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لهذا هناك  193دولة يف العامل
ولكن  205فرق يف الأوملبياد
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انفجار بريوتّ ...
حطم روح
« »
املدينة ّ
وخلف �صدمة للناجني

ي�شارك  205فرق يف �أوملبياد طوكيو ،لكن  193دولة فقط :نتائج الوفود احلا�ضرة
تطرح م�شكلة ح�سابية جد ّية .يف الواقع ،الأم��ر يتعلق ب�شكل �أ�سا�سي باجلغرافيا
ال�سيا�سية� :أي دولة ترغب يف �إر�سال ريا�ضيني �إىل الألعاب الأوملبية يجب �أن يكون
لديها جلنة �أوملبية وطنية .ومع ذلك ،هناك  206جلان ،كما تو�ضح كوارتز.
نعم 206 ،جلنة من  205فريق م�شارك :ب�سبب خماوف تتعلق بـ كوفيد،-19
�أعلنت كوريا ال�شمالية يف مطلع �أبريل �أنها لن ت�شارك يف �ألعاب طوكيو .لنحذف
 193من  206و�سنح�صل على  ،13وهو عدد اللجان التي ال تتطابق مع البلدان
(التفا�صيل �ص)13
املعرتف بها من قبل الأمم املتحدة.
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من �ألعاب مدار�س دبي
«

 32صفحة -الثمن درهمان

تنفيذا لتوجيهات حممد بن را�شد  ..حكومة الإمارات حممد بن زايد ورئي�س وزراء بريطانيا يبحثان هاتفيا
متنح الإقامة الذهبية للأطباء املقيمني بالدولة عالقات البلدين والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك
•• دبي-وام:

•• �أبوظبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل ،مبنح
الإقامة الذهبية لأ�صحاب الكفاءات
العلمية واخل�ب�رات املتميزة ،دعت
ح���ك���وم���ة دول������ة الإم�����������ارات جميع
الأط���ب���اء امل��ق��ي��م�ين يف ال���دول���ة �إىل
ال��ت��ق��دم ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى الإق���ام���ة
الذهبية ،التي متنحهم وعائالتهم
�إق��ام��ة طويلة لـمدة � 10سنوات،
م����ا ي���ع���زز ����ش���ع���وره���م باال�ستقرار
وي�سهم با�ستقطاب �أف�ضل اخلربات
واملهارات ال�صحية من خمتلف دول
ال���ع���امل ،وي��ن��ع��ك�����س ب�����ش��ك��ل �إيجابي
على تعزيز كفاءة اخلدمات وجودة
الرعاية الطبية يف ال��دول��ة لتكون
الأف�ضل عاملياً( .التفا�صيل �ص)2

ب���ح���ث ����ص���اح���ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن����ائ����ب ال���ق���ائ���د الأع����ل����ى
ل��ل��ق��وات امل�سلحة �أم�س-
خ��ل��ال ات�������ص���ال هاتفي
 م�����ع م����ع����ايل بوري�سج��ون�����س��ون رئ��ي�����س وزراء
ب���ري���ط���ان���ي���ا ال�صديقة
..ع���ل��اق������ات ال�������ص���داق���ة
وال��ت��ع��اون ب�ين البلدين
ال�صديقني.
كما تبادل �سموه ورئي�س
وزراء بريطانيا وجهات
ال�����ن�����ظ�����ر ب�����������ش������أن ع�����دد
م���ن ال��ق�����ض��اي��ا وامللفات
الإقليمية والدولية ذات
االهتمام امل�شرتك.

ح�صد املكتب الإعالمي حلكومة دولة الإمارات جائزة عاملية من مهرجان
كان ليونز الدويل للإبداع � -أحد �أهم الفعاليات يف العامل لتكرمي االت�صال

اجل��م��اه�يري الإب��داع��ي والأف��ك��ار اخل�لاق��ة للحمالت الإع�لام��ي��ة ..الذي
تناف�س على جوائزه هذا العام �أكرث من � 29ألف حملة وعمل �إبداعي من
 90دولة حول العامل ،حيث �ضمت جلان حتكيم جوائز كان ليونز الدويل
للإبداع عددا من كبار خرباء االت�صال اجلماهريي والإع�لام والت�سويق

»

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

ن�صف �سكان املانيا مطعمون �ضد كوفيد

كورونا� ..أكرث من  195مليون
�إ�صابة يف جميع �أنحاء العامل

•• عوا�صم-وكاالت:

احلملة الإعالمية مل�شروع الإمارات ال�ستك�شاف املريخ حت�صد جوائز عاملية يف مهرجان كان ليونز الدويل للإبداع

•• دبي-وام:

�أخبار الإمارات

املرموقني من �أنحاء العامل .ونال املكتب الإعالمي جائزة الإبداع الف�ضية
لفئة  -احل��م�لات اخل��ارج��ي��ة يف امل��ه��رج��ان وذل���ك ع��ن احلملة الإعالمية
مل�شروع الإم��ارات ال�ستك�شاف املريخ م�سبار الأم��ل التي جرى تنفيذها يف
فرباير املا�ضي ،وبالتزامن مع و�صول م�سبار الأمل( .التفا�صيل �ص)3

الأزمة ال�سيا�سية تثري ردود فعل حول العامل

ارتفع عدد امل�صابني بفريو�س كورونا امل�ستجد يف خمتلف �أنحاء العامل
�إىل �أك�ثر من  195مليون �إ�صابة ،منها نحو  4.2مليون حالة وفاة.
وبح�سب �إح�صاء مركز الر�صد يف جامعة جونز هوبكينز ،فقد بلغ عدد
امل�صابني بالفريو�س امل�سبب لوباء كوفيد -19يف جميع �أنحاء العامل
� 195,286,042إ�صابة.
ووفقا ملر�صد جونز هوبكينز ،فقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء
�إىل  4,176,886حالة وف���اة� .أم��ا ع��دد اللقاحات امل�ضادة لفريو�س
كورونا التي مت تلقيح النا�س بها يف جميع �أنحاء العامل ،فقد اقرتب من
 4مليارات ،وحتديدا .3,924,337,460
وه��ذا الرقم ال يعني ح�صول النا�س على جرعتي لقاح ،ذلك �أن هناك
�أ�شخا�صا تلقوا جرعتني من اللقاح ،و�آخرين مل يح�صلوا �إىل على جرعة
واحدة فقط ،بل �إن هناك �أ�شخا�صا ح�صلوا على  4جرعات من اللقاحات
املعروفة �ضد فريو�س كورونا.
وب��ال��ت��ايل ،ف���إن��ه ال ميكن ال��ق��ول �إن ال��ع��امل ي��ق�ترب م��ن ت��وف�ير املناعة
اجلمعية ،حيث يتطلب ذلك تلقيح نحو  70%من ال�سكان للو�صول
�إليها .ووفقا لرويرتز ،فقد مت ت�سجيل �إ�صابات بالفريو�س يف �أكرث من
 210دول ومناطق منذ اكت�شاف �أوىل حاالت الإ�صابة يف مدينة ووهان
بال�صني يف دي�سمرب .2019
هذا و�أعلن وزير ال�صحة الأملاين الأربعاء �أن �أكرث من ن�صف �سكان البالد
مت تطعيمهم بالكامل �ضد كوفيد ،-19فيما ي�سود البالد �شعور بالقلق
من ارتفاع عدد اال�صابات.
ذكر الوزير ين�س �شبان يف تغريدة يتمتع �أكرث من واحد من كل اثنني
من الأملان (� ،50,2%أي  41,8مليون) بتح�صني كامل ،وقد مت تطعيم
 50,85( 61,1%مليون) من املواطنني بجرعة واحدة على الأقل.

رو�سيا تدق ناقو�س اخلطر :مقاتلو داع�ش ينتقلون �إىل الأرا�ضي الأفغانية

تون�س :عزلة النه�ضة دوليا و�ضوء �أخ�ضر لـ «�سعيد»؟ وا�شنطن :طالبان �ستحول �أفغان�ستان �إىل دولة منبوذة
•• عوا�صم-وكاالت:

•• الفجر -تون�س

�أث��ارت هذه الأح��داث قلق املجتمع ال��دويل ،ال��ذي ي��درك ه�شا�شة التجربة
التون�سية يف التغيري ،بعد �أكرث من ع�شر �سنوات بقليل مما ي�سمى بالربيع
العربي جتربة يجمع ال��داخ��ل التون�سي انها منيت بف�شل ذري��ع �سيا�سيا
واقت�صاديا واجتماعيا حيث تراجعت كل امل�ؤ�شرات و�أ�ضحت الدولة على
م�شارف الإفال�س واالنتماء اىل نادي الدول الفا�شلة.
االحتاد الأوروبي �أو البيت الأبي�ض �أو منظمة العفو الدولية �أو حتى فرن�سا
 ...حتدثت العديد من الهيئات واملنظمات والعديد من الدول بعد ان �أقدم
الرئي�س التون�سي ،قي�س �سع ّيد ،م�ساء الأحد ،عقب احتجاجات يف خمتلف
مناطق البالد �ضد احلكومة واملنظومة ال�سيا�سية الداعمة لها ،على تفعيل
الف�صل  80من الد�ستور و�إعفاء رئي�س احلكومة ه�شام امل�شي�شي من مهامه
وجتميد عمل جمل�س نواب ال�شعب ملدة  30يوما ،ورفع احل�صانة عن نوابه،
ف�ضال عن توليه ال�سلطة التنفيذية مب�ساعدة حكومة يع ّينها بنف�سه .كما
�أقال وزير الدفاع ووزيرة العدل يوم االثنني.
وهكذا منح قي�س �سعيد نف�سه �سلطة تنفيذية مطلقة ،و�أع��ل��ن عن نيته
تعيني رئي�س وزراء جديد مع �إجراء تغيريات يف احلكومة .قرارات اثارت
حفيظة احلزب الأ�سا�سي يف الربملان التون�سي ،حزب النه�ضة الإ�سالمي،
الذي �شجب الإجراءات ،وما ا�سماه "االنقالب"( .التفا�صيل �ص)10

م��ب��ع��وث �أم���ري���ك���ي ي��ع��ود
للخليج �سعيا لهدنة يف اليمن
•• عوا�صم-رويرتز:

ي��ج��ري دبلوما�سيون �أمريكيون
كبار حمادثات يف منطقة اخلليج
يف م�����س��ع��ى ج��دي��د ل��ل��ت��و���ص��ل �إىل
وق���ف �إط��ل�اق ال��ن��ار يف ال��ي��م��ن يف
ال���وق���ت ال����ذي ات�����س��ع ف��ي��ه نطاق
امل��ع��ارك ال�بري��ة وا���س��ت���أن��ف��ت فيه
امللي�شيات احلوثية املتحالفة مع
�إي���ران هجماتها على ال�سعودية
بعد ف�ترة ه���دوء ق�صرية خالل
عطلة عيد الأ�ضحى.
وو���ص��ل تيم ليندركينج املبعوث
الأم���ري���ك���ي اخل���ا����ص ل��ل��ي��م��ن �إىل
ال�سعودية �أم�س الأول يف �أعقاب
زي��ارة قامت بها ويندي �شريمان
نائبة وزي��ر اخلارجية الأمريكي
�إىل �سلطنة ع��م��ان و���س��ط تعرث
امل����ح����ادث����ات ال����رام����ي����ة لتحقيق
انفراجة لإن��ه��اء احل��رب الدائرة
منذ �أكرث من �ست �سنوات.
م��ي��دان��ي��اً ،ت����دور م��ع��ارك �ضارية
يف منطقة م�����أرب الغنية بالغاز
يف اليمن وال��ت��ي تعد �آخ��ر معقل
ل��ل��ح��ك��وم��ة ال��ي��م��ن��ي��ة يف �شمال
ال��ب�لاد ويف حم��اف��ظ��ة البي�ضاء.
وق��������ال ال����ت����ح����ال����ف م���������س����اء ي����وم
الثالثاء �إنه دمر �أربعة �صواريخ
بالي�ستية وط��ائ��رت�ين م�سريتني
�أطلقها احلوثيون يف اجتاه جازان
بجنوب ال�سعودية.

الرئي�س قي�س �سعيد ي�ستقبل وزير خارجية اجلزائر

�أكد على دعم ميقاتي يف ت�شكيل احلكومة

احلريري :نادم على الت�سوية التي �أو�صلت عون للرئا�سة
•• بريوت-وكاالت:

�أع����رب ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق ل��ل��ح��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة� ،سعد
احل���ري���ري ،ع��ن ���ش��ع��وره ب��ال��ن��دم ع��ل��ى ال��ت�����س��وي��ة التي
�أو�صلت مي�شال ع��ون �إىل رئا�سة اجلمهورية ،م�شددا
على دع��م جنيب ميقاتي يف ت�شكيل احل��ك��وم��ة ،داعيا
�أي�ضا �إىل رفع احل�صانات عن اجلميع يف ق�ضية انفجار
مرف�أ بريوت.
واعترب �سعد احلريري يف لقائه مع �سكاي نيوز عربية،
�أن م�صلحة لبنان تكمن يف �أن ينجح الرئي�س ميقاتي يف
ت�شكيل احلكومة ،م�ضيفا :نحن ندعمه بقوة.
و�أ�شار احلريري �إىل �شعوره بالندم ب�ش�أن الت�سوية التي
�أو�صلت مي�شال ع��ون �إىل رئا�سة اجلمهورية ،قائال:
مل �أك��ن �أتوقع بحياتي �أن يكون بهذه النف�سية ،لكني
�أبرمت الت�سوية لوقف االنهيار واالقتتال.
وب�ّي�نّ �أن��ه اع��ت��ذر ع��ن ت�شكيل احلكومة ،القتناعه ب�أن
الأمر �أ�صبح �شخ�صيا مع الرئي�س عون.
و�أ�ضاف احلريري :امل�شكلة بالن�سبة لت�شكيل احلكومة
تكمن ب��وج��ود ف��ري��ق ي��وا���ص��ل ف��ر���ض ���ش��روط��ه ،ويريد
حكومة يوجه وزراءه فيها ع�بر الهاتف حتى يعطل
عمل احلكومة .و�أنا لن �أعمل وفق هذه ال�شروط.
و�أو�ضح �أن امل�شكلة قائمة يف تطبيق الد�ستور طاملا هناك
حزب م�سلح وحزب �آخر يف�سر الد�ستور بح�سب مزاجه
ال�سيا�سي.
وتابع قائال :مل ندخل يف �سيا�سات حترق البلد وجتيب
فنت �إىل لبنان كما فعل �آخرون.
وا���س��ت��ط��رد :بع�ض امل��ت��ط��رف�ين ،ك���الإخ���وان ،م�شكلتنا
الأ�سا�سية معهم� ،أن���ك ل��و مل تكن منهم ف���أن��ت ل�ست
م�سلما .وه����ذا م��ا يح�صل م��ع��ن��ا يف ل��ب��ن��ان م��ع بع�ض

الأطراف .وفيما يتعلق باتفاق الطائف ،قال احلريري:
نحن �ضد تغيري اتفاق الطائف ،لكن مواقف الأحزاب
امل�سيحية من مي�شال عون �إىل �سمري جعجع ،للأ�سف
هي لتثبيت الفراغ.
وبالن�سبة النفجار امل��رف���أ ،ق��ال احل��ري��ري :هناك من
يت�صور �أن ما ح�صل يف انفجار مرف�أ بريوت هو خ�سارة
م�سيحية ،اخل�سارة هي خ�سارة وطنية .بريوت ُذبحت،
كل بريوت ،وقد طالبنا مبحكمة دولية يف انفجار املرف�أ
يف اليوم التايل� ،أي يف اخلام�س من �أغ�سط�س.
واخ��ت��ت��م حديثه ق��ائ�لا :ال��ث��ورة ال��ت��ي ن��راه��ا يف لبنان
���س��ت��ك��ر���س وج���وده���ا يف ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات الربملانية
املقبلة.

ا�ستمرار االحتجاجات يف �إيران
و�إ�شعال النار يف �صور خامنئي
•• طهران-وكاالت:

وا������ص�����ل امل����ت����ظ����اه����رون الأه����������واز
احتجاجاتهم يف مدينة خوز�ستان،
حيث جتمع املتظاهرون يف �ساحة
ويل الع�صر يف بهار�ستان ب�أ�صفهان
ويف �إيوان غرب.
وبح�سب موقع �إي���ران �إنرتن�شنال
�أظهرت مقاطع الفيديو العديدة
متظاهرين يتجمعون يف بهار�ستان
وي�������������رددون ه����ت����اف����ات مناه�ضة
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة الإ�����س��ل�ام����ي����ة ،كما
�أظهرت هذه املقاطع �أن املتظاهرين
�أ�ضرموا النار يف الفتة عليها �صورة
املر�شد الإيراين علي خامنئي.
كما انت�شرت مقاطع فيديو على
مواقع التوا�صل االجتماعي لتجمع
املواطنني املحتجني يف مدينة �إيفان
غرب مبحافظة عيالم ،م�ساء �أم�س
الثالثاء ،احتجاجاً على االنقطاع
املتكرر للتيار الكهربائي.
وان���ط���ل���ق���ت ج����ول����ة ج�����دي�����دة من
االح����ت����ج����اج����ات يف �إي�����������ران منذ
ن��ح��و  13ي��ومً��ا يف م���دن خمتلفة
مبحافظة خوز�ستان ،ب�سبب تفاقم
�أزم��ة املياه ،وع��دم كفاءة احلكومة
يف ال�سيطرة على الأزمات.
ووف ًقا لو�سائل الإع�لام احلكومية
الإيرانية ،فقد مت قتل � 5أ�شخا�ص
على الأق��ل ،بينهم �ضابط �شرطة،
يف االحتجاجات الأخرية.

حذر وزير الدفاع الرو�سي �سريغي �شويغو ،الأربعاء ،من
توافد مقاتلي تنظيم داع�ش الإرهابي ،من �سوريا وليبيا
وعدد من الدول الأخرى �إىل �أفغان�ستان.
وق���ال ���ش��وي��غ��و� ،إن رو���س��ي��ا �ستقدم م�����س��اع��دات ع�سكرية
حلليفتها طاجيك�ستان من قاعدتها هناك� ،إذا ما برزت
�أي ت��ه��دي��دات �أمنية ب�سبب �أفغان�ستان ،ح�سبما ذكرت
وكالة �إنرتفاك�س.
ونقلت وكالة �سبوتنيك الرو�سية عن �شويغو قوله خالل
م��ب��اح��ث��ات��ه م���ع ن��ظ�يره ال��ط��اج��ي��ك��ي ���ش�يرع��ل��ي م�ي�رزو:
العمل امل�شرتك لتحييد التهديدات القادمة من �أرا�ضي
�أفغان�ستان املجاورة ي�أتي يف املرتبة الأوىل اليوم .لقد �أدى
االن�سحاب املت�سرع للقوات الأجنبية من هناك �إىل تدهور
�سريع للو�ضع ،وزيادة الن�شاط الإرهابي وت�صاعده .هذا
الو�ضع يتطلب اتخاذ التدابري املنا�سبة .هذا العمل جار
بالفعل.
�إىل ذلك ،ح ّذر وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن
الأربعاء من �أن �أفغان�ستان �ست�صبح دولة منبوذة يف حال
�سيطرت طالبان على احلكم بالقوة وارتكبت فظائع �ضد
�شعبها.
واعترب �أثناء زيارة �إىل الهند� ،أن املعلومات التي تتحدث
عن فظائع ارتكبها املتمردون �أثناء هجومهم ال�شامل يف
املناطق التي �سيطروا عليها ،مقلقة للغاية.
وتثري ال�سيطرة ال�سريعة حلركة طالبان على �أرا�ض
���ش��ا���س��ع��ة يف �أف��غ��ان�����س��ت��ان خ�ل�ال �أق����ل م���ن ث�لاث��ة �أ�شهر
�أثناء هجوم �شامل ،القلق خ�صو�صاً يف ال��دول املجاورة
لأفغان�ستان ،يف وقت �أ�صبح االن�سحاب النهائي للقوات

الدولية من البالد بعد وجود ا�ستم ّر ع�شرين عاماً� ،شبه
مكتمل.
و�ص ّرح بلينكن �أن �أفغان�ستان (يف حال باتت) ال حترتم
حقوق �شعبها وترتكب فظائع �ضد �شعبها� ،ست�صبح دولة
منبوذة.
وق����ال خ�ل�ال م����ؤمت���ر ���ص��ح��ايف م���ع ن��ظ�يره ال��ه��ن��دي �إن
م��ت��م��ردي ط��ال��ب��ان ي��ق��ول��ون �إن���ه���م ي���ري���دون االع��ت�راف
ال����دويل وال���دع���م ال����دويل لأف��غ��ان�����س��ت��ان ،ي���ري���دون على
الأرج���ح �أن يتمكن قادتهم من ال�سفر بحرية يف �أنحاء
العامل ورفع العقوبات و�إلخ� .إال �أن ال�سيطرة على احلكم
بالقوة وانتهاك حقوق �شعبهم لي�س الطريقة ال�صحيحة
لتحقيق ذلك.
ه��ذا وط��م���أن وف��د رفيع م��ن ق��ادة طالبان خ�لال زيارته
ال�����ص�ين �أن احل��رك��ة ل��ن ت�سمح ب��ا���س��ت��خ��دام �أفغان�ستان
كقاعدة ّ
ل�شن هجمات ت�ستهدف �أمن دول �أخرى ،يف وقت
يثري التقدم امليداين للمتمردين �أمام القوات االفغانية
خ�شية دول جماورة بينها ال�صني.
وبد�أ وفد من طالبان الثالثاء زيارة اىل ال�صني ت�ستمر
ي��وم�ين ،وف���ق م��ا ق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م احل��رك��ة حم ّمد
نعيم لوكالة فران�س بر�س يف كابول ،على وقع ا�ستمرار
اال�شتباكات يف �أفغان�ستان يف مناطق وا�سعة ،بينها تلك
احلدودية مع ال�صني.
ويتقا�سم البلدان ح���دوداً بطول  76كيلومرتاً ،عبارة
ع��ن مرتفعات �شاهقة ال تتخللها �أي معابر حدودية.
لكن احلدود التي متتد مبحاذاة منطقة �شينجيانغ ذات
االغلبية امل�سلمة ،ت�ش ّكل م�صدر قلق كبري لبكني التي
تخ�شى �أن ي�ستخدم االنف�صاليون الأوي��غ��ور �أفغان�ستان
كنقطة انطالق ل�شن هجمات.

�أ�صول كوفيد 19 -تطفو على ال�سطح جمددا:

طالق بالثالث بني ال�صني
ومنظمة ال�صحة العاملية!

•• الفجر  -بيري �أنطوان دونيت -ترجمة خرية ال�شيباين

اق�ترح��ت منظمة ال�صحة العاملية
ع���ل���ى ال�������ص�ي�ن ي�����وم اخل��م��ي�����س 22
يوليو� ،إع��ادة فتح حتقيقها يف �أ�صل
كوفيد ،-19م�����ش�يرة �إىل احتمال
ح����دوث ت�����س��رب م��ن امل��خ��ت�بر .ردود
ف��ع��ل ف��وري��ة وغ��ا���ض��ب��ة ���س ّ��ج��ل��ت من
ب��ك�ين ال��ت��ي اع��ل��ن��ت �أن���ه���ا منده�شة
للغاية ،معتربة االق�تراح متعجر ًفا
وغ��ي�ر حم��ت�رم و خم���ال���ف للح�س
ال�سليم.
وق�����ال ت�����س��ن��غ ي��ي�����ش�ين ،ن���ائ���ب وزي���ر
جل����ن����ة ال�������ص���ح���ة ال����وط����ن����ي����ة� ،إن�����ه
ف����وج����ئ ع���ن���دم���ا ع���ل���م ب���ال���درا����س���ة
ال��ت��ي اق�ترح��ت��ه��ا م��ن��ظ��م��ة ال�صحة
العاملية .مو�ضوع اخل�لاف ،على حد قوله :ان ه��ذه الدرا�سة تفرت�ض
�أن ال�صني ف�شلت يف االمتثال للربوتوكوالت ،ورمب��ا ت�س ّببت يف ت�س ّرب
من املخترب ،وهذه الأطروحة هي �أحد ال�سبل ذات الأولوية لأبحاثها.

ي���وم ال��غ�����ض��ب ..دع���وات
للتظاهر �ضد الإخوان يف ليبيا
•• طرابل�س-وكاالت

�ألقت الأحداث التي تعي�شها تون�س
يف الأيام القليلة املا�ضية ،بظاللها
على الو�ضع يف ليبيا ،حيث ظهرت
هناك دع��وات للتظاهر للإطاحة
بجماعة الإخوان.
 25يوليو تاريخ �سيظل فارقا يف
تون�س ،حيث �أطلق الرئي�س قي�س
�سعيد ،الر�صا�صة الأخ�ي�رة على
ج�سد اجل��م��اع��ة امل��ه�ترئ ،بعدما
ج��م��د ال��ب�رمل����ان ال�����ذي يرت�أ�سه،
رئي�س حركة النه�ضة الإخوانية
را���ش��د الغنو�شي ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
�إقالة احلكومة.
ووج�����دت �أح������داث ت��ون�����س �صدى
يف ل��ي��ب��ي��ا ،ح��ي��ث ات��خ��ذ الليبيون
من “انتفا�ضة ال�شعب الليبي”،
عنوانا لدعوات التظاهر يف عموم
امل��دن الليبية وخا�صة العا�صمة
طرابل�س ال��واق��ع��ة حت��ت �سيطرة
امليلي�شيات الإخوانية.
(التفا�صيل �ص)9
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ال�سماح لل�شاحنات با�ستخدام طريق العني  -دبي « »E66خارج �أوقات الذروة
•• �أبوظبي-وام:

�أع��ل��ن م��رك��ز النقل املتكامل وب��ال��ت��ع��اون م��ع بلدية مدينة
العني والقيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي �أنه �سمح اعتبارا من
�أم�س بتنقل ال�شاحنات من و�إىل �إمارة دبي با�ستخدام طريق
طحنون بن حممد �آل نهيان /العني  -دبي /E66 /مرورا
ب�شارع هزاع بن �سلطان يف مدينة العني ،خارج �أوقات الذروة
من ال�ساعة  10:00م�ساء وحتى ال�ساعة � 6:00صباحا،
ع��ل��ى �أن ال ي��ت��ج��اوز احل���د الأق�����ص��ى ال��ك��ل��ي ل���وزن ال�شاحنة
امل�سموح به  45طنا.
و�أك��د املركز �أن القرارات املانعة ال�ستخدام الطرق الأخرى
م��ن قبل ال�شاحنات تبقى �سارية املفعول ،م�شريا �إىل �أنه

02

لن ي�سمح لل�شاحنات بعبور طريق ال�شويب نحو الإمارات
ال�شمالية حتى االنتهاء من �أعمال الإن�شاءات اجلارية حاليا
يف الطريق .و�أو�ضح �أن هذه املبادرة ت�أتي يف �سياق توجيهات
ال��ق��ي��ادة الر�شيدة نحو ت�شجيع اال�ستثمار وت��وف�ير البنية
التحتية املالئمة التي ت�سهل احلركة التجارية بني �إمارات
الدولة وتدعم ان�سيابية حركة ال�شاحنات وترتقي مبعايري
ال�����س�لام��ة ع��ل��ى ال���ط���رق ،الف��ت��ا �إىل �أن��ه��ا تخت�صر امل�سافة
وزم��ن الرحلة لل�شاحنات وتقلل من التكاليف الت�شغيلية،
كما حت��اف��ظ على البنية التحتية ل�شبكة ال��ط��رق وتدعم
ا�ستدامتها.
م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى ���ش��دد امل��رك��ز ع��ل��ى ����ض���رورة ع���دم �إيقاف
ال�شاحنات واملركبات الثقيلة يف املناطق ال�سكنية ويف غري

الأماكن املخ�ص�صة لها وعدم ال�سماح مبرورها داخل الأحياء
ال�سكنية ،وذلك حر�صا على راحة و�سالمة ال�سكان وحفاظا
على البنية التحتية ومنعا للتلوث البيئي يف تلك املناطق.
و�أ�شار املركز �إىل �أن القانون ين�ص على فر�ض غرامات على
ال�شاحنات غ�ير امللتزمة ب���الأوق���ات امل��ح��ددة ل�سريها على
الطرق وتلك غري امللتزمة بالوزن الكلي امل�سموح به واملحدد
بـ  45طنا لكل �شاحنة وذلك وفق قانون املرور االحتادي.
�إىل ذلك� ،أهاب مركز النقل املتكامل بجميع ال�شركات العاملة
يف جمال النقل بال�شاحنات تطبيق �أعلى معايري ال�سالمة
ع��ل��ى ال���ط���رق واالل����ت����زام ب��ال��ع��ب��ور م���ن ال���ط���رق املخ�ص�صة
واحل�صول على الت�صاريح الالزمة ،وعدم ا�ستخدام الطرق
غري امل�صرح با�ستخدامها نهائيا.

تنفيذا لتوجيهات حممد بن را�شد  ..حكومة الإمارات متنح الإقامة الذهبية للأطباء املقيمني بالدولة
•• دبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،مبنح الإقامة
الذهبية لأ�صحاب الكفاءات العلمية واخلربات املتميزة ،دعت حكومة دولة
الإم����ارات جميع الأط��ب��اء املقيمني يف ال��دول��ة �إىل التقدم للح�صول على
الإقامة الذهبية ،التي متنحهم وعائالتهم �إقامة طويلة لـمدة � 10سنوات،
ما يعزز �شعورهم باال�ستقرار وي�سهم با�ستقطاب �أف�ضل اخلربات واملهارات
ال�صحية من خمتلف دول العامل ،وينعك�س ب�شكل �إيجابي على تعزيز كفاءة
اخلدمات وجودة الرعاية الطبية يف الدولة لتكون الأف�ضل عاملياً.
وت�أتي هذه اللفتة الكرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،تقديراً جلهود �أبطال خط الدفاع الأول وعطائهم وت�ضحياتهم
وروح امل�س�ؤولية العالية التي �أظهروها يف مواجهة جائحة "كوفيد،"-19
وم�شاركتهم الكبرية يف مواجهتها ما �أ�سهم بدعم اجلهود التي تبذلها
احلكومة للحفاظ على �سالمة و�صحة املجتمع.
وميكن للأطباء احلا�صلني على ترخي�ص من الهيئات التنظيمية ال�صحية
يف الدولة التقدم بطلبات احل�صول على الإقامة الذهبية حتى �سبتمرب

املقبل ،عرب املوقع الإلكرتوين /smartservices.ica.gov.ae/
املخ�ص�ص للأطباء يف �إم��ارات الدولة ،فيما ميكن للأطباء يف �إم��ارة دبي
التقدم عرب املن�صة  ،/smart.gdrfad.gov.ae/و�سيعمل فريق
م�شرتك م��ن اجل��ه��ات احلكومية املعنية على تلقي الطلبات وتقييمها
لإ�صدار الإقامة الذهبية للأطباء امل�ؤهلني للح�صول عليها .كما �سيتم
تخ�صي�ص  7مراكز تابعة للهيئة االحت��ادي��ة للهوية واجلن�سية يف كافة
�إم��ارات الدولة للأطباء الراغبني بتقدمي طلبات احل�صول على الإقامة
الذهبية من خالل زيارة املراكز املخ�ص�صة ب�شكل �شخ�صي.
وك��ان��ت حكومة الإم����ارات ق��د �أعلنت م���ؤخ��راً ع��ن ال��ب��دء با�ستقبال طلبات
احل�����ص��ول على الإق��ام��ة الذهبية لفئة امل�برجم�ين ،يف �إط���ار "الربنامج
الوطني للمربجمني" الذي �أطلقه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،ويهدف �إىل منح الإق��ام��ة الذهبية لـ � 100أل��ف مربمج من
املقيمني يف دولة الإمارات والعامل.
جدير بالذكر� ،أن دولة الإمارات طبقت نظام ت�أ�شرية �إقامة طويلة الأمد،
خلم�س �أو ع�شر �سنوات ،تجُ دد تلقائيا ،عند توافر ال�شروط ،لفئات معينة
ت�شمل امل�ستثمرين ،ورواد الأعمال ،و�أ�صحاب املواهب التخ�ص�صية .ويتيح
ال��ن��ظ��ام للمقيمني يف دول���ة الإم�����ارات ،وال��واف��دي��ن الأج��ان��ب وعائالتهم

الراغبني للقدوم للعمل والعي�ش وال��درا���س��ة يف ال��دول��ة� ،إمكانية التمتع
ب�إقامة طويلة الأمد دون احلاجة لكفيل �إماراتي.
و�أعلن جمل�س ال��وزراء برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"،
يف نوفمرب امل��ا���ض��ي ،اع��ت��م��اد ت��غ��ي�يرات رئي�سية يف منح الإق��ام��ة الذهبية
للمقيمني ،وت�ضمني فئات جديدة مل�ستحقي ت�أ�شرية الإقامة طويلة الأمد
"الإقامة الذهبية" لع�شر �سنوات جلميع احلا�صلني على �شهادات الدكتوراة،
والأط���ب���اء ،واملهند�سني يف جم���االت هند�سة الكمبيوتر وااللكرتونيات
وال�برجم��ة وال��ك��ه��رب��اء والتكنولوجيا احل��ي��وي��ة ،وال��ط�لاب املتفوقني يف
اجلامعات املعتمدة بالدولة مبعدل  3.8و�أكرث.
ووفقاً لقرار جمل�س الوزراء رقم  /56/ل�سنة  2018ب�ش�أن تنظيم ت�صاريح
الإقامة للم�ستثمرين ،ورواد الأعمال ،و�أ�صحاب املواهب التخ�ص�صية ،نظم
القرار منح ت�صاريح الإقامة لكل من امل�ستثمرين ورواد الأعمال و�أ�صحاب
املواهب املتخ�ص�صة والباحثني يف جماالت العلوم واملعرفة املختلفة والطلبة
ال��ن��واب��غ .وت�شمل فئة �أ���ص��ح��اب امل��واه��ب امل���ؤه��ل��ة للح�صول على الإقامة
الذهبية لع�شر �سنوات� ،أ�صحاب املواهب التخ�ص�صية والباحثني يف جماالت
العلوم واملعرفة من �أطباء ومتخ�ص�صني وعلماء وخمرتعني ومبدعني.

جنايات �أبوظبي تدين  9متهمني و� 6شركات بجرائم غ�سل �أموال
•• �أبوظبي-وام:

�أدان�����ت حم��ك��م��ة ج��ن��اي��ات �أبوظبي
امل��خ��ت�����ص��ة ب���ن���ظ���ر ج����رائ����م غ�سل
الأم�����وال وال��ت��ه��رب ال�����ض��ري��ب��ي9 ،
م��ت��ه��م�ين و ���� 6ش���رك���ات ،بارتكاب
جرمية اال�ستيالء على مبالغ مالية
بلغت  18مليون درهم ،باال�ستعانة
بطريقة احتيالية با�ستخدام �إحدى
و�سائل تقنية املعلومات من خالل
ت��وا���ص��ل �أح����د امل��ت��ه��م�ين م��ن خارج
ال��دول��ة م��ع املجني عليهم ،زاعما
ع��م��ل��ه ل����دى ���ش��رك��ات ا�ستثمارية
�أجنبية خمت�صة بتداول العمالت
الرقمية ،و�أوهمهم بتحقيق عوائد
جم����زي����ة ،وط����ل����ب م���ن���ه���م حتويل
�أم��وال��ه��م حل�سابات �شركات داخل
ال����دول����ة حل��م��ل��ه��م ع��ل��ى االعتقاد
ب�صحة ادعاءاته� ،إىل جانب ارتكاب
جرمية غ�سل الأم����وال م��ن خالل
جماعة �إجرامية منظمة ،ب�أن نقلوا
و�أخ���ف���وا حقيقة امل��ت��ح�����ص�لات من
اجل��رمي��ة الأ�صلية وح���ازوا املبالغ

املالية وا�ستخدموها عند ت�سلمهم
لها عرب حواالت م�صرفية داخلية،
و�أودع���وه���ا يف ح�ساباتهم البنكية
وم����ن ث���م حت��وي��ل��ه��ا ب�ي�ن ح�سابات
�شركاتهم وحت��وي��ل اجل���زء الأكرب
منها خ��ارج ال��دول��ة ،بق�صد �إخفاء

ومت����وي����ه ح��ق��ي��ق��ة وم�������ص���در تلك
الأموال غري امل�شروعة.
وق�����ض��ت امل��ح��ك��م��ة ح�����ض��وري��ا على
�أرب�����ع�����ة م��ت��ه��م�ين م����ن جن�سيات
خم��ت��ل��ف��ة ،وغ��ي��اب��ي��ا ع��ل��ى الباقني
بال�سجن ملدة � 10سنوات وتغرمي

كل منهم مبلغ  10ماليني درهم،
والإب��ع��اد ع��ن ال��دول��ة عقب تنفيذ
العقوبة ع��دا املتهم ال��ث��اين ..كما
ق�ضت ب�إدانة ال�شركات بتغرمي كل
منها مبلغ  50مليون دره���م ،مع
م�����ص��ادرة الأم������وال حم���ل جرمية

بيت اخلري تنجز بناء �أكرب �أوقافها حتى الآن

غ�����س��ل الأم���������وال �����س����واء ال�سائلة
امل���وج���ودة ب��ح�����س��اب��ات امل��ت��ه��م�ين� ،أو
�أي من الأ�صول املادية �أو املعنوية
امل����م����ل����وك����ة ل����ه����م امل�������س���ت���م���دة من
جرمية غ�سل الأم���وال �أو الناجتة
عنها ،وك���ذا م�����ص��ادرة املتح�صالت

مورو و �صحة دبي تعززان تعاونهما مبجال التحول الرقمي

•• دبي-وام:

•• دبي -وام:

�أع���ل���ن���ت ج��م��ع��ي��ة ب��ي��ت اخل��ي�ر عن
االنتهاء من بناء وقفني من �أكرب
�أوقافها وقف الكرامة اجلديد يف
�إم��ارة دبي ووقف ال�شيخ را�شد بن
حميد النعيمي يف املدينة الوقفية
ب�إمارة عجمان لي�صبحا جاهزين
للت�أجري وطرح العوائد امل�أمولة.
و�أك������د ع���اب���دي���ن ط���اه���ر العو�ضي
م���دي���ر ع�����ام اجل��م��ع��ي��ة �أن "بيت
اخلري" ح���ق���ق���ت خ����ط����وة مهمة
ع��ل��ى ط��ري��ق اال���س��ت��دام��ة وجنحت
يف �إجن�����از ه��دف��ه��ا اال�سرتاتيجي
ال��ذي �أطلقه جمل�س �إدارت��ه��ا قبل
� 5أع������وام ب���زي���ادة ع���دد �أوقافها
واالرتقاء بنوعيتها بحيث ت�ساهم
يف تعزيز مواردها اخلريية واملالية
لتتمكن من اال�ستمرار يف الوفاء
ب���ال���ت���زام���ات���ه���ا ن���ح���و امل�ستحقني
وامل�ستفيدين الذين جتاوز عددهم
ح�سب قاعدة بيانات اجلمعية 55
�ألف �أ�سرة وحالة حمتاجة.
وق���ال العو�ضي �إن الأوق����اف التي
تتطلع �إليها اجلمعية لي�ست �أي
بناء ولي�س يف �أي منطقة ولكنها
�أوق ٌ
����اف ن��وع��ي�� ٌة م��ن حيث حجمها
وت�����ش��ط��ي��ب��ه��ا ال���ف���اخ���ر وموقعها
ال��ت�����س��وي��ق��ي لتحقيق �أع��ل��ى عائد
ممكن وه��و م��ا ينطبق على وقف
الكرامة اجلديد ال��ذي يقع يف بر
دبي يف منطقة مزدهرة اقت�صاديا
ق����رب م���رك���ز ب���رج���م���ان التجاري
ويتكون من طابقي �سرداب وطابق
�أر�ضي و� 5أدوار على م�ساحة �أربعة
دومن���ات وي�ضم � 90شقة فاخرة
م�شطبة ت�شطيبا فخما بالإ�ضافة
�إىل  11حم�ل�ا ا���س��ت��ث��م��اري��ا وقد
�أ����ص���ب���ح الآن ج����اه����زا لت�أجريه

بحث معايل �سعيد حممد الطاير
الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي
لهيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي خالل
ا�ستقباله وف��داً رفيع امل�ستوى من
هيئة ال�صحة بدبي يرت�أ�سه �سعادة
عو�ض �صغري الكتبي املدير العام
للهيئة وذل���ك يف م��رك��ز البيانات
للحلول املتكاملة "مورو" التابع
لـ "ديوا الرقمية" ال��ذراع الرقمي
للهيئة� ،سبل تعزيز التعاون بني
"مورو" و" �صحية دبي " خا�صة
يف جمال لتحول الرقمي.
و ج���اءت ال���زي���ارة ب��ه��دف االطالع
على �أح���دث الأن��ظ��م��ة واخلدمات
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ���ش��رك��ة "مورو" يف
جمال التقنيات املتقدمة بالإ�ضافة
�إىل تعزيز التعاون بني الطرفني.
وقال معايل �سعيد حممد الطاير
خ��ل��ال ال���ل���ق���اء �إن ����ش���رك���ة م����ورو
ت��ع��م��ل وف�����ق ت���وج���ي���ه���ات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رعاه
اهلل الرامية �إىل تعزيز مكانة دولة
الإم��ارات العربية املتحدة الرائدة
يف جم��ال احل��ل��ول الرقمية .ومن
خ�ل�ال عملنا ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ه��ج مت
ت�����ص��م��ي��م خ���دم���ات���ن���ا وتطويرها
مل�����س��اع��دة امل���ؤ���س�����س��ات احلكومية
واخل��ا���ص��ة يف ال��دول��ة ع��ل��ى تعزيز
ك����ف����اءة ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  ،وب����دع����م من
ت���ق���ن���ي���ات ال�����ذك�����اء اال�صطناعي
والتكنولوجيا ال�سحابية و�إنرتنت
الأ�شياء وغريها من التكنولوجيا
امل���ت���ط���ورة ت���رك���ز خ����دم����ات م����ورو
ال��رق��م��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى �إجن����اح
امل�ؤ�س�سات يف رحلة التحول الرقمي

وا�ستثماره".
و�أع���������رب ال���ع���و����ض���ي ع����ن ����س���روره
بالإعالن عن االنتهاء من ت�شييد
وق��ف املغفور ل��ه ال�شيخ را���ش��د بن
حميد النعيمي يف �إم���ارة عجمان
الذي �أقيم �ضمن املدينة الوقفية
ال��ت��ي خ�����ص�����ص��ه��ا ���ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حميد ب��ن را���ش��د النعيمي
ع�������ض���و امل���ج���ل�������س الأع�����ل�����ى حاكم
عجمان لدعم اجلمعيات اخلريية
يف منطقة "ليوارة "حيث منحن
�سموه اجلمعية الأر�ض وم�ساحتها
 2175مرتا مربعا لنقيم عليها
وقفا حديثا ومثمرا ي�ضم 160
���ش��ق��ة ���س��ك��ن��ي��ة و 7حم���ال جتارية
وب����ه����ذه امل���ن���ا����س���ب���ة ن���ت���ق���دم با�سم
جمل�س �إدارة "بيت اخلري" ل�سموه
بال�شكر والعرفان على هذه املكرمة
ال�سامية ..حيث �سينفق ري��ع هذا
الوقف ل�صالح الأ�سر املحتاجة يف
عجمان.
ونوه العو�ضي �أن اجلمعية م�ستمرة
يف تعزيز �أوق��اف��ه��ا وب�شكل خا�ص

بعد التداعيات االقت�صادية لأزمة
كورونا حيث �أطلقت عام 2020
وق��ف ال��ن��ه��دة اجل��دي��د ال���ذي يقام
يف منطقة ال��ن��ه��دة ال��ث��ان��ي��ة بدبي
ع��ل��ى �أر������ض م�����س��اح��ت��ه��ا � 15ألف
ق��دم مربعة منحة من املغفور له

ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم
"طيب اهلل ثراه" ويتكون من 12
دورا و��� 60ش��ق��ة وط���اب���ق �أر�ضي
وطابقي م��واق��ف وم��ن املتوقع �أن
يتم االنتهاء من بنائه نهاية هذا
العام.

والو�سائط امل�ستخدمة يف اجلرمية
ب�أي �شكل من الأ�شكال.
وي���أت��ي �ضبط ال��واق��ع��ة واملتهمني
وت����ق����دمي����ه����م ل����ل����ع����دال����ة ،يف ظل
الإج�������راءات ال��ف��ع��ال��ة امل��ت��خ��ذة من
خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة� ،ضمن

اجلهود املتكاملة لدولة الإمارات
يف مكافحة جرائم غ�سل الأموال،
وات��خ��اذ ال��ت��داب�ير ك��اف��ة ملواجهتها
من قبل م�صرف الإمارات املركزي
وامل����ؤ����س�������س���ات امل���ال���ي���ة� ،إىل جانب
م���ت���ان���ة ال��ت�����ش��ري��ع��ات وال���ق���وان�ي�ن

النافذة على تلك اجل��رائ��م .وبعد
مبادرة �أحد املجني عليهم ،ب�إبالغ
اجل��ه��ات املخت�صة با�شرت النيابة
ال��ع��ام��ة يف �أب���وظ���ب���ي التحقيقات
يف ال��ق�����ض��ي��ة ،وال��ت��ي �أظ���ه���رت عرب
ال���ب���ح���ث وال����ت����ح����ري م�����ن خ�ل�ال
اجل����ه����ات امل���ع���ن���ي���ة ،وج������ود تنظيم
�إجرامي ي�ستهدف اال�ستيالء على
�أم��وال �ضحايا الن�صب واالحتيال،
وحم����اول����ة �إخ����ف����اء ح��ق��ي��ق��ت��ه��ا عن
طريق احلواالت امل�صرفية املتبادلة
فيما بينهم� ،إذ تبني من خالل تتبع
حركة الأموال يف ح�سابات ال�شركات
اال�شتباه يف العمليات امل�صرفية،
نظرا لوجود حركة �سريعة للمبالغ
م���ن دون م�ب�رر اق��ت�����ص��ادي �أو �أي
م�ستندات تدعمها ،ما يعد م�ؤ�شرا
الرت���ك���اب ج���رائ���م غ�����س��ل الأم�����وال،
لتتخذ النيابة العامة �إجراءاتها
بالتحفظ على ح�سابات املتهمني
و�إح��ال��ت��ه��م �إىل املحكمة املخت�صة
والتي �أ�صدرت حكمها ب�إدانتهم عن
اجلرائم املن�سوبة �إليهم.

