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املحتجون يف الأهواز يوا�صلون
تظاهراتهم لليوم العا�شر

•• عوا�صم-وكاالت:

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون
الرئي�س ال�صيني يف �ضحايا الفي�ضانات

•• �أبوظبي -وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل برقية تعزية �إىل فخامة الرئي�س �شي جني بينغ رئي�س جمهورية ال�صني
ال�شعبية يف �ضحايا الفي�ضانات مبقاطعة خنان 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 زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة برقيتي تعزية مماثلتني �إىل فخامة الرئي�س �شي جني بينغ.

وا� �ص��ل امل�ح�ت�ج��ون يف خوز�ستان،
تظاهراتهم يف الأهواز والفالحية
وم� �ع� ��� �ش ��ور وم ��دي� �ن ��ة اجل ��راح ��ي
ولذلك لليوم العا�شر على التوايل،
ح � �ي� ��ث ن� �ظ� �م ��ت جم � �م� ��وع� ��ة من
�أه ��ايل ت�بري��ز عا�صمة �أذربيجان
ال�شرقية ،م�ظ��اه��رات يف ال�شوارع
دع �م �اً الح�ت�ج��اج��ات امل��واط �ن�ين يف
خوز�ستان.
وبح�سب موقع �إي��ران �إنرتن�شنال،
انت�شرت جمموعة من املتظاهرين
وال�شباب يف ال�شوارع رغ��م انت�شار
الآالف م� ��ن ال � �ق � ��وات اخلا�صة
واحلر�س الثوري واجلهود الأمنية
املكثفة.
و�أطلقت ق��وات الأم��ن النار والغاز
امل�سيل ل�ل��دم��وع على املتظاهرين
ومت ق�ط��ع الإن�ت�رن��ت ع�ل��ى النقال
ب�شكل ك��ام��ل ،بعد �أن مت ت�شغيلها
ل�ساعات ،يوم ال�سبت ،بعد �أيام من
االنقطاع.
وقالت م�صادر حملية� ،إن جمموعة
م��ن �أه� ��ايل م�ع���ش��ور ،وك��ذل��ك من
مدينة اجلراحي ،و بلدة ت�شمران
مع�شور ،نزلوا �إىل ال�شوارع ،م�ساء
ال �� �س �ب��ت ،يف ال� �ي ��وم ال �ع��ا� �ش��ر من
احتجاجات خوز�ستان ،رغم انت�شار
القوات اخلا�صة واحلر�س الثوري.

امليدالية الربونزية يف �أوملبياد طوكيو
 28صفحة -الثمن درهمان

حممد بن زايد ي�صدر قرار ًا بت�شكيل جمل�س
�إدارة جديد لغرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي
•• �أبوظبي -وام:

�أ�� �ص ��در � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة رئي�س املجل�س
التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي قراراً
ب�ت���ش�ك�ي��ل جم �ل ����س �إدارة جديد
لغرفة جت��ارة و�صناعة �أبوظبي،
برئا�سة عبد اهلل حممد املزروعي،
وال � ��دك� � �ت � ��ور ع� �ل ��ي ب � ��ن ح ��رم ��ل
ال �ظ��اه��ري ن��ائ �ب �اً �أول لرئي�س
املجل�س ويو�سف علي عبد القادر
نائباً ث��انٍ  ،كما ن�ص ال�ق��رار على
�أن يكون م�سعود رحمة املحريبي
�أم �ي� َ
ن � �ص �ن��دوقٍ و��س�ع�ي��د غمران
ني �صندوق.
نائب �أم ِ
الرميثي َ
وي�ضم املجل�س يف ع�ضويته ك ً
ال
م��ن ج��ا� �س��م حم �م��د ال�صديقي،
و� �س �ع �ي��د � �س �ل �ط��ان ال� �ظ ��اه ��ري،
وخ ��ال ��د ع �ب ��دال �ك ��رمي الفهيم،
وخليفة �سيف الكتبي ،و�شام�س
ع�ل��ي ال �ظ��اه��ري ،و�أح �م��د خليفة
املهريي ،وعالء حممد عريقات،
وط�ل�ال �شفيق ال��ذي��اب��ي ،ومروة
عبداهلل املن�صوري ،ون��ور حممد

•• عوا�صم-وكاالت:

�إع�صار (�إن-فا) ي�ضرب ال�ساحل ال�شرقي لل�صني( .ا ف ب)
ال �ق �ط��ارات وج � ّم��دت احل��رك��ة يف � 58شخ�صا على الأقل ،توا�صل و�أف � � � � ��ادت � �ش �ب �ك��ة �� �س� �ك ��اي نيوز
مرف�أي �شنغهاي ونينغبو.
ال�سلطات العمل على �إزالة هياكل ال �ب�ري � �ط� ��ان � �ي� ��ة ،الأح� � � � � ��د ،ب� � ��أن
و�أغ �ل �ق��ت ب�ع����ض امل �ن �ت��زه��ات مثل ال�سيارات واحلطام من الطرقات مقاطعتي نامور وبرابانت والون
جنوب �شرقي العا�صمة بروك�سل،
دي ��زن� �ي�ل�ان ��د � �ش �ن �غ �ه��اي ،ودع� ��ي لإعادة فتحها.
ال �� �س �ك��ان �إىل ت � �ف ��ادي م ��زاول ��ة هذا وتعر�ضت بلجيكا لفي�ضانات كانتا من بني الأكرث ت�ضررا من
ن�شاطات يف اخلارج.
م� ��دم� ��رة ل �ل �م ��رة ال �ث ��ان �ي ��ة على الفي�ضانات.
و�إىل ال �غ��رب يف م�ق��اط�ع��ة هنان ال � �ت� ��وايل خ�ل��ال �أ�� �س� �ب ��وع واح ��د وت�سببت عوا�صف رعدية و�أمطار
ح �ي��ث ت���س�ب�ب��ت ف �ي �� �ض��ان��ات غري فقط ،ما زاد من حجم اخل�سائر غ� ��زي� ��رة ه �ط �ل��ت ال �� �س �ب��ت على
امل �ن �ط �ق��ة يف ح � ��دوث في�ضانات
م���س�ب��وق��ة ه ��ذا الأ� �س �ب��وع مبقتل ال�ضخمة التي حلقت بالبالد.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

�أكرث من جمرد حادث �سيا�سي واجتماعي دويل:

م�صدر جدل بني الفرقاء:
الأزمة الكوبية� ،أزمة �إ�سبانية!

•• الفجر -جان جاك كورلياند�سكي -ترجمة خرية ال�شيباين

متنح ال�صحافة الإ�سبانية م�ساحة ،مبدئيا ،مفاجئة يف ظرف حتكمه �أزمة
الوباء والكوارث البيئية املختلفة ،لالحتجاجات الكوبية يف �شهر يوليو
�.2021أكرث من جمرد حادث �سيا�سي واجتماعي دويل ،من الوا�ضح �أن
االمر يتعلق ،يف �إ�سبانيا � ً
أي�ضا ،بحدث وطني ،وم�صدر جدل بني اليمني
املعار�ض وحكومة الي�سار .وق��د خ�ص�صت �صحيفة امل��ون��دو ،املقربة من
احل��زب ال�شعبي (اليمني) وفوك�س (�أق�صى اليمني) يف م��دري��د ،يف 18
يوليو  ،2021يوم ذكرى فرانكو « ،»1ت�سع �صفحات ،منها االوىل� ،إىل
الأزمة الكوبية.جميع املراقبني املطلعني تقريبًا ،وفقا لل�صيغة ال�شائعة
اال�ستخدام ،ي�صفون الو�ضع الكوبي يف الآونة الأخرية ب�أنه ا�ستثنائي ،ان
مل يكن تاريخيا خارجا عن امل��أل��وف .وق��د اعرتفت ال�سلطات يف هافانا
بخطورة الأح��داث ال�شعبية منذ  11يوليو  ،2021واتهمت ال�شبكات
االج�ت�م��اع�ي��ة اخلبيثة ال�ت��ي ت�ت�غ��ذى م��ن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،و�إ�سبانيا.
(التفا�صيل �ص)10

 6قتلى ب�إطالق نار ع�شوائي يف الدومينيكان

•• الدومينيكان-وام:

ال �ت �م �ي �م ��ي ،وخ ��دي� �ج ��ة علي
العامري ،وجا�سم ح�سني ثابت،
وب�سام �أدي��ب جلمريان ،وف�ؤاد
فهمي دروي����ش ،وح��امت حممد
دوي ��دار ،وخ��ال��د �أن�ي��ب ،ويا�سر
ن�صر زغ �ل��ول ،وو��س�ي��م حممد

�إع�صار �شديد يف طريقه لل�صني...والفي�ضانات املدمرة جتتاح بلجيكا
هبت ري��اح �شديدة� ،أم�س الأحد،
ع�ل��ى � �ش��رق ال���ص�ين م��ع اق�ت�راب
الإع �� �ص��ار (�إن-ف � � ��ا) ،يف وق ��ت ال
تزال الأعمال م�ستمرة يف جانب
�آخ ��ر م��ن ال �ب�لاد لإزال � ��ة الركام
الناجم عن الفي�ضانات الكا�سحة
التي �ضربت و�سط ال�صني قبل
�أيام.
وحت �� �س �ب��ا ل ل��إع� ��� �ص ��ار ،مت وقف
ح ��رك ��ة ال � �ط�ي��ران وال� �ق� �ط ��ارات
واملالحة البحرية يف جزء كامل
م��ن ال���س��اح��ل ال���ش��رق��ي لل�صني،
وفق فران�س بر�س.
وت�شري التوقعات �إىل �أن العا�صفة
اال��س�ت��وائ�ي��ة ��س�ت���ض��رب الياب�سة
ع�صر الأح ��د يف حم�ي��ط نينغبو
و�شنغهاي ،وهما اثنتان من �أكرب
املدن ال�ساحلية يف العامل.
ويف �شنغهاي ،كربى مدن ال�صني،
كانت الرياح تع�صف ب�شدة �صباح
الأح � ��د ،ل�ك��ن الأم� �ط ��ار ك��ان��ت ال
تزال حمدودة.
و�أوق � �ف � ��ت ج �م �ي��ع ال� ��رح �ل�ات يف
امل �ط��اري��ن ال��دول �ي�ين يف املدينة،
ك� �م ��ا ع �ل �ق��ت رح� �ل ��ات ع�شرات

الفجر الريا�ضي
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متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�صات
يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد
كوفيد  19 -واملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت ال ��وزارة ع��ن �إج��راء 232,307
فحو�صات جديدة خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع
با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث 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  1,528حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا
امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية
الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  671,636حالة.
(التفا�صيل �ص)2
مواقــيت ال�صالة الفجر04:23 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

�أخبار الإمارات

مدمرة� ،أدت �إىل جرف ال�سيارات،
ك�أنها دمى خفيفة.
وق��ال نائب رئي�س بلدية مدينة
دي �ن��ان��ت يف م �ق��اط �ع��ة برابانت
وال ��ون ،روب��رت كلو�سيت� ،إن��ه مل
يتم الإبالغ عن وفيات �أو �إ�صابات
لكن الفي�ضانات كانت �أ��س��و�أ من
التي حدثت الأ�سبوع املا�ضي.
و�أ�� �ض ��اف ك�ل��و��س�ي��ت :ل �ق��د ع�شت
هنا طوال حياتي ومل �أر هذا من
قبل.
وهرع رجال الإنقاذ يف املقاطعتني
لتقدمي يد العون �إىل ال�سكان.
وذك� ��ر م �� �س ��ؤول��ون �أن مقاطعة
ل�ي�ي��غ امل� �ج ��اورة ت �� �ض��ررت ب�شدة
من في�ضانات الأ�سبوع املا�ضي ،
لكن من غري املتوقع �أن تفي�ض
الأن �ه��ار املحيطة ب�شكل كبري يف
نهاية ه��ذا الأ��س�ب��وع ،ول��ذل��ك ،ال
داعي لإخالء املنطقة بعد.
ولقي �أك�ثر م��ن � 210أ�شخا�ص
م�صرعهم يف الفي�ضانات يف غرب
�أوروب��ا الأ�سبوع املا�ضي ،ومعظم
ال�ضحايا يف بلجيكا و�أملانيا.
وم� ��ن امل �ت��وق��ع �أن ت �� �ص��ل تكلفة
اال� � � � � �س � �ت� ��رداد �إىل م � �ل � �ي� ��ارات
الدوالرات.

احللبي ،وعامر فايز قاقي�ش،
و��س�ي��د ب���ص��ر ��ش�ع�ي��ب ،ور�شيد
ميقاتي ،و�أل��ن لي�سلي �سميث،
وك� � ��ارل م��اغ �ن��و���س �أول �� �س ��ون،
و�إليا�س نبيل حبيب.
(التفا�صيل �ص)2

قتل رجل � 6أ�شخا�ص و�أ�صاب  8بعد �أن �أطلق النار ع�شوائيا عليهم يف
جمهورية الدومينيكان قبل �أن تتمكن ال�شرطة من قتله.
و نقلت تقارير �إعالمية عن ال�شرطة �أن الرجل البالغ من العمر 39
عاما �أطلق النار �أم�س الأول يف بلدة هيجي �شرقي الدومينيكان على
زوجته �أو ًال و �أ�صابها بجروح خطرية قبل �أن يطلق النار ع�شوائياً
على من حوله.

رغم التعزيزات الأمنية الكبرية

تون�س :م�سريات احتجاجية تطالب ب�إ�سقاط النظام!
•• الفجر -تون�س

خ��رج العديد م��ن املتظاهرين من
خمتلف �أط �ي��اف ال�شعب التون�سي
يف ال�ع��دي��د م��ن اجل�ه��ات على غرار
تون�س العا�صمة وبالتحديد �أمام
ال�ب�رمل��ان ،ويف امل�ح��اف�ظ��ات ،تنديدا
باملنظومة ال�سيا�سية احلالية ودعوة
منهم لإ�سقاطها.
و�شهد عدد من املحافظات التون�سية،
�أم�س االحد املوافق لإحياء الذكرى
 64لعيد اجلمهورية ،احتجاجات
رغ� ��م اال� �س �ت �ن �ف��ار االم� �ن ��ي الكبري
خ��ا� �ص��ة يف ال �ع��ا� �ص �م��ة ال � ��ذي منع
بع�ض املحتجني م��ن الو�صول اىل
�ساحة باردو قرب الربملان.
و�أظ� �ه ��رت م �ق��اط��ع ف �ي��دي��و ن�شرت
ع�ل��ى م��وق��ع ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
في�سبوك ،جمموعة من املحتجني
ي � ��رددون ،و� �س��ط ت �ع��زي��زات امنية،
� �ش �ع��ارات م �ط��ال �ب��ة ب �ح��ل الربملان

احتجاجات باردو امام الربملان
وحم��ا��س�ب��ة ك��ل امل �ت��ورط�ين يف هذا بع�ض املناطق.
ال��و��ض��ع ال�صحي ال �ك��ارث��ي ،واملناخ وق� ��ام ع ��دد م��ن امل�ح�ت�ج�ين ببع�ض
االج�ت�م��اع��ي وال���س�ي��ا��س��ي امل �ت ��أزم يف امل �ح��اف �ظ��ات ب �ن��زع الف �ت��ات مقرات
ح��رك��ة ال�ن�ه���ض��ة واق �ت �ح��ام بع�ضها
تون�س.
و��ش�م�ل��ت االح�ت�ج��اج��ات حمافظات وح� � ��رق حم �ت��وي��ات �ه��ا وحم� � ��اوالت
�صفاق�س واملن�ستري و�سو�سة ونابل اقتحام و�سط ح�ضور �أمنى مكثف
وال �ك ��اف وب��اج��ة وت � ��وزر .ح �ي��ث ّ
مت وا�ستعمال الغاز امل�سيل للدموع يف
اقتحام مقر حزب حركة النه�ضة يف بع�ض اجلهات( .التفا�صيل �ص)9

الأردن يحقق يف انقطاع
ال��ك��ه��رب��اء مب�ست�شفى
ووف����������اة ���ش��خ�����ص�ين

العراق يحبط �سل�سلة هجمات �إرهابية يف عيد الأ�ضحى

العدد ال ي�صنع اجلودة:

القوة الع�سكرية :بني ال�صني
والعم �سام ،ملن الأف�ضلية؟
ّ

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

ا�ستثمرت ال�صني مبالغ �ضخمة من املال يف ال�سنوات الأخرية لتحديث
قواتها امل�سلحة .طموح بكني :قهر الهيمنة الع�سكرية العاملية .ونتيجة
لذلك� ،أحرز اجلي�ش ال�صيني تقدمًا مثريًا للإعجاب .ولكن رمبا لي�س
اىل درجة مناف�سة القوة الع�سكرية للواليات املتحدة ،ال اليوم وال رمبا
لفرتة طويلة جدا.
مراجعة بالتف�صيل :و�صلت اجلهود الع�سكرية ال�صينية �إىل درج��ة �أن
�أح��د اجل�ن�راالت الأمريكيني و�صف ال�صني ب�أنها «التهديد الرئي�سي
للعقود القادمة» للواليات املتحدة .وخالل جل�سة ا�ستماع عام 2017
�أم��ام الكونغر�س لتعيينه رئي�سً ا لهيئة الأرك��ان امل�شرتكة ،قال اجلرنال
جوزيف دانفورد� ،إن «�أهم التهديدات» يف عينيه تظل «تلك التي مل تظهر
بعد».
وخالل مثوله مرة �أخرى �أمام جلنة القوات امل�سلحة مبجل�س ال�شيوخ يف
� 26سبتمرب  ،2017حدد واحدة :ال�صني ،بينما كان الكثريون يراهنون
على كوريا ال�شمالية ،وحتى رو�سيا و�إيران( .التفا�صيل �ص)13

•• عمان-وكاالت:

الكاظمي :ال نحتاج لبقاء القوات القتالية الأمريكية
•• بغداد-وكاالت:

�أعلنت ال�سلطات العراقية ،الأحد� ،إحباط �سل�سلة من
الهجمات الإرهابية املخطط لها يف عيد الأ�ضحى،
م�شرية �إىل اعتقال عنا�صر �شبكتني �إرهابيتني يف
كركوك والأنبار.
وق��ال��ت خ�ل�ي��ة الإع �ل��ام الأم �ن ��ي يف ب �ي��ان �إن وكالة
اال�ستخبارات �أطاحت �شبكتني �إرهابيتني يف كركوك
والأنبار كانتا تخططان لتنفيذ تفجريات يف بغداد
وحمافظات �أخرى مبا ي�سمى (غزوة العيد ).
و�أ�ضافت �أنه يف �إطار تعقب الع�صابات الإرهابية ،بعد
ال�ه�ج��وم ال��دام��ي يف ��س��وق ال��وح�ي�لات ب�ب�غ��داد ،جنح
�أبطال وكالة اال�ستخبارات والتحقيقات االحتادية
يف وزارة الداخلية بالإطاحة ب�شبكتني �إرهابيتني يف
حمافظتي كركوك والأنبار.
و�أو� �ض �ح��ت �أن ال���ش�ب�ك�ت�ين م���س��ؤول�ت��ان ع��ن تفجري
��س��وق ال��وح�ي�لات مبدينة ال���ص��در ،ال��ذي �أوق ��ع 35
قتيال و ،60الفتة �إىل �أنها كانت ت�سعى ال�ستمرار
التفجريات الإرهابية يف بغداد وبالتحديد منطقة
الباب ال�شرقي �إ�ضافة �إىل ا�ستهداف الأبرياء االمنني
يف مناطق �أخرى من بغداد واملحافظات.
�إىل ذل��ك ،ق��ال رئي�س ال� ��وزراء ال�ع��راق��ي ،م�صطفى
الكاظمي �إن بالده مل تعد بحاجة �إىل قوات قتالية
�أمريكية ملحاربة تنظيم داع�ش� ،إال �أن الإطار الزمني

الر�سمي لإع��ادة انت�شار القوات �سيعتمد على نتيجة
حم ��ادث ��ات جت ��رى م��ع م �� �س ��ؤول�ين �أم�ي�رك �ي�ي�ن هذا
الأ�سبوع ،على حد قوله.
ونقلت وك��ال��ة �أ�سو�شيتد ب��ر���س ع��ن الكاظمي قوله
�إن ال �ع��راق �سيظل يطلب ت��دري�ب��ا وج�م��ع معلومات
ا�ستخبارية ع�سكرية من الواليات املتحدة.
ج ��اءت ت���ص��ري�ح��ات ال�ك��اظ�م��ي ق�ب��ل زي��ارت��ه املزمعة
�إىل وا�شنطن ،حيث م��ن امل�ق��رر �أن يلتقي الرئي�س
الأمريكي جو بايدن ،يوم الإثنني ،يف جولة رابعة من
املحادثات اال�سرتاتيجية بني البلدين.
و�أو�ضح الكاظمي �أنه لي�ست هناك حاجة �إىل �أية قوات
قتالية �أجنبية على الأرا�ضي العراقية ،دون �أن يعلن
عن موعد نهائي لرحيل القوات الأمريكية .و�أ�ضاف
�أن قوات الأمن واجلي�ش يف العراق قادرة على الدفاع
عن البالد بدون دعم قوات التحالف بقيادة الواليات
املتحدة.
بيد �أنه قال �إن �أي جدول زمني لالن�سحاب �سيعتمد
على احتياجات القوات العراقية التي �أظهرت العام
امل��ا��ض��ي ق��درت�ه��ا ع�ل��ى ال �ق�ي��ام مب �ه��ام م�ستقلة �ضد
داع�ش.
و�أ�ضاف الكاظمي �أن احل��رب �ضد داع�ش وجهوزية
قواتنا فر�ضت جداول خا�صة (الن�سحاب القوات من
العراق) تعتمد على املفاو�ضات التي �سوف جنريها يف
وا�شنطن.

بوتني ووزير دفاعه يح�ضران عر�ض يوم البحرية يف �سانت بطر�سربغ (ا ف ب)

بوتني ي�شيد بالأ�سطول الرو�سي املدمر

•• مو�سكو-وكاالت:

�أكد الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني� ،أم�س الأحد� ،أن الأ�سطول الرو�سي قادر
على ك�شف وتدمري �أي هدف مبنا�سبة العر�ض البحري الكبري الذي ح�ضره يف
�سان بطر�سبورغ.وقال بوتني يف كلمة متلفزة :ميلك الأ�سطول الرو�سي كل ما
يلزم للدفاع الثابت عن الأمة وم�صاحلنا الوطنية .ميكننا ر�صد �أي هدف للعدو
حتت املاء �أو على الأر�ض �أو يف اجلو وتوجيه �ضربة قا�ضية �إليه �إذا لزم الأمر.
و�أ��ض��اف �أن رو�سيا اكت�سبت مكانتها بني القوى البحرية العاملية الكربى من
خالل تطوير ط�يران بحري فعال على امل��دى الق�صري والطويل و�أنظمة دفاع
�ساحلي موثوقة و�أح��دث الأ�سلحة عالية الدقة التي تفوق �سرعة ال�صوت وال
مثيل لها يف ال�ع��امل وي�ستمر حت�سينها بانتظام وجن��اح�.أل�ق��ى بوتني اخلطاب
على هام�ش العر�ض ال�سنوي الكبري للأ�سطول الرو�سي على نهر نيفا يف �سان
بطر�سبورغ ثاين مدن البالد.على خلفية التوترات ال�شديدة مع الغرب ،وا�صل
بوتن يف ال�سنوات الأخ�يرة الإ��ش��ادة بالأ�سلحة الرو�سية اجلديدة التي ال تقهر
على حد قوله .ومن بني هذه الأ�سلحة �صاروخ �أفانغارد من اجليل اجلديد الذي
تفوق �سرعته �سرعة ال�صوت .وميكن �أن يحلق ب�سرعة ماخ  27و�أن يغري م�ساره
وارتفاعه وو�ضعه اجلي�ش الرو�سي يف اخلدمة يف دي�سمرب .2019

ب��د�أ خم�سة مدعني عامني
التحقيق يف حادثة انقطاع
ال �ك �ه��رب��اء ع ��ن م�ست�شفى
اجل� � � ��اردن� � � ��ز ب ��ال �ع ��ا� �ص �م ��ة
الأردن �ي��ة ع�م��ان ،وال�ت��ي راح
�ضحيتها �شخ�صان.
وق� ��ال� ��ت الأم � ��ان � ��ة العامة
ل �ل �م �ج �ل ����س ال �ق �� �ض��ائ��ي يف
الأردن �إن ��ه ج ��رى الك�شف
ع� � �ل � ��ى ج� � �ث � ��ث امل � �ت � ��وف �ي��ن
االث� �ن�ي�ن ،و�إر� �س��ال �ه �م��ا �إىل
امل � ��رك � ��ز ال� ��وط � �ن� ��ي للطب
ال� ��� �ش ��رع ��ي يف م�ست�شفى
الب�شري للوقوف على �سبب
ال� ��وف� ��اة .ول �ف �ت��ت �إىل �أن ��ه
يجري حالياً اال�ستماع �إىل
ال���ش�ه��ود وال �ط��اق��م الطبي
والتمري�ضي.
ول �ف �ت��ت �إىل �أ َّن� � � ��ه يجري
ح� ��ال � �ي� ��ا اال� � �س � �ت � �م� ��اع �إىل
ال���ش�ه��ود وال �ط��اق��م الطبي
وال� �ت� �م ��ري� ��� �ض ��ي ،وم � ��ا زال
ال � �ن� ��ائ� ��ب ال� � �ع � ��ام وف� ��ري� ��ق
ال �ت �ح �ق �ي��ق م ��وج ��ودي ��ن يف
مكان احلادث حتى االنتهاء
من �إجراءات التحقيق.
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�أخبـار الإمـارات

Monday

�أجرت  232,307فحو�صات ك�شفت عن � 1,528إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  1,491حالة جديدة من كورونا
•• �أبوظبي -وام:

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم
�أعلنت الوزارة عن �إجراء  232,307فحو�صات جديدة خالل ال�ساعات
الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
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  1,528حالة �إ�صابة
ج��دي��دة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  671,636حالة.
كما �أع�ل�ن��ت ال� ��وزارة ع��ن وف��اة  4ح��االت م�صابة وذل��ك م��ن تداعيات
الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة
 1,920حالة.

بلدية �أبوظبي تنفذ حملة يف م�صفح للتوعية
ب�آثار تكدي�س الأثاث �أمام املحالت

•• �أبوظبي-وام:

نظم مركز بلدية م�صفح التابع لبلدية مدينة �أبوظبي
حملة عن بُعد يف م�صفح ال�صناعية لتوعية �أ�صحاب
ال�شركات واملالك وامل�ستثمرين و�أف��راد املجتمع بالآثار
ال�سلبية لرتك وتكدي�س الأثاث امل�ستعمل �أمام املحالت
وت�خ��زي��ن امل ��واد يف الأم��اك��ن غ�ير املخ�ص�صة ل�ه��ا على
املظهر العام و�صحة و�سالمة �أفراد املجتمع.
وه��دف��ت احل�م�ل��ة �إىل ت��وع�ي��ة �أف ��راد املجتمع ب�ضرورة
و�أهمية االلتزام بالقوانني املعمول بها يف �إمارة �أبوظبي
للمحافظة على املظهر العام ،وتقدمي خدمات جمتمعية
وت��وع��وي��ة م�ت�ن��وع��ة ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة وال�صحة

وال�سالمة العامة ،وكذلك تعزيز التوا�صل بني البلدية
وكافة �شرائح و�أفراد املجتمع.
و�شهدت احلملة ن�شر العديد من املن�شورات التوعوية
عرب ح�سابات البلدية على و�سائل التوا�صل االجتماعي
وتطبيق "فريجنا" ،حلث اجلمهور على االهتمام باملظهر
العام واحلفاظ عليه من تكدي�س الأثاث امل�ستعمل على
الأر�صفة و�أمام املحالت التجارية ويف ال�ساحات العامة،
وال�ت��وع�ي��ة ب��أه�م�ي��ة االم�ت�ث��ال ل�ل�ق��وان�ين املتعلقة بهذا
ال�ش�أن ،و��ض��رورة التخل�ص من امل��واد وتخزين الأثاث
امل�ستعمل بالطرق ال�صحيحة واملعتمدة ،كما ت�ضمنت
�إر�سال الكثري من الر�سائل الن�صية الق�صرية لتوعية
الفئات امل�ستهدفة.

جامعة خليفة تن�ضم �إىل ع�ضوية االحتاد
العاملي لتبادل الطلبة يف جمال الهند�سة
•• �أبوظبي -وام:

ان�ضمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا للربنامج
العاملي لتبادل الطلبة يف جمال الهند�سة وهو برنامج
دويل لتبادل الطلبة ت�أ�س�س عام  1995بهدف منح
طلبة البكالوريو�س يف الهند�سة فر�صة الدرا�سة يف
جامعات مرموقة من جميع �أنحاء العامل.
وانطالقا من كون جامعة خليفة الأعلى ت�صنيفا يف
دولة الإمارات والرائدة يف املنطقة يف جماالت التعليم
ال �ت��ي ت��رك��ز ع�ل��ى ال�ع�ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا والهند�سة
والريا�ضيات تن�ضم جامعة خليفة ملجموعة امل�ؤ�س�سات
التعليمية الدولية كجامعة نانيانغ التكنولوجية يف
�سنغافورة ومعهد جورجيا للتكنولوجيا يف الواليات
املتحدة وجامعة ديلفت للتكنولوجيا يف هولندا �إ�ضافة
جلامعة ملبورن الأ�سرتالية.
وبان�ضمامها لالحتاد العاملي لتبادل الطلبة يف جمال
الهند�سة ت�صبح بذلك جامعة خليفة �أول ع�ضو من
دولة الإمارات ومن دول اخلليج.
وي�ساهم االحت��اد العاملي لتبادل الطلبة يف التعليم
الهند�سي يف تبادل � 250إىل  300طالبا وطالبة كل
عام ي�شكلون ما يزيد على  70ع�ضوا م�شاركا من �أكرث
من  20دولة حول العامل.
ومي �ك��ن للطلبة �أع �� �ض��اء االحت� ��اد ال��درا� �س��ة يف هذه
اجل��ام�ع��ات ال��دول�ي��ة لف�صل �أك��ادمي��ي واح��د �أو ل�سنة
واح� ��دة وي �ت��م اح�ت���س��اب ال ��درج ��ات الأك��ادمي �ي��ة التي
يح�صلون عليها يف م�ؤ�س�سات التعليم العاملية من

خالل حتويلها �إىل جامعتهم الأ�صلية بعد �إمتامهم
للف�صل الأكادميي بنجاح.
و��س�ت�ق��وم ج��ام�ع��ة خليفة يف �إط ��ار م�شاركتها كع�ضو
يف ه��ذا االحت� ��اد ب�ت��وف�ير ف��ر���ص �إ��ض��اف�ي��ة ت���س��اه��م يف
تو�سيع �أف��ق املعرفة وتعزيز جت��ارب التعليم الدولية
لدى الطلبة كما �ستقوم يف الوقت نف�سه بالرتحيب
بالطلبة من �أع�ضاء االحتاد من كافة �أنحاء العامل يف
رح��اب جامعة خليفة .وق��ال الدكتور �أحمد ال�شعيبي
نائب رئي�س �أول للخدمات الأكادميية والطالبية يف
جامعة خليفة" :يعترب �إ�شراك طلبة جامعة خليفة
يف التعليم والبحوث الدولية �أم � ًرا يف غاية الأهمية
بالن�سبة ل��ر�ؤي��ة اجل��ام�ع��ة ال�ت��ي ت��رك��ز ع�ل��ى املهارات
واخل�برات التي ت�ساهم يف �إع��داد الطلبة للم�ساهمة
يف االقت�صاد العاملي و ت�ؤكد برامج تبادل الطلبة التي
تعقدها اجلامعة مع �أف�ضل اجلامعات العاملية حر�صها
على االرتقاء مبكانة طلبة جامعة خليفة على ال�صعيد
العاملي".
و�أ�� �ض ��اف" :ت�ساهم ال��درا� �س��ة خ� ��ارج ال ��دول ��ة برفد
الطلبة باملهارات املتميزة والفريدة من نوعها نتيجة
انخراطهم مبجموعة متنوعة من اخلربات التعليمية
والثقافية والتي تعزز دوره��م يف مواجهة التحديات
خ��ارج �إط��ار دولهم وقاعات الدرا�سة ويف هذا ال�سياق
يعترب ان�ضمام جامعة خليفة لع�ضوية االحتاد الدويل
لتبادل الطلبة يف جمال الهند�سة املرموق قفزة نوعية
يف جم��ال تطوير الطلبة و�إع��داده��م لإي �ج��اد حلول
لتحديات امل�ستقبل".

و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي 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  1,491حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أع��را���ض املر�ض
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك
يكون جمموع حاالت ال�شفاء  649,173حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  51,073جرعة من
لقاح كوفيد -19خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع عن تقدمي  51,073جرعة من
لقاح كوفيد -19خ�لال ال�ساعات ال �ـ  24املا�ضية وب��ذل��ك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى ام�س  16,495,917جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  166.79جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعياً �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19

حممد بن زايد ي�صدر قرار ًا بت�شكيل جمل�س �إدارة جديد لغرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي
اقت�صاديا � ً
ً
ً
أ�سا�سيا لتفعيل دور القطاع اخلا�ص يف الإمارة
قطاعا
الأع�ضاء اجلدد ميثلون �أكرث من 15

•• �أبوظبي -وام:

�أ�� �ص ��در � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل�ل�ق��وات امل�سلحة رئ�ي����س املجل�س
التنفيذي لإم ��ارة �أب��وظ�ب��ي قراراً
ب�ت���ش�ك�ي��ل جم �ل ����س �إدارة جديد
لغرفة جت��ارة و�صناعة �أبوظبي،
برئا�سة عبد اهلل حممد املزروعي،
والدكتور علي بن حرمل الظاهري
نائباً �أول لرئي�س املجل�س ويو�سف
علي عبد ال�ق��ادر نائباً ثانياً ،كما
ن�ص القرار على �أن يكون م�سعود
رح �م��ة امل �ح�يرب��ي �أم�ي� َ
�ن �صندوقٍ
نائب
و��س�ع�ي��د غ �م��ران ال��رم�ي�ث��ي َ
ني �صندوق.
�أم ِ
وي�ضم املجل�س يف ع�ضويته ك ً
ال
م ��ن ج��ا� �س��م حم �م��د ال�صديقي،
و�� �س� �ع� �ي ��د �� �س� �ل� �ط ��ان ال � �ظ� ��اه� ��ري،
وخ� ��ال� ��د ع� �ب ��دال� �ك ��رمي الفهيم،
وخليفة �سيف ال�ك�ت�ب��ي ،و�شام�س
ع�ل��ي ال �ظ��اه��ري ،و�أح �م ��د خليفة
امل�ه�يري ،وع�لاء حممد عريقات،
وط�ل�ال �شفيق ال��ذي��اب��ي ،وم ��روة
ع�ب��داهلل امل�ن���ص��وري ،ون��ور حممد
التميمي ،وخديجة علي العامري،
وج ��ا� �س ��م ح �� �س�ين ث ��اب ��ت ،وب�سام
�أدي � ��ب ج �ل �م�ي�ران ،وف � � ��ؤاد فهمي
دروي ����ش ،وح ��امت حم�م��د دوي� ��دار،
وخالد �أنيب ،ويا�سر ن�صر زغلول،
وو� �س �ي��م حم�م��د احل �ل �ب��ي ،وعامر
فايز قاقي�ش ،و�سيد ب�صر �شعيب،
ور� �ش �ي��د م �ي �ق��ات��ي ،و�أل � ��ن لي�سلي
�سميث ،وك��ارل ماغنو�س �أول�سون،
و�إليا�س نبيل حبيب.
ومي �ث��ل الأع �� �ض��اء اجل ��دد �أغلبية
ال�ق�ط��اع��ات احل�ي��وي��ة املختلفة يف
الإمارة ،بهدف �ضمان متثيل ودعم
ال�شركات بكافة �أحجامها والتي
ت�ت�خ��ذ م��ن �إم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي مقراً
لها ،ومتكني غرفة جتارة و�صناعة
�أبوظبي من حتقيق ر�ؤيتها بتفعيل
دور ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص ل�ي�ك��ون له
الأثر الفعال على ال�صعيد املحلي
والإق �ل �ي �م��ي وال �ع��امل��ي ،م��ن خالل
تطوير وتنظيم ال�ش�ؤون التجارية
وال�صناعية ،والرفع من تناف�سية
م�ؤ�س�سات قطاع الأعمال وتو�سيع
نطاق الفر�ص �أمامهم ،مبا ي�ساهم
يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف
الإم��ارة ويعزز مكانتها الرائدة يف

�سهولة ممار�سة �أن�شطة الأعمال
وحتفيز منو ال�شركات.
وبنا ًء على الت�شكيل اجلديد ميثل
امل �ج �ل ����س  23م ��ؤ� �س �� �س �اً وم ��دي ��راً
تنفيذياً ورئي�ساً بخربات قيادية

م���س�ت�م��دة م��ن  15دول� ��ة ع�ب�ر 5
قارات .وت�صل ن�سبة متثيل القطاع
اخل��ا���ص �إىل  50%وتبلغ ن�سبة
�أع�ضاء املجل�س من مواطني الدولة
 .57%كما تتعدى القطاعات

االقت�صادية التي ميثلها الأع�ضاء
اجل ��دد  15ق�ط��اع�اً �أ��س��ا��س�ي�اً من
�ضمنها اخلدمات املالية والرعاية
ال�صحية واخل��دم��ات اللوج�ستية
واالت�صاالت وال��زراع��ة وال�صناعة

والتكنولوجيا .وت�شمل جماالت
�أعمالهم ال�شركات العامة املدرجة
وجم �م��وع��ات ال �� �ش��رك��ات متعددة
اجل�ن���س�ي��ات وال �� �ش��رك��ات العائلية
وال�شركات النا�شئة.

� 40ألف �أ�سرة ت�ستفيد من �أ�ضاحي هيئة الأعمال اخلريية العاملية
•• عجمان-وام:

�أك � ��دت ه �ي �ئ��ة الأع � �م� ��ال اخلريية
ال �ع��امل �ي��ة جن� ��اح ح �م �ل��ة الأ�ضحى
ل �ع��ام  ،2021ح�ي��ث جت ��اوز عدد
الأ��ض��اح��ي � 8آالف �أ�ضحية داخل
ال��دول��ة وخارجها ،فيما ا�ستفادت
منها �أكرث من � 40ألف �أ�سرة يف كل
من الإم ��ارات وال�سودان والنيجر

وال �� �س �ن �غ��ال وال �ه �ن ��د ومقدونيا
ال�شمالية وم�صر والأردن ولبنان
وفل�سطني.
و�� �ش� �م ��ل م� ��� �ش ��روع ذب � ��ح وت ��وزي ��ع
الأ�� �ض ��اح ��ي ل �ه��ذا ال� �ع ��ام  3فئات
رئي�سية :ذب��ح وت��وزي��ع الأ�ضاحي
داخ� � � ��ل ال� � ��دول� � ��ة ،ذب� � ��ح وت� ��وزي� ��ع
الأ�� �ض ��اح ��ي خ � ��ارج ال� ��دول� ��ة ،ذبح
الأ� �ض��اح��ي خ ��ارج ال��دول��ة وتوزيع

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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حلومها داخل الدولة.
وق � � ��ال �� �س� �ع ��ادة ال� ��دك � �ت� ��ور خالد
ع �ب��دال��وه��اب اخل��اج��ة �أم�ي��ن عام
هيئة الأع �م��ال اخل�يري��ة العاملية
�إن حملة الأ��ض�ح��ى ل�ع��ام 2021
متيزت ب�شمولها مل�شاريع ومبادرات
خ�ي�ري ��ة و�إن �� �س��ان �ي��ة ج� ��دي� ��دة ،مت
�إطالقها يف الع�شر من ذي احلجة،
منها :بناء امل�ساجد ،وحفر الآبار،

وب�ن��اء امل�ن��ازل يف النيجر ،وتوزيع
امل��راوح على امل�ساجد يف ال�سنغال،
وت � ��وزي � ��ع امل� ��� �ص ��اح ��ف يف ال� � ��دول
ال �ف �ق�يرة ،وب �ن��اء م��راك��ز حتفيظ
القر�آن يف ال�سودان ،وكفالة الأيتام،
وبناء املراكز ال�صحية يف قرغيزيا،
وت ��وزي ��ع ال �ط ��رود ال �غ��ذائ �ي��ة على
ال �ق��رى ال�ف�ق�يرة� ،إ��ض��اف��ة مل�شروع
�إفطار يوم عرفة.
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك :بيكر �آند ماكينزي حبيب املال
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك :بيكر �آند ماكينزي حبيب املال
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية التالية:

بتاريخ2021/03/15 :
املودعة حتت رقم346963 :
با�سم � :إف �إن �سي �إنرتنا�شيونال بي يف
وعنوانها  :ريجك�سرتاتويج � 3316 ،7إي �إي دوردريخت ،هولندا
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35 :
خدمات متاجر البيع بالتجزئة والبيع باجلملة على اخلط مبا�شرة (االنرتنت) يف جماالت م�ستح�ضرات مواد
التجميل ،واملواد العطرية والعطور ،والعالج بالروائح �أو العطور ،وال�شموع والعناية بال�شعر؛ خدمات متاجر
البيع بالتجزئة والبيع باجلملة يف جماالت م�ستح�ضرات مواد التجميل ،واملواد العطرية والعطور ،والعالج
بالروائح �أو العطور ،وال�شموع والعناية بال�شعر.
و��ص��ف ال�ع�لام��ة :تتكون ال�ع�لام��ة م��ن ت�صميم رذاذ �أرج ��واين م��ع ت��درج م��ن التظليل �إىل ال�ل��ون الأبي�ض
يظهر يف ال��زاوي��ة اليمنى العليا م��ن ال��زج��اج��ة وامل�ضخة؛ على ي�سار الت�صميم ي��وج��د الن�ص الأرج ��واين
"."FRAGRANCENET.COM
اال�شرتاطات :ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك ،ان يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

بتاريخ2021/03/15 :
املودعة حتت رقم346961 :
با�سم � :إف �إن �سي �إنرتنا�شيونال بي يف
وعنوانها  :ريجك�سرتاتويج � 3316 ،7إي �إي دوردريخت ،هولندا
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35 :
خدمات متاجر البيع بالتجزئة والبيع باجلملة على اخلط مبا�شرة (االنرتنت) يف جماالت م�ستح�ضرات مواد
التجميل ،واملواد العطرية والعطور ،والعالج بالروائح �أو العطور ،وال�شموع والعناية بال�شعر؛ خدمات متاجر
البيع بالتجزئة والبيع باجلملة يف جماالت م�ستح�ضرات مواد التجميل ،واملواد العطرية والعطور ،والعالج
بالروائح �أو العطور ،وال�شموع والعناية بال�شعر.
و��ص��ف ال�ع�لام��ة :تتكون ال�ع�لام��ة م��ن ت�صميم رذاذ �أرج ��واين م��ع ت��درج م��ن التظليل �إىل ال�ل��ون الأبي�ض
يظهر يف ال��زاوي��ة اليمنى العليا م��ن ال��زج��اج��ة وامل�ضخة؛ على ي�سار الت�صميم ي��وج��د الن�ص الأرج ��واين
"."FRAGRANCE.COM
اال�شرتاطات :ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك ،ان يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

وت ��وج ��ه ب��ال���ش�ك��ر وال �ت �ق��دي��ر �إىل
امل� �ح� ��� �س� �ن�ي�ن وامل � �ح � �� � �س � �ن ��ات على
عطائهم ال��ذي كان �سبباً يف جناح
ه��ذه احلملة كما �شكر ف��رق عمل
هيئة الأع �م��ال اخل�يري��ة العاملية
وكوادرها داخل الدولة وخارجها،
على جهودهم املثمرة التي بد�أت
م�ن��ذ ان �ط�لاق احل�م�ل��ة وا�ستمرت
خالل �أيام عيد الأ�ضحى املبارك.

