اليونان :تركيا تزعزع ا�ستقرار دول �أخرى عرب املرتزقة

�ص 03

 1390نزيال ب�إ�صالحية �رشطة �أبوظبي

•• �أثينا-وكاال:

اتهم املتحدث با�سم وزارة اخلارجية اليونانية �أليك�ساندرو�س بابايوانو تركيا،
الأحد ،ب�أنها تزعزع ا�ستقرار دول �أخرى بالإبقاء على قوات ومرتزقة تابعني لها
يف �أرا�ضي تلك الدول.
و�أو�ضح يف بيان �أن تركيا �أطلقت تهديداً باحلرب �ضد اليونان �إذا مار�ست اليونان
حقوقها امل�شروعة ،م�شرياً �إىل �أن ذلك ينتهك ال�سيادة الوطنية.
كما� ،أ�ضاف �أن تركيا حتاول ت�شويه الواقع وخلق �صورة �ضبابية من �أجل �إخفاء
انتهاكاتها امل�ستمرة للقانون الدويل.
وق��ال �إنها "حتتل �أرا���ض��ي دول �أخ��رى ب�شكل غري م�شروع ،وتزعزع ا�ستقرار دول
�أخرى بالإبقاء على قوات ومرتزقة يف �أرا�ضيها".
وجاء البيان اليوناين تعليقا على �س�ؤال �صحايف حول ر�سالة بعثها مندوب تركيا
الدائم لدى الأمم املتحدة يف الآونة الأخرية.
وكان وزير اخلارجية اليوناين نيكو�س دنديا�س الأحد املا�ضي ،قال �إن تركيا حتاول
�إقامة "وجود ع�سكري دائم" يف كثري من ال��دول ،معترباً �أن هذا الأم��ر قد يكون
"عام ً
ال لزعزعة اال�ستقرار".
مواقــيت ال�صالة
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�أخبار الإمارات

ا�ستفادوا من الت�أهيل خالل2020
عربي ودويل

�ص 09

عودة الهدوء �إىل امل�سجد
الأق�صى بعد مواجهات

�ص 17

الفجر الريا�ضي

�إدارة و�رشكات نادي الإمارات تعقد اجتماعها الأول و�سط

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

طموحات كبرية و�أجندة عمل حافلة للمرحلة القادمة

 28صفحة -الثمن درهمان

احتفى ب�إجنازات خريجي مبادرة مليون مربمج عربي

حممد بن را�شد� :شبابنا العربي هم ثروة �أمتنا وهم عماد نه�ضتها

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

حممد بن زايد يتبادل التهاين بعيد
الأ�ضحى املبارك مع �سلطان عمان

•• دبي -وام:

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد
يعزون ملك بلجيكا يف �ضحايا الفي�ضانات

•• �أبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل برقية تعزية �إىل جاللة امللك فيليب ملك بلجيكا وذلك يف
�ضحايا الفي�ضانات التي غمرت عددا من املدن البلجيكية جراء الأمطار
الغزيرة .كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة برقيتي تعزية مماثلتني �إىل جاللة امللك فيليب.

دع��ا �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال����وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل� ،أم�����س خريجي
ب��رن��ام��ج م��ل��ي��ون م�برم��ج ع��رب��ي للم�شاركة وال��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى تطوير
م�شاريع برجمية مبتكرة باالعتماد على امل��ه��ارات واخل��ب�رات التي
اكت�سبوها �ضمن مناف�سة تكنولوجية ه��ي الأ���ض��خ��م م��ن نوعها يف
املنطقة .و�سيتم الإع�لان عن الفائزين بهذا التحدي خ�لال �إك�سبو
 2020دبي� ،أكرب جتمع عاملي يعزز مكانة الإمارات كملتقى للدول
والأفراد والأفكار واالبتكار ،والذي �ستنطلق فعالياته يف �أكتوبر املقبل؛
و�سوف يتم تكرمي امل�شروع الفائز بالتحدي مبنحه اجلائزة الكربى
ومقدارها مليون دوالر �أمريكي ،فيما �سيح�صل  5مت�سابقني ،من
�أ�صحاب امل�شاريع اخلم�سة الأف�ضل ،على جوائز بقيمة � 50ألف دوالر
لكل منهم ،و�سيتم تكرمي  4من �أف�ضل املدربني امل�شاركني يف مبادرة
"مليون مربمج عربي ،بجائزة قدرها � 25ألف دوالر لكل مدرب.
وكانت مبادرة مليون مربمج عربي ،التي ت�شرف عليها م�ؤ�س�سة دبي
للم�ستقبل ،وتنظم حتت مظلة م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل
مكتوم العاملية ،قد �أعلنت اختتام �أكرب مبادرة تدريبية من نوعها يف
العامل لتدريب مليون �شاب و�شابة من �أبناء الوطن العربي على لغة
الربجمة ،وذلك بعد ثالث �سنوات من �إطالقها ،ملتزم ًة بالربنامج
الزمني املحدد لها ،وفق �آلية تدريب حر�صت على �أن تكون منهجية
ومتوا�صلة ،وذات م�ستهدفات وا�ضحة وحم���ددة ،متغ ِّلب ًة على كافة
العوائق والتحديات اللوج�ستية التي فر�ضها تف�شي وب��اء فريو�س
كورونا امل�ستجد يف العامل كوفيد."-19
وغ��رد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل على ح�سابه الر�سمي
على موقع تويرت ،حمتفياً �سموه مبا �أجنزته مبادرة مليون مربمج

عربي  ،قائ ً
ال :مليون مربمج عربي من  80بلداً التحقوا ب�أهم برنامج
لتدريبهم على لغة امل�ستقبل  ..من خالل  5ماليني �ساعة عمل و76
�أل��ف ور�شة تدريبية و� 100أل��ف م�شروع تخ ُّرج ناجح و 1500منحة
للمتفوقني � ..إجناز كبري ل�شبابنا العربي يف ثالث �سنوات  .و�أكد �سموه
ب��ال��ق��ول  :م�����س�يرة ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح��دي��ث يف املنطقة متوا�صلة بقيادة
الإمارات(.التفا�صيل �ص)2

•• �أبوظبي-وام:

تبادل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة مع �أخيه �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق بن تيمور �آل �سعيد �سلطان عمان ال�شقيقة ام�س ـ خالل ات�صال هاتفي
ـ خال�ص التهاين و�أطيب التمنيات بعيد الأ�ضحى املبارك � ..سائلني املوىل عز
وجل �أن يعيده على اجلميع باخلري واليمن والربكات( .التفا�صيل �ص)3

 4ماليني وفاة بفريو�س كورونا منذ بداية ظهوره

�سفارة �أمريكا :هناك فر�صة
تاريخيةلتحقيق�إرادةالليبيني

جون�سون يف احلجر ..واملتحورة دلتا توا�صل انت�شارها بالعامل
•• عوا�صم-وكاالت:

ت�����س��ب��ب ف�ي�رو����س ك���ورون���ا بوفاة
���� 4,086,242ش���خ�������ص���اً يف
ال��ع��امل منذ �أب��ل��غ مكتب منظمة
ال�صحة ال��ع��امل��ي��ة يف ال�����ص�ين عن
ظهور املر�ض نهاية كانون الأول
دي�سمرب  ،2019ح�سب تعداد
�أج�����رت�����ه وك����ال����ة ف���ران�������س بر�س
ا�ستناداً �إىل م�صادر ر�سم ّية �أم�س
الأح������د ع��ن��د ال�����س��اع��ة 10,00
ت غ.وا�����ض����ط����ر رئ���ي�������س ال�������وزراء
ال�ب�ري���ط���اين ب��وري�����س جون�سون
لاللتزام بحجر �إثر �إ�صابة وزير
ال�صحة �ساجد جاويد بكوفيد-
 ،19ع�شية رفع القيود ال�صح ّية
املرتبطة بالوباء يف �إنكلرتا ،مما
يفاقم املخاوف واالرتباك.
و�أدى ف�يرو���س ك��ورون��ا �إىل وفاة
�أك��ث��ر م���ن � 128أل���ف���ا و600
�شخ�ص يف بريطانيا حيث يرتفع
ع��دد الإ�صابات ب�شكل كبري منذ
�أ�سابيع وبلغ �أكرث من  585الفا
منذ الأول من متوز يوليو.
وبريطانيا هي البلد الذي �سجل
�أكرب عدد من الإ�صابات بكورونا
يف �أوروب������������ا .وق������د جت�������اوز ع���دد
الإ�صابات اجلديدة ال� 54ألفا.

طالبان تدعو حل��ل الأزم��ة
ً
�سلميا ..وت�ؤيد الت�سوية ب�شدة
•• كابول�-أ ف ب:

ك ّرر زعيم حركة طالبان هبة اهلل
�أخ��ون��د زاده يف ر�سالة مبنا�سبة
ع��ي��د الأ���ض��ح��ى الأح������د ،ت�أييده
ب�����ش��دة لت�سوية �سيا�سية للنزاع
يف �أف���غ���ان�������س���ت���ان رغ������م التقدم
واالن���ت�������ص���ارات ال��ع�����س��ك��ري��ة التي
�سجلتها احل��رك��ة يف ال�شهرين
الأخريين.
وق�������ال �أخ�����ون�����د زاده ب�����دال من
االع��ت��م��اد ع��ل��ى الأج���ان���ب ،دعونا
نحل م�شاكلنا يف ما بيننا وننقذ
وطننا من الأزمة.
واج��ت��م��ع وف�����دان ع���ن احلكومة
الأف���غ���ان���ي���ة وط���ال���ب���ان يف قطر
ال�����س��ب��ت ال���س��ت��ئ��ن��اف املحادثات
التي ب��د�أت يف �أيلول �سبتمرب وال
تزال متعرثة حتى الآن ،يف وقت
ي�شن امل��ت��م��ردون هجوما كا�سحا
على ال��ق��وات الأفغانية �سيطروا
خالله على مناطق عديدة.

جون�سون يلتزم باحلجر بعد خمالطته وزير ال�صحة (�أر�شيفية)
و�أع���ل���ن م��ت��ح��دث ب��ا���س��م داونينغ حل���ج���ر ���ص��ح��ي ك���ام���ل "لأنهما ال����وزراء �أن الرجلني �سيلتزمان
����س�ت�ري���ت الأح���������د �أن بوري�س �سي�شاركان يف ب��رن��ام��ج جتريبي بحجر ك��ام��ل .وب��ن��اء ع��ل��ى ذلك،
ج��ون�����س��ون ووزي������ر امل�����ال ري�شي ل��ل��ف��ح��و���ص��ات ال��ي��وم��ي��ة لك�شف ف�إن بوري�س جون�سون "�سيوا�صل
�سوناك خالطا م�صابا بكورونا ،الإ�صابات" ���س��ي�����س��م��ح "لهما عقد اجتماعات م��ع ال���وزراء عن
بعد اجتماعهما هذا الأ�سبوع مع مب��وا���ص��ل��ة ال��ع��م��ل م���ن داونينغ بعد" من ت�شيكرز ،املقر الريفي
وزير ال�صحة �ساجد جاويد الذي �سرتيت".لكن ب����ع����د تنديد لرئي�س ال����وزراء يف �شمال غرب
�أفاد ال�سبت ب�إ�صابته بالفريو�س .امل����ع����ار�����ض����ة ال����ت����ي اع�����ت��ب��رت �أن ل��ن��دن.رغ��م ارت��ف��اع الأرق�����ام� ،أكد
وك�����ان امل���ت���ح���دث ن��ف�����س��ه ذك����ر �أن احل���ك���وم���ة ت�����ض��ع ن��ف�����س��ه��ا "فوق جون�سون ه��ذا الأ���س��ب��وع رف��ع كل
جون�سون و���س��ون��اك ل��ن يخ�ضعا القانون"� ،أع���ل���ن م��ك��ت��ب رئي�س القيود املتبقية تقريبا يف �إنكلرتا

ح�صيلة م�أ�ساوية لأ�سو�أ كارثة طبيعية منذ ن�صف قرن

ال�سيول ت�ضرب بافاريا ..ومريكل م�صدومة من حجم الدمار
•• برلني-وكاالت:

ارت���ف���ع���ت ح�����ص��ي��ل��ة الفي�ضانات
اجل��ارف��ة التي اجتاحت �أملانيا �إىل
 156قتيال� ،صباح الأح���د ،مما
ي���رف���ع احل�����ص��ي��ل��ة الإج���م���ال���ي���ة يف
غ���رب �أوروب������ا �إىل م���ا ال ي��ق��ل عن
 183قتيال.
ويف �أ���س��و�أ كارثة طبيعية ت�شهدها
�أملانيا منذ ما يربو على ن�صف قرن،
�أعلنت ال�شرطة يف بيان� ،أن 110
�أ�شخا�ص لقوا م�صرعهم يف والية
راينالند-بفالتز وح��ده��ا ،مقابل
 98قتيال وفق احل�صيلة ال�سابقة.
وو�صفت امل�ست�شارة الأملانية �أنغيال
م�ي�رك���ل الأح�������د الأ�������ض������رار التي
ت�سببت ب��ه��ا ال��ف��ي�����ض��ان��ات يف غرب
�أملانيا ب�أنها خميفة وتفوق الت�صور،
وتعهدت �أن تقدم الدولة م�ساعدات
لإعادة الإعمار.
وق��ال��ت مريكل يف م���ؤمت��ر �صحايف

مريكل تتفقد الدمار الهائل الذي خلفته الفي�ضانات (ا ف ب)
عقب زيارة �إحدى القرى املت�ضررة الناجم عن الفي�ضانات التي �أودت
�إن م�����ا ح�������ص���ل ي����ف����وق الت�صور بحياة �أك�ثر من � 180شخ�صا يف
وخميف ،واعدة ب�أن تعمل احلكومة �أوروبا يف الأيام القليلة املا�ضية.
الفدرالية والواليات معا لإ�صالح و�أ�صبحت منطقة بريت�ش�سجادنر
الن���د يف ب��اف��اري��ا وال��ت��ي ت��ق��ع على
الأ�ضرار.
ه��ذا و�ضربت جارفة جنوب �أملانيا احلدود مع النم�سا �أحدث منطقة
الأح��د مما �أدى �إىل مقتل �شخ�ص ت�����ض��رب��ه��ا ال�����س��ي��ول ال��ن��اج��م��ة عن
واح���د ع��ل��ى الأق����ل وزي����ادة الدمار هطول الأمطار القيا�سي.

اعتبارا من الإثنني ،مبا يف ذلك
ف��ر���ض و���ض��ع الكمامة والتباعد
االج��ت��م��اع��ي ،مف�ضال االعتماد
ع���ل���ى "امل�س�ؤولية الفردية"
للوقاية من الفريو�س.
و�أع��ل��ن منظمو �أومل��ب��ي��اد طوكيو
املقرر يف الفرتة بني  23متوز/
ي��ول��ي��و اجل������اري وال���ث���ام���ن �آب/
�أغ�����س��ط�����س امل���ق���ب���ل ،الأح�������د عن
�إ���ص��اب��ت�ين ب��ف�يرو���س ك���ورون���ا يف
���ص��ف��وف ال��ري��ا���ض��ي�ين املقيمني
يف ال��ق��ري��ة الأومل���ب���ي���ة ،م�ضيفني
اك��ت�����ش��اف ح��ال��ة ث��ال��ث��ة لريا�ضي
يعي�ش خارجها.
ف���ر����ض���ت ف���رن�������س���ا اع����ت����ب����ارا من
م���ن���ت�������ص���ف ل����ي����ل ال�������س���ب���ت على
امل���������س����اف����ري����ن غ���ي��ر املطعمني
ال���ق���ادم�ي�ن م���ن امل��م��ل��ك��ة املتحدة
و�إ���س��ب��ان��ي��ا وال�ب�رت���غ���ال وقرب�ص
واليونان وهولندا ،ابراز فحو�ص
لك�شف اال���ص��اب��ة ال ت��زي��د مدتها
على � 24ساعة .حتى الآن كان
ي��ت��م ال��ق��ب��ول ب��ف��ح��و���ص �صاحلة
ملدة � 72ساعة ،با�ستثناء �أولئك
ال���ق���ادم�ي�ن م���ن امل��م��ل��ك��ة املتحدة
ال����ذي����ن ع��ل��ي��ه��م ت����ق����دمي نتائج
م�سحة �سلبية ال تزيد على 48
�ساعة.

ك���وارث ال��ع��راق تتالحق..
حريق يف فندق مبدينة كربالء
•• بغداد-وكاالت:

�أع���ل���ن���ت م���دي���ري���ة ال����دف����اع امل���دين
يف ال��ع��راق ،الأح����د� ،إخ��م��اد حريق
ب���ف���ن���دق و����س���ط م���دي���ن���ة ك���رب�ل�اء،
و�إنقاذ  78نزيال ،ووفاة طفلة.
وذك��ر بيان للدفاع امل��دين �أن فرق
ال��دف��اع امل��دين� ،أن��ق��ذت  78نزيال
بعد اندالع حريق داخل فندق �ضي
احل�سني املكون من �أرب��ع��ة طوابق
م��ع ع��دد م��ن امل��ح��ال ال��ت��ج��اري��ة يف
الطابق الأر���ض��ي ،الواقع يف �شارع
ال�������س���دة و����س���ط م��دي��ن��ة ك���رب�ل�اء.
و�أ����ش���ار ال��ب��ي��ان �إىل �أن املديرية،
دف��ع��ت بعجلة ال�����س��ل��م املخ�ص�صة
للأبنية العالية مع ا�شرتاك عدد
�آخ��ر م��ن عجالت الإط��ف��اء بكامل
طواقمها لتقتحم بناية الفندق
وتبا�شر عمليات الإن��ق��اذ و�إخ���راج
النزالء من خالل النوافذ و�سطح
ال��ف��ن��دق ،ب��ال��ت��زام��ن م���ع عمليات
�إخ�����م�����اد ال�����ن��ي��ران م����ن  4جهات
لتعجيل ال�سيطرة على النريان.

•• طرابل�س-وكاالت:

القوات الإثيوبية غادرت مدينة ميكيلي وتركتها ملقاتلي تيغراي

فيدرالية دولة �إثيوبيا ترتنح:

املعارك يف تيغراي� :شبح حرب االنف�صال يرت�ّسخ!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

منذ عدة �أ�سابيع ،م ّكن الهجوم امل�ضاد الذي قادته قوات دفاع تيغراي من
ا�ستعادة ال�سيطرة على جزء كبري من املنطقة .يوم الثالثاء  13يوليو� ،أعلن
املتحدث با�سمهم قيتا�شوا ريدا لوكالة فران�س بر�س ،اال�ستيالء على بلدة
�أالماتا .وقال "بد�أنا �أم�س هجوما يف منطقة رايا (جنوب تيغراي) ومتكنا
من احلاق الهزمية بفرق قوات الدفاع االحتادية وقوات �أمهرة" .يف الغد،
وعد رئي�س الوزراء الإثيوبي �أبي �أحمد بـ "�صد هجمات الأعداء الداخليني
واخلارجيني" ،يف بيان ُن�شر على تويرت .وقبل �أ�سبوعني� ،أثار ا�ستيالء قوات
التيغراي على ميكيلي ،عا�صمة تيغراي ،بع�ض الآمال ال�ضئيلة .ويف موقف
�ضعيف� ،أعلنت حكومة رئي�س ال��وزراء الإثيوبي �أب��ي �أحمد ،وقف �إطالق
(التفا�صيل �ص)13
النار حتت غطاء احلماية الإن�سانية.

�أع��ل��ن��ت ���س��ف��ارة ال���والي���ات املتحدة
يف ليبيا ،الأح���د �أن���ه �أم���ام ملتقى
احل��وار ال�سيا�سي وجمل�س النواب
وامل��ج��ل�����س الأع��ل��ى ل��ل��دول��ة فر�صة
تاريخية لتحقيق �إرادة الليبيني يف
جميع �أنحاء البالد.
وقالت ال�سفارة �إن املجتمع الدويل
يدعم خارطة الطريق التي و�ضعها
الليبيون لإجراء انتخابات عامة يف
 24دي�سمرب كانون الأول املقبل.
و�أ���ض��اف��ت ال�����س��ف��ارة ع�بر ح�سابها
ع��ل��ى ت��وي�تر ب��ع��د االج��ت��م��اع��ات يف
برلني التي عقدت يف �شهر يونيو
(ح��زي��ران) ومبقر جمل�س الأمن
الدويل الأ�سبوع املا�ضي ،بات جليا
�أن املجتمع ال��دويل يدعم خارطة
ال��ط��ري��ق ال��ت��ي ���ص��اغ��ه��ا الليبيون
م��ن �أج���ل عقد انتخابات برملانية
ورئا�سية يف الرابع والع�شرين من
دي�سمرب (كانون الأول) .كما �أكدت
�أن �أع�ضاء ملتقى احلوار ال�سيا�سي
الليبي وجمل�س ال��ن��واب واملجل�س
الأع���ل���ى ل��ل��دول��ة �أم��ام��ه��م فر�صة
تاريخية لتلبية رغبة الليبيني.

�ضحايا مدنيون بق�صف للنظام يف �شمال �سوريا
•• �إح�سم�-أ ف ب:

ُق��ت��ل �سبعة م��دن��ي�ين ع��ل��ى الأق��� ّل
بينهم ثالثة �أطفال جراء ق�صف
لقوات النظام على بلدة يف �شمال
غرب �سوريا ،وفق ما �أفاد املر�صد
ال�سوري حلقوق الإن�سان الأحد.
وقال املر�صد �إن �أربع ن�ساء وثالثة
�أطفال ُقتلوا م�ساء ال�سبت يف بلدة
�إح�سم يف ريف �إدلب اجلنوبي.
وك����ان امل��ر���ص��د �أف�����اد يف ح�صيلة
�سابقة عن مقتل خم�سة مدنيني
بينهم طفالن.
و���ش��اه��د م�����ص�� ّور وك���ال���ة فران�س
بر�س يف �إح�سم م�سعفني يعملون
بعد منت�صف الليل حتت الأ�ضواء
الكا�شفة النت�شال جثة امر�أة من
حتت �أنقا�ض �سقف منزل منهار.
وقد ل ّفوا اجلثة ببطانية ونقلوها
بعدها �إىل �سيارة �إ�سعاف.
وق���ال ن���ا ٍج م��ن ال��ع��ائ��ل��ة لفران�س
ب��ر���س �إن زواراً ك��ان��وا متج ّمعني
يف امل������ن������زل ل���ت���ه���ن���ئ���ة ف�������رد من
العائلة ب��زواج��ه .وج��اء الق�صف
بعد ���س��اع��ات م��ن ت���أدي��ة الرئي�س
ال�������س���وري ب�����ش��ار الأ����س���د اليمني

عنا�صر الدفاع املدين يغطون جثمان امر�أة قتلت بق�صف �شمال �سوريا (ا ف ب)
الد�ستورية لوالية رئا�سية رابعة احل��ايل ،خم�سة منهم من عائلة
م��ن �سبع �سنوات .وتعهّد الأ�سد واح��دة ،يف �إبلني ،يف ح�صيلة هي
ال�سبت بتحرير املناطق التي ال الأك�ث�ر دم��وي��ة منذ دخ���ول وقف
تزال خارجة عن �سيطرة النظام� .إطالق النار الذي �أعلنته مو�سكو
و ُقتل ال�سبت �ستة مدنيني بينهم الداعمة لدم�شق و�أنقرة الداعمة
ثالثة قا�صرين وم�سعف جراء للف�صائل امل�سلحة ح ّيز التنفيذ
���س��ق��وط ����ص���اروخ�ي�ن �أطلقتهما يف �آذار مار�س .2020
ق���وات النظام على ق��ري��ة �سرجة وج����اء وق���ف اط��ل�اق ال��ن��ار الذي
ما زال �صامداً رغ��م اخلروقات،
بجنوب حمافظة �إدلب.
وت��ق�����ص��ف ق�����وات ال���ن���ظ���ام �إدل����ب ع��ق��ب ه��ج��وم وا���س��ع �ش ّنته قوات
ب�������ش���ك���ل م���ت���ك���رر يف الأ����س���اب���ي���ع النظام ب��دع��م رو���س��ي على مدى
الأخ��ي��رة .وق��ت��ل ت�سعة مدنيني ث�لاث��ة �أ���ش��ه��ر ودف���ع نحو مليون
على الأق��ل يف الثالث من ال�شهر �شخ�ص اىل النزوح من منازلهم.
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�أجرت  265,482فح�صا ك�شفت عن � 1,529إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  1,504حاالت جديدة من كورونا
•• ابوظبي-وام:

02

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزي���ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت
ال���وزارة ع��ن �إج���راء  265,482فح�صا ج��دي��دا خ�لال ال�ساعات ال��ـ 24
املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أح��دث تقنيات

الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة
وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن 1,529
حالة �إ���ص��اب��ة ج��دي��دة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة،
وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  660,978حالة .كما �أعلنت الوزارة عن وفاة
حالتني م�صابتني وذلك من تداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد،
وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة  1,898حالة.و�أعربت وزارة ال�صحة

ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها ل��ذوي املتوفني،
ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون
مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي
�ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع .كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء 1,504
حاالت جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها
التام من �أعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها
امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء  638,771حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  16,631جرعة من لقاح
كوفيد 19 -خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع تقدمي  16,631جرعة من لقاح
"كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية ليبلغ جمموع اجلرعات
ال��ت��ي مت تقدميها حتى ام�����س  16,358,244ج��رع��ة ومب��ع��دل توزيع
للقاح بلغ  165.40جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة توفري لقاح كوفيد� -19سعيا للو�صول
�إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم و التي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد
احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19

احتفى ب�إجنازات خريجي مبادرة مليون مربمج عربي

حممد بن را�شد� :شبابنا العربي هم ثروة �أمتنا وهم عماد نه�ضتها وهم الذين �سي�ضعون دولهم على الطريق �إىل امل�ستقبل
• اختتام �أكرب مبادرة لتدريب مليون �شاب عربي على لغة الربجمة بعد ثالث �سنوات من �إطالقها
حتد جديد للربجمة لتكرمي املتميزين منهم يف �إك�سبو دبي
• حممد بن را�شد يدعو خريجي مبادرة مليون مربمج عربي للم�شاركة يف ٍ
تخرج ناجح و 1500منحة للمتفوقني
• �سموه ي�ؤكد  :مليون مربمج عربي من  80بلد ًا التحقوا بالربنامج  ..و� 100ألف م�شروع ُّ
• نتطلع من خالل هذا التحدي �إىل م�شاريع تخدم النا�س وحتدث نقلة يف العمل واحلياة  ..وت�سهم يف بناء جمتمعات م�ستقرة ومزدهرة
• مليون دوالر قيمة اجلائزة الكربى لتحدي مليون مربمج عربي ،و� 50ألف دوالر لأ�صحاب امل�شاريع اخلم�سة الأف�ضل ،و� 25ألف دوالر لأف�ضل املدربني
•• دبي -وام:

دعا �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� ،أم�س خريجي برنامج مليون
مربمج عربي للم�شاركة والتناف�س على تطوير م�شاريع برجمية مبتكرة
باالعتماد على املهارات واخلربات التي اكت�سبوها �ضمن مناف�سة تكنولوجية
هي الأ�ضخم من نوعها يف املنطقة .و�سيتم الإع�لان عن الفائزين بهذا
ال��ت��ح��دي خ�ل�ال "�إك�سبو  2020دبي"� ،أك�ب�ر جت��م��ع ع��امل��ي ي��ع��زز مكانة
الإم����ارات كملتقى ل��ل��دول والأف����راد والأف��ك��ار واالب��ت��ك��ار ،وال���ذي �ستنطلق
فعالياته يف �أكتوبر املقبل؛ و�سوف يتم تكرمي امل�شروع الفائز بالتحدي
مبنحه اجلائزة الكربى ومقدارها مليون دوالر �أمريكي ،فيما �سيح�صل 5
مت�سابقني ،من �أ�صحاب امل�شاريع اخلم�سة الأف�ضل ،على جوائز بقيمة 50
�أل��ف دوالر لكل منهم ،و�سيتم تكرمي  4من �أف�ضل املدربني امل�شاركني يف
مبادرة "مليون مربمج عربي ،بجائزة قدرها � 25ألف دوالر لكل مدرب.
وكانت مبادرة "مليون مربمج عربي" ،التي ت�شرف عليها م�ؤ�س�سة دبي
للم�ستقبل ،وتنظم حتت مظلة م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية ،قد �أعلنت اختتام �أكرب مبادرة تدريبية من نوعها يف العامل لتدريب
مليون �شاب و�شابة من �أبناء الوطن العربي على لغة الربجمة ،وذلك بعد
ثالث �سنوات من �إطالقها ،ملتزم ًة بالربنامج الزمني املحدد لها ،وفق
�آلية تدريب حر�صت على �أن تكون منهجية ومتوا�صلة ،وذات م�ستهدفات
وا�ضحة وحمددة ،متغ ِّلب ًة على كافة العوائق والتحديات اللوج�ستية التي
فر�ضها تف�شي وباء فريو�س كورونا امل�ستجد يف العامل "كوفيد."-19
وغرد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" على ح�سابه الر�سمي على
موقع "تويرت" ،حمتفياً �سموه مبا �أجنزته " مبادرة مليون مربمج عربي
" ،قائ ً
ال " :مليون مربمج عربي من  80بلداً التحقوا ب�أهم برنامج

لتدريبهم على لغة امل�ستقبل  ..من خالل  5ماليني �ساعة عمل و� 76ألف
ور�شة تدريبية و� 100ألف م�شروع تخ ُّرج ناجح و 1500منحة للمتفوقني
� ..إجناز كبري ل�شبابنا العربي يف ثالث �سنوات " .
و�أكد �سموه بالقول  " :م�سرية التطوير والتحديث يف املنطقة متوا�صلة
بقيادة الإم��ارات  ..وندعو خريجي "مليون مربمج عربي" للم�شاركة يف
�أكرب حت ٍّد للربجمة  ..و�سنكرم املتميزين منهم يف "�إك�سبو دبي"  ..من�صة
االبتكار الأ�ضخم يف ال��ع��امل  ..ك��ي يكونوا ج���زءاً م��ن �أك�بر ح��راك معريف
و�إبداعي ت�شهده الب�شرية حتت ف�ضاء دبي" .
و�أ���ض��اف �سموه  " :نتطلع م��ن خ�لال ه��ذا ال��ت��ح��دي �إىل م�شاريع تخدم
النا�س وحتدث نقلة يف العمل واحلياة  ..وت�سهم يف بناء جمتمعات م�ستقرة
ومزدهرة" ،وتابع �سموه� " :شبابنا العربي هم ثروة �أمتنا وهم عماد نه�ضتها
وه��م ال��ذي��ن �سي�ضعون دول��ه��م على الطريق �إىل امل�ستقبل  ..والربجمة
والتكنولوجيا والعلوم املتقدمة َلبِنات هذا امل�ستقبل و�أدواته الأ�سا�سية".
وك��ان �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم قد �أطلق مبادرة
"مليون مربمج عربي" يف �أواخر العام  ،2017لتدريب مليون �شاب عربي
يف خمتلف �أن��ح��اء ال��ع��امل على لغة ال�برجم��ة وتقنياتها واطالعهم على
امل�ستجدات والتطورات املت�سارعة يف علوم احلا�سوب وبرجمياته وتطبيقاته،
لتمكينهم وتزويدهم ب����أدوات امل�ستقبل التكنولوجية ،و�صقل مهاراتهم
وبناء قاعدة من القدرات واخلربات العربية عالية الت�أهيل بحيث ت�سهم يف
تطوير االقت�صاد الرقمي و�سد احتياجات جمتمعاتهم التنموية واخلدمية
يف هذا املجال ،وامل�ساهمة الفاعلة يف بناء املنظومات االقت�صادية القائمة
على املعرفة بو�صف االقت�صاد املعريف ع�صب اقت�صاد امل�ستقبل.
و�ستكون فر�صة امل�شاركة يف "حتدي مليون مربمج عربي" متاحة خلريجي
املبادرة فقط ،وميكنهم �إر�سال �أفكارهم املبتكرة مل�شاريعهم القائمة على
توظيف م��ه��ارات ال�برجم��ة وغ�يره��ا م��ن التقنيات املتقدمة ع�بر املوقع
الإلكرتوين الر�سمي للمبادرة. www.arabcoders.ae :

و�سيتم اختيار الفائز الأول يف التحدي املليوين ،و�أ�صحاب امل�شاريع اخلم�سة
الأف�ضل وفق جمموعة من املعايري اخلا�صة ،فيما �ستعمل جلنة حتكيم
متخ�ص�صة ت�ضم جمموعة من اخلرباء واملتخ�ص�صني يف خمتلف جماالت
الربجمة والتكنولوجيا وريادة الأعمال من دولة الإمارات وخارجها على
تقييم امل�شاركات واختيار �أف�ضلها.
وي���أت��ي "حتدي مليون م�برم��ج عربي" يف �أع��ق��اب �إع�ل�ان �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم م�ؤخراً عن �إط�لاق "الربنامج الوطني
للمربجمني" ،بهدف تدريب وا�ستقطاب � 100ألف مربمج من خمتلف
�أنحاء العامل ومنحهم الإقامة الذهبية للعمل يف دولة الإمارات� ،إ�ضافة �إىل
�إن�شاء � 1000شركة رقمية كربى يف الدولة خالل خم�سة �أعوام ،وت�سريع
تب ّني تطبيقات ال�برجم��ة و�أدوات���ه���ا يف خمتلف ال��ق��ط��اع��ات االقت�صادية
وامل�ستقبلية ،وتعزيز التعاون وال�شراكة بني جمتمع املربجمني وخمتلف
اجلهات احلكومية واخلا�صة والأكادميية.
 مهارات ت�صنع امل�ستقبل.وخالل ثالث �سنوات من العمل وال��دورات والور�ش التدريبية املتوا�صل،
�أتاحت مبادرة "مليون مربمج عربي" الفر�صة ملنت�سبيها لتعلم العديد
من مهارات الربجمة وتطبيقها يف جم��االت تطوير املواقع الإلكرتونية
وت��ط��ب��ي��ق��ات الأج����ه����زة امل��ح��م��ول��ة� ،إ����ض���اف���ة �إىل ال��ع��دي��د م���ن القطاعات
التكنولوجية الأخرى مثل البلوك ت�شني والذكاء اال�صطناعي والبيانات
واحلو�سبة ال�سحابية.
وق��د �شارك نخبة من �أه��م املدربني و�أك�ثره��م خ�برة يف علوم الربجميات
والتقنيات املتقدمة يف تدريب امل�شاركني من  80بلداً حول العامل ،تلقوا 5
ماليني �ساعة درا�سة وعمل ،و�شاركوا يف � 76ألف ور�شة تدريبية ،و�أجنزوا
� 100ألف م�شروع تخرج ناجح.
ومنحت امل��ب��ادرة منذ �إطالقها �أك�ثر من � 1000شهادة "نانو ديجري"

لأ�صحاب امل�شاركات املتميزة ،كما قدمت الدعم للراغبني بتعلم الربجمة
ع�بر من�صتها م��ن خ�لال م�شاركة �أك�ث�ر م��ن  3600م���درب معتمد من
خمتلف �أنحاء العامل ،مل�ساعدتهم يف اجلوانب التقنية وتقدمي الدعم الفني
والن�صائح لتحويل �أفكارهم �إىل م�شاريع عملية.
 مبادرة عاملية.ومتثل مبادرة "مليون مربمج عربي" جتربة عاملية رائدة يف متكني ال�شباب
ب��الأدوات واملهارات الالزمة لتعلم الربجمة ،لغة امل�ستقبل ،حيث انبثقت
عنها عدة مبادرات ،من ذلك مبادرة "مليون مربمج �أوزبكي" بال�شراكة
بني حكومتي دولة الإمارات وجمهورية �أوزبك�ستان ،التي �أُطلقت يف نوفمرب
 ،2019بهدف �إتاحة الفر�صة للمواهب الأوزبكية الكت�ساب مهارات
الربجمة وال��ذك��اء اال�صطناعي والتقنيات النا�شئة ،لي�سهموا يف تطوير
حلول وخدمات مبتكرة قائمة على التكنولوجيا .وتوفر املبادرة لل�شباب
الأوزبكي برامج تدريبية و�شهادات معتمدة دولياً يف جماالت الربجمة ،كي
ي�ساهموا يف قيادة التحول الرقمي يف دولتهم ،يف خمتلف القطاعات.
كما جرى �إطالق مبادرة "مليون مربمج �أردين" يف مايو  2019يف �إطار
ال�شراكة الإ�سرتاتيجية بني دولة الإمارات واململكة الأردنية الها�شمية يف
جمال التحديث احلكومي ،وذلك بهدف جعل الأردن واحدة من �أكرث دول
العامل تقدماً يف جم��ال الربجمة ،عرب توفري التدريب ال�لازم لل�شباب،
ومتكينهم من مواكبة التطور املت�سارع يف علوم احلا�سوب وبرجمياته،
و�إت��اح��ة املجال �أمامهم للح�صول على فر�ص عمل متكنهم من توظيف
مهاراتهم ،وامل�ساهمة يف تطوير االقت�صاد الرقمي ،مبا ي�سهم يف �سد الفجوة
الرقمية املتوقعة يف العامل العربي.

دار الرب ت�سدد � 700ألف درهم عن  15نزيال مل�شاركتهم فرحة الأ�ضحى
•• دبي -وام:

تكفلت جمعية دار الرب بالتعاون مع جمعية الإم���ارات للرعاية الالحقة
"فر�صة" ب�سداد � 700ألف درهم للإفراج عن  15نزيال لدى امل�ؤ�س�سات
العقابية والإ�صالحية من املتعرثين ماليا على م�ستوى الدولة بف�ضل
تربعات ودعم املح�سنني و�أهل اخلري يف الإمارات يف بادرة �أطلقت خ�صي�صا
خ�لال الأي��ام الع�شر الأوىل املباركة من ذي احلجة حر�صا على م�شاركة
النزالء لأ�سرهم فرحة عيد الأ�ضحى املبارك.
و�أو�ضح الدكتور حممد �سهيل املهريي الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي
جلمعية دار الرب �أن �سداد املبلغ عن النزالء ي�شكل �إحدى مبادرات اجلمعية
خ�لال "الع�شر الأوائ���ل من ذي احلجة" ويندرج حتت مظلة مبادرة "يد
العون" التي �أطلقتها جمعية دار الرب يف وقت �سابق بهدف مد يد العون
وامل�����س��اع��دة والإح�����س��ان للمتعرثين ماليا م��ن ن���زالء امل�ؤ�س�سات العقابية
والإ�صالحية يف الدولة.

و�أكد الدكتور حممد املهريي �أن �سعادة النا�س وا�ستقرار املجتمع وطم�أنينته
واالرتقاء بالتنمية املجتمعية �أهداف رئي�سية و�ضعتها جمعية دار الرب ن�صب
عينيها من وراء "يد العون"ومبادراتها الإن�سانية وم�شاريعها اخلريية
�إج��م��اال حت��ت ظ��ل ر�ؤي���ة وت��وج��ي��ه��ات قيادتنا ال��ر���ش��ي��دة ويف �إط���ار �سيا�سة
الإمارات وبالتعاون والتن�سيق مع اجلهات املخت�صة يف دولة الإمارات.
و�أ�شار املهريي �إىل �أن "دار الرب" توا�صل تفعيل وتعزيز �شراكاتها املجتمعية
الوطنية يف خدمة الوطن ودع��م املجتمع وتنميته ودف��ع امل�صلحة العامة
خطوات وا�سعة �إىل الأم��ام عرب مبادرات خريية نوعية وم�شاريع �إن�سانية
هادفة ومدرو�سة ب�أبعاد وا�سعة وكبرية ...م���ؤك��دا �أن "يد العون" حققت
جن��اح��ات الف��ت��ة م��ن��ذ �إط�لاق��ه��ا جت�����س��دت يف الإف�����راج ع��ن ع���دد ك��ب�ير من
املتعرثين ماليا و�إ�سعادهم مع �أ�سرهم لتتمخ�ض عن ح�صاد طيب اجتماعيا
�إن�سانيا.
وذك��ر الدكتور حممد عبد اهلل امل��ر رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الإمارات
للرعاية الالحقة " اننا نهدف ال�شراكة الفاعلة مع جمعية دار الرب �إحدى

اجلمعيات اخلريية املتميزة يف الدولة �إىل �إدخ��ال البهجة وال�سرور على
�أ�سر النزالء امل�ستهدفني من مبادرة " يد العون " ال�سيما يف هذه الأيام
املباركة وال�سماح للمفرج عنهم و�أ�سرهم االحتفال بعيد الأ�ضحى املبارك
�سويا لتكون الفرحة فرحتني و�ساهمت اجلمعية بتعاونها مع "دار الرب" يف
�سداد املبالغ املالية املرتاكمة على النزالء املتعرثين ماليا".
و�أ�شار املري �إىل �أن من �أهداف جمعية الإمارات للرعاية الالحقة م�ساعدة
ال��ن��زالء املُ��ف��رج عنهم ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال�����ص��ع��وب��ات ال��ت��ي تعيق تكيفهم مع
املجتمع يف بيئتهم الطبيعية وتهيئة امل�ستلزمات املادية واملعنوية التي ت�ؤمن
اندماجهم يف املجتمع وتهيئة البيئة االجتماعية املحيطة بالنزيل املفرج
عنه "الأ�سرة والأ�صدقاء" عرب �إي��ج��اد احللول واملعاجلة املنا�سبة لكافة
امل�شاكل التي �ساهمت يف انحرافه.
و�أ�شاد الدكتور حممد املر باجلهود احلثيثة التي بذلتها جمعية دار الرب
و�سعيها لتوفري املبالغ املالية املرتاكمة على النزالء امل�ستهدفني من املبادرة
ودع��ت ب��دوره��ا م�ؤ�س�سات ال��دول��ة و�أف���راد املجتمع للم�شاركة بتربعاتهم

ال�سخية لإزالة هذه الكربة عن النزالء �إذ تفاعل الكثريون مع مبادرة " يد
العون" ب�شكل �إيجابي ما �أثمر عن توفري املبالغ املن�شودة واملقدرة بـ 700
�ألف درهم وهي مطالبات م�ستحقة على  15نزيال من املحكوم عليهم يف
ق�ضايا مالية ويق�ضون مدة املحكومية يف امل�ؤ�س�سات العقابية واال�صالحية
على م�ستوى الدولة.

الإمارات للخدمات ال�صحية تطلق نظاما ذكيا لإدارة املخاطر و�سالمة املر�ضى يف  90من�ش�أة �صحية
•• دبي-وام:

ك�������ش���ف���ت "م�ؤ�س�سة الإم����������ارات
للخدمات ال�صحية" عن �إطالق
نظام ذكي لإدارة املخاطر و�سالمة
املر�ضى " "WN9يف  90من�ش�أة
�صحية ت�شمل  17م�ست�شفى و
 73مركز رع��اي��ة �صحية �أولية
يف جميع �أن��ح��اء ال��دول��ة من �أجل
حت�سني برامج اجلودة من خالل
توفري ر�ؤية كاملة مبن�صة واحدة
 .يدعم هذا النظام تقدمي تقارير
احل������وادث ال��ع��ر���ض��ي��ة بالإ�ضافة
لنتائج �سالمة املر�ضى ..ويعترب
هذا امل�شروع الأكرب من نوعه من
خالل تطبيقه على جميع من�ش�آت
امل�ؤ�س�سة من م�ست�شفيات ومراكز
�صحية وتخ�ص�صية دفعة واحدة.
و ي�����س��ه��م �إط��ل��اق ال��ن��ظ��ام ب�شكل
�إيجابي يف تعزيز ثقافة و�سالمة
امل��ر���ض��ى ومم��ار���س��ات��ه��ا لي�ضيف
قيمة �إيجابية �إىل بروتوكوالت
العالج املتبعة وخمرجات العمل
يف املن�ش�آت ال�صحية وزي���ادة دقة
وف��ع��ال��ي��ة ال��ت��وا���ص��ل ب�ين املن�ش�آت

ال�صحية وامل�ؤ�س�سة فيما يتعلق
ب����احل����وادث ال��ع��ر���ض��ي��ة ،و�أمتتة
�آل���ي���ة ال��ت��ب��ل��ي��غ ع��ن��ه��ا ب�����ش��ك��ل عام
خا�صة يف حال احلوادث ال�صحية
اجل�سيمة.
ي�����ش��ك��ل امل�������ش���روع  -ال������ذي ي�أتي
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ����ش���رك���ة "رادار
للإ�ست�شارات ال�صحية" � -إ�ضافة
ن���وع���ي���ة ت��ن��ع��ك�����س ع���ل���ى م�ستوى
الرعاية ال�صحية من خالل نظام
م���رن ذك���ي ي�����س��ه��ل ال��ت��ع��ام��ل معه
�إلكرتونيا م��ن قبل جميع �أفراد
الفريق ال�صحي يف �أي وقت ومن
�أي مكان �ضمن من�ش�آت امل�ؤ�س�سة
امل��خ��ت��ل��ف��ة ���ض��م��ن ب��ي��ئ��ة �سحابية
�آم���ن���ة م���ع ���ض��واب��ط ق��وي��ة لإدارة
املعلومات.
و من املتوقع �أن ي�ساهم امل�شروع
يف التعرف على فر�ص التح�سني
يف ن��ظ��ام �إدارة املخاطر وحت�سني
الأداء لإعداد اخلطط التح�سينية
التف�صيلية يف جمال �إدارة املخاطر
و�سالمة املر�ضى.
ويجمع ال�برن��ام��ج ب�ين العمليات
التنظيمية والت�شغيلية يف من�صة

واحدة ،مبا يف ذلك �إدارة احلوادث
وال���ت���دق���ي���ق وال���ت���ق���ي���ي���م ال����ذات����ي
وخطط العمل والتح�سني و�إدارة
املخاطر ،وتدريب الكوادر و�إدارة
امللفات الطبية وتطبيق معايري
اجلودة.
و ق����ال ����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور يو�سف
حم���م���د ال���������س����رك����ال م����دي����ر ع���ام
م���ؤ���س�����س��ة الإم���������ارات للخدمات
ال�صحية �إن امل�ؤ�س�سة يف �سعي دائم
ملواكبة ال��ت��ط��ورات التكنولوجية
احل���دي���ث���ة والأن���ظ���م���ة ال�صحية
ال��رق��م��ي��ة و�إدراج���ه���ا يف املنظومة

ال�صحية للرتكيز ع��ل��ى حت�سني
�سالمة املر�ضى و�ست�سهم تقارير
ن��ظ��ام �إدارة احل�����وادث واملخاطر
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ����ش���رك���ة "رادار"
وخ��ب�رة ���ش��رك��ة ""MEMIT
يف تقدمي احللول املتطورة بدعم
خططنا يف حتقيق الرعاية الأكرث
�أمانا للمر�ضى يف من�ش�آت امل�ؤ�س�سة
وذل�����ك يف �إط�����ار ا�سرتاتيجيتها
لبناء �أن��ظ��م��ة اجل���ودة وال�سالمة
العالجية وال�صحية والدوائية
وتقدمي خدمات �صحية مبتكرة
ع���ل���ى �����ض����وء م�����ؤ�����ش����رات وطنية
ومعايري �أداء عاملية.
من جانبها �أكدت الدكتورة كلثوم
البلو�شي مديرة �إدارة امل�ست�شفيات
يف م�ؤ�س�سة الإم�����ارات للخدمات
ال�صحية �أهمية �إطالق نظام ذكي
لإدارة املخاطر و�سالمة املر�ضى
يوفر جمموعة وا�سعة من حلول
ال��رع��اي��ة ال�صحية ال��رق��م��ي��ة من
خ��ل�ال من�����وذج لإدارة احل�����وادث
ال��ع��ر���ض��ي��ة م���ا ي�����س��ه��م يف تعزيز
وت��ط��وي��ر ن��ظ��ام �إدارة اجل����ودة يف
م�ست�شفيات امل�ؤ�س�سة كمنظومة

م��ت��ك��ام��ل��ة يف ال���رع���اي���ة ال�صحية
والتي تتوافق مع املعايري الوطنية
املوحدة للم�ست�شفيات ابتداء من
خ��دم��ات الت�شخي�ص واخلدمات
امل�ساندة ومرورا بال�سالمة و�إدارة
الأدوي���������ة وال�����ص��ي��دل��ي��ة وحقوق
املر�ضى و�أ�سرهم وانتهاء باملعايري
الإداري���ة ومعايري القيادة و�إدارة
امل�ست�شفيات.
ب��دوره �أكد الدكتور زكريا العتال
م��دي��ر �إدارة اجل���ودة الإكلينيكية
واالع��ت��م��اد ال�����ص��ح��ي يف م�ؤ�س�سة
الإم���������ارات ل��ل��خ��دم��ات ال�صحية
�أهمية نظام املخاطر واحلوادث
العر�ضية يف تعزيز �سالمة املر�ضى
الف��ت��ا �إىل �أن ال��ت��ح��ول �إىل نظام
رقمي يوفر اجلهد والوقت وي�سهم
يف حت�سني ورف���ع ج���ودة الرعاية
ال�����ص��ح��ي��ة امل��ق��دم��ة ل��ل��م��ر���ض��ى يف
جميع املن�ش�آت ال�صحية التابعة
للم�ؤ�س�سة حيث مت التعاقد مع
�شركة متخ�ص�صة يف ه��ذا املجال
ح�سب الإج���راءات املتبعة لتنفيذ
هذا امل�شروع ال�ضخم وذلك �ضمن
الإطار الزمني املخ�ص�ص.

�إ�سالمية ال�شارقة تفتتح م�سجد الأجر بالنهدة
•• ال�شارقة  -وام:

افتتحت دائ��رة ال�ش�ؤون الإ�سالمية بال�شارقة "م�سجد
الأجر" مبنطقة النهدة والذي يت�سع لـ  1000م�صل
وم�صلية ،وذل���ك �ضمن خطتها ل��ل��ع��ام اجل����اري تلبية
حلاجة قاطني املنطقة التي ت�شهد منوا عمرانيا وكثافة
�سكانية.
ح�ضر االفتتاح �سعادة عبداهلل خليفة يعروف ال�سبو�سي
رئي�س دائ���رة ال�����ش���ؤون الإ���س�لام��ي��ة بال�شارقة و�سعادة
طالب �إبراهيم املري مدير عام دائرة الأوقاف وعدد من

امل�س�ؤولني والذين جتولوا يف �أرجاء امل�سجد واطلعوا على
مرافقه التي �شيدت وف��ق الطراز املعماري الإ�سالمي
احلديث بقبة دائرية ومنارة ارتفاعها  30مرتا.
�شيد امل�سجد على نفقة الدائرة �ضمن حملة "م�ساجد
م��ت��اب��ع��ي اخل����ط امل��ب��ا���ش��ر  "2ال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا الدائرة
بالتعاون مع هيئة ال�شارقة للإذاعة والتلفزيون .بني
امل�سجد على م�ساحة �أر�ض �إجمالية تبلغ  1496مرتا
مربعا ت�ضم امل�صلى ومرافقه اخلدمية ،من دورات مياه
و مي�ض�أة و�سقيا املاء ويتكون امل�صلى من طابقني ويت�سع
لـ  1000م�صل وم�صلية منها  215مل�صلى الن�ساء.
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�أخبـار الإمـارات
حاكم الفجرية ي�أمر بالإفراج عن 44
�سجينا مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك

مفاج�آت �صيف دبي 2021تقدم
حفالت مو�سيقية مبا�شرة يف العيد

�أمر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية بالإفراج عن
� 44سجينا من نزالء امل�ؤ�س�سة العقابية والإ�صالحية بالفجرية ،من خمتلف اجلن�سيات ممن ثبتت
�أهليتهم وح�سن �سريتهم و�سلوكهم ،وذلك مبنا�سبة حلول عيد الأ�ضحى املبارك.
ت�أتي املكرمة حر�صا من �سموه على �إعطاء املفرج عنهم الفر�صة لبدء حياة جديدة و �إدخال ال�سرور
والبهجة �إىل قلوب عائالت املفرج عنهم وذويهم.
و تقدم اللواء حممد �أحمد بن غ��امن الكعبي القائد العام ل�شرطة الفجرية ،ب�أ�سمى �آي��ات ال�شكر
والتقدير �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي على هذه املكرمة  ..و �أعرب عن �أمله يف
�أن تكون هذه املكرمة دافعا للمفرج عنهم للعطاء و �سبيال لال�ستقامة وبداية حلياة جديدة.

تقدم مفاج�آت �صيف دبي  2021جمموعة من احلفالت املو�سيقية املبا�شرة التي
يحييها نخبة من �أ�شهر الفنانني خالل عيد الأ�ضحى املبارك.
وت�ستقبل �أف�����ض��ل ال��وج��ه��ات يف امل��دي��ن��ة ع�����ش��اق امل��و���س��ي��ق��ى م��ن ج��م��ي��ع الأعمار
واجلن�سيات للإ�ستمتاع بحفالت مو�سيقية خا�صة خالل عطلة العيد ومفاج�آت
�صيف دبي.
و ت�ست�ضيف دبي خالل عيد الأ�ضحى �أرب��ع حفالت مو�سيقية مليئة بالرتفيه
والأغاين الكال�سيكية وتت�ضمن عددا من �أ�شهر الأغاين احلديثة التي تقدمها
نخبة من �أف�ضل الأ�صوات و�أكرثها �شهرة.

حممد بن زايد يتبادل التهاين بعيد
الأ�ضحى املبارك مع �سلطان عمان
•• �أبوظبي-وام:

تبادل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
مع �أخيه �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق بن تيمور �آل �سعيد �سلطان عمان ال�شقيقة ام�س ـ خالل
ات�صال هاتفي ـ خال�ص التهاين و�أطيب التمنيات بعيد الأ�ضحى املبارك � ..سائلني املوىل عز وجل �أن يعيده على
اجلميع باخلري واليمن والربكات .ونقل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان �إىل جاللته  ..تهاين
�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" بهذه املنا�سبة املباركة ومتنياته
جلاللته موفور ال�صحة وال�سعادة والعمر املديد ولل�شعب العماين ال�شقيق مزيدا من التقدم والرفعة يف ظل
قيادة جاللته احلكيمة .و�أع��رب �سموه وجاللة ال�سلطان هيثم بن طارق عن متنياتهما للبلدين و�شعبيهما
ال�شقيقني حتقيق كل تطلعاتهما نحوالتقدم واالزدهار و�أن ينعم اهلل عز وجل على اجلميع بال�صحة واخلري.

19 July 2021 - Issue No 13295

Monday

•• الفجرية -وام:

•• دبي-وام:

03

م�سجد ال�شارقة  ..حتفة معمارية ومنارة �إ�سالمية
•• ال�شارقة  -وام:

يعد م�سجد ال�شارقة  -الذي �صمم وبني وفقا لر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
الإميانية واجلمالية امل�ستندة �إىل منط البناء املعماري الإ�سالمي  -رمزا
يج�سد ر�سالة الإ�سالم ومنارة للعمارة الإ�سالمية واملنهجية التي تعك�س
القيم الإ�سالمية الأ�صيلة.
ويتميز امل�سجد مبوقعه الإ�سرتاتيجي املميز ،حيث يقع على �أهم الطرق
يف الإمارة والدولة ،ويتمركز يف منطقة الطي على تقاطع طريق مليحة
مع �شارع الإم���ارات ويتمتع بعدد  6مداخل رئي�سة ت�أخذ قا�صديه من
ال��ط��رق ال��ع��ام��ة �إىل داخ���ل امل�سجد ،منها  4م��داخ��ل ع��ام��ة ،ومدخالن
للن�ساء ،ومدخل لكبار ال�شخ�صيات ،ومدخل للحافالت .
وي��خ��دم م�سجد ال�����ش��ارق��ة ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��اط��ق امل���ج���اورة م��ن��ه��ا :الطي
وال�سيوح والبديع وحو�شي وجويزع ،بالإ�ضافة �إىل جميع عابري الطرق
الرئي�سة يف الدولة على طريقي الإم��ارات ومليحة اللذين يربطان عدد
من الإمارات.