يف دولة الإم��ارات ومنطقة ال�شرق
الأو�سط.
و�أ�ضاف الطاير ان خدمات مورو
تتما�شى م��ع م��ب��ادرة دبي" 10X
" جلعل دب��ي ت�سبق م��دن العامل
بع�شر �سنوات .وحتظى �شركة مورو
بدعم كافة اجلهات املعنية وهو ما
ي�ضمن ال��ت��زام��ن��ا ال��ك��ام��ل بتوفري
�أع���ل���ى م��ع��اي�ير الأم�����ن واالمتثال
للمتعاملني ون��ح��ن على ثقة من
�أن خ��دم��ات��ن��ا ���س��ي��ك��ون ل��ه��ا ت�أثري
ملمو�س يف رحلة التحول الرقمي
لهيئة ال�صحة بدبي بالإ�ضافة �إىل
امل�ساهمة يف جعل دبي �أذكى مدينة
يف العامل.
وخ�لال ه��ذه ال��زي��ارة اطلع الوفد
على خمتلف �أق�سام �شركة "مورو"

ال��ت��ي ت�ضم م��رك��ز ب��ي��ان��ات حديث
جمهز وف��ق �أعلى املعايري العاملية
ومركز القيادة وال�سيطرة للمدن
الذكية الذي يقدم خدمات �إنرتنت
اال����ش���ي���اء واحل��و���س��ب��ة ال�سحابية
وخ��دم��ات �إدارة ال�شبكات ومركز
الأمن ال�سيرباين.
وم���ن ج��ه��ت��ه �أ����ش���اد ���س��ع��ادة عو�ض
����ص���غ�ي�ر ال���ك���ت���ب���ي ب�������ش���رك���ة م����ورو
و�أه��داف��ه��ا وجهودها املبذولة من
�أج�����ل م���واك���ب���ة ال���ت���ح���ول الرقمي
ال������ذي ت�����ش��ه��ده دول������ة الإم��������ارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة.. .م����ؤك���دا على
قيمة و�أهمية التعاون بني " �صحة
دبي" و " مورو" خ�ل�ال املرحلة
املقبلة .
ح�����ض��ر ال��ل��ق��اء ك���ل م���ن املهند�س

م������روان ب���ن ح���ي���در ن���ائ���ب رئي�س
جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
ملجموعة "ديوا الرقمية" ومطر
امل���ه�ي�ري ع�����ض��و جم��ل�����س الإدارة
ملجموعة ديوا الرقمية وحممد بن
�سليمان الرئي�س التنفيذي ملركز
البيانات للحلول املتكاملة "مورو"
وال���دك���ت���ور �أح���م���د ال��ك��ت��ب��ي رئي�س
�أم����ن امل��ع��ل��وم��ات يف ه��ي��ئ��ة كهرباء
وم��ي��اه دب��ي و"مورو" ..والدكتور
علوي ال�شيخ نائب مدير عام هيئة
ال�صحة ب��دب��ي و���ص��ال��ح الها�شمي
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���ؤ���س�����س��ة دبي
لل�ضمان ال�صحي و�أحمد النعيمي
امل��دي��ر التنفيذي لقطاع خدمات
ال����دع����م امل����ؤ����س�������س���ي امل�������ش�ت�رك يف
"�صحة دبي".
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�أخبـار الإمـارات
العدل تعلن �إغالق مركز �إ�سعاد
املتعاملني يف �أم القيوين والفجرية

•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت وزارة وزارة العدل عن �إغ�لاق مركز �إ�سعاد املتعاملني يف دار الق�ضاء بكل من �أم
القيوين والفجرية اعتباراً من الأول من �أغ�سط�س املقبل �سعياً منها العتماد العمل "عن
بعد " يف خدماتها ب�شكل دائم من خالل رقمنة اخلدمات احلكومية و�إ�سعاد املتعاملني
واالرتقاء بتجربة العمالء يف حتقيق �أق�صى درجات الكفاءة يف تقدمي اخلدمات.
و�أو�ضحت الوزارة �أنها �ستوفر جميع خدماتها عرب املن�صات الإلكرتونية والذكية التابعة
لها �سواء من خالل دخول املتعاملني �إىل موقعها الإلكرتوينwww.moj.gov.ae
�أو حتميل تطبيقاتها الذكية عرب الـ � App Storeأو الـ � Google Playأو عرب
مركز االت�صال بالوزارة على الرقم املجاين . 800333333
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 900ا�ست�شارة �أ�سرية قدمتها "�إ�سالمية دبي"
•• دبي-وام:

قدمت دائ���رة ال�����ش���ؤون الإ�سالمية والعمل اخل�يري بدبي متمثلة
ب���إدارة التثقيف والتوجيه الديني �أكرث من  900ا�ست�شارة �أ�سرية
حتى يونيو املا�ضي من قبل وع��اظ واخت�صا�صيني يف �إط��ار حتقيق
اال���س��ت��ق��رار الأ���س��ري وال��ت�لاح��م املجتمعي وت��ع��زي��ز ال��وع��ي الديني
وتر�سيخ القيم الأخالقية وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية املجتمع
وهيئة تنمية املجتمع وحماكم دبي .و�أو�ضحت ي�سرى القعود مديرة
�إدارة التثقيف والتوجيه الديني �أن خدمة اال�ست�شارات يف الدائرة
تعترب من�صة تفاعلية مبا�شرة �إذ ت�شتمل اال�ست�شارات على عدد متنوع
من املجاالت الدينية والأ�سرية واالجتماعية والعلمية والرتبوية،
ح��ي��ث ت�سعى دائ����رة ال�����ش���ؤون الإ���س�لام��ي��ة وال��ع��م��ل اخل��ي�ري بدبي

�إىل حت�سني منط حياة الأ�سرة من خالل تعزيز ال�صحة النف�سية
وتبني التفكري الإيجابي اللذين ي�ساهمان يف حفظ ا�ستقرار الأ�سرة
واملجتمع ا�ستنادا �إىل خربة الأخ�صائيني والوعاظ الأكفاء ،م�شرية
�إىل �أن���ه يتم ت��ق��دمي اال���س��ت�����ش��ارات ع��ن بعد وب�����ص��ورة مبا�شرة .من
جانبه �أ�شار �إبراهيم جا�سم املن�صوري رئي�س ق�سم الإر�شاد الديني
يف الإدارة �إىل �أن معظم اال�ست�شارات الدينية والأ���س��ري��ة مرتبطة
مب�شكالت زوجية و�أ�سرية حيث تعمل اال�ست�شارات على حل امل�شاكل
وحماية الفرد من اتخاذ القرارات اخلاطئة وتر�شيد الأزواج بالطرق
والو�سائل املنا�سبة لتحقيق اال�ستقرار الأ�سري ،الفتا �إىل �أن عملية
ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة يف الأ����س���رة م��رت��ب��ط بتعزيز الوعي
الديني وتر�سيخ القيم الأخالقية وال�سلوكية .بدورها �أو�ضحت موزة
ال�شام�سي م�س�ؤولة اال�ست�شارات الدينية �أن معظم اال�ست�شارات تناولت

مو�ضوعات متعلقة بالع�صبية الزائدة واالكتئاب وقلة االنفاق نتيجة
ل��ت���أث�يرات ف�يرو���س "كوفيد "-19على الأف����راد وم�شاكل �سلوكية
وتربوية ل��دى الأب��ن��اء و�ضعف ال��وازع الديني ل��دى البع�ض ونظرة
البع�ض اخلاطئة للزواج مما �سلب منه م�ضمونه ال�صحيح ف�ضال
عن عدم الوعي الكايف باحلقوق الواجبات وعدم القيام بامل�س�ؤوليات،
م�ؤكدة �أن طرق جتاوز التحديات والعوائق الأ�سرية يكمن من خالل
بناء جمتمع ينعم �أف��راده ب�أ�سلوب حياة متوازن ي�ستند �إىل تعاليم
الإ�سالم ال�صحيح .وت�سعى الدائرة �إىل توفري اال�ست�شارات الدينية
واالج��ت��م��اع��ي��ة والعلمية ط���وال ال��ع��ام بحيث ميكن ال��ت��ق��دم بطلب
ا�ست�شارة م��ن املتخ�ص�صني الأك��ف��اء م��ن خ�لال امل��وق��ع االلكرتوين
لدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي �أو التوا�صل مع خدمة
املتعاملني يف مركز ات�صال الدائرة على الرقم .800600
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نظمها املكتب الإعالمي حلكومة دولة الإمارات

احلملة الإعالمية مل�شروع الإمارات ال�ستك�شاف املريخ حت�صد جوائز عاملية يف مهرجان كان ليونز الدويل للإبداع
• احلملة الإعالمية املواكبة لو�صول م�سبار الأمل �إىل الكوكب الأحمر تقتن�ص جائزة عاملية من بني � 29ألف عمل �إبداعي من  90دولة تناف�ست على جوائز املهرجان املرموق هذا العام
• اجلوائز تكرم �أهم احلمالت الإعالمية ذات الأفكار الإبداعية اخلالقة من خمتلف �أنحاء العامل

ً
دائما �أن نكون على نف�س م�ستوى امل�شاريع والفعاليات واملبادرات الوطنية الكربى عرب تقدمي حمالت �إعالمية ت�ستهدف الو�صول �إىل فئات املجتمع عرب خمتلف الو�سائل الإعالمية ً
• �سعيد العطر :حري�صون ً
واقليميا وعامليا
حمليا
•• دبي -وام:

ح�صد املكتب الإع�لام��ي حلكومة
دول���ة الإم�����ارات ج��ائ��زة عاملية من
م����ه����رج����ان ك������ان ل���ي���ون���ز ال������دويل
ل�ل��إب���داع � -أح����د �أه����م الفعاليات
يف ال�����ع�����امل ل����ت����ك����رمي االت���������ص����ال
اجل��م��اه�يري الإب���داع���ي والأفكار
اخل�لاق��ة للحمالت الإعالمية..
ال����ذي ت��ن��اف�����س ع��ل��ى ج���وائ���زه هذا
ال���ع���ام �أك��ث�ر م���ن � 29أل����ف حملة
وعمل �إبداعي من  90دولة حول
العامل ،حيث �ضمت جل��ان حتكيم
جوائز كان ليونز الدويل للإبداع
ع����ددا م���ن ك��ب��ار خ��ب�راء االت�صال
اجلماهريي والإع�ل�ام والت�سويق
املرموقني من �أنحاء العامل.
ون�����ال امل��ك��ت��ب الإع��ل�ام����ي جائزة
الإب��داع الف�ضية لفئة  -احلمالت
اخلارجية يف املهرجان وذل��ك عن
احلملة الإعالمية مل�شروع الإمارات
ال�ستك�شاف املريخ "م�سبار الأمل"
ال��ت��ي ج���رى ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف فرباير
امل��ا���ض��ي ،وب��ال��ت��زام��ن م���ع و�صول
"م�سبار الأمل" �ضمن م�شروع
الإم�����ارات ال�ستك�شاف امل��ري��خ �إىل
ال��ك��وك��ب الأح���م���ر يف �أول مهمة
ف�����ض��ائ��ي��ة ال���س��ت��ك�����ش��اف الكواكب
تقودها دولة عربية.
وجرى توزيع جوائز مهرجان كان
ليونز ال��دويل للإبداع قي فرن�سا
يونيو املا�ضي و���س��ط �إق��ب��ال عاملي
م���ن م���ئ���ات اجل���ه���ات وامل�ؤ�س�سات
وال�������ش���رك���ات ل��ن��ي��ل ه����ذه اجلوائز

املرموقة التي تعد من بني الأهم
يف ال�����ع�����امل يف جم�������ال الإع����ل���ام
واالت�صال اجلماهريي والت�سويق.
وك���ان امل��ك��ت��ب الإع�ل�ام���ي حلكومة
دولة الإمارات �أدار حملة �إعالمية
م��و���س��ع��ة ب���ال���ت���زام���ن م����ع و�صول
"م�سبار الأمل" �أول مهمة ف�ضائية
عربية ال�ستك�شاف الكواكب حتت
ا�سم "العرب �إىل املريخ" وت�ضمنت
هذه احلملة العديد من الأن�شطة
والفعاليات واحلمالت الإعالمية
ال��ف��رع��ي��ة ك���ان م��ن بينها احلملة
الإع�ل�ام���ي���ة ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة املبتكرة
"�أقمار كوكب املريخ" التي �شهدت
�إ�ضاءة �سماء دبي وحتديداً منطقة
ال����ق����درة ب��ق��م��ري��ن ع��ب�ر تقنيات
ح��دي��ث��ة ت�����س��ت��خ��دم لأول م����رة يف
املنطقة العربية.
و���ش��ه��دت ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة النوعية
لظهور �أقمار املريخ يف �سماء دولة
الإم�������ارات ���ض��م��ن جت��رب��ة "�أقمار
ك����وك����ب املريخ" ،ت����ف����اع ً
��ل�ا غري
م�سبوق من رواد و�سائل التوا�صل

االجتماعي� ،إىل جانب �إلهام �أفراد
املجتمع وزي��ادة وعيهم وثقافتهم
الف�ضائية من خالل �إثارة الأ�سئلة
العلمية حول بيئة كوكب املريخ.
ول��ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذه ال���ف���ك���رة املبتكرة
حلملة "�أقمار كوكب املريخ" التي
متت بالتعاون مع وكالة الت�سويق
"مولن لوي  -مينا"ّ ،
مت اال�ستعانة
برافعتني عمالقتني يتجاوز طول
ك���ل م��ن��ه��م��ا  100م��ت�ر ،وج���رى
عر�ض القمرين من خالل �شا�شة
م��ت��ط�� ّورة ي�����ص��ل ط��ول��ه��ا �إىل 40
م��ت��راً جل��ع��ل��ه��م��ا ق��اب��ل�ين للر�ؤية
ب�شكل طبيعي من م�سافات بعيدة.
وق��ال �سعادة �سعيد العطر ،رئي�س
امل��ك��ت��ب الإع�ل�ام���ي حل��ك��وم��ة دولة
الإم���ارات� " ..إن املكتب الإعالمي
حلكومة دول���ة الإم�����ارات حري�ص
دائ���م���اً ع��ل��ى �أن ي��ك��ون ع��ل��ى نف�س
م�����س��ت��وى امل�������ش���اري���ع والفعاليات
وامل�������ب�������ادرات ال���وط���ن���ي���ة ال���ك�ب�رى
ع��ب�ر ت���ق���دمي ح���م�ل�ات �إعالمية
ت�����س��ت��ه��دف ال���و����ص���ول �إىل فئات

امل��ج��ت��م��ع ع�ب�ر خم��ت��ل��ف الو�سائل
والو�سائط الإعالمية �سواء كانت
تقليدية �أو حديثة حملياً واقليمياً
وع��امل��ي��اً ،ل�����ض��م��ان ف��اع��ل��ي��ة و�صول
�أه��داف ور�سائل هذه امل�شاريع �إىل
اجل���م���ه���ور امل��ت��ل��ق��ي ومب����ا ي�ضمن
التفاعل الإيجابي املطلوب مع هذه
امل�شاريع والفعاليات الوطنية".
من جانبها �أكدت عالية احلمادي،
ن���ائ���ب رئ��ي�����س امل��ك��ت��ب الإع�ل�ام���ي
حل���ك���وم���ة دول������ة الإم������������ارات� ..أن
ح�صول احلملة الإعالمية املو�سعة
التي �أداره����ا املكتب بالتزامن مع
و���ص��ول م�سبار الأم���ل �إىل كوكب
امل���ري���خ ع��ل��ى امل���زي���د م���ن اجلوائز
ال���دول���ي���ة امل���رم���وق���ة دل��ي��ل جديد
على �أن الأف��ك��ار الإب��داع��ي��ة دائماً
م���ا حت��ظ��ى ب��ال��ت��ك��رمي والتقدير
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي ،خ�صو�صاً
ع���ن���دم���ا ت����ت����زام����ن م����ع م�شاريع
وطنية عمالقة ت�ساهم يف دورها
يف التقدم العلمي للب�شرية مثل
"م�سبار الأمل.

كما �أكدت �أن فوز احلملة الإعالمية
مل�شروع الإمارات ال�ستك�شاف املريخ
بجوائز مهرجان كان ليونز الدويل
ل�ل�إب��داع وج��وائ��ز "دبي لينيك�س"
الإب��داع��ي��ة العاملية م���ؤخ��راً ،حتماً
�سي�ساهم يف تر�سيخ مكانة دولة
الإم�����ارات يف ال��ذه��ن��ي��ة الإقليمية
والعاملية كموطن للإبداع والأفكار
اخلالقة.
م���ن ج��ان��ب��ه� ،أك����د خ��ال��د ال�شحي،
امل��دي��ر التنفيذي ل��ق��ط��اع الإنتاج
وال���ت���وا����ص���ل ال���رق���م���ي يف املكتب
الإعالمي حلكومة دولة الإمارات
�أن امل�����ش��اري��ع ال��وط��ن��ي��ة العمالقة
دائ��م��اً م��ا تكون ملهمة �إذ تتطلب
�أف��ك��اراً خالقة حلمالت �إعالمية
ملواكبتها وتكون على نف�س قدرها
من الطموح واالبتكار والريادة.
وقال �إن متكن حملة "�أقمار كوكب
املريخ" من اقتنا�ص هذه اجلائزة
امل��رم��وق��ة ب��ع��د مناف�سة م��ع �أكرث
من � 29ألف حملة وعمل �إبداعي
من  90دول��ة ح��ول العامل ،ي�ؤكد
�أن الأفكار اخلالقة دائماً ما يكون
ت�أثريها الإيجابي م�ضاعفاً لي�س
ف��ق��ط ع��ل��ى اجل��م��ه��ور امل�ستهدف
ال������ذي ت���ف���اع���ل م����ع ه�����ذه احلملة
ب�����ش��ك��ل الف�����ت ،ول���ك���ن �أي�������ض���اً على
م�ستوى اخلرباء والتقدير العاملي،
وخ�صو�صاً �أن جلان حتكيم جوائز
ك��ان ليونز ال��دويل ل�ل�إب��داع ت�ضم
ع����دداً م��ن ك��ب��ار خ��ب�راء االت�صال
اجلماهريي والإع�ل�ام والت�سويق
املرموقني من �أنحاء العامل.

وك���ان امل��ك��ت��ب الإع�ل�ام���ي حلكومة
دول��ة الإم����ارات ق��د ح�صد العديد
م������ن ج������وائ������ز "دبي لينك�س"
الإب��داع��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ك�برى لعام
 ،2021ت��ك��رمي��اً لإب����داع املكتب
واب��ت��ك��ارات��ه يف �إدارة اث��ن��ت�ين من
احل����م��ل�ات الإع��ل�ام����ي����ة املواكبة
مل�������ش���روع الإم����������ارات ال�ستك�شاف
املريخ "م�سبار الأمل" وهي "�أول
عد تنازيل باللغة العربية" الذي
واك������ب ان����ط��ل�اق ال���ع���د التنازيل
الن��ط�لاق ال�����ص��اروخ ال���ذي يحمل
امل�����س��ب��ار م���ن ق���اع���دة االط��ل��اق يف
ال��ي��اب��ان يف يوليو  2020باللغة
العربية لأول مرة يف تاريخ املهمات
الف�ضائية يف العامل ،بالإ�ضافة �إىل
حملة "ختم املريخ" و�ضمن هذه
احلملة الإعالمية املبتكرة فوجئ
ال��ق��ادم��ون �إىل م��ط��ارات دب��ي يوم
التا�سع م��ن ف�براي��ر � ،2021أي
يف نف�س يوم و�صول م�سبار الأمل
�إىل م��دار املريخ ،ول��دى و�صولهم
�إىل ب����واب����ات دخ������ول امل�سافرين
ب�����أن م��وظ��ف��ي اجل������وازات يزينون
�صفحات ج����وازات �سفرهم بختم
امل�� ّري��خ الأول م��ن ن��وع��ه يف العامل
��ا���ص ه��و ح�بر املريخ
ع�بر ح�بر خ ٍ
امل�������ص���ن���وع م����ن ����ص���خ���ور البازلت
ال��ب�رك����اين امل����وج����ودة يف منطقة
مليحة ب�إمارة ال�شارقة ،وهو حرب
فريد يف فكرته وتكوينه وم�صنوع
م����ن م���زي���ج ي���ح���اك���ي التكوينات
اجليولوجية لكوكب املريخ ولونها
الأحمر.

و���ض��م��ن ه����ذه امل����ب����ادرة ف��ق��د طبع
م��وظ��ف��و اجل��������وازات يف مطارات
دبي على �صفحة ت�أ�شريات دخول
القادمني �إليها عبارة " لقد و�صلت
�إىل الإم������ارات ..والإم�����ارات ت�صل
�إىل امل��ري��خ يف "09.02.2021
م��ع ت�صميم خا�ص مل�سبار الأمل،
�أول مهمة ف�ضائية عربية وعاملية
ت���ر����ص���د م���ع���ل���وم���ات ع��ل��م��ي��ة غري
م�سبوقة عن الكوكب الأحمر على
مدى �سنة مريخيه كاملة.
ي���ذك���ر �أن م���ه���رج���ان ك����ان ليونز
الدويل للإبداع ت�أ�س�س عام 1954
وي��ع��د واح����داً م��ن �أه���م الفعاليات
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي حت��ت��ف��ي باالبتكار
والأف�����ك�����ار الإب����داع����ي����ة يف جمال

الإع��ل��ام واالت�����ص��ال اجلماهريي
والت�سويق ،وق��د ت�أ�س�س املهرجان
يف البداية كمحاكاة ملهرجان كان
ال�سينمائي ال�شهري بهدف تكرمي
الإبداع يف جمال الدعاية والإعالن
واحلمالت الإعالمية والت�سويقية
امل��ب��ت��ك��رة ذات الأف����ك����ار اخلالقة،
وي��ع��ق��د امل��ه��رج��ان يف م��دي��ن��ة كان
الفرن�سية �سنوياً ويح�ضره الآالف
من املهتمني بهذا املجال ،بو�صفه
ملتقى للعاملني يف قطاع االت�صال
الإبداعي يف العامل ،حيث يكت�سبون
معارف جديدة ،ويتفاعلون يف ما
بينهم لتبادل اخلربات واملعلومات،
ويحتفون ب��الإب��داع وت���أث�يره على
اجلمهور.

خالل زيارة �شملت خمتلف الأق�سام واملرافق واملراكز العلمية والبحثية

ال�شارقة للكتاب ت�ستعر�ض �أبرز مالمح الثقافة العربية والإماراتية يف مكتبة الكونغر�س الأمريكية
•• الواليات املتحدة-الفجر:

�ضمن جهودها يف التعريف بالكتاب
ال��ع��رب��ي والإم����ارات����ي يف خمتلف
بلدان ال��ع��امل ،زار وف��د من هيئة
ال�شارقة للكتاب مكتبة الكونغر�س
–�أكرب مكتبة يف العامل ،-بهدف
ت��ع��زي��ز ف���ر����ص ال���ت���ب���ادل الثقايف
ب�ين ال�شارقة وال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،واالطالع على جتربة
املكتبة يف �إدارة امل�صادر املعرفية
و�أر���ش��ف��ة املخطوطات وم�صنفات
ال��ع��ل��وم ال��ت��ي ت�����ض��م��ه��ا ،بو�صفها
�أقدم م�ؤ�س�سة ثقافية يف الواليات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ،وجن��ح��ت يف
جمع وت�صنيف نحو  170مليون
مادة بـ 450لغة عاملية.
وا����س���ت���ق���ب���ل وف�����د ال���ه���ي���ئ���ة ال����ذي
ت��ر�أ���س��ه ���س��ع��ادة �أح��م��د ب��ن ركا�ض
ال��ع��ام��ري ،رئي�س هيئة ال�شارقة
ل��ل��ك��ت��اب ،ال��دك��ت��ورة ك���ارال هايدن
رئي�سة املكتبة ،وع��دد م��ن املدراء

وامل�س�ؤولني من خمتلف الأق�سام
والتخ�ص�صات ،حيث قدم اجلانب
الأمريكي �شروحات خا�صة خالل
ج��ول��ة ع��ل��ى الأق�������س���ام الرئي�سية
واملهمة يف املكتبة ،فيما ا�ستعر�ض
وف�����د ال���ه���ي���ئ���ة ج���ان���ب���اً م����ن �أب�����رز
الفعاليات واملعار�ض التي تنظمها
وق������دم ت���ع���ري���ف���اً ب�����أب����رز النماذج
ال��ث��ق��اف��ي��ة ل��ل��ح��راك الإب���داع���ي يف
دولة الإمارات العربية املتحدة.
وت���ع���رف ال���وف���د ع��ل��ى جمموعات
ن�����ادرة م���ن امل���راج���ع وامل�صنّفات،
وناق�شوا الأنظمة املكتبية املتبعة
ل��ل��ب��ح��ث وال���و����ص���ول �إىل وثائق
خ���ا����ص���ة ي����ق����دّر ع����دده����ا بـ171
مليون وثيقة ،ت�ضم  40مليون
ك��ت��اب على �شكل (دل��ي��ل �إر�شادي
وت����وث����ي����ق����ي)� ،إىل ج����ان����ب �أك��ب�ر
جم��م��وع��ة يف ال���ع���امل م���ن امل����واد
ال��ق��ان��ون��ي��ة والأف��ل��ام واخلرائط
والنوتات املو�سيقية وغريها.
وت��وق��ف �سعادة �أح��م��د ب��ن ركا�ض

العامري والوفد املرافق على �أهم
املخطوطات الإ�سالمية والعربية
ال����ت����ي ي�������ض���م���ه���ا ق�������س���م ال�������ش���رق
الأو�سط و�إفريقيا� ،إذ يحتوي هذا
الق�سم على نحو � 300ألف كتاب
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ول���غ���ات �أخ����رى،
وزار الوفد الق�سم الذي يحت�ضن
�أول ن�سخة مرتجمة للم�صحف
يف ال��ع��امل وال��ت��ي ي��ع��ود تاريخها
للعام  ،1765وهي من املقتنيات
اخل���ا����ص���ة ل��ل��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي
ال�سابق توما�س جيفر�سون ،وهي
�أول ن�سخة مرتجمة من العربية
�إىل الإجن��ل��ي��زي��ة م��ب��ا���ش��ر ًة� ،إذ �أن
جميع الرتجمات التي ُنقلت عن
امل�صحف يف ال�سابق كانت م�أخوذة
عن الفرن�سية.
وح���ول ه��ذه ال���زي���ارة ،ق��ال �سعادة
�أحمد بن ركا�ض العامري" :تتبنى
هيئة ال�شارقة للكتاب ر�ؤية را�سخة
جتاه تعزيز ح�ضور النتاج املعريف
والإب��داع��ي الإم��ارات��ي يف خمتلف

ب��ل��دان ال��ع��امل ،ويف ال��وق��ت نف�سه
نحر�ص على االطالع على جتارب
امل�ؤ�س�سات الثقافية الرائدة عاملياً،
وم��ك��ت��ب��ة ال��ك��ون��غ��ر���س �أح�����د �أه���م
ال�����ص��روح ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي حتت�ضن
ب�ين ج��دران��ه��ا ت��اري��خ��اً �إن�سان ّياً ال
يقدّر بثمن ،ويحفظ على رفوفه
منجزات وجت ّليات عباقرة و�أدباء
وم��ف�� ّك��ري��ن ع�ب�ر م�لاي�ين الكتب
وامل�صنفات املهمة".
وتابع رئي�س الهيئة�" :إن احلراك
الثقايف يتنامى ويكرب بالتوا�صل
وا�ستثمار املنجز واملراكمة عليه،
لهذا نحر�ص على ترجمة ر�ؤية
���ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د القا�سمي،
ع�����ض��و امل��ج��ل�����س الأع�����ل�����ى ،حاكم
ال�����ش��ارق��ة ،ال���ذي لطاملا �آم���ن ب�أن
ب��ن��اء ج�����س��ور ال��ت��وا���ص��ل م��ع مدن
وب���ل���دان ال���ع���امل ،واالط��ل��اع على
ال��ت��ج��ارب ال��رائ��دة يف م�ؤ�س�ساتها
ال��ث��ق��اف��ي��ة �أح����د رواف�����د جن���اح �أي

م�شروع ثقايف كبري يحمل �أبعاداً
�إن�سانية وعاملية".
من جانبها �أ�شادت الدكتورة كارال
ه���اي���دن ب��اجل��ه��ود ال��ك��ب�يرة التي
تقودها هيئة ال�شارقة للكتاب يف
تعزيز احل�ضور الثقايف للإمارة،
و�أ�شارت �إىل حجم ح�ضور ال�شارقة
على امل�ستوى العاملي ك���أح��د �أبرز
ع��وا���ص��م ال��ث��ق��اف��ة ودع����م �صناعة
املعرفة يف ال�شرق الأو�سط ،م�ؤكدة
�أن القيمة ال��ت��ي ميثلها معر�ض
ال�����ش��ارق��ة ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب ،الذي
يعترب �أح���د �أك�ب�ر ث�لاث معار�ض
للكتاب يف ال��ع��امل ،كبرية ومهمة
وذات �أثر على الثقافة الإن�سانية
ب�شكل عام.
وخ�لال زي��ارت��ه للواليات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة ،ال��ت��ق��ى وف���د الهيئة
مبجموعة كبرية م��ن النا�شرين
الأمريكيني ووكالء التوزيع ،حيث
جرى مناق�شة م�شاركة النا�شرين
الأمريكيني يف الدورة املقبلة من

معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب،
وال���������دورة ال���ث���ام���ن���ة م����ن م�ؤمتر

امل��ك��ت��ب��ات ال����ذي ي��ع��ق��د بالتعاون
م��ع جمعية املكتبات الأمريكية،

وال��ب�رن����ام����ج امل���ه���ن���ي للنا�شرين
وغريها من الفعاليات.
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رئي�س غينيا بي�ساو ي�ستقبل مفت�ش عام «الداخلية»
•• بي�ساو -وام:

ا�ستقبل فخامة عمر �سي�سكو �إم��ب��ال��و رئي�س جمهورية
غينيا بي�ساو ،اللواء الدكتور �أحمد نا�صر الري�سي مفت�ش
ع��ام وزارة الداخلية ال��ذي يقوم بجولة لعدد من الدول
الأف��ري��ق��ي��ة ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات وال��ت��ع��اون معها يف
املجاالت ال�شرطية والأمنية.
وحمل فخامة عمر �سي�سكو �إمبالو  ..اللواء الري�سي حتيات
ب�ل�اده ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة و�شعبا �إىل ق��ي��ادة دول���ة الإم����ارات
ومتنياتهم للإمارات و�شعبها دوام النمو واالزدهار.
وك��ان اللواء الري�سي التقى �أي�ضا معايل بوت�شي كاندي

04

ويل العهد الكويتي ي�ستقبل وفد املجل�س الوطني االحتادي

وزير الداخلية ،و�سعادة ترييزا �ألك�سندر رئي�س مديرية
الق�ضاء ال�شرطي ،ومت خالل اللقاءات بحث �سبل التعاون
يف امل��ج��االت ال�شرطية ب�ين البلدين ال�صديقني ،و�سبل
تطوير التن�سيق الدويل لتعزيز �أمن املجتمعات.
كما بحث اللواء الري�سي مع امل�س�ؤولني يف �شرطة غينيا
ب��ي�����س��او االرت���ق���اء ب��ع�لاق��ات التن�سيق وت���ب���ادل اخل��ب�رات،
وتطوير مناهج التدريب ال�شرطي والأمني ،و�سبل التعاون
مع منظمة ال�شرطة اجلنائية الدولية /الإنرتبول /حيث
ي�شغل الري�سي من�صب ع�ضو اللجنة التنفيذية يف هذه
املنظمة عن ق��ارة �آ�سيا ويعمل على تعزيز العمل الدويل
امل�شرتك و�إجناح غاياته.

•• الكويت-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح ويل عهد دولة الكويت
ال�شقيقة ،يف ق�صر بيان �أم�س وفد املجل�س الوطني االحتادي برئا�سة �سعادة
حمد �أحمد الرحومي النائب الأول لرئي�س املجل�س ،ال��ذي يقوم بزيارة
ر�سمية �إىل دولة الكويت ،وذلك بح�ضور معايل مرزوق علي الغامن رئي�س
جمل�س الأمة الكويتي.
ح�ضر اللقاء وفد املجل�س الوطني االحت��ادي ال��ذي ي�ضم �سعادة كل من:
���ص��اب��ري��ن ح�سن ال��ي��م��اح��ي ،و���س��ه��ي��ل ن��خ�يرة ال��ع��ف��اري ،وي��و���س��ف عبداهلل
البطران ،وخلفان را�شد النايلي ال�شام�سي ،وحميد علي العبار ال�شام�سي،
و�سمية عبداهلل ال�سويدي ،و�سعادة الدكتور عمر النعيمي الأم�ين العام
للمجل�س ،و�سعادة عفراء را�شد الب�سطي الأم�ين العام امل�ساعد لالت�صال
الربملاين ،و�سعادة الدكتور مطر حامد النيادي �سفري دولة الإمارات لدى
دولة الكويت.
كما ح�ضر اللقاء �سعادة �أحمد خليفة ال�شحومي النائب الأول لرئي�س
جمل�س الأمة الكويتي رئي�س بعثة ال�شرف املرافقة للوفد ،والفريق متقاعد
جمال حممد الذياب مدير مكتب �سمو ويل العهد ،و�سعادة مازن عي�سى
العي�سى وكيل ال�ش�ؤون اخلارجية مبكتب �سمو ويل العهد ،وال�سفري نا�صر
حجي املزين م�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون جمل�س التعاون.

رئي�س جمل�س الأمة الكويتي ي�ستقبل وفد املجل�س الوطني االحتادي
•• الكويت -وام:

ا�ستقبل معايل م��رزوق الغامن رئي�س
جمل�س الأمة بدولة الكويت ال�شقيقة
يف م��ق��ر امل��ج��ل�����س �أم�����س وف���د املجل�س
ال��وط��ن��ي االحت������ادي ب��رئ��ا���س��ة �سعادة
حمد �أح��م��د الرحومي النائب الأول
لرئي�س املجل�س ،حيث مت بحث �سبل
ت��ع��زي��ز ع�لاق��ات ال�����ش��راك��ة والتعاون
ال��ق��ائ��م��ة ب�ين امل��ج��ل�����س�ين ،مب��ا يواكب
عالقات الأخوة الرا�سخة واملتينة بني
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني والتي
ت�شهد ت��ط��ورا متناميا على خمتلف
الأ�صعدة.
ح�ضر ال��ل��ق��اء وف���د املجل�س الوطني
االحت���ادي ال��ذي ي�ضم �سعادة كل من

� :صابرين ح�سن اليماحي ،و�سهيل
ن��خ�يرة ال���ع���ف���اري ،وي��و���س��ف عبداهلل
ال���ب���ط���ران ،وخ��ل��ف��ان را����ش���د النايلي
ال�������ش���ام�������س���ي ،وح���م���ي���د ع���ل���ي العبار
ال�شام�سي ،و�سمية عبداهلل ال�سويدي،
و�سعادة الدكتور عمر النعيمي الأمني
ال����ع����ام ل��ل��م��ج��ل�����س ،و����س���ع���ادة عفراء
را�شد الب�سطي الأم�ين العام امل�ساعد
لالت�صال الربملاين ،و�سعادة الدكتور
م��ط��ر ح���ام���د ال���ن���ي���ادي ���س��ف�ير دول���ة
الدولة لدى دولة الكويت.
كما ح�ضر ال��ل��ق��اء ع��دد م��ن �أ�صحاب
ال�سعادة ن��واب جمل�س الأم��ة و�سعادة
ع��ادل اللوغاين الأم�ين العام ملجل�س
الأمة الكويتي.
ورح���ب م��ع��ايل ال��غ��امن ب��وف��د املجل�س

ال��وط��ن��ي االحت������ادي يف ب��ل��ده الثاين
دول���ة ال��ك��وي��ت ،م���ؤك��دا �أن العالقات
ب��ي�ن ال���ب���ل���دي���ن ت���اري���خ���ي���ة ومتميزة
على م�ستوى ال��ق��ي��ادات واحلكومات
والربملانات وال�شعوب ،م�ضيفا �أن هذه
الزيارة جت�سد عمق العالقات وتبني
م�ستقبل �أف�����ض��ل مل�����ص��ل��ح��ة البلدين
ال�شقيقني.
و�أكد الغامن �أن دولة الكويت و�شعبها
ال ينظرون �إىل دول��ة الإم���ارات ب�أنها
دول���ة �شقيقة ف��ق��ط و�إمن����ا تربطهما
ع�لاق��ات تاريخية متجذرة وم�صالح
و�أهداف ا�سرتاتيجية م�شرتكة.
م�����ن ج���ان���ب���ه �أع���������رب �����س����ع����ادة حمد
ال���رح���وم���ي ال���ن���ائ���ب الأول لرئي�س
امل��ج��ل�����س ع��ن ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره ملعايل

ال��غ��امن على ح��ف��اوة اال�ستقبال وكرم
ال�������ض���ي���اف���ة ،ون����ق����ل حت����ي����ات معايل
�صقر غبا�ش رئي�س املجل�س الوطني
االحت���ادي �إىل معايل رئي�س املجل�س
الأم�������ة ال���ك���وي���ت���ي ومت���ن���ي���ات���ه لدولة
الكويت قيادة وحكومة و�شعبا مزيدا
من التقدم واالزدهار.
و�أ�شاد الرحومي بالعالقات الأخوية
الرا�سخة بني البلدين التي توطدت
ع�ب�ر ع���ق���ود م���ن ال���زم���ن ،م����ؤك���دا �أن
دول��ة الإم���ارات �ستبقى داعما لكل ما
من �ش�أنه االرت��ق��اء مبختلف عالقات
وجم��������االت ال����ت����ع����اون ب��ي�ن البلدين
ال�شقيقني.
و�أك��د اجلانبان �أن ه��ذه ال��زي��ارة ت�أتي
يف فرتة تتميز ب�أعلى درجات التن�سيق

وال��ت�����ش��اور وال��ت��ك��ام��ل ب�ين املجل�سني،
و�أن ه���ذه ال��ع�لاق��ات ت��ت�����س��م بالتميز
وال��ف��اع��ل��ي��ة وت��ع��د من���وذج���اً للتعاون
ال��ب��رمل�����اين ع���ل���ى امل�������س���ت���وى العربي
وت�شهد تن�سيقا م��ت��ب��ادال ال �سيما يف
ح�شد ال��دع��م والت�أييد للق�ضايا ذات
الأول��وي��ة خ�لال امل�شاركة يف املحافل
الربملانية الدولية.
ك��م��ا �أك����د اجل��ان��ب��ان دور الربملانيني
وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال�برمل��ان��ي��ة يف تعزيز
ال���ت���وا����ص���ل ب��ي�ن ال��������دول وال�شعوب
ال�شقيقة ال��ت��ي متتلك رواب����ط قوية
وم��وروث��ا �أ�صيال من التاريخ والقيم وتطرق اجلانبان �إىل التعاون القائم لتحقيق الفاعلية الربملانية وا�ستمرار خمتلف الق�ضايا واملو�ضوعات ،يف ظل
وامل������ب������ادئ امل���������ش��ت�رك����ة ،ويف تفعيل ب��ي��ن امل���ج���ل�������س ال����وط����ن����ي االحت�������ادي ال����ت����ع����اون واحل����������وار م����ع التكتالت ما ي�شهده العامل من تطور و�أحداث
العالقات مع خمتلف برملانات و�شعوب وجمل�س الأم��ة الكويتي فيما يخ�ص الربملانية الدولية الكربى من �أجل ت�������س���ت���دع���ي ت���ع���زي���ز خم���ت���ل���ف �أوج������ه
ا���س��ت��ث��م��ار ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة الربملانية الت�أكيد على املواقف امل�شرتكة حيال التن�سيق والت�شاور.
العامل.

انطالق احلملة الإعالمية ال�ساد�سة لتوعية الفئات الأكرث عر�ضة لالجتار بالب�شر
•• دبي-الفجر:

�أطلقت م�ؤ�س�سة دب��ي لرعاية الن�ساء
والأط�������ف�������ال ح���م���ل���ت���ه���ا الإع��ل�ام����ي����ة
ال�����س��اد���س��ة ل��ت��وع��ي��ة ال��ف��ئ��ات الأك��ث�ر
عر�ضة لالجتار بالب�شر ،حتت �شعار
"الق�ضاء ع��ل��ى ع��م��ال��ة الأطفال"
وي�أتي ذلك بالتزامن مع اليوم العاملي
ملكافحة االجتار بالب�شر الذي حددته
الأمم املتحدة يف  30يوليو م��ن كل
عام.
ويف هذا الإطار قالت الأ�ستاذة �شيخة
�سعيد املن�صوري مدير ع��ام م�ؤ�س�سة
دب�����ي ل���رع���اي���ة ال���ن�������س���اء والأط�����ف�����ال
ب���الإن���اب���ة :ب�����أن احل��م��ل��ة الإعالمية
ت�����س��ت��ع��ر���ض اجل���ه���ود اجل����ب����ارة التي
تبذلها دولة الإمارات العربية املتحدة
مل��ك��اف��ح��ة ه����ذه اجل���رمي���ة م���ن خالل
القوانني والت�شريعات التي و�ضعتها
حل���م���اي���ة ال���ط���ف���ل وا�سرتاتيجيات

احل���م���اي���ة وال����رع����اي����ة وغ��ي�ره����ا من
الآليات الهادفة �إىل تقدمي امل�صلحة
الف�ضلى للطفل على جميع امل�ستويات
مبا ي�ضمن حفظ حقوقه الأ�سا�سية
و ال��رع��ائ��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وحفظ
���س�لام��ت��ه و���ض��م��ان ن�����ش���أت��ه التن�شئة
ال�سليمة ،ل��ذل��ك تنظم امل���ؤ���س�����س��ة يف
ك��ل ع��ام احلملة االعالمية للتوعية
مبكافحة الإجت��ار بالب�شر وتعر�ضها
كق�ضية عاملية ذات تبعات خطرية على
كافة امل�ستويات ،وذل��ك بالتزامن مع
اليوم العاملي ملكافحة جرمية الإجتار
بالب�شر وال���ذي ي�����ص��ادف  30يوليو
م��ن ك��ل ع���ام ،وق��ام��ت الأمم املتحدة
باعتماد �شعار عام  2021واملتمثل
يف "العام الدويل للق�ضاء على عمالة
الأطفال" ،وب��ن��ا ًء على ذل��ك �ستدرج
امل�ؤ�س�سة  3مقاطع م�����ص��ورة تو�ضح
ه����ذه ال��ق�����ض��ي��ة م���ن زواي������ا خمتلفة
حيث �ستظهر حجم ق�ضية ا�ستغالل

الأط���ف���ال ع��امل��ي��اً ووف���ق���اً للمنظمات
وال��ت��ق��اري��ر ال��دول��ي��ة  ،كما و�ست�سلط
ال�ضوء على الآثار اخلطرية وتبعاتها
امل�����دم�����رة ع���ل���ى ال���ط���ف���ل واملجتمع
ف��ت��ع��ر���ض �أه���م���ي���ة ح��م��اي��ة الأطفال
م��ن اال�ستغالل وتعري�ضهم ملخاطر
ال��ع��م��ال��ة م��ن خ�ل�ال ال��ع��م��ل اجلربي
والت�سول وغ�يره��ا وم��ا يرتتب عليه
من �آثار مدمرة عليهم مثل الإ�صابة
بالإحباط واالكتئاب و عدم موا�صلة
ال��ت��ع��ل��ي��م ،والإ�����ص����اب����ة ب���الأم���را����ض،
وتف�شي ال��ع��ادات ال�سيئة كالتدخني
وال���ك���ح���ول ،وت��ع��ر���ض��ه��م للمخاطر
يف بيئات العمل القا�سية ،و�ستن�شر
باللغتني العربية واالجنليزية عرب
خمتلف قنوات التوا�صل االجتماعي
اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة.
ك���م���ا وان�����ط��ل��اق�����اً م�����ن امل�������س����ؤول���ي���ة
املجتمعية وت��ف��ع��ي ً
�لا ل���دور ال�شراكة
امل�ؤ�س�سية  ،قامت امل�ؤ�س�سة بتحويل

جميع املحتويات ب�أنواعها املختلفة
من ن�شرات ،ومقاطع م�صورة توعوية
�إىل كتيبات وم��ن�����ش��ورات �إلكرتونية
ذك���ي���ة و رواب������ط ���س��ري��ع��ة لإر�سالها
لل�شركاء املعنيني بهذه الق�ضية.
و�أ������ش�����ارت �إىل �أن :يف ع����ام 2014
�أطلقت م�ؤ�س�سة دب��ي لرعاية الن�ساء
والأطفال برناجماً متكام ً
ال للتوعية
بجرمية االجتار بالب�شر ،حتت �شعار
(لإن�سان م�صان الكرامة) ،ا�ستهدف
ال���ف���ئ���ات الأك����ث���ر ع���ر����ض���ه لالجتار
ك��ال��ع��م��ال��ة م���ن اجل��ن�����س�ين يف كافة
القطاعات والعمالة امل�ساندة و�ضحايا
االجت���ار بالب�شر ال��ذي��ن مت ايوا�ؤهم
يف امل�ؤ�س�سة ،و ح��از الربنامج يف عام
 2019على جائزة (�شايو) لتعزيز
ح��ق��وق الإن�����س��ان و امل��ق��دم��ة م��ن بعثة
الإحتاد الأوروبي لدى دولة الإمارات
العربية املتحدة وذلك تقديرا جلهود
امل���ؤ���س�����س��ة يف ت��ق��دمي دع���م وخدمات

لهذه الفئة .وعلى �صعيد ثاين �أكدت
�أن امل�ؤ�س�سة ا�ستحدثت برنامج يعنى
بتدريب امل��درب�ين للتوعية بالإجتار
ب��ال��ب�����ش��ر ب��ال��ت��ع��اون م���ع القن�صليات
داخل الدولة و �أجنزت تدربياً مكثفاً
مع القن�صلية الهندية بهدف متكني
ممثلني م��ن ع���دة ق��ط��اع��ات خمتلفة
من العاملني الذين ينتمون للجن�سية
الهندية لن�شر الوعي بهذه اجلرمية
و����س���ط ال��ع��ام��ل�ين ب���ال���دول���ة وبدولة
الهند ،وت�ضمن الربنامج حما�ضرات
تدريبية للتعريف ب��الإجت��ار بالب�شر
ومفاهيمه وال��ف��ئ��ات الأك�ث�ر عر�ضة،
كما وقامت امل�ؤ�س�سة بتوفري و�سائل
توعوية والتي �شملت ن�شرات باللغة
الهندية و مل�صقات باللغات العربية
واالردو وال��ه��ن��دي��ة ب���الإ����ض���اف���ة �إىل
ع��ر���ض م��ق��ط��ع م�����ص��ور ت���وع���وي عن
الق�ضية ،واختتم التدريب مبناق�شة
حل����االت واق��ع��ي��ة وم�����س��اح��ة للنقا�ش

ح���ول ط���رق ال��وق��اي��ة واحل��م��اي��ة من
ال��وق��وع يف الق�ضية ،ويف ه��ذا الإطار
�ستقوم امل�ؤ�س�سة خالل الأ�سبوع القادم
با�ستكمال ب��رن��ام��ج ت��دري��ب املدربني
ال��ذي �سيقام بالتعاون مع القن�صلية
االندوني�سية م�ستهدفا  30مدربا
وذلك مبقر امل�ؤ�س�سة يف دبي للتوعية
بهذه اجلرمية.
ودعت املن�صوري كافة �أف��راد املجتمع
�إىل ����ض���رورة امل�����س��اه��م��ة م��ع اجلهات
امل��ع��ن��ي��ة يف م��ك��اف��ح��ة ه����ذا اجلرمية
��� ،س��واء ع�بر ن�����ش��ر ال��وع��ي وتو�صيل
ال��ر���س��ائ��ل ال��ت��وع��وي��ة �إىل ال���غ�ي�ر� ،أو
الإب�لاغ عن هذه اجلرمية فوراً لدى
اجلهات امل�س�ؤولة ،وم�ساعدة ال�ضحايا
ع��ب��ر االت�����������ص�����ال ب����خ����ط امل�������س���اع���دة
 800111التابع للم�ؤ�س�سة �أو غريه
من اجل��ه��ات .وم��ن اجلدير بالذكر:
�أن امل���ؤ���س�����س��ة ق��ام��ت ب��ال��ت��وا���ص��ل مع
البعثات الدبلوما�سية ل��ل��دول التي

يتم ا�ستقبال العمالة منها و �إجراء(
 ) 4لقاءات لعدد (� )14سفارة وذلك
لتعريفهم بعمل امل�ؤ�س�سة و خدماتها
وت�سليط ال�ضوء على برنامج توعية
ال���ف���ئ���ات الأك����ث���ر ع���ر����ض���ة لالجتار
بالب�شر ،و�إ�شراكهم يف التوعية بجرائم
االجت�����ار ب��ال��ب�����ش��ر ،ويف ع���ام 2020
مت اعتماد برنامج لتدريب املدربني
التابعني لل�سفارات والقن�صليات و
عمل  4ور���ش عمل لتدريب املدربني
خالل عامي  2020و 2021
ك��م��ا ق��ام��ت امل���ؤ���س�����س��ة بالتن�سيق مع
بع�ض امل���ؤ���س�����س��ات الأك��ادمي��ي��ة �ضمن
م���راح���ل ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل لتنظيم
حم���ا����ض���رات ت���وع���وي���ة ح����ول مفهوم
االجت�����ار ب��ال��ب�����ش��ر وو����س���ائ���ل الوقاية
واحلماية و التعرف على الت�شريعات
والقوانني التي �سنتها دولة الإمارات
يف هذا ال�صدد وقامت بتوزيع 100
�أل����ف م��ن�����ش��ور ب��ع�����ش��ر ل��غ��ات خمتلفة

و 215م��ل�����ص��ق��اً ل��و���ض��ع��ه��ا مبواقع
العمل وال�سكن ،ون�شر م�سامع توعوية
ب�أربع لغات خمتلفة عرب الإذاعات ملدة
ث�لاث �سنوات متتالية ،وتنفيذ 20
حما�ضرة توعوية ا�ستهدفت 3000
م�������ش���ارك مب���واق���ع ال��ع��م��ل وال�سكن
وملمثلي العاملني من كل القطاعات،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ابتكار بطاقة توعية
بتقنية الباركود ليتم امل�سح ال�ضوئي
عليها ع��ن ط��ري��ق الأج���ه���زة الذكية
لت�سهيل احل�����ص��ول ع��ل��ى املعلومات
حول مكافحة االجتار بالب�شر.

