
   

الإمارات ترحب بتعيني هان�س غروندبرغ مبعوثا 
خا�صا للأمني العام للأمم املتحدة يف اليمن

•• اأبوظبي-وام:

رحبت دولة الإمارات بتعيني ال�صيد هان�س غروندبرغ مبعوثا خا�صا 
اجلهود  كافة  دعمها  م��وؤك��دة  لليمن،  املتحدة  ل���أمم  العام  ل�أمني 

الرامية اإىل اإيجاد حل �صيا�صي لإنهاء الأزمة اليمنية.
الذي  ال��دور املحوري  ال��دويل على  واأثنت وزارة اخلارجية والتعاون 
ال�صتقرار  حتقيق  يف  ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية  اململكة  به  تقوم 
اململكة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  ك��اف��ة  دعمها  م��وؤك��دة  لليمن،  والأم���ن 
لتعزيز اآفاق ال�ص�م وال�صتقرار يف اليمن واملنطقة. وجددت الوزارة 
ال�صقيق  اليمني  ال�صعب  جانب  اإىل  بالوقوف  الإم���ارات  دول��ة  التزام 
�صيا�صتها  اإط��ار  التنمية والزده���ار، يف  امل�صروعة يف  ودع��م طموحاته 

الداعمة لكل ما يحقق م�صلحة �صعوب املنطقة.

�أجرت 277,994 فح�صا ك�صفت عن 1,545 �إ�صابة
ال�صحة تعلن �صفاء 1,480 حالة جديدة من كورونا

•• ابوظبي-وام:

  متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزيادة نطاق 
الفحو�صات يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة 
بفريو�س كورونا امل�صتجد كوفيد - 19 واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت 
الوزارة عن اإجراء 277،994 فح�صا جديدا خ�ل ال�صاعات ال� 24 
املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث تقنيات 
الفح�س الطبي.   و�صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي والفح�س يف الدولة 
وتو�صيع نطاق الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 1،545 
حالة اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة.    
)التفا�صيل �س2(

اأفغان تقطعت بهم ال�صبل ينتظرون اإعادة فتح املعرب احلدودي، يف �صامان بعد �صيطرة طالبان على املدينة. )ا ف ب(

رجال الإطفاء يحاولون اإخماد حريق �صخم �صمال |اأثينا   )رويرتز(

ر�صالة من رئي�س الدولة اإىل الرئي�س التون�صي تتعلق 
بالعلقات الثنائية بني البلدين و�صبل تعزيزها

•• تون�س-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
بالع�قات  تتعلق  �صعّيد  قي�س  التون�صي  الرئي�س  اإىل  ر�صالة خطية  اهلل 
الثنائية بني البلدين و�صبل تعزيزها، اإىل جانب الق�صايا ذات الهتمام 

امل�صرتك.
اأن�����ور ب���ن حم��م��د ق��رق��ا���س امل�صت�صار  ���ص��ل��م ال��ر���ص��ال��ة م��ع��ايل ال��دك��ت��ور 
الرئي�س  ا�صتقبال  خ���ل  ال��دول��ة  رئي�س  ال�صمو  ل�صاحب  الدبلوما�صي 
التون�صي له ام�س يف ق�صر قرطاج يف اإطار الزيارة الر�صمية التي يقوم 

بها اإىل العا�صمة التون�صية.                  )التفا�صيل �س2(

ال�صارع اللبناين يرف�س اأي مغامرة حلزب اهلل مع اإ�صرائيل

�لأمم �ملتحدة تدعو �حلركة �إىل وقف هجماتها على �ملدن

طالبان تتمدد وت�صيطر على عا�صمة ولية ثانية
•• عوا�صم-وكاالت:

ال�صبت  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  �صيطرت 
الواقعة  ���ص��ربغ��ان  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى 
اأع���ل���ن  يف ج������وزج������ان، وف������ق م�����ا 
ن��ائ��ب ح��اك��م ث���اين ولي���ة ت�صقط 
يف  املتمّردين  اأي��دي  يف  عا�صمتها 

غ�صون اأقل من 24 �صاعة.
وق�������ال ن����ائ����ب ح����اك����م ج����وزج����ان 
القوات  ت���راج���ع���ت  م���ال���ي���ا،  ق�����ادر 
)احل��ك��وم��ي��ة( وامل�������ص���وؤول���ون اإىل 

املطار.
وقالت قناة طلوع نيوز التلفزيونية 
الأفغانية ام�س، اإن حركة طالبان 
ف��ي��دي��و، �صباح  اأ����ص���درت م��ق��ط��ع 
ام�س ال�صبت، يظهر فرار ال�صجناء 
و�صيطرت  ج���وزج���ان.  �صجن  م��ن 
حركة طالبان على جممع حاكم 
الإقليم، يوم اجلمعة، لكن القوات 
الأف��غ��ان��ي��ة ا���ص��ت��ع��ادت��ه م��ن اأي���دي 

طالبان.
المم  م���وف���دة  دع����ت  ذل�����ك،  اإىل 
حركة  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان  اىل  امل��ت��ح��دة 
طالبان اإىل "وقف الهجمات على 
الأمن  جمل�س  مطالبة  املدن"، 
ب��ت��وج��ي��ه حت��ذي��ر وا�صح  ال����دويل 

اىل املتمردين.
وق����ال����ت دي�����ب�����ورا لي����ون����ز خ�ل 

الدول  على  اإن  للمجل�س  اجتماع 
اأن  املتمردين  م��ع  تتوا�صل  ال��ت��ي 
تفر�س  ح��ك��وم��ة  ب�����اأن  حت���ذره���م 
ل���ن يتم  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان  ب��ال��ق��وة يف 

العرتاف بها.
جتديد  ب����ع����دم  اأي���������ص����ا  وه��������ددت 
ملمثلي  ت��ت��ي��ح  ال���ت���ي  الع�����ف�����اءات 
العقوبات،  رغ��م  بال�صفر  طالبان 
ع��ل��م��ا ب�����اأن م��ف��ع��ول��ه��ا ي��ن��ت��ه��ي يف 

�صبتمرب)اأيلول(.

العفاءات  ه���ذه  اأن  اىل  ون��ب��ه��ت 
ل��ل�����ص��م��اح لهم  م�����وج�����ودة ف���ق���ط 
ال�ص�م  مفاو�صات  يف  بامل�صاركة 
ال������ت������ي جت���������ري خ���������ص����و�����ص����اً يف 
رهنا  �صيبقى  وجت��دي��ده��ا  ق��ط��ر، 
ع��ل��ى اجلبهة  ال��ف��ع��ل��ي  ب��ال��ت��ق��دم 

الدبلوما�صية.
اليوم  ل��دي��ن��ا  لي���ون���ز  وا����ص���اف���ت 
ال����ت����زام جمل�س  ف��ر���ص��ة لث���ب���ات 
واملجتمعني  ال����������دويل  الم���������ن 

الإق��ل��ي��م��ي وال�����دويل ب��ه��دف منع 
افغان�صتان من ال�صقوط يف و�صع 
اإىل درجة ل مثيل  كارثي وخطر 

لها خ�ل هذا القرن.
�صيكون  كهذه  كارثة  اأن  واعتربت 
ل����ه����ا ت�����داع�����ي�����ات خ���������ارج ح������دود 
افغان�صتان، م�صرية اىل اأن احلرب 
دخلت مرحلة اأكرث دموية واأكرث 
تدمريا تذكر مبا ح�صل يف �صوريا 

و�صاراييفو.

م�صر تر�صل مروحيتني للم�صاهمة يف اإخماد حرائق اليونان

�أ�صرت�ليا ت�صهد �أ�صو�أ يوم يف حالت �لإ�صابة بكوفيد 

اإلزامية اللقاح �صد كورونا تتزايد يف الوليات املتحدة

ت����ظ����اه����رات م��ن��اه�����ص��ة 
ت�صاد  يف  الع�صكري  للمجل�س 

•• جنامينا-اأ ف ب:

ال�صبت  الأ���ص��خ��ا���س  ت��ظ��اه��ر م��ئ��ات 
الع�صكري  املجل�س  �صد  يف جنامينا 
ت�������ص���اد م���ن���ذ مقتل  ي���ح���ك���م  ال�������ذي 
اإدري�س ديبي رغم النت�صار الكثيف 

لل�صرطة.
وكانت منظمات املجتمع املدين قد 
دعت للتظاهر �صد م�صادرة املجل�س 
يف  لل�صلطة  الن��ت��ق��ايل  ال��ع�����ص��ك��ري 
ن��ي�����ص��ان اأب���ري���ل ب��ق��ي��ادة جن��ل ديبي 
اإدري�س  حم��م��د  ع��ام��ا   37 ال��ب��ال��غ 
من�صة  من�صق  وق���ال  اإي��ت��ن��و.  دي��ب��ي 
واكيت تاما املعار�صة ماك�س لولنغار 
اأج��ل ت�صاد ع��ادل��ة... لن  نقاتل من 
نتوقف ما دام هناك ظلم يف الب�د 

واملجل�س الع�صكري هو احلاكم.
بالتحرك  اإذن���ا  ال�صلطات  واأع��ط��ت 
ت�صجل  ومل  اأم��ن��ي��ة.  ق���وات  ون�صرت 

اعمال عنف.
اإل�صا )23 عاما(  املتظاهرة  وقالت 
فيما كانت حتمل لفتة كتب عليها 
لأقول  ج��ئ��ت  مم��ل��ك��ة،  لي�صت  ت�����ص��اد 
يف  ملكية  اإىل  ال��ن��ظ��ام  لتحويل  ل 

ت�صاد.
واأو�����ص����ح م��ار���ص��ي���ن ال���ب���ال���غ 25 
ع���ام���ا ت���رتاج���ع ال���ب����د م��ن��ذ نحو 
واملياه  التعليم  30 عاما من حيث 
يجب  التوظيف.  وفر�س  النظيفة 
اأن تكون قريبا من احلزب احلاكم 
اأو اأحد اأفراد الع�صرية لتتمكن من 

احل�صول على عمل.

يف معجمه �جليو�صيا�صي
درو�س هوبري فيدرين الدبلوما�صية!

•• الفجر -توما�س فريينزي – ترجمة خرية ال�صيباين

اأربعة ع�صر عاًما يف الإليزيه مع فران�صوا ميرتان، تلتها خم�س �صنوات 
على راأ�س كاي دور�صيه، منحتا هوبري فيدرين خربة وا�صعة يف ال�صوؤون 
ال�صيا�صية، يقدم روؤيته اخلا�صة  العاملية. يف قامو�صه املحب للجغرافيا 
للدبلوما�صية، القائمة على الواقعية واأخ�قيات امل�صوؤولية. يتم انتقاده 
يف بع�س الأحيان ب�صبب دفاعه عن املقاربة املكيافيلية، وحتى املتبجحة، 
يف  حريته  ممار�صة  �صيء،  كل  وقبل  اأوًل  ه��ي،  مقاربته  اأن  يجيب  لكنه 

الفكر والتعبري.
اإذا كان املثايل هو الرجل الذي ل يرى الأ�صياء كما هي ولكن كما ينبغي 
والأولوية  الواقع،  من  اأكرث  لليوتوبيا  اأكرب  م�صاحة  ويعطي  تكون،  اأن 
فيدرين  هوبري  ف��اإن  امل�صوؤولية،  اأخ�قيات  على  القناعات  لأخ�قيات 
ل من ذلك. يف معجم العا�صق للجغرافيا  هو النقي�س بالتمام ول يتن�صّ
لفران�صوا  ال�صابق  املتعاون  يتبنى  ي��ورو(،   26 فايارد،  )بلون  ال�صيا�صية 
ا وزيًرا لل�صوؤون اخلارجية يف حكومة جو�صبان،  ميرتان، والذي كان اأي�صً
الواقعية يف ال�صيا�صة وترجمتها الدبلوما�صية، ريال بوليتيك )ال�صيا�صة 

الواقعية(.                                          )التفا�صيل �س 11(

•• القاهرة-وكاالت:

تابعتان  م���روح���ي���ت���ان  اأق����ل����ع����ت 
من  ال�����ص��ب��ت،  امل�����ص��ري،  للجي�س 
احلرائق  اإخماد  يف  امل�صاركة  اأجل 
ب��ع��دة مناطق من  ان��دل��ع��ت  ال��ت��ي 
ال����ي����ون����ان، وخ������رج ب��ع�����ص��ه��ا عن 

ال�صيطرة.
الر�صمية  ال�������ص���ف���ح���ة  وذك��������رت 
للقوات  ال��ع�����ص��ك��ري  ل��ل��م��ت��ح��دث 
هاتني  اأن  م�����ص��ر،  يف  امل�����ص��ل��ح��ة 
�صوب  اأقلعتا  اللتني  املروحيتني 
اإخماد  امل�صاركة يف  اليونان لأجل 
احلرائق، مدعمتان بكافة املعدات 

والو�صائل املتطورة.
واأ�صافت امل�صادر اأن هذه امل�صاركة 
جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئي�س، 
عبد الفتاح ال�صي�صىي، وا�صتمراراً 
للدول  امل���ق���دم  امل�����ص��رى  ل��ل��دع��م 
ملجابهة  وال�����ص��ق��ي��ق��ة  ال�����ص��دي��ق��ة 
التى تتعر�س لها،  كافة الأزم��ات 

•• عوا�صم-وكاالت:

اليومية  الإ���ص��اب��ات  يف  قيا�صيا  رق��م��ا  اأ���ص��رتال��ي��ا  �صجلت 
اجل���دي���دة ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا ه���ذا ال���ع���ام ح��ي��ث �صجلت 
وفيكتوريا  ويلز  �صاوث  نيو  وه��ي  �صكانا  ال��ولي��ات  اأك��رث 
ب�ص�لة  اإ�صابة  حالة   361 جمموعه  م��ا  وكوينزلند 

دلتا �صديدة العدوى.
ومع �صريان عزل عام �صارم على الوليات الث�ث التي 
يقطنها نحو 15 مليون ن�صمة اأو 60 يف املئة من �صكان 
مرتبطة  وفيات  خم�س  اأي�صا  الب�د  ر�صدت  اأ�صرتاليا، 
بفريو�س كورونا يف واحدة من اأعلى املعدلت هذا العام.

بامل�صالخ،  م��رورا  فايل  �صيليكون  اإىل  �صرتيت  وول  ومن 
املوظفني  على  الأمريكية  ال�صركات  املزيد من  ي�صرتط 
تلقي لقاحات م�صادة الكوفيد للعودة اإىل اأماكن العمل 

وتبدي ا�صتعدادا لطردهم ما مل ميتثلوا لهذا القرار.
الإخبارية ث�ثة موظفني  اإن(  اإن  )�صي  �صبكة  وط��ردت 
انتهكوا هذه ال�صيا�صة واأتوا اإىل العمل من دون تلقيهم 

لقاحات م�صادة لفريو�س كورونا.
كتب رئي�س ال�صبكة يف مذكرة للموظفني ن�صرها مرا�صل 
 - وا�صحا  اأك��ون  دع��وين  تويرت اخلمي�س  القناة على  يف 

نحن ننتهج �صيا�صة عدم الت�صامح يف هذا ال�صاأن.
ال�صلطة  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  ل��دى  اإن  خ��رباء  وي��ق��ول 

خلط بني �صعار�ت �حلر�ك مالزم لل�صبكات
من ي�صارك يف املظاهرات �صّد اللقاح وال�صهادة ال�صحية؟

•• الفجر -غايل برو�صتيه –ترجمة خرية ال�صيباين 

كثريون هم الفرن�صيون الذين ي�صريون �صد الزامية اللقاح اأو ال�صهادة 
لل�صبكات،  م���زم  احل��راك  �صعارات  بني  اخللط  اإن  اللقاح.  اأو  ال�صحية 
منها  كل  ال�صوارع.  اإىل  للنزول  النا�س  تدعو  التي  بالأ�صا�س،  الرقمية 
اجلدية.  واملتفاوتة  م��ا،  ح��د  اإىل  ال�صيا�صية  ودواف��ع��ه،  بحقيقته،  ي��اأت��ي 
لنذكر ببديهية: من املمكن اأن تكون �صد الت�صريح ال�صحي، ولكن مع 
امل�صتحيل  اأخرى، من  الإجباري. من ناحية  التطعيم  التطعيم -وحتى 
واتباع  للتطعيم،  املناه�صني  م��ع  التظاهر  دون  ال�صبت  ي��وم  التظاهر 
ذات  ال�صغرية  واملجموعات  احلركات  من  وجمموعة  املوؤامرة،  نظريات 

الأفكار الغريبة، اأو حتى اأكرث من ذلك.              )التفا�صيل �س13(

القيادة  وبناء على توجيهات من 
العامة للقوات امل�صلحة.

 وذك�����رت ت��ق��اري��ر ���ص��ح��ف��ي��ة، يوم 
لقي  اإط����ف����اء  رج����ل  اأن  ال�����ص��ب��ت، 
لل�صيطرة  حماولة  خ�ل  حتفه، 
على اأحد احلرائق املندلعة بالبلد 

الأوروبي.
وت����ع����ال����ت ����ص���ح���ب م����ن ال����دخ����ان 

الكثيف يف املناطق ال�صمالية من 
اأث��ي��ن��ا، ب��ي��ن��م��ا طولب  ال��ع��ا���ص��م��ة 
ال�����ص��ك��ان ب���اإج����ء ب��ي��وت��ه��م على 

الفور.
عنا�صر  م����ن  امل����ئ����ات  وي�������ص���ارك   
الإط��ف��اء يف اإخ��م��اد ح��رائ��ق البلد 
ا�صتخدام  و�����ص����ط  الأوروب��������������ي، 

ع�صرين مروحية نفث للمياه.

القانونية للقيام بذلك. لكن هذه الهيئات كانت مرتددة 
يف ات��خ��اذ ه��ذه اخل��ط��وة يف وق��ت مبكر م��ن ال��وب��اء رمبا 

خوفا من رد فعل �صيا�صي عنيف.
توقفت  مكاتبها،  فتح  لإع���ادة  ال�صركات  ا�صتعداد  وم��ع 
معدلت التح�صني يف الوليات املتحدة عند حواىل 50 

يف املئة وارتفع عدد الإ�صابات ب�صبب املتحورة دلتا.
كريبي  �صكوت  اإي��رلي��ن��ز  يونايتد  �صركة  رئي�س  واأع��ل��ن 
الذي قال يف كانون الثاين يناير اإنه يفكر يف جعل اللقاح 
اإلزاميا ملوظفيه، اجلمعة اأنه �صيكون على 67 األف عامل 
نهاية  بحلول  ملّقحني  يكونوا  اأن  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 

ت�صرين الأول اأكتوبر.
يوافق  لن  بع�صكم  اأن  نعلم  للموظفني  ر�صالة  وكتب يف 
على هذا القرار لكننا ل نتحمل جتاهكم وجتاه زم�ئكم 
العمل.  اأث���ن���اء  �ص�متكم  ���ص��م��ان  م��ن  اأك���رب  م�����ص��وؤول��ي��ة 
اأمانا  اأكرث  اأن احلقائق وا�صحة: يكون اجلميع  وا�صاف 

عندما يكون اجلميع ملقحني.
العائدين  العمال  يطالبوا  اأن  العمل  لأ�صحاب  ويحق 
طبية  لأ�صباب  ا�صتثناءات  مع  بالتطعيم،  مكاتبهم  اإىل 
العمل.  فر�س  لتكافوؤ  المريكية  للجنة  وفقا  دينية  اأو 
وقال اإريك فيلدمان، اأ�صتاذ قانون ال�صحة والأخ�قيات 
الطبية يف جامعة بن�صلفانيا اإنه كان من املربر ل)�صي اإن 

اإن( اإقالة موظفني لو كانت القواعد وا�صحة.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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طرق دبي تفتتح ج�رسا جديدا على تقاطع ند 
ال�سبا  بطول 170م و�سعة م�سارين يف كل اجتاه

اأخبار الإمارات

هجمات اإرهابية باإفريقيا.. تعيد 
�سوؤال داع�ص والإخوان اإىل الواجهة

عربي ودويل

اأوملبياد طوكيو: امل�رسية فريال 
اأ�رسف تكلل يوماً عربياً ذهبياً 

الفجر الريا�سي

معارك طاحنة بني ف�صائل 
متناحرة جنوب ال�صودان

•• جوبا-اأ ف ب:

اندلعت معارك طاحنة ال�صبت بني ف�صائل متناحرة داخل الذراع الع�صكرية للحركة 
كما  م�صار،  رياك  ال�صودان  جنوب  رئي�س  نائب  بزعامة  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية 

اأعلن الناطق الع�صكري با�صمها يف بيان.
واندلعت ال�صتباكات بعدما اأعلن خ�صوم م�صار هذا الأ�صبوع اأنهم عزلوه من رئا�صة 
احلزب وجناحه الع�صكري. وقال الناطق اإن جنودا بقيادة جرنال مناف�س يف احلزب 

�صنوا هجوما على رجال م�صار الذين �صدوا املعتدين.
هذا وو�صف حلفاء نائب رئي�س جنوب ال�صودان رياك م�صار اإع�ن الذراع الع�صكري 
الع�صكري حلزب  ال��ذراع  ق��ادة  اأعلن  فا�صل.  انق�ب  باأنه  حلزبه عزله من احلركة 
رئا�صة  من  ال�صودان  جنوب  رئي�س  نائب  اأ�صبح  ال��ذي  ال�صابق  املتمرد  ع��زل  م�صار 
احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان يف املعار�صة ومن ذراعها الع�صكرية بعد اأن ف�صل 
ن��ددوا يف بيان �صدر  متاماً يف متثيل م�صاحلهم. لكن حلفاء م�صار داخ��ل احل��زب 

عقب اجتماع يف العا�صمة جوبا بالنق�ب الفا�صل من قبل اأعداء ال�ص�م.

وحدة مدفعية ا�صرائيلية ت�صتعد لتنفيذ مهام حت�صباً ل�صتعال املوقف على احلدود مع لبنان   )رويرتز(

•• بريوت-وكاالت:

امليداين الأخري يف  الت�صعيد  لعل 
جنوب لبنان اتخذ اأ�صكاًل جديدة 
القرار  اإر���ص��اء  منذ  الأوىل  للمّرة 
نتيجة   ،٢٠٠٦ ح���رب  ب��ع��د   ١٧٠١
ال�صواريخ  اإط���ق  ح��وادث  تكرار 
من تلك املنطقة باجّتاه اإ�صرائيل. 
غ��ري اأن ال���ف��ت ب��ال��ت��ط��ورات يف 
ال�صواريخ  اأن  اجلنوبية  اجلبهة 
التي بقيت يتيمة اأي مل تتبّنها اأي 
جمموعة اأو يتحّمل م�صوؤوليتها اأي 
طرف، وقعت يف قب�صة اأهايل بلدة 
والذين  حا�صبيا،  بق�صاء  �صويا 
اإحدى ال�صاحنات  اأوقفوا  بدورهم 
تابعة  ���ص��واري��خ  براجمة  املحّملة 
القب�س  اإىل  حل��زب اهلل، وع��م��دوا 
على عنا�صر احلزب. كما رف�صوا 
فيديو  �صريط  م��ن  اأك���رث  بح�صب 
متداول، ا�صتخدام بلدتهم من�صة 
لإط�ق ال�صواريخ، ما �صيجعلهم 

هدفاً للرّد الإ�صرائيلي.
ومع اأن حادثة �صويا ذات الغالبية 
مبعظمها  امل��ح�����ص��وب��ة  ال�����درزي�����ة 
التقدمي  احل������زب  رئ���ي�������س  ع���ل���ى 
ال�صرتاكي وليد جنب�ط لي�صت 
اجلنوبي  امل�������ص���ه���د  يف  ج�����دي�����دة 
ثمانينات  يف  تكررت  اإذ  اللبناين، 
�صيعية  ق���رى  يف  امل��ا���ص��ي  ال���ق���رن 
اع���رتا����س  رق���ع���ة  اأن  ع�����دة، غ���ري 

املغامرة  ع��ل��ى  اللبنانيني  بع�س 
باأمنهم و�صبط منط حياتهم على 
توقيت م�صالح حزب اهلل وراعيته 
الإقليمية اإيران بداأت تتو�ّصع ومل 

تعد حم�صورة مبنطقة حمددة.
فال�صتباكات التي دارت يف منطقة 
خلدة بني الع�صائر وحزب اهلل على 
ث���اأر ق���دمي، واأ���ص��ف��رت عن  خلفية 
مقتل ث�ثة عنا�صر من احلزب، 
�صريحة  خ��وف  حاجز  ب��اأن  ُتف�ّصر 
ينك�صر  ب���داأ  م��ن��ه  اللبنانيني  م��ن 
الو�صع  واأن  خ�صو�صاً  تدريجياً، 

منه  اإ���ص��ارة  يف  خ��ارج��ي��ا،  ع�صكريا 
يفر�س  م����ن  وه�����و  اإي����������ران،  اإىل 

القرارات، وفق تعبريه.
ال�صعب بالفعل بداأ  اأن  اأو�صح  كما 
ما  عك�س  على  وينتف�س  يتحرك 
واعترب  ال����دويل،  املجتمع  يعتقد 
اهلل،  ح����زب  ح��ل��ي��ف��ي  اأن  ح���م���دان 
ال��رئ��ي�����س ع����ون و���ص��ه��ره جربان 
ما  �صد  موقفاً  يّتخذا  لن  با�صيل 
يقوم به حزب اإيران يف لبنان، لأن 
مرتبط  وم�صتقبلهما  م�صريهما 

مبا يقوم به، بح�صب تعبريه.

القت�صادي واملايل املتدهور الذي 
اجلزء  م�صوؤولية  احل���زب  ُي��ح��ّم��ل 
الأكرب منه ل يحتمل اأي مغامرة 

اأمنية من اأي نوع كانت.
اللبناين  ال�صفري  اأ�صار  ذل��ك،  اإىل 
ال�صابق ه�صام حمدان ل�)العربية.
ن��ت(، اإىل اأن ما قام به اأه��ل �صويا 
ر�صالة  وه��و  ونبيل،  ُم�صّرف  عمل 
ول���ق���وات  ال�������دويل  امل��ج��ت��م��ع  اإىل 
ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل م��ف��اده��ا ع����دم ر�صى 
اأهايل من اجلنوب للواقع القائم 
احت�ل  ه��ن��اك  اإن  ح��ي��ث  ه��ن��اك، 

توقيف 18 متهمًا بالعراق.. واإحباط 
كهرباء حمطة  اإح���راق  حم��اول��ة 

•• بغداد-وكاالت:

اأع��ل��ن��ت خ��ل��ي��ة الإع������م الأم���ن���ي يف 
 18 على  القب�س  ال�صبت،  ال��ع��راق، 
م��ت��ه��م��اً واإح���ب���اط حم��اول��ة اإح����راق 

حمطة كهربائية متنقلة.
الأجهزة  اإن  اإىل هذا، قالت اخللية 
ال�صتخبارية  وال���وك���الت  الأم��ن��ي��ة 
م�حقة  يف  ج����ه����وده����ا  ت����وا�����ص����ل 
الإرهابية،  داع�����س  ع�صابات  ف��ل��ول 
واخل��������ارج��������ني ع����ل����ى ال�����ق�����ان�����ون، 
البيان  املنظمة.واأ�صاف  واجلرمية 
اأن ق��وة م��ن ال��ل��واء ال��ث��اين �صرطة 
معلومات  ع���ل���ى  وب����ن����اء  احت����ادي����ة 
ا���ص��ت��خ��ب��ارات��ي��ة مت��ك��ن��ت اأي�����ص��اً من 
كانوا  متهمني  ث�ثة  على  القب�س 
ي�صتعدون لإحراق حمطة كهربائية 
ل��ه��م يف  ن�����ص��ب ك��م��ني  ب��ع��د  متنقلة 
بغداد،  ���ص��رق��ي  ال��ع��ب��ي��دي  م��ن��ط��ق��ة 
مبينة اأن"قطعات اللواءين )42-
ع�صرة  احلادية  امل�صاة  فرقة   )44
متكنت من اإلقاء القب�س على 10 
متهمني وفق مواد قانونية خمتلفة 
�صمن قاطع الر�صافة.ي�صار اإىل اأن 
�صبكة الكهرباء الرئي�صية يف العراق 
ت�صتمر  ان���ق���ط���اع���ات  م����ن  ت���ع���اين 
ل�صاعات يوميا على مدار العام، لكن 
الأمر يتفاقم �صنويا خ�ل ال�صيف 
عندما ت�صجل درج��ة احل��رارة عادة 

مئوية.  50

هوبري فيدرين واآراء يف الدبلوما�صية

مظاهرة يف باري�س �صد جواز ال�صفر ال�صحي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

  متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�صات يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة 
وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
ال�صاعات  277،994 فح�صا جديدا خ�ل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�صيع  الدولة  والفح�س يف  التق�صي  اإج��راءات  تكثيف    و�صاهم 
اإ�صابة  1،545 حالة  الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  م��ن  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال���زم��ة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�صجلة 691،554 حالة.
تداعيات  م��ن  وذل���ك  م�صابتني  حالتني  وف���اة  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت    كما 
الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  1،971

تعازيها  وخال�س  اأ�صفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة    واأعربت 
وموا�صاتها لذوي املتوفيني، ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �صماناً ل�صحة و�ص�مة اجلميع.
1،480 حالة جديدة مل�صابني بفريو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �صفاء    كما 
كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�صحية ال�زمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�صفاء 668،554 حالة.

�أجرت 277,994 فح�صا ك�صفت عن 1,545 �إ�صابة

ال�صحة تعلن �صفاء 1,480 حالة جديدة من كورونا

يرفده بالإ�صد�ر�ت �ملوثقة و�لو�صائط �ملتعددة ذ�ت �مل�صمون �لوطني

الأر�صيف الوطني يوا�صل التعاون مع مركز ال�صيخ حممد بن خالد اآل نهيان يف ن�صر املعلومة التاريخية املوثقة ويف تن�صئة الأجيال

يدعم  مب��ا  وح�صارتها؛  الإم����ارات 
والنتماء  الوطنية  الهوية  ويعزز 

للوطن. 
وحول هذا التعاون قال �صعادة عبد 
اهلل ماجد اآل علي املدير التنفيذي 
يرتبط  ال����وط����ن����ي:  ل����أر����ص���ي���ف 
تعاون  بع�قات  الوطني  الأر�صيف 
متينة مع مركز ال�صيخ حممد بن 
ال��ث��ق��ايف، وترمي  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د 
بني  التكامل  اإىل  ال��ع���ق��ات  ه��ذه 
والأدوار  املهام  بع�س  يف  الطرفني 
ت�����ص��ّب يف �صالح  ال��ت��ي  امل�����ص��رتك��ة 
اأبناء املجتمع واملقيمني على اأر�س 

الإمارات الطيبة.
اإىل كون  ال���ع����ق���ات  ه����ذه  وت���ع���ود 
الأر������ص�����ي�����ف ال����وط����ن����ي م���������ص����دراً 
التي  واملوثقة  اجل��ادة  ل�إ�صدارات 
احل�صارات  ج���وان���ب  ت�����ص��ت��ع��ر���س 
التي مرت بها الإم��ارات وتاريخها 
للفخر،  ي���دع���و  ال������ذي  احل����دي����ث 
املتعددة  ال���و����ص���ائ���ط  ع���ن  ف�����ص��ً� 

خالد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة 
خالد  بن  حممد  ال�صيخ  موؤ�ص�صات 
والتعليمية:  الثقافية  نهيان  اآل 
الوطني  الأر���ص��ي��ف  اأه���داف  تلتقي 
ال���وط���ن���ي���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة ب����اأه����داف 
خالد  بن  حممد  ال�صيخ  موؤ�ص�صات 
امل�صرتك  التعاون  واأطر  نهيان،  اآل 
ب�����ني ال����ط����رف����ني مي���ث���ل خ���ط���وات 
الإم���ارات  دول��ة  روؤى  حتقيق  نحو 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة؛ ب���اع���ت���ب���ار اأن 
احلديث  الوطني  الأر���ص��ي��ف  نظام 
ب��ح��وث وخدمات  ل��ت��وف��ري  ي��ه��دف 
م��ع��رف��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة، وي��ع��م��ل على 
وتعزيز  امل���رك���ز  م��ق��ت��ن��ي��ات  ت��ن��م��ي��ة 
املجتمعية  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات  اإت��اح��ت��ه��ا 
تعزيز  ع�����رب  امل���ج���ت���م���ع  واأف������������راد 
واملجتمعي،  امل��وؤ���ص�����ص��ي  ال��ت��وا���ص��ل 
بتوفري  ر���ص��ال��ت��ه  اأداء  ي��ح��ق��ق  مب��ا 
و  املتخ�ص�صة  التاريخية  البحوث 
الكتب  م��ن  ع��دد  واإ���ص��دار  ن�صرها، 
والدوريات التي يعود اإليها الطلبة 

وي�����ص��ع��ى ل��ت��ن��ظ��ي��م امل���ع���ار����س التي 
التاريخية،  الأر�صيفات  ق�صم  ت�صم 

بتاريخ  املتخ�ص�صون  وال��ب��اح��ث��ون 
وتراث الإم��ارات ومنطقة اخلليج، 

وبهذا ن�صل بالت�صاركية املجتمعية 
تاريخ  ع���ل���ى  الإ������ص�����اءة  اإىل  م���ع���اً 

ك��م��ا ي��ق��دم  ال���ن���دوات وي�����ص��ارك يف 
والدولية،  الإق��ل��ي��م��ي��ة  امل���وؤمت���رات 

•• اأبوظبي-الفجر:

تعاونه  الوطني  الأر�صيف  يوا�صل 
ال�صيخ  م��وؤ���ص�����ص��ات  م���ع  امل�����ص��رتك 
حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية 
املعلومة  ن�صر  بهدف  والتعليمية، 
املوثقة التي تعزز املعرفة الوطنية 
التي  وباملعار�س  املكتوبة،  بالكلمة 
التاريخية  ال��وث��ائ��ق  على  حت��ت��وي 
التي  وال�صور  املتعددة  والو�صائط 
توثق جهود القادة املخل�صني وهم 
به،  وي��رت��ق��ون  بوطنهم  ينه�صون 
عرب  ال��وط��ن��ي  الأر���ص��ي��ف  ويتطلع 
هذا التعاون البّناء اإىل تن�صئة جيل 
م�صوؤولياته  حمل  من  متمكن  واٍع 
دوره  مع  ين�صجم  وه��ذا  الوطنية، 

يف التن�صئة الوطنية ل�أجيال.
وبهذا ال�صدد قام الأر�صيف الوطني 
ال�صيخ حم��م��د بن  م��رك��ز  ب��ت��زوي��د 
بعدد  ال���ث���ق���ايف  ن���ه���ي���ان  اآل  خ���ال���د 
الق�صرية  الوثائقية  الأف����م  م��ن 
الوطن"،  "ذاكرة  م�����ص��روع:  م���ن 
يف  امل�صتقبل  اأج��ي��ال  مكتبة  وزّود 
اآل نهيان  جمعية حممد بن خالد 
ت��وث��ق �صفحات  ال��ت��ي  ب��اإ���ص��دارات��ه 
مهمة من تاريخ الإمارات ومنطقة 

اخلليج.
التعاون  اأن  ب���ال���ذك���ر  واجل����دي����ر 
الوطني  الأر�صيف  بني  والتن�صيق 
ومركز ال�صيخ حممد بن خالد اآل 
فعاليتني  تنظيم  عن  اأ�صفر  نهيان 
الفعاليات  وت��ت�����ص��م��ن  ����ص���ه���ري���اً؛ 
واألعاب  قرائية  وور���س  حما�صرات 
بني  التن�صيق  وي�صتمر  تعليمية، 
ال�صيفي  ال��ربن��ام��ج  يف  ال��ط��رف��ني 
امل��خ�����ص�����س ل����أط���ف���ال. وع���ن هذا 
ال�صيخة  ���ص��م��و  ق���ال���ت  ال����ت����ع����اون 
ال���دك���ت���ورة ���ص��م��ا ب��ن��ت حم��م��د بن 

التاريخية،  والوثائق  وال�صج�ت 
ميكنها  التي  الوثائقية  والأف����م 
للدولة  التاريخي  البعد  ترثي  اأن 
يف فعاليات مركز ال�صيخ حممد بن 

خالد اآل نهيان الثقايف.
الدور  عالياً  نثمن  اإن��ن��ا  واأ���ص��اف: 
الوطني الذي يوؤديه مركز ال�صيخ 
حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف، 
على �صعيد التن�صئة الوطنية وهذه 
ا�صرتاتيجية  م���ع  ت��ل��ت��ق��ي  امل��ه��م��ة 
على  اأخذ  الذي  الوطني  الأر�صيف 
الوطنية  التن�صئة  م��ه��م��ة  ع��ات��ق��ه 
ل�����أج����ي����ال، ومل�����ا ك�����ان الأر����ص���ي���ف 
ر�صالته  اأداء  على  الوطني حري�صاً 
املوثقة  امل����ع����ل����وم����ات  ت����ق����دمي  يف 
بهدف  النا�س  عامة  اإىل  والأمينة 
والهوية  الن���ت���م���اء  روح  ت���ع���زي���ز 
الوطنية، فاإنه يحر�س على توثيق 
ال�صيخ  مركز  م��ع  الع�قات  ع��رى 
الثقايف  اآل نهيان  حممد بن خالد 

الذي يوؤدي ر�صالة وطنية مهمة.
جهود  اأن  اإىل  ����ص���ع���ادت���ه  واأ������ص�����ار 
مع  وت�صافرها  الوطني  الأر�صيف 
ج���ه���ود م���رك���ز ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
بالغ  لها  �صيكون  نهيان  اآل  خ��ال��د 
الأثر يف التن�صئة الوطنية لأطفال 
اليوم ورجال الغد، اإذ تعزز لديهم 
لقيادته  وال���ولء  للوطن  النتماء 
احلكيمة، وتر�صخ الهوية الوطنية 
لديهم، وتغر�س يف نفو�صهم مبادئ 
املواطنة ال�صاحلة، وُتطِلُعُهم على 
تاريخ دولة  العظام يف  القادة  �ِصري 
الإمارات العربية املتحدة ما يي�صر 
احلقيقية  ال��ق��دوة  اخ��ت��ي��ار  عليهم 
ع����ل����ى حمل  ت���������ص����اع����ده����م  ال�����ت�����ي 
الآباء  م�صرية  ومتابعة  الر�صالة، 
والأجداد يف بناء الوطن واحلفاظ 

على مكت�صباته.

ال�صحة تعلن تقدمي 59,736 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خلل ال� 24 �صاعة املا�صية

•• اأبوظبي - وام:

من  جرعة   59،736 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�صية   24 ال�  ال�صاعات  "كوفيد19-" خ�ل  لقاح 
ومعدل  جرعة   17،097،354 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 172.87 جرعة لكل 100 �صخ�س.
اإىل  و�صعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة 
الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�صيطرة على فريو�س كوفيد19-.

تكرمي قادة الفرق التطوعية مبنا�صبة عام اخلم�صني
•• اأبوظبي-وام:

احتفل فريق "�صكراً لعطائك" التطوعي بالتعاون مع فريق 
غاية التطوعي بتكرمي متطوعي 20 فريقا �صمن مبادرة 
تقديراً  اخلم�صني  عام  2021" مبنا�صبة  لعطائك  "�صكراً 

جلهودهم املبذولة يف العمل التطوعي.
زايد  فريق  رئي�س  نائب  العتيبة  مانع  بنت  اأ�صماء  واأك���دت 
لعطائك"  "�صكراً  لفريق  الفخري  الع�صو  والإنقاذ  للبحث 
زايد  موؤ�ص�صة  مقر  يف  اأقيم  ال��ذي  احلفل  خ���ل  التطوعي 
ن��ه��ي��ان ل���أع��م��ال اخل��ريي��ة والإن�����ص��ان��ي��ة يف  اآل  ب��ن �صلطان 
املتطوعني  اأن   - التطوعية  ال��ف��رق  ق��ادة  بح�صور  اأبوظبي 
يبذلون جهودا عظيمة عززت من دورهم الإيجابي خلدمة 
التي  التطوعي  العمل  قيم  م�صتلهمني  واملجتمع  ال��وط��ن 
للوالد  امللهمة  والأ�صيلة  الإن�صانية  للمبادئ  اإمتداداً  متثل 
املوؤ�ص�س املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان "طيب 
واملحبة  اخل���ري  ق��ي��م  ن��ف��و���ص��ن��ا  يف  غ��ر���س  ثراه" ال����ذي  اهلل 
وال���وف���اء وم�����ص��اع��دة الآخ���ري���ن ان��ط���ق��اً م��ن امل��ب��ادئ التي 
مثلت روؤية وح�صارة الدولة منذ تاأ�صي�صها. وقالت العتيبة 
: فخورون باأن لدينا جمموعة من املتطوعني واملتطوعات 
تقديرهم  يف  وي�صعون  النا�س  بني  واملحبة  باخلري  ي�صعون 
اإ�صعاد  وغايتهم  الغايل  الوطن  عن  امل�صرفة  ال�صورة  عك�س 
اأ���ص��ب��ح غاية  ال���ذي  ال��ت��ط��وع  الآخ���ري���ن وه���ذا يعك�س قيمة 
الفا�صلة والرغبة  القيم  اإليها اجلميع انط�قاً من  ي�صعى 

يف خدمة النا�س بتجرد ووفاء كبريين. واأكد ح�صني حممد 
احلمادي رئي�س فريق زايد التطوعي اأن التكرمي لي�س هدفاً 
يف حد ذاته ولكن ميثل ر�صالة حب ووفاء وتقدير وعرفان 
اإىل ك��ل ال��ذي��ن وه��ب��وا وق��ت��ه��م وج��ه��ده��م خل��دم��ة الوطن 
والنا�س بالرغبة ال�صادقة يف تاأكيد قيمة العمل التطوعي 
النبيلة  واأه��داف��ه  مبعطياته  العميق  الإمي��ان  يعك�س  ال��ذي 
..مبديا تطلعه اإىل مزيد من اجلهد يف الفرتة القادمة يف 
كل ميادين العطاء وتقدمي القدوة اجليدة ل�آخرين حتى 

ت�صود ثقافة التطوع يف املجتمع.
واأو����ص���ح���ت ب���دري���ة ج��م��ع��ة احل��و���ص��ن��ي رئ��ي�����س ف��ري��ق غاية 
التطوعي اأن املتطوعني ينطلقون من القيم الفا�صلة التي 
تربز اأهمية التطوع والتعاون لأجل خدمة الوطن واملجتمع 
لتعزيز اأهميته يف حياة ال�صعوب كقيمة اإن�صانية لها الكثري 
م��ن اجل��وان��ب ال��ت��ي ك��ان لها اأب��ل��غ الأث���ر يف ت��ق��دمي القدوة 
ل�آخرين الذين ن�صاهدهم يتدافعون للم�صاهمة يف جميع 
الأعمال التطوعية التي توؤكد قيم التعاون والتعا�صد لكل 

ما ميثل امل�صلحة الوطنية والقيم الإن�صانية.
لعطائك"  "�صكراً  فريق  رئي�س  اأمري  الرحمن  �صيف  ووجه 
التطوعي ال�صكر والتقدير اإىل موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان اآل 
نهيان ل�أعمال اخلريية والإن�صانية على جهودها ودعمها 
الدور  يعزز  ما  كل  على  وحر�صها  التطوعي  العمل  لقيمة 
الإيجابي للمتطوعني الذي ميثل القيم اجلميلة يف التطوع 

وامل�صتلهمة من القيادة الر�صيدة اإىل جانب �صركاء النجاح.

ر�صالة من رئي�س الدولة اإىل الرئي�س التون�صي تتعلق 
بالعلقات الثنائية بني البلدين و�صبل تعزيزها

•• تون�س-وام:

اآل نهيان رئي�س  بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
الدولة حفظه اهلل ر�صالة خطية اإىل الرئي�س التون�صي قي�س 
�صعّيد تتعلق بالع�قات الثنائية بني البلدين و�صبل تعزيزها، 

اإىل جانب الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك.
���ص��ل��م ال��ر���ص��ال��ة م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن����ور ب��ن حم��م��د قرقا�س 
امل�صت�صار الدبلوما�صي ل�صاحب ال�صمو رئي�س الدولة خ�ل 
ا�صتقبال الرئي�س التون�صي له ام�س يف ق�صر قرطاج يف اإطار 
التون�صية.  العا�صمة  اإىل  بها  يقوم  التي  الر�صمية  ال��زي��ارة 

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  حتيات  اللقاء  خ���ل  معاليه  ونقل 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�صمو 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
اإىل  الإم��ارات،  دولة  وقيادة  امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 

فخامة الرئي�س �صعّيد.
 واأّكد معاليه خ�ل اللقاء على الع�قات التاريخية الطيبة 
التون�صية  الإم������ارات واجل��م��ه��وري��ة  دول����ة  ب��ني  وال��را���ص��خ��ة 
يف  ال�صقيق  التون�صي  ال�صعب  مع  الت�صامن  وعلى  ال�صقيقة، 

الإمارات  دولة  تطّلع  ..معربا عن  ال�صتثنائية  املرحلة  هذه 
املرحلة  يف  التون�صية  اجل��م��ه��وري��ة  م��ع  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اإىل 
اأّن  اأنور بن حممد قرقا�س  اأكد معايل الدكتور  املقبلة. كما 
دولة الإم��ارات تقف اإىل جانب كل ما يدعم اأمن وا�صتقرار 
تون�س ..مو�صحا اأّن كل ما يتعلق بال�صاأن الداخلي التون�صي 

يعّد اأمراً �صيادياً.
هذه  ا�صتحقاقات  جت��اوز  على  ق���ادرة  تون�س  اأّن  على  و���ص��ّدد 
املرحلة باأبعادها القت�صادية وال�صحية واملوؤ�ص�صية بكل جناح 
اإىل جانب تون�س يف  ال��وق��وف  اإىل  ال��دويل  املجتمع  ..داع��ي��ا 

هذه الظروف ملواجهة حتدياتها ال�صحية والقت�صادية.
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اأخبـار الإمـارات
نهيان بن مبارك يلتقي الرئي�س الإيراين يف طهران

•• طهران-وام:

التقى معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح والتعاي�س على راأ�س وفد دولة 
الإمارات بالعا�صمة طهران الرئي�س الإيراين املنتخب اإبراهيم رئي�صي.

ونقل معاليه خ�ل اللقاء حتيات �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل"،  "حفظه 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
�صموهم  وتهاين  الإي���راين  الرئي�س  اإىل  امل�صلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

مبنا�صبة تقلده من�صبه رئي�صا للجمهورية الإ�ص�مية الإيرانية.
ونقلت "وكالة الأنباء الإيرانية" عن رئي�صي اإعرابه عن رغبة ب�ده يف تعزيز ع�قاتها مع دولة 

الإمارات العربية املتحدة يف جميع املجالت مبا يخدم م�صالح البلدين.

تنمية املجتمع تطلق اليوم فعاليات حموري الأ�صرة والتطوير املهني �صمن املن�صة ال�صيفية
•• دبي-وام:

ال��ث��ال��ث للمن�صة  الأ����ص���ب���وع  ف��ع��ال��ي��ات  ال���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
املجتمعية ال�صيفية التي اأطلقتها وزارة تنمية املجتمع 
متعايف"  "�صيفنا  بعنوان  العام  ه��ذا  الثانية  دورتها  يف 
اأربعة  م��دى  وعلى  الأ���ص��رة  حم��ور  �صمن  �صتنفذ  حيث 
الأرب��ع��اء جمموعة من الربامج  الأح��د حتى  اأي��ام من 
الأ�صرة  اأف���راد  ملختلف  والتدريبية  التوعوية  وال��ور���س 
دورهم  م��ن  ت��ع��زز  متنوعة  وم��ع��ارف  م��ه��ارات  تك�صبهم 
بالتزامن  وذل��ك  عامة  واملجتمع  الأ�صري  يف حمطيهم 
الأ�صرة  حم��ور  وي�صتهدف  املهني.  التطوير  حم��ور  مع 

خمتلف  م��ن  ف��وق  فما  �صنة   12 م��ن  العمرية  الفئات 
الثالث  اأ�صبوعها  اأف��راد املجتمع حيث �صتتيح املن�صة يف 
الأولية  الإ�صعافات  اأ�صا�صيات  على  امل�صاركني  تعريف 
�صمن برنامج "يف كل بيت م�صعف" وتثقيفهم بربنامج 
ال�صحة الإجنابية ومهارات التعامل مع كبار املواطنني 
مع تنظيم ور�س توعوية ل�آباء والأبناء وور�س بعنوان 
الآخر" و"ل�أبناء  50" و"خربتي" "ون�صفي  "�صباب 
من  ع��دد  اإىل  بالإ�صافة  الجتماعية  واملجال�س  دور" 
وتنمية  املجتمع  اأف���راد  دور  لتعزيز  الداعمة  ال��ربام��ج 
خرباتهم ومهاراتهم وال�صتفادة من ذوي اخلربة وكبار 

املواطنني.

دبي الدولية للقراآن الكرمي حتتفي باإجناز طباعة وتوزيع م�صحف ال�صيخ خليفة بن زايد
•• دبي -وام:

الدولية  دب���ي  ج���ائ���زة  ا���ص��ت�����ص��اف��ت 
ل��ل��ق��راآن ال��ك��رمي الح��ت��ف��ال باجناز 
وتوزيع  وم��راج��ع��ة  وطباعة  كتابة 
الطبعة الأوىل من م�صحف ال�صيخ 
والبدء  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
بح�صور  اق���ي���م  وال������ذي  ب��ت��وزي��ع��ه 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  واع�����ص��اء  رئ��ي�����س 

رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل بجائزة �صخ�صية 
�صموه  اأم��ر  حيث  الإ�ص�مية  العام 
بكتابة  ال��ك��رمي��ة  املنا�صبة  ه���ذه  يف 
واإ�صناد  امل�����ص��ح��ف  ه����ذا  وط���ب���اع���ة 
على  الإ�صراف  للجائزة من  العمل 
ك��ت��اب��ت��ه وط��ب��اع��ت��ه وت��وزي��ع��ه ومن 
الطيبة  اجل���ه���ود  ب������داأت  حل��ظ��ت��ه��ا 
اختياراأع�صاء  خ����ل  م��ن  حثيثة 

وطباعة  كتابة  لإجن��از  بذلت  التى 
الأوىل  الطبعة  وت��وزي��ع  ومراجعة 
من م�صحف ال�صيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان. واأثنى امل�صت�صار ابراهيم 
اللجنان  ع���ل���ى  ب��وم��ل��ح��ه  حم���م���د 
العاملة للجهد الكبري الذي بذلوه 
لإجن������از ع��م��ل م���ن اأع���ظ���م واأج����ل 
واأب������رك الأع���م���ال األ وه���و اإجن���از 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ص��ي��خ  م�صحف 

�صيطلع  ال��ذي  املزخرف  اختيار  مت 
ال������ذوق  ذات  ال����زخ����رف����ة  مب���ه���م���ة 
والإب�������داع وال��ت��م��ي��ز ول��ق��د توفقت 
اختيار  ب��ح�����ص��ن  امل�����ص��رف��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
اأع�������ص���اء ال��ل��ج��ن��ة ال�����ص��رع��ي��ة التي 
كتابة  على  التدقيق  مهمة  ت��ول��ت 
امل�����ص��ح��ف ف��اخ��ت��ارت ل��ذل��ك علماء 
والر�صم حيث  القراءات  اأفا�صل يف 
متميزاً  واأداًء  ك��ب��رياً  ج��ه��دا  ب��ذل��وا 

العاملة  اللجان  واع�صاء  للجائزة 
امل�صحف. وعرب  اإجن��از وطباعة  يف 
بوملحه  حممد  ابراهيم  امل�صت�صار 
م�����ص��ت�����ص��ار ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و حاكم 
دبي رئي�س اللجنة املنظمة جلائزة 
دبي الدولية للقراآن الكرمي رئي�س 
ال�صيخ  مل�����ص��ح��ف  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
ن��ه��ي��ان عن  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
���ص��ك��ره وت��ق��دي��ره جل��م��ي��ع اجلهود 

ال��ل��ج��ن��ة الإداري���������ة امل�����ص��رف��ة على 
ق��ام��ت باختيار  ال��ع��م��ل ح��ي��ث  ه���ذا 
اأ�صاتذة خمت�صني يف اخلط العربي 
�صيقوم  ال����ذي  اخل��ط��اط  لخ��ت��ي��ار 
معرفتهم  ملدى  وذل��ك  العمل  بهذا 
وتخ�ص�صهم  اجل�����ان�����ب  ه������ذا  يف 
اأمهر  ل���ذل���ك  ر����ص���ح���وا  وق�����د  ف���ي���ه 
اجلمال  اأ���ص��ح��اب  م��ن  اخلطاطني 
والتميزيف هذا الفن الإبداعي كما 

الذي  "امل�صحف  وق���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
ت�صرفنا جميعاً بعقده الثمني الذي 
حممد  ال�صيخ  �صاحب  لنا  اأه����داه 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ص��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
رع���اه اهلل عندما كلف  دب��ي  ح��اك��م 
للقراآن  الدولية  دبي  جائزة  �صموه 
على  امل�صحف  ه��ذا  باجناز  الكرمي 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  تكرمي  اإث��ر 

ي�����ق�����درون وي�������ص���ك���رون ع��ل��ي��ه كما 
اأع�صاء  الأفا�صل  العلماء  لنن�صى 
اأثناء  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���راج���ع���ة  جل��ن��ة 
من  للتاأكد  امل�صحف  طباعة  وبعد 
بعدها  ودقتها".  الطباعة  �ص�مة 
بتكرمي  ب��وم��ل��ح��ه  امل�����ص��ت�����ص��ار  ق����ام 
اع�صاء اللجان الدارية وال�صرعية 
وامل�صاهمون يف اجناز كتابة وطباعة 

ومراجعة وتوزيع امل�صحف.

»الطاقة والبنية التحتية« تطلق مبادرة »دعما 
جلي�صنا الأزرق« لتح�صني جودة حياة البحارة

•• دبي- وام:

“دعًما  مبادرة  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  اأطلقت 
حياة  ج����ودة  حت�����ص��ني  اإىل  ال��ه��ادف��ة  الأزرق”  جلي�صنا 
ال��ب��ح��ارة خ���ل ت��واج��ده��م يف دول���ة الإم�����ارات وحماية 
التي  التاأجري  �صركات  اأو  ال�صفن  اأ�صحاب  حقوقهم من 
تتخلف عن اأداء التزاماتها جتاههم ف�ص� عن م�صاعدة 
التي يواجهونها  البحارة يف تخطي التحديات الكبرية 

نتيجة للجائحة واإغ�قات ال�صفر.
اأف�صل  ال�����وزارة بتبني  ال��ت��زام��ا م��ن  امل��ب��ارة  ت��اأت��ي ه���ذه 
احلكومية  التميز  منظومة  تكر�صها  ال��ت��ي  امل��م��ار���ص��ات 
نتائجها حدود  تتعدى  التي  النوعية  املبادرات  واإط�ق 
اإط��ار عمل �صامل ي�صم  املبادرة  دولة الإم��ارات، وت�صكل 
جميع الإجن��ازات التي تقوم ال��وزارة بتنفيذها لتحقيق 
التميز  منظومة  �صمن  احل��ي��اة  ج���ودة  حت�صني  حم��ور 
ي��ت��م توجيهها  اأن  ت��ق��رر  الإم���ارات���ي���ة وال��ت��ي  احل��ك��وم��ي 
ل��رع��اي��ة ال��ب��ح��ارة وت���ق���دمي ال���دع���م ل��ه��م الأم�����ر الذي 
�صيتعدى تاأثريه حدود دولة الإمارات ليرتدد �صداه يف 
العامل اأجمع، الذي تربطه التجارة العاملية القائمة على 

قطاع ال�صحن وجنوده املجهولني من البحارة.
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  امل���زروع���ي  �صهيل  م��ع��ايل  وق���ال 
التحتية : عند احلديث عن قطاع النقل البحري فاإن 
دولة الإمارات لي�صت كغريها من الدول اإذ حتتل الدولة 
وحتت�صن  عاملي  بحري  مركز  كاأف�صل  التا�صعة  املرتبة 
على  تطورا  واأكرثها  الإقليمية  املوانئ  اأك��رب  ع��ددا من 

�صعيد بنيتها التحتية ومنظومتها الرقمية«.
واأكد معاليه اأن الإم��ارات متثل مركزا لوج�صتيا يربط 
ن�صيب  على  ت�صتحوذ  حيث  الدولية  ال�صحن  خطوط 
الإقليم  موانئ  اإىل  ت�صل  التي  ال�صفن  عدد  من  الأ�صد 
يف  وي��ع��م��ل  ���ص��ن��وي��ا  �صفينة   21،000 ت��ت��ج��اوز  وال��ت��ي 
دولية  ب��ح��ري��ة  ���ص��رك��ة   20،000 م���ن  اأك����رث  ال���دول���ة 
مناولتها  تتم  التي  احل��اوي��ات  ع��دد  ويتخطى  وحملية 
17 مليون حاوية  اأك��رث م��ن  ال��دول��ة �صنويا  يف م��وان��ئ 
اقت�صادية  ع��وائ��د  حتقق  العمليات  ه��ذه  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
الإجنازات  ه��ذه  كل  ب��اأن  منوها  الوطني  للناجت  وف��رية 
البحارة  الآلف من  تفاين  دون  ل ميكن حتقيقها من 
من  ال�صفن  منت  على  الدولة  مياه  اإىل  ي�صلون  الذين 

�صتى اأنحاء العامل .
واأو�صح معايل املزروعي اأنه من اأجل ذلك اأطلقت الوزارة 
لتكون الإمارات الدول  مبادرة “دعما جلي�صنا الأزرق”، 
الأوىل التي حتفظ حقوق الطواقم البحرية ل�صيما يف 
بارزا  دورا  البحارة  فيها  لعب  التي  الظروف  هذه  مثل 
القت�صاد  على  للجائحة  ال�صلبي  التاأثري  مواجهة  يف 

وم�صوؤوليتنا  ال���وزارة  دور يف  بحكم   : واأ���ص��اف   . العاملي 
بالقطاع  املتعلقة  وال��ق��وان��ني  ال��ت�����ص��ري��ع��ات  و���ص��ع  ع��ن 
القوانني  ه��ذه  وتطبيق  الل��ت��زام  من  والتاأكد  البحري 
فقد حر�صنا على اأن تكون منظومتنا القانونية مكر�صة 
البحارة الذين ي�صهمون ب�صكل رئي�صي  اأولئك  خلدمة 
يف حتقيق التنمية القت�صادية لدولة الإم��ارات.. وكان 
اآخر تلك الإجنازات قرار جمل�س الوزراء ب�صاأن احلطام 
ال�صفن  جميع  يلزم  وال��ذي  املخالفة  وال�صفن  البحري 
ب�صمان  مياهها  يف  تبحر  اأو  ال��دول��ة  علم  حتمل  ال��ت��ي 

حقوق البحارة واللتزام بتوفري م�صتلزماتهم .
لن  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  اأن  امل��زروع��ي  واأك��د 
اأو �صركة تاأجري تتخلف  اأي مالك �صفينة  تتهاون جتاه 
على  عنهم  تتخلى  اأو  البحارة  جت��اه  واجباتها  اأداء  عن 
منت �صفن متهالكة وغري �صاحلة ل�إبحار اأو مرتوكة 
على �صواطئ الدولة م�صددا على اأن الوزارة �صتقوم ببذل 
كافة اجلهود ال�صتباقية ل�صمان اأن املنظومة البحرية 
يف الدولة ل ت�صمح بحدوث مثل تلك النتهاكات حلقوق 

البحارة والطواقم البحرية على الإط�ق .
ومتثل مبادرة “دعًما جلي�صنا الأزرق” اإطار عمل �صامل 
تقوم من خ�له الوزارة بو�صع ا�صرتاتيجية جتمع كل 
وحماية  البحارة  لدعم  املوجهة  واإجنازاتها  مبادراتها 
من�صة  بناء  اإىل  اإ�صافة  واح��دة  بوتقة  �صمن  حقوقهم 
وطنية ملختلف املوؤ�ص�صات واجلهات احلكومية واخلا�صة 
احلكومية  غ��ري  املنظمات  م��ع  ال�صراكات  بناء  وك��ذل��ك 
وحت�صن  البحارة  ب�صوؤون  تعنى  التي  والدولية  املحلية 

م�����ن ج����ودة حياتهم.
وح���ول ه���ذا اجل��ان��ب ق���ال ���ص��ع��ادة ال�صيخ ن��ا���ص��ر ماجد 
القا�صمي الوكيل امل�صاعد لقطاع تنظيم البنية التحتية 
التحتية: لطاملا كانت  والنقل يف وزارة الطاقة والبنية 
ال�صيخ  وبرنامج  الإماراتية  احلكومي  التميز  منظومة 

لتطوير  ل��ن��ا  ح��اف��زا  املتميز  احل��ك��وم��ي  ل�����أداء  خليفة 
املمار�صات.. اأف�صل  وتبني  املبتكرة  وامل�صاريع  الأف��ك��ار 

وا�صتلهاما من هذه املنظومة - ل�صيما يف حمور حت�صني 
لتكلل جهود فريق  املبادرة  اأطلقنا هذه   - جودة احلياة 
البحارة  حلماية  عديدة  ل�صنوات  امتدت  التي  ال���وزارة 

وتوفري ظروف حياة اأف�صل لهم .
امل��ب��ادرة �صيكون لها �صدى  ب��اأن ه��ذه  واأع���رب عن الثقة 
الآلف  منها  �صيت�صتفيد  ح��ي��ث  ال��ع��امل  م�صتوى  ع��ل��ى 
من البحارة الذين حتملهم �صفنهم اإىل موانئ الدولة 
رغد  توفري  يف  دوليا  القيا�صي  املعيار  الدولة  و�صتكون 
احل��ي��اة ل��ل��ب��ح��ارة و���ص��م��ان ح��م��اي��ة ح��ق��وق��ه��م. و�صتجد 
الدولة  م��ي��اه  اأن  ال��ب��ح��ارة  ح��ق��وق  تنتهك  ال��ت��ي  ال�صفن 
لن  وبالتايل  دخولها  من  تتمكن  ول��ن  عليها  حمظورة 
الإقليمية  التجارة  مركز  من  ج��زءا  تكون  اأن  ت�صتطيع 
اللوج�صتية  واخل���دم���ات  وال��ت��وري��د  الإم�����داد  و�صل�صلة 

العاملية.
اآل مالك  ح�����ص��ة  امل��ه��ن��د���ص��ة  ���ص��ع��ادة  ذك����رت  م��ن جهتها 
م�صت�صارة الوزير ل�صوؤون النقل البحري بوزارة الطاقة 
م�صوؤولية  تتحمل  الإم���ارات  دول��ة  اأن  التحتية  والبنية 
ال�صحن  و�صناعة  البحري  النقل  قطاع  جت��اه  اإ�صافية 
ب�صكل عام والبحارة ب�صكل خا�س لأننا نعد لعبا رئي�صا 

يف هذا القطاع .
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  يف  ع�صويتنا  ب��اع��ت��ب��ار  واأ����ص���اف���ت: 
اأن  يجب  “ب”  الفئة  يف  ال��دول��ي��ة،  البحرية  للمنظمة 
مع  يتنا�صب  مبا  متقدمة  القانونية  منظومتنا  تكون 
امل��ن��ظ��وم��ة القانونية  ت��ل��ك  ت��دع��م  اأن  دورن����ا ولب���د م��ن 
مبادرات واإجنازات ملمو�صة على الأر�س.. وهذا ما دفعنا 
املنظومة  مع  تتكامل  والتي  امل��ب��ادرة،  ه��ذه  اإط���ق  اإىل 

ال�صاملة ل�أداء احلكومي املتميز، وروؤية القيادة .
وت�صمل املبادرة عددا من الإجنازات التي حققتها الوزارة 
اأهمها  ال��دع��م لهم  ال��ب��ح��ارة وت��ق��دمي  يف جم��ال حماية 
ب�صاأن احلطام  ال��وزراء  اإ�صدار قرار جمل�س  الإ�صهام يف 
التي  اللوائح  والإع���ن عن  املخالفة  وال�صفن  البحري 
ت�صمن حماية حقوق البحارة اإ�صافة اإىل توقيع اتفاقية 
مع الحت��اد ال��دويل للعاملني يف قطاع النقل من اأجل 
التوازي  على  ال��ب��ح��ارة  دع��م  ال��ت��ع��اون يف جم��ال  تعزيز 
م��ع تقدمي جميع اأ���ص��ك��ال ال��دع��م امل���ادي وامل��ع��ن��وي لهم 
“كوفيد-19”  ول��ق��اح��ات  ال��ع���ج  وت��وف��ري  ال��دول��ة  يف 
لهم جمانا ومبادرة الإمارات لل�صماح بتبديل الطواقم 
ال��ب��ح��ري��ة وال���ت���ي ح��ق��ق��ت ف��ي��ه��ا ال���دول���ة اأ���ص��ب��ق��ي��ة على 
م�صتوى العامل خففت من معاناة اأكرث من 214 األف 
بحار كانوا حمجوزين على منت �صفنهم مت م�صاعدتهم 

يف عملية التبديل والعودة اإىل اأوطانهم..
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اأخبـار الإمـارات

••ال�صارقة-الفجر:

اأكرب  ا�صتقبال  على  منها  ح��ر���ص��اً 
عدد من امل�صاركات النوعية، اأعلنت 
الطفل،  ل��ك��ت��اب  ات�����ص��الت  ج��ائ��زة 
الإماراتي  املجل�س  ينظمها  ال��ت��ي 
�صركة  وت��رع��اه��ا  ال��ي��اف��ع��ني،  لكتب 
"ات�صالت"، عن موا�صلة ا�صتقبال 
بدورتها  اخل���ا����ص���ة  ���ح���ات  ال���رت����صّ
ال�13 حتى 31 اأغ�صط�س اجلاري، 
دولة  بتوقيت  ظ��ه��راً   12 ال�صاعة 

الإمارات العربية املتحدة.