كما يتميز م�سجد ال�شارقة التي بد�أت �أعمال البناء فيه يف عام 2014م
وا�ستغرق العمل فيه � 5سنوات ،بالت�صميم املعماري الإ�سالمي والذي
مييز مباين الإمارة ،حيث روعي فيه الإبداع والعمران بطريقة ت�شري �إىل
االهتمام بالثقافة واملعمار املميز مل�ساجد الإم��ارة ،لي�ضاف �إىل ال�صروح
املعرفية والعلمية والإ�سالمية والثقافية العديدة يف ال�شارقة.
ويعترب امل�سجد  -التي بلغت تكلفة �إن�شائه  300مليون درهم � -أيقونة يف
الفن الإ�سالمي احلديث من حيث ما ا�شتمله من فنون النحت والأعمال
اخل�شبية وا�ستخدام الر�سم باخلط العربي يف تكوين لوحات ت�شكيلية
�إبداعية� ،إ�ضافة �إىل الت�صميم الإبداعي الأ�سا�سي للم�سجد والذي يحتوي
على ع��دد  81قبة ومنارتني بارتفاع  75م�ترا ،فيما بلغ ارتفاع القبة
الرئي�سية  45مرتا بقطر بلغ  27مرتا ،ما جعله حتفة معمارية فريدة
من نوعها ومق�صدا هاما لل�سياحة الثقافية بالدولة.
وروع��ي يف ت�صميم امل�سجد ا�ستخدام �أح��دث جتهيزات الأم��ن وال�سالمة
م��ن خ�ل�ال �أح����دث الأن��ظ��م��ة ،وت��ت��وف��ر ب��ه ع���دد م��ن اخل���دم���ات واملرافق
املتكاملة وي�ضم منطقتني خم�ص�صتني للو�ضوء بهما  352مي�ض�أة� ،إىل
جانب عدد  2موا�ضئ خارجية بالإ�ضافة �إىل �إحتوائه على  8م�صاعد

كهربائية خلدمة امل�صلني وال��زوار وي�ضم امل�سجد �سكنا خم�ص�صا لإمام كبرية يف م�ساحات امل��واق��ف اخل��ارج��ي��ة ل��ل��زوار كما ت��ت��وزع  6م��واق��ع ملاء
ال�سبيل يف منطقة املواقف اخلارجية.
امل�سجد و�آخر للم�ؤذن.
ويقع م�سجد ال�شارقة على م�ساحة �إجمالية ت�صل �إىل نحو  2مليون قدم وانطالقا من تعزيز �أهمية ال�سياحة الثقافية والإ�سالمية ،مت جتهيز
مربع م��ع احل��دائ��ق اخل��ارج��ي��ة ل��ه ،ويت�سع لأك�ثر م��ن � 25أل��ف��ا و 500امل�سجد لي�ستقبل ال��زوار من غري امل�سلمني وحمبي املعرفة من خمتلف
م�صل ،م��وزع�ين على ع��دد م��ن امل�ساحات املخ�ص�صة داخ���ل امل�سجد ويف �أن���ح���اء ال���ع���امل ،ح��ي��ث ي��ح��ت��وي امل�����س��ج��د ع��ل��ى م�����س��اح��ات وم�����س��ارات لغري
طوابقه العليا ،حيث ي�ستوعب امل�سجد �أكرث من � 5آالف م�صل يف الداخل امل�سلمني ومتحف وحم��ل للهدايا وكافيرتيا و�ساحات مفتوحة للزوار
الرئي�س ،منهن  610للن�ساء يف جناحهن املخ�ص�ص لل�صالة ،ويف الرواق ومم�شى مطاطي خارجي حول �سور امل�سجد ،وحديقة �إ�سالمية حتتوي
الأمامي والأروقة اجلانبية وي�ستقبل امل�سجد �أكرث من � 6آالف م�صل� ،إىل على عدد من النوافري وال�شالالت.
جانب ال�ساحة املفتوحة والتي ت�ستقبل اجلزء الأكرب من امل�صلني ب�أكرث وي�ضم امل�سجد قاعة للمقتنيات ت�ضم ع��ددا من امل�صاحف من الع�صور
الإ���س�لام��ي��ة املختلفة وم�����س��ك��وك��ات �أ����ص���درت خ�صي�صا مبنا�سبة افتتاح
من � 13ألفا و 500م�صل.
وتت�سع امل�ساحات املخ�ص�صة ملواقف ال�سيارات واحلافالت لنحو  2260امل�سجد بالإ�ضافة �إىل عدد من من��اذج الزخارف امل�ستخدمة يف ت�صميم
�سيارة وحافلة ،يف �أكرث من موقع يف حميط امل�سجد ،منها  300موقف امل�سجد وي�ضم قاعة للعر�ض ،يتم من خاللها عر�ض هولوجرامي ملرافق
داخل مبنى امل�سجد ،و 1400موقف خارج مبنى امل�سجد ،و 60موقفا وحمتويات امل�سجد ،وجم�سم ثالثي الأبعاد للم�سجد بالإ�ضافة �إىل عر�ض
فيلم وثائقي حول مراحل بناء امل�سجد .كما ي�ضم امل�سجد مكتبة �ضخمة
للحافالت� ،إىل جانب  500موقف خارج �سور امل�سجد.
كما مت تخ�صي�ص  100كر�سي متحرك خلدمة املر�ضى وكبار ال�سن ،حتتوي على �أمهات الكتب يف فروع العلوم الإ�سالمية املختلفة ،وال�سنة
موزعة على امل�ساحات اخلارجية يف امل�سجد ،بالإ�ضافة �إىل  16مظلة النبوية ال�شريفة.

يتم توزيعها �أول �أيام الأ�ضحى

� 2475صندوق فرحة عيد لأطفال اجتماعية ال�شارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

� 2475صندوقا يتم توزيعها
ع��ل��ى الأط�����ف�����ال ،ب������دءاً م���ن �أول
�أي���ام عيد الأ���ض��ح��ى امل��ب��ارك على
م�ستوى �إم���ارة ال�شارقة ومدنها
احل���م���ري���ة ،ال����ذي����د ،خورفكان،
مليحة ،املدام ،والبطائح وكلباء.
ويحتوي ال�صندوق على عيدية
للأطفال� ،ضمن مبادرة "فرحة
عيد" ال����ت����ي ت���ن���ظ���م���ه���ا دائ�������رة
اخل�����دم�����ات االج���ت���م���اع���ي���ة منذ
ثمانية �أع����وام ،و���ص��رح��ت بذلك
ح�����ص��ة احل����م����ادي م���دي���ر �إدارة
ال��ت�لاح��م االجتماعي بالدائرة،
م�شرية �إىل �أن توزيع ال�صناديق
�سيكون على بيوت الأ�سر املتعففة
امل�ستفيدة من خدمات الدائرة.
وا���ش��ارت احلمادي �أن املتطوعني
يلعبون دوراً هاماً يف هذه املبادرة

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو /مد �ساجيب رحمن
ع���ب���دال���ر ���س��ت��ار  ،بنغالدي�ش
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم
( )B N 0 5 6 0 4 4 0

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت���������ص����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0567819897

لأن م��ه��ام ال��ت��وزي��ع ���س��ت��ق��ع على
كاهلهم يف �أول �أيام عيد اال�ضحى
امل��ب��ارك ،كما يكمن دور املتطوع
ب��ا���س��ت�لام ���ص��ن��ادي��ق ال��ه��داي��ا من

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و /روب��ي��ل ناث
بات�س كورى ناث  ،بنغالدي�ش
اجلن�سية ج��واز �سفره رقم
( )B H 0 5 9 4 4 4 7
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت���������ص����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0554819304

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13295بتاريخ 2021/7/19
�إنذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6240
املنذر /جرین فوري�ست خلدمات التموين والوحبات �ش.ذ.م.م
�ضد  -املنذر اليه الأول  /ن�سرین جلیرب �سعاده  -اجلن�سية لبنان
املنذر اليه الثاين  /هيلثي تيدي لتو�صيل الطلبات (م�ؤ�س�سة فردية)
املو�ضوع  :يخطر املنذر املنذر �إليه ب�ضرورة �سداد مبلغ ( 155,144,00درهم �إماراتي) مائة
وخم�سه وخم�سون �ألف ومائة �أربعة واربعون درهم
خالل ( )٥خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ت�سـلـم هـذا الإنـذار باعتبـار �أن هـذا الإنـذار هـو تكليـف بالوفـاء
طبقـا لـن�ص املـادة  63مـن الالئحـة التنظيميـة لقـانون الإج��ـ��راءات املدنيـة وفـي حالـة عـدم
ال�سـداد فـي املهلـة املحـددة �سي�ضـطر البنـك املنـذر اتخـاذ كافـة الإح��ـ��راءات القانونيـة الالزمـة
اقت�ضـاء حلقـه املقـرر بـن�ص الفـانون وعـن طريـق املحكمـة املخت�صـة مـع حـفـظ كافة حقوقه
الأخرى دون ح�صر.
الكاتب العدل

ن���ق���ط���ة االن�����ط��ل��اق يف �ضاحية
وا�سط ويتم التوزيع على منازل
�أ�سر الأطفال يف ال�شارقة واملدن
التابعة لها

من جانبها ،قالت مرمي ال�شام�سي
م����دي����ر ف������رع دائ���������رة اخل����دم����ات
االجتماعية بـاحلمرية ،وم�س�ؤول
م���ب���ادرة "فرحة عيد" �إن هذه

امل���ب���ادرة ه��ي واح����دة م��ن �سل�سلة
م���ن امل�����ش��اري��ع امل��ج��ت��م��ع��ي��ة التي
تنفذها الدائرة على مدار العام،
يف �إطار امل�س�ؤولية املجتمعية التي
ت�ساهم يف �إ�سعاد الأف��راد ،تعزيزاً
مل��ب��ادئ ال�تراح��م وال��ت��وا���ص��ل بني
�أف���راد املجتمع لالرتقاء بالعمل
االجتماعي.
و�أك�������دت �أن امل����ب����ادرة ت�ستهدف
الأط�������ف�������ال ال����ت����اب����ع��ي�ن ل����دائ����رة
اخل��دم��ات االجتماعية م��ن عمر
�سنة حتى � 18سنة.
وت��وج��ه��ت ال�����ش��ام�����س��ي بال�شكر
وال��ت��ق��دي��ر ل��ك��اف��ة م���ن ���س��اه��م يف
هذه املبادرة املجتمعية من �أفراد
املجتمع والداعمني.
كما توجهت بال�شكر واالمتنان
ل���ل���م���ت���ط���وع�ي�ن ،ال�����ذي�����ن ق���ام���وا
ب���ت���ج���ه���ي���ز وت����ع����ب����ئ����ة ����ص���ن���ادي���ق
للأطفال.

الأعلى للأمومة والطفولة يعلن متديد مبادرة من �أطفال الإمارات �إىل �أطفال العامل
•• �أبوظبي-وام:

�أعلن املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة عن متديد
م��ب��ادرت��ه الإن�سانية م��ن �أط��ف��ال الإم����ارات �إىل �أطفال
ال���ع���امل ال��ت��ي ت�����س��ع��ى جل��م��ع �أك��ب�ر ك��م��ي��ة م���ن الألعاب
و�إي�صالها مبا�شرة �إىل الأطفال املحتاجني.
وج���اء التمديد نتيجة مل��ا �شهدته امل��ب��ادرة م��ن تفاعل
و�إقبال كبري من املتربعني الكبار وال�صغار و�صوال �إىل
�أهدافها التي من بينها الوقوف مع �أ�شقائهم الأطفال
يف كافة بقاع الأر�ض وتوفري متطلباتهم الأ�سا�سية ودعم
ال�شرائح الفقرية ون�شر ثقافة العطاء بني الأطفال.
وق��ال��ت ���س��ع��ادة ال���رمي ب��ن��ت ع��ب��داهلل ال��ف�لا���س��ي الأمني
العام للمجل�س الأعلى للأمومة والطفولة �إن �إطالق
هذه املبادرة التي وجهت بها �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك رئي�سة االحت��اد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س
الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ�سرية ،ي�ؤكد اهتمام وحر�ص �سموها بالطفل
�أي��ن��م��ا ك���ان ،م�ضيفة �أن ه���ذه امل���ب���ادرة ت���أت��ي ا�ستكماال
ملجموعة من املبادرات الإن�سانية والإغاثية التي تبنتها
القيادة الر�شيدة للدولة برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" .
و�أو���ض��ح��ت الفال�سي �أن���ه با�ستطاعة ال��راغ��ب�ين و�ضع
تربعاتهم بال�صندوق املخ�ص�ص لهذه املبادرة يف امل�شرف
مول وديرفيلدز مول ب�أبوظبي ابتداء من اليوم ولغاية

نهاية �أغ�سط�س املقبل ،و�سيتم توزيع �صناديق التربعات
الحقا بالتن�سيق مع هيئة الهالل الأحمر على جميع
�إم���ارات ال��دول��ة ويف �أك�بر امل��راك��ز التجارية مثل بوابة
ال�شرق مول ،غالرييا مول ،يا�س مول ،مارينا مول ،دبي
مول ،مردف �سيتي �سنرت ،العني مول ،ر�أ�س اخليمة مول
 ،داعية اجلمهور �إىل امل�شاركة بهذه املبادرة الإن�سانية
واخلريية والتربع قدر امل�ستطاع لر�سم الب�سمة والأمل
يف وجوه الأطفال.
ووج���ه���ت الأم��ي��ن ال���ع���ام للمجل�س الأع���ل���ى للأمومة
والطفولة ال�شكر �إىل جميع ال�شركاء ويف مقدمتهم
هيئة الهالل الأحمر على كل ما قدموه من دعم وتعاون
لإجناح هذه املبادرة وحتقيق �أهدافها النبيلة.
وت��ت��واف��ق ه��ذه امل��ب��ادرة م��ع االح��ت��ف��االت ال��ت��ي �شهدتها
دول���ة الإم�����ارات ه��ذا ال��ع��ام بـ"يوم الطفل الإماراتي"
ال����ذي ���ص��ادف  15م��ار���س  2021وك����ان حت��ت �شعار
حق اللعب  ،وذلك متا�شيا مع الإ�سرتاتيجية الوطنية
للأمومة والطفولة  ،2021-2017بهدف توعية
فئات املجتمع الإم��ارات��ي بحقوق الطفل و�أهميته على
م�ستوى الأ�سرة واملجتمع.
وت�أتي هذه املبادرة �ضمن �سل�سلة ور�ش العمل والفعاليات
والأن�����ش��ط��ة امل��ع��ن��ي��ة ب����إع���داد اخل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة حلقوق
الإن�سان حتت �إ�شراف اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان
يف الدولة ،وتعد حقوق الطفل من �ضمن املوا�ضيع ذات
الأولوية التي تندرج يف م�شروع اخلطة الوطنية.

 1390نزيال ب�إ�صالحية �شرطة �أبوظبي ا�ستفادوا من الت�أهيل خالل2020
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستفاد  1390نزيال من برامج اال�صالح والت�أهيل
التي نفذتها مديرية امل�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية
يف قطاع �أم��ن املجتمع ب�شرطة �أب��وظ��ب��ي خ�لال العام
 ، 2020منهم  105التحقوا بربنامج �سوق العمل.
و�أ���ش��ادت املديرية يف تقرير لها مبنا�سبة ي��وم العاملي
للنزالء ال��ذي ي�صادف  18يوليو من كل عام برعاية
ودعم القيادة الر�شيدة لتوفري املمكنات التي �أ�سهمت
يف تطوير اخلدمات واالرتقاء بجهود �إ�صالح وت�أهيل
ال���ن���زالء و�إع�������ادة دجم���ه���م يف حم��ي��ط��ه��م االجتماعي
والأ�سري ليكونوا فاعلني يف جمتمعهم.
و �أو�ضحت �أن دعم القيادة الر�شيدة واهتمامها املتوا�صل
يتجلى يف توفري الإمكانات لت�أهيل النزالء وفق �أف�ضل
امل��م��ار���س��ات امل��ت��ق��دم��ة ع�ب�ر ب���رام���ج ت���أه��ي��ل��ي��ة متنوعة
ت�ؤتي ثمارها بتحقيق املزيد من املنجزات وامل�ؤ�شرات
الإي��ج��اب��ي��ة بالرتكيز على �إع����ادة دجم��ه��م يف املجتمع
ليكونوا منتجني و���ص��احل�ين يف املجتمع واال�ستعانة
بالو�سائل والأدوات احلديثة ،واالعتماد على املنهجية
العلمية لإعادة ت�أهيلهم وتطوير مهاراتهم.
و �أ���ش��ارت �إىل �أن دوره��ا ال يقت�صر على رعاية النزالء
وف���ق م��ب��ادئ ح��ق��وق الإن�����س��ان ف��ح�����س��ب ،ب��ل مي��ت��د �إىل
تنظيم العديد من برامج التدريب والتطوير ل�صقل
مهارات النزالء وت�أهيلهم ايجابيا يف اجلوانب العلمية
والدينية والثقافية واملهنية والريا�ضية وال�صحية
�ضمن منظومة �أ�سهمت يف حتقيق م��ن��ج��زات ريادية
مبجال رعاية وت�أهيل هذه الفئة وفق �أف�ضل املعايري

العاملية ،وااللتزام مبواثيق ومبادئ حقوق الإن�سان.
و ذك���رت �أن��ه��ا تنفذ ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة للتطوير امل�ستمر
للأداء العام مبا ي�ضمن تطبيق القانون ب�شكل متكامل،
من خالل فريق عمل ميتلك املهارات الالزمة للتعامل
مع ال��ن��زالء �سواء البالغني �أو الأح���داث ومب��ا يتوافق
مع التطورات العاملية امل�ستمرة للأداء داخل امل�ؤ�س�سات
اال�صالحية.
و �أك����دت م��دي��ري��ة امل���ؤ���س�����س��ات العقابية والإ�صالحية
يف ق��ط��اع �أم����ن امل��ج��ت��م��ع ب�����ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي ا�ستمرار
جهودها يف تطوير ق���درات النزيل الذاتية ومهاراته
الفنية حيث يلقى االهتمام الكبري من خ�لال توفري
املخت�صني بتدريبهم ع��ل��ى خمتلف ال��ف��ن��ون و�أعمال
الديكور والنجارة و�صيانة املفرو�شات والإك�س�سوارات
وت�أمني املواد الأولية التي يحتاجها ل�صناعة منتوجاته
بالإ�ضافة �إىل تنظيم دورات متخ�ص�صة لت�أهيل النزالء
وتهتم بتعزيز ال��ت��ع��اون وال�����ش��راك��ة م��ع ك��اف��ة اجلهات
احلكومية و م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دن��ي��ة فيما يتعلق
برعاية النزالء وت�أهيلهم لإعادة دجمهم يف املجتمع يف
توفري فر�ص القراءة والتعليم للنزالء ودعم الراغبني
با�ستكمال تعليمهم اجلامعي وتعزيز املعرفة لديهم
من خالل الفعاليات الثقافية املختلفة لتعزيز وعيهم
مبختلف جماالت احلياة.
و ا�ستعر�ض التقرير جهود املديرية يف ظل الظروف
احل��ال��ي��ة املتعلقة بانت�شار ف�يرو���س كوفيد  19حيث
ب������ادرت ب��ت��ف��ع��ي��ل اخل����دم����ات االل���ك�ت�رون���ي���ة الرقمية
امل�ستحدثة ب�سيا�سات ومنهجيات علمية دقيقة ومنها
نظام اخلدمة الذاتية  /معني  /لتمكني النزالء من

ت�سجيل جميع طلباتهم بجميع املجاالت التي متكنهم
م��ن التوا�صل ال��داخ��ل��ي حيث ا�ستقبلت ادارة الوثبة
نحو  25,000طلب الكرتوين عرب �أجهزة اخلدمة
الذاتية معني.
ونوهت �إىل �أنه مت التقا�ضي عن بعد با�ستخدام االت�صال
املرئي بالتعاون مع دائ��رة الق�ضاء ب�أبوظبي وتقدمي
خدمة نافذتي لالت�صال والزيارة عن بعد وهي املبادرة
التي �أطلقتها �شرطة �أبوظبي و تعنى بلم �شمل النزالء
مع �أ�سرهم من خ�لال زيارتهم عن بعد عرب �شا�شات
م��رئ��ي��ة م��وزع��ة ع��ل��ى ع���دد م��ن م��راك��ز ال�����ش��رط��ة على

م�ستوى الإمارة وت�أتي �ضمن جهود �شرطة �أبوظبي يف
تقدمي �أكرث اخلدمات الرقمية والذكية تطورا حيث
توفر اجلهد والوقت على املتعاملني ووفق �أعلى درجات
الأم��ن والأم��ان ويف �إط��ار االلتزام بتطبيق الإجراءات
االحرتازية التي تطبقها الدولة للوقاية من فريو�س
كورونا /كوفيد /19كماعملت املديرية على تو�سعة
املباين ل�ضمان ع��دم االكتظاظ بني النزالء و�إخ�ضاع
امل�����ص��اب�ين منهم ب��ال��ف�يرو���س ل��ل��م��راق��ب��ة االلكرتونية
كبديل للحب�س االحتياطي وق�ضايا اجلنح التخاذ كافة
االجراءات االحرتازية حتى ال�شفاء.
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بيت اخلري تنفق  2,5مليار درهم حتى نهاية يونيو املا�ضي
•• دبي-وام:

04

�أعلنت جمعية بيت اخل�ير انها �أنفقت حتى نهاية يونيو
 83مليونا و� 543ألفا و 126درهما ا�ستفادت منها
� 21,306أ�سر وحالة.
فقد و�صل حجم �إن��ف��اق الهيئة على م�شاريعها اخلريية
خالل  32عاما �إىل  2,5مليار درهم ا�ستفادت منها 55
�أل��ف �أ�سرة متعففة وحالة �إن�سانية وذل��ك ا�ستجابة منها
لتوجيهات �صاحب ال�سم ّو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه
اهلل" الذي دعا فى وثيقة اخلم�سني اىل حتقيق منو �سنوي

يف الأع��م��ال الإن�سانية يعادل وي��واك��ب النمو االقت�صادي
لإمارة دبي ويباركه.
ونالت الأ�سر املتعففة ن�صيبا وافرا من عطاء "بيت اخلري
" خالل هذا العام حيث �أنفق م�شروع "�أمان" للتكافل
املجتمعي ال��ذي يقدم م�ساعدات نقدية وغذائية ب�شكل
�شهري  26,6مليون دره��م وعززتها من خ�لال برنامج
"حافز" ل�لارت��ق��اء مبعا�ش الأ���س��ر ب��ت��وزي��ع امل�ستلزمات
املنزلية و�صيانة منازل املحتاجني.
وبلغ عطاء "بيت اخلري" ذروت���ه ه��ذا ال��ع��ام خ�لال حملة
رم�ضان التي قامت حتت �شعار "ويربي ال�صدقات" حيث
جنحت ب�إنفاق مبلغ  60,3مليون درهم وت�ضمنت م�شاريع

برنامج "فرحة" الذي ي�ضم م�شاريع الدعم والإ�سعاد يف
رم�����ض��ان وال��ع��ي��د م��ث��ل امل�ي�ر ال��رم�����ض��اين " 8,3مليون"
و�إف��ط��ار �صائم " 7,5مليون" والعيدية " 4,1مليون"
وزكاة الفطر " 1,4مليون" وغريها من م�شاريع.
وق��دم��ت "بيت اخلري" م�����س��اع��دات ط��ارئ��ة لنجدة الأ�سر
واحلاالت التي تعاين من �أزمات وعجز واحتياجات عاجلة
بقيمة  22,5مليون دره��م مبا فيها ح��وايل  1,3مليون
درهم لتحرير  6مواطنني غارمني من ال�سجن بالإ�ضافة
لإنفاق حوايل  5,7مليون درهم لعالج املر�ضى مبا فيها
كلفة العمليات اجل��راح��ي��ة والأدوي�����ة باهظة الثمن هذا
بالإ�ضافة لأكرث من مليوين درهم �أنفقت لدعم التعليم.

حممد بن را�شد للطب :م�ؤ�س�سة دبي
ال�صحية الأكادميية جت�سيد لر�ؤية ثاقبة

•• دبي-وام:

وكيل ديوان ممثل احلاكم يف الظفرة بالإنابة يزور مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ17
•• الظفرة-وام:

زار �سعادة نا�صر حممد مطر املن�صوري وكيل دي��وان ممثل احلاكم يف منطقة
الظفرة ب��الإن��اب��ة ،موقع مهرجان ليوا للرطب ب��دورت��ه الـ 17يف مدينة ليوا
مبنطقة الظفرة و الذي يقام حتت �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س ال���وزراء وزي��ر ���ش���ؤون الرئا�سة وتنظمه جلنة �إدارة املهرجانات
والربامج الثقافية والرتاثية ب�أبوظبي .اطلع املن�صوري خالل الزيارة على عدد

من امل�شاركات يف م�سابقات �سلة فواكه ال��دار و التني الأ�صفر و التني الأحمر،
وا�ستمع �إىل �شرح موجز من مدير املهرجان عن م�سابقات احلدث التي ت�ستمر
حتى  25يوليو اجل��اري .وا�ستمع اىل �شرح تف�صيلي عن �آلية ت�سليم امل�شاركات
التي تتم وفق �إجراءات احرتازية ووقائية حمددة وما يتبعها من عملية حتكيم
و�صو ُال �إىل �إع�لان �أ�سماء الفائزين باملراكز الأوىل .و �أع��رب وكيل دي��وان ممثل
احلاكم يف منطقة الظفرة بالإنابة عن �سعادته بزيارة مهرجان ليوا للرطب يف
دورت��ه احلالية و الذي يقدم �صورا حية من ال�تراث الإماراتي العريق وي�سلط

ال�����ض��وء على ال��ع��ادات والتقاليد املرتبطة ب�شجرة النخيل ومنتجاتها ودور
املهرجان يف نقلها للأجيال القادمة �إىل جانب تعزيز ثقافة الزراعة لدى �أفراد
املجتمع من خالل �إ�شراك املهتمني بالزراعة يف حديقة املنزل ودع��م املزارعني
وت�شجيعهم لالعتناء مبنتجاتهم الزراعية .رافق وكيل ديوان ممثل احلاكم يف
منطقة الظفرة بالإنابة خ�لال ال��زي��ارة عبيد خلفان امل��زروع��ي مدير املهرجان
مدير �إدارة التخطيط وامل�شاريع باللجنة ،ومبارك علي الق�صيلي املن�صوري مدير
مزاينة الرطب باملهرجان ،وعدد من امل�س�ؤولني يف منطقة الظفرة.

�سوق ال�شارقة للموا�شي يكمل جاهزيته لتلبية متطلبات �أ�ضاحي العيد

�إعـــــــــــــالن

•• ال�شارقة-وام:

العدد  13295بتاريخ 2021/7/19

�إلغاء ترخي�ص ن�شاط اال�ست�شارات املالية والتحليل املايل
بالإ�شارة �إىل املن�شور ال�سابق  ،تعلن �شركة دك�سرت لال�ست�شارات املالية
�ش.ذ.م.م (رقم الرتخي�ص )660426 :الكائنة يف املكتب ، 1005
ب��رج �صبحى �آي��ف��وري � ، 2شارع الأ�صايل  ،اخلليج التجاري  ،دب��ي ،
الإمارات العربية املتحدة  ،لعمالئها واجلمهور�أنه متت املوافقة على
طلبها �إل��غ��اء ن�شاط وترخي�ص ( )608010لال�ست�شارات املالية
والتحليل املايل مع هيئة الأوراق املالية وال�سلع ( ، )SCAوبنا ًء عليه
لن تقدم ال�شركة خدمات اال�ست�شارات املالية والتحليل املايل بعد الآن
ولكنها �ستوا�صل ن�شاطها مع دائرة دبي االقت�صادية لتقدم خدمات و
درا�سات �إدارة املخاطر.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  12382بتاريخ 2019/7/21
�إنذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6239
املنذر  :كيه ايه اف انرتنا�شيونال للتجارة � -ش ذ م م
�ضد  /املنذر اليه الأول  /بي�سواجيت �ساركار  -اجلن�سية  -الهند
املو�ضوع
يخطراملنـذر املنـذر �إليـه ب�ضـرورة �سـداد مبلـع ( 353,146,18دره��م �إم��ارات��ي) -
ثالثمائة ثالثة وخم�سـون الـف ومائـة و�سـتة واربعـون درهـم وثمانيـة ع�شـر فل�سـاخـالل
( )5خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ت�سـلـم هـذا الإن��ـ��دار باعتبـار �أن هـذا الإن��ـ��ذار هـو تكليـف
بالوفـاء طبقـا لـن�ص املـادة  63مـن الالئحـة التنطيميـه لقـانون الإجـراءات املدنيـة وفـى
حالـة عـدم ال�سـداد فـي املهلـة املحـددة �سي�ضـطر البنـك املنـذر اتخـاد كـافـة الإحـراءات
القانونيـة الالزمـة اقت�ضـاء حلقـه املقـرر بـنـ�ص القـانون وعـن طريـق املحكمة املخت�صة
 ،مع حفظ كافة حقوقه الأخرى دون ح�صر.
الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13295بتاريخ 2021/7/19
�إخطار عديل
برقم املحرر 2021/0011911

املخطـر  :ال�شركة العربية ملنتوجات االملنيوم ذ م م  -رخ�صة �صناعية �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
برقم ( )3534وميثلها (املدراء وال�شركاء) ال�سيد :حممود حممد حمدان بلبل  -وال�سيد ح�سن حممد
حمدان بلبل  -وكيال عنهما ال�سيد/احمد �شفيق عادل عيد عبدالعال اجلن�سية  :فل�سطني  ،و�أحمل هوية
�إماراتية رقم ( )784197953763501مبوجب الوكالة امل�صدقة من ال�سيد الكاتب العدل امل�صدق برقم
( )2156003652بتاريخ  - 2021/02/23العنوان  :ال�شارقة ال�صناعية رقم � 1شارع االول ال�صناعي � -شربة
رقم  1-2هاتف رقم 0544114500/0564802226 :
املخطر �إليه  :م�صنع عبداحلميد خوري لالملنيوم والزجاح ذ م م ومديره  :حممد خري �إ�سماعيل ال�شيخ
العنوان  :ال�شارقة  -ال�صناعية  - 12خلف وكاله بي ام دبليو
هاتف رقم � 065346800/0506955905ص ب 47441:
مو�ضوع الإخطار  :اخطار عديل للوفاء مببلغ ( )115647,13درهم.
الوقـائـع  -:حيث ان املخطر اليه ا�ستلم من املخطر مبلغ ( )115647,13مائة وخم�سة ع�شر �ألفا و�ستمائة و�سبعة
واربعون درهما وثالثة ع�شر فل�سا مقابل معاملة جتارية وقام بتحرير فواتري وبياناتها :
 فاتورة رقم ( )00070189بتاريخ  2021/4/6بتاريخ  1518,02درهم فاتورة رقم ( )00070218بتاريخ  2021/4/7بتاريخ  8529,87درهم فاتورة رقم ( )00070219بتاريخ  2021/4/7بتاريخ  646,16درهم فاتورة رقم ( )00070234بتاريخ  2021/4/8بتاريخ  4769,40درهم فاتورة رقم ( )00070235بتاريخ  2021/4/8بتاريخ  69,30درهم فاتورة رقم ( )00070236بتاريخ  2021/4/8بتاريخ  89,25درهم فاتورة رقم ( )00070237بتاريخ  2021/4/8بتاريخ  1276,58درهم فاتورة رقم ( )00070324بتاريخ  2021/4/19بتاريخ  4130,74درهم فاتورة رقم ( )00070329بتاريخ  2021/4/22بتاريخ  2439,31درهم فاتورة رقم ( )00070329بتاريخ  2021/4/29بتاريخ  38,85درهم فاتورة رقم ( )00070408بتاريخ  2021/4/29بتاريخ  2066,21درهم فاتورة رقم ( )00070409بتاريخ  2021/4/29بتاريخ  111,95درهم فاتورة رقم ( )00070410بتاريخ  2021/4/29بتاريخ  10645,65درهم فاتورة رقم ( )00070414بتاريخ  2021/4/29بتاريخ  755,55درهم فاتورة رقم ( )00070415بتاريخ  2021/4/29بتاريخ  11043,65درهم فاتورة رقم ( )00070416بتاريخ  2021/4/29بتاريخ  7415,94درهم فاتورة رقم ( )00070417بتاريخ  2021/4/29بتاريخ  10121,24درهم فاتورة رقم ( )00070418بتاريخ  2021/4/29بتاريخ  26322,51درهم فاتورة رقم ( )00070420بتاريخ  2021/4/29بتاريخ  446,32درهم فاتورة رقم ( )00070519بتاريخ  2021/5/19بتاريخ  6317,98درهم فاتورة رقم ( )00070520بتاريخ  2021/5/19بتاريخ  11567,64درهم فاتورة رقم ( )00070521بتاريخ  2021/5/19بتاريخ  753,08درهم فاتورة رقم ( )00070522بتاريخ  2021/5/19بتاريخ  1208,19درهم فاتورة رقم ( )00070523بتاريخ  2021/5/19بتاريخ  3363,74درهمطالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمته ولكن دون جدوى،
وحيث ان املخطر اليه ممتنع عن �سداد املبلغ املرت�صد بذمته دون مربر بالرغم من املطالبة الودية املتكررة مما ا�ضر
باملخطر .لذلك ،ف�إن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف
موعد اق�صاه ( )5ايام من تاريخ تبلغكم هذا الإخطار واال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية
للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق  ،فاملخطر يخطركم بهذا االخطار
للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�سريان كافة االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.

الكاتب العدل

�أكمل �سوق ال�شارقة للموا�شي جاهزيته التامة ال�ستقبال اجلمهور وتلبية
طلبياتهم من �أ�ضاحي العيد بعد عقد �سل�سلة من االجتماعات التح�ضريية
مع اجلهات املخت�صة يف الإم���ارة وال�شركاء اال�سرتاتيجيني ل�ضمان �أعلى
معايري ال�سالمة والإج����راءات ال�صحية خ�لال ه��ذه ال��ف�ترة ،م��ع االلتزام
بالتدابري االحرتازية للحد من انت�شار فريو�س كورونا.
وقال عبد اهلل خلفان ال�شام�سي مدير �سوق ال�شارقة للموا�شي يف حوار خا�ص
مع وكالة �أنباء الإمارات (وام) �أنه توافقا مع ال�ضوابط ال�صحية ومعايري
جودة اخلدمة مت ت�شكيل فرق عمل مهمتها الت�سهيل على اجلمهور بدءاً من
دخول ال�سوق وم��روراً ب�شراء الأ�ضحية ومن ثم نقلها �إىل املق�صب وانتها ًء
با�ستالمها يف املناطق املخ�ص�صة لالنتظار بعد تطبيق �إج���راءات التباعد
االجتماعي و�إل��زام كافة العاملني واجلمهور بارتداء الكمامات مع توفري
خيار ت�سليم وا�ستالم الذبيحة من املركبات.
و�أ�شار اىل �أن الطاقة اال�ستيعابية للمق�صب التابع لل�سوق ت�صل �إىل 300
ر�أ����س م��ن املا�شية يف ال�ساعة و 20ر�أ���س��اً للأبقار ومثلها للجمال موزعة
على ثالثة خطوط خدمة يعمل عليها  55ق�صاباً حتت �إ���ش��راف ثمانية
مراقبني وم�شرفني اثنني ل�ضمان �سال�سة �سري العمليات �إ�ضافة �إىل تواجد
�سبعة �أطباء بيطريني للرقابة على املق�صب وحظائر املا�شية وكذلك 55
عام ً
ال للحفاظ على نظافة املكان واملعدات وت�سهيل عملية ا�ستالم وت�سليم
الأ�ضاحي للجمهور .واو�ضح ال�شام�سي �أن �إدارة ال�سوق و�ضعت خطة متكاملة
خلدمة اجلمهور وفق �أعلى املعايري تبد�أ من مدخل ال�سوق الرئي�سي الذي

مت تزويده بلوحات �إر�شادية للم�سارات الداخلية بحيث توجه اجلمهور ممن
يرغب ب�شراء الأ�ضحية �إىل منطقة احلظائر ومن ثم يتم ت�سليم الأ�ضحية
بالقرب م��ن املق�صب دون احل��اج��ة للنزول م��ن املركبة حيث ي��ق��وم فريق
خمت�ص بالتوا�صل هاتفياً مع �صاحب الأ�ضحية ال�ستالمها يف مركبته �أو
يف خيمة االنتظار املك ّيفة.
وي�ضم �سوق املوا�شي بال�شارقة  141حظرية للأغنام و 12حظرية للجمال
ال للدواجن و 32م�شت ً
و 24للأبقار و 74حم ً
ال مب�ساحات خمتلفة و44
ً
ً
حم ً
ال للأعالف و 32حمال جتاريا متعدد اال�ستخدام �إ�ضافة �إىل م�سجد
ً
خا�ص بال�سوق ي�سع  380م�صليا" كما يتميز املق�صب بتجهيزاته العالية
الكفاءة وفق �أحدث التقنيات التي ت�ستخدم يف ذبح وتقطيع وتغليف اللحوم
�سوا ًء لال�ستخدام ال�شخ�صي �أو للأغرا�ض التجارية �أو املنا�سبات الكربى
كما يحتوي ال�سوق على وتبد�أ ر�سوم الذبح يف ال�سوق من  15درهماً للأغنام
و 25دره��م��اً للأبقار ال�صغرية و 40دره��م��اً للأبقار املتو�سطة واجلمال
ال�صغرية وت�صل �إىل  70درهماً للأبقار الكبرية واجلمال املتو�سطة وكبرية
احلجم وتتفاوت �أ�سعار التقطيع وفق حجم الذبيحة من � 10إىل  50درهماً
كحد �أق�صى .ويفتح �سوق ال�شارقة للموا�شي �أبوابه ال�ستقبال اجلمهور ل�شراء
وذب��ح املوا�شي يف الأي��ام العادية من ال�ساعة � 7:00صباحاً وحتى ال�ساعة
 7:00م�سا ًء ويف ي��وم عرفة �سيتم متديد العمل حتى ال�ساعة 12:00
منت�صف الليل �أم��ا خالل �أي��ام عيد الأ�ضحى املبارك فيفتح ال�سوق �أبوابه
ابتدا ًء من ال�ساعة � 6:00صباحاً حتى ال�ساعة  9:30م�ساء و�ستحر�ص
�إدارة ال�سوق على تلبية طلبيات اجلمهور ب�أ�سرع وقت ممكن دون الإخالل
مبعايري جودة اخلدمة املقدمة.

جمل�س �ضاحية اخلالدية بال�شارقة يطلق مبادرة فواكه فوالة العيد للأ�سر املتعففة
•• ال�شارقة-الفجر:

�أط��ل��ق جمل�س �ضاحية اخلالدية
�أح�����د امل��ج��ال�����س ال��ت��اب��ع��ة لدائرة
�ش�ؤون ال�ضواحي والقرى بحكومة
م���ب���ادرت���ه امل��ج��ت��م��ع��ي��ة الأوىل من
ن���وع���ه���ا ع���ل���ى م�����س��ت��وى املجال�س
حتت عنوان "فواكه فوالة العيد"
للأ�سر املتعففة من �أهايل �ضاحية
اخلالدية بهدف �إ�سعادهم مبنا�سبة
حلول عيد اال�ضحى امل��ب��ارك لعام
 2021م.
وت���أت��ي امل��ب��ادرة التي �أطلقت م�ساء
�أم�س من مقر ال�ضاحية مبدينة
ال���������ش����ارق����ة يف ����س���ي���اق امل�����ب�����ادرات
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��ت��ي ح��ر���ص املجل�س
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا جت�����س��ي��داً ل����دوره
املجتمعي بهدف م�شاركة الأهايل

ف��رح��ة ال��ع��ي��د و�إ���س��ع��اده��م وادخ���ال
البهجة وال�سرور يف قلوبهم .
وت�ضمنت امل���ب���ادرة ت��وزي��ع كميات
ك���ب�ي�رة ت�����ص��ل اىل ( � 100سلة
ف��واك��ه م��ن احلجم الكبري ) على

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  19يوليو  2021العدد 13295

الأ�سر املتعففة من �أه��ايل �ضاحية
اخلالدية ،حيث مت توزيع �سالل
الفواكه على الأهايل بالتعاون مع
اللجنة الن�سائية م��ع ات��خ��اذ كافة
االج���راءات االح�ترازي��ة والوقائية

�أكدت جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�صحية �أن �إ�صدار �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال���وزراء "رعاه اهلل" ب�صفته حاكما لإم���ارة دب��ي القانون رق��م  13ل�سنة
 2021ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة دبي ال�صحية
الأكادميية يعد جت�سيدا للر�ؤية الثاقبة
للقيادة ال��ر���ش��ي��دة ال��رام��ي��ة �إىل حتقيق
التكامل بني الرعاية ال�صحية والتعليم
الطبي والبحث العلمي وجعل دبي مركزا
�صحيا �أك��ادمي��ي��ا عامليا بهدف النهو�ض
مب�ستوى القطاع ال�صحي �ضمن ر�ؤية
دولة الإم��ارات للخم�سني عاما القادمة.
وقال الدكتور عامر �أحمد �شريف مدير
جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم
ال�صحية يف ت�صريح اليوم " �إن املنظومة ال�صحية الأكادميية التي تتبعها
�أف�ضل الأن��ظ��م��ة ال�صحية يف ال��ع��امل تعترب و�سيلة حتقيق التكامل بني
اخلدمات ال�صحية التي ت�ضمن �صحة و�سالمة الفرد واملجتمع وتعزيز
وتطوير الأبحاث العلمية والتعليم الطبي واالبتكار.
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ب���إ���ش��راف مبا�شر م��ن ق��ب��ل رئي�س
املجل�س .
وم��ن جان ـ ــبه اك��د �سـعادة خلفان
���س��ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي��د امل���ـ���ـ���ري رئ��ي�����س جمل�س
���ض��اح��ي��ة اخل���ال���دي���ة ان املجل�س
ح���ري�������ص ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ م���ث���ل هذه
امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��رم��ي اىل توثيق
العالقات االجتماعية بني املجل�س
والأه���ايل وتعترب مكملة ملبادرات
امل���ج���ل�������س ال�����دوري�����ة امل���ع���ت���اد على
�إقامتها .
و�أ���ش��ار امل���ري �أن ال��ه��دف م��ن هذه
امل��ب��ارة حتقيق االهتمام والتكافل
االج����ت����م����اع����ي ال�������ذي ي���ع���ت�ب�ر من
اخ��ت�����ص��ا���ص��ات امل��ج��ل�����س الفعالة
وامل�����س��اه��م��ة يف م�����ش��ارك��ة الأه����ايل
ف��رح��ت��ه��م مب��ن��ا���س��ب��ة ح���ل���ول عيد
الأ�ضحى املبارك.
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�شخبوط �آل نهيان يلتقي رئي�س زامبيا موارد ال�شارقة تعلن عن براجمها الت�أ�سي�سية والتدريبية ملوظفي حكومة الإمارة ل�شهر �أغ�سط�س القادم
•• لو�ساكا-وام:

ال��ت��ق��ى م��ع��ايل ال�شيخ �شخبوط ب��ن ن��ه��ي��ان �آل نهيان
وزي���ر دول����ة ،ف��خ��ام��ة �إدغ�����ار ل��ون��غ��و رئ��ي�����س جمهورية
زام��ب��ي��ا ،وذل���ك خ�لال زي��ارت��ه لزامبيا �ضمن اجلولة
التي يقوم بها معاليه يف �أفريقيا حيث ج��رى خالل
اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية و�سبل تطويرها
وتعزيزها ودفعها �إىل الأمام يف خمتلف املجاالت ملا فيه
م�صلحة البلدين وال�شعبني ال�صديقني .ونقل معاليه
حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س

جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �إىل فخامته ،ومتنياتهم
لبالده و�شعبه املزيد من التقدم واالزدهار .من جانبه
حمل فخامته معايل الوزير حتياته �إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" ،و���ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم��م��د ب��ن را���ش��د �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دب��ي "رعاه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،ومتنياته ل��دول��ة الإم����ارات حكومة
و�شعبا باملزيد من التطور والنماء.

•• ال�شارقة -الفجر:

تبد�أ دائرة املوارد الب�شرية بال�شارقة مطلع �أغ�سط�س املقبل
تنفيذ �سل�سلة براجمها الت�أ�سي�سية والتدريبية الإلكرتونية
التي ت�ستهدف موظفي حكومة ال�شارقة والتي ت�شمل جميع
ال��درج��ات الوظيفية ،م��ن جميع م��دن ومناطق الإم����ارة يف
ال�شارقة واملنطقة الو�سطى واملنطقة ال�شرقية.
وتعقد ال��دائ��رة "  " 28برناجماً بنظام التدريب عن بعد
با�ستخدام برنامج Microsoft Teamsوهي:
احل��ك��وم��ة القائمة على االب��ت��ك��ار ،ا�سرتاتيجيات تخطيط
و�إدارة امل�����ش��اري��ع� ،إ�ست�شراف امل�ستقبل وب��ن��اء �سيناريوهات
ذكية ،مدير  ،2030بروتوكول التوا�صل مع امل�س�ؤولني،

م���ه���ارات ق��ائ��د امل�����س��ت��ق��ب��ل ،ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي ،تطوير
اخلطط التنفيذية ،حفظ الوثائق وامللفات واع��داد تقارير
ال��ع��م��ل ،م���ه���ارات ال��ت��وا���ص��ل ال��ف��ع��ال ل���دى ال��ف��ئ��ة القيادية،
م���ه���ارات التقييم وق��ي��ا���س الأداء ،ت��ع��زي��ز االب��ت��ك��ار يف بيئة
العمل ،ادارة املخاطر املالية ومراجعة احل�سابات ،حتويل
الأف��ك��ار االبتكارية �إىل خطط تنفيذية ،االت�صال و�صناعة
النجاح� ،إدارة التغيري و�صناعة الهوية امل�ؤ�س�سيـة ،الع�صف
الذهني ودوره يف حل امل�شكالت� ،أدوات التجديد والتطوير
امل�ؤ�س�سي� ،إع���داد اخل��ط��ط الت�سويقية ،ال�برن��ام��ج املتكامل
لإعداد موظفي خدمة املتعاملني اجلدد ،املعايري الإماراتية
خل��دم��ة امل��ت��ع��ام��ل�ين  ،ف���ن ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال�����ض��غ��وط ملديري
مكاتب ال��ق��ي��ادات العليا ،م��ه��ارات املتحدث امل���ؤث��ر� ،صناعة

القرار القيادي الناجح ،تنمية القدرات العقلية واالبتكارية
لأ�صحاب الهمم ،حتليل البيانات ال�ضخمة ()Big Data
با�ستخدام بايثون  ، ،pythonتعزيز العالقات العامة يف
امل�ؤ�س�سات احلديثة ،قيا�س العائد من اثر التدريب.
وتنفذ الربامج الإلكرتونية يف �إطار خطط الدائرة لتوفري
فر�ص تطوير املهارات من خالل التعلم الإلكرتوين وذلك
�سعياً منها خللق ك��ف��اءات حكومية ت��واك��ب ت��ط��ورات العمل
وت�ساهم يف رفع كفاءة موظفي احلكومة .
وت��ق��وم ال���دائ���رة بن�شر ب��راجم��ه��ا ال��ت��دري��ب��ي��ة و الت�أ�سي�سية
ب�شكل دوري عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي بهدف متكني
املوظفني من اختيار الدورات التي تتنا�سب مع احتياجاتهم
الوظيفية وال�شخ�صية .
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الإمارات  ..ر�ؤية ا�ست�شرافية ملحا�صرة
اجلائحة باللقاحات والعقارات

يهدف �إىل تو�سيع القاعدة املعرفية واال�ستفادة من اخلربات املرتاكمة

تريندز للبحوث واال�ست�شارات ونادي تراث الإمارات يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون يف املجاالت العلمية والبحثية
•• ابوظبي -الفجر:

وقع مركز "تريندز للبحوث واال�ست�شارات" و"نادي ت��راث الإمارات" مذكرة
تفاهم بهدف تعزيز التعاون يف املجاالت العلمية والبحثية ،مبا يحقق �أهدافهما
امل�شرتكة ،و�سعياً �إىل تو�سيع القاعدة املعرفية واال�ستفادة من اخلربات املرتاكمة
لدى كل منهما.
وق��ع االتفاقية الدكتور حممد ع��ب��داهلل العلي الرئي�س التنفيذي لـ"تريندز
للبحوث واال�ست�شارات" ،بح�ضور الأ�ستاذ عمر حممد النعيمي املدير العام ،فيما
وقعها من جانب نادي تراث الإمارات �سعادة عبداهلل حممد جابر املحريبي املدير
التنفيذي للخدمات امل�ساندة ،بح�ضور كل من ال�سيدة فاطمة م�سعود املن�صوري
مديرة مركز زايد للدرا�سات والبحوث ،وال�سيدة �سمرية عمر العامري رئي�سة

ق�سم الإعالم ،وال�سيد �أحمد �صالح احلمريي رئي�س ق�سم العالقات العامة.
وتن�ص االتفاقية على التعاون يف عدد من املجاالت؛ �أهمها :البحوث امل�شرتكة،
وتبادل اخل�برات ،وتنظيم الفعاليات العلمية والبحثية امل�شرتكة ،والتدريب،
ون�شر الرتاث الإن�ساين ،واال�ستفادة من قواعد البيانات واملعلومات والبحوث
املتاحة لكل منهما ،والعمل الإعالمي امل�شرتك بني الطرفني ،وغريها من �أوجه
التعاون.
و�أك��د الدكتور حممد عبداهلل العلي �أن ه��ذه املذكرة ت�أتي من منطلق حر�ص
"تريندز للبحوث واال�ست�شارات" على تعزيز ال�شراكات مع خمتلف امل�ؤ�س�سات
داخ��ل الإم����ارات وخ��ارج��ه��ا ،وتوظيف ه��ذه ال�شراكات يف خدمة املعرفة ون�شر
الثقافة .و�أع��رب العلي عن تطلعه �إىل �أن ت�سهم هذه املذكرة يف تعزيز التعاون
مع نادي تراث الإمارات يف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك ،م�شيداً بالدور الذي

يقوم به النادي ومرافقه املختلفة من جهود علمية ثقافية ترثي ال�ساحة وتن�شر
املعرفة والقيم امل�ستمدة من تراثنا العريق ،والتي تدعو �إىل املحبة واحلوار
وال�سالم والتعاي�ش وقبول الآخر� ،إ�ضافة �إىل االهتمام امل�شرتك بقطاع ال�شباب
بو�صفهم ركيزة امل�ستقبل وبناته .بدوره �أكد الأ�ستاذ عمر حممد النعيمي املدير
العام لـ"تريندز" �أن توقيع مذكرة التفاهم مع نادي تراث الإم��ارات ت�ؤ�س�س
لعالقات متميزة بني الطرفني ،وتن�سجم مع الأهداف العامة لرتيندز يف ن�شر
املعرفة التي ت�ست�شرف امل�ستقبل ،و�أ�شار �إىل �أن هذه االتفاقية ت�أتي ا�ستكما ًال
ل�سل�سلة م��ن م��ذك��رات التفاهم وال��ت��ع��اون م��ع العديد م��ن امل�ؤ�س�سات واملراكز
البحثية وبيوت اخل�برة املرموقة ،بهدف فتح �آف��اق جديدة للتعاون ،و�إقامة
�شراكات ذات خمرجات معرفية منتجة تخدم �ص َّناع القرار واملجتمع ،مبا يعزز
قيم الت�سامح والأخوّة الإن�سانية ونبذ التطرف.

