حممد بن را�شد ي�صدر مر�سوم ًا
للتوحد
ب�ش�أن مركز دبي
ُّ

�ص 05

�رشطة �أبوظبي تطلق مركزا للتوا�صل

•• دبي -وام:

مع البنوك وتلقي بالغات االحتيال املايل

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء رعاه اهلل ب�صفته حاكماً لإمارة دبي ،املر�سوم رقم  26ل�سنة ،2021
للتوحد .وذلك �سعياً لتعزيز مكانة دبي وجعلها مركزاً رائِداً على
ب�ش�أن مركـز دبي
ُّ
اخلا�صة واخل��دم��ات العالج ّية
ُم�ستوى العامل يف جم��ال تقدمي برامج الرتبية
ّ
التوحد .وتنفيذاً لهذا
تخ�ص�صة للأفراد الذين مت
امل ُ ِّ
ُ
ت�شخي�صهم با�ضطراب طيف ُّ
املر�سوم� ،أ�صدر �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي قرار املجل�س رقم  22ل�سنة  ،2021بتعيني
رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة مركز دبي للتوحد ،برئا�سة ه�شام عبداهلل القا�سم،
وعُ�ضو ّية ُكل من ال�شيخة الدكتورة علياء بنت حميد القا�سمي ،والدكتورة هند
ع�ب��دال��واح��د الر�ستمـاين ،و��س��ام��ي ي��اق��وت ال��ري��ام��ي ،و��ص��احل��ة خليفة ب��ن ذيبان
الفال�سي ،والدكتورة �شـيخة �أحمد الرئي�سي ،باال�ضافة �إىل ع�ضوية املُدير التنفيذي
(التفا�صيل
للمركز والذي يعني بقرار يُ�صدِ ره رئي�س جمل�س الإدارة.
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�أخبار الإمارات

عربي ودويل

�ص 10

امل�شي�شي ينفي ما جاء يف �سيناريو
متت �صياغته يف وكر للأفاعي!...

�ص 17

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

الفجر الريا�ضي

ال�شناوي ..حار�س الفراعنة
»
«
الذي تفوق على كبار الأوملبياد
»
«

 20صفحة -الثمن درهمان

بحث مع امل�ست�شار �سيبا�ستيان يف فيينا عالقات البلدين والق�ضايا الإقليمية و�شهدا توقيع اتفاقية ال�شراكة اال�سرتاتيجية ال�شاملة

حممد بن زايد :الإمارات والنم�سا يدعمان اال�ستقرار وال�سالم يف
املنطقة وينتهجان ا�سرتاتيجية وا�ضحة يف مواجهة التطرف والإرهاب
•• فيينا -وام:

بحث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة وم �ع��ايل �سيبا�ستيان كورت�س
م�ست�شار جمهورية النم�سا االحتادية ال�صديقة  ..العالقات الثنائية
و�سبل تنميتها واالرتقاء بها �إىل ال�شراكة الإ�سرتاتيجية ال�شاملة لتعزيز
امل�صالح املتبادلة بني البلدين يف خمتلف املجاالت�..إ�ضافة �إىل جممل
الق�ضايا وامل�ستجدات الإقليمية والدولية حمل االهتمام امل�شرتك.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال معايل �سيبا�ستيان كورت�س � ..صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان والوفد املرافق يف العا�صمة فيينا والذي
رحب بزيارة �سموه �إىل النم�سا..معرباً عن ثقته يف �أن الزيارة ت�شكل دفعاً
قوياً مل�سار العالقات بني البلدين والفر�ص الواعدة لتنمية تعاونهما.
وبحث اجلانبان خالل اللقاء  ..م�ستوى العالقات بني دولة الإمارات
وج �م �ه��وري��ة ال�ن�م���س��ا يف خم�ت�ل��ف امل� �ج ��االت ال���س�ي��ا��س�ي��ة والإن�سانية
واالقت�صادية وال�سياحية والطاقة ..بجانب التعليم والثقافة وال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة واحللول امل�ستدامة للت�صدي لتحديات التغري
املناخي.
كما تبادال وجهات النظر ب�ش�أن تطورات الق�ضايا الإقليمية والدولية ذات
االهتمام امل�شرتك و�سبل تعزيز الأمن واال�ستقرار الإقليمي� ..إ�ضافة �إىل
�أهمية العمل امل�شرتك من �أجل تر�سيخ ال�سالم و�إيجاد ت�سويات وحلول
للنزاعات من خالل الطرق ال�سلمية والدبلوما�سية وتغليب لغة احلوار
والتفاهم ملا فيه خري ال�شعوب ومبا يخدم تطلعاتها نحو التقدم والتنمية
واالزدهار وم�ستقبل �أف�ضل للأجيال القادمة( .التفا�صيل �ص )3-2

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

الإمارات ت�ؤكد �أهمية حل الدولتني يف
اجتماع جمل�س الأمن ب�ش�أن فل�سطني

•• نيويورك  -وام:

�أكدت دولة الإم��ارات العربية املتحدة على �أن احلل الوحيد امل�ستدام
لتخطي الأو�ضاع املتدهورة يف الأرا�ضي الفل�سطينية يتمثل يف حتقيق
ح��ل ال��دول�ت�ين و�إق��ام��ة ال��دول��ة الفل�سطينية امل�ستقلة ذات ال�سيادة
وعا�صمتها القد�س ال�شرقية ،وفقاً لقرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة،
ومرجعيات م�ؤمتر مدريد ،ومبادرة ال�سالم العربية.
جاء ذلك خالل البيان ال��ذي قدمه وفد دول��ة الإم��ارات لدى الأمم
امل�ت�ح��دة �إىل املناق�شة ال�ع��ام��ة ال��رب��ع �سنوية املفتوحة ال�ت��ي عقدها
جمل�س الأمن حول احلالة يف ال�شرق الأو�سط ،مبا يف ذلك الق�ضية
الفل�سطينية ،الفتاً �إىل التحديات الإن�سانية وال�سيا�سية والإقت�صادية
ال�صعبة التي يواجهها ال�شعب الفل�سطيني ،خا�صة يف ظل انت�شار
جائحة كوفيد ،-19وعرقلة العملية ال�سيا�سية .كما �شدد بيان دولة
الإم��ارات وك�أولوية فورية ،على �ضرورة تعزيز دعم املجتمع الدويل
امللمو�س والعملي والعاجل للقطاعات احليوية يف الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة ،مبا يف ذلك قطاعي ال�صحة والتعليم( .التفا�صيل �ص)3

الإمارات تر�سل طائرة حتمل م�ستلزمات طبية اىل موريتانيا

•• �أبوظبي-وام:

�أر�سلت دول��ة الإم ��ارات ،ع�بر ذراع�ه��ا الإن���س��اين هيئة ال�ه�لال الأحمر
الإم��ارات��ي� 80 ،أل��ف جرعة من اللقاحات امل�ضادة لفريو�س كوفيد-
� 19إىل اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية لتعزيز جهود الت�صدي
للجائحة.وتهدف هذه ال�شحنة من امل�ستلزمات الطبية – التي و�صلت
بالتزامن مع افتتاح م�ست�شفى ال�شيخ حممد بن زايد امليداين لعالج
امل�صابني بالفريو�س � -إىل توفري حماية �أكرب لل�شرائح ال�ضعيفة ،وكبار
ال�سن ،ومن يعانون من الأمرا�ض املزمنة( .التفا�صيل �ص)5

حممد بن زايد خالل مباحثاته مع م�ست�شار النم�سا (وام)

يف �سرب للآراء:

�سقوط �صاروخني قرب ال�سفارة الأمريكية يف بغداد

مقتل  5ع�سكريني عراقيني ب�سقوط مروحيتهم خالل مهمة قتالية تون�س % 87 :من التون�سيني ي�ؤيدون قرارات الرئي�س
•• بغداد�-أ ف ب:

قتل خم�سة ع�سكريني عراقيني بينهم �ضابطان �أحدهما
برتبة عقيد والآخر رائد ،فجر �أم�س اخلمي�س �إثر �سقوط
مروحيتهم يف منطقة حميط �آمريل جنوب مدينة كركوك
خالل "ت�أديتها مهمة قتالية" ،وفق ما ورد يف بيان خللية
الإعالم الأمني الر�سمية نعت فيه الع�سكريني.
وذكر م�صدر �أمني لوكالة فران�س بر�س �أن املروحية تعر�ضت
لنريان مبا�شرة ما �أدى �إىل احرتاقها يف اجلو و�سقوطها،
حينما كانت تقوم مبهمة حماية ومراقبة �أبراج الكهرباء �إىل
جانب مروحية �أخرى عند الواحدة بعد منت�صف الليل.
و�سيجري ت�شييع الع�سكريني اخلم�سة يف ق��اع��دة كركوك
اجلوية ،وفق امل�صدر.
وتتعر�ض �شبكة نقل ال�ط��اق��ة يف ال �ع��راق غ��ال�ب�اً لهجمات،

وتتهم ال�سلطات �إرهابيني ي�صعب معرفة من يقف وراءهم،
بالوقوف خلف تلك الهجمات.
وت�شهد منطقة جنوب كركوك (�شمال) بانتظام عمليات
للجي�ش ال�ع��راق��ي وال�ت�ح��ال��ف ال ��دويل �ضد تنظيم داع�ش
الذي ال يزال ميلك خاليا نائمة يف املنطقة ،ال �سيما جبال
حمرين ال��واق�ع��ة ب�ين حمافظة ��ص�لاح ال��دي��ن وحمافظة
كركوك.
وك ��ان اجل�ي����ش ال�ع��راق��ي �أط �ل��ق ق�ب��ل ي��وم�ين عملية �أمنية
وب�إ�سناد ط�يران ال�ق��وة اجل��وي��ة وط�ي�ران اجلي�ش وطريان
التحالف الدويل ،لتفتي�ش وتطهري مناطق جنوب حمافظة
كركوك ومالحقة بقايا ع�صابات داع�ش الإرهابية وتطهري
هذه املناطق ،وفق خلية الإعالم الأمني.
�إىل ذل��ك� ،سقط �صاروخان من ن��وع كاتيو�شا ق��رب �سفارة
الواليات املتحدة الأمريكية يف بغداد فجر اخلمي�س ،وفق ما

�أفاد م�صدر �أمني وكالة فران�س بر�س ،مو�ضحاً �أن الهجوم
مل يت�سبب ب�ضحايا �أو �أ�ضرار.
ويتزامن الهجوم مع عودة رئي�س الوزراء العراقي م�صطفى
الكاظمي م��ن وا�شنطن بعد زي ��ارة ّ
مت فيها االت �ف��اق على
انتهاء املهمة القتالية للواليات املتحدة يف العراق بحلول
نهاية ال�ع��ام ،يف خطوة ن��ددت بها ف�صائل عراقية موالية
لإيران ،غالباً ما حتملها وا�شنطن م�س�ؤولية الهجمات التي
ت�ستهدف م�صاحلها.
و�أعلن الرئي�س الأمريكي جو بايدن االثنني لدى ا�ستقباله
الكاظمي يف البيت الأبي�ض �أنّ الواليات امل ّتحدة �ستبا�شر
مرحلة جديدة من التعاون الع�سكري مع هذا البلد .وقال
بايدن لن نكون مع نهاية العام يف مه ّمة قتال ّية يف العراق
لكنّ تعاوننا �ض ّد الإره��اب �سيتوا�صل ح ّتى يف هذه املرحلة
اجلديدة التي نبحثها.

ارتفاع عدد �ضحايا في�ضانات و�سط ال�صني �إىل  99قتيال

•• بكني-وكاالت:

رجال الإنقاذ يقومون ب�إجالء ال�سكان يف منطقة غارقة ب�شرق ال�صني ا ف ب)

�إثيوبيا تتهم ال�سودان بفر�ض �أمر
واقع على مناطق متنازع عليها
•• �أدي�س �أبابا-وكاالت:

قال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية
الإثيوبية ال�سفري دينا مفتي ،يف
م ��ؤمت ��ر � �ص �ح��ايف ع �ق��ده �أم �� ��س يف
مقر وزارة اخلارجية الإثيوبية� ،إن
حم��اوالت ال���س��ودان لفر�ض الأمر
الواقع على املناطق املتنازع عليها
يف احلدود بني الدولتني وذلك من
خ�ل�ال ب�ن��اء اجل���س��ور وال �ط��رق لن
تف�ضي �إىل حلول لق�ضية احلدود.
وب �ح �� �س��ب م� �ف� �ت ��ي ،ف� � � ��إن امل ��وق ��ف
الإث�ي��وب��ي م��ن ق�ضية احل ��دود مع
ال���س��ودان كما ه��و ،حيث ال يوجد
�أي متغريات ،وقد دعا ال�سودان �إىل
اال�ستجابة ملطالبنا بعودة قواتها
�إىل مواقعهم التي كانوا بها ما قبل
الأحداث يف نوفمرب املا�ضي.
وق��ال دينا �إن نائب رئي�س الوزراء
وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة الإث �ي��وب��ي دمقي
مكونن� ،أبلغ وكيلة الأمم املتحدة
روزم��اري ديكارلو بتعر�ض �إثيوبيا
الع�ت��داءات على �أرا�ضيها من قبل
حكومة ال�سودان.

ق��ال��ت ال�سلطات ال�صينية ،اخلمي�س� ،إن ع��دد �ضحايا
الفي�ضانات التي �ضربت مقاطعة خنان بو�سط ال�صني
الأ�سبوع املا�ضي ،ارتفع �إىل  99قتيال .و�أف��ادت و�سائل
الإع�ل��ام ال��ر��س�م�ي��ة �أن م �� �س ��ؤو ًال يف م��دي�ن��ة ت�شنغت�شو،
عا�صمة مقاطعة خنان� ،أعلن عن  26حالة وفاة �أخرى يف
منطقتني نائيتني .من بينهم  18يف اجلنوب الغربي يف
مدينة �شينمي و 8يف الغرب يف مدينة �شينغيانغ .تعر�ضت

مدينة ت�شنغت�شو ،عا�صمة مقاطعة خنان ،ل�سقوط �أمطار
قيا�سية قبل � 9أي ��ام .وغ�م��رت م�ي��اه الفي�ضانات �شبكة
مرتو الأنفاق باملدينة ،مما �أ�سفر عن مقتل � 14شخ�صً ا،
وحولت �شوارع املدينة �إىل �أنهار متدفقة جرفت املركبات.
ثم حتركت العوا�صف �شماال ،و�أغرقت �أجزاء �أخرى من
املقاطعة مبا يف ذلك مدينة �شين�شيانغ .و�أثريت ت�سا�ؤالت
حول عدد القتلى منذ العا�صفة ،حيث ن�شر موقع �صحيفة
ذا بيرب على الإنرتنت ،خرب العثور على �أكرث من 200
�سيارة حمطمة يف نفق غمرته املياه يف ت�شنغت�شو.

�أكد �أن املحادثات النووية لن ت�ستم ّر �إىل ما ال نهاية

بلينكن :نعمل مع الكويت لتعزيز الأمن يف املنطقة
•• عوا�صم-وكاالت:

ق ��ال وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة الأمريكية
�أنتوين بلينكن ،يف م�ؤمتر �صحفي
ع�ق��ده م��ع ن�ظ�يره ال�ك��وي�ت��ي �أحمد
نا�صر املحمد ال�صباح ،الأربعاء� ،إن
الواليات املتحدة تعمل مع الكويت
لتعزيز الأمن يف املنطقة.
وو�� �ص ��ف ب�ل�ي�ن�ك��ن ال� �ع�ل�اق ��ات بني
ب�ل�اده وال�ك��وي��ت ،ب��أن�ه��ا ق��د ازدادت
قوة ،م�شريا �إىل �إجرائه حمادثات
مف�صلة يف الكويت ب�ش�أن الق�ضايا
املختلفة.
وفيما يتعلق بالو�ضع يف �أفغان�ستان،
بينّ امل�س�ؤول الأمريكي �أن �أمريكا
م�ل�ت��زم��ة ب�ح�م��اي��ة م��ن ��س��اع��دن��ا يف
ذل��ك ال�ب�ل��د خ�ل�ال الع�شرين �سنة
املا�ضية.
وب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�م�ل��ف ال �ي �م �ن��ي ،قال
ب�ل�ي�ن�ك��ن :ن��رك��ز ع�ل��ى ج �ه��ود �إنهاء
احلرب يف اليمن ،معربا عن تقدير
ب �ل��اده جل� �ه ��ود امل �م �ل �ك��ة العربية

وزيرا خارجية �أمريكا والكويت خالل م�ؤمترهما ال�صحفي (ا ف ب)
ال�سعودية والتزامها بالدفاع عنها .وب � � � ��دوره ق � ��ال وزي � � ��ر اخل ��ارج �ي ��ة
وت �ط��رق ب�ل�ي�ن�ك��ن ل�ل�م�ل��ف النووي الكويتي :ن�شهد حوارا ا�سرتاتيجيا
الإي � ��راين ،ح�ي��ث ق ��ال� :أج��ري �ن��ا يف م��ع وا��ش�ن�ط��ن ،وه �ن��اك ت��واف��ق مع
فيينا ح ��وارات ع��دة ،والإيرانيون وا�شنطن ب�ش�أن امللفات الإقليمية.
رف���ض��وا ال�ت�ح��دث ب�شكل مبا�شر .وب�ش�أن عملية ال�سالم� ،أو�ضح ال�شيخ
�أح�م��د ال�صباح" :ن�شكر احلكومة
والكرة يف ملعب طهران.
و�أ�� � �ض � ��اف :ال مي �ك��ن �أن ت�ستمر الأمريكية على اهتمامها بعملية
�إي��ران ب�أن�شطتها اخلارقة للقواعد ال�سالم ،ون�شدد على حل الدولتني
والقيود اخلا�صة باالتفاق النووي .بني فل�سطني و�إ�سرائيل.

•• الفجر  -تون�س

ن�شرت م�ؤ�س�سة امرود كون�سلتينغ
ا�ستطالعا ل �ل��راي ح��ول موقف
التون�سيني من ق��رارات الرئي�س
قي�س �سعيد وذلك يف الفرتة التي
ت�تراوح ما بني  26و 28يوليو
 ،2021وقد �شمل عينة مكونة
م��ن � 900شخ�ص ينتمون �إىل
 24حم��اف�ظ��ة مب��ا ف�ي�ه��ا املدن
والأرياف.
وح �� �س��ب اال� �س �ت �ط�ل�اع ف � ��إن 87
باملائة من التون�سيني ي�ساندون
قرارات الرئي�س يف حني يرف�ضها
 3باملائة .كما ايد  84باملائة من
التون�سيني اعفاء رئي�س احلكومة
ال�سيد ه�شام امل�شي�شي من مهامه
فيما رف�ض  6باملائة القرار.
��س�بر الآراء �أب ��رز �أي���ض��ا ان 86
ب��امل��ائ��ة م��ن التون�سيني ي�ؤيدون

التون�سيون ي�ساندون قرارات �سعيد
جت �م �ي��د ع� �م ��ل واخت�صا�صات القرار.
املجل�س النيابي مل��دة  30ي��وم يف واي��د  85باملائة من التون�سيني
حني رف�ضه  6يف املائة وان  88ت � ��ويل ق �ي ����س � �س �ع �ي��د لل�سلطة
باملائة ي�ساندون رف��ع احل�صانة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة مب �� �س��اع��دة حكومة
الربملانية عن كل �أع�ضاء جمل�س يتوىل تعيني رئي�سها فيما رف�ض
نواب ال�شعب فيما رف�ض  4باملائة  5باملائة القرار.

بريم�ستعدلرفعاحل�صانات
بق�ضية انفجار ب�يروت

•• بريوت-وكاالت:

�إيران..توا�صلاالحتجاجاتووفاة
متظاهر �أه��وازي مت�أثرا بجراحه

•• طهران-وكاالت:

ا��س�ت�م��رت االح �ت �ج��اج��ات املتفرقة
يف �إي ��ران ليل الأرب �ع��اء وال�ساعات
الأوىل من اخلمي�س ،ب�شعارات �ضد
مر�شد النظام الإيراين ومت�ضامنة
م��ع انتفا�ضة ع��رب الأه ��واز ،حيث
ت �� �ش�ير الأن � �ب� ��اء ه �ن ��اك �إىل وف ��اة
متظاهر جديد مت�أثرا بجراحه.
و�شهدت بلدة رب��اط ك��رمي ،جنوب
طهران ،مظاهرة يف ال�شوارع م�ساء
الأربعاء ،ت�ضامناً مع االحتجاجات
ال�شعبية يف الأهواز.
وتظهر مقاطع فيديو ،املتظاهرين
وه ��م ي �� �س�ي�رون يف ب�ع����ض �شوارع
امل��دي�ن��ة وي�ه�ت�ف��ون ب���ش�ع��ارات تندد
ب �ق �م��ع ال �ن �ظ��ام ،و�أف � � ��ادت م�صادر
حملية باعتقال بع�ض املحتجني.
كما �أ� �ض��رم متظاهرون يف مدينة
"�سرابلة" مبحافظة عيالم ،النار
يف ��ص��ورة ك�ب�يرة للمر�شد الأعلى
الإيراين خامنئي ،وهتفوا ب�شعارات
�ضد النظام احلاكم مت�ضامنني مع
احتجاجات الأهواز.

�آثار كارثة انفجار املرف�أ تبدو على وجه طفل لبناين

�أزمة ي�صعب ر�ؤية نهايتها:

بريوت ،من حريق الفو�ضى �إىل ركام الكارثة!

•• الفجر  -ليا بوليفرييني -وروبن توتنجز

بعد م��رور عام على االنفجار الرهيب يف ميناء العا�صمة اللبنانية ،يختنق
البلد ويغرق يف �أزمة ي�صعب ر�ؤية نهايتها...
كل �شيء ثقيل يف بريوت :ثقيلة هي ال�شم�س امللت�صقة باجللد ،ثقيل هو ركام
املباين املدمرة؛ ثقيل هو بوح ال�سكان وقد فقدوا ال�سيطرة على �أع�صابهم؛
ثقيل هو انتظار كارثة ج��دي��دة� .سيمر ع��ام على انفجار امليناء ،اخ��ذا معه
املدينة ،ومع ذلك مل يتغري �شيء يذكر .جند بانتظام �آث��ار الزجاج املك�سور
ال��ذي غطى العا�صمة اللبنانية يف � 4أغ�سط�س  :2020على الأر�صفة ،يف
املنازل ،يف االج�ساد .يف الواقع ،خملفات االنفجار هي �صورة لطبقة �سيا�سية
�أغ��رق��ت ال�ب�لاد يف ال�ف��و��ض��ى ...وي�ث��اب��رون يف االه��ان��ةُ .ر��س�م��ت ��ص��ورة زائفة
للتجديد داخل احلكومة يف الأ�سابيع التي �أعقبت الكارثة :فقد �أف�سح رئي�س
ال ��وزراء امل�ستقيل ح�سان دي��اب الطريق �أم��ام م�صطفى �أدي��ب ال��ذي اختفى
ب�سرعة ،دون �أن يثري ذلك �أي �أمل حقيقي يف التغيري .يف الواقع ،يف �أكتوبر،
ا�ستعاد �سعد احلريري املن�صب مبت�سما ،بعد عام من طرده من قبل ثوار 17
�أكتوبر  .2019واالزدراء هو امل�صادقة مرة �أخ��رى على ال��داء اللبناين:
هنا ،ال�صامد لي�س ال�شعب ،و�إمنا الطبقة ال�سيا�سية( .التفا�صيل �ص)11

ق� � ��ال رئ� �ي� �� ��س جم �ل ����س ال � �ن ��واب
اللبناين ،نبيه ب��ري ،اخلمي�س،
�إن الربملان و�ضمنا كتلة التنمية
وال�ت�ح��ري��ر ،على �أمت اال�ستعداد
لرفع احل�صانات عن اجلميع من
دون ا�ستثناء يف ق�ضية انفجار
مرف�أ بريوت.
وتابع :على �أمت اال�ستعداد لرفع
احل�صانات عن اجلميع من دون
ا�ستثناء ،مبا يف ذلك عن الق�ضاء
ال � ��ذي و� �ض��ع ي� ��ده ع �ل��ى ق�ضية
ال� �ن� �ي�ت�رات (الأم� ��ون � �ي� ��وم) منذ
حلظة ر�سوم الباخرة امل�ش�ؤومة
�إىل حلظة حدوث االنفجار .نعم
مع تعليق كل احل�صانات متا�شيا
م��ع االق�ت��راح ال ��ذي ت�ق��دم��ت به
كتلة امل�ستقبل.
ج��اء ذل��ك خ�لال لقاء جمع نبيه
ب��ري ب��وف��د م��ن كتلة امل�ستقبل،
حيث �أ��ض��اف �أن �أول��وي��ة املجل�س
النيابي كانت و�ستبقى التعاون
ال� �ت ��ام م ��ع ال �ق �� �ض��اء ،م ��ن �أج ��ل
معرفة احلقيقة كاملة ،التي ال
حتتمل ال��زي��ادة �أو النق�صان� ،أو
جتهيل الفاعل.
وا�ستطرد :كما قلنا وكررنا مرارا،
ن��ؤك��د ال�ي��وم �أن احل�صانة فقط
ه��ي ل��دم��اء ال���ش�ه��داء وللقانون
والد�ستور والعدالة.
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�أجرت  302,236فح�صا ك�شفت عن � 1,550إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  1,508حاالت 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 ال��وزارة عن �إج��راء  302,236فح�صا جديدا 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  1,550حالة �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  677,801حالة.
كما �أع�ل�ن��ت ال� ��وزارة ع��ن وف��اة  5ح��االت م�صابة وذل��ك م��ن تداعيات
الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة
 1,939حالة.

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 الوزارة عن �شفاء  1,508حاالت جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  655,183حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  31,558جرعة من لقاح
كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع عن تقدمي  31,558جرعة من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى �أم�س  16,676,766جرعة ومعدل
توزيع اللقاح 168.62جرعة 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

بحث مع امل�ست�شار �سيبا�ستيان كورت�س يف فيينا عالقات البلدين والق�ضايا الإقليمية

حممد بن زايد :الإمارات والنم�سا ينتهجان ا�سرتاتيجية وا�ضحة يف مواجهة التطرف والإرهاب وجتفيف م�صادر متويله
•• فيينا -وام:

بحث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د الأع � �ل� ��ى للقوات
امل �� �س �ل �ح��ة وم� �ع ��ايل �سيبا�ستيان
كورت�س م�ست�شار جمهورية النم�سا
االحت��ادي��ة ال�صديقة  ..العالقات
الثنائية و�سبل تنميتها واالرتقاء
ب�ه��ا �إىل ال���ش��راك��ة الإ�سرتاتيجية
ال�شاملة لتعزيز امل�صالح املتبادلة
بني البلدين يف خمتلف املجاالت..
�إ� � �ض ��اف ��ة �إىل جم �م ��ل الق�ضايا
وامل�ستجدات الإقليمية والدولية
حمل االهتمام امل�شرتك.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ا�ستقبال معايل
��س�ي�ب��ا��س�ت�ي��ان ك��ورت ����س � ..صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان والوفد املرافق يف العا�صمة
فيينا وال ��ذي رح��ب ب��زي��ارة �سموه
�إىل ال�ن�م���س��ا..م�ع��رب�اً ع��ن ثقته يف
�أن ال��زي��ارة ت�شكل دفعاً قوياً مل�سار
ال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين والفر�ص
الواعدة لتنمية تعاونهما.
وب �ح ��ث اجل ��ان� �ب ��ان خ�ل��ال اللقاء
 ..م���س�ت��وى ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن دولة
الإم� � � � ��ارات وج �م �ه ��وري ��ة النم�سا
يف خم�ت�ل��ف امل� �ج ��االت ال�سيا�سية
والإن � �� � �س� ��ان � �ي� ��ة واالق � �ت � �� � �ص� ��ادي� ��ة
وال���س�ي��اح�ي��ة وال� �ط ��اق ��ة ..بجانب
ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ث �ق ��اف ��ة وال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة واحللول
امل �� �س �ت��دام��ة ل�ل�ت���ص��دي لتحديات
التغري املناخي.
ك�م��ا ت �ب��ادال وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ب�ش�أن
ت � �ط� ��ورات ال �ق �� �ض��اي��ا الإقليمية
وال��دول�ي��ة ذات االه�ت�م��ام امل�شرتك
و��س�ب��ل ت�ع��زي��ز الأم ��ن واال�ستقرار
الإقليمي� ..إ�ضافة �إىل �أهمية العمل
امل�شرتك من �أج��ل تر�سيخ ال�سالم
و�إيجاد ت�سويات وحلول للنزاعات
م � ��ن خ �ل ��ال ال� � �ط � ��رق ال�سلمية
والدبلوما�سية وتغليب لغة احلوار

• �سموه ي�ؤكد �أن العالقات بني دولة الإمارات وجمهورية النم�سا قوية وتزداد ر�سوخ ًا منذ �إقامتها عام 1974
• م�ست�شار النم�سا :البلدان جتمعهما �شراكة قوية والتزام ثابت بالعمل على تعزيز الأمن واال�ستقرار واالزدهار
يف منطقتهما..وجتمعهما قيم الت�سامح والتعاي�ش والتنوع
وال �ت �ف��اه��م مل��ا ف �ي��ه خ�ي�ر ال�شعوب
ومبا يخدم تطلعاتها نحو التقدم
وال �ت �ن �م �ي��ة واالزده � � ��ار وم�ستقبل
�أف�ضل للأجيال القادمة.
وت�ن��اول ال�ل�ق��اء ..ت�ط��ورات جائحة
كوفيد  19 -يف ال�ع��امل واجلهود
الدولية املبذولة ملواجهتها واحلاجة
امللحة للت�ضامن والتعاون الحتواء
تداعياتها الإن�سانية واالقت�صادية
خا�صة ت��وف�ير ال�ل�ق��اح��ات وتقدمي
ال��دع��م ال���ص�ح��ي �إىل املجتمعات
والدول الفقرية.
و�أع� � ��رب � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان يف بداية
اللقاء عن �سعادته ب��زي��ارة النم�سا
ال�صديقة.
وق ��ال � �س �م��وه� ..إن ال �ع�لاق��ات بني
دول��ة الإم��ارات وجمهورية النم�سا

قوية وت��زداد ر�سوخاً منذ �إقامتها
عام .. 1974على جميع امل�ستويات
خا�صة االقت�صادية واال�ستثمارية
وال�سيا�سية والثقافية وغريها من
املجاالت.
و�أ�شار �سموه �إىل �أن العالقات الودية
التي جتمع دولة الإمارات العربية
امل�ت�ح��دة وجمهورية النم�سا تعود
�إىل عهد املغفور له ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان وامل�ست�شار الراحل
برونو كراي�سكي حيث جمعهما �أول
لقاء عام .1973
وقال �سموه  ..لدي ثقة كبرية ب�أن
هناك العديد من الفر�ص املتاحة
لتعزيز ال�ت�ع��اون ب�ين ال�ب�ل��دي��ن يف
خمتلف امل �ج��االت ..م�شريا �سموه
اىل اه �م �ي ��ة ال� �ت� �ع ��اون يف جم ��ال
ال �ت �ع �ل �ي��م اجل��ام �ع��ي والأك� ��ادمي� ��ي

والبحوث العلمية.
و�أك� � � ��د � �ص ��اح ��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن �ه �ي��ان ..دور
ال�ن�م���س��ا ال �ب��ارز يف ت��ر��س�ي��خ �أ�س�س
اال��س�ت�ق��رار وال���س�لام يف املنطقة..
م �� �ش�يراً ��س�م��وه �إىل ح��ر���ص دولة
الإمارات على تبادل وجهات النظر
وال�ت���ش��اور م��ع �أ��ص��دق��ائ�ه��ا خا�صة
النم�سا  ..م���ش��دداً على �أن موقف
دول��ة الإم��ارات ور�ؤيتها جت��اه هذه
التطورات وامل�ستجدات تنطلق من
م�ب��ادئ�ه��ا وق�ي�م�ه��ا ال�ث��اب�ت��ة يف دعم
ك��ل م��ا يحقق ال�سالم واال�ستقرار
والتعاون يف املنطقة.
وق��ال �سموه �إن البلدين ينتهجان
�إ�سرتاتيحية وا�ضحة يف مواجهة
التطرف والإره��اب بجميع �صوره
و�أ�شكاله وجتفيف م�صادر متويله

 ..وال� ��ذي ي���س�ت�ه��دف �أم ��ن ال ��دول
وا� �س �ت �ق��راره��ا وم� �ق ��درات �شعوبها
وت �ف �ت �ي��ت جم �ت �م �ع��ات �ه��ا ..م�شيداً
باخلطوات التي اتخذتها حكومة
ال�ن�م���س��ا وب��رمل��ان�ه��ا م ��ؤخ ��راً والتي
ع��ززت �ه��ا ب�ح��زم��ة م��ن ال �ق��وان�ين..
مل �ك ��اف �ح ��ة ال� �ت� �ط ��رف والإره� � � � ��اب
واجتثاثه من جذوره.
من جانبه �أك��د معايل �سيبا�ستيان
ك� ��ورت � ��� ��س ..ح ��ر� ��ص ب �ل ��اده على
ت��و��س�ي��ع �آف � ��اق ال �ت �ع��اون م��ع دول��ة
الإم ��ارات يف جميع امل�ج��االت التي
ت�خ��دم م�صاحلهما املتبادلة منها
اال�ستثمارية واالقت�صادية والطاقة
امل�ت�ج��ددة والتعليم والتكنولوجيا
امل�ت�ق��دم��ة وغ�ي�ره��ا ..م �� �ش�ي�راً �إىل
�أن ع�لاق��ات�ه�م��ا ت �ق��وم ع�ل��ى �أ�س�س
متينة من القيم والثقة واالحرتام

املتبادل وامل�صالح امل�شرتكة ل�ضمان
ا�ستمرار التنمية واالزدهار ل�شعبي
البلدين.
ك �م��ا ق ��ال �إن ال �ب �ل��دي��ن جتمعهما
�شراكة قوية والتزام ثابت بالعمل
ع �ل��ى ت �ع��زي��ز الأم � ��ن واال�ستقرار
واالزده � ��ار يف منطقتهما..و�أ�شار
�إىل ق �ي��م ال �ت �� �س��ام��ح والتعاي�ش
والتنوع التي يت�شارك بها جمتمعا
البلدين.
ح �� �ض��ر امل �ب��اح �ث��ات � �س �م��و ال�شيخ
ح� �م ��دان ب ��ن حم �م��د ب ��ن زاي� ��د �آل
نهيان وال�شيخ حممد بن حمد بن
طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س
�إدارة م �ط��ارات �أب��وظ �ب��ي ومعايل
الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر
وزي � ��ر ال �� �ص �ن��اع��ة والتكنولوجيا
امل�ت�ق��دم��ة و� �س �ع��ادة حم�م��د مبارك

امل ��زروع ��ي وك �ي��ل دي� ��وان ويل عهد
�أب��وظ �ب��ي و� �س �ع��ادة �إب��راه �ي��م �سامل
امل�شرخ �سفري الدولة لدى جمهورية
ال�ن�م���س��ا االحت ��ادي ��ة وق ��ام �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان يرافقه معايل �سيبا�ستيان
ك��ورت����س  ،ب�ج��ول��ة يف �أرج ��اء ق�صر
بلفيدير العريق يف فيينا �أحد �أبرز
املعامل التاريخية يف �أوروب ��ا الذي
ب��د�أ ب �ن��ا�ؤه ع��ام  1712م ويت�ألف
من ق�صرين هما " ق�صر بيلفيدير
العلوي وبيلفيدير ال�سفلي �إ�ضافة
�إىل ح��دائ��ق ال�ق���ص��ر  ..ومتحف
ي�ضم الأع �م��ال واملقتنيات الفنية
النم�ساوية التاريخية.
وق��د غ��ادر �صاحب ال�سمو 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 ام����س العا�صمة
فيينا بعد زيارة ر�سمية جلمهورية
النم�سا.
وك��ان م�ع��ايل �سيبا�ستيان كورت�س
م�ست�شار النم�سا يف مقدمة مودعي
��س�م��وه و ال��وف��د امل��راف��ق يف مطار
فيينا الدويل
وك � � ��ان � �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 قد و�صل ام�س �إىل
فيينا يف زيارة ر�سمية �إىل جمهورية
النم�سا االحتادية .
وك��ان يف مقدمة م�ستقبلي �سموه
لدى و�صوله مطار فيينا الدويل ..
معايل �سيبا�ستيان كورت�س م�ست�شار
جمهورية النم�سا.
وج� ��رت ل���ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان مرا�سم
ا��س�ت�ق�ب��ال ر��س�م�ي��ة  ..ح �ي��ث عزف
ال� ��� �س�ل�ام ��ان ال ��وط� �ن� �ي ��ان ل ��دول ��ة
الإم� � � � � � � ��ارات ال � �ع ��رب � �ي ��ة امل� �ت� �ح ��دة
وج �م �ه��وري��ة ال�ن�م���س��ا ف�ي�م��ا تفقد
� �س �م ��وه ح ��ر� ��س ال� ��� �ش ��رف ال ��ذي ��ن
ا�صطفوا حتية ل�سموه.
ي��راف��ق �سموه خ�لال ال��زي��ارة وفد
ي�ضم � ..سمو ال�شيخ ح �م��دان بن
حممد بن زاي��د �آل نهيان وال�شيخ
حم�م��د ب��ن ح�م��د ب��ن ط�ح�ن��ون �آل
نهيان رئي�س جمل�س �إدارة مطارات
�أبوظبي ومعايل الدكتور �سلطان
ب��ن �أح�م��د اجل��اب��ر وزي��ر ال�صناعة
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ت�ق��دم��ة و�سعادة
حم �م��د م� �ب ��ارك امل� ��زروع� ��ي وكيل
دي��وان ويل عهد �أب��وظ�ب��ي و�سعادة
�إبراهيم �سامل امل�شرخ �سفري الدولة
لدى جمهورية النم�سا االحتادية.
ك�م��ا ك��ان يف اال��س�ت�ق�ب��ال  ..معايل
الك�سندر �شالنربغ وزير اخلارجية
ومعايل ماغ غرينوت بلومل وزير
املالية ومعايل الدكتورة ماراغريت
� �ش��رام �ب �ي��و وزي� � ��رة االق �ت �� �ص��اد يف
النم�سا.

اجلمعة  30يوليو  2021م  -العـدد 13302

�أخبـار الإمـارات

30 July 2021 - Issue No 13302

Friday

الإمارات ت�ؤكد �أهمية حل الدولتني يف اجتماع جمل�س الأمن ب�ش�أن فل�سطني
•• نيويورك-وام:

�أك��دت دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة على �أن احل��ل الوحيد امل�ستدام
لتخطي الأو�ضاع املتدهورة يف الأرا�ضي الفل�سطينية يتمثل يف حتقيق حل
الدولتني و�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ذات ال�سيادة وعا�صمتها
القد�س ال�شرقية ،وفقاً لقرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة ،ومرجعيات
م�ؤمتر مدريد ،ومبادرة ال�سالم العربية.
جاء ذلك خالل البيان الذي قدمه وفد دولة الإمارات لدى الأمم املتحدة
�إىل املناق�شة العامة الربع �سنوية املفتوحة التي عقدها جمل�س الأمن
حول "احلالة يف ال�شرق الأو��س��ط ،مبا يف ذلك الق�ضية الفل�سطينية"،
الفتاً �إىل التحديات الإن�سانية وال�سيا�سية والإقت�صادية ال�صعبة التي
يواجهها ال�شعب الفل�سطيني ،خا�صة يف ظل انت�شار جائحة كوفيد،-19

وعرقلة العملية ال�سيا�سية.
كما �شدد بيان دولة الإم��ارات وك�أولوية فورية ،على �ضرورة تعزيز دعم
املجتمع الدويل امللمو�س والعملي والعاجل للقطاعات احليوية يف الأر�ض
الفل�سطينية املحتلة ،مبا يف ذلك قطاعي ال�صحة والتعليم ،من ّوهاً يف هذا
ال�سياق �إىل الدعم الغذائي وال�صحي الذي قدمته دولة الإمارات م�ؤخراً
وال�ت��ي تعك�س التزامها التاريخي جت��اه ال�شعب الفل�سطيني ال�شقيق،
حيث بلغ ما قدّمته دولة الإم��ارات من دعم لل�شعب الفل�سطيني خالل
الفرتة من � 2013إىل � 2020أكرث من  840مليون دوالر �أمريكي
خ�ص�صت لتمويل القطاعات احليوية ودعم جهود التنمية يف الأرا�ضي
الفل�سطينية ،هذا بالإ�ضافة �إىل م�ساعداتها الغذائية الأخرية ،بقيمة2.
 6مليون دوالر ،لآالف العائالت الفل�سطينية يف قطاع غزة  ،ف�ض ً
ال عن
�إر�سالها �أكرث من � 30سيارة �إ�سعاف وجمموعة من الإم��دادات الطبية

واللقاحات منذ بدء جائحة كوفيد.-19
و� �ش��ددت الإم� ��ارات على � �ض��رورة ق�ي��ام املجتمع ال ��دويل ب��احل�ف��اظ على
الوقف الأخ�ير لإط�لاق النار ،ف�ض ً
ال عن ت�شجيع اجلهود والإجراءات
التي من �ش�أنها منع الت�صعيد والنهو�ض بخيار املفاو�ضات ،كما حثت على
�ضرورة العمل على حماية �آفاق حل الدولتني وك�سر اجلمود يف العملية
ال�سيا�سية لإع��ادة �إط�لاق عملية �سالم ذات م�صداقية ،و�أك��دت يف هذا
ال�سياق على دعمها للجهود الإقليمية والدولية الرامية اىل الدفع قدماً
بهذه العملية ،وخ�صت بالذك ِر جهود كلٍ من جمهورية م�صر العربية
وقف لإطالق
واململكة الأردنية الها�شمية اللتني �ساهمتا يف التو�صل �إىل ٍ
النار .و�شدد البيان يف ه��ذا ال�سياق على �ضرورة وق��ف كافة املمار�سات
غري ال�شرعية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة املهددة حلل الدولتني
واملنتهكة يف نف�س الوقت للقانون ال��دويل وق��رارات جمل�س الأم��ن ذات

ال�صلة ،ويف مقدمتها �أن�شطة بناء وتو�سيع امل�ستوطنات ،وم�صادرة وهدم
املمتلكات الفل�سطينية ،والتهجري الق�سري لل�سكان ،و�أك��د �أي�ضاً على
�ضرورة احلفاظ على الو�ضع القانوين ملدينة القد�س ال�شرقية ،ومتكني
الفل�سطينيني من ممار�سة �شعائرهم الدينية ،واحرتام الدور التاريخي
للملكة الأردنية الها�شمية يف رعاية املقد�سات يف مدينة القد�س.
و�إختتمت دولة الإمارات بيانها يف جمل�س الأمن بتجديد موقفها الذي
يحث على موا�صلة العمل مع �شركائها الإقليميني والدوليني ،لإنهاء
دوامة ال�صراع يف ال�شرق الأو�سط ،وذلك �إنطالقاً من �إميانها التام ب�أن
�شعوب املنطقة ،الفل�سطينية والعربية والإ�سرائيلية ،كغريها من �شعوب
العامل ت�ستحق �أن تنعم بالعي�ش الكرمي يف دولٍ م�ستقرة ،وجمتمعاتٍ
�آم��ن ،ي�سودها الت�سامح واالزده ��ار ،ويتمكن فيها الإن�سان من حتقيق
�آماله وطموحاته.

للتوحد
حممد بن را�شد ي�صدر مر�سوم ًا ب�ش�أن مركز دبي ُّ
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• حمدان بن حممد ي�صدر قرار ًا بت�شكيل جمل�س �إدارة مركز دبي للتوحُّ د
• املركز يعمل كوحدة تقييم وتدخل مُتكاملة تقدم �أحدث املقايي�س املعمول بها عاملي ًا للك�شف عن �أعرا�ض ا�ضطراب طيف التوحُّ د وتقييم �شدته
• يوفر املركز خدمات التدريب والتطوير املهني التي تت�ضمن جمموعة من املهارات التدريبية املتقدمة
• مرافق م�صممة ب�أعلى املعايري العاملية لتمكني ه�ؤالء الأ�شخا�ص للو�صول �إىل �أعلى م�ستويات اال�ستقاللية يف املُجتمع
• �إعداد مناهج علمية تتنا�سب مع احتياجات هذه الفئة ومتوافقة مع املعايري العاملية وال�سيا�سة الوطنية يف جمال الرتبية اخلا�صة
أنظمة املُتع ِّلقة بال ّنواحي الإداريّة واملال ّية والف ّنية
• يتوىل جمل�س الإدارة حتديد التوجُّ ه اال�سرتاتيجي ِّ
وال�سيا�سة العا ّمة للمركز ،واعتماد اللوائح وال ِ
•• دبي -وام:

�أ�� �ص ��در � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال� � � ��وزراء " رع � ��اه اهلل" ب�صفته
حاكماً لإم��ارة دب��ي ،املر�سوم رقم
 /26/ل �� �س �ن��ة  ،2021ب�ش�أن
للتوحد .وذل��ك �سعياً
مركـز دب��ي
ُّ
لتعزيز مكانة دبي وجعلها مركزاً
را ِئ � � ��داً ع �ل��ى مُ �� �س �ت��وى ال �ع��امل يف
جم� ��ال ت �ق��دمي ب ��رام ��ج الرتبية
اخل��ا� ّ��ص��ة واخل ��دم ��ات العالج ّية
امل ُ�ت�خ��ِّ��ص���ص��ة لل��أف��راد ال��ذي��ن مت
ت���ش�خ�ي��ُ��ص�ه��م ب��ا� �ض �ط��راب طيف
�وح��د .وتنفيذاً لهذا املر�سوم،
ال�ت� ُّ
�أ� �ص��در ��س�م��و ال���ش�ي��خ ح �م��دان بن
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،ويل
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
لإم � ��ارة دب ��ي ق� ��رار امل�ج�ل����س رقم
 /22/ل���س�ن��ة  ،2021بتعيني
رئ �ي ����س و�أع� ��� �ض ��اء جم �ل ����س �إدارة
مركز دبي للتوحد ،برئا�سة ه�شام
ع �ب��داهلل ال�ق��ا��س��م ،و ُع �� �ض��و ّي��ة ُكل

من ال�شيخة الدكتورة علياء بنت
حميد القا�سمي ،والدكتورة هند
عبدالواحد الر�ستمـاين ،و�سامي
ياقوت الريامي ،و�صاحلة خليفة
ب��ن ذي�ب��ان ال�ف�لا��س��ي ،والدكتورة
�شـيخة �أحمد الرئي�سي ،باال�ضافة
�إىل ع���ض��وي��ة امل ُ��دي ��ر التنفيذي
للمركز والذي يعني بقرار يُ�صدِ ره
رئ�ي����س جمل�س الإدارة .ويهدف
املركز وفقاً للمر�سوم رقم /26/
ل�سنة � ،2021إىل املُ�ساهمة يف
تن�سيق وتوجيه ا ُ
جلهود الإقليم ّية
امل ُ�ت�ع� ِّل�ق��ة ب��ال�ت�ع��ري��ف با�ضطراب
أعرا�ضه
طيف
التوحد والتوعِ ية ب� ِ
ُّ
ومُ تط ّلبات التعامُ ل املُالئِمة مع
ت�شخي�صهم
الأف� � ��راد ال��ذي��ن مت
ُ
بهذا اال��ض�ط��راب ،وجعل الإمارة
مركزاً را ِئ��داً على مُ �ستوى العامل
يف جم��ال تقدمي ب��رام��ج الرتبية
اخل��ا� ّ��ص��ة واخل ��دم ��ات العالج ّية
تخ�ص�صة املُعتمدة
الت�أهيل ّية امل ُ ِّ
ت�شخي�صهم
لل��أف��راد ال��ذي��ن مت
ُ
التوحد ،ف�ض ً
ال
با�ضطراب طيف
ُّ
عن زي��ادة وع��ي املُجتمع بحاجات

الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن ُي �ع��ان��ون من
التوحد و�أ�سرِهم،
ا�ضطراب طيف ُّ
ودجم �ه��م يف امل ُ�ج�ت�م��ع م��ن خالل
مت �ك �ي � ِن �ه��م م� ��ن ال� ��و� � �ص� ��ول �إىل
�إمكاناتِهم الكامِ لة بوا�سِ طة �أف�ضل
اخلا�صة وخدمات
برامج الرتبية
ّ
العالج الت�أهيلي املُعتمدة عامل ّياً.
 اخت�صا�صات املركز..وح� � ��دد امل ��ر�� �س ��وم اخت�صا�صات
للتوحد وم��ن �أهمها:
مركز دب��ي
ُّ
و� � �ض� ��ع ال� �� � ِّ�س� �ي ��ا�� �س ��ات واخل� �ط ��ط
اال�سرتاتيج ّية ال�لازم��ة ملُواجهة
التوحد بالتن�سيق
ا�ضطراب طيف ُّ
م��ع اجل �ه��ات امل�ع�ن� ّي��ة يف الإم � ��ارة،
و�إع� � � ��داد ال �ب �ح��وث وال� �دِّرا�� �س ��ات
ال �ه��ا ِدف��ة �إىل م�ع��رف��ة واق ��ع هذا
اال� �ض �ط��راب ،وت��وف�ير اخلدمات
ال���س��ري��ر ّي��ة ال�لازم��ة للت�شخي�ص
والك�شف والتقييم جلميع الأطفال
امل ُ�ح��ال�ين �إىل امل��رك��ز ،بالإ�ضافة
�إىل ت� �ق ��دمي خ ��دم ��ات ال � ِّرع ��اي ��ة
تخ�ص�صة وال�برام��ج العالج ّية
امل ُ ِّ
تخ�ص�صني
املُختلِفة ب��وا���سِ �ط��ة امل ُ ِّ

ال�ع��امِ �ل�ين ل ��دى امل��رك��ز واملرافِق
امل ُ���ص� ّم�م��ة مب�ع��اي�ير ع��امل � ّي��ة ،التي
تمُ ّكن من منح ه�ؤالء الأ�شخا�ص
العوامِ ل التي يحتاجونها للو�صول
�إىل �أعلى مُ �ستويات اال�ستقالل ّية
يف امل ُ� �ج� �ت� �م ��ع ،وت� ��وف�ي��ر ب ��رام ��ج
تخ�ص�صة داخل وخارج
تعليم ّية مُ ِّ
ال � ُف �� �ص��ول ال��درا� �س � ّي��ة وف ��ق �إط ��ار
وا�ضحة ،و�إعداد
فل�سفة تعليم ّية ِ
امل �ن��اه��ج ال�ع�ل�م� ّي��ة ال �ت��ي تتنا�سب
م��ع احتياجات الطلبة ال��ذي��ن مت
ت���ش�خ�ي��ُ��ص�ه��م ب��ا� �ض �ط��راب طيف
�وح��د ،وامل ُ�ت��وا ِف�ق��ة م��ع املعايري
ال�ت� ُّ
ال�ع��امل� ّي��ة وال��� ِّ�س�ي��ا��س��ة ال��وط�ن� ّي��ة يف
اخلا�صة.
جمال الرتبية
ّ
كما يخت�ص املركز يف �إعداد وت�أهيل
تخ�ص�صة يف جمال
كوادِر وطن ّية مُ ِّ
عالج و�إعادة ت�أهيل الأفراد الذين
ت�شخي�صهم با�ضطراب طيف
مت
ُ
التوحد ،والتن�سيق يف هذا ال�ش�أن
ُّ
م��ع اجل �ه��ات امل �ع �ن � ّي��ة يف الإم � ��ارة
�أو خ��ارج �ه��ا ،وع �ق��د ّ
ال�شراكات
م��ع اجل�ه��ات املح ّلية والإقليم ّية
تخ�ص�صة يف جمال
وال��دول � ّي��ة امل ُ ِّ

ع�م��ل امل��رك��ز ،والتن�سيق معها يف
ُك ��ل م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ت�ح�ق�ي��ق �أه� ��داف
رع��ات ل�صالح
امل��رك��ز ،وجمع ال�ت�ب ُّ
ال�سارية
املركز ،وفقاً للت�شريعات ّ
يف الإمارة.
 مهام جمل�س الإدارة..يعترب جمل�س �إدارة املركز مبوجب
ه ��ذا امل ��ر� �س ��وم ،ال ��� ُّ�س �ل �ط��ة ال ُعليا
التي ُت�شرِف على املركز ،ويتوىل
م���س��ؤول�ي��ة امل �ه��ام ال �ت��ال �ي��ة :ر�سم
�وج��ه اال�سرتاتيجي
واع�ت�م��اد ال�ت� ُّ
العامةللمركز،وخططه
وال�سيا�سة ّ
ِّ
اال� �س�ت�رات �ي �ج � ّي��ة والتطوير ّية
وال �ت �� �ش �غ �ي �ل � ّي��ة ،والإ� � �ش � ��راف على
ال�سيا�سات
ت �ن �ف �ي��ذِ ه��ا ،و�إق� � � ��رار ِّ
واخلطط اال�سرتاتيج ّية الالزمة
التوحد،
ملُواجهة ا�ضطراب طيف
ُّ
ورف �ع �ه��ا �إىل امل�ج�ل����س التنفيذي
لإمارة دبي العتمادها .كما يتوىل
جمل�س الإدارة اقرتاح الت�شريعات
التوحد،
املُتع ِّلقة با�ضطراب طيف ُّ
وال �ت �ن �� �س �ي��ق يف ه� ��ذا ال� ��� �ش� ��أن مع
ال���ُّ�س�ل�ط��ة امل ُ�خ �ت �� ّ��ص��ة يف الإم � ��ارة،

واع� �ت� �م ��اد ال� �ل ��وائ ��ح والأن ��ظِ � �م ��ة
وال�ق��رارات املُتع ِّلقة بتنظيم عمل
املركز يف النّواحي الإدار ّية واملال ّية
والفنّية� ،إىل جانب تقييم ومُ تابعة
�أداء اجل �ه��از التنفيذي للمركز،
وو�ضع ّ
اخلا�صة بجمع
ال�ضوابط
ّ
ربعات ل�صالح املركز و�صرفها
الت ُّ
ل�ل�أغ��را���ض امل ُ�خ��ّ��ص���ص��ة ل�ه��ا ،مبا
ال�سارية يف
يتّفق مع الت�شريعات ّ
الإمارة.
 اجلهاز التنفيذي للمركز..ُي �ع�ّي�نّ امل ُ��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي للمركز
مب ��وج ��ب ه � ��ذا امل ��ر�� �س ��وم ب �ق ��رار
ُي �� �ص��دِ ره رئ�ي����س جمل�س الإدارة،
ويكون املُدير التنفيذي م�س�ؤو ًال
مُ با�شر ًة �أم��ام جمل�س الإدارة عن
تنفيذ امل�ه��ام امل ُنوطة ب��ه مبُوجب
ال�صادرة
ه��ذا املر�سوم وال�ق��رارات ّ
ال�سارية
مبُقت�ضاه والت�شريعات ّ
يف الإمارة ،وما يتم تكلي ُفه به من
جمل�س الإدارة ،وي�ت�ك� ّون اجلهاز
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �م��رك��ز م ��ن املُدير
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ،وع ��دد م��ن امل ُ ّ
وظفني

ال �ف � ّن �ي�ي�ن والإداري� � �ي � ��ن ،ويتوىل
مُ ِه ّمة القيام بالأعمال الت�شغيل ّية
والفنّية ،وتقدمي الدّعم الإداري
والفنّي ملجل�س الإدارة.
و�أل � � ��زم امل ��ر�� �س ��وم ك ��ا ّف ��ة اجلهات
ا ُ
حلكوم ّية يف الإمارة التعاون التام
م��ع امل��رك��ز ،لتمكينِه م��ن القيام
باملهام وال�صالح ّيات امل ُنوطة به
مب��وج��ب ه��ذا املر�سوم والقرارات
ُ
ال�صادرة مبُقت�ضاه .ويُ�صدِ ر رئي�س
ّ
جمل�س الإدارة القرارات الالزمة
لتنفيذ �أحكام هذا املر�سوم.
 املوارد املالية..وت �ت �ك � ّون امل � ��وارد امل��ال � ّي��ة للمركز
م��ن ال� �ب ��دالت امل��ال � ّي��ة للخدمات
والربامج التي ُيقدِّمها مركز دبي
ربعات
للتوحد ،واملِ َنح والهِبات والت ُّ
والو�صايا والأوق ��اف التي ُيوافق
جمل�س الإدارة على قبولِها ،و�أي

م ��وارد �أخ ��رى ي�ع�ت��مِ ��ده��ا املجل�س
التنفيذي.
ويحل هذا املر�سوم حمل املر�سوم
رق��م  /21/ل�سنة  2001الذي
مت مب��وج �ب��ه �إن �� �ش��اء م��رك��ز دبي
ل�ل�ت��وح��د ،و ُي�ل�غ��ى �أي ن����ص يف �أي
ت �� �ش��ري��ع �آخ � ��ر �إىل امل � ��دى ال ��ذي
يتعار�ض فيه و�أح�ك��ام��ه ،على �أن
ي�ستمر العمل بالقرارات واللوائح
ال �� ّ��ص��ادرة تنفيذاً للمر�سوم رقم
 /21/ل�سنة � ،2001إىل املدى
الذي ال تتعار�ض فيه و�أحكام هذا
امل��ر��س��وم ،وذل��ك �إىل ح�ين ُ�صدور
ال � �ق� ��رارات وال� �ل ��وائ ��ح ال �ت��ي حتل
حم ّلها.
و ُين�شر املر�سوم رقم  /26/ل�سنة
 ،2021وقرار املجل�س التنفيذي
رق ��م  /22/ل���س�ن��ة  ،2021يف
اجل��ري��دة الر�سمية ،و ُيعمل بهما
من تاريخ ن�شرهما.