طرق دبي تعدل مواعيد ت�شغيل  3من خطوط الفريي اعتبارا من �أم�س
•• دبي -وام:

�أعلنت هيئة الطرق واملوا�صالت يف
دب��ي عن تعديل يف مواعيد ت�شغيل
 3من خطوط الفريي اعتبارا من
�أم�س يف خطوة تهدف �إىل حت�سني
اخل��دم��ات امل ُ�ق � ّدم��ة ل�ل�ج�م�ه��ور من
خمتلف �شرائح املجتمع مبا يتنا�سب
والطلب على هذه اخلدمة بالإ�ضافة
�إىل تعزيز الكفاءة الت�شغيلية لهذه
اخل �ط��وط .وي�شمل ال�ت�ع��دي��ل على
م��واع�ي��د خ��دم��ة ف�ي�ري دب��ي ثالثة
خطوط و�سيكون كالتايل� :سيكون
موعد ت�شغيل اخلط  FR1مارينا
م� ��ول ،ق �ن��اة دب ��ي امل��ائ �ي��ة ،الغبيبة
وبالعك�س يف ال�ساعة  5:15م�ساء
ب��دال من ال�ساعة � 11:00صباحا
وال �� �س��اع��ة 1:00ظهرا وال�ساعة

 6:30م �� �س��اء وجل �م �ي��ع الأي� � ��ام.
و� �س �ي �ك��ون م ��وع ��د ت �� �ش �غ �ي��ل اخلط
 ،FR3وهو خط رحالت �سياحية
م��ن حم �ط��ة ال�غ�ب�ي�ب��ة ،يف ال�ساعة

 4:00ع���ص��را ب��دال م��ن ال�ساعة
 5:00م �� �س��اء وجل �م �ي��ع الأي� � ��ام.
و�سيكون ت�شغيل اخلط  ،FR4وهو
خ��ط رح�ل�ات �سياحية م��ن منطقة

م��اري �ن��ا م� ��ول ،يف ال �� �س��اع��ة 4:00
ع�صرا وال�ساعة  7:30م�ساء بدال
من ال�ساعة  3:00ع�صرا وال�ساعة
 5:00م�ساء.

االثنني  26يوليو  2021م  -العـدد 13298

�أخبـار الإمـارات

26 July 2021 - Issue No 13298

Monday

�شرطة ر�أ�س اخليمة ت�ستقبل  6494ات�صاال خالل عطلة العيد النيابة العامة للدولة تو�ضح عقوبة جرمية التهديد
•• ر�أ�س اخليمة -وام:

ثمن اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام
�شرطة ر�أ���س اخليمة تعاون �أف��راد املجتمع والتزامهم
ب��الإج��راءات االح�ترازي��ة والوقائية خالل عطلة عيد
الأ� �ض �ح��ى امل �ب��ارك مم��ا ك��ان ل��ه �أك�ب�ر الأث ��ر يف تعزيز
اجلهود ال�شرطية الهادفة حلفظ الأم��ن والأم��ان يف
ربوع الإمارة.
و�أك ��د ال �ل��واء النعيمي �أن ت�ع��اون اجل�م�ه��ور ال�ب�ن��اء مع
جهود رج��ال ال�شرطة الذين ت��وزع��وا يف  102دورية
يف كافة املناطق والطرقات احليوية والأ��س��واق وعند

م�صليات وم�ساجد العيد لعب دورا حموريا يف حتقيق
االن�سيابية امل��روري��ة خ�ل�ال �أي ��ام العطلة ويف تعزيز
احل��ال��ة الأم �ن �ي��ة ع�ل��ى م�ستوى �إم� ��ارة ر�أ� ��س اخليمة،
م�شيدا يف الوقت نف�سه بجهود العيون ال�ساهرة التي
بذلت كل جهد ممكن للحفاظ على �سالمة وممتلكات
املواطنني واملقيمني.
وعلى �صعيد مت�صل ا�ستقبلت غرفة العمليات املركزية
 6494ات�صا ًال يف الفرتة من  19وحتى  24من
ال�شهر اجل ��اري ال�ت��ي ��ص��ادف��ت عطلة ع�ي��د الأ�ضحى
امل�ب��ارك .وبلغ ع��دد البالغات ال��واردة لرقم الطوارئ
 999خ�ل�ال ال �ف�ت�رة امل ��ذك ��ورة  6270ب�لاغ��ا مت

اال�ستجابة لها خ�لال الوقت املحدد يف �صورة جت�سد
حر�ص منت�سبي القيادة العامة ل�شرطة ر�أ���س اخليمة
على �سرعة اال�ستجابة لالت�صاالت البالغة و�ضمان
توجيه جهات االخت�صا�ص ال�شرطية املعنية لتقدمي يد
العون وامل�ساعدة للمبلغني ب�أ�سرع وقت ممكن حتقيقا
ل�ل�أه��داف اال�سرتاتيجية ل ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة الهادفة
ل�ضمان اال�ستعداد واجلاهزية يف مواجهة الأحداث.
وبالإ�ضافة �إىل تلقي مركز االت�صال املوحد عرب الرقم
 901لعدد  224مكاملة غري الطارئة خالل عطلة
عيد الأ�ضحى املبارك ت�ضمنت ا�ستف�سارات متنوعة مت
اال�ستجابة لها يف حينها.

•• �أبوظبي-وام:

�أو�ضحت النيابة العامة للدولة من خالل مادة فيلمية ن�شرتها على ح�ساباتها يف مواقع التوا�صل االجتماعي عقوبة
جرمية التهديد  .و�أ�شارت النيابة العامة �إىل �أنه طبقا للمادة  351من قانون العقوبات االحتادي يعاقب بال�سجن
مدة ال تزيد على �سبع �سنوات من هدد �آخر كتابة �أو �شفاهة بارتكاب جناية �ضد نف�سه �أو ماله �أو �ضد نف�س �أو مال
غريه �أو ب�إ�سناد �أمور خاد�شة بال�شرف �أو �إف�شائها  ،وكان ذلك م�صحوبا بطلب �أو بتكليف ب�أمر �أو االمتناع عن فعل �أو
مق�صود به ذلك.
كما ن�صت املادة  352مِ ن ذات القانون على انه يعاقب باحلب�س من هدد �آخر بارتكاب جناية �ضد نف�سه �أو ماله �أو �ضد
نف�س �أو مال غريه �أو ب�إ�سناد �أمور خاد�شة لل�شرف �أو االعتبار �أو �إف�شائها يف غري احلاالت املبينة يف املادة ال�سابقة .
و�أخريا و طبقا للمادة  353كل من هدد �آخر بالقول �أو بالفعل �أو بالإ�شارة كتابة �أو �شفاهة �أو بو�ساطة �شخ�ص �آخر
يف غري احلاالت املبينة يف املادتني ال�سابقتني يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة �أو بغرامة ال تزيد على ع�شرة
�آالف درهم.

الرئي�س الغيني ي�ستقبل مفت�ش عام وزارة الداخلية
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•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل فخامة الرئي�س الغيني� ،ألفا كوندي اللواء الدكتور �أحمد نا�صر
الري�سي مفت�ش عام وزارة الداخلية والوفد املرافق.
ومت خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز العالقات بني غينيا ودولة الإمارات يف
املجاالت ال�شرطية والأمنية.
و�أ ّك��د فخامة الرئي�س الغيني عمق العالقات بني الدولتني ال�صديقتني،
وح ّمل فخامته اللواء الري�سي حتيات بالده قيادة و�شعباً �إىل قيادة دولة
الإمارات ومتنياتهم ل�شعبها دوام النمو واالزدهار.
كما التقى اللواء الري�سي �أثناء زيارته لغينيا معايل الدكتور �إبراهيم خليل
كابا وزير اخلارجية ومعايل �ألربت دامانتاجن كامارا وزير الأمن واحلماية
املدنية ،حيث جرى بحث تعزيز التعاون يف عدد من املجاالت ذات االهتمام
امل�شرتك �إىل جانب الت�أكيد على �أهمية التن�سيق وال�ت�ع��اون امل�ستمرين
بني البلدين يف كافة الق�ضايا املتعلقة بعمل ال�شرطة ومكافحة اجلرمية
والعمل امل�شرتك �ضمن املنظمات والهيئات الدولية.
�ضم الوفد الإم��ارات��ي خالد احلو�سني القائم بالأعمال يف �سفارة الدولة
يف كوناكري وال��رائ��د حمد يو�سف خاطر احلمادي مدير �إدارة العمليات
الدولية بوزارة الداخلية ،وعدد من امل�س�ؤولني.

� 4أ�سابيع من الرتفيه والتعلم �ضمن �صيفنا ثقافة و�إبداع  2021بدبي
•• دبي -وام:

ي ��زخ ��ر امل �خ �ي��م ال �� �ص �ي �ف��ي التي
تنظمه هيئة الثقافة والفنون يف
دب��ي "دبي للثقافة" حت��ت �شعار
"�صيفنا ثقافة و�إبداع" يف العطلة
ال�صيفية بن�سختيه االفرتا�ضية
والفعلية داخل املكتبات يف الفترتة
من � 1إىل � 28أغ�سط�س املقبل
بباقة غنية من الأن�شطة املبتكرة
التي �ستنطلق بال�صغار يف رحلة
ا�ستك�شافية برحاب الفنون والأدب
والرتاث والتكنولوجيا والت�سلية.
وعلى مدار � 4أ�سابيع �أعدّت �إدارة
املكتبات العامة يف "دبي للثقافة"

�أج � ��وا ًء ت��رف�ي�ه�ي��ة وث�ق��اف�ي��ة تعزز
م �ع��ارف ال���ص�غ��ار وال�ي��اف�ع�ين من
ع �م��ر � 3إىل �� 18س�ن��ة وترتقي
مبهاراتهم الإب��داع�ي��ة عرب طيف
م�ت�ن��وع م��ن ال��ور���ش املتخ�ص�صة
وامل �ب �ت �ك��رة �إ� �ض��اف � ًة �إىل جل�سات
وور���ش عمل ملهمة م��وزع��ة على
ف � ��روع م �ك �ت �ب��ات دب� ��ي ال �ع��ام��ة يف
الرا�شدية واملنخول وال�صفا وهور
العنز و�أم �سقيم والطوار وحتا.
وخ �� �ص �� �ص��ت " دب � ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة "
حم��وراً لكل �أ�سبوع من الأ�سابيع
الأربعة حيث يدور الأ�سبوع الأول
م ��ن � 1إىل � 7أغ �� �س �ط ����س حول
"الفنون" وي�ن�ت�ظ��ر امل�شاركني

فيه ور� �ش��ات فنية متنوعة تركز
ع �ل��ى ت �ط��وي��ر م �ه��ارات �ه��م الفنية
والإب��داع �ي��ة وي�ت�ع�ل�م��ون خاللها
ف �ن��ون ال��ر��س��م ب�ت�ق�ن�ي��ات خمتلفة
و��ص�ن��ع ال��دم��ى وال��وج��وه املعربة
والأ�� � �ش� � �ك � ��ال ال� �ف� �ن� �ي ��ة املبتكرة
وال�صل�صال امللون با�ستخدام مواد
قابلة لإع ��ادة ال�ت��دوي��ر ومتوفرة
يف املنزل والأوريغامي والت�صميم
وزراع� ��ة ال �ب��ذور وغ�يره��ا الكثري
م��ن الأن���ش�ط��ة ال �ه��ادف��ة واملمتعة
ب ��إ� �ش��راف ك ��وادر متخ�ص�صة من
املكتبات.
�أم��ا الأ��س�ب��وع ال�ث��اين م��ن  8حتى
� 14أغ �� �س �ط ����س ف � �ي� ��دور ح ��ول

"الآداب" وي� �ح� �ف ��ل ب�أن�شطة
ق��رائ �ي��ة ث��ري��ة ت�ن�م��ي ل��دي�ه��م فن
�سرد الق�ص�ص وت�صاحبها ور�ش
ع �م��ل ي ��دوي ��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل تع ُّلم
ف �ن��ون اخل ��ط ال �ع��رب��ي و�صناعة
ق���ص��ة رق�م�ي��ة وال�ت�م�ت��ع بعرو�ض
لأفالم �صامتة والكتابة الإبداعية
وغ�ي�ره��ا م��ن الأن �� �ش �ط��ة الأدبية
امل �ن �ت �ق��اة ب �ع �ن��اي��ة .يف ح�ي�ن ي ��دور
الأ�سبوع الثالث من � 15إىل 21
�أغ�سط�س ح��ول حم��ور "الرتاث
واملتاحف" ال ��ذي ��س�ي��أخ��ذه��م يف
رح�ل��ة غنية ب��ال�تراث الإماراتي
من �ألعاب �شعبية و�أطباق تقليدية
و�أل �غ��از وم��واق��ع تراثية وثقافية

ف �� �ض� ً
لا ع ��ن امل �� �س��اب �ق��ات ال�شيقة
وج��ول��ة اف�ترا��ض�ي��ة يف رب ��وع حتا
وال �ت �ع � ُّرف �إىل ث�ق��اف��ات ال�شعوب
حول العامل.
ويختتم "�صيفنا ثقافة و�إبداع"
ب ��أ� �س �ب��وع "الربامج والفعاليات
املتنوعة" م ��ن  22ح �ت��ى 28
�أغ�سط�س الذي يتيح للم�شاركني
جتربة تعليمية زاخرة بالت�شويق
م��ن تكنولوجيا وت�صميم �ألعاب
رق �م �ي��ة وع �ل ��وم ال �ف �� �ض��اء م� ��روراً
مب�سرح العرائ�س و�صناعة الأفالم
وحت �� �ض�ي�ر الأط� � �ب � ��اق ال�صحية
وال��ر��س��م ب��اخل�ي��وط وغ�يره��ا من
الأن�شطة الهادفة.

�أوقــاف دبــي تنفــذ  12م�شــروعا وقفيـا منــذ 2018
•• دبي -وام:

نفذت م�ؤ�س�سة الأوق��اف و�ش�ؤون
ال �ق �� �ص��ر يف دب ��ي  12م�شروعا
وقفيا خالل الفرتة املمتدة بني
ع��ام  2018اىل ال �ع��ام 2021
� �ش �م��ل �أوق� � ��اف امل �� �س��اج��د ومبان
وق�ف�ي��ة وتعليمية و�إن���س��ان�ي��ة مت
ت�شييدها م��ن �أم ��وال التربعات
وال�ت�ع��وي���ض��ات وحم�ف�ظ��ة �إع ��ادة
الإعمار.
وخ�ل��ال اج �ت �م��اع جم�ل����س �إدارة
امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ث��ال��ث خ�ل�ال العام
اجل ��اري ب��رئ��ا��س��ة ��س�ع��ادة عي�سى
ع �ب��داهلل ال�غ��ري��ر رئ�ي����س جمل�س

�إدارة امل�ؤ�س�سة وح�ضور �أع�ضاء
امل�ج�ل����س اط �ل��ع �أع �� �ض��اء املجل�س
على م�شاريع امل�ؤ�س�سة وتت�ضمن
امل���ش��اري��ع ال �ت��ي مت االن �ت �ه��اء من
ت �ن �ف �ي��ذه��ا م� �ن ��ذ ع� � ��ام 2018
وح �ت��ى م�ن�ت���ص��ف ال �ع��ام اجل ��اري
وم �ن �ه��ا �أوق� � ��اف م �� �س��اج��د البدر
واحل���س�ي�ن��ي وامل �ط��ار وب ��ن مدية
وفيالت احلو�سني وح�سن حممد
وب �ن ��اي ��ة م ��رك ��ز ال� �ن ��ور واوق � ��اف
اب��وم �ن��ارت�ين وغ��زال��ة ب�ن��ت وليد
وب�سام الدجاين �إ�ضافة اىل وقفي
"اتعلم" و"�سقيا املاء ".كما بحث
املجل�س امل�شاريع اجلديدة ومنها
 4م�شاريع قيد الت�صميم و6

م �� �ش��اري��ع ق �ي��د ال�ت�ن�ف�ي��ذ واطلع
املجل�س على  6م�شاريع خا�ضعة
لل�صيانة �إىل جانب  8م�شاريع
قيد الدرا�سة.
وت � �ن� ��اول االج� �ت� �م ��اع �إج � � � ��راءات
حتديث وتعديل التطبيق الذكي
وامل ��وق ��ع الإل � �ك �ت��روين اخلا�ص
ب��امل ��ؤ� �س �� �س��ة مب ��ا ي �خ��دم القطاع
الوقفي وي�سهم يف زيادة اخلدمات
االلكرتونية للمتعاملني.
كما اطلع االجتماع على خمرجات
جلنة العمل اخلريي و �أو�ضحت
اللجنة �أن امل�ؤ�س�سة دعمت نحو
 22م � �ب� ��ادرة �إن �� �س��ان �ي��ة خالل
الن�صف الأول من العام اجلاري

منها مبادرات لعالج املر�ضى و�سد
امل��دي��ون��ات ع��ن ال �غ��ارم�ين ودعم
�أ�صحاب الهمم و�أي�ضا �ساهمت يف
مبادرات لدعم الطالب والتعليم
ومركز التوحد.
و�أكد �سعادة عي�سى الغرير حر�ص
امل ��ؤ� �س �� �س��ة ع �ل��ى ت �ن �م �ي��ة الوقف
يف الإم� � ��ارة ب�ت�ن�ف�ي��ذ م�شروعات
عقارية و�سكنية مبا يعظم عائد
الوقف ويحقق التنمية امل�ستدامة
يف الوقف.
و�أ�ضاف الغرير �أن امل�ؤ�س�سة نفذت
م���ش��اري��ع وق�ف�ي��ة ل��دع��م العملية
التعليمية ب��إن���ش��اء وق ��ف �أتعلم
�إىل جانب دع��م العمل الإن�ساين

بوقف �سقيا املاء.
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه ق � ��ال �� �س� �ع ��ادة علي
امل �ط ��وع الأم �ي��ن ال �ع ��ام مل�ؤ�س�سة
الأوق��اف و��ش��ؤون الق�صر يف دبي
�إن امل�ؤ�س�سة حري�صة على تعزيز
مفهوم الوقف يف الإم ��ارة ون�شر
الوعي ب�أهميته يف خدمة املجتمع
ب ��امل� �ج ��االت ال��دي �ن �ي��ة والعلمية
وال �� �ص �ح �ي��ة ...م� �ن ��وه ��ا بحر�ص
امل�ؤ�س�سة على ت�سخري التقنيات
احلديثة وو�سائل التوا�صل مبا
ي�سهم يف التي�سري على الواقفني
لإنهاء �إجراءاتهم.
و�أ� � �ض� ��اف امل� �ط ��وع �أن امل�ؤ�س�سة
ان�ت�ه��ت م��ن تنفيذ م�شروعاتها

ُتنظم دورته اخلام�سة يف الفرتة بني
 1و� 25أغ�سط�س املقبل

ال�شارقة للتدريب الإعالمي يعلن عن فتح
باب الت�سجيل يف برنامج �إعالمي امل�ستقبل
•• ال�شارقة-الفجر:

�شرطة ال�شارقة تنجز  1963معاملة خالل عيد الأ�ضحى
•• ال�شارقة-وام:

�أجن��زت مراكز �إ�سعاد املتعاملني وقنواتها الذكية التابعة
للقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة  1963معاملة خالل
ال� �ف�ت�رة م ��ن  19ح �ت��ى  23ي��ول �ي��و اجل � ��اري وتنوعت
امل �ع��ام�لات م��ا ب�ي�ن خ��دم��ات ��ش��رط�ي��ة وخ��دم��ات مرورية
وخدمات امل�ؤ�س�سة العقابية والإ�صالحية.
و�أكد النقيب �أحمد ح�سن املطرو�شي رئي�س ق�سم ال�سعادة
ب�شرطة ال�شارقة �أن املعامالت التي �أجنزتها مراكز �إ�سعاد
املتعاملني املنت�شرة يف الإم��ارة والبالغ عددها  16مركزا
ج���س��دت ال� ��دور ال�ك�ب�ير ال ��ذي ي �ق��وم ب��ه م��وظ�ف��و القيادة
العامة يف �إ�سعاد املتعاملني من مواطنني ومقيمني و مبا
ي��دع��م توجهات و�أه ��داف �شرطة ال�شارقة املن�سجمة مع
الهدف اال�سرتاتيجي لوزارة الداخلية الرامي �إىل تعزيز
�سعادة املتعاملني باخلدمات املقدمة .و�أو�ضح �أن �إجمايل

امل�ع��ام�لات ال�ت��ي �أجن ��زت خ�لال عطلة عيد الأ��ض�ح��ى بلغ
1963معاملة منها  1433معاملة ذكية عرب تطبيقات
�شرطة ال�شارقة الذكيةو 530معاملة �أُجنزت ح�ضورياً يف
مراكز �إ�سعاد املتعاملني ..مثنيا على جهود ودور موظفي
امل��راك��ز كونهم الواجهة الأمامية ل�شرطة ال�شارقة التي
تعترب الأهم يف ا�ستقبال و�إ�سعاد املتعاملني بال�صورة التي
تعك�س حر�ص القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة على تقدمي
�أف���ض��ل اخل��دم��ات للمتعاملني بكل �سهولة وي���س��ر .ودعا
املوظفني واملتعاملني مرتادي املراكز بااللتزام بالتدابري
االحرتازية مبا ي�ضمن �سالمة و�صحة املجتمع الفتاً �إىل
�أن كافة خدمات مراكز �إ�سعاد املتعاملني متاحة عرب قنوات
�شرطة ال���ش��ارق��ة ال��ذك�ي��ة املتمثلة يف امل��وق��ع الإلكرتوين
 www.shjpolice.gov.aeوالتطبيق الذكي
ل�شرطة ال�شارقة "  "Sharjah Policeاملتوفر عرب
تطبيقات الهواتف الذكية.

�أعلن مركز ال�شارقة للتدريب الإعالمي ،التابع لهيئة ال�شارقة للإذاعة
والتلفزيون عن فتح باب الت�سجيل �أم�س (الأح��د) يف برنامج التدريب
ال�صيفي امل �ج��اين "�إعالمي امل�ستقبل" ،ب��دورت��ه اخل��ام���س��ة ال�ت��ي تقام
فعالياتها خالل الفرتة من  1وحتى � 25أغ�سط�س املقبل.
و�أو��ض��ح املركز �أن الربنامج ي�ستقطب النا�شئة من الفئة العمرية بني
10و  16عاماً ،وي�ستمر الت�سجيل �أ�سبوعاً ،وذلك عرب املوقع الإلكرتوين
اخلا�ص بهيئة ال�شارقة للإذاعة والتلفزيونhttps://smtc.sba. :
net.ae/participant/registeration
وذك��رامل��رك��ز �أن ��ه �سي�ستمر ب�ت�ق��دمي ال�برن��ام��ج (ع��ن ب�ع��د) ع�بر تطبيق
االت�صال املرئي "زووم" ،التزاماً ب��الإج��راءات االح�ترازي��ة املتبعة فيما
يتعلق مبواجهة انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  ،"19على �أن
يتم اعتماد عدد املتدرينب خالل �أ�سبوع الت�سجيل.
ويهدف برنامج "�إعالمي امل�ستقبل" ال��ذي يقدمه م��درب��ون �أك�ف��اء من
ال �ك��وادر ال�ع��ام�ل��ة يف ال�ه�ي�ئ��ة� ،إىل ت�ع��ري��ف امل���ش��ارك�ين ب��أ��س��ا��س�ي��ات العمل
الإع�لام��ي و�أهميته ودوره التنموي يف املجتمع ،بالإ�ضافة �إىل تنمية
مهاراتهم يف فنون العمل الإعالمي الإذاع��ي والتلفزيوين مثل الإلقاء
وال �ت �ق��دمي والأداء ال���ص��وت��ي ول�غ��ة اجل���س��د وال �ت �ح��دث �أم ��ام اجلمهور،
�إىل جانب تدريبهم على م�ه��ارات الكتابة الإب��داع�ي��ة والإع�ل�ام الرقمي
و�أخالقيات العمل الإعالمي وكذلك اجلانب التقني والفني من العمل
الإعالمي .

امل�ق��ررة يف موعدها وتعمل على
�إ�ضافة م�شروعات وقفية جديدة

دعما خلطط التنمية يف الإمارة
وتعظيم ع��وائ��د ال��وق��ف حتقيقا

لأهداف الواقفني ودعم م�صارف
الوقف التابعة للم�ؤ�س�سة.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جود
كري لال�ست�شارات االدارية
رخ�صة رقم CN 3863332:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اونك�س
للتجارة العامة رخ�صة رقمCN 1999264:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة1004931/

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:أدر�سكو للإدارة العقارات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة الرمي الرمي �شم�س  0، 6مبنى �شركة الدار
العقارية �ش م ع
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2774327 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة�/أمانة لتدقيق ومراجعة احل�سابات� -سارة الظاهري
,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/05/30:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 225AD9EB5525AF73803:تاريخ التعديل2021/07/25:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خياط بخيت النعيمي الزياء
ال�سيدات رخ�صة رقم CN 1115983:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سامل عبداهلل على الكندى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف كنه على حممد النعيمى
تعديل �إ�سم جتاري من /خياط بخيت النعيمي الزياء ال�سيدات

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

للخدمات رخ�صة رقمCN 3027392:

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)

�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/او�سان
�سايرب كالود لتقنية املعلومات
رخ�صة رقم CN 2687507:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شرقية
لتجارة املناديل الورقية
رخ�صة رقم CN 1528210:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بالن
بي لل�صيانة والديكور رخ�صة رقمCN 3829789:
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)

BAKHTI AL NUAIMI LADIES FASHION TAILORS

�إىل /خياط فريك �ستايل لل�سيدات
FREAK STYLE LADIES TAILORS
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون ابو حمود للرجال
رخ�صة رقم CN 1051442:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ذو القرنني حممد ا�شرف حممد ا�شرف %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة حمدان �سامل حمد را�شد النعيمى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حمدان �سامل حمد را�شد النعيمى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من� /صالون ابوحمود للرجال
ABU HAMOUD GENTS SALON
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�سوما لقطع غيار ال�سيارات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بي�ست للتجارة العامة� -شركة

رخ�صة رقم CN 3843366:قد تقدموا الينا بطلب

ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2291379:قد تقدموا الينا بطلب

تعديل �إ�سم جتاري من /ال�سوما لقطع غيار ال�سيارات

تعديل �إ�سم جتاري من /بي�ست للتجاره العامه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

AL FORSAN EQUIPMENT TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

FOR QUALITY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط  /حذف جتارة عامة 4690018

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خوجة (بي تي �إي) املحدودة KHOJT (PTE.) LTD.

AL SOMA AUTO PARTS SPARE PARTS
�إىل /فريوز �ستار لقطع غيار ال�سيارات

�إىل /رومانتيك للع�صائر
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة حت�ضري و جتهيز الع�صائر الطازجة 5630003
تعديل ن�شاط  /حذف ق�ص وت�صفيف ال�شعر واحلالقة للرجال 9602101
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

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/إجنيك جلف لإنتاج النفط والغاز ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3004307:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /كري�ستوفر فرو�ست من �شريك �إىل مدير
تعديل ن�سب ال�شركاء  /كري�ستوفر فرو�ست من � % 49إىل 0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة االداره العامليه االماراتيه للجوده � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م INTERNATIONAL EMIRATES .MANAGEMENT

FAIROZ STAR AUTO SPARE PARTS

ROMANTIC JUICE
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BEAST GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /الفر�سان للتجارة املعدات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف اليت هاو�س هولدينج ليمتد LIGHTHOUSE
HOLDING LIMITED

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 دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دابيت�س
ريليف جلف لالجهزة الطبية
رخ�صة رقم CN 2913252:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/غولدن
�ستون للنقليات وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 2830201:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سريكل
 24للتجارة العامة رخ�صة رقمCN 3754146:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة االن�شاءات الدولية للمقاوالت
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1048007:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عمري ال�ستثمار

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

OMEIR INVESTMENTS CO. L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة اف  .اية .ام .لال�ستثمار ذ م م
F A M Investment Company LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شركة عمري لال�ستثمارات ذ.م.م
OMEIR INVESTMENTS CO. L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فا�ست لتمثيل ال�شركات
FAST COMPANIES REPRESENTATION

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  13298بتاريخ 2021/7/26
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فا�ست
ماريو كويف رخ�صة رقمCN 2870195:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:روعة االناقة خلدمات االفراح ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شرق  0، 6مبنى ال�سيدة امنه بطي
احمد واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2820307 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه -حما�سبون قانونيون ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/07/11:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150011579:
تاريخ التعديل2021/07/24:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رملة
الوادي للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1199563:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/داميوند
فايل حللول املحا�سبة رخ�صة رقمCN 2266547:
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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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برئا�سة النائب الأول ..وفد املجل�س الوطني االحتادي يقوم بزيارة ر�سمية �إىل دولة الكويت ال�شقيقة غدا
•• ابوظبي-الفجر:

برئا�سة النائب الأول وفد املجل�س الوطني االحتادي يقوم
بزيارة ر�سمية �إىل دول��ة الكويت ال�شقيقة غ��دا الثالثاء
وفد املجل�س الوطني االحتادي برئا�سة �سعادة حمد �أحمد
الرحومي النائب الأول لرئي�س املجل�س ،بزيارة ر�سمية
�إىل دولة الكويت ال�شقيقة وذلك جت�سيدا لعالقات الأخوة
الرا�سخة بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
وي�ضم الوفد �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي �سعادة كل
من� :سهيل نخرية العفاري ،ويو�سف عبداهلل البطران،

وحميد علي ال�ع�ب��ار ال�شام�سي ،وخ�ل�ف��ان را��ش��د النايلي
ال�شام�سي ،و�سمية عبداهلل ال�سويدي ،و�صابرين ح�سن
اليماحي ،و�سعادة الدكتور عمر النعيمي الأم�ي�ن العام
للمجل�س ،و��س�ع��ادة ع�ف��راء را��ش��د الب�سطي الأم�ي�ن العام
امل�ساعد لالت�صال الربملاين.
ويت�ضمن ب��رن��ام��ج ال��زي��ارة ال�ت��ي ت�ستغرق ي��وم�ين عقد
ل�ق��اءات ثنائية بني املجل�س الوطني االحت��ادي وجمل�س
الأمة الكويتي بهدف تعزيز العالقات الربملانية وتطوير
�أ��س����س ال�ت�ع��اون والتن�سيق ب�ين اجل��ان�ب�ين ،ك�م��ا يت�ضمن
الربنامج لقاء عدد من كبار ال�شخ�صيات وامل�س�ؤولني يف

وفد �إماراتي يزور ال�سعودية لتعزيز جهود مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب واال�ستفادة من جتربة اململكة

دولة الكويت.
جدير بالذكر �أن العالقات الربملانية بني املجل�س الوطني
االحت��ادي وجمل�س الأم��ة الكويتي حتظى باهتمام عايل
من قبل اجلانبني ،من خالل تبادل الزيارات واخلربات
وتعزيز التن�سيق حيال خمتلف الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك� ،سيما و�أن هذه العالقات متجذرة حيث كان �أول
ن�شاط للدبلوما�سية الربملانية للمجل�س الوطني االحتادي
زي��ارة جمل�س الأم��ة الكويتي بتاريخ 1975/5/18م،
وتلتها ا�ست�ضافة املجل�س الوطني لوفد جمل�س الأمة يف
�شهر �إبريل عام 1976م.
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•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل معايل حمافظ البنك املركزي ال�سعودي رئي�س اللجنة الدائمة
ملكافحة غ�سل الأموال الدكتور فهد بن عبداهلل املبارك ..وفداً ر�سمياً من
دولة الإمارات برئا�سة معايل �أحمد علي ال�صايغ وزير دولة ومعايل خالد
حممد بالعمى حمافظ م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي ،وذلك
خ�لال زي��ارة �إىل اململكة يف الفرتة من  14 - 13يوليو  ،2021والتي
ت�أتي �ضمن �إط��ار تعزيز جهود الإم��ارات يف جمال مواجهة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب ،واال�ستفادة من جتربة اململكة الناجحة وتبادل اخلربات
والتجارب والت�أكيد على �أهمية االلتزام باملعايري الدولية ذات العالقة،
عالوة على التعاون الوثيق وتعزيز التوا�صل مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني
للدولة  ،ويف مقدمتهم اململكة العربية ال�سعودية.
و�شهد اللقاء ح�ضوراً من اجلانب ال�سعودي� ،ض ّم اًّ
كل من :معايل �أمين
بن حممد ال�سياري نائب حمافظ البنك املركزي ال�سعودي ،وممثلي بع�ض
اجلهات احلكومية يف اململكة.
ويف ه��ذا ال�صدد ،ق��ال معايل وزي��ر دول��ة � " :إن زي��ارة وف��د رفيع امل�ستوى
م��ن اخل �ب�راء م��ن دول ��ة الإم� � ��ارات ي ��أت��ي يف �إط� ��ار ال �ت �ع��اون م��ع �شركائنا
اال�سرتاتيجيني ،ويف مقدمتهم اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة� ،إ�ضافة
�إىل تبادل التجارب واخل�برات �ضمن �إط��ار التوا�صل الفعال مع اجلهات
احلكومية ال�سعودية ذات العالقة".

بالتعاون مع دائرة ال�صحة � -أبوظبي

�ضمان ُتطلق خدمة الفرع املتنقل «لني عندك» مل�شرتكيها من كبار املواطنني و�أ�صحاب الهمم
•• �أبوظبي-الفجر:

�أطلقت ال�شركة الوطنية لل�ضمان
ال�صحي – ��ض�م��ان ب��ال�ت�ع��اون مع
دائ��رة ال�صحة – �أبوظبي خدمة
ال � �ف� ��رع امل �ت �ن �ق��ل (ل �ي��ن ع� �ن ��دك)،
وال� �ت ��ي ت���س�ع��ى م ��ن خ�لال �ه��ا �إىل
�إت ��اح ��ة ال�ف��ر��ص��ة مل���ش�ترك�ي�ه��ا من
ك�ب��ار امل��واط�ن�ين و�أ� �ص �ح��اب الهمم
ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى خ��دم��ات �ه��ا التي
ت �ق��دم �ه��ا يف ف ��روع� �ه ��ا الفعلية
واالف�ترا��ض�ي��ة ،م��ن خ�لال مركبة
متنقلة ت��زور ه��ذه الفئات لإجناز
م��ا ي�ح�ت��اج��ون��ه م��ن م �ع��ام�لات يف
منازلهم.
و�أو� � �ض � �ح ��ت "�ضمان" �أن هذه
اخل � �ط ��وة ج� � ��اءت ان �� �س �ج��ام �اً مع
توجيهات القيادة الر�شيدة ور�ؤية
دائ ��رة ال���ص�ح��ة �أب��وظ �ب��ي املتمثلة
يف توفري رع��اي��ة �صحية متكاملة
جلميع الأفراد عرب �إتاحة الو�صول
ل�ل�خ��دم��ات ال���ص�ح�ي��ة امل�ن��ا��س�ب��ة يف
الوقت املنا�سب ،ويف خطوة توازي
م�سرية ال�ن�ج��اح��ات ال�ت��ي حققتها
ح�ك��وم��ة �أب��وظ�ب��ي ع�بر ا�ستقطاب
م�ؤ�س�سات عاملية رائ ��دة يف جمال

الرعاية ال�صحية �إىل الإمارة مثل
كليفالند كلينك �أبوظبي ومايو
كلينك وغريها.
وق ��ال م �ع��ايل ع �ب��داهلل ب��ن حممد
ال حامد رئي�س دائ��رة ال�صحة –
�أب��وظ�ب��ي�" :إن ه��ذه امل �ب��ادرة تعزز
م ��ن اجل � �ه ��ود ال ��رام� �ي ��ة لتوفري
خ ��دم ��ات رع ��اي ��ة � �ص �ح �ي��ة عالية
اجل��ودة ومتميزة جلميع الفئات،
ومب ��ا ي �ت��واف��ق م��ع ر�ؤي� ��ة الدائرة
واملعايري العاملية التي ت�سعى �إىل
تر�سيخها على م�ستوى القطاع يف
الإمارة".
و�أ� �ض��اف معاليه" :نثمن اجلهود
التي تبذلها �ضمان يف �سبيل تعزيز
جت ��رب ��ة م �ت �ع��ام �ل �ي �ه��ا م ��ن خالل
اخل ��دم ��ات امل� �ت� �ط ��ورة واملبتكرة،
والتي ت�سهم يف تذليل التحديات
ال �ت��ي ق ��د ي��واج �ه �ه��ا ك �ب��ار ال�سن
و�أ�� �ص� �ح ��اب ال �ه �م��م يف ا�ستخدام
الأن �ظ �م ��ة ال �ت �ق �ن �ي��ة امل �ت �ق��دم��ة �أو
اخل� � � � ��روج م � ��ن امل� � �ن � ��زل لإج� � � ��راء
معامالتهم ،ليتمكنوا بذلك من
�إجناز معامالتهم من منازلهم يف
لفتة �إن�سانية وم�س�ؤولة من قبل
ال�شركة ".وي�أتي �إط�لاق اخلدمة

اجل� ��دي� ��دة ب �ع��د جن� ��اح "�ضمان"
ب ��إط�لاق م �ب��ادرات مبتكرة ت�سعى
م��ن خ�لال�ه��ا �إىل ت���س�ه�ي��ل فر�ص
ال��و��ص��ول �إىل خدماتها للجميع،
وب �خ��ا� �ص��ة يف �أع � �ق� ��اب �إطالقها
خدمة الفروع الإفرتا�ضية م�ؤخراً
"حياكم" ،والتي تتيح لأكرث من
 2.5م�ل�ي��ون م���ش�ترك �إمكانية

احل� ��� �ص ��ول ع �ل��ى خ��دم��ات �ه��ا دون
احلاجة لزيارة فروع ال�شركة.
وق � ��ال � �س �ع��ادة خ��ال��د ب ��ن �شيبان
امل � �ه �ي�ري رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة
ال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي
– �ضمان" :حر�صت �ضمان على
�إط �ل ��اق ال �ع��دي��د م ��ن اخل ��دم ��ات
واحل� �ل ��ول ال �ت��ي ت���س�ه��م يف تعزيز

مركز امللتقى الأ�سـري باجتماعية ال�شارقة
ينفذ  75ر�ؤية اليكرتونية خالل العيد

•• ال�شارقة-وام:

الدفاع املدين بعجمان يلتقي ممثلي القطاع
اخلا�ص لتعزيز التوعية با�شرتاطات ال�سالمة
•• عجمان-وام:

عقدت الإدارة العامة للدفاع امل��دين عجمان متمثلة
ب ��إدارة احلماية املدنية وال�سالمة ،جل�سة ح��واري��ة مع
ال�شركات العاملة يف ن�شاط تعبئة الغاز املنزيل يف �إمارة
عجمان وفقاً للإجراءات االحرتازية املعتمدة لكوفيد -
 ،19وذلك بهدف تعزيز التوا�صل مع املعنيني بخدمات
الدفاع املدين ،واحل�صول على التغذية الراجعة لتطوير
وحت�سني اخلدمات.
ت��ر�أ���س اجلل�سة العقيد خ��ال��د �أح�م��د ال�شام�سي نائب
مدير �إدارة احلماية املدنية وال�سالمة بح�ضور عدد من
ال�ضباط ،وممثلي �شركات الغاز العاملة يف �إمارة عجمان
حيث مت ا�ستعرا�ض قانون رقم  14ل�سنة  2017ب�ش�أن
تنظيم تداول املواد البرتولية بالدولة� ،إ�ضافة �إىل �أهم
النقاط واملعايري الفنية التي يجب االلتزام بها من قبل

ال�شركات العاملة يف الن�شاط ،ودور ال��دف��اع امل��دين يف
حتقيق التناف�سية يف �سوق العمل.
وت�أتي اجلل�سة يف �إط��ار حتقيق �أه��داف وزارة الداخلية
يف �ضمان ال�سالمة والوقاية �إىل جانب حتقيق تناف�سية
الن�شاط االقت�صادي يف �إمارة عجمان للم�ستثمرين.
و�أكد ممثلو �شركات الغاز املنزيل �أهمية هذه اجلل�سات
اخلا�صة ب�شرح القوانني واالج ��راءات املنظمة للعمل،
وف �ت��ح ق �ن��وات لإي �� �ص��ال وج �ه��ات ال �ن �ظ��ر ،والتحديات
اخلا�صة بامل�ستثمرين.
و�أكد العقيد خالد ال�شام�سي ح�صر التحديات اخلا�صة
بال�شركات العاملة يف ن�شاط ال�غ��از امل�ن��زيل والتوجيه
ب��االل�ت��زام باملعايري الفنية املعتمدة يف ال��دول��ة ب�ش�أن
تداول الغازاملنزيل ،والتعاون مع مفت�شي الدفاع املدين
�أثناء الزيارات امليدانية واالبالغ املبا�شرعن �أي جتاوزات
�أو مالحظات يف �سوق العمل.

نفذ مركز امللتقى الأ�سري التابع
ل��دائ��رة اخل��دم��ات االجتماعية؛
75ر�ؤية �إل �ك�ترون �ي��ة للتوا�صل
ع�بر امل�ن���ص��ات امل��رئ�ي��ة ،ب�ين نزالء
بامل�ؤ�س�سة العقابية واال�صالحية
ب�شرطة ال�شارقة و�أ��س��ره��م خارج
ال ��دول ��ة،ت ��زام� �ن� �اً م ��ع �أي � � ��ام عيد
الأ�ضحى املبارك.
وي �� �ش��ارك م��رك��ز امل�ل�ت�ق��ى الأ�سري
ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع �إدارة امل�ؤ�س�سة
العقابية والإ�صالحية بال�شارقة؛
ال � �ن ��زالء يف اي � ��ام ال �ع �ي��د لتعزيز
الرتابط الأ�سري مع ذويهم.
و �أعرب �أهايل النزالء عن �سعادتهم
بهذه املبادرة التي عززت فرحتهم
يف ال�ع�ي��د م��ن خ�ل�ال الأطمئنان
على ذويهم داخل امل�ؤ�س�سة العقابية
والإ�صالحية بال�شارقة ،م�شريين
ب� ��ال� ��دور الإن� ��� �س ��اين واملجتمعي
ل��دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة
يف خم�ت�ل��ف ال �ظ ��روف املجتمعية
والإن�سانية .و�أو�ضحت فايزة خباب
م��دي��ر م��رك��ز امللتقى الأ� �س��ري� ،أن
امل��رك��ز ي�ستمر يف تقدمي خدماته
يف خم�ت�ل��ف ال� �ظ ��روف والأزم� �ن ��ة،
وال � �س �ي �م��ا �أن خ ��دم ��ات ال ��ر�ؤي ��ة
الإل �ك�ترون �ي��ة ل�ه��ا ط��اب��ع �إن�ساين
�أ� �س��ري مم�ي��ز ي���س�ت�ه��دف املجتمع
ب �� �ش �ك��ل ع � ��ام ،وب ��الأخ� �� ��ص الأ� �س ��ر
والأط � �ف� ��ال؛ الف �ت��ة �إىل �أن �آلية
تنفيذ ال��ر�ؤي��ة الإل �ك�ترون �ي��ة يتم
تنفيذها خالل الفرتة ال�صباحية
يومياً وفقاً للك�شوفات التي تردنا
من امل�ؤ�س�سة العقابية والإ�صالحية
ل�شرطة ال�شارقة.