فئات �جلو�ئز 
امل�صاركة  وت�صتقبل اجلائزة طلبات 
عرب املوقع الإلكرتوين اخلا�س بها 
http://etisalataward.

هي  ف��ئ��ات،   5 �صعيد  ع��ل��ى   ،ae

 5-0 )م��ن  امل��ب��ك��رة  الطفولة  فئة 
امل�صور )من  الكتاب  اأع��وام(، وفئة 
5-9 اأعوام(، وفئة كتاب ذو ف�صول 
)من 9-12 عاماً(، وفئة اليافعني 
)من 13-18 عاماً(، وا�صتحدثت 
فئة جديدة هي كتب "الكوميك�س" 
�صن  )ح��ت��ى  امل�����ص��ورة  الق�ص�س  اأو 

عاماً(.  18

مكافاآت مالية
وخ�����ص�����ص��ت اجل���ائ���زة ق��ي��م��اً مالية 
املقبلة  دورت��ه��ا  بجوائز  للفائزين 
درهم،  م��ل��ي��ون  قيمتها1.2  تبلغ 
األ����ف   180 م���ب���ل���غ  مُي����ن����ح  ح���ي���ث 
اإماراتي لكل فئة، يتقا�صمها  درهم 
والر�صام  املوؤلف  بالت�صاوي كل من 
لكل  األ���ف���اً   60 ب���واق���ع  وال��ن��ا���ص��ر، 
التي  اليافعني  با�صتثناء فئة  فائز، 

املوؤلف  امل��ال��ي��ة  ج��ائ��زت��ه��ا  يتقا�صم 
األف   90 وب��واق��ع  ف��ق��ط،  والنا�صر 

درهم لكل منهما.
تخ�صي�س  مت  ذل�����ك،  ج���ان���ب  اإىل 
لربنامج  دره���م  األ���ف   300 مبلغ 
"ور�صة" الذي اأطلقته اجلائزة عام 
ورعاية  اكت�صاف  بهدف   ،2013
اجل����ي����ل اجل�����دي�����د م�����ن امل����واه����ب 
الأطفال  كتب  جم��ال  يف  العربية 
قدراتهم  وت���ط���وي���ر  وال���ي���اف���ع���ني، 
ك��ت��ب وثيقة  ل��ت��ق��دمي  الإب���داع���ي���ة 
العربية  الثقافية  باجلذور  ال�صلة 
الوقت  ذات  يف  وت��ن��اف�����س  امل��ح��ل��ي��ة، 

املعايري الدولية.

جلنة حتكيم متخ�ص�صة
م�صتقلة  حتكيم  جل��ن��ة  و���ص��ت��ت��وىل 
القائمة  واختيار  امل�صاركات  تقييم 

الكتب  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ق�����ص��رية 
الفائزة، بناًء على عدد من املعايري 
ال����ت����ي ت����راع����ي ال������ت������وازن م����ا بني 
واملحتوى،  للكتاب،  ال��ع��ام  ال�صكل 
م�����ن حيث  ال���ف���ن���ي���ة  واجل������وان������ب 
وتختلف من  والإخ�����راج،  ال��ر���ص��وم 
فئة اإىل اأخرى، كما �صتاأخذ اللجنة 
ب��ع��ني الع��ت��ب��ار الب��ت��ك��ار والإب����داع 
وال��ق��درة على تو�صيل  ال��ط��رح،  يف 
الأفكار، وخلو الن�س من الأخطاء 
عن  والُبعد  واملطبعية،  الإم�ئية 

التعقيد اللغوي.

�صروط
وح������ّددت اجل���ائ���زة جم��م��وع��ة من 
ال�������ص���روط ال��ع��ام��ة ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
اأن يكون  اأهمها  دروت��ه��ا اجل��دي��دة، 
اأ�صيً�  ع���م���ً�  امل���ر����ص���ح  ال���ك���ت���اب 

يكون  واأل  العربية،  باللغة  موؤلفاً 
الكتاب  ي����ك����ون  واأن  م����رتج����م����اً، 
ورقي،  �صكل  يف  ومن�صوراً  مطبوعاً 
اأو  ن�صر  دار  ع��ن  ���ص��ادراً  يكون  واأن 
موؤ�ص�صة م�صجلة ر�صمياً اإذ ل ُتقبل 

اإ�صدارات الن�صر الذاتي، واأل يكون 
قد م�صى على ن�صر الكتب املر�صحة 
علماً  �صابقة،  �صنوات   5 اأك��رث من 
التاأليف  اأع��م��ال  قبول  ميكن  ب��اأن��ه 

امل�صرتك بني عدة موؤلفني.

•• ال�صارقة -وام:

نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�صارقة عددا من الربامج التدريبية املتخ�ص�صة 
عن بعد لعدد 68 طالبا وطالبة من اجلامعات املحلية املختلفة خ�ل الن�صف 
والإدارية  الفنية  العمل  نظم  اأح��دث  على  لتدريبهم  احل��ايل  العام  من  الأول 
العمل  ل�صوق  وتاأهيلهم  املياه  وحتلية  الكهرباء  توزيع  اإنتاج  حمطات  وت�صغيل 

وذلك يف اإطار التوا�صل امل�صتمر بني الهيئة واملوؤ�ص�صات والهيئات التعليمية .
الطلبة  ت��دري��ب  ب��رام��ج  اأن  التدريب  ق�صم  رئي�س  الناخي  �صيف  ب��دور  واأك���دت 
ال�صارقه وخليفة وكليات  الهيئة جاء لطلبة جامعات  التي نفذتها  والطالبات 
مبحطات  بعد  عن  تعريفهم  وت�صمنت  والبيئة  ال�صحة  وعلوم  العليا  التقنيه 
املحولت  واأن����واع  بداخلها  امل��وج��ودة  الكهربائية  وامل��ع��دات  وال��ت��وزي��ع  الإن��ت��اج 
الكهربائية ومفاتيح اجلهد العايل وطريقة عملها بالإ�صافة اإىل اأنواع اأجهزة 
املوجودة  املتطورة  والإن��ذار  التحكم  واأجهزة  عملها  املختلفة وطريقة  الوقاية 
باملحطات. كما تدريب الطلبة على اأحدث التطورات التقنية املوجود باملحطات 
الربامج  وتت�صمن  التحكم  مركز  بوا�صطة  بعد  عن  التحكم  نظام  خ���ل  من 
ال�صبكات  وحماية  الكهربائية  الأنظمة  حتليل  والطالبات  للطلبة  التدريبية 
املحاور  م��ن  بعدد  تعريفهم  اىل  ا�صافة  امل��ح��ولت  وفح�س  التوزيع  وهند�صة 
لتنمية  العمل  ل�صري  املنظمة  واللوائح  والقوانني  بالنظم  والتعريف  الإداري��ة 

املهارات الأ�صا�صية للط�ب والطالبات.

يف حقول �لتاأليف و�لر�صم و�لن�صر و�صمن خم�س فئات

ات�صالت لكتاب الطفل توا�صل ا�صتقبال 
الرت�ّصحات لدورتها ال�13 حتى 31 اأغ�صط�س

تدريبات  من  ي�صتفيدون  اجلامعات  طلبة  من   68
كهرباء ال�صارقة خلل 6 ا�صهر

•• عجمان : الفجر  

الجتماعية  للخدمة  وتعزيزا  املجتمعي  لدورها  ا�صتمرارا 
ل��ت��ط��وي��ر م���ه���ارات ال��ن�����سء ن��ظ��م��ت خم���رز ور���ص��ة تدريبية 
ا�صتهدفت فيها الفتيات من عمر ١٥ عاما بهدف تدريبهن 

على الأعمال اليدوية م�صتفيدة من العطلة الدرا�صية.
واأك������دت ع��ائ�����ص��ة اأح���م���د احل��و���ص��ن��ي م��دي��ر م�����ص��روع خمرز 
�صرورة بث روح التعاون وامل�صاركة املجتمعية بني القطاعني 
احلكومي واخلا�س بهدف ن�صر املعرفة وتثقيف الن�سء على 
بهويتنا  حمتفظني  ون��ظ��ل  تندثر  ل  حتى  ال��رتاث��ي��ة  امل��ه��ن 
واخلياطة  التطريز  فن  اليدوية من  بخ�صائ�صها  املعروفة 

والر�صم على الأقم�صة واجللود، لذلك اهتم خمرز بتنظيم 
الدورة  �صملت  " وق��د  �صح  " اأب���داأ  بعنوان  تدريبية  ور���ص��ة 
التدريبية ث�ث ور�س عمل كل منها على مدار يومني لكي 
وجتد  ل��ه  متيل  وال���ذي  اختارته  التى  الفن  الفتيات  تتقن 
نف�صها فيه، وغالبا ما يكون لدى الفتيات ال�تي يح�صرن 

الرغبة يف التعلم واملعرفة.
الفتيات  اأن  اإىل  احل�صني  اأحمد  �صمية  ا�صارت  جانبها  ومن 
ميلن كثريا يف العابهن للفنون الأعمال اليدوية، وم�صروع 
�صيكون  ال��وق��ت  ب��ه��ذا  الفئة  ه��ذه  ان خماطبة  خم��رز وج��د 
مهاراتهن  وتطوير  بل  فيهن،  ال��رتاث  قيم  لغر�س  منا�صبا 
يف ه���ذا امل��ج��ال ال����ذي م��ن امل��م��ك��ن ان ي��ك��ون ب���اب رزق لهم 

الث�ث  والور�س  امل�صتقبل،  يف  العاملة  الأي��د  من  ولغريهم 
خاطبت ميول الفتيات فمنها ور�صة لتعليم الغرز الأ�صا�صية 
للخياطة وور�صة عن كيفية �صناعة حقيبة اليد بتحفيزهن 
التدريب  اأهتمت حذمة  كما  باأيديهن  �صنع حقائبهن  على 
بتعليم الفتيات على كتابة ا�صمائهن باخلياطة اليدوية على 

احلقيبة اأو م�صتلزماتهن ال�صخ�صية من الأقم�صة.
وثمنت �صمية احلو�صني دور الأ�صر يف توجيه بناتهم لتطوير 
الذات وتاأهيلهن للمعرفة والتثقيف العام للحرف اليدوية 
بالبيوت،  الفتيات  ال��ع��اب  عند  ا�صا�صية  رك��ي��زة  ت�صبح  التى 
وي��ف�����ص��ل ان ت��ك��ون ع��ل��ى ا���ص��ا���س ع��ل��م��ي وم���ع���ريف ب���دل من 

ع�صوائية التنفيذ.   

خمرز ينظم ور�س تدريبية بعنوان )ابداأ �صح( لتعليم احلرف اليدوية

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 212/2021/20 جتاري كلي  
مو�صوع الدعوى : اإثبات ملكية املدعني حل�ص�س يف ال�صركة املدعي عليها الوىل )�صركة الإمارات للغازات 

ال�صناعية ذ م م( و ما يرتتب على ذلك من اثار 
طالب الإع�ن : يو�صف عبداملح�صن يو�صف عبدالعزيز الزبن  - �صفته بالق�صية :  اخل�صم املتدخل 

وميثله : عائ�صة خليل اإبراهيم بن طوق املن�صوري - �صفته بالق�صية : وكيل 
املطلوب اإع�نهم : 2- احلارث عبدالرازق خالد الزيد اخلالد - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

ال�صناعية  للغازات  الإمارات  �صركة  يف  �صريك  وب�صفته  نف�صه  عن   - اخلالد  الزيد  خالد  حممد  خالد   -3
)ذات م�صوؤولية حمدودة( - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

)ذات  ال�صناعية  للغازات  الإمارات  �صركة  يف  �صريك  وب�صفته  نف�صه  عن   - اخلالد  خالد  حممد  نا�صر   -4
م�صوؤولية حمدودة( - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

للغازات  الإم����ارات  �صركة  يف  �صريك  وب�صفته  نف�صه  ع��ن   - اخل��ال��د  ال��زي��د  خالد  ع��ب��دال��رزاق  �صعود   -5
ال�صناعية )ذات م�صوؤولية حمدودة( - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

6- �صركة خالد الزيد اخلالد للتجارة والتعهدات العامة / م�صاهمة املقفلة ، عن نف�صها وب�صفتها �صريك 
يف �صركة الإمارات للغازات ال�صناعية ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

للغازات  الإم����ارات  �صركة  يف  �صريك  وب�صفته  نف�صه  ع��ن   - اخل��ال��د  ال��زي��د  خالد  ع��ب��دال��رزاق  خالد   -7
ال�صناعية )ذات م�صوؤولية حمدودة( - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

للغازات  الإم��ارات  �صركة  يف  �صريك  وب�صفتها  نف�صها  عن   - اخلالد  الزيد  خالد  عبدالرزاق  مي�صاء   -8
ال�صناعية )ذات م�صوؤولية حمدودة( - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

للغازات  الإم��ارات  �صركة  يف  �صريك  وب�صفتها  نف�صها  عن   - اخلالد  الزيد  خالد  عبدالرزاق  �ص�ف   -9
ال�صناعية )ذات م�صوؤولية حمدودة( - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

)ذات  ال�صناعية  للغازات  الإمارات  �صركة  �صريك يف  وب�صفتها  نف�صها  - عن  فاطمة م�صعان اخل�صري   -10
م�صوؤولية حمدودة( - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

ال�صناعية )ذات  للغازات  الإمارات  �صركة  �صريك يف  نف�صها وب�صفتها  النقيب - عن  نوار ح�صن خالد   -11
م�صوؤولية حمدودة( - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

ال�صناعية  للغازات  الإمارات  �صركة  يف  �صريك  وب�صفته  نف�صه  عن   - اخلالد  الزيد  خالد  حممد  اإياد   -12
)ذات م�صوؤولية حمدودة( - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

13- رمي حممد خالد الزيد اخلالد - عن نف�صها وب�صفتها �صريك يف �صركة الإمارات للغازات ال�صناعية 
)ذات م�صوؤولية حمدودة( - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

14- اأمال حممد خالد الزيد اخلالد - عن نف�صها وب�صفتها �صريك يف �صركة الإمارات للغازات ال�صناعية 
)ذات م�صوؤولية حمدودة( - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

عليه مدعي   : بالق�صية  �صفته   - اأجنبية   �صركة   - ال  ا�س  هولدينج  يورو  براك�صري   -15
جمهويل حمل الإقامة 

املدعي  ال�صركة  املدعني حل�ص�س يف  اإثبات ملكية  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  : قد  الإع���ن  مو�صوع 
عليها الوىل )�صركة الإمارات للغازات ال�صناعية ذ م م( و ما يرتتب على ذلك من اثار. وحددت لها جل�صة 
9.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف  2021/8/17  ال�صاعة  يوم الث�ثاء املوافق  
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بث�ثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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منوذج - حمكمة املطالبات ال�صغرية 
تاريخ ال�صدار : 25/05/2021

SCT-159-2021 : مطالبة رقم
املدعي

: حممد الدهبا�صي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية ال�صم   
: نعم  هل هو مقيم يف المارات العربية املتحدة 

784-1988-4852469-4 : بطاقة الهوية الماراتية 
: مكتب 1401، 48 برج البوابة، �صارع ال�صيخ زايد، دبي، اإ ع م العنوان 1  

413633 : الرمز الربيدي/ �س.ب 
: دبي املوقع   

bs@adglegal.com : بريد الكرتوين   
: بيور كوق و�صيط جتاري ذ.م.م املدعى عليه/ عليهم   

: نعم  هل هو مقيم يف المارات العربية املتحدة 
784-1987-4764369-4 : بطاقة الهوية الماراتية 

: 1704، مكاتب وي�صت بريي، دبي، اإ ع م العنوان 1    
: دبي املوقع   

  31303 : الرمز الربيد/�س. ب 
 TJ@purecog.com : بريد الكرتوين  

: ال�صيد/ حممد التجاين حممد اأحمد حامد ال�صم  
: نعم  هل هو مقيم يف المارات العربية املتحدة  

784-1987-4764369-4 : بطاقة الهوية الماراتية 
: 1704 مكاتب وي�صت بري، دبي، اإ ع م املوقع  

: دبي املوقع   
  31303 : الرمز الربيد/�س. ب 

 TJ@purecog.com : بريد الكرتوين  
: ال�صيد/ ايان هاميلتون  ال�صم   

: نعم  هل هو مقيم يف المارات العربية املتحدة  
م ع   ! دبي،  بري،  وي�صت  مكاتب   1704  : العنوان 1  

: دبي املوقع   
  ian@pure-ce.com : بريد الكرتوين  

: اأخرى طبيعة املطالبة   
 : تفا�صيل املطالبة-)مطالبة( 

: اإن املدعي واملدعى عليه الأول قد اأبرما اتفاقاً مكتوباً )خطاب تعيني( وافق  ملخ�س تفا�صيل املطالبة 
مبوجبه املدعي على تقدمي خدمات قانونية فيما يتعلق بتمثيل -)اأ( املدعى عليه الأول وبيور �صي اإي برايفيت ليمتد 
يف م�صائل مدنية بدبي؛ و)ب( موظفي املدعى عليه الأول وبيور �صي اإي برايفيت ليمتد، حتديداً املدعى عليه الثاين 
واملدعى عليه الثالث، يف دعاوى جنائية يف دبي. ورغم املطالبات املتكررة ال�صادرة من املدعي، فاإن املدعى عليهم الأول 
والثاين والثالث، الذين هم م�صوؤولني بالت�صامن والت�صامم( مل يدفعوا اأو بالأحرى رف�صوا اأن يدفعوا اأي مبلغ جتاه 
الدفع  وواج��ب  م�صتحقاً  الدفع  تاأخري  ر�صوم  ومبلغ  الفاتورة  مبلغ  وظل  التعيني،  خطاب  مبوجب  ال�صادرة  الفواتري 
مبوجب خطاب التعيني. ويطالب املدعي كذلك بتعوي�صات من املدعى عليه مقابل الوقت التي ا�صتغرقه حمامو املدعي 

حتى تاريخه يف التعامل مع العواقب التي ترتبت على عدم �صداد املدعى عليهم ملبلغ الفاتورة.
الخت�صا�س 

 الختيار
املهنية  اتعابه  )اأ(  املدعي:  اإىل  يدفعوا  ب��اأن  والثالث(  والثاين  )الول  عليهم  املدعى  يلزم  حكم  املطلوب:   النت�صاف 
دولر   1،690.38 مببلغ  الدفع  تاأخري  ر�صوم  )ب(  اأمريكي؛  دولر   30،067.67 مببلغ  الدفع  وواجبة  امل�صتحقة 
21 مايو وحتى تاريخ  2021( وفقاً خلطاب التعيني؛ )ج( ر�صوم تاأخري الدفع من  20 مايو  اأمريكي )ح�صبت حتى 
ال�صداد الكامل ل�تعاب املهنية وفقاً خلطاب التعيني؛ )د( تعوي�س مببلغ 10،000.00 دولر اأمريكي عن الزمن الذي 

ا�صتغرفه حملمو املدعي حتى تاريخه؛ و)ه�( التكاليف.
قيمة املطالبة - )بالدولر الأمريكي(

 41،758.05 : املبلغ  
: 2،087.90 دولر اأمريكي ر�صوم املحكمة  

اإقرار الوقائع :
يقر املدعي ب�صحة الوقائع الواردة يف منوذج املطالبة هذا.

: حممد علي حممد علي الدهبا�صي ال�صم الكامل  
: حممد علي حممد علي الدهبا�صي التوقيع  

من يقدم هذا امل�صتند
:  حممد الدهبا�صي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية ال�صم الكامل  

: مكتب 1401، 48 برج البوابة، �صارع ال�صيخ زايد، دبي، اإع م، العنوان  
     413633 دبي

 bs@adglegal.com : بريد الكرتوين  
+ 97144412031: هاتف  

�صتتلقى ر�صالة تاأكيد مبجرد تقدمي منوذج املطالبة ب�صكل �صحيح ويجب �صداد الفاتورة اأو معاجلتها. ويف حال تعذر 
تقدمي الطلب، ف�صتتلقى ر�صالة فيها تو�صيحا للخطاأ وكيفية ت�صحيحه. واإذا واجهت اأية م�صكلة يف تعبئة النموذج اأو 
الربيد  اإىل  ر�صالة  طريق  عن  اأو  احتجت اإىل املزيد من امل�صاعدة، فريجى الت�صال على الرقم 97144273333 
 4 اإىل  �صباحاً   10 بني  العاملي  املايل  دبي  مركز  مبحاكم  العمل  مواعيد   sct@difccourts.ae. اللكرتوين 

م�صاء، من الأحد اإىل اخلمي�س. يرجى التوا�صل مع امل�صجل ))sct@difccourts.ae( وكتابة رقم الدعوى

حمـــــــــاكم
  DIFC Courts

Date 8/ 8/ 2021  Issue No : 13309
Notification by Publication

(5799/2021)
Submitted by :
The warner : Layali Al Khaleej General Trading LLC
By proxy of Advocate/ Mahmood Mohamed Jaber Mohamed Al Ali

Against
The warnee : HELIOS INSULATION CONTRACTING L.L.C

Therefore,
The warner warns the warnee to promptly pay the amount of 
cheques, which is the subject of the warning with a total amount 
of AED 162.013 (One hundred sixty two thousand and thirteen 
dirhams) within the legal period of five days from the date of receipt 
of the notification, otherwise the warner will take all legal procedures 
against you by obligating you to pay this amount and 12% as legal 
interest from the due date until full payment, as well as the prescribed 
fees, expenses and attorney fees.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2021/13617 (
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع. 

املنذر اإليها : هدي حاجي ح�صن يو�صف البلو�صي.
درهم   )106،357.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخ�ل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك 
خ�ل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�صيارة رقم) 56518 / خ�صو�صى/ 17  / ابوظبي ( من نوع ) مر�صيد�س 
جي ال اي 43  _ ا�صتي�صن ( موديل )2017 ( _ لون ) ا�صود( _ واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل               

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم ) 2021/13366 (
املنذر :  م�صرف اأبوظبي ال�ص�مي �س.م.ع .

املنذر اإليه : خالد �صالح مرزوق مغيفان العامري .
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )98،362.26( درهم نتيجة 
الإخ�ل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خ�ل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
التنفيذية  ل�صرف املبلغ لل�صيارة املباعة  باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة  
  رقم )74912 /خ�صو�صي/ الفئة 14 /  ابوظبي ( من نوع ) ني�صان باترول  
_ ا�صتي�صن ( موديل )2014 ( - اللون  ) ابي�س ( - واملمولة ل�صاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل               

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 2021/13473 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع. 
املنذر اإليها : انا ماي فوروندا اجكاويلي.

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )32،056.00( درهم نتيجة 
الإخ�ل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خ�ل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم) 80484 / خ�صو�صى/ Q  / دبي ( من نوع ) كيا ا�صبورجت  - 
ا�صتي�صن ( موديل )2015 ( _ لون ) ف�صي( - واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل               

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

Date 8/ 8/ 2021  Issue No : 13309
Notification by Publication

In lawsuit No. 1547/2021/11 Civil Partial
Details of Notification:
To the Defendant:
1- FAIZAN AHMED CHAUDHRY MUHAMMAD AZEEM,
2- GIRISH KUMAR CHANGOTH,
3- MUHAMMAD WAQAR HUSSAIN NOOR HUSSAIN,
4 WAQAR ARIF KHAN - Residence unknown
As the Claimant: Royal United Windows and Metal LLC
Represented by: Iman Younis Muhammad Ismail Al-Rifai
Has filed a lawsuit against you. Its subject is to obligate the defendants 
jointly to pay the plaintiff an amount of 3000000 (Three Million) and 
9% as legal interest from the date of the claim until full payment as 
well as and the fees, expenses and attorney's fees. A hearing is set on 
Sunday corresponding 15/08/2021 at 09:00 am at BUILDING DESC&. 
Therefore, you are required to attend or whoever represents you legally, 
and you must submit what you have of notes or documents to the court at 
least three days before the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة-وام:

القيادة  يف  املجتمعية  ال�صرطة  ب���اإدارة  املجتمع  توعية  ق�صم  اأجن��ز 
ال��ع��ام��ة ل�����ص��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة خ����ل ال��ن�����ص��ف الأول م��ن العام 
اجلاري 2021، خطته التوعوية التي ا�صتهدفت نحو 65،493 
الداخلي واخلارجي، وذلك  املجتمع  �صرائح  م�صتفيدا من خمتلف 
افرتا�صية  �صمل حم��ا���ص��رات  ال���ذي  ال�����ص��ن��وي  ب��رن��اجم��ه  اإط����ار  يف 
الهادفة  الح���رتازي���ة  الإج�����راءات  تطبيق  م��ع  ميدانية  وح��م���ت 

لتقدمي التوعية والإر�صاد ال�زمني للمحافظة على جمتمع اآمن 
ق�صم  رئي�س  الزعابي  عبدالرحمن  عبداهلل  املقدم  وق��ال   . و�صعيد 
توعية املجتمع اإن الق�صم نفذ 7 حم�ت توعية ا�صتفاد منها نحو 
توعوية،  حما�صرة   268 نحو  نّظم  فيما  م�صتفيدا،   17،297
الداخلي  اجل��م��ه��ور  م��ن  م�صتفيدا   28،758 نحو  منها  ا�صتفاد 
واخلارجي، يف اإطار برنامج توعوي �صامل ومتكامل ا�صتهدف تعزيز 
الأمن والأمان وحتقيق الر�صا وال�صعادة للجمهور نحو اخلدمات 

املقدمة وفق اأعلى معايري اجلودة والكفاءة وال�صفافية.

واأكد املقدم الزعابي حر�س الق�صم على تعزيز التوعية املجتمعية 
احلكومية  وجهاته  موؤ�ص�صاته  وكافة  املجتمع  �صرائح  خمتلف  مع 
واخلا�صة من خ�ل زيادة الوعي املجتمعي باأهمية اتخاذ الإجراءات 
الحرتازية والوقائية �صد ال�صلوكيات املخالفة للقانون، واحلر�س 
على م�صاركة اجلميع يف منا�صباتهم اخلا�صة واملجتمعية والوطنية، 
ال�صابقة  الفرتة  نف�س  خ���ل  منا�صبة   37 يف  الق�صم  �صارك  حيث 
نحو  منها  ا�صتفاد  توعوية  ن�صرات   5 نحو  اأُع���د  فيما  للجاليات، 

ال�صامل. التوعوي  الربنامج  اإطار  يف  م�صتفيدا،   9719

اأكرث من 65 األف م�صتفيد من برامج �صرطة راأ�س 
اخليمة التوعوية خلل الن�صف الأول

•• راأ�س اخليمة -الفجر

بن  عبدامللك  ال�صيخ  معايل  اأ���ص��اد   
اخلا�س  امل�صت�صار  القا�صمي  ك��اي��د 
ل�صاحب ال�صمو حاكم راأ�س اخليمة 
اأحمد  العربي  الأمل  بجهود �صانع 
وموؤ�ص�صته  الف��صي  النزر  حممد 

للمبادرات الإن�صانية.
واأكد معاليه اأن �صعب الإمارات جبل 
على روح وقيم التطوع منذ القدم 
ونه�صته  املجتمع  متا�صك  ع��زز  ما 
لتتوا�صل اإبداعاته الإن�صانية بروح 
باإ�صراف  امل��ن��ظ��م  امل��وؤ���ص�����ص��ي  ال��ع��م��ل 

اجلهات املخت�صة.
اأث����ن����ى م���ع���ال���ي���ه ع���ل���ى جهود  ك���م���ا 
واملوؤ�ص�صات  ال��ر���ص��ي��دة  ال���ق���ي���ادات 
ت�صجيع  يف  وال��ت��ط��وع��ي��ة  اخل��ريي��ة 
التطوعي  العمل  على  اليوم  �صباب 
يف ���ص��ت��ى امل���ج���الت م���ا ع���زز ظهور 
ال�صخ�صية  الأه���ل���ي���ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
اأفكار  ت�����ص��ت��ل��ه��م  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
ي�صنع  م��ا  التطوع  �صنع  يف  الأ���ص��ر 
الأف�صل  ن��ح��و  الإي���ج���اب���ي  ال��ت��غ��ري 

للمجتمعات املحتاجة .
معاليه  ا�صتقبال  خ���ل  ذل��ك  ج��اء 
براأ�س  الربيرات  ب�صيح  جمل�صه  يف 
اخليمة �صباح اأم�س للف��صي الذي 
ل�����ص��م��وه ���ص��رح��ا ع���ن جهوده  ق����دم 
وموؤ�ص�صته يف �صنع الأمل الإن�صاين 

وخا�صة يف القارة الأفريقية.

منارات  الإن�صانية  جتربته  وت�صكل 
ل�����ص��ع��وب فقدت  ل����أم���ل  م�����ص��ي��ئ��ة 
املجتمعات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  الأم����ل 
تواجه  ال��ت��ي  وامل��ح��روم��ة،  الفقرية 
حت���دي���ات، وي��ح��ر���س ع��ل��ى م���د يد 
واملحرومني،  للمحتاجني  ال��ع��ون 
بجانبهم،  وال��وق��وف  وم�صاعدتهم 
الر�صيدة،  ال��ق��ي��ادة  ل��ن��ه��ج  ت��رج��م��ة 
ال��ت��ي حت��ر���س دائ���م���اً ع��ل��ى حتفيز 
اأب����ن����ائ����ه����ا ع���ل���ى ال���ع���م���ل اخل�����ريي 
والعطاء الإن�صاين و�صناعة الأمل.

احلائز  الف��صي  اأح��م��د  وي��وا���ص��ل 
على لقب �صانع الأمل العربي لعام 

النبيل  عمله  واأ���ص��رت��ه،   ،2020
واإي�صال ر�صالة الإمارات الإن�صانية 
للعامل اأجمع، التي نبعت من غر�س 
زاي�����د اخل�����ري، ل��ُي��ل��ه��م ب��ه��ا حمبي 
�صّناع  لي�صبحوا  اخل���ريي،  العمل 
اأم���ل يف ال��ع��ط��اء الإن�����ص��اين، الذي 

يجري يف دماء اأبناء الإمارات.
التو�صع  ال��ف������ص��ي  اأح��م��د  وي��ع��ت��زم 
ومبادرتي  الإن�����ص��اين  م�صروعي  يف 
اخلريية يف امل�صتقبل ونقل النموذج 
الإم���ارات���ي يف ح��ب ال��ع��ط��اء، ون�صر 
ث��ق��اف��ة اأب���ن���اء زاي����د يف ح���ب اخلري 
اأينما  امل��ح��ت��اج��ني  ك���ل  وم�����ص��اع��دة 

كانوا، لفتاً اإىل اأن امل�صاريع املقبلة، 
التي بداأ العمل عليها منذ الن�صف 
تتمثل:   ،2020 ع��ام  م��ن  ال��ث��اين 
بالكامل  جمهزة  �صاحنة  ���ص��راء  يف 
حلفر الآبار يف اأفريقيا، واإعادة بناء 
وجتهيز  و�صيانة  اأيتام  م�جئ   4
مدار�س يف كينيا، وجتهيز و�صيانة 
مناطق  ي��خ��دم  ���ص��غ��ري  م�صت�صفى 
مركزين  جتهيز  عن  ف�صً�  نائية، 
بكل  جم��ه��زي��ن  اأوغ���ن���دا  يف  طبيني 
اأن  اإىل  لفتاً  الطبية،  امل�صتلزمات 
مت حفر 10 اآبار يف كينيا وجتهيز 

3 عيادات ولدة وق�صم ل�أطفال.

واأ�صهم الف��صي يف اإ�صفاء الب�صمة 
على العديد من املحرومني وتقدمي 
م�صاعدات للفقراء ويف العديد من 
الدول: فل�صطني والأردن، و�صوريا 
والبحرين  وال����ع����راق،  واجل����زائ����ر 
اأفريقيا  وجنوب  واأوغ��ن��دا  وكينيا، 
ون��ي��ج��ريي��ا، ول��ب��ن��ان وم�����ص��ر، ومت 
تقدمي م�صاعدات غذائية وتوزيع 8 
اآلف �صلة غذائية ومري رم�صاين. 
وحر�س اأحمد الف��صي على القيام 
انت�صار  خ���ل  اإن�صانية  مب��ب��ادرات 
بالعامل  خمتلفة  دول  يف  »ك��ورون��ا« 
الرائدة،  امل���ب���ادرات  م��ن  ان��ط���ق��اً 

التي تنفذها دول��ة الإم��ارات بدعم 
ورعاية القيادة لدعم املتاأثرين من 
هذه الأزمة يف العامل، وقام بتجهيز 
ع���ي���ادة ك��ام��ل��ه مل�����ص��اب��ي »ك���ورون���ا«. 
 XLدراجر« تنف�س  باأجهزة  وتربع 
و10 اأجهزة يف كينيا،  لبنان  5« يف 
للتعقيم،  كامل  جهاز  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
واأج����ه����زة ف��ح�����س »ك�����ورون�����ا«، اإىل 
جانب الكمامات والقفازات وبدلت 
الوقاية، ف�صً� عن الأ�صرة الطبية 
مومبا�صا  مدينة  مل�صاعدة  وغريها 
بالتداعيات  ت��اأث��ره��ا  م��ع  كينيا  يف 
ال�����ص��ح��ي��ة ل����ه����ذه الأزم����������ة، وق����ام 

لأكرث  غذائية  م�صاعدات  بتقدمي 
املدينة  يف  ع���ائ���ل���ة   2000 م����ن 
م��ن امل��ت��اأث��ري��ن ب��ت��داع��ي��ات احلجر 

ال�صحي والتوقف عن العمل.
اأبرز  اإن  الف��صي:  اأح��م��د  وي��ق��ول 
اأثناء  ت���واج���ه���ه  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات 
وخ�صو�صاً  امل�������ص���اع���دات  ت���ق���دمي 
خ������ل ف�����رتة »ك������ورون������ا«، ه����ي اأن 
والتحديات  م�صاعفاً  اأ�صبح  ال��دور 
اأكرب مع �صرورة التوعية مبخاطر 
الخت�ط واأهمية اتباع التعليمات 
الحرتازية بالإ�صافة اإىل التهدئة 
ان��ت�����ص��ار هذا  م��ن روع ال��ن��ا���س م��ن 

�صهامة  اأن  اإىل  وي�صري  الفريو�س. 
اأب���ن���اء زاي����د وح��ب��ه��م للعمل  وك����رم 
اخل��������ريي ب����ات����ت ث���ق���اف���ة وه���وي���ة 
اإم��ارات��ي��ة ع��اب��رة ل��ل��ح��دود. وكانت 
اأ�صهرت  ق��د  املجتمع  تنمية  وزارة 
ال��ف������ص��ي �صانع  اأح��م��د  م��وؤ���ص�����ص��ة 
القرار  مب���وج���ب  وذل�����ك   ، الأم������ل 
ل�صنة   )113( رق������م  ال�����������وزاري 
2020 بتاريخ 25 يونيو 2020 
ومقرها الرئي�صي اإمارة دبي. يذكر 
اكت�صبت منذ اخلام�س  املوؤ�ص�صة  اأن 
 2020 ي��ون��ي��و  وال��ع�����ص��ري��ن م���ن 

ال�صخ�صية العتبارية.  

•• دبي -وام:

افتتحت هيئة الطرق واملوا�ص�ت 
اأم�����س ج�����ص��راً رئ��ي�����ص��اً ع��ل��ى تقاطع 
����ص���ارع ن���د ال�����ص��ب��ا م���ع ط��ري��ق دبي 
170 مرتاً  ط��ول��ه  ي��ب��ل��غ  ال��ع��ني   �
ب�����ص��ع��ة م�������ص���اري���ن يف ك����ل اجت����اه 
وي����خ����دم احل����رك����ة امل�����روري�����ة من 
طريق دبي- العني اىل منطقة ند 
وامل�صاريع  م��ي��دان  ومنطقة  ال�صبا 

التطويرية يف املنطقة والعك�س.
ند  تقاطع  تطوير  م�����ص��روع  وي��ع��د 
تطوير  م�����ص��روع  م��ن  ج���زءا  ال�صبا 
ال�����ذي تنفذه  ال���ع���ني  ط���ري���ق دب����ي 
الهيئة حالياً ويت�صمن تطوير �صتة 
تقاطعات رئي�صة وتو�صعة الطريق 
6 م�صارات يف  اإىل  3 م�صارات  من 
كيلومرتا   17 ب��ط��ول  اجت����اه  ك��ل 
بدًء من تقاطع طريق دبي - العني 

بو  تقاطع  اإىل  الإم���ارات  �صارع  مع 
ك��درة مع �صارع راأ���س اخل��ور. وقال 
معايل مطر حممد الطاير املدير 
يف  املديرين  جمل�س  ورئي�س  العام 
ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل���وا����ص����ت تبلغ 
للج�صر  ال���ص��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ال���ط���اق���ة 
اجلديد 6600 مركبة يف ال�صاعة 
وي�����ص��ه��م يف خف�س  يف الجت���اه���ني 
زمن الرحلة على تقاطع �صارع ند 
العني من   � دب��ي  م��ع طريق  ال�صبا 
104 ثواين اإىل13 ثانية مبعدل 
ان�صيابية احلركة  %88 وحتقيق 
امل�����روري�����ة ع���ل���ى ال���ت���ق���اط���ع خ�ل 
م�صتوى  ورف�����ع  ال�������ذروة  ����ص���اع���ات 
امل����روري����ة ح��ي��ث زودت  ال�����ص���م��ة 
طولها  ال��ب��ال��غ  اجل�صر  م��ن��ح��درات 
560 مرتاً باإ�صارة �صوئية لتوفري 
وال�ص�مة  الأم���ان  درج���ات  اأق�صى 
الطريق  مل�����ص��ت��خ��دم��ي  امل�����روري�����ة 
حت�صينات  تنفيذ  امل�����ص��روع  و�صمل 
الداخلة  ال�صطحية  ال��ط��رق  على 

واخلارجية يف منطقة ند ال�صبا.
واأو�صح معايل املدير العام ورئي�س 
جمل�س املديرين اأن الهيئة اأجنزت 
%70 من جممل م�صروع تطوير 
طريق دبي - العني الذي يعد من 
التحتية  البنية  م�صاريع  اأ���ص��خ��م 
ل�صبكات الطرق التي تنفذها الهيئة 
حالياً ويقدر عدد امل�صتفيدين منه 
بحوايل 1.5 مليون ن�صمة وي�صهم 
امل�����ص��روع ع��ن��د اك��ت��م��ال��ه يف حتقيق 

وتعزيز  املرورية  احلركة  ان�صيابية 
حم�����اور ال���رب���ط م���ع ����ص���ارع راأ�����س 
اخل���ور و����ص���ارع ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
زايد و�صارع ال�صيخ زايد بن حمدان 
اإىل  الإم�������ارات  و����ص���ارع  ن��ه��ي��ان  اآل 
التطويرية  امل�صاريع  جانب خدمة 
جانبي  على  وامل�صتقبلية  القائمة 
ك��م��ا ي�صهم  ال��ع��ني  دب����ي -  ط��ري��ق 
ال�صتيعابية  الطاقة  م�صاعفة  يف 
6000 م��رك��ب��ة يف  ل��ل��ط��ري��ق م��ن 
ال�صاعة يف كل اجتاه اإىل 12000 
ك���ل اجتاه  ال�����ص��اع��ة يف  م��رك��ب��ة يف 
على  الرحلة  زم��ن  خف�س  وكذلك 
ط���ري���ق دب����ي - ال���ع���ني امل��م��ت��د من 
مع  تقاطعه  اإىل  ب��وك��درة  ت��ق��اط��ع 
�صارع الإمارات من 16 دقيقة اإىل 

الزدحام  م�صكلة  وح��ل  دق��ائ��ق   8
الذي كان ي�صل طوله اإىل 2 كم.

املرحلة  ع��م��ل  ن���ط���اق  وي��ت�����ص��م��ن 
تطوير  م���������ص����روع  م�����ن  ال���ث���ان���ي���ة 
الطريق  تو�صعة  العني  دبي  طريق 
م�صارات  ث����ث���ة  م����ن  ال��رئ��ي�����ص��ي 
اجتاه  ك���ل  يف  م�������ص���ارات  ���ص��ت��ة  اإىل 
تقاطعات  اإن�����ص��اء  اىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
جم�����ص��رة ج���دي���دة وط�����رق خدمة 
الأمن  واخل���روج  ال��دخ��ول  ت�صمن 
واخلدمية  ال�صكنية  امل��ن��اط��ق  م��ن 
�صمن  وم��ن  الطريق  جانبي  على 
ال�صبا  ند  تقاطع  التقاطعات  ه��ذه 
بالإ�صافة اىل تقاطع �صارع امليدان 
مع طريق دبي - العني وربطه مع 
اإن�صاء  �صيتم  ح��ي��ث  امل��ن��ام��ة  ���ص��ارع 

ج�صر يتاألف من اأربعة م�صارات يف 
كل اجتاه للربط بني �صارع امليدان 
وك���ذل���ك تطوير  امل���ن���ام���ة  و�����ص����ارع 
اجل�صر القائم على �صارعي امليدان 
امل�صاريع  خل��دم��ة  ال��ع��ني   - ودب����ي 

التطويرية التابعة ل�ميدان.
الهيئة  اأن  اإىل  الإ������ص�����ارة  جت����در 
����ص���اب���ق���ة من  ان���ت���ه���ت يف م���رح���ل���ة 
اإجن�����از ال���و����ص����ت امل��ج�����ص��رة على 
ت��ق��اط��ع ����ص���ارع ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
زاي����د م���ع ����ص���ارع دب����ي - ال��ع��ني يف 
للحركة  وف��ت��ح��ه  الجت���اه���ات  ك���ل 
العمل  فيما  كامل  ب�صكل  امل��روري��ة 
ج����اٍر ح��ال��ي��ا ع��ل��ى ت��ط��وي��ر اجل�صر 
الرئي�س يف التقاطع نف�صه لي�صمل 
جميع  اإىل  الل����ت����ف����اف  ح����رك����ات 

الجت���اه���ات الأخ�����رى اإ���ص��اف��ة اإىل 
ا�صتكمال تقاطع �صارع ال�صيخ زايد 
بن حمدان اآل نهيان حيث �صتكتمل 
ال�صيخ  ���ص��ارع  ب��ني  ال��رب��ط  عملية 
اآل نهيان احلايل  زايد بن حمدان 
وامتداده الذي افتتح عام 2018 
وذلك من خ�ل اإن�صاء ج�صر فوق 
ط��ري��ق دب���ي - ال��ع��ني ي��ت��األ��ف من 
اأرب���ع���ة م�����ص��ارات يف ك��ل اجت����اه مع 
اإىل  م�صتقبً�  تو�صعيه  اإم��ك��ان��ي��ة 
الو�صلة  وتطوير  م�صارات  خم�صة 
احلركة  لتخدم  القائمة  املج�ّصرة 
دبي  جممع  من  القادمة  امل��روري��ة 
اإىل  غ��رب��اً  امل��ت��ج��ه��ة  ال�صكني  لن���د 
ط��ري��ق دب���ي - ال��ع��ني ب��اجت��اه دبي 
واإن�����ص��اء و���ص��ل��ة جم�����ّص��رة جديدة 
القادمة  امل��روري��ة  احلركة  خلدمة 
للمدينة  �صماًل  املتجهة  دب��ي  م��ن 
لل�صيلكون  دبي  وواح��ة  الأكادميية 
م����ع اإن�������ص���اء ط�����رق خ���دم���ي���ة على 
ال�����ص��ارع واإن�����ص��اء و�ص�ت  ج��ان��ب��ي 
احلركات  ب��اق��ي  خل��دم��ة  التفافية 
وامل�����ص��اري��ع ال��ت��ط��وي��ري��ة ح��ي��ث من 
امل���ت���وق���ع ان���ت���ه���اء الأع����م����ال خ�ل 

الربع الثاين من العام القادم.
م�صروع تطوير تقاطع �صارع امليدان 
مع طريق دبي - العني وربطه مع 
اإن�صاء  �صيجري  حيث  املنامة  �صارع 
ج�صر يتاألف من اأربعة م�صارات يف 
كل اجتاه للربط بني �صارع امليدان 
وك���ذل���ك تطوير  امل���ن���ام���ة  و�����ص����ارع 

اجل�صر القائم على �صارعي امليدان 
امل�صاريع  خل��دم��ة  ال��ع��ني   - ودب����ي 

التطويرية التابعة ل�ميدان.
طريق  تطوير  م�صروع  ويت�صمن 
ال������ذي مي���ت���د بطول  ال���ع���ني  دب�����ي 
طريق  تقاطع  من  كيلومرتا   17
دب���ي - ال��ع��ني م��ع ���ص��ارع الإم����ارات 
�صارع  م���ع  ك�����درة  ب���و  ت��ق��اط��ع  اإىل 
ال��ط��ري��ق من  راأ����س اخل���ور تو�صعة 
كل  يف  م�صارات   6 اإىل  م�صارات   3
�صارع  اإن�������ص���اء  اإىل  اإ����ص���اف���ة  اجت����اه 
خدمات على جانبي الطريق لرفع 
م�صتوى ال�ص�مة املرورية وي�صمل 
�صتة  ت��ط��وي��ر  جممله  يف  امل�����ص��روع 
ل�صمان  وذل���ك  رئي�صة  ت��ق��اط��ع��ات 
ان�صيابية احلركة املرورية وخدمة 
من  ك��ل  على  ال�صكنية  التجمعات 
ت�صمل ك�  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق  ط���ريف 
دبي  وجممع  ال�صيلكون  واح��ة  من 
وميدان  ول����ي����وان  ال�����ص��ك��ن��ي  لن����د 
وحي دبي للت�صميم ويبلغ اإجمايل 
التقاطعات  يف  اجل�������ص���ور  ط�����ول 
يبلغ  ك���م���ا  م����رت   6600 ال�����ص��ت��ة 
ط���ول م��ن��ح��درات اجل�����ص��ور حوايل 
امل�صروع  ويت�صمن  م��رت   4900
اأي�صاً تطوير تقاطع طريق دبي - 
العني مع كل من �صوارع الإمارات 
وال�صيخ زايد بن حمدان اآل نهيان 
ال�صبا وامل��ي��دان وراأ����س اخلور  ون��د 
ال�صيخ  ���ص��ارع  ت��ق��اط��ع  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
حم��م��د ب���ن زاي����د م���ع ط��ري��ق دبي 

– العني الذي افتتح العام املا�صي 
بنحو  ال�صتيعابية  طاقته  وت��ق��در 
يف  ال�صاعة  يف  مركبة   36000
ك��ل الجت���اه���ات وه���و م��ا ي�صهم يف 
ان�صيابية احلركة املرورية القادمة 
�صارع  على  الق�صي�س  منطقة  من 
بالجتاه  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 

اإىل العني.
ال�صيخ  ����ص���ارع  ت��ق��اط��ع  وي��ت�����ص��م��ن 
حممد بن زاي��د مع طريق دبي – 
العني اأربع و�ص�ت جم�ّصرة بطول 
2600 مرت ب�صعة م�صارين وذلك 
املبا�صرة  املرورية  احلركة  ل�صمان 
واحل��رة يف جميع الجت��اه��ات على 
تطوير  ج������رى  ح���ي���ث  ال���ت���ق���اط���ع 
�صارع  على  �صابقاً  ال��ق��ائ��م  اجل�صر 
زاي����د لي�صمح  ب���ن  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
ال��ع��ني من   - دب��ي  بتو�صعة ط��ري��ق 
م�صارات  �صتة  اإىل  م�صارات  ث�ثة 
الطرق  اإ���ص��اف��ة اىل  ك��ل اجت���اه  يف 
ال�صارع  ج��ان��ب��ي  ع��ل��ى  اخل���دم���ي���ة 
�صارع  تقاطع  على  ج�صر  ِّذ  ن�ُف� كما 
نهيان  اآل  حمدان  بن  زاي��د  ال�صيخ 
ال���ع���ني بطول  م���ع ط���ري���ق دب����ي - 
م�صارين  وب�����ص��ع��ة  م�����رتاً   220
اإىل اخللف  التفاف  لتوفري حركة 

للقادمني من دبي.

عبدامللك بن كايد ي�صيد بجهود �صانع الأمل اأحمد الفل�صي

طرق دبي تفتتح ج�صرا جديدا على تقاطع ند ال�صبا
 بطول 170م و�صعة م�صارين يف كل اجتاه

فقد املدعو / عطاء اهلل اللهى 
بخ�س اللهى بخ�س ، باك�صتان 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)AQ1490683(  يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
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العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/مايند  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صتورم للتدريب
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2855823 

الغاء رخ�صة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صرهاد  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1853653 

الغاء رخ�صة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/خياط  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الثوب الذهبي لل�صيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1134213 

الغاء رخ�صة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

�إعــــــــــالن
ون  ال�ص�����ادة/ذا  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اوركيد للعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2483514 

الغاء رخ�صة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/غياثي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3680906 

الغاء رخ�صة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/توب  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN توربو لغ�صيل ال�صيارات رخ�صة رقم:3669282 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صالون 

الف�صي للرجال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1070582 

الغاء رخ�صة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/مطعم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تي�صتي كهانا
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2786585 

الغاء رخ�صة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/فري�س  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كورغ هوم للمواد الغذائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3887166 

الغاء رخ�صة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم املندي

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1031387 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة عبداهلل خان حممد دو�س البلو�صي ١٠٠%
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف عو�س ح�صن فرحان ح�صن البلو�صي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خ�ل  القت�صادية  التنمية 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمل توام لت�صليح 
CN قد تقدموا الينا بطلب الت الن�صخ رخ�صة رقم:1128471 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة �صيف �صعيد �صيف علي النعيمي ١٠٠%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صريفه خمي�س را�صد �صيف الكلباين

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خ�ل  القت�صادية  التنمية 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:�صالون �صيلفر كت للرجال ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة اأبوظبي - �صارع  ال�ص�م �صرق 16/2 قطعة 1 - 

بناية/مرمي والعنود خليفة حممد هزمي املهريي
CN 1044882 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�صابات ،  كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/8/3 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105021671 
- تاريخ التعديل:2021/8/6

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة امل�صفي 
املعني خ�ل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا الع�ن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:مودامور للتجارة العامة ذ.م.م
عنوان ال�صركة:تاجر اأبوظبي

CN 2797565 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون ،    2
كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/8/2 وذلك بناء على قرار 
حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/8/7  - بالرقم:2150013520 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة امل�صفي 

املعني خ�ل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا الع�ن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة جولدن فري�س

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2899601 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 را�صد عبداهلل را�صد �صعيد الظاهري من مالك اإىل �صريك
 تعديل ن�صب ال�صركاء / را�صد عبداهلل را�صد �صعيد الظاهري من ١٠٠ % اإىل ٥١%

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة �صادق كاتو حممد حممد كاتوماهال حممد %49

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١٥٠٠٠٠
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ بقالة جولدن فري�س
GOLDEN FRESH BAQALA

اإىل/ بقالة جولدن فري�س ذ.م.م
 GOLDEN FRESH BAQALA L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خ�ل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/طريق امل�صتقبل لتنجيد الثاث ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1087342 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / طيب حممد�صريف ا�صد المريى من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / طيب حممد�صريف ا�صد المريى من ٥١ % اإىل ١٠٠%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف نواب حممود امانى

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ طريق امل�صتقبل لتنجيد الثاث ذ.م.م

FUTURE WAY UPHOLSTERED FURNITURE L.L.C

اإىل/ طريق امل�صتقبل لتنجيد الثاث - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

 FUTURE WAY UPHOLSTERED FURNITURE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خ�ل 

اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ك�ي لل�صرياميك والف�صيف�صاء 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والب�ط ذ.م.م    رخ�صة رقم:2843146 
 تعديل ن�صب ال�صركاء / نهى ابراهيم ف�ح من ٢١ % اإىل ٢٥%

تعديل ن�صب ال�صركاء / باتريك جوزاف حرفو�س من ١4 % اإىل ١٢%
 تعديل ن�صب ال�صركاء / ب�صام جوزاف حرفو�س من ١4 % اإىل ١٢%

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة �صعود عبدالعزيز يحيى دويل ال�صعيدى ٥١%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف خطوط خدمات اإدارة املرافق - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

 Lines Facilities Management Services - Sole Proprietorship L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  الع�ن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خ�ل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�صارق 

ال�صاخمة للمقاولت وال�صيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3904006 

الغاء رخ�صة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 8 اأغ�شط�س 2021 العدد 13309

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 8 اأغ�شط�س 2021 العدد 13309

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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�ل�صحف �لرقمية 

غزو  اإىل  التقليدي  الطابع  ذات  الورقية  ال�صحافة  على  القائمون  اأدرك 
فجميع  احل��دي��ث��ة،  اأ�صلحتها  بنف�س  لها  وا���ص��ت��ع��دوا  ال��رق��م��ي��ة،  ال�صحف 
ال�صحف املطبوعة اجتهت اإىل عمل من�صات اإلكرتونية لها تن�صر الأخبار 
حلظة بلحظة وت�صور التقارير الفورية لبثها على قنواتها الرقمية، مما 
تاأخذ مكانة متقدمة وذلك مل�صداقيتها يف طرح  الورقية  ال�صحف  جعل 

الأخبار وثقة ال�صارع فيها.
ال�صحف  تاأثرت  البداية  ففي 
الرقمية،  ب��ظ��ه��ور  ال���ورق���ي���ة 
الإع�نات  �صحبت منها  حيث 
الأ�صا�صي ل�صتمرارية  العامل 
القراء  �صحبت  ك��م��ا  ال��ورق��ي��ة 
اأي�����ص��ا ل�����ص��رع��ة ن�����ص��ر احلدث 
بال�صور  والتحليل  املوقع  من 
بالفيديو،  امل�صورة  واللقطات 
جعلت  ال����ع����وام����ل  ه������ذه  ك�����ل 
بوابة  ال��ورق��ي��ة  ال�صحف  م��ن 
ل��ك��ن ب�صرعة  ال���ق���راء،  جل���ذب 
املعادلة  ه��ذه  الورقية  حققت 

ب�صكل منتظم، �صحيح  الرقمية مما جعلها م�صتمرة  باملن�صات والقنوات 
تبقى  لكن  ق��ل،  اأي�صا  ال�صفحات  وع��دد  كبري  حلد  قل  املطبوع  العدد  اأن 
املهنية وامل�صداقية هى ا�صا�س اخلرب، ف�ص� عن الحرتافية يف التناول 
والقوانني الرادعة وميثاق �صرف املهنة الذي يحتم على املحرر اأن يتحرى 

امل�صدر وما بنقله من معلومات.
�ل�صيماء حممد /خبري �صحافة و�إعالم 

�صجيج �لأ�صماء 
يف اأول يوم درا�صي لبني حممد، حيث كانت املدر�صة تعج باأولياء الأمور 
وكاأنهم على موعد مع هذا  الت�ميذ!  اأك��رث من  كانوا  بتقديري  الذين 
الرحلة  اأوىل خطوات  ي�صجلون   اأطفالهم وهم  التاريخي يف حياة  اليوم 

اخلالدة يف م�صوار احلياة.
لي�س  ال��ق��راءة  وف��ن كيفية  لتعلم احل��ي��اة  ال��ب��داي��ات  اإن��ه��ا  نعم  امل��در���ص��ة، 
ب��ال��ق��راءة والفهم  م��ا ه��و مت�صل  واإمن���ا بكل  ال��درا���ص��ي  امل��ق��رر  اأو  للمنهج 

اإنها  ن��ع��م  والإدراك،  وال���ت���اأم���ل 
اجلميلة،  ال�صداقات  ب��داي��ات 
�صتجعل  ال���ت���ي  وال����ذك����ري����ات 
م��ن ك��ل ه���وؤلء الأط��ف��ال وهم 
ي���������زورون ه�����ذا امل����ك����ان ال����ذي 
لهم بعد عمر  �صيكون مقد�صاً 
تفجر  ح�����ني  ال�������ص���ن���ني،  م�����ن 
تذكر  ب���ذك���راه���ا  ال����ذك����ري����ات 
بجوار  واقفة  واأن��ا  اليوم،  هذا 
الذي بدا عليه اخلوف  ولدي 
على ال��رغ��م م��ن ج��راأت��ه التي 
كانت على حمياه وهو ي�صاهد 
الت�ميذ راغبا يف  اأقرانه من 

اللعب معهم. 
واحداً  الت�ميذ  اأ�صماء  مبناداة  املدر�صة  ميكروفونات  ب�صوت  املكان  �صج 
تلو الآخر، وتباينت نظرات الأطفال والأهل وحتى املدر�صني وكاأن املنادي 
التمازج  هذا  هو  انتباهي  لفت  وما  ال�صتجابة،  من  يقني  على  بالأ�صماء 
الديني  امل���زج  ف��ه��ذا  م���رة،  لأول  اأ�صمعها  وك���اأين  ب��الأ���ص��م��اء  ج���داً  الغريب 
فاملعروف  اأبنائها،  لأ�صماء  الأ�صر  بع�س  اختيار  يف  والتقليدي  والعاطفي 
منها مقبول واملنكر منها م�صتنكر وغري معقول، ول�صت متطرفة �صد اأي 
ا�صم كما اأين غري منحازة ل�صم بعينه، فالأ�صماء لدي هي لي�صت باأكرث 
وال�صهل حينما غنت  وال�صاحل  اجلبل  لبنان  �صوت  ف��ريوز  و�صفتها  مما 
عن الأ�صماء، الأ�صامي ك�م، �صو خ�س الك�م، عنينا هيا اأ�صامينا، وتبقى 
اأكواد،  �صوى  لي�صت  باأنها  الأ�صامي  فاأعرف  اأنا  بينما  رمزياتها،  ل�أغنية 
جمع كود، وبالعربي، رموز وجمع رمز يعرف فيه ف�ن وميتاز به ف�ن 
عن غريه وهكذا، ناهيك عن اأن ل�صاحب ال�صم ن�صيب من ا�صمه، وهناك 
فع� اأ�صماء مثرية تاأ�صر الألباب اإذا ما متتع اأ�صحابها ولو بالنزر الي�صري 
من ن�صيب ال�صم، وهذا ما يجعل الواحد اأن ينتقي ويفكر مليا جلياً باأن 
يختار اأ�صماء اأبناءه ما بني �صعيد و�صعاد، وبهيج وهناء، وحممد وحمده، 
واأُف�صل ر�صيدة على ناهدة اأو ناهد، وزكية على وردة ، واأف�صل ما يف�صلنه 
اأو يف�صلونه من اأ�صماء تروق لهم، ولكني ومبا اأننا يف زمن عوملٍة حريانٍة 
ل تعرف اأ�صً� على اأي �صاطئ �صرت�صو ، فاإين قلت راأيي وعربت عن وجهة 
نظري، فلطاملا اأغوانا الذي اأغوى اأبونا اآدم، خا�صة بعد اأن �صجت �صوارعنا 
اأنزل  مب�ب�صات بع�س الأ�صماء التي مل ينزل بها من �صلطان، ولكن ما 
علينا به من �صلطان، هل تنفع اأن تكون لئقة ومنا�صبة لهذا التطور، هل 
يف خ�ل الث�ث �صنني القادمة �صن�صهد مواليد طبعت لوحات مناداتها 

كاأ�صماء وخديجة واآمنة وفاطمة وعفراء.
مري� علي /كاتبة

�لإخر�ج �مل�صرحي
اإىل عنا�صر جم�صدة  امل�صرحي  الن�س  كلمات وجمل  الإخ��راج هو حتويل 
واملنظر  وال���زي  )امل��م��ث��ل  اأدوات����ه  بوا�صطة  ومتحركة  وم��رئ��ي��ة  م�صموعة 
لروؤية  ووف��ق��اً  وال��ب�����ص��ري��ة(،  ال�صوتية  وامل���وؤث���رات  والإ����ص���اءة  وامل��ل��ح��ق��ات 
ين�صدها، اأي لقول يريد اإي�صاله اإىل املتفرجني، واإذا ي�صل ذلك القول ف� 
اإخراج اأو اإخراج فا�صل وعليه لبد ان تكون جميع العنا�صر املذكورة �صلفاً 
تختلف  قد  التي   لروؤيته  اأو  املخرج  لقول  اأي  امل�صرحية،  لثيمة  م�صاندة 

ب�صكل اأو باآخر، عن روؤية موؤلف الن�س اأو قد تتطابق.
ولكن  والتج�صيد  التحويل  عملية  يف  مهماً  دوراً  )الإقناع(  عامل  ويلعب 
ينجح املخرج ويكون هناك اإخراج فعلي ف�بد اأن يقتنع املتفرج بكل قول 

وب���ك���ل حركة  امل���م���ث���ل  ي���ق���ول���ه 
يوؤديه  ت��ع��ب��ري  وك���ل  يتحركها 
بج�صمه  اأم  بوجهه  اأم  ب�صوته 
،مبعنى اأن يكون هناك منطق 
القول،  ذل����ك  وراء  م����ربر  اأو 
وتلك احلركة واأن يكون هناك 
القطعة  ت��ل��ك  ل���وج���ود  م����ربر 
اأو  اأو من الأث��اث  من الديكور 
ع�صوائية  ب�  الإك�ص�صوار  من 
الجت�����اه�����ات  ب���ع�������س  ان  ول������و 
الأي��ام تنحو نحو  الفنية ه��ذه 
الع�صوائية ولكن الع�صوائية قد 

ل تقنع عدداً كبرياً من املتفرجني، وللعلم فاإن هناك منطقني اأو مربرين 
وطبيعتها،  احلياة  ومنطق  احلياتي  امل��ربر  هما:  الإخراجية  العملية  يف 
اأو  ال�صوت  افتقر  ف��اإذا  وتقنياته،  امل�صرحي  الفن  ومنطق  الفني  وامل��ربر 
احلركة اأو التعبري احد املنطقني عندئذ ل يكون هناك اإخراج بل جمرد 