حممد بن زايد و�سيبا�ستيان كورت�س ي�شهدان توقيع اتفاقية ال�شراكة اال�سرتاتيجية ال�شاملة بني الإمارات والنم�سا
•• فيينا -وام:

�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة ومعايل �سيبا�ستيان كورت�س م�ست�شار النم�سا
�أم�س مرا�سم توقيع اتفاقية ال�شراكة الإ�سرتاتيجية ال�شاملة بني دولة الإمارات
وجمهورية النم�سا..والتي ت�أتي ت�أ�سي�ساً على العالقات التاريخية الرا�سخة
التي جتمع البلدين وبهدف االنتقال �إىل مرحلة طموحة من التعاون والعمل
امل�شرتك الذي يحقق تطلعاتهما �إىل مزيد من التنمية واالزدهار يف البلدين.
ورحب �سموه وامل�ست�شار النم�ساوي بتوقيع ال�شراكة الإ�سرتاتيجية ال�شاملة بني
دول��ة الإم��ارات وجمهورية النم�سا  ..معربني عن تطلعهما �إىل �أن تفتح هذه
ال�شراكة �آفاقاً جديدة للتعاون بني البلدين و�شعبيهما ال�صديقني.
وقع اتفاقية ال�شراكة ــ يف مقر وزارة خارجية النم�سا ــ معايل الدكتور �سلطان بن
�أحمد اجلابر وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ومعايل الك�سندر �شالنربغ
وزير اخلارجية النم�ساوي.
�شهد املرا�سم�..سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن زايد �آل نهيان وال�شيخ حممد
بن حمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة مطارات �أبوظبي و�سعادة
حممد مبارك املزروعي وكيل دي��وان ويل عهد �أبوظبي و�سعادة �إبراهيم �سامل
امل�شرخ �سفري ال��دول��ة ل��دى النم�سا وم�ع��ايل م��اغ غ�يرن��وت بلومل وزي��ر املالية
النم�ساوي ومعايل الدكتورة م��اراغ�يرت �شرامبيو وزي��رة االقت�صاد وع��دد من
امل�س�ؤولني يف النم�سا.
وفيما يلي ن�ص الإعالن امل�شرتك ال�صادر عن البلدين� :إن دولة الإمارات العربية
املتحدة وجمهورية النم�سا؛ وت�أ�سي�ساً على العالقة القوية والودية والطويلة
الأمد التي تربط البلدين ،ومع الأخذ يف االعتبار الأهداف وامل�صالح امل�شرتكة
لكلتا احلكومتني ،ومبنا�سبة الزيارة الر�سمية ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �إىل فيينا،
حيث التقى معايل �سيبا�ستيان كورت�س ،امل�ست�شار االحتادي جلمهورية النم�سا ..
ت�ؤكدان جمدداً �أن عالقات البلدين �شهدت تقدماً كبرياً خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية ..لقد بُنيت ه��ذه العالقات على الثقة املتبادلة واالح�ت�رام وامل�صالح
امل�شرتكة ل�ضمان ا�ستمرار التنمية واالزده ��ار ل�شعبي البلدين .وي��دع��م هذا
الهدف امل�شرتك مفهوم �أن كال البلدين� ،شريكان قويان وموثوقان ،وملتزمان
بتعزيز الأمن واال�ستقرار واالزدهار يف منطقتهما.
و�أج ��رى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان وم�ع��ايل امل�ست�شار
االحت ��ادي �سيبا�ستيان ك��ورت����س م��زي��دا م��ن املناق�شات وت �ب��ادال وج�ه��ات النظر
حول �آخر التطورات الدولية والأمن الإقليمي وا�ستك�شاف �سبل زيادة التعاون
ال�سيا�سي واالقت�صادي والإن�ساين والثقايف بني البلدين.
وعم ً
ال باالتفاقيات ومذكرات التفاهم املوقعة بني البلدين منذ �إقامة العالقات
بينهما ،وبنا ًء على الإرث امل�شرتك الناجح للعالقات الثنائية القائمة ،يحر�ص

�سموه ومعايل امل�ست�شار على رفع العالقات الثنائية بني البلدين �إىل م�ستوى
ال�شراكة الإ�سرتاتيجية ال�شاملة ،ب�ه��دف تعميق جم��االت ال�ت�ع��اون القائمة،
وتطوير �سبل جديدة للتعاون.
وقد وُ�ضع بالفعل الأ�سا�س لهذه ال�شراكة خالل اجتماعهما الأول يف �أبوظبي
يف �شهر �أب��ري��ل ع��ام  ،2018و�إج��راء مزيد من املراجعات والتحديثات خالل
اجتماعهما الثاين يف �شهر مار�س ع��ام  ،2019يف حني مت االنتهاء من �إطار
ال�شراكة الإ�سرتاتيجية ال�شاملة مما �سيمكن دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة
وجمهورية النم�سا من تعزيز تعاونهما يف املجاالت ذات االهتمام الإ�سرتاتيجي
امل�شرتك ،مبا يف ذلك جماالت التعاون ال�سيا�سي والدبلوما�سي والأمني والتعاون
ال��دويل واالقت�صاد وال�ت�ج��ارة و�إن���ش��اء ا�ستثمار مبا�شر و��ش��راك��ة ب�ين الأعمال
التجارية ،وال�صناعة ،والبنية التحتية ،والعلوم ،وال�شراكة بني العلوم والأعمال
�إ��ض��اف��ة �إىل التكنولوجيا املتقدمة وال�ط��اق��ة وال�ه�ي��دروج�ين والأم ��ن الغذائي
وال�سياحة والتعليم والثقافة.
ــ جم��االت توثيق التعاون  :يتقا�سم كال البلدين وجهة النظر التي تفيد ب�أن
تعزيز التعاون الثنائي يف امل�ج��االت امل��ذك��ورة �أدن��اه من �ش�أنه �أن يحقق منافع
متبادلة للم�صالح امل�شرتكة للبلدين ،وقد قاما بتعريفها كمجاالت ذات �أولوية
لتوثيق التعاون.
ــ التعاون ال�سيا�سي والدبلوما�سي وال��دويل  :يحر�ص كال البلدين على تعزيز
احل��وار ال�سيا�سي وامل���ش��اورات الدبلوما�سية ،من خ�لال زي��ادة وت�يرة الزيارات
رفيعة امل�ستوى والتبادالت الدبلوما�سية ،ومن خالل حتديد �أولويات وجداول
�أعمال ثنائية م�شرتكة.
ويعيد البلدان ت�أكيد التزامهما بنظام دويل قائم على القواعد مع وجود الأمم
املتحدة يف ج��وه��ره ،و��س��وف ي�ستك�شفان فر�ص التعاون يف امل�ؤ�س�سات املتعددة
الأط��راف ،مبا يف ذلك الأمم املتحدة ،لتعزيز وتقوية التعددية الفعالة ،مبا يف
ذلك تعزيز الت�سامح وحقوق الإن�سان.
ويحر�ص كال البلدين على العمل معاً على ت�سهيل اجلهود الرامية �إىل تعزيز
الت�سامح ومكافحة اجلرمية الدولية والتطرف والإرهاب ،والعمل امل�شرتك على
تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة . SDGs
كما يعتزم البلدان ا�ستك�شاف التعاون يف جم��ال جهود امل�ساعدات الإن�سانية
والإغاثة ،و�سيبحثان فر�ص تبادل وجهات النظر يف التنمية الدولية يف املجاالت
ذات االهتمام امل�شرتك يف البلدان واملناطق النامية.
ــ االقت�صاد والطاقة والتجارة واال�ستثمار املبا�شر وال�شراكات بني القطاعات
 :يحر�ص كال البلدين على �إقامة عالقات اقت�صادية �أوث��ق والعمل على �إزالة
العقبات التنظيمية وتطوير بيئة �أك�ثر متكيناً للأعمال التجارية م��ن �أجل
�إع�ط��اء دفعة كبرية لتدفق التجارة واال�ستثمار على م��دى ال�سنوات اخلم�س
املقبلة ..وال ت��زال اللجنة الثنائية امل�شرتكة للتعاون االقت�صادي وال�صناعي
والفني �أداة رئي�سية لتعزيز العالقات االقت�صادية الثنائية ،وقد �أُن�شئت مبوجب

اتفاقية ثنائية مت التوقيع عليها يف  11مار�س .1976
ــ �إك�سبو  2020دبي :اتفق البلدان على اال�ستفادة من معر�ض �إك�سبو 2020
الذي يقام خالل الفرتة من � 1أكتوبر � 2021إىل  31مار�س  2022يف دبي،
حتت �شعار (توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل) ،من �أجل �إن�شاء وتعزيز �شراكات
ثنائية طويلة الأمد بني الأعمال التجارية وبع�ضها.
ويحر�ص اجلانبان على زي��ادة اال�ستثمارات املتبادلة وتو�سيع رقعة التعاون ..
ويربز كال البلدين بو�صفهما مراكز �إقليمية ونقاط انطالق لتقدمي املنتجات يف
الأ�سواق الرثية للغاية ،حيث يكون التو�سع ال�سريع ممكناً .ومن �أجل اال�ستمرار
يف زي��ادة اال�ستثمارات التي تخلق من��واً وا�سع النطاق ،يرغب كال اجلانبني يف
ت��وف�ير ال �ظ��روف الأ��س��ا��س�ي��ة جلعل م��واق��ع �أعمالهما �أك�ث�ر ج��اذب�ي��ة .كما �أكدا
التزامهما بت�سهيل زيادة التبادالت التجارية بني ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
وال�ك�ب�يرة يف ال�ب�ل��دي��ن ،م��ن خ�لال و��ض��ع �إط ��ار ل�شراكة �صناعية وا�ستثمارية
م�شرتكة رفيعة امل�ستوى بني الأعمال التجارية وبع�ضها.
�إن الطلب املتزايد على العمال امل�ؤهلني من ناحية واملهارات والكفاءات املتطورة
واملتغرية ب�سرعة ب�سبب الرقمنة واال�ستدامة والثورة ال�صناعية الرابعة " 4.0
" وكذلك العوملة من ناحية �أخرى ميثل حتديات لتطوير املهارات ،والتي �سيتم
معاجلتها الآن ..لذلك يحر�ص كال البلدين على التعاون يف جم��ال التعليم
والتدريب املهني  ، VETمع الرتكيز على التدريب الذي ي�ستند �إىل ال�شركات
من �أج��ل دع��م االحتياجات امل�ستقبلية للعمال املهرة لالقت�صاد� ..إن م�شاركة
ال�شركات النم�ساوية التي لها فروع يف الإم��ارات العربية املتحدة من �ش�أنها �أن
تدعم ذلك بطريقة مثمرة.
�سي�سعى كال البلدين �إىل �إيجاد فر�ص تعاون لت�سهيل تبادل �أف�ضل املمار�سات
واملعرفة االقت�صادية ،وتقدمي الدعم لبناء القدرات وتطوير اقت�صاد م�ستدام
قائم على االبتكار ،وتو�سيع نطاق الدعم التجاري املتبادل والتعاون يف قطاع
م�شاريع البنية التحتية.
وم��ن خ�لال اال�ستفادة م��ن اتفاقية الإع�ف��اء م��ن الت�أ�شريات احلالية� ،ستعمل
الإم ��ارات العربية املتحدة والنم�سا على زي��ادة تعاونهما يف ق�ط��اع ال�سياحة،
وتن�سيق �سيا�ساتهما امل�شرتكة بني القطاعات من خالل ت�شجيع امل�ؤ�س�سات ذات
ال�صلة على م�شاركة الأبحاث والبيانات ور�ؤى ال�سوق.
وي�سلط ك�لا البلدين ال�ضوء على �أهمية تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
ورقمنة القطاع العام وكذلك القطاع اخلا�ص ويحر�صان على التعاون وتبادل
�أف�ضل الأمثلة يف هذا املجال.
كما �أنهما ملتزمان بالعمل معاً لتعزيز �شراكاتهما ال�صناعية ،مع الرتكيز على
تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة .4IR
و�إثر احلاجة �إىل حتقيق الأهداف الدولية ملكافحة تغري املناخ مبوجب اتفاقية
باري�س والبناء على تقدم �شراكاتهما احلالية والقائمة ..يعتزم البلدان زيادة
التعاون يف جمال البرتوكيماويات و�صناعة النفط والغاز عرب �سل�سلة القيمة

ب�أكملها.
كما يحر�صان على تعزيز تعاونهما يف جم��ال الطاقة امل�ت�ج��ددة ،مب��ا يف ذلك
الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح ،وعلى وجه اخل�صو�ص ،ال�ستك�شاف �إمكانيات
التعاون يف جم��االت الطاقة القائمة على الهيدروجني وتكنولوجيات الطاقة
املبتكرة الأخ ��رى ،يف ك�ف��اءة ال�ط��اق��ة واحل �ف��اظ عليها ،وك��ذل��ك ت�ب��ادل املعرفة
واملهارات واخلربات الفنية.
كما يعتزم اجلانبان �إقامة " حتالف هيدروجني ثنائي " يت�ألف ب�شكل خا�ص
من �أع�ضاء حتالف �أبوظبي للهيدروجني واجلهات الفاعلة الرئي�سية يف القطاع
اخلا�ص يف النم�سا ،وو�ضع �إطار للتعاون فيما يتعلق بالتمويل والبحث وتطوير
التقنيات اجلديدة والت�صدير والتجارة.
ــ التعليم والثقافة  :يحر�ص كال البلدين على تعزيز التعاون يف جمال الفنون
وال�ث�ق��اف��ة وال �ت�راث وزي ��ادة ال��رواب��ط ب�ين امل��ؤ��س���س��ات التعليمية والأكادميية
والبحثية ،وزي ��ادة ال�ت�ع��اون يف جم��ال الريا�ضة وامل���ش��ارك��ة ال�شبابية ،وتعزيز
اال�ستثمارات امل�شرتكة يف جمال الرتفيه وال�صناعات الإبداعية يف كل من النم�سا
ودولة الإمارات العربية املتحدة.
كما يعتزمان تعزيز التبادالت ال�شعبية املتزايدة ،وخا�صة التعاون يف املجاالت
ال�شبابية ،بهدف تعزيز التفاهم املتبادل بني املجتمعني ،وامل�شاركة يف احلوار بني
الثقافات ،وتعزيز التعاون يف الربامج الثقافية امل�شرتكة بني البلدين.
وب�ن��ا ًء على �شراكتهما احلالية يف جم��ال الأل�ع��اب الأومل�ب�ي��ة اخلا�صة ،يحر�ص
اجلانبان على التعاون ب�ش�أن �إ�سرتاتيجيات للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي تهدف
�إىل �ضمان امل�ساواة يف احلقوق والفر�ص جلميع �أع�ضاء جمتمعيهما.
ــ ال�صحة  :يف ظل تف�شي جائحة " ك��ورون��ا "� ،أك��د البلدان التزامهما بتعزيز
التعاون ال��دويل ملواجهة الوباء من خالل تبادل �أف�ضل املمار�سات �إ�ضافة �إىل
التعاون العلمي وتوفري امل�ستلزمات الطبية الطارئة للدول املحتاجة.
ويحر�ص كال البلدين تعزيز التعاون يف جمال التعاون ال�صحي والطبي ،وزيادة
ال��رواب��ط بني ال�سلطات املخت�صة وامل�ست�شفيات واجلامعات والكليات الطبية،
وزيادة التعاون يف الدورات والربامج ال�صحية ،وتعزيز البحث والتطوير الطبي
امل�شرتك يف كل من دولة الإمارات العربية املتحدة والنم�سا .كما يعتزمان تعزيز
اال�ستثمارات الطبية يف كال البلدين وخا�صة ال�صناعات الطبية وال�صيدالنية.
ــ تنفيذ ال�شراكة الإ�سرتاتيجية ال�شاملة  :ميثل هذا الإع�لان امل�شرتك بداية
مرحلة جديدة وديناميكية يف العالقات الثنائية بني دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة وجمهورية النم�سا.
ويف ه��ذا ال�صدد ،يعتزم القادة تعيني وزراء من كال اجلانبني للإ�شراف على
تنفيذ ال�شراكة اال�سرتاتيجية ال�شاملة ،وال �سيما عمل جلنة التعاون احلكومي
الدويل ،والتي �ستكفل التن�سيق والتعاون بني جميع �أ�صحاب امل�صلحة وامل�ؤ�س�سات
ذات ال�صلة يف كل جمال من جماالت الرتكيز والإعداد امل�شرتك لتقرير مرحلي
�سنوي يغطي جميع جماالت التعاون املكثف .
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البواردى يزور �شركة كالد�س لل�صناعات الع�سكرية
•• �أبوظبي  -وام:

04

قام معايل حممد بن �أحمد البواردي وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع بزيارة
�شركة كالد�س لل�صناعات الع�سكرية املتخ�ص�صة يف ت�صنيع االليات القتالية
ب�أنواعها رافقه خاللها اللواء الركن دكتور مبارك �سعيد غافان اجلابري
الوكيل امل�ساعد للإ�سناد وال�صناعات الدفاعية م��ع وف��د رفيع م��ن كبار
�ضباط وزارة الدفاع ملقر �شركة "كالد�س" لل�صناعات الع�سكرية  ،وكان يف
ا�ستقباله لدى و�صوله ملقر ال�شركة ب�أبوظبي معايل فار�س حممد املزروعي
الرئي�س التنفيذي ل�شركة "كالد�س" وعدد من كبار امل�س�ؤولني والعاملني
يف ال�شركة.
واطلع معاليه خالل الزيارة على منتجات ال�شركة من املعدات الدفاعية

ذات امل�ستوى ال�ع��ايل يف الت�صميم والت�صنيع .حيث �أط�ل��ع معاليه على
ع��رو���ض تف�صيلية لإ�سرتاتيجية العمل و خطوط الإن�ت��اج لكل م��ن �آلية
وح����ش  8x8و�آل �ي��ة  MCAV-20 4x4و �آليةLRV-20 4x4
واملراحل املختلفة للإنتاج بالإ�ضافة �إىل اخلطط امل�ستقبلية والتطويرية
لل�شركة والتي تهدف لتعزيز مكانة ال�شركة وال�صناعات الدفاعية الوطنية
حمل ًيا و�إقليم ًيا وعاملياً.
وعرب معايل وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع عن �إعجابه ال�شديد مبا �شاهده من
تطور يف ت�صميم وت�صنيع االليات الع�سكرية املتنوعة ،واحلرفية العالية يف
تنفيذ مراحل الإنتاج والتي ت�ضاهي مثيالتها يف ال�شركات العاملية .و�أبدى
معاليه دعم القيادة الر�شيدة لكل ما من �ش�أنه دعم ال�صناعات الدفاعية
الوطنية .و�أكد معاليه ب�أن وزارة الدفاع ت�ضع ال�صناعات الوطنية ومنوها

وازده��اره��ا مو�ضع اهتمام وتعمل مع جميع ال�شركاء املحليني والعامليني
لدعم هذا القطاع احليوي للو�صول به لتحقيق الأه��داف اال�سرتاتيجية
الطموحة حلكومة دولة االمارات العربية املتحدة.
و�أعرب معاليه عن اعتزازه و�سعادته بر�ؤية الكوادر املواطنة �سواء الإدارية �أو
الفنية وهي ت�ساهم بفاعلية يف رفع جودة ال�صناعة الوطنية واملنتج املحلي
وامل�شاركة يف دفع عجلة الت�صنيع والإنتاج يف ال�شركات الوطنية و�صوال �إىل
تناف�سية املنتج الإماراتي يف الأ�سواق اخلارجية.
ومن جانبه �أ�شاد الوكيل امل�ساعد للإ�سناد وال�صناعات الدفاعية مبا و�صلت
�إل�ي��ه ال�صناعة الوطنية الدفاعية م��ن تطور �سمح لها ب ��أن تكون دعامة
حقيقية لقواتنا امل�سلحة و�أع��رب عن فخره واعتزازه ملا و�صل �إليه قطاع
ال�صناعات الدفاعية الوطنية يف دولة الإمارات.

رئي�س تتار�ستان مينح �سفري الإمارات
لدى رو�سيا االحتادية و�سام ال�صداقة
•• مو�سكو-وام:

منح فخامة ر�ستم نورغالييفت�ش مينيخانوف رئي�س جمهورية تتار�ستان
�سعادة الدكتور حممد �أحمد اجلابر �سفري الدولة لدى رو�سيا االحتادية
و�سام ال�صداقة تقديراً للدور الفاعل واجل�ه��ود التي يبذلها �سعادته يف
توطيد عالقات التعاون وال�صداقة بني الإمارات العربية املتحدة ورو�سيا
االحتادية وجمهورية تتار�ستان.
وعبرّ �سعادة اجلابر عن اعتزازه بهذا الو�سام الذي يعرب عن عمق العالقات
الإماراتية الرو�سية املتميزة ،م�شرياً �إىل �أن دولة الإمارات تتطلع دائماً �إىل
التعاون الوثيق مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة.

نتيجة للمتابعة اال�ستباقية ويقظة �ضباط اجلمارك الدائمة

تحُ
«جمارك ال�شارقة» بط تهريب  93.3كيلوغراما من الكري�ستال املخدر و  3000قر�ص خمدر من امليثادون �إىل الدولة
•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلنت جمارك ال�شارقة �أن �ضباط
التفتي�ش اجلمركي مبركز جمارك
م�ي�ن��اء خ��ال��د مت�ك�ن��وا م ��ؤخ��را من
�إح� �ب ��اط حم��اول��ة ت �ه��ري��ب �شحنة
من مادة الكري�ستال املخدرة ي�صل
وزن� �ه ��ا �إىل  93.3كيلوغراما
ون �ح��و  3000ق��ر���ص خم ��در من
م� ��ادة امل �ي �ث��ادون �إىل ال ��دول ��ة عرب
م �ن �ف��ذه��ا ال � �ب � �ح� ��ري ،م� ��ن خ�ل�ال
�إخفائها �أ�سفل حاوية (براد) حتمل
م� ��واداً غ��ذائ�ي��ة ق��ادم��ة م��ن �إحدى
ال��دول الآ�سيوية ،بهدف ترويجها
داخ ��ل ال��دول��ة .و�أو� �ض �ح��ت الهيئة
�أن� ��ه ع�ن��د ت�ف�ت�ي����ش "الرباد" لدى ال�ب��راد ك��ام�لا وا� �س �ت �خ��دام �أح ��دث
و�صوله يف وقت مت�أخر خالل �أيام تقنيات امل�سح الإ�شعاعي ليكت�شف
ع �ي��د الأ� �ض �ح��ى امل� �ب ��ارك ،ونتيجة �� �ض� �ب ��اط ج � �م� ��ارك م� �ي� �ن ��اء خالد
ل�ل�م�ت��اب�ع��ة اال� �س �ت �ب��اق �ي��ة واليقظة وج��ود �إ�سطوانات حديدية خمب�أة
الدائمة ل�ضباط التفتي�ش بجمارك ب�ط��ري�ق��ة اح�تراف �ي��ة حت �ت��وي على
ال���ش��ارق��ة ال��ذي��ن ا��ش�ت�ب�ه��وا بوجود امل��واد املخدرة ،وليتم بعدها العمل
خ �ل��ل يف ت ��وزي ��ع ال �ب �� �ض��اع��ة داخ ��ل على حتريز امل�ضبوطات بالتن�سيق
ال� �ب ��راد ،م ��ا دف �ع �ه��م �إىل تفتي�ش مع اجلهات املعنية.

منظومة جمركية متطورة
و�أ� �ش ��ارت هيئة ال���ش��ارق��ة للموانئ
واجل � � �م� � ��ارك وامل � �ن� ��اط� ��ق احل� � ��رة،
�إىل �أن ج �م��ارك ال���ش��ارق��ة متتلك
منظومة جمركية متطورة قادرة
ع�ل��ى �إح �ب��اط حم� ��اوالت التهريب
بكافة �أ�شكالها ع�بر جميع منافذ

ب �ق��درات عالية وم �ه��ارات متقدمة
وم��زودي��ن ب ��أح��دث اخل�ب�رات التي
ت�ساندهم يف �أداء مهامهم وجتعلهم
ح��ائ��ط �صد لكل فعل فيه امل�سا�س
ب�أمن الوطن واملواطن.

الإمارة اجلمركية ومبا يتوافق مع
�أح ��دث امل�م��ار��س��ات ال�ع��امل�ي��ة يف هذا
ال�صدد ،ف�ضال ع��ن الت�صدي لكل
من ت�سول له نف�سه من الأف��راد �أو
ال�شبكات الإجرامية التي ت�ستهدف
�إدخ��ال املواد واحلبوب املخدرة بكل
ح��زم م��ن خ�لال �ضباط التفتي�ش كفاءة ويقظة
بجمارك ال�شارقة الذين يتمتعون و�أع� ��رب� ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ع ��ن تقديرها

بهدف تر�سيخ املعاين الرتاثية والأ�صالة الإماراتية

�إطالق ا�سم ُّ
«النود» على منطقة «اخلرير» يف مدينة العني
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت دائرة البلديات والنقل عن ا�ستبدال ا�سم "منطقة اخلرير" يف مدينة
ال�ع�ين با�سم "ال ُّنود" ،يف خ�ط��وة ت�ه��دف لإب ��راز الأه�م�ي��ة ال�ك�ب�يرة للمنطقة،
وتر�سيخ املعاين الرتاثية وقيم الأ�صالة الإماراتية وتاريخها.
وت�أتي ت�سمية املنطقة با�سم "النود" �ضمن ا�سرتاتيجية ال��دائ��رة يف تطوير
نظم البيانات املكانية وربطها باملوروث الثقايف واحل�ضاري للمنطقة .ويف �إطار
اهتمام القيادة الر�شيدة وحر�صها امل�ستمر على تعزيز امل��وروث الأ�صيل ،مبا
يتكامل مع التنمية ال�شاملة يف �إمارة ابوظبي.
وي�شري اال�سم اجلديد (ال ُّنود) �إىل الهواء العليل يف اللهجة الإماراتية ،وهو
ا�سم علم ينحد ُر من �أ�صولٍ عرب ّية ويرتبط باملوروث الثقايف للمنطقة.
وتوجه معايل فالح حممد الأحبابي ،رئي�س دائرة البلديات والنقل ،بال�شكر
للقيادة الر�شيدة على توجيهاتها امل�ستمرة وحر�صها على احلفاظ على الأ�صالة
وال�ت�راث الإم��ارات��ي ،و�أ��ض��اف" :ت�شهد منطقة العني ت�ط��وراً هاماً يف امل�شهد
العمراين واحل���ض��اري ،وت�شكل لنا �أول��وي��ة يف التخطيط والتنفيذ وتطوير
البيانات املكانية اخلا�صة بها مبا ي�ضمن احلفاظ على املحميات الطبيعية
واال�ستدامة البيئية خالل تنفيذ امل�شاريع التي نتطلع لإجنازها يف منطقة
"ال ُّنود".
اخلرير �سابقا – "ال ُّنود حاليا"
تقع منطقة "ال ُّنود" بالقطاع ال�شرقي ملدينة العني بالقرب م��ن منطقتي
مالقط والظاهر ،وتبعد م�سافة  15دقيقة من قلب مدينة العني ،وحتتل
م�ساحة قدرها  31كيلو مرت مربع تقريبا ،وي�صل عدد �سكانها �إىل 40،000
�أل��ف ن�سمة بح�سب م�سح مركز الإح�صاء – �أبوظبي لعام  ،2020و�سميت
خل َر ْي ْر كونها منطقة " َت ُخ ُّر" �أي تنزل وتتهاوى يف انخفا�ضها ،وك�أن
�سابقاً با ِ
من ي�سري فيها يهبط ب�سرعة �إىل �أ�سفلها.

جلهود �ضباط جمارك ال�شارقة ملا
يظهروه م��ن ك�ف��اءة ويقظة دائمة
ل �ل �ت �� �ص��دي ب��اح�ت�راف �ي��ة ملحاوالت
ت�ه��ري��ب امل� ��واد امل �خ��درة واملمنوعة
بكافة �أنواعها وباختالف الطرق يف
خمتلف الظروف من �أجل احلفاظ
على �أمن و�سالمة املجتمع ،م�ؤكدة
حر�صها الدائم على االرتقاء ب�أداء

الكفاءات اجلمركية وتعزيز مهارات
��ض�ب��اط�ه��ا وت��دري �ب �ه��م ع�ل��ى �أح ��دث
الأجهزة واملعدات التي متكنهم من
�ضبط عمليات التهريب وحماية
امل� �ج� �ت� �م ��ع ك ��ون� �ه ��م ع �ي��ن ال ��وط ��ن
ال�ساهرة على �أمنه وحفظ مقدرات
و� �س�ل�ام��ة ال ��دول ��ة ع�ب�ر منافذها
الربية والبحرية واجلوية.

تكامل الأدوار
و�أ�شادت الهيئة بتكامل الأدوار مع
ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة ال�شارقة
حلماية �أم��ن ح��دود �إم��ارة ال�شارقة
م� ��ن ك ��اف ��ة امل� �خ ��اط ��ر املحتملة،
والتعاون والتن�سيق البنّاء لتعزيز
ج�ه��ود الت�صدي مل �ح��اوالت تهريب
امل�خ��درات عرب منافذ الإم ��ارة ،مبا
يواكب اجلهود الوطنية يف حماية
�أم ��ن ال��وط��ن ،ومب��ا ي�سهم يف دعم
م���س�يرة التنمية امل���س�ت��دام��ة ورفع
م�ستوى التبادل التجاري للدولة
مع دول ال�ع��امل ،من خ�لال �ضمان
حماية �أمن املجتمع واحلفاظ على
ا�ستقراره وتعزيز �سالمة وازدهار
االق�ت���ص��اد ال��وط �ن��ي ،م ��ؤك��دة على
م��دى �أه�م�ي��ة التن�سيق ال�ع��ايل مع
كافة اجلهات والهيئات احلكومية
املعنية يف �إم ��ارة ال�شارقة والهيئة
االحت � ��ادي � ��ة ل �ل �ج �م��ارك للحفاظ
على �أمن املنافذ الربية والبحرية
واجلوية لدولة الإمارات.

�شرطة ال�شارقة ت�ستعر�ض نتائج اخلدمات املقدمة عرب مواقعها الإلكرتونية والذكية
•• ال�شارقة  -وام:

�أك� � ��د � �س �ع ��ادة ال � �ل� ��واء � �س �ي��ف ال � ��زري
ال�شام�سي قائد ع��ام �شرطة ال�شارقة
�أهمية حتقيق امل�ستهدفات اخلا�صة
بامل�ؤ�شرات موجهاً احل�ضور مب�ضاعفة
اجلهود با�ستمرارية و�ضع م�ستجدات
طموحة تتوافق مع الر�ؤية ال�سديدة
ل�ل�ح�ك��وم��ة ال��ر� �ش �ي��دة ال��رام �ي��ة �إىل
تقدمي �أف�ضل اخل��دم��ات و��ص��و ًال �إىل
�أع �ل��ى درج� ��ات ال ��ري ��ادة وال �ت �م � ّي��ز فق
معايري اجلودة و�إ�سعاد املتعامني. جاء
ذلك خالل اجتماعه �أم�س مبقر نادي
�ضباط ال�شرطة ً على نتائج الن�صف
ال�شرطة ال�شاملة ب��الإن��اب��ة والعقيد �إدارة ترخي�ص الآل �ي��ات وال�سائقني
الأول ل �� �س �ن��ه  2021للخدمات الأول من العام اجلاري.
امل �ق��دم��ة ع�ب�ر امل ��واق ��ع الإلكرتونية ح �� �ض��ر االج� �ت� �م ��اع ال �ع �ق �ي��د نا�صر منى �سرور نائب مدير �إدارة امل�ؤ�س�سة وامل �ق��دم ع�ب��داهلل را��ش��د ع�لاي رئي�س
وال��ذك �ي��ة ل���ش��رط��ة ال �� �ش��ارق��ة و على ب��ن ع�ف���ص��ان م��دي��ر �إدارة اخلدمات العقابية والإ�صالحية واملقدم حممد مركز �شرطة وا�سط والنقيب �أحمد
نتائج م��ؤ��ش��رات ا�ستخدام اخلدمات الإل �ك�ترون �ي��ة واالت �� �ص��االت والعقيد ع �ل�اي ال �ن �ق �ب��ي م��دي��ر �إدارة امل ��رور امل �ط��رو� �ش��ي رئ �ي ����س ق �� �س��م ال�سعادة
ال��ذك�ي��ة ل�ل�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة يف الن�صف ع �ل��ي اجل �ل��اف م��دي��ر �إدارة مراكز وال��دوري��ات واملقدم خالد الكي مدير ب�شرطة ال�شارقة.

ً
مقارنة باملدة نف�سها من العام املا�ضي
بتح�سن �سنوي ن�سبته % 38

نحو � 100ألف عملية فح�ص فني تنفذها موا�صالت الإمارات خالل الن�صف الأول من 2021

الطرق واملوا�صالت تخرج � 250سائق �أجرة وليموزين من الدفعة الأوىل الناجحني يف «نهج دبي»
•• دبي-وام:

خ��رج��ت ه�ي�ئ��ة ال �ط��رق واملوا�صالت
 /250/من �سائقي مركبات الأجرة
وال �ل �ي �م��وزي��ن م ��ن خم�ت�ل��ف �شركات
االم �ت �ي��از ال �ت��ي ت �ع �م��ل حت ��ت مِ َظ َّلة
الهيئة الذين اجتازوا وبنجاح تدريب
/ن �ه��ج دب � ��ي /ال � ��ذي ُت� � َق� � ِّد ُم� � ُه دائ ��رة
ال�سياحة والت�سويق التجاري يف دبي
كبادرة تعاون مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات
احل �ك��وم �ي��ة يف �إم � � ��ارة دب� ��ي لتوفري
خ��دم��ات للمتعاملني ب��أع�ل��ى و�أرق ��ى
امل�ع��اي�ير امل ّتبعة يف ال�ق�ط��اع اخلدمي
حول العامل م�ستويات اخلدمة والتي
تتالءم مع معايري دبي .و َت�سَ َّل َم �سائقو
مركبات الأج��رة والليموزين الذين
ك��رم�ت�ه��م ال�ه�ي�ئ��ة � �ش��ارة /ن �ه��ج دب��ي/
الدّا َّل ِة على �أنهم �أبطال /نهج دبي./
و�سريتدي ال�سائقون املًك ّرمون هذه
ال�شارة �أثناء �ساعات عملهم اليومية
مع �أزيائهم الر�سمية.
و�أع ��رب حممد علي العو�ضي مدير
�إدارة �� �ش� ��ؤون ال���س��ائ�ق�ين مب�ؤ�س�سة
امل��وا� �ص�لات ال�ع��ام��ة يف هيئة الطرق
واملوا�صالت يف دب��ي عن بالغ �سروره
الج�ت�ي��از ال��دف�ع��ة الأوىل م��ن �سائقي
مركبات الأج ��رة والليموزين البالغ
عددهم � /250/سائقا من خمتلف
�شركات االمتياز العاملة يف الإمارة
للدورة التدريبية اخلا�صة بربنامج

•• دبي–الفجر:

/ن �ه��ج دب � ��ي /ب��ال �� �ش��راك��ة م ��ع دائ� ��رة
ال�سياحة والت�سويق التجاري يف دبي.
وقال العو�ضي" :يُع َتبرَ ُ برنامج /نهج
دبي /من املبادرات املهمة التي ُت َقوي
�أوا� �ص��ر ال�ت�ع��اون ال�ق��ائ�م��ة ب�ين هيئة
الطرق واملوا�صالت ودائ��رة ال�سياحة
والت�سويق التجاري بالنظر لمِ ا تلعب ُه
م�ث��ل ه��ذه ال�ب�رام��ج م��ن دو ٍر حيويٍّ
وب� ��ارز يف دع ��م وت �ع��زي��ز �أداء �سائقي
مركبات الأجرة والليموزين يف الإمارة
لأن ه��ذا القطاع احليوي يمُ َ � ِّث� ُل �أحد
�أه��م ركائز تطوير القطاع ال�سياحي
لهذه املدينة الناب�ضة باحلياة والتي
يتوافد �إليها ال�سائحون والزائرون
م��ن خمتلف �أن �ح��اء العامل ".وا�شار
اىل ان ال�سائقني ال��ذي��ن ��ش��ارك��وا يف

مبادرة /نهج دبي /خ�ضعوا لربنامج
تدريبي متحور حول التوعية بتاريخ
الإمارة و�أبرز املواقع واملعامل الثقافية
والقوانني العامة التي يجب معرفتها
يف دب��ي �إ��ض��اف��ة �إىل خطة الفعاليات
واالح� �ت� �ف ��االت ال��وط �ن �ي��ة وال�سنوية
وم�ستوى خ��دم��ة و�إ��س�ع��اد املتعاملني
ال �ت��ي ت�ت�ن��ا��س��ب وزوار و�� �ُ�س � �وّاح دبي
القادمني من خمتلف بلدان العامل.
و�أ�� � �ض � ��اف" :وتهدف امل � �ب � ��ادرة �إىل
حتقيق �أعلى و�أرقى املعايري يف خدمة
امل�ت�ع��ام�ل�ين وت�ت���ض�م��ن ت �ط��وي��ر عدد
م��ن امل�ه��ارات ال�شخ�صية منها كيفية
ال�ت�ح��دث م��ع روّاد م��رك�ب��ات الأج ��رة
والليموزين و�إجادة لغة اجل�سد وانتقاء
ال �ع �ب��ارات امل�ن��ا��س�ب��ة خ�ل�ال التحدّث

�إليهم والتعامل معهم بدبلوما�سية
وكيا�سة ولياقة ت��واءم املكانة العاملية
امل��رم��وق��ة ل��دول��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة عموماً و�إم��ارة دبي على وجه
اخل�صو�ص .ح�ضر حفل التكرمي من
دائ��رة ال�سياحة والت�سويق التجاري
يف دبي ُك� ّل من جف �سرتا�شان مدير
تطوير الأع �م��ال وعي�سى ب��ن حا�ضر
امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ك�ل�ي��ة دب ��ي لل�سياحة.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن /ن�ه��ج دب ��ي /هو
برنامج �أطلقته كلية دب��ي لل�سياحة
التابعة ل��دائ��رة ال�سياحة والت�سويق
ال �ت �ج��اري ع��ام  2017وي �ه��دف �إىل
تطوير العاملني يف قطاع ال�سياحة
مم��ن ي�ت�ع��ام�ل��ون ب���ش�ك��ل م�ب��ا��ش��ر مع
الزوّار وال�سائحني.

ك�شفت مركز الفح�ص الفني التابع
ل �� �ش��رك��ة م ��وا� �ص�ل�ات الإم � � � ��ارات عن
�إجرائه  97,318عملية فح�ص فني
خالل الن�صف الأول من العام احلايل
 ،2021وذل� � ��ك مب ��واق ��ع داخلية
وخارجية �شملت كافة مناطق الدولة،
ا�ستفاد منها حوايل � 10آالف متعامل
م��ن ال �ق �ط��اع احل �ك��وم��ي وال�شركات
اخل��ا��ص��ة والأف� ��راد .وتف�صي ً
ال؛ �أفاد
عامر ال�شحي مدير مركز الفح�ص
ال �ف �ن��ي مب��وا� �ص�ل�ات الإم � � � ��ارات؛ �أن
امل ��رك ��ز ا� �س �ت �ع��اد زخ ��م الأع � �م ��ال �إىل
م � �ع � ��دالت م �� �ش �ج �ع��ة ج � � ��داً بف�ضل
اال�سرتاتيجية الناجحة التي اتبعها،
ال�سيما التو�سعات النوعية والكمية
ال�ت��ي �شهدتها خ��دم��ات��ه ،ع�ل�او ًة على
احرتافية فرق العمل الإدارية والفنية
يف مواقع تقدمي اخلدمات ،الفتاً �إىل
ح��دوث حت�سن كبري يف وت�يرة العمل
جت �ل��ى يف حت �ق �ي��ق زي� � ��ادة � �س �ن��وي��ة يف
عدد عمليات الفح�ص املنفذة ن�سبتها

 38%مقارن ًة بالن�صف الأول من
ال �ع ��ام امل��ا� �ض��ي  ،2020ح �ي��ث قدم
املركز حينها  61,157عملية فح�ص
فني .و�أ��ض��اف ال�شحي �أن امل��رك��ز قام
بفتح املجال �أم��ام ال�شركات والأفراد
ل�ت��دري�ب�ه��م ع �ل��ى ا� �س �ت �خ��دام برنامج
حتويل اخلدمات املقدمة �إىل خدمات
رقمية ،حيث بلغ عدد ال�شركات التي
ا� �س �ت �ف��ادت م��ن ال �ن �ظ��ام الإل �ك�ت�روين
الرقمي � 1,002شركة ،كما متكن
من �إبرام عد ٍد من العقود اجلديدة مع
ال�شركاء ملدد تعاقدية تتخطى الثالث
��س�ن��وات ال�سيما ال�ع�ق��ود م��ع القيادة
ال�ع��ام��ة ل�شرطة �أب��وظ�ب��ي متمثلة يف
مديرية ترخي�ص ال�سائقني والآليات،
ومركز النقل املتكامل وهيئة �أبوظبي
للزراعة وال�سالمة الغذائية والقيادة
العامة ل�شرطة الفجرية .و�أ�شار مدير
م��رك��ز ال�ف�ح����ص ال �ف �ن��ي �إىل �إج� ��راء
ع��د ٍد م��ن التطويرات على اخلدمات
املقدمة جلمهور املتعاملني يف الآونة
الأخ�ي�رة ،منها مبادرة املركز لتقليل

نقاط التوا�صل املبا�شر مع اجلمهور
يف مواقع الفح�ص الفني عرب تطبيق
نظام رقمي حلجز املواعيد وتقدمي
الوثائق واحل�صول على النتائج و�سداد
الر�سوم �إلكرتونياً الأمر الذي �أ�سهم
يف ت�سهيل احل���ص��ول على اخلدمات
على املتعاملني وكذلك تقليل خماطر
انت�شار فايرو�س كوفيد� ،-19إ�ضاف ًة
�إىل اف�ت�ت��اح حم�ط��ة ال�ف�ح����ص الفني
للمركبات الثقيلة يف منطقة الفاية
بالتعاون وال�شراكة مع القيادة العامة
ل�شرطة �أب��وظ�ب��ي يف م��ار���س املا�ضي،
م �ن � ّوه �اً ب��ال �ت �ح �� �ض�ير الف �ت �ت��اح عدة
مراكز لإ�سعاد املتعاملني خالل هذا
العام منها حمطة الفح�ص الفني يف
غ�ي��اث��ي ،وحم�ط��ة الفح�ص الفني يف
ال �ق��وع ،وحم�ط��ة ال�ف�ح����ص ال�ف�ن��ي يف
الهري ،وجميعها تقدم خدماتها من
خ�لال امل��واق��ع االلكرتونية ،لت�ضاف
�إىل باقي امل��واق��ع التابعة للمركز يف
امل�ن��اط��ق املختلفة يف �إم ��ارة �أبوظبي،
ف �� �ض�ل ً�ا ع ��ن م ��وق ��ع �آخ � ��ر يف �إم � ��ارة

ال �ف �ج�يرة ،وال �ت��ي �أجن� ��زت جمتمع ًة
خ�لال العام املا�ضي نحو � 140ألف
عملية فح�ص ل���ص��ال��ح امل�ستفيدين
من �أ�صحاب ومالك املركبات الثقيلة
مبا فيها ال�شركات البرتولية العاملة
يف احلقول الربية والبحرية ،وباقي
ال�شركات �أ�صحاب العمالة يف �إمارة
�أب ��وظ� �ب ��ي وامل� ��واط � �ن �ي�ن م� ��ن م�ل�اك
امل��زارع .يذكر �أن املركز يقدم خدمات
الفح�ص الفني بجميع �إمارات الدولة
م��ن خ�ل�ال ج�ه��از الفح�ص املتحرك
وال� � ��ذي ي �ت �ي��ح ل �ل �� �ش��رك��ات والأف � � ��راد
اال� �س �ت �ف��ادة م ��ن اخل ��دم ��ات املقدمة
داخ ��ل م�ق��ر ��ش��رك��ات�ه��م وخ �ل�ال مدة
ق�صرية بدل �إر�سال املركبات الثقيلة
ملواقع الفح�ص املعتمدة ،الأمر الذي
م��ن ��ش��أن��ه اخ�ت���ص��ار ال��وق��ت واجلهد
ع�ل�ي�ه��م ،ك �م��ا ي �ق��وم امل ��رك ��ز بتدريب
وت��أه�ي��ل الفاح�صني ب�شكل م�ستدام
طيلة ال�ع��ام بالتن�سيق م��ع الوكاالت
وال�شركات امل��وردة للمركبات ملواكبة
عمليات التطوير العاملية.
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�شرطة �أبوظبي تطلق مركزا للتوا�صل مع البنوك وتلقي بالغات االحتيال املايل
•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت �شرطة �أبوظبي مركزاً جديداً يف مديرية التحريات والتحقيقات
اجلنائية بقطاع الأمن اجلنائي للتوا�صل مع البنوك وتلقي بالغات االحتيال
املايل وم�ستغلي عمالء البنوك مبا يعزز �سرعة اال�ستجابة يف متابعة و�ضبط
املحتالني .و�أو�ضحت �أن املركز ي�ضم عدة بنوك يف مبنى مديرية التحريات
والتحقيقات اجلنائية و�سيتم زيادة �أعدادها م�ستقب ً
ال  ،الفت ًة �إىل ت�شكيل فريق
عمل �أمني م�شرتك ي�ضم موظفني من ق�سم االحتيال يف البنوك و�ضباط
من مديرية التحريات للتعامل مع ال�ضحايا الذين تعر�ضوا لعمليات ن�صب
من جمرمني جمهولني والذين يتبعون �أ�ساليب �إجرامية متعددة من بينها
االدعاء ب�أنهم موظفني للبنوك ويطلبون من �ضحاياهم حتديث احل�سابات

امل�صرفية للو�صول �إىل بياناتهم البنكية ال�سرية  .وذكر العقيد را�شد خلف
الظاهري مدير مديرية التحريات والتحقيقات اجلنائية �أن �إطالق املركز
ي��أت��ي يف �إط��ار الأول��وي��ات اال�سرتاتيجية ل�شرطة �أبوظبي لتعزيز الأمن
والأمان و�ضمن �أهدافها ال�ساعية للوقاية من اجلرمية و�ضمان اال�ستجابة
الفاعلة ملثل هذا النوع من اجلرائم التي تتطلب �سرعة التعامل واجلاهزية
العالية من خالل التوا�صل والتن�سيق مع اجلهات امل�صرفية ملواجهة هذه
اجلرائم واحل��د منها وفقا الأولية مكافحة اجلرمية واحل��د منها .و�أ�شار
�إىل �أن املركز يتتبع الأموال وجتميدها يف �سرعة ا�ستجابة عالية للبالغات
والتحقق من العمليات املالية امل�شتبه فيها واتخاذ االجراءات القانونية التي
ت�ضمن احلفاظ على االموال وعودتها لل�ضحية ويعزز جهود �شرطة �أبوظبي
يف مواجهة ه��ذه اجل��رائ��م  .و ح��ذر �أف��راد املجتمع م��ن ال��وق��وع يف عمليات

الن�صب واالحتيال  ،وعدم الك�شف عن ح�ساباتهم البنكية و�أرقام بطاقاتهم
االئتمانية م�شرياً �إىل �أن مرتكبي هذه اجلرائم يقومون ب�إيهام ال�ضحايا
ب��أن��ه ق��د مت حظر �أو جتميد ح�ساباتهم �أو بطاقاتهم امل�صرفية بغر�ض
اال�ستيالء على �أموالهم ،م�شدداً على ع��دم التجاوب مع ه��ذه االت�صاالت
اخلادعة ،وع��دم �إف�شاء معلومات احل�سابات البنكية والبيانات ال�شخ�صية
�أو م�شاركتها مع �أي �شخ�ص ،و احلفاظ عليها يف �سرية تامة .ودعا عمالء
البنوك �إىل �سرعة التوا�صل مع خدمة �أمان ،التي تعمل على مدار ال�ساعة
 ،يف حال التعر�ض لأي �شكل من �أ�شكال االحتيال امل��ايل وذل��ك على الرقم
املجاين � /AMAN2626/ 8002626أو بوا�سطة الر�سائل الن�صية
� /2828/أو عرب الربيد االلكرتوين aman@adpolice.gov./
� /aeأو من خالل التطبيق الذكي للقيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي.
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امل�ست�شار كورت�س :زيارة ويل عهد �أبوظبي حمطة مهمة يف �إطار تعزيز وتوطيد عالقات التعاون بني البلدين ال�صديقني
• االرتقاء بالعالقات الثنائية بني النم�سا والإمارات �إىل �شراكة ا�سرتاتيجية �أمر منطقي �سيجلب الفوائد للبلدين
• نعمل مع ًا ب�شكل وثيق على م�ستوى ال�سيا�سة اخلارجية لتعزيز اال�ستقرار والتنمية االقت�صادية يف املنطقة العربية
• م�سرية التنمية التي ت�شهدها دولة الإمارات و ت�شمل كافة املناحي والقطاعات مو�ضع �إعجاب وتقدير
• دولة الإمارات �أهم �شريك اقت�صادي للنم�سا يف املنطقة العربية
•ا�ستثمارات النم�سا املبا�شرة يف دولة الإمارات تتجاوز  7مليارات يورو
• فر�ص تعاون كبرية بني البلدين مبجاالت الطاقة املتجددة وتكنولوجيا الهيدروجني واالبتكارات احلديثة وتقنيات امل�ستقبل
• امل�شاركة يف �إك�سبو  2020دبي فر�صة مهمة للغاية لتقدمي النم�سا كمركز لالبتكار والتكنولوجيا اخل�ضراء واالقت�صاد الرقمي
• ننظر �إىل اتفاقيات ال�سالم بني �إ�سرائيل وبع�ض الدول العربية ب�شكل �إيجابي للغاية
•• فيينا-وام:

رح��ب معايل �سيبا�ستيان كورت�س
ّ
م�ست�شار جمهورية النم�سا بزيارة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د الأع � �ل� ��ى للقوات
امل�سلحة �إىل النم�سا املقررة اليوم
 ،م�ؤكدا انها تعترب حمطة مهمة
يف �إط ��ار ت�ع��زي��ز وت��وط�ي��د عالقات
التعاون ب�ين البلدين ال�صديقني
و ال�ت��ي �شهدت ت �ط��ورات ك�ب�يرة يف
ال���س�ن��وات الأخ�ي�رة  ،وق��ال "زيارة
ويل ع�ه��د �أب��وظ�ب��ي م���ص��در �سرور

و�شرف عظيم لنا".
وع�ّب�رّ امل�ست�شار ك��ورت����س يف حوار
خ��ا���ص م��ع وك��ال��ة �أن �ب��اء الإم� ��ارات
/وام /ع ��ن �إع� �ج ��اب ��ه و تقديره
مل�سرية التنمية التي ت�شهدها دولة
الإم � ��ارات و ت�شمل ك��اف��ة املناحي
وال� �ق� �ط ��اع ��ات وه� � ��ذا م ��ا �شاهده
ومل�سه �أثناء زيارتني ر�سميتني قام
بهما �إىل دول��ة الإم� ��ارات العربية
املتحدة ،وقال "تعد الإم��ارات �أحد
�أهم �شركائنا يف املنطقة العربية..
وهي �أهم �شريك اقت�صادي للنم�سا
يف امل�ن�ط�ق��ة العربية" ،الف �ت �اً �إىل
وجود ا�ستثمارات من�ساوية مبا�شرة

يف دول � ��ة الإم� � � ��ارات ت��زي��د ع ��ن 7
م�ل�ي��ارات ي��ورو  ،واع�ت�بر امل�ست�شار
ك��ورت����س �أن "االرتقاء بالعالقات
الثنائية بني النم�سا والإمارات �إىل
�شراكة ا�سرتاتيجية �أم��ر منطقي
��س�ي�ج�ل��ب ال �ف��وائ��د للبلدين ".و
�أ��ش��ار امل�ست�شار كورت�س �إىل الآثار
الإي�ج��اب�ي��ة ،ال�ت��ي ت��وق��ع �أن ت�صب
يف � �ص��ال��ح ال �ب �ل��دي��ن ب �ع��د توقيع
ات�ف��اق�ي��ة ال �ت �ع��اون اال�سرتاتيجي
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،وق ��ال "مع ترقية
ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة �إىل م�ستوى
ال���ش��راك��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة� ،أ�صبح
ل��دي�ن��ا الآن ال�ف��ر��ص��ة جل�ع��ل هذه

العالقات �أوثق ،خا�صة يف جماالت
ال �� �س �ي��ا� �س��ة والأع � �م � ��ال والتعليم
والثقافة والتبادل ال�شبابي" ،ولفت
�إىل ان بالده تويل اهتماماً خا�صاً
لتعزيز تعاونها مع دولة الإمارات
و تنفيذ ال�شراكة اال�سرتاتيجية..
م �ن��وه��ا ان �أل �ك �� �س �ن��در �شالينربج
وزير خارجية النم�سا يعمل ب�شكل
وثيق مع معايل الدكتور �سلطان
ب��ن �أح�م��د اجل��اب��ر وزي��ر ال�صناعة
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا لتنفيذ ال�شراكة
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة .وع� ��ن توقعاته
ب �� �ش ��أن ف��ر���ص ت �ع��زي��ز العالقات
االق�ت���ص��ادي��ة وال �ت �ع��اون التجاري

بني البلدين يف امل�ستقبل القريب،
ق� ��ال م �� �س �ت �� �ش��ار ال �ن �م �� �س��ا "هناك
ال �ع ��دي ��د م ��ن ال �ف ��ر� ��ص لتو�سيع
عالقاتنا االقت�صادية ،ال �سيما يف
جم��ال م���ص��ادر ال�ط��اق��ة املتجددة
وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا الهيدروجني"،
و�أرجع �سبب ذلك �إىل اهتمام دولة
الإم � � ��ارات ب��االب �ت �ك��ارات احلديثة
وت �ق �ن �ي��ات امل���س�ت�ق�ب��ل ،و�أ�� �ش ��ار �إىل
تركيز دولة الإمارات على الطاقات
املتجددة وامل�ستدامة ،ولفت �إىل �أن
جمموعة"  " OMVالنم�ساوية
لديها بالفعل جتارب جيدة للغاية
مع �شركة برتول �أبوظبي الوطنية

"�أدنوك"  .و�سلط رئي�س امل�ست�شار
كورت�س ال�ضوء على فر�ص تعزيز
ال �ت �ع��اون امل���س�ت�ق�ب�ل��ي ب�ي�ن النم�سا
والإم� � � � � � ��ارات يف جم � ��ال الطاقة
امل �ت �ج��ددة ال�ن�ظ�ي�ف��ة ،وق ��ال "نحن
ن�سعى جاهدين للعمل ب�شكل �أوثق
م �ع��ا ،خ��ا� �ص��ة يف جم ��ال الطاقات
امل�ت�ج��ددة والهيدروجني" ،و�أ�شار
�إىل وج ��ود ع��دد م��ن ال���ش��رك��ات يف
النم�سا والإم� ��ارات ،لديها الكثري
م� ��ن اخل� �ب ��رة وامل � �ع� ��رف� ��ة يف ه ��ذا
امل�ج��ال ،و�أو��ض��ح �أن �سفارة النم�سا
يف الإم ��ارات تدعم ه��ذا اجل��ان��ب و
ت�سعى الي�ج��اد م�شاريع م�شرتكة
يف هذا القطاع  ،الفتاً �إىل م�شروع
�إن���ش��اء "حتالف هيدروجني" بني
الإم � ��ارات وال�ن�م���س��ا .وع��ن �أهمية
م�شاركة النم�سا يف �إك�سبو 2020
دب � � ��ي ،ق � ��ال امل �� �س �ت �� �ش��ار كورت�س
"امل�شاركة يف املعر�ض مهمة للغاية
بالن�سبة للنم�سا" ،واعترب �أن هذه

الأهمية تظهر بو�ضوح بالنظر �إىل
عدد الزوار رفيعي امل�ستوى الذين
��س�ي�ت��وج�ه��ون م��ن ال�ن�م���س��ا لزيارة
املعر�ض  ،وق��ال "بالن�سبة لنا يعد
امل�ع��ر���ض ف��ر��ص��ة ل�ت�ق��دمي النم�سا
ك�م��رك��ز ل�لاب�ت�ك��ار والتكنولوجيا
اخل���ض��راء واالق�ت���ص��اد الرقمي"،
و�أ��ش��ار �إىل �أن جناح النم�سا يوفر
من�صة مثالية لأكرث من  50ح ً
ال
مبتكراً ورقمياً من �شركات النم�سا
العاملة يف جم��االت حماية املناخ،
ال��رق�م�ن��ة ،ع �ل��وم احل �ي��اة ،التنقل،
واال�ستدامة .وع��ن حجم التوافق
يف وجهات النظر ومواقف البلدين
�إزاء الق�ضايا الدولية والإقليمية
ال �ه��ام��ة ،ق ��ال امل���س�ت���ش��ار كورت�س
"نحن نعمل معاً ب�شكل وثيق على
م�ستوى ال�سيا�سة اخلارجية ،ولدينا
اهتمام كبري لتحقيق اال�ستقرار
والتنمية االقت�صادية يف املنطقة
العربية" ،وت��اب��ع مو�ضحاً "نحن

نعمل على تعزيز التعددية ب�شكل
ق��وي وال �ع�لاق��ات م��ع �إ�سرائيل"،
و�أكد امل�ست�شار كورت�س على �ضرورة
مكافحة التطرف العنيف ،و�شدد
على �أهمية "االعتماد ب�شكل قوي
على ت�ب��ادل �أف�ضل املمار�سات بني
البلدين ".وع��ن ر�ؤي��ة النم�سا �إىل
منطقة ال�شرق الأو� �س��ط يف �ضوء
ال �ت �ط��ورات الأخ �ي��رة ،ذات ال�صلة
ب��ات �ف��اق �ي��ات ال �� �س�ل�ام ب�ي�ن بع�ض
الدول العربية و�إ�سرائيل "اتفاقية
�إبراهيم" ،ق��ال امل�ست�شار كورت�س،
"نحن ننظر �إىل اتفاقيات ال�سالم
بني �إ�سرائيل والدول العربية ب�شكل
�إيجابي للغاية" ،و�أ�شار �إىل �إمكانية
ا�ستفادة اجلانبني من تعاون �أوثق،
ي �� �ض �م��ن امل ��زي ��د م ��ن اال�ستقرار
والأمن يف منطقة ال�شرق الأو�سط،
وعبرّ امل�ست�شار كورت�س عن �أمله يف
�أن حت��ذو دول عربية �أخ��رى حذو
دولة الإمارات.

املجل�س الوطني االحتادي وجمل�س الأمة الكويتي ي�ؤكدان �أن عالقات التعاون الثنائية بن اجلانبني ت�شهد تطورا يف خمتلف املجاالت
•• الكويت-الفجر:

عقد �سعادة حمد �أحمد الرحومي النائب الأول لرئي�س املجل�س الوطني
االحت��ادي رئي�س وفد املجل�س ال��ذي يقوم بزيارة ر�سمية �إىل دول��ة الكويت
ال�شقيقية ،جل�سة مباحثات �أم�س اخلمي�س  29يوليو 2021م ،مع �سعادة
�أحمد خليفة ال�شحومي نائب رئي�س جمل�س الأمة الكويتي ،ركزت على بحث
�سبل تطوير العالقات الربملانية بني اجلانبني وتفعيل التن�سيق والت�شاور
ح�ي��ال خمتلف الق�ضايا ذات االه�ت�م��ام امل���ش�ترك �سيما خ�لال امل�شاركة يف
الفعاليات الربملانية الإقليمية والدولية.
و�أك��د اجلانبان �أن العالقات الأخوية املتجذرة بني دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة ودولة الكويت ال�شقيقية تاريخية وت�شهد منوا وتطورا على خمتلف
الأ��ص�ع��دة ،وحتظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين مب��ا يحقق تطلعات
ال�شعبني ال�شقيقني .ح�ضر جل�سة املباحثات وفد املجل�س الوطني االحتادي
الذي ي�ضم �سعادة كل من� :صابرين ح�سن اليماحي ،و�سهيل نخرية العفاري،

ويو�سف عبداهلل البطران ،وخلفان را�شد النايلي ال�شام�سي ،وحميد علي
العبار ال�شام�سي ،و�سمية عبداهلل ال�سويدي ،و�سعادة الدكتور عمر النعيمي
الأمني العام للمجل�س ،و�سعادة عفراء را�شد الب�سطي الأمني العام امل�ساعد
لالت�صال ال�برمل��اين ،و��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور مطر ح��ام��د ال�ن�ي��ادي �سفري دولة
الإمارات لدى دولة الكويت.
كما ح�ضر اللقاء عدد من ر�ؤ�ساء اللجان يف جمل�س الأمة الكويتي و�سعادة
عادل اللوغاين الأمني العام ملجل�س الأمة الكويتي.
و�أعرب �سعادة الرحومي عن �شكره وتقديره ل�سعادة �أحمد خليفة ال�شحومي
على هذه الدعوة الكرمية وعلى حفاوة اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة ،م�ضيفا
�أن هذه الزيارة املهمة ت�أتي ترجمة حقيقية ملا و�صلت له عالقات الأخوة
وال�ت�ع��اون وال���ش��راك��ة اال�سرتاتيجية ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،وا��س�ت�م��رارا للتن�سيق
والتعاون والت�شاور القائم بني املجل�س الوطني االحت��ادي وجمل�س الأمة
الكويتي ،حول جممل املو�ضوعات وامللفات ذات االهتمام امل�شرتك مبا يخدم
م�صالح البلدين .وقال �إن هذه الزيارة والنتائج التي �ستتمخ�ض عنها تعد

�إ�ضافة �إىل العالقات التاريخية بني اجلانبني ،م�شيدا بدور جمل�س الأمة
الكويتي على �صعيد ممار�سة الدبلوما�سية الربملانية الناجحة ،م�ؤكدا �أن
هذا العمل يعد مثاال للعمل الربملاين املتميز ال��ذي يحظى بكل االعجاب
والتقدير من قبل الربملانات العربية ال �سيما يف ط��رح الق�ضايا العربية
والدفاع عنها خالل امل�شاركة يف الفعاليات الربملانية الإقليمية والدولية.
ووجه �سعادة حمد �أحمد الرحومي النائب الأول لرئي�س املجل�س الوطني
االحت��ادي نيابة عن معايل �صقر غبا�ش رئي�س املجل�س ،دع��وة ر�سمية �إىل
معايل مرزوق علي الغامن رئي�س جمل�س الأمة الكويتي ودعوة �إىل نظريه
�سعادة �أحمد خليفة ال�شحومي نائب رئي�س جمل�س الأمة الكويتي ،لزيارة
دولة الإمارات.
وا�ستعر�ض اجلانبان اجلهود التي تقوم بها دول��ة الإم��ارات ودول��ة الكويت
يف التعامل مع جائحة كورونا ،مع الت�أكيد على �أهمية تبادل اخل�برات يف
التعامل مع تداعيات هذه اجلائحة وت�أثرياتها على خمتلف القطاعات.
وج��رى خ�لال جل�سة املباحثات مناق�شة تفعيل اتفاقية التعاون الربملاين

املربمة بني املجل�س الوطني االحت��ادي وجمل�س الأم��ة الكويتي يف فرباير
 ،2017لأهميتها يف تعزيز العالقات الثنائية املتميزة وال�شراكة واحلوار
اال��س�ترات�ي�ج��ي ب�ين املجل�سني ،وت�ط��وي��ر ه��ذا ال�ت�ع��اون م��ن خ�ل�ال تكثيف
االج�ت�م��اع��ات وال �ل �ق��اءات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ،وت �ب��ادل اخل�ب�رات وامل �ع��ارف الربملانية
و�أف�ضل املمار�سات مبا يخدم الأط��ر الربملانية �سواء الت�شريعية والرقابية
والدبلوما�سية الربملانية واالطر الإدارية للأمانتني العامتني يف املجل�سني.
و�شدد اجلانبان على �أهمية القمة الربملانية امل�شرتكة التي اقرتحها معايل
مرزوق الغامن رئي�س جمل�س الأمة الكويتي ووافقت عليها رئا�سة الربملان
الأوروب��ي والتي �ستعقد يف دولة الكويت ،بني برملانات دول جمل�س التعاون
اخلليجي وال�برمل��ان الأوروب ��ي بكافة جل��ان��ه ،م�ؤكدين على �أهمية توحيد
امل��واق��ف و�إب��راز و�إي�صال وجهات النظر جت��اه خمتلف الق�ضايا مبا يحقق
امل�صالح امل�شرتكة جلميع الدول.
وا�ستعر�ض ر�ؤ��س��اء اللجان يف جمل�س الأم��ة الكويتي اخت�صا�صات اللجان
و�آليات عملها �سيما يف مناق�شة وتطوير الت�شريعات.

