقف ووا ٍع،
وت���س�ع��ى ل�غ��ر���س ح��ب ال� �ق ��راءة يف
نفو�س منت�سبيها ،و�ستعمل امل�ؤ�س�سة
ج��اه��دة ل��دم��ج ه��ذه ال�ف�ئ��ة �ضمن
الربامج واملبادرات التي ت�ضمنتها
ال�سيا�سة الوطنية للقراءة لن�شر
املعرفة بني الأ�شخا�ص من �أ�صحاب
ال �ه �م��م ،ومت�ك�ي�ن�ه��م م��ن االط�ل�اع
على املعارف املعا�صرة ،م�شرياً �إىل
�أن تر�سيخ ال �ق��راءة غ��اي��ة �سامية
و�إح � ��دى ال�ق�ي��م الإي �ج��اب �ي��ة التي
تهدف زايد العليا �إىل تر�سيخها يف
ن�سيج منت�سبيها �أ�صحاب الهمم.
ولفت �إىل �أن م�ؤ�س�سة زاي��د العليا
لأ�صحاب الهمم تعمل على تطوير
وحت�سني الأداء امل�ؤ�س�سي من خالل
تطبيق �أف�ضل املمار�سات والتجارب
العاملية ،وت�شجيع وت�سخري االبداع
واالب� �ت� �ك ��ار ،وال �ب �ح��وث العلمية،

وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل���س��اع��دة يف رفع
م �� �س �ت��وى الأداء ب �ك��اف��ة مراكز
الرعاية الت�أهيل التابعة للم�ؤ�س�سة
على م�ستوى �إمارة ابوظبي ،ف�ض ً
ال
ع��ن حت�ق�ي��ق � �س �ع��ادة امل�ع�ن�ي�ين من
خالل تقدمي خدمات ذات م�ستوى
عاملي ،واكت�شاف �أف�ضل املمار�سات
والتجارب املتحققة وتعميمها على
كافة املراكز .
ون��وه �إىل �أن ت�ع��اون �شركة تنمية
ل ل��إ�� �س� �ت� ��� �ش ��ارات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة مع
م��ؤ��س���س��ة زاي� ��د ال�ع�ل�ي��ا لأ�صحاب
ال�ه�م��م مي�ث��ل من��وذج��ا لل�شراكات
املجتمعية الناجحة التي تربمها
امل�ؤ�س�سة خلدمة الفئات امل�شمولة
ب��رع��اي �ت �ه��ا م ��ن ف� �ئ ��ات �أ�صحاب
الهمم ،م�ؤكداً حر�صهم على دعم
امل�ؤ�س�سة لل�شركات الوطنية لتعزيز
تواجدها وانت�شارها لتحقق �أعلى
م�ستويات النجاح ورف��ع م�ستوى
تناف�سيتها يف جم��ال عملها .من
جانبه �أو�ضح �سعادة حممد خليفة

كلفوت القبي�سي �أن �شركة تنمية
ل�ل�إ��س�ت���ش��ارات التعليمية تهدف
�إىل تقدمي برامج و�إ�سرتاتيجيات
م ��ن � �ش ��أن �ه��ا رف ��ع ك �ف��اي��ة وكفاءة
�أ�صحاب الهمم فى كافة املجاالت،
و�إعداد الكوادر علمياً و�أدبياً ،جنباً
�إىل ج �ن��ب م ��ع ت �ق��دمي الربامج
واخلدمات واال�ست�شارات للجهات

امل�خ�ت���ص��ه ي��ال�ت�ط��وي��ر التعليمى،
وت � � �ق� � ��دمي وت � �ن � �ف � �ي� ��ذ ال �ب��رام � ��ج
ال �ت �ط��وي��ري��ة ال �ت��ى ت �ت �م��ا� �ش��ى مع
املعايري وامل�ؤ�س�سات العاملية ،م�ؤكدا
ح��ر���ص ال �� �ش��رك��ة ع �ل��ى االرت� �ق ��اء
بامل�ستوى الأكادميى واالجتماعى
ل�ل�ط�لاب �أ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م ليكون
لهم دور فعال يف املجتمع.

زايد للدرا�سات ينظم �أ�صبوحة �شعرية �إلزام متهمني بق�ضايا مرورية بت�أدية اخلدمة املجتمعية يف مدينة كلباء
•• �أبوظبي-وام

•• �أبوظبي  -وام

ن �ظ��م م ��رك ��ز زاي� � ��د للدرا�سات
وال �ب �ح��وث ال �ت��اب��ع ل �ن��ادي تراث
الإم��ارات� ،أم�س الأول� ،أ�صبوحة
� �ش �ع��ري��ة "عن بعد" ب �ع �ن��وان "
قراءة يف �أ�شعار حممد بن �سلطان
الدرمكي " وذلك �ضمن برناجمه
"جمل�س ال�شعراء" ا�ست�ضاف
فيها ال�شاعر بطي املظلوم مدير
جمل�س احلرية الأدبي بال�شارقة،
والدكتور را�شد �أحمد املزروعي
و�أداره��ا ال�شاعر والإعالمي �أنور
الزعابي .
وقالت فاطمة املن�صوري مديرة
مركز زاي��د للدرا�سات والبحوث
�إن ال � �ن� ��ادي ي �� �س �ع��ى م ��ن خالل
ب��رن��ام��ج جم�ل����س ال �� �ش �ع��راء �إىل
ت�سليط ال�ضوء على ال�شخ�صيات
الثقافية وكبار ال�شعراء وعر�ض
��س�يرت�ه��م الأدب� �ي ��ة وعطاءاتهم
ال�ث�ق��اف�ي��ة احل��اف �ل��ة ب ��الإجن ��ازات
وامل�ؤلفات لأبناء اجليل اجلديد،
الفتة �إىل �أن الأ�صبوحة تناولت
جت��رب��ة وح �ي��اة ال���ش��اع��ر الراحل
ال��درم �ك��ي ب��اع �ت �ب��اره واح� ��دا من
�أه� � ��م رم� � ��وز �� �ش� �ع ��راء الإم� � � ��ارات
ال�شعبيني و�أح ��د �أ��ش�ه��ر �شعراء
اخلليج .و�أ��ض��اف��ت املن�صوري �أن
ب��رن��ام��ج جمل�س ال���ش�ع��راء ي�أتي
تتويجا وا�ستكماال جلهود النادي
يف توثيق ون�شر ال�شعر ال�شعبي،
وي �ع �ت�بر ال�ب�رن ��ام ��ج واح� � ��دا من
ال �ف �ع��ال �ي��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة والأدب� �ي ��ة
الداعمة لأن�شطة النادي يف هذا
املجال.
وقدم ال�شاعر بطي املظلوم نبذة
ع ��ن م �� �س�ي�رة ال �� �ش��اع��ر ال ��راح ��ل

�أل ��زم ��ت ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة للدولة
 ،م ��واط� �ن ��ان م ��دان ��ان يف ق�ضايا
م��روري��ة خمتلفة ب � ��أداء اخلدمة
املجتمعية يف مدينة ك�ل�ب��اء ،بد ًال
ع��ن العقوبة امل �ق��ررة ق��ان��ون�اً بنا ًء
على احلكم ال���ص��ادر بحقهما من
حمكمة كلباء االب�ت��دائ�ي��ة ،وذلك
ب �ت ��أدي��ة اخل��دم��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ملدة
�شهر ون�صف للمحكوم يف الق�ضية
الأوىل و�� �ش� �ه ��ري ��ن للمحكوم
ب��ال �ق �� �ض �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة وذل� � ��ك بعد
�إدانتهما يف ق�ضايا مرورية.
و�أو�ضحت النيابة العامة للدولة �أن
حمكمة كلباء االبتدائية كانت قد
�أدان��ت املتهمني يف ق�ضايا مرورية
منف�صلة ،و�أ�صدرت بحقهم �أحكاما
ب ��أداء تدابري اخلدمة املجتمعية ،
وبناء عليه الزمت النيابة العامة
ل �ل��دول��ة امل�ت�ه�م�ين ب �ت ��أدي��ة خدمة
تنظيف و��ص�ي��ان��ة امل��راف��ق العامة
�أو ال �ط��رق �أو امل�ي��ادي��ن ال�ع��ام��ة �أو
ال�شواطئ �أو احل��دائ��ق العامة �أو
امل�ح�م�ي��ات .و�أك ��د ال��دك �ت��ور �سعيد

حم �م��د ب ��ن � �س �ل �ط��ان الدرمكي
وع� �ط ��ائ ��ه ال� ��� �ش� �ع ��ري ال � � ��ذي مل
ي �ن �� �ض��ب خ� �ل��ال �أي � � � ��ام حياته،
م�ؤكدا �أن الدرمكي يعترب قامة
� �ش �ع��ري��ة ك� �ب�ي�رة ،مت �ي��ز ب� �غ ��زارة
�إن �ت��اج��ه الأدب� � ��ي م ��ن الق�صائد
التي �أب��دع يف توظيفه للمفردات
من اللهجة الإماراتية الأ�صيلة.
و�أ�شار املظلوم �إىل �أن ال�شاعر كان
ل��ه �إ��س�ه��ام��ات وا��ض�ح��ة يف �ساحة
ال���ش�ع��ر وامل��و� �س �ي �ق��ى يف الدولة،
ح� �ي ��ث ج �م �ع �ت��ه ب ��ال� �ع ��دي ��د من
الفنانني الإم��ارات�ي�ين جمموعة
م��ن الأع �م��ال ال�شعرية الغنائية
ال �ت��ي الق ��ت � �ص��دى وا� �س �ع��ا لدى
اجلمهور.
من جانبه حتدث الدكتور را�شد
�أح� �م ��د امل� ��زروع� ��ي ع ��ن ق�صائد
ال� ��� �ش ��اع ��ر ال� � ��راح� � ��ل يف جم ��ال
ال���ش�ك��اوى وامل �ج��اري��ات ال�شعرية
م��ع امل�غ�ف��ور ل��ه ال���ش�ي��خ زاي ��د بن
� �س �ل �ط��ان �آل ن �ه �ي��ان "طيب اهلل

ثراه" ،وم � ��ع � �ص��اح��ب ال�سمو
ال �� �ش �ي��خ حم �م ��د ب� ��ن را� � �ش� ��د �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه
اهلل" وال�شاعرة عو�شة بنت خليفة
بن �أحمد ال�سويدي املعروفة بـ "
فتاة العرب " .و�أكد ال�شام�سي �أن
ه��ذه ال���ش�ك��اوى وامل �ج��اري��ات كان
لها الأث��ر الكبري يف �إح��داث نقلة
نوعية يف ت��اري��خ ال�شعر النبطي
و�شكلت م�سارا للتناف�س الإبداعي
ب�ين ال�شعراء ،و�ساهمت يف خلق
مناخ م�شجع للموهوبني يف هذا
املجال.
وخالل الأ�صبوحة مت قراءة عدد
من ق�صائد ال�شاعر الراحل مثل
ق�صيدة "�شرت عيل ب�صاليف"
وق�صيدة "�آه يا من ون معتلي"
وق �� �ص �ي��دة "يا ن��ا���س ل ��و ب�شكي
ودادي" وق�صيدة "قمت �أ�سجع
الونه" ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة ل� �ع ��دد من
الق�صائد ال�ت��ي ج��اءت يف �صورة

ردود �شعرية �أو ق�صائد جماراة،
ك �م��ا مت ع ��ر� ��ض ف �ي��دي��و مرئي
ع��ن حم�ت��وي��ات دي ��وان الدرمكي
الذي �أع��ده الدكتور را�شد �أحمد
امل��زروع��ي ،و�أ� �ص��دره ن��ادي تراث
االمارات يف طبعة �أنيقة.
واختتمت الأ�صبوحة مبجموعة
م��ن امل��داخ�لات ال�ثري��ة م��ن قبل
احل���ض��ور ال��ذي ق��دم م��زي��دا من
الإ� �ض��اءات على �شعر الدرمكي،
وك � ��ان �أب� ��رزه� ��ا م��داخ �ل��ة �سعود
حم�م��د ال��درم �ك��ي ،اب ��ن ال�شاعر
ال ��راح ��ل ال �ك �ب�ير� � ،س��رد خاللها
جزءا من ذكرياته مع والده.
ح�ضر الأ�صبوحة �سعادة علي عبد
اهلل ال��رم�ي�ث��ي امل��دي��ر التنفيذي
ل �ل��درا� �س��ات والإع� �ل ��ام يف ن ��ادي
ت��راث الإم� ��ارات ،وب��در الأمريي
امل ��دي ��ر الإداري يف م��رك��ز زاي ��د
للدرا�سات والبحوث ،ولفيف من
ال�شعراء والأكادمييني والباحثني
واملهتمني.

ب ��احل ��اج م ��دي ��ر ن �ي��اب��ة ك �ل �ب��اء �أن
ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ت�سعى دائ �م��ا �إىل
�إح��داث تغري ج��ذري يف �سلوكيات

املتهمني بتقوميهم نف�سياً وفكرياً،
ويف الوقت ذات��ه ي�شكل �إن�ف��اذ تلك
التدابري رادعاً لهم ولغريهم ،من

ارت �ك��اب ه��ذه امل�م��ار��س��ات اخلطرة
على �أبناء دولة الإمارات واملقيمني
على �أر�ضها الطيبة.

ال�سيطرة على حريق ميناء جبل علي يف  40دقيقة
•• دبي-وام

قال ميناء جبل علي يف بيان �أ�صدره �أم�س اندلع �أم�س الأول قبل منت�صف
ليل الأربعاء حريق يف �إحدى حاويات �سفينة حتمل مواد قابلة لال�شتعال
يف ميناء جبل علي ،واتخذت �سلطات امليناء ،والدفاع املدين ،و�شرطة دبي،
�إجراءات �سريعة لإخماد احلريق ،ومت بالفعل ال�سيطرة عليه يف �أقل من 40
دقيقة من دون ت�سجيل �أية �أ�ضرار �أو تعطيل لعمليات امليناء.
ينجم عن احل��ادث وق��وع �إ�صابات بف�ضل الإجراءات
و�أ��ض��اف البيان " مل ُ
ال�سريعة التي اتخذتها اجلهات املعنية والتي �أمرت ب�إخالء ال�سفينة الرا�سية

يف املحطة رقم  1القدمية والتي ت�ستخدم لتفريغ البواخر ال�صغرية ،بينما
ا�ستمرت املحطات الأخ ��رى  ، 2و 3و 4يف العمل ب�شكل طبيعي و�ضمان
ا�ستمرار عمليات امليناء دون انقطاع .و�أو��ض��ح �أن��ه بعد التمكن من �إخماد
احل��ري��ق ،حر�ص ال��دف��اع امل��دين ،و�شرطة دب��ي ،و�سلطات ميناء جبل علي
بالتعاون مع اجلهات املخت�صة على اتخاذ كافة التدابري الفورية ل�ضمان
ا�ستمرار العمليات عرب امليناء ،مبا يف ذلك املبنى رقم  1حيث وقع احلادث.
وب��ا��ش��رت �سلطات م�ي�ن��اء ج�ب��ل ع�ل��ي حتقيقًا م��و��س� ًع��ا ح��ول �سبب احلريق
والظروف املحيطة به مع ا�ستمرار عمليات امليناء كاملعتاد دون �أي تعطيل
جلدولها الزمني.

اجلمعة  9يوليو  2021م  -العـدد 13287

�أخبـار الإمـارات
ال�صحة تعلن تقدمي 67,438
جرعة جددية من لقاح كوفيد19 -

•• �أبوظبي-وام

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  67,438جرعة من لقاح
كوفيد -19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات
التي مت تقدميها حتى اليوم  15,795,853جرعة ومعدل توزيع اللقاح
 159.71جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح " كوفيد " -19و�سعياً
للو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد." -19
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املجل�س الوطني االحتادي يبحث تطوير التعاون مع الربملان املالديفي

•• �أبوظبي-وام

بحث معايل الدكتور علي را�شد النعيمي رئي�س جلنة �ش�ؤون الدفاع والداخلية واخلارجية يف املجل�س الوطني
االحت��ادي مع معايل �أيفا عبداهلل نائبة رئي�س جمل�س ال�شعب جلمهورية ج��زر املالديف� ،سبل تعزيز وتطوير
العالقات الربملانية بني املجل�سني .وتطرق اجلانبان �إىل �آلية تطوير التعاون ال�برمل��اين بني املجل�س الوطني
االحتادي وجمل�س ال�شعب املالديفي ،والت�أكيد على �أهمية عقد اجتماعات ثنائية دورية لتبادل اخلربات ،والتن�سيق
لتوحيد املواقف والر�ؤى جتاه خمتلف الق�ضايا يف املحافل الربملانية الدولية مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للربملانني
والبلدين ال�صديقني .و�أكد معايل النعيمي خالل اللقاء على عمق العالقات الثنائية بني دولة الإمارات العربية
املتحدة وجمهورية املالديف ،م�ستعر�ضاً خالل اللقاء �أبرز مالمح العالقات الثنائية الإماراتية املالديفية.
من جانبها �أثنت معايل �إيفا عبداهلل نائبة رئي�س الربملان املالديفي خالل اللقاء على العالقات الثنائية الوثيقة بني
الإمارات واملالديف مو�ضحة �أنها ت�شهد منوا م�ستمرا  ،ترجمة حلر�ص قيادتي البلدين على تو�سيع �آفاق تعاونهما
يف خمتلف املجاالت التجارية واال�ستثمارية مبا يحقق امل�صالح املتبادلة.

 156.4مليون دوالر قيمة ال�صفقات املربمة خالل دبي ديرما 2021
•• دبي-وام

بلغ عدد ال�صفقات املربمة خالل
م� ��ؤمت ��ر وم �ع ��ر� ��ض دب� ��ي العاملي
لأم ��را� ��ض اجل �ل��د وال �ل �ي��زر "دبي
دي ��رم ��ا  "2021ال � ��ذي اختتم
�أع �م��ال��ة يف دب ��ي ال �ي��وم 156.4
مليون دوالر.
وجمع هذا احلدث العاملي ال�سنوي
 الذي ا�ستمر ثالثة �أيام يف مركزدب��ي التجاري العاملي و�أقيم حتت
�شعار "�صحة الب�شرة �أولويتنا'' -
�أبرز اخلرباء والأطباء املخت�صني
ب ��الأم ��را� ��ض اجل �ل��دي��ة والعناية
ب��ال�ب���ش��رة وك �ب��ار اجل ��راح�ي�ن من
خمتلف دول ال �ع��امل حت��ت �سقف
واحد ال�ستك�شاف �أحدث التطورات
التكنولوجية والعالجات الطبية
ملختلف �أنواع الأمرا�ض اجللدية.
وق��ال الدكتور عبدال�سالم املدين
الرئي�س التنفيذي لـ "دبي ديرما"
رئ�ي����س "اندك�س القاب�ضة" "�إن
جناح "دبي ديرما  "2021يعك�س
م�ك��ان��ة دول ��ة الإم� � ��ارات الريادية
ب��إع�ت�ب��اره��ا امل�ك��ان امل�ث��ايل لتنظيم
امل�ؤمترات واملعار�ض واالجتماعات

ذات امل �� �س �ت��وى ال �ع��امل��ي الف �ت��ا �إىل
ال �ن �ج ��اح ال �ك �ب�ي�ر ال � ��ذي �شهدته
ال��دورة الع�شرين من هذا احلدث
حيث جت��اوز ع��دد احل�ضور العدد
املتوقع وبلغ  27236زائ��را من
 110دول ح��ول ال �ع��امل معربا
ع� ��ن � �س �ع ��ادت ��ه ب� � ��إب � ��رام �صفقات
جت��اري��ة ب�ل�غ��ت قيمتها �أك�ث�ر من
 156.4م �ل �ي��ون دوالر خالل

Friday

�أي ��ام املعر�ض الثالثة وه��ي زيادة
تبلغ ن�سبتها  15ب��امل��ائ��ة مقارنة
بالدورة ال�سابقة ما ي�ؤكد �أن "دبي
ديرما" ال يعترب حدثا خم�ص�صا
ل�ل�خ�براء والأط �ب��اء واملحا�ضرين
وامل �ت �خ �� �ص �� �ص�ين ف �ح �� �س��ب ولكنه
�أي�ضا ميثل من�صة مهمة لل�شركات
وال �ع�ل�ام ��ات ال �ت �ج��اري��ة الدولية
والإقليمية واملحلية للبحث عن

ف��ر���ص ج��دي��دة لتنمية الأعمال
وبناء �شراكات طويلة الأمد.
و�أك ��د �أن الف�ضل يف ه��ذا النجاح
امل �ب �ه��ر ل �ـ "دبي دي��رم��ا "2021
يعود �إىل اجلاهزية الكبرية التي
تتمتع بها دول��ة الإم ��ارات ومركز
دب ��ي ال �ت �ج��اري ال�ع��امل��ي يف تنظيم
ال�ف�ع��ال�ي��ات ذات امل���س�ت��وى العاملي
وال ��دع ��م ال�ك�ب�ير ال� ��ذي ح�ظ��ي به

هذا احلدث طوال ال�سنني املا�ضية
معربا عن �شكره جلميع امل�ساهمني
الرئي�سيني يف القطاعني احلكومي
واخل � ��ا� � ��ص ور�ؤ�� � � �س � � ��اء جمعيات
الأم ��را� ��ض اجل �ل��دي��ة ال ��رائ ��دة يف
ال �ع��امل وال �ع��ار� �ض�ين واملتحدثني
على دعمهم القيم يف �إجناح "دبي
ديرما" .م��ن جانبه ن��وه الدكتور
ح �� �س��ن ك � �ل� ��داري رئ �ي ����س اللجنة

العلمية مل�ؤمتر "دبي ديرما" �إىل
زيادة الإقبال على �إجراء العمليات
ال�ت�ج�م�ي�ل�ي��ة اجل �ل��دي��ة خ��ا� �ص��ة يف
ال �ف�ترة ال�ت��ي ت�ل��ت ف�ت�رة الإغ�ل�اق
ال ��ذي ك��ان م�ف��رو��ض��ا ب�سبب وباء
"كورونا" خا�صة املرتبطة منها
مب�ن�ط�ق��ة حت��ت ال �ع�ين ح �ي��ث كان
امل��ر� �ض��ى ي� �ع�ي�رون ان �ت �ب��اه��ا �أك�ب�ر
خلطوطهم الدقيقة والتجويف

�أ�سفل العينني وال�ه��االت ال�سوداء
وال�ت��ي تتفاقم ب�سبب الإج �ه��اد �أو
التغريات يف �أمناط النوم.
ويف تعليقه ع�ل��ى ع�لاق��ة تطعيم
"كوفيد 19"-ب � �ـ "الفيلر"
التجميلي ق��ال ال��دك�ت��ور كلداري
�إن ت��أث�ير تطعيم "كوفيد"-19
ع �ل��ى ال ��وج ��ه ن� ��ادر ل �ل �غ��اي��ة وغري
��ش��ائ��ع �أب� ��دا وال ي�ن�ب�غ��ي �أن يكون

03

القلق من انتفاخ املناطق املحقونة
بـ "الـفيلر" التجميلي �سببا لرف�ض
�أخذ التطعيم ..مو�ضحا �أن الت�أثري
الذي من املحتمل �أن ي�سببه اللقاح
على املناطق املحقونة بـ "الفيلر"
هو ظهور انتفاخ طفيف يف املنطقة
وال ينبغي �أن ي�سبب �أي قلق لأنه
ي�ع�ت�بر ا� �س �ت �ج��اب��ة ط�ب�ي�ع�ي��ة حيث
ت�ع��زز ال�ل�ق��اح��ات ا�ستجابة املناعة
الطبيعية للج�سم.
وت �ن��اول��ت ج�ل���س��ات ال �ي��وم الأخ�ي�ر
مل� ��ؤمت ��ر "دبي دي ��رم ��ا "2021
ال�ع��دي��د م��ن امل��وا��ض�ي��ع الرئي�سية
مثل ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي
يف م �ع��اجل��ة الأم ��را� ��ض اجللدية
وح �ق��ن "الفيلر" واخل�ل�اف ��ات يف
م�ع��اجل��ة ال���ش�ع��ر ب��ال�ل�ي��زر وعالج
الآفات امل�صطبغة بالليزر وغريها
الكثري من املوا�ضيع ذات العالقة.
وي �ن �ظ��م م ��ؤمت��ر وم �ع��ر���ض "دبي
ديرما" �سنويا م��ن قبل م�ؤ�س�سة
"اندك�س" ل�ت�ن�ظ�ي��م امل� ��ؤمت ��رات
وامل �ع��ار���ض  -الع�ضو يف "اندك�س
القاب�ضة" بالتعاون مع الأكادميية
ال �ع��رب �ي��ة ل�ل��أم ��را� ��ض اجللدية
والتجميل.

نظمته م�ست�شفى توام �إحدى من�ش�آت �صحة

م�ؤمتر البحث العلمي يناق�ش �أبحاثا طبية متعلقة مبر�ضى كوفيد
•• العني -وام

ا�� �س� �ت� �ع ��ر� ��ض امل� � ��ؤمت � ��ر ال�سنوي
اخل��ام ����س ل�ل�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي الذي
نظمته م�ست�شفى "توام" �إحدى
من�ش�آت �شركة �أبوظبي للخدمات
ال�صحية "�صحه" ..ال�ع��دي��د من
الأب�ح��اث الطبية التي �أج��ري��ت يف
امل�شفى خ�لال العام املا�ضي ،ومن
�أب ��رزه ��ا ف�ع��ال�ي��ة ال �ع�لاج الدوائي
م� �ق ��ارن ��ة ب ��ا�� �س� �ت� �خ ��دام املناظري
يف ع �ل��اج م��ر� �ض��ى كوفيد-19
امل� ��� �ص ��اب�ي�ن ب� �ن ��زي ��ف يف اجل� �ه ��از
اله�ضمي ،وم��و��ض��وع �آخ ��ر يتعلق
بارتفاع ن�سبة الف�شل الكلوي عند

بع�ض م��ر��ض��ى زراع ��ة ال�ك�ل��ى عند
اال�صابه بفريو�س كوفيد.-19
و�أظ�ه��رت نتائج �إح��دى الدرا�سات
املقدمة للم�ؤمتر ،ارتفاع امل�ستوى
املعريف للعاملني يف القطاع ال�صحي
من غري الأطباء واملمر�ضني فيما
يتعلق بطبيعة وطرق الوقايه من
ف�ي�رو���س كوفيد ،-19مم��ا يدل
على فعالية اجلهود املبذوله من
خم �ت �ل��ف اجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ه يف
توعية �أفراد املجتمع بهذا الوباء.
و�أك� ��د ال��دك �ت��ور خ��ال��د الدهماين
ا� �س �ت �� �ش��اري ال � �غ� ��دد ال �� �ص �م��اء يف
م�ست�شفى ت ��وام ،ورئ�ي����س اللجنة
املنظمة �أهمية امل�ؤمتر الذي يركز

ع �ل��ى �آخ� ��ر امل �� �س �ت �ج��دات واجلهود
البحثية ،وي�شكل فر�صة ممتازة
ل�ل�أط�ب��اء للم�شاركة وال�ت�ع��اون يف
جم ��ال االب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة ،ون�شر
وت � � � ��داول ال �ت ��و� �ص �ي ��ات العلمية
احل��دي�ث��ة ب�ه��دف ع�لاج الأمرا�ض
املتعلقة بالطب الباطني.
م ��ن ج��ان �ب��ه �أب � ��دى الربوفي�سور
جمعة الكعبي عميد كلية الطب
يف ج��ام �ع��ة الإم � � � ��ارات ب ��الإن ��اب ��ة،
�إعجابه مب�ستوى الأبحاث املقدمة
للم�ؤمتر ،م�شيداً بالتعاون املثمر
بني كلية الطب الب�شري بجامعة
الإم � � � ��ارات ،وم���س�ت���ش�ف��ى ت � ��وام يف
م�شاريع البحث العلمي.

و�أك � � ��د ال ��دك� �ت ��ور �أح� �م ��د �شعبان
ا� �س �ت �� �ش��اري �أم� ��را�� ��ض ال �ك �ل �ي��ة يف
م���س�ت���ش�ف��ى ت � ��وام ،ون ��ائ ��ب رئي�س
ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة ل �ل �م ��ؤمت��ر� ..أن
امل� ��� �ش ��ارك�ي�ن اط� �ل� �ع ��وا ع� �ل ��ى �آخ� ��ر
الأب �ح��اث ال�ت��ي �أج��ري��ت يف الطب
ال �ب��اط �ن��ي ،وم��واك �ب��ة الأط� �ب ��اء يف
م�ست�شفى توام للأو�ضاع ال�صحيه
ال� ��راه � �ن� ��ة ،خ ��ا�� �ص ��ة و�أن  3من
الأب �ح��اث املقدمه للم�ؤمتر كانت
متعلقه بوباء كوفيد – .19
ومت خ �ل ��ال امل� � ��ؤمت � ��ر ال�سنوي
اخل��ام ����س ل�ل�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي الذي
نظمته م�ست�شفى "توام" ا�ستعرا�ض
العديد من الأب�ح��اث املقدمة من

�أق �� �س��ام ال �غ��دد وال �ك �ل��ى و�أمرا�ض
املفا�صل ومن �أبرزها �أهمية تقنني
ا� �س �ت �خ��دام ال �ع�ل�اج ب��ال �ي��ود امل�شع
يف �أورام ال �غ��دة ال��درق�ي��ة �صغرية
احل �ج��م ،و�� �ض ��رورة �إع � ��ادة فح�ص
ه��رم��ون احلليب "الربوالكتني"
عند بع�ض الأ�شخا�ص قبل البدء
يف ال� �ع�ل�اج ال � ��دوائ � ��ي ،و�� �ض ��رورة
ال �� �س �ي �ط��رة ع �ل��ى م��ر���ض التهاب
املفا�صل ال��روم��ات��وي��دي ،وكذلك
ع �ل��ى م ��ر� ��ض ال �� �س �ك��ري وارت� �ف ��اع
�ضغط الدم لتقليل فر�ص الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب والأوعيه الدمويه
ع �ن ��د ه � ��ذه ال �ف �ئ ��ه م� ��ن املر�ضى
و�ضرورة املتابعة امل�ستمرة ملر�ضى

الذئبه احلمراء �أثناء احلمل مما
ي ��ؤدي �إىل نتائج ايجابيه للجنني
والأم ،وكذلك احلاجة �إىل املتابعة
ال ��دائ� �م ��ة وال ��دق �ي �ق ��ة للمر�ضى
الذين خ�ضعوا لزراعة الكلى بغاية
الت�شخي�ص الباكر لأي��ة �أمرا�ض
ق ��د ي �ك ��ون م ��ن � �ش ��أن �ه��ا تعري�ض
املري�ض للخطر يف ح��ال الت�أخري
يف اكت�شافها.
وتخلل امل��ؤمت��ر حما�ضرة بعنوان
" �أه �م �ي��ة ال �ب �ح��ث العلمي" مت
فيها ت��زوي��د الأط �ب��اء باملعلومات
وال � �ق� ��وان �ي�ن امل �ت �ب �ع��ة واملطلوبة
للقيام بالبحث العلمي وم��ن ثم
التوجيهات الالزمة للن�شر العلمي

يف املجالت املخت�صة.
وق � � � ��دم الأط� � � �ب � � ��اء امل� �ق� �ي� �م�ي�ن يف
م���س�ت���ش�ف��ى "توام" ال �ع��دي��د من
الأب �ح ��اث ل�ل�م��ؤمت��ر ،وذل ��ك حتت
�إ�شراف عدد من الإ�ست�شارين مما
ي���س�ه��م يف اك�ت���س��اب�ه��م اخل�ب��رة يف
�إجراء البحوث ون�شرها يف املجالت
الطبية العاملية.
ويف خ � �ت� ��ام امل� � ��ؤمت � ��ر مت تكرمي
الفائزين باملراكز الأرب�ع��ة الأوىل
ل �ل��أب � �ح� ��اث امل� �ق ��دم ��ة للم�ؤمتر
ه��ذا ال �ع��ام ،متمنني ل�ه��م ولبقية
الباحثني موا�صلة م�سريتهم يف
البحث العلمي ون�شر �أبحاثهم يف
املجالت الطبيه املتخ�ص�صه ،كما

مت م �ن��ح ك��ل امل �� �ش��ارك�ين �شهادات
ت��دري�ب�ي��ة م�ع�ت�م��دة ب��ال �ت �ع��اون مع
دائ� ��رة ال���ص�ح��ة يف �أب��وظ �ب��ي ،عن
�ساعات امل�شاركة التدريبية خالل
امل�ؤمتر.
ح �� �ض��ر ج �ل �� �س��ات امل � ��ؤمت ��ر ،املدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل���س�ت���ش�ف��ى "توام"،
وع �م �ي��د ك �ل �ي��ة ال �ط��ب يف جامعة
الإم � � � � � ��ارات ب � ��الإن � ��اب � ��ة ،و مدير
اخل��دم��ات امل���س��ان��دة ،وم��دي��ر ق�سم
ال �ب��اط �ن �ي��ة ،وال �ع��دي��د م��ن �أطباء
الطب الباطني ،و�أع���ض��اء الهيئة
التمري�ضية والفنيني العاملني يف
جمال اخلدمات امل�ساندة وغريهم
من الأطباء املقيمني.

�شخبوط الطبية تفتتح خمترب الفيزيولوجيا الكهربائية للقلب
•• �أبوظبي-وام

�أع �ل �ن��ت م��دي�ن��ة ال���ش�ي��خ �شخبوط
ال �ط �ب �ي��ة ع� ��ن �إط� �ل� ��اق خمترب
الفيزيولوجيا الكهربائية ملر�ضى
ال �ق �ل��ب ال �ت��اب��ع ل�ق���س��م �أم ��را� ��ض
القلب يف مدينة ال�شيخ �شخبوط
الطبية.
ويف �إطار املخترب اجلديد ،تتكامل
خدمات الفيزيولوجيا الكهربائية
للقلب التي تقدمها مدينة ال�شيخ
خليفة الطبية م��ع اخل��دم��ات يف
مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية،
لتوفري نهج رعاية �شاملة يف �إطار
مبادرات الدمج الأو�سع خلدمات
"�صحة".

وم �ن��ذ �إن �� �ش��اء ه ��ذه اخل ��دم ��ة يف
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية عام
 ،2005مت ت�شخي�ص ومعاجلة
�آالف امل��ر��ض��ى ،لت�صبح اخلدمة
الأكرب والأكرث �شمو ًال من نوعها
يف جميع �أن�ح��اء دول��ة الإم ��ارات،
واخليار املف�ضل حلاالت املر�ضى،
وه � ��ي امل �ن �� �ش ��أة ال ��وح� �ي ��دة التي
جت��ري اخ�ت�ب��ارات الفيزيولوجيا
الكهربائية القلبية لدى الأطفال
يف الدولة.
و��س�ي�ع��زز دم ��ج اخل��دم��ة م�سرية
"�صحة" نحو تطبيق "منوذج
ممار�سات املجموعة" الذي يتيح
تقدمي اخلدمات ال�سريرية على
�أيدي �أطباء متخ�ص�صني يف �إطار

منظومة عمل موحدة ت�شمل عدة
من�ش�آت للرعاية ال�صحية.
وق ��ال ال��دك �ت��ور ع�م��ر الفال�سي،
ا�� �س� �ت� ��� �ش ��اري �أم� � ��را�� � ��ض القلب
وال �ف �ي��زي��ول��وج �ي��ا الكهربائية،
وم ��دي ��ر ق �� �س��م الفيزيولوجيا
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ل�ل�ق�ل��ب يف مدينة
ال �� �ش �ي��خ � �ش �خ �ب��وط ال �ط �ب �ي��ة " :
ُي� ��وف� ��ر ل� �ن ��ا من � � ��وذج مم ��ار�� �س ��ات
املجموعة فر�صة ثمينة للجمع
ب�ين اخل�ب�راء يف خمـتلف �أنحاء
�شبكة " �صحة " وتزويد املجتمع
ب� �خ ��دم ��ات ال ��رع ��اي ��ة ال�صحية
واملتخ�ص�صة.
ال�شاملة
ّ
و�أ� �ض��اف ال�ف�لا��س��ي " م��ن خالل
اجل � �م� ��ع ب�ي��ن اخل� �ب ��رة املحلية

ال��وا��س�ع��ة مل��دي�ن��ة ال���ش�ي��خ خليفة
ال� �ط� �ب� �ي ��ة يف ال� �ف� �ي ��زي ��ول ��وج� �ي ��ا
الكهربائية للقلب ،وبني ال�سمعة
املرموقة التي تتميز بها مدينة
ال�شيخ �شخبوط الطبية و"مايو
كلينك"� � ،س �ت �ت��اح ل �ن��ا الفر�صة
ل �ت �ع��زي��ز ط �م��وح �ن��ا امل �� �ش�ت�رك يف
رع� ��اي� ��ة امل ��ر�� �ض ��ى ع�ب��ر تقدمي
خ ��دم ��ات ع��امل �ي��ة امل �� �س �ت��وى تلبي
احتياجات املجتمع ".
ويتميز خم�ت�بر الفيزيولوجية
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ال �ف ��ري ��د يف دول ��ة
الإم � � ��ارات ب��وج��ود ث�لاث��ة �أن� ��واع
خمتلفة م��ن �أن�ظ�م��ة التخطيط
ث �ل�اث� ��ي الأب� � � �ع � � ��اد� ،إىل جانب
جم � �م� ��وع � �ت� ��ه ال � ��وا�� � �س� � �ع � ��ة من

التجهيزات واملوارد املتطورة على
م�ستوى الدولة .وي�شتمل املخترب
ع �ل��ى �أح� � ��دث ت �ق �ن �ي��ات التنظري
ال�ف�ل��وري /ف�ل��ورو��س�ك��وب��ي /التي
تقلل من التع ّر�ض الإ�شعاعي لدى
املر�ضى والعاملني �إىل ح ّد كبري
�إ��ض��اف��ة �إىل دم��ج ��ص��ور التنظري
ال�ف�ل��وري للقلب م��ع املخططات
ث�لاث�ي��ة الأب �ع��اد للفيزيولوجيا
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ل�ل�ق�ل��ب وتخطيط
القلب ب��الأم��واج ف��وق ال�صوتية.
وي �ع �م��ل يف امل �خ �ت�ب�ر ف ��ري ��ق من
اخل�براء متعددي التخ�ص�صات،
ي �� �ض��م ث�ل�اث��ة ا� �س �ت �� �ش��اري�ين من
حاملي �شهادات البورد الأمريكي
وال �ك �ن��دي ،واث �ن�ين م��ن الأطباء

الأخ�صائيني� ،إىل جانب العديد
م� ��ن امل �ت �خ �� �ص �� �ص�ين يف خمترب
ال �ف �ي ��زي ��ول ��وج �ي ��ا الكهربائية
والتقنيني وكوادر التمري�ض.
و�سيوا�صل خمترب الفيزيولوجيا
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة اجل� ��دي� ��د تقدمي
الرعاية ال�صحية لأفراد املجتمع
يف دولة الإمارات والدول املجاورة،
ال ��ذي ��ن ي �ع��ان��ون م ��ن ا�ضطراب
�ضربات القلب ،وهي حالة ُتعرف
�أي�ضاً با�سم عدم انتظام �ضربات
القلب ،بقدرة ت�شغيلية ت�صل �إىل
�إجناز � 700إجراء �سنوياً.
و�أ� �ض��اف ال��دك�ت��ور الفال�سي " :
ت �ت �ي��ح ل �ن��ا ال �ق �� �س �ط��رة الو�صول
املبا�شر �إىل داخ��ل القلب لإلقاء

ن�ظ��رة �أك�ث�ر ع�م�ق�اً ع�ل��ى املناطق
ال �ت ��ي ق ��د ت �� �س �ب��ب ع� ��دم انتظام
��ض��رب��ات ال�ق�ل��ب ،ويمُ �ك��ن حتقيق
ذلك بالتوازي مع توفري جتربة
� �س �ل �� �س��ة ل �ل �م��ري ����ض ال� � ��ذي يتم
ت �خ��دي��ره ب���ش�ك��ل م �ع �ت��دل طوال
ال�ع�م�ل�ي��ة م ��ع ب �ق��ائ��ه م�ستيقظاً
ومرتاحاً ،وبدون ال�شعور ب�أي �أمل
�أو �إزعاج".
ولفت �إىل �أن��ه مبجرد ت�شخي�ص
امل �� �ش �ك �ل��ة ،مي �ك��ن ع�ل�اج �ه��ا عن
ط��ري��ق اال�ستئ�صال بالق�سطرة،
وي�ت��م ذل��ك ب��و��ض��ع ق���س�ط��رات يف
القلب �ضمن مواقع �إ�سرتاتيجية
حم ��ددة ،م��ع ا��س�ت�خ��دام احل ��رارة
العالية طاقة الأم��واج الراديوية

�أو ال � �ب� ��رودة ال� ��� �ش ��دي ��دة طاقة
التربيد لت�شكيل حاجز كهربائي
ع�ل��ى ط ��ول امل �� �س��ار ال ��ذي ي�سبب
عدم انتظام �ضربات القلب ،كما
ت���ش�م��ل ال �ط��رق الأخ � ��رى لعالج
عدم انتظام �ضربات القلب؛ و�ضع
�أجهزة ُنظم القلب القابلة للزرع،
مثل �أجهزة تنظيم �ضربات القلب
و�أجهزة �إزالة الرجفان .ICD
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�شعل اال�ضاءة
للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1353437:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سلطان حممد �سيد علي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عمر مزاحم �سعيد مزاحم
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مور
حللول املحا�سبه رخ�صة رقمCN 2524854:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1115460:باال�سم التجاري:م�ؤ�س�سة هادي
لتجارة الهدايا القرطا�سية  ,بالغاء طلب تعديل
الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1112946:باال�سم التجاري�:شركة وكر
ال�شاهني لبيع االطارات ذ.م.م  ,بالغاء طلب تعديل
الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إلغاء اعالن �سابق

�إلغاء اعالن �سابق
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كازا
عربي للمواد الغذائية
رخ�صة رقم CN 2894262:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ور�شة فينتا�سي
لت�صليح ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2509239:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد عبداهلل �سامل عبداهلل ال�سعيدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد عبداهلل �سامل عبداهلل ال�سعيدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:كورني�ش االمارات لال�ست�شارات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي � ,شارع النجدة  -برج ال�ساعه  ,بناية
�سعيد حربو�ش حممد ال�سويدي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1369585 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/لوفرز
للحلويات رخ�صة رقمCN 2915621:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/اكتيف دايريكتوري للتدقيق � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/6/27:وذلك
بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى
كاتب العدل بالرقم 2150009977:تاريخ التعديل2021/7/8:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دل�شز
فورايفر للوجبات اخلفيفه
رخ�صة رقم CN 2831479:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ذا
�سوفت مود لالك�س�سوارات
رخ�صة رقم CN 2947457:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شاليمار
للعطور رخ�صة رقمCN 2513963:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:كا�ستيلي اخلليج لتجارة املفرو�شات ذ.م.م
عنوان ال�شركة�:شرق  - 1ط  - 18وحدة املالك/موزة عبداهلل �صالح -
� C26أبوظبي  -ق
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2372845 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/االحتاد للمحا�سبة واملراجعة ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/6/30:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150010444:
تاريخ التعديل2021/7/8:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد  13287بتاريخ 2021/7/9

العدد  13287بتاريخ 2021/7/9

العدد  13287بتاريخ 2021/7/9

العدد  13287بتاريخ 2021/7/9

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الرتكي
للمطابخ
رخ�صة رقم CN 2898559:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
املجموعة امللكية اخلا�صة للتجارة
رخ�صة رقم CN 1020041:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/عبق
القهوة رخ�صة رقمCN 3916733:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كري�ستا لالزياء
ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2764536:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خليفه علي النوبي �سعيد %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد حم�سن عبداهلل احلامد الها�شمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13287بتاريخ 2021/7/9

العدد  13287بتاريخ 2021/7/9

العدد  13287بتاريخ 2021/7/9

العدد  13287بتاريخ 2021/7/9

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خالد
املن�صوري للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 1018467:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال  3العقارية
رخ�صة رقم CN 3884008:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حمدان حمد �سيف حممد ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�صر حمد �سيف حممد ال�شام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/ألفا
اال�ست�شارية خلدمات املوارد الب�شرية
رخ�صة رقم CN 3860527:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري�:أمانة بر�ستيج للعقارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي غرب  0.10مبنى ال�شيخ حامد احمد
بن حامد واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2723697 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب ال�شرق االو�سط لتدقيق احل�سابات ,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/7/1:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2105018082:تاريخ التعديل2021/7/8:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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مركز مليحة الأثري يطلق جتربة مراقبة النجوم املتنقلة

•• ال�شارقة-وام

�أطلق مركز مليحة الأثري  -الوجهة ال�سياحية والرتفيهية الرائدة التابعة لهيئة ال�شارقة لال�ستثمار
والتطوير "�شروق" ..جتربة جديدة لتنظيم جل�سات ح�صرية ملراقبة النجوم واال�ستمتاع بها يف
مواقعهم املختارة .وت�ستخدم "جتربة مراقبة النجوم املتنقلة" اجلديدة مناظري فلكية متطورة
وعالية الدقة مب�ساعدة خبري فلكي متخ�ص�ص وتقوم ب�إح�ضار هذه التجربة كامل ًة �إىل املوقع الذي
يختاره ال�ضيوف .و�ستكون هذه الفعالية ا�ستثنائية وفريدة بامتياز ملحبي الطبيعة وع�شاق علم
الفلك الذين يرغبون يف م�شاهدة �أ�سرار ال�سماء ليال وهي جتربة جتمع بني املتعة والتعليم وتقدم
فائدة علمية لن ين�ساها ال�صغار.
وم��ع ا�ستمرار و�ضع ال�سالمة ال�صحة العامة على ر�أ���س �أول��وي��ات "�شروق" ت�ضمن الهيئة التقيد
الكامل بالتدابري والإجراءات الوقائية ل�ضمان �أعلى م�ستويات احلماية لل�ضيوف واملوظفني مبا يف
ذلك االلتزام ب�سيا�سة التباعد اجل�سدي خالل جل�سات مراقبة النجوم.

خريية ال�شارقة ت�ضع حجر الأ�سا�س لـ  4م�شاريع جديدة يف طاجيك�ستان
•• ال�شارقة -وام

و�ضعت جمعية ال�شارقة اخلريية
ح�ج��ر الأ� �س��ا���س لأرب �ع��ة م�شاريع
خريية يف جمهورية طاجكي�ستان
ت���ش�م��ل ث�ل�اث م ��دار� ��س تعليمية
وم�ستو�صفا طبيا.
جاء ذلك خالل زيارة ميدانية قام
بها وفد اجلمعية م�ؤخرا برئا�سة
�صالح حممد القاب�ض الطنيجي
ع �� �ض��و جم �ل ����س الإدارة وحممد
حمدان الزري مدير �إدارة امل�شاريع
وال �ك �ف��االت و�إ� �س �ح��اق ي��و��س��ف من
�إدارة امل�شاريع حيث �إط�ل��ع الوفد

على �سري العمل بامل�شاريع الأخرى
اجلاري تنفيذها.
وق ��ال حم�م��د ح �م��دان ال ��زري �إنه
ع�م�لا ب��ال�ن�ه��ج امل�ت�ب��ع يف اجلمعية
وتنفيذا لتوجيهات ال�شيخ �صقر
ب � ��ن حم� �م ��د ال� �ق ��ا�� �س� �م ��ي رئي�س
جم�ل����س الإدارة ف �ق��د مت �إج� ��راء
زي� � ��ارة م �ي��دان �ي��ة �إىل جمهورية
طاجيك�ستان �ضمن خطة الزيارات
ل �ل��وق��وف ع �ل��ى امل �� �ش��اري��ع املنفذة
والت�أكد من مدى انتظام ال�شركات
املنفذة يف �إجراء ال�صيانة الدورية
لها ب�شكل متوا�صل مبا يعمل على
ا�ستدامة ه��ذه امل�شاريع يف توفري

احل �ي��اة ال�ك��رمي��ة ل���س�ك��ان املناطق
والقرى املنفذة بها والتعرف على
حجم ون�سبة الإجن��از يف امل�شاريع
التي ال تزال قيد التنفيذ.
و�أو��ض��ح �أن برنامج ال��زي��ارة ارتكز
ب�شكل رئي�سي على �إطالق امل�شاريع
اجل ��دي ��دة ح �ي��ث مت و� �ض��ع حجر
الأ�سا�س لثالث م��دار���س تعليمية
وه��ي مدر�سة "املح�سنون" املقرر
بنا�ؤها بقرية نيو �أب��اد مبحافظة
خطالن ومدر�سة "الريح املر�سلة"
امل � �ق� ��رر �إن � �� � �ش� ��ا�ؤه� ��ا م� ��ن ح�ساب
م�ت�برع��ي ب��رن��ام��ج ال��ري��ح املر�سلة
ال ��ذي ٌي �ب��ث خ�ل�ال ��ش�ه��ر رم�ضان

املبارك بالتعاون مع هيئة ال�شارقة
للإذاعة والتلفزيون وو�ضع حجر
الأ� �س��ا���س مل��در� �س��ة "�أقر�أ" املزمع
�إن� ��� �ش ��ا�ؤه ��ا ب �ق��ري��ة ت �ن��اب �ج��ي كما
ت�ضمنت الزيارة و�ضع حجر �أ�سا�س
م�ستو�صف "ال�صحابة الطبي"
وال��ذي �سيوفر الرعاية ال�صحية
ل�سكان قرية "جول ريز" واملناطق
املجاورة.
و�أ�� �ش ��ار اىل �أن ال��وف��د ق ��ام بعمل
م �� �س��ح �� �ش ��ام ��ل ل � �ع ��دد ك� �ب�ي�ر من
امل�شاريع املنفذة داخ��ل جمهورية
طاجكي�ستان واط �م ��أن ع�ل��ى �سري
العمل وك�ف��اءة الآب ��ار امل��وج��ودة يف

ع��دة ق��رى وم�ن��اط��ق متفرقة من
�أنحاء البالد كما ت�ضمنت الزيارة
تفقد م�شروع بيوت الفقراء الذي
نفذته اجلمعية يف وق��ت �سابق يف
مدينة دنغره مبحافظة خطالن
ومت االلتقاء بال�سكان الذين عربوا
عن امتنانهم و�شكرهم للجمعية ملا
مت تقدميه وتوفريه لهم من بيوت
�آمنة .و�أعرب الزري عن �شكره �إىل
املح�سنني واملتربعني لإ�سهاماتهم
يف تنفيذ هذه امل�شاريع والتي �أفادت
البالد وحققت ل�سكان املناق املنفذة
بها واملجاورة لها احلياة واملعي�شة
ال�ك��رمي��ة ك�م��ا ت��وج��ه بال�شكر �إىل

ج�م�ع�ي��ة ط��اج�ك�ي���س�ت��ان اخلريية
ع�ل��ى م��ا ب��ذل��وه م��ن ج�ه��ود كبرية

يف تقدمي الدرا�سات والتقارير عن
امل��واق��ع الأك�ثر احتياجا للأعمال

05

وامل�شاريع اخل�يري��ة مم��ا �ساهم يف
تو�صيل امل�ساعدات مل�ستحقيها.

�شرطة ال�شارقة تطلق من�صتها التوعوية «ملتزمون يا وطن  ..املخدرات �آفة»
•• ال�شارقة -وام

�أط�ل�ق��ت ال �ق �ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة
ال�شارقة �أم�س من�صتها التوعوية
(م�ل�ت��زم��ون ي��ا وط��ن  ..املخدرات
�آف� � ��ة) يف ��س�ي�ت��ي � �س �ن�تر الزاهية
بال�شارقة وت�ستمر � 5أي��ام بهدف
تقدمي التوعية للزوار من خمتلف
ال�شرائح خا�صة فئة ال�شباب حول
خماطر املخدرات و�آثارها ال�سلبية
ع �ل��ى ال �ف ��رد والأ� � �س� ��رة واملجتمع
�إمي � ��ان� � �اً م �ن �ه��ا ب� ��� �ض ��رورة تعزيز
التوا�صل املبا�شرمع �أفراد املجتمع
ونقل املعرفة �إليهم.
ح���ض��ر اف �ت �ت��اح ال�ف�ع��ال�ي��ات �سعادة

ال� �ل ��واء ��س�ي��ف ال � ��زري ال�شام�سي
والعميد عارف ال�شريف مدير عام
املواردواخلدمات امل�ساندة وحممد
الري�س مدير الزاهية �سيتي �سنرت
والعميد �أح�م��د ح��اج��ي ال�سركال
م��دي��ر ع ��ام ال�ع�م�ل�ي��ات ال�شرطية
وال �ع �م �ي��د دك �ت��ور �أح �م��د الناعور
م ��دي ��ر ع� ��ام ال �ع �م �ل �ي��ات املركزية
والعميد الدكتور حممد خمي�س
ال �ع �ث �م �ن��ي م ��دي ��ر ع� ��ام �أكادميية
العلوم ال�شرطية والعميد عارف
ب��ن ه��دي��ب م��دي��ر �إدارة الإع �ل�ام
والعالقات العامة �إىل جانب عدد
من مديري االدارات.
وجت � � ��ول �� �س� �ع ��ادة ق ��ائ ��د �شرطة

ال�شارقة يف �أروق��ة املن�صة م�ستمعا
ل���ش��رح ح��ول اخل��دم��ات التوعوية
امل��وج��ودة فيها ال�ت��ي ت�ق��دم للزوار
و�سبل الوقاية م��ن امل��واد املخدرة
وامل� � ��ؤث � ��رات ال �ع �ق �ل �ي��ة وتوعيتهم
مب �خ��اط��ر امل � �خ� ��درات والعواقب
املرتتبة بها ال�ت��ي تقف يف طريق
حتقيق بيئة �سليمة وحياة و�آمنة
ل�ل�م�ج�ت�م��ع .و�أك � ��د � �س �ع��ادة اللواء
ال�شام�سي حر�ص �شرطة ال�شارقة
امل�ستمر يف امل�شاركة يف الفعاليات
والأن�شطة العاملية كاليوم العاملي
ملكافحة امل �خ��درات مل��ا ل�ه��ذا اليوم
م��ن دور مهم يف ت��وع��وي��ة ووقاية
املجتمع من براثن املخدرات.