عبث اأو نزوة اأو خيال ناق�س.
لكي ي�صتطيع اأي خمرج حتقيق اإخراج ناجح لهذه امل�صرحية اأو تلك ف�بد 
اأن يكون مت�صلحاً باملعرفة العامة من جهة وباملعرفة الفنية اخلا�صة من 
جهة اأخرى، لبد ان يكون على علم بحرفيات امل�صرح وفن التمثيل وفن 
الت�صميم، ب�بد اأن يكون قادراً على حتليل ن�س امل�صرحية ب�صكل تف�صيلي 
ودقيق ولبد ان يكون ملماً باأ�صرار فن التمثيل وتقنيات ال�صوت والإلقاء 
وتقنيات احلركة واأنواعها واأ�صكالها ودللتها، لبد ان يكون مطلعاً على 
اأن تكون  خمتلف الأ�صاليب والتيارات امل�صرحية، قدميها وحديثها، لبد 
لديه معرفة بالتاريخ واجلغرافيا والعلوم املختلفة ولو على قدر ي�صري، 
وا�صع  لديه خيال  يكون  اأن  يكفي  لديه خ��ربة حياتية ول  تكون  ان  لب��د 

فقط.
اأو خمرج  اأخ��رج��ه خم��رج مبتدئ  لعر�س م�صرحي  م��ا حتقق جن��اح  واإذا 
ناق�س الأهلية ف� يعني ذلك ان هذا املخرج اأو ذاك �صوف يكرر جناحاته 
اإذ قد يكون  اأو ان يكون مو�صع ثقة من اجلهة املنتجة للعمل امل�صرحي، 
املتلقي  اجلمهور  ن��وع  منها:  عديدة  عوامل  امل�صادفة  النجاح  ذل��ك  م��رّد 
ومدى تعاطفه مع املخرج، ومو�صوعة امل�صرحية التي قد مت�س فئة كبرية 
من اجلمهور، اأو مل�صة فنية حدثت م�صادفة يف م�صار العمل كان لها اأثر 
اأو الدعاية الوا�صعة التي �صبقت عر�س امل�صرحية  يف اجتذاب املتفرجني، 
م�صرحية  اأع��م��ال  تف�صل  فقد  ذل��ك  ومقابل  اأ�صحابه،  م��ن  ل��ه  وال��رتوي��ج 
لأن  اإل  ل�صيء  ل  اجل��م��ه��ور  اج��ت��ذاب  يف  متمر�صون  اأخ��رج��ه��ا خم��رج��ون 
املخرج مل ي�صع نف�صه مبو�صع املتفرج كي يتلم�س مدى تاأثري عر�صه يف 
النفو�س والعقول، وكي يقع على الأخطاء التي وقع فيها اأثناء التمارين، 
العر�س  اأو هناك يف م�صار  اأو قوله مل يتحقق هنا  ان روؤيته  ي��درك  وكي 
عن غفلة اأو عن عدم حتقق ما يطلق عليه "امل�صافة اجلمالية" اأي النظر 
اإىل العمل عن بعد، اأي من خارجه ولي�س من داخله، فقد يعجب املخرج 
بعمله وهو يف داخله ول يدري اإن كان املتفرج هو الآخر قد يعجب به وهو 

يف خارجه.
معاذ �لطيب /خمرج

�أ�صدقاء عني �لذبابة  
جميعا   الب�صر  عليها  اتفق  التي  الوحيدة  والغاية  املطلب  ه��ي  ال�صعادة 
والباحثني يف  املفكرين  دف��ع  واأع��راق��ه��م،  مم��ا  اخ��ت���ف مذاهبهم  رغ��م 
املال  اإىل  اأرجعها  م��ن  هناك  ال�صعادة  �صر  ع��ن  البحث  يف  الجتماع  علم 
تكمن  اأنها  على  اأجمعوا  جميعهم  ولكن  ال�صحة  اإىل  اأعادها  من  ومنهم 
يف الع�قات الجتماعية والإن�صانية الإيجابية ال�صليمة وال�صحية، على 
عك�س الع�قات امل�صمومة فهي جتعل الطرف امل�صتقبل لها يف حالة مر�س 
نف�صي  دائم ، بل ت�صمم كل اأنحاء حياته اأحيانا ورمبا حتوله مبرور الوقت 

ل�صخ�س اآخر �صيء يلفظه املجتمع فال�صاحب �صاحب. 
والع�قات   الأ�صدقاء  عن  والبتعاد  واحلجب  احلظر  هل  هنا  وال�صوؤال 

ت����ف����ادي  امل�������ص���م���وم���ة ح�����ل يف 
الإجابة  ب��ح��ي��ات��ن��ا،  وج���وده���م 
بالطبع نعم يف اأغلب احلالت 
ويرجع  ن�صبياً  البتعاد  ولكن 
الع�قة فتوجد  ذلك لطبيعة 
الآباء  ب��ني  م�صمومة  ع���ق��ات 
والأبناء والإخ��وان وهنا وجب 
والحت�صاب  ال�������ص���رب  ع��ل��ي��ن��ا 
الرحم  لقطع  منعا  اهلل  ع��ن��د 
زوجية  ع�قات  توجد  واأي�صا 
يعتمد  ال��ن��وع  ف��ه��ذا  م�صمومة 
الع�قة،  ���ص��م��ي��ة  م����دى  ع��ل��ى 

اإذا  التحديد ما  اأو  الع�قات  امل�صافات يف  اتقان  ا�صتخدام فن  وهنا يجب 
كانت �صت�صتمر اأم يلجوؤوا ل�نف�صال وفقا ملعطيات كل حالة وحفاظا على 

هيكل الأ�صرة والأبناء. 
التخا�صم  امل�����ص��م��وم��ة وق�صية  ال�����ص��داق��ة  ع��ل��ى  ال��ي��وم  ال�����ص��وء  و���ص��األ��ق��ي 
والقطيعة  بني الأ�صدقاء امل�صاألة جدا ن�صبية وللدين راأي اآخر فقد جاء 
ِث  ْوقاَ ثاَ�اَ اُه فاَ يف  احلديث النبوي  ال�صريف ) اَل ياَِحلُّ مِلُ�ْصِلٍم اأاَْن ياَْهُجراَ اأاَخاَ
اأُ بال�ص�م  ا الَِّذي ياَْبداَ ُهماَ رْيُ ا، وخاَ ذاَ ا، وُيْعِر�ُس هاَ ذاَ ُيْعِر�ُس هاَ ْلتاَِقياَاِن، فاَ لاَياَاٍل، ياَ
على  )ف��اخل��ل  ل�أ�صخا�س  اخل��ارج��ي  واملحيط  البيئة  ه��م  الأ���ص��دق��اء   ،)
دين خليله فلينظر اأحدكم من يخالل (  فانتقاء ال�صديق قبل الطريق، 
�صند  ك��ان  �صديق  من  وك��م  التهلكة  اإىل  ب�صديقة  اأودى  �صديق  من  فكم 
بني  امل�صمومة  والع�قة  الآخ��ر،  حياة  يف  اإيجابية  حتول  ونقطة  وع�صد 
الأ�صدقاء  يجب اإنهائها بالبدايات اأف�صل من الحتمال على اأمل التغيري 
م�صتقب� فاأنت ل�صت م�صطراً ملثل هذه الع�قة اإذ يوجد بالعامل مليارات 
الب�صر فهو بالنهاية لي�س اأخاً ول اأختاً لتحتمل انتفاث �صمومه بحياتك 
فال�صديق ال�صالح حياة جيدة اأما ال�صديق ال�صيء الذي ل يتقي اهلل عدو 
ُهْم  ِئٍذ باَْع�صُ ُء ياَْوماَ لك بالدنيا والآخرة وكما جاء بالقراآن الكرمي) اْلأاَِخ�َّ

 .) ُدوٌّ اإِلَّ امْلُتَِّقنياَ ِلباَْع�ٍس عاَ

بعد  ه��ذا  البتعاد  ولكن  امل�صمومة  الع�قات  عن  نبتعد  اأن  الأف�صل  من 
.. وهناك العديد  اإذا كانت م�صمومة  التاأكد من حالة هذه الع�قة وما 
ال�صخ�س  ك��ان  ف��اإذا  الأ�صدقاء  ع�قة  �صمية  على  وال�صواهد  الأدل��ة  من 
اأو يحاول تخريب ع�قاتك بالآخرين  اأو املزح  اأو النقد  كثري ال�صتهزاء 
وال�صخ�س  اأف�صل،  عنه  والبتعاد  بحياتك  �صام  �صخ�س  فهذا  وتدمريها 
املنافق الذي ل تاأمن جانبه ول تثق فيه اإذا ما حتدث اأمامك عن غريك 
بالن�صبة  اأم��ا   ، ف�حقا  الأن  يكن  مل  اأن  اأي�صا  عنك  يتحدث  ان��ه  فتاأكد 
ل�أ�صدقاء اأ�صحاب )عني الذبابة ( فالبتعاد عنهم راحة للنف�س واجل�صد 
وال�صلبي  ال�صيء  اإل  ي��رون  ل  كالذبابة  انهم  هنا  ال��ن��وع  بهذا  واملق�صود 
الوقت   ط��ول  به  وال�صاقها  �صلبية  جوانب  اإظ��ه��ار  فيتعمدون  بال�صديق 
النحلة(   اأ�صحاب )ع��ني  ، ه��م عك�س  ف��ورا  ال��ن��وع  ه��ذا  ع��ن  يجب البتعاد 
الإيجابي  اجلانب  فيعززون  واليجابية  وال��زه��ور  الرحيق  ي��رون  الذين 
باأ�صدقائهم فينمو بالتدريج معهم حتى ت�صل ايجابية الع�قة اىل قمتها 

فتلك ع�قة �صحية. 
هناك بع�س الأ�صدقاء ي�صحبون بع�صهم اإىل حافة الهاوية وكاأنه فر�س 
واأحيانا  وال�صلبي   منها  الإي��ج��اب��ي  احل��ي��اة  اأم���ور  بكل  م�صاركتهم  واج��ب 
الإجرامي  فهذه ع�قة م�صمومة، ال�صداقة ل تعني اختزال امل�صافات على 
الإط�ق فت�صل للنقطة �صفر ، ول بد اأن يح�صل كل اإن�صان على م�صاحة 
ميار�س فيها حريته ال�صخ�صية بعيدا عن اأي اأحد، والع�قة التي تدفعك 
دوما ل�إثبات والتربير هي ع�قة م�صمومة البعد عنها راحة و هو الذي 
يتهمك دوما بالتق�صري والعتاب واللوم ويعي�س دور ال�صحية بال�صتماع 
دوما لأطراف اأخرى لأنه بالنهاية لي�س على يقني وثقة بالع�قة معك 
ت��دم��ري ع�قاتك  او  ب��الآخ��ري��ن  واأي�����ص��ا حم���اولت تخريب ع���ق��ات��ك   ،
بالآخرين ، فهذا النوع البتعاد عنه اأف�صل من قربة .. وال�صخ�س املنافق 

الذي ل تاأمن جانبه ول تثق فيه اإذ يرتبط حديثة بالكذب دوما .  
اإن اأ�صواأ اأنواع الع�قات تلك التي جتمعك مع مرتكب املعا�صي واملجاهر 
هذا  فيها  يتحول  باملخاطر  حمفوفة  العمر  ق�صرية  ع���ق��ة  تلك  بها 
ال�صخ�س اإىل حية رقطاء تنفث �صمومها يف حياتك وتدمر كل ع�قاتك 
الآخرى ، هذا ال�صخ�س �صيتحول لعدو لك يوما ما لأن مرتكب املعا�صي 
خمالف اأوامر اهلل ل اأمان له ول ت�صرب على مثل تلك الع�قات اأبدا فهي 
و�صتحرقك  احتمالها  على  تقدر  ول  بيديك  حتملها  التي  النار  كجمرة 

اأينما �صقطت .
ذكي  تكنيك  وا�صتخدام  باحلياة  التعامل  فن  اتقان  علينا  وجب  ولذلك   
الأ�صخا�س  وا�صت�صعار   ، الآخ��ري��ن  وب��ني  بيننا  امل�صافات  وتنظيم  حلفظ 

ال�صامة والبتعاد عنها قبل اأن تدمر وتنفث �صمومها يف حياتنا.
 �صحر �للفي/ كاتبة 

�ل�صيخ حممود خلـيل �حل�صري 
ولكن  ال��ق��راء  �صيخ  ل��ق��ب  احل�����ص��ري  ال�صيخ حم��م��ود خليل  ع��ل��ى  اأط��ل��ق   
ال�صحيح اأنه �صيخ املقارئ واملقارئ اإدارة ر�صمية وكان ال�صيخ احل�صري هو 
�صيخها ب� منازع اأما �صيخ القراء يف ع�صر احل�صري كان ال�صيخ م�صطفى 
احتل  ال��ذي  ال�صمد  عبد  البا�صط  عبد  ال�صيخ  ذل��ك  بعد  وم��ن  اإ�صماعيل 
املكانة ب� مناف�س فهو �صاحب احلنجرة الذهبية واأحد اأع�م القراءة يف 
الع�صر احلديث، وال�صيخ حممود اأحل�صري كان �صاحب مدر�صة متميزة 

القراءة  الأداء وك��ان عاملاً يف  يف 
التجويد وحجة يف  واأ�صتاذا يف 
القراءة ال�صحيحة وهو جدير 
له  ع��ل��م��اً  ل���ه  لأن  ب���اله���ت���م���ام 

اأ�صول وقواعد.
من  ����ص���ب���ت���م���رب   17 يف  ول�������د 
ب�صرا  1917بقرية  ع������ام 
حمافظة  ق��رى  اإح���دى  النملة 
ال����غ����رب����ي����ة، وح����ف����ظ ال�����ق�����راآن 
الأحمدي  امل�صجد  يف  ال��ك��رمي 
يف  وه��و  حفظه  واأمت  طنطا  يف 
ال��ث��ام��ن��ة م���ن ع��م��ره ث���م تفرغ 

على  وح�صل  بالأزهر  الدين  واأ�صول  ال�صرعية  العلوم  لدرا�صة  ذلك  بعد 
مقرئاً  بالإذاعة  اأعتمد  �صهادة القراءات الع�صر الكربى، ويف عام 1944 
واحتل املرتبة الأوىل بني املتقدمني وانطلق �صوته عرب الأثري، كما عمل 
قارئاً للم�صجد الأحمدي بطنطا ملدة ع�صر �صنوات حتى رحل اإىل الأزهر 

بالقاهرة عام 1955 وعمل قارئاً مب�صجد احل�صني.
عني مفت�صاً للمقارئ امل�صرية عام 1957م ثم ترقى وكي� لها بعد عام 
ال�صريف  بالأزهر  للم�صاحف  واحد، ثم عني مراجعاً وخبرياً وم�صححاً 
عام1959م،  الإ���ص���م��ي��ة  ال��ب��ح��وث  مبجمع  واحل��دي��ث  ال��ق��راآن  بلجنة 
وبعد عام يف 1960م اأ�صدر الرئ�س جمال عبد النا�صر قراراً جمهورياً 
باختياره �صيخاً لعموم املقارئ امل�صرية ليكون بذلك اأول من ا�صتغل هذا 
املن�صب من القراء، ويف نف�س الوقت اختارته وزارة الأوقاف م�صت�صاراً فنياً 

ل�صئون القران الكرمي.
اجلدير بالذكر اأنه عندما كان �صغرياً يف قريته وبعد اأن مت حفظ القران 
اأفراحهم  مل�صاركتهم  ي��دع��وه  ال��ق��ري��ة  اأه���ل  ك��ان  جت��وي��ده  وتعلم  ال��ك��رمي 
كان  ع�صر  الثانية  بلغ  وعندما  كلها،  القرية  يف  �صيته  وع���  وحف�تهم 
القرى  اأو  قرية  يف  �صواء  اإليها  دعي  اأينما  وامل��اآمت  الليايل  لإحياء  يذهب 
املجاورة، ويف عام1928 دعاه �صيخ اخل�صر لإحياء حفل يف اإدارة مقابل 
ال�صيخ  اأن  اإل  وق��راأ  وذه��ب  �صغريا  وك��ان  ال�صهر  نهاية  يف  قر�صاً  ث�ثني 

اخل�صر مل يعطيه �صوى ع�صرين قر�صاً.
 ويف عام1965 ق�صى ع�صرة اأيام يف م�صجد بباري�س وهنالك اأ�صلم على 
من  اإ�ص�مهم  اأمريكياً  ع�صر  ثمانية  اأي�صا  واأ�صهر  فرن�صيني  ع�صرة  يده 
منه  اق��رتب��ت  فران�صي�صكو  �صان  ويف  مهند�صني،  وث���ث��ة  طبيبان  بينهم 
اإحدى ال�صيدات الأمريكيات وقالت له اأن قراءته م�صت وجدانها واأح�صت 
زار  ي��دي��ه، عندما  اإ�ص�مها على  وا���ص��ه��رت  ح��ق  ال��ك��رمي على  ال��ق��ران  اأن 
وباك�صتان  كالهند  الإ�ص�مية  ال��دول  بع�س  النا�صر  عبد  جمال  الرئي�س 
النا�صر،  عبد  للرئي�س  مرافقاً  ليكون  الأوق���اف  وزارة  اختارته  وغريها 
وعندما زار الرئي�س اأنور ال�صادات اأمريكا عام 1977 رافقه اأي�صاً ويعترب 

اأول قارئ رتل القران الكرمي يف البيت الأبي�س والكوجنر�س الأمريكي.

من  والفنون  العلوم  و�صام  النا�صر  عبد  جمال  منحه   ويف عام1967 
تقدير  نال  كذلك  املرتل،  امل�صحف  بت�صجيله  له  تكرمياً  الأوىل  الطبقة 
ال��ك��ث��ري م��ن امل��ل��وك وال��روؤ���ص��اء يف ال��ع��امل الإ���ص���م��ي. ويف ع���ام 1968 
وقدم  الإ�ص�مي،  العامل  ق��راء  احت��اد  رئي�س  امل�صري من�صب  ال�صيخ  تقلد 
اأحل�صري للمكتبة الإ�ص�مية اأكرث من ع�صرة موؤلفات اأ�صهرها كتاب مع 
القران، وجمموعة القراءات الع�صر، ومعامل الهتداء اإىل معرفة الوقف، 

والأر�س كنز البتداء.
 وكان قد اأو�صاه ال�صيخ ال�صباع �صيخ عموم املقارئ امل�صرية ال�صابق بتاأليف 
الكتب ملا راأى فيه من قدرة على ال�صياغة، كما ترك للم�صلمني يف �صتى 
اأول م�صحفاً مرت�  بقاع الأر�س اجناز رائع ل يفنى فقد �صجل ب�صوته 
براوية  امل��رت��ل  امل�صحف  ث��م   ،1960 عا�صم" ع��ام  ع��ن  "حف�س  ب��رواي��ة 
املرتل برواية "قالون عن  امل�صحف  ثم   ،1962 نافع" عام  عن  "ور�س 
اأب��ي عمرو  "الدوري عن  برواية  املرتل  امل�صحف  1962، ثم  نافع" عام 
عن  ف�صً�  ال�ص�ة  تعليم  ا�صطوانة  �صجل  كما   ،1963 ع��ام  العا�س" 
ت�صجيله للم�صحف املجود كامً� وال�صحف امل�صرتك مع م�صاهري القراء 
وال�صيخ  ال�صمد  عبد  البا�صط  عبد  وال�صيخ  اإ�صماعيل  م�صطفى  ال�صيخ 
اإىل العديد من الت�وات الإذاعية  1970، بالإ�صافة  األبنا عام  حممود 

واخلارجية.
القران  خلدمة  اأم��وال��ه  ت�صرف  وف��ات��ه  قبل  اأحل�صري  ال�صيخ  واأو���ص��ى    
الكرمي، وقام ببناء معهداً اأزهريا وم�صجد بقريته وبنى م�صجد بالقاهرة 
وكان ي�صرف بنف�صه على هذه املباين حلني انتهائها، ويف م�صاء بوم الرابع 
والع�صرين من �صهر نوفمرب 1980 وبعد اأن اأدى �ص�ة الع�صاء اأ�صيب 
اإذا دخل  "اإن الإمي��ان  اآخر كلمة له  اأثرها، وكانت  بنوبة قلبية تويف على 

قلباً خرج منه كل ما يريح العقل".
مازن متيم /كاتب

�لقلم �حلزين 
ل�صنا �صد التكنولوجيا ول التحول الرقمي، لكن التحول يجب اأن يكون 
بحذر وبخطوات ثابتة وحم�صوبة حتى ل تختل ترو�س احلياة وتتفكك، 

انبهرنا  عندما  ح��دث  م��ا  فهذا 
ب���ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال���رق���م���ي���ة 
يف  والقيناها  بيوتنا  وادخلناها 
اأح�����ص��ان ال��ن�����سء ب���دون حتذير 
لها من  لها، فكما  اإع��داده��م  اأو 
�صلبيات  اأي�������ص���ا  ل��ه��ا  مم���ي���زات 
ومن اأهم هذه ال�صلبيات طم�س 
الهوية العربية وتباعد املجتمع 

وتنافر الأجيال.
ال��ك��ث��ري م��ن اأب��ن��ائ��ن��ا ك���ان يكتب 
ال����ل����غ����ة ال����ع����رب����ي����ة ب�����الأح�����رف 
الكتابة  يف  وي��خ��ط��ئ  الأج��ن��ب��ي��ة 

واحلروف املت�صابهة يف النطق، وحتت م�صمى التعليم عن بعد مل ي�صبح 
اأو  للحا�صوب  كان  اإن  اللوحة  بل مفاتيح  املعروفة،  الكتابة  اأداة  القلم هو 
الهاتف، لكن القلم �صار من الرتاث حتى التوقيع يف احل�صاب البنكي �صار 
بالأنامل على اللوحة بدون ا�صتخدام قلم، عامل التكنولوجيا وا�صع ومهم 
اأن يكون حتت رقابة م�صددة ووعي حتى ل ياأتي اليوم  ومفيد لكن لبد 

ونفقد مهارات اأبنائنا ونندم بعد فوات الأوان. 
حممد �أ�صامة 

�لتغيري �ملناخي 
�صكان  ينا�صدون  الأر���س  وعلم  البيئة  وعلماء  م�صت  طويلة  �صنوات  من 
امل��ن��اخ، ويف  ال��ق��ادم من تغريات يف  التعامل مع  الأر����س باتخاذ احل��ذر يف 
بها،  يعتني  ول  بالغيبيات  يهتم  ل  ع���ام  ب�صكل  الإن�����ص��ان  اأن  احلقيقية 
املعلومات  اأما  بالعني،  اأن تكون ملمو�صة ومرتبطة  فاملعلومة عنده لبد 
الغيبية كالتي نبه عنها العلماء باأن درجات احلرارة �صوف تزداد مما يوؤثر 
على الق�صرة الأر�صية، ل يهتم ول ي�صمع وقد ي�صنف املعلومة على اأنها 
اأنف�صنا وجها لوجه مع غ�صب الطبيعة  من �صرب اخليال، حتى وجدنا 

وفورانها.
وال�صهر املا�صي �صهد عدة حرائق وفي�صانات يف اأماكن متفرقة من الأر�س، 

املناخي،  ال��ت��غ��ري  �صببها  ك���ان 
اجلليد  م����ن  ج����ب����ال  ذوب��������ان 
وارت��ف��اع درج��ات احل���رارة مما 
احلرائق  ا���ص��ت��ع��ال  يف  ���ص��اع��د 
ذاتيا، وهذا الأمر م�صتمر ومل 
ي��ت��وق��ف م���ع ال��ت��ق��ل��ب احلايل 
والذي بداأ بالفعل يظهر كما 

اأخرب عنه العلماء.
ه���ذه احلرائق  ن�����ص��اه��د  وك��ن��ا 
فيلم  ك��ان  لو  كما  والعوا�صف 
العامل  ن��ه��اي��ة  ي��ر���ص��د  �صينما 
اخليال  ال��ت�����ص��وي��ر  ب��اأ���ص��ل��وب 

الب�صر  ت�����ص��رد  راأي���ن���ا  ال��ع��ل��م��ي، 
املفاجئ،  الغ�صب  ه��ذا  �صد  م��ن  ال���دول  متكن  وع���دم  القت�صاد  وان��ه��ي��ار 
كنا ن�صاهد هذه املناظر يف دول عظمى ومتقدمة وعجزت بكل ما لديها 
الذي  الزحف اجلنوين  توقف هذا  اأن  والعلم  التكنولوجيا  من مقومات 
املركبات  هذه  فكل  وال�صفن  والطائرات  ال�صيارات  ماركات  بني  يفرق  مل 
�صاروا على مدرج واحد بقدرة قادر. اأمل يحن الوقت لتخفيف الحتبا�س 
العلماء  نظريات  على  والعتماد  املناخية،  املتغريات  واح��رتام  احل��راري 
وتقدي�س العلم الذي قيل يف حمكم الكتاب انه �صلطان، اأمل يحن الوقت 
للتحول للطاقة النظيفة وال�صتغناء عن الطاقة احلالية لتكون �صديقة 
للبيئة، اأعتقد اأن امل�صاهد املرعبة واخل�صائر الكبرية يف الأرواح واملمتلكات 

كفيلة باأن جتعل الب�صر اأكرث احرتاما لغ�صب الطبيعة.
 خالد �صامل

اآراء الكتاب

م�صاحة ن�صتعر�س فيها �لأفكار و�لإبد�ع 
بهدف �إثر�ء �حلياة �لثقافية

 يعرب �لقارىء فيها عن ر�أيه ول ميثل وجهة نظر �ل�صحيفة
نتلقى م�صاركتكم عرب �لمييل 

abdalmaqsud@hotmail.com �إعد�د �أ�صامة عبد�ملق�صود
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العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد عزيز ميانور حممد اأ�شرف   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021/0000963 اإخطار دفع يف الق�شية رقم

اإىل املحكوم عليه : حممد عزيز ميانور حممد اأ�صرف 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صركة جمموعة الإمارات ل�إت�صالت )جمموعة ات�صالت( �س م ع 

يف الق�صية امل�صار اليها اأع�ه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 
 24746 الر�صوم وامل�صاريف  �صام�  الكلي  املجموع   : املطلوب تنفيذه كالآتي  ان احلكم  ومبا 
درهم. لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأع�ه خ�ل )15( يوما 
من تاريخ اإع�نك / اإع�نكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�شارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - علي ر�شا جعفري مزهار ر�شا جعفري   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021/0000959 اإخطار دفع يف الق�شية رقم

اإىل املحكوم عليه : علي ر�صا جعفري مزهار ر�صا جعفري
العنوان : ال�صارقة - منطقة جتارية مويلح - بناية رقم 851 - �صقة 208 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
امل�صار  الق�صية  م ع - يف  ات�صالت( �س  الإمارات ل�إت�صالت )جمموعة  املنفذ �صركة جمموعة 
الر�صم  اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع  اأع�ه.  ومبا  اليها 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صام� الر�صوم وامل�صاريف 
اأع�ه خ�ل  65604 درهم لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه 
)15( يوما من تاريخ اإع�نك / اإع�نكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�شارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - امري �شعيد حممد �شعيد   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021/0001051 اإخطار دفع يف الق�شية رقم

اإىل املحكوم عليه : امري �صعيد حممد �صعيد 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صركة جمموعة الإمارات ل�إت�صالت )جمموعة ات�صالت( �س م ع

يف الق�صية امل�صار اليها اأع�ه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صام� الر�صوم وامل�صاريف 55197 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأع�ه خ�ل )15( يوما من تاريخ اإع�نك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإع�نكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد عبيد حممد عبيد اجلري�شي   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021/0000967 اإخطار دفع يف الق�شية رقم

اإىل املحكوم عليه : حممد عبيد حممد عبيد اجلري�صي 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صركة جمموعة الإمارات ل�إت�صالت )جمموعة ات�صالت( �س م ع 

يف الق�صية امل�صار اليها اأع�ه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صام� الر�صوم وامل�صاريف 22352 
درهم. لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأع�ه خ�ل )15( يوما 
من تاريخ اإع�نك / اإع�نكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�شارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - اماتو بايندي   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021/0001052 اإخطار دفع يف الق�شية رقم

اإىل املحكوم عليه : اماتو بايندي 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صركة جمموعة الإمارات ل�إت�صالت )جمموعة ات�صالت( �س م ع

يف الق�صية امل�صار اليها اأع�ه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صام� الر�صوم وامل�صاريف 27118 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأع�ه خ�ل )15( يوما من 
تاريخ اإع�نك / اإع�نكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�شارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - موؤ�ش�شة اأوكالهوما لالأدوات احلديدة والكهربائية 
وميثلها اأحمد عبد ربه �شامل طابون   

)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021/0001056 اإخطار دفع يف الق�شية رقم
اإىل املحكوم عليه : موؤ�ص�صة اوك�هوما ل�أدوات احلديدة والكهربائية وميثلها احمد عبد ربه �صامل طابون 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صركة جمموعة الإمارات ل�إت�صالت )جمموعة ات�صالت( �س م ع - يف الق�صية امل�صار اليها اأع�ه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صام� الر�صوم وامل�صاريف 24894 درهم ، بالإ�صافة اىل الفائدة 

القانونية بواقع %5 �صنويا من تاريخ املطالبة 2020/9/23 وحتى متام ال�صداد. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأع�ه خ�ل )15( يوما من تاريخ اإع�نك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإع�نكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�شارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - بانكاج رام راتان �شينغ داهادول �شينغ داهادول   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021/0000955 اإخطار دفع يف الق�شية رقم

اإىل املحكوم عليه : بانكاج رام راتان �صينغ دهادول �صينغ داهادول 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صركة جمموعة الإمارات ل�إت�صالت )جمموعة ات�صالت( �س م ع

يف الق�صية امل�صار اليها اأع�ه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صام� الر�صوم وامل�صاريف 25602 درهم ، بالإ�صافة اىل الفائدة 

القانونية بواقع %5 �صنويا من تاريخ 2020/3/17 حتى متام ال�صداد. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأع�ه خ�ل )15( يوما من تاريخ اإع�نك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإع�نكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 

حمكمة ال�شارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد مراد عي�شى البلو�شي   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021/0000969 اإخطار دفع يف الق�شية رقم

اإىل املحكوم عليه : حممد مراد عي�صى البلو�صي 
ال�صارقة - منطقة احلزابة - بناية ال�صعب - الطابق 21 - �صقة 2102 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ �صركة جمموعة الإمارات ل�إت�صالت )جمموعة ات�صالت( �س م ع - يف الق�صية امل�صار اليها اأع�ه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صام� الر�صوم وامل�صاريف 22855 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأع�ه خ�ل )15( يوما من تاريخ اإع�نك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإع�نكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / احمد طلعت عبدال�شادق حممد 
حمكمة ال�شارقة  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد عبد املناف اأبو نعمان   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021/0000971 اإخطار دفع يف الق�شية رقم

اإىل املحكوم عليه : حممد عبداملناف اأبو نعمان 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صركة جمموعة الإمارات ل�إت�صالت )جمموعة ات�صالت( �س م ع

يف الق�صية امل�صار اليها اأع�ه
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صام� الر�صوم وامل�صاريف 24804 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأع�ه خ�ل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإع�نكم   / اإع�نك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
القا�شي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�شارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - مو�شى ابوبكر   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021/0000946 اإخطار دفع يف الق�شية رقم

اإىل املحكوم عليه : مو�صى ابوبكر 
ال�صارقة - منطقة ال�صويهني - بناية �صيف ب�زا - الطابق 1  �صقة 103 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صركة جمموعة الإمارات ل�إت�صالت )جمموعة ات�صالت( �س م ع

يف الق�صية امل�صار اليها اأع�ه  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صام� الر�صوم وامل�صاريف 27405 
درهم.  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأع�ه خ�ل )15( يوما من تاريخ 
اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  الإخطار. ويف حالة تخلفك  بهذا  اإع�نكم   / اإع�نك 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي(   مدين    AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001003/ 
اإىل املحكوم عليه : وائل حممد كمال الدين فتحى حجازى  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صركة جمموعة الإمارات ل�إت�صالت )جمموعة اإت�صالت( �س م ع  

يف الق�صية امل�صار اليها اأع�ه. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور

قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صام� الر�صوم وامل�صاريف : 7027.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأع�ه خ�ل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإع�نكم   / اإع�نك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / عبداهلل املر�شدي         
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
 الق�شية التنفيذية رقم 1049 ل�شنة 2019 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده )ن�شرا(
اإىل املنفذ �صده / مروان يو�صف فريوز مو�صى بو�صعود - في�صل يو�صف فريوز مو�صى بو�صعود  

ل�صالح املنفذ له / بنك دبي ال�ص�مي  
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �صينعقد مزاد علني يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا يوم الإثنني 

املوافق 2021/8/16، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�صاف العقار على النحو التايل : 
العقار قطعة رقم )1197( مبنطقة الرو�صة )2( باإمارة عجمان ب�صعر ا�صا�صي مقداره )1،250،000.00( درهم، )مليون 

ومائتان وخم�صون الفا درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�صى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين ل�إمارات للمزادات :
http: www.emiratesauction.ae 

20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�صرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �صيك م�صدق بقيمة 
للعقار. 

فعلى من يرغب بال�صراء او ال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين ل�إمارات 
للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.

اأيام على  للبيع بث�ثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم باعرتا�صه معززا  وعلى كل من له اعرتا�س 
الأقل. 

مكتب اخلدمات الق�شائية 
حليمه اأحمد احلو�شني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
 االإنابة الق�شائية رقم 6 ل�شنة 2020 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(

اإىل املنفذ �صده / ت�صينغ بي ت�صونغ  
ل�صالح املنفذ له / بنك اأبوظبي الأول )حاليا( ، بنك اخلليج الأول )�صابقا(  

تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �صينعقد مزاد علني يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/8/16، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�صاف العقار على النحو التايل : 

)مليون  درهم،   )1،000،000( ا�صا�صي مقداره  ب�صعر  باإمارة عجمان   )2( الرو�صة  )1359( مبنطقة  رقم  العقار قطعة 
درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�صى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين ل�إمارات للمزادات :

http: www.emiratesauction.ae 
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�صرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �صيك م�صدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�صراء او ال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين ل�إمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بث�ثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم باعرتا�صه معززا  وعلى كل من له اعرتا�س 

الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

حليمه اأحمد احلو�شني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
 الق�شية التنفيذية رقم 1049 ل�شنة 2019 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
اإىل املنفذ �صده / مروان يو�صف فريوز مو�صى بو�صعود - في�صل يو�صف فريوز مو�صى بو�صعود  

ل�صالح املنفذ له / بنك دبي ال�ص�مي  
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �صينعقد مزاد علني يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا يوم الإثنني 

املوافق 2021/8/16، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�صاف العقار على النحو التايل : 
العقار قطعة رقم )1197( مبنطقة الرو�صة )2( باإمارة عجمان ب�صعر ا�صا�صي مقداره )1،250،000.00( درهم، )مليون 

ومائتان وخم�صون الفا درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�صى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين ل�إمارات للمزادات :
http: www.emiratesauction.ae 

20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�صرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �صيك م�صدق بقيمة 
للعقار. 

فعلى من يرغب بال�صراء او ال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين ل�إمارات 
للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.

اأيام على  للبيع بث�ثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم باعرتا�صه معززا  وعلى كل من له اعرتا�س 
الأقل. 

مكتب اخلدمات الق�شائية 
حليمه اأحمد احلو�شني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
 االإنابة الق�شائية رقم 6 ل�شنة 2020 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(

اإىل املنفذ �صده / ت�صينغ بي ت�صونغ  
ل�صالح املنفذ له / بنك اأبوظبي الأول )حاليا( ، بنك اخلليج الأول )�صابقا(  

تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �صينعقد مزاد علني يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/8/16، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�صاف العقار على النحو التايل : 

)مليون  درهم،   )1،000،000( ا�صا�صي مقداره  ب�صعر  باإمارة عجمان   )2( الرو�صة  )1360( مبنطقة  رقم  العقار قطعة 
درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�صى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين ل�إمارات للمزادات :

http: www.emiratesauction.ae 
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�صرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �صيك م�صدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�صراء او ال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين ل�إمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بث�ثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم باعرتا�صه معززا  وعلى كل من له اعرتا�س 

الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

حليمه اأحمد احلو�شني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0004907 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : �صا�صي راء نيبايل - اجلن�صية 

 / املتحدة  العربية  الإمارات  املاجد  حممد  عبدالعزيز  موؤ�ص�صة  املدعي  بان  نعلمكم 
اجلن�صية.  قد اقام الدعوى املذكورة اأع�ه للمطالبة و�صدر بحقكم احلكم التي : 

احلكم / انه بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٠ - بعد الإط�ع على الوراق 
ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره ١٢٠٠٠ درهم والزمته  بالفائدة 

مبقدار ٥% �صنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�صداد والزمته بامل�صروفات. 
حرر بتاريخ : ٢٠٢١/8/١ - حرر بوا�صطة املوظف

مركز �صعادة املتعاملني
القا�شي / ه�شام احمد عو�شني 
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االإبتدائية املدنية   

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
وزارة العدل - حمكمة اأم القيوين االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
 التنفيذ الق�شائي رقم 232 ل�شنة 2018 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده )ن�شرا(
اإىل املنفذ �صده / مدائن ام القيوين العقارية  

ل�صالح املنفذ له / اليك�صندر كوفالينكو  
تعلن حمكمة القيوين الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �صينعقد مزاد علني يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا يوم الث�ثاء 

املوافق 2021/8/10 ، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�صاف العقار على النحو التايل : 
العقار قطعة رقم )2( منطقة املدينة القدمية امليناء ب�صعر ا�صا�صي مقداره )33،063،240.00( درهم، )ث�ثة وث�ثون 
مليون وث�ثة و�صتون الف ومائتني واربعون درهم(، لأعلى �صعر. وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�صى احلال وذلك على املوقع 

http: www.emiratesauction.ae  : الإلكرتوين ل�إمارات للمزادات
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�صرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �صيك م�صدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�صراء او ال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين ل�إمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بث�ثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم باعرتا�صه معززا  وعلى كل من له اعرتا�س 

الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

حليمه اأحمد احلو�شني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
وزارة العدل - حمكمة اأم القيوين االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
 التنفيذ رقم 232 ل�شنة 2018 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
اإىل املنفذ �صده / مدائن ام القيوين العقارية  

ل�صالح املنفذ له / اليك�صندر كوفالينكو  
تعلن حمكمة اأم القيوين الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �صينعقد مزاد علني يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا يوم الث�ثاء 

املوافق 2021/8/10 ، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�صاف العقار على النحو التايل : 
العقار قطعة رقم )2( منطقة املدينة القدمية امليناء امل�صاحة )16،628( مرت ، ب�صعر ا�صا�صي مقداره )33،063،240.00( 
درهم، )ث�ثة وث�ثون مليون وث�ثة و�صتون الف ومائتني واربعون درهم( لأعلى �صعر. وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�صى 

http: www.emiratesauction.ae  : احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين ل�إمارات للمزادات
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�صرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �صيك م�صدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�صراء او ال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين ل�إمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بث�ثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم باعرتا�صه معززا  وعلى كل من له اعرتا�س 

الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

حليمه اأحمد احلو�شني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : مارياج لت�صميم �لزياء و�ملالب�س - �س ذ م م  
دي��رة - بور�صعيد -  S3 ملك �صعيد عبداهلل �صعيد ح��ارب املهريي -  العنوان : حمل رقم 
ال�صكل القانوين : �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة - ال�صخ�س الواحد )ذ م م( رقم الرخ�صة : 
701338 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1496365 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنح�ل ال�صركة املذكورة 
اأع�ه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/8/2  واملوثق لدى كاتب العدل 
اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  2021/7/25 وعلى من لديه  بتاريخ  حماكم دبي 
امل�صفي املعني ميثاء �لزعابي لتدقيق �حل�صابات العنوان : مكتب رقم 1101 طابق 
رقم 11 - بناية ا�صكوت بارك ب�ي�س - �صارع ال�صيخ زايد - املركز التجاري 1 - هاتف : 
8768662-04 حممول : 0555578859 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإع�ن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : ميثاء �لزعابي لتدقيق �حل�صابات
 - ب���ارك ب�ي�س  ا�صكوت  بناية   -  11 رق��م  ط��اب��ق   1101 رق��م  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
 : حممول   04-8768662  : هاتف   -  1 التجاري  املركز   - زاي��د  ال�صيخ  �صارع 
0555578859 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد 
مت تعيني امل�صفي املذكور اأع�ه لت�صفية مارياج لت�صميم �لزياء و�ملالب�س - 
�س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/8/2 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/7/25 وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
 )45( وذل��ك خ�ل  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  اأع���ه، م�صطحباً 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإع�ن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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داع�س  تنظيم  بني  تقارب  من  بالقلق  النيجريية  ال�صلطات  ت�صعر 
تكّثف  التي  الإج��رام��ي��ة  والع�صابات  الب�د  �صرق  �صمال  يف  املنت�صر 

عمليات اخلطف اجلماعي على بعد كيلومرتات يف ال�صمال الغربي.
النيجريية،  الأم��ن  ق��وات  تعقيد مهمة  التقارب من  يزيد هذا  وقد 
والع�صابات  �صرق(،  )�صمال  بورنو  ولي��ة  يف  الإرهابيني  تكافح  التي 
الإجرامية التي ت�صمي ال�صلطات مقاتليها “قطاع طرق” يف ال�صمال 

الغربي.
وح���ذرت م��ذك��رة م��وؤرخ��ة يف 23 مت��وز/ي��ول��ي��و لرئي�س ال��ه��ج��رة يف 
من  بر�س  فران�س  وكالة  عليها  اطلعت  بابانديدي  حممد  نيجرييا 
الب�د  غ��رب  �صمال  يف  زام��ف��ارا  م��ن  ال��ط��رق  لقطاع  كبرية  “حركة 

باجتاه بورنو بهدف تدريب مكثف من قبل بوكو حرام«.
ع�صوائي  ب�صكل  ل�إ�صارة  حرام”  “بوكو  عبارة  ال�صلطات  وت�صتخدم 

اإىل جميع اجلماعات الإرهابية املوجودة يف �صمال �صرق نيجرييا.
املعلومات، يجب  “ب�صبب هذه  ال�صباط  اإىل  املوجهة  املذكرة  وقالت 

تكثيف املراقبة حول منطقتك من اأجل جمع املعلومات«.
ويخو�س تنظيم داع�س يف ولية غرب اإفريقيا وحده تقريبا، التمرد 

الإرهابي الذي بداأ يف 2009 بهجمات جلماعة بوكو حرام.
ومنذ اأيار/مايو ومقتل زعيم بوكو حرام اأبو بكر �صكوي يف ا�صتباكات 
على  �صيطرتهم  التنظيم  متطرفوا  عزز  داع�س،  تنظيم  مقاتلي  مع 

املنطقة ال�صمالية ال�صرقية.

انتقدت اأحزاب املعار�صة يف الربملان الأملاين )بوند�صتاغ( عدم اإر�صال 
الغابات  حرائق  مواجهة  يف  لليونان  م�صاعدات  اأي  الآن  حتى  اأملانيا 

املتعددة.
وقالت فرانت�صي�صكا برانترن، املتحدثة با�صم حزب اخل�صر يف ال�صوؤون 
الأملانية  الأنباء  لوكالة  ت�صريحات  ال�صبت، يف  الأوروبية،  ال�صيا�صية 
يف  ت�صارك  اأن  الأملانية  احلكومة  على  “يتعني  برلني:  يف  )د.ب.اأ(، 
املتوفرة حالياً، بالإ�صافة  القدرات  اإطار  اإغاثة لليونان يف  اإج��راءات 
الحتادية  احلكومة  اخل�صر  ح��زب  نحن  طالبنا  لطاملا  ذل���ك،  اإىل 
ب�صراء طائرة ملكافحة احلرائق من اأجل اأملانيا، ولكن اأي�صا من اأجل 

الت�صامن الأوروبي«.
اأي�صا  ُت�صتخدم  اأنه ميكن للمروحيات الأملانية التي  وذكرت برانترن 

ملكافحة احلرائق تقدمي امل�صاعدة.
وقالت “على املدى املتو�صط، يتعني علينا تعزيز اآلية احلماية املدنية 

الأوروبية ومواءمتها مع اأزمة املناخ واآثارها«.

قال مكتب رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�صون اإن جون�صون 
اأحد موظفيه بفريو�س  اإ�صابة  ثبوت  بعد  نف�صه  اإىل عزل  ل يحتاج 
الأخرية.كان جون�صون  الآون��ة  ا�صكتلندا يف  اإىل  كورونا خ�ل رحلة 
قد زار كلية لل�صرطة يف فايف يوم الأربعاء وحمطة لتوليد الطاقة 
بالرياح قبالة اأبردين�صري يوم اخلمي�س.واأفادت و�صائل اإع�م حملية 
اأحد موظفيه الذين رافقوه اإىل كلية ال�صرطة و�صافر معه جوا  اأن 
تاأكدت اإ�صابته بفريو�س كورونا.وقال متحدث با�صم رئا�صة الوزراء 
اململكة  اأن��ح��اء  جميع  يف  م��واق��ع  ب��ان��ت��ظ��ام  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  “يتفقد 
املتحدة، وجميع جوانب الزيارات جتري مبا يتما�صى مع الإر�صادات 
اخلا�صة بكوفيد«.واأ�صاف “مل يتوا�صل رئي�س الوزراء عن كثب مع 

اأي �صخ�س ثبتت اإ�صابته«.

عوا�صم

اأبوجا

لندن

برلني

فل�صطني يف  بكورونا  جديدة  اإ�صابة   136
•• رام اهلل-وام:

اإ�صابة   136 ت�صجيل  ام�س  الكيلة  مي  الفلط�صينة  ال�صحة  وزي��رة  اأعلنت 
جديدة بفريو�س كورونا و33 حالة تعاٍف، فيما مل ت�صجل اأي حالت وفاة 
خ�ل ال�صاعات ال� 24 املا�صية.وقالت الكيلة اإن ن�صبة التعايف من الفريو�س 
 0.5% %98.4 فيما بلغت ن�صبة الإ�صابات الن�صطة  يف فل�صطني بلغت 
ون�صبة الوفيات %1.1 من جممل الإ�صابات.وبلغ اإجمايل عدد املواطنني 
يف   608،155 للفريو�س  امل�صادة  الطعومات  تلقوا  الذين  الفل�صطينيني 

ال�صفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 423،340 تلقوا جرعتي اللقاح.

اإيران.. نحو 350 مدينة حمراء 
وكورونا يفتك بالبلد

•• طهران-وكاالت

ارتفع عدد املدن اخلطرة امل�صنفة كحمراء يف اإيران اإىل 336 مدينة، مع 
كورونا  بفريو�س  الإ�صابة  م�صاعفات  ج��راء  اليومي  الوفيات  ع��دد  زي��ادة 
امل�صتجد.واأعلنت وزارة ال�صحة الإيرانية اأنه ف�ص� عن 336 مدينة هي 
يف حالة كورونا احلمراء، فاإن 84 مدينة اأخرى هي يف احلالة الربتقالية، 
بينما توجد 28 مدينة يف احلالة ال�صفراء.وقد مت اإ�صافة نحو 50 مدينة 
للقائمة احلمراء خ�ل ب�صعة اأيام فقط، من جراء التف�صي الوا�صع النطاق 
للفريو�س يف خمتلف املدن واملناطق الإيرانية، وخا�صة متحور دلتا ال�صديد 
العدوى.ويف غ�صون ذلك، ت�صهد امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية اكتظاظا غري 
م�صبوق، و�صط امت�ء الأ�صرة ونق�س وحدات العناية امل�صددة، والأوك�صجني، 
واإرهاق الكوادر الطبية، التي ما عادت تكفي لتغطية عدد احلالت الهائل 

والتعامل معها، بح�صب امل�صادر ال�صحية احلكومية نف�صها.
فيما تعاين املقابر يف كربيات املدن كالعا�صمة طهران واأ�صفهان وم�صهد، 
الوفيات  اأع��داد  يف  امل�صطرد  الرتفاع  نتيجة  عليها  املتوا�صل  ال�صغط  من 
بني امل�صابني بالفريو�س الفتاك، لدرجة اأن عمال املقابر يعملون ل�صاعات 
اأ�صفهان  دائرتي مقابر  املوتى، وفق  دفن  يتمكنوا من  اإ�صافية طويلة كي 

وم�صهد، كما نقل  اأم�س ال�صبت موقع “اإيران انرتنا�صيونال«.

�صحف عربية: اللبنانيون يلفظون ميلي�صيا حزب اهلل

•• نريوبي-اأ ف ب

ع�صرات  ال�����ص��ودان  الغزيرة يف جنوب  الأم��ط��ار  اأج���ربت 
الآلف م��ن الأ���ص��خ��ا���س ع��ل��ى م���غ���ادرة م��ن��ازل��ه��م، مما 
املنطقة  يف  امل���رتدي  الإن�����ص��اين  الو�صع  تفاقم  اإىل  اأدى 
املت�صررة بالفعل من نزاعات دامية، وفق ما ذكر مكتب 

الأمم املتحدة لتن�صيق ال�صوؤون الإن�صانية اجلمعة.
الفي�صانات، حيث  �صخ�س من  األف   90 ت�صرر حوايل 
واأجربت  واحل��ق��ول  امل��ن��ازل  املتوا�صلة  الأم��ط��ار  غمرت 

ال�صكان واملا�صية على اللجوء اإىل املرتفعات.
الإن�صانية  ال�صوؤون  لتن�صيق  املتحدة  واأ�صار مكتب الأمم 
هما  جونقلي  ولي��ة  يف  وال��ق��ن��اة  اأي���ود  منطقتي  اأن  اإىل 

الأكرث ت�صررا.
وقالت منظمة الأمم املتحدة “بالن�صبة للكثريين، هذه 
منذ  في�صانات  فيها  ي��واج��ه��ون  التي  الثانية  امل��رة  ه��ي 
اأيار/مايو«.ويواجه جنوب ال�صودان الذي نال ا�صتق�له 
ذلك  بعد  اأهلية  ح��رب  اىل  ينزلق  اأن  قبل   2011 ع��ام 
النزاع  منذ  العرقي  والعنف  القانون  ان��ع��دام  بعامني، 

الذي خلف قرابة 400 األف قتيل.
واغت�صاب  عرقية  مذابح  �صهدت  التي  املواجهات  واأدت 
اإنتاج  وت��وق��ف  ال��ف��ق��ر  ت��ف��اق��م  اإىل  جماعية  وان��ت��ه��اك��ات 

النفط.

ني�صان/اأبريل  يف  ال��دويل  البنك  عن  �صدر  تقرير  اأورد 
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مليون ن�صمة، هم من الفقراء.
اأن  م��ن  ع��رف��ات جمال  الإن�صانية  ال�����ص��وؤون  ح��ذر من�صق 
الفي�صانات تهدد ب�صكل خطري قدرة ال�صكان على البقاء 

اأحياء.
واأ�صاف اأن “الأ�صخا�س الذين التقيناهم يف اأيود والقناة 
لديهم احتياجات اإن�صانية ملحة، رغم اأنهم يفكرون يف 
اإخوانهم على ال�صفة الأخرى من النهر املحا�صرين يف 
وغري  الأ���ص��ج��ار  حت��ت  متح�صنني  باملياه  حماطة  ج��زر 

قادرين على العبور اإىل مكان اآمن«.
عاجلة،  م�صاعدات  لتقدمي  نداء  املتحدة  الأمم  اأطلقت 
وال���دواء  امل����اأوى  اإىل  امل��ت�����ص��ررون  ال�صكان  يحتاج  حيث 

واحل�صول على مياه ال�صرب.
واو�صح “ما يحدث يف اأيود هو مثال �صادم لتاأثري تغري 
املناخ... حيث ي�صاعف اآثار الفي�صانات ويرتك النا�س يف 

حرية من امرهم وحمرومني«.
املعاناة  تخفيف  “الآن هي  الق�صوى  الأولوية  اأن  واأك��د 

وهذا ما �صنقوم به بالعتماد على املوارد املتاحة لنا«.
املجتمعات  م�صاعدة  اإىل  اأي�����ص��اً  نحتاج  “لكننا  واأردف 
على التكيف مع التغيري و�صن�صتثمر يف امل�صاريع طويلة 

الأجل، مثل بناء ال�صدود«.

•• �صيول-اأ ف ب

كوريا  يف  ال��غ��زي��رة  الأم���ط���ار  ب��ه��ا  ت�صببت  في�صانات  اأدت 
نحو  واإج����ء  منزل  األ��ف  اأك��رث من  ت�صرر  اإىل  ال�صمالية 
خم�صة اآلف �صخ�س، وفق ما اأفاد التلفزيون الر�صمي، كما 

غمرت املياه م�صاحات وا�صعة من الأرا�صي الزراعية.
يف  يانغ  بيونغ  اع���رتاف  م��ع  التلفزيوين  التقرير  وي��اأت��ي 
ح��زي��ران/ي��ون��ي��و ب����اأن ال��ب���د ت��ع��اين م��ن اأزم����ة غذائية، 
املحت�صر  الزراعي  قطاعها  حيال  اخلطر  ناقو�س  ولتدق 

ومكافحتها لتاأمني حاجاتها الغذائية.
وال�صهر املا�صي اأ�صارت توقعات منظمة الأغذية والزراعة 
التابعة ل�أمم املتحدة اإىل اأن كوريا ال�صمالية تواجه نق�صا 
يف الغذاء بنحو 860 األف طن هذا العام، حمذرة من اأن 

الب�د قد ت�صهد “فرتة قحط قا�صية«.
تديرها  التي  تي يف”  �صي  “كاي  لقناة  لقطات  واأظ��ه��رت 
اإ�صافة  اأ�صطحها  اىل  امل��ي��اه  و�صلت  وق��د  م��ن��ازل  ال��دول��ة 
اإ�صافة  اإن���ه  التقرير  م��ت�����ص��ررة.وق��ال  وج�����ص��ور  ط��رق  اىل 
من  الهكتارات  “مئات  املياه  غمرت  وال��ط��رق،  املنازل  اىل 
اجلنوبية،  هامغيونغ  مقاطعة  يف  الزراعية”  الأرا���ص��ي 
ن��ائ��ب رئي�س وكالة  واأف����اد  الأن���ه���ار.  ���ص��دود  ان��ه��ارت  حيث 
نام  يونغ  ري  ال�صمالية  لكوريا  التابعة  اجلوية  الأر���ص��اد 
يت�صبب هطول  بالفعل، قد  الرتبة  ت�صّبع  اأنه مع  لل�صبكة 

مزيد من الأمطار باأ�صرار اإ�صافية.

اآب/ ال��ع��ا���ص��ر م���ن  اأم���ط���ارا غ���زي���رة ح��ت��ى  “نتوقع  وق����ال 
ال�صاحل  منطقة  ح��ول  ترتكز  ع��دة،  مناطق  يف  اغ�صط�س 

ال�صرقي«.
زعيم  عن  الر�صمية  �صينمون”  “رودونغ  �صحيفة  ونقلت 
كوريا ال�صمالية كيم جونغ اأون ال�صبت قوله اإن على “كافة 
القطاعات والوحدات” اّتخاذ اإجراءات ملنع وقوع “كوارث 

طبيعية م�صبقا«.
وغالبا ما تكون وطاأة الكوارث الطبيعية اأ�صد على كوريا 
ال�صمالية املعزولة ب�صبب �صعف بنيتها التحتية، فيما زادت 

اإزالة الغابات الأمور �صوءا ما جعلها عر�صة للفي�صانات.
املدارية  الأعا�صري  من  �صل�صلة  ت�صببت  املا�صي  وال�صيف 
الأرا�صي  دمرت  بفي�صانات  ال�صمالية  كوريا  �صربت  التي 

الزراعية واآلف املنازل.
وح����ذر ك��ي��م ج��ون��غ اأون يف ح��زي��ران/ي��ون��ي��و امل��ا���ص��ي من 
التي  الأ�صرار  ب�صبب  الغذائية  الإم��دادات  ح�صا�صية و�صع 
خلفتها العوا�صف، داعيا اىل اتخاذ خطوات لتقليل تاأثري 
الكوارث الطبيعية.وتعي�س كوريا ال�صمالية يف عزلة ذاتية 
احلركة  تباطوؤ  اىل  اأدى  ما  كوفيد،  جائحة  من  للوقاية 
للب�د  احليوي  ال�صريان  تعد  التي  ال�صني  مع  التجارية 
جماعة  ال�صمالية  كوريا  �صهدت  اأن  و�صبق  كبري.  حد  اىل 
اآلف  م��ئ��ات  وف���اة  اإىل  اأدت  امل��ا���ص��ي  ال��ق��رن  ت�صعينات  يف 
الأ�صخا�س بعدما حرمها �صقوط الحتاد ال�صوفياتي من 

الدعم الذي كانت حتتاجه ب�صدة.

ت�صرر 90 األف �صخ�س جراء 
الفي�صانات يف جنوب ال�صودان 

اإجلء الآلف جّراء الفي�صانات 
يف كوريا ال�صمالية 

•• عوا�صم-وكاالت

يتحمل  و����ص���ع  يف  ل���ب���ن���ان  ي���ع���د  مل 
تاأثر  اأن  ب��ع��د  ج��دي��دة  ت��داع��ي��ات  اأي 
عقب  و�صيا�صياً  واجتماعياً  اقت�صادياً 
انفجار مرفاأ بريوت يف العام املا�صي، 
يكونوا  ب���اأن  اللبنانيون  ي�صمح  ول��ن 
اأجنداته  اهلل  ح���زب  لتنفيذ  و�صيلة 

ال�صيا�صية يف املنطقة.
اأم�س  �صادرة  عربية  ل�صحف  ووفقاً 
لبنان  يف  اهلل  ح����زب  وج����د  ال�����ص��ب��ت، 
اأن منع  ب��ع��د  ن���ادر  اأم����ام حت��د  نف�صه 
احلزب  مقاتلي  لبنانيون  مواطنون 
م��ن اإط�����ق ���ص��واري��خ ع��ل��ى مناطق 
اأرا�صيهم،  م��ن  انط�قاً  اإ�صرائيلية 
يف ر�صالة تدل على اأن املعارك مع تل 
اأبيب ل تلقى �صعبية لديهم ولي�صوا 
ع���واق���ب  اأي  ل��ت��ح��م��ل  م�����ص��ت��ع��دي��ن 

جديدة.

رف�س �صعبي
اللندنية  “العرب”  وذكرت �صحيفة 
اأن حادث اإط�ق ال�صواريخ من قبل 
اإ�صرائيلية  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى  اهلل  ح���زب 
ك�صف عن رف�س كامن لدى فئات من 
التي  اهلل  ح��زب  لأن�صطة  اللبنانيني 
جتر الب�د اإىل معارك غري حم�صوبة 
مع اإ�صرائيل، خا�صة اأن احلزب يفكر 
فقط يف مكا�صبه ال�صيا�صية ومكا�صب 
ي�صع  اأن  دون  امل��واج��ه��ة  م��ن  اإي�����ران 
الأرواح  يف  اخل�����ص��ائ��ر  اع���ت���ب���اره  يف 
واملمتلكات التي يتعر�س لها ال�صكان 
خ�ل كل مواجهة.ونقلت ال�صحيفة 
“اإن  ق��ول��ه  لبنانيني  م��راق��ب��ني  ع��ن 
اللبنانيني  م���ن  جم��م��وع��ة  ت�����ص��دي 
يظهر  احل��زب  ملقاتلي  علني  وب�صكل 
�صاحله،  يف  ت��ع��د  مل  الأو�����ص����اع  اأن 
قادرين  ي��ع��ودوا  مل  اللبنانيني  واإن 
ع��ل��ى ال�����ص��ك��وت ع��ن اأج���ن���دات احلزب 
ت�صع  ال��ت��ي  وال�صيا�صية  الع�صكرية 

لبنان كواجهة لها«.
اعرتا�س  اأن  اإىل  امل��راق��ب��ون  واأ����ص���ار 

مواطنني  م���ن  اهلل  ح����زب  ���ص��اح��ن��ة 
الواجهة  اإىل  ���ص��ي��ع��ي��د  ل��ب��ن��ان��ي��ني 
تر�صانة  واأن  احل��زب  �ص�ح  مو�صوع 
تقو�س  مي��ت��ل��ك��ه��ا  ال���ت���ي  الأ����ص���ل���ح���ة 
الدولة اللبنانية ويجب ت�صليمها اإىل 

اجلي�س.
ك��م��ا ن��ق��ل��ت ال�����ص��ح��ي��ف��ة ع���ن مقطع 
ف���ي���دي���و مت ت�����داول�����ه ع���ل���ى م���واق���ع 
التوا�صل الجتماعي وبثته حمطات 
تلفزيونية لبنانية يظهر ح�صداُ من 
�صاحنة  ح����ول  ي��ت��ج��م��ع��ون  ال����رج����ال 
بقاذفات  حم��م��ل��ة  م�����ص��ط��ح��ة  زرق�����اء 
���ص��وي��ا ذات  ال�������ص���واري���خ يف م��ن��ط��ق��ة 

الأغلبية الدرزية يف اجلنوب.
ال��ت��ي يتبّنى  الأوىل  امل���رة  وه���ذه ه��ي 
مواقع  ا���ص��ت��ه��داف  اهلل  ح����زب  ف��ي��ه��ا 
اإ�صرائيلية، منذ ت�صعيد ع�صكري بني 

الطرفني عام 2019.

تطويق �لت�صعيد �حلربي
“ال�صرق  ���ص��ح��ي��ف��ة  اع���ت���ربت  ف��ي��م��ا 
اجلي�س  م����ن  ك�����ً�  اأن  الأو�صط” 

الإ�صرائيلي وحزب اهلل اأكدا رغبتهما 
عن  والمتناع  ال�صتباك  تطويق  يف 
ال��ت�����ص��ع��ي��د احل���رب���ي. وط���ي �صفحة 
ان  ي��وؤك��دون  املواجهة. لكن اخل��رباء 
�صت�صعل  ب�صرية  اإ�صابة  اأو  خطاأ  اأي 

املنطقة.
بح�صب  الع�صكريون  اخل���رباء  واأك���د 
الإ�صرائيلي  الق�صف  اأن  ال�صحيفة 
مناطق  اإ����ص���اب���ة  ت��ع��م��د  وال���ل���ب���ن���اين 
م��ف��ت��وح��ة ب��� اإ���ص��اب��ات ب�����ص��ري��ة، ما 
بينهما  ر�صائل  يو�ص�ن  اأنهما  يعني 
ي�����وؤك�����دان ف��ي��ه��ا ع�����دم رغ��ب��ت��ه��م��ا يف 
اأن  اأك����دوا  اخل����رباء  ل��ك��ن  الت�صعيد. 
اأي ط��رف يف�صي اىل  م��ن  اأي خ��ط��اأ 
اإ�صابة ب�صر ميكنه ان ي�صعل املنطقة 

با�صتباك حربي وا�صع.
وم���ع اأن اخل�����رباء اأج��م��ع��وا ع��ل��ى ان 
بالت�صعيد،  معنيني  غ��ري  الطرفني 
اأنهم حذروا من تدهور مفاجئ.  اإل 
ل  الإ�صرائيلي  الأم��ن  واإن��ه يف جهاز 
باإط�ق  اأي ع�قة حلزب اهلل  يرون 
ال���ق���ذائ���ف ال�������ص���اروخ���ي���ة الأخ������رية، 

�ص�ح  غ��ارات  ت�صتهدف  “ولذلك مل 
اجل����و الإ����ص���رائ���ي���ل���ي اأم�������س اأه����داف����اً 
اأمنية  م�صادر  اهلل«.وك�����ص��ف��ت  حل��زب 
يف تل اأبيب اأن املخابرات الإ�صرائيلية 
قادة  ع��ن  معلومات  جمع  يف  با�صرت 
فل�صطينيني ميدانيني ممن يبادرون 
حتا�صبهم  ح��ت��ى  اإ���ص��رائ��ي��ل،  لق�صف 

على ذلك.