جت��رب��ة متعامليها وه��و م��ا تكلل
اليوم بتوفري خدمة (لني عندك)
التي ن�سعى من خاللها �إىل توفري
خ ��دم ��ات� �ن ��ا ل� �ف� �ئ ��ات حم � � ��ددة من
املجتمع وامل�شرتكني �أينما كانوا،
ووف��ق �أعلى م�ستويات الراحة ،ما
ي��ؤك��د التزامنا امل�ستمر باالبتكار
ا� �س �ت �ج��اب��ة ل �ت��وج �ي �ه��ات قيادتنا

الر�شيدة لتبني و�إط�ل�اق خدمات
ا�ستثنائية ت��راع��ي �أع �ل��ى املعايري
العاملية".
و�أ� � � �ض� � ��اف �� �س� �ع ��ادت ��ه" :توا�صل
��ض�م��ان ال�ع�م��ل ع�ل��ى امل���س��اه�م��ة يف
ت �ق��دمي خ��دم��ات دائ �م��ة التطور،
وه��و م��ا ين�سجم م��ع ا�ستثماراتنا
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�ط��وي�ل��ة الأم ��د،
حيث �أ�سهمت ه��ذه اال�ستثمارات
يف ت� �ع ��زي ��ز ج � �ه� ��ودن� ��ا لتطوير
البنية التحتية املتينة خلدماتنا
واالرت� � �ق � ��اء ب ��أن �ظ �م �ت �ن��ا الكفيلة
ب�ت���س�ه�ي��ل ع�م�ل�ي��ة احل �� �ص��ول على
الت�أمني ال�صحي ومنافعه ب�سهولة
وي�سر ،مع الرتكيز على فئة كبار
املواطنني و�أ�صحاب الهمم متا�شياً
مع ا�سرتاتيجية �أبوظبي لأ�صحاب
ال �ه �م��م  2024 2020-التي
ت �ه��دف �إىل ج�ع��ل �إم� ��ارة �أبوظبي
مدينة داجمة ومهي�أة لهذه الفئة
املجتمعية املهمة".
من جانبه قال �سعادة عبد اهلل عبد
ال �ع��ايل احل �م �ي��دان الأم �ي�ن العام
مل�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم
�أن� ��ه مت��ا��ش�ي��ا م��ع اال�سرتاتيجية
ال�شاملة لأ�صحاب الهمم يف �إمارة

�أبوظبي ودعما لها ت�أتي مبادرة "
لني عندك " التي �أطلقتها ال�شركة
ال��وط �ن �ي��ة ل�ل���ض�م��ان ال �� �ص �ح��ي –
�ضمان بالتعاون مع دائرة ال�صحة،
وم��ا ت �ه��دف ال�ي�ه��ا لت�سهيل متتع
�أ��ص�ح��اب الهمم بخدمات مي�سرة
و� �س��ري �ع��ة م ��ن ال �� �ش��رك��ة ،و�أ�� �ش ��اد
باملبادرة و�أثنى على جهود �شركة"
�ضمان " ك�شركة م�ساهمة عامة
ودورها ك�شريك ا�سرتاتيجي فاعل
ومهم يف دعم جهود رعاية �أ�صحاب
الهمم والتعاون مع م�ؤ�س�سة زايد
ال �ع �ل �ي��ا ن �ح ��و حت �ق �ي��ق �أه ��داف� �ه ��ا
الرئي�سية يف دمج الفئات امل�شمولة
برعايتها يف املجتمع ،ووجه ال�شكر
�إىل امل �� �س ��ؤول�ين يف ال���ش��رك��ة على
ج �ه��وده��م ل �ت �ق��دمي � �س �ب��ل العون
لأ� �ص �ح��اب ال �ه �م��م ،م �� �ش��دداً على
�أهمية تقدمي الدعم والرعاية من
كافة اجلهات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
واخل��ا��ص��ة لفئات �أ��ص�ح��اب الهمم
مل�ساعدتهم على االندماج ب�صورة
كاملة يف املجتمع.
و�أك ��د ��س�ع��ادة ع�ب��د اهلل احلميدان
�أه�م�ي��ة حت�ق�ي��ق ال�ت�ط��وي��ر الدائم
ل �ل �خ��دم��ات ال �� �ص �ح �ي��ة ،و�إي � �ج ��اد

احللول للتحديات التي قد تعيق
�آل � �ي ��ة دم � ��ج �أ�� �ص� �ح ��اب ال �ه �م��م يف
امل�ج�ت�م��ع ،وت �ع��زي��ز ال�ت��وا��ص��ل بني
ك��اف��ة اجل �ه��ات لتحقيق امل�صالح
ت�صب يف م�صلحة
امل�شرتكة التي
ّ
�أ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م ول�ب�ن��اء عالقات
ت�ع��اون فعالة ب�ين ك��اف��ة الأطراف
لتحقيق الأه��داف اال�سرتاتيجية
امل�شرتكة ولتح�سني �أداء العمليات
اخلا�صة
وت�ب���س�ي��ط الإج � � � ��راءات
ّ
بتوفري خدمات التغطية ال�صحية
وال��رع��اي��ة الإن �� �س��ان �ي��ة لأ�صحاب
الهمم
وجت� ��در الإ� � �ش� ��ارة ب � ��أن "�ضمان"
مت� �ك� � ّن ��ت م� ��ن خ� �ل��ال م �ب ��ادرت �ه ��ا
وخدماتها من �أن تكون امل�ؤ�س�سة
الرائدة يف جمال الت�أمني ال�صحي
يف ال ��دول ��ة ح �ي��ث ت���س�ه��م بف�ضل
قطاعي الت�أمني
ن�شاطاتها بدعم
ّ
والرعاية ال�صحية يف الدولة.
و�أو� �ض �ح��ت ال �� �ش��رك��ة ب ��أن��ه ميكن
للم�شرتكني احل�صول على خدمة
"لني عندك" عرب االت�صال مبركز
خ��دم��ة امل�ت�ع��ام�ل�ين وح �ج��ز موعد
ل� �ل ��زي ��ارة امل �ن��زل �ي��ة م ��ن غ�ي�ر �أي
ر�سوم.

دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ت�ستعر�ض الآثار الإيجابية لن�صو�ص القانون يف احلد من تعاطي املواد املخدرة
•• �أبوظبي-وام:

نظمت دائ��رة الق�ضاء يف �أبوظبي،
حما�ضرة افرتا�ضية حول " الآثار
الإي �ج��اب �ي��ة ل�ن���ص��و���ص ال �ق��ان��ون يف
احل��د م��ن تعاطي امل ��واد املخدرة"،
مب� ��� �ش ��ارك ��ة  65ط ��ال� �ب ��ة وط ��ال ��ب
ب �ج��ام �ع��ة �أب ��وظ� �ب ��ي ع ��ن ب �ع��د عرب
برنامج مايكرو�سوفت تيمز.
و�أو�� �ض ��ح ق �ط��اع امل �� �س��ان��دة الإداري � ��ة
ب��دائ��رة الق�ضاء �أن املحا�ضرة التي
مت تنفيذها ب��ال�ت�ع��اون م��ع النيابة
ال�ع��ام��ة يف �أب��وظ �ب��ي ت ��أت��ي يف �إطار
�أج� �ن ��دة ال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ع��امل �ي��ة التي
اعتمدها القطاع ،ومبا يتوافق مع
الأول ��وي ��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة لدائرة
الق�ضاء يف تر�سيخ �سيادة القانون
ع�ب�ر ن���ش��ر ال �ث �ق��اف��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة يف
املجتمع.
حتدث يف املحا�ضرة الدكتور امل�ست�شار
حم �م��د را�� �ش ��د ال �ظ �ن �ح��اين مدير

مركز �أبوظبي للتوعية القانونية
وامل �ج �ت �م �ع �ي��ة "م�س�ؤولية" حيث
ق��دم ��ش��رح�اً تعريفياً ح��ول جرائم
التعاطي و�أه��م امل�ؤ�شرات ال�سلوكية
ل �ب��د�أ ت�ع��اط��ي امل��راه��ق للمخدرات،
واحل� �ل ��ول ال �ت��ي ق��دم �ه��ا القانون
لتوفري العالج للمتعاطني.
كما تناول الدكتور الظنحاين خالل
املحا�ضرة امل�ستجدات الت�شريعية يف
قانون التعاطي التي ت�ضمنت يف �أهم
ب�ن��وده��ا ت�ع��دي��ل ال�ن�ظ��رة القانونية
للمتعاطي من متهم �إىل مري�ض،
وه ��و م��ا ان�ع�ك����س �إي �ج��اب �ي �اً لزيادة
فر�ص العالج للمتعاطي عرب �إقرار
ال �ع �ق��وب��ات ال �ب��دي �ل��ة وع� ��دم اعتبار
التعاطي لأول مرة �سابقة جنائية،
و�إع� �ط ��اء ال �ن��ائ��ب ال �ع��ام �صالحية
الإي � � � ��داع ب � ��دل حت ��ري ��ك ال ��دع ��وى
اجلنائية� ،إ�ضاف ًة �إىل �إتاحة �إمكانية
طلب العالج للزوجة والأقارب حتى
الدرجة الثانية.
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�أخبـار الإمـارات
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�أكادميية ال�شارقة للبحوث و �شركا�ؤها يطورون خلطات �إ�سفلت لطرق فائقة الأداء يف الدولة
•• ال�شارقة  -وام:

تبنت �أكادميية ال�شارقة للبحوث مع جامعة ال�شارقة ووزارة
تطوير البنية التحتية م�شروع بحثي حتت عنوان "تطوير
خ�ل�ط��ات الأ��س�ف�ل��ت ل �ط��رق ف��ائ�ق��ة الأداء يف دول ��ة االم� ��ارات
العربية املتحدة" لال�ستفادة من �أحدث التكنولوجيا العلمية
يف �سبيل تعزيز �أداء �شبكة الطرق يف دولة االم��ارات  ،و ذلك
تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ب�إجراء
الأبحاث العلمية يف املجاالت ذات العالقة الوثيقة مبجتمعات
الدولة واملنطقة ويف �إطار �سعيها امل�ستمر نحو �صهر البحوث
الأكادميية مع التطبيقات العملية وامليدانية.

06

ويهدف امل�شروع اىل تطوير جيل جديد من موا�صفات خليط
الأ�سفلت وفقا لطريقة ت�صميم مزيج �سوبريبيف لتعزيز �أداء
�شبكة الطرق يف الدولة بحيث تكون متوافقة مع متطلبات
املناخ وحركة امل��رور املحلية و�سيتم حتقيق ذل��ك عن طريق
تطوير موا�صفات الرابط الأ�سفلتي ومن ثم تطوير موا�صفات
اخللطة اال�سفلتية للطرق امل�ستقبلية فائقة الأداء.
و�أثمر امل�شروع عن العديد من املنجزات يف املجالني الأكادميي
والتطبيقي بغر�ض اال��س�ت�ف��ادة منها يف تطبيق عملي على
كامل نطاق �شبكة الطرق يف امارة ال�شارقة ومت ن�شر العديد
م��ن الأب �ح��اث يف جم�لات علمية وم ��ؤمت��رات م��رم��وق��ة على
امل�ستوى العاملي كما متكن �أع�ضاء من فريق البحث متمثال
باملهند�سني علي جمعة النقبي وحم�م��د وج�ي��ه ال�ع��اين من

ال�ف��وز ب�ج��ائ��زة ال�شارقة لال�ستدامة يف دورت �ه��ا التا�سعة يف
 2021وح�صولهما على جائزة الفريق الطالبي املتميز من
هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�شارقة لتميز بحثهما
باحلداثة الفكرية التي تواكب متطلبات اال�ستدامة العاملية.
وا�ست�ضافت �أك��ادمي�ي��ة ال�شارقة للبحوث ف��ري��ق العمل من
الأكادميية واجلامعة اىل جانب الدكتور مفيد ال�سامرائي
باحث رئي�سي على امل�شروع وم�ست�شار �أول يف �أكادميية ال�شارقة
للبحوث و ال��دك�ت��ور غ��ازي اخلطيب رئي�س ق�سم الهند�سة
امل��دن�ي��ة والبيئية وال��دك �ت��ور ول�ي��د زي ��ادة ال�ب��اح��ث وامل�شرف
الرئي�سي على امل�شروع بجامعة ال�شارقة والباحثني الدكتور
هان�شي يل واملهند�س عمر النعيمي من �أكادميية ال�شارقة
للبحوث.

�أطفال ال�شارقة تختتم الفرتة الأوىل من مع�سكرها ال�صيفي
•• ال�شارقة-وام:

اختتمت م�ؤ�س�سة "�أطفال ال�شارقة" التابعة مل�ؤ�س�سة ربع قرن ل�صناعة القادة
واملبتكرين فعاليات مع�سكرها ال�صيفي "�صيفي" للفرتة الأوىل عرب تقنية
االت�صال املرئي م�ستهدف ًة من خالله الأطفال يف الفئة العمرية من 12-6
�سنة من املراكز واجلمهور فيما تقام الفرتة الثانية للمع�سكر من  1حتى 12
من �أغ�سط�س املقبل .وت�ضمنت فعاليات الأ�سبوع اخلتامي جمموعة متنوعة

من الور�ش منها ور�شة فنية بعنوان " ار�سم معنا" قدمها يو�سف علي �آل
علي من نا�شئة ال�شارقة حول كيفية دمج عدد من الأل��وان لت�شكيل لوحة
فنية معربة يف عمل فني متنا�سق و ور�شة اخرى يف عامل الطهي بالتعاون
مع �سجايا فتيات ال�شارقة قدمتها مرية احلمادي اىل جانب ور�شة لتوعية
الأطفال ب�أهمية اتباع ال�سلوكيات ال�صحيحة للحد من احل��وادث التي قد
يتعر�ضون لها يف املنزل بعنوان "م�سعود البطل" و ذلك بالتعاون مع �إدارة
�سالمة الطفل التابعة للمجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة يف ال�شارقة.

وقدمت الراوية �أفنان اخلالدي من اململكة العربية ال�سعودية ور�شة قرائية �إبداعية �أقيمت بالتعاون مع م�ؤ�س�سة فن -الفن الإعالمي للأطفال والنا�شئة
القت تفاع ً
ال كبرياً من قبل الأطفال بهدف توعية الأطفال ب�أهمية ال�صداقة ور�شة �إيقاف احلركة لتعريف الأطفال امل�شاركني يف املع�سكر على �أبرز املعامل
وكيفية اختيار الأ�صدقاء ...بينما نفذت بالتعاون مع مركز املحرق ال�شبابي ال�سياحية يف الدولة حيث مت تنفيذ العديد من الرحالت االفرتا�ضية و من
مبملكة البحرين ور�شة تفاعلية ت�شتمل على �أل�ع��اب و�أن�شطة ومناف�سات �أبرزها زيارة متحف ال�شارقة البحري للتعرف على ما يحتويه من تفا�صيل
حركية مت ربطها بالقيم احلياتية با�ستخدام �أ�سلوب احل��وار واملناق�شة ،احلياة البحرية والطرق التي تتبع قدمياً يف ال�صيد و�أدواته بالإ�ضافة �إىل
رحالت الغو�ص والرحالت التجارية و�أنواع الل�ؤل�ؤ و �صاحبت الزيارة ور�شة
بهدف تعزيز جانب الإثراء املعريف والقيمي لدى الأطفال.
و�سعياً لتنمية قدرات الأطفال الفنية يف ت�صميم و�إنتاج الفيديوهات بطريقة فنية بعنوان " قارب ال�شا�شة " ا�ستمدت فكرتها من ق�سم منتجات النخلة.

مدير جامعة ال�شارقة يف زيارة �إىل جامعتي لوبيك وهامبورج بجمهورية �أملانيا االحتادية
خ�لال زي��ارة ر�سمية �إىل جامعتي
ل��وب �ي��ك وه ��ام� �ب ��ورج بجمهورية
�أمل ��ان �ي ��ا االحت� ��ادي� ��ة ب �ح��ث �سعادة
الأ� �س �ت��اذ ال��دك �ت��ور ح�م�ي��د جمول
النعيمي مدير جامعة ال�شارقة مع
رئي�س جامعة لوبيك �سبل تو�سيع
االتفاقية املوقعة بني اجلامعتني
م �ن��ذ �أرب � ��ع � �س �ن��وات ل�ت���ش�م��ل بنود
�أخرى �ضمن �آفاق التعاون ك�إن�شاء
وح��دة بحوث �سريرية �إكلينيكية
يف ج��ام �ع��ة ال� ��� �ش ��ارق ��ة ،و�إج � � ��راء
ب �ح��وث م���ش�ترك��ة ب�ي�ن الباحثني
م� ��ن اجل ��ان� �ب�ي�ن خ � � ��ارج برنامج
ال��دك �ت��وراه ،وزي� ��ادة ع��دد الطلبة
يف ب��رن��ام��ج ال��دك �ت��وراه امل�شرتك،
�إمكانية �ضم طلبة املاج�ستري يف
الطب اجلزيئي يف جامعة ال�شارقة
اىل الربنامج امل�شرتك ،بالإ�ضافة
�إىل التعاون يف جمال املعلوماتية
احلياتية Bioinformatics
ويف جم ��ال ال ��واق ��ع االفرتا�ضي
والبيانات ال�ضخمة Virtual
 Realityمن خالل كلية الطب
وكلية احلو�سبة واملعلوماتية يف

جامعة ال�شارقة.
و�أك ��د م��دي��ر جامعة ال���ش��ارق��ة �أنه
وخ�ل�ال ه��ذه ال��زي��ارات ك��ان يقدم
نبذة خمت�صرة عن تطور جامعة
ال���ش��ارق��ة وجممعها الطبي وعن
ا�سرتاتيجيتها وخ�ط��وات تقدمها
وتو�سعاتها العاملية حت��ت �إ�شراف
وت ��وج� �ي� �ه ��ات رئ �ي �� �س �ه��ا �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأع�ل��ى وح��اك��م ال�شارقة (حفظه
اهلل ت �ع��اىل ورع� � ��اه) وال �ت��ي تقوم
مبجملها لتحقيق ر�ؤى �سموه ب�أن
جامعة ال���ش��ارق��ة ه��ي جامعة هي
من اجلامعات ال��رائ��دة وال�شاملة
حمليا وعامليا.
ك�م��ا ��ش�ه��د يف ه ��ذه ال ��زي ��ارة التي
راف �ق��ه خ�لال�ه��ا الأ� �س �ت��اذ الدكتور
قتيبة حميد نائب مدير اجلامعة
لل�ش�ؤون الطبية والعلوم ال�صحية
وعميد كلية الطب تخريج دفعة
ج ��دي ��دة يف ب��رن��ام��ج ال ��دك� �ت ��وراه
امل � �� � �ش �ت�رك ب �ي��ن اجل ��ام� �ع� �ت�ي�ن يف
م��و� �ض��وع ال �ط��ب اجل��زي �ئ��ي ،وهي

ال��دف �ع��ة ال �ث��ان �ي��ة ال �ت��ي تخرجت
يف ه��ذا ال�برن��ام��ج ،ح�ي��ث �سبقتها
الدفعة الأوىل يف عام .2020
وجرى خالل اللقاء الذي عقده مع
رئي�سة جامعة لوبيك الربوف�سورة
ك��اب�يري��ال ا� �س �ت �ع��را���ض اجلانبني
ل���س�ير االت �ف��اق �ي��ة ب�ي�ن اجلانبني
وامكانية جتديدها وتو�سيعها يف
�شهر نوفمرب .2021
كما �شهد مدير جامعة ال�شارقة
ون��ائ �ب��ه م�ن��اق���ش��ة ث�ل�اث طالبات
دك � �ت� ��وراه م ��ن ج��ام �ع��ة ال�شارقة
لأط� ��روح� ��ات � �ه� ��ن يف ي� � ��وم واح � ��د

واج � �ت� ��زن ام �ت �ح��ان��ات �ه��ن بتفوق
م �ل �ح��وظ �أك � � ��ده رئ �ي ����س اللجنة
والأ�ساتذة املنتخبني امل�شاركني من
جامعة لوبيك ،وك��ان��ت الطالبات
ال�ث�لاث ق��د ناق�شن �أطروحاتهن
و�أكملن م�ستلزمات الدكتوراه يف
جامعة ال���ش��ارق��ة يونيو ،2021
وب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة �أق ��ام ��ت رئي�سة
جامعة لوبيك حفل ع�شاء ح�ضره
� �س �ع��ادة م��دي��ر ج��ام �ع��ة ال�شارقة
ونائبه وع��دد من الأ�ساتذة ،حيث
�أ� � �ش� ��ادت رئ �ي �� �س��ة ج��ام �ع��ة لوبيك
بنوعية ال�ب�ح��وث ال�ت��ي تجُ ��رى يف
جامعة ال�شارقة يف الطب اجلزيئي
ومب �� �س �ت��وى ال �ط �ل �ب��ة وامل�شرفني
عليهم يف هذا الربنامج.
ب�ع��د ذل ��ك ،زار الأ� �س �ت��اذ الدكتور
حميد جم��ول النعيمي ومرافقه
ج��ام �ع��ة ه ��ام� �ب ��ورج وامل�ست�شفى
ال �ت �ع �ل �ي �م��ي جل ��ام� �ع ��ة ه ��ام� �ب ��ورج
واج �ت �م �ع��ا م ��ع امل ��دي ��ر التنفيذي
واملدير الطبي للم�ست�شفى وعدد
م��ن الأ��س��ات��ذة الأط�ب��اء املخت�صني
يف �أم��را���ض ال�سرطانات وبرئي�سة

ق���س��م ال�ت�م��ري����ض ون��اق �� �ش��وا عدة
نقاط يف �إطار التعاون مع جامعة
ال���ش��ارق��ة ك��ان م��ن ب�ي�ن�ه��ا :تثبيت
م��وع��د امل� ��ؤمت ��ر ال �ط �ب��ي الأمل � ��اين
الإم� ��ارات� ��ي ال �ث��ام��ن ومت االتفاق
على �أن يركز امل�ؤمتر على �أمرا�ض
ال �� �س��رط��ان��ات وخ��ا� �ص��ة �سرطان
ال� �ث ��دي  /ال� �ق ��ول ��ون  /ال ��رئ ��ة /
البنكريا�س والغدة الدرقية والتي
تنت�شر ب���س��رع��ة ب��دول��ة الإم� ��ارات
العربية املتحدة ،وج��رى االتفاق
على ا�ستدعاء ع��دد من الباحثني
والأ�ساتذة املخت�صني لهذا امل�ؤمتر
لإل�ق��اء حما�ضرات وعمل ور�شات
ع�م��ل وال �ت �ع��اون م��ع ال�ب��اح�ث�ين يف
هذه املجاالت يف جامعة ال�شارقة،
ك�م��ا مت االت �ف��اق ع�ل��ى ال �ت �ع��اون يف
�إر�سال عينات من الأورام املختلفة
�إىل ج��ام �ع��ة ال �� �ش ��ارق ��ة لغر�ض
�إج � � ��راء ب �ح��وث م �� �ش�ترك��ة عليها
لكون جامعة ال�شارقة تتميز مبا
متتلكه من �إمكانيات متطورة يف
جم��ال ال�ب�ح��وث ال���س��رط��ان�ي��ة من
خ�لال مركزها للبحوث الطبية،

كهرباء ال�شارقة تنجز  4حمطات توزيع و 755ك�شافا لإنارة ا�سرتاحة ال�سحب
•• ال�شارقة-وام:

�أجن � ��زت �إدارة خ��ورف �ك��ان بهيئة
ك �ه��رب��اء وم� �ي ��اه وغ � ��از ال�شارقة
الأع � �م� ��ال ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة اخلا�صة
بتغذية م�شروع ا�سرتاحة ال�سحب
مبنطقة املديفى بالتيار الكهربائي
من خالل تركيب عدد  4حمطات
ت ��وزي ��ع ف��رع �ي��ة و ك��ذل��ك �أعمال
�إن��ارة الطريق امل��ؤدي للإ�سرتاحة
ب�ت�رك� �ي ��ب ع � � ��دد  755ك�شاف
وم �� �ص �ب��اح �إن � � ��ارة م��وف��ر للطاقة
 LEDويعترب هذا امل�شروع من
امل �� �ش��روع��ات ال���س�ي��اح�ي��ة الرائدة
مبدينة خورفكان.
و�أك ��د املهند�س �أح�م��د امل�لا مدير
�إدارة خورفكان �أن �إهتمام ورعاية
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع �ل��ى ح��اك��م ال�شارقة
مب��دي�ن��ة خ��ورف �ك��ان جعلها وجهة
� �س �ي��اح �ي��ة ت ��زخ ��ر ب ��ال �ع ��دي ��د من
امل���ش��روع��ات وامل�ق��وم��ات ال�سياحية

وم�ن�ه��ا ا� �س�تراح��ة ال���س�ح��ب الذي
ت �ق��ع ع �ل��ى ق �م��ة ج �ب �ل �ي��ة �شاهقة
ب�إرتفاع  580مرتا وتعترب �إ�ضافة
ن��وع�ي��ة ل�ه��ذه امل �ق��وم��ات ت�ع��زز من
ج�م��ال امل��دي�ن��ة و�شموخها وتوفر
فر�صة لال�ستمتاع بطبيعة مدينة
خ��ورف �ك��ان وم�ن��اظ��ره��ا الطبيعية
اخلالبة ..مو�ضحا �أن فرق العمل
بالهيئة بذلت جهود كبرية لإجناز
العمل يف ال��وق��ت امل�ح��دد وبجودة
وك�ف��اءة عالية وبطريقة جمالية
تتنا�سب مع امل�شروع .
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن� ��ه مت ت��رك �ي��ب عدد

 4حم�ط��ات ت��وزي��ع فرعية جهد
 0.415/11ك.ف ت�شمل املحطة
اخل��ا� �ص��ة ب��اال� �س�تراح��ة وحتتوى
ع �ل��ى حم��ول�ين ط��اق��ة ك��ل حمول
منهما  1500ك.ف�.أ وعدد ثالث
حمطات فرعية طاقة كل واحدة
 100ك.ف�.أ ك �م��ا مت متديد
ك ��اب�ل�ات ج �ه��د ع� ��ايل  11ك.ف
ب �ط��ول ك �ل��ي  14,916ك��م على
امتداد ال�شارع امل�ؤدي لال�سرتاحة.
و�أ� �ض��اف �أن ��ه مت ت��رك�ي��ب وت�شغيل
�إن � ��ارة ط��ري��ق �إ� �س�تراح��ة ال�سحب
ب �ع��دد  755ك �� �ش��اف��ا وم�صباحا
م��ن نوعية خا�صة ب��إرت�ف��اع واحد
مرت تراعي جمال الطريق مثبتة
على احلواجز الأ�سمنتية ومتديد
ك �ي �ب�لات ب �ط��ول  10000مرت
لتو�صيل الك�شافات وامل�صابيح مع
�صناديق التحكم بالإنارة اخلا�صة
ب �ه��ا وع� ��دده� ��ا � � 6ص �ن��ادي��ق يتم
ت�غ��ذي�ت�ه��ا م��ن امل �ح �ط��ات الفرعية
ال �ث�لاث ال�ت��ي مت تركيبها لإن ��ارة
طريق امل�شروع.

ف�ضال عن تدريب طلبة ماج�ستري
التمري�ض يف العناية امل��رك��زة من
ج��ام�ع��ة ال���ش��ارق��ة يف م�ست�شفيات
جامعة هامبورج  ،التي لديها 6
م�ست�شفيات تعليمية ي�ب�ل��غ عدد
الأ� �س��رة فيها �إىل � 3000سرير
وه��ذا يوفر للطلبة فر�صة كبرية
ل�ل�ت��دري��ب ،ب�ج��ان��ب ت��دري��ب طلبة
كلية الطب يف املرحلة ال�سريرية
بني املرحلة الرابعة واخلام�سة يف
امل�ست�شفى التعليمي يف هامبورج.

و�أو� � �ض� ��ح ال ��دك �ت ��ور ال �ن �ع �ي �م��ي �أن
الطاقم الطبي يف هذه امل�ست�شفى
�أب��دى ا��س�ت�ع��داده لتوقيع اتفاقية
مع جامعة ال�شارقة يف هذه الآفاق
خ�ل�ال ��ش�ه��ر ن��وف�م�بر امل �ق �ب��ل ،ثم
ق��ام مدير جامعة ال�شارقة مبنح
درج��ة �أ�ستاذ م�شارك زائ��ر لأربعة
من �أب��رز اجل��راح�ين يف امل�ست�شفى
وال ��ذي ��ن ��س�ي�ق��وم��ون ب ��دوره ��م يف
تدري�س وتدريب طلبة كلية الطب
(البكالوريو�س والدرا�سات العليا)

يف جامعة ال�شارقة.
بعد ذلك قام وفد جامعة ال�شارقة
ب ��زي ��ارة امل���س�ت���ش�ف��ى وملحقاتها
واط �ل��ع ع �ل��ى �أدوات � �س�ير العمل
وخ��ا��ص��ة يف ال�ت��دري����س والتدريب
وعالج الأمرا�ض ،حيث رافق املدير
الأ�ستاذ الدكتور نيكوال �أب��و طارة
من�سق امل�ؤمتر الأمل��اين الإماراتي،
والأ�ستاذ الدكتور �صالح �إبراهيم
من�سق اتفاقية لوبيك مع جامعة
ال�شارقة.

جمل�س �إ�سعاف دبي يناق�ش عددا من املبادرات
اخلا�صة ب�إ�سعاد املوظفني وا�ستقطاب الطلبة
•• دبي-وام:

ن��اق����ش جمل�س �إدارة م��ؤ��س���س��ة دب��ي ل�ل�إ��س�ع��اف خالل
اج �ت �م��اع��ه الأول ل �ل �ع��ام اجل � ��اري  2021ع� ��ددا من
املوا�ضيع واملبادرات اخلا�صة ب�إ�سعاد موظفي "�إ�سعاف
دبي" وخلق بيئة عمل �إيجابية وحمفزة للعاملني يف
خط الدفاع الأول وا�ستقطاب الطلبة املواطنني لدرا�سة
طب الطوارئ .
واط �ل��ع امل�ج�ل����س  -خ�ل�ال اج�ت�م��اع��ه ال ��ذي ع�ق��د مبقر
م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف برئا�سة �سعادة عو�ض
�صغري الكتبي رئي�س جمل�س الإدارة  -على ع��دد من
التقارير حول ا�ستمرارية �إنتاجية اخلدمات و العمليات
والإجراءات خالل فرتة العمل عن بعد و �إجنازها.
وناق�ش املجل�س حزمة م��ن امل �ب��ادرات اخلا�صة ب�إ�سعاد
خط الدفاع الأول تت�ضمن الت�أمني ال�صحي للم�سعفني
و م�شغلي مركبات الإ�سعاف و تعليم �أبناء خط الدفاع
الأول من موظفي م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف و�أثر
ذلك على رفع م�ستوى الر�ضا الوظيفي لديهم.
ويف جمال توطني "الطب الطاريء" ا�ستعر�ض املجل�س

�إجراءات ا�ستقطاب الطلبة لدرا�سة جمال طب الطوارئ
ومميزات املنحة الدرا�سية التي توفرها امل�ؤ�س�سة لهم
والتحديات التي ميكن �أن تكون عائقا يف ا�ستقطاب عدد
�أكرب من املتخ�ص�صني يف هذا املجال واحللول املقرتحة
 .كما ا�ستعر�ض املجل�س التقرير اخل��ا���ص باملطالبات
الت�أمينية حل��وادث ال�سري والإج ��راءات التي اتخذتها
امل�ؤ�س�سة مع �شركائها الإ�سرتاتيجيني للو�صول حللول
�أف�ضل و�أ�سرع من الربط الإلكرتوين .
ح�ضر الإجتماع كل من �سعادة اللواء خبري را�شد ثاين
امل�ط��رو��ش��ي م��دي��ر ع��ام ال��دف��اع امل��دين و ��س�ع��ادة خليفة
ح�سن ال��دراي املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة دب��ي خلدمات
الإ��س�ع��اف و��س�ع��ادة نا�صر خليفة ال�ب��دور م��دي��ر مكتب
وزير ال�صحة مدير منطقة دبي الطبية و �سعادة جمال
�أحمد عبدال�سالم املدير التنفيذي ل�سلطة مدينة دبي
الطبية بالإ�ضافة �إىل الدكتورة عائ�شة املطوع مديرة
مكتب الإ�سرتاتيجية والتميز امل�ؤ�س�سي و فاروق املعيني
مدير �إدارة ال��دع��م امل�ؤ�س�سي ب��الإن��اب��ة و م�شعل جلفار
مدير �إدارة عمليات اال�سعاف بالإنابة يف م�ؤ�س�سة دبي
خلدمات الإ�سعاف .

07

االثنني  26يوليو  2021م  -العـدد 13298
26 July 2021 - Issue No 13298

Monday

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

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

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

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

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/معر�ض ايوب ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مار�سول انرتنا�شيونال ليمتد

رخ�صة رقم CN 1015409:قد تقدموا الينا بطلب

رخ�صة رقم CN 2095732:قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداهلل بابائى بري�ش %49

تعديل �إ�سم جتاري من /مار�سول انرتنا�شيونال ليمتد

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا
دلع بطنك رخ�صة رقمCN 2772583:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ح�سني حممد�شريف عبداهلل اخلورى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل بابائى بري�ش
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالقادر بابائى بري�ش
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ح�سني حممد�شريف عبداهلل اخلورى

�إعــــــــــالن

MARSOL INTERNATIONAL LIMITED

�إىل  /كوتوج �سب �سي املحدودة
KOTUG SUBSEA LTD

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

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بروكلني لل�صيانة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1727650:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �ستيفن كوربيلو %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة ام بي ات�ش القاب�ضة�-شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ه�شام خالد توفيق عبداخلالق ملك
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �ستيفن كوربيلو
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة غزال
االمارات للتجارة رخ�صة رقمCN 1027054:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة ميعاد عبدالرحمن �سعيد اليافعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالقوي عبدربه يحيى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نور
الرباري للنجارة واحلدادة امل�سلحة
رخ�صة رقم CN 2094128: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)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

العدد  13298بتاريخ 2021/7/26

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فلورير
للمجوهرات رخ�صة رقمCN 3949177:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافيه
اريبيان تات�ش رخ�صة رقمCN 2816018:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم
اثيو احلب�شه رخ�صة رقمCN 1066474:
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)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ام ام بي
ايفينت�س رخ�صة رقمCN 3004713:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نور تاج
رخ�صة رقمCN 3027405:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/يلو للعطور
رخ�صة رقم CN 2864848:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �صالح علي كرامه عي�ضه العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �صالح علي كرامه عي�ضه 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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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�إع�صار يجتاح �شرق ال�صني بعد في�ضانات عارمة
•• بكني-رويرتز

�أل �غ��ت منطقة �شنغهاي ال�ت�ج��اري��ة ال�صينية واملناطق
ال�ساحلية امل�ج��اورة جميع ال��رح�لات اجلوية و�أب�ط��أت �أو
�أوقفت خدمة قطارات الأنفاق و�أغلقت املتاجر مع و�صول
الإع�صار �إن-فا �إىل الياب�سة الأحد.
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون ال�صينية �أن الإع�صار و�صل
�إىل منطقة بوتو يف مدينة ت�شو�شان وهي ميناء رئي�سي يف
�إقليم ت�شجيانغ الواقع على ال�ساحل ال�شرقي عند ال�ساعة
 12:30ظهرا ( 0420بتوقيت جرينت�ش) الأحد.

ي�أتي ذلك يف الوقت الذي ال تزال تعاين فيه منطقة و�سط
ال�صني من تداعيات في�ضانات عارمة �أدت �إىل مقتل ما ال
يقل عن � 58شخ�صا وانقطاع الكهرباء وت�شريد �أكرث من
مليون �شخ�ص.
وقالت �إدارة الأر��ص��اد اجلوية يف وقت �سابق �إن الإع�صار
يتحرك ب�سرعة  15كيلومرتا يف ال�ساعة.
و�أ�ضافت �أن �سرعة الرياح يف الإع�صار بلغت  38مرتا يف
الثانية .وطبقا حل�سابات روي�ترز ف ��إن ذل��ك يعادل نحو
 137كيلومرتا يف ال�ساعة.
و�أل�غ��ت ك��ل م��ن �شنغهاي ال�ت��ي يقطنها نحو  26مليون

�شخ�ص وهانغت�شو الواقعة �إىل اجلنوب الرحالت اجلوية
اعتبارا من �أم�س الأول ال�سبت كما مت �إيقاف الكثري من
خدمات القطارات يف املنطقة.
وت�سببت الفي�ضانات يف مدينة ت�شنغت�شو بو�سط ال�صني
الأ�سبوع املا�ضي يف مقتل � 12شخ�صا بعد �أن حو�صروا يف
�شبكة مرتو الأنفاق.
وذك� ��رت وك��ال��ة �أن �ب��اء ال���ص�ين اجل��دي��دة (��ش�ي�ن�خ��وا) �أن
�شنغهاي ديزين الند �ستغلق �أبوابها يومي الأحد واالثنني
ب�سبب الطق�س بينما قام ميناء يانغ�شان باملدينة ب�إجالء
مئات ال�سفن.

08
مع متدد طالبان ..باك�ستان تواجه الإرهاب فكريا مب�ساعدة الأزهر
•• �إ�سالم �أباد-وكاالت

وال�سويد.

م ��ع ت �� �ص��اع��د خ �ط��ر ن� �ف ��وذ حركة
طالبان املتزايد يف �أفغان�ستان ،ت�سعى
باك�ستان امل �ج��اورة لت�أمني جبهتها
ال��داخ �ل �ي��ة ،ل�ي����س ف�ق��ط باملواجهة
الأم �ن �ي��ة وال�ع���س�ك��ري��ة للجماعات
الإرهابية والعنا�صر املتطرفة ،بل
باملواجهة الفكرية �أي�ضا.
وت �ع �ت �م��د �إ� � �س�ل��ام �آب � � ��اد ع �ل��ى دعم
م�ؤ�س�سة الأزه��ر ال�شريف يف م�صر
لت�أهيل �أئمة باك�ستان ،خا�صة �أئمة
اجلي�ش الباك�ستاين ،على مكافحة
الإره ��اب والفكر املتطرف ودح�ض
اخلطاب الديني املت�شدد.
وك�شفت م�صادر يف م�شيخة الأزهر،
يف ح ��دي ��ث مل ��وق ��ع “�سكاي نيوز
عربية” ،وجود “تن�سيق وات�صاالت
م�ستمرة” مع اجلانب الباك�ستاين،
لتدريب �أئمة قيادة القوات امل�سلحة
الباك�ستانية� ،ضمن برنامج تدريب
الأئمة بالأزهر.
وك��ان �شيخ الأزه� ��ر ،الإم ��ام الأكرب
�أحمد الطيب ،قد واف��ق على طلب
رئ �ي ����س ه �ي �ئ��ة الأرك� � � ��ان امل�شرتكة
ب��ال �ق��وات امل���س�ل�ح��ة الباك�ستانية،
ال �ف��ري��ق �أول ن ��دمي رازا ،لتدريب
دع � ��اة اجل �ي ����ش ال �ب��اك �� �س �ت��اين على
مكافحة الإره��اب والفكر املتطرف،
وتزويدهم باملعرفة الكافية يف هذا
املجال.

تعاون الأزهر و�إ�سالم �آباد
وت�سعى باك�ستان التي تقع يف دائرة
خطر طالبان ،للتو�سع يف برنامج
تدريب الأئمة والدعاة لتح�صينهم
ف �ك��ري��ا وت��دري �ب �ه��م ع �ل��ى مكافحة
الإرهاب والفكر املتطرف واملغلوط.
ووع��د ال�شيخ ال�ط�ي��ب ،ب��دع��م �أئمة
وطلبة باك�ستان ،وتكثيف الدورات
املقدمة لهم حلماية املجتمعات من
الأفكار ال�ضالة ،مع تعزيز التعاون
جلعل اجلامعة الإ�سالمية ب�إ�سالم
�آب ��اد م��رك��زا لن�شر الفكر الأزه ��ري
امل �ع �ت��دل وال �ف �ت��اوى امل�ن���ض�ب�ط��ة يف
�أرجاء �آ�سيا.
وي�ستند دعم الإمام الأكرب لباك�ستان
وحمبة الباك�ستانيني له� ،إىل فرتة
ق���ض��اه��ا �أ� �س �ت��اذا ث��م ع�م�ي��دا لكلية
�أ�صول الدين باجلامعة الإ�سالمية
ال �ع��امل �ي��ة يف ب��اك �� �س �ت��ان ب�ي�ن عامي
 1999و ،2001حيث مل�س بنف�سه
ح��ب ال�شعب الباك�ستاين وتقديره
ال�شديد للأزهر.
وي�ستقبل الأزه ��ر ال�شريف �سنويا
�أع � � � � � � ��دادا ك� � �ب �ي��رة م� � ��ن ال � �ط �ل�اب
ال �ب��اك �� �س �ت��ان �ي�ين ،ل ��درا� �س ��ة العلوم
الإ�سالمية واللغة العربية و�آدابها،
وو�� �ص ��ل ك �ث�ي�ر م �ن �ه��م �إىل مراكز
مرموقة بعد انتهائهم من درا�ستهم
وعودتهم لبلدهم.
وي��ويل ال�شيخ الطيب بعثة الأزهر
احل ��ال� �ي ��ة ل �ل �ج��ام �ع��ة الإ�سالمية
العاملية رعاية خا�صة ،وتعترب من
�أهم البعثات امل�صرية �إىل باك�ستان،
حيث ت�ضم كوكبة من علماء م�صر
منذ  35عاما حتى اليوم.
وي��رك��ز مر�صد الأزه ��ر يف تقاريره
ال��دوري��ة ب���ش��أن �أن�شطة اجلماعات
الإرهابية على الأو�ضاع يف باك�ستان،
و�أفادت تقارير �أخرية له �أن باك�ستان
�شهدت خالل  2020انخفا�ضا يف
م�ع��دل العمليات الإره��اب�ي��ة بن�سبة
 36ب��امل�ئ��ة م �ق��ارن��ة ب �ع��ام ،2019
بف�ضل جهود الدولة الباك�ستانية يف
مكافحة اجلماعات الإرهابية.