هيئة النقل – عجمان ت�سعد �سائقات �أجرة ماهرات
••عجمان -الفجر:

يف �إطار حر�ص هيئة النقل – عجمان على تقدير جهود
�سائقات �أجرة ماهرات يف ظل هذه الظروف اال�ستثنائية
التي مير بها العامل ،وال��دور ال�شجاع ملواجهة التحديات
اث��ن��اء ت���أدي��ة اعمالهم اليومية لتوفري خ��دم��ات متميزة
للمتعاملني وكونهم �سفراء النقل كرمت الهيئة ال�سائقات
من خالل مبادرة "ا�سعاد �سائقات اجرة مهره“
ج��اءت ه��ذه امل��ب��ادرة يف �إط��ار تقدير اجلهود املبذولة من
قبل �سائقات مركبات االجرة وت�شجي ًعا لهم ال�ستمرارية
تقدمي اخلدمات يف ظل هذه الظروف الراهنة� ،آخذين يف
االعتبار الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها مبا ي�سهم

يف احلماية من الإ�صابة �أو العدوى من هذا الفريو�س.
وتعد اجرة مهره مكملة ملنظومة النقل يف امارة عجمان
حيث مت تد�شينها بهدف اخلطة التو�سعية التي تنتهجها
هيئة النقل يف عجمان والتي تهدف اىل �إ�سعاد املجتمع
وتوفري خ�صو�صية التنقل للعائالت والن�ساء يف الإمارة
وتويل هيئة النقل  -عجمان اهتمامًا ب�سائقي قطاع النقل
يف االم���ارة نظ ًرا لطبيعة عملهم ،ك��ون اخلدمة متوفرة
على مدار ال�ساعة متمثلة بتحقيق ر�ؤية الهيئة :نقل �آمن
م�ستدام ومتطور.
 ،واجلدير بالذكر ب�أنه ميكن للعميل طلب اج��رة مهرة
من خ�لال تطبيق  Route Ajmanاو عرب مركز
االت�صال 600599996

ب��ر�ؤي��ة ا�ست�شرافية بعيدة امل��دى توا�صل دول��ة الإم���ارات جهود مكافحة
ف�يرو���س ك���ورون���ا امل�ستجد م��ع �إع��ل�ان وزارة ال�����ص��ح��ة ووق���اي���ة املجتمع
اعتماد واح��د من �أه��م العقارات ال�صيدالنية احلديثة اثبت جناعته يف
ع�لاج املر�ض لتذهب الدولة بعيدا يف احتوائه وح�صاره .ا�سرتاتيجية
حمددة املعامل تبنتها الدولة منذ الإع�لان الر�سمي عن �أول حالة ثبت
ا�صابتها باملر�ض قوامها " الوقاية والعالج وا�ستمرارية قطاع االعمال
واخلدمات" .ومثلما كانت رائ��دة يف توفري اللقاحات املختلفة امل�ضادة
لكوفيد 19للمواطنني واملقيمني منذ ظهور اجلائحة دون تفرقة هاهي
الإم����ارات تثبت جم��ددا ا�سبقيتها يف توفري �أح���دث عقار متقدم لعالج
املر�ض  .خطوة ت�ؤكد و�ضوح النهج الإم��ارات��ي اال�ستباقي لي�س فقط يف
التعامل م��ع اجل��ائ��ح��ة ول��ك��ن يف ح�صارها م��ع اكت�ساب ون��ق��ل اخلربات
لالخرين وتوفري كل امكانياتها و�أدواتها ومنظومتها مل�ساعدة الآخرين
 .التحرك ال�شامل للدولة بكل �أجهزتها املعنية الحتواء اجلائحة ي�ستند
�إىل منهجية علمية ر�صينة وبنية طبية حتتية قوية وخ�ب�رات ب�شرية
جميعها تعمل يف تناغم كان م�صدر �إ�شادة دولية واقليمية  .والن احلقائق
والأرقام هي معيار النجاح فقد جنحت الإمارات يف �أن تكون من بني �أوائل
دول العامل يف جماالت التلقيح واختبارات الفريو�س مقارنة بعدد ال�سكان
وم��ن بني اه��م دول العامل يف امل��رون��ة يف التعامل مع الفريو�س ب�شهادة
العديد من امل�ؤ�س�سات الدولية  .ان من بني �أه��م معايري جن��اح الدولة
يف التعامل م��ع جائحة ك��ورون��ا مابثته م��ن ر�سائل طم�أنينة يف نفو�س
املواطنني واملقيمني منذ البدايات الأوىل للجائحة وكان �شعار "الت�شلون
هم" واح���دا م��ن �أه���م ر���س��ائ��ل الإط��م��ئ��ن��ان للجميع م��واط��ن�ين ومقيمني
وزائرين ماحدا بالكثريين للقدوم اليها لتلقي اللقاح باملجان  .ومع كل
هذه الر�سائل واعتماد مبد�أ "الوقاية والعالج وا�ستمرارية الأعمال" كانت
توجيهات القيادة الر�شيدة هي االعتماد على امل�صادر املوثوقة والبحث
عن املعلومة الدقيقة وو�ضع اال�سرتاتيجيات للتعامل مع اجلائحة  .ان
اعتماد وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عقار" �سرتوفيماب" جاء ليرتجم
هذه اال�سرتاتيجية حيث ت�سابق اجلهات املخت�صة الزمن لتوزيع العقار
ب�صورة �سريعة وبديناميكية عالية يف جميع �أنحاء الدولة .هي اذا املرونة
وال�سرعة يف اتخاذ القرارات ،و�إطالق املبادرات الوطنية للتعامل مع هذه
اجلائحة لت�ؤكد ال��دول��ة جم���ددا على ت��ط��ور ن��وع��ي ،وم�ستوى ع��ال من
كفاءة الإدارة يف جميع مفا�صل العمل احلكومي .مثلما كان وم��ازال مع
حملة التلقيح واختبارات الفريو�س  .كما يعد دليال را�سخا وعمليا على
وجود منظومة عمل حكومية ذات ثقافة احرتافية متميزة تعمل بتناغم
وتن�سيق تام وفق توجيهات القيادة الر�شيدة .ورغم �أن اجلائحة هي حتد
حقيقي الي دولة لكن دولة الإمارات وبتوجيهات ودعم قيادتها الر�شيدة
جنحت يف التقليل من تداعياتها على جميع القطاعات ،بف�ضل الرهان
على ال��ك��ف��اءات الوطنية وت�سخري جميع التقنيات واحل��ل��ول احلديثة،
والأدوات الذكية والأدوي���ة احلديثة  .لقد حر�صت ال��دول��ة على تكامل
�أدوار االج��ه��زة املعنية وت�ضافر جهودها ل�ضمان �صحة �أف���راد املجتمع
و�سالمتهم وت�أتي خطوة امل�صادقة على العقار اجلديد لت�ؤكد جمددا �أن
�صحة و�سالمة الإن�سان �أولوية .
بقلم :حممد جالل الري�سي
مدير عام وكالة �أنباء الإمارات (وام)

الإحاطة الإعالمية حلكومة الإمارات:

التكامل املجتمعي �سبيلنا للتعايف التام من (كوفيد )19 -وااللتزام بربوتوكول عيد الأ�ضحى �أولوية
• الدكتور طاهر العامري املتحدث الر�سمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث:
• جهود الدولة يف احتواء «كوفيد  »19 -م�ستمرة  ..ونفتخر بوجود منظومة ا�ستباقية متكاملة تعمل على مدار ال�ساعة
• ن�ؤكد �أهمية االلتزام بربوتوكول عيد الأ�ضحى واالحتفال ب�أمان مع مراعاة الإجراءات الوقائية واالحرتازية كافة
• ندعو �إىل اقت�صار االحتفال على �أفراد العائلة الواحدة و احل�صول على نتيجة فح�ص �سلبية  PCRال تتعدى � 48ساعة
• كل ال�شكر والتقدير لأبطال خط الدفاع الأول فجهودهم �ستظل ب�صمات فخر وامتنان
•• �أبوظبي-وام"

�أك������د ال���دك���ت���ور ط���اه���ر العامري
امل���ت���ح���دث ال���ر����س���م���ي ع����ن الهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث �أن دولة الإمارات �سخرت
ج���ه���وده���ا يف ج��م��ي��ع القطاعات
و ح���ر����ص���ت ع���ل���ى ت�����أم��ي�ن �صحة
و�سالمة املجتمع ك�أولوية للوقاية
م��ن "كوفيد  "19 -و�أو����ض���ح �أن
اجلهود الوطنية ملكافحة اجلائحة
حققت العديد من الإجنازات على
امل�ستويني املحلي والعاملي  ..وعرب
عن ثقته يف �أن التكامل املجتمعي
ي��ع��د ال��ط��ري��ق��ة امل��ث��ل��ى للو�صول
�إىل التعايف ال��ت��ام وال��ع��ودة للحياة
الطبيعية.
وق����ال ال��ع��ام��ري خ�ل�ال الإحاطة
الإع��ل�ام����ي����ة حل���ك���وم���ة الإم��������ارات
ح��ول م�ستجدات ف�يرو���س كورونا
امل�ستجد "كوفيد � .. "19 -إن "
ج��ه��ود ال��دول��ة يف اح��ت��واء "كوفيد
  "19م�ستمرة  ..و نفتخر ب�أنلدينا منظومة ا�ستباقية متكاملة
تعمل على م��دار ال�ساعة ل�ضمان

اجلاهزية واال�ستعداد �إىل جانب
وج����ود ف����رق وط��ن��ي��ة لال�ستجابة
بدجميع م��ن��اط��ق ال��دول��ة لتعزيز
ح���م���اي���ة امل��ج��ت��م��ع وال����وق����اي����ة من
تداعيات اجلائحة".
و�أ���ض��اف �إن " املنظومة الوطنية
تتمتع ببنية حتتية قوية و�صلبة
معتمدة على قدرات و كوادر ب�شرية
م���ؤه��ل��ة وت��ق��ن��ي��ات ح��دي��ث��ة وعالية
الكفاءة للتعامل مع الأزمة".
ورف�����ع ال���دك���ت���ور ط���اه���ر العامري
�أ���س��م��ى �آي���ات ال��ت��ه��اين والتربيكات
�إىل القيادة الر�شيدة و�شعب دولة
الإم��ارات وجميع املقيمني و�شعوب
الأم����ت��ي�ن ال��ع��رب��ي��ة والإ�سالمية
مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك.
و�أك���������د جم�������ددا �أه����م����ي����ة التقيد
واالل���ت���زام ب��ال�بروت��وك��ول اخلا�ص
بعيد الأ�ضحى املبارك و االحتفال
ب�أمان مع مراعاة الإج��راءات التي
ت�����ض��م��ن ���س�لام��ة �أف�������راد املجتمع
كافة.
وذكر �أن بنود الربوتوكول تت�ضمن
االل�����ت�����زام مب�����دة ����ص�ل�اة ال���ع���ي���د و
اخل���ط���ب���ة ال����ت����ي ال ت����ت����ج����اوز عن

 15دقيقة مع جتنب التجمعات
وامل�����ص��اف��ح��ة ق��ب��ل وب���ع���د ال�صالة
�إ�ضافة �إىل �أهمية �إح�ضار جميع
امل�����ص��ل�ين ���س��ج��ادة خ��ا���ص��ة ..و�شدد
على ا�ستمرارية تعليق فتح م�ساجد
وم�صليات الن�ساء وم�ساجد الطرق
اخل�����ارج�����ي�����ة وحم�����ط�����ات ال����ت����زود
بالوقود.
ون�صح ب�أن يكون االحتفال مقت�صرا
ع���ل���ى �أف���������راد ال���ع���ائ���ل���ة ال����واح����دة
والأق����������ارب م����ن ال����درج����ة الأوىل
م��ع �أه��م��ي��ة احل�����ص��ول على نتيجة
فح�ص �سلبية  PCRال تتعدى
��� 48س��اع��ة واالل����ت����زام بالتباعد
اجل���������س����دي وارت�����������داء الكمامات
خ��ا���ص��ة ع��ن��د اجل���ل���و����س م���ع كبار
ال�سن و�أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة
م����ع جت���ن���ب امل�����ص��اف��ح��ة والعناق
�إ�ضافة �إىل االعتماد على البدائل
االلكرتونية لتبادل تهاين العيد
وتوزيع العيدية.
ون���وه �إىل �أن اجل��ه��ات املعنية على
امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي ���س��ت��ق��وم بتقييم
�إج���راءات امل�سالخ و�أ���س��واق املوا�شي
والتفتي�ش عليها خالل يوم العيد

وت���ن���ظ���ي���م احل�����رك�����ة مب�����ا ي�ضمن
ع����دم االزدح�������ام و���س�لا���س��ة تقدمي
اخلدمة.
وق��������ال  " :ن���ن�������ص���ح ب����دف����ع ثمن
الأ������ض�����اح�����ي م�����ن خ���ل��ال توكيل
اجل��م��ع��ي��ات اخل�يري��ة الر�سمية يف
ال��دول��ة ب��ال��ذب��ح وال��ت��وزي��ع �أو من
خ�لال التطبيقات الذكية املعنية
ب��الأ���ض��اح��ي وع���دم ت��ب��ادل وتوزيع
الأ���ض��ح��ي��ة وال���ه���داي���ا والأطعمة
ب�ين اجل��ي�ران ك��م��ا مي��ن��ع التعامل
م��ع العمالة املتجولة ب��ه��دف ذبح
الأ�ضاحي.
و�أ����ض���اف " :اع��ت��م��ادن��ا ال��ي��وم على
جم��ت��م��ع دول�����ة الإم���������ارات وم���دى
وعيه بااللتزام بجميع الإجراءات
وال���ق���رارات ال�����ص��ادرة ع��ن اجلهات
الر�سمية يف ال��دول��ة  ..فم�ستقبل
بالدنا �أ�صبح م�س�ؤولية اجلميع و
واجبا وطنيا منهم دون ا�ستثناء".
وق�����ال " :يف ه���ذه الأي�����ام املباركة
ن��ن��ت��ه��ز ال��ف��ر���ص��ة ل��ن�����ش��ي��د بجهود
�أبطال خط الدفاع الأول يف خمتلف
القطاعات  ..فكل ال�شكر والتقدير
لهم لتفانيهم و�إخال�صهم يف �أداء

واج��ب��ات��ه��م ال��وط��ن��ي��ة فجهودهم
�ستظل ب�صمات فخر وامتنان على
مر الأعوام املقبلة".
ويف ب���ث م���ن م���راك���ز ال��ع��م��ل��ي��ات يف
خم��ت��ل��ف �إم�������ارات ال���دول���ة  ..قدم
الدكتور طاهر العامري املتحدث
الر�سمي عن الهيئة الوطنية لإدارة
ال����ط����وارئ والأزم���������ات وال����ك����وارث
مناذج فخر واعتزاز لأبطال خطط
الدفاع الأول ال�ستعر�ض جهودهم
يف الت�صدي للجائحة.
فمن مركز عمليات وزارة ال�صحة
ووق��اي��ة املجتمع  -دب��ي ق��ال غامن
يعقوب " :نتابع حاليا �سري جميع
املهام والإجراءات ال�صحية ل�ضمان
�صحة و�سالمة اجلميع ونقدم كل
�أوجه الدعم الذي حتتاجه الأطقم
الطبية يف خمتلف امل�ست�شفيات ..
نفخر ب��ه��ذه امل�����س���ؤول��ي��ة الوطنية
و ن���دع���و اجل���م���ي���ع �إىل االل����ت����زام
ب���الإج���راءات االح�ترازي��ة احتفلوا
ب�أمان �سالمتكم عيدنا".
وم���ن م��رك��ز ا���س��ت��ج��اب��ة � -أبوظبي
 ...ق���ال �إب���راه���ي���م امل��ن�����ص��وري " :
متواجدون يف مقر املركز على مدار

ال�ساعة ف�صحتكم و�سالمتكم من
�أهم �أولوياتنا ونود �أن نذكر �أهلنا و
�أحبابنا باتباع الربوتوكول اخلا�ص
بعيد الأ�ضحى املبارك  ...احتفلوا
ب�أمان وت���أك��دوا من �سالمتكم من
خالل اجراء الفح�ص قبل زيارتكم
لأهلكم".
وم���ن م�ست�شفى حم��م��د ب���ن زايد
التخ�ص�صي  -ال�����ش��ارق��ة  ...قال
ال��دك��ت��ور ع�لاء الأخ��ر���س املتحدث
ال��ر���س��م��ي للم�ست�شفى � " :إن��ن��ا يف
امل�����س��ت�����ش��ف��ى ن��ح��ر���ص دائ���م���ا على
�صحة م�صابي كوفيد -19ون�س�أل
اهلل ال���ع���اف���ي���ة جل���م���ي���ع مر�ضانا
و ن���ذك���رك���م ب����أه���م���ي���ة التزامكم
ب��الإج��راءات الوقائية فلتحر�صوا
على �سالمتكم و�سالمة �أحبائكم.
احتفلوا ب�أمان".
و م���ن م���رك���ز ع��م��ل��ي��ات للقيادات
ال�شرطية  -ر�أ���س اخليمة  ...قال
ال��ع��ق��ي��د رك����ن ي��و���س��ف ب���ن يعقوب
الزعابي متحدث ر�سمي يف �شرطة
ر�أ�س اخليمة  " :ي�شرفنا �أن ن�ؤدي
واج��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي ل�����ض��م��ان �صحة

و����س�ل�ام���ة جم��ت��م��ع��ن��ا و ر�سالتنا
ل��ل��ج��م��ي��ع �أن م��ت��اب��ع��ت��ن��ا م�ستمرة
وم�س�ؤوليتكم املجتمعية هي �أ�سا�س
جت��اوزن��ا ل��ه��ذه املرحلة والو�صول
�إىل التعايف  ...فلنحتفل ب�أمان".
وم���ن م��رك��ز العمليات ال��وط��ن��ي -
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزم��ات والكوارث � -أبوظبي ...
قالت �إمي��ان �سليمان النقبي �إن "
ف��ري��ق عمل الهيئة م��ت��واج��د على
م���دار ال�����س��اع��ة ..فحماية جمتمع
دول�������ة الإم������������ارات واج�������ب وطني
ع���ل���ي���ن���ا ...ال ن���رج���و م��ن��ك��م �سوى
املحافظة على �أنف�سكم ..احتفلوا
ب�أمان ل�سالمتكم و�سالمة كل من
يعز عليكم ..دمتم ب�صحة وعافية"
 .وق���ال ال��دك��ت��ور ط��اه��ر العامري
�إن���ه م��ن خ�لال��ه ه���ذا احل��دي��ث مع
�أبطال خط دفاعنا الأول ن�ست�شعر
اجل����اه����زي����ة ال���ع���ال���ي���ة ملنظومتنا
الوطنية و التي تعمل منذ بداية
الأزمة بروح معنوية عالية هدفها
الأ����س���م���ى امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى �أف������راد
امل��ج��ت��م��ع وع��ل��ى ج��م��ي��ع املكت�سبات
التي حتققت من خالل �إدارة هذه

الأزمة".
و�أ�����ض����اف �إن "ه�ؤالء املخل�صني
ي�������س���ت���ح���ق���ون م����ن����ا رد اجلميل
باملحافظة ع��ل��ى �أنف�سنا و �أ�سرنا
م���ن خ�ل�ال ال��ت��زم��ن��ا ب����الإج����راءات
االح��ت�رازي����ة ك���اف���ة  ..ا�ستمتعوا
بالعيد وبفعالياته املختلفة و�أنتم
ب�أمان" .و�أك��د �أن الإم��ارات مت�ضي
ق���دم���ا ..ب��وع��ي��ك��م  ..و�إلتزامكم..
وحت��م��ل��ك��م امل�����س���ؤول��ي��ة املجتمعية
م��ك��م��ل�ين اجل���ه���ود ال��وط��ن��ي��ة خلط
الدفاع الأول".

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل����دع����و /دا����س���ي���ه بت
دا�سان �سارمان  ،اندوني�سيا
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رق����م ()C0408227
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0502166006
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/
ماجيكال ميد
رخ�صة رقم CN 3757752: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/مطعم
ومطبخ نوراتي ال�شعبي
رخ�صة رقم CN 2901744: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/نوليج
لال�ست�شارات
رخ�صة رقم CN 2418459: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ميامي
بوتيكي
رخ�صة رقم CN 2823074: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/فيبي
فا�شن لالقم�شة
رخ�صة رقم CN 2815873: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/يف اي بي كار لغ�سيل
ال�سيارات املتنقلة
رخ�صة رقم CN 2396935:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �صالح ا�سماعيل يعقوب ن�صر اهلل احلو�سني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف يحيى ا�سماعيل يعقوب احلو�سني
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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/كال
بيبي ملنتجات العناية باالطفال
رخ�صة رقم CN 3883529: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/لطيفة
كافية
رخ�صة رقم CN 2703346: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/صالون
فاين لوك للرجال
رخ�صة رقم CN 3662860: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/سيلك�شن
للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 2948839: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ووفر
خلدمات رجال االعمال
رخ�صة رقم CN 2908850: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/غياث
ون لل�صيانه العامة
رخ�صة رقم CN 2852025: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ح�ضانة
جنة االطفال
رخ�صة رقم CN 1003064: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/دملونيا �سويت
رخ�صة رقم CN 2995970:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خمي�س احمد خمي�س عبدالرحمن الربيكي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�سني حممد را�شد ح�سني ر احلايكي
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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/دله
ال�صياد لالفراح واملنا�سبات
رخ�صة رقم CN 2837432: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ديلفريتو
للو�ساطة التجارية
رخ�صة رقم CN 2684561: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/سوبر
فالي لل�سفر
رخ�صة رقم CN 2242270: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/عو�شه
كوك
رخ�صة رقم CN 2682740: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/جلوبل
�إي�سرتن كابتل لتمثيل ال�شركات
رخ�صة رقم CN 2900692: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ح�سن يو�سف لتجارة
املواد الغذائيه
رخ�صة رقم CN 3720724:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة را�شد خمي�س را�شد م�صبح ها�شل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف طارق عمر �سامل علي العامري
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
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م�ؤ�س�سة منار الإميان اخلريية تكرم طلبتها املتفوقني من �أوائل الثانوية العامة
•• عجمان-وام:

ك��رم��ت م�ؤ�س�سة م��ن��ار الإمي����ان اخل�يري��ة �أوائ����ل ط�ل�اب و
طالبات مدر�سة منار الإميان اخلا�صة بعجمان يف ال�صف
الثاين ع�شر لل�سنة الدرا�سية  2021-2020وذلك حتت
رع��اي��ة ال�شيخ حممد ب��ن علي ب��ن را���ش��د النعيمي رئي�س
جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة .ح�ضر حفل التكرمي ال�شيخ علي
ب��ن حم��م��د ب��ن ع��ل��ي النعيمي ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س التنفيذي
مل�ؤ�س�سة منار الإمي���ان اخل�يري��ة و���س��ع��ادة نا�صر اجلنيبي
امل��دي��ر التنفيذي للم�ؤ�س�سة و فاطمة املطرو�شي مديرة

ال�ش�ؤون التعليمية بها .و كرم ال�شيخ علي بن حممد بن
علي النعيمي الطلبة والطالبات املتفوقني و�سط �أجواء
ت�����س��وده��ا ال��ف��رح��ة م����ؤك���دا ح��ر���ص امل���ؤ���س�����س��ة ع��ل��ى تكرمي
طالبها املتميزين تقديرا جلهودهم و تفوقهم و متيزهم
 ..و �أ�شاد بدور �إدارة املدر�سة و �أع�ضاء الطاقم التدري�سي
الذين تفانوا ب���أداء عملهم .من جانبه قال �سعادة نا�صر
اجلنيبي ":نكرم طالبنا وطالباتنا اليوم �إميانا منا ب�أنهم
ثروة الوطن وب�أن التعليم هو اللبنة الأ�سا�سية الذي تقوم
عليه الأمم وترتقي بها ال�شعوب وها هم اليوم يح�صدون
ثمرة جهودهم ويقطفون �سنابل �سعيهم".
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امل�ست�شار الدبلوما�سي لرئي�س الدولة يختتم زيارته لوا�شنطن
•• وا�شنطن دي �سي-وام:

اختتم معايل الدكتور �أنور حممد قرقا�ش امل�ست�شار الدبلوما�سي ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل زيارة
ر�سمية �إىل العا�صمة الأم��ري��ك��ي��ة وا�شنطن ا�ستغرقت �أ���س��ب��وع��اً واح���داً.
وو�صف معاليه العالقات الإماراتية الأمريكية ب�أنها را�سخة وقوية �أكرث
من �أي وقت م�ضى ،م�شرياً �إىل �أن الواليات املتحدة �أهم �شريك ا�سرتاتيجي
لدولة الإمارات.
وك��ان معاليه قد التقى خ�لال زيارته بعدد من كبار امل�س�ؤولني يف �إدارة
الرئي�س الأم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن و�أع�����ض��اء يف الكونغر�س ملناق�شة �ش�ؤون
املنطقة ذات االهتمام امل�شرتك ،وللت�أكيد على متانة ال�شراكة القائمة بني
البلدين .وقد رافق معاليه خالل الزيارة معايل يو�سف مانع العتيبة وزير

دول��ة �سفري دول��ة الإم���ارات لدى الواليات املتحدة و�سعادة ال�سفرية النا ال��والي��ات املتحدة ملعاجلة ق�ضايا املنطقة ،والبحث ع��ن ال�سبل الكفيلة
ن�سيبة مندوب دولة الإمارات الدائم لدى الأمم املتحدة وم�ساعد الوزير بالبناء على �أ�سا�س االتفاق الإبراهيمي لل�سالم املوقع بني دولة الإمارات
لل�ش�ؤون ال�سيا�سية.
و�إ�سرائيل �سعياً لتحقيق املزيد من االزده��ار االقت�صادي واال�ستقرار يف
وقال معايل قرقا�ش �" :إن عالقات دولة الإمارات مع الواليات املتحدة تعد املنطقة.
من �أوثق الروابط الثنائية ،وهي يف �أف�ضل حاالتها ر�سوخاً ومتانة يف عهد ك��ذل��ك ال��ت��ق��ى م��ع��ال��ي��ه ب�����س��ع��ادة ون����دي ���ش�يرم��ان ن��ائ��ب وزي����ر اخلارجية
�إدارة الرئي�س بايدن "،م�ضيفاً" :يف عام اخلم�سني للدولة تقف الر�ؤية الأمريكي ملناق�شة �سبل تعزيز التعاون بني البلدين للتو�صل �إىل حلول
والقيم امل�شرتكة بني دولة الإمارات والواليات املتحدة �شاهداً ودلي ً
ال على للنزاعات القائمة يف املنطقة والتحديات امللحة التي تواجه العامل ،مثل
مدى التقدير الذي حتظى به عالقات البلدين ".وقدم معاليه �إحاطة ق�ضايا التغري املناخ ،وجائحة كوفيد ,-19وانت�شار مواد الت�سلح النووي.
ل�سعادة بريت مكغريك من�سق جمل�س الأم��ن القومي الأمريكي ملنطقة كما التقى معاليه بعدد من �أع�ضاء الكونغر�س �ضم ك ً
ال من ال�سناتور بيل
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وعدد من كبار امل�س�ؤولني ،م�ؤكداً موقف هاغرتي وال�سناتور تود يونغ وال�سناتور جيف مريكلي ،يف مقر الكونغر�س
دول��ة الإم����ارات الثابت املتمثل يف ���ض��رورة ات��ب��اع الو�سائل الدبلوما�سية الأمريكي ،حيث �سلط معاليه ال�ضوء على م�ساعي دولة الإمارات وتطلعها
وخف�ض الت�صعيد ،وم�����ش��دداً على ال��ت��زام ال��دول��ة بالعمل ع��ن كثب مع جلعل املنطقة �أك�ث�ر ت�ساحماً وازده�����اراً و�أم��ن��اً مب��ا ي��دف��ع م�صالح وقيم

دول��ة الإم���ارات وال��والي��ات املتحدة �إىل الأم���ام ،ويرفع من حجم التبادل
التجاري واال�ستثمارات بني البلدين .و�أعلن معاليه والوفد املرافق له من
امل�س�ؤولني عن قيام �شراكة جديدة بني �أكادميية �أنور قرقا�ش الدبلوما�سية
وكلية الدرا�سات الدولية املتقدمة بجامعة جونز هوبكنز املرموقة بهدف
تدريب اجليل القادم من القادة ال�شباب يف جمال العالقات الدولية.
واختتم معاليه زيارته لوا�شنطن باالجتماع بكبار امل�س�ؤولني يف م�ؤ�س�سة
�سميث�سونيان حيث جرى مناق�شة جماالت التعاون والتجهيزات اجلارية
لقيام مهرجان "�سميث�سونيان فولك اليف" ال�سنوي ،الذي يعك�س مالمح
من حياة خمتلف ال�شعوب ،لعام  2022والذي �ستكون دولة الإمارات هي
البلد الرئي�س امل�ست�ضاف فيه .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذا املهرجان يقام
يف منطقة "ذي نا�شونال مول" يف وا�شنطن ،دي �سي ويجتذب �أكرث من
مليون زائر يف كل عام.

نا�شئة ال�شارقة تختتم املرحلة الأوىل من خميم (�صيفك ويانا) ُ
وتطلق برنامج الزراعة املائية
•• ال�شارقة-الفجر:

اختتمت "نا�شئة ال�شارقة" ،التابعة مل�ؤ�س�سة "ربع قرن" ل�صناعة القادة
واملبتكرين ،فعاليات املرحلة الأوىل ملخيمها االفرتا�ضي "�صيفك ويانا"،
الذي يُقام برعاية هيئة ال�شارقة للإذاعة والتلفزيون" ،الراعي الإعالمي
الر�سمي" ،حتت �شعار "جتربة �صيفية تنع�ش مهاراتك".
وقدمت مديحة املجايدة ،خبرية تعليم وتدريب الر�سم واحلرف اخل�شبية
يف مركز �أف��ق الإب��داع للتدريب والتطوير "�أيه �إي تي �سي " ،ور�شة فنية
عن اال�ستدامة بعنوان "�إعادة التدوير" ،وتعرف املنت�سبون خالل الور�شة
�إىل �أهمية �إع��ادة التدوير يف حتقيق اال�ستدامة واحلفاظ على البيئة من
كافة �أ�شكال التلوث ،وتعلموا مهارات تدوير البال�ستيك ،و�إطارات ال�سيارات
غري القابلة لال�ستخدام ،و�أوراق اجلرائد والكرتون ،والأ�شياء القدمية التي
ميكن جتديدها وا�ستثمارها يف �إنتاج �أعمال فنية ب�أفكار ابتكارية.
فيما قدم مثنى خلف �إداري برامج تخ�ص�صية يف نا�شئة ال�شارقة ،ور�شة بعنوان

" �أ�سا�سيات الزراعة" ،وتعرف املنت�سبون خاللها �إىل فوائد النباتات ودورة
حياتها ،وما الذي يحتاجه النبات لينمو ،كما تعرفوا �إىل �أهمية الأ�شجار يف
احلد من التغري املناخي ،وملاذا للأ�شجار ارتفاع حمدد ال ت�ستطيع جتاوزه؟،
�إ�ضافة �إىل حمور جاذب بعنوان "عامل فوق الأ�شجار".
و�أطلقت نا�شئة ال�شارقة برنامج الزراعة املائية الذي ميتد على مدار �شهر
بواقع  4ور�شات تفاعلية ويقدمه الدكتور ه�شام ال�سيد املو�سوي املتخ�ص�ص
يف الزراعة املائية ،الذي تطرق خالل الور�شة الأوىل �إىل �أهمية الزراعة،
وتعريف الزراعة املائية ومميزاتها و�أنظمتها و�أهم الأدوات امل�ستخدمة يف
الزراعة املائية ،و�أنواع املحا�صيل التي ميكن زراعتها با�ستخدامها.
وتعرف املنت�سبون �إىل االحتياجات املطلوبة للبدء بالزراعة املائية ،بعد
ا���س��ت�لام احلقيبة التدريبية ال��ت��ي ت��وف��ره��ا نا�شئة ال�����ش��ارق��ة للمنت�سبني،
وتدربوا على كيفية زراعة البذور بوا�سطة الزراعة املائية ،و�سيقوم النا�شئة
خالل هذه الفرتة بزراعة بع�ض البذور ومن ثم تقييم جتاربهم يف الور�شة
الثانية التي �ستقام يوم  29يوليو .2021

حديقة احليوانات بالعني تقدم جتارب م�شوقة خالل عيد الأ�ضحى
•• العني  -وام:

ت�ستقبل حديقة احليوانات بالعني زواره���ا خ�لال عيد الأ�ضحى املبارك
بباقة من املغامرات والتجارب التي جتعل منها الوجهة ال�سياحية الأوىل
يف املنطقة و�سط خيارات ترفيهية متعددة وتنوع مذهل للحياة الربية
و�سفاري العني الأفريقية ومركز ال�شيخ زايد لعلوم ال�صحراء وذلك يوميا
من ال�ساعة � 09:00صباحا حتى  08:00م�ساء من � 19إىل  22يوليو،
وفق �إجراءات وقائية واحرتازية.

وتتيح احلديقة لزائريها من جميع الفئات العمرية فر�صة اال�ستمتاع النهر والتم�ساح ،وبيت القطط الكبرية وغريها الكثري.
بعر�ض الطيور اجلارحة والببغاوات ،وخو�ض التجارب احلية مثل �إطعام ومل��رك��ز ال�شيخ زاي��د لعلوم ال�صحراء ب��رام��ج خا�صة يف ه��ذه املنا�سبة من
ال���زراف والع�صافري امل��ل��ون��ة ،وم�شاهدة �إط��ع��ام ال��ب��ط��اري��ق ،وال�شمبانزي خ�لال فعالياته العائلية مثل تلوين الفخار و�صناعة الأق��ن��ع��ة با�شكال
والغوريال ،وعرو�ض �إطعام الأ���س��ود والتما�سيح ،وم�شاهدة برامج �إثراء احليوانات،و�صناعة الدمى والأ�ساور ،واحلرف الرتاثية وبرنامج ال�سحارة
وت�أهيل القرود.
واجلمل وبومة ال�صحراء ،وتدوير الأغطية البال�ستيكية وبروتوكول �إعداد
كما ي�ستمتع الزوار خالل زيارتهم بق�ص�ص مربي احليوانات حول الأ�سود القهوة وال�ضيافة العربية ،ف�ضال عن جوالت املركز املمتعة وم�شاهدة فيلم
والليمور وال�شمبانزي ،واحليوانات الآ�سيوية والأفريقية �إىل جانب لقاء ر�ؤي��ة ال�صحراء العربية ال��ذي يحكي كفاح الإن�سان الإم��ارات��ي مع البيئة
الزواحف ،وميكن للزائر زيارة �أ�شهر معار�ض احليوانات مثل معر�ض فر�س ومراحل نه�ضة االمارات.

ويف �سفاري العني يخو�ض الزوار مغامرة يف الرباري الأفريقية و�سط تنوع
مذهل من احليوانات مع �أكرب �سفاري من �صنع الإن�سان يف العامل وذلك
�ضمن خيارات ت�شمل جوالت وخدمات خا�صة وجماعية توفرها ال�سفاري
برفقة جمموعة من املر�شدين الإماراتيني املهرة.
وتقدم حديقة احليوانات بالعني خدمات ت�ضمن للزائر ج��والت مرفهة
ومريحة مثل خدمة املها امللكية وخدمة �أهال املميزة وخدمات نقل الزوار
من و�إىل مرافق احلديقة املتنوعة مع متعة م�شاهدة امل�ساحات اخل�ضراء
ال�شا�سعة واحليوانات الأفريقية والآ�سيوية مبختلف �أنواعها وف�صائلها.
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/بل�س
للعود
رخ�صة رقم CN 3680804: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/امل�ستقبل
الف�ضي ملقاوالت تركيب الأبنية اخل�شبية
رخ�صة رقم CN 2975523: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/اي
ف�شونا فا�شن
رخ�صة رقم CN 2595910: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ايفوريا
للمنا�سبات
رخ�صة رقم CN 2253909: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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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/توين
�آند ناتي للأزياء
رخ�صة رقم CN 2536529: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/جلدبوك�سز
للوجبات اخلفيفه
رخ�صة رقم CN 3866003: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/تون توربو لتنظيف
ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2910866:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سعيد ابراهيم ح�سن حممد املعمري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد �سلطان حممد �سلطان البلو�شي
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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/جلف
وي�سرتن للتجاره العامه
رخ�صة رقم CN 2640183: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
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/الظاهرة للطباعة وت�صوير
امل�ستندات رخ�صة رقم CN 1133083:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /الظاهرة للطباعة وت�صوير امل�ستندات

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/االمارات الكرتوميكانيكال

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

 -ذ م م رخ�صة رقم CN 1055556:قد تقدموا الينا بطلب

AL DHAHIRI TYPING & PHOTOCOPY

تعديل �إ�سم جتاري من /االمارات الكرتوميكانيكال  -ذ م م

LAKAZA LADIES TAILORING FASHION

EMIRATES ELECTRO-MECHANICAL - L L C

تعديل عنوان  /من العني العني  -منزل � -شيخة �سامل �سيف علي املقبايل
الظاهره �إىل العني و�سط املدينة حي املربعة 202101013686 202101013686
حممد عبداهلل باحلب
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية 1410907
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات الطباعة وت�صوير امل�ستندات  -مبدعة 8219001.1
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

�إىل /االمارات ليمتد للمقاوالت ذ.م.م

�إىل /الكازا لتف�صيل االزياء الن�سائية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

EMIRATESLIMITED CONTRACTING COMPANY 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)
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/يل
اليجان�س مل�ستح�ضرات التجميل
رخ�صة رقم CN 2836575: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/مطعم
قالية للم�أكوالت ال�شامية
رخ�صة رقم CN 2576340: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)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/م�ؤ�س�سة كونكورد الفنية
رخ�صة رقم CN 1015418:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 300000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة كونكورد الفنية
CONCORDE TECHNICAL ESTABLISHMENT

�إىل /كونكورد الفنية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
CONCORDE TECHNICAL 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)

العدد  13295بتاريخ 2021/7/19

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:حيدر احلارثي للم�شاريع العامه ومتثيل ال�شركات
�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني  -تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2813565 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/القمة  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/7/13:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150012060:
تاريخ التعديل2021/7/18:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/جلف �سكاي لالطارات
وزينة ال�سيارات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1129326:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حمدان حممد ا�سد عبدالرحيم الدهمانى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفه الر�ضه حممد على الظاهرى
تعديل ر�أ�س املال  /من � 150000إىل 100.000
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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�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/دي ام
للتجميل
رخ�صة رقم CN 2729439:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ايفنت
ميكرز لتنظيم وادارة املعار�ض والفعاليات
رخ�صة رقم CN 2808506: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/
تروبيكانا �سبا لل�سيدات
رخ�صة رقم CN 2844520: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/شيبان
كافيه
رخ�صة رقم CN 3921657: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/زيرو تو
غورميه كافيه
رخ�صة رقم CN 3827781: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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الأردن يت�سلم ن�صف مليون جرعة من لقاح فايزر
و�أو�ضح �أهمية �إعطاء اللقاحات “من �أجل حت�صني املجتمع من
•• عمان�-أ ف ب
خماطر الإ�صابة بالفريو�س و�أعرا�ضه ال�شديدة ،والعودة للحياة
ت�س ّلم الأردن فجر الأح���د ن�صف مليون جرعة م��ن لقاح فايزر الطبيعية وحتريك عجلة االقت�صاد الوطني».
امل�ضاد لفريو�س كورونا تربعت بها وا�شنطن للمملكة مبا�شرة وق��ال��ت ال�سفارة الأم�يرك��ي��ة يف عمان على �صفحتها على موقع
خارج الآلية العاملية لت�أمني لقاحات للدول الفقرية “كوفاك�س»“ .في�سبوك”� ،إن هذه الهبة تعك�س “�أهمية العالقة بني الواليات
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الر�سمية “برتا” �أن وزير ال�صحة املتحدة والأردن وتظهر ال��ت��زام �إدارة (الرئي�س الأم�يرك��ي جو)
فرا�س الهواري ا�ستقبل ال�شحنة فجر الأحد يف مطار امللكة علياء ب��اي��دن مب�شاركة �إم����دادات ال��ل��ق��اح الأم��ري��ك��ي��ة م��ع العامل».وكان
الدويل يف عمان.
م�س�ؤول كبري يف البيت الأبي�ض قال لوكالة فران�س بر�س اخلمي�س
ونقلت عن ال��ه��واري قوله �إن “ال�شحنة �سيكون لها �أث��ر �إيجابي �إن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ب����د�أت �شحن � 500أل���ف ج��رع��ة م��ن لقاح
كبري يف دع��م اجل��ه��ود الأردن��ي��ة املتوا�صلة ملحاربة ال��وب��اء وزيادة فايزر اىل الأردن برتتيب مبا�شر بني البلدين ،ولي�س عرب �آلية
قدرتنا على �إعطاء املطعوم».
“كوفاك�س».وبلغ عدد الإ�صابات بفريو�س كورونا يف الأردن منذ

بدء اجلائحة ،760550 ،بينها  9887وفيات.
ومن �أ�صل ع�شرة ماليني هو عدد ال�سكان ،بلغ عدد الذين تلقوا
جرعتني من اللقاح يف اململكة نحو  1,9مليون �شخ�ص ،بينما
تلقى نحو  2,7مليون جرعة واحدة .وحت�ض احلكومة املواطنني
على تلقي اللقاح ،وو�ضعت ال�سبت اجراءات عقابية ملن يتخلف عن
تلقيه.
ومن تلك الإجراءات �إجبار موظفي القطاع العام ممن مل يتلقوا
جرعة �أوىل من اللقاح �أو تخلفوا عن جرعة ثانية �إح�ضار فح�ص
�سلبي النتيجة �صباح يومي الأحد واخلمي�س من كل �أ�سبوع.
كما حظرت �إ�صدار �أي ت�صريح عمل �أو جتديد الإقامة ال�سنوية ملن
مل يتلق جرعة �أوىل من اللقاح �أو تخ ّلف عن جرعة ثانية.
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بعد احلرب مع �إ�سرائيل  ..احلزن يغلف فرحة العيد يف غزة

عودة الهدوء �إىل امل�سجد الأق�صى بعد مواجهات
•• القد�س-غزة-رويرتز

ال ي��رى الفل�سطينيون ال��ذي��ن ف��ق��دوا �أحبة
يف احل����رب ال��ت��ي دارت ب�ي�ن ن�����ش��ط��اء يف غزة
و�إ�سرائيل قبل �شهرين �سببا يذكر لالحتفال
ب��ع��ي��د الأ����ض���ح���ى ال����ذي ي��ح��ل ي����وم الثالثاء
ال��ق��ادم.ومب��ن��ا���س��ب��ة ال��ع��ي��د ا����ش�ت�رى حممود
عي�سى املدر�س املتقاعد البالغ من العمر 73
عاما مالب�س جديدة لأح��ف��اده وا�صطحبهم
�إىل مزرعة الختيار �أ�ضحية هذا العام .لكنه
يف حالة ح��داد على ابنته منار ( 39عاما)
وابنتها لينا ( 13عاما) اللتني يقول �إنهما
قتلتا ب�صاروخ �إ�سرائيلي دمر بيتهما يف خميم
الربيج يوم  13مايو �أيار .وجنا من الق�صف
زوج منار وثالثة �أطفال �آخرين.
وق�����ال ع��ي�����س��ى وه����و ي��ج��ل�����س ب���ج���وار �صورة
جدارية كبرية ملنار “نحن كبار الزال الأمل
ي�سكننا لكن من واجبنا �أن نخرج الأطفال من
هذا اجلو وجنعلهم يعي�شون جو العيد حتى
ين�سوا ما �أ�صابهم من �أمل كفقدان والدتهم
وفقدان �شقيقتهم الكربى».
وت��ق��ول حكومة ح��رك��ة امل��ق��اوم��ة الإ�سالمية
(ح��م��ا���س) يف غ���زة �إن  2200م��ن��زل دمرت
و�أ�صيب � 37ألف منزل ب�أ�ضرار جراء الق�صف
الإ�سرائيلي خالل احلرب التي ا�ستمرت 11
يوما بني اجلانبني يف مايو �أيار املا�ضي.
و�سقط �أك�ثر م��ن  250فل�سطينيا قتلى يف
مئات ال��غ��ارات اجلوية التي �شنتها �إ�سرائيل
على غزة ردا على �إطالق حما�س �صواريخ على
�إ�سرائيل بعد ما قالت احلركة �إن��ه انتهاكات
حلقوق الفل�سطينيني يف القد�س.
ك��م��ا ���س��ق��ط  13ق��ت��ي�لا يف �إ���س��رائ��ي��ل خالل
الق�صف ال�����ص��اروخ��ي ال���ذي �أدى ال�ضطراب
م��ظ��اه��ر احل���ي���اة ودف����ع ال��ن��ا���س �إىل اللجوء
للمخابئ.

وم��زارع��ون ع��ن �ضعف املبيعات قبل العيد.
ففي �أح��د الأ���س��واق مبدينة خ��ان يون�س قام
ب��ع�����ض ال���زب���ائ���ن ب��ت��ح��م��ي��ل م���ا ا�����ش��ت�روه من
�أ�ضاحي على عربات جترها احلمري لنقلها
�إىل منازلهم.
وقال التاجر �أبو �سليم عطوة “ال�سنة ال�سوق
�ضعيف ،االقبال �ضعيف على املوا�شي ب�سبب
احل�����ص��ار واحل����رب وال��ك��ورون��ا ،ك��ل الظروف
كانت �صعبة” م�شريا �إىل القيود ال�صارمة
التي تفر�ضها �إ�سرائيل على احلدود ا�ستنادا
لدواع �أمنية.
و�أ�ضاف “�إن �شاء اهلل تثبت التهدئة ..التهدئة
من �صالح اجلميع».
ويف ك�شك للبيع ب���أح��د ���ش��وارع ح��ي الرمال
ال��ذي ميوج باحلركة يف غزة يتح�سر حممد
ال��ق�����ص��ا���ص ع��ل��ى ال���دم���ار ال����ذي حل��ق مبحل
�ضعف املبيعات
الأح��ذي��ة ال��ذي ميلكه خ�لال القتال بعد �أن
يف �أ�����س����واق امل��ا���ش��ي��ة يف غ����زة حت����دث مربون �أ�صبح يبيع ما ا�ستطاع انت�شاله من �أحذية

من و�سط الركام.
ويخ�شى الق�صا�ص ( 23ع��ام��ا) �أال ت�صمد
ال��ه��دن��ة ال��ت��ي مت ال��ت��و���ص��ل �إل��ي��ه��ا بو�ساطة
م�صرية وال��ت��ي �أن��ه��ت �أخ��ط��ر ا�شتباكات منذ
�سنوات بني الن�شطاء يف غزة و�إ�سرائيل .وقال
لرويرتز “حرب جديدة راح تكون م�صيبة».
هذا وعاد الهدوء �إىل باحات امل�سجد الأق�صى
يف مدينة القد�س قبل ظهر ام�س الأحد بعد
مواجهات بني م�صلني وقوات �إ�سرائيلية.
وقال م�صور من رويرتز �إنه �أُعيد فتح بوابات
امل�����س��ج��د ال��ق��ب��ل��ي ال����ذي ي��وج��د ف��ي��ه ع�شرات
امل�صلني.
و�أ�ضاف �أن ال�شرطة الإ�سرائيلية اعتقلت ما
ال يقل عن �أربعة �شبان من باحات امل�سجد.
وك���ان م��دي��ر امل�����س��ج��د الأق�����ص��ى ق���ال يف وقت
�سابق �إن ق��وات �إ�سرائيلية اقتحمت امل�سجد
بعد ���ص�لاة الفجر و�أط��ل��ق��ت قنابل ال�صوت
والر�صا�ص املطاطي باجتاه امل�صلني.

و�أ�ضاف ال�شيخ عمر الك�سواين يف ات�صال مع
رويرتز “ال زالت القوات الإ�سرائيلية حتا�صر
ع�شرات امل�صلني داخل امل�سجد القبلي بعد �أن
�أغلقت جميع بوابات امل�سجد باجلنازير».
وح����ول وج����ود �إ����ص���اب���ات يف ���س��اح��ات امل�سجد
ق��ال ال��ك�����س��واين “حتى الآن مل نح�ص عدد
امل�صابني وقد مت طرد الإ�سعاف من �ساحات
امل�سجد».
وت��اب��ع ق��ائ�لا “اقتحم امل�����س��ج��د ل��غ��اي��ة �أرب���ع
جم��م��وع��ات ك��ل جم��م��وع��ة �أرب���ع�ي�ن متطرف
بحماية ال�����ش��رط��ة وال���ق���وات اخل��ا���ص��ة وعدد
ال�شرطة �أك�ث�ر م��ن ع��دد امل�صلني واحلرا�س
واملوظفني املتواجدين حلماية املتطرفني».
وي��دخ��ل الأج���ان���ب ،وم��ن��ه��م م��ت��دن��ي��ون يهود،
�إىل ���س��اح��ات امل�سجد الأق�����ص��ى حت��ت حماية
القوات الإ�سرائيلية �ضمن ما يعرف بربنامج
ال�سياحة بامل�سجد يف �أوق����ات حم���ددة خالل
�ساعات النهار.

وي����أت���ي االق���ت���ح���ام ب��ع��د دع������وات م���ن القوى
ال��وط��ن��ي��ة والإ���س�لام��ي��ة ل��ل��وج��ود يف امل�سجد
الأق�صى ردا على دعوات �إ�سرائيلية القتحامه
�ضمن ما ي�سمى “بذكرى خراب الهيكل».
وانت�شرت ال�شرطة الإ�سرائيلية منذ امل�ساء
عند مداخل البلدة القدمية و�أقامت حواجز
وفح�صت بطاقات املارة.
وقالت ال�شرطة الإ�سرائيلية يف بيان “هذا
ال�صباح ،قرابة ال�ساعة اخلام�سة بعد �صالة
ال��ف��ج��ر ،ب���د�أ ع���دد م��ن ال�����ش��ب��ان ب��ر���ش��ق قوات
ال�شرطة باحلجارة يف �ساحة احلرم القد�سي،
ل��ك��ن��ه��ا ���س��ي��ط��رت ع��ل��ى الو�ضع” .و�أ�ضافت
“عادت الأم�����ور لطبيعتها وال���ه���دوء ي�سود
امل��ك��ان .ننا�شد اجلميع االم��ت��ث��ال لتعليمات
ال�شرطة يف امليدان».
وحذرت الرئا�سة الفل�سطينية “من الت�صعيد
الإ�سرائيلي اخلطري اجل��اري حاليا باقتحام
امل�ستوطنني لباحات امل�سجد الأق�صى املبارك،
ب��ح��م��اي��ة ق����وات االح���ت�ل�ال ،و�إغ��ل��اق البلدة
القدمية �أمام املواطنني الفل�سطينيني».
و�أدان���������ت يف ب���ي���ان “ا�ستمرار االنتهاكات
اخلطرية للم�ستوطنني ،معتربة ذلك تهديداً
خطرياً للأمن واال�ستقرار ،وا�ستفزازاً مل�شاعر
الفل�سطينيني ،حمملة احلكومة الإ�سرائيلية
م�س�ؤولية هذا الت�صعيد».
وق���ال���ت “هذه اال����س���ت���ف���زازات الإ�سرائيلية
ت�شكل حتدياً للمطالب الأمريكية التي دعت
للحفاظ على ال��و���ض��ع ال��ت��اري��خ��ي ال��ق��ائ��م يف
القد�س».
و�أع��رب مكتب الإحت��اد الأوروب��ي يف الأرا�ضي
الفل�سطينية عن قلقه من الأحداث اجلارية
يف امل�سجد الأق�صى.
وقال يف بيان “يجب جتنب �أعمال التحري�ض
واحرتام الو�ضع القائم».
و�أ���ض��اف “يجب على ال�سلطات الإ�سرائيلية
وال���ق���ادة ال��دي��ن��ي�ين واملجتمعيني م��ن جميع
الأط��راف التحرك ب�شكل عاجل لتهدئة هذا
الو�ضع املتفجر».

االحتاد الأوروبي يتجاوز الواليات هل توا�صل �أملانيا �سيا�سة التطبيع
مع رو�سيا بعد مريكل؟
املتحدة بجرعات اللقاح
•• بروك�سل�-أ ف ب

�أعلن م�س�ؤولون �أوروبيون �أن االتحّ اد الأورو ّبي جتاوز
الواليات املتحدة لناحية معدّل ال�س ّكان الذين تلقّوا
جرعة لقاح واح��دة على الأق ّ��ل �ض ّد فريو�س كورونا،
�سجل ـ ــت عل ـ ــى
يف حني �أنّ القا ّرة العجـ ــوز كـ ــانت قد ّ
م��دى �أ�شهر ت���أخ�يراً يف ه��ذا امل��ج��ال مقارنة مبناطق
�أخرى.
وك��ت��ب وزي���ر ال��دول��ة الفرن�سي ل��ل�����ش���ؤون الأوروبية
كليمان ب��ون على تويرت �أنّ “االحتاد الأوروب���ي لقّح
اليوم جزءاً �أكرب من �س ّكانه باجلرعة الأوىل مقارن ًة
بالواليات املتحدة (.»)55,4%- 55,5%
و�أ�ضاف “�سنكمل ون�سرع!” ،نا�شراً �إح�صاءات موقع
“عاملنا يف البيانات».
كانت ا�سرتاتيج ّية التلقيح الأوروبية التي بد�أت ببطء
مقارنة باململكة املتحدة وال��والي��ات املتحدة ب�سبب
نق�ص الإمدادات الكافية،
مو�ضع ان��ت��ق��ادات وج���دل خ�لال الأ���ش��ه��ر الأوىل من
العام .وطالت االنتقادات املف ّو�ضية الأوروب��ي��ة التي

كانت م�س�ؤولة عن تن�سيق طلب ّيات اللقاحات للدول
الأع�ضاء الـ.27
وك��ت��ب امل��ف�� ّو���ض الأوروب�����ي لل�سوق ال��داخ��ل�� ّي��ة تيريي
بريتون على تويرت “لقد وعدنا بذلك وقد حتقّق.
االتحّ�����اد الأوروب�������ي جت����اوز ه���ذا الأ����س���ب���وع الواليات
امل��ت��ح��دة و�أ���ص��ب��ح ال��ق��ا ّرة الأوىل” يف ال��ع��امل لناحية
تلقيح ال�س ّكان.
و�أ���ض��اف امل�س�ؤول ال��ذي �أوكِ��ل��ت �إليه م�س�ؤول ّية قيادة
جمموعة عمل هدفها زيادة �إنتاج اللقاحات والتز ّود
بها يف �أوروب����ا “كفاءة وت�����ض��ام��ن� .إ ّن���ه جن��اح ميكننا
جميعا �أن نفخر به».
يف �شباط/فرباير ،ويف ذروة اجل��دل ح��ول “الت�أخّ ر
الأوروبي”� ،أق ّرت رئي�سة املف ّو�ضية �أور�سوال فون دير
اليني بارتكاب “�أخطاء” .وقالت وقتذاك “لقد ق ّللنا
من �ش�أن ال�صعوبات املرتبطة بالإنتاج ال�ضخم كنّا
متفائلني ج ّداً ،وربمّ ا كنّا واثقني للغاية ب�ش�أن ت�سليم
اجلرعات املطلوبة يف الوقت املنا�سب».
لكنّها �أ�ضافت �أنّ “املعركة �ض ّد الفريو�س لي�ست َعدْواً
�سريعاً� ،إنّها ماراثون يتط ّلب التح ّمل واملثابرة».

•• وا�شنطن-وكاالت

ح��ول الإجت���اه���ات املحتملة ل�سيا�سة
�أمل���ان���ي���ا اخل���ارج���ي���ة ب���ع���د �أن ترتك
امل�ست�شارة �أنغيال مريكل من�صبها يف
�سبتمرب(�أيلول) املقبل ،كتب ماتيو
فوماغايل يف موقع جملة “نا�شيونال
�إنرت�ست” الأمريكية� ،أن العالقة بني
برلني ومو�سكو(والإحتاد ال�سوفياتي
قبل ذل��ك) كانت ذات �أهمية حا�سمة
بالن�سبة �إىل الأم���ن الأوروب����ي عقب
انتهاء احلرب العاملية الثانية.
ويف ال���ع���ق���ود الأخ����ي���رة ،غ��ل��ب��ت على
موقف برلني حيال مو�سكو �سيا�سة
ال��ت��ط��ب��ي��ع ال���ت���ي �أط��ل��ق��ه��ا امل�ست�شار
ال��راح��ل فيلي ب��ران��ت ع���ام ،1969
وال����ت����ي ���ص��م��م��ت ل��ت��ع��زي��ز التغيري،
م���ن ط���ري���ق ال���ت���ق���ارب .وب��ن��ي��ت هذه
ال��ع�لاق��ة ع��ل��ى الإن���خ���راط – مب��ا يف
ذلك التعاون يف جمال الطاقة -منذ
انتهاء احلرب الباردة ،مروراً بتفكك
الإحت����اد ال�سوفياتي و�إع����ادة توحيد
�أملانيا ،التي �سهلها الإحتاد.
وع��ل��ى رغ��م �أن���ه مل يتم التخلي عن
���س��ي��ا���س��ة ال��ت��ط��ب��ي��ع ،ت��غ�ير ال��ك��ث�ير يف
الأع������وام الأخ���ي��رة .وك����ان ذل���ك قبل
�أزم������ة  2014يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب�ضم
رو�سيا للقرم ودعمها حلرب هجينة
يف ���ش��رق �أوك��ران��ي��ا .ويف ال��واق��ع ،كان
الأم��ر يتعلق ب�إعادة مراجعة م�س�ألة
“القيم يف مقابل امل�صالح” بالن�سبة
�إىل ال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة الأملانية.
وت��ط��غ��ى ه��ن��ا ال��ع�لاق��ات ال�شخ�صية
وترتاجع الثقة املتبادلة .وبات الر�أي
العام الأمل���اين �أك�ثر انتقاداً لرو�سيا.
وت�آكلت �سيا�سة التطبيع تدريجياً.
التحدي م�ضاعف
و���س��ي��ك��ون ال��ت��ح��دي ال��رئ��ي�����س��ي �أم���ام

�أي �شخ�ص يتوىل ال�سلطة بعد 16
عاماً من حكم مريكل ،م�ضاعفاً ،مع
احل�سم يف ما يجب فعله على �صعيد
ال�����س��ي��ا���س��ة اخل���ارج���ي���ة وك��ي��ف ميكن
م���واءم���ت���ه م���ع الأول�����وي�����ات املختلف
ع��ل��ي��ه��ا م����ع ال�������ش���رك���اء الأوروب�����ي��ي��ن
وخ�صو�صاً مع الواليات املتحدة.
فمع �أن العالقات الأملانية-الرو�سية
م��ه��م��ة ،ل��ك��ن �أه��م��ت��ي��ه��ا ت��ن��درج �أي�ضاً
يف ���س��ي��اق “متعدد امل�سارح” عاملياً.
وبينما حتافظ برلني على عالقتها
مبو�سكو ،ف�إنها بحاجة �إىل التعامل
�أي�ضاً مع �أوكرانيا وبيالرو�سيا .وعلى
رغ���م ال�����ش��ك��وك ال��ت��ي ت�شعر ب��ه��ا دول
�أوروب��ي��ة حيال رو�سيا ،ف�إنها تتعامل
جت���اري���اً م���ع ال�����ص�ين وحت���اف���ظ على
روابط قوية مع وا�شنطن ،يف الوقت
ال���ذي تتعامل ف��ي��ه رو���س��ي��ا وال�صني
والواليات املتحدة مع بع�ضها.
وه��ك��ذا ،ف����إن م�يرك��ل ت�ستعد ملغادرة
امل�شهد يف نهاية وداع طويل� ،سيغري
الكثري يف العالقة الأملانية-الرو�سية.
فمن �أين ميكن �أن ي�أتي التغيري؟
حملياً� ،أي تعديل حمتمل يف ال�سيا�سة
اخل��ارج��ي��ة الأمل��ان��ي��ة م��ن املحتمل �أن
ي�����ص��در ع���ن ال���ق���ي���ادة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة �أو
املجمتعات املعرفية �أو من ال�صناعيني

�أو التجار �أو الر�أي العام.
م�صالح جتارية
وال ت�������زال ال�������ش���رك���ات ال�صناعية
والتجارية عموماً يف �أملانيا متعاطفة
م����ع رو�����س����ي����ا .وم������ن غ��ي�ر املحتمل
�أن ت��ت��خ��ل��ى ال�����ش��رك��ات الأمل���ان���ي���ة عن
م�����ص��احل��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة م���ع مو�سكو
م���ن �أج�����ل �إع������ادة ت��وج��ي��ه لل�سيا�سة
اخل���ارج���ي���ة ،ال ���س��ي��م��ا �أن التعاون
الإق��ت�����ص��ادي م���ع ال�����ص�ين ب���ات حتت
رق����اب����ة دق���ي���ق���ة .وو����س���ائ���ل الإع���ل��ام
والأك����ادمي����ي��ي�ن وم����راك����ز الأب����ح����اث
ك��ل��ه��ا م��ن��ق�����س��م��ة .وي����ت���راوح ال������ر�أي
العام بني التناق�ض والإنتقاد حيال
رو���س��ي��ا ،ال��ت��ي يعترب خنقها وقمعها
للمعار�ضني وتعزيز نظام الإ�ستبداد
بوا�سطة اقت�صاد ق��ائ��م على النفط
وال��غ��از ،منفراً ل��ل��ر�أي ال��ع��ام الأملاين
م���ن رو����س���ي���ا .وه�����ذا ���س��ي�ترك اجت���اه
ال��ع�لاق��ة م�����ش��روط��اً ،ع��ل��ى الأق�����ل يف
الوقت احلا�ضر ،بالن�سبة �إىل القيادة
اجل��دي��دة.ور�أى الكاتب �إىل �أن فوزاً
يحققه مر�شح الإحتاد الدميوقراطي
امل�����س��ي��ح��ي �أرم��ي��ن ال���ش��ي��ت �سي�ضمن
ب��ع�����ض الإ���س��ت��م��راري��ة ع��ل��ى رغ���م �أن
�أمل���ان���ي���ا ل���ن ت��ك��ون ع��ل��ى الأرج������ح هي
نف�سها .وتعك�س الت�صريحات ال�سابقة
لال�شني موقفاً متفهماً حيال رو�سيا،
ور�أي��������اً �أك��ث��ر ب��راغ��م��ات��ي��ة للعالقة
الأمل��ان��ي��ة-ال�����ص��ي��ن��ي��ة .وم��ن ���ش���أن دور
�أك�ب�ر للخ�ضر �أن يفتح ال��ب��اب �أمام
�سيناريوات جديدة.
ويف اخلال�صة� ،إن ال�سيا�سة الأملانية
املحلية هي يف تغري م�ستمر� ،ستنبثق
م��ن ه���ذا االجت����اه .ل��ك��ن ذل���ك ي�شكل
ج�������زءاً واح��������داً م����ن م���ع���ادل���ة حتدد
ب��ال��ط��ب��ع ر���س��م ال�����س��ي��ا���س��ة اخلارجية
الأملانية لل�سنوات املقبلة.