�لت�صدي لأجند�ت حزب �هلل
ف��ي��م��ا ����ص���رد ال��ك��ات��ب رب�����اح م���ك���رم يف 
ح��ول منطقة  رواي��ة  النهار  �صحيفة 
العرقوب املحاذية لفل�صطني املحتلة 
ت�صتخدمها  عمليات  �صاحة  وتعترب 
هجمات  ل�صن  الفل�صطينية  املقاومة 
ب���اجت���اه ال���داخ���ل ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي، ما 
الأكرثية  ذات  ال��ع��رق��وب  ق���رى  ك��ّب��د 
الدرزية، ومن بينها مدينة حا�صبياً، 
رداً ع�صكرياً اأ�صفر عن خ�صائر مادية 

وب�صرية.
للق�صف  ق��راه��م  تعر�س  “مع  وق��ال 
اأه����ايل  الإ����ص���رائ���ي���ل���ي، زار وف����د م���ن 

املنطقة برفقة رجال الدين م�صوؤول 
اأجل  من  العرقوب  يف  امل�صلح  الكفاح 
منظمة  م��دف��ع��ي��ة  ل��ن��ق��ل  ال��ت��و���ص��ط 
ال����ت����ح����ري����ر م�����ن حم����ي����ط ق����راه����م. 
امل�صوؤول الع�صكري رحب بهم اآنذاك، 
اأن  اع��ت��ب��ار  على  طلبهم  رف�����س  لكنه 
ال�����ص���ح ه��و ال�����ص��ب��ي��ل ال��وح��ي��د نحو 
فما  ال�صهاينة.  من  القد�س  حترير 
اأن  اإل  اأح�����د احل��ا���ص��ري��ن  م���ن  ك����ان 
�صرخ يف وجهه قائً�: “يا خيي، اإنت 
)هنا(  هون  من  املدفع  )اإنقل(  �صيل 
وفل�صطني بتاخدها من هال�صوارب«.

ب��ع��د هذه  اأن�����ه  اإىل  ال��ك��ات��ب  واأ�����ص����ار 
ال���رواي���ة ت��ت��واف��ق م���ع م�����ص��ه��د قرية 
العرقوب،  منطقة  يف  الدرزية  �صويا 
املوحدين  م���ن  الأه������ايل  ق����ام  ح��ي��ث 
حمملة  �صاحنة  ب��اع��رتا���س  ال����دروز 
براجمة �صواريخ ا�صتخدمت قريتهم 
فل�صطني  نحو  النار  لإط���ق  غطاء 
ركابها  ع���ل���ى  وان����ه����ال����وا  امل���ح���ت���ل���ة، 
ب��ال�����ص��رب وج���ردوه���م م��ن �ص�حهم 
اللبناين  اجل��ي�����س  ي��ت��دخ��ل  اأن  ق��ب��ل 

وي��ن��ق��ذه��م م��ن ب��راث��ن ال��غ�����ص��ب من 
قراهم  بتحويل  اهلل”  “حزب  ق��ي��ام 

اإىل اأهداف ع�صكرية غري مربرة.
اإط�������ق  اأن  رب�������اح  ال����ك����ات����ب  واأك���������د 
ُيلغي  ل��ن  ال�صتعرا�صية  ال�صواريخ 
“اإجنازات”  اللبنانيني  ذاك����رة  م��ن 
اأع����را�����س  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، ول  احل������زب 
الباهظة  وع���ن���ا����ص���ره���م  ���ص��ا���ص��ت��ه��م 
يف  املتجددة  اأي���ار   7 ول  وال�صخيفة، 
الوقود،  وحم���ط���ات  ب����ريوت  ����ص���وارع 
بحر  القر�صنة يف  يجعل من  لن  بل 

العرب عمً� مقاوماً.

�لر�صالة و�صلت
�صحيفة  حت����دث����ت  ج���ان���ب���ه���ا  وم������ن 
توقف  عن  اللبنانية  “اجلمهورية” 
اإ�صرائيل  خرباء يف تاريخ النزاع بني 
اختيار  م���وؤ����ص���رات  ع��ن��د  اهلل  وح����زب 
اإليهما  ب  ن�صاَ اللذين  القتيلني  هوية 

“حزب اهلل” العملية.
من  جم��م��وع��ة  ال�صحيفة  وط��رح��ت 
اأن  مي���ك���ن  “هل  وم���ن���ه���ا  ال����ص���ئ���ل���ة، 
التوقيت  )اآب(  اأغ�����ص��ط�����س   4 ي��ك��ون 
املنا�صب للتذكري باملواجهة املفتوحة 
ا���ص��رائ��ي��ل وح���زب اهلل يف �صوريا  ب��ني 
اليوم  ذل��ك  ان يف  وه��ل  ولبنان معاً؟ 
يكونا  اأن  م���ن  ال��ط��رف��ني  ُي��ق��ِل��ق  م���ا 
التي  امل��رف��اأ  تفجري  جرمية  يف  �صبباً 
ُع������ّدت ���ص��د الن�������ص���ان���ي���ة؟ وه����ل هو 
الوقت املنا�صب للتعكري على الأجواء 
التح�صري  ت��واك��ب  ال��ت��ي  ال�صاغطة 
لت�صكيل احلكومة العتيدة التي طال 
انتظارها عاماً كامً� اإّل ث�ثة ايام؟ 
لإع�ن  املنا�صب  التوقيت  ه��و  وه��ل 
���رف يف امل��واج��ه��ة بني  احل���زب ان���ه طاَ
ت��ل اأب��ي��ب وط��ه��ران، وال��ت��ي جت��ّل��ت يف 
املتبادلة  الأيام الأخرية والتهديدات 
ا���ص��ت��م��رار حرب  م��ع  ت��زام��ن��اً  بينهما، 
اأ�صابيع  منذ  ا�صتهدفت  التي  ال�صفن 
وا�صرائيلية  اإي���ران���ي���ة  ب���واخ���ر  ع����دة 
املياه  ق��ب��ال��ة  م��ت��ب��ادل��ة  ع��م��ل��ي��ات  يف 

الإقليمية ال�صورية؟«

•• عمان-اأ ف ب

اأنه  ال�صبت  اأم�س  بيان  الأردين يف  اأعلن اجلي�س 
ق��ت��ل م��ه��رب��ا وج����رح اآخ���ري���ن مل ي��ح��دد عددهم 
وتهريب  اململكة  اإىل  �صوريا  من  الت�صلل  حاولوا 

كمية كبرية من املخدرات والذخرية.
ون��ق��ل ال��ب��ي��ان ع���ن م�����ص��در ع�����ص��ك��ري ق��ول��ه اإن 
“حماولة  ال�صبت  اأم�����س  ف��ج��ر  اأح��ب��ط  اجل��ي�����س 
ت�����ص��ل��ل وت��ه��ري��ب م���ن الأرا�����ص����ي ال�����ص��وري��ة اإىل 

الأرا�صي الأردنية«.
واأ�صاف اأنه “مت تطبيق قواعد ال�صتباك ما اأدى 

واإ�صابة عدد منهم ولذ  املهربني  اأح��د  قتل  اإىل 
الباقي بالفرار اإىل داخل العمق ال�صوري«.

من  كبرية  “كميات  �صبط  مت  امل�صدر  وبح�صب 
املواد املخدرة وكمية من خمازن الذخرية وجهاز 
اجلهات  اإىل  امل�صبوطات  حت��وي��ل  ومت  ات�����ص��ال، 

املخت�صة«.
قوة  بكل  “�صيتعامل  الأردين  اجلي�س  اأن  واأك���د 
تهريب  اأو حم��اول��ة  ت�صلل  اأي عملية  م��ع  وح��زم 
حلماية احلدود ومنع من ت�صول له نف�صه العبث 

بالأمن الوطني الأردين«.
اأيار/مايو   19 يف  اأعلن  الأردين  اجلي�س  وك��ان 

 11 اأ���ص��ل  م��ن  قتل ث�ثة مهربني  اأن��ه  املا�صي 
وتهريب  اململكة  اىل  �صوريا  من  الت�صلل  حاولوا 

كمية كبرية من املخدرات واأ�صلحة.
وغ��ال��ب��ا م��ا ت��ع��ل��ن ال�����ص��ل��ط��ات الأردن���ي���ة اإحباط 
عمليات تهريب خمدرات على احلدود مع �صوريا.
%95 من املخدرات  اأن  الداخلية  وتوؤكد وزارة 

التي ُت�صبط معدة للتهريب اإىل اخلارج.
وعقوبة الجتار باملخدرات يف اململكة هي ال�صجن 
لفرتات ترتاوح بني ث�ثة اأعوام و15 عاما تبعا 
والتعاطي  احل���ي���ازة  اأم����ا  امل�����ص��ب��وط��ة،  للكميات 

فت�صل عقوبتها اإىل ال�صجن ث�ث �صنوات.

اجلي�س الأردين يحبط ت�صلل مهربني من �صوريا 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

قادة  م��ن  باأنهم  و�صفوا  اأ�صخا�س  خم�صة  املتحدة  ال��ولي��ات  اأدرج���ت 
اجلماعات املتطرفة يف اأفريقيا �صمن قائمة “الإرهابيني العامليني”، 

وفق ما ذكر وزير اخلارجية الأمريكي انتوين بلينكن يف بيان.
ال�صوؤون  “يراأ�س  ال����ذي  ع��م��ر  م��ا���ص��ود  ب��ون��وم��اد  ه����وؤلء  راأ�����س  وع��ل��ى 
الع�صكرية والع�قات اخلارجية لتنظيم داع�س يف موزمبيق” و�صيدان 
اأغ هيتا “القائد امل�صوؤول عن منطقة كيدال يف مايل �صمن جماعة ما 
“قيادي  و�صامل ولد برميات وهو  وامل�صلمني”  الإ�ص�م  ت�صمى ن�صرة 
و�صريما يف  اأربيندا  واأم��ري  وامل�صلمني  الإ�ص�م  ن�صرة  ب��ارز يف جماعة 
الإ�ص�م  اأنه ي�صرف على جماعة ن�صرة  منطقة موبتي يف مايل. كما 

وامل�صلمني يف بوركينا فا�صو«.

والثنان الآخران هما علي حممد راج “املتحدث با�صم حركة ال�صباب 
والقيادي البارز للجماعة” وعبد القادر حممد عبد القادر “و�صيط” 

ال�صباب.
ممتلكات  جميع  “جتميد  الآن  يتعني  اأن���ه  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  اأ���ص��اف 
وم�صالح هوؤلء الأفراد واإب�غ مكتب مراقبة الأ�صول الأجنبية التابع 

لوزارة اخلزانة عنها«.
تعام�ت  ق�صد  ع��ن  ت�صهل  اأجنبية  مالية  موؤ�ص�صة  “اأي  اأن  واو���ص��ح 
مالية �صخمة اأو تقدم خدمات مالية كبرية ملن مت ذكرهم اليوم” قد 
تتعر�س لعقوبات.ت�صعى الوليات املتحدة اإىل “تعطيل و�صائل متويل 
تنظيم داع�س الإرهابي يف موزمبيق وجماعة ما ت�صمى ن�صرة الإ�ص�م 
املزيد من  تنفيذ  للحد من قدراتهم على  ال�صباب  وامل�صلمني وحركة 

بح�صب البيان. الهجمات �صد املدنيني”، 

وا�صنطن تدرج 5 متطرفني على لئحة »الإرهابيني العامليني« 
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عربي ودويل
وا�صنطن حت�س لبنان على منع هجمات حزب اهلل �صد اإ�صرائيل 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

احلكومة  املتحدة  ال��ولي��ات  ح�صت 
اللبنانية على منع مقاتلي حزب اهلل 
اإ�صرائيل  نحو  اإط���ق �صواريخ  من 
مع ت�صاعد التوتر على احلدود بني 

لبنان والدولة العربية.
اخلارجية  ب��ا���ص��م  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
“ندعو  ب���راي�������س  ن��ي��د  الأم���ريك���ي���ة 
عاجل  ب�صكل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
وب�صط  ك���ه���ذه  ه���ج���م���ات  م���ن���ع  اىل 

املنطقة”،  ه����ذه  ع��ل��ى  ���ص��ي��ط��رت��ه��ا 
اجلهود  كل  ب�صدة  “ن�صجع  م�صيفا 

للحفاظ على الهدوء«.
وميلك حزب اهلل املدعوم من اإيران 
نفوذا قويا يف لبنان الذي يعاين من 
انهيار اقت�صادي غري م�صبوق وعجز 
حكومة  ت�صكيل  ع��ن  ع��ام  نحو  منذ 
احلكومة  ا���ص��ت��ق��ال��ة  ب��ع��د  ج���دي���دة 
بت�صريف  ت��ك��ت��ف��ي  ال���ت���ي  احل���ال���ي���ة 

الأعمال.
اأعلن  الإ�صرائيلي  وكان �ص�ح اجلو 

اخلمي�س �صن اأوىل �صرباته اجلوية 
����ص���ن���وات موؤكدا  م��ن��ذ  ل��ب��ن��ان  ع��ل��ى 
اأط���ل���ق���ت منها  ا����ص���ت���ه���داف م���واق���ع 
�صواريخ باجتاه مناطقه ال�صمالية.

ع�صرات  اهلل  ح��زب  اأط��ل��ق  واجلمعة 
باجتاه  اجل���ن���وب  م���ن  ال�������ص���واري���خ 
مواقع ا�صرائيلية “رداً على الغارات 
لكن اجلي�س  اجلوية الإ�صرائيلية”، 
ال�صرائيلي اأعلن اعرتا�س معظمها 
على  بالت�صعيد  رغبته  عدم  موؤكدا 

احلدود.

وتكّرر قيادة حزب اهلل، الذي ميتلك 
تت�صمن  �صخمة  اأ���ص��ل��ح��ة  ت��ر���ص��ان��ة 
����ص���واري���خ دق���ي���ق���ة، ت���اأك���ي���ده���ا على 
“تثبيت قواعد ال�صتباك”  �صرورة 
التي اأر�صتها اآخر حرب مع اإ�صرائيل 

يف متوز/يوليو 2006.
الداعم  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  وك��ان��ت 
ال�����دويل ال��رئ��ي�����ص��ي لإ���ص��رائ��ي��ل قد 
للدولة  اأن  ���ص��اب��ق  وق���ت  يف  اأع��ل��ن��ت 
ال�����دف�����اع عن  احل������ق يف  ال����ع����ربي����ة 

نف�صها.

من لبنان.. اإيران حتاول ح�صر قواعد ال�صتباك خارج اأرا�صيها
••عوا�صم-وكاالت

جراء  اإي���ران  ملعاقبة  الدولية  احلملة  تت�صاعد  وبينما  م�صادفة،  اأي��ة  دون 
�صلوكها غري امل�صوؤول من الأمن والتجارة الدولية، ت�صاعد التوتر يف منطقة 

جنوب لبنان مع اجلانب الإ�صرائيلي بتبادل للق�صف املدفعي وال�صاروخي.
اإن  ل�عتقاد  ذه��ب  والع�صكرية  ال�صيا�صية  التحلي�ت  من  وا�صحة  اأغلبية 
الت�صعيد يف جبهة جنوب لبنان مفتعل متاماً، حيث ت�صعى اإيران لأن تخلق 
بوؤرة توتر اإقليمية �صديدة احل�صا�صية والرتكيب، بحيث ين�صغل العامل عن 
ال�صاحة  تكون  واأن  وال�صيا�صي،  الأمني  �صلوكها  على  اإي��ران  معاقبة  م�صاألة 
والدولية  الإقليمية  القوى  وبني  بينها  احل�صابات  لت�صفية  مكاناً  اللبنانية 
ال�صعب  ح�صاب  على  وامل��ادي��ة  الب�صرية  اخل�صائر  تكون  بحيث  لها،  املناوئة 
اأم��ام قواعدها  اإي��ران وما قد يعر�صها حلرج و�صعف  اللبناين، خارج حدود 

الجتماعي الداخلية.
الكاتب الإي��راين نا�صمي �صرايداري، �صرح يف حديث مع �صكاي نيوز عربية 
ح�صا�صية املوقف الداخلي للنظام ال�صيا�صي الإي��راين احلاكم يف حال تلقيه 

لأية خ�صارة ع�صكرية داخل اأرا�صيه “ثمة يف بنية النظام الإيراين ما ي�صبه 
التوجهات اخلطابية وال�صيا�صية التي كانت اإبان النظام النا�صري يف م�صر. 
�صرعي  ه��و  النظام  ه��ذا  اإن  تقول  ال��داخ��ل  الإي����راين يف  النظام  دع��اي��ة  فكل 
التي  العاملية،  القوى  وال�صمود يف وجه  واملمانعة  الت�صدي  قيم  يتبنى  لأنه 
ي�صميها النظام ب�)قوى ال�صتكبار(، ويف حال توجيه �صربة ع�صكرية للنظام 
�صتفقد  الدعاية،  تلك  �صي�صيب  �صامً�  انهياراً  ف��اإن  ووا�صح،  مبا�صر  ب�صكل 
م�صامينها وفاعلية تاأثريها على الطبقات الإيرانية امل�صحوقة، التي مار�صت 

عليها دعاية النظام الإيراين تاأثرياً طوال اأربعني عاماً«.
وقابلية  جت�����ص��م��اً  الأك����رث  ال��ط��ب��ق��ات  “اأما  ح��دي��ث��ه  يف  ����ص���راي���داري  ي�صيف 
ل�نتفا�س يف وجه النظام، وُهم موؤلفون من م�يني ال�ُصبان واأبناء الطبقة 
الو�صطى التي مت تفقريها، فزخمها وا�صح يف املظاهرات التي جتتاح خمتلف 
تعر�س  ل��و  واح���دة  دفعة  اخل��وف  �صيك�صرون حاجز  ه���وؤلء  ال��ب���د.  مناطق 
اأكرب خماوف  العاملية، وهذه  القوى  الإي��راين ل�صربة ع�صكرية من  النظام 
النظام التي ُتهدد اأ�صا�صه. والقوى الدولية تدرك ذلك متاماً، فهي لن تدخل 
يف مواجهة ع�صكرية مع الِنظام الإيراين بغية احت�ل اإيران، بل فقط لك�صر 

هيبته املزيفة، فهي تعرف اإن ال�صعب الإيراين كفيل باإ�صقاطه يف املح�صلة«.
الإقليمي،  امل�صهد  اإي��ران يف  نفوذ  مناطق  دون غريه من  لبنان  اختيار  لكن 
اليمن وف�صائل احل�صد  اأي�صاً على ميلي�صيا احلوثي يف  اإي��ران  حيث تهمني 
التفكري  واأدوات  امل��ع��اي��ري  ح�صب  دلل���ة  ذا  اأم����راً  ي��ب��دو  ال��ع��راق،  يف  ال�صعبي 

ال�صيا�صي الإيرانية.
وُيرجع املعار�س الإيراين الأحوازي ن�صاأت الُعبيدي ذلك اإىل ث�ثة عوامل 
ميتاز به “احلقل اللبناين” من النفوذ الإيراين يف دول الإقليم، بالذات يف 

هذه املرحلة.
وي�صرح الُعبيدي ذلك الأمر يف حديث مع �صكاي نيوز عربية “لأن لبنان هي 
م�صاحة احتكاك مع اإ�صرائيل، حيث يعتقد العقل ال�صرتاتيجي الإيراين اإن 
اأية مواجهة مع اإ�صرائيل �صتدفع القوى الغربية ل�نخراط يف الأمر رغماً 
عنها، وهو اأمر �صيتطلب التوا�صل مع اإيران، التي تعترب نف�صها الآمر الناهي 
على ميلي�صيا حزب اهلل.  كذلك يعود الأمر اإىل ح�صا�صية امللف اللبناين ودور 
ميلي�صيا حزب اهلل، حيث ثمة انق�صام حاد ب�صاأنها، بالذات من زاوية دور هذه 
امليلي�صيات يف اإدخال لبنان يف بوؤرة ال�صراع الدويل مع اإيران. فذلك النق�صام 

لبتزاز  لإي��ران  متنف�صاً  �صيكون  داخلية،  اأهلية  ملواجهات  يتحول  قد  ال��ذي 
جميع الدول الإقليمية وحتى القوى الدولية من خ�ل لبنان«.

ي�صيف الُعبيدي: “اإن اأهم ما مييز ميلي�صيا حزب اهلل عن باقي امليلي�صيات 
اإيران  عليها  ا�صتغلت  امليلي�صيا  فهذه  )اح��رتاف��ه��ا(.  ه��و  اإقليمياً  الإي��ران��ي��ة 
احُلكم يف  وموؤ�ص�صات  الدولة  اأجهزة  كل  ومنخرطة يف  كاملة،  عقود  لأربعة 
لبنان، وت�صيطر نف�صياً واأمنياً على الكثري من اجلماعات والقوى ال�صيا�صية 
اللبنانية، وطبعاً بنيتها الع�صكرية والتزامها التنظيمي اأكرث ر�صانة من باقي 
امليلي�صيات، لذلك فهي املر�صح الأول لتكون حمل اعتماد اإيراين، بالذات يف 

هذا الوقت ال�صاغط على النظام الإيراين«.
وي�صكك املراقبون يف قدرة رئي�س اجلمهورية اللبنانية اأو احلكومة والربملان 
على اإيقاف اأي قرار اإيراين عن طريق حزب اهلل والذي من �صاأنه اأن يدخل 
لبنان يف بوؤرة التوتر بني اإيران والقوى الدولية، فاحلاكم الفعلي للبنان هو 
�ُصلطة �ص�ح حزب اهلل. لكنهم يت�صاءلون حول مدى اجنرار القوى الدولية 
لهذه اللعبة الإيرانية، والتخلي عن معاقبتها املبا�صرة لإيران جراء �صلوكها، 

ويف �صاحتها الداخلية.

•• عوا�صم-وكاالت

قبل  اإفريقيا،  غرب  منطقة  �صهدت 
اأوق��ع ع�صرات  اإرهابيا  اأي��ام، هجوما 
جماعة  �صارعت  واجلرحى،  القتلى 
داع�س  لتنظيم  املوالية  ح��رام  بوكو 
م�صوؤوليتها  اإع����ن  اإىل  الإره���اب���ي 

عن تلك الهجمات.
ت�������ص���اوؤلت عديدة  ال��ه��ج��وم  واأث������ار 
حول عودة نفوذ املنظمات الإرهابية 
ودور  اإف���ري���ق���ي���ا  غ����رب  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ال�صحراء  يف  امل��وج��ودة  املع�صكرات 
الإرهابية  العنا�صر  دعم  يف  الليبية 
وت���دري���ب���ه���ا، ق��ب��ل ان��ط���ق��ه��ا نحو 

الدول املجاورة.
اإن تنظيم الإخوان  ويقول حمللون 
بليبيا  مناطق  على  ي�صيطر  ال���ذي 
داع�س  عنا�صر  اأم���ام  امل��ج��ال  اأف�����ص��ح 
يف  ���ص��اع��ده��م  م��ا  وه���و  وت�صليحهم، 
�صن هجمات انط�قا من هناك يف 

القارة ال�صمراء.
ت�����ص��ادي��ا وجرح  ج��ن��دي��ا   26 وق��ت��ل 
اآخ������������رون الأرب��������ع��������اء امل����ا�����ص����ي يف 
ه��ج��وم ن��ف��ذت��ه ج��م��اع��ة ب��وك��و حرام 
قرب  ل��داع�����س  امل��وال��ي��ة  النيجريية 

منطقة بحرية ت�صاد.

حتذير�ت �أمنية
الأمنية  ال���درا����ص���ات  م��ع��ه��د  وح����ذر 
اأن ما  ت��ق��ري��ر، م��ن  اإف��ري��ق��ي��ا يف  يف 
اإفريقيا”  غ���رب  ب�”ولية  ي�����ص��م��ى 

التابع  ت�صاد  ب��ح��رية  ق��رب  ال��واق��ع��ة 
ب���داأت يف  لتنظيم داع�����س الإره��اب��ي 
اأنها  اإىل  م�صريا  �صفوفها،  ترتيب 
العنا�صر  م��ئ��ات  م��وؤخ��را  ا�صتقبلت 
ليبيا  من  قادمة  للتنظيم  املنتمية 
القارة  داخ��ل  هجمات  تنفيذ  بهدف 

ال�صمراء.
التنظيم  اأن  تقرير  يف  املعهد  واأك���د 
على  هجمات  لتنفيذ  الآن  يخطط 
واأنه  الإفريقي،  ال�صاحل  دول  طول 
�صواء  ل��ي��ب��ي��ا  م���ن  ال���دع���م  �صيتلقى 
اأف��راد بغية  اأو  كان هذا الدعم عتاد 
�صيعر�س  املنطقة، وهذا  التو�صع يف 

حياة م�يني الأفارقة للخطر.
غ�����ادروا  م�����ص��ل��ح��ني  اأن  واأو����ص���ح���ت 
 2016 ع�����ام�����ي  ب������ني  ب�������ده������م 
ينتمون  حينها  وك���ان���وا  و2018، 
ليبيا  اإىل  وف�������روا  ح������رام  ل���ب���وك���و 
الدافع  ال��ع��ام��ل  وك����ان  وال�������ص���ودان، 
“ولية غرب  ق��ي��ادة  ه��و  ذل��ك  وراء 
تتعامل  ك���ان���ت  ال���ت���ي  اإفريقيا” 
ذلك  بعد  ليعلنوا  بوح�صية  معهم 
داع�س  لتنظيم  تابعة  ولي��ة  تكوين 

الإرهابي.
وب��ح�����ص��ب امل��ع��ه��د، ف����اإن دخ����ول تلك 
اإع�ن  ثم  ليبيا ومن  اإىل  العنا�صر 
ان�����ص��م��ام��ه��م ل���داع�������س ع�����ززت قوة 
خرباتهم  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  ال��ت��ن��ظ��ي��م 

القتالية.
اأك���رث من  اأن ه��ن��اك  ال��ب��ي��ان  وك�صف 
باجتاه  ليبيا  غ��ادروا  130 م�صلحا 

الدول الإفريقية على ث�ث دفعات 
بني �صهري اأبريل ويونيو املا�صيني، 
قتالية  ت����دري����ب����ات  ت���ل���ق���وا  ب���ع���دم���ا 
مع�صكرات  من  عتاد  على  وح�صلوا 

يف ال�صحراء الليبية.

طريق �ملوت
امل�صلحني  اأن  امل���ع���ه���د  واأو�������ص������ح 
ي�صتخدمون طريق ليبيا-اجلزائر-
من  ب���دًل  مايل-النيجر-نيجرييا 
والنيجر  ليبيا  ب��ني  امل��ب��ا���ص��ر  امل��م��ر 
التحرك  �صعوبة  ب�صبب  ونيجرييا، 
اإج���راء عمليات  يتبعه من  وم��ا  فيه 

تفتي�س اأمنية �صارمة.
تنظيم  اأن  اإىل  اأي�����ص��ا  ل��ف��ت  امل��ع��ه��د 
داع�س الإرهابي بداأ يف تعزيز اأجندته 
اأن خ�صر مناطقه يف  التو�صعية بعد 
�صوريا والعراق، كما اأجرى تغيريات 
لفتح  “الغري حمبوبة”  يف قياداته 
الطريق اأمام التنظيمات املوالية له 

يف غرب اإفريقيا.

نقطة �صعف
وي���ع���اين داع�������س م���ن ن��ق��ط��ة �صعف 
�صديدة قد توؤدي اإىل توجيه �صربة 
القيادات  بع�س  اإن  اإذ  ل��ه،  قا�صمة 
مواقعها،  من  الأزاح���ة  ترف�س  فيه 
اأم��ام اقتتال  مما قد ميّهد الطريق 

داخل بني �صفوفه، وفق املعهد. 
اأن�����ه ك���ان���ت هناك  واأو�����ص����ح امل��ع��ه��د 
حماولت لت�صكيل جبهة موحدة يف 

الداخلية  النق�صامات  واأن  املا�صي 
قيادية  ت��غ��ي��ريات  خم�صة  اإىل  اأدت 
ع��ل��ى الأق�����ل يف داع�������س ���ص��اه��م��ت يف 

�صعف التنظيم ب�صكل ن�صبي.

دعم �لإخو�ن
اأم��ام تنظيم داع�س  ومل يكن ممكنا 
ليبيا،  ق��دم يف غربي  اإي��ج��اد موطئ 
املتطرفة،  امليلي�صيات  ت�صيطر  حيث 
الإخ�������وان  ت��ن��ظ��ي��م  م����ن  دع�����م  دون 

الإرهابي.
الإخوان  تنظيم  اإن  م�صادر  وتقول 
�صاعد داع�س يف بع�س املدن الليبية 
غرب الب�د، اإذ �صمح لهم بالتجول 
واحل�صول على اأ�صلحة متطورة من 

الأ�صلحة التي تقدمها تركيا لهم.
مب�صاعدة  ل��ي��ب��ي��ا  اأن  ي��ع��ن��ي  وه�����ذا 
الإخ�������وان وت��رك��ي��ا ���ص��ت�����ص��ك��ل نقطة 
القارة  اإرهابية يف  انط�ق لعمليات 

الإفريقية.
ال�صيا�صي،  املحلل  ق��ال  جانبه،  م��ن 
“�صكاي  ملوقع  الفيتوري،  اإب��راه��ي��م 
ال����دول  م��ع��ظ��م  اإن  عربية”  ن���ي���وز 
ت�صررت  ليبيا  م��ع  ح��دود  لها  التي 
بفعل الفو�صى الأمنية التي �صربت 

الب�د.
جماعات  اأن  ال��ف��ي��ت��وري  واأ�����ص����اف 
ن�صر  يف  م�����ص��ل��ح��ة  ل���ه���ا  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة 
الإفريقي  ال�صاحل  ب��دول  الفو�صى 
اإرهابية  لعنا�صر  ليبيا  داخل  وفرت 

م�ذا اأمنا واأعطتهم ال�ص�ح ل�صرب 
ا�صتقرار هذه الدول م�صت�صهدا مبا 
الرئي�س  وم��ق��ت��ل  ال��ت�����ص��اد  ح���دث يف 
ب��ه��ج��م��ات مل��رتم��دي��ن دخلوا  ه��ن��اك 

عن طريق ليبيا.
واأو�صح الفيتوري اأن ليبيا اأ�صبحت 
ال�صفوف  ت��ن��ظ��ي��م  لإع������ادة  م���رك���زا 
الليبية وم��ن ثم  ال��ك��وادر  وت��دري��ب 

انط�قها لوجهتها.
ق���رارت  اأن  اإىل  ال��ف��ي��ت��وري  واأ����ص���ار 
الأم�������ن اخل���ا����ص���ة بحظر  جم��ل�����س 
الليبي  اجل����ي���������س  ع�����ن  ال���������ص�����ح 
امللي�صيات  دع��م  يف  تركيا  وا�صتمرار 
اأف�صح  م��ن  ه��و  بال�ص�ح  الإره��اب��ي��ة 

املجال ملثل هذه الأفعال.

هجمات اإرهابية باإفريقيا.. تعيد �صوؤال داع�س والإخوان اإىل الواجهة

بريطانيا تطلب من مو�طنيها مغادرة �لبالد فورً�

وا�صنطن تدفع قاذفات B-52 اإىل اأفغان�صتان لوقف تقدم »طالبان«
•• عوا�صم-وكاالت

تاميز”  “ذا  ����ص���ح���ي���ف���ة  اأف�������������ادت 
اأر�صلت  وا���ص��ن��ط��ن  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ق����اذف����ات ال��ق��ن��اب��ل الأم���ري���ك���ي���ة من 
�صبكرت  وط���ائ���رات   »B-52 ط����راز« 
القتالية �صد “طالبان” يف حماولة 
املقاتلني يف ث�ث مدن  لوقف تقدم 

رئي�صية.
 B-52 ق�����اذف�����ة  ع�������ودة  اإن  وق�������ال 
دام  توقف  بعد  »�صرتاتوفورتري�س” 
عام على الأقل هي الع�مة الأو�صح 
“البنتاغون”  اأن  ع��ل��ى  الآن  ح��ت��ى 
اليومية،  اإىل تكثيف طلعاته  ا�صطر 

تقدم”طالبان”  ل��وق��ف  فقط  لي�س 
القوات اجلوية  مل�صاعدة  اأي�صاً  ولكن 

الأفغانية.
واجتاحت “طالبان” اأم�س زراجن يف 
نيمروز، وهي حمافظة جنوب غرب 
عا�صمة  اأول  على  لت�صيطر  اإي����ران، 
القوات الأجنبية  اإقليمية منذ بداأت 
يف  امل�صلحون  اغتال  فيما  ان�صحابها، 
للحكومة  الإع�مي  امل�صوؤول  كابول 

داوا خان مينابال.
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  ح��ك��وم��ة  ون�����ص��ح��ت 
اأم�����������س ج���م���ي���ع ال����ربي����ط����ان����ي����ني يف 
“تدهور  ب�صبب  باملغادرة  اأفغان�صتان 

الو�صع«.

نق�س يف قطع �لغيار
ي�صتخدمها  التي  الطائرات  وتعاين 
وا�صنطن  ق���دم���ت  وال���ت���ي  الأف����غ����ان 
الغيار  قطع  يف  نق�صاً  منها،   الكثري 
وال��ذخ��رية وال��ط��ي��اري��ن ال��ذي��ن ُقتل 
هجمات  يف  الأق���ل  على  منهم  �صبعة 
اأُنهك الطيارون  فيما  ل�” طالبان”، 

الباقون ب�صبب املهمات املتزايدة.
اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�صحيفة  وق��ال��ت 
اأكرث من ثلث الطائرات واملروحيات 
الأفغانية  اجل��وي��ة  ل��ل��ق��وات  ال��ت��اب��ع��ة 
غ��ري �صاحلة   162 ع��دده��ا  ال��ب��ال��غ 
للعمل بعد ان�صحاب اآلف املتعاقدين 

الأمريكيني.
اأمريكية  دف��اع��ي��ة  م�����ص��ادر  واأب��ل��غ��ت 
طائرات  اإن  الربيطانية  لل�صحيفة 
»B-52 » كانت تطري اإىل اأفغان�صتان 
قطر  يف  اجلوية  العديد  قاعدة  من 
وتق�صف اأهدافاً حول قندهار وهرات 

ول�صكر جاه يف ولية هلمند.
اأي�صاً  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  وت�صتخدم 
طائرات  دون طيار م�صلحة من طراز 
“ريرب” وطائرات حربية من طراز 
ونفذت   .  AC-130 Specter

خم�س بعثات على الأقل يومياً.
اإ�س  “يو  الطائرات  حاملة  وت�صاهم 
حاملة  وه���ي  ريغان”،  رون���ال���د  اإ����س 
ال���ن���ووي���ة يف بحر  ب��ال��ط��اق��ة  ت��ع��م��ل 
العرب، بطائراتها املقاتلة من طراز 
 F / A-18 Super Hornet
يف امل���ه���م���ات، ل��ك��ن��ه��ا مل ت�������ص���ارك يف 

الق�صف.
جميع  ب���ري���ط���ان���ي���ا  وح���������ذرت  ه������ذا 
ب�صرورة  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان  يف  مواطنيها 
م���غ���ادرة ال���ب����د ع��ل��ى ال���ف���ور ب�صبب 
هناك مع  “تدهور الو�صع الأمني” 
والقوات  القتال بني طالبان  ا�صتداد 

احلكومية.
اجلمعة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  وق���ام���ت 
املتعلقة  امل����ع����ل����وم����ات  ب����ت����ح����دي����ث 
باأفغان�صتان على موقعها اللكرتوين 
لتن�صح بعدم ال�صفر اىل هناك مهما 

كان ال�صبب.
ك����م����ا ن�����ا������ص�����دت ج����م����ي����ع ال����رع����اي����ا 

الربيطانيني يف اأفغان�صتان ب�صرورة 
املغادرة، قائلة “اذا كنتم ل تزالون يف 
الن  ب��امل��غ��ادرة  نن�صحكم  افغان�صتان 
تدهور  ب�صبب  التجارية  بالو�صائل 

الو�صع الأمني«.
وح��ذرت ال��وزارة من العتماد عليها 
يف ح��الت الإج���ء ال��ط��ارئ، م�صرية 
اأن  مي��ك��ن  ال���ت���ي  امل�������ص���اع���دة  اأن  اىل 

تقدمها “حمدودة للغاية«.
اأفغان�صتان  يف  القتال  ح��دة  وازدادت 
القوات  ب��داأت  اأيار/مايو عندما  منذ 
ان�صحابها  م��راح��ل  اآخ���ر  الأم��ريك��ي��ة 
وق�����ت لحق  ا���ص��ت��ك��م��ال��ه يف  امل����ق����رر 
ه������ذا ال�������ص���ه���ر.وق���ال���ت اخل���ارج���ي���ة 
اأن  امل��رج��ح ج���دا  “من  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
يحاول الإرهابيون تنفيذ هجمات يف 
اأفغان�صتان با�صتخدام اأ�صاليب خا�صة 

مطورة ومعقدة للهجوم«.
ال�صهر  يف  طالبان  مقاتلو  و�صيطر 
الث�ثة الخرية على مناطق ريفية 
وا�صعة وعلى مراكز حدودية رئي�صية 
ب���ع���د ه����ج����وم م���ف���اج���ئ ت���زام���ن���ا مع 

ان�صحاب القوات الدولية.
اأفغاين رفيع  واأف��اد م�صوؤول حكومي 
ا���ص��ت��ول��ت على  اأن ط��ال��ب��ان  اجل��م��ع��ة 
حيث  اأف��غ��ان��ي��ة،  ولي���ة  عا�صمة  اأول 
قالت نائبة حاكم ولية نيمروز روح 
غ��ل خ����ريزاد ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
“ميكنني التاأكيد اأن... مدينة زرجن، 
يف  �صقطت  ن��ي��م��روز،  ولي���ة  عا�صمة 

اأيدي طالبان«.

ات�صاع رقعة احلرائق يف اليونان 
•• اأثينا-اأ ف ب

امتدت احلرائق ال�صخمة يف اليونان  اأم�س ال�صبت يف يومها 
احلادي ع�صر على التوايل، واأتت على غابات ومنازل، غداة 

م�صرع �صخ�صني والت�صبب يف عمليات اإج�ء جماعية.
اإطفاء يوناين، مب�صاعدة  1450 عن�صر  اأكرث من  وا�صل 
تعزيزات من دول اأخرى، معركتهم ال�صر�صة لإخماد خم�صة 
�صرق  كلم   200 بعد  على  اإيفيا  جزيرة  يف  ك��ربى  حرائق 
اأثينا، وث�ثة حرائق يف البيلوبونيز يف غرب الب�د، وفق 
تقدمها  احلرائق  وا�صلت  اأثينا،  �صمال  الطفاء.يف  اأجهزة 
اأك��رب خ��زان للماء يف  بقوة نحو ال�صرق وبحرية م��اراث��ون، 
البلدات.  ع�����ص��رات  اإخ�����ء  يف  ت�صببت  اأن  ب��ع��د  ال��ع��ا���ص��م��ة، 
وانبعثت من احلريق �صحب كثيفة ورائحة نفاذة فوق اأثينا 

ليً�، حيث من املتوقع اأن تهب رياح قوية خ�ل النهار.
و�صمال  العا�صمة  بني  يربط  ال��ذي  ال�صريع  الطريق  ظل 
الب�د مغلقاً يف اإجراء احرتازي، بينما مت اإخ�ء خميمات 
بعد  �صخ�صني  ال�����ص��رط��ة  ال��ق��ري��ب��ة.واوق��ف��ت  امل��ه��اج��ري��ن 
اليونانية.او�صحت  الن��ب��اء  وكالة  بح�صب  اجلمعة،  ظهر 
الوكالة اأن رجً� يونانياً يبلغ من العمر 43 عاماً وجهت 

يف  عليه  القب�س  اإلقاء  بعد  عمداً  النار  ا�صرام  تهمة  اإليه 
منطقة كريونريي، حيث اأتت النريان على منازل ومتاجر 
اجلمعة.كما األقي القب�س على امراأة اأفغانية يف حديقة يف 
اأثينا، رغم حظر ال�صلطات زيارة املتنزهات والغابات ب�صبب 
ولعتني  على  وع��رث  الغابات”  ح��رائ��ق  خم��اط��ر  “ارتفاع 

وبنزين ومواد قابلة ل��صتعال بحوزتها، بح�صب الوكالة.
1300 �صخ�س  اأك����رث م��ن  اإج�����ء  اإي��ف��ي��ا، مت  يف ج��زي��رة 
التي  ال�صاحلية  مِل��ن��ي  ق��ري��ة  م��ن  ال��ل��ي��ل  خ����ل  ب��ال��ق��وارب 
اآخرين  اأكرث من ع�صرين  اإج���ء  النريان.و مت  حا�صرتها 
�صباح ال�صبت من �صاطئ روفي�س يف هذه اجلزيرة ال�صا�صعة 

الواقعة �صرق الب�د، بح�صب و�صائل اإع�م يونانية.
طلبت ال�صلطات املحلية دعماً جوياً اإ�صافياً ملكافحة النريان 

امل�صتعرة ب�صدة يف اإيفيا.
اليوناين كريياكو�س ميت�صوتاكي�س  ال��وزراء  رئي�س  وتعّهد 
من مقر جهاز الإطفاء باأثينا �صباح ال�صبت، اإعادة ت�صجري 

املناطق املت�صررة من احلرائق �صريعاً.
املهول،  ال�صيف  ه��ذا  ينتهي  “عندما  لل�صحافيني  وق��ال 
باأن  وتعهد  وق��ت ممكن”،  اأ�صرع  يف  الأ���ص��رار  كل  �صن�صلح 

“ُتعطى املناطق املحرتقة الأولوية يف اإعادة الت�صجري«.

امراأة تتهم حاكم نيويورك 
بالتحر�س تقدم �صكوى جنائية �صده 

•• نيويورك-اأ ف ب

بدعوى  بها  بالتحّر�س  كومو  اأن���درو  نيويورك  حاكم  تتهم  ام���راأة  تقدمت 
تهم  توجيه  احتمال  من  يزيد  ما  الدميوقراطي،  ال�صيا�صي  �صد  جنائية 
اإليه.وتقول املراأة التي مل يك�صف ا�صمها لكنها تعمل كم�صاعدة لكومو، اإن 
احلاكم الذي بقي يف من�صبه لث�ث وليات، تلّم�س �صدرها يف مقر اإقامته 
هذا  �صدر  م��دّو  تقرير  ج��زءا من  مزاعمها  املا�صي.و�صكلت  العام  الر�صمي 
�صابقة  حكومية  موظفة  ب11  جن�صيا  حتر�س  كومو  ب��اأن  واأف���اد  الأ�صبوع 
امراأة  اأي  مل�س  63 عاما مرارا  البالغ  الدميقراطي  وحالية.ونفى احلاكم 
األباين  مقاطعة  �صرطة  قائد  مكتب  يف  م�صوؤول  لئ��ق.و���ص��رح  غري  ب�صكل 

لوكالة فران�س بر�س ان “دعوى جنائية قدمت اأم�س«.
ورد حمامو كومو على التحقيق الذي ن�صرته املدعية العامة يف نيويورك 

ليتي�صيا جيم�س يف موؤمتر �صحايف عقد اجلمعة.
املحققني  وان  �صين�صر  التقرير  باأن  اإخطارا م�صبقا  يتلقوا  اإنهم مل  وقالوا 
مل يطلعوهم على حمتوى ال�صهادات.من جانبه، رد فابيان ليفي م�صوؤول 
املكتب الع�مي جليم�س على “الهجوم” على “ا�صتق�لية وم�صداقية” 
تقوي�س  حم���اولت  اإىل  تلميح  “اأي  اإن  ق��ائ���  اجلمعة  ب��ي��ان  يف  التحقيق 
اأن  ليفي  م��وؤ���ص��ف«.واأك��د  اأم��ر  التحقيق،  ه��ذا  اأو  الن�صاء  ه���وؤلء  م�صداقية 
كومو طلب من جيم�س الإ�صراف على حتقيق م�صتقل يف �صوء التهامات 
الواردة فيه �صتكون متاحة ملجل�س الولية. ال�صهادات  اأن ن�صو�س  م�صيفا 
وقال “هناك 11 امراأة مت تاأكيد رواياتهن مبجموعة كبرية من الأدلة«.
من  بالعديد  جن�صيا  “حتر�س  كومو  اأن  جيم�س  اأعلنت  املا�صي،  والأ�صبوع 
بينهن موظفات، وذلك يف �صياق اإع�ن نتائج حتقيق م�صتقل يف  الن�صاء”، 
با�صتقالته  مطالبات  اإىل  واأّدت  النافذ  الدميوقراطي  هذا  طاولت  مزاعم 
الفورية.وعقب ذلك، دعا الرئي�س الأمريكي جو بايدن كومو اإىل ال�صتقالة، 
ال�صتقالة«.ويرف�س  عليه  يتعنّي  اأّن��ه  “اأعتقد  الأبي�س  البيت  من  قائ� 
اأي�صا م�صوؤولون دميوقراطيون  كومو الدعوات اإىل ا�صتقالته التي وجهها 
يف نيويورك ويف الكونغر�س الأمريكي.واّدعت ثماين ن�صاء على الأقل، من 
واإمياءات  لفظي  لتحر�س  اأنهن كن عر�صة  اأو حاليات،  �صابقات  م�صاعدات 
الوطني  ال�صعيد  على  به  اأ�صيد  دميوقراطي  وه��و  كومو،  من  لئقة  غري 
اجلائحة.  ب��داي��ة  يف  ن��ي��وي��ورك  يف  كوفيد-19  اأزم���ة  م��ع  تعامله  لطريقة 

وقالت موظفة �صابقة اإنه و�صع يده حتت قمي�صها العام املا�صي.

رو�صيا ت�صجل اأكرث من 22 األف
 اإ�صابة جديدة بكورونا

•• مو�صكو -وام: 

�صجلت رو�صيا ام�س 22320 اإ�صابة و793 حالة وفاة جديدة بفريو�س كورونا امل�صتجد خ�ل 
ال�صاعات ال� 24 املا�صية.

العدد اجلديد من  بت�صجيل هذا  اأنه  الفريو�س  الرو�صي اخلا�س مبكافحة  العمليات  واأك��د مركز 
األفا  و424  م�يني   6 رو�صيا  يف  كوفيد-19  ح��الت  ع��دد  اإج��م��ايل  ي�صبح  والوفيات  الإ�صابات 
و884 اإ�صابة، فيما بلغت ح�صيلة �صحايا الفريو�س 164 األفا و94 حالت وفاة، بال�صافة اىل 
متاثل 19485 مري�صا لل�صفاء ليبلغ اجمايل عدد املتعافني من املر�س خم�صة م�يني و 739 

األفا و 838 �صخ�صا.
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عربي ودويل

عراقيون بني بيلرو�صيا وليتوانيا الأرجنتني تعلن اعتزامها تخفيف قيود كورونا 
.. ورقة ت�صفية ح�صاب اأم ماذا؟ •• بوين�س اأير�س-رويرتز

فريو�س  ق��ي��ود  �صتخفف  اأن��ه��ا  الأرجنتينية  احل��ك��وم��ة  اأع��ل��ن��ت 
ك��ورون��ا م��ع انخفا�س م��ع��دلت الإ���ص��اب��ة وال��وف��ي��ات حتى مع 
اقرتاب الأرجنتني من خم�صة م�يني اإ�صابة واأكرث من 107 

اآلف حالة وفاة.
الأ�صخا�س  ع��دد  زي���ادة  تت�صمن  خطتها  اأن  احلكومة  وذك���رت 

وزيادة  املدار�س  فتح  واإع��ادة  �صخ�صيا  اللتقاء  ميكنهم  الذين 
حاليا  األ��ف  من  الب�د  بدخول  لهم  امل�صموح  الأ�صخا�س  ع��دد 
1700 يوميا .وقال الرئي�س األربتو فرنانديز يف ر�صالة  اإىل 
تلفزيونية م�صجلة “كلما زدنا من التطعيم والهتمام باأنف�صنا 
النفتاح  وتعزيز  الإجن��ازات  على هذه  ا�صتطعنا احلفاظ  كلما 

امل�صتمر والتدريجي«.
انتقال  يف  زي����ادة  ب��ع��د  الأخ����رية  الأي����ام  يف  التطعيمات  وزادت 

الفريو�س ال�صهر املا�صي يف نهاية ف�صل ال�صتاء يف ن�صف الكرة 
اجلنوبي عندما كان عدد اأكرب من النا�س مييلون للتجمع يف 

الأماكن املغلقة.
45 مليون  ���ص��ك��ان��ه��ا  ي��ب��ل��غ ع����دد  ال���ت���ي  وت��ب��ن��ت الأرج���ن���ت���ني، 
على  الإ���ص��اب��ات  اأع���داد  انخفا�س  بعد  التخفيف  ن�صمة،خطة 
ال��وف��ي��ات طوال  ع��دد  وت��راج��ع  متتالية  اأ���ص��اب��ي��ع  ع�صرة  م��دى 

ثمانية اأ�صابيع.

•• عوا�صم-وكاالت

حتولت ق�صية عبور ال�جئني العراقيني غري ال�صرعيني 
�صيا�صي حاد ع�صف  اإىل خ�ف  لليتوانيا عرب بي�رو�صيا، 
وبي�رو�صيا،  الأوروب��������ي  الحت�����اد  دول  ب���ني  ب��ال��ع���ق��ات 
العراق  من  اأوروب��ي��ة  مطالبات  و�صط  اأ�ص�  املتوترة  وه��ي 
الأرا�صي  ب�صبط تدفق مواطنيه على ليتوانيا من خ�ل 
ال��ب��ي���رو���ص��ي��ة.ويف ه���ذا الإط�����ار ق��ت��ل م��واط��ن ع��راق��ي يف 
الأربعاء  وب��ي���رو���ص��ي��ا،  ليتوانيا  ب��ني  احل��دودي��ة  املنطقة 
اإث��ر ذلك  اأ���ص��درت على  املا�صي يف ظ��روف غام�صة، حيث 
وزارة اخلارجية العراقية بيانا، على ل�صان املتحدث با�صم 
“�صفارة جمهورية  ف��ي��ه:  ج���اء  ال�����ص��ح��اف  اأح��م��د  ال�����وزارة 
ببالغ الهتمام تفا�صيل احلادث،  تتابع  العراق يف مو�صكو 
امل�صرتكة  اأودى بحياة مواطن عراقي على احل��دود  ال��ذي 
بني بي�رو�صيا وليتوانيا«.ودعا ال�صحاف: “كل العراقيني 

اأن ل يكونوا هدفا ل�صبكات التهريب والجتار بالب�صر.«
اإيقاف  ال��ع��راق��ي��ة  اأع��ل��ن��ت اخل��ط��وط اجل��وي��ة  م��ن جانبها 
رح���ت��ه��ا اإىل ب��ي���رو���ص��ي��ا مل���دة اأ���ص��ب��وع، يف حم��اول��ة على 
على  العراقيني  املواطنني  تدفق  عملية  ل�صبط  يبدو  ما 
ن��ح��و دول  ال�صرعية  ال��ه��ج��رة غ��ري  ب��ي���رو���ص��ي��ا لأغ���را����س 
الحت��اد الأوروب��ي.وك��ان امل�صوؤولون الأوروب��ي��ون قد اأجروا 
ات�صالت مع كبار امل�صوؤولني العراقيني، يف حماولة ملمار�صة 
العراق  من  املهاجرين  تدفق  لوقف  بغداد  ودف��ع  ال�صغط 
اإىل  قانوين  ب�صكل غري  وت�صهيل عبورهم  بي�رو�صيا،  اإىل 

ليتوانيا، الدولة الع�صو يف الحتاد الأوروبي.     
اأن ه��ذا التدفق الكبري  اأن الحت���اد الأوروب����ي ي��رى  ورغ��م 
مل��ه��اج��ري��ن، ه��و حم��اول��ة ا���ص��ت��ف��زازي��ة ان��ت��ق��ام��ي��ة م��ن قبل 
بي�رو�صيا، ردا على العقوبات الأوروبية على مين�صك، اإل 
اأنه ل يتغا�صى عن م�صوؤولية العراق، بالنظر لكون غالبية 
امل��ه��اج��ري��ن ه��م ع��راق��ي��ون.   وذك����رت ق���وات ح��ر���س حدود 
�صخ�صا   171 على  الث�ثاء  القب�س  األقت  اأنها  ليتوانيا 
اأث��ن��اء ع��ب��وره��م م��ن ب��ي���رو���ص��ي��ا، وه���و اأك���رب ع���دد ي�صجل 
خ���ل ي��وم واح��د ه��ذا العام، ويرفع ه��ذا العدد الإجمايل 
للمهاجرين غري ال�صرعيني هذه ال�صنة، اإىل نحو 4 اآلف 

مهاجر، عدد كبري منهم من العراقيني، يف حني اأن عددهم 
العام املا�صي بالكاد بلغ نحو 100 مهاجر فقط.

وت���وا����ص���ل وزي�����ر خ���ارج���ي���ة الحت������اد الأوروب���������ي، جوزيب 
ب��وري��ل، م��ع وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ال��ع��راق��ي، ف���وؤاد ح�صني حول 
املواطنني  من  املتزايد  العدد  م�صكلة  مع  التعامل  طريقة 
العراقيني الذين يعربون اإىل ليتوانيا ب�صكل غري قانوين 
احلدود  على  العالقني  ال�صباب  اأحد  بي�رو�صيا.يقول  من 
اإق��ل��ي��م كرد�صتان  ال��ب��ي���رو���ص��ي��ة، وه���و م��ن  ال��ل��ي��ت��وان��ي��ة - 
:”نحن  عربية”  ن��ي��وز  “�صكاي  م��ع  ح��دي��ث  يف  ال���ع���راق، 
نادمون على ما فعلنا، فالواحد منا دفع ما يقارب 15 األف 
اأمريكي، كي ن�صل اإىل حلم جنة الحتاد الأوروبي،  دولر 
لكن مع الأ�صف ها نحن هنا يف ليتوانيا حيث يتم التعامل 
معنا كمجرمني، ونعي�س يف ظروف �صعبة للغاية مكد�صني 
يف جممعات اأ�صبه باملعتق�ت، وتبخر حلمنا يف حياة كرمية 
وم�صتقبل اأف�صل«.وي�صيف: “نريد العودة لب�دنا واأهلنا 
اأرحم  اأنها  اإل  باأ�صرع وقت، فاحلياة هناك رغم �صعوبتها، 
مما نقا�صيه الآن، فنحن نبدو كمن دفع مبالغ طائلة كي 

يذهب مبح�س ارادته للحب�س والعتقال«.
من طرفه يرى الكاتب والباحث جمال عزيز، يف حوار مع 
موقع “�صكاي نيوز عربية” اأن: “اآلف العراقيني حتولوا 
بي�رو�صيا  بني  ح�صابات  ت�صفية  لورقة  الأ���ص��ف  بالغ  مع 
لها،  امل��ج��اورة  ليتوانيا  �صيما  الأوروب�����ي،  الحت���اد  وب��ل��دان 
وكب�س ال��ف��داء ه��و ع��راق��ي��ون ه��ائ��م��ون على وج��وه��ه��م، يف 
ك�صحية  وه���م  ع�صيبة،  ظ���روف  ويف  عنهم  غ��ري��ب��ة  ب����د 
ل�صوء الأو�صاع وترديها يف ب�دهم، وحتى عندما يحاولون 
ناقة  اآخ��ر ل  اأت��ون �صراع  للمفارقة يف  وي��ا  الهرب، يقعون 

لهم فيه ول جمل، بني مين�صك وبروك�صل«.
ويتابع عزيز: “ت�صاعفت جمددا موجات هجرة العراقيني 
مع  خا�صة  املا�صية،  القليلة  ال�صنوات  خ���ل  اأوروب���ا،  نحو 
تراكم الأزمات القت�صادية والأمنية وال�صيا�صية وتفجرها 
يف ال���ب����د، وه���م م��ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���راق م��ن اإقليم 
عراقية،  بقعة  كل  ومن  واجلنوب  الو�صط  ومن  كرد�صتان 
الثقة يف  ف��ق��دوا  ق��د  النا�س  ب��اإن  يفيد  �صلبي  موؤ�صر  وه��ذا 

وطنهم ويف تاأمني م�صتقبل لهم ولأولدهم فيه«.
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ك��ان��ت اأخ���ب���ار اإي������ران الأك�����رث ح�������ص���وراً طوال 
الأنباء  وك����الت  خمتلف  يف  امل��ا���ص��ي  الأ���ص��ب��وع 
ال��ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث تكثف الأن���ب���اء امل��ت��داول��ة حول 
طائرة  هاجمت  فقد  م�صاهد:  ب��اأرب��ع��ة  اإي����ران 
املياه  ناقلة نفط مدنية و�صط  اإيرانية  ُم�صرية 
ملجموعة  اختطاف  ح��وادث  تلتها  ثم  الدولية، 
وبحر  العربي  اخلليج  يف  املدنية  ال�ُصفن  م��ن 

ُعمان.
م���ن احل���دث���ني ك���ان���ت وك������الت الأن����ب����اء تنقل 
مرا�صيم فاخرة لفتتاح جُم�صم �صمعي للقائد 
ال�����ص��اب��ق يف احل��ر���س ال��ث��وري الإي�����راين قا�صم 
طهران،  الإي��ران��ي��ة  العا�صمة  و�صط  �صليماين 
اإبراهيم  تن�صيب  فيه  ال��ذي مت  اليوم  نف�س  يف 
رئي�صي ر�صمياً كرئي�س لإيران، حيث يف ُمقدمة 
اأبرز  من  ع��دد  يجل�س  ك��ان  باحلدث  املحتفلني 

قادة ف�صائل الُعنف يف املنطقة.
والتعبري  لت�صديره  اإي���ران  ت�صعى  م��ا  جمموع 
ع��ن��ه م���ن خ����ل ه���ذه الأح������داث ه���و حماولة 

واأعرافه  ال�صيا�صية  وق��واه  العامل  مع  دام  ال�صِ
عرب  ال����ذي  التف�صيل  ال��دول��ي��ة،  وم��وؤ���ص�����ص��ات��ه 
اأنتوين بلينكن  عنه وزير اخلارجية الأمريكي 
بالقول “ُتظهر اإيران يوماً بعد اآخر اإنها �ُصلطة 
غري م�صوؤولة عن التزامات الدول الطبيعية«.

ي�صرح  الإي�����راين،  التمو�صع  ه��ذا  على  تعليقاً 
ال��ب��اح��ث الإي�����راين ع��ب��ا���س ���ص��ارام��ي، امل��ق��ي��م يف 
اأملانيا، يف حديث مع �صكاي نيوز عربية “ينزاح 
حرب  نظام  بالتقادم  ليكون  الإي���راين  النظام 
ُمطلقة، فالهجوم على ناق�ت النفط وامل�صالح 
امل��دن��ي��ة اأم���ر حم��ظ��ور وي��ت��م م��راع��ات��ه ح��ت��ى يف 
احل��روب الُكربى بني ال��دول، ومل حتدث مثل 
من  ا�صتثنائية  اأوق���ات  يف  اإل  ال�صلوكيات  ه��ذه 
اأث��ن��اء احلرب  ال��ن��ازي��ون  ف��ع��ل  ال��ت��اري��خ، مثلما 
ل  النفط  ناقلة  على  الهجوم  الثانية.  العاملية 
يعني فقط اأن الأمر اخلطري هو فقط ح�صول 
اأي��ة تقنية  اإن  ال��ن��ووي، بل  ال�ص�ح  اإي���ران على 
ع�صكرية متطورة قد تكون اأداة خطرية بيدها، 

مثل الطائرات املُ�صرية«.
ي�صيف �صارامي الذي غادر اإيران عقب اأحداث 

الثورة اخل�صراء عام 2009 “م�صاألة ال�ُصفن، 
تعني  الدولية،  املياه  يف  وخطفها  ق�صفها  بني 
اإن �صلوك اإيران املُتدخل يف �صوؤون دول اجلوار، 
ميتد لأن يكون تدخً� وتخريباً على م�صتوى 
العامل. فاإذا م�صت ق�صية الهجوم على ال�صفينة 
يف بحر العرب، وما ت�ها من حماولت خلطف 
ال�ُصفن، رمبا تعود اإيران ملا كانت تفعله يف لبنان 
تختطف  كانت  حينما  الثمانينات،  عقد  اأث��ن��اء 
ع�صاباتها  عرب  ب��ريوت  من  الأج��ان��ب  املدنيني 

املنظمة، ثم ت�صاوم دولهم عليهم �صيا�صياً«.
ال�صيا�صي والإع�مي الإيراين  حجم الهتمام 
الثوري  ل��ل��ح��ر���س  الأ����ص���ب���ق  ال���ق���ائ���د  ب��ت��م��ث��ال 
اإيرانية تخلو  الإي��راين، وال��ذي ل تكاد مدينة 
ع�صكرية  لطائرة  ق�صف  عرب  مقتله  منذ  منه 
داخلية  حربيتني،  ر�صالتني  ير�صل  اأم��ريك��ي��ة، 
ال��ب��اح��ث ر����ص���وان عقيدي،  وخ��ارج��ي��ة، ح�����ص��ب 
ال����ذي ���ص��رح ذل���ك يف ح��دي��ث م���ع ���ص��ك��اي نيوز 
ل�صليماين،  ال��ه��ائ��ل  ال��ت��ع��ظ��ي��م  “هذا  ع��رب��ي��ة 
ه��و مبثابة  ال��ت��ب��ج��ي��ل،  مل�����ص��ت��وي��ات  ال���ذي ي�صل 
ر���ص��ال��ة ل��ل�����ص��ع��ب الإي��������راين، ت��ق��ول اإن الأه����م 

وامل�����رك�����زي وال���ف���اع���ل و����ص���اح���ب ال�����ص��ل��ط��ة يف 
والأجنحة  والف�صائل  الفيالق  ق��ادة  ُهم  اإي��ران 
مرئية  غري  اأف��ع��اًل  ميار�صون  الذين  امل�صلحة، 
وم��ن خ���ارج ال��د���ص��ت��ور، امل��دع��وم��ون م��ن �ُصلطة 
واملُ�صتجيبون لإرادت��ه وتوجهاته  الفقيه  الويل 
يجد  ل  وقت  ففي  والإيديولوجية.  ال�صيا�صية 
فيه املواطنون الإيرانيون املاء ال�صالح لل�صرب، 
ال�صمع  متاثيل  حف�ت  على  اأموالهم  ُت�صرف 
ل�ُصليماين، ومُتحق اإرادتهم ومطالبهم ل�صالح 
الحتفالت«.ي�صيف  ت��ل��ك  مب��ث��ل  الن�����ص��غ��ال 
عقيدي يف حديثه مع �صكاي نيوز عربية “الأمر 
نف�صه يتعلق باخلارج، فتبجيل �صليماين، الذي 
وعمليات  واأذرع  �صيا�صات  جمموعة  يقود  ك��ان 
اإي��ران التخريبية يف دول اجل��وار والعديد من 
اإيران  اأداة  اأن���ه  ح��رف��ي��اً  يعني  ال��ع��امل،  مناطق 
الوحيدة للتفاعل مع �صبكة الع�قات الدولية. 
اأي العمليات الع�صكرية اخلفية واملنظمة، التي 
حتولها اإىل لغة واأ�صلوب لل�صغط وخلق النفوذ 
عرب تهديد ال�صتقرار، �صواء يف اجلوار مبا�صرة، 
موجات  اأعباء  حتميلها  عرب  الأبعاد  ال��دول  اأو 
الكراهية«. خطاب  م�صتويات  وزي���ادة  الهجرة 

ك��ان دوره��ا وا�صحاً يف جميع  واإن  اإي���ران،  لكن 
اإل  تنهجها،  كانت  التي  والأدوات  الأفعال  هذه 
اأنها كانت متار�س مزيجاً من اإ�صفاء الغمو�س 
اأو الإنكار الر�صمي واللغة الدبلوما�صية وادعاء 
ال�صلمية. لكن حفلة تن�صيب الرئي�س اجلديد 
اإبراهيم رئي�صي، وحيث ت�صدر م�صهد املدعوين 
واجلماعات  الف�صائل  قادة  من  جمموعة  على 
اأمني  نائب  مثل  املتطرفة،  ال�صيا�صية  والقوى 
عام ميلي�صيا حزب اهلل ورئي�س املكتب ال�صيا�صي 
حلركة حما�س وقيادي من حركة اجلهاد وقادة 
اأك���دت م��ا كان  اأمن��ا  ال��ع��راق��ي،  ال�صعبي  احل�صد 

وا�صحاً متاماً، واإن ب�صكل غري ُمعلن.
ُهم  الح��ت��ف��ال��ي��ة،  مل�صهد  امل��ت�����ص��درون  ف���ه���وؤلء 
اإيران  ل�صيا�صة  الفعليون والوا�صحون  احللفاء 
ور�صائلها  اإي���ران  اأذرع  ال��ع��امل،  وم��ع  الإقليم  يف 
واملتطلعني  الطاحمني  ك��ل  اإىل  املُ�صفرة  غ��ري 
واملوؤمنني باإمكانية اإعادة اإيران لأن تكون دولة 
طبيعية يف حميطها و�صمن منظومة الع�قات 

الدولية. 