و�أو�ضح املقدم ماجد الع�سم مدير
�إدارة مكافحة امل �خ��درات ب�شرطة
ال�شارقة حتمل هذه املبادرة قيمة
هامة جتاه املجتمع وج��اءت لبيان
الواقع الذي مير به الفرد حينما
ي �ق��ع يف ب ��راث ��ن امل � �خ� ��درات حيث
يكمن دورنا كجهات �أمنية حتافظ
على �أمن هذا املجتمع وا�ستقراراه
يف توعية الأفراد وتو�ضيح الطريق
ال �� �س ��وي ل�ل�م���س�ت�ق�ب��ل الإي �ج ��اب ��ي
وك�ي�ف�ي��ة ال �ت �ع��ام��ل وال ��رج ��وع �إىل
الطريق يف حالة واجهتهم الآفة.
و�أو� �ض��ح امل �ق��دم حم�م��د اخلمريي
م��دي��ر ف� ��رع ال �ت��وع �ي��ة والرعاية
الالحقة ب ��إدارة مكافحة ب�شرطة

ال �� �ش ��ارق ��ة �أن امل �ن �� �ص��ة تت�ضمن
مم��ري��ن ي�ح��اك��ي ك��ل منهما واقع
احل �ي��اة ال�ت��ي ي�خ�ت��اره��ا ال �ف��رد �إما
�أن يختار "ممر ال�شر والإدمان"
فيقع فري�سة للمخدرات ويعي�ش يف
حالة �صراع داخلي مع نف�سه حتت
ت��أث�ير �أ��ص��دق��اء ال���س��وء فيجرونه
�إىل ال �ه��اوي��ة ب�ت�ج��رب��ة �أو تعاطي
احلبوب املخدرة من باب الف�ضول
ويت�ضمن "ممر ال�شر" على �شرح
يحاكي ال��واق��ع ب�أ�ضرار املخدرات
م ��ن �أم ��را� ��ض ن�ف���س�ي��ة وج�سدية
م��ن خ�ل�ال م ��واد ف�ل�م�ي��ة توعوية
ور� �س��وم��ات وجم���س�م��ات تعبريية
ل� ��واق� ��ع ط ��ري ��ق الإدم � � � � ��ان ال� ��ذي

ي�سبب التفكك الأ��س��ري للمدمن
�أو قد يجره �إىل �إرت�ك��اب اجلرائم
وتعري�ض نف�سه لل�سجن �أو باملوت
�إن ا�ستمر يف طريق الإدمان.
ام� � ��ا امل � �م� ��ر الآخ � � � ��ر ف� �ه ��و "ممر
اخلري" الذي يحاكي واقع احلياة
امل��زه��رة لل�شخ�ص ال�سليم املعافى
ب��ا� �س �ت �ق��راره ب� ��أ�� �س ��رة متما�سكة
وم�ن�ف�ع�ت��ه للمجتمع �إذ يت�ضمن
املمر مقوالت للحكومة الر�شيدة
م�ن�ه��ا م �ق��ول��ة امل �غ �ف��ور ل��ه ال�شيخ
زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "طيب
اهلل ثراه" اح ��ذروا ي��ا �أب�ن��ائ��ي من
التيارات امل�سمومة التي ت�أتيكم من
اخلارج وال تقربوها وال تعملوا بها

..اعملوا ما ترونه مفيداً و�صاحلاً
للوطن من �أجل حتقيق املزيد من
النمو واالزدهار �..إىل جانب املواد
الفيلمية ال�ت��وع��وي��ة واملج�سمات
ال� �ت ��ي ت��و� �ض��ح احل� �ي ��اة ال�سليمة
الطبيعية وامل�ستقبل امل�شرق جليل
ال ���ش�ب��اب وو� �ص��ول��ه �إىل منا�صب
ت �ن �ف��ع امل �ج �ت �م��ع ..ك� �م ��ا يت�ضمن
مم��ر اخل�ي�ر ل��وح��ة ك �ب�يرة للعبة
" "Puzzleترمز �إىل الأ�سرة
املتما�سكة ي�شارك يف تركيبها زوار
امل�ن���ص��ة ل�ت�ك�م��ل م�لام��ح ال�صورة
لأ� �س��رة ب�ع�ي��دة ع��ن ح�ي��اة الإدم ��ان
وخالية من املخدرات.
و�أ� � � �ش � ��ار امل � �ق� ��دم اخل � �م�ي��ري �إىل

اجل� �ه ��ود ال �ك �ب�ي�رة ال �ت ��ي تبذلها
�شرطة ال���ش��ارق��ة يف توعية �أفراد
امل� �ج� �ت� �م ��ع مب� �خ ��اط ��ر امل � �خ � ��درات
ال� �س �ي �م��ا ال �� �ش �ب��اب ب��و��ص�ف�ه��م من
�أك�ثر الفئات ا�ستهدافا من خالل
تنظيمها ل�ل�ف�ع��ال�ي��ات املجتمعية
للتعريف مبخاطرها و�أ�ضرارها
على املجتمع حاثاً �أف��راد املجتمع
�إىل التعاون م��ع اجل�ه��ات الأمنية
يف حال ر�صد �أي �سلوكيات �سلبية
تطر�أ عليهم وداعياً زوار الزاهية
�إىل اال�� �س� �ت� �ف ��ادة م ��ن املعلومات
ال�ق�ي�م��ة ال �ت��ي ي �ت��م ع��ر��ض�ه��ا عرب
من�صة �شرطة ال�شارقة خالل هذه
الفرتة.

ال�شارقة �صديقة للطفل يعر�ض جتربة الإمارة يف تعزيز حقوق الأطفال يف امل�ؤمتر العاملي  Playباململكة املتحدة �أكادميية ر�أ�س اخليمة حتقق نتائج �أعلى من
متو�سط املعدل العاملي يف البكالوريا الدولية

•• ال�شارقة-الفجر:

� �ش��ارك "مكتب ال���ش��ارق��ة �صديقة
للطفل" ،التابع للمجل�س الأعلى
ل�ش�ؤون الأ�سرة ،يف فعاليات الدورة
الأوىل م ��ن م � ��ؤمت ��ر ""Play
 ،2021امل ��ؤمت ��ر ال �ع��امل��ي الذي
ت�ست�ضيفه اململكة املتحدة ،ويتناول
ال�ط�ف��ل وال�ل�ع��ب ،ح�ي��ث ا�ستعر�ض
امل �ك �ت��ب جت � ��ارب �إم � � ��ارة ال�شارقة
الناجحة ومبادراتها الرائدة لدعم
وت �ع��زي��ز ح ��ق ال �ط �ف��ل يف اللعب،
وب�شكل خا�ص يف ظل �أزمة فريو�س
كورونا (كوفيد – .)19
وق� � ��دم امل �ك �ت��ب خ �ل��ال م�شاركته
ع��ن بعد يف امل ��ؤمت��ر ال��ذي عقد يف
جامعة برمنغهام ي��وم��ي 8 – 7
يوليو ،ا�ستعرا�ضاً لأب��رز الأن�شطة
وال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ت��ي ن�ظ�م�ه��ا �ضمن
ح �م �ل��ة "حق ال �ط �ف��ل يف اللعب"
التي �أطلقها احتفا ًء بيوم الطفل
الإم � � � ��ارات � � � ��ي ،وك� ��� �ش ��ف ال � ��ر�ؤي � ��ة
والتوجهات التي تتبناها الإمارة
جت��اه الأط �ف��ال �أم ��ام جمهورعاملي
م ��ن ال� �ق ��ادة وامل �ه �ن �ي�ين واجلهات
املخت�صة يف جم��ال تنمية الطفل
من خمتلف بلدان العامل.
وا�ست�ضافت اجلل�سات العامة مل�ؤمتر
" Play" 2021الدكتورة ح�صة
خ�ل�ف��ان ال �غ��زال ،امل��دي��ر التنفيذي
ملكتب ال�شارقة �صديقة للطفل ،يف
لقاء مع جمموعة من املتخ�ص�صني
واخل� �ب� ��راء ،ل �ل �ح��دي��ث ع ��ن رحلة
الإم� � � ��ارة ك � � ��أول م��دي �ن��ة �صديقة
للطفل تعرتف بها منظمة الأمم
املتحدة للطفولة "اليوني�سف" يف

املنطقة م�ن��ذ ع��ام  ،2018حيث
ق��دم��ت ال ��دك� �ت ��ورة ال� �غ ��زال ر�ؤي� ��ة
ال�شارقة التنموية ال�شاملة التي
ت�سعى ل���ض�م��ان م�ستقبل م�شرق
وم�ستدام للأطفال والنا�شئة.
وت��وق�ف��ت ال��دك�ت��ورة ح�صة الغزال
خ�لال اجلل�سات عند حملة "حق
ال�ط�ف��ل يف اللعب" ال �ت��ي �أطلقها
مكتب ال�شارقة �صديقة للطفل يف
 15م��ار���س املا�ضي اح�ت�ف��ا ًء بيوم
ال�ط�ف��ل الإم ��ارات ��ي ع�بر م�سابقة
تفاعل ّية افرتا�ضية على من�صات
التوا�صل االجتماعي بهدف تثقيف
اجل �م �ه��ور ح ��ول �أه �م �ي��ة ال�ل�ع��ب يف
ظل �أزم��ة ك��ورون��ا ،م�شرية �إىل �أنه
��ش��ارك فيها  114م��در��س��ة و16
ح�ضانة و 40م�ؤ�س�سة حكومية،
و�أكرث من  200طفل .ويف جل�سة
بعنوان "مدينة ال�شارقة الإماراتية

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 9/ 7/ 2021 Issue No : 13287
Notification by Publication
In Case No. 237/2021/20 Plenary Commercial
Case Subject : Court Case to liquidate and solve API Tourism LLC
Notifying Party :
Abdulla Rashed Obaid Khalfan Almatrooshi - Capacity: Defendant
Notified Party :1- Fazliddin Amonov Capacity: Plaintiff
Subject of the Notification:
The Plaintiff filed the Case with the subject Court Case to liquidate
;and solve API Tourism LLC for which a session was set on Tuesday
13/07/2021 at 09:30 AM in the remote hall BUILDING DESC, therefore,
you or your attorney shall appear before the Court to submit any
documents at least three days before the session.
Yours,,,
Case Managed by
Alia Muhammad Al-Hajj

ت�ؤكد حق اللعب من خالل �إطالق
حملة حق الطفل يف اللعب" �ضمن
فعاليات اليوم الأول من امل�ؤمتر،
ق��ال��ت ال��دك �ت��ورة ح���ص��ة الغزال:
"جنحت �إم ��ارة ال���ش��ارق��ة بتعزيز
خرباتها يف جم��ال ح�ق��وق الطفل
وب� �ت ��وف�ي�ر ب �ي �ئ��ة �آم � �ن� ��ة وحمفزة
مل�ساعدتهم على تنمية مواهبهم
واالرتقاء ب�إمكاناتهم" .و�أ�ضافت:
"جمع ه � ��ذا امل � ��ؤمت� ��ر �أ� �ص �ح ��اب
امل�صلحة العامليني يف جمال حقوق
الطفل ملناق�شة جتاربهم يف اجلانب
امل �ت �ع �ل��ق ب �ح��ق ال �ط �ف��ل يف اللعب،
وب�شكل خا�ص يف ظل �أزمة كورونا
وما رافقها من حتديات ،ووفر لنا
يف مكتب ال�شارقة �صديقة للطفل
من�صة لعر�ض جهودنا و�إجنازاتنا،
ويف ال��وق��ت نف�سه لال�ستفادة من
م �ن��اه �ج �ك��م وخ �ب�رات � �ك ��م يف ه ��ذا

املجال ،وي�سعدنا �أن نوا�صل العمل
والتعاون امل�شرتك لتح�سني حياة
الأط� �ف ��ال وال �ن��ا� �ش �ئ��ة ،ومتكينهم
م��ن ال �ق �ي��ام ب ��دوره ��م ع �ل��ى �أكمل
وجه يف امل�ستقبل ك�أع�ضاء فاعلني
ومنتجني يف جمتمعاتهم".
و�شهد احل��دث ح�ضور نخبة من
اخل �ب��راء م��ن ال �ق �ط��اع احلكومي
واخلا�ص والأكادميي الذين �شاركوا
يف ال �ب �ح��وث وو�� �ض ��ع ال�سيا�سات
الرامية لت�سهيل ممار�سات اللعب
امل �خ �ت �ل �ف��ة ،ح �ي��ث ت� �ن ��اول ��وا �أب � ��رز
ال�ق���ض��اي��ا املتعلقة ب�ح��ق الأطفال
وال �ي��اف �ع�ين يف ال �ل �ع��ب ،و�شاركوا
�أح� � � ��دث ال� ��درا� � �س� ��ات والأب� � �ح � ��اث
وا� �س �ت �ج��اب��ات ال �� �س �ي��ا� �س��ة العامة
م��ع �أب� ��رز الأم �ث �ل��ة ع��ن املمار�سات
ال�صحيحة يف هذا املجال.
ون��اق ����ش امل �� �ش��ارك��ون ��س�ب��ل تعزيز

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

ج� � ��دول الأع� � �م � ��ال ال� �ع ��امل ��ي حول
الأحياء والبلدان واملدن ال�صديقة
للطفل ال�ت��ي ت�ضم �أم��اك��ن اللعب
املخ�ص�صة للأطفال� ،ضمن الإطار
امل�شرتك التفاقية حقوق الطفل
التي �أطلقتها منظمة الأمم املتحدة
يف ع ��ام  ،1989وال�ت�ع�ل�ي��ق العام
رقم  )2013( 17للجنة حقوق
ال �ط �ف��ل ال �ت��اب �ع��ة ل�ل ��أمم املتحدة
ب�ش�أن حق الطفل يف الراحة ووقت
الفراغ وم��زاول��ة الأل�ع��اب و�أن�شطة
اال��س�ت�ج�م��ام ،وامل���ش��ارك��ة يف احلياة
الثقافية والفنون (املادة  ،)31مع
م��راع��اة م��واج�ه��ة التحديات التي
خ ّلفتها �أزمة كورونا.
ي �� �ش��ار �إىل �أن م �ك �ت��ب ال�شارقة
� �ص��دي �ق��ة ل �ل �ط �ف��ل� ،أط� �ل ��ق حملة
"حق الطفل يف اللعب" يف اجلناح
التفاعلي للمكتب �ضمن فعاليات
ال� � � ��دورة الـ 12م ��ن "مهرجان
ال�شارقة القرائي للأطفال" الذي
�أقيم يف مايو املا�ضي ،بهدف تعزيز
وعي الزوار ب�أهمية اللعب باعتباره
واح��داً من �أب��رز احتياجات الطفل
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ،مب��ا ي�ح�ق��ق االلتزام
بالبنود التي ن�صت عليها اتفاقية
ح �ق��وق ال �ط �ف��ل ،وق ��ان ��ون حقوق
الطفل يف دول��ة الإم ��ارات (قانون
ودمي ��ة) ،كما �أط�ل��ق املكتب مقطع
فيديو لأب��رز الأم��اك��ن املخ�ص�صة
للأطفال يف الإمارة ح�صد ماليني
امل�شاهدات ،يف حني �شهدت امل�سابقة
التفاعلية ع�ل��ى من�صة التوا�صل
االجتماعي "�إن�ستغرام" م�شاركة
ك�ب�يرة متثلت ب��أك�ثر م��ن 1500
ق�صة.

•• ر�أ�س اخليمة-وام

حافظ طالب البكالوريا الدولية
يف �أك��ادمي �ي��ة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة على
النجاح للعام الرابع مبعدل جناح
ب�ن���س�ب��ة 100%ودرجات �أعلى
من املتو�سط العاملي يف نتائج هذا
العام.
وح� �ق ��ق ط �ل��اب ال� ��� �ص ��ف ال� �ث ��اين
ع�شر يف �أك��ادمي �ي��ة ر�أ� ��س اخليمة
" "RAKAن�ت��ائ��ج مم �ت��ازة يف
برنامج دبلوم البكالوريا الدولية
" "IBDPلهذا العام مبتو�سط
درج � � ��ات  34.7م ��ن  45كحد
�أق���ص��ى ،وه��ذا �أع�ل��ى م��ن متو�سط
الدرجة العاملية البالغ .33.2
وقالت �أكادميية ر�أ�س اخليمة "..
ي�سعدنا �أن نعلن �أن  30%من
طالبنا حققوا  40درج��ة و�أعلى
مقارنة بـ % 18من الطالب يف
جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل ويعترب هذا
ه��و امل���س�ت��وى ال �ع��امل��ي ل�ل�ق�ب��ول يف
اجلامعات النخبة يف العامل ،مثل
ك��ام�بري��دج ،و�أك���س�ف��ورد وهارفارد
و� �س �ت��ان �ف��ورد ..ك�م��ا ن ��و ّد ان نعلن
ع� ��ن ال� �ط ��ال� �ب ��ة احل ��ا�� �ص� �ل ��ة على
�أعلى ال��درج��ات يف �أكادميية ر�أ�س
اخليمة ه��ي تيا �أب��و ��س�م��رة ،التي

فقدان جواز �سفر

العدد  13287بتاريخ 2021/7/9
اخطار دفع بالن�شر
رقم امللف  2019/115تنفيذ جتاري
بناء على طلب  /املحكوم له � /شركة بيكر للطالاءت ال�صناعية اجلن�سية
اىل املحكوم عليه � /شركة الكويوند مانيوفاكت�شرينغ �ش م ح (�شركة منطقةحرة ذات
م�س�ؤولية حمدودة) اجلن�سية.
ل�ي�ك��ن م�ع�ل��وم��ا ل��دي��ك ب��ان حم�ك�م��ة را� ��س اخل�ي�م��ة ق��د ا� �ص��درت ب�ح�ق��ك ح�ك�م��ا بتاريخ
 2019/9/25يف الق�ضية ( )224/2019جت��اري جزئي بالزامك بدفع مبلغ
وقدره  1194207.90درهما �شامال الر�سوم وامل�صاريف .ومبا ان املحكوم له اعاله
قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم امل�شار اعاله  ،ف�أنت مكلف بتنفيذ ما جاء
اع�لاه خ�لال  15ي��وم التايل للتبليغ ويف ح��ال تخلفك عن ذل��ك ف��ان املحكمة �ستتخذ
بحقك االجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم  ,والر�سوم املرتبة عليك.

ق�سم التنفيذ
نورة عبدالرحمن عبداهلل
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فقد امل��دع��و  /حممد �صديق مريد ح�سني  ،باك�ستان
اجلن�سية-جواز�سفرهرقم( )5467743BFواملدعوة
� /ساديه �صديق حممد �صديق  ،باك�ستان اجلن�سية جواز
�سفرها رق��م ( )5464432CVوامل��دع��وة  /عر�شه
�صديق حممد �صديق  ،باك�ستان اجلن�سية جواز �سفرها
رقم ( )5460882EHمن يجدها عليها االت�صال
بتليفون رقم 0558609250

�سجلت  44درج ��ة ،مم��ا يجعلها
�ضمن �أف�ضل  ?5من الطالب يف
جميع �أنحاء العامل" .وقال مدير
املدر�سة� ،إدوارد بانرتي واي��ت" ..
نحن ف �خ��ورون للغاية ب�إجنازات
ط�ل�اب �ن��ا يف دب � �ل� ��وم البكالوريا
الدولية  .2021هذا هو �أف�ضل
عام لنا على الإط�لاق ،حيث حقق
م� �ع ��دل جن � ��اح ب �ن �� �س �ب��ة 100%
و�أك�ث�ر م��ن  30%م��ن املجموعة
ح�صلوا ع�ل��ى  40درج ��ة و�أعلى.
ه ��ذا ي���ض��ع ه ��د ًف ��ا �أك�ب��ر لطالب
ال �� �س �ن��وات ال �ق��ادم��ة ال�ستمرارية
ال �ت �م �ي��ز .ي �ع��ود ال �ف �� �ض��ل الكامل
�إىل طالبنا املميزين ومعلميهم
املتفانني وعملهم اجلاد".
م��ن جانبه ق��ال امل��دي��ر التنفيذي
غراهام بيل " حقق ط�لاب دبلوم
البكالوريا ال��دول�ي��ة يف �أكادميية
ر�أ���س اخليمة هذا العام جمموعة
رائ�ع��ة م��ن النتائج ،وال�ت��ي ينبغي
�أن ي�شعروا بالفخر بها .هذا دليل
على عمل طالبنا اجلاد والتطبيق
امل� ��� �س� �ت� �م ��ر خ� �ل� ��ال ع� � � ��ام م� �ل ��يء
ب��ال�ت�ح��دي��ات م��ع ت�ف��اين ومهارات
هيئة التدري�س يف �أكادميية ر�أ�س
اخل�ي�م��ة� .أه�ن��ئ طالبنا على هذا

الإجناز الرائع وامل�ستحق".
وقال رئي�س ق�سم التعليم ،فيليب
يل " ت�شري نتائج امتحان دبلوم
ال �ب �ك��ال��وري��ا ال��دول �ي��ة يف �إظهار
م� �ع ��اي�ي�ر ال �ت �ح �� �ص �ي��ل العالية
ل�ط�لاب �أك��ادمي�ي��ة ر�أ� ��س اخليمة.
ه � ��ذه امل� �ج� �م ��وع ��ة ال� ��رائ � �ع� ��ة من
النتائج تعك�س نتاج العمل اجلاد
والت�صميم على النجاح لطالبنا
ه��ذا ال �ع��ام .ن�ح��ن ن��وا��ص��ل ال�سري
ل �ت �ح �ق �ي��ق ر�ؤي � �ت � �ن� ��ا امل �ت �م �ث �ل��ة يف
"التميز يف التعلم من خالل قلب
املجتمع".
ي���ش��ار �إىل �أن دب �ل��وم البكالوريا
الدولية هو برنامج عاملي ملرحلة
ما قبل اجلامعة للطالب الذين
ت�ت�راوح �أع�م��اره��م ب�ين  16و18
عاما ويعمل على تعزيز التفكري
ال � �ن � �ق ��دي وب� � �ن � ��اء م� � �ه � ��ارات حل
امل���ش�ك�لات ،م��ع زرع ب ��زور التميز
وامل �ع ��رف ��ة واالك �ت �� �ش��اف وتقدمي
ال �ت��وع �ي��ة ال �� �ص �ح �ي��ة والبدنية
ل���ض�م��ان ال�ت�ع�ل��م امل�ت�م�ي��ز وي ��وازن
ال �ط�ل�اب ب�ي�ن امل � ��واد الأكادميية
والأن �� �ش �ط��ة الإ� �ض��اف �ي��ة وتطوير
املهارات احلياتية التي �ست�ساعدهم
على النجاح يف احلياة.
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�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/أو �أي ال
�إجننرينغ ميدل �إي�ست فربيك�شن
رخ�صة رقم IN 1001591:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:أندل�سية لال�ست�شارات الهند�سية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:رخ�صة فورية
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2821016 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/7/7:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150011324:
تاريخ التعديل2021/7/8:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دام�شيق للنقليات
رخ�صة رقم CN 3754032:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /مالك �سامل �سليمان العامرى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /مالك �سامل �سليمان العامرى من � % 100إىل 51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مرياز حممد �شكور حممد �شكور تارامال %49
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /دام�شيق للنقليات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/عبدالرب اليافعي للذهب و املجوهرات
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1800098:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبدالرب �صالح عبدربه اليافعى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبدالرب �صالح عبدربه اليافعى من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد مثنى على حم�سن احمد
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /عبدالرب اليافعي للذهب و املجوهرات ذ.م.م

DAMSHIQUE TRANSPORTATION

�إعــــــــــالن

ABDULRAB AL YAFEAI GOLD & JEWELLERY L.L.C

DAMSHIQUE TRANSPORTATION L.L.C

ABDULRAB AL YAFEAI GOLD & JEWELLERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13287بتاريخ 2021/7/9

العدد  13287بتاريخ 2021/7/9

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إىل  /عبدالرب اليافعي للذهب و املجوهرات �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /دام�شيق للنقليات ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تبا�شري
روبوتيك�س
رخ�صة رقم CN 2941750:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اليازية
خلدمات االفراح
رخ�صة رقم CN 1062158:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�شتل فور �سيزون للزهور
رخ�صة رقم CN 3868585:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � 10000إىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /م�شتل فور �سيزون للزهور

�إىل /الرباح لتجارة الدواجن وااللبان

FOUR SEASON FLOWERS NURSERY

AL RBAH POULTRY AND DAIRY TRADING

�إىل /م�شتل فور �سيزون للزهور � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعديل ن�شاط  /حذف بيع البي�ض  -بالتجزئة 4721003
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الدواجن املجمدة  -بالتجزئة 4721011
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

FOUR SEASON FLOWERS NURSERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل الزاوية لبيع الدواجن
والبي�ض رخ�صة رقم CN 2051257:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /حمل الزاوية لبيع الدواجن والبي�ض
AL ZAWIYA POULTRY & EGGS SHOP

العدد  13287بتاريخ 2021/7/9

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كمينيتي هومز الدارة م�ساكن العمال
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1367450:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سعيد على زعل بو�ضر�س املن�صورى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سعيد على زعل بو�ضر�س املن�صورى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عزام القاب�ضة ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل طريق ال�صحراء لت�صليح
االدوات الكهربائية وال�صحية
رخ�صة رقم CN 1158919:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /حمل طريق ال�صحراء لت�صليح االدوات الكهربائية
وال�صحية

تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كمينيتي هومز الدارة م�ساكن العمال ذ.م.م

DESRT WAY ELECTRICAL & SANITARY WARE REPAIRS SHOP

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون
بيال ت�شاو للرجال
رخ�صة رقم CN 2949083:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شرق لتجارة لوازم
التدخني رخ�صة رقم CN 1131184:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل علي عبدالرحمن علي الهرمودي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد نا�صر �سامل نا�صر احل�ضرمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

AZAM HOLDINGS L.L.C.

COMMUNITY HOMES LABOR CAMPS MANAGEMENT L.L.C

�إىل /كمينيتي هومز الداراة م�ساكن العمال � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
COMMUNITY HOMES LABOR CAMPS MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  9يوليو  2021العدد 13287
EAT 174576

�إىل /حمل طريق ال�صحراء لبيع وت�صليح االدوات الكهربائية
DESRT WAY SELL AND REPAIR ELECTRICAL APPLIANCES -

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  9يوليو  2021العدد 13287
EAT 174575

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  9يوليو  2021العدد 13287
EAT 167926

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  9يوليو  2021العدد 13287
EAT 166770

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/28 :
املودعة بالرقم354332 :
بيانات الأولوية2021/06/09 - 90764743 :
الواليات املتحدة الأمريكية.
اال�سم :ثري ام كومبني
وعنوانه :ثري ام �سنرت  2501 ،هد�سون روود � ،سانت بول  ،ميني�سوتا  ، 55144الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/28 :
املودعة بالرقم354331 :
بيانات الأولوية2021/06/09 - 90764743 :
الواليات املتحدة الأمريكية.
اال�سم :ثري ام كومبني
وعنوانه :ثري ام �سنرت  2501 ،هد�سون روود � ،سانت بول  ،ميني�سوتا  ، 55144الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/03 :
املودعة بالرقم352413 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :إميونوميدك�س� ،إنك.
وعنوانه� 300 :أمريكان رود ،موري�س بالين�س ،نيو جري�سي ،الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/03 :
املودعة بالرقم352412 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :إميونوميدك�س� ،إنك.
وعنوانه� 300 :أمريكان رود ،موري�س بالين�س ،نيو جري�سي ،الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة10:
معدات احلماية ال�شخ�صية (بيه بيه ئي) حتديدًا �أجهزة التنف�س لال�ستخدام من قبل الطواقم الطبية
والعاملني يف جمال الرعاية ال�صحية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن �أرقام  1860باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
�أجهزة تنف�س ،ما عدا امل�ستخدمة للتنف�س اال�صطناعي.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن �أرقام  1860باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5:
م�ستح�ضرات �صيدالنية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة تروديلفي باللغة العربية .
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5:
م�ستح�ضرات �صيدالنية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  TRODELVYباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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عمار النعيمي يوجه برتكيب خيام ومظالت زكي ن�سيبة يهنئ املتفوقني بالثانوية العامة
خارج م�ساجد عجمان على نفقته اخلا�صة
هن�أ معايل زكي �أن��ور ن�سيبة امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة الرئي�س الأعلى
•• العني-وام

•• عجمان-وام

وجه �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان فرع مكتب الهيئة العامة لل�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوق ��اف يف عجمان برتكيب خيام كبرية ومظالت خ��ارج م�ساجد الإم��ارة لوقاية
امل�صلني من حرارة ال�شم�س خا�صة يف �صالتي الظهر والع�صر وذلك على نفقة �سموه اخلا�صة.
وت�أتي هذه املبادرة من �سموه �ضمن املبادرات اخلرية واالهتمام براحة امل�صلني وتو�سيع امل�ساجد
والعمل على توفري �أماكن تقيهم من احلرارة وذلك بالتعاون مع اجلهات وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة
يف �ش�أن امل�ساجد .و�أع��رب �سعادة عبيد حمد الزعابي مدير ف��رع مكتب الهيئة العامة لل�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف يف عجمان عن �سعادته بهذه املبادرة والتي تهدف �إىل التخفيف من معاناة
امل�صلني من حرارة ال�شم�س واالهتمام بامل�ساجد.

جلامعة الإم ��ارات خريجي الثانوية العامة خا�صة املتفوقني منهم  .وق��ال معاليه " �أبنائي
وبناتي الطلبة� ،أبارك لكم من القلب �إجنازاتكم وتفوقكم ،لقد �أثبتم قدراتكم الفائقة يف جتاوز
كافة التحديات والعوائق التي فر�ضتها جائحة "كورونا" على م�سار العملية التعليمية ،و�أثبتم
�أمام العامل ب�أ�سره �أنه ال م�ستحيل يف قامو�س وطنكم دولة الإمارات" .و�أ�ضاف " نفتخر بكم يف
الإمارات جيال واعدا ،مبدعا ومتميزا يتطلع ب�شوق للم�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية ور�سالة القيادة
الر�شيدة ب��أن تكون الإم��ارات �أف�ضل دول��ة يف العامل بحلول الذكرى املئوية لقيام االحت��اد يف
العام  ."2071وق��ال معايل زكي ن�سيبة " من منطلق �إمي��اين الكامل مبهاراتكم وقدراتكم
و�إمكانياتكم التي ت�ؤهلكم للتميز والإب��داع يف خمتلف املجاالت� ،أتطلع �إىل ر�ؤيتكم بني طلبة
جامعة الإم��ارات التي حتت�ضن علماء وباحثني �إماراتيني موهوبني ومتميزين حمليا وعامليا،
وحتر�ص على �إغناء م�سريتكم التعليمية امل�ستقبلية بكل خربة علمية وعملية مميزة ورائدة".

�سلطان بن �أحمد القا�سمي يفتتح الن�سخة الثالثة من برنامج �إثمار
•• ال�شارقة-وام

�أك � ��د ال �� �ش �ي��خ � �س �ل �ط��ان ب ��ن �أحمد
القا�سمي رئي�س جمل�س ال�شارقة
ل�ل��إع�ل�ام �أن ال �ق �ي��م الأخالقية
ت�شكل امل��رت�ك��ز ال��رئ�ي����س ل�صناعة
املحتوى الإع�لام��ي على اختالف
قنواته و�أهدافه ،م�شرياً �إىل �أهمية
تعزيز برامج الرتبية الإعالمية
ال�ت��ي ب��ات��ت � �ض��رورة ملحة ال تقل
�أه �م �ي��ة ع ��ن امل �ن��اه��ج التعليمية
الأ�سا�سية.
جاء ذلك خالل افتتاحه الن�سخة
ال�ث��ال�ث��ة م��ن ال�برن��ام��ج التدريبي
ال���س�ن��وي " �إثمار" ال ��ذي ينظمه
ن��ادي ال���ش��ارق��ة لل�صحافة التابع
ل �ل �م �ك �ت��ب الإع� �ل��ام� � ��ي حلكومة
ال�شارقة ويتناول " فنيات �صناعة
املحتوى " م�ستهدفاً الطلبة من

�سن � 10إىل  17عامًا.
و�أ� �ش��ار ال�شيخ �سلطان ب��ن �أحمد
القا�سمي �إىل �أن �أول��وي��ات �إمارة
ال�شارقة بناء الكوادر واال�ستثمار
باملواهب لدعم امل�سرية التنموية،
الف �ت �اً �إىل ب��رام��ج دع ��م و�إط �ل�اق
ط��اق��ات ال���ش�ب��اب الإب��داع �ي��ة التي
توليها الإمارة �أهمية بالغة و�صو ًال
�إىل دع��م ت�أهيلهم ل�ق�ي��ادة �إعالم
امل�ستقبل.
و�أث� �ن ��ى رئ �ي ����س جم�ل����س ال�شارقة
للإعالم على جهود نادي ال�شارقة
لل�صحافة لتبني برنامج " �إثمار"
ال ��ذي �أث�ب�ت��ت خم��رج��ات��ه �أهميته
لن�شر الثقافة الإعالمية وتطوير
ال�ن����شء ورف ��ع ك�ف��اءات�ه��م ،م�شيداً
بتعاون �شركاء الربنامج واجلهات
املختلفة لدعم الربنامج و�إمداد
امل �� �ش��ارك�ين ب��امل �ه��ارات الإعالمية

الأ�سا�سية .ويقدم الن�سخة الثالثة
م��ن الربنامج التدريبي "�إثمار"
ال� ��ذي ي �ج��ري ت�ن�ظ�ي�م��ه ع ��ن بعد
عرب تقنية الإت�صال املرئي ،نخبة
من �أ�صحاب االخت�صا�ص واخلربة
يف املوقع االخباري الإلكرتوين /
ال���ش��ارق��ة  /24وجم�ل��ة "ماجد"
ال���ش�ه�يرة وامل�خ���ص���ص��ة للأطفال
وي� � �ج � ��ري ت� � �ن � ��اول م ��و�� �ض ��وع ��ات
�أخ�ل�اق �ي ��ات و�أ� �س��ا� �س �ي��ات �صناعة
امل �ح �ت��وى وا� �س �ت �ع��را���ض التجربة
الإع �ل��ام� � �ي � ��ة ل �ل �ط �ف��ل و�إم� � � � ��داد
امل���ش��ارك�ين مب �ه��ارات خمتلفة مبا
فيها الت�صوير والتقدمي.
وا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت ف��اط �م��ة �إبراهيم
رئ�ي����س حت��ري��ر امل��وق��ع الإخ �ب��اري
الإل� � �ك �ت��روين /ال� ��� �ش ��ارق ��ة /24
م � �ب � ��ادئ و�أخ �ل��اق� � �ي � ��ات �صناعة
امل �ح �ت��وى ع�ب�ر م �ن �� �ص��ات و�سائل

ال �ت��وا� �ص��ل الإج �ت �م��اع��ي املرتكزة
ع �ل��ى ال �ق �ي��م الأ� �ص �ي �ل��ة واملراعية
ل�ل�أع��راف والتقاليد الإجتماعية
و�� �ض ��رورة م ��راع ��اة ع ��دم التعدي
على اخل�صو�صية وجتنب الإ�ساءة
لل��آخ��ري��ن و�أه �م �ي��ة ال��وع��ي عند
انتقاء املعلومة ل�صناعة املحتوى
الإيجابي واملعزز للإنتماء الوطني
والتالحم االجتماعي �إىل جانب
م� �ه ��ارات �إدارة احل� � ��وار الهادف
واجل� � � ��اد .ك �م��ا ت �ن ��اول ��ت خطوات
� �ص �ن��اع��ة امل �ح �ت��وى ع�ب�ر من�صات
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ب ��دءا من
حت ��دي ��ده �إىل �إع � � ��داده و�إنتاجه
ون�شره و�صو ًال �إىل قيا�س رد فعل
اجل �م �ه��ور م��ع �أه �م �ي��ة ال�صدقية
والأمانة عند نقل املعلومة وجتنب
ت � � ��داول ال �� �ش��ائ �ع��ات واملعلومات
امل �غ �ل��وط��ة .وا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت جملة

م��اج��د ك�ي�ف�ي��ة ك �ت��اب��ة الن�صو�ص
التي تبد�أ بالفكرة ثم الكتابة �إىل
الإع��داد والإنتاج واملونتاج و�صو ًال
�إىل العر�ض .ومت خالل الربنامج
عقد ور���ش عمل تدريبية عملية
وتفاعلية للم�شاركني و�إطالعهم
على �آل�ي��ة �إن �ت��اج امل ��واد الإعالمية
وم �ه��ام ف��ري��ق ال�ع�م��ل مب��ن فيهم
الكاتب والإنتاج والت�صوير واملخرج
و�إمدادهم باملهارات الإبداعية.
ك�م��ا اط�ل��ع امل���ش��ارك��ون بالربنامج
ال�ت��دري�ب��ي ع�ل��ى جت ��ارب �إعالمية
مم� �ي ��زة ل �ل �ط �ف��ل �� �س ��امل املنهايل
والطفلة م�يرة النقبي مع جملة
م��اج��د ال �ت��ي ��س��اه�م��ت يف الك�شف
ع��ن م��وه�ب�ت�ه��م الإع�لام �ي��ة وبناء
قدراتهم من خالل �إتاحة الفر�صة
لهما يف املمار�سة العملية.
وا� �س �ت �ق �ب �ل��ت ال �ن �� �س �خ��ة الثالثة

م��ن ب��رن��ام��ج "�إثمار" التدريبي
 51طلب التحاق ع�بر املدار�س
واجل� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة ب��ال �ن ����شء ومت
اخ � �ت � �ي� ��ار  23ط� ��ال � � ًب� ��ا م � ��ن بني
املر�شحني وفقًا ملنهجية ومعايري
ت�ضمن اهتمام الطلبة مبو�ضوع

ال �ت��دري��ب وامل � �ه� ��ارات الأ�سا�سية
الالزمة ومدى ا�ستعداهم ل�ضمان
ال ��و�� �ص ��ول �إىل �أف �� �ض ��ل النتائج
امل��رج��وة وحتقيق �أق�صى �إ�ستفادة
ممكنة .ويحر�ص ن��ادي ال�شارقة
لل�صحافة ب�شكل م�ستمر على ن�شر

07

وتر�سيخ مفاهيم العمل ال�صحفي
والإع�ل�ام��ي وال�ت�ع��ري��ف بها �سواء
عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي
�أو من خالل الفعاليات والربامج
امل�ت�خ���ص���ص��ة ال �ت��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا على
مدار العام.

�إدارة كلباء بكهرباء ال�شارقة تنظم ملتقى �ساعة الرت�شيد
•• ال�شارقة-وام

نظمت �إدارة كلباء بهيئة كهرباء
ومياه وغاز ال�شارقة عن بعد ملتقى
� �س��اع��ة ال�تر� �ش �ي��د لإل� �ق ��اء ال�ضوء
على �أه��داف و�آليات تنفيذ املبادرة
وا�ستعرا�ض جهود اجلهات امل�شاركة
يف ت���ش�ج�ي��ع امل ��ؤ� �س �� �س��ات والأف� � ��راد
على امل�شاركة يف هذه املبادرة التي
�أطلقتها الهيئة بتوجيهات ودعم
من �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع� �ل ��ى ح��اك��م ال�شارقة
لتكون يف �أول يوليو من كل عام من
ال�ساعة  2.30ظهررا �إىل .3.30

�� �ش ��ارك يف امل �ل �ت �ق��ى � �س �ع��ادة �سعيد
ال �� �س��وي��دي رئ �ي ����س ه�ي�ئ��ة كهرباء
وم� �ي ��اه وغ � ��از ال �� �ش��ارق��ة و�سعادة
ال��دك�ت��ور �سليمان ال��زع��اب��ي رئي�س
امل�ج�ل����س ال�ب�ل��دي مب��دي�ن��ة ك�ل�ب��اء و
الدكتور علي عبيد الزعابي النائب
املايل والإداري مل�ساعد مدير جامعة
ال�شارقة ف��رع كلباء وممثلني عن
دائ��رة ال�ش�ؤون اال�سالمية ومركز
� �ش��رط��ة ك �ل �ب��اء ال �� �ش��ام��ل ودائ � ��رة
التنمية االقت�صادية ونادي �سيدات
كلباء ونادي احتاد كلباء.
و�أك ��د ��س�ع��ادة رئ�ي����س هيئة كهرباء
وم �ي��اه وغ ��از ال���ش��ارق��ة �أن الهيئة
تعمل بدعم ومتابعة م��ن �صاحب

ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حم �م��د ال�ق��ا��س�م��ي ع���ض��و املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة على تطوير
الأف� �ك ��ار وال �� �ش��راك��ات والتوا�صل
املجتمعي وا�ستخدام التكنولوجيا
وتطبيقاتها لتحقيق اال�ستدامة
وت��وف�ير �أف���ض��ل اخل��دم��ات ل�سكان
�إمارة ال�شارقة.
و�أ�شار �إىل �أن مبادرة �ساعة الرت�شيد
تعد منوذجا للتعاون بني امل�ؤ�س�سات
يف دعم الق�ضايا احليوية والتوعية
ب�أف�ضل املمار�سات يف حياتنا اليومية
والت�شجيع على حتمل امل�س�ؤولية
لتعزيز مفهوم اال�ستهالك الر�شيد
وت�شجيع �أفراد املجتمع على تغيري

� �س �ل��وك �ه��م ح �ي��ال ال �ط��اق��ة واملياه
للحفاظ على م��واردن��ا الطبيعية
ول�ضمان م�ستقبل �أف�ضل للأجيال
القادمة وحماية البيئة والتقليل
من التلوث يف ظل ما ي�شهده العامل
من ظاهرة االحتبا�س احلراري.
وثمن جهود جميع اجلهات امل�شاركة
يف امل �ل �ت �ق��ى ل��دع��م م� �ب ��ادرة �ساعة
ال�تر��ش�ي��د وال �ت��ي ت�ه��دف �إىل لفت
انتباه ق��ادة املجتمع وامل�ؤ�س�س�سات
والأف��راد ب�ضرورة االلتزام مببادئ
اال�ستخدام الأمثل للطاقة واملياه
وتخفي�ض االن�ب�ع��اث��ات الكربونية
وت��وع �ي��ة وت�ث�ق�ي��ف ج�م�ي��ع �شرائح
امل�ج�ت�م��ع ب �� �ض��رورة ع�م��ل ال�صيانة

ال��دوري��ة للأجهزة وتعزيز قدرات
التحرك اجلماعي ملواجهة ظاهرة
االح �ت �ب��ا���س احل� � ��راري م ��ن خالل
تر�شيد ا�ستهالك الطاقة وا�ستخدام
املوارد الطبيعية بطريقة �أكرث وعيا
وتخفيف ال�ضغط ع�ل��ى ال�شبكات
خالل �أوقات الذروة.
م��ن جانبه �أ��ش��اد الدكتور �سليمان
ال��زع��اب��ي ب�ج�ه��ود الهيئة لتحقيق
اال�ستدامة ون�شر الوعي  ..م�شريا
�إىل �أن امل�ج�ل����س ال�ب�ل��دي يحر�ص
على دع��م م�ب��ادرة �ساعة الرت�شيد
وامل�شاركة فيها وت�شجيع الأفرادعلى
امل�شاركة.
و�أو�ضحت املهند�سة موزة الزعابي

�أن ق�سم الرت�شيد ب ��الإدارة ا�ستعد
ل �ل �م �ب��ادرة ب �ع ��دد م ��ن الفعاليات
وال �� �ش��راك��ات م��ع خم�ت�ل��ف اجلهات
وف �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع ووج �ه��ت الدعوة
جل �م �ي��ع امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات وال � ��داوئ � ��ر
احلكومية لبذل مزيد من اجلهد
ل�ي�ك��ون ل�ه��ا ال ��دور ال�ف�ع��ال يف دعم
ق�ضية الرت�شيد ون�شر الوعي بهذه
ال�ق���ض�ي��ة احل �ي��وي��ة ل �ت �ك��ون �إم� ��ارة
ال�شارقة مدينة م�ستدامة.
وح��ث ��س�ع��ادة ال��دك �ت��ور ع�ل��ي عبيد
ال ��زع ��اب ��ي �أف � � � ��راد امل �ج �ت �م��ع على
امل�ساهمة يف ه��ذه امل �ب��ادرة وتوجه
بال�شكر لرئي�س هيئة كهرباء ومياه
وغ ��از ال���ش��ارق��ة وج�م�ي��ع العاملني

بها مل��ا يبذلونه م��ن جهد لتوفري
اخلدمات بكفاءة و�إطالق املبادرات
املختلفة لتنمية الوعي لدى �أفراد
املجتمع بالق�ضايا احليوية  ..داعيا
جميع اجل�ه��ات وامل�ؤ�س�سات ليكون
لها دور فعال للمحافظة على هذه
املوارد لأجيال امل�ستقبل.
وق ��دم ��ت م� ��رمي ن��ا� �ص��ر الزعابي
رئي�س ق�سم الرت�شيد ب ��إدارة كلباء
عر�ضا متكامال عن مبادرة �ساعة
الرت�شيد واحلملة الرتويجية التي
�أطلقتها �إدرة كلباء والتي ا�ستهدفت
م� �ن� ��� �ص ��ات وق � � �ن� � ��وات ال� �ت ��وا�� �ص ��ل
االج �ت �م��اع��ي ب��ال �ت �ع��اون م ��ع عدد
م��ن امل��دار���س احلكومية واخلا�صة

لتعريف الطلبة و�أول �ي ��اء الأم ��ور
ب�أهداف و�آليات تنفيذ مبادرة �ساعة
الرت�شيد كما مت ا�ستهداف مواقع
التوا�صل االجتماعي باملدينة التي
ك��ان لها الأث ��ر الكبري كان�ستغرام
��ش�ب�ك��ة خ��ورك �ل �ب��اء و��ش�ب�ك��ة ح�صن
كلباء.

�سفري ت�شيلي يطلع على م�شروعات هيئة كهرباء ومياه دبي اجلامعة القا�سمية واملركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج يبحثان التعاون امل�شرتك
•• دبي-وام

•• ال�شارقة-وام

التقى معايل �سعيد حممد الطاير
الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي
لهيئة كهرباء وم�ي��اه دب��ي� ..سعادة
خ��ورخ��ي دك� ��رت ��س�ف�ير جمهورية
ت�شيلي لدى الدولة وذل��ك يف �إطار
ال ��زي ��ارات ال �ت��ي ي �ق��وم ب�ه��ا �أع�ضاء
ال���س�ل��ك ال��دب�ل��وم��ا��س��ي والقن�صلي
للهيئة ل�ت�ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات وتبادل
اخل�ب�رات مب��ا ي��دع��م �أط ��ر التعاون
امل�شرتك.
و�أك ��د م�ع��ايل ال�ط��اي��ر خ�لال اللقاء
�أهمية تعزيز التعاون امل�شرتك بني
هيئة كهرباء ومياه دبي وامل�ؤ�س�سات
وال�شركات الت�شيلية من القطاعني
العام واخلا�ص يف املجاالت املتعلقة
بقطاع الطاقة وال��دف��ع بالعالقات
امل�شرتكة �إىل �آفاق �أو�سع من خالل
تبادل �أف�ضل املمار�سات والتجارب
العاملية و�إج ��راء املقارنات املعيارية
بني الهيئة وامل�ؤ�س�سات الت�شيلية.
وا� �س �ت �ع��ر���ض ال �ط��اي��ر امل�شروعات
وامل�ب��ادرات واخلطط التي �أطلقتها
الهيئة حتقيقاً لر�ؤية �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم
نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" حيث
ت�ع�م��ل ال�ه�ي�ئ��ة ع�ل��ى ت�ط��وي��ر قطاع
الطاقة املتجددة والنظيفة وتر�شيد
ا�ستهالك امل��وارد الطبيعية لتعزيز

بحث �سعادة الدكتور عواد اخللف
ال�ق��ائ��م ب��أع�م��ال م��دي��ر اجلامعة
القا�سمية �أوجه التن�سيق وتعزيز
ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك ب�ين اجلامعة
وامل��رك��ز ال�ترب��وي للغة العربية
ل� ��دول اخل �ل �ي��ج وت�ن�م�ي��ة الأدوار
امل�شرتكة لتطوير ون�شر تعليم
اللغة العربية.
جاء ذلك خالل لقائه مبكتبه يف
مقر اجلامعة مبدينة ال�شارقة
� �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور ع�ي���س��ى �صالح
احل�م��ادي مدير املركز الرتبوي
للغة العربية لدول اخلليج.
و�أكد الدكتور اخللف �أهمية عقد
هذا اللقاء امل�شرتك والعمل من
�أجل تكامل اجلهود لفتح م�سارات
ج��دي��دة م��ن العمل امل�شرتكة يف
خدمة اللغة العربية والعمل على
تطوير �أ�ساليب تعلمها ون�شرها
واحلفاظ عليها.
م��ن ج��ان�ب��ه �أ� �ش��اد ��س�ع��ادة عي�سى
�صالح احل �م��ادي ب��دور اجلامعة
القا�سمية وا�سهاماتها امل�شهودة
ك���ص��رح تعليمي ي �خ��دم الطلبة
ال��دار� �س�ي�ن م��ن خم�ت�ل��ف �أقطار
العامل يف رحاب كلياتها اخلم�س،
م�شريا �إىل �أن املركز ي�سعى دائما
�إىل تعزيز التعاون مع اجلامعة
ال �ق��ا� �س �م �ي��ة وت �ن �ظ �ي��م ال�ب�رام ��ج

التنمية امل�ستدامة يف الإمارة.
وت� �ط� � ّرق م�ع��ال�ي��ه مل �� �ش��ارك��ة الهيئة
يف �إك �� �س �ب��و  2020دب ��ي ك�شريك
ال�ط��اق��ة امل�ستدامة الر�سمي الفتاً
�إىل ب��ذل �أق���ص��ى اجل �ه��ود لتحقيق
ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم "رعاه اهلل" يف
تنظيم �أف�ضل دورة يف تاريخ معر�ض
�إك �� �س �ب��و .وي ��وف ��ر ج �ن��اح ال �ه �ي �ئ��ة يف
�إك�سبو  2020دب��ي جتربة فريدة
للزائرين حيث ي�سلط ال�ضوء على
م�شروعات ومبادرات الهيئة املبتكرة
ال �سيما يف جمال الطاقة املتجددة
والنظيفة واالع�ت�م��اد على تقنيات
الثورة ال�صناعية الرابعة.

و�أو� �ض��ح معاليه �أن الهيئة لديها
ت ��وج ��ه وا� � �ض� ��ح ب��ال �ن �� �س �ب��ة لقطاع
ال�ط��اق��ة يف دب��ي يتمثل يف التو�سع
يف ا�ستخدام الطاقة النظيفة مبا
ي �ن �� �س �ج��م م ��ع ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة دبي
ل�ل�ط��اق��ة النظيفة ل�ت��وف�ير 75%
م��ن ال �ق��درة الإن�ت��اج�ي��ة للطاقة يف
دب��ي م��ن م���ص��ادر ال�ط��اق��ة النظيفة
بحلول عام  2050يف �سياق التوجه
العام بتقليل االعتماد على م�صادر
ال� �ط ��اق ��ة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة .وتوظيف
التحول الرقمي وال�شبكات الذكية
و�أدوات ال�ث��ورة ال�صناعية الرابعة
وم ��ا ل�ه��ا م��ن ت ��أث�ي�رات ع�ل��ى قطاع
ال �ط��اق��ة وامل� �ي ��اه ويف ه� ��ذا الإط � ��ار

مت �إن���ش��اء "ديوا الرقمية" الذراع
الرقمي لهيئة كهرباء وم�ي��اه دبي
ال �ت��ي ��س�ت�غ�ير ال �ن �م��وذج الت�شغيلي
ل �ل �م ��ؤ� �س �� �س ��ات اخل ��دم ��ات� �ي ��ة عرب
ال�ت�ح�وّل �إىل �أول م�ؤ�س�سة رقمية
على م�ستوى العامل ب�أنظمة ذاتية
التحكم للطاقة املتجددة وتخزينها
وال� �ت ��و�� �س ��ع يف ا� �س �ت �ع �م��ال ال ��ذك ��اء
اال�صطناعي وان�شاء من�صة رقمية
جديدة متطورة "مورو".
م��ن ج��ان�ب��ه ث�م��ن �سفري جمهورية
ت�شيلي جهود الهيئة وما تقدمه من
فر�ص ا�ستثمارية تتيح تعزيز فر�ص
التعاون امل�شرتك بني ب�لاده ودولة
الإمارات.

امل �� �ش�ت�رك��ة مب ��ا ي �ح �ق��ق ال� � ��ر�ؤى
امل�شرتكة يف العمل على النهو�ض
مب�ستوى الأداء لتطوير اللغة
العربية ون�شرها وحمايتها �ضمن
�أهداف املركز واجلامعة.
و�أط �ل��ع ال��دك �ت��ور ع�ي���س��ى �صالح
احل � � � �م� � � ��ادي ال� � ��دك � � �ت� � ��ور ع � � ��واد
اخل�ل��ف ع�ل��ى �أب ��رز ب��رام��ج املركز
ال�ت�رب ��وي ل�ل�غ��ة ال �ع��رب �ي��ة لدول
اخل�ل�ي��ج خ�ل�ال ال � ��دورة احلالية
2022/2021م والدرا�سات
ال� �ت ��ي ي �ج��ري �ه��ا امل ��رك ��ز يف هذه
ال � ��دورة م���ش�يرا �إىل �أن ال ��دورة
احلالية تت�ضمن حقائب وبرامج
ت��دري�ب�ي��ة ملعلمي ال�ل�غ��ة العربية

ح� ��ول ت �ط��وي��ر �أ� �س��ال �ي��ب تعليم
اللغة العربية وتع ّلمها وجائزة
املكتب للتفوق يف اللغـة العربيــة
وم �ن��اه��زات ال�ل�غ�ـ��ة ال�ع��رب�ي�ـ�ـ��ة يف
ن�سختها الرابعة.
وا� �س �ت �ع��ر���ض احل� �م ��ادي مقرتح
امل� �ـ� �ـ� �ـ� ��ؤمت ��ر ال � � � ��دويل اخل ��ام �� ��س
للغة العربية بال�شارقة والذي
��س�ي�ن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ظ�م��ه امل ��رك ��ز يف يناير
 2022والإج � � ��راءات ال �ت��ي مت
�إجن� ��ازه� ��ا وال�ب�رن ��ام ��ج الزمني
ل�ت�ن�ف�ي��ذ امل� ��ؤمت ��ر ب��ال �ت �ع��اون مع
اجل��ام �ع��ة ال�ق��ا��س�م�ي��ة وع ��دد من
اجلهات.
ومت �ن��ى ال ��دك �ت ��ور ع � ��واد اخللف

للمركز موا�صلة التوفيق والنجاح
يف ت �ن �ف �ي��ذ �أه� ��داف� ��ه م � ��ؤك� ��دا �أن
اجلامعة القا�سمية �ستعمل على
تعزيز هذا التعاون امل�شرتك كون
�أحد �أهدافها وغاياتها ن�شر اللغة
ال�ع��رب�ي��ة وح�م��اي�ت�ه��ا وتطويرها
والعناية بها  ،والعمل مع املركز
لتحقيق تلك الغايات وامل�شاركة
يف امل � ��ؤمت� ��ر امل �ق �ب��ل م ��ع حر�ص
اجلامعة على مواكبة االجتاهات
العاملية احلديثة يف تطوير تعليم
اللغة العربية وتعلمها وحمايتها
معربا عن تقديره مل�ساعي املركز
يف العناية باللغة العربية �ضمن
منظومة �أهدافه وبراجمه.

