ال�صحة العاملية ت�شيد مب�ساهمات الإمارات ال�سخية
يف جهود الق�ضاء على �شلل الأطفال يف باك�ستان
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� 250صنفا من التمور

•• الهاي � -إ�سالم �أباد -وام:

على م�ستوى الإمارات

�أ�شادت منظمة ال�صحة العاملية مب�ساهمات دولة الإم��ارات ال�سخية يف جهود الق�ضاء
على �شلل الأطفال يف باك�ستان..وقالت �إن دولة الإمارات العربية املتحدة من املمولني
والداعمني الرئي�سيني لربنامج الق�ضاء على �شلل الأطفال يف باك�ستان و�ساهمت منذ
عام  2014ب�أكرث من  200مليون دوالر �أمريكي لتمويل حمالت التطعيم.
و�أكدت �أن هذا التمويل الذي ح�صلت عليه �سيمكن برنامج �شلل الأطفال من مواكبة
زخم تنفيذ حمالت فعالة �ضد �شلل الأطفال يف املناطق الأكرث خطورة والأ�شد �صعوبة
يف باك�ستان .و�شكرت منظمة ال�صحة العاملية من خالل ممثلها يف جمهورية باك�ستان
الإ�سالمية الدكتور باليتها ماهيباال ،نيابة عن �شركاء امل�ب��ادرة العاملية ال�ستئ�صال
مر�ض �شلل الأطفال ،دولة الإمارات العربية املتحدة على م�ساهمتها ال�سخية قائلة لقد
وقفت دولة الإمارات العربية املتحدة بحزم �إىل جانب برنامج �شلل الأطفال من خالل
م�ساهمات �سنوية حيوية ومنا�شدات للح�صول على متويل �إ�ضايف ملواجهة حتديات غري
(التفا�صيل �ص)3
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•• مو�سكو-وكاالت:

رف�ضت وزارة اخلارجية الرو�سية
حماوالت ربط التعاون الع�سكري
التقني بني رو�سيا و�إثيوبيا مبلف
�سد النه�ضة ،داعية لعدم ت�سيي�سه
من �أجل تفادي ت�صعيد التوتر بني
القاهرة واخلرطوم و�أدي�س �أبابا.
وذك � � ��رت يف ب� �ي ��ان  :م ��ن املحري
رب��ط ال�ت�ع��اون الع�سكري التقني
ب�ي�ن رو� �س �ي��ا و�إث �ي��وب �ي��ا بالعملية
التفاو�ضية بني م�صر وال�سودان
و�إثيوبيا حول بناء حمطة النه�ضة
للطاقة على نهر النيل.
و�أ� � �ض� ��اف� ��ت :ت �� �س��وي��ة اخل�ل�اف ��ات
ال �ق��ائ �م��ة ب�ي�ن �إث �ي ��وب �ي ��ا وم�صر
وال�سودان يجب �أن تتم بالتوافق
م��ع روح وب �ن��ود �إع�ل�ان اخلرطوم
ال�صادر عام  2015وعلى �أ�سا�س
ال �ت �ف ��اه �م ��ات الأول� � �ي � ��ة ال� �ت ��ي مت
التو�صل �إليها يف الإطار الثالثي.
ن�ع�ت�ق��د �أن ف��ر���ص �إي� �ج ��اد حلول
مقبولة للجميع يف �إط ��ار الآلية
ال�ت�ف��او��ض�ي��ة ال �ث�لاث �ي��ة بو�ساطة
االحتاد الإفريقي مل تنفد بعد.
ك �م��ا � � �ش ��ددت ع �ل��ى �أن التعاون
الرو�سي الإثيوبي يف املجال التقني
ال�ع���س�ك��ري ي �ج��ري تنظيمه بناء
على االتفاق احلكومي وال يحمل
�أي طابع مزعزع لال�ستقرار.

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
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ت �ت �� �س �ب��ب الأزم � � ��ة االقت�صادية
امل �� �س �ت �ف �ح �ل��ة يف ل �ب �ن��ان بتفاقم
ال �� �ض �غ��وط ع �ل��ى امل�ست�شفيات
ال�ت��ي ب��ات��ت تفتقر للم�ستلزمات
ال�ضرورية لوقف موجات �أخرى
من فريو�س كورونا ،ح�سبما حذر
مدير �أحد �أكرب امل�ست�شفيات.
وف�ي�م��ا ي �ع��اين ال�ب�ل��د م��ن نق�ص
الأدوي � ��ة وم �غ��ادرة �أع� ��داد كبرية
من الكوادر الطبية �إىل اخلارج،
ب ��ات ع �ل��ى امل ��راف ��ق ال���ص�ح�ي��ة �أن
ت�ت���ص��دى ل�لان �ق �ط��اع املتوا�صل
للتيار الكهربائي .وق��ال فرا�س
�أب �ي ����ض ،م��دي��ر م�ست�شفى رفيق
احل��ري��ري اجل��ام �ع��ي وه ��و �أكرب
م���س�ت���ش�ف��ى ح �ك��وم��ي يف البالد
ي�ستقبل م��ر��ض��ى ك��وف�ي��د حاليا
كل امل�ست�شفيات � ...أقل ا�ستعدادا
مم��ا كانت عليه يف امل��وج��ة بداية
ال�سنة.
و�أ�ضاف طواقم طبية ومتري�ضية

الرماية ب�أوملبياد طوكيو اليوم

 20صفحة -الثمن درهمان

طهران تلج�أ للح�شد ال�شعبي لقمع ثورة الأهواز

�إيران تقطع الكهرباء والإنرتنت ..وتو�سع االحتجاجات
•• عوا�صم-وكاالت:

رغ��م حت � ّرك ق��وات م��ن احلر�س
ال� � � �ث � � ��وري الإي � � � � � � � ��راين لقمع
االحتجاجات يف مناطق جنوب
ال �ب�ل�اد ،وا� �ص��ل امل �ت �ظ��اه��رون يف
الأه� ��واز ،وك��ذل��ك م��دن مع�شور
واخل � �ف� ��اج � �ي� ��ة وال � �ف �ل�اح � �ي� ��ة،
مظاهراتهم ليل اجلمعة ،وذلك
يف ال �ي��وم ال�ت��ا��س��ع م��ن احلركة
التي انطلقت يف مدن خوز�ستان،
رغ��م انقطاع التيار الكهربائي
والإنرتنت الوا�سع واالعتقاالت
ال ��وا�� �س� �ع ��ة ،وح� �ظ ��ر ال �ت �ج ��وال
غ�ير امل�ع�ل��ن ،وف�ق��ا لت�صريحات
حملية.
ه��ذا وك�شفت ت�ق��اري��ر وم�صادر
حملية ع��ن جل��وء ن�ظ��ام املاليل
يف �إي ��ران �إىل ملي�شيات احل�شد
ال �� �ش �ع �ب��ي امل � � ��ؤي� � ��دة ل� ��ه لقمع
تظاهرات الأح��واز يف خوز�ستان
ج � �ن� ��وب ال � � �ب �ل��اد ،وذل� � � ��ك بعد
اال�ستعانة مبلي�شيات �أفغانية يف
انتفا�ضات �سابقة.
وق��ال��ت م�صادر م��ن الأح ��واز �إن
ال�سلطات الإي��ران�ي��ة ا�ستقدمت
�أك�ث�ر م��ن  1500ع�ن���ص��ر من

مظاهرات الأهواز م�ستمرة وتتمدد يوما بعد يوم
امليلي�شيات املوالية لها يف العراق ب �ل�اده خ �ل �ف �اً ل�ل��رئ�ي����س احلايل ال�ع���س�ك��ري��ة �إىل الأح � ��واز لقمع
مل�ساندتها مع متدد االحتجاجات ح�سن روحاين.
ال �ث��ورة ،تت�شكل م��ن ميلي�شيات
من الأح��واز �إىل مناطق �أخرى ،و�أو�ضحت امل�صادر بح�سب قناة احل���ش��د ال�شعبي امل��دع��وم��ة من
وذل ��ك ق�ب��ل �أ��س��اب�ي��ع قليلة من �سكاي نيوز� ،أن امليلي�شيات املوالية احلر�س الثوري الإيراين.
ت�سلم الرئي�س الإيراين املنتخب ال�ت��ي ع�ب�رت احل ��دود الإيرانية ودخلت االحتجاجات يف الأحواز
�إب ��راه �ي ��م رئ �ي �� �س��ي ال���س�ل�ط��ة يف ال� �ع ��راق� �ي ��ة ب� �ك ��ام ��ل معداتها ومناطق وا�سعة يف جنوب �إيران

م�س�ؤول �صحي :لبنان غري قادر على مواجهة موجة �أخرى من كوفيد
•• بريوت�-أ ف ب:

الفجر الريا�ضي

�سيف بن فطي�س ي�شارك يف مناف�سات
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رو�سيا ترف�ض ربط التعاون
مع �إثيوبيا ب�سد النه�ضة
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�أخبار الإمارات

ت��رك��ت  ...والأدوي � ��ة ال�ت��ي كانت
متوفرة نفدت ،وحتى م�ست�شفى
رفيق احلريري اجلامعي يواجه
�صعوبات يف حتمل العبء .وقال
نح�صل ع�ل��ى ��س��اع�ت�ين �أو ثالث
�ساعات كهرباء ،والفرتة الباقية
ت�ؤمنها املولدات.
�إ� �ض��اف��ة �إىل امل �خ ��اوف م��ن عدم
مت �ك��ن امل� ��ول� ��دات م ��ن موا�صلة
ال� �ع� �م ��ل ب �� �س �ب��ب ال �� �ض �غ��ط ق ��ال
�أبي�ض :نخ�شى ع��دم متكننا من
احل�صول على املازوت ال�ضروري
لت�شغيل املولدات.
�أدت زي ��ادة ال�ط�ل��ب ع�ل��ى الوقود
�إىل ارتفاع �أ�سعار هذه املادة ب�أكرث
من  80باملئة منذ  17حزيران
ي��ون�ي��و.وح�ت��ى يف ه��ذا امل�ست�شفى
املرموق ف�إن بع�ض الأدوي��ة تنفد
با�ستمرار.
و�أو� �ض��ح م��دي��ره يف بع�ض الأيام
تنفد امل�ضادات احليوية ويف �أيام
�أخرى (تنفد) �أدوية البنج.
وا�� � �ض � ��اف �أح � �ي� ��ان� ��ا ن �ط �ل��ب من

فرا�س �أبي�ض مدير م�ست�شفى رفيق احلريري اجلامعي
�أق��ارب املر�ضى �أن ي�ؤمنوا الدواء ف��اخل�م�ي����س �� ُ�س�ج�ل��ت  98نتيجة
م��ن م�ست�شفيات �أخ� ��رى �أو من �إي�ج��اب�ي��ة يف اخ�ت�ب��ار ك��وف�ي��د بني
ال�صيدليات.بعد ت��راج��ع حاالت ال��وا� �ص �ل�ين �إىل م �ط��ار ب�ي�روت،
الإ� �ص��اب��ة ب��ال �ف�يرو���س يف لبنان بح�سب وزارة ال�صحة.
خ�لال ال��رب�ي��ع ،ع��ادت الإ�صابات وحذر �أبي�ض من �سيناريو كارثي
ل�ل�ارت �ف��اع م ��ع ع� ��ودة املغرتبني يف ح� ��ال �أدت  ...زي� � ��ادة �أع � ��داد
لتم�ضية ال�ع�ط�ل��ة ال���ص�ي�ف�ي��ة يف مر�ضى ك��ورون��ا اىل زي��ادة كبرية
مماثلة ملا �شهدناه مطلع العام.
بلدهم.

وق��ال �إن احل��ل هو ت�سريع حملة
التلقيح يف بلد تلقى  15باملئة
فقط من �سكانه جرعتي اللقاح.
اخل �م �ي ����س ح� ��ذرت امل�ست�شفيات
اخل ��ا�� �ص ��ة م� ��ن ك� ��ارث� ��ة �صحية
ج��راء االنقطاع املتوا�صل للتيار
ال�ك�ه��رب��ائ��ي وع ��دم ت��وف��ر امل ��ازوت
لت�شغيل املولدات.
واجل �م �ع��ة� ،أع �ل �ن��ت ال�صيدليات
�إ��ض��راب��ا مفتوحا �سبب ا�ستمرار
نق�ص الأدوية ،وذلك بعد �أ�سابيع
على �إعالن م�ستوردي الأدوية �أن
م�صرف لبنان (البنك املركزي)
يدين مباليني الدوالرات ملزودي
�أدوية يف اخلارج.
و�أكد جتمع �أ�صحاب ال�صيدليات
يف ب �ي��ان �أن م���س�ت��وردي الأدوي� ��ة
ت� ��وق � �ف� ��وا مت� ��ام� ��ا ع � ��ن ت�سليم
امل�ستلزمات الطبية لل�صيدليات
ب �� �س �ب��ب ال �ت �� �س �ع�ي�رة اجل ��دي ��دة
ل�ل�أدوي��ة ال�ت��ي مل تعد مدعومة
ولعدم فتح االعتمادات امل�صرفية
لهم.

ي��وم�ه��ا ال�ث��ام��ن ،و��س��ط عمليات
اع � �ت � �ق� ��االت وا�� �س� �ع ��ة و�إط� �ل ��اق
ال��ر��ص��ا���ص احل��ي وق�ن��اب��ل الغاز
امل���س�ي��ل ل �ل��دم��وع ،وخ� ��رج �آالف
الأهوازيني يف خوز�ستان جنوب
�إي ��ران قبل � 10أي ��ام احتجاجاً
ع� �ل ��ى ن �ق ����ص امل � �ي� ��اه وان �ت �� �ش��ار
اجل �ف ��اف ،وان �ق �ط��اع الكهرباء،
بعد بناء احلكومة ��س��دوداً على
� 5أنهار متر بالأحواز لتحويل
املياه �إىل ال��داخ��ل الإي ��راين ،ما
قلل كمية املياه يف املنطقة.
و�أثار قرار اال�ستعانة مبلي�شيات
احل �� �ش��د ال���ش�ع�ب��ي رف �� �ض �اً على
امل�ستوى ال�سيا�سي واالجتماعي
داخ ��ل ال� �ع ��راق ،رف �� �ض �اً لإقحام
ال �ع��راق يف �أم ��ور لي�س ل��ه �صلة
ب�ه��ا ،ويف ال��وق��ت ال��ذي مي��ر فيه
العراق ب�أزمات داخلية.
ووج��ه الكاتب ال�سيا�سي �سعيد
ال �ق �ح �ط��اين ت �� �س��ا�ؤالت للقائد
العام للقوات امل�سلحة العراقية
املمثل يف رئي�س الوزراء م�صطفى
الكاظمي،
ح��ول �إقحام احل�شد ال�شعبي يف
م��واج�ه��ات تابعة لإي ��ران ولي�س
للعراق �صلة بها.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

�أجرت  189,046فح�صا ك�شفت عن � 1,507إ�صابات

ال�صحة تعلن �شفاء  1,455حالة جديدة من كورونا

•• �أبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد كوفيد  19 -واملخالطني لهم وعزلهم،
�أعلنت الوزارة عن �إجراء  189,046فح�صا جديدا خالل ال�ساعات
ال �ـ  24امل��ا��ض�ي��ة ع�ل��ى ف�ئ��ات خمتلفة يف املجتمع ب��ا��س�ت�خ��دام �أف�ضل
و�أح��دث تقنيات الفح�ص الطبي  .و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي
والفح�ص وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف
عن � 1,507إ�صابات جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات
خم�ت�ل�ف��ة ،وج�م�ي�ع�ه��ا ح ��االت م���س�ت�ق��رة وت�خ���ض��ع ل�ل��رع��اي��ة ال�صحية
الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  670,108حاالت.
(التفا�صيل �ص)2

العاملي للت�سامح يطلق برنامج ماج�ستري الأول من نوعه عامليا

•• �أبوظبي-وام:

�أعلن املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم عن �إطالق برنامج ماج�ستري
يعد الأول من نوعه يف درا��س��ات الت�سامح وال�سالم العاملي ك�شهادة
م�شرتكة مع جامعة  ، Ubiquityاملعتمدة يف اململكة املتحدة.وجاء
الإع�ل�ان ع��ن ال�برن��ام��ج خ�لال اجلل�سة ال�ساد�سة للربملان الدويل
للت�سامح وال�سالم التي عقدت يف مونتينيغرو ..ويهدف �إىل تزويد
اخلريجني باملعرفة وامل �ه��ارات املبتكرة وتلبية احتياجات املجتمع
للعي�ش م ًعا يف وئام وا�ستقرار.
و قال رئي�س املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم معايل �أحمد اجلروان
�إن االنفتاح والتفاهم جتاه الآخرين يجب �أن يكونا طريقنا يف تعليم
�أطفالنا من الرو�ضة �إىل �أعلى م�ستوى يف الدرا�سات العليا ،و�إظهار
الثقافة واخللفيات املتنوعة لهم  ،والإن�سانية الأ�سا�سية امل�شرتكة.

�إثر تواتر �أخبار حول و�ضعه ال�صحي

املطالبة بن�شر التقرير الطبي اخلا�ص برا�شد الغنو�شي
•• الفجر  -تون�س

ج ّد نقا�ش حاد بني عبري مو�سي
رئ�ي���س��ة ك�ت�ل��ة ال��د� �س �ت��وري احلر
ورئ �ي ����س جم�ل����س ن� ��واب ال�شعب
را� �ش��د الغنو�شي ع�شية اجلمعة
خ�ل�ال اج �ت �م��اع م�ك�ت��ب املجل�س
اجن��ر عنه طلب الغنو�شي قطع
االت���ص��ال مبو�سي ال�ت��ي مت�سكت
ب �ن �� �ش��ر ت� �ق ��ري ��ر ح � � ��ول و�ضعه
ال���ص�ح��ي وب�ف�ت��ح ال �ك��ام�يرا حتى
ي�ت��أك��د اجل�م�ي��ع م��ن ان��ه ه��و من
يتكلم وي��دي��ر االج �ت �م��اع ولي�س
ميغالو يف ا�شارة اىل الكوميدي
التون�سي و�سيم احلري�صي الذي
يجيد التقليد.
وانطلق اجل��دل بت�شكيك مو�سي
التي كانت تنقل االجتماع الذي
ع�ق��د بتقنية ال�ت��وا��ص��ل ع��ن بعد
ع �ل ��ى امل �ب ��ا� �ش ��ر ع �ب�ر �صفحتها

عبري مو�سي يف مواجهة جديدة مع الغنو�شي
ال ��ر� �س �م �ي ��ة مب ��وق ��ع في�سبوك اجل �ه��ات مبينة ان الف�صل 43
بت�شكيكها يف قانونية االجتماع م��ن ال�ن�ظ��ام ال��داخ�ل��ي للمجل�س
واعتبار انه غري قانوين و�أن كل يقر بانه ال ميكن عقد اجتماعات
ال �ق��رارات ال���ص��ادرة عنه باطلة .ل �ه �ي��اك��ل ال�ب��رمل� ��ان خ �ل��ال هذه
وا��س�ت�ن��دت عبري مو�سي يف ذلك الفرتة.
(التفا�صيل �ص)8
�إىل عقد اجتماع املكتب يف ا�سبوع

كابول تفر�ض حظر ًا ليلي ًا يف
 31مقاطعة ملواجهة طالبان

م�سرية ت�ستهدف قوات التحالف يف كرد�ستان

•• كابول -وكاالت:

العراق :ال اتفاق على ان�سحاب كامل للقوات الأمريكية
•• بغداد-وكاالت:

تظاهر الآالف يف جميع �أنحاء فرن�سا �ضد التطعيم �أو انتقاد ال�شهادة ال�صحية

منت�شرون يف �أكرث من عا�صمة غربية

عقول م�شو�شة :لغز
املعتقدات املناه�ضة للقاح!

•• الفجر  -لويك تا�سيه – ترجمة خرية ال�شيباين

بعد املظاهرات املناه�ضة لإجراءات احلجر ال�صحي �ضد فريو�س كورونا
اجلديد ،خرج النا�س �إىل ال�شوارع لالحتجاج على ال�شهادة ال�صحية التي
تثبت التطعيم.
يف فرن�سا ،يف ذروة الغباء واجلهل ،جتر�أ بع�ض املتظاهرين على مقارنة
القيود املفرو�ضة على من مل يتلقوا التلقيح بالنجمة ال�صفراء النازية
التي ا�ستثنت اليهود من خمتلف الأن�شطة.
هل نحتاج حقًا �إىل تذكري ه�ؤالء املغفلني يف التاريخ ،ب�أن اليهود تعر�ضوا
لال�ضطهاد لأن�ه��م ول��دوا ي �ه��ودًا ،وه��و م��ا مل ي�ستطيعوا تغيريه ،و�أن
ه��ذا اال�ضطهاد ك��ان قائ ًما على نظريات عن�صرية ق��ذرة؟ (التفا�صيل

�أك��د م�صدر يف الوفد العراقي املتواجد يف وا�شنطن
حاليا� ،أم�س ال�سبت� ،أنه مل يتم االتفاق حتى الآن مع
الوفد الأمريكي على ان�سحاب كامل للقوات الأمريكية
من العراق.
وق��ال امل�صدر وه��و �أح��د �أع���ض��اء ال��وف��د لقناة رو�سيا
ال �ي��وم �إن امل �ب��اح �ث��ات م ��ازال ��ت م���س�ت�م��رة م��ع الوفد
الأمريكي ،وهناك رغبة حكومية ببقاء امل�ست�شارين
وامل��درب�ين الع�سكريني ،لكن وا�شنطن ت��رغ��ب ببقاء
قوات ع�سكرية.
و�أ��ض��اف� ،أن املباحثات مازالت م�ستمرة حول تواجد
ال�ق��وات الأم��ري�ك�ي��ة ،لكن مل نتو�صل اىل ات�ف��اق ولو
مبدئي ب�ش�أن ان�سحابها بالكامل.
و�أملح م�ست�شار الأمن القومي العراقي قا�سم الأعرجي،
�أم ����س الأول اجل �م �ع��ة� ،إىل �إم�ك��ان�ي��ة خ ��روج القوات
الأمريكية من البالد نهاية العام احلايل.
ميدانيا ،ا�ستهدفت طائرة ب��دون طيار قاعدة ت�ض ّم
ق ��وات للتحالف ال ��دويل مل�ك��اف�ح��ة تنظيم داع ����ش يف
كرد�ستان العراق ،على ما �أفاد املتحدّث با�سم التحالف
واين ماروتو وكالة فران�س بر�س ال�سبت ،يف هجوم ي�أتي
قبيل زيارة رئي�س الوزراء العراقي �إىل وا�شنطن.
وق ��ال م��اروت��و �إن ��ه ب�ت�م��ام ال���س��اع��ة  1:23اجلمعة
ا��س�ت�ه��دف��ت ط��ائ��رة ب ��دون ط�ي��ار ق��اع��دة للتحالف يف
كرد�ستان ،م�ضيفاً �أنه مل يجر ت�سجيل �أي �أ�ضرار �أو
�ضحايا نتيجة الهجوم ،بدون مزيد من التفا�صيل.

�أف� ��ادت و��س��ائ��ل �إع�ل�ام حملية �أن ال�ه�ج��وم ا�ستهدف
قاعدة احلرير الواقعة على بعد نحو  70كلم �شمال
�شرق �أربيل ،عا�صمة الإقليم.
وم�ن��ذ مطلع ال�ع��ام ،ا�ستهدف نحو خم�سني هجوما
م �� �ص��ال��ح �أم�ي�رك �ي��ة يف ال� �ع ��راق ،ال � �س � ّي �م��ا ال�سفارة
الأمريكية يف بغداد وقواعد ع�سكرية عراقية ت�ض ّم
�أمريكيني ،ومطاري بغداد و�أربيل ،يف هجمات غالباً
ما تن�سب �إىل ف�صائل عراقية موالية لإيران.
وتثري ه��ذه الهجمات قلق امل�س�ؤولني الع�سكريني يف
التحالف الدويل ملكافحة اجلهاديني بقيادة الواليات
املتحدة ،عدو اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران .وتن�شر
الواليات املتحدة  2500ع�سكري يف العراق من بني
 3500عن�صر من قوات التحالف.
ويرى م�س�ؤولون ع�سكريون ودبلوما�سيون غرب ّيون يف
العراق � ّأن تلك الهجمات ال ت�ش ّكل خطراً على القوات
املنت�شرة فقط بل تهدّد �أي�ضاً قدرتها على مكافحة
تنظيم داع�ش الذي ما زال يحتفظ بخاليا نائمة يف
مناطق �صحراوية وجبلية يف ال�ب�لاد ،رغ��م �أن��ه متت
هزمية التنظيم ر�سمياً يف عام .2017
وي ��أت��ي ه�ج��وم اجلمعة قبيل زي ��ارة لرئي�س ال ��وزراء
ال �ع��راق��ي م�صطفى ال�ك��اظ�م��ي �إىل وا��ش�ن�ط��ن ،حتت
وط ��أة �ضغوط داخلية وو��ض��ع �أم�ن��ي ه����ش ،على �أمل
احل�صول على �إعالن ر�سمي جلدول زمني الن�سحاب
الأمريكيني من البالد ،املطلب الأ�سا�سي للعراقيني
املوالني لإي��ران ،يف �إط��ار اجلولة الرابعة من احلوار
اال�سرتاتيجي بني البلدين.

غالف العام الكارثي الأخري لدونالد ج .ترامب

تت�ضمن من�سوبا من التفرد وال�سبق:

حرب الكتب ل�سرد نهاية رئا�سة ترامب!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

�أ�صبحت النهاية الفو�ضوية لوالية الرئي�س ال�سابق مو�ضوع �سيل من الكتب،
بعد �ستة �أ�شهر من مغادرته البيت الأبي�ض ،ومعها ،بالطبع ،ن�صيب من ال�سبق
ال�صحفي واالخبار املثرية.
بد�أت حرب الكتب! بعد �ستة �أ�شهر من مغادرته البيت الأبي�ض ،وجد دونالد
ترامب نف�سه يف خ�ضم معركة ن�شر حقيقية لإعادة �سرد الأ�شهر الأخرية من
رئا�سته .منذ بداية ال�صيف ،كانت الأعمال املتعلقة به تتتابع بوترية حممومة،
مع كل م��رة ،ح�صة من ال��ورق��ات املن�شورة يف عر�ض وتقدمي �أول يف و�سائل
الإعالم.
يف نهاية يونيو ،افتتح ال�صحفيان يف وا�شنطن بو�ست ،يا�سمني �أب��و طالب
ودميان باليتا ،احلفل الراق�ص بروايتهما ملا وراء الكوالي�س وادارته الفو�ضوية
للأزمة ال�صحية يف ال�سيناريو الكابو�س :كوالي�س ا�ستجابة �إدارة ترامب للوباء
الذي غيرّ التاريخ ..كتاب علمنا فيه ،من بني �أ�شياء �أخرى� ،أن الرئي�س ال�سابق
ف ّكر يف فرتة ما �إر�سال �أمريكيني م�صابني �إىل غوانتانامو ،مركز االعتقال
الع�سكري ال�شهري الذي ي�ضم متهمني بالإرهاب( .التفا�صيل �ص)11

فر�ضت احلكومة الأفغانية� ،أم�س
ال�سبت ،ح�ظ��راً ليلياً للتجول يف
 31مقاطعة م��ن �أ��ص��ل  34يف
ال �ب�ل�اد ،يف خ �ط��وة ت �ه��دف لوقف
ال� �ع� �ن ��ف واحل� � � ��د م � ��ن حت ��رك ��ات
حركة طالبان .و�أعلنت ال�سلطات
الأف�غ��ان�ي��ة ،ال�ت��ي واج�ه��ت هجوماً
�شام ً
ال من طالبان خالل الأ�سابيع
املا�ضية� ،أن احلظر ال ي�شمل ثالث
مقاطعات مب��ا يف ذل��ك العا�صمة
كابول.
كما قالت وزارة الداخلية الأفغانية
يف ب� �ي ��ان� ،إن احل �ظ ��ر ي� �ب ��د�أ من
ال�ساعة  10م�سا ًء حتى ال�ساعة
� 04:00صباحاً بالتوقيت املحلي
( 5.30م �� �س��ا ًء ح �ت��ى 11:30
م�سا ًء بتوقيت غرينت�ش).
وك��ان الناطق با�سم طالبان ذبيح
اهلل جم ��اه ��د ،زع ��م ق �ب��ل �أي � ��ام يف
ح��دي��ث ل ��وك ��االت �أن� �ب ��اء رو�سية،
�أن احل��رك��ة ت�سيطر على 90%
من ح��دود �أفغان�ستان حيث تقود
ه �ج��وم��ا م �ت��زام �ن��ا م ��ع ان�سحاب
ال� � �ق � ��وات الأج � �ن � �ب � �ي ��ة ،م� ��ن دون
ال�ت�ح�ق��ق م��ن ه ��ذه الت�صريحات
م��ن م���ص��ادر م�ستقلة.يف املقابل،
ن �ف��ت احل �ك��وم��ة الأف �غ��ان �ي��ة هذه
املعلومات ،وو�صفتها ب�أنها واحدة
من الأخبار املفربكة لهذا العام.
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�أخبـار الإمـارات

Sunday

�أجرت  189,046فح�صا ك�شفت عن � 1,507إ�صابات

� 136ألف م�ستفيد من �أ�ضاحي خريية
ال�شارقة يف  38دولة

ال�صحة تعلن �شفاء  1,455حالة جديدة من كورونا
•• �أبوظبي-وام:

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة
ن�ط��اق ال�ف�ح��و��ص��ات يف ال��دول��ة ب�ه��دف االك�ت���ش��اف امل�ب�ك��ر وح�صر
احل ��االت امل���ص��اب��ة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد "19 -
واملخالطني لهم وعزلهم� ،أعلنت الوزارة عن �إجراء 189,046
فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة
يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أح��دث تقنيات الفح�ص الطبي.

•• �أبوظبي-وام:

مل ت�ك��ن دول ��ة الإم� � ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ق �ي ��ادة و��ش�ع�ب��ا م �ن��ذ عام
 1971ب�ع�ي��دة ع��ن �آف ��اق القرن
الـ ،21فامل�ؤ�س�س الراحل املغفور له
ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" جعل منذ توليه
مقاليد احلكم قبل ح��وايل ن�صف
قرن همه الأول هو ال�سعي احلثيث
لإق��ام��ة دول ��ة ع�صرية ل�ه��ا ما�ض
ث��ري وح��ا��ض��ر م��زده��ر وم�ستقبل
واع � ��د  .وم �ن ��ذ ذل� ��ك احل�ي��ن عام
مير و�آخر ي�أتي حتى �أ�صبح الإرث
الإم��ارات��ي كنزا وطنيا عمره 50
عاما قدم خاللها قادة هذا الوطن
ال�ع�ظ�ي��م وامل �ع �ط��اء ج��ل عطائهم
للتنمية والعلم واملعرفة والتقدم
واالزده� � ��ار وح �ق �ق��وا ��ش�ع��اره��م �أن
ت �ك��ون دول ��ة الإم � ��ارات يف مقدمة
الأمم وكان لهم ذلك.
وتلك امل�سرية التي ب��د�أه��ا ال�شيخ
زاي ��د " رح�م��ه اهلل " ك��ان��ت كفيلة

 و��س��اه��م تكثيف �إج � ��راءات التق�صي وال�ف�ح����ص وت��و��س�ي��ع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن � 1,507إ�صابات
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وبذلك
يبلغ جمموع احل��االت امل�سجلة  670,108ح��االت .كما �أعلنت
ال��وزارة عن وف��اة  3ح��االت بتداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا
امل�ستجد ،وبذلك يبلغ ع��دد الوفيات يف الدولة  1,916حالة .
و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها

وموا�ساتها ل��ذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع
امل�صابني ،مهيبة ب��أف��راد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية
والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة
و��س�لام��ة اجل�م�ي��ع .و�أع�ل�ن��ت ال� ��وزارة �أي���ض��ا ع��ن ��ش�ف��اء 1,455
حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد "19 -
وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية
ال�لازم��ة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وب��ذل��ك يكون جمموع حاالت
ال�شفاء  647,682حالة.

•• ال�شارقة-وام:

وزعت خريية ال�شارقة حلوم الأ�ضاحي على �أكرث من � 136ألف �شخ�ص يف  38دولة بالتن�سيق مع
�سفارات الدولة ومكاتب اجلمعية وممثليها يف تلك البلدان ب�إجمايل � 6800أ�ضحية �شملها امل�شروع
لهذا العام .
وق��ال حممد عبدالرحمن ال علي رئي�س ق�سم �إدارة امل�شاريع والكفاالت �إن حملة الأ�ضاحي خارج
الدولة �شملت الأ�سر املتعففة وذوي الدخل املحدود والأيتام امل�سجلني بك�شوف الكفاالت مو�ضحا �أن
احلملة تعك�س حر�ص اجلمعية على تنفيذ �شعرية جليلة هدفها تعميق مبادئ التكافل االجتماعي
وتر�سيخ �شمولية العمل اخلريي واالن�ساين بني خمتلف �شرائح املجتمع.و وجه ال�شكر للمتربعني
الذين بادروا بتقدمي تربعاتهم لإنابة اجلمعية عنهم يف تنفيذ وتوزيع �أ�ضحيتهم على م�ستحقيها.