الإمارات تر�سل طائرة حتمل م�ستلزمات طبية �إىل موريتانيا
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي� 80 ،ألف جرعة جهود الت�صدي للجائحة.
•• �أبوظبي-وام:
من اللقاحات امل�ضادة لفريو�س "كوفيد "-19وتهدف ه��ذه ال�شحنة من امل�ستلزمات الطبية
�أر�سلت دول��ة الإم ��ارات ،ع�بر ذراع�ه��ا الإن�ساين �إىل اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية لتعزيز – التي و�صلت بالتزامن مع افتتاح م�ست�شفى
ال�شيخ حممد بن زايد امليداين لعالج امل�صابني
بالفريو�س � -إىل توفري حماية �أكرب لل�شرائح
ال���ض�ع�ي�ف��ة ،وك �ب��ار ال �� �س��ن ،وم ��ن ي �ع��ان��ون من
الأمرا�ض املزمنة.
و�أ ّك��د �سعادة حمد غامن املهريي �سفري الدولة
لدى موريتانيا على متانة العالقات الثنائية،
مو�ضحاً �أن دولة الإمارات حا�ضر ٌة على الدوام
على ال�ساحة املوريتانية مببادراتها الإن�سانية
والتنموية ،وعلى امتداد م�سار العالقات التي
ت�شهد منواً م�ضطرداً.
"جت�سد ه��ذه امل�ب��ادرة ال�صحية
وق��ال امل�ه�يري:
ّ
والإن �� �س��ان �ي��ة ن�ه��ج الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
وجهودها امل�ستمرة يف م�ساندة ال�شعب املوريتاين
ال�شقيق وتقدمي العون له يف املجاالت كافة  ،ويف
هذا ال�صدد ت�ضطلع دولة الإمارات منذ �سنوات

عديدة بجهود كبرية يف موريتانيا يف خمتلف
ال �ن��واح��ي ،ويف م�ق��دم�ت�ه��ا االه �ت �م��ام باجلانب
ال�صحي".
وم��ن جانبه ق��ال �سعادة الدكتور حممد عتيق
الفالحي الأم�ين العام لهيئة الهالل الأحمر
الإماراتي �إن هذه املبادرة ت�أتي تعزيزاً للجهود
ال �ت��ي ت�ضطلع ب�ه��ا دول� ��ةالإم� ��ارات ل�ل�ح��د من
ان�ت���ش��ار ج��ائ�ح��ة "كوفيد "-19ح ��ول العامل
ان �ط�لاق �اً م��ن دوره� ��ا الإن �� �س��اين وال ��ري ��ادي يف
مكافحة اجلائحة.
و�أك��د الفالحي �أن ه��ذه اللقاحات �ست�ساهم يف
تعزيز الإج��راءات الوقائية واالحرتازية و�سط
الأهايل يف موريتانيا ال�شقيقة ،واحلد من تف�شي
اجلائحة ،وامل�ساعدة يف بلوغ مرحلة التعايف.
وك��ان��ت دول��ة الإم� ��ارات م��ن �أوائ ��ل ال ��دول التي متنها ما يربو على  33.2طناً من الإمدادات �أجهزة فح�ص للفريو�س ،و�أجهزة التنف�س.
قدّمت الإمدادات الطبية �إىل موريتانيا لتعزيز الطبية ،تت�ض ّمن ل�ق��اح��ات م���ض��ادة لـفريو�س جت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن دول��ة الإم� ��ارات �أر�سلت
ت��داب�يره��ا يف مكافحة اجل��ائ �ح��ة ،ف�ف��ي �أبريل "كوفيد ،"-19وطاقماً طبياً لتقدمي خرباته ح�ت��ى ال �ي��وم �أك�ث�ر م��ن  2200ط��نٍ م��ن املواد
 2020مت �إر�سال ثالث طائرات حتمل على وتدعيم قدرات الطواقم الطبية ،بالإ�ضافة �إىل وامل�ستلزمات الطبية �إىل �أكرث من  136دولة.
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:جمموعة كواترو ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي  ,النادي ال�سياحي  -حو�ض - 16
قطعه  - 27الطابق  - 8مكتب رقم  , 8املالك/علي حممد علي نا�صر
النوي�س
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1150789 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/6/29:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2105017640:تاريخ التعديل2021/07/29:
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/كواليفايد
لتكنولوجيا املياه والبيئة
رخ�صة رقم CN 2463525: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/مطبخ
روح البداوة ال�شعبيي
رخ�صة رقم CN 2684608: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/مكتب
عني االمارات لال�ست�شارات الهند�سية
رخ�صة رقم CN 1123017:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سباي�سين�س
للتوابل والبهارات
رخ�صة رقم CN 3766089: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/كاميلي�شي�س
حلليب االبل
رخ�صة رقم CN 2541424: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/مركز
احللويات ال�شرقيه
رخ�صة رقم CN 3819415: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/حمل
غياثي الغرا�ض �شداد البو�ش
رخ�صة رقم CN 1657997:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:شركة االمارات الدارة وحت�صيل الديون ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�صفح م  , 0.13مبنى ال�سيد احمد عبدالعزيز �سعيد
واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1192850 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/طالل ابوغزالة و�شركاه الدولية  -ابوظبي
,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/7/15:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2150012320:تاريخ التعديل2021/07/29:
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�/سمارت
لل�سفر
رخ�صة رقم CN 2242220: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/روزا
لال�ستثمار والوكاالت التجارية
رخ�صة رقم CN 2386351:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ذا فاز
كود للزهور
رخ�صة رقم CN 2851874:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خياط
االيوان للرجال
رخ�صة رقم CN 2114243: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�:شيكاغو لل�صيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني � ,صناعية العني بناية � -سامل �سعيد عبداهلل
الكعبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1653648 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/اكيورت للمحا�سبة القانونية واال�ست�شارات ال�ضريبية
ذ.م.م ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/6/24:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2105016955:تاريخ التعديل2021/07/29:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

نوع ال�شركة�:شركة ت�ضامن
اال�سم التجاري�:شركة اليمامة للنقليات العامة
عنوان ال�شركة:مدينة حممد بن زايد  ,مدينة حممد بن زايد �شرق
 0.9علياء هالل مر�شد
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1022084 :
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 2021/7/15:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2105020005:تاريخ التعديل2021/07/29:
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/غايه
التيه
رخ�صة رقم CN 3729553:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيوتي
كار لغ�سيل ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2765942: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/بقاله اجلواد
رخ�صة رقم CN 1040175:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد يو�سف ابراهيم بوعتابه الزعابي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سيف ا�سعد �سيف �سعيد ال�شهومي
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/حواء
للأزياء الن�سائية
رخ�صة رقم CN 2756304: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/توب ديل العقارات
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2321559:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة را�شد مطر را�شد مطر القبي�سي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عو�ض ح�سن فرحان ح�سن البلو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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رئي�س النيجر يلتقي مفت�ش عام
وزارة الداخلية

امللحق الثقايف لدى القاهرة يلتقى �أمني
املجل�س الأعلى للجامعات يف م�صر

•• نيامي -وام:

•• القاهرة-وام:

ا�ستقبل فخامة حممد بازوم رئي�س جمهورية النيجر اللواء الدكتور �أحمد نا�صر الري�سي مفت�ش
عام وزارة الداخلية وبحث معه �سبل تعزيز العالقات الثنائية يف املجاالت ال�شرطية والأمنية.
و�أعرب فخامة الرئي�س حممد بازوم عن تقديره لدور الإمارات قيادة وحكومة و�شعباً  ،حممالً
حتياته ومتنياته للإمارات مبزيد من النمو واالزدهار.
كما التقى الري�سي خالل زيارته النيجر �ضمن جولة �أفريقية مع معايل وزير الداخلية �ألكا�ش
الهادا وعدد من امل�س�ؤولني ال�شرطيني  ،ومت بحث �سبل االرتقاء بالعالقات الثنائية والتن�سيق
بينهما يف جماالت املنظمات الدولية ودعم اجلهود العاملية لتعزيز الأمن وال�سالم الدويل.

التقى ال�شيخ الدكتور عمار املعال امللحق الثقايف لدولة الإمارات يف القاهرة الدكتور حممد لطيف �أمني
عام املجل�س الأعلى للجامعات يف جمهورية م�صر العربية .تطرق اللقاء �إىل �سبل التغلب على املعوقات
التى قد تواجه طالب دولة الإم��ارات الدار�سني يف اجلامعات امل�صرية ،حيث �أكد الدكتور لطيف حر�ص
اجلامعات امل�صرية على التعاون مع جامعات الدولة يف خمتلف املجاالت .و�أ�شاد الأم�ين العام للمجل�س
الأعلى للجامعات امل�صرية بالتعاون املتميز بني دولة الإمارات وم�صر يف جمال التعليم العايل.
من جانبه ث ّمن ال�شيخ الدكتور املعال الت�سهيالت املقدمة لطالب الإمارات يف اجلامعات امل�صرية ،م�ؤكداً
حر�ص طالب الدولة على اال�ستفادة من التطور العلمي الذي ت�شهده اجلامعات امل�صرية يف الكثري من
التخ�ص�صات واملجاالت.

وفد من هيئة ال�صحة بدبي يزور مركز البيانات للحلول املتكاملة مورو
•• دبي-الفجر:

ا�ستقبل معايل �سعيد حممد الطاير،
الع�ضو امل�ن�ت��دب الرئي�س التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دبي وف��داً رفيع
امل �� �س �ت��وى م��ن ه�ي�ئ��ة ال���ص�ح��ة بدبي
يرت�أ�سه �سعادة عو�ض �صغري الكتبي،
املدير العام للهيئة ،وذل��ك يف مركز
البيانات للحلول املتكاملة "مورو"
ال�ت��اب��ع ل �ـ "ديوا الرقمية" ،ال ��ذراع
الرقمي للهيئة.
وت��أت��ي ال��زي��ارة بهدف االط�ل�اع على
�أح � ��دث الأن �ظ �م��ة واخل ��دم ��ات التي
ت�ق��دم�ه��ا � �ش��رك��ة "مورو" يف جمال
التقنيات امل�ت�ق��دم��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
تعزيز التعاون بني الطرفني.
وح �� �ض��ر ال �ل �ق��اء ك ��ل م ��ن املهند�س
م � � ��روان ب� ��ن ح � �ي� ��در ،ن ��ائ ��ب رئي�س
جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
مل�ج�م��وع��ة "ديوا الرقمية" ،ومطر
امل � �ه�ي��ري ،ع �� �ض��و جم �ل ����س الإدارة
ملجموعة دي��وا الرقمية ،وحممد بن
�سليمان ،ال��رئ�ي����س التنفيذي ملركز
البيانات للحلول املتكاملة "مورو"،

والدكتور �أحمد الكتبي ،رئي�س �أمن
امل �ع �ل��وم��ات يف ه�ي�ئ��ة ك �ه��رب��اء ومياه
دب��ي و"مورو" ،ك�م��ا ح���ض��ر اللقاء
ال��دك�ت��ور ع�ل��وي ال�شيخ ،ن��ائ��ب مدير
ع ��ام ه�ي�ئ��ة ال���ص�ح��ة ب��دب��ي ،و�صالح
الها�شمي ،املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة
دب� ��ي ل �ل �� �ض �م��ان ال �� �ص �ح��ي ،و�أح� �م ��د
ال�ن�ع�ي�م��ي ،امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي لقطاع
خدمات الدعم امل�ؤ�س�سي امل�شرتك يف
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"�صحة دبي".
وق��ال معايل �سعيد حممد الطاير:
"تعمل �شركة م��ورو وف��ق توجيهات
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة
رئ�ي����س جم�ل����س ال � ��وزراء ح��اك��م دبي
رعاه اهلل -الرامية �إىل تعزيز مكانةدول� ��ة الإم � � ��ارات ال ��رائ ��دة يف جمال
احللول الرقمية .ومن خالل عملنا

على هذا النهج ،مت ت�صميم خدماتنا
وت �ط ��وي ��ره ��ا مل �� �س��اع��دة امل�ؤ�س�سات
احل �ك��وم �ي��ة واخل ��ا�� �ص ��ة يف ال ��دول ��ة
على تعزيز كفاءة عملياتها .وبدعم
م��ن ت�ق�ن�ي��ات ال ��ذك ��اء اال�صطناعي،
والتكنولوجيا ال�سحابية و�إنرتنت
الأ� �ش �ي��اء وغ�يره��ا م��ن التكنولوجيا
امل � �ت � �ط� ��ورة ،ت ��رك ��ز خ� ��دم� ��ات م� ��ورو
ال ��رق �م �ي ��ة امل �ت �ق ��دم ��ة ع �ل ��ى �إجن � ��اح

امل�ؤ�س�سات يف رحلة التحول الرقمي
يف دول��ة الإم� ��ارات ومنطقة ال�شرق
الأو�سط".
و�أ�ضاف الطاير " :عززت �إم��ارة دبي
م�ك��ان�ت�ه��ا ب��و��ص�ف�ه��ا �إح � ��دى اجلهات
ال �� �س �ب��اق��ة يف ا� �س �ت �� �ش��راف امل�ستقبل
ويف م�ق��دم��ة امل ��دن ال �ت��ي ت�ست�شرف
وت�صنع امل�ستقبل يف �إط ��ار اخلطط
واال�سرتاتيجيات احلكومية مب��ا يف

ذلك مئوية الإم��ارات  2071جلعل
دولة الإمارات �أف�ضل دولة يف العامل.
وتتما�شى خ��دم��ات م��ورو م��ع مبادرة
دب��ي  10Xجلعل دب��ي ال�سباقة بني
مدن امل�ستقبل بع�شر �سنوات .وحتظى
� �ش��رك��ة م� ��ورو ب��دع��م ك��اف��ة اجلهات
امل �ع �ن �ي��ة ،وه ��و م��ا ي���ض�م��ن التزامنا
الكامل بتوفري �أعلى معايري الأمن
واالم�ت�ث��ال للمتعاملني ،ونحن على

ثقة من �أن خدماتنا �سيكون لها ت�أثري
ملمو�س يف رح�ل��ة ال�ت�ح��ول الرقمي
لهيئة ال�صحة بدبي ،بالإ�ضافة �إىل
و�ضع دبي ك�أذكى مدينة يف العامل".
وخالل هذه الزيارة اطلع الوفد على
خمتلف �أق�سام �شركة “مورو” التي
ت���ض��م م��رك��ز ب �ي��ان��ات ح��دي��ث جمهز
وف��ق �أع�ل��ى املعايري العاملية ،ومركز
ال�ق�ي��ادة وال���س�ي�ط��رة ل�ل�م��دن الذكية
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الذي يقدم خدمات �إنرتنت اال�شياء
واحلو�سبة ال�سحابية وخدمات �إدارة
ال�شبكات ومركز الأمن ال�سيرياين.
وم� ��ن ج �ه �ت��ه� ،أ�� �ش ��اد � �س �ع��ادة عو�ض
�صغري الكتبي ب�شركة مورو و�أهدافها
وجهودها املبذولة من �أج��ل مواكبة
ال� �ت� �ح ��ول ال ��رق� �م ��ي ال� � ��ذي ت�شهده
دول� ��ة الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة.
وق��ال" :تعد �شركة م��ورو يف طليعة
امل�ؤ�س�سات التي تعمل بخطوات حثيثة
للم�ساهمة يف الطفرات املتتالية التي
حتققها الإم ��ارات يف جم��ال التقنية
الرقمية.
و�أ�ضاف �سعادته :لقد حققت ال�شركة
ومراكز البيانات التابعة لها العديد
م��ن الإجن � ��ازات امل�ل�م��و��س��ة يف املجال
الرقمي وذل��ك م��ن خ�لال اخلدمات
التي تقدمها وف��ق �أع�ل��ى امل�ستويات،
فيما �أكد على قيمة و�أهمية التعاون
بني " �صحة دبي" و " مورو" ،خالل
املرحلة املقبلة ،مو�ضحاً �أن من �ش�أن
ه ��ذا ال �ت �ع��اون ت�ع��زي��ز ج �ه��ود الهيئة
و�أه ��داف� �ه ��ا ال��رام �ي��ة �إىل الو�صول
مل�ستقبل �صحة �أف�ضل.

عقدت اجتماعها العمومي الأول

«�أ�صدقاء مر�ضى الكلى» تبحث �سبل تعزيز الوعي ال�صحي مبر�ض الكلى وزيادة الدعم للمر�ضى
•• ال�شارقة-الفجر:

�أ� �ص��دق��اء م��ر��ض��ى ال�ك�ل��ى وبح�ضور
مم �ث��ل م ��ن وزارة ت �ن �م �ي��ة املجتمع
و�أع �� �ض ��اء جم�ل����س �إدارة اجلمعية،
حيث ت�ضمن االجتماع عر�ضاً لأهم
امل� �ب ��ادرات وال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ت��ي تعتزم
اجل �م �ع �ي��ة ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا خ �ل�ال الفرتة
ال�ق��ادم��ة وال�ت��ي ت�ه��دف �إىل التوعية
ال�شاملة ب�أمرا�ض الكلى و�أعرا�ضها
وط��رق عالجها �إ�ضافة �إىل م�ساندة
املر�ضى ودعمهم مادياً ومعنوياً.

بحثت جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الكلى
�إح ��دى اجلمعيات ال��داع�م��ة لل�صحة
يف امل�ج�ل����س الأع �ل��ى ل �� �ش ��ؤون الأ�سرة
بال�شارقة� ،سبل تطوير �آليات العمل
لتعزيز الوعي ال�صحي مبر�ض الكلى،
وزي � � ��ادة ال ��دع ��م ل �ل �م��ر� �ض��ى وتعزيز
قدراتهم على التعاي�ش مع املر�ض.
ج��اء ذل��ك خ�لال االجتماع العمومي
الأول للجمعية وال��ذي عُقد م�ؤخراً
عرب خا�صية االت�صال املرئي ،برئا�سة �إطالق مبادرات فعالة
�سعادة مرمي بن دخني رئي�سة جمعية و�أ�� � �ش � ��ارت � �س �ع��ادة م� ��رمي ب ��ن دخني

�إىل �أن ه��ذا االج�ت�م��اع ي��أت��ي يف �إطار
حر�ص اجلمعية على توحيد اجلهود
وتن�سيقها نحو �إطالق مبادرات فعالة
ت���ص��ب ج�م�ي�ع�ه��ا يف خ��دم��ة الإن�سان
وااله�ت�م��ام ب�صحته و�سالمته ون�شر
ال��وع��ي ال�صحي ب�ين �أف ��راد املجتمع
ب�أمرا�ض الكلى ،وتقدمي الدعم املادي
واملعنوي للم�صابني بهذه الأمرا�ض،
م���ش�يرة �إىل �أن اجل�م�ع�ي��ة وبرعاية
ك��رمي��ة م��ن ق��ري�ن��ة ��ص��اح��ب ال�سمو
حاكم ال�شارقة� ،سمو ال�شيخة جواهر
بنت حممد القا�سمي رئي�سة املجل�س
الأع �ل��ى ل���ش��ؤون الأ� �س��رة بال�شارقة،

ت�ع�م��ل ج��اه��دة ع�ل��ى اال� �ض �ط�لاع مبا على �صحتهم و�سالمتهم.
متليه عليها م��ن واج �ب��ات وت�أديتها
على الوجه الأمثل لتعزيز �إ�سهاماتها انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة
يف حت� ��� �س�ي�ن ال� ��� �ص� �ح ��ة اجل �� �س ��دي ��ة ك�م��ا ع�ق��دت اجلمعية اج�ت�م��اع�اً �آخر
والنف�سية ملر�ضى الكلى ،م��ن خالل ملجل�س �إدارتها ،جرى خالله انتخاب
العمل على تعزيز الإبداع يف التوعية �أع �� �ض��اء جم �ل ����س الإدارة اجلديد،
ال �� �ص �ح �ي��ة ،واب �ت �ك��ار ط ��رق خمتلفة ح�ي��ث مت ان �ت �خ��اب � �س �ع��ادة م ��رمي بن
لإي�صال الر�سائل التوعوية �إىل �أكرب دخني ملن�صب رئي�س اجلمعية ،ومنى
ع ��دد مم �ك��ن م ��ن �أف� � ��راد امل�ج�ت�م��ع يف �شريف احلواي ملن�صب نائب الرئي�س،
دول��ة الإم � ��ارات� ،إىل ج��ان��ب التعاون وعائ�شة زاي��د �آل علي ملن�صب �أمني
وال� ��� �ش ��راك ��ة م� ��ع خم �ت �ل��ف اجل �ه ��ات ال�سر ،وعائ�شة الطنيجي ملن�صب �أمني  2006على توعية �أفراد املجتمع يف
احلكومية واخل��ا��ص��ة للم�ساهمة يف ال�صندوق .وتعمل جمعية �أ�صدقاء دولة الإمارات ب�أمرا�ض الكلى وتوفري
تقدمي الدعم ملر�ضى الكلى واملحافظة م��ر��ض��ى ال�ك�ل��ى م�ن��ذ ت��أ��س�ي���س�ه��ا عام ال �ع�لاج ال�ط�ب��ي وال��رع��اي��ة ال�صحية

جناح جامعة الإمارات يف �إك�سبو دبي 2020

�إعداد جيل من ُ�ص ّناع الوظائف ولي�س الباحثني عنها
•• العني-الفجر:

ت���س�ت�ع��ر���ض ج��ام �ع��ة الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة خالل
خا�ص يف معر�ض �إك�سبو دب��ي 2020
م�شاركتها بجنا ٍح ٍّ
ال��دويل ،برنامج "امل�ستك�شفني" ،بهدف �إع��داد جيل من
ُ�ص ّناع الوظائف ولي�س الباحثني عنها.
و�سيُم ّثل جناح اجلامعة يف فعاليات ه��ذا احل��دث الدويل
ال ��ذي ي �ق��ام ل�ل�م��رة الأوىل يف م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو�سط
و�إفريقيا وجنوب �آ�سيا منذ انطالق ن�سخته الأوىل قبل
نحو  170عاماً ،وعلى مدى �ستة �أ�شهر من �أول �أكتوبر
� 2021إىل  31م��ار���س  ،2022من�صة مثالية �أمام
�آالف طالب اجلامعات لر�ؤية التاريخ يُ�صنع �أمام �أعينهم.
حيث �سيحظى الطالب بفر�صة اكت�ساب خ�برات جديدة
وتنمية م�ع��ارف�ه��م وال�ت��وا��ص��ل م��ع �أق��ران �ه��م م��ن خمتلف
�أنحاء املعمورة ،والتع ّلم من اخلرباء والأخ�صائيني خالل
فعاليات احلدث الأروع على م�ستوى العامل.

ويهدف "برنامج "امل�ستك�شفني" �إىل و�ضع منوذج مناهج
امل�ستقبل حتت االختبار ب�شكل منهجي .و�سيت ّم ا�ستخدام
�أي خربات مكت�سبة وخمرجات تعليمية ت�صدر عنه ،لإثراء
وو�ضع ال�شكل النهائي لـ "مناهج امل�ستقبل" التي �س ُتقدّمها
"جامعة امل�ستقبل" .و�سيُم ّكن الربنامج امل�شاركني من
مواجهة وح ّل التحديات املتعلقة باملحاور التي يُر ّكز عليها
معر�ض �إك�سبو دبي  2020وهي� :إعادة ت�صور العامل عن
طريق تعزيز جودة احلياة من خالل دمج التكنولوجيا يف
الرعاية ال�صحية ،وا�ستحداث و�سائل مُبتكرة ال�ستدامة
احل�ي��اة م��ن خ�لال �ضمان الأم��ن الغذائي واحل�ف��اظ على
ال�ب�ي�ئ��ة م��ن �أج ��ل حت�ق�ي��ق ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة ،وت�صوّر
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات لتح�سني احل �ي��اة م��ن خ�ل�ال خ�ل��ق فر�ص
عملٍ مُبتكرة لل�شباب وتعزيز النمو االقت�صادي من خالل
ال�ت���ص�دّي للفقر وال�ب�ط��ال��ة� ،إ��ض��اف��ة �إىل تعزيز التفكري
الإب ��داع ��ي لتو�سيع ن�ط��اق احل �ي��اة م��ن خ�ل�ال ا�ستك�شاف
الف�ضاء وتطوير تطبيقات الذكاء اال�صطناعي.

�سفري الإمارات ي�شيد بالعالقات الثنائية املتميزة
مع النم�سا �سياحيا وثقافيا
•• فيينا-وام:

�أ�شاد �سعادة �إبراهيم �سامل امل�شرخ
� �س �ف�ير ال ��دول ��ة ل� ��دى جمهورية
النم�سا بالعالقات الثنائية املتميزة
يف جم ��االت االق�ت���ص��اد والتجارة،
وب�شكل خا�ص يف قطاعي ال�سياحة
والطريان ،وذلك مبنا�سبة و�صول
�أوىل رح�لات "االحتاد للطريان"
�إىل ال �ع��ا� �ص �م��ة ف �ي �ي �ن��ا ،ورح �ل�ات
"فالي دبي" �إىل مطار �سالزبورغ
 ،ثاين �أكرب مطارات النم�سا.
وع� �ّب��رّ �� �س� �ع ��ادة ال �� �س �ف�ي�ر امل�شرخ
ع��ن ��س�ع��ادت��ه ب��ال�ت�ط��ور الإيجابي
امل� �ل� �ح ��وظ ،ال� � ��ذي � �ش �ه��ده قطاع
ال �ط�ي�ران م ��ؤخ ��راً ب�ين البلدين،

وال��ذي انعك�س يف و��ص��ول رحالت
�شركتني وطنيتني لأول م��رة �إىل
�أهم مطارات النم�سا ،الأمر الذي
ُي �ظ �ه��ر من ��و ال �ع�ل�اق��ات الثنائية
امل �ث �م��رة ب�ين الإم� � ��ارات والنم�سا،
وح��ر���ص ق �ي��ادات��ي ال�ب�ل��دي��ن على
ت �ع��زي��ز ه ��ذه ال �ع�ل�اق��ات الثنائية
املمتازة.
ول�ف��ت ��س�ع��ادة امل���ش��رخ �إىل �أهمية
م�ساهمة قطاع الطريان يف تعزيز
ال �ع�ل�اق��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ال�سيا�سية
و االق �ت �� �ص��ادي��ة وال �ت �ج��اري��ة بني
دول��ة الإم ��ارات والنم�سا ،وتعزيز
العالقات الثقافية بني ال�شعبني
ال�صديقني.
وع��ن الن�شاط امل�ل�ح��وظ يف حركة

ال �� �س �ي��اح��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن يف ظل
تداعيات وباء كوفيد ،-19اعترب
�سعادته �أن ت�سيري رحالت جديدة
ل�ل�ن��اق�لات ال��وط�ن�ي��ة �إىل النم�سا
ع�لام��ة ج �ي��دة ع�ل��ى ت �ع��ايف حركة
ال�سفر وال���س�ي��اح��ة ب�ين البلدين،
الف � �ت � �اً �إىل ت �� �ص �ن �ي��ف الإم � � � ��ارات
ك��واح��دة م��ن امل�ق��ا��ص��د ال�سياحية
الرئي�سية ع�ل��ى م�ستوى العامل،
يف ظ��ل اجل�ه��ود الكبرية لتن�شيط
ق �ط ��اع ال �� �س �ي��اح��ة وت ��وف�ي�ر كافة
ال �ع��وام��ل ل��دع��م ال�ت�ع��ايف ال�سريع
ل�ق�ط��اع��ي ال���س�ي��اح��ة وال� �ط�ي�ران.
و�أ�� �ش ��اد ب �ق��درة � �ش��رك��ات الطريان
ال��وط�ن�ي��ة ع�ل��ى ال�ت�ع��ام��ل بحرفية
م��ع م�ت�غ�يرات وم�ستجدات قطاع

ال� � �ط �ي��ران ال� �ن ��اج� �م ��ة ع� ��ن وب� ��اء
كورونا.
و�أ ّك ��د �سعادة امل�شرخ على الت�أثري
الإيجابي املتوقع لإك�سبو 2020

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و /ع �ل��ي ندمي
نا�صر �� ،س��وري اجلن�سية
 ج � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )N013773635
م��ن ي �ج��ده ع�ل�ي��ه ت�سليمه
اىل ال���س�ف��ارة ال���س��وري��ة �أو
�أقرب مركز �شرطة

دب � ��ي يف ت �ع ��زي ��ز دور ال �ن ��اق�ل�ات
الوطنية ،وت�سهيل �سفر الزائرين
ورج � � ��ال الأع� � �م � ��ال وامل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن
احلكوميني م��ن النم�سا و�أوروب ��ا

�إىل دول��ة الإم��ارات ،ب�شكل ي�ساهم
يف زي � ��ادة ح��رك��ة ال���س�ف��ر والنقل
اجلوي بني البلدين ،وتعزيز تعايف
قطاع الطريان.

فقدان �شهادة�أ�سهم
تعلن ال�سيدة /فاطمة حممد �سيف الغزال ال�شام�سي ،
�إماراتية اجلن�سية عن فقدان �شهادات ا�سهم ل�شركة
�إت�صاالت كما هو مو�ضح �أدناه
على من يجدها الإت�صال على � 0506566055أو
�إرجاعها لإت�صاالت املبنى الرئي�سي
ارقام ال�شهادات 103651 ، 122624 ، 112633

امل�ن��ا��س�ب��ة للمر�ضى �إىل ج��ان��ب دعم
امل�ست�شفيات وامل��راك��ز ال�صحية من
خ�لال تزويدهم ب��الأج�ه��زة واملعدات

الالزمة للت�شخي�ص والعالج وتنفذ
اجل �م �ع �ي��ة ال� �ع ��دي ��د م� ��ن احل �م�ل�ات
واملبادرات التوعوية على مدار العام.

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و  /ن��و��ش��اد علي
ان � �� � �ص� ��ار اح � �م� ��د  ،الهند
اجل �ن �� �س �ي��ة ج � � ��واز �سفره
رق� ��م ()U2811062
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0557751656

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل� ��دع� ��و /م� � ��ارى جني
دومينجو رام��و���س  ،الفلبني
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )EC2077207يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الفلبينية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  60/2021/4577امر اداء

مو�ضوع الدعوى:املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )188.520درهم
والفائدة القانونية � %12سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ ال�سداد التام مع الزامها بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن  :باب املندب للنقليات العامة � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :اي دبليو اند تي لنقل الب�ضائع بال�شاحنات الثقيلة ذ.م.م � -صفته بالق�ضية :
مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية بتاريخ  2021/7/10ب��ال��زام املعرو�ض �ضدها ان
ت��ؤدي اىل طالب االم��ر مبلغ وق��دره ( )188.520مائة وثمانية وثمانون الف وخم�سمائة وع�شرون
درهما  ,والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من  2021/6/27وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�صاريف
وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة
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 3903/2020/16جتاري جزئي
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مغ�سلة الرداء
الالمع االتوماتيكية
رخ�صة رقم CN 1904684:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة فيناى كانوجزيا راج كابور كاناوجيا %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة احمد حممد مقبل احلمريى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حامد على حامد الكعبى
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�ســـــادة1013904/

للخدمات
رخ�صة رقم CN 3899771: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/الباري�سية
مل�ستح�ضرات التجميل
رخ�صة رقم CN 2648729: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)

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه � -1 :شركة فيلفت فور�س للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :جورى بيوتي ذ.م.م
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املو�ضوع/دعوى مطالبة ب�سداد مبلغ املو�ضوع/
دع��وى مطالبة ب�سداد مبلغ ( )79.000دره��م م��ع الفائدة القانونية ب��واق��ع  %9من
تاريخ اال�ستحقاق حتى ال�سداد التام  ,درهم مع الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ
اال�ستحقاق حتى ال�سداد التام  -وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/8/3
ال�ساعة � 09:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  4619/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2800/2021أمر �أداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  164.769درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :فهد عبداهلل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية � -صفته بالق�ضية  :طالب
التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :اوالو تيجاين رابيو � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده  -جمهول حمل
الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )164769درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13302بتاريخ 2021/7/30

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة دملون للمالحة
والتجارة رخ�صة رقم CN 1003286:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �صالح عمر را�شد ر�شيد اخلرجى %100
تعديل ورثة  /حذف خالد خلفان خمي�س �سيف العميمى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ورثة خلفان خمي�س �سيف العميمي
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

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

AL SAHRAA HOLDING GROUP L.L.C

رئي�س الق�سم

تعديل ر�أ�س املال  /من � 300000إىل 50000
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)

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13302بتاريخ 2021/7/30
اعالن بالن�شر
 1537/2021/11مدين جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :لبيب عبدالرحيم دفع اهلل حممد  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :خالد نا�صر موالنا  -وميثله  :حممد عبداهلل احمد حممد املال
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها يلتم�س املدعي من عدالة املحكمة املوقرة االتي:اوال:بالزام املدعي عليه
بان ي�ؤدي له مبلغ ()160.000دره��م مائة و�ستون الف درهم  -ثانيا:الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي
تعوي�ض ق��دره ثالثون ال��ف دره��م عن اال��ض��رار املادية واملعنوية التي حلقت به ج��راء االمتناع عن �سداد
الدين امل�ستحق عليه  -ثالثا�:شمول احلكم بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة  -رابعا:الزام املدعي عليه
بامل�صروفات والر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة
لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�ضور عرب برنامج االت�صال املرئي تطبيق  BOTIMامام ادارة الدعوى
االبتدائية الثانية على هاتف رقم 0566039232:يوم الثالثاء املوافق 2021/8/3:وذلك من ال�ساعة �9:00ص
ولغاية ال�ساعة  12:30ظ او احل�ضور املرئي عن طريق الوكيل القانوين او مراكز تقدمي اخلدمة املعتمد
(الع�ضيد) لتقدمي جوابكم على �صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�سوية.

اجلمعة  30يوليو  2021العدد 13302

FAR WESTERN TRANSPORT

�إىل /فار وي�سرتن للنقليات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
FAR WESTERN TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اىل  7 /دايز لل�صيانة العامة والت�صميم الداخلي
7DAYS GENERAL MAINTENANCE AND INTERIOR DESIGN

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)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13302بتاريخ 2021/7/30

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تاي�ست اند تا�شج كافترييا
رخ�صة رقم CN 3731769:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /شاندوكانديل اناند كومار من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /شاندوكانديل اناند كومار من � % 100إىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة على مبارك على �سعيد %51
تعديل وكيل خدمات  /حذف جابر ح�سني حممد نا�صر العبيدىل
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 174000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null * nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /تاي�ست اند تا�شج كافترييا
TASTE IN TOUCH CAFETERIA

�إىل /تاي�ست اند تا�شج كافترييا ذ.م.م
TASTE IN TOUCH CAFETERIA L.L.C

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

العدد  13302بتاريخ 2021/7/30

العدد  13302بتاريخ 2021/7/30

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بي دي كينغ لالطارات
رخ�صة رقم CN 4005394:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد روبيل الدين �سجيب ليت حممد احمد غنى %17
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ابو كالم ازاد توفيل احمد %16
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد م�صطفى حممد �شهاب الها�شمى من وكيل خدمات �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد م�صطفى حممد �شهاب الها�شمى من � %0إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد م�صطفى فول مياه من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد م�صطفى فول مياه من � % 100إىل %16
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null * nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /بي دي كينغ لالطارات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دي �إن �إيه لألعاب الطاولة كافيه
رخ�صة رقم CN 2865515:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبدالعزيز ابراهيم احمد بوقفل اليا�سى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبدالعزيز ابراهيم احمد بوقفل اليا�سى من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ديالى جوليزار �سيليك %49
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /دي �إن �إيه لألعاب الطاولة كافيه

�إعــــــــــالن

BD KING TYRE

�إعــــــــــالن

DNA BOARD GAMES CAFE

�إىل /دي �إن �إيه لألعاب الطاولة كافيه ذ.م.م
DNA BOARD GAMES CAFE L.L.C

�إىل /بي دي كينغ لالطارات ذ.م.م
BD KING TYRE L.L.C

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

رئي�س الق�سم

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

تعديل �إ�سم جتاري من /فار وي�سرتن للنقليات

NEW SHABIYA GENERAL MAINTENANCE

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  30يوليو  2021العدد 13302

حماكم دبي

تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من /نيو �شابيا لل�صيانة العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بوطريه
ملالب�س
رخ�صة رقم CN 2742502: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

K M K INVESTMENTS L L C

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نيو �شابيا لل�صيانة العامة

رخ�صة رقم CN 2229428:قد تقدموا الينا بطلب

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كيه ام كيه للإن�شاءات الهند�سية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1028558:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �شراكة لتمثيل ال�شركات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 3676354:قد تقدموا الينا بطلب

العدد  13302بتاريخ 2021/7/30

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خليفه مطر خمي�س املزروعى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جمموعة ال�صحراء القاب�ضة ذ م م

�إىل املدعي عليه  -1 :عائ�شة �سعيد حمدان عبداهلل احلر�سي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :م�صرف االمارات اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة
وميثله  :فهد احمد علي حممد بن متيم
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ
( )67.204.31درهم �سبعة و�ستون الف ومئتان واربعة دراهم وواحد وثالثون فل�سا  ,زائدا
الغرامة الت�أخريية بواقع  %9اعتبارا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام وحتميل
املدعي عليها كافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة وحتى ال�سداد التام و�شمول
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -قررت حماكم دبي االبتدائية بتكليفكم بالوفاء مببلغ
املطالبه املنوه عنه اعاله خالل ( )5ايام من تبليغكم باالعالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فار وي�سرتن للنقليات

العدد  13302بتاريخ 2021/7/30

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة كيه �أم كيه لال�ستثمارات �ش ذ م م

العدد  13302بتاريخ 2021/7/30
اعالن بالن�شر
 146/2021/38جتاري م�صاريف جزئي

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

SHARAKA COMPANIES REPRESENTATION SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13302بتاريخ 2021/7/30

العدد  13302بتاريخ 2021/7/30

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  30يوليو  2021العدد 13302

العدد  13302بتاريخ 2021/7/30

العدد  13302بتاريخ 2021/7/30

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطبخ
روح البداوة ال�شعبيي
رخ�صة رقم CN 2684608: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:كافيه كربري تو برازية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة �أبوظبي � ,شارع خليفة بن زايد  -قطعة � - 5شرق
 - 1حمل  100وحدة املالك/حكومة ابوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2116221 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/ام ايه بارترنز حما�سبون قانونيون ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/7/11:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105019033:
تاريخ التعديل2021/07/29:
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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

اجلمعة  30يوليو  2021م  -العـدد 13302

عربيالودويل
إمـارات
�أخبـار

30 July 2021 - Issue No 13302

هجمات طالبان ت�ضاعفت منذ توقيع االتفاق مع وا�شنطن
•• وا�شنطن�-أ ف ب

ك�شف تقرير ر�سمي �أم�يرك��ي ن�شر �أم����س اخلمي�س
�أن هجمات طالبان على احلكومة الأفغانية �سجلت
ت���ص��اع��دا ح ��ادا م�ن��ذ ت��وق�ي��ع االت �ف��اق ب�ين الواليات
املتحدة واملتمردين يف �شباط/فرباير  2020الذي
�أدى �إىل ان���س�ح��اب ال �ق��وات الأج�ن�ب�ي��ة م��ن ال�ب�لاد.
وق��ال “مكتب املفت�ش ال�ع��ام اخل��ا���ص لإع ��ادة �إعمار
�أفغان�ستان” (��س�ي�غ��ار) �إن ع��دد “الهجمات التي
�شنها العدو” وتن�سب ب�شكل �أ�سا�سي �إىل طالبان،
ارتفع من  9651يف نهاية � 2019إىل 13242

يف نهاية  2020ا�ستنادا �إىل بيانات مهمة حلف
�شمال الأطل�سي يف �أفغان�ستان.هذه هي املرة الأوىل
منذ كانون الأول/دي�سمرب  2019التي ين�شر فيها
املكتب �أرقاما مف�صلة عن هذه الهجمات.وبني الأول
م��ن �آذار/م��ار���س و� 31أي��ار/م��اي��و ت��اري��خ �آخ��ر هذه
امل�ع�ط�ي��ات ال�ت��ي جمعتها عملية “الدعم احلازم”
للحلف الأطل�سي يف �أفغان�ستان قبل ان�سحاب اجلزء
الأك�ب�ر م��ن ق ��وات ال�ت�ح��ال��ف� ،أح���ص��ي ع���ش��رة �آالف
و 383ه�ج��وم��ا� ،أ��س�ف��ر  3268منها ع��ن �سقوط
قتلى ح�سب املكتب التابع للكونغر�س.
وبطلب من حكومة كابول ،مل ين�شر املفت�ش العام

ع��دد �ضحايا اجلي�ش الأف �غ��اين ال��ذي يبلغ عديده
نحو � 300ألف رجل وامر�أة.وذكرت بعثة الأطل�سي
�أن العنف �ضد املدنيني و�صل �إىل م�ستويات قيا�سية
جديدة يف ني�سان�/أبريل و�أيار/مايو مع مقتل 705
مدنيني وجُ رح � 1330آخرين .وهو تقريبا جمموع
ع��دد القتلى يف الأ��ش�ه��ر ال�ث�لاث��ة ال�سابقة.ويحمل
ال �ت �ق��ري��ر ق� ��وات امل �ج �م��وع��ات امل�ن��اه���ض��ة للحكومة
م�س�ؤولية �سقوط  93باملئة من املدنيني يف الأ�شهر
الأخرية .وقد ت�سبب مقاتلو طالبان يف مقتل �أربعني
باملئة من ه�ؤالء ومتمردون جمهولون �سقوط 38
باملئة منهم وتنظيم داع�ش  14باملئة و�شبكة حقاين

امل�ق��رب��ة م��ن ط��ال�ب��ان �أق��ل م��ن واح��د ب��امل�ئ��ة .وي�شري
التقرير �إىل �أن طالبان ا�ستولت على عدد كبري من
الأحياء يف املناطق الريفية على الرغم من �أنها ال
ت�سيطر على املدن الكربى.
و�أ�شار املفت�ش العام جون �سوبكو يف التقرير �إىل �أنه
“من ال��وا��ض��ح �أن االجت ��اه ال�ع��ام لي�س يف م�صلحة
احلكومة الأفغانية التي قد تواجه �أزم��ة وجودية
�إذا مل تنجح يف عك�سه” .و�أ�ضاف �أن “م�صدر القلق
الأك�ب�ر ه��و ال�سرعة وال�سهولة ال�ت��ي �سيطرت بها
طالبان على ما يبدو على مناطق يف �شمال البالد
املعقل ال�سابق للمعار�ضة لطالبان».

رو�سيا ت�سجل � 23270إ�صابة جديدة بكورونا
و 799وفاة خالل يوم واحد

•• مو�سكو-وام:

�أعلنت رو�سيا �أم�س ت�سجيل � 23270إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد خالل
ال�ساعات الـ 24املا�ضية و  799حالة وف��اة  ،ما ميثل ارتفاعا لكال امل�ؤ�شرين مقارنة
مع معدالت �أم�س � 22420إ�صابة و  798وفاة.و�أكد مركز العمليات الرو�سي اخلا�ص
مبكافحة الفريو�س  -يف تقريره اليومي � -أنه بت�سجيل هذا العدد اجلديد من الإ�صابات
والوفيات ي�صبح �إجمايل عدد حاالت “كوفيد� ”19-ستة ماليني و � 218ألفا و 502
�إ�صابة  ،م�شريا �إىل �أن الإ�صابات اجلديدة تتوزع بني كافة الأقاليم الرو�سية وعلى ر�أ�سها
العا�صة مو�سكو التي تعترب ب�ؤرة تف�شي الوباء � 3356إ�صابة و املناطق املحيطة باملدينة
 1325ا��ص��اب��ة ،باال�ضافة اىل ت�سجيل  79ح��ال��ة وف��اة  ،فيما بلغت ح�صيلة �ضحايا
الفريو�س � 156ألفا و 977حالة وفاة مع متاثل  20834مري�ضا لل�شفاء خالل اليوم
املا�ضي لي�صبح جمموع املتعافني خم�سة ماليني و� 568ألف و � 363شخ�صا .

تقرير يدعو �إ�سرائيل �إىل معاجلة م�شروع ال�صواريخ الدقيقة

ا�ستعدادات �إ�سرائيلية ل�سيناريو ما بعد ف�شل املحادثات النووية

يف م�شروع ال�صواريخ الدقيقة ب�شكل
يجعله ت�ه��دي��داً حقيقياً وخطرياً
على اجلبهة الداخلية الع�سكرية
واملدنية يف �إ�سرائيل.

•• عوا�صم-وكاالت

ج��اء يف تقرير ملعهد بحوث الأمن
القومي ن�شرته �صحيفة “معاريف”
ورفع �إىل الرئي�س �إ�سحق هرت�سوغ
�أن على �إ�سرائيل اال�ستعداد ع�سكرياً
ل�سيناريو ع��دم حتقق اتفاق نووي
جديد بني ايران والقوى العظمى.
ي��دع��و ال�ت�ق��ري��ر ح�ك��وم��ة ا�سرائيل
�إىل �أن تقرر يف �أ��س��رع وق��ت ال�شكل
والتوقيت ملعاجلة م�شروع ال�صواريخ
الدقيقة وي�شخ�ص املعهد امكانية
ح�صو�ص ت�صعيد يف ل�ب�ن��ان �سواء
ب�سبب تفكك الدولة �أم ب�سبب تقدم
م�شروع ال�صواريخ الدقيقة لـ”حزب
اهلل” .ويف ال���س��اح��ة الفل�سطينية
ي � ��ؤك� ��دون ف �� �ش��ل � �س �ي��ا� �س��ة الف�صل
وت�شجيع االنق�سام وي ��ؤك��دون على
�ضرورة تعزيز ال�سلطة واالتفاق مع
حما�س على وقف نار طويل املدى.
املعرفة والتجربة لل�سالح النووي
«جت �م��ع اي� ��ران امل �ع��رف��ة والتجربة
ال�لازم�ت�ين لل�سالح ال �ن��ووي .وقد
اج� �ت ��ازت خ �ط��وط �اً مل جت �ت��زه��ا يف
امل��ا� �ض��ي وت� �ق ��وم ب ��أع �م ��ال جتعلها
تقف ك��دول��ة ح��اف��ة ن��ووي��ة وتق�صر
امل��دة الزمنية ال�لازم��ة لالنطالق
ن� �ح ��و � � �س �ل�اح نووي” ،ه� � ��ذا ما
يخل�ص �إل �ي��ه ت�ق��ري��ر ملعهد بحوث
االم��ن ال�ق��وم��ي ،ال��ذي يجمع �أهم
ال �ت �ح��دي��ات اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة التي
حتدق با�سرائيل ،والذي رفع �أم�س
�إىل رئي�س الدولة ا�سحق هرت�سوغ.
ورفعت�أهمالتحدياتاال�سرتاتيجية
وال�ت��و��ص�ي��ات للرئي�س يف منا�سبة
ج� ��رت يف م� �ق ��ره ح�ي�ن ا�ستعر�ض

�صدقية ح�ي��ال اي ��ران ،و�أن ت�ستعد
ل�سيناريو ع��دم التو�صل اىل اتفاق
ن��ووي متجدد ب�ين اي ��ران والقوى
ال�ع�ظ�م��ى ،وال �ت ��أه��ب ل��و��ض��ع تكون
فيه �إ�سرائيل يف حالة حافة نووي
قريبة ،مع قدرة على االنطالق �إىل
القنبلة يف م��دى زمني م��ن ب�ضعة
�أ�شهر.

املواجهة ميكن �أن تقع يف ال�ساحة
ال�شمالية ،وكذلك حيال غزة ب�سبب
دينامية الت�صعيد .ويدور احلديث
عن تقدير م�شابه لتقدير اجلي�ش
الإ�سرائيلي وجهاز الأمن.
ك��ذل��ك ،ي�ق��در ك��ات�ب��و ال�ت�ق��ري��ر ب�أن
�إي ��ران �ستوا�صل تثبيت نفوذها يف
ال �ع��راق و� �س��وري��ا ول�ب�ن��ان واليمن،
�ضمن �أم ��ور �أخ ��رى �أي���ض�اً يف ن�شر
و�سائل قتالية،
ك��ال���ص��واري��خ وال �ط��ائ��رات امل�سرية
ال �ه �ج��وم �ي��ة ،وك ��ذل ��ك يف تفعيل
ميلي�شيات حملية يف كل واحدة من
الدول املذكورة.

ال�ب��اح�ث��ون ب��رئ��ا��س��ة رئ�ي����س املعهد،
ال�بروف�ي���س��ور م��ان��وي��ل تريختنربغ
امام هرت�سوغ تو�صياتهم لل�سيا�سة
وللدفع بالفر�ص لإ�سرائيل �أي�ضاً.
تخ�صيب اليورانيوم
وح���س��ب ال �ت �ق��ري��ر ،ت��وا� �ص��ل �إي ��ران
التقدم يف تخ�صيب اليورانيوم �إىل
امل���س�ت��وي��ات ال�ع��ال�ي��ة ،ب��ل وب� ��د�أت يف
�إن �ت��اج ال�ي��وران�ي��وم امل�ع��دين املنا�سب
للربنامج النووي الع�سكري ولي�س دينامية الت�صعيد
امل ��دين .ك�م��ا ع�ل��م �أن اي ��ران جتمع وبالن�سبة �إىل احتماالت احل��رب �أو
قدرات تكنولوجية يف تفعيل �أجهزة ت�صعيد ع�سكري يف الفرتة القريبة
املقبلة ،يعتقد الباحثون �أن الردع
طرد مركزي متطورة.
وم��ن ه��ذا املنطلق ،يطالب باحثو اال� �س��رائ �ي �ل��ي جت� ��اه الأع� � � ��داء من
امل �ع �ه��د �إ� �س��رائ �ي��ل ب � ��أن ت �ت ��أك��د من م��واج�ه��ة وا��س�ع��ة ال�ن�ط��اق وحرب،
وج��ود خيار ع�سكري �إ�سرائيلي ذي قائم .ومع ذلك ،ثمة تقديرات ب�أن �سوريا ولبنان

يف ال���س��اح��ة ال���ش�م��ال�ي��ة ،يف �سوريا
ولبنان ،تتعاظم االمكانية الكامنة
ل �ل �ت �ه��دي��د يف � �ض��وء ت �ف �ك��ك لبنان
وت ��وا�� �ص ��ل االن �ق �� �س ��ام يف �سوريا.
وح �� �س��ب ال �ت �ق��ري��ر ،ف� � ��إن الو�ضع
ي�سمح لاليرانيني بتعميق دورهم
يف ه��ذه ال��دول ،املحاذية ال�سرائيل
وب� �ن ��اء “�آلة حرب” ت� �ق ��وم على
ا��س��ا���س ق ��درات هجومية دقيقة يف
ع�م��ق �أرا� �ض��ي ا��س��رائ�ي��ل .وبتقدير
ال �ب��اح �ث�ين ،ف ��ان ه ��ذا م �ي��ل ينبغي
�أن ي�ق�ل��ق ج ��داً ا��ص�ح��اب ال �ق��رار يف
القد�س.بالن�سبة للبنان ،ي�شخ�ص
ب ��اح� �ث ��و امل� �ع� �ه ��د ام� �ك ��ان� �ي ��ة كامنة
م�ت��زاي��دة للت�صعيد وي �ح��ذرون من
ا�ستمرار التقدم لدى “حزب اهلل”

ال�صواريخ الدقيقة
وي��دع��و التقرير حكومة ا�سرائيل
�إىل �أن ت � �ق� ��رر يف �أ� � � �س � ��رع وق ��ت
ال�شكل والتوقيت ملعاجلة م�شروع
ال �� �ص��واري��خ ال��دق �ي �ق��ة .ويف جهاز
الأم��ن �أي���ض�اً ،ي�شخ�صون ا�ستمرار
تقدم “حزب اهلل” يف هذا امل�شروع،
ب�ح�ي��ث �أن امل�ع���ض�ل��ة ال �ت��ي �ستقف
�أم ��ام� �ه ��ا �إ�� �س ��رائ� �ي ��ل يف ال�سنوات
ال�ق��ري�ب��ة امل�ق�ب�ل��ة ،ه��ي ه��ل تتحرك
� �ض��ده يف الأرا�� �ض ��ي ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة مع
الأخذ يف احل�سبان امكانية مواجهة
ع �� �س �ك��ري��ة ب ��ل وح � ��رب م ��ع “حزب
اهلل”.ويف جهاز االمن ،يعتقدون �أن
هذا الوقت مل يحن بعد.
يف كل ما يتعلق ب�سوريا ،يعتقدون
يف املعهد �أن على ا�سرائيل �أن تقر
ب ��أن دم�شق �ستبقى منق�سمة ،و�أنه
م��ا بقي الأ��س��د يف احلكم ل��ن يكون
مم�ك�ن�اً دح ��ر �إي � ��ران وف��روع �ه��ا عن
�أرا� �ض��ي ال��دول��ة ،واىل ج��ان��ب ذلك
يعتقدون �أن ثمة �أه�م�ي��ة ملوا�صلة
الهجمات املن�سوبة ل�سالح اجلو يف
اط ��ار “املعركة ب�ين احلروب” يف
�سوريا ويف �أماكن �أخ��رى ،وان على
�إ��س��رائ�ي��ل �أن ت��وا��ص��ل ب�شكل ثابت
ه��ذا الن�شاط.و�إىل جانب الن�شاط
الع�سكري ،يقول التقرير �إن على
�إ�سرائيل �أن ت�صمم �سيا�سة لدحر
�إي��ران ع��ن �سوريا م��ن خ�لال �أوجه
تعاون دولية.

طفل فل�سطيني يق�ضي بر�صا�ص جنود �إ�سرائيليني
•• القد�س�-أ ف ب

�أعلن اجلي�ش الإ�سرائيلي �أن جنودا �إ�سرائيليني �أطلقوا النار على �سيارة
رف�ضت االمتثال لأوامر بالتوقف يف ال�ضفة الغربية املحتلة ،و�أنه يحقّق يف
ظروف احلادث بعد �إعالن ال�سلطات الفل�سطينية مقتل طفل فل�سطيني كان
يف ال�سيارة بر�صا�ص اجلي�ش.
و�أعلنت وزارة ال�صحة الفل�سطينية م�ساء الأربعاء مقتل الطفل حممد م�ؤيد
العالمي ( 12عاما) يف بلدة بيت �أمر �شمال غرب اخلليل .وقالت الوزارة يف
بيان �إن العالمي �أ�صيب بجروح خطرية يف ال�صدر �أثناء وجوده مع والده يف
�سيارة �أطلق عليها جنود �إ�سرائيليون النار.

لكن اجلي�ش اال�سرائيلي قال يف بيان �إن اجلنود الحظوا �أن عددا من الرجال
خرجوا من �سيارة وحفروا يف الأر���ض بالقرب من نقطة تفتي�ش بيت �أمر،
ثم غادروا املكان .و�أ�ضاف �أن اجلنود عرثوا �أثناء فح�ص املكان على كي�سني
يحوي �أحدهما جثة طفل ر�ضيع.
وتابع البيان �أن اجلنود ر�أوا بعد ذلك بوقت ق�صري �سيارة تقرتب من املكان،
“فظنوا �أنها ال�سيارة ال�سابقة نف�سها” ،وح��اول��وا وقفها عرب الإجراءات
املعتادة ،مبا يف ذلك ال�صراخ و�إطالق طلقات حتذيرية يف الهواء.
وقال اجلي�ش “مل تتوقف ال�سيارة و�أطلق جندي النار باجتاه �إطاراتها».
و�أ��ض��اف “�إننا ننظر يف االدع��اء ب��أن فل�سطينيا قا�صرا قتل ب�سبب �إطالق
النار».وتابع “يد ّقق القادة يف احلادث حاليا ،بينما فتحت ال�شرطة الع�سكرية
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حتقيقا يف مالب�سات احل��ادث».و ُق�ت��ل فل�سطيني يف احلادية والأرب�ع�ين من
العمر يف وق��ت مت�أخر من م�ساء الثالثاء بنريان �إ�سرائيلية عند مدخل
بلدة بيتا يف ال�ضفة الغربية املحتلة التي �شهدت ا�شتباكات بني متظاهرين
والقوات الإ�سرائيلية يف الأ�سابيع الأخرية ،وفقًا مل�س�ؤولني فل�سطينيني.
وت��ويف فتى فل�سطيني يبلغ م��ن العمر  17ع��ام��ا ال�سبت م�ت��أث��را بجروح
�أ�صيب بها يف اليوم ال�سابق خالل �صدامات مع جنود �إ�سرائيليني بالقرب
من قرية النبي �صالح �شمال رام اهلل.وق��ال��ت خدمات الإ�سعاف يف الهالل
الأحمر الفل�سطيني �إن  320فل�سطينيا �أ�صيبوا اجلمعة ب�سبب الغاز امل�سيل
للدموع خالل تظاهرة �ضد اال�ستيطان حتولت �إىل مواجهات مع اجلي�ش
الإ�سرائيلي.
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عوا�صم
�سيدين
�أعلنت والية نيو �ساوث ويلز الأ�سرتالية عن �أكرب عدد من الإ�صابات
اليومية بفريو�س كورونا �أم�س اخلمي�س غداة متديد الإغالق يف
عا�صمة الوالية �سيدين �إىل � 28أغ�سط�س(�آب) املقبل.
وذكرت رئي�سة وزراء والية نيو �ساوث ويلز جالدي�س برييجيكليان،
�أنه مت ت�سجيل  239حالة �إ�صابة جديدة منقولة حملياً خالل 24
�ساعة حتى م�ساء �أم�س الأول الأربعاء بعد �إجراء حوايل � 111ألف
اختبار.وقالت برييجيكليان يف م�ؤمترها ال�صحفي اليومي“ :بناء
على ه��ذه الأرق��ام ،ميكننا �أن نفرت�ض فقط �أن الأم��ور من املرجح
�أن ت��زداد �سوءاً قبل �أن تتح�سن نظراً لعدد الأ�شخا�ص امل�صابني يف
املجتمع».كما �أكد كبري م�س�ؤويل ال�صحة يف نيو �ساوث ويلز كريي
�شانت وفاة �شخ�صني �آخرين بكورونا ،لي�صل �إجمايل الوفيات منذ
ظهور جمموعة �إ�صابات يف منطقة بوندي جانك�شن يف ال�ضواحي
ال�شرقية ل�سيدين يف منت�صف ي��ون�ي��و(ح��زي��ران) املا�ضي �إىل 13
حالة.
ً
وخ�ل��ت �أ��س�ترال�ي��ا تقريبا م��ن ك��ورون��ا ال�ع��ام امل��ا��ض��ي بف�ضل قواعد
�صارمة للغاية ولكنها تواجه الآن عقبات ب�سبب بطء ن�شر اللقاحات
فى جميع �أنحاء البالد.
وحثت برييجيكليان جميع امل�ؤهلني للح�صول على التطعيم وحذرت
من �أنه �سيتم تعزيز وجود ال�شرطة ل�ضمان االلتزام بقواعد الإغالق
خالل الأ�سابيع القادمة.
و�سجلت �أ�سرتاليا التي يبلغ عدد �سكانها  25مليون ن�سمة حتى الآن
حوايل � 33ألفاً و 400حالة يف جميع �أنحاء البالد ب�شكل �إجمايل
وتويف �أكرث من � 920شخ�صاً ب�سبب كورونا.
نيودلهي
�أعلنت وزارة ال�صحة الهندية �أم����س اخلمي�س ،ت�سجيل � 43ألفاً
و 509ح��االت �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا خالل الـ� 24ساعة
املا�ضية.
وبذلك يبلغ �إجمايل حاالت الإ�صابة  31مليوناً و� 528ألفا و 114
حالة.
ونقلت �صحيفة تاميز اوف انديا عن ال��وزارة القول �إنه مت ت�سجيل
 640حالة وفاة بالفريو�س ،ليبلغ �إجمايل حاالت الوفاة � 422ألفاً
و 662حالة.
روما
�أظهرت بيانات جلامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومربج
ل�ل�أن�ب��اء �أم����س اخلمي�س� ،أن��ه مت �إع�ط��اء  66.7مليون جرعة من
اللقاحات امل�ضادة لفريو�س كورونا امل�ستجد يف �إيطاليا حتى الآن.
ويقدر متو�سط معدل التطعيم يف �إيطاليا بـ� 538أل�ف�اً و901
جرعة يف ال�ي��وم ،وب�ه��ذا امل�ع��دل ،يتوقع �أن ت�ستغرق �إيطاليا �شهراً
واحداً لتطعيم  75%من �سكانها بلقاح من جرعتني.
وب��د�أت �إيطاليا حملة التطعيم �ضد فريو�س كورونا قبل نحو 30
�أ�سبوعاً.
وو�صل �إجمايل ع��دد الإ�صابات امل��ؤك��دة بالفريو�س يف �إيطاليا �إىل
 4.33مليون حالة ،والوفيات �إىل � 128ألفا و 10حالة.

اجتماع �سوري رو�سي يعيد الت�سا�ؤل حول �إمكانية عودة الالجئني
•• عوا�صم-وكاالت

ب��ال �ت��زام��ن م��ع االج �ت �م��اع��ات ال �� �س��وري��ة الرو�سية
اجل��اري��ة ملتابعة �أع�م��ال امل��ؤمت��ر ال��دويل ح��ول عودة
الالجئني واملهجرين ال�سوريني ،ث��ارت من جديد
الت�سا�ؤالت ح��ول �إمكانية ع��ودة ماليني ال�سوريني
�إىل بالدهم بالفعل ،يف ظل ت�ضارب املواقف املحلية
وال��دول�ي��ة ح��ول ه��ذا امل�ل��ف ،ورب�ط��ه ب��إط�لاق عملية
�إعادة الإعمار يف �سوريا.
و�أع��رب حمللون �سيا�سيون يف ت�صريحات لـ”�سكاي
نيوز عربية” عن �شكوكهم يف وجود رغبة �أو قدرة
حقيقية لدى احلكومة ال�سورية لإعادة الالجئني،
معتربين �أن الأمر يحتاج لتوافق دويل ال يبدو �أنه
قريب ،خا�صة مع اختالف مواقف �أ�صحاب الت�أثري
الأك�ب�ر ع�ل��ى الأم� ��ور يف داخ ��ل � �س��وري��ا ،م�ث��ل تركيا
ورو�سيا و�أمريكا واالحتاد الأوروبي ،حول الأمر.
واع �ت�بر وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة وامل �غ�ترب�ين ال �� �س��وري يف
حكومة ت�سيري الأع�م��ال ،في�صل امل�ق��داد� ،أن ق�ضية
ع ��ودة ال�لاج�ئ�ين ال���س��وري�ين �إىل ب�ل��ده��م ،تتعر�ض
“لت�سيي�س ميار�س علنا من قبل الدول الغربية».
ونقلت وك��ال��ة الأن �ب��اء ال���س��وري��ة ع��ن امل �ق��داد ،قوله
خالل االجتماع امل�شرتك ال�سوري الرو�سي املنعقد
(من االثنني حتى الأربعاء) يف دم�شق ملتابعة �أعمال
امل��ؤمت��ر ال��دويل ح��ول ع��ودة الالجئني واملهجرين
ال�سوريني� ،إن بع�ض اجلهات هدفها “عرقلة عودة
الراغبني من الالجئني ،وهم الأغلبية� ،إىل وطنهم،
وذلك بغر�ض حتقيق م�آرب �سيا�سية».
ويف  17يوليو اجلاري� ،صرح الرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�سد عقب �أدائه اليمني الد�ستورية لوالية رابعة،
�أم��ام جمل�س ال�شعب�“ :أكرر دعوتي لكل من غرر
به وراهن على �سقوط الوطن وعلى انهيار الدولة،
�أن يعود �إىل ح�ضن الوطن؛ لأن الرهانات �سقطت

ال�شمال ال�سوري عقب ان�سحاب القوات الأمريكية
من هناك يف عام .2019
وت�ضررت مدن تل �أبي�ض ور�أ�س العني وعفرين من
التغيري الدميوغرايف التي نفذته تركيا ،بعد جلب
 2200عائلة من تركمان الأغوار وعنا�صر �إرهابية
يحملون اجلن�سية ال�سورية ،وتوطينهم ب��دال من
الأكراد.

وبقي الوطن».وفر من احل��رب ال�سورية �أك�ثر من
 5.6م�لاي�ين �شخ�ص خ��ارج ال�ب�لاد ،و�أك�ث�ر م��ن 6
ماليني ن��ازح بالداخل ،وا�ستقبلت تركيا �أك�ثر من
 3.5ماليني الج��ئ ،ولبنان نحو مليون ،والأردن
نحو � 633أل�ف��ا ،و�أك�ثر من � 130أل��ف �شخ�ص يف
م�صر ،وا�ست�ضافت �أملانيا � 790ألفا ،وذهب 100
�أل��ف الج��ئ �إىل ال���س��وي��د ،بح�سب ت�ق��دي��رات الأمم
املتحدة ،وهي تقديرات ال تعك�س الأرق��ام احلقيقية
التي هي �أكرب بكثري.
وان �ع �ق��د امل� ��ؤمت ��ر ال � ��دويل ح ��ول ع� ��ودة الالجئني
ال�سوريني يف دم�شق نوفمرب  ،2020ودعا -بت�أييد
رو� �س��ي ق ��وي� -إىل � �ض��رورة امل���س��اع��دة ع�ل��ى العودة
الآمنة الطوعية للمهجرين والنازحني �إىل �أماكن
�إقامتهم املختارة ،و�إع��ادة �إعمار املناطق املت�ضررة،
وت ��أت��ي االج �ت �م��اع��ات ال���س��وري��ة ال��رو��س�ي��ة احلالية
ملتابعة نتائجه.