�شرطة عجمان تطلق الربنامج ال�صيفي الواحد والع�شرين ل�شرطة امل�ستقبل
•• عجمان-وام

�أطلقت القيادة العامة ل�شرطة عجمان الربنامج ال�صيفي
ل��دورة �شرطة امل�ستقبل الثاين والع�شرين للذكور والرابع
للإناث عرب االت�صال املرئي.
وق� ��ال ال�ع�م�ي��د م �ب ��ارك خ �ل �ف��ان ال � ��رزي م��دي��ر ع ��ام امل� ��وارد
واخل��دم��ات امل�ساندة ب�شرطة ع�ج�م��ان� ..إن ال ��دورة �أطلقت
بالتعاون جمموعة من ال�شركاء والرعاة ملدة �أربعة �أ�سابيع،
ل�ت�ع��زي��ز وت�ن�م�ي��ة امل� �ه ��ارات وال �ع �ل��وم وامل� �ع ��ارف ل ��دى طالب
املدار�س ،و�إ�شغالهم مبا يعود عليهم بالفائدة خالل الإجازة
ال�صيفية .و�أ�ضاف �إن الدورة ت�شمل برناجما متنوعا يت�ضمن

التدريبات الريا�ضية والع�سكرية وت��دري�ب��ات ف��ك وتركيب
ال�سالح ب�إ�شراف مدربني من �شرطة عجمان يوميا ،وكذلك
حم��ا��ض��رات تعليمية وتثقيفية ح��ول ا�ست�شراف امل�ستقبل
وتنمية املهارات القيادية لدى الطالب �إ�ضافة �إىل تثقيفهم
يف جم��ال احل�ف��اظ على البيئة وم��وارده��ا الطبيعية ومواد
�أمنية خمتلفة.
من جانبها قالت الرائد نورة �سلطان ال�شام�سي رئي�س ق�سم
االع�لام والعالقات العامة �إن الربنامج ي�شمل حما�ضرات
ح��ول وظ��ائ��ف امل�ستقبل وال�ف���ض��اء وحم��ا� �ض��رات تعريفية
مبعر�ض �إك�سبو  2020دب��ي �إ�ضافة �إىل خميم �أكادميية
ات�صاالت لتعليم الطلبة الذكاء اال�صطناعي وبناء الروبوتات.

و�أ��ض��اف��ت ان ال ��دورة ت�شمل ك��ذل��ك رح�ل�ات افرتا�ضية �إىل
بع�ض اجل�ه��ات ال�شرطية ك� ��إدارة العمليات وم��رك��ز خدمات
املرور والرتخي�ص والدفاع املدين للتعرف على �آليات العمل
واجلهود املبذولة يف تعزيز االمن والأمان.
و�أ�شادت رئي�س ق�سم االعالم والعالقات العامة بدعم وجهود
ال�شركاء وال��داع�م�ين املتمثلني يف برنامج خليفة للتمكني
"�أقدر" و�أكادميية ات�صاالت ،ومركز حميد بن را�شد النعيمي
خلدمة ال�ق��ر�آن الكرمي وق�صر الوطن ،ومتحف الغمو�ض،
و�آي �أم جي وول��د ،وورن��ر ب��رذرز ،وثياتر �أوفديجيتال �آرت،
وم�شاريع ال�ع�ب��ار ل�برن��ام��ج �شرطة امل�ستقبل ال��ذي��ن �شكلت
م�شاركتهم �إ�ضافة نوعية اىل الربنامج التدريبي.
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النم�سا تقر قانون مكافحة الإرهاب ..الإخوان يف قائمة احلظر
•• فيينا-وكاالت

�أقر املجل�س الوطني يف النم�سا قانون جديد ملكافحة الإرهاب
وال�ت�ط��رف ي�ستهدف تعزيز ج�ه��ود ال��دول��ة حلظر ن�شاطات
التنظيمات الإرهابية ومالحقة مموليها.
ووفق وزير الداخلية النم�ساوي كارل نيهمر تتيح الت�شريعات
اجلديدة تغليظ العقوبات على البيئات احلا�ضنة للمتطرفني
وت�سهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية
وال �ت �� �ش��دد ال��دي �ن��ي وا� �س �ت �غ�ل�ال � �ش �ب �ك��ة االن �ت�رن ��ت يف هذه
الأغرا�ض.
وقال نيهمر يف ت�صريحات �صحفية �أم�س الأول الأربعاء �إن
ال�برمل��ان واف ��ق ع�ل��ى الإل� ��زام ب��و��ض��ع ال���س��وار الإل �ك�ت�روين يف

••باري�س�-أ ف ب

م�شروع �سد النه�ضة الأثيوبي م�صدر توتر �إقليمي

ي�شكل م�شروع �سد النه�ضة ال�ضخم
ع �ل��ى ال �ن �ي��ل الأزرق ال� ��ذي �أطلقته
�إثيوبيا عام  ،2011ويعقد جمل�س
الأم� � ��ن ال� � ��دويل اج �ت �م��ا ًع��ا ب�ش�أنه،
م �� �ص��دراً ل�ت��وت��ر �إق�ل�ي�م��ي خ�صو�صاً
م��ع م�صر التي ميدها النيل بن�سبة
 90%من احتياجاتها املائية.
ي �ب �ل��غ ط� � ��ول ن� �ه ��ر ال� �ن� �ي ��ل 6695
ك �ي �ل��وم�ت�راً ،وه ��و ي �ع � ّد ب ��ذل ��ك ،كما
الأم ��ازون ،النهر الأط��ول يف العامل،
ل �ك �ن��ه ي���ش�ك��ل ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذلك
م� ��� �ص ��دراً ح �ي ��وي �اً ل� �ل� �م ��وارد املائية
ول�ل�ط��اق��ة ال�ك�ه��روم��ائ�ي��ة يف منطقة
�إفريقية قاحلة.
وت�ساوي م�ساحة حو�ض النيل ثالثة
ماليني كيلومرت مربع� ،أي 10%
م ��ن م �� �س��اح��ة ال � �ق� ��ارة الإف ��ري �ق �ي ��ة،
ويتوزع بني ع�شر دول هي بوروندي
وجمهورية الكونغو الدميوقراطية
وم���ص��ر و�إث �ي��وب �ي��ا وك�ي�ن�ي��ا و�أوغندا
ورون��دا وجنوب ال�سودان وال�سودان
وتنزانيا.
ويقدر م�ستوى تدفقه ال�سنوي بنحو
 84مليار مرت مكعب.
ويلتقي النيل الأزرق ال��ذي ينبع م��ن �إثيوبيا بالنيل
الأبي�ض يف اخلرطوم لي�شكال معاً نهر النيل الذي يعرب
وي�صب يف البحر املتو�سط.
ال�سودان وم�صر
ّ
�أط�ل�ق��ت �إثيوبيا يف ع��ام  2011امل���ش��روع ال��ذي تقدّر
قيمته بنحو  4مليارات دوالر ويهدف �إىل بناء �أكرب
�سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية يف �إفريقيا ،بقدرة �إنتاج
تفوق من نحو  6500ميغاوات.
يقع �سد النه�ضة على النيل الأزرق على بعد نحو 30
كلم من احل��دود مع ال�سودان ،ويبلغ طوله  1,8كلم
وارتفاعه  145مرتاً.
•• لندن�-أ ف ب

دعت جلنة برملانية بريطانية �أم�س
اخلمي�س حكومة بوري�س جون�سون
�إىل “تعزيز ال�ضغط” على
ال�صني عرب مقاطعة �أوملبياد بكني
واالع�ت��راف ب ��أن “�إبادة جماعية
جتري �ضد �أقلية الأويغور.
ودع� � ��ت احل� �ك ��وم ��ة الربيطانية
ال�صني م��رارا �إىل اح�ت�رام حقوق
الإن�سان وال�سماح ل�ل�أمم املتحدة
ب� ��إج ��راء حت�ق�ي��ق ك��ام��ل يف حملة
ال�ق�م��ع ��ض��د م�سلمي الأوي �غ��ور يف
�إق �ل �ي��م ��ش�ي�ن�ج�ي��ان��غ .ل�ك��ن النواب
ي ��رون �أن ه��ذه ال��دع��وات “�أثبتت
�أنها غري فعالة حتى الآن».

الكاحل يف حالة الإف��راج امل�شروط عن املدانني بالإرهاب كما
تت�ضمن احل��زم��ة � ً
أي�ضا االع�ت�راف باجلرمية اجلنائية ذات
الدوافع الدينية.
وذكر الوزير �أن الإرهابيني يهدفون �إىل تق�سيم املجتمع ومل
ينجح املتطرفون يف القيام بذلك يف الهجوم الإرهابي ،الذي
وقع يف فيينا يف  2نوفمرب املا�ضي ،م�شددًا على �أن قوات الأمن
تتخذ االحتياطات ال�لازم��ة للحد من خماطر وق��وع هجوم
�إرهابي �آخر.
و�أ�شار �إىل �أن القوانني التي مت متريرها اليوم ت�ساهم ب�شكل
كبري يف حتقيق ذلك.
من جانبه �أكد رئي�س املجل�س الأوروبي لال�ستخبارات ودرا�سات
مكافحة الإره� ��اب ج��امي حممد على �أه�م�ي��ة ال�ق��ان��ون الذي

اعتربه خطوة جيدة نحو مزيد من الإجراءات القانونية التي
تواجه انت�شار وتغلغل التنظيمات الإرهابية داخل املجتمعات
الأوروبية ،وفق اال�سرتاتيجية التي �أقرها االحتاد الأوروبي
نهاية العام املا�ضي بهذا ال�صدد.
وق��ال حممد يف ت�صريح لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،إن الدول
الأوروب �ي��ة �شرعت يف ا�سرتاتيجية �شاملة ملكافحة الإرهاب
والتطرف ومت تعزيزها بحزمة م��ن القوانني والت�شريعات
م ��ؤخ��راً ،مل��واج�ه��ة تغلغل ه��ذه التنظيمات ال�ت��ي ب��ات��ت ت�شبه
ال�سرطان داخ��ل املجتمع الأوروب� ��ي ،و�أ�صبحت متثل خطر
كبري على �أمن تلك الدول وا�ستقرارها خا�صة بعد تنفيذ عدة
عمليات ارتبطت بالإ�سالم ال�سيا�سي يف عدة مدن �أوروبية.
و�أ�شار حممد �إيل �أن احلكومة تراقب عن كثب ن�شاط جماعة

الإخوان داخل البالد وو�ضعت قيودا على حتركات �أع�ضائها،
كما �أغلقت عدة م�ساجد وم�ؤ�س�سات م�شتبه يف متويلها للإرهاب
ون�شر الأفكار املتطرفة .ويف  14مايو املا�ضي ،حظرت النم�سا
ن�شاط حزب اهلل اللبناين واعتربته منظمة �إرهابية ،بجناحيه
ال���س�ي��ا��س��ي وال�ع���س�ك��ري ،م �ت �ج��اوزة يف ذل ��ك ��س�ي��ا��س��ة االحت ��اد
الأوروب��ي حلظر التي تكتفي بحظر ال��ذراع الع�سكري فقط.
وبداية من  1مار�س  ،2019بد�أ �سريان قانون حظر رموز
و�شعارات التنظيمات املتطرفة ،ويف مقدمتها الإخوان وحزب
اهلل وتنظيم الذئاب الرمادية الرتكي.
وين�ص القانون على حظر كافة ال�شعارات ال�سيا�سية والأعالم
اخلا�صة بجماعة الإخ��وان من الوجود يف ال�شوارع والأماكن
العامة.

بد�أت �إثيوبيا املرحلة الأوىل من ملء ال�سد يف منت�صف
عام .2020
مي ّد النيل م�صر ،البلد قاحل الذي يعد  100مليون
ن�سمة ،بن�سبة  90%من احتياجاته املائية والزراعية.
وتتم�سك م�صر بـ”حق تاريخي” لها يف مياه النيل
الذي ت�ضمنه �سل�سلة اتفاقات مربمة منذ عام .1929
حينها ،ح�صلت م�صر على ح��ق الفيتو على بناء �أية
م�شاريع على النهر.
ويف ع��ام  ،1959ح�صلت م�صر مب��وج��ب ات �ف��اق مع
اخلرطوم حــــــول توزيـــــع ميـــــــاه النيل ،على ح�صــــة
بن�سبة  66%م��ن كميــــــة التدفــــق ال�سنوي للنيل،

مقابـــــــل  22%لل�سودان .لكن يف عام  ،2010وقعت
دول حو�ض النيل على اتفاق جديد رغم معار�ضة م�صر
وال�سودان ،ين�ص على �إلغاء حق النق�ض ال��ذي تتمتع
به م�صر ،وي�سمح ب�إقامة م�شاريع ري و��س��دود لإنتاج
الكهرباء.
ت ��ؤك��د �إث�ي��وب�ي��ا ،ال �ق��وة الإق�ل�ي�م�ي��ة ال���ص��اع��دة ،ع�ل��ى �أن
م�شروع �سد النه�ضة �أ�سا�سي من �أج��ل تنمية البالد،
و�أنه لن ي�ؤثر على م�ستوى تدفق املياه.
وتخ�شى م�صر من جهتها من وت�يرة امتالء اخلزان
ال�ضخم ل�سد النه�ضة ال��ذي يت�سع لـ 74مليار مرت
مكعب من املياه ،ومن �أن ملء هذا اخلزان خالل فرتة

ق�صرية� ،سي�ؤدي �إىل انخفا�ض كبري
يف ج��ري��ان م�ي��اه ال�ن�ي��ل ع�ل��ى امتداد
م�صر.
ت �ع �ت�ب�ر م �� �ص��ر امل � �� � �ش� ��روع تهديدا
“وجوديا” لها ،فيما حذر ال�سودان
م��ن “خماطر كبرية” ع �ل��ى حياة
املاليني من النا�س.
وب �ع��د ت���س��ع � �س �ن��وات م��ن اجل �م��ود يف
امل�ف��او��ض��ات ،رع��ت ال��والي��ات املتحدة
والبنك ال��دويل اعتبا ًرا من ت�شرين
ال�ث��اين/ن��وف�م�بر  2019حمادثات
للتو�صل �إىل اتفاق لكنها ف�شلت.
وت�ع�ثرت م�ف��او��ض��ات �أخ ��رى برعاية
االحت� � ��اد الأف ��ري� �ق ��ي م �ن��ذ ن�ي���س��ان-
�أبريل .و�أكدت م�صر وال�سودان �أنهما
ل��ن ي�ستبعدا �أي خ�ي��ار ل�ل��دف��اع عن
م�صاحلهما.
ويف وق��ت ��س��اب��ق م��ن ه��ذا الأ�سبوع،
�أعلنت م�صر ثم ال�سودان �أن �أدي�س
�أب��اب��ا �أب�ل�غ�ت�ه�م��ا ب �ب��دء م��رح�ل��ة امللء
ال �ث��ان �ي��ة ل �ل �� �س��د ،وه � ��ي ع �م �ل �ي��ة مل
ت��ؤك��ده��ا ر�سم ًيا �إثيوبيا ال�ت��ي تقول
�إن �إ�ضافة املياه �إىل خ��زان ال�سد هي
عملية طبيعية ،خا�صة خالل مو�سم
الأمطار.
ويجتمع جمل�س الأمن الدويل بناء على طلب تون�س،
الع�ضو العربي غري الدائم يف املجل�س ،نيابة عن م�صر
وال�سودان.
و�أ�ضيف �إىل م�صادر التوتر الإقليمية ال�ن��زاع الدائر
منذ ت�شرين الثاين -نوفمرب  2020يف �إقليم تيغراي
يف �شمال �إثيوبيا والذي �أدى �إىل جلوء � 60ألف �شخ�ص
�إىل ال�سودان الذي يعاين من �أزمة اقت�صادية.
و�أعاد اجلي�شان ال�سوداين والإثيوبي م�ؤخ ًرا انت�شارهما
يف منطقة الف�شقة احل��دودي��ة اخل�صبة ال�ت��ي ي�ؤكد
البلدان �أحقيتهما بها ،الأم��ر ال��ذي يثري خم��اوف من
اندالع نزاع فيها.

نواب بريطانيون يدعون احلكومة �إىل تعزيز ال�ضغوط على ال�صني
ودع ��ت جل�ن��ة ال �� �ش ��ؤون اخلارجية
يف جم �ل ����س ال� �ع� �م ��وم احلكومة
ال�بري�ط��ان�ي��ة �إىل “قبول وجهة
ن� �ظ ��ر ال �ب��رمل � ��ان ب� � � ��أن الأوي� � �غ � ��ور
والأق �ل �ي��ات ال�ع��رق�ي��ة الأخ � ��رى يف
� �ش �ي �ن �ج �ي��ان��غ ي �ع ��ان ��ون م ��ن �إب � ��ادة
جماعية وجرائم �ضد الإن�سانية،
واتخاذ الإجراءات الالزمة لو�ضع
حد لهذه اجلرائم».
ومل ت�ستخدم احلكومة حتى الآن
م�صطلح “الإبادة اجلماعية”،
معتربة �أن الق�ضاء وح��ده خمول
ب��ذل��ك .ويف م��وق��ف ي�ن���س�ج��م مع

وجهة نظر حزب العمال املعار�ض،
ر�أت ه ��ذه ال �ل �ج �ن��ة �أن احلكومة
“يجب �أال حت�ضر” دورة الألعاب
الأومل� �ب� �ي ��ة ال �� �ش �ت��وي��ة يف ب �ك�ي�ن يف
 .2022وردا على �س�ؤال يف جل�سة
امل �� �س��اءل��ة الأ� �س �ب��وع �ي��ة يف جمل�س
ال �ع �م ��وم الأرب � � �ع � ��اء ،ق� ��ال رئي�س
ال � � ��وزراء ب��وري ����س ج��ون �� �س��ون �إن ��ه
�سيفكر يف مقاطعة لكنه “يعار�ض
ب�شكل تلقائي مقاطعة الن�شاطات
ال��ري��ا� �ض �ي��ة « .وي �� �ش �ع��ر �أع�ضاء
ال�برمل��ان بالقلق م��ن �أن املنتجات
ال �ن��اج �م��ة ع ��ن ال �ع �م��ل الق�سري

م��وج��ودة يف ال���س��وق الربيطانية
ويقرتحون “حظرا على ا�سترياد
جميع منتجات القطن امل�صنوعة
كليا �أو جزئيا يف �شينجيانغ».
وات �ه �م��ت ال �ع��دي��د م ��ن منظمات
حقوق الإن�سان ال�سلطات ال�صينية
باحتجاز مليون م�سلم على الأقل
يف “مع�سكرات �إع��ادة تثقيف” يف
هذه املنطقة ب�شمال غرب ال�صني.
وتنفي بكني ه��ذا العدد وتتحدث
ع��ن “مراكز ل �ل �ت��دري��ب املهني”
من �أجل دعم التوظيف وحماربة
التطرف الديني.

كما �أو�صى النواب بـ”حظر �شركات
املراقبة مثل “هيكفيجن” التي
ت��وف��ر م �ع��دات امل��راق�ب��ة ملع�سكرات
االح� � �ت� � �ج � ��از  -م� � ��ن ال � �ع � �م� ��ل يف
بريطانيا».
وذك � ��رت و� �س��ائ��ل �إع �ل��ام �أن� ��ه يتم
ا�ستخدام كامريات هذه ال�شركة يف
وزارة ال�صحة التي مت فيها ت�سريب
لقطات مراقبة لل�صحافة تظهر
م ��ات ه��ان �ك��وك وه ��و ي�ق�ب��ل ام� ��ر�أة
متعاونة م��ا ا��ض�ط��ره لال�ستقالة
م��ن من�صب وزي ��ر ال�صحة و�أث ��ار
ت�سا�ؤالت حول الأمن داخل مباين

بعد عقد على انف�صال جنوب ال�سودان

•• اخلرطوم�-أ ف ب

وقال “�إنه يريد �إبقاء قواته �سليمة
وال ي ��ري ��د �أن ي �ت��م ا� �س �ت �ي �ع��اب �ه��ا يف
اجلي�ش ال�سوداين” .و�أ� �ض��اف “�إذا
مت ح��ل م���س��أل��ة االح �ت �ف��اظ بقواته،
ف�سيكون منفتحا على التو�صل �إىل
ت�سوية حول العلمانية» .لكن هناك
م�ؤ�شرات على التغيري .قالت وكاالت
االمم املتحدة يف بيان م�شرتك ال�شهر املا�ضي �إن عمال
االغ��اث��ة يف االمم امل�ت�ح��دة حققوا “اخرتاقا كبريا”
ع�ن��دم��ا مت�ك�ن��وا م��ن ال��و� �ص��ول اىل خ�م����س مقاطعات
حتت �سيطرة احللو يف جنوب ك��ردف��ان والنيل االزرق
يعي�ش فيها  800الف ن�سمة ،للمرة االوىل منذ ع�شر
��س�ن��وات .و�أك ��د عبد اهلل فا�ضل ممثل ��ص�ن��دوق االمم
املتحدة للطفولة (يوني�سف) يف ال�سودان �أن النتائج
التي تو�صلت �إليها هذه املهمة قامتة ،مو�ضحا �أنه “مت
التخلي ب�شكل كامل عن ه�ؤالء الأطفال».
و�أ�شارت الأمم املتحدة �إىل �إن املناطق كانت “مقطوعة
�إىل ح��د كبري ع��ن الدعم” للأ�شخا�ص “الذين هم
ب�ح��اج��ة ما�سة” ل �ل �غ��ذاء وال���ص�ح��ة وال�ت�ع�ل�ي��م واملياه
النظيفة.
قال �إيدي رو ممثل برنامج الغذاء العاملي يف ال�سودان
بعد ت�سليم مئة طن من املواد الغذائية ال�شهر املا�ضي
�إن “املجتمعات يف ه��ذه امل�ن��اط��ق تكافح وتعي�ش على
القليل �أو ال �شيء منذ عقد».
وم��ع ذل��ك  ،ف� ��إن ال�ف�ت��ح ال�ت��دري�ج��ي للمناطق يعطي
ب�صي�ص �أمل و�إن كانت حمادثات ال�سالم ال تزال حتتاج
�إىل وقت طويل للتو�صل �إىل نتيجة.
وقال رو “مع حت�سن الأمن الغذائي والفر�ص الأخرى
�ستتمكن العائالت من �إعادة االندماج مع بقية ال�سودان
والبدء يف التعايف و�إعادة البناء»
مع ذل��ك ،حذر جونا�س هورنر من جمموعة الأزمات
الدولية من �أن املتمردين واملجتمعات املهم�شة تقليديا
ما زال��وا ي��رون �أن احلكومة التي يقودها املدنيون يف
اخلرطوم ال تقدم �سوى القليل من احللول مل�شاكلهم.
وقال هورنر �إنه “�إذا مل يتم تطبيق حكم يت�سم بطابع
متثيلي �أو�سع ،ف��إن التغيري الكبري يف هذه اجليوب -
�أو حتى عرب �أط��راف ال�سودان على نطاق �أو�سع  -غري
مرجح».

املتمردون يوا�صلون القتال �ضد اخلرطوم

ب �ع ��د ع �ق ��د ع �ل ��ى ان �ف �� �ص ��ال جنوب
ال�سودان عن ال�شمال ،يوا�صل رفاق
� �س��اب �ق��ون ال ي ��زال ��ون يف ال�سودان
قتالهم �ضد اخل��رط��وم على الرغم
من الإطاحة بحكم الرجل قوي عمر
الب�شري قبل عامني.
وم��ن ه ��ؤالء املتمردين عبد العزيز احللو زعيم �أحد
�أج�ن�ح��ة احل��رك��ة ال�شعبية �شمال ال���س��ودان ال��ذي بد�أ
رحلته قبل  36عاما من اجل �إنهاء تهمي�ش الأقليات
الإفريقية من قبل احلكومة اال�سالمية العربية .
وبعد حمادثات مطولة علقت ال�شهر املا�ضي “للت�شاور”،
وقع احللو الذي ي�سيطر على اجزاء من واليتي جنوب
كردفان والنيل االزرق اتفاقا لوقف الأعمال العدائية
مع اخلرطوم.
وكان مقاتلو احلركة ال�شعبية �شمال جناح احللو جزءا
من القوات التي انق�سمت االن بني ال�سودان وجنوب
ال�سودان على اثر اتفاق �سالم موقع يف  2005انهى
حربا �أهلية ا�ستمرت  22عاما.
وك � ��ان ات� �ف ��اق  2005ه ��و ط��ري��ق ج �ن��وب ال�سودان
ل�لا��س�ت�ف�ت��اء ع�ل��ى ا��س�ت�ق�لال��ه لي�صبح اح ��دث دول ��ة يف
العامل يف التا�سع من متوز/يوليو .2011
وبينما ك��ان جنوب ال�سودان يحتفل با�ستقاللهُ ،ترك
وراء احلدود حلفا�ؤه يف احلرب يف ال�سودان الذي ي�ضم
�أي�ضا م�سيحيني و�أتباع ديانات تقليدية ،و�سط غالبية
من امل�سلمني.
وانهارت كل الآم��ال يف �أن تثمر “امل�شاورات ال�شعبية”
ب�ين حكومة اخل��رط��وم واملتمردين ع��ن نتائج واندلع
قتال عنيف بني الطرفني يف حزيران/يونيو 2011
قبل انف�صال جنوب ال�سودان ب�شهر واحد.
وق ��ال جم��دي اجل �ي��زويل امل�ح�ل��ل ال �� �س��وداين يف معهد
ال��وادي املت�صدع (ريفت فايل) “بعد االنف�صال �أ�صبح
احللو مثل اليتيم ( )...الذي ترك ليقاتل ليوم اخر».
لكن ج�ن��وب ال���س��ودان ان��زل��ق يف ��ص��راع ط��اح��ن ا�ستمر
ل�سنوات .ويف  2017انق�سمت احلركة ال�شعبية �شمال
اىل جناحني.
�أحد الأجنحة ويقوده املقاتل املخ�ضرم مالك عقار وقع

يف ت�شرين الأول-اك�ت��وب��ر املا�ضي مع حركات متمردة
من �إقليم دارف��ور اتفاق �سالم تاريخيا مع احلكومة
االنتقالية بعد االطاحة بعدوهم القدمي عمر الب�شري
يف ني�سان/ابريل . 2019
ويف �إط��ار االت�ف��اق ا�صبح عقار يف اذار/م��ار���س املا�ضي
ع�ضوا يف جمل�س ال�سيادة االنتقايل.
لكن احللو رف�ض توقيع اتفاق منف�صل لوقف �إطالق
النار م�ؤكدا �إ�صراره على ان حتتفظ قواته با�سلحتها
“للحماية ال�شخ�صية” �إىل �أن تتم �صياغة د�ستور
لل�سودان يف�صل بني الدين والدولة.
وقال احللو وهو م�سلم لقناة �سكاي نيوز العربية العام
امل��ا��ض��ي� ،إن ع��دم ف�صل ال��دي��ن ع��ن ال��دول��ة ه��و �أ�سا�س
“الأزمة ال�سودانية التي ادخلت البالد يف حروب اهلية

متعددة” منذ ا�ستقاللها يف  .1956واحللو (67
ع��ام��ا) ول��د يف منطقة جبال النوبة ودر���س االقت�صاد
يف ج��ام �ع��ة اخل ��رط ��وم وان �� �ض��م اىل ال �ت �م��رد يف عام
 .1985وقد �صعد ب�سرعة لي�صبح “مقاتال حمرتما
يف احلرب” ك�م��ا ي��و��ص��ف �أي���ض��ا ب ��أن��ه “رجل املهمات
ال�صعبة” ،ح�سب �أع�ضاء يف حركته ال�شعبية لتحرير
ال�سودان � -شمال.
وال�شهر املا�ضي قال كبري مفاو�ضي احللو يف حمادثات
ال �� �س�لام ل��وك��ال��ة ف��ران ����س ب��ر���س �إن �إح� ��دى الق�ضايا
الرئي�سية التي مل حتل هي دمج املتمردين يف اجلي�ش.
وتعذر االت�صال باحللو للح�صول على تعليق.
ويعتقد اجلزويل بان مطالبته بالعلمانية يف املفاو�ضات
هي “تكتيك” ل�ضمان احتفاظ مقاتليه ب�سالحهم.

ال� ��وزارات .وح��ث ال �ن��واب ال�سلطة
التنفيذية الربيطانية على “زيادة
ال�ضغط على احلكومة ال�صينية
لل�سماح ملراقبني دوليني بالتوجه
�إىل �شينجيانغ».
وداخ��ل بريطانيا ،دعا النواب �إىل
“تنفيذ �إج� � ��راءات جل ��وء عاجلة
للأويغور».
وق� ��ال رئ �ي ����س ال�ل�ج�ن��ة الربملانية
ال�ن��ائ��ب امل�ح��اف��ظ ت��وم توغندهات
�إن� ��ه “ال مي�ل��ك �أي ب�ل��د ال�سلطة
ال �ك ��اف �ي ��ة الرت � �ك � ��اب ف �ظ ��ائ ��ع مع
الإف �ل�ات م��ن العقاب” .و�أ�ضاف
�أن��ه “ميكن لربيطانيا �أن تختار
التحرك ملحا�سبة احلزب ال�شيوعي
ال�صيني».
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عوا�صم
كابول
ا�شتدت املعارك اخلمي�س بني طالبان واجلي�ش الأفغاين لليوم الثاين
على التوايل يف مدينة قلعة نو وارتفعت �سحب الدخان الأ�سود فوق
عا�صمة والية بادغي�س هذه يف �شمال غرب �أفغان�ستان.
و�أعلنت احلكومة �إر�سال مئات عنا�صر الكوماندو�س باملروحيات اىل
والي��ة بادغي�س للت�صدي للهجوم ال��ذي ت�شنه حركة طالبان ،وهو
الأول على عا�صمة والي��ة منذ ب��دء �آخ��ر مرحلة الن�سحاب القوات
الأمريكية .وق��ال عزيز توكلي وهو �أح��د �سكان قلعة نو �إن “حركة
طالبان ال تزال يف املدينة ،ميكننا ر�ؤيتهم ميرون على منت دراجاتهم
النارية” .و�أو�ضح �أن نحو ن�صف �سكان املدينة فروا منها.
يف لندن� ،أعلن رئي�س الوزراء بوري�س جون�سون �أن �أغلب الع�سكريني
الربيطانيني غادروا �أفغان�ستان يف �إطار ان�سحاب قوات حلف �شمال
الأطل�سي الذي يجري مبوازاة ان�سحاب القوات الأمريكية.
و�صرح جون�سون �أم��ام ن��واب الربملان “لأ�سباب �أمنية وا�ضحة ،لن
�أف�صح عن توقيت مغادرتنا” لكن “معظم عنا�صرنا غادروا».
من جهته� ،سيلقي الرئي�س الأمريكي جو بايدن كلمة حول االن�سحاب
م��ن �أفغان�ستان اخلمي�س عقب اجتماع م��ع طاقمه املعني بالأمن
القومي .وقال مدير �ش�ؤون ال�صحة يف بادغي�س عبد اللطيف رو�ستي
�إن ع�شرة مدنيني على الأقل �أ�صيبوا بجروح ونقلوا اىل امل�ست�شفى
املركزي يف املدينة منذ �صباح اخلمي�س.

نيقو�سيا
�أعلنت رئي�سة املفو�ضية الأوروبية اخلمي�س �أن قرب�ص ح�صلت على
م�ساعدات بقيمة  1,2مليار ي��ورو من االحت��اد الأوروب ��ي لإنعا�ش
اق�ت���ص��اده��ا ب�ع��د ج��ائ�ح��ة كوفيد� .19-أع�ل�ن��ت �أور� �س ��وال ف��ون دير
اليني التي تزور العا�صمة نيقو�سيا موافقة االحتاد الأوروب��ي على
الإ��ص�لاح��ات التي قدمتها قرب�ص بهدف احل�صول على م�ساعدة
مالية يف �إط��ار خطة النهو�ض الأوروبية .لن حتتاج قرب�ص ل�سداد
ه��ذه امل���س��اع��دة ال�ت��ي ت ��أت��ي م��ن ��ص�ن��دوق تبلغ قيمته  800مليار
يورو  -وهو مبلغ غري م�سبوق  -يتم تقا�سمه بني ال��دول الأع�ضاء
البالغ عددها  26دولة .وقالت فون دير اليني عن خطة الإ�صالح
القرب�صية “انها نتيجة ممتازة” .و�أ�ضافت بعد �أن �أبلغت الرئي�س
القرب�صي نيكو�س �أنا�ستا�سياد�س مبوافقة االحت��اد الأوروب��ي عليها
“�ستحفز ال�ن�م��و وت���س��اه��م يف حت��دي��ث ق�بر���ص وت�غ�ي�يره��ا» .تنوي
نيقو�سيا تخ�صي�ص  41%من الأم ��وال التي مت احل�صول عليها
لتحقيق �أه��داف متعلقة باحلفاظ على البيئة مبا يف ذل��ك حترير
�سوق الكهرباء وال�تروي��ج لت�شييد مبان توفر الطاقة .كما تنوي
ال�تروي��ج ل�شبكات ال�ن�ط��اق العري�ض والتعليم ال��رق�م��ي وحت�سني
الو�صول �إىل ال�ضمان االجتماعي العام� .أعلنت امل�س�ؤولة الأوروبية
التي زارت الأربعاء موقع �أكرب حريق �شهدته قرب�ص منذ نحو ن�صف
قرن �أنه �سيتم تخ�صي�ص م�ساعدة �إ�ضافية بقيمة  18مليون يورو
ملكافحة الكوارث الطبيعية.
باري�س

نددت فرن�سا اخلمي�س ب�أ�شد العبارات بالهجمات املتزايدة يف بغداد
خ�صو�صا التي ت�ستهدف امل�صالح الأمريكية و�أدانت يف بيان الأعمال
املزعزعة لال�ستقرار.
وقالت وزارة اخلارجية الفرن�سية �إن م�ضاعفة الهجمات �ضد املواقع
الدبلوما�سية وقواعد التحالف ال��دويل املناه�ض لداع�ش �أمر غري
مقبول.
و�أ�ضافت يف مواجهة هذه الأعمال املزعزعة لال�ستقرار التي تقو�ض
�أمن جميع العراقيني ،تذ ّكر فرن�سا بتم�سكها ب�سيادة العراق وا�ستقرار
�إقليم كرد�ستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.
ا�ستهدفت ثالثة �صواريخ ال�سفارة الأمريكية يف العراق يف �ساعة
مبكرة من �صباح اخلمي�س بعد يوم �شهد واحدة من �أكرب العمليات
التي نفذت يف الأ�شهر الأخ�ي�رة �ضد امل�صالح الأمريكية يف البالد
وحماولة هجوم بطائرة م�سرية يف �سوريا املجاورة .وا�ستهدف 14
�صاروخا قاعدة عني الأ�سد اجلوية العراقية يف الأنبار ،غرب البالد،
حيث ينت�شر جنود �أمريكيون.
وكانت عني الأ�سد قد ا�س ُتهدفت � ً
أي�ضا االثنني بثالثة �صواريخ ،وبعد
�ساعات قليلة ،تعر�ضت ال�سفارة الأمريكية للتهديد بطائرة م�سرية
�أ�سقطتها منظومة اعرتا�ض ال�صواريخ والقذائف.

هيومن رايت�س تتهم طالبان بتهجري �سكان ق�سرا

•• وا�شنطن�-أ ف ب

قالت منظمة هيومن رايت�س ووت�ش �أم�س الأول الأربعاء �إن حركة طالبان
�أخرجت �سكانا من بيوتهم يف �شمال �أفغان�ستان وتقوم بنهب �أو �إحراق بع�ض
املنازل بينما ي�ضاعف مقاتلوها هجومهم على القوات احلكومية.
وذكرت املنظمة غري احلكومية �أن �سكانا يف باغ �شركت يف والية قندوز تلقوا
�إنذارا �صوتيا من املتمردين يف نهاية حزيران/يونيو يطلب منهم مغادرة
منازلهم خالل �ساعتني “حفاظا على �سالمتهم».
و�أ�ضافت هيومن رايت�س ووت�ش �أن �سكانا جرى االت�صال بهم هاتفيا قالوا
�إن نحو � 600أ�سرة ا�ضطرت ملغادرة املدينة و�أن مقاتلي طالبان هددوا
الأ�شخا�ص الذين دعموا احلكومة الأفغانية وبع�ض ه�ؤالء املقاتلني نهبوا
منازل و�أحرقوها .وقالت باتري�سيا غو�سمان مديرة ق�سم �آ�سيا يف هيومن
رايت�س ووت�ش �إن “انتقام طالبان من مدنيني ي�شتبه يف دعمهم هو حتذير
ينذر بال�سوء ب�ش�أن خماطر حدوث �أعمال وح�شية يف امل�ستقبل».
و�أ�ضافت �أن “قادة طالبان ميتلكون ال�سلطة ملنع جنودهم من ارتكاب هذه
االنتهاكات لكنهم مل يظهروا بعد �أنهم يعتزمون القيام بذلك».
و�أ� �ش��ارت املنظمة خ�صو�صا �إىل �شهادة �أرم�ل��ة تبلغ م��ن العمر  45عاما.
وذك ��رت ه��ذه ال���س�ي��دة “قالوا (ط��ال �ب��ان) �إن ع�ل��ي امل �غ��ادرة لأن �ن��ا �ساعدنا
“الكفار” .و�أ�ضافت “كنت �أعي�ش يف تلك القرية منذ ع�شرين عاما والآن
�أعي�ش يف في�ض �آباد يف خيمة « .وتكثف هجوم املتمردين مع موا�صلة القوات
الأمريكية وقوات حلف �شمال الأطل�سي ان�سحابها من �أفغان�ستان و�سحب
ال��دع��م احلا�سم م��ن اجلي�ش الأف �غ��اين .ويفرت�ض �أن ي�غ��ادر �آخ��ر اجلنود
الأمريكيني البالد بحلول نهاية �آب�/أغ�سط�س.
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تطرق الكاتب ال�سيا�سي الإيراين
املقيم يف فرن�سا حميد عنايت �إىل
التف�سخات التي ي�شهدها النظام
الإي � � ��راين وال� �ت ��ي ت �ظ �ه��رت �أك�ث�ر
بفعل نتائج االنتخابات الرئا�سية
امل��ا��ض�ي��ة .ك�ت��ب ع�ن��اي��ت يف من�صة
“مودرن ديبلوما�سي” الأوروبية
ع��ن ن�سبة املقاطعة الكبرية التي
�شهدتها االنتخابات امل��زورة والتي
مثلت م�ع��ار��ض��ة ب ��ارزة ل�سيا�سات
القيادة الإيرانية.
ح �ت��ى ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل امل�شاركني،
�أ�� ّ�ش��ر العدد الكبري وغ�ير امل�سبوق
ل� �ل� ��أوراق ال �ب �ي �� �ض��اء �إىل ا�ستياء
ال �� �ش �ع��ب م ��ن ال �ن �ظ ��ام ومر�شده
الأعلى .وخلق عدم الر�ضا وغياب
الثقة انق�ساماً �سلبياً بني ال�شعب
واحلكومة بلغ ذروته حالياً .تعليقاً
ع �ل��ى ن���س�ب�ت��ي امل �ق��اط �ع��ة الكبرية
والأوراق البي�ضاء ،توجه الرئي�س
الإي� ��راين ال�سابق حممد خامتي
ب�س�ؤال �إىل القيادة�“ :إذا مل يكن
ه ��ذا �إ�� �ش ��ارة ا� �س �ت �ي��اء ،خ�ي�ب��ة �أم ��ل،
وعدم ر�ضا ال�شعب جتاه احلكومة،
فعندها ماذا ميكن �أن يُ�سمى؟».
�سل�سلة �أكاذيب
وف � �ق � �اً لأرق � � � ��ام ال � �ن � �ظ� ��ام ،قاطع
 62%من الناخبني االنتخابات
الرئا�سية .ت�شبه ن�سبة امل�شاركة يف
االنتخابات الأخ�يرة الن�سبة التي
�شهدتها انتخابات م��ار���س (�آذار)

نقل �صحايف يف وول �سرتيت جورنال يف كتاب ي�صدر يف 13
ّ
متوز/يوليو اجل��اري عن الرئي�س الأم�يرك��ي ال�سابق دونالد
ت��رام��ب قوله خ�لال زي��ارة ر�سمية �إىل فرن�سا يف � 2018إنّ
�أدولف هتلر “فعل الكثري من الأمور احل�سنة».
وهذه العبارة التي نفى ترامب �أن يكون قد قالها وردت ،بح�سب
مقتطفات من الكتاب ن�شرت على ل�سان الرئي�س ال�سابق على
هام�ش الزيارة التي قام بها �إىل �أوروبا مبنا�سبة الذكرى املئوية
النتهاء احلرب العاملية الأوىل .ويف كتابه وعنوانه “ب�صراحة،
لقد ف��زن��ا يف ه��ذه االنتخابات” ،ي��ؤ ّك��د ال�صحايف الأمريكي

 2009الت�شريعية .يف ذلك الوقت
�أي�ضاً ،امتنع  62%من الناخبني
عن االقرتاع .ويربط الكاتب هذه
الأرقام بتدهور �أحوال الإيرانيني
مبرور الأي��ام والأ�سابيع .يف �سياق
م�شابه� ،إن للنظام الإيراين تاريخاً
مظلماً يف توفري �أرق��ام دقيقة عن
االن �ت �خ��اب��ات .وغ �ي��اب ال�شفافية
ع�ل��ى جميع امل���س�ت��وي��ات ه��و واحد
من �أ�سو�أ �صفاته .ف�سل�سلة �أكاذيبه
ب�ش�أن �إ�سقاط الطائرة الأوكرانية
وح�صيلة قتلى تظاهرات نوفمرب
(ت�شرين الثاين)  2019وتزوير
�أرق ��ام �ضحايا ك��ورون��ا ه��ي جمرد
�أمثلة ب�سيطة عن غياب ال�شفافية
لديه.
الأوىل من نوعها
ا�ست�شهدت املعار�ضة الإي��ران�ي��ة بـ
 1200ت�ق��ري��ر يف  400مدينة
�إي ��ران� �ي ��ة وب� � � ��آالف الفيديوهات
وال� ��� �ص ��ور م ��ن دوائ � � ��ر انتخابية
خمتلفة لتعلن �أن �أرقام النظام عن
امل�شاركني يف االنتخابات هي �أعلى
بخم�س مرات من العدد احلقيقي،
�أي �أن االق �ت��راع ك��ان��ت �أق� ��ل من
 .10%بح�سب �أرقام النظام� ،أكرث
م��ن  4م�لاي�ين �شخ�ص اقرتعوا
ب � ��أوراق بي�ضاء .ذه��ب ه� ��ؤالء �إىل
� �ص �ن��ادي��ق االق � �ت� ��راع خ� ��وف � �اً من
ال�سجن واال��س�ت�ج��واب وانتهاكات
�أخ� ��رى .وذك ��ر ع�ن��اي��ت �أن العديد
من املقرتعني ب ��الأوراق البي�ضاء
ك��ان��وا �أع���ض��اء يف احل��ر���س الثوري

•• اجلزائر�-أ ف ب

�شُ كلت حكومة ج��دي��دة يف اجل��زائ��ر نحو ن�صف وزرائ �ه��ا م��ن احلكومة
ال�سابقة ،يف خطوة ت�أتي �إثر االنتخابات الت�شريعية التي �شهدت ن�سبة
امتناع قيا�سية عن الت�صويت وقمعاً طال ن�شطاء احلراك االحتجاجي.
وك�شف الرئي�س عبد املجيد تبون عن ت�شكيلة الفريق احلكومي التي مل
ت�شهد تغيرياً يف �شاغلي الوزارات ال�سيادية با�ستثناء حقيبتي اخلارجية
والعدل ،بح�سب ما جاء يف بيان ر�سمي.
واملفاج�أة الكبرية الوحيدة هي ا�ستبدال وزير اخلارجية �صربي بوقدوم
برمطان لعمامرة الذي �شغل احلقيبة زمن حكم الرئي�س ال�سابق عبد
العزيز بوتفليقة قبل �أن ي�ستقيل الأخري بدفع من ال�شارع يف ني�سان/
ابريل .2019
ولعمامرة دبلوما�سي خم�ضرم توىل عدة �سفارات ومتر�س على العمل
متعدد الأط��راف ال �سيما يف �إفريقيا ،وقد ُطرح ا�سمه يف ني�سان/ابريل
 2020لتويل من�صب مبعوث الأمم املتحدة �إىل ليبيا ،لكنّ ت�سميته مل
تت ّم ب�سبب معار�ضة دول عربية.
بدوره� ،سبق �أن عمل وزير الرتبية الوطنية اجلديد عبد احلكيم بلعابد
يف حكومة بوتلفيقة.
و�صار الرئي�س الأول للمحكمة العليا عبد الر�شيد طبي وزيراً للعدل،
وقد ارتبط ا�سمه بقمع املعار�ضة وكذلك مبكافحة الف�ساد.
�أما يف ما يخ�ص الإعالم الذي يخ�ضع لرقابة م�شددة ،فقد حافظ عمار
بلحيمر على حقيبة االت�صال لكنه مل يعد متحدّثاً ر�سميا للحكومة.
ويتك ّون الفريق الوزاري اجلديد من  34ع�ضواً ،بينهم �أربع ن�ساء فقط
على غرار احلكومة ال�سابقة.
•• عوا�صم-وكاالت

موجة ت�صعيد ت�شهدها القواعد
الع�سكرية الأمريكية يف العراق،
حيث كثفت امليلي�شيات املرتبطة
ب� ��إي ��ران يف الآون � ��ة الأخ �ي��رة من
هجماتها با�ستهدافها قاعدة عني
الأ�سد �أم�س الأول بـ � 14صاروخاً.
ووفقاً ل�صحف عربية �صادرة �أم�س
اخل �م �ي ����س ،اع �ت�ب�رت م �� �ص��ادر �أن
�إيران تقف وراء الهجمات الأخرية
يف العراق ،بهدف �إحراج الواليات
املتحدة واختبار خياراتها يف وقت
تعمل فيه على تقلي�ص ح�ضورها
يف املنطقة ،ومرجحة �إن الت�صعيد
اجل� � ��دي� � ��د م ��رت� �ب� �ط ��ة ب �خ �ف��اي��ا
كوالي�س املفاو�ضات النووية بني
الطرفني.
نحو حافية الهاوية
يف �صحيفة العرب اللندنية ،قال
م�صدر ع��راق��ي �إنّ “�إيران تدفع
مبيلي�شياتها يف ال�ع��راق مل�شاغلة
ال� ��والي� ��ات امل� � ّت� �ح ��دة ع �ل��ى حا ّفة
ال�ه��اوي��ة ،وا��ض�ع��ة تلك الف�صائل
�أم��ام �سيناريو املواجهة املفتوحة
مع القوات الأمريكية».
و�أو�� � �ض � ��ح �أن ط � �ه� ��ران ت �� �ض��ع يف
ح�ساباتها احل��ذر الأم��ري�ك��ي من
التورط يف �صراع �أو�سع �ض ّد �إيران
نف�سها ،متو ّقعة �أن ال يخرج �أي
ت�صعيد من قبل الواليات املتّحدة
ع��ن ح� ��دود الأرا� � �ض� ��ي العراقية
وال�سورية ،و�أن ال يتجاوز عمليات

مايكل بيندر �أنّ الرئي�س ال�سابق قال هذا الكالم الإيجابي عن
هتلر خالل “در�س مرجتل يف التاريخ” قدّمه لرتامب يومها
كبري موظفي البيت الأبي�ض �آنذاك جون كيلي .ووفقاً للكتاب
ف�إنّ كيلي ،اجلرنال ال�سابق يف قوات م�شاة البحرية الأمريكية
“املارينز” ،راح يومئذ “يذ ّكر الرئي�س �إىل �أيّ جانب كانت كل
دولة تقف خالل النزاع” كما راح ي�شرح له كيف �أنّ “احلرب
العاملية الأوىل قادت �إىل احلرب العاملية الثانية ،وكذلك عن
جميع الفظائع (التي ارتكبها) هتلر» .وبح�سب الكتاب ف�إنّ
“�صعق” مب��ا ق��ال��ه ت��رام��ب ع��ن ال�ف��وه��رر “قال
كيلي ال��ذي ُ
ّ
للرئي�س �إ ّن ��ه خم�ط��ئ ،ل�ك��نّ ت��رام��ب ظ �ل على موقفه” وراح
يدافع عنه باحلديث عن النه�ضة االقت�صادية التي �شهدتها

�أملانيا بقيادة احلزب النازي يف ثالثينيات القرن املا�ضي .ووفقاً
لل�صحايف الذي �أورد هذه املعلومات نق ً
ال عن م�صادر مل ي�س ّمها،
ف�إنّ كبري موظفي البيت الأبي�ض ر ّد على ترامب بالقول “ال
ميكنك �أن تتحدّث ب�إيجابية عن �أدولف هتلر .بتاتاً».
ويف كتابه يقول بيندر �إنّ ترامب “لديه جهل فظيع بالتاريخ”
وال �س ّيما بف�صوله التي تتع ّلق بالعبودية وبالف�صل العن�صري
يف الواليات املتحدة .وكان ترامب �أثار خالل زيارته لفرن�سا يف
 2018جد ًال عندما �ألغى زيارة كان مق ّرراً �أن يقوم بها �إىل
املقربة الأمريكية يف غابة بيلو التي تبعد نحو مئة كيلومرت
�شمال �شرق باري�س وت�ض ّم رفات جنود �أمريكيني قتلوا خالل
احلرب العاملية الأوىل .ويومها ب ّرر ترامب ق��راره عدم زيارة

للتوجه �إليها على
املقربة ب��أنّ الأح��وال اجلوية مل تكن �آمنة
ّ
منت مروحية كما كان ّ
خمططاً .لكنّ �صحيفة ذي �أتالنتيك
قالت يف حينه �إنّ ت��رام��ب �أل�غ��ى ال��زي��ارة لأ ّن��ه مل ي� َر فيها �أيّ
منفعة .ون�ق�ل��ت ال�صحيفة يف �أي�ل��ول��/س�ب�ت�م�بر  2020عن
علي �أن
م�صادر مل ت�س ّمها �إنّ الرئي�س ال�سابق قال يومها “ملاذا ّ
�أذهب �إىل هذه املقربة؟ �إ ّنها مليئة بفا�شلني».
ووفقاً للم�صدر نف�سه فقد و�صف ترامب اجلنود الأمريكيني
الـ 1541ال��ذي��ن قتلوا يف تلك امل�ع��رك��ة على �أي ��دي القوات
الأملانية بـ”احلمقى” ،قبل �أن ي�س�أل “من كانوا الأخيار” يف
تلك احل��رب .وك��ان البيت الأبي�ض نفى ب�شدّة ما �أوردت��ه ذي
�أتالنتيك.

مما حدث يف نوفمرب .2019

كيف �أظهرت االنتخابات بداية ّ
ت�صدع النظام يف �إيران؟
والبا�سيج وامل��وظ�ف�ين الر�سميني
الذين يرون �ضعف املر�شد الأعلى
وي ��أ� �س��ه وه ��م ي �ف �ق��دون ال�ث�ق��ة به.
ه��ذه ال �ب��ادرة م��ن ف�ئ��ة اجتماعية
تعد اجل�سم الرئي�سي الذي يعتمد
عليه النظام هي الأوىل من نوعها
يف تاريخ نظام املاليل.
مقلق للمر�شد
قبل االن�ت�خ��اب��ات� ،أ��ص��در خامنئي
ف �ت��وى ق ��ال ف �ي �ه��ا �إن الت�صويت

واج��ب ديني و�إن ع��دم امل�شاركة يف
االن�ت�خ��اب��ات ه��و خطيئة عظيمة.
ب��ال��رغ��م م��ن ب��روب��اغ �ن��دا النظام
وال �ت �ه��دي��دات وال ��وع ��ود اجلوفاء
وال��ر��ش��اوى وغ�يره��ا ،لبى ال�شعب
دع ��وات امل�ق��اط�ع��ة� .أ��ص�ب��ح ح�ضور
ونفوذ املعار�ضة الإيرانية وا�ضحني
ج��داً وه��ذا مقلق للمر�شد االعلى
وال�ن�ظ��ام ب��رم�ت��ه .ت�ق��ول املعار�ضة
الإي� ��ران � �ي� ��ة امل �ت �م �ث �ل��ة باملجل�س
ال��وط �ن��ي ل �ل �م �ق��اوم��ة الإي ��ران� �ي ��ة

�إن�ه��ا تو�سعت �سريعاً منذ �أوا�سط
ن��وف�م�بر  2019ون���ش��رت ر�سالة
امل �ق��اط �ع��ة ب�ي�ن ال �� �ش �ع��ب بنجاح.
و�أ�ضاف عنايت �أن ن�سبة املقاطعة
لالنتخابات الرئا�سية يف مدينة
ط �ه��ران و� �ص �ل��ت �إىل  80%ويف
املحافظة �إىل .70%

امل�ست�ضعفون �أظهروا قوتهم
بح�سب وكالة �أنباء الطلبة الإيرانية
�إي�سنا بلغ العدد الإجمايل للأوراق

ال �ب �ي �� �ض��اء وامل� �ل� �غ ��اة يف حمافظة
ط �ه��ران  .70%م��ع ذل ��ك ،قالت
و��س��ائ��ل �إع�لام�ي��ة ر�سمية �إن تلك
االنتخابات كانت انت�صاراً لنظام
احل� �ك ��م .ل �ك��ن �إح � ��داه � ��ا حتدثت
ع��ن �أن ت��رك��ز ال���س�ل�ط��ة يف ب�ضع
م�ؤ�س�سات حكومية يجب �أال ي�ؤدي
�إىل الق�ضاء على امل�ست�ضعفني.
ي� ��رد ع �ن��اي��ت ب � ��أن امل�ست�ضعفني
�أظ� � �ه � ��روا ق ��وت �ه ��م جم� � � ��دداً وق ��د
يفعلون ذلك هذه املرة ب�شكل �أكرب

احلكومة اجلديدة يف اجلزائر تبقي على �أبرز وجوه �سابقتها
و�أبقي على  17وزيرا من احلكومة
ال���س��اب�ق��ة ،بينهم وزراء الداخلية
كمال بلجود وال�صحة عبد الرحمن
ب��ن ب��وزي��د وال �ت �ج��ارة ك �م��ال رزيق
والطاقة حممد عرقاب.
وت �ع �ل �ي �ق �اً ع �ل��ى �إع �ل ��ان احلكومة
اجلديدة ،قال �سفيان وهو موظف
يف �شركة دولية �إنه “عو�ض جزائر
ج � ��دي � ��دة ،ح �� �ص �ل �ن��ا ع� �ل ��ى ج ��زائ ��ر
م�ستعملة” ،يف �إ��ش��ارة �ساخرة من
��ش�ع��ار ال��رئ�ي����س ت �ب��ون ال ��ذي تعهّد
“بناء جزائر جديدة».
وك��ان الرئي�س اجل��زائ��ري ك� ّل��ف يف
 30حزيران/يونيو وزير املالية يف
احلكومة ال�سابقة التكنوقراطي �أمين عبد الرحمن ( 53عاماً) ت�شكيل
احلكومة اجلديدة.
و�إىل جانب وظيفته اجلديدة ،احتفظ عبد الرحمان بحقيبة املالية،
و�ستكون على ر�أ���س مهامه �إنها�ض الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي يف
وقت متر فيه البالد ب�أزمة عميقة.
وي�ت�ك��ون ج��زء م�ه��م م��ن الت�شكيلة ال ��وزاري ��ة م��ن ت�ك�ن��وق��راط�ي�ين غري

حزبيني ،لكن مع ذلك ال يبدو �أنها �ستحيد كثريا عن البو�صلة ال�سيا�سية
ل�سابقتها.
وكان الرئي�س تبون وعد خالل تعديل وزاري جزئي يف الأول من �آذار/
مار�س ب�إدخال تغيري عميق على احلكومة بعد االنتخابات الت�شريعية.
لكنّ اق�تراع  12حزيران/يونيو �أف�ضى �إىل فوز حزب جبهة التحرير
الوطني وم�ستق ّلني داعمني للرئي�س بغالبية مقاعد الربملان� ،إ�ضافة �إىل
�أحزاب �صغرية قريبة من ال�سلطة تقليدياً.