الإمارات  ..ن�صف قرن من التنمية والتقدم واالزدهار
بو�ضع الإم��ارات يف م�صاف الدول
املتقدمة  ..فهي دول��ة م��رت بكل
مراحل التجديد والتحديث يف كل
العلوم والتقنيات لت�شمل خمتلف
املجاالت االقت�صادية واالجتماعية
وال�ث�ق��اف�ي��ة وال��ري��ا� �ض �ي��ة .و�أكمل
م���س�يرة ال�ب�ن��اء والتنمية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
وال�ت��ي �أف�ضت �إىل حتقيق التقدم
واالزدهار للوطن واملواطن.
وال يغفل املتابع ما حتقق يف م�سرية
التنمية يف الإم ��ارات وم��ا �شهدته
خ �ل��ال ن �� �ص��ف ق � ��رن م �� �ض��ى من
�إجنازات ح�ضارية و�شواهد عظيمة
� ..إجن ��ازات ه��ي ن�ت��اج ث�م��رة جهود
خمل�صة وعزمية �صادقة حتلت بها
قيادتها احلكيمة وج�سدها �أبنا�ؤها
الأوف �ي ��اء ح��ر��ص��ا ع�ل��ى ب�ن��اء وطن
ع��ام��ر ب��اخل�ي�ر وال �ن �م��اء لت�صبح
دولتهم منوذجا متميزا يف التطور
والنمو .
و��ش�ه��دت الإم � ��ارات خ�ل�ال العقود

اخل �م �� �س��ة امل��ا� �ض �ي��ة ال �ع ��دي ��د من
الإجن� � ��ازات ال �ت��ي ��ش�م�ل��ت خمتلف
م� �ن ��اح ��ي احل� � �ي � ��اة االج �ت �م��اع �ي��ة
واالقت�صادية وال�سيا�سية وجماالت
التنمية ال�شاملة التي عمت الدولة
من �أق�صاها �إىل �أق�صاها ما �أهل
الإمارات "وطنا ومواطنا" لتحقيق
مكانة رفيعة بني الأمم وال�شعوب.
وخ�ل�ال ت�ل��ك ال�ع�ق��ود اخلم�سة مت
تطوير البنى الأ�سا�سية والعمل
على تنويع م���ص��ادر ال��دخ��ل لعدم
االعتماد على النفط م�صدرا رئي�سا
ل �ل��دخ��ل ال �ق��وم��ي ب �ه��دف حتقيق
الأمن واال�ستقرار والعي�ش الكرمي
للمواطن الإماراتي �أينما وجد ويف
كل مكان من ربوع الوطن.
وت��زه��و الإم � ��ارات ب��أ��ض�خ��م و�أكرب
امل �� �ش��اري��ع ال �ت��ي ن�ف��ذه��ا ال�ب���ش��ر يف
الع�صر احل��دي��ث جنبا �إىل جنب
م� ��ع امل� ��� �ش ��اري ��ع اخل� ��� �ض ��راء التي
ت�خ�ط��ط لإم � ��ارات امل�ستقبل مثل
مدينة م�صدر واملدينة امل�ستدامة
يف دبي ومدينة ال�شارقة امل�ستدامة

وتلك امل�شاريع هي بحق فخر لكل
�إماراتي وعربي .و�ستبهر الإمارات
احل ��دي� �ث ��ة ك� ��ل م� ��ن ي � ��أت� ��ي �إليها
بداية من امل�ط��ارات الدولية حتى
ف �ن��ادق الإق��ام��ة و��ش�ب�ك��ات الطرق
املتطورة التي تربط املدن وو�سائل
امل ��وا�� �ص�ل�ات امل �ت �ن��وع��ة م ��ن مرتو
وو�سائل نقل مائية �سريعة .
وال تتوقف الإجن ��ازات الإماراتية
على احلجر و�إمنا متتد �إىل الب�شر
من خالل التنمية الب�شرية وبناء
امل��واط��ن الإم��ارات��ي الع�صري من
خالل تطوير التعليم والذي ي�سري
يف اجت� ��اه م �ت��واز  ..فامل�س�ؤولون
ي� � ��درك� � ��ون مت� ��ام� ��ا �أن امل� ��واط� ��ن
الإم� ��ارات� ��ي ه ��و ال �ع �م��ود الفقري
للنه�ضة احلقيقية.
وت�صنف الإم��ارات من بني الدول
املتقدمة وال�ن��اج�ح��ة ال�ت��ي حققت
م � �ع� ��دالت م��رت �ف �ع��ة يف م�ستوى
امل �ع �ي �� �ش��ة وت � ��ؤم� ��ن ب� � ��أن العن�صر
ال �ب �� �ش��ري ه ��و �أه� ��م ث� ��روة متلكها
وتتبنى التعليم القائم على الإبداع

واالبتكار كونه الو�سيلة الأف�ضل
للتفوق ودخ ��ول املناف�سة العاملية
م��ن �أو� �س��ع �أب��واب�ه��ا ول��ذل��ك عملت
ع�ل��ى ��ش�ي��وع امل�ع��رف��ة امل�ت�م�ي��زة بني
مواطنيها وتعظيم قدراتهم على
املناف�سة دوليا.
و�أ� �ص �ب��ح ا��س�ت���ش��راف امل���س�ت�ق�ب��ل يف
الإم� ��ارات ثقافة يتبناها ك��ل فرد
يف املجتمع وال يهدف اال�ست�شراف
�إىل ال �ت �ك �ه��ن ب�ت�ف��ا��ص�ي��ل �أح� ��داث
امل�ستقبل و�إمن ��ا ي�ه��دف �إىل ر�سم
نهج ا�ستباقي واعتماد �سيناريوهات
ميكن التعامل من خاللها لريتقي
ال �ع �م��ل امل ��ؤ� �س �� �س��ي وي �ح �ق��ق �أعلى
م�ستويات ال�سعادة وجودة احلياة.
و�إذا حت��دث �أي �شقيق �أو �صديق
ع��ن الإم � � ��ارات ف � ��أول م��ا يتذكره
هو مواقفها القومية والإقليمية
والدولية فدائما ما جند الإمارات
يف م�ق��دم��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة التي
تتبنى �سيا�سة خ��ارج�ي��ة متوازنة
وحم ��اي ��دة ول� �ه ��ذا ت �ك ��ون عنوانا
دائما للت�سامح والت�شاور .وال يزال

ماثال �أمامنا ا�ست�ضافتها �أكرث من
اج �ت �م��اع ��ض��م ال��دي��ان��ات املختلفة
لت�صبح عا�صمة عاملية للت�سامح
ت �ل �ت �ق��ي ف �ي �ه��ا ح� ��� �ض ��ارات ال�شرق
والغرب لتعزيز ال�سالم والتقارب
ب�ي�ن ال �� �ش �ع��وب وه � ��ذا م ��ا جعلها
م �ق �� �ص��دا ل �ل �ج �م �ي��ع م ��ن خمتلف
ب �ل��دان ال �ع��امل ب�غ����ض ال �ن �ظ��ر عن
لونهم �أو عرقهم �أو دينهم.
وال تغفل الإمارات دورها الإقليمي
وال �ق��وم��ي يف ظ ��ل ه ��ذا االنفتاح
والتقارب مع �شعوب العامل حيث
تتبنى ر�ؤي��ة خا�صة حل��ل الأزمات
املزمنة وب��ال�ت��ايل مل تدخر جهدا
�إال وفعلته من �أجل تذليل العقبات
وج�سر الهوة بني املواقف املختلفة.
وعلى م��دار عقود رفعت الإمارات
�شعارات واتبعت �سيا�سات ال تغريها
رغ��م تغري الزمن فمبادئها ثابتة
ورا�سخة تقوم على ال�سالم واملحبة
والتعاي�ش الآمن ومد يد ال�صداقة
للجميع وه��ذه ال�سيا�سة احلكيمة
جعلتها من الدول القليلة يف العامل

التي تنعم باال�ستقرار والأمن رغم
الظروف الدولية املحيطة.
ويكتب لقيادة االمارات الر�شيدة �أن
ر�ؤيتها وقراءتها الواعية ملا يحدث
م��ن جم��ري��ات و�أح ��داث تقوم على
�أ�سا�س تهيئة �أف�ضل نظام لل�سالم
والأم� ��ن ع�ل��ى امل���س�ت��وى الإقليمي
وال � ��دويل واحل �ف��اظ عليهما لأن
ذلك �أ�صبح من �أهم �أه��داف الأمم
وال���ش�ع��وب ل��ذل��ك ك��ان��ت وال تزال
تعمل بكل جدية من �أج��ل حتقيق
ال�سلم والأمن الدوليني .
وت� �ت� �خ ��ذ الإم� � � � � ��ارات م� ��ن تعزيز
احل��وار والتفاهم عنوانا مهما يف
ر�ؤي�ت�ه��ا مب��ا ي ��ؤدي يف النهاية �إىل
حتقيق الأم��ن واال�ستقرار جلميع
ال�شعوب وه��و الأم ��ر ال��ذي يوجه
ب��ه �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" وي�شدد عليه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي "رعاه

اهلل" وي � ��ؤك� ��ده � �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة يف خمتلف
ال �ل �ق��اءات واالج�ت�م��اع��ات م��ع قادة
ال �ع��رب وال �ع ��امل .وه ��ا ه��م القادة
الذين يبنون الأوط��ان وميتلكون
ر�ؤي� ��ة ث��اق�ب��ة لأن �ه��م ي�ست�شرفون
امل �� �س �ت �ق �ب��ل وي� ��� �ض� �ع ��ون اخلطط
اال� �س �ت �ب��اق �ي��ة ال �ت��ي ت�ع�ي��د ترتيب
الأول��وي��ات لتحافظ على م�سرية
ت �ق��دم �ه��ا وت� �ط ��وره ��ا ف �ل�ا ترتك
الأم��ور للحظ وال�صدفة ،فتوفري
احلياة الأف�ضل للأجيال اجلديدة
ه��ي مهمة ال �ق��ادة الأوىل وهمهم
ال��دائ��م لأن ري ��ادة ال��دول��ة عنوان
جناحهم .ومع كل يوم وكل �إجناز
حتقق يعي�ش ال�شقيق وال�صديق
�أياما عطرة مع ال�شعب الإماراتي
اع � �ت� ��زازا مب ��ا ح�ق�ق�ت��ه ال ��دول ��ة يف
م �� �س�ي�رة ال �ت �ن �م �ي��ة م ��ن �إجن� � ��ازات
م �ت �م �ي��زة ح �ق �ق��ت ك ��اف ��ة تطلعات
و�آمال �شعبها الكرمي.

بهدف فتح باب العمل التطوعي والت�شجيع على العمل الإن�ساين

الأر�شيف الوطني يطلق مبادرة «يد ًا بيد» بالتعاون مع الهالل الأحمر
•• ابوظبي-الفجر:

نظم الأر��ش�ي��ف الوطني بالتعاون
م� � ��ع ه � �ي � �ئ ��ة ال � � �ه �ل ��ال الأح� � �م � ��ر
الإم � ��ارات� � �ي � ��ة م� � �ب � ��ادرة �إن�سانية
��ش�ع��اره��ا" :يداً بيد" ت�ف�ت��ح �أم ��ام
م��وظ�ف��ي الأر� �ش �ي��ف ال��وط �ن��ي باب
امل �� �ش ��ارك ��ة يف ال �ع �م��ل التطوعي
امل�ؤ�س�سي مب�شاريع ومبادرات هيئة
الهالل الأحمر ،وت�أتي هذه املبادرة
يف �إط��ار امل�س�ؤولية املجتمعية التي
ي�ضطلع ب�ه��ا الأر� �ش �ي��ف الوطني
و��ض�م��ن ج �ه��وده يف جم ��ال العمل
اخل�يري والإن�ساين ،وت�أكيداً منه
على �أهمية ثقافة العمل التطوعي
يف تعزيز التنمية امل�ستدامة.
وق ��د �أ� �س �ه��م يف ه ��ذه امل �ب ��ادرة عدد
كبري م��ن امل��وظ�ف�ين ال��ذي �أعلنوا
ا��س�ت�ع��داده��م للتطوع يف م�شاريع
ه �ي �ئ��ة ال� �ه�ل�ال الأح � �م ��ر ،و�أك � ��دوا

جاهزيتهم للم�شاركة يف �أي وقت
تكلفهم ال�ه�ي�ئ��ة ب��امل���ش��ارك��ة ب�أحد
م �� �ش��اري �ع �ه��ا �أو م �ب ��ادرات �ه ��ا التي

تنا�سبهم؛ وذلك حر�صاً منهم على
دع��م امل�ج�ت�م��ع وم���س��ان��دت��ه وتلبية
االحتياجات امللحة ،وخدمة ق�ضايا

املجتمع على ال�صعيد االجتماعي
والثقايف واالقت�صادي.
وي�ه�ت��م الأر� �ش �ي��ف ال��وط �ن��ي بهذه

امل� �ب ��ادرة ان �ط�لاق �اً م��ن ك ��ون دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة ،نعترب
ال�ع�م��ل ال�ت�ط��وع��ي خ��دم��ة وطنية

وجم �ت �م �ع �ي��ة ،وق� ��د غ��ر���س الآب � ��اء
والأج� ��داد يف نفو�س الأب �ن��اء بذور
العمل اخل�ي�ري والإن �� �س��اين الذي

�أ�ضحى مرتكزاً مهماً يف توجهات
الدولة ،وي�شجع الأر�شيف الوطني
العمل التطوعي ال��ذي مي ّكن من

اال�ستفادة من م�ؤهالت املوظفني
و�إم� �ك ��ان� �ي ��ات� �ه ��م يف امل� ��� �ش ��روع ��ات
وامل� � �ب � ��ادرات ال �ت��ي ت�ط�ل�ق�ه��ا هيئة
الهالل الأحمر الإماراتية.
وت�أتي م�شاركة الأر�شيف الوطني
ب�ه��ذه امل �ب��ادرة �إمي��ان �اً منه ب�أهمية
ال �ع �م��ل ال� �ت� �ط ��وع ��ي؛ ال� � ��ذي يع ّد
م �� �س ��ؤول �ي��ة وط �ن �ي��ة؛ ت �ه��دف �إىل
حت �ق �ي��ق امل� ��� �س ��اع ��دة الإن �� �س��ان �ي��ة،
وخ��دم��ة لأب�ن��اء املجتمع وللوطن،
ويف ال��وق��ت نف�سه ف ��إن امل�س�ؤولية
املجتمعية التي يحملها الأر�شيف
الوطني على عاتقه هي تعبري عن
حبه للإمارات وتقديراً ملن يعي�ش
على �أر�ضها.
وي �ع � ّد ال �ت �ط��وع � �س �ل��وك �اً ح�ضارياً
ي ��رت �ق ��ي ب��ال �ث �ق��اف��ة املجتمعية،
وينمي احل��� ّ�س بامل�س�ؤولية ،ويعزز
قيم التكافل االجتماعي ،ويظهر
ت�أثريه الإيجابي يف حياة الإن�سان.

� 250صنفا من التمور على م�ستوى الإمارات
•• �أبوظبي -وام:

"الدبا�س" �صنف من الرطب ينت�شر من
واح��ة ليوا ويف بقية �أن�ح��اء ال��دول��ة ميتاز
ب�ث�م��اره ال���ص�ف��راء متو�سطة احل�ج��م وهو
ذو حمتوى �سكري منخف�ض طيب الطعم
م�ن��ا��س��ب للحمية وي�ع�ت�بر م��ن الأ�صناف
امل��رغ��وب��ة ل�ل��أ�� �س ��واق اخلارجية.ولهذه
الأ�سباب يقال "اللي ما ي��زرع الدبّا�س ما
ياخذ بنات النا�س" ..مثل �شعبي معروف
ب�ي�ن �أه � ��ايل م�ن�ط�ق��ة ال �ظ �ف��رة ي ��دل على
�أهمية �شجرة النخيل بالن�سبة ل�سكان دولة
الإم� ��ارات  .وت�ت�ع��دد �أ��ص�ن��اف ال�ت�م��ور على
م�ستوى دول ��ة الإم � ��ارات ح�ي��ث ت�صل اىل
� 250صنفا منها  135معروفا ت�سمى
اخل��راي��ف وال�ب�ق�ي��ة �أ��ص�ن��اف يطلق عليها
ال���س��اي��ر وغ��ال�ب��ا م��ا ي�سمى ال���ص�ن��ف تبعاً
للون الثمرة كما يف حالة �أ�صناف الأ�شهل،
ودق� �ل ��ة ب �ي ����ض ،واحل � �م� ��ري ،واخل�ضري،
وخ �� �ض��راوي� ،إال �أن ه�ن��اك ع��وام��ل �أخرى
تدخل يف ت�سمية ال�صنف منها لون الثمرة
وال�شكل اخلارجي وموعد الن�ضج �أو �أماكن

وج ��وده ��ا �أو ق ��د ي �ك��ون ال���ش�خ����ص ال ��ذي
يكت�شف ال�صنف ..ول �ك��ل �صنف م��ن هذه
التمور طعم وم ��ذاق ،وق��د ت�سمى التمور
ع�ل��ى ط�ع�م�ه��ا ،ف��الأ� �ص �ن��اف ذات احل�ل�اوة
الزائدة ت�سمى ب�أ�سماء تدل على ذلك كما
يف ال���س�ك��ري ،واحل �ل��وة ،وغ�يره��ا وت�صنف
التمور بح�سب موعد ن�ضج الثمرة فمنها
املبكر واملتو�سط واملت�أخر .والنخلة املباركة
من �أقدم الأ�شجار التي عرفها الإن�سان منذ
�آالف الأع��وام ،وجمدتها الكتب ال�سماوية
وا�ستحقت مكانتها ال���ش��اخم��ة ال�ت��ي جاء
ذك��ره��ا يف ال� �ت ��وراة والإجن� �ي ��ل وذك� ��رت يف
القر�آن الكرمي يف ثالثة وع�شرين مو�ضعا،
..ك �م��ا جت �ل��ت م �ك��ان��ة وق �ي �م��ة ال �ن �خ �ل��ة ،يف
ال �ع��دي��د م��ن الأم �ث ��ال ال�ع��رب�ي��ة مب��ا فيها احلفاوة بال�ضيف وم��ا يحمله من معاين
ال �ع��ام �ي��ة الإم ��ارات� �ي ��ة .م��ع ق� ��دوم مو�سم الرتحاب واالحرتام والتقدير.
القيظ الذي ميتد لأربعة �أ�شهر هو املو�سم وت��زاي��دت �أع� ��داد ��ش�ج��رة النخيل يف عهد
الوحيد الذي ال يغيب فيه �صحن الرطب امل �غ �ف��ور ل��ه ال���ش�ي��خ زاي ��د ب��ن ��س�ل�ط��ان �آل
الذي يعد رمزاً للكرم وخري ممثل لرتاث ن�ه�ي��ان "طيب اهلل ثراه" ح�ت��ى �أ�صبحت
الإم ��ارات ويفوق ف�ضلها على الكثري من دولة الإمارات اليوم من بني �أكرب منتجي
�أن � ��واع ال �ف��واك��ه الأخ � ��رى مل��ا ل�ل��رط��ب مع التمور يف العامل .
ال �ق �ه��وة ال�ع��رب�ي��ة م��ن دالل ��ة خ��ا��ص��ة على ويت�سم رط��ب الإم� ��ارات ب ��أن��واع و�أ�صناف

كثرية منها املبكرة بالن�ضج مثل النغال
وال � �غ� ��ر وت � �ع� ��رف ب ��امل� �ت� �ق ��دم ��ة ،ويتبعها
اخل �� �ش �ك��ار ،ث��م ال �ي��ردي ،وه �ن��اك �أ�صناف
تن�ضج يف منت�صف امل��و��س��م وحت�ت��وي على
�أج��ود الأ�صناف ومنها اخلنيزي وبومعان
واخلال�ص وال�شي�شي وال�سكري وال�صقعي
والزاملي و�أم الدهن وهناك �أن��واع �أخرى
ت���س�م��ى ب ��امل �ت ��أخ ��رة� ،أي ال �ت��ي ت�ن���ض��ج يف

نهاية ف�صل ال�صيف ومن �أهمها الفر�ض يت�سم الفر�ض ب�شكله الأ�سطواين املنتظم
وال �ب�رح ��ي وال �� �ش �ه��ل وال � �ه �ل�ايل وتن�شر ول ��ه ق���ش��رة ح �م��راء م���ش��وب��ة ب �ل��ون ا�صفر
زراعتها يف كافة �إم ��ارات ال��دول��ة وت�شتهر داكن ،كما �أنه غني بالفيتامينات واملعادن
منطقة الظفرة ب�صنف ال��دب��ا���س ويعترب والكال�سيوم واحلديد والفو�سفور وغريها
�أكرثها انت�شاراً� .أما منطقة العني فت�شتهر من العنا�صر الغذائية املهمة ،وهذا النوع
ب�ك�ث�ير م��ن الأ� �ص �ن��اف م�ن�ه��ا "الفر�ض و م�ن�خ�ف����ض ال �� �س �ك��ري��ات خ��ا� �ص��ة ال�سكروز
بومعان" وغ�ي�ره �م��ا م ��ن الأن � � ��واع التي وال ي �ح �ت��وي ع �ل��ى ال ��ده ��ون وي �خ �ل��و من
جت ��ود يف الأج� � ��واء اجل��اف��ة احل� ��ارة حيث الكولي�سرتول� ،إ�ضافة كمية �صغرية منه

�إىل الوجبة اليومية �ست�ساعد يف �إنقا�ص
ال��وزن وقد قيل يف املثل العامي "الفر�ض
م�سامري الركب".
وي�ع��د �صنف بومعان م��ن الأ��ص�ن��اف التي
مي�ك��ن �أن ي�ت��م ت�ن��اول�ه��ا ك�ب��دي��ل للوجبات
اخل �ف �ي �ف��ة ب �� �س �ب��ب حم� �ت ��واه م ��ن ال�سكر
ال �ط �ب �ي �ع��ي م �ث��ل اجل� �ل ��وك ��وز وال�سكروز
والفركتوز وميكن �أن يخفف ا�ضطرابات
املعدة الناجتة عن �أ�سباب خمتلفة بينما
ت���ش�ت�ه��ر الإم � � ��ارات الأخ� � ��رى ب� ��أن ��واع من
و�أ��ص�ن��اف �أخ��ري منها اللولو و'احلامتي
وج�ش ربيع اخلنيزي ،وتتميز متور اللولو
بخ�صائ�صها الفاخرة الفريدة ،كما تتميز
باللون البني ال��داك��ن و�شكلها امل�ستدير،
والطلب على هذا النوع مرتفع للغاية نظرا
لأن�ه��ا ت��أت��ي يف منت�صف موا�سم احل�صاد،
وي��رج��ع ال�سبب يف ذل��ك �أي���ض��ا �إىل اتزان
حم�ت��واه م��ن ال�سكر ب�شكل ك�ب�ير ،ويقدّم
ه��ذا ال�ت�م��ر ط��ازج��ا للحفاظ ع�ل��ى �إنزمي
الربوتيناز املوجود فيه وال��ذي ي�ساعد يف
احلفاظ على اللياقة البدنية كما انه من
الأ�صناف املرغوبة للأ�سواق العاملية.
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ال�صحة العاملية ت�شيد مب�ساهمات الإمارات ال�سخية يف جهود الق�ضاء على �شلل الأطفال يف باك�ستان
•• الهاي�..إ�سالم �أباد -وام:

�أ�� �ش ��ادت م�ن�ظ�م��ة ال���ص�ح��ة العاملية
مب�ساهمات دولة الإم��ارات ال�سخية
يف جهود الق�ضاء على �شلل الأطفال
يف ب��اك �� �س �ت��ان..وق��ال��ت � :إن دول ��ة
الإم � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة من
امل�م��ول�ين وال��داع �م�ين الرئي�سيني
لربنامج الق�ضاء على �شلل الأطفال
يف ب��اك �� �س �ت��ان و� �س��اه �م��ت م �ن��ذ عام
 2014ب��أك�ثر م��ن  200مليون
دوالر �أم��ري �ك��ي ل �ت �م��وي��ل حمالت
التطعيم.
و�أك � � ��دت �أن ه� ��ذا ال �ت �م��وي��ل ال ��ذي
ح�صلت عليه �سيمكن برنامج �شلل
الأط �ف��ال م��ن م��واك�ب��ة زخ��م تنفيذ
حمالت فعالة �ضد �شلل الأطفال
يف املناطق الأك�ثر خطورة والأ�شد
�صعوبة يف باك�ستان.
و��ش�ك��رت منظمة ال�صحة العاملية
م ��ن خ�ل�ال مم�ث�ل�ه��ا يف جمهورية
ب��اك �� �س �ت��ان الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة الدكتور
باليتها ماهيباال ،نيابة عن �شركاء
امل�ب��ادرة العاملية ال�ستئ�صال مر�ض
� �ش �ل��ل الأط � �ف� ��ال ،دول � ��ة الإم � � ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ع�ل��ى م�ساهمتها
ال�سخية قائلة " لقد وق�ف��ت دولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة بحزم
�إىل ج��ان��ب ب��رن��ام��ج �شلل الأطفال

م� ��ن خ �ل��ال م �� �س ��اه �م ��ات �سنوية
حيوية ومنا�شدات للح�صول على
متويل �إ�ضايف ملواجهة حتديات غري
م�ت��وق�ع��ة م�ث��ل ك��وف�ي��د ..19و من
خ�ل�ال ال�ت��زام�ه��م ال�ث��اب��ت بالهدف
امل���ش�ترك املتمثل يف ال�ق���ض��اء على
�شلل الأطفال ،ميكننا زي��ادة تعزيز
جهودنا حلماية الأطفال من ال�شلل
م��دى احل�ي��اة ،ولكن ل��ن يكون هذا
ممكنا بدون دعمهم ".
و �أعلنت املنظمة نيابة عن برنامج
ا�ستئ�صال �شلل الأطفال الباك�ستاين

 /PEI/ال�ي��وم �أن دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة قدمت منذ بداية
عام  2021مبلغ  23مليون دوالر
�أمريكي لدعم العاملني باخلطوط
الأمامية يف حمالت �شلل الأطفال
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل � 376أل ��ف دوالر
�أم��ري �ك��ي ل���ش��راء م �ع��دات احلماية
ال�شخ�صية للعاملني يف اخلطوط
الأم��ام �ي��ة ل�ل�ح�م��اي��ة م��ن ك��وف�ي��د-
.19
و�أو��ض�ح��ت �أن��ه يتم ا��س�ت�خ��دام هذا
املبلغ والدعم املايل لتغطية متويل

ح �م�لات ال�ت�ط�ع�ي��م يف ال �ف�ت�رة من
يناير �إىل دي�سمرب  ،2021والتي
ت���س�ت�ه��دف �أك�ث��ر م ��ن  16مليون
طفل بجرعات التطعيم �شهرياً يف
 84منطقة بجمهورية باك�ستان
الإ�سالمية.
وق� ��د ب �ل �غ��ت ب��اك �� �س �ت��ان ع ��ن حالة
�إ��ص��اب��ة واح��دة فقط ب�شلل �أطفال
يف الأ�شهر ال�ستة الأوىل من العام
ً
ريا
احلايل .ويعد هذا
انخفا�ضا كب ً
م�ق��ارن��ة ب�ـ  59ح��ال��ة خ�لال نف�س
ال�ف�ترة الزمنية م��ن ال�ع��ام املا�ضي

ح�ي��ث ان�خ�ف���ض��ت ح ��االت اال�صابة
ب �ن �� �س �ب��ة  ،98%وي� �ل ��زم ح�صول
ب��اك���س�ت��ان ع�ل��ى � �ش �ه��ادة خ��ال�ي��ة من
�شلل الأطفال عدم ت�سجيل �أطفال
م�صابني ب�ف�يرو���س �شلل الأطفال
ال�ب�ري خ�ل�ال ف�ت�رة ث�ل�اث �سنوات
متتالية.
كما توا�صل دولة الإم��ارات العربية
املتحدة دوره��ا م��ن خ�لال امل�شروع
الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان ل�ضمان
�إمكانية حتقيق املزيد من النجاحات
امليدانية حيث ت�شتد احلاجة �إليها.

فمن خالل "مبادرة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل �ل �ق��وات امل �� �س �ل �ح��ة ل �ل �ق �� �ض��اء على
�شلل الأط �ف��ال يف العامل" �ساعدت
حملة الإم��ارات للتطعيم �ضد �شلل
الأطفال يف دفع جهود اال�ستئ�صال
على الأر� ��ض يف املجتمعات الأكرث
� �ض �ع �ف �اً يف ب��اك �� �س �ت��ان .ف �ف��ي عام
 ،2020ويف ظل ظروف وخماطر
ج��ائ �ح��ة كوفيد 19ك �ف��ل الدعم
امل�ق��دم م��ن دول��ة الإم ��ارات العربية

امل�ت�ح��دة يف ح���ص��ول م��ا ي �ق��رب من
 16مليون طفل دون �سن اخلام�سة
ع �ل��ى ل �ق ��اح ال �ت �ط �ع �ي��م م ��ن خالل
حمالت �شهرية متكررة حتت مظلة
حملة الإم��ارات للتطعيم �ضد �شلل
الأط �ف��ال ،وتلقى جميع العاملني
يف اخل� �ط ��وط الأم ��ام� �ي ��ة بجميع
الأق��ال �ي��م وامل �ن��اط��ق ال �ت��ي تغطيها
احلملة معدات احلماية ال�شخ�صية
والتدريب الوقائي الفعال للحماية
من كوفيد.-19
و�أ� �ش ��اد م��دي��ر امل �� �ش��روع الإم ��ارات ��ي

مل���س��اع��دة باك�ستان ��س�ع��ادة عبداهلل
خليفة ال�غ�ف�ل��ي ب��ال�ن�ه��ج الإن�ساين
وال��دع��م ال�سخي ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ..
و�أو�ضح �أن "مبادرة �سموه الإن�سانية
للق�ضاء على �شلل الأط �ف��ال متثل
ع��ام�ل�ا رئ �ي �� �س �ي �اً يف ال �ق �� �ض��اء على
املر�ض يف �آخر املناطق احلا�ضنة له
بباك�ستان و�أفغان�ستان".
و�أ� � �ض ��اف �أن "جهود وت�ضحيات
ع�ن��ا��ص��ر ف ��رق ال�ت�ط�ع�ي��م امليدانية
التي واجهت ظرو ًفا ميدانية �صعبة
وحتديات خطرة ت�ساهم ب�شكل كبري
يف جن ��اح احل �م�لات وت�ق�ل�ي��ل ن�سبة
الإ��ص��اب��ة مبر�ض �شلل الأط�ف��ال يف
جمهورية باك�ستان الإ�سالمية" كما
رحب الدكتور �شاهزاد بيغ  ،املن�سق
َّ
ال��وط�ن��ي مل��رك��ز ع�م�ل�ي��ات الطوارئ
 /NEOC/ال� �س �ت �ئ �� �ص��ال �شلل
الأط �ف��ال  ،بامل�ساهمة الإماراتية
ب��اع �ت �ب��اره��ا دف �ع��ة م�ه�م��ة ل�ضمان
قدرة الربنامج على ال�سيطرة على
الفريو�س من خ�لال حمالت �شلل
الأطفال من الباب �إىل الباب.
وقال:نحن نقرتب من هدفنا ولكن
ه��ذا لي�س ال��وق��ت املنا�سب لل�شعور
ب��ال��ر��ض��ا ..ن�ح��ن ن�ضاعف جهودنا
ل �� �ض �م��ان ع � ��دم ت�ل�ا� �ش��ي مكا�سب
املا�ضي ".

طرق دبي توظف الذكاء اال�صطناعي لالرتقاء بخدمة احلافالت
•• دبي-وام:

�أك��د م�ع��ايل مطر حممد الطاير
امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ورئ� �ي� �� ��س جمل�س
امل � ��دي � ��ري � ��ن يف ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ط� ��رق
وامل � ��وا�� � �ص �ل��ات �أن الإج� � � � � ��راءات
االح �ت ��رازي� � ��ة وامل� � � �ب � � ��ادرات التي
ات �خ ��ذت �ه ��ا ال �ه �ي �ئ��ة يف تخطيط
وت �� �ش �غ �ي��ل ح ��اف�ل�ات امل ��وا�� �ص�ل�ات
ال�ع��ام��ة وو� �س��ائ��ل ال�ن�ق��ل البحري
وم ��رك� �ب ��ات الأج� � � ��رة � �س��اه �م��ت يف
�سرعة التعايف من تداعيات جائحة
كوفيد  19وع��ودة النمو يف عدد
م�ستخدمي احل��اف�لات ومركبات
الأج��رة وو�سائل النقل البحري ملا
قبل اجلائحة بن�سبة  70%كما
�ساهمت امل �ب��ادرات يف خف�ض عدد
ال �ك �ي �ل��وم�ترات امل�ق�ط��وع��ة بن�سبة
 18%وحت �� �س�ي�ن دق� ��ة و�صول
احل��اف�ل�ات بن�سبة  6%وخف�ض
االنبعاثات الكربونية مبقدار 34
مليون طن مرتي.
وق� ��ال م �ع��ال �ي��ه �إن ال �ه �ي �ئ��ة ب ��د�أت

م� � ��ؤخ � ��راً ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع �شركة
احل��و� �س �ب��ة ال �� �س �ح��اب �ي��ة ع �ل��ي بابا
ك�لاود بتجربة نظام �سيتي برين
وه ��و ن �ظ��ام لإدارة ح��رك��ة امل ��رور
يف امل�ن��اط��ق احل�ضرية با�ستخدام
ت �ق �ن �ي��ات ال� ��ذك� ��اء اال�صطناعي
واخل��وارزم �ي��ات املتقدمة يتم من
خ�ل�ال �ه��ا حت �ل �ي��ل ع� ��دد ك �ب�ي�ر من
ال �ب �ي��ان��ات ال���ض�خ�م��ة ال � ��واردة من
بطاقات ن��ول واحل��اف�لات امل�شغلة
وم��رك��ز ال�ت�ح�ك��م امل��وح��د لأنظمة
ال�ن�ق��ل وب �ي��ان��ات م��رك�ب��ات الأج ��رة
وحت��وي �ل �ه��ا �إىل م �ع �ل��وم��ات ميكن
اال�ستفادة منه ب�صورة من خالل
التنبيهات الفورية وتطوير جداول
وم ��واع� �ي ��د وخ� �ط ��وط احل ��اف�ل�ات
م�شرياً �إىل �أن النظام يتوقع له �أن
ي�سهم يف زيادة عدد الركاب بن�سبة
 17%وحت���س�ين متو�سط وقت
االنتظار بن�سبة  10%وحت�سني
وق��ت الرحلة ومتو�سط ا�ستخدام
احلافلة بن�سبة .5%
و�أ� � � �ض� � ��اف م �ع ��ال �ي ��ه �أن الهيئة

د� �ش �ن ��ت م� � ��ؤخ � ��راً ب ��ال� �ت� �ع ��اون مع
�شركة فامكو م��رك��ز متابعة �أداء
احل� ��اف�ل��ات ع ��ن ب �ع��د يف حمطة
ال �ق��وز لإي � ��واء احل��اف�ل�ات ملتابعة
ومراقبة �أداء وكفاءة  516حافلة

ف��ول �ف��و ب���ش�ك��ل ف� ��وري م��ن خالل
ن �ظ ��ام "التليماتيك�س" املجهز
يف احل ��اف�ل�ات اجل ��دي ��دة لتعزيز
العمليات الت�شغيلية ودع ��م �آلية
ال�صيانة .