لي�ست ب��الأم��ر امل�ستحيل ،ول�ك��ن حت��دد مالحمها
وف �ق��ا ل �ت �ط ��ورات امل �� �ش �ه��د ال �� �س ��وري والتفاعالت
امليدانية وال�سيا�سية ما ي�سح بحل امللف و�إعادتهم
ب�شكل ت��دري�ج��ي.ب�ي�ن�م��ا ي ��ؤك��د ن ��واف خ�ل�ي��ل ،مدير
املركز الكردي للدرا�سات ،لـ”�سكاي نيوز عربية”،
ع �ل��ى �أن “النظام ال �� �س��وري ل�ي����س ل��دي��ه الرغبة
واال��س�ت�ع��داد ال�ستقبال الالجئني” ،مت�سائال عن
“�سبب عدم �إقناعه لالجئني املتواجدين يف لبنان
ب��ال �ع��ودة ت��دري�ج�ي��ة رغ ��م � �س��وء الأو�� �ض ��اع املعي�شية �صعوبة العودة
ه �ن��اك وت���ص��وي�ت�ه��م ل��ه يف االن �ت �خ��اب��ات الأخ �ي��رة» .ت�سببت احلرب يف خ�سائر ج�سيمة يف البنية التحتية
ويعترب خليل �أن ح�سم ملف الالجئني يتوقف على وال �ق �ط��اع��ات اخل��دم �ي��ة يف �أغ �ل��ب امل ��دن ال�سورية،
“التوافق ال�سيا�سي بني النظام ال�سوري مع �أمريكا
ودول االحتاد الأوروبي ورو�سيا وتركيا و�إيران معا،
وهو �أمر ال يلوح يف الأفق لت�شابك امل�صالح واختالف
املواقف من الأزم��ة ال�سورية ما ي�ؤجل امللف لأجل
غري م�سمى».

ورقة م�ساومة
ي�صف الباحث ال�سيا�سي �أحمد عليبة ،ملف الالجئني
ال�سوريني بـ”الورقة ال�سيا�سية” التي يلج�أ لها كافة
الأط ��راف ال�سورية والإقليمية وال��دول�ي��ة ب�إطالق
دعوات ل�ضرورة عودة املهجرين من دون النظر �إىل
جاهزية املدن �أو توافر اال�ستقرار يف مدنهم.
ويف�سر عليبة يف حديثه ملوقع “�سكاي نيوز عربية”
الت�صريحات املتكررة للرئي�س ال�سوري ع��ن عودة
الالجئني بـ”التوظيف ال�سيا�سي للملف لإر�سال
ر�سائل حم��ددة يف ال��داخ��ل واخل��ارج بعد جناحه يف
االنتخابات الرئا�سية ،ال �سيما و�أن النظام ال�سوري
ال ميتلك امل �ق��درة ع�ل��ى و��ض��ع ��س�ي�ن��اري��و لإعادتهم
مبفرده مع ا�ستمرار ال�ضغوط الرو�سية والإيرانية
م��ن ج��ان��ب ،واخل�ل�اف ال�ق��ائ��م ب�ين ت��رك�ي��ا و�أوروب� ��ا
م��ن ج��ان��ب �آخ��ر».وي �� �ش�ير �إىل �أن ع ��ودة الالجئني

ابتزاز تركي
يف بداية الأزم��ة ال�سورية رحبت احلكومة الرتكية
ب��ا��س�ت�ق�ب��ال ال���س��وري�ين لت�صبح ال��دول��ة الأوىل يف
ا�ستقبالهم ،وت��دري�ج�ي��ا ظ�ه��رت دواف ��ع �أن �ق��رة من
وراء اال�ست�ضافة.وي�شرحها ن��واف خليل ب��أن تركيا
بحثت عن “املنفعة وا�ستثمار باحل�صول على مئات
الآالف من ال��دوالرات مقابل بقائهم على �أرا�ضيها
يف املخيمات ،وت�ستغلهم كورقة ابتزاز �ضد �أوروبا».
ويف نف�س الوقت ت�ستغل �أنقرة عددا من الالجئني يف
�إعادة توزيعهم وت�سكينهم ،لي�س يف �أماكنهم الأ�صلية،
بل يف مناطق ب�شمال �سوريا وقعت حتت �سيطرتها يف
عمليتي درع الفرات وغ�صن الزيتون الع�سكريتني،
لإزاحة ال�سكان الأكراد من هذه املناطق.
وي�صف عليبة هذه العملية ب�أنها “العودة يف �إطار
التغيري الدميوغرايف” خلدمة التوغل الرتكي يف

وتقدر الإ�سكوا (جلنة الأمم املتحدة االقت�صادية
واالجتماعية لغربي �آ�سيا) تكلفة �إعادة �إعمار �سوريا
بحوايل  400مليار دوالر ،بعد ت�ضرر  70%من
خطوط الكهرباء وال��وق��ود ،وتدمري ثلث املدار�س
و�أك�ث�ر م��ن  50%م��ن البنية التحتية ال�صحية،
وخ�سارة الناجت املحلي الإجمايل بحوايل 324.5
مليار دوالر ،م��ا ي�ق��در خ�سائر االقت�صاد ال�سوري
بحوايل  442مليار دوالر.
وي�ف�ن��د ن ��واف خليل حت��دي��ات ال �ع��ودة ب��أن�ه��ا تتمثل
يف ع ��دم ت ��واف ��ر م �ن��اخ ��س�ي��ا��س��ي و�أم� �ن ��ي منا�سبني
ال�ستقبال الالجئني ،وغياب الإمكانيات االقت�صادية

واللوج�ستية يف املدن املحررة ،م�شريا �إىل �أن املناطق
الواقعة حتت �سيطرة احلكومة ال�سورية تعاين من
�أزم��ة اقت�صادية لعدم توافر الكهرباء واملحروقات
واخلبز يف العا�صمة دم�شق ،ال�سيما مع و�صول �سعر
الدوالر �إىل � 3آالف لرية �سورية.
وي�ق��ول عليبة �إن “يف ال��وق��ت ال��راه��ن تظل �سوريا
غري م�ؤهلة ال�ستقبال النازحني يف منازلهم لف�شل
املحاوالت ال�سابقة لإعادة �إعمارها ،كما �أن �إعادتهم
�إىل خم�ي�م��ات داح ��ل ��س��وري��ا �أم ��ر غ�ير �آم ��ن ل�سوء
م�ستوى املعي�شة وانت�شار الأ�سلحة ووج��ود ثغرات
�أمنية بها لبقاء بع�ض عوائل تنظيم داع�ش».
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عن قارة �إفريقيا

تعيني عبري مو�سي نائبة لرئي�س االحتاد الإفريقي الآ�سيوي للمر�أة
لالحتاد الإفريقي الآ�سيوي للمر�أة �أمل
•• الفجر  -تون�س
م�سعود تت�ضمن �إعالمها بقرار تعيينها
تو�صلـــــت رئي�ســـــة احلـــزب الد�ستوري احلر نائبة لرئي�س االحت��اد ع��ن ق��ارة �إفريقيا
ورئ�ي���س��ة كتلته ال�برمل��ان�ي��ة ع�ب�ير مو�سي ورئي�سة لفرعه باجلمـــــهورية التــــون�سية.
مب��را� �س �ل��ة ر��س�م�ي��ة م��ن الأم �ي �ن��ة العامة وي��أت��ي ه��ذا التعيني ح�سب ما ج��اء ببالغ

االحت��اد تتويجا للمجهودات التي بذلتها
رئ �ي �� �س��ة احل� ��زب لإع �ل��اء الدميقراطية
وامل�ساواة وع��دم التمييز ب�سبب الدين �أو
اجلن�س �أو اللون �أو االنتماء العرقي ف�ضال
عن متكــــــني املــــــر�أة وعدم حرمــــانها من

حقها يف التعبري و�صناعة القرار.
وتت�شكل هيئة امل�ك�ت��ب م��ن ن��ائ��ب الأمني
ال�ع��ام ،والأم�ي�ن�ين امل�ساعدين ،وامل�ست�شار
الإعالمي ،واملدير املايل والإداري ،برئا�سة
الأمني العام.

عبري مو�سي يف دور جديد

10
متت �صياغته يف وكر للأفاعي:

امل�شي�شي ينفي
فحيح االفاعي

امل�شي�شي ينفي قطعيا ما جاء يف �سيناريو م�ضحك هزيل!...
 -مل �أتعر�ض لل�ضرب يف الق�صر ومل �أكتب اال�ستقالة حتت تهديد ال�سالح

•• الفجر  -تون�س

فند رئي�س احلكومة ال�سابق ه�شام
امل�شي�شي �أم�س اخلمي�س �أن يكون قد
تعر�ض الع��ت��داء بالعنف ي��وم 25
يوليو مثلما ذكر ذلك موقع “ميدل
وع �م��ا �إذا ك ��ان مم�ن��وع��ا م��ن ال�ت���ص��ري�ح��ات او�ضح
امل�شي�شي “ل�ست ممنوعا من اي �شيء …انا اليوم
م��واط��ن ال يهتم ��س��واء ب��أم��ر عائلته ول��ن اقبل ان
اكون عن�صر تعطيل او عن�صر توتر يف امل�سار الذي
اخ�ت��اره التون�سيون وخ��ا��ص��ة ل��ن اك��ون اداة مل��ن مل
يفهم الدر�س».
وح��ول م��ا مت ت��داول��ه بخ�صو�ص تقدمي ا�ستقالته

اي�ست �أي” ال�بري��ط��اين واملح�سوب
واملمول من تنظيم االخوان امل�سلمني
وقطر.
وق���ال امل�شي�شي يف ت�صريح “قطعا
ال  ...للأ�سف ال ح��دود للإ�شاعات
ويبدو انها لن تتوقف… ربي يحفظ

حتت تهديد بال�سالح رد امل�شي�شي “ابدا ...كتبت
ال�ب�ي��ان وان ��ا م��رت��اح ال �ب��ال وك�ن��ت وق�ت�ه��ا يف منزيل
وخا�صة واالهم كتبته عن قناعة تامة».
وكان موقع “ميدل اي�ست �أي” الربيطاين املقرب
من االخوان واملح�سوب على قطر قد ن�شر االربعاء
ت�ق��ري��را ح��ول ال�ت�ط��ورات ال�ت��ي تعي�ش على وقعها
البالد �أكد فيه تعر�ض رئي�س احلكومة املقال ه�شام

تون�س و�أنا مت�أكد من انه مع املرحلة
اجلديدة البالد �ستنفتح على م�ستقبل
�أف�ضل ي�ستخل�ص معه اجلميع العرب
ال�ل�ازم���ة مم��ا ح�صل طيلة الع�شر
�سنوات الأخرية” م�ضيفا “انفي نفيا
قاطعا تعر�ضي للعنف «.

امل�شي�شي العتداء ج�سدي يف ق�صر قرطاج يوم االحد
املا�ضي  25يوليو تاريخ اع�لان الرئي�س التون�سي
قي�س �سعيد عن تفعيل الف�صل  80واتخاذ جملة
من التدابري اال�ستثنائية.
ونقل املوقع يف تقرير قال انه ح�صري عن م�صادر
و�صفها باملقربة م��ن امل�شي�شي ان االخ�ي�ر تعر�ض
لالعتداء يف الق�صر الرئا�سي وانه مل يتم التحقق

من طبيعة اال�صابات التي تعر�ض لها لأنه مل يخرج
علنا منذ اقالته.
وا�ضاف ان امل�صادر افادت بان اال�صابات التي تعر�ض
لها امل�شي�شي كانت كبرية وكانت على م�ستوى الوجه
وان ذلك يف�سر عدم ظهوره علنا اىل حد االن.
واك ��د ن�ق�لا ع��ن ذات امل���ص��ادر ان امل�شي�شي تعر�ض
لل�ضرب عقب رف�ضه طلبات التنحي ع��ن رئا�سة

احلكومة وان �آخرها كان يوم الأحد املا�ضي م�شريا
يف رواية اقرب اىل الهي�سترييا ومف�ضوحة الفربكة
ويف �سيناريو هواة ومبتدئني اىل ان ا�شخا�صا “غري
تون�سيني” كانوا يف الق�صر يف ذلك الوقت م�ؤكدا
انهم اعوان من االمن امل�صري.
ول �ف ��ت امل ��وق ��ع اىل ان� ��ه ف �ه��م �أن “الأفراد غري
التون�سيني الذين وجدوا بالق�صر ليلة االحد املا�ضي

ك��ان��وا يقدمون امل���ش��ورة ل�سعيد قبل “االنقالب”
ويوجهون العمليات هناك ومن غري الوا�ضح ما هو
الدور الذي لعبوه يف ا�ستجواب امل�شي�شي».
ي��ذك��ر ان الرئي�س قي�س �سعيد ك��ان ق��د �أع�ل��ن يوم
االحد املا�ضي عن تفعيل الف�صل  80من الد�ستور
وجتميد اخت�صا�صات الربملان ورفع احل�صانة عن
نوابه و�إقالة رئي�س احلكومة ه�شام امل�شي�شي.

�سقوط «النه�ضة»..ما هي ارتدادات زلزال تون�س على «�إخوان» العامل؟
•• عوا�صم-وكاالت

�أت��ت م��ن ال�ف��رع ال���س��وري� ،أح��دث ردود الفعل الإخوانية
على االنتفا�ضة ال�شعبية التون�سية �ضد حركة النه�ضة
الإخ ��وان� �ي ��ة ،وال �ت��ي ت�ك�ل�ل��ت م��ع ال� �ق ��رارات اال�ستثنائية
لرئي�س اجلمهورية التون�سي قي�س �سعيد وفق �صالحياته
الد�ستورية ،ب�إقالة احلكومة وحل الربملان ،على خلفية
�سيا�سات “النه�ضة” الرامية لفر�ض �أجنداتها الظالمية،
وم�شروعاتها الفا�شلة.
وي ��رى م��راق�ب��ون للم�شهد يف ت��ون����س� ،أن ارت � ��دادات هذا
الزلزال التون�سي الذي �أطاح ب�سلطة الإخوان اال�ستبدادية،
على غ��رار م��ا مت يف م�صر وال �� �س��ودان� ،ستطال خمتلف
احلركات الإخوانية يف عموم املنطقة العربية ،وخ�صو�صا
يف بلدان امل�شرق العربي ،بحيث �ست�سهم يف �إ�ضعاف تلك
احل��رك��ات الإره��اب�ي��ة �أك�ثر مما هي �ضعيفة ،وحت��ول دون
متددها يف الدول العربية ،لفر�ض منوذج حكمها الأحادي،

بدعم مك�شوف ومنظم من تركيا ،ورئي�سها رج��ب طيب
�أردوغان.
ول �ع��ل م��ن �أب� ��رز ال� ��دول ال �ت��ي ح��اول��ت ج�م��اع��ة الإخ� ��وان
و�ضع اليد عليها هي �سوريا ،ما يف�سر البيان الغا�ضب
واملت�شنج ال�صادر عن تنظيم الإخوان ال�سوري ،املت�ضامن
مع النه�ضة بتون�س ،وال��ذي كعادة اللغو الإخ��واين ،كرر
احلديث عن “امل�ؤامرة الدولية” عرب “انقالب دويل”
مت يف تون�س هذه املرة بح�سب البيان.
وتعليقا على ذل��ك ،ق��ال ال�ك��ات��ب وال�ب��اح��ث ج�م��ال �آري��ز،
يف ح ��وار م��ع م��وق��ع “�سكاي ن�ي��وز عربية”“ :من غري
تنظيمات الإخوان الإرهابية،
وم��ن على �شاكلتها م��ن جم�م��وع��ات الإ� �س�لام ال�سيا�سي
املتطرفة� ،سيت�ضامن م��ع حركة النه�ضة التي انتف�ض
عليها ال�شعب التون�سي ،بعد �إيغالها يف ت��دم�ير تون�س
وحت��وي��ل ح�ي��اة التون�سيني جلحيم ال ي�ط��اق ،م��ع تراكم
الف�شل واحل�صاد الكارثي ل�سنوات م��ن ت�سلط الإخوان

و�سيا�ساتهم الكارثية».
و�أ��ض��اف �آري��ز“ :للمرة الأل��ف تثبت احلركات الإخوانية
عجزها وف�شلها يف �إدارة الدولة واحلكم ،كونها حركات
�إق�صائية تعمل على قولبة املجتمع ،وفر�ض ل��ون واحد
عليه،
وتعميم �سيا�سات ومنهجيات متطرفة غري مت�سقة ،مع
الع�صر ومع الدميقراطية والتعددية وقبول الآخر».
وتابع قائال“ :يتحمل الإخوان الق�سط الأكرب ،ومن يدور
يف فلكهم من حركات متطرفة ،م�س�ؤولية ما ّ
حل ب�سوريا
من حرب ودمار وانهيار على مدى العقد املا�ضي ،و�أياديهم
ملطخة بدم ال�سوريني على اختالف مكوناتهم ،يف �سياق
�سعيهم الفا�شل لل�سيطرة على �سوريا وتطبيق نظامهم
الظالمي فيها».
�أما الأ�ستاذ اجلامعي عدالت عبد اهلل ،فقال يف حديث مع
موقع “�سكاي نيوز عربية”:
“ما ج��رى يف ت��ون����س ��س�ي��ؤث��ر دون ��ش��ك ع�ل��ى م�ستقبل

احل��رك��ات الإخ��وان�ي��ة يف ال�شرق الأو� �س��ط ،وجت��ارب حكم
هذه التيارات يف م�صر وتون�س وال�سودان وغريها� ،أثبتت
عجزها يف �إدارة الدولة واحلكم ،حيث الهوة الوا�سعة بني
ما تتطلع له ال�شعوب العربية يف تلك البلدان ،وما مار�سته
�سلطات التيارات الإخوانية».
وب�ّي�نّ عبد اهلل �أن��ه“ :يحب اح�ت�رام �إرادة وق��رار ال�شعب
التون�سي والرئا�سة وامل�ؤ�س�سات التون�سية ،وينبغي معاجلة
الأزم� � ��ات امل�تراك �م��ة ال �ت��ي ي�ع��ان�ي�ه��ا ال �ت��ون �� �س �ي��ون ،وعلى
ر�أ�سها الف�ساد و�سوء �إدارة الدولة ،وعدم تلبية متطلبات
واح�ت�ي��اج��ات امل��واط�ن�ين ،وال�سعي للعي�ش بكرامة و�أمان
وحرية».
و�أردف“ :وىل زمن التق�سيمات الإيديولوجية ال�ساذجة
التي ترتكز �إليها املنظومات ال�سلطوية الإخوانية ،فنحن
نعي�ش يف ع�صر ميكن ت�سميته ع�صر الذكاء ال�سيا�سي ،وال
حمل للطغيان الإيديولوجي فيه من الإعراب ،ف�أي �شطط
�سلطوي م�ؤدلج و�أحادي يف ممار�سة ال�سلطة وال�سيا�سة ال

تركيا ت�سعى �إىل حت�سني عالقاتها مع وا�شنطن
•• �أنقرة �-أ ف ب

ت�سعى تركيا �إىل حت�سني عالقاتها املتوترة مع
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة م��ن خ�لال ت��ويل �أم��ن مطار
ك��اب��ول ب�ع��د ان���س�ح��اب ال �ق��وات الأم�ي�رك �ي��ة من
�أف�غ��ان���س�ت��ان ،يف ع��ر���ض ي�ن�ط��وي ع�ل��ى خماطر
وفقا خلرباء.و�أ�صبح �ضمان �أم��ن مطار كابول
م�شكلة كبرية �إثر �إعالن الرئي�س الأمريكي جو
بايدن ان�سحاب القوات الأمريكية من الأرا�ضي
الأفغانية اعتبارا من �آب�/أغ�سط�س ،بعد انت�شار
دام ع�شرين عاما.وي�شكل مطار حامد كرزاي
الدويل مكانا �آمنا لنقل موظفي ال�سفارات ونقل
امل�ساعدات الإن�سانية .وق��د ي ��ؤدي �سقوطه �إىل
عزل �أفغان�ستان عن بقية العامل.
وم �ن��ح ع��ر���ض �أن �ق��رة امل�ف��اج��ئ ت��ويل م�س�ؤولية
�ضمان �أمن املطار ،الرئي�س الرتكي رجب طيب
اردوغان فر�صة لإقامة عالقات مع بايدن خالل
اجتماعهما الأول مبنا�سبة قمة حلف �شمال

الأطل�سي يف حزيران/يونيو املا�ضي.
ويحقق ه��ذا العر�ض هدفني للرئي�س الرتكي
�أول�ه�م��ا توطيد ال�ع�لاق��ات ال�ف��ات��رة م��ع احللفاء
الغربيني وال�ث��اين جتنب تدفق الالجئني من
خالل �إبقاء طرق امل�ساعدة مفتوحة.
وق��ال��ت م��اغ��دال�ي�ن��ا ك�ير��ش�نر م��دي��رة م�ؤ�س�سة
ف��ري��دري����ش�-إي�ب�يرت��-ش�ت�ي�ف�ت��ون��غ الأمل��ان �ي��ة يف
�أفغان�ستان “لرتكيا م�صلحة مبا�شرة يف ا�ستقرار
�أفغان�ستان».
وت��رغ��ب ال�سلطات الرتكية يف ت�سليط ال�ضوء
ع�ل��ى اجل��وان��ب الإن���س��ان�ي��ة ب ��د ًال م��ن اجلوانب
الدبلوما�سية للبعثة.
وق��ال م�صدر دبلوما�سي تركي �إن “هدفنا هو
��ض�م��ان ع ��دم ان �ق �ط��اع �أف�غ��ان���س�ت��ان ع��ن العامل
اخلارجي” .وتقول الأمم املتحدة �إن  18مليون
�شخ�ص � -أي ن�صف �سكان �أفغان�ستان  -يحتاجون
�إىل م�ساعدات بينما يعاين ن�صف الأطفال دون
�سن اخلام�سة من �سوء تغذية حاد.

ال تزال وا�شنطن تعترب تركيا حليفا مهما ،لكن
العالقات بني البلدين تعرثت ب�سبب خالفات ال
�سيما ب�ش�أن ا�ستحواذ �أنقرة على نظام دفاع رو�سي
م�ضاد لل�صواريخ .وقد فر�ضت وا�شنطن عقوبات
على �أنقرة ب�سبب هذه اخلطوة يف .2020
وكتب املحلل �سليم جيفيك يف مقال ملركز الأبحاث
“املعهد اللماين لل�ش�ؤون ال��دول�ي��ة والأمنية”
(ا�س يف بي) �أن “العامل الرئي�سي وراء اقرتاح
�أن �ق��رة يتعلق بالعالقات ال�ترك�ي��ة الأمريكية:
ت��أم��ل �أن �ق��رة يف ا��س�ت�ع��ادة ح�ظ��وة وا��ش�ن�ط��ن بعد
�سل�سلة من الأزمات الدبلوما�سية».
وامتنع امل�صدر الدبلوما�سي الرتكي عن �إعطاء
تفا�صيل عما تتوقعه �أنقرة من وا�شنطن مقابل
وجودها الدائم يف �أفغان�ستان.
ق ��ال ال��رئ�ي����س ال�ت�رك��ي �إن ت��رك�ي��ا ب�ح��اج��ة �إىل
دع��م لوج�ستي ومت��وي��ل م��ن ال��والي��ات املتحدة.
وت�ت��وا��ص��ل امل �ح��ادث��ات خ�ل��ف �أب� ��واب مغلقة بني
امل�س�ؤولني الع�سكريني.كما �أ��ش��ار اردوغ ��ان �إىل

احتمال م�شاركة جمرية وباك�ستانية يف البعثة.
كما جتري �أنقرة حمادثات مع طالبان على �أمل
التو�صل �إىل اتفاق قد مينع القوات الرتكية من
�أن ت�صبح هد ًفا للحركة .
وو�صفت طالبان علنا فكرة ال��وج��ود الع�سكري
الرتكي يف كابول ب�أنها “م�ستهجنة».
وقالت كري�شرن �إن “طموحات تركيا يف البقاء
ملتزمة رغم االن�سحاب الأمريكي تبدو حقيقية
ل�ك�ن�ه��ا ت�ن�ط��وي ع�ل��ى خم��اط��ر حل�م��اي��ة قواتها
يف ح��ال ت�صاعد العنف” .وم��ع ذل��ك ،ال يزال
امل�س�ؤولون الأتراك متفائلني.
وقال امل�صدر الدبلوما�سي الرتكي “يف مناق�شاتنا
مع طالبان يقولون :نحن نثق بكم ونعلم �أنه
لي�س لديكم �أجندة خفية».
وتن�شر تركيا نحو  500جندي يف �أفغان�ستان
يف �إط��ار مهمة غري قتالية يقودها حلف �شمال
الأطل�سي يو�شك ان�سحابها على االنتهاء.
ك��ان � 125ألفا و 104طالب جل��وء �أفغاين يف
تركيا يف  .2020وت�ست�ضيف البالد �أ�صال 3,6
مليون الجئ �سوري.وميكن للمعار�ضة ا�ستغالل
اال�ستياء املتزايد لدى ق�سم من املجتمع الرتكي
من العدد املتزايد لالجئني ،ملنع اردوغ��ان من
الفوز يف االنتخابات املقرر �إجرا�ؤها يف .2023
و�أثار حزب املعار�ضة الرئي�سي يف الآونة الأخرية
ج� ��دال م ��ن خ�ل��ال وع� � ��وده ب � ��إع� ��ادة الالجئني
ال�سوريني �إىل “الوطن” و�إث��ارة ق�ضية تدفق
املهاجرين الأف �غ��ان.ويف  ،2016وقعت تركيا
اتفاقية مع االحت��اد الأوروب ��ي للحد من تدفق
امل�ه��اج��ري��ن �إىل �أوروب� ��ا مقابل م�ساعدة مالية
قدرها �ستة مليارات يورو.
وترغب تركيا يف حتديث ه��ذه االتفاقية نظرا
�إىل خطر تدفق الالجئني الأفغان.
وق ��ال م���ص��در دب�ل��وم��ا��س��ي ت��رك��ي “الأوروبيون
قلقون».ومت توقيف � 201ألف و 437مهاجرا
�أفغانيا �سريا يف تركيا يف  .2019وق��د �ساهم
ف�ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا يف ت ��راج ��ع ه� ��ذا ال� �ع ��دد �إىل
 50161يف  2020و�إىل نحو � 29أل�ف��ا هذا
ال�ع��ام ،لكن م��ن امل��رج��ح �أن يرتفع ع��دده��م بعد
ان�سحاب القوات الأمريكية من �أفغان�ستان.

�أف��ق ل��ه ،ذل��ك �أن طابع جمتمعات منطقتنا ف�سيف�سائي
وتعددي ،ال ميكن قمعه وطم�سه ،وفق خطابات و�سرديات
�إيديولوجية متخ�شبة».
وم�ضى الأ�ستاذ اجلامعي �إىل القول“ :ال نن�سى �أن ثمة
تراثا �سيا�سيا براغماتيا وعلمانيا يف تون�س،
ي �ق��اوم �أي م�ن�ط��ق �إي��دي��ول��وج��ي خم��ال��ف ل �ه��ذا التقليد
التون�سي العريق ،واالنفتاح ال�سيا�سي والثقايف واالجتماعي
يف البلد».
واختتــــم حديثه قـــــائال“ :جتربة تــــركيا الأردوغــــــانية
ال�ت��ي ك��ان��ت تتفاخر بها ال�ت�ي��ارات الإخ��وان�ي��ة يف املنطقة
العربية ،وت�ستقوي بها ه��ي �أي�ضا م��أزوم��ة ويف و�ضع ال
حت�سد عليه ،وه��ي �ستت�أثر �سلبا وال ري��ب بهذه ال�ضربة
القا�صمة حلليف ح��زب ال�ع��دال��ة والتنمية ال�ترك��ي ،يف
ت��ون����س ،ح��رك��ة النه�ضة ،م��ا �سيعمق م��ن �أزم ��ات النظام
ال�ت�رك ��ي ،يف ظ��ل مم��ار� �س��ات �أردوغ � � ��ان اال� �س �ت �ب��دادي��ة يف
الداخل ،والعدوانية يف اخلارج».

�إ�سرائيل ت�ؤكد لفرن�سا جدية
تعاملها مع ق�ضية بيغا�سو�س
•• باري�س�-أ ف ب

�أ ّكد وزير الدفاع الإ�سرائيلي بيني غانت�س لنظريته
ال�ف��رن���س�ي��ة ف�ل��وران����س ب ��اريل يف ب��اري ����س �أنّ الدولة
التج�س�س
العربية ت�أخذ “على حممل اجلدّ” اتّهامات
ّ
املوجهة لربنامج بيغا�سو�س الإ�سرائيلي الذي ُي�شتبه
ّ
ً
للتج�س�س على الرئي�س الفرن�سي
ا
أي�ض
�
ُخدم
ت
ا�س
ب�أنّه
ّ
�إميانويل ماكرون.
وقالت وزارة الدفاع الإ�سرائيلية يف بيان �إنّ غانت�س
“تط ّرق مل��و� �ض��وع “�إن �إ� � ��س �أو” (� �ش��رك��ة الأم� ��ن
ال �� �س �ي�براين الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ال �ت��ي � �ص � ّم �م��ت برنامج
بيغا�سو�س) و�أ ّكد �أنّ �إ�سرائيل ت�أخذ على حممل اجل ّد
املزاعم” املتع ّلقة بهذا الربنامج.و�أ�ضافت �أنّ غانت�س
“�شدّد على �أنّ دولة �إ�سرائيل ال متنح ت�صاريح ت�صدير
منتجات �سيربانية �إال �إىل دول وفقط ملكافحة الإرهاب
واجلرمية».وا�ستقبلت ال��وزي��رة الفرن�سية نظريها
الإ�سرائيلي ع�صر الأربعاء يف “�أوتيل دو بريان” ،مق ّر
وزارة القوات امل�س ّلحة يف باري�س.
وعقب اللقاء قالت وزارة القوات امل�س ّلحة الفرن�سية
يف بيان �إنّ باريل �أبلغت غانت�س “بالتو�ضيحات التي
تنتظرها فرن�سا الآن وال �ت��ي ت�ت��و ّق��ف عليها الثقة
واالحرتام املتبادل بني بلدينا».
وكانت باريل قالت الثالثاء �إنّها �ستنتهز فر�صة هذا
االجتماع الثنائي املق ّرر منذ فرتة طويلة “لالطالع
ع � �ل ��ى م � � ��دى م � �ع ��رف ��ة احل� �ك ��وم ��ة
اال�سرائيلية ب�أن�شطة زبائن �+إن �إ�س
�أو +وم��ا هي التدابري التي اتّخذت
و�ستتّخذ يف امل�ستقبل بهدف جتنّب
ا�ستغالل هذه الأدوات».
وحت� � ّدث ��ت ت �ق��اري��ر ع ��ن ا�ستهداف
ب��رن��ام��ج “بيغا�سو�س” �شخ�صيات
فرن�سية عديدة يف مقدّمها الرئي�س
�إمي��ان��وي��ل م ��اك ��رون ال� ��ذي ا�ضطر
ل�ه��ذا ال�سبب لتغيري رق��م هاتفه.
و”بيغا�سو�س” يف �صميم ف�ضيحة
جت�س�س عاملية يعتقد �أ ّن �ه��ا �شملت
ّ

�صحافيني ومدافعني عن حقوق الإن�سان و 14رئي�س
دولة.
وح�صلت منظمة “فوربيدن �ستوريز” ومق ّرها باري�س
ومنظمة العفو الدولية ،على الئحة تت�ضمن � 50ألف
رق��م هاتفي يعتقد �أ ّن�ه��ا لأ�شخا�ص اختارهم عمالء
ال�شركة الإ�سرائيلية ملراقبتهم منذ  2016وقد
ت�شاركتها الأح��د جمموعة من  17و�سيلة �إعالمية
دول �ي��ة ،م��ن ب�ي�ن�ه��ا ��ص�ح��ف “لوموند” الفرن�سية
و”ذي غارديان” الربيطانية و”وا�شنطن بو�ست”
الأمريكية.
ومبجرد تنزيله على هاتف ال�شخ�ص امل�ستهدف ،يتيح
“بيغا�سو�س” ّ
االطالع على الر�سائل وال�صور وجهات
االت�صال وتفعيل امليكروفون والكامريا عن ُبعد.
وت�شمل قائمة �أهداف “بيغا�سو�س” املفرت�ضة 180
�صحافيا و� 600سيا�سي و 85نا�شطا يف جمال حقوق
الإن�سان و 65رجل �أعمال على الأقل.
وحت�ت��اج � �ص��ادرات “�إن �إ���س �أو” �إىل احل���ص��ول على
م��واف�ق��ات وزارة ال��دف��اع الإ�سرائيلية ب�سبب طبيعة
احل�سا�سة.
القطاع ّ
و�ش ّكل الكني�ست الإ�سرائيلي جلنة برملانية للتحقيق
يف ما �إذا متت “�إ�ساءة ا�ستخدام” بيغا�سو�س من قبل
للتج�س�س على �شخ�صيات عامة.
بع�ض الدول
ّ
إنّ
ويف بيانها قالت وزارة الدفاع الإ�سرائيلية � غانت�س
توجهوا �إىل مكاتب
�أبلغ باريل �أنّ “ممثلني ر�سميني ّ
“�إن �إ���س �أو” الأربعاء” ،م��ن دون
م��زي��د م��ن التفا�صيل .ك�م��ا ناق�ش
ال��وزي��ر الإ� �س��رائ �ي �ل��ي م��ع نظريته
ال�ف��رن���س�ي��ة م�ل�ف��ات �أخ� ��رى �أبرزها
برنامج �إيران النووي و”التهديد”
الإقليمي ال��ذي ت�ش ّكله اجلمهورية
الإ�سالمية من وجهة نظر الدولة
العربية.
ك��ذل��ك �أج ��رى ال��وزي��ر الإ�سرائيلي
م � �ب� ��اح � �ث� ��ات م� � ��ع رئ � �ي � ��� ��س ج� �ه ��از
اال�ستخبارات اخلارجية الفرن�سية
برنار �إميييه.
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�أزمة ي�صعب ر�ؤية نهايتها:

بريوت ،من حريق الفو�ضى �إىل ركام الكارثة!...
•• الفجر  -ليا بوليفرييني -وروبن توتنجز كل �شيء ثقيل يف بريوت :ثقيلة هي ال�شم�س امللت�صقة
باجللد ،ثقيل هو ركام املباين املدمرة؛ ثقيل هو بوح
بعد م���رور ع��ام على االن��ف��ج��ار ال��ره��ي��ب يف ميناء ال�سكان وقد فقدوا ال�سيطرة على �أع�صابهم؛ ثقيل
العا�صمة اللبنانية ،يختنق البلد ويغرق يف �أزمة هو انتظار كارثة جديدة� .سيمر عام على انفجار
ي�صعب ر�ؤية نهايتها...
امليناء ،اخذا معه املدينة ،ومع ذلك مل يتغري �شيء

رُ�سمت �صورة زائفة للتجديد داخل
احلكومة يف الأ�سابيع التي �أعقبت
الكارثة :فقد �أف�سح رئي�س الوزراء
امل���س�ت�ق�ي��ل ح �� �س��ان دي � ��اب الطريق
�أم��ام م�صطفى �أدي��ب ال��ذي اختفى
ب�سرعة ،دون �أن يثري ذل��ك �أي �أمل
حقيقي يف ال�ت�غ�ي�ير .يف ال��واق��ع ،يف
�أك �ت ��وب ��ر ،ا� �س �ت �ع��اد ��س�ع��د احلريري
امل �ن �� �ص��ب م �ب �ت �� �س �م��ا ،ب �ع��د ع� ��ام من
ط ��رده م��ن ق�ب��ل ث ��وار � 17أكتوبر
 .2019واالزدراء ه��و امل�صادقة
م ��رة �أخ� ��رى ع�ل��ى ال� ��داء اللبناين:
ه�ن��ا ،ال�صامد لي�س ال�شعب ،و�إمنا
الطبقة ال�سيا�سية .بعد ت�سعة �أ�شهر،
يوم اخلمي�س  15يوليو� ،ألقى �سعد
احلريري املنديل لف�شله يف ت�شكيل
احل�ك��وم��ة ،وخ�ل�ف��ه م�ل�ي��اردي��ر متهم
ب�شبهة االختال�س املايل .منذ نهاية
احلرب الأهلية عام  ،1990متكنت
نف�س الع�شرية ال�سيا�سية من البقاء
يف ال���س�ل�ط��ة ،و�إع � ��ادة ت��دوي��ر �أم ��راء
احلرب ال�سابقني وا�صدقاء الأ�سرة.
مدينة حتت اال�شعاعات
لئن تتجاذبه ال�سخرية والقدرية
يف ال���س�ن��وات الأخ �ي��رة ،ف� ��إن معظم
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن ت ��أق �ل �م ��وا -يف غياب
االخ �ت �ي��ار -م��ع ب�ل��د يعمل بارتباك
وب�ترت�ي�ب��ات ��ص�غ�يرة وك �ب�ي�رة ،لكن
الو�ضع ال�ي��وم ال ي�ط��اق�“ .أ�صبحت
الأ��ش�ي��اء اليومية م�سمومة ،جمرد
��ض�م��ان ال��و� �ص��ول �إىل االحتياجات
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ي ��أخ��ذ  50ب��امل��ائ��ة من
وق �ت��ك� .أن ��ا �أ��ض� ّي��ع �ساعتني للتزود
ب��ال��وق��ود ،وع�ل� ّ�ي التخطيط ليومي
ح�سب ان�ق�ط��اع ال�ت�ي��ار الكهربائي،
وه �ن ��اك ان �ق �ط��اع ل �ل �م �ي��اه ،ونفتقر
للدواء ،واللرية اللبنانية ما انفكت
يف ارت� �ف ��اع � ...إن� �ه ��ا ت�ق�ت�ل�ن��ا �شي ًئا
ف�شي ًئا” ،تقول ميالين داغر.
دم� ��ر االن� �ف� �ج ��ار ��ش�ق�ت�ه��ا القدمية
التي تطل على فناء داخ�ل��ي �صغري
يف ��ش��ارع �أرم�ي�ن��ي يف م��ار ميخائيل.
وعليك �أن ت�صعد ب�ضعة طوابق ،مع
احل��ر���ص ع�ل��ى ع��دم االن� ��زالق ،على
درج ال يزال حم ّمال بالركام مل�شاهدة
احل��ي ،مما ي�سمح لك ب ��إدراك مدى
ال�ضرر ،بعيدا عن جتديد الواجهات.
“ت�شعر �أن املدينة مت��وت ب�ب��طء ،ال
يوجد �ضوء يف ال�شارع لي ً
ال ،ولدينا
ان�ط�ب��اع ب��أن��ه دي�ك��ور لفيلم زومبي،
و�أن �ن��ا انتهينا م��ن ال�ت���ص��وي��ر للتو،
وب���ص��دد ج�م��ع ك��ل االغ��را���ض ،و�أنه
ال يزال هناك عدد قليل من النا�س
يتجولون” ،كما تقول ال�سيدة التي
يف الثالثني م��ن عمرها ،وتتفادى
الآن العودة �إىل تلك الأماكن حيث
مات جارها بني ذراعيها قبل عام.
يف ال ��واق ��ع ،ال �� �ش ��وارع م �ه �ج��ورة يف
ب � �ي� ��روت .ق� �ب ��ل كوفيد 19-و4
�أغ���س�ط����س ،ك��ان ب��الإم �ك��ان التع ّرف
على الأجانب من خالل حقيقة �أنهم
كانوا الوحيدين الذين مي�شون يف
املدينة .يف حني يتزاحم البريوتيون
يف � �س �ي��ارات الأج� � ��رة اخل��دم �ي��ة �أو
احل ��اف�ل�ات ال �� �ص �غ�يرة �أو �سيارات
الدفع الرباعي الكبرية ج �دًا .لكن
بع�ض الأح�ي��اء كانت ممتلئة دائ ًما.
وم ��ن الآن ف �� �ص��اع �دًا ،ح �ت��ى �شارع
�أرم �ي �ن��ي ،ال ��ذي ك��ان��ت ت�صطف فيه
احلانات وال�ضحك ،يبدو حزي ًنا يف
�أم�سيات اجلمعة.
ليايل مظلمة وثالجات فارغة
يف احلانات واملطاعم ،يتعذر الو�صول
�إىل بع�ض املنتجات :هنا ،مل يعد يتم
تقدمي القهوة ب�سبب نق�ص الكهرباء
لت�شغيل املاكينة ،وه�ن��اك الأ�سماك
التي تعفنت يف ال�ث�لاج��ات ،النعدام
ال�ت�بري��د� .إن �شركة كهرباء لبنان،
وهي م�ؤ�س�سة عامة من املفرت�ض �أن
ت�ضمن تغطية الكهرباء يف البالد،
توفر فقط ب�ضع �ساعات من التيار
يف اليوم -عندما توفره ،-وبعد ذلك

يذكر .جند بانتظام �آثار الزجاج املك�سور الذي غطى
العا�صمة اللبنانية يف � 4أغ�سط�س  :2020على
الأر�صفة ،يف املنازل ،يف االج�ساد .يف الواقع ،خملفات
االنفجار هي �صورة لطبقة �سيا�سية �أغرقت البالد يف
الفو�ضى ...ويثابرون يف االهانة.

وفاة رجال الإطفاء كانت �صدمة م�ؤملة لرفاقهم

يف � 4أغ�سط�س  ،2020انفجر  2750ط ًنا من نرتات الأمونيوم
يف ميناء بريوت ،ما �أدى �إىل تدمري املدينة .وبعد مرور عام ،ال
يزال امليناء والعا�صمة ور�شة مفتوحة

العديد من �أطفال ال�شوارع يجوبون عند الفجر املدينة لتفتي�ش �صناديق القمامة

 بعد مرور عام ،ال يزال امليناءوالعا�صمة ور�شة مفتوحة

 االنفجار رعب �سيطبع اللبنانيني �إىلالأبد ،لكن احت�ضار املدينة بد�أ من قبل

 جمود �سيا�سي ،نق�ص يف املواد الأ�سا�سية ،وهبوطاللرية اللبنانية ،وهجرة ال�سكان

 بينما يعي�ش  55باملائة من اللبنانيني حتت خطالفقر ،غرق  23باملائة منهم يف فقر مدقع

تتوىل املولدات اخلا�صة املهمة .لكن
يف الأ�شهر الأخرية ،حتى هذا امل�س ّكن
�آخ��ذ يف االنخفا�ض ،ب�سبب النق�ص
املتزايد يف الوقود ال�ضروري لتزويد
ً
حمظوظا،
امل��ول��دات .عندما ت�ك��ون
مي �ك �ن��ك امل ��راه� �ن ��ة ع �ل��ى م ��ا يزيد
قلي ً
ال عن � 15ساعة من الكهرباء
يوم ًيا ،مقابل �سعر يناف�س �أحيا ًنا
بع�ض الأج��ور �شهريا (احلد الأدنى
لل��أج��ور ،ال ��ذي ك��ان ح ��وايل 450
دوالرًا ع��ام  ،2019انخف�ض �إىل
 30دوالرًا يف يوليو .)2021
�أب � ��و �أح� �م ��د ،ال � ��ذي ي�ع�ي����ش يف حي
الكرنتينا الفقري مع زوجته كاملة
و�أط�ف��ال�ه�م��ا اخل�م���س��ة ،ر�أى مبناه
ينهار بعد دقائق قليلة من االنفجار.
ق�ضوا ف�صل ال�شتاء ،بني الأنقا�ض،
قبل �أن ت�أتي منظمة غري حكومية
لإ�� �ص�ل�اح امل �ب �ن��ى ب �ع��د ��س�ت��ة �أ�شهر.
ال� �ي ��وم ،ه ��ذا ال �� �س��وري ال� ��ذي غ��ادر
الرقة قبل ثالثة ع�شر عامًا لي�ستقر
يف لبنان ،يعمل كحار�س يف موقف
لل�سيارات ،ويح�صل على � 500ألف
لرية لبنانية �شهريًا� ،أي حوايل 22
دوالرًا .اجلنيه ،ال��ذي كان مربوطا
بالدوالر الأمريكي منذ عام 1997
ب���س�ع��ر ث��اب��ت ق� ��دره  1500جنيه
ل�ل��دوالر ،يقفز الآن عند 22000
يف مكاتب ال�صرافة ،مت�أث ًرا بحركة
مزدوجة من االنخفا�ض والت�ضخم
امل� �ف ��رط.ب�ي�ن ت ��داع �ي ��ات االنفجار
والأزمة االقت�صادية ،انزلقت البالد
يف دوام� ��ة م��ن االن� �ح ��دار .النق�ص
الآن ي� �ط ��ال ج �م �ي��ع القطاعات:
الكهرباء والوقود والأدوي��ة وال�سلع
اال�ستهالكية “ ...نحن ن�أكل ب�شكل
�سيئ ونعي�ش ب�شكل �سيئ وننام ب�شكل
��س�ي��ئ ون�خ���ش��ى الإ� �ص��اب��ة باملر�ض،
لأننا نعلم الآن �أننا �سنواجه � ً
أي�ضا
م�شكلة يف احل�صول على الرعاية.
يف ال�صيدليات وح��ده��ا� ،أ�صبح من
ال�شائع �شراء الأدوي��ة لي�س يف علب،
ولكن يف بثور� ،أو يف �أقرا�ص ب�سيطة،
ب�سبب نق�ص املخزونات الكافية».
«ط �ب �ع��ا ،االن �ف �ج ��ار رع� ��ب �سيطبع
اللبنانيني �إىل الأب��د ،لكن احت�ضار
املدينة بد�أ من قبل ،وكان االنفجار
جت���س�ي�دًا ل�ل���ش��ر امل�ط�ل��ق ال ��ذي كان
ينخر ل�ب�ن��ان م�ن��ذ �سنوات” ،ي�ؤكد
ال �ب��اح��ث واخل �ب�ي�ر ال���س�ي��ا��س��ي زياد
م��اج��د ال� ��ذي ي ��د ّر� ��س يف اجلامعة
الأم��ري �ك �ي��ة ب �ب��اري ����س ،م �ع �ت�برا انه

“ي�سود الآن هذا ال�شعور بالعجز يف
م��واج�ه��ة بلد ي�غ��رق ،فمن الناحية
االق�ت���ص��ادي��ة ،م��ن ال���ص�ع��ب للغاية
ر�ؤيته يقف م��رة �أخ��رى قبل ب�ضعة
ع � �ق� ��ود ...م ��ن امل �م �ك��ن ت�صحيحه
قليال ،وحت�سني الو�ضع ،لكن الأمر
�سي�ستغرق �سنوات».
احلداد مع ّلق
ب �ي �ن �م��ا مت ��ر ال �� �س��اع��ات وتت�شابه،
وغالباً ما تكون م�شروطة باالنتظار
ال�لام�ت�ن��اه��ي ل �ـ “ال�صافرة” التي
�ستعلن ع��ودة الكهرباء �-إىل متى؟
“وجدنا �أنف�سنا عالقني يف دوامة
ال ت �� �ص��دق م ��ن امل �� �ش��اك��ل واحل� ��زن
واحلداد” ،تعرب عن �أ�سفها جنيفر
احلاج ،التي تعي�ش يف منطقة بدارو.
بعد االن�ف�ج��ار� ،أم�ضت �أرب��ع ع�شرة
�ساعة يف البحث ،و�صوال اىل امل�شارح،
عن عمتها ريتا التي ال خرب عنها.
�ضحية نزيف دماغي ،خرجت هذه
الأخ �ي ��رة م ��ن ال �غ �ي �ب��وب��ة ب �ع��د 28
يومًا ،لكن جراحها مل تندمل وتهدد
بالتع ّفن جمددا.
يف �أع �ق��اب  4اغ�سط�س ،ن��زل �سكان
ب� � �ي� ��روت ،م � ��ن ج� �م� �ي ��ع ال �ط �ب �ق��ات
والأ�� � �ص � ��ول� ،إىل ال� ��� �ش ��وارع لكن�س
الأن�ق��ا���ض و�إن�ق��اذ م��ا تبقى لإنقاذه،
يف م��واج�ه��ة تقاع�س احل�ك��وم��ة .مت
ح�شد املنظمات غ�ير احلكومية يف
املوقع ،ومت �إن�شاء بع�ضها باملنا�سبة،
ث��م تتاىل ك��ل �شيء ب�سرعة كبرية:
ك ��ان ال ب ��د م ��ن ال� �ع�ل�اج ،وال ��دف ��ن،
والإ�صالح ،و�إعادة البناء ،مع العمل،
يف ا�ستعجال كان يتمدد كلما تفاقمت
الأزم � ��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة .واىل يومنا
ه ��ذا ،ح�ت��ى ع��دد ال���ض�ح��اي��ا ال يزال
غري م�ؤكد .وزارة ال�صحة اللبنانية
ت��ذك��ر فقط على موقعها الر�سمي
على الإنرتنت قائمة بـ  191ا�سما
مل يتم حتديثها منذ �أيلول املا�ضي.
و�أبلغت معظم امل�ؤ�س�سات احلكومية
ع ��ن “�أكرث م ��ن  200قتيل”؛
وج�م�ع�ي��ات ال�ضحايا ت�ت�ح��دث بد ًال
من ذلك عن .217
«م���ش�ك�ل��ة ل�ب�ن��ان �أن �ن��ا ن��واج��ه دائ ًما
املجهول” ،تقول جنيفر ،ال توجد
�أج��وب��ة �إط�ل�اق �اً ،لي�س ل��دي�ن��ا حتى
كتب تاريخ تتوقف الكتب املدر�سية
اللبنانية عند عام  ،1946برحيل
القوات الفرن�سية املنتدبة ،مالحظة
امل� �ح ��رر ،ال �أح� ��د ي �ع��رف احلقيقة،
نحن نعي�ش يف دوام��ة من الأكاذيب

مع اقرتاب الرابع من �أغ�سط�س ،ا�ستعاد املتظاهرون التعبئة

واجل�ه��ل ،وه��ذا ينخرنا .لقد فعلنا
كل �شيء لندر�س ،والبقاء متيقظني
مل��ا ي�ج��ري ،ون���س��اف��ر ،ون ��أت��ي بكل ما
يف و�سعنا �إىل ب�ل��دن��ا ،ويف النهاية،
وال � � ��داك ه �م��ا م ��ن ي �ك��ذب��ان عليك
ط��وال اليوم».بني الأج�ي��ال ال�شابة،
اال�ستياء يف ذروته ،وهو يختلط بامللل
والتعب .الكثريون من الذين �آمنوا
بالثورة خرجوا بخيبة �أمل“ .فكرة
�أن�ن��ا جميعًا معًا للم�ضي ق��د ًم��ا ،مل
�أع��د �أ�صدقها ،يقول �أنتوين �سيمان
با�ستهجان“ :جيلنا ،واجليل الذي
�سبقنا ،واجليل الذي �سبقه� ،شهدوا
جميعا �شي ًئا م�شابهًا ،وال �أرى ملاذا
�سيكون جيلنا ق��ادرا على تغيري �أي
�شيء” .لكن منذ وقت لي�س ببعيد،
� �ش��ارك ه ��ذا ال��رج��ل ال�ث�لاث�ي�ن��ي يف
ج�م�ي��ع امل �ظ��اه��رات ،وب�غ���ض��ب عارم
لإ�سقاط احلكومة.
ثورة ثم مت ّر
ع �ل �ي �ن��ا ال � �ع� ��ودة �إىل � 17أكتوبر
 2019ل�ن�ع�ثر ع�ل��ى �شعلة الثورة
التي حركت لبنان� .أدى الإعالن عن
�ضريبة وات�ساب �إىل �إ�شعال النريان
يف ال���ش��وارع�� :س��رع��ان م��ا مت �إغالق
ال�ط��رق ،و�إح ��راق الإط ��ارات ،وبينما
كان الثوار يف ال�ساعة الأوىل يجوبون
احللبة على دراجاتهم ،منت �صفوف
امل�ت�ظ��اه��ري��ن ع�ل��ى م��رم��ى الب�صر.
“كانت الثورة مبثابة �إعادة امتالك
للف�ضاء ال �ع��ام .لقد مت��ت مناق�شة
الكثري من املو�ضوعات لأول مرة .مل
نفرق بني املطالب ال�سيا�سية ،على
�صعيد االن�ت�خ��اب��ات والإ�صالحات،
وامل �ط��ال��ب االج �ت �م��اع �ي��ة ،م��ن �أجل
حقوق امل��ر�أة ،والعدالة االجتماعية،
وال �ت �� �ض��ام��ن م ��ع � �ش �ع��وب املنطقة،
و��ض��د العن�صرية ،و��ض��د الطائفية
 ...وكانت هناك �شعارات ومظاهرات
ومناظرات حول كل م�سائل املجتمع
اللبناين” ،ي�شرح زياد ماجد.
«مل ي �ت �ف ��ق اجل� �م� �ي ��ع ع� �ل ��ى نف�س
الأولويات ونف�س املبادئ ،لكن اتفق
اجلميع على �ضرورة التغيري وطي
��ص�ف�ح��ة ه ��ذه ال�ط�ب�ق��ة ال�سيا�سية
الفا�سدة والرديئة” ،يتابع الباحث.
ك ��ان ه �ن��اك ��ش�ع��ور ع�ل��ى الأق� ��ل ب�أن
�أي ��ش��يء مم�ك��ن ،و�أن ال���ص��راع �ضد
امل���س��ؤول�ين ميكن �أن ي�ستمر ،و�أنه
ميكن �إقامة توازن القوى يف البالد،
مما ي�سمح بالإ�صالحات ،وامل�شاريع
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ح�ي��ث مي�ك��ن ل�ك��ل اجتاه

�سيا�سي ،وكل حركة ،وكل جمموعة،
الن�ضال من �أجل قيمها وتطلعاتها
«.يف البداية كانت املفردات مرتددة:
ه ��ل ك��ان��ت ان �ت �ف��ا� �ض��ة؟ ح � ��راك؟ يف
ال �ن �ه��اي��ة ،ك��ان��ت ال� �ث ��ورة ه ��ي التي
ف��ر��ض��ت نف�سها :ث� ��ورة ...التقطت
ال �� �ش ��وارع � �ش �ع��ارًا ظ �ه��ر ق �ب��ل �أرب ��ع
�سنوات خالل �أزمة النفايات“ :كلهم
يعني كلهم” ،حتى حزب اهلل ،وحتى
احل��ري��ري ،وحتى ع��ون ،كلهم .غري
ان احل �م��ا���س ال ��ذي � �س��اد الأ�سابيع
القليلة الأوىل تال�شى ب�سرعة.
«كانت هناك مرحلة �أوىل من خيبة
الأم� ��ل ب� ��د�أت م��ع ف�يرو���س كورونا،
ال��ذي ك��ان فريو�ساً م�ضاداً للثورة.
ب� ��إج� �ب ��اره ال �ن��ا���س ع �ل��ى ال �ب �ق��اء يف
البيوت ،ومنعهم من التظاهر .هذه
هي جرعة االوك�سجني الأوىل التي
ا��س�ت�ف��ادت منها الطبقة ال�سيا�سية
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ك�م��ا ي���ش�ير ك��رمي �إميل
بيطار ،عميد معهد العلوم ال�سيا�سية
يف جامعة القدي�س يو�سف يف بريوت.
وك �م��ا ب �ع��د ك ��ل ث � ��ورة ،ب � ��د�أت ث ��ورة
م�ضادة .مت زعزعة ا�ستقرار �أحزاب
اال��س�ت�ب�ل���ش�م�ن��ت ،ومل ي�ع��د ب�إمكان
ال�سيا�سيني اخلروج �إىل املطاعم دون
�أن يتعر�ضوا لل�سب ،لكنهم �أعادوا
تدريجياً بناء قاعدة اجتماعية مع
تفاقم الأزم��ة االقت�صادية ،وازدياد
�إفقار النا�س «.
كان انفجار امليناء مبثابة ال�صدمة،
فبتدمريه للعا�صمة ،حطم الآمال
يف غد �أك�ثر حرية .بالطبع ،الفقر
�أر���ض خ�صبة للزبائنية ،والأحزاب
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ت� �ع ��رف ذل� � ��ك ،والتي
ا�ستطاعت �أن تعيد بع�ض م�ؤيديها
ال �� �س��اب �ق�ين �إىل �أح �� �ض��ان �ه��ا مبنح
انتهازية.
العودة �إىل حظرية الطائفة
م ��ع ا� �س �ت �م��رار ان �خ �ف��ا���ض العملة
املحلية ب�شكل ح ��اد ،جت��د املنتجات
امل��دع��وم��ة م ��ن احل �ك��وم��ة �صعوبة
يف ت�ل�ب�ي��ة االح �ت �ي��اج��ات الأ�سا�سية
ل�ل�ع��ائ�لات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة -ارت �ف��ع �سعر
امل��واد الغذائية مبعدل  700باملائة
خالل العامني املا�ضيني -كان حزب
اهلل من �أوائل الأطراف التي نظمت
ا�ستعادة خزانها االنتخابي :يف �شهر
�أب��ري��ل امل��ا� �ض��ي ،ق ��دم للمتعاطفني
م �ع��ه ب�ط��اق�ت��ي دف� ��ع ،ب �ط��اق��ة النور
وبطاقة �سجاد ،تتيح �شراء املنتجات
اال��س�ت�ه�لاك�ي��ة� ،أو مت��وي��ل العيادات

يف حي مار خمايل ،التدمري جزء من احلياة اليومية لل�سكان

الطبية.
و”رغم �أن ال �ك �ث�ي�ر م� ��ن النا�س
ي��رف �� �ض��ون ال �ن �ظ��ام ع �ل��ى ال�صعيد
الوطني ،ال ي��زال هناك الكثري من
‘العقول الأ�سرية’ ،انا�س يوا�صلون
ا ّتباع امليلي�شيات التقليدية وزعماء
اال�ستبل�شمنت ال�سيا�سي” ،يعلق
ك��رمي ب�ي�ط��ار� .شي ًئا ف���ش�ي� ًئ��ا ،عادت
ال �ت��وت��رات ال�ط��ائ�ف�ي��ة ال �ت��ي اعتقد
ال �ث��وار �أن �ه��م ا��س�ت�ط��اع��وا التخل�ص
م� �ن� �ه ��ا .ويف ح�ي��ن ك ��ان ��ت احل� �ب ��ال
املخ�ص�صة لأع �ن��اق ال�سيا�سيني قد
ر�سمت على اجل ��دران وع� ّل�ق��ت على
اجل �� �س��ور يف �أع� �ق ��اب � 4أغ�سط�س،
ف ��إن ال �ع��وز ف��ر���ض ال ��والء احلزبي.
ه��ذا امل� ��اروين ي�ع�ف��ي ال��رئ�ي����س عون
متهما غري الأكفاء من حوله ،وهذا
ال�سني يربر لرئي�س الوزراء ال�سابق
احلريري بال�ضغوط التي يتعر�ض
لها ،وهذا ال�شيعي الذي ينقذ ن�صر
اهلل جمددا باعتباره احل�صن الواقي
الأخري للطائفة ...
�آية تقي الدين� ،سورية تعي�ش يف حي
ر�أ�س النبع ال�شيعي ،واملعروف بدعمه
ال �ت��اري �خ��ي حل��رك��ة �أم � ��ل� ،شاهدت
تطور جريانها يف الأ�شهر الأخرية:
“اجلميع يائ�س للغاية حتى لو ظلوا
خمل�صني حل��رك��ة �أم ��ل ،مل يعودوا
يهتمون ب� ��أي � �ش��يء ،لأن �ه��م جميعًا
م�ت�ع�ب��ون :ي�ل�ه�ث��ون وراء الكهرباء،
ونقل الأطفال �إىل املدر�سة ،وتامني
العي�ش اليومي ف�ق��ط ...ان ال�شيء
الذي دعموه �أكرث دمّر حياتهم «.
فقر مزمن
م��ن ال�شمال �إىل اجل�ن��وب ،نالحظ
�أن ال �ع��دي��د م ��ن �أغ �ط �ي��ة ال�صرف
ال�صحي ق��د �أزي�ل��ت م��ن الطرقات:
حيث يقوم جتار اخل��ردة املو�سميني
باقتالعها لإع��ادة بيعها ،بحيث يتم
�صهرها لتعرث على ا�ستخدام وحياة
ثانية� .أ�صبحت الوظائف املوازية،
ال �ت��ي ك��ان��ت ع ��دي ��دة ق �ب��ل الأزم � ��ة،
�أك �ث�ر و� �ض��وح��ا ،وه ��ي ت�ف���ض��ح فقر
ال�سكان املتزايد .من ملّاعي الأحذية
الذين ي�سريون يف �شارع غ��ورو� ،إىل
جامعي القمامة ال��ذي��ن يغو�صون
يف مكبات القمامة ال �ن��ادرة ،مرورا
ب ��أول �ئ��ك ال��ذي��ن ف �ق��دوا وظائفهم
ويرقبون غروب ال�شم�س من كر�سي
بال�ستيكي م ��زروع ع�ل��ى الر�صيف،
ويبدو ك�أنهم جميعًا ينتظرون نهاية
فيلم طويل جدًا ،فيلم كارثي يفتقر

للحركة.
«�إن��ه ن�ظ��ام ك��ام��ل ينهار ،مم��ا يرتك
اً
جمال لل�شعور ب�أن البالد حتت�ضر،
و�أن �ن��ا ع��اج��زون ع�ل��ى �إن �ق��اذه��ا .هذا
ال���ش�ع��ور ب��ال�ع�ج��ز حم�ب��ط ومريع.
اجلميع يقول �إن الطبقة ال�سيا�سية
ت�ت�ك��ون م��ن ل���ص��و���ص ،لكنهم �أي�ضا
جم ��رم ��ون ،وا� �ض ��اف ��ة اىل ذل� ��ك ال
كفاءة لهم ،وهذا �أكرث � اً
إذالل .فرغم
رداءت� �ه ��م ،ورغ� ��م م���س�ت��واه��م الذي
يحتقره معظم اللبنانيني� ،إال �أنهم
مع ذلك يحكمون ،ومع ذلك يظلون
يف ال�سلطة ،ومع ذلك ينهبون ،ومع
ذلك يهينوننا” ،ينفجر زياد ماجد.
بينما يعي�ش  55باملائة من اللبنانيني
حتت خط الفقر ،غرق  23باملائة يف
فقر مدقع ،وف ًقا لأحدث �أرقام خطة
لبنان لال�ستجابة ل�ل�أزم��ة ،والتي
ي�ع��ود ت��اري�خ�ه��ا �إىل م��اي��و .2020
ه��ذا دون اح�ت���س��اب ج�م�ي��ع ال�سكان
املهاجرين ،الذين ميثلون ما يقرب
من ثلث جمموع ال�سكان يف البالد،
وي��واج�ه��ون متيي ًزا م�ت��زاي�دًا .يُتهم
ال�سوريون والفل�سطينيون بارتكاب
جميع ال�شرور� ،إىل جانب عامالت
املنازل من �آ�سيا و�إفريقيا ،وهم من
�أوائ ��ل املتلقني للعنف االجتماعي
واالق �ت �� �ص��ادي ال� ��ذي ي���ض�غ��ط على
ال� �ب�ل�اد�.إذا ك��ان��ت ه�ن��اك م�شكلة يف
ال�ك�ه��رب��اء ف�ه��ي ب�سبب ال�سوريني،
و�إذا ان� �ع ��دم ال �� �ش �غ��ل وال ��وظ ��ائ ��ف،
فذلك ب�سبب ال�سوريني ،و�إذا تبني
�أن املجرم �سوري ،ف��إن جن�سيته هي
�أول م��ا تعلمه م��ن الأخ �ب��ار .يقول
م���ص�ط�ف��ى ،ال� ��ذي غ� ��ادر م�ن�ب��ج �إىل
ب�ي�روت بعد ��س�ن��وات قليلة م��ن بدء
احلرب يف �سوريا“ ،ميكنك �أن تعمل
من �أجل اللبنانيني مثل العبد ،وعند
�أدن ��ى م�شكلة� ،سيجدون �أي ذريعة
ل�ل�ت�خ�ل����ص منك” .مت ف���ص��ل هذا
الرجل البالغ من العمر  27عامًا،
وع �م��ل مب��وج��ب ع�ق��د غ�ير قانوين
ملنظمة غري حكومية حملية ،ثالث
م ��رات :نق�ص التمويل للم�شاريع،
ال �ث��ورة ،وج��ائ�ح��ة كوفيد  .19-ان
ع ��دم اال� �س �ت �ق��رار امل��زم��ن يف البالد
يجعل من امل�ستحيل التخطيط على
املدى الطويل ،حيث تتعر�ض احلياة
اليومية ملخاطر متعددة .ويحاول
م���ص�ط�ف��ى ال� �ي ��وم م � �غ ��ادرة البالد
لي�ستقر يف فرن�سا ويوا�صل درا�سته.
ول�ئ��ن ك��ان��ت الغالبية العظمى من
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ال�ل�اج �ئ�ي�ن يف ل �ب �ن��ان ي��رغ �ب��ون يف
العودة �إىل بلدانهم الأ�صلية (80
باملائة عام  ،)2019فنادرًا ما يتم
ا�ستيفاء �شروط �إمكانية هذه العودة.
ورغ��م ان احلكومة اللبنانية تقوم
منذ �سنوات بحملة م��ن �أج��ل عودة
امل�ه��اج��ري��ن ال���س��وري�ين ع�ل��ى �أ�سا�س
�أن احل��رب ق��د ان�ت�ه��ت ،تظل �سوريا
حقل �ألغام لأولئك الذين ا�ضطروا
�إىل ال�ف��رار م��ن ال�ب�لاد ،وتنتظرهم
املخابرات �أو الفقر.
االنطالق يف بداية جديدة
ل �ك��ن م� �غ ��ادرة ل �ب �ن��ان ل�ي���س��ت مهمة
�سهلة لأح ��د .رغ��م ه�ج��رة الأدمغة
واخت�صا�صات خمتلفة م��ن العمال
الذين يتمكنون من العثور على عمل
خارج غابات الأرز ،ال يزال الكثريون
م�ترددي��ن يف م �غ��ادرة ال�ب�لاد وترك
االباء وراءهم“ .كثريا ما �أقارن هذا
مبتالزمة �ستوكهومل� ،أنت يف عالقة
م�سمومة ،لكن ال ميكنك الرحيل.
بالن�سبة يل ،بريوت هي كذلك .من
ناحية ،كنت خائفة من �أن �أجد نف�سي
يف بلد ال يفهم فيه �أح��د م��ا حدث،
وم��ن ناحية �أخ ��رى ،خفت �أن �أظل
�أ�شعر انني بال هوية ،و�أن �أذهب �إىل
علي �إث�ب��ات �أنني
مكان حيث يتعني ّ
ل�ست �إرهابية حتى وان كنت عربية،
و�أنني �أتيت للعمل ب�شكل قانوين ...
مل يكن لدي القوة خلو�ض كل هذا.
كنت بحاجة فقط لأن �أكون يف مكان
ما م�ألو ًفا يل ،حتى لو كان ي�ؤملني”،
ت�أ�سف ميالين داغر .واليوم ،بعد �أن
�سافر كل املحيطني بها ،ق��ررت هي
نف�سها مغادرة البالد قريبًا.
م��ن جانبه ،متكن �أن�ط��وين �سمعان
من احل�صول على �إقامة طيلة خم�س
�سنوات يف لندن ،بعد التقدم بطلب
ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى ت ��أ� �ش�ي�رة املواهب
ال �ع��امل �ي��ة .يف ب ��داي ��ة � �ش �ه��ر يونيو،
ا�صطحب كلبه �إىل الطائرة ،وغادر
لبنان براحة ممزوجة مبرارة�“ :أنا،
ع �م��ري �� 35س�ن��ة� ،أري� ��د �أن �أعي�ش
ب��دون انفجار ،مر�ض ،ح��ادث .رمبا
ال يزال �أمامي خم�سة و�أربعون عامًا
من العمر ،وال �أري��د �أن �أم�ضيها يف
م�ث��ل ه��ذه ال �ظ��روف .ل�ق��د ق��دم لنا
لبنان الكثري من الأ�شياء اجلميلة،
لكنه مل يعد مينحنا فر�صة للعي�ش
�أو ر�ؤي��ة التقدم” .يعي�ش مع �أبناء
عمومته ويبحث عن وظيفة ،يقول
مبت�سما�“ :أنا �سعيد جدًا الآن ،لقد
ن�سيت �أنني ميكن �أن �أك��ون �سعيدًا،
ف�ق��ط �أع�ي����ش ح�ي��اة طبيعية� ،أ�سري
يف احلديقة ،و�أن��ا �سعيد ،لي�س لدي
وظ�ي�ف��ة و�أن ��ا �سعيد :ك��ل ه��ذا لي�س
خ� �ط�ي�را ،ط��امل��ا �أن� �ن ��ي خ��رج��ت من
البالد ،فال ب�أ�س».
مثل الكثري من ال�شباب الذين بدوا
م�صممني ع�ل��ى ال�ب�ق��اء ب�ع��د كارثة
� 4أغ�سط�س لإع��ادة بناء بلد جديد
ريا من طبقته ال�سيا�سية
يتخل�ص �أخ ً
امل�شبوهة ،مل تنجو �آم��ال��ه الأخرية
من عام من العنف ال�صامت .وعلى
� �ش �ف��اه اجل �م �ي��ع ،جن��د امل �ق��ارن��ة مع
احلرب الأهلية التي تعود� :إذا �صمت
ال �� �س�ل�اح يف ال ��وق ��ت احل� � ��ايل ،ف� ��إن
احلرب ا�ستنزاف اقت�صادي ونف�سي.
مرة �أخ��رى ،يعود �شبح الإف�لات من
ال�ع�ق��اب ل�ي�ط��ارد اللبنانيني :بينما
تطالب عائالت ال�ضحايا بالعدالة،
قا�ض
وي �ح��ارب ط��ارق ب�ي�ط��ار� ،آخ��ر ٍ
م�س�ؤول عن التحقيق يف االنفجار،
م��ن �أج��ل رف��ع احل�صانة الربملانية
ع��ن ث�لاث��ة وزراء ��س��اب�ق�ين ،مل يتم
�إع�ط��اء �أي �إج��اب��ة ،ومل يتم حتديد
اجل� ��اين.م� ��ع اق �ت ��راب ال ��راب ��ع من
�أغ�سط�س� ،أ�صبحت املدينة ممزقة
بني احلمى وال�سبات ...ال�صدمات
ت�ستيقظ ،لكن الكراهية �أ�صبحت
خامدة .وبنظرة قلقة يهم�س النا�س،
“�إنها �ستنفجر».