ال��ذي ل  اإذا كان املثايل هو الرجل 
ي���رى الأ���ص��ي��اء ك��م��ا ه��ي ول��ك��ن كما 
م�صاحة  ويعطي  ت��ك��ون،  اأن  ينبغي 
الواقع،  م��ن  اأك��رث  لليوتوبيا  اأك��رب 
القناعات  لأخ���ق��ي��ات  والأول���وي���ة 
ع��ل��ى اأخ���ق��ي��ات امل�����ص��وؤول��ي��ة، فاإن 
هوبري فيدرين هو النقي�س بالتمام 
“معجم  يف  ذل��ك.  من  ل  يتن�صّ ول 
ال�صيا�صية”  للجغرافيا  ال��ع��ا���ص��ق 
)ب��ل��ون ف��اي��ارد، 26 ي���ورو(، يتبنى 
املتعاون ال�صابق لفران�صوا ميرتان، 
��ا وزي���ًرا لل�صوؤون  وال���ذي ك��ان اأي�����صً
جو�صبان،  ح��ك��وم��ة  يف  اخل��ارج��ي��ة 
وترجمتها  ال�صيا�صة  يف  الواقعية 
بوليتيك”  “ريال  الدبلوما�صية، 

)ال�صيا�صة الواقعية(.
فيدرين  يعترب  املنطلق،  هذا  ومن 
الدفاع عن حقوق الإن�صان، ال�صعار 
التزاًما  لي�س  للمثاليني،  الرئي�صي 
“مكوًنا”  باعتباره  ولكن  مطلًقا، 
اخلارجية،  ال�صيا�صات  مكونات  من 
الظروف  ت�صمح  ع��ن��دم��ا  “نفّعله 

هوبري فيدرين واراء يف الدبلوما�صية

اأنه ل يعتقد ذلك مطلقا.
�صحيفة  حتـــريـــر  مـــديـــر 
متخ�ص�س  �صابقا,  لوموند 
يف �لحتاد �لأوروبي وكر�س 
ـــه �لــعــديــد مـــن �لــكــتــب,  ل
“رو�صو”,  ــه  ــات ــف ــوؤل م مـــن 
و”ملاذ�  “�ل�صحافة” 

�أوروبا؟«.

نتفادى  ف���ك���ي���ف  والع�صرين”. 
عنها  ي��ت��ح��دث  ال��ت��ي  “الفو�صى” 
املتحدة  ل��������أمم  ال����ع����ام  الأم��������ني 
“اخلوف  غ��وت��ريي�����س؟  اأن��ط��ون��ي��و 
الإيكولوجي والرتابط العام فقط، 
الأمر  بهما  �صينتهي  ال��ل��ذان  هما 
-رمبا -لإعادة اإن�صاء اأ�ص�س منظمة 
عامة”، يخل�س فيدرين... نكت�صف 

و”يجب اأن يكون مقرتنا  بذلك”، 
مثل الأمن. كما  باأهداف اأخرى”، 
“اأكرث  امل�صوؤولية  اأخ�قيات  يعترب 
اأخ�ق  من  واأق��ل خطورة”  �صدًقا 
ال��ق��ن��اع��ة. م��وق��ف ي��ن��ع��ت يف بع�س 
الأحيان، بال�اأخ�قية وال�مبالة 
جت��اه امل��ع��ان��اة الإن�����ص��ان��ي��ة... معنى 
قدماء  ف��ع��ن��د  ي��������رد...  م���ع���اك�������س، 
واحلكمة،  “الف�صيلة  الإغ���ري���ق: 
بف�صل حرية الفكر والتعبري، حتى 
لو تطلب المر ال�صطدام بالراأي 

ال�صائد يف تلك اللحظة«.
ال���ت���ي ت�صفي  ه����ذه احل����ري����ة، ه���ي 
ع��ل��ى اأق�������وال امل����وؤل����ف، ب���ع���ي���ًدا عن 
جًوا  امل�صبقة،  والدع����اءات  الأف��ك��ار 
احلقيقة،  وق�����ول  ال�����ص��راح��ة  م���ن 
الكلمات،  ثمن  يقب�س  ل  فالرجل 
العديد من معا�صريه،  على عك�س 
والقارئ الذي �صئم اللغة اخل�صبية 
اللغة  وامل�صاعر الطيبة، يقّدر هذه 
اإنه  نف�صها.  توهم  التي ل  املبا�صرة 
املثقف  التاك�صي  �صائق  راأي  ي��وؤي��د 

املثالية الكانطية لها اأيدي نظيفة، 
لكن ل اأيدي لها، كما يقول �صارتر، 
و”العامل الذي نفكر فيه لي�س هو 
كتب  فيه”،  نعي�س  ال���ذي  ال��ع��امل 

املوؤلف.

خد�ع ب�صري
وزير  ي�صاوي  ب��اأوروب��ا،  يتعلق  فيما 
بني  ال�صبق،  الفرن�صي  اخلارجية 
الذين  امل��ت��ح��م�����ص��ني،  الأوروب����ي����ني 
يحلمون بالفيدرالية، واملناه�صون 
لأوروب������ا، ال��ذي��ن ي��خ�����ص��ون تدهور 
ال���دول���ة-الم���ة. وي���رى اأن���ه نقا�س 
ال����ت����وازن  لأن  اجل���������دوى،  ع�����دمي 
املوؤ�ص�صي بني بروك�صل، من ناحية، 
والع�صرين  ال�����ص��ب��ع  واحل���ك���وم���ات 
يف الحت����اد الأوروب������ي، م��ن ناحية 
اأخرى، يبدو اأنه و�صل اإىل مرحلة 
منظمة  اأوروب����ا  و�صتبقى  الن�صج. 
“لن  و  اليوم”،  ه��ي  كما  “تقريبا 
والع�صرون  ال�صبع  ال���دول  ت�صادق 
وعلى  مغايرة”.  م���ع���اه���دة  ع��ل��ى 

من  يقتب�س  جعلته  كافية  ب��درج��ة 
ثو�صيديدي�س، كما يروي فيدرين، 
“كل م��ا تقوله  ل��ه ذات م���رة:  ق��ال 

وا�صح وجلي«.
جمّمعه،  يف  العظيمة  ال�صخ�صيات 
ي�صميه  م����ا  رف�������ص���وا  ال����ذي����ن  ه����م 
من  الواقعية”،  غ��ري  “ال�صيا�صة 
ومنهم  كي�صنجر،  اإىل  مكيافيلي 
وميرتنيخ.  وت����ال����ريان  ري�����ص��ي��ل��ي��و 
“لكي جتد اأوروبا طريق اخل��س، 
اجليو�صيا�صيني  اأح�������د  ل����ه  ق�����ال 
ال�صنغافوريني، كي�صور حمبوباين، 
 ...“ مكيافيلية  ت�صبح  اأن  ي��ج��ب 
���ا رغبة  اأي�������صً ال���رغ���ب���ة ه����ي  ه�����ذه 

فيدرين.
“درا�صة  اأي  ال�صيا�صية،  اجلغرافيا 
التفاع�ت بني اجلغرافيا والتاريخ 
يقول  والتي  الدولية”،  وال�صيا�صة 
رغم  بها”،  “مغرًما  ل��ي�����س  اإن�����ه 
�صغوف،  ول��ك��ن��ه  ال���ك���ت���اب،  ع���ن���وان 
تفرت�س م�صبًقا    حتليً� وا�صًحا 
بقدر ما هو ممكن، لتوازن القوى. 

يف  ك��ان��ت  ال��ت��ي  العظمى”  “القوة 
ال��ت�����ص��ع��ي��ن��ات، ح�����ص��ب ف��ي��دري��ن، اإل 
وهي  الأوىل،  ال��ق��وة  ت���زال  ل  اأن��ه��ا 
عن  بثبات”  ولكن  “ببطء  تبتعد 
الناأي  ه����ذا  ي���ك���ون  وق����د  اأوروب���������ا. 
ما  اإذا  الأخ�����رية  ل��ه��ذه  “فر�صة” 
كان الأوروبيون م�صتعدين لتقرير 
لرو�صيا،  بالن�صبة  اأم��ا  م�صريهم. 
اأكرث  “ع�قات  اإقامة  املمكن  فمن 
بوتني  ف��ه��ل  م��ع��ه��ا.  براغماتية” 
ل  “ملاذا  ����ص���ت���ال���ني؟  م����ن  اأق�������ص���ى 
ي��ك��ون م��ا ك���ان مم��ك��ًن��ا م��ع الحتاد 

ال�صوفياتي، ممكًنا مع رو�صيا؟ ».
م���دى  اأي  اإىل  ال���������ص����ني.  ت���ب���ق���ى 
هل  او  ت����ري����د،  “هل  ����ص���ت���ذه���ب؟ 
العامل؟”،  حت���ك���م  اأن  ت�����ص��ت��ط��ي��ع 
ه���ذا ه���و ال�������ص���وؤال ال��ك��ب��ري. “لقد 
ب����داأت ح���رب ب����اردة ج��دي��دة ميكن 
املوؤلف،  يكتب  بعيداً!”،  تذهب  اأن 
لحتوائها،  ال��ع��امل  يتحد  مل  واإذا 
خارجية  ح��دود  هناك  تكون  “فلن 
احلادي  القرن  يف  ال�صينية  للقوة 

الحتاد  على  �صيتعني  النحو،  ه��ذا 
الأوروب�������ي، م���ن وج��ه��ة ن���ظ���ره، اأن 
“اإعطاء  ك���ب���رًيا:  حت���دًي���ا  ي���واج���ه 
م�صمون ملمو�س للهدف اجلميل، 
ال�صيادة  وهي  ال�صيادة الأوروبية”، 
التي ُينظر اإليها على اأنها “مكّملة 
لل�صيادة الوطنية”. لكن ماذا تعني 
ال�صيادة يف عامل معومل ومرتابط؟ 
املوؤلف،  يح�صمه  مل  �صا�صع،  ���ص��وؤال 

تارًكا لنا هواج�صنا و�صكوكنا.
“اخلداع  م���ن  ف���ي���دري���ن  ي���ح���ذرن���ا 
فهم  من  مينعنا  ال��ذي  الب�صري” 
التاريخ.  ل��ن��ا  ي��ق��ول��ه  ان  ي��ري��د  م��ا 
فع�  مي��ك��ن  املحتدم”  “اإرثه  ف���� 
لهذا  ي�صجننا”.  كما  “ينرينا  اأن 
اأجل  م��ن  “التعويذات”  لنتجنب 
اأف�صل،  ب�صكل  عاملنا”  رم��وز  “فك 
الآتي”،  ل��ل��ع��امل  “ال�صتعداد  و 
ولنعد تعريف ع�قاتنا مع القوى 
ال��رئ��ي�����ص��ي��ة يف ال���ع���امل، ال���ولي���ات 

املتحدة ورو�صيا وال�صني.
املتحدة مل تعد  الوليات  اأن  ورغم 

- يحذر فيدرين من اخلداع الب�صري الذي مينعنا من فهم ما يريد اأن يقوله التاريخ لنا 

- �صتبقى اأوروبا منظمة تقريبا كما هي اليوم, ولن ت�صادق الدول ال�صبع والع�صرون على معاهدة مغايرة

- ملاذا ل يكون ما كان ممكًنا مع الحتاد ال�صوفياتي 
ممكًنا مع رو�صيا بوتني؟, يت�صاءل فيدرين

- اإذا مل يتحد العامل لحتوائها, لن تكون هناك حدود 
خارجية للقوة ال�صينية يف القرن احلادي والع�صرين

يف معجمه �جليو�صيا�صي

درو�س هوبري فيدرين الدبلوما�صية ...!
•• الفجر -توما�س فريينزي 

– ترجمة خرية ال�صيباين

�أربعة ع�صر عاًما يف �لإليزيه مع فر�ن�صو� 
ر�أ�س  على  �صنو�ت  خم�س  تلتها  ميرت�ن, 

كاي دور�صيه, منحتا هوبري فيدرين خربة 
قامو�صه  يف  �لعاملية.  �ل�صوؤون  يف  و��صعة 
روؤيته  يقدم  �ل�صيا�صية,  للجغر�فيا  �ملحب 
على  �لقائمة  للدبلوما�صية,  �خلا�صة 
يتم  �مل�صوؤولية.  و�أخــالقــيــات  �لو�قعية 

دفاعه  ب�صبب  �لأحيان  بع�س  يف  �نتقاده 
عن �ملقاربة �ملكيافيلية, وحتى �ملتبجحة, 
وقبل  �أوًل  هي,  مقاربته  �أن  يجيب  لكنه 
�لفكر  يف  “حريته  ممار�صة  �ــصــيء,  كــل 

و�لتعبري«.

غ�ف الكتاب
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•• عوا�صم-وكاالت

الأمريكية  اخل���زان���ة  وزارة  �صنفت 
جم���م���وع���ة اأح��������رار ال�����ص��رق��ي��ة على 
املا�صي.  الأ���ص��ب��وع  العقوبات  لئ��ح��ة 
فيها  ت��ل��ج��اأ  ال��ت��ي  الأوىل  امل����رة  اإن��ه��ا 
اإىل ت�صنيف ميلي�صيا  وزارة اخلزانة 
املحللني  ب��ح�����ص��ب  ل���رتك���ي���ا  وك���ي���ل���ة 
عن  ال��دف��اع  “موؤ�ص�صة  يف  ال��ب��ارزي��ن 
اأد�صنيك  ديفيد  الدميوقراطيات” 

واأيكان اإردمري.
تعك�س هذه اخلطوة جاهزية جديدة 
لدى الإدارة ملعاجلة انتهاكات حقوق 
امليلي�صيات  ترتكبها  ال��ت��ي  الإن�����ص��ان 
����ص���وري���ا. كما  ال���وك���ي���ل���ة لأن����ق����رة يف 
ت��ع��ك�����س اأي�������ص���اً ال��ق��ل��ق امل�����ص��ت��م��ر من 
اأنقرة العلني مع املتطرفني  تعاطف 
مع  املت�صاهلة  بيئتها  ومن  الدينيني 
متويل الإره��اب من داخ��ل الأرا�صي 

الرتكية.
تركيا كمركز لوج�صتي لداع�س

ت�صنيف اأحرار ال�صرقية هو اخلطوة 
وزارة  ب���ه���ا  ت���ق���وم  ال���ت���ي  ال�������ص���اد����ص���ة 
اأق���ل م��ن ث����ث �صنوات  اخل��زان��ة يف 
مقيمني  اإره��اب��ي��ني  ا�صتهداف  جلهة 
اليوم  بها. يف  اأو مرتبطني  يف تركيا 
عقوبات  ال��������وزارة  ف��ر���ص��ت  ن��ف�����ص��ه، 
و�صفته  ال���ذي  ال�صعبان  ح�صن  على 
مقيم  للقاعدة  م��ايل  “و�صيط  ب��اأن��ه 
العقوبات  ا���ص��ت��ه��دف��ت  تركيا”.  يف 
مالية  �صبكات  ال�صابقة  الأم��ري��ك��ي��ة 
بداع�س  م���رت���ب���ط���ة  ����ص���رع���ي���ة  غ����ري 
وح��م��ا���س واحل��ر���س ال��ث��وري وحركة 

�صواد م�صر.
يف �صهر يناير )كانون الثاين( املا�صي، 
الوزارة  العام يف  املفت�س  اأعلن مكتب 
“مراكز  اأن داع�س يعتمد غالباً على 
الأموال  لنقل  تركيا”  يف  لوج�صتية 

دولياً خ�صو�صاً بني العراق و�صوريا. 
لدى  اأي�����ص��اً،  ال��ع��ام  للمفت�س  وف��ق��اً 
مليون   100 اإىل  ي�صل  “ما  داع�س 
النقدية  الح���ت���ي���اط���ات  م���ن  دولر 

املنت�صرة على امتداد املنطقة«.

�أحر�ر �ل�صرقية ود�ع�س
اأنقرة  ط����وال ع��ق��د، ق��ام��ت ح��ك��وم��ة 
رجب  الرئي�س  بقيادة  الإ���ص���م��وي��ة 
طيب اأردوغان بالتغا�صي عن اجتياز 
احلدود  متنوعة  اإرهابية  جمموعات 
اأي�صاً  ���ص��وري��ا. وت��رك��ي��ا ه��ي  ب��اجت��اه 
الوطني  للجي�س  الأ�صا�صي  ال��راع��ي 
جمموعات  ي�����ص��م  ال�����ذي  ال�������ص���وري 
فيها  مبا  وا�صع،  نطاق  على  م�صلحة 
تعار�س حكم  وه��ي  الإره��اب��ي��ة،  تلك 
دم�����ص��ق. وت���ع���رف م��ي��ل��ي�����ص��ي��ا اأح�����رار 
123 من  ال���ل���واء  ب��ا���ص��م  ال�����ص��رق��ي��ة 
تاأ�ص�صت  ال�����ص��وري.  الوطني  اجلي�س 
اأح��رار ال�صرقية يف فرباير )�صباط( 
من  ال����ع����دي����د  وج�����ذب�����ت   ،2016

عنا�صرها من جمموعة اأحرار ال�صام 
اخلزانة،  ل��وزارة  وفقاً  الإ�ص�موية. 
ال�صرقية  اأح������رار  م��ي��ل��ي�����ص��ي��ا  ���ص��م��ت 
عنا�صر م��ن داع�����س على ال��رغ��م من 
اأنها اأعربت عن عدائها العلني جتاه 

التنظيم.

تعذيب و�إعد�م
ال�صرقية الهتمام منذ  اأحرار  لفتت 
اأعمال  يف  دوره������ا  ب�����ص��ب��ب   2019
وح�صية بارزة. تت�صمن هذه الأعمال 
الكردية  ال�صيا�صية  النا�صطة  اغتيال 
ه��ف��ري��ن خ��ل��ف خ����ل ت��وغ��ل تركيا 
الع�صكري يف �صمال �صرق �صوريا �صهر 
 2019 الأول(  )ت�����ص��ري��ن  اأك��ت��وب��ر 
الذين  الأك��������راد  ا���ص��ت��ه��دف  وال������ذي 
الأم���ري���ك���ي���ني مهمة  ت�������ص���ارك���وا م���ع 
حماربة داع�س. اأظهر حتقيق لهيئة 
اأن  �صي  ب��ي  ب��ي  الربيطانية  الإذاع���ة 
القب�س  األقت  ال�صرقية  اأح��رار  قوات 
على خلف بينما كانت على قيد احلياة 

اإعدامها.  قبل  وعذبتها  ف�صربتها 
اأحرار  ارتكبت  ل��وزارة اخلزانة،  وفقاً 
املدنيني  �صد  ع��دة  جرائم  ال�صرقية 
خ�����ص��و���ص��اً ال�����ص��وري��ني الأك������راد كما 
ارتكبت اأعمال الختطاف والتعذيب 
املمتلكات اخلا�صة.  وال�صتي�ء على 
بنت واأدارت امليلي�صيا جممعاً �صجنياً 
ك��ب��رياً خ����ارج ح��ل��ب ح��ي��ث مت اإع����دام 

املئات منذ 2018.

�بتز�ز و�ختطاف و�حتجاز
ذك��ر امل��ح��ل���ن اأن األ��وي��ة اأخ���رى من 
ارتكبت  ال�����ص��وري  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����س 
ال�صنة  خ����ل  م�����ص��اب��ه��ة.  ان��ت��ه��اك��ات 
الأممية  ال��ل��ج��ن��ة  و���ص��ع��ت  امل��ا���ص��ي��ة، 
���ص��وري��ا تقريراً  الإن�����ص��ان يف  حل��ق��وق 
من  وح������دات  اأن  اإىل  ف��ي��ه  اأ�����ص����ارت 
ال�����ص��وري اأجربت  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����س 
الأ�صول  ذوي  خ�صو�صاً  ال�صوريني 
عرب  منازلهم  م��غ��ادرة  على  الكردية 
والغتيال  والب����ت����زاز  ال���ت���ه���دي���دات 

اإن  والحتجاز.  والتعذيب  واخلطف 
لئحة  ع��ل��ى  ل��رتك��ي��ا  وك��ي��ل  ت�صنيف 
بايدن  اإدارة  موقف  يعك�س  الإره���اب 
الأكرث ت�صدداً جتاه ال�صلوك الرتكي 
كتبت  ل���ق���د  �����ص����وري����ا.  يف  اخل���ب���ي���ث 
“اأملونيتور”  زمان يف موقع  اأمربين 
م�صوؤولني  من  �صديدة  “مقاومة  اأن 
ت�صنيف  اأخ����رت  ترامب”  اإدارة  يف 
مغادرة  بعد  ما  اإىل  ال�صرقية  اأح��رار 
من�صبه  ال�صابق  الأمريكي  الرئي�س 

يف يناير )كانون الثاين( املا�صي.

خطو�ت �إ�صافية مطلوبة
الذي  بالب�صر  الجت��ار  تقرير  اأظهر 
ال�صهر  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ن�����ص��رت��ه 
ملواجهة  اأع���ظ���م  ج���اه���زي���ة  امل���ا����ص���ي 
الإن�صان.  حقوق  ق�صايا  يف  اأردوغ���ان 
لتاأمينها  ت��رك��ي��ا  ال��ت��ق��ري��ر  ���ص��ج��ب 
ال�صلطان  لفرقة  ملمو�صاً”  “دعماً 
الوطني  ل��ل��ج��ي�����س  ال����ت����اب����ع  م�������راد 
يف  املتورطة   )24 )الفرقة  ال�صوري 
جتنيد الأطفال. وتركيا هي الع�صو 
الأطل�صي  ���ص��م��ال  ح��ل��ف  يف  ال��وح��ي��د 
الذي �صنفته وزارة اخلزانة مبوجب 
ال�صادر  الأطفال  جتنيد  منع  قانون 

�صنة 2008.
اإىل  وا�صنطن  واأد�صنيك  اإردم��ري  دعا 
األوية  ع��ل��ى  اأي�����ص��اً  ف��ر���س ع��ق��وب��ات 
)الفرقة  وح���م���زة  م����راد  ال�����ص��ل��ط��ان 
ال�صوري(  الوطني  اجلي�س  من   22
اللواء   ،14 )الفرقة  �صاه  و�صليمان 
املتحدة  الأمم  �صنفتها  التي   )142
وبالنظر  احل��رب.  جلرائم  كمرتكبة 
اإىل اعتماد اجلي�س الوطني ال�صوري 
على الدعم الرتكي، طالب الكاتبان 
اإذا  م����ا  ب����درا�����ص����ة  اخل�����زان�����ة  وزارة 
هذه  ع��ن  النهائية  امل�صوؤولية  ك��ان��ت 

النتهاكات تقع على عاتق تركيا.

تركيا حتت املراقبة ب�صبب ميلي�صياتها يف �صوريا

اللبنانيون حتت رحمة الر�صائل ال�صاروخية بني اإيران واإ�صرائيل
•• بريوت-وكاالت

يتبنى  ع�����ام�����اً،   15 م���ن���ذ  الأوىل  ل���ل���م���رة 
من  ال�������ص���واري���خ  اإط���������ق  اهلل”  “حزب 
ر�صميا  بيانا  فُي�صِدر  اإ�صرائيل،  على  لبنان 
متجاه�  الإ�ص�مية”،  “املقاومة  ب��ا���ص��م 
“متوز  يوليو  حرب  لإنهاء   ،1701 القرار 

.»2006
متوز”  “حرب  ك��ان��ت  ال����ذاك����رة،  ولإن���ع���ا����س 
ق��د ان��دل��ع��ت ع��ن��دم��ا خ��ط��ف احل����زب جنودا 
اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني، ل��ت��ب��ادر ال��دول��ة ال��ع��ربي��ة اإىل 
ح����رق الأخ�������ص���ر وال��ي��اب�����س وال��ق�����ص��اء على 
ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، و����ص���ول اإىل 
ب��ن��ودا، منها  ن  ال��ذي ت�صمَّ  ،1701 ال��ق��رار 
الليطاين  جنوب  الأم��ن  بت�صليم  يق�صي  ما 
اللبناين بعد  اإىل قوات اليونيفيل واجلي�س 
ا�صتمر عقودا، مع منع حزب اهلل من  غياب 

التواجد ع�صكريا يف تلك املنطقة.
احلرب  ه����ذه  ا���ص��ت��ث��م��ر  اهلل”  “حزب  ل��ك��ن 
بغية  اللبناين  ال��داخ��ل  يف  امل��ع��ادل��ة  لتغيري 
الدولية  املحكمة  مفاعيل  ن�صف  على  العمل 
احلكومة  رئي�س  اغتيال  بجرمية  اخلا�صة 
مل�صادرة  ومتهيدا  احل��ري��ري،  رفيق  الأ�صبق 
الدموي  ب��ال��ت��ق�����ص��ي��ط  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال�����ص��ي��ادة 

اأحيانا، وال�صغوط ال�صيا�صية اأحيانا اأخرى، 
و�صول اإىل انهيار اقت�صادي واأزمات �صيا�صية 
م�صتع�صية، مما يهدد بالق�صاء على الكيان 
ال��ل��ب��ن��اين ال����ذي مل ت��ق�����ِس ع��ل��ي��ه احل���روب 
الأه��ل��ي��ة ول الع����ت����داءات الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة يف 
ودولية  عربية  عزلة  و�صط  وذل��ك  ال�صابق. 
ت���رتك ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني مل�����ص��ريه��م م���ن دون ما 

يوحي برغبة للتدخل.
�صنة  ب��ع��د  متوز”  “حرب  ب���اأن  �صلمنا  واإذا 
اغ���ت���ي���ال احلريري  ج���رمي���ة  ع��ل��ى  واأ����ص���ه���ر 
وم���ا ت���ه��ا م��ن اغ��ت��ي��الت ح��ال��ت دون قيام 
النتائج  اأعطت  جبهة قادرة على مناه�صته، 
املرجوة، �صواء جلهة الإف�ت من العقاب، اأو 
ال�صيادة  على  الإي��راين  املحور  اإطباق  جلهة 
اللبنانية، ل بد من ال�صوؤال عن دواعي اإعادة 
للحزب  ر�صمي  ببيان  اجلنوب  جبهة  اإ�صعال 
تاريخه،  واإن بحدود مدرو�صة حتى  الإلهي، 
بحيث يقت�صر الق�صف املتبادل على مناطق 

“مفتوحة” خالية من ال�صكان.
اجلواب يفر�س التوقف عند جرمية تفجري 
 4 الأوىل لها يف  ال��ذك��رى  التي حلت  امل��رف��اأ 
اقرتاب  م��ع  وحت��دي��دا   ،2021 اأغ�صط�س 
�صدور القرار الظني، ومع م�مح معطيات 
ال�صيا�صيني  امل�صوؤولني  �صمت  اأن  اإىل  ت�صري 

والأم��ن��ي��ني والإداري������ني ع��ن وج���ود نيرتات 
ما  ل��ه  بها،  رغ��م معرفتهم  على  الأم��ون��ي��وم 
ال�����ص��م��ت كان  ه���ذا  اأن  ع��ل��ى  ل��ه م��ن دللت 
ل��ع��ج��ز ه�����وؤلء ع���ن م��واج��ه��ة ���ص��اح��ب هذه 
اأن  اىل  الإ�صارة  بها.وجتدر  واملت�صرف  امل��ادة 
جرائم الغتيال، كما جرمية تفجري املرفاأ، 
لي�صت �صناعة لبنانية بحتة، ولكنها يف اإطار 
اأجندة املحور الإيراين خدمة ل�صرتاتيجية 

التوعية يف املنطقة.
بالتايل ي�صبح ال�صاأن الداخلي اللبناين، على 
خ�صو�صيته، مرتبطا بهذه الأجندة، وي�صبح 
مقلقا م�صهد املتظاهرين يف الذكرى الأوىل 
ل��ت��ف��ج��ري امل���رف���اأ وم���ا ح��م��ل��ه م���ن اأدل�����ة على 
من  وا���ص��ع��ة  ���ص��رائ��ح  ب��ني  الكاملة  القطيعة 
وبني  جتاهلهم،  ممكنا  يعد  مل  اللبنانيني، 
وجماهريها،  املدجنة  ال�صيا�صية  املنظومة 
ومعها املواقف الدولية الراغبة بتعومي هذه 
لتوؤكد  واإ���ص���ح��ات،  حكومة  عرب  املنظومة 
اأن امل�صاألة يف لبنان ل تنح�صر يف احلكومات 
�صيادة  ق�����ص��ي��ة  ه���ي  واإمن�����ا  والإ�����ص�����ح����ات، 

وا�صرتجاع دولة.
لبنان  ال��ي��وم يف جنوب  م��ا يح�صل  ب��ال��ت��ايل، 
�صواء  ا�صتباقية،  خلطط  ب���دوره،  ميهد  ق��د 
ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق يف ج���رمي���ة تفجري  ل����إط���اح���ة 

بال�صتحقاق  ل����إط���اح���ة  واأي�������ص���ا  امل����رف����اأ، 
اأو  مفاجاآت،  من  يحمله  قد  وما  الإنتخابي 
التي  القطيعة  بعد  احلالية  املعادلة  لتغري 
امل��ح��ور الإي����راين لل�صيادة  ت��واج��ه م�����ص��ادرة 
اللبنانية وا�صتخدامه ورقة يف ال�صتحقاقات 
املجتمع  خلفها  وم��ن  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع 
ويبذلها  بذلها  التي  اجل��ه��ود  ال��دويل.ف��ك��ل 
ب�������داأت ت��ه��ت��ز م����ع لف����ت����ات تطالب  امل����ح����ور 
بتحرير لبنان من الحت�ل الإيراين ُرِفعت 
بني ح�صود اللبنانيني، الذين باتوا يعرفون 
مكمن الداء الذي يغتال اأمانهم واقت�صادهم 

وم�صتقبلهم.
ه���ذا ع���دا و���ص��ع اإي�����ران امل������اأزوم م��ع التعرث 
الوا�صح يف مفاو�صاتها مع الوليات املتحدة، 

وبعد “الربوفة” الفا�صلة يف خليج ُعمان.
ب��ال��ت��ايل، ك��ان ل ب��د م��ن نقل امل��واج��ه��ة بني 
اإي�����ران واإ���ص��رائ��ي��ل اإىل ج��ن��وب ل��ب��ن��ان. لكن 
“حزب  ب��ذراع  لإي��ران  ال�صاروخية  الر�صائل 
اهلل” رمبا لن توؤتي ثمارها. فالفيديو الذي 
يتم تداوله عن م�صادرة اأبناء قرية �صويا يف 
حا�صبيا لراجمات �صواريخ احلزب، ورف�س 
ي�صري  ب�صرية  ك��دروع  ا�صتخدامهم  الأه���ايل 
اإىل اأن املغامرة التي ح�صلت عام 2006، ل 

متلك اأدواتها لتتكرر عام 2021.
م�صلحة  تغليب  م��درو���ص��ا  ي��ب��دو  ح��ني  ويف 
اإيران على لبنان، بحيث ل تفلت الأمور من 
ت��ب��ادل حمدود  على  باملراهنة  وذل��ك  ي��ده��ا، 
ل��ل�����ص��واري��خ، ان��ط���ق��ا م��ن اأن اإ���ص��رائ��ي��ل ل 
بقواعد  الكتفاء  وتف�صل  الت�صعيد،  تريد 
يكتفي  بحيث   ،2006 منذ  �صائدة  ا�صتباك 
اإلهي  واحل�������زب  الإ����ص���رائ���ي���ل���ي  ال����ط����رف����ان، 
هذه  عند  املتبادلة  ال�صاروخية  بالر�صائل 
عدم  ي�صمن  عمن  ال�����ص��وؤال  يبقى  احل����دود، 
انزلق الأمور اىل دائرة العنف لأن الأجندة 
اأو لأن احلكومة  الإيرانية قد تتطلب ذلك، 
قواعد  تغيري  تريد  اجل��دي��دة  الإ�صرائيلية 

ال�صتباك ل�صبب اأو لآخر.
الأمنية،  مبوؤ�ص�صاتها  للدولة  تام  غياب  ويف 
�صيا�صة  اإىل  واف��ت��ق��اره��ا  ع��زل��ت��ه��ا  ظ���ل  ويف 
امل�صاعدة  ط��ل��ب  دون  ي��ح��ول  خ��ارج��ي��ة، مم��ا 
قد  ال���دويل،  واملجتمع  العربية  ال���دول  م��ن 
يدفع لبنان �صريبة ت�صكل ال�صربة القا�صية 
ماآ�صي  تفاقم  باإجندات  املنكوب  البلد  لهذا 
والدمار  اخل�����راب  م���ن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني مب��زي��د 

واخلوف على امل�صري.

نافذة 
م�صرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة �كت�صاف كيف يفكر �لآخر

•• بيري مارتن*

اإن املغالة يف ت�صيي�س كل ما يحيط بوباء كوفيد-
اأمام العودة  العقبة الأوىل  19 بني المريكان هو 

اإىل احلياة الطبيعية.
بعد اأن كانت واحدة من اأ�صواأ بوؤر العدوى يف العامل 
األ��ف �صخ�س،   600 اأك��رث من  2020، بوفاة  عام 
ال��ولي��ات املتحدة تتعافى من خ���ل حملة  اأن  ب��دا 

تطعيم فعالة ب�صكل مده�س.
واأف�����ص��ل حليف  ���ص��يء،  ك��ل  يدمر  دلتا  متغرّي  لكن 
ان��ه ل جمال  ورغ��م  ال�صيا�صي.  ال�صتقطاب  له هو 
للياأ�س، فان دور الوباء يف الوليات املتحدة يحمل 

درو�ًصا ل ميكن جتاهلها.

�إد�رة بايدن فوجئت
هل ميكن لوم الإدارة حًقا على عدم توقع النت�صار 
ال�صريع ملتغري دلتا؟ بالنظر اإىل املا�صي، رمبا كان 
ال�صيف  بداية  يف  الفيدرالية  الإر���ص��ادات  تخفيف 

�صابًقا لأوانه.
اأهدافها  ���ص��اع��ف��ت  من��وذج��ي��ة  تطعيم  ح��م��ل��ة  ب��ع��د 
تواجه  الأوىل،  القليلة  الأ�صهر  يف  واأك��رث  الأول��ي��ة 
تطعيمها.  ليتم  الأذرع  يف  ا  نق�صً املتحدة  الوليات 
مكان  اأي  اأق��ل من  ب�صكل  ي�صري  التطعيم  ك��ان  واإذا 
اأوًل وقبل كل �صيء، اإىل اإحجام  اآخر، فهذا يرجع، 
بال�صلطات  يثقون  ل  ال�صكان  من  كبرية  قطاعات 

العمومية.
اإن���ه���ا ل��ي�����ص��ت جم����رد ق�����ص��ي��ة ح��زب��ي��ة. ف��ح��ت��ى بني 
الأقليات امل�صاندة له، يتاأخر بايدن يف التغلب على 
امل�صاكل  اإىل  النظر  فقط  ويكفي  اللقاح.  مقاومي 
جعل  ق����راره  ب�صبب  منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  ال�صيا�صية 
اللقاح اإلزامًيا للموظفني الفيدراليني، لإدراك اأنه 

بالكاد ي�صتطيع الذهاب بعيدا مبفرده.

مكافحة  يف  الرئي�صية  ال�صيا�صية  العقبة  وتكمن 
الوباء يف مكان اآخر.

�لفريو�س جمهوري ب�صكل متز�يد
من الوا�صح اأن مقاومة التطعيم، واإجراءات حتكم 

اأخرى، اأكرب بكثري بني اجلمهوريني.
خريطة دمار متغري دلتا ت�صبه خريطة دعم دونالد 
ترامب. امل�يني من املحافظني الأمريكيني، با�صم 
ي��ع��ار���ص��ون التطعيم  امل��ق��د���ص��ة،  ال��ف��ردي��ة  احل��ري��ة 

والكمامة بدافع النتماء احلزبي البحت.
وقلة قليلة من اجلمهوريني يجروؤون على مواجهة 
دونالد  بدًء من  املقاومة لقاعدتهم احلزبية،  هذه 

ترامب وو�صيفه حاكم فلوريدا رون دي�صانتي�س.

�حللول �ملمكنة
ويف ظل املناخ ال�صيا�صي احلايل، من غري املرجح اأن 

تاأتي احللول من القمة.
دلتا، ويغرّيون  النا�س وي�ت متحّور  يدرك بع�س 
راأيهم ب�صاأن التطعيم. كما بداأ امل�صوؤولون املحليون 
يعار�صون  اجل���م���ه���وري  احل�����زب  م���ن  امل��ن��ت��خ��ب��ون 

قادتهم.
تدابري  اعتمدت  وال�صركات،  املوؤ�ص�صات  العديد من 
م��ث��ل ج����واز ال��ت��ط��ع��ي��م. و���ص��ت��ت��ح��رك ق���وى ال�صوق 
الذين  اأولئك  التاأمني  �صركات  عندما جترب  ا  اأي�صً
ال��ت��ك��ل��ف��ة الكاملة  ال��ل��ق��اح ع��ل��ى حت��ّم��ل  ي��رف�����ص��ون 
ال�صحي  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  يفر�صونها  ال��ت��ي  ل���أع��ب��اء 
عقبة  ي�صكل  اجلمهوري  التحّزب  كان  باأكمله.واإذا 
اأم����ام ه��زمي��ة ف��ريو���س ك���ورون���ا، ي��ب��دو اأن احللول 
اآمن بها اجلمهوريون ذات  التي  القيم  موجودة يف 
املحلية،  وامل���ب���ادرة  ال�صليم،  ال��ف��ردي  احل�����س  ي���وم: 
اأن  يبقى  ال�صوق...  وقوى  ال�صركات  وحرية حركة 

نرى ما اإذا كانوا ل يزالون يوؤمنون بذلك.

الوباء: ال�صيا�صيون الأمريكيون ي�صرون...!

*�أ�صتاذ �لعلوم �ل�صيا�صية / مركز �لدر��صات و�لبحوث �لدولية يف جامعة مونريال لتنمية �ملعرفة 
حول �لرهانات �لدولية

ترجمة خرية �ل�صيباين

ح�صيلة قيا�صية لإ�صابات كوفيد يف نيو �صاوث الأ�صرتالية 
•• �صيدين-اأ ف ب

�صّجلت ولية نيو �صاوث ويلز الأ�صرتالية ح�صيلة قيا�صية ل�إ�صابات 
ثاين  ملبورن،  يف  ال�صلطات  �صارعت  وقت  يف  ال�صبت،  اأم�س  بكوفيد  

مدن الب�د، لتعّقب م�صدر تف�صي الوباء لديها.
اأ�صرتالية ال�صبت فيما �صّجلت  اأكرب ث�ث مدن  اإغ�ق على  وفر�س 
وفيات  وخم�س  ب��ال��ف��ريو���س  حملية  اإ���ص��اب��ة   319 وي��ل��ز  ���ص��اوث  نيو 

جديدة، يف ح�صيلة قيا�صية لليوم الثالث على التوايل.
���ص��ي��دين، رغ���م دخول  ال��ف��ريو���س يف ���ص��واح��ي  ت��وا���ص��ل تف�صي  وم���ع 
الإغ�ق �صابع اأ�صبوع له، اأعرب وزير ال�صحة براد هازارد عن ا�صتيائه 

مما اعتربه جتاهل ال�صكان للقيود داعيا اإياهم اإىل التزام منازلهم.

وقال لو�صائل الإع�م “هذا اأكرب ما ميكن اأن تقوموا به من اأجلنا 
)بن�صخته  الفريو�س  دح��ر  على  للعمل  اأنف�صكم،  اأج��ل  وم��ن  جميعا 

املتحورة( دلتا هذه التي تعيث خرابا يف اأنحاء العامل«.
اآرم��دال الواقعة على م�صافة ميكن قطعها  باأن �صكان مدينة  واأعلن 
نحو  اإىل  �صين�صمون  �صيدين،  غرب  �صمال  بال�صيارة  �صاعات  �صت  يف 
60 يف املئة من �صكان اأ�صرتاليا البالغ عددهم 25 مليونا اخلا�صعني 
املخالطني  تعّقب  على  خمت�صون  يعمل  الأث��ن��اء،  ال��ع��زل.يف  لتدابري 
للم�صابني للك�صف عن م�صدر تف�صي الوباء يف ولية فكتوريا حيث 
تقع ملبورن، والتي عاودت فر�س تدابري اإغ�ق منذ اخلمي�س للمرة 

ال�صاد�صة منذ ظهور فريو�س كورونا.
“اإنه اأمر كبري للغاية باأن  اأن��دروز  وقال رئي�س وزراء الولية دانيال 

نرى هذا العدد املرتفع من احل��الت. ل نعرف كيف بداأ التف�صي”، 
معلنا عن 29 اإ�صابة جديدة بالفريو�س.

الأحد،  اليوم  الإغ���ق   بريزبن لرفع تدابري  ت�صتعد مدينة  وبينما 
الت�صاهل قبيل تخفيف  ال�صكان على عدم  ح�س م�صوؤولون �صحيون 
جهود  اللقاحات  تلقي  يف  وال��رتدد  الإم���دادات  غياب  القيود.وقو�س 
تطعيم الأ�صرتاليني اإذ مل يتم حتى الآن حت�صني اإل اأكرث بقليل من 

20 يف املئة من ال�صكان بكامل جرعات اللقاحات.
ومتكنت الب�د من جتّنب الأ�صواأ على مدى ال�صهور ال�18 املا�صية، 
اإذ  بت�صكيك  قوبلت  ب�”�صفر حالت كوفيد”  املعروفة  �صيا�صتها  لكن 
ل يبدو اأن تدابري الإغ�ق تنجح حتى الآن يف الق�صاء على املتحورة 

دلتا �صديدة العدوى.

اإدارة بايدن اأمام مرحلة خطرية مع رئي�صي
•• وا�صنطن-وكاالت

اأمام  احلالية  الأمريكية  الإدارة  اأن  ر�صيان  جي�صون  راأى 
حل��ظ��ة خ��ط��رية يف كيفية ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ن��ظ��ام الإي����راين 
امل��ت��ف��ّل��ت م��ن ال��ق��ي��ود، ب��ق��ي��ادة ال��رئ��ي�����س اجل��دي��د اإبراهيم 
بو�صت”  “وا�صنطن  �صحيفة  يف  ر���ص��ي��ان،  رئ��ي�����ص��ي.واأ���ص��ار 
رئ��ي�����ص��ي. حيث  ب��داي��ة م�����ص��وؤوم��ة حلقبة  اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة، 
ترّجح الأدلة اأن املر�صد الأعلى علي خامنئي يبدو مقتنًعا 
باأن ال�صلوك ال�صتفزازي هو اأف�صل طريقة للح�صول على 

تنازلت يف امللف النووي.

تكتيك عدم �ل�صتقر�ر �لإقليمي
وحول الهجوم على ناقلة النفط “مري�صر �صرتيت” قبالة 
�صواحل عمان يف نهاية الأ�صبوع، اأو�صح الكاتب اأن طهران 
على  ة  خا�صّ الإقليمي،  ال�صتقرار  ع��دم  تكتيك  ت�صتخدم 
تواجه  عندما  طويلة  ف��رتة  منذ  احل��رج��ة،  النفط  ط��رق 

ال�صغط.
خططها  عن  تخّلت  طهران  اأن  اإي���راين  م�صوؤول  زع��م  كما 
لإبرام �صفقة تبادل اأ�صرى حمتملة ت�صمل اأربعة مواطنني 

اأمريكيني حمتجزين رهائن لديها.

دبلوما�صية �أقّل يف فيينا
اإيران  بني  املفاو�صات  توّقف  مع  الأح���داث  ه��ذه  وتتزامن 
والقوى العاملية حول العودة اإىل التفاق النووي يف فيينا، 
اأيام فقط من انتخاب رئي�صي يف يونيو)متوز(. ومن  بعد 
املرّجح اأن تكون لهجة الوفد املفاو�س حتت قيادته، اإذا ما 
تلك  بكثري من  دبلوما�صية  اأق��ّل  املفاو�صات،  ا�صتئناف  اأراد 
ال�صابق  الرئي�س  عهد  يف  املفاو�صني  فريق  انتهجها  التي 

ح�صن روحاين.
اأن يكون مفاو�صو رئي�صي �صارمني ومييلون  ومن املرّجح 
املنال،  بعيد  اتفاق  اإىل  الو�صول  اأن  ويبدو  التمثيل.  اإىل 
ال�صابقة  رئي�صي  م��واق��ف  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  اأخ����ذت  اإذا 

وت�صريحاته احلالية كموؤ�صر على ذلك.

�ملو�جهة؟
وعلى الرغم من حر�صها على التعامل مع طهران للق�صاء 
اأ�صلحة  الإ�ص�مية  اجلمهورية  لمت�ك  احتمال  اأي  على 
نووية، تبقي الإدارة الأمريكية عقوبات عهد ترامب �صارية 

املفعول،
التي  الأق�صى”  “ال�صغط  �صيا�صة  متديد  اإىل  ي��وؤدي  ما   
اجلديد:  ط��ه��ران  ق���رار  يف  ال�صبب  ب��اي��دن  اإدارة  تعتربها 

املواجهة.
الإدارات  اأحمر تلتزم جميع  النووية خطاً  اإي��ران  ول تزال 
ويتفّهم  ب����ه.  واجل���م���ه���وري���ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  الأم���ري���ك���ي���ة 
النووية،  قدراتها  ب�صبب  اإي��ران  مهاجمة  اأن  بايدن  فريق 
اإيران  و���ص��ول  ت��اأخ��ري  اإىل  بب�صاطة  ت���وؤدي  اأن  امل��رج��ح  م��ن 
ال�صبب،  ل��ه��ذا  ق��درات��ه��ا.  ت��دم��ري  ل  ال��ن��ووي��ة،  القنبلة  اإىل 
ونتيجة لعدم الرغبة يف تكرار النتائج املروعة للحروب يف 

ل اإدارة بايدن الدبلوما�صية. اأفغان�صتان والعراق، تف�صّ

هل �لنظام �لإير�ين م�صتعّد للتنازل؟
ظل  يف  فقط  للتطبيق  قابلة  الدبلوما�صية  اجل��ه��ود  ه��ذه 
وجود نظام اإيراين م�صتعد لتقدمي تنازلت. لكن بالن�صبة 
يتظاهر  النظام  يعد  مل  العلني،  القمعي  ونهجه  لرئي�صي 

حتى بالهتمام باملطالب املتزايدة لل�صعب الإيراين.
الب�د  وت�صهد  لها.  يرثى  حالة  يف  الإي���راين  والقت�صاد 
خام�س واأ�صواأ موجة من الإ�صابات بفريو�س كوفيد -19 ، 
مع غياب اأي موؤ�صر على اأن الوباء قد اأ�صبح حتت ال�صيطرة. 
وب����ات ن��ق�����س امل���ي���اه اأح����د الأ����ص���ب���اب الأخ������رى ال��ت��ي تدفع 
اإحباطهم  عن  والتعبري  ال�صوارع،  اإىل  للنزول  الإيرانيني 

من موؤ�ص�صة �صيا�صية تبدو من�صغلة با�صتمراريتها.

نهج �لرتهيب
ا���ص��ت��م��راري��ة اجلمهورية  ن��ظ��رة روح���اين ح��ول  ك��ان��ت  واإذا 
الإ�ص�مية تتمّثل بوعود احل�صول على فر�س اقت�صادية، 
تتمحور  “املقاومة”،  اأيديولوجية  يف  رئي�صي  ج��ذور  ف��اإن 
املحلي  الإن����ت����اج  ه���ي يف  اإي������ران  م�����ص��اك��ل  اأن ح��ل��ول  ح����ول 

وال�ص�ة.
وقال رئي�صي يف كلمة الث�ثاء: “�صن�صعى لرفع العقوبات 
 ... نربط  ل��ن  لكننا  اأم��ري��ك��ا.  فر�صتها  التي  ال�صتبدادية 

القت�صاد باإرادة الأجانب.«
روح����اين:  لإدارة  لذع  خ��ط��اب  يف  خ��ام��ن��ئ��ي  ق���ال  ب�����دوره، 
تنتهجها  اأن  يجب  الفرتة  ه��ذه  يف  للغاية  مهمة  “جتربة 

الأجيال املقبلة،
 وهي عدم الثقة بالغرب«.

اأ�صبح  وقد  والرتهيب،  للت�صوي�س  النهج  هذا  اعتماد  ومّت 
هو القاعدة يف اإيران.

حماولة  يف  وحلفاوؤها  وا�صنطن  ت�صتمّر  اأن  يجب  ولذلك   
ممار�صة نفوذهم على طهران من خ�ل مزيج من التوا�صل 

وال�صغط واإدانة انتهاكاتها العديدة للقانون الدويل.
وخل�س ر�صيان قائً�: “هكذا تبدو اجلمهورية الإ�ص�مية 

املتفلتة من القيود، وهو اأمر مقلق فعً�«.
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حذ�ر من �خللط
يف احلراك، جند على راأ�س املوكب 
وفران�صي�س  م����ورول����ت  ج���اك���ل���ني 
“ال�صرتات  م���ن  وك���ه��م��ا  للن، 
ا  ال�صفراء” ال�صابقة. ونلتقي اأي�صً
ي���رت���دون �صرتات  ون�����ص��اء  ب���رج���ال 
�صفراء، و�صبق ان كانوا كذلك عند 

الأعمال الحتجاجية الأوىل.
كانت “ال�صرتات ال�صفراء” حركة 
اأ�صيلة، مهمة يف تاريخنا ال�صيا�صي 
ا�صتنادا  الأخ�����������رية.  ال���ع���ق���ود  يف 
ال�صريبي،  ال���ت���ف���اوت  رف�����س  اإىل 
ولعتبارات اجتماعية واقت�صادية، 
الآلف  مئات  تعبئة  اإىل  ذل��ك  اأدى 
وتعاطف م�يني  الفرن�صيني،  من 

اآخرين.
اقت�صادية  ح����رك����ة  ك����ان����ت  ل���ق���د 
باملعنى  ح��ق��ي��ق��ي��ة  -م���وؤ����ص�������ص���ي���ة 
اأية  م��ع��ه��ا  تلتقي  مل  ال��غ��رام�����ص��ي، 
اليمني  م���ن  ل  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة،  ح���رك���ة 
الراديكايل،  الي�صار  الراديكايل ول 
رغ���م ت��رح��ال ك��� اجل��ان��ب��ني. ومل 
اإعطاء رد �صيا�صي  اأحد من  يتمكن 
وت����وج����ي����ه ل����ه����ذه الح���ت���ج���اج���ات 
ال�حق  التعفن  واأدى  احل��ا���ص��دة. 
ال���������ص����غ����رية من  ل���ل���م���ج���م���وع���ات 
عودة  اإىل  ال�صفراء”،  “ال�صرتات 
ظهور هذا الرمز الن�صيجي، ولكن 
يوؤذي  خلطا  مغذيا  ال�صياق،  خ��ارج 

التحليل البارد لهذه احلركة.

�ل�صبب �لت�صّحر �لطبي و�لطب 
�لبديل؟

للتلقيح  امل�����ص��ادة  احل��رك��ة  تتغذى 
الت�صّحر  اأحدثه  ال��ذي  الفراغ  من 
الطبي. مل يكن حكيم الطب العام 
ووقته،  ج��ه��ده  ي��دخ��ر  امل��ا���ص��ي  يف 
وي��ن��ق��ع ت��ع��اط��ف��ه م���ن ق���رب���ه. ومن 
انثقاف  ك����ان  ���ص��خ�����ص��ي��ت��ه،  خ�����ل 
ال���ع���ل���وم وال���ع���ق���ل وامل���ع���رف���ة يفعل 
ب��امل��ع��ن��ى الكامل  ف��ع��ل��ه. ط��ب ع����ام، 
املحرتف  ه��ذا  يتنقل  للم�صطلح، 
عرب املدن والرياف، يعالج ويوّجه، 
ال�صعبية  املعتقدات  م��ع  ويتعاي�س 
الأكرث ر�صوًخا، لكنه يظل مرجًعا. 
اأن��ه مع تقدم  وم��ن ال�فت للنظر 
ت��ك��رث لوحات  ال��ط��ب��ي،  ال��ت�����ص��ّح��ر 
ممار�صي الطب البديل )غالًبا من 
الإ�صارة  وجت��در  م�صعوذين(.  قبل 
من  حقيقية  �صبكة  غ��ي��اب  اأن  اإىل 
تربطهم  ال��ع��ام  للطب  امل��م��ار���ص��ني 
ثقة مبر�صاهم، على مدى �صنوات 
ال�صحي  ال���ن���ظ���ري  ه����و  ع�����دي�����دة، 
رئي�س  م��ث��ل  ���ص��خ�����ص��ي��ات  ل�����ص��ع��ف 

البلدية اأو املعلم اأو ممثل النقابة.
وم���ع ذل���ك، ك��م��ا ه��و احل���ال دائًما، 
ت��وج��د ح���داث���ة ج���ذري���ة يف علم  ل 
اج��ت��م��اع ال��ت��ع��ب��ئ��ة... ه��ن��اك �صوابق 
وث����واب����ت يف ب��ع�����س الأح�����ي�����ان. ان 
للتلقيح قدمية،  املناه�صة  احلركة 
�صخ�صية  م��ن  م�صادرها  وت�صتمد 
-1816( ب���ي�������ص���ام���ب  اأن������ط������وان 
اإىل  ع��م��ل��ه  ام��ت��د  ال����ذي   ،)1908
-1870( ت��ي�����ص��و  ج�����ول  اأع����م����ال 
موؤ�ص�س  اأول  ك��ان  ال��ذي   ،)1950
وهي  اللقاحات،  مكافحة  لرابطة 
ملعتقدات  علماين  اأ�صا�س  من  اأك��رث 
ومعادية  را�صخة  ولكنها  الأق��ل��ي��ة، 
با�صتور.  لأع����م����ال  خ���ا����س  ب�����ص��ك��ل 
املجتمع  نّزلها  التي  الأع��م��ال  تلك 
وانت�صرت  ال��ن�����ص��ي��ان،  اإىل  ال��ع��ل��م��ي 
ب�صكل �صائع يف عامل الطب البديل، 

حتى اليوم.
�صاهم الوجود الكلي ل�أطباء على 

ب��رف�����س ال�����ص��ه��ادة ال�����ص��ح��ي��ة قبل 
-كما  الل���زام���ي  التطعيم  ت��ق��دمي 
يراأ�صها  ال���ت���ي  امل���ج���م���وع���ة  ت��ف��ع��ل 
-هو  كانر  باتريك  ال�صابق  الوزير 
ال����ذي ل �صك  اإ����ص���ع���اف ل��ع��ر���ص��ه، 
التفكري،  �صيئ  ول��ك��ن��ه  ���ص��دق��ه،  يف 

ومنّفذ ب�صكل اأ�صواأ.
لقد ظل احلزب ال�صرتاكي �صامًتا 
الزامية  ب�����ص��اأن  اأ���ص��ه��ر  �صتة  طيلة 
ال��ل��ق��اح، ه���و ال����ذي ط��ال��ب ب�صوت 
�صحي  بحجر   ،2020 ع��ام  ع���اٍل، 
ال�صرتاتيجية  اإن  ���ص��رام��ة.  اأك���رث 
ح����دوث  اأّم  ه����ي  امل����درو�����ص����ة  غ����ري 
اأكرب، وقد حرم  انتكا�صات �صيا�صية 
احل������زب ال�����ص����رتاك����ي ن��ف�����ص��ه من 
اإعطاء اجتاه �صيا�صي وا�صح للي�صار 
ب���داي���ة الأزم������ة ف��ي��م��ا يتعلق  م��ن��ذ 
باحلريات العامة، والزامية اللقاح، 

و�صلطة العلم.

نف�س  يف  وفيليبو  ميلين�صون 
�لقارب

وقائع:  ه���ن���اك  ����ص���يء،  ك���ل  ورغ�����م 
التظاهر  تتبنى  امل��ت��م��ردة،  فرن�صا 
م�������ع اجل�����م�����اه�����ري واجل�����م�����اع�����ات 
امل��ذك��ورة اأع����ه. وي��رى ج��ان لوك 
املظاهرات  ه����ذه  يف  م��ي��ل��ي��ن�����ص��ون، 
 ... ا�صتثنائية”  “م�صريات 
املنطقية  ال�����ص��م��ة  م����ن  “تنطلق 
الآن  وي��وج��د  املواطن”.  ل���ث���ورات 
واملناه�صني  امل��ت��م��ردة  فرن�صا  ب��ني 
تواطوؤ  الآخ���ري���ن،  مثل  ل��ل��ق��اح��ات، 
منه  اأك�������رث  ع����ق����د،  ودون  م���ع���ل���ن 
حت��ال��ف م��و���ص��وع��ي.      وي��ج��ب اأن 
يقال اإن الركائز التقليدية للي�صار 
انهارت،  ق��د  ال��ب���د  ال��ت��اري��خ��ي يف 

والرتباك على قدم و�صاق.
تتمثل  ����ص���اب���ق،  اأوروب���������ي  ب����رمل����اين 
يكون  اأن  يف  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  وظ��ي��ف��ت��ه 
مفت�صا عاما ل�إدارة، ح�صم فلوريان 
فيليبو، مثل نيكول دوبون-اآيجنان 
�صابق  ومر�صح  اإي�صون  ع��ن  )ن��ائ��ب 
ح�صم  ال���رئ���ا����ص���ي���ة(  ل���ن��ت��خ��اب��ات 
اإن���ه���م���ا ي���ع���زف���ان على  اخ����ت����ي����اره. 
قدرتهما  ل���ع���دم  ���ص��غ��رية  ط���ب���ول 
على اأن يكونا من ج��رنالت حركة 
الغ�صب العفوية والنفجارية، كما 
اأخرى  حركات  مع  غ��ًدا  �صيفع�ن 
وم�صريهما  ال����ن����وع،  ن��ف�����س  م����ن 
مرتبط الآن باجلماعات الهام�صية 
التي تندفع ب�صكل اأعمى نحو هاوية 
العقل وال�صيا�صة، معركتهما املعلنة 
اخليمات  جميع  ان  ���ص��ن��وات.  م��ن��ذ 
ت��ل��ت�����ص��ق بهذا  ه��ام�����ص��ي��ة  الأك�������رث 
ان حت�����ص��ل على  ي��ك��ف��ي  احل������راك، 
ال�صوات  يف  ل��ي�����س  م��ن��ه،  ع���ائ���دات 
اأم��ر م�صكوك فيه( ولكن يف  )وه��و 

ح�صة من ال�صوق الإع�مية.
اخل����������ص����ة، دخ����ل����ت الن���ت���ه���ازي���ة 
ذراع  ع���ل���ى  م���ت���ك���ئ���ة  ب���اح���ت���ف���ال���ي���ة 
دوب���ون- ال�صيد  ومي�صي  اجل��ن��ون، 

للن  فران�صي�س  يدعمه  اآي��ج��ن��ان، 
وال�صيد  ال��غ��ب��اء،  ذراع  ع��ل��ى  متكًئا 
بيغارد...  ال�صيد  ي��دع��م��ه  فيليبو 

لكل حقبة ت�صنجاتها.
�لر�ديكاليات  مر�صد  ع�صو 
جان  موؤ�ص�صة  يف  �ل�صيا�صية 
�لعلوم  يف  بــاحــث  ــ�ــس,  جــوري
�ل�صيا�صية, متخ�ص�س يف �ليمني 
لل�صيا�صة,  �لثقافية  و�لأبعاد 
�لبحوث  مــن  �لعديد  ومــوؤلــف 
غر�م�صي”  �للقاء  “�ىل  منها 

)من�صور�ت �صارف 2015(. 

ثمانية  طيلة  التلفزيون  �صا�صات 
ع�صر �صهًرا، واخل�فات والتنبوؤات 
من جميع الأن��واع، يف اإثارة ال�صك، 
واإثارة �صكل من اأ�صكال الت�صويه يف 
التي  ال��ع��واق��ب  م��ع  معينة،  ع��ق��ول 

ن�حظها اليوم.