وي�شتمل ال�ن�ظ��ام ع�ل��ى  47نوعا
م��ن ال�ت�ن�ب�ي�ه��ات ت�غ�ط��ي اجلوانب
امليكانيكية للحافلة وا�ستهالك
الوقود لكل كيلومرت وحالة �أجهزة
ال�سالمة يف احلافلة م�شرياً �إىل �أن

النظام �ساهم يف تقليل ا�ستهالك
الوقود بن�سبة . 5%
و�أك � ��د ال �ط��اي��ر ا� �س �ت �م��رار الهيئة
يف تنفيذ م�شاريعها التط ّويرية
ل�ق�ط��اع ال�ن�ق��ل اجل�م��اع��ي وتوفري
البنية التحتية املتكاملة لتحقيق
ال��رف��اه�ي��ة وال���س�ع��ادة ل�سكان دبي
عرب توفري �أف�ضل اخلدمات و�سبل
ال ��راح ��ة مل���س�ت�خ��دم��ي احلافالت
حيث افتتحت الهيئة م�ؤخراً �ست
حم �ط ��ات حل ��اف�ل�ات املوا�صالت
ال �ع��ام��ة ه ��ي حم� �ط ��ات :الغبيبة
واجل��اف �ل �ي��ة وات �� �ص��االت واالحت ��اد
وعود ميثاء وال�سطوة.
وت�ضم حمطة الغبيبة �ستة مبان
وت �ب �ل��غ م���س��اح�ت�ه��ا  2452مرتاً
م��رب �ع �اً وط��اق �ت �ه��ا اال�ستيعابية
 15000راك � ��ب ي ��وم �ي �اً فيما
ت�شمل حمطة اجلافلية للحافالت
م�ب�ن��ى مل�ح�ط��ة احل ��اف�ل�ات ومبنى
متعدد الطوابق يت�ألف من طابق
�أر�� �ض ��ي ودوري� � ��ن و� �س �ط��ح ملواقف
امل��رك�ب��ات ويبلغ �إج �م��ايل امل�ساحة

املبنية � 19ألف مرت مربع وتقدر
ال �ط��اق��ة اال��س�ت�ي�ع��اب�ي��ة للمحطة
بنحو  7000راك ��ب �أم ��ا حمطة
االحتاد للحافالت يف منطقة ديرة
فت�ضم ثالثة مبان وتبلغ م�ساحة
املحطة  2180مرتا مربعا وتبلغ
طاقتها اال�ستيعابية  7500راكب
وتت�ألف حمطة احلافالت املت�صلة
مبحطة مرتو ات�صاالت من مبنى
�أر�ضي وميزانني وتبلغ م�ساحتها
� 708أمتار مربعة وتقدر طاقتها
اال�ستيعابية بنحو  4500راكب.
ومتتد حمطة حافالت عود ميثاء
على م�ساحة  9640مرتا مربعا
وتتكون من طابق �أر��ض��ي وثالثة
�أدوار م �ت �ك ��ررة و� �س �ط��ح ملواقف
امل ��رك �ب��ات وروع � ��ي يف ت�صميمها
التكامل مع منظومة املوا�صالت
ال �ع��ام��ة يف امل �ن �ط �ق��ة وي �ت��وق��ع �أن
ي �� �ص��ل م �ت��و� �س��ط �أع � � ��داد ال ��رك ��اب
م�ستقبلياً �إىل � 10آالف راكب
يومياً وت�ضم  9مواقف ت�شغيلية
للحافالت و 11موقفاً ال�سرتاحة

ح� ��اف�ل��ات امل� ��وا� � �ص�ل��ات ال �ع��ام��ة
و 350م��وق �ف �اً ل�ل�م��رك�ب��ات و23
موقفاً ل�ل��دراج��ات الهوائية فيما
تقع حمطة ال�سطوة على م�ساحة
 11912مرتا مربعا وتت�ألف من
ط��اب��ق �أر� �ض��ي ودور واح��د و�سطح
مل��واق��ف امل��رك �ب��ات وت �ق��در الطاقة
اال�ستيعابية للمحطة حالياً بنحو
 7800راك��ب يومياً وم�ستقبلياً
ب��أك�ثر م��ن � 15أل��ف راك��ب يومياً
وت�شتمل على  15موقفاً ت�شغيلياً
للحافالت و 14موقفا ال�سرتاحة
احلافالت وتت�سع مواقف املحطة
ل �ق��راب��ة  227م��رك �ب��ة وت�شتمل
امل �ح �ط��ات ع �ل��ى م ��راف ��ق خمتلفة
لتقدمي خدمات متكاملة للركاب.
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� 10شركات بريطانية ُت�شارك يف معر�ض �أبوظبي بدعم من قبل احلكومة الربيطانية

اتفاقية �شراكة واعدة بني معر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد ومهرجان  The Game Fairالعاملي يف الريف الربيطاين

•• �أبوظبي  -الفجر

�أع �ل��ن ك� � ّل م��ن م�ع��ر���ض �أبوظبي
ال � � ��دويل ل �ل �� �ص �ي��د والفرو�سية،
وم � � �ع � ��ر� � ��ض The Game
 Fairيف امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ،عن
�إب��رام اتفاقية �شراكة وا�سعة بني
احلدثني الدوليني املميزين.
و ُت � �ق� ��ام ال� � � ��دورة ال� � �ـ ( )18من
م �ع��ر���ض �أب��وظ �ب��ي ل�ل���ص�ي��د حتت
رع��اي��ة ��س�م��و ال���ش�ي��خ ح �م��دان بن
زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ،مم �ث��ل احلاكم
يف منطقة ال�ظ�ف��رة رئ�ي����س نادي
��ص�ق��اري الإم � ��ارات ،وذل ��ك خالل
الفرتة من � 27سبتمرب ولغاية 3
�أكتوبر القادمني يف مركز �أبوظبي
ال��وط�ن��ي للمعار�ض بتنظيم من
ن ��ادي ��ص�ق��اري الإم� � ��ارات ،وحتت
��ش�ع��ار "ا�ستدامة وت� ��راث ..بروح
مُتجددة".
ومب� ��وج� ��ب ات� �ف ��اق� �ي ��ة ال�شراكة
امل ��ذك ��ورة ،ب ��ات م�ع��ر���ض �أبوظبي
ال� � � ��دويل ل �ل �� �ص �ي��د والفرو�سية
الراعي الرئي�س ملنطقة ال�صقارة
يف املهرجان العاملي ال��ذي يُقام يف
ال��ري��ف ال�بري�ط��اين ال�ساحر هذا
العام من  23ولغاية  25يوليو
اجلاري يف مُقاطعة "وارويك�شاير"
و�سط �إجنلرتا.
ويف �إط��ار ه��ذه ال�شراكة الفريدة،
�� �س ��وف ُي� ��� �ش ��ارك م �ن �ظ �م��و The

 Game Fairب�ج�ن��اح ي�ضم
� � 10ش��رك��ات ب��ري �ط��ان �ي��ة ب ��ارزة
ب � ��دءًا م ��ن ال� � ��دورة ال �ق��ادم��ة من
معر�ض �أبوظبي ال��دويل لل�صيد
وال� �ف ��رو�� �س� �ي ��ة ،ب ��دع ��م ك �ب�ي�ر من
قبل احلكومة الربيطانية لهذه
املُ�شاركة الأوىل من نوعها ،ومبا
يعك�س عراقة الرتاث الربيطاين
وال � �ع �ل�اق� ��ات امل� �م� �ي ��زة م� ��ع دول� ��ة
الإمارات.
ُي� � ��ذك� � ��ر �أنّ م � �ه � ��رج � ��ان The
 ،Game Fairيُقام منذ عام
 1958ب�ح���ض��ور دويل وا�سع،
و ُي �� �ش��ارك ب��ه ه��ذا ال �ع��ام م��ا يزيد
عن � 800شركة وعالمة جتارية
متخ�ص�صة يف الريا�ضات الريفية،
وال� ��رم� ��اي� ��ة ،و� �ص �ي��د الأ�� �س� �م ��اك،
وال���ص�ي��د ب��ال�ك�لاب ،والفرو�سية،
وال�صيد بال�صقور ،و�أمناط احلياة
القدمية ،ويح�ضره �سنوياً حوايل
� 115ألف زائر خالل � 3أيام من
ع ُّ�شاق الريف وال�صيد والرتاث.
وحول ذلك� ،أكد معايل ماجد علي
امل�ن���ص��وري رئ�ي����س اللجنة العليا
املنظمة ملعر�ض �أبوظبي لل�صيد،
الأم� �ي ��ن ال� �ع ��ام ل� �ن ��ادي �صقاري
الإم � ��ارات� ،أه�م�ي��ة ه��ذه ال�شراكة
يف �إط � � ��ار ال� �ت� �ب ��ادل ال �ث �ق ��ايف بني
ال��دول باعتباره عن�صراً �أ�سا�سياً
يف ال �ت �ط ��ور احل� ��� �ض ��اري مل�سرية
ُج�سد ال�صالت
الإن�سانية ،ومب��ا ي ّ

ال �ت��اري �خ �ي��ة ال��وط �ي��دة ب�ي�ن دولة
الإمارات العربية املتحدة واململكة
املتحدة ،والتعاون املُثمر بينهما يف
خمتلف املجاالت.
وقال معاليه� ،إ ّنه ملن دواعي �سرورنا
ال�ي��وم� ،أن يكون معر�ض �أبوظبي
ال � � ��دويل ل �ل �� �ص �ي��د والفرو�سية،
الراعي الر�سمي لقطاع ال�صقارة
يف ه ��ذا امل �ه��رج��ان ال �ع��امل��ي املميز
الذي يعك�س التقاليد الربيطانية
وم� �ه ��ارات ال��ري��ا� �ض��ات الأ�صيلة
مبختلف �أن��واع �ه��ا امل �ت��وارث��ة منذ
ق � � � ��رون ،ومب� � ��ا ي �ع �ك ����س الرغبة

امل ُ�� �ش�ترك��ة ل�ت�ع��زي��ز ج �ه��ود �صون
الرتاث الثقايف املُ�شرتك.
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ج�ي�م����س ج ��اور،
م��دي��ر امل�ه��رج��ان ال�بري �ط��اين� ،إنّ
"هذه االتفاقية – التي ت�أتي وقد
دخ��ل م�ه��رج��ان The Game
 Fairعقده ال�سابع ،هي مجُ ّرد
ب ��داي ��ة � �ش��راك��ة ن �ت��وق��ع �أن تعود
ُم���س�ت�ق�ب� ً
لا ب �ف��وائ��د ع��دي��دة على
كال الطرفني يف جم��ايل التبادل
التجاري والثقايف بني البلدين".
و�أع� � � ��رب ع ��ن � �س �ع��ادت��ه البالغة
ب��امل �� �ش��ارك��ة يف م �ع��ر���ض �أبوظبي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13297بتاريخ 2021/7/25
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/6242
املنذر  /رامادا لل�شقق الفندقية  -و�سط مدينة برج دبي.
املنذر اليها  :اليك�س �شان�سا مو�سوندا.
ب�صفتنا ال�شركة املنذرة نوجه هذا االنذار ب�ضرورة املبادرة ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره
( 86,991,52دره��م) �ستة وثمانون �أل��ف وت�سعمائة واح��د وت�سعون دره��م و�إثنان
وخم�سون فل�س  ،قيمة املبلغ املرت�صد يف ذمة املنذر �إليه مبوجب ال�شيك البنكي �سالف
البيان  ،وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم املنذر �إليه هذا الإنذار  ،واال �سوف
ي�ضطر الفندق املنذر اىل اتخاذ كافة االج��راءات القانونية الالزمة ومنها ا�ست�صدار
امر اداء يف مواجهتك لإلزامك مبا �سبق ذكره بالإ�ضافة الفائدة القانونية من تاريخ
ا�ستحقاق ال�شيك وحتى ال�سداد التام بالإ�ضافة �إيل الر�سوم وامل�صاريف.

العدد  13297بتاريخ 2021/7/25
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/6243
املنذر  /دي جي �سي اي للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
املنذر اليها  -1برتونا�س للتجارة العامة �ش.ذ.م.م  -2 ،ذبيح يو�سفي
فاننا ب�صفتنا املحامون امل�ست�شارون القانونيون للمنذره نخطركم مبوجب هذا االنذار
ب�ضرورة االت��ي  :ب�سرعة �سداد مبلغ وق��دره ( 3,670,000,00دره��م) ثالثة مليون
و�ستمائة و�سبعون ال��ف دره��م �إم��ارات��ي فقط املرت�صده يف ذمتكما مبوجب ال�شيك رقم
 000113امل�ؤرخ  2020/11/12وامل�سحوب على بنك امل�شرق وذلك خالل خم�سة ايام
من تاريخ االعالن الإنذار  ،واال �سوف ت�ضطر املنذره اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية
الالزمة ومنها ا�ست�صدار �أمر اداء يف مواجهتكما اللزامكما مبا �سبق ذكره باال�ضافة اىل
الفائده و الر�سوم وامل�صاريف مع حفظ كافة احلقوق القانونية الأخرى للمنذرة.

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

الكاتب العدل

العدد  13297بتاريخ 2021/7/25

العدد  13297بتاريخ 2021/7/25
انذار عديل
رقم املحرر 2021/1/66336
املنذرة  :املذن لتجارة قطع غيار القوارب وال�سفن  -ذ م م
وميثلها ال�سيدة�/سو�سميتا ماجناال�شريي  -هندي اجلن�سية ب�صفتها مديرة ال�شركة وبوكالة ال�سيد /راما�شاندران
بارامی�شوارا ناير مبوجب الوكالة رقم حمرر  AJ20180812B61816ال�صادرة من ال�سيد كاتب عدل عجمان
وبوكالة املحامي/احمد عبداهلل حممد ملك انوهي مبوجب الوكالة رقم املعاملة SH20210118A02048
ال�صادرة من ال�سيد كاتب عدل ال�شارقة ،وبالوكالة ال�سيد/عبد القوي املهدي الزين ابو حجل مبوجب الوكالة
رقم  234246/1/2017بتاريخ  2017-10-29ال�صادرة من ال�سيد كاتب عدل دب��ي .العنوان  :عجمان
ال�صناعية  -هاتف 0506446368 - 0501710989 - 0506323980 :
املنذر اليها الأوىل� -:شركة �سي بورت انرتنا�شيونال للمالحة ذ.م.م
املنذر اليه الثاين  :فرهاد بقائي  -كندي اجلن�سية
تعلن على العنوان  :ام��ارة ال�شارقة  -اخل��ان � -شارع اخل��ان � -شقة رقم  - 105طابق رقم  - 1ملك علي عبيد
بالر�شيد  -رقم امل�ستودع  - 709660هاتف 0506446368 - 0506441217
املو�ضوع  :انذار ب�سداد مبلغ  567.561.06درهم (خم�سة مائة و�سبعة و�ستون الف وخم�س مائة
وواحد و�ستون درهم و�ستة فل�سا)
نتيجة تعامل جتاري بني املنذر واملنذر اليها االوىل ،تر�صد يف ذمتها مبلغ وقدره  567561.06درهم  ،وبناء عليه
قام املنذر اليهما بتحرير ال�شبكات التالية من ح�ساب ال�شركة املنذر اليها االوىل لدى بنك االمارات دبي اال�سالمي،
وقام املنذر اليه الثاين بالتوقيع على ال�شيكات ب�صفته املدير املخول بالتوقيع على ال�شيكات وذلك ح�سب الأتي:
رقم ال�شيك

تاريخه

تاريخ الإرجتاع

البنك امل�سحوب عليه

املبلغ

005147

2015/9/23

2016/7/11

بنك الإمارات دبي الوطني

94.593.51

005149

2015/10/23

2016/7/11

بنك الإمارات دبي الوطني

94.593.51

005150

2015/11/23

2016/7/11

بنك الإمارات دبي الوطني

94.593.51

005151

2015/12/23

2016/7/11

بنك الإمارات دبي الوطني

94.593.51

005152

2016/1/23

2016/7/11

بنك الإمارات دبي الوطني

94.593.51

005153

2016/2/23

2016/7/11

بنك الإمارات دبي الوطني

94.593.51

ولدى تقدمي ال�شيكات املذكورة لل�صرف بتواريخ ا�ستحقاقها ارتدت بدون �صرف الن احل�ساب مغلق.
لذلك  ،وب�صفتنا الوكالء
ب�سداد مبلغ  567,561.06درهم (خم�سة مائة و�سبعة و�ستون الف وخم�سة مائة وواح��د و�ستون درهم و�سنة
فل�سا) قيمة ال�شيكات املرجتعة املذكورة وذلك خالل  5ايام من تاريخ االن��ذار  ،واال �سي�ضطر املنذر التخاذ كافة
االجراءات القانونية ل�ضمان حقوقه ،مع حفظ كافة حقوق املنذر الآخرى.
وتف�ضلو بقبول فائق االحرتام والتقدير
بالوكالة املحامي  /احمد عبداهلل حممد ملك انوهي مبوجب الوكالة رقم املعاملة SH20210118A02048
ال�صادرة من ال�سيد كاتب عدل ال�شارقة  ،وبوكالة ال�سيد /راما�شاندران بارامی�شوارا ناير مبوجب الوكالة رقم
حمرر  AJ20180812B61816/ال�صادرة من ال�سيد كاتب عدل عجمان  ،وبالوكالة ال�سيد  /عبد القوي
املهدي الزين ابو حجل  -مبوجب الوكالة رقم  2017/1/234246بتاريخ  2017-10-29ال�صادرة من
ال�سيد كاتب عدل دبي.

الكاتب العدل

يف امل� �ه ��رج ��ان ال � � ��دويل لل�صيد
بال�صقور يف �ضاحية ريدينج قرب
لندن ،حيث قدّمت �أبوظبي قرية
ت��راث �ي��ة ف ��ري ��دة جن �ح��ت يف نقل
�صورة واقعية عن البيئة البدوية
الأ�صيلة يف الإمارات بكل ب�ساطتها
وجمالياتها.
ويف ذات ال�ع��ام� ،شاركت بريطانيا
ب� ��وف� ��د رف � �ي� ��ع امل� ��� �س� �ت ��وى �ضمن
فعاليات املعر�ض ال��دويل لل�صيد

والفرو�سية (�أب��وظ�ب��ي ،)2009
ح �ي��ث ق� � ّدم ��ت اخل� � ّي ��ال ��ة امللكية
ال�ب�ري �ط��ان �ي��ة ع ��رو�� �ض� �اً �ساحرة
جل �م �ه��ور امل �ع ��ر� ��ض ا�ستعر�ضت
م� �ه ��ارات� �ه ��ا ال�ت�راث� �ي ��ة يف فنون
الفرو�سية وف��ق التقاليد امللكية
املوغلة يف القدم ،وعك�ست حر�ص
اجلانبني على م ّد ج�سور التعاون
الثقايف بني اجلانبني ،واالحتفاء
بالرتاث العريق.

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

الدويل لل�صيد والفرو�سية ،الذي
و� �ص �ف��ه ب� ��أ ّن ��ه �أ� �ض �خ��م ح ��دث من
نوعه يف ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا،
ح �ي��ث ي �ح �ظ��ى امل ُ� ��� �ش ��ارك ��ون فيه
بفر�صة ف��ري��دة لعقد ال�شراكات
التجارية املُثمرة واعتماد الوكالء
واملو ّزعني ،وتو�سيع نطاق �أعمالهم،
و�إط�لاق وترويج �أح��دث املُنتجات
واالبتكارات ،وذلك بالإ�ضافة �إىل
دوره ال��رئ�ي����س يف ت�ع��زي��ز الرتاث
الثقايف واحلفاظ عليه.
و�أ� � �ش� ��اد م��دي��ر The Game
 ،Fairب�أهمية معر�ض �أبوظبي

ب ��اع� �ت� �ب ��اره ي �ج �م��ع ب �ي�ن الآالف
م ��ن ال �� �ص �ق��اري��ن وه � ��واة ال�صيد
والفرو�سية وال�ت�ج��ار وامل�شرتين
ال��رئ�ي���س�ي�ين وك �ب��ار ال�شخ�صيات
م � ��ن خم� �ت� �ل ��ف �أن � � �ح � ��اء ال � �ع� ��امل،
ُم�ع��رب�اً ع��ن ف�خ��ره ب��ال�ت��واج��د فيه
وح �� �ض��ور ف �ع��ال �ي��ات��ه ،ف �� �ض� ً
لا عن
ُم �� �ش��ارك��ة ال �ع��دي��د م��ن ال�شركات
الربيطانية يف ق�ط��اع��ات �أ�سلحة
ال�صيد وال�صقارة ورحالت ال�صيد
وال�سفاري.
يُذكر �أنّ ن��ادي �صقاري الإمارات،
ك ��ان ق ��د � �ش ��ارك يف ع ��ام 2009

وزارة العدل
العدد  13297بتاريخ 2021/7/25

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0000292أمر اداء

اىل املدعي عليه  -2 :الأح�سن لتجارة قطع غيار ال�سيارات  -ذ م م
 -3انتوين كرت�شابان اندريو�س بوليكوتيل
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اعـــــــالن

اعـــــــالن

اعـــــــالن

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات  -خورفكان  :ال�سيد /را�شد
هالل عبيد بن هالل النقبي  -اجلن�سية  :الإم��ارات  ،بن�سبة  %51ال�سيد /خمتار مياه
عبدال�سالم  ،اجلن�سية  :بنغالدي�ش  ،بن�سبة  %49وطلبا الت�صديق على حمرر يت�ضمن
(تنازل) يف ح�ص�صهما البالغة �إجماليها  %100يف اال�سم التجاري خمبز ركن اخلور للرقاق
 ،ن�شاط الرخ�صة خمبز تنور  -واملرخ�ص من دائ��رة التنمية االقت�صادية يف خورفكان
رخ�صة مهنية رق��م  780915ال�صادر بتاريخ  2021/2/4يف دائ��رة التنمية الإقت�صادية
بخورفكان .اىل ال�سيد /احمد علي عبداهلل حميد النقبي  -اجلن�سية  :الإم��ارات .ليكن
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات
ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تقدم ايل ان��ا الكاتب العدل ب��ادارة الكاتب العدل والت�صديقات  -خورفكان  :ال�سيد/
حممد حا�ضر جمعه بن عامر املهريي  -اجلن�سية  :الإمارات وطلب الت�صديق على حمرر
يت�ضمن (تنازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري روزينا للخياطة والتطريز،
ن�شاط الرخ�صة خياطة املالب�س الن�سائية  ،تطريز املالب�س الن�سائية  ،واملرخ�ص من دائرة
التنمية االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة مهنية رقم  141826ال�صادر بتاريخ 1997/10/29
يف دائ��رة التنمية الإقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد/عبداهلل ع�ب��داهلل حممد جا�سم
احل�م��ادي  -اجلن�سية  :الإم ��ارات .ليكن معلوما للجميع ب��ان الكاتب ال�ع��دل يف مدينة
خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر امل��ذك��ور بعد انق�ضاء
ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

مكتب الكاتب العدل خورفكان
د .عائ�شة حممد علي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة عجمان الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0001883جتاري (جزئي)
�إىل  :عجمان الند العقارية (ذات م�س�ؤولية حمدوده) وميثلها مديرها /حممد على حممد ح�سن بن حامت � -إماراتي اجلن�سية  -جمهول حمل
الإقامة � :إمارة عجمان النعيمية بناية عبد العزيز حممد �صدیق ككیای حمل رقم  - G1هاتف رقم0562501676 067466686 /
 - 0552990405نعلمكم ب�أن املدعي(ة) /عمر خليفه دملوك العنوان  /حمل الإقامة � :إمارة ال�شارقة  -الذيد � -شعبية طيبه  -منزل رقم
 23رقم الهاتف - 971505851199 :قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بـ � :أوال /قيد الدعوى وحتديد جل�سه واعالن املدعى عليها
بها -ثانيا /وقبل الف�صل يف املو�ضوع  /ندب خبري هند�سي من اخلرباء املقيدين تكون مهمته دعوة الأطراف ل�سماعهم ومناق�شتهم حول الوقائع
والطلبات بعد االطالع على الأوراق وم�ستندات الدعوى ،واالنتقال اىل مقر املدعى عليها لالطالع �سجالتها ب�ش�أن ال�شقق املباعه بامل�شروع  ،وبيان
املبالغ امل�سدده من املدعيى عن الوحدتني رقما  304و 1704يف م�شروع  ، GLT2وبیان تاریخ حجز الوحدتني  ،وبيان �أ�سباب �إخالل املدعى عليها
و�سبب تخلف املدعى عليها عن ت�سجيل الوحدتني حمل التداعي با�سم املدعى وت�سليمه �سند امللكية .واحت�ساب تعوي�ض عن ال�ضرر املادي واملعنوي
احلا�صل للمدعي من تاريخ البيع وال�شراء ،واحت�ساب الفوائد الت�أخريية بواقع  9%من بداية التعاقد وحتى الآن  ،وباجلملة تبيان وجه احلق
يف الدعوى وبحث مايثرية اخل�صوم من طلبات ذات �صله بالوقائع املادية ،مع �إحتفاظ املدعى بحقها يف تعديل طلباتها على �ضوء ما�سي�سفر عنه
التقرير .ثالثا/ويف املو�ضوع )1(/ف�سخ عقد البيع وال�شراء املربم بني املدعى واملدعى عليها عن الوحدتني رقما  304و 1704يف م�شروع GLT2
(� )2إلزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدى للمدعى مبلغ  286000درهم (مائتان و�سته وثمانون الف درهم) والفائده القانونية بواقع 9%من تاريخ
املطالبة وحتى متام ال�سداد� )3( .إلزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدى للمدعي التعوي�ض مبلغ وقدره ( )100,000درهم الأ�ضرار املادية واملعنوية التي
ت�سببا فيها للمدعى� .إلزام املدعى عليها بنفقات التقا�ضي وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة .لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة دائرة دعاوي اليوم
الواحد االوىل حمكمة عجمان �صباح يوم  ---------املوافق  2021/07/29ال�ساعة  08:30لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات  ،ويف
حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�ضائية
ع�صام حممد الع�صيمي

مكتب الكاتب العدل خورفكان
د .عائ�شة حممد علي

تقدم ايل ان��ا الكاتب العدل ب��ادارة الكاتب العدل والت�صديقات  -خورفكان  :ال�سيد/
حممد حا�ضر جمعه بن عامر املهريي  -اجلن�سية  :الإمارات وطلب الت�صديق على حمرر
يت�ضمن (ت�ن��ازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري خزائن اخل��ور للخياطة
والتطريز  ،ن�شاط الرخ�صة تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية  ،تطريز الأقم�شة ،
واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة مهنية رقم  532839ال�صادر
بتاريخ  2004/12/27يف دائ��رة التنمية الإقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد /عبداهلل
عبداهلل حممد جا�سم احلمادي  -اجلن�سية  :الإمارات .ليكن معلوما للجميع بان الكاتب
العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور
بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

مكتب الكاتب العدل خورفكان
د .عائ�شة حممد علي

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ان بي ان ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب  DFC-2FL- 3107/9ملك م�ؤ�س�سة مدينة ال�ط�يران -
مب��وج��ب ه��ذا تعلن
فاك�س :
مطار دبي الدويل  -دبي  -هاتف :
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
فيمانو للتجارة العامة � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ
 2021/1/27واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/1/27
وع�ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة ال�ت�ق��دم �إىل امل�صفي امل�ع�ين يف مكتبه
الكائن بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

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

ا�سم ال�شركة  :فيمانو للتجارة العامة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رق��م  44 - 43ملك بلدية دب��ي  -ب��ردب��ي  -الفهيدي  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  820058 :رقم القيد بال�سجل
ال�ت�ج��اري  1377391 :مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ ��رة التنمية االق�ت���ص��ادي��ة بدبي
ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه ،
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/1/27واملوثق لدى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2021/1/27وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم
�إىل امل�صفي املعني ان بي ان ملراجعة احل�سابات العنوان  :مكتب 3107/9
 DFC-2FLملك م�ؤ�س�سة مدينة الطريان  -مطار دبي الدويل  -دبي  -هاتفم�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
فاك�س :
:
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية
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�شرطة ال�شارقة ت�سجل �صفر وفيات خالل العيد
•• ال�شارقة -وام:

�أكدت القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة جناح خطتها الأمنية
ال�شاملة التي �أعدتها خالل �أيام عيد الأ�ضحى املبارك بكافة
مدن الإمارة خالل الفرتة من  19حتى  23يوليو اجلاري
بت�سجيل احل� ��وادث امل��روري��ة �صفر وف �ي��ات وت�ع��ام��ل مركز
االت�صال بغرفة العمليات املركزية مع � 24ألفا و 57مكاملة
هاتفية ما بني الطارئة وغري الطارئة وذلك بالتن�سيق بكل
كفاءة وا�سرتاتيجية مع اجلهات املخت�صة بالقيادة وال�شركاء
اال�سرتاتيجيني.

و�أو�ضح العقيد جا�سم بن هدة مدير �إدارة العمليات ب�شرطة
ال �� �ش��ارق��ة �أن ��ه مت ال�ت�ع��ام��ل م��ع ك��اف��ة امل �ك��امل��ات والبالغات
واال�ستف�سارات ال��واردة على وجه ال�سرعة بعد تقييمها من
قبل امل�ستجيب الأول بهدف �ضمان �سرعة االنتقال ملوقع
البالغ وذلك بالتن�سيق مع الإدارات ال�شرطية الأخرى �ضمن
نطاق تقليل زمن اال�ستجابة.
ودع��ا م��دي��ر �إدارة العمليات اجل�م�ه��ور �إىل ع��دم ال�ت�ردد يف
االت�صال على هاتف الطوارئ  999يف حالة تعر�ضهم لأي
طارئ قد يواجههم ويف �أي وقت.
ويف اجلانب امل��روري �أكد املقدم حممد عالي النقبي مدير

�إدارة املــــرور وال��دوري��ات ب�شرطة ال���ش��ارق��ة جن��اح اخلطة
املرورية التي و�ضعتها ونفذتها الإدارة مب�شاركة الوحدات
املختلفة ب�شرطة ال�شارقة من خالل تكثيف تواجد دورياتها
الأمنية وامل��روري��ة على خمتلف املناطق والأح�ي��اء ال�سكنية
وع �ل��ى ال �ط��رق وال �� �ش��وارع ال��داخ�ل�ي��ة واخل��ارج �ي��ة باملدينة
واملنطقتني ال�شرقية والو�سطى الأم��ر ال��ذي �شكل عامل
النجاح ال��ذي حتقق يف بلوغ �صفر وفيات ما �أ�سهم ذلك يف
حتقيق �أه ��داف ال�ق�ي��ادة املن�سجمة م��ع ا�سرتاتيجية وزارة
الداخلية الرامية �إىل تعزيز الأم��ن والأم��ان وجعل الطرق
�أكرث �أماناً.
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مدير عام بلدية الظفرة :حري�صون على تقدمي الدعم الالزم لإجناح مهرجان ليوا للرطب

�إعــالن نتـائـج م�ســابقـات رطــب بـومعـان واخلنيزي
•• ليوا –الفجر

ت�شارك بلدية منطقة الظفرة يف
م �ه��رج��ان ل �ي��وا ل �ل��رط��ب 2021
الذي يقام حتت رعاية �سمو ال�شيخ
من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
ال��رئ��ا� �س��ة ،وت�ن�ظ�م��ه جل �ن��ة �إدارة
امل �ه��رج��ان��ات وال�ب�رام ��ج الثقافية
والرتاثية ب�أبوظبي.
اط � � �ل� � ��ع� � �� ،س� � �ع � ��ادة حم � �م� ��د علي
املن�صوري مدير عام بلدية منطقة
الظفرة ،على موقع مهرجان ليوا
ل�ل��رط��ب  ،2021ي��راف �ق��ه عبيد
خلفان امل��زروع��ي م��دي��ر املهرجان
مدير �إدارة التخطيط وامل�شاريع
باللجنة ،وع��دد من امل�س�ؤولني يف
البلدية.
و�أ��ش��اد املن�صوري بالتنظيم املميز
للمهرجان والإج ��راءات الوقائية
امل �ت �ب �ع��ة ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى �صحة
و� �س�ل�ام��ة امل �ج �ت �م��ع ،م���ض�ي�ف�اً �أن
ب�ل��دي��ة منطقة ال�ظ�ف��رة حري�صة
ع�ل��ى ت�ق��دمي ك��اف��ة ال��دع��م الالزم
لإجن� � ��اح امل� �ه ��رج ��ان ،ال � ��ذي يهتم
ب�شجرة النخيل وي�شجع املواطنني
على االهتمام بالزراعة واملحافظة
على �أف�ضل �أنواع �أ�شجار النخيل.
وتقوم بلدية منطقة الظفرة ممثلةً
ب �ف��رق ال �ت��واج��د ال �ب �ل��دي بتقدمي
الدعم اللوج�ستي للمهرجان.
وي � �ع � �ت �ب�ر امل� � �ه � ��رج � ��ان م � ��ن �أه � ��م
امل�ه��رج��ان��ات ال�سنوية و�أب��رزه��ا يف
منطقة ال �ظ �ف��رة وال� ��ذي يحتفي
ب�أ�شجار النخيل ملا لها من مكانة
م �ت �م �ي��زة يف ال� �ت ��راث والثقافة
الإم ��ارت� �ي ��ة .وااله� �ت� �م ��ام بتنمية
ال �ث��روة ال ��زراع� �ي ��ة ب���ص�ف��ة عامة
و� �ش �ج��رة ال�ن�خ�ي��ل ب���ص�ف��ة خا�صة
وال �ت��ي ه��ي ت ��راث امل��ا� �ض��ي وث ��روة
احلا�ضر وامل�ستقبل.
وي� �ه ��دف �إىل حت �ق �ي��ق جمموعة
م ��ن الأه� � � ��داف ت �ت �ج��اوز اجلانب
االقت�صادي وال��زراع��ي ،من خالل

• موزة املزروعي حت�صد املركز الأول يف م�سابقة �أجمل خمرافة
•جلان التحكيم تتابع زياراتها امليدانية للمزارع النموذجية يف حما�ضر ليوا ومدن الظفرة
• غد ًا انطالق م�سابقة الظفرة لنخبة الرطب

�إح�ي��اء ما�ضينا اجلميل وثقافتنا
العريقة مبا حتمله من قيم نبيلة
وعادات وتقاليد ،ورثها الأبناء عن
الأج ��داد ،بنا ًء على و�صية الوالد
امل�ؤ�س�س املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ
زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان طيب
اهلل ثراه".
وت� �ق ��وم ب �ل��دي��ة م�ن�ط�ق��ة الظفرة
ب�ت�ج�ه�ي��ز ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ملوقع
امل � �ه � ��رج � ��ان م � ��ن خ� �ل ��ال ت ��وف�ي�ر
ال��زراع��ات التجميلية ،كما توفر
ال �ب �ل��دي��ة �� �ص ��االت الأف � � ��راح ليتم
م ��ن خ�ل�ال �ه��ا ع ��ر� ��ض م�سابقات
ال��رط��ب ،بالإ�ضافة �إىل املحافظة
على املظهر العام ملوقع املهرجان
م��ن خ�لال ال��دور ال�ب��ارز للتواجد
ال �ب �ل ��دي وب ��ال� �ت� �ع ��اون م ��ع مركز
�أبوظبي لإدارة النفايات -تدوير،
و�إزال ��ة كافة املخلفات �أث�ن��اء وبعد

املهرجان للمحافظة على املظهر
العام ملدينة ليوا.
�إع �ل ��ان ن �ت��ائ��ج م �� �س��اب �ق��ات رطب
بومعان واخلنيزي
�أع�ل�ن��ت اللجنة املنظمة ملهرجان
ل �ي��وا ل �ل��رط��ب ب ��دورت ��ه  ،17عن
�أ�سماء الفائزين يف مزاينة رطب
ب��وم�ع��ان (ال �ت��ي خ�ص�ص ل�ه��ا 15
ج��ائ��زة بقيمة � 397أل��ف درهم)،
وم��زاي �ن��ة رط ��ب اخل �ن �ي��زي (التي
خ���ص����ص ل �ه��ا  15ج��ائ��زة بقيمة
� 397ألف درهم).
و�أ�� �س� �ف ��رت ن �ت��ائ��ج م��زاي �ن��ة رطب
ب��وم�ع��ان ع��ن ف ��وز ورث ��ة املرحوم
علي م�صبح الكندي باملركز الأول،
ويف امل ��رك ��ز ال� �ث ��اين ال �ع �ب��دة علي
مر�شد املرر ،واملركز الثالث مرية
ع�ل��ى م��ر��ش��د امل ��رر ،امل��رك��ز الرابع
ف��اط �م��ة ��س�ع�ي��د حم �م��د العريان،

املركز اخلام�س قما�شة �سيف بطي
املزروعي.
ويف مزاينة رطب اخلنيزي ح�صدت
املركز الأول رو�ضة مبارك م�سباح
امل � ��رر ،وذه� ��ب امل��رك��ز ال �ث��اين �إىل
�سريعة ع��ام��ر ج��دي��د املن�صوري،
ويف امل ��رك ��ز ال �ث��ال��ث حم �م��د علي
مر�شد املرر ،واملركز الرابع �صلهام
حرمو�ص �سعيد �صالح املزروعي،
واملركز اخلام�س مرية على مر�شد
املرر.
"موزة املزروعي" حت�صد املركز
الأول يف م� ��� �س ��اب� �ق ��ة "�أجمل
خمرافة"
�أ� �س �ف��رت ن �ت��ائ��ج م�� �س��اب �ق��ة �أجمل
خمرافة يف مهرجان ليوا للرطب
بدورته  17عن فوز م��وزة مكتوم
ال�ف�ن��دي امل��زروع��ي ب��امل��رك��ز الأول،
ويف املركز الثاين مي �سامل هادي

��س��امل امل�ن���ص��وري ،وف ��ازت باملركز
ال�ث��ال��ث ف��اخ��رة �أح �م��د بليد املرر،
املركز الرابع �شمة ابراهيم �سامل
ح�م��د امل ��زروع ��ي ،امل��رك��ز اخلام�س
العبده علي مر�شد امل��رر ،واملركز
ال�ساد�س مي عي�سي حممد عي�سي
امل��زروع��ي ،واملركز ال�سابع و�ضحة
مبارك حممد املن�صوري ،واملركز
الثامن حمدة را�شد �سلطان �أحمد
الهاملي ،وامل��رك��ز التا�سع �ضبابة
ج��اب��ر ��س�ل�ط��ان امل � ��رر ،ويف املركز
العا�شر علياء را�شد �سلطان �أحمد
الهاملي.
م�سابقة ليوا لنخبة الرطب ت�شهد
م�شاركات متنوعة من مزارع دولة
الإمارات
� �ش �ه ��دت م �� �س��اب �ق��ة ل� �ي ��وا لنخبة
الرطب يف مهرجان ليوا للرطب،
التي انطلقت �صباح �أم�س ال�سبت،

م�شاركات متنوعة من مزارع دولة
الإم� � ��ارات ،ح�ي��ث �سجلت ع�شرات
الأ�صناف من الرطب ،فيما بد�أت
جلان التحكيم مهامها بعد �إمتام
ع�م�ل�ي��ات اال� �س �ت�ل�ام ،ح �ي��ث �سيتم
الإع�لان عن نتائج امل�سابقة م�ساء
ال �ي��وم الأح� � ��د ،ح �ي��ث ي �ت��م تقييم
امل�شاركات وفق موا�صفات ومعايري
دقيقة ،ويتم فح�ص الإنتاج الفائز
خمربياً. .
"جلان التحكيم" تتابع زياراتها
امل�ي��دان�ي��ة ل�ل�م��زارع النموذجية يف
حما�ضر ليوا ومدن الظفرة
تتابع جلنة التحكيم يف مهرجان
ليوا للرطب بدورته  ،17زياراتها
امل �ي��دان �ي��ة ل �ل �م ��زارع النموذجية
امل� ��� �ش ��ارك ��ة يف م �� �س��اب �ق��ة امل ��زرع ��ة
ال� �ن� �م ��وذج� �ي ��ة ب �ف �ئ��ات �ه��ا ال� �ث�ل�اث
(حم��ا� �ض��ر ال���ش��رق�ي��ة واملحا�ضر

الغربية يف مدينة ل�ي��وا ،وم��زارع
مدن الظفرة) ،حيث �سيتم الإعالن
ع��ن ال�ن�ت��ائ��ج م���س��اء ال �ي��وم الأح ��د
عرب من�صات التوا�صل االجتماعي
التابعة للجنة (ت��راث�ن��ا) وو�سائل
الإعالم املختلفة.
وت� �ق ��وم جل �ن��ة ال �ت �ح �ك �ي��م بتقييم
امل � ��زارع وف ��ق ا� �ش�ت�راط��ات حمددة
منها (�أن ال تقل م�ساحة املزرعة
امل ��راد امل���ش��ارك��ة بها ع��ن � 15ألف
م�تر مربع مب��ا ي�ع��ادل  15دومن،
و�أن ت�شمل امل��زرع��ة ع�ل��ى النخيل
وغريها من الأ�شجار مبا يتما�شى
م ��ع م �� �س��اح��ة الأر�� � � ��ض وحم � ��ددة
ب���س��ور وب ��واب ��ة) ،و��ض�م��ن معايري
تقييم تعتمد على النظافة العامة
للمزرعة ،ا�ستخدام �أ�ساليب الري
احلديثة امل��وف��رة للمياه ،االلتزام
ب��ال �� �ش��روط وال �� �ض��واب��ط العامة

ملكافحة الآف��ات ال��زراع�ي��ة ،توفري
� �س �ك��ن م�ل�ائ ��م ل �ل �ع �م ��ال ،توفري
�أماكن لتخزين املنتجات الزراعية،
توفري �أماكن تخزين للمدخالت
الزراعية مثل املبيدات والأ�سمدة
وخ�لاف��ه ،ت��وف�ير �أم��اك��ن ملخلفات
املزرعة.
ال �ي��وم ان �ط�لاق م�سابقة الظفرة
لنخبة الرطب
تنطلق �صباح اليوم الأحد م�سابقة
ال�ظ�ف��رة لنخبة ال��رط��ب� ،إذ يبد�أ
ا�ستالم امل�شاركات م��ن ال�ساعة 8
�صباحاً ولغاية  3م�ساءً ،يف موقع
املهرجان مبدينة ليوا يف منطقة
ال�ظ�ف��رة ،وق��د خ�ص�ص للم�سابقة
م �ب �ل��غ � 725أل � ��ف دره� � ��م ،حيث
يح�صل الفائز باملركز الأول على
م�ب�ل��غ � 200أل ��ف دره� ��م ،واملركز
ال�ث��اين � 150أل��ف دره��م ،واملركز
الثالث � 100أل��ف دره��م ،وتتوزع
اجلوائز و�صو ًال للمركز اخلام�س
ع�شر.
وي���ش�ترط للم�شاركة يف م�سابقة
ال�ظ�ف��رة لنخبة ال��رط��ب �أال يقل
ع� ��دد الأ�� �ص� �ن ��اف امل� � ��راد امل�شارك
ب �ه��ا ع ��ن � � 20ص �ن �ف �اً ،و�أال تقل
الكمية امل�شاركة لكل �صنف عن 3
كيلوغرام ،و�أن يكون الإنتاج حملياً
ومن مو�سم  ،2021و�أن يكون يف
مرحلة الن�ضج املنا�سبة وحجمه
منا�سباً وال تزيد ن�سبة �إرطابه عن
 ،50%وال يحتوي على ثمار غري
مكتملة الن�ضج.
ك� �م ��ا ي� �ج ��ب خ� �ل ��و ال � ��رط � ��ب من
الإ�صابات احل�شرية ومن احل�شرات
امل�ي�ت��ة �أو بيو�ضها �أو ي��رق��ات�ه��ا �أو
خم� ّل�ف��ات�ه��ا ،وخ��ال �ي �اً م��ن العيوب
ال �ظ��اه��رة ،وال ي�ح�م��ل رائ �ح��ة �أو
طعماً غري طبيع َيني �أو �أن ت�شوبه
�آثار معدنية �أو رملية مثل الندب،
�أن يكون � ، ،أن يكون خالٍ من بقايا
امل�ب�ي��دات والأ� �س �م��دة الكيميائية،
حيث �سيتم فح�ص الإنتاج الفائز
خمربياً.