يف الليل  ،تغرق بريوت يف الظالم ب�سبب نق�ص الكهرباء
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الهجمات املعادية لل�سامية زادت  4مرات يف لندن
•• لندن�-أ ف ب

12

�أعلنت �شرطة لندن �أ ّنها �سجّ لت خالل النزاع الأخري
ال��ذي ا�ستمر  11ي��وم�اً ب�ين �إ��س��رائ�ي��ل والف�صائل
الفل�سطينية يف قطاع غزة ارتفاعاً يف عدد الهجمات
املعادية لل�سامية بن�سبة �أربعة �أ�ضعاف مقارنة ب�أي
وقت �آخر خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية.
وقالت ال�شرطة بح�سب ما نقلت عنها وكالة الأنباء
الربيطانية “بي �إيه” �إ ّنها تل ّقت خالل فرتة النزاع
يف �أي��ار/م��اي��و ب�لاغ��ات مب��ا جم�م��وع��ه  87حادثة
معادية لل�سامية� ،أي بزيادة  65حادثة عن ال�شهر

الذي �سبق ،علماً ب��أ ّن �أعلى ح�صيلة ح��وادث �شهرية
م�سجّ لة منذ �أيار/مايو  2018هي  22حادثة.
و�أ� �ض��اف��ت ال���ش��رط��ة يف ب �ي��ان �أ ّن “هذا ال �ن��وع من
ال�سلوك واالنتهاكات �ض ّد �أيّ ف��رد �أو جمموعة ال
مكان له يف مدينتنا».وتابعت “لن نت�سامح مع هذا
الأمر و�سنعمل ب�سرعة وحزم للر ّد على ك ّل اجلرائم
املب ّلغ عنها من هذا النوع».
وتزامنت ه��ذه ال��زي��ادة الكبرية يف الأع�م��ال املعادية
لل�سامية يف لندن م��ع ال�ن��زاع امل�س ّلح ال��ذي دار من
 10ولغاية � 21أيار/مايو بني �إ�سرائيل والف�صائل
الفل�سطينية يف قطاع غزة و�أ�سفر عن مقتل 260

فل�سطينياً من بينهم  66طف ً
ال ومقاتلون ،يف حني
ق�ضى يف اجل��ان��ب الإ�سرائيلي � 13شخ�صاً بينهم
طفل وفتاة وجندي.وكانت لهذه الأزم��ة تداعيات
على ال�ي�ه��ود ال�بري�ط��ان�ي�ين :يف ل�ن��دن ،كتبت كلمة
“هتلر” على �سقف مبنى و�ألقيت حجارة على منزل
حي �ستامفورد هيل
يقطنه يهود.وقال �أح��د �س ّكان ّ
يف �شمال لندن حيث تعي�ش جالية يهودية ح�سيدية
ك�ب�يرة �إ ّن �إط � ��ارات �أك�ث�ر م��ن �� 30س�ي��ارة مملوكة
ليهود ّ
مت ثقبها.كما �أل�ق��ت ال�شرطة القب�ض على
�أربعة �أ�شخا�ص بعد �أن ظهروا يف مقطع فيديو وهم
يطلقون من على منت �سيارة �شتائم معادية لليهود.

كما وجّ هت ال�شرطة اال ّت�ه��ام �إىل رجلني ل�صلتهما
ب�ه�ج��وم � ُ��ض��رب خ�لال��ه ح��اخ��ام ع�ل��ى ر�أ� �س��ه بحجر
بالقرب من كني�سه.وبح�سب جمعية “كوميونيتي
�سيكيوريتي ترا�ست” التي تن�شط يف مكافحة معاداة
ال�سامية والدفاع عن اليهود الربيطانيني فقد ّ
مت
الإب�ل�اغ ع��ن  116ح��ادث��ة م��ن ه��ذا ال�ن��وع يف �سائر
�أنحاء اململكة املتحدة بني  8و� 19أيار/مايو.
وخ�ل�ال ف�ت�رة ال �ن��زاع ن� �دّد رئ�ي����س ال � ��وزراء بوري�س
جون�سون مبوجة “ال تطاق” من الأفعال املعادية
لل�سامية ،بينما ك ّثف رئي�س بلدية لندن �صادق خان
دوريات ال�شرطة يف الأحياء املعنية.

الوقت لي�س يف �صالح وا�شنطن مع قدرة �إيران على بناء قنبلة ذرية

«� ...»ARANIسالح الكونغر�س للتدخل يف مفاو�ضات النووي الإيراين
بايدن جتاه ايران.
وع ��ر� ��ض ال �� �س �ن��ات��ور ب �ي��ل هاجرتي
(جمهوري من والية تيني�سي) تعدي ً
ال
من �ش�أنه تطبيق مراجعة م�سبقة من
الكونغر�س على رفع �أي عقوبات عن
�إي��ران ،بغ�ض النظر عن ما �إذا كانت
تلك العقوبات مرتبطة بربناجمها
النووي �أم ال.
يف نهاية ال�شهر املا�ضي ،ق�دّم النائب
كري�س �ستيوارت (جمهوري عن والية
يوتا) �إج��را ًء من �ش�أنه �أن يذهب �إىل
�أب �ع��د م��ن ذل ��ك ،ومي�ن��ع �إدارة بايدن
م��ن رف��ع �أي عقوبات ع��ن �إي ��ران على
الإط�ل�اقّ ،
بغ�ض النظر عما �إذا كان
ال�سلوك الإيراين قد تغيرّ .

•• وا�شنطن-وكاالت

ك �� �ش��ف ال� �ك ��ات ��ب ل � ��وي ري� �ك� �ف ��ورد �أن
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة مل ت�ع��د وح��ده��ا لغة
احل��وار بني وا�شنطن وطهران ،حيث
دخل الكونغر�س الأمريكي على خط
حم��ادث��ات ف�ي�ي�ن��ا اخل��ا� �ص��ة باالتفاق
ال� �ن ��ووي م ��ع �إي� � � ��ران ،ل � ُي ��ذ ّك ��ر �إدارة
الرئي�س جو بايدن ب��أن هناك قانوناً
�أمريكياً يعود �إىل عام  ،2015ا�سمه
( )INARAيلزم البيت الأبي�ض
ب ��أخ��ذ م��واف �ق��ة ال�ك��ون�غ��ر���س ع�ل��ى �أي
ترتيب يخ�ص امللف النووي الإيراين.
يك�شف ري �ك �ف��ورد ،يف ت�ق��ري��ر ملنظمة
“ج�ست �سيكيوريتي”� ،أن النائب
اجل �م �ه��وري م��اي��ك م ��اك ��ول ،الع�ضو
ال �ب��ارز يف جل�ن��ة ال �� �ش ��ؤون اخلارجية
مبجل�س ال �ن��واب ،ب�ع��ث ب��ر��س��ال��ة �إىل
الإدارة الأم��ري �ك �ي��ة ي ��ؤك��د ف�ي�ه��ا �أن
العودة �إىل االتفاق النووي الإيراين،
�أو خ�ط��ة ال�ع�م��ل ال���ش��ام�ل��ة امل�شرتكة
(� ،)JCPOAسوف تخ�ضع ملراجعة
الكونغر�س مب��وج��ب ق��ان��ون مراجعة
االت �ف��اق �ي��ة ال �ن��ووي��ة الإي��ران �ي��ة لعام
.)INARA( 2015
وبينما يلعب الكونغر�س دوراً يف �ضمان
ام�ت�ث��ال �إي� ��ران الل�ت��زام��ات�ه��ا مبوجب
خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة� ،إال
�أن عليه �أال مينع الواليات املتحدة من
الوفاء بالتزاماتها الدولية.
ما هو قانون «»INARA؟

« « INARAهو ت�شريع مع ّقد �أق ّره
ال �ك��ون �غ��ر���س ب��دع��م م��ن احل��زب�ي�ن يف
ع��ام  2015قبل �إب ��رام خطة العمل
ال�شاملة امل���ش�ترك��ة .وم��ن ب�ين �أمور
�أخ ��رى ،يق�ضي ال�ق��ان��ون ب��إح��ال��ة �أي
“اتفاق” ج��دي��د يتعلق بالربنامج
ال �ن ��ووي الإي� � ��راين ع�ل��ى الكونغر�س
ل �ف�ترة م��راج �ع��ة م��دت �ه��ا  60يوماً،
يتمكن خاللها الكونغر�س من مترير
ق��رار م�شرتك بالرف�ض من �ش�أنه �أن
مينع ب�شكل �أ�سا�سي دخ��ول ال�صفقة
حيز التنفيذ.
وع��ام  ،2015ق� ّدم��ت �إدارة الرئي�س
ب ��اراك �أوب��ام��ا خطة العمل ال�شاملة

امل� ��� �ش�ت�رك ��ة �إىل ال� �ك ��ون� �غ ��ر� ��س ،مع
التقييمات وال���ش�ه��ادات امل�ط�ل��وب��ة ،يف
امتثال ��ص��ارم لـقانون .INARA
وق � ��د ح �ظ ��ي ال �ك ��ون �غ ��ر� ��س بفر�صة
م��راج �ع��ة ال���ص�ف�ق��ة� ،إذ ق ��ام بفح�ص
ال �� �ش��روط ع�ل��ى ن �ط��اق وا� �س��ع ،مب��ا يف
ذل��ك جل�سات اال�ستماع مع م�س�ؤويل
الإدارة و� �ش �ه��ود �آخ ��ري ��ن ،والعديد
م��ن ال�ت�ب��ادالت الكتابية م��ع ال�سلطة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ،وج �ل �� �س ��ات �إع�ل�ام �ي ��ة
��ض�خ�م��ة .ويف ن �ه��اي��ة ت �ل��ك العملية،
ك��ان ل��دى الكونغر�س فر�صة لرف�ض
خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة .لكن
الت�صويت جاء بالت�أييد ،وجنح تنفيذ

خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة �إىل
�أن ان�سحب الرئي�س ال�سابق دونالد
ت��رام��ب م��ن االت�ف��اق يف ع��ام ،2018
على الرغم من ا�ستمرار امتثال �إيران
اللتزاماتها النووية.
هل ُتعقد اتفاقية جديدة؟
ويف حم � ��اول � ��ة م �� �س �ت�ت�رة لإف� ��� �ش ��ال
ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة اجل � ��اري � ��ة ،ي �ح ��اول
ال�ع��دي��د م��ن �أع���ض��اء جمل�س النواب
اجلمهوريني (وال�ع��دي��د م��ن �أع�ضاء
جم�ل����س ال �� �ش �ي��وخ �أي �� �ض �اً) ال �ق��ول �إن
ال �ك��ون �غ��ر���س ي �ج��ب �أن ت �ك ��ون لديه
فر�صة لرف�ض �أي نتيجة للمفاو�ضات

مع �إيران.
ي �ج��ادل م��اك��ول ب ��أن ال �ع��ودة املتبادلة
�إىل االتفاق غري ممكنة لأن الربنامج
النووي الإيراين �أكرث تقدماً مما كان
عليه يف ع��ام  .2015وبالتايل ،ف�إن
�أي نتيجة للمفاو�ضات احل��ال�ي��ة مع
�إي ��ران �س ُتعترب “اتفاقية” جديدة،
وب ��ال� �ت ��ايل ت �� �س �ت��وج��ب �إط �ل ��اق �آلية
املراجعة  INARAيف الكونغر�س.
مطالبة غري �صحيحة
وي � ��رى ري �ك �ف ��ورد �أن ادع� � ��اء ماكول
ب� ��أن “التغيريات امل��ادي��ة يف ال�سياق
اال�سرتاتيجي” ت �ت �ط � ّل��ب �أن “�أي
ات� �ف ��اق حم �ت �م��ل ي �ت �ع � ّل��ق بالربنامج

النووي لإيران ،يُلزم الواليات املتحدة
باتخاذ �إج��راء ي�ش ّكل بو�ضوح اتفاقية
جديدة ،جتب �إحالتها على الكونغر�س
ملراجعتها مبوجب قانون �إنارا” �إدعاء
غري �صحيح.
وي� ��� �ش�ي�ر �إىل �أن � � ��ه م �ه �م��ا اختلفت
االجتهادات ،ف�إن قانون “�إنارا” مينح
ال�ك��ون�غ��ر���س ح��ق اال��س�ت�م��رار يف لعب
دور رقابي مهم ،عندما يتعلق الأمر
با�ستئناف الواليات املتحدة م�شاركتها
يف االتفاقية النووية.
وي �ح �ت��وي ال �ق��ان��ون ع �ل��ى متطلبات
و�شهادات �شاملة لإعداد التقارير يجب
على الإدارة االلتزام بها يف ما يتعلق
بامتثال �إيران خلطة العمل ال�شاملة

متواطئان يف هروب غ�صن يتخليان عن ا�ستئناف احلكم

دي�سمرب  2019خمتبئاً يف ��ص�ن��دوق كبري خم�ص�ص لنقل مايكل وبيرت تايلور م�ؤكدَين �أنهما نادمان على �أفعالهما.
•• طوكيو�-أ ف ب
وط��ال��ب وك�ل�اء ال��دف��اع عنهما ب�ع�ق��وب��ات م��ع وق ��ف التنفيذ
املعدّات ال�صوتية لتج ّنب عمليات التفتي�ش يف املطار.
خ�صو�صا �أن ك��ارل��و���س غ�صن ه��و امل��د ّب��ر الرئي�سي
�أع �ل �ن��ت حم�ك�م��ة ط��وك�ي��و ل��وك��ال��ة ف��ران ����س ب��ر���س �أن �ه��ا ث ّبتت كان غ�صن �آنذاك قد خرج من ال�سجن بكفالة مالية مع منعه م��ؤك��دي��ن
ً
العقوبتني بال�سجن بحق الأم�يرك� َي�ين اللذين �ساعدا رجل من مغادرة الأرا�ضي اليابانية بانتظار حماكمته لال�شتباه يف لكل العملية ،و�أن مايكل وبيرت تايلور �أم�ضيا ع�شرة �أ�شهر يف
احلب�س االحتياطي يف ال��والي��ات املتحدة قبل ت�سليمهما �إىل
الأع�م��ال كارلو�س غ�صن يف عملية ف��راره من اليابان �أواخر تورطه يف اختال�س �أموال عندما كان ير�أ�س �شركة ني�سان.
العام � ،2019إذ �إن املُدا َنني �أ�سقطا حقهما ا�ستئناف احلكم .و�أعلن املتحدث با�سم حمكمة طوكيو ب�ش�أن مايكل وبيرت تايلور اليابان يف �آذار/مار�س من العام احلايل.
منذ ع�شرة �أيامُ ،حكم على مايكل تايلور ( 60عاماً) وهو عن�صر لفران�س بر�س �أنه “ ّ
وال ي��زال رج��ل من �أ�صل لبناين يُدعى ج��ورج �أن�ط��وان زايك،
مت تثبيت الإدانتني».
�سابق يف القوات اخلا�صة الأمريكية ،بال�سجن � 24شهراً وعلى �أفادت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء �أن الأمريك َيني وكذلك ي�شتبه ب�أنه متواطئ يف العملية �أي�ض ،متوار ًيا.
ابنه بيرت تايلور ( 28عاماً) بال�سجن � 20شهراً.
النيابة� ،أ�سقطوا حقهم يف اال�ستئناف يف الأيام الـ 14التي تلي وح��ال � ًي��ا ي�ق�ي��م غ���ص��ن ال� ��ذي ي�ح�م��ل اجل�ن���س�ي��ات الفرن�سية
واللبنانية والربازيلية ،ب�شكل دائ��م يف لبنان منذ ف��راره وهو
وقد �أق� ّرا ب�أنهما �ساعد الرئي�س ال�سابق لتحالف رينو ني�سان احلكم ال�صادر يف  19متوز/يوليو.
ك��ارل��و���س غ�ضن يف م �غ��ادرت��ه ال �ي��اب��ان �أواخ� ��ر ك��ان��ون الأول� /أثناء حماكمتهما التي بد�أت منت�صف حزيران/يونيو ،اعتذر مبن�أى عن الق�ضاء الياباين �إذ ال ي�سلم لبنان مواطنيه.

امل�شرتكة .وب�سبب متطلبات الإبالغ
ه ��ذه� � ،ص��ادق��ت �إدارة ت��رام��ب م ��راراً
وت�ك��راراً على امتثال �إي��ران لل�صفقة
(ح� �ت ��ى ان �� �س �ح��ب م �ن �ه��ا م ��ن جانب
تو�صلت �إدارة بايدن �إىل
واح��د) .و�إذا ّ
تفاهم مع �إيران على طريق االمتثال
خل �ط��ة ال �ع �م��ل ال���ش��ام�ل��ة امل�شرتكة،
يتعني على الكونغر�س الت�أكد متاماً
من التزام �إيران بال�شروط.
عقبات بوجه بايدن
وا�ستطاع ممثلو احلزب اجلمهوري يف
جمل�سي النواب وال�شيوخ ،حتى الآن،
و��ض��ع ال�ع��دي��د م��ن ال�ع�ق�ب��ات يف وجه
دبلوما�سية الرئي�س الدميقراطي جو

تخريب الدبلوما�سية
وو�صف ريكفورد هذه املتط ّلبات ب�أنها
“�صادمة” كونها ت�ضع ق �ي��وداً غري
م�سبوقة على ال�ق��درة الدبلوما�سية
ل �ل �ب �ي��ت الأب� �ي� �� ��ض ،وت� �ق� � ّو� ��ض جهود
وا�شنطن لكبح برنامج �إيران النووي،
وت � �ع � � ّزز حم � � ��اوالت � �ص �ق ��ور احل� ��رب
لتخريب الدبلوما�سية ب�شكل كبري.
و�إذ اعترب �أن ترك الربنامج النووي
الإي� ��راين دون رق��اب��ة ال ُي �ع � ّزز الأمن
ال��دويل �أو ي�ضع ال��والي��ات املتحدة يف
موقف تفاو�ضي قوي ،خل�ص ريكفورد
�إىل �أن الوقت لي�س يف �صالح وا�شنطن
عندما يتعلق الأمر بقدرة �إيران على
بناء �سالح ن��ووي� ،إذ من الوا�ضح �أنه
من م�صلحة الأمن القومي الأمريكي

تون�س :توقيف مرا�سل
نيويورك تاميز بتهمة التخابر
•• تون�س-وكاالت

�أوق�ف��ت ال�شرطة التون�سية يف منطقة ح��ي الت�ضامن بتون�س العا�صمة
مرا�سل �صحيفة نيويورك تاميز ،بتهمة التخابر.
وقال ال�صحايف ما�سيني�سا بالأكحل ،بينما كان يف خمفر ال�شرطة لوكالة
الأن �ب��اء الأمل��ان�ي��ة� ،إن��ه ك��ان يجري حتقيقاً يف ح��ي الت�ضامن القريب من
العا�صمة قبل �أن تعتقله ال�شرطة.
وق ��ال ب��الأك �ح��ل ،وه��و م��را��س��ل م�ستقل وي�ح�م��ل ترخي�صا م��ن ال�سلطات
التون�سية� ،إن ال�شرطة واجهته ب�أ�سئلة تت�ضمن اتهاماً بالتخابر.

مريكل ت�سرت�ضي �أردوغان ...وتهني ذكاء املراقبني تخفيف القيود على املعرب احلدودي بني الأردن و�سوريا
••�أنقرة-وكاالت

ل �ف��ت رئ �ي ����س ال �ت �ح��ري��ر ال�سابق
ل�صحيفة “زمان” الرتكية �سيفغي
�آكارت�شي�شمي �إىل �أن الهجرة ق�ضية
ح���س��ا��س��ة يف ج�م�ي��ع �أن� �ح ��اء العامل
تقريباً خ�صو�صاً يف �أوروبا و�أمريكا
ال�شمالية ،حيث ي�ح��اول الهاربون
م��ن احل ��روب واال��ض�ط�ه��اد والفقر
اللجوء �إىل الدول املتطورة.
ب�ف�ع��ل م��وق�ع�ه��ا اجل� �غ ��رايف� ،شكلت
ت��رك �ي��ا ج �� �س ��راً ل �ل �م �ه��اج��ري��ن من
ال���ش��رق �إىل ال �غ��رب ع��و��ض�اً ع��ن �أن
تكون م�ضيفاً لهم .لكن منذ بداية
احل � ��رب الأه �ل �ي ��ة يف � �س��وري��ا �سنة
� ،2011شهدت تركيا موجة جلوء
غري م�سبوقة من جارتها اجلنوبية
التي تت�شارك و�إي��اه��ا ح��دوداً �أطول
م��ن  600ك�ي�ل��وم�تر .وم��ع ارتفاع
�أعداد الالجئني ارتفعت ن�سبة رهاب
الأجانب بني ال�شعب الرتكي.
االنحياز �أكرث ظهور ًا
ك� �ت ��ب �آك ��ارت �� �ش �ي �� �ش �م ��ي يف موقع
“توركي�ش مينيوت” �أن� ��ه ومنذ
ت��دخ��ل �أن�ق��رة يف ال���ش��ؤون ال�سورية
ال��داخ�ل�ي��ة ،اع�ت�م��دت تركيا �سيا�سة
الأب � � ��واب امل �ف �ت��وح��ة ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل
ال �� �س��وري�ين مب ��ن ف�ي�ه��م املقاتلون
وامل �ت �ط��رف��ون مم ��ا �أدى �إىل ب ��روز
خماوف ب�ش�أن الأم��ن داخل البالد.
بالنظر �إىل ال�ظ��روف غري امل�ؤاتية
ل�لاج�ئ�ين يف ت��رك �ي��ا ،ر�أى ك�ث�ر �أن
الأخ�ي��رة ه��ي دول ��ة ت��ران��زي��ت نحو
وجهتهم النهائية� :أوروبا.
مل تفتقر تركيا �إىل �سيا�سة جلوء
خم�ط��ط ل�ه��ا وح���س��ب ،ل�ك��ن �أي�ضاً،

�أ��ص�ب��ح ج�م�ه��وره��ا وب���ش�ك��ل متزايد تلك البالد زادت من حدة املخاوف
غري مت�سامح مع ال�سوريني ب�سبب املوجودة �أ�سا�ساً لدى جميع الأتراك
ت�أمينهم ي��داً عاملة رخي�صة .على تقريباً.
ال��رغ��م م��ن �أن �أن �ق��رة ح�صلت على
م�ساعدات مالية كبرية من االحتاد حاجة مريكل امل�ستجدة
الأوروب � ��ي لإب �ق��اء ال�لاج�ئ�ين داخل تتعر�ض الأقلية الليبريالية التي
ت��رك�ي��ا ،تنت�شر م��زاع��م زائ �ف��ة على تدافع عن الالجئني وت�سلط ال�ضوء
و�سائل التوا�صل االجتماعي ب�شكل على معاناتهم و�أو�ضاعهم احلقوقية
متكرر حول دعم حكومي لالجئني امل�تردي��ة �إىل ات�ه��ام��ات بكونها من
بوا�سطة �أم��وال داف�ع��ي ال�ضرائب .ال �ن �خ��ب امل�ن�ف���ص�ل��ة ع ��ن ال ��واق ��ع يف
ت��اري �خ �ي �اً� ،أ�� �ض ��اف ال �ك��ات��ب ،مييل تركيا .بح�سب �آكارت�شي�شمي ،غالباً
الأت��راك �إىل التمتع بنظرة تف�ضل ما ينق�ص النا�س التعاطف وين�سون
الأوروبيني على ال�شرق �أو�سطيني� .أن �أي ��ش�خ����ص مي �ك��ن �أن ي�صبح
وم��ع ��ض�غ��وط ت��دف�ق��ات الالجئني ،الجئاً يف ي��وم من الأي��ام ،خ�صو�صاً
�إذا كان �آتياً من دولة م�ضطربة قد
�أ�صبح هذا االنحياز �أكرث ظهوراً.
حتول حتى �أكرث النا�س امتيازاً �إىل
الجئني.
عامل مقلق �آخر
وف�ق�اً لتقرير ��ص��ادر ع��ن مفو�ضية ل �ك��ن �إىل ج��ان��ب ق �� �س��م ك �ب�ير من
��ش��ؤون الالجئني يف الأمم املتحدة امل��واط �ن�ي�ن الأت� � ��راك ال�ق�ل�ق�ين من
يف  30يونيو (ح��زي��ران)  ،2021م ��وج ��ة جل � ��وء �أخ � � � ��رى ،ي� �ب ��دو �أن
ت�ست�ضيف تركيا  4ماليني الجئ امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل
وطالب جل��وء مبن فيهم �أك�ثر من �شعرت باحلاجة �إىل الت�أكيد على
 3.6م�ل�ي��ون � �س��وري يف ظ��ل و�ضع الدور اجلوهري الذي لعبته تركيا
احلماية امل�ؤقتة ،وما يقارب  330ب �ع��د الأن � �ب� ��اء ع ��ن ال� �ق ��ادم�ي�ن من
�أل � � ��ف الج� � ��ئ وط� ��ال� ��ب جل� � ��وء من �أفغان�ستان .وقالت مريكل يف هذا
جن�سيات �أخ��رى� .إن �أي جرمية �أو ال�سياق“ :تقوم تركيا ب��دور ممتاز
توتر اجتماعي ارتبطا بال�سوريني يف االعتناء بالالجئني ال�سوريني.
ل �ق��د وف ��رن ��ا ال ��دع ��م ل�ترك �ي��ا ،لكن
لقيا ت�ضخيماً من قبل الإعالم.
ل�ك��ن م ��ؤخ��راً ،ارت�ف�ع��ت “خماوف” طبعاً ،ك��ان ذل��ك م�ق��داراً �صغرياً”،
الأت ��راك م��ن جميع �أن�ح��اء الطيف يف �إ��ش��ارة �إىل ات�ف��اق  2016ب�ش�أن
ال �� �س �ي��ا� �س��ي ب �� �س �ب��ب ال� �ت� �ط ��ورات يف الالجئني.
�أف�غ��ان���س�ت��ان .ع�ق��ب ق ��رار الواليات
املتحدة االن�سحاب من تلك البالد ،ت��ب��ادل خ��دم��ات ب�ين �أوروب����ا
و��ص�ل��ت م��وج��ة م��ن ال�لاج�ئ�ين �إىل و�أردوغان
ح � ��دود ت��رك �ي��ا ع�ب�ر �إي� � ��ران ب�سبب ي�ضيف �آكارت�شي�شمي �أنه لي�س �سراً
اخل � ��وف م ��ن ح��رك��ة ط ��ال� �ب ��ان� .إن وج ��ود ت �ب��ادل خ��دم��ات ب�ين االحتاد
م�شاهد دخول �شبان من دون وثائق الأوروب ��ي والرئي�س ال�ترك��ي رجب

•• عمان�-أ ف ب

طيب �أردوغ ��ان منذ �سنة .2016
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ان � � ��زالق تركيا
�إىل ال��دي�ك�ت��ات��وري��ة ،ت�غ����ض �أوروب� ��ا
ال �ط��رف ع��ن االن �ت �ه��اك��ات الرتكية
ال���ش��ام�ل��ة حل �ق��وق الإن �� �س��ان ،فقط
لإبقاء الالجئني داخل تركيا .وعلى
ال��رغ��م م��ن �أن �أردوغ � ��ان ي�ستخدم
الالجئني علناً كورقة مقاي�ضة مع
�أوروبا ،بالكاد تهتم مريكل مب�صالح
االحتاد اخلا�صة .وتزعم امل�ست�شارة
الأملانية �أن متديد اتفاق الالجئني
مع تركيا “�سيكون الأف�ضل بالن�سبة
�إىل الأ�شخا�ص املت�ضررين».
ق ��د ي �ك��ون حت � ّم��ل ح �ك��م �أردوغ � � ��ان
الأح��ادي التع�سفي ل�صالح ح�سابات
�سيا�سية داخلية �أف�ضل خيار �أمام
مريكل وقادة �آخرين يف �أوروبا .لكن
الزعم ب ��أن ذل��ك ي�صب يف امل�صلحة
الف�ضلى لالجئني هو �إهانة لذكاء
اجلميع كما ي�ؤكد الكاتب .وي�ضيف
�أن على االحت��اد الأوروب��ي �أن ي�شعر
باخلجل من �سيا�سته اال�سرت�ضائية
لأردوغ��ان يف مقابل معاناة ماليني
الأتراك والالجئني.

�أعلنت احلكومة الأردن�ي��ة �إع��ادة ت�شغيل مركز
جابر-ن�صيب م��ع ��س��وري��ا اع�ت�ب��ارا م��ن الأحد
ب�شكل �شبه ع ��ادي ،ب�ع��د ن�ح��و ع��ام ع�ل��ى عمله
ب�شكل حم ��دود يف �إط� ��ار �إج� � ��راءات ل�ل�ح��د من
انت�شار فريو�س كورونا.
وقال وزير الداخلية مازن الفراية يف بيان ن�شر
ليل الأربعاء “بعد �إج��راء الرتتيبات امليدانية
الكاملة مع اجلانب ال�سوري� ،سيبد�أ اعتبارا من
�صباح الأحد الأول من �آب/اغ�سط�س الت�شغيل
الكامل ملركز حدود جابر».
و�أو� �ض��ح �أن��ه �سي�سمح لـ 500م��ن امل�سافرين
القادمني من �سوريا يوميا الت�سجيل ل�سلوك
املعرب ال��ذي ك��ان يعربه الآالف يف االجتاهني
يوميا قبل جائحة كورونا ،وملئتي مركبة (مئة
من كل جانب) باملرور.
وكانت احلكومة الأردن�ي��ة �أغلقت مركز حدود
جابر يف � 12آب�/أغ�سط�س ال�ع��ام املا�ضي بعد
ت�سجيل ارت �ف��اع يف ع��دد الإ� �ص��اب��ات بفريو�س
كورونا بني القادمني.
و�أعيد فتحه الحقا مع اعتماد قيود ت�ضمنت
نظام نقل تباديل للركاب والب�ضائع (ب��اك تو
ب ��اك) ،وال�سماح ل�ع��دد حم��دد بـ� 150شخ�صا
يوميا من القادمني اىل الأردن ،بالعبور ،بينما
ك��ان امل�غ��ادرون والقادمون بحاجة اىل موافقة
�أردنية م�سبقة.
وق��ال الفراية الأرب�ع��اء �إن��ه تقرر “�إلغاء نظام
النقل التباديل،
وال �� �س �م��اح ل �ل �ح��اف�لات ب��ال �ع �ب��ور �إىل اجلانب
ال�سوري والعودة منه».
كما ت�ق��رر “ال�سماح مب �غ��ادرة الأ��ش�خ��ا���ص من

خمتلف اجلن�سيات �إىل �سوريا دون احلاجة �إىل
موافقة م�سبقة من اجلانب الأردين” ،بينما
يحتاج ال�سوريون القادمون ملوافقة.
وعلى القادمني من �سوريا اىل الأردن الت�سجيل
م�سبقا يف من�صة �إل �ك�ترون �ي��ة واب� ��راز �شهادة
فح�ص كورونا �سوري �صادر خالل � 72ساعة،
و�إج� � ��راء ف�ح����ص �آخ� ��ر داخ� ��ل م �ع�بر ج��اب��ر مع
ا�ستثناء الأردنيني احلا�صلني على جرعتني من
اللقاح يف الأردن.
و��س�ي���س�م��ح ل�ل���س��وري�ين امل��وج��ودي��ن يف الأردن
الراغبني بالعودة لبلدهم “باملغادرة دون �أي
�شروط م�سبقة».
وكان الفراية بحث مع نظريه ال�سوري حممد
ال��رح�م��ون يف ات���ص��ال هاتفي ال�ث�لاث��اء �أهمية
�إع��ادة ت�شغيل امل��رك��ز احل��دودي “ملا ميثله من
�أه�م�ي��ة ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ت �ع��ود ب��ال�ن�ف��ع والفائدة
على الأردن و�سوريا وم�صاحلهما امل�شرتكة”.

ومعرب جابر/ن�صيب هو املعرب الرئي�سي بني
الأردن و�سوريا.
و�شكل �إغ�لاق املعرب يف ني�سان�/أبريل 2015
ب�سبب النزاع يف �سوريا� ،ضربة موجعة القت�صاد
اململكة التي �سجل التبادل التجاري بينها وبني
ج��ارت �ه��ا ال���ش�م��ال�ي��ة ع ��ام  2010ن�ح��و 615
مليون دوالر،
قبل �أن يرتاجع تدريجيا ب�سبب احل��رب التي
اندلعت عام .2011
و�أع �ي��د فتح امل�ع�بر خ��ري��ف ع��ام  .2018وبلغ
ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري ع ��ام  2020ب�ي�ن الأردن
و�سوريا  108,7ماليني دوالر ،وفقا لأرقام
ر�سمية �أردنية.
واحل � ��دود م��ع � �س��وري��ا � �ش��ري��ان م�ه��م القت�صاد
الأردن� ،إذ ت�صدر ع�بره��ا ب�ضائع �أردن �ي��ة اىل
تركيا ولبنان و�أوروب��ا وت�ستورد عربها ب�ضائع
�سورية ومن تلك الدول.
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حيوان �سيا�سي �شر�س:

دونالد رام�سفيلد ،الرجل الذي ال خطة له!...
املخطط للعراق .تويف دونالد رام�سفيلد� ،أ�صغر
•• الفجر -فريد كابالن
وزير دفاع يف الواليات املتحدة و�أكربهم �سنّا ،ورمبا
–ترجمة خرية ال�شيباين
�أ�سو�أهم ،يوم الثالثاء  29يونيو عن عمر يناهز 88
حيوان �سيا�سي �شر�س ،خبري يف اخلدع البريوقراطية ،عا ًما .واليته الأوىل ،التي ا�ستم ّر فيها �أكرث من عام
كان وزير الدفاع الأمريكي الأ�سبق ،الذي مل يكن بقليل ،بعد �أن عينه الرئي�س جريالد فورد عن عمر
يعرف �شي ًئا عن اجلغرافيا ال�سيا�سية� ،أ�صل التدمري يناهز  43عا ًما ،مل ت�سفر عن �أي نتيجة .الثانية،

حتت حكم جورج دبليو بو�ش ،ا�ستمرت �ست �سنوات،
حتى ا�ستقالته عن عمر يناهز  74عا ًما ،وخالل هذه
الفرتة ،كان م�س�ؤو ًال جزئي ًا عن احلرب يف العراق،
وخ�صو�صا مذنب ًا ب�سلوك “�سيئ” �أ�سفر عن مئات
الآالف من القتلى (منهم �أكرث من � 4400أمريكي)
 ،وزعزعة ا�ستقرار ال�شرق الأو�سط.

رام�سفيلد (و�سط) يقوم بجولة �إىل جانب عمدة نيويورك ال�سابق رودي جولياين (ميني) يف نوفمرب 2001
«لعني �صغري ال يرحم»
و ّق� � ��ع ث �م��ان �ي��ة م ��ن اجل �ن ��راالت
الأم��ري �ك �ي�ين امل �ت �ق��اع��دي��ن ،ر�سالة
يف م�ط�ل��ع ع ��ام  ،2006يطالبون
ف �ي �ه��ا ب��ا� �س �ت �ق��ال �ت��ه .وم �ت��وق � ًع��ا �أن
ي �ت��وىل ال��دمي �ق��راط �ي��ون جمل�سي
ال � �ك � ��وجن � ��ر� � ��س ،لأ�� � �س� � �ب � ��اب لي�س
�أق�ل�ه��ا ع��دم �شعبية احل ��رب� ،أر�سل
رام�سفيلد ا�ستقالته �إىل بو�ش ع�شية
االنتخابات الن�صفية ،وقبلها بو�ش
غداة االنتخابات.
أت
�
بد
التي
م�سريته،
خالل معظم
وج �ن��ى ث ��روت ��ه م ��ن خ �ل�ال رئا�سة غياب الوزير -و�إذا مل ينجح ذلك ،مب �ع �ن��ى م ��ا� ،أث �ب �ت��ت احل �ق��ائ��ق �أن ��ه
(خدم
أول
ل
ا
بتن�صيبه
عام 1963
��ش��رك��ة الأدوي � ��ة � �س�يرل ،و�شركتني يذهب ت�شيني �إىل املكتب البي�ضاوي ع�ل��ى � �ص��واب :مب���س��اع��دة معداتهم
ث�ل�اث ف �ت��رات) ك�م�م�ث��ل جمهوري �أخ��ري�ي�ن .يف ال�ت���س�ع�ي�ن��ات ،ع��اد �إىل لإقناع بو�ش بعك�س القرار الذي مت امل �ت �ط��ورة ل�ل�غ��اي��ة ،جن�ح��ت القوات
لإلينوي يف الكونغر�س االمريكي ،ال �� �س �ي��ا� �س��ة ال��دف��اع �ي��ة و�� �ش ��ارك يف اتخاذه للتو (اال ان هذا تغيرّ خالل ال�بري��ة م��ن ه��زم اجل�ي����ش العراقي
� �ص��اغ رام �� �س �ف �ي �ل��د ��س�م�ع��ة را�سخة ع��دة جل ��ان� .أه � ّم �ه��ا ،يف ن�ه��اي��ة ذاك العامني الأخريين من رئا�سة بو�ش ،ويف اح�ت�لال ب�غ��داد رغ��م انخفا�ض
كحيوان �سيا�سي ماهر ومقاتل.
ال �ع �ق��د ،ك ��ان ه��دف �ه��ا ت�ق�ي�ي��م قدرة حيث فهم ه��ذا الأخ�ي�ر يف النهاية ال �ق��وة ال�ب���ش��ري��ة �-أق� ��ل ب�ك�ث�ير مما
يف �أح� ��د ال�ت���س�ج�ي�لات ال�سرية كوريا ال�شمالية على بناء �صواريخ ل �ع �ب �ت �ه �م��ا ،و�أدرك ع ��واق ��ب ذلك اع�ت�بره اجل�ن�راالت ��ض��روري��ا .ومع
لريت�شارد نيك�سون ،ميكن �سماعه بالي�ستية (وخل�صت ،من بني �أ�شياء الكارثية).
ذل ��ك ،ف�ق��د ك ��ان خم�ط� ًئ��ا يف نقطة
بعد ذل��ك ،يف الفرتة التي �سبقت مل يكن يعتقد �أنها مهمة  ...لكنها
وهو ي�صفه ب�أنه “اللعني ال�صغري� ،أخ��رى� ،إىل �أن وكالة اال�ستخبارات
لي�س يف قلبه �أي رحمة” (وهي كانت امل��رك��زي��ة ق�ل�ل��ت ب���ش�ك��ل ج ��دي من غ��زو ال �ع��راق ،ق��رر رام�سفيلد عدم ك��ان��ت ك�ب�يرة ج� �دًا :ه� ��ؤالء اجلنود
ت�صديق وكالة املخابرات املركزية ،ال �ب��ال��غ ع��دده��م � 140أل � ًف��ا كانوا
�إطراء حقيقيا يف فم نيك�سون) .كما تقدير التهديد).
ق � ��ال ع �ن ��ه ه �ن��ري ك �ي �� �س �ن �ج��ر ذات
ع�ن��دم��ا مت ان�ت�خ��اب ج ��ورج دبليو ال �ت��ي زع �م��ت �أن � �ص��دام ح���س�ين ال بعيدين جدًا عن كونهم عددًا كافياً
رئي�سا للواليات املتحدة ،فكر ميتلك �أ��س�ل�ح��ة دم ��ار ��ش��ام��ل ،و�أنه لالحتفاظ باملنطقة (بعد احتالل
م��رة� ،إن��ه ال��رج��ل “الأكرث انعداما بو�ش ً
لل�ضمري” ال� � � ��ذي ق ��اب� �ل ��ه على �أو ًال يف م �ن��ح رام���س�ف�ي�ل��د من�صب لي�س على ارتباط بتنظيم القاعدة ق��ري��ة ،ي�ن�ط�ل��ق الأم��ري �ك �ي��ون مرة
الإط�ل�اق (نتخيل ان��ه قالها ب�شيء م��دي��ر وك��ال��ة امل �خ��اب��رات املركزية- .ح��ذر م��ن وك��ال��ة امل �خ��اب��رات ،ي�أتي �أخ��رى يف اجت��اه العا�صمة ،تاركني
من الغرية).
وم��ع ذل ��ك ،ف ��إن دان ك��وت����س ،الذي دون � �ش��ك م ��ن خ�ب�رت��ه يف اللجنة وراءهم الفو�ضى �أو ما هو �أ�سو�أ) �أو
حياة
يف
�ول
�
ح
�
ت
�
ل
ا
�ة
�
ط
�
ق
ج� ��اءت ن�
اعتقد بو�ش يف البداية �أنه �سي�صبح امل �� �س ��ؤول��ة ع��ن تقييم ق ��درة كوريا تفادي التمرد واحلرب الأهلية التي
عندما
،1970
�ام
�
ع
�د
رام���س�ف�ي�ل�
متحم�سا مبا ال �� �ش �م��ال �ي��ة ع �ل ��ى ب� �ن ��اء � �ص ��واري ��خ �أعقبت ذلك وا�ستمرت ت�سع �سنوات
وزيراً للدفاع ،مل يكن
ً
ع �ي �ن��ه ن �ي �ك �� �س��ون ل��رئ��ا� �س��ة مكتب يكفي للدفاع ال�صاروخي ،مما دفع بالي�ستية .ل��ذل��ك �أخ��ذ رام�سفيلد �أخرى.
الفر�ص االقت�صادية .ثم �شغل بعد ت�شيني (نائب الرئي�س حينها) اىل على عاتقه �إن�شاء مكتب ا�ستخباراته
ذلك من�صب �سفري لدى الناتو ،ثم اق �ت�راح ��ص��دي�ق��ه ال �ق��دمي ومعلمه اخلا�ص ،امل�سمى “مكتب التخطيط العراق :التوجه التدمري
م�ست�شا ًرا للبيت الأب�ي����ض ،قبل �أن رام�سفيلد ،ليح ّل حمله (مت تعيني اخلا�ص” ،يخت�ص يف جمع البيانات
ك��ان رام�سفيلد دوغ�م��ات� ًي��ا ب�ش�أن
ي�صبح رئي�س مكتبه .وق��ام دونالد كوت�س بعد فرتة طويلة جدا مدي ًرا الأولية اخل��ام ،و�إب��راز امل�صادر التي “التحول” اىل درجة �أنه حتى بعد
رام�سفيلد بدوره بانتداب ،كم�ساعد ،لال�ستخبارات الوطنية ،ث��م �أقاله ت�ؤكد قناعاته.
عامني من بدء هذه املرحلة الثانية
ورمب��ا ك��ان الأم��ر الأك�ثر كارثية ،من احلرب ،رف�ض االعرتاف بوجود
م��ن ك��ان معه يف ال�برمل��ان ،ريت�شارد دونالد ترامب).
ت�شيني.
لقد �أثر الثنائي ت�شيني ورام�سفيلد ه ��و دف ��اع ��ه امل �ت �ح � ّم ����س ع ��ن فكرة مت��رد ،و�أم��ر م�ساعديه ب�ع��دم نطق
ع �ن��دم��ا ا� �ض �ط��ر ن �ي �ك �� �س��ون �إىل ع�ل��ى ال �ت��اري��خ ب���ش�ك��ل مل ي���س�ب��ق له �أخ��رى تبناها يف �إح��دى اللجان يف هذه الكلمة( .للإ�شارة للمتمردين
اال��س�ت�ق��ال��ة ،ت �ع��زز م��وق��ع الرجلني مثيل م��ن قبل نائب رئي�س ووزير �أواخ��ر الت�سعينات ،وه��ي “التحول حتدث ذات مرة عن “تافهني” غري
لأن ف � ��ورد ،ال� ��ذي خ�ل��ف نيك�سون ،دفاع (�أو �شخ�صيات �أمريكية �أخرى الع�سكري” ،وال � �ت� ��ي مبوجبها م�ن�ظ�م�ين) .ل�ق��د ك��ان ي�ت��ذك��ر حرب
�أ� �ص �ب �ح��ت � �ش �ب �ك��ات اال�ستخبارات ف�ي�ت�ن��ام مب��ا ي�ك�ف��ي ل�ي�ع��رف �أن ��ه �إذا
ك ��ان � �ص��دي � ًق��ا ل��رام���س�ف�ي�ل��د ،الذي غري الرئي�س).
� �س �ب��ق ان ع ��رف ��ه يف الكوجنر�س.
يف ال� �ب ��داي ��ة ،ب���ص�ف�ت�ه�م��ا �سادة االلكرتونية و “القنابل الذكية” ك��ان هناك مت��رد ،فيجب مواجهته
وت�سبب رام�سفيلد وت�شيني م ًعا يف حقيقيني للبريوقراطية ،عرف كل (ثمار ثورة الإلكرتونيات الدقيقة) ب�سيا�سة تقمعه .وه��ذا يعني ترك
خ�سارة كي�سنجر ملن�صبه كم�ست�شار منهما جيدًا كيفية �صد املناف�سني فعالة للغاية ودقيقة اىل درجة �أنها الكثري من القوات يف امليدان لفرتة
ل�ل�أم��ن القومي ،ويف ان�ق�لاب فورد الأقوياء �أو امل�ؤثرين ،ور�سم الدوائر ميكن �أن مت ّكن الواليات املتحدة من ط��وي�ل��ة ...اختيار مل يكن م��ن بني
ك�سب احلروب بعدد �أقل من القوات خياراته.
(واحل��زب اجلمهوري) على �سيا�سة حولهم لعزلهم.
االن �ف��راج م��ع ال�سوفيات (ك��ان هذا
للحيلولة دون اج�ت�م��اع جمل�س على امليدان.
مل ي�ك��ن رام���س�ف�ي�ل��د م�ه�ت� ًم��ا ح ًقا
ّ
ّ
م �ت �ب �ع��ا ه � ��ذا امل� �ن� �ط ��ق ،خف�ض ب��ال�ع��راق ،ك��ان ي��رى �ساحة املعركة
ب�ل�ا ��ش��ك م �� �ص��درا ل �ه��ذا الإعجاب ل �ل��أم� ��ن ال� �ق ��وم ��ي ي �ت ��وق �ع ��ان �أن� ��ه
التكتيكي والعداء اال�سرتاتيجي من � �س �ي �� �ص��وت � �ض��د ر�ؤي� �ت� �ه� �م ��ا ،اعتاد رام �� �س �ف �ي �ل��د االن �ت �� �ش��ار الع�سكري كمخترب ملفهومه اجل��دي��د للحرب
كي�سنجر).
رام�سفيلد �إر� �س��ال �أح��د مر�ؤو�سيه امل�خ�ط��ط ل��ه يف ال �ع��راق م��ن  500احل ��دي �ث ��ة ،و�أراد ا� �س �ت �خ��دام غزو
ليعلن �أنه ال ميكنه اتخاذ �أي قرار يف �أل��ف ج�ن��دي �إىل  140ال�ف��ا فقط .العراق كرادع �ضد �آخرين يعار�ضون
ت�شيني رام�سفيلد ،ثنائي ماكر
على ر�أ�س الدولة
ب�ع��د ه��زمي��ة ف ��ورد ع��ام ،1976
حتول رام�سفيلد �إىل عامل الأعمال

 خو�ض الواليات املتحدة احلرب بال خطط لإعادةً
متعمدا
بناء العراق؛ كان اختيا ًرا

 مل يكن رام�سفيلد مهت ًما ح ًقا بالعراق ،كان يرى �ساحةاملعركة كمخترب ملفهومه اجلديد للحرب احلديثة

كان ينظر �إىل رام�سفيلد على �أنه العب �أ�سا�سي يف عقيدة بو�ش املت�شددة

ح�صل رام�سفيلد ،الذي يظهر �إىل اليمني بجانب نائب الرئي�س امل�ستقبلي ديك ت�شيني عام  ،1975على و�سام احلرية الرئا�سية عام 1977
ه��ذا املنطق ميكن �أن ينطبق �إذا
مت غ ��زو ب �ل��دك ف �ج ��أة وك ��ان عليك
�أن ت��داف��ع ع��ن نف�سك ب� ��أي و�سيلة
متاحة ،ومهما كانت غري مالئمة.
اال ان احلرب �ضد العراق� ،أطلقتها
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة -وب��الإم �ك��ان �أن
نقول ،رام�سفيلد نف�سه -وكان لديه
ك��ل ال��وق��ت ال� ��ذي ي�ح�ت��اج��ه جلعل
اجل�ي����ش �أك�ث�ر ق ��درة ع�ل��ى التعامل
معها .لكن احلقيقة هي �أنه ال يريد
ج�ي��� ً�ش��ا �أف �� �ض��ل ،لأن ��ه ال يعتقد �أنه
�أو رمب��ا ك��ان جم��رد ث�م��رة عقل بحاجة �إليه ...وكان خمطئا.
ت��و��س��ع ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة يف عامل ع��ددًا �أق��ل م��ن ال��رج��ال مم��ا �أو�صى
ي�شري عنوان مذكراته �إىل جوهرة
م ��ا ب �ع��د احل � ��رب ال� � �ب � ��اردة ،والتي به اجلرناالت ،و�أنه كان يدرك دائ ًما ك�سول وم��رب��ك .على �سبيل املثال،
اع�ت�بره��ا ال�ك�ث�يرون �آن� ��ذاك ،حقبة خم��اط��ر ال�ت�م��رد ،و�أن��ه تلقى ب�شكل ك ��ان رام���س�ف�ي�ل��د م�ت�ح�م��� ً�س��ا ب�ش�أن �أخ��رى م��أخ��وذة من ه��ذه املجموعة
تفوق الواليات املتحدة على امل�سرح �إي �ج��اب��ي وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر املتباينة “التحول الع�سكري” لي�س فقط م ��ن امل� �ق ��والت ال �ت��ي ت �ل �ي��ق بحكيم
ملر�ؤو�سيه �أو �ضباطه (ت�صريح جعل ك ��أ� �س��ا���س ال��س�ترات�ي�ج�ي�ت��ه يف حرب ع �ج��وز يف ك �ت��اب ر� �س��وم متحركة.
الدويل بدون منازع.
أي�ضا كا�سرتاتيجية ك��ان ق��ال�ه��ا يف م��ؤمت��ر �صحفي عام
�أث �ن��اء التح�ضري ل�ل�ح��رب ،انتزع ال�ع��دي��د م��ن اجل�ن�راالت ي�ضحكون العراق ،ولكن � ً
تغيري البنتاغون -دل�ي��ل لطريقة “ :2002هناك امل �ع �ل��وم ،وهناك
ريا عندما قر�أوا الكتاب).
رام���س�ف�ي�ل��د م��ن وزارة اخلارجية كث ً
«ق �ب��ل ع���ش��ر � �س �ن��وات ب ��د�أ العمل ج� ��دي� ��دة مت� ��ا ًم� ��ا ل �ت �ح��دي��د �أن� � ��واع �أ�شياء نعرف �أننا نعرفها .كما نعلم
ال �ت �خ �ط �ي��ط ل �ع �م �ل �ي��ات “التدخل
واال�ستقرار والتحول” التي �ستتبع ال �ط��وي��ل وال �� �ص �ع��ب ل�ت�ح��ري��ر  25الأ�سلحة ال�ت��ي يجب ��ش��را�ؤه��ا و�أي اي�ضا �أن هناك املجهول املعروف� ،أي
م��رح�ل��ة ال �ق �ت��ال يف ح ��رب العراق .مليون ع��راق��ي ،وك��ل �أول�ئ��ك الذين ن��وع م��ن ال �ق��وات ال�ع���س�ك��ري��ة يجب �أننا نعلم �أن هناك �أ�شياء ال نعرفها.
ث��م م�ن��ع �أي �شخ�ص يف البنتاغون ل�ع�ب��وا دو ًرا يف ال�ت��اري��خ ي�ستحقون ت �� �ص �وّره��ا .وم ��ع ذل� ��ك ،يف غ�ضون ولكن هناك � ً
أي�ضا املجهول املجهول
من اال��ش��راف عليها .مل يكن يريد اح�ت�رام �ن��ا وت �ق��دي��رن��ا “ ،يتفاخر �ست �سنوات كوزير للدفاع ،مل يزل -الأ�� �ش� �ي ��اء ال �ت��ي ال ن �ع��رف ان �ن��ا ال
�أن ت�ك��ون ه�ن��اك ع�م�ل�ي��ات ا�ستقرار ال�شخ�ص الذي ترك البالد يف حالة رام�سفيلد �سوى نظامني قدميني نعرفها «.
�إنها حقيقة بديهية �شائعة جدًا،
ت�سمى � ًأي�ضا “بناء الأمة” .اذن ،كارثية.
ل�ل�م��دف�ع�ي��ة ف �ق��ط ،وه �م��ا مروحية
ُك�ت�ب��ت يف �أك �ت��وب��ر  ،2003بعد �شايان ،واملدفع املحمول كرو�سيدر� ،أ� �س��ا� �س �ي��ات ن �ظ��ري��ة امل �ع��رف��ة .لكن
خ��ا��ض��ت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة احلرب
دون �أي خطط لإع��ادة بناء البالد� ،سبعة �أ�شهر من الغزو ،كانت �إحدى وه��ي ب�ق��اي��ا مل حت��ظ ب�ق�ب��ول كبري رام�سفيلد ا�ستخدمها مرا ًرا وتكرا ًرا
ومل يكن ذلك �سهواً ،بل كان اختيا ًرا م��ذك��رات��ه (ع�ل��ى م��ا ي �ب��دو) واحدة حتى داخل اجلي�ش ،الذي كان ميلك كذريعة لعدم توقع ما قد يحدث.
مت��رد ،على �سبيل املثال (“خطر”
متعمدًا -خطة رام�سفيلد كانت �أال م ��ن �أذك� � ��ى امل� ��ذك� ��رات ال �ت��ي كتبها هذين النوعني من الأ�سلحة.
ت��و ّق �ع��ه ال �ع��دي��د م ��ن الأ�شخا�ص
تكون هناك خطة ...وندرك اىل اي على الإط�ل�اق“ :اليوم نفتقر �إىل
الآخ� ��ري� ��ن ،ل�ك�ن��ه ب�ب���س��اط��ة رف�ض
كارثة قاد هذا اخليار.
امل�ؤ�شرات التي من �ش�أنها �أن ت�سمح لي�س خطئي
مل يعرتف رام�سفيلد يف مذكراته اال�ستماع �إل�ي�ه��م) .باخت�صار� ،إنها
ً
ك��ان رام�سفيلد �أي����ض��ا ك��اذ ًب��ا من لنا مبعرفة ما �إذا كنا �سننت�صر �أو
الدرجة االوىل .ط��وال فرتة توليه نخ�سر احلرب العاملية على الإرهاب .ب � ��أي خ �ط ��أ ،اع �ت�رف ف �ق��ط ببع�ض ذري �ع��ة الرت �ك��اب��ك ك��ل � �ش��يء ب�شكل
م�ن���ص��ب وزي � ��ر ال ��دف ��اع ،ك �ت��ب �إىل هل نعتقل �أو نقتل �أو نثبط �أو نثني الأخ � �ط� ��اء ال �ف ��ادح ��ة ال �ت��ي ن�سبها خ��اط��ئ .يف فيلمه ال��وث��ائ�ق��ي حول
م�ساعديه �آالف املذكرات الق�صرية كل يوم املزيد من الإرهابيني �أكرث �إىل �آخ��ري��ن ،ع��ادة وكالة املخابرات رام���س�ف�ي�ل��د “املعروف املجهول”،
ال�ت��ي ��س��رع��ان م��ا �أ�صبحت ُتعرف مم��ا ت�ق��وم امل��دار���س ورج ��ال الدين امل��رك��زي��ة �أو ال��دمي��وق��راط �ي�ين �أو ال��ذي �أ� �ص��دره ع��ام  ،2014ي�س�ألب��ا� �س��م “رقاقات الثلج” -لطرح امل �ت �ط ��رف ��ون ب �ت �ج �ن �ي��ده وتدريبه و�سائل الإعالم �أو غريهم ممن قال �إيرول موري�س وزير الدفاع ال�سابق
�إن �ه��م غ��ال�ط��وه .بالن�سبة ل�شخ�ص ع ��ن ال� ��درو�� ��س ال� �ت ��ي ت �ع �ل �م �ه��ا من
الأ�سئلة �أو ا�ستح�ضار الأفكار ،والتي ون�شره �ضدنا؟»
لقد ك��ان � �س �� اًؤال رائ � ًع��ا ،وك��ان من ك��ان �شخ�صية عامة لفرتة طويلة ،ح��رب فيتنام .ال تن�سوا �أن��ه خالل
يتناق�ض ال�ك�ث�ير م�ن�ه��ا م��ع �أ�سئلة
و�أف� �ك ��ار واردة يف م ��ذك ��رات �أخ ��رى املمكن �أن يكون �أكرث �صلة �إذا طرحه ب��دا �أن ��ه م�ت�ه��ور وم��ن دون ب�صرية �ستينات و�سبعينات القرن املا�ضي،
قبل عامني� ،أو حتى �شهرين .لكن ب���ش�ك��ل م��ده ����ش .خ ��ذ واح� � ��دة من ��ش�ه��د رام���س�ف�ي�ل��د ،ب�صفته ع�ضوًا
كتبها �سابقا.
ورئي�سا
يرا،
وم ��ن خ�ل�ال االح �ت �ف��اظ ببع�ض الأه��م من ذل��ك� ،أن��ه ال يوجد دليل تلك العبارات الأك�ثر �شهرة ،والتي يف ال�ك��ون�غ��ر���س ،و� �س �ف� ً
ً
املختارات عن عمد ،ميكن حتى �أن على �أن رام�سفيلد تابع هذه الفكرة قالها ردا على حر�س وطني متجه ل �ل �م��وظ �ف�ين يف ال �ب �ي��ت الأب �ي ����ض،
نعتقد ب��أث��ر رج�ع��ي� ،أن��ه ك��ان ميلك ع �ل��ى الإط � �ل� ��اق .مل ي �ك �ل��ف �أح� � �دًا �إىل العراق ت�ساءل ملاذا هو واجلنود جميع م��راح��ل ال�ت��دخ��ل الأمريكي
م��وه�ب��ة م�ع��رف��ة ال �غ �ي��ب .وه ��ذا هو �أب �دًا بت�صميم نظام يوفر البيانات الآخرون تلقوا الكثري من الأ�سلحة يف ه��ذه احل��رب -الطلقات الأوىل،
ب��ال���ض�ب��ط م��ا ف�ع�ل��ه رام���س�ف�ي�ل��د يف �أو ي �غ�ير ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال ��والي ��ات التي مل تكن منا�سبة لهذه احلرب .وت�صعيد ال�صراع ،و�أخرياً الهزمية.
لا�“ :إنك �إليكم رد دونالد رام�سفيلد حرفيا
مذكراته “املعروف واملجهول” ،وهو املتحدة حلل هذه امل�شكلة .وال ي�سع رد رام���س�ف�ي�ل��د م �ت �ج��اه� ً
بع�ضا م��ن رقائقه املرء �إال �أن يت�ساءل عما �إذا مل تكن تخو�ض حربًا باجلي�ش الذي لديك ،وب��ال �ك��ام��ل ع �ل��ى �إي � ��رول موري�س:
ك�ت��اب جمع فيه ً
عندما ال يقوم ،يف ف�صول معينة ،امل�لاح�ظ��ة املعنية جم��رد م�سرحية ول �ي ����س ب��اجل �ي ����ش ال� ��ذي ق ��د يكون “هناك �أ�شياء ت�سري ب�شكل ح�سن،ب ��إع��ادة كتابة ال�ت��اري��خ - .م��ن �أجل (�أو ،ب�صراحة �أكرث ،طريقة لتغطية ل��دي��ك� ،أو تتمنى �أن ي�ك��ون لديك و�أخرى ب�شكل �سيء ...هذه املرة مل
در�سا ،فعندئذ
تنجح� ...إذا كان هذا ً
ان ير�سخ االع�ت�ق��اد ب��أن��ه مل ير�سل �أردافه).
الح ًقا».
نعم� ،إنه در�س « .رمبا كان دونالد
رام�سفيلد ،يف �أعماقه ،رغم خربته
وم��وه�ب�ت��ه وف �ن��ون م�ك��ره وخداعه،
جمرد �صدفة فارغة.