تعاون �أزهري مع باك�ستان
وت�صدرت جهود مكافحة الإرهاب
وال �ف �ك��ر امل �ت �ط��رف م�ب��اح�ث��ات �شيخ
الأزه � � ��ر ،م ��ع ال �ف��ري��ق زارا خالل
زي��ارت��ه الأخ�ي��رة مل���ص��ر ،ق�ب��ل �أي ��ام،
وب�ح�ث��ا ��س�ب��ل ت�ع��زي��ز “دور الأزه ��ر
يف ن���ش��ر الإ�� �س�ل�ام ال��و��س�ط��ي ودعم
الطلبة والدعاة الباك�ستانيني� ،أثناء
درا�ستهم وتدريبهم يف م�صر».
و�أك��د م�س�ؤولون وعلماء �أزهريون
مل��وق��ع “�سكاي ن �ي��وز عربية”� ،أن
هذا التعاون “انعكا�س ملكانة الأزهر
الكبرية لدى الباك�ستانيني ،وات�صاال
ب� �ج� �ه ��وده يف م �ك��اف �ح��ة الإره� � � ��اب

وال �ت �ط ��رف ،وت �ق ��دمي الإ�� �س�ل�ام يف
�� �ص ��ورت ��ه ال ��و� �س �ط �ي ��ة ،وت�صحيح
املفاهيم املغلوطة حوله».
و� �ش��دد الأزه� ��ري� ��ون ع �ل��ى “�أهمية
ت� ��دري� ��ب الأئ � �م� ��ة الباك�ستانيني
ومت �ك �ي �ن �ه��م م ��ن م ��واج �ه ��ة الفكر
املتطرف ،ال �سيما بعد عودة النفوذ
ال �ق��وي حل��رك��ة ط��ال�ب��ان يف اجل��ارة
�أفغان�ستان ،ورفعها �شعار (الإمارة
الإ��س�لام�ي��ة) ،ودع�م�ه��ا للتنظيمات
امل �� �س �ل �ح��ة ح� ��ول ال� �ع ��امل ،م�ستغلة
�� �ش� �ع ��ارات زائ� �ف ��ة وم �ن �� �س��وب��ة زورا
للإ�سالم».
التدريب على مكافحة الإرهاب
وقال مدير املركز الإعالمي مل�شيخة
الأزه � ��ر� ،أح �م��د ب��رك��ات� ،إن الإم ��ام
الأك�ب�ر ات�ف��ق م��ع ال�ف��ري��ق رازا على
تدريب الأئمة واخلطباء العاملني
ب��ال�ق��وات امل�سلحة الباك�ستانية ،يف
�أك��ادمي �ي��ة الأزه � ��ر ال �� �ش��ري��ف ،على
�أن ي�ترك��ز ال �ت��دري��ب ع�ل��ى “تفنيد
ال�شبهات وتفكيك الأفكار املتطرفة
والإرهابية».
ول �ف��ت ب��رك��ات مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية”� ،إىل �أن الأزه� ��ر �سبق له
تدريب � 120إماما وداعية وخطيب
م�سجد من باك�ستان.
وع � � ��ن ب � ��رام � ��ج ت � ��دري � ��ب الأئ � �م� ��ة

واخل �ط �ب ��اء ال �ع��ام �ل�ين يف ال �ق��وات
امل�سلحة الباك�ستانية� ،أو�ضح بركات
�أنهم �سيتلقون برناجما خم�ص�صا
للدعاة الذين يتعاملون مبا�شرة مع
�أ�صحاب الفكر املتطرف والإرهابي.
برامج متخ�ص�صة
وبدوره ،قال رئي�س �أكادميية الأزهر
ل �ت��دري��ب الأئ� �م ��ة وال ��دع ��اة ،ح�سن
ال�صغري� ،إن دورات �إع��داد الداعية
“طويلة الأجل” ،مو�ضحا �أن هناك
�أمناطا منها “متخ�ص�صة يف تفكيك
الفكر الإره��اب��ي ،وال��رد على الفكر
بالفكر ودح�ض املفاهيم املغلوطة،
وك��ذل��ك ال� ��رد ع �ل��ى امل ��زاع ��م ب�ش�أن
الفقه والت�شريع الإ�سالمي».
وت��اب��ع رئ�ي����س �أك��ادمي �ي��ة الأزه� ��ر يف
حديث ملوقع “�سكاي نيوز عربية”،
قائال �إن الأزهر لديه قاعدة بيانات
ت�ضم �أ�ساتذة كبار متخ�ص�صني يف
برامج مكافحة الإره��اب والتطرف
جل �م �ي��ع امل� ��� �س� �ت ��وي ��ات التعليمية
للأئمة ،ويتم اال�ستعانة بالأ�ساتذة
من خ��ارج اجلامعة املتخ�ص�صني يف
علم النف�س والتنمية الب�شرية.
ول� �ف ��ت ال �� �ص �غ�ير �إىل �أن الأئ� �م ��ة
واخل� � �ط� � �ب � ��اء امل� ��� �س� �ت� �ه ��دف�ي�ن يتم
ت�صنيفهم ح�سب م�ستواهم العلمي

ويتم �إعداد برامج منا�سبة لهم ،من
خالل مكتب فني حمرتف.
وب�ش�أن �أئمة باك�ستان ،قال �إن��ه يتم
ع��ر���ض م��ا ه��و م �ط �ل��وب مواجهته
م��ن ط��رف�ه��م�� ،س��واء م�شكلة فكرية
�أو دعوية ،وتو�صيف احلالة وو�ضع
برامج التدريب املنا�سبة لها ،وفقا
جلدول زمني حمدد.
الأزه��ر يوفر �أي�ضا ،ح�سب امل�س�ؤول
امل�صري ،املراجع اخلا�صة بالتدريب،
�سواء باللغة العربية �أو الإجنليزية
�أو ل �غ ��ات �أخ � � ��رى ،ب��ال�ت�ن���س�ي��ق مع
مر�صد الفتوى الإلكرتوين ،لأن به
متخ�ص�صني يف كافة اللغات.
و�أو�ضح �أن الرتتيبات اخلا�صة بتلك
ال�برام��ج تتم عرب وزارة اخلارجية
واجلهات الر�سمية“ ،للوقوف بدقة
على �أو� �ض��اع وطبيعة ال��دول��ة التي
يتم تدريب �أئمتها وبحث م�شاكلها،
وتخ�صي�ص برامج تنا�سبهم ،لتحقق
الهدف املطلوب».
وع ��ن ب��رام��ج ال �ت��دري��ب ال�سابقة،
ق��ال ال�صغري �إن التعاون اخلارجي
لتدريب الأئ�م��ة م��ع باك�ستان لي�س
الأول م��ن نوعه يف مواجهة الفكر
امل �ت �ط��رف� ،إذ �سبق ل�ل�أزه��ر �إع ��داد
ب ��رام ��ج ل �ت��دري��ب الأئ � �م� ��ة يف دول
�إفريقية و�أوروب �ي��ة ،مثل نيجرييا
وم � � � ��ايل وال � �ن � �ي � �ج ��ر وب� �ن� �غ�ل�اد� ��ش

تدفق هبات ينقذ تون�س من «كارثة» �صحية
••تون�س�-أ ف ب

تتدفق هبات قادمة من دول �أوروبية وخليجية
ك�م��ا م��ن ال���ش�ت��ات ال�ت��ون���س��ي وم ��ن مواطنني
عاديني ،مل�ساعدة تون�س على تفادي “كارثة”
�صحية يف ظل موجة حادة من الإ�صابات بوباء
كوفيد.19-
وبعدما واجه البلد �صعوبة يف احل�صول على
اللقاحات ال�ضرورية قبل �أن جتتاحه الطفرة
الوبائية يف متوز/يوليو ،تلقى حتى الآن 3,2
مليون جرعة ،معظمها عن طريق هبات ،على
�أن يتخطى ع��دد اجل��رع��ات ال �ت��ي �سيح�صل
عليها خم�سة ماليني بحلول منت�صف �آب/
�أغ�سط�س ،بح�سب ما �أفادت وزارة ال�صحة.
وتلقت تون�س حواىل ن�صف مليون جرعة من
ال�صني وع��ددا مماثال من الإم��ارات العربية

امل�ت�ح��دة ،كما و�صلت � 250أل��ف ج��رع��ة من �سيناريو كارثي».
و�أو�ضح الدكتور ها�شمي الوزير م�س�ؤول معهد
اجلزائر املجاورة.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ق ��دم ��ت ف��رن �� �س��ا وح ��ده ��ا هذا با�ستور يف ت��ون����س ،متحدثا ل��وك��ال��ة فران�س
الأ�سبوع �أك�ثر من مليون جرعة من لقاحي بر�س �أن “هبات اللقاحات �ست�سمح لنا بت�سريع
�أ�سرتازينيكا وجون�سون �أند جون�سون ،تكفي ح�م�ل��ة ال�ت�ل�ق�ي��ح ل�ت�ح�ق�ي��ق ه��دف �ن��ا بتح�صني
لتلقيح � 800ألف �شخ�ص� ،أي “ع�شر ال�سكان حواىل  50%من املواطنني بحلول منت�صف
البالغني” يف البلد البالغ ت�ع��داده ال�سكاين ت�شرين الأول�/أكتوبر” ما �سي�سمح بـ”احلد
 12م�ل�ي��ون ن�سمة ،بح�سب م��ا �أو� �ض��ح وزير من انتقال الفريو�س يف البالد».
الدولة جان باتي�ست لوموان لوكالة فران�س لكن هذه اللقاحات ت�صل مت�أخرة� ،إذ تواجه
ت��ون����س �أح ��د �أ�� �س ��و�أ م �ع��دالت ال��وف �ي��ات جراء
بر�س.
كما تتلقى تون�س م�ساعدات م��ن اجلمعيات كوفيد 19-يف العامل ،يف وقت مل تتلق �سوى
��س��د���س اجل��رع��ات امل��وع��ودة يف �إط ��ار برنامج
وال�شتات.
وق��ال��ت �سريين ال���ش��اذيل الع�ضو يف املنظمة كوفاك�س املوجه �إىل الدول الفقرية.
التون�سية للأطباء ال�شبان التي وجهت دعوة ويتقا�سم رواد �إنرتنت تون�سيون مقاطع فيديو
جلمع هبات نقلتها منظمات وهيئات �أخرى ،تظهر فيه ع��ائ�لات م��ذع��ورة ال جت��د �سريرا
�إن “تعبئة املجتمع امل��دين �أنقذت تون�س من �شاغرا لأح��د �أف��راده��ا ،وممر�ضون يتخوفون

م��ن ان�ق�ط��اع الأك���س�ج�ين ،وج�ث��ث مكد�سة يف
م�شارح ا�ستنفدت طاقتها.
ووج�ه��ت امل�ست�شفيات الر�سمية ال�ت��ي تعاين
بالأ�سا�س جراء �سوء الإدارة والنق�ص يف املوارد،
نداء يف مطلع ال�صيف لطلب م�ساعدات ،وال
�سيما لوازم حماية ومعدات �إنعا�ش.
ويف م�ست�شفى القريوان (�شمال)� ،أحد �أوائل
امل���س�ت���ش�ف�ي��ات ال �ت��ي ا� �س �ت �ن �ف��دت ق��درات �ه��ا يف
ظ��ل ت��دف��ق امل�صابني بكوفيد 19-يف �أواخر
ح��زي��ران/ي��ون�ي��و ،ق��ال��ت ال���ش��اذيل �إن “هبات
�أج�ه��زة تركيز الأك�سحني �ساعدت يف خف�ض
عدد احلاالت اخلطرية والوفيات».
وباعت بطلة كرة امل�ضرب �أن�س جابر م�ضربني
لتمويل وحدة �إنعا�ش يف بالدها.
وارت �ف��ع ع��دد الأ� �س��رة يف �أق �� �س��ام الإن �ع��ا���ش يف
امل�ست�شفيات ال�ع��ام��ة التون�سية م��ن � 90إىل
 500حاليا ،وذلك بف�ضل هبات جزئيا.
كما �سمحت اجلمارك التون�سية لكل تون�سي
ق� � ��ادم م ��ن اخل � � ��ارج ب �ج �ل��ب ج� �ه ��از لتكثيف
الأك�سجني بدون دفع ر�سوم جمركية عليه.
غري �أن ن�صب املعدات الأكرث تطورا ي�صطدم
بقلة التن�سيق كما يعاين من عقبات �إدارية.
ويف ه ��ذا ال���س�ي��اق ،مل ي�ت��م ن���ص��ب م�ست�شفى
م �ي��داين ق��دم�ت��ه ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف �أي ��ار/
م��اي��و �إال يف مت��وز/ي��ول�ي��و ،كما �أن م�ست�شفى
ميدانيا �آخر قدمته قطر مل يبد�أ العمل بعد
لنق�ص الأك�سجني.ومن �أ�صل ثالثة مولدات
�أك�سجني بقيمة مليون يورو �سلمتها فرن�سا يف
مطلع حزيران/يونيو ميكن لكل منها تزويد
� 300سرير ب�شكل متوا�صل ،مل يتم ت�شغيل
��س��وى واح��د فقط ب��ال�ك��ام��ل.و�أر��س�ل��ت فرن�سا
و�إيطاليا يف الأي��ام املا�ضية كميات كبرية من
الأك�سجني يف حاويات.
ك��ذل��ك �أر��س�ل��ت دول ع��رب�ي��ة منها ال�سعودية
وقطر وم�صر واجل��زائ��ر والإم ��ارات العربية
املتحدة �أطنانا من املعدات الطبية ،وقدمت
موريتانيا  15طنا من ال�سمك.

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

الرتامبية وكلمة بحرف «الفاء»!...
•• بيري مارتن*

م��ن اخل �ط��ر ا� �س �ت �خ��دام م���ص�ط�ل��ح حم � ّم��ل مثل
“الفا�شية” ،ولكن هناك � ً
أي�ضا خماطر يف جتاهل
�أن الرتامبية تقرتب منها ب�شكل خطري.
ال ،دون��ال��د ت��رام��ب لي�س هتلر ،و�أن���ص��ار ترامب
لي�سوا نازيني ،وال �أولئك الذين يدافعون عن جواز
�سفر اللقاح.
ال �شيء �أ�سهل -و�أق��ل فائدة -من �إلقاء الألقاب
وال�صفات املبالغ فيها يف املناق�شات ال�سيا�سية .ومع
ذلك ،ال ينبغي ن�سيان درو���س التاريخ ،لأن العديد
من �سمات الرتامبية تذ ّكر بف�صول مظلمة.
مبالغات طفيفة
يحب جاك باريزو االقتبا�س من تالريان ،الذي
ق��ال �إن “�أي ��ش��يء م�ب��ال��غ ف�ي��ه ه��و ت��اف��ه ال معنى
له” ...وق��د ك��ان حمقا .فرغم ك��ل �أخ�ط��ائ��ه ،ف�إن
دونالد ترامب لي�س هتلر ،و�أن�صاره لي�سوا نازيني.
وم��ع ذل ��ك ،ف ��إن ع ��ددا ،م��ا ان�ف��ك يف ازدي� ��اد ،من
امل�ح�ل�ل�ين ال���س�ي��ا��س�ي�ين ،م��ن ال�ي���س��ار وال �ي �م�ين ،ال
يرتددون يف الإ�شارة �إىل �أوجه الت�شابه املزعجة بني
الرتامبية وبع�ض احلركات اليمينية الفا�شية �أو
ال�سلطوية ال�شعبوية.
كلمة بحرف “الفاء»
هذه هي حال ديفيد فروم ،امل�ست�شار ال�سابق جلورج
دبليو ب��و���ش ،ال��ذي و��ص��ف يف م�ق��ال �أخ�ي�ر مالمح
فا�شية �-أو ع�ل��ى الأق ��ل ب�يرون�ي��ة -يف ال�ع��دي��د من
�أفعال اجلمهوريني.
انه لي�س ال�شخ�ص الوحيد ،فالعديد من امل�ؤرخني
وعلماء ال�سيا�سة ،يقدمون مالحظات مماثلة.
عندما ي�صور دونالد ترامب خ�صومه على �أنهم
رادي�ك��ال�ي��ون م��ن اق�صى ال�ي���س��ار ،وي�صف الإعالم
ب�أعداء ال�شعب،
ن�سمع �صدى مو�سوليني الذي نعت جميع خ�صومه
بالبال�شفة ،وغ�ي�ره م��ن امل�ستبدين ال��ذي��ن قاموا
بتكميم �أفواه ال�صحافة.

كان ب�إمكان اجلمهوريني �أن يتخلوا عن الرتامبية
ب�ع��د ن��وف�م�بر  .2020وب� ��د ًال م��ن ذل� ��ك� ،أع� ��ادوا
الت�أكيد على �أن حزبهم يقوم على عبادة ال�شخ�صية،
حيث يجب على كل م�س�ؤول منتخب �أن ينحني �أمام
“الإمرباطور يف منفاه مب��ار �أ الغ��و ،واالن�ضمام
�إىل “الكذبة الكربى” ،كذبة انت�صاره امل�سروق.
بالن�سبة �إىل ال�ترام�ب�ي��ة ،ف ��إن ه��ذه ال�ك��ذب��ة ت�شبه
الأ�ساطري الت�أ�سي�سية للفا�شيني.
ومبا �أنه ُينظر �إىل الدميقراطيني على �أنهم خونة
للأمة ،ف��إن اجلمهوريني ال ي�ستحون وال يخزهم
�ضمريهم وهم يزيدون احلواجز التي حتول دون
ممار�سة حق االنتخاب ل�صالح الأقليات �أو م�ؤيديهم
املحرومني.
التربير الذاتي ال�ستخدام العنف لال�ستيالء على
ال�سلطة ال�سيا�سية� ،سمة �أخ��رى للفا�شية .وميكن
العثور على �آثار لهذا يف التقليل من �أهمية �-أو حتى
الدفاع -عن انتفا�ضة  6يناير العنيفة يف كابيتول
هيل من قبل العديد من اجلمهوريني.
وال ي ��زال ت��رام��ب مي�ت��دح م�ث�يري ال�شغب الذين
ا� �س �ت �ج��اب��وا ل��دع��وت��ه ،و��س�ي�ف�ع��ل اجل �م �ه��وري��ون يف
ال�ك��وجن��ر���س �أي � �ش��يء ل�ع��رق�ل��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق يف تلك
الأحداث امل�أ�ساوية.
التاريخ يت�شابه
ملخاطبة �أت �ب��اع ال�ترام�ب�ي��ة ،ف ��إن الكلمة بحرف
“الفاء” ت�أتي بنتائج عك�سية ،لكنها ا�سا�سية لفهم
الرتامبية.
�إن الرتامبيني الذين ي�ستحقون ه��ذه الت�سمية
امل �ك��روه��ة ل�ي���س��وا �أغ�ل�ب�ي��ة ب�ي�ن ال �ن��اخ �ب�ين ،لكنهم
ا�ستطاعوا ،بالت�سلل �إىل احلزب اجلمهوري ،تطبيع
الأف� �ك ��ار وامل �م��ار� �س��ات ال �ت��ي جن�ح��ت يف امل��ا� �ض��ي يف
الق�ضاء على الدميقراطية.
ال يعيد التاريخ نف�سه بال�ضرورة ،لكنه يت�شابه
ويتناغم.
�إن خطر ف�شل التجربة الدميقراطية الأمريكية
لي�س مبالغاً فيه وال �ضئي ً
ال ،وال يجب �أن نخاف من
الكلمات التي تقوله.

*�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية  /مركز الدرا�سات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال
لتنمية املعرفة حول الرهانات الدولية

ترجمة خرية ال�شيباين

قادة اجلي�ش الليبي يف اجلنوب
ا�ستعدادا ملعركة احل�سم �ضد داع�ش
•• عوا�صم-وكاالت

وي�ستكمل الرتتيبات لتحقيق ذلك.

ق��رر وف��د م��ن ال�ق��ادة الع�سكريني الليبيني �إج ��راء جولة
مب��واق��ع اجلي�ش جنوب ال�ب�لاد ،لالطمئنان على القوات
هناك ،والوقوف على احتياجاتها اللوج�ستية مع ا�ستمرار
العمليات ال�ت��ي ب��د�أت ال�شهر املا�ضي �ضد تنظيم داع�ش
الإرهابي ،عقب هجومه على قوة لل�شرطة يف مدينة �سبها
باملنطقة اجلنوبية.
ويف بيان ن�شرته ال�سبت ،قالت �شعبة الإع�لام احلربي� ،إن
الوفد �ضم �أع�ضاء اللجنة الع�سكرية امل�شرتكة من �ضباط
اجلي�ش بقيادة رئي�س الأركان العامة فريق �أول عبد الرازق
ال�ن��اظ��وري ،حيث من املقرر �أن ي��زوروا جميع املع�سكرات
والثكنات الع�سكرية مبناطق جنوب ليبيا.
وت�أتي الزيارة يف الوقت الذي �أ�صدر تنظيم داع�ش الإرهابي
��ص��ورا ق��ال �إن�ه��ا لعنا�صره امل��وج��ودي��ن يف اجل�ن��وب الليبي
خالل �أول �أيام عيد الأ�ضحى ،وقام ب�إخفاء وجههم.

«طوق النجاة»
و�أ��ش��ار املحلل الع�سكري الليبي معت�صم احل ��واز� ،إىل �أن
اجلنوب الغربي لليبيا ،وبالتحديد قرب احلدود مع دولتي
اجل��زائ��ر وت�شاد ،تن�شط فيه اخلاليا الإره��اب�ي��ة ،مطالبا
بـ”�ضرورة التن�سيق ب�ين ك��اف��ة �أف ��رع ال �ق��وات امل�سلحة،
لدح�ض هذه اخلاليا».
و�أكد احلواز ،يف حديثه �إىل “�سكاي نيوز عربية”� ،أهمية
مثل تلك التحركات الع�سكرية ،حتى ال ي�سمح للمنظمات
الإرهابية مبمار�سة �أن�شطتها يف �أي بقعة من بقاع ليبيا.
كما حذر من �أن االن�شغال بالعملية ال�سيا�سية يف الفرتة
الأخ�ي�رة واالخ �ت�لاف ب�ين الأط ��راف الليبية ح��ول موعد
االنتخابات العامة وامليزانية وتوحيد امل�ؤ�س�سات� ،أعطى
فر�صة لبع�ض اخلاليا الإرهابية ملمار�سة ن�شاطاتها.
و�أع � ��رب اخل �ب�ير اال��س�ترات�ي�ج��ي ال�ل�ي�ب��ي ال�ع�م�ي��د حممد
ال��رج�ب��اين ع��ن ثقته يف ق ��درة ال �ق��وات امل�سلحة العربية
الليبية على مواجهة هذا التحدي ،م�شددا على �أنها “طوق
جناة الوطن” يف ظل الظروف الع�صيبة حاليا ،الفتا �إىل
�أنه ينتظر الدعم من كل الدول العربية لها يف مواجهاتها
مع الإرهاب؛ لأنه خطر يتهدد الأمن القومي العربي.
و�شدد الرجباين يف حديثه لـ”�سكاي نيوز عربية” على
�أن اخلطر كبري على اجلنوب ،ال��ذي يعاين من م�شكالت
كثرية ،منها ن�شاط اجلرمية ب�شكل وا�سع ،ونق�ص اخلدمات،
�إ�ضافة �إىل �سرقة موارده من اخلارجني عن القانون.
و�سبق �أن �أكد اجلي�ش الليبي على ل�سان قائده العام امل�شري
خليفة حفرت ا�ستمراره يف عملياته التي ت�ستهدف تطهري
ليبيا من العنا�صر الإرهابية والإجرامية.
كما �أن��ه دفع بتعزيزات كبرية خالل ال�شهور املا�ضية �إىل
اجل�ن��وب ،بالتزامن مع حالة اال�ضطراب ال�شديدة التي
مرت بها الدولة اجلارة ت�شاد عقب اغتيال رئي�سها �إدري�س
ديبي �أب��ري��ل املا�ضي على يد جماعات م�سلحة تتدرب يف
ليبيا ،وبعد العملية الإرهابية التي ا�ستهدفت قوات الأمن
يف مدينة �سبها يونيو املا�ضي.

رفع املعنويات
وك�شفت م�صادر مطلعة لـ”�سكاي نيوز عربية” �أن جولة
ال�ق��ادة الع�سكريني ت��أت��ي يف �إط��ار رف��ع املعنويات للقوات،
وال�ت��أك��د م��ن اجل�ه��وزي��ة واال��س�ت�ع��داد ال�ستئناف اخلطط
املقررة من �أجل تطهري اجلنوب من العنا�صر الإرهابية.
وبح�سب و�صف امل�صادر ،ف�إن املهمة “لي�ست بال�سهلة” يف
ظل امل�ساحة ال�شا�سعة التي ميكن �أن تتحرك فيها العنا�صر
املتطرفة ،وال ��دروب والأم��اك��ن ال�صحراوية ال�ت��ي ميكن
االختباء فيها.
�إال �أن�ه��ا �أك ��دت متكن اجلي�ش خ�لال الأي ��ام املا�ضية من
ح�صارهم ع�بر قطع خ�ط��وط الإم� ��داد عنهم ،خ�صو�صا
املناطق التي ين�شط فيها املهربون مثل “رمال زالف”،
التي �أعلنها اجلي�ش منطقة ع�سكرية مطلع �شهر يوليو
اجلاري.
ورجحت امل�صادر �أن ت�شهد الفرتة القريبة حتركات حا�سمة
من اجلي�ش لتحييد خطر الدواع�ش ،وذلك بعد �أن �أر�سل
ال�ت�ع��زي��زات الع�سكرية املنا�سبة لتنفيذ عمليات وا�سعة،
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وزير الدفاع الأمريكي� :أول مهمة للقوات الأفغانية �إبطاء زخم طالبان
•• قاعدة �إيل�سون -رويرتز

قال وزي��ر الدفاع الأمريكي لويد �أو�سنت �إن املهمة الأوىل
لقوات الأم��ن الأفغانية هي الت�أكد من قدرتها على �إبطاء
ق��وة زخ��م ط��ال�ب��ان ق�ب��ل حم��اول��ة ا��س�ت�ع��ادة ال���س�ي�ط��رة على
الأرا� �ض��ي وذل ��ك يف ال��وق��ت اـــــلذي تخطط فيــــه القوات
الأفغانية لتعزيز وجودها حول مناطق مهمة ا�سرتاتيجيا
من البالد.
وذك��رت وكالة روي�ترز �أن اجلي�ش الأف�غ��اين يقوم ب�إ�صالح
ا�سرتاتيجيته احلربية �ضد طالبان لرتكيز ال�ق��وات حول
املناطق الأك�ثر �أهمية مثل كابول وامل��دن الأخ��رى واملعابر

احلدودية والبنية التحتية احليوية.
وقال �أو�سنت لل�صحفيني خالل زيارة لوالية �أال�سكا “�إنهم
يعززون قواتهم حول املراكز ال�سكانية الرئي�سية».
و�أ�ضاف �أو�سنت “فيما يتعلق مبا �إذا كانت �ستوقف طالبان
�أم ال � ،أعتقد �أن �أول �شيء يجب فعله هو الت�أكد من �أنها
ت�ستطيع �إبطاء الزخم”.
و�أدىل �أو� �س�تن ب�ه��ذه ال�ت���ص��ري�ح��ات م��ع ا��س�ت�ع��داد اجلي�ش
الأمريكي لإنهاء مهمته يف �أفغان�ستان يف � 31أغ�سط�س �آب
بناء على �أوامر من الرئي�س جو بايدن.
و�أ�ضاف �أو�سنت �أنه يعتقد �أن لدى الأفغان القدرة و�إمكانية
�إحراز تقدم  ،لكن “�سرنى ما �سيحدث».

وي�سيطر مقاتلو طالبان على امل��زي��د م��ن الأرا� �ض��ي والتي احلكومية الأفغانية التي تعر�ضت ل�ضغوط م��ن طالبان
قدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الأربعاء �أنها بينما تنفذ القوات الأجنبية بقيادة الواليات املتحدة املراحل
متتد الآن �إىل �أكرث من ن�صف مراكز الأقاليم يف �أفغان�ستان .الأخرية من ان�سحابها من البالد.
كما متار�س طالبان �ضغوطا على �ضواحي ن�صف عوا�صم وتعهد ب��اي��دن بتقدمي م�ساعدة مالية ل�ل�ق��وات الأفغانية
وم�ضاعفة اجلهود الدبلوما�سية لإحياء حمادثات ال�سالم
الأقاليم يف حماولة لعزلها.
وتثري �سيطرة طالبان ال�سريعة على الأرا�ضي قلق الأفغان يف املتوقفة.
الوقت الذي تن�سحب فيه الواليات املتحدة من احلرب التي وواف��ق بايدن ي��وم اجلمعة على ما ي�صل �إىل  100مليون
جنحت يف معاقبة القاعدة يف �أعقاب هجمات � 11سبتمرب دوالر م��ن �صندوق ال�ط��وارئ لتلبية احتياجات الالجئني
�أي�ل��ول  2001على ن�ي��وي��ورك ووا�شنطن لكنها ف�شلت يف “العاجلة غري املتوقعة” النا�شئة عن الو�ضع يف �أفغان�ستان
مب��ا يف ذل��ك الأف �غ��ان املتقدمني للح�صول على ت�أ�شريات
حتقيق �أي ملحة من ال�سالم يف �أفغان�ستان.
ووا�صلت الواليات املتحدة �شن هجمات جوية لدعم القوات هجرة خا�صة.

رغم التعزيزات الأمنية الكبرية

تون�س :م�سريات احتجاجية تطالب ب�إ�سقاط النظام!
 يف  6حمافظات :االحتجاجات ت�ستهدفمقرات حركة النه�ضة

 غلق �شارع احلبيب بورقيبة والطرقاتامل�ؤدية �إىل الربملان

مهاجمة مقرات النه�ضة

احتجاجات باردو امام الربملان

09

عوا�صم
لندن

حذرت �صحيفة “فاينن�شال تاميز” من �أن �ساللة “دلتا” املتف�شية يف
تون�س تع ّقد الو�ضع ال�سيا�سي االقت�صادي يف البالد.
وانت�شرت ال�ساللة يف �شكل كبري يف تون�س خالل الفرتة الأخ�يرة ،يف
الوقت ال��ذي تواجه البالد انخفا�ضاً يف ع��دد اللقاحات وارت�ف��اع�اً يف
عدد الوفيات ب�سبب اجلائحة.وكانت الناطقة با�سم ال�صحة احلكومية
جليلة بن خليل قالت �سابقاً �إن “دلتا” متثل �أك�ثر من  75%من
مر�ضى “كوفيد ”19-الذين �أدخلوا �إىل امل�ست�شفيات ويعانون من
م�شاكل رئوية.زيادة «مقلقة للغاية»ونبهت منظمة ال�صحة العاملية �إىل
�أن تون�س تواجه حالياً زيادة “مقلقة للغاية” يف �أعداد احلاالت .وجرى
تطعيم  7%فقط من ال�سكان ب�شكل كامل ،فيما �شهدت البالد فو�ضى
يف امل�ست�شفيات ومراكز التطعيم يف جميع املناطق.وكان الرئي�س قي�س
�سعيد كلف يف وقت مت�أخر من يوم الأربعاء املا�ضي اجلي�ش مب�س�ؤولية
اال�ستجابة ل�ل��وب��اء .وج��اء ال �ق��رار بعدما �أق ��ال رئي�س ال ��وزراء ه�شام
امل�شي�شي وزير ال�صحة و�سط انتقادات ب�ش�أن �أزمة كورونا.
ماناغوا

•• الفجر -تون�س

خ ��رج ال �ع��دي��د م��ن امل �ت �ظ��اه��ري��ن من
خمتلف �أط�ي��اف ال�شعب التون�سي يف
العديد من اجلهات على غرار تون�س
العا�صمة وبالتحديد �أم��ام الربملان،
ويف امل �ح��اف �ظ��ات ،ت�ن��دي��دا باملنظومة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة احل��ال �ي��ة ودع � ��وة منهم
لإ�سقاطها.
و�شهد عدد من املحافظات التون�سية،
�أم�س االح��د امل��واف��ق لإح�ي��اء الذكرى
 64لعيد اجل�م�ه��وري��ة ،احتجاجات
رغ � ��م اال� �س �ت �ن �ف ��ار االم � �ن� ��ي الكبري
خا�صة يف العا�صمة ال��ذي منع بع�ض
امل�ح�ت�ج�ين م��ن ال��و� �ص��ول اىل �ساحة
باردو قرب الربملان.

•• طهران-وكاالت

و�أظ�ه��رت مقاطع فيديو ن�شرت على
موقع التوا�صل االجتماعي في�سبوك،
جم �م��وع��ة م ��ن امل �ح �ت �ج�ين ي � ��رددون،
و�� �س ��ط ت� �ع ��زي ��زات ام �ن �ي ��ة� ،شعارات
مطالبة بحل الربملان وحما�سبة كل
امل �ت��ورط�ين يف ه��ذا ال��و��ض��ع ال�صحي
الكارثي ،واملناخ االجتماعي وال�سيا�سي
املت�أزم يف تون�س.
حرق مقرات النه�ضة
و� �ش �م �ل��ت االح �ت �ج��اج��ات حمافظات
�صفاق�س وامل�ن���س�ت�ير و��س��و��س��ة ونابل
وال � �ك� ��اف وب ��اج ��ة وت� � � ��وزر .ح �ي��ث ّ
مت
اقتحام مقر ح��زب حركة النه�ضة يف
بع�ض املناطق.
وق � ��ام ع � ��دد م ��ن امل �ح �ت �ج�ين ببع�ض

ملنع حم��اوالت املحتجني اقتحام مقر
حركة النه�ضة.

املحافظات بنزع الفتات مقرات حركة
ال�ن�ه���ض��ة واق �ت �ح��ام ب�ع���ض�ه��ا وح ��رق
حمتوياتها وحم��اوالت اقتحام و�سط
ح�ضور �أمنى مكثف وا�ستعمال الغاز مواجهات يف حميط الربملان
و� �ش �ه��د حم �ي��ط ال�ب�رمل ��ان تعزيزات
امل�سيل للدموع يف بع�ض اجلهات.
وانطلق االم��ر يف والي��ة ت��وزر اي��ن مت �أم�ن�ي��ة كثيفة وغ�ل��ق ك��اف��ة الطرقات
اق�ت�ح��ام م�ق��ر ح��رك��ة النه�ضة وحرق املحاذية للربملان .وي�شار اىل �أن��ه مت
حمتوياته ورفع �شعارات تنادي برحيل ال�سبت غلق خمتلف املداخل واملنافذ
احلكومة وا�سقاط منظومة احلكم .امل ��ؤدي��ة اىل ال�ع��ا��ص�م��ة حت�سبا لهذه
وبعد توزر� ،أقدم حمتجون مبحافظات االح � �ت � �ج ��اج ��ات.وم ��ع ذل � ��ك �شهدت
القريوان و�سو�سة ونابل وقف�صة على �ساحة ب��اردو مناو�شات بني املحتجني
ن��زع وحتطيم الفتات املكاتب املحلية والقوات الأمنية ،واعتمد املتظاهرون
حل ��رك ��ة ال �ن �ه �� �ض��ة وامل �ط ��ال �ب ��ة بحل رم��ي القوارير واحل�ج��ارة يف حماولة
ال�ب�رمل ��ان وا� �س �ق��اط احل �ك��وم��ة فيما منهم الجتياز اخلط الأمني للو�صول
�شهدت حمافظة �صفاق�س ا�ستعمال �إىل مقر جمل�س نواب ال�شعب.
ق ��وات االم ��ن ال �غ��از امل���س�ي��ل للدموع كما �شهدت� ،ساحة ب��اب بحر يف قلب

العا�صمة تون�س مواجهات عنيفة بني
الأم ��ن وامل�ت�ظ��اه��ري��ن مت ع�ل��ى �إثرها
القب�ض على عدد من املحتجني.
وكان ما يطلق عليه ‘’املجل�س الأعلى
لل�شباب’’ قد دعا من خالل �صفحات
ع�ل��ى م��واق��ع ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي
�إىل االحتجاج �ضد حكومة امل�شي�شي
والإطاحة بها.
وق��ال��ت ال�ن��ائ�ب��ة ال���س��اب�ق��ة يف جمل�س
نواب ال�شعب فاطمة امل�سدي �أن تون�س
حتولت �صباح �أم�س �إىل �سجن كبري
�إذ مت منع املواطنني من التنقل خارج
�أحيائهم يف مت�شي من احلكومة ملنع
املظاهرات التي دع��ت لها جمموعات
ف�ي���س�ب��وك�ي��ة و� �ش �خ �� �ص �ي��ات �سيا�سية
منهم فاطمة امل���س��دي �أح��د الداعني

ل �ه��ذا ال �ت �ح��رك .وق��ال��ت امل �� �س��دي �أن
م��ا ي�ح��دث ه��و خ��رق للد�ستور الذي
مي �ن��ح امل ��واط �ن�ي�ن ح��ري��ة االحتجاج
ال���س�ل�م��ي وع � ��ودة �إىل ��س�ي��ا��س��ة قمع
احل��ري��ات والتعاطي الأم �ن��ي.يف حني
ع�ّب�رّ ت �أح��زاب من املعار�ضة عن عدم
انخراطها يف هذه التحركات و�ش ّككت
فيمن يقف وراءه��ا على غرار احلزب
ال ��د�� �س� �ت ��وري احل� ��ر وح � ��زب العمال
وال �ت �ي��ار ال���ش�ع�ب��ي ال ��ذي �أجّ � ��ل �إحياء
ذك� ��رى اغ �ت �ي��ال ال���ش�ه�ي��د الرباهمي
املوافق ليوم �أم�س.وجتدر اال�شارة �إىل
�أن هذه الدعوات للتظاهر تتزامن مع
احلجر ال�صحي ال�شامل الذي �أقرته
احل �ك��وم��ة ن �ه��اي��ة ك��ل ا� �س �ب��وع ب�سبب
تردي االو�ضاح ال�صحية بالبالد.

وتتو�سع
انتفا�ضة العط�شى...حرب املياه بد�أت يف الأحواز
ّ

تناولت الكاتبة مرمي �سينائي يف مقال ن�شرته يف موقع “�إيران �إنرتنا�شيونال”
االحتجاجات امل�ستمرة على نق�ص املياه يف الأح ��واز ،قائلة �إن الكثريين ممن
يتحركون منذ �أك�ثر من �أ�سبوع يف م��دن ه��ذه املحافظة وق��راه��ا ب�سبب نق�ص
املياه ،يوجهون باللوم �إىل �أ�صحاب القرار.ويدعي م�س�ؤولون ب�أن  700قرية يف
املحافظة تتلقى �إمدادات منتظمة من املياه بوا�سطة ال�صهاريج .وتروي ال�سهول
وامل�ستنقعات والبحريات يف املناطق اجلنوبية من الأحواز �أنهر رئي�سية ،مبا فيها
نهر كارون الذي يبلغ طوله  870كيلومرتاً والذي ينبع من جبال زاغرو�س يف
ال�شمال .وتنتج تلك ال�سهول اخل�صبة القمح والأرز والتمر وال�سكر .وف�ض ً
ال عن

قطاع النفط ،هناك �صناعات �أ�سا�سية لل�سكريات والفوالذ والبرتوكيماويات.
ال�سدود
و�أدت ال�سدود التي بنيت على الأنهر ،مبا فيها �سدا غوتفاند وكارون ،مع حتويل
املياه �إىل مناطق �أخرى مثل �أ�صفهان من �أجل دعم �صناعات كالفوالذ� ،إىل خلل
يف التوازن البيئي ،وتالياً �إىل ملوحة املياه والرتبة ،ف�ض ً
ال عن عوا�صف الغبار
املتكررة .وقد جفت امل�ستنقعات والبحريات ومزارع البلح وقطعان املا�شية النهرية،
التي لعبت دوراً مهماً يف يوم من الأيام يف الإقت�صاد والثقافة الريفيني.
كما يلوم املنتقدون �صانعي ال�ق��رار ،لت�شجيعهم على حتقيق اكتفاء ذات��ي يف
منتجات مثل القمح والأرز وق�صب ال�سكر ،على ح�ساب ن�ضوب امل�صادر املائية
يف املنطقة.

االكتفاء الذاتي
وكانت �إيران قد و�ضعت هدفاً لها يف حتقيق الإكتفاء الذاتي على �صعيد القمح
والأرز وق�صب ال�سكر على ح�ساب ن�ضوب امل�صادر املائية يف املنطقة.
وكان وزير الري ال�سابق عي�سى كاالنتاري الذي يتوىل حالياً رئا�سة دائرة البيئة،
من �أ�شد املنتقدين ل�سيا�سة حتقيق الإكتفاء الذاتي منذ �أعوام .وخالل حديث له
عرب الإنرتنت عن ا�سرتاتيجيات �ضد اجلفاف يف  17مايو (�أيار) املا�ضي ،قال
كاالنتاري �إن الكثريين من �صانعي القرار يف �إيران قد �أخفقوا يف فهم التنمية
امل�ستدامة .ولفت �إىل �أن  20ع��ام�اً م��ن �سيا�سة الإك�ت�ف��اء ال��ذات��ي يف املنتجات
الزراعية على ح�ساب “نهب الرثوات املائية” �أ�سفرت عن “انقرا�ض الزراعة”
يف جنوب جبال زاغرو�س.

الربازيليون يتظاهرون جمددا للمطالبة ب�إقالة بول�سونارو
•• �ساو باولو�-أ ف ب

نزل ع�شرات �آالف الربازيليني �إىل ال�شارع
جم��ددا ال�سبت ،مطالبني ب�إقالة الرئي�س
ج��اي�ير ب��ول �� �س��ون��ارو ل�ط��ري�ق��ة ت�ع��ام�ل��ه مع
الأزمة ال�صحية بعد �أن تخطى عدد الوفيات
يف البالد ن�صف مليون ج��راء كوفيد،19-
ح�سب ما ذكر �صحافيون من وكالة فران�س
بر�س.
وه ��و ال �ي��وم ال��راب��ع م��ن ال �ت �ظ��اه��رات التي
تنظمها �أح��زاب الي�سار ونقابات منذ نهاية
�أيار/مايو �ضد الرئي�س اليميني املتطرف،
ال��ذي يطاله �أي�ضا حتقيق ح��ول خمالفات
حمتملة يف املفاو�ضات التي �أجرتها حكومته
للح�صول على لقاحات �ضد وب��اء كوفيد-
.19
وب �ي �ن �م��ا ك��ان��ت ال �ت �ظ��اه��رات ج ��اري ��ة ،كان
بول�سونارو يتنزه على دراجته النارية برفقة
عدد من الوزراء يف �شوارع العا�صمة برازيليا
ويح ّيي منا�صريه.
ويف �ساو باولو ،جتمع �آالف الأ�شخا�ص بعد
الظهر يف جادة بو�سط املدينة رافعني الفتات
كتب عليها “الإقالة الآن” و”بول�سونارو
ارحل».
وق��ال ادال�برت��و بي�سوا وه��و ا��س�ت��اذ جامعي
يبلغ م��ن العمر  60ع��ام��ا لوكالة فران�س
ب��ر���س “اعترب �أن ه ��ذه احل �ك��وم��ة ارتكبت
ابادة جماعية النها م�س�ؤولة عن عدم ت�أمني
ال �ل �ق��اح��ات .ك �ث�ي�رون ت��وف��وا ب���س�ب��ب نق�ص
اللقاحات».
وع�ن��د ح�ل��ول ال�ل�ي��ل ،ان��دل�ع��ت ع��دة حوادث

�أعلنت ال�شرطة �أنّ ّ
مر�شحاً لالنتخابات الرئا�س ّية يف نيكاراغوا قد
ُو�ضع قيد الإقامة اجلربية هو ال�سابع الذي حتتجزه حكومة دانييل
�أورتيغا يف الفرتة التي ت�سبق االق�ت�راع امل�ق� ّرر يف ت�شرين الثاين/
نوفمرب.
و ُو ِ�ضع نويل فيدوري قيد الإقامة اجلرب ّية بتهمة “تقوي�ض �سيادة”
البالد ،يف �أحدث حلقة من �سل�سلة اعتقاالت دانتها الواليات املتحدة
واالتحّ اد الأوروبي.
ع��اد �أورت�ي�غ��ا ( 75ع��ام �اً) امل�ت�م� ّرد ال�سابق ال��ذي حكم ال�ب�لاد من
� 1979إىل � ،1990إىل ال�سلطة يف  2007مع اجلبهة ال�ساندينية
للتحرير الوطني ،وبقي يف الرئا�سة بعد �إعادة انتخابه م ّرتني.
وتعترب املعار�ضة �أنّ من امل�ؤ ّكد �أ ّنه ي�سعى �إىل والية رابعة على التوايل
و�أنّ �سجن مناف�سيه املحتملني يمُ هّد الطريق له لتحقيق ذلك.
مر�شحني لالنتخابات الرئا�س ّية من بني � 28شخ�صاً
وهناك �سبعة ّ
اعتقلتهم حكومة �أورتيغا.
ويف �إط ��ار حملة قمع ب ��د�أت يف  2ح��زي��ران/ي��ون�ي��و ،ن� ّف��ذت حكومة
�أورتيغا �سل�سلة مداهمات واعتقاالت ليل ّية طالت خ�صوماً �سيا�س ّيني
بتهمة تهديد “�سيادة” نيكاراغوا.
نيودلهي
ي�شهد غ��رب الهند في�ضانات وان��زالق��ات ت��رب��ة مميتة بعد هطول
�أم�ط��ار مو�سمية غ��زي��رة يف �أح ��دث ك��ارث��ة طبيعية يف ه��ذه الدولة
ال�شا�سعة� ،أحد �أكرب �ضحايا تغري املناخ.
منذ بداية العام� ،شهدت البالد التي يبلغ عدد �سكانها  1,3مليار
ن�سمة �إع�صارين وانهيا ًرا جليد ًيا يف الهماليا وموجة حر خانقة
وفي�ضانات مميتة.
يف �شباط فرباير ،اجتاحت في�ضانات مفاجئة وعنيفة وادياً نائياً يف
جبال الهماليا الهندية ،وجرفت منازل وحمطة كهربائية ونحو
� 200شخ�ص .وعرث على جثث  60منهم فقط.
عزا اخل�براء ال�سبب �إىل انهيار جليدي �ضخم  -يعادل طوله 15
ملعباً لكرة القدم وعر�ضه خم�سة مالعب  -يف �أعايل اجلبال.
وقال باحث يف املناخ �أجرى حتقيقا يف املوقع لوكالة فران�س بر�س �إن
هذه الكارثة “من الوا�ضح �أنها نتيجة تغري املناخ وهي ،يف حد ذاتها،
م�ؤ�شر ملا �سيكون عليه م�ستقبلنا».

رو�سيا ت�سجل  779وفاة و 24072
�إ�صابة جديدة بـ «كورونا»

•• مو�سكو -وام:

�أعلنت رو�سيا �أم�س ت�سجيل  779حالة وف��اة و � 24072إ�صابة جديدة
بفريو�س “ كورونا “ امل�ستجد خ�لال ال�ساعات الـ 24املا�ضية  ،ما ميثل
ارتفاعا يف عدد الإ�صابات وانخفا�ضا يف عدد الوفيات مقارنة مع معدالت
�أم�س الأول � 23947/إ�صابة و  799وفاة./
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
�إج�م��ايل ع��دد ح��االت “كوفيد� ”19-ستة ماليني و �126ألفا و 541
�إ�صابة و ارتفاع ح�صيلة الوفيات �إىل � 153ألفا و  874حالة.

�شملت جمموعة من املتظاهرين املتطرفني
الذين هاجموا فرعًا لأحد البنوك قبل �أن
تفرقهم ال�شرطة ب��ال�غ��از امل�سيل للدموع،
وفقًا مل�شاهد تلفزيونية.
ويف ريو� ،سار �آالف الأ�شخا�ص الذين كانوا
يرتدون مالب�س حمراء وي�ضعون كمامات،
ه��ات�ف�ين ب �� �ش �ع��ارات م�ث��ل “�أطردوا املجرم
الفا�سد».
ودع� ��ا امل �ن �ظ �م��ون يف ج�م�ي��ع �أن� �ح ��اء البالد
�إىل ت �ن �ظ �ي��م ت � �ظ� ��اه� ��رات “للدفاع عن
الدميوقراطية وحياة الربازيليني و�إقالة
بول�سونارو».
يف ري��و ك�م��ا يف  400م��دي�ن��ة ن�ظ�م��ت فيها
ال �ت �ظ��اه��رات ،ن��دد امل�ح�ت�ج��ون ب��ال�ت��أخ�ير يف
�إط�لاق حملة التطعيم يف الربازيل ون�سبة
ال �ب �ط��ال��ة ال �ع��ال �ي��ة وط ��ال� �ب ��وا مب ��زي ��د من
امل�ساعدات للفقراء الذين يواجهون الوباء.