وحد�ت �لت�صنج �إ�صد�ر 1202
الذي  اإن  ج��ن��ون��ه��ا...  ح��ق��ب��ة  ل��ك��ل 
�صهور من  بعد  اأعيننا،  اأم��ام  يظهر 
احلجر والتوتر، يك�صف عن انزعاج 
جمتمع الذي، من خ�ل ت�صنجات، 
���ص��ي��دي��ن ال�����ص��ل��ط��ة لأف���ع���ال���ه���ا، اأو 
�صعورا  لن  بب�صاطة  اأو  تقاع�صها، 
بال�صيق منت�صرا �صجعه على اتخاذ 
وجهة نظر معاك�صة ب�صكل منهجي 
للخطاب الذي ُينظر اإليه يف حلظة 
م��ع��ي��ن��ة ع��ل��ى اأن����ه م��ه��ي��م��ن. يوجد 
للتطعيم  امل�صادة  احلركة  يف  فع� 
احلالية، عودة غري واعية للحركة 
املت�صنجة، لتلك الغرابة يف الأزمنة 
املا�صية، والتي عادت للظهور فجاأة 

يف و�صح النهار.
يف ال���ق���رن ال���ث���ام���ن ع�����ص��ر، ال���ذي 
مت��ّي��ز ب��ت��ح��ّول ال���ع���امل، م��ن خ�ل 
القدمية،  ال��ه��ي��اك��ل  م���ءم��ة  ع���دم 
ت��ظ��ه��ر ال��ن�����ص��خ��ة امل��ت�����ص��ن��ج��ة من 
ال��ي��ن�����ص��ي��ن��ي��ة ك���اأح���د م��ظ��اه��ر عامل 
يعار�س  ���ص��خ�����س  ك����ل  ي��ح��ت�����ص��ر. 
نف�صه  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م يطلق  ال��ن��ظ��ام 
اإعطاء  ب��ال�����ص��رورة  دون  ين�صيني، 
بعد ف��ك��ري ل��ه��ذا الن��ت��م��اء... وكل 
القائم،  النظام  مع  فرد يف قطيعة 
ميكن اأن ي�صبح مت�صنًجا عندما ل 
ادانتهم  لقد  له.  بديل  تقدمي  يتم 
وامللوك،  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة،  الكني�صة 
واألقت بهم يف حفرة فكرية ل قاع 

واخل����ط����اب ال������ذي ي��ت��ع��ر���ص��ان له 
جتعل  اع��ت��ب��ارات  تختلط  �صمنيا، 
ال�����ص��ح��ي��ة احلالية  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  م��ن 
املعادية  في�صي  ل�صيا�صات  امل��ع��ادل 
ب�صكل  ���ا،  اأي�������صً ول���ك���ن  ل��ل�����ص��ام��ي��ة، 
متكرر وب�صكل عر�صي، اىل تن�صيب 
التاريخ.  يف  مطلق  ك�صّر  امل��ح��رق��ة 
دائًما  املحادثات  تنتهي  النهاية،  يف 
ع��ل��ى ه����ذا ال��ن��ح��و: امل���خ���ت���ربات اأو 
اأول���ئ���ك ال���ذي���ن ي��ح��م��ل��ون ب����راءات 
يهود! وهنا يتم  الخ��رتاع هم… 
الفطري  لل�صامية  ال��ع��داء  اإح��ي��اء 
ال��ذي يتطلب فقط ظ��روًف��ا جيدة 
ذاته  ولتاأكيد  جديد،  من  للظهور 

والزدهار.
نائبا  اأن  ال�صدفة  قبيل  م��ن  فهل 
منتخًبا �صابًقا عن الدائرة ال�صابعة 
بالقرب م��ن م�صرية  م��ّر  ل��ي��ون،  يف 
ت��ت��ّم حتّيته  ل��ل��ت��ط��ع��ي��م،  م��ن��اه�����ص��ة 
الن�صمام  ع����م���ة  ب��ال��ك��وي��ن��ي��ل، 
مل�صجعي ديودوين؟ ملاذا نرى �صوًرا 
مكتوب  اأو���ص��ف��ي��ت��ز  ب���واب���ة  حت�����ّول 
حتتها: “ال�صهادة ال�صحية جتعلك 
الحتجاجات  تعلن  مل���اذا  حراً؟”، 
مرتبطة  جماعية”  “اإبادة  ع���ن 

باللقاح؟

بطة  مثل  �ل�صرت�كي  �حلــزب 
مقطوعة �لر�أ�س

املجموعة  �صقطت  ال�صياق،  هذا  يف 
جمل�س  يف  ال�صرتاكية  الربملانية 
ال�����ص��ي��وخ ق�����ص��راً يف ف��خ امل��ب��ال��غ��ة يف 
امل���زاي���دات وال���م��ع��ق��ول��ي��ة. ويبدو 
املو�صوع:  حول  يلّفون  اجلميع  اأن 
ل� كوفيد،  بالن�صبة  اللقاح،  الزامية 
ت��ب��ق��ى... يهتز م��ن ق��ب��ل تيار  وم���ا 
التقدم  اإن  ن�صط.  ولكنه  اأقّلي  راأي 

بعد اإع�ن احلكومة تو�صيع دائرة ال�صهادة ال�صحية، احلركات الحتجاجية تتزايد ميلين�صون ي�صاند احلركة املناه�صة للقاح

مظاهرة يف باري�س �صد جواز ال�صفر ال�صحي

فيليبو وركوب املوجة متظاهرون اأمام املجل�س الد�صتوري، باري�س، 5 اأغ�صط�س اجلاري

معاداة  يف  نعتقد  اأن  منا  ي��ري��دون 
ح�صرًيا  الآن  ي��ن��ت��ج��ه��ا  ل��ل�����ص��ام��ي��ة 
ال�����ي�����������ص�����اري�����ون الإ������ص������م�����ي�����ون، 
وال�������ص���واح���ي، وب���ال���ت���ايل م���ن قبل 
وت�صتحق  ال����ع����رب.  اأو  امل�����ص��ل��م��ني 
على  ت�صتكمل  اأن  الفر�صية  ه���ذه 
يوليو  ���ص��ه��ر  ب���ع���د ح���رك���ة  الأق�������ل 
تك�صف  احلالية  فالتعبئة  املا�صي، 
لل�صامية  امل��ع��ادي��ة  الإم��ك��ان��ات  ع��ن 

للمجتمع الفرن�صي باأ�صره.
مقارنة  م����ن  ال��ف�����ص��ي��ح��ة  ج������اءت 
ال�صفراء  النجمة  بارتداء  متكررة 
الزامية  �صياق  يف  الح��ت���ل  اأث��ن��اء 
ال�صهادة  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة  ال��ت��ط��ع��ي��م 

ل��ه��ا، اجل��م��ه��وري��ة ال��ف��ت��ي��ة، ومات 
اأن متوت  دون  “املت�صوفة”  ه��وؤلء 

اأرواحهم.
والتحول  التغيري  م��ن  حقبة  ك��ل 
حقبتنا،  يف  م��ت�����ص��ّن��ج��ي��ه��ا.  ���ص��ت��ج��د 
جن���ده���م يف �����ص����وارع م���دن���ن���ا، مما 
تعريفه  ميكن  مبا  التاريخ  ين�ّصب 
ال�صليمة. و�صوارع فرن�صا  بالفطرة 
ن�صخة  مت�صنجو  ج��زئ��ًي��ا  يحتلها 
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�أكرث  �صمنية  �ل�صامية  معاد�ة 
منها معلنة

تاغييف،  اأن��دري��ه  بيري  اأت��ب��اع  ك��ان 

اليهود يف فرن�صا.
العائ�ت  ب��ع�����س  ارت���ب���اك  وي��غ��ذي 
من  مبا�صر  غري  ب�صكل  ال�صيا�صية 
ل  رغ��ب��ة  حقيقة  تن�صيبها  خ����ل 
والتي  ل��ل�����ص��ام��ي��ة،  م��ع��ادي��ة  ُت��ك��ب��ح 
تغذي ب��دوره��ا احل��راك احل��ايل يف 
�صهًرا،  ع�صر  ثمانية  قبل  ال�صارع. 
وال�صيد  ب���وزي���ن  ال�����ص��ي��دة  ع���ان���ت 
�صالومون من هذا العتداء املعادي 
لل�صامية، و�صاهدا اأنه يتم الت�صهري 
بهما ملا هما عليه، اأكرث ملا فع�ه اأو 
مل يفع�ه... ومل تنته الق�صة عند 

هذا احلد.
عندما ننظر عن كثب اإىل الأ�صياء 

النجمة  ت�������ص���ت���خ���دم  ال�������ص���ح���ي���ة. 
ال�صيا�صة  لإدان�����ة  الآن  ال�����ص��ف��راء 
تكون  اأن  ي���ج���ب  ال���ت���ي  ال�����ص��ح��ي��ة 
الأمة  قبل  من  عام  ب�صكل  مقبولة 
باأكملها. ولكن ملاذا؟ مادًيا، لأنه ل 
مظاهرة  اأي  لتاأمني  فريق  يوجد 
تقريًبا يف فرن�صا، مما يطلق العنان 
لي�س  ولكن  ���ص��يء،  واأي  ل���رت��ب��اك 
هذا فقط ... لقد رد الكثريون على 
اإدانتها،  خ����ل  م��ن  امل��ق��ارن��ة  ه���ذه 
اإىل  ي���وؤدي  ر���ص��م م�صار  دون  ول��ك��ن 
ح��ق��ي��ق��ة ه���ذا احل��م��ل امل���خ���زي من 
اأدى  التلقيح، لرمز  قبل مناه�صي 
من  الآلف  ع�������ص���رات  م��ق��ت��ل  اإىل 

- �صاهم ح�صور الأطباء على �صا�صات التلفزيون طيلة ثمانية ع�صر �صهًرا, واخللفات والتنبوؤات, يف اإثارة ال�صك

خلط بني �صعار�ت �حلر�ك مالزم لل�صبكات

من ي�صارك يف املظاهرات �صّد اللقاح وال�صهادة ال�صحية...؟
•• الفجر -غايل برو�صتيه
 –ترجمة خرية ال�صيباين 

�للقاح  �لز�مية  �لذين ي�صريون �صد  �لفرن�صيون  كثريون هم 
�صعار�ت  بني  �خللط  �إن  �للقاح.  �أو  �ل�صحية  �ل�صهادة  �أو 

تدعو  �لتي  بالأ�صا�س,  �لرقمية  لل�صبكات,  مالزم  �حلر�ك 
بحقيقته,  ياأتي  منها  كل  �لــ�ــصــو�رع.  �إىل  للنزول  �لنا�س 
�جلدية.  و�ملتفاوتة  مــا,  حــد  �إىل  �ل�صيا�صية  ودو�فــعــه, 
لنذكر ببديهية: من �ملمكن �أن تكون �صد �لت�صريح �ل�صحي, 
ناحية  من  �لإجباري.  �لتطعيم  -وحتى  �لتطعيم  مع  ولكن 

�أخرى, من �مل�صتحيل �لتظاهر يوم �ل�صبت دون �لتظاهر مع 
�ملناه�صني للتطعيم, و�تباع نظريات �ملوؤ�مرة, وجمموعة من 
�أو  �لغريبة,  �لأفكار  ذ�ت  �ل�صغرية  و�ملجموعات  �حلركات 

حتى �أكرث من ذلك.
�إذ�  �لطريقة  بنف�س  تطرح  ل  �لعامة  �حلريات  م�صاألة  �إن 

�أو مبد�أ  �ل�صهادة �ل�صحية  �أخذناها من منظور طرق �صبط 
و�لتناق�صات  �لرتباك  فاإن  ذلك,  ومع  �لإجباري.  �لتطعيم 
�أنه يف  �لنا�س يدركون  �ملطالب جتعل  �أنو�ع  وتعاي�س جميع 
فاإننا  �ل�صحية,  �ل�صهادة  �صد  نتظاهر  عندما  �ملطاف  نهاية 

جنعل �أنف�صنا رفيق درب لكنائ�س �أيديولوجية �أخرى …

- كثريون هم الفرن�صيون الذين ي�صريون �صد 
الزامية اللقاح اأو ال�صهادة ال�صحية اأو اللقاح

- املظاهرات الأخرية جتمع بني جوانب خمتلفة, 
وتوؤكد التحليل الذي يقول بتدهور النقا�س العام

- ت�صتخدم النجمة ال�صفراء لإدانة ال�صيا�صة ال�صحية التي 
يجب اأن تكون مقبولة ب�صكل عام من قبل الأمة باأكملها

- يوجد الآن بني فرن�صا املتمردة واملناه�صني للقاحات 
تواطوؤ معلن ودون عقد اأكرث منه حتالفا مو�صوعيا
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املال والأعمال

•• اأبوظبي -وام:

املتكامل  امل�صّنع  الإم����ارات،  حديد  ت�صعى 
ال�صرق  يف  وال�����ص��ل��ب  ل��ل��ح��دي��د  ال����رائ����د 
دعم  يف  م�صاهمتها  تعزيز  اإىل  الأو���ص��ط، 
الإمارات  دول��ة  يف  التحويلية  ال�صناعات 
ال�صركة  مت���د  ح��ي��ث  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
%90 من  ال��ق��ط��اع احل��ي��وي بنحو  ه���ذا 
احلديد  اأ���ص���ك  لفائف  م��ن  احتياجاته 
وذات  اجل���ودة  عالية  الإن�صائية  واملقاطع 
دعمها  اإط����ار  يف  وذل���ك  امل�����ص��اف��ة،  القيمة 
ل��ل��ه��وي��ة ال�����ص��ن��اع��ي��ة امل���وح���دة »ا���ص��ن��ع يف 

تناف�صية  تعزيز  اإىل  الرامية  الإم����ارات«، 
املنتجات الوطنية.

اإمكانياتها  ك���ام���ل  ال�������ص���رك���ة  وت�������ص���خ���ر 
ل��ت��وف��ري امل��ن��ت��ج��ات ال���زم��ة ل��دف��ع عجلة 
اأهداف  مع  ان�صجاًما  ال�صناعية  التنمية 
لل�صناعة  ال���وط���ن���ي���ة  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
 300 »م�����ص��روع  املتقدمة  والتكنولوجيا 
القطاع  م�صاهمة  لزيادة  الهادفة  مليار«، 
ال�صناعي يف الناجت املحلي يف الدولة من 
133 مليار درهم اإىل 300 مليار درهم 

بحلول عام 2031.
وت�����ورد ال�����ص��رك��ة م��ن��ت��ج��ات��ه��ا م���ن لفائف 

من  جم���م���وع���ة  اإىل  احل����دي����د  اأ������ص������ك 
بينهم م�صنع  الدولة، من  داخل  العم�ء 
يقوم  ال��ذي  املعدنية  لل�صفائح  ك��صيك 
م�صامري  اإىل  املنتج  ه��ذا  بتحويل  ب���دورة 
وبراغي  ال�صدا�صية،  وال��رباغ��ي  التثبيت، 
و�صركة  وال�صواميل؛  اجل��اف��ة،  احل��وائ��ط 
تقوم  التي  احلديدية  لل�صناعات  اخلليج 
بتحويل هذا املنتج اإىل الأ�ص�ك املجلفنة 
لتطبيقات خمتلفة مثل تدريع الكاب�ت، 
والأ��������ص�������وار، وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات ال����زراع����ي����ة، 
ت�صخدم  بينما  ال�����ص��د.  عالية  والأ����ص����ك 
كي ات�س كي لل�صقالت وقوالب اخلر�صانة 

�صبكات  ل��ت�����ص��ن��ي��ع  م��ن��ت��ج��ات��ن��ا  امل����ح����دودة 
اأ�ص�ك البناء، و�صبكات احلماية، و�صبكات 
ال�صواء  اأ�����ص�����ك  و���ص��ب��ك��ات  الأ�����ص����وج����ة، 
اأ�س  اأم  ب��ي  دي  �صركة  والأق��ف��ا���س.وت��ق��وم 
امل�صامري اخلر�صانية،  باإنتاج  �صي للحديد 
امل���ظ����ت  امل�������ص���ت���خ���دم���ة يف  والأ�������ص�������ك 
الأ�صرة،  ون��واب�����س  ال�����ص��ي��ارات،  وم���واق���ف 
ويف  امل��ح��رك��ات  يف  امل�صتخدمة  والأ���ص���ك 
العديد  اإىل  بالإ�صافة  ال�صيارات،  اإط��ارات 
من ال�صركات الأخرى التي تقوم بتحويل 
اأ�����ص�����ك احلديد  ل��ف��ائ��ف  م���ن  م��ن��ت��ج��ن��ا 
يتم  ال��ت��ي  امل�صافة  القيمة  منتجات  اإىل 

الإمارات  يف  �صنع  �صعار  حتت  ت�صديرها 
املهند�س  ال��ع��امل.وق��ال  دول  خمتلف  اإىل 
�صعيد غمران الرميثي، الرئي�س التنفيذي 
قطاع  “يزخر  الإم�����ارات:  ح��دي��د  ل�صركة 
الإمارات  دول��ة  يف  التحويلية  ال�صناعات 
ب��ف��ر���س ا���ص��ت��ث��م��اري��ة ه��ائ��ل��ة، ون��ت��وق��ع اأن 
كبرية  احليوي طفرة  القطاع  هذا  ي�صهد 
ال��ف��رتة املقبلة م��ع م��ا ي�صهده من  خ���ل 
دوره  وتعزيز  ب��ه  للنهو�س  وطنية  جهود 
كاأحد املحركات الرئي�صة لتحقيق التنمية 
القت�صادية امل�صتدامة. ومن هذا املنطلق، 
ن��ح��ر���س ع��ل��ى ت��وف��ري م��ن��ت��ج��ات احلديد 

وال�صلب عالية اجلودة، اإ�صافة اإىل ابتكار 
ودرج�����ات خا�صة،  م��ن��ت��ج��ات مب��وا���ص��ف��ات 
التي  املحلية  م�صانعنا  احتياجات  لتلبية 
�صلع  اإىل  ذل���ك  ب��ع��د  حتويلها  ع��ل��ى  تعمل 
ومنتجات وطنية عالية اجلودة. وُت�صتخدم 
منتجاتنا ذات القيمة امل�صافة كمواد اأولية 
والقطاعات  ال�����ص��ن��اع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
واملعدات  والآلت  ال�صيارات  �صناعة  مثل 
وغريها.”  والطاقة،  والنقل  والإن�صاءات 
جائحة  اأك���دت  “لقد  الرميثي:  واأ���ص��اف 
التحويلية  ال�����ص��ن��اع��ات  اأه��م��ي��ة  ك���ورون���ا 
القت�صاد  ح��م��اي��ة  يف  الإم��������ارات  ل���دول���ة 

الحتياجات  توفري  جانب  اإىل  الوطني، 
وتوفري  بل  وال�صحية،  الغذائية  املحلية 
املواد الأولية يف ظل تعطل بع�س �ص��صل 

الإمداد العاملية ب�صبب اجلائحة.« .
ُيذكر اأن حديد الإمارات قد عززت مكانتها 
الرائدة اإقليمًيا وعاملًيا يف �صناعة احلديد 
وال�صلب املتكاملة عرب العقدين املا�صيني، 
من خ�ل توفري اأف�صل منتجات ال�صلب 
امل�صافة  ال��ق��ي��م��ة  وذات  اجل������ودة  ع��ال��ي��ة 
اأك����رث م��ن 40 دول����ة حول  ل��ع��م���ئ��ه��ا يف 
ب��اأن تكون �صمن  اإط��ار روؤيتها  ال��ع��امل، يف 

اأف�صل م�صّنعي احلديد يف العامل.

» حديد الإمارات« داعم اأ�صا�صي لل�صناعات التحويلية يف دولة الإمارات

ال�صياح ا�صتقطاب  وجهات  مقدمة  يف  دبي  فنادق  قبل اأقل من �صهرين لنطلق » اإك�صبو 2020«.. 
•• اأبوظبي-وام:

ي�صتعد القطاع الفندقي يف دبي ل�صتقبال “اإك�صبو 2020” والذي يعد اأحد 
اأهم الأحداث العاملية زخماً وتاأثرياً خ�صو�صاً مع تزامنه مع ا�صتدامة مفهوم 
احتفالت  مع  احل��دث  ا�صت�صافة  يتزامن  فيما  عاملياً،  اجلائحة  من  التعايف 

ا�صتثنائية ت�صتعد لها دولة الإمارات احتفاًل باليوبيل الذهبي.
اأكتوبر  م��ن  الأول  يف  دب��ي   2020 اإك�صبو  معر�س  الإم�����ارات  وت�صت�صيف 
اإىل  التحول  اإىل  الإم���ارات  يوؤهل  2022، وهو ما  31 مار�س  اإىل   2021
اأ�صهر، فيما ت�صتعد كافة قطاعات الأعمال   6 وجهة عاملية متتد لأكرث من 
ويف مقدمتها قطاعي ال�صياحة والفنادق، ل�صت�صافة احلدث الدويل وتلبية 

جميع متطلبات الزوار من خمتلف دول العامل.

وكعادتها تعد دبي زوارها بتجربة ا�صتثنائية واآمنة ت�صتند من خ�لها على 
قطاع  ويعد  املتناهية،  غ��ري  وال�صياحة  الإق��ام��ة  خ��ي��ارات  م��ن  طويلة  قائمة 
تاألق الإم���ارة التي جنحت يف خلق  ت��اأث��رياً يف  اأك��رب القطاعات  اأح��د  الفنادق 
ال�صرتاتيجية  وم�صاريعها  توجهاتها  ب��ني  والن�صجام  التكامل  م��ن  حالة 

والتنموية.
وت�صهد طلبات احلجوزات الفندقية يف دبي منوا كبريا قبيل احلدث، حيث 
�صجل موقع “ويجو” العاملي لل�صفر واحلجوزات الفندقية يف يوليو املا�صي 
اأكرث من ن�صف مليون عملية بحث لرح�ت وحجوزات فندقية يف الإمارة 

خ�ل الفرتة التي ت�صت�صيف فيها اإك�صبو 2020.
وو�صل عدد الغرف الفندقية يف دبي حتى مايو 2021 اإىل نحو 128545 
غرفة وذلك بح�صب اإح�صائية دائرة ال�صياحة والت�صويق التجاري بدبي، حيث 

ت�صم الإمارات نحو 715 من�صاأة فندقية منها 134 من�صاأة من فئة اخلم�س 
جنوم، و165 من�صاأة من فئة الأربعة جنوم، و229 من�صاأة من الفئات من 1 

اإىل 3 جنوم، يف حني يبلغ عدد من�صاآت ال�صقق الفندقية 187 من�صاأة.
واأظهرت الإح�صائية اأن اإمارة دبي ا�صتقبلت نحو 2.06 مليون �صائح دويل 
2021 فيما بلغ عدد مرات املبيت يف غرف  يف الفرتة ما بني يناير- مايو 
القطاع  ومي��ت��ع  مليونا   11،77 نف�صها  ال��ف��رتة  خ���ل  الفندقية  املن�صاآت 
الفندقي يف دبي ب�صمعة عاملية مرموقة بف�صل ما يوفره من خدمات وو�صائل 
راحة وترفيه باأ�صعار تناف�صية تنا�صب جميع الفئات، كما يعترب القطاع من 
اأك��رب 10 م��دن يف العامل  2016 قائمة  الأك��رب حيث دخلت دب��ي منذ ع��ام 
من حيث الطاقة ال�صتيعابية للفنادق التي ت�صم اأكرث من 100 األف غرفة 

و�صقة فندقية.

وي�صم القطاع الفندقي يف دبي من�صاآت ت�صنف على اأنها من اأبرز الأيقونات 
اجلمالية يف العامل مثل فندق العنوان وفندق برج العرب، كما ي�صم 7 فنادق 
من بني اأطول 12 فندقاً يف العامل يت�صدُرها فندق جيفورا بارتفاع 356.3 
 SLS فندق  م���رتاً،   355 بارتفاع  ماركيز  دبليوماريوت  ج��ي  ويليه  م��رت، 
بارتفاع 336 مرتاً، روتانا   Dubai Hotel and Residences
»روز ريحان« 333 م، فندق برج العرب 321 م، جمريا 309، ملينيوم ب�زا 
294 مرتاً.ويوا�صل القطاع الفندقي يف دبي تو�صعه من خ�ل العديد من 
امل�صاريع الإن�صائية قيد التنفيذ حاليا وذلك على الرغم من التحديات التي 
يخلفها »كوفيد- 19« على قطاع ال�صياحة وال�صفر عاملياً، ما يوؤكد م�صتوى 
امل�صي  على  وقدرته  القطاع  مب�صتقبل  امل�صتثمرين  قبل  من  الكبرية  الثقة 

قدما يف ا�صتقطاب ال�صياح من خمتلف دول العامل.

اقت�صادية دبي: زيادة يف معدل عدد رخ�س تاجر بن�صبة 
 2021 من  الأول  الن�صف  خلل   63%

ال�صادرات ال�صينية حتافظ على قوتها يف يوليو 

بدء توليد الكهرباء يف اأول حمطة لطاقة الرياح يف ال�صعودية

•• دبي-الفجر: 

قطاع  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  “تاجر”  رخ�����ص��ة  ت�صهد 
اقت�صادية  يف  التجاري  والرتخي�س  الت�صجيل 
دبي لرتخي�س الأعمال احلرة التي متار�س من 
حمل الإقامة بدبي ومتكني الأن�صطة املختلفة 
عرب الإنرتنت ومن�صات التوا�صل الجتماعي، 
امل�صاريع  اأ���ص��ح��اب  قبل  م��ن  م��ت��زاي��داً  اهتماماً 
 13،430 اإ���ص��دار  مت  حيث  دب���ي،  يف  النا�صئة 
رخ�صة منذ اإط�ق املبادرة يف �صهر مار�س من 
عام 2017 وحتى نهاية �صهر يونيو 2021، 
الت�صوق  زخ����م  ت��ن��ام��ي  ي��ع��ك�����س  ال�����ذي  الأم������ر 

ال�صادر  التقرير  واأظهر  دب��ي.  يف  الإل��ك��رتوين 
عن قطاع الت�صجيل والرتخي�س والتجاري اأنه 
مت اإ�صدار 3،243 رخ�صة تاجر خ�ل الن�صف 
2021 وحتى  )يناير   2021 عام  الأول من 
ب�1،989  2021( مقارنًة  يونيو  �صهر  نهاية 
الأول من  الن�صف  اإ�صدارها خ�ل  رخ�صة مت 
عام 2020 ومبعدل منو قدره %63، الأمر 
الذي يعك�س حر�س اقت�صادية دبي على تعزيز 
التجارة الإلكرتونية وتناف�صية اقت�صاد الإمارة، 
الر�صيدة  احل��ك��وم��ة  روؤي����ة  حتقيق  ج��ان��ب  اإىل 
حول  ال��وع��ي  وب��ن��اء  لدبي  الرقمي  التحول  يف 
املن�صات التي ت�صهل مزاولة الأن�صطة املتنوعة.

الأع���ل���ى من  الن�صبة  ع��ل��ى  ال���ذك���ور  وا���ص��ت��ح��وذ 
الن�صف  خ�ل  ال�صادرة  تاجر  رخ�س  اإجمايل 
ما  ���ص��ك��ل��وا  ح���ي���ث   ،2021 ع�����ام  م����ن  الأول 
�صكلت  فيما  الرخ�س،  عدد  من   63% ن�صبته 
اأن  اأي�����ص��اً  ال��ت��ق��ري��ر  %37. واأو����ص���ح  الإن�����اث 
ال�����ص��ادرة خ�ل  ال��رخ�����س  معظم جم��م��وع��ات 
على  رك����زت   2021 ع���ام  م��ن  الأول  ال��ن�����ص��ف 
اخلياطة  اجل��اه��زة،  امل�ب�س  املعلومات،  تقنية 
اليدوية،  امل�����ص��اغ��ل  وال��ت�����ص��م��ي��م،  ال��ن�����ص��ائ��ي��ة 
ال���رج���ال���ي���ة وال��ت�����ص��م��ي��م، حت�صري  اخل���ي���اط���ة 
الوجبات اخلفيفة، الو�صاطة التجارية، وتنظيم 

املعار�س، وخدمات مهنية اأخرى.
اإلكرتونياً  ت�صدر  التي  تاجر،  رخ�صة  وتهدف 
Dubai. دب��ي  ا�صتثمر يف  من خ���ل من�صة 

امل�صاريع  اأ�صحاب  توجيه  اإىل   invest.ae
الأوىل  خطواتهم  ل��ب��دء  ال�صحيح  امل�����ص��ار  اإىل 
لدخول عامل الأعمال. وتهدف اقت�صادية دبي 
من خ�ل الرخ�صة اإىل تنظيم عملية ممار�صة 
من�صة  واإي��ج��اد  الإل��ك��رتوين،  التجاري  العمل 
ال��ت��ج��ارة، ورب���ط املتعامل مع  ل��دع��م وت��ط��وي��ر 
التجار مبا�صرة. وت�صمل �صوابط رخ�صة تاجر 
اأنه ل ميكن فتح حمل جتاري، وميكن اإ�صدار 
تاأ�صرية ل� 3 عمال فقط اإذا كان مالك الرخ�صة 
مواطن %100، وحق الرجوع القانوين يكون 

على الفرد نف�صه �صاحب الرخ�صة.
وت���رك���ز اق��ت�����ص��ادي��ة دب���ي ع��ل��ى ت��ق��دمي الدعم 
لأ�صحاب رخ�صة “تاجر” من خ�ل ال�صراكة 
م��ع ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخل���ا����س، وتوفري 
الت�صهي�ت لنمو اأعمالهم، وفتح قنوات جديدة 
جت�صيداً  وذل���ك  الرئي�صية  البيع  منافذ  مثل 
لحت�صان  ال��ر���ص��ي��دة  احل��ك��وم��ة  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
التجارية  وم�صاريعهم  النا�صئ  ال�صباب  ودع��م 

ومتكينهم من ا�صتمرارية النجاح.
من�صة  “نون”،  م��ع  دب��ي  اقت�صادية  وتعاونت 

اأ�صحاب  ل���دع���م  حم���ل���ي���اً،  ال����رائ����دة  ال��ت�����ص��وق 
امل�صاريع النا�صئة من ال�صباب املواطنني لعر�س 
لنون  التابعة  حملي”  “نون  على  منتجاتهم 
العم�ء؛  م��ن  ع��دد  لأك���رب  ال��و���ص��ول  لت�صهيل 
كما مت التعاون مع “طلبات” لإتاحة الفر�صة 
ل��ع��ر���س وب��ي��ع امل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة م��ن خ�ل 
“ماي  م����ع  وال����ت����ع����اون  “طلبات”؛  ت��ط��ب��ي��ق 
الإلكرتوين  ال��دف��ع  عملية  لت�صهيل  فاتورة” 
اخلا�صة بعمليات البيع ملنتجات حاملي رخ�صة 
ليتمكن التجار  ’اأك�صاك‘،  تاجر؛ والتعاون مع 
املوقع  عرب  وب�صائعهم  منتجاتهم  عر�س  من 

الإلكرتوين اخلا�س باأك�صاك جماناً.
كما مت التعاون اأي�صاً مع �صركة “هوت دي�صك” 
لتقدمي امتيازات وت�صهي�ت حلاملي “رخ�صة 
تاجر” ل�صتخدام  تطبيق Hotdesk الذي 
الجتماعات  لعقد  مرنة  عمل  م�صاحات  يوفر 
دبي  اإم���ارة  يف  ذهني  ع�صف  جل�صات  اإج���راء  اأو 
وحجزها بال�صاعة، اأو باليوم، اأو بال�صهر، اأو من 
www.hotdesk-app. امل��وق��ع  خ���ل 
م�صرفية  ت�����ص��ه��ي���ت  ت���ق���دمي  com.ويتم 
حل��ام��ل��ي رخ�����ص��ة ت��اج��ر وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
ال��ت��ج��اري، بنك  دب��ي  خم�صة بنوك وه��ي: بنك 
اأبوظبي  امل�����ص��رق، الإم�����ارات الإ���ص���م��ي، ب��ن��ك 

التجاري، وبنك دبي الإ�ص�مي. 
الرخ�صة:  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  مم���ي���زات  وت�����ص��م 
اإ������ص�����دار ب���ط���اق���ة امل���ن�������ص���اأة، ال����ص���ت���ف���ادة من 
الت�صهي�ت البنكية، عر�س املنتجات يف منافذ 
ال��ب��ي��ع )ال�������ص���رك���اء(، احل�����ص��ول ع��ل��ى ع�صوية 
غرفة دبي ل�أن�صطة التجارية، احل�صول على 
ال�صترياد  لت�صهيل  اجل��م��رك��ي  امل�����ص��ت��ورد  رم��ز 
 ،dubaitrade.ae طريق  عن  والت�صدير 
امل�صاركة يف املعار�س واملوؤمترات وور�س العمل، 
املوؤقت، وتوفري  التوظيف  التعاقد مع �صركات 

م�صاحات للعمل )ال�صركاء(.

•• بكني-اأ ف ب:

يوليو  مت��وز  يف  قوتها  على  ال�صينية  ال�����ص��ادرات  حافظت 
بيانات  اأظهرت  ما  وفق  زخمها،  من  بع�صا  خ�صارتها  رغم 
جمركية ال�صبت، فيما اأ�صار حمللون اإىل انتعا�س يف ن�صاط 
املوانئ لكنهم حّذروا من اأن تف�صي املتحورة دلتا قد يوؤثر 
من  اخل���ارج  اإىل  املخ�ص�صة  ال�صحنات  النمو.وبقيت  على 
احلايل،  العام  قوية  العامل  يف  اقت�صادية  ق��وة  اأك��رب  ث��اين 
م��دف��وع��ة ب��ال��ط��ل��ب ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات م��ث��ل امل���ع���دات الطبية 
والأجهزة الإلكرتونية التي يحتاج اإليها العمل من املنازل، 
فيما يزيد ارتفاع عدد الإ�صابات بفريو�س كورونا يف دول 

عدة العتماد على املنتجات ال�صينية.
يف  طبيعته  اإىل  كبرية  بدرجة  القت�صادي  الن�صاط  وع��اد 
والفحو�س  ال�����ص��ارم��ة  الإغ������ق  ت��داب��ري  بف�صل  ال�����ص��ني 
وا�صعة النطاق، رغم اأن البلد يعزز اإجراءاته حاليا لحتواء 
تف�صي املتحورة دلتا مع ر�صد جمموعات اإ�صابات حملية يف 
اأكرث من ع�صر مقاطعات.لكن التجارة بقيت قوية يف متوز 
بن�صبة  املتوقع  من  بقليل  اأك��رث  ال�����ص��ادرات  منت  اإذ  يوليو 

19،3 يف املئة مقارنة بالعام املا�صي، وفق اإدارة اجلمارك.
واأظهرت البيانات الر�صمية اأن الواردات منت بن�صبة 28،1 

يف املئة مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املا�صي.
وباحت�صاب الأرقام الأخرية، بلغ اإجمايل الفائ�س التجاري 
مقارنة  ي��ول��ي��و،  مت���وز  يف  دولر  م��ل��ي��ار   56،6 ال�����ص��ي��ن��ي 

املنتجات  يونيو.ووا�صلت  دولر يف حزيران  مليار  ب�51،5 
الإلكرتونية دعم منو ال�صادرات يف الأ�صهر ال�صبعة الأوىل 
الكمامات تراجع  واإن كان الطلب على �صادرات  العام  من 
املحللة  الر�صمية.ولفتت  البيانات  وفق  املا�صي،  العام  عن 
اآ�صيا”  ري�صرت�س  زي  اإن  “اأيه  لدى  البارزة  ال�صرتاتيجية 
اآيرين �صيونغ هذا الأ�صبوع اإىل “انتعا�س ن�صاطات املوانئ” 
بعد تعّطلها �صابقا.واأ�صافت “يف املقابل، قد تكون الواردات 
الأ�صا�صية«.وتعمل  ال�صلع  اأ���ص��ع��ار  ارت��ف��اع  ب�صبب  ت��ع��ززت 
الأ�صا�صية  ال�صلع  معظم  اأ�صعار  ارتفاع  �صبط  على  ال�صني 

التي ت�صغط على ال�صركات الأ�صغر.
اأف��ادوا يف مذكرة  “اآي اإن جي”  لكن خ��رباء اقت�صاد لدى 
الجتماعي  التباعد  ت�صديد  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��ت��داب��ري  ب���اأن 
وتف�صي كوفيد يف الأ�صابيع الأخرية �صتت�صبب على الأرجح 
واملنتجات  القطع  �صادرات  كانت  واإن  الأ�صرار  مبزيد من 

الإلكرتونية تخفف من التداعيات بع�س ال�صيء.
الأ�صبوع  “نومورا”  ���ص��رك��ة  ل���دى  اق��ت�����ص��اد  خ���رباء  وق���ال 
ال�صني  تتعامل  دلتا،  املتحورة  اإىل  “بالإ�صافة  اأنه  احلايل 
الأمد  يف  منوها  اإىل  بالن�صبة  اأخ��رى  �صلبية  �صدمات  مع 
ذلك  يف  مب��ا  الطبيعية  ال���ك���وارث  ج��ان��ب  ال���ق���ري���ب«.واإىل 
الت�صاقط الغزير ل�أمطار والفي�صانات يف مقاطعة خنان 
�صددت  القت�صادي،  الن�صاط  على  انعك�صت  التي  )و�صط( 
امل�صببة  وال�صناعات  ال��ع��ق��ارات  قطاع  يف  الإج����راءات  بكني 

للتلوث ال�صديد.

•• اأبوظبي-وام:

متت بنجاح عملية ربط حمطة دومة اجلندل لطاقة الرياح، الأكرب من نوعها يف 
ال�صرق الأو�صط والأوىل من نوعها يف اململكة العربية ال�صعودية، ب�صبكة الكهرباء 
اأول ميجاواط  املحطة  لتنتج  الت�صغيل  ب��داأت عملية  اململكة، حيث  الرئي�صية يف 
اإف  دي  “اإي  تقوده  ائت�ف  الكربون.ويتوىل  من  اخلالية  الكهرباء  طاقة  من 
املتجددة،  الطاقة  قطاع  يف  عاملياً  الرائدتان  ال�صركتان  و”م�صدر”،  رينوبلز” 
مهمة تطوير حمطة دومة اجلندل لطاقة الرياح على م�صتوى املرافق اخلدمية 
اململكة  يف  ري��اح  طاقة  حمطة  اأول  تعترب  والتي  ميجاواط،   400 وبا�صتطاعة 
الأو�صط.  ال�صرق  منطقة  م�صتوى  على  نوعها  من  والأك��رب  ال�صعودية  العربية 
وت�صم املحطة 99 توربني رياح من ت�صميم �صركة “في�صتا�س” مقاول الهند�صة 

وامل�صرتيات والإن�صاءات، وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل توربني 4.2 ميجاواط.
من  النتهاء  قريباً  و�صيتم   ،2019 �صبتمرب  يف  املحطة  اإن�صاء  عملية  وب���داأت 
عملية تركيب التوربيات، و�صوف ي�صهم امل�صروع يف دعم �صبكة الكهرباء ال�صعودية 
يف تلبية احلاجة املتزايدة على الكهرباء خ�ل ف�صل ال�صيف الذي ميثل وقت 

ذروة ال�صته�ك.

و�صتولد املحطة طاقة تكفي ل�صته�ك 70 األف منزل يف ال�صعودية و�صت�صاهم 
الكربون �صنوياً، لتدعم  اأك�صيد  األف طن من غاز ثاين   988 انبعاث  يف تفادي 

اأهداف اململكة اخلا�صة بالت�صدي لتداعيات التغري املناخي.
عن  ال��ري��اح،  لطاقة  اجل��ن��دل  دوم��ة  �صركة  مدير  مارت�صاند،  اأوليفيري  واأع���رب 
�صعادته ببدء عملية توليد الكهرباء قبل الوقت املحدد يف حمطة دومة اجلندل 
لطاقة الرياح، التي متثل م�صروعاً فريداً و�صخماً على م�صتوى املرافق اخلدمية 
البارز ليتحقق يف  ال�صعودية .. وقال : مل يكن هذا الإجن��از  يف اململكة العربية 
ظل الظروف ال�صعبة التي فر�صتها جائحة كورونا العاملية، بدون التزام وجهود 
اأعلى معايري ال�صحة وال�ص�مة،  فرق العمل واملقاولني واحلر�س على تطبيق 
ال�صعودية  ال�صركة  و  الطاقة  وزارة  قبل  من  املقدم  الكامل  الدعم  عن  ف�صً� 
ل�صراء الطاقة و�صركة الكهرباء يف ال�صعودية، ونتطلع اإىل اإجناز الت�صغيل الكامل 

للمحطة بالتعاون مع ال�صركاء واملقاولني خ�ل الأ�صهر القادمة.
ال�صرق  رينوبلز  اإف  دي  “اإي  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  ب��وردز،  اأوليفيري  وقال 
الطاقة  قطاع  يف  التحول  عملية  دعم  يف  بامل�صاهمة  فخورون  نحن  الأو�صط”: 
ال�صعودي من خ�ل بدء عملية توليد الكهرباء يف حمطة دومة اجلندل، الأكرب 
املهمة  وتعك�س هذه اخلطوة  الأو�صط،  ال�صرق  م�صتوى منطقة  على  نوعها  من 

مدى قدرتنا على توفري حلول طاقة تناف�صية ومبتكرة ومنخف�صة النبعاثات 
التي   2030 ال�صعودية  العربية  اململكة  روؤي���ة  حتقيق  يدعم  مب��ا  الكربونية، 
لتو�صيع  ال�صعي  اإىل  م�صريا  ال��ب���د،  يف  الكربونية  الب�صمة  خف�س  اإىل  تهدف 
اخلليج  ومنطقة  ال�صعودية  يف  املتجددة  الطاقة  م�صادر  على  العتماد  نطاق 
ا�صرتاتيجية  مع  ومتا�صياً  املناخي،  التغري  مكافحة  يف  معاً  امل�صاهمة  اأج��ل  من 
م�صاريعها يف  ت�صتهدف م�صاعفة طاقة  التي   2030 اإف”  دي  “اإي  جمموعة 
املمتدة من  60 جيجاواط خ�ل الفرتة  اإىل   28 املتجددة من  جمال الطاقة 
يف  “م�صدر”  �صركة  ممثل  العثمان،  اأ�صامة  2030.واأعرب  اىل   2015 ع��ام 
ال�صعودية عن فخر م�صدر بت�صخري خربتها يف جمال الطاقة املتجددة لتطوير 
اأن تو�صيل  �صركائها، موؤكدا  بالتعاون مع  اململكة  الرياح يف  اأول حمطة لطاقة 
املحطة ب�صبكة الكهرباء ميثل خطوة مهمة على درب اإجناز هذا امل�صروع البارز يف 
اململكة والذي نتطلع اإىل اكتمال العمل فيه قريباً.واأ�صاف: ب�صفتها �صركة عاملية 
تلتزم  التجارية،  الناحية  من  املجدية  ال��ري��اح  طاقة  م�صاريع  تطوير  يف  رائ��دة 
اأنحاء  خمتلف  يف  م�صاريعها  خ�ل  النظيفة  التكنولوجيا  بتوظيف  “م�صدر” 
اململكة.بدوره  يف  الطموح  الطاقة  برنامج  لدعم  جهودنا  و�صنوا�صل  املنطقة، 
و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  “في�صتا�س”  ل�صركة  العام  املدير  ب��وزي��د،  حممد  ق��ال 

باأن  و�صركائنا، نفخر  املحلية  ال�صلطات  الكامل من  الدعم  اإفريقيا: من خ�ل 
نكون اأحد امل�صاهمني يف ا�صرتاتيجية تنويع م�صادر الطاقة النظيفة يف اململكة 
من خ�ل م�صروع دومة اجلندل لطاقة الرياح، وبينما نوا�صل جهودنا الرائدة 
فاإننا  املنطقة،  الرياح على م�صتوى  بطاقة  التقنيات اخلا�صة  يف جمال تطوير 
ن�صعى اأي�صاً اإىل تزويد العامل بحلول الطاقة امل�صتدامة من خ�ل تعزيز اجلهود 
اأخرى خارج  النظيفة يف قطاعات  الكهرباء  الكربون وا�صتخدام  الرامية لإزال��ة 
قطاع الطاقة، ول ميكن حتقيق هذه الطموحات اإل من خ�ل �صراكات تعاونية 
اأر���س الواقع من خ�ل  ذات روؤى واأه��داف م�صرتكة، والتي تتج�صد اليوم على 
لطاقة  اجلندل  دومة  حمطة  ال�صعودية.وت�صاهم  العربية  اململكة  يف  م�صروعنا 
من  اأك��رث  توفر  حيث  املنطقة،  �صمن  القت�صادية  الأن�صطة  تعزيز  يف  ال��ري��اح 
600 فر�صة عمل حملية خ�ل مرحلة البناء، كما حقق امل�صروع اأي�صاً اإجنازاً 
�صاعة عمل  1.8 مليون  ت�صجيل  وال�ص�مة من خ�ل  ال�صحة  مهماً يف جمال 
دون حدوث اأية اإ�صابة، وذلك نتيجة لتباع اإجراءات �صارمة لل�ص�مة يف املوقع.

وتوفر حمطة دومة اجلندل الكهرباء ملدة ع�صرين عاماً مبوجب اتفاقية �صراء 
الطاقة املوّقعة مع ال�صركة ال�صعودية ل�صراء الطاقة، التابعة لل�صركة ال�صعودية 

للكهرباء امل�صوؤولة عن توليد الطاقة وتوزيعها يف اململكة.
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املال والأعمال
ن�صبة �لعمال �لذين تلقو� لقاح كوفيد -19 يف مدينة لبوتل �لعمالية  100%

عتيبة العتيبة: بدء مراحل التعايف ت�صهم يف تن�صيط احلركة القت�صادية بالدولة 
•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت مدينة لبوتل العمالية التابعة ل�صركة “ م�صاريع العتيبة” عن تلقي جميع 
العمال لقاح كوفيد 19- بن�صبة %100، بينما و�صلت ن�صبة املطعمني باجلرعة 

الثالثة اإىل 25%.
العتيبة  اإدارة �صركة م�صاريع  العتيبة رئي�س جمل�س  واأ�صاد �صعادة عتيبة بن �صعيد 
امل�صتجد،  كورونا  فريو�س  لنت�صار  الت�صدي  يف  – اأبوظبي  ال�صحة  دائ��رة  بجهود 
مع  جنب  اإىل  جنباً  والعمل  املجتمع،  اأف���راد  كافة  و�صحة  �ص�مة  على  واحل��ف��اظ 

اجلهات واملوؤ�ص�صات املعنية يف الإمارات لتعزيز الرعاية ال�صحية، وتطبيق الإجراءات 
الحرتازية.

ورعايتها  حر�صها  على  الر�صيدة  قيادتنا  اإىل  والتقدير  بال�صكر  نتوجه   ”: وق��ال 
للمواطنني واملقيمني يف دولة الإمارات، وتوفري اللقاحات للجميع بهدف احلد من 
تف�صي فريو�س كورونا امل�صتجد، و بدء مراحل التعايف والعودة التدريجية اإىل احلياة 
حيث  النمو،  عجلة  ودفع  القت�صادية  احلركة  تن�صيط  يف  �صي�صهم  مما  الطبيعية، 

يتوقع اأن تكون دولة الإمارات من اأوائل الدول التي تتجاوز تاأثريات اجلائحة«.
واأ�صاف العتيبة:” نتوجه بال�صكر والتقدير اإىل �صركة موانئ اأبوظبي على دورها 

املدن  يف  القاطنني  للعمال  املطلوبة  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  توفري  يف  والكبري  ال��ه��ام 
العمالية، وجهودها الكبرية التي بذلت يف ع�ج ومتابعة حالت العمال امل�صابني 
امل�صابني،  تف�صي  م��ن  احل��د  يف  الكبري  الأث���ر  ل��ه  ك��ان  مم��ا  كورونا-19،  بفريو�س 
و�صليمة  اآمنة  بيئة  توفري  يف  واأهميتها  الح��رتازي��ة  الإج����راءات  تطبيق  ومتابعة 

للعمال«.
املفرق يف  الواقعة يف منطقة  العمالية  ملدينة لبوتل  ال�صتيعابية  ال�صعة  اأن  يذكر 
املدينة خدمات نوعية  األف �صرير، وتوفر   18 اإىل ما يقارب  اأبوظبي ت�صل  اإم��ارة 

للعمال، وتلتزم بتطبيق الإجراءات الحرتازية لتوفري اإقامة اآمنة و�صليمة لهم.

�صيدات الأعمال يتعرفن على مزايا من�صة 
الت�صوق الإماراتية مول 2071

جمل�س اإدارة »غرف التجارة بالدولة« ي�صمي اأع�صاء 
املكتب التنفيذي ويناق�س حتديات الأ�صواق امل�صتقبلية

اأ�صا�س العقارية تطلق مبيعات 
م�صروع اأرا�صي الطي ال�صكني

•• ال�صارقة - وام:

اأطلقت �صركة اأ�صا�س العقارية - الذراع العقارية مل�صرف ال�صارقة الإ�ص�مي 
- ام�س مبيعات م�صروع “اأرا�صي الطي” ال�صكني التجاري يف موقع متميز 

الواجهة  ام����ت����داد  ع��ل��ى  ب��ال�����ص��ارق��ة 
كلباء   – مليحة  ل�����ص��ارع  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
ال�صكنية  ال�����ص��ي��وح  م��ن��ط��ق��ة  م��ق��اب��ل 
ب��ال��ق��رب م��ن دب��ي و���ص��ارع��ي المارت 
“اأرا�صي  م�����ص��روع  وال���ذي���د.وي���وف���ر 
متمّيزة  ا�صتثمارية  ف��ر���ص��اً  الطي” 
ت��ن��اف�����ص��ي��ة م���ع م��ي��زة البناء  ب��اأ���ص��ع��ار 
لأر������ص�����ي وط����اب����ق����ني يف الأرا������ص�����ي 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  وال��ت��ج��اري��ة  ال�صكنية 
ملواطني  امل�����ص��روع  احل���ر يف  ال��ت��م��ل��ك 
دولة الإمارات ودول جمل�س التعاون 
اخلليجي وجميع اجلن�صيات العربية.
اأحمد الأم��ريي مدير  واأكد املهند�س 
م�صروع  اأن  ال��ع��ق��اري��ة  اأ����ص���ا����س  ع����ام 

“اأرا�صي الطي” ال�صكني التجاري يوفر للمواطنني واخلليجيني والعرب 
يف  �صكنية وجتارية  اأرا���ٍس  لمت�ك  وا�صعة  اجلن�صيات خيارات  من جميع 
موقع ا�صرتاتيجي وباأ�صعار تناف�صية اإ�صافة اإىل ت�صهي�ت متويلية مقدمة 

من م�صرف ال�صارقة الإ�ص�مي.
واأ�صار اإىل اأن خمطط م�صروع “اأرا�صي الطي” يوفر م�صاحات تتوافق مع 
متطلبات ال�صوق العقاري ورغبات امل�صتثمرين حيث اأن الإقبال على �صراء 
الأرا�صي ذات امل�صاحات ال�صغرية يتفوق على �صراء الأرا�صي ذات امل�صاحات 
امل�صاحات  على  حالياً  العقاري  ال�صوق  يف  الطلب  معظم  ويرتكز  الكبرية 
كبرية  فئة  متناول  يف  اأ�صعارها  تعترب  حيث  امل�صاحة  ومتو�صطة  ال�صغرية 
من امل�صتثمرين وامل�صرتين.واأكد اأن ال�صوق العقاري يف دولة الإمارات عامة 
الإقليمية  الأ�صواق  اأكرث  ملحوظا ويعد من  ي�صهد منواً  وال�صارقة خا�صة 
جدوى من ناحية العوائد ..م�صريا اإىل موا�صلة العمل على اإط�ق املزيد 
ال�صكنية والتجارية لتلبية الطلب واإتاحة املجال  من الوحدات والأرا�صي 

اأمام املواطنني واملقيمني ل��صتفادة من هذه الفر�س.

احتياطي رو�صيا يرتفع اإىل اأكرث من 600 مليار دولر
•• مو�صكو-وام:

ارتفع احتياطي رو�صيا من الذهب والعم�ت الأجنبية اإىل اأكرث من 600 
مليار دولر.

ووفقا لبيانات البنك املركزي الرو�صي اأن احتياطيات رو�صيا الدولية منت 
خ�ل ال�صهر املا�صي بن�صبة %1.56 /9.258 مليار دولر/ لت�صل  اإىل 

601.003 مليار دولر.
�صهر  ارتفاعا يف  الرو�صي  الوطني  الرفاه  احتياطيات �صندوق  �صجلت  كما 
اأغ�صط�س   1 بحلول  وبلغت  روب��ل  تريليون   13.757 اإىل  املا�صي  يوليو 

اجلاري / 187 ملري دولر / .
و يتاألف احتياطي رو�صيا الدويل من الذهب، والنقد الأجنبي والحتياطي 
عالية  اأجنبية  اأ�صول  عن  عبارة  وهو  الرو�صي  الوطني  الرفاه  �صندوق  يف 

ال�صيولة موجودة لدى امل�صرف املركزي واحلكومة الرو�صية.

% ارتفاعا يف حجم   24.5
التجارة اخلارجية لل�صني

•• بكني - وام:

ارتفع اإجمايل حجم �صادرات ال�صني وواردتها بن�صبة 24.5 % على اأ�صا�س 
 21،34 لي�صجل  اجل��اري  العام  من  الأوىل  ال�صبعة  الأ�صهر  خ�ل  �صنوي 

تريليون يوان بح�صب بيانات الهيئة العامة للجمارك.
ووفقا للبيانات - التي ن�صرتها وكالة اأنباء ال�صني اجلديدة “�صينخوا” - 
فاإن هذا احلجم للتجارة اخلارجية ميثل زيادة بن�صبة 22.3 % مقارنة 
وال����واردات منواً  ال�����ص��ادرات  �صّجلت  2019 فيما  ع��ام  ال��ف��رتة م��ن  بنف�س 
بن�صبة  ارتفعتا  حيث  يوليو،  اإىل  يناير  م��ن  ال��ف��رتة  خ���ل  ال��رق��م  م���زدوج 

24.5 % و 24.4 % على اأ�صا�س �صنوي على الرتتيب.
اأ�صا�س  على   %  24.8 بن�صبة  لل�صني  ال��ت��ج��اري  الفائ�س  حجم  وارت��ف��ع 
�صنوي خ�ل الأ�صهر ال�صبعة الأوىل من 2021 لي�صل اإىل 1،98 تريليون 

يوان.
ويف �صهر يوليو ارتفعت واردات ال�صني و�صادراتها بن�صبة 11.5 % على 

اأ�صا�س �صنوي لت�صل اإىل 3،27 تريليون يوان.

•• اأبوظبي-وام:

نظم جمل�س �صيدات اأعمال اأبوظبي 
و�صناعة  جت�����ارة  ل��غ��رف��ة  ال���ت���اب���ع 
الت�صال  تقنية  ع��رب   - اأب��وظ��ب��ي 
املرئي - ور�صة عمل تعريفية حول 
“مول  الإماراتية  الت�صوق  من�صة 
وم�صاركة  ب��ح�����ص��ور   ،”2071
عدد من �صيدات ورائدات الأعمال 

واملبدعات على م�صتوى املنطقة.
التعريفية  ال��ور���ص��ة  تنظيم  ي��اأت��ي 

واملبادرات  ال��ور���س  �صل�صلة  �صمن 
املجل�س  ينفذها  التي  التطويرية 
ب�صكل دائم يف اإط��ار تنفيذ اخلطة 
�صيدات  مل��ج��ل�����س  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأعمال اأبوظبي 2020 - 2024، 
الأعمال  ���ص��ي��دات  ل��وع��ي  وت��ع��زي��زاً 
لتطوير  ال�صانحة  الفر�س  بكافة 
يف  التو�صع  اإىل  اإ�صافة  اأعمالهن، 
الرخ�س  ملنتجات  الت�صويق  منافذ 

املنزلية، وتعزيز فر�س النمو.
�صليمان  مرمي  الدكتورة  وتناولت 

املوؤ�ص�س والرئي�س التنفيذي ملن�صة 
الور�صة  خ���ل  2071”؛  “مول 
ع����دداً م��ن امل���ح���اور ال��ه��ام��ة، التي 
ال��ت��ع��ري��ف باأهم  ب���ني  ت��ن��وع��ت م���ا 
الإلكرتونية  ال���ت���ج���ارة  مم���ي���زات 
 ،”2071 “مول  م��ن�����ص��ة  ع����رب 
اإ�صافة اإىل العرو�س اخلا�صة التي 
الأعمال  ل�صيدات  املن�صة  توفرها 
يف  “بائع”،  ك����  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  ع��ن��د 
حني �صلطت ال�صوء على الفر�صة 
من�صة  يف  امل��ت��اح��ة  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة 

وغريها. “مول 2071”، 
امل�صاهمة  كيفية  �صليمان  وب��ي��ن��ت 
اأ�صهم  �صوقية  ح�ص�س  لم��ت���ك 
والذي يحقق   ”2071 “مول  يف 
اإجن�����ازات رائدة  و  م��ت��زاي��داً  من����واً 
 ،2019 ن��ه��اي��ة  اإط����ق���ه يف  م��ن��ذ 
م�صيدًة بتزايد حجم �صوق التجارة 
الإلكرتونية يف الإمارات خ�صو�صاً 
وم�����ا خلفته  ك����ورون����ا  اأزم�������ة  ب���ع���د 
التجارة  ل��ق��ط��اع  م��ن من��و م��ط��رد 

الإلكرتونية.

•• دبي-وام:

عقد جمل�س اإدارة احتاد غرف التجارة وال�صناعة 
ال�101 مب��ق��ر غ��رف��ة جتارة  اج��ت��م��اع��ه  ب��ال��دول��ة 
و�صناعة دبي حيث اختار عبد اهلل حممد املزروعي 
رئي�س غرفة جتارة و�صناعة اأبوظبي رئي�صا لحتاد 
غرفة  رئي�س  العوي�س  �صلطان  اهلل  وعبد  الغرف 
للدورة  للرئي�س  نائباً  ال�صارقة  و�صناعة  جت��ارة 

.  2024-2021
جزيل  الغرف  احت��اد  اإدارة  جمل�س  اأع�صاء  ووج��ه 
ال�صكر والمتنان اىل القيادة الر�صيدة على دعمها 
ال���دائ���م ل��ل��ق��ط��اع اخل��ا���س جم��ددي��ن ال��ع��ه��د على 

اأعمالها  وجمتمع  ال��دول��ة  خ��دم��ة  يف  ال���ص��ت��م��رار 
العاملية  القت�صادية  ال�صاحة  وتعزيز مكانته على 
من خ�ل تبني املبادرات الإيجابية املتعلقة بدعم 
اأن  بدورها  ميكن  والتي  والبتكار  الأعمال  ري��ادة 
تخلق فر�صاً نوعية ت�صهم يف تعزيز مكانة القطاع 
وتداعياته  العاملية  ال��ت��ح��دي��ات  وجت���اوز  اخل��ا���س 
من  م��زي��د  ي�صوده  ج��دي��د  م��ن��اخ  اإىل  القت�صادية 

الإبداع والتناف�صية وال�صتدامة.
كما مت خ�ل الجتماع ت�صمية اي�صا اع�صاء املكتب 
التنفيذي للمجل�س وال��ذي �صم يف ع�صويته ك� 
من الرئي�س ونائبه وعبد اهلل بن حممد املويجعي 
رئي�س غرفة عجمان وحممد علي م�صبح النعيمي 

راأ�س اخليمة وفي�صل جمعة خلفان  رئي�س غرفة 
بالهول ع�صو جمل�س اإدارة غرفة جتارة دبي .

الإم����ارات  ل��غ��رف  اخل��ا���ص��ة  التح�صريات  ون��اق�����س 
ممثلة بغرفة دبي ك�صريك رئي�صي لفعاليات قطاع 
اخلا�صة  والتحديات   2020 اك�صبو  يف  الأعمال 
اطلع  فيما  الأعمال  لقطاع  امل�صتقبلية  بالأ�صواق 
اإط�قها  مت  ال��ت��ي  اإ���ص��ع��ار  من�صة  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س 
الإمارات  لغرف  الكرتونية  املواقع  على  موؤخرا 
واخلا�صة با�صت�صعار التحديات التي تواجه بع�س 
برنامج  بالدولة وعلى م�صروع  الأعمال  قطاعات 
التجارة  ملركز  التابع  الت�صدير  فر�س  ا�صتك�صاف 

العاملي.

الفنزويليون يريدون التخل�س ب�صرعة 
من اأوراقهم النقدية قبل اإ�صلح جديد 

بريك�صت وكوفيد يدفعان قطاع النقل الربي يف بريطانيا اإىل اأزمة 

•• كراكا�س-اأ ف ب:

تت�صاءل  ك���راك���ا����س،  يف  اخل�������ص���راوات  ل��ب��ي��ع  ك�����ص��ك��ه��ا  يف 
ماري�صي� لوبيز بياأ�س عما �صتتمكن من فعله باأوراقها 
قريبا  �صتختفي  التي  البوليفار  من  القدمية  النقدية 

وي�صتخدمها زبائنها بكرثة ليدفعوا ثمن م�صرتياتهم.
يف فنزوي� يحاول اجلميع التخل�س من املبالغ النقدية 
قبل �صطب �صتة اأ�صفار من العملة املحلية يف الأول من 

ت�صرين الأول اأكتوبر الذي اأعلن عنه اخلمي�س.
النقدية  الأوراق  اإ�صدار جديد من  ذلك  و�صيحل حمل 
اأزم��ة مع  ب�صبب الت�صخم املفرط يف الب�د التي ت�صهد 
الأ�صهر  يف  ب��ال��دولر  تقريبا  باأكمله  القت�صاد  ارت��ب��اط 

الأخرية.
وما زال كثريون يف�صلون �صراء الطعام بدل من اإيداع 

اأوراقهم النقدية يف البنك.
“علينا جميعا  ع��ام��ا   34 ت��ب��ل��غ  ال��ت��ي  ال��ب��ائ��ع��ة  وق��ال��ت 
التخل�س من النقود ب�صرعة لأننا ل نعرف ماذا �صيحدث 
بعد ذلك وما الذي �صنفعله بهذه العملة”، معربة بذلك 

عن قلقها ب�صاأن �صعر ال�صرف املقبل.
 2018 يف  ب��امل��ئ��ة  األ���ف   400 الت�صخم  ن�صبة  وب��ل��غ��ت 
اآلف باملئة  2019 وث�ثة  اآلف باملئة يف  ونحو ع�صرة 
الأ�صا�صية  ال�صلع  اأ�صعار  ارتفاع  اإىل  اأدى  2020 مما  يف 
رواجا  يلقى  ال��ذي  الأمريكي  ال��دولر  مل�صلحة  وتراجع 
يبلغ عدد  ال��ذي  البلد  ه��ذا  وال�صركات يف  ال�صكان  ل��دى 

�صكانه 30 مليون ن�صمة.

لكن املبالغ ال�صخمة ل���أوراق النقدية ل ت�صمح ب�صراء 
�صوى كمية قليلة من اخل�صار اأو قطعة حلم �صغرية.

اأوراق����ا ورقية  امل��رك��زي  البنك  اأ���ص��در فيها  م��رة  واآخ���ر 
جديدة يف اآذار/مار�س كانت قيمتها ال�صمية 200 األف 

و500 األف ومليون بوليفار.
اإجمالية تبلغ  لكن هذه الأوراق النقدية الث�ث بقيمة 
�صنتا   60 �صوى ح��واىل  ت�صاوي  بوليفار ل  1،7 مليون 
)0،51 يورو( بال�صعر الر�صمي. واليوم ل ت�صاوي اأكرث 

من 42 �صنتا )0،36 يورو(.
ومنذ انت�صار �صائعة حول هذا التغيري املقبل يف العملة 
اختفى  ال��ذي  البوليفار  “بداأ  اأ�صبوعني  قبل  املتداولة 
لفرتة، الظهور من جديد” ح�صبما اأكدت لوكالة فران�س 

بر�س بائعة اللحوم كارمن رامرييز )48 عاما(.
بل  هنا  البوليفار  ن�صتخدم  نعد  “مل  با�صتغراب  وقالت 

عم�ت اأجنبية فقط«.
واأل  امل���رة  ه��ذه  هدفها  احلكومة  “حتقق  اأن  يف  وت��اأم��ل 
يكون هناك مزيد من النخفا�س يف قيمة العملة يقودنا 

اإىل الهاوية«.
وحم�ت  متاجر  تعر�س  البوليفار  قيمة  انخفا�س  مع 
�صوبر ماركت عديدة الأ�صعار بالدولر وتقبل اأنظمة دفع 

اإلكرتونية من ح�صابات م�صرفية يف اخلارج.
واأو���ص��ح��ت م��اري�����ص��ي��� ل��وب��ي��ز اأن��ه��ا دف��ع��ت ن�����ص��ف ثمن 
خ�صرواتها بالعملة الأجنبية والن�صف الآخر عن طريق 

بطاقة ُت�صتخدم كثريا يف اإجراء حتوي�ت م�صرفية.
وقالت اآ�صفة “يف ال�صوارع جند اأوراقا نقدية على الأر�س 

نعد  اأوراق����ا نقدية ومل  ون��ح��رق  اأوراق����ا نقدية  ون��رم��ي 
ت�صاوي  ل  +اإنها  اأق��ول  اأحياًنا   )...( الآن  بعد  نحرتمها 

�صيئا+«.
العم�ت  �صرف  على  �صارم  ب�صكل  احلكومة  وت�صيطر 
الأجنبية ما اأدى اإىل ن�صوء �صوق �صوداء موازية. ويعتمد 
ال�����ص��وق املوازية  ال�����دولر يف  ���ص��ع��ر  ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ون ع��ل��ى 

لحت�صاب �صعر ال�صرف احلقيقي.
ومع الإع�ن عن التغيري النقدي، ارتفع �صعر الدولر 

جمددا.
ال�صابقة ملكافحة الت�صخم املفرط  يدفع ف�صل التدابري 
- مت حذف ث�ثة اأ�صفار يف 2008 وخم�صة اأخرى يف 
يف  الت�صكيك  اإىل  الفنزويليني  م��ن  العديد   -  2018

جدوى �صطب �صتة اأ�صفار.
ب��ائ��ع امل�ب�س  اأول��ي��ف��ي��ي��ه )70 ع��ام��ا(  اأرم���ان���دو  وق����ال 

من  عاما(   13 يف   14( الأ�صفار  من  الكثري  “�صطبوا 
البوليفار ومل يتح�صن �صيء«.