 قال عنه هرني كي�سنجر ذات مرة �إنه “�أكرثالرجال عدميي ال�ضمري” الذي قابله على الإطالق

 ي�شري عنوان مذكراته �إىل �إحدى مقوالته التيتليق بحكيم عجوز يف كتاب ر�سوم متحركة

 -دفاعه عن «القنابل الذكية» لك�سب احلرب يف العراق هي �أكرث ا�سرتاتيجياته كارثية

رام�سفيلد (�إىل الي�سار) عمل حتت حكم فورد (�إىل اليمني) بعد �أن ر�سخ نف�سه يف �إدارة نيك�سون
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معهد الإمارات للدرا�سات امل�صرفية واملالية و«تنفيذ» ينظمان يوما مفتوحا ال�ستقطاب املواهب الإماراتية
يف الإم ��ارات �ضمن جمموعة وا�سعة من
التخ�ص�صات م�ث��ل ال�ع�م�ل�ي��ات والتمويل
والتحول وخدمة العمالء والتح�صيالت
ومت �إج��راء  40مقابلة وظيفية حيث مت
حتديد عدة مر�شحني لل�شواغر احلالية
والوظائف املتاحة يف امل�ستقبل.
وق ��ال ج�م��ال اجل�سمي م��دي��ر ع��ام معهد
الإم ��ارات للدرا�سات امل�صرفية واملالية”
يلتزم املعهد بامل�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية
حكومة الإمارات نحو بناء اقت�صاد املعرفة
م��ن خ�لال تعزيز م �ه��ارات امل��وظ�ف�ين من

•• ال�شارقة-وام:

نظم معهد الإم��ارات للدرا�سات امل�صرفية
وامل��ال�ي��ة و من�صة “تنفيذ”  -ذراع بنك
الإم � � ��ارات دب ��ي ال��وط �ن��ي ي��وم �اً مفتوحاً
للباحثني عن فر�ص العمل من املواطنني
الإماراتيني يف القطاعني امل�صريف واملايل
و ذلك �أن�سجاما مع ا�سرتاتيجية التوطني
يف الإمارات.
و�سلطت الفعالية ال�ضوء على الوظائف
امل �ت��وف��رة يف ال�ب�ن��وك وامل ��ؤ� �س �� �س��ات املالية

امل��واط�ن�ين يف ال�ق�ط��اع امل���ص��ريف ويف �إطار
جهودنا ي�سعدنا �أن ن�ست�ضيف اليوم املفتوح
بالتعاون م��ع ’تنفيذ‘ وه��ي املن�صة التي
ت�ساعدنا على حتديد املواهب الإماراتية
الواعدة وربطها بفر�ص العمل املنا�سبة».
وق��ال��ت ف��اط�م��ة ع�ب��د ال��رح�م��ن العو�ضي
الرئي�س التنفيذي ل�ش�ؤون املوارد الب�شرية
يف من�صة “تنفيذ” نعمل يف املجموعة على
خطط لدعم عملية التوطني يف القطاع
امل���ص��ريف وق��د قمنا بتبني ا�سرتاتيجية
مكونة م��ن ث�لاث��ة عنا�صر �ضمن نهجنا

ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع امل ��واه ��ب الإم ��ارات� �ي ��ة وهي
ا�ستقطاب املواهب وتطويرها واالحتفاظ
بها ونحن يف ’تنفيذ‘ ن�ضع خطط فردية
لتطوير م �ه��ارات امل��واط�ن�ين ون�سعى �إىل
زي ��ادة ع��دد الإم��ارات �ي�ين ال��ذي��ن ي�شغلون
م �ن��ا� �ص��ب ه ��ام ��ة يف �أق� ��� �س ��ام العمليات
امل�صرفية كما نوفر ملوظفينا الإماراتيني
ف��ر��ص�اً وا��س�ع��ة ل�لان�ت�ق��ال ب�ين الوظائف
والتدريب يف خمتلف التخ�ص�صات لتعزيز
مهاراتهم وم�ساعدتهم على بناء عالقات
جديدة».
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قادة القطاع البحري يناق�شون خطة دعم ملف �إعادة تر�شح الدولة ملجل�س املنظمة البحرية الدولية
•• دبي-وام:

نظمت الإدارة البحرية يف وزارة
الطاقة والبنية التحتية اجتماعا
لقادة القطاع البحري من خمتلف
اجل �ه��ات وامل ��ؤ� �س �� �س��ات احلكومية
واخلا�صة ملناق�شة اجلهود املبذولة
ل��دع��م م �ل��ف �إع� � ��ادة ت��ر� �ش��ح دول ��ة
الإم��ارات ملجل�س املنظمة البحرية
الدولية وح�صر �أف�ضل املمار�سات
وامل �� �ش��اري��ع ال �ت��ي ت �ع��زز م��ن مكانة
ال ��دول ��ة وث �ق��ة �أع� ��� �ض ��اء املنظمة
ب �ق��درات �ه��ا ال �ب �ح��ري��ة .ي ��أت��ي ذلك
�ضمن م���س��اع��ي ال��دول��ة لتكري�س
ري��ادت �ه��ا ك ��إح ��دى �أف �� �ض��ل املراكز
ال�ب�ح��ري��ة يف ال �ع��امل ول �ت �ك��ون من
بني �أه��م ال��دول امل��ؤث��رة يف تطوير
ال�صناعة البحرية على م�ستوى
ال �ع��امل  .وت��وا� �ص��ل وزارة تطوير
البنية التحتية القيام ب��دوره��ا يف
تطوير ال�صناعة البحرية والت�أثري
يف �صياغة ال�ق��رارات والت�شريعات
ال �ب �ح��ري��ة اجل� ��دي� ��دة مب ��ا يخدم
ال�ق�ط��اع ال�ب�ح��ري وي�ح�م��ي البيئة
البحرية يف �آن واحد.
ح�ضر االجتماع  -الذي جمع بني
احل���ض��ور ال�شخ�صي االفرتا�ضي
ع ��ن ب �ع��د  -ع � ��دد م ��ن ال� �ق� �ي ��ادات
ال�ب�ح��ري��ة يف دول ��ة الإم � ��ارات على
ر�أ�سهم ال�شيخ �سعيد بن �أحمد بن
خليفة �آل مكتوم املدير التنفيذي
ل �� �س �ل �ط��ة م��دي �ن��ة دب � ��ي املالحية

 ..ف �ي �م��ا �أدارت ال �ن �ق��ا���ش خالل
الإج�ت�م��اع �سعادة املهند�سة ح�صة
�آل مالك م�ست�شار الوزير ل�ش�ؤون
ال �ن �ق��ل ال �ب �ح��ري وزارة الطاقة
والبنية التحتية .
وح��ول �أهمية �إع��ادة انتخاب دولة
الإم� � � � � ��ارات يف جم �ل ����س املنظمة
ال �ب �ح��ري��ة ال ��دول� �ي ��ة ق� ��ال معايل
� �س �ه �ي��ل ب� ��ن حم �م��د ف � ��رج فار�س
امل ��زروع ��ي وزي ��ر ال �ط��اق��ة والبنية
التحتية  :ي���ض��اه��ي دور املنظمة
البحرية الدولية ما تقوم به الأمم
املتحدة ولكن يف عامل البحار وهي
اجلهة الدولية لإ�صدار الت�شريعات
واللوائح التي تنظم عمل �صناعة
ال���ش�ح��ن ال�ب�ح��ري وك��ل م��ا يتعلق
ب ��ال� ��� �س�ل�ام ��ة والأم� � � � ��ن البحري
وحماية البيئة البحرية وت�سهيل
ال�ت�ج��ارة العاملية املنقولة بحراً..
ل��ذا ،ك��ان ل��زا ًم��ا علينا العمل ب�أن
يكون لنا ح�ضو ًرا ف��اع� ً
لا وم�ؤثراً
يف مركز اتخاذ القرار ،و�أن نتعامل
م��ع ال �ق �ط��اع ال �ب �ح��ري م��ن موقع
املبادرة بالفعل ،ولي�س من منطلق
ر ّدة الفعل.
و�أ�ضاف معاليه� :أم��ر �آخ��ر يعترب
ال�ت��زام��ا �أخ�لاق�ي��ا و�أدب �ي��ا علينا يف
ال��دول��ة وه��و �أن ن�ك��ون امل�ع�بر عن
� �ص��وت ال �ق �ط��اع ال �ب �ح��ري يف هذا
اجل ��زء م��ن ال �ع��امل وع ��دم احتكار
�� �ص� �ن ��اع ��ة ال� � � �ق � � ��رارات البحرية
وحت �� �ض�ي�ره��ا ع �ل��ى ال � � ��دول التي

ه �ي �م �ن��ت ب �ح �ك��م الأق ��دم� �ي ��ة على
ه��ذا القطاع ..وق��د جنحنا خالل
ال� ��دورت�ي��ن ال �� �س��اب �ق �ت�ين ملجل�س
امل �ن �ظ �م��ة ب �ل �ع��ب دور ف ��اع ��ل على
ه��ذا ال�صعيد ومت�ك�ن��ا م��ن �إدخ ��ال
تعديالت جوهرية يف الكثري من
ال � �ق� ��رارات ال �ت��ي ت��راع��ي الفجوة
ال �ت �ق �ن �ي��ة ال� �ك� �ب�ي�رة ب�ي��ن ال � ��دول
املتقدمة ببنيتها التحتية البحرية
وباقي ال��دول التي ال ت��زال ت�سعى
�إىل تطوير منظومتها البحرية..
كما �ساهمنا يف �إ�صدار العديد من
القرارات التي تخفف الأعباء عن
مالك ال�سفن وال�شركات البحرية
يف ذات الوقت ال��ذي نحفزهم فيه
على االمتثال للت�شريعات اجلديدة
وتبني التحول الرقمي يف ال�صناعة
البحرية.
وع�بر معايل امل��زروع��ي ع��ن ر�ضاه
مل� ��ا مت حت �ق �ي �ق��ه ح �ت ��ى الآن من
ف��ري��ق دع��م م�ل��ف �إع� ��ادة الرت�شح،
وثقته الكبرية ب ��إجن��ازات الدولة
والتي �سجل العديد منها �أرقاماً
قيا�سية يف م ��ؤ� �ش��رات التناف�سية
ال ��دول� �ي ��ة يف ال� �ق� �ط ��اع البحري
م ��ؤك��دا على � �ض��رورة ب��ذل �أق�صى
اجل � �ه� ��ود م� ��ن ج �م �ي��ع الأط� � � ��راف
املعنية يف هذا املجال لتقدمي ملف
متكامل وحافل ب��الإجن��ازات التي
تليق ب��دول��ة الإم ��ارات ذات املكانة
امل �ت �ق��دم��ة ع��امل �ي��ا ك �م��رك��ز رئي�س
لتعزيز التجارة وتقدمي اخلدمات

البحرية اللوج�ستية.
وم ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ال���ش�ي��خ �سعيد
بن �أحمد بن خليفة �آل مكتوم �أن
م�ل��ف ال�تر��ش��ح ل�ت�ج��دي��د ع�ضوية
الإم � � � ��ارات يف امل �ك �ت��ب التنفيذي
للمنظمة البحرية الدولية ميثل
�إح� ��دى ال��رك��ائ��ز الأ��س��ا��س�ي��ة التي
يوليها جميع ال�شركاء يف القطاع
ال �ب �ح��ري ب ��دول ��ة الإم� � � ��ارات على
ال �� �ص �ع �ي��دي��ن االحت� � ��ادي واملحلي
من اجلهات احلكومية �أو �شركات
ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص اه �ت �م��ام �اً بالغاً
ح �ي��ث ت���س�ع��ى ال ��دول ��ة م ��ن خالل
ت �ل ��ك ال �ع �� �ض��وي��ة �إىل موا�صلة
الإ��س�ه��ام يف �أع�م��ال املجل�س جلهة
�إعداد اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات
واالت � �ف ��اق � �ي ��ات وو� � �ض� ��ع املعايري
املنظمة للنقل البحري وم�شاركة
ال��دول الأع�ضاء يف تعزيز معايري
ال�سالمة البحرية وحماية البيئة

البحرية ال�سيما و�أن دولة الإمارات
حتتل مكانة بارزة ومتقدمة �ضمن
م���ص��اف �أف���ض��ل امل��راك��ز البحرية
ال��رائ��دة ع��امل�ي�اً .و�أ� �ض��اف �أن دولة
الإم ��ارات حتت�ضن ع��ددا من �أكرب
امل ��وان ��ئ و�أح��دث �ه��ا ع �ل��ى م�ستوى
ال�شرق الأو�سط والعامل ما يجعلها
� �ض �م��ن �أف� ��� �ض ��ل م ��راك ��ز ال�شحن
على ال�صعيد ال�ع��امل��ي ،ل��ذا ي�شكل
ح �� �ض��وره��ا يف امل �ك �ت��ب التنفيذي
قيمة ه��ام��ة ل�ضمان ا�ستمرارها
بدعم ال�صناعة البحرية وت�شكيل
م���س�ت�ق�ب��ل ه ��ذا ال �ق �ط��اع احليوي
الهام.
م � ��ن ج �ه �ت �ه��ا ق� ��ال� ��ت املهند�سة
ح�صة �آل مالك  :منتلك يف دولة
الإمارات بنية حتتية متطورة تعد
م��ن ب�ي�ن الأح � ��دث ع �ل��ى م�ستوى
ال �ع��امل وت �ت �ج��اوز ق ��درات موانئنا
وم ��راف� �ق� �ن ��ا ال� �ب� �ح ��ري ��ة املعايري
العاملية ،لت�شكل من��وذج��ا متميزا
يف جم��ال تبني الرقمنة والبنية
التحتية الذكية ..ونفخر يف دولة
الإم ��ارات �أن نكون ال��دول��ة الأوىل
على م�ستوى العامل التي �ساندت
البحارة خ�لال حمنتهم يف بداية
اجل��ائ�ح��ة ،و�سمحت ل�ه��م بتبديل
الطواقم البحرية ،بعد �أن تقطعت
بهم ال�سبل يف عر�ض البحر على
منت �سفنهم ل�شهور عديدة ..من
جانب �آخ��ر �ساهمت الدولة ب�شكل
ك �ب�ي�ر يف جم � ��ال ح �م��اي��ة البيئة

البحرية وم�ساعدة قطاع ال�شحن
على االمتثال لت�شريعات املنظمة
ال �ب �ح��ري��ة ال��دول �ي��ة يف احل ��د من
ان�ب�ع��اث��ات �أك��ا��س�ي��د ال �ك�بري��ت ،من
خ�ل�ال ت��وف�ي�ر �إم � � ��دادات الوقود
اجل� ��دي� ��د م �ن �خ �ف ����ض ال� �ك�ب�ري ��ت،
وب�أ�سعار جمدية.
وت��رك��ز النقا�ش خ�لال االجتماع
ح ��ول ا��س�ت�ع��را���ض تناف�سية دولة
الإمارات يف تبني التحول الرقمي
يف ال �ق �ط��اع ال �ب �ح��ري ح �ي��ث �شرح
امل �� �ش��ارك��ون م��ن ط ��رف “�أدنوك”
وموانئ �أبو ظبي وميناء الفجرية
وميناء عجمان �إجنازاتهم الكربى
يف ه � ��ذا امل � �ج� ��ال وال � �ت� ��ي �شملت

جم�م��وع��ة متكاملة م��ن الأنظمة
الرقمية �أول�ه��ا ن�ظ��ام الإب�ل�اغ عن
�أع�ط��ال ال�سفن وال��ذي مت تعزيزه
ب�ت�ط�ب�ي��ق ع �ل��ى ال �ه��وات��ف الذكية
ي�سمح بتوا�صل الطواقم البحرية
ع �ل��ى م�ت�ن ال���س�ف�ي�ن��ة م ��ع قاعدة
البيانات املركزية.
ك� �م ��ا مت االط � �ل� ��اع ع� �ل ��ى امل� ��زاي� ��ا
امل �ت �ق��دم��ة ل �ن �ظ��ام �إدارة امل ��وان ��ئ
وحم�ط��ات ت�صدير النفط و�إبراز
م��زاي��ا ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة املتطورة
ال �ت��ي مي�ت�ل�ك��وه��ا وا��س�ت�ث�م��اره��م يف
جت��ري��ف ق� �ن ��وات �إب� �ح ��ار متعددة
ت�ضمن ا�ستدامة العمل يف موانئهم
وت � �ف� ��ادي ان� ��� �س ��داد �أي م ��ن تلك

امل �م��رات مب��ا مي�ك��ن �أن يت�سبب يف
�إعاقة حركة الناقالت �أو الت�سبب
بوقوع احلوادث البحرية .يذكر �أن
دولة الإم��ارات فازت للمرة الأوىل
بع�ضوية جمل�س املنظمة البحرية
الدولية يف الفئة ب عام ..2017
كما مت �إعادة انتخابها يف انتخابات
عام  .. 2019فيما تتطلع الدولة
�إىل �إع��ادة انتخابها للمرة الثالثة
على ال�ت��وايل يف االنتخابات التي
� �س �ت �ج��ري خ �ل�ال � �ش �ه��ر دي�سمرب
ال �ق��ادم ل�ت��وا��ص��ل دوره ��ا يف تعزيز
ال�ت���ش��ري�ع��ات وال �ل��وائ��ح البحرية
مبا يخدم قطاع ال�شحن البحري
والتجارة الدولية ب�شكل عام.

و�صلت قاعدة م�شرتكي «جمموعة ات�صاالت» �إىل  156.1مليون م�شرتك

 4.7مليار درهم �أرباح �صافية موحدة ملجموعة ات�صاالت خالل الن�صف الأول من العام 2021
 اعتمد جمل�س الإدارة توزيع �أرباح نقدية على امل�ساهمني للن�صف الأول من العام  2021بقيمة  40فل�سا لل�سهم الواحد «ات�صاالت» �شبكة الهاتف املتحرك الأ�سرع يف العامل مبوجب �شركة Ookla «ات�صاالت» تن�ضم �إىل برنامج تطوير ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة بقيادة �صندوق خليفة «ات�صاالت» تطلق من�صة التجارة الرقمية املبتكرة  UAE Trade Connectبالتعاون مع �سبعة بنوك«ات�صاالت» تتعاون مع �شركة �سي�سكو ( )Ciscoلتب�سيط عمليات الإمارات للإنرتنت ( )EMIXمن خالل بناء �أول �شبكة مفتوحة وم�ستقلة و�آمنة يف املنطقة
«ات�صاالت» تطلق خدمة طلب امل�أكوالت وتو�صيلها بوا�سطة تطبيق «ب�سمات» يف دولة الإمارات العربية املتحدة
تطبيق «ب�سمات» من «ات�صاالت» يت�شارك مع مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية لدعم احلملة الإن�سانية العاملية  100مليون وجبة
التوحد
«ات�صاالت» ،وكجزء من التزاماتها لدعم ومتكني �أ�صحاب الهمم ،تت�شارك مع وزارة تنمية املجتمع لإطالق خا�صية مت�صفح الإنرتنت امل�ص ّممة مل�ساعدة الأ�شخا�ص من فئة
ّ
’جمموعة ات�صاالت‘ طويلة امل��دى لتحقيق قيمة م�ضافة جلميع م�ساهمينا
وعمالئنا ،و�شكرهم على دعمهم الرا�سخ لنا ومب��ا يحفزنا على امل�ساهمة يف
حتقيق معايري عاملية جديدة وجناحات م�ستمرة ودائمة».
من جانبه قال املهند�س حامت دويدار ،الرئي�س التنفيذي لـ “جمموعة ات�صاالت”،
“ت�أتي نتائج ’جمموعة ات�صاالت‘ القوية خالل الن�صف الأول من العام 2021
تتويجاً جلهود ال�شركة يف متكني النمو وتعزيزه وحتقيق الكفاءات الت�شغيلية،
مع التزام ثابت بالأولويات اال�سرتاتيجية الرئي�سية لتمكني امل�ستقبل الرقمي
ودفع االبتكار عرب عمليات املجموعة املختلفة .وعلى الرغم من التحديات التي
ت�شهدها �أ�سواقنا الرئي�سية� ،إال �أن عملياتنا وا�صلت حتقيق النمو يف الإيرادات
ويف الأرب��اح ال�صافية والتدفق النقدي احلر».وا�ضاف “نفخر بدور ’جمموعة
ات�صاالت‘ الرئي�سي يف تعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية يف قطاع االت�صاالت
وامل�ساهمة يف جعلها الدولة �صاحبة �شبكة الهاتف املتحرك الأ�سرع يف العامل،
ومن �ضمن �أف�ضل الدول يف �سرعة ات�صال النطاق العري�ض الثابت ،وبال�شكل
الذي يلبي طموحات وتطلعات قيادة الدولة اخلا�صة بتكنولوجيا االت�صاالت
واملعلومات .اليوم ،ومن خالل جناحها يف �إطالق ون�شر �شبكة اجليل اخلام�س
 ،5Gوريادتها العاملية يف حتقيق �أعلى ن�سبة نفاذ يف تو�صيل �شبكة الألياف
ال�ضوئية �إىل املنازل ،ف�إن ’جمموعة ات�صاالت‘ م�ستعدة بالكامل ملوا�صلة قيادتها
للجيل القادم من �شبكات وتقنيات الهاتف املتحرك .ويف الوقت الذي نتطلع فيه

�إىل امل�ستقبل بثقة ،ف�إننا �سرنكز على تعزيز ق��درات ال�شركة ،واحل�ف��اظ على
مكانتها الريادية يف القطاع ،ومبا ي�سهم يف حتقيق �أهدافها طويلة املدى ،ال�سيما
تلك املتعلقة ب�إثراء حياة العمالء ومتكني احلكومات وال�شركات واملجتمعات
ع�بر خمتلف عملياتها ال��دول �ي��ة».واع��رب ع��ن ��ش�ك��ره ل�ق�ي��ادة دول ��ة الإم� ��ارات
العربية املتحدة الر�شيدة يف حتقيق هذا النجاح الذي و�صلنا �إليه اليوم ،م�ؤكدا
موا�صلة الرتكيز على اال�ستثمار يف احللول امل�ستقبلية املبتكرة ،وبال�شكل الذي
يعزز جتربة العمالء ال�شاملة ،وي�ضمن حتقيق قيمة م�ضافة وطويلة الأجل
مل�ساهمينا.وو�صلت ق��اع��دة م�شرتكي “ات�صاالت” يف دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة خالل الن�صف الأول من العام �إىل  12.1مليون م�شرتك ،يف حني و�صل
�إجمايل ع��دد م�شرتكي “جمموعة ات�صاالت” �إىل  156.1مليون م�شرتك،
وبزيادة �سنوية بلغت ن�سبتها .7%
كما بلغت قيمة �إيرادات “جمموعة ات�صاالت” املوحدة خالل الن�صف الأول من
العام اجلاري  26.4مليار درهم ،يف حني و�صلت �أرباحها ال�صافية املوحدة بعد
خ�صم حق االمتياز االحتادي �إىل  4.7مليار درهم ،وبزيادة �سنوية بلغت ن�سبتها
 ،3.9%ومبا ميثل هام�ش �أرباح �صافية بن�سبة .18%
وبلغت �أرباح املجموعة قبل الفائدة وال�ضريبة واال�ستهالك والإطفاء املوحدة
 13.4مليار دره ��م ،وبهام�ش �أرب ��اح قبل ال�ف��ائ��دة وال�ضريبة واال�ستهالك
والإطفاء بن�سبة .51%
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Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 13099/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: BAHRATH CHANDRASHEKAR Residing at Emirate of Sharjah, City of Sharjah,
Building, Flat No 301 - Mobile Phone No 058-110 1322
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 19,185.11
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating
for the latter an auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas
the respondent defaulted on the instalment payments to the bank until it accrued the amount of AED
19,185.11 whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary
legal on the following mortgaged vehicle.

Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 13097/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: ANVAR CHANNANAPARAMBIL PANDIKASALAKKAL, Nationality: Indian Residing at
Emirate of Abu Dhabi, Slamroad St, Flat No 1205, near Milano Supermarket - Mobile Phone No 050-383 5567
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 38,164
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating
for the latter an auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas
the respondent defaulted on the instalment payments to the bank until it accrued the amount of AED
38,164 whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary
legal on the following mortgaged vehicle.

Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 13096/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: ERIC SAN PASCUAL CONSULTA, Nationality: Filipino Residing at Al Qasimia, Abo
Shaqar St, Flat No B210- Mobile Phone No 055-446 5759
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 67,943
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating
for the latter an auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas
the respondent defaulted on the instalment payments to the bank until it accrued the amount of AED
67,943, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary
legal on the following mortgaged vehicle.

Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 13098/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: SIALKOT SHIPPING & MARINE CARGO LLC, Nationality: National Residing at Emirate
of Sharjah, ?, Metha Building, Independence St, Flat No 2005 - Mobile Phone No 056-7600 0998
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 109,606
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating
for the latter an auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas
the respondent defaulted on the instalment payments to the bank until it accrued the amount of AED
109,606 whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary
legal on the following mortgaged vehicle.

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت “جمموعة ات�صاالت” �أم�س عن نتائجها املالية املوحدة للن�صف الأول
من العام واملنتهي يف  30يونيو .2021
وقال معايل جا�سم حممد الزعابي ،رئي�س جمل�س �إدارة “جمموعة ات�صاالت”
�إن “ات�صاالت‘ اليوم توا�صل حتقيق م�ستويات عالية من الأداء؛ وهو ما ت�ؤكده
نتائجها املالية التي تظهر من��واً يف عمليات ال�شركة خالل الن�صف الأول من
العام اجلاري  ،2021ويعود ذلك �إىل اجلهود الكبرية وامل�ستمرة التي تبذلها
’جمموعة ات�صاالت‘ يف حتقيق ر�ؤي�ت�ه��ا املتمثلة يف ق�ي��ادة امل�ستقبل الرقمي،
واالل�ت��زام الثابت جت��اه املجتمعات التي تتواجد فيها ،وحتقيق قيمة م�ضافة
مل�ساهميها.و�أ�ضاف “نحن على ثقة بقدرة ’جمموعة ات�صاالت‘ على احلفاظ
على ريادتها ل�صناعة االت�صاالت ،مع اال�ستمرار يف الرتكيز على تعزيز �أعمالها
الرئي�سية ،وا�ستك�شاف ف��ر���ص من��و ج��دي��دة وواع ��دة ،وبال�شكل ال��ذي ي�ضمن
جاهزيتها الكاملة للم�ستقبل بقدرات وحلول رقمية رائدة ومبتكرة».
واختتم معايل رئي�س جمل�س �إدارة “جمموعة ات�صاالت” ،ت�صريحه بالقول
“�أود �أن �أ�شكر قيادة دولة الإمارات العربية املتحدة الر�شيدة على دعمها امل�ستمر
لقطاع االت�صاالت ،وفريق �إدارة ال�شركة الذي جنح يف جت�سيد الر�ؤية الرقمية
ونقلها �إىل واق��ع ملمو�س ،من خالل اال�ستمرار يف الرتكيز على ا�سرتاتيجية

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13302بتاريخ 2021/7/30

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  4463/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/1143امر اداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  50372.83درهم ) � ،شام ً
ال للر�سوم وامل�صاريف
طالب االعالن :دبى للمرطبات (�شركة م�ساهمة عامة ) � -صفته بالق�ضية :طالب
التنفيذ
املطلوب اعالنهم -1 :بالك ويز م.د.م�.س � -صفته بالق�ضية :منفذ �ضدهم� � ��و� � � �ض� � ��وع
الإعالن  :قد �أقام عليكـ الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـ بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )50372.83درهم اىل طالب التنفيذ�أو خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكـ يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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2
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2/59357
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Mitsubishi Canter

1

Sharjah
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Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud
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املال والأعمال

امل�صرف املركزي يبقي «�سعر الأ�سا�س» عند  15نقطة �أ�سا�س
•• �أبوظبي -وام:

قرر م�صرف الإم��ارات العربية املتحدة املركزي �إبقاء
“�سعر الأ�سا�س” على ت�سهيالت الإيداع لليلة واحدة
عند  15نقطة �أ�سا�س ،اعتباراً من �أم�س.
ي�أتي ه ��ذا ال �ق��رار �إث ��ر �إع �ل�ان جم�ل����س االحتياطي
الفدرايل االمريكي حتديد �سعر الفائدة على �أر�صدة
االحتياطي بـ  15نقطة �أ�سا�س يف اجتماعه الذي عُقد
�أم�س الأول.
كما ق ��رر امل �� �ص��رف امل ��رك ��زي الإب � �ق ��اء ع �ل��ى ال�سعر
ال��ذي ينطبق على اق�ترا���ض �سيولة ق�صرية الأجل
م��ن امل���ص��رف امل��رك��زي م��ن خ�ل�ال ك��اف��ة الت�سهيالت

االئتمانية القائمة عند  50نقطة �أ�سا�س فوق �سعر
الأ�سا�س.
 و�سيتم ربط �سعر الأ�سا�س ،الذي يحدد املوقف العام
لل�سيا�سة النقدية للم�صرف املركزي ،ب�سعر الفائدة
على �أر�صدة االحتياطي املعتمد من قبل االحتياطي
الفيدرايل الأمريكي ،اعتباراً من �أم�س .وي�أتي ذلك
بعد �إعالن االحتياطي الفيدرايل الأمريكي با�ستبدال
الأ�سعار املطبقة على �سعر الفائدة على االحتياطيات
الفائ�ضة و�سعر الفائدة على االحتياطيات الإلزامية
ب�سعر م��وح��د اع�ت�ب��اراً م��ن �أم����س ،م��ع العلم �أن �سعر
ال�ف��ائ��دة على االحتياطيات الفائ�ضة ه��و ال��ذي كان
يحدد �سعر الأ�سا�س للم�صرف املركزي �سابقاً.
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ي�شق جبال احلجر نحو �إمارة الفجرية وبطول  1.8كيلومرتا

االحتاد للقطارات تنجز �أعمال حفر �أطول نفق لل�سكك احلديدية يف منطقة اخلليج العربي
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت �شركة االحتاد للقطارات ،املطور وامل�شغل ل�شبكة ال�سكك
احلديدية الوطنية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،عن �إجناز
�أع �م��ال حفر �أط ��ول نفق على م�سار ق�ط��ار االحت ��اد يف منطقة
اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي ب�ط��ول  1.8ك�ي�ل��وم�ترا ،وذل ��ك �ضمن �أعمال
احلزمة (د) من املرحلة الثانية التي ت�شق طريقها عرب جبال
احل�ج��ر نحو �إم ��ارة ال�ف�ج�يرة ،وال�ت��ي متتد على م�سافة 145
كيلومرتاً بني دبي وال�شارقة مروراً ب�إمارة الفجرية وو�صو ًال �إىل

ر�أ�س اخليمة ،والتي تت�ضمن �إن�شاء � 9أنفاق عرب اجلبال مبجموع
 6.9كيلومرتاً و 54ج�سراً و 20معرباً للحيوانات.
وي ��أت��ي ه��ذا الإجن ��از ل�ي�ك��ون مب�ث��اب��ة م��رح�ل��ة مهمة يف امل�شروع
خ�لال العام  ،2021باعتبار �أن م�سار ال�شبكة مير يف واحدة
من �أكرث املناطق اجلغرافية �صعوب ًة �ضمن اعمال ان�شاء ال�شبكة،
ما ي�سهم بالتايل يف تعزيز تقدم �سري الأع�م��ال �ضمن اجلدول
الزمني املعتمد .ومتت عمليات حفر النفق وفقاً لأعلى معايري
الأمن وال�سالمة العاملية ل�ضمان �إمتام العملية ب�أمان نظراً �إىل
الت�ضاري�س اجلبلية املحيطة مبوقع النفق ،كما بلغ عدد �ساعات

العمل لإجناز �أعمال احلفر � 300ألف �ساعة ،ومتت �إزالة �أكرث
من ن�صف مليون طن من احلجارة �ضمن �أعمال احلفر .وجدير
بالذكر �أن تقدم �سري �أع�م��ال م�شروع �شبكة ال�سكك احلديدية
الوطنية الإماراتية ي�سري وفقاً للخطط الزمنية  ،حيث مت البدء
م�ؤخراً ب�أعمال مد ق�ضبان ال�سكك احلديدية يف منطقة �سيح
�شعيب ،والتي تعد مركز انطالق امل�سار باجتاه كل من �أبوظبي
ودب ��ي ،وذل ��ك �ضمن امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن امل���ش��روع ال ��ذي ميتد
من الغويفات على ح��دود اململكة العربية ال�سعودية �إىل �إمارة
الفجرية على ال�ساحل ال�شرقي.

15
19
19
�أبوظبي الثالثة عامليا على م�ؤ�شر « »Ooklaل�سرعة �شبكة اجليل اخلام�س 5G

وتكنولوجيا املعلومات و�أن تكون الإمارات
••�أبوظبي-وام:
من �أكرث الدول تطوراً يف االبتكار الرقمي،
ح �ل��ت ال�ع��ا��ص�م��ة �أب��وظ �ب��ي ك �ث��ال��ث �أ�سرع حيث ت�شكل �شبكة اجليل اخلام�س 5G
ع��وا��ص��م ال �ع��امل ع�ل��ى م ��ؤ� �ش��ر»  Ooklaخطوة هامة نحو امل�ستقبل لكونها حمفز
« ال�ع��امل��ي ل�شبكات اجل�ي��ل اخل��ام����س  5Gحم� � ��وري ل �ل �ت �ح��ول ال ��رق� �م ��ي والفر�ص
حم�ق�ق� ًة م�ت��و��س��ط ��س��رع��ة حتميل بيانات الواعدة يف خمتلف ال�صناعات واملجاالت يف
و�صل �إىل  /421.26/ميجابت بالثانية دولة الإمارات� .إذ يُعترب توفر تقنية اجليل
يف الن�صف الأول من العام  ،2021وفقاً اخل��ام����س و� �س��رع��ات االت �� �ص��ال ال�ع��ال�ي��ة يف
لأح � ��دث ال �ب �ي��ان��ات ال �� �ص��ادرة ع��ن �شركة الإمارات �إجنازاً كبرياً ين�سجم مع اجلهود
«  « Ooklaال ��رائ ��دة دول� �ي� �اً يف جمال املتوا�صلة مل��زودي خ��دم��ات االت���ص��االت يف
حتليل واختبار �سرعات الإنرتنت املتحرك ال��دول��ة و�سعيهم الت �ب��اع امل�ن��اه��ج املبتكرة
والثابت.
خالل حتديات املرحلة الراهنة ،ومن هنا
ويُ�ضاف هذا الإجناز اجلديد �إىل جمموعة �أتوجه بال�شكر ملزودي اخلدمة يف الدولة /
الإجنازات التي حققتها الدولة م�ؤخراً يف ات�صاالت ودو /على ما بذلوه من جهود يف
ق �ط��اع االت �� �ص��االت ال� ��ذي ��ش�ه��د ت�صنيف ن�شر �شبكات اجليل اخلام�س ،الأمر الذي
ات �� �ص ��االت الإم ��ارات� �ي ��ة ك���ش�ب�ك��ة الهاتف �ساهم يف حتقيق هذا الإجناز.
امل �ت �ح��رك الأ�� �س ��رع يف ال �ع��امل يف �إجمايل و�أ��ض��اف ان تفوق الإم ��ارات ك�أ�سرع �شبكة
�سرعات الهاتف املتحرك.
للهاتف املتحرك يف ال�ع��امل و�أ��س��رع �شبكة
وق � ��ال � �س �ع��ادة امل �ه �ن��د���س م��اج��د �سلطان ل �ل �ن �ط��اق ال �ع��ري ����ض ال �ث ��اب ��ت يف ال�شرق
لا رئي�سياً
امل�سمار ،مدير عام هيئة تنظيم االت�صاالت الأو� �س��ط و�إف��ري �ق �ي��ا ُي �ع��د ع��ام� ً
واحلكومة الرقمية �إن هذا الإجناز العاملي يف تعزيز ج��اه��زي��ة ال��دول��ة جل��ذب �أف�ضل
ي�ع�ك����س اجل� �ه ��ود احل �ث �ي �ث��ة ل �ق �ي��ادة دول ��ة اال�ستثمارات واملواهب الدولية يف خمتلف
الإمارات العربية املتحدة و�سعيها لتحقيق القطاعات مبا ي�ؤكد �أهمية البنية التحتية
م ��رات ��ب م �ت �ق��دم��ة يف ق �ط��اع االت�صاالت املتطورة لقطاع االت�صاالت يف دفع عجلة

االقت�صاد الإم��ارات��ي وتنوعه ورف��ع مكانة
الدولة يف امل�ؤ�شرات الدولية.
وم��ن جانبه ق��ال املهند�س ح��امت دوي ��دار،
الرئي�س التنفيذي لـ”جمموعة ات�صاالت”
�إن ه��ذا التتويج ل�ل�إجن��از الكبري لدولة
الإم ��ارات العربية املتحدة يعك�س اجلهود
امل �ت��وا� �ص �ل��ة ال �ت ��ي ت �ب��ذل �ه��ا “ات�صاالت”
وا�ستثمارها يف بناء واحدة من �أكرث �شبكات
اجليل اخلام�س تطوراً يف املنطقة والعامل،
لت�ساهم ب�صور ٍة جذرية يف التحول الرقمي
لتطوير خمتلف ال�صناعات والقطاعات
وتعزيز مكانة ال��دول��ة ع��امل�ي�اً ،ف�ض ً
ال عن
�ضمان جاهزية ال�شبكة للتقنيات امل�ستقبلية
يف الهاتف املتحرك .وت�ستند “ات�صاالت”
يف م�سريتها على الدعم املتوا�صل للقيادة
الر�شيدة يف دولة الإم��ارات وحر�صها على
تطوير قطاع االت�صاالت الأمر الذي يُعد
حافزاً كبرياً لنا يف مواكبة �أحدث التقنيات
امل�ب�ت�ك��رة واالرت� �ق ��اء ب��ال �ت �ج��ارب الرقمية
للأفراد واملجتمعات.
و ب� ��دوره ق ��ال ف�ه��د احل �� �س��اوي ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة الإم� ��ارات لالت�صاالت
امل�ت�ك��ام�ل��ة :يف ال��وق��ت ال ��ذي ن��وا��ص��ل فيه
م�ساعينا احلثيثة لتو�سيع ن�ط��اق �شبكة

اجل�ي��ل اخل��ام����س لت�شمل مناطق جديدة
على م�ستوى ال��دول��ة ،ي�شكل ه��ذا الإجناز
م �� �ص��در ف �خ��ر ك �ب�ير ب��ال�ن���س�ب��ة ل �ن��ا ويُعد
مب�ث��اب��ة دل �ي��ل ع�ل��ى اجل �ه��ود امل �ب��ذول��ة من
ج��ان��ب ج�م�ي��ع اجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة لالرتقاء
مب �ن �ظ��وم��ة ق �ط��اع االت� ��� �ص ��االت وتطوير
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ال��رق�م�ي��ة مب��ا يتما�شى
م��ع توجيهات ال�ق�ي��ادة الر�شيدة لرت�سيخ
م �ك��ان��ة دول� � ��ة الإم � � � � ��ارات ك �م��رك��ز عاملي
للتكنولوجيا واالبتكار وت�أ�سي�س الأعمال.

�إن تقنية اجل�ي��ل اخل��ام����س وم��ا تتمتع به
من �إمكانات هائلة ،ت�شكل ركيزة �أ�سا�سية
لريادة ع�صر االقت�صاد الرقمي ومواكبة
متطلبات التحول الرقمي والذكي كونها
ت��دع��م ال�ع��دي��د م��ن احل �ل��ول والتطبيقات
وال�ت�ق�ن�ي��ات الأخ ��رى ال�ت��ي ميكنها توفري
خ ��دم ��ات �أف �� �ض ��ل ل �ل �� �س �ك��ان وجمتمعات
الأعمال .وتتمثل مهمتنا يف دو مبوا�صلة
العمل على ت�سخري كافة مواردنا لتمكني
ق �ط��اع��ات الأع � �م� ��ال يف ال ��دول ��ة وكذلك
العمالء الأفراد من اال�ستفادة من قدرات
هذه التقنية مبا ي�ضمن حتقيق املزيد من
االزده ��ار وال�ت�ق��دم ع�بر خمتلف املجاالت
االقت�صادية واالجتماعية يف الدولة.
وت�ضمن امل�ؤ�شر �أي�ضاً �إجن��ازاً �آخ��ر لدولة
الإم��ارات بتواجد مدينة دبي �أي�ضاً �ضمن
الئحة �أ�سرع مدن العامل يف �شبكات اجليل
اخلام�س ،حمقق ًة متو�سط �سرعة حتميل
بلغ  /417.07/ميجابت بالثانية ،وذلك
وف �ق �اً للتقرير ال ��ذي ي�ق�ي��م �أداء وتوافر
�شبكات اجل�ي��ل اخل��ام����س ح��ول ال �ع��امل يف
الن�صف الأول من عام .2021
و ُي �ع��زى ه ��ذا ال �ت �ق��دم ال�ك�ب�ير يف القطاع
�إىل اال� �س �ت �ث �م��ارات امل �ت��وا� �ص �ل��ة ل�شركات

االت�صاالت الإماراتية “ات�صاالت” و”دو”
يف تقنية اجليل اخلام�س و�شبكاتها وهو ما
�أ�سهم يف تعزيز مكانة الإم��ارات يف امل�ؤ�شر
العاملي ل�شبكة اجليل اخلام�س .كما يُربز
هذا الت�صنيف املتقدم للدولة مدى جناح
اخلطط والربامج اال�ستثمارية التي قام
ب�ه��ا م ��زودو خ��دم��ات االت �� �ص��االت ع�ل��ى مر
ال���س�ن��وات املا�ضية لت�سريع خطط �شبكة
اجل �ي ��ل اخل ��ام� �� ��س ،وال� �ت� �ع ��اون امل�شرتك
م��ع هيئة تنظيم االت �� �ص��االت واحلكومة
الرقمية التي �أت��اح��ت الأط�ي��اف الرتددية
ال�ل�ازم ��ة ل�ت�ل�ب�ي��ة االح �ت �ي��اج��ات املتزايدة
لل�شبكات يف مدن الدولة .و�ساهم التعاون
امل�شرتك يف التبني املبكر للتقنيات احلديثة
وت �ط��وي��ر جت � ��ارب ال �ع �م�ل�اء ،ف �� �ض� ً
لا عن
مواكبة املعايري الدولية لالحتاد الدويل
لالت�صاالت وم�شروع �شراكة اجليل الثالث
./3GPP/
وبالتزامن مع التقدم العمراين والتو�سع
ال � ��ذي ت �� �ش �ه��ده م� ��دن الإم� � � � ��ارات� ،ساهم
االنت�شار العايل ل�شبكات الهاتف املتحرك
يف مت�ك�ين ح �ل��ول امل �ن��زل ال��ذك��ي وحتقيق
ال� �ت ��واف ��ر يف � �ش �ب �ك��ات االت� ��� �ص ��ال بجميع
الأم��اك��ن والأوق ��ات .و�أت��اح��ت �شبكة اجليل

اخلام�س الفر�صة ال�ستخدام التطبيقات
ال �ت��ي ت�ت�ط�ل��ب ك �م �اً ع��ال �ي �اً م��ن البيانات،
ل�ت���ص�ب��ح ��ش�ب�ك��ات االت �� �ص��االت �أح� ��د �أب ��رز
معامل البنية التحتية املتطورة يف الدولة
واملمكن الرئي�سي للتقنيات املتقدمة مثل
�إن�ترن��ت الأ��ش�ي��اء ،واخل��دم��ات ال�سحابية،
والبيانات ال�ضخمة ،والذكاء اال�صطناعي،
والروبوتات ،والواقع االفرتا�ضي واملعزز،
مبا يدعم التحول نحو اخلدمات الذكية
مل ي�سوده االزدهار الرقمي واالت�صال
يف عا ٍ
ال�ل�احم ��دود.و� �ش �ه ��دت امل��رح �ل��ة املا�ضية
م���ش��ارك��ة م ��زودي خ��دم��ات االت �� �ص��االت يف
الدولة “ات�صاالت” و”دو” يف العديد من
الدرا�سات املكثفة الختبار م��دى جاهزية
ال�شبكات وتوافق الأجهزة مع تقنية اجليل
اخل��ام ����س مب��ا ي�ضمن االن �ت �ق��ال ال�سل�س
للعمالء �إىل ال�شبكة اجلديدة.
يُذكر �أن «  « Ooklaت�ستمد البيانات من
م�ؤ�شر Speedtest Intelligence
لتقييم العوا�صم ذات �شبكة اجليل اخلام�س
الأ�سرع والأكرث انت�شاراً حول العامل ،وذلك
يف املواقع التي حتظى بالتغطية التجارية
ل�شبكة اجل�ي��ل اخل��ام����س يف ال��رب��ع الأول
والثاين من العام .2021

�شملت دول بولندا و�أملانيا والت�شيك

«�سياحة  »365جتتمع مع كبار �شركائها يف �أ�سواق �أوروبا
لت�سليط ال�ضوء على �أبوظبي كوجهة �سياحية عاملية رائدة
� 1787ساعة تدريبية باقت�صادية
ر�أ�س اخليمة خالل الن�صف الأول

•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:

يف �إطار االهتمام بالكوادر الب�شرية اجنزت اقت�صادية ر�أ�س اخليمة 1787
�ساعة تدريبية خالل الن�صف الأول للعام اجلاري ،م�ستهدف ًة  121موظفاً
من كواردها لغايات تطوير املهارات والقدرات الوظيفية ،وت�ضمنت دورات
تطويرية و�أخ��رى تخ�ص�صية ،وور���ش عمل ،وزي��ارات ميدانية ،وملتقيات،
ولقاءات تعريفية لوحدات املوارد الب�شرية ،وارتبطت الربنامج التدريبي
للموظفني مبختلف امل�ج��االت مثل م�ه��ارات ك�سب ثقة ور�ضا املتعاملني،
اال�ستباقية يف التخطيط اال�سرتاتيجي ،الت�صميم الذكي ،ومهارات املوظف
احلكومي ،والأمن وال�سالمة.
و�أ�شارت فاطمة متابع مدير ادارة اخلدمات امل�ساندة ب�أن التدريب امل�ستمر
للموظفني ذو �أهمية كبرية لتطورهم الوظيفي واكت�ساب مهارات ومعارف
جديدة ،مما ي�سهم التح�سن الإيجابي للأداء العام للموظف.

حماكم دبي
حمكمة اال�ستئناف

•• �أبوظبي-الفجر:

عقدت �شركة �سياحة  ،365التابعة ل�شركة �أبوظبي
الوطنية للمعار�ض (�أدنيك)� ،سل�سلة من االجتماعات
مع كبار �شركائها على م�ستوى �أ�سواق �أوروبا ال�سياحية،
ب�ه��دف ت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى م�ك��ان��ة �أب��وظ�ب��ي كوجهة
�سياحية عاملية رائدة ،ويف �إطار م�ساعي ال�شركة الرامية
�إىل تقدمي فر�ص نوعية لل�س ّياح الأوروبيني القادمني
�إىل �أبوظبي.
وجرى انعقاد االجتماعات خالل جولة لل�شركة يف عدد
من ال��دول الأوروب �ي��ة مثل بولندا و�أملانيا وجمهورية
ال�ت���ش�ي��ك ،وال �ت��ي ع�م�ل��ت م��ن خ�لال�ه��ا ع�ل��ى تعريفهم
بخدمات ال�شركة والتجارب ال�سياحية املتوفرة للزوار
القادمني �إىل �أبوظبي ،والتي تقدمها �شركتاها التابعتان
كابيتال اك�سبريين�س ،املتخ�ص�صة يف �إدارة الوجهات،
وكابيتال لل�سفر ،التي تركز على العمليات الت�شغيلية

«مفاج�آت �صيف دبي» تقدم عرو�ضا ترويجية وفعاليات ترفيهية مبا�شرة
•• دبي -وام:
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اعالن بالن�شر
 967/2021/322ا�ستئناف عقاري

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/راكر اهلل جندال  -2اميال جندال  -جمهول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /م�ؤ�س�سة عقار وميثله:عبداهلل م��روان عبداهلل
احمد بخيت املطرو�شي  -قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم
 2021/344عقاري جزئي  ,وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2021/8/9
ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او
من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة
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املتخ�ص�صة يف قطاع ال�سفر وتنظيم الرحالت.
وج��اء �إط�لاق �شركة �سياحة  ،365يف وق��ت �سابق من
ال�ع��ام اجل ��اري ،ان�سجاماً م��ع الدور
الريادي واملهم الذي تلعبه “�أدنيك”
يف دعم تطور �إمارة �أبوظبي ومتيزها
كوجهة �سياحية عاملية ،وا�ستقطاب
�أع� ��داد �أك�ب�ر م��ن ال���س�ي��اح ،وحت�سني
جتارب الزوار ،و�إطالة مدة �إقامتهم
يف العا�صمة الإماراتية.
وق� � � ��ال ح �م �ي ��د م� �ط ��ر ال � �ظ ��اه ��ري،
الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي
ل�شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض
“�أدنيك” وجم �م��وع��ة ال�شركات
ال�ت��اب�ع��ة ل �ه��ا“ :نحر�ص م��ن خالل
�شركة �سياحة  365على اال�ضطالع
بدور حموري ي�سهم يف تعزيز مكانة

�أبوظبي كواحدة من �أبرز الوجهات ال�سياحية الرائدة
يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،حيث �ست�سهم عالقاتنا مع
الأ� �س��واق الأوروب �ي ��ة يف تطور
قطاع ال�سياحة بدولة الإمارات
واملنطقة ،ودع��م جهود �شركة
�أدن � �ي� ��ك يف حت �ق �ي��ق خططها
اال�سرتاتيجية املرتبطة بهذا
التوجه».
من جانبها ،قالت روال جوين،
امل� ��دي� ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�شركة
� �س �ي��اح��ة “ :365ت�ستقبل
�أب��وظ�ب��ي �أع ��داداً م�ت��زاي��دة من
ال �� �س � ّي��اح ال��راغ �ب�ي�ن يف زي ��ارة
معاملها ووج�ه��ات�ه��ا ال�سياحية
العاملية ،والذين يبحثون عن
�أف�ضل التجارب التي ميكن �أن

تقدمها الإمارة لهم يف مرحلة ما بعد �أزمة كوفيد،19-
حيث ت�أتي رحلة العمل ه��ذه لرت�سخ مكانتنا الرائدة
ودورن��ا الفاعل يف تعزيز �سمعة �أبوظبي وح�ضورها يف
�أكرب �أ�سواق �أوروبا ال�سياحية».
و�أ�ضــــافت جــــوين“ :تلعــــب ال�شركة دوراً �أ�سا�سياً يف
دعم االبتكار بقطاع ال�سياحة ،مـــا ي�سهم يف زيادة قدرة
الإم��ارة على ج��ذب ال�سياح من خمتلف �أنحاء العامل،
وال�تروي��ج للتجارب ال�سياحية املتميزة التي توفرها
لهم».
وتتميز �أدن�ي��ك بكوكبة م��ن العرو�ض ال�سياحية التي
توفرها �ضمن حمفظة �أعمالها وت�شمل �ستة فنادق يف
�أبوظبي ولندن �إىل جانب �شركة �سياحة  ،365وت�ضم
�أ�صول ال�شركة فنادق منتجع �أنانتارا جزيرة �صري بني
يا�س وق�صر ال�سراب منتجع ال�صحراء ب��إدارة �أنانتارا،
و�أنداز كابيتال جيت �أبوظبي ،و�ألوفت �أبوظبي ،و�ألوفت
�إك�سل لندن ،ودبل تري باي هيلتون لندن �إك�سل.

ق��دم��ت “مفاج�آت ��ص�ي��ف دبي” عرو�ضا
ترويجية وفعاليات ترفيهية مبا�شرة حيث
حت�م��ل “مفاج�آت �صيف دبي” ه��ذا العام
ال�ع��دي��د م��ن ال�ت�ج��ارب امل�م�ي��زة والفعاليات
الرتفيهية امل�ب��ا��ش��رة ل�سكان دب��ي وزواره ��ا
واملنت�شرة يف كافة �أنحاء الإمارة فيما تتنوع
هذه التجارب والعرو�ض لتلبي �أذواق كافة
�أف��راد العائلة ومتنحهم فر�صة اال�ستمتاع
ب�صيف مليء باملرح والرتفيه .
وي�شارك ثالثون مطعما من �أ�شهر مطاعم
دبي يف �أ�سبوع املطاعم خالل ال�صيف �ضمن
فعاليات “مفاج�آت �صيف دبي” حيث تقدم

ع��رو� �ض �اً ت��روي �ج �ي��ة مم �ي��زة جل�م�ي��ع �أف� ��راد
العائلة من  11وحتى � 21أغ�سط�س املقبل
.
�أم��ا ع�شاق فيلم “اجلوكر” �إن�ت��اج هوليود
ال�شهري واحلائز على جائزة الأو�سكار فهم
على موعد مع عر�ض مبا�شر للفيلم يف دبي
�أوبرا يومي  10و� 11أغ�سط�س املقبل حيث
تعزف الأورك�سرتا مو�سيقى الفيلم يف حفل
مبا�شر بالتزامن مع عر�ض الفيلم .
وي�ست�ضيف م���س��رح م��رك��ز دب ��ي التجاري
العاملي ي��وم � 3سبتمرب املقبل الفنانة لينا
�شماميان املغنية واملنتجة وم�ؤلفة الأغاين
لت�شارك مو�سيقى اجلاز التي ت�شتهر بها مع
جمهورها يف دبي.
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وميكن للم�صورين الطموحني الراغبني
ب�إكت�ساب مهارات �إ�ضافية يف فن الت�صوير
الإبداعي �أن يحظوا خالل “مفاج�آت �صيف
دبي” بفر�صة الإلتحاق ب��دورة تدريبية يف
فن الت�صوير و�أ�سا�سياته واكت�ساب املهارات
النظرية والعملية �ضمن املخيم ال�صيفي
ل�ل�ي��اف�ع�ين ب��رع��اي��ة �شركة”اخلليج فوتو
بل�س” ما ي�ساهم يف تطوير مهاراتهم يف هذا
املجال حيث �سيقام يف املخيم مقر ال�شركة “
يف “ال�سركال �أفنيو” خالل الفرتة من من
� 15إىل � 19أغ�سط�س املقبل .
كما يتيح “مهرجان اورا الفني” ملواهب
الإمارة فر�صة م�شاركة �إبداعاتهم يف ال�سوق
املجتمعي يومي  30و 31يوليو اجلاري

ح�ي��ث يت�ضمن امل �ه��رج��ان م�ن���ص��ات عر�ض
و�أن�شطة وفعاليات ترفيهية مبا�شرة .
ك�م��ا تت�ضمن ف�ع��ال�ي��ات “ م �ف��اج ��آت �صيف
دبي “ التي ت�ستمر حتى � 4سبتمرب املقبل-
العديد من العرو�ض الرتويجية والفنية
وغريها من الفعاليات الرتفيهية.
وت �ل �ت��زم ج�م�ي��ع امل �ت��اج��ر وم ��راك ��ز الت�سوق
والوجهات امل�شاركة يف ال��دورة احلالية من
“مفاج�آت ��ص�ي��ف دبي”  -ال �ت��ي تنظمها
م�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة
لدائرة ال�سياحة والرتويج التجاري بدبي
“ دب ��ي ل�ل���س�ي��اح��ة “  -ب�ج�م�ي��ع �إج� � ��راءات
ال���ص�ح��ة وال���س�لام��ة ال�ت��ي ت�شمل احلفاظ
على التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات
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يف جميع الأوق��ات.وت �ق��ام “مفاج�آت �صيف
دب ��ي “ ه ��ذا ال �ع��ام ب��ال���ش��راك��ة م��ع الراعي
الرئي�سي بطاقة “ما�سرت كارد” من بنك
ر�أ���س اخليمة الوطني وع��دد م��ن ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني ومنهم جمموعة الفطيم
“دبي ف�ستيفال �سيتي مول ودبي ف�ستيفال
بالزا” وجم �م ��وع ��ة ال� ��زرع� ��وين “مركز
مريكاتو للت�سوق” وجمموعة عبدالواحد
الر�ستماين ودبي القاب�ضة وطريان الإمارات
و”�إينوك” وات�صاالت و�شركة ماجد الفطيم
“مول الإمارات و�سيتي �سنرت مردف و�سيتي
�سنرت ديرة” و”مريك�س” ون�خ�ي��ل “ابن
بطوطة مول وذا بوينت ونخيل مول و�سوق
التنني .»2
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Case File
Real Estate Appeal 322/2021/967
Service by publication details
To the appellees / 1- Imal Jandal 2- Zakirullah Jandal
Unknown place of residence
Whereas the appellant / Aqaar Corporation - Represented by/
Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
Appealed the order/ verdict issued in the case No. 344/2021 Real
Estate Summary. The hearing of Monday 09-08-2021 at 10:00
AM on the online court hearing was determined for the same.
Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal
attorney and in case of your failure to do the same, you shall be
trailed in absentia.

Notice By Publication
Case No.207/2021/4619
Commercial Execution Circuit
Case No : 207/2021/4619
Case Subject: To execute the judgment issued in the case No.2800/2021,
Payment Order, to pay the amount ordered to pay (164,769 AED) including
fees and expenses
Claimant : Fahad Abdullah Advocates and Legal Consultants
Capacity in the case : Execution Claimant
Required to be notified : 1- Auwalu Tijani Rabiu
Capacity in the case: Respondent
Subject: Notice: He has filed against you the execution case mentioned above
to pay an amount of money (164769 AED) to the claimant or deposited it to
the court treasury. Therefore, the court will process the execution procedures
against you if you did not comply with the order within 15 days from the date
of publication.
Head of Section
Yaqoub Mohammad Ahmed Al Hammadi

NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION
No 13014/2021
)Notifying Party : Dubai Islamic Bank (PJSC
Respondent : Waqar Saeed Khan Mohamad Saeed Khan
)(of Unknown Domicile
Notice Subject
The Respondent is hereby intimated as follows:
First Timely repayment of the debt amount of AED 42,675 within
the period prescribed by law Second Should the Respondent fail to
repay the amount, the Notifying Party shall resort to the competent
court to request for permission to sell the following vehicle with lien
in favour of Dubai Islamic Bank, Mitsubishi Lancer, plate No 12554,
Private, Code C, Ras Al Khaimah, 2016, in repayment of the due
debt owed by the Respondent amounting to AED 42,675.
NOTARY PUBLIC

NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION
No 13014/2021
)Notifying Party : Dubai Islamic Bank (PJSC
Respondent : Shair Mithuvil Nalakath Sidiq
)(of Unknown Domicile
Notice Subject
The Respondent is hereby intimated as follows:
First Timely repayment of the debt amount of AED 30,655 within the
periods prescribed by law
Second Should the Respondent fail to repay the amount, the
Notifying party shall resort to the competent court to request for
permission to sell the following vehicle with lien in favour of Dubai
Islamic Bank, Toyota Corolla, plate No 45637, Private, Code C,
Ras Al Khaimah, 2015, in repayment of the due debt owed by the
Respondent amounting to AED 30,655.
NOTARY PUBLIC
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االمارات العربية املتحدة
حكومة ال�شارقة
بلدية مدينة خورفكان

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -بيت الفرا�شة ملقاوالت اال�صباغ ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICVS2021 /0002410مدين

اعالن ن�شرا
�إىل املنفذ �ضده  /املربوك لل�سياحة ومقره مدينة خور فكان  -الزبارة
وذلك حيث �أن املنفذ /عادل عبداهلل �سيف هالل
قد �أقام بفتح ملف التنفيذ  -ت�سليم �سريع بالرقم  2021/103لدى
جلنة ف�ض املنازعات الإيجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�ضي ح�ضوركم
�شخ�صيا �أو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم �أو تنفيذ القرار ال�صادر يف مدة
 15يوم من تاريخ الإعالن للمثول �أمام اللجنة يف مقر بلدية مدينة
خورفكان .ويف حالة تخلفكم عن احل�ضور �أو عدم �إر�سال وكيل عنكم يف
الوقت املحدد ف�إن اللجنة �سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم

�إىل املحكوم عليه  :بيت الفرا�شة ملقاوالت اال�صباغ  -ذ م م
العنوان  :ال�شارقة  -املنطقة الو�سطى الذيد �شارع و�شاح ال�صناعية اجلديدة حمل رقم  5ملك طالب حممد
�سلطان بن هويدن الكتبي 0527588865 0552067499 0568670008
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بااليت ابوالكالم  ،اجلن�سية  :بنجالدي�شي  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 824
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا.