بلدية عجمان ت�سحب  1172مركبة مهملة حفاظا على املظهر اجلمايل للمدينة «حتقيق �أمنية» تدخل بهجة العيد يف قلوب الأطفال املر�ضى
•• �أبوظبي-وام:

•• عجمان -وام :

�أع��ل��ن��ت دائ�����رة ال��ب��ل��دي��ة والتخطيط
بعجمان ع��ن �سحب  1172مركبة
م��ه��م��ل��ة م���ن���ذ ب����داي����ة ال����ع����ام احل����ايل
 2021وذل������ك يف �إط�������ار حمالت
التفتي�ش املكثفة التي تنفذها الفرق
العاملة يف البلدية وال��ت��ي ت�ستهدف
كافة املناطق ب��الإم��ارة للحفاظ على
املظهر اجلمايل ومكافحة الظواهر
ال�سلبية.
و�أك��د املهند�س خالد معني احلو�سني

امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع ال�صحة
ال���ع���ام���ة وال���ب���ي���ئ���ة ب����دائ����رة البلدية
وال��ت��خ��ط��ي��ط � ..أن احل����ف����اظ على
امل��ظ��ه��ر اجل���م���ايل ل��ل��إم����ارة ور�صد
ال��ت��ج��اوزات ال��ق��ان��ون��ي��ة ه��و �أح���د �أهم
�أولويات الدائرة وي�أتي يف املقام الأول
من عمل الدائرة مو�ضحا �أن البلدية
�أ����س���ن���دت م���ه���ام ال��ت��ف��ت��ي�����ش لكفاءات
توا�صل حمالتها امليدانية على مدار
ال�ساعة للت�أكد م��ن ال��ت��زام �أ�صحاب
املركبات بالتعليمات الوا�ضحة ور�صد
ح��االت املركبات املهملة والتي تركها

�أ�صحابها يف امل��واق��ف و�أم����ام البيوت
دون تنظيف لفرتة طويلة.
و�أو�����ض����ح �أن ف����رق ال��ت��ف��ت��ي�����ش ت�ضع
امل���ل�������ص���ق���ات ع���ل���ى امل����رك����ب����ات امل���ه���ددة
بال�سحب مطالبة �أ�صحابها ب�سحبها
خ�لال مهلة معينة مقدارها � 7أيام
ويف ح���ال ان��ق�����ض��اء امل��ه��ل��ة ي��ت��م �سحب
املركبة كما وتخطر الدائرة �أ�صحاب
امل��رك��ب��ات ب�����ض��رورة م��راج��ع��ة الدائرة
عرب الإعالن يف ال�صحف اليومية.
وق���ال �إن ال��دائ��رة ت�سعى ب�شكل دائم
ود�ؤوب ل��ت��وع��ي��ة ال�����س��ك��ان بالنتائج

ال�سلبية املرتتبة على ترك ال�سيارات
ل����ف��ت�رات ط���وي���ل���ة ح���ي���ث ت���ع���د مكاناً
مالئماً للنفو�س ال�ضعيفة الرتكاب
اجل��رائ��م ب��الإ���ض��اف��ة لت�شويه املظهر
اجل��م��ايل و���ش��غ��ر امل���واق���ف النظامية
والتي تعد ملكا للجميع.
ودع��ا احلو�سني املواطنني واملقيمني
يف الإم��������ارة ل���ع���دم ت����رك مركباتهم
م��ه��ج��ورة و�أه����اب باجلميع م�ساعدة
ال��ف��رق العاملة واالب��ل�اغ ع��ن حاالت
امل��رك��ب��ات املهملة ع�بر االت�����ص��ال على
الرقم املجاين . 80070

�أعلنت م�ؤ�س�سة "حتقيق �أمنية" عن
متكنها من حتقيق �أمنيات لأطفال
م�صابني ب�أمرا�ض خطرية ،و�إدخال
ب��ه��ج��ة ال��ع��ي��د ع��ل��ى ق��ل��وب��ه��م وذلك
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م�ست�شفى الت�أهيل
التخ�ص�صي يف �أبوظبي.
ول���ف���ت ه�����اين ال���زب���ي���دي الرئي�س
التنفيذي مل�ؤ�س�سة "حتقيق �أمنية"
�إىل �أن بهجة العيد تتمثل ب�إدخال
الفرحة على قلوب الأطفال ب�شكل
ع��ام واحلر�ص على حتقيق �أمنيات
املر�ضى منهم مهما كانت م�ستحيلة
ب�شكل خا�ص ليتمكنوا من الإح�سا�س
بفرحة العيد التي يحرمهم املر�ض
من امل�شاركة فيه فعليا".
ووجه الزبيدي ال�شكر �إىل م�ست�شفى
ال��ت���أه��ي��ل التخ�ص�صي يف �أبوظبي
ع��ل��ى دع��م��ه ال��ك��ب�ير ل��ل��م���ؤ���س�����س��ة يف
�أول تعاون بني اجلانبني وامل�شاركة
يف حت��ق��ي��ق �أم��ن��ي��ة ال��ط��ف��ل��ة ت�سبيح
��� 8/س��ن��وات /ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن ورم

يف ال��دم��اغ يف احل�صول على �آيفون
م��ع �سماعات و�ساعة �أب���ل ،وحتقيق
�أم��ن��ي��ة الطفل �أح��م��د � 6/سنوات/
امل�����ص��اب مب��ت�لازم��ة غ��ي�لان باريه،
يف احل�صول على �آيفون مع غطاء،
م��ع��رب��ا ع��ن تطلعه �إىل امل��زي��د من
التعاون يف امل�ستقبل والذي ي�سهم يف

�إحياء الأم��ل والتفا�ؤل داخ��ل قلوب
الأطفال املر�ضى مع عائالتهم ".
من جانبها �أعربت الدكتورة تي�سري
ب��اب��ك��ر �أح���م���د احل�����س��ن ،ا�ست�شاري
ط��ب �أط��ف��ال يف م�ست�شفى الت�أهيل
التخ�ص�صي ع��ن ���س��ع��ادت��ه��ا بزيارة
وف���د م���ؤ���س�����س��ة حت��ق��ي��ق �أم��ن��ي��ة �إىل

امل�ست�شفى و�إدخ������ال ال�����س��ع��ادة على
قلوب الطفلني اللذين كانا �سعداء
ومتحم�سني لتحقيق �أمنياتهما،
م��ق��دم��ة ال�����ش��ك��ر ل��ل��م���ؤ���س�����س��ة على
جهودها الإن�سانية النبيلة واملتمثلة
يف �إ���س��ع��اد ه����ؤالء الأط��ف��ال الأع���زاء
على قلوب اجلميع".
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�إ�سعاف دبي تتعاون مع مكتب حماماة  35متطوعا من موظفي �شرطة دبي يت�سلقون جبل جي�س دعما لـ (الروح الإيجابية)
لتقدمي �إ�ست�شارات جمانية ملوظفيها

•• دبي-وام:

•• دبي -وام:

وقعت م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف اتفاقية تعاون مع مكتب حماماة وا�ست�شارات
قانونية لتقدمي الدعم القانوين واال�ست�شارات القانونية املجانية ملوظفي امل�ؤ�س�سة.
ت�أتي االتفاقية يف �إطار �سعي �إ�سعاف دبي لتقدمي الدعم وامل�ساندة وتقديرا جلهود
موظفيها من خط الدفاع الأول خالل جائحة كورونا .
وقال �سعادة خليفة الدراي املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي للإ�سعاف �إن املبادرة تهدف
�إىل تقدمي الإ�ست�شارات القانونية للعاملني يف امل�ؤ�س�سة الفتا �إىل �أن هذه اخلطوة
تعك�س مدى التقدير للم�سعفني ودورهم الإن�ساين وجهدهم يف �إنقاذ حياة املر�ضى.

تنفيذاً لأه���داف امل��ب��ادرة املجتمعية الريا�ضية "الروح الإيجابية"
ت�س ّلق  35متطوعاً من موظفي �شرطة دبي �ضباطاً و�أف��راد �ضباط
ومدنيني و�أ�صحاب همم قمة جبل جي�س يف �إمارة ر�أ�س اخليمة �أعلى
نقطة متاحة للعموم يف دولة الإمارات بارتفاع يبلغ  1640مرتاً يف
رحلة ا�ستغرقت � 6ساعات �صعوداً ونزو ًال.
و�أ���ش��اد العقيد علي خلفان املن�صوري مدير الإدارة العامة لإ�سعاد
املجتمع بالنيابة رئي�س جلنة مبادرة الروح االيجابية بالنيابة ب�إجناز
املت�س ّلقني ومتكنهم من حتقيق هدفهم ورف��ع �شعار القيادة العامة
ل�شرطة دب��ي و�شعار ك��ل م��ن امل��ب��ادرة وجمل�س �أ�صحاب الهمم على

القمة م�ؤكداً �أن هذه املبادرة تعزز �أه��داف "الروح الإيجابية" التي
تنظمها �شرطة دب��ي بتوجيهات من معايل الفريق عبد اهلل خليفة
امل���ري القائد ال��ع��ام ل�شرطة دب��ي حري�صون على تنفيذ جملة من
املبادرات الريا�ضية وال�صحية والفعاليات املتنوعة التي من �ش�أنها
تعزيز قيم ال�شراكة والتنمية وقيم الت�سامح والتعاي�ش واحلوار بني
�أف���راد املجتمع واح�ت�رام الآخ��ري��ن وتقبلهم بالتن�سيق مع ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني.
و�أو�ضحت فاطمة بوحجري من�سق ع��ام مبادرة ال��روح الإيجابية �أن
الفريق جنح يف حتقيق هدف املبادرة بقيادة املالزم طارق كرم البلو�شي
والعريف م�صطفى عفيف الدين م�صطفى وبدعم من ال�شرطي �أول
�أحمد اليافعي واملغامر ال�سوري �سامر عقاد الذي ت�سلق قمة �إفر�ست

قبل عامني م�شرية �إىل �أن رحلة الو�صول �إىل القمة ا�ستغرقت 4
�ساعات ب��دءا من ال�ساعة الرابعة والن�صف وحتى التا�سعة �صباحاً
كما ا�ستغرقت مدة النزول �ساعتني مت�سلحني بروح الإرادة والإ�صرار
وال�صرب والتحمل .و�أكدت على �أن �أهداف املبادرة تت�ضمن ن�شر الثقافة
الريا�ضية واال�ستفادة من الريا�ضة ك�أداة اجتماعية فعالة ال�ستغالل
�أوقات الفراغ مبا يعود بالنفع على كل �أفراد املجتمع مبختلف فئاتهم
و�أعمارهم  ،م�شرية �إىل �أن هذه املبادرة حتققت بتنظيم من جمل�س
�أ�صحاب الهمم ومبادرة "الروح الإيجابية" مبا يعزز تعريف املجتمع
بالأهداف التي �أن�شئت من �أجلها "الروح الإيجابية" وتوعية ال�شباب
وال��ف��ئ��ات العمرية ال�صغرية بالقيم والأخ��ل�اق احل��م��ي��دة وتقاليد
جمتمعنا الأ�صيلة.
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حاكم ال�شارقة يتفقد عددا من امل�شروعات احليوية مبدينة كلباء
•• ال�شارقة -وام:

تفقد �صاحب ال�سمو ال�شيخ ال��دك��ت��ور �سلطان ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع��ل��ى حاكم ال�شارقة �صباح �أم�س ع��دداً من امل�شروعات احليوية
مبدينة كلباء.
وت�أتي زيارة �سموه التفقدية �ضمن جوالته الدائمة ملتابعة امل�شروعات املتنوعة
يف كافة م��دن ومناطق الإم���ارة وال��ت��ي ت�سهم يف توفري بنى حتتية متميزة
ومرافق خدمية و�سياحية جاذبة لل�سكان وكافة الزوار.
ب��د�أ �سموه جولته ب��زي��ارة موقع م�شروع ا�سرتاحة الكتاب ال��ذي يقع على
�إحدى قمم جبال كلباء بارتفاع  1000مرت فوق �سطح البحر ،حيث اطلع
�سموه على خمططات امل�شروع م�ستمعاً �إىل �شرح مف�صل من املهند�س �صالح
بن بطي املهريي رئي�س هيئة تنفيذ املبادرات "مبادرة" حول ما �ستت�ضمنه
اال�سرتاحة من خدمات ومرافق م�صاحبة.
وتطل اال�سرتاحة من اجلهة ال�شرقية على مدينة كلباء ب�شكل كامل مبا فيها
اجلبال والأودية واملحميات ومركز املدينة وبحرية وكورني�ش كلباء� ،أما اجلهة

ال�شمالية والغربية تطل على ب�ساتني متدرجة على اجلبال �سيتم زراعتها
مبختلف �أنواع �أ�شجار الفاكهة مثل التفاح والرمان والدراق والعنب.
و�ستنفذ اال�سرتاحة وفقاً لعنا�صر العمارة الإ�سالمية ،وتعلوها قبة مميزة
بقطر  40مرت ،و�ست�ضم مطعم ومقهى وقاعة متعددة اال�ستعمال وم�صلى
للرجال و�آخر لل�سيدات و�ساحة خم�ص�صة لألعاب الأطفال.
واعتمد �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة �إن�شاء طريق خم�ص�ص للو�صول �إىل
اال�سرتاحة بطول  5كم وفق �أعلى درجات االن�سيابية وال�سالمة للزوار ،على
�أن يتم تنفيذ م�شروع اال�سرتاحة والطريق خالل � 12شهراً ،و�ضمن املرحلة
الثانية �سيتم تطوير �سل�سلة من اجلبال املمتدة بطول  14كم بالعديد من
امل�شروعات امل�ستقبلية.
ثم انتقل �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي �إىل
كورني�ش كلباء حيث اعتمد �سموه م�شروع امل�سرح العائم املفتوح والواقع
على كورني�ش مدينة كلباء ،وا�ستلهم الت�صميم الذي جاء من فكرة وت�صميم
�صاحب ال�سمو ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة م��ن �شكل ال�صدفة البحرية ويحيط بها
�أحوا�ض مائية.

و�سيوفر امل�سرح �إطاللة كاملة على كورني�ش كلباء وبحر العرب ،كما �سي�ضم
مرافق متنوعة منها قاعة متعددة اال�ستخدام و�صاالت عر�ض حتاكي الرتاث
املحلي ومقهى وباقي اخلدمات.
ويرتبط امل�سرح بالكورني�ش الذي �سي�سهل الو�صول �إليه من جميع اجلهات
ملختلف و�سائل النقل ،و�سي�شكل مق�صداً مميزاً ورائعاً لكافة العائالت والزوار
على مدار ال�سنة.
واعتمد �سموه خالل جولته املوقع املخ�ص�ص لإن�شاء �سوق املوا�شي ومق�صب
مدينة كلباء والواقع على ال�شارع الدائري مب�ساحة اجمالية تبلغ � 250ألف
قدم مربع ،و�سيوفر ال�سوق عند االنتهاء منه كافة اخلدمات واملرافق املتميزة
عالية اجلودة ملرتاديه.
ك��م��ا ت��اب��ع ���س��م��وه خ�ل�ال ج��ول��ت��ه مب��دي��ن��ة ك��ل��ب��اء ���س�ير �أع��م��ال جم��م��وع��ة من
امل�شروعات اجل��اري تنفيذها متعرفاً على ن�سب اجنازها ومواعيد االنتهاء
منها موجهاً �سموه برفدها ب�أف�ضل اخلدمات وت�سريع العمل فيها.
واختتم �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة جولته بتفقد م�شروع بحرية احلفية
وال��واق��ع عند مدخل مدينة كلباء الغربي للقادمني م��ن مدينة ال�شارقة

وخمتلف �إم��ارات الدولة ،و�ست�ستوعب البحرية � 370ألف مرت مكعب من
املياه بعمق مرتين وبطول  1800مرت وبعر�ض يتفاوت بني  200و350
مرت.
و�ست�ضم بحرية احلفية العديد من املرافق واخلدمات منها مطعم ومقهى،
وم�سجد رئي�سي ،وحم���ال جت��اري��ة ،ومم��ا���ش��ي جبلية ،ومنطقة خم�ص�صة
ل�سيارات املطاعم واملقطورات بالإ�ضافة �إىل مواقف لل�سيارات واحلافالت
وغريها من اخلدمات والعنا�صر اجلمالية الطبيعية.
و�سينتهي العمل يف البحرية خالل �شهر �أكتوبر القادم على �أن تنتهي باقي
�أعمال الطريق وتن�سيق املوقع بالكامل خالل �شهر دي�سمرب القادم.
راف��ق �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة خالل جولته كل من ال�شيخ هيثم بن
�صقر القا�سمي نائب رئي�س مكتب �سمو احلاكم مبدينة كلباء ،والدكتور
�سليمان ع��ب��داهلل ���س��رح��ان ال��زع��اب��ي رئ��ي�����س املجل�س ال��ب��ل��دي مل��دي��ن��ة كلباء،
واملهند�س علي بن �شاهني ال�سويدي رئي�س دائرة الأ�شغال العامة ،واملهند�س
يو�سف خمي�س العثمني رئي�س هيئة الطرق واملوا�صالت ،وعدد من م�س�ؤويل
الدوائر مبدينة كلباء.

تنفيذي عجمان برئا�سة عمار النعيمي يقر جمموعة من اال�شرتاطات البيئية للأن�شطة الفنية
•• عجمان -وام:

�أق������� ّر امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم������ارة
عجمان برئا�سة �سمو ال�شيخ عمار
ب�����ن ح���م���ي���د ال���ن���ع���ي���م���ي ويل عهد
عجمان رئي�س املجل�س يف جل�سته
ال�ساد�سة لعام  .. 2021جمموعة
من اال�شرتاطات البيئية للأن�شطة
الفنية املتعلقة ببع�ض ال�صناعات
يف الإم��������ارة وامل��ت��م��ث��ل��ة يف �صناعة
وت��ك��ري��ر زي����وت ال��ت��زل��ي��ق و�صناعة
م�����ادة ال��ب��ي��ت��وم�ين و���ص��ه��ر املعادن
وجمع ال��زي��وت امل�ستعملة وذل��ك يف
�إط��ار حتقيق ر�ؤي��ة عجمان ل�ضمان
ا����س���ت���دام���ة ال��ب��ي��ئ��ة وح��م��اي��ت��ه��ا من
التلوث ون�شر املمار�سات ال�صديقة
ل��ل��ب��ي��ئ��ة وال���ت���ي ب���دوره���ا ت�����س��اه��م يف
احل��ف��اظ على البيئة الطبيعية يف
عجمان ب�شكل �آمن لتتمكن الأجيال
القادمة من التمتع ببيئة خ�ضراء
ونظيفة.
ون���اق�������ش امل��ج��ل�����س خ��ل�ال اجلل�سة

���س��ي��ا���س��ة ت��ن��ظ��ي��م ال�����س��ك��ن اجلماعي
وامل�شرتك ب���إ���ش��راف جلنة خمت�صة
يف دائرة البلدية والتخطيط والتي
ت�����س��ع��ى �إىل حت��ق��ي��ق ر�ؤي�����ة الإم�����ارة
و�أه��داف��ه��ا اال�سرتاتيجية يف جعل
عجمان مدينة مف�ضلة لل�سكن.

وق��دم��ت ال��درا���س��ة حتليال للو�ضع
احل���������ايل يف الإم��������������ارة م����دع����وم����اً
ب��ا���س��ت��ب��ي��ان��ات ل��ع��ي��ن��ات خمتلفة من
ال�سكان وامل�ؤ�س�سات العقارية ونتائج
املقارنات املرجعية.
و�أكد املجل�س �أهمية حتقيق الرتابط

يف املجتمعات ال�سكنية مب��ا ي�ضمن
ت���وف�ي�ر ح���ي���اة اج��ت��م��اع��ي��ة و�أ�سرية
م�������س���ت���ق���رة ل���ل���م���واط���ن وامل���ق���ي���م يف
الإمارة تتنا�سب مع �أمناط حياتهم
االج��ت��م��اع��ي��ة وف���ق �أف�����ض��ل املعايري
واال�شرتاطات التي تل ّبي احتياجات

وم����ت����ط����ل����ب����ات ال����ق����اط����ن��ي�ن فيها
ومتنحهم ال�شعور بالأمن والأمان
وت��رف��ع م��ع��دّالت ال��ر���ض��ا وال�سعادة
بالإ�ضافة �إىل م��راع��اة اال�ستخدام
الأم���ث���ل ل��ع��ن��ا���ص��ر ال��ب��ن��ي��ة التحتية
وت��ط�� ّورات��ه��ا ال��راه��ن��ة وامل�ستقبلية

يف ع��م��ل��ي��ات ال��ت��خ��ط��ي��ط وحتقيق
االن�سجام بني كافة م�ساراتها على
الأوج����ه ال��ت��ي ت��راع��ي اط����راد النمو
ال�������س���ك���اين وال����ت����ج����اري يف جمتمع
الإم��ارة وتتوافق مع معايري و�أبعاد
تنميتها امل�ستدامة.

واطلع املجل�س كذلك على التقرير
ال��دوري الذي قدمه فريق الأزمات
والطوارئ يف الإم��ارة ب�ش�أن الو�ضع
احل�����ايل ل��ل��ج��ائ��ح��ة وم�ستجداتها
و�إح���������ص����ائ����ي����ات حم����دث����ة ملجموع
الإ������ص�����اب�����ات يف ع���ج���م���ان و�أع��������داد

احلا�صلني على اللقاح والذي �شكل
ن�سبة ك��ب�يرة م��ن ع���دد ال�����س��ك��ان يف
الإم��ارة مما يعك�س اجلهود الكبرية
يف ن�����ش��ر وت��ع��زي��ز ال��وع��ي املجتمعي
ب���أه��م��ي��ة ال��ل��ق��اح وت�سهيل �إج����راءات
احل�������ص���ول ع��ل��ي��ه لأك���ب��ر �شريحة
ممكنه.
وا�ستعر�ض املجل�س التقرير جاهزية
امل����راك����ز ال�����ص��ح��ي��ة وامل�ست�شفيات
وال����ك����ادر ال��ط��ب��ي الح���ت���واء الأزم�����ة
وتط ّوراتها.
ك��م��ا اط�� ّل��ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى جمموعة
الإجراءات االحرتازية املطبقة على
بع�ض الأن�شطة االقت�صادية يف فرتة
اجلائحة للت�صدي النت�شارها .ووجه
امل��ج��ل�����س ب�����ض��رورة تكثيف حمالت
التفتي�ش وال��رق��اب��ة ع��ل��ى املن�ش�آت
واملحالت ل�ضمان التطبيق الأمثل
ل�ل��إج���راءات ال�صحية وال�ضوابط
واال����ش�ت�راط���ات ور����ص���د املخالفات
وال�سلوكيات بالتعاون م��ع اجلهات
املخت�صة يف الإمارة.

رمي الها�شمي :التنمية امل�ستدامة مهمة �إن�سانية لالرتقاء باملجتمعات وتعزيز حياة الإن�سان
•• دبي -وام:

�أك�������دت م���ع���ايل رمي ب���ن���ت �إب���راه���ي���م
الها�شمي وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعاون
ال������دويل رئ��ي�����س��ة ال��ل��ج��ن��ة الوطنية
لأه������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة� ..أن
دولة الإمارات ومنذ ت�أ�سي�سها و�ضعت
التنمية امل�ستدامة يف �صميم خططها
وا�سرتاتيجياتها ل�ضمان االزده���ار
والتطور م�شرية �إىل �أهمية التعاون
بني جميع اجلهات وحتقيق التكامل
ب�ين القطاعني احلكومي واخلا�ص
وتعزيز ال�شراكة مع املجتمع لتحقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال م�����ش��ارك��ة معاليها
يف اجتماع اللجنة الوطنية لأهداف
التنمية امل�ستدامة ال��ذي عقد حتت
مظلة ج��ن��اح اال���س��ت��دام��ة يف "�إك�سبو
 2020دبي" ب���ح�������ض���ور �سعادة
ح��ن��ان م��ن�����ص��ور �أه��ل��ي م��دي��رة املركز
االحت�������ادي ل��ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة والإح�صاء
ب��الإن��اب��ة وم�����س���ؤول�ين ح��ك��وم��ي�ين يف
اجل���ه���ات �أع�����ض��اء ال��ل��ج��ن��ة الوطنية
لأه������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ..مت
خ�ل�ال���ه ا���س��ت��ع��را���ض �أه�����م امل����ب����ادرات
واخل���ط���وات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا اجلهات
الأع�������ض���اء يف ال��ل��ج��ن��ة مب���ا ي�ضمن

تعزيز حتقيق الأه��داف التنموية يف
ال��دول��ة ومناق�شة اجلهود واخلطط
امل�ستقبلية يف ه���ذا ال�����ص��دد .وقالت
م���ع���ايل رمي ال��ه��ا���ش��م��ي �إن حكومة
دول���ة الإم������ارات ب��ت��وج��ي��ه��ات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم��م��د ب��ن را���ش��د �آل
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي "رعاه
اهلل" حت��ر���ص ب����أن ت��ك��ون يف مقدمة
امل�ساهمني ال��ف��اع��ل�ين ع��ل��ى م�ستوى
ال��ع��امل يف �إط�ل�اق امل��ب��ادرات مل�ساعدة
امل��ج��ت��م��ع��ات الإن�����س��ان��ي��ة ع��ل��ى حتقيق
�أه���داف التنمية امل�ستدامة انطالقاً
من ر�ؤية �سموه ب�أن �صناعة امل�ستقبل
لي�ست جم���رد ق����رارات ارجت��ال��ي��ة بل
ه��ي خطط ا�سرتاتيجية ت��ق��وم على
امل��ع��رف��ة و�أه�������داف وا���ض��ح��ة ت�ستند
على معطيات حتليلية مبنية على
�إح�����ص��اءات وبيانات واقعية دقيقة".
و�أ�ضافت " ما مييز اجتماعنا اليوم
�أننا نلتقي يف هذا املكان املميز "�إك�سبو
 "2020يف ق��ل��ب دول����ة الإم�����ارات
جناح اال�ستدامة يف �إك�سبو 2020
لرنبط ر�ؤية املا�ضي بجهود احلا�ضر
وتطلعات امل�ستقبل ونبا�شر "العقد
م��ن العمل" ب��ال��ت��زام��ن م��ع م���رور 5
�أع��وام على ت�أ�سي�س اللجنة الوطنية

لأهداف التنمية امل�ستدامة".
وق���ال���ت م��ع��ال��ي��ه��ا " ت�����س��ه��م اجلهات
احل��ك��وم��ي��ة امل�����ش��ارك��ة يف ال��ل��ج��ن��ة يف
تعزيز جهود الدولة يف دع��م �أهداف
التنمية امل�ستدامة من خالل ت�سليط
ال�ضوء على �أب��رز اجلهود واملبادرات
ال��ت��ي مت تنفيذها ع��ل��ى ال�صعيدين
املحلي وال��دويل فال�شراكات العاملية
التي تبنيها دول��ة الإم���ارات يف �سبيل
م�ساعدة ال��دول واملجتمعات يف �شتى
بقاع الأر����ض من خ�لال الت�سهيالت
وخ���دم���ات ال���دع���م ال��ل��وج�����س��ت��ي التي
وف����رت����ه����ا ال�����دول�����ة خ���ل��ال جائحة
كوفيد -19وامل�������س���اع���دات الطبية

وال���غ���ذائ���ي���ة ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا الدولة
ملختلف دول العامل تن�سجم جميعها
م����ع �أه���������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�ستدامة
ك��ال��ق�����ض��اء ع���ل���ى اجل������وع ومكافحة
ال��ف��ق��ر وت���وف�ي�ر ال�����ص��ح��ة ال�سليمة
وغريها من الأهداف" .و�أثنت على
جهود �أع�ضاء اللجنة وحر�صهم على
حتقيق �أه����داف التنمية امل�ستدامة
يف ال��دول��ة ع��ل��ى ال�صعيدين املحلي
والإقليمي والدويل م�ؤكدة �أن �أهداف
التنمية امل�ستدامة قبل �أن تكون نهجاً
عاملياً و�أج��ن��دة �أمم��ي��ة ه��ي بالأ�سا�س
مهمة �إن�سانية لالرتقاء باملجتمعات
وتعزيز حياة الإن�سان الذي هو �أ�سا�س

م�شاريع التنمية يف املجتمعات الفتة
�إىل �أن �أه����داف التنمية امل�ستدامة
متثل جزءا كبريا ومهماً من �إك�سبو
 2020ح��ي��ث مي��ث��ل ه���ذا احلدث
ال��دويل فر�صة غري م�سبوقة للعامل
م��ن �أج���ل ���ض��م��ان م�ستقبل م�ستدام
و�إح���داث تغيري �إيجابي وا�ست�شراف
�آف����اق ج��دي��دة يف جم���ال اال�ستدامة
على م�ستوى الإمارات والعامل.
من جانبها �أكدت �سعادة حنان من�صور
�أهلي �أهمية انعقاد هذا االجتماع يف
"�إك�سبو  "2020وقالت " ..ي�شكل
ه��ذا العام مرحلة ا�ستثنائية لدولة
الإم����������ارات وف���ي���ه ن��خ��ت��ت��م الأج����ن����دة

الوطنية  2021ون��ب��د�أ رحلة عمل
متميزة نحو اخلم�سني عاماً املقبلة
يف م�سريتنا ن��ح��و م��ئ��وي��ة الإم�����ارات
 .2071وك���ذل���ك الأم�����ر بالن�سبة
لأجندة التنمية امل�ستدامة حيث بد�أنا
هذه الرحلة عام  2017وتبقى لنا
�أق���ل م��ن ��� 10س��ن��وات وال��ت��ي �أطلقت
عليها الأمم املتحدة م�سمى عقد من
العمل Decade of Action -
لتحقيق ه���ذه الأهداف" .و�أ�شارت
�إىل �أن الإم�������ارات ح��ق��ق��ت �إجن�����ازات
نوعية يف جم��ال التنمية امل�ستدامة
و����ش���ه���دت ب���ذل���ك ك��ب�رى امل�ؤ�س�سات
ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ر���ص��دت �أداء الدولة

يف امل����ؤ����ش���رات ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة املرتبطة
ب��ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ح��ي��ث تربعت
الدولة يف املركز الأول عاملياً يف 97
م���ؤ���ش��راً تناف�سياً م��رت��ب��ط��اً ب�أهداف
التنمية امل�ستدامة وح ّلت كذلك بني
الع�شرة الكبار عاملياً يف  268م�ؤ�شراً
�آخر ولتعزيز الريادة �إقليمياً ودولياً
الب��د م��ن تكثيف اجل��ه��ود احلكومية
لتحقيق �أه���داف التنمية امل�ستدامة
وال���ع���م���ل ع��ل��ى دع����م ال�������ش���راك���ات ما
ب�ين القطاعني احلكومي واخلا�ص
للو�صول ب�أهداف التنمية امل�ستدامة
ل��ت��ك��ون �أول���وي���ة جم��ت��م��ع��ي��ة يف دولة
الإم���ارات .وقالت " ت�ساهم البيانات

امل��ت��ك��ام��ل��ة ال���ت���ي ت���وف���ره���ا اجلهات
احلكومية واخلا�صة يف تعزيز جهود
دول������ة الإم����������ارات ل��ت��ح��ق��ي��ق �أه������داف
ال���ت���ن���م���ي���ة امل�������س���ت���دام���ة يف خمتلف
القطاعات احليوية من حيث تطوير
امل��ب��ادرات املبتكرة وات��خ��اذ القرارات
باال�ستناد �إىل البيانات الدقيقة".
ونوهت ب�أهمية اال�ستفادة من من�صة
�إك�سبو  2020العاملية والفعاليات
والأن�����ش��ط��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي تقدمها
هذه املن�صة ال�ستعرا�ض جتربة دولة
الإم�����ارات ال��ن��اج��ح��ة يف حتقيق هذه
الأه�����داف �أم����ام ال��ع��امل .وا�ستعر�ض
املجتمعون يف االجتماع �أداء الإمارات
يف �أه���م ت��ق��اري��ر التناف�سية العاملية
ال��ت��ي ت��ت�����ض��م��ن م����ؤ����ش���رات مرتبطة
ب�أهداف التنمية امل�ستدامة كما ناق�ش
�أع�ضاء اللجنة �أهمية توفري البيانات
املفتوحة عرب املن�صات الر�سمية وذلك
مل�ساهمتها يف حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة ويف تعزيز �أداء الدولة يف
تقرير خمزون البيانات املفتوحة كما
َّ
مت التطرق لآليات حتديد امل�ؤ�شرات
الإح�صائية ذات الأول��وي��ة واملتعلقة
ب���أه��داف التنمية امل�ستدامة ومدى
ارتباطها باخلطة الزمنية لقيا�س
م�ؤ�شرات �أهداف التنمية امل�ستدامة.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل العي�سى
للمالب�س والهدايا
رخ�صة رقم CN 1020460:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة يو�سف احمد �سليمان �سعيد املهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فتحيه عمر علي حيدر
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/مطعم تل ال�صنوبر
رخ�صة رقم CN 2797148:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة مايد مطر حمد حارب العميمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيخه علي حممد عبيد اجلابري
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/مكتب
غامن علي نا�صر االحبابي للمحاماة وا�ست�شارات
قانونية رخ�صة رقمCN 3962551:
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/م�ؤ�س�سة
احلل االمثل لالعمال البال�سرت
رخ�صة رقم CN 1166893: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
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ح�سني الها�شمي
للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1178314:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سعيد خلفان حممد را�شد املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خلفان حممد را�شد حممد املن�صوري
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/دانات
لالعمال االلكرتوميكانيكية
رخ�صة رقم CN 1327629: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/كراج اال�ستقرار
رخ�صة رقم CN 1111317:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة نا�صر حميد �سيف حارب ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد خمي�س �سعيد يروان 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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ال اي دي د�سبليز للتجهيزات التقنية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مكتب  22 - 0102مبنى ال�شيخ حامد احمد بن حامد
واخرين  C5 -جزيرة ابوظبي  ,غرب  , 8ق
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1143522 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/6/20:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2105016027:تاريخ التعديل2021/07/28:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املراغ
لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 1410292: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/املالح
املاهر للمقاوالت العامه
رخ�صة رقم CN 1663988: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/اي اند ام لالدارة
العقارات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2801306:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد عبداهلل �سعيد حمد اجلنيبي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف في�صل حممد عبيد ابراهيم الزعابي
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/بقالة
تيتانيك
رخ�صة رقم CN 1100175: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
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سفرة
ال�سعادة للوجبات اخلفيفة
رخ�صة رقم CN 2837289: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�/سكاي
تاورز الدارة العقارات
رخ�صة رقم CN 1667243: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/دون
انرتنا�شونال للتجارة
رخ�صة رقم CN 2795453: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�/صندوق
اجلمال
رخ�صة رقم CN 2823482: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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة عرب اخليال للمقاوالت العامة
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1145818:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سامر عثمان عمر الب�سطامى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سامر عثمان عمر الب�سطامى من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عمر �صالح خمي�س بن �شحبل التميمى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة عرب اخليال للمقاوالت العامة ذ م م
ABR ALKHAYAL GENERAL CONTRACTING CO LLC

�إىل /عرب اخليال للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
ABR ALKHAYAL GENERAL CONTRACTING - 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)

�إعــــــــــالن

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اك�سبريت بوينت لتمثيل ال�شركات
رخ�صة رقم CN 2183368:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من /اك�سبريت بوينت لتمثيل ال�شركات
EXPERT POINT REPRESENTATION OF COMPANIES

�إىل /اك�سبريت بوينت النجارة والأملنيوم
EXPERT POINT CARPENTRY AND ALUMINIUM

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة منجرة (ور�ش النجارة) 1622007
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �أعمال تركيبات الأملنيوم 4330013
تعديل ن�شاط  /حذف متثيل �شركات 7010004
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)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز الدكتور عبا�س
ح�سني حممد لتقومي و طب اال�سنان ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1025521:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة نور الدين احمد عبداهلل النخيلى %15
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبا�س ح�سني حممد من � % 49إىل %20
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حيدر عبدالرحمن خ�ضر %14
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/فينك�س
للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 2398690: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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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بلدية �أبوظبي توعي ب�أهمية احلفاظ على املظهر احل�ضاري واملرافق العامة جلنة القيادة العليا ب�شرطة ال�شارقة تعقد اجتماعها ال�سابع

•• �أبوظبي-وام:

نظمت بلدية مدينة �أبوظبي ،التابعة لدائرة البلديات والنقل ،من خالل مركز بلدية الوثبة ،فعالية توعوية عن
بُعد للحفاظ على مظهر املدينة� ،ضمن مبادرة "عا�صمتي" ،ا�ستهدفت كافة فئات و�أف��راد املجتمع ،وذلك بهدف
تعزيز الوعي لدى اجلمهور ب�أهمية احلفاظ على مظهر املدينة واحل��د من امل�شوهات ،وكذلك تعزيز التوا�صل
وامل�شاركة املجتمعية بني البلدية وكافة �شرائح املجتمع.
وت�ضمنت الفعالية تنظيم ور�شة توعوية عن بُعد ،مت خاللها التعريف ب�أهمية و�ضرورة احلفاظ على مظهر املدينة
واحل��د من امل�شوهات وف��وائ��د ه��ذه ال�سلوكيات الإيجابية يف تعزيز املظهر اجلمايل واحل�ضاري ال��ذي تتمتع به
�أبوظبي ،وكذلك احلفاظ على البيئة ال�صحية النظيفة حفاظاً على �صحة و�سالمة كافة �أفراد املجتمع.
واك��دت الور�شة التوعية �ضرورة اال�ستخدام الأمثل للمرافق العامة واملحافظة عليها ،كي تبقى حمافظة على
كفاءتها ليتمتع بها وي�ستفيد منها اجلميع �ضمن بيئة مثالية �آمنة ،توفر كافة �سبل ال�سالمة البدنية وال�صحية
ملرتاديها ،وت�ساهم يف �إ�سعاد كافة �أفراد املجتمع.

•• ال�شارقة  -وام:

�أك���د ال��ل��واء �سيف ال����زري ال�شام�سي ق��ائ��د ع���ام �شرطة
ال�شارقة �أن املكانة املرموقة والتطور الذي ت�شهده �إمارة
ال�شارقة يف �شتى املجاالت ي�أتي جت�سيدا لعطاء �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة وحر�صه على تقدمي كل
ما هو مميز لأبناء �شعبه.
جاء ذلك خالل تر�ؤ�سه االجتماع ال�سابع للجنة القيادة
العلياالدائمة ب�شرطة ال�شارقة لهذا العام الذي عقد يف
ا�سرتاحة ال�سحب بخورفكان بح�ضو ر املديرين العامني

و�أع�ضاء اللجنة من كبار ال�ضباط ب�شرطة ال�شارقة،
حيث مت مناق�شة القـرارات والتو�صـــــيات ال�صادرة عن
االج��ت��م��اع ال�����س��اب��ق وم���ا مت �إجن����ازه وا���س��ت��ع��را���ض نتائج
وخم���رج���ات ال��ل��ج��ن��ة خ�ل�ال ال��ن�����ص��ف الأول م���ن العام
اجلاري.
كما مت خ�لال االج��ت��م��اع ا�ستعرا�ض فعاليات اليوبيل
الذهبي ل��وزارة الداخلية بالإ�ضافة �إىل مناق�شة نظام
اال�ستدالل املرئي �إىل جانب عر�ض عدد من املو�ضوعات
الهامة التي تعزز الأمن والأمان يف الإمارة.
ودعا قائد عام �شرطة ال�شارقة �أفراد املجتمع الراغبني يف
زيارة ا�سرتاحة ال�سحب �إىل �ضرورة االلتزام بالتعليمات

والإر���ش��ادات املرورية والقيادة بحر�ص وت���أن يف الطرق
امل����ؤدي���ة �إىل اال���س�تراح��ة ل��ي��ج��ن��ب��وا �أن��ف�����س��ه��م وغريهم
خماطر التعر�ض للحوادث املرورية،منوها �إىل �ضرورة
االنتباه ومراقبة �أبنائهم وعدم تركهم دون رقابة عند
زيارةاملكان الذي ي�شهد �إقباال كبريا يف الإجازة ال�صيفية
لال�ستمتاع بجمالالطبيعة مبدينة خورفكان.
ويف ختام االج��ت��م��اع �أث��ن��ى ال��ل��واء �سيف ال�شام�سي على
ج��ه��ود ال�����ض��ب��اط و�صف ال�����ض��ب��اط خ�ل�ال ف�ت�رة افتتاح
الإ�سرتاحة التي تزامنت مع �أيام عيد الأ�ضحىاملبارك،
معربا ع��ن تقديره للجهود امل��ب��ذول��ة يف تعزيز الأمن
املجتمعي.

07
تنفيذا لتوجيهات �سعود القا�سمي ..حكومة ر�أ�س اخليمة تقدم دعما ماليا للح�ضانات املت�أثرة بتداعيات كوفيد19 -

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

تنفيذاً لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�����ش��ي��خ ���س��ع��ود ب��ن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأع��ل��ى ح��اك��م ر�أ�س
اخل��ي��م��ة  ،ومت��ا���ش��ي��اً م���ع ر�ؤي���ت���ه يف
احل���ف���اظ ع��ل��ى م��ن��ظ��وم��ة تعليمية
متكاملة ومرنة ذات ج��ودة عالية..
�أع���ل���ن���ت ح���ك���وم���ة ر�أ���������س اخليمة،
ع���ن ت���ق���دمي دع����م م����ايل ل���ع���دد من
احل�����ض��ان��ات اخل��ا���ص��ة ال��ت��ي �أغلقت
�أب��واب��ه��ا م���ؤق��ت��اً م��ت���أث��رة بتداعيات
جائحة كوفيد.-19
وق��� ّدم���ت ح��ك��وم��ة الإم�������ارة الدعم
جلميع احل�����ض��ان��ات اخل��ا���ص��ة التي
ب���������ادرت ب���ط���ل���ب احل���������ص����ول عليه
وا���س��ت��وف��ت ����ش���روط���ه ،وق����د متكنت
م��ع��ظ��م��ه��ا ال����ي����وم م����ن �إع��������ادة فتح
�أبوابها �أم��ام الأطفال ،مع التزامها
التام بتطبيق الإج���راءات الوقائية
واالح��ت�رازي����ة ال�����ص��ادرة ع��ن وزارة
ال�صحة ووقاية املجتمع.
وي�������ن�������درج ه��������ذا ال������دع������م امل����ق����دم
للح�ضانات� ،ضمن مبادرات عديدة
�أطلقتها ح��ك��وم��ة الإم�����ارة ل�ضمان

ا����س���ت���م���راري���ة الأع�����م�����ال يف جميع
القطاعات ودعم ال�شركات وخمتلف
امل���ؤ���س�����س��ات ،ال��ت��ي ت���أث��رت بتداعيات
كوفيد .-19وك����ان����ت احلكومة
�أط��ل��ق��ت ال���ع���ام امل��ا���ض��ي ح��زم��ة من
الإجراءات التحفيزية والت�سهيالت
ل��دع��م �آالف ال�����ش��رك��ات يف الإم����ارة،
�شملت �إل���غ���اء وتخفي�ض الر�سوم،

و�إل��غ��اء بع�ض الدفعات �أو ت�أجيلها،
و�إع����ف����اءات م���ن غ���رام���ات الت�أخري
ومزاولة الن�شاط.
وق���ال ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد عبد
ال��ل��ط��ي��ف خ��ل��ي��ف��ة ،الأم���ي���ن العام
للمجل�س التنفيذي يف �إم���ارة ر�أ�س
اخليمة� ..إن مبادرة دعم احل�ضانات
اخلا�صة دليل ق��وي يعك�س حر�ص

ق��ي��ادة الإم�����ارة ع��ل��ى دع���م قطاعات
الأعمال ،والتزامها بت�سريع التعايف
االق����ت���������ص����ادي واالج����ت����م����اع����ي من
ال��ت��داع��ي��ات ال��ن��اج��م��ة ع���ن جائحة
كوفيد. -19
و�أ�ضاف �سعادته " تظهر الدرا�سات
ب�����أن التعليم يف م��راح��ل الطفولة
املبكرة ال يزيد من الفر�ص املتاحة

�أم���ام �أج��ي��ال امل�ستقبل فح�سب ،بل
يعزز من م�ساهمة املر�أة وح�ضورها
ك��ج��زء �أ���س��ا���س��ي م��ن ف���رق ال��ع��م��ل يف
خم��ت��ل��ف املجاالت" ..م�����ش�يراً �إىل
�أه���م���ي���ة امل����ب����ادرة ب��ال��ن�����س��ب��ة مل�سرية
ال��ت��ن��م��ي��ة يف الإم���������ارة ع���ل���ى امل����دى
ال��ط��وي��ل وم����ؤك���دا �أن ال��دع��م املايل
امل���ق���دم م���ن ح��ك��وم��ة ر�أ������س اخليمة

���س��ي�����س��ه��م يف م�����س��اع��دة احل�ضانات
اخل��ا���ص��ة يف الإم����ارة على موا�صلة
عملها ومن��وه��ا يف م��رح��ل��ة م��ا بعد
الوباء.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا �أع���رب���ت ه��ي��ل�ين جون،
مديرة ح�ضانة "كندر وود" مبنطقة
خ��زام يف ر�أ���س اخليمة عن �سعادتها
بتلقي ال���دع���م ،وخ��ا���ص��ة �أن����ه ي�أتي

بعد ف�ترة من الإغ�ل�اق حل�ضانتها
خ�ل�ال ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ا���س��ت��م��رت ملدة
� 11شهراً.
ً
وقالت " �سعدنا كثريا مببادرة دعم
احل�ضانات اخلا�صة من قبل حكومة
ر�أ�س اخليمة ،وبف�ضلها متكنا اليوم
من �إعادة فتح �أبوابنا" ..م�شرية �إىل
�أن جميع ال��ق��ط��اع��ات ك��ان��ت ت�أثرت

بتداعيات اجلائحة ،و�أن هذه املبادرة
النوعية ال ت�سهم فقط يف دعم قطاع
احل�ضانات ب���الإم���ارة ،ب��ل ت��ع��زز من
عملية تن�شئة �أجيال امل�ستقبل بهذه
املرحلة املهمة من حياتهم ،وت�ساهم
يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وره��م ومنوهم
يف ظ��ل ال��ظ��روف ال��ت��ي ع��ان��وا منها
نتيجة النت�شار اجلائحة.
و�أ����ض���اف���ت " ن��ع��م��ل ع��ل��ى ا�ستخدام
ال��دع��م امل���ايل الق��ت��ن��اء بع�ض املواد
امل���ه���م���ة ل��ل�ارت����ق����اء ب����ج����ودة تعليم
الأطفال ،و�إجراء بع�ض الإ�صالحات
ال�����ض��روري��ة يف امل��ب��ن��ى ،بالإ�ضافة
�إىل ت����دري����ب امل���وظ���ف�ي�ن وحت�سني
مهاراتهم".
من جانبه ق��ال �أم�ين حمود ،مدير
ح�ضانة "ليتل درمي" ،التي ت�أثرت
�أعمالها نتيجة لتداعيات كوفيد-
��ُ � " .. 19س��ع��دن��ا ب��ال��دع��م الذي
ح�����ص��ل��ن��ا ع��ل��ي��ه م���ن ح��ك��وم��ة ر�أ�����س
اخل��ي��م��ة .ون���ح���ن ن��ع��م��ل الآن على
�إع����ادة ت�شغيل ح�ضاناتنا بالإمارة
تباعاً يف غ�ضون ال�شهرين املقبلني،
الأم��ر الذي مل يكن ليتحقق ما مل
نح�صل على هذا الدعم املايل".