عوا�صم
بغداد
ُ�شجع ،ويدعم
قال وزي��ر اخلارجية العراقي ف���ؤاد ح�سني� ،إ ّن العراق ي ّ
العودة الطوع ّية للمُواطِ نني الراغبني بالعودة ويرف�ض العودة الق�سرية
وبطالب ���ض��رورة ت���أم�ين متطلبات الالجئني العراق َّيني يف اخلارج.
و�أ���ض��اف وزي��ر اخلارجية العراقي خ�لال لقائه عرب دائ��رة تلفزيونية
مغلقة مع مُفو�ضة ال�ش�ؤون الداخلية الأوربية �إيلفا جوهان�سون�“ :أ َّن
ظاهرة الهجرة والنزوح التي ي�شهدها العامل بني فرتة و�أخرى ،ب�سبب
ما تعانيه ُ
ال�شعُوب من حتدِّيات ت�ستهدف �أمنها ،وا�ستقرارها” ،بح�سب
بيان لوزارة اخلارجية .وتابع الوزير ح�سني قائ ً
ال� :إن “احلكومات التي
ا�ستقبلت املُهاجرين العراقـيِّني قامت بعمل �إن�سا ّ
ين ،وننظر بك ِّل احرتام
وتقدير لأ ّي��ة دول��ة فتحت �أرا�ضيها للمُهاجرين العراقـيِّني ،ونعتربه
موقفاً �إي��ج��اب�� ّي��اً» .م��ن جانبها� ،أك���دت �إيلفا جوهان�سون �أ ّن املُفو�ضية
الأوروب�� ّي��ة مع العودة الطوعية وتقدمي امل�ساعدة يف �إع��ادة املُهاجرين
ودجمهم يف املجتمع عند عودتهم ،م�شرية �إىل �أ ّن املُفو�ضية م�ستعدة
للتعاون مع الذين يرف�ضون العودة بعد ح�صولهم على قرارات العودة.
وبح�سب البيان ،ف�إن اللقاء بحث �أو�ضاع املُهاجرين العراق َّيني ،وطالبي
أوروبي ،للمهاجرين
أوروبي ورعاية من االحتاد ال ّ
اللجوء �إىل االحتاد ال ّ
ومُ�ساعَدتهم للتقليل من معاناتهم ،و�إيجاد �آليات مُ�شرتكة لبدء احلوار
أوروبي والذين قد ح�صلوا على
ب�ش�أن طالبي اللجوء يف دول االحتاد ال ّ
قرارات العودة من االحتاد الأوروبي.
تون�س
ت�سلمت تون�س �شحنة م�ساعدات من فرن�سا تتمثل يف دفعة �أوىل من
�إمدادات االك�سجني من �ش�أنها �أن تخفف ال�ضغط على امل�ست�شفيات.
وكان وزير ال�صحة التون�سي فوزي مهدي و�سفري فرن�سا لدى تون�س
�أن��دري باران يف ا�ستقبال الطائرة الع�سكرية الفرن�سية التي حطت
مبطار قرطاج الدويل.
وق��ال ال��وزي��ر مهدي �إن دفعات �أخ��رى من الأك�سجني وامل�ساعدات
الفرن�سية �ست�صل تون�س اع��ت��ب��اراً م��ن ي��وم االث��ن�ين املقبل وه��و ما
ي�ساهم يف تخفيف ال�ضغط على امل�ست�شفيات التي ت�شهد نق�صاً يف
الأك�سجني.
وقال ال�سفري الفرن�سي“ :كما نعلم الو�ضع ال�صحي يف تون�س حرج
مع نق�ص يف خمزون الأك�سجني .وقد وجهت تون�س نداء �إىل الدول
ال�صديقة ومن بينها فرن�سا للح�صول على �إمدادات .هذه دفعة �أوىل
و�ست�صل كميات �أخرى هامة خالل �أيام».
وتعهدت فرن�سا �أي�ضا مبنح تون�س � 800ألف جرعة من اللقاحات
ت�ضاف �إىل � 325أل��ف جرعة �أخ���رى �ستمنح لتون�س ع�بر مبادرة
“كوفاك�س” ملنظمة ال�صحة العاملية.
وكانت �إيطاليا و�سوي�سرا بادرتا ب�إر�سال م�ساعدات �إىل تون�س �أم�س
اجلمعة فيما وجهت اململكة املغربية دفعة جديدة من امل�ساعدات
والتجهيزات الطبية عرب طائرة ع�سكرية هي ال�ساد�سة التي تر�سلها
اململكة �إىل تون�س خالل �أيام.
طرابل�س
�أعلن املركز الوطني ملكافحة الأمرا�ض يف ليبيا الأحد عن ت�سجيل
�أعلى �إ�صابات يومية بفريو�س كورونا بواقع  4061حالة.
وك�شف املركز ،يف بيان �صحفي اليوم ،عن ت�سجيل �أعلى ن�سبة م�صابني
مقارنة بعدد الفحو�صات ،بواقع  ، 41%م�شريا �إىل ت�سجيل 28
وفاة ب�سبب الفريو�س ،و  651حالة �شفاء.
ووف����ق امل���رك���ز ،و���ص��ل امل��ج��م��وع ال�تراك��م��ي ل�ل�إ���ص��اب��ات م��ن��ذ ظهور
ال��ف�يرو���س يف ليبيا خ�ل�ال �شهر م��ار���س (�آذار) م��ن ال��ع��ام املا�ضي
�إىل � 221ألفا و� 495إ�صابة ،وبلغ ع��دد ح��االت ال��وف��اة ،3281
واملتعافني � 183ألفا و. 436
ول��ف��ت امل��رك��ز �إىل �أن ع��دد م��ن تلقوا لقاح ك��ورون��ا بلغ � 480ألفا
و. 116

خطف � 3صينيني
وموريتانيني اثنني يف مايل

•• باماكو�-أ ف ب

�أعلنت ال��ق�� ّوات امل�س ّلحة يف م��ايل �أنّ ثالثة �صين ّيني وموريتان َّيني اثنني
يعملون يف �شركات بناء قد ُخطِ فوا بالقرب من احلدود مع موريتانيا.
وق��ال اجلي�ش امل��ايل �إنّ الهجوم ال��ذي ا�ستهدف موقعاً على بُعد نحو 55
كيلومرتاً من مدينة كواال يف جنوب غرب البالد قد دمّر �أي�ضاً معدّات بناء،
دون اخلو�ض يف مزيد من التفا�صيل .ومل تحُ َ دّد ه ّويات من ّفذي الهجوم.
وقال م�س�ؤول ع�سكري طلب عدم ك�شف ه ّويته �إنّ “�إطالق �سراح الرهائن
�أولو ّيتنا».من جهتها ،ذك��رت وكالة “الأخبار” املوريتان ّية �أنّ املهاجمني
الذين و�صلوا على د ّراج���ات نار ّية �أ�شعلوا النار يف �صهريج وق��ود قبل �أن
يلوذوا بالفرار.ومل يت�سنّ لوكالة فران�س بر�س التحقّق من هذه املعلومة
من م�صدر م�ستق ّل.ت�شهد مايل منذ � 2012صعوداً للجهاديني انطال ًقا
من �شمال البالد� ،أغرقها يف �أزمة �أمنية امتدّت �إىل و�سط البالد ،ثم �إىل
البلدين اجلارين بوركينا فا�سو والنيجر .وت�س ّببت �أعمال العنف املتطرفة
والقبلية ولأ�سباب �أخرى مبقتل الآالف ونزوح مئات الآالف على الرغم من
تدخل قوات الأمم املتحدة و�أخرى �أر�سلتها فرن�سا ودول �إفريقية .و ُتعترب
عمليات خطف املاليني �أو الأجانب �أمرا �شائعا.يف  8ني�سان�/أبريلُ ،خطف
ال�صحايف الفرن�سي �أوليفييه دوبوا يف �شمال مايل.ودوبوا �صحا ّيف م�ستق ّل
يبلغ  46عاماً ويعي�ش ويعمل يف مايل منذ عام  ،2015وعمل على تغطية
اال�ضطرابات الأمنية يف هذه الدولة حل�ساب و�سائل �إع�لام خمتلفة.ويف
مقطع فيديو ق�صري مدّته نحو ع�شرين ثانية ُن�شر على مواقع التوا�صل
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تظاهرة �ضد التجارب النووية يف بولينيزيا الفرن�سية
•• بابيتي�-أ ف ب

10

تظاهر �آالف نهاية هذا الأ�سبوع يف بابيتي �أك�بر جزر بولينيزيا
ملطالبة فرن�سا ب��االع�تراف بـخطئها ب���إج��راء جت���ارب ن��ووي��ة يف
املنطقة على امتداد ثالثني عاما ،يف تعبئة ت�أتي قبل �أ�سبوع من
زيارة للرئي�س �إميانويل ماكرون �إىل هذه املنطقة الفرن�سية.
وقالت ال�شرطة �إن نحو �ألفي �شخ�ص �شاركوا يف م�سرية ال�سبت تلبية
لدعوة الزعيم اال�ستقاليل �أو�سكار تيمارو ،فيما قدر املنظمون
ع��دده��م ب��ث�لاث��ة �أ���ض��ع��اف ذل���ك.ودع���ي �إىل ل��ت��ظ��اه��رة يف تاهيتي
(� 180ألف ن�سمة) كربى جزر بولينيزيا الفرن�سية قبل الإعالن
عن زيارة ماكرون التي �ستمتد بني  24و 28متوز يوليو .ويدرك

رئي�س الدولة �أن �سكان املنطقة ينتظرون بفارغ ال�صرب موقفه ب�ش�أن
م�س�ألة التجارب النووية.وكانت الوزيرة املكلفة ملفات الذاكرة
و�ش�ؤون قدامى املحاربني جينيفيف داريو�سيك ا�ستبعدت مطلع
متوز/يوليو احتمال �أن تقدم فرن�سا اعتذارا ،وهو �أمر يطالب به
االنف�صاليون واجلمعيات املناه�ضة للأ�سلحة النووية والكني�سة
الربوت�ستانتية املحل ّية.و�أعلنت يف ختام طاولة م�ستديرة ا�ستمرت
يومني يف باري�س تناولت �آثار  193جتربة نووية يف املنطقة بني
 1966و� ،1996أن “بولينيزيا الفرن�سية �ساهمت ب�شكل كبري
يف بناء قوتنا الرادعة ومن ال�ضروري حتمل كل العواقب الب�شرية
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال�����ص��ح��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة».ل��ك��ن النائب
اال�ستقاليل يف الربملان الفرن�سي مويتاي بروتر�سون قال ال�سبت

مت�سائال خالل التظاهرة �إن “التجارب ت�سببت يف مقتل ع�شرات
الآالف ول��ن يطلبوا االعتذار؟” ،معتربا ذل��ك “احلد الأدنى”
لتحمل م�س�ؤولية ما جرى.من جهته ،قال الأب �أوغ�ست كارل�سون
ال��ذي تقدم التظاهرة �إىل جانب �أو�سكار تيمارو ورئي�س جمعية
“ ”193املناه�ضة للأ�سلحة النووية� ،إن بولينيزيا “دمرتها
الدولة الفرن�سية ،وهي تتمرد لأن التجارب النووية كانت ما�ساة».
�أما �أو�سكار تيمارو الذي قدم �شكوى �ضد فرن�سا يف  2018بتهمة
ارتكاب جرائم �ضد الإن�سانية ،فقال �إن “جميع ال�سكان �سيتمكنون
من تقدمي �شكوى �إىل املحكمة اجلنائية الدولية يف اله��اي لأن
تقرير +توك�سيك +يذكر �أن �أك�ثر من مئة �أل��ف �شخ�ص طالتهم
ا�شعاعات نووية جراء جتربة �سنتور».

ملاذا �أعاد الرئي�س الرتكي كتابة تاريخ انقالب 2016

بعـــد خم�ســــة �أعــــوام ...تفنيـــد لكـــذبة �أردوغـــان الكبيــــرة
•• عوا�صم-وكاالت

يف درا�سة مطولة ،ك�شف املحا�ضر الزائر والباحث يف كلية كينغز
ك��ول��دج بلندن ال��دك��ت��ور �ساميون وول��دم��ان كيف كذبت تركيا
عدما ادعت ب�أنها ابتعدت عن الغرب لأن الأخ�ير مل يت�ضامن
معها حني كانت ب�أم�س احلاجة �إليه خالل حماولة االنقالب
�سنة .2016وحتت عنوان “كذبة �أردوغ��ان الكبرية :ملاذا �أعاد
الرئي�س الرتكي كتابة تاريخ انقالب  ،”2016حذر وولدمان
يف �صحيفة “ه�آرت�س” �صناع القرار والباحثني الغربيني من �أن
تنطلي عليهم خدعة تركيا .وذ ّكر بالتفا�صيل والأوقات الدقيقة
كيف ك��ان ال��غ��رب �أ���س��رع م��ن حلفائها اجل��دد يف الت�ضامن مع
�أنقرة ودعم م�ؤ�س�ساتها الر�سمية .باخت�صار ،كان ابتعاد تركيا
عن الغرب خيار �أردوغان وحماولة االنقالب حجة لتنفيذه.
هل ت�صحح �أنقرة �أخطاءها؟
منذ حم��اول��ة االن��ق�لاب ،ان��ه��ارت دمي��وق��راط��ي��ة تركيا اله�شة
وابتعدت البالد يف توجهاتها اخلارجية عن الغرب وحتالفت مع
رو�سيا وال�صني وقطر و�إيران .حاولت تركيا يف الأ�شهر الأخرية
حت�سني عالقاتها مع حلفائها التقليديني .بقي �أردوغان �صامتاً
جتاه اعرتاف الرئي�س الأمريكي جو بايدن بالإبادة الأرمينية
ح�ين التقيا على هام�ش قمة حلف �شمال الأط��ل�����س��ي ال�شهر
املا�ضي.
وتراجعت �أنقرة يف البحر املتو�سط وتفادت النزاع مع اليونان
وقرب�ص واالحتاد الأوروبي وهي ت�سعى للم�صاحلة مع �إ�سرائيل
وم�صر .لكن الكاتب يرى عدم وجود م�ؤ�شرات وا�ضحة عن مدى
ا�ستمرار ال�سيا�سة اجلديدة ومدى ا�ستعداد املفاو�ضني الأتراك
للذهاب بعيداً يف هذا املجال .وال�سبب الأ�سا�سي للت�شكيك هو
الت�سل�سل الزمني الذي يدعيه �أردوغان ب�ش�أن ما حدث يف يوليو
(متوز)  2016والذي �أ�صبح �أ�سا�سياً حلكمه القمعي املتزايد
ول�سيا�ساته اخلارجية.
تركيا معزولة و�شعبيته متدنية
لتربير ابتعاد �أن��ق��رة ع��ن حلفائها الغربيني ،ت��روج احلكومة
الرتكية با�ستمرار ل�سرديتها ح��ول م��ا ح�صل ليلة 16-15
يوليو االنقالبية والتي تدعي �أن الدول الغربية مل تقف �إىل
ج��ان��ب ت��رك��ي��ا حل��ظ��ة احل���دث ال���ذي ي�صفه البع�ض ب���أن��ه 11
�سبتمرب اخلا�ص ب�أنقرة .وت�شمل ال�سردية الرتكية� ،إ�ضافة �إىل
نق�ص الإدان��ة الغربية ملحاولة االنقالب ،ت�أخر الدول الغربية
يف زي����ارة ت��رك��ي��ا و�إظ���ه���ار ال��ت�����ض��ام��ن معها وت��ق��دمي املوا�ساة.
ا�ستخدم �أردوغان هذه ال�سردية لإ�ضفاء ال�شرعية على �سيا�سته
اخلارجية التي تركت بالده مهم�شة على ال�ساحة الدولية مع
قلة من الأ�صدقاء يف وقت يحتاج اقت�صادها املتداعي جلميع
امل�ساعدات املمكنة ،ويف وق��ت ت�ستمر �شعبيتا �أردوغ���ان وحزبه
باالنخفا�ض.
ي���ؤك��د وول��دم��ان �أن املنظمات وال���دول الغربية وجهت ر�سائل
�سريعة ل��دع��م ت��رك��ي��ا� ،شعباً وح��ك��وم��ة وم���ؤ���س�����س��ات ،ح�ين كان
االن��ق�لاب ال ي��زال م�ستمراً .و�إذا ك��ان ب�إمكان ال���دول الغربية
�إر�سال موفدين ب�شكل �أ�سرع �إىل �أنقرة خالل الفرتة التي تلت
االن��ق�لاب ب�شكل مبا�شر ،كانت رو�سيا وال�صني �أب��ط���أ منها يف
�إر�سال م�س�ؤوليها �إىل تركيا.
تذكري �ضروري
يف ا�ستعرا�ض �سريع ملا ح�صل ليلة االن��ق�لاب من �أج��ل �إقامة
مقارنة دقيقة ،يذ ّكر وولدمان ب�أنه عند حوايل ال�ساعة العا�شرة
م�ساء من  15يوليو بتوقيت تركيا ،انت�شرت �أخبار عن انقالب
بعد �سماع طلقات نارية داخل املقرات الع�سكرية يف �أنقرة .خالل
ال�ساعات الأوىل م��ن  16يوليو ،مل يكن وا�ضحاً م��ا �إذا كان
االنقالب �سينجح� .أط��ل �أردوغ���ان على �شبكة �سي �أن �أن تورك
عرب هاتفه اخللوي عند ال�ساعة  12:25فجراً ،يف حني دعا
وزراء �آخ���رون مثل رئي�س ال���وزراء بن علي يلدرمي املواطنني
للنزول �إىل ال�شارع ومواجهة االنقالب .كان م�سار االنقالب

كما �أع��رب��ت ع��ن جاهزيتها للعمل م��ع “قيادة تركيا املنتخبة
�شرعياً” .جاءت هذه الكلمات مت�أخرة ،بعد هزمية االنقالبيني،
وكانت �شاحبة باملقارنة مع الدعم الأك�ثر �صراحة ووداً الذي
ح�صلت عليه تركيا من الغرب .بب�ساطة �إن الزعم ب�أن الغرب مل
يظهر دعمه لرتكيا غري �صحيح على الإطالق.

قيد التكهن حتى حني بدا �أن القوات املناوئة لالنقالب متتعت �سريعة للنظام الد�ستوري يف تركيا” .بكلمات �أخرى ،وقبل �أن
باليد العليا.على �سبيل املثال ،مت توقيف �أول جمموعة انقالبية يُعرف م�صري االنقالب ،ح�صلت احلكومة الرتكية وم�ؤ�س�ساتها
من اجلنود عند ال�ساعة الثانية فجراً ،وعند الثانية والن�صف الدميوقراطية على فائ�ض الدعم من حلفائها الأ�سا�سيني يف
فجراً مت �إ�سقاط مروحية تابعة لالنقالبيني .مع ذلك ،وعند الغرب .وبعدما ك�سبت القوات احلكومية اليد العليا نهار 16
ال�ساعة  2:42ق�صف االنقالبيون الربملان الرتكي من اجلو يوليو ،برز املزيد من الت�صريحات الداعمة.
وكرروا ذلك بعد �سبع دقائق ،بينما ذكرت التقارير �أن امل�شرعني ات�صل وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال�بري��ط��اين حينها بوري�س جون�سون
كانوا يف خمب�أ حتت مبنى الربملان .وحني ا�ست�أنفت �شبكة تي بنظريه الرتكي من �أجل “الت�شديد على دعم اململكة املتحدة ماذا عن الوفود الغربية الر�سمية؟
�آر تي بثها ال�ساعة الثالثة فجراً ،انقطع بث �سي �أن �أن تورك حلكومة البالد املنتخبة دميوقراطياً” .و�أعرب وزير اخلارجية يف ّند وول��دم��ان ال��وج��ه الآخ���ر م��ن ال�سردية ال�ترك��ي��ة القائم
عقب دخول جنود موالني لالنقالب غرفة التحكم بعد ثالثني الإيطايل عن “ارتياحه” لف�شل االنقالب ،بينما �أعربت �إ�سبانيا على �أن الغرب ت�أخر كثرياً يف �إر�سال ممثلني رفيعي امل�ستوى
دقيقة .كانت نقطة االنعطاف عند ح��وايل الرابعة ف��ج��راً� ،إذ عن �أ�سفها للخ�سائر يف الأرواح وعن تعازيها لعائالت ال�ضحايا �أو يف االت�صال هاتفياً بالرئي�س الرتكي للإعراب عن �صداقة
بعدما حطت ط��ائ��رة �أردوغ�����ان يف م��ط��ار ا�سطنبول متفادية واملواطنني وال�سلطات يف تركيا .من جهتها� ،شجبت امل�ست�شارة حقيقية ،وعو�ضاً عن ذلك ،انتقدت الدول الغربية القمع الذي
�إ�سقاطها �أو �إلقاء القب�ض عليه� ،أطل �أردوغ��ان �أمام منا�صريه الأملانية �أجنيال مريكل االنقالب قائلة �إن��ه لأم��ر “م�أ�سوي” مار�سته �أنقرة بعد االنقالب الفا�شل ،وفقاً للوجه الآخ��ر من
لإث��ارة الزخم �ضد االنقالبيني .وبعد �ساعتني ،حتدث جمدداً دف���ع ال��ع��دي��د م��ن الأ���ش��خ��ا���ص ح��ي��ات��ه��م ث��م��ن ه���ذا االنقالب .ال�سردية .ي�شري الأت���راك �إىل �أن الرئي�س الرو�سي فالدميري
�إىل احل�شود املتجمعة حني بدا �أن للقوات احلكومية اليد العليا .و�أك��دت دع��م بالدها للدميوقراطية وحكم القانون يف �أملانيا .بوتني ات�صل ب�أردوغان يف  17يوليو بينما قام �أمري قطر بذلك
على الرغم من ذلك ،ا�ستمر القتال .ومع هزمية االنقالبيني وعاودت موغرييني �إ�صدار بيان ر�سمي يدين االنقالب ويدعم قبل يوم واحد� .أما الرئي�س �أوباما فلم يت�صل بنظريه الرتكي
يف وقت مت�أخر من �صباح  16يوليو ،لقي  240مواطناً تركياً امل�ؤ�س�سات الدميوقراطية يف تركيا كما �أع��رب��ت ع��ن تعازيها �إال يف  19يوليو .تتجاهل هذه احلجة املع�ضلة ال�صارخة التي
تواجه امل�س�ؤولني الأمريكيني والأوروبيني .يريد ه�ؤالء �شجب
لعائالت ال�ضحايا.
حتفهم.
االنقالب على �أنه مناق�ض للدميوقراطية والنظام الد�ستوري،
ويف اللحظة التالية �سرياقبون رئي�ساً تركياً مل يخفِ نواياه
ماذا عن �إيران؟
بروك�سل الأ�سرع ووا�شنطن الأبرز
رد الفعل الأ�سا�سي للعوا�صم الغربية خالل ال�ساعات الأوىل بالنظر �إىل �أن تركيا اتهمت ال��غ��رب م���راراً بالتخلي عنها يف حتى ب�شن حملة تطهري �شاملة �ضد خ�صومه ال�سيا�سيني.
لالنقالب جتلى عرب �إ�صدار البيانات والتغريدات املعربة عن وقت احلاجة� ،سيتوقع املرء �أن يكون حلفا�ؤها اجلدد من غري م��ن اجل��دي��ر ذك���ره �أن���ه حتى قبل االن��ق�لاب ،ف��ر���ض �أردوغ����ان
القلق من التطورات وعرب تقدمي الن�صائح ملواطنيها يف تركيا .الغربيني �أ�سرع يف دعم تركيا ليلة االنقالب .لكن مل يكن الأمر وحكومته �ضغطاً هائ ً
ال على دميوقراطية تركيا .يف ،2012
ومع تطور الأح��داث� ،أعلنت الدول وامل�ؤ�س�سات الغربية دعمها كذلك حتماً ،بح�سب الكاتب� .إيران هي املثل الأول على ذلك .و�صفت منظمة “مرا�سلون بال حدود” تركيا كواحد من �أكرب
�سعت تركيا �إىل بناء عالقات �أقوى معها .وحتى قبل التو�صل �سجون ال�صحافيني حول العامل .ويف  ،2013راقب العامل كيف
الوا�ضح لرتكيا �ضد االنقالب.
عند ال�ساعة  12:40م��ن  16يوليو بتوقيت ت��رك��ي��ا ،دعت �إىل االت��ف��اق ال��ن��ووي ،ا�ستخدمت �إي���ران بنك تركيا الر�سمي قمعت �أنقرة ب�شكل وح�شي تظاهرة �سلمية �ضد تدمري حديقة
امل��ن�����س��ق��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل�����ش���ؤون اخل���ارج���ي���ة يف االحت�����اد الأوروب������ي لتقوي�ض العقوبات الدولية عليها وفقاً ملخطط الذهب مقابل غيزي .بعدها ،مت �سن قانون لتقييد احلريات على الإنرتنت.
فيديريكا موغرييني �إىل “�ضبط النف�س واح�ترام امل�ؤ�س�سات النفط .لكن طهران مل تتغلب على الغرب يف دعمها لأنقرة ليلة بحلول  ،2015انهار م�سار ال�سالم مع الأك���راد و�أدى جتدد
النزاع �إىل مقتل املئات ونزوح ع�شرات الآالف واعتقال العديد
الدميوقراطية” لرتكيا .وعند ال�ساعة  1:18غ��رد الأمني االنقالب.
العام ملجل�س �أوروبا ثوربيورن جاغالند كاتباً �أن “�أي حماولة يف  16يوليو ،وعند ال�ساعة  12:45فجراً دائماً بتوقيت تركيا ،من الوجوه ال�سيا�سية الكردية .بعدها ،يف نوفمرب (ت�شرين
لإطاحة القادة املنتخبني دميوقراطياً يف دولة ع�ضو مبجل�س وبعد دقائق عدة من بيان موغرييني� ،أع��رب وزي��ر اخلارجية الثاين)� ،أعلن مراقبون دوليون �أن االنتخابات العامة يف البالد
�أوروب��ا هي غري مقبولة” .ج��اءت التغريدة حني كانت نتيجة حممد جواد ظريف عن قلقه العميق من الأزمة م�ضيفاً ،من �شابها “اخلوف” و”الظلم».
االن��ق�لاب بعيدة م��ن الو�ضوح وحتى قبل �ساعات م��ن حتدث دون �أي التزام� ،أن “اال�ستقرار ،الدميوقراطية و�سالمة ال�شعب يف ال��وق��ت نف�سه ،ك���ان احل���زب احل��اك��م يناق�ش يف  16يوليو
الرتكي ذات �أهمية ق�صوى” .ومل يحدد ظريف معار�ضة بالده احتمال �إع���ادة العمل بعقوبة الإع���دام .ويف اليوم ال��ت��ايل ،من
�أردوغان �إىل منا�صريه يف مطار �أتاتورك الدويل.
يعتقد وولدمان �أن �أهم موقف كان ذاك الذي اتخذته الواليات لالنقالب �إال عند ال�ساعة  3:43فجراً م�شرياً �إىل �أن “دفاع خالل �إ�شارة �إىل �أن التطهري كان مقب ً
ال ،مت احتجاز � 6آالف
املتحدة ،وه��ي احلليف الغربي الأ�سا�سي لرتكيا .ك��ان موقف ال�شعب الرتكي عن الدميوقراطية وحكومته املنتخبة يثبت �شخ�ص مع توقعات بارتفاع العدد يف الأيام والأ�سابيع الالحقة
وا�شنطن ال لب�س فيه .عند ال�ساعة  2:07فجراً� ،أي حني مل �أن ال م��ك��ان لالنقالبات يف منطقتنا” .بكلمات �أخ���رى� ،أتى وهو ما ح�صل حيث بلغ الرقم مئات الآالف .و�أعلن �أردوغان
يكن ميزان القوة قد ات�ضح بعد ،غردت وزارة اخلارجية �أن جون ت�ضامن �إيران مع تركيا بعد ت�ضامن الواليات املتحدة واالحتاد �سريعاً �أن االنقالب كان “هدية من اهلل” منحته القدرة على
�إعادة ر�سم “تركيا جديدة” .وثمة م�شاكل �أخرى كان يواجهها
كريي والرئي�س باراك �أوباما وافقا على �أنه ينبغي “على جميع الأوروبي وغالبية الدول الغربية معها.
الغرب.
الأط���راف يف تركيا دع��م حكومة تركيا املنتخبة دميوقراطياً،
�إظهار �ضبط النف�س ،تفادي العنف” .وبعد �أقل من  30دقيقة ،ت�أخر رو�سيا وال�صني
�أخطر ك�يري متابعيه على تويرت �أن��ه ات�صل بنظريه الرتكي وجهت ال�صني عند ال�ساعة  7:39من �صباح  16يوليو دعوة الأمن والرمزية
مولود جاوي�ش �أوغلو معرباً عن “الدعم (الأمريكي) املطلق» .لرتكيا من �أج��ل “ا�ستعادة النظام واال�ستقرار يف �أ�سرع وقت بدءاً من �سنة  ،2015تدهور الو�ضع الأمني الداخلي ب�شدة.
ممكن” .وعند ال�ساعة  1012:فجراً ،ك��ان وزي��ر اخلارجية كانت تركيا تواجه هجمات �إرهابية متزامنة على يد داع�ش
الرو�سي �سريغي الفروف واقفاً �إىل جانب م�ضيفه كريي الذي وحزب العمال الكرد�ستاين .يف �أكتوبر (ت�شرين الأول) ،2015
ان�ضمام �أملانيا و�إ�سبانيا وبريطانيا والأطل�سي
ع��ن��د ال�����س��اع��ة  2:08ف���ج���راً ،غ���رد رئ��ي�����س م��ك��ت��ب الإع��ل��ام يف كان قد �أع��رب للتو عن خماوفه الأ�سا�سية حول التطورات يف ُق��ت��ل  109مدنيني بعدما فجر ان��ت��ح��اري��ان نف�سيهما خارج
احلكومة الأملانية �ستيفان �سيربت م�شرياً �إىل وج��وب احرتام تركيا ،فقال ب�شكل مبهم �إن��ه م��ن املهم ت��ف��ادي �إراق���ة الدماء حمطة قطارات يف �أنقرة .ويف يناير (كانون الثاين) ،2016
النظام الدميوقراطي يف تركيا .تبعه يف ذل��ك �سريعاً الأمني وت�سوية الأمور �ضمن �إطار د�ستوري .مع تطور الأحداث ،قالت قتل انتحاري داع�شي � 12شخ�صاً من بينهم � 10سياح �أملان
العام حللف �شمال الأطل�سي ين�س �ستولتنربغ �إذ �أ�صدر بياناً وزارة اخلارجية الرو�سية �إن “�أ�شد ما كان يقلقها” يف الو�ضع يف ا�سطنبول .بعد �شهرين ،هاجم داع�����ش ا�سطنبول جمدداً
وك��ت��ب ت��غ��ري��دة ع��ن��د ال�����س��اع��ة  2:34ذك���ر فيهما �أن����ه ات�صل �أنه ا�ستجد على “خلفية التهديدات الإرهابية املوجودة يف هذا ق��ات ً
�لا ثالثة �إ�سرائيليني و�إي��ران��يَ�ين .ويف ال�شهر نف�سه قتل
ح��زب العمال � 37شخ�صاً عرب تفجري حمطة للبا�صات .ويف
بجاوي�ش �أوغلو ودعا �إىل “الهدوء و�ضبط النف�س ،واالحرتام البلد والنزاع امل�سلح يف املنطقة».
الكامل مل�ؤ�س�سات تركيا الدميوقراطية ود�ستورها” م�ضيفاً �أن وعند حوايل ال�ساعة  2:06فجراً ،قال الناطق با�سم الكرملني يونيو (حزيران) � ،2016شن داع�ش اعتداءين ُقتل ب�سببهما
دميرتي بي�سكوف �إن مو�سكو كانت “قلقة للغاية” من الأخبار � 112شخ�صاً .وقبل ذلك ب�ستة �أ�شهر ،فجر حزب العمال قنبلة
“تركيا هي حليف ق ّيم للناتو».
بعد �ساعة ،وقبل �أن يلقي �أردوغان خطابه من مطار ا�سطنبول ،ال��واردة من تركيا .مل تعرب بيانات بيجينغ ومو�سكو املقت�ضبة يف مطار �صبيحة كوكجن يف ا�سطنبول قات ً
ال �أح��د العمال يف
غرد رئي�س ال��وزراء الإ�سباين حينها ماريانو راخ��وي كاتباً �أن عن الت�ضامن وهي �أقل دعماً بكثري من البيانات ال�صادرة عن املطار.
دول��ت��ه “تدعم ال��ن��ظ��ام ال��د���س��ت��وري ال��دمي��وق��راط��ي يف تركيا ،حلفاء تركيا التقليديني يف �أوروب��ا و�أمريكا ال�شمالية بح�سب بعبارة �أخرى ،وخالل �أقل من �ستة �أ�شهر ،هوجم مطار ا�سطنبول
الأ�سا�سي كما مطارات جتارية �أخرى .كان معنى ذلك �أن �سفر
دول��ة �صديقة وحليفة” .عند ال�ساعة  3:10ف��ج��راً� ،أ�صدر الكاتب.
رئي�س جمل�س �أوروبا دونالد تا�سك ورئي�س املفو�ضية الأوروبية املظهر الوحيد ملا ي�شبه التوا�صل الرو�سي املميز مع تركيا جاء القادة الغربيني �إىل تركيا من �أج��ل �إب��داء الت�ضامن مل يكن
جان-كلود يونكر وفيديريكا موغرييني بياناً م�شرتكاً جاء من وزارة اخلارجية الرو�سية عندما �أ�صدرت ال�ساعة � 9:20أمراً ي�سرياً بل حمفوفاً باملخاطر الأمنية وباملخاطر ال�سيا�سية
ف��ي��ه“ :يدعم االحت���اد الأوروب�����ي بالكامل احل��ك��وم��ة املنتخبة من �صباح  16يوليو بياناً ح�ض تركيا “على ت�سوية امل�شاكل ب�ش�أن احتمال تف�سري م�صافحة م�س�ؤولني بارزين يف احلزب
دميوقراطياً ،م�ؤ�س�سات الدولة وحكم القانون .ندعو �إىل عودة م��ن دون ا�ستخدام ال��ق��وة ،وم��ع اح�ت�رام النظام الد�ستوري” احلاكم على �أنها موافقة �ضمنية على ممار�سة �أنقرة التطهري

ال�سيا�سي .وكان بالإمكان تف�سريها �أي�ضاً على �أنها رخ�صة مل�ضي
الرئي�س قدماً يف م�ساعيه حينها لتعزيز �صالحياته ال�سلطوية
ورف��ع القيود عنها �ضمن “انقالب” د�ستوري ،وهو ما ح�صل
يف .2018
ومع ذلك...
على ال��رغ��م م��ن ك��ل املع�ضالت اللوج�ستية والأم��ن��ي��ة� ،أر�سلت
ال��دول الغربية م�س�ؤوليها �إىل تركيا لإب��داء ت�ضامنهم معها.
بعد خم�سة �أي���ام على حم��اول��ة االن��ق�لاب� ،أوف���دت لندن وزير
ال��دول��ة ل�ش�ؤون اخل��ارج والكومنولث ال�سري �أالن دون��ك��ان �إىل
�أنقرة حيث زار الربملان والتقى برئي�س الوزراء حينها يلدرمي.
تبعتها زي���ارات وزراء بريطانيني �آخ��ري��ن م��ن بينهم بوري�س
جون�سون يف �سبتمرب (�أي��ل��ول) .وانت�شرت نظريات م���ؤام��رة ال
�أ�سا�س لها يف ال�صحف املوالية للحكومة الرتكية وقد كررها
�سيا�سيون �أت��راك عن �أن وا�شنطن وقفت خلف االن��ق�لاب .مع
ذل��ك ،زار رئي�س هيئة الأرك���ان يف اجلي�ش الأمريكي اجلرنال
ج��وزف دان��ف��ورد �أنقرة حني التقى بنظريه الرتكي وبيلدرمي
نف�سه يف الأول من �أغ�سط�س (�آب)  .2016ويف وقت الحق من
ال�شهر نف�سه ،زار نائب الرئي�س حينها جو بايدن تركيا ليجتمع
بيلدرمي و�أردوغان.
وزار جاغالند من جمل�س �أوروبا تركيا يف الثالث من �أغ�سط�س،
ويف �أوائ��ل �سبتمرب ،توجه ين�س �ستولتنربغ �إىل تركيا وكذلك
فعلت موغرييني ومفو�ض االحت��اد الأوروب��ي ل�سيا�سة اجلوار
ومفاو�ضات التو�سع جوهان�س هان وعقدوا حمادثات مع وزير
اخلارجية الرتكي جاوي�ش �أوغلو.
هل كانت وفود ال�صني ورو�سيا �أ�سرع؟
مل تكن زيارة رو�سيا وال�صني �إىل تركيا �أ�سرع حقاً .ومل تر�سال
�أب��رز م�س�ؤوليهما �أي�ضاً .يف � 3أغ�سط�س� ،أر�سلت ال�صني نائب
وزي���ر خارجيتها ج��ان��غ مينغ �إىل تركيا وه��و خ��ي��ار ح���ذِر من
بيجينغ ،لأن مينغ مل ي��ك��ن �شخ�صية ذات ت���أث�ير يف �صناعة
القرار� .أما وزير اخلارجية ال�صيني فلم يزر تركيا �إال يف 13
نوفمرب (ت�شرين الثاين).
وامل��وف��د الأول ال���ذي �أر�سلته رو�سيا ه��و رئي�س هيئة الأرك���ان
الرو�سي فالريي غريا�سيموف الذي مل ي�صل �إىل تركيا حتى
�أوا���س��ط �سبتمرب (�أي���ل���ول) .لكن زي���ارة غريا�سيموف مل تكن
�أ�ص ً
ال لإظهار الت�ضامن ،بل ملناق�شة عملية درع الفرات .بحلول
ذلك الوقت ،كان بايدن وموغرييني و�ستولتنربغ قد �سبق لهم
�أن ذهبوا �إىل تركيا .ومل حت�صل �أنقرة على زي��ارة من بوتني
خم�ص�صة للت�ضامن معها .غري �أن الأخري توجه �سريعاً يف 10
�أكتوبر (ت�شرين الأول) �إىل �أنقرة ملناق�شة خط �أنابيب تركي�ش
���س�ترمي .عو�ضاً ع��ن ذل���ك ،ك��ان �أردوغ����ان ه��و ال���ذي �سافر �إىل
مو�سكو �أوائ��ل �أغ�سط�س  2016للوقوف جنباً �إىل جنب مع
الرئي�س الرو�سي الذي و�صفه بـ”�صديقي العزيز».
على الرغم من �أن بوتني مل يوفد وزير خارجيته �سريعاً �إىل
تركيا وب�صرف النظر عن �أن القمة هدفت �إىل تليني العالقات
بعدما �أ�سقطت تركيا مقاتلة رو�سية يف �سوريا �سنة ،2015
قال �أردوغان لبوتني�“ :إن ات�صالك مبا�شرة بعد االنقالب كان
مفرحاً جداً يل ولقيادتنا ول�شعبنا».
لعدم الوقوع يف اخلديعة
ي�ؤكد وولدمان �أن �أردوغان اتخذ قراراً واعياً ب�إعطاء الأولوية
يف ال�سيا�سة اخلارجية �إىل مو�سكو عو�ضاً عن وا�شنطن وبرلني
وب��روك�����س��ل ومل ي��ك��ن خ��ي��اره م��ب��ن��ي��اً ع��ل��ى م��ع��ي��ار م��ن ا�ستنكر
االن��ق�لاب ب�شكل �أ���س��رع و�أق����وى .الآن ،بعد خم�سة �أع���وام على
حماولة االنقالب ،وعقب تطهري �أردوغ��ان الذي طال اجلي�ش
واخل��دم��ة العامة وال��ن��واب واملعلمني وال�صحافيني والق�ضاة،
م�صحوبة بعمليات اعتقال خارج احل��دود الرتكية ،على �صناع
ال��ق��رار والأك��ادمي��ي�ين واملحللني الغربيني �أال ينخدعوا مبا
تقوله �أنقرة ،مهما �صرخت� ،أكان يف الداخل �أو اخلارج.

وا�شنطن بو�ست :طريق الكاظمي طويل ولكنه على الأقل...انطلق
•• وا�شنطن-وكاالت

بعد ثمانية ع�شر عاماً من الغزو الأمريكي الذي �أطاح ب�صدام
ح�سني ،ي��ق��دم ال��ع��راق ق�صة طويلة وم���ؤمل��ة ع��ن ح���دود القوة
الأمريكية .لكن رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي �سيزور البيت
الأبي�ض ه��ذا ال�شهر حل�ض الرئي�س جو بايدن على موا�صلة
املحاولة  -من خالل احلفاظ على التزام ع�سكري �أمريكي جتاه
بلد ميتد عرب خطوط ال�صدع يف ال�شرق الأو�سط.
ويقول الكاتب ديفيد �إغناثيو�س يف مقاله �إن الكاظمي �شخ�صية
ن��ادرة يف املنطقة� .إن��ه �صحفي ورئي�س خم��اب��رات �سابق ين�شد
املثالية منذ فرتة طويلة ويفتقر �إىل ال�سلطة ال�سيا�سية .لي�س
لديه حزب �أو ميلي�شيا� .ؤحاول لكنه ف�شل يف كثري من الأحيان
يف كبح جماح امليلي�شيات املدعومة من �إي��ران التي ابتليت بها
ب�ل�اده .لقد ق��دم وع���ودًا ب��الإ���ص�لاح مل يتمكن يف الغالب من
الوفاء بها حتى الآن.
الطريق طويلة
وم���ع ذل���ك  ،ب��ع��د زي����ارة ا���س��ت��م��رت خم�سة �أي����ام ال��ت��ق��ى خاللها
�إغناثيو�س الكاظمي ومعظم م�ساعديه ال��ك��ب��ار ،ق��ام خاللها
رئي�سا للوزراء قبل
بتقييم التجربة التي بد�أها عندما �أ�صبح ً
�أك�ث�ر م��ن ع���ام بقليل ك��ره��ان ي�ستحق اال���س��ت��م��رار .ق��د تكون
الطريق طويلة ،لكن التكاليف التي تتحملها الواليات املتحدة
منخف�ضة ن�سبياً واملكاف�آت املحتملة كبرية .ويقول �إغناثيو�س:
“هذه حالة تكون فيها العبارة املتعبة :ابق على امل�سار ،لها يف
الواقع بع�ض املعاين.

وي���رى �إغ��ن��اث��ي��و���س �أن ال��ك��اظ��م��ي ي��ح��اول ع��ق��د �صفقة �صعبة
م��ع ب��اي��دن .ي��ري��د ات��ف��اق��اً على ان�سحاب ال��ق��وات “القتالية”
الأمريكية ،كما طالب الربملان العراقي ،لكنه يريد ا�ستمرار
ال��دع��م الع�سكري الأم��ري��ك��ي الآخ���ر ال��ذي مينح ب�لاده فر�صة
للحفاظ على اال�ستقالل وال�سيادة.
م�شكلته هي �أن �إي��ران تريد خ��روج الواليات املتحدة بالكامل،
وتوا�صل ميلي�شياتها �إطالق ال�صواريخ على ال�سفارة الأمريكية
واملواقع الع�سكرية لتو�ضيح هذه النقطة .وعلى الكاظمي بذل
املزيد من اجلهد لإيقافهم ،من �أجل حماية الواليات املتحدة
وحماية العراق.
وق���ال الكاظمي لإغ��ن��اث��ي��و���س خ�لال مقابلة يف مقر �إقامته:
“ن�سعى �إىل �شراكة �إ�سرتاتيجية طويلة الأم���د .العراقيون
م�ستعدون الآن للوقوف على �أقدامهم وحماية �أنف�سهم .مل نعد
بحاجة �إىل القوات القتالية الأمريكية .يف الوقت نف�سه� ،سنظل
بحاجة �إىل ال��دع��م اال�ستخباراتي وال��ت��دري��ب وب��ن��اء القدرات
وامل�شورة «.
ويعتمد م�ستقبل الكاظمي على االنتخابات الربملانية املقرر
�إج��را�ؤه��ا يف ت�شرين الأول (�أكتوبر) .فمع �أن��ه لي�س مر�شحاً،
ي��ق��ول �إغ��ن��اث��ي��و���س �إن معظم الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن قابلهم هنا
يفرت�ضون �أن��ه يرغب يف �إي��ج��اد طريقة للبقاء يف الوظيفة.
و�أف�ضل فر�صه هي �إقبال كبري ،بت�شجيع من القيادة الدينية
ال�شيعية يف النجف ،الأم��ر ال��ذي من �ش�أنه �أن يقل�ص ال�صوت
الربملاين للميلي�شيات املدعومة من �إيران .و�إذا و�صل الربملان
�إىل طريق م�سدود ،فقد يظل الكاظمي رئي�ساً للوزراء ،بدعم
من ال�سنة والأكراد و�إجماع الأحزاب ال�شيعية.

قوة و�ضعف
ويكمن كل من قوة الكاظمي و�ضعفه يف �أنه لي�س �سيا�سياً .و�صل
ال�برمل��ان ال��ع��راق��ي �إىل طريق م�سدود بعد انتخابات 2018
فاجته �إىل الكاظمي لأن��ه ،كرئي�س للمخابرات ،كان ودودًا مع
الواليات املتحدة – لكن لي�س قريباً جداً �إىل درجة �إثارة قلق
الإيرانيني .لكن ب�سبب افتقاره �إىل �شبكته ال�سيا�سية اخلا�صة،
ا�ضطر للتفاو�ض مع �سما�سرة ال�سلطة احلاليني.
وي���ق���ول �أح����د ال�����س��ي��ا���س��ي�ين ال��ع��راق��ي�ين ال���ب���ارزي���ن�“ :س�ألني
الأمريكيون م��ا �إذا ك��ان م�صطفى الكاظمي رج ً
�لا �صاحلاً �أم
�سيئاً...
ه��ذا املفهوم الأم��ري��ك��ي ال ينا�سب .ال�����س���ؤال الأ�سا�سي ه��و هل
هو قوي �أم �ضعيف ومقدار القوة التي ميتلكها” .وعلى تلك
اجلبهة ،قد تتعزز مكانة الكاظمي من خالل زيارته لوا�شنطن،
وال��دع��م املتزايد له من ال��ق��ادة العرب الآخ��ري��ن ،مثل العاهل
الأردين امللك عبد اهلل الثاين والرئي�س امل�صري عبد الفتاح
ال�سي�سي.
ي��ب��دو �أن ه��ن��اك � ً
أم�ل�ا يف �أن الكاظمي ملتزم ح��ق��اً بالإ�صالح
و�إعادة توجيه العراق بعيداً عن �إيران ،كما يقول رعد القادري،
م�ست�شار الطاقة العراقي املولد والذي عمل م�ست�شارًا للحكومة
ال�بري��ط��ان��ي��ة خ�ل�ال ف�ت�رة االح��ت�لال ب��ع��د ع���ام  .2003لكنه
يحذر“ :امل�شكلة يف �أن رئي�س الوزراء يفتقر �إىل �أي ا�ستقاللية.
�إنه مدين للأحزاب ال�سيا�سية وي�ضطر �إىل املناورة فيما بينها.
كما �أن��ه يعرف م��دى ق��وة �إي���ران .وعلى ه��ذا النحو ،ح��اول �أن
يكون كل �شيء جلميع الأط���راف ،وخ ّيب �أملهم جمي ًعاً ب�شكل
متزايد».

ه�شام الها�شمي
ويوا�صل الكاظمي �صد امليلي�شيات ،على الرغم من التهديدات.
و�أعلنت احلكومة هذا الأ�سبوع اعتقال �أحمد حمداوي الكناين،
وه���و مت�شدد م��دع��وم م��ن �إي����ران متهم بقتل ال��ب��اح��ث ه�شام
الها�شمي قبل عام.
وكان الها�شمي م�ؤرخاً ونا�شطاً يف جمال حقوق الإن�سان كتب
عن امليلي�شيات .وكان �أي�ضاً �صديق الكاظمي ،ور�أى الكثري من
العراقيني يف القتل ر�سالة �إىل الكاظمي.
وقال رئي�س احلكومة يف تغريدة اجلمعة بعد �إعالن االعتقال:

“وعدنا بالقب�ض على قتلة الها�شمي� .أوفينا بهذا الوعد».
ويقول �إغناثيو�س �إن احلملة �ضد امليلي�شيات �أو�سع من حملة
االعتقال .وينقل عن م�س�ؤول �أمني �أن القوات العراقية نفذت
ما بني  30و  40عملية لعرقلة الهجمات التي خططت لها
امليلي�شيات امل��دع��وم��ة م��ن �إي����ران ،وات��خ��ذت مثل ه��ذا الإجراء
اال�ستباقي ب�شكل �شبه �أ�سبوعي يف الأ�شهر الأخرية.
وق��ال الكاظمي لـ”وا�شنطن بو�ست”�“ :أعمل بجدية لإعادة
الهيبة �إىل �أج��ه��زة الأم���ن ال��ع��راق��ي��ة...ل��ه��ذا ال�سبب� ،أتعر�ض
لهجمات م�ستمرة من هذه اجلماعات امل�سلحة».
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ماريون فان رينرتغم تر�سم �سريتها الذاتية:

برحيل مريكل ،تخ�سر �أملانيا بهلوان احللول الو�سط!...

* لنبد�أ مبفارقة� :أجنيال مريكل ن�ش�أت يف ال�شرق،
•• الفجر –خرية ال�شيباين
يف ظل ديكتاتورية ،لكن طفولتها كانت �سعيدة جدا
يف �سرية ذاتية رائعة ،تروي ماريون فان رينرتغم... ،
طفولة والبناء ال�سيا�سي للم�ست�شارة الأملانية ،التي  -هذا يف الواقع �شيء يتعار�ض مع االعتقاد ال�سائد.
�ستتنحى عن ال�سلطة يف � 26سبتمرب.
مت حب�س �أجنيال مريكل ب�سهولة يف هذا الكلي�شي

كـ “امر�أة من ال�شرق” .لكن رغ��م الديكتاتورية
الرهيبة التي عانت منها ،هناك � ً
أي�ضا هذا القو�س
ال�ساحر لطفولتها ،يف قرية �صغرية على حافة
متبلن ،يف الريف ،يف براندنبورغ.
تنحدر �أجنيال مريكل من عائلة خا�صة جدً ا .والدها

ق�س ،غر�س فيها تعلي ًما �صار ًما ،يتميز بالتق�شف،
لكنه � ً
أي�ضا �شخ�صية منفتحة ومثقفة ،ترك الغرب
لي�ستقر يف ال�شرق ،مدركا ب�أن الديانة الربوت�ستانتية
ُينظر �إليها ب�شكل �سيء هناك ،اال انه �أنه كان يعتنق
الأيديولوجية اال�شرتاكية.
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ماريون فان رنرتغم م�ؤلفة كتاب لقد كانت مريكل

جت���رب���ة االق����ام����ة يف ع�����امل معاد،
����س���اع���دت���ا يف وق�����ت الح�����ق مريكل
��ي�را� .إن����ه����ا �شخ�صية
ال�������ش���اب���ة ك����ث ً
ح���ري�������ص���ة وح���������ذرة ،ت����ع����رف كيف
ت�����ش��ق ط��ري��ق��ه��ا ب��االن��ت��ب��اه �إىل ما
ي��ح��ي��ط ب��ه��ا .وجن���د ه���ذا االرث يف
خطابها ي��وم  9دي�سمرب 2020
يف البوند�ستاغ .ر�أيناها ،على و�شك
ال��ب��ك��اء ،مم��� ّزق���ة ب�ي�ن ����ص���راع قيم،
ف�ل�إن��ق��اذ الأرواح ال��ب�����ش��ري��ة ،كان
عليها �أن تفر�ض احلجر ال�صحي،
وتقييد حرية �سبق ان حرمت منها،
والتي �أقامتها كقيمة عليا.
* حت��ك��ي ���س�يرت��ك ال���ذات���ي���ة ق�صة
ام���ر�أة متكتمة �أ�صبحت م�ست�شارة
“ب�شكل عر�ضي»...
�شخ�صا يخطط مل�شاريع
 �إنها لي�ست ًغ�ي�ر واق���ع���ي���ة ،ه���ي ق��ب��ل ك���ل �شيء
فيزيائية حت��ل امل�شكلة بالبيانات
واملعطيات التي يف حوزتها وحتت
ت�����ص��رف��ه��ا .وق���د ع��م��ل��ت دائ��� ًم���ا مع
عن�صرين :الفر�صة -ك��ان��ت دائ ًما
يف الوقت املنا�سب يف املكان املنا�سب

مريكل� ...سرية ذاتية تثري الكثريين

ً
�سيا�سيا
 �سيتعني على �أملانيا �إعادة حتديد موقعها يف العامل وحت ّمل م�س�ؤولية و�أعباء قوتها ال توجد دراما ممكنة يف خالفتها ،الأملان قلقون ب�ش�أن ما � -إنها حمافظة تقدمية ،تخاف التغيري ،ال ت�ستعجل الأمور،يحدث يف اخلارج �أكرث من قلقهم على وطنهم
وال ّتتبع ا�سرتاتيجية ،و�إمنا تقودها بنيتها الأخالقية
وحتليلها املمتاز للمواقف.�إن اجل�����دار ي��ن��ه��ار ،وه���ن���اك �أملانيا
ج���دي���دة ،ت��ق��ول م�يرك��ل لنف�سها:
“ماذا ميكنني ان �أفعل؟” انخرطت
يف ال�سيا�سة ...ذك��ي��ة ،وم��اه��رة ،مت
ر�صدها ب�سرعة .كان على هلموت
كول �أن ي�ؤلف حكومة جديدة ،وهو
بحاجة �إىل �شخ�ص من ال�شرق� ،إن
�أمكن امر�أة  ...وكانت هي من ت�ضع
عالمة يف كل املربعات!
يف نهاية الت�سعينات� ،ضاع حزبها
(الدميقراطي امل�سيحي) يف ق�ضايا
ف�����س��اد ،وا���ص��ط��دم ه���ذا ب�إح�سا�سها
الأخ��ل�اق����ي ،وق�����ررت ان���ق���اذه .كان

اجل���م���ي���ع ي���ق���دره���ا ،ف���ه���ي لطيفة
وخم���ل�������ص���ة ،ه�����ادئ�����ة وجم���ت���ه���دة،
وم��ع��ج��ب��ة ب��ه��ل��م��وت ك���ول مع ّلمها.
ويف ت��ل��ك امل��رح��ل��ة ،ن��زع��ت خجلها
وارت����ب����اك����ه����ا ،وت����ب����ل����ور طموحها
ال�سيا�سي.
* ك�����ي�����ف حت�������ددي�������ن �أ�����س����ل����وب����ه����ا
ال�سيا�سي؟
 �إن��ه��ا حم��اف��ظ��ة ت��ق��دم��ي��ة ،تخافالتغيري ،وال حتب ا�ستعجال الأمور،
وال تتبع ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة .ب���د ًال من
ذل���ك ،ت��ق��وده��ا بنيتها الأخالقية.
منتبهة جدًا للر�أي العام ،متت�صه،

مع حماولة ت�شكيله .خالل الأزمة
اليونانية ،كانت عنيفة وعقائديّة،
ل��ك��ن ان��ت��ه��ى ب��ه��ا الأم����ر �إىل و�ضع
خطة امل�ساعدة ال��ت��ي قبلها دافعو
ال�����ض��رائ��ب الأمل������ان .وب��امل��ث��ل ،فقد
دفعت مواطنيها �إىل القيام بثورة
حل��م��ل��ه��م ع���ل���ى االل�����ت�����زام بخطة
التعايف –ويف نف�س الوقت فرملت
املبادئ الأربعة ملقرتحات �إميانويل
ماكرون.
* هنا حتديدا ،كيف حتللني الثنائي
ماكرون ومريكل؟
 -ه����و اخل����ي����ال وال�������ر�ؤي�������ة ،وه���ي

الرباغماتية  ...و�أحيا ًنا الفرامل.
وجل����� ّره�����ا ،ع�����رف م�����اك�����رون كيف
ي��ل��ع��ب ع��ل��ى احل���اج���ة وال�������ض���رورة
التي خلقتها الأزمة ال�صحية .لقد
–”قو�سا
ابتكر -ه��ذه هي كلماته
ً
كهربائ ًيا” لإخراجها من منطها
التقليدي يف ال��ت��ف��او���ض .وعندما
ع���ر����ض���ا ب�������ش���ك���ل م�������ش�ت�رك خطة
الإن�����ع�����ا������ش ،ا����س���ت���خ���دم���ت مريكل
� ً
أي�ضا مفردات الرئي�س الفرن�سي:
“ال�سيادة”“ ،بطل �أوروبا.»...
* كيف �سيبدو ما بعد مريكل؟
 -يف �أمل���ان���ي���ا ،ال��ت�����ش��وي��ق ال�سيا�سي

منخف�ض للغاية .املر�شحون الثالثة
خلالفتها هم �أ�شخا�ص معقولون
وم�����������س������ؤول�����ون ودمي����ق����راط����ي����ون
وم�ؤيدون لأوروبا ...ال توجد دراما
ممكنة .ان الأمل��ان قلقون ب�ش�أن ما
يحدث يف اخل��ارج �أك�ثر من قلقهم
ع��ل��ى وط��ن��ه��م! ف��خ�لال �ستة ع�شر
ع��امً��ا يف ال�����س��ل��ط��ة ،ق��ام��ت مريكل
بتحديث حزب املحافظني ،وطورت
الق�ضايا االجتماعية -حقوق املر�أة،
واحل��د الأدن��ى للأجور  ...و�شكلت
���ب�ي�را ل��ي�����س على
ت���ي���ارا و���س��ط��ي��ا ك ً
ريا ،لقد
اليمني وال على الي�سار� .أخ ً
كانت ماكرونية قبل ماكرون!