لي�س حتذير ًا بل حريق ًا
جرت االنتخابات املحلية بالتزامن
مع االنتخابات الرئا�سية .نتيجة
ل��ذل��ك ،ك��ان ع��دد ال��ذي��ن �شاركوا
ه ��ذه ال �� �س �ن��ة �أق � ��ل ب� �ـ  75%من
االنتخابات املا�ضية .يف انتخابات
جم�ل����س م��دي �ن��ة ك ��رج (حمافظة
ط �ه��ران) ،حلت الأوراق البي�ضاء
يف امل��رت �ب��ة الأوىل (،)38888
متفوقة على الأ�صوات التي ح�صل
عليها املر�شح الفائز بحوايل 16
�ألفاً .طوال تاريخ النظام� ،إنها املرة
الأوىل التي احتلت فيها الأوراق
البي�ضاء امل��رت�ب��ة الأوىل يف املدن
الكربى مثل كرج و�أراك (عا�صمة
حم ��اف� �ظ ��ة م � ��رك � ��زي) وه � �م� ��دان
(ع��ا� �ص �م��ة حم��اف �ظ��ة ه � �م ��دان).
بينما احتلت ه��ذه الأوراق املرتبة
ال�ث��ان�ي��ة يف ط �ه��ران .وانخف�ضت
ن�سبة امل�شاركة املحلية يف طهران
�إىل  .26%مل يعد ه��ذا الو�ضع
حتذيراً بل حريقاً فعلياً .ويتوقع
عنايت �أن تكون �أرق��ام امل�شاركة يف
الأجزاء الأبعد من البالد م�شابهة
ل �ت �ل��ك ال� �ت ��ي � �ش �ه��دت �ه��ا ط� �ه ��ران
باال�ستناد �إىل �أن بقية املدن غالباً
ما تتبع م�سار العا�صمة.
�شرط التغيري احلقيقي
ن�ق��ل ع�ن��اي��ت ع��ن ع ��امل االجتماع
والأ� �س �ت��اذ يف جامعة ط�ه��ران �أزاد
�أرمكي قوله �إن��ه ك��ان يتحدث عن

ق�صف ب��ال�ط�يران لبع�ض مواقع
مت��رك��ز امل�ي�ل�ي���ش�ي��ات ه �ن��اك على
غ��رار اال�ستهداف الأخ�ير لقوات
تابعة مليلي�شيات احل�شد ال�شعبي
يف م�ن�ط�ق��ة احل � ��دود ب�ي�ن �سوريا
والعراق .و�أو�ضحت ال�صحيفة �أنه
رغ��م ��ص��دور التهديد بالت�صعيد
�ض ّد القوات الأمريكية يف العراق
ب�شكل ��ص��ري��ح وم�ع�ل��ن ع��ن قائد
ميلي�شيا ك�ت��ائ��ب ��س�ي��د ال�شهداء
�أب� ��و�آالء ال��والئ��ي� ،إال �أن ف�صي ً
ال
غ�ي�ر م �ع��روف �أع �ل��ن م�س�ؤوليته
عن الهجوم ال�صاروخي على عني
الأ�سد ،م�شرية �إىل �أن ذلك �أ�صبح
تكتيكاً م�ع��روف�اً يقوم على ن�سبة
تلك الهجمات �إىل ف�صائل جديدة
حتمل �أ��س�م��اء م�ستحدثة وهمية
يف ال �غ��ال��ب لإخ� �ل��اء م�س�ؤولية
امليلي�شيات ال���ش�ه�يرة وجتنيبها
التبعات.
وذك� ��رت �أن ه�ج�م��ات امليلي�شيات
على امل�صالح الأجنبية يف العراق
ت�سبب حرجاً بالغاً حلكومة رئي�س
الوزراء م�صطفى الكاظمي ،التي
بدت يف �أك�ثر من منا�سبة عاجزة
ع��ن جل��م ت�ل��ك ال�ف���ص��ائ��ل مب��ا يف
ذل��ك املح�سوبة ك�ق��وات نظامية،
ح�ي��ث جت��د نف�سها جم�ب�رة على
التعامل مع طرفني مت�صارعني
ت��رب �ط �ه��ا ب �ك��ل م �ن �ه �م��ا عالقات
وث �ي �ق��ة ه �م��ا ال� ��والي� ��ات املتّحدة

و�إي ��ران ،التي يعلم اجلميع �أنّها
ت�ستخدم الأرا� �ض��ي ال�ع��راق�ي��ة يف
�صراع بالوكالة �ض ّد وا�شنطن.
حرب مفتوحة
وب��دوره��ا ،لفتت �صحيفة ال�شرق
الأو�سط �إىل �أن الف�صائل العراقية
امل�سلحة امل��وال�ي��ة لإي ��ران �أطلقت
ح��رب�اً مفتوحة على الأمريكيني
يف ال� �ع ��راق ب��ال �ط��ائ��رات امل�سيرّ ة

وال�صواريخ ،يف وق��ت ت��رددت فيه
�أن �ب ��اء ع��ن زي� ��ارة ��س��ري��ة ق ��ام بها
رئي�س ا�ستخبارات احلر�س الثوري
الإيراين ح�سني طائب ،لبغداد.
وق��ال��ت �إن “هذه الهجمات ت�أتي
ب �ع ��د ن �ح ��و ي ��وم�ي�ن م� ��ن تهديد
كتائب ح��زب اهلل� ،أح��د الف�صائل
ال�ع��راق�ي��ة امل�سلحة ال�ق��ري�ب��ة من
�إي��ران ،ب��رد مباغت على القواعد
وامل�صالح الأمريكية يف العراق».

و�أو�� �ض� �ح ��ت م �� �ص��ادر لل�صحيفة
�أن ال �ه �ج �م��ات الأخ �ي��رة نفّذتها
ف�صائل لديها تن�سيق مبا�شر مع
(حزب اهلل) اللبناين� ،إذ �سهل هذا
الأخري انتقال الطريقة احلوثية
يف ا�ستعمال امل�سيرّ ات املفخخة �إىل
ال�ساحة العراقية.
ك �م��ا و� �ص��ف ن��ائ��ب رئ �ي ����س وزراء
�إق �ل �ي��م ك��رد� �س �ت��ان ال �ع ��راق قوباد
طالباين ،ا�ستهداف مطار �أربيل

تهديدات �إيرانية
وم� ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ذك � ��رت �صحيفة
اجلريدة الكويتية �أن الأمني العام
لـ “كتائب �سيد ال�شهداء” �أبو �آالء
الوالئي ،توعد بالرد على ال�ضربة

حكم التاريخ
لقد اخ�ت��ار ال�ن�ظ��ام ط��وال �سنوات
جت��اه��ل ��ص��وت ال�شعب وموا�صلة
�سيا�سة القمع ع��و��ض�اً ع��ن تغيري
�سلوكه و�أخ��ذ ت�صويت الإيرانيني
باحل�سبان واعتناق الدميوقراطية
مبعناها احلقيقي .لكن اللجوء
�إىل اخليار الأخري ميكن �أن يكون
مكلفاً للنظام .والأه ��م �أن تعيني
رئي�س متورط يف جمزرة 1988
بحق �سجناء �سيا�سيني ي��دل �إىل
�أن النظام ق��رر ا�ستخدام �أجهزته
القمعية ��ض��د ال�شعب الإي� ��راين.
ل�ك��ن ع�ن��اي��ت ي�ستند �إىل التاريخ
ك��ي ي���س�ت�ن�ت��ج يف خ �ت��ام م �ق��ال��ه �أن
الديكتاتورية ال ت�ستطيع التغلب
على �سلطة ال�شعب.

و�شهدت االنتخابات ن�سبة امتناع غ�ير م�سبوقة ع��ن الت�صويت بلغت
 77باملئة ،يف بلد يعي�ش م�أزقا �سيا�سيا منذ مطلع عام � 2019إثر بدء
احلراك االحتجاجي والقمع الذي تاله.
وقاطع عدد من �أحزاب املعار�ضة االقرتاع ،فيما وا�صل ن�شطاء احلراك
املطالبة بتغيري ج��ذري لـ”النظام” ال�سيا�سي القائم منذ ا�ستقالل
البالد عام .1962
ويبدو الرئي�س اجلزائري عازما على ا�ستكمال خريطة الطريق التي
�أعلنها رغ��م معار�ضة احل��راك ال��ذي يطالب ب�إر�ساء دول��ة قانون وبدء
انتقال دميوقراطي وتكري�س ال�سيادة ال�شعبية وا�ستقالل الق�ضاء.
وخ�ل�ال م ��ؤمت��ر ��ص�ح��ايف ع �ق��دوه الأرب �ع��اء يف العا�صمة اجل��زائ��ر ،دان
ممثلون لأحزاب �سيا�سية ومنظمات مدنية “حملة االعتقاالت امل�ستمرة
والتي �أخ��ذت �أب�ع��اداً خطرية جدا ومل ت�ستثن �أحداً” ،وفق ما قالوا يف
بيان.
وط��ال��ب ال�ب�ي��ان بـ”�إطالق ��س��راح ك��ل معتقلي ال ��ر�أي واح�ت�رام حقوق
الإن���س��ان واحل��ري��ات الأ�سا�سية وح��ق التظاهر ال�سلمي” ،كما طالبت
ب�إنهاء “امل�سار االنتحاري الذي تتبناه ال�سلطة».
وهنـاك حاليــــــا �أك�ث�ر م��ن � 300شخ�ص وراء الق�ضبان على خلفية
احل ��راك و�/أو ق�ضايـــــــا ح��ري��ات فرديــــــــة ،وف��ق “اللجنة الوطنية
للإفراج عن املعتقلني” التي تدافـــــع عن ن�شــــــطاء احلراك امل�ســــجونني
واملوقوفني.
وكان تبون �أمر الأحد بالإفراج عن �شباب م�سجونني على خلفية امل�شاركة
يف تظاهرات احلراك .لكنّ نائب رئي�س الرابطة اجلزائرية للدفاع عن
حقوق الإن�سان �سعيد �صاحلي �أ�سف لأنه “مت الإفراج عن  15فقط من
بني  18كان يفرت�ض �إطالق �سراحهم الأحد».

�صواريخ امليلي�شيات العراقية� ..أوراق �إيرانية ملفاو�ضات «النووي»
ال ��دويل وال�ب�ع�ث��ات الدبلوما�سية
بـ “العمل الإره��اب��ي ال��ذي يخدم
�أجندات وم�صالح �ضيقة للجهات
التي تقف وراءها».

قوة ثالثة منذ �سنة �إىل �سنتني حيث
لن يكون مر�شحوها �إ�صالحيني �أو
مت�شددين م�ضيفاً �أن من �صوتوا
ب� � ��أوراق ب�ي���ض��اء اج� �ت ��ازوا انق�سام
�إ�صالحي-مت�شدد .و�أ�ضاف �أرمكي
�أن ه ��ذه ال �ظ��اه��رة ت���ش�ير �إىل �أن
ج��زءاً ك�ب�يراً م��ن املجتمع مل يعد
يت�صرف �ضمن �إطار العمل ال�سابق
ويختار ال�سري نحو وجهات �أخرى.
يرى عنايت �أن هيكلية النظام هي
ال�سبب ال��وح�ي��د مل��ا يح�صل اليوم
داخ��ل املجتمع الإي��راين .ال ميكن
ح�صول تغيري حقيقي وجوهري
من دون هدم و�إزال��ة والية الفقيه
وه ��ذا ي�ع�ن��ي ن�ه��اي��ة ن �ظ��ام املاليل
بح�سب الكاتب.

الأخ �ي��رة ال �ت��ي وج�ه�ت�ه��ا القوات
الأمريكية ملواقع تابعة لف�صائل
ع ��راق� �ي ��ة م �ت �ح��ال �ف��ة م ��ع �إي� � ��ران
ومن�ضوية يف احل�شد ال�شعبي.
و�أ� � �ش� ��ارت �إىل �أن ال ��والئ ��ي هدد
ب���ض��رب ال �ق��وات الأم��ري�ك�ي��ة على
احل � ��دود م��ع � �س��وري��ا ،والكويت،
ق ��ائ�ل ً�ا “نريد �أن ن�ن�ف��ذ عملية
ن��وع�ي��ة ي�ق��ول اجل�م�ي��ع عنها �إنها
انتقامنا من الأمريكيني ،ميكن
�أن ت�أتي من اجلو والرب والبحر،
وع� �ل ��ى احل� � � ��دود ال� �ع ��راق� �ي ��ة ،يف
الإقليم� ،أو ب�أي مكان».
و�أ� �ض��اف “نحن الآن يف ال�شارع،
وق��رب كل املع�سكرات الأمريكية،
ون �ح��ن م��ا��ض��ون يف عملية ال��رد،
وقطعنا �أمي��ان �اً غليظة يف ذلك،
ونحن بالهيئة التن�سيقية لف�صائل
املقاومة ذاهبون باجتاه الرد».
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن تهديدات
ال� � ��والئ� � ��ي ،ج � � ��اءت ب� �ع ��د �ضربة
� �ص ��اروخ �ي ��ة ا� �س �ت �ه��دف��ت قاعدة
ع�ين الأ��س��د العراقية يف الأنبار،
وال �ت��ي ت���ض��م ج �ن��وداً �أمريكيني،
وح�سب املعلومات كان قائد فيلق
القد�س �إ�سماعيل ق�آين زار بغداد
بعد ال�ضربة الأمريكية ،و�أعطى
الف�صائل �ضوءاً �أخ�ضر للت�صعيد.

ا�ستفزاز الأمريكيني
و�أم � ��ا يف ��ص�ح�ي�ف��ة ال �ب �ي��ان ،فقد

�أع�ل�ن��ت وزارة ال��دف��اع الأمريكية
“البنتاغون”� ،أنّ امليلي�شيات
الإي� ��ران � �ي� ��ة يف ال � �ع� ��راق ت�ستفز
الأم��ري�ك�ي�ين ع��ن ق���ص��د ،م�شرية
�إىل �أنها ال ت�سعى للت�صعيد.
و�أك��دت �أن �أي رد �ستقوم به �سيتم
ت �ن �� �س �ي �ق��ه م� ��ع ح �ك ��وم ��ة ال� �ع ��راق
وك��ذل��ك ال �ت �ح��ال��ف ،ول �ف �ت��ت �إىل
�أنها �ستتخذ اخلطوات ال�ضرورية
لل ّرد على الهجمات �ضد قواتها يف
العراق.
فيما �أدان املتحدث الر�سمي با�سم
ال �ق��ائ��د ال �ع��ام ل �ل �ق��وات امل�سلحة
ال �ع��راق �ي��ة ال �ل��واء ي�ح�ي��ى ر�سول،
عمليات الق�صف التي تعر�ض لها
مطار �أرب�ي��ل وق��اع��دة عني الأ�سد
اجل ��وي ��ة ،مل ��ا مي�ث�ل��ه م ��ن انتهاك
� �ص��ارخ ل�ك��ل ال �ق��وان�ي�ن ،واعتدا ًء
ع�ل��ى ه�ي�ب��ة ال��دول��ة والتزاماتها
الدولية.
وق �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ال “مــــــرة �أخـــــــرى
ي��وغ��ل �أع � ��داء ال �ع �ـ��راق يف غيهم
وي �� �س �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ت �ه��دف��ون �أم� � ��ن البالد
و��س�ي��ادت�ه��ا ،و��س�لام��ة العراقيني
م ��ن خ�ل��ال اع � �ت ��داء �إرهابـــــــي
ج��دي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��د ع� �ل ��ى م� �ط ��ار �أرب � �ي� ��ل،
ومع�سكر عني الأ�سد التابع لوزارة
ال ��دف ��اع ال �ع��راق �ي��ة ،وق �ب��ل ذلك
العودة ال�ستهداف مقا ّر البعثات
ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة ال �ت��ي ت �ق��ع حتت
حماية الدولة..
مم��ا مي� ّث��ل ان�ت�ه��اك�اً ��ص��ارخ�اً لكل
ال �ق��وان�ي�ن ،واع � �ت ��دا ًء ع �ل��ى هيبة
الدولة والتزاماتها الدولية».
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ف�ساد الإخوان يف م�صرف ليبيا ..ترقب ل�صدور تقرير يك�شف امل�ستور
••طرابل�س-وكاالت

بعد ت�أخرها �شهور ،ت�ستعد ال�شركة الدولية املكلفة من الأمم املتحدة
مبراجعة ح�سابات م�صرف ليبيا املركزي لتقدمي تقريرها الذي ت�أخرت
يف الإفراج عنه كثريا ،حيث كان من املقرر �أن يخرج للنور يف نهاية �أبريل
املا�ضي ،وهو ما مل يحدث.
ويرجح مراقبون �أن يكون التقرير �سببا يف الإطاحة مبحافظ امل�صرف
ال�صديق الكبري ،املدعوم من جماعة الإخوان الإرهابية.
وب��د�أت �شركة “ديلويت” الدولية حتت �إ��ش��راف مكتب الأمم املتحدة
خلدمات امل�شاريع وبعثة الأمم املتحدة �إىل ليبيا عملية مراجعة ح�سابات
م�صر ليبيا املركزي بفرعيه يف طرابل�س وبنغازي منذ �أغ�سط�س 2020
بجمع املعلومات من م�صادر ر�سمية وجتارية ،بهدف ا�ستعادة النزاهة

وتوحيد امل�ؤ�س�سات املالية الليبية .و�أو��ض�ح��ت م�صادر لـ”�سكاي نيو
عربية” �أن املجل�س الرئا�سي �سي�ستلم التقرير يف فعالية ي�شهدها رئي�س
حكومة الوحدة الوطنية عبد احلميد الدبيبة ،ومبعوث الأمني العام
للأمم املتحدة لدى ليبيا يان كوبيت�ش ،وعدد من امل�س�ؤولني الآخرين.
وبح�سب امل�صادر ذاتها ،ف��إن التقرير يت�ضمن تو�صيات ح��ول حت�سني
نزاهة ووح��دة النظام امل�صريف يف البالد� ،إ�ضافة �إىل خطوات توحيد
امل�صرف امل��رك��زي ،وتعزيز امل�ساءلة وال�شفافية ،م�سلطا ال�ضوء على
التجاوزات التي �شابت العمل امل�صريف حتت قيادة الكبري ،كما �سي�ستعجل
�إجراء تغيريات وا�سعة.
وت�ساءل ال�صحفي الليبي ب�شري زعيبة عن ال�سبب وراء ت�أخر طوال
تلك الفرتة املا�ضية ،الأمر الذي طرح العديد من عالمات اال�ستفهام،
معقبا“ :هل لت�أجيل �صدور التقرير عالقة باخلالفات حول من�صب

حمافظ امل�صرف املركزي؟� ،أم خ�شية من دور حمتمل ملحتوى التقرير
يف ح�سم ال���ص��راع؟» .ومل ي�ستعبد زعيبة �أن يكون الت�أجيل يف �إعالن
التقرير يعود �إىل وجود حالة من “الت�شابك الدويل” ب�سبب ما ك�شفته
تلك املراجعة ،حيث ظلت طوال الأ�شهر املا�ضية يف انتظار “التوافق”
على �صيغة لإدراجها يف التقرير .وطرحت العديد من الأ�سماء خالل
الفرتة املا�ضية لتويل املن�صب خلفا للكبري ،وذلك منذ �إعالن جمل�س
النواب بدء عمل جلنة ا�ستالم ملفات املر�شحني للمنا�صب ال�سيادية،
ومن بينهم حممد الرعي�ض وفرحات بن قداره وفتحي املجربي و�أنور
اخلايبي وعبد احلميد ال�شيخي ،ح�سب امل�صادر ،وهو امللف الذي يناور
حوله تنظيم الإخوان للإبقاء على الكبري� ،أو املقاي�ضة مبن�صبه مقابل
تعيني �شخ�صيات حم�سوبة على الإخ ��وان يف منا�صب ه��ام��ة �أخرى،
ومنها رئا�سة املفو�ضية الوطنية لالنتخابات .وا�ستمر ال�صديق الكبري،

املنتمي لتنظيم الإخ ��وان الإره��اب��ي ،يف من�صبه منذ �أن عينه املجل�س
االنتقايل �أواخ��ر عام  ،2011ب�ضغط من التنظيم الذي كان ي�سيطر
على �أغلبية امل�ؤمتر الوطني الليبي �آن��ذاك ،وعمل على تر�سيخ وجود
التنظيم بتوفري غطاء مايل كبري له ،مكنه من توطيد �أقدامه ع�سكريا
يف مناطق الغربي الليبي.
و�شاب عمل الكبري الكثري من املخالفات� ،أخطرها �صرف رواتب ثابتة
مليلي�شيات �إرهابية ،و�صفقات �سالح م�شبوهة ،كما ر�صدت تقارير رقابية
جتاوزات داخل امل�صرف حتت �إدارته� ،آخرها ال�صادر عن ديوان املحا�سبة
يف طرابل�س .ويف ه��ذا ال�سياق ،ي�ق��ول الباحث الليبي ف��رج زي��دان �إن
�إيرادات النفط الليبي ذهبت خالل الفرتة املا�ضية كمرتبات للمرتزقة
ال�سوريني ،ودفع مقابل الطائرات امل�سرية الرتكية التي ا�ستخدمت يف
احلرب �ضد اجلي�ش الوطني الليبي.

�إ�صابات كوفيد 19-يف �إجنلرتا زادت لأربعة �أمثالها منذ يونيو
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مقامرة جون�سون برفع القيود يف �إجنلرتا تقلق بع�ض العلماء
•• لندن-رويرتز

يعتزم رئي�س ال��وزراء الربيطاين
ب��وري ����س ج��ون �� �س��ون رف ��ع القيود
ال �ت��ي �أم �ل �ت �ه��ا ج��ائ �ح��ة فريو�س
ك��ورون��ا وف �ت��ح اق�ت���ص��اد �إجنلرتا
م��ن ج��دي��د يف  19ي��ول�ي��و متوز
اجلاري ،لكن مثل هذا القرار لن
مير دون �إثارة قلق بع�ض العلماء
الذين ا ّتبع ن�صائحهم حتى الآن.
ف��رغ��م حت�ق�ي��ق واح� ��د م��ن �أعلى
م� �ع ��دالت ال �ت �ط �ع �ي��م يف ال �ع ��امل،
ت��واج��ه بريطانيا م��وج��ة جديدة
م��ن كوفيد .19-و�سيمثل قرار
ج��ون���س��ون م �ق��ام��رة ،ف�ه��و يهدف
ب � ��دال م� ��ن �إغ � �ل ��اق ال � �ب �ل�اد �إىل
التعاي�ش مع الفريو�س فيما يعد
�أول اخ�ت�ب��ار م��ن ن��وع��ه يف العامل
ل� �ق ��درة ال �ل �ق��اح��ات ع �ل��ى حماية
النا�س من املتحور دلتا.
وق ��د �أرج� � ��أ ج��ون �� �س��ون م��ا يطلق
عليه (يوم احلرية) �أربعة �أ�سابيع
حتى الآن لل�سماح بتطعيم عدد
�أكرب من النا�س بعد �أن حذر من
�أن البالد قد ت�شهد �آالف��ا �أخرى
من الوفيات بفعل �سرعة انت�شار
املتحور �سريع العدوى.

�إال �أنه بعد �أن جتاوزت ن�سبة من
ح�صلوا على اجلرعة الأوىل من
ال�ب��ال�غ�ين  86يف امل �ئ��ة وتطعيم
م ��ا ي �ق ��رب م ��ن ث �ل �ث��ي البالغني
باجلرعتني ح��دد جون�سون يوم
 19يوليو مت��وز م��وع��دا لإنهاء
العمل بالقيود.
ق ��ال ��ت �آن ك � � ��وري خ� �ب�ي�رة علم
الأوبئة يف �إمربيال كوليدج والتي
ك��ان��ت وراء �أح� ��د ال �ن �م��اذج التي
ا�ستفاد منها جون�سون يف قراره
الأويل �إرج ��اء (ي��وم احل��ري��ة) �إن
م��ن ال �� �س��اب��ق لأوان� � ��ه �إع �ل��ان �أن
مب� �ق ��دور ال� �ب�ل�اد ال �ت �ع��اي ����ش مع
تزايد احل��االت .وقالت لرويرتز
�إن ت�أجيل رفع القيود مرة �أخرى
�سيكون له فائدته.
و�أ� �ض��اف��ت “�أعتقد �أن الت�أجيل
ك�سب للوقت ولدينا خطوات على
الطريق قد تفيد يف تقليل انت�شار
العدوى” م�شرية �إىل اجلرعات
ال�ت�ن���ش�ي�ط�ي��ة واح �ت �م��ال تطعيم
الأطفال.
وك� �ت ��ب �أك �ث ��ر م� ��ن  100عامل
ر�سالة �إىل دورية الن�سيت الطبية
و� �ص �ف��وا ف�ي�ه��ا خ�ط��ط جون�سون
لرفع القيود كلها ب�أنها “خطرية

و� �س��اب �ق��ة لأوانها” وق ��ال ��وا �إن
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ال �ق��ائ �م��ة على
التعاي�ش مع م�ستويات عالية من
العدوى “غري �أخالقية ومنافية
للعقل».
لكن حكومة جون�سون تقول �إن
عليها �أن تنظر �إىل م��ا ه��و �أبعد
من جمرد املنظور الوبائي.
و�أ� � �ش ��ار وزي� ��ر ال �� �ص �ح��ة اجلديد
�ساجد جاويد �إىل م�شاكل �أخرى
��ص�ح�ي��ة وت�ع�ل�ي�م�ي��ة واقت�صادية
ت � ��راك� � �م � ��ت خ � �ل� ��ال اجل� ��ائ � �ح� ��ة
باعتبارها احل��اف��ز وراء �ضرورة
ال�ع��ودة للحياة ال�ع��ادي��ة حتى �إذا
بلغت الإ�صابات � 100ألف حالة

يوميا .وب��د�أ نقا�ش ح��اد بني من
يعتقدون �أن العطلة الدرا�سية
ال�صيفية متثل �أف�ضل �أمل لرفع
القيود ه��ذا ال�ع��ام وم��ن ي��رون �أن
جون�سون يرتكب خط�أ �آخر بعدما
ات�ه�م��وه بالت�سبب يف واح ��د من
�أعلى معدالت الوفيات يف العامل
بانتظاره فرتة طويلة قبل �إ�صدار
�أوامر الإغالق ال�سابقة.
ويف ح��ال��ة امل �ت �ح��ور دل �ت��ا �شديد
العدوى يبدو �أن اللقاحات تفيد
يف م �ن��ع ال ��وف� �ي ��ات والإ�� �ص ��اب ��ات
ال �� �ش��دي��دة �أك �ث�ر م��ن �إف��ادت �ه��ا يف
وق��ف ان�ت���ش��ار ال �ع��دوى .ونتيجة
ل��ذل��ك � �ش �ه��دت ب��ري�ط��ان�ي��ا زي ��ادة
ح��ادة يف الإ��ص��اب��ات ه��ذا ال�صيف
مل تقابلها زي��ادة بال�سرعة ذاتها
يف الوفيات.
ومع ذلك فثمة عالمات حتذيرية.
فربيطانيا ت�شهد ح��ال�ي��ا دخول
ح��وايل  350حالة امل�ست�شفيات
يوميا .ورغ��م �أن ه��ذا ع��دد قليل
ال يقارن باملعدل الذي �شهدته يف
املوجات ال�سابقة فهو ميثل زيادة
بن�سبة  45يف املئة تقريبا خالل
الأيام ال�سبعة املا�ضية.
ويف �إ�سرائيل ،التي تعد من �أ�سرع

جثامني مكد�سة يف ال�سودان� ..أزمة دفن وغ�ضب كبري ي�شتعل
••اخلرطوم-وكاالت

“�سكاي نيوز عربية” �إن وج��ود هذه
اجلثث من دون الإع�لان عنها لفرتة
تقرتب من العامني يعني �أن هنالك
جرمية يراد �إخفا�ؤها.
ور�أى �أن اجل� ��رمي� ��ة ذات �شقني،
الأول يتعلق بال�شكوك الكبرية التي
ت ��دور ح��ول ال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي ق�ت��ل بها
ال�ضحايا� ،أما الثاين فيتمثل يف عدم
اه�ت�م��ام ج�ه��ات االخ�ت���ص��ا���ص بالأمر
وعدم احرتام حقوق ال�ضحايا.
وتزايدت ال�شكوك �أكرث بعد اكت�شاف
جثة �أحد �شباب املقاومة املفقودين بني
تلك اجلثث �إثر اختفائه يف الثالث من
�أب��ري��ل  2021بعد ح�ضوره فعالية
�ضمن الفعاليات امل�ستمرة التي كان
ي���ش��ارك فيها ب�شكل منتظم تخليدا
لذكرى قتلى ومفقودي جرمية ف�ض
اعت�صام القيادة.
النيابة ال�سودانية
م��ن ج��ان �ب��ه� ،أك ��د م���ص��در يف النيابة
العامة �أنهم �أ�صدروا الأم��ر لل�شرطة
ب��دف��ن  23ج�ث�م��ان ،م�ساء الثالثاء،

•• باري�س-وكاالت

ر�أى الكاتب الفرن�سي مي�شال ت��وب �أن ا�سرتاتيجية “الإخوان “ القائمة على
“االند�سا�س” التدريجي يف املجتمعات التي يعي�شون فيها ،هي مبثابة “�س ّم �أكرث
فتكاً من �أهوال احلروب» .وكتب توب ،يف مقال ملوقع “�أوبينيون �أنرتنا�شيونال”،
�إن ��ه يف ال��راب��ع ع�شر م��ن ال�شهر امل��ا��ض��يُ ،ن� ّ�ظ��م ف��ري��دي��ري��ك �أون �� �س��ال� ،أكادميي
خمت�ص يف العلوم اجليو�سيا�سية ،ن��دوة فكرية بعنوان “الإخوان امل�سلمون..
قراءة جيو�سيا�سية” ،يف مق ّر اجلمعية الوطنية الفرن�سية� ،شارك فيها ث ّلة من
املخت�صّ ني واخل�براء الذين �أك��دوا العالقة “الع�ضوية” القائمة بني الأو�ضاع
الأمنية وال�سيا�سية احلالية التي ت�شهدها منطقة ال�شرق الأو��س��ط من جهة،
وا�سرتاتيجية “الإخوان امل�سلمني” من جهة �أخرى .و�أ�ضافوا �أنه خالفاً لل�سلفية
اجلهادية التي تعتمد على العنف كخيار ا�سرتاتيجي ،و ُتبرَ ِّ ُر ُه بدعوى “واجب”
اجلهاد �ضد “الكفار” و”ال�صليبيني” واليهود؛ ّ
يف�ضل “الإخوان الإرهابيون
“ ا�سرتاتيجية مغايرة تقوم على االند�سا�س التدريجي يف الن�سيج املجتمعي
واالعتماد على التقيّة كغطاء اجتماعي وروحاين لن�شاطاتهم املريبة التي يقومون
بها يف املجتمعات الإ�سالمية وغري الإ�سالمية التي يعي�شون ويتمدّدون فيها يوماً

بعد ا�ستيفاء كافة ال�شروط الطبية
وال �ق��ان��ون �ي��ة ،ل�ك�ن�ه��م ت��راج �ع��وا بعد
اع �ت��را� � ��ض � �ش �ب ��اب جل �ن ��ة اعت�صام
م�ست�شفى ال�ت�م�ي��ز .و�أ� �ش ��ار امل�صدر،
ال � ��ذي حت� ��دث مل ��وق ��ع “�سكاي نيوز
عربية” ب �� �ش��رط ع ��دم ال�ك���ش��ف عن
ا��س�م��ه� ،إىل �أن ال�ن�ي��اب��ة حت��ر���ص على
ال�ت��أك��د م��ن ا�ستكمال كافة ال�شروط
ال�لازم��ة لدفن اجلثامني بالتن�سيق
مع كافة اجلهات املعنية.
و�أو�ضح امل�صدر �أن تراجعهم عن قرار
الدفن ج��اء بعد �أن علموا من �شباب
جل �ن��ة االع �ت �� �ص��ام ب � ��أن اخت�صا�صي
ط��ب الأ��س�ن��ان ال�ع��ديل �أخ�بره��م بعدم
ا�ستيفاء بع�ض اجلثامني املراد دفنها
ل �ل �� �ش��روط ال �ط �ب �ي��ة والت�شريحية
الالزمة.
وقال امل�صدر �إن النيابة تراجعت عن
القرار و�أرج��أت��ه حتى اخلمي�س رغبة
م�ن�ه��ا يف حت��ا� �ش��ي ا� �س �ت �خ��دام القوة.
وت��دور �شكوك كبرية ح��ول الطريقة
التي قتل بها العديد من ال�سودانيني
خالل الفرتة الأخرية و�سط اتهامات

جل �ه��ات �أم �ن �ي��ة .وج� ��اء ال �ك �� �ش��ف عن
اجلثامني املكد�سة بعد ت�ضارب كبري
يف الت�صريحات الر�سمية ،حيث نقلت
و�سائل �إعالم حملية عن النائب العام
ال���س��اب��ق ال �ق��ول �إن اجل �ث��ث املكد�سة
يف امل�شرحة ال ع�لاق��ة لها مبفقودي
الثورة وعملية ف�ض االعت�صام .لكن
متحدث با�سم جلنة ف�ض االعت�صام
�أك � ��د مل��وق��ع “�سكاي ن �ي��وز عربية”
وجود جثتني الثنان من �ضحايا ف�ض
االعت�صام قتل �أحداهما حرقا.

اخلمي�س درا�سة كبرية عن انت�شار
مر�ض كوفيد� 19-أن الإ�صابات
يف �إجن � �ل�ت��را زادت �إىل �أرب� �ع ��ة
�أمثالها يف �شهر واحد منذ �أوائل
يونيو حزيران ،وذلك قبل خطط
رئي�س ال��وزراء بوري�س جون�سون
لإع� ��ادة ف�ت��ح االق�ت���ص��اد بالكامل
خالل �أ�سبوعني.
وق��ال جون�سون �إن��ه يعتزم �إنهاء
�أغلب القيود القانونية املفرو�ضة
الحتواء فريو�س كورونا يوم 19
يوليو مت��وز على ال��رغ��م م��ن �أن
التوقعات ت�شري �إىل ارتفاع حاالت

�أك � � ��دت احل �ك ��وم ��ة ال �ي��اب��ان �ي��ة �أم�س
اخل�م�ي����س ع��زم�ه��ا ع�ل��ى �إع� ��ادة فر�ض
حالة الطوارىء ال�صحية طوال فرتة
الألعاب الأوملبية يف طوكيو التي تبد�أ
بعد �أ�سبوعني ،ما يوحي بان الأوملبياد
�سينظم ب��دون جمهور �أو بعدد قليل
من املتفرجني.
وت�ط��رق��ت و��س��ائ��ل �إع�ل�ام يابانية اىل
احتمال اج ��راء املناف�سات يف غالبية
املن�ش�آت الأوملبية خلف �أبواب مغلقة.
وو� � �ص ��ل رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة الأومل� �ب� �ي ��ة
ال��دول �ي��ة الأمل� � ��اين ت��وم��ا���س ب ��اخ �إىل
طوكيو اخلمي�س حيث �سي�شارك عرب
الفيديو  -لأنه يخ�ضع حلجر �صحي
�إلزامي لثالثة �أيام  -يف اجتماع حول
م���س��أل��ة ح���ض��ور اجل�م�ه��ور م��ع جلنة
منظمة حملية وممثلني عن احلكومة
اليابانية وبلدية طوكيو.
يف اليابان ،اج��راءات حالة الطوارىء
ال�صحية �أق��ل ت�شددا بكثري من تلك
ال �ت��ي ت �ف��ر���ض يف �أم ��اك ��ن �أخ � ��رى يف

ال �ع��امل ح�ي��ث حت��د م��ن ب�ي��ع الكحول
وترغم احلانات واملطاعم على �إغالق
�أبوابها ب�شكل �أبكر من املعتاد.
لكن القيود ت�ستهدف �أي�ضا الفعاليات
ال�ث�ق��اف�ي��ة وال��ري��ا��ض�ي��ة وه ��ي م�س�ألة
�أ��س��ا��س�ي��ة ق�ب��ل �أ��س�ب��وع�ين م��ن افتتاح
الألعاب الأوملبية يف  23متوز/يوليو.
وق��ال يا�سوتو�شي ني�شيمورا الوزير
ال �ي��اب��اين امل �ك �ل��ف م �ل��ف كوفيد19-
اخلمي�س �إن “عدد احل��االت يوا�صل
االرت �ف��اع يف طوكيو” .و�أ� �ض��اف “مع
ت ��زاي ��د ت �ن �ق�لات الأ� �ش �خ ��ا� ��ص ،باتت
امل�ت�ح��ورة دل�ت��ا ،الأك�ث�ر ع��دوى ت�شكل
الآن ح � ��وايل  30%م ��ن احل� ��االت
ويتوقع ان يرتفع هذا الرقم».
و�أو�ضح �أن حالة الطوارىء ال�صحية
اجل��دي��دة التي �ستعلن ر�سميا خالل
ال �ن �ه ��ار ��س�ت���س�ت�م��ر ح �ت��ى � 22آب/
اغ�سط�س و�ستحدد �سقفا من خم�سة
�آالف متفرج و 50%من �سعة املوقع
بح�سب الرقم الأدن��ى .و�سيحظر بيع
ال�ك�ح��ول يف احل��ان��ات وامل�ط��اع��م التي
�ستغلق �أبوابها عند ال�ساعة الثامنة

خطوة مفاج�أة
وف� �ق ��ا ل �ع �� �ض��و ال �ل �ج �ن��ة الإع�ل�ام �ي ��ة
الع�ت���ص��ام م���ش��رح��ة ال�ت�م�ي��ز م�صعب
ال �� �ش��ري��ف ف �ق��د ت �ف��اج��ا � �ش �ب��اب جلنة
االع�ت���ص��ام امل �ت��واج��دي��ن يف امل�شرحة
��ص�ب��اح ال �ث�لاث��اء ب��دخ��ول � 3سيارات
تتبع لل�شرطة وعربة نقل اجلثامني
م��ع ح�ضور وك�ي��ل النيابة لنقل عدد
م��ن اجل�ث��ام�ين امل��وج��ودة يف امل�شرحة
ب�ح�ج��ة ج��اه��زي �ت �ه��ا وان �ت �ه��اء عملية
ت�شريحها.

�سم �أكرث ً
فتكا من احلروب
�أوبينيون :جماعة «الإخوان » ّ

بعد ي��وم .من جهة �أخ��رى� ،أجمع امل�شاركون على �أن اال�سرتاتيجية الإخوانية
القائمة على جت ّنب الأ�ضواء الإعالمية واالند�سا�س ال�سل�س يف املجتمعات والدول
التي حتت�ضنهم ،ال متنع هذا التنظيم ال�سلفي من دعم الإرهاب كو�سيلة لتحقيق
م�آربه ال�سيا�سية؛ كدفع منطقة ال�شرق الأو�سط �إىل مزيد من الفو�ضى وعدم
اال�ستقرار .فمثل هذه الأو�ضاع الأمنية وال�سيا�سية امل�ضطربة تمُ ّثل بيئة حا�ضنة
لتنامي الفكر الإخواين ومتدّده يف املنطقة .وقال ميخائيل برازان ،كاتب خمت�ص
يف �إنتاج الأ�شرطة الوثائقية� ،أحد امل�شاركني يف الندوة� ،إن “النازيني كانوا م�صدر
�إل�ه��ام ل�ل�إخ��وان وع��رف��وا ،مثلهم ،كيفية التعامل مع الأيديولوجية ال�سيا�سية
والإره ��اب وامل�ساعدة االجتماعية ،لل�سيطرة التدريجية على املجتمعات التي
يعي�شون فيها؛ خ�صو�صاً الت�أثري على العقول ،حتى ُت�سهّل عليهم ا�سرتاتيجية
االند�سا�س هذه» .و�أ�ضاف �أن اال�سرتاتيجية الإخوانية تقوم �أي�ضاً على الظهور
مبظهر ال�ضحية؛ خ�صو�صاً يف املجتمعات الغربية؛ حيث ي�ستفيد “الإخوان “
من تواط�ؤ �أحزاب الي�سار الأوروبي املتط ّرف ،وبع�ض احلركات الثقافية والفكرية

الإ�صابة قائال �إنه يرت�ضي فكرة
حدوث مزيد من الوفيات نتيجة
كوفيد 19-لأن احلياة يجب �أن
تعود لطبيعتها.
و�أظ � �ه� ��رت ال ��درا�� �س ��ة ،وه� ��ي من
�أك�ب��ر ال ��درا�� �س ��ات ال �ت��ي �أجريت
يف بريطانيا �إذ �شملت فحو�ص
� 47أل��ف �شخ�ص يف ال�ف�ترة من
 24يونيو حزيران �إىل  5يوليو
مت� ��وز� ،أن ن���س�ب��ة االن �ت �� �ش��ار على
م �� �س �ت��وى ال� �ب�ل�اد ب �ل �غ��ت 0.59
ب��امل �ئ��ة �أي واح� ��د م��ن ك��ل 170
�شخ�صا باملقارنة مع  0.15باملئة

يف ال�ف�ترة م��ن �أواخ ��ر م��اي��و �أيار
�إىل �أوائل يونيو حزيران.
وق � � ��ال � �س �ت �ي �ف��ن راي � �ل� ��ي �أ�� �س� �ت ��اذ
الأم ��را� ��ض امل �ع��دي��ة يف �إمربيال
كوليدج لندن لل�صحفيني “من
ال���ص�ع��ب ج ��دا ال��دف��اع ع��ن فكرة
ف �ت��ح االق �ت �� �ص��اد يف وق� ��ت مبكر
ا��س�ت�ن��ادا �إىل ن��وع ال�ب�ي��ان��ات التي
نح�صل عليها».
و�أ�ضاف �أن احلكومة ا�ضطرت �أن
ت�أخذ يف اعتبارها عوامل �أخرى
غ�ير متعلقة بالوباء عند اتخاذ
القرار.

اليابان ت�ستعد لإعادة فر�ض حالة الطوارىء ال�صحية
•• طوكيو�-أ ف ب

برزت م�أ�ساة اجلثث الـ 198املكد�سة
يف م�شرحة تتبع لأح��د امل�ست�شفيات
و�سط العا�صمة ال�سودانية اخلرطوم
�إىل ال�سطح جم��ددا بعد ن�شر �شباب
م��ن جل�ن��ة االع �ت �� �ص��ام ال ��ذي نظمته
جلان مقاومة يف باحة امل�شرحة ،مقطع
فيديو يظهر اعرتا�ضهم ملحاولة نقل
 23جثمانا م��ن امل�شرحة .ويف حني
�أك��د م�صدر يف النيابة ال�ع��ام��ة �أنهم
�أ� �ص��دروا الأم ��ر لل�شرطة ب��دف��ن 23
جثمان م�ساء �أول �أول �أم�س الثالثاء
بعد ا�ستيفاء كافة ال�شروط الطبية
والقانونية ،قال متحدث با�سم جلنة
االعت�صام �إن اعرتا�ضهم ج��اء ب�سبب
ع ��دم اك �ت �م��ال ال �� �ش��روط ال�ل�ازم ��ة يف
بع�ض اجلثامني املراد دفنها.
�شكوك الكبرية
وتدور �شكوك كبرية حول تلك اجلثث
ال �ت��ي مت اك�ت���ش��اف�ه��ا يف �أب ��ري ��ل ،حيث
يعتقد على نطاق وا�سع �أن جزءا كبريا
م�ن�ه��ا ي �ع��ود ل�ق�ت�ل��ى وم �ف �ق��ودي ثورة
دي�سمرب ال�شعبية ،التي �أطاحت نظام
عمر الب�شري يف .2019
ويعتقد �أي�ضا �أن جزء من تلك اجلثث
تعود ل�ضحايا ومفقودي جرمية ف�ض
اعت�صام ال�ث��وار �أم��ام ال�ق�ي��ادة العامة
ل�ل�ج�ي����ش ال �� �س ��وداين ب��اخل��رط��وم يف
ال�ث��ال��ث م��ن ي��ون�ي��و ،وال�ت��ي قتل فيها
امل�ئ��ات وفقد فيها ع��دد كبري ال يزال
م�صريهم جمهوال حتى الآن.
ومنذ منت�صف �أب��ري��ل يعت�صم مئات
ال���ش�ب��اب �أم ��ام م�ست�شفى “التميز”
احل �ك��وم��ي و� �س��ط اخل ��رط ��وم ،يف ظل
موجة غ�ضب عارمة اجتاحت ال�شارع
ال�سوداين ،على �إث��ر الك�شف عن تلك
اجل �ث��ث ال �ت��ي مت تكدي�سها بطريقة
غ �ي��ر الئ � �ق� ��ة مم � ��ا ادى �إىل حتلل
وتعفن بع�ضها ب�سبب انقطاع التيار
ال �ك �ه��رب��ائ��ي ع��ن امل �� �ش��رح��ة يف بع�ض
االوق��ات .وقال �أحد املعت�صمني ملوقع

دول العامل يف ا�ستخدام اللقاحات
و�أول دولة تخفف القيود ،ارتفعت
الإ�صابات م�ؤخرا الأمر الذي دفع
احلكومة للتفكري يف �إعادة فر�ض
ب �ع ����ض ال �ق �ي��ود رغ� ��م انخفا�ض
م� �ع ��دالت الإ�� �ص ��اب ��ات ال�شديدة
والوفيات.
وق� ��ال ت �ي��م ��س�ب�ك�ت��ور خ �ب�ير علم
الأوب�ئ��ة يف كينجز كوليدج لندن
ال � ��ذي ي ��دي ��ر امل� ��� �ش ��روع البحثي
(تطبيق زوي ل��درا��س��ة �أعرا�ض
ك� ��وف � �ي� ��د) �إن� � � ��ه ي� ��رح� ��ب ب� �ق ��رار
احل �ك��وم��ة االع �ت ��راف ب � ��أن على
النا�س �أن تتعلم كيف تتعاي�ش مع
الفريو�س.
لكنه �شكك يف خطوات مثل �إنهاء
فر�ض ا�ستخدام الكمامات الذي
ال ي�ك�ل��ف االق �ت �� �ص��اد ��ش�ي�ئ��ا لكنه
ي�سهم يف حماية النا�س من �آثار
كوفيد بعيدة املدى.
وم��ن امل �ق��رر �أن ت�ط��رح احلكومة
ال�بري�ط��ان�ي��ة من ��اذج حم��دث��ة من
ع� ��دة ج��ام �ع��ات ي� ��وم  12يوليو
متوز اجلاري ،وهو املوعد املتوقع
�أن ي�ع�ل��ن ف �ي��ه ج��ون �� �س��ون ق ��راره
ال �ن �ه��ائ��ي ب �� �ش ��أن رف ��ع العقوبات
بعد ذل��ك ب�أ�سبوع .ه��ذا و�أظهرت

املنبثقة عن اجلناح الي�ساري للحزب الدميقراطي الأمريكي .وي�ؤكد غربيال
املخت�ص يف التاريخ الإ�سالمي� ،أن ا�ستحالة
مارتينيز-غرو ،الباحث الأكادميي
ّ
ف�صل ال��دي��ن ع��ن ال�سيا�سة يف املجتمعات الإ�سالمية ه��ي “فكرة خاطئة”� ،إذ
�ساهم توحيد ال��دول بعد ق��رن ون�صف من وف��اة الر�سول ،يف ك�سر ه��ذه الفكرة،
م�ضي ًفا �أن املجتمعات الإ�سالمية احلديثة لي�س من َق َد ِرهَا �أن تعي�ش �إىل الأبد
يف ظ ّل “ا�ضطهاد ظالمي” ،حتت ت�أثري التنظيمات الإخوانية وال�سلفية التي
ُتربّر ذلك با�سم الدين الإ�سالمي الذي هو “براء من �أفعالها»� .أما فريديريك
املخت�ص يف العلوم اجليو�سيا�سية ،فيعترب �أن َعدَا َء الإخوان جتاه
�أون�سال ،الباحث
ّ
فرن�سا عداء قدمي ،يقوم على اعتبار هذا البلد الأوروبي “�أر�ض كفر” يجب على
امل�سلمني ترهيبها و�أ�سلمتها .لكن من املفارقات �أن الإخوان ي�ستفيدون من مناخ
احلرية والدميقراطية الذي مييّز املجتمعات الغربية التي ي�سعى �إىل اخرتاقها
والهيمنة عليها .ا�ست�شهد �أون�سال بقرار وزيرة الريا�ضة روك�سانا مارا�سينيانو�س
امل�ؤيد الرتداء احلجاب �أثناء الأن�شطة الريا�ضية ،على �أنه خري مثال على “مدى

م�ساء .ويفرت�ض �أن تنتهي احلفالت
عند ال�ساعة التا�سعة م�ساء .و�أ�ضاف
ال��وزي��ر ال �ي��اب��اين “ن�أمل يف احتواء
انت�شار الإ��ص��اب��ات ع�بر و�ضع طوكيو
يف حالة الطوارىء” مو�ضحا ان عدد
ال��ذي��ن ي��دخ�ل��ون امل�ست�شفيات يرتفع
يف فئة االربعينات واخلم�سينات من
العمر .وبينما ك��ان الأرخبيل مبن�أى
ن�سبيا حتى الآن عن وباء كوفيد19-
مع حواىل  14,900وفاة ر�سميا منذ
مطلع  2020ف��ان برنامج التلقيح
يتقدم ببطء �شديد.
ومل ي�ت��م ت�ط�ع�ي��م � �س��وى  15%من
ال�سكان حتى الآن ويخ�شى اخلرباء �أن
تت�سبب املتحورة دلتا مبوجة جديدة
من �ش�أنها �إغراق امل�ست�شفيات باملر�ضى
يف ال�ي��اب��ان ال�ت��ي ��ش�ه��دت ع��دة حاالت
طوارىء �صحية منذ .2020
وي�أتي ق��رار احلكومة اليابانية فيما
ي���س�ع��ى م�ن�ظ�م��و االل� �ع ��اب الأوملبية
اىل حت��دي��د ع ��دد امل�ت�ف��رج�ين الذين
�سي�سمح لهم ب��دخ��ول املن�ش�آت ب�شكل
نهائي خالل املناف�سات .يف �آذار/مار�س

حظرت جميء متفرجني من اخلارج-
يف �سابقة يف تاريخ الأوملبياد -وال�شهر
املا�ضي ح��ددت �سقفا ب�ح��واىل ع�شرة
�آالف م�ت�ف��رج حم�ل��ي �أو  50%من
�سعة موقع ،بح�سب الرقم الأدنى.
لكن املنظمني �أقروا بان هذا العدد قد
يخف�ض ب�شكل �إ�ضايف وب��ان االوملبياد
ميكن ان يجري يف مناف�سات مغلقة يف
حال تفاقم الو�ضع ال�صحي.
وي�ن�ت�ظ��ر م���ش��ارك��ة � 11أل ��ف ريا�ضي
يف الأل�ع��اب الأوملبية يف طوكيو حيث
ف��ر���ض امل�ن�ظ�م��ون اج� � ��راءات م�شددة
جدا يف مواجهة كوفيد .19-وحتاول
ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة الومل �ب �ي��اد ط��وك�ي��و-
 2020خ �ل��ق ب �ع ����ض احل �م��ا� �س��ة يف
�أجواء هذه الألعاب التي يطغى عليها
الوباء .لكن ال�سلطات املحلية �أعلنت
الأرب� �ع ��اء “�إلغاء” م���س�يرة ال�شعلة
الأومل�ب�ي��ة “على ال�ط��رق العامة” يف
ال�ع��ا��ص�م��ة ب���س�ب��ب ال �ق �ي��ود ال�صحية
حول الألعاب الأوملبية .و�أكدت بلدية
طوكيو �أن م�سرية ال�شعلة الأوملبية
يف العا�صمة �ستبد�أ اجلمعة ،م�ضيفة
�أن��ه ب�سبب وب��اء “كوفيد ،”19-ف�إن
جميع الأق�سام التي كان من املقرر �أن
تقام على الطرق العامة بني التا�سع
و 23مت��وز/ي��ول �ي��و ،م��وع��د افتتاح
الألعاب “مت �إلغا�ؤها ،با�ستثناء مناطق
اجل ��زر املعزولة” املتعلقة ب�أرخبيل
�أوغ��ا� �س��اوارا ال��واق��ع ع�ل��ى ب�ع��د 900
كيلومرت جنوب طوكيو.
وبد ًال من ذلك� ،سيتم تنظيم احتفاالت
�صغرية لإ��ض��اءة ال�شعلة الأومل�ب�ي��ة يف
م��واق��ع خمتلفة يف العا�صمة “بدون
�أي متفرج” ،ح�سبما �أ�ضافت �سلطات
ط��وك �ي��و يف ب �ي��ان دع� ��ا ال �� �س �ك��ان �إىل
متابعتها “براحة” يف املنزل.
و�أظ �ه��ر ا�ستطالع ل �ل��ر�أي �أن غالبية
ال �ي��اب��ان �ي�ين ت�ف���ض��ل �أن ي �ت��م ارج� ��اء
الألعاب الأوملبية مرة �أخ��رى �أو حتى
�إل�غ��ائ�ه��ا رغ��م ان امل�ع��ار��ض��ة لاللعاب
الأومل � �ب � �ي� ��ة ت ��راج� �ع ��ت يف الأ� �س ��اب �ي��ع
املا�ضية.