خالل زيارة مركز خدمات �أبوظبي احلكومية «مت» يف قرية الفر�سان

وكيل دائرة تنمية املجتمع يلتقي بامل�ستفيدين من اخلدمات االجتماعية يف �أبوظبي

•• �أبوظبي-الفجر:

زار ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���س ح��م��د علي
ال���ظ���اه���ري ،وك���ي���ل دائ������رة تنمية
املجتمع يف �أبوظبي ،مركز خدمات
�أب����وظ����ب����ي احل���ك���وم���ي���ة "مت" يف
قرية الفر�سان مبدينة خليفة يف
�أبوظبي ،وذلك للوقوف على �أبرز
ال��ت��ح��دي��ات وق��ي��ا���س م���دى جودة
اخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة املقدمة
للم�ستفيدين ،من �أجل تطويرها
وت��ق��دمي��ه��ا ب�شكل �أ���س��رع و�أف�ضل
وفقاً لأف�ضل املعايري التي تتنا�سب
مع احتياجات �أفراد املجتمع.
وجتول وكيل دائرة تنمية املجتمع
ب���رف���ق���ة ����س���ع���ادة ع����ب����داهلل حميد
العامري ،مدير عام هيئة �أبوظبي
ل��ل��دع��م االج���ت���م���اع���ي ،يف مرافق
املركز ،حيث التقوا مع املراجعني
وامل�ستفيدين من خدمات الدعم
االج���ت���م���اع���ي ،وخ���دم���ات القطاع
ك��ك��ل يف �إم������ارة �أب���وظ���ب���ي ،والتي
ت���زي���د ع���ن  100خ���دم���ة .وتعد
ه���ذه ال���زي���ارة ا���س��ت��ك��م��ا ًال ل�سل�سلة
الزيارات التي ت�أتي �ضمن مبادرة

• حمد الظاهري :مراكز «مت» تعك�س ق�صة النجاح يف التكامل نحو تقدمي خدمات ذات جودة عالية للقطاع االجتماعي
• عبداهلل العامري :التوا�صل امل�ستمر مع امل�ستفيدين فر�صة لتطوير اخلدمات نحو الأف�ضل والتغلب على التحديات
"قادة يف امليدان" ،وال��ت��ي ت�سعى
�إىل تعزيز التوا�صل بني القيادات
وامل�������س���ت���ف���ي���دي���ن م�����ن اخل����دم����ات
امل��ق��دم��ة م��ن خمتلف اجل��ه��ات يف
الإمارة.
و �أ�شاد �سعادة املهند�س حمد علي
الظاهري بالدور الكبري وم�ستوى
اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا مراكز
خدمات �أبوظبي احلكومية "مت"،
م����ؤك���داً �أن ه���ذه اجل���ه���ود تعك�س
ق�صة النجاح يف التكامل والرتابط
بني اجلهات احلكومية يف تقدمي
اخلدمات وفقاً لأف�ضل املمار�سات،

م����ؤك���داً �أن ال��ق��ط��اع االجتماعي
ا����س���ت���ط���اع خ��ل��ال ف��ت��رة جائحة
كوفيد -19ال��و���ص��ول �إىل ن�سبة
 100%يف التحول الرقمي من
خ�ل�ال �إجن����از امل��ع��ام�لات وتقدمي
اخل�����دم�����ات ع��ب�ر م��ن�����ص��ة "مت"،
م�شرياً �إىل �أن��ه ومع ع��ودة احلياة
التدريجية �إىل طبيعتها ،ت�ستقبل
مراكز اخلدمة جميع امل�ستفيدين
م��ن خ��دم��ات القطاع االجتماعي
وت��وف��ر ل��ه��م ك��ل ال��دع��م يف مكان
واحد.
و�أو�����ض����ح ���س��ع��ادت��ه �أن ت����أت���ي هذه

ال���زي���ارة يف �إط����ار م��راج��ع��ة جودة
و�����س����رع����ة اخل�����دم�����ات ال����ت����ي يتم
تقدميها للم�ستفيدين ،وحتليل
التحديات التي ت�صاحبها ،خا�صة
بعد �إطالق جمموعة من اخلدمات
ال��رئ��ي�����س��ي��ة و�أب�����رزه�����ا "برنامج
�أب���وظ���ب���ي ل��ل��دع��م االجتماعي"،
ال��ذي القى �إقبا ًال كبرياً من قبل
املتقدمني للح�صول على خدمات
م����راك����ز "مت" يف الإم����������ارة منذ
�إطالقه وحتى اليوم.
و�أ���ض��اف ال��ظ��اه��ري" :نتطلع �إىل
تطوير ج��ودة اخل��دم��ات املقدمة،

من خالل حتليل ر�ضا امل�ستفيدين
ب�شكل م�ستمر ،حتقيقاً للر�ؤية
ال��ط��م��وح��ة ل��ق��ي��ادت��ن��ا الر�شيدة
ن����ح����و االرت�������ق�������اء ب�����ج�����ودة حياة
جمتمع �إم��ارة �أبوظبي ،مما يعزز
م���ن ���س��رع��ة و���س��ه��ول��ة الو�صول
�إىل ج��م��ي��ع اخل���دم���ات املرتبطة
بالقطاع االجتماعي ،ال�سيما �أن
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف �أبوظبي
تخطو خ��ط��وات كبرية و�إيجابية
نحو العمل والإجن����از ،م��ا يعك�س
روح الفريق ال��واح��د والعمل من
�أج���ل �إي�����ص��ال اخل��دم��ات وت�سهيل

امل��ع��ام�لات �أم���ام امل�ستفيدين من
خمتلف فئات املجتمع".
كما ثمن �سعادته اجلهود املبذولة
م����ن ق���ب���ل ال�������ش���رك���اء يف القطاع
احلكومي واالجتماعي وتعاونهم
الذي ين�سجم مع الإ�سرتاتيجيات
املر�سومة جلعل �أبوظبي عا�صمة
عاملية تواكب خمتلف التطورات.
وتبادل وكيل دائرة تنمية املجتمع
احل�����دي�����ث خ���ل���ال ال�������زي�������ارة مع
امل�ستفيدين م��ن خ��دم��ات القطاع
االج����ت����م����اع����ي ،م�������ؤك������داً حر�ص
الدائرة على توفري و�سائل الدعم

جلميع امل�ستفيدين للو�صول بهم
�إىل �أع���ل���ى درج������ات ال���ر����ض���ا عرب
ح�صولهم على اخلدمات يف وقت
ق��ي��ا���س��ي ،مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع ر�ؤي���ة
ال��دائ��رة نحو توفري حياة كرمية
جلميع �أفراد املجتمع.
وبدوره قال �سعادة عبداهلل حميد
العامري ،مدير عام هيئة �أبوظبي
����ي" :نعمل
ل���ل���دع���م االج����ت����م����اع ً
با�ستمرار على تعزيز التوا�صل مع
امل�ستفيدين من الأ�سر ذات الدخل
امل��ح��دود يف �سبيل ت��وف�ير �أف�ضل
اخل���دم���ات ال���رام���ي���ة �إىل حتقيق

اال����س���ت���ق���رار ل���ه���م .وق�����د �سعدنا
بااللتقاء بامل�ستفيدين والتعرف
على مالحظاتهم الإيجابية التي
ت�ساهم يف عملية التطوير نحو
ت���ق���دمي الأف�������ض���ل ،وال���ع���م���ل معاً
على مواجهة التحديات والتغلب
عليها".
و�أ����ش���ار ���س��ع��ادة ال��ع��ام��ري �إىل �أنه
مت اال���س��ت��م��اع �إىل �أرب������اب الأ�سر
امل�ستفيدة م��ن ب��رن��ام��ج �أبوظبي
للدعم االجتماعي واحلديث عن
م�ستويات اخل��دم��ة املتميزة التي
تقدمها "مت" ع��ن ط��ري��ق مراكز
اخلدمة التابعة لها.
وتوجه العامري بال�شكر والتقدير
لل�شركاء الإ�سرتاتيجيني يف مركز
خدمات �أبوظبي احلكومية "مت"،
م��ث��م��ن��اً ج���ه���وده���م امل���ب���ذول���ة من
�أج���ل حتقيق الأف�����ض��ل دائ��م��اً عرب
ت��ق��دمي �أع��ل��ى م�ستويات اخلدمة
للم�ستفيدين ،مبا يعزز جتربتهم
وي��ح��قّ��ق الأه������داف والطموحات
امل�������ش�ت�رك���ة يف ���س��ب��ي��ل االرت����ق����اء
مبنظومة القطاع االجتماعي يف
�إمارة �أبوظبي.

�أوقاف دبي متكن �أ�صحاب الهمم وكبار املواطنني من ت�سجيل الوقف مبنازلهم
•• دبي-وام:

�أعلنت م�ؤ�س�سة الأوق���اف و�ش�ؤون
ال����ق���������ص����ر يف دب�������ي ع������ن ت���ق���دمي
خ����دم����ات ن���وع���ي���ة ل���ل���واق���ف�ي�ن من
�أ���ص��ح��اب الهمم وك��ب��ار املواطنني
ل��ل��ت��ي�����س�ير ع���ل���ي���ه���م يف ت�سجيل
�أوقافهم وتقدمي تربعاتهم .وقال
���س��ع��ادة علي امل��ط��وع الأم�ي�ن العام
للم�ؤ�س�سة �إن امل�ؤ�س�سة حري�صة
ع���ل���ى ت���وف�ي�ر �أف�������ض���ل اخل���دم���ات
ل��ل��واق��ف�ين وامل��ت�برع�ين والتي�سري
ع���ل���ى �أ�����ص����ح����اب ال���ه���م���م وك���ب���ار
امل��واط��ن�ين �ضمن ا�سرتاتيجيات
ح��ك��وم��ة دب����ي ال���ه���ادف���ة لتقدمي
�أف�ضل خدمات لهم.
و�أو�ضح املطوع �أن امل�ؤ�س�سة تتوىل
�إنهاء �إجراءات ت�سجيل الوقف عن
الواقفني من �أ�صحاب الهمم وكبار

امل��واط��ن�ين يف ال��دوائ��ر احلكومية
اذ ت��ت��وىل ت�سجيل قطعة الأر�ض
�أو ال��ع��ق��ار امل���وق���وف ل����دى دائ����رة
الأرا�ضي والأمالك يف دبي و�إنهاء
الإج�������راءات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��وق��ف يف
اجلهات املعنية حتى يتم ا�ستخراج
�شهادة الوقف وت�سليمها للواقف
مبنزله .و�أفاد �أن امل�ؤ�س�سة تتعاون
م��ع حم��اك��م دب���ي لإ���ش��ه��اد الوقف
يف م��ن��ازل ال��واق��ف�ين م��ن �أ�صحاب
الهمم وكبار املواطنني ..مو�ضحا
�أنه يتم حتديد موعد مع الواقف
لزيارته يف منزله وت�سجيل الوقف
عرب الإ�شهاد املرئي حيث يتوا�صل
ال����واق����ف م����ع ال���ق���ا����ض���ي ع��ب�ر بث
ح���ي ال����ك��ت�روين ب��ح�����ض��ور �شهود
وم�س�ؤولني من امل�ؤ�س�سة وحماكم
دبي .و�أ�ضاف �أن امل�ؤ�س�سة حتر�ص
ع��ل��ى ت�����س��خ�ير ال��ت��ق��ن��ي��ات الذكية

وق��ن��وات التوا�صل امل��رئ��ي لتوفري
ال���وق���ت واجل���ه���د ع��ل��ى الواقفني
خ�صو�صا كبار املواطنني و�أ�صحاب
الهم مبا يلبي تطلعاتهم وت�سهيل
تقدمي م�ساهماتهم الوقفية.
وذكر �أن امل�ؤ�س�سة �أ�صدرت م�ؤخرا
دل��ي�لا ار���ش��ادي��ا لتنظيم عالقات
ال���واق���ف�ي�ن وت��ع��زي��ز دور الواقف
ومت��ك��ي��ن��ه م���ن �أداء واج���ب���ات���ه يف
�إدارة ال���وق���ف و����ض���م���ان حقوقه
الكاملة يف ممار�سة دوره الفعال
يف تنمية الوقف ..و ين�ص الدليل
على التعامل مع �أ�صحاب الهمم
م���ن ال���واق���ف�ي�ن وامل���ت�ب�رع�ي�ن وفق
�أرق���ى م�ستويات ت��ق��دمي اخلدمة
مب��ا ي�سهل �أع��م��ال �إدارة الأ�صول
الوقفية اخل��ا���ص��ة بهم  ،و يحدد
ال��دل��ي��ل واج��ب��ات امل�ؤ�س�سة ومنها
ت��وف�ير م��وظ��ف�ين �أك���ف���اء مل�ساعدة

م�����دراء الأوق������اف ويف مقدمتهم
ك��ب��ار امل��واط��ن�ين و�أ���ص��ح��اب الهمم
وت���ق���دمي اال����س���ت�������ش���ارات املتعلقة
بالوقف وخدماته.
ويهدف الدليل الإر�شادي اجلديد
�إىل مت��ك�ين ال��واق��ف�ين م���ن �إدارة
�أوقافهم بال�شكل الذي يتنا�سب مع

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل������دع������و /ن�سرين
يو�سف امل�صطفى � ،سوريا
اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
( )N013401281
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0551351604

مفهوم الوقف يف دب��ي مع توفري
جميع الإم��ك��ان��ي��ات والت�سهيالت

ال��ل�ازم����ة ل���ت����أدي���ة اخل���دم���ة ،كما
ي��ه��دف �إىل متكني ال��واق��ف�ين من

معرفة الإج����راءات التي تقدمها
لهم امل�ؤ�س�سة لتحقيق طلباتهم

ومت��ك�ين ال���واق���ف وت�سهيل �إدارة
الأ�صول الوقفية اخلا�صة به.

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
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االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/7308

تنفيذ رقم 2021/7796

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/08/2لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �ضده
اخل�ضر للو�ساطة التجارية (�ش.ذ.م.م ) و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
5,000
�أغرا�ض مكتبيه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/08/02لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده م�شاريع مهرتا�ش للتجارة (�ش.ذ.م.م) و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
اغرا�ض مكتبيه 6,000
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/يال
�سقوي لت�أجري الدراجات
رخ�صة رقم CN 2660344: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/ويلز
للنقل باحلافالت املدر�سية
رخ�صة رقم CN 1815389: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�سيويف
الدارة العقارات
رخ�صة رقم CN 1978927: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/املزن اال�ستثمارية
رخ�صة رقم CN 2022710:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد خليفه �سيف خليفه القبي�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سيف خليفة �سيف خليفة القبي�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

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
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دب�س
كوكيز
رخ�صة رقم CN 2737405: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/معر�ض
ميني كارز
رخ�صة رقم CN 2840248: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/كروان
بيبي للمالب�س
رخ�صة رقم CN 2481270: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/ويدو
لت�صميم نظم وبرامج احلا�سب االيل
رخ�صة رقم CN 3926860: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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:فاميلي اماريت�س للرعاية ال�صحية املنزلية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة �أبوظبي � ,شارع املرور � -شرق  - 25قطعة - 40
طابق  2وحدة جامعة ابوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1950086 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/ا�سعد عبا�س و�شركاه (حما�سبون قانونيون)  -فرع
ابوظبي ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/7/26:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2021/1/158725:تاريخ التعديل2021/07/28:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/انتيك
اند كال�سيك للأثاث
رخ�صة رقم CN 2759046: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/جولد
ون كافيه
رخ�صة رقم CN 2758756: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/املنقذ
لرتكيب معدات االمن وال�سالمه
رخ�صة رقم CN 1330545: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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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�إعــــــــــالن

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

قم�صية للملكية الفكرية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ق�صر العطور

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

رخ�صة رقم CN 1025136:قد تقدموا الينا بطلب

املودعة بالرقم 160129 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/أ�س جي �أر كافيه
رخ�صة رقم CN 2715100:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة را�شد حميد �سامل هدفه العامرى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل حممد �صالح على اجلنيبى
تعديل �إ�سم جتاري من� /أ�س جي �أر كافيه

تعديل وكيل خدمات  /حذف على حمد عمر العامرى

S G R CAFE

�إىل /ملحمة �سوبر �ستار

با�ســم :ذي ويجلز بي تي واي ليميتد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد نورالعامل الت ذاكر ح�سني

�إىل /كافترييا املا�سك جريل

SUPER STAR BUTCHERY

وعنوانه :ا�سرتاليا
وامل�سجلة حتت رقم  )163674( :بتاريخ2012/02/01 :

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

ELMASK GRILL CAFETERIA

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

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث

انتهاء احلماية يف  2021/07/19 :وحتى تاريخ 2031/07/19 :

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سامى على حمد عمر العامرى %100

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إدارة العالمات التجارية

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)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ملحمة الكوخ االثيوبي
رخ�صة رقم CN 1026629:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ملحمة الكوخ االثيوبي
ETHIOPIAN HUT BUTCHERY

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�صية للملكية الفكرية
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 160667 :
با�ســم :ييغيت اك��و مالزمييلريي ناكليات ت��ي��ورزم ان�����ش���أت �سانايي يف
تيكاريت انونيوم �شريكتي
وعنوانه :اورغانيز �سانايي بوليغي�سي توركميني�ستان كادّي�سي رقم27 :
�سينكان ،انقره ،تركيا
وامل�سجلة حتت رقم  )160667( :بتاريخ2012/07/04 :
ً
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتبارا من تاريخ
انتهاء احلماية يف  2021/08/03 :وحتى تاريخ 2031/08/03 :
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

قم�صية للملكية الفكرية

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
بتاريخ2021/05/11 :

املودعة بالرقم 46824 :
املودعة بالرقم 160128 :

با�ســم� :سا�سني انرتنا�شيونال اليكرتيك كومباين ليمتد

با�ســم :ذي ويجلز بي تي واي ليميتد

وعنوانه :وايزيازجن كيفاكو لوي�شي زن – ليكنج �شي  – 325604زيجياجن

وعنوانه :ا�سرتاليا

بروفن�س – جمهورة ال�صني ال�شعبية

وامل�سجلة حتت رقم  )160128( :بتاريخ2013/06/19 :

وامل�سجلة حتت رقم  )37186( :بتاريخ2003/04/14 :م

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ

انتهاء احلماية يف  2021/07/19 :وحتى تاريخ 2031/07/19 :

انتهاء احلماية يف 2012/03/25 :م وحتى تاريخ 2022/03/25 :

�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 350919 :
با�ســم :نيكو�س �آل.تي.دي.
وعنوانه :رودو  ،12الطابق الأول 1086 ،نيكو�سيا ،قرب�ص	
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
عطور ،مياه عطرية ،ماء تواليت ،ماء الكولونيا ،مزيالت روائح كريهة ،مزيالت العرق ،زيوت عطرية،
م�ستح�ضرات التجميل ،املكياج ،جل اال�ستحمام وم�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام ،كرميات جتميلية،
غ�سوالت (لو�شن) لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات ومرطب اجل�سم ،وال�صابون
الواقـعة بالفئة3 :
و�صف ال��ع�لام��ة :ع��ب��ارة ع��ن �شكل دائ���ري داخ��ل��ه اط��ار باللون اال���س��ود يحتوي على كلمة نيكو�س و
برفيومز باللغة الالتينية باللون الأ�سود وداخله ر�سمة حيوان ذو �أجنحة ويعلوه كلمة �سكالبت�شري
باللغة الالتينية وباللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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بايدن يتهم رو�سيا بال�سعي لعرقلة االنتخابات الأمريكية
يف ح��رب م�س ّلحة حقيقية ،م��ع ق��وة عظمى �أخرى،
يتلقّاها.و�أ�ضاف “هذا انتهاك �صريح ل�سيادتنا».
•• وا�شنطن�-أ ف ب
ك��م��ا ه���اج���م ال��رئ��ي�����س الأم��ي�رك����ي ن���ظ�ي�ره الرو�سي ف�سيكون ذلك ب�سبب هجوم �إلكرتوين».
اتّهم الرئي�س الأم�يرك��ي جو بايدن رو�سيا بال�سعي ف�لادمي�ير ب��وت�ين.وق��ـ��ـ��ال ب��اي��دن �إنّ ب��وت�ين “لديه ويف خ��ري��ف  ،2022جت���ري يف ال���والي���ات املتّحدة
ل��ع��رق��ل��ة ���س�ير االن��ت��خ��اب��ات ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة امل���ق��� ّررة يف م�شكلة حقيقية ،فهو على ر�أ�س اقت�صاد ميتلك �أ�سلحة “انتخابات منت�صف الوالية” التي يتم فيها جتديد
ال���والي���ات امل�� ّت��ح��دة ال��ع��ام امل��ق��ب��ل م��ن خ�ل�ال ن�شرها نووية و�آبار نفط وال �شيء غري ذلك” ،م�ضيفاً “هذا جميع مقاعد جمل�س النواب وثلــــــث مقـــــــاعد جمل�س
“معلومات م�ض ّللة” يف بالده.
يجعله �أكرث خطورة بالن�سبة يل».كما �أعرب الرئي�س ال�شيوخ.وكـــــانت الواليـــــات امل ّتحـــــدة ح ّملــــــت ال�صـــــني
وخ�ل�ال زي���ارة ملكتب م��دي��ر اال���س��ت��خ��ب��ارات الوطنية الأم�ي�رك���ي ع��ن ق��ل��ق��ه �إزاء ت��زاي��د وت��ي�رة الهجمات م�ســـــــ�ؤولية القر�صنـــــة الوا�سعـــــــة ال��ن��ط��اق التي
بالقرب م��ن وا�شنطن ق��ال ب��اي��دن “انظروا �إىل ما الإل��ك�ترون��ي��ة ،مب��ا يف ذل���ك ع�بر “برامج الفدية” ا�ستهــــــدفت يف �آذار/مار�س خدمــــــات “مــــــايكرو�سوفت
تفعله رو���س��ي��ا م��ن��ذ الآن ب�����ش���أن ان��ت��خ��اب��ات  2022التي تقوم على ت�شفري معطيات تابعة لهدف معينّ �إك�ست�شينـج” ،يف حني دعـــــــا البيت الأبيــــ�ض مراراً
واملعلومات امل�ض ّللة” ،يف �إ�شارة �إىل معلـــــومات بهذا واملطالبة باملال ،غالباً بعمالت البيتكوينّ ،
لفك هذا رو�سيا �إىل اتخــــــــاذ �إجراءات �ض ّد هجمــــــات “بــــــرامج
ال�ش�أن ح�صل عليها خالل الإحـــــــاطة اليومية التي الت�شفري.وقال بايدن “�إذا انتهى بنا املطاف يف حرب ،الفـــــدية” الـــــــتي ت�شــــــنّ انطـــالقاً من �أرا�ضيها.

رو�سيا ت�سجل �أدنى ح�صيلة للإ�صابات
بـ«كورونا» منذ �شهر

•• مو�سكو-وام:

�سجلت ال�سلطات ال�صحية الرو�سية خ�لال ال�ساعات الـ 24املا�ضية �أدن���ى ح�صيلة
�إ�صابات جديدة بفريو�س كورونا لأول مرة منذ بداية �شهر يوليو احلايل بـ22420 /
�إ�صابة  /مقارنة بيوم �أم�س الأول � 23032/إ�صابة /ليبلغ �إجمايل عدد الإ�صابات
بالفريو�س التي مت ت�سجيلها يف رو�سيا  6ماليني و� 195ألفا و� 232إ�صابة .وقال
مركز العمليات الرو�سي اخلا�ص مبكافحة الفريو�س يف تقريره اليومي �إن ح�صيلة
�ضحايا الفريو�س يف رو�سيا �شهدت ارتفاعا ملحوظا بـ 798وفاة خالل �آخر � 24ساعة
/مقابل  779وفاة يف اليوم ال�سابق /وبلغ جمموعها � 156ألفا و 178حالة وفاة،
ومتاثل  20579مري�ضا لل�شفاء من الفريو�س التاجي منذ يوم �أم�س الأول ،لي�صل
�إجمايل عدد املتعافني �إىل  5ماليني و� 547ألفا و� 529شخ�صا.

مر عام دون �أن تك�شف حقيقة ما ح�صل
ّ

انفجار بريوتّ ...
حطم «روح» املدينة وخ ّلف �صدمة للناجني
•• بريوت�-أ ف ب

بعد عام على انفجار مرف�أ بريوت ،ال
يزال الأطباء يخرجون �شظايا زجاج
م��ن ج�سد ���ش��ادي رزق� ،آخ��ره��ا قطعة
بحجم �سنتيمرت تقريبا بقيت ع�شرة
�أ�شهر عالقة فوق ركبته.
وي��ق��ول رزق ( 36ع��ام��اً) “�أجد ك ّل
���ش��ه��ر ت��ق��ري��ب��اً ���ش��ظ��ي��ة زج����اج جديدة
يف ج�������س���دي ..ال ي�����زال ه���ن���اك زج���اج
يف ف��خ��دي ورج��ل��ي ،و�أع��ت��ق��د يف يدّي
�أي�ضاً».وي�ضيف “االنفجار يعي�ش يف
داخلي و�سيبقى كذلك كل حياتي».
كان رزق يقف على �شرفة مكتبه املطل
على مرف�أ بريوت حني اندلع احلريق
ال����ذي ���س��ب��ق االن��ف��ج��ار .ح��م��ل هاتفه
اجلوّال وبد�أ بت�صوير الدخان الأ�سود
املت�صاعد ،لكن م��ا ه��ي ���س��وى دقائق
حتى وقعت الكارثة.
و ّث������ق �����ش����ادي ال�����ث�����واين الأوىل من
االن��ف��ج��ار ،بينما �سقطت عليه �ألواح
الزجاج.و�أخاط الأطباء  350قطبة
يف ج�����س��د ����ش���ادي ،وال���ط���ري���ق �أمامه
ال ت���زال ط��وي��ل��ة ،فقد �أب��ل��غ��ه الأطباء
م���ؤخ��راً �أن��ه �سيحتاج �سنوات لإخراج
كافة قطع الزجاج العالقة يف ج�سده.
يف الرابع من �آب�/أغ�سط�س ،2020
�أودى ان��ف��ج��ار م���رف����أ ب��ي�روت بحياة
��� 214ش��خ�����ص��اً و�أ����ص���ي���ب ف��ي��ه اكرث
م���ن ��� 6500ش��خ�����ص ،ودمّ�����ر �أحياء
عدة يف املدينة .وعزته ال�سلطات �إىل
انفجار  2750طناً من مادة نيرتات
الأمونيوم خمزنة منذ العام 2014
يف العنرب رقم  12يف املرف�أ.
وي��ق��ول ���ش��ادي “حتوّلت �إىل �شخ�ص
�آخر بعد االنفجار ..تغيرّ ك ّل �شيء يف
حياتي».قبل االنفجار ،وبرغم الأزمة

االقت�صادية ،مل يخطر يف بال �شادي ال��راب��ع م��ن �آب دون �أن ي��دخ��ل �أحد
�أن ي��ه��اج��ر“ .اليوم� ،أن��ت��ظ��ر املغادرة ال�����س��ج��ن ،ي��ك�بر الغ�ضب يف داخلي..
غ�ضب يجعلك ت��ري��د �أن حت ّ��ط��م و�أن
بفارغ ال�صرب” �إىل كندا.
وي�����ض��ي��ف “ال�صدمة ت��ن��ه�����ش��ك من تتظاهر و�أن ترمي قنابل مولوتوف».
ال��داخ��ل ..وك�أنك يف حالة بكاء دائم،
وال ي��زال املعالج النف�سي روين
يف داخلك».
م ّر عام على االنفجار الذي غري وجه مكتف
امل��دي��ن��ة ،م��ن دون �أن تك�شف حقيقة من جهته يحاول الت�أقلم مع فقدانه
م��ا ح�صل يف ذل��ك ال��ي��وم �أو يحا�سب ال��ن��ظ��ر يف ع��ي��ن��ه ال��ي��م��ن��ى ب��ع��د ثالث
امل�����س���ؤول��ون ع��ن��ه .وت��ق��ف احل�صانات ع��م��ل��ي��ات ج���راح���ي���ة ورح���ل���ات عالج
ال�سيا�سية اليوم عائقاً �أم��ام ا�ستدعاء اىل �أوروب�������ا ال���س��ت�����ش��ارة خ��ب�راء ع ّله
ن��واب ووزراء �سابقني ور�ؤ���س��اء �أجهزة ينقذ بع�ضا من قدرته على الر�ؤية.
�أمنية وع�سكرية كانوا يعلمون ،وفق لكنه اليوم ال يقوى �سوى �أن يجل�س
ت���ق���اري���ر ،مب��خ��اط��ر ت��خ��زي��ن كميات على ط��رف طاولة او يف زاوي��ة غرفة
هائلة من نيرتات الأمونيوم يف املرف�أ ،ليتمكن م���ن ر�ؤي�����ة م���ا ح��ول��ه بعينه
الي�سرى فقط.
ومل يحركوا �ساكناً لإخراجها منه.
وي��ق��ول ���ش��ادي “كلما اق�ترب��ت ذكرى وي���ق���ول يف ع���ي���ادت���ه يف ب��ي��روت التي

�أ���ص��ي��ب بينما ك��ان فيها “هذا البلد
عبارة عن وهم كبري ،كما حال كل ما
كنا نفخر به حول قدرتنا على تخطي
ك���ل ال�����ص��ع��وب��ات ل��ن��ع��ي�����ش ونفرح”.
وي�ضيف “كل هذا حتطم».
مل يتبق �سوى �صدمة جماعية يف بلد
يغرق �أك�ثر يف م�ستنقع م��ن الأزمات
والفو�ضى ،وال حلول لإنقاذه تلوح يف
الأف���ق .فقد فاقم االنفجار االنهيار
االقت�صادي ال��ذي ي�شهده لبنان منذ
���ص��ي��ف  .2019وخ��ل��ال �أك��ث��ر من
عامني خ�سرت ال��ل�يرة �أك�ثر م��ن 90
يف املئة من قيمتها �أمام الدوالر وبات
�أك�ث�ر م��ن ن�صف ال�����س��ك��ان حت��ت خط
الفقر .وت�شهد البالد منذ �أ�سابيع �أزمة
وقود و�شحاً يف الدواء وتقنينا �شديدا
يف ال��ك��ه��رب��اء ي�����ص��ل �أح��ي��ان��ا اىل 22

�ساعة.ويقول روين “ننا�ضل لنعي�ش
وننجو ..لكن ذلك ال مينحنا الوقت
الكايف وال�سليم ال�ستيعاب ما ح�صل».
اقتلع انفجار املرف�أ �أب��واب��ا ونوافذ ال
حت�صى يف بريوت و�ضواحيها .ولأيام
عديدةّ ،
غطت �شوارع العا�صمة �أكوام
م��ن ال���زج���اج امل��ح��ط��م امل��ت�����س��اق��ط من
امل��ب��اين وامل���ن���ازل وامل��ت��اج��ر .ب��ع��د عام،
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �إ���ص�لاح��ات و�إع���ادة
ب��ن��اء بع�ض الأب��ن��ي��ة ،ال ت���زال �أ�ضرار
ك��ب�يرة ن��اجت��ة ع��ن االن��ف��ج��ار وا�ضحة
امل��ع��امل ،وط���ال ال��دم��ار م��ب��اين �أثرية
و�سكنية.يف �شارع مار خمايل القريب
من امل��رف���أ ،تقول جوليا �صربا (28
ع��ام��اً) �إنها مل تعد ت�شعر ب��الأم��ان يف
�شقتها التي ع��ادت لل�سكن فيها بعد
خم�سة �أ�شهر على وقوع االنفجار.

وتتذكر جوليا تفا�صيل ما م ّر عليها
يف ذل��ك اليوم امل�ش�ؤوم .وت��روي “كان
�صديقي غائباً عن الوعي على الأر�ض
وال��دم يغطي وجهه ورجليه ..ركزت
عليه لكنني كنت �أردد يف نف�سي �أي�ضا
ب�أنه مل يعد هناك منزل».
عادت جوليا �إىل �شقتها بعد �إ�صالحها
حت�سن و�ضعها بعد ال�صدمة.
وبعد �أن ّ
لكنها ال تزال ال حتتمل �أن ت�سمع �أي
�صوت .وتقول “نرتعب من الأ�صوات..
�إغالق الأبواب ،العوا�صف ،الرياح� ،أن
يقع �شيء على الأر�ض».
ي�����س��ي��ط��ر ع��ل��ى ج��ول��ي��ا ال���ي���وم �شعور
بـ”الغ�ضب والعجز».
وت��ق��ول “بعد االن��ف��ج��ار قلنا �إن���ه من
امل�ستحيل لهذه الطبقة احلاكمة �أن
تبقى� .إهمالهم وعجزهم وف�سادهم
ف��جّ ��ر امل���دي���ن���ة ...ب��ع��د ���س��ن��ة ال يزال
الو�ضع كما هو .ال يوجد منطق يف �أي
�شي».وت�ضيف “ال راح��ة ..نحاول �أن
نعالج �أنف�سنا من ال�صدمة واجلراح
ج��راء االنفجار ،لكن علينا �أي�ضاً �أن
نتعامل مع ال�شح اليومي يف كل �شيء.
ال ن��ع��رف ك��ي��ف ن��ت��ع��ام��ل م��ع ك��ل هذه
امل�شاكل ومن �أين نبد�أ».
ق��ب��ل �أك��ث��ر م���ن �أ����س���ب���وع�ي�ن� ،شاركت
جوليا مع فرقتها املو�سيقية “بو�ست
كاردز” يف عر�ض ملهرجانات بعلبك
ال��دول��ي��ة ���ض�� ّم مو�سيقيني لبنانيني
�شباب .و�أدّت �أغنية باللغة الإنكليزية
ُ���ص��وّرت ب�ين �آث���ار بعلبك ت��ق��ول فيها
“الوطن حزين».
وت��ق��ول لفران�س ب��ر���س “هناك �شيء
ت��غ�ّي�رّ ب��ع��د االن���ف���ج���ار .ال �أع�����رف �إذا
ك���ان مي��ك��ن ال��ق��ول �إن ب�ي�روت فقدت
روح���ه���ا� ..أع��ت��ق��د �أن روح��ه��ا ال تزال
موجودة ،لكنها روح حمطمة».

ماكرون :فرن�سا « َمدينة» لبولينيزيا ب�سبب التجارب النووية
•• باري�س�-أ ف ب

�أعلـــن الرئي�س الفرن�سي �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون م��ن بابيتي
“�صباح �أم�س الأربعاء يف باري�س” �أن فرن�سا “ َمدينة”
لبولينيزيا الفرن�سية ب�سبب التجارب النووية التي �أُجريت
بني  1966و 1996يف املحيط الهادئ.
وق����ال م���اك���رون يف خ��ط��اب �أم�����ام امل�����س���ؤول�ين يف بولينيزيا
“�أحت ّمل (امل�س�ؤولية) و�أري��د احلقيقة وال�شفافية معكم”،
م�ؤكداً �أن �ضحايا هذه التجارب النووية يجب �أن يح�صلوا
على تعوي�ضات �أكرب.

و���ص�� ّرح يف ال��ي��وم الأخ�ي�ر م��ن زي��ارت��ه للأرخبيل �أن “الأمة
َمدينة لبولينيزيا الفرن�سية.
ه��ذا الدين ناجم عن واق��ع �أنها ا�ست�ضافت ه��ذه التجارب
خ�صو�صاً بني  1966و ،1974التي ال ميكننا �أن نقول
�إنها كانت نظيفة».
مل يعتـــــذر الــــرئي�س الفـــــرن�سي يف خطابه ،الأمر الذي كانت
تطالب به جمعيات �ضحايا هذه التجارب.
بعد  17جتـــــربة نوويــــة يف ال�صحـــــراء الكــــربى ،نقلـــــت
ف��رن�����س��ا ع���ام  1966حقلهـــــا للرمــــاية �إىل بولينيزيا
الفرن�سية ،ح��ي��ث ق��ام��ت خ�ل�ال  30ع��ام��اً بـ 193جتربة

نووية ،جواً يف البداية ثم حتت الأر���ض .و�أُجريت التجربة
الأخ��ي��رة يف 27ك��ان��ون ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر  1996ب��ع��د قرار
الرئي�س الفرن�سي ج��اك ���ش�يراك ا�ستئناف ال��ت��ج��ارب رغم
ق��رار وقفها ال��ذي اتخذه قبل ثالثة �أع��وام �سلفه فران�سوا
ميرتان.
يخ�ص التعوي�ضــــات� ،أ�شار ماكرون �إىل �أن عند انتخابه
يف مــــا ّ
عام ُ “ ،2017و�ضعـــــت اللم�ســــــات الأخرية على  11ملفاً”
ومذاك مت االنتهــــــاء من “ 187ملفاً”.
ً
كاف” معلنا “�أنه ّ
واعترب �أن هذا “تقدم كبري لكن غري ٍ
مت
متديد مهلة تقدمي امللفات” للم�ستفيدين.

يوم الغ�ضب ..دعوات للتظاهر �ضد الإخوان يف ليبيا
•• طرابل�س-وكاالت

�ألقت الأح��داث التي تعي�شها تون�س
يف الأي��ام القليلة املا�ضية ،بظاللها
على الو�ضع يف ليبيا ،حيث ظهرت
ه��ن��اك دع����وات للتظاهر للإطاحة
بجماعة الإخوان.
 25يوليو ت��اري��خ �سيظل ف��ارق��ا يف
ت��ون�����س ،حيث �أط��ل��ق الرئي�س قي�س
���س��ع��ي��د ،ال��ر���ص��ا���ص��ة الأخ���ي��رة على
ج�سد اجلماعة املهرتئ ،بعدما جمد
الربملان الذي يرت�أ�سه ،رئي�س حركة
النه�ضة الإخوانية را�شد الغنو�شي،
بالإ�ضافة �إىل �إقالة احلكومة.
ووج�����دت �أح�����داث ت��ون�����س ���ص��دى يف
ل��ي��ب��ي��ا ،ح��ي��ث ات���خ���ذ ال��ل��ي��ب��ي��ون من
“انتفا�ضة ال�شعب الليبي” ،عنوانا
ل���دع���وات ال��ت��ظ��اه��ر يف ع��م��وم املدن
الليبية وخا�صة العا�صمة طرابل�س
ال��واق��ع��ة حت��ت �سيطرة امليلي�شيات
الإخوانية.
ويف ح���دي���ث مل���وق���ع “�سكاي نيوز
عربية”� ،أو���ض��ح حممد الرتهوين
من�سق دع����وات ال��ت��ظ��اه��رات يف 30
ي��ول��ي��و �أن “ال�شعب ال��ل��ي��ب��ي يعاين
منذ �سنوات من فو�ضى امليلي�شيات،
وت�سلط الإخوان على رقاب الليبيني،
وال������ذي �أدى �إىل ا���س��ت��ع��ان��ة بقوى
�أجنبية م��ن �أج��ل ا�ستمرار حكمهم
لطرابل�س باحلديد وال��ن��ار ،فكانت
دع��وة التظاهرات من �أج��ل ا�ستعادة

ليبيا من براثن الإخوان».
وح��م��ل��ت دع�����وات ال��ت��ظ��اه��ر يف 30
يوليو �شعارات مثل “ت�سقط ع�صابة
االخوان ،يكفي �سرقات ،يكفي ف�ساد،
يكفي ت��دم�ير ،نعم لإن��ق��اذ الوطن،
نعم لإنقاذ م�ستقبل �أطفالنا».
و�أ�����ض����اف ال��ت�ره����وين“ :ما ي�سمى
بتنظيم الإخوان والذي �سيطر على
ليبيا وم�صر وت��ون�����س ،قطع دابره
يف م�صر نهائيا ،والآن ن��رى بداية
ن��ه��اي��ت��ه يف ت��ون�����س ،وب��ال��ت��ايل ي�أتي
الدور على ر�أ�س الأفعى للتنظيم يف
ليبيا».
و�شهدت تون�س ثورة �شعبية يوم 25
يوليو اجل��اري� ،ضد حركة النه�ضة

الإخ���وان���ي���ة ،ت��ط��ال��ب ب��ح��ل الربملان
و�إ���س��ق��اط ح��ك��وم��ة ه�����ش��ام امل�شي�شي،
وه��و م��ا ا�ستجاب ل��ه الرئي�س قي�س
�سعيد بالقرارات التاريخية يف ليلة
 25يوليو.
�إ�سقاط اتفاقية
ال�سراج�-أردوغان
من�سق ت��ظ��اه��رات  30ي��ول��ي��و ،قال
“ن�شهد ال��ي��وم� ،أن املنطقة الغربية
يف ليبيا والعا�صمة طرابل�س ،تعاين
م��ن وي�ل�ات ح��ك��م الإخ�����وان ،خا�صة
بعد اتفاقية رئي�س حكومة الوفاق
ال�سابق ف��اي��ز ال�����س��راج ،وال���ذي وقع
اتفاقية ال��ع��ار م��ع تركيا ،وا�ستقدم

امل�����رت�����زق�����ة والإره�������اب�������ي���ي���ن لقتل
الليبيني».
ووقع رئي�س حكومة الوفاق الليبية
ال�����س��اب��ق ف���اي���ز ال�������س���راج والرئي�س
ال�ترك��ي رج��ب طيب �أردوغ����ان ،عدة
اتفاقيات يف نوفمرب � ،2019أتاحت
ل��ل��أت����راك ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ملفات
ع�سكرية و�أمنية يف ليبيا.
وت��اب��ع ال�تره��وين ق��ائ�لا“ :تنظيم
ل��ي��ب��ي��ا دع����م اجل���م���اع���ات الإرهابية
ال�ستهداف الليبيني وع��ل��ى ر�أ�سهم
ت��ن��ظ��ي��م��ات جم���ل�������س �����ش����ورى ث����وار
بنغازي الإرهابي ،والقاعدة وداع�ش،
ال�ستهداف الليبيني ،لذلك ت�شكل
ال��دع��وة لتظاهرات اخلمي�س بداية

لإنهاء الإخ��وان يف ليبيا ،كما حدث
يف م�صر وتون�س وال�سودان».
ور���ص��دت ع��دة تقارير ا�ستخباراتية
ت����ع����اون م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات الإخ�����������وان يف
طرابل�س م��ع اجل��م��اع��ات الإرهابية
منها “جمل�س �شورى ثوار بنغازي”
و”�أن�صار ال�شريعة” ،كما ت�شكلت
“�سرايا ال��دف��اع ع��ن بنغازي” من
فلول جمل�سي “�شورى ثوار بنغازي
و�أجدابيا” و”جمل�س ����ش���ورى
جم���اه���دي درنة” ،وه����ي جماعات
تابعة لـ”تنظيم �أن�صار ال�شريعة”،
امل�����ص��ن��ف م���ن ق��ب��ل جم��ل�����س الأم����ن
جماعة �إرهابية.
وجماعة �أن�صار ال�شريعة حتالفت مع
كتيبة “راف اهلل ال�سحاتي” بقيادة
�إ���س��م��اع��ي��ل ال�����ص�لاب��ي �شقيق زعيم
�إخوان ليبيا علي ال�صالبي ،وبع�ض
امليلي�شيات املتطرفة الأخرى.
انقالب الإخوان على
الدميقراطية
ال�تره��وين �أك���د �أن ه��ن��اك ا�ستجابة
وا����س���ع���ة م���ن ق��ب��ل ال�����ش��ع��ب الليبي
ل��ل��ت��ظ��اه��رات ،ومت حت���دي���د �أماكن
للتجمعات يف ال��ع��ا���ص��م��ة طرابل�س
منها قاعة ال�شعب ،و�ساحة ال�شهداء،
وط���ري���ق ال�����س��ك��ة ،وت�����اج�����وراء �أم����ام
البحوث.
ولفت �إىل �أن �أه��داف تظاهرات 30
يوليو ،تتمثل ب�إ�سقاط نظام جماعة
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الإخ���وان بعدما �أحكموا �سيطرتهم
على مقدرات البالد وت�سليمها �إىل
ت��رك��ي��ا وامل���رت���زق���ة ،وت���غ���ول الف�ساد
وامل��ف�����س��دي��ن يف االق��ت�����ص��اد الليبي،
وت���ردي اخل��دم��ات وال�سلع وارتفاع
الأ�سعار وغياب اال�ستقرار ال�سيا�سي،
م���ع غ��ي��اب ح��ك��وم��ة منتخبة وعدم
وجود د�ستور دائم.
وبينّ الرتهوين �أن “الدولة الليبية
ط�����وال ع�����ش��ر ����س���ن���وات ت���ع���اين ،من
“الالدولة” وه��و خمطط �إخواين
ت�سعى اجلماعة الإرهابية من �أجل
ا���س��ت��م��راره ل�����ض��م��ان ���س��رق��ة ث���روات
ليبيا ل�صالح التنظيم الدويل».
النا�شط واملحلل ال�سيا�سي الليبي،
�أو����ض���ح �أن تنظيم الإخ������وان ،الذي
ان��ق��ل��ب ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات يف
 ،2014وجل�����أ �إىل ال�����س�لاح ،يعد
تنظيما عابرا للدول وال��ق��ارات ،وال
ي�ؤمن بالدميقراطية او االنتخابات
ك��م��ا ت����روج ق���ادت���ه ب���ل ه���و ال يهدف
�سوى احلكم وال�سلطة ،حتى لو على
“جثث” ال�شعب الليبي ،وما حدث
من جت��ارب يف ليبيا وتون�س وم�صر
وال�����س��ودان ،ت�ؤكد �أن��ه تنظيم دموي
�إره��اب��ي .واختتم الرتهوين حديثه
ملوقع “�سكاي نيوز عربية” قائال �إن
“تظاهرات  30يوليو بداية النهاية
ل�سنوات ال���دم وال��ف�����س��اد والإره����اب،
وا�ستعادة ال�سيادة الوطنية وعودة
ليبيا من براثن الإخوان».

09

عوا�صم
وا�شنطن
ق�ضت حمكمة يف الواليات امل ّتحدة ب�سجن حم ّلل �سابق يف اال�ستخبارات
الأمريكية ملدة � 45شهراً بعدما �أق ّر ب�أ ّنه �س ّرب لل�صحافة معلومات
عن برنامج ع�سكري �س ّري لتنفيذ عمليات اغتيال حمدّدة الأهداف
بوا�سطة طائرات دون ط ّيار يف عهد الرئي�س الأ�سبق باراك �أوباما.
ويف العامني  2013و 2013عمل دانيال �إيفريت هيل ( 34عاماً)
حل�ساب وكالة اال�ستخبارات الع�سكرية الأمريكية يف انتقاء �أهداف يف
�أفغان�ستان ال�ستهدافها ب�ضربات جوية بوا�سطة طائرات بدون طيار،
يف جتربة قال للمحكمة �إ ّنها �أ ّثرت عليه عاطفياً.
وبعد ه��ذه التجربة ت��رك هيل اجلي�ش وعمل يف  2014يف وكالة
اال���س��ت��خ��ب��ارات اجل��غ��راف��ي��ة امل��ك��ان��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ،امل�����س���ؤول��ة ع��ن جمع
معلومات ا�ستخبارية جغرافية مكانية انطالقاً من �صور ملتقطة
من �أقمار �صناعية ،وقد �أتاحت له هذه الوظيفة الو�صول �إىل وثائق
�سرية للغاية ح��ول ب��رن��ام��ج اغ��ت��ي��االت حم���دّدة الأه����داف بوا�سطة
طائرات دون طيار يف اليمن و�أفغان�ستان وال�صومال.
كابول

�أعلن متحدث با�سم حركة طالبان �أم�س الأربعاء �أن وفدا من قادة
طالبان التقى يف ال�صني وزي��ر اخلارجية ال�صيني وم�س�ؤولني من
الدبلوما�سية ال�صينية.وقال املتحدث حممد نعيم �إن��ه خالل هذه
ال��زي��ارة التي ت�ستم ّر يومني وب���د�أت ال��ث�لاث��اء ،عقد ال��وف��د امل�ؤلف
من ت�سعة �أع�ضاء بقيادة امل�س�ؤول الثاين يف حركة طالبان املال عبد
الغني بارادار “لقاءات منف�صلة مع وزير اخلارجية ال�صيني وانغ يي
ونائب وزير اخلارجية واملمثل ال�صيني اخلا�ص ل�ش�ؤون �أفغان�ستان».
مل يك�شف املتحدث عن املكان املحدد حيث عُقدت اللقاءات يف ال�صني.
وقال نعيم لوكالة فران�س بر�س يف كابول �إن متمردي طالبان “�أكدوا
لل�صني �أن الأرا�ضي الأفغانية لن ُت�ستخدم �ضد �أمن �أي بلد كان».
و�أ�ضاف �أن امل�س�ؤولني ال�صينيني “وعدوا بعدم التدخل يف ال�ش�ؤون
الأفغانية� ،إمنا على العك�س امل�ساعدة يف ح ّل امل�شاكل و�إر�ساء ال�سالم».
وتثري ال�سيطرة ال�سريعة حلركة طالبان على �أرا����ض �شا�سعة يف
�أفغان�ستان خ�لال �أق��ل من ثالثة �أ�شهر �أثناء هجوم �شامل ،القلق
خ�صو�صاً يف الدول املجاورة لأفغان�ستان ،يف وقت �أ�صبح االن�سحاب
النهائي للقوات الدولية من البالد بعد وجود ا�ستم ّر ع�شرين عاماً،
�شبه مكتمل.
نواك�شوط
�أع��ل��ن��ت ن��واك�����ش��وط �أنّ م��واط��ن�ين م��وري��ت��ان��ي�ين اخ�� ُت��ط��ف��ا م��ع ثالثة
�صينيني يف مايل قبل ع�شرة �أيام �أُطلق �سراحهما دون �أن ي ّت�ضح يف
احلال م�صري زمالئهم ال�صينيني.
وك��ان اجلي�ش امل��ايل �أعلن �أنّ ثالثة �صين ّيني وموريتان َّيني يعملون
يف �شركات بناء اختطفوا يف ّ 18
متوز/يوليو اجل���اري على �أيدي
م�س ّلحني هاجموا ور���ش��ة �أ�شغال عامة تقع على بُعد  55كلم عن
مدينة كواال يف جنوب غرب مايل قرب احلدود مع موريتانيا.
والثالثاء �أعلن م�صدر يف وزارة الإعالم املوريتانية لوكالة فران�س
بر�س �أنّ “املواطنني املوريتانيني م��وج��ودان يف ف�صالة” الواقعة
على احل��دود اجلنوبية ال�شرقية للبالد مع م��ايل ،مطمئناً �إىل �أنّ
ال�صحية ج ّيدة».
“حالتهما
ّ
و�أ ّك���د امل�صدر بذلك معلومة نقلتها وك��ال��ة الأن��ب��اء املوريتانية عن
م�صدر ر�سمي مل ت�س ّمه.ومل ي�أت �أيّ من هذين امل�صدرين على ذكر
م�صري املخطوفني ال�صينيني الثالثة.