مع �سطوة امليلي�شيات والإرهاب ..ت�سا�ؤالت عن قدرات اجلي�ش العراقي
•• بغداد-وكاالت

جبل هائل م��ن الأزم���ات تالحق ال��ع��راق من
ملف قطع �إيران ملياهه ،مروراً باحتالل تركيا
مل�ساحات وا�سعة م��ن �أرا���ض��ي��ه �شما ًال ،ولي�س
انتهاء ب�سيطرة امليلي�شيات على �أمنه الداخلي
ومهاجمة امل�صالح والبعثات الأجنبية داخل
�أرا�ضيه.
�إن ه����ذه الأزم��������ات ك��ل��ه��ا دف���ع���ت باملراقبني
للت�سا�ؤل حول انخفا�ض قدرة جي�ش العراق
ع��ل��ى ال��ت�����ص��دي ل��ه��ذه ال��ق�����ض��اي��ا ال��ت��ي مت�س
حقوقه االقت�صادية وال�سيا�سية وال�سيادية،
ب��ع��د �أن ك����ان ذات ي����وم �أح����د �أق�����وى جيو�ش
املنطقة.
ي���رك���ز ال���ب���اح���ث���ون ع��ل��ى م����ؤ����ش���ري���ن بارزين
للداللة على ال�ضعف املو�ضوعي الذي يعاين
م��ن��ه اجل��ي�����ش ال��ع��راق��ي ،ك��م��ا ي���ؤك��د الباحث
املُخت�ص يف ال�ش�ؤون الأمنية يف مركز ال�شرق
للدرا�سات� ،سطم الع�ساف.
وي��ق��ول الع�ساف“ :الأول ،امل�سلي�شيات التي
يزداد ح�ضورها يف ال�شارع وت�أثرياً على القوى وم��ع ذل��ك ،ف���إن م�ؤ�شرات التعداد والقدرات و 4500ن��اق��ل��ة جُ ��ن��د م��ن خمتلف الأن����واع ،وي��ق��ول“ :رمبا ت��ك��ون �أع����داد اجل��ن��ود و�أن���وع
ال�سيا�سية ،والثاين ،بقاء داع�ش حمافظاً على القتالية واجلاهزية تعطيه مرتبة متقدمة �شكلت م��رك��ز ثقل الت�سلح ال�ب�ري العراقي ،التجهيز �صحيحة ،لكن اجلي�ش العراقي ال
قدراته الع�سكرية واللوج�ستية و�شن الهجمات قيا�ساً بالدول النظرية له ،فالأرقام املبا�شرة ال����ذي ي��ك��اد �أن ي��ك��ون ق��ط��اع��اً وح���ي���داً لهذا ميلك الأ�س�س الثالث للجيو�ش احلديثة .فهو
النوعية بعد �أربعة �سنوات من �إعالن الق�ضاء تقول ب���أن تعداد الأف��راد يف اجلي�ش العراقي اجل���ي�������ش ،يف ظ���ل غ���ي���اب الأن���ظ���م���ة اجلوية يفتقد ل�سالح الطريان احلربي فعلياً ،وكل
عليه ،هُما امل�ؤ�شران على ذلك».
العمليات اجلوية �ضد التنظيمات الإرهابية
ال��ن��ظ��ام��ي ي���ق���ارب ن�����ص��ف م��ل��ي��ون ع�سكري ،والبحرية والإلكرتونية.
وك���ان ال���ع���راق مي��ل��ك  15ط��ائ��رة م��ن طراز تقوم بها ق��وى التحالف ال��دويل نيابة عنه،
وي�ضيف الع�ساف“ :بقاء داع�ش بهذه القوة موزعني على �أربعة ع�شر فرقة نظامية.
دالل�����ة ع��ل��ى ع����دم وج�����ود ق����وة م��رك��زي��ة ذات ت��ق��ول الأرق������ام ال�����ص��ادرة ع��ن وزارة الدفاع “�أف  ”16الأم�ي�رك���ي���ة امل���ت���ط���ورة� ،إال �أن حيث �أن  70طائرة حربية عراقية هي فعلياً
تخطيط ا�سرتاتيجي �ضمن اجلي�ش العراقي ،العراقية ب�أن اجلي�ش ميلك  90دبابة رو�سية الهجمات التي ت�شنها امليلي�شيات امل�سلحة على خارج اال�ستخدام».
وه����ذا دل��ي��ل ت�����ص��ارع م���راك���ز ال���ق���وة داخله .من ط��راز “تي � ،”90إىل جانب �إىل  272القواعد الع�سكرية العراقية ،دفعت بال�شركة وي��ت��اب��ع“ :كذلك ف�����إن كِ���ب���ار ���ض��ب��اط وق���ادة
وح�ضور امليلي�شيات م�ؤ�شر على هام�شية دور دب��اب��ة رو���س��ي��ة �أخ���رى م��ن ط���راز “تي  ،”72الأم�يرك��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ت��ق��دمي اخلدمات اجل��ي�����ش ي��ف��ت��ق��دون ل�لاح�تراف��ي��ة� ،إذ يغلب
اجلي�ش».
التي تعاقد العراق ب�ش�أنها مع رو�سيا خالل اللوج�ستية لتلك الطائرات لإعالن ان�سحابها وال�ؤه���م الطائفي وال�سيا�سي على �سلوكهم
العام .2017و كادت �أن ت�سبب �أزمة ع�سكرية م��ن ال��ع��راق خ�ل�ال �شهر م��اي��و ال��ف��ائ��ت ،مما وان�����ض��ب��اط��ه��م ال��ع�����س��ك��ري املُ��ف�تر���ض� .أخ��ي�راً
�أرقام الت�سلح التف�صيلية
بينها وبني الواليات املُتحدة ،التي كانت قد �أخ��رج هذه الطائرات العراقية من اخلدمة اجلي�ش العراقي ال ميتلك التقنيات احلديثة،
م��ن ال��ق��درات ال�سبريانية وح���روب ال�شبكات
ح�سب ت�صنيف “غلوبال فاير باور” العاملي ط���ورت ق��ط��اع ال��دب��اب��ات العراقية بعد العام فعلياً.
و�أنظمة الليزر وال��رادارات املتطورة والأقمار
لـ”قوة اجليو�ش” ،ف�����إن اجل��ي�����ش العراقي  2003بدبابات “�أبرامز �أم  ”1املتطورة،
ال�صناعية ،ل��ذا ف�أنه مجُ��رد جي�ش تقليدي،
يحتل املرتبة  57من �أ�صل  138جي�شاً على حيث بلغ عددها  142دبابة ،وكانت امل�ساهم الأ�س�س الثالث الغائبة
م�ستوى ال��ع��امل ،وه��و م��رك�� ٌز يُعترب مُتقدماً الأول يف حرب اجلي�ش العراقي �ضد تنظيم ُي��ف��ن��د اخل��ب�ير الع�سكري ال��ع��راق��ي املتقاعد ي�����ش��ب��ه م���ا ك����ان ع��ل��ي��ه يف ع���ق���دي ال�ستينات
مروان ال ُرميحي يف حديث مع موقع “�سكاي وال�سبعينات ،ولي�س حتى الثمانينات ،حيث
ح�����س��ب امل��ع��اي�ير ال��ع��امل��ي��ة ،لأن ال���ع���راق لي�س داع�ش.
بالدولة ال�صناعية ،وال يحوي ُكتلة �سكانية ه���ذه ال��دب��اب��ات ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ق��راب��ة �ألف نيوز عربية” �صحة تلك الدالالت املبا�شرة يف تطور اجلي�ش العراقي وقتئذ �أثناء مرحلة
ُكربى.
احلرب مع �إيران ب�شكل ا�ستثنائي».
م��رك��ب��ة م���درع���ة� ،أغ��ل��ب��ه��ا �أم�يرك��ي��ة ال�صنع ،جداول الت�صنيف العاملية.

�أمتناع عاملي عن الت�سليح
تتجه احلكومة العراقية الراهنة للح�صول
ع��ل��ى م��زي��د م���ن الأ���س��ل��ح��ة رو���س��ي��ة ال�صنع،
بعد امتناع ال��والي��ات املتحدة و�أغ��ل��ب الدول
الأورب��ي��ة على منح اجلي�ش العراقي مزيداً
من التجهيز ،ب�سبب اخل�شية من وق��وع تلك
الأ�سلحة يف �أي���ادي امليلي�شيات والتنظيمات
املُتطرفة.
وذه����ب ال��غ��رب يف ه���ذا اخل��ي��ار �أك��ث�ر نتيجة
تقاع�س احلكومة العراقية عند ات��خ��اذ �أية
خطوات عقابية جتاه الهجمات التي ت�شنها
امليلي�شيات ع��ل��ى ال��ق��واع��د الع�سكرية التي
للتحالف الدويل.
وح����ذرت دول غ��رب��ي��ة احل��ك��وم��ات العراقية
امل��ت��ع��اق��ب��ة م���ن ال�����س��ع��ي مل����زج ب��ن��ي��ة الت�سلح
ال��ع��راق��ي��ة ،الأم�يرك��ي��ة ب�أغلبيتها منذ العام
 ،2003ب�أنظمة رو�سية و�صينية ،م�شرية
�إىل احتمال �أن يتعر�ض ال��ع��راق ملا تعر�ضت
له ُتركيا بعد قيامها ب�شراء منظومة “�أ�س
 ”400الرو�سية الدفاعية م�ؤخراً.
اللواء العراقي املتقاعد ،برهان احلمداين،
وامل�� ُق��ي��م يف ال�����س��وي��د ،ان��ت��ق��د يف ح��دي��ث ملوقع
“�سكاي نيوز عربية” التوجه العراقي الذي
يخت�صر م�س�ألة التطوير يف زيادة الت�سلح.
و�أ�ضاف“ :من الوا�ضح �أن الف�ساد من طرف،
ح��ي��ث ي�����س��ت��ف��ي��د م���ن ت��ل��ك ال�����ص��ف��ق��ات كبار
القيادات الع�سكرية والأحزاب احلاكمة ،ومن
ط���رف �آخ����ر ،بغية م��ن��ح م��زي��د م��ن الأ�سلحة
للميلي�شيات ،هي من تقف وراء هذا التلهف
احلكومي ل�شراء كميات �ضخمة من الأ�سلحة
�سنوياً.».
ُ
ور�أى �أن ذل���ك ي����أت���ي “يف وق���ت ت��ه��م��ل فيه
الأ����س���ا����س���ي���ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ل���رف���ع م�ستويات
اجل��ي�����ش ال��ع��راق��ي ،م��ث��ل االه��ت��م��ام بالرتبية
االح�ت�راف���ي���ة ل��ل�����ض��ب��اط وزي������ادة م�ستويات
تعليمهم ورفع م�ستويات التحديث والتن�سيق
بني خمتلف القطاعات وخلق وح��دات بحث
ع�سكرية لإحداث قطاعات �صناعية وتدريبية
وطنية».

*ما هو الإرث الذي �سترتكه؟
ل��ق��د غ�ي�رت ���ص��ورة �أمل��ان��ي��ا بجعلها
متعاطفة ،لكنها تركت ،من ناحية
�أخ�����رى ،م���ذا ًق���ا م���ري��� ًرا يف م�سائل
ال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة .لقد �أ�صرت
ع��ل��ى �أن ي��و ّق��ع االحت����اد الأوروب�����ي
�صفقة �سيئة ال�صياغة مع ال�صني،
ودعّمت م�شروع خط �أنابيب الغاز
ن����ورد ���س�ترمي  2م��ع رو���س��ي��ا حتى
النهاية.
وت����دي����ن م��ي�رك����ل ب����ط����ول عمرها
ال�سيا�سي �إىل حقيقة �أن��ه��ا �أعادت
تثبيت ال�سلطة الأملانية بعد الأزمة
العميقة يف العقد الأول من القرن

احل������ادي وال��ع�����ش��ري��ن .ومل تفعل
�أي ����ش���يء مي��ك��ن �أن ي��ق��و���ض هذا
االزدهار ،ومن هنا جاءت �سيا�ستها
الذكية للغاية لتقول لفالدميري
بوتني و�شي جني بينغ حقيقتهما،
م��ع احل��ف��اظ على م�صالح بالدها
ال�صناعية .غري ان هذا املوقف لن
يكون من ال�سهل احلفاظ عليه.
�سيتعني على �أمل��ان��ي��ا �إع���ادة حتديد
موقعها يف العامل وحت ّمل م�س�ؤولية
واع��ب��اء قوتها �سيا�سياً .و�سيتعني
ع��ل��ى خليفتها �أي���ً��ض��ا ال��ت��ع��ام��ل مع
�شركاء حتالف ،مثل حزب اخل�ضر،
الذين �سيكونون �أق��ل ت�ساحمً ا مع
القوى ال�سلطوية.
ل��ق��د متكنت م�يرك��ل م��ن التعامل
مع هذه التناق�ضات ...وبرحيلها،
تفقد �أملانيا هذا النوع من بهلوان
حلول الو�سط.
------------------------ك��ت��اب “لقد ك��ان��ت مريكل”
(م��ن�����ش��ورات �آري����ـ����ن) ،بقلم
م�����اري�����ون ف������ان رن��ت�رغ����م .
ع�����������ن الك�����������س��ب��ري�����������س

رغم نفي وا�شنطن� ..إيران ت�ؤكد
االتفاق على تبادل ال�سجناء

•• دبي-رويرتز

قال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية الإيرانية �إن �إيران �أكدت الأحد �أنه
قد مت التو�صل �إىل اتفاق مع ال��والي��ات املتحدة على تبادل ال�سجناء،
وذلك بعد يوم من نفي وا�شنطن التو�صل �إىل اتفاق من هذا النوع.
وق��ال املتحدث �سعيد خطيب زادة يف تغريدة “ ال�شائن  ..هو �أن تنكر
الواليات املتحدة احلقيقة الب�سيطة املتمثلة يف التو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أن
م�س�ألة املحتجزين بل وحتى ب�ش�أن كيفية الإعالن عنه».
و�أ���ض��اف “مت االت��ف��اق م��ع ال��والي��ات املتحدة واململكة املتحدة يف فيينا
على تبادل الإفراج لدواع �إن�سانية عن � 10سجناء من كل من اجلانبني
وهذا االتفاق ال يرتبط باملفاو�ضات حول االتفاق النووي (خطة العمل
ال�شاملة امل�شرتكة).
�إيران م�ستعدة لتنفيذ التبادل اليوم».
واتهمت الواليات املتحدة �إيران �أم�س ببذل حماولة “�شائنة” للتمل�ص
من اللوم بخ�صو�ص امل���أزق الذي و�صلت �إليه املحادثات النووية ونفت
التو�صل �إىل �أي اتفاق على تبادل �سجناء.
وقال كبري املفاو�ضني الإيرانيني عبا�س عراقجي يف تغريدة �أم�س �إنه
يتعني على ال��والي��ات املتحدة وبريطانيا الكف عن الربط بني تبادل
ال�سجناء واملحادثات النووية.
وتهدف املحادثات النووية �إىل �إحياء اتفاق عام  2015بني �إيران و�ست
قوى كربى والذي قل�صت �إيران مبوجبه �أن�شطتها النووية مقابل رفع
العقوبات املفرو�ضة عليها.
وتخلت وا�شنطن عن االتفاق يف عام  2018و�أع��ادت فر�ض العقوبات
على �إيران.
وق���ال عراقجي �إن���ه ل��ن يتم �إج���راء ج��ول��ة ج��دي��دة م��ن امل��ح��ادث��ات غري
املبا�شرة بني طهران ووا�شنطن �إال بعد تويل الرئي�س املنتخب �إبراهيم
رئي�سي من�صبه يف �أوائ��ل �أغ�سط�س �آب .وتوقفت اجلولة ال�سابقة من
املحادثات يف فيينا يوم  20يونيو حزيران.
وتتوا�صل طهران مع �إدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن ب�ش�أن تبادل
ال�سجناء من �أجل الإفراج عن �إيرانيني حمتجزين يف �سجون بالواليات
املتحدة ودول �أخرى ب�سبب انتهاكات للعقوبات الأمريكية.
واع��ت��ق��ل��ت �إي����ران ال��ع�����ش��رات م��ن م��زدوج��ي اجلن�سية وبينهم ع���دد من
الأمريكيني يف ال�سنوات الأخرية معظمهم بتهمة التج�س�س.
واتهم ن�شطاء حقوقيون �إيران مبحاولة ا�ستغالل االعتقاالت للح�صول
على تنازالت من دول �أخرى.
وترف�ض �إيران هذا االتهام.
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احتك مب�صاب بكوفيد� 19 -أرملة الرئي�س جوفينال مويز تعود �إىل هايتي
جون�سون يخ�ضع للعزل بعدما
•• لندن�-أ ف ب

12

ب��ع��دم��ا اح��ت ّ��ك ب�شخ�ص م�صاب بكوفيد� ،19-سيخ�ضعرئي�س ال����وزراء ال�بري��ط��اين بوري�س جون�سون للعزل لكن
فقط خارج �أوقات العمل �إذ ي�شارك يف برنامج جتريبي ،وفق
ما �أعلنت رئا�سة الوزراء الربيطانية.
وق��ال متحدث با�سم داونينغ �سرتيت �إن جون�سون ووزير
املال ري�شي �سوناك “تلقوا ات�صاال من جهاز ال�صحة العامة
�إثر احتكاكهما ب�شخ�ص م�صاب بكوفيد».
و�أع���ل���ن وزي���ر ال�����ص��ح��ة ���س��اج��د ج��اوي��د ال�����س��ب��ت �أن���ه م�صاب
بكوفيد.19-

ل��ك��ن ج��ون�����س��ون و���س��ون��اك �سيتجنّبان ع���ز ًال ك��ام ً
�لا لأنهما
“�سي�شاركان يف برنامج جتريبي للفحو�صات اليومية لك�شف
الإ�صابات” �سي�سمح “لهما مبوا�صلة العمل من داونينغ
�سرتيت».
و�أو���ض��ح املتحدث �أنهما “لن يقوما ���س��وى ب�����إدارة م�سائل
حكومية �أ�سا�سية خالل هذه الفرتة».
وت�شهـ ــد اململك ـ ــة املتح ـ ــدة� ،إح��ـ��ـ��ـ��ـ��دى ال��ـ��ـ��ـ��دول الأك ـ ــرث
ت�ض ـ ــرراً يف �أوروبـ ـ ــا جـ ـ ــراء ك ـ ــوفيد 19-مع �أكث ـ ـ ــر م ـ ــن
 128,600وف ـ ــاة ،ارتفـ ـ ـ ــاعا يف عـ ـ ــدد الإ�صـ ـ ــابات منذ
�أ�س ـ ـ ــابيع وجت ــاوزت احل�صيلة اليومية ال�سبت � 54ألف
�إ�صابة جديدة.

•• بور او برن�س�-أ ف ب

عادت مارتني مويز� ،أرملة الرئي�س الهايتي جوفينال مويز الذي
اغتاله جمهولون� ،إىل بور �أو برن�س حل�ضور جنازته ،ح�سب ما
�أعلنت احلكومة.
وكانت مارتني �أ�صيبت يف الهجوم الليلي الذي �أودى بحياة الرئي�س
يف  7متوز يوليو ،و ُنقِلت �إىل م�ست�شفى يف ميامي بفلوريدا.وكتب
وزي��ر ال��دول��ة املكلف التوا�صل فرانت�س �إك�سانتو�س على تويرت
ال�سبت “ال�سيدة الأوىل مارتني مويز ع��ادت للتو �إىل هايتي يف
�إطار اال�ستعدادات املرتبطة باجلنازة الوطنية” لزوجها واملقررة
يف  23متوز يوليو.

�صحف عربية :عهد حزب اهلل واالنهيار اللبناين

•• عوا�صم-وكاالت

رغم الأزمات احلادة التي يعي�شها لبنان ،اعتذر
�سعد احل��ري��ري ع��ن ع��دم ال��ق��درة على ت�شكيل
حكومة لبنان ّية معقولة ،بعد ق��راب��ة � 9أ�شهر
من امل��ح��اوالت لالتفاق مع رئي�س اجلمهورية
دون ق��درة الطرفني على ال��ت��واف��ق ،وذل��ك بعد
رف�����ض م��ي�����ش��ال ع���ون ت�شكيلة احل��ك��وم��ة التي
عر�ضها عليه احلريري والتي ت�شبه لبنان الغد
ولي�س لبنان “حزب اهلل” �أو رئي�س اجلمهورية
و�صهره جربان با�سيل.
ووف��ق��اً ل�صحف عربية ���ص��ادرة الأح����د ،اعتذار
رئي�س الوزراء املك ّلف �أكرث من طبيعي وذلك �أن
مي�شال عون رف�ض منذ البداية �أن تكون هناك
حكومة لبنان ّية برئا�سة احلريري وق�� ّرر و�ضع
ك ّل العقبات يف وجه ت�شكيل حكومة متتلك حدّا
�أدنى من الكفاءات.
عهد حزب اهلل
واع��ت�بر ال��ك��ات��ب خ�ي�راهلل خ�ي�راهلل يف �صحيفة
“العرب” اللندنية� ،أن اع��ت��ذار رئي�س الوزراء
امل��ك�� ّل��ف �أك�ث�ر م��ن ط��ب��ي��ع��ي ،وق���ال �إن “ال�سبب
يف غ��اي��ة ال��ب�����س��اط��ة .وه���و �أن ع���ون ق���� ّرر و�ضع
ك��� ّل ال��ع��ق��ب��ات يف وج���ه ت�شكيل ح��ك��وم��ة متتلك
ح��دّا �أدن��ى من الكفاءات كي تتمكن من العمل
على ب��دء و�ضع ح��د لالنهيار اللبناين .وه ّمه
الوحيد و�صول جربان با�سيل �إىل موقع رئي�س
اجلمهورية عندما تنتهي واليته».
و�أ�ضاف �أن “حزب اهلل الذي �أو�صل مي�شال عون
�إىل م��وق��ع رئي�س اجل��م��ه��ور ّي��ة ،وال���ذي يتح ّكم
بكل �صغرية وكبرية يف البلد ،يعطي الأولويّة
للغطاء امل�سيحي ال��ذي ي�ش ّكله الثنائي مي�شال
عون جربان با�سيل ل�سالحه غري ال�شرعي ،وهو
�سالح يف خدمة �إيران” ،مو�ضحاً �أن “�إيران ال
ترى يف لبنان �سوى ورقة من �أوراقها الإقليمية.
ت�ستخدم ه��ذه ال��ورق��ة ،مثلما ت�ستخدم اليمن
و����س���وري���ا وال����ع����راق يف ���ض��غ��ط��ه��ا ع��ل��ى الإدارة
الأمريكية من �أجل العودة �إىل االتفاق النووي
ورفع العقوبات».
وبح�سب الكاتب ،يدفع لبنان ثمن قيام “عهد
حزب اهلل” .وهناك رئي�س للجمهوريّة ،حاقد
على �أهل ال�س ّنة ،يعتقد �أن يف ا�ستطاعته ا�ستعادة
“حقوق امل�سيحيني” ب�سالح “حزب اهلل” .ك ّل
م��ا يف الأم���ر �أن �سعد احل��ري��ري �سعى لفر�ض
نف�سه العبا يف “�ساحة” يرف�ض فيها “حزب
اهلل” �أن يكون لديه �أيّ �شريك فيها .لذلك،
ك��ان طبيعياً � اّأل تعجب احلكومة التي طرحها
احلزب و�أن يتولىّ مي�شال عون و�ضع العراقيل
التي دفعته �إىل االعتذار».

مع ر�صد �أول ب���ؤرة للإ�صابات بكورونا الأحد،
ت�ستعد طوكيو ملواجهة مع�ضلة دورة الألعاب
الأوملبية بينما حت��اول ال��دول الأوروب��ي��ة احتواء
تف�شي م��ت��وق��ع ل��وب��اء كوفيد 19-م��ع ت�شديد
�شروط الدخول �إىل فرن�سا وبريطانيا.
وقبل خم�سة �أي��ام من افتتاح الأوملبياد ،اكت�شف
املنظمون �إ�صابة اثنني من الريا�ضيني بكورونا
يف القرية الأوملبية ،غداة الإعالن عن �أول �إ�صابة
لدى �أح��د �أع�ضاء الإدارة ،يف هذا املقر ال�ضخم
الذي ي�شكل رمزا للألعاب الأوملبية.
وك�شف متحدث با�سم اللجنة املنظمة الأحد
�أن امل�صابني الثالثة ينتمون �إىل “دولة واحدة
وريا�ضة واحدة” ،من دون �أن ي�ضيف �أي تفا�صيل.
وي��ث�ير ر���ص��د ه����ذه ال����ب�����ؤرة الأوىل يف القرية
الأومل��ب��ي��ة خم���اوف م��ن ان��ت�����ش��ار للمر�ض ي�شكل
امتحانا لإج���راءات مكافحة كوفيد التي �أعدت
قبل �أ�شهر.من جهته ،ي�أمل االحتاد الأوروبي يف
�أن ي�ؤتي الت�شديد الأخري للإجراءات ال�صحية
يف ب��ع�����ض ال����دول الأع�����ض��اء ث��م��اره يف مواجهة
املتحورة دلتا ال�شديدة العدوى ،وميكن �أن ي�شعر
باالرتياح لنقطة واح��دة فقط هي تفوقه على
الواليات املتحدة يف معدل ال�سكان الذين تلقوا
جرعة واح��دة على الأق��ل من اللقاحات امل�ضادة
للمر�ض.وبعدما ت�أخر االحتاد لفرتة طويلة يف
حمالت التطعيم ،ق��ال وزي��ر ال��دول��ة الفرن�سي
لل�ش�ؤون الأوروبية كليمان بون �إن التكتل “قام
بتطعيم ج��زء �أك�بر م��ن �سكانه ( 55,5باملئة)
ب��ج��رع��ة �أوىل م��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة (55,4
باملئة)” .و�أ���ض��اف “نوا�صل ون�س ّرع” حمالت
التطعيم.
وك��ان��ت ا�سرتاتيجية التطعيم الأوروب���ي���ة التي
بد�أت ببطء �أكرب مقارنة مع بريطانيا والواليات

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

الب�ؤ�س واجلائحة كوكتيل متفجر!...
•• ريت�شارد التندري�س*

وت�����س���آل خ�ي�راهلل يف خ��ت��ام م��ق��ال��ه ،ع��ن “كيفية
م��ع��اجل��ة امل��ج��ت��م��ع ال������دويل ال��و���ض��ع اللبناين
ال���ذي ح���دّد االحت����اد الأوروب�����ي يف ب��ي��ان��ه العلل
ال��ت��ي ي��ع��اين منها” ،م�ضيفاً �أن “حزب اهلل”
لي�س مهت ّمة ب���أيّ �إن��ق��اذ للبلد �أو ملواطنيه و�أ ّن
ال اع�ترا���ض ل��دى املجتمع ال��دويل على ذلك”
و�سيظل مي�شال عون و�صهره يناديان بـ”حقوق
امل�سيحيني” يف لبنان ح ّتى لو مل يبق م�سيحي
واحد يف البل ويظ ّل الو�صول �إىل ق�صر بعبدا،
ب�أيّ ثمن كان� ،أه ّم بكثري من تهجري امل�سيحيني
من البلد!».
االنهيار اللبناين والأزمة الأخالقية
ويف �صحيفة “االحتاد” الإماراتية ،يرى �أ�ستاذ
ال���درا����س���ات الإ���س�لام��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة اللبنانية،
ال��دك��ت��ورر���ض��وان ال�سيد� ،أن “ال�سبب املبا�شر
للخالف ما كان قانون االنتخابات رغم فظاعته،
ب��ل ب��دء االنهيار االقت�صادي ب�سبب االختالل
املتفاقم يف م��ي��زان امل��دف��وع��ات ،وان��ع��دام النمو،
و�أه����وال الف�ساد ،والتهريب وغ�سيل الأم���وال،
وال��ع��زل��ة ال��ت��ي ب����د�أ ي��ع��اين م��ن��ه��ا ل��ب��ن��ان ب�سبب
ا�ستيالء حزب اهلل امل�س ّلَح على املرافق ،والتدخل
يف �سوريا ،وتهديد الدول العربية»
و�أ�ضاف �أنه “منذ � 9أ�شهرٍ ،اجتمع احلريري مع
عون �أكرث من  20مرة ،وعر�ض عليه ت�شكيالت
خمتلفةّ ،
لكن عوناً رف�ضها ،وقرر �أنه هو الذي
يعينّ كل الوزراء امل�سيحيني �أو ما �س ّماه بالثلث
ال�ضامن».

و�أو���ض��ح الكاتب �أن “اخرتاع “الثلث” ه��ذا يف يف لبنان؟” ،م�ضيفاً �أن “املجتمع ال��دويل كله
الأ�صل من �صنع احل��زب امل�س ّلَح ،ثم ا�ستخدمه ي��ل��وم الطبقة ال�سيا�سية يف الف�شل احلا�صل
ج��ب��ران ب��ا���س��ي��ل ل��ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى احلكومات ،بلبنان ،وهذا �صحيح ،ور�أ���س حربة ف�شل ودمار
لأن��ه بح�سب الد�ستور �إذا ا�ستقال ثلث �أع�ضاء لبنان هو «حزب اهلل» ،فلماذا ال ي�ستقيل الرئي�س
احلكومة اع�� ُت�برت م�ستقيلة! لقد �أراد با�سيل عون ،ويخرج �شارحاً كل ما لديه على التلفاز...
ال�سيطرة كما ك��ان عليه الأم���ر �سابقاً .ث��م �إنه وكما فعل احلريري؟».
وت���اب���ع ن��ق ً
�لا ع���ن م�����ص��ادر ق��ري��ب��ة م���ن ر�ؤ�ساء
يطمح لرئا�سة اجلمهورية بعد ع ّمه».
وخالل الأ�شهر الت�سعة من املماحكات امل�ضنية احلكومات ال�سابقني� ،أن “ما قام به عون ميثل
ب�ين ال��رئ��ي�����س�ين ،ب��ل��غ ال��و���ض��ع ال��ل��ب��ن��اين �أق�صى ان��ق�لاب��اً ع��ل��ى ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف� ،إذ �إن����ه يخالف
درج���ات ان��ه��ي��اره ،وت�����ص��اع��دت ن��زع��ات الفو�ضى ال��د���س��ت��ور ال���ذي ين�ص ع��ل��ى �أن الت�شكيل يتم
ون���زوع���ات االن��ت��ح��اري��ات ،بلغت الأزم����ة ذروتها ب��ال��ت��واف��ق ب�ي�ن رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة والرئي�س
املكلف».
بالفعل باعتذار احلريري».
وق����ال ال��ك��ات��ب �أي�����ض��اً “ملاذا ال ي�ستقيل عون
والدولة اللبنانية برمتها تقرتب من ال�سقوط
بعد احلريري عون!
ومن جهته ،قال الكاتب والإعالمي ال�سعودية املروع لت�صبح دولة فا�شلة ،ورمبا �أكرث ،خ�صو�صاً
طارق احلميد ،يف �صحيفة “ال�شرق الأو�سط”� ،أن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة �أي�����ض��اً ع��ل��ى ق��ن��اع��ة ب���أن��ه ال
�أن “الأهم الآن �أن احل��ري��ري �سمى الأ�شياء �أم���ل م��ن ال��دع��م املفتوح للبنان ه��ك��ذا ،ومثلما
ب�أ�سمائها ،واع��ت��ذر ع��ن “عدم ت�شكيل حكومة ك��ان قدمياً؟” ،م�ضيفاً “هذا املوقف العربي،
مي�شال عون” ،حيث �أ�صر الرئي�س ع��ون على واخل��ل��ي��ج��ي ،ه���و م��وق��ف ع���ق�ل�اين ،ومنطقي،
العقدتني اللتني عرقلتا ت�شكيل احلكومة طوال فلماذا �أدعم دولة ال هي بدولة ،وال هيبة للدولة
� 9أ�شهر ،وهما الإ�صرار على “الثلث املعطل” ،فيها ،وه��ي �أر����ض خمتطفة ب�سالح ح��زب اهلل
�أي م��ن��ح ال��ق��وة لـ”حزب اهلل” ،ورف�����ض نواب الإي���راين؟ بل مل��اذا ال تقوم �إي��ران بدعم لبنان،
“التيار الوطني احلر “ منح الثقة للحكومة .ولي�س “حزب اهلل” فقط؟».
والأهم كذلك �أن احلريري رمى الكرة يف ملعب ويرى الكاتب �أن “احلريري فعل ما عليه ،وخرج
الرئي�س اللبناين».وت�س�آل الكاتب “ملاذا ال ي�سري وحت��دث مب��ا يجب �أن ي��ق��ال ،وال���دور الآن على
الرئي�س اللبناين على خطى احلريري؟ ملاذا ال الرئي�س عون ليقوم بتقدمي ا�ستقالته ،والدعوة
يعتذر عون ،ويقدم ا�ستقالته ،ويفتح الباب جليل �إىل تقدمي طبقة جديدة تت�صدى لكارثة لبنان،
ال�شباب ،وي�سمح بظهور طبقة �سيا�سية جديدة وما يجب فعله لإنقاذ ما ميكن �إنقاذه».

خماوف من انت�شار كورونا يف الأوملبياد والقيود تتزايد يف �أوروبا
•• طوكيو�-أ ف ب

و�صلت مارتني مويز ( 47عاما) على منت طائرة خا�صة ،وكان يف
ا�ستقبالها رئي�س الوزراء املوقت كلود جوزف.
وال تزال مالب�سات امل�أ�ساة غري وا�ضحة بعد ع�شرة �أيام على اغتيال
رئي�س هايتي ،وه��و ما فاقم ح��ال الفو�ضى يف ه��ذا البلد الفقري
حيث ي�سود العنف ب�سبب انت�شار ع�صابات م�سلحة.
واع��ت��ق��ل��ت ال�����ش��رط��ة الهايتية ح���واىل � 20شخ�صً ا ،بينهم عدد
من اجلنود الكولومبيني ال�سابقني املتهمني باالنتماء �إىل قوة
كوماندو�س ح�ضرت �إىل البالد الغتيال مويز.
و�أكد املدير العام لل�شرطة الوطنية يف هايتي ،ليون �شارل ،اجلمعة،
العمل مع حمققني دوليني ،وال �سيما مع عنا�صر من ال�شرطة
الفدرالية الأمريكية ،لك�شف املحر�ضني على االغتيال.

املتحدة ب�سبب نق�ص الإمدادات الكافية ،مو�ضع
انتقادات يف بداية العام طالت املفو�ضية الأوروبية
التي تولت تن�سيق طلبات اللقاح للدول الأع�ضاء
ال��ـ .27يف �إ�سبانيا ،تعهد رئي�س ال���وزراء بيدرو
�سان�شيز ال�سبت ب�أن يكون ن�صف ال�سكان قد مت
تطعيمهم بالكامل الأ�سبوع املقبل وك��رر هدفه
ب��ل��وغ ن�سبة �سبعني ب��امل��ئ��ة منهم ب��ح��ل��ول نهاية
ال�صيف.ويف اليوم التايل لتطبيق حظر التجول
الليلي يف كاتالونيا ،جاء دور جزيرة ميكونو�س
اليونانية رمز الليايل االحتفالية لإعادة فر�ض
ب��ع�����ض ال��ق��ي��ود ،مب���ا يف ذل���ك ح��ظ��ر جت���ول بني
ال�ساعة الواحدة وال�ساعة ال�ساد�سة �صباحا.
من جهتها ،فر�ضت فرن�سا اعتبارا من منت�صف
ل��ي��ل ال�����س��ب��ت الأح����د �أن ي��ك��ون امل�����س��اف��رون غري
املطعمني م��ن بريطانيا و�إ���س��ب��ان��ي��ا والربتغال
وقرب�ص واليونان وهولندا ،قد خ�ضعوا لفح�ص
كورونا قبل �أقل من � 24ساعة .وحتى الآن كانت
تقبل فحو�ص �أجريت قبل � 72ساعة با�ستثناء
القادمني من بريطانيا الذين كان عليهم تقدمي
نتائج فح�ص �أجري قبل �أقل من � 48ساعة.

كما و�سعت فرن�سا الئ��ح��ة ال���دول “احلمراء”
لت�شمل ب��ل��دان��ا ج��دي��دة ه��ي ت��ون�����س وموزمبيق
وك��وب��ا و�إن��دون��ي�����س��ي��ا .و�سيفر�ض جم���ددا و�ضع
الكمامات يف ال��ه��واء الطلق يف مناطق حمددة
يف ���ش��رق ال��ب�لاد وج��ن��وب غ��رب��ه��ا.و�أث��ار ت�شديد
الإج���������راءات ال�����ص��ح��ي��ة ال���ت���ي �أع��ل��ن��ه��ا الرئي�س
�إمي���ان���وي���ل م���اك���رون االث���ن�ي�ن  -ت��و���س��ي��ع فر�ض
ال�شهادة ال�صحية خ�صو�صا �إىل املتاجر واملطاعم
والأماكن الثقافية والطائرات والقطارات� ،إىل
جانب التطعيم الإجباري لبع�ض املهن ،غ�ضب
جزء من ال�سكان.
وخرجت تظاهرات عدة يف باري�س ومدن كبرية
�أخ���رى للتنديد ب��ـ “الديكتاتورية” ال�صحية
التي فر�ضها على حد قول املحتجني .ومع ذلك،
ك�شف ا�ستطالع للر�أي �أن هذه التدابري مقبولة
من غالبية كبرية جدا من ال�شعب الفرن�سي.
وخوفا من “الوجود امل�ستمر” يف فرن�سا ملتحورة
بيتا التي ر�صدت �أوال يف جنوب �إفريقيا ،قررت
احلكومة الربيطانية �إخ�ضاع القادمني �إليها
حلجر �صحي حتى �إذا كانوا تلقوا لقاحا.

و”بيتا” واح����دة م��ن �أرب����ع م��ت��ح��ورات تو�صف
باملقلقة حددتها منظمة ال�صحة العاملية� ،إىل
جانب �ألفا وغاما ودلتا.
و�أعلن وزي��ر ال�صحة الربيطاين �ساجد جاويد
ال�����س��ب��ت �أن ال��ف��ح�����ص �أث��ب��ت �إ���ص��اب��ت��ه بفريو�س
ك��ورون��ا قبل ي��وم�ين فقط م��ن رف��ع ك��ل القيود
تقريبا يف �إنكلرتا ،يف تخفيف يثري قلقا ب�سبب
ارتفاع عدد الإ�صابات مبتحورة دلتا.
وقالت الطبيبة مود ليموان املتخ�ص�صة ب�أمرا�ض
الكبد يف م�ست�شفى �سانت ماري يف لندن “نقوم
برفع كل �إج��راءات التباعد يف  19متوز/يوليو
ويف املقابل نفر�ض احلجر ال�صحي على االنكليز
�أو املقيمني الذين تلقوا جرعتي اللقاح عندما
يعودون من فرن�سا».
ور�أت �أن ذل����ك ي��وج��ه “ر�سالة م��ل��ت��ب�����س��ة جدا
للنا�س».وتثري املتحورة دلتا خماوف احلكومات
من جتدد تف�شي الوباء الذي �أودى بحياة �أربعة
ماليني �شخ�ص يف العامل وميكن �أن يقود �إىل
ت�شديد جديد يف نهاية عطلة ال�صيف.
وتتوقع وكالة الأمرا�ض الأوروبية ارتفاعا كبريا
يف ع��دد الإ���ص��اب��ات بكوفيد يف الأ�سابيع املقبلة،
ي�صل �إىل خم�سة �أ�ضعاف تقريبا بحلول الأول
من �آب�/أغ�سط�س.
ل��ك��ن ال��وك��ال��ة ت��وق��ع��ت �أال ي��رت��ف��ع ع���دد حاالت
اال�ست�شفاء وال��وف��ي��ات بال�سرعة نف�سها بف�ضل
حمالت التلقيح.
وب���الإ����ض���اف���ة �إىل الأم����اك����ن ال�����س��ي��اح��ي��ة ،تثري
التجمعات الكبرية خماوف من تف�شي الوباء.
وه��ذا ينطبق على الأوملبياد وكذلك على احلج
ال�����س��ن��وي �إىل م��ك��ة امل��ك��رم��ة ال����ذي ب����د�أ ال�سبت
واقت�صر على �ستني �ألف م�سلم من ال�سعوديني
والأجانب املقيمني يف اململكة فقط مت تطعيمهم
بالكامل ،مقابل نحو  2,5مليون �أتوا من جميع
�أنحاء العامل يف .2019

م�� ّرت جنوب �أفريقيا ب�أحلك ع�شرة �أي��ام منذ نهاية
الف�صل العن�صري� .أعمال �شغب وعنف ونهب :عدد
القتلى باملئات واالعتقاالت بالآالف .هذا دون اعتبار
امل��وج��ة الثالثة م��ن كوفيد 19-ال��ت��ي تن�ضاف �إىل
املذبحة.بد�أت موجة التدمري تت�صاعد يف  9يوليو
بعد اع��ت��ق��ال الرئي�س ال�سابق ج��اك��وب زوم���ا بتهمة
ازدراء ال��ع��دال��ة .رف�ض الإدالء ب�شهادته �أم���ام جلنة
حتقيق يف الف�ساد ال��ذي نخر �سنوات حكمه كرئي�س
للدولة يف جنوب �إفريقياُ ،حكم على زوم��ا بال�سجن
خم�سة ع�شر �شه ًرا.وكان جنله �إدوارد قد وعد “بدماء
على الأر�ض”� ،إذا مت القب�ض على والده ،وفعال كان
�أن�صاره هم من �أغلقوا �أوىل الطرق ،و�أ�شعلوا �أوىل
الإطارات املطاطية ،و�أول من حتدى ال�سلطات.
وم���ع ذل����ك��� ،س��رع��ان م���ا ���س��ار ع��ل��ى خ��ط��اه��م الآالف
م��ن مواطني جنوب �إفريقيا الآخ��ري��ن ،م��ن الذين
ه ّم�شتهم البطالة املتف�شية والإحباط ،ج ّراء القيود
التي ال نهاية لها املفرو�ضة للحد من انت�شار فريو�س
كورونا.
�أ�سو�أ اقت�صاد يف قرن
جنوب �إفريقيا ،عمالق اقت�صادي ،على ركبتيه منذ
عقد م��ن ال��زم��ن .مل ي��واك��ب النمو ال��ب��ط��يء النمو
ال�����س��ك��اين ،مم��ا ���س��اه��م يف ان��ت�����ش��ار ال��ف��ق��ر ع��ل��ى رقعة
وا�سعة ،با�ستثناء نخب ال�سود والأقلية البي�ضاء.
بلغ معدل البطالة م�ستوى قيا�س ًيا 32 ،فا�صل 6
باملائة ،مع و�ضع �أك�ثر م�أ�ساوية بني ال�شباب الذين
ت�ت�راوح �أع��م��اره��م ب�ين  15و 24ع��امً��ا 59 :باملائة
منهم عاطلون! وال غرابة �أن تكون متاجر البقالة
وحم��ل�ات امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ال���ك�ب�رى� ،أوىل �أه����داف
الل�صو�ص.
تعهّد رئي�س جنوب �إفريقيا �سرييل رامافوزا ،بن�شر
اجلي�ش -م��ا ي�صل �إىل  25ال��ف��ا منهم -ال�ستعادة
الهدوء ،اال انه من املرجح ان ت�ستم ّر اال�ضرار� .أغلقت
�أك�ب�ر م�����ص��ف��اة ن��ف��ط يف ال���ب�ل�اد ،وت��ن��ت��ج ث��ل��ث الوقود
الوطني� ،أبوابها ،بينما يقول املزارعون ،من جانبهم،
�إنهم باتوا عاجزين على نقل ب�ضائعهم.
جائحة بدون رحمة
يف وق��ت مبكر ج���دًا ،وج���دت ج��ن��وب �إفريقيا نف�سها

على ر�أ�س البلدان الأفريقية املوبوءة .تبنت احلكومة
�سل�سلة م��ن الإج������راءات م��ن ب�ين �أك�ث�ر الإج�����راءات
�صرامة يف العامل ،وجنحت يف �إبطاء العدوى ،لكنها
يف نف�س ال��وق��ت دم���رت اق��ت�����ص��ادًا م�صابا بفقر الدم
ا���ص�لا�.أدى انعدام الأم��ن الغذائي ،وفقدان الدخل،
واحل���ظ���ر ال��ط��وي��ل ع��ل��ى ب��ي��ع ال�����س��ج��ائ��ر والكحول،
�إىل تفاقم ال�سخط ،مم��ا �أدى -ال��ع��ام املا�ضي �-إىل
احتجاجات و�أعمال �شغب .ومنذ ال�شهر املا�ضي� ،أدت
موجة ثالثة من العدوى ،فتاكة وقاتلة� ،إىل تقوي�ض
ما بقي من �أمل ملواطني جنوب �إفريقيا.
وال �شك �أن ���ص��راع��ات ال�سلطة داخ���ل ح��زب امل�ؤمتر
الوطني الأفريقي -املنظمة الأ�سطورية املناه�ضة
للف�صل ال��ع��ن�����ص��ري ،ال��ت��ي �أع��ي��د ر�سكلتها يف حزب
�سيا�سي ي��ت��وىل ال�سلطة الآن يف ب��ري��ت��وري��ا -كانت
ال�شرارة التي ا�شعلت فتيل �أعمال العنف الأخرية.
ومع ذلك ،ال نن�سى ت�أثري مكافحة الوباء على اقت�صاد
ه�ش وعلى �سكان ،لي�س فقط عيل �صربهم ،وامنا
يفتقرون � ً
أي�ضا ل�شغل ولو�سائل احلياة والنجاة! قد
تكون جنوب �إفريقيا جم��رد قمة جبل اجلليد من
غ�ضب �شعبي وثورة تكت�سب ،ببطء� ،أبعادًا يف �أماكن
�أخرى من العامل.
ملحة عن جنوب �أفريقيا
عدد ال�سكان 59 :فا�صل  6مليون ()2020
  80فا�صل  8باملائة من ال�سود  8فا�صل  8باملائة من “امللونني»  7فا�صل  8باملائة من البي�ض  2فا�صل  6باملائة من الآ�سيويني معدل البطالة 32 :فا�صل  6باملائة ال��ذي��ن يعي�شون حت��ت خ��ط الفقر 55 :فا�صل 5باملائة ()2014
 م�ؤمّل احلياة• الرجال  62فا�صل � 5سنة
• الن�ساء  68فا�صل � 5سنة
 انت�شار ال�سيدا•  13باملائة من جمموع ال�سكان
•  20باملائة من � 49-15سنة
كوفيد( 19-اعتبا ًرا من  17يوليو )2021 • 2269179حالة
• 66385قتيل
•  7فا�صل  4باملائة تلقيح من جرعة واحدة
•  2فا�صل  5تطعيمهم بالكامل

متخ�ص�ص يف العلوم ال�سيا�سية ،مرا�سل يف وا�شنطن -والبيت الأبي�ض لـ � ،TVAأكرب �شبكة
تلفزيونية خا�صة باللغة الفرن�سية يف كندا
ترجمة خرية ال�شيباين

مقتل الع�شرات يف انهيارات �أر�ضية مبومباي بالهند

•• نيودلهي-رويرتز

ق��ال م�س�ؤولون الأح���د �إن م��ا ال يقل ع��ن � 25شخ�صا
ل��ق��وا حتفهم يف ث�ل�اث ���ض��واح��ي يف م��وم��ب��اي بالهند
عندما انهارت عدة منازل ب�سبب االنهيارات الأر�ضية
الناجمة عن هطول �أمطار غزيرة.وعر�ض التلفزيون
املحلي لقطات ل��رج��ال �إن��ق��اذ ي�ستخدمون �أي��ادي��ه��م يف
احلفر النت�شال اجلثث .وقالت ال�سلطات �إن من املعتقد
وجود املزيد من القتلى حتت الأنقا�ض .كما ظهر رجال
الإنقاذ وهم يحملون امل�صابني عرب ممرات �ضيقة.
وق��ال امل�س�ؤولون �إن ال�سلطات �سجلت خ�لال ال�ساعات
الأربع والع�شرين املا�ضية وحتى الآن  11واقعة النهيار
منازل �أو جدران يف منطقة مومباي.
و�أ�ضاف امل�س�ؤولون �أن��ه يف �أح��د الأحياء انهارت حوايل

�ستة �أكواخ تقع عند قاعدة تل فوق بع�ضها.
وقدم رئي�س الوزراء ناريندرا مودي التعازي يف تغريدة
على تويرت و�أعلن عن تقدمي م�ساعدات لل�ضحايا.
وغمرت املياه عدة مناطق يف املدينة بعد هطول �أمطار
غ��زي��رة خ�ل�ال ال�����س��اع��ات الأرب�����ع وال��ع�����ش��ري��ن املا�ضية
وتعطلت خدمات قطارات ال�ضواحي مما �أدى �إىل توقف
احلياة يف العا�صمة املالية للهند.وقالت هيئة الأر�صاد
اجلوية الأحد �إن من املتوقع هطول �أمطار غزيرة على
مومباي و�ساحل والي��ة ماهارا�شرتا ال�صناعية خالل
الأيام الأربعة املقبلة.
وغالبا ما ت�ؤدي الأمطار الغزيرة ،خا�صة خالل الرياح
املو�سمية يف الهند من يوليو متوز �إىل �سبتمرب �أيلول،
�إىل انهيار املباين خا�صة القدمية �أو التي �شيدت ب�شكل
غري قانوين.
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الع�سومي :ت�شكيل حكومة لبنانية جديدة بات �أولوية عاجلة ال حتتمل �أي ت�أجيل
•• القاهرة-الفجر:

دع��ا �صاحب املعايل ال�سيد ع��ادل بن عبدالرحمن الع�سومي
رئي�س ال�برمل��ان العربي �إىل �سرعة ت�شكيل حكومة لبنانية
جديدة لإنهاء حالة الفراغ ال�سيا�سي يف البالد ،خا�ص ًة بعد
اع���ت���ذار رئ��ي�����س ال�����وزراء امل��ك��ل��ف �سعد احل���ري���ري ع��ن ت�شكيل
احلكومة ،م�ضيفاً �أن ا�ستمرار حالة اجلمود ال�سيا�سي الراهنة،
�سيكون لها نتائج وخيمة على عمل م�ؤ�س�سات الدولة اللبنانية
وم�ستقبل الو�ضع يف البالد.
ودعا رئي�س الربملان العربي جميع الأطراف ال�سيا�سية يف لبنان

�إىل حتمل م�سئوليتها الوطنية و�إعالء امل�صلحة العليا لل�شعب احلكومة اجلديدة ،ميثل خطوة مهمة لتحفيز املجتمع الدويل
اللبناين والبدء الفوري يف حمادثات جادة وعاجلة من �أجل على م�ساندة ال�شعب اللبناين وتقدمي امل�ساعدات االقت�صادية
ت�شكيل حكومة جديدة ،معترباً ذل��ك �أول��وي��ة عاجلة مل تعد الالزمة للخروج من الو�ضع احلايل املت�أزم.
حتتمل �أي ت�أجيل من �أجل �إنقاذ البالد من و�ضع �أكرث �سوءاً ويف ال�سياق ذات��ه ،رحب رئي�س الربملان العربي ب�إعالن وزارة
من الو�ضع الراهن ،وم�ؤكداً على �ضرورة �أن تكون احلكومة اخلارجية الفرن�سية عقد م�ؤمتر دويل جديد لدعم لبنان يف
اجل��دي��دة حكومة ت��ك��ن��وق��راط لديها ال��ق��درة وال��ك��ف��اءة على � 4أغ�سط�س املقبل ،مببادرة من الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
تنفيذ الإ�صالحات االقت�صادية املطلوبة ومعاجلة التحديات م��اك��رون وب��رع��اي��ة الأمم امل��ت��ح��دة ،وتخ�صي�صه لال�ستجابة
ال��راه��ن��ة ،و���ص��ون م��ق��درات ال�شعب اللبناين ،واحل��ف��اظ على الحتياجات ال�شعب اللبناين ال���ذي يعي�ش �أزم���ة اقت�صادية
وحدة ن�سيجه الوطني
ومالية غري م�سبوقة ،داعياً املجتمع الدويل �إىل تقدمي الدعم
و�أ�ضاف رئي�س الربملان العربي� ،أن جناح اللبنانيني يف ت�شكيل للجي�ش اللبناين ،حفاظاً على الدولة اللبنانية وم�ؤ�س�ساتها.