بلدية منطقة الظفرة تطلق حملة للوقاية من خماطر م�سببات احلرائق واالجهاد احلراري
•• الظفرة -الفجر:

�أط �ل �ق��ت ب�ل��دي��ة م�ن�ط�ق��ة الظفرة
ال�ب�رن ��ام ��ج ال� �ت ��وع ��وي ال�صيفي
"مناطق �صناعية �آمنة" لتعزيز
الوعي ل��دى العاملني يف املناطق
ال���ص�ن��اع�ي��ة وذل� ��ك ل �ل��وق��اي��ة من
م �� �س �ب �ب��ات احل ��رائ ��ق يف املن�ش�آت
ال �� �ص �ن��اع �ي��ة وخم ��اط ��ر االج� �ه ��اد
احل � ��راري ل�ل�ع��ام�ل�ين ف�ي�ه��ا خالل
مو�سم ال�صيف.
حيث انطلقت احلملة التوعوية
حت ��ت � �ش �ع��ار "معا ل �ل��وق��اي��ة من
خم� ��اط� ��ر م� ��� �س� �ب� �ب ��ات احل� ��رائ� ��ق
واالج� � �ه � ��اد احل � � � ��راري يف ف�صل
ال�صيف" ،وت �� �س �ت �ه��دف العمال
ومالك املحالت والور�ش ،ومالك
ال �� �ش��رك��ات امل �ت��واج��دة يف املناطق
ال�صناعية مبدن منطقة الظفرة،
كما ت�ستهدف احلملة عدد1201
م �ن �� �ش ��أة � �ص �ن��اع �ي��ة يف  9مناطق
�صناعية ويبلغ عدد العاملني فيها

 4186عام ً
ال.
وت��رك��ز احلملة على ع��دة حماور
ت��وع��وي��ة م �ن �ه��ا ن �� �ش��ر املمار�سات
ال�سليمة املتبعة يف تخزين املواد
ال �ق ��اب �ل ��ة ل�ل�ا� �ش �ت �ع ��ال ،و�أه �م �ي ��ة

�صيانة ومراقبة �أنظمة مكافحة
احل� ��ري� ��ق يف امل� �ن� ��� �ش� ��أة ،و�أه �م �ي ��ة
ال �� �ص �ي��ان��ة ال � ��دوري � ��ة للمعدات
الكهربائية ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �آلية
تخزين ا�سطوانات الغاز وكيفية

تغطية التو�صيالت �أو التمديدات
الكهربائية داخل املن�ش�أة .والت�أكيد
على عدم ا�ستخدام املن�ش�أة لل�سكن
�أو ال �ط �ب��خ �أو ل�ل�م�ع�ي���ش��ة ،وع ��دم
ال �ت��دخ�ي�ن داخ � ��ل امل �ن �� �ش ��أة وذل ��ك

ل �� �ض �م��ان ��ص�ي��ف �آم� ��ن خ ��ايل من
م�سببات احلرائق.
ك�م��ا ت �ه��دف احل�م�ل��ة �إىل تعريف
ال�ع��ام�ل�ين يف امل�ن���ش��آت ال�صناعية
مب �خ��اط��ر الإ� � �ص ��اب ��ة ب ��الإن� �ه ��اك

احلراري و�أعرا�ضه وطرق الوقاية
م �ن��ه مب ��ا ي���ض�م��ن احل �ف ��اظ على
��ص�ح�ت�ه��م و� �س�لام �ت �ه��م .وتعزيز
ال �ت��وا� �ص��ل الإي� �ج ��اب ��ي م ��ع كافة
��ش��رائ��ح املجتمع مبختلف فئاته

ون���ش��ر ال��وع��ي ال���ص�ح��ي وتطبيق
ق� � ��وان �ي ��ن وم� � �ع � ��اي �ي��ر ال �� �ص �ح ��ة
وال� ��� �س�ل�ام ��ة امل �ه �ن �ي��ة يف جميع
امل ��واق ��ع مب ��ا ي� �ت�ل�اءم م ��ع �أف�ضل
املمار�سات العاملية .وتتنوع �أن�شطة

احلملة وو�سائلها التوعوية فمنها
ال ��زي ��ارات امل�ي��دان�ي��ة للمن�ش�آت يف
املناطق ال�صناعية ،ون�شر الو�سائل
واملن�شورات التوعوية االلكرتونية
عرب قنوات التوا�صل االجتماعي
امل�خ�ت�ل�ف��ة ب��الإ� �ض��اف��ة اىل تنظيم
ال��ور���ش االف�ترا� �ض �ي��ة التوعوية
ل �ل �ع �م ��ال ب ��ال �ل �غ ��ة الإجن� �ل� �ي ��زي ��ة
والعربية واالوردو.
وي ��أت��ي تنظيم احل�م�ل��ة انطالقاً
م��ن ر�ؤي��ة ور��س��ال��ة بلدية منطقة
الظفرة الرامية �إىل �أن تكون �أبو
ظبي �إم ��ارة ذات تطوير عمراين
ونقل متكامل يعزز جودة احلياة،
وت�ن�ظ�ي��م وت �ط��وي��ر و�إدارة النمو
العمراين والنقل ب�شكل متكامل
وم�ستدام م��ن خ�لال توفري بنية
حتتية وم��راف��ق وخ��دم��ات رائدة
وذك�ي��ة لرفاهية و�سعادة املجتمع
وتعزيز التواجد البلدي وا�شراك
املجتمع وتفعيل دوره يف تنمية
الإمارة واحلفاظ عليها.
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جامعة الإمارات توا�صل ا�ستعداداتها ال�ست�ضافة امل�ؤمتر العاملي للجيوفيزياء الهند�سية �أكتوبر املقبل
خم�سة م��ؤمت��رات عاملية يف جم��ال اجليوفيزياء
•• العني  -الفجر
الهند�سية على مدار ال�سنوات االثنتني وثالثني
ت��وا� �ص��ل ج��ام �ع��ة الإم� � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة املا�ضية ،الأمر الذي يُربز مكانة جامعة الإمارات
ا� �س �ت �ع��دادات �ه��ا ال� �س �ت �� �ض��اف��ة ال� � ��دورة ال�ساد�سة باعتبارها م�ؤ�س�سة �أكادميية وبحثية رائ��دة على
للم�ؤمتر العاملي للجيوفيزياء الهند�سية ،حتت امل�ستوى املحلي ،الإقليمي والعاملي".
رعاية �سمو ال�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان و�أ�� �ض ��اف" :يُ�ش ّكل ه ��ذا امل ��ؤمت ��ر م�ن���ص��ة هامّة
ممثل احل��اك��م يف منطقة ال�ع�ين وب��ال�ت�ع��اون مع حت�ت���ض��ن �أك�ث��ر م ��ن  200خم �ت ��� ٍّ�ص يف جمال
بلدية مدينة العني يف الفرتة من � 25إىل  28اجليوفيزياء الهند�سية من مخُ تلف دول العامل،
�أكتوبر  .2021وقال الدكتور �أحمد مراد ،النائب �إ��ض��اف��ة �إىل ُم���ش��ارك��ة جمعية اجليوفيزيائيني
امل���ش��ارك للبحث العلمي يف ج��ام�ع��ة الإم� ��ارات :اال�ستك�شافيني الأمريكية ك�شريك علمي ملُناق�شة
" ُتك ّثف اجلامعة ا�ستعداداتها ال�ست�ضافة هذا �آخ� ��ر ال �ت �ح��دي��ات يف ه ��ذا امل �ج ��ال .ون���س�ع��ى عرب
امل�ؤمتر الهام ال��ذي ّ
املن�صة العاملية الرائدة �إىل توثيق التعاون
مت ت�صنيفه واح��داً من �أهم هذه ّ

06

وال�شراكات م��ع البلدان ال�صديقة ،بهدف دعم
ت�ب��ادل اخل�ب�رات واملعرفة وال�ت�ع� ّرف على �أف�ضل
املُمار�سات التكنولوجية الرائدة ،و�أحدث امل�شاريع
ال�ب�ح�ث�ي��ة يف ه ��ذا امل �ج ��ال ،خ��ا��ص��ة ف�ي�م��ا يتع ّلق
ب�إيجاد احللول الناجعة ال�ستدامة كافة امل�شاريع
االقت�صادية والبيئية واالجتماعية والأثرية".
واخ �ت �ت��م ال ��دك �ت ��ور م � ��راد ت �� �ص��ري �ح��ه بالقول:
"يُ�سعدنا �أن ُت��واك��ب م�ب��ادرات جامعة الإمارات
كافة التطورات يف الأنظمة التعليمية والبحثية
واالحتياجات امل�ستقبلية التي تخدم وتواكب ر�ؤية
القيادة الر�شيدة يف الو�صول �إىل بيئة مُ�ستدامة
عند حلول مئوية الإمارات ".2071

ي�شهد م�شاركة  23من�صة ملنتجي الرطب وال�شركات املتخ�ص�صة بالتقنيات الزراعية واملنتجات الرتاثية

مهرجان الذيد للرطب  2021من�صة �سنوية هامة ينتظرها اّ
ملك النخيل للرتويج ملنتجاتهم املحلية
وتراثية جاذبة لأهايل و�أبناء �إمارة ال�شارقة من مزارعني وجتار خ�صو�صا
و�سكان ال��دول��ة عموما ،كما �أ�ضحى ال�ي��وم من�صة �سنوية هامة ينتظرها
ملاّ ك النخيل للرتويج ملنتجاتهم من الرطب والفواكه املحلية من خالل
من�صات العر�ض التي توفرها الغرفة بهدف تعزيز نوعية امل�شاركة وتبادل
اخلربات ،لذلك حتر�ص غرفة ال�شارقة �سنويا على تطوير فعاليات احلدث
وم�سابقاته لتحقيق �أهدافه الرئي�سية املتمثلة باالهتمام باملزارعني ومنتجات
النخيل من خالل الرتويج لنوعية الإنتاج يف املنطقة الو�سطى التي ت�شتهر
بجودتها ،ف�ضال عن م�سابقات مزاينة الرطب التي تعنى ب�شكل كامل ب�إرث
الآب��اء والأج��داد الذين عا�شوا على هذه الأر���ض الطيبة ،بالإ�ضافة �إىل ما
ميثله انتظام �إقامة املهرجان ب�صفة �سنوية من حتديث وتطوير الإنتاج
وال�سالالت وطرق املكافحة عرب ا�ستقطاب ال�شركات الكربى واملتخ�ص�صة
يف هذا املجال بهدف رفع وعي املزارعني وبالتايل االرتقاء بزراعة النخيل
وتعزيز تناف�سيتها كجزء ال يتجز�أ من روافد االقت�صاد بالدولة.

•• ال�شارقة-الفجر:

يوا�صل مهرجان الذيد للرطب فعاليات مو�سمه اخلام�س ال��ذي تنظمه
غرفة جت��ارة و�صناعة ال�شارقة يف مركز �إك�سبو الذيد بنجاح و�سط توافد
�أعداد كبرية من الزوار من خمتلف �إمارات الدولة ،يف ظل م�شاركة وا�سعة
من قبل �أ�صحاب م��زارع النخيل والفواكه يف م�سابقات املزاينة ومن�صات
العر�ض البالغ عددها  23من�صة.
حيث ال يقت�صر مهرجان الذيد للرطب يف مو�سمه اخلام�س على م�سابقات
املزاينة فح�سب� ،إذ ت�شهد �أروقة املهرجان م�شاركة تعد الأكرب من قبل منتجي
وملاّ ك النخيل وال�شركات املتخ�ص�صة باملعدات والتقنيات الزراعية و�أجهزة
التعبئة والتغليف ،ف�ضال ع��ن من�صات امل�شغوالت ال�تراث�ي��ة والتقليدية
ومنتجات الع�سل الطبيعي ،بالإ�ضافة �إىل امل�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية
املعنية بالزراعة ،وال�سيما �أن غرفة ال�شارقة خ�ص�صت لها امل�ساحة الأكرب
من احلدث �إنطالقا من حر�صها على جعله ملتقى فريدا لع�شاق النخيل
والرطب من �أفراد وم�ؤ�س�سات ،وفر�صة لتبادل اخلربات الفنية بني منتجي �إبراز املنتج الوطني
التمور ،ومن�صة �سنوية للت�سويق للمنتجات املحلية وتعزيز مكانة الذيد و�أع��رب ع��دد من امل�شاركون يف من�صات الذيد للرطب عن تثمينهم لدعم
التاريخية واملحافظة على تراثها العريق وتقدمي خمتلف �أ�شكال الدعم ال�ق�ي��ادة الر�شيدة لرعايتها مثل ه��ذه الأح� ��داث ،وتقديرهم ل��دور غرفة
املتاحة لأبنائها وال�سيما يف القطاع الزراعي.
ال�شارقة يف �إع�ط��اءه��م م�ساحة م��ن امل�ه��رج��ان و�إي�ل�اء العاملني باملنتجات
الزراعية اهتماما خا�صا لعر�ض منتجاتهم والت�سويق لها يف هذا احلدث
تظاهرة وطنية
ال��رائ��د ،حيث �أع ��رب علي ��س��امل �سليمان م��ال��ك �شركة الظنحاين للع�سل
وق��ال �سعادة حممد �أحمد �أم�ين العو�ضي مدير عام غرفة جت��ارة و�صناعة البلدي عن �سعادته بهذه امل�شاركة ،م�ؤكدا �أن املهرجان يلعب دورا كبريا يف
ال�شارقة� :إن مهرجان ال��ذي��د للرطب غ��دى تظاهرة وطنية واجتماعية �إبراز املنتج الوطني والرتويج له ،كما يعد �أي�ضا فر�صة للم�ساهمة يف �إحياء

ما�ضي وتراث الآباء والأجداد وتوريث احلرف التقليدية للأجيال القادمة عززت من طم�أنينة اجلمهور لزيارة املهرجان والإقبال على ال�شراء.
و�إعطائهم فكرة ب�أن هذه احلرف م�شاريع منتجة وذات مردود وفري للأ�سرة
من�صة مهمة
وداعمة لالقت�صاد الوطني.
وقال يا�سر �أحمد املدير التنفيذي يف �شركة جامعة النخيل لتجارة النخيل
مبدينة العني� :أحر�ص �سنويا منذ انطالق املهرجان يف العام  2016على
�إ�سعاد الأهايل
حممد خمي�س بن بادي مالك �شركة البادي املتخ�ص�صة باملنتجات الرتاثية ،امل�شاركة يف هذا احلدث الذي يعد من�صة مهمة ل�شركتي للرتويج ملنتجاتها
�أك��د �أن مهرجان ال��ذي��د للرطب يعد مبثابة هدية �سنوية لإ��س�ع��اد �أهايل من �أ�شجار النخيل بكافة �أنواعها وم�شاتل الأزه��ار و�أن�سجة النخيل ،كونه
املنطقة الو�سطى من �إمارة ال�شارقة و�أبناء الإم��ارات عموما كونه يذكرهم ي�ستقطب �آالف ال ��زوار والتجار واملهتمني بالنخيل وال��زراع��ة ب�شكل عام
مبا�ضيهم العريق وتراثهم الأ�صيل ،نظرا ملا ي�شكله الرطب والنخيل من ويحظى بدعم كبري من قبل احلكومة و�أبناء الإمارات الذي يحر�صون على
رم��ز كبري على م��ائ��دة ال�ضيافة الإم��ارات �ي��ة والرت �ب��اط��ه ب��ال�تراث املحلي زيارته وامل�شاركة يف فعالياته املتنوعة.
و�أدواته ،م�شريا �إىل �أن تخ�صي�ص من�صات لعر�ض املنتجات التقليدية �ضمن
فعاليات مهرجان الذيد للرطب يعد فر�صة مهمة للعاملني يف هذا املجال م�سابقات املزاينة
للرتويج ملنتجاتهم والت�سويق لها خا�صة و�أنها ت�شكل عن�صر جذب لل�سياح وتتوا�صل م�سابقات املزاينة با�ستقبال طلبات التقدم م��ن قبل املزارعني
والتي ت�شهد هذا العام م�ستوى ملفت و�إيجابي يعك�س ج��ودة املنتج املحلي
والزوار القادمني �إىل ال�شارقة والإمارات.
م��ن ال��رط��ب ،حيث ي�شهد ال�ي��وم ال��راب��ع والأخ�ي�ر م��ن امل�ه��رج��ان ا�ستقبال
املتقدمني مل�سابقات مزاينة النخبة عام ،والليمون ،وم�سابقة �أجمل خمرافة
حافزا للم�شاركة
وثمن �أبو عبد اهلل �صاحب �شركة الفهد لتجارة التمور دور غرفة ال�شارقة للن�ساء فقط وم�سابقة مزاينة احل�سيل� ،إىل جانب م�سابقتي املاجنو املحلي
ودعمها الدائم لتجار التمور من خالل هذا احلدث املتميز ،م�ؤكدا �أنه يحر�ص واملتنوع والتني الأ�صفر والأحمر ،حيث ت�ستقبل جلنة التحكيم الطلبات من
�سنويا على امل�شاركة وال �سيما �أن الغرفة تقدم خ�صومات كبرية يف �أ�سعار ال�ساعة الثامنة �صباحا وتغلق باب اال�ستقبال يف ال�ساعة الثانية ظهرا ،فيما
الإيجارات والذي بدوره يعد حافزا لتو�سيع امل�شاركات وتنويعها وتخفي�ض يفتتح املهرجان �أبوابه للزوار حتى ال�ساعة العا�شرة ليال للإعالن عن �أ�سماء
الأ�سعار لال�ستفادة من مكانة احلدث و�أهميته ،م�شيدا بالإجراءات والتدابري الفائزين باجلوائز التي ترتاوح قيمتها ما بني � 30ألف درهم كحد �أق�صى
االحرتازية املطبقة باملهرجان حر�صا على �سالمة اجلميع والتي بدورها و  2000درهم كحد �أدنى.

العاملي للت�سامح يطلق برنامج ماج�ستري الأول من نوعه عامليا
•• �أبوظبي-وام:

�أعلن املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم عن �إطالق برنامج ماج�ستري يعد
الأول من نوعه يف درا�سات الت�سامح وال�سالم العاملي ك�شهادة م�شرتكة مع
جامعة  ، Ubiquityاملعتمدة يف اململكة امل�ت�ح��دة.وج��اء الإع�ل�ان عن
الربنامج خالل اجلل�سة ال�ساد�سة للربملان الدويل للت�سامح وال�سالم التي
عقدت يف مونتينيغرو ..ويهدف �إىل تزويد اخلريجني باملعرفة واملهارات
املبتكرة وتلبية احتياجات املجتمع للعي�ش م ًعا يف وئام وا�ستقرار.
و قال رئي�س املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم معايل �أحمد اجل��روان �إن
االنفتاح والتفاهم جتاه الآخرين يجب �أن يكونا طريقنا يف تعليم �أطفالنا
GOVERNMENT OF DUBAI
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Legal notice - No 66336/1/2021
The Notifier : Al Mazan Ships & Boats Spare Parts Trading LLC
Represented by Mrs. Susmita Mangalasheri - Indian nationality in her capacity as
the manager of the company and the attorney of Mr. Ramachandran Parameshwara
Nair under the power of attorney, made No. AJ20180812B61816 issued by the
Ajman public notary and by the attorney of the lawyer / Mr. Ahmad Abdullah
Mohammed Malik Anwahi - according to the Power of Attorney, transaction number.
SH20210118A02048 Issued by the Sharjah public notary, and by the attorney of Mr.
Abdul Qawi Al-Mahdi Al-Zain Abu Hajl according to the Power of Attorney No.
234246/1/2017 dated 29/10/2017 issued by the Dubai public notary.
Address: Ajman Industrial - Tel: 0506323980 - 0501710989 - 0506446368
The First Notified : Sea port Int. Shipping Co. LLC.
The Second Notified : Farhad Baghaei - Canadian nationality
Announces at the address : Emirate of Sharjah Al Khan - Al Khan Street - Apartment
No. 105 - Floor No. 1 - King Ali Obaid Bel-Rasheed - Warehouse number 709660
Phone 0506441217- 0506446368
Subject : Legal notice to pay an amount of 567,561.06 dirhams (Five hundred sixty
)seven thousand five hundred sixty one Dirhams and six Fills
As a result of a commercial transaction between the Notifier and the first notified, an
amount of 567561.06 dirhams is levied in their debt, and accordingly the two notified
issued the following checks from the account of the company the first notified with
the Emirates NBD, and the second notified signed the checks in his capacity as the
manager authorized to sign cheques and this is according to the following:
Amount

Drawee Bank

Bounced
Date

Date

Cheque No

94.593.51

Emirates NBD

11/7/2016

23/9/2015

005147

94.593.51

Emirates NBD

11/7/2016

23/10/2015

005149

94.593.51

Emirates NBD

11/7/2016

23/11/2015

005159

94.593.51

Emirates NBD

11/7/2016

23/12/2015

005150

94.593.51

Emirates NBD

11/7/2016

23/1/2016

005152

94.593.51

Emirates NBD

11/7/2016

23/1/2016

005153

Upon submission of the aforementioned cheques to cash on their due dates, they were
bounced without cashing because the account was closed. Therefore, As the legal
attorneys of the notifier, we notify you to pay the amount of 567,561.06 dirhams (five
hundred sixty seven thousand five hundred sixty one dirhams and six fills) the value
of the aforementioned bounced cheques within 5 days from the date of the notice,
otherwise the notifier will have to take all legal proceedings to ensure his rights, with
preserving all other rights of the notifier.
Yours sincerely,
By the attorney of Lawyer Ahmed Abdullah Mohammad Malik Anwahi, according to
the power of attorney, transaction number SH20210118A02048 issued by the Sharjah
public notary, and by the attorney of Mr. Ramachandran Parameshwara Nair under the
power of attorney No. AJ20180812B61816 issued by the Ajman public notary, and by
the attorney of Mr. / Abdul Qawi Al-Mahdi Al-Zain Abu Hajl - according to the Power
of Attorney No. 234246/1/2017 dated 29/10/2017 issued by the Dubai public notary.

م��ن ال��رو��ض��ة �إىل �أع �ل��ى م�ستوى يف ال��درا� �س��ات العليا ،و�إظ �ه��ار الثقافة
واخللفيات املتنوعة لهم  ،والإن�سانية الأ�سا�سية امل�شرتكة".
و �أكد �أهمية تعليمهم نبذ العنف واعتماد الو�سائل ال�سلمية حلل اخلالفات
وال�ن��زاع��ات كما ورد يف جميع الأدي ��ان..ودع ��ا �أع���ض��اء املجل�س وال�شركاء
وامل�ت�ع��اون�ين م�ع��ه �إىل خ�ل��ق م�شاعر االن�ف�ت��اح واالح�ت��رام جت��اه الآخرين
والت�ضامن وامل�شاركة يف الأجيال القادمة على �أ�سا�س ال�شعور بالأمن يف
هوية الفرد وال�ق��درة على التعرف على الأب�ع��اد العديدة كونه �إن�سا ًنا يف
�سياقات ثقافية واجتماعية خمتلفة.
كما دعا الطالب من جميع �أنحاء العامل للت�سجيل و�أن يتميزوا ليكونوا
�أول دفعة تتخرج من هذا الربنامج الفريد و الوحيد يف العامل يف درا�سات
الت�سامح وال�سالم العاملي  ،حيث �سيقدم املجل�س العديد من املنح الأكادميية
يف الت�سامح وال�سالم للطالب املتميزين الذين يعي�شون يف ظروف �صعبة
ومن بلدان يف حاجة ما�سة �إىل دعاة الت�سامح وبناة ال�سالم.
وكان املجل�س طور برنامج املاج�ستري لتلبية احتياجات املجتمع من املنظور
االقت�صادي والثقايف وامل�شاركة املجتمعية و�إميانا منه ب�أن التعليم العايل
له دور رئي�سي يف �إع��داد �صناع التغيري والقادة ورجال الأعمال واملفكرين
النقديني و�صناع القرار.

والربنامج هو �أح��د تو�صيات "م�ؤمتر االجت��اه��ات الأكادميية يف التعليم
العايل من �أجل الت�سامح" الذي عقد يف مالطا يف �أكتوبر  ، 2019حتت
رع��اي��ة رئي�س مالطا حيث مت يف ذل��ك ال��وق��ت ت�شكيل جمل�س ا�ست�شاري
�أك��ادمي��ي  ،يت�ألف م��ن �أ��س��ات��ذة ب��ارزي��ن م��ن جامعات مرموقة م��ن جميع
�أن �ح��اء ال �ع��امل :ج��ام�ع��ة م�ين /ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،/ج��ام�ع��ة ت�ك���س��ا���س يف
�أو�سنت /الواليات املتحدة الأمريكية ،/جامعة هاملني /الواليات املتحدة
الأمريكية ،/جامعة �سا�سك�س /اململكة املتحدة ،/وجامعة غ��واداالخ��ارا /
املك�سيك ،/وجامعة البيدر �/ألبانيا /وجامعة ل�شبونة /الربتغال./
يغطي الربنامج جماالت  :االت�صال  ،واالبتكار والإبداع  ،واحلوار  ،وحتويل
ال�صراع  ،والتفكري النقدي  ،وحتليل ال�صراع  ،والت�أثري يف متكني التغيري
و�إحداثه  ،وامل�شاركة املجتمعية  ،واعتماد الو�سائل ال�سلمية حلل اخلالفات
وال�صراعات .اما خمرجات التعلم فهي - :التفكري ب�شكل نقدي وحتليلي - ،
تو�صيل احللول لق�ضايا العامل بثقة واحرتافية عالية  -العمل مب�س�ؤولية
و�إبداع كفرد �أو كع�ضو �أو قائد فريق يف بيئات متعددة التخ�ص�صات.
 احل�صول على املعلومات وتقدير احل��اج��ة �إىل التعلم م��دى احل�ي��اة -تقييم ت�أثري امل�شاكل العاملية والوطنية والإقليمية على البيئة االقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سية.

 نقل املعرفة بالنظريات واملفاهيم وطرق البحث يف املجال وتطبيقها يفت�صميم البحث وحتليل البيانات - .تف�سري وحتليل البيانات من جمموعة
متنوعة من امل�صادر  -حتليل املواقف احلالية وامل�ستمرة � -إج��راء بحث -
ت�صميم وتنفيذ و�سائل الت�سامح وال�سالم يف حل الق�ضايا احلالية يف �أو
فيما بني جمموعات �أو حكومات �أو منظمات �أو املجتمع املدين �أو �شركات.
 تطوير احلجج من خالل ا�ستخدام الأدلة.والربنامج قائم على البحث و ميتد لعامني  ،ويتطلب من الطالب تقدمي
�أطروحة املاج�ستري اخلا�صة بهم يف نهاية عامهم الثاين  ،واختيار امل�سار
ال��ذي يتنا�سب مع �أهدافهم املهنية :اما التكنولوجيا واالبتكار والقيادة
يف الت�سامح وال�سالم �أو حقوق الإن�سان واملنظمة الدولية والدبلوما�سية
العامة.
ويعمل املجل�س مع الدول الأع�ضاء فيه لتقدمي هذا الربنامج �إىل بلدانهم
وم�ساعدتهم على تطبيقه يف جامعاتهم.
�سيخرج الربنامج �ضباط حقوق الإن�سان  /احلقوق املدنية ،بناة ال�سالم،
دعاة الت�سامح ،نقاد  /متخ�ص�صني يف و�سائل الإعالم ،دعاة  /ن�شطاء عامني
 ،و�سطاء جمتمعيني  ،م�ست�شارين حكوميني  ،مفاو�ضني دوليني  ،حمامني
قانونيني وغريهم .

التحديات والفر�ص يف ملتقى افرتا�ضي ملبتعثي �شرطة �أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر

ع� �ق ��دت � �ش ��رط ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي �أول
ملتقى افرتا�ضي للمبتعثني حول
امل �ق�ت�رح��ات وال �ت �ح��دي��ات و�شمل

ع�بر ال�ت��وا��ص��ل ع��ن بعد ك� ً
لا من
مبتعثيها يف �أ� �س�ترال �ي��ا واململكة
املتحدة و فرن�سا و كازاخ�ستان.
وحث العميد عثمان حاجي خوري،
مدير �إدارة البعثات بقطاع املوارد

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13297بتاريخ 2021/7/25
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/6244
املنذر  /فايربنت جلوبل �ش .م.ح.
املنذر اليا  /اف �إيه بي للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
ب�صفتنا ال�شركة املنذرة نوجه هذا االن��ذار ب�ضرورة املبادرة ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره
( 355,555,75درهم) ثالثمائة خم�سة وخم�سون �ألف وخم�سمائة وخم�سة وخم�سون
درهماً وخم�سة و�سبعون فل�ساً  ،قيمة املبالغ املرت�صدة يف ذمة املنذر �إليها مبوجب ال�شيكات
البنكية �سالفة البيان .وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم املنذر �إليها هذا الإنذار
 ،واال �سوف ت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة ومنها ا�ست�صدار
�أمر �أداء يف مواجهتها لإلزامها مبا �سبق ذكره بالإ�ضافة �إىل الفائدة القانونية من تاريخ
ا�ستحقاق كل �شيك وحتى ال�سداد التام بالإ�ضافة �إيل الر�سوم وامل�صاريف .مع حفظ كافة
احلقوق القانونية الأخرى للمنذرة
الكاتب العدل

ال�ب���ش��ري��ة خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه املبتعثني
ع�ل��ى م�ضاعفة اجل �ه��ود لتحقيق
النجاح وال�ت�ف��وق واال��س�ت�ف��ادة من
الفر�صة التي �أتاحتها الدولة لهم
للإ�سهام يف تطوير وتقدم العمل
ال�شرطي ودع��اه��م �إىل �أن يكونوا
� �س �ف��راء ل��دول�ت�ه��م وم�ؤ�س�ساتهم،
م � ��ؤك � �دًا �أن الأخ� �ل ��اق احلميدة
وال�سلوك القومي يعك�سان الوجه
امل���ش��رق ل��دول��ة الإم� ��ارات العربية
امل � �ت � �ح� ��دة .و�� � �ش � ��ارك يف اللقاء

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو /روحيه �صاحب
الدين جومديل  ،الفلبني
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق ��م ()ec6099005
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0505465677

امللحقيات ال�شرطية ل�ش�ؤون القيادة
وا�ستعر�ض جهود القيادة العامة
يف االه�ت�م��ام باملبتعثني وحر�ص
ال �ق �ي��ادة ال���ش��رط�ي��ة ع �ل��ى تقدمي
الدعم والعون للمبتعثني وتذليل
العقبات ال�ت��ي ق��د تواجههم ،كما
مت ت �ك��رمي ك��وك �ب��ة م��ن املبتعثني
املتميزين لتح�صيلهم الدرا�سي

املتميز وتفوقهم العلمي.
وت���ض�م��ن ال �ل �ق��اء ف �ق��رة توعوية
ع ��ن �أث � ��ر امل � �خ� ��درات ع �ل��ى الفرد
وامل� �ج� �ت� �م ��ع ،ح �ي��ث ق � ��دم العقيد
حم �م��د امل �ن �� �ص��وري ،ن��ائ��ب �إدارة
ال� �ت ��وع� �ي ��ة وامل� �ت ��اب� �ع ��ة الالحقة
مب ��دي ��ري ��ة م �ك��اف �ح��ة امل � �خ� ��درات
ب�شرطة �أبوظبي تعري ًفا للح�ضور

ب ��امل �خ ��درات و�أ� �س �ب ��اب انت�شارها،
والعوامل العامة واخلا�صة امل�ؤدية
للتعاطي ،وكيفية ح�ي��اة املدمن،
وما طرق الوقاية من املخدرات.
و �أع � ��رب ال�ط�ل�ب��ة امل �ب �ت �ع �ث��ون عن
�سعادتهم ب�ه��ذا ال�ل�ق��اء ،وتقدموا
بال�شكر �إىل القيادة ال�شرطية على
اهتمامها بهم .
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م�ساحة ن�ستعر�ض فيها الأفكار والإبداع
بهدف �إثراء احلياة الثقافية
يعرب القارىء فيها عن ر�أيه وال ميثل وجهة نظر ال�صحيفة
نتلقى م�شاركتكم عرب االمييل
�إعداد �أ�سامة عبداملق�صود