القا�ضي  /احمد طلعت عبدال�صادق حممد
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
قلم التنفيذ

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي � :سونتيك لتدقيق احل�سابات والإ�ست�شارات
العنوان  :مكتب رق��م  4ملك حممد ابراهيم عبيداهلل  -دي��رة  -ال�ضغايه -
هاتف  04-3608344 :فاك�س 04-3617944 :مبوجب هذا تعلن دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية فن
جولدن � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ 2021/7/7
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/7/7وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :فن جولدن � -ش ذ م م
العنوان  :حمل رقم  2ملك احمد خلفان جمعه بالهول  -دي��رة  -ال�ضغايه  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  593215 :رقم القيد بال�سجل
ال�ت�ج��اري  1007602 :مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ ��رة التنمية االقت�صادية ب��دب��ي ب�أنه
ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه  ،وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2021/7/7وامل��وث��ق ل��دى كاتب ال�ع��دل حماكم
دبي بتاريخ  2021/7/7وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني �سونتيك لتدقيق احل�سابات والإ�ست�شارات العنوان  :مكتب رق��م  4ملك
حممد اب��راه�ي��م عبيداهلل  -دي��رة  -ال�ضغايه  -هاتف  04-3608344 :فاك�س :
 04-3617944م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICIPTO2021 / 0003842أمر على عري�ضة
اىل املدعي عليه � :شركة ال�صباح العاملية للمقاوالت االلكرتوميكانيكية  -ذ م م فرع ال�شارقة -
نعلمكم بان املدعي جبل احمد تاج اال�سالم بنجالدي�شي  /اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة 0.0
لذا يجب عليكم احل�ضور �أمام حمكمة ال�شارقة  ،املحكمة الإبتدائية املدنية املوافق ال�ساعة
لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب
عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم
احلكم  -انه بتاريخ 2021/5/5
بعد الإطالع على االوراق  -ن�أمر بالزام املدعي عليها ان ت�سلم املدعي جواز ال�سفر اخلا�ص بهز
حرر بتاريخ  / 2021/6/22حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0004441مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2020 /0006012عمايل (جزئي)

�إىل  :املحكوم عليه  /ال�صقور الذهبية للإن�شاءات  -ذ م م
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/6/30قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /ح�صن املدينة للمقاوالت الفنية  -بالتايل :
ن�ص احلكم
حكمت املحكمة  -:مبثابة احل�ضوري  /بالزام ال�شركة املدعي عليها بان ت�ؤدي لل�شركة
املدعية مبلغا وقدره ( )13622.24درهم (ثالثة ع�شر الفا و�ستمائة واثنان وع�شرون
درهما واربعة وع�شرون فل�سا) والزمتها بالر�سوم وامل�صاريف ومببلغ خم�سمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة.

�إىل  :املحكوم عليه  /النجوم ال�سبعة لتنظيف املباين
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/3/28قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /زهيد احلق منجور احلق  -بالتايل :
ن�ص احلكم
حكمت املحكمة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ  7500درهم (�سبعة �آالف
وخم�سمائة درهم) وت�سليمه جواز �سفره وتذكرة عودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما
مل يكن قد التحق بخدمة رب عمل اخر والزمتها املنا�سب من امل�صروفات واعفت
املدعي من ن�صيبه فيها ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عرب الف�ضاء ملقاوالت البناء  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABS2021 /0001633عمايل

القا�ضي /ح�سام جعفر حممد ال�سيد
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

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

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

اىل املخطر اليه  :حممد مو�سی �صنفور احمد � -إماراتي اجلن�سية
نخطركم بان املخطر  :عبد اهلل ابراهيم م�سعود ت�شون ال�شحي � -إماراتي اجلن�سية
قد قام باخطاركم عن طريق الن�شر بالآتي -:
حيـث ان املخطـر يتوجـه الـيكـم بهـذا الإخـطـار ويـطـالبكم مبوجبـه بـ�سـداد مبلـغ
وقـدره  118000درهـم (مائـة وثمانيـة عـ�شـر الـف درهمـا) يف ذمـتكم ل�صـالح
املخطـر وذلـك فـي مـوعـد اق�صـاه خـم�سـة ايـام مـن تـاريخ االعـالن بالن�شـر لـهـذا
الإنـذار القـانوين واال �سـتقوم املخطـر ب�إتخـاذ كافـة الـطـرق القانونيـة اجلنائيـة
واملدنيـة للحـفـاظ علـى حقوقهـا مـع حتـمـلكم كافـة التعوي�ضـات القانونيـة والر�سـوم
وامل�صاريف النا�شئة عن اخاللكم بالتزاماتكم التعاقدية والقانونية.
الكاتب العدل العام
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اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

الكاتب العدل � /صناعة  / 5ال�شارقة

رقم املركبة

لون املركبة

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 197 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :حممد اعظم عجيب اهلل ,اجلن�سية الهند يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  100 %و ذلك اىل ال�سيد � :سوريندرا
كومار رام بيهار بر�ساد  ,اجلن�سية الهند يف الرخ�صة (نور البوطينة ملقاوالت النجارة
امل�سلحة) والتي ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )757106ال�صادرة
من دائرة التنميه االقت�صادية .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن
للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة
التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
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�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/13098

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليها �/سيالكوت للمالحة وال�شحن البحري  -اجلن�سية  :وطنية  -وعنوانه �إمارة ال�شارقة  -منطقة ال�شارقة  -بناية
امليثا � -شارع اال�ستقالل � -شقة رقم  - 2005متحرك رقم 05676000998
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )109606درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )109606درهم وحيث ان املنذر قد طالب
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع
املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2015
ابي�ض
مت�سوبي�شي كانرت
1
ال�شارقة
11489
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

اعالن بالن�شر

املرجع 810 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد /حممد طلعت ا�سعد ال�شربيني النواح  -اجلن�سية
م�صر  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  100%يف الرخ�صة امل�سماه
(مغ�سلة االجماد) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم
( )573074وذلك �إىل ال�سيد /وائل احمد حممد م�سعود الغندور  -اجلن�سية م�صر.
تعديالت اخرى  -:اليوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
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الكاتب العدل

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /معاد ال�سعيدي  -اجلن�سية  :مغربي  -وعنوانه � :إمارة عجمان  -منطقة عجمان  -بناية ح�سني  -بالقرب من
النعيمية � -شقة رقم  - 203متحرك رقم 0504262729
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )38948درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )38948درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
لون املركبة
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/13016
املنـذر  :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع)
املنذر اليه  :وقار �سعید خان حممد �سعید خان ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر �آليه باالتي :
اوال � -سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )42,675.00درهم يف خالل املواعيد
القانونية .ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة
املخت�صة بطلب االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبي اال�سالمي “مت�سوبي�شي الن�سر
 لوحة رقم  - 12554خ�صو�صي  -كود � - Cإمارة را�س اخليمة  -مويل ال�صنع "2016وفاءا للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( ) 42,675.00درهم.

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/13095

رقم املحرر 2021/1/54107
املنذر � :شركة م�سايف (�ش.ذ.م.م)  -فرع دبي
املنذر �إليه  :بوليوود للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م)
املنذرة هي فرع �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة متار�س ن�شاط التجارة العامة مبوجب الرخ�صة رقم ( )201644ال�صادرة
من دائ��رة التنمية االقت�صادية يف دبي .املنذر �إليها �شركة ذات م�س�ؤولية حم��دودة متار�س ن�شاط التجارة العامة مبوجب
الرخ�صة رقم ( )592071ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف دبي .نتيجة لتعامل جتاري بني الطرفني تقدمت
املنذر �إليها من املنذرة بطلب تعامل بالأجل ملتم�سة مبوجبه تزويدها بكمية متنوعة من املياه والع�صائر التي تنتجها لزوم
قيام املنذر �إليها بتجارتها وقد �أعقب ذلك قيام املنذرة بتوريد املياه والع�صائر والتي مت توريدها ومت ا�ستالمها من قبل املنذر
اليها مبوجب فواتري �صادرة منها وخمتومة وموقعة من املنذر اليها مبا يفيد اال�ستالم .تخلفت املنذر �إليها عن الوفاء
بالتزاماتها التعاقدية وتر�صد بذمتها مبلغ وقدره ( 18،523ثمانية ع�شر �ألف وخم�سمائة وثالثة وع�شرون درهم) وقد
طالبت املنذرة املنذر اليها ب�سداد ما بذمتها من مبالغ بالطرق الودية ومع ذلك مل ت�سدد املنذر اليها املبلغ حتى تاريخه .عليه
ف�إن املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليهـا بالوفاء باملبلغ املرت�صد بذمتها عن التعاقد التجاري �سالف الذكر وقدره
( 18،523ثمانية ع�شر �ألف وخم�سمائة وثالثة وع�شرون درهم) خالل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمها لهذا الإنذار حتت
طائلـة �إتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13302بتاريخ 2021/7/30
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6405

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

املرجع 198 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد/ماجد �سامل �سيف املاجد املطرو�شي ,اجلن�سية االمارات العربية
املتحده  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100وذلك اىل ال�سيد/على عماد
جمعه اخلالدي ,اجلن�سية العراق يف الرخ�صة (م�ؤ�س�سة املاجد للتجارة) والتي ت�أ�س�ست ب�أمـارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )111562ال�صادرة من دائرة التنميه االقت�صادية  ,تعديالت
اخرى  :تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فرديه اىل وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

العدد  13302بتاريخ 2021/7/30

جهة الرتخي�ص

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

العدد  13302بتاريخ 2021/7/30

2015
ذهبي
مت�سوبي�شي باجريو
2
ال�شارقة
59357
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

املرجع 199 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :ال�شيخ خالد حممد خالد القا�سمي  ,اماراتي اجلن�سية,
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة %100وذلك اىل ال�سيد/امتياز باواجان
�صاحب �سيد ,باك�ستاين اجلن�سية ,يف الرخ�صة امل�سماه (ال�صيدلية الذهبية) والتي ت�أ�س�ست
ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )522581ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
تعديالت اخرى :تنازل �صاحب ,تغيري ال�شكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

�سنة ال�صنع

الكاتب العدل ال�شارقة

الكاتب العدل ال�شارقة

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /ايريك �سان با�سكول كون�سولتا  -اجلن�سية  :فلبيني  -وعنوانه �إمارة ال�شارقة  -القا�سمية � -شارع ابو ال�شقار � -شقة
رقم  - B210متحرك رقم 0554465759
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )67943درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )67943درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

املرجع 408 :
معلوما للجميع ب�أن ال�سيد/مبارك يو�سف عبد اهلل ح�سن املرزوقي -اجلن�سية الإمارات يرغب يف البيع والتنازل
عن جزء من ح�صته بن�سبة ( )%50وذلك لل�سيد /حيدر عبد اخلالق عبد اجلبار اجلا�سم  -اجلن�سية العراق.
كما يرغب ال�سيد مبارك يو�سف عبد اهلل ح�سن املرزوقي  -اجلن�سية الإمارات يف البيع والتنازل عن جزء من
ح�صته بن�سبة ( )%50وذلك لل�سيد /ايهاب عبد اهلل م�سلم  -اجلن�سية العراق وذلك يف امل�ؤ�س�سة الفردية
(امل�شوار لغ�سيل ال�سيارات فرع  )1املرخ�صة برقم ( )744776ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بحكومة ال�شارقة .تعدیالت �آخری :تـم تغييـر ال�شـكل القـانونـي مـن (م�ؤ�س�سـة فرديـة) �إلـى (�شـركة اعمـال
مـهنـيـة بوكيـل خدمات) -تـم تغييـر اال�سـم التجـاري للم�ؤ�س�سـة مـن (امل�شـوار لغ�سـيـل ال�سـيارات فـرع � )1إلـى
(�آ�سيا لغ�سيل ال�سيارات)  -مت ا�ضافة ال�سيد �سعود خليفه �سيف ال�شاعر ال�سويدي  -اجلن�سية االمارات كوكيل
خدمات .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة
التباع االجراءات القانونية

العدد  13302بتاريخ 2021/7/30

الكاتب العدل

الفئة

املرجع 406 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /يعقوب ابراهيم عبدالعزيز الق�صاب البلو�شي -
�إماراتي اجلن�سية  -يرغـب فـي البيـع والتنـازل عـن كـامـل ح�صـته البالغـه ()%100
وذلـك �إىل الطرف الثاين  :امر فاروق بن حممد رفیق  -باك�ستاين اجلن�سية وذلك
يف امل�ؤ�س�سة الفرديـة امل�سماه (مطعـم منـارة املدينـة) والتـي ت�أ�س�سـت بـ�إمـارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة جتارية رقم( .)759981وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ()5
من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/13096

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13302بتاريخ 2021/7/30

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

العدد  13302بتاريخ 2021/7/30
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/13014
املنـذر  :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع)
املنذر اليه � :شهري ميتهوفيل ناالكات �صديق ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال � -سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته ( )30,655.00درهم يف خالل املواعيد
القانونية .ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة
املخت�صة بطلب االذن ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبي اال�سالمي “تويوتا كورال  -لوحة
رقم  - 45637خ�صو�صي  -كود � - Cإمارة را�س اخليمة  -مويل ال�صنع  ."2015وفاءا
للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )30,655.00درهم .

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

املرجع 407 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /عيد جمعه مبارك عثمان � -إماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع و التنازل عن
كامل ح�صـته البالغة ( )%51وذلك لل�سيد /اياد خليل عبدالقادر الن�شـا�ش � -أردين اجلن�سية يف الرخ�صـة
امل�سماه (فهد ال�شرق ل�صيانة املولدات الكهربائية) مبوجب الرخ�صة ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بحكومة ال�شارقة برقم ()604369
تعديالت �أخرى  -:مت تغيري ال�شكل القانوين من �شركة اعمال مهنية ايل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة -
متلك �أجنبي  -مت تغيري اال�سم التجاري من (فهد ال�شرق ل�صيانة املولدات الكهربائية) لي�صبح (فهد ال�شرق
ل�صناعة م�ستلزمات انظمة التكييف ذ م م)  -مت تغيري الن�شاط التجاري من (�إ�صالح و �صيانة املولدات
الكهربائية � ،إ�صالح و �صيانة املحوالت الكهربائية)  -لي�صبح (�صناعة لوزام تكييف الهواء � ،صناعة م�ستلزمات
�أنظمة تكييف الهواء املركزية) وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

القا�ضي � /أحمد طلعت عبدال�صادق حممد
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13302بتاريخ 2021/7/30
اعالن بالن�شر
املحرر رقم ()Al20210315A04267

نوع املركبة

القا�ضي /ه�شام �أحمد عو�ضني
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

�إىل املحكوم عليه  :عرب الف�ضاء ملقاوالت البناء  -ذ م م
العنوان 0506260070 :
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ منري ح�سني روح االمني  ،اجلن�سية  :بنجالدي�ش
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  8254درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا.

�سنة ال�صنع

2015
ر�صا�صي
هيونداي فيلو�سرت
13
ابوظبي
81435
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

العدد  13302بتاريخ 2021/7/30

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/13099

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليها  /بهارات �شاندرا�شيكار �شاندرا�شيكار مونرياتنام  -اجلن�سية  :هندي  -وعنوانه �إمارة ال�شارقة  -منطقة ال�شارقة
 بناية الدنابل للبناء � -شقة رقم  - 301متحرك رقم 0581101322املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )19185.11درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )19185.11درهم وحيث ان املنذر قد طالب
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع
املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2013
ف�ضي
دودج ت�شالنجر
3
ال�شارقة
53626
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/13097

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /انور �شانانا برامبيل بانديكا�ساالكال  -اجلن�سية  :هندي  -وعنوانه � :إمارة ابوظبي  -منطقة �أبوظبي � -شارع
ال�سالمرود  -بالقرب من �سوبرماركت ميالنو � -شقة رقم  - 1205متحرك رقم 0503835567
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )38164درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )38164درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2015
ف�ضي
تويوتا فور�شرن
15
�أبوظبي
67512
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود
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الفجر الريا�ضي

مدرب اليبزغ :ميكننا اللعب بفريقني يف الدوري الأملاين
�أك��د امل��دي��ر الفني لفريق الي�ب��زغ جي�سي م��ار���ش� ،أن فريقه يف و�ضع جيد
للغاية وذلك قبل انطالق املو�سم اجلديد من الدوري الأملاين لكرة القدم
"بوند�سليغا".
وقال مار�ش يف ت�صريحات ل�صحيفة ميتلدويت�شه ت�سايتونغ وبوابة �أر بي
اليف الإلكرتونية� ،أم�س اخلمي�س�" :إمكانيات الالعبني �ضخمة للغاية،
�أعتقد �أن لدينا �أكرب قائمة يف الدوري".
و�أ�ضاف" :ميكننا �أن ن�شكل فريقني يف الدوري الأملاين� ،إذا متكنا من تطوير
تلك الإمكانيات بالكامل �سن�ستمتع كثرياً".
املناف�سة �شر�سة على كل املراكز خا�صة يف الهجوم ،حيث �سيكون لدى مار�ش
كل من �أليك�ساندر �سورلوث ويو�سف بول�سن وه��وان��غ هي ت�شان و�أندريه
�سيلفا وبرايان بروبي.

وقال مار�ش�" :سيكون من اجليد �أن منتلك �أربعة مهاجمني مللء �أي فراغ،
�أع�ت�ق��د �أن�ن��ي ��س��أج��د ح�ل ً�ا ،وب�ع��د �أن �أ��ص�ب��ح م�سموحاً لنا بالقيام بخم�سة
تبديالت �سنحتاج للبدالء واجلميع �سيح�صل على فر�صة".
وحتدث مار�ش مع قائد الفريق مار�سيل �سبيتزر كثرياً �أخرياً ،حيث الزال
لدى الأخ�ير عاماً يف عقده مع الفريق ،وال يبدو �أنه يعار�ض فكرة اللعب
لفريق �آخر.
و�أو�ضح مار�ش" :الأمر لي�س �سه ً
ال بالن�سبة لأي العب يتبقى عام يف عقده،
ل��دي عالقة جيدة معه (�سبيتزر) ،مثلما كانت عالقته ب��امل��درب ال�سابق
جوليان ناغل�سمان يف العامني املا�ضيني".
و�أ�ضاف�" :أنه �شخ�ص جيد ويفعل كل ما لديه من �أجل الفريق� ،سرنى كل
�شيء".
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ت�شكيلة يوفنتو�س تخ�ضع للعزل بعد �إ�صابة
التون�سي رفيعة بكورونا

قال يوفنتو�س املناف�س يف دوري الدرجة الأوىل الإيطايل لكرة القدم
�أم�س اخلمي�س� ،إن ت�شكيلته ا�ضطرت لدخول العزل ال�صحي بعد �إ�صابة
العب الو�سط التون�سي حمزة رفيعة بفريو�س كورونا.
وقال النادي يف بيان" :بناء على االتفاق مع هيئة ال�صحة املحلية ،دخل
الفريق للعزل اعتباراً من اليوم".
و�أ� �ض��اف ال�ب�ي��ان �أن �أ��ص�ح��اب النتائج ال�سلبية ل�لاخ�ت�ب��ارات ميكنهم
التدريب بانتظام ،لكن لن ي�سمح لهم بالتوا�صل مع �أحد �شخ�ص خارج
الفريق.

و�شارك رفيعة الدويل التون�سي البالغ عمره  22عاماً يف مباراة واحدة
م��ع الفريق الأول منذ ق��دوم��ه م��ن �أومل�ب�ي��ك ل�ي��ون يف يوليو (متوز)
.2019
ومن املقرر �أن يلتقي فريق املدرب ما�سيمليانو �أليغري مع مونزا ودياً
بعد غد ال�سبت ،قبل مواجهة بر�شلونة يف كامب نو يف �آخر مباراة ودية
قبل املو�سم اجلديد يف � 8أغ�سط�س (�آب) املقبل.
وي�سعى يوفنتو�س ال�ستعادة لقب ال��دوري من �إن�تر ميالن ،و�سيبد�أ
املهمة مبواجهة �أودينيزي خارج �أر�ضه يف � 22أغ�سط�س (�آب) املقبل.

دبي جتمع م�شاهري التوا�صل االجتماعي
يف بطولة للمالكمة الليلة
•• دبي-الفجر:

يتناف�س جمموعة من �أ�شهر �صناع
امل �ح �ت��وى ع �ل��ى م ��واق ��ع التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي لأول م ��رة يف بطولة
فنون قتالية ،حيث تقام يف ال�ساعة
 7:00م�ساء اليوم اجلمعة 30
ي��ول�ي��و  2021م�ن��اف���س��ات بطولة
"�سو�شيال ن��وك �أوت" الأوىل من
نوعها التي تنظمها �شركة تي كي
فايت نايت بالتعاون مع جمل�س دبي

الريا�ضي وتقام يف قاعة كوكاكوال وليد �شارك�س ،ويلتقي اليوتيوبر
الأمريكي �أمري فتوحي مع املالكم
�أرينا ب�سيتي ووك  -دبي.
وم��ن �أب ��رز امل���ش��ارك�ين يف البطولة الأمريكي �سليم البحر.
جن��م ال �ي��وت �ي��وب الإم ��ارات ��ي را�شد ك �م��ا ي �� �ش��ارك �أي �� ً��ض��ا يف البطولة
�سيف باحل�صا الذي يحظى مبتابعة جمموعة م��ن مغنيي ال ��راب ومن
�أك� �ث ��ر م� ��ن  3م�ل�اي�ي�ن �شخ�ص� ،أب ��رزه ��م م�غ�ن��ي ال � ��راب الأمريكي
ويواجه الفل�سطيني �أن�س ال�شايب ج��وزي��ف �أن �ت��ون �ي��و امل� �ع ��روف با�سم
الذي يتابعه �أكرث من  2.7مليون "فات جو" ،وكاتب الأغاين وامللحن
�شخ�ص ع�ل��ى ال�ي��وت�ي��وب ،وي�شارك وامل �غ �ن��ي ال �ه �ن��دي ج� ��ورو ران� � ��داوا،
اليوتيوبر الأمريكي �آدم �صالح مع واملغني الأمريكي يوليو�س دوبوز.
جن��م التيك ت��وك امل�لاك��م ال�سوري ومي�ك��ن متابعة املناف�سات ال�شيقة

للبطولة ع�بر ال �ب��ث امل�ب��ا��ش��ر على
موقع تي كي فايت وعلى احل�ساب
ال ��ر�� �س� �م ��ي ل �ل �ب �ط ��ول ��ة يف موقع
اليوتيوب.
وتعد البطولة �إ�ضافة جديدة لقائمة
الفعاليات العديدة واملتنوعة التي
تقام يف دبي على مدار العام والتي
ت�ضم ب �ط��والت ري��ا��ض�ي��ة تناف�سية
وجمتمعية وملتقيات تر�سخ مكانة
ال��ري��ا��ض��ة يف احل �ي��اة ال�ي��وم�ي��ة كما
ت�أتي البطولة من�سجمة مع االنت�شار

Friday

17
19
19

الكبري لريا�ضة املالكمة يف الدولة
وا�ست�ضافة دبي لبطوالت خمتلفة
يف امل�ل�اك �م��ة وال� �ت ��ي ك��ان��ت �أهمها
ب�ط��ول��ة �آ� �س �ي��ا ل�ل�م�لاك�م��ة للرجال
وال�سيدات التي �أقيمت يف �شهر مايو
وح �ظ �ي��ت ب ��إ� �ش��ادة م��ن االحتادين
ال��دويل والآ�سيوية للمالكمة ،كما
�ست�ست�ضيف دبي � ً
أي�ضا بطولة �آ�سيا
ل �ل �� �ش �ب��اب ل �ل �م�لاك �م��ة خ �ل�ال �شهر توفري كل �سبل النجاح للفعاليات وا��س�ت�ق�ط��اب امل �� �ش��ارك�ين م��ن داخل ال��ري��ا� �ض��ي وال���س�ي��اح��ة الريا�ضية
ال��ري��ا� �ض �ي��ة وت �ع��زي��ز دور القطاع وخ��ارج الدولة مبا ي�ساهم يف زيادة ب�شكل عام ودعم منظمي الفعاليات
�أغ�سط�س.
وي�سعى جمل�س دب��ي الريا�ضي �إىل اخل��ا���ص وال �� �ش��رك��ات يف تنظيمها� ،أع � ��داد ال��ري��ا��ض�ي�ين ومن ��و القطاع الريا�ضية.

امل�صري رم�ضان �إىل ن�صف نهائي  100م فرا�شة
�أخ� �ف ��ق ال �ك��وي �ت��ي ع �ب��د الرحمن
الفيحان يف التتويج ب��أي ميدالية
يف نهائي م�سابقة احلفرة (تراب)
يف ال ��رم ��اي ��ة �أم� �� ��س اخل �م �ي ����س يف
�أومل �ب �ي��اد ط��وك �ي��و ال���ص�ي�ف��ي ،فيما
بلغ ال�س ّباح امل�صري ال�شاب يو�سف
رم�ضان ن�صف نهائي �سباق 100
م فرا�شة.
ً
ولليوم الثالث تواليا ،مل يح�صد
ال� �ع ��رب �أي م �ي��دال �ي��ة م ��ن جميع
املعادن.
وك��ان الفيحان بلغ النهائي الذي
� �ض � ّم � �س �ت��ة رم � ��اة ب �ع��دم��ا جن ��ح يف
الت�أهل من اجلوالت الت�أهيلية اثر
مناف�سة �ضمت  29م�شاركاً.
وي �ت �ع�ّي�نّ ع �ل��ى ال ��رم ��اة يف اجلولة
الأوىل م��ن ال�ن�ه��ائ��ي �إ��ص��اب��ة �أكرب
عدد من الأطباق البالغ عددها 25
للت�أهل �إىل اجلولة املقبلة ،غري �أن
الفيحان احتل امل��رك��ز االخ�ير من
ب�ين ال�ستة باكتفائه بـ 18طبقاً
ليخرج من املناف�سة �أو ًال.

وم�ضى الت�شيكيان ي�يري ليبتاك
وداف �ي��د كو�ستيليكي �إىل اجلولة
احلا�سمة حيث حققا رق ًما قيا�س ًيا
�أوملب ًيا ب�إ�صابتهما يف النهائي 43
طبقاً ،قبل �أن يحتكما �إىل امللحق
ال �ف��ا� �ص��ل (ي�خ���س��ر م��ن ي�ف���ش��ل يف
الإ� �ص��اب��ة �أو ًال) ،ح���س�م��ه ليبتاك
 6-7ل�صاحله.
فيما ح�صد الربيطاين ماثيو جون
كاورد هويل الربونزية.
وك � ��ان ال �ف �ي �ح��ان �أن� �ه ��ى اجل� ��والت
اخل�م����س ال�ت��أه�ي�ل�ي��ة ال �ت��ي �أقيمت
يومي االربعاء واخلمي�س ب�إ�صابة
 123طبقًا من �أ�صل � 125أ�سوة
ب ��أرب ��ع رم� ��اة ،ل�ي���ض�م�ن��وا مبا�شرة
ال� �ت� ��أه ��ل �إىل ال �ن �ه��ائ �ي��ات برفقة
املت�صدر ليبتاك (.)125/124
وخ ��ا� ��ض � �س �ت��ة رم� � ��اة ت� �ع ��ادل ��وا يف
الت�صفيات ( )125/122ملحقًا
ف��ا� �ص�لا م ��ن �أج� ��ل م�ق�ع��د �ساد�س
و�أخ �ي ��ر ،ب�ي�ن�ه��م ال �ك��وي �ت��ي الآخ� ��ر
ط �ل��ال ال ��ر�� �ش� �ي ��دي ال� � ��ذي توجه

وال��ده عبداهلل بربونزية ال�سكيت،
فخانه طبق واح��د ()16+122
ليكمل املك�سيكي خ��ورخ��ي مارتني
�أورو�سكو ديا�س ( )17+122عقد
املت�أهلني.
ل��دى ال�سيدات� ،أخفقت اللبنانية
راي ب��ا� �س �ي��ل وامل� ��� �ص ��ري ��ة ماغي

ع���ش�م��اوي يف ب�ل��وغ ال�ن�ه��ائ�ي��ات بعد
�أن �أ� �ص��اب��ت الأوىل 125/114
والثانية .125/113
فيما حققت ال�سلوفاكية �سوزانا
ريهاك �شتيفيت�شيكوفا رق ًما عامل ًيا
يف الت�صفيات بتحقيقها العالمة
ال �ك��ام �ل��ة  ،125/125ق �ب��ل �أن

مت���ض��ي وحت �ق��ق رق � ًم ��ا �أومل �ب � ًي ��ا يف
النهائي ( 43طبقًا) يف طريقها
اىل الذهب.
ويف الرماية � ً
أي�ضا ،ح ّلت التون�سية
�أُل �ف��ة ال���ش��ارين يف امل��رك��ز  37من
�أ�صل  44يف ت�صفيات امل�سد�س 25
م.

ال�شناوي« ..حار�س الفراعنة» الذي تفوق على «كبار الأوملبياد»
جنح حار�س مرمى الأهلي ومنتخب
م�صر حممد ال�شناوي ،كعادته يف لفت
الأن �ظ��ار باملحافل ال��دول�ي��ة ،و�إجبار
ع�شاق امل�ستديرة على ت�سليط ال�ضوء
على قفازه الذهبي ،بعد ت�ألقه خالل
م�شاركته ب�أوملبياد طوكيو ،2020
ك ��أح ��د ال �ث�ل�اث��ي ال �ك �ب��ار املن�ضمني
للفريق.
و�أنار احلار�س الدويل �شعلة منتخب
م �� �ص��ر الأومل� � �ب � ��ي داخ � � ��ل الب�ساط
الأخ�ضر ،وك�شف عن وجهه احلقيقي
ال � ��ذي ظ �ه��ر ب ��ه يف اف �ت �ت��اح م�شوار
الفراعنة يف مونديال � 2018أمام
الأوروغ � � � ��واي ،ع �ن��دم��ا ف ��از بجائزة
�أف�ضل العب يف املباراة ك��أول حار�س
م��رم��ى ع��رب��ي و�إف��ري�ق��ي يف التاريخ،
وم��ن ب�ع��ده �إه ��داء الأه �ل��ي برونزية
م ��ون ��دي ��ال الأن � ��دي � ��ة ع �ل ��ى ح�ساب
باملريا�س الربازيلي بت�ألقه يف فقرة
ركالت الرتجيح.
ويف اليابان ،وا�صل حممد ال�شناوي
توهجه ،وا�ستطاع ف��ر���ض �سيطرته
و�إع�لاء كلمته داخ��ل منطقة حماية
عرينه ،ليقود منتخب م�صر الأوملبي
لبلوغ دور املجموعات ،حمققا �أرقاما
فردية فاقت حرا�س مرمى املنتخبات
املت�أهلة ،كما كانت �سببا رئي�سيا يف
ف ��وز ال �ف��ري��ق .وخ��ا���ض ال���ش�ن��اوي 3
مباريات ب��واق��ع  270دقيقة ،تلقى

ه ��دف وح �ي��د ،وخ ��رج م��ن مباراتني
ب�شباك خالية ،و�أن�ق��ذ �شباكه بـ10
ت �� �ص��دي��ات لأه� � ��داف ��ش�ب��ه حمققة،
بجانب جناحه بن�سبة  100باملئة يف
الكرات العر�ضية والت�شتيت بقب�ضة
اليد يف  5حاالت.
كما �أر��س��ل احل��ار���س الثالثيني 76
مت��ري��رة ،م��ن بينهم � 39صحيحة،
بالإ�ضافة ل�صناعة فر�صة وحيدة� ،إىل
جانب عدم ارتكابه �أي �أخطاء وخلو
ر��ص�ي��ده م��ن ال�ب�ط��اق��ات ح�ت��ى الآن،
بتقييم  7.7وفق موقع االح�صائيات
ال�شهري "."sofa score
وي ��أت��ي ت�ف��وق ال���ش�ن��اوي على حرا�س

املنتخبات الـ 7امل�ت��أه�ل��ة ل �ل��دور ربع
النهائي �إىل جوار م�صر ،متمثال يف
عدم حتقيق �أي منهم عدد الت�صديات
مع ع��دد الأه��داف املتلقاة ،واخلروج
ب�شباك نظيفة ،الذي حققه احلار�س
� �ص��اح��ب الـ 32ع � ��ام ،ب��ال��رغ��م من
م�شاركة احلار�س املك�سيكي املخ�ضرم
جيريمو �أوت���ش��وا ،والإ��س�ب��اين �أوناي
�سيمون �إذ جاءت �أرقام الالعبني على
النحو التايل:
 كو�ساي تاين حار�س مرمى اليابان،�� �ش ��ارك يف  3م� �ب ��اري ��ات ،خ� ��رج من
مباراتني ب�شباك نظيفة و 6ت�صديات
وتلقى هدف وحيد.

�أون � � � � ��اي � �س �ي �م ��ون ح � ��ار� � ��س مرمى
�إ�سبانيا� ،شارك يف  3مباريات ،خرج
م��ن م �ب��ارات�ين ب���ش�ب��اك ن�ظ�ي�ف��ة ،و6
ت�صديات وتلقى هدف وحيد.
 مايكل وود حار�س مرمى نيوزلندا،�� �ش ��ارك يف  3م� �ب ��اري ��ات ،خ� ��رج من
مباراتني ب�شباك نظيف ،و 9ت�صديات
وتلقى  3اهداف.
 ال�ي�ع��ازر ت��اب��ي ح��ار���س م��رم��ى كوتديفوار� ،شارك يف  3مباريات ،وخرج
م ��ن م� �ب ��اراة واح� � ��دة ف �ق��ط ب�شباك
ن �ظ �ي �ف��ة ،و 10ت �� �ص��دي��ات وتلقى
ه��دف�ين� - .سانتو�س ح��ار���س مرمى

ال �ب�رازي� ��ل� � ،ش ��ارك يف  3مباريات،
وخ� � ��رج م ��ن م � �ب� ��اراة واح � � ��دة فقط
ب�شباك نظيفة ،و 5ت�صديات ،وتلقى
� 3أهداف� - .سونغ بوم كيوم حر�س
مرمى كوريا اجلنوبية� ،شارك يف 3
مباريات ،وخرج من مباراتني ب�شباك
نظيفة ،و 5ت�صديات ،وتلقى هدف
وح�ي��د - .جيريمو �أوت �� �ش��وا ،حار�س
مرمى املك�سيك� ،شارك يف  3مباريات،
وخرج من مباراة واحدة فقط ب�شباك
نظيفة ،و 6ت�صديات بالإ�ضافة �إىل
ركلة جزاء ،وتلقى � 3أهداف.
ت��أل��ق ال�شناوي دف��ع �صحف العامل،
و�أ� �س�ت�رال �ي��ا ب���ش�ك��ل خ��ا���ص ،للتغني
مب�ن��اف���س�ه��م ال � ��ذي �أوج �ع �ه ��م ب � ��آالم
اخل�سارة ،و�أذاقهم من ك�أ�س الإق�صاء
بعد �أن ك��ان��وا على بعد خ�ط��وات من
الت�أهل .وعنونت �صحيفة ""smh
ق ��ائ� �ل ��ة" :انتهى ح �ل �م �ن��ا ع �ل��ى يد
م�صر و�أم� ��ام ت ��أل��ق ال�شناوي" .كما
�أ�� �ش ��ارت ��ش�ب�ك��ة ""FoxSports
�إىل ب��زوغ جنم ال�شناوي ،م��ؤك��دة �أن
م�صر ا�ستفادت من �إمكانيات الالعب
امل� �خ� ��� �ض ��رم .وب� � � � ��دوره ،ن � ��وه موقع
"� ،"ABCإىل �أن �سقوط �أ�سرتاليا
�أم��ام الفراعنة ك��ان بت�ألق احلار�س،
و�أرجعت �صحيفة " "7newsفوز
الفريق امل�صري على الأ�سرتايل �إىل
"ذكاء ال�شناوي".

يف املالكمة ،خ�سر اجلزائري يون�س
منو�شي يف دور الـ 16يف وزن -69
 75كلغ الفيليبيني �أومري مار�سيال
بعد ايقاف احلكم النزال.
وكان �سبق لنمو�شي ( 28عاما) �أن
تف ّوق على مار�سيال يف الت�صفيات
يف الدور ن�صف النهائي بال�سنغال.
ويف وزن  +91كلغ ،خ�سر امل�صري
ي���س��ري رزق �أم� ��ام الكازاخ�ستاين
كم�سيبك ك��ون�ك��اب��اي�ي��ف �صفر-5
يف دور الـ 16واجل��زائ��ري �شعيب
بولودينات �أمام الأمريكي ريت�شارد
توريز جونيور بالنتيجة عينها.
وخ�سر فريق املبارزة امل�صري �أمام
اللجنة الأومل �ب �ي��ة ال��رو��س�ي��ة -45
 21يف ربع نهائي ال�سيدات ،قبل
�أن ي�سقط �أم��ام اليابان يف مباراة
حتديد املراكز .27-45
ويف اجل��ودو ،بلغ امل�صري رم�ضان
دروي ����ش دور الـ 16ل��وزن -100
ك�ل��غ ب�ع��د ف ��وزه ع�ل��ى الباك�ستاين
ح�سني ��ش��اه ب���ض��رب��ة �إي �ب��ون ،قبل

�أن يخ�سر �أم ��ام اجل��ورج��ي فارالم
ليبارتيلياين ب�ضربة �إيبون.
كما خ�سر يف دور الـ 32للوزن عينه
الإماراتي من �أ�صل مولدايف �إيفان
رميارنكو �أم��ام الكندي من �أ�صول
م�صرية � �ش��ادي ال�ن�ح��ا���س ب�ضربة
�إيبون.
ويف ال�شراع ،ح ّلت تون�س يف املركز
الع�شرين الأخ�ي�ر يف �سباق ناكرا،
امل�صري علي ب��دوي يف امل��رك��ز 31
قبل الأخ�ير يف ليزر ،ويف �سباق �أر
�أ���س� :أك����س ،حلت اجل��زائ��ري��ة عرب
جناة بري�شي يف املركز  26الأخرية
على غرار مواطنها حمزة بورا�س.
ويف ت���ص�ف�ي��ات الـ 100م فرا�شة
�ضمن ال�سباحة ال�ت��ي ح� ّ�ط��م فيها
الأم�يرك��ي كايليب دري���س��ل الرقم
الأومل� �ب ��ي ب��زم��ن  50.39ثانية،
ح �ق��ق امل �� �ص��ري ي��و� �س��ف رم�ضان
البالغ  19عاما زمنا جيدا بواقع
 51.67ثانية ،ليحتل املركز 14
ويت�أهل �إىل ن�صف النهائي.

وتابع رم�ضان عام  2021درا�سته
ال�ه�ن��د��س�ي��ة يف ج��ام�ع��ة فريجينيا
تيك الأمريكية.
ويف ال� �ت� ��� �ص� �ف� �ي ��ات ع� �ي� �ن� �ه ��ا ،ح � ّ�ل
الكويتي عبا�س قلي يف املركز ،48
وال�سعودي يو�سف بو ري�ش يف املركز
 50ومل يعتمد رق��م البحريني
عبداهلل عي�سى.
وح �ت ��ى الآن ح �� �ص��د ال� �ع ��رب �ست
ميداليات :ذهبية لل�س ّباح التون�سي
ال�شاب �أح�م��د احل�ف�ن��اوي يف �سباق
 400م ح ��رة ،ف���ض�ي��ة ل �ل��أردين
� �ص��ال��ح ال �� �ش��رب��ات��ي يف وزن -80
ك �ل��غ يف ال� �ت ��اي� �ك ��وان ��دو ،برونزية
امل �� �ص��ري ��س�ي��ف ع�ي���س��ى يف ال ��وزن
ع�ي�ن��ه ،ب��رون��زي��ة امل���ص��ري��ة هداية
مالك يف وزن  -57كلغ ،برونزية
التون�سي حممد خليل اجلندوبي
يف وزن  -58ك �ل��غ ،ف�ي�م��ا ت � � ّوج يف
الرماية املخ�ضرم الكويتي عبداهلل
ال��ر��ش�ي��دي م��ع ب��رون��زي��ة ال�سكيت
للمرة الثانية توال ًيا.

طوكيو  :2020كوبو املت�ألق يقود
اليابان لدور الثمانية
ب�أهدافه احلا�سمة يف املباريات الثالث التي خا�ضتها
ال �ي��اب��ان يف دور امل�ج�م��وع��ات مل�سابقة ك ��رة ال �ق��دم يف
�أوملبياد طوكيو ،ارتقى تاكيفو�سا كوبو �إىل م�ستوى
الطموحات ليبد�أ البلد امل�ضيف م�سعاه لل�صعود �إىل
من�صة التتويج لأول مرة يف �أكرث من ن�صف قرن.
وم�ث�ل�م��ا ف �ع��ل يف ان �ت �� �ص��اري��ن ع �ل��ى ج �ن��وب �أفريقيا
وامل�ك���س�ي��ك ،اف�ت�ت��ح ال�لاع��ب ال�ب��ال��غ ع�م��ره  20عاماً
الت�سجيل لليابان يف الفوز � 0-4أم�س الأول الأربعاء،
ع�ل��ى ف��رن���س��ا ل�ي���ض��رب م��وع��داً يف دور ال�ث�م��ان�ي��ة مع
نيوزيلندا يوم ال�سبت.
ومنذ تركزت الأ�ضواء عليه بعد انتقاله �إىل �أكادميية
بر�شلونة ال�ع��ري�ق��ة يف ��س��ن ال�ع��ا��ش��رة ،ت�ب��دو �أوملبياد
ط��وك�ي��و ف��ر��ص��ة ��س��ان�ح��ة ل���ص��ان��ع ل�ع��ب ري ��ال مدريد
لإظهار قدراته.
وقال فيليب ترو�سيه مدرب اليابان ال�سابق" :القدرات
التي ميلكها كوبو مميزة للغاية مثل تلك التي ميلكها

ليونيل مي�سي ونيمار وكيليان مبابي".
و�أ��ض��اف" :ي�صنع ال�ف��ارق من الناحية الفردية� ،إنه
الع��ب �سريع ويجيد �صناعة الأه� ��داف والت�سجيل
�أي�ضاً ،يقدم �أداء ممتعاً".
وت�سعى اليابان للح�صول على �أول ميدالية �أوملبية
منذ الفوز بربونزية دورة .1968
وت��رك كوبو �أك��ادمي�ي��ة بر�شلونة للعودة �إىل اليابان
لي�صبح �أ�صغر العب يف تاريخ ال��دوري الياباين حني
لعب مع طوكيو �إف��.س��ي وعمره  15عاماً وخم�سة
�أ�شهر.
ً
وبعد ف�ترة ق�صرية م�ع��ارا �إىل يوكوهاما ،ع��اد كوبو
�إىل �إ�سبانيا لكن لي�س �إىل بر�شلونة ،ولكن �إىل ريال
مدريد.
ل�ك��ن احل �ي��اة يف ري ��ال م��دري��د مل ت�ك��ن �سهلة و�أعري
ال�ل�اع��ب ث�ل�اث م ��رات يف �آخ ��ر م��و��س�م�ين �إىل ريال
مايوركا وفياريال وخيتايف وحقق جناحاً متبايناً.

بعد �إجنازها بالأوملبياد ..هدايا
غريبة تنهال على «بطلة هندية»
بعد ف��وز بطلة رف��ع الأث �ق��ال ،الرباعة الهندية مرياباي
ت�شانو ،بامليدالية الف�ضية لوزن  49كيلو� ،ضمن مناف�سات
�أومل �ب �ي��اد ط��وك�ي��و  ،2020ان�ه��ال��ت عليها ه��داي��ا غريبة،
�ست�ستفيد منها م��دى احل�ي��اة .وتعهدت �سل�سلة مطاعم
البيتزا ال�شهرية "دومينوز" بتقدمي بيتزا جمانية للبطلة
الهندية ،التي منحت بالدها اللقب الوحيد يف الأوملبياد
حتى الآن ،م��دى احل �ي��اة .و�إىل ج��ان��ب "دومينوز" ،فقد
�أعلنت �سل�سلة دور ال�سينما " ،"INOXمنحها الرباعة

ال�ت��ي يبلغ عمرها  26ع��ام��ا ،م�ي��زة ال��دخ��ول �إىل قاعات
ال�سينما اخلا�صة بها جمانا طيلة عمرها ،ح�سب ما ذكرت
وكالة رويرتز .وت�شارك الهند ب�أكرب فريق من الريا�ضيني
يف �أوملبياد طوكيو  ،2020حيث يتناف�س  125ريا�ضيا
�ضمن �أل �ع��اب ال�ب�ط��ول��ة ال�ع��امل�ي��ة .و�ستمنح �سل�سلة دور
ال�سينما " "INOXتذاكر جمانية مدى احلياة ملن يتوج
ب�أية ميدالية ،بينما �سيح�صل جميع امل�شاركني يف الأوملبياد
على تذاكر مل�شاهدة الأفالم جمانا لعام واحد.
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ايفان يخ�سر مع بطل كندا يف �أوملبياد طوكيو ويودع مناف�سات اجلودو

•• طوكيو-وام:

ودع �إي � �ف� ��ان روم ��اري� �ن� �ك ��و العب
م �ن �ت �خ �ب �ن��ا ال� ��وط � �ن� ��ي ل� �ل� �ج ��ودو
مناف�سات وزن حت��ت  100كجم
بعد خ�سارته من نظريه الكندي
��ش��ادي النحا�س �ضمن مناف�سات
دور ال � �ـ  32ب� ��اجل� ��ودو يف دورة
الألعاب الأوملبية ال�صيفية الثانية
وال� �ث�ل�اث�ي�ن ال� �ت ��ي ت�ست�ضيفها
ال �ع ��ا� �ص �م ��ة ال� �ي ��اب ��ان� �ي ��ة طوكيو
خ �ل�ال ال� �ف�ت�رة من 23/يوليو
وح �ت��ى � 8أغ �� �س �ط ����س /مب�شاركة
وريا�ضية
11839ريا�ضيا
يتناف�سون يف لعبة ب��واق��ع 339
م�سابقة يف  48من�ش�أة ريا�ضية.
و�أك��د �سعادة نا�صر التميمي �أمني
ع� ��ام احت � ��اد اجل� � ��ودو وامل�صارعة
على �أن م�شاركة الثنائي فيكتور
و�إي�ف��ان رومارنكو العبي منتخب
اجلودو يف �أوملبياد طوكيو وت�أهلهم
واع ��داده ��م مت ع�ل��ى �أف �� �ض��ل وجه
ممكن ،م�شرياً �إىل �أن �أ�سرة احتاد
اجلودو كانت ت�أمل يف تكرار �إجناز
ريو دي جانريو عام  ،2016وهو

الأم� ��ر ال ��ذي ��س�ي�ت��م ال�ع�م��ل عليه
اب �ت��دا ًء م��ن �سبتمرب امل�ق�ب��ل وفق
خطة االحتاد املو�ضوعة لل�سنوات
ال �ث �م��اين امل �ق �ب �ل��ة خ�ل��ال دورت� ��ي
باري�س ولو�س �أجنلو�س.
وق � ��ال ال �ت �م �ي �م��ي  :ن ��أ� �س��ف لعدم
متكنّنا من حتقيق ميدالية �أوملبية

يف ط��وك �ي��و لأن احت� � ��اد اجل � ��ودو
وامل�صارعة دائما يطمح لرفع علم
الدولة يف كل املحافل وي�ستهدف
م�ن���ص��ات ال �ت �ت��وي��ج ،ومم ��ا ال �شك
فيه �أن م�شاركة فيكتور �سكرتوف
ب � ��وزن حتت 73ك �ج��م ب�أوملبياد
طوكيو ك��ان��ت مم�ي��زة حيث خ�سر

ب�صعوبة وقبل ث��وان متبقية على
نهاية املباراة بعد �أن كان متقدماً
على ح�ساب امل�صنف الثاين عاملياً
ب �ب �ط��ول��ة ال � �ع ��امل ال� �ت ��ي �أقيمت
م�ؤخراً ببوداب�ست ،كما مل ي�ستطع
�إيفان الت�أهل من الدور التمهيدي
بعد خ�سارته من نظريه الكندي،

حيث انه تعر�ض لإ�صابة بالكتف
ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي وت��وق��ف ف�ت�رة عن
ال�ت��دري��ب للتعايف ،ول��ن نن�سى يف
ه ��ذا امل��وق��ف امل �� �س �ت��وي��ات اجليدة
وامليداليات امللونة لالعبي اجلودو
�سوا ًء ب��دورة الألعاب الآ�سيوية �أو
ببطوالت العامل .و�أو�ضح التميمي

�أن االحت��اد يعد جمهور الإمارات
من الآن بتحقيق ميدالية ملونة
يف دورة الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة املقبلة
بباري�س ع��ام  2024م�ضيفا �أن
احت��اد امل�صارعة واجل ��ودو �سيبد�أ
مرحلة الإع��داد اجلديدة اعتبارا
م��ن ��ش�ه��ر �سبتمرب امل �ق �ب��ل ،حيث

�سيتم العمل على حجز بطاقات
ال�ت��أه��ل املبا�شر ل  3الع�ب�ين من
�أج � ��ل امل �� �ش��ارك��ة وامل �ن��اف �� �س��ة على
حتقيق ميدالية ملونة ب�أوملبياد
ب��اري����س ع��ام  ،2024و�أن ��ه �سيتم
�إ��ض��اف��ة العن�صر الن�سائي لفريق
اجلودو يف هذا املحفل .من ناحية

�أخرى التقت �سعادة املهند�سة عزة
بنت �سليمان الأمني العام امل�ساعد
لل�ش�ؤون الإداري ��ة وامل��ال�ي��ة للجنة
الأومل �ب �ي��ة الوطنية ب�سمو ال�شيخ
ع�ي���س��ى ب��ن ع�ل��ي ع�ل��ي ب��ن خليفة
�آل خ�ل�ي�ف��ة ن��ائ��ب رئ�ي����س اللجنة
الأومل�ب�ي��ة البحرينية على هام�ش
م�شاركة وف��د االم� ��ارات ب�أوملبياد
ط��وك �ي��و ،ح �ي��ث مت ال �ت ��أك �ي��د على
�أه�م�ي��ة ت�ع��زي��ز �سبل ال�ت�ع��اون بني
اجلانبني� ،إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض
م � �� � �ش� ��ارك� ��ة وف� � � � ��دي الإم� � � � � � ��ارات
والبحرين ب�أوملبياد طوكيو قبل
�أن يتم تبادل دروع كال اللجنتني.
وعممت اللجنة الأوملبية الدولية
ع�ل��ى ال �ل �ج��ان الأومل �ب �ي��ة الوطنية
وجميع امل�شاركني ب��دورة الألعاب
الأومل�ب�ي��ة بطوكيو ب�ع��دم التدخل
يف خ�صو�صيات ال�لاع�ب�ين خالل
�أداء التدريبات اليومية ون�شرها
على من�صات التوا�صل االجتماعي
وت � � � � ��رك امل � � �ج� � ��ال ل � �ل �ت�رك � �ي� ��ز يف
تدريباتهم ،مع الت�أكيد على عدم
ت�صوير مقاطع مرئية وااللتزام
بالت�صوير الفوتوغرايف فقط.

كوفيد يغدر كندريك�س

دري�سل يخطف الذهب و�سيدات ال�صني يحققن املفاج�أة
انطلق �ساد�س �أيام ح�صاد امليداليات
يف الألعاب الأوملبية يف طوكيو ،مع
حتطيم النجم الأم�يرك��ي كايليب
دري �� �س��ل ال��رق��م الأومل� �ب ��ي و�إح � ��رازه
ذهبية �سباق  100م ح ّرة املرموق،
فيما حققت �سيدات ال�صني مفاج�أة
ب�ت�ح�ط�ي��م ال��رق��م ال �ع��امل��ي و�إح � ��راز
ذهبية التتابع �أرب��ع م��رات  200م
حرة.
ورف ��ع دري���س��ل ر��ص�ي��ده يف �أوملبياد
طوكيو �إىل ذهبيتني بعد تتويجه يف
التتابع �أربع مرات  100م حرة.
و��س� ّ�ج��ل ال���س�ب��اح ال�ب��ال��غ  24عاماً
 47.02ثانية منز ًال حامل اللقب
الأ�سرتايل كايل ت�شاملرز عن عر�شه
ب� �ف ��ارق � �ض �ئ �ي��ل ب �ل��غ  6ب��امل �ئ��ة من
الثانية ،فيما حل الرو�سي كليمنت
كولي�سنيكوف ثالثاً بفارق  42باملئة
من الثانية.
وق��ال اب��ن ف�ل��وري��دا امل��ر��ش��ح ليكون
ال �ن �ج��م الأول ل�ل�أومل �ب �ي��اد احلايل
وهو يبكي بعدما حتدث مع عائلته
وزوج�ت��ه عرب الفيديو "كانت �سنة
�صعبة للغاية ،حقاً �صعبة� .أنا �سعيد

جداً".
وينوي دري�سل خو�ض �سباقات  50م
حرة و 100م فرا�شة بالإ�ضافة �إىل
�سباقني حمتملني يف التتابع على
�أمل �إح��راز �ست ذهبيات يف الألعاب
احلالية.
ويف الن�سخة الأومل�ب�ي��ة الأوىل من
�سباق  800م لدى الرجال� ،أحرز
الأم�يرك��ي روب ��رت فينك الذهبية
م���س�ج� ً
لا زم �ن �اً ق ��دره 7:41.87
دق ��ائ ��ق� ،أم � ��ام الإي � �ط ��ايل جورجو
بالرتينيريي ال��ذي ت�صدر ال�سباق
ل �ف�ت�رة ط��وي �ل��ة ب �ف ��ارق  24باملئة
م��ن الثانية والأوك � ��راين ميخايلو
رومانت�شوك بفارق  46باملئة من
الثانية.
وق��ال فينك ( 21ع��ام��ا) "حاولت
فقط �أن �أ�صل �إىل حائط النهاية� ،أنا
�سعيد لالنتقال �إىل �سرعة خمتلفة 200 ،م ف��را� �ش��ة ،ب �ع��د تتويجها
خ�صو�صاً بعد ال�شكوك التي �أحاطت االثنني بف�ضية  100م فرا�شة.
بالفريق الأمريكي حيال هذا النوع وح�ق�ق��ت � �س �ي��دات ال���ص�ين مفاج�أة
من امل�سافات".
ب�ت�ح�ط�ي��م ال��رق��م ال �ع��امل��ي و�إح � ��راز
ّ
ول��دى ال�سيدات ،حطمت ال�صينية ذهبية التتابع �أرب��ع م��رات  200م
ت �� �ش��ان��غ ي� ��ويف ال ��رق ��م الأومل � �ب� ��ي يف ح ��رة يف ال���س�ب��اح��ة اخل�م�ي����س ،على

ح�ساب الواليات املتحدة و�أ�سرتاليا
ال �ل �ت�ين ��ض�م�ت��ا ال�ن�ج�م�ت�ين كايتي
ليديكي و�أريارن تيتمو�س.
و�سجلت ال�صني  7:40.33دقائق
ّ
ب �ف��ارق  40ب��امل�ئ��ة م��ن ال�ث��ان�ي��ة عن
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة و 96باملئة من

ال �ث��ان �ي��ة ع��ن �أ� �س�ت�رال �ي��ا ،ع �ل � ًم��ا �أن
الفرق الثالث ّ
حطمت الرقم العاملي
ال�سابق با�سم �أ�سرتاليا (7:41.50
د) امل�سجل يف غوانغجو يف .2019
من جهتهّ ،
حطم الأ�سرتايل �أيزاك
ً
�ستابلتي-كوك ( 22عاما) الرقم

الأومل� �ب ��ي حم � ��رزاً ذه �ب �ي��ة  200م
�صدراً ،مانحا �أ ّول ذهبية لبالده يف
ه��ذه امل�سافة منذ �إي��ان �أوب��راي��ن يف
طوكيو .1964
انتهى م�شوار بطل ال�ع��امل بالقفز
ب��ال��زان��ة الأم�يرك��ي �سام كندريك�س
يف �أوملبياد طوكيو قبل �أن يبد�أ بعد
�إ�صابته بفريو�س ك��ورون��ا ،وف��ق ما
�أعلنت اللجنة الأوملبية والباراملبية
االمريكية اخلمي�س.
وج ��اء يف ب �ي��ان للجنة ع�ل��ى تويرت
"نحن حزينون ل�ل�إع�لان �أن �سام
ك�ن��دري�ك����س �أ� �ص �ي��ب بكوفيد-19
ولن يخو�ض دورة الألعاب الأوملبية
طوكيو ."2020
حقق كندريك�س الذهبية يف بطولة
ال �ع��امل لأل �ع��اب ال �ق��وى  2019يف
ال��دوح��ة وك��ان م��ن �أب��رز املر�شحني
للفوز يف طوكيو.
�أدّت تلك الإ��ص��اب��ة �إىل ع��زل بع�ض
الريا�ضيني من البعثة الأ�سرتالية
الذين كانوا على ات�صال بكندريك�س،
وف��ق م��ا �أع �ل��ن االحت ��اد الأ�سرتايل
لأل �ع��اب ال �ق��وى ،م��ن دون حتديد

هوياتهم �أو عددهم ،قبل �أن ي�شري
يف ما بعد �إىل خ��روج معظمهم من
دون ت�سجيل �أي حالة �إيجابية.
ون�ف��ى امل�ن�ظ�م��ون �أي �صلة للحدث
ال�ع��امل��ي م��ع ارت �ف��اع ع��دد الإ�صابات
بكورونا يف اليابان.
و�إىل جمباز الرجال� ،أ�صبح الياباين
ال �� �ش��اب داي �ك ��ي ه��ا��ش�ي�م��وت��و (19
ع��ام��ا) الأرب �ع��اء �أ��ص�غ��ر الظافرين
بذهبية امل�سابقة الكاملة ،ما و�ضع
ال��دول��ة امل�ضيفة يف ��ص��دارة جدول
امليداليات.
ه��ي نف�سها امل�سابقة الكاملة لدى
ال�سيدات التي باتت حديث ال�ساعة
م ��ع ان �� �س �ح��اب �أ�� �س� �ط ��ورة اجلمباز
الأمريكية �سيمون بايلز منها.
وك ��ان ��ت ب��اي �ل��ز ال �ب��ال �غ��ة  24عاماً
جن�م��ة امل���س��اب�ق��ة امل��رم��وق��ة املقررة
م�ساء يف طوكيو وقد فازت بلقبها يف
ريو  2016من بني �أربع ذهبيات.
لكن �صحتها الذهنية �أرغمتها على
اجللو�س خ��ارج�اً ،لتح ّل ب��د ًال منها
جايد ك��اري �صاحبة املركز التا�سع
يف الت�صفيات.