مبنى فلوريدا ..البحث عن
ال�ضحايا يف نهايته

•• ميامي�-أ ف ب

وقالت اليز دي �أوليفريا ( 65عاما) العاملة وي��واج��ه بول�سونارو �أ� �س��و�أ ف�ترة يف واليته
يف جم ��ال اخل ��دم ��ات االج�ت�م��اع�ي��ة لوكالة الرئا�سيه التي بد�أت يف � ،2019إذ تراجعت
فران�س بر�س “من املهم جدا �أن يخرج �أي ن�سبة �شعبيته �إىل �أ� ،24%أدنى م�ستوياتها،
�شخ�ص ي�شعر بالإهانة �أو اال�ضطهاد من قبل وت�شري ا�ستطالعات الر�أي �إىل �أنه �سيخ�سر
هذه احلكومة �إىل ال�شارع لأنه يتعني علينا االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة يف ت�شرين الأول/
�أكتوبر �أمام �سلفه الي�ساري لوي�س �إينا�سيو
الكفاح من �أجل عودة الدميوقراطية».
ذك��رت ال�صحافة ال�برازي�ل�ي��ة ان تظاهرات لوال دا �سيلفا ،الذي دعم حزبه حزب العمال
ن�ظ�م��ت ب �ع��د ال �ظ �ه��ر يف  20م ��ن الوالية احتجاجات ال�سبت.
�سجلت ال�برازي��ل ر�سم ًيا م��ا ي�ق��ارب 550
الربازيلية ال.26
مل ي�صدر املنظمون وال ال�سلطات تقديرات �أل� ��ف ح��ال��ة وف� ��اة ب���س�ب��ب كوفيد ،19-يف
ح�صيلة جتاوزتها الواليات املتحدة وحدها
للعدد الإجمايل للمتظاهرين.

التي يزيد عدد �سكانها ب 120مليو ًنا عن
عدد �سكان الربازيل.
وا�ستخف جايري بول�سونارو علنا بخطورة
الأزم� � � ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة واحل� ��اج� ��ة �إىل و�ضع
الكمامات و�شكك يف جدوى التدابري للحد
من انت�شار الفريو�س.
وق ��دم ��ت امل �ع��ار� �ض��ة � �ش �ك��وى ع� ��زل يف 30
حزيران/يونيو تت�ضمن  20تهمة خمتلفة
� �ض��د ال��رئ �ي ����س ،ل �ك��ن ب��ول �� �س��ون��ارو ال يزال
�اف يف الكونغر�س لعرقلة هذه
لديه دعم ك� ٍ
املبادرات.

�شارف البحث عن �ضحايا ج ّراء انهيار مبنى �سكني يف �سريف�سايد بفلوريدا قبل
�شهر ،على نهايته� ،إذ �أوقفت فرق الإنقاذ عمل ّياتها يف موقع الكارثة التي �أدّت
�إىل مقتل � 97شخ�صاً على الأق ّل.
واملبنى املكوّن من  12طبقة واملط ّل على الواجهة البحريّة وامل�س ّمى “�شابلني
تاورز �ساوث” ،انهار جزئ ّياً يف  24حزيران/يونيو بينما كان ع�شرات الأ�شخا�ص
نائمني يف داخله.وقالت دانييال ليفني كافا ،عمدة مقاطعة ميامي-ديد حيث
تقع �سريف�سايد ،على تويرت “من ال�صعب الت�صديق �أ ّن �شهراً قد م ّر منذ ما قد
يكون �أكرب م�أ�ساة يف تاريخ جمتمعنا».
ّ
و�أ�ضافت يف فيديو ن�شرته على املوقع �أن كارثة انهيار املبنى جتاوزت املقاطعة
و”�أ ّثرت على حياة �أ�شخا�ص يف ك ّل �أنحاء العامل».
وقالت ال�سلطات املح ّلية �إ ّن فرق الإنقاذ �أنهت اجلمعة بحثها عن جثث حتت
�أن�ق��ا���ض مبنى “�شابلني ت ��اورز �ساوث” ،ب�ع��د �أن عملت يف امل��وق��ع م�ن��ذ 24
حزيران/يونيو.
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متحور «دلتا» يربك خطط �أوروبا لإعادة فتح الأن�شطة
•• بروك�سل-وام:

يتابع امل�سو�ؤلون الأوروبيون بلقلق كبري تنامي تف�شي متحور” دلتا
“ لكوفيد  19يف غالبية دولهم وما ميثله ذلك من خماطر فعلية
على خطط �إع��ادة الن�شاط للمجتمعات الأوروبية التي تعاين من
تداعيات �إغالق م�ستمر منذ عدة �أ�شهر.
وفيما ت�شدد بع�ض البلدان الرقابة على احل��دود ،ف�إن دوال �أخرى
ق ��ررت اع �ت �م��اد ق��واع��د ح�ج��ر ��ص�ح��ي �أك�ث�ر � �ص��رام��ة للأ�شخا�ص
القادمني �إليها من داخل الف�ضاء الأوربي نف�سه  .و يف غ�ضون ذلك
يت�صاعد اجل��دل ح��ول ج ��وازات ال�سفر “اللقاح” املفرو�ضة على
جمموعة وا�سعة من الأن�شطة وما يرافقها من �أعمال احتجاجية

10

يف عدة مدن اوروبية هذه االيام.
وذك��رت منظمة ال�صحة العاملية ان املتحور “ دلتا” �أ�صبح الأن
مهيمنا فى معظم انحاء �أوروبا  .وقد �أ�شار امل�س�ؤولون �إىل االرتفاع
ال���س��ري��ع ل�ه��ذا امل�ت�ح��ور ال�ق��اب��ل للتف�شي ال���س��ري��ع ل�ت�بري��ر جممل
ال�ت�ق�ي�ي��دات امل�ت�خ��ذة  .وح ��ذرت رئي�سة ال�ب�ن��ك امل��رك��زي الأوروب� ��ي
كري�ستني الغارد ،من املخاطر املحددة التي ي�سببها متحور “دلتا”
يف الوقت الذي �صوت فيه البنك على الإبقاء على برنامج التحفيز
اخلا�ص بجائحة كورونا الوا�سع النطاق الأ�سبوع املا�ضي.
وق��ال��ت الغ ��ارد �إن �إع ��ادة فتح �أج ��زاء ك�ب�يرة م��ن االق�ت���ص��اد تدعم
انتعا�شا قويا يف قطاع اخلدمات  ،لكن املتحور “دلتا” من الفريو�س
ميكن �أن ي�ضعف هذا االنتعا�ش يف اخلدمات وخا�صة يف ال�سياحة

وال�ضيافة.
وتظهر البيانات احلالية �أن املتحور دلتا قابل للتف�شي بحوايل 60
باملئة �أكرث من املتحور “ �ألفا”  ،الذي بدوره �أكرث قابلية للتف�شي
بن�سبة  60باملئة �أيا�ضا من ال�ساللة الأ�صلية لكوفيد  .19لذا ف�إن
� 10أ�شخا�ص م�صابني ب�ساللة كوفيد الأ�صلية ينقلون املر�ض �إىل
حوايل � 25شخ�صا �آخرين ،دون قيود مثل الإغالق �أو التطعيمات،
ولكن � 10أ�شخا�ص م�صابني مبتحور دلتا ي�صيبون ما بني  60و
� 70شخ�صا بالعدوى.
و مت تطعيم �أكرث من ن�صف �سكان االحتاد الأوروب��ي ب�شكل كامل،
ولكن هناك اختالفات كبرية بني البلدان .كما �أن االرتفاع ال�سريع
يف احلاالت ميكن �أن يعر�ض التطعيم الكامل للخطر.

�أكرث من جمرد حادث �سيا�سي واجتماعي دويل:

م�صدر جدل بني الفرقاء :الأزمة الكوبية� ،أزمة �إ�سبانية!...

لالحتجاجات الكوبية يف �شهر يوليو .2021
•• الفجر -جان جاك كورلياند�سكي
�أك�ثر من جم��رد ح��ادث �سيا�سي واجتماعي دويل ،من
ترجمة خرية ال�شيباينالوا�ضح �أن االمر يتعلق ،يف �إ�سبانيا � ً
أي�ضا ،بحدث وطني،
متنح ال�صحافة الإ�سبانية م�ساحة ،مبدئيا ،مفاجئة يف وم�صدر جدل بني اليمني املعار�ض وحكومة الي�سار .وقد
ظرف حتكمه �أزم��ة الوباء والكوارث البيئية املختلفة ،خ�ص�صت �صحيفة “املوندو” ،املقربة من احلزب ال�شعبي

اليمني اال�سباين يهاجم حكومة �سان�شيز بخ�صو�ص كوبا
وم��ع ذل ��ك ،ال �أح ��د يف �إ�سبانيا
ي �خ �ت �ب��ئ خ� �ل ��ف � �ش ��ا� �ش ��ة رقمية
ل�ل�ت�ح��دث �أو ال �ك �ت��اب��ة ع��ن كوبا،
ف� �ك ��ل ي �� �ش �ج��ع ع� �ل� �ن ��ا خا�صته،
م��رت��دي��ا ال�ت��زام��ا وا��ض�ح��ا بحجج
�أيديولوجية وحزبية متعار�ضة.
ي �ل �ف��ت ال �ي �م�ين ن �ظ��ر احلكومة،
وي��دي��ن ب��ا��س��م احل��ري��ات العاملية
ال �ن �ظ��ام ال ��دك� �ت ��ات ��وري .يف حني
ي���ش�ير ال�ي���س��ار �إىل �أن الواليات
امل �ت �ح ��دة ت �ت �ح �م��ل ن���ص�ي�ب�ه��ا من
امل�س�ؤولية م��ن خ�لال تع ّمد عدم
م���س��اع��دة امل�ت�ع�م��دة ب�ل��د يف حالة
طوارئ �صحية وغذائية.
لكن ملاذا يدافع احلزب ال�شعبي
وف��وك����س بحما�سة ع��ن احلريات
الكوبية ،ال�ت��ي ال تحُ �ت�رم فعل ًيا؟
ف��ال�ع��دي��د م��ن امل ��واق ��ف الدولية
الأخ � � ��رى ،م ��ن � �ش ��أن �ه��ا �أن تربر
الدعوة �إىل الدفاع عن احلريات.
ان ه ��ذه الأزم � � ��ة ،ت�ك���ش��ف عن
ت �ك �ت��ون �ي��ات ج �ي��و� �س �ي��ا� �س �ي��ة غري
متوقعة ،تدفع بال�صفائح الكوبية،
اىل ق�ل��ب اخل�ل�اف ��ات ال�سيا�سية
الإ� �س �ب��ان �ي��ة ،م �غ��ذي��ة اخلالفات
ب�ين املعار�ضة اليمينية والي�سار
احل �ك��وم��ي .ك�ي��ف ن�ف�ه��م توظيف
ال�ي�م�ين الإ� �س �ب��اين لأزم� ��ة بعيدة
ج �غ��راف �ي �اً؟ ومل� ��اذا �أ� �ض �ي �ف��ت كوبا
�إىل الأ�سهم املزعزعة لال�ستقرار

(اليمني) وفوك�س (�أق�صى اليمني) يف م��دري��د ،يف 18
يوليو  ،2021يوم ذكرى فرانكو “ ،”1ت�سع �صفحات ،منها
“االوىل”� ،إىل الأزمة الكوبية.
جميع املراقبني املطلعني تقري ًبا ،وفقا لل�صيغة ال�شائعة
اال�ستخدام ،ي�صفون الو�ضع الكوبي يف الآونة الأخرية ب�أنه

ا�ستثنائي ،ان مل يكن تاريخيا خارجا عن امل�ألوف .وقد
اعرتفت ال�سلطات يف هافانا بخطورة الأحداث ال�شعبية
منذ  11يوليو  ،2021واتهمت ال�شبكات االجتماعية
اخلبيثة التي تتغذى من ال��والي��ات املتحدة ،و�إ�سبانيا
� ً
أي�ضا.

فرانكو اقام عالقات واقعية مع كا�سرتو

فيدل ورا�ؤول من �أ�صل �إ�سباين

 �أدت الهجرة الكبرية ،وهي م�صدر للتوا�صل املتبادل امل�ستمر� ،إىل �إدامة تاريخ ثقايف م�شرتك عائلة كا�سرتو -والد فيدل ورا�ؤول -من �أ�صل�إ�سباين ،من غالي�سيا

 نحت فرانكو وكا�سرتو ،رغم تباينهماالإيديولوجي ،عالقة قائمة على الواقعية

� -ألقت ال�سلطات الكوبية باللوم على ال�شبكات االجتماعية اخلبيثة التي تتغذى من الواليات املتحدة و�إ�سبانيا �أي�ضاً

التي �أطلقت على حكومة بيدرو
�سان�شيز (احل� ��زب اال� �ش�تراك��ي-
بودميو�س) منذ عام 2018؟
اجل � � � � ��واب الأول ت ��اري� �خ ��ي
وعاطفي .كانت كوبا� ،إىل جانب
غ � ��وام وال �ف �ل �ب�ي�ن وب ��ورت ��وري �ك ��و،
�آخ��ر امل�ستعمرات الإ�سبانية .لقد
خ���س��رت�ه��ا ق �ب��ل وق ��ت غ�ي�ر بعيد
ج� � ��دا ،ع � ��ام  ،1898يف نهاية
انتفا�ضة قاتلة ل�سكان الكريول،
م��دع��وم��ة يف ال �ن �ه��اي��ة م ��ن قبل
جي�ش ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .وظلت
ه��ذه اخل���س��ارة عالقة يف الذاكرة

اجلماعية ،و�أع��ادت لفتة كا�سرتو
ال�ث��وري��ة يف �أواخ� ��ر اخلم�سينات،
�شحن بطاريات الذاكرة.
ال �ف��ائ��ز ،وا� �ش �ن �ط��ن بالت�أكيد،
ف�ق��د ف��ر��ض��ت م�ن��ذ ع��ام ،1899
قانونها وتوقعاتها ،اال ان �إ�سبانيا
ظلت موجودة يف كوبا ،مثل كوبا
يف �إ�سبانيا .هناك بال �شك عامل
�آخ��ر يجعل م��ن املمكن فهم هذه
امل��رك��زي��ة ال�ك��وب�ي��ة يف امل�شاحنات
بني اليمني والي�سار يف الأ�سابيع
الأخرية.
لقد �أدت الهجرة الكبرية ،وهي

م�صدر للتوا�صل املتبادل امل�ستمر،
�إىل �إدام��ة تاريخ ثقايف م�شرتك.
عائلة كا�سرتو -والد فيدل ورا�ؤول
من �أ�صل �إ�سباين ،من غالي�سيا.وم� ��ان� ��وي� ��ل ف� ��راغ� ��ا �إي� ��ري � �ب� ��ارن،
الوزير ال�سابق للجرنال فرانكو،
وم�ؤ�س�س احل��زب ال�شعبي الحقًا،
املولود يف غالي�سيا ،ق�ضى طفولته
امل� �ب� �ك ��رة يف ك� ��وب� ��ا .م� ��ن جانبه،
�أدار م��ان��وي��ل �أزن� ��ار زوبيجاراي،
ج��د خو�سيه م��اري��ا �أزن� ��ار ،رئي�س
ال � ��وزراء الإ� �س �ب��اين م��ن 1996
�إىل � ،2004صحيفتني يوميتني

لعدة �سنوات يف هافانا”.»2
ل� �ع ��ب ف ��ران � �ك ��و وك ��ا� � �س �ت�رو،
ال �ل��ذان تفرقهما الإيديولوجيا
وال� �ت� �ح ��ال� �ف ��ات ال� ��دول � �ي� ��ة ،على
ه ��ذه ال �ق��راب��ة اجل��ال�ي�ك�ي��ة ،لبناء
ع�ل�اق ��ة دول � ��ة ت �ت �ب��ادل امل�صالح
وتقوم على الواقعية .وق��د �أعلن
“الكوديللو”� ،أن��ه “ال يحق لأي
�أمة” التدخل يف احلياة الداخلية
“للدول” الأخرى”” .”3وجاء
ال� ��� �ص ��دى م� ��ن ف� �ي ��دل كا�سرتو
بنف�س الطريقة“ :رغم خالفاتنا
الأيديولوجية  ،كانت احلكومة

الإ�� �س� �ب ��ان� �ي ��ة ح ��ازم ��ة وحافظت
على عالقاتها الدبلوما�سية مع
كوبا””.»4
م � ��ع ط� � � ّ�ي � �ص �ف �ح��ة ال �ت �ح ��ول
الدميقراطي ،ح��رر الدخول �إىل
املجموعة االقت�صادية الأوروبية
وحلف الناتو اليمني الإ�سباين.
و�سمحت له كوبا باالنف�صال عن
تراث فرانكو ،الذي يتقا�سمه مع
ال�ي���س��ار ،مم��ا �أب �ع��ده ع��ن املراجع
الأمريكية والغربية املحافظة.
ع � ��ام � ،1996أط � � ��اح اجليل
اجلديد للحزب ال�شعبي ،بقيادة

خو�سيه ماريا �أزن��ار ،ال��ذي ا�ستلم
ال �� �س �ل �ط��ة� ،أط � ��اح ب ��آخ ��ر الأف �ي ��ال
امل��وال �ي��ة ل�ف��ران�ك��و داخ� ��ل احلزب
ال�شعبي .حينها حت�صن مانويل
ف ��راج ��ا �إي� ��ري � �ب� ��ارن ،يف منطقة
غالي�سيا التي يرت�أ�سها .وبعيداً
ع ��ن م� ��دري� ��د ،ا� �س �ت �ق �ب��ل مرتني
“مواطنه” فيدل كا�سرتو.
غري ان كوبا دخلت الآن �ساحة
امل �ع��رك��ة ب�ي�ن ال �ي �م�ين والي�سار.
وبا�سم احل��ري��ات� ،أ�صبحت كوبا،
العزيزة على الذاكرة الإ�سبانية،
بطبيعة احلال واحدة من زالقات

 -تك�شف هذه الأزمة عن تكتونيات جيو�سيا�سية ،تدفع بال�صفائح الكوبية� ،إىل قلب اخلالفات ال�سيا�سية الإ�سبانية

جيفارا يف مدريد

االنتفا�ضة يف كوبا ت�شغل اال�سبان

اليمني ،م�شيطنا الي�سار ،امل�شتبه
يف ر�ضاه عن ال�شيوعية .وهكذا،
وفقًا للتناوب االنتخابي ،ت�ستعيد
�إ��س�ب��ان�ي��ا م��ع ال�ي���س��ار دبلوما�سية
ال��دول��ة م��ع ه��اف��ان��ا ،ب�ي�ن�م��ا �أع ��اد
احل ��زب ال�شعبي وف��وك����س اليوم،
تن�شيط املرجل املعادي لكوبا الذي
اخ�ترع��ه خو�سيه م��اري��ا �أث �ن��ار يف
عام  1996لإدان��ة اال�شرتاكيني
والتقدميني من جميع الأطياف.
-----------------------« »1االن���ق�ل�اب ال��ع�����س��ك��ري ،
نقطة ال��ب��داي��ة ل��ـ “احلرب
الأهلية الإ�سبانية” كان يف
 18يوليو 1936
«� »2إل بايي�س ودياريو دي ال
مارينا  ،بني  1922و 1933
« »3فران�سي�سكو ف��ران��ك��و ،
خ��ط��اب �أم���ام ن���واب املجل�س
ال���ت�������ش���ري���ع���ي ال�������س���اب���ع لـ
“كورتي�س” 3 ،يونيو ، 1961
يف �سيلفيا �إنريت�ش “ ،التاريخ
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي ب�ين �إ�سبانيا
و�أم��ري��ك��ا الالتينية “� ،ص
129
« »4امل�صدر نف�سه� ،ص 132
*ب��اح��ث يف معهد العالقات
الدوليةواال�سرتاتيجيةحول
الق�ضايا الأيبريية (�أمريكا
الالتينية و�إ�سبانيا).
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على غرار التي حتت�ضنها طوكيو

ما هي «�أ�سو�أ» خم�س �ألعاب �أوملبية يف التاريخ...؟
العديد من حاالت كوفيد -19بني امل�شاركني .ومما
•• الفجر –خرية ال�شيباين
زاد الطني بلة� ،أن العديد من منظمي ه��ذه الألعاب
افتتحت الألعاب الأوملبية ال�صيفية  2020يوم اجلمعة الأوملبية �أج�بروا على اال�ستقالة .ال�سبب“ ،نكات”
يف طوكيو يف �سياق خا�ص للغاية .مت ت�أجيلها ب�سبب حول الهولوكو�ست ،واملعاقني والن�ساء� ،أو حتى ال�سمنة.
الوباء ،و�ستجري اطوارها بدون متفرجني ،ومت ر�صد �أخ ًريا ،ا�ستدعى دب بني نف�سه �إىل امللعب قبل مباراة

برلني1936 ،
بعد ث�لاث ��س�ن��وات م��ن و�صول
النازيني �إىل ال�سلطة ،ا�ست�ضافت
ال �ع��ا� �ص �م��ة الأمل� ��ان � �ي� ��ة الأل � �ع� ��اب
الأوملبية ال�صيفية ب�ضجة كبرية.
ي �ع �ت��زم �أدول� � ��ف ه�ت�ل��ر ج �ع��ل هذه
الأل� �ع ��اب ع��ر� ً��ض��ا ف�خ� ًم��ا لنظامه
و�أيديولوجيته .مت اختيار كامريا
ليني ريفن�ستال لت�ضخيم احلدث،
وق� ��رر ه�ت�ل��ر �أي �� ً��ض��ا �إن �� �ش��اء مم ّر
ل �ت �ن��اوب ال���ش�ع�ل��ة الأومل �ب �ي��ة ،وهي
مم��ار��س��ة م�ستوحاة م��ن الع�صور
القدمية وال ت��زال م��وج��ودة حتى
اليوم.
ا�ستفزتها �أملانيا الهتلرية ،قررت
اجل �م �ه��وري��ة الإ� �س �ب��ان �ي��ة ،تنظيم
�ألعابها املناف�سة .وهذه “الألعاب
ال���ش�ع�ب�ي��ة امل�ضادة”� ،ست�ستقبل
ريا�ضيني وريا�ضيات من الهواة،
وحتى من البلدان امل�ستعمرة.
ب� ��الإ� � �ض� ��اف� ��ة �إىل امل�سابقات
ال��ري��ا� �ض �ي��ةُ ،ب ��رجم ��ت فعاليات
للر�سم والنحت والت�صوير والأدب
والت�صميم .وكانت فرن�سا مك ّرمة
بـ  1500ريا�ضي ،اال ان االنقالب
ال�ع���س�ك��ري ال ��ذي ق ��ام ب��ه فرانكو
�سيمنع ،يف االخ�ي�ر ،ح��دوث هذه
التجربة .اختار بع�ض الريا�ضيني
الفرن�سيني ال�ب�ق��اء وال�ق�ت��ال �إىل
جانب اجلمهوريني ،وذهب �آخرون
�إىل الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة يف برلني،
حيث �شاركوا يف اال�ستعرا�ض �أمام
هتلر.
ظ �ه��ر ح�ي�ن�ه��ا �� �س� ��ؤال ح�سا�س:
كيف نحيي دكتاتو ًرا فا�ش ًيا خالل
م���س��اب�ق��ة ري��ا� �ض �ي��ة؟ �إن التحية
الأوملبية ال�صارمة ت�شبه يف الواقع
ذراع هتلر املمدودة .لذلك اختارت
غ��ال�ب�ي��ة ال��وف��ود رف ��ع ال�ق�ب�ع��ة� ،أو
التحية ع�سكريا� ،أو ع��دم التحية
على الإطالق.
ادار ممثلو �إجن�ل�ترا والواليات
امل �ت �ح��دة ر�ؤو� �س �ه��م �أم� ��ام املن�صة،
غري ان فرن�سا واليونان و�إيطاليا
وكندا ،ا�ستخدمت التحية الأوملبية،
وحظيت بهتافات املتفرجني الأملان
الذين اعتربوا هذه البادرة دليل
دع��م .و�سيذكر ال�ت��اري��خ م��ن هذه
الألعاب امليداليات الأربع للريا�ضي
الأمريكي الأفريقي جي�سي �أوينز.
ومع ذلك ،كانت �أملانيا هي الفائزة
يف الرتتيب النهائي بر�صيد 89

يف �سوفتبال .بعد ه��ذه امل�صائب املتتالية ،يتحدث
البع�ض من الآن عن �ألعاب �أوملبية ملعونة .لكن �أوملبياد
طوكيو الفو�ضوية لي�ست الأوىل من نوعها وال الأ�سو�أ يف
التاريخ .وقد القت جملة لوبوان الفرن�سية ،نظرة على
هذه الألعاب الأوملبية التي ميزت التاريخ ب�شكل �سيء.

افتتاح االلعاب الأوملبية� 1 ،أغ�سط�س ،1936 ،يف برلني

11
الأم��ن الالفتة ،وط��رد امل�شجعني
من امللعب.

رقم قيا�سي يف امل�شاركة رغم مقاطعة العاب لو�س اجنل�س 1984

انطالق ال�سل�سلة الثانية ل�سباق  100مرت عام .1896

 �أوملبياد طوكيو الفو�ضوية لي�ست الأوىلمن نوعها وال الأ�سو�أ يف التاريخ

 خ�ضعت العديد من الألعاب الأوملبية ال�صيفيةال�ضطرابات تاريخية خارج الإطار الريا�ضي

ميدالية.
 ،1940دورة االل���ع���اب
االوملبية ال�صيفية
بعد ب��رل�ين ،مت اخ�ت�ي��ار طوكيو
ال��س�ت���ض��اف��ة الأل� �ع ��اب الأوملبية.
ولكن ع��ام  ،1937غ��زت اليابان
ال� ��� �ص�ي�ن ،وب ��ال� �ت ��ايل ت �خ �ل��ت عن
ا�ست�ضافة الأل�ع��اب للرتكيز على
جهودها احلربية.
مت اختيار هل�سنكي ،العا�صمة
الفنلندية ،لتحل حم��ل طوكيو.

وم��ع ذل ��ك ،يف ع��ام  ،1939غزا
االحت��اد ال�سوفياتي فنلندا ،التي
تخ ّلت بدورها لنف�س الأ�سباب.
يف ال �ن �ه��اي��ة ،غ ��رق ال �ع��امل كله
يف احل ��رب ،الأم ��ر ال��ذي �أدى �إىل
الإلغاء التام لألعاب عام .1940
وه � ��ي � �س��اب �ق��ة يف ال� �ت ��اري ��خ منذ
الأل �ع��اب الأومل �ب �ي��ة يف ب��رل�ين عام
 ،1916وال �ت��ي ��س�ب��ق ان عانت
م��ن نف�س امل���ص�ير ب�سبب احلرب
العاملية .كما �سيتم �إلغاء �ألعاب عام
 1944للأ�سباب ذاتها.

ميونيخ1972 ،
يف � � 5س �ب �ت �م�بر  ،1972يف
�اح��ا ،دخل
ال �� �س��اع��ة � � 4.30ص �ب� ً
ث�م��ان�ي��ة رج ��ال ي��رت��دون مالب�س
ريا�ضية �إىل القرية الأومل�ب�ي��ة يف
م�ي��ون�ي��خ .وق��د ��س��اع��ده��م �أع�ضاء
م��ن ال��وف��د الكندي يف ذل��ك ،ظنّا
منهم �أنهم ريا�ضيون .يف الواقع
ك��ان��وا عنا�صر م��ن منظمة �أيلول
الأ� �س ��ود الفل�سطينية ،يحملون
يف حقائبهم الريا�ضية ال�ضخمة
بنادق هجومية وم�سد�سات وقنابل

مقاطعة �أوملبياد مو�سكو 1980

يدوية.
دخل الكوماندو�س املبنى واجته
ن �ح��و م �ق��ر ال��وف��د الإ�سرائيلي.
وهناك قتلوا اثنني من الريا�ضيني
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ي�ن و�أخ� � � ��ذوا ت�سعة
�آخ ��ري ��ن ك��ره��ائ��ن .يف اخلام�سة
�صباحا� ،أبلغوا ال�شرطة الأملانية
ً
م�ط��ال�ب�ه��م� :إط�ل�اق � �س��راح 236
فل�سطين ًيا حمتج ًزا يف �إ�سرائيل
وع �ن��ا� �ص��ر م��ن اجل �ي ����ش الأحمر،
�أندريا�س بادر و�أولريك ماينهوف،
املحتجزين يف �أملانيا .و�إال ف�إنهم

ي�ه��ددون ب��إع��دام رهينة كل �ساعة
و�إلقاء اجلثث من النافذة.
خ �ل�ال امل �ف��او� �ض��ات ،ا�ستم ّرت
الأح� ��داث الريا�ضية وك� ��أنّ �شيئا
مل ي�ح��دث .انتهى الكوماندو�س
ب��امل �ط��ال �ب��ة ب �ط ��ائ ��رة للمغادرة.
واف� � �ق � ��ت ال� ��� �س� �ل� �ط ��ات الأمل� ��ان � �ي� ��ة
وخططت ل�ل�إف��راج ع��ن الرهائن
يف امل �ط��ار .و�أع �ق �ب��ت ذل ��ك عملية
�إن �ق��اذ ك��ارث�ي��ة �أ��س�ف��رت ع��ن مقتل
ت�سعة رهائن وخم�سة خمتطفني
و�شرطي �أملاين.

انتظم م��وك��ب ت�أبيني م��ن قبل
�أف�ي��ري ب ��رون ��دج ،رئ�ي����س اللجنة
الأوملبية الدولية ،الذي �أ�شاد بقوة
احلركة الأوملبية ،وقال �إن الألعاب
ي�ج��ب �أن ت�ستمر دون �أي ا�شارة
اىل ال��ري��ا� �ض �ي�ين ال��ذي��ن قتلوا.
ا��س�ت��أن�ف��ت الأل �ع ��اب �أخ �ي� ً�را وك� ��أنّ
�شي ًئا مل يكن .وخالل مباراة كرة
ال �ق��دم ب�ين ف��ري��ق امل��ان�ي��ا الغربية
وامل � �ج ��ر ،رف� ��ع م �� �ش �ج �ع��ون الفتة
كتب عليها “ 17قتيال ،هل حقا
ن�سيتموهم ب�سرعة؟” ...افتك

نهاية دموية يف اوملبياد ميونيخ 1972

مو�سكو1980 ،
ع��ام  ،1980ك��ان على االحتاد
ال�سوفياتي �إدارة تنظيم الألعاب
الأومل �ب �ي��ة يف م��و��س�ك��و �أث �ن��اء غزو
�أفغان�ستان ،حيث ك��ان��ت املقاومة
امل �ح �ل �ي��ة �أك� �ث��ر ع � �ن� ��ادًا مم ��ا كان
متوق ًعا.
غا�ضبة من الفظائع التي ارتكبها
اجلي�ش الأحمر ،قررت �ستة و�ستون
دول��ة مقاطعة احل��دث ،من بينها
الواليات املتحدة وبع�ض حلفائها
وال �� �ص�ي�ن (ال� �ت ��ي ت ��دع ��م ومت ��ول
املجاهدين الأفغان) والعديد من
الدول الإ�سالمية .و�شاركت بع�ض
ال��دول يف الأومل�ب�ي��اد ،لكنها اعلنت
دعم املقاطعة من حيث املبد�أ.
رداً ع�ل��ى ذل ��ك ،ق��رر ال�سوفيات
عدم عزف �أنا�شيدهم تلك الدول
ال ��وط� �ن� �ي ��ة و�� �س� �ح ��ب �أع�ل�ام� �ه ��م،
وا�ستبدالها بالراية الأوملبية .هذا
ال �ق��رار� ،أدى �إىل م��واق��ف غريبة
�إىل ح ��د م� ��ا ،ح �ي��ث � �ش �ه��د حفل
لت�سليم م�ي��دال�ي��ة ��ص�ع��ود ثالثة
�أعالم �أوملبية.
لو�س �أجنلو�س1984 ،
ردا على مقاطعة �ألعابهم قبل
ذلك ب�أربع �سنوات ،قرر ال�سوفيات
ع ��دم امل �� �ش��ارك��ة يف الأل� �ع ��اب التي
ن �ظ �م��ت يف ل ��و� ��س �أجن� �ل ��و� ��س عام
 .1984ال�سبب امل�ق��دم :امل�شاعر
و”اله�سترييا
“ال�شوفينية”
املعادية لل�سوفيات التي مت الك�شف
ع �ن �ه��ا ب �� �ش �ك��ل وا� � �ض� ��ح وع� �ل� � ًن ��ا يف
الواليات املتحدة».
مت دعم مبادرة االحتاد ال�سوفياتي
من قبل خم�سة ع�شر دول��ة تدور
يف فلكه ،منها �أفغان�ستان وكوبا
وكوريا ال�شمالية وفيتنام� ...شيء
غري عادي:
ك��ان��ت �إي ��ران و�أل�ب��ان�ي��ا ق��د قاطعتا
دورة الأل� � �ع � ��اب الأومل � �ب � �ي ��ة لعام
 1980و�ألعاب عام .1984
ورغم املبادرة ال�سوفياتية،
��ش��ارك��ت  140دول ��ة يف الألعاب
الأوملبية يف لو�س �أجنلو�س ...رقم
قيا�سي م�ن��ذ �إن���ش��اء الأل �ع��اب عام
.1896

عن لوبوان

يف ذكرى «لوزان» ..مطالب لالعرتاف بـ«الإبادة» الرتكية للأكراد
•• عوا�صم-وكاالت

يف الذكرى الـ 98لتوقيع معاهدة لوزان� ،أطلق
�أك� ��راد حملة �إل�ك�ترون�ي��ة ب�ع��دة ل�غ��ات للتذكري
ب�ج��رائ��م ت��رك�ي��ا ب�ح��ق الأك � ��راد ال �ت��ي و�صفوها
بـ”الإبادة” ،مطالبني ب ��أن ي�ج��دوا ا�ستجابة
دولية على غرار ما ح�صل من �صدور قرارات من
بع�ض الدول ب�ش�أن ما يو�صف بـ”�إبادة الأرمن”
على يد تركيا �أي�ضا ،و”�إبادة الإيزيديني” على
يد تنظيم داع�ش الإرهابي.
كما حت��ذر احلملة من “العثمانية اجلديدة”
ال �ت��ي ي�ت�ب�ن��اه��ا ال��رئ�ي����س ال�ت�رك��ي رج ��ب طيب

�أردوغ� ��ان ،متمثلة يف خططه التو�سعية ل�ضم
�أج ��زاء م��ن �سوريا وال �ع��راق وليبيا �إىل تركيا،
حتت زعم �أنها “�أرا�ضــــي عثمانية” ُ�سلبت من
ت��رك�ي��ا يف م�ع��اه��دة ل� ��وزان امل��وق�ع��ة  24يوليو
 1923ب�ين ال� ��دول املنت�صـــــرة يف احلـــــرب
العـــــاملية الأوىل (بريطـــــانيا ،فرن�سا ،اليابان،
�إيطالـــــيا ،اليونان ،رومـــــانيا ،الـــــدولة ال�صــــربية
الكــــرواتية ال�سلوفينية) وتركيا املهزومة يف
احلرب.
ومبوجب االتفاقية ُرفعت يد تركيا عن البالد
واملدن التي حتتلها� ،أو لها فيها امتيازات ا�سمية،
مثل م�صر وقرب�ص وليبيا واليمن ،فيما �أرجئ

اخل�لاف ح��ول تبعية املو�صل للعراق �أم تركيا
لتحكيم ع�صبة الأمم ال ��ذي �أ��س�ق��ط ادع ��اءات
تركيا حولها ،ومت �ضم �أقاليم �شمالية �سورية
�إىل تركيا ،وت�شكلت تركيا احلديثة بحدودها
يف الأن��ا��ض��ول وتراقيا ال�شرقية برئا�سة كمال
�أتاتورك.
ملاذا يرف�ض الكرد لوزان؟
واملفارقة �أنه رغم اخلالفات بني الكرد وتركيا
ف�إن الطرفان يتفقان على رف�ض معاهدة لوزان،
و�إن كانت �أنقرة ترف�ضها بحجة �أنها “�سلبت”
منها �أرا� �ض��ي تتبع ال�سلطنة العثمانية ،ف�إن

الكرد يرف�ضونها بحجة �أنها �أطاحت بحلمهم
يف �إقامة دولة كرد�ستان التي كانوا ي�أملون �أن
ي�ساعدهم احللفاء الأوروبيون يف �إقامتها ثمنا
مل�ساعدتهم لهم يف احلرب �ضد تركيا.
و�أط� � �ل� � �ق � ��ت م� �ن� �ظ� �م ��ة “م�ؤمتر امل �ج �ت �م ��ع
ال��دمي �ق��راط��ي ال �ك��رد� �س �ت��اين� -أوروبا” وهي
م �ن �ظ �م��ة ك � ��ردي � ��ة ،ع� �ل ��ى م� ��واق� ��ع ال �ت ��وا� �ص ��ل
االج �ت �م��اع��ي وال �ف �� �ض��اء الإل� �ك�ت�روين ها�ستاغ
� »WeRejectTreatyOf#أو “نرف�ض
م�ع��اه��دة لوزان” ،وي�ط��ال��ب مبحا�سبة تركيا
ال �ع �ث �م��ان �ي��ة والأردوغ � ��ان� � �ي � ��ة ع �ل ��ى اجل ��رائ ��م
واالنتهاكات بحق املكونات والأقليات يف املنطقة،
خا�صة الإبادة �ضد الكرد والأرمن.
وي� �ق ��ول ال���ص�ح�ف��ي ال� �ك ��ردي وع �� �ض��و احلملة
“دلـ�شـري �آڤـيـ�سـتا” ملوقع “�سكاي نيوز عربية”
�إن احلملة “ت�أتي يف توقيت مهم؛ حيث ح َّلت
�أم����س الأول ال�سبت ال��ذك��رى ال�سنوية ال �ـ 98
التفاقية ل��وزان امل�شئومة التي ُعقِدت يف العام
 1923ومت مبوجبها تق�سيم ُك��رد��س�ت��ان �إىل
�أربعة �أجزاء،
وح �رِم ال�شعب ال� ُك��ردي بالتايل من وط��ن لهم
ُ
ك�سائر ال�شعوب الأخ��رى ،وبات �أكرب �شعب من
ح�ي��ث ال�ت�ع��داد ال���س�ك��اين ع�ل��ى م�ستوى العامل
ب�لا وط��ن وب�ل�ا ه��وي��ة ،ومت ف��ر���ض ه��وي��ة تلك
الأن �ظ �م��ة الأرب �ع��ة عليهم ،وك��ذل��ك حرمانهم
من كافة حقوقهم ،وعانوا ب�سبب هذا التق�سيم
خمتلف الويالت من القتل والتهجري و التنكيل
واال�ضطهاد».
وه� ��و ي �� �ش�ير ب ��ذل ��ك �إىل م ��ا ي �ق��ول��ه الأك� � ��راد
املتواجدون يف ال�ع��راق وتركيا و�سوريا و�إيران
من �أن تر�سيم احلدود يف معاهدة لوزان ،جعلهم
موزعني بني هذه الدول.
وبح�سب “دل�شري” ف ��إن “لدينا الآالف من
الوثائق والثبوتيات التي تدين تركيا ..وكل

جهودنا ت�صب يف �سياق حما�سبتها على جرائمها
بحق ال�ك��رد والأرم� ��ن وال���س��ري��ان والأ�شوريني
والعلويني وبقية الأع��راق والطوائف ،و�آخرها
جرائمها يف مدينة عفرين و�سار كانييه (ر�أ�س
العني) وري �سپي (تل �أبي�ض)” يف �سوريا.
 137منظمة ملحا�سبة تركيا
�أي�ضا وجهت  137م�ؤ�س�سة ومنظمة عمالية
وح�ق��وق�ي��ة ،م��ذك��رة �إىل �سكرتري ع��ام منظمة
الأمم امل�ت�ح��دة �أن�ط��ون�ي��و غ��وت�يري����س ،ورئي�س
املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن���س��ان زي��د رعد
احل �� �س�ين ،ووزي� ��ر خ��ارج �ي��ة ��س��وي���س��را �إكنازيو
كا�سي�س ،ور�ؤ�ساء املنظمات الدولية ذات ال�صلة،
لتذكري املجتمع الدويل باملجازر العثمانية.
وق ��ال ��ت امل �ن �ظ �م��ات يف ب �ي ��ان ل �ه��ا �إن“ :دعاة
ال�ت��وران�ي��ة يف االحت ��اد وال�ترق��ي ح��اف�ظ��وا على
م�ي��راث �أ� �س�لاف �ه��م ال�ع�ث�م��ان�ي�ين ال �ق��ائ��م على
جماجم ال�شعوب الأ�صلية يف الأنا�ضول وبالد
ال�شام و�شمال �أفريقيا والبلقان ،وبحق كل من
رف�ض غزواتهم وثقافتهم كما ح��دث يف �إبادة
الأرم ��ن يف �أع ��وام 1918ـ  ،1914وحمالت
الإب��ادة املمنهجة والتهجري الق�سري والتغيري
ال��دمي��وغ��رايف والت�شويه ال�ث�ق��ايف ب�ه��دف حمو
ال�ه��وي��ة القومية بحق اليونانيني والعلويني
وال�ك��رد ،بخا�صة يف انتفا�ضة حممود احلفيد
عام  1919وانتفا�ضة كوجكري عام  1921و
انتفا�ضة ال�شيخ �سعيد عام  1925وانتفا�ضة
�أك� ��ري ع ��ام  1930وان�ت�ف��ا��ض��ة دي��ر��س�ي��م عام
.»1936
كما لفتت املنظمات املخطط اجلديد لأردوغان
ب�ضم �أرا��ض��ي يف �شمال �سوريا و�شمال العراق،
وه��و م��ا يعني عند ال�ك��رد �ضم �أرا� �ض��ي يرونها
�ضمن “�أرا�ضيهم”؛ ما ينهي �آمالهم يف �إقامة
ما ي�سمونها بكرد�ستان الكربى.

�أردوغان والتو�سع
وم��ن ج��ان�ب��ه ،ج��دد �أردوغ� ��ان ،يف ذك��رى توقيع
م �ع ��اه ��دة ل� � � ��وزان ،احل ��دي ��ث ع ��ن خمططاته
ال�ت��و��س�ع�ي��ة ،حم�ت�ف�لا ب��اح�ت�لال ت��رك�ي��ا ملناطق
وا�سعة يف �شمال �سوريا وقرب�ص ،وتدخالتها يف
العراق ،وتواجدها الع�سكري يف ليبيا وقرب�ص.
وي �ق��ول يف ر� �س��ال��ة ن���ش��رت�ه��ا وك��ال��ة الأنا�ضول
الرتكية ال�سبت“ :النجاحات احلا�سمة التي
حققنـــــاها يف خمتــــلف ال�ســـــاحات ،ب��دءا من
�ســـــورية وليبيــــا ،مرورا ب�شرق البحر املتو�سط
و� �ص��وال �إىل مكافحة الإره�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اب ،هـــي �أو�ضح
م ��ؤ� �ش��ر ع �ل��ى �إرادت � �ن� ��ا حل �م��اي��ة ح �ق��وق بالدنا
وم�صاحلها».
وت��أت��ي ه��ذه الر�سالة عقب � 4أي��ام م��ن زيارته
مل��دي�ن��ة ف��ارو� �ش��ا يف اجل ��زء ال ��ذي حتتله تركيا
م��ن ج��زي��رة ق�بر���ص ،و�إع � ��ادة ف�ت�ح��ه ل�ه��ا رغم
�أنها مدينة مغلقة منذ �أن هجرها ال�سكان يف
�سبعينات القرن املا�ضي عقب االجتياح الرتكي
للجزيرة ،حيث ق��ررت الأمم املتحدة �إبقاءها
خ ��اوي ��ة؛ لأن م�ل�ك�ي�ت�ه��ا ت �ع��ود ل ��دول ��ة قرب�ص
ال�شرعية� ،إىل �أن يتم حل امل�س�ألة القرب�صية عن
طريق التفاو�ض.
ويرى مراقبون �أن تركيا متهد لالن�سحاب من
اتفاقية لوزان ،عرب التو�سع واحتالل الأرا�ضي
التي �سبق و�أن حتررت من االحتالل الرتكي يف
االتفاقية ،معتمدة يف ذل��ك على �إث��ارة نزاعات
عرقية ودي�ن�ي��ة ب�ين ال���س�ك��ان ،حم��وره��ا تغذية
ال� ��والء ل�ترك�ي��ا حت��ت م�ظ�ل��ة دي�ن�ي��ة متج�سدة
يف تنظيم الإخ ��وان الإره��اب��ي� ،أو �إح�ي��اء نعرات
ع��رق�ي��ة داخ ��ل ب�ع����ض ال���س�ك��ان امل�ن�ح��دري��ن من
�أج��داد عثمانيني ا�ستوطنوا هذه البالد خالل
االحتالل العثماين البعيد ،كما تفعل يف �سوريا
وليبيا والعراق.
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العدد ال ي�صنع اجلودة:

والعم �سام ،ملن الأف�ضلية...؟
القوة الع�سكرية :بني ال�صني
ّ

طموح بكني :قهر الهيمنة الع�سكرية العاملية .لفرتة طويلة جدا.
••الفجر -بيري �أنطوان دونيت
م��راج��ع��ة ب��ال��ت��ف�����ص��ي��ل :و���ص��ل��ت اجل��ه��ود
ونتيجة لذلك� ،أحرز اجلي�ش ال�صيني تقد ًما
ترجمة خرية ال�شيباينالع�سكرية ال�صينية �إىل درج���ة �أن �أح��د
ريا للإعجاب.
مث ً
ا�ستثمرت ال�صني مبالغ �ضخمة من امل��ال يف ول��ك��ن رمب��ا لي�س اىل درج���ة مناف�سة القوة اجل�ن�راالت الأم��ري��ك��ي�ين و���ص��ف ال�صني ب�أنها
ال�سنوات الأخ�يرة لتحديث قواتها امل�سلحة .الع�سكرية للواليات املتحدة ،ال اليوم وال رمبا “التهديد الرئي�سي للعقود القادمة” للواليات

املتحدة .وخ�لال جل�سة ا�ستماع ع��ام 2017
رئي�سا لهيئة الأركان
�أمام الكونغر�س لتعيينه
ً
امل�شرتكة ،قال اجل�نرال جوزيف دانفورد� ،إن
“�أهم التهديدات” يف عينيه تظل “تلك التي مل
تظهر بعد».