ا�ستياء �أمريكي من �شعار للنازية
حمفور يف وزارة اخلارجية

•• وا�شنطن�-أ ف ب

عرب وزي��ر اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن عن غ�ضبه ووع��د بتعزيز
جهود مكافحة معاداة ال�سامية بعد اكت�شاف ر�سم لل�صليب املعقوف الذي
كان �شعار النازية ،يف م�صعد بوزارة اخلارجية.
وقال م�س�ؤولون �إنهم فتحوا حتقيقا ملعرفة كيف مت حفر ال�شعار على الإطار
اخل�شبي مل�صعد يف مبنى هاري �إ�س ترومان ،مقر الدبلوما�سية الأمريكية
الذي يخ�ضع لتدابري �أمنية م�شددة يف و�سط وا�شنطن.
وج��ه بلينكن ،وه��و علماين يهودي جنا زوج وال��دت��ه من مع�سكرات املوت
النازية ،ر�سالة ملوظفي وزارة اخلارجية معتربا الر�سم الذي اك ُت�شف م�ساء
االثنني “بغي�ض متاما».
وقالت املتحدثة با�سم الوزارة جالينا بورتر نقال عن ر�سالة بلينكن الذي
يقوم بزيارة للهند�“ ،إن ذلك تذكري م�ؤمل ب�أن معاداة ال�سامية لي�ست من
خملفات املا�ضي� ،إنها ال تزال قوة نتعامل معها يف العامل وللأ�سف نتعامل
معها قرب الوطن».
�أ�ضافت الر�سالة “يتعني القول �إن معاداة ال�سامية ال مكان لها يف الواليات
املتحدة وحتما لي�س يف وزارة اخلارجية».
وقالت اجلمعية اليهودية الأمريكية �إن ال�شعار ُر�سم على مقربة من مكتب
املوفد اخلا�ص ملكافحة معاداة ال�سامية ،وح�ضت ال��وزارة على ملء املركز،
الذي مثل العديد من املراكز ال يزال �شاغرا منذ تغيري الإدارة.
وقالت مديرة اجلمعية ملحاربة معاداة ال�سامية هويل هافناغل �إن “معاداة
ال�سامية ال تزال قوة بغي�ضة يف العامل ،كما �أ�شار الأمني العام عن حق ،لكن
للأ�سف الكثري من معاداة ال�سامية التي نواجهها اليوم لي�ست جلية مثل
ال�سوا�ستيكا النازية (ال�صليب املعقوف)».
خ�لال زي��ارة له ال�شهر املا�ضي �إىل برلني �أطلق بلينكن م�ساع مع �أملانيا
ملحاربة عودة معاداة ال�سامية ،ومن �ضمنها تعزيز التوعية ب�ش�أن املحرقة
مع تقدم الناجني يف ال�سن.وحذر �آنذاك من �أن نكران املحرقة وغريها من
�أ�شكال معاداة ال�سامية “غالبا ما ي�سري جنبا �إىل جنب مع ره��اب املثلية
اجلن�سية وكراهية الأجانب والعن�صرية ،وغريها من �أ�شكال الكراهية”
معتربا �أنها “�صرخة للذين ي�سعون لهدم دميوقراطياتنا».
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عربي ودويل
الأزمة ال�سيا�سية تثري ردود فعل حول العامل

تون�س :عزلة النه�ضة دوليا و�ضوء �أخ�ضر لـ «�سعيد»...؟

منيت بف�شل ذريع �سيا�سيا واقت�صاديا واجتماعيا حيث تراجعت كل
•• الفجر -تون�س
امل�ؤ�شرات و�أ�ضحت الدولة على م�شارف الإفال�س واالنتماء اىل نادي
�أثارت هذه الأحداث قلق املجتمع الدويل ،الذي يدرك ه�شا�شة الدول الفا�شلة .االحتاد الأوروب��ي �أو البيت الأبي�ض �أو منظمة
التجربة التون�سية يف التغيري ،بعد �أكرث من ع�شر �سنوات بقليل العفو الدولية �أو حتى فرن�سا  ...حتدثت العديد من الهيئات
مما ي�سمى بالربيع العربي جتربة يجمع الداخل التون�سي �أنها واملنظمات والعديد من الدول بعد ان �أقدم الرئي�س التون�سي قي�س

�سع ّيد م�ساء الأحد املا�ضي عقب احتجاجات يف خمتلف مناطق البالد
�ضد احلكومة واملنظومة ال�سيا�سية الداعمة لها ،على تفعيل الف�صل
 80من الد�ستور و�إعفاء رئي�س احلكومة ه�شام امل�شي�شي من مهامه
وجتميد عمل جمل�س نواب ال�شعب ملدة  30يوما ،ورفع احل�صانة عن
نوابه ،ف�ضال عن توليه ال�سلطة التنفيذية مب�ساعدة حكومة يع ّينها

بنف�سه .كما �أقال وزير الدفاع ووزيرة العدل يوم االثنني .وهكذا
منح قي�س �سعيد نف�سه �سلطة تنفيذية مطلقة ،و�أعلن عن نيته
تعيني رئي�س وزراء جديد مع �إجراء تغيريات يف احلكومة .قرارات
اثارت حفيظة احلزب الأ�سا�سي يف الربملان التون�سي ،حزب النه�ضة
الإ�سالمي ،الذي �شجب الإجراءات ،وما �أ�سماه “االنقالب».
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 مل تكن جممل املواقف الغربية والعربية على التطورات التون�سية� ،سلب ّية م�صر وال�سعودية والكويت ي�ؤكدوندعمهم الدائم لتون�س

 تون�س ُتطمئن �أطراف ًا عربية ودول ّيةعلى �سالمة امل�سار

 -فرن�سا تعرب عن االحرتام الكامل ل�سيادة تون�س ،ووا�شنطن تكتفي بالن�صيحة

�أنتوين بلينكني ..وا�شنطن تكتفي بالن�صيحة
وقد �أ ّك��د وزي��ر خارجيتها رمطان الأو�ضاع يف تون�س ،داعيا “جميع ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة �أمي�����ن ال�صفدي
ل���ع���م���ام���رة ،يف ت�����ص��ري��ح اعالمي الأط���راف لالحتكام للغة احلوار على تويرت انه “ي�أمل �أن يتجاوز
�إث���ر لقائه �أم�����س الأول الثالثاء وح��ل اخل�لاف��ات عرب التوا�صل” ،الأ�شقاء التون�سيون ه��ذا الو�ضع
الرئي�س قي�س �سعيد� ،أنّ تون�س م�ؤكدا �أن “ما يحدث يف ال�شقيقة ال�صعب م��ن خ�لال احل��ف��اظ على
ح��ل��ي��ف دائ����م ل��ل��ج��زائ��ر .وبح�سب تون�س ميثل بالن�سبة لليبيا �أهمية ا���س��ت��ق��رار ال���ب�ل�اد ( )...وحماية
تغريدة من الرئا�سة اجلزائرية ،كربى ،لكون تون�س مثاال وجتربة منجزاتهم».
املعار�ضة الوحيدة للخطوة التي
حت����دث ق��ي�����س ���س��ع��ي��د ه��ات��ف��ي��ا مع مهمة يف املنطقة».
�أق����دم عليها ال��رئ��ي�����س التون�سي،
ن���ظ�ي�ره اجل����زائ����ري ع��ب��د املجيد
ج������اءت م����ن ت��ن��ظ��ي��م��ات االخ������وان
ت���ب���ون ع���ن “�آخر ال���ت���ط���ورات يف العرب مت�ضامنون
عرب ّيا� ،أعرب من القاهرة ،الأمني امل�سلمني ،امل�صنفة �إرهابية ،ومن
تون�س».
امل��غ��رب ،اجل��ار ال��ث��اين لتون�س ،ال���ع���ام جل��ام��ع��ة ال������دول العربية احتاد القر�ضاوي املتحدث با�سمهم
ا����س���ت���ق���ب���ل ق���ي�������س ����س���ع��� ّي���د ،وزي����ر �أح��م��د �أب���و الغيط ،خ�لال ات�صال واملظلة التي جتمعهم ،وبالطبع
خارجيتها نا�صر بوريطة ،مبعوثا هاتفي مع نظريه التون�سي عثمان م����ن ت���رك���ي���ا ،ال����دول����ة املتحالفة
خ��ا���ص��ا حم�� ّم�لا ب��ر���س��ال��ة �شفوية ج����ران����دي ،ع���ن “دعم اجلامعة م��ع ح���زب ال��ن��ه�����ض��ة ،ح��ي��ث رف�ض
��وج��ه��ة �إىل رئ��ي�����س ال���دول���ة من الكامل لل�شعب التون�سي” .معربا امل��ت��ح��دث با�سم الرئي�س الرتكي
م ّ
امللك حم ّمد ال�ساد�س ،ملك اململكة عن “الأمل يف �أن تخرج تون�س من رج����ب ط��ي��ب �أردوغ���������ان“ ،تعليق
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة وازدراء
اال�ضطرابات ب�سرعة».
املغربية.
وق��ال��ت ال�سعودية� ،إن��ه��ا “تثق” رغبة ال�شعب يف الدميقراطية”
وح�سب بالغ للرئا�سة التون�سية
ف���ق���د مت خ��ل��ال ل����ق����اء ،الت�أكيد يف ال��ق��ي��ادة التون�سية يف “جتاوز ح�سب تعبريه.
وقالت وزارة اخلارجية الرتكية،
ع��ل��ى رواب����ط الأخ����وة ال��ق��وي��ة بني الظروف احلالية” ،داعية املجتمع
ال��ق��ي��ادت�ين يف ال��ب��ل��دي��ن ،وجتديد ال���������دويل ل����ل����وق����وف �إىل جانب �إن��ه��ا “قلقة للغاية” م��ن حتول
الإعراب عن العزم امل�شرتك الذي ذل���ك ال��ب��ل��د .و�أف������ادت اخلارجية الأح����������داث ،داع����ي����ة �إىل “�إعادة
يحدوهما من �أجل موا�صلة العمل ال�سعودية يف بيان ،ب�أن “احلكومة ال�����ش��رع��ي��ة الدميقراطية” من
���س��وي��ا لتوطيد ع�لاق��ات التعاون تتابع جمريات الأو���ض��اع احلالية �أج����ل “احلفاظ ع��ل��ى الإجن�����ازات
الدميقراطية لتون�س” .ولكنها
ال���ث���ن���ائ���ي وحت���ق���ي���ق التطلعات التي ت�شهدها تون�س».
و�أ�����ض����اف ال��ب��ي��ان “و�إذ حترتم عادت وعدلت �أوت��ار موقفها حيث
امل�����ش�ترك��ة ل��ل�����ش��ع��ب�ين ال�شقيقني
نحو مزيد من الت�ضامن والت�آزر ،امل��م��ل��ك��ة ك����ل م����ا ي��ت��ع��ل��ق بال�ش�أن �أك�����د وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة الرتكي،
دون �أي �إ�شارة لتطور الأو�ضاع يف ال��داخ��ل��ي ال��ت��ون�����س��ي وت��ع��ده �أم���راً م���ول���ود ت�����ش��اوو���ش �أوغ���ل���و ،خالل
�سيادياً ،لت�ؤكد وقوفها �إىل جانب ات�������ص���ال م����ع ن���ظ�ي�ره التون�سي،
تون�س.
�أما يف ليبيا ،فقال ع�ضو املجل�س ك����ل م����ا ي���دع���م �أم������ن وا�ستقرار ع��ث��م��ان اجل����رن����دي ،دع����م تركيا
ل�شعب ت��ون�����س يف ظ��ل التطورات
الرئا�سي الليبي مو�سى الكوين ،تون�س».
وم��ن جانب الأردن ،غ��رد رئي�س ال�سيا�سية التي ي�شهدها هذا البلد
�إن املجل�س يراقب بـ “قلق �شديد”

الناطق الر�سمي با�سم املحكمة الإبتدائية والقطب الق�ضائي االقت�صادي واملايل حم�سن الدايل
ال�����ش��م��ال �إف���ري���ق���ي ،م�����ش��ددا على ���س��ع��ي��د ع��ل��ى اح��ت��رام مقت�ضيات
اهتمامها با�ستقرار ورخاء تون�س .الد�ستور ،م�ؤكدا �أن هذه التدابري
اال�ستثنائية ا�ستجابت للمطالب
الدبلوما�سية التون�سية تعك�س امل�������ش���روع���ة ل��ل�����ش��ع��ب التون�سي
و�ساهمت يف احتواء حالة االحتقان
الهجوم
ويف ه��ج��وم دب��ل��وم��ا���س��ي م�ضاد التي يعي�شها.
من جانبهم ،ووفق امل�صدر ذاته،
من اجل تو�ضيح ال�صورة ،وتفنيد
�صفة “االنقالب” على تطورات “�أكد الأ���ش��ق��اء وق��وف��ه��م الدائم
الأو�������ض������اع يف ت����ون���������س ،واط���ل��اع �إىل جانب تون�س يف ه��ذا الظرف
ال��������دول ال�����ش��ق��ي��ق��ة وال�صديقة ال���دق���ي���ق ودع���م���ه���م ل��ه��ا وثقتهم
وال��ه��ي��ئ��ات االمم���ي���ة ع��ل��ى حقيقة يف ق��درت��ه��ا ع��ل��ى جت����اوز حتديات
م�����س��ت��ج��دات الأو������ض�����اع بتون�س ،امل���رح���ل���ة ال����راه����ن����ة ،مب����ا يحفظ
وال���ق���رارات ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا �سعيد� ،أم��ن��ه��ا وا���س��ت��ق��راره��ا» .ات�صاالت
�أج��رى وزي��ر اخلارجية التون�سي ،عثمان اجل��رن��دي ،متت اي�ضا مع
ع���ث���م���ان اجل������رن������دي ،ات�������ص���االت كل من وزراء خارجية فرن�سا جان
هاتفية ب����وزراء خ��ارج��ي��ة ك��ل من اي��ف ل���ودري���ان ،و�إي��ط��ال��ي��ا لويجي
اململكة العربية ال�سعودية ،الأمري دي م��اي��و ،وك��ات��ب ال��دول��ة االملاين
في�صل بن فرحان �آل �سعود ،ودولة ل����ل���������ش�����ؤون اخل����ارج����ي����ة مي�شيل
ال���ك���وي���ت ،ال�����ش��ي��خ �أح���م���د نا�صر بريجيه� ،إ�ضافة �إىل املمثل ال�سامي
املحمد ال�صباح ،وجمهورية م�صر لل�ش�ؤون اخلارجية و�سيا�سة الأمن
ال��ع��رب��ي��ة��� ،س��ام��ح ���ش��ك��ري ،وذلك باالحتاد الأوروبي جوزاب بورال.
وب����ّي���نّ اجل������رن������دي لنظرائه
بتكليف من الرئي�س قي�س �سع ّيد.
وا���س��ت��ع��ر���ض اجل���رن���دي خالل ال���ط���ب���ي���ع���ة اال����س���ت���ث���ن���ائ���ي���ة لهذه
ه��ذه امل��ك��امل��ات ،وف��ق ب�لاغ �إعالمي التدابري التي تهدف �إىل التنظيم
ل��ل��خ��ارج��ي��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة ،تطورات امل����ؤق���ت لل�سلطة �إىل ح�ين زوال
الو�ضع يف تون�س يف �ضوء القرارات حالة اخلطر الداهم على الدولة
الأخ���ي���رة ال���ت���ي ات���خ���ذه���ا رئي�س م���ؤك��دا حر�ص الرئي�س التون�سي
ع����ل����ى �����ض����م����ان ك�����اف�����ة احل����ق����وق
اجلمهورية.
وب�ّي�نّ �أن ه��ذه الإج���راءات املعلن واحلريات وعدم امل�سا�س بها.
م��ن ج��ان��ب��ه��م� ،أك����د املخاطبون
ع��ن��ه��ا ت���ن���درج يف �إط������ار احلفاظ
ع���ل���ى ا����س���ت���ق���رار ت���ون�������س وح�سن الأوروب�����ي�����ون ع��ل��ى ال���وق���وف �إىل
�سري م�ؤ�س�سات الدولة وحمايتها جانب تون�س وموا�صلة دعمها يف
و������ض�����م�����ان دمي����وم����ت����ه����ا يف ظل م�سارها ال�سيا�سي �ضمانا ملا حققته
التّحدّيات غري امل�سبوقة والأخطار من مكا�سب يف جمال �إر�ساء دولة
املحدقة التي تهدّد البالد ،ال �سيما القانون وحقوق الإن�سان.
ذات امل���ع���اين �أك����د ع��ل��ي��ه��ا وزير
�إزاء ت�����ص��اع��د م��ن�����س��وب االحتقان
ال�����س��ي��ا���س��ي و����ص���ع���وب���ة الأو�����ض����اع خارجية تون�س يف ات�صال هاتفي
االق����ت���������ص����ادي����ة واالج����ت����م����اع����ي����ة م���ع م��ي�����ش��ال ب��ا���ش��ل��ي��ه ،املفو�ضة
وال�صحية وتداعياتها على ال�سلم ال�سامية حل��ق��وق الإن�����س��ان ،التي
�أب������رزت م���ن ج��ه��ت��ه��ا� ،أن مكتبها
االجتماعي بتون�س.
و�أب��������رز ال����وزي����ر ح���ر����ص قي�س ي���ت���اب���ع ب���اه���ت���م���ام ال����ت����ط����ورات يف
تون�س ،معربة عن ثقتها يف قدرة
تون�س على رفع التحديات وجتاوز
ه����ذه امل��رح��ل��ة ال��دق��ي��ق��ة ،م�ؤكدة
ع���ل���ى دع�����م امل��ف��و���ض��ي��ة ال�سامية
حلقوق الإن�سان لتون�س ،وفق بيان
اخلارجية التون�سية.

الرئي�س قي�س �سعيد ي�ستقبل وزير خارجية اجلزائر
ر�ؤية الغرب للأحداث
اح���ت��رام امل����ب����ادئ الدميقراطية ت���ون�������س ،م�����ض��ي�� ًف��ا �أن احلكومة
حدث مبثل هذا احلجم ،ويف بلد وحقوق الإن�سان التي ت�شكل �أ�سا�س الرو�سية “تراقب” الو�ضع.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا� ،أف���������ادت وزارة
يحتل موقعا ا�سرتاتيجيا مهما يف احلكم يف تون�س.
معادالت عديد القوى العاملية� ،إن
كما تعهد �أنتوين بلينكني بدعم اخل��ارج��ي��ة الربيطانية ،ب����أنّ حل
مل نقل جميعها ،وبالتايل من غري �أم���ري���ك���ي ل�لاق��ت�����ص��اد التون�سي الأو�ضاع بتون�س يتحقق فقط عرب
امل�سموح �أن تنت�صب فيه الفو�ضى وحم�����ارب�����ة ك���وف���ي���د  ،19-وه���و مبادئ الدميقراطية وال�شفافية
هو الذي ينتمي ملنطقة ال تنق�صها عن�صر �أ���س��ا���س��ي يف االحتجاجات وحقوق الإن�سان وحرية التعبري،
عوامل التوتر واحلرائق ،كان ال بد ال��ت��ي ان��دل��ع��ت يف ال���ب�ل�اد ودفعت مطالبة جميع الأطراف يف تون�س
�أن ي�سرتعي انتباه املجتمع الدويل ق��ي�����س ���س��ع��ي��د �إىل ت��ع��ل��ي��ق عمل بحماية املكا�سب الدميقراطية.
ودع�����ت الأمم امل��ت��ح��دة القادة
والعنا�صر الفاعلة فيه ،و�أن ينتظر ال��ب�رمل����ان .ويف وق����ت ���س��اب��ق �أول
اجلميع مواقف بع�ض ال��دول من �أول �أم�س االثنني دع��ت الواليات ال�����س��ي��ا���س��ي�ين يف ت��ون�����س لت�سوية
ه��ذا ال��ت��ط��ور ،وك���ان ال�����س���ؤال :هل املتحدة تون�س �إىل عدم “تبديد” اخل�ل�اف���ات ب�����س��رع��ة ع�ب�ر احل���وار
���س��ي��ب��ارك امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل هذه ال���ت���ق���دم ال���ه�������ش للدميقراطية وح����ل����ول ال����و�����س����ط .وق������ال نائب
اخلطوة �أم �سي�شجبها؟
ال��ول��ي��دة ،بح�سب بيان ���ص��ادر عن املتحدث با�سم الأمني العام للأمم
امل���ت���ح���دة ف����رح����ان ح������ق“ :نحن
االحت������اد الأوروب���������ي ،ال�شريك وزارة اخلارجية.
االق��ت�����ص��ادي الأ���س��ا���س��ي لتون�س،
وكان �إع�لان البيت الأبي�ض �أنه ال ن����زال ع��ل��ى ات�����ص��ال باحلكومة
دع��ا يف بيان �صحفي� ،إىل “�إعادة ينتظر فتوى الدائرة القانونية يف التون�سية هنا يف نيويورك وعرب
اال�ستقرار امل�ؤ�س�سي يف �أ�سرع وقت وزارة اخلارجية ،ب�ش�أن ما �إذا كان موظفينا يف البالد».
وتابع“ ،ندعو القادة ال�سيا�سيني
ممكن” .وقال رئي�س الدبلوما�سية ال��ذي ح�صل يف تون�س يرقى �إىل
التون�سيني �إىل ت�سوية اخلالفات
الأوروبية جوزيب بوريل“ :ندعو “م�ستوى االنقالب».
�إىل ا�ستئناف الن�شاط الربملاين
وقالت وزارة اخلارجية الأملانية ،ب�سرعة من خالل احل��وار وحلول
واح����ت����رام احل����ق����وق الأ�سا�سية �إن “املهم الآن هو العودة �إىل النظام الو�سط ،واتخاذ خطوات م�س�ؤولة
واالم����ت����ن����اع ع����ن ج��م��ي��ع �أ�شكال الد�ستوري يف �أ�سرع وقت ممكن” ،ب��ه��دف احل���ف���اظ ع��ل��ى الهدوء”،
ال��ع��ن��ف (� )...إن احل���ف���اظ على وان الأحداث “ت�شكل حتديا كبريا م�ضيفا
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وا���س��ت��ق��رار البالد لتون�س” ،وت��دل على “ال�ضرورة �أنه من ال�ضروري الآن �أن حترتم
من الأولويات».
امل���ل���ح���ة مل���ع���اجل���ة الإ�����ص��ل�اح����ات جميع الأط����راف ���س��ي��ادة القانون
وب���ع���د ت��ع��ل��ي��ق ���س��ل��ط��ة الربملان ال�سيا�سية واالق��ت�����ص��ادي��ة الآن” ،واحلرية.
التون�سي ،قال االحتاد الأوروبي �إنه لكنها اع��ت�برت �أن م��ا ح��دث لي�س
يراقب “التطورات يف تون�س ب�أكرب ان��ق�لاب��ا .وم��ن اجل��ان��ب الرو�سي ،املغرب العربي على اخلط
اجل��زائ��ر ،العمق اال�سرتاتيجي
قدر من االهتمام .يجب احلفاظ �أع����رب امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م الكرملني
على اجلذور الدميقراطية للبالد ع��ن �أم��ل��ه يف “�أال ي��ه��دد �أي �شيء ل��ت��ون�����س واجل������ار الأك���ب���ر ،اختار
واحرتام �سيادة القانون والد�ستور ا���س��ت��ق��رار و�أم�����ن املواطنني” يف االت�صال املبا�شر –واملغرب �أي�ضا-
والإط����ار الت�شريعي م��ع احلر�ص
على االهتمام برغبات وتطلعات
ال�������ش���ع���ب ال���ت���ون�������س���ي “ .وذ ّك������ر
“بالدعم ال��ك��ب�ير ال����ذي يقدمه
االحتاد الأوروب��ي ودوله الأع�ضاء
ل��ت��ون�����س يف ���س��ي��اق ج��ائ��ح��ة كبرية
و�أزمة اقت�صادية».
م����ن ج���ه���ت���ه���ا ،ت����ري����د فرن�سا،
امل�����س��ت��ع��م��ر ال����ق����دمي وال�شريك
االول“ ،العودة ب���أ���س��رع م��ا ميكن
�إىل العمل الطبيعي للم�ؤ�س�سات”
يف ت��ون�����س�“ .إنها ت��ري��د اح�ت�رام
�سيادة القانون وال��ع��ودة ،يف �أقرب
وقت ممكن� ،إىل العمل الطبيعي
للم�ؤ�س�سات ،التي يجب �أن تكون
ق����ادرة ع��ل��ى ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى توفري
فرن�سا ...االحرتام الكامل ل�سيادة تون�س
جوزيب بوريل :االحتاد الأوروبي يدعو اىل �إعادة اال�ستقرار
تون�س تطمئن اال�شقاء واال�صدقاء
ال����رد امل��ن��ا���س��ب ل�ل��أزم���ة ال�صحية
واالق���ت�������ص���ادي���ة واالجتماعية”،
����ص���رح���ت امل���ت���ح���دث���ة ب���ا����س���م كاي
دور���س��ي��ه� ،أن��ي��ا���س ف��ون دي��ر مول.
و���ش��ددت على �أن���ه “مع االحرتام
ال���ك���ام���ل ل�����س��ي��ادة ت���ون�������س ،تدعو
فرن�سا جميع ال��ق��وى ال�سيا�سية
يف ال���ب�ل�اد �إىل جت��ن��ب �أي �شكل
من �أ�شكال العنف واحلفاظ على
املكا�سب الدميقراطية للبالد».
حثّ
ويف ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة،
و�أ����ض���اف يف ت�����ص��ري��ح ل��و���س��ائ��ل �إع��ل�ام حم��ل��ي��ة �أم�س غ�ير م�����ش��روع��ة .و�أك����د ال����دايل �أن ق��ا���ض��ي التحقيق حتقيقي يف �ش�أنها .كما �أكد حم�سن الدايل �أن النيابة
•• الفجر -تون�س
���ة
ي
���
ك
وزي��������ر اخل����ارج����ي����ة الأم���ري���
الأرب��ع��اء� ،أن من بني ه��ذه امللفات “عقود جمموعات ق��د تعهد بامللف وبا�شر مهامه منذ منت�صف يوليو العمومية بالقطب الق�ضائي االقت�صادي واملايل فتحت
على
�أنتوين بلينكني ،قي�س �سعيد
حتقيقا يف �شبهة ف�ساد �ضد الرئي�س ال�سابق للهيئة
�أكد الناطق الر�سمي با�سم املحكمة االبتدائية بتون�س ال�ضغط اللوبيينغ” ال���ذي مت �إح��ال��ت��ه م���ؤخ��را على اجلاري.
الدميقراطية
“احرتام امل���ب���ادئ
من جهة �أخ��رى� ،أو�ضح ال��دايل �أن الفرقة املخت�صة الوطنية ملكافحة الف�ساد �شوقي الطبيب.
والقطب الق�ضائي االقت�صادي واملايل حم�سن الدايل� ،أنظار النيابة العمومية بالقطب الق�ضائي االقت�صادي
على
����اظ
ف
����
حل
ا
ودع�����وت�����ه �إىل”
ويتعلق البحث ب�شبهة ���س��وء الت�صرف يف ميزانية
�أن ال��ق��ط��ب الق�ضائي االق��ت�����ص��ادي وامل����ايل ق��د اتخذ واملايل ،وبعد درا�سته قررت النيابة فتح بحث حتقيقي قد �أنهت الأبحاث يف �إحدى الق�ضايا التي رفعها املكلف
الفاعلني
جميع
مع
ح��وار مفتوح
ق��رارات يف جملة من امللفات ت�شمل �أح��زاب و�سيا�سيني �ضد كل من حركة النه�ضة وحزب قلب تون�س وجمعية العام بنزاعات ال��دول��ة �ضد هيئة احلقيقة والكرامة الهيئة ويف االن��ت��داب��ات خ�ل�ال ال��ف�ترة ال��ت��ي تر�أ�سها
ال�سيا�سيني وال�شعب التون�سي”.
و�شخ�صيات معروفة.
عي�ش تون�سي من �أجل احل�صول على متويالت �أجنبية و�أحالت امللف على النيابة العمومية وقد مت فتح بحث الطبيب.
ك��م��ا ���ش��ج��ع ال��رئ��ي�����س ���س��ع��ي��د على

�ضد هيئات وطنية
فتح بحث حتقيقي ّ

متويالت النه�ضة وحزبني �آخرين �أمام الق�ضاء

�ضد هيئة احلقيقة والكرامة ويف �شبهة ف�ساد �ضد الرئي�س ال�سابق للهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد
 -فتح حتقيق ّ

�ضوء �أخ�ضر...؟
ق����راءة ���س��ري��ع��ة مل��ج��م��ل املواقف
الغربية وال��ع��رب��ي��ة ،تك�شف �أن رد
فعلها على التطورات التون�سية،
مل يكن �سلبيا حيث خلت بياناتها
م���ن ع���ب���ارات ال��رف�����ض والتنديد
وال��ت��ح��ذي��ر ،ب��ل ت��راوح��ت املواقف
بني التفهّم وامل�ساندة �إىل جانب
�إ������س�����داء ال���ن�������ص���ح ،وال�����دع�����وة اىل
الإ���س��راع ب��ع��ودة ال�����ش���أن ال�سيا�سي
اىل �سريه الطبيعي.
وبهذا املعنى ،يكاد يوجد اجماع
دويل ع���ل���ى �أن م����ا ح�����ص��ل لي�س
انقالبا ،و�إمنا تغيري �أملته الأزمة
اخلانقة التي باتت تهدد بانفجار
تون�س.
�إن ردود الفعل امل�سجلة ،كر�ست
ع���زل���ة ح���رك���ة ال��ن��ه�����ض��ة اقليميا
ودوليا ،و�أكدت �أن املجتمع الدويل
لي�س م�ستعدا لفتح ب���ؤرة جديدة
يف املنطقة واجلرح الليبي النازف
مل ي��ن��دم��ل ب��ع��د ،وب���ال���ت���ايل ،منح
الرئي�س قي�س �سعيد �ضوءاَ �أخ�ضر
يف ا���س��ت��ك��م��ال امل�����س��ار ال����ذي ب����د�أه،
ولكن ،بح�سب بع�ض املراقبني ،قد
يكون �إىل حني ولي�س مبعنى �صكا
على بيا�ض.
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حمادثات بني الكوريتني لعقد قمة و�إعادة فتح مكتب ات�صال
•• �سول-رويرتز

قالت ثالثة م�صادر مطلعة يف حكومة كوريا اجلنوبية �إن حمادثات
جت��ري ب�ين ال��ك��وري��ت�ين لإع����ادة فتح مكتب ات�����ص��ال م�شرتك هدمته
بيوجنياجن العام املا�ضي وعقد قمة يف �إط��ار اجلهود الرامية لإعادة
العالقات بني اجلانبني.
وقالت امل�صادر م�شرتطة �إخفاء هويتها ب�سبب ح�سا�سية االت�صاالت
الدبلوما�سية �إن رئي�س كوريا اجلنوبية مون جيه �إن والزعيم الكوري
ال�شمايل كيم جوجن �أون ي�ستك�شفان �سبل حت�سني العالقات املتوترة
من خالل تبادل الر�سائل منذ �أبريل ني�سان.
وميثل ذل��ك حت�سنا يف العالقات التي تدهورت يف العام الأخ�ير بعد

اقرتحت منظمة ال�صحة العاملية
ع��ل��ى ال�����ص�ين ي���وم اخل��م��ي�����س 22
يوليو� ،إعادة فتح حتقيقها يف �أ�صل
كوفيد ،19-م�شرية �إىل احتمال
ح��دوث ت�سرب م��ن املخترب .ردود
�سجلت من
فعل ف��وري��ة وغا�ضبة ّ
بكني التي �أعلنت �أنها “منده�شة
للغاية” ،م����ع����ت��ب�رة االق����ت���راح
“متعجر ًفا” و”غري حمرتم” و
“خمالف للح�س ال�سليم».
وق��ال ت�سنغ يي�شني ،نائب وزير
جل���ن���ة ال�������ص���ح���ة ال���وط���ن���ي���ة� ،إن����ه
“فوجئ” عندما علم بالدرا�سة
ال��ت��ي اقرتحتها منظمة ال�صحة
ال��ع��امل��ي��ة .م��و���ض��وع اخل��ل�اف ،على
ح����د ق����ول����ه :ان ه������ذه ال���درا����س���ة
“تفرت�ض �أن ال�����ص�ين ف�����ش��ل��ت يف
االم��ت��ث��ال ل��ل�بروت��وك��والت ،ورمبا
ت�����س�� ّب��ب��ت يف ت�����س�� ّرب م���ن املخترب،
وه��ذه الأط��روح��ة هي �أح��د ال�سبل
ذات الأولوية لأبحاثها».
مل ي�سبق ملنظمة ال�صحة العاملية
�أن ذه��ب��ت ب��ع��ي��دًا يف ح��ق��ل الألغام
ه����ذا ،ح��ي��ث ت��ث�ير ال�����ص�ين �شكو ًكا
متزايدة يف اخلارج برف�ضها بعناد
�أي حتقيق دويل على �أرا�ضيها يف
�أ�صل الفريو�س.
ي��ذك��ر �أن ج��ائ��ح��ة كوفيد19-
م�س�ؤولة ع��ن وف��اة  4.13مليون
�شخ�ص اىل حدود  22يوليو ،منذ
ظهور فريو�س كورونا يف ووهان يف
�سبتمرب .2019
مل ُي�����ص��ب �أي م��ن ال��ب��اح��ث�ين يف
معهد ووه����ان لعلم الفريو�سات،
ب��ف�يرو���س كوفيد ،19-ومل يجر
خمترب ووه��ان  ، P4يف �أي وقت،
ريا
ب��ح�� ًث��ا ي��ح��ت��م��ل �أن ي��ك��ون خط ً
على الب�شر ،كما اكد نائب الوزير.
“الو�ضع ال ي�سمح ب���أي��ة �شكوك،
ي�����ص�� ّر ت�سنغ يي�شينغ ،الباحثون
ع��ل��ى ي��ق�ين م��ن ع���دم وج����ود دليل
ع��ل��ى وج����ود ت�����س�� ّرب م��ن املخترب.
�إذن ،هل ميكن �أن يكون الفريو�س
���ش���ى ج�������� ّراء ت�������س��� ّرب من
ق����د ت���ف���� ّ
املخترب؟ ه��ذه ال��درا���س��ة اجلديدة
ال��ت��ي اقرتحتها منظمة ال�صحة
العاملية لفح�ص �أ�صول الفريو�س،
ه��ي يف نف�س ال��وق��ت ع��دم احرتام
للمنطق ال�����س��ل��ي��م ،وت��ت��ع��ار���ض يف
بع�ض النواحي مع العلم .وهذا هو
�سبب ا�ستبعادنا متامًا قبول هذا
املقرتح .ومن هذا املنطلق� ،إليكم
ال�سبب� ،أجد يف هذا الربنامج عدم
احرتام للمنطق ال�سليم ،وغطر�سة
جتاه العلم« .
يف الأيام االخرية ،قال املدير العام

حتليل

�أن ب�شرت ثالثة اجتماعات على م�ستوى القمة يف  2018بال�سالم
وامل�صاحلة.
وم��ن املمكن �أن تتيح امل��ح��ادث��ات ب�ين البلدين ا�ستئناف املفاو�ضات
املتوقفة ب�ين بيوجنياجن ووا�شنطن ب��ه��دف التخل�ص م��ن الربامج
ال��ن��ووي��ة وال�صاروخية ل��دى ك��وري��ا ال�شمالية مقابل رف��ع العقوبات
ال�سارية عليها.والعالقات مع كوريا ال�شمالية ق�ضية رئي�سية للرئي�س
م��ون ال��ذي ترتاجع �شعبيته يف �آخ��ر �سنواته يف الرئا�سة .وك��ان مون
ق��د وع���د بتح�سني ال��ع�لاق��ات م��ع ك��وري��ا ال�شمالية و���س��اع��د يف عقد
االجتماعات التاريخية بني كيم والرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد
ترامب يف العامني  2018و.2019
و�أع����ادت ال��ك��وري��ت��ان ي��وم ال��ث�لاث��اء تو�صيل اخل��ط��وط ال�ساخنة التي

قطعتها بيوجنياجن يف يونيو حزيران من العام املا�ضي.
وق���ال م�����ص��دران �إن اجل��ان��ب�ين يناق�شان �إع����ادة ب��ن��اء مكتب االت�صال
امل�شرتك يف قرية بامنوجنوم احلدودية .وكانت بيوجنياجن قد دمرت
مكتب االت�صال ال�سابق يف كاي�سوجن العام املا�ضي.
وقالت امل�صادر �إن الطرفني ي�سعيان �أي�ضا لعقد قمة بني مون وكيم
لكن مل تتناول املحادثات �إطارا زمنيا �أو تفا�صيل �أخرى ب�سبب جائحة
فريو�س كورونا .وذكر �أحد امل�صادر �أن مون وكيم تبادال ر�سائل ات�سمت
بال�صراحة يف �أكرث من ع�شر منا�سبات وهو ما �أدى �إىل فتح قناة ات�صال
بني �سلطات اال�ستخبارات يف �سول وكيم يو جوجن �شقيقة كيم.
ورغم ما ت�شهده امل�شاورات من “تقلبات” فقد اتفق اجلانبان خالل
العطلة الأ�سبوعية على تن�شيط اخلطوط ال�ساخنة كخطوة �أوىل.

�أ�صول كوفيد 19 -تطفو على ال�سطح جمددا:

طالق بالثالث بني ال�صني ومنظمة ال�صحة العاملية!...
••الفجر -بيري �أنطوان دونيت -ترجمة خرية ال�شيباين اجلماعية يف �سريربينيت�شا بني  11و 14يوليو ،2021
يوا�صل الرجال والن�ساء العمل حتى ال ي�صبح الذين
«م��وت �شخ�ص واح��د م�أ�ساة ك�برى ،بينما م��وت مليون فُقدوا يف حرب يوغو�سالفيا جمرد �إح�صاءات.ولتحقيق
�شخ�ص هي جمرد �إح�صائيات” ،قال جوزيف �ستالني .ذلك ،يجب �أن نتذكر ،يجب �أن نبني �سالم النفو�س من
يف البو�سنة ،بينما �أقيمت �إحياء ذكرى �ضحايا الإبادة خالل االعرتاف مبكانة ال�ضحايا ،ويجب �أن تكون املحاكم

الوطنية والدولية � ً
أي�ضا قادرة على التحقيق يف ملفاتهم.
هذه ال�سل�سلة من املهارات ،التي جتمع املنظمات الدولية
وجمعيات ال�ضحايا وال�شرطة والق�ضاء ،ترتكز على
املهمة ال��د�ؤوب��ة التي تقوم بها فرق البحث عن املقابر
اجلماعية.

منظمة ال�صحة العاملية تريد حتقيقا جديدا

املوقع االمريكي الذي تتهمه ال�صني

 مل ي�سبق ملنظمة ال�صحة العاملية�أن ذهبت ً
بعيدا يف حقل الألغام هذا

 ي�شري ال�صينيون �إىل خمترب فورت ديرتيك،بالقرب من وا�شنطن ،على �أنه م�صدر كوفيد19 -

ملنظمة ال�صحة العاملية ،الدكتور
تيدرو�س �أدهانوم غيربي�سو�س� ،إنه
يعتقد �أن��ه م��ن “ال�سابق لأوانه”
التخلي عن النظرية القائلة ب�أن
تف�شي الفريو�س قد يكون م�صدره
ت�س ّرب من املخترب .و�ص ّرح“ :كما
ت��ع��ل��م��ون ج���ي���دًا ،ك��ن��ت �أن����ا نف�سي
ف��ن�� ًي��ا يف امل��خ��ت�برات واخت�صا�ص ًيا
يف امل��ن��اع��ة وع��م��ل��ت يف خمتربات،
وحت��دث داخلها حوادث” .لذلك
دع��ا غيربي�سو�س نف�سه بكني �إىل
ال��ت��ع��اون يف التحقيقات اجلديدة
ال��ت��ي ينبغي ب��ال�����ض��رورة �أن تكون
�شفافة من �أجل اكت�شاف ما ميكن
�أن يكون قد حدث يف النهاية.
�أطروحة فقدت م�صداقيتها
ط���رح دون���ال���د ت��رام��ب و�إدارت�����ه
�أطروحة حادث املخترب لأول مرة

يف �أبريل  .2020وقد فقدت هذه
الأطروحة كل م�صداقيتها عندما
ب��دا البع�ض ،يف حا�شية الرئي�س
الأمريكي ال�سابق ،يطرحون فكرة
العمل املب ّيت وال��ع��م��د ،ال���ذي كان
هدفه تطوير �أ�سلحة بيولوجية.
�أي �أط���روح���ة امل����ؤام���رة ال��ت��ي كان
م���ن اث���اره���ا جت��م��ي��د ال��ب��ح��ث على
�أ�صول الفريو�س .وبنا ًء على هذه
االتهامات اخلطرية ،حت��دث كبار
العلماء �ضد مثل ه��ذه التكهنات
التي ال �أ�سا�س لها من ال�صحة ،يف
مقال ن�شرته ذي الن�سيت ،املجلة
امل��رج��ع�� ّي��ة يف ه���ذا امل���ج���ال .وكان
الرئي�س جو بايدن هو ال��ذي �أعاد
�إحياء الق�ضية يف نهاية �شهر مايو
م��ن خ�لال �إ���ص��دار �أوام���ر لأجهزة
امل��خ��اب��رات الأم��ري��ك��ي��ة بالتحقيق
يف الأم��ر و�إب�لاغ��ه يف غ�ضون 90

يومًا ،وعلى وجه اخل�صو�ص حول
ما �إذا كان هناك ت�س ّرب يف املخترب
�أم ال.
«لي�ست الكلمة الأخرية»
وك��م��ا ه���و م��ت��وق��ع ،ف�����إن تقرير
م��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة حول
�أ�صول كوفيد ،19-الذي ُن�شر يف
 29مار�س ،ال ي�سلط ال�ضوء على
م�صدر هذا الوباء .وخالل عر�ض
ن��ت��ائ��ج ه���ذا ال��ت��ح��ق��ي��ق ،مل يرتدد
تيدرو�س غربي�سي�سو�س يف انتقاد
عدم الو�صول �إىل املعطيات اخلام
التي متنحها ال�سلطات ال�صينية.
وق��������ال �إن اخل����ب����راء ال���دول���ي�ي�ن
“�أعربوا عن �صعوبة و�صولهم �إىل
البيانات الأولية” �أثناء �إقامتهم
يف ال�����ص�ين ال��ع��ام امل��ا���ض��ي .انتقاد
علني نادر لكيفية تعامل بكني مع

ويندي �شريمان ،مع وزير اخلارجية ال�صيني يف مدينة تياجنني

هذا التحقيق امل�شرتك.
وي��ع��ت��ق��د ال��ع��دي��د م���ن اخل�ب�راء
�أي ً
�����ض��ا� ،أن اخل��ب�راء ال��ذي��ن زاروا
ووه�����ان ط��ي��ل��ة �أرب���ع���ة �أ���س��اب��ي��ع يف
مار�س املا�ضي ،مل يكن لديهم ما
يكفي من الف�سحة للعمل بحرية.
وك�����ان ت��ع��ي�ين امل��ح��ق��ق�ين الع�شرة
يف ق��ل��ب م���ف���او����ض���ات م��ك��ث��ف��ة بني
ب��ك�ين ومنظمة ال�صحة العاملية.
وح�صلت ال�صني على حق الفيتو
يف اختيار العلماء املعنيني وتقييد
هام�ش مناورتهم .واختتم املدير
ال���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة العاملية
يف ذل�����ك ال����وق����ت ق����ائ ً
��ل�ا�“ :آمل
�أن ت�ستند ال���درا����س���ات التعاونية
اجل���دي���دة �إىل ت��ق��ا���س��م املعطيات
على نطاق �أو�سع و�أ���س��رع» .حاول
رئ��ي�����س وف���د اخل��ب��راء الدوليني،
ب��ي�تر ب���ن م����ب����ارك ،ال��ت��ق��ل��ي��ل من

هل ت�سرب الفريو�س من املخترب؟

����ش����أن ذل����ك يف م����ؤمت���ر �صحفي،
ق��ائ ً
�لا �إن���ه يف ال�����ص�ين ،ك��م��ا يف �أي
مكان �آخ��ر ،ال ميكن تقا�سم بع�ض
البيانات لأ�سباب تتعلق باملعطيات
اخل�صو�صية .اال ان رئي�س منظمة
ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ع��� ّم���ق اجل����رح،
وط��ال��ب ببدء حتقيق ج��دي��د ،يتم
�إج����را�ؤه م��ع خ�ب�راء متخ�ص�صني،
ح�����ول ف��ر���ض��ي��ة ت�������س��� ّرب فريو�س
كورونا من خمترب يف ال�صني ،رغم
�أن منظمة ال�صحة العاملية اعتربت
يف ال��ب��داي��ة �أن مثل ه��ذا الت�سرب
“بعيد االحتمال للغاية».
«هذا التقرير بداية مهمة جدا،
لكنه لي�س الكلمة الأخرية” ،قال
يف االخ��ي��ر امل���دي���ر ال���ع���ام ملنظمة
ال�������ص���ح���ة ال����ع����امل����ي����ة ،مم�����ا ميهد
ال��ط��ري��ق مل��زي��د م���ن ال��ب��ح��ث .من
ج��ان��ب��ه ،رح���ب االحت����اد الأوروب�����ي

� ً
أي�ضا بـ “اخلطوة الأوىل املفيدة”،
ولكن “يف الوقت الذي ي�أ�سف فيه
للت�أخر يف بدء التحقيق ،والت�أخري
يف ن�����ش��ر اخل���ب��راء “يف ال�صني”
وحم�������دودي�������ة ت�����واف�����ر ال���ع���ي���ن���ات
والبيانات” ،التي يعود تاريخها
�إىل بدايات الوباء.
ف������ورت دي����ري����ك ،ال���ن�ي�ران
ال�صينية امل�ضادة
�إن هذا التغيري اجلذري يف لهجة
منظمة ال�صحة العاملية بالتحديد،
هو الذي يكر�س الطالق بني هذه
امل�ؤ�س�سة وبكني ،وهو طالق يبدو
اليوم نهائيا .يف الواقع ،اىل جانب
�إنكار �أي فكرة عن ت�سرب خمتربي،
ت�شري احلكومة ال�صينية ب�أ�صابع
االت��ه��ام �إىل نق�ص ال�شفافية من
جانب الواليات املتحدة.
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توحد امل�س�ؤولون ال�صينيون
لقد ّ
وو���س��ائ��ل الإع��ل�ام الر�سمية الآن
يف جبهة واح���دة ،ويفعلون ك��ل ما
يف و���س��ع��ه��م ل�ل�إ���ش��ارة �إىل خمترب
ف�������ورت دي��ت��ري�����ك ،ب����ال����ق����رب من
وا�شنطن ،على �أن��ه �أ�صل كوفيد-
 .19وه������ذا امل����وق����ع ه����و يف قلب
البحوث الأمريكية �ضد الإرهاب
البيولوجي .وف���ورت دي�تري��ك هو
م��رك��ز ط��ب��ي ح��ي��وي ت��اب��ع للقيادة
ال��ط��ب��ي��ة للجي�ش الأم��ري��ك��ي يقع
���ش��م��ال م��دي��ن��ة ف��ري��دري��ك بوالية
ماريالند.
ت��اري��خ��ي��ا ،ك��ان ق��اع��دة للربنامج
الأمريكي للأ�سلحة البيولوجية
ح��ت��ى ع����ام  .1969وه����و اليوم
م��رك��ز �أب��ح��اث ط��ب��ي ح��ي��وي ي�ضم
خم��ت�بر  ،P4ي��ح��ت��وي ع��ل��ى 67
م����ن ال���ع���وام���ل وال�������س���م���وم ،منها
الإي������ب������وال واجل����������دري واجل����م����رة
اخلبيثة والطاعون و�سم اخلروع.
مت �إغ��ل�اق امل��وق��ع �صيف 2019
ب�سبب اخل��روق��ات الأم��ن��ي��ة ،وعاد
املوقع للعمل مرة �أخرى منذ 27
مار�س .2020
و�أطلقت �صحيفة جلوبال تاميز،
وهي �صحيفة يومية ت�صدر باللغة
الإجن���ل���ي���زي���ة ذات ن��ف�����س قومي
وتخ�ضع لإ�شراف �صحيفة ال�شعب
ال��ي��وم��ي��ة ،وه���ي نف�سها �صحيفة
احلزب ال�شيوعي ال�صيني� ،أطلقت
ي��وم الأرب��ع��اء  21يوليو ،عري�ضة
لفتح حتقيق يف فورت ديرتيك.
وال �شك �أن هذه العري�ضة �ستجمع
�يرا م��ن التوقيعات ،لكن
ع���ددًا ك��ب ً
االت���ه���ام���ات ال�����ص��ي��ن��ي��ة ت��ب��دو غري
م��ق��ن��ع��ة ،وت�����ش��ب��ه رد ف��ع��ل مم�سرح
�أك�ثر م��ن كونها م��ب��ادرة ميكن �أن
تكت�سب زخ�� ًم��ا ل���دى ال����ر�أي العام
��رج��ح �أي ً
�����ض��ا� ،أن يكون
ال��ع��امل��ي.وي ّ
هذا اجل��دل على قائمة املناق�شات
ال��ت��ي اج��رت��ه��ا يف ال�����ص�ين اعتبا ًرا
م����ن الأح�������د  24ي���ول���ي���و ،وكيلة
وزي��ر اخلارجية ويندي �شريمان،
�أعلى م�س�ؤول �أمريكي يزور البالد
منذ و�صول جو بايدن �إىل البيت
الأبي�ض يوم الأحد  20يناير.
------------------------م���ؤل��ف ح���وايل خم�سة ع�شر
كتا ًبا خم�ص�صة لل�صني واليابان
والتبت والهند والتحديات
الآ���س��ي��وي��ة الرئي�سية .عام
 ،0202ن�شر كتاب “الزعامة
العاملية حم��وره ،ال�صدام بني
ال�صني وال��والي��ات املتحدة”
عن من�شورات لوب.