•• الفجر –خرية ال�شيباين
منذ عدة �أ�سابيع ،م ّكن الهجوم امل�ضاد الذي قادته قوات دفاع
تيغراي من ا�ستعادة ال�سيطرة على جزء كبري من املنطقة.
يوم الثالثاء  13يوليو� ،أعلن املتحدث با�سمهم قيتا�شوا
ريدا لوكالة فران�س بر�س ،اال�ستيالء على بلدة �أالماتا.
وقال “بد�أنا �أم�س هجوما يف منطقة رايا (جنوب تيغراي)
ومتكنا من احلاق الهزمية بفرق قوات الدفاع االحتادية
وقوات �أمهرة” .يف الغد ،وعد رئي�س الوزراء الإثيوبي �أبي
�أحمد بـ “�صد هجمات الأعداء الداخليني واخلارجيني”،
يف بيان ُن�شر على تويرت.
وقبل �أ�سبوعني� ،أثار ا�ستيالء قوات التيغراي على ميكيلي،
عا�صمة تيغراي ،بع�ض الآمال ال�ضئيلة .ويف موقف �ضعيف،
�أعلنت حكومة رئي�س ال��وزراء الإثيوبي �أبي �أحمد ،وقف
�إطالق النار حتت غطاء احلماية الإن�سانية.
يف ال���واق���ع ،ا���س��ت��م��رت �أع���م���ال عنف
م���ت���ف���رق���ة يف ج��م��ي��ع �أن�����ح�����اء هذه
املنطقة يف �أق�صى �شمال �إثيوبيا.
وال ي����زال ق����ادة اجل��ب��ه��ة ال�شعبية
لتحرير ت��ي��غ��راي ع��ل��ى ت�صميمهم
ال�ستعادة ال�سيادة الكاملة يف املناطق
التي ت�سيطر عليها القوات املوالية
وحلفا�ؤها.
و”كان ال�ضعف الرئي�سي يف وقف
�إطالق النار ،هو �أن موا�صلة قوات
دف��اع تيغراي القتال حتى ت�ستعيد
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ت��ي��غ��راي بالكامل،
يظل واردا .وهذا يعني ب�شكل �أ�سا�سي
�أن��ه��م �سيدفعون ن��ح��و ج��ن��وب هذه
املنطقة وغربها ،يقول املتخ�ص�ص
يف �إثيوبيا ويليام دافي�سون ،املحلل
يف جمموعة الأزمات الدولية.
املدنيون يف قلب العنف
امل��دن��ي��ون ه���م �أول م���ن ي��ع��اين من
ال��و���ض��ع ال���ذي ال مي��ك��ن ال�سيطرة
عليه على الأر���ض .فبالإ�ضافة �إىل
هجمات امل��ت��م��ردي��ن ،ان��دل��ع القتال
ب���ال���ق���رب م����ن خم���ي���م م�����اي عيني
ل�ل�اج���ئ�ي�ن .وب���ع���د ث��م��ان��ي��ة �أ�شهر

م��ن الأزم����ة� ،أع��ل��ن��ت الأمم املتحدة
�أن �أك��ث�ر م���ن � 400أل����ف �شخ�ص
�سيعانون م��ن املجاعة يف املنطقة.
ويف ه����ذا ال�����س��ي��اق ،ي��ج��د املجتمع
الدويل �صعوبة لإيجاد حلول قابلة
للتطبيق.
و�إث����ر �إع��ل�ان ج��ب��ه��ة حت��ري��ر �شعب
ال��ت��ي��غ��راي� ،أ����ص���در جم��ل�����س حقوق
الإن�������س���ان ال���ت���اب���ع ل��ل���أمم املتحدة
ق����را ًرا ي��دع��و �إىل ان�سحاب القوات
الإري�ت�ري���ة م��ن ت��ي��غ��راي .وب��ع��د ان
نفت �أدي�����س �أب��اب��ا وج��وده��ا يف بداية
ريا
الأع��م��ال العدائية ،اعرتفت �أخ ً
بوجود قواتها يف تيغراي يف مار�س.
وت�شتبه املنظمات غ�ير احلكومية
وامل���راق���ب���ون ،يف ان ه���ذه الوحدات
الأج��ن��ب��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة مبيلي�شيات
الأمهرة من اجلنوب ،ارتكبت جرائم
حرب وجرائم �ضد الإن�سانية.
ويعزز هذا العنف ال�شديد الرغبة
يف االنف�صال ل��دى ج��زء كبري من
ال�سكان“ .هناك بالت�أكيد خطر �أن
ت�����ؤدي احل���رب الأه��ل��ي��ة يف تيغراي
�إىل حرب انف�صال .ان قادة تيغراي
وال�������س���ك���ان ،ع��ل��ى ق��ن��اع��ة ب����أن���ه���م ال

عادل بن عبدالرحمن الع�سومي رئي�س الربملان العربي

فيدرالية دولة �إثيوبيا ترتنح:

يرت�سخ!...
املعارك يف تيغراي� :شبح حرب االنف�صال
ّ

ديربت�سيون جربميايكل  ،رئي�س جبهة حترير �شعب تيغراي

رئي�س الوزراء الإثيوبي �آبي �أحمد (بزي ع�سكري) ي�صافح قادة ع�سكريني

 قادة تيغراي وال�سكان على قناعة با�ستحالة التعاي�ش ب�سالم يف �إثيوبيا بعد ما حدث خالل هذا ال�صراع �إعالن �شن هجمات جديدة من قبل قواتتيغراي ي�شهد على امل�أزق اجليو�سيا�سي احلايل

 يعزز هذا العنف ال�شديد الرغبةيف االنف�صال لدى جزء كبري من ال�سكان

 هل �أ�صبح انفجار هذا االحتاد على منوذج االحتاد اليوغو�ساليف حتميا؟ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون ال��ت��ع��اي�����ش ب�����س�لام يف
�إث��ي��وب��ي��ا ب��ع��د م��ا ح���دث خ�ل�ال هذا
ال�صراع” ،يحلل ويليام دافي�سون.
�شرخ بني الأعراق
يف ال����ق����رن الأف����ري����ق����ي ،ال������ذي هو
فري�سة ع��دم اال���س��ت��ق��رار منذ عدة
عقود ،كانت �إثيوبيا معجزة .فبني
الديكتاتورية الإريرتية ،والفو�ضى
يف ال�������ص���وم���ال ،واحل������رب الأهلية
ال�����س��ودان��ي��ة ،واحل�����رب الأه���ل���ي���ة يف

اليمن ،كان النظام الإثيوبي ميثل
رم ًزا للتوازن.
ومع �أكرث من  110مليون ن�سمة،
ف�سيف�ساء عرقية حماطة بف�سيف�ساء
لغوية ودينية ،كان التحدي هائ ً
ال.
وكان الد�ستور الفيدرايل ،الذي مت
تبنيه دي�سمرب  ،1994قد ولد يف
الأخ�ي�ر دول���ة �إث��ن��ي��ة -ل��غ��وي��ة .هذا،
ن�ص على �إمكانية
بالإ�ضافة �إىل انه ّ
انف�صال والي��ة ،وي�ؤكد يف ديباجته
مبد�أ“ :نحن �أمم وقوميات و�شعوب

�إثيوبيا».
ول��ك��ن ،منذ ب�ضع ���س��ن��وات ،تعطلت
ه�����ذه الآل�������ة رغ�����م ال�������ص���ي���ان���ة .من
� 1991إىل  ،2018ق��ادت جبهة
حت��ري��ر �شعب ال��ت��ي��غ��راي االئتالف
احل��اك��م يف �أدي�������س �أب���اب���ا .وفر�ضت
جم��م��وع��ة الأوروم�����و ال��ع��رق��ي��ة ذات
الأغلبية نف�سها ب�شكل متزايد يف
ممار�سة ال�سلطة .الأم��ه��رة ،الذين
ميثلون ثاين �أكرب جمموعة عرقية
يف ال���ب�ل�اد ،حت��ال��ف��وا م��ع احلكومة

امل��رك��زي��ة �ضد جبهة حت��ري��ر �شعب
التيغراي.
ومنذ و�صول �أبي �أحمد �إىل ال�سلطة،
ت���راج���ع ت���ي���غ���راي �إىل مناطقهم،
و�أ���ص��ب��ح الو�ضع ال�سيا�سي متوتراً
ت��دري��ج��ي��اً .ان رغ��ب��ة احل���ائ���ز على
جائزة نوبل لل�سالم لعام  2019يف
تكري�س املركزية ،كان من نتائجها
تقوية مواقف احلكم الذاتي لـ جبهة
حت��ري��ر �شعب ال��ت��ي��غ��راي .وظهرت
االجت���اه���ات االن��ف�����ص��ال��ي��ة بالكامل

القوات الإثيوبية غادرت مدينة ميكيلي وتركتها ملقاتلي تيغراي

ت�ست�أنف اليوم الإثنني حماكمة رئي�س جنوب افريقيا
ال�سابق جاكوب زوما ( 79عاما) املتهم بالف�ساد بعدما
�أث����ار �سجنه �أع���م���ال ع��ن��ف ه���زت ال��ب�لاد ه���ذا الأ�سبوع
و�أ��������س�������ف�������رت عن
م��ق��ت��ل �أك��ث��ر من
� 200شخ�ص.
وي���ح���اك���م رئي�س
ال����دول����ة ال�سابق
يف ق�ضية ر�شاوى
ت���ع���ود �إىل �أك��ث�ر
م���������ن ع���������ش����ري����ن
ع�����������ام�����������ا .وه��������و
متورط يف العديد
م������ن ال���ف�������ض���ائ���ح

واالتهامات بالف�ساد.
واندلعت �أعمال العنف يف التا�سع من متوز/يوليو اليوم
التايل لدخوله ال�سجن بتهمة ازدراء الق�ضاء ،يف معقله
يف كوازولو ناتال (�شرق) قبل �أن متتد �إىل جوهان�سربغ
على خلفية البطالة امل�ست�شرية والقيود املفرو�ضة ب�سبب
تف�شي وب��اء كوفيد.وكان ق��د �أُدي���ن يف نهاية ح��زي��ران/
يونيو لرف�ضه مرارا الإدالء ب�شهادته �أمام جلنة حتقق
يف ف�ساد الدولة يف عهده (.)2018-2009
ويتهم �أن�����ص��ار زوم��ا ب���إث��ارة فو�ضى يف الأي���ام الأخرية،
و�صفها الرئي�س �سرييل رامابوزا ب�أنها حماولة مدبرة
لزعزعة ا�ستقرار البالد.
ويحاكم الرئي�س ال�سابق الإثنني افرتا�ضيا �أمام حمكمة
بيرتمارت�سربغ (���ش��رق) ملواجهة  16تهمة باالحتيال
والف�ساد واالب��ت��زاز تتعلق ب�شراء م��ع��دات ع�سكرية من
خم�س �شركات �أ�سلحة �أوروبية يف  ،1999عندما كان
نائبا للرئي�س.وهو متهم بح�صوله على �أكرث من �أربعة

ق��ب��ل ث��م��ان��ي��ة �أ����ش���ه���ر ب��ع��د ت�أجيل
االن��ت��خ��اب��ات الت�شريعية .وت�شكلت
تبعا لذلك حتالفات عرقية.
ال�����ي�����وم ،ي���ج���ع���ل ال�������ش���رخ العرقي
ال��ل��غ��وي وال��ع��ن��ف امل��رت��ك��ب �أثناءال��ن��زاع ،ال��ع��ودة �إىل الو�ضع القائم
قبل هذا ال�صراع الأخري يف تيغراي
�شبه م�ستحيل.
ف��ه��ل �أ���ص��ب��ح ان��ف��ج��ار ه���ذا االحت���اد
على من��وذج االحت��اد اليوغو�ساليف،
ح���ت���م���ي���ا؟ ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل ويليام

دافي�سون“ ،من ال�����ض��روري �إيجاد
ح���ل و���س��ط ب�����ش���أن امل��ا���ض��ي واالرث
الإمرباطوري لإثيوبيا ،وحل و�سط
ب�����ش���أن ال��ن��ظ��ام ال���ف���ي���درايل متعدد
اجلن�سيات” .ويخل�ص املحلل �إىل �أن
“حماولة تبديد ه��ذه االختالفات
ال�سيا�سية با�ستعمال ال��ع��ن��ف ،قد
ت�����ؤدي �إىل م��زي��د م��ن اال�ستقطاب
وزعزعة اال�ستقرار كما نرى الآن».
-------------------------عن لو فيغارو

املدنيون يدفعون الثمن

زوما �أمام املحكمة بعد اال�ضطرابات يف جنوب افريقيا
•• جوهان�سربغ�-,أ ف ب
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ماليني راند (�أو � 235ألف يورو بال�سعر احلايل) ،وال من جامعة ك��وازول��و ناتال” من �أن النا�س �سرياقبون
�سيما من جمموعة تالي�س الفرن�سية �إح��دى ال�شركات �سلوك ال��ق�����ض��اة ،و�إذا ���ش��ع��روا ب����أن ال��ع��دال��ة ل��ن تتحقق
التي ح�صلت على العقد ال�ضخم بقيمة نحو  2,8مليار ف�سيحتجون».وقد مت بالفعل ت�أجيل هذه املحاكمة مرات
يورو.كما تتم مقا�ضاة املجموعة الفرن�سية العمالقة ع��دة ،بعد �أن ق��دم الرئي�س ال�سابق ع��دة طعون .خالل
لل�صناعات الدفاعية بتهمة الف�ساد وتبيي�ض الأموال .جل�سة اال�ستماع ال�سابقة يف �أي��ار مايو� ،أعلن زوم��ا �أنه
ونفى زوم��ا كما تالي�س ،ه��ذه االت��ه��ام��ات على ال���دوام� .سيدفع برباءته قبل �أن يتم ت�أجيل املداوالت ب�سرعة.
�ستكون اجلل�سة افرتا�ضية �إذ �أن زوم��ا ل��ن يخرج من وطالب فريق الدفاع عن زوما با�ستبدال حمامي االدعاء
ال�سجن حل�ضورها .مع ذلك قد يتظاهر م�ؤيدو زوما بيلي داون���ر ،متهما �إي��اه بانه منحاز .و�أم���ام ح�شد من
�أمام املحكمة ،كما يفعلون بانتظام لدعمه.وعلى الرغم املنا�صرين قرب قاعة املحكمة اكد الرئي�س ال�سابق �أنه ال
م��ن ف�ضائح الف�ساد العديدة التي لطخت رئا�سته ،ال ي�سعى لت�أجيل موا�صلة املحاكمة .وقال االدعاء لوكالة
ي��زال زوم��ا يحظى بنفوذ كبري ال �سيما يف بلد الزولو فران�س بر�س “�سندعو بقوة لرف�ض هذا الطلب».
ال����ذي ي��ت��ح��در م��ن��ه ول��ك��ن �أي�����ض��ا داخ����ل ح���زب امل�ؤمتر و�أُرغ����م زوم���ا على اال�ستقالة يف  2018بعد الك�شف
عن �سل�سلة ف�ضائح .وق��د وع��د خلفه �سرييل رامابوزا
الوطني االفريقي احلاكم.
وق���ال املحلل رال���ف ماثيكغا ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س �إن ب��ال��ق�����ض��اء ع��ل��ى ال��ف�����س��اد وع��ل��ى جل��ن��ة مل��ك��اف��ح��ة الف�ساد
الق�ضاة لن يخ�ضعوا “ل�ضغوط �سيا�سية” ،و�أن “على اال�ستماع �إىل �أقواله .ويعتزم االدعاء ا�ستدعاء �أكرث من
الآلة الق�ضائية مواجهة العا�صفة».ويحذر �سيفو �سيبي � 200شاهد خالل املحاكمة.

رو�سيا ت�سجل � 25018إ�صابة
جديدة بكورونا و 764وفاة
خالل يوم واحد
•• مو�سكو-وام:

�أعلنت رو�سيا �أم�س ت�سجيل � 25018إ�صابة جديدة بفريو�س “ كورونا
“ امل�ستجد خ�لال ال�ساعات الـ 24املا�ضية و  764حالة وف��اة م��ا ميثل
انخفا�ضا لكال امل�ؤ�شرين مقارنة مع معدالت �أم�س االول.
و�أك��د مركز العمليات الرو�سي اخلا�ص مبكافحة الفريو�س  -يف تقريره
اليومي � -أنه بت�سجيل هذا العدد اجلديد من الإ�صابات والوفيات ي�صبح
�إجمايل عدد حاالت “كوفيد ”19-خم�سة ماليني و �958ألف و 133
�إ�صابة فيما بلغت ح�صيلة �ضحايا الفريو�س � 148ألفا و 419حالة وفاة
مع متاثل  18886مري�ضا لل�شفاء خالل اليوم املا�ضي لي�صبح جمموع
املتعافني خم�سة ماليني و �341ألفا و � 231شخ�صا .
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االحتاد للطريان تطلق �أوىل رحالتها �إىل فيينا
•• �أبوظبي  -وام:
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�أطلقت االحت���اد للطريان ،الناقل الوطني
ل��دول��ة الإم����ارات� ،أم�����س �أوىل رحالتها �إىل
فيينا حيث تقوم ال�شركة بت�شغيل رحلتني
�أ�سبوعياً بني �أبوظبي والعا�صمة النم�ساوية.
وغ��ادرت الرحلة رقم  EY147من مطار
�أبوظبي الدويل يف ال�ساعة � 7:30صباحاً،
ومن املتوقع �أن ت�صل �إىل مطار فيينا الدويل
حوايل ال�ساعة � 11:20صباح �أم�س ،و�سط
ترحيب بر�شا�شات املياه التقليدية .

وي���ت���م ت�����ش��غ��ي��ل ال���رح���ل���ة اجل����دي����دة يومي
اخل��م��ي�����س والأح������د ع��ل��ى م�ت�ن ط���ائ���رة من
ط��راز “بوينغ  9-787درمياليرن” التي
ت�ض ّم  28مقعداً يف درجة الأعمال و262
م��ق��ع��داً يف ال���درج���ة ال�سياحية ف��� ً
��ض�لا عن
�أن��ظ��م��ة ال��ت�����س��ل��ي��ة و���ش��ب��ك��ة �إن�ت�رن���ت ال�سكي
على م�تن ال��ط��ائ��رة.وق��ال ت��وين دوغال�س،
رئ��ي�����س امل��ج��م��وع��ة وال��رئ��ي�����س التنفيذي،
مبجموعة االحتاد للطريان  :عقب جناحنا
يف �إط�ل�اق ميكونو�س و�سانتوريني ومالقا
خالل وقت �سابق من �شهر يوليو اجلاري،

ي�سرنا �أن نقوم بت�شغيل رحالتنا �إىل فيينا
لتكون بذلك الوجهة ال��ـ � 65ضمن �شبكة
االحت�����اد امل��ت��ن��ام��ي��ة ،ون���ح���ن ع��ل��ى ث��ق��ة ب����أن
ال��ف��خ��ام��ة وامل�����ش��ه��د ال��ث��ق��ايف ال��ن��اب�����ض التي
حتظى بها فيينا �سوف ي�ستهوي الكثري من
امل�سافرين».
م��ن جهته� ،أف���اد ج��ول��ي��ان ج��اج��ر ،الرئي�س
التنفيذي ورئي�س العمليات الت�شغيلية يف
مطار فيينا “ :ي�سرنا �أن نرحب باالحتاد
للطريان يف مطار فيينا� ،إذ حتظى االحتاد
ل���ل���ط�ي�ران مب��ك��ان��ة ق���وي���ة و���ش��ب��ك��ة وجهات

وا����س���ع���ة ،ون��ح��ن ���س��ع��داء ب��ت�����ش��غ��ي��ل االحت����اد
رحالت جمدولة �إىل فيينا ،وتعترب الإمارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ���س��وق��اً م��ه��م��ة بالن�سبة
لل�سياحة ال��ن��م�����س��اوي��ة ،وت�����ش��ك��ل الرحالت
اجل���دي���دة ع�لام��ة ج��ي��دة ع��ل��ى ت��ع��ايف �سوق
ال�سفر».وت�ستغرق الرحلة نحو � 5ساعات
و 50دقيقة م��ن �أبوظبي و�ست�ض ّم �سفراء
االحت����اد لل�صحة وال�����س�لام��ة وذل���ك �ضمن
برنامج ال�شركة ال��ذي يهدف �إىل احلفاظ
على �سالمة امل�سافرين يف ك��ل مرحلة من
مراحل الرحلة.

وفقا لآراء ال�سياح عرب موقع تريب �أدفايزر العاملي

دبي حتافظ على مكانتها الرائدة كوجهة �أوىل لتقدمي �أف�ضل التجارب ال�سياحية يف العامل
 جتارب الدراجات املائية يف دبي الأف�ضل عامليا لفئة املغامرات والأن�شطة املائية �ضمن جوائز تريب �أدفايزر للعام 2021 ع�صام كاظم  :نعمل مع �شركائنا ملوا�صلة تقدمي �أف�ضل جتارب �سياحية يف العامل مع �ضمان �صحة و�سالمة �ضيوف دبي خالل كافة مراحل رحلتهم� -شركة نيمو للريا�ضات املائية تقدم خدماتها النوعية يف مواقع متعددة ومتنح الزوار �إطاللة على �أ�شهر معامل دبي ال�سياحية

وال�����س��ي��اح��ة “تريب �أدفايزر” للتجارب
•• دبي-وام:
ال�سياحية ل��ع��ام  2021وذل���ك ع��ن فئتي
فازت جتربة الدراجات املائية التي توفرها امل���غ���ام���رات امل��ت��ك��ام��ل��ة والأن�������ش���ط���ة املائية.
دب���ي ب��امل��رت��ب��ة الأوىل ع��امل��ي��ا ���ض��م��ن جوائز وينظم موقع “تريب �أدفايزر” ،والذي يعد
امل��وق��ع العاملي املتخ�ص�ص يف جم��ال ال�سفر من �أ�ضخم املن�صات العاملية املعنية ب�ش�ؤون

ال�سفر وال�سياحة ،ه��ذه اجل��وائ��ز كمبادرة
الخ��ت��ي��ار �أف�����ض��ل ال���ت���ج���ارب ال�����س��ي��اح��ي��ة يف
العامل ،حيث جاء اختيار التجارب الفائزة
بناء على �آراء وتقييمات امل�سافرين للجوالت
والأن�شطة والوجهات ال�سياحية حول العامل
وذل��ك خ�لال ال��ف�ترة م��ن  1يناير 2020
�إىل � 30أب���ري���ل  .2021وت��ت��ي��ح جتربة
الدراجات املائية التي تقدمها �شركة “نيمو
للريا�ضات املائية” على �شواطئ خمتلفة
يف دب���ي ،وال��ت��ي ح���ازت املرتبة الأوىل عامليا
على موقع “تريب �أدفايزر” ،املجال �أمام
ال����زوار الخ��ت��ب��ار حل��ظ��ات مليئة بالت�شويق
واال�ستمتاع باملناظر اخلالبة لأف��ق املدينة
و�أبراجها ال�شاهقة و�أ�شهر معاملها ال�سياحية
امل��ذه��ل��ة وم���ن �أب����رزه����ا :ب���رج ال���ع���رب ودبي
مارينا وفندق �أتالنت�س وب��رج خليفة .ومع
الإع�لان عن اجلوائز ،ك�شف موقع “تريب
�أدفايزر” عن قيامه بن�شر الأن�شطة التي
ن��ال��ت ا���س��ت��ح�����س��ان امل�����س��اف��ري��ن خ�ل�ال �أزم���ة
جائحة “ كوفيد ،”19-ليتمكن امل�سافرون
من اال�ستمتاع بالتجارب املتنوعة ب�أنف�سهم.
وحول التجربة ال�سياحية الأف�ضل يف العامل
ل��ع��ام � ،2021أف���اد امل��وق��ع ب����أن امل�سافرين
مييلون �إىل ا�ستك�شاف مالمح �أفق دبي على
منت الدراجات املائية واال�ستمتاع بالتقاط
العديد م��ن ال�صور التذكارية للكثري من
�إط�ل�االت���ه���ا امل���ب���ه���رة.وح���اف���ظ���ت دب����ي على
مكانتها ال��رائ��دة ب�صفتها الوجهة الأوىل
ل��ت��ق��دمي “�أف�ضل ال��ت��ج��ارب ال�����س��ي��اح��ي��ة يف

العامل” للعام ال��ث��اين على ال��ت��وايل �ضمن
ت�صنيف تريب �أدفايزر ،حيث ح�صلت جتربة
ال�����س��ف��اري ع��ل��ى ال��ك��ث��ب��ان ال��رم��ل��ي��ة ورك���وب
اجلمال مع حفالت ال�شواء ،التي تنظمها
�شركة “�أو�شن �إي���ر لل�سفر” ،على جائزة
�أف�����ض��ل جت��رب��ة عاملية �ضمن ج��وائ��ز تريب
�أدفايزر لعام .2020
وقال ع�صام كاظم ،املدير التنفيذي لدائرة
ال�����س��ي��اح��ة وال��ت�����س��وي��ق ال���ت���ج���اري يف دب���ي:
“ي�سعدنا �أن حت�صل التجارب ال�سياحية يف
دبي على الن�سبة الأعلى لتقييمات ال�سياح
ع��ل��ى من�صة ع��امل��ي��ة م��رم��وق��ة م��ث��ل “تريب
�أدفايزر” .ويعك�س اختيار جتارب الدراجات
املائية التي تقدمها �شركة نيمو للريا�ضات
املائية يف دبي م�ستوى الأن�شطة واخلدمات
التي نقدمها يف دبي لكافة ال��زوار وال�سياح
وب���ال���ت���ايل ت���أك��ي��د م��ك��ان��ة الإم�������ارة كوجهة
�سياحية مف�ضلة عامليا” .و�أ�ضاف كاظم “ :
نعمل مع �شركائنا يف القطاع ملوا�صلة تقدمي
�أف�����ض��ل ال��ت��ج��ارب ال�سياحية يف ال��ع��امل مع
�ضمان �صحة و�سالمة �ضيوف دب��ي خالل
كافة مراحل وحمطات رحلتهم .وي�ؤكد الفوز
بهذه اجلوائز على وفرة التجارب ال�سياحية
امل��ت��ن��وع��ة يف الإم�����ارة م��ا ي��دع��م ج��ه��ودن��ا يف
جعل دب��ي الوجهة ال�سياحية الأك�ثر زيارة
يف العامل « .وتعد دب��ي ب�شواطئها اخلالبة
الوجهة املثالية لع�شاق الريا�ضات املائية،
�إذ ت��وف��ر لهم طيفا وا���س��ع��ا م��ن الن�شاطات
وال��ف��ع��ال��ي��ات ك��ال��ت��زل��ج ع��ل��ى امل�����اء ورك����وب

الزالجات املائية الطائرة وقوارب الكاياك.
وتقدم �شركة نيمو للريا�ضات املائية ،التي
ت�أ�س�ست عام  ،2014ن�شاطات متنوعة من
الريا�ضات املائية التي تنا�سب جميع �أفراد
العائلة� ،إىل جانب عرو�ض خمتلفة ت�ساعد
امل�سافرين يف ال��ت��ع��رف على �أف�����ض��ل معامل
املدينة ،وجوالت الدراجات املائية ال�شهرية
يف دبي التي متنح مرتاديها �إطاللة رائعة
على �أ�شهر معامل املدينة .وي�شرف فريق من
امل��درب�ين املتخ�ص�صني يف ق��ي��ادة الزالجات
املائية العادية والطائرة ،على توجيه الزوار
ومرافقتهم يف جميع م��راح��ل مغامرتهم
املائية ،ل�ضمان حتقيق جتربة ا�ستثنائية مع
االلتزام بتطبيق تدابري احرتازية ت�ضمن
�صحة و�سالمة الزوار والطاقم.من جانبه،
ق���ال و���س��ام ���س��ل��وم ،ال�����ش��ري��ك الإداري لدى
نيمو للريا�ضات املائية  “ :ن�ؤكد التزامنا
بتقدمي جتارب �سياحية فريدة للم�سافرين
من خمتلف �أنحاء العامل ،لن�ساعدهم على
االحتفاظ بذكريات ال تن�سى عند زيارتهم
ل���دب���ي .ك��م��ا ي�����س��رن��ا ال���ف���وز ���ض��م��ن جوائز
موقع تريب �أدف��اي��زر للعام  ،2021حيث
ي��ع��ك�����س ه���ذا الأم�����ر ج����ودة الأن�����ش��ط��ة التي
نوفرها للجميع .كما نود �أن نتقدم بجزيل
ال�شكر لدبي لل�سياحة على دعمها وتعاونها
الدائم معنا يف عملنا على �إطالق املزيد من
اجلوالت التي تالقي �إعجاب الزوار».
و�ضمت قائمة �أف�ضل خم�س جتارب �سياحية
يف ال��ع��امل جل��وائ��ز “تريب �أدفايزر” كال

من” ج����والت ال����دراج����ات امل��ائ��ي��ة يف دبي؛
وجت���رب���ة ال��ت��ج��دي��ف يف م��ن��ط��ق��ة روت�����وروا؛
وجت��رب��ة التجديف يف امل��ي��اه املتدفقة لنهر
ك��اي��ت��ون��ا  -روت������وروا ،ن��ي��وزي��ل��ن��دا؛ وجتربة
ال��ق��ف��ز امل��ظ��ل��ي م��ن روت���ورف�ل�اي  -ري���و دي

جانريو ،الربازيل ،وجولة جتديف بقوارب
الكاياك يف حممية �شيل كي ومنطقة تامبا
باي  -تيريا ف�يردي ،فلوريدا؛ ومغامرة يف
كهوف ونهر �أرينالي�س يف بورتوريكو � -سان
خوان ،بورتوريكو.

 1.8مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي �أم�س

�شنايدر �إلكرتيك تتعاون مع م�ؤ�س�سة جومبوك لدعم �أهداف اال�ستدامة يف دولة الإمارات

بلغت قيمة الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي و الأمالك بدبي ام�س
�أكرث من  1.8مليار درهم .فقد �شهدت الدائرة ت�سجيل  275مبايعة
بقيمة  831.07مليون درهم منها  45مبايعة �أرا�ض بقيمة 293.27
مليون درهم و 230مبايعة �شقق و فلل بقيمة  537.8مليون درهم.
جاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  17مليون درهم يف منطقة جمريا
الأوىل تليها مبايعة بقيمة  16مليون درهم يف منطقة جمريا الأوىل
ومن ثم مبايعة بقيمة  16مليون درهم يف منطقة جمريا الأوىل.
وت�����ص��درت منطقة ج��م�يرا الأوىل املناطق م��ن حيث ع��دد املبايعات �إذ
�سجلت  16مبايعة بقيمة  122مليون دره��م تلتها منطقة حدائق
ال�شيخ حممد بن را�شد بت�سجيلها  7مبايعات بقيمة  71مليون درهم
وثالثة يف ند ال�شبا الثالثة بت�سجيلها  3مبايعات بقيمة  9مـ ـ ــاليني
درهم.و فيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة
 32مليون درهم مبنطقة وادي ال�صفا  5ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة
بقيمة  29مليون درهم يف منطقة الثنية الرابعة و�أخريا مبايعة بقيمة
 24مليون درهم يف منطقة برج خليفة.

جل��ه��وده��ا ال��ت��ي ���س��اع��دت ال�����ش��رك��ات على �سد ال��ف��ج��وة بني
حتديد طموحاتها ملعاجلة م�شكلة تغري املناخ وحتقيقها.
ومع �أكرث من  15عاماً من الريادة يف جمال اال�ستدامة،
تعهدت �شنايدر �إلكرتيك �أي�ضاً بتحقيق �صايف �صفر من
انبعاثات الكربون عرب كامل �سل�سلة القيمة اخلا�صة بها
بحلول عام  ،2050ويف وقت �سابق من هذا العام ،نفذت
م�شروع (زيرو كربون  ،)Zero Carbonوهو برنامج
جديد طموح م�صمم مل�ساعدة �أف�ضل  1000مورّد لديها
على تقليل انبعاثات ال��ك��رب��ون بن�سبة  ٪50بحلول عام
.2025

•• دبي -وام:

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو /عبدالفتاح �صالح
ط���ال���ب ال�����واح�����دى  ،اليمن
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم
( )07820924يرجى
مم����ن ي���ع�ث�ر ع��ل��ي��ه ت�سليمه
ب��ال�����س��ف��ارة اليمنية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و  /با�سم حممد
ال��د���س��وق��ي ال��ب��ي��ل��ى ح�����س��ن ،
م�صر اجلن�سية  -جواز �سفره
رق���م ()A21009284
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت���������ص����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م
0543509017

•• دبي-الفجر:

وق���ع���ت ���ش��ن��اي��در �إل���ك�ت�ري���ك ،ال�����ش��رك��ة ال����رائ����دة ع��امل��ي��اً يف
جم��ال ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي لإدارة ال��ط��اق��ة والتحكم الآيل،
اتفاقية �شراكة ا�سرتاتيجية م��ع م�ؤ�س�سة “جومبوك -
 »Goumbookاالجتماعية الهادفة �إىل زيادة الوعي
ح��ول اال�ستدامة واملمار�سات اخل�ضراء وال��ت��ي تتخذ من
دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة مقراً لها .ومبوجب هذه
االتفاقية �ستوحد �شنايدر وجومبوك جهودهما معاً لزيادة
الوعي بق�ضايا اال�ستدامة على امل�ستوى الوطني ،وتوفري
فر�ص تطوعية مميزة ملوظفي �شنايدر �إلكرتيك يف منطقة
اخلليج.
وتتمثل �أهداف م�ؤ�س�سة “جومبوك” التي انطلقت يف عام
 ،2009بالرتويج لأمن��اط احلياة امل�ستدامة واملمار�سات
اخل�ضراء يف دولة الإمارات العربية املتحدة .وقالت تاتيانا
�أنتونيلي �أب��ي�لا ،م� ّؤ�س�سة وم��دي��رة جومبوك خ�لال حفل
التوقيع الر�سمي لالتفاقية ،والذي عقد يف دبي“ :ب�صفتنا
م�ؤ�س�سة اجتماعية ،تهدف جومبوك �إىل �إح��داث تاثريات
�إيجابية ملمو�سة يف املجتمعات التي تتواجد فيها ،ولهذا
نحن �سعداء للغاية بتعاوننا مع �شركة رائدة مثل �شنايدر
�إل��ك�تري��ك ل��دف��ع التغيري الإي��ج��اب��ي يف املنطقة ،حيث �أن
�شركات مثل �شنايدر �إلكرتيك متهد الطريق �أمام ال�شركات
الأخ���رى ل��ر�ؤي��ة م��ا ميكن لل�شركات العاملية القيام ب��ه يف
املجتمعات املحلية ،وهذه هي مهمتنا الرئي�سية كم�ؤ�س�سة
اجتماعية».
ووفقاً لالتفاقية� ،ستتعاون جومبوك مع �شنايدر �إلكرتيك
لتنفيذ املبادرات اخل�ضراء يف مرافق مكاتبها املوجودة يف

منطقة اخل��ل��ي��ج ،وت��وف�ير من�صة ق��وي��ة لبناء اال�ستدامة
البيئية.
وق���ال �أ���ش��رف ع��ب��د اخل��ال��ق ،م��دي��ر اال���س��ت��دام��ة وال�صحة
وال�����س�لام��ة يف �شركة �شنايدر �إل��ك�تري��ك ملنطقة اخلليج:
“ت�ساهم هذه ال�شراكة البارزة يف تر�سيخ �أه��داف �شنايدر
�إل��ك�تري��ك لت�صبح �شركة �أك�ثر ا�ستدامة يف املنطقة ،من
خ�ل�ال تنفيذ م�����ش��اري��ع امل�����س���ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة املحلية
واحللول اخل�ضراء .وتعزز هذه ال�شراكة �أي�ضاً ا�سرتاتيجية
اال�ستدامة طويلة الأم��د التي تعتمدها �شنايدر �إلكرتيك
يف املنطقة ،كما تدعم التوجهات الأخرية لدولة الإمارات
العربية املتحدة نحو �إيجاد حلول �أكرث ا�ستدامة للطاقة».
ويف ع��ام  ،2017مت الك�شف ع��ن ا�سرتاتيجية الإم���ارات
للطاقة لعام  2050ك���أول ا�سرتاتيجية موحدة للدولة
يف جمال الطاقة ،مما �أدى �إىل جهد م�شرتك بني جميع
اجلهات والهيئات امل�س�ؤولة عن قطاع الطاقة واملجال�س
التنفيذية يف دول��ة الإم���ارات لتعزيز التحول نحو اعتماد
املزيد من م�صادر الطاقة املتجددة .وتهدف اال�سرتاتيجية
�إىل زي����ادة م�ساهمة ال��ط��اق��ة النظيفة يف �إج��م��ايل مزيج
الطاقة املنتجة �إىل  ٪44( ٪50طاقة متجددة ٪6 ،طاقة
نووية) ،مما ي���ؤدي �إىل حتقيق وف��رة تقدر بـ  190مليار
دوالر بحلول عام .2050
ويف �سبيل دع��م �أه���داف اال�ستدامة طويلة الأج���ل لدولة
الإم���ارات ،تلتزم �شنايدر �إلكرتيك �أي�ضاً مبوا�صلة العمل
على تعزيز مبادئ اال�ستدامة بني �شباب الإمارات .وك�شفت
ناتاليا كي�سينا ،م��دي��رة اال�ستدامة ونائبة رئي�س املوارد
الب�شرية يف �شنايدر �إلكرتيك ملنطقة اخلليج  -والتي كانت
حا�ضرة �أي�ضاً خالل التوقيع � -أن مو�ضوعات اال�ستدامة

ق��د مت دجم��ه��ا يف ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب ال��ه��ج�ين الإماراتي
ال��ذي �أطلقته ال�شركة م���ؤخ��راً ،ومع�سكر املخيم ال�صيفي
لال�ستدامة االف�ترا���ض��ي للأطفال لعام  ،2021والذي
تعقد دورته حالياً.وخالل الفرتة من � 2018إىل ،2020
�ساعدت �شنايدر �إلكرتيك عمالئها العامليني على توفري
 134مليون ط��ن م��ن ان��ب��ع��اث��ات ث��اين �أك�سيد الكربون،
لت�صل الآن �إىل  276مليون طن مت توفريها بحلول نهاية
الربع الأول من عام  .2021ومت اختيار ال�شركة ك�أكرث
ال�شركات ا�ستدامة يف العامل من قبل م�ؤ�س�سة “كوربوريت
نايت�س « Corporate Knightsيف فرباير تكرمياً
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اقت�صادية دبي تراقب الأ�سواق يف فرتة عيد الأ�ضحى للت�أكد من توفر
وعدم ارتفاع �أ�سعار املوا�شي وال�صالونات

Monday

رو�سيا �ستزيد �إنتاجها النفطي
يف الن�صف الثاين من العام

•• مو�سكو-رويرتز:

�إدارة حماية امل�ستهلك“ :تتميز �أ���س��واق الإمارة الزعابي“ :يتوجب على امل�ستهلكني اتباع امناط
•• دبي-الفجر:
بتنوع اخل��ي��ارات للم�ستهلكني ال��ذي��ن ب�إمكانهم اال���س��ت��ه�لاك ال�����س��ل��ي��م يف ف�ت�رة االع���ي���اد لتجنب
يقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك احل�������ص���ول ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات �أو خ���دم���ات ب�أ�سعار اخل���روج م��ن امل��ي��زان��ي��ة ال�شخ�صية املخطط لها
بالرقابة على الأ�سواق خالل فرتة عيد الأ�ضحى ت��ن��ا���س��ب م��ي��زان��ي��ت��ه��م ال�����ش��خ�����ص��ي��ة .ول���ن تتهاون م�سبقا ،ويف ح��ال وج���ود �أي مالحظة مرتبطة
للت�أكد م��ن ت��وف��ر امل��وا���ش��ي ب���أ���س��ع��ار ج��ي��دة وعدم اق��ت�����ص��ادي��ة دب����ي ب��ات��خ��اذ الإج���������راءات الالزمة ب���ارت���ف���اع اال����س���ع���ار مي��ك��ن للم�ستهلكني تقدمي
ارت��ف��اع �أ�سعار ال�صالونات ،حيث ين�شط الطلب لتقومي �أو�ضاع املخالفني ب�إرجاع الأ�سعار وتغرمي �شكوى عرب تطبيق م�ستهلك دبي �أو عرب املوقع
يف ه���ذه ال��ف�ترة ع��ل��ى ه���ذه اخل��دم��ات واملنتجات املن�ش�آت التجارية التي ت�ستغل هذه املوا�سم دون الإل���ك�ت�روين � consumerrights.aeأو
من قبل امل�ستهلكني.وقال �أحمد الزعابي ،مدير �أي م��ب��ررات منطقية ل��رف��ع ال�سعر».و�أ�ضاف االت�صال على .600545555

�أعلن نائب رئي�س الوزراء الرو�سي �ألك�سندر نوفاك �أم�س الأحد �أن بالده �ستزيد �إنتاجها النفطي يف
الن�صف الثاين من العام بف�ضل اتفاق جديد تو�صل �إليه حتالف �أوبك لكبار منتجي النفط ب�ش�أن
زيادة الإنتاج.وقال نوفاك �إن رو�سيا �ستبد�أ زيادة الإنتاج �شهريا بواقع � 100ألف برميل يوميا من
�أغ�سط�س �آب املقبل على �أن ت�صل �إىل م�ستوى ما قبل الأزمة يف مايو �أيار .2022
و�أ�ضاف �أن رو�سيا �ستنتج نحو  21مليون طن �أخرى من النفط هذا العام والعام املقبل.
و�أبلغ قناة رو�سيا  24ب�أن ميزانية بالده �ستزيد  400مليار روبل ( 5.4مليار دوالر) بف�ضل االتفاق
اجلديد على �أ�سا�س متو�سط �سعر نفط يبلغ  60دوالرا.
(الدوالر ي�ساوي  73.9920روبل)
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رواد الأعمال واملبدعني
القرية العاملية ت�ستقبل طلبات ّ
الراغبني بافتتاح �أك�شاك وعربات الطعام خالل املو�سم 26
•• دبي-الفجر:

�أ ّكدت القرية العاملية� ،أحد �أكرب املنتزهات الثقافية يف العامل
وال��وج��ه��ة العائلية الأوىل للثقافة والت�سوق وال�ترف��ي��ه يف
املنطقة� ،أن اال���س��ت��ع��دادات ج��اري��ة على ق���د ٍم و���س��اق الفتتاح
�أب��واب��ه��ا وا�ستقبال ال��ع��امل يف مو�سمها ال�ساد�س والع�شرين
ال��ذي �سينطلق ي��وم الثالثاء � 26أكتوبر  2021يف رحلة
جديدة مليئة بالتجارب الرائعة والذكريات اال�ستثنائية .ويف
وجهت القرية العاملية
�إط��ار ا�ستعدادتها للمو�سم اجلديدّ ،
الدعوة للمبدعني و�أ�صحاب العقول التجارية الالمعة ور ّواد

الأعمال للمزايدة على فر�ص تقدمي امل�أكوالت ال�شعبية عن الرتفيهية ال��رائ��دة �أ���ص��ح��اب الأف��ك��ار املبتكرة على متابعة
طريق الأك�شاك �أو عربات الطعام خلدمة ال�ضيوف يف املو�سم طموحاتهم وحتويلها �إىل واق���ع ملمو�س ،ومتكينهم من
امل��ق��ب��ل .ومي��ك��ن للمهتمني بامل�شاركة يف الأك�����ش��اك وعربات التوا�صل مع اجلماهري ،وبناء عالقات جديدة مع العمالء
ال��ط��ع��ام ت��ق��دمي �أف��ك��اره��م امل��ب��ت��ك��رة وامل���زاي���دة ع��ل��ى الفر�ص وغريهم من ر ّواد الأعمال من �أنحاء العامل .ومتا�شياً مع
التجارية امل��ت��وف��رة قبل امل��وع��د امل��ح��دد لإغ�ل�اق ب��اب تقدمي ر�ؤيتها الإ�سرتاتيجية الرامية لدعم ر ّواد الأعمال واملبتكرين
وتعزيز االقت�صاد املح ّلي ،توا�صل الوجهة ا�ستقبال عرو�ض
طلبات العرو�ض يف � 1أغ�سط�س .2021
من�صة مثال ّية لر ّواد الأعمال يف قطاع الأفكار املبتكرة يف قطاع امل�أكوالت وامل�شروبات من الراغبني
ت�ش ّكل القرية العاملية ّ
ت��ق��دمي امل���أك��والت وال��ذي��ن ي�سعون �إىل تو�سيع �أعمالهم �أو بتنظيم و�إدارة �أك�شاك وع��رب��ات الطعام لتقدمي خدماتها
جتربة �أفكار جديدة� ،أو بدء رحلتهم نحو االحرتاف ،حتى و�إن للآالف من ال�ضيوف يومياً خالل املو�سم.
مل يكن لديهم الرخ�صة التجارية بعد .كما ت�ساعد الوجهة ولطاملا حر�صت القرية العاملية على تقدمي خمتلف �أ�شكال

 1.5مليار درهم �إجمايل حجم الت�صرفات
العقارية يف عجمان خالل يونيو

•• عجمان-وام :

بلغت قيمة الت�صرفات العقارية يف �إمارة عجمان خالل �شهر يونيو املا�ضي
 1.5مليار درهم .و �أكد �سعادة املهند�س عمر بن عمري املهريي مدير عام
ال��دائ��رة �أن ال�سوق العقاري يف الإم���ارة يوا�صل �إنتعا�شه ون�شاطه يف ظل
املقومات الإ�ستثمارية امل�شجعة وتطور البنية التحتية و�سهولة ممار�سة
الأع��م��ال التي ع��ززت ثقة امل�ستثمرين و�ساهمت ب�شكل مبا�شر يف حتفيز
الإقت�صاد املحلي وتن�شيط بيئة الإ�ستثمار يف خمتلف القطاعات ال�سيما
القطاع العقاري الذي �شهد منوا ملحوظا خالل �شهر يونيو املا�ضي.
و قال املهريي �إن التقرير ال�صادر من الدائرة ك�شف عن �إجنازها 1911
معاملة خ�لال �شهر يونيو املا�ضي و ت�سجيل  139عملية ره��ن و �أو�ضح
�أن القطاع ال�شمايل يف �إمارة عجمان �شهد ت�سجيل �أعلى قيمة رهن بقيمة
 33.2مليون دره��م يف ح�ين مت ت�سجيل �أع��ل��ى قيمة مبايعة بقيمة 12
مليون درهم يف منطقة “ املويهات  ”2فيما حافظ “ حي اليا�سمني “ على
ن�شاطه مت�صدرا قائمة الأحياء الأكرث تداوال يليه كل من “الزاهية “ و”
اجلرف ال�صناعية .« 3
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 19/ 7/ 2021 Issue No : 13295

Notification by Publication
In Lawsuit No. 1302/2021/11 Civil Partial
Notification Details:
To the Defendant : Mounia Laazar
Residence Unknown
As the Plaintiff : Mohammed Hatem Al-Rifai
Represented by: Abdul Rahman Abdullah Yaqout Diab Al-Tamimi
Has filed a lawsuit against you. Its subject is a claim to oblige the
defendant to pay an amount of AED 51.000 (Fifty-One Thousand
Dirhams Only) Therefore, a hearing is set on 25-07-2021 at 9 am in
the Sixth First Instance Case Management Office. Therefore, you
are summoned to present or whoever represents you legally, and
submit your memorandums or documents to the court at least three
days before the session.

Government of Ras Al Khaimah
Courts Department
Date 19/ 7/ 2021 Issue No : 13295
Serving by publication an order for payment
File # 488/2021-Commercial Execution
In accordance with the request of the prevailing party, Al Nuaimi Group LLC
To the losing party, Mahmood Iqbal Zafar Building Contracting, LLC, and the
losing party, Mahmood Iqbal Abdul Majeed Zafar, Pakistan National,
Kindly note that the following judgment, against you, had been rendered by RAK
Court on 30/03/2021 on the lawsuit 17/2021 Commercial Plenary, obligating
you to pay AED 626842.85 including fees and costs. Since the prevailing
party initiated the procedures of executing the aforementioned judgment and
the execution file registered under the number mentioned-above, so you must
execute the aforementioned judgment in 15 days starting from being served.
If you fail to execute the court judgment, the court will take all legal action
required to execute the judgment and the costs assumed by you.
Execution Section
Noora Abdelrahman Abdulla

الدعم وامل�ساعدة لر ّواد الأعمال و�أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية الرخ�ص التجارية .وميكن جلميع املهتمني احل�صول على
واملتو�سطة ،م�ساهمة يف �إلهام واكت�شاف �أجيال عديدة من مزيد من املعلومات وت�سجيل اهتمامهم على موقع القرية
امل��ب��دع�ين وامل��ب��ت��ك��ري��ن ع��ل��ى م���دار موا�سمها ال�����س��اب��ق��ة .كما العاملية (https://business.globalvillage.
�ساعدت الوجهة الرتفيهية الآالف من ال�شركات النا�شئة .)ae/en
وامل�شاريع يف قطاع املاكوالت ال�شعبية على حتويل �أفكارها �إىل من املقرر �أن تفتح القرية العاملية �أبوابها ال�ستقبال �ضيوف
واقع ملمو�س واالنطالق يف عامل الأعمال التجارية .ويُع ّد املو�سم ال�ساد�س والع�شرين يف � 26أكتوبر  .2021و�ست�ساهم
قطاع الأك�شاك يف القرية العاملية واحد من �أكرث القطاعات مناطق اجل��ذب اجلديدة يف الوجهة �إ�ضافة �إىل الفعاليات
التجارية جذباً ل��ر ّواد الأعمال و�أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية والعرو�ض الرتفيهية والثقافية وجت��ارب الت�سوق وتناول
واملتو�سطة ن��ظ��راً للميزات ال��ت��ي ي��وف��ره��ا مثل الإيجارات �أ�شهى و�أل��ذ امل�أكوالت يف منح العائالت �أج��وا ًء مليئة باملتعة
املجانية وع��دم �إ�شرتاط والإثارة لعي�ش حلظات وذكريات ا�ستثنائية.
املنخف�ضة ،وتوفر و�سائل ال��راح��ة ّ

م�ستثمر باك�ستاين  :الإمارات �أر�ض الفر�ص
•• دبي -وام:

ت��ع��ت�بر الإم��������ارات م���ن �أجن�����ح دول ال���ع���امل يف جذب
اال�ستثمارات الأجنبية بف�ضل ما متتلكه من مقومات
متعددة وعوامل وحمفزات حولتها �إىل وجهة مف�ضلة
للم�ستثمرين ورجال الأعمال الإقليميني والعامليني.
و تتمتع دولة الإمارات ببيئة �أعمال اقت�صادية ن�شطة
وم��زده��رة وج��اذب��ة لال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة
عززها وجود نظم وت�شريعات قانونية فعالة وقوانني
وت�شريعات حلماية ر�أ�س املال الأجنبي.
و يف هذا ال�صدد �أكد م�صطفى هيماين �صاحب �شركة

ه��ي��م��اين ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة يف ت�����ص��ري��ح ل��وك��ال��ة �أنباء
الإم����ارات “ وام “ �أن دول��ة الإم����ارات �أر����ض الفر�ص
اال�ستثمارية ال��واع��دة بف�ضل ر�ؤي���ة ون��ظ��رة قيادتها
الر�شيدة الثاقبة التي جعلت اقت�صادها الأ�سرع تطورا
يف العامل.
و �أ�شار هيماين �إىل �أن��ه يعي�ش يف دبي منذ  36عاماً
وتن�شط �شركته يف جم��ال جت��ارة الأع�����ش��اب والتوابل
وت�����ض��م جم��م��وع��ة وا����س���ع���ة م���ن امل��ن��ت��ج��ات الع�شبية
الطبيعية تعدت  1000منتج ويقوم باال�سترياد من
�أكرث من  83دولة حول العامل .
ولفت �إىل �أن��ه منذ ق��دوم��ه �إىل دب��ي يف ع��ام 1995

ت��ط��ورت جم��م��وع��ة ه��ي��م��اين لت�شمل خم�س �شركات
يف باك�ستان ويقع املكتب الرئي�سي يف دب��ي بالإ�ضافة
اىل م��ن��ف��ذي جت���ارة جت��زئ��ة يف دب���ي وم��ك��ت��ب مبيعات
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ويعمل بها �أكرث من
 1500موظف يف كافة فروع ال�شركة.
وث��م��ن دع��م ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة للم�ستثمرين خا�صة
�أث��ن��اء جائحة “ ك��ورون��ا “ التي جنحت الإم����ارات يف
التعامل معها باحرتافية وا�ستطاعت تنظيم فعاليات
وم�ؤمترات ومعار�ض كربى و�سط �إجراءات احرتازية
القت �إعجاب زوار الدولة .
و�أعرب عن تفا�ؤله بانعقاد “�إك�سبو  2020دبي” هذا

ال��ع��ام وال��ن��ج��اح ال��ذي �سي�سطر بف�ضل ر�ؤي���ة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل».
و�أ�����ش����ار �إىل �أن�����ه ب�����ص��ف��ت��ه م���دي���ر جم��ل�����س الأع���م���ال
الباك�ستاين فهو يهدف �إىل تعزيز التجارة الثنائية بني
البلدين حيث يوجد العديد من الفر�ص اال�ستثمارية
املتاحة يف الإمارات التي تعترب من الدول الأكرث �أمانا
يف العامل.وثمن قوانني الإقامة اجلديدة يف الإمارات
وقوانني متلك الأجانب للم�شروعات والتي كان لها
وقع �إيجابي على جمتمع الأعمال و�سوف تعزز ثقتنا
وت�ساهم يف حتقيق �إجنازات عديدة ملجتمع الأعمال.