13

االمريكية رابتور اف22 -
وخ�لال مثوله مرة �أخ��رى �أمام
جل�ن��ة ال �ق��وات امل���س�ل�ح��ة مبجل�س
ال�شيوخ يف � 26سبتمرب ،2017
ح��دد واح ��دة :ال�صني ،بينما كان
ال �ك �ث�يرون ي��راه �ن��ون ع�ل��ى كوريا
ال�شمالية ،وحتى رو�سيا و�إيران.
ق ��ال اجل �ن��رال دان � �ف ��ورد يف ذلك
ال� ��وق� ��ت�“ :إذا ن� �ظ ��رت �إىل عام
 ،2025ون �ظ��رت �إىل الرتكيبة
ال�سكانية واالق�ت���ص��اد� ،أع�ت�ق��د �أن
ال�صني رمب��ا تكون �أك�بر تهديد”
للواليات املتحدة.
و�أو�ضح �أن “ال�صني ت�شدد على
احلد من قدرتنا على �إبراز قوتنا،
وت �ه��دف �إىل �إ� �ض �ع��اف حتالفاتنا
يف امل�ح�ي��ط الهادئ” .بالإ�ضافة
�إىل ذل ��ك“ ،يبدو �أن ال�صينيني
م � �ل � �ت� ��زم� ��ون ب� � ��زي� � ��ادة الإن � � �ف � ��اق
الع�سكري” من �أجل منح قواتهم
امل�سلحة “قدرات من املحتمل �أن
ت�ق��و���ض اال�سبقية التكنولوجية
الرئي�سية للواليات املتحدة».
�إذا ما هي ال�صورة؟
ق��وات امل�شاة ال�صينية كبرية
ولكنها �سيئة التجهيز و�سيئة
التدريب
بلغ الإنفاق الع�سكري الأمريكي
 778مليار دوالر يف العام املا�ضي،
وه��و �إىل ح��د بعيد �أك�بر ميزانية
ع�سكرية على هذا الكوكب .لكن ال
ينبغي لوا�شنطن �أن ت�ضيع الوقت
حيث ارتفعت امليزانية الع�سكرية
لل�صني بن�سبة  6فا�صل  8باملائة
ه��ذا ال �ع��ام ب�ع��د زي� ��ادات م�ستمرة
على مدى عقدين.
وحت� �ت� �ف ��ظ ال� ��� �ص�ي�ن بالرقم
ال�ق�ي��ا��س��ي ال �ع��امل��ي ل �ع��دد اجلنود
الن�شطني :مليونان عام .2019
وق� � ��د و� � �ض� ��ع ال� �ب� �ن� �ت ��اغ ��ون ام� ��ام
الكوجنر�س ميزانية العام املقبل
التي تتطلب  1.35مليون جندي

اجلي�ش ال�صيني اكرب عددا ولكنه متخلف ت�سليحا

 حتتفظ ال�صني بالرقم القيا�سي العاملي لعدد اجلنود الن�شطني يتفوق الأمريكان على ال�صينيني ب�إجمايل 11حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية
ن�شط.
ومع ذلك ،ف�إن ما يهم لي�س عدد
اجل �ن��ود ،ب��ل ب��الأح��رى ك��م منهم
منخرط يف �أك�ثر تقنيات احلرب
ت �ط��وراً .وك�م��ا يت�ضح ،ف ��إن جنود
جي�ش التحرير ال�شعبي ال�صيني،
�إم � ��ا جم� �ه ��زون مب� �ع ��دات قدمية
�أو عاجزين على القتال بفعالية
ب�سبب التدريب غري الكايف .ومع
ذل��ك ،ف ��إن بكني ال تقف مكتوفة
الأي� ��دي ح�ي��ث �أف��رج��ت احلكومة
ال���ص�ي�ن�ي��ة ع ��ن �أم � � ��وال لتطوير
وت�صنيع �أ�سلحة �آلية للم�شاة.
ويف مواجهة امل�شاة ال�صينيون،
 6333دبابة �أمريكية ،وهي �أكرب
نظام م��د ّرع يف العامل بعد رو�سيا
بح�سب جملة فورب�س الأمريكية،
ب �ي �ن �م��ا مت �ت �ل��ك ال �� �ص�ين 5800
دبابة.
هيمنة �أمريكية �ساحقة يف
اجلو
ع�ن��دم��ا يتعلق الأم� ��ر بالقوات
اجل ��وي ��ة ،ف � ��إن ه�ي�م�ن��ة ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة ع �ل��ى ال �� �ص�ين �ساحقة.
مت �ت �ل��ك ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة 13
�ألف طائرة مقاتلة ،منها اف35-

الي�ت�ن�ي��غ وراب �ت��ور اف ،22-وهي
من بني الطائرات املقاتلة الأكرث
روع� ��ة ع �ل��ى ه ��ذا ال �ك��وك��ب ،وفقًا
ل�ت�ق��ري��ر ن���ش��رت��ه جم�ل��ة “فاليت
غلوبال” لعام .2021
و�أم� ��ام ه��ذه ال�تر��س��ان��ة اجلوية
الأمريكية ،تطرح ال�صني ما يزيد

 ال متلك ال�صني �سوى حاملتي طائرات دفع تقليديي�سهل التعرف عليهما ،وهما لياونينغ و�شاندونغ

الطائرة ال�صينية املقاتلة جاي 20
قلي ً
ال عن  2500طائرة ،منها ما الأمريكية اف .22-لكن ال يزال
يقارب �ألفي طائرة مقاتلة ،وفقًا يتعني �إثبات قدرتها على التناف�س
لتقرير ع��ام  2020ال�صادر عن م ��ع ه� ��ذه ال �ط ��ائ ��رة ن� �ظ� � ًرا لعدم
القوة الع�سكرية ال�صينية .املقاتلة حدوث �أي قتال حتى الآن.
ويعمل البلدان � ً
ال�صينية الأكرث تطوراً ،هي جي-
أي�ضا ،على �إنتاج
 ،20واملعروفة � ً
أي�ضا با�سم التنني ق��اذف��ات ج��دي��دة .لل�صني �إت ����ش-
اجل �ب ��ار .مت ت�صميمها لتناف�س  20يف حقيبتها ،يف ح�ين طورت

ال��والي��ات امل�ت�ح��دة اجل�ي��ل التايل
من بي 21-رايدر �ستيلث بومرب.
حامالت الطائرات ال�صينية
املتقادمة وتر�سانة نووية ال
ت�ضاهى
يرا ،الأ�سطول .ميدان
�
خ
�
أ
يبقى ً

حا�سم ،حيث متتلك ال�صني �أكرب
ع ��دد م��ن ال �� �س �ف��ن 360 :مبنى
مقابل  297ل�ل��والي��ات املتحدة.
ول� �ك ��ن ه �ن��ا �أي � �� ً��ض ��ا� ،إىل جانب
حقيقة �أن العدد ال ي�صنع اجلودة،
يتمتع الأمريكيون ب�أ�سبقية على
ال�صينيني ب��إج�م��ايل  11حاملة
ط��ائ��رات تعمل بالطاقة النووية،
وكلها ق ��ادرة على ا�ستيعاب �أكرث
م ��ن  60ط ��ائ ��رة م �ق��ات �ل��ة تقلع
مب�ق��ال�ي��ع م �ت �ط��ورة ل �ل �غ��اي��ة� .أم ��ا
بالن�سبة لل�صني ،ف�ه��ي ال متلك
�� �س ��وى ح��ام �ل �ت��ي ط � ��ائ � ��رات دف ��ع
تقليدي ي�سهل التعرف عليهما.
وهما لياونينغ و�شاندونغ ،اللتان
ت �ع��ود ت�ق�ن�ي�ت�ه�م��ا امل �ت �ق��ادم��ة �إىل
الثمانينات ،وميكن �أن ت�ستوعب
ف�ق��ط � 24إىل  36م�ق��ات�ل��ة من
طراز جي.15-
وجتدر اال�شارة هنا ،اىل الرت�سانة
النووية املتاحة للواليات املتحدة
وال� ��� �ص�ي�ن .ه �ن��ا اي �� �ض��ا ،ال �شيء
للمقارنة لأن ل�ل��والي��ات املتحدة
 5800ر�أ�سا نوويا ،منها 1400
يف ح ��ال ��ة ت� ��أه ��ب دائ � ��م وج ��اه ��زة
ل�ل�إط�لاق يف �أي وق��ت ،مقارنة بـ
� 250إىل  350ر� ًأ�سا حرب ًيا على

 عندما يتعلق الأمر بالقوات اجلوية ،ف�إن � -أنظمة الأ�سلحة ال�صينية “مت�أخرة عدةهيمنة الواليات املتحدة على ال�صني �ساحقة �سنوات” عن نظريتها يف الواليات املتحدة

رفع العلم على حاملة الطائرات ال�صينية �شاندونغ

لوكهيد مارتن �إف 35

اجلانب ال�صيني.
ال��ع��ي��وب ال��ث�لاث��ة للجي�ش
ال�صيني
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،واجهت
� �ص �ن��اع��ة الأ�� �س� �ل� �ح ��ة ال�صينية
�صعوبات يف �إنتاج �أ�سلحة جديدة
يف ال�سنوات الأخرية .ت�سرد درا�سة
�أجراها مركز الأبحاث الأمريكي
م��ؤ��س���س��ة ران � ��د ،ث�ل�اث��ة جماالت
ي ��واج ��ه ف �ي �ه��ا ج �ي ����ش التحرير
ال���ش�ع�ب��ي �أوج � ��ه ق �� �ص��ور :اجليل
االخ �ي��ر م ��ن �أ� �ش �ب��اه املو�صالت،
والغوا�صات ال�شبحية ،واملحركات
النفاثة املقاتلة.
وهكذا ا�صبحت �أنظمة الأ�سلحة
ال�صينية ال��راك��دة “مت�أخرة عدة
�سنوات” عن نظريتها يف الواليات
امل� �ت� �ح ��دة .وه � ��ذا ه ��و احل � ��ال مع
م �ق��ات�ل�ات جي 20-وجي31-
مقارنة مبقاتالت لوكهيد مارتن
اف  22-و “اف  ،35والطائرات
الأوىل ،ت ��رك� �ت� �ه ��ا ال � �ط� ��ائ� ��رات
الأمريكية وراءها.
لكن لن�ضع يف االعتبار الكلمات
الأخ�ي��رة للرئي�س ال�صيني �شي
جني بينغ .ففي الأول من يوليو،
حتدث يف ميدان تيانامنني يف قلب
ب�ك�ين مب�ن��ا��س�ب��ة ال��ذك��رى املئوية
للحزب ال�شيوعي ال�صيني ،ووعد
كل الذين �سيجر�ؤون على ترهيب
ال �� �ص�ي�ن ب� �ـ “حتطيم ر�ؤو� �س �ه ��م
و�إراقة دمائهم” ...للت� ّأمل.
-----------------------م���ؤل��ف ح��وايل خم�سة ع�شر
كتا ًبا خم�ص�صة لل�صني واليابان
والتبت والهند والتحديات
الآ���س��ي��وي��ة الرئي�سية .عام
 ،2020ن�شر كتاب “الزعامة
العاملية حم��وره ،ال�صدام بني
ال�صني وال��والي��ات املتحدة”
عن من�شورات لوب.
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فقدان �شهادات �أ�سهم

العدد 13298
بتاريخ 2021/7/26

فقد ال�سادة التالية ا�سماءهم �شهادات �أ�سهم �صادرة من �شركة
(اعمار العقارية)
� -1شايع �سعيد ن�صيب املر املن�صوري
 -2موزة غا�شم ن�صيب املن�صوري
 -3ميثه غامن �شايع املن�صوري
 -4اروى �شايع �سعيد ن�صيب املن�صوري
على من يجدهم الرجاء ت�سليمهم لل�شركة املذكورة اعاله او
االت�صال على تلفون  0504425800م�شكورا.
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املال والأعمال

اقت�صادية دبي تبد�أ مبخالفة ال�شركات غري
امل�سجلة يف نظام امل�ستفيد احلقيقي
•• دبي-الفجر:

ق ��ام ق �ط��اع ال��رق��اب��ة ال �ت �ج��اري��ة وح �م��اي��ة امل���س�ت�ه�ل��ك يف
اقت�صادية دبي مبخالفة ال�شركات غري امل�سجلة يف نظام
امل�ستفيد احلقيقي بعد انتهاء مهلة الإق��رار والتي كانت
ح�ت��ى ت��اري��خ  30ي��ون�ي��و  2021وذل ��ك ل�ضمان التزام
ال�شركات وامل��ؤ��س���س��ات العاملة يف الإم ��ارة بالت�شريعات
املعمول بها.

وجاء تطبيق الإجراءات القانونية على املخالفني بعدما
�أطلقت اقت�صادية دبي حملة توعوية مكثفة عرب خمتلف
و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة وال��رق �م �ي��ة ل�ت��وع�ي��ة قطاع
الأعمال عن �أهمية الت�سجيل يف نظام امل�ستفيد احلقيقي
وذل ��ك يف �إط ��ار �سعي اق�ت���ص��ادي��ة دب��ي لتحقيق املعايري
الدولية ،وتنفيذاً ملتطلبات قـــــرار جمـــــل�س ال��وزراء رقم
 58ل�سنة  2020يف �ش�أن تنظيم �إج ��راءات “امل�ستفيد
احلقيقي.

وت��دع��و اقت�صادية دب��ي ال�شركات امل�سجلة يف �إم��ارة دبي
�إىل �ضرورة امل�ب��ادرة للت�سجيل وتقدمي بيانات امل�ستفيد
احلقيقي من خالل اخلدمات االلكرتونية املتوفرة عرب
ال��راب��ط https://eservices.dubaided.
�gov.ae/BeneficiaryOwnerأو عرب مركز
االت�صال97144455555+
�أو الربيد الإلكرتوين info@dubaided.gov.
� aeأو زيارة �أحد مراكز اخلدمة املعتمدة.
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 834مليون درهم ت�صرفات عقارات دبي �أم�س

•• دبي -وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي ام�س �أكرث من  834مليون درهم حيث �شهدت الدائرة
ت�سجيل  227مبايعة بقيمة  578.01مليون درهم منها  30مبايعة للأرا�ضي بقيمة  228.36مليون درهم
و 197مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة  349.65مليون درهم.
وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  121مليون درهم يف منطقة جزيرة  2تليها مبايعة بقيمة  8ماليني درهم يف
منطقة جمريا الأوىل تليها مبايعة بقيمة  8ماليني درهم يف منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد.
وت�صدرت منطقة ند ال�شبا الأوىل املناطق من حيث عدد املبايعات �إذ �سجلت  7مبايعات بقيمة  20مليون درهم وتلتها
منطقة ند ال�شبا الثالثة بت�سجيلها  6مبايعات بقيمة  19مليون درهم وثالثة يف جمريا الأوىل بت�سجيلها  3مبايعات
بقيمة  19مليون درهم .وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة  52مليون درهم مبنطقة
املركا�ض ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  9ماليني درهم يف منطقة برج خليفة و�أخريا مبايعة بقيمة  8ماليني
درهم يف منطقة جزيرة .2

مطار �أبوظبي الدويل متحف يف الهواء الطلق حافل بالألوان والأ�ضواء
يف عا�صمة الإمارات العربية املتحدة ،ابتدا ًء من
 14يوليو حتى نهاية �أغ�سط�س .2021وبهذه
املنا�سبة�� ،ص� ّرح ��س�ع��ادة كزافييه �شاتيل� ،سفري
فرن�سا ل��دى الإم��ارات العربية املتحدة�“ :أهنئ
الفائزين الذين جنحوا يف ح�شد مهاراتهم الفنية
وا�ستخدام خيالهم خللق �أعمال فنية رائعة .مع
احتفالنا بعيد البا�ستيل الفرن�سي  ،كان احلفل
اجلميل فر�صة رائعة لالحتفال بال�صداقة بني
الإم��ارات وفرن�سا ،والأهمية التي يوليها بلدانا
للثقافة والإبداع واالبتكار� .أتطلع �إىل الرتحيب
بالفنانني ه��ذا اخل��ري��ف حل���ض��ور ح�ف��ل ث ��انٍ يف
جناح فرن�سا يف �إك�سبو دبي  ،2020الذي �سوف
ي�سلط ال�ضوء على هذه املوا�ضيع الهامة».
�أما فران�سوا بوريان ،الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون
التجارية يف مطارات �أبوظبي فقد عقب قائ ً
ال:
“ي�س ّر مطارات �أبوظبي �أن تتيح هذا االحتفال
بالفنون وال�ث�ق��اف��ة داخ��ل �أه��م ج��زء م��ن البنية

•• �أبو ظبي-الفجر:

�أعلنت �شركة م�ط��ارات �أب��وظ�ب��ي ع��ن ف��وز ت�سعة
مُ�شاركني يف م�سابقة الت�صميم اجلرافيكي التي
ّ
مت �إطالقها يف يونيو املا�ضي بالتعاون مع املعهد
الفرن�سي يف الإم��ارات العربية املتحدة ،والق�سم
الثقايف لدى ال�سفارة الفرن�سية بابوظبي.
ومت ّكن الفائزون بهذه املُ�سابقة ،من حتويل مطار
ُتحف يف الهواء الطلق هو
�أبوظبي الدويل �إىل م ٍ
الأول من نوعه ،لن�شر �إبداعاتهم الفنية املُبتكرة
و�صور الت�صاميم املرئية التي تفي ب�أعلى املعايري
احلديثة ك��إج��اب��ة على ��س��ؤال املُ�سابقة املطروح
“كيف �سن�سافر يف امل�ستقبل».
و ّ
متت مكاف�أة الفائزين الت�سعة بعر�ض �أعمالهم
ال�ف�ن�ي��ة ع�ل��ى  70ل��وح��ة �إع�لان �ي��ة م��ن ت�صميم
“جيه ��س��ي دي �ك��و»  ،JCDecauxيف الهواء
الطلق مبطار �أبوظبي الدويل� ،أحد �أ�شهر املعامل

Monday

التحتية ل�ل�ط�يران يف الإم� ��ارة :م�ط��ار �أبوظبي
ال � ��دويل� ،إذ �إن �ن��ا ن���س�ع��ى يف م� �ط ��ارات �أبوظبي
لال�ستمرار بتوفري جت��رب��ة م�ط��ار ج��دي��دة غري
م�سبوقة ،وحتويل �سفر الركاب �إىل اختبار جديد
كلياً من خالل ا�ستخدام مرافقنا.
و�أ�ضاف قائال  :ن�أمل �أن ت�ؤدي التجهيزات الفنية
�إىل �إ�سعاد امل�سافرين و�إلهامهم با�ستخدام مرافق
امل �ط��ار ل��دي�ن��ا ،م��ع اال� �س �ت �م��رار يف �إظ �ه��ار مطار
�أبوظبي الدويل كواحد من املطارات الرائدة يف
املنطقة».
ومن جانبه �ص ّرح مارتن �صباغ ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة “جيه �سي ديكو لل�شرق الأو�سط و�أفريقيا”
قائ ً
ال“ :ي�س ّر �شركتنا �أن ت�شكل جزءاً وتلعب دور
املُبادر يف احلدث الثقايف بعنوان “�أعر�ض عملك
ال�ف�ن��ي يف م�ط��ار �أب��وظ �ب��ي الدويل” وذل ��ك عن
ط��ري��ق ت�ق��دمي وت��وف�ير �أ��ص��ول�ن��ا الإع�لان�ي��ة �إىل
الفنانني وال�ه��واة الإماراتيني.وم�ضى قائ ً
ال “

15
19
19

تتما�شى ه��ذه امل�سابقة مت��ام�اً م��ع مهمتنا حيث
�أن التنقل واال�ستدامة هما مو�ضوعان رئي�سيان
ال�سرتاتيجية االبتكار لدينا .نحن متحم�سون
للغاية للرتويج لهذا امل�شروع العاملي الأول مع
�شركائنا ،الذي حوّل مطار �أبوظبي الدويل �إىل
متحف يف الهواء الطلق للمجتمع املحلي».ومن
اجلدير بالذكر �أن �إط�لاق هذه املُبادرة الفريدة
من نوعها جاء نتيجة تعاون بني املعهد الفرن�سي
يف الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،والق�سم الثقايف
ل��دى ال���س�ف��ارة ال�ف��رن���س�ي��ة ،و��ش��رك��ة “جيه �سي
ديكو” �أكرب �شركة للإعالنات يف الهواء الطلق
على م�ستوى العامل ،و�شركة مطارات �أبوظبي،
و�شركة “بي بي ميديا” يف خطوة للرتكيز على
احلياة الثقافية يف �أبوظبي ودعمها� ،إ�ضافة �إىل
ت�شجيع الإب��داع املحلي وتطوير املهارات الفنية
اح �ت �ف��ا ًء ب��ال��ذك��رى اخل�م���س�ين ل��دول��ة الإم� ��ارات
العربية املتحدة ور�ؤيتها طويلة املدى.

خالل ا�ستقبال القن�صل العام يف دبي والإمارات ال�شمالية

غرفة ال�شارقة تبحث مع كوريا اجلنوبية التعاون االقت�صادي
وفر�ص اال�ستثمار يف الرعاية ال�صحية وتقنية املعلومات
ال�شارقة م ��ؤخ��را يف مقر ال�غ��رف��ة ،ل�سعادة مون
•• ال�شارقة-الفجر:
بيوجن جون قن�صل عام جمهورية كوريا اجلنوبية
ب �ح �ث��ت غ ��رف ��ة جت � ��ارة و� �ص �ن��اع��ة ال �� �ش��ارق��ة مع يف دب ��ي والإم � � ��ارات ال���ش�م��ال�ي��ة وال��وف��د املرافق
القن�صلية ال�ع��ام��ة جلمهورية ك��وري��ا اجلنوبية ل��ه ،بح�ضور فاطمة خليفة امل�ق��رب م��دي��ر �إدارة
يف دب��ي والإم � ��ارات ال�شمالية ،ع�لاق��ات التعاون العالقات الدولية بالغرفة.
االقت�صادي والتجاري بني ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
اال��س�ت�ث�م��اري��ة ال�ع��ام�ل��ة يف ال���ش��ارق��ة ونظرياتها االرتقاء بعالقات التعاون
ال�ك��وري��ة اجل�ن��وب�ي��ة ،و�سبل دع��م ال���ش��راك��ات بني ورحب �سعادة حممد �أحمد �أمني العو�ضي بالوفد
اجل��ان �ب�ي�ن يف خم �ت �ل��ف ال �ق �ط��اع��ات وامل� �ج ��االت ال��زائ��ر م��ؤك��دا على عمق ال�ع�لاق��ات ال�ت��ي جتمع
االق �ت �� �ص��ادي��ة� ،إىل ج��ان��ب ا� �س �ت �ع��را���ض فر�ص �إم��ارة ال�شارقة ب�سي�ؤول ،ومعربا عن �أمله يف �أن
اال�ستثمار املتاحة يف تقنية املعلومات والرعاية حتقق هذه الزيارة �أهدافها يف االرتقاء مبجاالت
ال�صحية وال�سياحة والثقافة.
التعاون االقت�صادي واال�ستثماري بني البلدين
أحمد
�
حممد
�ادة
�
ع
�
س
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال ��
ال�صديقني ،حيث تعد ك��وري��ا اجلنوبية واحدة
�أم�ين العو�ضي مدير ع��ام غرفة جت��ارة و�صناعة م��ن �أه ��م ال���ش��رك��اء ال�ت�ج��اري�ين بالن�سبة لدولة

الإم� ��ارات العربية املتحدة ب�صفة ع��ام��ة و�إم ��ارة
ال�شارقة ب�صفة خا�صة� ،إذ تعترب الإم��ارات �أكرب
�سوق ل�صادرات كوريا اجلنوبية يف دول جمل�س
ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي ،وراب ��ع �أك�ب�ر ��س��وق ل ��واردات
ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة ،ك�م��ا و� �ص��ل حجم
ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري ب�ين البلدين يف ع��ام 2020
�إىل  9.4م�ل�ي��ار دوالر .وا��س�ت�ع��ر���ض العو�ضي،
�أم��ام الوفد ال��زائ��ر �أب��رز اخل��دم��ات التي تقدمها
غ��رف��ة ال���ش��ارق��ة ل��رج��ال الأع �م��ال وامل�ستثمرين
الأجانب ،م�ؤكدا حر�ص الغرفة يف �إط��ار خطتها
اال�سرتاتيجية على ا�ستقطاب اال�ستثمارات وبناء
ال�شراكات التجارية ،والرتويج للفر�ص املجزية
املتاحة يف خمتلف القطاعات االقت�صادية ،ويف
�شتى املجاالت يف �إمارة ال�شارقة واملدعومة بحزمة

جهود نوعية مل�ؤ�س�سة رواد خالل
الن�صف الأول من 2021
•• ال�شارقة  -وام:

عززت م�ؤ�س�سة ال�شارقة لدعم امل�شاريع الريادية “ ُر َّواد”
التابعة ل��دائ��رة التنمية االقت�صادية بال�شارقة خالل
الن�صف الأول م��ن ال�ع��ام احل��ايل ج�ه��وده��ا ومبادراتها
الرامية لإجناح م�شاريع �أع�ضائها ومتكينهم من اجتياز
التحديات الناجمة عن كوفيد 19-وا�ستدامة �أعمالهم
بنجاح خالل الفرتة املقبلة.
و�أك��د �سعادة �سلطان عبداهلل بن ه�دّه ال�سويدي رئي�س
دائ ��رة التنمية االق�ت���ص��ادي��ة ب��ال���ش��ارق��ة �أه�م�ي��ة ت�ضافر
اجل �ه��ود احل�ك��وم�ي��ة واخل��ا� �ص��ة ل �ل��وق��وف م��ع امل�شاريع
ال �� �ص �غ�يرة وامل �ت��و� �س �ط��ة ال �ت��ي ي��دي��ره��ا رواد الأع �م ��ال
الإماراتيون ل�ضمان ا�ستمراريتها خالل هذه الظروف
ال�صعبة وت�ط��وي��ر اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة ل�ه��م يف جماالت
التمويل واال��س�ت���ش��ارات وال�ت��دري��ب وت��وف�ير امل��زي��د من
احل��واف��ز والت�سهيالت ورف��ده��م باملعلومات والبيانات
الالزمة اىل جانب املبادرات وامل�شاريع والربامج الأخرى
ال�ت��ي ت�ع��زز م��ن ت��واج��ده��م وجن��اح�ه��م يف ال�سوق.و�أ�شاد
ال���س��وي��دي ب�ج�ه��ود ح�ك��وم��ة ال���ش��ارق��ة يف دع��م امل�شاريع
الريادية للمواطنني يف ظل القيادة الر�شيدة ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن حم�م��د القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ومتابعة �سمو ال�شيخ
�سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل العهد نائب
حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة
م�شرياً �إىل جهود و�إجن��ازات م�ؤ�س�سة “ ُر َّواد” يف تعزيز
بيئة ريادة الأعمال يف الإمارة تتوافق مع هذه التوجهات
والتطلعات احل�ك��وم�ي��ة.م��ن جانبه ك�شف ��س�ع��ادة حمد
علي عبداهلل املحمود مدير م�ؤ�س�سة “ ُر َّواد” �أن �إجمايل
عدد امل�شاريع املمولة منذ ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سة حتى اليوم
بلغ  70م�شروعاً بقيمة متويل فعلية �إجمالية بلغت
 22.2مليون درهم وانق�سمت هذه امل�شاريع املمولة �إىل
 49م�شروعاً ح�صلت على متويل مبا�شر من امل�ؤ�س�سة
ب�إجمايل م��ا ي�ق��ارب  11مليون دره��م بينما مت متويل
 21م�شروعاً م��ن خ�لال م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي
ب��إج�م��ايل  11.2مليون دره��م.و��ض�م��ن نتائج التقرير
الن�صف ال�سنوي لإجن��ازات امل�ؤ�س�سة للعام � 2021أ�شار
املحمود �إىل ان�ضمام  118م�شروعاً جديداً �إىل ع�ضوية
امل�ؤ�س�سة خالل الأ�شهر ال�ستة املا�ضية مقارنة بعدد 71
م�شروعاً ع�ضواً يف نف�س الفرتة من العام  2020بن�سبة
منو بلغت  66.2باملائة .و�أو�ضح مدير م�ؤ�س�سة “ ُر َّواد”
�أن امل�شاريع اجل��دي��دة املن�ضمة للع�ضوية ت��وزع��ت وفق
ن�شاط امل�شروع �إىل  58م�شروعاً عام ً
ال يف قطاع �أن�شطة
الأغذية وال�ضيافة واملطاعم وهو ما ميثل  49.1باملائة
من �إجمايل امل�شاريع الأع�ضاء فيما جاءت  8م�شاريع يف

جمال ن�شاط مراكز التجميل وال�صالونات و 7م�شاريع يف
جمال �صيانة وغ�سيل ال�سيارات والعناية بها و 6م�شاريع
يف �أن�شطة جت��ارة الطيب والعطور وال��زه��ور والنباتات
الطبيعية و 6م�شاريع �أي�ضاً يف ن�شاط ت�أجري املالعب
ال��ري��ا��ض�ي��ة ...الفتا اىل �أن امل�شاريع الأخ ��رى ج��اءت يف
�أن�شطة جتارية وجم��االت خدمية �أخ��رى.وق��ال املحمود
�أن الن�صف الأول من � 2021شهد جتديد ع�ضوية 87
م�شروعاً مقارنة بعدد  41م�شروعاً جمدداً يف ذات الفرتة
من العام املا�ضي بفارق  46م�شروعاً ومبا ميثل ن�سبة
منو بلغت  112.2باملائة بينما ح�صل  18ع�ضواً على
املوافقة لتمديد الع�ضوية لل�سنة الرابعة �أو اخلام�سة
مقارنة بعدد  10م�شاريع يف الن�صف الأول من العام
املا�ضي.و�أ�ضاف �أن اال�ست�شارات املقدمة ل��رواد الأعمال
خ�لال الفرتة بلغت  29ا�ست�شارة فيما تلقت امل�ؤ�س�سة
طلبات للح�صول على خدمات الدعم من  188م�شروعاً
بينما مت تنفيذ  54زي��ارة ميدانية للم�شاريع لأغرا�ض
املتابعة الدورية لها يف حني �أجرى فريق امل�ؤ�س�سة 149
م�ق��اب�ل��ة ح���ض��وري��ة واف�ترا� �ض �ي��ة لتقييم امل���ش��اري��ع كما
مت �إ��ص��دار  233خطاب �إع�ف��اء للم�شاريع �إىل اجلهات
احلكومية واخل��ا��ص��ة ومت التعامل م��ع  3822مكاملة
واردة و�صادرة للرد على ا�ستف�سارات املتعاملني والأع�ضاء
ومتابعتهم.و�ضمن مبادرة “ ت�شبيك “ ان�ضم م�شروعان
ج��دي��دان �إىل امل �ب��ادرة وم��ن خاللها �سيقوم امل�شروعان
بتوفري حزمة من اخل�صومات على خدماتهما ل�صالح
باقي امل�شاريع الأع�ضاء يف امل�ؤ�س�سة.
وق ��ال ��س�ع��ادة ح�م��د امل�ح�م��ود �إن �إج �م��ايل رواد ورائ ��دات
الأعمال امل�ستفيدين من الربامج التدريبية والدبلومات
املهنية التي نظمتها امل�ؤ�س�سة خالل الن�صف الأول بلغ
 151م�ت��درب�اً وم�ت��درب��ة منهم  94رائ��د �أع �م��ال و57
رائ ��دة �أع �م��ال وذل��ك م��ن خ�لال  7ب��رام��ج تدريبية و3
برامج دبلوم مهني ب�إجمايل � 135ساعة تدريبية وقد
حازت هذه الربامج على ن�سبة  93باملائة يف نتيجة ر�ضا
امل�ت��درب�ين.و�أو��ض��ح �أن مو�ضوعات ه��ذه ال�برام��ج متثلت
يف �إدارة امل�شاريع الريادية ودرا�سة اجلدوى االقت�صادية
والت�شغيل الآيل للمطاعم ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ور��ش��ة عمل
حول “احلوارات اخلفية للعمالء وفن اكت�شافات العادات
ال�شرائية” و�أي�ضاً ور�شة �إلزامية لرواد الأعمال �ضمن
م �� �ش��روع ط �م��وح وور� �ش��ة ت�ع��ري�ف�ي��ة ب �خ��دم��ات امل�ؤ�س�سة
وخطوات امل�شروع و ور�شة توعوية حول املن�صة الوطنية
للتوظيف الذاتي ...الفتا �إىل �أن عدد امللتحقني بربامج
ال��دب �ل��وم امل �ه �ن��ي ب �ل��غ  25م �ت��درب �اً وم �ت��درب��ة و�شملت
ه��ذه ال�برام��ج دبلوم الت�سويق وبناء ال�سمعة التجارية
للم�شاريع بعد التعايف ودبلوم تطوير املطاعم ومبادرة
“�أبدع وبرمج».

من احلوافز واملزايا اجلاذبة لرجال الأعمال من
خمتلف دول العامل يف ظل املكانة ال��رائ��دة التي
حتظى بها الإم ��ارة كمركز اقت�صادي ب��ارز على
ال�صعيدين الإق�ل�ي�م��ي وال� ��دويل ،داع�ي��ا اجلانب
ال� �ك ��وري �إىل ت�ن�ظ�ي��م زي � ��ارات ل��رج��ال الأعمال
الكوريني وعقد اجتماعات افرتا�ضية مع جمتمع م�شيدا بالنه�ضة احل�ضارية والتطور االقت�صادي
الأع�م��ال الإم��ارات��ي واالط�لاع على �أه��م الفر�ص الذي ت�شهده �إمارة ال�شارقة يف خمتلف املجاالت،
وم�ع��رب��ا ع��ن ال��رغ�ب��ة يف م��وا��ص�ل��ة ال�ت��وا��ص��ل مع
اال�ستثمارية ملا فيه م�صلحة البلدين.
الغرفة ،لتعزيز العالقات التجارية واال�ستثمارية
املتبادلة �إىل �أف�ضل امل�ستويات بني اجلانبني يف
توفري �سبل الدعم
م��ن جانبه �أع ��رب ��س�ع��ادة م��ون ب�ي��وجن ج��ون عن امل�ستقبل� ،إىل جانب النظر يف �إمكانية امل�شاركة
�شكره وتقديره للغرفة على ح�سن اال�ستقبال ،يف املعار�ض الرئي�سية التي تقام يف مركز �إك�سبو
واحل��ر���ص ال��ذي �أب��دت��ه على توفري �سبل الدعم ال���ش��ارق��ة ال�ت��اب��ع للغرفة وع�ل��ى ر�أ��س�ه��ا معر�ض
والتعاون والتن�سيق مع جمتمع الأعمال الكوري� ،صناعة وت�شكيل ال�صلب وامل�ع��ادن “�ستيل فاب”

ومعر�ض ال�شرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل التن�سيق م��ع خمتلف الفعاليات
الثقافية يف �إم��ارة ال�شارقة كونها تعد رائ��دة يف
هذا املجال عربيا و�إقليميا.
ويف ختام ال��زي��ارة ج��ال الوفد ال��زائ��ر يف املعر�ض
الدائم للمنتجات ال�صناعية املحلية الواقع �ضمن
مقر ال�غ��رف��ة ،حيث اط�ل�ع��وا على املنتجات التي
تعر�ضها �أكرث من  180من�ش�أة تعمل يف ال�شارقة
يف نحو  191من�صة عر�ض.

كهرباء ومياه دبي تنظم ور�شة العمل الدولية الثالثة اخلا�صة
مب�سابقة ديكاثلون الطاقة ال�شم�سية -ال�شرق الأو�سط 2021
•• دبي-وام:

افتتحت هيئة ك�ه��رب��اء وم �ي��اه دبي
اف�ترا� �ض �ي �اً ور� �ش��ة ال�ع�م��ل الدولية
ال�ث��ال�ث��ة اخل��ا��ص��ة ب��ال��دورة الثانية
م��ن امل���س��اب�ق��ة ال�ع��امل�ي��ة للجامعات
ل�ت���ص�م�ي��م الأب �ن �ي��ة امل �ع �ت �م��دة على
الطاقة ال�شم�سية ديكاثلون الطاقة
ال�شم�سية ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط التي
تنظمها الهيئة بالتزامن مع �إك�سبو
 2020دب��ي يف جم� ّم��ع حممد بن
را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية.
وق��ال معايل �سعيد حممد الطاير
الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي
ل �ه �ي �ئ��ة ك � �ه� ��رب� ��اء وم� � �ي � ��اه دب � � ��ي :
“ي�سعدين �أن �أرح��ب بكم يف ور�شة
ال�ع�م��ل ال��دول �ي��ة ال�ث��ال�ث��ة اخلا�صة
بالدورة الثانية من امل�سابقة العاملية
للجامعات لت�صميم الأبنية املعتمدة
ع�ل��ى ال�ط��اق��ة ال�شم�سية ديكاثلون
الطاقة ال�شم�سية ال�شرق الأو�سط
ال�ت��ي تنظمها هيئة ك�ه��رب��اء ومياه
دبي حتت رعاية �سمو ال�شيخ حمدان
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل
عهد دب��ي رئي�س املجل�س التنفيذي
يف �إط��ار ال�شراكة بني هيئة كهرباء
وم � �ي � ��اه دب� � ��ي وامل� �ج� �ل� �� ��س الأع � �ل� ��ى
للطاقة يف دب��ي م��ع وزارة الطاقة

الأمريكية والتي ي�ست�ضيفها جم ّمع
حممد بن را�شد �آل مكتوم للطاقة
ال�شم�سية لت�شجيع ال���ش�ب��اب على
اب �ت �ك��ار ت���ص��ام�ي��م ل�ل�م�ن��ازل الذكية
وامل�ستدامة التي ت�ستخدم الطاقة
ال���ش�م���س�ي��ة وت �ت �ن��ا� �س��ب م ��ع البيئة
ال�ث�ق��اف�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة واملناخية
ملنطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط .وا�ضاف
ان ال� � ��دورة ال �ث��ان �ي��ة م��ن امل�سابقة
تكت�سب �أهمية بالغة لتزامنها مع
�إك�سبو  2020دب��ي وا�ستعداد دبي
ال�ست�ضافة ا�ستثنائية وتاريخية
لهذا احل��دث العاملي ال�ضخم الذي
ت�ستقبل معه دبي وفود  192دولة
كما تتزامن مع عام اخلم�سني حيث
ت�ت���ض��اف��ر اجل �ه��ود لتحقيق املزيد
م��ن امل�ك�ت���س�ب��ات والإجن� � ��ازات ودعم
ر�ؤي ��ة ال�ق�ي��ادة الر�شيدة للخم�سني
��س�ن��ة امل �ق �ب �ل��ة.وت ��أت��ي ه ��ذه ال� ��دورة
ل �ت �ع��زز ال �ن �ج��اح��ات ال �ك �ب�ي�رة التي
حققتها الدورة الأوىل من امل�سابقة
ونظمتها الهيئة للمرة الأوىل يف
منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�إفريقيا
يف نوفمرب  2018حيث ا�ستقطبت
�أك�ث�ر م��ن  600ط��ال��ب و�أكادميي
من  54جن�سية �ضمن  15فريقاً
من  28جامعة يف  11دول��ة حول
ال� �ع ��امل ومت ت�خ���ص�ي����ص م�ساحة

ت��زي��د ع��ن � 60أل ��ف م�تر م��رب��ع يف
جممع حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم
للطاقة ال�شم�سية الذي مت اختياره
لتنظيم ه��ذه الفعالية املهمة كونه
�أك�بر م�شروعات الطاقة ال�شم�سية
يف ال �ع��امل يف م��وق��ع واح ��د ويدعم
جهودنا لتحقيق ا�سرتاتيجية دبي
ل �ل �ط��اق��ة ال �ن �ظ �ي �ف��ة  2050التي
�أط �ل �ق �ه��ا � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
ح��اك��م دب ��ي رع ��اه اهلل وت �ه��دف �إىل
توفري  75%من القدرة الإنتاجية
للطاقة يف دبي من م�صادر الطاقة
النظيفة بحلول عام .2050
وان���س�ج��ام�اً م��ع ت��وج�ي�ه��ات �صاحب
ال���س�م��و ت�ع�م��ل ال�ه�ي�ئ��ة ع�ل��ى توفري
الفر�ص لل�شباب لإط�لاق طاقاتهم
وت�شجيعهم على الإب��داع واالبتكار
لتطوير حلول مبتكرة تدعم �إمارة
دب� ��ي ك �م��دي �ن��ة م���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة تتبنى
ح �ل��و ًال م���س�ت��دام��ة وت���س�ه��م يف دعم
اجلهود العاملية للحد من االحتبا�س
احل��راري ومواجهة الآث��ار ال�سلبية
للتغري املناخي ”.و�أ�ضاف معاليه:
“تويل ه�ي�ئ��ة ك �ه��رب��اء وم �ي��اه دبي
اهتماماً بالغاً مل�سابقة “ديكاثلون
ال� �ط ��اق ��ة ال �� �ش �م �� �س �ي��ة  -ال �� �ش��رق