نحن ال�سالم
نعم نحن ال�سالم ون��ور للأجيال ن�سابق الزمن لنبعث احلياة يف الوجدان
نحن الأ�سا�س يف كل العالقات االجتماعية والثقافية و الدينية و نحن من
ن�صنع كل االجتاهات ،فهل يوجد �سالم بدون وجود االن�سان ؟ وهل توجد
عقيدة ب��دون وج��ود �إمي��ان ؟ وه��ل توجد حياة ب��دون مم��ات ؟ هكذا ال�سالم
بيدنا نحن �أن نكون على مبد�أ و�إمي��ان ب�أننا �سنحول الإن�سان من م�سميات
البغ�ض �إىل احلب من الوجدان.
نحن من ن�ؤمن ب��أن ال�سالم موجود
ف�ه��و ك��ال��راي��ات ال�ب�ي���ض��اء يف و�سط
�أك� � ��وام ال �� �ض �ب��اب ون �ح��ن م ��ن نخلق
النور يف عمق بقعة �سوداء ونحن كل
ورقة بي�ضاء كتب عليها ال�سالم من
الإمي ��ان وعلينا االت ��زان و مراجعة
و�صايا الرحمن.
ن�ح��ن ك �م �ن��ارة ال�ع�ل��م ن��رف��ع الأق�ل�ام
لنكتب �أه�ل�ا ب�ك��م يف ب�ل�اد النه�ضة
والعمران ،و�إذا تكلمنا عن ال�شعوب و
حقوق الإن�سان و من �أب��دع ما يكون
�أن ت�ضع ال�ب�لاد الأول��وي��ة الق�صوى
حلقوق الإن�سان و تعمل على تر�سيخ
القيم واالح�ترام وتعزيز مبد�أ الت�سامح و العدالة و امل�ساواة و ي�صبح من
�أهم اهتماماتها دعم العمل الإن�ساين والإغاثي متا�شياً مع مبادئ الإعالن
العاملي حل�ق��وق الإن���س��ان .وا��س�ت�ح��داث وزارة للت�سامح والتعاي�ش ،وو�ضع
�سيا�سات وق��وان�ين حلماية حقوق العمال والطفل ،وامل ��ر�أة ،وك�ب��ار ال�سن ،
و�أ�صحاب الهمم ،وت�ساهم على ال�صعيدين الإقليمي وال��دويل يف مكافحة
ظاهرة االجتار بالب�شر.
و ن�شدد على تعليم كافة الطالب يف املدار�س واجلامعات املبادئ و احرتام ر�أي
الآخر و حثهم على امل�ساهمة يف بناء الأوطان و�صد �أي فكر جاهل مببادئ
الأديان و تعاليمها ال�صحيحة ،كذلك ن�ؤكد على دور ال�شباب ،فعلينا �أن نن�شئ
و نهيئ لهم �أماكن تت�سع طاقاتهم و طموحاتهم لتحويلها �إىل �صناعات
حيوية و ابتكارات علمية في�صبحوا يف املقدمة بكامل الإجنازات.
نهلة خر�ستوفيد�س/كاتبة

�أ�صحاب الب�صرية
قليلون جدا ه�ؤالء الذين �أنعم اهلل عليهم بالب�صرية وقراءة الر�سائل ،فمن
منا مل يجد من يعنف الأطفال لدخولهم امل�ساجد وجلو�سهم يف ال�صفوف
الأوىل ،ه ��ؤالء الذين ينهرون الأط�ف��ال ويوبخونهم بوجوه عب�سة عليها
غ�ضب و�سخط ،والطفل ال يقدر على الرد وال يحاول املجادلة وما منه �إال
�أن يعود �إىل ال�صف الأخ�ير ويف ذهنه
� �ص��ورة ه ��ذا ال��وح����ش ال�ك��ا��س��ر الذي
حطم ف�ؤاد التعلق بامل�سجد والتبكري
يف احل�ضور.
وه� �ن ��اك امل �ع �ل��م ال� � ��ذي ي �� �س �خ��ر من
تلميذه حني يقر�أ ويتلعثم يف خمارج
الأل� �ف ��اظ وي���ض�ح��ك ع�ل�ي��ه �أق ��ران ��ه،
نف�س ال�شخ�ص ال��ذي مينع ابنه من
امل �� �ش��ارك��ة يف احل � � ��وارات واجللو�س
م��ع ال�ك�ب��ار بحجة �أن��ه طفل �صغري،
وك��م منا تعر�ض وه��و طفل لتجاهل
�شخ�ص يدخل على القوم في�سلم على
اجلميع ومل يرنا و�سط املرحبني.
قليلون جدا من ي�شجعون الأطفال على ح�ضور ال�صالة يف وقتها ،قليلون
ج��دا م��ن ك��ان يحمل يف جيبه حفنة م��ن احل�ل��وي��ات يوزعها على الأطفال
يف امل�سجد ،وك��م من �إم��ام ا�ستمع ون�صح بال غ�ضب لطالب العلم و�أرباب
احلفظ ،وك��م من معلم تفهم معنى ال�ق��درات وت�ف��اوت ال��ذك��اء والتح�صيل
واهتم مبن ت�أخر عن القراءة والفهم ،وكم من �شخ�ص حر�ص على �أن يكرب
ال�صغري ومينحه الثقة والقوة والأمان ليجده يف مقدمة الذين يعملون يف
التنمية والتطوير.
ال�ن����شء ل��دي��ه ع��امل��ه اخل��ا���ص ون�ظ��رت��ه للمجتمع تختلف ب��اخ�ت�لاف البيئة
واملعطيات ال�سائدة ،فالأطفال ب�شكل ع��ام يتمتعون ب�سرعة بديهة ووعي
وحفظ ملحوظ ،وي��رون ال�صورة مكتملة ووا�ضحة وذل��ك ل�صفاء العقل
وخلوه من �ضغوط احلياة ،فدرجة الرتكيز لديهم �أعلى بكثري من اليافعني
وال�ك�ب��ار ،فعلى م��ن يتعامل م��ع ه��ذه الفئة يف خمتلف امل��واق��ع �أن يهتم به
ومينحه القدرة على التعبري وامل�شاركة وبث فيهم روح التعاون ون�شر ال�سالم
النف�سي بينهم ليتحقق الهدف ون�ستثمر فيهم القدوة والريادة.
ال�شيماء حممد /خبري �صحافة و�إعالم

مراحل الإنتاج التلفزيوين
تنق�س ُم عمل ّية الإنتاج التلفزيوين �إىل ثالث مراحل متتالية ،ومرتابطة،
وهي :مرحلة ما قبل الإنتاج ،ومرحلة الإنتاج والتنفيذ ،و�أخرياً مرحلة ما
بعد الإنتاج ،وفيما ي�أتي تف�صيلها:
املرحلة الأوىل :مرحلة ما قبل الإنتاج
وتت ّم هذه املرحلة عرب عدّة خطوات،
وع �ل��ى ال�ن�ح��و الآت � ��ي :احل��ر���ص على
اختيار فكرة مبتكرة ،و�إبداع ّية ُتلبي
ال� �ه ��دف م ��ن ال�ب�رن ��ام ��ج ،و ُتالم�س
ال��واق��ع ،وحت�ت�رم قيم املجتمع ،دون
تعقيد .البحث عن املعلومات ،وامل�صادر
ال�ت��ي ت��دع��م ف�ك��رة ال�برن��ام��ج ،والإملام
بامل�ستجدات حول مو�ضوع الربنامج،
التو�صل
وحم� � ��اوره .ت��دوي��ن م��ا مت
ُّ
�إليه يف منوذج ت�ص ُّور الربنامج الذي

abdalmaqsud@hotmail.com
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يحتوي على خطة العمل ،وا�سم الربنامج ،ثم نوعه ،وقالبه الفني ،ومدته،
وع��دد حلقاته ،وجمهوره املُ�ستهدَف ،وج��دول��ه الزمني ،وميزانيته .كتابة
الت�ص ُّور الكامل ل�شكل الربنامج ،ح�سب �سيناريو احللقات ،وك�أمنا تت ُّم ر�ؤيته
على �شا�شة التلفاز ،وجعله مُت�ضمناً للن�ص ،وال�صوت ،وال�صورة ،واملُ�ؤ ِّثرات
الأخرى ،وكيفية تنقل امل�شاهد بني زوايا الت�صوير املختلفة.
املرحلة الثانية :مرحلة الإنتاج وتتم هذه املرحلة عرب عدة خطوات ،وعلى
النحو الآتي :تنفيذ الربنامج ميدانياً ،من �إعدا ٍد وجتهي ٍز ملوقع الت�صوير،
وال��دي�ك��ور ،وحت��دي��د زواي��ا الت�صوير ،وك ��وادره .ت�صميم الإ� �ض��اءة الالزمة
للربنامج ،حيث ال بُد من ت�صميمها بد ّقة ،واحرتافية ،لأنها ُت�سهِم ب�شكل
فعال يف �إثراء امل�شهد الب�صري ،و�إث��راء اللغة اخلا�صة بالربنامج ،وبالتايل
املرجوة منه� .إعداد ،وتنفيذ عملية الت�صوير ،وهي ( كما ُذكِر
حتقق الأهداف ُ
�سابقاً ) من �أه ّم مراحل الإنتاج؛ لأنّ كيف ّية تنفيذها ،ومدى �إتقانها ،هما
مبثابة اللغة التي تت ّم خماطبة املتلقي بها ب�صر ًيا ،ف َتجذبُه ،وجتعله يندمج
مع اللحظة امل�صورة ،وم��ن اجلدير بالذكر �أ ّن��ه وبالتزامُن مع الت�صوير،
ف�إنّ امل�شهد يت�صدره دو ُر املخرج ،وذلك من خالل املوازنة بني عنا�صر اللغة
الب�صرية ،لإي�صال الر�سالة� ،أو الر�سائل املرجوة للم�شاهد.
املرحلة الثالثة :مرحلة ما بعد الإنتاج وتتم هذه املرحلة عرب عدة خطوات،
وعلى النحو الآتي :فرز املقاطع امل�صورة ،وفهر�ستها ،واختيار الأف�ضل من
بينها ،دون الت�أثري يف مت��ام معنى الر�سالة� ،أو متطلباتها .تنفيذ عملية
امل��ون �ت��اج ،ح�ي��ث ي�ت��م ج�م��ع ،ودم ��ج امل�ق��اط��ع امل �خ �ت��ارة ،وذل ��ك ح�سب ت�سل�سل
ال�سيناريو .ت�سجيل بع�ض املُ�ؤثرات ،والتعليقات ،واملو�سيقى ال�صوتية على
املواد امل�صورة .مزج الأ�صوات مع بع�ضها البع�ض ،حيث �إنّ ت�سجيل الأ�صوات
ال يكفي دون م��زج�ه��ا� .إ��ض��اف��ة الت�صميم اجل��راف�ي��ك امل ُ���ص��احِ ��ب لل�صورة،
وال�صوت وال��ذي ي�ساعد يف التعريف باملتحدثني� ،أو اي معلومات �أخرى
تتعلق بالربنامج .ن�سخ املنتج النهائي �ضمن �أكرث من ن�سخة ،وبذلك يكون
الربنامج قد �أ�صبح جاهزاً للبث على �شا�شات التلفزة.
معاذ الطيب /خمرج

نقرة و�صخرة

وبعد �صالة املغرب حني �أدرك التعب ال�شيخ من�صور وذه��ب لي�سرتيح يف
غرفة النوم لعدة �ساعات ف�صعد ال�صبي م�صطفى �إ�سماعيل على الد َكة
و�سط تذمر واعرتا�ض النا�س باملئات ثم بالألوف لال�ستماع �إىل هذا ال�شيخ
ال�صبي وا�ستيقظ ال�شيخ من�صور على ال�ضجة وخرج لي�ستطلع الأمر فوجد
جمهور املعزين يلتفون حول ال�شيخ ال�صغري و�صدورهم تكاد تنفجر من
�شدة الإعجاب فتقدم نحو الد َكة ودف��ع ال�شيخ ال�صغري على الأر���ض بيده
وجل�س على الد َكة وبد�أ بالقراءة.
ولطيبة قلب ال�شيخ ال�صغري مل يرد الإهانة ولكن بعد ليلة وبعد تدهور
حالة ال�شيخ من�صور ب��دار ر�آه م�صطفى �إ�سماعيل يزاحم على دك��ان بقالة
ليح�صل على بع�ض اجل�بن وال�ط��ر��ش��ي ..م��رت��دي�اً جلباباً و�شب�شباً ،فرثى
ال�شيخ م�صطفى �إ�سماعيل حلاله ووا�صل طريقه �إىل الإ�سكندرية وكان ذالك
عندما كان ال�شيخ م�صطفى �إ�سماعيل يف �شهرته وجده.
ويف عام  1930كان ال�شيخ حممد رفعت يقر�أ يف طنطا وكان ال�شيخ م�صطفى
�إ�سماعيل ال ي��زال �شاباً ،ووقتها وف��د الأل��وف �إىل طنطا لي�سمعوا ال�شيخ
حممد رفعت كالعادة عندما يكون ال�شيخ حممد رفعت يف �أي مكان يقر�أ فيه
ويف هذه الليلة قر�أ ال�شيخ رفعت كما مل يقر�أ من قبل وعند منت�صف الليل
�أح�س بالتعب ف�آثر �أن يرتاح ملدة �ساعة ،وفج�أة �شق �شاب يف الثانية والع�شرين
طريقه �إىل الد َكة وجل�س يقر�أ القر�آن الكرمي حلني يرتاح ال�شيخ حممد
رفعت ،وعندما بد�أ بالقراءة تعالت الأ�صوات طالبة منه التوقف عن هذه
القراءة فلي�س بعد �صوت ال�شيخ حممد رفعت �صوت ي�سمع ،ولكنه بعد برهة
ما لبثت هذه الأ�صوات تنخف�ض وتختفي وران ال�صمت العميق على الرادفة
ال يقطعه �إال �صوت ال�شيخ ال�صداح ،وطلب ال�شيخ حممد رفعت �أن يرى هذا
ال�شاب ال�صغري وعندما وقف �أمامه قبل يد ال�شيخ رفعت وق��ال له ال�شيخ
رفعت :بارك اهلل فيك �سينفع اهلل بك امل�سلمني.
ومنذ تلك الليلة ملع ا�سم ال�شيخ م�صطفى �إ�سماعيل يف مدينة طنطا ،ويف عام
 1942ا�ستقر ال�شيخ م�صطفى يف القاهرة تاركاً طنطا وان�ضم �إىل احتاد
ت�ضامن القراء وق��دم نف�سه للنا�س عن طريق الإذاع��ة ع��ام  1946وقفز
�أجره يف الليلة �إىل خم�سني جنيهاً ثم مائة ثم مائتي جنيه ،وعا�ش ال�شيخ
م�صطفى �إ�سماعيل عي�شة رغيدة وكان يق�ضي جانباً من ال�شتاء يف الأق�صر
�أو �أ�سوان وجانباً من ال�صيف يف بور �سعيد �أو الإ�سكندرية.
وكان �أول �أجر تقا�ضاه خم�سة قرو�ش يف الليلة عام  ،1925ولكن يف عام
 1952تقا�ضى مائتني وخم�سني جنيهاً يف الليلة ،كان ال�شيخ م�صطفى
�إ�سماعيل هو �أول مقرئ ي�شرتك ب�صوته يف الأف�لام وكان �أو مقرئ ي�سافر
بدعوات خا�صة لإحياء بع�ض املنا�سبات وكان �صوته من �أجمل الأ�صوات يف
هذا الوقت بل �أجمل من �صوت املطربني� ،إنه �صوت من ذهب ولو �أنه اجته
للغناء مث ً
ال لكان �أعظم مغني �أوبرا يف الع�صر احلديث ولي�س ل�صوته نظري
يف الطبقات العليا و�صاحب طريقة فذة يف القراءة فر�ضت نف�سها و�أجربت
الكثري من ال�ق��راء على تقليدها ب��دءاً من ال�شيخ طه الف�شني �إىل ال�شيخ
حممود البنا وهو �أمام املقرئني باعرتاف املقرئني �أنف�سهم.
ولكن كان عيبه الوحيد عدم االط�لاع على كتب الإب��داع امل�صري والعربي
ومل يهتم بلقاء طه ح�سني �أو توفيق احلكيم ،وكان رج ً
ال كرمياً يعرف �أقدار
الرجال وكثريا ماق�ضى �سهرات ليايل رم�ضان يف منزل �أن��ور ال�سادات يف
الهرم وهناك كان يقابل �إح�سان عبد القدو�س و�سامي داوود و�سعيد �سنبل
وكمال املالخ وكامل ال�شناوي و�أني�س من�صور و زكريا احلجاوي و�أحمد بهاء
الدين وطوغان و�إيهاب وجمال كامل وكان كل ه�ؤالء ي�سهرون يف رم�ضان
عند �أنور ال�سادات.
وكان م�صطفى �إ�سماعيل يبدو يف �أح�سن حاالته وهو يقر�أ يف حفل ر�سمي
�أويف بيت م�س�ؤول ،ودوى �صوته و�صيته و�شهرته كالبطل يف جميع �أنحاء
العامل الإ�سالمي والعربي وظهر املئات من املقرئني الذين يقلدون طريقته
ويتبعون �أ�سلونه وبالرغم من �أن��ه زار معظم ال��دول العربية والإ�سالمية
�إال �أنه مل يهتم بت�سجيل قراءاته يف هذه الدول .رحم اهلل ال�شيخ م�صطفى
�إ�سماعيل �صاحب �أجمل �صوت يف زمانه وكل الأزمة �صاحب احلنجرة الذهبية
والذي كانت �أحباله ال�صوتية من �أجود �أنواع احلرير ،ولعل علم التالوة مل
ي�شهد �صوتاً قريباً من �صوته ومثل هذا امل�ستوى الرفيع ،وبالت�أكيد فقد
ترك ال�شيخ م�صطفى �إ�سماعيل فراغاً كبرياً يف عامل التالوة ومازال مكانه
�شاغراً حتى الآن و�سيبقى �شاغراً �إىل �آخر الزمان.
مازن متيم /كاتب

احل �ي��اة ت �ب��د�أ ببهجة ويتلقفها الآخ� ��رون بكثري م��ن ال �ت �� �س��ا�ؤالت �أحياناً،
وبالفل�سفة �أحياناً �أخ��رى� ،إن فر�صة منح احلياة قطعاً لي�س �أم��راً مزعجاً
حتى يرتجم �صياح الطفل �صياحاً بالكيفية املتعارف عليها� ،إذا ملاذا ي�صيح
الطفل؟ ا�س�ألوا الطفل!
حتدثنا امل��روي��ات ع��ن ميالد �أول كائن ب�شري ،وع��ن كيفية خلقه على يد
�صانعه وخالقه رب العزة �سبحانه ،وعلى الرغم من اختالف الروايات ودقة
م�صداقيتها ،و�أي�ه��ا حقيقي من غريها الأ��س�ط��وري واملتفق عليه وامللفق،
ت�شري �إىل �أن �آدم �أبو الب�شر مل ي�سمع
ل��ه ��ص�ي��اح وال ان ��زع ��اج ،و�أن يقظته
الأوىل ك ��ان ��ت م� ��� �س ��رورة مطمئنة
ومت�أملة مع ما ي�شوبها من ف�ضولٍ
ملعرفة واكت�شاف احلياة املتاحة التي
اختزلتها عيناه فيما كان يرى .
ومب ��ا �أن �آدم ك ��ان ال �ن �م��وذج الكامل
لل��إن �� �س��ان ف �ه��و مل ي �خ �ل��ق �صغريا
وتطور الحقا باملراحل التي مير بها
امل��ول��ود ط�ف�لا �إىل �أن ي���ص��ل كامال
ب��إي�ه��اب ب��دين وع�ضلي وع�ق��ل ووعي
و�إدراك� ،إذا �آدم مل ينزعج ومل ي�صح �أو
يبكي ،فلماذا ي�صيح الطفل �إذاً؟ ا�س�ألوا
الطفل!
كل من على هذه الأر�ض �أوجه �إليهم �س�ؤايل وال �أ�ستثني منهم حتى �أنا التي
كنت طفلة فيما م�ضى عن �صياحنا ،وال �أ�شك مطلقاً ب�أن يقيني هو اليقني
�أنه ال �أحد منا يعلم مل كنا ن�صيح! و�أي معلومة ت�أتي عن ذلك ال�سر فهي
غري م�سموحة الدخول بالنقر فح�سب على زر الإدخ��ال لتثبيتها يف عقول
الباحثني .العقل الب�شري ال يكل وال ميل بحثاً عن �أي �شيء ،طاملا كان لذلك
ال�شيء مثاره من الف�ضول ،وهذا ما جعل الإن�سان مبتكرا يف وقت حاجته
ومتطورا يف وقت راحته ورخائه ،والعلم ال زال يتطلع �إىل طالبه وتالميذه
بنظرة الرا�ضي يف �إنكارهم وامل�ستنكر يف �إر�ضائهم لي�ستمروا بارتباطهم
العقلي والفكري لإعمار الأر���ض التي �سخرت لهم ،فال نقرة ت�سمح ملرور
ما تي�سر من �أي معلومة دون دليل ،وال �صخرة تعيق �إرادة جبارة ناطحت �أك��اد �أ�سمع �صوت ثرثرة عقلي و�سط كل ه��ذا الكم من ال�صمت الرهيب،
�أ��ش�ع��ر بلهيب �أف �ك��اري حت��ت جليد خ�م��ول عقلي ،ول�ك��ن ال ��ش��يء ملمو�س،
ال�سحاب ،وبلغت �آفاق الف�ضاء� ،إنه الإن�سان.
مريا علي /كاتبة �أو بالأحرى ال �أمتلك الطاقة الكافية لتحويل �أفكاري �إىل كلمات تكتب،
فذهبت لأ�ستك�شف خللي الداخلي و �أبحث عن طاقتي حتى �أم�سك قلمي
و�أكتب ،قر�أت كثرياً وعرفت �أن كل مادة على هذا الكوكب لديها طاقة حتيط
بها ،و�أن كل ما نراه حولنا هو طاقة منها جزء معني يتحول �إىل �شكل مادي،
يف �سن اخلام�سة ع�شرة من عمره �سافر ال�شيخ الفا�ضل �إ�سماعيل �إىل كفر وجزء �آخر �أبى �أن يتحول فال نراه �أو نلم�سه ،فيبقى على هيئة غري مادية
ال�شيخ لإح�ي��اء م ��أمت �أح��د �أث��ري��اء الريف ومل يكن يف ه��ذا امل ��أمت �إال ال�شيخ ت�سمى ب�ـ "الهالة " وال �ه��االت �أنواع
تتدرج من ال�سواد القامت �إىل البيا�ض
من�صور ب��دار ،وحيث م��ن ع��ادة الأع �ي��ان �إح�ي��اء امل ��آمت ثالثة �أي��ام ب�أ�صوات
النا�صع وما بينهما من درجات لونية
�أ�شهر املقرئني وك��ان ال�شيخ من�صور ب��دار من �أ�شهر و�أعظم املقرئني على ي�شمل ماليني الب�شر.
م���س�ت��وى ال �ع��امل الإ� �س�لام��ي ويف وجود
ول�ي����س علينا �أن ن�غ��و���ص يف البحث
ال�شيخ من�صور ال ي�ج��ر�ؤ �أي مقرئ
ع��ن ه��ال��ة الآخ��ري��ن �أو هالتنا ،لأننا
�آخ ��ر م��ن امل���ش��اه�ير ع�ل��ى اال�شرتاك
�سوف نغرق يف وهم كبري رمبا يقودنا
يف امل��أمت منعاً للإحراج ،كما مل يكن
�إىل عقيدة ال�سحر وال�شعوذة �إذا مل
من�ت�ل��ك الإمي � ��ان ال �ق��وي ،فعلينا �أن
�أح � ��د م ��ن امل���س�ت�م�ع�ين ي���س�م��ح لغري
نركز باجلوهر لكي منتلك الب�صرية
ال�شيخ من�صور بالقراءة لذالك كان
الكافية لقراءة الب�شر ،وقد ي�ستغرق
�أ� �ص �ح��اب امل � ��أمت ي���س�ت�ع�ي�ن��ون ببع�ض
ذلك وقتا ملعرفة طبيعة الأ�شخا�ص،
ال�صبية ال�صغار يف فرتة راحة ال�شيخ
ل �ك��ن �أ�� �ص� �ح ��اب ال �ع �م��ق اجل ��وه ��ري
من�صور ،وكان من بني ه�ؤالء ال�صبية
مي�ت�ل�ك��ون ه��ال��ة ج�م�ي�ل��ة مت �ي��زه��م عن
�صبي �صغري يف اخلام�سة ع�شرة من
�أ�صحاب املظاهر ،ملا لديهم من هالة معينه ،و�أف�ضل �أنواع البحث يف جوهر
ع �م��ره ح���س��ن ال �� �ص��وت وا��ش�ت�ه��ر بني
النف�س الب�شرية هو الغو�ص داخل جوهر ذاتك لأنه حتما �ستجد "�أنا " فقط
امل �ق��رئ�ين وامل�ت�رددي ��ن ع �ل��ى م�سجد
�أما الغو�ص يف "الهالة" �سوف يعر�ضك لهذا وذاك.
يف
ال�سيد البدوي بطنطا وكان �أجره
والهالة ت�شكل لك حماية وغالفا غري مرئي ي�سمح لروحك بالتنقل بخفة
الليلة الواحدة خم�سة قرو�ش مع الإقامة الكاملة ملدة ثالثة �أيام ،ولكن مل بني الطاقات الأخ��رى ،وال ي�ستطيع الآخ��ر اخرتاقه ،و�إذا حدث واخرتقت
ت�سنح لهذا ال�صبي الفر�صة للجلو�س على دكة املقرئني �إال يف الليلة الثالثة ف�سيكون ب�سبب تعر�ضك مل�صا�صي الطاقة مم��ن يقرتبون منك ل�سرقة

الرنج�سية

ال�شيخ م�صطفى �إ�سماعيل

طاقتك الإيجابية وحتويلها �إىل �سلبية كعملية �إعادة �شحن عن بعد ،فهم
بال �شك �أ�شخا�ص وجودهم بحياتك خطر ولكن �أخطرهم على االطالق
ذلك "ال�شخ�ص الرنج�سي" املري�ض "بالأنا" الذي فقد االت�صال مع الإله،
لي�ستمد منه طاقته ،في�سحبها من الب�شر املحيطني به.
الرنج�سي �شخ�ص ل��دي��ه ا�ستحقاق مرتفع � ،سلبي ات�ك��ايل غ�ير م�س�ؤول
دوما لديه مربر لإخفاقه عنده التباهي مباديات احلياه كالبيت وال�سيارة
واملاركات ومظهره و�أكله  ،وملب�سه �شيء �أ�سا�سي وا�ضح جليا للجميع� ،إن�سان
�أق��رب �إىل املادية يف كل �شيء هالته �أق��رب �إىل ال�سوداء بالرغم من ظهوره
ك�شخ�ص �إيجابي مقبل على احل�ي��اة ،الرنج�سي ال يقدر على ات�خ��اذ قرار
يف حياته �،إجنازاته كلها مبنية على جمهود غريه عنده مربر لكل �إخفاق
وعالقة لكل م�شكلة يدعي ال�صراحة وهي �أقرب ما يكون �إىل الوقاحة و�إيذاء
م�شاعر الآخرين ،يتخذ من الغرور والكربياء على الآخرين �أ�سلوب حياة
حتى يخفي عوار نف�سه و�ضعفه الداخلي ،ولأنه يعي�ش حياة مزيفة ي�ستهلك
الكثري من الطاقة ليقوم بتحويلها �إىل مظاهر فيخرتق حميط الإيجابيني
حوله ،ي�ستهلك طاقتهم ويحولها ل�سلبيه ب�أ�سلوبه القاتل ،رمبا هو نف�سه ال
يعلم �أن ما يفعله �سلوك مر�ضي.
�إن الوقوع يف حميط �شخ�ص نرج�سي �سلبي م�صا�ص طاقة �أ�شبه باالنتحار
ب�سالح نف�سي مدمر  ،لذا وجب علينا االبتعاد عن م�صا�صي الطاقة و�أ�صحاب
الهاالت ال�سوداء كما نبتعد عن احلامل لعدوى وباء جائح� ،إن مل �أكن �أبالغ
�أ�شعر بتح�سن الآن بعد �أن عرفت �سر انخفا�ض طاقتي و�أكاد اجزم �أن �أغلب
الأم��را���ض النف�سية وحتى ال�سحر الأ��س��ود لي�س �إال عبثا يف حميط طاقة
الأ�شخا�ص لي�س �أكرث .
�سحر الألفي /كاتبة

�سر الكون

ما يحدث من في�ضانات مرعبة يف �أماكن متفرقة من العامل بهذه ال�صورة،
يبني مدى عجز الإن�سان �أمام الظواهر الطبيعية ،بل جتعل التقدم الهائل
يف جميع املجاالت عر�ضة لل�سخرية ،فمنذ عامني تقريبا انت�شر فريو�س
غري مرئي حري العامل ب�أكمله ومازال م�ستمراً ،فريو�س �ضئيل يف احلجم
ال يرى بالعني املجردة غري من عادات وتقاليد العامل ،وفر�ض �سيطرته
بقوة على احلياة اليومية للمجتمع ،فعبد �أن كانت ال�صفوف ملتحمة �صار
التباعد �سمة ،وتوقفت الأ�سلحة بجميع �أ�شكالها �أمام جندي من جنود اهلل،
�أتى ليحقق القول يف الإن�سان الذي ظن �أنه قادر على الأر�ض.
الفي�ضانات ت�ضرب ال��دول العظمى
يف مقتل ،وبلغتهم ال�ت��ي يفهمونها
وي�سمونها غ�ضب الطبيعة ،وليكن
م ��ا ي �ك��ن ف��ال�ن�ت�ي�ج��ة واح� � ��دة ،املياه
جت��رف ك��ل �شئ �أم��ام�ه��ا ب�لا رحمة،
� �س�ل�اح مل ي �ف �ك��ر ف �ي��ه ال �ب �� �ش��ر ومل
ميتلكوا له �آل��ة رادع��ة وم�ضادة ،مل
ن�سمع عن اخرتاع ي�صد الفي�ضانات
و�إال ك��ان��ت ه��ذه ال� ��دول ال�صناعية
ابتكرته وحمت حدودها من ال�سيول،
ومل يكن هناك اخرتاع ل�صد الربق
وال ��رع ��د �أو اال� �س �ت �ف��ادة م ��ن �صغر
ال�ك��ون و�أن ��ه ق��ري��ة ��ص�غ�يرة ،مل يتم
اخرتاع �أي �آلة تتحكم يف تنظيم خطوات الرياح والأعا�صري.
و�سمعنا يف الأي��ام القليلة املا�ضية ع��ن �صناعة �شم�س �صينية ،اخرتعت
لت�ضيء �سماءها يف الليل ،و�أعلن �أن حرارتها �أ�ضعاف م�ضاعفة من حرارة
ال�شم�س التى نعرفها ،وتنا�سوا وغفلوا �أن هناك حتذير وا�ضح من خالق
الكون بعدم العبث يف الثوابت والتجر�ؤ عليها ،فال�شم�س التي ت�شرق كل يوم
منذ البداية ومقدر لها عدد �ساعات عمل بانتظام وبحكمة وبدرجة حرارة
معينة ،يراعى فيها مقاومة الأج�ساد احلية على الكون لها والتعاي�ش معها،
ووج��ود الظالم حلكمة ونظرية التعاقب ال�شم�س والقمر والليل والنهار
لتحقيق ال �ت��وازن ال �ك��وين ،ف��أم��ا اخ�ت�راع �أ��ش�ي��اء تعترب م��ن ال�ث��واب��ت فهو
اجلنون الب�شري والغرور التام.
مل ترتاجع الفي�ضانات وتلك الظواهر الطبيعية عن تدمري مقدرات
الب�شر �إال عندما يقر الإن�سان ويعرتف ب�ضعفه وقلة حيلته وي�ؤمن ب�أن
للكون رباً واحداً ،فمهما بلغنا من �سلطان العلم واملعرفة �سنظل جنهل �سر
الكون وعظمته.
حممد �أ�سامة

العيد يف احلجر ال�صحي
مل يتخيل �أح��د �أن ت�أتي �أي��ام كالتي نعي�شها حتت ح�صار فريو�س جمهول،
كائن ال يرى وقف بقوة �أمام حرية الب�شرية ،منع التنقل بني الدول و�صار
العامل ف�ضاء وا�سعاً بعد �أن كان قرية �صغرية ،فبعد ع��ودة �أي �شخ�ص من
وطنه �أو ال�سفر �إليه يفر�ض عليه مدة حجر منزيل ،ال يلتقي �أحداً وال يرى
ال�ضوء �إال من خالل النوافذ ومن وراء حجب� ،شعور �صعب جدا �أن جترب
على االمتناع من �شئ �أو ت�سلب الإرادة فج�أة عند �شخ�صيات ال تعرف القهر
�أو اال�ست�سالم.
احلجر املنزيل عندما كان ب�شكل عام كان �أخف بكثري من احلجر منفردا،
مع �أن البيت وما فيه من �أ�شياء هي من اختياري ،وفيه كل مقومات احلياة
والرفاهية التي تغنيني ع��ن التجول
واخل ��روج ،لكن جم��رد ف��ر���ض الأمر
ال � ��واق � ��ع ،ي �ث�ي�ر ب ��داخ ��ل ال�شخ�ص
�إح���س��ا��س�اً بال�ضعف واخل ��وف وعدم
الرتكيز ،بل ينتابه ب��أن البيت الذي
ق�ضى فيه حل�ظ��ات جميلة ول��ه فيه
ذكريات حتول فج�أة �إىل �سجن.
�إذا ال�شعور بال�ضجر من احلب�س هو
�إح�سا�س نابع من ال��وج��دان ،فمفتاح
امل �ن��زل ب�ي��دي�ن��ا ول�ك��ن تبنى الأ�سوار
الوهمية بالقانون وال�سلوك املتح�ضر،
فاحلظر �أيام العيد كان مبثابة در�س
ق��ا���س ل�ف�ك��رة امل �ن��ع وال �ق �ه��ر ،ل�ك��ن يف
الواقع �أن احرتام الإجراءات والقوانني
ي�سهم يف تهدئة النف�س وتقبل الو�ضع ،وتعلمت �أن احلرية �أغلى ما يف الكون،
واالنطالق ال يعني اخلروج والتحليق يف ال�سماء ولكن ال�شعور بحرية اختيار
وقت وزمن االنطالق.
�إميان ال�صقار /مهند�سة ديكور
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تظاهرات يف �أ�سرتاليا رف�ضا لتدابري الإغالق
•• �سيدين�-أ ف ب

تظاهر �آالف الأ��ش�خ��ا���ص �أم����س ال�سبت يف �أك�ب�ر مدينتني
يف ا��س�ترال�ي��ا رف�ضا ل�ت��داب�ير الإغ�ل�اق ال�ه��ادف��ة للحد من
اجل��ائ�ح��ة واع� ُت�ق��ل ع��دد منهم يف ��س�ي��دين ع�ق��ب �صدامات
عنيفة مع ال�شرطة.
قامت جمموعة من املتظاهرين ب�إلقاء القوارير و�أ�ص�ص
ال ��زرع ع�ل��ى ال���ش��رط��ة اخل�ي��ال��ة يف ��س�ي��دين ،اح�ت�ج��اج��ا على
فر�ض �إغالق ي�ستمر �شهرا.
يف ملبورن ،ذكرت و�سائل �إع�لام حملية �أن �آالف املحتجني
�ساروا يف ال�شوارع بعد �أن جتمعوا �أمام برملان املقاطعة بعد

08

الظهر.
وخالف متظاهرون بدون كمامات تدابري حظر التنقل �إال
لأ�سباب �ضرورية وحظر التجمعات العامة ،بعد ي��وم على
�إعالن ال�سلطات احتمال �إبقاء القيود حتى ت�شرين الأول/
�أكتوبر .وقالت ال�شرطة يف �سيدين �إنها با�شرت “عملية”
ردا على التظاهرة.
و�أو��ض�ح��ت ب��أن��ه “حتى الآن ،اع� ُت�ق��ل يف العملية ع��دد من
الأ�شخا�ص».وكان منظمو االحتجاج قد دع��وا �إىل م�سرية
“حرية” وروج ��وا لها على من�صات �إل�ك�ترون�ي��ة غالبا ما
ُت�ستخدم لن�شر معلومات م�ضللة حول الفريو�س ونظريات
م�ؤامرة .وحمل امل�شاركون الفتات كتب عليها “ا�ستيقظي يا

ا�سرتاليا” و”جففوا امل�ستنقع” ،وهي ر�سائل �شوهدت يف
تظاهرات مماثلة يف بلدان �أخرى.
وح�ل�ق��ت ط��واف��ات ف��وق � �ش��وارع ��س�ي��دين امل��دي�ن��ة ال �ت��ي تعد
خم�سة ماليني ن�سمة وتبذل جهودا م�ضنية الحتواء انت�شار
امل�ت�ح��ورة دل�ت��ا.وي�ت��وق��ع خ ��روج ت�ظ��اه��رات مم��اث�ل��ة يف مدن
�أخرى� .أفادت مقاطعة نيو �ساوث ويلز (عا�صمتها �سيدين)
ع��ن � 163إ��ص��اب��ة ال�سبت ل�ترت�ف��ع ح�صيلة الإ� �ص��اب��ات يف
الطفرة احلالية �إىل قرابة .2000وبعد �أن بقيت ا�سرتاليا
مبن�أى عن �أ�سو�أ الأ�ضرار يف بداية تف�شي اجلائحة ،يخ�ضع
قرابة ن�صف اال�سرتاليني البالغ عددهم  25مليون ن�سمة،
لإجراءات �إغالق يف العديد من املدن.