فريق التحقيق عمل يف ظروف �صعبة

وتارا بعد ا�ستقبال غباغبو :النزاع بات «وراءنا»
•• �أبيدجان�-أ ف ب

خ�ص رئي�س �ساحل العاج احل�سن وتارا �سلفه لوران غباغبو
ّ
با�ستقبال حار الثالثاء يف اللقاء الأول بني اخل�صمني منذ
�أعمال العنف الدامية عامي  ،2011-2010م�ؤكدا �أن
اال�ضطرابات باتت “وراءنا».
وق���ال وت���ارا لغباغبو ل��دى و�صوله الق�صر الرئا�سي يف
العا�صمة االق��ت�����ص��ادي��ة �أب��ي��دج��ان “كيف ح��ال��ك لوران؟
�سعيد بر�ؤيتك».
ويف م�ؤمتر �صحايف م�شرتك بعد اللقاء قال وت��ارا “هذه
الأزمة ولدت خالفات ،لكنها �أ�صبحت وراءنا .املهم ل�ساحل
العاج هو ال�سالم يف بلدنا».
من جهته دع��ا غباغبو �إىل �إط�لاق �سراح املعتقلني منذ
الأزم����ة ال��ت��ي ان��دل��ع��ت �إث���ر رف�����ض��ه الإق�����رار ب��ال��ه��زمي��ة يف
االنتخابات �أمام وتارا.

احتل غباغبو البالغ  76عاما امل�شهد منذ عودته ال�شهر
املا�ضي من �أوروبا ،حيث حقق ن�صرا ق�ضائيا تاريخيا �أمام
املحكمة اجلنائية الدولية.
و�أودت �أعمال العنف التي �أعقبت االنتخابات ب�أكرث من 3
�آالف �شخ�ص.
وبعد �إط��اح��ة غباغبو مت ت�سليمه �إىل املحكمة يف الهاي
حيث واجه اتهامات بارتكاب جرائم �ضد الإن�سانية بر�أته
املحكمة منها يف نهاية املطاف.
تابع املعلقون بدقة لقاء الثالثاء ،بحثا عن �أي م�ؤ�شرات
ت��دل عما �إذا ك��ان اخل�صمان ال�سابقان قد دفنا الأحقاد،
ما يعزز الآم��ال ب���أن تلتئم ج��روح البالد بعد اال�شتباكات
الدامية العام املا�ضي.
وذكرت �صحيفة نوتر فوا (طريقنا) املعارِ�ضة �أن “جمرد
ر�ؤية وتارا وغباغبو �سويا يعد م�ؤ�شرا على التئام اجلروح
و���ص��ورة ق��وي��ة لأه���ايل �ساحل ال��ع��اج يف �سعيهم لتحقيق

ال�سالم وامل�صاحلة الوطنية».
لكن املتحدث با�سم غباغبو جو�ستان كاتينان كوين دعا
النا�س �إىل “عدم �إعطاء �أهمية كبرية” للقاء.
حقق وت���ارا ،امل�صريف ال��دويل ال�سابق ،والبالغ  79عا ًما
ف��وزا كا�سحا يف االنتخابات الأخ�ي�رة التي ج��رت يف 31
ت�شرين الأول�/أكتوبر.
لكن مقاطعة املعار�ضة لها قو�ضت م�صداقية الفوز.
وقال كوين “�إنها زيارة جماملة لرئي�سه  ...و�إذا كان ذلك
ي�ساعد يف تهدئة اجلو ال�سيا�سي ،ف�سيكون من الأف�ضل».
ويف ال���ف�ت�رة ال���ت���ي ���س��ب��ق��ت االن���ت���خ���اب���ات ق�����ض��ى ع�شرات
الأ�شخا�ص يف ا�شتباكات مع ال�شرطة ،بعد �أن ك�شف وتارا
عن نيته الرت�شح للفوز بوالية ثالثة.
يف هذا ال�سياق ،رحب وتارا ر�سميا بعودة غباغبو �آمال �أن
ت�سهم يف تخفيف التوتر.
لكن ال�س�ؤال يتعلق مبا �إذا كان غباغبو �سيبقى متحفظا �أو

يف�ضل القيام بدور �سيا�سي قد ميثل خطرا على وتارا.
�سلط ال�����ض��وء ع��ل��ى غ��ب��اغ��و يف �سبعينات ال��ق��رن املا�ضي
عندما ك��ان نا�شطا ي�ساريا �ساهــــم يف و���ض��ع ح��د حلكم
احلزب الواحد يف �ساحل العاج بعد اال�ستقالل عن فرن�سا
يف .1960
وات�����س��م��ت ف��ت�رة ح��ك��م��ه ب����أع���م���ال مت����رد وح�����رب �أهلية
وانق�سامات وطنية وانتخابات يتم �إرج��ا�ؤه��ا با�ستمرار،
لكنه ال يزال يتمتع بدعم �شعبي كبري .وي�صفه م�ؤيدوه
بن�صري الفقراء وامل�ضطهدين.
ويراقب املعلقون التفاعالت بني وتارا وغباغبو والرئي�س
ال�سابق هرني كونان بيدي ( 87عاما) الرجال الثالثة
الذين هيمنوا على ال�ساحة ال�سيا�سية منذ عقود.
وحت��ال��ف ب��ي��دي م��ع وت���ارا يف انتخابات  ،2010لكن يف
 2018حتالف حزبه “احلزب ال��دمي��وق��راط��ي ل�ساحل
العاج” مع املعار�ضة.

يف �آذار/م��ار���س اق��ام حتالفا انتخابيا مع ح��زب “اجلبهة
ال�شعبية” بزعامة غباغبو ،ويف  11متوز/يوليو �أعلن
غباغبو وب��ي��دي �أنهما متحدان يف حتقيق ه��دف �إر�ساء
“�سالم دائم ونهائي».
وق���ال �أح���د م�����س���ؤويل احل���زب وي��دع��ى ن��غ��وران دجيدري
لوكالة فران�س بر�س بعد امل�ؤمتر ال�صحايف �إن “اجلبهة
الدميوقراطية ل�ساحل ال��ع��اج ترحب بالتوجه اجلديد
للرئي�س نحو احلوار” م�ضيفا ب�أن وتارا ي�سري على خطى
بيدي وغباغبو يف تبني “روح احلوار ال�شامل هذه».
و�أ�ضاف “نعتقد ب�أن �أهايل �ساحل العاج ميكنهم ا�ست�شعار
ال��ت��ح��ول ن��ح��و ال�����س�لام وامل�����ص��احل��ة ،وه����ذا م��ن م�صلحة
اجلميع».
ومن الق�ضايا التي ال تزال عالقة ،حكم بال�سجن  20عاما
بحق غباغبو املدان غيابيا ب”نهب” البنك املركزي لدول
غرب �إفريقيا ،خالل النزاع بني  2010و.2011
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حاالت كورونا يف طوكيو تتجاوز  3000يوميا
•• طوكيو-رويرتز

�أفادت و�سائل �إعالم يابانية �أن حاالت الإ�صابة
اليومية بكوفيد -19يف منطقة طوكيو التي
ت�ست�ضيف دورة الأل���ع���اب الأومل���ب���ي���ة �سجلت
زيادة قيا�سية لليوم الثاين على التوايل �أم�س
الأرب��ع��اء ،فتجاوزت  3000حالة لأول مرة
منذ بدء اجلائحة حيث ُ�سجلت  3177حالة
مما ي�ضغط على امل�ست�شفيات.
وقد ت�ضعف الزيادة احلادة يف احلاالت حما�سة
ال��ي��اب��ان��ي�ين ل�ل�أل��ع��اب الأومل��ب��ي��ة ال��ت��ي جتري

يف ظ���روف غ�ير م�سبوقة ،مب��ا يف ذل��ك حظر
ح�����ض��ور امل��ت��ف��رج�ين م��ع��ظ��م امل��ن��اف�����س��ات ،على
الرغم من ف��وز الريا�ضيني اليابانيني بعدد
كبري من امليداليات.
وقد ي�سبب ارتفاع الإ�صابات متاعب لرئي�س
ال�����وزراء ال��ي��اب��اين يو�شيهيدي ���س��وج��ا الذي
انخف�ضت �شعبيته �إىل �أدن��ى م�ستوياتها منذ
توليه من�صبه يف �سبتمرب �أيلول املا�ضي ،قبل
االنتخابات العامة التي جتري هذا العام.
وقال وزير يف جمل�س ال��وزراء �إن حكام ثالث
مقاطعات بالقرب من طوكيو �سيطلبون من

احلكومة �إعالن حالة الطوارئ يف مناطقهم،
وذلك بعد �أن بلغت الإ�صابات اليومية 2848
حالة �أم�س الأول الثالثاء.
وق����ال ي��ا���س��وت��و���ش��ي ن��ي�����ش��ي��م��ورا ،ال����ذي يقود
جهود احلكومة للت�صدي لفريو�س كورونا،
�أم����ام جل��ن��ة ب��رمل��ان��ي��ة �إن امل��ق��اط��ع��ات �ستطلب
م��ن احل��ك��وم��ة �إع��ل�ان ح��ال��ة ال���ط���وارئ اليوم
اخلمي�س.و�أ�ضاف �أن��ه من املتوقع �أن ترتفع
الإ�صابات خالل الأيام املقبلة.
و�أعلن منظمو �أوملبياد طوكيو �أم�س الأربعاء
عن � 16إ�صابة جديدة بالفريو�س مرتبطة

ب��الأومل��ب��ي��اد لي�صل امل��ج��م��وع �إىل  169حالة
م��ن��ذ الأول م���ن ي��ول��ي��و مت����وز .وي��ت��ع�ين على
الريا�ضيني واملوظفني وال�صحفيني امل�شاركني
يف الأوملبياد اتباع قواعد �صارمة ملنع انت�شار
الفريو�س مبا يف ذلك �إجراء الفحو�ص ب�شكل
متكرر.
و�أفلتت اليابان من موجات التف�شي الهائلة
ال���ت���ي ع���ان���ت م��ن��ه��ا دول �أخ������رى م��ث��ل الهند
و�إندوني�سيا وال��والي��ات املتحدة ،لكن املوجة
اخلام�سة م��ن الفريو�س تزيد ال�ضغط على
م�ست�شفيات طوكيو.

الأمر يتعلق باجلغرافيا ال�سيا�سية
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لهذا هناك  193دولة يف العامل
ولكن  205فريق يف الأوملبياد
مي��ك��ن تق�سيم ه���ذه ال��ل��ج��ان ال��ث�لاث ع�����ش��رة �إىل • جزر كاميان (ثالث جزر تقع يف البحر الكاريبي
•• الفجر –خرية ال�شيباين
ف��ئ��ت�ين .م���ن ن��اح��ي��ة  ،ه��ن��اك �أرب�����ع م��ن��اط��ق ميكن  ،تابعة للمملكة املتحدة) ،
• ج���زر ك���وك (�أرخ��ب��ي��ل م��ك��ون م��ن خم�سة ع�شر
ي�شارك  205فري ًقا يف �أوملبياد طوكيو ،لكن  193ت�صنيف و�ضعها اجلغرا�-سيا�سي على �أنه معقد:
جزيرة مرتبطة بنيوزيلندا) ،
دولة فقط :نتائج الوفود احلا�ضرة تطرح م�شكلة • كو�سوفو ،
• ج����زر ف�يرج��ن الأم��ري��ك��ي��ة (ت��ت��ك��ون م���ن ثالث
ح�سابية ج���د ّي���ة .يف ال���واق���ع ،الأم����ر يتعلق ب�شكل • هونغ كونغ ،
جزر)،
�أ�سا�سي باجلغرافيا ال�سيا�سية� :أي دول��ة ترغب يف • فل�سطني ،
• ج��زر ف�يرج��ن الربيطانية (ت��ت��ك��ون م��ن حوايل
�إر�سال ريا�ضيني �إىل الألعاب الأوملبية يجب �أن يكون • تايوان.
لديها جلنة �أوملبية وطنية .ومع ذلك ،هناك 206
،
جزيرة)
خم�سني
تنتمي
جزرية
أقاليم
�
ت�سعة
��رى،
خ
�
أ
ناحية
وم��ن
اختالف بني اجلغرافيا الريا�ضية واجلغرافيا ال�سيا�سية
جلان ،كما تو�ضح كوارتز.
�إىل بلدان تعرتف بها الأمم املتحدة� ،أو على الأقل • ب��ورت��وري��ك��و (ج���زي���رة ال��ك��اري��ب��ي و�أرا����ض���ي غري
وتدين الأقاليم الت�سعة التي تظهر يف القائمة التي اخرتعها �أ�سالفها ،لعبة الالكرو�س ،يف حال
الفريق امل�شارك ال يجب �أن ي���أت��ي بال�ضرورة من
مدجمة بالواليات املتحدة) ،
ن��ع��م 206 ،جل��ن��ة م���ن  205ف��ري��ق م�شارك :مرتبطة بها:
• �ساموا الأمريكية (خم�س جزر تقع يف �أوقيانو�سيا بلد م�ستقل ،مما ي�شري �إىل الفرق بني اجلغرافيا اع��ل�اه با�ستقاللها الأومل���ب���ي ف��ق��ط حلقيقة �أنها دخول هذا ال�صنف �إىل دورة الألعاب الأوملبية لعام
ب�سبب خماوف تتعلق بـ كوفيد� ،19-أعلنت كوريا • �أروبا (جزيرة هولندية يف البحر الكاريبي) ،
الريا�ضية واجلغرافيا ال�سيا�سية .ولكن منذ عام ح�����ص��ل��ت ع��ل��ي��ه ق��ب��ل ع����ام  .1996وت�ستح�ضر  .2028ويبدو �أن القواعد املعمول بها منذ خم�سة
ال�شمالية يف مطلع �أبريل �أنها لن ت�شارك يف �ألعاب • ب���رم���ودا (�أرخ���ب���ي���ل ال��ك��اري��ب��ي ال��ت��اب��ع للمملكة لكنها تابعة للواليات املتحدة).
 ،1996ال تعرتف اللجنة الأومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة �إال الكوارتز الو�ضع املعقد للإيروكوا ،وهي جمموعة وع�شرين عامًا ال ت�سعف ق�ضية هذا ال�شعب...
طوكيو .لنحذف  193من  206و�سنح�صل على املتحدة) ،
باللجان التي متثل “دولة م�ستقلة معرتف بها من من �ست دول �أمريكية من الهنود احلمر ،ترغب يف --------------------------------------
 ،13وهو عدد اللجان التي ال تتطابق مع البلدان • غوام (جزيرة يف بحر الفلبني � ،إقليم غري مدمج قوانني جديدة
املعرتف بها من قبل الأمم املتحدة.
عن �سالت الف ار
�أن تكون ق��ادرة على امل�شاركة يف امل�سابقة الريا�ضة
منذ ع��ام � ،1911أو���ض��ح بيري دي ك��وب��رت��ان� ،أن قبل املجتمع الدويل».
بالواليات املتحدة) ،

كولومبيا تطرد �أملانية �شاركت يف تظاهرات �ضد احلكومة
•• بوغوتا�-أ ف ب

�أعلنت �سلطات الهجرة الكولومبية �أنها طردت �أملانية
���ش��ارك��ت يف ت��ظ��اه��رات ���ض��د ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي�����س �إيفان
دوكي.
وقالت ال�سلطات يف بيان �إن ريبيكا �سربو�سر “كانت
ت��ق��وم ب�أن�شطة لي�س لها ع�لاق��ة بو�ضعها ك�سائحة،
وكان من �ش�أنها الت�أثري على النظام وال�سلم املدنيني”
مربرة يف ذلك “قرار طردها».
وكثريا ما ن�شرت �سربو�سر �صورا وت�سجيالت م�صورة

للتظاهرات على ح�ساباتها على من�صات التوا�صل
االجتماعي ،حيث التقت �أ�شخا�صا و�صفتهم بـ”اخلط
الأمامي” ل�لاح��ت��ج��اج��ات يف م��دي��ن��ة ك���ايل (جنوب
غرب).كتبت اجلمعة على في�سبوك �إنها وقعت �ضحية
هجوم على املدينة التي كانت مركز التظاهرات املنددة
باحلكومة التي �أدت �إىل مقتل �أكرث من � 60شخ�صا يف
ثالثة �أ�شهر.
وقالت �سربو�سر �إن املهاجم “مل يتوقف عن �إطالق
ال��ن��ار حتى ن��ف��دت ر�صا�صاته” م�ضيفة �أن �صديقا
حاول حمايتها �أ�صيب بجروح جنمت عن  13ر�صا�صة

“ثالثة منها يف ال��ر�أ���س والعديد يف ال�صدر” فيما
�أ�صيبت هي نف�سها بـ”خدو�ش جراء املقذوفات».
ومل ي���ؤك��د �أي م��ن امل�����س���ؤول�ين وق���وع ال��ه��ج��وم ،لكن
ال�سفري الأمل���اين بيرت بتا�سيك كتب على تويرت �أنه
يتابع الأنباء “بقلق».
و�أث���ارت خطة حكومية للإ�صالح ال�ضريبي يف 28
ن��ي�����س��ان�/أب��ري��ل اح��ت��ج��اج��ات وا���س��ع��ة و���س��ط جائحة
ك��وف��ي��د .وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �إرج����اء اخل��ط��ة توا�صلت
االحتجاجات فيما ت�سبب قمع التظاهرات مبزيد من
اال�ضطرابات.

غواتيماال تلغي طلبية �شراء لقاحات رو�سية
•• غواتيماال�-أ ف ب

�أعلن رئي�س غواتيماال �أليخاندرو جياماتي
�إلغاء طلبية �شراء ثمانية ماليني جرعة
م��ن ل��ق��اح �سبوتنيك-يف ال��رو���س��ي امل�ضاد
لفريو�س كورونا ب�سبب ت�أخر ت�سليم طلبية
�أوىل من مو�سكو ،م�ؤكدا ب�أنه �سيتفاو�ض
مع �شركات �أدوية �أخرى.
وق�����ال ال��رئ��ي�����س يف م����ؤمت���ر ���ص��ح��ايف �إن

حكومته �أعادت التفاو�ض ب�ش�أن العقد ولن
ت�شرتي بعد الآن الثمانية ماليني جرعة
رو���س��ي��ة الإ���ض��اف��ي��ة ك��م��ا ت��ن�����ص االتفاقية
الأوىل.
و�أ���ض��اف ب���أن عملية ال�شراء امللغاة توازي
“ 50باملئة مما كان من املفرت�ض �إنفاقه
على لقاحات �سبوتنيك».
دف���ع���ت غ��وات��ي��م��اال م��ب��ل��غ  79,6مليون
دوالر �إىل “�صندوق اال���س��ت��ث��م��ار املبا�شر

الرو�سي” مقابل ثمانية ماليني جرعة
م��ن ���س��ب��وت��ن��ي��ك-يف .ومل تتلق ح��ت��ى الآن
�سوى � 550ألف لقاح.
وت�سبب هذا الت�أخري يف انتقادات للحكومة
بل حتى مطالب با�ستقالة الرئي�س.
و�أكد جياماتي �أن حكومته تتفاو�ض الآن
مع ال�شركات الأمريكية فايزر وجون�سون
�آن��د جون�سون وم��ودي��رن��ا ،ب�ش�أن ا�سترياد
لقاحات.

بلينكن يف الهند ملناق�شة ملفات
الالجئون ال�سوريون يف تركيا ..من �ضيوف �إىل �أعداء
�أفغان�ستان وال�صني وحقوق الإن�سان

•• �أنقرة-وكاالت

ك�شفت الباحثة الرتكية �أل�ي�ن �أوزي��ن��ي��ان �أن
الالجئني ال�سوريني يف تركيا يُ�ستهدفون مرة
�أخ��رى بخطاب الكراهية ،ويت ّم �إل��ق��اء اللوم
عليهم يف ال��ع��دي��د م��ن امل�شاكل االجتماعية
واالقت�صادية يف تركيا.
و�أ���ش��ارت �أوزينيان ،يف تقرير ملوقع “تريك�ش
مينيت”� ،إىل �أن كمال كليت�شدار �أوغلو ،زعيم
ح���زب “ال�شعب اجلمهوري” ،وع���د ب�إعادة
ال�����س��وري�ين ال���ذي���ن ف����روا ع�ب�ر احل�����دود منذ
اندالع احلرب الأهلية ال�سورية يف عام 2011
�إىل ���س��وري��ا� ،إذا و���ص��ل ح��زب��ه �إىل ال�سلطة.
ويُلقي كيلت�شدار �أوغلو باللوم على الالجئني
ال�سوريني يف تزايد البطالة .ونتيجة لذلك،
�أ���ص��ب��ح ح��زب “ال�شعب اجلمهوري” ممث ً
ال
ل��ل��غ�����ض��ب ال���ق���وم���ي امل��ن��اه�����ض ل�لاج��ئ�ين يف
تركيا .وتقوم ح�سابات على و�سائل التوا�صل
االجتماعي الرتكية ،التي يديرها �سيا�سيون
�أو �شخ�صيات عامة �أو �شخ�صيات جمهولة،
بحمالت تطالب برتحيل ال�سوريني.
و���س��رع��ان م��ا حت�� ّول��ت احل��م�لات �إىل هجمات
ك��راه��ي��ة ���ض��د ال�����س��وري�ين ،وم��و���ض��وع نقا�ش
اف�ترا���ض��ي ب�ين النا�شطني ال��ذي��ن يدافعون
ع��ن ح��ق��وق ال�لاج��ئ�ين ال�����س��وري�ين ،و�أولئك

ال��ذي��ن يطالبون بالطرد ال��ف��وري لالجئني خمتلفة� ،أ�شخا�ص �أ�صليني مثل اليونانيني
ال�سوريني.
والأرم��ن وغريهم ،الذين عا�شوا معهم ملئات
وق��ال �أوم��ي��ت كيفانت�ش ،ال�صحفي والكاتب ال�سنني يف ه���ذه الأرا����ض���ي .مل يقبلوا حتى
ال�ت�رك���ي امل��ق��ي��م يف ا���س��ط��ن��ب��ول ،ل��ل��م��وق��ع �أنه الأك���راد ،الذين هم م�سلمون مثل الأتراك.
يعتقد �أن املجتمع الرتكي يكره ب�سهولة �أي لذلك ،ف�إن النهج القومي العدواين والهجوم
�شخ�ص ال ينتمي �إليه .و�أ�شار �إىل �أنه يف حالة اللفظي على ال�سوريني ال يفاجئني».
ال�سوريني ،ف���إن املجتمع ي��ذل ه����ؤالء �أي�ضاً؛ ويف ت��ق��ري��ر “خطاب ال��ك��راه��ي��ة واخلطاب
ويرى القوميون �أن غري الأتراك “خملوقات ال��ت��م��ي��ي��زي يف و���س��ائ��ل الإع���ل��ام ،”2019
�أدن����ى م��ن ���ش���أن��ه��ا �أن ت��دم��ر اجل��ن�����س الرتكي ال����ذي ن�����ش��رت��ه م���ؤ���س�����س��ة “هرانت دينك”،
ّ
العظيم” .ومن ناحية �أخرى ،يعتقد �أولئك،
مت ت�صنيف ال�����س��وري�ين ب�شكل منهجي على
ال��ذي��ن ي��ع��ت�برون �أنف�سهم معا�صرين وغري �أنهم “جمرمون ،وقتلة ،ول�صو�ص ي�شكلون
م��ت��دي��ن�ين� ،أن ال�����س��وري�ين “وقحون ،وغري تهديدات �أمنية و�شيكة مبا يف ذلك الإرهاب».
متعلمني ،وغ�ير متح�ضرين ،وحمافظني /وف��قً��ا جلينيت�ش ،ف�����إن ال�����س���ؤال الأه����م هو:
م��ت��ع�����ص��ب�ين ،و�أن����ه����م ���س��ي�����ض�� ّرون بالثقافة “ملاذا يغ�ضب النا�س من ال�سوريني بد ًال من
العلمانية الرتكية».
حزب العدالة والتنمية احلاكم الذي يتزعمه
ب����دوره ،مل يتفاج�أ �سافا�ش جينت�ش� ،أ�ستاذ الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان؟».
العلوم ال�سيا�سية الرتكي املقيم يف هايدلربغ و�أ���ض��اف�“ :إنهم يهاجمون ال�سوريني لأنهم
ب�أملانيا ،بر ّد الفعل العدائي للمجتمع الرتكي ال ي�ستطيعون ت��ق��دمي رد ح��ر ومنفتح على
جت��اه ال�سوريني منذ ع��ام  .2015وبح�سب ح��زب العدالة والتنمية ل�سيا�ساته اخلا�صة
جينت�ش ،ف���إن القومية الرتكية ،التي طاملا ب��ال�لاج��ئ�ين .م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�������رى ،يتحدّث
ر ّوج لها ن��ظ��ام التعليم ال��وط��ن��ي ،ه��ي “فوق �أردوغان با�ستمرار عن الأموال التي �أنفقتها
يوحد خمتلف �شرائح احلكومة على ال�سوريني لك�سب ود االحتاد
�أيديولوجية ومر�ض ّ
املجتمع».
الأوروبي .هذا ي�ؤذي ال�شعب الرتكي».
و�أ���ض��اف“ :مل يكن ب�إمكان املجتمع الرتكي ووفقًا لكيزبان كاراجوز ،الأكادميي الرتكي
ح��ت��ى �أن ي��ت�����س��ام��ح م���ع جم���م���وع���ات عرقية ال�����ذي ُي�������ش���ارك يف �أن�����ش��ط��ة امل��ن��ظ��م��ات غري

احلكومية ويعمل مع الالجئني ،ف�إن العديد
من الأتراك يهاجرون ب�شكل غري قانوين �إىل
دول �أوروبية“ .لكن املجتمع الرتكي يت�ص ّرف
ب�شكل غ�ير �أخ�لاق��ي .طالبو اللجوء لي�سوا
ف��ق��ط �أول���ئ���ك ال��ذي��ن ُي��زع��م �أن ل��ه��م �صالت
بحركة غولن .يحاول العديد من الأتراك،
مب��ن فيهم �سيا�سيون و�صحفيون وطالب،
م��ث��ل ال�����س��وري�ين والأف�����غ�����ان ،ال���و����ص���ول �إىل
اليونان لطلب اللجوء.
وي��ق��ول ك��اراغ��وز“ :ال�شعب ال�ترك��ي ال يريد
ر�ؤية هذا الواقع».

�سالح انتخابي
وي�����ض��ي��ف ك���ازاج���ور �أن ب��ع�����ض �أن�����ص��ار حزب
“ال�شعب اجلمهوري” ي���رون يف ال�سوريني
ن����اخ����ب��ي�ن حم���ت���م���ل�ي�ن حل��������زب “العدالة
والتنمية” ،بينما يعتقد الي�ساريون الأتراك
�أن هناك العديد من الإرهابيني بني الالجئني
ال�سوريني و�أنهم ي�شكلون خطراً كبرياً.
و�أدى خطاب الكراهية جت��اه ال�سوريني �إىل
ح��وادث خطرية يف املا�ضي القريب ،من قتل
و�ضرب ،واعتداء .وفقاً لكيفانت�ش ،هناك �أي�ضاً
�سيا�سيون و�أحزاب �سيا�سية يريدون اال�ستفادة
من حمالت الكراهية هذه�“ .إنهم ي�ضخّ ون
ال���ك���راه���ي���ة ،ع���ن ق�����ص��د �أو ع���ن غ�ي�ر ق�صد،
وي���� ّؤج���ج���ون امل�����ش��اع��ر ال��ع��ن�����ص��ري��ة والعدوان
لك�سب الأ�صوات يف االنتخابات املقبلة».
نقطة الغليان
وي���ع���ت���ق���د ك��ي��ف��ان��ت�����ش �أن ح������زب “ال�شعب
اجلمهوري” �أو�صل التحري�ض على كراهية
الأجانب ،واجلهود املبذولة لإحداث التوترات
االجتماعية� ،إىل نقطة الغليان ،وهو ما ميكن
�أن يكون له عواقب وخيمة ودموية.
ويقول“ :حزب ال�شعب اجلمهوري ال يدرك
خطورة الق�ضية� .إنهم ال ي�أخذون يف احل�سبان
كيف ميكن �أن ينتهي كل هذا .بالطبع� ،سوف
ي��ف��رح العن�صريون �إذا حت��ول ه��ذا اخلطاب
�إىل حقيقة ،و�إذا تعر�ض ال�سوريون للقتل.
من ناحية �أخ��رى ،ال �أعتقد �أن حزب ال�شعب
اجلمهوري �سي�شعر كثرياً بالندم� ،إذا ت�س ّبب
الأت�����راك ب����الأذى ل��ل�����س��وري�ين -ك��م��ا ح���دث يف
قتل ال�����س��وري�ين �أو الهجمات على منازلهم
ومتاجرهم «.

•• نيودلهي�-أ ف ب

يلتقي وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن القادة
الهنود يف نيودلهي للتباحث يف املخاوف امل�شرتكة ب�ش�أن
�أفغان�ستان وال�صني ،م�ؤكداً بذلك الدور الأ�سا�سي الذي
تلعبه الهند كحليفة للواليات املتحدة.
وقال بلينكن �صباح الأربعاء يف العا�صمة الهندية التي
ت�شهد �أمطاراً مو�سمية� ،إن “العالقة بني بلدينا هي
�إحدى (العالقات) الأه ّم يف العامل».
يف �أول زي����ارة ل��ه �إىل ال��ه��ن��د ب�صفته وزي����ر خارجية
الواليات املتحدة ،التقى بلينكن �أم�س الأربعاء رئي�س
الوزراء ناريندرا مودي ووزير اخلارجية �سوبراهمانيام
توجهه �إىل الكويت.
جاي�شانكار قبل ّ
تهدف هذه الزيارة التي ال تتجاوز مدّتها � 24ساعة،
رغم املخاوف املرتبطة بكوفيد� ،19-إىل الت�أكيد على
�أن تقارب العالقات بني القوتني امل�ستمر منذ �سنوات
خ�صو�صاً مقابل تنامي نفوذ ال�صني ،يتجاوز تعاقب
الإدارات يف وا�شنطن.
وق���ال م�����س���ؤول كبري يف اخل��ارج��ي��ة الأم�يرك��ي��ة مكلف
�ش�ؤون املنطقة دين توم�سون �إن العالقة “مع الهند
ه���ي ع�لاق��ة ق��وي��ة ت��وا���ص��ل��ت م���ع ح��ك��وم��ات م���ن كافة
الألوان يف الواليات املتحدة و�ست�ستم ّر يف ذلك».
بعبارة �أخرى� ،ستبقى الروابط مع الهند من اجلانب
الأمريكي ،يف عهد الرئي�س جو بايدن كما كانت �أثناء
والية �سلفه الرئي�س اجلمهوري دونالد ترامب الذي
غالباً ما ا ُتهم بالتغا�ضي عن بع�ض جتاوزات ناريندرا
مودي.
و�أث��ار بلينكن منذ البداية م�س�ألة حقوق الإن�سان ،يف
وقت ت�ستخدم نيودلهي ب�شكل متزايد قوانني مكافحة
الإرهاب لتكثيف التوقيفات وبح�سب منتقدي حكومة
مودي� ،إ�سكات معار�ضيه.
رغ���م ن��ف��ي رئ��ي�����س ال�����وزراء� ،إال �أن حكومته القومية
الهندو�سية متهمة �أي�ضاً بتبني قانون متييزي �ضد
الأقلية امل�سلمة التي يقدر عدد �أفرادها يف البالد بنحو
 170مليوناً.
يف خطوة رمزية ،بد�أ وزير اخلارجية
الأم�يرك��ي زي��ارت��ه �إىل الهند بعقد
ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���ش م���ع امل��ج��ت��م��ع امل���دين
ومم����ث����ل����ي امل����ج����ت����م����ع����ات ال���دي���ن���ي���ة
امل��خ��ت��ل��ف��ة .و����ش���دّد ع��ل��ى “الكرامة
الإن�����س��ان��ي��ة وت��ك��اف���ؤ ال��ف��ر���ص ودولة
ال��ق��ان��ون واحل���ري���ات الأ���س��ا���س��ي��ة مبا
فيها احلرية الدينية».
وحذّر من “تراجع دميوقراطي” يف
العامل معترباً �أن��ه “من ال�ضروري

�أن توا�صل �أول دميوقراطيتني يف ال��ع��امل دع��م هذه
الأفكار معا».
لكن البلدين بح�سب دين توم�سون ،لديهما “عدد ال
ُيح�صى من امل�صالح امل�شرتكة».
إحلاحا هو �أفغان�ستان.
واملو�ضوع الأكرث � ً
ت�أمل الإدارة الأمريكية �أن ت�شارك نيودلهي التي �سبق
�أن �أنفقت مليارات الدوالرات يف م�شاريع تنموية يف البلد
الذي ي�شهد حرباً ،ب�شكل نا�شط يف اجلهود الرامية �إىل
�إر�ساء اال�ستقرار فيه ،يف وقت تعهّد الرئي�س الأمريكي
�سحب ك��اف��ة ق���وات ب�ل�اده بحلول ال��ذك��رى الع�شرين
العتداءات � 11أيلول�/سبتمرب .2001
�أو�ضح مايكل كوغلمان من مركز ويل�سون الأمريكي
للبحوث ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س �أن “معظم اجلهات
الفاعلة الإقليمية هي �إما خ�صوم للواليات املتحدة �أو
�شركاء �صعبني .لذلك من امله ّم بالن�سبة لوا�شنطن،
ر�ؤية الهند تلعب دوراً �أكرب».
�إال �أن الهند� ،إحدى الدول الداعمة للحكومة الأفغانية
التي حتكم �أفغان�ستان منذ �سقوط نظام طالبان قبل
ع�شرين عاماً ،تخ�شى ع��ودة املتمردين �إىل احلكم ما
�سيجعل من �أفغان�ستان مالذاً للمتطرفني املناه�ضني
لنيودلهي.
وال ميكن لوا�شنطن �أن تعطيها �ضمانات بعدما �أق ّرت
ب�أن املتمردين لديهم “تفوق ا�سرتاتيجي».
كما يح�صل يف كل زي��ارة �إىل �آ�سيا� ،سيت�ض ّمن جدول
�أع��م��ال املحادثات اجلهود الرامية �إىل �إن�شاء حتالف
دمي���وق���راط���ي���ات م��ق��اب��ل “احلكم اال�ستبدادي” يف
ال�صني ،وه��ي يف �صلب ال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة ل�ل��إدارة
الأمريكية.
لكن ال�سلطات الهندية لديها �أي�ضاً متطلبات وت�أمل
يف �أن ُتبدي الإدارة الأمريكية اجلديدة دعماً �صارماً
لها كذلك الذي �أظهرته �إدارة ترامب �أثناء املواجهات
الدامية العام املا�ضي بني الهند وال�صني على حدودهما
يف منطقة الهيمااليا.
ي����رى ب��راه��م��ا ت�����ش��ي�لاين الأ����س���ت���اذ يف م��رك��ز �أبحاث
ال�سيا�سات الهندي ومق ّره نيودلهي،
�أن “يف حال تردّدت الواليات املتحدة
برئا�سة ب��اي��دن يف دع��م الهند علناً
�ضد ال�صني ،كيف ميكن �أن ي�أملوا
يف �أن ت��ع��م��ل ال��ه��ن��د م���ع ال���والي���ات
املتحدة للت�صدي لل�صني؟ يجب �أن
تكون هناك معاملة باملثل».
و���س��ت��ت��ن��اول امل��ح��ادث��ات يف نيودلهي
�أي�������ض���اً اجل���ه���ود امل�����ش�ترك��ة لإنتاج
ل��ق��اح��ات م�����ض��ادة ل��ف�يرو���س كورونا
والتغيرّ املناخي.
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بايدن يعينّ م�ساعده �سفري ًا لدى االحتاد الأوروبي
•• وا�شنطن�-أ ف ب

عينّ الرئي�س الأمريكي جو بايدن م�ساعده منذ فرتة طويلة
مارك غيتن�ستني �سفرياً لدى االحتاد الأوروبي يف وقت ت�سعى
فيه �إدارة الرئي�س الدميوقراطي �إىل تعزيز العالقات بني
الواليات وامل ّتحدة والتك ّتل املكوّن من  27ع�ضواً.
و�سبق لغيتن�ستني �أن �شغل يف عهد الرئي�س الأ�سبق باراك �أوباما
من�صب �سفري الواليات امل ّتحدة يف رومانيا ،البلد الذي يتحدّر
منه بع�ض �أ�سالفه .وخالل تو ّليه ال�سفارة يف بوخار�ست حاول
هذا املحامي الت�صدّي خ�صو�صاً لإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة يف
هذه الدميوقراطية الفتية وت�شجيع اخل�صخ�صة فيها.

وي�أتي تعيني بايدن مل�ساعده القدمي يف وقت وعد فيه الرئي�س
الدميوقراطي بتوطيد عالقات الواليات املتحدة مع حلفائها
الأوروب��ي�ين ،ال �س ّيما و�أ ّن���ه من �أ���ش�� ّد امل���ؤ ّي��دي��ن للعالقات بني
�ض ّفتي الأطل�سي على عك�س ما كان عليه الو�ضع يف عهد �سلفه
اجلمهوري دون��ال��د ت��رام��ب ال��ذي نا�صب امل�ؤ�س�سات الدولية
العداء و�أيّد خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي.
وع��ل��ى م����دار  17ع��ام��اً ���ش��غ��ل غيتن�ستني من�صب امل�ست�شار
ال��دمي��وق��راط��ي للجنة ال��ع��دل يف جمل�س ال�شيوخ ال��ت��ي كان
ير�أ�سها ال�سناتور جو بايدن ،الأم��ر ال��ذي ّ
وط��د العالقة بني
الرجلني.
ولتثبيته يف من�صبه اجلديد يجب �أن يوافق جمل�س ال�شيوخ

Thursday

خفر ال�سواحل الرتكي يحتجز  200مهاجر �أفغاين

على هذا التعيني.
وعلى ال ّرغم من �أ ّن الدميوقراطيني ي�سيطرون على جمل�س
ال�شيوخ �إال �أ ّن ال�سناتور اجلمهوري تيد كروز ا�ستطاع م�ؤخراً
ت�أجيل �إقرار عدد من التعيينات الرئا�سية احتجاجاً منه على
موقف بايدن ب�ش�أن خط �أنابيب ن��ورد �سرتمي  2لنقل الغاز
الرو�سي �إىل �أملانيا.
وك��ان ترامب ع�ّي�نّ رج��ل الأع��م��ال ال�ثري غ���وردون �سوندالند
���س��ف�يراً ل��دى االحت���اد الأوروب�����ي قبل �أن يقيله بعد �أن �أدىل
ال�سفري ب�شهادته �أم��ام الكونغر�س ب�ش�أن الق�ضية الأوكرانية
التي �أحيل ب�سببها الرئي�س ال�سابق �إىل حماكمته الربملانية
الأوىل بق�صد عزله.

•• �أنقرة-رويرتز

قال خفر ال�سواحل الرتكي واملنظمة الدولية للهجرة �أم�س الأربعاء �إن ال�سلطات الرتكية احتجزت قاربا
يقل �أكرث من  200مهاجر �أفغاين يف بحر �إيجه كان متجها �إىل �أوروبا.
وذكر م�س�ؤول يف خفر ال�سواحل �أن املهاجرين كانوا يف طريقهم �إىل �إيطاليا على ما يبدو .و�أ�ضاف �أن �أغلب
املهاجرين ،وعددهم  ،231كانوا من �أفغان�ستان يف حني كان عدد قليل منهم من �سوريا و�إيران و�إريرتيا
وباك�ستان.
واحتجز خفر ال�سواحل مواطنني تركيني كانا يقودان القارب ،ونقل املهاجرين �إىل مركز ترحيل يف بلدة
�أيواجيك بغرب تركيا.
و�شهدت تركيا يف الأ�سابيع املا�ضية تدفقا جديدا للمهاجرين الأفغان الذين عربوا حدودها ال�شرقية مع
�إي��ران ،و�سط ت�صاعد العنف يف �أفغان�ستان .واحتجزت ال�سلطات الرتكية قرابة  1500مهاجر الأ�سبوع
املا�ضي.

بعد زيارة وا�شنطن ..ماذا ينتظر الكاظمي يف بغداد؟
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للقوات الأمريكية التي مت التوافق ب�ش�أنها بينه وبني الطرف تن�صيب رئي�سها اجلديد ،فلدينا ملفات كثرية عالقة وهناك
•• بغداد-وكاالت
الأمريكي “مهمة التدريب وتقدمي امل�شورة” ،وعما تفرق موا�ضيع م�شرتكة حتتاج �إىل حوار وحلول».
مل يك�شف الكثري م��ن املعلومات ع��ن م�ضامني التوافقات به عن املهمة الراهنة لهذه القوات الأمريكية على الأر�ض.
ال�سيا�سية والع�سكرية واالق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي ت��و���ص��ل �إليها الباحث ال�سيا�سي العراقي مليح اليا�سري� ،شرح يف حديث بايدن والكاظمي
الوفد احلكومي العراقي خالل جولة احلوار اال�سرتاتيجي م��ع �سكاي نيوز عربية الآل��ي��ة التي �سوف تن�شط بها هذه م�صدر مُقرب من رئي�س الوزراء العراقي م�صطفى الكاظمي
الأخ��ي�رة ال��ت��ي خا�ضتها م��ع نظرياتها الأم�يرك��ي��ة ،والتي الأحزاب ال�سيا�سية العراقية ،يف حال عدم ر�ضاها �أو تو�صلها �شرح يف حديث مع �سكاي نيوز عربية م�ساعي لإقناع الفريق
توجت بالقمة التي جمعت الرئي�س الأم�يرك��ي جو بايدن �إىل �إج��اب��ات كافية من قِبل الكاظمي على ت�سا�ؤالتها تلك الإيراين املكلف بال�ش�أن العراقي بثالثة ق�ضايا يف وقت واحد
برئي�س الوزراء العراقي مُ�صطفى الكاظمي.
“جلنة الأم��ن وال��دف��اع الربملانية هي الأداة الأق���وى لهذه “�أو ًال �سيطلب الكاظمي م��ن نظرائه الإي��ران��ي�ين القبول
لكن �أب���رز م��ا �أع��ل��ن عنه بعد القمة ه��و الإع�ل�ان ع��ن �إنهاء الأح��زاب ،وهي عموماً ُتعترب اللجنة الأكرث مي ً
ال وارتباطاً بن�صف ان�سحاب للقوات الأمريكية ،ا�ستطاع حتقيقه من
جولة تفاو�ضه هناك ،وهي خطوة تحُ �سب ل�صالح طهران.
“املهمة القتالية” ل��ل��ج��ن��ود الأم�يرك��ي�ين امل��ت��م��رك��زي��ن يف بخيارات الأحزاب ال�سيا�سية العراقية القريبة من �إيران.
ال��ع��راق م��ع نهاية ال��ع��ام اجل����اري ،واخ��ت�����ص��ار عمل القوات فهذه اللجنة �ستفعل كل �شيء لإجبار الكاظمي للخ�ضوع م��ن ط���رف �آخ����ر ،ف����أن ال��ك��اظ��م��ي �سي�سعى م��ب��ا���ش��رة لإقناع
الأمريكية يف العراق على مهمتي التدريب وتقدمي امل�شورة للم�ساءلة الربملانية� ،أو لال�ستجواب ال��ذي �ستقدمه هذه ال��ط��رف الإي����راين ب����أن التهدئة داخ���ل ال��ع��راق �أمن���ا تخدم
للجي�ش العراقي.غري �أن املراقبني يتوقعون موقفاً �سيا�سياً اللجنة على الأقل .وتالياً �ستعقد ما ي�شبه املحاكمة العلنية احلوار الإقليمي الذي تخو�ضه �إي��ران ،والذي يُدار ويُن�سق
و�أمنياً �صعباً لرئي�س ال��وزراء العراقي م�صطفى الكاظمي ل���ه ،م��ن خ�ل�ال �إظ���ه���اره كرئي�س ل���ل���وزراء مل ي��ل��ت��زم بقرار عرب العراق ،على الأقل �أثناء مرحلة املفاو�ضات ب�ش�أن ملف
ح��ال ع��ودت��ه �إىل ب��غ��داد ،م��ن قِبل ف�صائل احل�شد ال�شعبي الربملان العراقي الذي طالب ب�إخراج كل القوات الأجنبية �إيران النووي.
يف تطبيق ال��ق��ان��ون ،م��ن خِ �ل�ال �إل��ق��اء القب�ض على بع�ض ال��ق��ادة ال�سيا�سيني وزع��م��اء الف�صائل املُ�سلحة العراقية.
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وال��ق��وى ال�سيا�سية العراقية املُقربة من �إي���ران والداعمة من العراق ،الذي �صدر يف �أوائ��ل العام  .2020بالإ�ضافة �أم���ا �آخ���ر
قتلة النا�شطني ال�سيا�سيني واملدنيني العراقيني ،و�إن دون حيث �أن زي���ارات ق���اين ،وم��ن قِبله زي���ارات القائد الأ�سبق
لتلك الف�صائل.
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�أن عمليات اغتيال النا�شطني العراقيني قد توا�صلت ،حتى ال��ف�����ص��ائ��ل ال��ع��راق��ي��ة ���ض��د ال���ق���وات الأم�يرك��ي��ة يف العراق،
عراقية جديدة ملهامها يف البالد».
�أي موقف �سيا�سي وع�سكري م��ن قِبل ه��ذه الف�صائل من بحاجة لأية قوات �أمريكية)».
اثناء زي��ارة الكاظمي للواليات املُتحدة ،حيث ُقتل النجل وكذلك �ضد القوى ال�سيا�سية العراقية املح�سوبة واملقربة
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ال��وزراء وحكومته وكبار قادة اجلي�ش والأجهزة الأمنية يف
مدينة الب�صرة.
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وتن�صيب
وا�شنطن
كذلك ت�سربت �أنباء �إعالمية وا�ستخباراتية عن و�صول قائد البالد� ،إىل جانب الن�شطاء ال�سيا�سيني واملدنيني.
تو�صل �إليه مع ال��والي��ات املُتحدة �أثناء ج��والت املفاو�ضات �سبق للكاظمي �أن �أعلن قبل �أيام قليلة من زيارته لوا�شنطن املراقبون على م�ؤ�شرين دالني على ذلك.
فيلق القد�س الإيراين اجلرنال �إ�سماعيل قاين �إىل العا�صمة
امل�ؤخرة .بالذات فيا خ�ص معاين وتف�سريات املهمة اجلديدة “�إننا يف حاجة �إىل اال�ستقرار ول��ه��ذا ���س���أزور ط��ه��ران بعد �إذ بالرغم م��ن حر�ص الكاظمي بالظهور ك�شخ�ص حازم العراقية بغداد يف زيارة “�سرية”� ،سيجتمع خاللها مع كِبار

�آالف املهاجرين �إىل الواليات امل ّتحدة عالقون يف كولومبيا
�شخ�ص ك��ل ل��ي��ل��ة .ل��ذل��ك جن��د �أنف�سنا حتى
•• بوغوتا�-أ ف ب
يومنا ه��ذا م��ع فائ�ض (…) �أك�ث�ر م��ن 10
�أع��ل��ن��ت وك����االت �إغ��اث��ي��ة �أم�����س الأرب���ع���اء �أنّ �آالف �شخ�ص”.
�آالف املهاجرين عالقون يف ميناء �صغري يف و�أظ��ه��رت �صور ن�شرتها بلدية املدينة البالغ
كولومبيا حيث ينتظرون �سفينة تق ّلهم �إىل عدد �س ّكانها � 45ألف ن�سمة ع�شرات املهاجرين
ب��ن��م��ا ،امل��ح��ط��ة ال��ت��ال��ي��ة ع��ل��ى ط��ري��ق رحلتهم ي��ت��زاح��م��ون على ال�����ش��اط��ئ ،يف غ��م��رة جائحة
الطويلة �إىل الواليات املتحدة.
كوفيد ،19-للح�صول على مكان لهم على
ّ
وقال �سيزار زونيغا امل�س�ؤول املحلي عن احلاالت منت قارب.
الطارئة لوكالة فران�س بر�س �إنّ مهاجرين ومن بني ه�ؤالء هناك ن�ساء حوامل وقا�صرون،
هايتيني وكوبيني و�أفارقة و�آ�سيويني و�صلوا يف بح�سب زون��ي��غ��ا ال���ذي لفت �إىل �أنّ الغالبية
الأ�سابيع الأخرية �إىل بلدية نيكوكلي (�شمال ال�ساحقة من ه���ؤالء يقيمون يف فنادق �أو يف
غرب) ب�أعداد كبرية — على غري عادة — يف �شقق مفرو�شة.
تد ّفق جعل القدرات املتوا�ضعة ل�شركة ال�شحن ويف كانون الثاين/يناير ،وجد مئات املهاجرين
املحلية عاجزة عن نقلهم جميعاً �إىل بلدية �أنف�سهم عالقني يف خيام م�ؤقتة على ال�شاطئ
�أكاندي احلدودية مع بنما.
بعد �أن �أُغلقت احل��دود بني كولومبيا وبنما
و�أ�ضاف �أ ّنه يف غياب معابر برية �إىل احلدود ،ب�سبب جائحة كوفيد.
“تنقل ال�شركة ما ي�صل �إىل ( 750مهاجراً) و ُي��ع�� ّد خليج �أوراب����ا حيث تقع نيكوكلي �أحد
ي��وم��ي��اً ب��ي��ن��م��ا ي�����ص��ل م���ا ب�ي�ن �أل����ف و 1200نقاط العبور الرئي�سية للمهاجرين ال�ساعني

للو�صول �إىل الواليات املتحدة عرب بنما من
خ�ل�ال مم��� ّر ال��غ��اب��ة امل��ع��روف ب��ا���س��م “داريني
غاب”.ويف �أي��ار/م��اي��و� ،أع���ادت كولومبيا فتح
حدودها الربية والنهرية والبحرية مع ك ّل

من بنما والبريو والإكوادور والربازيل ،بعدما
�أغلقتها لأكرث من عام ب�سبب اجلائحة.
ويف ّ
مت��وز/ي��ول��ي��و اجل����اري ف��ع��ل��ت كولومبيا
الأمر نف�سه مع فنزويال.