بح�ضور �أكرث من � ٢٠٠شخ�ص

مالية ال�شارقة املركزية تعقد امللتقى املايل الثاين االفرتا�ضي للعام 2021
•• ال�شارقة-الفجر:

ن��ظ��م��ت دائ����رة امل��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة بال�شارقة
م���ؤخ��راً ،امللتقى امل��ايل االفرتا�ضي الثاين
للعام  ،٢٠٢١بح�ضور �أكرث من � ٢٠٠شخ�ص
من خمتلف اجلهات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
وامل�ستقلة ،ح��ي��ث رك���ز ع��ل��ى كيفية تفعيل
ب��ط��اق��ة ال��ه��وي��ة الإم���ارات���ي���ة ع��ل��ى �أجهزة
ال�صراف الآيل مل�صرف ال�شارقة الإ�سالمي،
و�أم������ن امل���ع���ل���وم���ات ،وال��������دورة امل�ستندية
اجلديدة لبوابة املوردين “دورة العقود”،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ع��ر���ض ن��ب��ذة ع���ن ال����دورة
اخلام�سة جلائزة الأداء املايل املتميز.
وحتدث يف امللتقى مرية ال�سويدي ،رئي�س
ق�سم الأنظمة املالية والتطبيقات الذكية
ب���ال���دائ���رة ،وب����در ال���زي���ود� ،أخ�����ص��ائ��ي �أمن
املعلومات و�إدارة املخاطر ،وغامن ال�شام�سي،
ظابط عقود رئي�سي ،ونا�صر ك�شواين� ،أمني
عام جائزة الأداء املايل املتميز ،حيث القت
جل�سات امللتقى ت��ف��اع ً
�لا ح��ي��وي��اً الف��ت��اً من
قبل امل�شاركني واحل�ضور.
ُي�ساهم يف تعزيز كفاءة الإج��راءات
املالية يف الدوائر احلكومية
وقالت ه��دى اليا�سي ،مدير �إدارة النظام
املايل يف دائرة املالية املركزية ”:نحر�ص يف
الدائرة على تنظيم هذا امللتقى با�ستمرار،
وقد جاء يف ن�سخته الثانية للعام اجلاري
 ،٢٠٢١اف�ترا���ض��ي��اً ،ليتكامل م��ع الن�سخة
الأوىل وي�ضيف �إليها ،وك��ل ه��ذه الأعمال
املهمة ت�أتي التزاماً بتوجيهات وتعليمات
حكومة ال�شارقة ،وحر�صاً على امل�شاركني

و���س�لام��ت��ه��م يف ظ���ل ت���داع���ي���ات الظروف لبطاقة الهوية الإم��ارات��ي��ة ،كبطاقة �آمنة
اال�ستثنائية الراهنة مب��ا يخ�ص فريو�س ومطبقة ملعايري امل�صادقة الثنائية ،وهي
ك��م��ا ي��ع��ل��م اجل��م��ي��ع م��ت��واف��رة ل���دى جميع
كورونا».
ً
ول��ف��ت��ت �إىل �أن امل��ل��ت��ق��ى ن��اق�����ش ع�����ددا من افراد املجتمع من مواطنني ومقيمني.
امل��و���ض��وع��ات امل��ه��م��ة ،م��ث��ل :كيفية تفعيل وم��ن جانبه ،حت��دث ب��در ال��زي��ود ،عن �أمن
ب��ط��اق��ة ال��ه��وي��ة الإم���ارات���ي���ة ع��ل��ى �أجهزة املعلومات ،وعر�ض لإح�صائيات التهديدات
ال�صراف الآيل مل�صرف ال�شارقة الإ�سالمي ،ال�سيربانية عاملياً ،والهند�سة االجتماعية
و�أم�����ن امل��ع��ل��وم��ات و�أه��م��ي��ت��ه��ا ،ك��م��ا تناول والت�صيد االحتيايل وم�ؤ�شراته ،وال�سيا�سات
امل��ت��ح��دث��ون ال�����دورة امل�����س��ت��ن��دي��ة اجلديدة ال����ع����ام����ة لأم��������ن امل����ع����ل����وم����ات ،والأدوار
لبوابة املوردين “دورة العقود” ،ومت عر�ض وامل�����س���ؤول��ي��ات الأم��ن��ي��ة ،وت��ط��رق �أي�����ض��اً �إىل
موجز عن ال��دورة اخلام�سة جلائزة الأداء �أهمية اتفاقية ع��دم الإف�����ص��اح .كما تناول
الزيود برامج الفدية ،وغريها من الق�ضايا
املايل املتميز التي تنظمها الدائرة.
م�شري ًة �إىل �أن مثل امللتقيات وم��ا تقدمه التي تتطلب وعياً وحذراً والتزاماً ،كحماية
من معلومات ونقا�شات ت�سهم يف اال�ستمرار املعلومات ال�شخ�صية ،وكلمة امل��رور .ولفت
يف االرت��ق��اء ب����الأداء امل���ايل ،وت��ع��زي��ز كفاءة ال���زي���ود �إىل �أن امل���وظ���ف ه���و �أف�����ض��ل خط
الإج����راءات املالية يف ال��دوائ��ر احلكومية ،دف���اع يف م��و���ض��وع �أم���ن امل��ع��ل��وم��ات ،ولي�س
وحتقيق �أعلى م�ستويات التقدم والنه�ضة التكنولوجيا.
واال���س��ت��ث��م��ار واال���س��ت��ق��رار امل���ايل للإمارة ،وبدوره ،تطرق غامن ال�شام�سي� ،إىل الدورة
وت�����ق�����دمي �أرق���������ى اخل������دم������ات ،ودمي����وم����ة امل�ستندية اجلديدة لبوابة املوردين “دورة
العمل على تطوير منظومة العمل املايل العقود” ،كما مت عر�ض فيديو تو�ضيحي
احل���ك���وم���ي ل��ل��إم����ارة ب��ا���س��ت��خ��دام �أف�ضل يتعلق ببوابة املوردين .وعر�ض ال�شام�سي
التقنيات وامل��م��ار���س��ة امل��ع��ا���ص��رة يف �أنظمة م���ادة علمية ت�سهم يف ح��ل جميع امل�شاكل
التي يواجهها املوردون.ومن جانبه ،حتدث
العمل املايل احلكومي.
ن��ا���ص��ر ك�������ش���واين ،الأم���ي��ن ال���ع���ام جلائزة
الأداء املايل املتميز ،عن الن�سخة اخلام�سة
�أربعة مو�ضوعات �أ�سا�سية
وت��ن��اول امللتقى يف ن�سخته الثانية �أربعة م��ن اجل��ائ��زة ،ووج���ه التحية للفائزين يف
مو�ضوعات �أ�سا�سية ،حيث تطرقت مرية ال��ن�����س��خ��ة ال��راب��ع��ة م���ن اجل���ائ���زة ،متمنياً
ال�����س��وي��دي� ،إىل كيفية التفعيل وال�شحن املزيد من التميز والنجاح للجميع .ولفت
والدفع بوا�سطة بطاقة الهوية الإماراتية �إىل �أن اجل��ائ��زة ت��ع��زز اال���س��ت��ث��م��ار الأمثل
على �أج��ه��زة م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي ،ل��ل��م��وارد امل��ال��ي��ة وال��ب�����ش��ري��ة يف ال�شارقة.
وفقاً لل�شراكة اال�سرتاتيجية بني الدائرة وت�سعى حكومة ال�شارقة م��ن خ�لال هذه
وامل�������ص���رف .م��و���ض��ح��ة امل���ي���زات الأ�سا�سية اجل���ائ���زة �إىل ال��ع��م��ل ع��ل��ى �إح�����داث نقالت

ن��وع��ي��ة يف الأداء امل���ؤ���س�����س��ي احلكومي،
وتهدف فيما تهدف �إليه ،تكرمي امل�ؤ�س�سات
والأفراد املتميـزين يف املجال املايل تقديراً
جل��ه��وده��م يف رف���ع م�����س��ت��وى �إدارة امل����وارد
وح��ف��ظ امل���ال ال��ع��ام .وت�ستند اجل��ائ��زة �إىل
�أع��ل��ـ��ى امل��ع��اي�ير ال��دول��ي��ة للتميـز و�أف�ضل
املمار�سات الإقليمية يف هذا املجال ،وتعترب
�أداة حم��ف��زة لتح�سني الإج������راءات املالية
واالرتقاء بها نحو الأف�ضل .وتعمل دائرة
املالية املركزية بال�شارقة على حتقيق عدد

م��ن الأه����داف اال�سرتاتيجية ال��ت��ي تكمن
يف �إدارة وتنمية وتوفري ال�سيولة النقدية،
وتطوير منظومة م��وازن��ة الأداء ،وتنفيذ
���س��ي��ا���س��ات م��ال��ي��ة متكاملة وف�� ّع��ال��ة ،وبناء
من����وذج ع��امل��ي يف امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة ،ومتكني
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ،وتطبيق خ��دم��ات بفئة
�سبع جن���وم� ،إ���ض��اف��ة �إىل ت��ع��زي��ز منظومة
الرقابة الداخلية ،ومتكني املوارد الب�شرية
املواطنة ،وتطوير ثقافة التم ّيز واالبتكار
و�إدارة الأداء امل�ؤ�س�سي.
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تعلن حمكمة دبي االبتدائية
ادارة التنفيذ

العدد  13295بتاريخ 2021/7/19

تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �ش.ذ.م.م يف متام ال�ساعة
اخلام�سة م�ساءاً يوم الأربعاء املوافق  28يوليو  2021وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد �أو بزيارة املوقع االلكرتوين
 WWW.EmiratesAuction.COMو يف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم البيوع واحلجوزات �أثناء الدوام الر�سمي.
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ايفنت
ميكرز للت�صميم الداخلي
رخ�صة رقم CN 2808548: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/الكادي
بوتيك
رخ�صة رقم CN 2685205: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)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/رويال جلف هايرب ماركت ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2223945:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /تيكوبورام عبدالرحمن ماكان من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /تيكوبورام عبدالرحمن ماكان من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ابراهيم �سلطان حممد املرزوقى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /رويال جلف هايرب ماركت ذ.م.م
ROYAL GULF HYPERMARKET L.L.C

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ثنك �سين�س لربامج الكمبيوتر
رخ�صة رقم CN 2946763:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ثنك �سين�س لربامج الكمبيوتر
THINK SENSE COMPUTER SYSTEMS

�إىل� /سمارت ماجنمنت للحلول الرقمية
SMART MANAGEMENT DIGITAL SOLUTIONS

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة التطوير واالبتكار يف نظم و برامج احلا�سب الآيل 7210125

�إىل /رويال جلف هايرب ماركت � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل ن�شاط  /حذف ت�صميم نظم وبرامج احلا�سب الأيل 6201001

ROYAL GULF HYPERMARKET - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية

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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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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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/حمل ماك�س لبيع اخل�ضروات والفواكة
رخ�صة رقم CN 1124682:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد عظيم الدين غالم رحمن %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سامل حممد �سعيد الفار�سى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد ا�سالم كرمي بخ�ش البلو�شى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  3*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /حمل ماك�س لبيع اخل�ضروات والفواكة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/مركز ماي هيلث الطبي � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 1161317:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /م�سلم �سامل م�سلم بن حم العامرى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /م�سلم �سامل م�سلم بن حم العامرى من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة وليد حممد على التيم ال�شحى %49
تعديل ر�أ�س املال  /من � 1200000إىل 200000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز ماي هيلث الطبي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

MAX FOODSTUFF TRADING L.L.C

MY HEALTH MEDICAL CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع التوابل و البهارات  -بالتجزئة 4721030
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة  -بالتجزئة 4721032
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع املواد الغذائية املجمدة  -بالتجزئة 4721033
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

�إىل /مركز ماي هيلث الطبي ذ.م.م

MAX FRUITS AND VEGETABLES SHOP

�إىل  /ماك�س لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  19يوليو  2021العدد 13295

MY HEALTH MEDICAL CENTER L.L.C

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  19يوليو  2021العدد 13295
EAT 59712

EAT 59713

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163651 :
ب�إ�سم  :التميمي �آند كومباين منطقة حرة  -ذ.م.م
وعنوانه :مكتب رقم  ، 08مبنى رقم  ، 05الطابق الأر�ضي � ،ص.ب.
 ، 500188دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 163651 :بتاريخ2012/04/09 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163650 :
ب�إ�سم  :التميمي �آند كومباين منطقة حرة  -ذ.م.م
وعنوانه :مكتب رقم  ، 08مبنى رقم  ، 05الطابق الأر�ضي � ،ص.ب.
 ، 500188دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 163650 :بتاريخ2012/04/09 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 35:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/10/11 :
وحتى تاريخ2031/10/11 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 16:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/10/11 :
وحتى تاريخ2031/10/11 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  19يوليو  2021العدد 13295
EAT 59714

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163652 :
ب�إ�سم  :التميمي �آند كومباين منطقة حرة  -ذ.م.م
وعنوانه :مكتب رقم  ، 08مبنى رقم  ، 05الطابق الأر�ضي � ،ص.ب.
 ، 500188دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 163652 :بتاريخ2012/04/08 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 41:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/10/11 :
وحتى تاريخ2031/10/11 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  19يوليو  2021العدد 13295
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احتاد الكرة ي�شارك يف اجتماع اللجنة
القانونية باحتاد غرب �آ�سيا
ب��رئ��ا���س��ة ال��دك��ت��ور ح��م��د ال�شيباين رئ��ي�����س اللجنة ومب�شاركة
•• دبي -وام:
الأع�ضاء .ناق�ش االجتماع البنود املدرجة على جدول الأعمال
�شاركت حمده ال�شام�سي رئي�س ق�سم القيد و الت�سجيل يف احتاد و من بينها االط�لاع على لوائح احت��اد غ��رب �آ�سيا الر�سمية و
الإمارات لكرة القدم ع�ضو اللجنة القانونية باحتاد غرب �آ�سيا التي ت�شمل النظام الأ�سا�سي والئحة االن�ضباط ومدونة قواعد
يف االجتماع الأول للجنة الذي عقد عرب تقنية االت�صال املرئي ال�����س��ل��وك اخل��ا���ص��ة ب���االحت���اد .و ���ص��ادق��ت اللجنة ع��ل��ى م�سودة

ال��ق��ان��ون االنتخابي الحت��اد غ��رب �آ�سيا على �أن يتم رفعه �إىل
املكتب التنفيذي لإقراره بعد ذلك من قبل اجلمعية العمومية
ويف �أقرب اجتماع لها ومن ثم تطبيق ت�شريعاته ولوائحه خالل
اج��ت��م��اع��ات اجلمعية العمومية ال�لاح��ق��ة ال��ت��ي �ست�شهد عقد
انتخابات.

17
19
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�إدارة و�شركات نادي الإمارات تعقد اجتماعها الأول و�سط طموحات كبرية و�أجندة عمل حافلة للمرحلة القادمة
ع����ق����دت �إدارة و�����ش����رك����ات ن�����ادي
الإم���ارات االجتماع الأول برئا�سة
يو�سف عبد اهلل ال��ب��ط��ران رئي�س
جم��ل�����س �إدارة ن������ادي الإم���������ارات
وب��ح�����ض��ور جميع الأع�����ض��اء خالد
ح��م��ي��د ال�����س��وي��دي ال��ن��ائ��ب الأول
ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س الإدارة ،وليد
حممد عبد الكرمي النائب الثاين
لرئي�س جمل�س الإدارة ،والأع�ضاء
خلف �سامل ب��ن عنرب� ،سعيد علي
م�صبح  ،عبد اهلل �إبراهيم الطويل،
يو�سف علي البلو�شي ،عارفة �صالح
الفالحي ،جمال �أحمد القر�صي،
ثاين �سامل ال�شحي ،خليل �إبراهيم
الطويل ،با�سم عبد اهلل ال�شام�سي،
م��ن�����ص��ور ح�سني �إب��راه��ي��م ،نا�صر
ط���ح���ن���ون ال���ن���ق���ب���ي ،ع���م���ر حممد
خليفة ال�����س��وي��دي� ،شيخة ح�سني
علي �آل علي.
ورح������ب رئ���ي�������س جم��ل�����س الإدارة
ب���الأع�������ض���اء وق�����دم ال�����ش��ك��ر نيابة
ع��ن املجل�س اجل��دي��د �إىل �صاحب

ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ ���س��ع��ود ب���ن �صقر
ال��ق��ا���س��م��ي ع�ضو امل��ج��ل�����س الأعلى
ل��ل�احت����اد ح����اك����م ر�أ���������س اخليمة
و���س��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن �سعود
القا�سمي ويل عهد ر�أ����س اخليمة
وال�شيخ �أحمد بن �صقر القا�سمي
رئي�س ال��ن��ادي على الثقة الغالية
ال����ت����ي ح����ازه����ا امل���ج���ل�������س متمنياً
ال��ت��وف��ي��ق يف حت��ق��ي��ق الطموحات
التي ي�صبو �إليها ال��ن��ادي العريق
ب���ق���ي���ادات���ه و�أب����ن����ائ����ه وم�شجعيه،
م�شرياً �إىل تكامل اخل�برات التي
ي�شملها املجل�س بت�شكيله اجلديد
يف ك��اف��ة امل���ج���االت والتخ�ص�صات
مب��ا يتيح ف��ر���ص��اً وا���س��ع��ة لتحقيق
النجاح امل�أمول ،ومتمنياً للجميع
ال��ن��ج��اح يف حتقيق امل��ه��ام املنوطة
به ،وم���ؤك��داً على العمل اجلماعي
امل��ت��ك��ام��ل و����ض���رورة التن�سيق بني
كافة اللجان والقطاعات و�صو ًال
�إىل �أه����داف خمططة ومر�سومة
بعناية.

وق�������ال رئ���ي�������س جم���ل�������س الإدارة
ي���و����س���ف ال����ب����ط����ران ����س���وف نعمل
على ترجمة ه��ذه الثقة �إىل عمل
مثمر جاد للنهو�ض بالنادي الذي
يعترب املمثل الوحيد ل�ل�إم��ارة يف
اال�ستحقاقات الكبرية ب��ال��دول��ة ،

وتتطلب املرحلة القادمة الكثري
من العمل ..وتركز االجتماع الأول
ملجل�س الإدارة و���ش��رك��ات النادي
ع���ل���ى ال���ت���ع���ارف وع����ر�����ض فيديو
تو�ضيحي ا�ستعر�ض مرافق النادي
وخطط العمل التي ي�سري عليها

ال���ن���ادي وم����ا ي�����ض��م��ه م���ن مرافق ن��ادي الإم���ارات والتعرف على كل
ومن�شئات والرتكيز على التهيئة �أفكار وطموحات و�أه��داف �أع�ضاء
ل��ل��ع��م��ل امل���ن���ظ���م مل��ج��ل�����س الإدارة جم��ل�����س الإدارة و���ش��رك��ات القدم
اجلديد �سواءاً للنادي �أو ل�شركات واال�ستثمار.
ك����رة ال���ق���دم واال���س��ت��ث��م��ار ليكونا ب��ع��ده��ا مت ع��ق��د االج��ت��م��اع الأول
يف م�����س��ت��وى ط���م���وح���ات جماهري مل��ج��ل�����س الإدارة ح��ي��ث مت ت�سمية

خ���ل���ف �����س����امل ب����ن ع���ن�ب�ر الع�ضو
امل���ن���ت���دب مل��ج��ل�����س �إدارة ال����ن����ادي،
وج���م���ال ال��ق��ر���ص��ي م�����ش��رف��اً على
الألعاب الريا�ضية.
وق��ال يو�سف البطران :ان االدارة
����س���وف ت�����س��ع��ى اىل و����ض���ع �أ�س�س
وب��رام��ج من �أج��ل النهو�ض بكافة
�����ش�����ؤون ال����ن����ادي و���س��ت��ك��ون هناك
اج��ت��م��اع��ات م��ت��وا���ص��ل��ة وان الثقة
التي حازها املجل�س اجلديد �سوف
تدفعه اىل تقدمي ال�شيء الكثري
اىل نادي الإمارات.
و�أ ّك������د �أن االج���ت���م���اع ك����ان ناجحاً
ومثمراً و�إيجابياً و�أ�ضاف :البداية
ومب�شرة
وهلل احل����م����د م���وف���ق���ة ُ
للجميع وب�إذن متفائلون مب�ستقبل
�إم������ارات������ي مم���ي���ز خ���ل��ال املو�سم
احل�������ايل .وخ���ت���م �أ����ش���ك���ر زمالئي
�أع�����ض��اء جمل�س الإدارة على هذا
االجتماع املوفق واحل�ضور الف ّعال
والذي يدل على م�ستقبل مطمئن
للكيان الإماراتي.

كما �أو���ض��ح ب�أنه �سيتم يف القريب
ال���ع���اج���ل ت�����ش��ك��ي��ل جل����ان خمتلفة
ي��ر�أ���س��ه��ا �أع�����ض��اء جم��ل�����س الإدارة
ه��دف��ه��ا وع��م��ل��ه��ا ���س��ي��ن�����ص��ب على
ت�شكيل ع�ضوية �شرفية ال�ستقطاب
�أب�����ن�����اء رج������ال الأع������م������ال ،وجل����ان
لأق���ط���اب ال���ن���ادي وم��ث��ل��ه��ا جلذب
ج��م��اه�ير ال����ن����ادي وو����ض���ع �أ�س�س
النظام الأ�سا�سي واال�سرتاتيجي
واحلوكمة للنادي .
واخ���ت���ت���م ال����ب����ط����ران :ن�������س����أل اهلل
ال��ت��وف��ي��ق ملجل�س الإدارة اجلديد
يف مهام عمله خلدمة هذا الكيان
ال���ك���ب�ي�ر ،م������ؤك�����داً �أن������ه ع���ل���ى ثقة
كبرية ب�أن زمالءه يف املجل�س على
ق���در ك��ب�ير م��ن امل�����س���ؤول��ي��ة و�أنهم
�سيكونون �إ�ضافة حقيقية للنادي،
وخ����ت����م ن���ع���د ج���م���ي���ع اجلماهري
الإماراتية بالعمل يداً واح��دة من
�أج���ل ال��ك��ي��ان وب�����إذن اهلل م�ستقبل
ال���ن���ادي ���س��ي��ك��ون �أف�����ض��ل بت�ضافر
جهود اجلميع

نادي ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س ي�صنف ثالثا �آ�سيويا والـ  12عامليا
•• ال�شارقة-وام:

�أك�����د ���س��ع��ادة �أح���م���د ع��ب��د الرحمن
العوي�س رئي�س جمل�س �إدارة نادي
ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س
ان ف��وز فريق ال��ن��ادي باجلوجيت�سو
ب��امل��رك��ز الأول يف مناف�سات احلزام
الأزرق لل�شباب وال��رج��ال واملا�سرت
وامل��رك��ز ال��ث��ال��ث بالرتتيب النهائي
يف ال��دوري القاري ملحرتيف �أبوظبي
للجوجيت�سو – �آ���س��ي��ا ال��ت��ي نظمت
يف نادي الن�صر بدبي قاد اىل تطور
يف ت�صنيف النادي لي�صبح باملرتبة
الثالثة �آ�سيويا و�إم��ارات��ي��ا وال���ـ 12
على م�ستوى العامل ما يعد �إجنازا
يحتفى به .
وهن�أ �سعادته الفريق لإحرازهم 25
ميدالية ملونة منها  7ذهبيات و8

ف�ضيات و 10ب��رون��زي��ات ومبوجب
هذه امليداليات ارتفع ر�صيد النادي
اىل  201ميدالية حتققت يف العام
 2021ممثلة يف  57ذهبية و77
ف�ضية و 67برونزية.
وق����دم ال��ع��وي�����س ال�����ش��ك��ر والتقدير الفني لريا�ضة اجلوجيت�سو بقيادة �إدارة ال���ت���دري���ب وم���درب���ي الفريق اىل م��وا���ص��ل��ة ال��ع��م��ل بنف�س الروح ول��ف��ت اىل �أن ال���ن���ادي ح��ق��ق املركز وه��و �إجن���از ي�ستحق احل��ف��اظ عليه م��ن الأف��ك��ار لتحقيق ر�ؤي���ة جمل�س
ملجل�س ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ض��ي و�إحتاد امل��درب ابراهيم احلو�سني واالداري للجهود التي بذلت ومهدت لتحقيق الريا�ضية العالية التي �أ�سهمت يف الأول يف ال���ك���ث�ي�ر م����ن املناف�سات وتعزيزه ب�شكل دائ��م  ..مو�ضحا �أن ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ض��ي وجمل�س ادارة
وال��ب��ط��والت خ�ل�ال امل��و���س��م احلايل �إدارة النادي تدر�س حاليا جمموعة النادي يف الفرتة املقبلة .
الإمارات للجوجيت�سو واىل اجلهازين ب�إ�شراف عبد العزيز احلمادي مدير نتائج ال��ن��ادي املميزة داعيا اجلميع حتقيق هذا الإجناز .

نادي اجلزيرة يوقع اتفاقية مع جامعة  ISDEالإ�سبانية لتوفري منح درا�سية لكوادره
الدرا�سات العليا ب�أعلى امل�ستويات واملعايري العاملية "عن بعد" والتي ت�شمل
•• �أبوظبي-وام :
"�إدارة الريا�ضة العاملية" و"قانون الريا�ضة الدويل" و"الأ�سواق وقانون
وق��ع ن��ادي اجلزيرة اتفاقية مع جامعة  ISDEالإ�سبانية لتوفري منح الريا�ضة والرتفيه".
درا�سية لكوادره حيث تعد هذه االتفاقية الأوىل من نوعها لناد ريا�ضي وي�أتي هذا التعاون كجزء من ا�ستثمار "فخر �أبوظبي" املك ّثف يف حت�سني
يف ال�شرق الأو�سط مع اجلامعة العاملية املتخ�ص�صة يف الدرا�سات القانونية ورف��ع الكفاءة و�سعيه لتحقيق التميز يف كافة جوانب وجم��االت �أن�شطة
والريا�ضية.
النادي.
لالعبني
الدرا�سية
للمنح
مقاعد
خم�سة
توفري
االتفاقية
خالل
و�سيتم من
كما تعك�س الدعم ال�سخي من قبل قيادة نادي اجلزيرة وال�سعي امل�ستمر
واملوظفني والطاقم التدريبي والإدارة التنفيذية ب�شكل �سنوي وبخ�صم من الإدارة لتنفيذ التوجيهات واخلطط املر�سومة لي�صبح نادي اجلزيرة
بن�سبة  50يف املائة من الر�سوم الأ�صلية.
من��وذج��اً ل�ل�أن��دي��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة ع��ل��ى ال�صعيد امل��ح��ل��ي والقاري
و�سيتمكن منت�سبو ن��ادي اجل��زي��رة "فخر �أبوظبي" بطل دوري اخلليج والعاملي.
العربي امللتحقني باملنحة من احل�صول على جمموعة متنوعة من برامج وق��ال علي يو�سف احلمادي املدير التنفيذي ملجموعة اجل��زي��رة" :لدينا

يف ن��ادي اجلزيرة �شغف دائ��م لإيجاد طرق مبتكرة للتطوير واتباع �أعلى � ISDEإنه بف�ضل هذه الإتفاقية �ستقدم اجلامعة ملنت�سبي نادي اجلزيرة
معايري العمل الريا�ضي والإداري وهذا التعاون مع جامعة رائدة مبجال خربة دولية كبرية وتدريبا متميزا وهو ما �أثبته النجاح امل�ستمر للجامعة
الدرا�سات الريا�ضية والقانونية �س ُيم ّكن العديد من ك��وادرن��ا من النمو يف احلفاظ على مكانتها العاملية املرموقة على مر ال�سنوات كما �سيح�صل
مهنياً و�أكادميياً و�سي�ساهم يف توظيف خرباتهم املكت�سبة لدعم النادي مبا موظفو النادي وريا�ضييه على تدريب رقمي ا�ستثنائي يجعلهم �أقرب من
ي�ضمن ا�ستمرارية الأداء املتميز" .و�أ�ضاف" :يعد التعليم ركيزة �أ�سا�سية �أي وقت م�ضى لتحقيق املزيد من النجاحات".
يف نادي اجلزيرة وبد�أنا يف املو�سم ال�سابق بتقدمي برامج تعليمية لأطفال وت�شتهر جامعة  ISDEالإ�سبانية برباجمها الدرا�سية الرائدة يف جمال
املدار�س يف جمتمعنا وي�سعدنا الآن تو�سيع اهتمامنا وا�ستثمارنا التعليمي الدرا�سات القانونية والريا�ضية وتهدف �إىل نقل جتربتها الناجحة يف
لي�شمل التعليم العايل �أي�ضاً .نحن فخورون بهذه االتفاقية كوننا �أ�صبحنا ال�شركات القانونية العاملية مما يتيح للطالب اكت�ساب املهارات العملية يف
�أول نا ٍد يف ال�شرق الأو�سط يقوم بتوقيع اتفاقية من هذا النوع مع جامعة بيئات العمل امل�شابهة .ويقع مقر  ISDEالرئي�سي بالعا�صمة الإ�سبانية
مدريد بينما متتلك فروعا �أخ��رى يف مدينة بر�شلونة ومدينة نيويورك
."ISDE
م��ن جانبه ق��ال خ���وان خ��وزي��ه �سان�شيز ب��وي��ج امل��دي��ر التنفيذي جلامعة بالإ�ضافة لإقليم ا�ستوريا�س.
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الفجر الريا�ضي

Monday

ل��ع�� ّل �أ���س��ع��د حل��ظ��ات �أل��ع��اب دورة م��ون�تري��ال ع���ام  1976ك��ان��ت مناف�سات
اجلمباز التي حملت "روائع" ال�سوفياتية نيللي كيم يف احلركات الأر�ضية،
واالث����ارة املتناهية م��ع ال��روم��ان��ي��ة ال�صغرية ن��ادي��ا كومانت�شي ال��ت��ي قلبت
املقايي�س كلها ،وباتت �أوّل من حت�صل على العالمة الكاملة ( 10على )10
على �أكرث من جهاز .كانت كومانت�شي اال�ستثناء الذي ا�ستحق هذه الدرجة
 7مرات متتالية ،وانهت امل�سابقة بح�صولها على ثالث ذهبيات (الفردي
العام والعار�ضة والعار�ضتان غري املتوازيتني) وف�ضية (الفرق) وبرونزية
(احلركات االر�ضية) ،ممهدة الطريق امام جيل جديد من "اجلمبازيات"
الرومانيات حتديدا ،وحملقة ب�شهرتها ب�سرعة قيا�سية.
والطريف ان لوحات النتائج مل تكن جمهزة ليظهر عليها الرقم  ،10ما
ا�ضطر املنظمون لال�شارة اىل اعتماد  1.00على انه .10
وكل من �أح ّ��ب اجلمباز اراد تقليد كومانت�شي والتمثل بها ،تلك ال�صغرية
الناعمة التي تخطت ب�شهرتها وخطفها اال���ض��واء م��ن ال�سوفياتية �أولغا
كوربوت جنمة �ألعاب ميونيخ .1972
كانت كومانت�شي (1.56م و 41كلغ) تطري فرحا يف كل م ّرة متنح عالمة

مونرتيال  ..1976ناديا كومانت�شي مالك اجلمباز
كاملة ،ثم ت�سرع لتجاور زميالتها وتتابع العرو�ض .ومل��ا �سئلت عن معنى
ح�صولها على العالمة الكاملة وم��اذا ّ
حت�ضر للم�ستقبل؟ اجابت بعفوية:
انت�صارات اخرى و�ألقاب �أخرى وميداليات اخرى .وا�ضافت" :علي �أن اتطوّر
اكرث ،ح�صلت على العالمة الكاملة يف احلركات االجبارية .وخالل م�سريتي
بلغتها  19مرة ،وبالتايل مل �أحقق �شيئا جديدا مميزا".
والالفت �أن جنم كومانت�شي ال�ساطع �ش ّع يف جم ّرة ال�سوفياتيات الكبريات:
كيم وكوربوت ولودميال تورتي�شيفا وماريا فيالتوفا ،اللواتي �شكلن اف�ضل
فريق يف العامل.
قبل عامني من الألعاب مل ينتبه �أحد ال�سم كومانت�شي ،فظهورها العاملي
االول كان خالل بطولة العامل يف مدينة فارنا البلغارية عام  ،1974حيث
الحظ خرباء اللعبة هذه الرومانية ال�صغرية وتوقعوا �أن تبهر العامل بعد

فرتة وجيزة.
مل تكن كومانت�شي حينها قد بلغت الرابعة ع�شرة (مواليد  12ت�شرين
ال��ث��اين/ن��وف��م�بر  ،)1961وب��ال��ت��ايل ال ي��ح ّ��ق لها بح�سب ق��وان�ين االحتاد
ال��دويل للجمباز املناف�سة عامليا .وبعد �شهر ،ح�صدت لقب دورة دولية يف
لندن .ويف �أيار/مايو ّ ،1975
تخطت ال�سوفياتية كيم واالملانية ال�شرقية
�أنيلور زنكه خالل بطولة اوروبا التي �أجريت يف مدينة �سكني الرنوجية.
ويف �أوملبياد مو�سكو ع��ام  1980ظهرت ناديا خمتلفة ،فالفتاة ال�صغرية
حتوّلت اىل امر�أة �شابة يبلغ طولها  1.60م ووزنها  50كلغ .وكان وا�ضحا
انها فقدت الكثري من ديناميتها واكتفت بلقبي احلركات االر�ضية والعار�ضة
واحتلت املرتبة الثانية يف امل�سابقة العامة ...وهذه طبعا لي�ست نتيجة �سيئة.
بد�أت كومانت�شي مزاولة اجلمباز يف �سن ال�ساد�سة واختريت ملنتخب بالدها

وهي يف الثانية ع�شرة .ويف �سن احلادية ع�شرة كانت تتدرب � 4ساعات يوميا
يف معهد جورجيو  -دي��ج ( 400كلم م��ن بوخار�ست)� ،أوّل مركز تدريب
يف روم��ان��ي��ا .فقد ت��واله��ا منذ �سن ال�ساد�سة التقني بيال ك���ارويل امل�شهور
بان�ضباطه ال�����ص��ارم وق�سوته اال���س��ط��وري��ة ،وذل��ك بعدما اخ�ضعت ملختلف
الفحو�ص املخربية و�صور اال�شعة للوقوف على �صحّ ة �أع�ضائها و�سالمة
منوها .وكانت رومانيا احلا�صلة على برونزية الفرق يف اوملبيادي 1956
و� ،1960شهدت تراجعا كبريا يف اجلمباز م��ا ح��دا باحلكومة اىل اقرار
خطة تطوير ونهو�ض تت�ضمن اقامة مراكز اعداد وتخريج مواهب منتقاة
من املدار�س .و�سريعا ،ا�ضحت رومانيا من اعمدة اجلمباز عامليا.
و�إىل ال��ت��دري��ب امل��ك��ث��ف ،اع��ت��م��دت كومانت�شي حمية غ��ذائ��ي��ة ت��رت��ك��ز على
الربوتينات واحلليب واالجبان والفواكه وحتظر ال�سكر واخلبز.
وامتازت بقوام طيع ي���ؤدّي ك ّل حركة بدقة متناهية حتى الكمال .ومقارنة
بال�سوفياتية ك��ورب��وت ،ف��ان �أ�سلوب الأخ�ي�رة ك��ان ي�ش ّع م��� ّرات خ�لال ت�أدية
العر�ض ،بينما كان عر�ض كومانت�شي حلقة براقة متكاملة من بداية الفقرة
حتى نهايتها ،وجملة متوا�صلة متنا�سقة ومن�سجمة ال وقت �ضائعا فيها.

منتخب الإمارات يح�صد برونزية بطولة غرب �آ�سيا لكرة القدم الإلكرتونية

•• دبي -الفجر:

اختتمت �أم�س الأول مناف�سات الن�سخة الثانية لبطولة غرب �آ�سيا لكرة
القدم الإلكرتونية التي �أقيمت على مدار يومني مب�شاركة �أربعة احتادات
وطنية وهي الإمارات  ،ال�سعودية  ،الكويت وقطر .
وح�صد منتخبنا املركز الثالث يف البطولة بعد ف��وزه على منتخب قطر
يف مباراتني من �أ�صل  3مباريات  ،حيث فاز يف الأوىل التي �أقيمت على
 Playstationبنتيجة  ،1-2وخ�سر الثانية على  X-Boxبنتيجة
 ،0-3قبل �أن يعود للفوز يف املباراة الثالثة على من�صة Playstation
بالركالت الرتجيحية بنتيجة  3-4بعد انتهاء الوقت الأ�صلي للمباراة
بالتعادل .2-2
ومتكن املنتخب الكويتي من ح�سم اللقب ل�صاحله بعدما فاز مبباراتني
من �أ�صل  3يف �سل�سلة الدور النهائي على املنتخب نظريه ال�سعودي -حامل
لقب الن�سخة املا�ضية من البطولة ،-والذي حل ثانياً على �صعيد الرتتيب
العام  .ومثل منتخبنا يف البطولة �أربعة العبني هم را�شد عبيد الزعابي ،
�أحمد �سعيد ال�سويدي  ،عمر حممد احلمادي و�إبراهيم �أحمد العو�ضي .

رابطة املحرتفني تعتمد مواعيد مباريات الدور الأول لدوري اخلليج العربي
•• �أبوظبي  -الفجر:

اعتمدت رابطة املحرتفني الإماراتية مواعيد مباريات ال��دور الأول لدوري
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ال���ذي ي�شمل  13ج��ول��ة تنطلق ي���وم � 19أغ�سط�س املقبل
وتتوا�صل حتى  7يناير املقبل.
و�أكد ح�سن طالب املري ،ع�ضو جمل�س �إدارة الرابطة ورئي�س اللجنة الفنية� ،أن
الرابطة �سعت لإقامة �أكرب قدر ممكن من املباريات خالل نهاية الأ�سبوع ،مع
الأخذ باالعتبار التوقفات الدولية املقبلة واحلر�ص على دعم م�سرية منتخبنا
الوطني يف ال��دور احلا�سم من الت�صفيات امل�ؤهلة �إىل ك�أ�س العامل ،2022
�إىل جانب دعم م�شاركة الوحدة وال�شارقة يف دوري �أبطال �آ�سيا وترقب �إكمال
�أحدهما م�شواره يف البطولة القارية حيث �سيكون التعامل مرناً خلدمة ممثلي
الكرة الإماراتية يف املحفل اخلارجي.
و�أ���ش��ار امل���ري� ،أن ال��راب��ط��ة �سعت لإجن���از اجل���دول بكامل تفا�صيله وتوفريه
للأندية قبل نحو �شهر من انطالق دوري اخلليج العربي ،من �أجل منح الأندية
الفر�صة للتح�ضري والتخطيط املنا�سب وفق مبد�أ ال�شراكة الذي نتبعه معها
للو�صول بامل�سابقة �إىل �أف�ضل املمار�سات الفنية والت�سويقية والرتويجية.
الربنامج التف�صيلي
وبح�سب الربنامج املعتمد �ستقام اجلولة الأوىل يومي  19و� 20أغ�سط�س

املقبل ،ويلتقي يوم � 19أغ�سط�س :الإمارات و�شباب الأهلي ،العروبة والوحدة،
وعجمان والن�صر ،ويوم � 20أغ�سط�س :خورفكان والعني ،اجلزيرة والظفرة،
بني يا�س والو�صل ،ال�شارقة واحتاد كلباء.
وتقام اجلولة الثانية يومي  25و� 26أغ�سط�س ،ويلتقي يوم � 25أغ�سط�س:
احت��اد كلباء واجل��زي��رة� ،شباب الأه��ل��ي وعجمان ،الو�صل وخ��ورف��ك��ان ،العني
والإم��ارات ،ويلتقي يوم � 26أغ�سط�س :الن�صر والعروبة ،الظفرة وال�شارقة،
الوحدة وبني يا�س.
وت��ق��ام اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة ي��وم��ي  10و� 11سبتمرب امل��ق��ب��ل ،ويلتقي ي���وم 10
�سبتمرب :الإم��ارات والظفرة ،خورفكان والوحدة ،ال�شارقة والو�صل ،ويلتقي
ي��وم � 11سبتمرب :بني يا�س وال��ع�ين ،ال��ع��روب��ة و�شباب الأه��ل��ي ،احت��اد كلباء
وعجمان ،اجلزيرة والن�صر.
وتقام اجلولة الرابعة �أيام  16و 17و� 18سبتمرب ،ويلعب يوم � 16سبتمرب:
الظفرة وبني يا�س ،الن�صر وخورفكان ،ويوم � 17سبتمرب :عجمان والعروبة،
اجلزيرة والإمارات ،العني واحتاد كلباء ،ويوم � 18سبتمرب :الو�صل والوحدة،
و�شباب الأهلي وال�شارقة.
وتقام اجلولة اخلام�سة يومي  23و� 24سبتمرب ،ويلتقي يوم � 23سبتمرب:
ال��ع��روب��ة وال��ع�ين ،احت��اد كلباء وال��و���ص��ل ،ال��وح��دة و�شباب الأه��ل��ي ،وي��وم 24
�سبتمرب :بني يا�س وعجمان ،خورفكان والظفرة ،الإمارات والن�صر ،ال�شارقة
واجلزيرة.

وتقام اجلولة ال�ساد�سة يومي  28و� 29سبتمرب ،ويلتقي يوم � 28سبتمرب :والن�صر و�شباب الأهلي.
الظفرة واحت��اد كلباء ،اجلزيرة والعروبة ،الو�صل و�شباب الأهلي ،وي��وم  29وت��ق��ام اجل��ول��ة احل��ادي��ة ع�شر ي��وم��ي  25و 26دي�سمرب امل��ق��ب��ل ،ويلعب يوم
�سبتمرب :عجمان وال�شارقة ،الن�صر وبني يا�س ،خورفكان والإم���ارات ،العني  25دي�سمرب :عجمان والو�صل ،اجل��زي��رة وخورفكان ،العروبة والإم���ارات،
العني والن�صر ،ويلعب يوم  26دي�سمرب :احتاد كلباء والوحدة� ،شباب الأهلي
والوحدة.
وتقام اجلولة ال�سابعة يومي  21و� 22أكتوبر ،على �أن يتم ترحيل مباراة والظفرة ،ال�شارقة وبني يا�س.
الفريق املت�أهل يف دوري �أبطال �آ�سيا الوحدة �أو ال�شارقة �إىل يوم � 23أكتوبر ،وتقام اجلولة الثانية ع�شر يومي  30و 31دي�سمرب املقبل ،ويلعب يوم 30
ويلتقي يوم � 21أكتوبر :بني يا�س وخورفكان ،احتاد كلباء والعروبة ،الو�صل دي�سمرب :الو�صل والعروبة ،الظفرة والن�صر ،بني يا�س و�شباب الأهلي ،ويوم
والعني ،ويلتقي يوم � 22أكتوبر :عجمان والظفرة� ،شباب الأهلي واجلزيرة 31 ،دي�سمرب :العني وعجمان ،خورفكان واحتاد كلباء ،الإمارات وال�شارقة،
الوحدة واجلزيرة.
الوحدة والإمارات ،ال�شارقة والن�صر.
وتقام اجلولة الثامنة يومي  28و� 29أكتوبر ،ويلتقي يوم � 28أكتوبر :الن�صر وتقام اجلولة الثالثة ع�شر يومي  6و 7يناير املقبل ،ويلعب ي��وم  6يناير:
واحتاد كلباء ،الإمارات والو�صل ،اجلزيرة وبني يا�س ،ويوم � 29أكتوبر :الظفرة العروبة والظفرة� ،شباب الأهلي وخورفكان ،اجلزيرة والو�صل ،ويوم  7يناير:
الن�صر والوحدة ،احتاد كلباء وبني يا�س ،عجمان والإمارات ،ال�شارقة والعني.
والوحدة ،العروبة وال�شارقة ،خورفكان وعجمان� ،شباب الأهلي والعني.
وتقام اجلولة التا�سعة يومي  2و 3نوفمرب املقبل ،ويلعب ي��وم  2نوفمرب:
احت���اد كلباء و�شباب الأه��ل��ي ،ال��ع�ين وال��ظ��ف��رة ،عجمان واجل��زي��رة ،والو�صل �إ�صدار جدول حتت � 21سنة
والن�صر ،ويوم  3نوفمرب :العروبة وخورفكان ،بني يا�س والإم��ارات ،ال�شارقة كما �أعلنت الرابطة عن مواعيد الدور الأول لدوري اخلليج العربي حتت 21
�سنة ،الذي يقام بالتزامن مع دوري اخلليج العربي ،بالفرتة من � 20أغ�سط�س
والوحدة.
وت��ق��ام اجل��ول��ة ال��ع��ا���ش��رة ي��وم��ي  20و 21نوفمرب امل��ق��ب��ل ،ويلتقي ي��وم  20املقبل �إىل  8يناير املقبل ،وذل��ك بنف�س النظام املتبع ب�إقامة نف�س املباريات
نوفمرب :بني يا�س وال��ع��روب��ة ،خورفكان وال�شارقة ،الإم���ارات واحت��اد كلباء ،بربنامج مطابق لروزنامة دوري اخلليج العربي لكن بعد � 24ساعة من خو�ض
اجل��زي��رة وال��ع�ين ،وي��وم  21نوفمرب :ال��وح��دة وعجمان ،الظفرة والو�صل ،الفريق الأول مباراته.

مو�سكو  ..1980الدب مي�شا ي�صفع املقاطعة الغربية بدمعة
وداعا مو�سكو و�إىل اللقاء يف الأوملبياد
الـ ،" 23تلك العبارة ارت�سمت على
اللوحة االلكرتونية يف ا�ستاد لينني
الدويل يف مو�سكو يوم الثالث من �آب
�أغ�سط�س عام  ،1980معلنة �إنتهاء
دورة الأل���ع���اب االومل��ب��ي��ة الـ 22التي
انطلقت يف  19متوز يوليو.
ذرف ال����دب ال�����ش��ه�ير م��ي�����ش��ا "متيمة
الألعاب" دم����ع����ة �أب����ك����ت اجلمهور
وحركت عواطفهم وح�ّي�رّ ت املراقبني
وجعلتهم ي��ت�����س��اءل��ون "�أدمعة حزن
تلك التي ذرفها مي�شا يف وداع ال�شعلة
الأوملبية� ،أم دمعة �أ�سى على الريا�ضة
ال��ت��ي �أف�����س��دت��ه��ا ال�����س��ي��ا���س��ة ،وه���ي ما
دخلت �شيئا �إال و�أف�سدته؟".
نادى الرئي�س الأمريكي جيمي كارتر
مبقاطعة �ألعاب مو�سكو احتجاجا على
ال��ت��دخ��ل ال�سوفياتي يف �أفغان�ستان،
ف���ا����س���ت���ج���اب���ت  61دول�������ة ل���دع���وت���ه،
ول��ل��م�����ص��ادف��ة ف���ان ال�����دورة الأوىل يف
دول��ة ا�شرتاكية �شهدت مقاطعة من
غالبية الدول الر�أ�سمالية.
ويف غياب ال��والي��ات املتحدة واليابان
و�أملانيا الغربية والآخرين الدائرين
يف ه����ذا ال��ف��ل��ك ،وح���ت���ى ال�����ص�ين ،مل
يت�أثر امل�ستوى الفني عمدا ،لكن حربا
�ضرو�سا على ان��ت��زاع امليداليات دارت
حت��دي��دا ب�ين احلليفني ال�سيا�سيني
والعمالقني اللدودين ريا�ضيا االحتاد
ال�سوفياتي و�أملانيا ال�شرقية ،وا�ستطاع
البلد امل�ضيف االنت�صار فح�صد 80
ذهبية مقابل  47لأمل��ان��ي��ا ال�شرقية
و 8لبلغاريا وكوبا و�إيطاليا.
و���ش��ارك يف الأل��ع��اب  5179ريا�ضيا
بينهم  1115العبة ،وه��ي امل�شاركة
الأدن����ى م��ن��ذ دورة م��ل��ب��ورن ،1956
تناف�سوا يف  203م�سابقات �ضمن 21
ريا�ضة هي� :ألعاب القوى والتجذيف
وكرة ال�سلة واملالكمة والكانوي-كاياك
والدراجات والفرو�سية واملبارزة وكرة
القدم واجلمباز ورف��ع الأث��ق��ال وكرة
اليد والهوكي على الع�شب واجلودو

وامل�����ص��ارع��ة وال�����س��ب��اح��ة واخلما�سي
احل��دي��ث وال��ك��رة ال��ط��ائ��رة والرماية
والقو�س والن�شاب واليخوت.
وعرفت الهوكي على الع�شب لل�سيدات
دخ�����وال م�����ض��ط��رب��ا ع��ل��ى االومل���ب���ي���اد،
�إذ تخ ّلفت خم�س م��ن ال����دول ال�ست
املت�أهلة ب�سبب املقاطعة ال�سيا�سية،
فح�ضرت خم�س �أخ���رى ح ّلت خلفها
يف الت�صفيات وه��ي ت�شيكو�سلوفاكيا
والهند وبولندا والنم�سا وزميبابوي،
التي تلقت الدعوة قبل خم�سة �أ�سابيع
ف��ق��ط م���ن م���وع���د الأل�����ع�����اب ،فجهّز
منتخبها على عجل و�أح��رز امليدالية
ال����ذه����ب����ي����ة و�����س����ط ذه��������ول اجلميع
وده�شتهم.
والن ق���ل���وب غ���ال���ب���ي���ة الريا�ضيني
كانت مع امل�شاركة ف��ان جلانا �أوملبية
ع���دة مت��اي��زت ع��ن ال���ق���رار ال�سيا�سي
حل��ك��وم��ات��ه��ا و�أك�������دّت ا�ستقالليتها،
وح�ضرت �إىل مو�سكو حتى وان �سارت
خ��ل��ف ال��ع��ل��م االومل��ب��ي ك��م��ا ح�صل مع
ب��ري��ط��ان��ي��ا .وج����اء ال���ق���رار الأ�سباين
بامل�شاركة بعد ت�صويت داخ��ل اللجنة
ال��وط��ن��ي��ة ف�����ص��وّت  17ع�����ض��وا معه
ورف�����ض��ه  .14وك���ان بالطبع موقفا
حمرجا لنائب رئي�س اللجنة الدولية
رئي�س اللجنة الأ�سبانية انذاك خوان
انطونيو �ساماران�ش املر�شح للرئا�سة
الدولية خلفا للورد كيالنني ،الذي
ب����ذل امل�����س��ت��ح��ي��ل ل��ل��ح��د م���ن �أ����ض���رار
املقاطعة.
وع��ل��ى رغ��م غ��ي��اب ال��والي��ات املتحدة،
مت ّثل الأمريكيون مبايك بريي مد ّرب
منتخب ال�سويد لكرة ال�سلة ،و�ألبري
م�ير���س��ادو ال����ذي خ��ا���ض حت��ت �أل����وان
ب��ورت��وري��ك��و ن����زاالت امل�لاك��م��ة يف وزن
الذبابة ،وبيل ري��ا ال��ذي �شارك حتت
�ألوان النم�سا يف الوثب الطويل.
وازاء امل����واق����ف ال���ت�������ص���اع���دي���ة ،كان
ال�����س���ؤال ه��ل ك���ان اخ��ت��ي��ار الع���ب كرة
ال�سلة �سريغي بيلوف ال���ذي خطف
الفوز من الواليات املتحدة يف نهائي

دورة ميونيخ  ،1972لإيقاد ال�شعلة
من باب اغاظة االمريكيني؟.
�أم������ا َق���� َ���س���م ال�ل�اع���ب�ي�ن ،ف����������أدّاه رمز
اجلمباز نيكوالي �أن��دري��ان��وف الذي
ح�صد ذهبيتني وف�ضيتني وبرونزية
يف ال�����دورة م��ق��اب��ل ث��م��اين ميداليات
ملواطنه �ألك�سندر ديتياتن منها ثالث
ذهبيات.
ومل ت�ؤ ّثر املقاطعة ب�شكل مبا�شر على
امل�����س��ت��وى ال��ف��ن��ي� ،إذ ���ش��ه��دت ال����دورة
حتطيم  34رقما عامليا و� 39أوروبيا
و 62اوملبيا.
ومن �أبرز املالمح امليدانية ،كانت تلك
بتخ�ص�ص بع�ض
الظاهرة التي متثلت ّ
ال��دول يف احتكار عدد من امل�سابقات،
ف���أمل��ان��ي��ا ال�����ش��رق��ي��ة اح��ت��ك��رت ذهبيات
ال�����س��ب��اح��ة وال��ت��ج��ذي��ف ،وال�سوفيات
�أل������ق������اب اجل����م����ب����از ورف��������ع الأث�����ق�����ال
والرماية ،والكوبيون بقيادة تيوفيلو
�ستيفن�سون ذهبيات املالكمة.
ول���ف���ت ال�ب�ري���ط���ان���ي���ون الأن�����ظ�����ار يف
�ألعاب القوى وال �سيما يف ظل غياب
االم�يرك��ي�ين ف�برز اال�سكتلندي �ألن
ويلز و�أحرز �سباق  100م (25ر10
ث) م��ت��ق�� ّدم��ا ع��ل��ى ال��ك��وب��ي �سيلفيو

ليونارد.
ول���ع��� ّل م���ن �أج���م���ل امل��ن��اف�����س��ات �صراع
العدائني �ستيف �أوفيت و�سيبا�ستيان
ك��و ال���ذي م��هّ��د ل�سل�سلة �إجنازاتهما
على مدى نحو عقد من الزمن ،وقد
فاز �أوفيت يف �سباق  800م وحل كو
ثانيا ،وح�صد الأخري ذهبية 1500
م وجاء �أوفيت ثالثا.
ومت�� ّي��ز دي��ل��ي ط��وم�����س��ون يف امل�سابقة
ال���ع�������ش���اري���ة وج���م���ع  8495نقطة
�أهّ��ل��ت��ه ل�����ض��م��ان امل���رك���ز الأ ّول ،لقب
ح���اف���ظ ع��ل��ي��ه ب��ع��د �أرب������ع ����س���ن���وات يف
لو�س �أجنلي�س جامعا  8797نقطة،
ّ
وحمطما الرقم الأوملبي الذي ح ّققه
الأم��ي�رك����ي ب���رو����س ج��ي�نر (8618
نقطة) يف دورة م��ون�تري��ال ،1976
لكن ب�أقل من نقطة واحدة من الرقم
العاملي امل�سجل با�سم الأمل��اين يورغن
ه��ي��ن��غ�����س��ن ال�����ذي �إك���ت���ف���ى بالف�ضية
"االمريكية".
وف������از الإي�����ط�����ايل ب���ي���ي�ت�رو م��ي��ن��ي��ا يف
���س��ب��اق  200م ،ب��ع��د ن��ح��و ع����ام من
حتطيمه ال��رق��م القيا�سي العاملي يف
دورة الأل��ع��اب اجلامعية يف مك�سيكو
(19.72ث) حيث بات �أول من يك�سر

حاجز  20ثانية ،وا�ستعاد الإثيوبي
م�يروت�����س ي��ف�تر االرث الإث��ي��وب��ي يف
ج����ري امل�������س���اف���ات ال��ط��وي��ل��ة فح�صد
ثنائية  5و� 10أالف م ،وبات الأملاين
ال�شرقي ف��ال��دمي��ار �سريبن�سكي �أول
من يحتفظ بلقب �سباق املاراثون.
ويف ال��وث��ب ال��ط��وي��ل ،ح�� ّق��ق الأمل����اين
ال�شرقي لوت�س دومربوف�سكي ثاين
�أف�ضل رقم يف التاريخ مقداره 8.54
م .و���س��ق��ط ال���ع���دّاء ال��ك��وب��ي ال�شهري
�ألربتو خوانتوريتا يف �سباق  400م
وح ّل رابعا.
ويف ال�����س��ب��اح��ة ،ع���اد ال�بري��ق ك��ل��ه �إىل
ال�سوفياتي فالدميري �سالنيكوف �أ ّول
من ك�سر حاجز  15دقيقة يف �سباق
 1500م ( 14:58.27د) .كما
مت�� ّي��زت الأمل��ان��ي��ات ال�شرقيات برباره
كراوزه وريكا رايني�ش وكورنيليا ايندر
يف �سباقات  100و 200م.
وك��� ّرر ال�بري��ط��اين دون��ك��ان غودهوي
�إجن����از م��واط��ن��ه دي��ف��ي��د وي��ل��ك��ي بطل
م���ون�ت�ري���ال ،وف����از يف ���س��ب��اق  200م
�صدرا.
ويف رفع الأثقال� ،سقط �أعظم رباع يف
العامل ،ال�سوفياتي فا�سيلي �ألك�سييف

عندما ف�شل يف حماوالته الثالث يف
رفعة اخل��ط��ف ،وت���وارى ع��ن الأنظار
�سجل م��ا يزيد ع��ن  80رقما
بعدما ّ
ع���امل���ي���ا� .أم�����ا ال��ب��ط��ل اجل���دي���د فكان
م��واط��ن��ه ���س��ل��ط��ان رح���م���ان���وف الذي
حقق جمموعة مقدارها  440كلغ.
يف امل��ق��اب��ل ،ك��ان��ت البطلة الرومانية
ناديا كومانت�شي ( 18عاما) حتظى
وت�سجل احد �أف�ضل
باهتمام املاليني
ّ
�إجنازاتها يف م�سابقة عار�ضة التوازن
وحت���رز ال��ع�لام��ة ال��ك��ام��ل��ة ( 10من
 ،)10وت��ت��ب��ع��ه ب�����إجن����از �آخ������ر على
الأج��ه��زة الثالثة الأخ���رى الأر�ضي،
املتوازيني خمتلفي االرتفاع وح�صان
ال���ق���ف���ز .وك�������ادت ب��ف�����ض��ل عرو�ضها
ال�ساحرة �أن تقود الفريق الروماين
�إىل امل���رك���ز الأول ل���و مل ت�����س��ق��ط يف
�شكل درام��ات��ي��ك��ي مفاجئ على جهاز
امل���ت���وازي�ي�ن ل��ت��ح��ت��ل روم���ان���ي���ا املركز
الثاين خلف االحتاد ال�سوفياتي.
ي�سجل لكومانت�شي �أنها ،على رغم
وما ّ
نك�ستها ،تفوّقت على نف�سها الحقا،
و�أحرزت ذهبية احلركات الأر�ضية.
ويف ال��ك��اي��اكّ ،
د�شنت الأمل��ان��ي��ة وكانت
�شرقية �آنذاك بريجيت في�شر م�سرية
ح�صدها امليداليات التي بلغت حتى
عام � 2000سبع ذهبيات وف�ضيتني.
وامل�����س��اب��ق��ات اجل��م��اع��ي��ة مل ت��خ��ل من
امل����ف����اج�����آت ،وك������ان �أب�����رزه�����ا �سقوط
املنتخب ال�سوفياتي �أمام يوغو�سالفيا
يف كرة ال�سلة ،وخ��روج ال�سوفيات من
ميدان ال�صراع على ذهبية كرة القدم
واحتاللهم املركز الثالث واكتفا�ؤهم
مبيداليتها الربونزية ،فيما جنحت
ت�شيكو�سلوفاكيا يف ال��ف��وز بالذهب
بتغلبها بهدف على �أمل��ان��ي��ا ال�شرقية
بطلة دورة مونرتيال .1976
يف امل��ق��اب��ل قطف ال�سوفيات ذهبيات
ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة ل��ل��رج��ال وال�سيدات
وكرة ال�سلة لل�سيدات وكرة املاء.
وكان لبنان وعلى رغم حمنة احلرب
ال��ت��ي تقطع �أو���ص��ال��ه ،البلد العربي

الوحيد الذي �أدرج ا�سمه على الئحة
امليداليات بعدما �أح���رز بطله ح�سن
ب�شارة ب��رون��زي��ة امل�صارعة اليونانية
الرومانية يف وزن ما فوق  100كلغ.
ُو ِّفق ب�شارة يف الفوز على بطل ايطاليا
بتثبيت الكتفني ،وعلى بطل رومانيا،
وانتقل �إىل ن�صف النهائي حيث واجه
ال�سوفياتي �ألك�سندر كول�شن�سكي بطل
دورة م���ون�ت�ري���ال ،ان��ت��ه��ت بخ�سارته
واح���ت�ل�ال���ه امل���رك���ز ال���ث���ال���ث ،يف حني
ت��اب��ع ال�����س��وف��ي��ات��ي م�����س�يرت��ه وتفوق
يف النهائي على ال��ب��ل��غ��اري �ألك�سندر
توموف واحتفظ باللقب.
ويف ك����رة ال���ق���دم ،ان��ت��ق��ل��ت منتخبات
عربية هي اجلزائر والعراق والكويت
للمرة الأوىل �إىل دور الثمانية.
و�إداريا ح�صل العرب على ت�أييد خم�سة
احتادات دولية هي كرة ال�سلة والكرة
الطائرة وك��رة اليد وامل�صارعة ورفع
الأثقال لقبول فل�سطني ع�ضوا دائما
يف عائلتها ،وعمال بالقانون االوملبي
ال�����ذي ي��ن�����ص ع��ل��ى ق���ب���ول الع�ضوية
يف احل��رك��ة الأومل��ب��ي��ة ك��ل دول���ة يكون
معرتفا بها من قبل خم�سة احتادات
دولية ر�سمية ،باتت الطريق ممهدة
�أم�������ام ال���ري���ا����ض���ي�ي�ن الفل�سطينيني
للم�شاركة يف الألعاب املقبلة يف لو�س
اجنلي�س.
وم��ث��ل��م��ا ا���س��ت��ح��ق��ت ال��ن��ت��ائ��ج الالفتة
والأرق��ام القيا�سية الأ���ض��واء ،مل متح
ال���ذاك���رة ال��ري��ا���ض��ي��ة ف���وز البولندي
فالدي�سالو كوزاكييفيت�ش يف القفز
ب��ال��زان��ة وحت���ول ���ص��ورت��ه وه���و يرفع
يده بحركة تعرب عن التحدي والقوة
رمزا لـ"مقاومة" من نوع خمتلف يف
�أنحاء العامل.
و����ص���ف���ت احل����رك����ة ب����ي����ده باملزعجة
لل�سوفيات ،وهو قام بها يوم الأربعاء
 30متوز/يوليو  1980يف اختتام
م�سابقة ا�ستمرت نحو �ست �ساعات،
وت��اب��ع��ه��ا ب��ل��ه��ف��ة � 50أل�����ف متفرج
���ص��ف��روا ا���س��ت��ه��ج��ان��ا ل���ف���وزه م�سجال

ّ
حمطما ب��ف��ارق �سنتيمرت
 5.78م،
واح���د ال��رق��م القيا�سي العاملي الذي
حققه الفرن�سي فيليب هوفيون.
ف����از ك��وزاك��ي��ي��ف��ي��ت�����ش ع��ل��ى رغ����م انف
ال�������س���وف���ي���ات وت�����ف�����وّق ع���ل���ى بطلهم
ق�����س��ط��ن��ط�ين ف����ول����ك����وف ال�������ذي حل
ث��ال��ث��ا ( 5.65م) ب��ف��ارق املحاوالت
خ���ل���ف ال���ب���ول���ن���دي الأخ�������ر تاديو�ش
�شلو�سار�سكي ،لكنه توّج و�سط مدرجات
�شبه خالية وم�صابيح مطف�أة.
ويك�شف "البطل املقاوم" انه بداية مل
يع ر ّد الفعل القوي الذي �سيلي حركته
وال���ت���ي اع���ت�ب�ره���ا ع���ف���وي���ة" ،ف�سفري
ب��ول��ن��دا يف مو�سكو ط��ل��ب م��ن بعثتنا
�إق�صائي و�سحب ميداليتي ومعاقبتي
لكن ال�شعب البولندي �ساندين ،ومل
ي��ج��ر�ؤ امل�����س���ؤول��ون على معاقبة فائز
يف عز ا�ضرابات ور���ش بناء ال�سفن يف
حو�ض غدان�سك ،و�صعود جنم حركة
الت�ضامن وزعيمها لي�ش فالي�سا".
وي�ضيف كوزاكيفييت�ش "كانت عيون
املخابرات ال�سوفياتية على الريا�ضيني
ال��ب��ول��ن��دي�ين يف ك���ل م���ك���ان ،و�أحيانا
ك��ن��ا من��ن��ع م��ن ت��ب��ادل وج��ه��ات النظر
وااللتقاء يف غرف القرية االوملبية".
وخ�لال امل�سابقة ب��ذل امل�ستطاع لفوز
�أب���ط���ال���ه���م وخ�ل�اف���ا ل��ل��ق��ان��ون جل�س
امل�شاركون ب�صحبة مدربهم.
غري �أن التداعيات ال�سلبية كما ح�صل
يف ا�ستاد لينني الحقت كوزاكييفيت�ش
ط���وي�ل�ا� ،إذ ���ض��ي��ق ع��ل��ي��ه وم���ن���ع من
م�شاركات خارجية عدة واحتجز جواز
�سفره.
و"على �سرية" الأح������داث الالفتة،
ي��ذك��ر �أن م�سابقات امل��ب��ارزة مل تنته
ب�����س�لام ،ف��خ�لال ن�صف نهائي �سالح
ال�شي�ش للفرق� ،أ�صيب بطل العامل
ال�����س��وف��ي��ات��ي ف�ل�ادمي�ي�ر البيت�سكي
ب�����س�لاح م��ن��اف�����س��ه ال���ب���ول���ن���دي ال���ذي
اخ���ت���رق ال���������س��ت�رة ال����واق����ي����ة ،وك����ان
البيت�سكي حمظوظا لأن���ه مل ي�صب
يف قلبه.
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�أن�سيلد جونيور مدربا لويزاردز يف ال�سلة الأمريكية
�أع��ل��ن��ت �إدارة ن���ادي وا�شنطن وي����زاردز امل�����ش��ارك يف دوري ك��رة ال�سلة
الأمريكي للمحرتفني ال�سبت تعيني وي�س �أن�سيلد جونيور ،جنل جنم
بالتيمور باليت�س ال�سابق ،مدربا لفريقها.
و�أم�ضى �أن�سيلد جونيور املوا�سم الـ 16الأخرية يف الدوري االمريكي
للمحرتفني كمدرب م�ساعد بينها �سنوات ع��دة يف وي���زاردز ،وح�صل
على �أول فر�صة كمدرب رئي�سي للفريق الذي �شغل فيه والده الراحل
من�صب املدرب واملدير عام ونائب الرئي�س.
وقال �أن�سيلد جونيور�" :أن �أ�صبح مدر ًبا رئي�س ًيا يف الدوري االمريكي

للمحرتفني هو هدف �سعيت �إليه طوال حياتي ،وحتقيق هذا احللم وقال املدير العام لويزاردز تومي �شيبارد يعد وي�س �أحد �أكرث املدربني
امل�ساعدين �شهرة يف الدوري االمريكي للمحرتفني ،ومن الوا�ضح �أنه
من خالل العودة �إىل وا�شنطن هو �أمر مميز حقًا".
و�أ�ضاف �أتطلع �إىل  ...التوا�صل مع جماهرينا وو�ضع م�ستوى جديد تفوق على جمموعة كبرية ومتنوعة من املر�شحني الذين اخذناهم
يف االعتبار.
لكرة ال�سلة يف ويزاردز.
وتخلى ويزاردز عن املدرب �سكوت بروك�س عندما انتهى عقده ال�شهر وا�ضاف "�سجله القوي كخبري تكتيكي يف اللعبة �إىل جانب اهتمامه
املا�ضي عقب اخل�سارة �أم���ام فيالدلفيا �سيفنتي �سيك�سرز يف الدور بالتفا�صيل ،و�سمعته يف تطوير الالعبني و�شخ�صيته املتميزة ،مل
الأول من البالي �أوف بعد مو�سم حقق خالله  34فوزا مقابل  38يرتك �أي �شك يف �أنه كان اخليار الأف�ضل لتوجيه فريقنا �إىل امل�ستوى
التايل.
خ�سارة.