�إثر تواتر �أخبار حول و�ضعه ال�صحي

املطالبة بن�شر التقرير الطبي اخلا�ص برا�شد الغنو�شي
•• الفجر -تون�س

جد نقا�ش حاد بني عبري مو�سي رئي�سة
ّ
كتلة الد�ستوري احلر ورئي�س جمل�س
ن��واب ال�شعب را�شد الغنو�شي ع�شية
اجلمعة خالل اجتماع مكتب املجل�س
اجنر عنه طلب الغنو�شي قطع االت�صال
مبو�سي التي مت�سكت بن�شر تقرير حول
و�ضعه ال�صحي وبفتح الكامريا حتى

يت�أكد اجلميع من �أن��ه هو من يتكلم
ويدير االجتماع ولي�س “ميغالو” يف
�إ�شارة اىل الكوميدي التون�سي و�سيم
احلري�صي الذي يجيد التقليد.
وانطلق اجل��دل بت�شكيك مو�سي التي
ك��ان��ت ت��ن��ق��ل االج��ت��م��اع ال����ذي عقد
بتقنية التوا�صل عن بعد على املبا�شر
عرب �صفحتها الر�سمية مبوقع في�سبوك

بت�شكيكها يف قانونية االجتماع واعتبار
ان��ه غ�ير ق��ان��وين وان ك��ل ال��ق��رارات
ال�صادرة عنه باطلة .وا�ستندت مو�سي
يف ذل��ك اىل عقد اجتماع املكتب يف
ا�سبوع اجلهات مبينة ان الف�صل  43من
النظام الداخلي للمجل�س يقر بانه ال
ميكن عقد اجتماعات لهياكل الربملان
خالل هذه الفرتة.

 امل�ست�شفى الع�سكري �س ّلم جمل�س نواب ال�شعب�شهادة نقاهة ب�أ�سبوع لرئي�س الربملان

 عبري مو�سي طلبت من الغنو�شي احلديث �صوتا و�صورةو�شككت حتى يف �أن يكون هو من يتحدث
و�شددت على �أن اجتماع املكتب عقد دون جتديد
ج ��دول �أع �م��ال��ه ب�شكل م�سبق متهمة الغنو�شي
مبوا�صلة جت��اوز االج� ��راءات وال�ق��ان��ون وحتديد
م��واع�ي��د للجل�سات ال�ع��ام��ة رغ��م �أن الإج � ��راءات
اال�ستثنائية تفرت�ض مترير م�شاريع القوانني
ل�ل�ج�ل���س��ة ال �ع��ام��ة ع�ب�ر جل �ن��ة الأزم� � ��ة �شريطة
ح�صولها على موافقة الثلثني.
وانتقدت مو�سي ب�شدة عدم تقدمي رئي�س الربملان
ت �ق��ري��را ح� ��ول و� �ض �ع��ه ال �� �ص �ح��ي م�ت���س��ائ�ل��ة عن
�سبب ع��دم عر�ض ه��ذا التقرير يف وق��ت يتوا�صل
غ�ي��اب الغنو�شي دون �أن ت�ك��ون ل�ل�ن��واب معطيات
ح��ول حالته وان ك��ان ق��ادرا على موا�صلة ت�سيري
املجل�س.
وقاطع الغنو�شي عبري مو�سي يف �أكرث من منا�سبة
اوال ليدافع عن قانونية االجتماع ثم لي�ؤكد �أن

تقريرا حول و�ضعه ال�صحي �سين�شر قريبا.
وم��ع توا�صل ان�ت�ق��ادات عبري مو�سي التي طلبت
منه احل��دي��ث �صوتا و��ص��ورة و�شككت حتى يف �أن
يكون هو من يتحدث واعربت عن رف�ضها ت�سيري
املجل�س ب�ـ “الأزرار” يف ا��ش��ارة اىل االجتماعات
عن بعد طلب الغنو�شي قطع االت�صال عنها بعد
ان نبهها ودع��اه��ا اىل تعليق ال�ب��ث امل�ب��ا��ش��ر عرب
�صفحتها مبوقع في�سبوك.
وقالت مو�سي “ال يكفي �أنك حت�ضر بهذا ال�شكل
دون ك��ام�يرا ...وال نعرف يف �أي و�ضع ان��ت وكرث
احلديث حول و�ضعك ال�صحي  ...مدّنا بتقرير
طبي وقدم للتون�سيني حالتك ال�صحية  ...وهل
انت ق��ادر ان تكمل عملك من دون زر … عملك
احلقيقي ام ال؟».
ورد الغنو�شي “�سي�صدر التقرير الطبي …هناك

م�ؤ�س�سة ر�سمية متعهدة و�ستقوم بن�شر التقرير”
وقاطعته مو�سي قائلة “من ه��ي ه��ذه اجلهة...
ن�سمع يف �صوتك من قال انه لي�س ميغالو يحكي
 ...ارن� ��ا وج� �ه ��ك ...اف �ت��ح ال �ك��ام�ي�را ح �ت��ى نرى
وجهك».
ويف ��س�ي��اق م�ت���ص��ل ،ط��ال��ب  3ن ��واب ع��ن الكتلة
الدميقراطية ،النائبة الأوىل لرئي�س الربملان،
�سمرية �شوا�شي ،بتقدمي تقرير طبي حول الو�ضع
ال�صحي لرئي�س املجل�س النيابي ،را�شد الغنو�شي
(� 80سنة) �إثر تواتر �أخبار حول و�ضعه ال�صحي.
وج��اء يف مرا�سلة وجهها للربملان ال�ن��واب ،هيكل
امل�ك��ي ول�ي�ل��ى ح ��داد وحم���س��ن ع��رف��اوي (ينتمون
حلركة ال�شعب)) ان النواب طلبوا من ال�شوا�شي
ان تقدم تقريرا طبيا “مف�صال” وحم��ررا من
االط �ب��اء املبا�شرين للحالة ال�صحية للغنو�شي

�صورة للغنو�شي نفيا ملا راج

عبري مو�سي يف مواجهة جديدة مع الغنو�شي

الذي اقام فرتة يف امل�ست�شفى الع�سكري بالعا�صمة
م�شددين على عر�ض ذلك التقرير الطبي املف�صل
على نواب ال�شعب.
وق ��د �أك� ��دت ال�ن��ائ�ب��ة ل�ي�ل��ى ح ��داد ل��وك��ال��ة تون�س
افريقيا ل�ل�أن�ب��اء الر�سمية� ،صحة توجيه تلك
املرا�سلة لرئي�س الربملان عرب مكتب ال�ضبط.
والحظ النواب ان �سمرية ال�شوا�شي ومنذ االعالن
ع��ن ا� �ص��اب��ة را� �ش��د ال�غ�ن��و��ش��ي ب �ف�يرو���س كورونا
امل�ستجد ي��وم  13يوليو احل ��ايل ،وت��وات��ر اخبار
حول و�ضعه ال�صحي ،مل “تقدّم معلومات للعموم
ح��ول ت�ط��ور ال��و��ض��ع ال�صحي للغنو�شي ومدى
قدرته على موا�صلة تر�ؤ�س املجل�س النيابي».
والح � ��ظ ال� �ن ��واب امل �ك��ي وال� �ع ��رف ��اوي وح � ��داد يف
مرا�سلتهم ،ان ال�شوا�شي “مل ت�شر اىل ان الأمر
يتعلق ب�شغور وقتي او نهائي ملن�صب رئا�سة املجل�س

النيابي».
وك ��ان الغنو�شي ال ��ذي تلقى ل�ق��اح��ا للتوقي من
كورونا قد غادر امل�ست�شفى الع�سكري بالعا�صمة،
�إث� ��ر ت�ل�ق�ي��ه ال �ع�ل�اج ال �ل��ازم �إث� ��ر �إ� �ص��اب �ت��ه بهذا
ال�ف�يرو���س ،وف��ق م��ا ذك��ره ال�برمل��ان يف ب�لاغ ل��ه يف
نف�س اليوم.
ومت ي��وم  13ي��ول�ي��و احل ��ايل االع�ل�ان ع��ن ت�أكد
�إ�صابة الغنو�شي بالفريو�س التاجي �إث��ر �إجراء
حتليل �سريع.
وك ��ان ��ت ع �� �ض��و جل �ن��ة ال �� �ص �ح��ة ب ��ال�ب�رمل ��ان حياة
العامري عن حركة النه�ضة قد �أ ّكدت �أن امل�ست�شفى
الع�سكري �س ّلم جمل�س نواب ال�شعب �شهادة راحة
ب�أ�سبوع لرئي�س الربملان.
و�أو��ض�ح��ت � ّأن بع�ض ال�ن��واب مل ي�شاركوا �أب��دا يف
اجتماعات جلنة ال�صحة لكنهم ح�ضروا للمطالبة

املكي يت�ساءل عن نوعية ال�شغور

�صورة ال ترفع االلتبا�س

اجلرمية يف ليبيا وتطبيق القانون بني بنغازي وطرابل�س
•• طرابل�س-وكاالت

�شهدت مدينتا بنغازي وطرابل�س واقعتني
تك�شفان االختالف بني املناطق التي ينفذ
فيها القانون يف ليبيا ،والأخرى التي يغيب
عنها ،بح�سب مراقبني ،الذين ي�ؤكدون �أن
ا�ستمرار امليلي�شيات كم�سيطر حقيقي على
الأر�ض يحول دون ا�ستعادة هيبة الدولة.
والبداية من بنغازي ،حينما توفى الفنان
الليبي هيثم دربا�ش ،و�أ�صيب �آخ��رون ،بعد
�سقوط قذيفة عليهم خالل وقوفهم قرب
م�صرف باملدينة ،وذلك يوم الأحد املا�ضي،
حيث كثفت مديرية �أم��ن بنغازي جهودها
ل�ضبط اجلناة.
ومتكن الأمن بالفعل من �ضبط املتورطني
يف احل ��ادث ،خ�لال �أق��ل م��ن � 24ساعة من
وق��وع��ه ،ح�ي��ث ات���ض��ح �أن �أح ��د الأ�شخا�ص
�أطلق تلك القذيفة ،من مدفع “�آر بي جي”
بحوزته ،خ�لال االحتفال يف �أح��د الأفراح،
ح�سب بيان ر�سمي للمديرية.
على الوجه الآخر ،اندلعت ا�شتباكات عنيفة
يف العا�صمة طرابل�س ،ليل الأربعاء املا�ضي،
بني ميلي�شيا قوة الردع وغنيوة ،ا�ستخدمت
خاللها �أ�سلحة متو�سطة ،يف �إط��ار ال�صراع
امل �ت��وا� �ص��ل ب�ي�ن امل �ج �م��وع��ات امل لفر�ض
ال�سيطرة على م�ؤ�س�سات ال��دول��ة وتو�سعة
مناطق النفوذ.
و�أ� �س �ف��رت اال��ش�ت�ب��اك��ات ع��ن م�ق�ت��ل � �ش��اب يف

املرحلة الثانوية العامة ،و�إ�صابة �آخر ،حيث
ق��ال خ��ال الفقيد ،عبد ال�سالم بن عمران،
يف ت�صريح �صحفي� ،إن ال�شاب قتل خالل
وق��وف��ه �أم ��ام منزله ،و�أن �ه��ا لي�ست الواقعة
الأوىل ،ولن تكون الأخرية ،معقبا“ :ننتظر
عودة البالد من الو�ضع الذي مل يتغري منذ
ع�شر �سنوات».
وي��رى املحلل ال�سيا�سي الليبي ال�ه��ادي �إن
احل��ادث�ين يك�شفان ال�ف��ارق الكبري يف �إنفاذ
القانون ،م�ضيفا �أن يف واقعة مقتل الفنان
ه�ي�ث��م درب ��ا� ��ش مت�ك�ن��ت الأج� �ه ��زة الأمنية
م��ن ��ض�ب��ط اجل �ن��اة خ�ل�ال � �س��اع��ات قليلة،
و� �س �ي �ح��ال��ون �إىل ال �ق �� �ض��اء خ �ل�ال الأي � ��ام
املقبلة.
ول�ف��ت �إىل اخ �ت�لاف ال��و��ض��ع يف طرابل�س،
حيث مل يقب�ض على �أي م��ن اجل�ن��اة ،ومل
تخرج الأبواق التي تهاجم اجلي�ش الوطني
ال�ل�ي�ب��ي ،وت�ل�ق��ي االت �ه��ام��ات ح ��ول الو�ضع
يف ال �� �ش��رق ،ل�ل�ت�ح��دث ع��ن م�ق�ت��ل ال�شاب،
ملمحا �إىل �أن ال�سلطة الأمنية يف العا�صمة
“مغلولة” اليدين ،يف ظل الفو�ضى التي املحلل ال�سيا�سي الليبي ع��زال��دي��ن ،الذي
ينتقد �إغ �ف��ال البع�ض ل�ه��ا م�ق��اب��ل تقدمي
متثلها امليلي�شيات.
م�ل�ف��ات �أخ � ��رى� ،إذ ل��ن ت���ص��ل ال ��دول ��ة �إىل
ا�ستقرار �إال بحتكارها القوة.
مع�ضلة امليلي�شيات
ومت�ث��ل واق�ع��ة العا�صمة الأخ�ي�رة منوذجا وي�شري عقيل �إىل ارتباط امليلي�شيات بثالثة
لإثبات �ضرورة م�س�ألة نزع ال�سالح وتفكيك تهديدات ك�برى تبقي على الأزم��ة الليبية
امليلي�شيات ،وه��ي “ق�ضية جوهرية” من م�شتعلة ،معقبا“ :التهديد ال�سيا�سي هو
�أجل �إعادة �سيادة الدولة الليبية ،كما يراها ف��ر���ض امللي�شيات ملعايري وح�ق��وق املواطنة

مبعاينة �شغور رغ��م اطالعهم على كل املعطيات
الر�سمية اخلا�صة ب�صحة الغنو�شي وفق تعبريها.
ه��ذا ونفت حركة النه�ضة ،اجلمعة ،م��ا راج عن
ت��ردي احل��ال��ة ال�صحية لرئي�س احل��رك��ة ورئي�س
الربملان را�شد الغنو�شي وعودته �إىل امل�ست�شفى،
م�شرية �إىل �أن الغنو�شي يف منزله وهو يتعافى من
فريو�س كورونا.
ون�شر قياديون بحركة النه�ضة ،جمموعة �صور
لرئي�س احلزب را�شد الغنو�شي ،ب�صدد قراءة عدد
ال�ي��وم-اجل�م�ع��ة-م��ن ج��ري��دة ال���ش��روق املحلية يف
منزله.
ومت ن�شر هذه ال�صور ،ردا على �إ�شاعات مت تداولها
مب��وق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ف�ي���س�ب��وك ،تفيد
بتدهور احل��ال��ة ال�صحية لرئي�س جمل�س نواب
ال�شعب ونقله �إىل امل�ست�شفى الع�سكري.

�ضربة �أمريكية ثانية
يف ال�صومال خالل �أيام

••وا�شنطن�-أ ف ب

�شنّ اجلي�ش الأمريكي اجلمعة �ضربة ج ّوية �ض ّد جهاد ّيي حركة ال�شباب
ال�صومال ّية ،هي الثانية يف �أربعة �أ ّي��ام ،بعد تو ّقف دام �س ّتة �أ�شهر ،وفق ما
�أعلنت وزارة الدفاع الأمريك ّية (البنتاغون).
و�ص ّرحت املتحدّثة با�سم البنتاغون �سيندي كينغ لوكالة فران�س بر�س ب�أنّ
القيادة الع�سكر ّية لإفريقيا (�أفريكوم) “�ش ّنت اليوم غارة ج ّوية” يف �إقليم
غاملودوغ ،على بُعد  500كلم �شمال �شرق مقدي�شو.
وقالت املتحدّثة �إ ّنه مل يكن هناك �أيّ جندي �أمريكي على الأر�ض �إىل جانب
اجلي�ش ال�صومايل ،م�شري ًة �إىل �أنّ الهجوم ن ّفذته طائرة بال ط ّيار.
و�أ�ضافت “لأ�سباب �أمن ّية ت�شغيل ّية ،ال ميكننا تقدمي �أيّ معلومات �أخرى يف
هذه املرحلة».وهي ال�ضربة اجل ّوية الثانية التي يُن ّفذها اجلي�ش الأمريكي
منذ توليّ الرئي�س جو بايدن من�صبه.والثالثاء املا�ضي ،ن ّفذت “�أفريكوم”
غارة ج ّوية يف �ضواحي منطقة “غالكايو” على بُعد  700كلم �شمال �شرق
مقدي�شو.

ال�ت��ي ت�لائ�م�ه��ا ع�ل��ى ح��ري��ة تقلد الليبيني
للمنا�صب و��ش�غ��ر م��راك��ز الإدارة العامة،
والتهديد الع�سكري هو احتكارها ح�صريا
لل�سالح والعنف ،والتهديد االقت�صادي وهو
�سيطرتها على النقد الأجنبي وجتارة العملة
وف��ر��ض�ه��ا ل�ل�إف�لا���س ال�ف�ن��ي ع�ل��ى البنوك،
وتدمريها ل�شبكة الأ�سواق الوطنية».
ويو�ضح عقيل يف حديثه �إىل “�سكاي نيوز

عربية”� ،أن احل��ل موجود وه��و عرب �إقرار
املجتمع ال��دويل بعثة �سالم ب�آلية حمددة
لنزع �سالح امليلي�شيات وحلها ،وهي طريقة
اتبعت قبل ذل��ك يف ع��دة دول منها رواندا
وغ�ي��ره� ��ا ،والأمم امل� �ت� �ح ��دة مت �ت �ل��ك من
الكفاءات الكثرية يف هذا املجال ،مردفا �أن
حتقيق الأمر يتوقف على وجود �إرادة دولية
حقيقية.
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الفطر الأ�سود جمددا يف العراق ..الإعالن عن حالة وفاة يف كركوك
•• بغداد-وكاالت

يبدو �أن ح��االت الإ�صابة والوفاة ب��داء الفطر الأ�سود
عادت للظهور يف العراق جمددا ،فقد �سجلت حمافظة
كركوك� ،أول حالة وفاة معلنة جراء اال�صابة بهذا الداء
الفطري.
وه��و م��ا �أك ��ده ال��دك �ت��ور نبيل ح�م��دي ب��و��ش�ن��اق مدير
ع��ام دائ��رة �صحة كركوك يف مقابلة مع “�سكاي نيوز
عربية” بالقول“ :توفيت �سيدة تبلغ من العمر 55
عاما ،كانت تعاين من ارتفاع حاد ومفرط يف �سكر الدم،
حيث كانت قراءات ن�سبة ال�سكر يف دمها خيالية تفوق

 ،600ويبدو �أنها كانت تتعاطى �أدوي��ة وعقاقري غري
مو�صوفة من قبل �أطباء ،وتهمل حالتها املر�ضية ،ما
�ساهم يف �إ�صابتها بالفطر الأ�سود ،حيث الحظ الأطباء
وجود بقع �سوداء حول العني ،وت�سرب �سائل �أ�سود من
داخل جتويف الأنف ،وقمنا ب�إعطائها الأدوية امل�ضادة،
لكنها مع الأ�سف فارقت احلياة بفعل االرتفاع احلاد يف
�سكر الدم ،و�ضعف مناعتها».
وي�ضيف“ :مت ت�شخي�ص حالتها منذ � 3أي��ام ،وهناك
وال �شك حاالت �أخرى عديدة ،وبع�ضها غري معلن عنها
وغري معروفة حتى بالن�سبة لنا كجهات �صحية ر�سمية،
وما يزيد من خطورة الو�ضع هو تف�شي وب��اء كورونا،

وارتفاع ن�سبة الإ�صابات يف كركوك والعراق عامة ،حيث
�أن مر�ضى ال�سكري و�ضعيفي املناعة وم��ن يتعاطون
�أدوية مثبطة للمناعة ،عند �إ�صابتهم بفريو�س كورونا
امل�ستجد ي���ص��اب��ون يف ال�غ��ال��ب ب ��داء ال�ف�ط��ر الأ�سود،
وال��ذي رغ��م كونه غري معد لكنه غالبا ي ��ؤدي لوفـــــاة
امل�صـــــاب».
ويردف مدير �صحة كركوك بالقول“ :هذه �أول حالة
وفاة بالفطر الأ�سود معلن عنها يف كركوك ،لكن هناك
ح��االت وف��اة �أخ��رى قبلها بالت�أكيد ،حيث ي�ؤكد �أطباء
الأنف والأذن واحلنجرة هنا� ،أنهم �شاهدوا هكذا حاالت
وفاة جراء الفطر الأ�سود يف العيادات اخلا�صة ،لكن مل

يتم توثيقها و�إعالنها».
ويختم امل�س�ؤول الطبي بالقول“ :املهم هنا ال�سيطرة
على التف�شي الوا�سع لفريو�س كوفيد ،19 -والذي هو
العامل الأ�سا�سي النت�شار الإ�صابات بداء الفطر الأ�سود،
وال�سبيل ال��وح�ي��د لكبح ج�م��اح ال�ف�يرو���س ه��و تو�سيع
نطاق التلقيح امل�ضاد ل��ه ،فنحن مثال هنا يف كركوك
ظلت مراكزنا اخلا�صة بالتلقيح �ضد كورونا امل�ستجد،
مفتوحة طيلة �أيام العيد ،و�أيام اجلمعة ،يف حماولة منا
لتطعيم �أكرب قدر ممكن من املواطنني ،مبا يقود للحد
ولو ن�سبيا من انت�شار الفريو�س الفتاك».
وكانت قد �سجلت عدة حاالت �إ�صابة ووفاة بداء الفطر

الأ�سود يف العديد من املحافظات العراقية مثل ذي قار
والنجف ،خالل الأ�سابيع املا�ضية.
والفطر الأ�سود ،بح�سب منظمة ال�صحة العاملية مر�ض
ن��ادر للغاية ،ال يحدث من خ�لال انتقال العدوى من
�شخ�ص �إىل �آخر.
وال ي�صيب �سوى الذين يعانون من �ضعف �شديد يف
املناعة.
وحتدث الإ�صابة نتيجة التع ُّر�ض للفطريات املوجودة
يف البيئة امل�ح�ي�ط��ة ،ع�ن��د ا�ستن�شاق امل�ي�ك��روب��ات التي
تنتقل بعد ذلك حتى ت�صيب الرئتني واجليوب الأنفية،
وتنت�شر حتى ت�صل �إىل الدماغ �أو العينني.

نا�شونال �إنرت�ست :امل�ساعدات عرب احلدود ل�سوريا تنطوي على �أبعاد �سيا�سية � ً
أي�ضا
حقيقة �أن رو��س�ي��ا ت�ستخدم �إدخ ��ال
امل���س��اع��دات ك��ورق��ة م���س��اوم��ة قوية-
ومي�ك��ن �أن ت�ستخدمها يف احل�صول
ع �ل��ى ت� �ن ��ازالت يف م ��ا ي�ت�ع�ل��ق بامللف
ال�سوري .و�أم��ر �آخ��ر مل يقله الرو�س
��ص��راح��ة ،وه��و �أن�ه��م ك��ان��وا يف�ضلون
جتديد التفوي�ض يف مقابل احل�صول
ع�ل��ى ت �ن ��ازالت �أع �م��ق-م �ث��ل تخفيف
ال �ع �ق��وب��ات ع��ن � �س��وري��ا ودع ��م جهود
�إعادة الإعمار يف امل�ستقبل.

•• وا�شنطن-وكاالت

تناول الكاتب �ألك�سندر النغلوي�س يف
مقال ن�شر مبوقع جملة “نا�شيونال
�إنرت�ست” الأم��ري �ك �ي��ة ،ال�صعوبات
التي يعانيها ال�سوريون يف احل�صول
ع�ل��ى امل �� �س��اع��دات الإن �� �س��ان �ي��ة ،قائ ً
ال
�إن حت� ��و ًال م �ه �م �اً ح���ص��ل يف جمل�س
الأم��ن ،ال��ذي جنح يف جتديد �إي�صال
امل �� �س��اع��دات مل�لاي�ين ال���س��وري�ين عرب
احلدود يف  9يوليو (متوز) اجلاري،
ع�شية انتهاء ق��رار للمجل�س يف هذا
ال�ش�أن.
و��ش�ك��ل ال �ق��رار م �ف��اج ��أة للكثري من
امل��راق �ب�ين وخ���ص��و��ص�اً ب�ع��د موافقة
رو�سيا التي �شاركت يف نقا�شات حول
هذه امل�س�ألة قبل �أيام من الت�صويت.
و��س�ت�ترت��ب ع�ل��ى جت��دي��د التفوي�ض
ب ��إدخ��ال امل���س��اع��دات مب��وج��ب القرار
 ،2585ت �ب �ع��ات ال يف م� ��ا يتعلق
بالظروف الإن�سانية يف �شمال غرب
��س��وري��ا فح�سب ،و�إمن ��ا ع�ل��ى الو�ضع
اجليو�سيا�سي الإقليمي �أي�ضاً .ويُعترب
�أم��راً يف غاية الأه�م�ي��ةَ ،ف�ه� ُم الأبعاد
ال�سيا�سية التي وقفت خلف الإتفاق
على جتديد التفوي�ض وم�ضاعفاته
على �سوريا.
ا� �س �ت �ل��زم ال�ت���ص��وي��ت ع �ل��ى التجديد
�سل�سلة م��ن ال�ن�ق��ا��ش��ات امل�ط��ول��ة بني
ال �ق��وى ال�ع��امل�ي��ة يف جم�ل����س الأم ��ن.
ول�ط��امل��ا �أب ��دت رو��س�ي��ا ا��س�ت�ي��اءه��ا من
�آلية �إدخ��ال امل�ساعدات عرب احلدود،
التي جرى الت�صويت عليها يف الأ�صل
عام  2014مبوجب القرار 2165
وا�ستطراداً مبوجب ال�ق��رار 2533
ع ��ام  .2020ومل ي �� �ش��ارك الوفد

الرو�سي يف املفاو�ضات التي �أدت �إىل مم ��ا ي �ع �ن��ي ت �ط��وي��ر �آل � �ي ��ة لتوزيع
الإتفاق ،وهي �إ�شارة تركت الكثري من امل �� �س��اع��دات م��ن داخ� ��ل � �س��وري��ا عرب
امل��راق�ب�ين يتوقعون فيتو رو��س�ي�اً ،ال خطوط النزاع ،لأغرا�ض �إن�سانية.
�سيما و�أن مو�سكو كانت لوحت به قبل
ع��ام.وع��و���ض ذل��ك ،وب�ع��د اجتماعات اال�شهر ال�ستة التالية
ع �ق��ده��ا م �ن��دوب��و ال � ��دول الأع�ضاء ولفت الكاتب �إىل �أن اللغة بالن�سبة
يف جم�ل����س الأم� � ��ن� � ،ص��وت املجل�س ل�ل�أ� �ش �ه��ر ال���س�ت��ة ال �ت��ال �ي��ة غام�ضة،
ب��الإج �م��اع ع �ل��ى جت��دي��د التفوي�ض وخ�صو�صاً �أن اجلانبني رك��زا خالل
لإدخ � ��ال امل �� �س��اع��دات م��ن م�ع�بر باب ال �ن �ق��ا���ش ،ع �ل��ى �� �س ��ردي ��ات خمتلفة
ال� �ه ��وى ال�ت�رك ��ي مل� ��دة � �س �ت��ة �أ�شهر .بالن�سبة �إىل املدة احلقيقية للتمديد.
وامل �ه��م يف الأم � ��ر� ،أن امل �ع�بر �سيفتح ومن الناحية الواقعية ،ف��إن مو�سكو
ملدة �ستة �أ�شهر �أخ��رى بعد �أن ي�صدر ق ��د حت � ��اول ا� �س �ت �خ��دام ال �ف �ي �ت��و بعد
الأمني العام للأمم املتحدة “تقريراً الأ�شهر ال�ستة الأوىل ،على رغ��م �أن
جوهرياً” ي�ؤكد “�شفافية” العملية ذلك لي�س م�ضموناً وميكن �أن يعترب
والتقدم احلا�صل على �صعيد �إدخال خ��ارج ن�ص ال�ق��رار-مم��ا ��س�ي��ؤدي �إىل
امل�ساعدات عرب “خطوط اجلبهة” ،نقا�ش جدي يف امل�ستقبل.

وحتى مع ه��ذا الن�صر امل�ح��دود ،ف�إن
الواليات املتحدة وحلفاءها مل يتمكنوا
من ت�أمني تو�سيع القرار � 2533إىل
�شمال �شرق �سوريا من خ�لال معرب
ال�ي�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى احل� ��دود ال�ع��راق�ي��ة-
ال���س��وري��ة .وك ��ان م��ن � �ش ��أن ذل ��ك� ،أن
ي��وف��ر م�ساعدة ��ض��روري��ة لل�سوريني
والأكراد الذين يعي�شون حتت �سلطة
الإدارة الذاتية الكردية ل�شمال �شرق
�سوريا وق��وات �سوريا الدميقراطية.
ول �ط��امل��ا �أع �ل �ن��ت وا� �ش �ن �ط��ن بو�ضوح
دعمها للتو�سيع ،لكنها اتخذت موقفاً
�أق�صى بالن�سبة �إىل معرب باب الهوى.
وب��امل�ح���ص�ل��ة ،ج ��اء ت���ص��وي��ت جمل�س
الأمن مبثابة فوز ل�شمال غرب �سوريا
وخ�سارة رئي�سية بالن�سبة �إىل �شمال

�شرق �سوريا ،وفق ما قالت منظمات
�إن�سانية.
تنازالت
واخلال�صة التي ميكن ا�ستنتاجها هي
�أن ك ً
ال من رو�سيا والواليات املتحدة،
قدم تنازالت حيث اقت�ضت م�صاحلهما
القومية-وحتديداً امل��وق��ف الرو�سي
املعار�ض لإعادة التفوي�ض ووا�شنطن
على �صعيد التو�سيع .وعلى الأرجح
�أن الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
يتفهم �أن زيادة امل�ساعدات ل�سوريا ال
ت��زال ت�شكل منفعة حلليفه الرئي�س
ب�شار الأ�سد ،خ�صو�صاً يف ظل الو�ضع
ال�ك��ارث��ي للإقت�صاد ال���س��وري .وهذا
التفهم ميكن �أن يكون معطوفاً على

عقوبات «هادفة»
وي��رى الكاتب �أن العقوبات املطبقة
على امل�صرف املركزي ال�سوري ت�سلط
ال �� �ض��وء ع �ل��ى �أن ك�ل�م��ة “الهادفة”
كم�صطلح ال تعني تطبيق العقوبات
على نظام مايل بكامله .ومن امل�ؤكد
�أن الأزم� � ��ة الإق �ت �� �ص��ادي��ة يف لبنان
وال �ن��زاع ف�ي��ه ،ق��د �ساهما يف الو�ضع
ال��راه��ن يف � �س��وري��ا ،ل�ك��ن �إن �ك��ار دور
العقوبات ه��و ت�ضييع للهدف .و�إىل
�أن تقرر وا�شنطن انخراطاً حقيقياً
يف ال�ق���ض�ي��ة ،ف � ��إن ال �ع �ق��وب��ات ت� ��ؤذي
ف �ق��ط ال �� �س��وري�ي�ن ال �ع ��ادي�ي�ن بينما
��ش�ب�ك��ات ال �ن �ظ��ام ت��زي��د م��ن الأعمال
غ�ير امل���ش��روع��ة .والأ� �س��وا م��ن ذلك،
ف�إن العقوبات ت�ستخدم الفقر ك�سالح
للتفاو�ض واحلرب.
ولهذه الأ�سباب� ،ستبقى �سوريا البلد
الأ��س��و�أ يف العامل بالن�سبة للح�صول
على امل���س��اع��دات الإن�سانية يف املدى
القريب .وجتديد التفوي�ض لإدخال
امل �� �س��اع��دات م��ن م�ع�بر ب ��اب الهوى،
يلبي فقط احلد الأدنى من احلاجات
الإن�سانية املتزايدة يف بلد ،بات  90يف
املئة من �شعبه دون خط الفقر.

�آي�سلندا تعيد فر�ض القيود املرتبطة باحلد من اجلائحة
•• ريكيافيك�-أ ف ب

�أعلنت �آي�سلندا ،وهي واح��دة من �أوائ��ل دول
ال �ع��امل ال �ت��ي رف �ع��ت ج�م�ي��ع ق �ي��ود احل��د من
كوفيد ع��ن ال�سياح املح�صنني ،ع��ن تدابري
ج��دي��دة يف �أع �ق��اب ت�سجيل ارت �ف��اع يف عدد
الإ�صابات.
يف ن�ه��اي��ة ح��زي��ران/ي��ون �ي��و رف �ع��ت �آي�سلندا
قواعد التباعد االجتماعي وو�ضع الكمامات
وتلك املتعلقة بالتجمعات العامة و�ساعات
ع�م��ل احل��ان��ات وامل �ط��اع��م ،وال �ت��ي ك��ان��ت قد

فر�ضتها يف �آذار/مار�س العام املا�ضي.
واعتبارا من منت�صف ليل الأح��د حتى 13
�آب�/أغ �� �س �ط ����س� ،ستمنع ال�ت�ج�م�ع��ات العامة
لأكرث من � 200شخ�صا،
و�سيعاد فر�ض ق��واع��د التباعد االجتماعي
املحددة مب�سافة مرت و�سيتعني على احلانات
وامل �ط��اع��م الإغ �ل ��اق يف ال �� �س��اع��ة 11,00
م�ساء.
ويُ�سمح لأحوا�ض ال�سباحة واملرافق الريا�ضية
املغلقة �أن تعمل بن�سبة  75باملئة من طاقتها،
و�سيكون و�ضع الكمامات يف الداخل �إلزاميا.

ورغ��م �أن �أك�ث�ر م��ن  85باملئة م��ن ال�سكان
ممن هم فوق  16عاما تلقوا جرعتني من
اللقاح،
�شهدت �آي�سلندا طفرة يف الإ�صابات و�صلت
�إىل  355ح��ال��ة م �ن��ذ  12متوز/يوليو.
ون�سبت غالبية الإ� �ص��اب��ات للمتحورة دلتا
التي ر�صدت �أوال يف الهند.
و�ستعيد �آي�سلندا فر�ض القيود على حدودها
مع �شرط �إب��راز اختبار “بي �سي �آر” �سلبيا
�أج��ري قبل �أق��ل من � 72ساعة للم�سافرين
الذين تلقوا كامل جرعات اللقاح.

ملاذا ي�ستاء احل�شد ال�شعبي من دور الأمم املتحدة يف العراق؟
•• بغداد-وكاالت

�شنت هيئة احل�شد ال�شعبي هجوما حادا
على رئي�سة بعثة الأمم املتحدة يف العراق
( يونامي ) جينني هيني�س بال�سخارت،
معتربة �أنها قد تخطت مهامها.
وق ��ال رئ�ي����س ال�ه�ي�ئ��ة ف��ال��ح ال �ف �ي��ا���ض ،يف
تغريدة ل��ه على موقع ت��وي�تر“ :نرى �أن
مم�ث�ل��ة الأم�ي��ن ال �ع��ام ل�ل��أمم امل �ت �ح��دة يف
العراق ال�سيدة بال�سخارت جتاوزت الدور
املهني ،و�أ�صبحت ورقة يف امللعب ال�سيا�سي
العراقي».