الأو�سط” التي تعد امل�سابقة العاملية
الأك �ث��ر ت�ن��اف���س�ي��ة ب�ي�ن اجلامعات
العاملية وذل��ك �ضمن جهود الهيئة
ال� � ��د�ؤوب� � ��ة ل �ت �ع��زي��ز م �ك ��ان ��ة دول� ��ة
الإم ��ارات العربية املتحدة كمن�صة
للإبداع وحا�ضنة للمبدعني ووجهة
للمبتكرين من جميع �أنحاء العامل
وم�ك��ان��ة دب��ي كعا�صمة لالقت�صاد
الأخ�ضر.
وان�ط�لاق�اً م��ن ر�ؤي�ت�ن��ا يف �أن نكون
م��ؤ��س���س��ة رائ � ��دة ع��امل �ي �اً م�ستدامة
ومبتكرة و�إدراك �ن��ا ب ��أن ال�شباب هم
القوة الدافعة لبناء م�ستقبل �أكرث
�إ��ش��راق�اً �سنعمل على توفري ك��ل ما
ي �ل��زم ل �ت �ك��ون ال � ��دورة ال �ث��ان �ي��ة من
امل���س��اب�ق��ة ف��ر��ص��ة ج��دي��دة لتالقي
الأف�ك��ار والعقول وت�ب��ادل اخلربات
وتنمية امل�ع��ارف مب��ا ي��ؤك��د �أن دولة
الإم��ارات باتت م�ساهماً �أ�سا�سياً يف
امل�ساعي العاملية الرامية �إىل �ضمان
م�ستقبل �أك�ث�ر �إ� �ش��راق �اً للإن�سان
�أينما كان.
وخ� �ت ��ام� �اً �أمت � �ن� ��ى جل �م �ي��ع ال �ف��رق
واجل��ام �ع��ات امل���ش��ارك��ة ك��ل التوفيق
يف ه��ذه امل���س��اب�ق��ة ال�ع��امل�ي��ة الرائدة
وت �ق��دمي من ��اذج م�ت�ط��ورة ومبتكرة
ت�ؤكد �أهمية دور ال�شباب يف حتقيق
التنمية امل�ستدامة ”.ب ��دوره قال
امل �ه �ن��د���س ول� �ي ��د � �س �ل �م��ان النائب
التنفيذي للرئي�س لقطاع تطوير
الأعمال والتميز يف الهيئة“ :توفـــــر
الهيئــــة كــــافة املقـــــومات الــالزمة
ال�ست�ضافة �أف�ضل ن�سخة من امل�سابقة
وتقدمي كل الدعم ال�لازم لإطالق
ق��درات ال�شباب الإب��داع�ي��ة ليكونوا
�شركاء فاعلني يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة من خالل ت�صميم وبناء
وت���ش�غ�ي��ل من ��اذج ذك �ي��ة وم�ستدامة
مل �ن��ازل ت�ع�م��ل ب��ال�ط��اق��ة ال�شم�سية
تتميز بالكفاءة م��ن حيث التكلفة
وا� �س �ت �ه�لاك ال �ط��اق��ة م��ع الرتكيز
على احلفاظ على البيئة ومراعاة
ال � �ظ� ��روف امل �ن��اخ �ي��ة للمنطقة”.
و�سلطت ور�شة العمل الدولية التي

�أقيمت على مدار ثالثة �أيام ال�ضوء
على جمموعة من املحاور الرئي�سية
املتعلقة بامل�سابقة ومنها العمليات
ال�ت���ش�غ�ي�ل�ي��ة يف امل ��وق ��ع وال�صحة
وال�سالمة الأدوات واملراقبة البنية
وال �ه �ن��د� �س��ة امل �ع �م ��اري ��ة الأنظمة
امليكانيكية والكهربائية التو�صيالت
�شم�س دبي وتكامل ال�شبكة الذكية
جوالت الزوار القوانني والإر�شادات
اخل ��ا� � �ص ��ة ب ��امل �� �س ��اب �ق ��ة وخمتلف
امل� �ج ��االت ال �ت��ي ت �ت�ن��اف����س �ضمنها
الفرق امل�شاركة.و�شارك يف الور�شة
نخبة من خرباء الهند�سة املعمارية
واال��س�ت��دام��ة واالب �ت �ك��ار �إىل جانب
ال�ف��رق امل�شاركة يف ال ��دورة الثانية
من امل�سابقة :فريق “كي يو” من
ج��ام�ع��ة خليفة يف ال��دول��ة وفريق
“ال�شارقة” من جامعة ال�شارقة”؛
وفريق “ديزرت فينيك�س” من كل
م��ن ج��ام�ع��ة ل��وي��زف�ي��ل يف الواليات
امل�ت�ح��دة وك�ل�ي��ات التقنية العليا يف
الدولة واجلامعة الأمريكية يف دبي
واجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة ,
وف��ري��ق “هارموين” م��ن اجلامعة
ال�ب�ري� �ط ��ان� �ي ��ة يف دب� � � ��ي؛ وف ��ري ��ق
“�إ�ستيم” م��ن ج��ام�ع��ة “هاريوت
وات” م � ��ن امل� �م� �ل� �ك ��ة امل � �ت � �ح ��دة؛
وف ��ري ��ق “توازن” م ��ن �أكادميية
م��ان�ي�ب��ال للتعليم ال �ع��ايل – دبي؛
وف��ري��ق جامعة ال�ب�ح��ري��ن؛ وفريق
“�سوالريو�شن” من جامعة موالي
�إ�سماعيل يف املغرب؛ وفريق جامعة
جنوب ال�صني للتكنولوجيا؛ وفريق
اجلامعة الأمريكية يف القاهرة من
جمهورية م�صر ال�ع��رب�ي��ة؛ وفريق
“�إنفينيتي هاو�س” م��ن جامعة
�أونتاريو يف كندا.
وت�ت�ن��اف����س ال �ف��رق يف  10جماالت
خمتلفة ت�شمل :الهند�سة املعمارية
والهند�سة وال�ب�ن��اء و�إدارة الطاقة
وك� �ف ��اءة ال �ط��اق��ة م �ع��اي�ير الراحة
وكفاءة �أداء الأجهزة املنزلية والنقل
امل �� �س �ت��دام واال� �س �ت��دام��ة واالت�صال
واالبتكار.
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/29 :
املودعة بالرقم354428 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :طلبات للتجارة العامة واملقاوالت
وعنوانه :القطعة  ،002رقم الوحدة  ،00029مبنى املجل�س الأوملبي الأ�سيوي� ،شارع �سامل املبارك ،حمافظة
حويل ،ال�ساملية ،الكويت.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/29 :
املودعة بالرقم354426 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :طلبات للتجارة العامة واملقاوالت
وعنوانه :القطعة  ،002رقم الوحدة  ،00029مبنى املجل�س الأوملبي الأ�سيوي� ،شارع �سامل املبارك ،حمافظة حويل ،ال�ساملية ،الكويت.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة39:
توفري مواقع الكرتونية تعر�ض معلومات متعلقة بخدمات الت�سليم واحلجز خلدمات الت�سليم ،النقل ،تغليف
وتخزين ال�سلع ،ت�سليم الأطعمة ،ت�سليم الطرود ،نقل وت�سليم الب�ضائع ،ت�سليم الر�سائل ،الت�سليم ال�سريع
للب�ضائع بوا�سطة املركبات ،توفري املعلومات املتعلقة بجمع وت�سليم الأ�صول �أثناء النقل ،خدمات الت�سليم،
التخزين امل�ؤقت ملواد الت�سليم ،توفري املعلومات ومعلومات التتبع لأطراف ثالثة فيما يتعلق بحالة اال�ستالم
والت�سليم عرب الو�صول للإنرتنت �أو بوا�سطة الهاتف ،توفري تتبع الكرتوين للطرود للآخرين.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  TALABAT FRESHباللغة الإجنليزية
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
اخلدمات الإعالنية والرتويجية ،توجيه الأعمال يف جمال النقل والت�سليم ،خدمات �إدارة الأعمال يف جمال النقل والت�سليم،
خدمات الطلبات املحو�سبة للأطعمة والبِقالة ،خدمات الطلبات املحو�سبة التي تعر�ض ال�سلع اال�ستهالكية للآخرين
والأطعمة والبِقالة ،خدمات الطلبات عرب االنرتنت التي تعر�ض ال�سلع اال�ستهالكية للآخرين والأطعمة والبِقالة ،تفعيل
الن�شاط املكتبي ،خدمات حمالت البيع بالتجزئة عرب االنرتنت التي تعر�ض ال�سلع اال�ستهالكية للآخرين والأطعمة
والبِقالة ،خدمات حمالت البِقالة عرب االنرتنت ،خدمات مقارنة الت�سوق ،خدمات مراقبة و�إدارة وتتبع الطرود وال�شحنات،
خدمات مراقبة وتتبع الطرود وال�شحنات ل�ضمان الت�سليم يف الوقت املحدد لأغرا�ض الأعمال ،خدمات ا�ست�شارات �إدارة
الأعمال يف جمال النقل والت�سليم ،توفري �أنظمة �أ�سا�سها الويب وبوابات عرب االنرتنت يف جمال التجارة بني امل�ستهلكني
والأعمال التجارية للم�ستهلكني لإدخال و�إدارة وتعديل معلومات التف�ضيالت اخلا�صة بامل�ستهلكني لال�ستخدام من قبل
التجار لإن�شاء و�إدارة العرو�ض للت�سليم للم�ستهلكني.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  TALABAT FRESHباللغة الإجنليزية
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  26يوليو  2021العدد 13298
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بتوجيهات من�صور بن زايد  ..احتاد الإمارات لكرة القدم
ي�ست�ضيف مع�سكر منتخب ال�سودان الوطني
•• �أبوظبي-الفجر

بتوجيهاتٍ من �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة  ،ي�ست�ضيف احتاد الإمارات العربية املتحدة لكرة القدم مع�سكر
منتخب ال�سودان الوطني لكرة القدم يف الدولة للفرتة من � 20إىل � 27أغ�سط�س
املقبل وذلك �ضمن �إطار حت�ضريات "�صقور اجلديان" خلو�ض الت�صفيات الإفريقية

امل�ؤهلة �إىل نهائيات ك�أ�س العامل . 2022
وي�ؤكد احتاد الإم��ارات لكرة القدم حر�صه على توفري كل �أ�سباب النجاح للمع�سكر
,الذي �سيقام يف �إمارة دبي ,بدءا من مقر �إقامة وموا�صالت وملعب و�صالة تدريب
وملعب لإقامة املباراتني الوديتني اللتني من املقرر �أن يخو�ضهما املنتخب ال�سوداين
�أثناء فرتة املع�سكر� ,إىل جانب تطبيق الربوتوكول الطبي املعتمد واجراء الفحو�صات
الالزمة لأع�ضاء بعثة منتخب ال�سودان من �أجهزة فنية و�إدارية والعبني .

وت��أت��ي اال�ست�ضافة ت��أك�ي��داً للعالقة ال��وط�ي��دة ال�ت��ي جتمع البلدين ال�شقيقني يف
كافة املجاالت ,مبا فيها املجال الريا�ضي ولعبة كرة القدم حتديداً  ،حيث �سبق �أن
ا�ست�ضافت الدولة العديد من مع�سكرات الفرق واملنتخبات ال�سودانية والفعاليات
الكروية� ,أهمها م�ب��اراة الكال�سيكو ال�سوداين بني فريقي الهالل وامل��ري��خ ب�إ�ستاد
حممد بن زاي��د يف العا�صمة �أبوظبي ع��ام  2018حتت �شعار "لقاء الأ�شقاء على
�أر�ض الوفاء" و�شهدت ح�ضوراً جماهريياً الفتاً من حمبي الكرة ال�سودانية .
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مع�سكرا تدريب ًيا دول ًيا ا�ستعدا ًدا للأوملبياد والبطوالت العاملية
53
ً

 270فعالية ريا�ضية يف دبي خالل الن�صف الأول من العام اجلاري
�شهدت دب��ي تنظيم  270فعالية
ري��ا� �ض �ي��ة دول� �ي ��ة وحم �ل �ي��ة بدعم
و�إ� �ش��راف وت�ع��اون م��ن جمل�س دبي
ال��ري��ا� �ض��ي خ �ل�ال ال� �ف�ت�رة م ��ن 1
ي�ن��اي��ر ح�ت��ى  30ي��ون�ي��و م��ن العام
اجل��اري �أقيمت يف خمتلف مناطق
دبي وذلك �ضمن �أجندة الفعاليات
الريا�ضية ال�سنوية املتنوعة.
وك�شف جمل�س دب��ي الريا�ضي عن
الأرق� � ��ام والإح �� �ص��ائ �ي��ات اخلا�صة
ب��ال �ف �ع��ال �ي��ات ال��ري��ا� �ض �ي��ة خالل
ال� �ن� ��� �ص ��ف الأول م � ��ن ،2021
ال�ت��ي ت�ن��وع��ت ب�ين ب �ط��والت دولية
وف �ع��ال �ي��ات جم�ت�م�ع�ي��ة وفعاليات
خ ��ا�� �ص ��ة ب ��ال ��ري ��ا�� �ض ��ة الن�سائية
وم� ��ؤمت ��رات وم �ع��ار���ض وفعاليات
�إلكرتونية وافرتا�ضية� ،ضمن 55
لعبة ريا�ضية خمتلفة.
وا�ست�ضافت دبي  47حدث ريا�ضي
دويل مب�شاركة �أك�ثر من � 50ألف
ري��ا� �ض��ي م��ن خم�ت�ل��ف اجلن�سيات
والأع� � �م � ��ار ،ف �ي �م��ا �أق �ي �م ��ت 151
ف�ع��ال�ي��ة حم�ل�ي��ة جمتمعية �شارك
فيها  39409م�شارك م��ن كافة
ف �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع ،وا��ش�ت�م�ل��ت قائمة
الفعاليات على  45فعالية ريا�ضية
خم�ص�صة لل�سيدات ف�ق��ط ،و20
ب�ط��ول��ة ل�ل��ري��ا��ض��ات االلكرتونية،

و 7فعاليات خم�ص�صة للم�ؤمترات
واملعار�ض واجلوائز ،كما ا�ست�ضافت
دبي  53مع�سك ًرا تدريب ًيا للأندية
وامل �ن �ت �خ �ب ��ات ال �ع ��امل �ي ��ة ل ل��أل �ع ��اب
اجلماعية والفردية.
وتوزعت الفعاليات الريا�ضية ،التي
�أق �ي �م��ت بتنظيم �أو ب��ال �ت �ع��اون مع
املجل�س ،على خمتلف مناطق دبي
وم��ن �أب��رزه��ا حممية امل��رم��وم التي
ا�ست�ضافت  27فعالية ،ومنطقة
جمريا التي ا�ست�ضافت  16فعالية،
ومنطقة ح�ت��ا ال�ت��ي ا�ست�ضافت 4
فعاليات ريا�ضية.
وت �� �ص��درت م�ن��اف���س��ات ال�ن���س�خ��ة الـ
 25من ك�أ�س دبي العاملي للخيول،
ال��ذي ينظمه ن��ادي دب��ي ل�سباقات
اخليل يف "ميدان" بال�سبت الأخري
م��ن ��ش�ه��ر م��ار���س ك��ل ع ��ام ،قائمة
الأح� ��داث ال��ري��ا��ض�ي��ة ال�ت��ي نظمت
يف الن�صف الأول من العام اجلاري
ويحظى ب�شهرة عاملية ،وحقق فيه
ج��ودول�ف�ين ثالثية تاريخية غري
م�سبوقة بفوزه بالك�أ�س الأغلى يف
العامل للمرة الثالثة على التوايل،
ك �م��ا ت���ض�م�ن��ت ال �ف �ع��ال �ي��ات بطولة
�أوميغا دي��زرت كال�سيك ،الن�سخة
 ،32التي �أقيمت يف نادي الإمارات
للجولف و� �ش��ارك فيها نخبة من

�أف �� �ض��ل الع �ب��ي ال� �ع ��امل تناف�سوا
ع�ل��ى ج��وائ��ز م��ال�ي��ة ب�ل�غ��ت 3.25
م �ل �ي��ون دوالر �أم ��ري� �ك ��ي ،وحقق
فيها الربيطاين ب��ول كي�سي فوزه
اخلام�س ع�شر يف اجلولة الأوروبية
ال �ت��ي ت �ق��ام حت��ت � �ش �ع��ار "ال�سباق
�إىل دبي" ،كما ت�ضمنت الفعاليات
ب�ط��ول��ة � �س��وق دب ��ي احل ��رة للتن�س
التي �شهدت ف��وز الرو�سي �أ�صالن
كارات�سيف بلقب مناف�سات الرجال
ب�ع��د تغلبه ع�ل��ى اجل �ن��وب �أفريقي
ل��وي��د ه��اري����س  3 – 6و ،2 – 6
وف� ��ازت ح��ام�ل��ة ال�ل�ق��ب الإ�سبانية
غ��ارب�ي�ن م ��وغ ��وروزا ع�ل��ى باربورا

كريجيكوفا بنتيجة  6 – 7و – 6
 .3و�شهدت مناف�سات بطولة دبي
ل�ل��رج��ل احل��دي��دي (�أي � ��رون مان)
م�شاركة �أكرث من  1000ريا�ضي
وريا�ضية من  86دولة من خمتلف
ق � ��ارات ال� �ع ��امل م ��ن ب�ي�ن�ه��م 790
م���ش��ارك ج ��ا�ؤوا م��ن خ ��ارج الدولة
خ�صي�صا ل�ل�م���ش��ارك��ة يف الن�سخة
ً
ال�ساد�سة من هذه البطولة العاملية
التي �أقيمت على �شاطئ �أم �سقيم يف
��ش��ارع ج�م�يرا وام�ت��دت مناف�ساتها
�إىل ��ش��ارع ال �ق��درة و� �ص� اً
�ول ملنطقة
حممية امل��رم��وم ،و��س�ج��ل خاللها
الدمناركي دانيال بيكيجارد رق ًما

قيا�س ًيا ج��دي �دًا بعد ف��وزه باملركز
الأول ،وف��ازت ال�سوي�سرية دانييال
ريف بلقب ال�سيدات للمرة الثالثة.
ك �م��ا ا� �س �ت �� �ض��اف��ت دب � ��ي الن�سخة
ال�ث��ال�ث��ة ع���ش��رة م��ن ب�ط��ول��ة �آ�سيا
ل �ل �م�لاك �م��ة ل �ل��رج��ال وال�سيدات
دلهي  -دب��ي  2021التي نظمها
االحت��ادي��ن الآ� �س �ي��وي والإم ��ارات ��ي
ل�ل�م�لاك�م��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع االحت ��اد
ال�ه�ن��دي للمالكمة وجم�ل����س دبي
ال��ري��ا� �ض��ي و� � �ش� ��ارك ف �ي �ه��ا 150
م�ل�اك��م وم�لاك �م��ة م��ن  17دول��ة
�آ�سيوية خا�ضوا خاللها  130اً
نزال
على م��دار � 10أي��ام للح�صول على

 20ميدالية ذهبية و 20ميدالية
ف���ض�ي��ة و 38م�ي��دال�ي��ة برونزية،
و�أقيمت نهائيات البطولة العاملية
للريا�ضات االلكرتونية (PubG
 )Mobileبالتعاون مع جمل�س
دبي الريا�ضي يف "كوكاكوال �أرينا"
و� �س��ط دب ��ي ،مب���ش��ارك��ة  16فريق
� �ض �م��وا ن �خ �ب��ة جن� ��وم الريا�ضات
االل � �ك�ت��رون � �ي� ��ة و�أب� � � �ط � � ��ال لعبة
"الببجي" من حول العامل تناف�سوا
على لقب البطولة وجوائز بقيمة 2
مليون دوالر .ومن بني الفعاليات
التي �أقيمت يف دبي ت�صفيات بطولة
�أ� �س�ترال �ي��ا امل�ف�ت��وح��ة للتن�س التي

�أقيمت يف ا�ستاد ��س��وق دب��ي احلرة
للتن�س ،و�سباق هانكوك � 24ساعة
العاملي لل�سيارات الذي �أقيم يف دبي
�أوتودروم مب�شاركة � 500سائق من
خم�ت�ل��ف �أن �ح��اء ال �ع��امل ،ومعر�ض
دبي كال�سيك للياقة البدنية الذي
�أقيم يف مركز دبي التجاري العاملي
مب�شاركة  550ريا�ضي وعار�ض،
و�سباق �ألرتا ماراثون املرموم الذي
�شارك فيه  225عداء.
ونظم جمل�س دبي الريا�ضي �سباق
حت��دي دب��ي جل��ري ال�سيدات الذي
�أق�ي��م على �أرب��ع م��راح��ل يف مناطق
� �س �ي��اح �ي��ة خم �ت �ل �ف��ة يف دب� ��ي وهي
حديقة �سفاري دبي ونخلة جمريا
وح��دي �ق��ة دب ��ي امل���ض�ي�ئ��ة ومنطقة
ال�سيف ،و�شاركت �أكرث من 1200
ع� ��داءة يف ج�م�ي��ع م��راح��ل ال�سباق
حيث جمعن امليداليات الأربع التي
�صممت بطريقة مبتكرة لت�شكل
��س��و ًي��ا ميدالية ك�ب�يرة حتمل ا�سم
دب��ي م��ع ��ص��ور امل�ن��اط��ق ال�سياحية
الأرب �ع��ة ال�ت��ي ت�ع��د �أب ��رز الوجهات
ال �ع��ائ �ل��ة ال���س�ي��اح�ي��ة والريا�ضية
املميزة يف �إم��ارة دبي والتي منحت
امل�شاركات واملتابعني جتربة فريدة
ا�ستمتعوا خاللها ب�أجمل املناطق يف
الإمارة وتعرفوا على مواقع اجلذب

ال���س�ي��اح��ي ،وب��ذل��ك م�ث��ل التحدي
دع� ًم��ا لقطاع ال�سياحة الريا�ضية
الداخلية.
وم��ن �أب��رز الفعاليات التي �أقيمت
خ�ل�ال ال�ن���ص��ف الأول م��ن العامل
اجل��اري دورة ن��د ال�شبا الريا�ضية
ال�ت��ي �أق�ي�م��ت خ�لال �شهر رم�ضان
امل� �ب ��ارك ،و� �س �ب��اق ال �ق �ف��ال لل�سفن
ال���ش��راع�ي��ة امل�ح�ل�ي��ة  60ق��د ًم��ا يف
ن�سخته رقم  30من جزيرة �صري
ب��ون �ع�ير يف ع �م��ق اخل �ل �ي��ج العربي
وح � �ت� ��ى �� �ش ��واط ��ئ دب� � ��ي وو�صلت
ع��دد ال���س�ف��ن امل���ش��ارك��ة يف ال�سباق
�إىل �� 106س�ف�ي�ن��ة ،ك�م��ا ت�ضمنت
الفعاليات �سباق ال�سلم للدراجات
ال �ه��وائ �ي��ة ل �ل ��رج ��ال وال�سيدات،
وامل ��رح� �ل ��ة ال �� �س��اد� �س��ة م ��ن ط ��واف
الإم � � � � � ��ارات ال � �ع ��امل ��ي ل � �ل ��دراج ��ات
الهوائية� ،سباق دام��اك للدراجات
ال �ه��وائ �ي��ة ،وحت� ��دي ��س�ب�ي�ن����س 92
ل�ل��دراج��ات الهوائية ال��ذي ي�شارك
فيه �أكرث من  1500دراج �سنو ًيا،
وب �ط��ول��ة ف� ��زاع ال��دول �ي��ة الثانية
ع���ش��رة لأل �ع ��اب ال �ق��وى لأ�صحاب
الهمم امل�ؤهلة لأوملبياد طوكيو التي
�شاركت فيها منتخبات  63دولة،
وغريها الكثري من الفعاليات التي
�أقيمت يف خمتلف مناطق دبي.

الأخوان ما�سو ..علم �سوري وراية الجئ
مل تنته الرواية ال�سورية يف الألعاب
الأوملبية املقامة يف طوكيو مع خروج
�أ��ص�غ��ر م���ش��ارك��ة ف�ي�ه��ا ه�ن��د ظاظا
( 12عاماً) ،بل عادت �إىل الأ�ضواء
مع �شقيقني يناف�س �أحدهما حتت
العلم ال�سوري ،والآخر يف فريق ...
الالجئني!
غزت �صورة الأخوين حم ّمد وعالء
ما�سو و�سائل التوا�صل االجتماعي
وهما يتعانقان يوم اجلمعة خالل
ح�ف��ل االف�ت�ت��اح ال��ر��س�م��ي للألعاب
الأوملبية التي ت�أجلت عاماً كام ً
ال
جراء ّ
تف�شي جائحة كورونا.
حتى �أن بع�ض القنوات الإخبارية
وال��وك��االت العاملية ذهبت �إىل ن�شر
ال�صورة والقول �إن الأخوين التقيا
يف العا�صمة اليابانية بعد �سنوات
م��ن ال�ف��راق بينهما ب�سبب احلرب
ال�سورية.
وت�شهد �سوريا منذ ال�ع��ام 2011
ن��زاع �اً دام �ي �اً ت���س� ّب��ب مب�ق�ت��ل نحو
ن�صف مليون �شخ�ص و�أحلق دماراً
هائ ً
ال بالبنى التحتية والقطاعات

املنتجة ،و�أدّى �إىل ن��زوح وت�شريد
م�ل�اي�ي�ن ال �� �س �ك��ان داخ� � ��ل البالد
وخارجها.
ومن بني الذين غادروا البالد ،كان
الأخوين ما�سو اللذين توجها �إىل
�أوروبا ويعي�شان فيها منذ فرتة.
ي� �ق ��ول م ��دي ��ر امل �ك �ت��ب ال�صحايف
ل�ل�احت��اد ال��ري��ا� �ض��ي ال �ع��ام (�أعلى
�سلطة ريا�ضية يف �سوريا) املرافق
الإع�ل�ام ��ي ل�ل�ب�ع�ث��ة ال �� �س��وري��ة �إىل
�أومل �ب �ي��اد ط��وك�ي��و ��ص�ف��وان الهندي
لوكالة فران�س بر�س �إن "ال�صورة
�أخذت �أبعاداً �أكرث مما نتخ ّيل".
وي�ضيف �أن "الق�صة غري �صحيحة
ع �ل ��ى الإط � �ل � ��اق .حم� � ّم ��د وع �ل�اء
ي �ع �ي �� �ش��ان م ��ع ب�ع���ض�ه�م��ا البع�ض
يف �أمل ��ان� �ي ��ا ،وو�� �ص�ل�ا �إىل طوكيو
�سو ّياً" ،الفتاً �إىل �أن "ق�سماً كبرياً
م��ن ع��ائ�ل�ت�ه�م��ا ال ي� ��زال ي�ع�ي����ش يف
�سوريا".
وت��اب��ع ال�ه�ن��دي �أن ال�ل�ق��اء يف حفل
االف� �ت� �ت ��اح ه ��و "لقاء ع� �ف ��ويّ بني
�أخ � ��وي � ��ن .ل �ك��ن وب �ع ����ض الإع� �ل��ام

وو� �س ��ائ ��ل ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي ف�ي�م��ا ي�ن��اف����س ع�ل�اء يف ال�سباحة
مع منتخب الالجئني ال��ذي ي�ض ّم
�ساقت الأمور �إىل منحى �آخر".
ً
وي�شارك حم ّمد ما�سو م��ع البعثة �أي �� �ض �ا ال���س�ب��اح��ة ال���س��وري��ة ي�سرى
ال �� �س��وري��ة يف ري��ا� �ض��ة الرتياثلون م ��اردي �ن ��ي ال �ت��ي ح �م �ل��ت ال �ع �ل��م يف

اف�ت�ت��اح ط��وك�ي��و و��س�ب��ق �أن �شاركت
حتت الراية نف�سها يف �أوملبياد ريو
.2016
وي �� �ش�ير ال �ه �ن��دي �إىل �أن "عالء

م��ا� �س��و ه��و م��ن ق ��رر امل �� �ش��ارك��ة مع
منتخب ال�لاج�ئ�ين وغ�ي�ر �صحيح
�أن � ��ه ط �ل��ب امل �� �ش��ارك��ة م ��ع البعثة
ال�سورية مت رف�ضه".

وا�ستطرد بالقول �إن "هناك العديد
م��ن ال�لاع �ب�ين ال �� �س��وري�ين الذين
يعي�شون خ��ارج ��س��وري��ا ويناف�سون
حت ��ت ع �ل �م �ه��ا ،ع �ل��ى غ � ��رار حم ّمد
ال�صباغ (ترياثلون) مث ً
ال".
وح� ��اول� ��ت وك ��ال ��ة ف ��ران� �� ��س بر�س
ال �ت��وا� �ص��ل م��ع حم � ّم��د م��ا� �س��و� ،إال
�أن الأخ� �ي��ر ط �ل��ب ال�ت�رك �ي��ز على
مناف�ساته الريا�ضية التي �أرغمته
ع �ل��ى �إي � �ق ��اف ك ��ل ح �� �س��اب��ات��ه على
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وفق
ما �أكد هو نف�سه.
ودخ��ل ال���س��وري��ون �أومل�ب�ي��اد طوكيو
و�سط �أحالم ك�سر حاجز امليداليات
الثالث التي ح�صل عليها �أبطالهم
يف ت��اري��خ م�شاركاتهم ال�سابقة يف
الألعاب الأوملبية� ،آخرها قبل �سبعة
ع�شر عاماً يف �أثينا .2004
وت �� �ش��ارك � �س��وري��ا ب�ب�ع�ث��ة �صغرية
م��ن خ�م���س��ة ري��ا� �ض �ي�ين وريا�ضية
واحدة ،وميثلها جمد الدين غزال
(ال ��وث ��ب ال � �ع� ��ايل) ،ال� ��ر ّب� ��اع معن
�أ�سعد (وزن� ،)+109أحمد حم�شو

(ف��رو� �س �ي��ة) ،ال���س�ب��اح �أمي ��ن كلزية
( 200م ف��را� �ش��ة) ،حم�م��د ما�سو
(الرتياتلون) والعبة كرة الطاولة
ه �ن��د ظ��اظ��ا ( 12ع ��ام� �اً) �أ�صغر
ري��ا��ض�ي��ة يف الأل� �ع ��اب ال �ت��ي و ّدع ��ت
من الدور الأول ال�سبت بخ�سارتها
�أم ��ام النم�سوي املخ�ضرمة (39
عاماً) جيا ليو �4-صفر .و�أحرزت
�سوريا خ�لال م�شاركاتها ال�سابقة
التي بد�أت عام  1948يف الألعاب
الأومل� �ب� �ي ��ة  3م �ي ��دال �ي ��ات ،ذهبية
ح�صدتها غ ��ادة ��ش�ع��اع يف م�سابقة
ال�سباعية يف �أتالنتا  ،1996ف�ضية
للم�صارع احل � ّر ج��وزي��ف عطية يف
وزن  100كلغ يف ل��و���س �أجنلي�س
 ،1984وب� ��رون� ��زي� ��ة للمالكم
نا�صر ال�شامي يف وزن  91كلغ يف
�أثينا  .2004وي�أمل فرا�س معال
رئي�س اللجنة الأومل�ب�ي��ة يف حتقيق
نتائج جيدة ،رغم ال�صعوبات التي
اعرت�ضت عملية اال�ستعداد مقارنة
م� ��ع ري � ��و  ،2016خ �ل��ال �أزم � ��ة
احلروب التي كانت تعي�شها البالد.
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دراج فريق الإمارات بوجات�شار يحرز
امليدالية الربونزية يف �أوملبياد طوكيو
•• طوكيو-وام:

18

متكن دراج فريق الإمارات ال�سلوفيني تادي بوجات�شار وبطل جولة فرن�سا ملرتني من الفوز
بامليدالية الربونزية يف �سباق الطرق للرجال الذي �أقيم �أم�س الأول �ضمن مناف�سات �أوملبياد

طوكيو .2020
وقدم تادي بوجات�شار الذي ي�شارك يف الألعاب الأوملبية ممثال لبالده �سلوفينيا �أداء قويا �أمام
�آالف امل�شاهدين الذين جتمعوا يف حلبة فوجي الدولية يف �ضواحي طوكيو حيث �شهد ال�سباق
مناف�سة �شديدة بينه وبني فاوت فان �آرت /هولندا /على امليداليات امليدالية الربونزية.

منتخبنا لل�شباب مواليد  2001يوا�صل تدريباته يف مع�سكر �صربيا

عبداهلل �سلطان  :املع�سكر مي�ضي ب�صورة �إيجابية
را�ض عن عطاء الالعبني
واجلهاز الفني ٍ
•• بلغراد -الفجر

ُيوا�صل منتخبنا الوطني لل�شباب
مواليد � 2001سل�سلة تدريباته
اليومية �ضمن مع�سكره اخلارجي
امل�ق��ام حالياً يف �صربيا ا�ستعداداً
للبطوالت ال�ك��روي��ة املقبلة التي
��س�ي���ش��ارك ف�ي�ه��ا �آ� �س �ي��وي��ا وعربيا
وخليجيا .وي ��ؤدي �أبي�ض ال�شباب
تدريباته اليومية بقيادة الإ�سباين
فرانك �أورتيغا مب�شاركة  25العباً
هم � :سيف الزعابي  ،مهري الكتبي
 ،ح�سن امل�ح�م��دي  ،عبدالرحمن
ع� ��ادل � �� ،ض ��اري امل ��ازم ��ي  ،عامر

�إب��راه�ي��م  ،عبدالعزيز البلو�شي ،
خليفة يو�سف عتيق  ،عبداهلل راكان
 ،حممد املازمي � ،أحمد الرا�شدي ،
علي عبدالر�سول � ،شهاب ل�شكري
 ،حممد عي�سى  ،عبداهلل الرميثي
 ،من�صور املنهايل  ،خالد البلو�شي
 ،مبارك �أحمد  ،عبدالرحمن علي
 ،يا�سر البلو�شي  ،حمدان حميد ،
ن��واف �سامل  ،ب��در نا�صر  ،مبارك
طارق وعبداهلل احلمادي .
وخ � ��ا� � ��ض م �ن �ت �خ �ب �ن��ا ع � � � ��دداً من الفنية والبدنية ومدى ا�ستيعابهم
التجارب الودية �أمام فرق �صربية لطريقة و�أ��س�ل��وب اللعب والنهج
خم �ت �ل �ف��ة ب� �ه ��دف ال� ��وق� ��وف على ال� � ��ذي ي� ��ري� ��ده اجل � �ه� ��از الفني,
م�ستويات الالعبني وجاهزيتهم ال��ذي يحر�ص على و�ضع برنامج

ي�ت�ن��ا��س��ب م��ع ه ��ذه امل��رح �ل��ة التي
ت���س�ب��ق ان �ط�ل�اق امل��و� �س��م الكروي
اجل��دي��د  .و�أك ��د ع�ب��داهلل �سلطان
ع�ضو جل�ن��ة امل�ن�ت�خ�ب��ات الوطنية
وال�ش�ؤون الفنية م�شرف املنتخب
�أن املع�سكر ي�سري ب�صورة �إيجابية
ج��داً م��ن ك��اف��ة ال�ن��واح��ي ,وهناك
ارتياح تام من قبل اجلهاز الفني
ع� ��ن م � � � ��ردود ال�ل�اع� �ب�ي�ن خ�ل�ال
احل�ص�ص ال�ت��دري�ب�ي��ة والتجارب
ال��ودي��ة ال �ت��ي خ��ا��ض�ه��ا امل�ن�ت�خ��ب ،
م���ش�يراً �أن املع�سكر ي ��أت��ي �إكما ًال
لربنامج املنتخب ال��ذي ب��د�أ منذ
ف�ت��رة ب �ه ��دف ال �ت �ح �� �ض�ير املبكر

لال�ستحقاقات الكروية املقبلة .
و�أ� �ش��اد ع �ب��داهلل ��س�ل�ط��ان بالدعم
ال � � ��ذي حت� �ظ ��ى ب � ��ه منتخباتنا
ال��وط�ن�ي��ة م��ن ق�ب��ل جمل�س �إدارة
احت��اد ك��رة ال�ق��دم برئا�سة ال�شيخ
را�شد بن حميد النعيمي  ،م�ؤكداً
�أن جلنة املنتخبات برئا�سة يو�سف
ح�سني ال�سهالوي النائب الثاين
ل��رئ�ي����س االحت� ��اد رئ�ي����س اللجنة
حر�صت على و�ضع ا�سرتاتيجية
خ� ��ا� � �ص� ��ة جل� �م� �ي ��ع منتخباتنا
الوطنية ,وهناك متابعة م�ستمرة
ودائ �م��ة ل�ضمان حتقيق النتائج
الإيجابية .

تودعان باكر ًا
تون�س تعزز ميداليات العرب وبارتي وجابر ّ
ملع جنم تون�س لليوم الثاين على
ال� �ت ��وايل يف �أومل �ب �ي ��اد ط��وك �ي��و مع
خطف ال�سباح ال�شاب �أحمد �أيوب
احل�ف�ن��اوي ذه�ب�ي��ة ��س�ب��اق  400م
حرة� ،أوىل ذهبيات العرب الألعاب
التي �شهدت �أي�ضاً حتطيم �سيدات
�أ�سرتاليا للرقم القيا�سي العاملي
ب ��إح ��راز ذه�ب�ي��ة ��س�ب��اق ال�ت�ت��اب��ع 4
مرات حرة يف ال�سباحة.
وح �ق��ق احل �ف �ن ��اوي ( 18عاماً)
�إجن��ازاً رائعاً بت�سجيله زمناً قدره
 3:43.36دق ��ائ ��ق ،وه ��و ثالث
�أف�ضل توقيت هذه ال�سنة ،متقدماً
على الأ��س�ترايل ج��اك ماكالفلني
ب �ف��ارق  0.16ث��ان�ي��ة والأمريكي
ال�شاب كريان �سميث بفارق 0.58
ث.
قال احلفناوي ل�شبكة "�أن بي �سي"
الأمريكية بعد تتويجه "ال �أ�صدق
ذلك ،هذا رائع .هذا ال�صباح �شعرت
ب�إح�سا�س �أف�ضل من يوم �أم�س� .أنا
بطل �أوملبي الآن".
ت��اب��ع ال���ش��اب امل��ول��ود يف  4كانون
الأول/دي�سمرب " 2002و�ضعت
ر�أ� �س��ي يف امل��اء وه��ذا م��ا ح�صل .ال
�أ��ص��دق ذل��ك ،ه��ذا حلم حت � ّول �إىل
حقيقة".
وم � �ن� ��ذ ال� �ل� �ح� �ظ ��ة الأوىل ،بقي
احلفناوي بني مت�صدري ال�سباق
وك � ��ان �أول ال ��وا�� �ص� �ل�ي�ن ،ليحرز
الذهبية الثانية يف ريا�ضة ال�سباحة

ب �ع��د ت �ت��وي��ج الأم �ي�رك ��ي ت�شاي�س
كايلي�ش يف  400م متنوعة.
وهذه ثاين ميدالية لتون�س يف هذه
الأل�ع��اب ،بعد تتويج حم ّمد خليل
اجل�ن��دوب��ي ال�سبت بف�ضية وزن-
 58كلغ يف ريا�ضة التايكواندو.
وك��ان��ت م��دي�ن��ة �أن�ط��ال�ي��ا الرتكية
امل �ح �ط��ة ال �ت �ح �� �ض�يري��ة الأخ �ي��رة
للحفناوي قبل م�شاركته الأوىل يف
الألعاب الأوملبية.
و�سيخو�ض احل�ف�ن��اوي يف طوكيو
�أي�ضاً �سباق  800من ،بعد ت�ألقه
واحرازه الألقاب يف �سباقات 400
و 800م يف البطوالت الفرن�سية.
وك� � ��ان ب �ط��ل ال �� �س �ب��اح��ة ال�سابق
ال�ت��ون���س��ي �أ� �س��ام��ة امل �ل��ويل ،املتوج
ب��ذه �ب �ي �ت��ي  1500م ح� � ��رة يف
بكني  2008و 10كلم يف لندن
 ،2012ق��د حت��دث ��س��اب�ق�اً عن
�إم �ك��ان �ي��ة ��ص�ع��ود احل �ف �ن��اوي على
املن�صة يف �أوملبياد باري�س 2024
�أو لو�س �أجنلي�س  ،2028بيد �أن
احل�ف�ن��اوي ك��ان ل��ه ر�أي �آخ ��ر بعد
ح�صد هذا التتويج املبكر.
و�أ�شار االحت��اد التون�سي لل�سباحة
ن� �ه ��اي ��ة ال � �ع� ��ام امل ��ا�� �ض ��ي �إىل �أن
احلفناوي يدر�س باملعهد الريا�ضي
الفرن�سي بيار دو كوبرتان ويتدرب
ب �ت��ون ����س حت ��ت �إ� � �ش� ��راف املدربني
�سامي عا�شور وجربان الطويلي.
ع �ل��ى م �ق �ل��ب ال �� �س �ي��داتّ ،
حطمت

�سيدات �أ�سرتاليا الرقم القيا�سي
العاملي يف طريقهن لإحراز ذهبية
�سباق التتابع  4م��رات  100مرة
ح��رة الأح� ��د ،حمتفظات بلقبهن
من ريو  2016ولندن .2012
و�أنهى الفريق الأ�سرتايل ال�سباق
بزمن  3:29.69دقيقة �أمام كندا
ال�ت��ي ح���ص��دت امل�ي��دال�ي��ة الف�ضية
ب �ف ��ارق  3.09ث � ��وانٍ وال ��والي ��ات
املتحدة ال�برون��زي��ة ب�ف��ارق 3.12

ثوانٍ .
ّ
وحطم الفريق اال��س�ترايل الرقم
القيا�سي ال ��ذي حققه بنف�سه يف
ن�ي���س��ان�/أب��ري��ل  2018يف �ألعاب
ال � �ك� ��وم� ��ون� ��ول� ��ث (3:30.05
دقائق).
وهذه الذهبية الأوىل لأ�سرتاليا يف
�أوملبياد طوكيو والثالثة يف املجمل
(ف�ضية وبرونزية).
وتواجدت ثالث �سباحات من تلك

ال �ل��وات��ي ُت��وج��ن يف ري ��و وحققن
حينها �أي�ضاً رق�م�اً قيا�سياً عاملياً،
ه�م��ا ال�شقيقتان ب��رون�ت��ي وكايت
كامبل �إ��ض��اف��ة �إىل �إمي��ا ماكيون،
فيما ح���ص��دت م�ي��غ ه��اري����س �أوىل
ميداليتها بعد �أن ح ّلت ب��دال من
بريتاين �إملالي.
وك��ان��ت ك��اي��ت كامبل ق��د تواجدت
� ً
أي�ضا مع الفريق الذي �أحرز ذهبية
 2012وبرونزية .2008

ويف ل�ق�ط��ة ظ��ري �ف��ة ع �ل��ى من�صة
التتويج ،ونظ ًرا �أن كل ريا�ضي �أو
ري��ا��ض�ي��ة م�ت��وج يف الأل �ع��اب ي�أخذ
ميداليته م��ن ال�صينية وي�ضعها
ح ��ول ع�ن�ق��ه اح�ت�رام� �اً للقوانني
ال�ق��ائ�م��ة ب�سبب ج��ائ�ح��ة فريو�س
ك��ورون��ا ،اخ �ت��ارت ال�لاع�ب��ات و�ضع
امل �ي��دال �ي��ات ع�ل��ى �أع �ن ��اق بع�ضهن
البع�ض.
�شهد ال�ي��وم ال�ث��اين م��ن مناف�سات
ك ��رة امل �� �ض��رب ل ��دى ال �� �س �ي��دات يف
�أوملبياد طوكيو مفاج�أتني كربيني
متثلتا بخروج امل�صنفة �أوىل عاملياً
الأ�سرتالية �آ�شلي بارتي والتون�سية
�أن� �� ��س ج ��اب ��ر �إح � � ��دى املر�شحات
للمناف�سة على اللقب م��ن الدور
الأول ،على يد الإ�سبانيتني �سارة
�سوريبي�س تورمو وكارال �سواري�س
نافارو على التوايل.
من جهتها عادت اليابانية امل�صنفة
الثانية ن��اوم��ي �أو��س��اك��ا �إىل �أر�ض
ال��واق��ع بعد نفي ط��وع��ي ،فعربت
ب���س�ه��ول��ة �إىل ال� ��دور ال �ث��اين على
ح�ساب ال�صينية ��س��اي �سي جينغ
يف �أوىل مبارياتها منذ ان�سحابها
اجل� � � � ��ديل يف ب � �ط� ��ول� ��ة ف ��رن �� �س ��ا
املفتوحة.
ومل تلعب �أو�ساكا ،بطلة �أ�سرتاليا
املفتوحة ،منذ �أي��ار/م��اي��و عندما
اعتربت ان التزاماتها الإعالمية
م�ض ّرة ب�سالمتها الذهنية.