متديد تدابري الإغالق العام
يف �سيدين �شهر ًا �إ�ضافي ًا
حماية جمتمعنا والت�أ ّكد من قدرتنا على التعايف ب�أ�سرع ما
•• �سيدين�-أ ف ب
ميكن».و�أ�ضافت “نحن بحاجة حقاً لأن يت�ص ّرف النا�س
�أعلنت ال�سلطات الأ���س�ترال��ي��ة �أم�����س الأرب��ع��اء �أ ّن تدابري كما ينبغي على الدوام .ال تتخ ّلوا عن حذركم».
الإغالق العام ال�سارية يف �سيدين ،كربى مدن البالد ،منذ ومب��وج��ب ال��ت��داب�ير ال�����س��اري��ة ال ي�ستطيع ���س�� ّك��ان �سيدين
نهاية حزيران/يونيو ملكافحة جائحة كوفيد لن ُترفع كما اخل���روج �إال ل�شراء ال�ضروريات �أو احل�صول على رعاية
كان مق ّرراً يف نهاية هذا ال�شهر بل �ستمدّد �شهراً �إ�ضافياً طبية �أو مم��ار���س��ة ال��ري��ا���ض��ة �أو ال���ذه���اب �إىل ال��ع��م��ل �إذا
ح��ت��ى � 28آب�/أغ�����س��ط�����س وذل����ك ب�سبب ارت���ف���اع املنحنى اقت�ضت احلاجةّ ،
ولكن املدار�س مغلقة وال�سلطات ت�شجّ ع
ال��وب��ائ��ي و���ض���آل��ة ن�سب التح�صني �ض ّد ك��ورون��ا.وك��ان من املواطنني على مالزمة منازلهم.باملقابل �أعلن رئي�س وزراء
املق ّرر �أن ُتنهي �سيدين العمل بتدابري الإغالق بعد خم�سة والية فيكتوريا دان �أندروز �أ ّن �إجراءات الإغالق التي كانت
�أ�سابيع من دخولها ح ّيز التنفيذ �أي يف ّ 30
متوز/يوليو� ،سارية يف مدينة ملبورن منذ �أ�سبوعني رُفعت الثالثاء
ّ
لكن ال�سلطات ق�� ّررت الأربعاء متديد العمل بهذه القيود بف�ضل “العزم والعمل اجلاد».و�أ�سرتاليا التي جنت �إىل
لأربعة �أ�سابيع �إ�ضافية �أي ح ّتى � 28آب�/أغ�سط�س.
ح ّد كبري من املوجات الأوىل للجائحة ت�شهد حالياً وترية
ٍّ
وقالت رئي�سة وزراء مقاطعة “نيو �ساوث ويلز” غالدي�س
تف�ش مت�سارعة للمتحوّرة دلتا الأ�شد ع��دوى ،يف بلد مل
برييجيكليان “�أدرك ج�� ّي��داً م��ا نطلبه م��ن النا�س خالل يل ّقح حتى اليوم �سوى  13%من �س ّكانه البالغ عددهم
الأ�سابيع الأربعة املقبلةّ ،
لكن ال�سبب يف ذلك هو �أ ّننا نريد  25مليوناً.

ملاذا على بايدن احلذر من عر�ض �أردوغان حماية مطار كابول؟

�إ�صابة �صيني بجروح
يف هجوم بكرات�شي
•• كرات�شي�-أ ف ب

•• وا�شنطن-وكاالت

�أُ�صيب مواطن �صيني على الأقل
يف ه���ج���وم م�����س�� ّل��ح وق����ع الأرب����ع����اء
يف م��دي��ن��ة ك��رات�����ش��ي ال�ساحلية يف
ج��ن��وب ب��اك�����س��ت��ان ،وف���ق م��ا �أف����ادت
م�صادر يف ال�شرطة.
و�أطلق رجالن م�س ّلحان كانا على
منت دراجة نارية ،النار على �سيارة
ت��ق�� ّل �صين َيني يعمالن يف م�صنع
حملي ،ما �أدى �إىل �إ�صابة �أحدهما
يف ذراعه.وقال قائد �شرطة منطقة
جنوب كرات�شي �أكرب ريا�ض لوكالة
فران�س بر�س� ،إن ال�صيني اجلريح
“يف و�ضع م�ستق ّر وحل�سن احلظ
مل يُ�صب يف ع�ضو حيوي».
و�أكد املتحدث با�سم وزارة اخلارجية
ال�صينية ت�شاو ليجيان �أن “ال�صني
تراقب عن كثب هذا امللف الذي ال
يزال مو�ضع حتقيقات».واعترب �أن
“هذه احلادثة هي حالة معزولة”
م�ضيفاً “نحن واثقون متاماً من
�أن ال�سلطات الباك�ستانية �ست�ضمن
����س�ل�ام���ة امل����واط����ن��ي�ن والعاملني
ال�����ص��ي��ن��ي�ين يف باك�ستان».ي�أتي
ه���ذا ال��ه��ج��وم ب��ع��د �أ���س��ب��وع�ين من
م��ق��ت��ل ت�����س��ع��ة �صينيني يف هجوم
ا���س��ت��ه��دف ح��اف��ل��ة ت��ق�� ّل مهند�سني
وخ����ب���راء م�������س���اح���ة وع���ام���ل�ي�ن يف
جمال ال�صيانة امليكانيكية يعملون
يف م�شروع بناء �س ّد دا�سو يف �إقليم
خيرب بختونخوا.وبعدما اعتربت
ال�سلطات الباك�ستانية �أن الهجوم
على احلافلة ٌ
حادث� ،أق ّرت بوجود
�آثار متفجرات يف املكان ،لكنها مل
ُت��ع ِ��ط م��زي��داً م��ن التفا�صيل حتى
الآن.

ان�ضم مدير برنامج تركيا يف م�ؤ�س�سة الدفاع عن الدميوقراطيات
�أيكان �إردمري �إىل عدد كبري من املحللني ال�سيا�سيني الذين يحذرون
الرئي�س الأم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن م��ن مغبة ال��وث��وق برتكيا ك��ي ت�ؤمن
احلماية ملطار كابول بعد مغادرة القوات الأمريكية �أفغان�ستان.
يذ ّكر �إردمري يف جملة “نيوزويك” ب�أن الرئي�س الرتكي رجب طيب
�أردوغ����ان اع�ترف الأ���س��ب��وع املا�ضي ب���أن تركيا “لي�س لديها م�شاكل
مت�ضاربة مع معتقدات (طالبان)” .وذه��ب �أردوغ��ان �إىل اق�تراح �أن
مهمة حلف �شمال الأطل�سي والواليات املتحدة كانت غري �شرعية منذ
بدايتها“ :دخلت القوى الإمربيالية �أفغان�ستان؛ لقد كانت هناك
لأكرث من ع�شرين عاماً».

“حمادثات م�ستمرة مع القادة الأتراك حول خططهم لأمن املطار”
و�أن ذل��ك ك��ان “قراراً وطنياً على �أردوغ����ان ات��خ��اذه وعلينا احرتام
ذلك” .ويف  10يونيو (ح��زي��ران)� ،أ���ص��ر ناطق با�سم طالبان على
�ضرورة ان�سحاب تركيا �أي�ضاً من �أفغان�ستان بناء على االتفاق الذي
مت مع الأمريكيني يف فرباير (�شباط) � .2020أ�ضعف ذلك موقف
�أردوغان قبل لقائه ببايدن يف  14يونيو.

ما ح�صل بدء ًا من �ستة �أعوام
كان الرئي�س الرتكي حري�صاً على اال�ستثمار يف م�أزق بايدن الأفغاين
الذي �شمل حتديات لوج�ستية �إ�ضافة �إىل �إحباط احللفاء الأطل�سيني.
لذلك ،راج��ع �أردوغ���ان عر�ضه ب�ش�أن كابول خ�لال القمة مع بايدن
لي�ضمن التعاون الأمني مع املجر وباك�ستان من �أجل حماية املطار.
و�أمل �أردوغان �أي�ضاً �أن تتدخل باك�ستان وقطر اللتان تتمتعان بنفوذ
على حركة طالبان وبعالقات حتالفية مع تركيا ،كي تغريا موقف
احلركة املعار�ض للوجود الرتكي.
يف الوقت نف�سه� ،أو�ضحت احلكومة الرتكية حدود عر�ضها :يف 23
يونيو ،قال وزير الدفاع �إن تركيا لن تن�شر قوات �إ�ضافية يف �أفغان�ستان
و�إنها �ستكتفي باجلنود الـ  500املوجودين هناك .وتذكر التقارير
�أن �أنقرة لن تخو�ض �أي مهمة قتالية خ��ارج املطار وترف�ض توفري
الأم��ن للمواكب الديبلوما�سية املتنقلة بني مقار البعثات يف كابول
ومطارها .ويف هذه الأثناء ،قد تبدو طلبات �أنقرة ب�ش�أن الدعم املايل
واللوج�ستي مبالغاً بها كما ح�صل حني زعمت بدءاً من � ،2015أنها
�ستتوىل قيادة حماربة داع�ش بد ًال من التحالف الذي تقوده وا�شنطن
يف �سوريا .لكنها مع ذلك ،رف�ضت تخ�صي�ص املوارد الالزمة.

لي�س اخليار الأكرث حكمة
ر�أى �إردمري يف هذه الت�صريحات حتذيراً و�سط املفاو�ضات امل�ستمرة
بني �أنقرة ووا�شنطن حول عر�ض �أردوغ��ان ن�شر قوات تركية لتوفري
الأم��ن يف مطار كابول ال��دويل بعد رحيل الأمريكيني .وامل��ط��ار هو
�شريان حياة كابول مع العامل اخل��ارج��ي وي���ؤم��ن �إمكانية الو�صول
لعمال الإغ��اث��ة والديبلوما�سيني الأج��ان��ب �إىل �أفغان�ستان� .أوائل
ال�شهر احلايل ،قال الناطق با�سم البنتاغون جون كريبي �إن “الرئي�س
�أو�ضح �أننا �سنحافظ على ح�ضور ديبلوما�سي يف كابول .نحن نعلم �أنه
للتمكن من فعل ذلك� ،سيكون عليك التمتع ب�أمن منا�سب يف املطار».
يعلق �إرم�ي�ر على ه��ذا الت�صريح كاتباً �أن �إ���س��ن��اد حماية امل��ط��ار �إىل
الرئي�س الرتكي قد ال يكون اخليار الأكرث حكمة .فلأردوغان تاريخ
م��ن دع��م حما�س وح��ت��ى جبهة الن�صرة ل��ف�ترة م��ن ال��زم��ن .وت�شكل
الن�صرة واجهة تنظيم القاعدة يف �سوريا .كذلك� ،ساعد �أردوغان �إيران غ�ضب حمتمل و�ضربة لطموحاته
على التهرب من العقوبات الأمريكية كما ا�شرتى �أ�سلحة من رو�سيا �أ���ش��ار �إردم��ي�ر �إىل وج���ود ت��ق��اري��ر ع��ن تخطيط ت��رك��ي��ا ن�شر حوايل
التي متثل اخل�صم الأول حللف �شمال الأطل�سي.
�أل��ف��ي عن�صر م��ن امل��رت��زق��ة ال�����س��وري�ين يف �أف��غ��ان�����س��ت��ان ك��م��ا فعلت يف
ليبيا ون��اغ��ورن��و ق��ره ب���اخ .م��ن امل��رج��ح �أن يثري ه��ذا التطور غ�ضب
هكذا �ضعف موقفه
وا�شنطن ودول �أطل�سية �أخرى ب�سبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب
على الرغم من خماطر الوثوق ب�أردوغان ،كانت هنالك دوماً ليونة وجهتها جلنة تابعة ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة �ضد امل��رت��زق��ة �أواخ����ر �سبتمرب
وا�ضحة يف نربة الإدارة جتاه حكومة الرئي�س الرتكي .ب��د�أ التطور (�أيلول) املا�ضي ،من بينها االختطاف واملعاملة الوح�شية والتعذيب
يف �أوائ��ل يونيو (حزيران) ،حني اقرتح وزير الدفاع الرتكي حتويل واالغت�صاب والنهب.
 500جندي من بالده موجودين يف �أفغان�ستان �إىل حرا�سة و�إدارة يف هذه الأث��ن��اء ،توا�صل طالبان معار�ضتها لوجود القوات الرتكية
مطار كابول على اف�ترا���ض تقدمي احللفاء دعماً مالياً ولوج�ستياً يف �أفغان�ستان مطلقة حت��ذي��راً يف  13يوليو احل��ايل ب�أنها �ستنظر
و�سيا�سياً كافياً.
�إىل اجلنود الأت��راك كمحتلني و�ست�شن “اجلهاد” �ضدهم .يف اليوم
ً
وحت����دث ك�يرب��ي ب��ع��د ي��وم�ين ع���ن �إج������راء امل�����س���ؤول�ين الأمريكيني التايل ،خفف م�س�ؤول تركي من �أهمية التهديد قائال �إن �أنقرة مل

تتوقع �أن يكون حلركة طالبان “موقف عدواين” .وفيما مل يُج ِر والرتكي �أي ذكر للمخاوف الأمريكية من ن�شر �أنقرة منظومة �أ�س-
الطرفان حمادثات مبا�شرة ،كانت طالبان قد تراجعت عن مقرتح  400الرو�سية .يف غ�ضون ذلك� ،أعلن م�س�ؤول رو�سي يف  20يوليو
لعقد قمة �سالم يف �أنقرة �شهر �أبريل (ني�سان) املا�ضي ،موجهة �ضربة �أنه بالن�سبة �إىل ت�سليم الدفعة الثانية من منظومة �أ�س ،400-ال
ت��زال “امل�شاورات النهائية ج��اري��ة ،وق��د مت و�ضع من��وذج م��ايل ،كما
لطموحات �أردوغان ب�أن ي�صبح و�سيطاً رئي�سياً يف �أفغان�ستان.
برنامج للتعاون التقني حول امل�شروع».
�أين القلق الأمريكي من �أ�س-400؟
كتب �إردم�ي�ر �أن تعرجات �أردوغ���ان تثري �شككوكاً ح��ول منطق لعبة خطورة االنطباع اخلط�أ
�أنقرة .ففي  19يوليو ،رفع �أردوغان التحدي عرب دعوة طالبان �إىل يرى �إردمري �أنه قد يكون لأردوغ��ان االنطباع اخلط�أ ب�أن مفاو�ضاته
“�إنهاء احتالل تراب �أ�شقائهم” .لكن يف اليوم التايل� ،أقدم الرئي�س امل�ستمرة مع �إدارة بايدن قد وفرت له احل�صانة كي يتابع ن�شر الدفعة
الرتكي على ا�ستدارة كاملة عرب القول �إنه ال يعرت�ض على معتقدات الثانية من منظومة ال�صواريخ التي ع ّر�ضته لإج���راءات عقابية يف
طالبان .بالرغم من الثغرات يف مقرتحاته ،يبدو �أن �أردوغان يراهن دي�سمرب (كانون الأول) املا�ضي مبوجب قانون مواجهة �أعداء �أمريكا
على ا�ستفادة م�سبقة .منذ عر�ضت تركيا حرا�سة و�إدارة مطار كابول ،عرب العقوبات .وي�ضيف �أن موا�صلة تركيا ن�شر جنودها يف �أفغان�ستان
خففت �إدارة ب��اي��دن م��ن ان��ت��ق��ادات��ه��ا ل��ت��ج��اوزات �أردوغ�����ان الداخلية ميكن �أن تخفف بع�ض املخاطر يف كابول ،لكن على ال�صعيد الواقعي،
ال ميكنها تقدمي عالج م�ستدام مل�شاكل �أفغان�ستان الو�شيكة.
واخلارجية.
لقد امتنع امل�س�ؤولون الأمريكيون عن �إدان���ة �أن��ق��رة ب�سبب جهودها كذلك ،وفيما يوا�صل امل�س�ؤولون الأمريكيون مفاو�ضاتهم مع �أردوغان
امل�ستمرة حلظر ثاين �أكرب حزب معار�ض يف البالد ،وهو حزب ال�شعوب حول اتفاق قد ال يتحقق �أبداً� ،سيكون من احلكمة �أال تفاقم وا�شنطن
الدميوقراطي .عالوة على ذلك ،ال تت�ضمن البيانات عن االت�صالني التهديدات الأمنية يف �أماكن �أخ��رى عرب �إعطاء �أردوغ���ان االنطباع
اللذين �أجريا يف  19يونيو و 7يوليو بني وزيري الدفاع الأمريكي ب�أنه قادر على التمتع باحل�صانة بناء على اتفاق �أفغاين.
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الكويتي الفيحان يت�صدر اليوم الأول يف الرتاب بالرماية
ت�صدّر الرامي الكويتي عبد الرحمن الفيحان ترتيب اليوم الأول من مناف�سات
الرتاب� ،أم�س الأربعاء يف �أوملبياد طوكيو ال�صيفي.
و�أ���ص��اب الفيحان  74م��ن �أ���ص��ل  75طبقا ،بالت�ساوي م��ع التايلندي �سافات
�سريثابورن والإيطايل ماورو دي فيليبي�س والت�شيكي يريي ليبتاك.
وت�صدّر الفيحان البالغ  35عاما ،بح�سب �أف�ضلية "كاونت باك" (الع ّد العك�سي)،
�إذا كان �أول املهدرين بني املت�ساوين.
وكانت �أب��رز نتائج الفيحان ال��ذي ب��د�أ الرماية بعمر العا�شرة ،حلوله ثالثا يف
بطولة العامل  2018يف ت�شانغوون الكورية اجلنوبية.
و�أقيمت االربعاء ثالث جوالت ،بواقع  25طبقا لكل واحدة ،وت�ستكمل بجولتني
�أخريني اخلمي�س ،بحيث يت�أهل �أول �ستة رماة �إىل الدور النهائي.

وح�� ّل امل�صري عبد العزيز حميلبة تا�سعا ( ،)73القطري حممد الرميحي
يف املركز ال�ساد�س ع�شر ( ،)72الكويتي طالل الر�شيدي ثامن ع�شر (،)72
وامل�صري �أحمد ظاهر يف الثاين والع�شرين (.)71
وطالل هو جنل عبداهلل الر�شيدي الذي احتفظ يف الدورة احلالية بربونزية
ال�سكيت .ويف مناف�سات ال�سيدات التي ت�ستكمل اليوم اخلمي�س بجولتني� ،أ�صابت
كل من امل�صرية ماغي ع�شماوي واللبنانية راي با�سيل  67طب ًقا من �أ�صل ،75
مقابل  75للمت�صدرة ال�سلوفاكية �سو�سانا �شتيفت�شيكوفا.
واحتلت ع�شماوي املركز  21وبا�سيل املركز  23من �أ�صل  26مناف�سة ،عل ًما
ب���أن �أول �ست رام��ي��ات يت�أهلن �إىل ال���دور النهائي حيث يتم حتديد �أ�صحاب
امليداليات.
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�إينغيربيغت�سني لن يخو�ض � 5آالف مرت للرتكيز على  1500مرت
ق ّرر بطل �أوروبا العداء الرنوجي ياكوب �إينغيربيغت�سني عدم خو�ض
�سباق � 5آالف مرت يف �أوملبياد طوكيو املقام حالياً وحتى الثامن من
�آب �أغ�سط�س ،وذلك بهدف الرتكيز على �سباق  1500م وحماولة
الفوز بذهبيته بح�سب ما �أعلن الأرب��ع��اء االحت��اد الرنوجي لألعاب
القوى.
وقال االحتاد الرنوجي يف بيان �إن ابن الع�شرين عاماً ،الفائز بلقب
بطل �أوروبا ل�سباقي  1500و� 5آالف مرت عام  ،2018ق ّرر الرتكيز
على �سباق واحد لأ�سباب تتعلق بالربنامج ،مو�ضحاً يف ح�سابه على
تويرت "ق ّرر ي��اك��وب �إينغيربيغت�سني ب���أن �سباق  1500م �سيكون
م�شاركته الوحيدة يف طوكيو ."2020

وتابع "اجلدول الزمني يجعل من ال�صعب اجلمع بني  1500م
و 5000م ،وهو ق ّرر خو�ض  1500م".
و�سجل الرنوجي �أ�سرع زمن لهذا العام يف �سباق � 5آالف مرت وقدره
ّ
 12:48.45دقيقة حققه يف لقاء روما ال�شهر املا�ضي ،يف حني �أن
�أف�ضل رقم له لهذا العام يف  1500م هو ثالث �أف�ضل رقم فقط.
ول��و ق�� ّرر خو�ض ال�سباقني يف طوكيو ،ك��ان يتوجب على الرنوجي
امل�����ش��ارك��ة يف ت�صفيات  1500م ال��ث�لاث��اء املقبل قبل ���س��اع��ات من
ت�صفيات � 5آالف م ،وبالتايل ق��رار االن�سحاب من امل�سافة الأطول
�سيجنبه خو�ض ثالثة �سباقات يف ثالثة �أيام بني اخلام�س وال�سابع
من �آب �أغ�سط�س.
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من �أجل تطوير الريا�ضة املدر�سية ،ومب�شاركة � 20ألف طالب وطالبة

 21ريا�ضة يف الن�سخة الثانية من «�ألعاب مدار�س دبي»

•• دبي-الفجر:

ي�ستعد جمل�س دبي الريا�ضي بالتعاون مع هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية
بدبي لإطالق الن�سخة الثانية من "�ألعاب مدار�س دبي" الدورة الريا�ضية
الأك�بر من نوعها للمدار�س اخلا�صة يف دبي التي تنظمها �شركة "�إي �أ�س
�أم" ،وتقام خالل الفرتة من �سبتمرب � 2021إىل يونيو  2022مبواجهات
ميدانية يف �صاالت ومالعب عدد من املدار�س اخلا�صة.
وي�أتي تنظيم الدورة يف �إطار جهود جمل�س دبي الريا�ضي لتطوير الريا�ضة
يف القطاع املدر�سي ت�أكيدًا على الدور املحوري الذي تلعبه املدار�س يف تطوير
احلركة الريا�ضية بالدولة بو�صفها قاعدة الهرم الريا�ضي ال�صحيح والتي
تنطلق منها املواهب الواعدة التي ترفد الأندية واملنتخبات وتقودها �إىل
من�صات التتويج يف خمتلف املحافل الدولية ،حيث متثل البطوالت الريا�ضية

امل��در���س��ي��ة �أوىل امل��ح��ط��ات الت�أ�سي�سية يف عملية ان��ت��ق��اء وت��ط��وي��ر املواهب
الريا�ضية قبل االن�ضمام للأندية ،كما يهدف املجل�س من تنظيم الدورة
�إىل زي��ادة الوعي يف امل��دار���س ب�أهمية ممار�سة الريا�ضة والن�شاط البدين
باعتبارها و�سيلة لتعزيز ال�صحة البدنية والعقلية والرفاهية للجميع،
�إىل جانب تعزيز العالقة بني املدار�س والأندية وزي��ادة �أع��داد الريا�ضيني
املنتمني لأندية دبي من خالل تو�سيع قاعدة املمار�سني يف املدار�س وتو�سيع
قاعدة اكت�شاف املواهب الريا�ضية عرب امل�سابقات املدر�سية التي يتناف�س
فيها الطلبة والطالبات من خمتلف الأعمار واجلن�سيات  ،و�إتاحة الفر�صة
للأندية الختيار �أف�ضل املواهب منهم و�ضمهم لفرقها يف الألعاب املختلفة،
واال�ستفادة �أي�ضا من خو�ض الطلبة مناف�سات يف خمتلف الريا�ضات مع
�أقرانهم يف مدار�س دبي.
ويت�ضمن برنامج الن�سخة الثانية من ال��دورة ،التي تقام برعاية جمموعة

مدار�س جيم�س التعليمية ،مناف�سات يف  21ريا�ضة هي :كرة ق��دم ،الكرة
الطائرة ،ك��رة ال�سلة ،ك��رة امل��اء ،الري�شة الطائرة ،ك��رة ال�شبكة (ن��ت بول)،
اجلولف ،ترايثلون� ،ألعاب الكرتونية ،مناف�سات ريا�ضات �أ�صحاب الهمم،
كريكت ،دراج��ات هوائية ،اخ�تراق ال�ضاحية� ،ألعاب ق��وى� ،سيارات الكارت،
تن�س� ،سباحة ،التزلج على الثلج� ،شطرجن ،تن�س طاولة ،البادل تن�س.
ومن املقرر �أن ي�شارك يف مناف�سات الدورة �أكرث من � 20ألف طالب وطالبة
حيث �أن امل�شاركة يف ال���دورة الريا�ضية جمانية جلميع امل��دار���س وملختلف
الأع��م��ار واجلن�سيات والفئات وامل�ستويات البدنية بداية من عمر حتت 9
�سنوات حتى عمر حتت � 19سنة و�سيتم تطبيق برنامج انتقاء املواهب من
جميع الألعاب الريا�ضية كما �سيتواجد يف املناف�سات ممثلون عن �أندية دبي
النتقاء املوهوبني وت�سجيلهم ومتابعة تطور �أداءهم وم�ستوياتهم.
وتتيح هذه املبادرة الفر�صة جلميع طلبة املدار�س اخلا�صة لإبراز مواهبهم

وقدراتهم الريا�ضية ،كما يتم �إن�شاء ملف ريا�ضي لكل العب ي�سجل يف الدورة
بحيث ميكنه اال�ستفادة منه خالل انتقاله �إىل املرحلة اجلامعية واالن�ضمام
للأندية الريا�ضية من �أجل اللعب يف امل�ستوى العايل.
وك��ان��ت الن�سخة الأوىل ق��د �شهدت تنظيم مناف�سات يف ع��دد م��ن الألعاب
االلكرتونية ب�سبب الإج���راءات االح�ترازي��ة �أثناء اجلائحة و�شهدت �إقبالاً
ريا حيث �شارك فيها �أكرث من  1500طالب من  106مدر�سة خا�صة
كب ً
بدبي.
وتعد الدورة الريا�ضية منوذجا للتعاون الريا�ضي بني جمل�س دبي الريا�ضي
والقطاع اخلا�ص وهو التعاون الذي �شهد �إطالق العديد من املبادرات من
بينها الدورة الريا�ضية لل�شركات وبطوالت �أكادمييات الكرة وبطولة مدراء
ال�شركات للجولف ،وغ�يره��ا الكثري م��ن ال����دورات وال��ب��ط��والت الريا�ضية
املختلفة.

قائد عام �شرطة �أبوظبي يكرم القطاعات املتميزة يف املجال الريا�ضي

•• �أبوظبي  -وام:

كرم معايل اللواء ركن طيار فار�س خلف املزروعي القائد العام ل�شرطة �أبوظبي
وبح�ضور �سعادة اللواء مكتوم علي ال�شريفي مدير عام �شرطة �أبوظبي القطاعات
املتميزة يف الن�شاط الريا�ضي ،بعد انتهاء خطة املو�سم  2021-2020يف

�شرطة �أبوظبي املكونة من  21م�سابقة ،م�شيدا مبا حققه الريا�ضيون من
�إجنازات متميزة يف خمتلف امل�سابقات والبطوالت الريا�ضية.
وقال معاليه " �إننا نعتز بالإجنازات الريا�ضية التي حتققت من خمتلف قطاعات
�شرطة �أبوظبي وقدمت �صورة ريا�ضية م�شرفة ،م�ؤكدا تطلع القيادة العامة من
خالل هذه النجاحات الريا�ضية �إىل حتقيق املزيد من الإجن��ازات والأرق��ام يف

البطوالت الريا�ضية املقبلة يف ظل توجيهات القيادة الر�شيدة لالرتقاء بال�ش�أن
الريا�ضي و�سباقات الريادة والتميز".
وج��رى خالل احلفل تكرمي فريق قطاع �ش�ؤون الأم��ن واملنافذ حل�صوله على
املركز الأول "درع الرماية" يف املجموع العام ببطولة ال�شيخ مبارك بن حممد
للرماية والتي ت�ضمنت  5م�سابقات يف الرماية للرجال وال�سيدات ،وفريق قطاع

املهام اخلا�صة حل�صوله على املركز الأول يف املجموع العام وفوزه بدرع بطولة
�سعادة مدير ع��ام �شرطة �أبوظبي وال��ت��ي ا�شتملت على  11م�سابقة للرجال
وال�سيدات وفريق قطاع �ش�ؤون الأم��ن واملنافذ حل�صوله على درع معايل قائد
عام �شرطة �أبوظبي يف املجموع العام خلطة الن�شاط الريا�ضي مو�سم -2020
 2021وهو جمموع جميع البطوالت خالل املو�سم الريا�ضي.
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�إيفان يخو�ض مناف�سات اجلودو ب�أوملبياد طوكيو اليوم
•• طوكيو-وام:

يواجه �إيفان رومانكو العب منتخبنا الوطني للجودو اليوم نظريه الكندي
���ش��ادي النحا�س يف وزن حت��ت  100ك��غ ب��دور الـ� 32ضمن مناف�سات دورة
الألعاب الأوملبية التي ت�ست�ضيفها العا�صمة اليابانية طوكيو وت�ستمر حتى
� 8أغ�سط�س املقبل.
و�شهدت م�شاركة وفدنا الريا�ضي يف  4ريا�ضات ب�أوملبياد طوكيو خروج �سيف
بن فطي�س رامي منتخبنا الوطني الذي حل باملركز الـ  24مب�سابقة ال�سكيت

18

بر�صيد  117نقطة كما غ��ادر ك��ل م��ن فيكتور �سكرتوف الع��ب منتخبنا
الوطني للجودو من دور الـ  32لوزن حتت  73كغ ويو�سف املطرو�شي الذي
حل باملركز الـ  50ب�سباحة  100مرت حرة بزمن  51:50ثانية على �أن
يختتم ع���داء منتخبنا ال��وط��ن��ي حممد ح�سن ال��ن��وب��ي م�شاركتنا باملحفل
الأوملبي يوم ال�سبت املقبل ب�سباق  100مرت.
و�أكد مروان احلتاوي مدرب منتخبنا الوطني لل�سباحة �أهمية دعم يو�سف
املطرو�شي �سبّاح منتخبنا الوطني خالل املرحلة املقبلة ال�سيما بعد م�شاركته
امل�شرفة يف دورة الألعاب الأوملبية التي تعد بداية مميزة لل�سباح يف م�سريته

م�شرياً �إىل �أن الرتكيز الآن ين�صب على اجلاهزية للظهور بال�صورة املطلوبة الظروف ال�صعبة واال�ستثنائية التي مير بها العامل.
ببطولة ال��ع��امل يف �أب���و ظبي دي�سمرب املقبل وك��ذل��ك البطولة اخلليجية من جانبه �أكد �أحمد الطيب مدير وفد الإم��ارات يف دورة الألعاب الأوملبية
والعربية .وتوجه بخال�ص ال�شكر والتقدير �إىل �سمو ال�شيخ �أحمد بن را�شد بطوكيو �أن م�شاركة ال�سباح يو�سف املطرو�شي يف الأوملبياد كانت واعدة نظراً
�آل مكتوم رئي�س نادي الو�صل على توجيه �سموه �إدارة النادي بو�ضع برنامج مل��ا مل�سه اجلميع م��ن حما�س و�شغف كبريين لديه م���ؤك��دا �أن��ه �سيكون من
�إع���داد متكامل لل�سباح يو�سف املطرو�شي وتكرميه تقديراً لإ���ص��راره على الريا�ضيني الذين نعول عليهم يف حتقيق �أرقاماً متميزة لريا�ضة الإمارات
خالل املرحلة املقبلة وحتقيق ميدالية �آ�سيوية ل�سباحة الإم���ارات يف دورة
حتقيق الإجناز يف م�شاركته ب�أوملبياد طوكيو .2020
و�أع���رب احل��ت��اوي عن تقديره وامتنانه للجنة الأوملبية الوطنية للجهود الألعاب الآ�سيوية العام القادم كما �أننا على ثقة يف ت�أهله ب�أوملبياد باري�س عام
املبذولة لإجن��اح م�شاركة كل الريا�ضيني يف احل��دث الأوملبي بطوكيو رغم  2024من خالل �أرقامه ال�شخ�صية وم�ستواه امل�شرف واملتطور.

خ�سارة ثالثة توالي ًا للبحرين

م�صر على �أبواب ربع نهائي
م�سابقة كرة اليد
ح���ق���ق امل���ن���ت���خ���ب امل�������ص���ري �أم�������س
الأرب������ع������اء ان���ت�������ص���اره ال����ث����اين يف
م�����س��اب��ق��ة ك�����رة ال���ي���د يف �أوملبياد
طوكيو احلايل بفوزه على اليابان
امل�ضيفة  29-33مقرتبا من ربع
ال��ن��ه��ائ��ي ،يف ح�ي�ن م��ن��ي املنتخب
البحريني بخ�سارته الثالثة توالياً
ب��ع��د ���س��ق��وط��ه �أم�����ام ب��ط��ل العامل
وحامل ذهبية �أوملبياد ريو 2016
ال���دمن���ارك  31-21يف املرحلة
ال��ث��ال��ث��ة م��ن مناف�سات املجموعة
الثانية.
وت��ت�����ص��در ال����دمن����ارك املجموعة
بالعالمة الكاملة من  3انت�صارات،
فيما يحتل بطل �إف��ري��ق��ي��ا املركز
الثالث ب���أرب��ع نقاط قبل مباراته
املنتظرة �أم���ام ال�سويد الو�صيفة
والفائزة على الربتغال 28-29
ب�ست نقاط �أي�ضاً ،من �أج��ل حجز
بطاقته للأدوار الإق�صائية ،ليعود

وي�ل�اق���ي امل��ن��ت��خ��ب ال��ب��ح��ري��ن��ي يف
اختتام املناف�سات ،علماً �أن االخري
ي��ح��ت��ل امل���رك���ز اخل��ام�����س دون �أي
ن��ق��ط��ة ع��ل��ى غ�����رار ال���ي���اب���ان التي
تتذيل املجموعة بفارق الأهداف.
وي���ت����أه���ل �أول �أرب����ع����ة منتخبات
م��ن امل��ج��م��وع��ت�ين �إىل ال����دور ربع
النهائي.
وا�ستهل الفراعنة م�شوارهم بالفوز
بنتيجة  31-37على الربتغال
ال��ت��ي تخو�ض ب��اك��ورة م�شاركاتها
الأومل��ب��ي��ة ،ق��ب��ل �أن ي�سقطوا �أمام
ال������دمن������ارك يف م����واج����ه����ة قوية
ت��ق��دم��وا ف��ي��ه��ا يف ن��ه��اي��ة ال�شوط
االول  14-15قبل ان يخرجوا
خا�سرين .27-32
ت�ألق بطل �إفريقيا يف �سابع م�شاركة
�أومل��ب��ي��ة ل��ه �أم����ام ���ص��اح��ب الأر�����ض،
حيث بلغت فعاليته  65يف املئة،
ف��ي��م��ا جن���ح يف  12ت�����س��دي��دة من

�أ���ص��ل  16م��ن الأم��ت��ار ال�ستة و4
م��ن �أ���ص��ل  9م��ن الأم��ت��ار الت�سعة
و 4من  4من الأمتار ال�سبعة.
و�سيطر العبو م�صر على �أ�صحاب
الأر���ض منذ �صافرة بداية املباراة
ح�� ّت��ى النهاية ،وجن��ح��وا يف فر�ض
ت��ف��وق��ه��م ل��ي��ن��ه��وا ال�����ش��وط اال ّول
بنتيجة .11-18
وت�ألق يف �صفوف املنتخب امل�صري
امل��خ�����ض��رم �أح���م���د الأح����م����ر (37
ع����ا ًم����ا) ال������ذي ي��ل��ع��ب يف �صفوف
ال��زم��ال��ك وي��خ��و���ض ث��ال��ث �ألعاب
�أوملبية له و�سيعتزل يف نهاية دورة
طوكيو ،بت�سجيله � 8أه��داف ،يليه
يحيى ع��م��ر م��ع � 7أه����داف وعمر
الوكيل �صاحب � 5أهداف.
قال الأحمر بعد الفوز "يف الدور
الثاين �ستكون امل�ستويات متقاربة.
نح�سن مركزنا ملواجهة
من املهم �أن ّ
خ�صم منا�سب يف ربع النهائي".

وك���ت���ب زم��ي��ل��ه ع��ل��ي زي����ن املنتقل
م�������ؤخ������راً �إىل ن��������ادي بر�شلونة
اال������س�����ب�����اين يف ����ص���ف���ح���ت���ه على
"تويرت" يف �أ ّول تعليق ل��ه بعد
الفوز "احلمدهلل ...الفوز الثاين
ملنتخب م�صر يف �أوملبياد طوكيو.
دعواتكم يف املباريات املقبلة".
وب��������دوره ع��� ّل���ق ي��ح��ي��ى ع���م���ر على
ف����وز ف��ري��ق��ه ب��ال��ق��ول "كانت هي
امل����ب����اراة ال���ت���ي ج��ئ��ن��ا م���ن �أجلها.
توجب علينا الفوز للت�أهل (لربع
ال��ن��ه��ائ��ي) وح��ق��ق��ن��ا ب��داي��ة جيدة.
لقد فزنا على منتخبني جيدين يف
املجموعة ون�أمل يف �أن ن�ستمر على
نف�س امل�ستوى وحتى النهاية".
وعن اعتماد مبد�أ تناوب الالعبني
خالل امل��ب��اراة ،قال "لدينا الكثري
من الالعبني اجليدين ،وجميعهم
يف م�ستوى ع��الٍ وك��ل منهم لديه
دور ي��ل��ع��ب��ه يف ال���ف���ري���ق .يف هذه

اللعبة� ،أ�صبح هذا الدور �أكرب".
و�أردف م���ت���ح���دث���اً ع�����ن م����ب����اراة
ال��ف��راع��ن��ة ال��ق��ادم��ة �أم����ام ال�سويد
"�إنها مباراة �صعبة .كنا قريبني
ج���داً م��ن ال��ف��وز عليهم يف بطولة
ال���ع���امل (م�����ص��ر  )2021لكننا
خ�سرنا ( )24-23ب�سبب خط�أ
�أو خ��ط���أي��ن .ن��ل��ع��ب دائ��� ًم���ا ب�شكل
ج��ي��د ���ض��د ال�����س��وي��د و�آم�����ل يف �أن
تكون مباراة جيدة� .أمتنى ان تكون
النتيجة هذه املرة ل�صاحلنا".

وخ��ت��م ق��ائ ً
�لا "كانت ه���ذه املباراة
�ضد اليابان امل�ضيفة وكان علينا �أن
نفوز مع القليل من ال�ضغط على
كاهلنا .يف امل��ب��اراة املقبلة� ،سيكون
ال�ضغط �أقل ولكن احلافز �سيكون
�أكرب بكثري".
ويف املباراة الثانية ،عجز املنتخب
ال���ب���ح���ري���ن���ي ع����ن جم��������اراة بطلة
العامل التي �سيطرت على املباراة
منذ البداية حتى النهاية (-21
 ،)31وت���أل��ق يف �صفوفها يوهان

هان�سن بت�سجيله � 6أهداف من 6
حم��اوالت ،و�ساهم زمياله القائد
امل��خ�����ض��رم م��ي��ك��ي��ل ه��ان�����س��ن (33
عاماً) وماتيا�س غيد�سل بت�سجيل
خم�سة و�أربعة �أهداف توالياً.
ان���ت���ه���ى ال�������ش���وط الأ ّول بتقدم
ال��دمن��ارك بنتيجة  ،7-12فيما
مل يتمكن املنتخب البحريني من
ال��ع��ودة �إىل �أج���واء اللقاء ليت�أخر
جم���������دداً ب�����ف�����ارق � 5أه����������داف يف
ال�����ش��وط ال��ث��اين ،م��ا ح�سم اللقاء

ل�صالح �أبطال العامل بفارق .10
يف امل���ق���اب���ل ،ت��ق��ا���س��م يف �صفوف
اخل����ا�����س����ر امل����ه����م����ات الهجومية
ال��رب��اع��ي �أح��م��د ف�����ض��ول وحممد
علي و�أحمد املقابي وحممد حبيب
مع � 3أهداف لكل منهم.
ومني املنتخب البحريني بخ�سارته
الثالثة بعدما ك��ان ف��ارق النقطة
هو الفي�صل يف خ�سارتيه الأوليني
�أمام ال�سويد  32-31والربتغال
.26-25

بايلز تغيب عن امل�سابقة الكاملة
للفردي يف اجلمباز
�ستغيب جنمة اجلمباز الأمريكية �سيمون بايلز عن امل�سابقة الكاملة للفردي اليوم اخلمي�س
يف �أوملبياد طوكيو ،بح�سب ما �أعلن احتاد بالدها ،بعد يوم من ان�سحابها ال�صادم من م�سابقة
الفرق لأ�سباب نف�سية ،وبالتايل لن تتمكن من الدفاع عن لقبها.
قال االحت��اد يف بيان "بعد مزيد من التقييم الطبي ،ان�سحبت �سيمون بايلز من امل�سابقة
الكاملة للفردي .ن�ؤ ّيد ب�شدة قرار �سيمون ون�شيد ب�شجاعتها يف �إعطاء الأولوية لرفاهيتها.
منوذجا ُيحتذى به بالن�سبة لكثريين".
�شجاعتها ،تظهر م ّرة �أخرى� ،سبب كونها
ً
و�أ�ضاف االحت��اد �أن بايلز "�سيتم تقييمها يوم ًيا لتحديد م�شاركتها من عدمها" و�ستحل
بدال منها جايد كاري �صاحبة املركز التا�سع يف الت�صفيات.
كانت الأنظار موجهة اىل بايلز ك�إحدى �أب��رز جنوم الألعاب ،حيث كانت ابنة الـ 24عاماً
تبحث عن رف��ع ع��دد ميدالياتها الذهبية �إىل ت�سع ،لكنها �أق��� ّرت منذ يومني بال�ضغوط

"�أ�شعر حقاً ب�أن حمل العامل كله ملقى على كتفي �أحياناً".
وقدّمت بايلز ،حا�صدة �أرب��ع ذهبيات يف �أوملبياد ري��و  2016حركة افتتاحية باهتة على
ح�صان القفز ،ثم غادرت �أر�ضية م�سابقة الفرق لفرتة وجيزة ،قبل �أن تعود لالن�ضمام �إىل
زمالئها.
قالت الثالثاء �إنها حتاول "طرد ال�شياطني" عندما تبد�أ املناف�سات" ،يجب �أن �أفعل ما هو
منا�سب يل و�أن �أركز على �صحتي الذهنية و�أال �أعر�ض �صحتي وحياتي للخطر"� .أ�ضافت
"�إنه لأمر مزعج �أن يحدث هنا يف الألعاب الأوملبية .ومع العام الذي م�ضى� ،أنا حقاً ل�ست
منده�شة من الطريقة التي جرت بها الأمور".
وتابعت "�أنا فقط ال �أثق بنف�سي بقدر ما اعتدت �سابقاً ،وال �أعرف ما �إذا كان الأمر متعلقاً
بالعمر".