وك��ان��ت الأن �ظ��ار موجهة �إىل بايلز
ك�إحدى �أبرز جنوم الألعاب� ،إذ كانت
ت�ب�ح��ث ع��ن رف ��ع ع ��دد ميدالياتها
الذهبية �إىل ت�سع .وبغيابها �ستفتقد
امل�سابقة �إىل رونقها املن�شود.
ع � ّل ��ق دري �� �س��ل ع �ل��ى م ��ا ح� ��دث مع
مواطنته بايلز وعما �إذا كان يتع ّر�ض
ل���ض�غ��وط "هناك � �ض �غ��وط كبرية
علي ،ال �شيء �سيئا يف ال�ضغط ،ما
ه��و معقد �أن يتح ّول ال�ضغط �إىل
توتر".
يف ك��رة امل���ض��رب ،ت�شتد احل ��رارة يف
ن���ص��ف ن �ه��ائ��ي ال� �ف ��ردي لل�سيدات
ورب � ��ع ال �ن �ه��ائ��ي ل �ل ��رج ��ال ،عندما
يواجه امل�صنف �أول عاملياً ال�صربي
نوفاك ديوكوفيت�ش �صاحب الأر�ض
الياباين كي ني�شيكوري.
وب �ع��دم��ا ا� �ش �ت �ك��ى ال�ل�اع �ب ��ون منذ
ب��داي��ة ال� ��دورة م��ن الطق�س احلار
وطالب بع�ضهم بت�أخري املباريات،
�أعلن االحتاد الدويل لكرة امل�ضرب
�أن��ه اعتباراً من اخلمي�س �ستنطلق
املباريات عند ال�ساعة  15:00يف
التوقيت املحلي بدال من .11:00

ديوكوفيت�ش �إىل دور الأربعة وخروج مدفيديف من الأوملبياد
اكت�سح ال�صربي نوفاك دويوكوفيت�ش امل�صنف �أول عامل ًيا نظريه الياباين
�صاحب الأر���ض ك��ي ني�شيكوري �6- ،2-6صفر اخلمي�س ،يف طريقه اىل
الدور ن�صف النهائي مل�سابقة كرة امل�ضرب يف �أوملبياد طوكيو ،فيما �سي�شهد
نهائي ال�سيدات مواجهة غري متوقعة قبل انطالق الألعاب بني ال�سوي�سرية
بليندا بنت�شيت�ش والت�شيكية ماركيتا فوندرو�شوفا.
وودّع الرو�سي دانييل مدفيديف الثاين يف اليوم االول بعد ا�ستجابة املنظمني
ملطالبه.
وب��د�أت مناف�سات اخلمي�س للمرة االوىل اعتبا ًرا من ال�ساعة الثالثة بعد
�صباحا،
الظهر يف التوقيت املحلي ( 6,00ت غ) بدال من احلادية ع�شرة
ً
بعد �أن ا�شتكى العديد من الالعبني على غرار ديوكوفيت�ش ويف مقدمتهم
مدفيديف من الطق�س احلار والرطوبة العالية.
وق�ضى ديوكوفيت�ش على �آخر �آمال اليابان يف امل�سابقة بعد اخلروج ال�صادم
للمر�شحة الأبرز ناومي �أو�ساكا امل�صنفة ثانية عامل ًيا يف الدور الثالث.
وق��ال بعد الفوز "�أنا �سعيد ج�دًا� ،إن��ه �أف�ضل �أداء يل يف البطولة .املباريات
لي�ست �أ�سهل ولكن �أدائي يتح�سن".
وتابع "قمتُ بذلك مرات عدة يف م�سريتي� .أعرف �أين من طينة الالعبني

الذين يتح�سنون مع التقدم يف االدوار".
يرا وح��ام��ل ب��رون��زي��ة بكني
ويلتقي "دجوكر" ،امل �ت � ّوج بع�شرين لق ًبا ك�ب� ً
خام�سا عامل ًيا
امل�صنف
زفرييف
 2008يف دور الأربعة مع الأملاين �ألك�سندر
ً
الفائز على الفرن�سي جريميي �شاردي .1-6 ،4-6
ويطمح "نويل" لتحقيق الغراند �سالم الذهبي� ،أي التتويج بالبطوالت
االرب��ع الكربى وامليدالية الذهبية الأوملبية يف عام واح��د ،وهو �إجن��از �سبق
فقط للأملانية �شتيفي غ��راف �أن حققته يف العام  ،1988بعد �أن ح�صد
�ألقاب �أ�سرتاليا املفتوحة ،روالن غارو�س ووميبلدون ه��ذا العام وتنتظره
فال�شينغ ميدوز ال�شهر املقبل.
وكان �أعلن االحتاد الدويل لكرة امل�ضرب االربعاء عن ت�أخري املباريات اعتبارا
من اخلمي�س حيث قال يف بيان �إن "هذا مل�صلحة ورفاهية الالعبني" ،م�ضي ًفا
ان القرار "ا ُتخذ وفقًا لتو�صيات اللجنة االوملبية الدولية ،منظمي االوملبياد
وخدمة البث الأوملبي و� ً
أي�ضا الالعبني واحلكام واخلرباء الطبيني وغريهم
من العنا�صر اال�سا�سيني".
وبعد �أن ك��ان م��ن �أول اال�شخا�ص املطالبني ب�إقامة امل�ب��اري��ات م�ساء وقال
للحكم االربعاء خالل فوزه على االيطايل فابيو فونيني �إنه "ب�إمكاين �أن

�أتوفى" من احلرارة العالية وعانى من �ضيق تنف�س ،ودّع مدفيديف امل�شارت
حتت علم حمايد يف اليوم االول التي �أقيمت فيها املباريات بعد الظهر.
و�سقط مدفيديف �أم��ام اال�سباين بابلو كارينيو بو�ستا امل�صنف  11عامل ًيا
 )5/7( 6-7 ،2-6يف مباراة �أكرث فيها من االخطاء املبا�شرة ( 26مقابل
 16خل�صمة).
ويلتقي اال�سباين يف دور االربعة مع رو�سي �آخر هو كارن خات�شانوف الفائز يف
مباراة مثرية على الفرن�سي �أوغو �أومبري .3-6 ،6-4 ،)4/7( 6-7
وبعد ان �ص ّبت التوقعات بتتويج بطلة مثل اال�سرتالية �آ�شلي بارتي امل�صنفة
�أوىل وحاملة لقب وميبلدون �أو �أو�ساكا �صاحبة االر�ض التي �أ�ضاءت املرجل،
�سي�شهد نهائي ال�سيدات مواجهة بني بنت�شيت�ش وفوندرو�شوفا.
وت�أهلت بنت�شيت�ش �إىل امل�ب��اراة النهائية بتغلبها على الكازخ�ستانية �إيلينا
ريباكينا يف مباراة ماراتونية  )2-7( 6-7و 6-4و 3-6يف ن�صف النهائي،
فيما تخطت فوندرو�شوفا االوكرانية �إيلينا �سفيتولينا ال�ساد�سة التي كانت
�أبرز املر�شحات للفوز مع خروج امل�صنفات الثالث االوليات.1-6 ،3-6 ،
و�أ�ضافت بنت�شيت�ش ريباكينا �إىل قائمة �ضحاياها يف طوكيو �أبرزهن الت�شيكية
باربورا كرايت�شكوفا الثامنة وبطلة روالن غارو�س يف ثمن النهائي وو�صيفة

االخرية الرو�سية �أنا�ستا�سيا بافليوت�شنكوفا يف ربع النهائي.
وقالت بنت�شيت�ش التي قد ت�صبح �أول العبة �سوي�سرية تفوز بالذهب "�أن �أحقق
ميدالية ،فهذا �أعظم �شيء .حتى التواجد هنا كريا�ضية يف االوملبياد هو �أمر
رائع .ال �أ�شعر بال�ضغط الآن� .أنا فقط �سعيدة لأنني �س�أفوز مبيدالية".
وت��أم��ل �أي��ً��ض��ا بنت�شيت�ش �أن ت�ضمن ميدالية على جبهة �أخ��رى يف زوجي
ال�سيدات حيث �ستعود اىل �أر���ض امللعب الحقًا اخلمي�س لتواجه وزميلتها
فيكتوريا غولوبيك الثنائي الربازيلي الورا بيغو�سي ولويزا �ستيفاين يف
ن�صف النهائي.
ويف حال عربتا ،تلتقيان يف النهائي مع كرايت�شيكوفا وكاتريينا �سينياكوفا
الفائزتني على الثنائي الرو�سي �إيلينا في�سنينا وفريونيكا كوديرميتوفا
.6-10 ،6-3 ،3-6
ويف ال��زوج��ي املختلط ،ع�بر الثنائي �أن��دري روبليف وبافليوت�شنكوفا اىل
ن�صف النهائي بفوزه على نظريه الياباين بني ماكال�شلن و�إينا �شيباهارا
�/7( 7-6 ،6-7صفر) ،8-10 ،و�ضربا موعدًا مع بارتي وجون بري�س
اللذين �أق�صيا اليونانيني �ستيفانو�س ت�سيت�سيبا�س وماريا �ساكاري ،4-6
.6-10 ،6-4
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الفجر الريا�ضي

الفيحان يخفق يف حتقيق ميدالية يف احلفرة بالرماية
�أخفق الكويتي عبد الرحمن الفيحان يف التتويج ب��أي ميدالية
يف نهائي م�سابقة احلفرة (ت��راب) يف الرماية �أم�س اخلمي�س يف
�أوملبياد طوكيو ال�صيفي.
وك��ان الفيحان بلغ النهائي ال��ذي �ضم �ستة رم��اة بعدما جنح يف
الت�أهل من اجلوالت الت�أهيلية بعد مناف�سة �ضمت  29م�شاركاً.
ويتعني على الرماة يف اجلولة الأوىل من النهائي �إ�صابة �أكرب عدد
من الأطباق البالغ عددها  25للت�أهل �إىل اجلولة املقبلة ،غري �أن
الفيحان احتل املركز االخري من بني ال�ستة باكتفائه بـ 18طبقاً
ليخرج من املناف�سة �أو ًال.
وم�ضى الت�شيكيان يريي ليبتاك ودافيد كو�ستيليكي �إىل اجلولة

احلا�سمة حيث حققا رق ًما قيا�س ًيا �أوملب ًيا ب�إ�صابتهما يف النهائي
 43طبقاً ،قبل �أن يحتكما �إىل امللحق الفا�صل (يخ�سر من يف�شل
يف الإ�صابة �أو ًال) ،ح�سمه ليبتاك  6-7ل�صاحله.
فيما ح�صد الربيطاين ماثيو جون كاورد هويل الربونزية.
وك��ان الفيحان �أن�ه��ى اجل ��والت اخلم�س الت�أهيلية ال�ت��ي �أقيمت
يومي االرب�ع��اء واخلمي�س ب�إ�صابة  123طب ًقا من �أ�صل 125
�أ�سوة ب�أربع رماة ،لي�ضمنوا مبا�شرة الت�أهل �إىل النهائيات برفقة
املت�صدر ليبتاك (.)125/124
وخا�ض �ستة رم��اة تعادلوا يف الت�صفيات ( )125/122ملح ًقا
فا�صال من �أجل مقعد �ساد�س و�أخري ،بينهم الكويتي الآخر طالل

الر�شيدي الذي خانه طبق واحد ( )16+122ليكمل املك�سيكي
خورخي مارتني �أورو�سكو ديا�س ( )17+122عقد املت�أهلني.
ل��دى ال�سيدات� ،أخفقت اللبنانية راي با�سيل وامل�صرية ماغي
ع�شماوي يف بلوغ النهائيات بعد �أن �أ�صابت الأوىل 125/114
والثانية .125/113
فيما حققت ال�سلوفاكية �سوزانا ريهاك �شتيفيت�شيكوفا رق ًما عامل ًيا
يف الت�صفيات بتحقيقها العالمة الكاملة  ،125/125قبل �أن
مت�ضي وحتقق رق ًما �أوملب ًيا يف النهائي ( 43طب ًقا) يف طريقها
اىل الذهب .وكانت الف�ضية من ن�صيب الأمريكية كايل براونينغ
والربونزية ل�صالح �ألي�ساندرا برييلي من �سان مارينو.
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«حجامة ال�سباحني» تخطف الأ�ضواء يف �أوملبياد طوكيو
�أثارت ما بدت �أنها "بقع غريبة" على �أج�ساد عدد من الريا�ضيني امل�شاركني يف مناف�سات ال�سباحة
ب�أوملبياد طوكيو  ،2020ت�سا�ؤالت حول ماهيتها.
ولي�ست هذه هي املرة الأوىل التي �شوهدت فيها البقع الغريبة ،حيث �سبق و�أن �شوهدت على ظهر كل
من ال�سباح الياباين �أكريا نامبا وكايل ت�شاملرز من �أ�سرتاليا ،يف دورات �سابقة من الأوملبياد.
وح�سبما ذكرت �صحيفة "�إندبندنت" الربيطانية ،فقد �شوهدت هذه البقع يف عام  ،2016على ظهر
احلا�صل على امليدالية الذهبية ،الأمريكي مايكل فيليب ،وكذلك الأمر بالن�سبة لالعب اجلمباز،
الأمريكي �أليك�س نادور.
وتت�شكل ه��ذه العالمات م��ن "احلجامة" ،وه��و ع�لاج ق��دمي ل��ه ج��ذور يف ثقافات ال�شرق الأو�سط
و�آ�سيا.
ووفق كثريين ف�إن لـ"احلجامة" فوائد �صحية عديدة مثل حت�سني �أداء الدورة الدموية ،وتخفيف
�آالم الع�ضالت ،وتعزيز �إ�صالح اخلاليا ،رغم قلة الأبحاث العلمية التي تتناول طريقة العالج هذه.

�ألعاب القوى املغربية ت�أمل االنبعاث بعد �سنوات عجاف
ت �ط �م��ح ري ��ا�� �ض ��ة �أل � �ع� ��اب القوى
امل�غ��رب�ي��ة ال�ت��ي �أن�ت�ج��ت يف املا�ضي
جنوما عامليني� ،إىل العودة ملن�صات
التتويج يف �أومل�ب�ي��اد ط��وك�ي��و ،بعد
ف���ش�ل�ه��ا يف ح �� �ص��اد �أي ميدالية
خ�ل�ال الأومل �ب �ي��اد الأخ�ي��ر وت�أثر
�صورتها بحاالت تعاطي املن�شطات
يف ال�سنوات الأخرية.
ي��راه��ن ال �ف��ري��ق امل �غ��رب��ي ،املك ّون
�أ��س��ا��س��ا م��ن ع� ��داءات وع��دائ�ين يف
ال���س�ب��اق��ات املتو�سطة والطويلة،
ع �ل��ى ن �ي��ل م�ي��دال�ي�ت�ين �أو ثالث،
وف��ق امل��دي��ر التقني الوطني عبد
اهلل ب��وك��راع ال ��ذي �أع ��رب لوكالة
فران�س بر�س عن "ثقته يف ال�شباب
امل ��ؤه �ل�ي�ن رغ ��م � �ص �ع��وب��ة �شروط
الت�أهل وا�شتداد املناف�سة باملقارنة
مع الدورات ال�سابقة".
ي�ع� ّول امل�غ��رب �أ�سا�سا على العداء
� �س �ف �ي��ان ال� �ب� �ق ��ايل ( 23عاما)
�صاحب �أح�سن توقيت عاملي هذا
العام يف �سباق � 3آالف مرت موانع
ل �ل��و� �ص��ول �إىل م�ن���ص��ة التتويج،

علما بانه ميلك ف�ضية وبرونزية
م ��ون ��دي ��ايل  2017و2019
تواليا ،بينما تخلو الئحة الفريق
الذي ي�ضم  15عداءة وعداء ،من
جنوم عامليني.
ارت� �ب� �ط ��ت �إجن � � � � ��ازات الريا�ضة
امل �غ��رب �ي��ة يف الأل � �ع� ��اب الأوملبية
تاريخيا ب�أ�سماء المعة يف ريا�ضة
�ألعاب القوى.
ف �ق��د ح���ص�ل��ت امل �م �ل �ك��ة ع �ل��ى �أول
م �ي��دال �ي �ت�ين ذه �ب �ي �ت�ين يف تاريخ
م���ش��ارك��ات�ه��ا يف الأومل �ب �ي��اد بف�ضل
"الأ�سطورة" �سعيد عويطة (5
�آالف مرت) ونوال املتوكل (400
م�تر ح��واج��ز) خ�ل�ال دورة لو�س
�أجنلي�س .1984
توا�صل ح�صاد ذهبيات وميداليات
�أخ��رى يف ال��دورات الالحقة ،كان
�أبرزها ح�صول ه�شام الكروج على
ذهبيتني يف دورة �أثينا  2004يف
ّ
وحطم عويطة عدة �أرقام قيا�سية
��س�ب��اق��ي  1500و� 5آالف مرت.
ك�م��ا ��ش�ه��دت ت�ل��ك ال �ف�ترة حتقيق يف � �س �ب��اق��ات � 800إىل � 5آالف
مرت يف ثمانينيات القرن املا�ضي،
عدة �ألقاب يف بطوالت العامل.

ك���ش�ف��ت جم �ل��ة ك�ي�ك��ر الأمل ��ان� �ي ��ة ،عن
حت��دي��د ي� ��وم � 10أغ �� �س �ط ����س (�آب)
املقبل ،موعداً لتقدمي هانزي فليك
كمدير فني جديد للمنتخب الأملاين
لكرة القدم.
و�سيتوىل فليك ،املدير الفني ال�سابق
لبايرن ميونخ ،املهمة خلفاً ليواكيم
لوف الذي حقق لقب ك�أ�س العامل عام
 ،2014ورحل عن من�صبه بعد نهاية
مناف�سات ك�أ�س �أمم �أوروبا لكرة القدم
(يورو .)2020
و� �س �ي �ك ��ون ع �ل ��ى ف �ل �ي��ك � �س ��د بع�ض
الفجوات قبل ع��ودة املنتخب الأملاين
للم�شاركة يف ت�صفيات ك��أ���س العامل
يف �سبتمرب (�أيلول) املقبل ،وذلك بعد
م�شاركة خميبة للآمال يف �أمم �أوروبا
الأخرية والتي خرج فيها الفريق من
دور الـ 16بعد اخل�سارة �أمام منتخب
�إجنلرتا .و�سيكون العثور على مدرب
ح��را���س م��رم��ى ج��دي��د ب �ع��د مغادرة
�أن��دري��ا���س كوبكه ملن�صبه� ،أح��د املهام
الأوىل لفليك .ومل تت�ضح ال�صورة
يف الوقت احلايل ب�ش�أن اعتماد فليك
على الثنائي املخ�ضرم توما�س مولر
( 31ع ��ام �اً) وم��ات ����س ه��ام �ل��ز (32

ع ��ام� �اً) م ��ن ع ��دم ��ه ،ح �ي��ث ك� ��ان كال
الالعبني قد ابتعدا عن املنتخب عقب
ك�أ�س العامل  2018يف رو�سيا ،لكنهما
عادا للم�شاركة جمدداً يف �أمم �أوروبا
الأخ� �ي��رة .و��س�ت�ك��ون امل �ب ��اراة الأوىل
لفليك كمدرب للمنتخب الأملاين �أمام
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وال �ب��اق��ي يف امل�لاك �م��ة ،م��ن بينها
جميع الذهبيات ال�ست.
لكن ال�سنوات الأخرية كانت عجافا
حيث ع��ادت ال �ع��داءات والعدا�ؤون
امل �غ��ارب��ة ب �خ � ّف��ي ُح �ن�ين م��ن دورة
ري��و  ،2016واك�ت�ف��وا مبيدالية
برونزية واحدة يف دورة لندن قبل
�أربع �سنوات ،ف�ضال عن ت�أثر �صورة
ه��ذه الريا�ضة ب�سبب املن�شطات.
ي�ع�ت�ق��د ال���ص�ح��ايف امل�ت�خ���ص����ص يف
�ألعاب القوى يون�س اخلرا�شي �أن
امل �غ��رب ك ��ان ي�ت��وف��ر ع�ل��ى �صناعة
للبطل يف �أل�ع��اب القوى "فه�ؤالء
ال �ن �ج��وم مل ي �خ��رج��وا م ��ن ع ��دم،
ه�ن��اك �إذن ت��راج��ع وا��ض��ح يرتبط
�أ�سا�سا بغياب اخللف ب�سبب انعدام
اال�ستقرار التقني ور�ؤي��ة وا�ضحة
حول الأهداف املراد بلوغها".
يف امل � �ق� ��اب� ��ل ي � � ��رى ال � �ب� ��اح� ��ث يف
ال �ت �� �ش��ري �ع��ات ال��ري��ا� �ض �ي��ة يحيى
كما �سيطر ال�ك��روج على �سباقات حمطما هو الآخر �أرقاما عاملية .ال�سعيدي �أن احلديث عن تراجع
 1500م�ت�ر م ��ا ب�ي�ن منت�صف ومن �أ�صل  23ميدالية يف االلعاب ،ال ي�ستقيم بالنظر �إىل �أن �ألعاب
ال�ت���س�ع�ي�ن�ي��ات وم �ط �ل��ع الألفية� ،أحرز املغرب  19يف �ألعاب القوى ال �ق ��وى امل �غ��رب �ي��ة "ظلت عموما

غائبة عن  70باملئة من م�سابقات
بطولة العامل والألعاب الأوملبية"،
معتربا �أن الإجن ��ازات التي كانت
حتقق يف املا�ضي �إمنا هي "�شجرة
تخفي هذه احلقيقة".
ب��ال �ن �� �س �ب��ة �إل � �ي� ��ه ،ي �ك �م��ن ال�سبب
ال��رئ�ي����س يف ال�غ�ي��اب ع��ن من�صات
التتويج خ�لال ال�سنوات الأخرية
�إىل "املراقبة ال�صارمة يف حماربة
امل �ن �� �ش �ط��ات ال �ت��ي ب��ات��ت تنهجها
اجلامعة امللكية (االحت��اد املغربي
لألعاب القوى)".
وه ��و م��ا مل ي �ك��ن ق��ائ �م��ا يف فرتة
�سابقة "بدليل ت�سجيل  46حالة
تعاطي للمن�شطات ما بني 1998
و ،2006م��ا ي ��ؤك��د �أن �أ�سلوب
ال �ت ��أط�ير التقني �آن� ��ذاك مل يكن
يختلف عن نظريه يف بلدان �أوروبا
ال�شرقية" ،وف��ق ال�سعيدي الذي
كان �أي�ضا عداء ومدربا �سابقا.
على الرغم "من اجلهود الكبرية
املبذولة" م ��ن االحت � ��اد املغربي
يف ه� ��ذا ال �� �ص��دد� ،إال �أن "خطر
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امل� �ن� ��� �ش� �ط ��ات ال ي � � ��زال ك � �ب �ي�را يف
املغرب" ،كما ن� ّب��ه ل��ذل��ك االحتاد
ال� � ��دويل ل �ل �ع �ب��ة يف �آذار/م � ��ار� � ��س
 ،2020م�صنفا اململكة �ضمن
"قائمة ال ��دول الأك�ث�ر خ�ضوعا
للمراقبة يف تعاطي املن�شطات".
ودع��ت وح��دة ال�ن��زاه��ة يف االحتاد
الدويل اململكة �إىل "بذل املزيد من
اجلهود للت�صدي لهذا التهديد،
بدعم من ال�سلطات املغربية".
من جهته ،ا�ستبعد االحتاد املغربي
ث�لاث��ة ع��دائ�ي�ن م��ن امل �� �ش��ارك��ة يف
�أوملبياد طوكيو بالرغم من ت�أهلهم
ب�سبب "عدم التزامهم باخل�ضوع
ل�ك��اف��ة �إج � ��راءات ب��رن��ام��ج فح�ص
املن�شطات" ،وف��ق م��ا �أف ��اد املدير
التقني لالحتاد عبد اهلل بوكراع
وكالة فران�س بر�س.
و�أ� �ض��اف "لكل زم��ن رج��ال��ه ،لكن
ال �ف��ري��ق احل� ��ايل ل��دي��ه م�ؤهالت
واع ��دة ،يحتاج الكثري م��ن الثقة
يف م��واج�ه��ة ال���ض�غ��وط املرتبطة
باالنتظارات الكبرية للجمهور".

ً
� 10أغ�سط�س موعد تقدمي فليك مدربا للمنتخب الأملاين �آخرها «فاران» ..تاريخ «�صفقات النجوم»
بني مان يونايتد وامللكي

انتقل املهاجم الهولندي رود ف��ان ني�ستلروي �إىل �صفوف ري��ال مدريد ،يف
�صفقة بلغت قيمتها  15مليون يورو عام .2006
وجنح فان ني�ستلروي يف تقدمي �أرب��ع موا�سم رائعة مع ري��ال مدريد� ،سجل
خاللها  64هد ًفا و�صنع  ،16كما ح�صد لقب الدوري الإ�سباين مرتني �إىل
جانب لقب ك�أ�س ال�سوبر الإ�سباين.

منتخب لي�شتن�شتاين خارج ملعبه يف
الثاين من �سبتمرب (�أي�ل��ول) املقبل،
ق�ب��ل �أن ي �ق��ود امل� �ب ��اراة الأوىل ل��ه يف
ملعبه حينما يواجه منتخب �أرمينيا
يف �شتوتغارت يف اخلام�س من ال�شهر
ذاته ،وبعد ذلك بثالثة �أيام �سيواجه

منتخب �أي�سلندا.
ويحتل املنتخب الأملاين املركز الثالث
يف املجموعة العا�شرة بت�صفيات ك�أ�س
ال�ع��امل  ،2022وذل��ك عقب خ�سارة
مفاجئة �أمام �ضيفه منتخب مقدونيا
ال�شمالية يف مار�س (�آذار) املا�ضي.

«�أحذية �سحرية» يف �أم الألعاب ملواجهة �سحر الألعاب
بعد �إحداث ثورة يف �سباقات الطرق ،يبدّل جيل جديد من الأحذية الريا�ضية املعتمدة (امل�سوقة �أو النماذج الأول�ي��ة) .و�ضمن ه��ذا ال�سياق ،يالحظ فن�سان
منذ عامني املعايري على امل�ضمار يف م�سابقات �أل�ع��اب ال�ق��وى .يختتم �أوملبياد غويو الطالب-الباحث يف املعهد الوطني الفرن�سي للريا�ضة "�إنه �ضبابي وهو
طوكيو حقبة ال��دخ��ول يف ه��ذا الع�صر اجل��دي��د ،الأم��ر ال��ذي يطرح ع��دداً من �شيء غام�ض تقريبًا ،فلم نعد نعرف من يرتدي ماذا ،وماذا يوجد يف احلذاء".
الأ�سئلة� .أثبتت ال��درا��س��ات حتقيق مكا�سب يف الكفاءة تبلغ ح��وايل  4يف املئة وتابع "نحن نتجه نحو تخ�صي�ص احلذاء .يف البداية ،ف ّكرت يف حتليل معظم
للجيل اجلديد من �أحذية الطرق امل�ستخدمة منذ عام  .2016مقابل طرح ال�سباقات ملعرفة م��ن ك��ان ي��رت��دي م ��اذا ،لقد ا�ست�سلمت ،فهناك الكثري من
املخ�ص�صة مل�سابقات امل�سافات املراجع والأمور ت�سري ب�سرعة كبرية" .بعد �سباقات اخرتاق ال�ضاحية وامل�سافات
�أك�ثر من �س�ؤال حول فعالية الأحذية اجلديدة ّ
املتو�سطة (على امل�ضمار) كونها ظهرت ب�شكل خفي يف �شكل مناذج �أولية يف عام املتو�سطة ،غزت �أحذية ريا�ضية من اجليل اجلديد م�ؤخ ًرا هذه امل�سابقات.
 ،2019وا�ستخدامها حديث العهد مع عينات �صغرية جداً (يعترب امل�ضمار يقول املدرب الفرن�سي بيار-جان فازيل "نالحظ على �أر�ض الواقع �أنه ي�ساعد
"ركناّ" جتارياً) ،و�أخرياً عدم القدرة على حتديد طريقة علمية جيدة لإجراء على احل ّد من التباط�ؤ يف نهاية ال�سباق� ،إنه مثري للغاية خالل (�سباق)  100م،
اختبارات قاطعة .تعك�س الأوق��ات امل�سجلة حقيقة يف "�أم الألعاب" ما يح�صل ولكن على وجه اخل�صو�ص �أكرث يف (�سباق)  200مرت".
املتخ�ص�ص مب�سابقة الوثب الطويل �أ�شعل
و�أكرب مثال على حتطيم �أرقام �سباقي � 5آالف م و� 10آالف م للرجال والن�ساء غري �أن اال�سباين �أوزيبيو كا�سريي�س
ّ
موقع "تويرت" عندما كتب عقب االنتهاء من متارينه مع الأحذية اجلديدة
يف �أقل من عام ،ومع كثافة غري م�سبوقة للأداء.
ومقابل نفي ق ّلة من الريا�ضيني هذه الظاهرةّ ،
يف�ضل معظمهم �أن يتذ ّكروا "�إنها �ألعاب القوى مع زنربك (� )...أنا مع حظرها".
وتابع "من ال�صعب جداً ا�ستخدامها .لقد تغيرّ ت طريقتي يف اجلري والقفز
�أنهم يدينون بتطوّرهم �إىل متارينهم اليومية.
يقول حامل الرقم القيا�سي العاملي ل�سباقي � 5آالف م و� 10آالف م الأوغندي حتى �أمتكن من ر�ؤي��ة فائدتها ،ومل �أمتكن من اال�ستفادة منها" ،لين�ض ّم �إىل
جو�شوا ت�شيبتيغي "يجب �أن نقبل ابتكارات ال�شركات والتقنيات اجلديدة .يتع ّلق ال�شائعات التي تتحدّث عن ع��دم مت ّتع االحذية اجلديدة بعن�صر اال�ستقرار،
ما ميكن �أن يدفع بالريا�ضيني لالحتفاظ ب�أحذيتهم التقليدية قبل حتقيق
الأمر بالراحة لتحقيق �أحالمنا".
انتهى االمر باالحتاد الدويل لألعاب القوى ،وب�سبب �سرعة التطوّر� ،إىل �إ�صدار هدفهم الرئي�سي وهو الفوز باملعدن الأ�صفر.
ت�شريعات ب��دت وك�أنها لتحديد ح��دود امللعب ولكن من دون الت�صفري �إيذاناً قد ي�ؤدي ظهور هذه احلقبة اجلديدة من الأحذية الريا�ضية �إىل �إثارة اخلوف �أو
بانتهاء فرتة الراحة :تقريبًا جميع الأ�صناف احلالية حترتم القواعد اجلديدة ،الأمل يف حدوث "انفجار يف الأداء" خالل الألعاب الأوملبية احلالية ،وهي العر�س
�أي الكعب ال��ذي يجب �أ ّال يتجاوز �سمكه  20ملم (�سباقات ال�سرعة والوثب ،الريا�ضي حيث يجب �أن يكون فيها جميع الريا�ضيني يف �أف�ضل حاالتهم.
با�ستثناء الوثبة الثالثية) و 25ملم بالن�سبة للم�سافات الطويلة واملتو�سطة لذا ،من املمكن حتطيم الأرقام القيا�سية يف �سباقات امل�سافات املتو�سطة ،غري �أ ّن
النهج "التكتيكي" لل�سباقات يف البطوالت وم�ضاعفة اللفات يجب �أن يحد من
والوثبة الثالثية �أو  40ملم ل�سباقات الطرق.
يف املقابل ،ق ّررت عمالق التجهيزات الريا�ضية "نايكي" عدم الوقوف مكتوفة اجلنون الزمني .بد�أت �سباقات ال�سرعة يف فئة ال�سيدات "ترجتف" �أمام فكرة
اليدين �أم��ام ه��ذا ال�ت�ط�وّر ،ب��ل �أ��ص��درت �أحذيتها اخلا�صة ودخ�ل��ت يف ال�سباق حتطيم الأرق��ام القيا�سية ،وحت��دي��داً بعدما حققت �أ�سطورة �سباقات ال�سرعة
لإن�ت��اج �أح��ذي��ة "�سحرية" ،معظم ال��وق��ت م��ن خ�لال اجلمع ب�ين لوحة �صلبة اجلامايكية �شيلي�-آن فريزر-براي�س رقماً قدره  10.63ثوانٍ يف �سباق  100م
(كعب) و�أح��دث جيل من الرغوة .ولكن من ال�صعب متابعة معركة العالمات يف حزيران/يونيو املا�ضي ،وهو رابع �أف�ضل توقيت يف كل الأزمنة ،مقابل خفوت
التجارية ،حتى بالن�سبة �إىل املطلعني :مت ت�ضمني  201حذاء ريا�ضي يف �أحدث يف �أرقام امل�سابقات عند الرجال ،لذا من ال�صعب معرفة ما �إذا كان هذه االرقام
قائمة "امتثال" �أ�صدرها االحتاد الدويل لألعاب القوى ،والتي ت�سرد النماذج �ستتحطم يف اليابان.

�أعلن ن��ادي مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي تعاقده مع مدافع ري��ال مدريد
الإ�سباين ،رافايل فاران ،يف �صفقة كلفت خزائن ال�شياطني احلمر ،حوايل 45
مليون يورو ،بعقد ميتد لأربع �سنوات ،مع �إمكانية التجديد ملو�سم �إ�ضايف.
وال تعد تلك ال�صفقة الأوىل التي تتم بني الناديني الكبريين على م�ستوى
ً
تاريخا طويلاً من ال�صفقات ،بع�ضها حققت
جنوم كرة القدم ،حيث ميلكا
ريا ،والآخر خيب �آمال اجلماهري.
ً
جناحا كب ً
وير�صد موقع "�سكاي نيوز عربية" �أبرز ال�صفقات التي متت بني مان�ش�سرت ديفيد بيكهام
�شهد عام  ،2003واح��دة من �أب��رز ق�ص�ص �سوق االنتقاالت يف �إ�سبانيا بني
يونايتد وريال مدريد خالل ال�سنوات الأخرية.
الغرميني ريال مدريد وبر�شلونة ،حيث اقرتب النادي امللكي من التعاقد مع
ال�ساحر الربازيلي رونالدينيو ،العب نادي باري�س �سان جريمان حينها ،لكن
كري�ستيانو رونالدو
يف العام � ،2009أعلن ريال مدريد تعاقده مع �أف�ضل العب يف العامل حينها ،ريال مدريد ف�ضل التعاقد مع جنم مان�ش�سرت يونايتد ،ديفيد بيكهام ،نظ ًرا
كري�ستيانو رون��ال��دو ق��اد ًم��ا من مان�ش�سرت يونايتد ب�صفقة قيا�سية ،كلفت لقدرة اجلناح الإجنليزي على زيادة ن�سب �إعالنات "املرينغي" ،بالإ�ضافة �إىل
قيمته الفنية بالطبع.
خزائن النادي امللكي  93مليون يورو.
يعترب كثري من النقاد الريا�ضيني �أن �صفقة رونالدو هي الأف�ضل يف تاريخ لعب بيكهام بقمي�ص ري��ال مدريد خ�لال  159م�ب��اراة ،و�سجل  20هد ًفا،
و�صنع  51هد ًفا �آخر.
"املرينغي" ،حيث متكن الربتغايل من ت�صدر قائمة الهدافني التاريخيني
ورغ ��م ت ��أل��ق ب�ي�ك�ه��ام ،ظ��ل ق�ط��اع ك�ب�ير م��ن جمهور
ل�ن��ادي ري��ال م��دري��د ب�ـ  450ه��د ًف��ا ،وحقق  16لق ًبا ،م��ن بينها � 4ألقاب
ال �ن��ادي امل�ل�ك��ي ي �ل��وم رئ�ي����س ال �ن��ادي فلورنتينو
دوري �أبطال �أوروبا ،منهم ثالثة على التوايل ،يف �إجناز تاريخي لريال
برييز على عدم التعاقد مع ال�ساحر الربازيلي
مدريد ،مل يحققه �أي نا ٍد �أوروبي من قبل.
رونالدينيو ،خا�ص ًة بعد الأداء اال�ستثنائي الذي
ويف العام  ،2018انتقل رونالدو �إىل ن��ادي يوفنتو�س الإيطايل يف
قدمه مع بر�شلونة.
�صفقة بلغت قيمتها  100مليون يورو ،لكن ظلت فرتته مع النادي
وه �ن��اك ع��دي��د م��ن ال�لاع�ب�ين الآخ��ري��ن الذين
امللكي هي الأف�ضل يف م�سريته الكروية ،التي جعلت بع�ض اجلماهري
ل �ع �ب��وا ل�ل�ف��ري�ق�ين م �ث��ل :امل ��داف ��ع الأرجنتيني
تقول �إنه �أف�ضل العب يف تاريخ كرة القدم.
جابرييل هاينزه ،هرينانديز ت�شيت�شاريتو ،ولوري
�أنخيل دي ماريا
كننجهام.
بعد الفوز بلقب ال��دوري الإجنليزي املمتاز عام � ،2013أعلن املدرب
الأ��س�ط��وري ملان�ش�سرت يونايتد ال�سري �أليك�س فريغ�سون
اع�ت��زال��ه ال�ت��دري��ب ،ليخلفه امل ��درب ديفيد موي�س،
ريا يف م�ستوى
ال��ذي �شهدت واليته تراج ًعا كب ً
ال�شياطني احلمر.
وبد�أت �إدارة مان�ش�سرت يونايتد يف البحث عن
العبني مميزين لتدعيم �صفوف الفريق
م��ن �أج��ل ال �ع��ودة �إىل من�صات التتويج،
ومن بينهم النجم الأرجنتيني "�أنخيل
دي ماريا" الذي انتقل �إىل ال�شياطني
احل� �م ��ر يف � �ص �ف �ق��ة ق �ي��ا� �س �ي��ة بلغت
 80مليون ي��ورو ،قادمًا من ريال
م��دري��د ،ال��ذي ك��ان �أح��د جنومه
خالل �أربع �سنوات ق�ضاها داخل
�أ�سوار النادي امللكي.
لكن دي ماريا خيب �آمال جمهور
ال �ي��ون��اي �ت��د ،ول �ع��ب م ��ع الفريق
م��و� �س � ًم��ا واح � � �دًا ،مل ي �ق��دم خالله
م �� �س �ت��واه ال �ف �ن��ي امل �ع �ت��اد ،ل�ي�رح��ل �إىل
�صفوف ن��ادي باري�س �سان جريمان يف عام
 ،2015وي�ستمر معه حتى الآن.
رود فان ني�ستلروي
بعد خم�سة موا�سم كاملة ق�ضاها م��ع مان�ش�سرت يونايتد،
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حتدت طفلة توقعات الأطباء ،بعدما �أ�صيبت والدتها بتمزق الرحم �أثناء احلمل بها ،مما �أدى �إىل انفا�صلها عن
امل�شيمة وحرمانها من الأك�سجني.
وبعد �أن �أ�صبحت الطفلة دون غذاء �أو �أك�سجني داخل بطن �أمها ،جل�أ الأطباء �إىل �إجراء عملية قي�صرية �سريعة،
�أنقذت الأم والطفلة �صوفيا التي ُنقلت على الفور �إىل وحدة العناية املركزة حلديثي الوالدة ،حيث متكن الأطباء
من ا�ستعادة نب�ضات قلبها وم�ساعدتها على التنف�س ثانية.
حذر الأطباء الأم “ليزيل �آن” وزوجها مارتن من �أن الوالدة امل�ؤملة ت�سببت يف تلف يف الدماغ لدى الطفلة ،مما قد
ي�ؤدي �إىل �إ�صابتها بال�شلل.
بعد ب�ضعة �أي��ام ،عندما كانت �صوفيا �أك�ثر ا�ستقرا ًرا ،مت نقلها �إىل م�ست�شفى غال�سكو للأطفال لإج��راء فح�ص
بالرنني املغناطي�سي لدماغها.
وقالت ليزيل �آن متحدثة عن حالة طفلتها“ :قال الأط�ب��اء �إن الأم��ر يعتمد على الطفلة وال ميكنهم التكهن
مبدى مقدرتها على جتاوز هذه املرحلة� ،إال �أنهم �أ�شاروا �إىل وجود خطر كبري على مقدرتها على احلركة والكالم
م�ستقب ً
ال” و�أ�ضافت “ :بعد ثالثة �أ�سابيع خرجت �صوفيا من امل�ست�شفى ،وكانت مثل �أي طفل �آخر .حل�سن احلظ
عالجا طبيع ًيا منتظ ًما ملحاولة م�ساعدة ع�ضالتها .ومتكنت من
بد�أت حالتها تتح�سن �شيئاً ف�شيئاً .تلقت �صوفيا ً
اجللو�س يف ال�شهر التا�سع من عمرها ،وبد�أت بالزحف قبل عيد ميالدها الأول بقليل”.
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ُت�ضرب حتى املوت ب�سبب ارتدائها اجلينز

جميلة يف عمر  63عاما ..تفوز بلقب ملكة جمال امل�سنات
دائ �م��ا م��ا ك��ان��ت معلمة ال�ب�ي��ان��و واجل ��دة ل�سبعة �أحفاد
ك�ي�م�بريل غ �ي��دي ت�ظ��ن �أن ب �ل��وغ ال���س�ت�ين مب�ث��اب��ة حكم
ب��الإع��دام و�إي��ذان��ا مبفارقة احل�ي��اة ،لكن منذ و�صولها
هذه ال�سن ،ب��د�أت غيدي ممار�سة التدريبات الريا�ضية
بل وتزوجت .والأعجب �أنها دخلت م�سابقة ملكة جمال
تك�سا�س لكبار ال�سن يف داال�س يوم ال�سبت ..وفازت.
وقالت غيدي ،البالغة من العمر  63عاما�" :صورتي عن
نف�سي تغريت ،لأين �أ�شعر �أن ثمة جماال يف التجاعيد
و�أ�شعر �أن هناك الكثري الذي ميكن قوله عن كوين امر�أة
نا�ضجة"� .شملت م�سابقة جمال الكبار ،للن�ساء بني 60
و 75عاما ،اال�ستعرا�ض بالع�صا والرق�ص ال�شرقي و�أداء
�أغنية يل غرينوود "فخور �أن �أكون �أمريكيا" (براود تو
بي �آن �أمريكان) ومترين ال�ضغط بذراع واحدة.
وخ�لاف��ا مل�سابقات الن�ساء الأ��ص�غ��ر �سنا ،مل تكن هناك
فقرة ارتداء مالب�س البحر.

تعر�ضت فتاة هندية لل�ضرب حتى امل��وت على يد �أقربائها قبل
تعليق جثتها على ج�سر عقاباً لها على ارتدائها �سروال جينز.
وقالت التقارير �إن نيها با�سوان ( 17عاماً) تعر�ضت لل�ضرب املربح
بالع�صي على �أيدي جدها و�أعمامها ،بعد جدال حول مالب�سها يف
والية �أوتار برادي�ش ال�شمالية يف الهند .وت�أتي وفاتها امل�أ�ساوية يف
ظل وجود العديد من التقارير التي تفيد بتعر�ض فتيات و�شابات
العتداءات وح�شية من قبل �أفراد الأ�سرة يف الهند.
وق��ال��ت �شاكونتاال ديفي ب��ا��س��وان ،وال��دة نيها لبي ب��ي �سي "لقد
�صامت ملدة يوم كامل .ويف امل�ساء ،ارت��دت �سروال جينز وقمي�ص
و�أدت طقو�سها الدينية ،وعندما اعرت�ض جدها و�أعمامها على
مالب�سها ،ردت ب�أن اجلينز م�صنوع ليتم ارتدا�ؤه و�أنها �سرتتديه.
و�أ��ض��اف��ت الأم �أن كبار �أف ��راد الأ� �س��رة اع�تر��ض��وا على "مالب�سها
الغربية" التي اعتربوها "غري منا�سبة" و�أ�صروا على �أن ترتدي
مالب�س تقليدية �أكرث .واندلعت م�شاجرة �أدت �إىل تعر�ض ابنتها
لهجوم عنيف ،وبينما كانت الفتاة غائبة ع��ن ال��وع��ي ،دع��ا �أهل
زوجها �إىل نقلها �إىل امل�ست�شفى.
وتابعت الأم املكلومة "مل ي�سمحوا يل مبرافقتهم ،لذا طلبت من
�أقاربي الذين ذهبوا �إىل م�ست�شفى املنطقة البحث عنها ولكن مل
يتمكنوا من العثور عليها" .ويف �صباح اليوم التايل� ،سمع والدا
نيها �أن جثة فتاة كانت معلقة على ج�سر فوق نهر غانداك.

قطعة من كعكة زفاف ت�شارلز وديانا للبيع
تعر�ض �شريحة كبرية من كعكة الزفاف اخلا�صة بالأمري
ت�شارلز والراحلة ديانا ،للبيع ،رغم مرور  40عاما على
زواج �ه �م��ا .وال���ش��ري�ح��ة امل�ع��رو��ض��ة للبيع ه��ي م��ن كعكة
زف��اف ت�شارلز ودي��ان��ا ،التي كانت مكونة من  5طبقات،
ومزينة ب�شعار ملكي .وح�سبما ذكرت �صحيفة "ذا �صن"
الربيطانية ،ف�إن القطعة التي �ستعر�ض للبيع يف مزاد،
قد كانت من ن�صيب مويرا �سميث� ،إحدى موظفات امللكة
الأم ،وقد منحت لها بعد حفل الزفاف الذي �أقيم �سنة
 ،1981علما �أن �أبعادها تبلغ  8يف � 7إن�شات.
واحتفظت عائلة مويرا بقطعة احللوى حتى عام ،2008
حيث ا�شرتاها جامع التحف الذي �سيعر�ضها يف مزاد يقام
مبدينة �سرين�سي�سرت .ووفق ال�صحيفة الربيطانية ،ف�إنه
من املتوقع �أن تباع �شريحة احللوى مقابل  500جنيه
�إ�سرتليني .وو�صف خبري املقتنيات امللكية قطعة احللوى
ب�أنها "تذكار غريب وفريد من نوعه" ،وقال مازحا" :ال
�أو�صي �أحدا بتناولها" .جدير بالذكر �أن القطعة اخلا�صة
بكعكة زفاف ت�شارلز وديانا قد �صمدت �أكرث من زواجهما،
حيث انف�صل الزوجان يف عام .1996

تقتل �أطفالها بال�سم من �أجل ع�شيقها

جنحت الأجهزة الأمنية امل�صرية يف حل لغز وفاة � 3أ�شقاء و�إ�صابة
والدهم بالت�سمم� ،أث��ر تناولهم ع�صري "منتهي ال�صالحية" ،يف
�إحدى قرى ال�صعيد مبحافظة قنا امل�صرية.
وك�شفت التحريات� ،أن وراء ارتكاب الواقعة والدة ال�ضحايا ،بعد �أن
قررت �إنهاء حياتهم بو�ضع " ال�سم" يف الع�صري من �أجل االرتباط
بع�شيقها .وقال م�صدر �أمني ،يف ت�صريحات خا�صة ل�سكاي نيوز
عربية� ،إن الأجهزة الأمنية مبديرية �أم��ن قنا ،تلقت بالغا من
امل�ست�شفى املركزي بو�صول �أب و�أطفاله الثالثة م�صابني بحالة
ت�سمم� ،إث��ر تناولهم ع�صري منتهي ال�صالحية ،ووف��اة الأطفال
الثالثة الذين ترتاوح �أعمارهم بني  7و� ،9أثناء حماولة �إنقاذهم.
وتابع امل�صدر الأمني" :بد�أت الأجهزة الأمنية يف تكثيف التحريات
لك�شف مالب�سات الواقعة ،و�أثناء اال�ستماع �إىل �أقوال والدة املجني
عليهم وزوجها امل�صاب ،تالحظ ت�ضارب �أقوالها ،حيث ادع��ت يف
البداية تناول ال�ضحايا ع�صري منتهي ال�صالحية ،ثم تراجعت يف
�أقوالها وادعت تناولهم لبطيخ م�سرطن ،ثم ادعت �سقوط مبيد
ح�شري داخل وجبة الإفطار".

عملية جراحية لف�صل تو�أم طفيلي

اكت�شاف �أول نوع ح�شرات ينقر�ض ب�سبب الب�شر

�أكرث من  80عامًا مرت ومل ت�شاهد فرا�شة زير�سي�س الزرقاء وهي
حتلق عرب الكثبان الرملية ال�ساحلية يف كاليفورنيا ،منذ اختفت
يف �أربعينيات القرن املا�ضي.
ب�ح��ث ج��دي��د ُن���ش��ر م ��ؤخ � ًرا يف دوري� ��ة "بيولوجي ليرتز" �أع ��اد
ت�سليط ال�ضوء جم��ددًا على الفرا�شة اجلذابة� ،إذ �أظهرت نتائج
حتليل احلم�ض النووي من عينة متحف عمرها نحو  90عامًا
�أن الفرا�شة كانت نوعًا ممي ًزا ،مع ترجيح �أن اختفائها رمبا يعود
للب�شر .وبالرغم من ر�صد ح�شرات انقر�ضت يف وقت �سابق ،مثل
جراد جبال روكي ( ، )Melanoplus spretusي�شك العلماء يف
�أن الب�شر هم امل�س�ؤولون عن هذا االنقرا�ض .لكن بالن�سبة لهذه
الفرا�شة ف�إن م�س�ؤولية الب�شر مرجحة �إىل حد كبري.

بالون يبلغ ارتفاعه  91قد ًما  28م ً
رتا يرتفع على �شكل الفنان الهولندي فن�سنت فان جوخ فوق الواجهة البحرية،
كجزء من الرتويج ملعر�ض فان جوخ الغامر يف تورنتو ،كندا .رويرتز

مكاف�أة مالية ملن يح�صل بط يرقد على كنز ..حكاية �أغلى ري�ش يف العامل ملكة �إ�سبانيا حزينة على
على جزيرة تقع يف خليج بريدافيوردور قبالة ال�ساحل الغربي لأي�سلندا،
على لقاح كورونا
رحيل جدتها
ين�شط العمل بحثاً عن ري�ش بط العيدر القطبي ذي الزغب الناعم.

اع � �ت � �ب� ��ارا م � ��ن ال � �ي � ��وم اجل �م �ع ��ة،
�سيح�صل �سكان نيويورك الذين
يتلقون جرعتهم الأوىل من لقاح
"كوفيد ،"-19يف م��وق��ع تديره
املدينة ،على مكاف�أة مالية.
ويف �سعيها لتطعيم عدد �أكرب من
ال�سكان� ،أعلن م�س�ؤولون باملدينة،
تخ�صي�ص م �ك��اف ��أة قيمتها 100
دوالر مل��ن يتلقى اجل��رع��ة الأوىل
من لقاح فريو�س كورونا .الإجراء
اجلديد يدخل �ضمن حملة مكثفة
لتلقيح امل��زي��د م��ن ��س�ك��ان املدينة
يف ظل انت�شار �سريع للوباء و�سط
ال��ذي��ن مل ي�ت�ل�ق��وا ال �ل �ق��اح ،ح�سب
عمدة املدينة بيل دي بالزيو.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال رئ�ي����س م�ؤ�س�سة
التنمية االق�ت���ص��ادي��ة يف املدينة،
را��ش�ي��ل ل��وب� ،إن الأم� ��وال �ست�أتي
ع�ل��ى ��ش�ك��ل ب�ط��اق��ة خ���ص��م بقيمة
 100دوالر �أمريكي ،ميكن ل�سكان
املدينة والعاملني احل�صول عليها
�أث �ن��اء االن�ت�ظ��ار يف ف�ت�رة املراقبة
بعد اللقاح� ،أو عرب الربيد.
وي � ��أت � ��ي ه � ��ذا الإع � �ل� ��ان ب �ع ��د �أن
ا� �س �ت �ج��اب دي ب�لا� �س �ي��و االثنني
للمخاوف املتزايدة ب�ش�أن انت�شار
متحور دل�ت��ا ،وم�ع��دالت التطعيم
املنخف�ضة يف بع�ض وكاالت مدينة
نيويورك ،من خ�لال �إل��زام جميع
ع �م��ال امل��دي �ن��ة ب�ت�ل�ق��ي ج��رع��ة �أو
�إجراء اختبار �أ�سبوعي.
و��س� ُي�ط�ل��ب م��ن م��وظ�ف��ي البلدية
غ�ير امللقحني قريبا ارت ��داء قناع
يف �أماكن عملهم ،ح�سبما قال دي
بالزيو.

Friday

يُباع الكيلوجرام الواحد من هذا الري�ش الفاخر ب�آالف الدوالرات ،و ُت�صنع
منه �أف�ضل اللحف يف العامل .وكما يف كل �صيف ،يفت�ش ما يقرب من 400
مزارع �أي�سلندي يف جوف �صخرة� ،أو يف الرمال �أو الع�شب الطويل للعثور
على ب�ضع حفنات من الري�ش الرمادي لهذا النوع من البط القطبي ،الذي
يبد�أ التع�شي�ش منذ مايو�/أيار يف هذه املنطقة ذات املناظر البحرية الرائعة
والكثافة ال�سكانية املنخف�ضة.
وتو�ضح رئي�سة �شركة "كينج �إيلدر"� ،إح��دى �أب��رز ال�شركات امل�صدّرة لهذا
الري�ش يف البالد� ،إرال فريدريك�سدوتري" :عندما يكون هناك بي�ض ،ال
ن�أخذ �سوى جزء من الزغب .وعندما يغادر طائر العيدر الع�ش ،ن�أخذ كل
�شيء".
ويرتك بط العيدر القطبي ،وهو من الطيور البحرية يف املناطق القطبية،
وراءه كنزاً طبيعياً ملن ين�شدون الدفء خالل الطق�س البارد.
ويُ�صنع من ري�ش هذه الطيور نوع من الألياف الطبيعية يُعترب من الأكرث
دفئاً يف العامل ويتميز بخفته وقدرته ال�شديدة على العزل احلراري يف �آن.

درا�سة :حت�سن مبعدالت مواجهة �أنواع خطرية من ال�سرطان

ك�شفت درا�سة حديثة عما و�صفته بـ"التح�سن" يف اجتاهات البقاء على
قيد احلياة بالن�سبة لل�شباب واملراهقني امل�صابني ب�أنواع من ال�سرطانات
ذات �أعلى معدالت وفيات.
وتناولت ال��درا��س��ة التي �أجرتها الربوف�سيور ديني�س لوي�س ،وزمال�ؤها
باملعهد الوطني لل�سرطان يف والية مرييالند بالواليات املتحدة الأمريكية،
حتليل اجتاهات البقاء على قيد احلياة على املدى الطويل لعدد من �أنواع
ال�سرطان ذات �أعلى معدل وفيات بني ال�شباب واملراهقني ،من �سن � 15إىل
 39عاماً يف الواليات املتحدة.
وك�شفت نتائج الدرا�سة عن �أن��ه "بالن�سبة للمراهقني وال�شباب البالغني
امل�صابني بال�سرطان ،الذين مت ت�شخي�صهم يف �سن � 15إىل  39عامًا ،كان
ه�ن��اك حت�سن يف ال�ب�ق��اء الن�سبي مل��دة خم�س ��س�ن��وات لأن ��واع م�ت�ع��ددة من
ال�سرطان بن�سبة  85باملئة ،فيما تتباين املعدالت وفقاً لنوع ال�سرطان".
وطبقاً مل�ؤلفي الدرا�سة ،ف�إن الغر�ض من حتليل اجتاهات البقاء على قيد
احلياة على امل��دى الطويل لأن��واع ال�سرطان ذات �أعلى معدل وفيات بني
ال�شباب واملراهقني ،هو "حتديد العبء الأك�بر ،وحتديد جماالت البحث
يف امل�ستقبل".

ف�ج�ع��ت ملكة �إ��س�ب��ان�ي��ا ليتيزي ا ب�خ�بر وفاة
ريا يف
جدتها التي تعترب �أكرث ال�شخ�صيات ت�أث ً
حياتها ،وكانت ليتيزيا قريبة جدًا من جدتها
لأبيها وتتبعها ك�صحفية ،وكان الرابط القوي
بينهما وا��ض�ح�اً يف ال�ي��وم ال��ذي ت��زوج��ت فيه
"ليتيزيا" من العائلة املالكة الإ�سبانية حيث
�ألقت "مين�شو" كلمة يف حفل زفاف حفيدتها،
كما ك��ان��ت ال��راح�ل��ة مقربة �أي���ض�اً م��ن ابنتي
ليتيزيا ،الأمرية "�أ�ستوريا�س" و"�صوفيا"
وقد توفيتماريا ديل كارمن �ألفاري ز املعروفة
با�سممين�شو �ألفاريز دي فايل عن عمر يناهز
 93عامًا.
�إ�� �ش ��ارة �إىل �أن ج ��دة امل�ل�ك��ة ل�ي�ت�ي��زي��ا "ماريا
دي��ل ك��ارم��ن �ألفاريز" ول ��دت ع��ام  1928يف
��س��ان�ت��ان��دي��ر ،لكنها انتقلت �إىل �أوف �ي �ي��دو يف
�أ�ستوريا�س يف �سن مبكرة.

ي� �ج ��ري ال �ف ��ري ��ق ال �ط �ب��ي مب���س�ت���ش�ف��ى امل� �ل ��ك ع �ب��د اهلل
التخ�ص�صي ل�ل�أط�ف��ال بالعا�صمة ال�سعودية الريا�ض،
عملية جراحية لف�صل ال�ت��و�أم الطفيلي اليمني عائ�شة
�أحمد �سعيد حميمود من حمافظة املهرة .ي�أتي ذلك �إنفاذا
لتوجيهات العاهل ال�سعودي امللك �سلمان بن عبد العزيز.
و�أو�ضح ذلك امل�شرف العام على مركز امللك �سلمان للإغاثة
والأعمال الإن�سانية رئي�س الفريق الطبي واجلراحي عبد
اهلل الربيعة ،متوقعاً �أن ت�ستغرق العملية اجلراحية قرابة
� 8ساعات ون�صف ،وتجُ ��رى على ثمان م��راح��ل ،وي�شارك
فيها  25طبي ًبا و�أخ���ص��ائ� ًي��ا �إىل ج��ان��ب الفنيني وكوادر
التمري�ض .و�أ�ضاف الربيعة �أن التو�أم الطفيلي هو عبارة
عن طفل مكتمل مع وجود حو�ض و�أطراف �سفلية �إ�ضافية
مزدوجة ومتطفلة على التو�أم عائ�شة ،وت�شرتك معها يف
منطقة احلو�ض ،كما �أن هناك عيوبًا َخلقية وا�شرتاك يف
اجلهاز البويل والتنا�سلي ال�سفلي.

اختفاء مناطق وت�شريد املاليني ..الطق�س عام 2100؟
ن�شرت جملة �أك��ادمي�ي��ة �أمريكية خمت�صة مبراقبة
امل �ن��اخ ،ن�ت��ائ��ج درا� �س��ة ا�ستهدفت ال�ت�غ�يرات املناخية
والبيئية الطارئة على الكرة الأر�ضية ،وت�أثرياتها
املبا�شرة الآنية وامل�ستقبلية .وفيما ت�شهد بُلدان البحر
املتو�سط واحدا من �أكرث ف�صول ال�صيف حرارة على
مدى التاريخ ،حيث جتاوزت درجات احلرارة يف بع�ض
ال��دول الأورب �ي��ة  45درج��ة مئوية ،وتتناقل و�سائل
الإع�لام تقارير يومية متعلقة مبوجات ا�ستثنائية
من الأمطار والفي�ضانات وال�سيول غري الطبيعية ،يف
�أملانيا وبلجيكا والهند وال�صني ،ف�إن جملة Nature
� Climate Changeصدمت املتابعني ب�ش�أن درجة
حرارة الطق�س العاملي خالل عام  ،2100والتطورات
التي �ستطر�أ على املناخ والبيئة الطبيعية منذ الآن
وحتى ذلك الوقت .وحذرت املجلة ،الدول وامل�ؤ�س�سات
ال�صناعية والأف� ��راد م��ن اال��س�ت�م��رار يف ال�سلوكيات
غري امل�س�ؤولة التي ينتهجونها راهنا ،التي �ستكون
ذات نتائج تدمريية على "م�ستقبل العامل" ،ح�سب
تعبريها ،ويف فرتة �أق�صر من كل ما هو متوقع.
املجلة الأكادميية الأمريكية املخت�صة مبراقبة املناخ

�شاكريا متنع طفليها من
اال�ستماع لأغانيها

�أعلنت الفنانة العاملية�شاكريا �أنها ال ت�سمح لطفليها باال�ستماع لأغانيها �أو م�شاهدة
مقاطع فيديوهاتها امل�صورة داخل املنزل.
خا�صة لربنامج "�،"Entertainment Tonightأكدت �أنها حتر�ص
وبت�صريحات ّ
على �أال ي�ستمع طفالها لأعمالها الفنية لأن املنزل هو بيئتهما اخلا�صة ،وهي
حتاول منحهما حياة طبيعية ال تت�صل بال�شهرة والأ�ضواء ،وال حتى مبو�سيقاها
التي هي عملها الأ�سا�سي يف احلياة.
وقالت �إنها ال ت�ستطع �أن تنكر �أنها ووالدهما العب كرة القدم الإ�سباين جريارد
بيكيه من ال�شخ�صيات العامة وال�شهرية ،لكنهما يبذالن ق�صارى جهدهما ليجعال
حياتهما مع طفليهما داخل املنزل طبيعية وبعيدة عن عملهما.
وت��رى �شاكريا �أن عدم ال�سماح لطفليها مب�شاهدة �أعمالها و�سيلة ملنحهما حرية
االختيار وعدم �إجبارهما على �أي �شيء حتى لو كانت مو�سيقاها.

" "Nature Climate Changeوال�ت��ي متلك
�سل�سة م��ن مرا�صد التتبع وامل��راق�ب��ة يف الكثري من
�أنحاء العامل ،قالت يف الدرا�سة التي �أ�شرفت عليها
ال�ع��امل البيئي �إي��ري��ك في�شر� ،إن جممل الأح ��داث
اال�ستثنائية التي �صارت خمتلف البيئات العاملية هي
"ا�ستجابة طبيعية الرتفاع درجة الأر�ض ،التي تتجاوز
كل � 10سنوات ،كل التوقعات التي كانت مر�صودة لها
من قبل" .وذكر العامل ال�شهري الذي �أعد الدرا�سة،
مب�ساعدة �أكرث من  20خبريا عامليا� ،أن الهام�ش بني
كل عقد و�آخ��ر �سيكرب خ�لال العقود املقبلة ،وتاليا
�ستكون الأحوال اجلوية ال�صادمة �أ�ضعاف ما ت�شهده
الكرة الأر�ضية راهنا .وح�سب �أف�ضل التوقعات ،كما
حددها العامل الأمريكي ،وفيما لو التزمت خمتلف
ب�ل��دان ال�ع��امل بالتحذيرات التي ي�صدرها العلماء،
ب��ال��ذات يف جم��ال االنبعاثات الكربونية واالهتمام
ب��ال�ب�ي�ئ��ة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة وت��ر��ش�ي��د اال� �س �ت �خ��دام املفرط
للموارد ،ف�إن طق�س العامل �سيكون بعد  8عقود من
الآن� ،أي خ�لال ال�ع��ام � 2100أح��ر م��ن الآن بثالثة
درجات مئوية على الأقل.

�سمكة ال�ضفدع
ترعب ال�صيادين
رمب��ا �سمع الكثريون ع��ن �أ�سماك
ال �ق��ر���ش واحل �ي �ت��ان ال �ت��ي ت�سبب
فزعا ورعبا يف �أنحاء العامل ،لكن
ن ��ادراً م��ا �سمع ال�ن��ا���س ع��ن �سمكة
ال�ضفدع التي تزعج ال�صيادين يف
تركيا على �سبيل املثال ،و حتد من
�أرزاقهم.
والغريب �أن هذا النوع من ال�سمك
ال ميكن طهيه وتناوله كغذاء� ،إذ
�أن �سمكة القر�ش ت�سبب الت�سمم،
نظراً لوجود مادة ترتودوتوك�سني
ال �� �س��ام��ة يف ج �ل��ده��ا وع�ضالتها
وك� �ب ��ده ��ا ،وه � ��ذا ال �� �س��م يحميها
م��ن ال�ك��ائ�ن��ات املفرت�سة مب��ا فيها
الب�شر.
ول ��دى ه ��ذه ال���س�م�ك��ة ذات اللون
ال �ف �� �ض ��ي �أرب � � � ��ع �أ� � �س � �ن� ��ان فقط،
وب ��إم �ك��ان �ه��ا ن �ف��خ ج���س�م�ه��ا .وهي
�سمكة ك�سولة فهي ال تبذل جهداً
ال�صطياد طعامها ،ولكنها متزق
� �ش �ب��اك ال �� �ص �ي��ادي��ن ،ل�ت�ل�ت�ه��م ما
ا�صطادوه من كائنات بحرية تاركة
ال�شباك ممزقة ومنهوبة.
ومتثل ه��ذه ال�سمكة رع�ب�اً ب�صفة
خا�صة لل�صيادين يف تركيا الذين
يعانون من تواجد هذا النوع من
اال� �س �م ��اك يف م �ن��اط��ق �صيدهم،
��س��واء ب�سبب دخ��ول�ه��ا يف �شباكهم
رغ��م �أنهم ال يريدونها لأنهم لن
ي�ستفيدوا منها على الإطالق.
وح ��ر�� �ص ��ت احل� �ك ��وم ��ة الرتكية
ع�ل��ى م��واج �ه��ة م��ا ت���س�ب�ب��ه �سمكة
ال �ق��ر���ش م��ن ت�ه��دي��د لل�صيادين،
ل��ذل��ك ع��ر� �ض��ت ت �ق��دمي مكاف�أة
مل��ن ي�ق��وم��ون ب�صيدها وتقدميها
للجهات امل�س�ؤولة ،وذلك للحد من
انت�شارها.