تغلغل الفكر الإخ��واين وعمق ت�أثريه يف املجتمع الفرن�سي» .و�أ�ضاف �أن العديد
من منا�صري هذا التنظيم والكيانات الأخرى التي تدور يف فلكه ال يرتددون يف
الظهور مبظهر ال�ضحية والتلويح بورقة “الإ�سالموفوبيا” ،ما �أن ي�شعروا ب�أن
�أ�ضواء الإعالم و�أعني الأجهزة الأمنية والإدارية بد�أت ت�ستهدفهم ،مت�سائ ًال عن
قدرة التنظيم الإخواين على امل�ضي قدماً يف ا�سرتاتيجيته القائمة على اخرتاق
الدولة واملجتمع الفرن�سيني .ب��دوره ،قال جان-مي�شال فوفارك ،نائب برملاين
عن حزب “اجلمهورية �إىل الأمام” (حزب الرئي�س ماكرون)� ،إن الإخوان نزعوا
من الفرن�سيني الرغبة يف الت�صدّي للفكر الظالمي؛ حيث ي�سعى هذا التنظيم
ال�سلفي �إىل التغلغل التدريجي وال�سيطرة على العقول والت�أثري على طريقة
عي�ش املجتمعات الأوروبية ،حتى يتم ّكن يف نهاية الأمر من مراقبتها وال�سيطرة
عليها كلياً .وت�ساءل فرن�سوا لونكل ،الرئي�س ال�سابق للجنة العالقات اخلارجية
املنبثقة عن اجلمعية الوطنية الفرن�سية ،ما �إذا كان اخلال�ص �سي�أتي يوماً ما
من منطقة ال�شرق الأو�سط؛ ففي هذه املنطقة التي ت�ؤوي ربع جمموع ال�سكان
امل�سلمني يف العاملُ ،و ِل َد م�شروع الإ�سالم ال�سيا�سي ،وفيها ترعرع الفكر الظالمي
خالل القرن املا�ضي .وهذه املنطقة �ستبقى “منارة” للفكر ال�سلفي والإخواين،
تقود �أتباعه و ُتل ِه ُمهُم.
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جمل�س الأمن يدين اغتيال رئي�س هايتي
•• الأمم املتحدة�-أ ف ب

�أع ��رب جمل�س الأم ��ن ال ��دويل يف ب�ي��ان ��ص��در ب�إجماع
�أع �� �ض��ائ��ه ع��ن “�إدانته ال�شديدة” الغ �ت �ي��ال رئي�س
هايتي جوفينيل مويز ،مطالباً باعتقال مرتكبي هذه
“اجلرمية النكراء” و”�إحالتهم على املحاكمة على
وجه ال�سرعة».
وق��ال �أع���ض��اء املجل�س اخلم�سة ع�شر يف ال�ب�ي��ان الذي
�أعدّته الواليات امل ّتحدة �إ ّنهم “يدينون ب�أ�ش ّد العبارات”
اغتيال رئي�س هايتي الذي ُقتل فجر الأربعاء يف هجوم
م�س ّلح ا�ستهدفه يف عقر داره بالعا�صمة بور �أو برن�س.

12

و�إذ دع��ا جمل�س الأم��ن يف بيانه “جميع الأط��راف �إىل
ال �ت��زام ال �ه��دوء و��ض�ب��ط النف�س وجت � ّن��ب �أيّ ع�م��ل من
�ش�أنه �أن يُ�سهم يف زعزعة اال�ستقرار”� ،شد ّد على “دعمه
الثابت للحوار” يف هايتي.
كما ط��ال��ب املجل�س “جميع الفاعلني ال�سيا�سيني يف
هايتي باالمتناع ع��ن �أيّ عمل م��ن �أع�م��ال العنف و�أيّ
حتري�ض على العنف».
وبطلب من ال��والي��ات امل ّتحدة واملك�سيك يعقد جمل�س
الأمن الدويل اخلمي�س جل�سة طارئة مغلقة للبحث يف
الو�ضع يف هايتي بعد اغتيال رئي�سها.
وم���س��اء الأرب �ع��اء �أع�ل�ن��ت ��ش��رط��ة ه��اي�ت��ي �أنّ �أرب �ع��ة من

“املرتزقة” ال��ذي��ن اغ �ت��ال��وا م��وي��ز يف ه �ج��وم م�س ّلح
ا�ستهدفه يف عقر داره بالعا�صمة بور �أو برن�سُ ،قتلوا يف
حني اع ُتقل اثنان �آخران.
وق��ال ال�شرطة �إنها ط��اردت قتلة الرئي�س ما �أن ن ّفذوا
عملية االغتيال التي وقعت قرابة ال�ساعة الأوىل من
فجر الأربعاء و�أ�سفرت عن مقتل مويز و�إ�صابة زوجته
بجروح خطرة.
و�إثر اغتيال مويز �أعلن رئي�س ال��وزراء االنتقايل كلود
ج��وزي��ف تو ّليه مهام ال�سلطة وف��ر���ض حالة الطوارئ
ودع��ا مواطنيه �إىل ال �ه��دوء يف بلد ي�ع��اين م��ن �أزمات
�سيا�سية وي�شهد مواجهات بني ع�صابات.

كتل تقاطع �أ�شغاله و ُتل ّوح بالت�صعيد

الربملان التون�سي يتجه نحو ال�شلل!...

املكي :را�شد الغنو�شي يخ�ضع �إمكانيات املجل�س و�أع�ضاءه خلدمة �أجنداته اخلا�صة
•• الفجر -تون�س
بعد اع�ترا���ض كتلة
احل���زب الد�ستوري
احل���ر ع��ل��ى طريقة
ت�����س��ي�ير ال��ب�رمل����ان
اىل ج��ان��ب طعنها
يف امل�����ص��ادق��ة على
ات��ف��اق��ي��ة �صندوق
قطر التحقت كتل
نيابية �أخ��رى بذات
االجتاه دون حتالف
او تن�سيق م��ع عبري
مو�سي ..
مم��ا ي�شي ب��ان ال�برمل��ان التون�سي
ي���س�ير ن�ح��و ال���ش�ل��ل رغ ��م ان هذا
احل � ��راك ي �ب��دو م �ت ��أخ ��را مب ��ا ان
العطلة النيابية على الأبواب.
فقد �أعلن زهري املغزاوي النائب
ع��ن ال�ك�ت�ل��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة �أم�س
اخلمي�س �أنّ الكتلة طالبت مبعية
ك�ت�ل�ت��ي اال�� �ص�ل�اح وحت �ي��ا تون�س
وعدد من النواب امل�ستقلني بعقد
اج �ت �م��اع خل�ل�ي��ة االزم� ��ة يف �أ�سرع
وق� ��ت م �ع �ل �ن��ا ع ��ن ت �ع �ل �ي��ق الكتل
امل� ��ذك� ��ورة م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف ن�شاط
اللجان ومقاطعتها �أ�شغال مكتب
املجل�س واجتماعات ر�ؤ�ساء الكتل
وجل�ن��ة ال�ت��واف�ق��ات وع��ن امكانية
ان���س�ح��اب�ه��ا م��ن اجل�ل���س��ة العامة
املقررة ليوم االثنني القادم.
و�أ�� �ض ��اف امل� �غ ��زاوي خ�ل�ال ندوة
� �ص �ح �ف �ي��ة م �� �ش�ت�رك��ة ان الكتل
ال �ث�ل�اث ��س�ت�ط��ال��ب ي ��وم االثنني
ال� �ق ��ادم خ �ل�ال اجل �ل �� �س��ة العامة
امل ��زم ��ع ع �ق��ده��ا ب �ت �غ �ي�ير ج ��دول
االع� �م ��ال وت�خ���ص�ي���ص��ه ملناق�شة
ال��و��ض��ع ال��وب��ائ��ي يف ال �ب�لاد ودور
جمل�س نواب ال�شعب كنقطة اوىل
ث��م للمطالبة ب��ال�ن�ظ��ر يف نقطة
قال ان الغنو�شي حذفها االربعاء
مربزا انها تتعلق بتقرير التفقدية
العامة لوزارة العدل متابعا “الن
هناك م�سائل مت�س حركة النه�ضة
يف عالقة بالق�ضايا الإرهابية».
وق ��ال امل �غ ��زاوي “�سنجتمع يوم
االث �ن�ي�ن وان ّ
مت رف ����ض طلباتنا
�سنعلن عن اجراءات ت�صعيدية”.
وي ��أت ��ي ه ��ذا ال �ق ��رار ب�ع��د �أج ��واء
امل�شاحنات ال�ت��ي ج��دت ب�ين نواب
ال �ك �ت �ل��ة ال ��دمي �ق ��راط �ي ��ة ون � ��واب
ائتالف الكرامة يف اجلل�سة العامة
ال �ت��ي ع �ق��دت الأرب� �ع ��اء ل�ل�ن�ظ��ر يف
قانون لإنعا�ش االقت�صاد وت�سوية
خمالفات ال�صرف.
نواب الكتلة الدميقراطية والذين
يبلغ عددهم  38نائبا ا�ستنكروا
ع ��ر� ��ض م �� �ش��اري��ع ق� ��وان �ي�ن على
اجلل�سة العامة دون متريرها على
خلية االزمة وهددوا بالت�صعيد.
ويف ه��ذا الإط��ار مت الإع�ل�ان عما
�أ� �س �م �ت��ه ال �ك �ت �ل��ة الدميقراطية
“باملقاومة احلقيقية يف جمل�س
ن ��واب ال���ش�ع��ب ام ��ام ديكتاتورية

�إ�صابة البابا بحمى طفيفة وفحو�صاته طبيعية

•• الفاتيكان�-أ ف ب

�أ�صيب البابا فرن�سي�س ال��ذي خ�ضع لعملية جراحية الأح��د بحمى طفيفة م�ساء
الأربعاء لكن فحو�صاته الطبية اخلمي�س جاءت طبيعية بح�سب الن�شرة ال�صحية
التي ن�شرها الكر�سي الر�سويل .وج��اء فيها �أن البابا فرن�سي�س �أم�ضى الأربعاء
“يوما هادئا وتناول الطعام وحترك ب�شكل م�ستقل” كما �أر�سل حتياته بعد الظهر
اىل الأطفال الذين يعاجلون يف نف�س امل�ست�شفى معه .و�أو�ضحت الن�شرة ال�صحية
ال�صادرة عن املتحدث با�سم الفاتيكان ماتيو بروين “عند امل�ساء �أ�صيب الأب الأقد�س
بحمى طفيفة” يف ليلته الرابعة يف م�ست�شفى جيميلي يف روما كما ورد على موقع
الفاتيكان .و�أ�ضاف �أن البابا خ�ضع �صباح اخلمي�س “الختبارات ميكروبيولوجية
روتينية وفح�ص مقطعي لل�صدر والبطن ،وكانت النتيجة �سلبية” مو�ضحا ان
البابا يوا�صل “العالج املخ�ص�ص له والتغذية عن طريق الفم».

نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

لهذا ي�ستعر�ض الناتو ع�ضالته يف البحر الأ�سود...؟
•• فران�سوا كليمن�صو

ت�صعيد يف االفق

املطالبة ب�ضرورة �أن يقدم املجل�س ق�ضية
جزائية �ضد مرتكبي العنف حتت قبة الربملان

املكي يحمل الغنو�شي م�س�ؤولية االو�ضاع
رئي�س ال�برمل��ان را��ش��د الغنو�شي”
وق ��ال ال �ن��ائ��ب ع��ن ال�ك�ت�ل��ة هيكل
املكي ان مقاطعة الت�صويت داخل
اجلل�سة ال�ع��ام��ة ولأ��ش�غ��ال مكتب
املجل�س �ستتبعه خ�ط��وات �أخرى
ق��ادم��ة اح �ت �ج��اج��ا ع �ل��ى م��ا يقوم
ب��ه رئ�ي����س جم�ل����س ن ��واب ال�شعب
م��ن جت ��اوزات“ :را�شد الغنو�شي
يخ�ضع �إمكانيات املجل�س و�أع�ضائه
خلدمة اجنداته اخلا�صة «.
وع�ّب�رّ النائب يف ذات ال�سياق عن
ا�ستنكاره بعد احداث العنف التي
ج ��دت حت ��ت ق �ب��ة امل�ج�ل����س و�سط
�صمت رئا�سة املجل�س متهما نائبة
رئي�س املجل�س بالتواط�ؤ« :نائب
رئي�س املجل�س �سمرية ال�شوا�شي
تبعث للقيام مبهمات خا�صة».
م ��ن ج�ه�ت��ه ن ��دد ال �ن��ائ��ب نعمان

ال �ع �� ��ش ب� �ح ��رم ��ان ال� �ن ��ائ ��ب ام ��ل
ال�سعيدي من �أخ��ذ الكلمة خالل
اجلل�سة العامة م��ن قبل النائب
الأول ل��رئ�ي����س امل�ج�ل����س �سمرية
ال�شوا�شي وال��ذي اعتربه خمالفا
للنظام الداخلي ،م�شريا اىل انها
ت �ق��وم ب �ت ��أوي��ل ال �ن ����ص القانوين
كما يحلو لها و�أ� �ض��اف�“ :أحزاب
االئ�ت�لاف احلاكم اهانت املجل�س
و�ش ّرعت جلميع التجاوزات «.
يف �سياق اخر اكدت النائبة �سامية
عبو ان نواب الكتلة الدميقراطية
قرروا الطعن يف اتفاقية ال�صندوق
القطري للتنمية ،م�شرية اىل انه
كان من االجدر على مكتب املجل�س
عر�ض االتفاقية على خلية االزمة
لكن املكتب مل يقم بذلك وهذا:
“خرق م��ن اخل ��روق ��ات اليومية

ملكتب املجل�س” �أي�ضا.
وق ��ال ��ت � �س��ام �ي��ة ع �ب��و ان �أهلية
ال� ��� �ش� �خ� �� ��ص ال � � � ��ذي و ّق � � � ��ع على
االت�ف��اق�ي��ة خاطئة اذ ان املم�ضي
ع �ل��ى االت �ف��اق �ي��ة ي �ج��ب ان يكون
�شخ�ص م��ن ال �ق��ان��ون الدويل”:
وامل��دي��ر العام ال��ذي و ّق��ع لي�س له
�أهلية».
يذكر ان رئي�سة كتلة الد�ستوري
احلر مبجل�س نواب ال�شعب عبري
مو�سي قد اعلنت الثالثاء تقدميها
لطعن �ضد م�شروع القانون املتعلق
ب��امل �� �ص��ادق��ة ع �ل��ى االت �ف��اق �ي��ة مع
ال�صندوق القطري بعد جتميعها
ل  30ت��وق�ي��ع م��ن ن ��واب املجل�س
م��ن كتلتها و م��ن ن ��واب ينتمون
اىل كتل نيابية �أخ��رى على غرار
الكتلة الدميقراطية.

م��ن جهته ن��دد رئي�س كتلة حتيا
ت��ون ����س م���ص�ط�ف��ى ب ��ن �أح� �م ��د يف
ذات ال�ن��دوة ال�صحفية ب��ردة فعل
رئا�سة ال�برمل��ان م��ن تكرر احداث
العنف حتت قبة الربملان وطالب
ب�ضرورة ان يقدم املجل�س ق�ضية
ج��زائ�ي��ة ��ض��د مرتكبي ال�ع�ن��ف يف
جل�سة يوم  30يونيو املنق�ضي.
ودع ��ا ب��ن اح �م��د اىل � �ض��رورة ان
ي �ك��ون امل �ج �ل ����س يف ح��ال��ة انعقاد
دائ� ��م يف ظ��ل ال��و� �ض��ع ال� ��ذي متر
ب��ه ال�ب�لاد م�ن��ددا ب��إل�غ��اء اجلل�سة
العامة املخ�ص�صة للو�ضع الوبائي
واالق �ت �� �ص��ادي وم �ل��ف التفقدية
ال�ع��ام��ة ل� ��وزارة ال �ع��دل يف عالقة
مبا ك�شفت عنه هيئة ال��دف��اع عن
ال�شهيدين بالعيد والرباهمي.
يف حني ،ندد رئي�س كتلة اال�صالح
ح �� �س��ون��ة ال �ن��ا� �ص �ف��ي مب ��ا اعتربه
�سيا�سة املكيالني التي يتعامل بها
رئ�ي����س جمل�س ن ��واب ال�شعب مع
الكتل مذكرا بقرار كتلة اال�صالح
ال � �ق ��ا� � �ض ��ي مب� �ق ��اط� �ع ��ة ا�� �ش� �غ ��ال
مكتب املجل�س اىل ح�ين معاقبة
وم�ق��ا��ض��اة ال �ن��واب امل�ع�ت��دي��ن على
عبري مو�سي.
و�أ� � � �ض � ��اف ال �ن ��ا� �ص �ف ��ي ان ه ��ذه
الكتل �ست�صعد اىل ح��د مقاطعة
اجلل�سات العامة �إذا مل يرتاجع
الغنو�شي عن الغاء جل�سة احلوار
مع احلكومة املخ�ص�صة لال�ستماع
لوزيرة العدل ووزير ال�صحة.
ودع��ا النا�صفي اىل �ضرورة عقد
اجتماع خلية االزم��ة ،م�ضيفا ان
العودة اىل ا�شغال املكتب ور�ؤ�ساء
ال �ل �ج��ان وال �ت��واف �ق��ات م�شروطة
مبقا�ضاة املعتدين من قبل ادارة
الربملان على غرار ال�شكايات التي
مت تقدميها �ضد مو�سي.

�صحايف تركي معار�ض يتعر�ض لهجوم يف برلني
•• برلني�-أ ف ب

تعر�ض ال�صحايف الرتكي �إرك �أكارير املعار�ض علنا للرئي�س
رجب طيب �إردوغان واملقيم يف املنفى يف برلني ،لهجوم وجرح
خ��ارج منزله م�ساء الأرب �ع��اء ،كما �أع�ل�ن��ت ال�شرطة الأملانية
اخلمي�س.
و�أع�ل��ن ال�صحايف البالغ من العمر  48عاما �أي�ضا عن هذا
االعتداء على و�سائل التوا�صل االجتماعي ون�سبه �إىل �أن�صار
ح��زب العدالة والتنمية ال��ذي ينتمي اليه الرئي�س الرتكي.
وقالت �شرطة برلني يف بيان �إن “ثالثة رجال قاموا مبهاجمته

يف باحة مبناه” ،مو�ضحة �أن رجلني �ضرباه بينما كان ثالث
يراقب الو�ضع.
ونقل �أكارير �إىل امل�ست�شفى ب�سبب �إ�صابته بجروح يف الر�أ�س.
و�أ�شار يف مقطع فيديو ُن�شر على تويرت بعد االعتداء �إىل �أن
حالته مطمئنة و�أنه متكن من العودة �إىل منزله.
وي�ؤكد ال�صحايف الذي �صدرت يحقه �أوامر اعتقال عديدة يف
تركيا ويعي�ش يف �أملانيا منذ  ،2017يف ت�سجيل الفيديو �أن
�أحد املهاجمني هتف “لن تكتب!».
وو�صف ال�صحايف الرتكي املن�شق الآخ��ر ج��ان دون ��دار ،الذي
يعي�ش يف العا�صمة الأمل��ان�ي��ة �أي�ضا احل��ادث يف تغريدة على

تويرت ب�أنه “ر�سالة مبا�شرة” من الرئي�س �إردوغان تهدف �إىل
�إظهار �أن �أنقرة “ت�ستطيع �أن تهاجم حتى يف برلني �أي �صحايف
ينتقد النظام».
وي�ع�ي����ش ج��ان دون� ��دار يف �أمل��ان �ي��ا م�ن��ذ  .2016وك ��ان رئي�س
التحرير ال�سابق ل�صحيفة جمهورييت املعار�ضة ،م�سجونا يف
تركيا.
وعربت ال�صحافية مي�سايل تولو التي ق�ضت عدة �أ�شهر رهن
االحتجاز يف تركيا يف  2017عن ا�ستيائها �أي�ضا .وكتبت على
موقع تويرت “يلتم�س الكثري من النا�س احلماية يف �أملانيا وما
زالوا يتعر�ضون للعنف ال�شديد هنا .يجب �أن يتوقف ذلك».

�أطلقت �أوك��ران�ي��ا وع��دة دول م��ن بينها الواليات
امل�ت�ح��دة م �ن��اورات ع�سكرية م���ش�ترك��ة يف البحر
الأ��س��ود ،وه��ي منطقة ت�شهد ت��وت��رات �شديدة مع
مو�سكو ،وكانت م�سرحا الأ�سبوع املا�ضي ال�شتباك
مع �سفينة بريطانية.
مناورة ن�سيم البحر  ،2021بالن�سبة للكثريين،
هي يف اال�صل ا�سم كوكتيل من التوت الربي .كان
ع�صريه يف زم��ن م��ا يخلط م��ع م���ش��روب اجلني،
لكنه اليوم ي��زاوج الفودكا �أك�ثر .ميكن �أن يكون
“ن�سيم البحر” عا�ص ًفا يف كل االحوال ،بعيدًا عن
خملفات االف��راط يف ا�ستهالكه ،مبا ان التمرين
الع�سكري ال��ذي ب��د�أ يف البحر الأ�سود وينتهي يف
 23يوليو� ،سيح�شد للمرة الأوىل منذ ع�شرين
عامًا  5000رجل من  30دولة م�شاركة (منها
فرن�سا)� 32 ،سفينة حربية ،و 40طائرة مقاتلة،
وقاذفات قنابل .كما مت التخطيط ملا ال يقل عن
 18عملية بحرية لقوات خا�صة والغوا�صات.
ت�صر الواليات املتحدة و�أوكرانيا ،اللتان تنظمان
ه� ��ذا االن �ت �� �ش��ار ،ع �ل��ى احل ��اج ��ة �إىل ه� ��ذا النوع
م��ن امل �ن��اورات ل�ضمان اك�ت���س��اب �أ��س��اط�ي��ل الدول
احلليفة تن�سيقا �أك�ب�ر يف العمليات واخل�ب�رة يف
مواجهة رو�سيا التي �سبق ان �ضمنت ال�سيطرة،
يف �أقل من ثالثني عامًا ،من �أبخازيا يف جورجيا
وتران�سني�سرتيا يف مولدافيا و�شبه جزيرة القرم
يف �أوكرانيا.

طلب الغاء
متنت رو�سيا فالدميري بوتني ،التي تعترب �أي
متا�س لأوكرانيا مع حلف الناتو ا�ستفزا ًزا ،عب ًثا
�إل�غ��اء ه��ذا التمرين ن�سيم البحر  2021الذي
مت �إع��داده منذ ف�ترة طويلة .وم��ع اق�تراب �سفن
الناتو وحلفائه من �ساحل القرم ،حاولت القوات
الرو�سية كبح امل�ن��اورات� ،سواء عن طريق ترهيب
�سفينة حربية بريطانية �أو �إح ��دى فرقاطاتها
امل��راف �ق��ة ،ال�ه��ول�ن��دي��ة ،ال�ت��ي تعر�ضت مل�ضايقات
حتليق الطائرات على ارتفاع منخف�ض جدًا.
بعد ذلك بقليلُ ،و�ضعت فرقاطة �إيطالية �أخرى
“حتت املراقبة”.
“لدينا ق��واع��د ات���ص��ال وا��ض�ح��ة ب�ين �أ�ساطيلنا
تو�ضح نوايانا جتاه رو�سيا وتقلل من املخاطر”،
ي��ؤك��د �أح��د ق��ادة الأ��س�ط��ول ال���س��اد���س الأمريكي،
ال ��ذي ي���ش��ارك يف تنظيم ال�ت�م��ري��ن م��ن القاعدة
الأوك��ران�ي��ة �أودي���س��ا .وي��ذ ّك��ر ب ��أنّ “البحر الأ�سود
بحر دويل ولي�س ملكا لأي �أمة».
ويف ب�ي��ان��ه ال�صحفي ال ��ذي ي�ق��دم ن�سيم البحر
 ،2021ال يخفي الناتو حقيقة �أنه زاد من وجوده
يف البحر الأ�سود منذ �ضم �شبه جزيرة القرم عام
 ،2014وال��ذي يعتربه غ�ير �شرعي .ولكن هل
ميكن �أن ي�ؤدي حادث ت�أويل احلدود البحرية �إىل
حادث بحري وا�سع النطاق؟ يقول اجلرنال نيك
كارتر ،رئي�س �أركان القوات الربيطانية ،قبل بدء
التمرين“ :لدي كوابي�س من ذلك».

ترجمة خرية ال�شيباين

* رئي�س حترير �صحيفة لوجورنال دو دميان�ش .من م�ؤلفاته“ ،هيالري كلينتون من
الألف �إىل الياء” ،و”العي�ش مع الأمريكيني” ،ومرتجم وكاتب مقدمة كتاب
“عن العرق يف �أمريكا باراك �أوباما».

ّ«فج» بلدة معلوال ينف�ض عنه غبار �سنوات احلرب ال�سورية
•• معلوال �-أ ف ب

تنهمك ور�ش ال�صيانة يف بلدة معلوال الأثرية يف ريف دم�شق
ب�إمتام عمليات �إع��ادة ت�أهيل “فج” م��ار تقال� ،أب��رز معامل
احلج امل�سيحية فيها� ،أم� ً
لا بجذب ال��زوار وال�سياح جمدداً،
بعدما تعر�ض خالل �سنوات احلرب لل�ضرر والإهمال.
وتقع معلوال املعروفة بكنائ�سها و�آثارها القدمية ومغاورها
امل�ح�ف��ورة يف ال���ص�خ��ر ،يف منطقة ال�ق�ل�م��ون اجلبلية على
طريق ا�سرتاتيجي يربط لبنان بدم�شق .ويعود تاريخها
اىل الع�صور الأوىل للم�سيحية .وتعني ت�سميتها باللغة
الآرامية “املدخل” .و ُتعرف ب�شق يف جبل يُ�سمّى “الفج”،
وهو ممر �ضيق بني طريف جبل �شاهق.
وت�ق��ول الأ� �س �ط��ورة �إن القدي�سة تقال وه��ي �شابة �سورية
اعتنقت امل�سيحية العام  ،67ف ّرت من والدها �إىل هذا اجلبل
الذي ان�شق فج�أة ليفتح لها طريقاً.
وي ��أم � ُل ��س�ك��ان م�ع�ل��وال االن�ت�ه��اء م��ن عملية ال�صيانة قبل
حلول عيد انتقال ال�سيدة ال�ع��ذراء يف اخلام�س ع�شر من
�آب�/أغ�سط�س الذي ي�شكل موعداً �سنوياً ملئات الزوار الذين
يق�صدون معامل البلدة للحج والتربّك ،بعدما كان الآالف
يق�صدونه قبل اندالع النزاع يف هذه الفرتة ،خ�صو�صاً من
لبنان املجاور.
مي�سح يحيى (� 29سنة) وهو من عمال البلدة املتطوعني يف
ور�ش ال�صيانة بقطعة قما�ش مبللة ر�سوما وكتابات مطلية
على �أحد جدران “الفج” ،ويقول بينما يت�صبّب العرق من
جبينه “�سنعيده �أجمل مما كان».
على مقربة منه ،يركن ع��دد م��ن العمال �إىل ظ��ل اجلبل،
بعدما انتهوا من عملية ق�شر الأر�ضية لت�سويتها وتر�صيفها

ب�أحجار قدمية من داخل معلوال .وبعد ا�سرتاحة يحت�سون
خاللها ال���ش��اي ،ي�ح��اول يحيى وزم�ل�ا�ؤه رف��ع حجر كبري
�سقط على الأرج��ح من �أعلى اجلبل .ث ّم ي�شرعون يف جمع
كوم من احلجارة ،ب�أدوات ب�سيطة ،متهيداً لنقلها �إىل �ساحة
حتوّلت �إىل ت ّلة من الردم واحل�صى.
وي��رب��ط امل�م��ر امل�م�ت��د ع�ل��ى ط��ول خم�سمئة م�تر وبارتفاع
يرتاوح بني خم�سني ومئة مرت وعر�ض يرتاوح بني مرتين
وع�شرة �أمتار ،بني كني�سيتني �أثريتني يف املدينة .ويكاد ال
ي�أتي زائ ٌر �إىل معلوال �إال ومي ّر فيه ليعاين ارتفاعه ال�شاهق
ويلتقط لنف�سه �صوراً تذكارية.
وي�أمل نائب حمافظ ريف دم�شق يو�سف ابراهيم �أن يعود
لريى املمر ي�ضيق بقا�صديه .ويقول لفران�س بر�س “�إنها
خطوة �أوىل نحو عودة احلياة ال�سياحية والزيارات الدينية
�إىل املدينة كما كانت” �سابقاً .قبل ان��دالع ال�ن��زاع� ،ش ّكلت
البلدة التي ما زال �سكانها يتحدثون اللغة الآرامية ،وهي
لغة ال�سيد امل�سيح ،وجهة يزورها �سياح من �أنحاء العامل.
وك��ان �أك�ثر من �ستة �آالف ن�سمة يقطنونها ،غالبيتهم من
الكاثوليك الذين يتحدثون اللغة الآرامية.
�إال �أن غالبيتهم ف ��روا م��ع و� �ص��ول ال �ن��زاع �إل�ي�ه��ا يف العام
 ،2013و��س�ي�ط��رة ف�صائل م�ع��ار��ض��ة ث��م جبهة الن�صرة
عليها .وخ�ط��ف مقاتلون م��ن جبهة الن�صرة حينها 13
راهبة لأ�شهر قبل �أن يفرج عنهن يف �إطار عملية تبادل مع
مقاتلني معار�ضني معتقلني ل��دى ال�سلطات ال�سورية ،يف
ق�ضية ت�صدّرت الإعالم حول العامل .ويف منت�صف ني�سان/
�أبريل  ،2014ا�ستعادت القوات احلكومية ال�سيطرة على
البلدة ،لكن غالبية ال�سكان ممن نزحوا �إىل دم�شق �أو جل�أوا
�إىل اخلارج مل يعودوا �أدراجهم.
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احلكومة وال�شركات العمومية:

هكذا ع�سكر الرئي�س جايري بول�سونارو الربازيل!...
من خ�لال �صندوق االق�ت�راع ،وق��د �أوف��ى بوعده .بعد �أك�ثر من
•• الفجر -خرية ال�شيباين
ثالثة عقود من نهاية الدكتاتورية الطويلة (،)1985-1964
�ساب ًقا ،كانوا حم�صورين يف ثكناتهم ،واليوم �أ�صبح ح�ضور كبار عاد اجلي�ش مرة �أخرى �إىل جميع م�ستويات ال�سلطة الربازيلية.
ال�ضباط يف جميع م�ستويات ال�سلطة ...امر يثري القلق يف بالد ال�ضباط ذوو الرتب العالية ،الذين ت�أتي ح�صة متزايدة منهم
ال�سامبا.وعد جاير بول�سونارو الع�سكريني� :سيعيدهم �إىل ال�سلطة -ن�صفهم اليوم -من النا�شطني ،ي�شغلون الآن �أك�ثر من  6االف

من�صب يف الإدارة املدنية� ،أي بزيادة قدرها  122باملائة يف �أربع
�سنوات تقري ًبا!والآن ،يديرون ما يقارب ن�صف ال�شركات التي
ت�سيطر عليها الدولة ،منها �شركة النفط العمالقة برتوبرا�س،
وال�شركات العامة للكهرباء ،و�شركة �إدارة املطارات ،و�سريبرو
(تكنولوجيات االت�صال)� ،أو حتى كا�سا دا مويدا ،امل�س�ؤولة عن

طباعة النقود الورقية .يف املجموع ،ت�ضاعف عدد الع�سكريني
ال�سابقني احلا�ضرين يف جمال�س �إدارة هذه ال�شركات  10مرات
بف�ضل بول�سونارو! كما �أ�صدر رئي�س الدولة للتو مر�سوم ًا مفاده
�أن جمموعة كاملة من الوظائف التي ي�ؤديها املدنيون ،هي الآن
“وظائف ذات طبيعة ع�سكرية».
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بول�سونارو وتوظيف اجلي�ش
هذه الع�سكرة تتعلق �أي�ضا بحكومة
الرئي�س ،التي ت�ضم �ستة جرناالت �أو
�ضباط كبار -ربع املوظفني .ولي�س
اًق�ل�ه��م“ :البيت املدين” (املعادل
لرئي�س ال� ��وزراء) ،ال��دف��اع ،املناجم
وال �ط��اق��ة ،ال�ع�ل��وم والتكنولوجيا،
وال��رق��اب��ة ال�ع��ام��ة ل�لاحت��اد (وزير
امل� ��وازن� ��ة) .دون �أن ن�ن���س��ى الأم ��ن
امل�ؤ�س�سي للرئي�س (هيئة ا�ست�شارية
يف الق�ضايا الع�سكرية والأمنية)،
برئا�سة االحتياطي العام �أوغو�ستو
هيلينو� .أو ،اي���ض��ا ،ن��ائ��ب الرئي�س
هاميلتون موراو ،جرنال احتياطي
�آخر ،والذي �شكل معه قائد املدفعية
ال�سابق بول�سونارو ،الورقة الفائزة
عام .2018
لكن ،كيف و�صلت الربازيل 211-
مليون ن�سمة �-إىل هذا؟ لكي نفهم،
يجب �أن نعود �إىل الت�سل�سل الذي
�سبق انتخاب “ترامب اال�ستوائي”،
ومت�ي��ز بف�ضائح ال�ف���س��اد ،والركود
اخل �ط�ير ع ��ام ( 2015ب �ع��د عقد
م��ن ال �ن �م��و) و�أزم � ��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة �أدت
�إىل ع��زل الرئي�سة ال�سابقة ديلما
رو�سيف عام  ، 2016كل ذلك على
خلفية االحتجاجات والفقر وخيبة
الأمل.
«�أكرث كفاءة من املدنيني»
ويف ه��ذا ال�سياق ،مت انتخاب نائب
ريو دي جانريو ،جايري بول�سونارو،
رغ� ��م ط � ��رده م ��ن اجل �ي ����ش ب�سبب
ع � ��دم االن� ��� �ض� �ب ��اط ع � ��ام ،1988
رئي�سا بدعم من الناخبني “بالزي
ً
الع�سكري” .ويو�ضح جواو روبرتو
مارتينز فيلهو ،اخت�صا�صي الدفاع
يف اجل��ام �ع��ة ال �ف �ي��درال �ي��ة يف �ساو
ك��ارل��و���س ،بالقرب م��ن �ساو باولو:
“يف ال �ب��رازي � ��ل ،ي �ف �ت �خ��ر اجلي�ش
بكونه �أك�ثر ك�ف��اءة م��ن املدنيني”.
وم��ع ذل��ك ،فقد ثبت �أن التعاطي
مع �أزمة كوفيد 19-من قبل وزارة
ال�صحة الع�سكرية كان كارثيا :لقد
ق�ت��ل ال��وب��اء �أك�ث�ر م��ن � 500ألف
�شخ�ص ،مما �أجرب بول�سونارو على
�إقالة الوزير املبا�شر ،وهو جرنال.

اجلي�ش ال يحب زعماء حزب العمال

 تاريخيا ،ي�شعر اجلي�ش ب�أن له دور احلكم يف احلياة ال�سيا�سيةالتوترات قائمة بني الرئي�س والقوات امل�سلحة،
بدليل اال�ستقالة اجلماعية لقادة الأ�سلحة الثالثة
«ت��اري �خ �ي��ا ،ي�شعر اجل�ي����ش ب� ��أن له
دور احلكم يف احلياة ال�سيا�سية”،
تالحظ �أدريانا ماركيز ،من جامعة
ري ��و دي ج��ان�ي�رو ال �ف �ي��درال �ي��ة ،مل
ت �غ�ير ال� �ع ��ودة �إىل الدميقراطية
فحر�صا منهم
ع��ام � 1985شي ًئا.
ً
على م��راع��اة الع�سكريني ،مل ي�سع
امل ��دن� �ي ��ون �أب � � � �دًا �إىل �إخ�ضاعهم
ل �� �س �ي �ط��رت �ه��م ،ك �م��ا ه ��و احل � ��ال يف
ن�ضجا.
ال��دمي �ق��راط �ي��ات الأك �ث��ر ً
وعالوة على ذلك ،ف�إن “عودتهم”
ك��ان��ت -ب���ش�ك��ل غ�ي�ر مق�صود-قد
�سهلها حزب العمال.
م �ن��ذ ب ��داي ��ة رئ��ا� �س �ت��ه (-2003
� ،)2010أع�ط��ى ل��وال دو ًرا دول ًيا
ل �ب�ل�اده ،ال �ت��ي ت��ول��ت رئ��ا� �س��ة بعثة
ال �� �س�ل�ام يف ه��اي �ت��ي�“ .إن ال �ت��زام
ال �ق��وات ال�برازي�ل�ي��ة يف بعثة الأمم
املتحدة لتحقيق اال�ستقرار يف هايتي
(مينو�ستاه) ي�ضفي ال�شرعية على
عودتها كعن�صر ف��اع��ل يف ال�ش�ؤون
الوطنية ،ت�ستمر �أدري��ان��ا ماركيز،
ففي ال�ن�ه��اي��ة� ،إذا ك��ان اجلي�ش قد
مت �ك��ن م��ن ح��ل ب�ع����ض امل �� �ش��اك��ل يف
ه��اي �ت��ي ،مل� ��اذا ال ي �ك��ون ق � ��ادرا على
القيام بذلك يف الربازيل؟” هكذا
يفكر حينئذ الربازيليون.
ومن املفارقات� ،أن قائد مينو�ستاه
الذي عينه لوال لي�س �سوى �أوغ�ستو

ال يزال اجلي�ش يتمتع ب�شعبية ،ويعتربه
الربازيليون تقليديًا نوعً ا من املالذ الأخري
و�أكرث من ذلك ،يتهمها الع�سكريون
برتكيز جلنة احلقيقة عام 2011
ل �ف �ح ����ص ج ��رائ ��م الديكتاتورية
مادحا
وال �ت��ي يعترب ب��ول���س��ون��ارو ً�شديدًا لها .ويف ذاك الوقت � ً
أي�ضا،
متت �إع��ادة االعتبار لنائب ريو من
قبل النخب الع�سكرية التي كانت،
ح �ت��ى ذل � ��ك احل �ي ��ن ،حت �ت �ق��ر هذا
القائد ال�سابق ذا ال�سمعة ال�سيئة.
«معه ،يتقا�سم اجلي�ش الت�شخي�ص:
يجب �أن نعيد البالد �إىل اليمني،
يتابع مارتينز فيلهو ،ومع ذلك ،مل
ت�سر الأم��ور كما ه��و خمطط لها:
تخيل الع�سكريون �أنهم �سي�أخذون
دور ال �ع �ق��ل امل��دب��ر وامل �ف �ك��ر ،حتى
الحتواء املزاج غري املتوقع للرئي�س.
ل �ك��ن ب��ول �� �س��ون��ارو ي �ج��د م �ت �ع��ة يف
التنكر للع�سكريني ليظهر لهم �أنه
هو القائد».

ه�ي�ل�ي�ن��و ،م�ع�ل��م ح�م�ل��ة بول�سونارو
و�أح��د املنتقدين الرئي�سيني لنف�س
ل��وال ،ال��ذي �أر��س�ل��ه �إىل االحتياط
ال �ع �� �س �ك��ري ،ع ��ام  ،2008ب�سبب
انتقاده ل�سيا�سة ال�سكان الأ�صليني

نائب الرئي�س الربازيلي هاميلتون موراو ()1
التي تعتمدها احلكومة (و�شكل هذا �أب �دًا حقيقة وج��ود ح��زب العمال”،
يرى جواو روبرتو مارتينز فيلهو.
نقطة حتول يف ت�سيي�س اجلي�ش)
عام � ،2014أكملت �إع��ادة انتخاب بالن�سبة للع�سكريني ،يبقى لوال،
دي �ل �م��ا رو� �س �ي��ف �إي� �ق ��اظ الن�شاط رغم ت�صاحله مع النخب الع�سكرية،
الع�سكري“ .مل ي�ستوعب اجلي�ش “�شيوع ًيا”� .أم ��ا دي�ل�م��ا رو�سيف،

دعم الع�سكريني يخدم الرئي�س
الربازيلي يف ترهيب خ�صومه

جندي من اجلي�ش الربازيلي يقف يف حرا�سة �أمام العلم الوطني يف يوم اجلي�ش يف �ساو باولو

وهي مقاتلة �سابقة اعتقلها النظام
وعذبها ،ف�إنهم يعتربونها �إىل الأبد
“�إرهابية” .كما “مل يتمكنوا من
حت � ّم��ل ف �ك��رة ت �ل �ق��ي الأوام � � ��ر من
امر�أة” ،ي�ضيف مارتينز فيلهو.

للع�سكريني وظيفة
وبح�سب وزير الدفاع ال�سابق را�ؤول
ج��ون�غ�م��ان ،ف� ��إن ال �ت��وت��رات قائمة
بني الرئي�س والقوات امل�سلحة ،كما
يت�ضح م��ن اال��س�ت�ق��ال��ة اجلماعية
لقادة الأ�سلحة الثالثة -البحرية
وجي�ش ال�بر وال �ق��وات اجل��وي��ة -يف
 30م��ار���س امل��ا��ض��ي .بالن�سبة �إىل
جونغمان“ ،ي�سعى بول�سونارو �إىل

يف الربازيل ،يفتخر اجلي�ش
بكونه �أكرث كفاءة من املدنيني

جنود برازيليون يف بعثة مينو�ستاه التابعة للأمم املتحدة يف هايتي

�إ�شراك اجلي�ش يف حملته ال�صليبية
� �ض��د ال �� �س �ل �ط��ات الأخ � � � ��رى ،مثل
املحكمة العليا ،التي يتهمها بانها ال
ترتكه يحكم -ولكن دون جن��اح ،يف
الوقت احلايل».
ه�ن��اك ��ش��يء واح��د م��ؤك��د� :إن دعم
اجل� �ن ��ود ي �� �س��اع��ده ع �ل��ى تخويف
خ�صومه� ،أو لإح�ب��اط �أي حماولة
لعزله� ،أو ترك التهديد باالنقالب
ي�خ� ّي��م ع�ل��ى ال�ف���ض��اء ال �ع��ام .ورغم
ت��راج��ع الثقة يف امل�ؤ�س�سة مبقدار
 12نقطة خ�لال ع��ام�ين ون�صف،
ال ي ��زال اجل�ي����ش يتمتع ب�شعبية.
“يعتربه الربازيليون تقليديًا نوعًا
من امل�لاذ الأخري” ،ت�شرح �أدريانا
ماركيز.
يف نظر اجلي�ش ،ميثل بول�سونارو
�أه ��ون ال �� �ش��رور“ .يف ال��وق��ت الذي
متنح فيه ا�ستطالعات ال��ر�أي لوال
ال �ف ��وز يف االن �ت �خ��اب��ات الرئا�سية
�أكتوبر  ،2022ف�إنهم ال يريدون
ف �ع��ل �أي � �ش ��يء مي �ك��ن �أن يقوّي
الي�سار” ،ي �ت��اب��ع ج � ��واو روب��رت��و
مارتينز فيلهو.
م��ن ج��ان�ب��ه�� ،س�ب��ق ان ح��ذر جايري
ب��ول���س��ون��ارو م��ن �أن ��ه ل��ن يت�سامح
م��ع هزمية انتخابية ال�ع��ام املقبل.
ول��ذل��ك ف ��إن �شبح �إع ��ادة �سيناريو
ك��اب �ي �ت��ول وا� �ش �ن �ط��ن يف برازيليا
ي� �ط ��ارد �أذه� � ��ان ال �ن��ا���س .ويف هذه
احلالة� ،إىل �أي مدى �سيذهب دعم
الع�سكريني؟
«ل � � ��ن ي �� �س �م ��ح اجل � �ي � �� ��ش لنف�سه
ب��االجن��رار �إىل مغامرة م��ن �ش�أنها
ع� ��زل البالد” ،ي �ط �م �ئ��ن را�ؤول
ج��ون �غ �م��ان .م� ��ؤل ��ف ال �ع��دي��د من
الكتب عن ال�ق��وات امل�سلحة� ،أ�ستاذ
العلوم ال�سيا�سية �إليعازر ري��زو دي
�أوليفريا �أق��ل ت�ف��ا�ؤ ًال“ :ال�سيناريو
الأ� � � �س � ��و�أ ق� ��د ي �ت �ح �ق��ق ح �ت ��ى قبل
االنتخابات” .ليخل�ص اىل�“ :إذا
جرت االنتخابات العام املقبل ،و�إذا
ف��از ل��وال ومتكن بالفعل م��ن تويل
امل �ن �� �ص��ب ،ف���س�ي�ت�ع�ين ع�ل�ي��ه �إظهار
مهارة لإعادة اجلي�ش �إىل الثكنات».
عن الك�سربي�س
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�سهيل املزروعي ي�ؤكد قدرة الإمارات على اال�ستجابة القيا�سية وال�سيطرة على احلوادث البحرية و�إدارة املخاطر
•• دبي-وام

�أك��د م�ع��ايل �سهيل ب��ن حممد ف��رج ف��ار���س امل��زروع��ي وزير
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ال �ط��اق��ة وال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ق � ��درة دول � ��ة الإم� � � ��ارات على
الإ�ستجابة القيا�سية وال�سيطرة على احل��وادث البحرية
و�إدارة املخاطر ..م�شيدا بجهود كل من �ساهم يف التغلب على
احلريق الذي ن�شب �أم�س الأول يف حاوية على منت �سفينة
احلاويات “�أو�شن تريدر” يف ميناء جبل علي بدبي وعلى
ر�أ�سهم فريق موانئ دبي العاملية � -إقليم الإم��ارات والهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث و�أبطال الدفاع
املدين و�شرطة دبي الذين متكنوا من �إخالء طاقم ال�سفينة

وجميع العاملني على الر�صيف وال�ت��أك��د م��ن ع��دم وجود
مواد م�شعة يف ال�سفينة ليتم احتواء احلريق و�آثاره ال�سلبية
من دون �أي �إ�صابات يف الأرواح.
و�أك ��د معاليه  -يف ت�صريح �أم ����س ب�ه��ذا ال �� �ش ��أن� ..أن هذه
اال��س�ت�ج��اب��ة القيا�سية ت ��أت��ي ك�ث�م��رة ل���س�ن��وات ط��وي�ل��ة من
ال�ت�ح���ض�ير واال� �س �ت �ع��داد امل���س�ب��ق يف ت �ط��وي��ر ب�ن�ي��ة حتتية
عاملية امل�ستوى يف موانئنا ومرافقنا البحرية والتي ت�ضع
“ال�سالمة �أول” وف��وق كل اعتبار �إ�ضافة �إىل اال�ستثمار
ب�شكل كبري يف �أن�ظ�م��ة الإن� ��ذار املبكر وال�ت��وا��ص��ل الفوري
مع ف��رق ال��دف��اع امل��دين والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزم � ��ات وال �ك��وارث م��ا �سمح ب��إت�خ��اذ جميع الإج� ��راءات

الالزمة على الفور وتواجد الفرق والتجهيزات ال�ضرورية
للتعامل م��ع احل ��دث و��ض�م��ان ع ��ودة الأم ��ور �إىل م�سارها
الطبيعي وا�ستئناف جميع العمليات الت�شغيلية واللوج�ستية
يف ميناء جبل علي كما كانت عليه قبل وقوع احلادث.
و�أ�ضاف معاليه� “ ..أولويتنا الآن هي موا�صلة الت�أكد من �أن
احلادث لن يت�سبب يف �أي ت�سرب ملواد �ضارة بالبيئة البحرية
و�أنه قد متت ال�سيطرة عليه وعلى �آثاره متاما  ..و�سيقوم
فريق �إدارة القطاع البحري يف الوزارة مبوا�صلة التحقيق يف
احلادث لن�ستخل�ص الدرو�س امل�ستفادة ونعمل بالتن�سيق مع
اجلهات الدولية املعنية على تكثيف الإجراءات الإحرتازية
ال�ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا احل��د م��ن وق ��وع الأ� �ض ��رار ال�ن��اج�م��ة عن

احل��وادث البحرية» .وطم�أن معايل املزروعي اجلمهور يف
دبي ودولة الإمارات من الأفراد وامل�ؤ�س�سات وجميع املعنيني
بالقطاع البحري �أن مرافق ميناء جبل علي اللوج�ستية
والت�شغيلية مل تتعر�ض لأي �ضرر وكذلك مل ي�ؤثر احلادث
ع�ل��ى ح��رك��ة ال���س�ف��ن ل�ب�ع��ده ع��ن اخل ��ط امل�لاح��ي الرئي�س
والقناة املائية يف امليناء.
وقال  “ ..ن�ؤكد جمددا �أن دولة الإم��ارات وموانئها �ستظل
دائ � ًم��ا امل��رك��ز ال�ب�ح��ري ال��رائ��د يف املنطقة وع�ل��ى م�ستوى
العامل بالتزامها التام ب�إجراءات ال�سالمة وكفاءتها العالية
يف تقدمي اخلدمات البحرية واللوج�ستية املتكاملة وب�أعلى
معايري اجلودة وال�سرعة».

بهدف الرتويج ملنتجات قطاعات ال�صناعات الغذائية والبال�ستيكية والتجميلية

غرفة عجمان تنظم «ملتقى عجمان – منطقة الو�سط اجلمهورية التون�سية للأعمال» بح�ضور ممثلي �شركات وم�صانع من اجلانبني
•• عجمان –الفجر:

بهدف بحث �آفاق التعاون امل�شرتك،
والتعرف على امليزات اال�ستثمارية
لإم � � � ��ارة ع �ج �م��ان واجلمهورية
التون�سية ،و�أبرز املجاالت امل�ساهمة
يف رفع حجم التجارة البينية بني
اجل��ان �ب�ين ،وال�ت�روي ��ج لقطاعات
ال�صناعات الغذائية والبال�ستيكية
والتجميلية ،نظمت غرفة جتارة
و�صناعة عجمان “ ملتقى عجمان
– منطقة الو�سط “اجلمهورية
التون�سية” للأعمال” عرب تقنية
االت�صال املرئي.
وح �� �ض��ر امل �ل �ت �ق��ي ك ��ل م ��ن �سعادة
امل �ه �ن��د���س ع �ب��د اهلل املويجعي،
رئي�س جمل�س �إدارة غرفة عجمان،
و� �س �ع��ادة ��ش�ه�ير دج �ب��ي القن�صل
ال � �ع ��ام ل �ل �ج �م �ه��وري��ة التون�سية
ب ��دب ��ي ،و� �س �ع ��ادة جن �ي��ب امللويل،
رئي�س غ��رف��ة ال�ت�ج��ارة يف الو�سط
التون�سي ،وحممد علي اجلناحي،
امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ق�ط��اع تنمية
ال �ت �ج��ارة وال �ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة يف
غ ��رف ��ة ع �ج �م��ان وم � � ��روان ح ��ارب
ال �ع��ري��اين ،م��دي��ر �إدارة الرتويج
وال� �ع�ل�اق ��ات ال ��دول� �ي ��ة يف غرفة
ع�ج�م��ان .كما ح�ضر امللتقى عدد
م� ��ن رج � � ��ال الأع � � �م� � ��ال وممثلي
ال �� �ش��رك��ات وامل �� �ص��ان��ع م ��ن �إم � ��ارة
عجمان واجلمهورية التون�سية.
ويف ك �ل �م �ت��ه االف �ت �ت��اح �ي��ة خالل
امللتقى ،ق��ال �سعادة املهند�س عبد
اهلل املويجعي �أن امللتقى يكت�سب
�أه �م �ي��ة خ��ا� �ص��ة ب��اع �ت �ب��اره بداية

ل�سل�سلة م��ن ال�ت�ع��اون امل�ستقبلي
ب�ين الإم � ��ارات ب�شكل ع��ام و�إم ��ارة
عجمان على وجه اخل�صو�ص وبني
ت��ون����س ومنطقة ال��و��س��ط ،بهدف
زي� � ��ادة ال� �ت� �ع ��اون وال �� �ش ��راك ��ة بني
امل�ن���ش��آت ال�ت�ج��اري��ة م��ن الطرفني
وت �ط ��وي ��ر ال� �ع�ل�اق ��ات بقطاعات
الأغذية وم�ستح�ضرات التجميل
وال�صناعات البال�ستيكية وغريها.
و�أعرب �سعادته عن �أمله ب�أن يثمر
امللتقى ع��ن نتائج مبا�شرة ت�صب
يف رف ��ع ح �ج��م ال �ت �ج��ارة البينية
و�أع� ��داد امل�ستثمرين ،خ��ا��ص��ة مع
ت��واف��ر ال�ف��ر���ص والإم �ك��ان��ات لدى
ال�ط��رف�ين .م ��ؤك��داً ح��ر���ص غرفة
ع�ج�م��ان ع�ل��ى زي ��ادة ع��دد املن�ش�آت
ال �ت��ون �� �س �ي��ة يف الإم� � � � ��ارة يف ظل
ال �ت �ن��وع ال ��ذي يتمتع ب��ه اقت�صاد
عجمان والذي يوفر فر�ص مثالية
ل�لاق�ت���ص��اد ال �ت��ون �� �س��ي .مو�ضحاً
�سعادته ن�سب م�ساهمة القطاعات
يف ال�ن��اجت املحلي ل�ل�إم��ارة ،والتي
ي���ش�ك��ل ق �ط��اع االن �� �ش��اءات 20%
م �ن �ه ��ا ،وق � �ط� ��اع جت � � ��ارة اجلملة
وال �ت �ج��زئ��ة  ،19%ف�ي�م��ا ي�شكل
ق �ط��اع ال �ع �ق��ارات  ،12%وقطاع
الت�صنيع .19%
تطوير قطاعات التعليم
وال�سياحة وال�صناعة
و�أك ��د ��س�ع��ادة امل��وي�ج�ع��ي �أن �إم ��ارة
عجمان ت�ستهدف ح��ال�ي�اً تطوير
ق�ط��اع��ات خمتلفة ،وال �ت��ي ت�شمل
ال �� �س �ي��اح��ة وال�ت�رف� �ي ��ه والتعليم
واالب� �ت� �ك ��ار �إىل ج��ان��ب قطاعات

ال�صناعة والتعليم ال�ع��ايل .فيما
ث �م��ن ج �ه��ود واجن� � � ��ازات القطاع
ال�سياحي باجلمهورية التون�سية،
م��ا ي�ب�رز � �ض��رورة االه �ت �م��ام بهذا
اجلانب من قبل الطرفني لتحقيق
امل�صلحة امل�شرتكة.
وق � ��دم � �س �ع��ادت��ه ال �� �ش �ك��ر ل�سعادة
ال �ق �ن �� �ص��ل ال � �ع� ��ام للجمهورية
ال�ت��ون���س�ي��ة ،ع�ل��ى دوره ال��رائ��د يف
ت�ف�ع�ي��ل ال �� �ش��راك��ة ال �ث �ن��ائ �ي��ة بني
الإم � � � � ��ارات وت ��ون� �� ��س ،ك �م��ا تقدم
بال�شكر لكل من �سعادة �سامل عي�سى
الزعابي� ،سفري دولة الإمارات لدى
اجل �م �ه��وري��ة ال�ت��ون���س�ي��ة ،و�سعادة
م�ع��ز ب��ن من �ي��م� ،سفري جمهورية
تون�س ل��دى ال��دول��ة ،على دعمهم
املتوا�صل لزيادة التبادل التجاري
بني البلدين.