 5ريا�ضات تغيب عن
�أوملبياد طوكيو
ريا منذ �أن اب�صرت الألعاب الأوملبية
تباينت قائمة الريا�ضات الأوملبية كث ً
احلديثة النور للمرة الأوىل يف عام .1896
ت�شمل امل�سابقات اجل��دي��دة يف �أومل��ب��ي��اد طوكيو  ،2020رك���وب الأم���واج
(الركمجة) والتزلج على الألواح والكاراتيه والت�سلق ال�سريع.
ولكن يف ما يلي خم�س م�سابقات �أوملبية �سابقة �ستغيب يف اليابان:
يف �أوملبياد باري�س عام ُ ،1900قتل حوايل  300طائر �سعياً خلف املجد
الريا�ضي ،يف الظهور الوحيد مل�سابقة الرماية على احلمام يف الألعاب.
كان احلدث فو�ضو ًيا :مت �إطالق �ستة طيور �أمام كل را ٍم وكان يتم �إق�صا�ؤه
�إذا �أخط�أ اثنني.
النتيجة الأب��رز انتهت ب�إراقة الكثري الدماء والطيور النافقة يف �أوملبياد
و�صف ب�أنه "�أر�ستقراطي للغاية" يف التقرير الأوملبي الر�سمي.
فاز البلجيكي ليون دي لوندن بالذهبية بعدما �أ�صاب  21طائراً ،بفارق
طائر عن و�صيفه الفرن�سي موري�س فورّ .
وحل اال�سرتايل دونالد ماكنتو�ش
يف املركز الثالث مع  18طائراً.
مذاك ،مل ينظم هذا "احلدث الدموي" يف الألعاب.
بعد  12عا ًما على �أوملبياد باري�س  ،1900وحتديداً يف �ستوكهومل عام
 ،1912كان هناك � ً
أي�ضا الكثري من �إطالق النار ،ولكن حل�سن احلظ،
مع �إراقة دماء �أقل.
مل تكن هذه امل�سابقة هي املبارزة حتى املوت بامل�سد�سات عند الفجر والتي
كانت رائ��دة يف تلك الفرتة ،بل كانت عبارة عن �أط�لاق الرماة النار على
دمى عن ُبعد  30م ً
رتا وهم يرتدون املعاطف ،حيث و�ضعت الأه��داف يف
حفرة.
ً
ت��وج ال�شاب الأم�يرك��ي �آل الي��ن ( 20ع��ام��ا) عنقه بامليدالية الذهبية،
متقدماً على ال�سويديني بول بالني وهوبرن فون هول�ست.
حت�� ّول احل��دث الحقًا �إىل م�سابقة الرماية لفئة امل�سد�س ال�سريع مل�سافة
 25م ً
رتا للرجال ،وهي ال تزال قائمة حتى يومنا هذا.
ُ�صنفت ه��ذه امل�سابقة (ع��ب��ارة عن التلويح بقنانٍ خ�شبية) التي اعتربت
رائ��دة اجلمباز الإيقاعي� ،ضمن الأل��ع��اب االوملبية ع��ام  1904يف �سانت

لوي�س ،لتعود �إىل الواجهة مرة جديدة مب�سمى "لعبة القناين الهندية"
يف لو�س �أجنلو�س .1932
فاز الأمريكي جورج روث بامليدالية الذهبية عام  1932عندما �أقيمت
الألعاب يف خ�ضم الك�ساد الكبري.
زعمت التقارير �أن روث العاطل عن العمل ح�صل على ميداليته الذهبية
ثم بحث عن و�سيلة تعيده �إىل منزله.
كانت هذه الريا�ضة ،املحبوبة ج��دًا يف �أي��ام الريا�ضة املدر�سية ،ج��زءًا من
ب��رن��ام��ج �سباقات امل�ضمار وامل��ي��دان وظ��ه��رت يف الن�سخ الأوىل للألعاب
الأوملبية ،وحتديداً بني عامي  1900و.1920
فاز فريق من رجال ال�شرطة الربيطانيني بذهبية �أوملبياد  ،1908لكنه
ك��ان ن�صراً م��ث�يراً للجدل ،حيث احتجت ال��والي��ات املتحدة على �أحذية
مناف�سيها.
وذكر تقرير يف تلك الفرتة� ،أن فريق ال�شرطة تناف�س بـ "�أحذية �ضخمة،
ثقيلة للغاية ،حيث يف الواقع ،احتاجوا �إىل جهد كبري لرفع �أقدامهم عن
الأر�ض".
عادت م�سابقتا الغولف والرغبي بعد طول انتظار �إىل الألعاب الأوملبية يف
ريو دي جانريو  ،2016ولكن لي�س لعبة الكريكيت.
�أدرج��ت هذه االخ�يرة يف العر�س الأوملبي مرة واح��دة فقط ،وكان ذلك يف
�ألعاب باري�س  ،1900لكنها مل حتقق النجاح املنتظر.
تناف�س على امل��ي��دال��ي��ة الذهبية ال��ف��ري��ق��ان ال��وح��ي��دان ال��ل��ذان ���ش��ارك��ا يف
املناف�سات ،وهما بريطانيا وفرن�سا بعد ان�سحاب بلجيكا وهولندا.
ف��ازت بريطانيا التي ميثلها فريق متج ّول ي�سمى "ديفون و�سومر�ست
واندرارز" باملباراة التي ا�ستمرت يومني ،بفارق � 158شوطاً �ضد فريق
يتك ّون ب�شكل كبري من مغرتبني بريطانيني يعي�شون يف باري�س.
�سخر تقرير �صحايف من �أن "املزاج الفرن�سي �سريع االنفعال لال�ستمتاع
باللعبة ،وال ميكن �إقناع �أي فرن�سي باللعب �أكرث من م ّرة".
ك��ان م��ن امل��ق�� ّرر �إدراج ه��ذه امل�سابقة م��رة �أخ���رى يف �أل��ع��اب �سانت لوي�س
 ،1904ولكن مت �إلغا�ؤها يف نهاية املطاف.

وعمل �أن�سيلد جونيور مدربا م�ساعدا يف ويزاردز من 2011-2005
وكانت له فرتات مع غولدن �ستايت ووريرز و�أورالندو ماجيك قبل �أن
يق�ضي املوا�سم ال�ستة املا�ضية يف دنفر ناغت�س.
لعب �أن�سيلد جونيور دورا كبريا يف تطوير م�ستوى الع��ب االرتكاز
ال�صربي نيكوال يوكيت�ش الذي اختري �أف�ضل العب هذا املو�سم.
واخ��ت�ير وال����ده ال���ذي ت���ويف ال��ع��ام امل��ا���ض��ي� ،أف�����ض��ل الع���ب يف ال���دوري
االمريكي للمحرتفني عام  1969و�ساعد ويزاردز على الفوز بلقب
الدوري عام .1978
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انت�صار �سوفياتي مدو يف ميونيخ  ...72ماذا قال الأمريكيون ؟
للمرة الأوىل يُهزم االمريكيون يف ك��رة ال�سلة خ�لال االل��ع��اب االوملبية ،لكن
املنتخب ال�سوفياتي الفائز باللقب يف دورة ميونيخ عام  1972مل يعتل افراده
من�صة التتويج ف��ور انتهاء امل��ب��اراة التي �شهد �آخرها "غرائب" ال ت��زال تثري
جدال حتى ال�ساعة.
ثالث ثوان هي حمور اخل�لاف ،حتم االعرتا�ض االمريكي عليها عقد جلنة
خا�صة برئا�سة االمني العام لالحتاد الدويل جونز نظرت يف االمر حتى ال�ساعة
الرابعة والن�صف فجرا ،من دون ان تتمكن من ح�سم املوقف.
ومل تقنع تعليالت جونز مدرب املنتخب االمريكي هانك ايبا ( 68عاما) الذي
اعترب ان هناك ف�ضيحة ،وهدد بعدم خو�ض منتخب بالده اي دورة اوملبية "اذا
مل يعيدوا احلق اىل ا�صحابه".
قبل النهاية بثالث ثوان ،ارتكب �ساكانديليدزي خط�أ على كونز� ،سدد يف �ضوئه
الالعب االمريكي رميتني ناجحتني ،فتقدم منتخب ب�لاده للمرة االوىل يف
املباراة (.)49-50
وانطلق العبو املنتخب ال�سوفياتي بالكرة من طرف ملعبهم ،والتوقيت يلفظ
انفا�سه .حينها اجته امل��درب جونز نحو طاولة الت�سجيل رافعا ا�صابع ثالثة
يف ا�شارة اىل الوقت الذي كان متبقيا ،بينما كان املدرب ال�سوفياتي فالدميري
كوندرا�شني يهرع �صوب احلكم ريغيتو منبها من انه طلب وقتا م�ستقطعا ومل
ي�سمعه احد.
وعلى وقع ت�سا�ؤل االمريكيني وا�ستغرابهم ،اعطي وقت م�ستقطع لل�سوفيات،
ثم رموا الكرة يف امللعب ،بيد ان الثانيتني اللتني لعبتا مل حتذفا من الوقت
الباقي! وبالتايل ت�أخر اعالن نهاية املباراة ،اذ مددت بطريقة غري مبا�شرة.
يف املقابل ،من اعتقد من اجلمهور االمريكي ان املباراة انتهت ل�صالح فريقه
اجتاح ار�ض امللعب فرحا .لكن جونز طلب جمددا ت�أخري الوقت ثالث ثوان،
وا�ستكمال املباراة بعد اخالء ار�ض امللعب من املتفرجني .وملا ت�سلم بولو�سكا�س

الكرة ار�سلها عابرة اىل الك�سندر بيلوف الذي �سجل �سلة اي نقطتني (-51
 .)50فانتابت هي�سرتيا اف��راد املنتخب ال�سوفياتي وحملوا مدربهم ،و�سط
�سخط امريكي باعتبار ان هناك �سرقة مو�صوفة ح�صلت .ومنذ ذلك التاريخ
ال يزال ال�شك عند كثريين يدور حول كيفية فوز ال�سوفيات علما انهم كانوا
"مت�سيدين" على مدى  39دقيقة و 57ثانية.
ع��م��وم��ا ،مل ت���ق���ارع م���زاي���ا ج��ون��ز ب���روي���ر م��ث�لا ف��ن��ي��ات ب��ي��ل��وف وبولو�شيف
وزارموكحميدوف .وا�شتبك كوركيا ودوايت جونز بااليدي فطردا.
وعقب املباراة ،قدم املنتخب االمريكي كتابا مف�صال ت�ضمن اعرتا�ضه ،وجاء
فيه:
 1ال جت��وز ا�ضافة  3ث��وان باعتبار ان امل��ب��اراة انتهت ا�ستنادا اىل انظمةاالحتاد الدويل.
 2عندما كانت ت�سدد الرميتان احلرتان كانت  3ثوان مدة الوقت املتبقي. 3وفق االنظمة املرعية ،ال ي�ستطيع اي فريق طلب وقف املباراة .وورقةالت�سجيل ال تت�ضمن اي طلب بهذا اخل�صو�ص يف الثواين الثالث االخرية.
 4الفريق املناف�س يحرك الكرة ويجري بها خ�لال الثانيتني املتبقيتني،ووف��ق انظمة االحت���اد ال���دويل ه��ذه ه��ي الطريقة الر�سمية ال��وح��ي��دة النهاء
املباراة.
 5قبل ثانية اج��ت��اح اجل��م��ه��ور ار����ض امللعب واوق���ف احل��ك��م ال��ل��ق��اء .وهذاالت�صرف قانوين و�صحيح عمال بانظمة االحتاد الدويل ل�سري املباريات.
 6عندما اخلي امللعب من اجلمهور ا�ست�ؤنف اللقاء للعب الثانية املتبقبة. 7لعبت الثانية (الزمن املتبقي) واطلقت �صافرة النهاية والنتيجة - 50 49ل�صالح الواليات املتحدة.
 8ما تقدم يعني بو�ضوح وبح�سب االنظمة املعتمدة ان املباراة انتهت.التوقيع :م .ك� .سامرز م�س�ؤول املنتخب االمريكي.

�أوملبياد طوكيو ..العراق من حلم
امليدالية �إىل حلم امل�شاركة

�صحف م�صر ت�شيد ب�إجناز
الأهلي التاريخي
�أ����ش���ادت ال�����ص��ح��ف امل�����ص��ري��ة ال�������ص���ادرة الأح����د،
بالإجناز "التاريخي" الذي حققه الأهلي بعد
ح�صوله ع��ل��ى ال��ل��ق��ب ال��ع��ا���ش��ر ل����دوري �أبطال
�أف��ري��ق��ي��ا ل��ك��رة ال���ق���دم .وت���وج الأه���ل���ي باللقب
العا�شر للبطولة الأفريقية
الأوىل للأندية،
م�������ع�������ززاً رق���م���ة
ال��ق��ي��ا���س��ي غري
امل���������س����ب����وق بعد
الفوز  0-3على
م��ن��اف�����س��ه كايزر
ت�شيفز القادم من
ج��ن��وب �أف��ري��ق��ي��ا يف
امل�����ب�����اراة النهائية

يف �إ���س��ت��اد حم��م��د اخل��ام�����س ب���ال���دار البي�ضاء
املغربية.
و�أف�����ردت �أك�ث�ر م��ن �صحيفة م�����س��اح��ات كبرية
ل��ل��ح��دي��ث ع���ن الإجن������از ون�����ش��رت ال��ع��دي��د من
ال�صور املرتبطة باحلدث.
وق���ال���ت �صحيفة الأه�������رام" :الأهلي يحتفل
ب��ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��ا���ش��رة ع��ل��ى ال���ب���اب امللكي

باملغرب".
و���ش��ه��دت ب��ع�����ض م��ن��اط��ق ال���ق���اه���رة احتفاالت
جماهريية �أي�ضاً ،بعد نهاية امل��ب��اراة وفوز
الفريق باللقب للمرة الثانية على التوايل.
وقالت �صحيفة �أخبار الريا�ضة الأ�سبوعية يف
عنوانها الرئي�سي" :الأهلي �أ�سطورة �أ�ساطري
�أفريقيا".
ً
ً
ون�����ش��رت ال�صحيفة �أي�����ض��ا ���ص��ورا الحتفاالت
جماهري وم�س�ؤويل النادي القاهري بالتتويج.
و�سلطت �صحيفة اجلمهورية اليومية ال�ضوء
ع��ل��ى �إجن������از امل������درب ب��ي��ت�����س��و م��و���س��ي��م��اين مع
الفريق قائلة �إن مو�سيماين اق�ترب يف مو�سم
واح���د فقط م��ع الأه��ل��ي م��ن حتقيق ال�شعبية
اجلارفة التي حققها الربتغايل مانويل جوزيه
م���درب الأه��ل��ي يف العقد امل��ا���ض��ي وال���ذي قاده
للفوز بدوري الأبطال مرتني بجانب �إجنازات
�أخرى.
وب��ن��اء على ه��ذا التتويج �سي�شارك الأه��ل��ي يف
ك�أ�س العامل للأندية يف اليابان يف نهاية العام
احلايل.
وك�����ان الأه���ل���ي ح�����ص��ل ع��ل��ى امل���رك���ز الثالث
يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي �أق��ي��م��ت يف فرباير
(�شباط) املا�ضي يف قطر.

=تبدو فر�ص حتقيق العراق ميدالية �أوملبية بعد �أكرث من �ستني عاما على
�أوىل ميدالياته �صعبة ودون��ه��ا عقبات ك��ث�يرة ،م��ع ت���أه��ل ع��دد حم���دود من
الريا�ضيني �إىل �أوملبياد طوكيو.
وك����ان ع��ل��ى ري��ا���ض��ي ال��ت��ج��ذي��ف حم��م��د ري��ا���ض ال����ذي ت���أه��ل ل��ل��م��رة الثانية
للأوملبياد ،والعداءة دانا ح�سني املتخ�ص�صة يف امل�سافات الق�صرية ،بذل جهد
كبري و�سط تف�شي وباء "كوفيد "-19ليتمكنا من حتقيق حلم الو�صول �إىل
�ألعاب طوكيو.
ي��روي ري��ا���ض ( 27ع��ام��ا) ب���أن "تواجد م��درب��ي الفرن�سي ب�سبب الأو�ضاع
ال�صحية يف العامل وعدم متكنه من احل�ضور �إىل العراق" زاد الأمور تعقيداً،
فهو م�ضطر لذلك على تنفيذ "برامج التدريب وتوجيهات املدرب عرب ر�سائل
الكرتونية يبعثها من باري�س و�أقوم بتطبيقها".
ولذلك حتوّل �سقف طموحاته �إىل "الت�أهل �إىل الدورات االوملبية وامل�شاركة
بها ،ولي�س التفكري حتى ب�إحراز ميدالية".
وي�شرف امل���درب الفرن�سي فن�سان تا�سريي على ت��دري��ب��ات ري��ا���ض منذ عام
 2012وجنح يف قيادته �إىل �أوملبياد ريو  2016ال��ذي �شارك فيه العراق
بـ 21العباً يف فعاليات اجلودو واملالكمة والتجذيف وكرة القدم.
ومنح االحتاد الدويل لألعاب القوى عداء �سباق  400مرت طه ح�سني يا�سني
بطاقة امل�شاركة ،باال�ضافة �إىل رامية امل�سد�س الهوائي  10امتار فاطمة
عبا�س.
لكن هذا العام ي�شارك العراق الذي يبلغ عدد �سكانه  40مليون ن�سمة ،ب�أق ّل
ع��دد من الريا�ضيني ،نتيجة عوائق عديدة منها �أن اللجنة الأوملبية كانت
مع ّلقة لفرتة عامني ب�سبب خالفات قانونية و�سيا�سية.
وت�أهلت م��ن جهتها دان��ا ح�سني ( 35ع��ام��اً) منت�صف حزيران/يونيو بعد
فوزها بذهبية �سباق  200مرت يف بطولة العرب يف تون�س ،حيث حققت رقماً
عربياً جديداً هو  22,51ثانية.
وقالت ح�سني لفران�س بر�س �إثر عودتها من تون�س "احلكومة ال تلتفت �إىل
الإجناز الريا�ضي ،وهذا �أمر م�ؤمل .ي�ؤملنا �أن نذهب �إىل تلك املنا�سبات من دون
�أي اهتمام حكومي".
وتروي �أنها خالل �أكرث من عام ون�صف بذلت الكثري من اجلهد "للو�صول �إىل
طوكيو ،و�صل الأمر �إىل �أن �أدخل مع�سكرات خارجية �أحتمل نفقاتها ،بالإ�ضافة
�إىل ما يقدّمه االحتاد العراقي لألعاب القوى من �إمكانات حمدودة".
وف�ض ً
ال عن النق�ص يف املعدات والتجهيزات واملن�ش�آت الريا�ضية املالئمة يف
بلد يواجه حروباً و�أزم��ات متتالية منذ العام  ،1980بالإ�ضافة �إىل ح�صار
قا�س وموجات من الهجمات االنتحارية ،حالت تعقيدات قانونية و�سيا�سية
ِ

دون حتقيق العراق تقدم على �صعيد امل�شاركة الأوملبية.
وبح�سب املدير التنفيذي للجنة االوملبية العراقية جزائر ال�سهالين ف�إن
"الأو�ضاع املعقدة التي �شهدتها الريا�ضة العراقية واللجنة االوملبية مع
امل�ؤ�س�سة الريا�ضية احلكومية خالل العامني املا�ضيني كان لها ت�أثري كبري
على طبيعة ا�ستعدادات الريا�ضيني".
قبل �سقوط نظام �صدام ح�سني يف العام  ،2003كانت اللجنة الأوملبية حتت
�سيطرة ابنه ع��دي ،وبعد ال��غ��زو الأم�يرك��ي للعراق ،ج��رى ح ّلها على غرار
العديد من امل�ؤ�س�سات التي كانت مرتبطة بحكم النظام ال�سابق ،لكن اللجنة
املعرتف بها يف املنتديات العاملية منذ العام  ،1948وا�صلت �إدارة الأن�شطة
الأوملبية يف العراق بدون �إطار قانوين.
وك��ان��ت تلك الثغرة القانونية حجة للحكومة ال�سابقة التي ا�ستقالت �إثر
احتجاجات على الأو�ضاع االجتماعية ،ل�سحب املخ�ص�صات املالية وقيمتها 25
مليون دوالر من املوازنة يف العام  2019ل�صالح وزارة ال�شباب والريا�ضة.
ومل تنته هذه املع�ضلة حلني �أن �صوّت الربملان العراقي يف العام  2020على
قانون ينظم عمل اللجنة ما �أعاد �إليها ّ
حق اال�ستفادة من تلك املخ�ص�صات
وب��ال��ت��ايل مت��وي��ل ت��دري��ب وجت��ه��ي��ز ري��ا���ض��ي�ين ج���دد وحت�����ض�يره��م للألعاب
الأوملبية.
كذلك ،يف �آذار/م��ار���س  ،2021وبعد مرحلة من التقلبات ،انتخبت اللجنة
�أخرياً العب كرة القدم ال�سابق رعد حمودي رئي�ساً لها ،ما �أنهى �شغوراً كان
يهدد م�شاركة العراق متاماً يف الألعاب الأوملبية.
و�سط ذلك الفراغ والت�شتت ،كان على الريا�ضيني العراقيني تدبّر �أمرهم
ب�أنف�سهم ،مثل حممد ودانا التي ترى �أنه يجب معاجلة م�شكالت الريا�ضيني
يف العراق ب�شكل جدّي.
وت��ق��ول �إن "الأمر يحتاج �إىل ب��رام��ج عمل طويلة الأم���د وف�ت�رات طويلة
من التح�ضريات ف�ضال عن الأم���وال واملن�ش�آت والبنى التحتية الريا�ضية
احلديثة" التي يفتقدها العراق.
وا�صل ريا�ض من جهته ا�ستعداداته قبل انطالق اوملبياد طوكيو يف مركز
تدريبي متوا�ضع على �ضفة نهر دجلة من جانب الكرخ للعا�صمة ،رغم �أنه
كما دانا ال ميلك �أم ً
ال كبرياً باحل�صول على ميدالية ،علما �أن عبد الواحد
عزيز �أح��رز ميدالية العراق الوحيدة يف االوملبياد ،عندما نال برونزية رفع
االثقال لوزن اخلفيف يف �أوملبياد روما .1960
على كليهما الآن الرتكيز على �ألعاب �أوملبية جتري بظروف غري اعتيادية،
ف�ستخلو امل��درج��ات م��ن امل�شجعني الأج��ان��ب ب�سبب �إج�����راءات ال��وق��اي��ة من
فريو�س كورونا.
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

�شدّد الربوفي�سور توما�س يلينيك على �ضرورة اتخاذ بع�ض التدابري الهامة للحماية من الأمرا�ض خالل ال�سفر،
ف�إىل جانب تلقي التطعيم �ضد كورونا ،ينبغي �أي�ضاً تلقي التطعيم �ضد التهاب الكبد الوبائي  ،Aوالذي ينتقل
ب�شكل �أ�سا�سي من خالل الأطعمة واملياه امللوثة .كما ينبغي تلقي التطعيم �ضد التهاب الدماغ املنقول بالقراد ،علماً
ب�أن ح�شرة القراد تنت�شر خالل ف�صل ال�صيف يف امل�سطحات اخل�ضراء كاحلدائق واملتنزهات.
و�أ�ضاف �أخ�صائي طب ال�سفر الأملاين �أنه ينبغي �أي�ضاً احلماية من البعو�ض ،نظراً لأنه ينقل الأمرا�ض مثل حمى
ال�ضنك واملالريا .ولهذا الغر�ض ينبغي تطبيق مادة طاردة للبعو�ض على اجللد مثل مادة � DEETأو �إيكاريدين؛
حيث �إنها تطرد البعو�ض والقراد ب�سبب رائحتها النفاذة .كما يراعى ارتداء مالب�س طويلة وا�ستخدام النامو�سية
�أثناء النوم .ومن املهم �أي�ضاً تلقي التطعيم �ضد داء الكلب (ال�سعار) مع مراعاة االبتعاد عن احليوانات الربية
واحليوانات ال�ضالة .ويعترب الإ�سهال من �أكرث الأمرا�ض �شيوعاً �أثناء ال�سفر .ولتجنب الإ�صابة به ينبغي عدم تناول
الأطعمة غري املطبوخة �أو غري املق�شرة ،ومن الأف�ضل �شرب املياه من الزجاجات املرب�شمة �أو غلى ماء ال�صنبور ،مع
التخلي عن ا�ستعمال مكعبات الثلج ،بالإ�ضافة �إىل �ضرورة غ�سل اليدين جيداً باملاء وال�صابون وب�صورة متكررة.
و�أ�شار يلينيك �إىل �أهمية ا�صطحاب �صيدلية �أثناء ال�سفر ت�شتمل على �أدوية لعالج املتاعب ال�صحية ال�شائعة مثل
الغثيان واحلمى والإ�سهال والأمل ،مع مرهم للجروح .وبالن�سبة للأدوية احليوية والأدوي���ة ،التي يتم �صرفها
بو�صف الطبيب ،ف�إنه ينبغي ا�صطحابها بكمية زائدة مبقدار الثلث تقريباً ،كي يكون املرء يف م�أمن يف حال حدوث
�أية ظروف طارئة .كما ينبغي �أن حتتوي �صيدلية ال�سفر على بع�ض الأدوات املهمة مثل ترمومرت ومق�ص وملقاط
وا�سرباي تعقيم وال�صقات طبية ،وبطبيعة احلال كمامات طبية.
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دب يهاجم مدربيه يف ال�سريك

حادث يودي بزوجني ..والأطباء ينقذون جنينني

هاجم دب مدربيه ث�لاث م��رات خ�لال عر�ض لل�سريك
امل��ت��ن��ق��ل "هارليكوين" يف م��دي��ن��ة ب�يري��زوف�����س��ك��ي ،يف
مقاطعة كيمريوفو يف �سيبرييا برو�سيا.
ومتكن بع�ض امل�شاهدين م��ن ال���زوار ،م��ن ت�صوير هذا
احل���ادث .ويف بع�ض اللقطات ،ظهر ال��دب وه��و ينق�ض
فج�أة على املدربة ،وبعد ذلك �أم�سك ب�ساقها و�ألقى بها
على الأر�ض.
حل�سن احلظ ،هرع زمالء املدربة على الفور مل�ساعدتها
و�سحبوا ال��دب بعيدا .بعد ذل��ك� ،أراد احليوان املفرت�س
مهاجمة مدرب �آخر ،لكن مت �إيقافه.
ثم ح��اول ال��دب مرة �أخ��رى مهاجمة نف�س املدربة ،لكن
العاملني يف ال�سريك متكنوا من تهدئته جم��ددا .بعد
ذلك ،ا�ستمر العر�ض وك�أنه مل يحدث �أي طارئ.

بعد �أقل من �أ�سبوع من وفاة عائلة كاملة بحادث �سري يف املفرق
�شمايل الأردن ،وقع حادث م�أ�ساوي جديد يف حمافظة معان� ،أ�سفر
عن وفاة زوجني و�إ�صابة  4من �أطفالهما و�شخ�ص �آخر.
وح�����س��ب م�����ص��ادر ط��ب��ي��ة ،ف��ق��د مت ن��ق��ل ال���زوج�ي�ن وامل�����ص��اب�ين �إىل
م�ست�شفى م��ع��ان احل��ك��وم��ي ،ال���ذي جنحت ال��ك��وادر الطبية فيه
ب�إجراء عملية قي�صرية ل�ل�أم املتوفاة ،و�إنقاذ جنينني وو�ضعهما
على الأجهزة الطبية الالزمة (اخلداج).
وق���ال الناطق الإع�لام��ي با�سم مديرية الأم���ن ال��ع��ام� ،إن كوادر
الإنقاذ والإ�سعاف يف مديرية الدفاع املدين مبعان" ،تعاملت مع
ح��ادث ت�صادم وق��ع ما بني مركبتني على طريق معان ،نتج عنه
وف��اة زوج�ين �إث��ر تعر�ضهما لإ�صابات بالغة يف اجل�سم ،و�إ�صابة
 4من �أطفالهما ،و�سائق املركبة الأخ��رى بجروح ور�ضو�ض يف
خمتلف �أنحاء اجل�سم" .وتابع" :عملت فرق الإ�سعاف على تقدمي
الإ�سعافات الأولية الالزمة للم�صابني يف موقع احلادث ،ومن ثم
نقلهم و�إخالء املتوفيني �إىل م�ست�شفى معان احلكومي ،وم�ست�شفى
امللكة رانيا احلكومي" ،الفتا �إىل �أنه جاري عالج امل�صابني.

تنجب � 3أطفال تو�أم بفارق � 7سنوات بينهم

�أجن���ب���ت ���س��ي��دة ب��ري��ط��ان��ي��ة � 3أط���ف���ال ت���وائ���م بالتلقيح
ال�صناعي وبفارق و�صل �إىل �أكرث من � 7سنوات بينهم.
وم��رت هيلني و�أوليفر بيكر بع�شر ج��والت من عمليات
التلقيح ال�صناعي ،وا���ض��ط��را �إىل بيع منزلهما لدفع
فاتورة و�صلت قيمتها �إىل  17500جنيه �إ�سرتليني (22
�ألف دوالر) يف �سعيهما اليائ�س لإجناب الأطفال.
وخالل اجلوالت الثماين الأوىل من التلقيح ال�صناعي،
وج����دت ه��ي��ل�ين ن��ف�����س��ه��ا م������را ًرا وت����ك����را ًرا يف امل�ست�شفى،
و�أ�صيبت مبتالزمة فرط تنبيه املبي�ض ،وهي حالة ت�ؤدي
�إىل ت�ضخم املباي�ض وت�صبح م�ؤملة ب�شكل كبري ،وحتملت
الإج��ه��ا���ض واحل��م��ل خ���ارج ال��رح��م ،و�أج��ب�رت على �إزالة
قناتي فالوب .وكللت حماوالتهما �أخرياً بالنجاح ،حيث
ُولد طفلهما الأول هوغو جولة التلقيح التا�سعة ،وذلك
يف ف�براي��ر (�شباط)  2011ب��وزن نحو  3.5كيلوغرام،
وق����ررت ع��ار���ض��ة الأزي������اء ال�����س��اب��ق��ة ه��ي��ل�ين ( 42عامًا)
والكهربائي �أوليفر ( 41عامًا) جتميد البوي�ضات غري
امل�ستخدمة ،حتى يتمكنا من �إ�ضافتها �إىل �أ�سرتهما يف
وقت الحق .ورحبت الأ�سرة مبونتي وكوكو ،البالغني من
العمر ثالثة �أعوام ،يف العائلة يف �أغ�سط�س (�آب) .ويُعترب
الأ���ش��ق��اء ال��ث�لاث��ة ت��وائ��م ح��ي��ث ُول����دوا يف نف�س الوقت،
با�ستخدام نف�س جمموعة البوي�ضات واحليوانات املنوية،
على الرغم من فارق العمر بينهم.

تفارق احلياة بعد  3عمليات جتميل يف يوم واحد

ت��وف��ي��ت م���ؤث��رة �صينية ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي بعد
خ�ضوعها لثالث عمليات جتميل يف يوم واحد.
���ش��ي��اوران ( 33ع��امً��ا) جنمة على و���س��ائ��ل التوا�صل االجتماعي
لديها �أكرث من � 130ألف متابع على �شبكة التوا�صل االجتماعي
ال�صينية �سينا ويبو ،وبح�سب ما ورد ،اعرتفت عيادة التجميل
حيث خ�ضعت امل���ؤث��رة لعمليتني ل�شفط الدهون وعملية لتكبري
الثديني يف مقاطعة ت�شجيانغ مب�س�ؤوليتها عن وفاتها.
وذك��رت و�سائل �إع�لام حملية �أن العيادة ارتكبت بع�ض الأخطاء
�أثناء اجلراحة ،وت�أخر العالج بعد ذلك مما �أدى �إىل وفاة �شياوران
و�أغلقت ال�سلطات العيادة نتيجة لذلك .وزارت �شياوران العيادة
يف مايو (�أي��ار) املا�ضي ،و ُن�صحت ب�إجراء ثالث عمليات جراحية،
�شفط الدهون من �أعلى ال��ذراع ،و�شفط ده��ون اخل�صر والبطن،
وج��راح��ة تكبري ال��ث��دي .وخ�ضعت جلميع العمليات اجلراحية
الثالث يف نف�س اليوم ،وق�ضت �أكرث من خم�س �ساعات على طاولة
العمليات .وبعد يومني ،عانت �شياوران من �أمل و�ضيق يف التنف�س،
ومت نقلها �إىل امل�ست�شفى ،ويف وقت الحق من ذلك اليوم ،عانت من
ف�شل العديد من الأع�ضاء ومت نقلها �إىل العناية املركزة ،وظلت يف
ريا ب�سبب ف�شل �أع�ضاء
حالة حرجة ملدة �شهرين قبل �أن متوت �أخ ً
متعددة يف  13يوليو (متوز) اجلاري.

وظيفة تدفع لك � 30ألف دوالر مقابل اللعب مع الكالب

�أعلنت �شركة للحيوانات الأليفة يف بريطانيا عن وظيفة يحلم
بها الكثريون ،تقدم لع�شاق الكالب فر�صة اللعب مع حيواناتهم
املف�ضلة مقابل راتب ي�صل �إىل � 24ألف جنيه �إ�سرتليني (� 30ألف
دوالر) .وعلى موقعها الإلكرتوين� ،أعلنت �شركة Yappy.com
عن الوظيفة اجلديدة ،و�سيكون املوظف م�س�ؤو ًال عن الرتفيه عن
الكالب وتدليلها ،كما �سيكون املر�شح املحظوظ م�س�ؤو ًال عن �أخذ
الكالب �إىل جل�سات الت�صوير يف الوقت املحدد ا�ستعدادًا اللتقاط
�صور قريبة.
وتعد الأبحاث الت�سويقية جزءاً من واجبات الوظيفة ،مع �ضرورة
توفري تعليقات مكتوبة على منتجات ال�شركة التي ت�تراوح من
الألعاب والع�صابات واحللويات والإك�س�سوارات للم�ساعدة يف زيادة
املبيعات.

�إع�صار من البعو�ض يلف قرية

هوفيت غوالن خالل ح�ضورها حفل ختام مهرجان كان ال�سينمائي الرابع وال�سبعني( .رويرتز)

حفلة �أمفار جمعت  9,3ماليني يورو ملكافحة الإيدز

كارينا كابور تخطف
الأنظار مبالب�س ريا�ضية
ن�����ش��رت ال��ن��ج��م��ة ال��ه��ن��دي��ة كارينا
كابور ���ص��ورة ج��دي��دة الف��ت��ة عرب
���ص��ف��ح��ت��ه��ا اخل���ا����ص���ة ع��ل��ى موقع
ال��ت��وا���ص��ل الإج��ت��م��اع��ي  ،وظهرت
ف��ي��ه��ا مب�لاب�����س ري��ا���ض��ي��ة وتركت
���ش��ع��ره��ا ع��ل��ى ط��ب��ي��ع��ت��ه م���ن دون
ت�سريح.
الق����ت ���ص��ورت��ه��ا �إع����ج����اب الكثري
م��ن متابعيها وك��ان��ت التعليقات:
"جميلة ج������داً ،ج���م���ال طبيعي
�ساحر ،النجمة املف�ضلة لدينا".
وك����ان����ت ك����اب����ور ق����د ����ش���ارك���ت مع
متابعيها قبل �أي���ام ���ص��ورة طفلها
الثاين جيه علي خ��ان من زوجها
املمثل ال�شهري �سيف علي خان.
وظ���ه���رت ك��اري��ن��ا ب��ال�����ص��ورة وهي
تقبل ر�أ����س طفلها بلقطة عفوية
���س��ح��رت ف��ي��ه��ا م��ت��اب��ع��ي��ه��ا الذين
تداولوا ال�صورة ب�شكل كبري.
واجلدير ذكره �أنها ن�شرت م�ؤخراً
�صورة جديدة ظهرت فيها برفقة
�إبنها تيمور وهي حت�ضنه.

Monday

�أ�سفر الع�شاء اخلريي للجمعية الأمريكية ملكافحة الإي��دز (�أمفار) الذي
اقيم على هام�ش مهرجان كان ال�سينمائي كما درجت العادة منذ  27عاماً،
وع��اودت املمثلة �شارون �ستون �إدارة املزاد فيه ،عن جمع نحو  9,3ماليني
ي���ورو ( 10,9م�لاي�ين دوالر) ليلة اجلمعة �إىل ال�سبت ،على م��ا �أعلنت
اجلمعية .واقيم الع�شاء يف حديقة فيال يف كاب دانتيب (جنوب فرن�سا)
التزاماً بتدابري التباعد والوقاية من اجلائحة ،واقت�صر عدد املدعوين
على  400ب��د ًال م��ن  ،800م��ن �أب��رزه��م رئي�س جلنة التحكيم يف الدورة
الرابعة وال�سبعني ملهرجان كان الأمريكي �سبايك يل ،واملمثلون �أورالندو
بلوم ونيكول كيدمان ودي�ل�ان ب��ن (اب��ن��ة �شون ب��ن) والفرن�سي نيكوال�س
موري وميال جوفوفيت�ش وعار�ضة الأزياء هايدي كلوم.
وبيعت خالل امل��زاد �إقامة ملدة �أ�سبوع على "يخت بيئي" برفقة ديالن بن
خ�صو�صاً ،مقابل � 322ألف يورو ( 380الف دوالر).
ونفذ الر�سام �سا�شا جافري عم ً
ال له خالل احلفلة ،بيعت ب�سعر  932الف
ي��ورو ( 1,1مليون دوالر) .واختتمت الأم�سية بحفلة مو�سيقية لألي�شا
كيز .ومتكنت "�أمفار" منذ عام  1993من جمع  199مليون يورو (235
مليون دوالر) لدعم البحوث الطبية بف�ضل املزادات املرموقة التي نظمتها
على هام�ش مهرجان كان ال�سينمائي.

«تيتان» للمخرجة دوكورنو يفوز بال�سعفة الذهبية

ق��ال املخرج الأمريكي �سبايك يل رئي�س جلنة التحكيم يف مهرجان كان
ال�سينمائي �إن فيلم (تيتان) للمخرجة الفرن�سية ال�شابة جوليا دوكورنو
فاز بال�سعفة الذهبية ك�أف�ضل فيلم ،وذلك قبل املوعد املقرر للك�شف عن
ا�سم الفائز باجلائزة.
ويف حلظة مفعمة باالرتباك ،وعندما �سئل باللغة الفرن�سية عن �إحدى
اجل��وائ��ز ،ق��ر�أ يل م��ا ه��و مكتوب يف بطاقة بيده وك�شف قبل الأوان ا�سم
الفيلم الفائز باجلائزة الكربى.
ومل تكن هذه �أول مرة يحدث فيها خط�أ خالل حفل لتوزيع اجلوائز ،ففي
حفل توزيع جوائز الأو�سكار ع��ام  ،2017ج��رى الإع�لان عن ف��وز الفيلم
الغنائي (ال ال الند) بجائزة ك�أف�ضل فيلم بينما كانت اجلائزة يف حقيقة
الأمر من ن�صيب فيلم (مون اليت).
و�أ�صبحت دوكورنو ( 37عاما) ثاين امر�أة تفوز بال�سعفة الذهبية ملهرجان
كان بعد املخرجة جني كامبيون التي فازت باجلائزة عام  1993عن فيلم
(ذا بيانو).
وتدور �أح��داث فيلم (تيتان) يف �أج��واء خيالية ويتناول ق�صة �سفاح .و�أثار
انق�ساما بني النقاد حيث �أ���ش��اد البع�ض مبا فيه من �إب���داع بينما انتقده
�آخرون ب�سبب �أ�سلوبه الأهوج والفو�ضوي.

�شارون �ستون تتك ّرم يف
مهرجان كان
كرمت املمثلة الأمريكية �شارون �ستو ن يف اليوم ما
قبل الأخري من مهرجان "كان" ال�سينمائي ومنحت
و�سام الإ�ستحقاق للفنون والآداب مما دفعها للبكاء
من �شدّة الت�أثر .ويف امل�ساء تر�أ�ست �ستون"Gala
 "de L’AMFARلعام  ٢٠٢١وهو حفل خريي
يعود ريعه لتمويل الأب��ح��اث العلمية �ضد مر�ض
ال�سيدا وينظمه مهرجان كان ال�سينمائي يف فندق
 Cap-Eden-Rocيف �أنتيب.
وقد ح�صد هذا احلدث منذ العام  ١٩٨٥مبلغ ٥٥٠
مليون دوالر .وي�ست�ضيف حوايل � ٩٠٠شخ�صية من
امل�شاهري ،لكن ع��دد امل�شاركني ه��ذه ال�سنة تراجع
وم��ن احل��ا���ض��ري��ن املغنية الأم�يرك��ي��ة الي�سيا كيز
 ،املخرج الأمريكي �سبايك يل ،املمثل الربيطاين 
�أورالن������دو بلوم وامل��م��ث��ل��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ل��ي��ن��ا ك����ودري
 .وو�صلت �شارون اىل احلفل برفقة �إبنها وت�ألقت
بف�ستان بنف�سجي طويل مزين بالري�ش.

قال موقع � ،Kamchatka-Informإن �سحابة كثيفة
م��ن البعو�ض ت�شبه الإع�����ص��ار ،غطت �إح���دى ال��ق��رى يف
�إقليم كامت�شاتكا يف �أق�صى �شرق رو�سيا.
وذك��ر املوقع� ،أن��ه مت ت�صوير هذه الظاهرة غري العادية
يف �أو�ست كامت�شات�سك .وعلى اللقطات ظهر �سرب �ضخم
من هذه احل�شرات وهو ي�شكل عمودا �ضخما ليتال�شى
بعد ذل��ك .ونقل املوقع عن ليودميال لوبكوفا املخت�صة
يف علم احل�شرات قولها� ،إن مثل هذا "الإع�صار" ال ي�شكل
�أي خطورة.
و�أو���ض��ح��ت ال��ع��امل��ة� ،أن "هذا ال�����س��رب ي��ت��ك��ون م��ن ذكور
البعو�ض التي ال تل�سع ،ولكنها تدور حول �أنثى �أو �أكرث
من �أجل التزاوج".

ماذا نعرف عن املر�ض الغام�ض
متالزمة هافانا؟

ع��ادت "متالزمة هافانا" �إىل الأ�ضواء جمددا
بعد �إع�ل�ان النم�سا وال��والي��ات امل��ت��ح��دة �أنهما
حت��ق��ق��ان يف ت��ق��اري��ر ع��ن �إ���ص��اب��ة دبلوما�سيني
�أمريكيني وم�س�ؤولني �آخرين يف فيينا مب�شاكل
�صحية م�شابهة لتلك املتالزمة الغام�ضة.
و�أف��اد �أع�ضاء يف جمل�س ال�شيوخ الأم�يرك��ي يف
م��اي��و ،ب����أن احل��ك��وم��ة حتقق يف زي���ادة وا�ضحة
يف هجمات الطاقة املوجهة الغام�ضة ،و�سط
ت��ق��اري��ر ج��دي��دة ع��ن ح����وادث ق��د تلحق �ضررا
ب��ال��دم��اغ داخ����ل ال���والي���ات امل��ت��ح��دة .وت�سببت
ال��ه��ج��م��ات ال��غ��ام�����ض��ة ب���إ���ص��اب��ة دبلوما�سيني
�أمريكيني ورج��ال خمابرات ب�أمرا�ض و�أحيانا
بتلف يف الدماغ يف كوبا وال�صني ورو�سيا ودول
�أخ��رى .وي�شتبه يف �أن مو�سكو تقف وراء ذلك،

حتى ل��و مل يتم بعد تو�ضيح الآل��ي��ة اخلا�صة
بتلك الهجمات .وهناك �أكرث من  130تقريرا
عن �أ�شخا�ص �أ�صيبوا بـ"متالزمة هافانا" يف
جميع �أنحاء العامل على مدار ال�سنوات اخلم�س
امل��ا���ض��ي��ة ،وف���ق م��ا ذك���رت �صحيفة "نيويورك
تاميز" الأمريكية.
وال ي��زال العلماء والباحثون يبحثون يف هذه
املتالزمة التي ح�صلت على ا�سمها بعدما �أبلغ
عدد من الدبلوما�سيني الأمريكيني والكنديني
الذين كانوا متمركزين يف العا�صمة الكوبية
هافانا ،عن �إ�صابتهم بالدوار وال�صداع والأرق.
"متالزمة هافانا" مر�ض غام�ض مت اكت�شافه
لأول مرة يف �سفارة الواليات املتحدة يف هافانا
عام .2016

ليند�سي لوهان تت�صدر
االهتمام بعد زيارتها لبنان
ت�صدر ا�سم النجمة ليند�سي لوها ن �إهتمام املتابعني والرتند يف لبنان ،بعد �إنت�شار
مقاطع فيديو و���ص��ور لها خ�لال زيارتها املفاجئة اىل لبنان .ون�شرت فتاة تدعى
مي�شال مهنا عرب �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل الإجتماعي ،مقطع فيديو
تظهر فيه ليند�سي وه��ي تلتقط �صوراً مع املعجبني ،مبا يف ذل��ك مي�شال �صاحبة
ال�صفحة .وع ّلقت" :عندما ر�أيتها كانت تتناول الع�شاء مع الأ�صدقاء يف �ساحة 1140
يف حمانا " .وتباينت ردود الأفعال على تواجد ليند�سي يف لبنان ،وت�س�أل املتابعون
عن �سبب تواجدها .يُذكر �أن ليند�سي قررت العودة �إىل التمثيل مرة �أخرى و�إلغاء
�إعتزالها ،من خالل فيلم كوميدي رومان�سي ،ح�سب موقع " ،"Varietyبعد �سنوات
من الأزمات والإبتعاد عن الفن و�شائعات �إعتناقهاالإ�سالم.

فرن�سا ت�سمح بنقل الأع�ضاء
بني امل�صابني بالإيدز
ب��ات يف و�سع الأ�شخا�ص امل�صابني
ب��ف�يرو���س نق�ص امل��ن��اع��ة الب�شرية
(�إت�������ش �آي يف) "وهب �أع�ضائهم
لآخ��ري��ن يتعاي�شون هم �أي�ضاً مع
هذا الفريو�س" ،بح�سب ما �أعلنت
وزارة ال�صحة الفرن�سية.
وي���ح���ي���ي ه������ذا ال������ق������رار "الأمل
يف ن���ف���و����س ال���ك���ث�ي�ر م����ن املر�ضى
الإيجابيي امل�صل الذين غالباً ما
يكونون م�صابني ب�أمرا�ض يف الكبد
وبحاجة �إىل عمليات ا�ستزراع".
وج�����اء يف ب���ي���ان ����ص���ادر ع���ن وزارة
ال�������ص���ح���ة ال��ف��رن�����س��ي��ة �أن "هذه
الإم��ك��ان��ي��ة اجل��دي��دة ب��ات��ت متاحة
بف�ضل التقدم يف العالجات امل�ضادة
لاليدز وتقنيات زرع الأع�ضاء".
وقد ا ُّتخذ القرار �إثر "اعتماد �آلية
مم��اث��ل��ة ل�ل�أ���ش��خ��ا���ص احلاملني
م���ؤ���ش��رات معدية الل��ت��ه��اب الكبد
م�����ن ن������وع �سي" �أت�������ت نتائجها
�إيجابية ،وفق الوزارة.
ومي��ك��ن ل�ل�أ���ش��خ��ا���ص الإيجابيي
امل�صل تلقي الأع�ضاء من �أ�شخا�ص
حاملني للفريو�س �أو غري حاملني
ل����ه .وي���ع���ود ق����رار ت��و���س��ي��ع قائمة
الواهبني املحتملني "بالنفع على
اجلميع" لأنه يف�سح جماال �أو�سع
للأ�شخا�ص ال�سلبيي امل�صل لإيجاد
واهب منا�سب.
ويتعاي�ش نحو � 173أل��ف �شخ�ص
يف فرن�سا م��ع ف�يرو���س "�إت�ش �آي
يف" ال��ذي ي�ضعف اجل��ه��از املناعي
ويت�سبب مبر�ض االيدز.