الربازيل تلحق بال�سعودية خ�سارة
ثالثة وخروج �أملانيا
ت����أهّ ���ل منتخبا ال�ب�رازي���ل و�ساحل
ال��ع��اج �إىل ال���دور رب��ع النهائي من
م�سابقة كرة القدم يف �أوملبياد طوكيو
احل���ايل و�أق�����ص��ي��ت �أمل��ان��ي��ا ،بعد فوز
حامل اللقب على ال�سعودية 1-3
وت���ع���ادل امل��ن��ت��خ��ب الإف���ري���ق���ي �أم���ام
و�صيف الدورة ال�سابقة �أملانيا 1-1
�ضمن مناف�سات املرحلة الثالثة من
املجموعة الرابعة الأربعاء.
وت���������ص����دّر "راق�صو ال�سامبا"
امل��ج��م��وع��ة ب��ر���ص��ي��د  7ن���ق���اط من
ف��وزي��ن وت��ع��ادل� ،أم���ام �ساحل العاج
مع خم�س نقاط من فوز وتعادلني،
مقابل  4نقاط لأملانيا من فوز يتيم
وت��ع��ادل وخ�����س��ارة .وت��ذي��ل املنتخب
ال�سعودي الفرق من دون نقاط من
 3هزائم.
يف امل���ب���اراة الأوىل ،ي��دي��ن املنتخب
ال��ب�رازي����ل����ي ب����ف����وزه �إىل مهاجم
�إي����ف����رت����ون ري�������ش���ارل���ي�������س���ون ال����ذي
���س��ج��ل ث��ن��ائ��ي��ة ( 76و،)3+90
ب��ع��د ث�لاث��ي��ت��ه م���ن رب��اع��ي��ة فريقه
يف م��رم��ى �أمل��ان��ي��ا  ،2-4لينفرد يف
���ص��دارة ترتيب ال��ه��داف�ين بخم�سة
�أه���داف وب��ف��ارق ه��دف ع��ن املهاجم

امل��خ�����ض��رم ال��ف��رن�����س��ي �أندري-بيار
جينياك.
واف���ت���ت���ح���ت ال��ب��رازي�����ل الت�سجيل
ع�بر م��ه��اج��م ه��رت��ا ب��رل�ين الأمل���اين
ماتيو�س كونيا يف الدقيقة  ،14قبل
�أن ي���درك الع��ب الن�صر عبدالإله

العمري التعادل يف الدقيقة .27
وغاب عن �صفوف املنتخب الأ�صفر
العب و�سط �أ�ستون فيال االنكليزي
دوغ�لا���س ل��وي��ز بعد تلقيه بطاقة
ح���م���راء يف امل���ب���اراة ال�����س��اب��ق��ة �أم���ام
�ساحل ال��ع��اج ال��ت��ي انتهت التعادل

ال�سلبي ،وح��� ّل ب��دال منه ماتيو�س
هرنيكه من غرمييو.
تقدم حامل اللقب بعد  14دقيقة
م����ن ����ص���اف���رة ال���ب���داي���ة ب���ع���د ركلة
ركنية نفذها كالودينيو من الي�سار
وت��اب��ع��ه��ا ك��ون��ي��ا ب���ر�أ����س���ه يف �شباك

احلار�س ال�سعودي �أمني بخاري.
وكادت الربازيل ت�ضاعف النتيجة،
�إال �أن ر�أ�سية �أنتوين بعد متريرة من
الظهري غيلريمي �أران��ا ا�صطدمت
بالعار�ضة ،تابعها كالودينيو فوق
املرمى (.)19
�أدرك املنتخب ال�����س��ع��ودي التعادل
ب���ال���ط���ري���ق���ة ذات�����ه�����ا ،ف���ب���ع���د ركلة
ح���رة ث��اب��ت��ة ن��ف��ذه��ا الع���ب الهالل
�سلمان الفرج علت دييغو كارلو�س
وو�صلت �إىل العمري تابعها ر�أ�سية
عك�سية يف ال�شباك ( ،)26مع ّو�ضاً
هدفه عن طريق اخلط�أ يف مرمى
فريقه خالل اخل�سارة �أم��ام �ساحل
العاج  .2-1ن�شط الحقاً املنتخب
ال��ب�رازي����ل����ي ،ف���ه���دّد �أران�������ا املرمى
ال�سعودي بكرة قوية مرت مبحاذاة
القائم ( ،)36قبل �أن مي�� ّرر الأ ّول
ك��رة عر�ضية داخ��ل املنطقة تابعها
�أنتوين بت�سديدة من م�سافة قريب
ارمتى لها بخاري بنجاح (.)40
تبادل املنتخبان الهجمات يف ال�شوط
ال����ث����اين ،ف�����ص��د احل����ار�����س بخاري
ت�������س���دي���دة ق���وي���ة لري�شارلي�سون
( ،)73قبل �أن يت�ألق الأخري جمدداً

بعد ثالث دقائق وي�ضاعف النتيجة
بعدما تابع بر�أ�سية ركلة حرة داخل
املنطقة ح��ول��ه��ا ال��دف��اع ال�سعودي
و�صلت �إىل برونو غيماري�ش ومنه
زميله الهداف.
و�سجل ري�شارلي�سون يف الدقيقة
 90ه���دف���اً �أل���غ���اه احل��ك��م بداعي
ال��ت�����س��ل��ل ،ل��ي��ع��ود وي�����س��ج��ل الهدف
ال��ث��اين ل��ه واخل��ام�����س يف البطولة
بعد �سل�سلة م��ن التمريرات داخل
املنطقة ،ب��د�أه��ا مالكومل �إىل ريرن
ومنه �إىل مهاجم �إيفرتون تابعها
ب�����س��ه��ول��ة �أر�����ض����ي����ة يف امل����رم����ى يف
ال��دق��ي��ق��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ال��وق��ت بدل
ال�ضائع.
ويف املباراة الثانية �ضمن املجموعة
ذات���ه���ا ،اف��ت��ت��ح م��ن��ت��خ��ب "الفيلة"
الت�سجيل ع�بر ال��ن�يران ال�صديقة
بف�ضل هدف من الأمل��اين بنجامني
هرني�ش عن طريق اخلط�أ يف مرمى
فريقه (.)76
و�أدرك "مان�شافت" ال���ت���ع���ادل يف
الدقيقة  73بف�ضل �إدوارد لوبني،
�إ ّال انه مل يكن كافياً ليجنب خروج
�أملانيا من دور املجموعات.

العب ريال اجلديد �أالبا
م�صاب بفريو�س كورونا
�أعلن نادي ريال مدريد الإ�سباين لكرة القدم الأربعاء �إ�صابة مدافعه
اجل��دي��د النم�سوي داف��ي��د �أالب���ا بفريو�س ك��ورون��ا ،لين�ضم ب��ذل��ك اىل
املهاجم الفرن�سي ك��رمي بنزمية ال��ذي ج��اءت نتيجته �إيجابية �أي�ضاً
اجلمعة.
وق��ال ال��ن��ادي امللكي يف بيان مقت�ضب " ُيعلن ري��ال م��دري��د �أن اختبار
العبنا دافيد �أالبا �إيجابي بكوفيد ،"-19وهو نف�س البيان الذي �أ�صدره
اجلمعة مع تغيري اال�سم حني �أعلن عن �إ�صابة بنزمية.
وانتقل �أالب��ا ه��ذا ال�صيف اىل ري��ال مدريد ق��ادم��اً من بايرن ميونيخ
الأملاين بعقد خلم�سة موا�سم.
وت�أتي �إ�صابة �أالب��ا ال��ذي �شارك مع منتخب ب�لاده يف ك�أ�س �أوروب���ا ،يف
فرتة بدء املباريات التح�ضريية للمو�سم اجلديد.
و�أمام النم�سوي ،كما حال بنزمية ،املت�سع من الوقت للتعايف والعودة اىل
الفريق امللكي الذي يبد�أ رحلته مع مدربه اجلديد القدمي الإيطايل
كارلو �أن�شيلوتي يف الدوري الإ�سباين اعتباراً من � 14آب �أغ�سط�س يف
ملعب ديبورتيفو �أالفي�س.
و�سبق ل��ري��ال �أن ع��ان��ى امل��و���س��م امل��ا���ض��ي م��ن �إ���ص��اب��ات ع��دة يف �صفوفه
ب��ف�يرو���س ك���ورون���ا� ،أب���رزه���ا ل��ق��ائ��ده املنتقل اىل ب��اري�����س ���س��ان جرمان
الفرن�سي �سريخيو رامو�س ،مواطن بنزمية املدافع رافايل فاران املنتقل
اىل مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي ،نات�شو ،البلجيكي �إدين هازار وداين
كارفاخال.
كما �أ�صيب بـ"كوفيد "-19املو�سم املا�ضي املدرب الفرن�سي زين الدين
زيدان الذي رحل بدوره عن النادي ّ
ليحل بد ًال منه �أن�شيلوتي ،والرئي�س
فلورنتينو بريي�س.
وي�أتي الإعالن عن �إ�صابة �أالبا ومن قبله بنزمية يف وقت ارتفعت فيه
�أعداد الإ�صابات جمدداً يف دول كثرية ب�سبب ظهور متحورة دلتا.
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ت�أهل ني�شيكوري وميدفيديف لدور الثمانية يف طوكيو
ت�أهل النجم الياباين كي ني�شيكوري �إىل دور الثمانية ملناف�سات فردي التن�س للرجال �ضمن
فعاليات �أوملبياد طوكيو .2020
وفاز ني�شيكوري يف الدور الثالث �أم�س الأربعاء ،على البيالرو�سي �إيا �إيفا�شكا  6-7و.0-6
واحتاج ني�شيكوري �إىل �ساعتني للفوز على مناف�سه البيالرو�سي على ملعب ارياكي والت�أهل
لدور الثمانية يف ثالث دورة �أوملبية على التوايل.
ويلتقي ني�شيكوري الفائز بربونزية �أوملبياد ريو  ،2016يف دور الثمانية مع الفائز من
م��ب��اراة ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش امل�صنف الأول على العامل مع الإ�سباين �أليخاندرو
دافيدوفيت�ش فوكينا.
على اجلانب الآخر ودع اليوناين �ستيفانو�س ت�سيت�سيبا�س مناف�سات التن�س الأوملبية بخ�سارته
على يد الفرن�سي �أوغو هومربت  2-6و 7-6و.6-2

وفاز الالعب اليوناين باملجموعة الأوىل يف  30دقيقة لكن مناف�سه الفرن�سي �سجل تقدماً
ملحوظاً يف املجموعتني الثانية والثالثة ليحقق الفوز ويعرب لدور الثمانية.
وتعر�ض ت�سيت�سيبا�س لإ�صابة قوية يف الكاحل قبل املجموعة الثالثة مما ا�ستدعى تدخل
اجلهاز الطبي لكنه ا�ست�أنف اللقاء قبل �أن يخ�سر.
و�شق الرو�سي دانييل ميدفيديف طريقه لدور الثمانية بفوزه على الإيطايل فابيو فونيني
 2-6و 6-3و.2-6
كما ت�أهل الرو�سي الآخ��ر كارين خا�شانوف ل��دور الثمانية بفوزه على الأرجنتيني دييغو
�شوارتزمان  1-6و 6-2و.1-6
وحل��ق الإ���س��ب��اين بابلو كارينو بو�ستا بركب املت�أهلني ل��دور الثمانية ب��ف��وزه على الأملاين
دومينيك كويبفري  6-7و.3-6

�أوباما �شريك ًا لـ «�أن بي �آيه» �إفريقيا

�أعلنت ال��راب��ط��ة الوطنية ل���دوري ك��رة ال�سلة الأمريكي "�أن بي �آيه" �إفريقيا قادرة على �إحداث فارق للعديد من
للمحرتفني �أن الرئي�س الأمريكي ال�سابق ب��اراك �أوباما ال�شباب الأفارقة".
�أ�صبح �شريكاً ا�سرتاتيجياً لـ "�أن بي �آيه" �إفريقيا التي و�أ ّك��د الرئي�س الدميقراطي ال�سابق الذي امتدت واليته
ت��ه��دف �إىل زي����ادة �شعبية ب��ط��ول��ة ك���رة ال�����س��ل��ة لأمريكا م��ن  2009ح ّتى " 2017ت�أثرت بالتزام البطولة يف
�إف��ري��ق��ي��ا ،مب��ا يف ذل��ك امل�����س���ؤول��ي��ة ال��ت��ي �أظ��ه��ره��ا العديد
ال�شمالية يف �إفريقيا.
و�سيدعم �أوباما الربامج وال�شراكات التي توفر قدراً �أكرب من الالعبني الأف��ارق��ة الذين يرغبون يف دع��م بلدانهم
وجمتمعاتهم".
من امل�ساواة بني اجلن�سني واالندماج االقت�صادي.
و�أ ّك���دت الرابطة �إن��ه �سيكون للرئي�س الأم�يرك��ي ال�سابق وال ت��ع��ت�بر خ��ط��وة �أوب���ام���ا ي��ت��ي��م��ة� ،إذ ���س��ب��ق ل��ل��ع��دي��د من
� ً
أي�ضا ح�صة �صغرية يف امل�شروع اجلديد ،يعتزم ا�ستثمارها جنوم كرة ال�سلة الأمريكية ال�سابقني اال�ستثمار يف "�أن
ب��ي �آيه" �إف��ري��ق��ي��ا �أم��ث��ال ك��ل م��ن غ��ران��ت ه��ي��ل ،جونيور
يف برامج رعاية ال�شباب يف �إفريقيا.
م��ن ناحيته ،ق��ال �أوب��ام��ا يف بيان "لطاملا كانت الرابطة بريدجمان ،ل��وول دينغ م��ن جمهورية جنوب ال�سودان،
الوطنية لكرة ال�سلة �سفرياً عظيماً للواليات املتحدة ،الكونغويل الأ�صل الأمريكي اجلن�سية ديكيمبي موتومبو
وا�ستخدمت كرة ال�سلة لإن�شاء روابط �أعمق يف جميع �أنحاء والفرن�سيني �إيان ماهينمي ويواكيم نواه.
العامل ويف �إفريقيا �أي�ضاً .تتمتع كرة ال�سلة بالقدرة على وكانت الرابطة الوطنية افتتحت مكاتب يف جوهان�سبورغ
يف جنوب �إفريقيا يف ع��ام  ،2010وق��د مت اط�لاق دوري
تعزيز فر�ص �أكرب وم�ساواة �أف�ضل وحتمل امل�س�ؤولية".
و�أ�ضاف "من خالل اال�ستثمار يف املجتمعات والدفاع عن كرة ال�سلة الإفريقي يف �أيار/مايو املا�ضي يف روان��دا بعد
امل�ساواة بني اجلن�سني ورعاية �شغف كرة ال�سلة� ،أعتقد �أ ّن ت�أجيله ملدة عام ب�سبب تداعيات تف�شي فريو�س كورونا.

مان�ش�سرت يونايتد ي�ضم فاران
ر�سميا ..وريال مدريد يف «م�أزق»
�أع��ل��ن مان�ش�سرت يونايتد الإجن��ل��ي��زي� ،ضم املدافع
الدويل الفرن�سي رافايل فاران ،ب�شكل ر�سمي ،قادما
من ريال مدريد الإ�سباين.
وت��و���ص��ل ن��ادي��ا ري���ال م��دري��د الإ���س��ب��اين ومان�ش�سرت
يونايتد الإجن��ل��ي��زي ،الت��ف��اق كامل يق�ضي بانتقال
م��داف��ع الأول ال���دويل الفرن�سي راف��اي��ل ف���اران �إىل
الثاين.
و�أ�شارت تقارير �أوروبية �أن قيمة �صفقة انتقال فاران،
�ستكون بحدود  50مليون يورو.
وينتهي عقد فاران مع النادي امللكي يف  30يونيو عام
 ،2022لكن املدافع الفرن�سي �أعرب عن عدم رغبته
يف جتديد عقده ،وخو�ض جتربة جديدة يف �صفوف
ناد �آخر.
وحت��دث��ت ال�صحف ع��ن �أن فاران
�سيتقا�ضى �أج���را م��ق��داره 12
م���ل���ي���ون ي�������ورو م���ق���اب���ل 6.5
م��ل��ي��ون ك���ان ي��ت��ق��ا���ض��اه��ا يف
���ص��ف��وف ري�����ال مدريد،
ح�����������س�����ب�����م�����ا ن����ق����ل����ت
"فران�س بر�س".
ومي������ل������ك ف����������اران

ال��ف��ائ��ز ب��ك���أ���س ال��ع��امل م��ع منتخب "الديوك" عام
 2018خربة كبرية ،و�سجال مظفرا يف �صفوف ريال
مدريد حيث توج معه بطال لدوري �أبطال �أوروبا 4
مرات بالإ�ضافة �إىل العديد من الألقاب املحلية.
وبانتقال فاران� ،أ�صبح ريال مدريد يف م�أزق حقيقي،
يتمثل ب���أزم��ة يف خ��ط ال���دف���اع ،خ��ا���ص��ة ب��ع��د انتقال
ق��ائ��د ال��ف��ري��ق �سريجيو
رامو�س.
ويف �����ش����ه����ر واح���������د،
ف��ق��د امل��ل��ك��ي ركيزتيه
ال��دف��اع��ي��ت�ين رامو�س
وف����������اران ،و�سيعتمد
ب����ذل����ك ع���ل���ى امل����داف����ع
اجل�����������دي�����������د ،ال�������������دويل
ال��ن��م�����س��اوي داف���ي���د �أالب�����ا،
وامل��������داف��������ع الإ������س�����ب�����اين
ن��ات�����ش��و فرينانديز،
وال�برازي��ل��ي �إيدير
ميليتاو.
وبنظر اخلرباء ،ف�أن
دف�����اع ري�����ال مدريد
ت����ع����ر�����ض ل�ضربة
ح����ق����ي����ق����ي����ة ،ق�������د ال
يتعافى منها ،خا�صة
و�أن��������ه ال ي����ب����دو يف
�سباق ل�ضم مدافع
جديد.
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الواليات املتحدة تلحق بتون�س هزمية
ثالثة بالكرة الطائرة
ت�����ض��اءل��ت ح��ظ��وظ ت��ون�����س بالت�أهل
اىل ربع نهائي م�سابقة كرة الطائرة
يف �أومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و ،وذل���ك بتلقيها
هزمية ثالثة توالياً وهذه املرة على
يد الواليات املتحدة الأمريكية 3-1
الأربعاء يف اجلولة الثالثة ملناف�سات
املجموعة الثانية.
وكانت تون�س خ�سرت املباراة الأوىل
�أم��ام ال�برازي��ل �صفر -3ثم الثانية
�أم���ام فرن�سا بالنتيجة ذات��ه��ا ،قبل
�أن تتلقى الثالثة الثالثاء على يد
امل��ن��ت��خ��ب الأم��ي�رك����ي ال�����ذي عو�ض
ه��زمي��ت��ه يف اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة �أم����ام
رو���س��ي��ا امل�����ش��ارك��ة حت��ت ا���س��م اللجنة
الأومل���ب���ي���ة ال��رو���س��ي��ة ،وح��ق��ق فوزه
الثاين بعدما ح�سم الأ�شواط الأول
 14-25والثالث � 14-25أي�ضاً
والرابع  ،23-25فيما خ�سر الثاين
.25-23
وتقبع تون�س يف ذي��ل املجموعة من
دون ن��ق��اط ب��ع��د ث�ل�اث ج���والت من
�أ���ص��ل خم�س ،متخلفة ب��ف��ارق �أربع
ن���ق���اط ع���ن امل���رك���ز ال���راب���ع الأخ��ي�ر
امل�����ؤه����ل اىل رب����ع ال��ن��ه��ائ��ي وال����ذي
حتتله فرن�سا اخلا�سرة الأربعاء �أمام
الأرج��ن��ت�ين اخلام�سة -25( 3-2
 23و 25-17و 25-20و-25
 15و.)15-13
وي��ت���أه��ل اىل رب��ع النهائي �أ�صحاب
امل���راك���ز الأرب���ع���ة الأوىل يف ك��ل من

امل���ج���م���وع���ت�ي�ن ،وت���ت�������ص���در رو�سيا
املجموعة الثانية ب�ست نقاط قبل
لقائها الح��ق��اً م��ع ال�برازي��ل حاملة
ال��ل��ق��ب ال���ت���ي حت��ت��ل م��وق��ت��اً املركز
الثالث بخم�س نقاط.
وت�����خ�����و������ض ت����ون���������س م����ب����ارات����ي����ه����ا
الأخريتني �ضد الأرجنتني اجلمعة
ورو�سيا يف الأول من �آب�/أغ�سط�س،
وهي مطالبة بالفوز بهما من �أجل
االبقاء على حظوظها بالت�أهل اىل
ربع النهائي.
وحت���دث ال�لاع��ب التون�سي مهدي
بن �شيخ عن اخل�سارة �أمام الواليات

املتحدة ،قائ ً
ال "�أعلم ب�أنهم �أقوياء،
وب��ال��ت��ايل ك��ان علينا احل�صول على
النقاط يف كل �شوط ب�شكل ثابت".
وتطرق اىل مواجهة الأرجنتني يف
اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة ،م�����ش��دداً "�سنبذل
ق�����ص��ارى ج��ه��دن��ا و���س��ن��ق��دم �أف�ضل
م��ا ميكننا لأن��ن��ا ن��ق��ات��ل ���ض��د فريق
قوي".
ومن جهة املنتخب الأمريكي الفائز
ب���ال���ذه���ب���ي���ة يف  1984و1988
و 2008وال�ب�رون���زي���ة يف 1992
و ،2016علق ماثيو �أندر�سون على
خ�سارة �شوط �أمام التون�سيني بالقول

"حتى و�إن كنت املر�شح الأوفر حظاً
للفوز ،فمن ال�صعب �أن تفوز مبباراة
يف الأل���ع���اب الأوملبية" ،ك��ا���ش��ف��اً �أن
ال��ت��ون�����س��ي�ين ق���دم���وا �أداء ج���ي���داً يف
ال�����ش��وط ال���ث���اين "و�أر�سلوا ب�شكل
�أف�ضل وبع�ض الكرات الطائ�شة هنا
وه��ن��اك ذهبت يف االجت���اه ال�صحيح
بالن�سبة لهم".
وت��اب��ع "يف ال�شوط ال��راب��ع� ،أخفقنا
يف خم�س �إر���س��االت مع اقرتابنا من
نهاية ال��ل��ق��اء .ال ميكننا فعل ذلك
ح�ين نكون حت��ت ال�ضغط م��ن �أجل
�إنهاء اللقاء".

ويف املجموعة الأوىل ،منيت �إيران
بالهزمية الأوىل بعد انت�صارين يف
اجلولتني الأوليني ،وجاءت على يد
كندا �صفر 25-16( -3و25-20
و ،)25-22ليتجمد ر�صيدها عند
 5نقاط يف املركز الثاين موقتا خلف
ال��ي��اب��ان امل�ضيفة ( 6ن��ق��اط) التي
تلعب الحقاً مع �إيطاليا و�صيفة ريو
 2016التي حتتل املركز اخلام�س
بنقطتني بعد فوز وهزمية.
وي��ل��ع��ب الح���ق���اً �أي�������ض���اً ب��ول��ن��دا (5
نقاط) مع فنزويال الأخ�ي�رة دون
نقاط.

الريا�ضيون الهولنديون املعزولون
ي�شعرون ك�أنهم يف ال�سجن
ي�����ش��ع��ر ال��ري��ا���ض��ي��ون الهولنديون
املعزولون يف غرفهم ب�سبب �إ�صابتهم
بفريو�س كورونا الذي حرمهم من
املناف�سة يف �أومل��ب��ي��اد طوكيو ،ك�أنهم
يف "�سجن �أوملبي" م��ا دف��ع��ه��م اىل
االحتجاج للمطالبة بهواء نقي.
ويخ�ضع الريا�ضيون امل�شاركون يف
�أومل��ب��ي��اد طوكيو الخ��ت��ب��ارات يومية
من �أج��ل احلر�ص على ع��دم تف�شي
فريو�س كورونا ،و�إذا كانت نتائجهم
�إيجابية فيجب عزلهم �أو ادخالهم
امل�ست�شفى.
وق�����ال�����ت الع����ب����ة "�سكايت بورد"
ال�شوارع الهولندية كاندي جاكوب�س
( 31ع��ام��اً) يف مقطع فيديو ُن�شر
الأربعاء على �إن�ستغرام� ،إنها ال تزال
م�صابة بفريو�س كورونا بعد ثمانية
�أيام من دخولها احلجر.
و�أو���ض��ح��ت "بالأم�س ب��د�أن��ا �إ�ضراباً
لأن��ن��ا نحتاج اىل ال��ه��واء اخلارجي،
اىل �أي �شيء ...لأن��ه ال �شيء يفتح.
النوافذ مغلقة ،الأبواب ال تفتح �أبداً.
هذا لي�س بالأمر املقبول" ،م�ضيفة
"عدم وجود �أي هواء خارجي �أمر
غ�ير �إن�����س��اين ،وه��و �أم���ر ي�ستنزفك
كثرياً على ال�صعيد الذهني".
ومت و�ضع �ستة من �أع�ضاء الفريق
الأوملبي الهولندي ،بينهم ثالثة من
ريا�ضة التجذيف ،يف احلجر ال�صحي
ب��ع��دم��ا ج�����اءت ن��ت��ائ��ج اختباراتهم
�إيجابية بـ"كوفيد."-19
وو�صفت اللجنة الأوملبية الهولندية
ال��ث�لاث��اء ���ش��روط احل��ج��ر ال�صحي

ال�����ص��ارم��ة ب���أن��ه��ا "غري مقبولة"
وق���ال���ت �إن���ه���ا ���س��ت��ث�ير ال��ق�����ض��ي��ة مع
اللجنة الأوملبية الدولية.
وك�����ش��ف��ت ج��اك��وب�����س ال��ت��ي ق��ال��ت يف
مقطع فيديو �سابق �إن��ه��ا ال تعاين
من �أي عوار�ض وت�شعر �أنها "بحالة
جيدة جداً" م��ن الناحية البدنية،
ع���ن ت��ن��ظ��ي��م اع��ت�����ص��ام ج��ل��و���س��اً مع
�أع�ضاء الفريق املعزولني الآخرين،
م����ن دون حت����دي����د م����ك����ان ح���دوث���ه
بال�ضبط.
وق����ال����ت "جل�ست ه���ن���ا مل�����دة ثالث
�����س����اع����ات ،ث����م ان�������ض���م ف���ري���ق���ي .مل

نتحرك حتى ح�صول �شيء ما .ويف
نهاية املطاف ،يف نهاية اليوم� ،أعتقد
�أن الأمر (االعت�صام) ا�ستغرق �سبع
�أو ث���م���اين ����س���اع���ات وت��و���ص��ل��ن��ا اىل
اتفاق .الآن �أ�صبح بامكاننا �أن نقف
�أمام نافذة مفتوحة ملدة  15دقيقة
يومياً حتت املراقبة".
وو���ص��ف��ت ���ش��ع��وره��ا "كان احل�صول
على �أول نف�س من الهواء اخلارجي
�أتع�س و�أف�ضل حلظة يف حياتي".
ومن بني  124358اختباراً خ�ضع
له الريا�ضيون الأوملبيون وطواقم
ال��ف��رق ه���ذا ال�����ش��ه��ر ،مت ت���أك��ي��د 22

حالة �إ�صابة بالفريو�س فقط ،وفقاً
للجنة امل��ن��ظ��م��ة ل��ط��وك��ي��و ،2020
لكن هذا الرقم ال ي�شمل االختبارات
التي �أجريت يف املطارات.
ون�����������ش�����رت الع�����ب�����ة ال����ت����اي����ك����وان����دو
ال���ه���ول���ن���دي���ة ري�������ش���م���ي �أوغ����ي����ن����ك،
امل��وج��ودة �أي�ضاً يف احلجر بالفندق
ب��ع��دم��ا ثبتت �إ���ص��اب��ت��ه��ا بـ"كوفيد-
 ،"19مقطع فيديو على �إن�ستاغرام
ل�شخ�صية ت�شبه الفزاعة جتل�س على
�سرير ،م�صنوعة من �أ�شياء متتلكها
ومعداتها الريا�ضية.
وراف���ق���ت م��ق��ط��ع ال��ف��ي��دي��و بتعليق

"�سجينة ج�����دي�����دة يف ال�سجن
الأوملبي" ،م�ضيفة "لدي �صديق
ج���دي���دُ ،ي���دع���ى ب����وب� .إن����ه م�ستعد
للقتال".
ويف مقطع فيديو �آخر من غرفتها،
قامت �أوغينك بـ"ت�سديد" �أنابيب
االختبار يف �سلة الغ�سيل من م�سافة
بعيدة ،وا�صف ًة ذلك مب�سابقة "رمي
اللعاب" يف "�ألعاب كوفيد".
ويف ق�صة على �إن�����س��ت��غ��رام� ،أظهرت
نف�سها وه��ي تدفع ب��اب غرفتها مع
تعليق" :خطة للهروب من ال�سجن:
نريد الهواء!".

تكت�شف خيانة حبيبها بعد تذرعه بالأوملبياد
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ثالثيني ي�ستيقظ معتقد ًا �أنه بعمر � 16سنة

ب�سبب ق�ضية خلع ..ي�شوه وجه زوجته

ا�ستيقظ رجل �أمريكي يبلغ من العمر  37عامًا يف �أحد
الأي��ام م�ستعدًا للذهاب �إىل املدر�سة ،ومعتقدًا �أن عمره
ال ي��زال  16عاماً ،بعد �أن ن�سي العقدين الأخريين من
حياته ،مبا يف ذلك زواجه و�إجناب ابنته.
ويف يوليو (مت���وز) م��ن ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ،ا�ستيقظ دانيال
ب��ورت��ر� ،أخ�صائي ال�سمع من تك�سا�س ،يف �سريره متامًا
مثل �أي �صباح �آخ���ر ،لكن امل��ف��اج���أة ك��ان��ت عندما �شاهد
ام���ر�أة مل يرها م��ن قبل تنام بجانبه ،وعندما نظر يف
املر�آة� ،شاهد رج ً
ال را�شداً وبديناً ينظر �إليه.
وا�ستيقظ دانيال يف ذلك اليوم وهو يعتقد �أن الوقت قد
حان للذهاب �إىل املدر�سة ،ومل يكن يعلم �أنه قد تخرج من
املدر�سة الثانوية قبل ما يقرب من عقدين من الزمن،
و�أن املر�أة الغريبة يف �سريره هي زوجته التي �أجنب منها
ابنة عمرها � 10سنوات.
وا�ضطرت زوجته روث �إىل تهدئته وتو�ضيح �أنها زوجته
و�أنه مل يتم اختطافه من قبل �شخ�ص غريب ،وبدا الأمر
غريباً ،لكنها كانت جتربة خميفة لكليهما .وتقول روث
عن هذه التجربة "ا�ستيقظ ذات �صباح ومل يكن لديه �أي
فكرة من �أنا �أو مكان وجوده .كان مرتب ًكا جدًا .وميكنني
القول �إنه مل يتعرف على الغرفة .وكان يعتقد �أنه كان
خممو ًرا وعاد �إىل املنزل مع امر�أة �أو �أنه قد مت اختطافه.
كان ب�إمكاين ر�ؤيته يبحث عن طريق للهروب".

انتقم مواطن م�صري من زوجته بطريقة ب�شعة ،بعد �إقامتها
دعوى خلع �ضده� ،إذ �أقدم على �سكب مادة حارقة "ماء نار" على
وجهها ،وذلك يف منطقة العمرانية مبحافظة اجليزة.
وك�شف م�صدر �أم��ن��ي ،حت��دث �إىل م��وق��ع "�سكاي ن��ي��وز عربية"
عن تفا�صيل الواقعة ،قائال �إن املتهم قرر معاقبة زوجته بتلك
الطريقة ،ب�سبب �إقامتها دع��وى خلع �ضده يف حمكمة الأ�سرة،
وذل��ك "عقب ن�شوب خالفات زوجية� ،أدت �إىل ا�ستحالة الع�شرة
بينهما" .و�أ�ضاف امل�صدر" :ازدادت اخلالفات بني الزوجني يف
الفرتة الأخرية ،ب�سبب عدم �إجناب الأطفال ،مما �أدى �إىل �شعور
الزوجة ب�ضرورة و�ضع حد لتلك ال�صراعات ،ف�أقدمت على رفع
دعوى خلع �ضد زوجها بعد زواج دام قرابة الـ � 8سنوات ،لي�ست�شيط
الزوج غ�ضبا من ت�صرف زوجته ،فقرر االنتقام منها ب�سكب مادة
حارقة عليها".
وتابع امل�صدر �أن "املتهم انتظر خ��روج زوجته من حمل عملها،
وقام ب�إلقاء (ماء نار) على وجهها وج�سدها ،مما �أدى �إىل �إ�صابتها
ب��ح��روق متفرقة باجل�سم نقلت على �إث��ره��ا للم�ست�شفى لتلقي
العالج الالزم" .والذ املتهم بالفرار ،فور ارتكابه اجلرمية� ،إال �أن
الأجهزة الأمنية التابعة لدائرة ق�سم �شرطة العمرانية جنحت يف
�إلقاء القب�ض عليه .و�أ�شار امل�صدر �إىل �أنه مبواجهته� ،أقر بارتكابه
الواقعة بدافع االنتقام من زوجته .ومت حترير حم�ضر بالواقعة
و�إخطار النيابة للتحقيق.

يعرث على جثة والده
ومت�سلقني بعد �أ�شهر من وفاتهم

ي�سرق م�صوغات من ّ
جده ب�سبب لعبة الببجي

وقعت جرمية �سرقة غريبة ،يف ناحية عربني مبنطقة ريف دم�شق
يف ���س��وري��ا ،حيث ت��ق��دم م��واط��ن بتقدمي ب�لاغ ب���إق��دام جمهولني
على �سرقة مبلغ � 17ألف دوالر �أمريكي ،وم�صوغات ذهبية تقدر
قيمتها بخم�سة ع�شر مليون ل�يرة �سورية (�أي ما يعادل نحو 5
�آالف دوالر �أمريكي) من منزله �أثناء غيابه عنه.
وبح�سب وزارة الداخلية ال�سورية ،فقد توجهت دورية �إىل املنزل
امل�سروق ،وبالك�شف تبني وجود حبل ممدود من �سطح املنزل �إىل
�شرفة ال�شقة التي متت �سرقتها ،وبالبحث وال�س�ؤال مت اال�شتباه
باملدعو عمر� .ش ،وهو حفيد �صاحب املنزل كونه مقيم يف نف�س
املنزل ومتت ال�سرقة بدون �أي ك�سر �أو خلع.
وب��ع��د �إح�����ض��اره �إىل م��رك��ز الناحية ومبواجهته ب��الأدل��ة اعرتف
ب�إقدامه على �سرقة جده ،و�إقدامه على التمويه من خالل ربط
حبل من �سطح البناء �إىل �شرفة املنزل ليبعد ال�شبهة عنه ،كما
اع�ترف بقيامه ب���إي��داع امل�صوغات الذهبية ومبلغ  2800دوالر
�أمريكي و� 600ألف لرية �سورية ،وجهاز موبايل ا�شرتاه من املبلغ
امل�����س��روق ،ل��دى �صاحب ك�شك مبحلة م�ساكن ب��رزة يف العا�صمة
ال�سورية دم�شق.
و�أق����ر ب��ق��ي��ام ���ص��اح��ب الك�شك بت�صريف مبلغ � 4آالف دوالر له
وحتويلها للعملة ال�سورية ،ف�ضال عن قيامه ب�إيداع مبلغ 1000
دوالر لدى �صديق له .
م��ق��را ب�صرفه �أك�ث�ر م��ن � 6آالف دوالر على ���ش��راء ر�صيد للعبة
الببجي من حمل �ألعاب مبحلة البح�صة بدم�شق ،وقيامه ب�صرف
مبالغ مالية �أخرى لأغرا�ض �شخ�صية خمتلفة.

رئي�س الوزراء الربيطاين مع �إحدى موظفات تربية الكالب البولي�سية خالل زيارة ملقر �شرطة �ساري بالتزامن مع
ن�شر خطة احلكومة للق�ضاء على اجلرمية يف جيلدفورد .رويرتز

رونالدينيو يف بريوت ً
دعما لأهايل �ضحايا املرف�أ وينتورث ميلر ي�صدم اجلمهور
و�صل رونالدينيو �إىل لبنان �صباح �أم�س الأربعاء يف زيارة ت�ستغرق عدة �أيام
بك�شفه عن هذا الأمر
بهدف التعبري عن ت�ضامنه مع ال�شعب اللبناين يف ذكرى مرور �سنة على
كارينا كابور تخطف
الأنظار ب�إطاللتها
ن�����ش��رت ال��ن��ج��م��ة ال��ه��ن��دي��ة كارينا
كابو ر �صورة جديدة �ساحرة عرب
���ص��ف��ح��ت��ه��ا اخل���ا����ص���ة ع��ل��ى موقع
التوا�صل االجتماعي.
وح��ظ��ي��ت ���ص��ورت��ه��ا ع��ل��ى �إعجاب
عدد كبري من متابعيها ،خ�صو�صاً
�أن��ه��ا �إع��ت��م��دت يف �إط�لال��ت��ه��ا الزي
الهندي الأ�صيل باللون الزهري،
وت����رك����ت ���ش��ع��ره��ا م���ن�������س���د ًال على
كتفيها بت�سريحة جمعدة.
وك��ان��ت ك��اري��ن��ا ق��د ن�شرت يف وقت
�سابق من هذا ال�شهر� ،صورة طبق
ب��ا���س��ت��ا م���ع ال��ك��ث�ير م���ن اخل�ضار
ال�صحي ،مبا يف ذلك الفلفل احللو
والفا�صوليا والطماطم الكرزية،
الفت ًة �إىل �أن "تيم يحب يف وجبته
�أن تكون خ�ضراء".
وخالل ظهورها يف برنامج الطهي
" ،"Star Vs Foodقالت كارينا
�إن زوجها �سيف علي خان وتيمور
ي���ح���ب���ان ع����ر�����ض م���ه���ارات���ه���م���ا يف
الطهي ،ويف العام املا�ضي ،ا�ستمتع
اجلميع مبخبوزات م��ن �صنعهما
يف املنزل.

انفجار مرف�أ بريوت.
وم���ن امل��ق��رر �أن ي��ب��د�أ ال��ن��ج��م ال�برازي��ل��ي ج��ول��ت��ه ع��ن��د ال�����س��اع��ة  3:30من
بعد ظهر الأرب��ع��اء من ف��وج الإط��ف��اء يف منطقة الكرنتينا قبل �أن ينتقل
بعدها �إىل م��رف���أ ب�ي�روت ،حيث �سي�ضع �إكليال م��ن ال��زه��ور حتية لأرواح
�ضحايا االنفجار .والحقا من اليوم نف�سه� ،سيزور مركز الدفاع املدين يف
املرف�أ ،ومن ثم عددا من اجلمعيات التي �شاركت يف �إع��ادة االعمار و�إغاثة
املت�ضررين .وقال املحلل الريا�ضي ال�صحفي حممد فواز ملوقع "�سكاي نيوز
عربية" �إن ح�ضور جنم كرة القدم العاملي رونالدينيو �إىل ب�يروت ع�شية
الذكرى الأوىل النفجار املرف�أ ذات طابع معنوي خ�صو�صا يف ظل الظروف
ال�صعبة التي يعي�شها لبنان .و�أ�ضاف فواز �أن الرئي�س ال�سابق لنادي الربج
الريا�ضي لكرة القدم ،رجل الأعمال اللبناين عدنان يا�سني ،دعا النجم
الربازيلي "ملوا�ساة �أهايل �ضحايا انفجار بريوت على �أن يزور فوج اطفاء
مرف�أ بريوت يف متام الثالثة والن�صف من بعد ظهر �أم�س الأربعاء و�ستكون
هذه املحطة �أ�سا�سية من جولته".

رعب فيلم كوكب القردة يتحول حلقيقة يف تايالند
يف م�شهد �أ�شبه مب�شاهد �أف�لام "نهاية العامل"� ،أو �سل�سلة �أف�لام "كوكب
القردة" ،جتمعت املئات من القردة ب�شكل خميف و�سط �شوارع تايالند،
و�أوقفت حركة املرور.
ووف��ق��ا ل�صحيفة "ديلي ميل" ال�بري��ط��ان��ي��ة� ،أدى نق�ص ال�سياح الذين
يطعمون ال��ق��رود ،ب�سبب جائحة فريو�س ك��ورون��ا� ،إىل "مترد" القردة يف
تايالند.
و�أوقف جتمع القردة "ال�شر�سة" ،التي دخل بع�ضها يف "معارك"� ،إىل �إيقاف
حركة املرور يف �أحد �شوارع تايالند ،لفرتة من الوقت.
ووفقا لأحد ال�شهود" :لقد �سمعناهم وهم ي�صرخون ،لقد انت�شروا ب�سرعة
يف ال�شارع ،وبد�أ بع�ضهم بالقتال وامل�صارعة".
و�أكد �سكان املدن التايلندية� ،أن القردة �أ�صبحت �أكرث �شرا�سة ،منذ غياب
ال�سياح عن البالد ،ب�سبب جائحة كورونا.
ووف��ق��ا للبع�ض ،ف���إن ال��ق��ردة "غزت البنايات ال�سكنية ،و�أج�ب�رت ال�سكان
الب�سطاء على مغادرة منازلهم".
وجاء امل�شهد مطابقا مل�شاهد �أفالم "كوكب القرود" ال�شهرية ،والتي حتكي
ق�صة �سيطرة القردة على العامل ،مع تف�شي "وباء عاملي".

�أث��ارجن��م م�سل�سل ' 'Prison Breakوينتورث
ميلر ����ض���ج���ة ك����ب��ي�رة ع���ل���ى م����واق����ع التوا�صل
االجتماعي بعد ك�شفه عن �أن��ه م�صاب بالتوحد،
وقد تناقلت ال�صحافة العاملية هذا اخلرب �أي�ضا
ب�شكل كبري ،و�صدم جمهور ميلر بجر�أته ب�إعالنه
عن ذلك.
وكان وينتورث ميلر ح ّل �ضيف �شرف يف العديد
م��ن امل�سل�سالت ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ،منها  ERالذي
ب���د�أ عر�ضه ع��ام  1994وم�سل�سل Buffy The
 Vampire Slayerع����ام  ،1997وم�سل�سل
 Popularع��ام  1999وم�سل�سل Dinotopia
عام .2002
�شارك بعد ذلك ميلر يف The Human Stain
ع��ام � ،2003إىل جانب �أنتوين هوبكينز ونيكول
كيدمان ،كما �شارك يف العام ذاته بفيلمني ،الأول
 Underworldوالثاين .Joan of Arcadia

عرث باك�ستاين على جثة والده وجثث مت�سلقني �آخرين
بعد �أ�شهر من وفاتهم و�سط اجلليد خالل حماولة �شتوية
لت�سلق جبل كي  ،2ثاين �أعلى قمة جبلية يف العامل.
وتويف الباك�ستاين حممد علي �سادبارا والأي�سلندي جون
�سنوري والت�شيلي موهر برييتو يف فرباير (�شباط) �أثناء
حماولتهم ت�سلق اجلبل الوعر.
وق���ال رئ��ي�����س ال��راب��ط��ة الباك�ستانية ملنظمي الرحالت
ال�سياحية (باتو)� ،أ�صغر علي بوريك� ،إن جنل �سادبارا،
�ساجد ع��ل��ي ،و�أح���د ال��ن��اج�ين م��ن امل��ح��اول��ة املميتة قادا
رحلة ا�ستك�شافية هذا ال�شهر ال�ستعادة جثث املت�سلقني
الثالثة.
و�أو���ض��ح ب��وري��ك �أن ال��ف��ري��ق ع�ثر على جثث املت�سلقني
الثالثة يف موقع �شديد االنحدار ،ي�سمى بوتلنيك ،على
ارتفاع نحو � 8آالف مرت ،ومتكن من التعرف عليها.
وق��ال امل�����س���ؤول يف ن��ادي جبال الأل���ب الباك�ستاين ،كرار
حيدري� ،إن مروحيات من اجلي�ش �ستن�ضم ،و�أع�ضاء من
بعثات �أخ��رى �إىل علي وفريقه �أم�س الأول الثالثاء يف
حماولة لإنزال اجلثث.
وق��ال ب��وري��ك" :قد ال يكون الأم��ر �سه ً
ال لأن ا�ستخراج
جثة من و�سط الثلوج يتطلب كثرياً من اجلهد ،وهو �أمر
غري ممكن على هذا االرتفاع" ،م�ضيفاً �أنه من املمكن،
كخيار ثان ،دفن اجلثث هناك �إذا وافقت عائالتها.

بعد حرائق الغابات ..حمالت تطوعية لإنعا�ش رئة اجلزائر
ب���ع���د احل�����رائ�����ق ال����ت����ي م�������س���ت غ����اب����ات طامزة
وبوحمامة و�شيلية يف حمافظة خن�شلة الواقعة
�شمال �شرق اجلزائر بداية �شهر يوليو ،حترك
متطوعون وجمعيات مدنية عن طريق �إطالق
مبادرات من �أجل �إع��ادة ت�شجري تلك امل�ساحات
الغابية و�إرجاع م�شاهد الغطاء الغابي الأخ�ضر
�إىل تلك الربوع التي �أتت عليها �أل�سنة النريان.
منري حنان ابن مدينة ق�صر البخاري الواقعة
يف حمافظة املدية �شمال و�سط البالد ،وهو �أحد
�أع�ضاء "جمموعة �شوارع ق�صر البخاري" �أطلق
مع رفاقه حملة تطوعية حتت عنوان "معا من
�أج���ل �إع���ادة الب�سمة لغابات خن�شلة" ،وتهدف
املبادرة �إىل جمع � 100ألف �شجرة من �أجل �إعادة
االخ�ضرار �إىل تلك اجلبال ال�شاخمة.
يقول ال�شاب منري حنان الذي ي�سهر على مبادرة
"معا من �أجل �إعادة الب�سمة لغابات خن�شلة" مع
رفاقه لـ"موقع �سكاي نيوز عربية" "ا�ستخل�صنا
ب�أنه من الواجب علينا بعدما تعر�ضت له الغابات

من حرائق كبرية مثلما �شاهدنا يف الفيديوهات
عرب من�صات التوا�صل االجتماعي ونظرا لقيمة
ه���ذه اجل���ب���ال ال��ت��ي ق��دم��ت ك���ل �أب��ط��ال��ه��ا �إب���ان
ف�ترة اال�ستعمار م��ن �أج���ل �أن نعي�ش يف حرية
وا�ستقالل ،ف�إنه من واجبنا �أن نقف وقفة رجل
واحد من �أجل �إعادة الب�سمة لها".
وم��ع��روف ع��ن ه���ذه امل��ج��م��وع��ة م��ن املتطوعني
ب�أنها ال متناهية العدد �أي �أنها غري حمدودة،
وهي جماعة ي�ساهم الكل فيها �سواء من قريب
�أو م��ن بعيد م��ادي��ا ومعنويا م��ن �أج��ل ال�صالح
العام.
وبالن�سبة مل��ي��ادي��ن ال��ت��ط��وع ال��ت��ي تعمل عليها،
ف����إن ه��ذه الفرقة ت�ساهم يف خمتلف املجاالت
االجتماعية للمواطن مثل :الت�شجري وتزيني
الأزقة وحمالت التنظيف وكذلك القيام ب�أعمال
تطوعية على غرار توزيع قفة رم�ضان ،تنظيم
ختان جماعي��� ،ش��راء �أ�ضاحي العيد ،املحافظ
املدر�سية للعائالت املعوزة والفقرية.

بريتني �سبريز تنهار بكاء
�أمام القا�ضي

طلبت النجمة العاملية بريتني �سبريز ر�سمياً ا�ستبدال والدها كو�صي لها،
بعد مرور  13عامًا من �سيطرته على حياتها و�أموالها ،وتو�سلت �سبريز
باكي ًة �إىل املحكمة �أن ت�ضع حداً لهذه الو�صاية التع�سفية.
وق��دّم حمامي بريتتني التما�سا للمحكمة �أول �أول �أم�س االثنني ،بعد
�شهر م��ن خ���روج مو�ضوع الو�صاية اىل العلن ،وال��ت��ي تتيح الو�صاية
لوالدها التحكم مبمتلكاتها.
وكان املحامي ماثيو روزجنارت ،الذي توكل عن �سبريز �أخريا ،ك�شف
قبل �أ�سبوع �أنه يتخذ �إج��راءات قا�سية و�سريعة كي يجعل جيمي
�سبريز يتنحى عن الو�صاية ،بعدما �أدل��ت النجمة ب�شهادة �أمام
املحكمة يف لو�س �أجنلو�س بدت فيها �شديدة الت�أثر.

عا�صفة ا�ستوائية تالم�س
الياب�سة �شمال اليابان
�ضربت عا�صفة ا�ستوائية مناطق
�شمال اليابان �أم�س الأرب��ع��اء دون
�أن ت���رد ت��ق��اري��ر ف��وري��ة ع��ن وقوع
�أ�ضرار فيما من املقرر �أن تنطلق
م��ب��اري��ات ك���رة ال��ق��دم �ضمن دورة
الألعاب الأوملبية ال�صيفية.
و�أ�صدرت ال�سلطات املحلية �أوامر
�إخالء غري �إلزامية و�أقامت مراكز
�إي��������واء م����ؤق���ت���ة يف وق�����ت الم�ست
ال��ع��ا���ص��ف��ة ن��ي��ب��ارت��اك ال��ي��اب�����س��ة يف
منطقة م��ي��اغ��ي ب�شمال اليابان،
قبيل ال�����س��اع��ة ال�����س��اد���س��ة �صباحا
ب����ال����ت����وق����ي����ت امل����ح����ل����ي (21,00
الثالثاء).
وت��ع�بر ال��ع��ا���ص��ف��ة ج��ن��وب مدينة
موريوكا مبقاطعة �إيواتي ترافقها
رياح "قوية" ولكن لي�س "عنيفة"
ب�����س��رع��ة  60ك��ل��م ب��ال�����س��اع��ة ،وفق
الأر�صاد اليابانية.
وت�����س��ت�����ض��ي��ف م���ي���اغ���ي مباريات
يف ك����رة ال���ق���دم الأرب�����ع�����اء� ،ضمن
الفعاليات القليلة لأوملبياد طوكيو
 2020ال��ت��ي ي�����س��م��ح للم�شجعني
بح�ضورها .لكن املنظمني قالوا �إن
العا�صفة لن ت�ؤثر على الربنامج.
ودف��ع��ت الأم��ط��ار ال��غ��زي��رة ببع�ض
ال��ب��ل��دات يف �إي���وات���ي �إىل �إ�صدار
حت��ذي��رات م��ن ان���زالق���ات للرتبة،
ومت ت���ع���ل���ي���ق ع������دد م�����ن خ���دم���ات
ال���ق���ط���ارات امل��ح��ل��ي��ة ول���ك���ن لي�س
ال����ق����ط����ارات ال�������س���ري���ع���ة .ويتوقع
�أن ت�تراج��ع ق���وة ال��ع��ا���ص��ف��ة �أثناء
توجهها �إىل �شمال الغرب و�صوال
�إىل بحر اليابان م�ساء.