ب��دوره ق��ال �سعادة جنيب امللويل،
رئي�س غ��رف��ة ال�ت�ج��ارة يف الو�سط
ال �ت��ون �� �س��ي� ،أن امل�ل�ت�ق��ى ي���س�ه��م يف
تعزيز �أوا��ص��ر التعاون وال�شراكة
واال��س�ت�ث�م��ار ب�ين رج ��ال الأعمال
من عجمان وتون�س الو�سط .كما
�أن��ه فر�صة مثالية لدفع املبادالت
التجارية ب�ين الإم� ��ارات وتون�س،
وال �ت �ع��رف ع��ن ك �ث��ب ع �ل��ى فر�ص
الأع �م��ال واال�ستثمار امل�ت��اح��ة من
اجلانبني.
و�أ�� �ض ��اف �أن ال �غ��رف��ة ت �ه��دف �إىل
التعريف مب�ج��االت اال�ستثمار يف
اجلمهورية التون�سية وباحلوافز
وال �ت �� �ش �ج �ي �ع��ات ال �ت ��ي �سيقدمها
رئي�س الهيئة الوطنية لال�ستثمار،
والتعريف بفر�ص الأعمال املتاحة
ب ��أه��م ال �ق �ط��اع��ات ال ��واع ��دة وهي

ال�صناعات الغذائية والبال�ستيكية
وم �� �س �ت �ح �� �ض��رات ال �ت �ج �م �ي��ل .وال
�شك ان هذه البادرة خطوة �أولية
نحو مزيد م��ن تدعيم العالقات
االق �ت �� �ص��ادي��ة م��ع �إم � ��ارة عجمان
م� ��ن �أج � � ��ل االرت� � �ق � ��اء بالتعاون
ال �ث �ن��ائ��ي واال� �س �ت �ث �م��ار .موجهاً
ال ��دع ��وة ل��رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة
غ��رف��ة ع �ج �م��ان ،ل ��زي ��ارة مدينة
� �س��و� �س��ة م ��ع رج� ��ال الأع� �م ��ال من
�إم��ارة عجمان ،للتعرف على جهة
الو�سط واالط�ل�اع على مميزاتها
االقت�صادية.
ا�ستك�شاف �أ�سواق
وجماالت جديدة
ب ��دوره ق��ال ��س�ع��ادة �شهري دجبي،
ال �ق �ن �� �ص��ل ال � �ع� ��ام للجمهورية

ال�ت��ون���س�ي��ة ب��دب��ي خ�ل�ال احل ��دث،
�أن امل�ل�ت�ق��ى ف��ر��ص��ة ل�ل�ت�ع��رف على
ال �ن �� �ش��اط��ات اجل � �ه� ��ات امل�شاركة
وبحث �إمكانيات التعاون والتبادل
ال �ت �ج��اري امل �ت��اح��ة وامل �م �ك �ن��ة بني
اجلهتني ،م ��ؤك��داً عمق العالقات
ب �ي�ن ت ��ون �� ��س والإم� � � � � � ��ارات ،التي
ت�ع�ت�بر ال���ش��ري��ك ال �ت �ج��اري الأول
لتون�س يف منطقة اخلليج ،كما ان
البلدين تتميزان مبوقع جغرايف
ا�سرتاتيجي يتميز باالنفتاح على
العامل.
و�أكد �سعادته �أن املتغريات العاملية
الأخرية ب�سبب جائحة كوفيد19
حت �ت��م ع �ل��ى اجل �م �ي��ع م�ضاعفة
اجل � �ه� ��ود وال� �ع� �م ��ل ع �ل ��ى تكثيف
ال �ت��وا� �ص��ل ال �ف �ع��ال ،وا�ستك�شاف
�أ� � � � �س� � � ��واق وجم� � � � � ��االت ج � ��دي � ��دة،

وت ��وظ� �ي ��ف امل � �ت � �غ �ي�رات لتحقيق
امل �� �ص��ال��ح امل �� �ش�ترك��ة .م �ن��وه �اً �إىل
ان امل �ل �ت �ق��ى ي �ف �ت��ح �آف� � ��اق جديدة
للنهو�ض بحركة التبادل التجاري
وال�ت�ع��رف على ف��ر���ص اال�ستثمار
ب�ين اجل�ه�ت�ين� ،إ��ض��اف��ة �إىل تبادل
اخل � �ب� ��رات وال� � �ت� � �ج � ��ارب ،مثمناً
ا�ست�ضافة الإمارات للحدث العاملي
�إك�سبو� 2020أك �ت ��وب ��ر القادم
وال ��ذي ت�ستعد تون�س للم�شاركة
يف فعالياته ويدعم هذه التوجهات
ب�شكل كبري.
وخ�لال امللتقى ا�ستعر�ض مروان
ح � ��ارب ال� �ع ��ري ��اين ،م ��دي ��ر �إدارة
ال�تروي��ج وال �ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة يف
ال �غ��رف��ة ،امل �م �ي��زات اال�ستثمارية
وال � �ت � �ج ��اري ��ة لإم� � � � ��ارة عجمان،
م��ن م��وق�ع�ه��ا امل�ت��و��س��ط و�سال�سة
العمليات اللوج�ستية ،على جانب
تناف�سيتها العالية يف بدء وممار�سة
الأع�م��ال من كافة اجل��وان��ب التي
ت���ش�م��ل ال �ق ��وان�ي�ن والت�شريعات
املرنة والبنية التحتية ،مبا يواكب
التغريات يف الأ�سواق.
و�أو� �ض��ح ان �إم� ��ارة ع�ج�م��ان حتتل
املركز الرابع ع�شر عاملياً يف �سهولة
مم��ار� �س��ة الأع �م ��ال ح���س��ب درا�سة
للبنك الدويل ،حيث ت�ضم الإمارة
ح��ال �ي �اً � 36أل ��ف ��ش��رك��ة ومن�ش�أة
وع�ضو يف غرفة عجمان .ومتثل
ق �ط��اع��ات ال �ت �ج��زئ��ة وال� �ع� �ق ��ارات
وامل� �ق ��اوالت وال�ت���ص�ن�ي��ع ،امل�ساهم
الأب��رز يف النتاج املحلي الإجمايل
للإمارة.
و� �س �ل��ط ال �ع ��ري ��اين ال �� �ض��وء على

ال�ت�ط��ورات االقت�صادية لقطاعي
ال���س�ي��اح��ة وال�ت�ع�ل�ي��م يف ال�سنوات
الأخ �ي��رة� ،إىل ج��ان��ب م�ستجدات
م �� �ش��روع “الزوراء” والفر�ص
اال�� �س� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ال � �ت� ��ي يقدمها
وم �� �ش��روع “ال�سوق ال�صيني”،
ف���ض� ً
لا ع��ن ال�ن���ش��اط��ات التجارية
وال�صناعية والإبداعية للمناطق
احل ��رة يف ع�ج�م��ان وال �ت��ي ت�شمل:
منطقة عجمان احل��رة ،ومنطقة
عجمان الإعالمية.
من جانبها ناق�شت �أم�يرة �شوا�ش
ممثلة الهيئة التون�سية لال�ستثمار
�أهداف وتطلعات قطاع اال�ستثمار
يف اجل�م�ه��وري��ة التون�سية ،و�أب ��رز
امل� � ��زاي� � ��ا واحل � � � � ��زم التحفيزية
ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة لل�شركات
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات وامل���س�ت�ث�م��ري��ن .كما
ا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت �أه � � ��م ال �ق �ط ��اع ��ات
اال� � �س � �ت � �ث � �م� ��اري� ��ة وال � � �ت � ��ي ت�ضم
ال���ص�ن��اع��ات ال�غ��ذائ�ي��ة والزراعية
وال�صناعات الدوائية وال�صناعات
البال�ستيكية ،والأداء االقت�صادي
لهذه القطاعات ون�سب النمو.
ويف خ �ت��ام امل �ل �ت �ق��ى ،ق��دم��ت عدد
من ال�شركات وامل�صانع التون�سية
العاملة بهذه القطاعات عرو�ضاً
تف�صيلية ع��ن منتجاتها ،و�سبل
التبادل التجاري.
ك �م��ا ا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت ع� ��دة م�صانع
و� � �ش� ��رك� ��ات م� ��ن �إم� � � � ��ارة عجمان
منتجاتها وقطاع �أعمالها والذي
ت� ��� �ض� �م ��ن� �� :ص� �ن ��اع ��ات ال� �ع� �ط ��ور
والبخور وامل��واد الغذائية وغريها
من املجاالت.

بدء الدورة الثانية لل�شركات الهندية ذات النمو املت�سارع
•• دبي-وام

غرفة الفجرية تكرم �شركاءها الإعالميني
•• الفجرية-وام

ك��رم��ت غ��رف��ة جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة ال �ف �ج�يرة � �ش��رك��اءه��ا من
امل�ؤ�س�سات االعالمية امل�ق��روءة واملرئية وامل�سموعة خالل
حفل نظمته �أم�س بح�ضور �سعادة �أحمد �سلطان احلنطوبي
النائب الثاين لرئي�س جمل�س ادارة غرفة جتارة و�صناعة
ال�ف�ج�يرة و��س�ل�ط��ان حم�م��د م�ل�ي��ح وم���ص�ب��ح حم�م��د عبيد
امل��زروع��ي وعائ�شة حممد اجلا�سم �أع�ضاء جمل�س االدارة
و�سلطان جميع الهندا�سي مدير عام الغرفة.
و�أث�ن��ى �سعادة مدير ع��ام الغرفة على جهود الإعالميني
وال�صحافيني وتفانيهم يف عملهم الإع�لام��ي مما ك��ان له
الأث��ر الكبري يف ت�سليط ال�ضوء على االجن��ازات واملبادرات
ال�ت��ي حتققها ال�غ��رف��ة .وق ��ال “ �أق ��در دورك ��م و�شراكتكم
املثمرة والبناءة مع الغرفة يف تغطية فعالياتها و�أن�شطتها
ما ي�ساهم يف �إثراء دور الغرفة يف حتقيق ر�ؤيتها ب�أن تكون
امل�ؤ�س�سة الرائدة يف رعاية م�صالح قطاع الأعمال وتوفري
البيئة اال�ستثمارية وتعزيزمركز الإم��ارة كمحور جتاري
ا��س�ترات�ي�ج��ي» .و�أك ��د �أن ال�ق�ي��ادة الر�شيدة ب��ال��دول��ة تويل
اهتماما كبريا للإعالم واالرتقاء ب�أدائه ملواكبة التطورات
التقنية املت�سارعة مو�ضحا �أن ال�سنوات املقبلة �ست�شهد قفزات

نوعية يف طبيعة �صناعة املحتوى الإعالمي ،بحيث يكون
�أك�ثر ابتكارا وت�ط��ورا ،وق��درة على الو�صول �إىل اجلمهور
امل�ستهدف ،يف ظل ات�ساع دائرة التعامل مع �شبكات التوا�صل
االجتماعي و�شبكة الإنرتنت التي �أحدثت ثورة يف القطاع
الإعالمي .و�أ�شار اىل ان الغرفة وحر�صا منها على مواكبة
الن�شر عرب �شبكة االنرتنت وو�سائط التوا�صل االجتماعي
�أن�ش�أت �صحيفة “الفجرية اليومية” االلكرتونية منذ العام
 2015التي تخت�ص بن�شر �أخبار الغرفة والإمارة و�أخبار
امل��ال والأعمال والتقارير االقت�صادية املحلية والإقليمية
والدولية على م��دار ال�ساعة .و�أ��ض��اف “ �إننا واثقون من
�أن امل�ؤ�س�سات ال�صحفية والإع�لام�ي��ة بالدولة ق��ادرة على
م��واك�ب��ة ال�ت�ط��ورات املتالحقة تقنيا واالرت �ق��اء بقدراتها
العملية للمزيد م��ن ال�ع�ط��اء وجن��دد ال�ت�ع��اون وال�شراكة
اال�سرتاتيجية بيننا وبينكم ونتطلع معكم للم�ساهمة
يف اي���ص��ال ر�سالتنا وال�ت�ع��ري��ف مب�ب��ادرات�ن��ا واجن��ازات �ن��ا يف
الفرتة القادمة» .وقام النائب الثاين لرئي�س جمل�س ادارة
الغرفة و�أع�ضاء جمل�س االدارة ومدير عام الغرفة بتكرمي
ال�صحفيني والإع�لام�ي�ين ..وعر�ض خ�لال احلفل مقطع
فيديو لأخ�ب��ار مت ن�شرها عن فعاليات الغرفة بال�صحف
وو�سائط االعالم املرئية.

� 2.34إىل � % 2.42سعر فائدة املبادلة على الدرهم لأجل � 10سنوات

•• �أبوظبي-وام

�أظهرت الأرق��ام ال�صادرة عن م�صرف الإم��ارات املركزي �أن
�سعر فائدة املبادلة على الدرهم لأجل � 10سنوات تراوح بني
� 2.34إىل  2.42%خالل الربع الأول من العام 2021
 .وبح�سب املعايري املالية ف�إن مبادالت �أ�سعار الفائدة عبارة
عن تبادل �أ�سعار فائدة متغرية مبعدالت فائدة ثابتة على
مبلغ حم��دد مرتبط ب�سعر ف��ائ��دة ،وغ��ال�ب�اً م��ا ي�ك��ون �سعر
الفائدة املعرو�ض بني البنوك يف لندن “الليبور» .وتعد �سوق
املبادالت مبثابة املر�آة العاك�سة لن�سب العوائد على الأوراق
املالية طويلة الأج��ل ،ومن املتوقع �أن ي�ساهم قانون الدين
العام يف الدولة ال��ذي �صدر يف وقت �سابق يف زي��ادة فاعلية

هذا النوع من الأ�سواق املالية بالعملة املحلية يف الإمارات.
وبالعودة اىل تفا�صيل حركة �أ�سعار الفائدة على املبادالت
طويلة الأج��ل كما ر�صدها امل�صرف امل��رك��زي ،فقد و�صلت
الن�سبة  1.88%يف الأ�سبوع الأخري من العام  2020قبل
�أن ت�صل �إىل  % 2.42وه��و م�ستوى ال��ذروة يف الأ�سبوع
الأول من �شهر مار�س من العام  2021ثم اال�ستقرار بعد
ذلك عند  2.34%يف الأ�سبوع الأخري من الربع الأول من
العام ذاته .وتظهر �أرقام امل�صرف املركزي �أن الفرق بني �سعر
الفائدة على الدرهم لأجل � 10سنوات مقابل �سعر الفائدة
على ال��دوالر �شهد تراجعا من  95نقطة �أ�سا�س يف نهاية
عام � 2020إىل  67نقطة �أ�سا�س يف نهاية الربع الأول من
.2021

�أعلنت دب��ي للم�شاريع النا�شئة� ،إح��دى م �ب��ادرات غرفة دبي
املبتكرة لدعم ريادة الأعمال ،وبالتعاون مع مكتب غرفة دبي
التمثيلي يف الهند ،عن تنظيمها ال��دورة الثانية من جولتها
االف�ترا� �ض �ي��ة ال�ت�ق�ن�ي��ة اخل��ا� �ص��ة مب �ج��ال ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا البيع
بالتجزئة ،وذلك يف �إطار جهودها لتعزيز التعاون الإماراتي
الهندي وا�ستقطاب ال�شركات الهندية ذات النمو املت�سارع
 Scaleupsيف هذا املجال.
وتهدف اجلولة االفرتا�ضية التي �ستنطلق يف �شهر �سبتمرب
القادم �إىل م�ساعدة ال�شركات ذات النمو املت�سارع للح�صول على
التدريب واملعرفة وامل�شاركة يف الندوات االفرتا�ضية اخلا�صة
والتعرف على �أ�صحاب امل�صلحة من القطاعني العام واخلا�ص
يف دولة الإمارات ..بالإ�ضافة �إىل عر�ض م�شاريعهم التجارية
على امل�ستثمرين و�شركاء الأعمال وامل�شاركة يف لقاءات الأعمال

التي تنظمها غرفة دب��ي .وتهدف اجلولة كذلك �إىل تعريف
امل�شاركني ببيئة الأع �م��ال وامل�شهد االقت�صادي وبيئة ريادة
الأعمال يف �إم��ارة دبي و�إتاحة الفر�صة للم�شاركني للو�صول
لال�ستفادة من برنامج “دبي للم�شاريع النا�شئة” اخلا�ص
ب��دع��م ال�شركات ذات النمو ال�سريع واحل���ص��ول على الدعم
من مكاتب غرفة دبي التمثيلية اخلارجية يف خمتلف �أنحاء
العامل .وبالإ�ضافة �إىل ذلك �سيكت�سب امل�شاركون ر�ؤى قيمة
من قادة و�صانعي الأعمال الذين �سين�ضمون �إىل �سل�سلة من
الندوات االفرتا�ضية التي تناق�ش فر�ص ال�سوق واالجتاهات
الرئي�سية التي ت�ؤثر على قطاع البيع بالتجزئة.
وعلى هام�ش ا�ستعداداتها لإطالق اجلولة االفرتا�ضية �ستنظم
“دبي للم�شاريع النا�شئة” �سل�سلة من الندوات الإلكرتونية
التي �ستجمع م�ؤ�س�سي تكنولوجيا البيع بالتجزئة وامل�ستثمرين
وحا�ضنات الأعمال ملناق�شة �أبرز الفر�ص واالجتاهات يف جمال
تكنولوجيا البيع بالتجزئة .ومت م�ؤخراً تنظيم �أول ندوة لهذه

ال�سل�سلة بعنوان “�سل�سلة توريد البيع بالتجزئة والتجارة
الإلكرتونية متعددة القنوات” بالتعاون مع جمموعة عمل
�سل�سلة التوريد واخلدمات اللوج�ستية وغرفة جتارة و�صناعة
“�آي �إم �سي” الهندية.
وهدفت الندوة الإلكرتونية للرتويج لدور التقنيات املتقدمة
وا�سرتاتيجيات القنوات ال�شاملة يف �إع��ادة ت�شكيل اخلربات
لتجار التجزئة والعمالء على حدٍ �سواء وفر�ص النمو التي
انفتحت يف �سوق التجزئة يف دبي واملزايا التناف�سية املتنوعة
التي توفرها الإمارة لتو�سيع نطاق الأعمال الهندية.
وتعترب “دبي للم�شاريع النا�شئة” ال�ت��ي �أطلقتها الغرفة
خ�ل�ال ال �ع��ام  2016الأوىل م��ن ن��وع�ه��ا يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا والتي تعمل حتت مظلة مدينة دبي الذكية
وجت�سد قيمة ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص بهدف
ت�شجيع االبتكار وري��ادة الأعمال حيث تعترب م�صدراً رئي�سياً
للمعلومات والدعم لرواد الأعمال يف دبي.

 36مليار درهم مكا�سب �أ�سواق املال الإماراتية خالل  5جل�سات

•• �أبوظبي-وام

�أن � �ه� ��ت �أ�� � �س � ��واق امل� � ��ال الإم� ��ارات � �ي� ��ة
ت�ع��ام�لات الأ� �س �ب��وع ع�ل��ى م��زي��د من
امل�ؤ�شرات الإيجابية وذلك رغم حالة
التباين التي �سيطرت على اغالقات
م��ؤ��ش��رات�ه��ا ال�ع��ام��ة وع ��ززت القيمة
ال�سوقية من ربحيتها بعدما حققت
مكا�سب بقيمة  36مليار درهم يف 5
جل�سات.
وج��اء الأداء اجليد للأ�سواق و�سط
ا��س�ت�م��رار ت��دف��ق ال���س�ي��ول��ة م��ن قبل
امل�ؤ�س�سات الأجنبية واملحلية واالفراد
مما رفع من اجمايل قيمة ال�صفقات
املربمة خالل  5جل�سات اىل نحو 7
مليارات درهم ..وذلك وفقا ملا تظهره
االح�صائيات ال�صادرة عن الأ�سواق.
وارتفع امل�ؤ�شر العام ل�سوق �أبوظبي

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /اب ��راه� �ي ��م
�� �س� �ن ��اد  ،امل � �غ� ��رب اجلن�سية
ج� � � � � � � � � ��واز � � � � �س � � � �ف� � � ��ره رق� � � ��م
( )8983579QLيرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال���س�ف��ارة امل�غ��رب�ي��ة او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ل�ل�أوراق املالية بن�سبة  1%تقريبا
خ�لال الأ�سبوع مغلقا عند م�ستوى
 6963نقطة يف حني اقفل امل�ؤ�شر
العام ل�سوق دبي املايل عند 2780
نقطة .ووا�صل �سهما ال�شركة العاملية
القاب�ضة املغلق عند  126.3درهم
و�أل�ف��ا ابوظبي عند  20.66درهم
ن���ش��اط�ه�م��ا خ�ل�ال الأ� �س �ب��وع ،االمر
ال� ��ذي ع ��زز م��ن م�ك��ا��س��ب الأ�� �س ��واق
امل��ال�ي��ة ب�شكل ع��ام و��س��وق العا�صمة
ب�شكل خا�ص.
ويف �سوق دبي املايل اغلق �سهم اعمار
عند  4.03دره��م و�سهم �أم��ان عند
 1.01دره� ��م يف ح�ي�ن اق �ف��ل �سهم
م�صرف عجمان عند  77فل�سا.
ومن املتوقع وفقا ملعطيات التحليل
ال�ف�ن��ي �أن ت��وا��ص��ل الأ� �س ��واق املالية
ن�شاطها خالل الأيام القادمة.

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و  /رب ��اح فادى
زعيرت � ،سوريا اجلن�سية
 ج � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )009897690N
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0555218036

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو � /سراج الدين
خ � ��ان م��ون �� �ش��ى  ،ا لهند
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق� ��م ()7760328R
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0504725079

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و  /حممد داود
ف � ��اروق ان �� �ص��اري  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق� ��م ()0000484V
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0504725079

ت فقدان �شهادة �أ�سهم

فقد ال�سيد � /سيد ا�سماعيل
ال�سيد حممد ال�سيد يعقوب
الها�شمي �شهادة ا�سهم �صادرة
ع��ن � �ش��رك��ة ال ��واح ��ة كابيتال
ب ��ال ��رق ��م  111874بعدد
ا� �س �ه��م �� 271س�ه��م ع �ل��ى من
يجدها ارجاعها اىل ال�شركة
امل� ��ذك� ��ورة او الإت� ��� �ص ��ال على
الرقم 0504545505
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�أرا�ضي عجمان ت�صدر قرارا بت�شكيل جلنة مالك برج عجمان ون  5.3مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي يف �أ�سبوع
•• عجمان-وام

�أ�صدرت دائ��رة الأرا�ضي والتنظيم العقاري يف عجمان قراراً
بت�شكيل جل�ن��ة م�ل�اك ب ��رج “عجمان ون” وذل ��ك مبوجب
القانون رقم  3ل�سنة  2020ب�ش�أن تنظيم �ش�ؤون امل�لاك يف
�إمارة عجمان.
و�أكد �سعادة املهند�س عمر بن عمري املهريي مدير عام دائرة
الأرا�ضي والتنظيم العقاري �أن الدائرة حري�صة على تفعيل
دور جمعيات املالك ودعمها بغية الإرتقاء مب�ستوى اخلدمات
املقدمة ل�شاغلي ومالك الوحدات العقارية وحفظ حقوقهم
ح�سب ما ن�ص عليه نظام امللكية امل�شرتكة وتعزيز م�ستويات

الراحة والرفاهية يف خمتلف املجمعات العقارية من خالل
�إ� �ش��راك جميع امل�ل�اك واملعنيني يف �إت �خ��اذ ال �ق��رارات و�إيجاد
بيئة�سكنية مالئمة تت�سم بالتعاي�ش والإيجابية.
ومبوجب هذا القرار �أوكلت للجنة مالك برج “عجمان ون”
مهام التعاقد م��ع �شركة الإدارة التي ر�ست عليها املناق�صة
وال�ت�ح�ق��ق م��ن ق�ي��ام�ه��ا ب � � ��إدارة وت���ش�غ�ي��ل و��ص�ي��ان��ة و�إ�صالح
الأج��زاء امل�شرتكة وفق نظام �إدارة املبنى ف�ضال عن االطالع
على املوازنات ال�سنوية املعدة ل�صيانة العقار الفرعي وتقدمي
التو�صيات ب�ش�أنها بالإ�ضافة �إىل تلقي املالحظات والإقرتاحات
والتجاوب معها وفقاً للإجراءت املن�صو�ص عليها يف النظام
الأ�سا�سي.

•• دبي-وام

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائ��رة الأرا��ض��ي والأم�ل�اك بدبي
خالل الأ�سبوع احلايل �أكرث من  5.3مليار درهم حيث �شهدت
ال��دائ��رة ت�سجيل  1266مبايعة بقيمة  2.98مليار درهم
منها  102مبايعة للأرا�ضي بقيمة  628.89مليون درهم
و 1164مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة  2.35مليار درهم.
وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  86مليون درهم يف منطقة
حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد تليها مبايعة بقيمة  61مليون
درهم يف منطقة جزيرة  2تليها مبايعة بقيمة  50مليون درهم
يف منطقة وادي ال�صفا  .3وت�صدرت منطقة ند ال�شبا الأوىل
املناطق من حيث ع��دد املبايعات �إذ �سجلت  17مبايعة بقيمة

 39مليون درهم وتلتها منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد
بت�سجيلها  16مبايعة بقيمة  205ماليني دره��م وثالثة يف
جمريا الأوىل بت�سجيلها  12مبايعة بقيمة  102مليون درهم.
وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة
 32مليون درهم مبنطقة املرقبات ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة
بقيمة  26مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا و�أخريا مبايعة
بقيمة  26مليون درهم يف منطقة املركا�ض.
وت�صدرت منطقة املركا�ض املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق
والفلل �إذ �سجلت  170مبايعة بقيمة  247مليون درهم وتلتها
منطقة مر�سى دبي بت�سجيلها  145مبايعة بقيمة  374مليون
درهم وثالثة يف الثنية اخلام�سة بت�سجيلها  108مبايعات بقيمة
 117مليون درهم.

�أدنوك توقع اتفاقية ال�ستك�شاف فر�ص �إنتاج الأمونيا الزرقاء يف الإمارات
•• �أبوظبي-وام

ا�ستعر�ض معايل الدكتور �سلطان
بن �أحمد اجلابر وزير ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة ،الع�ضو
امل �ن �ت��دب وال��رئ �ي ����س التنفيذي
ل�شركة برتول �أبوظبي الوطنية
�أدن � � ��وك وجم �م��وع��ة �شركاتها،
خ�ل��ال اج �ت �م��اع اف�ت�را�� �ض ��ي مع
معايل كاجياما هريو�شي ،وزير
االق�ت���ص��اد وال�ت�ج��ارة وال�صناعة
ال�ي��اب��اين ،اجل�ه��ود امل�شرتكة بني
ال �ب �ل��دي��ن ال �� �ص��دي �ق�ين لتعزيز
ال �ت �ع ��اون ال �� �ص �ن��اع��ي والفر�ص
اجلديدة املتاحة لإبرام ال�شراكات
يف جماالت الهيدروجني وم�صادر
الطاقة املتجددة وتغري املناخ.
ويف �أعقاب االجتماع الذي انعقد
اف�ترا� �ض �ي �اً� ،أع �ل �ن��ت �أدن � ��وك عن
توقيع اتفاقية درا��س��ة م�شرتكة
م��ع ث�ل�اث � �ش��رك��ات ي��اب��ان�ي��ة هي
�إن �ب �ك ����س ك��ورب��وري �� �ش��ن �إنبك�س،
و”جريا” ،و”امل�ؤ�س�سة الوطنية
اليابانية للنفط والغاز واملعادن”
ال�ستك�شاف الإمكانات التجارية
لإنتاج الأمونيا الزرقاء يف دولة
الإمارات.
وت� �ع ��زز االت �ف��اق �ي��ة دور �أدن � ��وك

وري� ��ادت � �ه� ��ا يف جم� � ��ال ال� ��وق� ��ود
م�ن�خ�ف����ض ال� �ك ��رب ��ون وخربتها
ال��وا� �س �ع��ة يف ت �ق �ن �ي��ات التقاط
ال�ك��رب��ون وتخزينه وت ��أت��ي عقب
�سل�سلة من االتفاقيات الإطارية
ال �ت��ي وق�ع�ت�ه��ا �أدن � ��وك م��ع وزارة
االق�ت���ص��اد وال�ت�ج��ارة وال�صناعة
ال�ي��اب��ان�ي��ة وع ��دد م��ن ال�شركات
اليابانية الأخ��رى يف وقت �سابق
من العام اجلاري.
وب � �ه� ��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة ق � ��ال معايل
الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر
 “ :متتلك دولة الإمارات عالقة
�إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة را��س�خ��ة وناجحة
م��ع ال �ي��اب��ان مت�ت��د مل��ا ي �ق��رب من
خ �م �� �س��ة ع� �ق ��ود ،وت �� �س �ت �م��ر هذه
العالقة بالنمو والتقدم بف�ضل
دعم القيادة الر�شيدة يف الدولة
وح��ر��ص�ه��ا ع�ل��ى ت��ر��س�ي��خ �أوا�صر
التعاون الإ�سرتاتيجي وتعزيزه يف
املجاالت االقت�صادية والتجارية
بني البلدين ال�صديقني� ،إ�ضافة
�إىل ال �� �ش��راك��ة ط��وي�ل��ة الأم� ��د يف
جم ��ال ال �ط��اق��ة .وف�ي�م��ا ي�ستمر
ت��رك�ي��زن��ا ع�ل��ى ال �ت �ع��اون يف �إنتاج
�أنواع الوقود اجلديدة منخف�ضة
ال �ك��رب��ون واال� �س �ت �ع��داد للتعامل
م��ع التحديات وال�ف��ر���ص ملرحلة

�شركات �إنتاج الكهرباء اليابانية
ب��الأم��ون �ي��ا ال ��زرق ��اء امل�ن�ت�ج��ة يف
�أبوظبي.
وتعمل �أدنوك على تطوير من�ش�أة
عاملية امل�ستوى لإن�ت��اج الأمونيا
الزرقاء يف منطقة �صناعة املواد
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة � �ض �م��ن منظومة
“تعزيز” ال�صناعية يف الروي�س
والتي �ستبلغ طاقتها الإنتاجية
 1000كيلو ط��ن �سنوياً .ويتم
ت�صنيع م ��ادة الأم��ون �ي��ا الزرقاء
من النيرتوجني والهيدروجني

عرب ا�ستحواذ مقرتح على �إمبرييال لوج�ستيك�س

•• دبي-وام

�أعلنت موانئ دبي العاملية عن تقدمها
ب �ع��ر���ض ل�ل�ا� �س �ت �ح��واذ ع �ل��ى �شركة
“�إمبرييال لوج�ستيك�س” املدرجة
يف بور�صة جوهان�سربج وه��ي �شركة
ل �ل �خ��دم��ات ال �ل��وج �� �س �ت �ي��ة املتكاملة
لأ� � �س� ��واق ع ��دي ��دة ول �ه��ا ع �م �ل �ي��ات يف
�أفريقيا و�أوروبا.
وم��ن ��ش��أن ذل��ك اال�ستحواذ �أن يُعزز
قدرات موانئ دبي العاملية ال �سيما يف
�أفريقيا ا�ستنادًا �إىل بنيتها التحتية
ال ��وا�� �س� �ع ��ة م� ��ن امل � ��وان � ��ئ وحم �ط ��ات
احل��اوي��ات واملناطق االقت�صادية كما
�سي�س ِّرع ب�شكل كبري من حتول موانئ
دب ��ي ال�ع��امل�ي��ة �إىل ��ش��رك��ة للخدمات
اللوج�ستية املتقدمة تقدم لأ�صحاب
ال�ب���ض��ائ��ع خ��دم��ات �سل�سلة التوريد
املتكاملة من نقطة ال�شحن �إىل وجهة
الب�ضائع .ويعني العر�ض النقدي من
جمموعة موانئ دب��ي العاملية بقيمة
 66ران��د ج�ن��وب �أف��ري�ق��ي لكل �سهم
�ضمناً اعتبار حقوق امللكية بحوايل
 12.7مليار ران��د جنوب �أفريقي /
حوايل  890مليون دوالر �أمريكي./
وميثل العر�ض عالوة قدرها 39.5
باملائة على �سعر �سهم امبرييال من
ت��اري��خ  7ي��ول�ي��و  2021يف بور�صة
جوهان�سربج  /JSE/و  34.2باملائة
على متو�سط ال�سعر امل��رج��ح حلجم
التداول ملدة  30يومًا ..وتخ�ضع هذه
ال�صفقة ملوافقة م�ساهمي امبرييال
و�شروط الإجناز املعتادة الأخرى مبا
يف ذلك موافقات اجلهات التنظيمية.
وت�ع�ت�بر جم�م��وع��ة �إم �ب�يري��ال �شركة
م��زودة حللول اخلدمات اللوج�ستية
املتكاملة متتلك القدرة على الو�صول

التحول يف قطاع الطاقة ،حتر�ص
دولة الإمارات و�أدنوك على تعزيز
ال�شراكات القائمة واغتنام فر�ص
النمو م��ع ال�ي��اب��ان مب��ا ي�سهم يف
�إنتاج املزيد من الطاقة ب�أقل قدر
ممكن من االنبعاثات».
و�أ�� �ض ��اف م�ع��ال�ي��ه  “ :ت��وف��ر لنا
اتفاقية ال��درا��س��ة امل�شرتكة مع
’�إنبك�س‘ و’جريا‘ وامل�ؤ�س�سة
الوطنية اليابانية للنفط والغاز
وامل �ع��ادن خريطة طريق لتعزيز
�إمكانية و�صول منتجات �أدنوك
�إىل الأ�سواق اليابانية ،يف الوقت
الذي ن�سعى فيه لتطوير م�شروع
ع��امل��ي لإن �ت��اج الأم��ون �ي��ا الزرقاء
يف ال��روي����س لتعزيز ري ��ادة دولة
الإم� ��ارات يف م�شاريع ومبادرات
تطوير اقت�صاد الهيدروجني».
ت � ��أت� ��ي ه � ��ذه اخل � �ط� ��وة لتعزيز
العالقات االقت�صادية والتجارية
الثنائية مع اليابان ،فيما ت�سعى
دول� ��ة الإم � � ��ارات ل�ت�ع��زي��ز النمو
االق �ت �� �ص��ادي يف م��رح�ل��ة م��ا بعد
كوفيد .19-وت�ستفيد �أدن ��وك
م� ��ن م �ك��ان �ت �ه��ا ك � �م� ��ورد موثوق
لإم � ��دادات م�ستقرة وم�ستدامة
من النفط اخل��ام للنفط والغاز
لليابان لتعزيز فر�ص ال�شراكة

اجل ��دي ��دة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،حيث
تعد اليابان حالياً �أكرب م�ستورد
ملنتجات �أدنوك من النفط والغاز
من خالل ا�سترياد ما يقرب من
 25%م ��ن ن�ف�ط�ه��ا اخل� ��ام من
دولة الإمارات.
من جانبه ،ق��ال معايل كاجياما
ه �ي��رو� � �ش � ��ي “ :وق � �ع� ��ت وزارة
االق�ت���ص��اد وال�ت�ج��ارة وال�صناعة
اليابانية و�أدنوك يف يناير املا�ضي
اتفاقية للتعاون يف جم��ال وقود
الأم��ون�ي��ا وتقنيات �إع ��ادة تدوير
ال� �ك ��رب ��ون ،وم �ن��ذ ذل� ��ك احل�ي�ن،
مت �إح� ��راز ت�ق��دم ك�ب�ير يف جميع
امل � �ج� ��االت ذات ال �� �ص �ل��ة ،ونحن
� �س �ع��داء ال �ي��وم ب�ت��وق�ي��ع اتفاقية
درا� � �س� ��ة م �� �ش�ترك��ة ب�ي�ن �أدن � ��وك
و’�إنبك�س‘ و’جريا‘ و’امل�ؤ�س�سة
الوطنية اليابانية للنفط والغاز
واملعادن‘ ح��ول وق ��ود الأمونيا
ونتطلع �أن ت�سهم هذه االتفاقية
يف دعم اجلهود احلثيثة الرامية
ل� �ت ��زوي ��د ال �� �ش ��رك ��ات اليابانية
ب��الأم��ون �ي��ا ال ��زرق ��اء امل�ن�ت�ج��ة يف
�أبوظبي».
و�� �س� �ت ��وف ��ر ات� �ف ��اق� �ي ��ة ال ��درا�� �س ��ة
امل���ش�ترك��ة من�صة تتيح لأدن ��وك
و�شركائها ا�ستك�شاف فر�ص �إمداد

موانئ دبي العاملية تو�سع نطاق اخلدمات اللوج�ستية يف �أفريقيا

�إىل الأ�سواق ولها تواجد يف  25دولة
ك�م��ا �أن ل�ه��ا ب�صمة ب ��ارزة يف ال�سوق
الأفريقية ذات النمو املرتفع.
وت��رك��ز امل �ج �م��وع��ة ع �ل��ى ال�صناعات
� �س��ري �ع��ة ال �ن �م��و ،وال� �ت ��ي م ��ن بينها
ال� ��رع� ��اي� ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة وال �ب �� �ض��ائ��ع
اال�ستهالكية وال�سيارات والكيماويات
واملنتجات ال�صناعية وال�سلع ..وقد
بُني ن�شاط �إمبرييال على ال�شراكات
طويلة الأم��د م��ع �أ�صحاب الب�ضائع
بالإ�ضافة �إىل عملها ك�شريك موثوق
ب��ه ل�ل�ع��دي��د م��ن ال�ع�م�لاء و�أ�صحاب
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ب�صفتنا وكالء قانونيني عن املخطر نود �أن نخطرك بالآتي  :مبوجب تعامالت جتارية م�ستندة على اوامر �شراء
�صادرة عن املخطر اليها و فواتري �ضريبية وك�شف ح�ساب �صادرة عن املخطرة تر�صد بذمة املخطر اليها ل�صالح
املخطرة اجمايل مبلغ وقدره ( )43,745.5درهم (ثالثة و�أربعون الف و�سبعمائة وخ�سة واربعون درهما وخم�سة
فل�سا) وعلى الرغم من مطالبات املخطر الودية املتكررة ب�ضرورة �سداد الدين امل�ستحق واملرت�صد يف ذمتكم اال ان
انكم مازلتم متاطلون دون وجهه حتى او م�سوغ قانوين .لذلك  ،ف�إن املخطرة تخطر املخطر اليها بالآتي � :أوال :
ب�ضرورة �أداء املبلغ امل�ستحق واملرت�صد بذمتكم والبالغ قدرة ( )43,745.5درهم (ثالثة واربعون الف و�سبعمائة
وخم�سة واربعون درهما وخم�سة فل�سا) ثانياً  :علما �أنه يف حال عدم ال�سداد ف�إننا نيابة ووكالة عن املخطر �سن�ضطر
�أ�سفني التخاذ الإج��راءات القانونية يف مواجهتكم و �إقامة دعوى ق�ضائية بقيمة املطالبة والتعوي�ض من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .باال�ضافة اىل حتميلكم الر�سوم الق�ضائية واتعاب املحاماة مع �شمول احلكم بالنفاذ
املعجل اواحلجز الفوري على جميع املمتلكات واملنقوالت اخلا�صة بال�شركة يف حدود املبلغ املطالب به وذلك من دون
امل�سا�س ب�أي حقوق �أخرى للمخطرة.

بالوكالة عن املخطرة املحامي
فهد بن را�شد بن عي�سى ال�سركال

الأعمال متعددي اجلن�سيات.
و�سي�ضيف اال�ستحواذ على �إمبرييال
ق � � ��درات ج ��دي ��دة �إىل م ��وان ��ئ دب��ي
العاملية ال �سيما يف �أفريقيا ..و�سي�ؤدي
اجل �م��ع ب�ي�ن ال���ش��رك�ت�ين �إىل �إن�شاء
�أف �� �ض��ل ��ش�ب�ك��ة يف ال� �ق ��ارة م��ن حيث
اخل ��دم ��ات ال �ل��وج �� �س �ت �ي��ة الداخلية
واملوانئ وحمطات احلاويات واملناطق
االقت�صادية واخل��دم��ات اللوج�ستية
البحرية.
وت� �ه ��دف م ��وان ��ئ دب� ��ي ال �ع��امل �ي��ة �إىل
حت���س�ين ال�ت��وا��ص��ل ب�ين امل�ن�ت�ج�ين يف

�أفريقيا على طول املمرات التجارية
�سريعة النمو وبقية العامل.
وق��ال �سلطان �أحمد بن �سليّم رئي�س
جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
مل �ج �م��وع��ة م ��وان ��ئ دب ��ي ال �ع��امل �ي��ة �إن
اال�ستحواذ على �إمبرييال �سي�ؤدي �إىل
م�ساعدة موانئ دب��ي العاملية يف بناء
�سال�سل توريد �أف�ضل و�أك�ثر فاعلية
لأ�صحاب الب�ضائع خا�ص ًة يف �أفريقيا
..الفتاً �إىل �أن عمليات �إمبرييال ُتعد
مُكمِّلة ل�شبكتهم من املوانئ وحمطات
احل��اوي��ات والعمليات اللوج�ستية يف

ال �ق��ارة ال���س�م��راء ..وك �م��ا ه��ي احلال
يف جمموعة موانئ دبي العاملية ف�إن
م��وظ �ف��ي �إم �ب�ي�ري ��ال ي���ش�ك�ل��ون �أه ��م
الأ�� �ص ��ول ..م �ع��رب �اً ع��ن ت�ط�ل�ع��ه �إىل
ا�ستقبالهم والرتحيب بان�ضمامهم
�إىل فريق العمل يف موانئ دبي العاملية
فور ا�ستكمال ال�صفقة بنجاح.
و�ستعمل عملية اال�ستحواذ � ً
أي�ضا على
اال�ستفادة من م�ساهمة �إمبرييال يف
اق�ت���ص��اد ج�ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا ..و�سيعزز
االن ��دم ��اج م��ع م��وان��ئ دب ��ي العاملية
م��ن م�ك��ان��ة ج �ن��وب �أف��ري �ق �ي��ا كمركز

طريان الإمارات ت�ست�أنف خدمة الركاب �إىل موري�شيو�س
•• دبي-وام

ت���س�ت��أن��ف ط�ي��ران الإم � � ��ارات خ��دم��ة موري�شيو�س
برحلتني �أ�سبوعيا اع�ت�ب��ارا م��ن  15يوليو احلايل
وذل��ك مع �إع��ادة تلك الدولة فتح حدودها تدريجياً
�أمام ال�سياحة الدولية.
و�أ� �ص �ب��ح ب ��إم �ك��ان امل���س�ـ�ـ��اف��ري��ن ال��ذي��ن مت تطعيمهم
بالكامل اال�ستمتاع بعطلة مريحة و�آم �ن��ة يف عدد
من املنتجعات املعتمدة بخ�صو�ص “كوفيد ”-19يف
اجلزيرة.
و�ستعمل رح�لات ط�يران الإم ��ارات �إىل موري�شيو�س
ي��وم��ي اخل�م�ي����س وال���س�ب��ت اع �ت �ب��ارا م��ن  15يوليو
بطائرات البوينج  300ER-777واعتبارا من 1
�أغ�سط�س �ستعيد الناقلة ت�شغيل طائراتها الإيربا�ص
 A380على هذا اخلط.
و�ستغادر الرحلة “ئي كيه  ”701دب��ي يف ال�ساعة
� 2:35صباحا لت�صل �إىل موري�شيو�س يف ال�ساعة
� 9:10صباحا �أم��ا رحلة ال�ع��ودة “ئي كيه ”704
ف���س�ت�غ��ادر م��وري���ش�ي��و���س ي��وم��ي اجل�م�ع��ة والأح � ��د يف

ال �� �س��اع��ة  11:10ل �ي�لا وت �� �ص��ل �إىل دب ��ي ال�ساعة
يف ال���س��اع��ة �� 5:45ص�ب��اح ال �ي��وم ال �ت��ايل “املواعيد
بالتوقيت املحلي لكل من دبي وموري�شيو�س».
وحتظى طائرة الإمارات  A380ب�شعبية يف �أو�ساط
امل�سافرين بف�ضل مق�صوراتها الف�سيحة واملريحة
و�ستوا�صل الناقلة �إع ��ادة ت�شغيل امل��زي��د منها وفقا
لتنامي الطلب واملوافقات الت�شغيلية.
وتخدم طريان الإمارات رحالتها بهذه الطائرة ذات
الطابقني �إىل عدة وجهات مبا فيها نيويورك جيه اف
كيه وباري�س وع ّمان والقاهرة وفرانكفورت ومو�سكو
ولو�س �أجنلو�س.
ك �م��ا مي �ك��ن ل �ع �م�لاء ط�ي��ران الإم � � ��ارات اال�ستمتاع
بوجهات �أخ��رى يف املحيط الهندي حيث ت�سري 28
رحلة �أ�سبوعيا �إىل املالديف و�سبع رح�لات �أ�سبوعيا
�إىل �سي�شيل.
وتوفر “الإمارات للعطالت” ذراع تنظيم الربامج
ال���س�ي��اح�ي��ة اخل��ارج �ي��ة يف ط�ي�ران الإم� � ��ارات برامج
متكاملة يف موري�شيو�س ت�شمل تذاكر ال�سفر والإقامة
يف فنادق ومنتجعات ذات م�ستوى عاملي.
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“الأزرق” ال � �ن ��اجت م ��ن الغاز
ال �ط �ب �ي �ع��ي ،ح �ي��ث ي �ت��م حتويل
امل � � ��واد ال� �ه� �ي ��دروك ��رب ��ون� �ي ��ة �إىل
ه�ي��دروج�ين ث��م �إىل �أم��ون�ي��ا ،مع
اح�ت�ج��از ان�ب�ع��اث��ات ث��اين �أك�سيد
الكربون امل�صاحبة لهذه العملية.
ومي � �ك ��ن ا�� �س� �ت� �خ ��دام الأم ��ون� �ي ��ا
ك ��وق ��ود م�ن�خ�ف����ض ال �ك��رب��ون يف
جمموعة وا��س�ع��ة م��ن العمليات
ال�صناعية ،مب��ا يف ذل��ك و�سائل
النقل وحمطات توليد الكهرباء
وال���ص�ن��اع��ات مثل �إن �ت��اج ال�صلب

واال�سمنت والأ�سمدة.
ويف يناير امل��ا��ض��ي ،اتفقت دولة
الإم ��ارات واليابان على التعاون
يف جمال وقود الأمونيا وتقنيات
�إع��ادة تدوير الكربون ،وذل��ك يف
�أعقاب توقيع اتفاقية تعاون بني
�أدنوك ووزارة االقت�صاد والتجارة
وال�صناعة اليابانية .ويجمع بني
دول��ة الإم��ارات واليابان عالقات
اقت�صادية ثنائية وثيقة تعود �إىل
ع��ام  1961عندما مت ت�صدير
�أول ��ش�ح�ن��ة م ��ن ال �ن �ف��ط اخل ��ام

لوج�ستي للقارة الأفريقية ..وتعي
م��وان��ئ دب ��ي ال�ع��امل�ي��ة مت��ا ًم��ا �أهمية
ال� �ت� �ح� �وّل االق� �ت� ��� �ص ��ادي م ��ن خالل
�سيا�سة “التمكني االقت�صادي وا�سع
ال �ن �ط��اق ل�ل�ع�م��ال��ة ال�سمراء” كما
تعتزم املجموعة احلفاظ على برامج
�إم �ب�يري��ال احل��ال�ي��ة وت��وج�ي��ه الدعم
ال�ك��ام��ل لل�صفقة امل�ق�ترح��ة القائمة
على �سيا�سة “التمكني االقت�صادي
وا� �س��ع ال �ن �ط��اق ل�ل�ع�م��ال��ة ال�سمراء”
وال �ت��ي مت الإع �ل��ان ع�ن�ه��ا يف �أبريل
.2021
وق � � ��ال حم� �م ��د �أك � ��وج � ��ي الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �� �ش��رك��ة “�إمبرييال
لوج�ستيك�س” �إن ه� ��ذه ال�صفقة
�ستعمل على تعزيز قيمة �إمبرييال
ح� �ي ��ث � �س �ت �� �س �ت �ف �ي��د الأع � � �م� � ��ال من
التكنولوجيا الرائدة التي تتمتع بها
موانئ دبي العاملية و�شبكاتها العاملية
و�أحجام املمرات التجارية الرئي�سية
ل��دي�ه��ا م��ع متكينها م��ن ال�ب�ن��اء على
طموحاتها اال�سرتاتيجية والإمنائية
القائمة على �أن تكون “بوابة الدخول
لأفريقيا” ..م� � ��ؤك � ��داً �أن اجلمع
ب�ين البنية التحتية املتميزة عاملية
امل�ستوى التي تتمتع بها موانئ دبي
العاملية مثل ا�ستثماراتها وخرباتها
يف م��وان��ئ ال �ق��ارة الأف��ري �ق �ي��ة يعمل
م��ع م�ن���ص��ات اخل��دم��ات اللوج�ستية
و�إم �ك��ان �ي��ة ال��و� �ص��ول �إىل الأ�� �س ��واق
اخل��ا��ص��ة مبجموعة �إم�ب�يري��ال على
متكينهم من تقدمي حلول متكاملة
و� �ش��ام �ل��ة ع�ب�ر امل � �م� ��رات التجارية
الرئي�سية داخ��ل �أف��ري�ق�ي��ا وخارجها
وكذلك قيادة كفاءات �أكرب يف �سل�سلة
ال �ت ��وري ��د وت �ع��زي��ز ال �ق �ي �م��ة جلميع
�أ�صحاب امل�صلحة.

 4خدمات رئي�سية يف اقت�صادية عجمان
حت�صل علي ت�صنيف خم�س جنوم

الإم ��ارات ��ي م��ن ح�ق��ل �أم ال�شيف
البحري يف �أبوظبي �إىل اليابان.
ال حاف ً
ومتتلك �أدنوك �سج ً
ال من
ال���ش��راك��ات الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة التي
حتقق منافع متبادلة مع �شركات
نفط وغ��از يابانية متتد لأكرث
من �أرب�ع��ة عقود وتغطي �سل�سلة
القيمة الكاملة للنفط والغاز.
ويف ال�سنوات الأخرية تعززت هذه
ال�شراكات الإ�سرتاتيجية لت�شمل
جماالت متعددة يف قطاع النفط
والغاز.

•• عجمان-وام

ح�صلت دائرة التنمية االقت�صادية بعجمان على ت�صنيف  5جنوم يف �أربع
خدمات رئي�سية معتمدة �ضمن م�شروع نظام النجوم الذي �أطلقته دائرة
عجمان الرقمية يف حكومة عجمان عام  2020حيث يهدف امل�شروع
اىل تقييم اخلدمات احلكومية التي تقدمها كافة الدوائراحلكومية يف
االمارة.
ونالت ت�صنيف اخلم�س جنوم خدمة حجز الأ�سماء التجارية و خدمة
جتديد الرخ�ص و خدمة ا�صدار الت�صاريح و خدمة ا�صدار ال�شهادات ما
يبني حر�ص الدائرة على تطبيق ر�ؤية الإمارة وخططها اال�سرتاتيجية
يف التحول الرقمي وري��ادت�ه��ا يف ه��ذا امل�ج��ال وحر�صت دائ��رة التنمية
االقت�صادية بعجمان على مواكبة ه��ذا التطور عرب تطوير خدماتها
الرقمية الذي �أدى �إىل ح�صولها على الت�صنيف.
وقال ال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي ممثل �صاحب ال�سمو حاكم عجمان
لل�ش�ؤون املالية واالدارية رئي�س دائرة التنمية االقت�صادية� ..إن ح�صول
الدائرة على تقييم  5جنوم خلدماتها الرقمية التي ُتقدم للمتعاملني
رب �إجنازاً يكلل جهود وم�ساعي الدائرة نحو حتقيق الريادة يف تقدمي
يعت ُ
اخلدمات احلكومية املتطورة ،والذي يتوافق مع ر�ؤية قيادتنا الر�شيدة
وال�ت��ي ر�سمت م���س��اراً لت�صبح يف م�صاف ال ��دول املتقدمة على جميع
الأ�صعدة ،وهو النهج الذي ن�سري عليه ونفتخر ب�أن نكون جزءاً منه.
و�أكد �أن الدائرة ويف �إطار �سعيها الدائم وامل�ستمر لتحقيق ر�ؤيتها الرامية
�إىل حتقيق التنمية االقت�صادية امل�ستدامة ،و�ضعت ُن�صب �أعينها �أهمية
الرتكيز على املتعامل وتوفري خدمات حكومية مبوا�صفاتٍ عاملية.
و�أ�شاد بالدور احليوي ال��ذي تقوم به دائ��ر ُة عجمان الرقمية ،والدعم
ال��ذي تقدمه لكافة اجلهات احلكومية املحلية يف االم��ارة ،وال��ذي من
�ش�أنه دعم توجهات حكومة عجمان نحو حتقيق ر�ؤيته .2021
م��ن جانبه ق��ال ��س�ع��ادة عبد اهلل �أح�م��د احل �م��راين م��دي��ر ع��ام بدائرة
التنمية االقت�صادية �إ َن ح�صول الدائرة على تقييم  5جنوم و�شهادات
“خدمات رقمية معتمدة” ،هو �إجنا ٌز يربهن على جناح خطة التحول
الرقمي وف�ق�اً لتوجيهات رئي�س ال��دائ��رة ال��ذي يحر�ص دائ�م��ا حتقيق
التميز يف خدمات ال��دائ��رة وفقا لأعلى املعايري العاملية ،ومب��ا ي�ضمن
�سعادة املتعاملني.

بنك دبي التجاري يفوز بجائزة
�أف�ضل م�صرف رقمي

•• دبي-وام

ف ��از ب�ن��ك دب ��ي ال �ت �ج��اري بجائزة
�أف �� �ض��ل م �� �ص��رف رق �م��ي يف والء
العمالء يف االم��ارات وذل��ك خالل
حفل توزيع جوائز التميز الرقمي
لأف�ضل امل�ؤ�س�سات املالية العربية
لعام  2021ال��ذي �أقيم يف فندق
كورال بيت�ش يف بريوت والذي نظمه
�إحت��اد امل�صارف العربية واملنظمة
العربية لتكنولوجيات الإت�صال
واملعلومات .وتهدف جوائز التميز
الرقمي لأف�ضل امل�ؤ�س�سات املالية
ال�ع��رب�ي��ة يف ن�سختها ال�ث��ان�ي��ة �إىل
تكرمي امل�ؤ�س�سات امل�صرفية واملالية
ال �ع��رب �ي��ة ال� �ت ��ي ح �ق �ق��ت فاعلية
عالية يف تقدمي اخل��دم��ات املالية
الرقمية ،وو�ضعت ا�سرتاتيجيات
رق �م �ي��ة م�ت�م�ي��زة جل ��ذب العمالء
وخدمتهم.
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�إلغاء اعالن �سابق

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2815728:باال�سم التجاري:احمد را�شد
املزروعي لتجارة قطع الغيار امل�ستعملة لل�سيارات
ذ.م.م  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع
كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان
ال�سيد� /أحمد را�شد احمد القا�ضي احلمادي  ،اجلن�سية  :الإمارات
وطلب الت�صديق على حمرر يت�ضمن (تنازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري
كافترييا الن�صر  ،ن�شاط الرخ�صة بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا)  ،واملرخ�ص من دائرة
التنمية االقت�صادية يف يف خورفكان رخ�صة مهنية رقم  240441ال�صادر بتاريخ 1983/1/29
يف دائ��رة التنمية الإقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد /حممد زي��اء الدين ازه��ار احلق ،
اجلن�سية  :الهند .ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم
بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د .عائ�شة حممد علي

يف الدعوى  1810/2021جتاري جزئي

�ضد  /املدعي عليه  :تاريكيجن زيليكي زيوجى
املقامة من  /بنك امل�شرق (�شركة م�ساهمة عامة)
مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم مبحكمة دبي االبتدائية حتت الدعوى رقم
 1810/2021جتاري جزئي ،وحيث انه مت ندبنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى
املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون االثبات ل�سنة  1992م بخ�صو�ص
اعمال اخلربة امام املحاكم ،ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة عن بعد عن طريق
تطبيق  ZOOMوذلك يوم الإثنني املوافق  2021/7/12يف متام ال�ساعة
 1.00ظهرا  ،ويرجى منكم اح�ضار كافة امل�ستندات امل�ؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند
ح�ضوركم لالجتماع.