ويف اليوم الثاين من الألعاب الذي
ي�شهد منح  18ميدالية ذهبية،
ت ّوج الأمريكي ت�شاي�س كايلي�ش يف
�سباق  400م متنوعة يف ال�سباحة،
وذلك بعد اخلروج املدوي للياباين
دايا �سيتو من الت�صفيات.
و�أح ��رزت ال�سباحة اليابانية يوي
�أوه ��ا� �ش ��ي ذه �ب �ي��ة � �س �ب��اق  400م
متنوعة الأحد.
و��س� ّ�ج�ل��ت ال�ي��اب��ان�ي��ة ال�ب��ال�غ��ة 25
ع ��ام� �اً زم� �ن� �اً ق � ��دره 4:32.08
دقائق ،متقدمة على الأمريكيتني
�إمي��ا ويانت الثانية بفارق 0.68
ث��ان�ي��ة وه� ��ايل فليكينغر الثالثة
 2.82ث.
�أم��ا امل�ج��ري��ة كاتينكا هو�سو التي
ك��ان��ت تهيمن ع�ل��ى ه��ذه امل�سابقة
م�ن��ذ ت�سجيلها ال��رق��م القيا�سي
ال �ع��امل��ي يف �أومل �ب �ي��اد ري ��و ،2016
فكانت تناف�س يف �أول مئتي مرت
من ال�سباق ،لكنها ف�شلت يف ح�سم
الأمور كعادتها وح ّلت خام�سة.
م��ن جهة �أخ ��رى� ،أ�صبح الياباين
يوتو هوريغومي �أول بطل �أوملبي
يف ريا�ضة ال�سكايت ب��ورد بعد �أن
خ�ط��ف ذه�ب�ي��ة م���س��اب�ق��ة ال�شوارع
الأحد.
وح �ق��ق ه��وري �غ��وم��ي ( 22عا ًما)
جم� �م ��وع  37.18ن �ق �ط��ة �أم � ��ام
ال�ب�رازي �ل��ي ك�ي�ل�ف��ن ه��وف�ل��ر الذي
ح� ��� �ص ��د ال� �ف� ��� �ض ��ة ()36.15

والأم�ي�رك ��ي ج��اغ��ر �إي �ت��ون الفائز
بالربونزية (.)35.35
و�أُدرج��ت ريا�ضة ال�سكايت ب��ورد يف
ال�برن��ام��ج الأومل �ب��ي للمرة الأوىل
عرب م�سابقتني (��ش��وارع ومنتزه)
للرجال وال�سيدات.
وت �� �س �ت �ع ��د �أ�� � �س� � �ط � ��ورة اجل� �م� �ب ��از
الأم�يرك�ي��ة �سيمون بايلز لبداية
رحلتها ،حيث قد ت�صبح �أول �سيدة
منذ �أكرث من ن�صف قرن حتتفظ
بلقبها يف امل�سابقة الكاملة.
وتنوي بايلز رفع عدد جممل عدد
ميدالياتها يف الأل �ع��اب �إىل ت�سع
ذه�ب�ي��ات ،معادلة ال��رق��م القيا�سي
ل �ل �� �س��وف �ي��ات �ي��ة الري �� �س ��ا التينينا
�أجن � ��زت � ��ه يف  1956و1960
و.1964
وي� �ق ��ود ك �ي �ف��ن دوران � � ��ت منتخب
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ل �ك��رة ال�سلة
يف م��واج �ه��ة ن��اري��ة م��ع ف��رن���س��ا يف
اجلولة الأول من دور املجموعات،
فيما تر�صد ال��دراج��ة الهولندية
املخ�ضرمة �آنا فان در برغن ،بطلة
العامل مرتني ،الذهب جم��ددا يف
��س�ب��اق ال �ط��رق ،ب�ع��د ت�ت��وي�ج�ه��ا يف
�أوملبياد ريو  2016الأخري.
وف �ي �م��ا ي �ت��وق��ع �أن ي��و ّل��د �إع�صار
ا�ستوائي �أم��واج مرتفعة ،قد تكون
م�سابقة ركوب الأمواج مثرية على
��ش��اط��ئ ت���س��وري�غ��ا��س�ك��ي ،ع�ل��ى بعد
 100كيلومرت من طوكيو.

الفجر الريا�ضي

�سباحة ..الأمريكي كايلي�ش يحرز ذهبية  400م متنوعة
�أحرز الأمريكي ت�شاي�س كايلي�ش �أول م�سابقة يف ال�سباحة �ضمن �أوملبياد
طوكيو ال�صيفي ،بعد تتويجه يف �سباق  400م متنوعة الأحد.
و�سجّ ل كايلي�ش ،و�صيف ري��و  ،2016زم ًنا ق��دره  4:09.42دقائق
متقدمًا مواطنه جاي ليرثالند بفارق  0.86ثانية والأ�سرتايل برندون
�سميث (بفارق ( 0.96ث).
ق��ال كايلي�ش بعد ال�ف��وز "هذا يعني الكثري يل .ه��ذا �آخ��ر �شيء�أردت
حتقيقه يف م�سريتي �ضمن ال�سباحة".
و�إىل ف�ضية ري��و  2016حيث و�صل وراء الياباين كو�سيكي هاغينو،
كان كايلي�ش ( 27عامًا) قد توّج يف ذهبيتي  200م متنوعة و 400م
متنوعة يف مونديال بوداب�ست  .2017تابع ابن مرييالند "كان حلمي

منذ وقت بعيد بح�سب ما �أذكر .ال �أ�صدق ذلك".
وفر�ض الفرن�سي ليون مار�شان �إيقاعًا �سريعًا مطلع ال�سباق يف الفرا�شة،
لكن كايلي�ش بقي قريبًا دومًا بعد قطعه م�سافة ال�صدر ب�أداء جيد ،قبل
ان يبتعد يف املئة مرت الأخرية.
وغ��اب هاغينو ع��ن ه��ذا ال�سباق مف�ضال الرتكيز على �سباق  200م
متنوعة ،فيما ف�شل مواطنه دايا �سيتو بالت�أهل �إىل النهائي ال�سبت.
وملنح اجلماهري الأمريكية فر�صة متابعة �سباقات ال�سباحة يف توقيت
منا�سب ،ق � ّرر املنظمون قلب برنامج املناف�سات .ويتعينّ �أن ي�ستيقظ
ال�سباحون بال�شكل املنا�سب للت�ألق يف النهائيات ال�صباحية ،بعد �سل�سلة
من الت�صفيات الليلية.
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ديباي يهز ال�شباك يف �أول مباراة
ب�ألوان بر�شلونة
افتتح مهاجم املنتخب الهولندي لكرة القدم ممفي�س ديباي ر�صيده التهديفي
مع فريقه اجلديد بر�شلونة الإ�سباين عندما �ساهم يف ف��وزه على مواطنه
جريونا من الدرجة الثانية  1-3يف مباراة ودية �إعدادية للمو�سم اجلديد.
و�سجل ديباي ،املنتقل �إىل �صفوف النادي الكاتالوين يف �صفقة انتقال حر
عقب انتهاء عقده مع ليون الفرن�سي ،الهدف الثالث يف الدقيقة  85من
ركلة جزاء ،بعدما افتتح جريار بيكيه الت�سجيل يف الدقيقة  21من ركلة جزاء

�أي�ضا ،و�أ�ضاف الألباين ري ماناي الثاين بعد ثالث دقائق.
و�سجل ج��ورج �ساباراين الهدف الوحيد جلريونا يف الدقيقة  42من ركلة
جزاء.
ويلتقي بر�شلونة مع �شتوتغارت الأملاين ال�سبت املقبل ،ثم �سالزبورغ النم�سوي
يف الرابع من ال�شهر املقبل ،قبل ا�ست�ضافة يوفنتو�س الإيطايل يف الثامن منه
يف ك�أ�س جوان غامرب.

19
19

مان�ش�سرت يونايتد يتفاو�ض مع بوغبا ب�ش�أن جتديد عقده الأرجنتني ت�سقط «الفراعنة» يف طوكيو
قال �أوليجونار �سول�شار ،مدرب مان�ش�سرت يونايتد و�صيف بطل الدوري
الإجنليزي املمتاز لكرة القدم �أم�س الأول ال�سبت �إن ناديه ال يزال يتفاو�ض
مع العب الو�سط بول بوغبا ب�ش�أن جتديد عقده.
وارتبط بوغبا ( 28عاما) املتوج بك�أ�س العامل مع فرن�سا ،ب�شكل متكرر
بالرحيل ع��ن �أول ��د ت��راف��ورد منذ ع��ودت��ه ل�ل�ن��ادي الإجن�ل�ي��زي ق��ادم��ا من
يوفنتو�س يف  2016مقابل �صفقة قيا�سية عاملية �آنذاك بلغت قيمتها 89
مليون جنيه �إ�سرتليني ( 122.34مليون دوالر).
وذك��رت تقارير �إع�لام�ي��ة بريطانية �أن باري�س ��س��ان ج�يرم��ان الفرن�سي
�أبدى اهتمامه بالتعاقد مع بوغبا الذي دخل العام الأخري من عقده مع
يونايتد.
وقال �سول�شار بعد اخل�سارة � 2-4أمام كوينز بارك رينجرز وديا" :توجد
دائما تكهنات ب�ش�أن بول ودائما الأندية مهتمة بالتعاقد معه .ر�أينا بول يف
�أف�ضل حاالته ،ويعرف ما ن�شعر به نحوه".
و�أ�ضاف" :لقد ا�ستمتعت بعملي معه و�أمتنى موا�صلة العمل �سويا .كل ما
�سمعته منه �أنه يتطلع للمو�سم اجلديد".
و�شارك بوغبا يف  42مباراة مع يونايتد يف كافة امل�سابقات املو�سم املا�ضي،
حيث احتل الفريق املركز الثاين يف الدوري املمتاز خلف مان�ش�سرت �سيتي
البطل ،بينما بلغ الفريق نهائي ال��دوري الأوروب��ي �أي�ضا لكنه خ�سر من
فياريال الإ�سباين.
ويف وق��ت �سابق اليوم ،وق��ع �سول�شار عقدا جديدا يبقيه يف يونايتد على
الأقل حتى  ،2024مع �إمكانية التمديد لعام �إ�ضايف.
وي�ست�ضيف يونايتد فريق ليدز يونايتد يف �أوىل مباريات الفريقني باملو�سم
اجلديد للدوري املمتاز يف � 14أغ�سط�س �-آب املقبل.

خ �� �س��رت م �� �ص��ر �أم� �� ��س الأح� � ��د �أم� ��ام
الأرجتنني بهدف دون رد يف مناف�سات
املجموعة الثالثة لكرة القدم للرجال،
يف �أوملبياد طوكيو .2020
و� �س �ج��ل امل ��داف ��ع ف��اك��ون��دو ميدينا
الهدف الوحيد للمنتخب الأرجنتيني
بعد �سبع دقائق من ال�شوط الثاين
عقب متابعة لكرة مرتدة من القائم
�إثر ركلة ركنية.
وجاء هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة
الـ ،52بعدما ا�ستغل فاكوندو ميدينا
حالة الدربكة �أم��ام مرمى ال�شناوي،
بعد ت�سديدة ارتطمت بالقائم ف�أكلمها
ب�ضربة �سريعة داخل ال�شباك.
ومت�ي��زت امل �ب��اراة ،خا�صة يف ال�شوط
الأول ب�إهدار املنتخب امل�صري العديد
م��ن ال �ف��ر���ص ،م�ن�ه��ا ه�ج�م��ة مرتدة
ان �ت �ه��ت ب ��ان� �ف ��راد رم �� �ض��ان �صبحي
الذي �سدد الكرة التي ا�ستقرت يف يد الأومل� �ب ��ي ت �ع��دي��ل ال��و� �ض��ع بعدما م�ك��ان�ه�م��ا �إب��راه �ي��م ع ��ادل وطاهر م�ن�ط�ق��ة اجل � ��زاء ،ح�ي��ث اعرت�ضه
احلار�س
الأرج �ن �ت �ي��ون ،ليح�سبها احلكم،
ت �خ �ل��ف ف��ري �ق��ه �أم � � ��ام "راق�صي حممد طاهر.
التانغو" ،ف� ��أج ��رى يف الدقيقة ومل يفلح ذل��ك يف حتقيق نتيجة رك�ل��ة ح��رة خ��ارج منطقة اجلزاء،
الأرجنتيني.
الـ 60تبديلن ،حيث خروج �صالح ت��ذك��ر .ويف الدقيقة الـ 85توغل وف�شل ال�ف��راع�ن��ة يف حتويلها �إىل
وح� � ��اول م � ��درب م �ن �ت �خ��ب م�صر حم �� �س��ن وع � �م� ��ار ح � �م� ��دي ،ون� ��زل رم� ��� �ض ��ان � �ص �ب �ح��ي واق� �ت ��رب من هدف.

رونالدو ومي�سي و�صالح ..كيف ظهر جنوم الكرة يف الأوملبياد؟
مع انطالق مناف�سات كرة القدم يف �أوملبياد طوكيو
 ،2020ت�ستعيد اجلماهري ذكريات هذا احلدث
العاملي ،وبالأخ�ص متابعة اخلطوات الأوىل لعدد
من الالعبني الذين ب��رزوا الحقا وباتوا من بني
الأف�ضل يف العامل.
وي��ر��ص��د م��وق��ع "�سكاي ن�ي��وز عربية" م��ا قدمه
�أبرز جنوم كرة القدم خالل الأوملبياد ،يف العقود
الأخرية.

التعارف الأوىل بينه وبني جمهور كرة القدم على
امل�ستوى العاملي ،بعدما جنح �صاحب الـ 20عاما
وقتها يف ت�ق��دمي �أداء مم�ي��ز ،خا�صة يف مواجهة
م�صر �أمام الربازيل بدور املجموعات ،وهو اللقاء
الذي انتهى بفوز "راق�صي ال�سامبا" .2-3
وت�صدر �صالح قائمة ه��دايف الفراعنة ب�أوملبياد
ل�ن��دن بر�صيد � 3أه� ��داف ،وان�ت�ق��ل بعد ذل��ك �إىل
ب��ازل ال�سوي�سري لت�ستمر م�سريته االحرتافية،
الذي جنح خاللها يف حجز مكانته اخلا�صة �ضمن
قائمة �أف�ضل العبي العامل.

وبالفعل جنحت الأرج�ن�ت�ين يف ح�صد امليدالية
الذهبية على ح�ساب نيجرييا يف النهائي ،بهدف
نظيف �أح� ��رزه دي م��اري��ا بنف�س ال�ط��ري�ق��ة التي
�سجل بها ه��دف ال�ف��وز على ال�برازي��ل يف نهائي
"كوبا �أمريكا" قبل �أيام.

نيمار
�شارك جنم باري�س �سان جرمان الفرن�سي نيمار،
للمرة الأوىل م��ع منتخب ال�برازي��ل يف �أوملبياد
.2012
حممد �صالح
وق��دم نيمار ،الع��ب �سانتو�س ال�برازي�ل��ي حينها،
ظهر جنم ليفربول الإجنليزي حممد �صالح يف
�أداء رائ� � �ع � ��ا م � ��ع "راق�صي
�أوملبياد لندن  ،2012يف احلدث الذي مثل بطاقة ليونيل مي�سي
ال�سامبا" ،ح�ي��ث �ساهم
ب �ع��دم��ا ق� ��اد م�ن�ت�خ��ب ب �ل��اده ل �ل �ف��وز بك�أ�س
يف � 7أه � ��داف خالل
العامل لل�شباب ع��ام  ،2005ك��ان اجلمهور
م �� �ش��وار الربازيل
الأرجنتيني يرتقب ما �سيفعله ليونيل مي�سي
ب � ��ال� � �ب� � �ط � ��ول � ��ة،
م��ع "راق�صي التانغو" يف �أومل �ب �ي��اد بكني
ال � � � � ��ذي ان� �ت� �ه ��ى
 ،2008و��س��ط �آم ��ال ك�ب�يرة بتحقيق
بح�صد امليدالية
امليدالية الذهبية.
ال� �ف� ��� �ض� �ي ��ة بعد
ك��ان املنتخب الأرجنتيني ميلك فريقا
خ�سارة النهائي �أمام
مم �ي��زا خ��ا� �ص��ة ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى الهجومي،
امل �ك �� �س �ي��ك بنتيجة
بقيادة مي�سي و�أنخيل دي ماريا و�سريخيو
�أجويرو.

.2-1
يف ع ��ام  ،2016ت ��أه��ب ن �ي �م��ار ل �ق �ي��ادة منتخب
ال�ب�رازي��ل حل�صد امل�ي��دال�ي��ة ال��ذه�ب�ي��ة الأوىل يف
ت��اري�خ��ه ،ب�ع��د الأداء ال�ك�ب�ير ال ��ذي ق��دم��ه خالل
�أوملبياد ريو دي جانريو ،حيث �ساهم يف � 7أهداف
�أي�ضا.
وجن��ح �أ�صحاب الأر���ض يف ح�صد الذهب بالفعل
بعد الفوز على �أملانيا يف املباراة النهائية بركالت
الرتجيح.

البطولة مبكرا من دور املجموعات ،بعدما حققت
ف��وزا وح�ي��دا على امل�غ��رب بهدفني مقابل هدف،
�أح��رز �أحدهما رون��ال��دو الع��ب �سبورتنغ ل�شبونة
حينها ،وكان عمره مل يتجاوز الـ 19عاما.
وتبقى يف ذاكرة العراقيني مباراة الربتغال بقيادة
رون��ال��دو �أم��ام منتخب "�أ�سود الرافدين" ،الذي
ه��زم ال�برت�غ��ال بنتيجة  ،2-4يف موقعة �شهدت
م�شادة بني "الدون" وجنم هجوم العراق يون�س
حممود.

كري�ستيانو رونالدو
�شارك الأ�سطورة الربتغايل
ك��ري���س�ت�ي��ان��و رون ��ال ��دو،
م � ��ع م �ن �ت �خ��ب ب �ل��اده
م ��رة واح� ��دة ف�ق��ط يف
الأوملبياد ،كانت يف عام
 2004التي �أقيمت
يف �أثينا.
وغ��ادرت الربتغال

رونالدو "الظاهرة"
�شهدت �أوملبياد �أطلنطا  1996امل�شاركة الأوىل
للظاهرة الربازيلية رونالدو مع منتخب بالده
يف البطولة ،وهو يف عمر  18عاما.
وقدم رونالدو �أداء مميزا ،جنح من خالله يف
احتالل �صدارة قائمة هدايف البطولة بال�شراكة
مع النجم الأرجنتيني هرنان كر�سبو ،بر�صيد
� 6أهداف لكل منهما.
وح���ص��دت ال�برازي��ل امل�ي��دال�ي��ة ال�برون��زي��ة بتلك
الن�سخة ،بعد الفوز على الربتغال يف لقاء حتديد
املركزين الثالث والرابع بخما�سية نظيفة ،الذي
�أداره احلكم امل�صري املعتزل جمال الغندور.
مي�شال بالتيني
جن��ح �أ��س�ط��ورة ك��رة ال�ق��دم الفرن�سية مي�شال
بالتيني ،يف تقدمي �أداء مميز خالل م�شاركته
الوحيدة مع منتخب بالده بالأوملبياد ،وكان
ذلك عام .1976
وب�ل�ات� �ي� �ن ��ي � 3أه � � � ��داف ل� �ي� �ك ��ون ه� ��داف
"الديوك" ب��ال �ب �ط��ول��ة ،ال �ت��ي ودعها
الفرن�سيون مبكرا م��ن ال ��دور ربع
ال�ن�ه��ائ��ي ،بعد اخل���س��ارة �أمام
�أمل��ان �ي��ا ال���ش��رق�ي��ة برباعية
نظيفة.

تايكواندو ..امل�صري
وائل عبد الرحمن
�إىل ربع النهائي
ع�بر الع��ب ال�ت��اي�ك��وان��دو امل�صري
وائل عبد الرحمن �إىل ربع نهائي
مناف�سات وزن  -68رجال ،بتغ ّلبه
ع�ل��ى الإ� �س �ب��اين خ��اف�ي�ير بريي�س
الأح � � � ��د� � ،ض �م��ن دورة الأل � �ع� ��اب
الأومل� �ب� �ي ��ة ال�� �ص�ي�ف�ي��ة امل �ق��ام��ة يف
العا�صمة اليابانية طوكيو.
وف ��از ع�ب��د ال��رح�م��ن ( 25عاماً)
يف املجموع النهائي للنقاط -22
 ،20رغ��م خ�سارته �7-صفر يف
اجلولة الثانية ،لكن تقدمه 2-6
يف الأوىل و 11-16يف الثالثة
والأخرية� ،ضمن له الفوز.
و� �س �ب��ق �أن ت � ��وج ع �ب��د الرحمن
ببطولة �أفريقيا يف ال�سنغال العام
احل� ��ايل ،وك ��ان ت ��وج ب�ه��ا يف العام
 2018يف املغرب �أي�ضاً.
و�سيالقي امل�صري يف ربع النهائي
ب ��وق ��ت الح� ��ق ال � �ي� ��وم ،البو�سني
نيدجاد هو�سيت�ش.
وت �ع �ل��ق م���ص��ر �آم � ��ا ًال ك �ب�يرة على
ال��ري��ا� �ض��ات ال �ق �ت��ال �ي��ة للتتويج،
وخ �� �ص��و� �ص �اً ع �ل��ى � �س �ي��ف عي�سى
وهداية مالك يف التابكواندو.

الأمريكي �شانر
يهدي بالده
ثاين الذهبيات
�أحرز الأمريكي وليام �شانر ذهبية
ب�ن��دق�ي��ة ال �ه��واء امل���ض�غ��وط  10م
يف الرماية الأح��د ،يف دور الألعاب
الأومل� �ب� �ي ��ة ال�� �ص�ي�ف�ي��ة امل �ق��ام��ة يف
العا�صمة اليابانية طوكيو.
وح� � � ّل � �ش��ان��ر ( 20ع� ��ا ًم� ��ا) �أو ًال
م�سج ً
ال رق�م�اً قيا�سياً �أومل�ب�ي�اً مع
 251.6ن�ق�ط��ة ،م�ت�ق��دم�اً على
ال�صيني ليهاو �شينغ ()250.9
ال ��ذي ح���ص��د ال �ف �� َ��ض��ة ،ف�ي�م��ا نال
مواطنه ه ��اوران ي��ان��غ الربونزية
بحلوله ثالثاً (.)229.4
وه� ��ذه ه��ي ال��ذه �ب �ي��ة الأمريكية
الثانية �أم�س ،بعدما �أحرز ت�شاي�س
ك��اي�ل�ي����ش م�ي��دال�ي��ة �أول م�سابقة
يف ال�سباحة �ضمن الأومل�ب�ي��اد بعد
تتويجه يف �سباق  400م متنوعة.
وب �ه��ات�ين ال��ذه �ب �ت�ين ،ارت �ف��ع عدد
م �ي��دال �ي��ات ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة يف
ط��وك �ي��و �إىل ث �م��ان �ي��ة ،مب ��ا فيها
ف�ضيتان و�أربع برونزيات.

مذيعة ..لطخت نف�سها بالطني من �أجل الإثارة
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م�سلح ي�سرق �سيارة �إ�سعاف بداخلها مري�ض

ت�سرق �أملا�سا مباليني
الدوالرات بطريقة غريبة

ق��ال��ت �شرطة هيو�سنت ب��والي��ة تك�سا�س الأم��ري�ك�ي��ة �إن
م�سلحا �سرق �سيارة �إ��س�ع��اف بينما ك��ان مري�ض ورجل
�إطفاء بداخل ال�سيارة.
وقالت �إدارة ال�شرطة يف �سل�سلة تغريدات� ،إن امل�شتبه به
متهم ب�إخراج �سيارة الإ�سعاف من الطريق .بعد ذلك ،مت
�إجبار رجل �إطفاء خلف عجلة القيادة على اخلروج من
�سيارة الإ�سعاف حتت تهديد ال�سالح وتركه على جانب
الطريق ،بينما كان هناك مري�ض ورج��ل �إطفاء �آخ��ر يف
م�ؤخرة ال�سيارة .وقالت ال�سلطات �إنها ا�ستخدمت نظام
حتديد املواقع العاملي لتعقب �سيارة الإ�سعاف ،م�شرية �إىل
�أن امل�شتبه به امل�سلح اعتقل بدون �أي حوادث.

�سرقت امر�أة ما�سا بقيمة  4.2مليون جنيه �إ�سرتليني من تاجر
جموهرات فاخرة يف لندن ،حيث تظاهرت ب�أنها خبرية يف الأحجار
الكرمية لت�ستبدل خالل متحي�صها املا�س احلقيقي باملزيف.
وح�سب �صحيفة "الغارديان" الربيطاينة ،انتحلت امل ��ر�أة التي
تدعى لولو الكاتو�س �صفة خبري �أحجار كرمية ،وتظاهرت ب�أنها
تقيم  7ما�سات يف �صالة ع��ر���ض "بودلز" يف ��ش��ارع نيو ب��ون��د يف
مايفري بو�سط لندن.
وو�ضعت اجلواهر يف حمفظة مقفلة وكان من املقرر حفظها يف قبو
اجلواهرجي يف انتظار ت�سديد قيمتها ،وعندما مت فتح احلقيبة
وجد اخلبري احلقيقي  7حبات �صغرية من املا�س املزيف فيها.
وقال املدعي العام فيليب �ستوت" :خفة يد املدعى عليها �ساعدتها
يف �سرقة حبات الأملا�س".
والكاتو�س ذات الـ 60عاما ول��دت يف رومانيا وعا�شت يف فرن�سا،
وتنفي التهم املوجهة �إليها.

 152مليون دوالر تعوي�ض ًا لف�صلها تع�سفي ًا

�أف��ادت �صحيفة "نيويورك تاميز" ب�أن الأمريكية مارلو
�سباث �ستح�صل على تعوي�ض م��ايل ق��دره  125مليون
دوالر ،على خلفية تعر�ضها للف�صل التع�سفي من عملها.
وتعمل مارلو التي تعاين من متالزمة داون يف �سل�سلة
متاجر "وول مارت" ال�شهرية بوظيفة ط��ي املنا�شف،
وتنظيف املمرات ،وحتية العمالء ،ومعاجلة املرجتعات.
وق��ال حماميها �إن��ه "على م��دار  15عاما من اخلدمة،
تلقت ع��دة زي ��ادات يف الأج ��ر ،وح�صلت على مراجعات
�أداء �إيجابية" .كما �أ�شاد �أحد املديرين ب�أدائها قائال �إنها
"كانت رائعة مع العمالء".
فيما و�صفها �آخر ب�أنها �شخ�صية ودودة للغاية ،معربا عن
�سعادته يف العمل معها.
وتغريت �ساعات عمل هذه ال�سيدة فج�أة يف �شهر نوفمرب
 ،2014حينما �أن �� �ش ��أت ال���ش��رك��ة ال�ت��ي تعمل ب�ه��ا نظام
جدولة حمو�سب ،وال��ذي قالت ال�شركة �إن��ه يعتمد على
حركة العمالء ،ومت ت�صميمه ل�ضمان عمل عدد كاف من
الأ�شخا�ص عندما يكون املتجر �أكرث ازدحاما.
يف ح�ين ك��ان م��ن امل�ت��وق��ع �أن تعمل م��ارل��و م��ن ال�ساعة
الواحدة بعد الظهر حتى ال�ساعة  5:30م�ساء ،بدال من
جدولها ال�سابق من الظهر حتى ال�ساعة  4:00م�ساء.

م�سن يقتحم �شقة رجل باخلط�أ
وينهال عليه �ضربا

�أ�صاب رجل رج ً
ال �آخر بجروح خطرية بعد �أن اقتحم �شقته باخلط�أ
وان �ه��ال عليه ��ض��رب��ا ،ظنا منه �أن��ه ال�شريك اجل��دي��د ل�صديقته
ال�سابقة.
و�أك��د مكتب املدعي العام و�شرطة �أوفينبورج� ،أن املهاجم املزعوم
ا��س�ت�خ��دم ��س�ل�م��ا ل��دخ��ول ��ش�ق��ة يف ب �ل��دة ن �ي��وري��د يف والي ��ة بادن
ف��ورمت�ب�يرج الأمل��ان�ي��ة يف وق��ت م�ت��أخ��ر م��ن ي��وم اجل�م�ع��ة ،و�ضرب
�ضحيته �أثناء نومه عدة مرات على ر�أ�سه.
وبعد ذلك ،فر املهاجم املزعوم من مكان احلادث ،ولكن مت اعتقاله
يف �ساعة مبكرة من �صباح ال�سبت يف منزله يف هايدلربج.
وقالت ال�شرطة �إنه يبدو �أن الرجل اقتحم بب�ساطة ال�شقة اخلط�أ،
ومت نقل الرجل امل�صاب �إىل امل�ست�شفى .يتعامل مكتب املدعي العام
وال�شرطة مع احلادث على �أنه �شروع يف قتل.

اكت�شاف جد متا�سيح الع�صر احلديث

بقرة ال�شيف الرتكي بوراك
تهاجم امل�صور

ن�شر ال�شيف الرتكي املعروف ،بوراك ،مقطعا م�صورا له مع بقرة
عيد الأ�ضحى ،التي قالت و�سائل الإع�ل�ام الرتكية �إن��ه يخطط
لتوزيعها على الفقراء واملحتاجني.
وه �ج �م��ت ب �ق��رة ال���ش�ي��ف ب � ��وراك �أث� �ن ��اء ال�ت���ص��وي��ر ع �ل��ى امل�صور
و�أ�سقطته �أر�ضا ،وانت�شر املقطع ب�شكل وا�سع عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي.
وعلق �أح��د املتابعني :اح��زر م��اذا حدث ل�صديقنا ال��ذي �صور هذا
الفيديو؟

�سر ح�صول جينيفر
لوبيز على ب�شرة ن�ضرة
حتتفل �أيقونة اجلمال واملو�ضة
امل �غ �ن �ي��ة وامل �م �ث �ل��ة الأم ��ري �ك �ي ��ة،
جينيفر ل��وب�ي��ز ،بعيد ميالدها
الـ ،52ب�صحبة حبيبها املمثل
الأمريكي بن �أفليك.
وت� �ت� ��� �س ��اءل ك� �ث�ي�ر م� ��ن الن�ساء
والفتيات عن �سر جمال ون�ضارة
وت��وه��ج ب �� �ش��رة ج�ي�ن�ي�ف��ر لوبيز،
الأم ��ر ال��ذي يكمن يف جمموعة
من العادات التي تواظب عليها،
ن�ستعر�ضها يف التقرير التايل،
وف� �ق� �اً مل ��وق ��ع ""redonline
الربيطاين.
�أول و�أه� ��م ع ��ادة ت��واظ��ب لوبيز
ع �ل �ي �ه��ا ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ن�ضارة
ب�شرتها ،هي ح�صولها دائماً على
ق�سط ٍ
كاف من النوم.
وق��ال��ت يف ت���ص��ري��ح � �س��اب��ق لها:
"�أحب �أن �أح�صل على � 9أو 10
�ساعات من النوم يوميا ،و�أت�أكد
دائماً من ح�صويل على � 8ساعات
على الأقل".
ت �ق��وم ج�ي�ن�ي�ف��ر ل��وب �ي��ز بتطبيق
كرمي احلماية الواقي من �أ�شعة
ال�شم�س على ب�شرتها منذ �سن
املراهقة.
وقالت لوبيز ملوقع Women's
" :Healthكنت �أ�ستخدم واقياً
من ال�شم�س منذ �أن ك��ان عمري
ح � ��وايل  18ع ��ام� �اً ح �ت��ى تبقى
ب�شرتي دائماً يف حالة ترطيب".

املمثلة �أليك�سا �سوينتون حت�ضر العر�ض الأول لفيلم  Oldيف نيويورك .ا ف ب

اليون�سكو تدرج  4مواقع �أملانية على قائمتها للرتاث

�أدرج ��ت منظمة اليون�سكو م��رت�ف��ع ماتيلدنهوة يف �أمل��ان �ي��ا� ،إح ��دى حتف
ال�ه�ن��د��س��ة ال �ع��ائ��دة حلقبة ال �ف��ن اجل��دي��د ،وم��دن��ا �أوروب� �ي ��ة للمنتجعات
ال�صحية على قائمتها للرتاث العاملي .و�أعلنت اللجنة الأملانية لليون�سكو
عن هذا القرار يف االجتماع ال�سنوي للجنة الرتاث العاملي يف مدينة فوت�شو
ال�صينية والذي يُعقد عرب الإنرتنت حتى نهاية متوز يوليو.
وي�شكل مرتفع ماتيلدنهوة ال��ذي �أن�شئ يف دارم�شتات يف غ��رب البالد يف
نهاية القرن التا�سع ع�شر مببادرة من دوق ه�سن الأك�بر �إرن�ست لودفغ،
"منوذجا رائعا للجمالية الر�ؤيوية" ،وفق رئي�سة جلنة اليون�سكو الأملانية
ماريا بوهمر.
وق��ال��ت ب��وه�م��ر يف ب�ي��ان �إن ال�ف�ن��ان�ين وامل�ه�ن��د��س�ين امل�ع�م��اري�ين م��ن خالل
�إب��داع��ات�ه��م ال�ت��ي �أُجن ��زت ب�أكرثيتها ب�ين ع��ام��ي  1901و  ،1914مهدوا
الطريق للهند�سة املعمارية احلديثة.
هذا املجمع الذي ي�ضم على وجه اخل�صو�ص "برج العر�س" امللقب �أي�ضا
بربج الأ�صابع اخلم�سة ب�سبب �سقفه املميز ،ومنحوتات وف�سيف�ساء وحدائق،
تع ّر�ض لأ�ضرار بالغة جراء ق�صف احللفاء خالل احلرب العاملية الثانية
قبل ترميمه بني عامي  1982و .1990كما �أدرجت جلنة اليون�سكو على
قائمتها للرتاث العاملي  11مدينة �أوروب�ي��ة للمنتجعات ال�صحية ،بينها
ثالث يف �أملانيا هي باد �إم�س وبادن بادن وباد كي�سينغن ومدن �أوروبية �أخرى
منها في�شي يف فرن�سا ومونتيكاتيني يف �إيطاليا وكارلويف فاري يف ت�شيكيا.

مهرجان كاليدو�سكوب يعيد طعم احلفالت احلية
ح �� �ض��ر ح� ��واىل ع �� �ش��رة �آالف ��ش�خ����ص م ��ن ع �� �ش��اق امل��و� �س �ي �ق��ى مهرجان
كاليدو�سكوب يف لندن م�ستفيدين من رفع بريطانيا �آخر القيود ال�صحية
املرتبطة بجائحة كوفيد19 -
وتقول ليوين لوي�س ،وهي من بني احلا�ضرين يف احلفلة ،لوكالة فران�س
بر�س "�أنا متحم�سة حقا لوجودي هنا� ،إذ مل �أق��م ب�شيء من هذا القبيل
منذ �سنتني" .وه��ي حت��دت الطق�س العا�صف حل�ضور املهرجان يف موقع
�ألكن�سدرا باال�س ال�شهري الذي ا�ست�ضاف �سابقا حفالت لبع�ض من كبار
الفنانني والفرق املو�سيقية من �أمثال بينك فلويد ورولينغ �ستونز وجاي
زي .وي�شكل مهرجان كاليدو�سكوب ال��ذي �شاركت فيه فرق بينها غروف
�أرم��ادا وذي ك��ورال �إ�ضافة �إىل كوميديني وك ّتاب معروفني� ،أح��د �أ�ضخم
احلفالت احلية يف بريطانيا منذ رفع البالد �آخر القيود املرتبطة مبكافحة
تف�شي ف�يرو���س ك��ورون��ا يف  19مت��وز/ي��ول�ي��و .لكن الو�ضع ال�صحي جعل
تنظيم احلفلة "�صعبا" ،بح�سب امل�س�ؤول عن تنظيم احلفالت يف �ألك�سندرا
باال�س �سامين فيل ال��ذي كان يخ�شى �إلغاء احل��دث يف اللحظات الأخرية
بحال ح��دوث تغيريات مفاجئة يف القواعد ال�صحية كما ح�صل م��رارا يف
الأ�شهر الأخرية.

ال�سفينة تتحول �إىل الفندق
الأكرث رعبا

يف ي��وم م��ا ،كانت �سفينة "كوين ماري" ف��اخ��رة ،قبل �أن تعلق
يف مدينة ل��وجن بيت�ش بكاليفورنيا ،وت�صبح واح��دة من �أكرث
الأماكن رعباً يف العامل.
ب��ل �أن ب ��إم �ك��ان �أي �شخ�ص �أن يحظى بتجربة م��دف��وع��ة مع
الأ�شباح يف ال�سفينة ،التي حتولت �إىل ما ي�شبه الفندق املرعب،
عرب ق�ضاء الليل يف غرفة اخلوف بـ"كوين ماري".
وت��ر��س��و �سفينة "كوين ماري" يف ميناء مدينة ل��وجن بيت�ش
بكاليفورنيا منذ  ،1967وعلى الرغم من عمرها الذي جتاوز
الـ 85عامًا ،ال تزال مثرية للإعجاب حتى اليوم.
وج��رى الك�شف ع��ن ال�سفينة لأول م��رة يف ع��ام  1936بعد 7
�سنوات من البناء ك�أحدث �سفينة فاخرة وفندقية عربت املحيط
الأطل�سي ،لكنها حتولت �شيئا ف�شيئا �إىل واحد من �أكرث الأماكن
رعبا يف العامل .وترتبط ال�سفينة بلغز غريب� ،إذ يقال �إن �أ�شباح
ال ح�صر لها تنت�شر فيها .ومنذ افتتاح ال�سفينة لأول مرة للزوار
يف لوجن بيت�ش يف عام  ، 1971كانت هناك تقارير عن مواجهات
و�أحداث خميفة ال ميكن تف�سريها.

�أع�ل��ن املتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية ،اكت�شاف
هيكل عظمي متحجر ي��رج��ع �إىل  150مليون ع��ام يف
جبال بجنوب ت�شيلي.
وحدد الباحثون يف املتحف الهيكل العظمي املكت�شف على
�أنه "جد التما�سيح احلالية".
وي�ط�ل��ق ع�ل��ى ح�ف��ري��ة ه ��ذا ال �ن��وع م��ن ال�ت�م��ا��س�ي��ح ا�سم
"بوركي�سوكو�س مالينجراندين�سيز" ،وق��د عرث عليه
�سنة  2014بجبال الإنديز قرب بلدة مايني جراندي يف
منطقة باتاجونيا ،وخ�ضع منذ ذلك الوقت للتحليل يف
املتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية يف بوين�س �أير�س،
ح�سبما ذكرت "رويرتز".
ويعتقد العلماء �أن احلفرية �ست�ساعدهم على معرفة
كيف حتولت الزواحف تلك من كونها برية �إىل مائية.
وي��دع��م ه ��ذا االك �ت �� �ش��اف� ،إىل ج��ان��ب ح �ف��ري��ات �أخ ��رى،
الفكرة التي تقول �إن �أمريكا اجلنوبية كانت مهد تطور
التما�سيح.

ير�سم بالطب�شور �أكرب علم لبناين
يحاول ر�سام لبناين �شاب دخول مو�سوعة
غيني�س للأرقام القيا�سية عرب ر�سم العلم
اللبناين بالطب�شور يف و�سط العا�صمة
ب�ي�روت ع�ل��ى م���س��اح��ة  200م�تر مربع،
يف خطوة يرمي من خاللها �إىل توجيه
ر� �س��ال��ة "�أمل" ل �ب �ل��ده ال� �غ ��ارق يف �أزم ��ة
اقت�صادية واجتماعية غري م�سبوقة.
و�أو��ض��ح الر�سام جيوفاين با�سيل البالغ
 24عاما لوكالة فران�س بر�س من �ساحة
ال�شهداء يف و�سط ب�يروت �أن فكرة هذه
امل�ب��ادرة راودت��ه �صدفة بعد اطالعه عرب
الإن�ترن��ت على ال��رق��م القيا�سي ال�سابق
الذي حققه �شخ�ص من الأوروغواي ر�سم
علم بالده بالطب�شور على م�ساحة 168
مرتا مربعا.
وي�ستعني با�سيل يف هذه املهمة التي بد�أ

�شاكريا :مو�سيقاي لي�ست يل

ك�شفت املغنية الكولومبية ال�شهرية� ،شاكريا� ،أنها ال حتب �سماع �أغانيها رغم
�شهرتها العاملية.
وقالت �شاكريا" :مو�سيقاي لأي �شخ�ص �آخر لكن لي�ست يل" ،م�ضيفة �أنها حتى
جتد �أنه من املحرج للغاية �سماع مو�سيقاها اخلا�صة يف مطعم ،وقالت�" :أعني
�أنه عندما �أكون على خ�شبة امل�سرح� ،أ�ستمتع بها بالطبع" .و�أعلنت �أنها �ستخطط
جلولة عاملية �أخرى مبجرد �أن ي�سمح الو�ضع بذلك عقب جائحة كورونا.
و�أ�صدرت املغنية ال�شهرية �أغنيتها اجلديدة "ال تنتظر" منذ �أقل من �أ�سبوع -
وهي �أول �أغنية باللغة الإجنليزية البحتة لها منذ وقت طويل.
وعن اختيار لغة �أغانيها ،قالت �شاكريا�" :أنا ال �أق��رر بطريقة قابلة للتوقع،
الأمر يحدث ب�شكل طبيعي" .وذكرت �أنها تعمل حالياً على �ألبومها اجلديد،
والذي من املحتمل �أن يحتوي على �أغان �إجنليزية و�إ�سبانية ،بح�سب بياناتها،
وقالت مازحة" :من يدري ،رمبا �س�أغني واحدة بالأملانية".

بتنفيذها ال�سبت ومن املتوقع �أن ينهيها
الأحد ،بثالثة �آالف طب�شورة من الألوان
ال�ث�لاث��ة ال�ت��ي يت�شكل منها ع�ل��م لبنان،
الأح�م��ر والأبي�ض والأخ���ض��ر ،بعد م�سح
ط �ب��وغ��رايف ل �ل �م��وق��ع ع �م�لا بال�شروط
املو�ضوعة من مو�سوعة غيني�س للأرقام
القيا�سية وال �ت��ي تلحظ �أي���ض��ا التقاط
��ص��ور للعمل مب���س�ّيارّات "درون" للت�أكد
من �إجناز الر�سم باملوا�صفات املطلوبة.
و�أ�ضاف "�أردت �أن يخرج الرقم القيا�سي
م��ن ه ��ذه ال���س��اح��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة يف و�سط
بريوت" و"�أنا فخور مبا �أفعله رغم كل ما
مير به البلد" ،مو�ضحا "�أحاول �أن �أكون
وجها للأمل جلميع اللبنانيني" ،يف ظل
الأزمة االقت�صادية اخلانقة التي ت�ضرب
خمتلف اجلوانب املعي�شية يف البالد.

�إيزيدية تف�ضح
�إرهاب داع�ش بال�شعر
و� �س��ط زخ ��ات ال��ر��ص��ا���ص وخم ��اوف
ي ��وم� �ي ��ة ث �ق �ي �ل ��ة ،وج � � ��دت ال �ف �ت ��اة
الإيزيدية ليلى �سرحان مالذا �آمنا
ل�ه��ا م��ع ال��ورق��ة وال�ق�ل��م يف طم�أنة
ق�ل�ب�ه��ا ال� ��ذي ع ��رف احل� ��زن يف �سن
مبكرة وق��ت اج�ت�ي��اح تنظيم داع�ش
الإره ��اب ��ي مل��دي�ن�ت�ه��ا ��س�ن�ج��ار �شمال
غرب العراق .وعلى مدار � 7سنوات
جن�ح��ت ال�ف�ت��اة الإي��زي��دي��ة البالغة
م ��ن ال �ع �م��ر � � 24س �ن��ة يف مقاومة
اخلوف الذي ت�سلل �إىل حياتها بعد
ف �ق��دان وال��ده��ا وت��دم�ي�ر مدينتها
ع �ل��ى ي ��د داع� �� ��ش ،ح�ي�ن جل � ��أت �إىل
ال�شعر كو�سيلة لتوثيق معاناة �أهايل
املدينة ،لت�صبح �أول �شاعرة ت�صدر
دي��وان��ا ��ش�ع��ري��ا ب��ال�ل�غ��ة الإيزيدية.
و�سقطت �سنجار حتت �سيطرة داع�ش
يف �أغ���س�ط����س  ،2014ح�ي��ث ارتكب
ج��رائ��م و�صفتها منظمات دول�ي��ة بـ
"الإبادة اجلماعية" يف حق �أهايل
املدينة ذات الأغلبية الإيزيدية.
وت���س�ب��ب داع ����ش يف ن ��زوح �أك�ث�ر من
� 350أل��ف �شخ�ص ملخيمات �شمايل
ال �ع��راق ،ع��اد منهم نحو � 100ألف
ن��ازح ل��دي��اره��م و��س��ط نق�ص �شديد
ل �ل �خ��دم��ات الأ� �س��ا� �س �ي��ة ،وال ي ��زال
ن�ح��و �� 2800س�ي��دة وط�ف��ل يف عداد
امل�ف�ق��ودي��ن ،ك�م��ا اخ�ت�ط��ف التنظيم
�أكرث من  6500فتاة وطفل كـ"�سبايا
حرب" .ويف  15ي��ول �ي��و اجل � ��اري،
�أ�� �ص ��در ال�ب�رمل ��ان ال�ب�ل�ج�ي�ك��ي ق ��رارا
ي���ص��ف م��ا ت�ع��ر���ض ل��ه الإيزيديون
على يد داع�ش بـ"الإبادة اجلماعية"،
��س�ع�ي��ا حل ��ث ح �ك��وم��ة ب�ل�ج�ي�ك��ا على
م �ط��ال �ب��ة جم �ل ����س الأم� � ��ن ال� ��دويل
ب�إحالة مرتكبي الإب��ادة �إىل حمكمة