و�أردف ال�ف�ي��ا���ض” :ال�سيد الأم�ي�ن العام
لل��أمم امل�ت�ح��دة نحن بحاجة �إىل دوركم
الأممي املهني يف دعم العراق».
وذي� ��ل ال�ف�ي��ا���ض ت�غ��ري��دت��ه ب�ج�م�ل��ة “نعم
ل�سيادة العراق».
ومل يو�ضح رئي�س هيئة احل�شد ال�شعبي،
�سبب ن�شره هذه التغريدة �ضد ممثلة الأمم
املتحدة يف العراق ،لكن مراقبني يرون �أن
ه ��ذا امل��وق��ف امل�ت���ش�ن��ج ،ي�ع�بر ع��ن انزعاج
ومت�ل�م��ل ميلي�شيات احل���ش��د والف�صائل
املوالية لإي��ران عامة ،من ت�صاعد الدور
الأمم��ي يف ال �ع��راق ،خا�صة جلهة ا�صدار

املنظمة الدولية قرارا يق�ضي مب�شاركتها
يف مراقبة االن�ت�خ��اب��ات العامة العراقية
املبكرة يف �شهر �أكتوبر املقبل.
وهم ي��رون �أن ميلي�شيات احل�شد ال�شعبي
التي اعتادت التدخل يف العملية االنتخابية
طيلة ال�سنوات املا�ضية م�ستاءة من ذلك،
ولهذا ف�إن هذه الت�صريحات تندرج يف هذا
الإطار.
ك �م��ا ي �ع��رف ع��ن ب�لا� �س �خ��ارت مبادراتها
الرامية لت�شجيع دور بعثة الأمم املتحدة
وتفعيله يف العراق على خمتلف ال�صعد،
وه � ��ي ا� �ش �ت �ه ��رت خ �� �ص��و� �ص��ا بتعاطفها

وت �� �ض��ام �ن �ه��ا م ��ع ال �ن��ا� �ش �ط�ين يف ح ��راك
ت�شرين ال�شعبي وذويهم ،و�آخر مبادراتها
يف هذا ال�صدد كانت زيارتها يف امل�ست�شفى
النا�شط وال�صحفي العراقي علي املكدام،
بعد تعر�ضه للخطف والتعذيب من قبل
ميلي�شيات م�سلحة.
يقول م�صدر �سيا�سي عراقي يف العا�صمة
ب�غ��داد طلب حجب هويته ،يف حديث مع
“�سكاي نيوز عربية” “ :هذا التهجم على
ال�شخ�ص الأول يف �أعلى منظمة �أممية يف
ال� �ع ��راق ،م��ن ق �ب��ل رئ �ي ����س ه�ي�ئ��ة احل�شد
ال�شعبي ه��و غ�ير م�ق�ب��ول ال دبلوما�سيا
وال �سيا�سيا ،وهو ي�سهم يف ا�شاعة ال�صورة
النمطية ال�سلبية املعهودة عن العراق يف
اخل��ارج ،حول �سطوة امليلي�شيات املذهبية
امل�سلحة فيه و�سيطرتها على البالد ،وهو
ت�صرف غري موفق وغري حكيم ،ي�ستوجب
م��وق�ف��ا رادع� ��ا م��ن رئ��ا��س�ت��ي اجلمهورية
واحلكومة ،حيال �صاحب الت�صريح الغري
الئق باملرة».
وي�ت��اب��ع“ :هذا ا��س�ت�ع��داء ل�ل�ع��امل ل�صالح
تنفيذ الأج �ن ��دة الإي��ران �ي��ة امل���ش�ب��وه��ة يف
ال � �ع� ��راق ،وب� �ه ��دف حت��وي �ل��ه ل�ن���س�خ��ة عن
ج�م�ه��وري��ة امل�ل�ايل ال �ت��ي تعي�ش يف عزلة
و�صراع مع املجتمع الدويل ،و�إال فب�أي حق
يتم تقريع ال�سيدة بال�سخارت والتي تعمل
على ر�أ���س فريق �أمم��ي ،لدعم العراقيني
و�إغاثتهم وم�ساعدتهم يف ال��وق��وف على
�أقدامهم و�إث�ب��ات �أنف�سهم ،عرب مبادرات
وبرامج تنموية واغاثية متكينية ال حدود
لها».
م��ن جانبه ي��رى املحلل ال�سيا�سي بدران

ن��وف��ل ،يف لقاء م��ع “�سكاي نيوز عربية”
�أنه“ :كلما اقرتبنا من موعد االنتخابات،
ت�سعى ه��ذه امليلي�شيات وم��ن يقف خلفها
م��ن وراء احل� ��دود ،خل�ل��ط الأوراق �أكرث
ف ��أك�ثر ،و�إ��ش��اع��ة ج��و م��ن الفو�ضى وعدم
ال �ث �ق��ة واال�� �ض� �ط ��راب ،مب ��ا ق ��د ي� ��ؤث ��ر يف
��س�لا��س��ة ال�ع�م�ل�ي��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ،ومب ��ا قد
ي�ؤدي حتى لت�أجيلها».
وي��ردف“ :هذه امليلي�شيات املنفلتة تريد
�إخراج كل ما هو دويل و�أممي من العراق،
كي ت�ستفرد به وب�شعبه ،وكي تغدو البالد
ح�ق��ل جت ��ارب لإي� ��ران وغ�يره��ا م��ن قوى
�إقليمية طامعة ،وجم��رد �ساحة لإي�صال
ر��س��ائ��ل ط�ه��ران ولت�صفية ح�ساباتها مع
الآخ��ري��ن على ح�ساب ح�ق��وق العراقيني
وم�صاحلهم الوطنية العليا».
وك � ��ان جم �ل ����س الأم� � ��ن ال� � ��دويل ق ��د قرر
وب��الإج�م��اع ،يف نهاية �شهر مايو املا�ضي،
متديد عمل بعثة الأمم املتحدة مل�ساعدة
ال�ع��راق “يونامي” ،لعام كامل وتو�سيع
ن �ط��اق اخت�صا�صها وال�ت�ف��وي����ض املعطى
لها ،لي�شمل مراقبة االنتخابات العامة
العراقية املقررة يف � 10أكتوبر من العام
اجل��اري ،وذلك ا�ستجابة لطلب احلكومة
العراقية.
وجاء يف القرار رقم � ،2576أنه مت متديد
عمل بعثة الأمم املتحدة مل�ساعدة العراق -
يونامي حتى  27مايو من عام ،2022
و�أن البعثة �ست�ضم ف��ري�ق��ا �أمم �ي��ا معززا
وقويا ،وطواقم �إ�ضافية قبل االنتخابات
املقبلة يف العراق ،ملراقبة اليوم االنتخابي
الطويل على �أو�سع نطاق جغرايف ممكن.
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عوا�صم
باكو
ُقتل جندي �أذرب�ي�ج��اين و�أ�صيب ثالثة جنود �أرمين ّيني يف �أحدث
ا�شتباك بني ق ّوات البلدين منذ نزاعهما امل�س ّلح الدامي يف ناغورين
قره باغ العام املا�ضي.
و�أ�سفرت احلرب بني البلدين اخلريف املا�ضي ،والتي ا�ستم ّرت �س ّتة
�أ�سابيع ،عن مقتل نحو � 6,500شخ�ص ،قبل �أن تتو ّقف يف ت�شرين
التو�صل �إىل وقف لإطالق النار بو�ساطة رو�س ّية
الثاين/نوفمرب �إثر
ّ
وب��ا ّت�ف��اق تخ ّلت مبوجبه ي��ري�ف��ان ع��ن �أرا� ��ض ك��ان��ت ت�سيطر عليها
لعقود.
و�أبلغت ك ّل من باكو ويريفان يف الأ�شهر الأخرية عن وقوع حوادث
�إطالق نار على طول حدودهما امل�شرتكة ،ما �أثار خماوف من جتدّد
هذا النزاع الإقليمي.وقالت وزارة الدفاع الأذربيجان ّية يف بيان “يف
 23متوز/يوليو ،قرابة ال�ساعة الرابعة ( 12,00ت غ) ،فتحت
القوات امل�سلحة الأرمين ّية النار على مواقع للجي�ش الأذربيجاين يف
قطاع كيلباجار على احلدود الأرمين ّية الأذربيجان ّية».
طوكيو

التقى الرئي�س الفرن�سي �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون ال��ذي و��ص��ل طوكيو
اجلمعة حل�ضور افتتاح دورة الألعاب الأوملبية رئي�س الوزراء الياباين
يو�شيهيدي �سوغا ال�سبت قبل اجتماعه ببع�ض �أ��ص�ح��اب كربى
ال�شركات اليابانية ،وبينها �شركة ني�سان.
يف ال�صباح ،ح�ضر رئي�س اجلمهورية الفرن�سية مباراة للجودو يف
اطار الألعاب الأوملبية.مل يدل ماكرون و�سوغا اللذان التقيا يف ق�صر
�أكا�ساكا ذي ال�ط��راز الباروكي اجلديد و�سط طوكيو ب��أي ت�صريح
عقب االجتماع�.أ�شاد ماكرون يف تغريدة بال�شراكة “اال�ستثنائية”
بني فرن�سا واليابان .وكتب “فيما نكافح جميعاً الفريو�س ،وننخرط
يف االنتعا�ش ،متثل هذه ال�شراكة م�صدر قوة»�.أ�شار ماكرون و�سوغا
يف ب�ي��ان م�شرتك ��ص��در بعد اللقاء �إىل �أهمية �أن ت�ك��ون “منطقة
املحيطني الهندي وال �ه��ادئ ح��رة ومفتوحة ،جامعة وقائمة على
�سيادة القانون” ،يف حني تثري طموحات ال�صني يف املنطقة خماوف
اليابان والقوى الغربية.كما تطرقا �إىل التعاون الفرن�سي الياباين
يف مكافحة االح�ترار املناخي ال��ذي ال ي�شكل “عائقا بل قوة دافعة
لالبتكار وخلق فر�ص العمل” و�أع��رب��ا ع��ن رغبتهما يف “تعزيز”
العالقات االقت�صادية والتجارية بني البلدين.
تون�س
قالت وزارة ال�صحة التون�سية ال�سبت �إن تون�س �سجلت خالل الأربع
والع�شرين �ساعة املا�ضية  317وفاة لأ�سباب لها عالقة بكوفيد،19-
وهي زيادة يومية قيا�سية منذ بدء اجلائحة.كما �أعلنت الوزارة ت�سجيل
� 5624إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا مما زاد من املخاوف �إزاء قدرة
البالد على مكافحة الوباء حيث امتلأت وح��دات العناية املركزة يف
امل�ست�شفيات عن �آخرها وهناك نق�ص يف �إم��دادات الأك�سجني .وت�سري
حملة التطعيم ببطء.
وتقول منظمة ال�صحة العاملية �إن احل�صيلة اليومية لوفيات كوفيد-
 19يف تون�س هي الأعلى يف �أفريقيا والعامل العربي حاليا.
وارتفع �إجمايل الإ�صابات يف تون�س منذ بدء اجلائحة �إىل حوايل 560
�ألفا بالإ�ضافة �إىل �أكرث من  18300وفاة بني ال�سكان البالغ تعدادهم
 11.6مليون ن�سمة .و�أر�سلت ع��دة دول �أوروب�ي��ة وعربية م�ساعدات
طبية و�أكرث من ثالثة ماليني جرعة لقاح �إىل تون�س ال�شهر احلايل
مل�ساعدتها على الت�صدي لالنت�شار ال�سريع لفريو�س كورونا.

رو�سيا ت�شهد ارتفاعا يف
الإ�صابات والوفيات بـ «كورونا»

•• مو�سكو-وام:

�شهدت ح�صيلة الإ�صابات والوفيات بفريو�س “كورونا “ يف رو�سيا ارتفاعا
خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية.
و�أعلنت غرفة العمليات اخلا�صة مبحاربة تف�شي الفريو�س التاجي يف رو�سيا
�أم�س يف تقريرها اليومي عن ت�سجيلها � 23947إ�صابة جديدة بالعدوى
خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية ،مقابل � 23811إ�صابة يوم �أم�س الأول.
ولفتت �إىل �أن ح�صيلة �ضحايا ك��ورون��ا ارتفعت �أي�ضا بواقع  799حالة
وفاة ،مقارنة مع معدالت �أم�س الأول  796 /وفاة ،/باال�ضافة �إىل متاثل
 21952مري�ضا خالل اليوم الأخري لل�شفاء من هذا الوباء.

كوبا تتلقى �شحنة حقن طبية من
قبل منظمات �أمريكية

•• هافانا�-أ ف ب

تلقت كوبا التي �سجلت ارتفاعاً حاداً يف عدد اال�صابات بكوفيد  1,7مليون
حقنة طبية وتتوقع ا�ستالم �أكرث من  4ماليني حقنة من قبل املنظمات
الأمريكية املعار�ضة للحظر االقت�صادي املفرو�ض على الواليات املتحدة.
وقال ني�ستور مارميون ،مدير العالقات الدولية والتعاون يف وزارة ال�صحة
“ن�شكر احلركة من �أجل كوبا يف الواليات املتحدة التي دعت �إىل الت�ضامن
واملحبة و�إنهاء احل�صار».
ومبنا�سبة احل�صول على تربع بقيمة “مئة �ألف دوالر” ،رحب مارميون
بـ “هذه اللفتات الإن�سانية التي لها قيمة كبرية يف ال�سياق احلايل” ،فيما
�أر�سلت كوبا �أط�ب��اء �إىل  40دول��ة للم�ساعدة يف مكافحة ال��وب��اء ،بح�سب
ال�سلطات.
كما �شكر وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الكوبي ب��رون��و رودري�غ�ي��ز ،يف تغريدة “حركة
الت�ضامن مع كوبا يف الواليات املتحدة” على “لفتتها الأخوية مع ال�شعب
الكوبي الذي يقاوم رغم ت�شديد احلظر».
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مذكرة توقيف بحق �سان�شيز �سريين بتهمة االختال�س
•• �سان �سلفادور�-أ ف ب
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�أ�صدر املدعي العام يف ال�سلفادور مذكرة توقيف بحق الرئي�س
الي�ساري ال�سابق �سلفادور �سان�شيز �سريين و�أعلن عن توقيف
ع��دد م��ن ال ��وزراء ال�سابقني بتهمة اختال�س �أم��وال ال��دول��ة.
ويعود تاريخ التهم �إىل فرتة حكومة ماوري�سيو فوني�س بني
 2009و ،2014والتي كان �سان�شيز �سريين خاللها نائبا
للرئي�س .وخالل هذه الفرتة يُعتقد �أنه ح�صل مع �آخرين على
مكاف�آت غري م�ستحقة.
يقيم �سان�شيز �سريين يف اخلارج لكن املتهمني الآخرين ،وهم
ال ��وزراء ال�سابقون كارلو�س كا�سريي�س وفيوليتا منخيفار،

بالإ�ضافة �إىل نواب الوزراء كاليك�ستو ميخيا و�إرليندا هندل
وه��وغ��و ف�ل��وري����س ،مت توقيفهم ج�م�ي� ًع��ا .و ُع��ر� �ض��وا مكبلني
�أم��ام ال�صحافة اخلمي�س.وقال املدعي العام رودولفو دلغادو
لل�صحافيني “كل ه��ؤالء الأ�شخا�ص �ضالعون يف االختال�س
الذي كلف الدولة ال�سلفادورية �أكرث من  350مليون دوالر».
�أ�ضاف “�ستوجه لهم اتهامات بارتكاب جرائم غ�سل �أم��وال».
و�أ�ضاف �أن “الأموال كانت ُت�سلم لرئا�سة اجلمهورية  ...على
�أ�سا�س �شهري وكانت مبثابة �إ�ضافة على الراتب الذي مبوجب
القانون يتعني احل�صول عليه مقابل �أداء خدمة عامة».
وغ��رد الرئي�س جنيب �أب��و كيلة ال��ذي خلف �سان�شيز �سريين
قائال ب�أن �سلفه كان “ر�سم ًيا فارا من العدالة” ،لأنه “غادر

ب�لادن��ا ع�بر ح��دود برية يف ك��ان��ون الأول/دي���س�م�بر ،2020
ومل يعد».ويقيم فوني�س امل�ستهدف �أي�ضا بتحقيق ف�ساد ،يف
نيكاراغوا حيث يُعتقد �أن �سان�شيز �سريين موجود.
ورف����ض احل��زب ال�ي���س��اري ال��ذي ينتميان �إل �ي��ه ،وه��و ف�صيل
م�سلح �سابق ،االت�ه��ام��ات وات�ه��م حكومة �أب��و كيلة با�ستخدام
�أجهزة الدولة ملمار�سة “ا�ضطهاد �سيا�سي” .عندما و�صل �إىل
ال�سلطة يف  ،2019خرق بوكيلة عقودا من تناوب ال�سلطة
بني “جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني” وحزب �أرينا
اليميني.ويحظى الرئي�س ،البالغ من العمر  39عامًا ،الذي
يتهمه منتقدوه بنزعات ا�ستبدادية ،بدعم الأغلبية يف الربملان
منذ �أيار/مايو.

الدرا�سة تلفت االنتباه �إىل م�ستقبل �صحتهم العقلية

البنتاجون ينفي املوافقة على
�شراء طائرات �صينية م�سرية

•• وا�شنطن-رويرتز

قالت وزارة ال��دف��اع الأمريكية (البنتاجون) �إن الطائرات امل�سرية التي
تنتجها �شركة دا جيانغ �إنوفي�شنز ال�صينية ت�شكل تهديدا حمتمال للأمن
القومي وو�صفت تقريرا �إخباريا عن موافقة احلكومة الأمريكية على
�شرائها ب�أنه غري دقيق.وكانت �صحيفة هيل قد ذك��رت ال�شهر املا�ضي �أن
مراجعة للبنتاجون وج��دت �أن طائرتني م�سريتني �صممتهما �شركة دا
جيانغ ال�ستخدام احلكومة الأمريكية ال حتتويان على “�أي �شفرة �أو نية
خبيثة” و “�أو�صت با�ستخدامهما من قبل الهيئات احلكومية والقوات
العاملة مع الأجهزة الأمريكية».

عرف  1.56مليون طفل وفاة �أحد الوالدين �أو اجلد على الأقل امل�س�ؤول قانو ًنا عنهم  ،ب�سبب كوفيد

�أكرث من مليون طفل ّ
تيتموا ب�سبب كوفيد!... 19 -
 �أطفال املجتمعات املحرومة املت�أثرة ب�شكل خا�ص بالوباء هم�أكرث عر�ضة لت�أثريات طويلة املدى

ب��ـ كوفيد .-19ووف��ق عر�ضهم املن�شور
•• الفجر –خرية ال�شيباين
يوم الثالثاء 20 ،يوليو يف ذي الن�سيت،
ق���دّ ر ب��اح��ث��ون يف م�ست�شفى بو�سطن فقد  1.13مليون طفل �أح��د الوالدين
للأطفال �أن �أك�ثر من مليون طفل حول احلا�ضنني �أو اجلد .ومن بني ه�ؤالء ،فقد
العامل قد تيتموا ب�سبب الوفاة املرتبطة  1.04مليون والدتهم �أو الأب �أو كليهما.

التحقيق يف ملفاتهم .هذه ال�سل�سلة من
امل��ه��ارات ،التي جتمع املنظمات الدولية
وجمعيات ال�ضحايا وال�شرطة والق�ضاء،
ترتكز على املهمة الد�ؤوبة التي تقوم بها
فرق البحث عن املقابر اجلماعية.

ويف امل�ج�م��وع ،يُعتقد �أن  1.56مليون طفل ق��د تي ّتموا ال��درا��س��ة ،ال تت�ض ّمن ال��وف�ي��ات املرتبطة ب�ـ كوفيد،19-
من �أح��د الوالدين على الأق��ل� ،أو اجلد امل�س�ؤول قانو ًنا� ،أو الوفيات الناجمة مبا�شرة عن الفريو�س فح�سب ،بل ت�شمل
�أي �� ً��ض��ا ال��وف �ي��ات غ�ير امل �ب��ا� �ش��رة ،ب�سبب الإغ�ل��اق والقيود
الأجداد الآخرين الذين يعي�شون مع الطفل.
وليح�سبوا نتائجهم ،ا�ستخدم الباحثون بيانات من  21املفرو�ضة على التج ّمع وال�سفر ،وتق ّل�ص احل�صول على
دولة� ،سجلت زيادة يف الوفيات والوفيات املرتبطة بـ كوفيد -الرعاية ال�صحية ،ف�ض ً
ال عن الأمرا�ض املزمنة.
 .19ومتثل ه��ذه البيانات  77باملائة من وفيات فريو�س
ك��ورون��ا ال�ع��امل�ي��ة ع��ام  2020و�أوائ � ��ل ع��ام  ،2021وفقًا رهان ال�صحة النف�سية وال�صحة العامة
يقول م�ؤلف الدرا�سة ت�شاك نيل�سون� ،أ�ستاذ طب الأطفال يف
لتقارير يو �إ�س �إيه توداي.

كلية الطب بجامعة هارفارد وم�ست�شفى بو�سطن للأطفال:
“ميكن لفقدان الوالد �أو الو�صي القانوين �أن يقلب حياة
الطفل ر� ًأ�سا على عقب ورمبا ي�ؤثر على منوه �إذا مل يكن يف
بيئة �أ�سرية م�ستقرة” .وي�ضيف� ،أن الت�أثري قد يكون �أ�سو�أ
عند الأطفال الأكرب �س ًنا� ،أو �أولئك املقيمني يف م�ؤ�س�سات� ،أو
الذين �سبق ان ا�صيبوا مب�شاكل ال�صحة العقلية قبل الوباء.
«ه��ذه الأرق��ام ،تلفت االنتباه �إىل ظاهرة قليلة التمثيلية:
ناجون من �أ�سر ثكلى”� ،ص ّرح ديفيد �أبرام�سون ،الأ�ستاذ يف

كلية ال�صحة العامة بجامعة نيويورك .وال ت�سلط الدرا�سة
ال�ضوء على العواقب الدائمة للوباء على العائالت فح�سب،
ب��ل تلفت االن�ت�ب��اه �أي��ً��ض��ا �إىل م�ستقبل �صحتهم العقلية،
تقول الدكتورة نورا فولكو ،مديرة املعهد الوطني لتعاطي
املخدرات ،الذي م ّول الأبحاث جزئ ًيا.
وت�شرح قائلة“ :حتى لو �أن ال�صدمة التي يتعر�ض لها
الطفل بعد فقدان �أحد الوالدين �أو الو�صي ميكن �أن تكون
مدمرة� ،إال �أن هناك حلولاً فعالة ملنع العواقب غري املرغوب

ّ
للت�صدي حلوادث الغرق
منظمة ال�صحة حت�شد اجلهود
•• جنيف�-أ ف ب

لقي نحو  2,5مليون �شخ�ص حتفهم غرقا بني  2009و ،2019ور�أت منظمة ال�صحة العاملية
قبيل �أ ّول يوم عاملي لتج ّنب الغرق الذي ي�صادف اليوم الأحد �أن خف�ض هذه احل�صيلة الثقيلة
كان ممكناً �إىل ح ّد بعيد باتخاذ بع�ض التدابري الب�سيطة.
و يف بلدان كثرية ،ت�ش ّكل حوادث الغرق �أحد �أبرز �أ�سباب وفيات الأطفال دون اخلام�سة ،بح�سب ما
قال الطبيب ديفيد ميدينغز الذي يتولىّ تن�سيق تدابري الوقاية من الغرق يف منظمة ال�صحة
العاملية.و�أ ّكد ميدينغز خالل �إيجاز �صحايف انه “�سبب وفاة ميكن تفاديه بالكامل».
وخ�لال العام  2019وح��ده ،لقي � 236أل��ف �شخ�ص حتفهم غرقا ،وف��ق �إح�صاءات املنظمة
الأممية التي ال ت�أخذ يف احل�سبان حوادث الغرق نتيجة في�ضانات �أو عمليات انتحار وال حت�سب
يف ح�ساباتها من ميوتون غرقا على مراكب النقل ،كاملهاجرين الذين يلقون م�صرعهم يف البحر
املتو�سط.
ّ
وقد �أطلقت اجلمعية العامة للأمم املتحدة اليوم العاملي لتجنب الغرق يف ني�سان�/أبريل مببادرة

من بنغالد�ش حيث بلغ عدد وفيات الأطفال غرقاً  40ك ّل يوم ،بح�سب �إح�صاءات تعود للعام
.2016و�أفادت املنظمة �أن  % 60من الغرقى كانوا دون الثالثني من العمر و�أن الأطفال
ال��ذي��ن مل ي�ت�خ� ّ�ط��وا اخل��ام���س��ة ه��م الأك�ث�ر ع��ر��ض��ة لهذه
احلوادث.
و�أ�شار الطبيب ميدينغز �إىل �أن الغرق هو ال�سبب الأول
ل��وف�ي��ات الأط �ف��ال دون اخل��ام���س��ة يف ال���ص�ين وال �ث��اين يف
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وف��رن���س��ا ،م ��ؤك��دا �أن م��ن ��ش��أن تدابري
اح�ترازي��ة ب�سيطة �أن تنقذ الأرواح ،مثل �إب�ق��اء الأطفال
بعيدين عن جماري الياه وتعليمهم �أ�س�س ال�سباحة.
من�صات من اخل�شب �أو اخليزران عليها
وهو �أعطى مثل ّ
حواجز تكون مغمورة باملياه وي�ستخدمها الأطفال لتع ّلم
مبادئ ال�سباحة �أو حو�ض �سباحة ميكن نفخه وحمله قد
يفي باملطلوب.

رئي�س الوزراء العراقي �إىل وا�شنطن ملناق�شة االن�سحاب الأمريكي
•• بغداد �-أ ف ب

ي �ت��وج��ه رئ �ي ����س ال � � ��وزراء العراقي
م�صطفى ال�ك��اظ�م��ي �إىل وا�شنطن
غ ��داً االث �ن�ي�ن حت��ت وط � ��أة �ضغوط
داخلية وو�ضع �أمني ه�ش ،على �أمل
احل�صول على �إعالن ر�سمي جلدول
زم �ن��ي الن���س�ح��اب الأم�يرك �ي�ين من
البالد ،املطلب الأ�سا�سي للعراقيني
املوالني لإيران ،يعطيه دفعا �سيا�سياً
ق �ب��ل ث�ل�اث��ة �أ� �ش �ه��ر م��ن انتخابات
نيابية م�ب�ك��رة.وت��أت��ي ال��زي��ارة بعد
التفجري االنتحاري يف بغداد مطلع
الأ� �س �ب ��وع ال� ��ذي �أوق � ��ع  30قتي ً
ال
وت �ب �ن ��اه ت �ن �ظ �ي��م داع� �� ��ش ويف وقت
ت�ؤكد وا�شنطن با�ستمرار �أن مهمة
الأمريكيني “الأ�سا�سية يف العراق
ت�ب�ق��ى � �ض �م��ان ا� �س �ت �م��راري��ة هزمية
تنظيم داع�ش” ،ك�م��ا ق��ال الناطق
ب��ا��س��م وزارة اخل��ارج�ي��ة الأمريكية
نيد براي�س لوكالة فران�س بر�س.
ر� �س �م �ي �اً ،مت��ت ه��زمي��ة ال�ت�ن�ظ�ي��م يف
العراق يف العام  2017على �أيدي
ال� �ق ��وات ال �ع��راق �ي��ة امل��دع��وم��ة من
حت ��ال ��ف دويل ب �ق �ي��ادة وا�شنطن،
لكن تبقى خم��اوف ع��ودت��ه حا�ضرة
بح�سب م�صدر دبلوما�سي �أمريكي،
لأن “العديد م��ن الأ� �س �ب��اب التي
�سمحت ب�صعود التنظيم يف العام
 2014ال تزال قائمة».
وي � �ق� ��ول ال� �ب ��اح ��ث يف م ��رك ��ز “ذي
�سانت�شوري فاوندي�شن” للأبحاث
� �س �ج��اد ج� �ي ��اد ل �ف��ران ����س ب ��ر� ��س �إن
ع��دم التو�صل �إىل �إع�ل�ان ملمو�س
الن�سحاب كامل قد ي�ؤدي �إىل “رفع
املجموعات املوالية لإي��ران م�ستوى
التوتر وتعزيز هجماتها على القوات
الأمريكية يف البالد».
ومل ت �ت��وان ال�ف���ص��ائ��ل ع��ن تكثيف
��ض�غ��وط�ه��ا م� ��ؤخ ��راً ع�ل��ى الكاظمي
ال� ��ذي ��ض�ع��ف م��وق �ف��ه يف مواجهة
�أزم � ��ات ت �ت��زاي��د ت �ع �ق �ي��داً يف البالد

على امل�ستوى املعي�شي واالقت�صادي
ع �ل��ى وج� ��ه اخل �� �ص��و���ص ،ال �سيما
�أزم��ة الكهرباء التي يعتمد العراق
على �إي��ران للتزود مبا يكفيه منها،
خ�صو�صاً يف ف�صل ال�صيف احلار.
وت ��وع ��د ق �ي ����س اخل ��زع �ل ��ي ،الأم �ي�ن
ال �ع��ام حل��رك��ة ع�صائب �أه ��ل احلق،
�إح � ��دى ف���ص��ائ��ل احل �� �ش��د ال�شعبي،
وهو حتالف ف�صائل موالية لإيران
من�ضوية يف ال �ق��وات ال�ع��راق�ي��ة ،يف
ك �ل �م��ة ل ��ه ق �ب �ي��ل زي� � ��ارة الكاظمي،
ب � ��أن “عمليات امل �ق��اوم��ة م�ستمرة
و�ست�ستمر حتى خ��روج ك��ل القوات
الأم �ي�رك � �ي� ��ة ال �ع �� �س �ك��ري��ة م� ��ن كل
الأرا�ضي العراقية».
وم �ن��ذ ال ��زي ��ارة الأخ �ي��رة للكاظمي
�إىل وا� �ش �ن �ط��ن يف �آب�/أغ�سط�س
 ،2020ح �� �ص �ل��ت ت � �ط� ��ورات على
ر�أ�سها توا�صل الهجمات التي تتهم
ب�ه��ا ف���ص��ائ��ل م��وال�ي��ة لإي � ��ران ،على
امل�صالح الأمريكية يف البالد ،ولي�س
ب��ال �� �ص��واري��خ ف �ح �� �س��ب ،ب ��ل �أدخلت
تقنية ال �ط��ائ��رات امل �� �س�يرة ،الأكرث
دق ًة و�إثارة للقلق بالن�سبة للتحالف
ال � � � ��دويل .وق � ��د ب �ل��غ ع ��دده ��ا نحو
خم�سني هجوما منذ مطلع العام.
من وا�شنطن� ،أك��د وزي��ر اخلارجية
ال�ع��راق��ي ف� ��ؤاد ح�سني ال ��ذي و�صل
قبل ب�ضعة �أي��ام للتح�ضري للزيارة،
�أن امل�ح��ادث��ات �ستف�ضي بالفعل �إىل
حتديد جدول زمني.

لكن و�سائل �إع�لام �أمريكية �أ�شارت
�إىل �أن االن� ��� �س� �ح ��اب � �س �ي �ك��ون يف
ال��واق��ع �إع ��ادة حت��دي��د مل�ه��ام القوات
امل��وج��ودة يف ال �ع��راق ال�ب��ال��غ عددها
 2500ع �� �س �ك��ري ي �ت �م��رك��زون يف
قواعد عراقية ،وه��م ر�سمياً لي�سوا
ب �ق��وات ق�ت��ال�ي��ة ب��ل “م�ست�شارون”
و”مدربون” ،بحلول نهاية العام.
وي ��و�� �ض ��ح ال� �ب ��اح ��ث يف “بري�سون
ان�ستيتيوت” يف ج��ام�ع��ة �شيكاغو
رم� ��زي م��اردي �ن��ي �أن “التغيريات
التي �ستطر�أ على الوجود الأمريكي
يف العراق” ل ��ن ت� �ك ��ون ج ��ذري ��ة،
ب ��ل “�ستهدف ف �ق��ط �إىل �إع �ط ��اء
دف��ع للم�صالح ال�سيا�سية لرئي�س
الوزراء” ب�شكل �أ�سا�سي مع اقرتاب
م��وع��د االن �ت �خ��اب��ات امل �ب �ك��رة“ ،لكن
الو�ضع الراهن �سيبقى كما هو� ،أي
ا�ستمرارية الوجود الأمريكي” على
�أر�ض الواقع.
«موقع �سيا�سي �ضعيف»
وفيما تق ّو�ض ال�ضغوط الداخلية
وت� � � ��ردي ال� � �ظ � ��روف االقت�صادية
واالجتماعية م��وق�ع��ه ،ف ��إن “زيارة

رئي�س الوزراء تبقى مرتبطة ب�شكل
وثيق بحملته لالنتخابات” املقررة
يف  10ت�شرين الأول�/أك�ت��وب��ر ،فهو
يحاول خ�صو�صاً “ح�شد دعم دويل
و�إقليمي” ،كما يو�ضح مارديني.
وي �ع��ود ذل ��ك الف �ت �ق��اده �إىل “حزب
��س�ي��ا��س��ي وق ��اع ��دة �شعبية” ،وفق
م ��اردي� �ن ��ي ،ل� ��ذا ي �ب �ق��ى “الطريق
الوحيد ل��ه نحو ك�سب الت�أييد من
�أجل ت�شكيل حكومة هو عرب التوفيق
بني الأحزاب ال�سيا�سية التي تهمني
عليها قوى �إقليمية ودولية».
وي ��و�� �ض ��ح ال� �ب ��اح ��ث ب� ��ال � �ت� ��ايل� ،أن
ال �ك ��اظ �م ��ي “ي�سعى لال�ستفادة
م ��ن ال ��دع ��م اخل ��ارج ��ي للتعوي�ض
ع ��ن م��وق �ع��ه ال �� �س �ي��ا� �س��ي ال�ضعيف
يف ال��داخ��ل».وي �ح �ت��اج يف ذل ��ك �إىل
“م�ساعدة الواليات املتحدة ل�ضمان
ع��دم الت�صعيد م��ن جهتها وللنظر
مبا �إذا كانت وا�شنطن �سوف ت�سمح
للعراق بالقيام مببادالت مع �إيران
ب�شكل �أ�سهل” ،دون �أن تكون بغداد
عر�ضة لعقوبات ثانوية تطال الدول
ال �ت��ي ت �ق��وم مب �ب ��ادالت جت��اري��ة مع
طهران.

ويقول جياد �أن ذلك �سيج ّنب العراق
ال� �غ ��رق يف ال �ظ �ل �م��ة ك �م��ا ح �� �ص��ل يف
حزيران/يونيو حني قطعت طهران
�إمدادات الغاز عن العراق ،و”يعطي
ال�ك��اظ�م��ي ال��دف��ع ال �� �ض��روري الذي
يحتاج �إليه للبقاء رئي�ساً للوزراء».
وو�سط كل ذلك ،لع ّل �أبرز ما يحتاج
�إل�ي��ه الكاظمي ه��و “تخطي �أزمات
ال�صيف وتفادي تراجع الأم��ور �إىل
الأ�سو�أ” ،يف بلد يعاين من الف�ساد
وت �ه��ال��ك ب �ن��اه ال�ت�ح�ت�ي��ة وانقطاع
متوا�صل للكهرباء بعد ع�ق��ود من
الأزمات واحلروب.
ولكن حتقيق ذلك االنت�صار اجلزئي
يبقى حمط ت�سا�ؤالت.
ويقول مارديني �إنه على الرغم من
�أن ال �ع��راق �ي�ين “يحتاجون ب�شدة
لأن ي���ص�ب��ح ال �ت �ع��اون االقت�صادي
ن �ق �ط��ة االرت � �ك � ��از يف ال� �ع�ل�اق ��ة مع
الواليات املتحدة”� ،إال �أن “امل�صالح
الأم�ي��رك � �ي� ��ة ال ت � � ��زال حم�صورة
بالتهديدات الإقليمية املنبثقة من
الإره� � ��اب و�إيران” ال �ت��ي تخو�ض
معها الواليات املتحدة مواجه ًة غري
مبا�شرة على الأرا�ضي العراقية.