اخلبري احل�سابي وامل�صريف
حممد �سعيد ال�شريف

حماكم دبي

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

حمكمة دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 237/2021/20:جتاري كلي
مو�ضوع الدعوى  :دعوى انق�ضاء وت�صفية وحل �شركة ايه بي اي لل�سياحة �ش.ذ.م.م
طالب الإعالن -1 /عبداهلل را�شد عبيد خلفان املطرو�شي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله /جمعه حممد جمعه �سعيد النقبي � -صفته بالق�ضية  :وكيل  ،املطلوب �إعالنهم
 -1 :فازليدين امونوف � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل االقامة
م��و��ض��وع الإع�ل�ان  :ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها دع��وى الق�ضاء وت�صفية
وح��ل �شركة اي��ه بي اي لل�سياحة � ��ش.ذ.م.م ,وح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء املوافق
 2021/7/13ال�ساعة � 09:30صباحا يف ق��اع��ة التقا�ضي ع��ن بعد ل��ذا ف��أن��ت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  207/2020/8472تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  393/2020نزاع جتاري ،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 35787درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن � :شركة نوبل لو�سطاء الت�أمني  -ذ م م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
 ،املطلوب �إعالنه  -1 :خالد بلو�ش للنقل العام � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :منفذ
�ضده .مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )35787درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه
فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
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اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0004784أمر اداء

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0004819مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -اثري الزبيدي لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0001786عمايل (جزئي)

اىل املدعي عليه  :احلمد انرتنا�شيونال للمقاوالت � -ش ذ م م
نعلمكم بان املدعي عبداهلل خان تاجك خان
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
ن�أمر بالزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعي ب�صفته مبلغ  :اربع وثمانني الف
و�سبع مائة وثالثة ع�شر درهم والزمتها بامل�صروفات.
حرر بتاريخ  - 2021/7/1حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

القا�ضي  /ه�شام احمد عو�ضني
حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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�إىل املدعي عليه  :عبدالفتاح حممد �صالح
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -رقم اجلواز ح�سب التحري 092106240
نعلمكم بان املدعي  /عبدالرحيم عبدالرزاق اجلن�سية  :بنجالدي�ش
يف الدعوى رقم  4819/2021دائرة اليوم الواحد املدنية الثانية  -قد رفع الدعوى املذكورة
�أعاله يطالب فيها  :الزام املدعي عليهم ب�سداد مبلغ وقدره  42000درهم بالإ�ضافة اىل الر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل .انت مكلف باحل�ضور 2021/7/27
�أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير
الدعوى � )10شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى
املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2021/7/5م .

املرجع 371 :
ليكن معلومـا للجميـع بـان ال�سـيد /احمـد حمـدى احمـد حممد م�صـرى اجلن�سية ،
يرغـب فـي البيـع و التنـازل عـن كـامـل ح�صـته البالغـة ( )%50لل�سيد /حممد احمـد
ح�سـني علـى م�صـري اجلن�سية بن�سبة  %25وال�سيد /كمـال عـبـد ال�سـالم عثمـان
ابـراهيم م�صـري اجلن�سـية بن�سـبة  %25فـي الرخ�صـة التجاريـة امل�سـماة /الرايـة
للرتجمـة القانونيـة وال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية  -حكومة ال�شارقة برقم
()779191
وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5م��ن اح�ك��ام القانون االحت ��ادي رق��م ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي
اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك.
الكاتب العدل

القا�ضي  /وائل احمد عبداهلل
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية
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�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة
ا�سم ال�شركة  :مطر الري�س للخدمات الفنية ملالكها مطر احمد الري�س
�شركة ال�شخ�ص الواحد � -ش ذ م م رقم الرخ�صة  759360 :العنوان  :مكتب
رقم  301-04ملك حممد بن الزبري بن علي  -بردبي  -بزن�س باي  -ال�شكل القانوين
 :ذات م�سئولية حم��دودة -ال�شخ�ص الواجد ذ.م.م رقم القيد بال�سجل التجاري :
 1352367تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانهاب�صدد الغاء الرتخي�ص اخلا�ص
بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى
من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل دائرة التنمية االقت�صادية بدبي من خالل الربيد
االلكرتوين  Suggest_complain@dubaided.gov.aeمرفقا معه كافة
امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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اعالن بالن�شر

�إىل املحكوم عليه  :اثري الزبيدي لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة  -العنوان  :ال�شارقة �صناعية  12خلف
�شارع الرابع ال�صناعي مقابل جيكو حمل رقم  4ملك ح�سن حممود 064665645 0554665646
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ عبدالنبي جبايل فا�ضل هيكل  -اجلن�سية  :م�صري
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  9120درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

مدير دعوى

اعالن مدعي عليه بالن�شر
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مدين (جزئي)  -اخرى
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0001329جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليها  /جريمن للمقاوالت املعدنية  -ذ م م وميثلها قانونيا �شوجنات حممد �شوجنات
نحيطكم علما بانه بتاريخ قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله
ل�صالح  /عبداهلل ف�ضل اله خدابنده
قررت املحكمة  -:بالزام ال�شركة املدعي عليها بان ت�ؤدي لل�شركة املدعية مبلغا وقدره �سبعة وثمانون
الفا و�ستمائة واربعة دراهم على النحو املبني ب�أ�سباب هذا القرار ف�ضال عن الفائدة القانونية بواقع
 5%بدءا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�صاريف ومببلغ ثالثة االف
درهما مقابل اتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل  15يوما اعتبارا من اليوم التايل
ال�ستالمك هذا التبليغ.
حرر بتاريخ 2021/7/8 /

القا�ضي /احمد حممود حمدى عبدالعزيز
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان  -حمكمة التنفيذ املدنية  -فادي جامو�س
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � AJCEXCICPL2021 /0000552أمر �أداء

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2020 /0005765عمايل (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :فادي جامو�س
العنوان  :عجمان الكورني�ش بناية الكورني�ش ريزدن�س �شقة  603رقم مكاين 4212210733 /
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �سل�سبيل للعقارات  /ذ م م �سل�سبيل للعقارات  /ذ م م
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 33186.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا.

�إىل  :املحكوم عليه  /اميتيك خلدمات الفنية � -ش ذ م م  -فرع ال�شارقة
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/1/19قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح  /عيد حممد خمتار توفيق بدر بالتايل :
ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :
بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ اثنني وخم�سني الفا ومائة واثنني وثمانني درهما و
 66فل�سا ( 52812.66درهما) وتذكرة عودة اىل موطنه عن الإلغاء او املغادرة والر�سوم وامل�صروفات
املنا�سبة واعفاء املدعي من باقي الر�سوم ورف�ض الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات .حكما
قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  ......يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي /احلبيب بن ابوبكر حمزة
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

القا�ضي  /علي املهلبي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 758 :
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد�/سلطان عبدالكرمي م�سلم املرزوقي  -اجلن�سية:
الإم��ارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة (� )100%إىل ال�سيد/
علی ا�صغر ح�سنی كتابجيو  -اجلن�سية:الهند يف الرخ�صة امل�سماه ()505803
(املنرب لتجارة االدوات احلديدية) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة
برخ�صة رقم ( )505803تعديالت �أخ��رى :تغيري ال�شكل القانوين للرخ�صة من
(م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (وكيل خدمات) .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام
القانون االحت��ادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االج��راء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 759 :
ل�ي�ك��ن م�ع�ل��وم��ا للجميع ب� ��أن  :ال���س�ي��د/ع�ب��داهلل خ��ال��د ع �ب��داهلل ال��ر� �ض��وان احل��ارث��ي -
اجلن�سية:الإمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة (� )100%إىل
ال�سيد�/س م جابيد حممد ابو الها�شم  -اجلن�سية:بنغالدي�ش .يف الرخ�صة امل�سماه (جبل
عرفات للخراطة الهند�سية) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة
رقم ( )524538تعديالت �أخ��رى -:تغيري ال�شكل القانوين للرخ�صة من (م�ؤ�س�سة
ف��ردي��ة) �إىل (وكيل خ��دم��ات) وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5من اح�ك��ام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن
للعلم وان��ه �سوف يتم الت�صديق على االج��راء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة
التباع االجراءات القانونية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6026
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6031
املنذر :امكون للمقاوالت �ش.ذ.م.م
بوكالة املحاميان � :أحمد ك�شواين وح�سن ك�شواين.
املنذر �إليه  :الر�سني �أند توبرو ليمتد �أي �سي �سي كون�سرتاك�شن جروب (فرع دبی)
(جمهول حمل الإقامة)
ينبه املخطر املخطر �إليه مبا يلي:
�أو ًال  :ب�سرعة مببلغ ( ٢١٠,٣٥٢,٩٨مئتان وع�شرة �آالف وثالثمائة واثنان وخم�سون
درهم وثمانية وت�سعون فل�س�أ) ال غري ،ملوكلتنا يف موعد غايته خم�سة �أيام من تاريخه
حيث بعد فوات ذلك املوعد دون قیامكم الوفاء بذلك املبلغ �سوف ن�ضطر اللجوء �إىل
الق�ضاء ال�ست�صدار �أمراً بالأداء يف مواجهتكم لإلزامكم باملبلغ وفائدته الت�أخريية مع
حتميلكم كافة امل�صاريف الق�ضائية و�أتعاب املحاماة.
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اعالن بالن�شر النذار عديل
رقم ()5932/2021

الكاتب العدل

املنذر  :م�ستودع الريف للأدوية ذ م م
املنذر اليه  :عبدالرحمن عبداملنعم عبدالرحمن عبداهلل
املو�ضوع/
يطالب املنذر املنذر اليه ب�سداد مبلغ  50,053درهم (خم�سون الف و خم�سة
وثالثون درهم) قيمة ال�شيكات والفائدة القانونية خالل مدة �أق�صاها خم�سة
�أيام من تاريخ ا�ستالمه هذا الإنذار واال �سي�ضطر املنذر التخاذ كافة الإجراءات
القانونية ال�ت��ي حتفظ لها حقه وا� �ص��دار ام��ر الأداء واملطالبة بالتعوي�ض
املنا�سب عن �أي عطل او �ضرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر اليه بكافة
ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13287بتاريخ 2021/7/9

اخطار عديل للوفاء مببلغ  25000درهم
برقم املحرر 2021/0009164
املخطـر  :عبدالواحد عبدالعزيز حممد جا�سم الكوخردي  -اماراتي اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم ()784195868370610
العنوان  :ال�شارقة  -النوف  - 2هاتف رقم )971506452005( :
املخطر �إليه  :كوجنو كري�شنان جايان  -هندي اجلن�سية
العنـوان ال�شارقة  -املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة
هاتف 971561069985 971523081600 971507379965 :
مو�ضوع الإخطار اخطار بدفع قيمة ال�شيك ،الوقـائـع  -:حيث �أن املخطر �إليه قد حرر ل�صالح املخطر
�شيك  • :رقم ( )000117بقيمة ( )25،000درهم (خم�سة وع�شرون الف درهم) م�سحوب على (بنك
هوندا العام -امرو دبي) م�ستحق الدفع بتاريخ (  )2009/06/30حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل
لل�سحب • ،و عليه يعلن املخطر املخطر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من
تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك • ،و عليه يلتم�س املخطر من
�سعادة الكاتب العدل بال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سمياً،
الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13287بتاريخ 2021/7/9

اخطار عديل للوفاء مببلغ 400000درهم
برقم املحرر 2021/0009158
املخطـر  :عبدالواحد عبدالعزيز حممد جا�سم الكوخردي  -اماراتي اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم ( )784195868370610
العنوان  :ال�شارقة  -النوف  - 2هاتف رقم )971506452005( :
املخطر �إليه  :عبداهلل حممد عبدالرحمن عبداهلل  -اماراتي اجلن�سية
العنوان  :ال�شارقة  -النوف � - 2شارع رقم  - 139فيال رقم  - 10هاتف 971508088277 :
مو�ضوع الإخطار  :اخطار بدفع قيمة ال�شيك.
الوقـائـع  -:حيث ان املخطر �إليه قد حرر ل�صالح املخطر �شيك :
• رقم ( )000015بقيمة ( )400،000درهم (اربعمائة الف درهم) م�سحوب على (م�صرف
ال�شارقة اال�سالمي) م�ستحق الدفع بتاريخ ( .)2020/01/02حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل
لل�سحب • .و عليه يعلن املخطر املخطر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة اق�صاها خم�سة �أيام من
تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك • ،وعليه يلتم�س املخطر من
�سعادة الكاتب العدل بال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا.
الكاتب العدل

املرجع 760 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد/جاوتام خانا كی�شان كی�شور خانا  -اجلن�سية:الهند
يرغب يف البيع وال�ت�ن��ازل ع��ن كامل ح�صته البالغة (� )%100إىل ال�سيد /عمري
اجلیالنی �شیخ ناج  -اجلن�سية:الهند .يف الرخ�صة امل�سماه (مطعم اك�سیان) ال�صادرة
من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ()512644
تعديالت �أخرى - :اليوجد.
وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5م��ن اح�ك��ام القانون االحت ��ادي رق��م ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االج��راء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االع�لان فمن لديه
اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات
القانونية

املرجع 180 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيده  :عزيزه علي حممد ابراهيم احلمادي ,اجلن�سية
االمارات العربية املتحدة ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغه %100
و ذلك اىل ال�سيد  :ع��ادل رحمه �سلطان �سامل ال�سويدي اجلن�سية االم��ارات العربية
املتحدة يف الرخ�صة (التقدير لتجارة لوازم املدخنني) والتي ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم ( )614627ال�صادرة من دائرة التنميه االقت�صادية ,
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اعالن بالن�شر

املنذرة  :برنود ریكارد میدل ای�ست اند نورث �آفريقا ا�س ايه ا�س
املنذر اليها � :شركة باتيا التجارية ذ.م.م (واملعروفة اي�ضا بـ �شركة باتيا التجارية ذ.م.م)
تنذر املنذرة /برنود ريكارد میدل ای�ست اند نورث �آفريقا ا�س ايه ا�س /املنذر اليها � /شركة باتيا التجارية
ذ.م.م .واملعروفة اي�ضا بـ �شركة باتيا التجارية ذ.م.م) ب�سداد مبلغ وقدره وقدره  ٥,٥٧٠,١٢٤,٤٥دوالر �أمريكي
(خم�سة ماليني وخم�سمائة و�سبعون �ألفا ومائة وارب��ع وع�شرون دوالر �أمريكي وخم�س وارب�ع��ون �سنتا)
بالإ�ضافة �إىل مبلغ وقدره  3,٣٦٥,٧٥٢,٨٣يورو ثالثة ماليني وثالثمائة وخم�سة و�ستون الفا و�سبعمائة
واثنان وخم�سون يورو وثالثة وثمانون �سنتا) الذي ن�ش�أ عن بيع الب�ضائع  ،علي �أن يكون الوفاء باملبلغ خالل
خم�سة �أي��ام عمل من تاريخ ا�ستالم املنذراليه هذا االن��ذار ب��أي و�سيلة تبليغ من�صو�ص عليها يف الالئحة
التنظيمية لقانون االجراءات املدنية االماراتي .ويف حال �أخفقت املنذر اليها يف دفع املبلغ امل�ستحق املذكور
�أع�لاه � ،ست�ضطر املنذرة ايل مبا�شرة االج��راءات القانونية الالزمة �ضد املنذر اليها  ،علي �سبيل املثال ال
احل�صر ،املطالبة بالتعوي�ضات والنفقات والتكاليف والفوائد و�أتعاب املحاماة وذلك دون توجيه �أي اخطار
�أخر ايل املنذر اليها.

املرجع 757 :
ليكن معلومـاً للجميـع بـ�أن ال�سيد:نر�سيدا�س تريكـاجمي مودهـا تريكـاجمی راجمـی
مودهـا  -اجلن�سية :الهنـد  ،يرغـب فـي البيـع والتنـازل عـن كـامـل حـ�صـته البالغـة
( )%100وذلـك �إلـى ال�سـيد � :سـوبی �سـيـنـغ مـاال رام  -اجلن�سـية :الهنـد فـي الرخ�صـة
امل�سـماه (وادي ال�سـرور لتجـارة خـردة االملنيـوم والنحـا�س) ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة ال�شـارقة
مبوجـب رخ�صـة رقـم ( )764768ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة.
تعدیالت �آخری - :تغيري وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13287بتاريخ 2021/7/9

�إخطار عديل
برقم املحرر 2021/0008193
املخطر  :حممد عبد الر�ؤوف حامد حممد  -م�صري اجلن�سية
و يحمل بطاقة هوية رقم (،)784197410876276
العنـوان  :القا�سمية  -بناية القا�سمية � -شقة ، 703هاتف رقم ،)0506759898( :
املخطر �إليه  :خالد حممد �سيد احمد بيومي  -م�صري اجلن�سية,
ويحمل بطاقة هوية رقم ،784197579838422
العنـوان  :القليعه  ،مقابل ت�سهيل بناية فكتورية ،
هاتف رقم ،) 0528649150 ( ) 0528628747 ( :
مو�ضوع الإخطار  :املطالبة مببلغ ( )8,000درهم
• حيث ان املخطر اليه قد حرر يل اي�صال امانة مببلغ وقدره ( ) 8,000درهم (ثمانية �آالف درهم)
على �أن يقوم ب�سداد املبلغ كامال عند الطلب  • ،حيث �أن املخطر اليه مل يلتزم بدفع قيمة اي�صال الأمانة
عند الطلب • .و عليه يطلب املخطر من املخطر اليه االلتزام بدفع قيمة االي�صال ( )8,000درهم يف
فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ االخطار و �إال �سيتم اتخاذ االجراءات القانونية ال�ستالم املبلغ • و عليه
يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا،
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13287بتاريخ 2021/7/9
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6027

املنذر :جنيد علي نازاكات علي
املنذر اليه  :راجیف كومار �شارما

املو�ضوع
يطالب املنذر املنذر اليه ب�سداد مبلغ  ٢٣٧٥٠درهم (ثالثة وع�شرون الفا و�سبعمائة
وخم�سون دره��م) قيمة ال�شيكات والفائدة القانونية خالل مدة اق�صاها خم�سة
ايام من تاريخ ا�ستالمه هذا االنذار واال �سي�ضطر املنذر التخاذ كافه االجراءات
القانونية التي حتفظ لها حقه وا�صدار امر االداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب
عن �أي عطل او �ضرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�صاريف
التقا�ضي واتعاب املحاماه
الكاتب العدل
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�سكوالري يعود �إىل تدريب غرمييو
�أعلن نادي غرمييو الربازيلي لكرة القدم على مواقع التوا�صل االجتماعي
ع��ودة ل��وي��ز فيليبي ��س�ك��والري �إىل ق�ي��ادة �إدارت ��ه الفنية للمرة ال��راب�ع��ة يف
تاريخه.
وجاء الإعالن بعد وقت ق�صري من خ�سارة غرمييو على �أر�ضه �أمام باملريا�س
(�صفر )-2يف املرحلة العا�شرة من الدوري حيث يحتل الفريق املركز الأخري
بر�صيد نقطتني.
ودفع املدرب ال�سابق تياغو نوني�ش ثمن ال�سل�سلة ال�سوداء احلالية ب�إقالته
م��ن من�صبه الأح��د عقب الهزمية على �أر��ض��ه �أم��ام �أتلتيكو غويانيين�سي

الربازيل عام .1996
(�صفر.)-1
وجل�أ غرمييو �إىل خدمات �سكوالري الذي قاد الربازيل غلى لقبه اخلام�س كانت �آخر فرتة له على ر�أ���س فريق غرمييو بني عامي  2014و.2015
والأخ�ي�ر يف ك��أ���س ال�ع��امل ع��ام  2002يف ال�ي��اب��ان وك��وري��ا ،وال��ذي مل يكن وي�ع��ود لقبه الأخ�ي�ر �إىل ع��ام  2018عندما ق��اد ن��ادي باملريا�س �إىل لقب
مرتبطا م��ع �أي ن��اد منذ ك��ان��ون الثاين/يناير املا�ضي عقب ف�ترة ق�صرية الدوري.
وجنح باملريا�س بقيادة �سكوالري يف �إحراز ك�أ�س ليربتادوري�س عام ،1999
امتدت ملدة ثالثة �أ�شهر مع كروزيرو من الدرجة الثانية.
و�سبق ل�سكوالري ،امللقب بـ"فيليباو"� ،أن قاد غرمييو يف عام  1987وتوج وك�أ�س الربازيل عامي  1998و ،2012وك�أ�س مريكو�سور (�سودامرييكانا
معه بلقب بطولة والية ريو غراندي دو �سول .عاد يف عام  ،1993وتوج معه حاليا) يف  .1998وكان �سكوالري �أ�شرف على تدريب املنتخب الربازيلي
بك�أ�س الربازيل عام  ،1994ثم ك�أ�س ليربتادوري�س عام  1995وبطولة بني  2001و 2002ق��اده خاللها اىل اللقب العاملي اخلام�س يف كوريا

اجلنوبية واليابان ،ثم يف مونديال  2014عندما خرج ال�سيلي�ساو بخ�سارة
تاريخية على ار�ضه امام املانيا يف ن�صف النهائي  7-1قبل ان ينهي العر�س
العاملي بخ�سارة مذلة امام هولندا �صفر -3يف مباراة املركز الثالث.
ودرب �سكوالري اي�ضا املنتخب الربتغايل من  2002اىل  ،2008وقاده
اىل امل�ب��اراة النهائية لك�أ�س اوروب ��ا على ار��ض��ه عندما خ�سر ام��ام اليونان
�صفر .-1و�أ� �ش��رف ��س�ك��والري على ت��دري��ب ف��ري��ق غوانغجو ال�صيني بني
 2015و ،2017وتوج معه بطال للدوري املحلي �أعوام  2015و2016
و ،2017ودوري ابطال ا�سيا عام .2015
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ي�ضم  8دول ويتطلع لتطوير اللعبة

الإمارات ع�ضو م�ؤ�س�س يف االحتاد العربي للفنون القتالية املختلطة
بن دملوج الظاهري  :تواجد الإمارات يعك�س ريادتها عربيا ودوليا

•• �أبوظبي –الفجر

رف � � ��ع � � �س � �ع� ��ادة حم� �م ��د ب � ��ن دمل � ��وج
الظاهري ،ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد
الإم � � ��ارات للجوجيت�سو والفنون
ال�ق�ت��ال�ي��ة امل�خ�ت�ل�ط��ة رئ �ي ����س جلنة
ال�ف�ن��ون القتالية املختلطة �أ�سمى
�آيات التهاين ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة مبنا�سبة ت�أ�سي�س االحتاد

العربي للفنون القتالية املختلطة
والذي مت تكوينه م�ؤخرا يف املنامة
خ�لال االج�ت�م��اع الت�أ�سي�سي الأول
والذي �شهد فوز الإم��ارات مبن�صب
نائب رئي�س االحتاد بجانب اململكة
العربية ال�سعودية ،وقال الظاهري
�إن ق�ي��ادة دول��ة الإم� ��ارات الر�شيدة
ت�سعى دائماً �إىل تعزيز العمل العربي
امل�شرتك مثل ت�أ�سي�س االحتاد الذي
ي�سهم يف ت �ط��ور ال�ف�ن��ون القتالية
املختلطة و�سط الدول العربية.

و�� �ش ��ارك يف االج �ت �م��اع التاريخي
ر�ؤ� �س��اء و�أم �ن��اء �سر احت ��ادات فنون
القتال املختلطة ب�ـ  8دول عربية،
ممُ � � ّث� �ل� � ًة يف حم �م��د ق �م�ب�ر رئي�س
االحتاد البحريني للفنون القتالية
امل �خ �ت �ل �ط��ة وال� � � ��ذي مت انتخابه
رئي�سا بالتزكية ل�لاحت��اد ،وحممد
احلو�سني من الإمارات ،وعبدالعزيز
ج �ل �ي��دان م��ن ال���س�ع��ودي��ة واللذين
مت ان�ت�خ��اب�ه�م��ا يف م�ن���ص��ب نائبي
الرئي�س ،بجانب ح�سن جزيني من

ل �ب �ن��ان ،و خ��ال��د ع�ب��داحل�م�ي��د من
م�صر ،وال�سيد رائ��د جميل عبا�س
م ��ن ال � �ع� ��راق ،و�أم �ي ��ن ن �� �ش �ي��ب من
ت��ون����س ،وع�ب��دال�ق��ادر ب��ن ب��اه��ي من
اجل��زائ��ر ،ك�م��ا مت خ�ل�ال االجتماع
اعتماد النظام الأ��س��ا��س��ي وال�شعار
الر�سمي لالحتاد العربي.
وثمن الظاهري ال��دع��م ال��ذي ظل
يقدمه �سعادة عبداملنعم الها�شمي
رئي�س احتاد الإم��ارات للجوجيت�سو
وال �ف �ن��ون ال�ق�ت��ال�ي��ة املختلطة لكل

�ش�ؤون االحت��اد وجلانه من �أج��ل ان
تكون راية الإم��ارات يف م�صاف دول
ال �ع��امل ،م�ق��دم��ا ال���ش�ك��ر والتقدير
�إىل مم �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ن ال�شقيقة
ع�ل��ى ح �ف��اوة اال��س�ت���ض��اف��ة ،و�أثنى
ال �ظ��اه��ري ع �ل��ى اجل �ه��ود احلثيثة
امل �ب��ذول��ة م��ن ق�ب��ل ال�ق��ائ�م�ين على
االحت � � ��اد ال� �ع ��رب ��ي ل �ن �� �ش��ر ريا�ضة
الفنون القتالية املختلطة يف وطننا
ال �ع��رب��ي ب�ي�ن الأج� �ي ��ال ال�صاعدة،
واهتمامهم بزيادة �شعبيتها وتو�سيع

قاعدتها اجلماهريية على م�ستوى
املنطقة ،معربا عن �أمله يف ان�ضمام
املزيد من ال��دول العربية ال�شقيقة
لالحتاد م��ؤك��داً �أن ال��دول العربية
ذاخ��رة باملواهب الريا�ضية املميزة
وق��ادرة على التناف�س وامل�شاركة يف
�أرقى املحافل الدولية والعاملية
و�أك� ��د ال �ظ��اه��ري �أن ت��واج��د دولة
الإم��ارات كع�ضو م�ؤ�س�س يف االحتاد
ال �ع��رب��ي ي�ع�ك����س امل �ك��ان��ة الريادية
امل��رم��وق��ة وال�ث�ق��ة ال�ت��ي حت�ظ��ى بها

ال��دول��ة ع��رب�ي�اً ودول �ي �اً يف القطاع
ال��ري��ا��ض��ي ب�شكل ع��ام والريا�ضات
القتالية ب�شكل خا�ص ،والذي �أثبت
بالرغم من التحديات التي فر�ضتها
اجل��ائ �ح��ة دي�ن��ام�ي�ك�ي�ت��ه ومرونته،
وال�ت��ي مكنته م��ن مبا�شرة التعايف
ال�سريع وجتاوز �آثار هذه الأزمة
اجلدير بالذكر �أن ريا�ضة الفنون
ال�ق�ت��ال�ي��ة امل�خ�ت�ل�ط��ة ق��د مت �ضمها
�إىل احت ��اد الإم � ��ارات للجوجيت�سو
يف ��ش�ه��ر م��ار���س امل��ا��ض��ي وت�أ�س�ست

جل�ن��ة ال�ف�ن��ون ال�ق�ت��ال�ي��ة املختلطة
ب ��االحت ��اد يف ��ش�ه��ر م��اي��و املا�ضي،
حيث با�شر االحت��اد باالن�ضمام �إىل
االحت ��اد ال ��دويل للفنون القتالية
امل�خ�ت�ل�ط��ة  IMMAFيف �شهر
يونيو املا�ضي لي�سابق ال��زم��ن من
�أج ��ل �أن ت�ك��ون ه��ذه ال��ري��ا��ض��ة من
�ضمن �أك�ث�ر ال��ري��ا��ض��ات �شعبية يف
دولة الإمارات.

اللجنة العليا املنظمة ل�سباق القفال الثالثني تكرم را�شد و�سعيد بن حمدان

قدمت اللجنة العليا املنظمة ل�سباق القفال الثالثني للم�سافات الطويلة
من جزيرة �صري بو نعري وحتى �شواطئ دب��ي وال��ذي �أقيم ي��وم اجلمعة 4
يونيو املا�ضي برعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ..درعا تكرمييا اىل �أجنال املغفور له ب�إذن
اهلل تعاىل ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم م�ؤ�س�س ال�سباق عام 1991
 .وت�سلم ال�شيخ را�شد بن حمدان بن را�شد �آل مكتوم رئي�س ن��ادي الن�صر
الثقايف الريا�ضي وال�شيخ �سعيد بن حمدان بن را�شد �آل مكتوم رئي�س نادي
حتا الريا�ضي الثقايف يف زعبيل الدرع من وفد اللجنة العليا املنظمة ل�سباق
القفال الثالثني برئا�سة �أحمد �سعيد بن م�سحار رئي�س جمل�س �إدارة نادي
دبي الدويل للريا�ضات البحرية.
ح�ضر ال�ل�ق��اء ن��ائ��ب رئ�ي����س اللجنة العليا املنظمة لل�سباق �سيف جمعة
ال�سويدي نائب رئي�س جمل�س �إدارة نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية
و�أع�ضاء اللجنة املنظمة كال من را�شد ثاين العايل ع�ضو جمل�س الإدارة
رئي�س اللجنة الريا�ضية وحممد عبداهلل حارب املدير التنفيذي لنادي دبي
الدويل للريا�ضات البحرية وهزمي حممد القمزي مدير �إدارة ال�سباقات.
حل رئي�س اللجنة الأوملبية الدولية الأمل��اين توما�س ب��اخ �أم�س اخلمي�س
يف العا�صمة اليابانية قبل �أ�سبوعني من انطالق �أوملبياد طوكيو ،يف وقت
تتجه فيه ال�سلطات اىل �إعالن حالة طوارئ جديدة ب�سبب ارتفاع حاالت
الإ�صابة بفريو�س كورونا ما ينذر ب�إمكانية غياب اجلمهور ب�شكل كامل عن
احلدث.
و�ألقى باخ التحية على ال�صحافيني قبل دخوله اىل الفندق حيث �سيم�ضي
فرتة حجر لثالثة �أيام تطبيقاً للإجراءات املتعلقة بـ"كوفيد "-19الذي
ت�سبب يف �إرجاء الألعاب لعام حتى هذا ال�صيف.
وتزامن و�صول باخ اىل العا�صمة اليابانية مع حتدث و�سائل الإعالم عن
توجه ال�سلطات اىل تخفي�ض عدد اجلماهري املقيمة امل�سموح لها بح�ضور
الألقاب �أو حتى �إقامة احلدث بغياب كامل للجمهور نتيجة ارتفاع �أعداد
الإ�صابات بفريو�س كورونا.
وب��د�أت و�سائل الإع�ل�ام التحدث منذ الأول من �أم�س الأرب�ع��اء عن عزم
احل�ك��وم��ة �إع �ل�ان ح��ال��ة ط� ��وارئ ج��دي��دة ،بينها �شبكة "�إن �إت ����ش كاي"
التلفزيونية العامة التي قالت �إن "احلكومة قررت �إعالن حالة الطوارئ
الرابعة يف طوكيو و�أبلغت قرارها" �إىل التحالف احلاكم يف البالد.
و�ستكون حالة الطوارئ �سارية حتى � 22آب�/أغ�سط�س ،بح�سب عدة و�سائل
�إعالم ،يف حني جتري �ألعاب طوكيو يف الفرتة الواقعة من  23متوز/يوليو
�إىل � 8آب�/أغ�سط�س .ونقلت وكالة كيودو عن م�س�ؤول حكومي كبري احتمال
اقامة الألعاب الأوملبية بدون جمهور.
ويف ت�صريح له اخلمي�س ،ح��ذر ال��وزي��ر الياباين امل�س�ؤول عن اال�ستجابة
للفريو�س يا�سوتو�شي ني�شيمورا من �أن "عدد احلاالت اجلديدة يف ارتفاع
م�ستمر يف طوكيو" ،م�ضيفاً "مع زي��ادة حركة تنقل النا�س ،ميثل متغري

وتلقى وفد اللجنة العليا املنظمة ل�سباق القفال الثالثني للم�سافات الطويلة
واملخ�ص�ص لل�سفن ال�شراعية املحلية  60قدما التهنئة بنجاح احلدث من
ال�شيخ را�شد بن حمدان بن را�شد �آل مكتوم وال�شيخ �سعيد بن حمدان بن
را��ش��د �آل مكتوم والإ� �ش��ادة بامل�شاركة الكبرية التي �شهدها ال�سباق والتي
و�صلت �إىل � 106سفن ر�سمت لوحة معربة على مياه اخلليج العربي.
وب ��ارك رئي�سي ن��ادي��ي الن�صر وح�ت��ا جلميع امل�ل�اك وال �ن��واخ��ذة والبحارة
امل�شاركني يف ال�سباق النجاح والو�صول �إىل خط النهاية و�إىل جميع الفائزين
باملراكز الأوىل وبطل الن�سخة  30ال�سفينة منران  211ملالكها ال�شيخ زايد
بن حمدان بن زايد �آل نهيان وبقيادة النوخذة علي عبداهلل جمعة املرزوقي.
وح��ر���ص �أح�م��د �سعيد ب��ن م�سحار رئي�س اللجنة املنظمة ل�سباق القفال
الثالثني على توجيه ال�شكر والتقدير �إىل �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دب��ي رئي�س املجل�س التنفيذي ل�ل�إم��ارة على
توجيهات �سموه ومتابعته لإجن��اح ال�سباق الكبري �سريا على نهج املغفور
ل��ه ب ��إذن اهلل تعاىل ال�شيخ ح�م��دان ب��ن را��ش��د �آل مكتوم مثمنا كذلك دعم
و�إهتمام �سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س جمل�س

دبي الريا�ضي.
وقال �إن ب�صمات املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم
�ستظل عالمات م�ضيئة يف �سجل الريا�ضات البحرية ب�شكل عام و�سباقات
ال�تراث ب�شكل خا�ص والتي �أ�سهم يف تطويرها ورعايتها مع ميالد نادي
دبي الدويل للريا�ضات البحرية عام  1988حيث �أ�س�س �سباق القفال عام
 1991والذي حتول �إىل واحد من �أجمل الأحداث الريا�ضية على الإطالق
وا�ستمر طوال ثالث عقود كموعد �سنوي يرتقبه اجلميع.
و�أ�ضاف رئي�س اللجنة العليا املنظمة ل�سباق القفال الثالثني �إن �إرث املغفور
له ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم مل يقت�صر على �سباق
القفال فح�سب و�أ�سهم يف تطوير ال�سباقات الرتاثية ب�شكل عام ب�إطالق فئات
ال�سفن ال�شراعية املحلية  60قدما عام  1993وقوارب التجديف املحلية
 30قدما عام  1997وك�أ�س �آل مكتوم عام  1998وال�ق��وارب ال�شراعية
املحلية  22قدما عام  1999و�ستظل تلك املبادرات �شاهدة على ما قدمه
ليتعلم منها الأج�ي��ال م��ا �صنعه الآب ��اء والأج ��داد يف املا�ضي لت�ستمر تلك
الر�سالة العظيمة باقية وتظل حتتفى بهذا املوروث العظيم.

باخ يحل يف طوكيو قبيل انطالق الأوملبياد
دلتا الأك�ثر ع��دوى الآن ح��وايل  30باملئة من احل��االت .وم��ن املتوقع �أن
يتو�سع ب�شكل �أكرب".
و�ستكون حالة الطوارئ اجلديدة والتي من املتوقع �أن ت�صبح ر�سمية يف
وق��ت الح��ق اخلمي�س� ،أك�ثر م��رون��ة م��ن عمليات الإغ�ل�اق القا�سية التي
�شوهدت يف �أجزاء �أخرى من العامل.
و�سيتم حظر امل�شروبات الكحولية يف احلانات واملطاعم التي �سيتعني عليها
�أي�ضاً �إغالق �أبوابها �أمام الزبائن بحلول ال�ساعة الثامنة م�ساءً ،على �أال
ي�سمح لفاعليات مثل احل�ف�لات املو�سيقية وامل ��ؤمت��رات ب ��أن متتد مل��ا بعد
التا�سعة م�ساءً.
والأهم من ذلك �أنه �سيتم حتديد احلد الأق�صى لعدد املتفرجني بخم�سني
باملئة من قدرة ا�ستيعاب املدرجات على �إال يتجاوز العدد اخلم�سني �ألفاً.
وقال ني�شيمورا "ن�أمل يف احتواء انت�شار العدوى من خالل و�ضع طوكيو
يف حالة طوارئ" ،حم��ذراً من ارتفاع عدد احل��االت التي حتتاج للعالج يف
امل�ست�شفيات بني الأ�شخا�ص يف الأربعينات واخلم�سينات من العمر.
وميار�س القرار �ضغوطاً على منظمي الأوملبياد الذين ي�سعون جاهدين
لإ� �ص��دار ق ��رار ن�ه��ائ��ي ب���ش��أن ع��دد امل�شجعني امل�ح�ل�ي�ين� ،إن وج ��د ،الذين
�سيكونون حا�ضرين يف املدرجات يف الألعاب.
و�أف��ادت العديد من و�سائل الإع�لام اليابانية اخلمي�س عن توجه مرجح
حلظر احل�ضور اجلماهريي يف جميع املالعب يف طوكيو وثالث مناطق

جماورة.
ومن املتوقع �أن يجتمع منظمو �أوملبياد طوكيو مع م�س�ؤولني حكوميني
واللجنتني الأوملبيتني الدولية والباراملبية م�ساء اخلمي�س بالتوقيت املحلي
التخاذ القرار.
ويف �آذار/مار�س ،منع املنظمون قدوم املتفرجني من اخلارج ،ما �شكل �سابقة
يف تاريخ الأوملبياد.
وبقي الأرخبيل مبناى ن�سبياً عن الوباء مقارنة بعدة بلدان �أخرى ،حيث
�سجل حوايل  14800وفاة ر�سم ًيا منذ بداية الوباء ،لكن اخلرباء حذروا
من �أن نظامه ال�صحي قد يتزعزع مع الألعاب الأوملبية.
ومن املتوقع �أن ي�شارك حوايل � 11ألف ريا�ضي يف هذه الألعاب .وفر�ض
املنظمون �إجراءات �صارمة على جميع امل�شاركني.
وتلقى قرابة  15باملئة من ال�سكان اجلرعتني من اللقاح امل�ضاد للفريو�س،
لكن هناك هناك خماوف من �أن متغري دلتا ميكن �أن ينتج موجة جديدة
قد تثقل ب�سرعة كاحل الطواقم الطبية ومواردها.
وك ��ان م��ن امل�ف�تر���ض �أن يك�شف ال�ث�لاث��اء ع��ن ه��وي��ة ال�ف��ائ��زي��ن بالقرعة
املخ�ص�صة لتوزيع التذاكر املخ�ص�صة للجمهور املحلي ،لكن مت ت�أجيل
ذلك حتى ال�سبت يف م�ؤ�شر اىل حالة عدم اليقني املهيمنة منذ �آذار/مار�س
 2020و�صو ًال اىل هذا اليوم.
وبانتظار انتهاء ف�ترة احلجر ال�صحي لثالثة �أي��ام التي يطبقها رئي�س

ونقل بن م�سحار �إىل ال�شيخ را�شد بن حمدان بن را�شد �آل مكتوم وال�شيخ
�سعيد بن حمدان بن را�شد �آل مكتوم �شكر وتقدير و�إمتنان �أ�سرة الريا�ضات
البحرية وحمبي ال�سباقات الرتاثية ومنت�سبي نادي دبي الدويل للريا�ضات
البحرية على املتابعة احلثيثة وح�ضور ال�شيخ �سعيد بن حمدان بن را�شد
�آل مكتوم لل�سباق ومتابعته جلميع املراحل على منت اليخت "الفهيدي"
وتف�ضله بتتويج �أبطال الن�سخة الثالثني.
وتلقى ال�شيخ را�شد بن حمدان بن را�شد �آل مكتوم وال�شيخ �سعيد بن حمدان
بن را�شد �آل مكتوم تهنئة جمل�س �إدارة نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية
على الثقة الغالية التي �أوالها لهما �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"
بتعينهما رئي�سيني لنادي الن�صر وحتا.
ون�ق��ل �أح �م��د �سعيد ب��ن م���س�ح��ار رئ�ي����س جمل�س �إدارة ن ��ادي دب��ي الدويل
للريا�ضات البحرية تهاين وتربيكات �أ�سرة الريا�ضات البحرية اىل رئي�سي
ناديي الن�صر وحتا و�أمنياتهم لهما بالتوفيق وال�سداد ملوا�صلة طريق التميز
وحتقيق الطموحات والأهداف للناديني العريقني خالل املرحلة املقبلة.
ال�ل�ج�ن��ة الأومل �ب �ي��ة ،ت�ت��وا��ص��ل م���ش��اك��ل امل�ن�ظ�م�ين ال��ذي��ن ي�ك��اف�ح��ون لبناء
الزخم واحلما�س الذي افتقده اجلمهور املحلي الذي كان يف�ضل بح�سب
اال�ستطالعات �أال تقام الألعاب يف ظل هذا الو�ضع ال�صحي اخلطري.
وكف�صل جديد من حالة عدم اليقني� ،أعلنت ال�سلطات املحلية الأربعاء
"�إلغاء" م�سرية ال�شعلة الأوملبية "على الطرق العامة" يف العا�صمة ب�سبب
القيود ال�صحية.
و�أكدت بلدية طوكيو �أن م�سرية ال�شعلة الأوملبية يف العا�صمة �ستبد�أ اجلمعة،
م�ضيفة �أنه ب�سبب وباء "كوفيد ،"-19ف�إن جميع الأق�سام التي كان من
املقرر �أن تقام على الطرق العامة بني التا�سع و 23متوز/يوليو ،موعد
افتتاح الأل�ع��اب" ،مت �إلغا�ؤها ،با�ستثناء مناطق اجل��زر املعزولة" املتعلقة
ب�أرخبيل �أوغا�ساوارا الواقع على بعد  900كيلومرت جنوب طوكيو.
وبد ًال من ذلك� ،سيتم تنظيم احتفاالت �صغرية لإ�ضاءة ال�شعلة الأوملبية
يف مواقع خمتلفة يف العا�صمة "بدون �أي متفرج" ،ح�سبما �أ�ضافت �سلطات
طوكيو يف بيان دعا ال�سكان �إىل متابعتها "براحة" يف املنزل.
ك�م��ا �أع �ل��ن منظمو الأومل �ب �ي��اد ال �ث�لاث��اء �أن �ه��م �سيطلبون م��ن اجلمهور
"االمتناع" ع��ن ح�ضور �سباقات امل��ارات��ون وامل�شي يف ��س��اب��ورو بجزيرة
هوكايدو �شمال اليابان.
و�أفادت �صحيفة "�أ�ساهي" اليومية الثالثاء �إن اجلماهري �ستغيب عن حفل
االفتتاح ،يف حني �س ُي�سمح بح�ضور كبار ال�شخ�صيات وامل�س�ؤولني االوملبيني
لكن بعدد اقل من املقرر �سابقًا.
و�أ�ضافت �أن ممثلي اللجنة االوملبية الدولية وكبار ال�شخ�صيات الأجنبية
وال��رع��اة وغريهم من املرتبطني بالألعاب �س ُي�سمح لهم بدخول اال�ستاد
الوطني ملتابعة احلفل.

اجلمعة  9يوليو  2021م  -العـدد 13287
9 July 2021 - Issue No 13287

الفجر الريا�ضي
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�أبوظبي للدراجات ي�شارك يف ماراثون الدولوميت ب�إيطاليا
•• �أبوظبي -وام:

�شارك ن��ادي �أبوظبي للدراجات الهوائية للمرة الأوىل يف �سباقات
ماراثون الدولوميت الذي �أقيم م�ؤخرا يف �إيطاليا.
وتكون فريق نادي �أبوظبي للدراجات الهوائية من الدراجني حممد
الغافري وطالل البلو�شي وعبدالقادر املن�صوري وحممد عبدالقادر
�سعيد ورا�شد �سويدان وعبداهلل املن�صوري وعبداهلل عي�سى ويو�سف
الرجيجي و�ألك�سندر بلوجني .ويعد ماراثون الدولوميت واحدا من

�أك�بر الفعاليات الريا�ضية يف ال�ع��امل م��ن حيث ع��دد امل�شاركني فيه
البالغ � 9آالف دراج ن�صفهم من �إيطاليا والن�صف الأخ��ر من حول
ال �ع��امل .وق ��ال ال�ن�خ�يرة اخلييلي امل��دي��ر التنفيذي ل �ن��ادي �أبوظبي
ل�ل��دراج��ات الهوائية �إن ال�ه��دف م��ن ه��ذه امل�شاركة املتميزة للنادي
هو تطوير اجلانبني البدين والفني للدراجني للو�صول �إىل �أعلى
م�ستوى ا�ستعدادا خلو�ض ال�سباقات الكربى التي ي�شارك فيها النادي
املو�سم اجلديد .و�أ�شاد ب�أع�ضاء فريق �أبوظبي للدراجات الذين �شاركوا
يف م��اراث��ون الدولوميت و�أظ �ه��روا ال��روح العالية واحلما�س الكبري

وال��رغ�ب��ة يف العمل اجل��اد والتمثيل امل�شرف م��ن �أج��ل رف��ع م�ستوى
اجلاهزية الذي ي�ؤهلهم للمناف�سة يف ال�سباقات التي يخو�ضونها فيها
م�ستقب ً
ال.
و�أ�ضاف �إن النادي متكن خالل الفرتة القليلة املا�ضية من ا�ستقطاب
اثنني من �أف�ضل الدراجني على م�ستوى العامل هما ال��دراج امللدويف
�ألك�سندر بلوجني والرو�سي فالدميري جو�سيف يف خطوة ت�ستهدف
بناء وتطوير الفريق خلو�ض م�ضمار املناف�سة بامل�سابقات املحلية
والدولية خالل الفرتة املقبلة.

ويتميز ماراثون الدولوميت مب�سار فريد من نوعه حيث يكمن حتدي
ال�سباق الطويل يف ت�سلق  8جبال خمتلفة يرتاوح طول كل جبل ما
بني � 6إىل  10كيلومرتات ب�إجمايل �صعود قدره  4230مرتاً من
بداية ال�سباق وحتى الو�صول �إىل نهايته ،يف مناظر طبيعية مذهلة.
وي�ضم ال�سباق ث�لاث م�سافات لالختيار م��ن بينها ال�سري مل�سافة
 55كيلومرتا بارتفاع  1780مرتا للمرور بني  4ممرات جبلية
�أو ال�سري  106كيلومرتات بارتفاع  3130م�ترا ل�سبعة جبال �أو
ال�سري  138كيلومرتا لثمانية جبال بارتفاع  4230مرتا.
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بطولة �آ�سيا القارية ملحرتيف اجلوجيت�سو
يف دبي تنطلق اليوم

ت�ن�ط�ل��ق ال �ي��وم م�ن��اف���س��ات بطولة
�آ�سيا القارية ملحرتيف اجلوجيت�سو
يف �صالة را�شد بن حمدان بنادي
الن�صر بدبي مب�شاركة نخبة من
الع �ب��ي والع� �ب ��ات ال ��دول ��ة وجنوم
و�أبطال القارة الآ�سيوية.
وتقام البطولة على م��دار يومني
� �ض �م��ن � �س �ل �� �س �ل��ة ب� �ط ��والت احت ��اد
الإم� ��ارات للجوجيت�سو بالتعاون
م� ��ع راب � �ط� ��ة �أب� ��وظ � �ب� ��ي ملحرتيف
اجلوجيت�سو .وق��ال �سعادة يو�سف
ع �ب��داهلل ال �ب �ط��ران ع���ض��و جمل�س
�إدارة احتاد الإم��ارات للجوجيت�سو
�إن تنظيم ب�ط��ول��ة �آ��س�ي��ا القارية
مل� �ح�ت�ريف اجل��وج �ي �ت �� �س��و يف ه ��ذا
التوقيت وا�ست�ضافة جنوم القارة �أجندة البطوالت املحلية والدولية جت� �م ��ع ال� �ع ��دي ��د م� ��ن الالعبني اق�ت�راب بطولة �أب��وظ�ب��ي العاملية
على �صعيد اللعبة ما هو �إال دليل وال �ق��اري��ة الأم� ��ر ال ��ذي ي���س�ه��م يف ال�ب��ارزي��ن م��ا يجعل م��ن النزاالت ملحرتيف اجلوجيت�سو وه��ي تعترب
�إ� �ض��ايف على ري ��ادة دول��ة الإم ��ارات ال�ت�ط��ور امل�ستمر ل�ه��ذه الريا�ضة متعة حقيقية ك�م��ا مت�ث��ل فر�صة مب �ث��اب��ة ح �ل��م جل �م �ي��ع الالعبني
وت�ف��وق�ه��ا يف جم ��ال اجلوجيت�سو وبناء قاعدة من املواهب الطاحمة مم �ي��زة مل �� �س��اع��دة ال�لاع �ب�ين على الذين ين�شدون التحليق عاليا يف
ال ��وق ��وف ع �ل��ى م ��دى جاهزيتهم هذه الريا�ضة.
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ح��ر���ص االحت� ��اد �إىل اعتالء من�صات التتويج.
على ال�ت�ع��اون م��ع �شركائه لإثراء ول �ف��ت ��س�ع��ادت��ه �إىل �أن البطولة وم�ستوياتهم الفنية ال �سيما مع م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ط� ��ارق البحري

م��دي��ر راب� �ط ��ة �أب��وظ �ب��ي ملحرتيف
اجل��وج �ي �ت �� �س��و �إن ال �ب �ط��ول��ة تعد
واحدة من �أقوى البطوالت �ضمن
دوري الرابطة وت�ستعد ال�ست�ضافة
ك��وك�ب��ة م��ن ال�لاع�ب�ين املحرتفني
ذائ� �ع ��ي ال �� �ص �ي��ت وال �� �س��اع�ي�ن �إىل
تعزيز ت�صنيفهم ورف��ع معدالتهم
م��ن ال�ن�ق��اط وه��و م��ا تتيحه هذه
البطولة.
و�أ� � �ض� ��اف �أن ال��راب �ط��ة واالحت � ��اد
ي�ج�ت�م�ع��ان ح ��ول ر�ؤي � ��ة م�شرتكة
تهدف �إىل ا�ستدامة تطور ريا�ضة
اجل��وج �ي �ت �� �س��و وازده � ��اره � ��ا عامليا
ان� �ط�ل�اق ��ا م� ��ن دول � � ��ة الإم � � � ��ارات
و�أب��وظ �ب��ي م�ت�ق��دم��ا ب��ال���ش�ك��ر �إىل
نادي الن�صر بدبي على ا�ست�ضافة
هذا احلدث املهم.
وت���ش�ه��د ال �ف �ع��ال �ي��ات امل �ق��ام��ة غدا
ت �ن��اف ����س ح��ام �ل��ي احل � ��زام الأزرق
� �ض �م��ن ف� �ئ ��ات ال �� �ش �ب��اب والكبار
والأ�� �س ��ات ��ذة ل �ل��رج��ال وال�سيدات

�إ�ضافة �إىل مناف�سات ب��دون بدلة
حلملة الأحزمة البنف�سجي والبني
والأ� �س��ود وال�ت��ي تقت�صر على فئة
الكبار من الرجال ح�صرا.
وت �ن �ط �ل��ق غ � ��داً م �ن��اف �� �س��ات حملة

احل��زام البنف�سجي لفئة ال�شباب
�إىل جانب مناف�سات حملة الأحزمة
البنف�سجي والبني والأ�سود لفئتي
الكبار والأ�ساتذة.
و�ستدخل البطولة �ضمن الت�صنيف

ال�سنوي املعتمد يف رابطة �أبوظبي
مل�ح�تريف اجلوجيت�سو حيث متنح
للفائز بها  1400نقطة ت�صنيفية
عن كل فئة وهو ما يجعلها بالغة
الأهمية بالن�سبة للمحرتفني.