واأ�صاف “عندما بداأوا ب�صطب الأ�صفار اعتقدنا اأن قيمة 
العملة �صرتتفع واأنه قد ي�صبح بوليفارا قويا. ، لكن هذا 

كان �صخيًفا لأنه ل يتطابق مع الواقع«.
 70 البالغ  الأم��ن  حار�س  �صال�صيدو  بيدرو  ي�صمع  ومل 

عاما عن التغيري من قبل.
م���رددا  الت�صخم”  م�صكلة  ي��ح��ل  ل���ن  “هذا  اإن  وق����ال 
خطة  غياب  اىل  ا���ص��اروا  اقت�صاديون  اأطلقها  حتذيرات 

اقت�صادية ملواكبة الإجراء النقدي.
وا�صاف الرجل الذي كان يحمل كي�صا ن�صف فارغ “اليوم 
مل اأمت��ك��ن م��ن ���ص��راء ك��ل م��ا اأح��ت��اج اإل��ي��ه. اأت��ي��ت ل�صراء 
الدجاج. مل  الدجاج وال�صمك وكل ما ح�صلت عليه هو 

يكن لدي مال يكفي«.

•• لندن-اأ ف ب:

نقدية  مكافاآت  بريطانيا  يف  ك��ربى  متاجر  �ص��صل  تقّدم 
ترك  وق��ت  يف  العمل،  على  لتحفيزهم  ال�صاحنات  ل�صائقي 
يف  �صاغرة  الوظائف  اآلف  ع�صرات  كوفيد  ووب��اء  بريك�صت 

القطاع، ما يعيق تزويد املح�ت بالب�صاعة.
كافة  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  اأزم�����ة  م���ن  ال��ق��ط��اع  وازدادت حت���ذي���رات 
رافقتها مطالبات  اإىل احللويات،  الإم���دادات، من احلليب 
تعطيل  خطر  م��واج��ه��ة  اأو  ب�صرعة  بالت�صرف  للحكومة 

الإمدادات قبل عيد املي�د.
كارغو”  وي�صت  “نورث  �صركة  مدير  هوليمان  روب  وق��ال 

للنقل لوكالة فران�س بر�س “اإنه مزيج مثايل«.
ومتلك �صركته 160 �صاحنة، لكنها جتهد مللء ما ي�صل اإىل 
30 وظيفة �صاغرة ل�صائقني عرب م�صتودعاتها الث�ثة يف 

�صمال غرب اإنكلرتا.
وعلى ال�صعيد الوطني، بح�صب احتاد النقل الربي، ي�صل 

من  األ���ف   100 اإىل  ال�����ص��اح��ن��ات  �صائقي  ع���دد  يف  النق�س 
اإجمايل القوة العاملة يف جمال النقل بال�صاحنات البالغة 

300 األف.
اململكة  الأخ��رى يف  النقل  �صركات  العديد من  غ��رار  وعلى 
على  كارغو”  وي�����ص��ت  “نورث  ���ص��رك��ة  اع���ت���ادت  امل���ت���ح���دة، 
ال�صتعانة بعمال من اأوروبا ال�صرقية. لكن خروج بريطانيا 
م��ن الحت����اد الأوروب������ي واع��ت��م��اد ق��واع��د ج��دي��دة مرهقة 

لإ�صدار تاأ�صريات، اأديا اإىل نزوح جماعي.
�صائق بريطاين متدرب  األف   20 الوقت نف�صه، هناك  ويف 
كوفيد- جائحة  ت�صبب  فيما  النتظار  طوابري  يف  عالقون 

19 تاأخريات ت�صتمر لأ�صهر لختبارات القيادة.
النقل  املتحدة، يعاين  اململكة  الأخ��رى يف  ومثل القطاعات 
من  العديد  على  احلكومة  فر�س  ي�صببه  “وباء”  ال��ربي 
ال�صائقني حجرا �صحيا بعد خمالطة �صخ�س ثبتت اإ�صابته 

بفريو�س كورونا.
لدينا  لي�س  لكن  ب��ه  للقيام  عمل  “هناك  هوليمان  وق���ال 

التي  ال�صعار  مناف�صة  ي�صتطيع  ل  اأن��ه  �صاكيا  �صائقون”، 
ال��ك��ب��رية و���ص��ط �صباق جل��ذب �صائقني  ال�����ص��رك��ات  حت��دده��ا 
جدد.واأو�صح “اإنها م�صكلة كبرية. هناك عدد حمدود من 
اأن هذه املوارد  ال�صائقني يف هذا البلد، وكل ما يحدث هو 
�صل�صلة  اإىل  اإ����ص���ارة  يف  واحد”،  اجت���اه  يف  �صحبها  ي��ج��ري 

متاجر ال�صوبرماركت مثل تي�صكو.
واأعلنت اأكرب �صركة بقالة يف بريطانيا اأن ع�وتها تبداأ من 
األف جنيه ا�صرتليني )1390 دولرا( جلذب �صائقني جدد 
“جون  �صركة  الثقيلة.ولفتت  الب�صائع  مركبات  لت�صغيل 
ال�صوبر  متاجر  �صل�صلة  تدير  التي  بارترن�صيب”  لوي�س 
ماركت “ويرتوز” اإىل اأنها �صرتفع رواتب �صائقي ال�صاحنات 
الثقيلة مبا ي�صل اإىل خم�صة اآلف جنيه ا�صرتليني ل�صمان 
قدرتها على تقدمي “مبالغ تناف�صية يف ال�صوق«.قال �صني 
فيديري�صن”  ت�صاين  ل”كولد  التنفيذي  الرئي�س  برينان 
يف  نعاين  “نحن  اللوج�صتية  بالأعمال  تعنى  جمعية  وهي 

الوقت احلايل«.

نق�س  هناك  “�صيكون  غارديان”،  “ذي  ل�صحيفة  واأ�صاف 
اأكرب  يو كيه”،  ف��ودز  “اآرل  تتمكن  امل��ت��اج��ر«.مل  رف��وف  يف 
اإىل  تو�صيل احلليب  الب�د، من  الألبان يف  ملنتجات  مورد 
اأواخر متوز/يوليو ب�صبب   2400 اأ�صل  600 متجر من 
انخفا�س اأعداد ال�صائقني.واأو�صح مديرها العام اآ�س اأمري 
“نحاول جتنب �صيف مليء  �صي  ب��ي  ب��ي  ل��رادي��و  اح��م��دي 
القطاع  مع  العمل  على  احلكومة  وح�س  بال�صطرابات” 

“من اأجل العرتاف باأننا نعاين اأزمة ومعاجلتها«.
ل�صاعات  موقت  بتمديد  الآن  حتى  احلكومة  وا�صتجابت 
ملدة  الثقيلة  ال�صاحنات  ل�صائقي  القانونية  اليومية  العمل 
الربي  النقل  احت���اد  �صاعات.لكن   10 اإىل  واح���دة،  �صاعة 
على  وح�����س  ل�صق”،  “�صريط  ب��اأن��ه��ا  اخل���ط���وة  و���ص��ف 
جمموعة  )وه���ي  املتحدة”  اململكة  “لوجي�صتيك�س  غ���رار 
�صناعية(، رئي�س الوزراء بوري�س جون�صون وحكومته على 
يف  ال�صاحنات  ل�صائقي  الأج��ل  ق�صرية  عمل  تاأ�صريات  منح 

الحتاد الأوروبي.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت اأم�������س م���وان���ئ اأب���وظ���ب���ي عن 
الغاز  �صبكة  حتديث  م�صروع  اإط����ق 
لل�صركة  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ن��اط��ق  اأرج�����اء  يف 
القت�صادية  للمناطق  املتخ�ص�صة 
املدن  لقطاع  التابعة  “زونزكورب” 
موانئ  يف  احلرة  واملنطقة  ال�صناعية 
اأبوظبي، واأحد اأكرب مطوري املناطق 
دولة  يف  والق��ت�����ص��ادي��ة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
الإم��ارات. وياأتي اإط�ق هذا امل�صروع 
املبذولة  اجل���ه���ود  اإط������ار  يف  ال��ك��ب��ري 
باإمدادات  املتعاملني  تزويد  ل�صمان 
الغاز دون انقطاع ووفق اأعلى درجات 

ال�ص�مة والأمان.
�صبكة  يف  النظام  حتديث  املقّرر  ومن 
الأ�صهر  م�����دى  ع���ل���ى  ال����غ����از  ت����وزي����ع 

تطوير  خطة  �صمن  وذل��ك  القادمة، 
تهدف  للمنطقة  وم�صتمرة  �صاملة 
امل��خ��اط��ر م���ن خ�ل  اإىل احل����ّد م���ن 
حماية مرافق متعاملي “زونزكورب” 
الذين يزيد عددهم على 700 �صركة 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  يف  ع��ام��ل��ة  �صناعية 
التدفق  و�صمان  )اأي��ك��اد(،  ال�صناعية 

امل�صتمر للغاز اإىل هذه ال�صركات. 
املتعاملون  يح�صل  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
عند النتهاء من اأعمال امل�صروع على 
متطورة  �صبكة  ع��رب  ال��غ��از  اإم�����دادات 
البيانات،  ع���ل���ى  ع��م��ل��ه��ا  يف  ت��ع��ت��م��د 
بتفا�صيل  ت����زوده����م  اأن���ظ���م���ة  وع���ل���ى 
ال�صته�ك وحتلي�ته، وي�صمن هذا 
ا�صتخدام  يف  اأع��ل��ى  ك��ف��اءة  التحديث 
الطاقة مبا ين�صجم مع اأرقى املعايري 
ال�ص�مة  جم��الت  يف  املتبعة  العاملية 

وال�صيانة.
وب����ه����ذه امل���ن���ا����ص���ب���ة، اأ������ص�����ار ع���ب���داهلل 
ال����ه����ام����ل����ي، رئ����ي���������س ق�����ط�����اع امل������دن 
موانئ  يف  احلرة  واملنطقة  ال�صناعية 
الغاز  �صبكة  حتديث  اأن  اإىل  اأبوظبي 
وا�صعة  ت��ط��وي��ر  ���ص��م��ن خ��ط��ة  ي���اأت���ي 

اخلدمات  اأف�صل  تقدمي  اإىل  تهدف 
امتداد  على  التحتية  البنية  وتطوير 
املناطق التابعة لنا وفق اأعلى املعايري، 
التعاون  ع��ل��ى  “نحر�س  واأ�����ص����اف: 
املتميزين  اخل����دم����ة  م���ق���دم���ي  م����ع 
ب���ه���دف ط���م���اأن���ة م��ت��ع��ام��ل��ي��ن��ا يف ما 

امل�صتمر واخلايل من  بالتدفق  يتعلق 
وبالإ�صافة  الغاز.  لإم��دادات  املخاطر 
وحت�صني  ال���غ���از  ���ص��ب��ك��ة  ح��م��اي��ة  اإىل 
م�����ص��ت��وي��ات م��وث��وق��ي��ت��ه��ا، ف�����اإن هذا 
اأنظمتنا  حت��دي��ث  يف  ي�صهم  امل�����ص��روع 
املعتمدة  التقنيات  اأف�صل  با�صتخدام 
�صماناً  ال����ع����امل،  يف  ال���ب���ي���ان���ات  ع��ل��ى 

ل�صتمرارية الأعمال«.
اخل�صر  حم���م���د  ق������ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
الأح�����م�����د، ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي  - 
“زونزكورب”: “اإن الإمدادات الثابتة 
والآم���ن���ة مل�����ص��ادر ال��ط��اق��ة م��ث��ل الغاز 
الطبيعي ُتعترب من اأهم ركائز اأعمال 
�صركة “زونزكورب” وحاجة اأ�صا�صية 
يتعنّي علينا تلبيتها للم�صتثمرين من 
من  تتخذ  التي  ال�صناعية  ال�صركات 
لها، ونحن  ال�صناعية مقراً  مناطقنا 

حتتية  بنية  تطوير  على   م�صّممون 
احتياجات  تلبية  على  القدرة  ت�صمن 
ال�صركات  م����ن  امل���ت���ن���وع���ة  ق���اع���دت���ن���ا 
اآمنة  وال�����ص��ن��اع��ات ���ص��م��ن م��ن��ظ��وم��ة 
م�صتويات  باأف�صل  تتمتع  وم�صتدامة 

الكفاءة والتطور الرقمي«.
ملوانئ  التابعة  “زونزكورب”،  وُت��ع��د 
تخطيط  ع���ن  م�������ص���وؤول���ة  اأب���وظ���ب���ي، 
املتكاملة  الق���ت�������ص���ادي���ة  امل����ن����اط����ق 
وتطويرها واإدارتها يف اإمارة اأبوظبي، 
امل�صروع على عدة  اإمت���ام  امل��ق��رر  وم��ن 
بحلول  ا�صتكمالها  �صيجري  م��راح��ل 
نهاية عام 2022، با�صتخدام اأحدث 
ال��ت��ق��ن��ي��ات وال���ت���داب���ري ال���رام���ي���ة ملنع 
واكت�صاف  ال�صبكة،  وحماية  الت�صّرب، 
احلرائق عرب اأنظمة ملكافحة احلرائق 
مزودة باأدوات رقابة وحتّكم متقدمة.

موانئ اأبوظبي حتّدث �صبكة الغاز على م�صاحة 50 كيلومرتًا مربعًا من مدينة اأبوظبي ال�صناعية
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البي�صاوي  ال��رج��اء  ن���ادي  ا�صتفز 
اأن�����ص��اره ب�����ص��اأن اإع�����ن ن��ب��اأ رحيل 
مهاجم الفريق بني مالجنو، اإىل 

نادي ال�صارقة الإماراتي.
اأم�س رحيل  ال��رج��اء م�صاء  واأع��ل��ن 
م���الجن���و، رغ����م م�����رور اأك�����رث من 
10 اأيام على ح�صم ال�صفقة، حيث 
بقمي�س  ال����ع���ب  ت��ق��دمي  ج����رى 
ن����ادي����ه اجل����دي����د، ك���م���ا ان���ت���ظ���م يف 

تدريباته منذ فرتة. 
 وقال النادي يف بيان ر�صمي ن�صره 
"في�صبوك"  ع��ل��ى  ���ص��ف��ح��ت��ه  ع���رب 
مع  لت����ف����اق  ال����رج����اء  "تو�صل   :
ال�����ص��ارق��ة لن��ت��ق��ال ال�عب  ن���ادي 

مالجنو".
كما توجه الرجاء عرب هذا البيان 
اإ�صهاماته  على  مل��الجن��و  بال�صكر 
رفقة النادي، ومتنى له حظا موفقا 

وحاف� يف جتربته اجلديدة.
 و�صن اأن�صار الرجاء هجوما حادا 
على  تعليقا  الإدارة،  جمل�س  على 

املن�صور.

يف  ال��رج��اء  اأن�����ص��ار  ي�صتوعب  ومل 
هذا  ت��اأخ��ر  �صر  تعليقاتهم  معظم 
البيان، بعدما اأعلن ال�صارقة ح�صم 

ال�صفقة قبل 10 اأيام.
الرجاء  ت��اأخ��ر  اأن  وذك���رت م�����ص��ادر 
على  احل�صول  انتظار  �صببه  ك��ان 

وك���ذل���ك خ�صية  ال�����ص��ف��ق��ة،  ق��ي��م��ة 
ردود اأفعال غا�صبة من الأن�صار، اإذ 
كان النادي قد كذب عرب موقعه يف 

وق���ت ���ص��اب��ق ك��اف��ة ال��ت��ق��اري��ر التي 
الثنائي مالجنو  بيع  ب�صاأن  راجت 

ورحيمي.

اإىل  ر���ص��ال��ة  احل���ايل،  اإ�صبيلية  جن��م  راكيتيت�س،  اإي��ف��ان  ال��ك��روات��ي  وج��ه 
زميله ال�صابق، الأرجنتيني ليونيل مي�صي، بعد رحيله عن بر�صلونة هذا 

ال�صيف.
واأعلن بر�صلونة ر�صمًيا اأول اأول اأم�س اخلمي�س عدم قدرته على جتديد 
واملتعلقة  الليجا  راب��ط��ة  و�صعتها  ال��ت��ي  ال��ل��وائ��ح  ظ��ل  يف  مي�صي،  ع��ق��د 

بالرواتب.
وكتب راكيتيت�س عرب ح�صابه على موقع التوا�صل في�س بوك "يا ليو، اإنه 
ل�صرف كبري اأن األعب معك كل هذه ال�صنوات، �صكًرا لك على كل ما فعلته 

لهذا الفريق الكبري بر�صلونة".
واأ�صاف "اإرثك ل يقدر بثمن، اأمتنى لك كل التوفيق يف امل�صتقبل، ا�صتمر 

يف اإثارة اإعجابنا ب�صحرك".
جدير بالذكر، اأن معظم التقارير ت�صري اإىل اقرتاب مي�صي من النتقال 
اإىل �صفوف باري�س �صان جريمان، بعقد ميتد ملدة مو�صمني، مع اإمكانية 

التمديد ملو�صم ثالث.

الإمارات  �صركة  اإدارة  جمل�س  عقد 
تن�صيقياً  اج��ت��م��اع��اً  ال���ق���دم  ل���ك���رة 
الكرة  ������ص�����وؤون  م���ل���ف���ات  ل����درا�����ص����ة 
اهلل  عبد  يو�صف  برئا�صة  ب��ال��ن��ادي، 
ال��ب��ط��ران، وح�����ص��ره ك��ل م��ن: عبد 
رئي�س  نائب  الطويل  اإبراهيم  اهلل 
ال�صركة وثاين �صامل ال�صحي، خليل 
اهلل  عبد  با�صم  ال��ط��وي��ل،  اإب��راه��ي��م 
الف�حي،  ال�صام�صي، عارفة �صالح 
اأع�صاء  اإب��راه��ي��م  ح�����ص��ني  م��ن�����ص��ور 

جمل�س اإدارة ال�صركة.
رئي�س  ال���ب���ط���ران  ي��و���ص��ف  ا���ص��ت��ه��ل 
الجتماع  ال�����ص��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
والعرفان  ال�����ص��ك��ر  اآي�����ات  ب��ت��ق��دمي 
به  يقومون  م��ا  على  الأع�����ص��اء  اإىل 
والعمل  وملمو�س  كبري  جهد  م��ن 
الحتياجات  ل��ت��وف��ري  امل���ت���وا����ص���ل 
التي  ال�صرورية  واملتطلبات  الفنية 
القدم  لكرة  الأول  الفريق  ت�صاعد 
على الظهور ب�صورة م�صرفة خ�ل 

باإ�صم  ي��ل��ي��ق  ال���ق���ادم ومب����ا  امل��و���ص��م 
النادي ويلبي طموحات جماهريه .
موؤكداً على اأن املجل�س �صيعمل وفق 
قدماً  للم�صي  امل��ت��وف��رة   ال��ظ��روف 
مب�صرية النادي نحو حتقيق املزيد 
من النجاحات التي يرتقبها حمبي 

وجماهري النادي.
و����ص���دد رئ��ي�����س ���ص��رك��ة ال���ك���رة على 
ملجل�س  اجل��دد  الأع�����ص��اء  اأن جميع 
بروح  �صيعملون  الكرة،  �صركة  اإدارة 

الفريق الواحد و�صيبذلون ق�صارى 
امل��ق��ب��ل��ة التي  امل��رح��ل��ة  ج��ه��ده��م يف 
الت�صحيات  م���ن  ال��ك��ث��ري  ت��ت��ط��ل��ب 
اأهداف  والتعاون امل�صرتك لتحقيق 

النادي
على  م��وؤك��داً  ج��م��اه��ريه،  وتطلعات 
الكرة  ل�صركة  الإدارة  جمل�س  اأن 
�صيتعاون مع جميع منت�صبي النادي 
ليعود  ال�����ص��ق��ور،  م�صلحة  ف��ي��ه  مل��ا 
بني  وا���ص��م��ه  مكانته  اإىل  الأخ�����ص��ر 

اأندية الدولة.
ك���م���ا ن���اق�������س الج���ت���م���اع الأ����ص���م���اء 

باجلهاز  وامل����ع����رو�����ص����ة  امل����ت����وف����رة 
امل�صاعدة  الفنية  والقوائم  الإداري 

حتى  املميزين  ال���ع��ب��ني  واأ���ص��م��اء 
يتم املفا�صلة بينهم واختيار الأن�صب 

احتياجات  م����ع  ي���ت���واف���ق  وال�������ذي 
الفريق خ�ل املرحلة القادمة.

الرجاء ي�صعل غ�صب جماهريه.. وال�صبب مالجنو

الهندي �صوبرا مينح 
بلده ذهبية تاريخية 
الإط���ق يف  اأوملبية على  ذهبية  اأول  ب���ده  �صوبرا  ن��رياج  الهندي  منح 
اأوملبياد  ال�صبت يف  اأم�س  األعاب القوى بعد فوزه مب�صابقة رمي الرمح  

طوكيو.
ورمى اأف�صل م�صافة من حماولته الأوىل )87.58 م( اأمام الت�صيكيني 
م(   85.44( في�صيلي  وفيتي�ص�ف  م(   86.67( فادليت�س  ج��اك��وب 

اللذين ح�صدا الف�صية والربونزية توالياً.
 200 يف  ف�صيتان  وامل��ي��دان  امل�صمار  على  للهند  نتيجة  اأف�صل  وكانت 
بف�صل   1900 ب��اري�����س  اأومل��ب��ي��اد  يف  الآن  امل��ل��غ��اة  ح��واج��ز  م  و200  م 

الربيطاين-الهندي نورمان بريت�صارد.

راكيتيت�س: اإرث مي�صي ل يقدر بثمن

اإدارة �صركة كرة القدم بنادي الإمارات تعقد 
اجتماعًا تن�صيقيًا لدرا�صة �صوؤون الكرة

ب��ي��درو رودري��ج��ي��ز، لع���ب روم���ا الإيطايل،  ح��ر���س 
اأ�صطورة  مي�صي،  ليونيل  ال�صابق  زميله  توديع  على 
الفريق  �صفوف  ع��ن  ر�صمًيا  رحيله  بعد  بر�صلونة، 

الكتالوين.
بر�صلونة ومي�صي لتفاق حول جتديد  ورغم تو�صل 
اأن  اإل  العقد الذي انتهى يف يونيو/حزيران املا�صي، 
ب�صبب  نهائي،  ب�صكل  مي�صي  رح��ي��ل  اأع��ل��ن  بر�صلونة 

م�صاكل مالية وهيكلية.

التوا�صل  مبوقع  الر�صمي  ح�صابه  عرب  بيدرو  وكتب 
الجتماعي اإن�صتجرام "�صكًرا جزيً� يا ليو، على كل 

ما قدمته للنادي ولفريق ال�صباب برب�صلونة".
اأنني  اأ���ص��ع��ر  ل��ل��ج��م��ي��ع،  م���ث���اًل  ك��ن��ت  "لقد  واأ�����ص����اف 
العديد  و�صاركتك  ب��ج��وارك،  لعبت  لأنني  حمظوظ 

من اللحظات اجليدة".
واأمت "اأمتنى لك التوفيق ولعائلتك، حظ �صعيد لك 

والكثري من النجاحات يف حياتك املهنية اجلديدة".

وج���ه اأن��دري�����س اإن��ي��ي�����ص��ت��ا اأ���ص��ط��ورة اإ���ص��ب��ان��ي��ا، ر�صالة 
رحيله  بعد  مي�صي،  ليونيل  ال�صابق  لزميله  عاطفية 

ب�صكل ر�صمي عن �صفوف بر�صلونة.
وك��ت��ب اإن��ي��ي�����ص��ت��ا ع���رب ح�����ص��اب��ه ال��ر���ص��م��ي ع��ل��ى موقع 
ت�صاركنا  ع���اًم���ا،   14 م��ًع��ا  "ع�صنا  ت��وي��رت  ال��ت��وا���ص��ل 
حلظات �صاحرة واأخرة لعينة.. لكننا كنا دائما وحدة 

واحدة".
ال�صعب  "من  الياباين  كوبي  في�صيل  لع��ب  واأ���ص��اف 

تخيل النادي الكتالوين بدونك.. اأو روؤيتك يف كامب 
نو بقمي�س فريق اآخر".

اأن تكون  "اأمتنى  ال�صابق ر�صالته  واأمت جنم بر�صلونة 
اأنت وعائلتك بخري.. حظ �صعيد يا ليو، كنت �صعيًدا 

باللعب اإىل جوارك".
يذكر اأن اإنيي�صتا رحل عن البار�صا يف �صيف 2018، 
بينما ت�صري كل التكهنات باأن ليونيل مي�صي يف طريقه 

اإىل باري�س �صان جريمان.

بيدرو: حمظو مبزاملة مي�صي

اإنيي�صتا: ل اأتخيل 
بر�صلونة دون مي�صي

بعد  بر�صلونة،  10 يف  ال��رق��م  ع��ن م�صري  اإ���ص��ب��اين،  تقرير �صحفي  حت��دث 
رحيل الأ�صطورة الأرجنتيني ليونيل مي�صي، هذا ال�صيف.

مبي�صي،  ع�قته  انتهاء  املا�صي،  اخلمي�س  م�صاء  ر�صمًيا،  بر�صلونة  واأع��ل��ن 
واملتعلقة  الليجا  لرابطة  احلالية  اللوائح  ظل  يف  عقده،  جتديد  ف�صل  بعد 

بالرواتب.
ليونيل  يرتديه  ك��ان  وال��ذي   10 الرقم  ف��اإن  "�صبورت"،  �صحيفة  وبح�صب 

مي�صي، �صيتم حجبه هذا املو�صم.
وح�صل الهولندي ممفي�س ديباي على القمي�س رقم 9، والذي كان يرتديه 

الدمناركي مارتن برايثوايت، الذي قام بتغيري رقمه اإىل 12.
اأما بالن�صبة ل�صريجيو اأجويرو، �صريتدي القمي�س رقم 19، والذي يلعب 

به يف منتخب الأرجنتني.
بينما ح�صل ريكي بويج على القمي�س رقم 6 بدًل من 12.

الرقم 10 خارج اخلدمة
 يف بر�صلونة
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خ�صر املنتخب امل�صري الأوملبي لكرة 
اليد، اأم�س ال�صبت، م�صعاه يف الفوز 
بامليدالية الربونزية اخلام�صة مل�صر 
بعد خ�صارته اأمام املنتخب الإ�صباين، 
على  احل�صول  فر�س  فقد  وب��ذل��ك 
اأو  ع��رب��ي  ل��ف��ري��ق  الأوىل  امل��ي��دال��ي��ة 
الألعاب  يف  ال��ي��د  ك���رة  يف  اأف��ري��ق��ي 

الأوملبية.
امل�صري  امل��ن��ت��خ��ب  خ�����ص��ارة  وج�����اءت 
ي���ق���وده مديره  ال�����ذي  ال���ي���د،  ل���ك���رة 
غار�صيا  روب��ريت��و  الإ���ص��ب��اين  الفني 
اأم��ام نظريه  ب��ارون��دو  اأم�س ال�صبت 
الإ�صباين يف مباراة حتديد �صاحب 
امليدالية الربونزية باأوملبياد طوكيو 

.31 –  33 بواقع   ،2020
املباراة  م��ن  الأول  ال�صوط  وانتهى 
بتقدم املنتخب الإ�صباين بواقع 19-
لكرة  امل�صري  املنتخب  وك��ان   .16
اليد ودع حلم "الذهبية"، باخل�صارة 
يف الدور ن�صف نهائي ملناف�صات كرة 
 ،27-23 اأمام فرن�صا بنتيجة  اليد 

اخلمي�س املا�صي.
مريرا  وداع�������ا  اخل���������ص����ارة  وم���ث���ل���ت 
خ�ل  امل��ت��األ��ق  امل�����ص��ري  للمنتخب 

البطولة، وهو ما انعك�س على وجوه 
جنوم املنتخب بعد نهاية املباراة.

مرتني  التقيا  ق��د  املنتخبان  وك���ان 
يف الأل��ع��اب الأومل��ب��ي��ة، م��رة يف دورة 

وفاز   ،1992 ال��ع��ام  يف  ب��ر���ص��ل��ون��ة 
امل���ن���ت���خ���ب الإ�����ص����ب����اين ب����واق����ع 23 

مقابل 18.
 كما التقيا يف دورة اأت�نتا يف العام 

الإ�صباين  املنتخب  وك��رر   ،1996
الفوز، ولكن هذه املرة بفارق هدف 
ح��ي��ث ان��ت��ه��ت امل���ب���اراة ب���واق���ع 20-

.19

لألعاب  وا�صتعدادا  الأوملبياد،  وقبل 
الفريقان  التقى   ،2020 طوكيو 
انتهت هي الأخرى  يف مباراة ودية، 

بفوز اإ�صبانيا بنتيجة 29-30.

اأف�صل يوم لهم  الريا�صيون العرب 
بعد  ال�صيفي،  ط��وك��ي��و  اأومل��ب��ي��اد  يف 
فريال  للم�صرية  ذهبية  اإح��رازه��م 
اأ�صرف يف الكاراتيه وث�ث ف�صيات 
وب���رون���زي���ة ال�����ص��ب��ت يف ال���ي���وم قبل 

الأخري من الألعاب.
ر�صيدهم  ت��ع��زي��ز  ال���ع���رب  وت���اب���ع 
يف  م�صاركاتهم  ت��اري��خ  يف  القيا�صي 
الألعاب، مع خم�س ذهبيات وخم�س 

ف�صيات و8 برونزيات.
ال��ك��ارات��ي��ه فريال  واأه������دت لع��ب��ة 
اأ���ص��رف عبد ال��ع��زي��ز ب���ده��ا م�صر 
الألعاب  يف  ذه��ب��ي��ة  م��ي��دال��ي��ة  اأول 
 ،2004 منذ  ال�صيفية  الأومل��ب��ي��ة 
الكاراتيه  ريا�صة  يف  تتويجها  بعد 

لوزن 61+ كلغ.
ع����ام����اً( يف  اأ�����ص����رف )22  ت���ف���ّوق���ت 
اإيرينا  الأذربيجانية  على  النهائي 
 2018 زاري��ت�����ص��ك��ا ب��ط��ل��ة ال���ع���امل 
-2�صفر.  بنتيجة  كلغ   -68 ل��وزن 
وكان امل�صارع كرم جابر اآخر ريا�صي 
اأثينا  ن�صخة  يف  مل�صر  ذهبية  يحقق 
ميدالية  ث����اين  وه�����ذه   .2004
ل�����ص��ي��دات م�����ص��ر يف ال��ك��ارات��ي��ه بعد 

برونزية جيانا فاروق اجلمعة.
بطولة  ���ص��اب��ع��ة يف  اأ����ص���رف  وح���ّل���ت 
العامل 2018 وتّوجت بطلة العامل 
كلغ   -68 لوزن   2019 للنا�صئات 

وبطلة اإفريقيا 2020.

ق��ال��ت ف���ري���ال ال��ت��ي ا���ص��ت��ه��ل��ت هذه 
ال�����ص��اب��ع��ة وتهوى  ب��ع��م��ر  ال��ري��ا���ص��ة 
ق��ادرة على  "ل�صت  والر�صم  القراءة 
و���ص��ف ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة. ل��ق��د تعبت 

كثري كي اأ�صل اإىل هنا".
"اأ�صكر  ال�����ص��ي��دل��ة  ط��ال��ب��ة  ت��اب��ع��ت 
تعبوا  ال���ذي���ن  وامل����درب����ني  ع��ائ��ل��ت��ي 

معي. و�صعنا م�صر بني الكبار".
اأ�صامة  اأح����م����د  امل�������ص���ري  وح�������ص���د 
ف�صية  ع�����ام�����ا(   21( اجل�����ن�����دي 
م�������ص���اب���ق���ة اخل���م���ا����ص���ي احل����دي����ث، 
بفارق  ن��ق��ط��ة،   1482 م�����ص��ج��� 
خ���م�������س ن����ق����اط ع�����ن ال���ربي���ط���اين 
جوزف ت�صونغ )1482(، فيما حّل 
ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي وون��غ��ت��اي جون 

ثالثا )1470(.
وي�����ص��ج��ل ال��ري��ا���ص��ي��ون ال��ن��ق��اط يف 
)جولة  ال�صيف  م��ب��ارزة  م�صابقات 
ثم  م   200 ال�����ص��ب��اح��ة  ت�����ص��ن��ي��ف( 
بعدها  اإ����ص���اف���ي���ة.  م����ب����ارزة  ج���ول���ة 
يخو�صون الفرو�صية والرماية من 
اأمتار   10 م�����ص��اف��ة  ع��ل��ى  امل�����ص��د���س 

واجلري.
وك���ان اجل��ن��دي اأح���رز امل��رك��ز الأول 
يف الل���ع���اب الأومل���ب���ي���ة ل��ل�����ص��ب��اب يف 
2018 وحل  ع��ام  اأي��ر���س  بوينو�س 
يف   2021 العامل  بطولة  يف  ثالثا 
انه تعر�س خللع يف  القاهرة، علما 

كتفه قبل تلك املباراة.

"ال�صعور  ف���وزه  ب��ع��د  ق���ال اجل��ن��دي 
اأتوقع  مل  ثقيلة،  وامل��ي��دال��ي��ة  رائ���ع 

اأبدا اأن تكون بهذا الثقل".
بعمر  ب��داي��ات��ه  ع��ن  �صابقا  وحت���دث 
ال�صاد�صة "كان الأمر �صدفة. عندما 
والدتي  ا�صطحبتني  �صغريا  كنت 
لأين  ال���ن���ادي،  يف  ال�����ص��ب��اح��ة  لتعلم 
التنف�س  يف  �صيق  م��ن  اأع���اين  كنت 
اأمار�س  اأن  ال��ط��ب��ي��ب  منها  وط��ل��ب 

ال�صباحة لتح�صني تنف�صي".
تابع "لكن والدتي اأعجبتها فكرة اأن 
و�صجعتني  ريا�صات  خم�س  اأمار�س 

على الن�صمام".
 2018 يف  ت�����ص��م��ي��ت��ه  مت����ت  وق�����د 
و2019 من قبل الحت��اد الدويل 
اخلما�صي  يف  �صاعد  لع��ب  اأف�صل 

احلديث.
حلت  م،  اآلف   10 ����ص���ب���اق  ويف 
غيزاهيغني  كالكيدان  البحرينية 
الهولندي  ال��ن��ج��م��ة  وراء  ث��ان��ي��ة 
���ص��ي��ف��ان ح�������ص���ن، م���ان���ح���ة ال���دول���ة 

اخلليجية اأول ميدالية يف طوكيو.
عاًما(،   30( لغيزاهيغني  و�صبق 
بلدها  مثلت  اأن  امل��ول��د،  الأث��ي��وب��ي��ة 
اجلن�صية  على  حت�صل  اأن  قبل  الأم 
يف  �صابًقا  ت�صارك  فلم  البحرينية، 
�صباق 10 اآلف م يف بطولة كربى، 
م  و5000   1500 يف  ناف�صت  اإذ 
العامل  ب��ط��ول��ة  م��ن  ن�صخ  ث����ث  يف 

من دون نتائج تذكر قبل اأن حتقق 
الألعاب  ال�صباقني يف  ذهبية هذين 

الآ�صيوية يف جاكارتا 2018.
ال�صباق  "كان  غ��ي��زاه��ي��غ��ن��ي  ق��ال��ت 
ب�����ص��ب��ب رطوبة  م��ره��ق��ا خ�����ص��و���ص��ا 
الطق�س. يف الألعاب الأوملبية املقبلة 
�صاأنال الذهبية يف �صباق املاراثون".

القطري  ال���ث���ن���ائ���ي  ي����خ����رج  ومل 
واأحمد  ي��ون�����س  ���ص��ري��ف  امل��ج��ت��ه��د 
فتقّلد  ال���وف���ا����س،  خ����ايل  ت��ي��ج��ان 
م�صابقة  يف  ال���ربون���زي���ة  امل��ي��دال��ي��ة 

الكرة الطائرة ال�صاطئية.
وتغّلب يون�س وتيجان على الثنائي 
ب�فين�س  م���ارت���ي���ن�������س  ال����ت���ف���ي 
و21-  12-21 توك�س  واإدغ��ار���س 

دقيقة.  41 يف   18
وه���ذه امل��ي��دال��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة لقطر يف 
فار�س  ال��رب��اع  ذهبيتي  بعد  طوكيو 
الوثب  ب��ر���ص��م يف  ح�����ّص��ون��ة وم��ع��ت��ز 

العايل.
امل�صنف  ال��ق��ط��ري،  ال��ث��ن��ائ��ي  وك���ان 
ت�����ص��در جم��م��وع��ت��ه يف  اأول ع��امل��ي��اً، 
الكاملة  ب��ال��ع���م��ة  الأّول  ال�����دور 
يق�صي  اأن  قبل  انت�صارات،  بث�ثة 
داوههاو�صر  ف��ي��ل��ي��ب  الأم���ريك���ي���ني 
ون���ي���ك���ول����س ل��و���ص��ي��ن��ا م����ن ال�����دور 
باولو نيكولي  ال�16 والإيطاليني 

ودانييلي لوبو من ربع النهائي.
الذهبية  حل�����ص��د  م�����ص��اع��ي��ه  ل��ك��ن 

ال����ن����ه����ائ����ي  ن���������ص����ف  يف  ت�����وق�����ف�����ت 
اخل�����م�����ي�����������س، ب����خ���������ص����ارت����ه اأم���������ام 
ال���ث���ن���ائ���ي ال����رو�����ص����ي امل�����وؤل�����ف من 
فيا�صي�ص�ف كرا�صيلينكوف واأوليغ 
حمايد  علم  حت��ت  �صتويانوف�صكي 
رد  دون  ثانياً مبجموعتني  امل�صنف 

.17-21  ،19-21
اإىل ط��وك��ي��و بعد  ال��ث��ن��ائ��ي  وو���ص��ل 
ن��ت��ائ��ج مم��ي��زة ه���ذا ال��ع��ام. اإذ حقق 
ذهبية اأول لقاء من اجلولة العاملية 
الدوحة،  عا�صمته  يف  اأق��ي��م  ال���ذي 
يف  ال��ث���ث��ة  النهائيات  اىل  وو���ص��ل 
اللقب  حا�صًدا  املك�صيكية،  كانكون 
�صوت�صي  الف�صية يف  مرة كما حقق 

الرو�صية وغ�صتاد البولندية.
اليد  ل��ك��رة  م�صر  منتخب  واأخ��ف��ق 
يف اح����راز م��ي��دال��ي��ة ب��رون��زي��ة، بعد 
املركز  حت���دي���د  م����ب����اراة  خ�������ص���ارت���ه 

الثالث اأمام اإ�صبانيا 33-31.
تعوي�س  يف  "الفراعنة"  وف�����ص��ل 
 27-23 فرن�صا  اأم����ام  خ�صارتهم 
واح��راز ميدالية  النهائي  يف ن�صف 

اأوىل يف تاريخهم.
ق������ال ي���ح���ي���ى خ����ال����د ظ���ه���ري ن����ادي 
23 عاما  البالغ  في�صربمي املجري 
لعبوا  ه��م  حم��ظ��وظ��ني،  نكن  "مل 
عظيماً،  م�صوارنا  ك��ان  ج��داً.  جيداً 

وهذه لي�صت اإل البداية".

ال���ذي �صجل لب�ده  ال���ع��ب  ت��اب��ع 
بالفريق  "فخور ج��داً  اأه��داف  �صتة 
وف���رح م��ن دع���م ال��ن��ا���س، اأمت��ن��ى اأن 
ه���ذا مكاننا  لأن  دائ���م���اً  ه��ن��ا  ن��ب��ق��ى 
املنتخب  ع���ن  وغ�����اب  الطبيعي". 
امل�����ص��ري ع��ل��ي زي���ن امل��ن��ت��ق��ل اأخ���ريا 
اإىل بر�صلونة الإ�صباين، بعد تعر�س 

ال�عب ل�صرخ يف اليد اليمنى.
وكان القائد املخ�صرم اأحمد الأحمر 
اأف�����ص��ل م�صجلني  وه��ا���ص��م مم���دوح 
مل�صر مع �صبعة اأهداف لكل منهما، 
اأبيو  غومي�س  األيك�س  �صجل  فيما 

ثمانية لإ�صبانيا.
عليها  ي�����ص��رف  ال��ت��ي  م�صر  وك��ان��ت 

باروندو،  غار�صيا  روبرتو  الإ�صباين 
اأول منتخب اإفريقي وعربي يخو�س 
الأوملبية.  الأل��ع��اب  النهائي  ن�صف 
وقفت نداً لفرن�صا يف ال�صوط الأول 
م����ن ن�����ص��ف ال���ن���ه���ائ���ي، ل���ك���ن بطل 
2008 و2012 وو�صيف 2016 
�صنع فارق اأهداف مريح يف الثاين 

ليبلغ النهائي مرة رابعة تواليا.
وك��ان��ت م�����ص��ر ب��ل��غ��ت ال����دور ن�صف 
ال��ب��ط��ولت الكربى  ال��ن��ه��ائ��ي م���ن 
 ،2001 مونديال  بعد  ثانية  م��رة 
فرن�صا  ي���د  ع��ل��ى  خ���رج���ت  ع��ن��دم��ا 
املركز  يف  تنهيه  اأن  قبل   ،24-21

الرابع.

اأوملبياد طوكيو: امل�صرية فريال 
اأ�صرف تكلل يومًا عربيًا ذهبيًا 

ثنائية كينية يف ماراثون ال�صيدات 
بعد  كينيا،  بحوزة  الأوملبية  الألعاب  يف  املاراثون  لقب  جيب�صري�صري  بريي�س  اأبقت 

تتويجها اأم�س ال�صبت يف ال�صباق الذي اأقيم يف مدينة �صابورو اليابانية.
وؤقالت جيب�صري�صري بعد تتويجها "ال�صعور رائع. اأنا �صعيدة جداً لأننا حققنا الفوز 
اأ�صبحت يف ريو  التي  لكينيا". وخلفت جيب�صري�صري مواطنتها جميميا �صومغونغ 
2016 اأول كينية حترز لقب املاراثون. لكنها وقعت يف فخ املن�صطات عام 2017، 
اأعلن  املرتفعتني،  والرطوبة  احل��رارة  درجة  �صنوات. ويف ظل  لثماين  اإيقافها  فتّم 

املنظمون تقدمي موعد ال�صباق ل�صاعة فانطلق يف ال�صاد�صة �صباحاً.
كيلومرتاً،   42 م�صافته  البالغة  ال�صباق  اإن��ه��اء  يف  ع����داءات  ف�صلت  ذل���ك،  ب��رغ��م 
فان�صحبت بطلة العامل الكينية روث �صيبنغيتي�س. واجتازت اأخريات خط الو�صول 

متوعكات، على غرار املك�صيكية اأور�صول �صان�صي�س.

وبعد �صاعتني من موعد النط�ق، بلغت درجة احلرارة 30.6 مئوية والرطوبة 
بق�صاوة   2017 خريف  يف  طفلتها  اأجنبت  التي  جيب�صري�صري  واأق��ّرت   .63%

الظروف "كان الطق�س حاراً، مل يكن �صهً�. اأنا ممتنة للتاأقلم مع هذا الطق�س".
اأربعة كيلومرتات من خط الو�صول، مع تقل�س حجم  �صغط الثنائي الكيني قبل 
جيب�صري�صري  �صّنت  النهاية،  م��ن  كيلومرتين  وق��ب��ل  امل��ي��دال��ي��ات.  على  املناف�صات 
الإيقاع  "رفعت  تابعت  منفردة.  الو�صول  خط  لتقطع  واحلا�صم  الأخ��ري  هجومها 
اأول خ�صارة  وهذه  �صاأفوز".  �صاأفعلها.  "واو،  لنف�صي  قلت  الفارق(  و�ّصعت  )وعندما 
لكو�صغي، يف خم�صة �صباقات، بعد تتويجها يف �صيكاغو )2018-2019( ولندن 
الآونة  يف  عانت  �صنوات  ثماين  يبلغان  لتواأمني  الوالدة  لكن   ،)2020-2019(

الأخرية واحتاجت اإىل تربيد نف�صها بالثلج خ�ل امل�صار.

منتخب اليد امل�صري يخ�صر ال�صراع 
على الربونزية

لإهداء  طريقه  يف  حامدي  ط��ارق  ال�صعودي  الكاراتيه  لعب  كان 
ارتكب خطاأ فنياً يف  لكنه  تاريخها،  اأول ميدالية ذهبية يف  ب�ده 
النهائي عندما كانت املواجهة مبتناوله، ليكتفي بف�صية وزن 75+ 

كلغ ال�صبت يف اأوملبياد طوكيو.
اأمام الإيراين �صجاد  وخ�صر حامدي )23 عاماً( املباراة النهائية 
"هان�صوكو" عندما كان متقدماً  كنج زاده بعد ارتكابه خطاأ فنيا 
على خ�صمه 4-1. وهذه ثاين ف�صية لل�صعودية يف تاريخها بعد 

األعاب �صيدين  400 م حواجز يف  �صباق  العداء هادي �صوعان يف 
2000. كان حامدي يتجه حل�صد الذهبية، عندما ركل خ�صمه 
اإق�صاء  ق��رروا  بينهم،  ما  يف  احلكام  ت�صاور  وبعد  اأر���ص��اً.  وطرحه 

حامدي ومنح الذهبية ل�عب الإيراين.
وخ�صارة  وتعادًل  فوزين  حامدي  حقق  النهائي،  اإىل  طريقه  ويف 
العامل  بطل  اأم��ام  بخ�صارة  م�صاركته  ا�صتهّل  املجموعتني.  دور  يف 
على  يفوز  اأن  قبل   ،3-2 كفي�صيت�س  اإي��ف��ان  ال��ك��روات��ي   2018

الأمريكي براين اإير 4-1، يتعادل مع الإي��راين مع بطل العامل 
2016 لوزن 84+ كلغ �صّجاد كنج زاده �صفر-�صفر، ثم يفوز على 

الكندي دانيال غايزين�صكي 3-10.
 7( زاده  كنج  وراء  جمموعته  يف  ثانياً  نقاط(   5( حامدي  وح��ّل 
 30( اأغاتا  ري��وت��ارو  الياباين  النهائي  ن�صف  يف  ليتغلب  نقاط(، 
والفائز ث�ث مرات  84- كلغ  2016 لوزن  العامل  عاما( بطل 

يف الدور الأول بنتيجة -2�صفر.

كاراتيه: طارق حامدي مينح ال�صعودية 
ثانية ف�صية يف تاريخها 

الدوري  يف  م�صواره  املا�صي،  املو�صم  ثالث  موناكو،  ب��داأ 
1-1 يف  نانت  بتعادل خميب مع  القدم  لكرة  الفرن�صي 
اإىل  العائد  جمهوره  وب��ني  اأر���ص��ه  على  الأوىل  املرحلة 
كورونا  فريو�س  اأب��ع��ده  بعدما  الثاين"  لوي�س  "�صتاد 
قدمه  م��ا  اىل  وا���ص��ت��ن��اداً  امل��ا���ص��ي.  املو�صم  مناف�صات  ع��ن 
وتاأهل  ثالثاً  املا�صي حيث حل موناكو  املو�صم  الفريقان 
الدور  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  يف  للم�صاركة 
�صبارتا  على  ملعبه  خ��ارج  ذهاباً  )ف��از  الثالث  التمهيدي 
على  ال��ث���ث��اء  الإي����اب  ويلعب  -2�صفر  الت�صيكي  ب���راغ 
اأر�صه(، فيما اأفلت نانت من الهبوط اىل الدرجة الثانية 
الإم��ارة مر�صحاً  امللحق على تولوز، كان نادي  بفوزه يف 
وبدا  ال�"كاناري".  على  ت��وال��ي��اً  ال�صابع  ف���وزه  لتحقيق 
فريق املدرب الكرواتي نيكو كوفات�س يف طريقه لتحقيق 
هذا الأمر حني افتتح الت�صجيل منذ الدقيقة 14 عرب 
الربتغايل جيل�صون مارتينيز بعد متريرة من الربازيلي 

كايو هرنيكي.
الإمارة  الفوز يف  الذين مل يعرفوا طعم  ال�صيوف  لكن 
دخلوا  )-2�صفر(،   2012 الأول/اأكتوبر  ت�صرين  منذ 
ال�����ص��وط ال��ث��اين وه��م��ا ع��ل��ى امل�����ص��اف��ة ذات��ه��ا م��ن رجال 
اأدركوا التعادل عرب راأ�صية الكامريوين  كوفات�س بعدما 

جان-�صارل كا�صتيليتو اإثر ركلة ركنية )42(.
وب��ع��د ���ص��وط ث���اٍن ب��اه��ت غ��اب��ت عنه ال��ف��ر���س احلقيقية 
بالكامل، بقي التعادل �صيد املوقف حتى �صافرة النهاية، 
لينال نانت نقطته الأوىل اأمام نادي الإمارة منذ الفوز 
ال��ث��اين/ ت�����ص��ري��ن  يف  -1�صفر  بوجوار"  "ل  يف  ع��ل��ي��ه 

بدايته،  يف  زال  ما  املو�صم  اأن  �صحيح   .2017 نوفمرب 
لكن اأي نقطة �صتكون غالية بالن�صبة لأي مناف�س على 
لباري�س  الوا�صح  الفني  التفوق  ظل  يف  ل�صيما  اللقب، 
اللقب  بقوة ل�صتعادة  يبدو مر�صحاً  الذي  �صان جرمان 
من ليل، وذلك تزامناً مع عودة اجلماهري اىل امل�عب 
بعدما غابت عنها لفرتة طويلة ب�صبب فريو�س كورونا. 
باأ�صماء ج��دي��دة ق��د ين�صم  ��م  عَّ املُ��داَ وي��ب��داأ �صان ج��رم��ان 
النف�صال  بعد  مي�صي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  اليها 
الزعامة  ا�صتعادة  نحو  رحلته  الإ�صباين،  بر�صلونة  عن 
الدفاع  حملة  ليل  ي�صتهل  اأن  بانتظار  ت��روا،  �صيافة  يف 
وكان  متز.  �صد  اأي�صاً  قواعده  خ��ارج  الأح��د  اللقب  عن 
اأيار/ ال��دوري يف املرحلة اخلتامية يف  تتويج ليل بلقب 
مايو مبثابة بريق اأمل، اإذ اأعاد روح التناف�س بعدما ك�صر 
احتكار �صان جرمان للقب طيلة ث�ثة موا�صم متتالية، 
تبعات  ل��ول  اأف�����ص��ل  ب�صكل  ب��ه  الح��ت��ف��ال  ي�صتحق  وك���ان 
�صائر  كما  جمهوره،  م��ن  حرمه  ال��ذي  "كوفيد19-" 

الأندية ال�19 الأخرى.
لكن هذه املرة، �صتعج املدرجات بامل�صجعني بكامل طاقتها 
ال�صتيعابية ومن دون كمامات منذ املرحلة الفتتاحية 
�صهادة  املباريات  الراغبون بح�صور  اأن يربز  �صرط  لكن 
تلقيح �صد الفريو�س، اأو اختبار �صلبي اأو اثبات بالتعايف 

موؤخراً من الإ�صابة بالفريو�س.
على  ق��ي��ود  ف��ر���س  املحلية  ال�صلطات  مب��ق��دور  زال  وم��ا 
احل�صور اجلماهريي يف امل�عب يف وقت تكافح فرن�صا 

يف وجه موجة تف�صي جديدة ناجمة عن املتحورة دلتا.

موناكو يفتتح املو�صم بتعادل 
خميب بني جماهريه 
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بف�صل جناح ريا�صييها وريا�صياتها 
الإفريقية  الأ�صول  وذوي  املحليني 
مثليتهم  اأع��ل��ن��وا  ال���ذي���ن  واأول���ئ���ك 
ل  م��ا  ال��ربازي��ل  �صمنت  اجلن�صية، 
يقل عن 20 ميدالية يف دورة األعاب 
طوكيو الأوملبية، وهو رقم قيا�صي يف 
تاريخ الدولة الأمريكية اجلنوبية، 
�صيثري ا�صتياء رئي�صها املحافظ جداً 

جايري بول�صونارو.
فازت  ري���و،  ���ص��ن��وات يف  ق��ب��ل خم�س 
يوم  قبل  ميدالية.  ب�19  ال��ربازي��ل 
�صمنت  ط���وك���ي���و،  يف  اخل����ت����ام  م����ن 
ال��ربازي��ل ال��ع��ودة م��ن ال��ي��اب��ان اأقله 

مبيدالية اأكرث.
احل�صاد  ذل�����ك  يف  ال��ف�����ص��ل  ي���ع���ود 
الإتنيات  م��ت��ن��وع��ي  ري��ا���ص��ي��ني  اإىل 
والأع��������راق ع��ل��ى غ����رار ���ص��ك��ان هذا 
ال��ب��ل��د ال�����ص��خ��م ال�����ذي ي��ب��ل��غ عدد 
�صكانه 212 مليون �صخ�س، منهم 
ريبيكا  ال�������ص���وداء  اجل��م��ب��از  لع���ب���ة 
اأن���درادي )ح��ائ��زة ذهبية يف ح�صان 
القفز بعد ف�صية امل�صابقة الكاملة(، 
وال�صباحة املثلية اآنا مار�صي� كونيا 
)ذهبية ماراثون 10 كلم مفتوحة( 
 49 ���ص��ب��اق  ال�����ص��راع يف  ب��ط��ل��ت��ي  اأو 
وكاخينا  غراييل  مارتني  اأف  اأك�س 

كون�صي.
امليدالية  "هذه  اإن  ك��ون��ي��ا  ت���ق���ول 
م����ه����داة لأول����ئ����ك ال����ذي����ن ح���ارب���وا 
م��ن اأج���ل ال��دف��اع ع��ن ح��ق��وق املراأة 

واملثليني".
للربازيل  الأوملبية  البعثة  ماآثر  اإن 
املئة  يف   55 ن�����ص��ب��ة  ت���ب���ل���غ  ال����ت����ي 
العرق  اأو  ال�����ص��ود  م��ن  �صكانها  م��ن 
بعر�س  ����ص���رب���اً  ت��ع��ت��رب  امل��خ��ت��ل��ط، 
املحافظة  ل����ل����م����واق����ف  احل�����ائ�����ط 
املت�صددة لبول�صونارو املتهم بانتظام 
عن�صرية  ب��ت�����ص��ري��ح��ات  ب��������الإدلء 

ومعادية للن�صاء واملثليني.
الأمريكية  ال������دول  جل��ن��ة  ح�����ذرت 
ن���ي�������ص���ان/ الإن�����������ص�����ان يف  حل����ق����وق 
ازدي���اد اجلرائم  م��ن  املا�صي  اأب��ري��ل 
بكراهية  امل��رت��ب��ط��ة  واخل���ط���اب���ات 
الرئي�س  و����ص���ول  م��ن��ذ  الآخ����ري����ن 
العام  يف  ال�����ص��ل��ط��ة  اإىل  ال��ربازي��ل��ي 

.2019
وق����ال����ت ع���امل���ة الأن���رثوب���ول���وج���ي���ا 
اجلامعة  م����ن  ك��ي�����ص��ل��ر  ك������ودي�����ا 
ال��ف��ي��درال��ي��ة يف ري����و غ����ران����دي دو 
�صول اإن "انت�صارات الن�صاء وال�صود 
واأفراد جمتمع امليم ت�صاهم يف اإبراز 
اأ�صاليب احلياة الأخرى، التي كانت 
غري  وظلت  وم�صتبعدة  م�صطهدة 
تاريخنا  اإىل حد كبري حتى  مرئية 

القريب".
اأن  بر�س  فران�س  لوكالة  واأ���ص��اف��ت 

"عبودية ال�صود )التي مل تنته حتى 
الق�صري  والعتقال   )1888 العام 
م�صت�صفيات  يف  جن�صياً  للمثليني 
الأمرا�س النف�صية، وغياب احلقوق 

املدنية للن�صاء ا�صتمرت لقرون".
يف ال���واق���ع، ت��األ��ق��ت ال��ري��ا���ص��ي��ات يف 
طوكيو. ورغم ذلك، ل تلقى الن�صاء 
العناية  ال����ربازي����ل  يف  ال��ن��اج��ح��ات 

الكافية ول ت�صهيل الأمور لهّن.
76.5 يف  تتلقى امل��راأة يف الربازيل 
املئة من اأجر الرجل رغم الت�صاوي 
���ص��ادر عن  لتقرير  وف��ق��اً  ب��ال��ع��م��ل، 
امل���ع���ه���د ال���وط���ن���ي ل����إح�������ص���اء عام 
اأن  اإىل  ي�����ص��ري  وال������ذي   ،2018
"الن�صاء يدر�صن اأكرث ويعملن اأكرث 
ول��ك��ن ي��ت��ق��ا���ص��ني اأج������وراً اأق����ل من 

الرجال".
الذكورية  طبعت  التي  الب�د  تلك 

تقاليدها  امل���������راأة  ����ص���د  وال���ع���ن���ف 
 1350 �صجلت  املحلية،  الثقافية 
حالة قتل لن�صاء العام املا�صي، و23 
 14 األف حالة عنف منزيل، ونحو 
األف حالة اغت�صاب، وفقاً للمنتدى 

الربازيلي ل�أمن العام.
قانون  األ��غ��ي  فقط،  ع��ام��اً   40 قبل 
ممار�صة  ال��ربازي��ل��ي��ات  على  يحظر 
"غري  ت���ع���ت���رب  ال����ت����ي  ال����ري����ا�����ص����ات 
يف  مب��ا  طبيعتهن"،  م��ع  م��ت��واف��ق��ة 
ذلك كرة القدم وامل�كمة والركبي 

ورفع الأثقال.
ت��ق��ول ع��امل��ة الج��ت��م��اع م��ن جامعة 
لفران�س  ك��وت��و  مار�صيا  ب��اول��و  ���ص��او 
وظهور  ال��ري��ا���ص��ة،  "قوة  اإن  ب��ر���س 
والنت�صارات  الأومل���ب���ي���ة  الأل����ع����اب 
اإع�����ادة  ���ص��ت�����ص��اع��د يف  )يف ط��وك��ي��و( 
اإط�ق نقا�س وطني �صروري حيال 

وال�صود  واملثليني  والن�صاء  الأقليات 
يف الربازيل".

وقعاً  هذا  امليداليات  لدفق  يكن  مل 
الذي  لبول�صونارو  وُمر�صياً  لطيفاً 
مواطناته،  الآن  ح��ت��ى  ي��ه��ن��ئ  مل 
عن  جانبهن  م��ن  امتنعن  ال��ل��وات��ي 
احلديث يف ال�صيا�صة ل�صالح متجيد 
اجلن�صية  توجهاتهن  اأو  اأ�صولهن 

واجلندرية.
ال�صريع  الكانوي  متخ�ص�س  يقول 
�صانتو�س  دو�س  كريو�س  اإي�صاكيا�س 
 1000 بذهبية  ال�صبت  ت��وج  ال��ذي 
"اأنا  غلوبو  ق��ن��اة  م��ع  مقابلة  يف  م، 
اأ�صود،  اأريد �صخ�صاً  ب�صيء:  اأعرتف 
اأ�صله من باهيا )الولية الربازيلية 
ح��ي��ث ت��رتك��ز غ��ال��ب��ي��ة ال�����ص��ك��ان من 
جنم  اأك��رب  لي�صبح  اإفريقي(،  اأ�صل 

يف الربازيل".

ح�����������ص�����م�����ت ال�����ك�����ي�����ن�����ي�����ة ب����ريي���������س 
يف  م��ره��ق��اً  م��اراث��ون��اً  جيب�صري�صري 
الأك���رث توزيعاً  الأخ���ري،  ال��ي��وم قبل 
اأوملبياد  �صمن   ،)34( للميداليات 
اأحكمت  ف��ي��م��ا  ال�����ص��ي��ف��ي،  ط��وك��ي��و 
املتحدة هيمنتها على كرة  الوليات 

ال�صلة.
 2:27:20 جيب�صري�صري  �صّجلت 
ث���ان���ي���ة عن   16 ب����ف����ارق  ����ص���اع���ت���ني 
العاملي  ال���رق���م  ح��ام��ل��ة  م��واط��ن��ت��ه��ا 
ب��ري��ج��ي��د ك��و���ص��غ��ي، يف ظ���ل ح����رارة 
�صابورو،  يف  م��رت��ف��ع��ت��ني  ورط����وب����ة 
موعد  تقدمي  املنظمون  اأعلن  حيث 
ال�صاد�صة  ال�صباق ل�صاعة فانطلق يف 

�صباحاً.
ب���رغ���م ذل������ك، ف�����ص��ل��ت ع���������داءات يف 
 42 م�صافته  البالغة  ال�صباق  اإنهاء 
العامل  بطلة  فان�صحبت  كيلومرتاً، 
الكينية روث �صيبنغيتي�س. واجتازت 
ال��و���ص��ول متوعكات،  خ��ط  اأخ��ري��ات 
ع���ل���ى غ������رار امل��ك�����ص��ي��ك��ي��ة اأور�����ص����ول 

�صان�صي�س. وبعد �صاعتني من موعد 
الن����ط�����ق، ب��ل��غ��ت درج�����ة احل�����رارة 
 ،63% وال��رط��وب��ة  مئوية   30.6
لل�صباق  قا�صياً  ظ��رف��اً  يعترب  م��ا  يف 
ال��ذي يتطلب درج��ة ح��رارة مريحة 
 7 بني  ي��رتاوح  مبعدل  للريا�صيني 

و15 درجة مئوية.
اأجنبت  ال��ت��ي  جيب�صري�صري  اأق�����ّرت 
بق�صاوة   2017 خريف  يف  طفلتها 
مل  ح����اراً،  الطق�س  "كان  ال��ظ��روف 
مع  للتاأقلم  ممتنة  اأن��ا  �صهً�.  يكن 

هذا الطق�س".
اأربعة  قبل  الكيني  الثنائي  �صغط 
الو�صول،  خ���ط  م���ن  ك���ي���ل���وم���رتات 
م���ع ت��ق��ل�����س ح��ج��م امل��ن��اف�����ص��ات على 

امليداليات.
النهاية،  م���ن  ك��ي��ل��وم��رتي��ن  وق���ب���ل 
�صّنت جيب�صري�صري هجومها الأخري 
الو�صول  خ���ط  ل��ت��ق��ط��ع  واحل���ا����ص���م 

منفردة.
)وعندما  الإي���ق���اع  "رفعت  ت��اب��ع��ت 

+واو،  لنف�صي  قلت  ال��ف��ارق(  و�ّصعت 
�صاأفعلها. �صاأفوز+".