حتت�ضنها مالعب «وورلد بادل �أكادميي» على مدار يومني

 120العبة ي�شاركن يف بطولة الن�صر للبادل تن�س ال�سيدات

•• دبي-الفجر

تنطلق يف الثانية ظهر اليوم اجلمعة
مناف�سات بطولة الن�صر للبادل تن�س
لل�سيدات بن�سختها الأوىل والتي
ينظمها ن��ادي الن�صر بالتعاون مع
جمل�س دب��ي الريا�ضي وورل��د بادل
اك ��ادمي ��ي ،وت���ش�ه��د م���ش��ارك��ة 120
العبة ميثلن  60فريقاً حيث تقام
م�ن��اف���س��ات ال�ب�ط��ول��ة ع�ل��ى م�ستوى
ال ��زوج ��ي ،ميثلهن ب �ن��ات الإم � ��ارات
وال �ع��دي��د م��ن اجل�ن���س�ي��ات املقيمة
على �أر���ض الدولة ،يتناف�سن للفوز على م�ستوى الفئات الثالثة.
ب�ألقاب مناف�سات الزوجي.
اهتمام بالعن�صر الن�سائي
�أع �ل��ن ن��ائ��ب رئ �ي ����س جم�ل����س �إدارة
ثالث م�ستويات
ت� �ت ��وزع ال� �ف ��رق ال � �ـ  60م ��ن بنات ��ش��رك��ة ال�ن���ص��ر لأل �ع��اب اجلماعية،
الإم � � ��ارات وال� ��واف� ��دات ع �ل��ى ثالث ال �ع �ق �ي��د م � ��روان ��س�ن�ك��ل ان �شركة
م�ستويات للمناف�سة على �ألقابها الن�صر للألعاب اجلماعية برئا�سة
ح�ي��ث ي �� �ش��ارك يف م�ن��اف���س��ات الفئة عبد ال��رزاق ال�سيد الها�شمي ووفق
الأوىل وامل �خ �� �ص �� �ص��ة للمبتدئات ت��وج �ي �ه��ات ق� �ي ��ادة ال � �ن ��ادي وجهت
 28ف��ري��ق ،وي �� �ش��ارك مبناف�سات بتنظيم البطولة الأوىل لل�سيدات،
الفئة الثانية واملخ�ص�صة لالعبات وذل� ��ك ا� �س �ت �ك �م��ا ًال لإع �ل��ان النادي
ال��واع��دات  24ف��ري��ق ،بينما ت�ضم �سابقاً �ضم ريا�ضة (البادل تن�س) �إىل
ال�ف�ئ��ة ال�ث��ال�ث��ة ل�لاع �ب��ات امل�ستوى الألعاب الريا�ضية يف القلعة الزرقاء.
الأول  8ف ��رق ،و��س�ت�ق��ام مناف�سات و�أ� � �ض� ��اف :ي��وا� �ص��ل ن � ��ادي الن�صر
الأدوار التمهيدية ال �ي��وم اجلمعة تو�سعة الأن�شطة الريا�ضية املندرجة
وتختتم ب ��الأدوار النهائية ي��وم غد حت��ت م�ظ�ل�ت��ه ،خ��ا��ص��ة ع�ل��ى �صعيد
ال�سبت لتحديد هوية الفرق الفائزة ال �ف��رق الن�سائية� ،إذ �أن (العميد)

ك��ان �أول �أندية الدولة التي �أعلنت
م ��ؤخ��راً ع��ن ت�أ�سي�س ف��ري��ق ن�سائي
للري�شة ال�ط��ائ��رة ،متبوعاً بتنظيم
البطولة الأوىل لل�سيدات ،قبل �أن
يوا�صل النادي اال�سرتاتيجية ذاتها،
بالإعالن مطلع ال�شهر املا�ضي عن
�ضم الـ (ب��ادل تن�س) وت�شكيل فريق
م��ن ب �ن��ات ال �ن ��ادي .و�أو�� �ض ��ح :عقب
الإعالن مبا�شر ًة عن �إ�شهار الـ (بادل
تن�س) ،مت عقد اتفاقية تعاون بني
�إدارة النادي ممثلة باملدير التنفيذي

ل�شركة الن�صر للألعاب اجلماعية
�أح�م��د اجل�ن��اح��ي ،والع�ضو املنتدب
ومالك (وورلد بادل �أكادميي) علي
العارف.

ال �ن ��ادي و� �ش��رك��ة ال�ن���ص��ر للألعاب
ال��ري��ا� �ض �ي��ة م ��ع ت��وف�ي�ر ج ��ل �سبل
ال� �ن� �ج ��اح ل �ه��ا وال� �ت ��ي ت� �ق ��ام �ضمن
فعاليات وان�شطة املع�سكر ال�صيفي
لل�سيدات ،و�أ� �ش��ارت ن�سرين �إىل �أن
ن� ��ادي ال �ن �� �ص��ر ه ��و الأول م ��ن بني
�أن��دي��ة ال��دول��ة ال��ذي �أدخ ��ل ريا�ضة
البادل تن�س للفتيات.

جهوزية
و�أك � ��دت ن���س��ري��ن ع �ل��ي ب��ن دروي�ش
رئ�ي���س��ة ق���س��م الأن �� �ش �ط��ة الن�سائية
بنادي الن�صر ،ان كامل اال�ستعدادات
ق��د اكتملت النطلق ه��ذه البطولة �إقبال
ب��دع��م ورع ��اي ��ة م ��ن جم�ل����س �إدارة و�أو� �ض �ح��ت ن���س��ري��ن �إىل الإقبال

ال �ك �ب�ي�ر ع �ل��ى امل� ��� �ش ��ارك ��ة يف هذه ال�ب�ط��ول��ة وال �ف �ع��ال �ي��ات امل�صاحبة
ال� �ب� �ط ��ول ��ة ك � ��ان ك � �ب �ي�راً ومم� �ي ��زاً خالل املع�سكر ال�صيفي تقام و�سط
وخا�صة �أننا فتحنا الباب للجميع �إج � ��راءات اح�ت�رازي��ة ح�ف��اظ�اً على
للم�شاركة بالبطولة على م�ستوى �سالمة اجلميع.
ال ��دوائ ��ر وامل ��ؤ� �س �� �س��ات وال�شركات
واجل� ��ام � �ع� ��ات وامل� � ��دار�� � ��س العليا ترحيب وا�ستعداد
احل �ك��وم �ي��ة واخل ��ا�� �ص ��ة للجن�س �أك��د علي ال �ع��ارف الع�ضو املنتدب
ال �ل �ط �ي ��ف م� ��ن ب � �ن ��ات الإم� � � � ��ارات م��ال��ك "وورلد ب � ��ادل �أكادميي"
واملقيمات ،ومت اختيار عدد الفرق اجلهوزية الكاملة ال�ست�ضافة هذه
امل�شاركة بالبطولة والتي خ�ص�صت البطولة والتي جاءت ثمار اتفاقية
للزوجي ،و�أكدت �أن جميع مباريات ت �ع��اون و��ش��راك��ة م��ع ن ��ادي الن�صر

وال ��ذي ل��ه الف�ضل يف �إدخ ��ال هذه
الريا�ضة �ضمن �أن�شطته وت�شكيل
فريق لهذه الريا�ضة ك ��أول ن��اد يف
الدولة ي�شهر هذه الريا�ضة.
و�أو�� �ض ��ح ع �ل��ي ال� �ع ��ارف �أن جميع
من�ش�أت ال�ن��ادي ومالعبه ال�سبعة
ج��اه��زة الحت�ضان ه��ذه التظاهرة
الن�صراوية للجن�س اللطيف ،ومت
ت�شكيل العديد من اللجان والتي
ت �� �س �ت �ه��دف ال ��و�� �ص ��ول بالبطولة
لأعلى درجات النجاح.
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�ساوثغيت :كنت �أنتظر مواجهة �إيطاليا منذ عامني
كال غاريث �ساوثغيت املديح لفريقه بعد بلوغ �أول مباراة نهائية يف 55
عاماً لكنه ح��ذر من �أن �إيطاليا �ستكون "عقبة هائلة" يف نهائي بطولة
�أوروبا لكرة القدم يوم الأحد املقبل.
وبقي �ساوثغيت والعبو �إجنلرتا على �أر�ض امللعب لالحتفال مع اجلماهري
قبل �أن يقرر �إيقاف االحتفاالت يف الوقت احلايل.
وق��ال" :كانت هناك فو�ضى على �أر���ض امللعب وكنت ج��زءاً منها ،علينا
اال�ستمتاع بحقيقة �أن�ن��ا بلغنا النهائي لكن هناك عقبة هائلة للتغلب
عليها".

وت��اب��ع�" :إيطاليا فريق ق��وي ،فكرت يف ذل��ك يف �آخ��ر ع��ام�ين� ،إن�ه��ا تقدم
�أداء مذه ً
ال ومتلك مقاتلني يف الدفاع مروا بكل �شيء� ،إنها مباراة رائعة
و�أتطلع �إليها".
و�أ�ضاف�" :سن�ستعيد تركيزنا ون�ستعد بال�شكل املنا�سب ،علينا التعايف فقد
تطلب الأمر الكثري من املجهود البدين والذهني� ،إيطاليا تعر�ضت لذلك
لكنها متلك يوماً �إ�ضافياً للتعايف".
وح�سم هاري كني فوز �إجنلرتا  1-2يف الوقت الإ�ضايف بعد الت�أخر عند
مرور ن�صف �ساعة وهو الهدف الأول يف �شباك املنتخب يف البطولة.

وق��ال �ساوثغيت�" :أنا فخور ج��داً بالالعبني� ،إنها منا�سبة رائعة لنكون
جزءاً منها ،اجلماهري كانت مذهلة طيلة الوقت ،كنا نعلم �أنها لن تكون
مباراة �سهلة ،قلنا لالعبني �إنه يجب �أن نظهر مرونة والعودة بعد الت�أخر
وهذا ما فعلناه".
و�أ�ضاف" :خ�ضنا ثالث مباريات للذكرى ،نريد كتابة ذكريات لبالدنا،
ال�شبان يعتقدون �أنها دائماً بهذه ال�سعادة� ،أبلغت (بوكايو) �ساكا و(جود)
بيلينغهام �أنها لي�ست كذلك دائماً".
وكان �ساوثغيت �أه��در ركلة الرتجيح الأخ�يرة لإجنلرتا يف اخل�سارة �أمام

�أملانيا يف بطولة �أوروبا  1996وقبل ثالث �سنوات ودع ك�أ�س العامل كمدرب
لكنه كان �سعيداً بقطع خطوة للأمام.
و�أ�ضاف" :عانينا يف مو�سكو يف ليلة مثل هذه لكننا جنحنا هذه املرة� ،شعرت
�أننا �سن�صل �إىل ما نريده لكني كنت �أعلم �أنها معركة خمتلفة ،الدمنارك
ال حت�صل على التقدير املنا�سب وت�سببت لنا يف العديد من امل�شاكل".
وتابع" :عندما تنتظر مثل هذه الفرتة التي انتظرناها لعبور دور قبل
نهائي وبالنظر �إىل نق�ص اخلربة الدولية لبع�ض الالعبني فالفريق قام
بعمل مذهل".

رامو�س يحط الرحال يف باري�س �سان جرمان ..ويك�شف �سر «الرقم »4
�أعلن باري�س �سان جرمان الفرن�سي
عن �ضم النجم الإ�سباين� ،سريجيو
رامو�س ،مدافع وقائد ريال مدريد
ال�سابق ،لتدعيم خط دفاعه خالل
ف�ت�رة ��س��وق االن �ت �ق��االت ال�صيفية
اجلارية.
ون�شر �سان ج�يرم��ان ب�ي��ا ًن ر�سم ًيا
على موقعه ،لي�ؤكد على التعاقد
مع رامو�س ،وارتداء القمي�ص رقم
.4
وكتب النادي الفرن�سي" :ر�سم ًيا،
�سريجيو رام��و���س �سريتدي رقمه
التقليدي رقم  4يف قمي�ص باري�س
��س��ان ج��رم��ان ،وع�ب�ر ع��ن �سعادته
ب�إيجاد هذا الرقم".
و�أردف رام��و���س يف ت�صريحات مع
ق �ن��اة ال� �ن ��ادي ال��ر� �س �م �ي��ة ،قائ ً
ال:
ريا
"هذا ال ��رق ��م � ،4أق� � ��دره كث ً
ب��اخل��راف��ات ،لأن �ن��ي ح�صلت عليه
منذ ب��داي��ة م�سريتي ،ث��م رافقني

طوال حياتي ،والحقني ،وجلب يل
احل��ظ ،والكثري من االنت�صارات.
الآن رق � ��م  4ي �ع �ت�بر ج � ��زء مني
ك�شخ�ص وحياتي املهنية".
وت ��اب ��ع رام� ��و�� ��س ع ��ن ال ��رق ��م ،4
م�ضيفًا "بالن�سبة يل� ،إن��ه ل�شرف
يل �أن �أمت� �ك ��ن م ��ن ارت � � ��داء هذا
الرقم يف مثل هذا الفريق اجلميل
باري�س �سان ج��رم��ان .ل��ذا �سيكون
ب��ال �� �ض��رورة ارت� ��داء رق �م��ي ه�ن��ا يف
باري�س".
وو�� �ص ��ل رام ��و� ��س �إىل العا�صمة
ال �ف��رن �� �س �ي��ة � �ص �ب��اح �أم� �� ��س الأول
الأرب �ع��اء رف�ق��ة عائلته ،للخ�ضوع
للك�شف ال�ط�ب��ي يف ��س��ان جرمان،
وب �ع��ده��ا وق ��ع ال �ع �ق��د م��ع النادي
الفرن�سي.
وات �ف��ق رام��و���س م��ع � �س��ان جرمان
على توقيع عقد ملدة مو�سمني ،بعد
و�صوله يف �صفقة انتقال حر قاد ًما

املو�سم الواحد.
ورح��ل رام��و���س ع��ن ال��ري��ال بعدما
ف�شل الطرفان يف التو�صل التفاق
ي�سهل ا�ستمرار قائد املرينغي يف
ملعب �سانتياغو برنابيو ،ومت�سك
رام��و���س بعدم تخفي�ض �أي ن�سبة
من راتبه.
وك � ��ان ف �ل��ورن �ت �ي �ن��و ب�ي�ري��ز يرغب
يف خ �ف ����ض  10ب��امل �ئ��ة م ��ن رات ��ب
رامو�س ،والتجديد ملدافع الريال
ال�سباق مل��دة ع��ام واح ��دة ،لتطبيق
�سيا�سة الفرق امللكي لالعبني فوق
الـ  30عا ًما.
و��ص��ول رام��و���س �إىل �سان جرمان
يعترب ال�صفقة الثالثة يف املريكاتو
احلايل بعد التعاقد مع فينالدوم،
وك ��ذل ��ك �إع �ل ��ان � �ص �ف �ق��ة �أ�� �ش ��رف
من ريال مدريد الإ�سباين.
و�سيحظى بوجود زمالئه ال�سابقني �أن رامو�س �سيتقا�ضى رات ًبا يقدر حكيمي ،النجم املغربي الذي و�صل
رامو�س �سيكون �أحد �أهم الالعبني مثل كيلور نافا�س ودي ماريا.
ب�ـ  21مليون ي��ورو يف املو�سمني� ،إىل ال �ن��ادي ال�ف��رن���س��ي ،الثالثاء
يف ك�ت�ي�ب��ة م��اوري �� �س �ي��و بوكيتينو ،و�أ��ش��ارت العديد من التقارير �إىل �أي ق��راب��ة  10.5مليون ي��ورو يف لتدعيم مركز الظهري الأمين.

م�ستقبل الدمنارك مليء بالأمل

�إنكلرتا تطرد لعنتها وتقرتب من املجد القاري
ط��ردت �إنكلرتا لعنتها واق�ترب��ت من املجد ال�ق��اري عندما
بلغت املباراة النهائية لك�أ�س �أوروبا للمرة الأوىل يف تاريخها
حيث �ستكون �أمام "�أكرب اختبار حقيقي" لها �ضد �إيطاليا
بح�سب مدربها غاريث �ساوثغيت ،وذلك على ح�ساب منتخب
دمن��ارك��ي �شدد م��درب��ه كا�سرب هيوملاند على �أن م�ستقبله
يزخر ب�آمال واعدة.
فكت �إنكلرتا النح�س الذي الزمها يف الك�أ�س القارية وحجزت
بطاقتها �إىل املباراة النهائية للمرة الأوىل يف بطولة كبرية
منذ  55عاما بفوزها الأربعاء على "وميبلي" بنتيجة 1-2
بعد التمديد.
وباتت �أمامها عقبة واحدة فقط متمثلة باملنتخب الإيطايل
من �أجل تر�صيع �سجلها بلقب ثان بعد
�أول يف ك�أ�س العامل عام 1966
على ح�ساب �أملانيا الغربية.
ه � ��ي امل� � � ��رة الأوىل التي
تبلغ فيها �إنكلرتا مباراة
ن �ه��ائ �ي��ة ل �ب �ط��ول��ة كبرية
م� �ن ��ذ ع� � ��ام  1966على
�أر�ضها ،وتفادت بالتايل تكرار
�سيناريو ا�ست�ضافتها للعر�س
ال� �ق ��اري ع ��ام  1996عندما
خرجت على يد �أملانيا بركالت
الرتجيح.

واع �ت�بر م ��درب الإن�ك�ل�ي��ز ��س��اوث�غ�ي��ت �أن ال�ن�ه��ائ��ي �سيكون
"�أكرب اختبار (ميكن �أن تتخيله �إنكلرتا)" ،داعيا العبيه
�إىل "تقدمي �أداء اف�ضل �ضد �إيطاليا ،الأق��وى حتى الآن.
�سيتعني علينا �إيجاد احللول".
و�أ�ضاف "كان �أداء �إيطاليا �أف�ضل� .إنه منتخب يقدم م�ستوى
عال ًيا حقًا منذ عامني حتى الآن .تابعناهم وراقبناهم جيدًا.
�إنهم فريق يلعب بالكثري من الطاقة والأناقة ،ومن ال�صعب
الت�سجيل �ضدهم� .إنهم ي�ستحقون �أن يكونوا يف النهائي بعد
�إق�صائهم منتخبني كبريين هما بلجيكا و�إ�سبانيا".
وتابع "بالن�سبة لنا ،هذا هو �أكرب اختبار ميكن �أن نتخيله،
ولكن علينا �أن ن�ستعد جيدًا و�ستكون فر�صة عظيمة لنا
ملواجهتهم".
و�أع��رب �ساوثغيت عن "الفخر بالالعبني .كان العمل
مع ه�ؤالء الالعبني رائعا ،بف�ضل تعاونهم ،ودعم
زمالئهم اللذين لي�سوا يف الت�شكيلة الأ�سا�سية،
ي�ستحقون ما يحدث".
و�أردف قائال "نعرف حجم املهمة .ولكن يا لها
من حلظة رائعة بالن�سبة لنا .دعونا ن�ستمتع هذه
الليلة ،ثم نفكر بعد ذلك يف املباراة النهائية".
ومل تخ�سر �إيطاليا يف مبارياتها الـ 33الأخرية،
لكن �إنكلرتا �ستكون م�ساندة بالغالبية العظمى
من الـ� 60ألف متفرج الذين �سيكونون حا�ضرين
مبلعب وميبلي الأح��د يف امل�ب��اراة النهائية ،وهو
عامل قال �ساوثغيت كان حا�سما يف ك�سر مقاومة
الدمنارك العنيدة.
وق� ��ال "كانت امل �ي��زة الكبرية
��ض��د ال��دمن��ارك وجود

ج�م��اه�يرن��ا يف ت�ل��ك ال�ل�ح�ظ��ات ال�صعبة م��ن امل �ب��اراة حيث
كان علينا �أن نقاتل ومن�ضي قدما .مل �أ�سمع �أج��واء ملعب
وميبلي مثل هذا من �أي وقت م�ضى� .إنه مميز".
من جهته ،ق��ال قائد �إنكلرتا مهاجم توتنهام ه��اري كاين
ال��ذي �سجل ه��دف الت�أهل يف ال�شوط الإ��ض��ايف الأول� ،إنه
"انت�صار خمتلف عن االنت�صارات الأخ��رى ،بذلنا جهدا
كبريا من �أج��ل حتقيقه� .أجنزنا املهمة .يا لها من فر�صة
للعب �أول مباراة نهائية يف كا�س �أوروب��ا! �سن�ستمتع لكننا
�سرنكز ب�سرعة على ا�ستعادة لياقتنا البدنية من �أجل يوم
الأحد وا�ستغالل الفر�صة".
و�أ��ض��اف "�ستكون امل�ب��اراة النهائية حلظة خا�صة� .سيكون
هناك فائز وخا�سر ،لكن يتعني علينا بذل كل ما يف و�سعنا
حتى نكون �أبطاال".
يف امل�ق��اب��ل� ،أب ��دى م ��درب ال��دمن��ارك ه�ي��ومل��ان��د خيبة �أمله
لتوقف مغامرة منتخب بالده يف دور الأربعة وتبخر حلمه
يف تكرار �إجناز عام  1992عندما دعي يف اللحظة الأخرية
للم�شاركة يف الكا�س القارية وتوج بلقبها.
وق��ال هيوملاند "بادئ ذي ب��دء� ،أود �أن �أهنئ زميلي غاريث
(� �س��اوث �غ �ي��ت) ع�ل��ى ط��ري�ق��ة ع�م�ل��ه ،خ��ا��ص��ة م��ع الالعبني
ال�شباب ،على القيم التي غر�سها يف فريقه وبلوغه املباراة
النهائية".
و�أ��ض��اف "ن�شعر بخيبة �أم��ل كبرية وم��ن ال�صعب ج��دا �أن
�أحتدث عن الأمر الآن .رمبا �سيكون الأمر �أ�سهل يف غ�ضون
�أيام قليلة .كنا قريبني جدا من النهائي".
وت ��اب ��ع "قر�أت يف و� �س��ائ��ل الإع� �ل��ام �أن� ��ه مل
تكن هناك ركلة ج��زاء ل�صالح �إن�ك�ل�ترا ،لذا
فهي �شيء يزعجني� ،أ�شعر بخيبة �أمل" يف
�إ�شارة �إىل ركلة اجلزاء التي اقتن�صها رحيم
�سرتلينغ يف الدقيقة قبل الأخرية من ال�شوط
الإ�ضايف الأول و�سجل منها كاين هدف الفوز.
و�أردف قائال "ال �أجد الكلمات لأقول كم �أنا
معجب بهذا اجلهاز الفني والالعبني ،لقد
مررنا بالعديد من امل�صاعب ،لدينا العبان
�أن �ق��ذا زم�ي�ل�ه�م��ا (ك��ري���س�ت�ي��ان �إري �ك �� �س��ن الذي
�أ�صيب بنوبة قلبية خالل املباراة الأوىل) ،لعبنا
ك��رة ق��دم جيدة� ،أن��ا ممنت للدمنارك ،كنا بحاجة
�إىل ه��ذا ال��دع��م ،ه��ذا التعاطف ،لقد تلقينا الكثري
من الدعم وكان رائ ًعا .م�ستقبلنا مليء بالأمل ،ه�ؤالء
الرجال مذهلون وميكن للأمة ب�أكملها �أن تفخر بهم.
�إنهم فريق رائ��ع ،قاموا بعمل رائ��ع ،وح�صلوا على احرتام
بلد ب�أكمله" .من جهته ،ق��ال مهاجم بر�شلونة الإ�سباين
م��ارت��ن برايثويت "علينا �أن نه�ضم ه��ذا الإق���ص��اء ،لكننا
�سنعود بالطبع .نحن ف�خ��ورون ولكننا ن�شعر بخيبة �أمل
كبرية � ً
أي�ضا لأننا نعتقد �أنه كان ب�إمكاننا الذهاب �إىل �أبعد
م��ن ذل��ك .الطريقة ال�ت��ي خ�سرنا بها جتعل الأم ��ر �أكرث
�صعوبة .يتعني علي االنتباه ملا �أقوله (ب�ش�أن ركلة اجلزاء)،
لكننا ن�شعر بخيبة �أم��ل  .100%لدينا جمموعة رائعة
وميكننا بالت�أكيد القيام ب�أ�شياء رائعة يف امل�ستقبل".
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ال�سماح بدخول
 1000م�شجع �إيطايل
�إىل لندن
�أعلن االحتاد الإيطايل لكرةالقدم ،عن ال�سماح ب�سفر �ألف م�شجع من
�إيطاليا �إىل لندن حل�ضور املباراة النهائية لك�أ�س الأمم الأوروبية لكرة
القدم واملقرر لها يوم الأحد املقبل ،مع �إعفائهم من اخل�ضوع لقواعد
احلجر ال�صحي املطبقة يف بريطانيا.
وميكن للجماهري �أن ت�أتي يف رحالت طريان خا�صة من ميالن �أو روما،
كما يجب عليهم مراعاة قواعد ال�سالمة ال�صارمة وميكنهم ق�ضاء 12
�ساعة فقط يف العا�صمة الإجنليزية.
و��س��وف يتعني على اجلماهري �أي�ضا اخل�ضوع لفحو�ص الك�شف عن
الإ�صابة بفريو�س كورونا قبل مغادرتهم �إجن�ل�ترا ،على �أن يخ�ضعوا
للحجر ال�صحي ملدة خم�سة �أيام عند عودتهم �إىل �إيطاليا.
كانت اجلماهري الإيطالية املقيمة يف اململكة املتحدة و�إيرلندا ،هي فقط
من كان مبقدورها ح�ضور مباراة منتخب بالدها �أم�س �أمام �إ�سبانيا،
والتي فاز بها الفريق بركالت الرتجيح.
ومت توفري  6500تذكرة مماثلة لإيطاليا يف املباراة النهائية �أمام
الفائز من الدمنارك �أو �إجنلرتا.

�سرتلينغ :احلكم اتخذ القرار ال�صحيح
ق��ال م�ه��اج��م �إجن �ل�ترا رح�ي��م �سرتلينغ� ،إن منتخب
بالده �أظهر روحاً رائعة ليقلب ت�أخره �إىل فوز 1-2
ع�ل��ى ال��دمن��ارك يف ق�ب��ل ن�ه��ائ��ي ب�ط��ول��ة �أوروب� ��ا لكرة
ال �ق��دم �أم ����س الأول الأرب �ع ��اء ،و� �ش��دد ع�ل��ى �أن تركيز
الفريق �أ�صبح على املواجهة �ضد �إيطاليا يف النهائي
يوم الأحد.
ومنح ميكل دام�سغارد التقدم للدمنارك يف ال�شوط
الأول ب ��إ� �س �ت��اد ومي �ب �ل��ي ،غ�ي�ر �أن ه� ��اري ك�ي�ن �أكمل
االنتفا�ضة عندما تابع ركلة اجلزاء التي �سددها ومت
�إنقاذها يف الوقت الإ�ضايف لري�سل �إجنلرتا �إىل نهائي
بطولة �أوروبا للمرة الأوىل يف تاريخها.
وقال �سرتلينغ" :كان �أداء رائعاً ،كان علينا ا�ستخراج
�أق�صى ما لدينا ،فقد كانت املرة الأوىل التي تهتز فيها
�شباكنا يف البطولة لكننا ا�ستجمعنا رب��اط��ة ج�أ�شنا
و�أظهرنا روحاً رائعة لنفوز باملباراة".
و�أ�ضاف" :كان علينا التحلي بال�صرب ،كنا نعلم بالقوة
وال�سرعة وال�شرا�سة يف هذا الفريق �أنها م�س�ألة وقت
قبل �أن نتفوق وح�صلنا على ركلة اجلزاء
يف النهاية".
وتابع�" :إنها خطوة �أخ��رى يف
االجت��اه ال�صحيح ،مبجرد
�أن خ ��رج� �ن ��ا م� ��ن امللعب
ان �ت �ه��ى الأم � ��ر ون��رك��ز على
نهاية الأ�سبوع ،خطوة بخطوة
هذا ما نفعله".
وك� ��ان� ��ت رك� �ل ��ة اجل� � � ��زاء مثرية
للجدل بعد خط�أ ل�صالح

�سرتلينغ ل�ك��ن م�ه��اج��م مان�ش�سرت �سيتي يعتقد �أن
احلكم اتخذ القرار ال�صحيح.
وتابع" :دخلت منطقة اجل��زاء ،وو�ضع قدمه اليمنى
ومل�س �ساقي لذا كانت ركلة جزاء".
وج��اء ه��دف ك�ين ليجعل مهاجم توتنهام هوت�سبري
يت�ساوى مع غاري لينيكر يف �صدارة هدايف �إجنلرتا يف
بطولة كربى بع�شرة �أهداف لكل منهما.
وقال كني" :هذا ال ي�صدق ،يا لها من مباراة والف�ضل
للدمنارك ،قدمنا كل ما لدينا وحققنا ما �أردناه عندما
ك��ان الأم��ر مهماً ،رد فعلنا ك��ان جيداً للغاية ،وبلغنا
النهائي على �أر�ضنا ،يا له من �شعور" .و�أ�ضاف" :نعلم
�أنها �ستكون م�ب��اراة �صعبة �ضد �إيطاليا فقد قدمنا
بطولة رائ�ع��ة حتى الآن ،م�ب��اراة واح��دة �أخ��رى على
�أر�ضها وال نطيق االنتظار" .وكان لدى ديكالن راي�س
العب و�سط �إجنلرتا ما يدعو لالحتفال بعد املباراة.
و�أبلغ راي�س هيئة الإذاعة الربيطانية (بي.بي�.سي):
"�أردت فعل ذلك من �أجل جماهرينا ،م�شاهدة ردود
الفعل ف�أنا م�شجع �أي�ضاً ،كنت �أمتنى الوجود بينهم
لكننا مل نفز ب�شيء بعد� ،إيطاليا فريق كبري
لكننا جاهزون".
وت ��اب ��ع�" :شقيقي رزق ب�ط�ف�ل��ة �أثناء
ت�سجيل الهدف الثاين� ،إنه يبكي ،فقد
ُرزق بطفلة� ،إنها ليلة ا�ستثنائية يف
املجمل".

تقنية التعرف على الوجه ملنع ال�صغار من �ألعاب الفيديو لي ًال
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رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

تبد�أ �شركة "تن�سنت" ال�صينية العمالقة لألعاب الفيديو التي �سبق �أن حظرت على الأطفال اللعب لي ً
ال باعتماد
الق�صر من التحايل على هذا احلظر.
تقنية التعرف على الوجه ملنع ّ
ً
ً
ومتنع الت�شريعات املرعية الإجراء يف ال�صني ر�سميا من تقل �أعمارهم عن  18عاما من ا�ستخدام �ألعاب الفيديو عرب
الإنرتنت بني ال�ساعة العا�شرة م�سا ًء والثامنة �صباحاً ،وهو �إجراء يهدف �إىل احل ّد من الإدمان وم�شاكل النظر لدى
ال�صغار .وا�ستحدثت "تن�سنت" لهذا الغر�ض نظام ت�سجيل للأ�سماء مع التحقق من العمر .لكن �أوالداً ومراهقني
كانوا ي�ستخدمون ح�سابات �أن�ش�أها الكبار للتحايل على احلظر.
ويف �ضوء هذا الواقع ،قررت ال�شركة تعزيز نظامها ،بحيث بات على �أي �شخ�ص يلعب بعد العا�شرة م�سا ًء بح�ساب
لأحد البالغني �أن يخ�ضع الختبار التعرف على الوجه .ويف ر�سالة تو�ضيحية ُن�شرت الثالثاء على �شبكة التوا�صل
االجتماعي "وي ت�شات" ،توجهت ال�شركة �إىل ال�صغار بالن�صيحة الآتية�" :ضعوا هواتفكم بعيداً واخلدوا �إىل النوم".
و�سيكون التعرف على الوجه �إلزامياً اي�ضاً من اليوم ف�صاعداً لتغيري �إعدادات نظام "التحكم الأبوي" الذي كان يف
�إمكان للوالدين �أ�ص ً
ال تن�شيطه للحد من وقت لعب �أطفالهم.
وكانت منظمة �صينية حلماية الأطفال رفعت دعوى ق�ضائية على "تن�سنت" يف حزيران/يونيو ،واتهمتها بجعل
القا�صرين "مدمنني" وبعدم التحقق بجدية من عمر امل�ستخدمني ووقت اللعب.
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طبعت مبطابع الفجر -التوزيع:

�أحرقاه حيا حتى املوت

�أ�صيب مبتالزمة جعلته يتحدث الإجنليزية فقط

�شهدت حمافظة كفر ال�شيخ �شمال العا�صمة امل�صرية
القاهرة ،واقعة "مروعة" ،قام خاللها �شقيقان ب�سكب
البنزين على وال��د �صديقهما و�أحرقاه حيا حتى املوت،
انتقاما من جنله بعد خالف ن�شب بينهم.
وقال م�صدر �أمني ملوقع "�سكاي نيوز عربية" �إن خالف
وق ��ع ب�ي�ن �أح� ��د الأ� �ش �خ��ا���ص و��ص��دي�ق�ي��ه ب� ��إح ��دى قرى
حمافظة كفر ال�شيخ لأ��س�ب��اب تتعلق بتعامالت مالية
بينهم .و�أ� �ض��اف �أن ال�شقيقني ذه�ب��ا مل�ن��زل �صديقهما
للت�شاجر م�ع��ه وم�ط��ال�ب�ت��ه ب��امل��ال ،ف�ل��م ي �ج��داه ووجدا
وال��ده ون�شبت م�شاجرة ق��ام ال�شقيقان خاللها ب�سكب
البنزين على والد �صديقهما و�أ�شعال فيه النريان حتى
فارق احلياة .و�ألقت �أجهزة الأمن القب�ض على املتهمني
وتبني �أن لهما �سوابق جنائية ،واعرتفا باجلرمية ومتت
�إحالتهما �إىل النيابة العامة للتحقيق.
ويف نف�س ال�سياق ق��ال امل�صدر الأمني �إن��ه �سيتم اتخاذ
الإجراءات القانونية �ضد جنل ال�شخ�ص املحرتق ،ب�سبب
ن�شره فيديو على مواقع التوا�صل االجتماعي ك�شف فيه
تفا�صيل غري دقيقة ب�ش�أن احلادث.

مل تكن ن��دى النيل ،تتوقع �أن تخو�ض ه��ذا امل��اراث��ون الطويل مع
طفلها بيرب�س عبد اهلل ،وهي وحيدة جتوب العامل بحثا عن العالج
والت�شخي�ص املنا�سب حل��ال��ة ابنها ال��وح�ي��د ،خا�صة بعد �أن بات
بيرب�س ،البالغ من العمر  16عاما ،ال ي�ستطيع النطق �سوى باللغة
الإجنليزية بعد معاناته من متالزمة �أ�سربغر (�إحدى ا�ضطرابات
التوحد) .تقول ندى والدة بيرب�سن �إن ابنها مل يولد بهذه الإعاقة
لكن ما جرى له هو �إ�صابته بفريو�سات ت�سببت مب�شاكل يف الدوائر
الع�صبية بالدماغ ،الأم��ر ال��ذي عطل بع�ض النواقل الع�صبية يف
ر�أ��س��ه عن عملها ،م�شرية �إىل �أن��ه ك��ان طفال طبيعيا حتى بلوغه
ال�شهر التا�سع من عمره ،قبل �أن تكت�شف �إ�صابته مبر�ض الكوا�ساكي
الغام�ض (مر�ض ي�سبب االلتهاب يف ال�شرايني التاجية للأطفال
والتي مت��دُّ ع�ضلة القلب ب��ال��دم ،كما قد ي�صيب الغدد اللمفية)،
م�شرية �إىل �أن�ه��ا وج��دت �صعوبة يف ع�لاج ابنها لأن�ه��ا كانت تقيم
بالإمارات العربية املتحدة وهذا النوع من الأمرا�ض مل يكن منت�شرا
هناك .وتتابع ن��دى" :بد�أنا معاجلة بيرب�س با�ستخدام الأج�سام
امل�ضادة وب��د�أ ي�شعر بتح�سن يف �صحته ،لكننا فوجئنا �أنه حني بد�أ
مرحلة امل�شي كان مي�شي يف دوائر وال ي�شعر باخلطر �أو اخلوف من
�أي �شيء ،وعلمنا �أنه �أ�صيب ب�شيء يف الدوائر الكيميائية امل�س�ؤولة
عن ال�شعور باخلوف القلق والرتكيز والتي توجد يف نا�صية كل
�إن�سان ،التي تعد مركز اتخاذ القرار يف اجل�سم".

يخرقون �إجراءات كورونا لر�ؤية البقرة املعجزة
خ��رق �آالف الأ�شخا�ص يف بنغالدي�ش ق��وان�ين الإغالق
على م�ستوى البالد ،من �أجل ر�ؤية "بقرة قزمة" يدعي
�أ�صحابها �أنها الأ�صغر يف العامل.
و�أث � ��ارت � �ص��ور ال �ب �ق��رة "راين" ال �ت��ي ي�ب�ل��غ ط��ول�ه��ا 51
�سنتيمرتا ،والتي ن�شرت على الإن�ترن��ت� ،ضجة كبرية،
وا�ستقطبت من ال�سياح بعد �أن �سلطت ال�صحف والقنوات
التلفزيونية املحلية ال�ضوء على الأبقار ال�صغرية ،بح�سب
�صحيفة هندو�ستان تاميز.
وعلى الرغم من الإغ�لاق على م�ستوى البالد ،يتدفق
ال�ن��ا���س يف ع��رب��ات �إىل م��زرع��ة ع�ل��ى ب�ع��د  30كيلومرتا
جنوب غرب دكا ،لر�ؤية راين ،ح�سب ما �أ�شارت �صحيفة
"هندو�ستان" .وقالت رينا بيغوم� 30 ،سنة ،والتي و�صلت
�إىل املزرعة من بلدة جماورة" :مل �أر �شيئا كهذا يف حياتي
�أبدا" .ويدعي �صاحب البقرة �أن راين �أق�صر من بقرة
�أخ��رى تدعى مانيكيام ،من والي��ة ك�يرال ،والتي حتمل
رقم غيني�س القيا�سي لأق�صر بقرة يف العامل .وراين هي
بقرة بوتانية ،وق��ال املالك �إن معظم الزائرين يريدون
التقاط �صور �سيلفي مع راين وقد ح�ضر �أكرث من 15
�ألف �شخ�ص لر�ؤية راين يف الأيام الثالثة املا�ضية فقط.

اكت�شاف ثالث �أكرب ما�سة يف العامل

اك ُت�شِ فت يف بوت�سوانا يف حزيران/يونيو الفائت ما�سة خام �ضخمة
ذات انعكا�سات ف�ضية باتت ثالث �أكرب �أحجار املا�س يف العامل ،وفق
ما �أفادت �شركة "لوكارا" الكندية .ويعود اكت�شاف احلجر الكرمي
الذي يبلغ وزنه  1174قرياطاً �إىل  12حزيران/يونيو ،متقدماً
على ما�سة �أخرى عرثت عليها يف الأول من حزيران/يونيو يف البلد
�شركة تعدين �أخرى .وو�صفت املديرة العام ل�شركة "لوكارا" ن�سيم
اله��ري هذا احلجر ب�أنه "اكت�شاف تاريخي لل�شركة ولبوت�سوانا
�أي�ضاً" .وقالت باعتزاز لوكالة فران�س بر�س خالل عر�ضها املا�سة
�أمام احلكومة يف غابورون �إن "هذه املا�سة حتتل املركز الثالث يف
ترتيب الأحجار الكبرية" .ويعزز هذا االكت�شاف موقع ال�صدارة
الذي حتتله بوت�سوانا عاملياً يف ما يتعلق ب�أكرب الأحجار � ،إذ يرفع
ر�صيدها من �أكرب املا�سات يف العامل �إىل �ستة.
و�أ��ش��اد الرئي�س موكويت�سي ما�سي�سي بهذه "اللحظة الرائعة"
مبدياً ارتياحه �إىل زيادة وترية اكت�شافات املا�س يف بلده.

ملاذا يحب الرجال اللحوم �أكرث من الن�ساء؟

ك�شفت درا� �س��ة ح��دي�ث��ة �أن ال��رج��ال ي�ح�ب��ون ت �ن��اول حل��وم البقر
وال��دج��اج �أك�ث�ر م��ن الن�ساء لأن�ه��ا جتعلهم ي�شعرون مب��زي��د من
"الرجولة والذكورة".
وح�سب ما ذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،ف�إن الرجال
يحبون تناول اللحوم �أكرث من الن�ساء لأنهم ي�شعرون �أنها ت�ساهم
يف "تفعيل وت�أكيد هويتهم الذكورية".
وق ��د ق ��ام ب��اح �ث��ون م��ن ج��ام�ع��ة ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا يف ل��و���س �أجنلو�س
با�ستطالع �آراء �أكرث من  1700من البالغني الأمريكيني ملعرفة
حقيقة ال�صورة النمطية ،ب�ش�أن ع�شق الرجال للحوم �أك�ثر من
الن�ساء.
ووجد الباحثون �أنه  -على عك�س الن�ساء  -كلما �شعر الرجال ب�أنهم
م�ضطرون �إىل اتباع "املفاهيم التقليدية للذكورة" ،زادت كمية
حلوم البقر والدجاج التي مييلون �إىل تناولها.

املوت حتت ال�شم�س يالحق عمال اليوميات

املمثلة واملخرجة الفرن�سية وع�ضو جلنة حتكيم االختيار الر�سمي ميالين لوران تبت�سم خالل حفل افتتاح الدورة  74ملهرجان كان ال�سينمائي( .رويرتز)

التعب املتوا�صل غري املربر ...عالمة على الإ�صابة بال�سرطان

جودي فو�سرت تثري
اجلدل يف مهرجان كان
�ألقت املمثلة واملنتجة الأمريكية 
جودي فو�سرت ،كلمة بعد تكرميها
يف م �ه��رج��ان "كان" ال�سينمائي
 2021باللغة الفرن�سية دون لكنة
�أمريكية ،مما �أثار ده�شة واجلدل
ب�ين احل���ض��ور ،وقالت":معظمنا
عا�ش ل�سنة كاملة يف منزله ب�سبب
ج��ائ�ح��ة ك ��ورون ��ا وال�ب�ع����ض واجه
الآالم والقلق واخل��وف ،وها نحن
جنتمع اليوم".
وع�ل��ق امل �خ��رج الأم�ي�رك��ي �سبايك
يل ،ال � ��ذي ت ��ر�أ� ��س جل �ن��ة احلكم
ق��ائ�ل ً�ا" :لدي م��ا �أق��ول��ه ق�ب��ل �أن
�أجل�س� :أرغب �أن �أتكلم الفرن�سية
مثل جودي فو�سرت".
جودي تتقن الفرن�سية لأنها تابعت
درو��س�ه��ا يف اللي�سيه الفرن�سي يف
لو�س �أجنلو�س حيث نالت �شهادة
البكالوريا الفرن�سية.
و�شاركت يف عمر الرابعة ع�شر يف
فيلم فرن�سي .وت�ق��ول فو�سرت �أن
�إتقان اللغة الفرن�سية بدّل حياتها
لأنها متكنت من الغو�ص يف ثقافة
خمتلفة.

Friday

ت�سبب متالزمة التعب املزمن ()Chronic fatigue syndrome
�إح�سا�ساً بالتعب والإره��اق ب�شكل م�ستمر لدرجة متنع املري�ض من القيام
ب��امل�ه��ام اليومية ال�ع��ادي��ة .وغ��ال�ب�اً م��ا ت��رج��ع �إىل الإ��ص��اب��ة مب��ر���ض �سابق
خطري كال�سرطان .و�أو�ضحت طبيبة الأع�صاب الأملانية زابينه هريت�سيج
�أن متالزمة التعب املزمن عبارة عن ردة فعل للج�سم على جمموعة من
العوامل العاطفية واجل�سدية ،م�شرية �إىل �أن التعب املر�ضي هو التعب،
ال��ذي ي�ستع�صي على ا�سرتاتيجيات ال�ت�ع��ايف امل�ع�ت��ادة مثل من��ط احلياة
ال�صحي والنوم املريح وفرتات الراحة املنا�سبة.
و�أ�ضافت هريت�سيج �أن املري�ض يعاين من �شعور دائم بالإرهاق حتى �أن املهام
اليومية ت�ؤدي �إىل الإرهاق ال�سريع .ويتعذر على املري�ض تلبية املتطلبات
على مدى فرتة زمنية طويلة ،وميكن �أن يكون ذلك �أي�ضاً ترفيهاً �أو �أعما ًال
منزلية �أو �أن�شطة ريا�ضية خفيفة.
وخالل هذه العمليات تتناق�ص القوة ب�سرعة .وب�شكل عام ،ينخف�ض الأداء
يف احل�ي��اة اليومية ب�شكل ك�ب�ير ،كما ت ��ؤدي الأن�شطة العقلية والبدنية
الروتينية �إىل "�إجهاد غري مربر" .ومن الأعرا�ض �أي�ضاً �آالم يف الع�ضالت،
و�أحياناً االكتئاب.
ومن جانبها �أو�ضحت طبيبة الأع�صاب الأملانية زابينه كولر �أن ال�سبب يف
ذلك يرجع عادة �إىل الإ�صابة ب�أمرا�ض خطرية �سابقة مثل الت�صلب املتعدد
وال�سرطان؛ حيث يتعني على املر�ضى التعايف من العالج الطويل واملنهك.

درا�سة تفجر مفاج�أة مدوية ب�ش�أن الثقوب ال�سوداء

ك�شف علماء الفلك وج��ود ع��دد كبري م��ن ال�ث�ق��وب ال���س��وداء يف العنقود
النجمي الفريد من نوعه" ،بالومار  ،"5بح�سب درا�سة ن�شرت الثالثاء
بدورية "نيت�شر �أ�سرتونومي" .ويعد التجمع النجمي "بالومار  "5فريد
من نوعه ،لأن��ه واح��د من التجمعات "الأكرث رقة" التي ت�سبح يف هالة
جمرتنا ،حيث يبلغ متو�سط امل�سافة بني النجوم ب�ضع �سنوات �ضوئية،
مقارنة بامل�سافة من ال�شم�س �إىل �أقرب جنم ،كما �أن له تيار جنمي مرتبط
به ميتد �أك�ثر من  20درج��ة عرب ال�سماء .وك�شف فريق دويل من علماء
الفلك والفيزياء الفلكية بقيادة جامعة بر�شلونة هذه ال�سمات املميزة لـ
"بالومار  ،"5وهي على الأرجح نتيجة لعدد كبري من الثقوب ال�سوداء ،قد
يتجاوز  100ثقب �أ�سود يف مركز الكتلة .الربوفي�سور مارك جيلي�س ،من
معهد علوم الكون بجامعة بر�شلونة وامل�ؤلف الرئي�سي للورقة يقول" :عدد
الثقوب ال�سوداء �أك�بر بثالث م��رات تقريبا من ع��دد النجوم يف العنقود،
وه��ذا يعني �أن �أك�ثر من  20باملئة من الكتلة الكلية للعنقود تتكون من
ثقوب �سوداء ،تبلغ كتلة كل منها حوايل � 20ضعف كتلة ال�شم�س" .وي�ضيف
"ت�شكلت هذه الثقوب ال�سوداء يف انفجارات �سوبرنوفا يف نهاية حياة النجوم
ال�ضخمة ،عندما كانت الكتلة ال تزال �صغرية جدا".

مايكرو�سوفت نبهت �إىل
خلل يف نظام ويندوز

حذرت �شركة "مايكرو�سوفت" الأمريكية من �أن
قرا�صنة كمبيوتر قد يحاولون الإف��ادة من خلل
يف نظام ت�شغيل الأجهزة التي تعمل بـ"ويندوز"
و�أو� �ص��ت بتثبيت ت�صحيح �أطلقت عليه ت�سمية
"برينت نايتمري" .ونبهت �شركة التكنولوجيا
العمالقة يف من�شور على موقعها م�ساء الثالثاء
م��ن �أن ال�ق��را��ص�ن��ة ي�ستطيعون ال�سيطرة على
الكمبيوتر �إذا جنحوا يف حماولتهم .و�أو�ضحت
"مايكرو�سوفت" �أن "يف �إم�ك��ان املت�سلل الذي
ينجح يف الإف� ��ادة م��ن اخل�ل��ل �أن ينفذ تعليمات
ب��رجم��ة (ك ��ودات) ع�شوائية بف�ضل ق��درت��ه على
ول��وج النظام" .وا�ضافت �أن ب�إمكانه "بعد ذلك
تثبيت الربامج� ،أو عر�ض البيانات �أو تعديلها �أو
حموها� ،أو �إن�شاء ح�سابات جديدة تتمتع بحقوق
م�ستخدم كاملة" .ودع��ت املجموعة م�ستخدمي
"ويندوز" �إىل تثبيت هذا الت�صحيح على الفور ،
�إذ �أن كل �إ�صدارات نظام الت�شغيل معر�ضة للخطر
ولكن ال تتمتع كلها بعد بتحديث الأمان املالئم.

يف ح��ادث��ة م��ؤ��س�ف��ة ت��داول�ت�ه��ا و��س��ائ��ل الإع�ل��ام ومن�صات
التوا�صل االجتماعي العراقية ،ت�ؤكد تردي �أو�ضاع العمال
العراقيني� ،سيما �أولئك الذين يعملون باليوميات ،لقي
عامل عراقي حتفه ،جراء الإعياء على ما يبدو ،وهو ينتظر
ع�ل��ى �إح ��دى الأر� �ص �ف��ة ال�ت��ي ع ��ادة م��ا يتجمع فيها عمال
يبحثون عن �أجر يومي مقابل القيام ب�أعمال �شاقة .ورغم
ما ينطوي عليه من خماطر �صحية جدية ه��ذا الوقوف
املجهد حتت ال�شم�س ،خا�صة خالل ف�صل ال�صيف ،والرتقب
�أحيانا ل�ساعات طويلة يف انتظار �أن ي�أتيهم من هم بحاجة
خلدماتهم� ،إال �أنهم يخاطرون بحيواتهم كونهم ال ميلكون
م�صدر رزق �آخر ،وهم م�ضطرون لفعل ذلك.

�أف�ضل م�صادر الربوتني 4 ..بدائل مهمة تناف�س اللحوم

ع�ن��دم��ا ت��ذه��ب �إىل امل�ت�ج��ر للتب�ضع ،رمب��ا يكون
الغذاء يف �صدارة �أولوياتك ،والغذاء يكون مفيدا
�إن احتوى ب�شكل �أ�سا�سي الربوتني ،لكن ال�س�ؤال ما
�أف�ضل م�صادر الربوتني؟
يقول موقع عيادة كليفالند �إن الأطفال يحتاجون
الربوتني للنمو ،ويحتاجه البالغون لأ�سباب عدة
من بينها احلفاظ على �أن�سجة اجل�سم و�إ�صالحها
وبناء الع�ضالت و�إنقا�ص الوزن.
وعندما تذكر كلمة الربوتني ،ف�إن �أول ما يتبادر
للذهن هو اللحوم ،ورغم �أن ذلك �صحيح ،فاللحوم
مثل �صدور الدجاج الرومي والدجاج قليلة الدهن
غنية بالربوتني .ومع ذلك ،قد ال يتنا�سب اللحم
دائ �م��ا م��ع الأن �ظ �م��ة ال�غ��ذائ�ي��ة ل�ل�ج�م�ي��ع ،خا�صة
ال�ن�ب��ات�ي�ين .وت �ق��ول �أخ���ص��ائ�ي��ة ال�ت�غ��ذي��ة نيكول
هوب�سكر �إن هناك بع�ض امل�صادر غري التقليدية
للربوتني ،وهي على النحو التايل:
البقوليات وخا�صة الفا�صوليا غنية بالألياف ذات
املغذيات القوية وم�صدر ممتاز للربوتني ،فنحو
ن�صف كوب من الفا�صوليا املطبوخة تعادل �أون�صة

مرمي �أوزريل تخطف
الأنظار ب�أحدث ظهور

يل جم�م��وع��ة م��ن ال�صور
ن���ش��رت ال�ن�ج�م��ة ال�ترك�ي��ة مرمي �أوزر 
اجلديدة لها يف �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي،
وخطفت �أنظار متابعيها مبالب�سها الكال�سيكية التي حملت �ألوان
�صيفية ،وتركت �شعرها من�سد ًال على كتفيها بت�سريحة جمعدة
معتمدة ماكياجاً ناعماً.
وكانت ال�صحفية الرتكية بري�سني �ألتونتا�ش قد ك�شفت انه كان
قد ج��رت م�ؤخرا مفاو�ضات مع النجمة الرتكية م��رمي �أوزريل
لالن�ضمام �إىل املو�سم اخلام�س من "التفاحة املمنوعة" �إال �أنها
مل تقبل بالعر�ض ب�سبب �إجنابها طفلتها.

واحدة من اللحم� .سمك ال�سلمون الربي م�صدر
م�ث��ايل للربوتني اخل��ايل م��ن ال��ده��ون ،وفوائده
ال حت�صى ب�سبب اح�ت��وائ��ه ع�ل��ى م �ع��ادن م�ضادة
لاللتهابات.
وع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ،حت�ت��وي ث�لاث �أون���ص��ات من
�سمك ال�سلمون على  17غ��رام��ا م��ن الربوتني،
توفر للج�سم عن�صرا غذائيا ال ي�ستطيع �صنعه
مبفرده ،وهو دهون �أوميغا  ،3التي تقلل من خطر
الإ�صابة بالنوبات القلبية وال�سكتة الدماغية.
البي�ض م�صدر مهم للربوتني ،ميتاز بانخفا�ض
الكربوهيدرات وقلة ال�سعرات احل��راري��ة ،وتوفر
ال�ب�ي���ض��ة ال ��واح ��دة م ��ن � 6إىل  8غ ��رام ��ات من
الربوتني مع � 70سعرة حرارية فقط.
والح�ق��ت البي�ض على م��ر ال�سنني �سمعة �سيئة
ب�سبب ما يحتويه من الكولي�سرتول ،لكن تبني
�أن ه��ذا امل�ستوى �ضئيل وال ي�ؤثر على م�ستويات
الكولي�سرتول يف الدم ،حيث يو�صي خرباء القلب
عموما بتحديد بي�ضة واح��دة يف اليوم �أو ن�صف
دزينة يف الأ�سبوع.

هكذا �سيبدو املنزل
الذكي يف عام 2035
ميكن للعائالت �أن ت��أك��ل وجبات
م� ��� �ص� �م� �م ��ة ب� ��وا� � �س � �ط� ��ة ال � ��ذك � ��اء
اال�صطناعي وت��وظ��ف الروبوتات
للقيام ب�أعمال الغ�سيل والرتتيب
يف املنازل املطبوعة ثالثية الأبعاد
يف غ�ضون  15ع��ا ًم��ا ف�ق��ط ،وفقًا
لتقرير بريطاين جديد .وتبحث
درا� � �س� ��ة ج� ��دي� ��دة ح � ��ول الطاقة
الذكية يف امل�ستقبل كيف �ستغري
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ��س�ع�ي�ن��ا لتحقيق
امل��زي��د م��ن اال��س�ت��دام��ة يف حياتنا
امل �ن��زل �ي��ة يف ع ��ام  ،2035وميكن
مل �� �س��اع��دي ال ��ذك ��اء اال�صطناعي
ت��وج �ي��ه ط� ��ائ� ��رات الأم � � ��ن ب ��دون
ط �ي��ار ح ��ول مم�ت�ل�ك��ات�ن��ا امل�ؤمتتة
بالكامل ،والتحقيق يف م�شكالت
م �ث��ل امل�ت���س�ل�ل�ين والأج � �ه ��زة التي
ت�ستخدم طاقة �أك�بر مم��ا ينبغي،
مم ��ا ي �� �ش�ير �إىل وج � ��ود م�شكلة.
و�ستحظى حدائق ال��زراع��ة املائية
ب�شعبية ك�ب�يرة ،وذل��ك با�ستخدام
الإعدادات املم ّكنة للعدادات الذكية
ل�ل�ت�ح�ك��م يف ا� �س �ت �خ��دام احل � ��رارة
وال�ط��اق��ة ل�ت��وف�ير البيئة املثالية
لزراعة الأع�شاب والنباتات .ولن
تن�شغل الأ� �س��ر ب��ال���س�ل��ع املعطلة،
حيث تتنب�أ �أمن��اط بيانات الطاقة
من ال�ع��دادات الذكية بوقت ف�شل
الغ�ساالت والثالجات .و�ستتمكن
العائالت من تركيب �ألواح �شم�سية
جديدة وحموالت الكتلة احليوية
ووح��دات تخزين البطاريات على
مم �ت �ل �ك��ات �ه��م ،مم ��ا مي �ك �ن �ه��م من
ت��ول �ي��د م ��ا ي �ك �ف��ي م ��ن الكهرباء
لتلبية جميع احتياجاتهم املنزلية
وحتى بيعها جلريانهم.