ل��ك��و���ص��غ��ي، يف  خ�������ص���ارة  اأول  وه�����ذه 
يف  تتويجها  ب��ع��د  ���ص��ب��اق��ات،  خم�صة 

�صيكاغو )2018-2019( ولندن 
الوالدة  لكن   ،)2020-2019(

لتواأمني يبلغان ثماين �صنوات عانت 
يف الآون�����ة الأخ�����رية واح��ت��اج��ت اإىل 
امل�صار.  خ���ل  بالثلج  نف�صها  تربيد 
القيا�صي  ال���رق���م  ك��و���ص��غ��ي  وحت��م��ل 
منذ   2:14:04 ب���زم���ن  ال���ع���امل���ي 

.2019
���ص��اب��ورو يف  اإىل  ال�����ص��ب��اق  ن��ق��ل  ومت 
�صباقات  2019، على غرار  خريف 
اأقل  الأربعة، بحثاً عن طق�س  امل�صي 

ق�صاوة.
الأل��ع��اب من نهايتها بعد  واق��رتب��ت 
نحو اأ�صبوعني يف م�عب فارغة من 
اجل��م��اه��ري امل��ح��ظ��ورة ل��ع��دم تف�صي 

فريو�س كورونا.
كرة  لقب  حاملة  ال��ربازي��ل  وتلعب 
ال���ق���دم ل��ل��رج��ال م���ع اإ���ص��ب��ان��ي��ا على 
ا�صت�صاف  ال���ذي  ي��وك��وه��ام��ا  ا���ص��ت��اد 
وت����ّوج   ،2002 م���ون���دي���ال  ن��ه��ائ��ي 

الربازيل للمرة اخلام�صة.
م��وؤث��رة يف مع  ذهبية  اح���رازه  وبعد 
ماتي يل يف زوجي الغط�س، يخو�س 

عاما(   27( دايلي  ت��وم  الربيطاين 
 10 الثابتة على علو  املن�صة  نهائي 

اأمتار.
القوى  األ��ع��اب  مناف�صات  وتت�صمن 
الوثب  التناف�س على ذهبيات  م�صاء 
اأربع  والتتابع  م  اآلف  و10  العايل 
ورم���ي  ل��ل�����ص��ي��دات،  م   400 م�����رات 
اأربع  وال��ت��ت��اب��ع  م  و1500  ال��رم��ح 

مرات 400 م للرجال.
اأح������رزت  ويف ن���ه���ائ���ي ك�����رة ال�������ص���ل���ة، 
الرابع  ل��ق��ب��ه��ا  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
وال�صاد�س ع�صر، بفوزها على  توالياً 

فرن�صا 82-87.
الفريق  اأق�������ص���ت  ف���رن�������ص���ا  وك����ان����ت 
الأم��ريك��ي م��ن ال���دور رب��ع النهائي 
وجّددت  الأخ���رية  العامل  بطولة  يف 
يف  امل��ج��م��وع��ات  دور  يف  ال��ف��وز  عليه 
مباراة  يف  اأخفقت  اأن��ه��ا  اإل  طوكيو، 
للمرة  ب��ال��ف�����ص��ي��ة  ل��ت��ك��ت��ف��ي  ال��ق��م��ة 
اأف�صل  وه���ي  ت��اري��خ��ه��ا،  ال��ث��ال��ث��ة يف 
و2000   1948 بعد  لها،  نتيجة 

ا. خلف الوليات املتحدة اأي�صً
الذي  املخ�صرم كيفن دوران��ت  وق��اد 
ذهبيات  ث�����ث  اإىل  ر����ص���ي���ده  رف����ع 
وري���و   2012 ل���ن���دن  ب��ع��د  اأومل���ب���ي���ة 
اىل  الأم���ريك���ي  ال��ف��ري��ق   ،2016

الفوز بت�صجيله 29 نقطة.
ومنذ اأوملبياد بر�صلونة عام 1992، 
حينها  تيم"  ال�"درمي  ت���ّوج  ع��ن��دم��ا 
تغب  مل  الأومل�����ب�����ي�����ة،  ب���ال���ذه���ب���ي���ة 
الوليات املتحدة عن املباراة النهائية 
ل�ألعاب �صوى مرة واحدة وكانت يف 
عندما   2004 ع���ام  اأث��ي��ن��ا  ن�����ص��خ��ة 
حلت ثالثة، اإذ اإنها فازت بكل نهائي 
اليابان  تلتقي  البي�صبول،  يف  بلغته. 
الأوىل  للمّرة  املتحدة  ال��ولي��ات  مع 
الدولة  ت���اأم���ل  ح��ي��ث  ال��ن��ه��ائ��ي،  يف 
�صعبية  بالتتويج يف ريا�صة  امل�صيفة 
اليوم  الأل���ع���اب  ال���ب����د. وت��خ��ت��م  يف 
الأحد يف امللعب الأوملبي الذي يت�صع 
�صيكون  ل��ك��ن��ه  م��ت��ف��رج،  األ����ف  ل�68 

خاليا با�صتثناء الوفود الر�صمية.

حّر ماراثوين و�صلة الوليات املتحدة ذهبية كالعادة 

مل مينع حظر الت�صجيع خ�ل دورة الألعاب الأوملبية احلالية 
يف طوكيو ب�صبب جائحة كوفيد19-، جمموعة م�صجعات يف 
التدريب يف �صالة ل�ألعاب  ال�صتمرار يف  العمر من  خريف 

الريا�صية يف العا�صمة اليابانية.
ترفع  اأوف"،  اإت  "�صايك  �صويفت  تايلور  اأغنية  اإيقاع  وعلى 
وتتحرك  الت�صجيع  اأدوات  عاما   89 البالغة  تاكينو  فومي 
املعدل  يف  يبلغن  ال��ل��وات��ي  زم��ي���ت��ه��ا  ت��ق��وم  فيما  بحما�صة، 
من  حتى  كبريا  جهدا  تتطلب  ريا�صية  بحركات  عاما   70

ال�صباب.
وتقول تاكينو وهي موؤ�ص�صة فرقة "جابان بوم بوم" وعميدة 

"جميعهّن  ب��ر���س  ل��وك��ال��ة ف��ران�����س  اأع�����ص��ائ��ه��ا،  ب���ني  ال�����ص��ن 
لن  وال��ورك��ني  ال�صاقني  يف  الآلم  بع�س   ، للغاية  متحم�صات 

متنعهن من امل�صي قدما".
ت�صتعد  اأ���ص��ب��وع��ي��ا،  امل��ك��ث��ف  ال��ت��دري��ب  م��ن  �صاعتني  ومب��ع��دل 
مبرور  احتفال  كبري  عر�س  لإحياء  املخ�صرمات  امل�صجعات 
25 عاما على ت�صكيل الفرقة، وهو حدث اأرجئ العام املا�صي 

ب�صبب اجلائحة.
طريقة  لكنها  ج�صديا  �صاقة  مهمة  التمارين  ه��ذه  وت�صكل 
جيدة "للحفاظ على ال�صحة" و"عّلة الوجود"، وفق ما�صاكو 

مات�صووكا البالغة 73 عاما وهي اإحدى ع�صوات الفرقة.

�صغفها خوفا  ب�صاأن  التكتم  تاكينو  املغامرة، ف�صلت  بداية  يف 
ا�صتقطاب  يف  �صعوبة  تاليا  واجهت  وقد  املجتمع،  نظرة  من 

ن�صاء اأخريات لت�صكيل الفرقة.
امل�صنات  امل�صجعات  من  فرقة  ت�صكيل  مفهوم  اأن  اإىل  وت�صري 
املجتمع  لي�صاء فهمه من  براقة كان  وب��زات  بتنانري ق�صرية 

الياباين يف ذلك الوقت.
لكن الزمن تغري، وبات هناك الآن "فرق اأخرى كثرية، وقد 
اعتاد النا�س على روؤيتنا على التلفزيون. رمبا ل يزال الأمر 
مزعجا للبع�س، لكن ها نحن هنا، فلنقل اإننا جنحنا يف حجز 

موقع لنا يف املجتمع"، وفق تاكينو.

م�صجعات يابانيات يتحدين ال�صور النمطية عن خريف العمر 

حني يتقّلد التنوع الربازيلي الذهب
 يف طوكيو.. ي�صتاء بول�صونارو 

اإىل النجم  التقارير ال�صحفية الريا�صية ت�صري  كل 
النتقال  اإىل  طريقه  يف  مي�صي  ليونيل  الأرجنتيني 

جمانية  ان��ت��ق��ال  ب�صفقة  فرن�صا  اإىل 
ب��ع��د اخل����روج ال��درام��ات��ي��ك��ي من 

بر�صلونة.
ال�صحفية  ال���ت���ق���اري���ر  وت��ف��ي��د 
العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  مي�صي،  ب���اأن 

تلقى عر�صا من  ق��د  ع��ام��ا،   34

العم�ق الفرن�صي عبارة عن �صفقة ملدة عامني، واأن 
النجم الأرجنتيني بات قريبا من التوقيع مع باري�س 
�صان جرمان، فيما �صيكون اأحد اأكرب النتقالت على 

الإط�ق.
واأع���ل���ن يف ب��ر���ص��ل��ون��ة، م�����ص��اء اخل��م��ي�����س، اأن 
بر�صلونة  م��ع  ع��ق��ده  ي��ج��دد  ل��ن  الأرجنتيني 

منهيا فرتة 20 عاما يف النادي.
24 �صاعة من بيان بر�صلونة  وبعد اأقل من 
اأحرز  جرمان  �صان  باري�س  اإن  قيل  الر�صمي، 
تقدما كبريا يف تاأمني مي�صي يف �صفقة انتقال 

جمانية.
وذكرت �صحيفة التليغراف الربيطانية اأن لقاء 
جرمان  ���ص��ان  ب��اري�����س  ممثلي  ب��ني  �صيعقد 
اليوم  خ��ورخ��ي،  وال����ده  ووك��ي��ل��ه،  ومي�صي 
اللم�صات  لو�صع  يتطلعون  حيث  ال�صبت 

الأخرية على اتفاق.
�صتار"  "ديلي  ���ص��ح��ي��ف��ة  وحت����دث����ت 
الربيطانية عن راتب اأ�صبوعي خرايف 

ي�صل اإىل نحو 700 األف دولر.
 كما حتدث ال�صحفي يف قناة �صكاي 
عن  روم��ان��و،  فابريزيو  �صبورت�س، 
ال�صفقة املحتملة، حيث غرد على 
ح�صابه يف تويرت يقول: "باري�س 
�صان جرمان هو النادي الوحيد 
الذي اقرتب من ليو وخورخي 
م�صاء  م��ن��ذ  م��ب��ا���ص��رة  مي�صي 
اخلمي�س.. ومل ي�صتخدم 
غرفة  اأن  كما  و�صيطا. 
ملعب  )يف  امل�����ب���������س 
الأمراء( مقتنعة باأن ليو 

قادم".
اقرتاح  ف��اإن  لرومانو،  ووفقا 
باري�س  ق��ب��ل  م���ن  م��ي�����ص��ي  ع��ق��د 
�����ص����ان ج����رم����ان ���ص��ي�����ص��م��ل خ���ي���ارا 
 ،2024 ع��ام  الت��ف��اق حتى  لتمديد 
"ذي �صن"  ذك��رت �صحيفة  بح�صب ما 

الربيطانية.
كان  ج��رم��ان  ���ص��ان  ب��اري�����س  اأن  اإىل  ي�صار 
ع���ن �صفقة  ال���ب���داي���ة  ب��ن��ف�����ص��ه يف  ي���ن���اأى 
املالية  ال���ظ���روف  ب�صبب  ملي�صي  حمتملة 

للنادي.
الآن  يعتقدون  الأرق�����ام،  يف  النظر  بعد  لكن 
ل�أرجنتيني  ع��ر���س  ت��ق��دمي  ب��اإم��ك��ان��ه��م  اأن 
التجارية  ال��ق��ي��م��ة  ت��ف��وق  ح��ي��ث  الأ����ص���ط���وري، 
ملي�صي اأي تكلفة. ول �صك اأن انتقال مي�صي اإىل 
ال�صابق  زميله  �صي�صعد  جرمان  �صان  باري�س 
الربازيلي  اأي  بر�صلونة،  يف 

نيمار.

�صفقة لعامني وراتب خيايل.. هل 
ينتقل مي�صي اإىل باري�س �صان جرمان؟

تعايف املدافع املونتنيغري �صتيفان �صافيت�س من الإ�صابة الع�صلية 
التدريبات  اإىل  الث��ن��ني   غ��ٍد  ي��وم  ليعود  م��وؤخ��راً،  ايل عانى منها 
املو�صم  ملناف�صات  ا���ص��ت��ع��داداً  م��دري��د،  اأتلتيكو  لفريق  اجلماعية 
الدوري  �صلتا فيغو يف  الفريق مبواجهة  ي�صتهله  والذي  اجلديد، 

يوم 15 اأغ�صط�س )اآب( اجلاري.
و�صارك �صافيت�س يف التدريبات حتت قيادة املدير الفني الأرجنتيني 

دييغو �صيميوين، ويخرج من قائمة امل�صابني التي ت�صم ماركو�س 
ب�صكل  ت��درب��وا  ال��ذي��ن  م��ون��ت��ي��و،  وفيليبي  فيلك�س  وج����واو  ب��اول��و 
الأحد  ي��وم  الودية  ال��دوري  اأبطال  مباراة  عن  و�صيغيبون  منفرد 
اأجرى لوي�س �صواريز  اآخر،  الهولندي. وعلى �صعيد  اأمام فينورد 
لدى  زم�ئه  معظم  بعد  للفريق  ان�صم  اأن  بعد  وذل��ك  تدريبات 
انتهاء عطلته، وقرر اجلهاز الفني تخ�صي�س نظام تدريبي له من 

اأجل ا�صتعادة م�صتواه البدين قبل انط�ق املناف�صات املحلية.
اأم��ام فينورد،  الأح��د  اليوم  ا�صتعداده لودية  الفريق  باقي  ووا�صل 
الفريق، وعلى  ي�صارك فيها عدد من جنوم  اأن  املتوقع  والتي من 
راأ�صهم كوكي وهيكتور هرييرا وماركو�س يورنتي وكريان تريبيري، 
اآخرين، والذين مل ي�صاركوا يف املباريات التح�صريية الأربع  بني 

املا�صية.

�صافيت�س يتعافى وين�صم لتدريبات اأتلتيكو مدريد
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جمتمع االمارات
املُخّيم ال�صيفي للأطفال يف ق�صر الإمارات : املتعة والتعلم 

الفاخرة  ال��وج��ه��ة  الإم������ارات  ق�����ص��ر  ف��ن��دق  ي�صتقبل   
لة لدى ال�صياح واملقيمني يف العا�صمة الإماراتية،  املُف�صّ
 26 الأطفال يف خميمه ال�صيفي الذي ي�صتمر لغاية 

اأغ�صط�س اجلاري ،
الأوقات  ب��اأروع  ال�صتمتاع  ل�طفال  املخيم  هذا  يتيح 
خ�ل عطلتهم ال�صيفية بطريقة مميزة جتمع ما بني 
بالراحة  والأم��ه��ات  الآب��اء  ينعم  بينما  والتعلم،  املتعة 

وال�صتجمام.
يقام خميم ق�صر الإمارات ال�صيفي هذا العام بالتعاون 
مع نادي The Pro Kid Sports Club ، من 
من  ل�أطفال  ويتيح  اأ�صبوعياً.  اخلمي�س  اإىل  الأح��د 

عمر 3 اإىل 14 عام ق�صاء اأوقات ل ُتن�صى من خ�ل 
طيف وا�صع من الأن�صطة التي جتمع ما بني املغامرة 
والكيك  ال�صباحة،  تعلم  درو���س  ت�صمل  والتي  والتعلم 
كما  الزومبا،  ورق�س  امل��ي��اه،  على  والتزلج  بوك�صينغ، 

تتوفر اإمكانية الت�صجيل اليومي اأو الأ�صبوعي. 
وي��ع��ّد ه���ذا امل��خ��ي��م ال��ط��ري��ق��ة الأم���ث���ل اأم����ام الأطفال 
بعيداً  ال�صيفية مبا هو ممتع ومفيد  العطلة  لق�صاء 
يتم  حيث  ال��ل��وح��ي��ة،  والأج���ه���زة  التلفاز  �صا�صات  ع��ن 
مهارات  مع  تتنا�صب  جمموعات  اإىل  الأطفال  تق�صيم 
�صيتّم  ذلك  اإىل  اإ�صافة  واهتماماتها،  عمرية  فئة  كل 
-10 التي ت�صّم الأطفال من عمر  تق�صيم املجموعة 

بالفتيات  خا�صة  اإحداهما  جمموعتني  اإىل  عام   14
والأخرى خا�صة بالفتيان. 

فهنالك  ���ص��ن��اً  الأ���ص��غ��ر  ال��ق�����ص��ر ���ص��ي��وف��ه  ي��ن�����س  ومل 
ال�صغرية" الذي  والأم��رية  ال�صغري  "الأمري  برنامج 
 The Bright Mind  ُيقّدم بالتعاون مع معهد
الأوقات  يف  اخلمي�س  اإىل  الأح��د  من   Institute
التالية: 9 �صباًحا، 10 �صباًحا، 11 �صباًحا، 3:30 
الذين  يقدم ل�أطفال  وال��ذي  4:30 ع�صراً،  ع�صراً، 
اأ�صهر و5 �صنوات ح�ص�س   6 ترتاوح اأعمارهم ما بني 
45 دقيقة  امل��ت��ك��ام��ل��ة وم��دت��ه��ا  ال��ذه��ن��ي��ة  ال��ت��م��اري��ن 
حُتّفز  التي  والأنا�صيد  كاملو�صيقى  اأن�صطة  وتت�صمن 

كيفن هارت يخطط لزيارة جزيرة يا�س 
لق�صاء عطلة ا�صتثنائية مفعمة بالت�صويق 

م�صتوى  على  امل��ع��روف  الأم��ري��ك��ي  الكوميدي  املمثل  ه���ارت،  كيفن  ك�صف   
اأعلن  ال���ع���امل، ع���ن م���ف���اج���اأة مل��ح��ب��ي��ه 
ل����زي����ارة جزيرة  ف��ي��ه��ا ع���ن خ��ط��ط��ه 
الرائدة يف  الرتفيهية  الوجهة  يا�س، 
ا�صتثنائية  عطلة  لق�صاء  اأب��وظ��ب��ي، 
اأن رحلته  اإىل  برفقة عائلته، م�صرياً 
يف  ج��دي��دة  عمل  مهمة  تت�صمن  ق��د 

الوجهة. 
ح كيفن يف مقطع الفيديو الذي  و�صرَّ
ان�����ص��ت��اغ��رام عن  ع��ل��ى من�صة  ن�����ص��ره 
وق�صاء  يا�س  ج��زي��رة  ل��زي��ارة  تطلعه 
عطلة ل مثيل لها مفعمة بالتجارب 
و�صوله  حل��ظ��ة  م��ن��ذ  ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
زي���ارة عامل  م��ن  اب��ت��داًء  الوجهة  اإىل 
الرتفيهية  املدينة  اأبوظبي،  ف��رياري 
احلائزة على جوائز مرموقة؛ ولقاء 
بامتان يف عامل وارنر براذرز اأبوظبي، 

ال��ت��ي حتت�صنها  امل��م��ي��زة  ال��ف��ن��ادق  وو����ص���وًل اإىل ال��راح��ة وال���ص��رتخ��اء يف 
اجلزيرة.

فندق �صات ريجي�س دبي النخلة يطلق عرو�صا 
ح�صرية لق�صاء عطلة ال�صيف  

جتربة ل حدود لها لتم�صية يوم مميز يف منتجع حبتور جراند

جتارب مميزة وجديدة يف انتظار ع�ّصاق احللوّيات يف املو�صم 26 للقرية العاملية

JUST DANCE اإل جي تطلق حتدي تيك توك يف دولة الإمارات بالتعاون مع

جمل�س منطقة احلمرية يكرم متفوقي الثانوية العامة ويدعوهم ل�صتكمال م�صوارهم اجلامعي  
دبي،  ريجي�س  �صانت  فندق  اأطلق   
ومنتجعات  ف��ن��ادق  اأح���د  ال��ن��خ��ل��ة، 
اأبرز  ُت�صّكل  ال��ت��ي  ريجي�س  �صانت 
الفاخرة  ال���ت���ج���اري���ة  ال���ع����م���ات 
 Marriott جم��م��وع��ة  ���ص��م��ن 
ح�صرية  ع��رو���س   ،Bonvoy

وُمثرية لق�صاء اإجازة ال�صيف .
املدير  فا�صل،  ال�صيد مروان  وقال 
دبي،  ريجي�س  �صانت  لفندق  العام 
ل�صتقبال  ق��دم��اً  نتطلع  النخلة: 
�صيفية  اإج����ازات  لق�صاء  �صيوفنا 
من   اأج����واء  يف  ُت�صاهى  ل  عائلية 
واخلدمة  ال�صتثنائية  الرفاهية 
�صانت  التي يوّفرها فندق  الرائعة 
ريجي�س دبي النخلة جلميع ُع�ّصاق 

التمّيز.
وت��ت�����ص��م��ن ال����ع����رو�����س ال����دخ����ول 
اأح����دث  مل����رة واح�����دة اإىل  امل���ج���اين 
م���ع���امل دب�����ي، م��ن�����ص��ة  ذا ڤ��ي��و اآت 

وال�صتمتاع  ل��ل��م�����ص��اه��دة  ب����امل   ذا 
اخلليج  على  اخل�بة  بالإط�لت 
ال�صاحر  دبي  واأف��ق مدينة  العربي 

وذلك عند حجز اإقامة ليلتني على 
الأقل يف فندق �صانت ريجي�س دبي 

النخلة ذو اخلم�س جنوم.

اأو يف  رح��ل��ة عمل  ���ص��واًء كنتم يف   
ندعوكم  ل������ص��ت��ج��م��ام،  ع��ط��ل��ة 
منتجع  يف  ممتع  ي���وٍم  ق�صاء  اإىل 
جمريا  يف  الفخم  ج��ران��د  حبتور 
بيت�س، حيث ميكنكم اأن ت�صتمتعوا 
اأنواع  وتتذوقوا  ال�صم�س،  باأ�صعة 
امل�صبح،  ع��ن��د  ال��ل��ذي��ذة  الكوكتيل 
ال�صبا.  يف  ح��ي��وي��ت��ك��م  وجُت��������ّددوا 
ميكنكم اأن حتجزوا، مقابل 300 
 Resort اإم��ارات��ي، غرفة  دره��م 
مع  ال���ن���ه���ار،  ل��ق�����ص��اء   View
الإف���������ادة م����ن خ���دم���ة الإن����رتن����ت 
امل�صبح  اإىل  وال����دخ����ول  ال�����ص��ري��ع 

الذين  ل���أ���ص��خ��ا���س  وال�����ص��اط��ئ 
من  اأج��واء  يف  بالعمل  ي�صتمتعون 

الهدوء وال�صفاء.
وميكنكم اأن ت�صتمعوا بتذّوق اأطباق 
لذيذة تختارونها من قائمة طعام 
الإيطايل   امل��ط��ع��م  ل���دى  حم����ددة 
درهم   125 مقابل  لوت�صيانوز  
م�صروب  م��ع  لل�صخ�س،  اإم��ارات��ي 
ا من خ�صم  مفتوح. وُتفيدون اأي�صً
يف املئة على ع�جات ال�صبا،   30
وه���ك���ذا ي��ك��ون م�����ص��ك اخل���ت���ام مع 
تدليل اأنف�صكم بع�جات متنحكم 

الراحة وال�صرتخاء.

وه���ذا لي�س ك��ل ���ص��يء، ف���اإذا كنتم 
لأطفالكم  اأن�����ص��ط��ة  ع��ن  تبحثون 
ال���������ص����غ����ار ك������ي ت����ت����م����ك����ن����وا من 
 Jungle ن������ادي  ال�����ص����رتخ����اء، 
خدمتكم،  يف    Kids Club
ح����ي����ث ي���ع���ت���ن���ي ف�����ري�����ق ال���ع���م���ل 
ب�����الأط�����ف�����ال ال���������ص����غ����ار وي���ن���ّظ���م 
الأن�صطة  م����ن  جم���م���وع���ة  ل���ه���م 
الرتفيهية مثل الرماية، والر�صم 
والأ�صغال  وال��ر���ص��م  ال��وج��ه،  على 
ال���ي���دوي���ة وغ���ريه���ا ال��ك��ث��ري، وقد 
حتى  ل���أط��ف��ال  ا  خ�صي�صً اأُِع�����ّدت 

�صن الثانية ع�صرة.

الثقافية  املنتزهات  اأك��رب  اأح��د  العاملية،  القرية  اأعلنت   
والت�صوق  للثقافة  الأوىل  العائلية  والوجهة  العامل  يف 
جتارب  يف  اإ�صافاتها  اأح���دث  ع��ن  املنطقة،  يف  والرتفيه 
املاأكولت للمو�صم 26. و�صي�صتمتع ال�صيوف من ع�صاق 
اجلديدة  الوجهة   ، ال��ق��ط��ارات  �صوق  ب��زي��ارة   احللويات 
املخبوزات  واأل��ّذ  احللوة  النكهات  لتقدمي عامل من  كلّياً 
من حول قارة اآ�صيا والعامل، امل�صتوحى من �صوق املظّ�ت 
تن�صى  ل  رحلة  يف  ال�صيوف  لياأخذ  تاي�ند  يف  ال�صهري 
وذكريات تبقى يف البال. وقال مهند اإ�صحاق، مدير اأول 
- ع�قات ال�صيوف يف القرية العاملية:  لطاملا ا�صتهرت 
القرية العاملية بتقدميها لأروع التجارب لع�صاق احللويات 

بالإ�صافة اإىل تقدمي األّذ املاأكولت وامل�صروبات من حول 
ال�صيوف يف  امل�يني من  ج��ذب  ي�صاهم يف  ال��ع��امل، مما 
ال�صاد�س  املو�صم  انط�ق  اق��رتاب موعد  مع  كل مو�صم. 
والع�صرين، ي�صعدنا الإع�ن عن و�صول  �صوق القطارات  
اإىل القرية العاملية ليكون اأحدث الإ�صافات املميزة لإثراء 
جتارب �صيوفنا.  نحن ن�صعى من خ�ل جميع وجهاتنا 
ل�صيوفنا،  مميزة  ثقافية  جتربة  توفري  اإىل  وعرو�صنا 
وبالتايل جلب العامل لهم بدًل من ال�صفر وحتمل عناء 
التنقل لكت�صافها. ل يوجد من ل يحب تناول احللويات 
ونحن على يقني من ال�صعبية الكبرية التي �صتحظى بها 

هذه الوجهة اجلديدة يف هذا املو�صم. 

ك���ج���زء م���ن م��ه��م��ت��ه��ا امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
التوا�صل مع اجلماهري وترفيههم 
ت��ق��ن��ي��ات��ه��ا احل���دي���ث���ة، دخلت  ع���رب 
اإل ج��ي  يف  اإلكرتونيك�س   اإل ج��ي 
من   Just Dance مع  �صراكة 
حتدي  اأول  لإط���ق   Ubisoft
رق�����س ع��ل��ى تطبيق ت��ي��ك ت���وك يف 

الإمارات العربية املتحدة.
ملحتوى  رائ���������دة  وج����ه����ة  وك�����ون�����ه 

على  ال���ق�������ص���رية  ال����ف����ي����دي����وه����ات 
تطبيق  يوا�صل  املحمول،  الهاتف 
تيك توك اجتياح العامل. وحر�صاً 
م�صتخدمي  م����ع  ال���ت���ف���اع���ل  ع���ل���ى 
املبدعني  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��و���ص��ائ��ط 
اإل ج��ي  مع  املن�صة، تعاونت   عرب 
Just Dance، ع�مة الألعاب 
والتي  العامل  يف  الأوىل  املو�صيقية 
ت�صم اأكرث من 135 مليون لعب 

يف خمتلف اأنحاء العامل.
ت���دع���و  اإل ج���ي  ���ص��ك��ان الإم�����ارات 
 Paca حت����دي  اإىل  ل���ن�����ص��م��ام 
على   Dance Challenge
اأف�صل  تطبيق تيك توك، وتقدمي 
مدربي  اأح���د  ج��ان��ب  اإىل  لهم  اأداء 
واأغاين Just Dance. و�صيتم 
�صل�صلة  لتقليد  امل�صاركني  توجيه 
قبل منحهم فر�صة  من احلركات 

عامل مده�س وجهة العائلت والزوار املليئة بالت�صويق واملرح خلل مفاجاآت �صيف دبي
م����رك����ز دبي  م���ده�������س يف  ع�����امل  ي�����ص��ت��ق��ب��ل   
التجاري العاملي، �صكان دبي وزوارها لي�صمن 
واملرح  بالرتفيه  مليئة  �صعيدة  حلظات  لهم 
الألعاب  م��ن  متنوعة  جمموعة  خ���ل  م��ن 
اجلديدة  الرتفيهية  والعرو�س  والأن�صطة 
ال���ع���ام احل�����ايل من  وامل�����ص��وق��ة خ�����ل دورة 

مفاجاآت �صيف دبي. 
ويقدم عامل مده�س جمموعة من الفعاليات 
املنا�صبة للعائ�ت، والتي  ال�صنوية  ال�صيفية 
خمتلف  م��ن  وال�����ص��ب��اب  الأط��ف��ال  ت�صتقطب 
الأعمار �صمن بيئة مغطاة مليئة بالت�صويق 
اإىل فر�صة لقاء �صخ�صيتي  واملرح بالإ�صافة 
الوجهة  ه���ذه  اأج����واء  ودان����ة �صمن  م��ده�����س 

الرائعة. 

وت�صتمر الدورة احلالية من عامل مده�س يف 
اأرينا  وقاعة  و3  و2   1 �صعيد  ال�صيخ  قاعات 
 28 ي��وم  حتى  العاملي  التجاري  دب��ي  مبركز 
اأغ�صط�س. ويقدم املنتزه الرتفيهي الداخلي 
جمموعة من الفعاليات والأن�صطة الرتفيهية 
رائعة  واأل�����ع�����اب  م����ع جت������ارب  وال���ت���ف���اع���ل���ي���ة 
بالإ�صافة اإىل فر�صة لقاء �صخ�صيتي مده�س 
امل�صتوحى من  ودان���ة.  وي�صم ع��امل مده�س 
اأجواء البحريات حيث يعي�س مده�س ودانة، 
خم�س  قرى  فريدة من نوعها، حيث توفر 
الأن�صطة  م��ن  متنوعة  جمموعة  ق��ري��ة  ك��ل 
الرتفيهية على مدار اليوم.   وميكن ل�صكان 
دبي وزوارها ال�صتمتاع بقرية املغامرات التي 
ت�صم 64 لعبة ت�صتهدف الأطفال من جميع 

الأعمار. وتنا�صب منطقة املناف�صات اليافعني 
يف ما تفتح منطقة نيف ب��صت اأبوابها اأمام 
الأطفال الذين تبلغ اأعمارهم ث�ث �صنوات 
فاأكرث. وميكن لليافعني الطريان يف الهواء 
ع���رب امل�������ص���ارات الن���زلق���ي���ة وامل��ن��زل��ق��ات مع 
الذين  الأطفال  تنا�صب  ترامبولني  منطقة 
�صنة.  �صنوات و12   3 اأعمارهم بني  ت��رتاوح 
بالقفز  ال�صتمتاع  ال�صغار  ل�أطفال  وميكن 
يف منطقة ت�ل القفز البي�صاء، يف ما يقدم 
خمترب ديغرز ل�أطفال الكثري من املرح مع 

اأجهزة ومعدات حقيقية م�صّغرة.
وت�����ص��م ق��ري��ة ال���ف���رح جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 
جوائز  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  التقليدية،  الأل��ع��اب 
�صعداء  من  للزوار  وميكن  بها.  الفوز  ميكن 

اختبار  اأو  ���ص��خ��م��ة  ب���األ���ع���اب  ال���ف���وز  احل����ظ 
مهاراتهم يف الألعاب الإلكرتونية با�صتخدام 

جمموعة متنوعة من اأجهزة الألعاب.  
وحتت�صن قرية ال�صتك�صاف يف عامل مده�س 
جمموعة من ور�س العمل والألعاب امل�صتوحاة 
و�صخ�صيتها  امل��خ��رتع��ة  دان���ة  �صخ�صية  م��ن 
املحبة للمعرفة. وت�صم القرية منطقة األعاب 
ومنطقة  املائية  الأل��ع��اب  ومنطقة  الأط��ف��ال 
للحف�ت، تكملها ور�س عمل ترفيهية وعدد 
التي  والرتفيهية  التعليمية  الأن�صطة  م��ن 
بدبي  ال�صحة  هيئة  مثل  جهات  ت�صت�صيفها 
واملوا�ص�ت  ال��ط��رق  وه��ي��ئ��ة  دب���ي  و���ص��رط��ة 
بدبي وجمارك دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي 

ودبي للثقافة ومركز دبي ل�إح�صاء.   

احتفى جمل�س منطقة احلمرية اأحد املجال�س التابعة 
ال�صارقة  بحكومة  وال��ق��رى  ال�صواحي  ���ص��وؤون  ل��دائ��رة 
اأب��ن��اء وب��ن��ات منطقة  ال��ع��ام��ة م��ن  ال��ث��ان��وي��ة  مبتفوقي 
احلمرية وبارك لهم تخرجهم وما بذلوه من اجتهاد 
املجل�س  ال��ذي نظمه  تعليمي. جاء ذلك خ�ل احلفل 
ال�زمة  اأخذ الحتياطات والح��رتازات  بعد  يف مقره 
وبدعوة كافة خريجي الثانوية العامة للعام الدرا�صي 
2020-2021م اإىل مقر املجل�س وتنظيم حفل يليق 
بتفوقهم العلمي ودفعهم ملوا�صلة تعليمهم اجلامعي .

ح�صر مرا�صم احلفل ك� من �صعادة  �صيف عبيد �صيف 
احلمرية  منطقة  جمل�س  رئي�س  ال�صام�صي  بوفيري 
اآل ع��ل��ي نائب  ب��ن خ��ل��ف  ب��ج��ان��ب ح�����ص��ور حميد ع��ل��ي 

الرئي�س وعدد من اأع�صاء املجل�س وموظفيه.

يف كلمته الرتحيبية وجه رئي�س املجل�س �صعادة  �صيف 
عبيد �صيف بوفيري ال�صام�صي كلمة اأ�صاد فيها بحر�س 
الأولية  ومنحه  بالتعليم  الهتمام  على  الدولة  قيادة 
يف ك��اف��ة اخل��ط��ط وال��ربام��ج وال��ت��ي م��ن بينها الروؤية 
الوطنية للفرتة املقبلة وتخريج اأجيال م�صلحة بكافة 
متطلبات  م��ع  التعامل  على  وق���ادرة  وامل��ع��ارف  العلوم 

الع�صر .
ال�صمو  �صاحب  يوليه  ما  على  ذات��ه  ال�صياق  يف  واأث��ن��ى 
ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ 
اه��ت��م��ام ورعاية  ال�����ص��ارق��ة م��ن  الأع��ل��ى ح��اك��م  املجل�س 
ال�صارقة  اإم�����ارة  م���دار����س  خمتلف  يف  وب��ن��ات��ه  ب��اأب��ن��ائ��ه 
وتقدمي اأوجه الدعم لهم بهدف متكينهم من الجتهاد 

والتفوق .

اأيام قليلة على اختتام معر�س  
هايرب كارز  يف عامل فرياري اأبوظبي

 دع���ت ع���امل ف����رياري اأب��وظ��ب��ي ع�����ص��اق ال�����ص��رع��ة وال�����ص��ي��ارات ل��ع��دم تفويت 
الفر�صة لزيارة معر�س  هايرب كارز – م�صرية التطور نحو التفرد  قبيل 
اختتام فعاليات املعر�س يوم 21 اأغ�صط�س، ل��صتماع مب�صاهدة نخبة من 

اأجمل �صيارات فرياري النادرة. 
معر�س  فعاليات  ال��ع��ام،  ب��داي��ة  منذ  اأب��وظ��ب��ي،  ف���رياري  ع��امل  وت�صت�صيف 
ي�����ص��م ع����دداً من  التفرد" ال����ذي  ن��ح��و  ال��ت��ط��ور  – م�����ص��رية  ك����ارز  "هايرب 
ال�صيارات التي حتاكي الإ�صدارات اخلا�صة واملحدودة من �صيارات فرياري 
الريا�صية املعرو�صة حالياً يف متحف فرياري يف مارانيللو باإيطاليا، والتي 
الت�صميم  التقني وروعة  الرئي�صية لع�مة فرياري كالتميز  القيم  تعك�س 
والأداء، وجت�صد �صغف وطموح موؤ�ص�صها  اإنزو فرياري ، وفل�صفته ال�صخ�صية 
والأجمل يف ع�صرها. وي�صم  الأرق��ى  تكون هي  اإ�صدارات فريدة  بت�صميم 
املعر�س عددا من اأفخم طرازات فرياري مثل  ل فرياري  التي جت�صد اأرقى 
ممت تخليداً  مفاهيم الت�صميم الفريدة، و�صيارة  اإنزو  الريا�صية التي �صُ
. و�صيتمكن حمبو  اإن��زو ف��رياري  لذكرى موؤ�ص�س �صركة ف��رياري الراحل  
GTO احل�صرية والتي مت ت�صنيع  �صيارات فرياري من م�صاهدة �صيارة 
 F40 اإنتاجها، و�صيارة بدء  قبل  جميعاً  وبيعها  فقط  منها  ن�صخة   272
الأ�صطورية التي تعترب من اأعرق ال�صيارات الريا�صية، و�صيارة F50 التي 

اأر�صت معايري جديدة ل�صناعة ال�صيارات الريا�صية يف العامل.

فري�صات�صي  يفتتح متجره اجلديد 
يف الغالرييا بجزيرة املارية 

الغالرييا  اجل��دي��د يف  ف��ري���ص��ات�����ص��ي  متجرها  اف��ت��ت��ح��ت    

اإىل  ب��ذل��ك  اأب��وظ��ب��ي، لين�صم  اإم�����ارة  امل���اري���ة يف  ب��ج��زي��رة 
امل��ج��م��وع��ة ال��وا���ص��ع��ة م��ن الأ���ص��م��اء وال��ع���م��ات التجارية 
ال��ع��امل��ي��ة ال��راق��ي��ة وي��ع��زز م��ك��ان��ة امل��رك��ز ك��وج��ه��ة ع�صرية 
ال��ذي ميتد  املتجر،  اأبوظبي.   ويوفر  العا�صمة  رائ��دة يف 
الطابق  يف  وي��ق��ع  م��رب��ع��اً،  م���رتاً   152 تبلغ  م�صاحة  على 



ا�صطياد �صمكة خميفة ذات اأ�صنان ب�صرية
مت��ك��ن ���ص��ي��اد يف ولي����ة ك��ارول��ي��ن��ا ال�����ص��م��ال��ي��ة ب��ال��ولي��ات املتحدة 
الأمريكية، موؤخرا، من ا�صطياد �صمكة غريبة ال�صكل، ذات اأ�صنان 

كتلك التي ميتلكها الب�صر.
وتعرف هذه ال�صمكة ذات ال�صكل املخيف با�صم "راأ�س الغنم"، وهي 

نادرة، وتتمتع باأ�صنان �صبيهة لتلك اخلا�صة بالب�صر.
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  على  ن�صرت  التي  ال�صورة  وحظيت 
ذكرت �صحيفة  ال�صمكة ح�صبما  وزن  اأن  علما  با�صتغراب كثريين، 
ال�صياد  واأ�صار  كيلوغرامات.   4 يبلغ  الربيطانية  �صتار"  "ديلي 
ال�صمكة  ا�صطياد  من  متكن  اأن��ه  اإىل  ا�صمه،  عن  يك�صف  مل  ال��ذي 
كان يف رحلة  بينما  بالأ�صنان" على حد و�صفه،  املليء  الفم  "ذات 

مع �صقيقه.
ووفق ال�صياد فاإنه قام بطهو ال�صمكة، وا�صفا مذاقها باجليد جدا، 
رغم �صكلها املرعب والغريب. ول تعد هذه املرة الأوىل التي يتم 
عام  ففي  ب�صرية،  اأنها  لو  كما  تبدو  باأ�صنان  �صمكة  ا�صطياد  فيها 
باأ�صنان  اإليك�س كوروبوف، �صمكة مرعبة  2014، ا�صطاد الرو�صي 
من  ���ص��ف��وف  ب��ع��دة  الغنم"  "راأ�س  �صمكة  وتتمتع  اأي�����ص��ا.  ك��ب��رية 
الأ�صرا�س ل�صحق فري�صتها، بينما اأطلق عليها هذا ال�صم نظرا لأن 

فمها ي�صبه فم اخلروف.

اأفعى جديدة براأ�صني تثري �صجة
ب��ادن فورمتربج  اإث���ارة �صجة يف ولي��ة  ب��راأ���ص��ني يف  اأف��ع��ى  ت�صببت 

جنوب غرب اأملانيا.
وكانت الأفعى قد خرجت اإىل احلياة قبل 3 اأ�صهر يف منزل مربي 
�صفنينجن،  فيلينجن  بلدة  يف  بروجامر  �صتيفان  يدعى  زواح���ف 

واأثارت الده�صة ب�صبب ندرة وجود ثعبان براأ�صني.
وقال املربي اإن الأفعى تتمتع ب�صحة جيدة وحتقق مقاطع الفيديو 

اخلا�صة بها رواجا على يوتيوب.
الراأ�صني  ك�  ياأكل  كيف  املربي  يو�صح  الفيديو  مقاطع  اأح��د  ويف 

حيث يتم تغذية كل منهما بفاأر اأبي�س.
الراأ�صني  ذو  الثعبان  هذا  ي�صبه  الأ�صخا�س،  من  لكثري  وبالن�صبة 

وح�س "الهيدرا" يف الأ�صاطري اليونانية.

اتهام رجل مبقتل ليزا بينز بحادث مروري
26 ع��ام��ا وتوجيه  ت��وق��ي��ف رج���ل يبلغ  ن��ي��وي��ورك  ���ص��رط��ة  اأع��ل��ن��ت 
يف  مانهاتن  يف  م���روري  ب��ح��ادث  ت�صببه  خلفية  على  ل��ه  ات��ه��ام��ات 
بينز.  ل��ي��زا  الأم��ري��ك��ي��ة  املمثلة  مقتل  اإىل  اأدى  يونيو  ح��زي��ران/ 
اأوقف  اإن الرجل  ال�صرطة لوكالة فران�س بر�س  وقال ناطق با�صم 
امل�صاة  لأح��د  الأولوية  اإعطاء  رف�س  تهمة  اإليه  ووجهت  اخلمي�س 

والفرار بعد الت�صبب بحادث مميت.
وتعر�صت ليزا بينز )65 عاما(، التي كانت تزور مدينة نيويورك 
يف الرابع من حزيران/ يونيو، ل�صدمة يف الراأ�س نتيجة �صدمها 
من جانب �صائق دراجة �صكوتر تخطى اإ�صارة مرورية حمراء اأثناء 

عبورها ال�صارع.
قرب  احل��ادث  ووق��ع  اأي���ام.  ع�صرة  بعد  باإ�صابتها  متاأثرة  وتوفيت 

مركز لينكولن الثقايف يف حي اأبر وي�صت �صايد يف مانهاتن.
�صريكتها  نا�صدت  امل�صت�صفى،  يف  امل��وت  ت�صارع  بينز  كانت  وفيما 
كاثرين كرانولد عرب �صحيفة "ديلي نيوز" ال�صهود على احلادثة 
�صائق  اإي��ق��اف  يف  للم�صاعدة  ال�صلطات  اأم���ام  مبعلوماتهم  التقدم 

دراجة ال�صكوتر.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طعن 10 اأ�صخا�س لأنه اأراد قتل الن�صاء ال�صعيدات
يبدو اأن "ال�صعادة" تثري غ�صب بع�س النا�س اإىل درجة اأنهم قد يرتكبون جرمية قتل، مثلما حدث مع رجل ياباين 

كان على منت قطار ركاب يف طوكيو اأم�س الأول اجلمعة.
فقد ذكرت و�صائل اإع�م يابانية اأم�س ال�صبت اأن رجال ال�صرطة اعتقلوا رج�، يبلغ من العمر 36 عاما، هاجم عدة 

اأ�صخا�س يف قطار ركاب ومتكن من طعن عدد من الركاب.
واأفادت و�صائل اإع�م يابانية اأن الرجل الذي قيل اإنه اأ�صاب 10 اأ�صخا�س يف هجوم ب�صكني يف قطار ركاب يف طوكيو 
يف �صاعة متاأخرة من م�صاء اجلمعة اأبلغ ال�صرطة اإنه ا�صت�صاط غ�صبا عندما راأى ن�صاء "تبدو عليهن ال�صعادة" واأراد 

قتلهن.
اأ�صخا�س يف  اأن ال�صرطة اعتقلت الرجل يف منطقة اأخرى من طوكيو بعد اأن قام بطعن  واأ�صافت و�صائل الإع�م 
الهجوم الذي وقع يف نحو ال�صاعة 8:40 م�صاء بالتوقيت املحلي، يوم اجلمعة، على قطار على خط اأوداكيو يف اجلزء 

الغربي من املدينة.
واأ�صيب اأحد ال�صحايا، وهي طالبة جامعية، بجروح خطرية بينما اأ�صيب الباقون بجروح اأقل خطورة.

الن�صاء  اأري��د قتل  6 �صنوات وكاأنني  اأ�صعر منذ نحو  "بداأت  امل�صتبه به قال لل�صرطة  "�صانكي" اأن  وذك��رت �صحيفة 
اأردت فقط قتل الكثري من النا�س"، بح�صب ما  اأي �صخ�س كان يبدو على ما يرام،  ال�ئي تبدو عليهن ال�صعادة. 

ذكرت رويرتز.
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هكذا تنقل م�صر �صفينة خوفو للمتحف الكبري
الكبري،  املتحف  م�صروع  على  ال��ع��ام  امل�صرف  مفتاح،  عاطف  ال��ل��واء  ك�صف 
موقعها  م��ن  نقلها  بعد  الكبري،  املتحف  اإىل  خوفو  �صفينة  نقل  تفا�صيل 

القدمي بجوار الهرم الأكرب.
اأعمال نقل  اإن  وقال مفتاح يف ت�صريحات خا�صة ملوقع �صكاي نيوز عربية 

مركب خوفو بداأت من ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاء اجلمعة - التوقيع املحلي.
جلبها  مت  ذك��ي��ة،  ع��رب��ة  با�صتخدام  تتم  النقل  عملية  اأن  مفتاح  واأ���ص��اف 
خ�صي�صا لهذا الغر�س من بلجيكا، لفًتا اإىل اأن �صعوبة العمل الهند�صي يف 
هذه العملية تكمن يف نقل اأكرب اأثر ع�صوي يف التاريخ كقطعة واحدة دون 

تفكيك، وا�صًفا الأمر اأنه اأ�صبه بعملية جراحية معقدة.
لنقل  وال�ص�مة  الأم��ان  معايري  كافة  توفر  الذكية  العربة  اأن  اإىل  ولفت 
بها  التحكم  يتم  اإذ  املعتاد،  ع��ن  خمتلف  ب�صكل  تتحرك  فالعربة  امل��رك��ب، 
"رميوت كنرتول"، وت�صتطيع العربة مواجهة م�صاكل  عن بعد با�صتخدام 
الطرق من النحناءات والرتفاعات والنخفا�صات، بحيث يكون �صطحها 

دائًما يف و�صع اأفقي للمحافظة على ثبات املركب.
منف�صل  ب�صكل  تتحرك  الذكية  العربة  عج�ت  من  عجلة  "كل  وي���ردف: 
عن الأخرى، حتى ل تنقل الهتزازات للمركب". مو�صًحا اأن مركب خوفو 

ينقل على حالته، قطعة واحدة دون تفكيك.
العربة  اأع��ل��ى  تثبيته  مت  معدين  هيكل  يف  و�صع  امل��رك��ب  اإن  مفتاح  وي��ق��ول 
الأكرب  الهرم  املركب من موقعه احلايل بجوار  �صوف حتمل  التي  الذكية 

وحتى املتحف الكبري يف م�صار يبلغ طوله نحو 7.5 كيلو مرت.

�صيدة الكل�صينكوف.. م�صهد �صادم يف �صوارع كاليفورنيا
وثقت �صورة امراأة اأخرجت ن�صف ج�صدها من �صيارة م�صرعة وهي حتمل 
بندقية ك��صينكوف اأثناء �صباق �صيارات غري قانوين يف ولية كاليفورنيا.

ون�صرت �صرطة مدينة �صان فران�صي�صكو �صورة املراأة امل�صلحة،التي التقطت 
يف  متورطني  ك��ان��وا  ال�صباق  يف  امل�صاركني  اأن  اإىل  م�صرية  املا�صي،  ال�صهر 

ق�صايا املخدرات.
واأو�صحت اأن ال�صورة التقتطها اأحد امل�صاركني يف احلدث غري املرخ�س له 

الذي وقع يف 11 يوليو املا�صي.
ومل تذكر ال�صرطة ا�صم املراأة التي كانت حتمل الك��صينكوف، حيث ل يزال 
احلادث قيد التحقيق، مكتفية بالقول اإنها متكنت من العثور على ال�صيارة 

امل�صاركة يف احلادث وم�صادرتها.
انتهاء  ع��دم  ب�صبب  "اإنه  فران�صي�صكو  ���ص��ان  �صرطة  با�صم  متحدث  وق���ال 
التعليق  ي�صتطيع  ل  اأن��ه  اإىل  واأ�صار  اأكرث".  التعليق  ميكننا  ف�  التحقيق، 
على ما اإذا كانت هناك اأي اعتقالت، اأو ما اإذا كانت املراأة اأطلقت الر�صا�س 
املروعة،  ال�صورة  جانب  واإىل  من بندقيتها املعروف با�صم "اإيه كاي 47". 

ن�صرت ال�صرطة �صورة تظهر حلظة م�صادرة ال�صيارة و�صحبها.

اأريانا غراندي تطل عرب 
لعبة الفيديو فورتنايت 

ت��ط��ل امل��غ��ن��ي��ة الأم���ريك���ي���ة اأري���ان���ا 
غراندي طيلة فرتة نهاية الأ�صبوع 
الفيديو  ل���ع���ب���ة  ع����ل����ى  احل����ال����ي����ة 
�صورة  خ�����ل  م���ن  "فورتنايت" 
رمزية )اأفاتار( تظهرها وهي توؤدي 
اأبرزته  ح��دث  وه��و  اأغانيها،  بع�س 
�صركة "اإبيك غاميز" املطورة للعبة 
لإظهار ا�صرتاتيجيتها النفتاحية.

خ��م�����ص��ة تغطي  م���واع���ي���د  وخ�������ل 
�صيتمكن  الزمنية،  املناطق  خمتلف 
مغامرة  اخ���ت���ب���ار  م����ن  ال����ع���ب���ون 
مو�صيقى  جن��م��ة  م���ع  اف���رتا����ص���ي���ة 
البوب وال�"ار ان بي" التي �صتظهر 
ب�صرية  ن�صف  �صخ�صية  �صكل  على 
ون�صف خيالية ترتدي زياً ق�صرياً. 
اأقل  ت�صتمر  ال���ذي  ال��ف��ق��رة  وخ����ل 
ت�صغيل  ي���ت���م  ����ص���اع���ة،  ن�����ص��ف  م����ن 
اأغنيات عدة لأريانا غراندي، بينها 
"بي األرايت" و"بوزي�صنز"، وهي من 
 28 البالغة  الفنانة  اأع��م��ال  اأح���دث 
عاما الفائزة بجائزتي "غرامي" يف 
ميكن  عينه،  الوقت  ويف  م�صريتها. 
�صراء قطع عدة مرتبطة  ل�عبني 

باملغنية من متجر اللعبة.

�صبط كمية �صخمة من 
املخدرات ب�1,4 مليار

الأمريكي  ال�صواحل  خفر  اأع��ل��ن 
�����ص����ب����ط ك����م����ي����ة ق����ي����ا�����ص����ي����ة من 
قيمتها  تبلغ  والقنب  الكوكايني 
عمليات  خ���ل  دولر  مليار   1،4

عدة.
امل��ن��ط��ق��ة الأوىل  وو���ص��ف رئ��ي�����س 
خل���ف���ر ال�������ص���واح���ل الأدم����������ريال 
موؤمتر  خ�����ل  ب���ول���ني  ���ص��ت��ي��ف��ن 
اإيفرغ�يدز  ب����ورت  يف  ���ص��ح��ايف 
ب��ولي��ة ف��ل��وري��دا امل��خ��درات التي 
طنا   27 نحو  وتبلغ  �صبطها،  مت 
من الكوكايني و650 كيلوغراما 
"اأكرب كمية يف  باأنها  القنب،  من 

تاريخ خفر ال�صواحل".
وق������ال ال���ك���اب���نت ت�����ود ف���ان�������س اإن 
وحدات  نفذتها  ال�صبط  عمليات 
ال�صواحل مبوؤازرة  عدة من خفر 
من البحرية الكندية ودعم جوي 

من حر�س احلدود الأمريكي.
الطاقم  ه��ذا  "جهود  اأن  وا���ص��اف 
وجهت �صربة قا�صمة يف احلرب 
التي  الإج��رام��ي��ة  ال�صبكات  �صد 
خلقت التاأثري املزعزع ل��صتقرار 
اأمريكا  يف  جميعا  ن�صهده  ال���ذي 
الو�صطى وعلى احلدود اجلنوبية 

لبلدنا".
الأمريكيني  امل�صوؤولني  وبح�صب 
امل�صبوطة  امل��خ��درات  كمية  ف���اإن 
�صبطته  م����ا  ���ص��ع��ف  ع����ن  ت���زي���د 
الأمريكية خ���ل عام  ال��دوري��ات 

2020 باأكمله.

نا�صا تف�صل يف اأخذ عينة 
�صخرية من املريخ 

اأن  )نا�صا(  الأمريكية  الف�صاء  وكالة  اأعلنت 
يف  ف�صل  "بر�صيفرن�س"  اجل���وال  ال��روب��وت 
املريخ،  لأخ��ذ قطعة �صخرية من  حماولته 
30 عينة من املقرر  هي الأوىل من ح��وايل 
اإعادتها اإىل الأر�س خ�ل �صنوات لتحليلها.

ون�����ص��رت ال��وك��ال��ة يف وق���ت ���ص��اب��ق م���ن يوم 
اجلمعة �صوراً اأظهرت بو�صوح كومة �صغرية 
بجوار ظل املركبة فيها ثقب بو�صطها، وهو 
الكوكب  على  ال��روب��وت  ح��ف��ره  ال���ذي  الأول 
ال���ع���ل���وم يف وكالة  م���دي���ر  وك���ت���ب  الأح����م����ر. 
عرب  زورب��وك��ن  توما�س  الأمريكية  الف�صاء 

تويرت حينها "بداأ جمع العينات!".
ل��ك��ن ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي اأر���ص��ل��ت��ه��ا امل��رك��ب��ة اإىل 
اأي  ي��ت��م ج��م��ع  اأن����ه مل  اإىل  ت�����ص��ري  الأر�������س 
عينات  لأخ��ذ  الأوىل  املحاولة  ه��ذه  عينة يف 

ال�صخور.

مي�صي عامني يف م�صت�صفى عقلي باخلطاأ
م�صت�صفى  يف  ع���ام���ني  م�����ص��رد  اأم���ري���ك���ي  رج����ل  اأم�������ص���ى 
ال��ق��ب�����س عليه  اإل���ق���اء  اأن مت  ب��ع��د  ال��ع��ق��ل��ي��ة  ل����أم���را����س 
امل�صوؤولون  ي��درك  اأن  قبل  جرمية،  ارتكابه  يف  ل��صتباه 

خطاأهم ويطلقوا �صراحه.
وكان جو�صوا �صبري�صتريبا�س ينام على الر�صيف يف عام 
ان��ت��ظ��اره يف ط��اب��ور ط��وي��ل للح�صول على  اأث��ن��اء   2017
عندما  ه��ون��ول��ول��و،  يف  للم�صردين  م���اأوى  خ���ارج  الطعام 

اأيقظه �صابط �صرطة. 
واع��ت��ق��د ج��و���ص��وا اأن����ه مت ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه ب�����ص��ب��ب حظر 
العامة،  الأر���ص��ف��ة  على  ال�صتلقاء  اأو  للجلو�س  امل��دي��ن��ة 
باأنه توما�س كا�صلبريي، وهو رجل  لكن ال�صابط اعتقد 
�صدرت بحقه مذكرة توقيف لنتهاكه املراقبة يف ق�صية 

خمدرات عام 2006.
وق����ال حم��ام��ي ج��و���ص��وا اإن ال�����ص��رط��ة ل���و ق���ارن���ت �صور 
اأن  الوا�صح  من  ف�صيكون  اأ�صابعهما،  وب�صمات  الرجلني 
موكله لي�س كا�صلبريي. وكان جو�صوا ملتزًما مب�صت�صفى 

ولية هاواي، وا�صتمر يف الإ�صرار على براءته.
اإل اأن جهة الدع��اء وجدت اأن جو�صوا ادعى ال��رباءة من 
كلما  كا�صلبريي،  ال�صيد  لي�س  اأن���ه  على  التاأكيد  خ���ل 
اأعلن موظفو واأطباء م�صت�صفى اإت�س اإ�س اإت�س اأنه متوّهم 

وم�صاب بالذهان وتلقى ع�ًجا مكثفاً يف امل�صت�صفى.

حاول ت�صلق اجلبل.. فمات
ُعرث على رجل اأمريكي يبلغ 65 عاما، ميتا غداة فقدانه 
يف ج��ب��ل م���ون ب����ن ال��ف��رن�����ص��ي، ع��ل��ى م��ا اأف����ادت وحدات 
"لو  ن�صرتها �صحيفة  ملعلومات  تاأكيد  الإنقاذ اجلبلي يف 

دوفينيه ليبرييه".
اإث��ر تغيبه عن املجيء م�صاء اخلمي�س  اأث��ر الرجل  وُفقد 
ي��وم من البحث،  ك��ان ينزل فيه. وبعد  اإىل م��اأوى جبلي 
عرث عنا�صر الدرك يف �صاموين على جثته يف قاع �صدع 
الو�صول  طريق  على  م��رت،   4500 م��ن  يقرب  علو  على 
اإىل قمة مون ب�ن، بح�صب امل�صدر عينه. كذلك ل يزال 
هذه  يف  ُف��ق��د  جنوبي  ك���وري  مت�صلق  ع��ن  ج��اري��ا  البحث 
املحلية  ال�صلطات  الث�ثاء. وعزت  املنطقة اجلبلية منذ 
التقنية"،  ال��دراي��ة  "نق�س  اإىل  احل���وادث  ه��ذه  اجلمعة 
"مت�صلقون  يغامر  اأن  املنطقي"  "غري  م��ن  اأن��ه  معتربة 
الطريق  عرب  حتى  ب���ن  م��ون  جبل  متدربون" ب�صعود 

العادي، من دون اإ�صراف من مر�صد جبلي حمرتف.

درا�صة حتل لغز نبات ل ميوت 
اململكة  يف  ع��م��را  الأط�����ول  الأوراق  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  مي��ك��ن 
النباتية فقط يف ال�صحراء القا�صية �صديدة اجلفاف التي 

تعرب احلدود بني جنوب اأنغول و�صمال ناميبيا.
الأكرث م�ءمة لنمو  املكان  بالطبع،  ال�صحراء،  ول تعد 
الكائنات احلية، ناهيك عن اخل�صرة املورقة، ولكن �صحراء 
ناميب، الأقدم يف العامل، حيث تتلقى اأجزاء منها اأقل من 
2 بو�صة من الأمطار �صنويا، هي موطن اجلن�س النباتي 
املعروف با�صم الفلفيت�صية. ويف اللغة الإفريقانية، ُيطلق 
ما  وهو   ،tweeblaarkanniedood ا�صم  النبات  على 
يعني "ورقتان ل متوتان". وهذه الت�صمية منا�صبة، حيث 
تنمو الفلفيت�صية ورقتان فقط، وتطول ب�صكل م�صتمر، يف 

حياة ميكن اأن ت�صتمر لآلف ال�صنني.

امل�صابون �صابقًا ب�»كورونا« وغري ملقحني عر�صة للإ�صابة جمددًا
ل�»مراكز �صبط الأمرا�س والوقاية  اأظهرت درا�صة 
منها« الأمريكية ن�صرت اجلمعة، اأن الأ�صخا�س غري 
ال�صعف  م��ن  ب��اأك��رث  عر�صة  كوفيد  �صد  امللقحني 
الذين  ب��اأول��ئ��ك  مقارنة  ب��ال��وب��اء  جم���دداً  ل�إ�صابة 

تلقوا اللقاح.
تدعم  النتيجة  ه��ذه  اإن  ال�صحية  ال��وك��ال��ة  وق��ال��ت 
تو�صيتها »باأن يتم اإعطاء لقاح كوفيد19- جلميع 
اإ�صابتهم  عن  النظر  ب�صرف  املوؤهلني،  الأ�صخا�س 

�صابقاً ب�صار�س-كوف2-«.
ويعترب العديد من الأ�صخا�س الذين اأ�صيبوا �صابقاً 
اأن��ه ل حاجة لأخ��ذ لقاح كوفيد  ك��ورون��ا،  بفريو�س 

لكت�صابهم املناعة من الإ�صابة ال�صابقة.
ولية  م��ن  ب��ال��غ��اً  �صخ�صاً   246 ال��درا���ص��ة  و�صملت 
اأيار/مايو  �صهري  يف  اأخ���رى  م��رة  اأ�صيبوا  كنتاكي 
وحزيران/يونيو هذا العام بعد اأن كانوا قد اأ�صيبوا 
�صابقاً عام 2020، وجرت مقارنتهم ب�492 م�صاركاً 

اآخ���ري���ن ي��ط��اب��ق��ون��ه��م م���ن ح��ي��ث اجل��ن�����س والعمر 
والإ�صابة الأوىل.

وتو�صلت الدرا�صة اإىل اأن الأ�صخا�س غري امللقحني 
بالفريو�س  ل�إ�صابة  عر�صة  اأك��رث   2،34% ك��ان��وا 
كامً�.  فايزر  لقاح  تلقوا  مبن  مقارنة  ثانية  م��رة 
اكت�صابها  ي��ت��م  ال��ت��ي  امل��ن��اع��ة  م���دة  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 
ت���زال غ��ري مفهومة ورمب���ا تتاأثر  م��ن الإ���ص��اب��ة ل 

بالطفرات الأحدث للفريو�س.
على �صبيل املثال اأظهرت درا�صات خمربية اأن عينات 
الدم املاأخوذة من اأ�صخا�س اأ�صيبوا �صابقاً بالن�صخة 
الأ�صلية التي ظهرت يف ووهان فيها اأج�صام م�صادة 
ظهرت  ال��ت��ي  بيتا  للمتحورة  �صعيفة  ا�صتجابتها 

للمرة الأوىل يف جنوب اإفريقيا.
اأج��ري��ت قبل  اأن��ه��ا  ال��درا���ص��ة  لكن م��ن ب��ني �صلبيات 
الن�صخة  ال��ت��ي ت�صكل ح��ال��ي��اً  دل��ت��ا  امل��ت��ح��ورة  ظ��ه��ور 

ال�صائدة يف الوليات املتحدة.

خري�صتينا بوهر�ني�صنا من �أوكر�نيا توؤدي عر�صا يف �جلمباز �لإيقاعي -فردي- خالل دورة �لألعاب �لأوملبية بطوكيو. رويرتز

الو�صي على �صبريز قلق على �صحتها النف�صية 
رف�س والد املغنية بريتني �صبريز حماولت ا�صتبعاده من الو�صاية على ثروة 
ابنته وقال اإنه جرت يف الآونة الأخرية مناق�صات ب�صاأن ما اإذا كان �صيتم و�صع 

�صبريز مرة اأخرى يف من�صاأة لل�صحة النف�صية للتقييم.
عن  امل�صوؤولة  مونتجمري،  ج��ودي  اإن  املحكمة  وثائق  يف  �صبريز  جيمي  وق��ال 
ال�صوؤون ال�صخ�صية والطبية للمغنية، ات�صلت به يف اأوائل يوليو متوز للتعبري 
"�صعرت  واأ���ص��اف  �صحيح.  ب�صكل  اأدويتها  تتناول  ل  �صبريز  اأن  من  قلقها  عن 

ال�صيدة مونتجمري اأن ال�صيدة �صبريز تخرج عن نطاق ال�صيطرة".
ذلك  يف  مب��ا  حمتملة  خ��ي��ارات  ط��رح��ت  مونتجمري  اإن  �صبريز  جيمي  وق���ال 
للتقييم  ال�صخ�س  باحتجاز  ي�صمح  كاليفورنيا  ولي��ة  قانون  يف  بند  ا�صتخدام 

النف�صي اإذا مت اعتباره خطرا على نف�صه اأو على الآخرين.
واألقت �صبريز "39 عاما" كلمة علنية مثرية للعواطف يف يونيو حزيران اأمام 
باأنها  التي تنظر يف ق�صية الو�صاية وا�صفة الو�صاية  حمكمة لو�س اأجنلو�س 

اأمر م�صيء وقالت اإنها تريد العودة اإىل حياتها الطبيعية.