فيها ،مثل تعاطي املخدرات ،ونحن بحاجة �إىل �ضمان و�صول
الأطفال �إىل هذه احللول» .ووفق بارون ماثيما� ،أ�ستاذ علم
الأوبئة يف كلية ميلمان لل�صحة العامة بجامعة كولومبيا،
ف�إن الأطفال من املجتمعات املحرومة املت�أثرة ب�شكل خا�ص
بالوباء ،هم �أكرث عر�ضة للت�أثريات طويلة املدى�“ .إنه وقت
ع�صيب ،ات�سم بخ�سائر غري عادية ،ورع��ب غري ع��ادي ،ثم
فج�أة ينتهي الوباء ...لكن اجلراح �ستظ ّل ح ّية».
عن �سالت اف ار

 76قتيال وع�شرات املفقودين
جراء الأمطار يف الهند
•• بومباي�-أ ف ب

يبحث رجال االنقاذ يف الوحل والركام �آملني يف العثور
على ناجني بعد انزالقات تربة وفي�ضانات �أودت بحياة
� 76شخ�صاً على الأقل يف غرب الهند الذي جتتاحه
�أم �ط��ار مو�سمية ،وف��ق م��ا ذك��رت ال�سلطات املحلية
ال�سبت.
وا� � �ش ��ارت ح �ك��وم��ة والي� ��ة م �ه��ارا� �ش�ت�را وعا�صمتها
بومباي� ،إىل �أن � 59شخ�صاً على الأق��ل ما زال��وا يف
ع��داد املفقودين ،بعد وق��وع عدة ح��وادث  -في�ضانات
وانزالقات تربة  -مرتبطة باالمطار املو�سمية .وقال
�ساغار باتاك ،امل�س�ؤول عن �إدارة الكوارث يف منطقة
ريغاد ،جنوب بومباي،
لوكالة فران�س بر�س �إن “� 43شخ�صا ق�ضوا يف ثالثة
انزالقات تربة باملنطقة.
وتتوا�صل عمليات االغاثة».
وق��ال امل�ت�ح��دث با�سم حكومة م��اه��ارا��ش�ترا انريودا
ا�شتابوتري لوكالة فران�س بر�س �إن �شخ�صني �آخرين
لقيا حتفهما يف ان��زالق��ات ت��رب��ة يف منطقة �ساتارا،
و ُف� �ق ��د ن �ح��و  .15وت �� �ش��ارك وح � ��دات م ��ن �سالحي
ال�ب�ح��ري��ة واجل ��و يف ج �ه��ود الإن� �ق ��اذ ب�ع��دم��ا ت�سببت
الأم �ط��ار بفي�ضانات ع��زل��ت �آالف امل��واط�ن�ين� ،إال �أن
عمليات االنقاذ تتعرقل ب�سبب انزالقات الرتبة التي
قطعت الطرق ،ومن بينها الطريق ال�سريع الرئي�سي
الذي يربط بومباي بغوا.
وو�صل م�ستوى املياه �إىل � 3,5أمتار يف مناطق مبدينة
ت�شيبلون التي تبعد  250كيلومرتا عن بومباي ،بعد
� 24ساعة من هطول االمطار بدون توقف ما ت�سبب
بفي�ضان نهر فا�شي�شتي وغرق طرق ومنازل.
وق��ال رئي�س وزراء والي��ة مهار�شرتا �أوداف ثاكرياي
�إن ف��رق ال�ط��وارئ جتد �صعوبة للو�صول �إىل �أحياء
م�ع��زول��ة يف ت�شيبلون ب�سبب ح��ال��ة ال �ط��رق وت�ضرر
اجل�سور جراء الفي�ضانات.
ون�شرت البحرية الهندية �سبعة ف��رق �إن�ق��اذ مزودة
زوارق م�ط��اط و� �س�ترات جن��اة وع��وام��ات يف املناطق
امل �ت �� �ض��ررة� ،إ� �ض ��اف ��ة �إىل م��روح �ي��ة ل �ن �ق��ل ال�سكان
امل �ح��ا� �ص��ري��ن ج � ��وا .وي ��راف ��ق ك ��ل ف��ري��ق غوا�صون
متخ�ص�صون من البحرية.
وقال اجلي�ش �إن  15فريقا �سيتمركز خالل الليل يف
�أك�ثر املناطق ت�ضررا لإنقاذ الأ�شخا�ص املحا�صرين
وتقدمي الإ�سعافات الأولية.

و�أدى انزالق للرتبة يف بلدة خيد املجاورة �إىل �إ�صابة
� 10أ�شخا�ص ،وفقا لبيان �صادر عن حكومة الوالية.
و�أو�ضح البيان �أن هناك “على الأرجح ما بني � 10إىل
� 15شخ�صا حما�صرين حتت الأنقا�ض».
و�أ��ص��درت �إدارة الأر��ص��اد اجلوية الهندية حتذيرات
للعديد من املناطق يف الوالية،
ت�شري �إىل ا�ستمرار هطول الأمطار الغزيرة خالل
الأيام املقبلة.
واو� �ض �ح��ت ح�ك��وم��ة والي ��ة م �ه��ار� �ش�ترا �أن الأمطار
املو�سمية الغزيرة ترافقت مع تدفق كثيف للمياه من
عدة �سدود تعر�ضت لل�ضغط جراء تراكم املخزون.
وتكرث الفي�ضانات وان��زالق��ات ال�ترب��ة خ�لال مو�سم
الأم �ط��ار يف الهند ال��ذي ميتد م��ن حزيران/يونيو
حتى �أيلول�/سبتمرب ،وتت�سبب �أي�ضا يف انهيار مبان
وجدران ال تلتزم معايري البناء.
وق�ت��ل �أرب �ع��ة �أ�شخا�ص قبل فجر اجلمعة يف انهيار
مبنى يف حي فقري يف بومباي ،بعد �أق��ل من �أ�سبوع
على مقتل ما ال يقل عن � 34شخ�صا بعدما �سحقت
منازل عدة بانهيار جدار وانزالق للرتبة يف بومباي.
وت�سببت مياه الأمطار �أي�ضا ب�إغراق جممع لتنقية
املياه ما �أدى �إىل تعطيل الإمدادات “يف غالبية �أنحاء
بومباي”،
وهي مدينة مرتامية يبلغ عدد �سكانها  20مليون
ن�سمة ،كما قالت ال�سلطات املحلية .وال�شهر املا�ضي،
ق �ت��ل �� 12ش�خ���ص��ا ب��ان �ه��ار م �ب �ن��ى يف ح ��ي ف �ق�ير يف
بومباي.
وي�ؤدي تغري املناخ �إىل جعل الرياح املو�سمية يف الهند
�أك�ثر �شدة ،وفقا لتقرير �صادر عن معهد بوت�سدام
لبحوث ت�أثري املناخ ن�شر يف ني�سان/ابريل.
وح � �ذّر ال�ت�ق��ري��ر م��ن ع��واق��ب وخ�ي�م��ة حمتملة على
الغذاء والزراعة واالقت�صاد �ست�ؤثر على نحو خُ م�س
�سكان العامل.
والعام املا�ضي ،كانت خم�س من �أكرث الظواهر املناخية
الق�صوى كلفة يف العامل مرتبطة بالرياح املو�سمية
امل�م�ط��رة ب�شكل غ�ير ع��ادي يف �آ��س�ي��ا ،وف�ق��ا لإح�صاء
�أعدته م�ؤ�س�سة “كري�ست�شن �إيد” اخلريية.
وعام ،2013
لقي حوايل �ستة �آالف �شخ�ص حتفهم عندما جرفت
في�ضانات وان��زالق��ات للرتبة ق��رى بكاملها يف والية
�أوتاراخند الهندية مع ارتفاع من�سوب الأنهار ب�سبب
الأمطار املو�سمية.
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تت�ضمن من�سوبا من التفرد وال�سبق:

حرب الكتب ل�سرد نهاية رئا�سة ترامب!...

والأخبار املثرية.
•• الفجر –خرية ال�شيباين
بد�أت حرب الكتب! بعد �ستة �أ�شهر من مغادرته البيت
�أ�صبحت النهاية الفو�ضوية لوالية الرئي�س ال�سابق الأبي�ض ،وجد دونالد ترامب نف�سه يف خ�ضم معركة ن�شر
مو�ضوع �سيل م��ن الكتب ،بعد �ستة �أ�شهر م��ن مغادرته حقيقية لإع��ادة �سرد الأ�شهر الأخ�يرة من رئا�سته .منذ
البيت الأبي�ض ،ومعها ،بالطبع ،ن�صيب من ال�سبق ال�صحفي بداية ال�صيف ،كانت الأعمال املتعلقة به تتتابع بوترية

حممومة ،مع كل مرة ،ح�صة من الورقات املن�شورة يف عر�ض
وتقدمي اول يف و�سائل الإعالم.
يف نهاية �شهر يونيو ،افتتح ال�صحفيان يف وا�شنطن بو�ست،
يا�سمني �أبو طالب ودميان باليتا ،احلفل الراق�ص بروايتهما
ملا وراء الكوالي�س وادارته الفو�ضوية للأزمة ال�صحية يف

“ال�سيناريو الكابو�س :كوالي�س ا�ستجابة �إدارة ترامب
للوباء الذي غيرّ التاريخ” .كتاب علمنا فيه ،من بني �أ�شياء
�أخرى� ،أن الرئي�س ال�سابق فكّر يف فرتة ما �إر�سال �أمريكيني
م�صابني �إىل غوانتانامو ،مركز االعتقال الع�سكري ال�شهري
أ�شخا�صا متهمني بالإرهاب.
الذي ي�ضم �
ً

11
«كانت رئا�سة ترامب واحدة من
�أك�ثر الرئا�سات غراب ًة وانحرافا
يف تاريخ بلدنا ،لذلك هناك رغبة
ح�ق�ي�ق�ي��ة داخ� ��ل امل �ج �ت �م��ع لفهم
ما ح��دث خ�لال ال�سنوات الأربع
املا�ضية” ،ي �ق��ول م ��ات التيمر،
ال�شريك امل�ؤ�س�س لـ “جافالن”،
وك ��ال ��ة �أدب� �ي ��ة �أم��ري �ك �ي��ة مكلفة
بكتاب ال�صحفيني.
�شالل من الأعمال
ويف ع�ل�ام ��ة ع �ل��ى االنتعا�ش
امل �� �س �ت �م��ر ،ا� �س �ت �ل��م م��را� �س��ل وول
��س�تري��ت ج��ورن��ال ،م��اي�ك��ل بندر،
امل�شعل بعد �أ�سبوعني “ب�صراحة
ل�ق��د ف��زن��ا يف ه��ذه االنتخابات:
ق� ��� �ص ��ة ه � ��زمي � ��ة ت� � ��رام� � ��ب من
الداخل”ُ ،ن���ش��ر يف 13يوليو.
وهنا اي�ضا ،العديد من احلقائق
امل ��دو ّي ��ة .وق ��د �أف � ��اد امل��را� �س��ل يف
البيت الأبي�ض� ،أن دونالد ترامب
ط��ال��ب م � ��را ًرا وت � �ك ��را ًرا بتدخل
اجلي�ش ،من �أجل قمع التظاهرات
�ضد مقتل جورج فلويد يف يونيو
 ،2020بعنف.
ويف مواجهة املناف�سة ال�شر�سة،
ا�ضطر الكتاب �إىل تقدمي تاريخ
ن �� �ش��ره ب���ش�ه��ر ،ح �ت��ى ال يحجبه
اث�ن��ان م��ن ال��وزن الثقيل ،املقرر
�إ��ص��داره�م��ا ه��ذا ال�شهر .يف 20
ي��ول�ي��و مت �إ�� �ص ��دار“ ،انا وحدي
ميكنني �إ�صالحه :العام الكارثي
الأخ�ي��ر ل��دون��ال��د ج .ترامب”،
��ش��ارك يف كتابته ك ��ارول ليونيج
وف �ي �ل �ي��ب روك� � ��ر ،وه �م ��ا كاتبان
�آخ��ران يف وا�شنطن بو�ست .هنا،
يك�شف الفائزان بجائزة بوليتزر،
عن خماوف رئي�س �أركان اجلي�ش
مارك �أ .ويلي من حماولة انقالب
حم�ت�م�ل��ة م��ن ق �ب��ل ت��رام��ب بعد
هزميته يف انتخابات نوفمرب.
متفجر ،تاله بعد �أ�سبوع
كتاب
ّ
“ انهيار �أر�ضي :الأي��ام الأخرية
لرئا�سة ترامب” ،بقلم مايكل
وول ��ف ،وه��و م ��ؤل��ف �سبق ل��ه ان
ن�شر ع��ام  ،2018ك �ت��اب حارق
“النار والغ�ضب :من داخل بيت
ترامب الأبي�ض”.
ويف ه��ذه ال��دف�ع��ة الأخ�ي��رة من
يف�صل
ثالثيته ع��ن امل�ل�ي��اردي��رّ ،
ال�صحفي دقيقة بدقيقة تقري ًبا
االرت �ب��اك اخل ��رايف داخ ��ل املكتب
ال �ب �ي �� �ض��اوي يف ال �� �س��اع��ات التي

�أع� �ق� �ب ��ت ال� �ه� �ج ��وم ع� �ل ��ى مبنى
الكابيتول يف  6يناير.
جرعة زائدة
املنجم ال ��ذي ي��در كتبا وذهبا
�أب� �ع ��د م ��ا ي �ك��ون ع �ل��ى التوقف:
ح��وايل ع�شرة �أعمال �أخ��رى قيد
الإع� � ��داد .م��ن ب�ي�ن�ه��ا ك �ت��اب بوب
وودوارد ،قيدوم وا�شنطن بو�ست،
ال� ��ذي � �س �ب��ق ان ك �ت��ب جملدين
ع ��ن ت� ��رام� ��ب ،م ��ن ب �ي �ن �ه��ا كتاب
“غ�ضب” الأك�ثر مبي ًعا ،والذي
ُن�شر يف �سبتمرب املا�ضي.
ك �م��ا ت�ع�م��ل م��اج��ي هابرمان،
مرا�سلة �صحيفة نيويورك تاميز
يف وا��ش�ن�ط��ن ،ع�ل��ى ك�ت��اب�ه��ا ،مثل
خ�م���س��ة ��ص�ح�ف�ي�ين �آخ ��ري ��ن من
ال�صحيفة اليومية النيويوركية،
ب �ي �ن �م��ا م� ��ن امل� �ت ��وق ��ع ان ين�شر
ج ��ون ��اث ��ان ك � ��ارل م� ��ن�“ ،أي بي
�سي نيوز” ،مقتطفات �أوىل يف
ذي اتلنتيك ،من كتاب �سي�صدر
بتوقيعه الأ�شهر املقبلة.
خ�ط��ر اجل��رع��ة ال��زائ��دة لي�س
بعيدا.
“يف ال�ن�ه��اي��ة ،ميكننا �أن نخ�شى
�أن تنتهي هذه الكتب بالت�صادم،
يقر مات التيمر ،لكن يف الوقت
احل� ��ايل ،ال ي �ب��دو �أن ه ��ذا ميثل
م�شكلة للمبيعات».
يف ال �ن �� �س �خ��ة الأم ��ري� �ك� �ي ��ة من
ام� � � � ��ازون ،ي � ��أت� ��ي “وحدي من
ي�ستطيع الإ�صالح” يف املرتبة
الثانية ب�ين �أك�ث�ر الكتب مبي ًعا
(مبا يف ذلك الطلبات امل�سبقة)،
ب�ي�ن�م��ا ي�ح�ت��ل “انهيار �أر�ضي”
املرتبة ال�ساد�سة.
ه��ل �س ُيظلم ك��ل ه��ذا احتمال
ع��ودة دون��ال��د ت��رام��ب؟ م��ن غري
امل�ؤكد،
ح�سب امل� ��ؤرخ الأم��ري�ك��ي نيكول
با�شاران“ :ال �أعتقد �أنه �سي�ؤذيه،
لأن ه� ��ذه ال �ك �ت��ب ي �� �ش�تري �ه��ا يف
الأ� � �س� ��ا�� ��س ق � � ��راء مل ي�صوتوا
ل�صاحله.
ع�لاوة على ذل��ك ،اعترب دونالد
ترامب دائ ًما �أنه ال توجد دعاية
� �س �ي �ئ��ة ،امل �ه��م خ��ا� �ص��ة ه ��و �أنهم
ي �ت �ح��دث��ون عنه” ...ويف هذه
النقطة ،ت�ق�دّم للم�سرت ترامب
�أف�ضل اخلدمات و�أرقاها.
-----------------------عن الك�سربي�س

النهاية امل�ؤ�سفة لدونالد ترامب

انهيار �أر�ضي الأيام الأخرية لرئا�سة ترامب

 هناك رغبة حقيقية داخل املجتمع لفهم ما حدث خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية من�شورات لن ت�ؤذيه ،لأن املهم بالن�سبةلدونالد ترامب �أن يتحدث اجلميع عنه

 كتب ي�شرتيها يف الأ�سا�س قراءمل ي�صوتوا ل�صالح امللياردير

 -حوايل ع�شرة �أعمال �أخرى قيد الإعداد ،من بينها كتاب لبوب وودوارد

كتاب ب�صراحة لقد فزنا يف هذه االنتخابات

كتاب ال�سيناريو الكابو�س

غالف العام الكارثي الأخري لدونالد ج .ترامب

�صحف عربية :انتفا�ضة الأحواز ترعب خامنئي
��س��واء يف امل�ل��ف ال�ن��ووي �أو يف االع�ت�راف بنفوذه الإقليمي
•• عوا�صم-وكاالت
املتزايد ،و�سعى النظام لتطويق م�شكلة العط�ش من خالل
ا�ستمرت االحتجاجات على نق�ص املياه لليلة الثامنة على نقل املياه بال�صهاريج ،لكنّ املتظاهرين اعتربوا �أنها خطوة
ال �ت��وايل يف ع�شر م��دن مبحافظة الأح� ��واز ج�ن��وب غربي ظرفية لن تفعل �شيئا ملعاجلة امل�شكلة الأ�سا�سية.
�إي� ��ران ،فيما �أر��س�ل��ت ال�سلطات الإي��ران �ي��ة �آالف � �اً ع��دة من
ق��وات الأم��ن وال��وح��دات اخلا�صة �إىل مناطق املظاهرات ،تعاطف �شعبي
وا�ستخدمت الغاز امل�سيل للدموع و�أطلقت النار ،واعتقلت واع �ت�ب�ر زه�ي�ر احل ��ارث ��ي يف م �ق��ال ل��ه ب���ص�ح�ي�ف��ة ال�شرق
الأو�سط �أن هناك تعاطفاً �شعبياً مع املحتجني ودعماً دولياً
ع�شرات املحتجني.
ووفقاً ل�صحف عربية �صادرة �أم�س ال�سبت ،ف�إن املظاهرات لهم �أي�ضاً ..ولكن هل يكفي ذلك؟ يجيب قائ ً
ال“ :امل�س�ألة
ت�سبب رعباً لنظام خامنئي ،خا�صة مع تو�سعها ،وا�ستمرارها حقوقية بامتياز ولها �أبعاد �سيا�سية و�أمنية ولي�ست فقط
ي ��وم �اً ب �ع��د ي ��وم رغ ��م حم � ��اوالت االح� �ت ��واء باالعتقاالت ق�ضية مياه ،والغرب دائماً ما يطرح ملف حقوق الإن�سان
والرتهيب.
والتعددية وحقوق الأقليات ،ف�أين هم الآن من ذلك؟ وملاذا
ّ
غ�ض الب�صر؟ �ألي�س الو�ضع يف �إي��ران �أ��س��و�أ من كوبا؟ �أال
مطالب م�شروعة
ي�ستوجب مع ما يحدث من انتهاكات موقف جاد وعقوبات؟
ً
واعترب متابعون لل�ش�أن الإي ��راين ،وفقا ل�صحيفة العرب املو�ضوع خطري و�صدى ما تتعر�ض له الأقليات يف �إيران
ال��دول �ي��ة� ،أن امل�ح�ت�ج�ين جن �ح��وا يف ن�ق��ل � �ص��ورة ح�ي��ة عن و�صل �إىل مناطق كثرية يف العامل ب�سبب ال�سو�شيال ميديا
معاناتهم بالرغم من �أن املنطقة التي يعي�شون فيها غنية التي ف�ضحت النظام ودف�ع��ت ب�أع�ضاء يف الكونغر�س �إىل
بالنفط ،وهو ما دفع بالرئي�س املنتهية واليته ح�سن روحاين املطالبة ب�ضرورة حما�سبته ومعاقبته».
�إىل اخلروج و�إطالق ت�صريحات للتهدئة وبعده بيوم جاءت و�أ�ضاف �أن “ملف حقوق الإن�سان يف �إيران يعد الأ�سو�أ ،وفق
كلمة خامنئي بنف�س الهدف.
ال�سنة
ت�صنيف املنظمات احلقوقية الدولية ،حيث يعاين ُّ
وي �ع �ت �ق��د امل �ت��اب �ع��ون �أن �إي� � ��ران مل ت�ن�ح��ن م ��ن ق �ب��ل �أم ��ام م��ن التهمي�ش وامل�ت��اب�ع��ة الأم�ن�ي��ة وامل�لاح�ق��ة واالعتقاالت
االحتجاجات التي �شهدتها يف ال�سنوات املا�ضية بالرغم من والتعذيب ،عالوة على عدم متكينهم من ممار�سة العبادة
�أنها رفعت مطالب اجتماعية م�شروعة وقابلتها بالعنف وب �ن��اء امل���س��اج��د ،وق ��د ب�ل��غ ع��دده��م �أك�ث�ر م��ن  20مليون
ومب�ح��اك�م��ات ج��ائ��رة ،ل�ك��ن ه��ذه امل ��رة جن�ح��ت احتجاجات �شخ�ص .وقد �شاهدنا �إىل �أي مدى و�صل ال�صلف الإيراين
الأح��واز يف �أن جتلب التعاطف ،وتظهر �أن �إي��ران يف و�ضع يف الأح��واز و�إقليم بلو�ش�ستان وغريهما ،ما يعك�س حجم
ال�سنة ،الأم��ر ال��ذي دفع
�صعب من الداخل ،و�أن النظام مل يعد ميتلك �شرعية كافية ،الت�ضييق والتكبيل يف مالحقة ُّ
وذلك ما تظهره ال�شعارات التي تنادي باملوت خلامنئي.
جمل�س حقوق الإن�سان الأممي يف ال�سنوات املا�ضية لي�ستمر
ويتح�س�س الإيرانيون من اهتزاز �صورة النظام يف الوقت يف تغطية الو�ضع هناك».
ال��ذي ي�ج��ري فيه مفاو�ضات م��ع ال�غ��رب لتثبيت مكا�سبه و�أو�ضح �أن “الأحواز كانت وال تزال متثل مركز املظاهرات

الناب�ض يف �إي ��ران منذ �سنوات� .أي ح��راك �شعبي جت��د له
�صلة ما مبحافظة الأحواز .يف ق�ص�ص الثورات عادة ما تبد�أ
بحادثة معينة ثم تتطور لت�صل �إىل تفاعل الكثريين معها،
وبالتايل تنتقل من مدينة لأخ��رى واملح�صلة هي مطالب
�شعبية يرتفع �سقفها ي��وم�اً تلو �آخ��ر كما ي�ح��دث اليوم.
ت�صاعدت االحتجاجات وتو�سعت فواجهتها القوات الأمنية
الإيرانية بالنار والغاز والر�صا�ص احلي والقمع والقتل كما
فعلت �سابقاً حتى ال تنتقل وتنت�شر يف مدن �أخ��رى ،ولكن
مل ت�ستطع منعها ويبدو �أنها هذه املرة يف طريقها للتو�سع
واالنت�شار».
املوت للديكتاتور
م��ن جهته ،ق��ال فريد �أح�م��د ح�سن يف مقال ل��ه ب�صحيفة
الوطن البحرينية� ،إن هذه “لي�ست املرة الأوىل التي يهتف
فيها الإي��ران�ي��ون ال��ذي��ن بلغ ظلم امل�لايل لهم احللقوم بـ
“املوت للديكتاتور” و”املوت خلامنئي” لكنها املرة الأوىل
التي يكون فيها ال�صوت �أق��وى و�أعلى والنا�س �أكرث جر�أة،
واملرة الأوىل التي تبدو فيها املر�أة الإيرانية ك�أنها هي التي
تقود احلراك واملواجهة .يحدث ذلك رغم حماوالت النظام
�إخماد االحتجاجات بتعبئة ق��وات الأم��ن و�إط�لاق �أيديهم
ليفعلوا ما يريدون فعله وينقذوا النظام».
و�أو�ضح �أن “هناك �أ�سباباً عديدة تدفع كثريين �إىل االعتقاد
�أن هذه االحتجاجات بداية نهاية النظام الإيراين ،و�أ�سباباً
ع��دي��دة ت��دف��ع ك�ث�يري��ن �أي �� �ض �اً �إىل االع �ت �ق��اد �أن ه��ذه هي
القا�ضية؛ فاالحتجاجات هذه املرة غري ،وامل��ر�أة الإيرانية
�أي�ضاً هذه املرة غري».
و�أ�شار �إىل �أن “االحتجاجات التي ت�شهدها منذ �أيام العديد
م��ن امل ��دن الإي��ران �ي��ة �أم ��ر م�ت��وق��ع؛ ف�ه��ي نتيجة طبيعية
ل�ل�أح��وال التي يعي�شها النا�س هناك ،ولي�س م�ستغرباً �أن

ت�صل الإيرانيات �إىل حد �أن يهتفن يف ال�شوارع وحمطات
امل�ترو باملوت خلامنئي من دون خ��وف .ورغ��م �أن ه��ذا كله
لي�س بجديد ف��إن��ه لفت ال�ع��امل بقوة �إىل معاناة املواطن
الإي��راين امل�ستمرة منذ �أك�ثر من �أربعني �سنة ب�سبب حكم
املاليل الذين �صاروا �أنف�سهم يعرتفون بتف�شي الف�ساد».
اعرتاف خامنئي
و�أ� �ش��ارت �صحيفة ع�ك��اظ ال�سعودية� ،أن��ه يف �إ� �ش��ارة �إىل �أن
انتفا�ضة الأح ��واز احتجاجاً على �سرقة مياههم وتردي
�أو��ض��اع�ه��م ب��ات��ت مقلقة وم��رع�ب��ة للنظام الإي� ��راين ،خرج
املر�شد الإيراين علي خامنئي الذي هتف املتظاهرون �ضده

عن �صمته ،داعياً امل�س�ؤولني للإ�سراع مبعاجلة امل�شكلة يف
الأحوا ،واعرتف ب�أن م�س�ألة املياه يف خوز�ستان متثل م�صدر
قلق لل�سلطات ،م�ضيفاً �أنه لو مت االهتمام مب�س�ألة املياه يف
خوز�ستان م�سبقاً ملا واجهت البالد امل�شاكل احلالية.
وتوقع املعار�ض ال�ب��ارز يف طهران ح�شمت ط�ب�رزدي ،وفقاً
لل�صحيفة� ،أن تتحول انتفا�ضة الأح��واز �إىل ث��ورة وطنية.
وقال �أمني عام اجلبهة الدميوقراطية الإيرانية القيادي
ال���س��اب��ق ب��احل��رك��ة ال�ط�لاب�ي��ة يف ت�صريح ل��ه« ،ل�ق��د دخلنا
مرحلة ث��وري��ة ،ول��دى ث��ورة خوز�ستان �إمكانية �أن ت�صبح
ثورة وطنية» .و�شدد على �أنه «ال ميكن �إ�سقاط هذا النظام
�إال بثورة دميوقراطية».
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ارتفاع ح�صيلة �أعمال ال�شغب يف �سجنني بالإكوادور
•• كيتو�-أ ف ب

�أعلنت �سلطات الإك ��وادور ارت�ف��اع ع��دد الذين قتلوا يف �أعمال
�شغب هذا الأ�سبوع يف �سجنني يف البالد �إىل � 27سجينا فيما
�أعلنت احلكومة حال الطوارئ يف ال�سجون.
وك� ��ان ال��رئ �ي ����س غ �ي�يرم��و ال� �س��و ق��د �أع �ل��ن اخل�م�ي����س “حال
الطوارئ يف نظام ال�سجون بهدف تعبئة كافة املوارد الب�شرية
واالقت�صادية الالزمة لإعادة النظام” �إىل �سجون البالد غداة
ان��دالع �أعمال العنف الأربعاء يف �سجنني يف غوايا�س (جنوب
غرب) وكوتوباك�سي (و�سط).
وكتب �إدارة ال�سجون يف تغريدة اجلمعة “�أُفي َد مبقتل 19

12

�سجينا� ،أحدهم �شنقا” يف �سجن كوتوباك�سي.
و�أف ��ادت تقارير عن مقتل ثمانية يف �سجن غوايا�س .وكانت
ال�سلطات قد �أعلنت يف وقت �سابق اجلمعة مقتل � 22سجينا
و�إ�صابة � 57آخ��ري��ن ب�ج��روح ،من بينهم ثمانية من عنا�صر
ال�شرطة �أحدهم تعر�ض لالغت�صاب.
و�شرح حاكم مقاطعة كوتوباك�سي �أو�سفالدو كورونيل يف م�ؤمتر
�صحايف �أنه مت العثور على جثث م�ساء اخلمي�س مل تكن �ضمن
احل�صيلة الأوىل.وق��ال��ت �إدارة ال�سجون �إن ال�شرطة قب�ضت
على � 86سجينا كانوا قد ف��روا من كوتوباك�سي من دون �أن
تو�ضح عدد الذين ال يزالون فارين.يف �شباط/فرباير� ،أ�سفرت
م��واج�ه��ات ب�ين ع���ص��اب��ات م��ن �أج ��ل ال�سيطرة ع�ل��ى ال�سجون

الرئي�سية يف البالد عن مقتل � 79سجيناً يف يوم واحد.
ت�ضم الإك��وادور حواىل �ستني �سجنا تت�سع لـ� 29ألف �شخ�ص.
لكن ع��دد امل�ساجني فيها يبلغ � 38أل��ف �سجني ،مبا يتخطى
طاقتها اال�ستيعابية بن�سبة ثالثني يف املئة .ويتوىل 1500
ح��ار���س م��راق�ب��ة ال�سجون بينما ُي�ف�تر���ض وج��ود �أرب �ع��ة �آالف
عن�صر لت�أمني �سيطرة فعالة عليها.
ومنذ ب��دء تف�شي وب��اء كوفيد ،جل ��أت الإك ��وادور اىل عقوبات
بديلة على اجلرائم الب�سيطة لتقليل عدد ال�سجناء ،ما �أدى
�إىل تخفي�ض ن�سبة االك �ت �ظ��اظ م��ن � 42إىل  30يف املئة.
و�أح�صت �أمانة املظامل “ 103عمليات قتل” يف �سجون البالد
خالل عام .2020

منطقة يف الهند ت�ستعد:

التعقيم الطوعي مقابل حوافز �ضريبية!...
•• الفجر –خرية ال�شيباين

ق��د ت�ضع حكومة والي��ة �أوت��ار
برادي�ش الهندية قري ًبا �سيا�سات
ج���دي���دة مل��ك��اف��ح��ة ال��ك��ث��اف��ة
ال�سكانية ،مم��ا يحد م��ن عدد
الأطفال لكل �أ�سرة يف املنطقة
�إىل طفلني.
وتعترب والي��ة �أوت���ار برادي�ش

ال��واق��ع��ة �شمال ال��ه��ن��د ،ويبلغ
ت���ع���داد ���س��ك��ان��ه��ا  220مليون
ً
اكتظاظا
ن�سمة ،الوالية الأكرث
بال�سكان يف ال��ب�لاد ،كما يقول
نائب.
ي�شمل القانون اجلديد حوافز
م��ال��ي��ة ل�ل��آب���اء ال��ذي��ن لديهم
طفل واح���د ف��ق��ط ،بالإ�ضافة
�إىل التعليم املجاين والرعاية

ال��ط��ب��ي��ة ح��ت��ى ب��ل��وغ��ه��م �سن
ال��ع�����ش��ري��ن .ول��ك��ن ،م��ن ناحية
�أخ��رى ،تدر�س ال�سلطات � ً
أي�ضا
فر�ض عقوبات على العائالت
الكبرية ،والتي ميكن �أن تتخذ
�شكل حظر الرت�شح للمنا�صب� ،أو
العمل يف احلكومة� ،أو اال�ستفادة
م��ن امل�����س��اع��دات ال��ت��ي تقدمها
الدولة.

 تريد والية �أوتار برادي�ش حماربة النمو ال�سكاينباحلد من عدد الأطفال لكل �أ�سرة �إىل اثنني
ريا ،يف اقرتاح متت مناق�شته ب�شكل خا�ص ،ميكن � ً
أي�ضا
�أخ ً
ال�سماح ل�سكان والي��ة �أوت��ار برادي�ش ،اللجوء اىل التعقيم
الطوعي م��ن قبل احلكومة ،مقابل �ضرائب �أق��ل ورواتب
�أع �ل��ى للموظفني ،وم�ن��ح للمالكني امل�ستقبليني� .إج ��راء،
يقول معار�ضوه� ،إنه �سينتهي �إىل ان ي�صبح ق�سر ًيا بالن�سبة
للعديد من ال�سكان الأكرث ه�شا�شة و�ضع ًفا يف املنطقة ،تنقل
فيوت�شرزم.

«عنف �ضد ج�سد املر�أة»
ورغ��م �أن امل�ساعدة املالية مل��رة واح ��دة املقدمة يف الهند
للآباء والأمهات الذين لديهم ابنة� ،أعلى من تلك املقدمة
لل�صبي� ،إال �أن املعار�ضني ما زال��وا قلقني خو ًفا من �إجبار
الن�ساء والأقليات على اللجوء �إىل �سيا�سات حتديد الن�سل
ه��ذه .وي�شعر البع�ض بالقلق ب�شكل خ��ا���ص ،حيث ال تزال
البالد تعاين من �صدمة عواقب حملة التعقيم الق�سري يف

ملحاربة االكتظاظ ال�سكاين ،والية يف الهند م�ستعدة للتمييز �ضد اال�سر كثرية العدد

 عقوبات على العائالت الكبرية :حظر الرت�شح للمنا�صب� ،أوالعمل يف احلكومة� ،أو اال�ستفادة من م�ساعدات الدولة

ال�سبعينات ،والتي �أث��رت على ماليني الأ�شخا�ص و�أ�سفرت
عن �إجراءات فا�شلة ،و�أحيا ًنا املوت.
«كلما كان هناك �ضبط �سكاين ،ف�إنه �سي�ؤدي �إىل العنف �ضد
�أج�ساد الن�ساء” ،ترى النا�شطة الن�سوية كافيثا كري�شنان،
التي تعترب ان هذه املقرتحات “غري دميقراطية” .يف حني
يقول يوغي �أديتياناث ،رئي�س وزراء والي��ة �أوت��ار برادي�ش،
�إن م���ش��روع ال�ق��ان��ون ��س�ي��ؤدي �إىل “التوازن الدميوغرايف

نائبان �أفغانيان قلقان ال�ستنزاف
�سالح اجلو يف مواجهة طالبان
�إىل ال�صيانة.
•• كابول�-أ ف ب
و�أورد �أن الذخائر املوجهة بوا�سطة الليزر لدى القوات الأفغانية قد نفدت
�أع��رب نائبان �أفغانيان عن قلقهما �إزاء ا�ستنزاف �سالح اجلو الأفغاين يف لأن الواليات املتحدة وحلف �شمال الأطل�سي مل يرتكا �أي خم��زون خالل
املوجهة بالليزر
مواجهة هجوم حركة طالبان ،مطالبني الواليات املتحدة بتقدمي م�ساعدات عملية �سحب التجهيزات اجلوية .ولفت اىل �أن الذخائر ّ
ع�سكرية قبل �سحب كامل قواتها من �أفغان�ستان .وخالل حمادثات �أجريت �ضرورية لتحديد الأهداف وتقلي�ص اخل�سائر الب�شرية.
هذا الأ�سبوع عرب الفيديو مع الكونغر�س الأمريكي ،قال وفد �أفغاين �إنه وقال خالل طاولة م�ستديرة مع رابطة مرا�سلي وزارة اخلارجية الأمريكية
طالب بتح ّرك عاجل على �صعيد �صيانة الطائرات احلربية وتزويد القوات �إن ما ورد من معلومات يفيد ب�أن “الأمر �سي�ستغرق مزيدا من الوقت لأنه
الأفغانية بالذخائر.
يتط ّلب التقدم بطلبيات و�إن االنتاج وال�شحن �إىل �أفغان�ستان �سيتطلبان
املقبل
ال�شهر
نهاية
يف
د
ي�ستع
الذي
بايدن
جو
أمريكي
ل
ا
وقد تط ّرق الرئي�س
ّ
وقتا».
لإعالن انتهاء �أطول حرب خا�ضتها بالده� ،إىل هذه امل�س�ألة خالل حمادثة وت��اب��ع “هم ي�ت�ح� ّدث��ون ع��ن نحو ع��ام ،رمب��ا �أك�ث�ر �أو �أق ��ل ،ل��و��ص��ول (هذه
هاتف ّية مع نظريه الأفغاين �أ�شرف غني ،ح�سب ما قال البيت الأبي�ض يف الذخائر) �إىل �أفغان�ستان” ،م�شددا على �أن القوات الأفغانية “بحاجة ما�سة
بيان .
�إليها يف هذا الظرف احلرج».
لكابول
أمريكي
ل
ا
الع�سكري
الدعم
ألة
�
م�س
أن
�
إىل
�
أمريكية
ل
ا
الرئا�سة
أ�شارت
و�
وقال رئي�س جلنة الدفاع الربملانية الأفغانية مري حيدر �أف�ضلي �إن الطائرات
مرتبطة باعتماد ميزانية الدفاع لعام  2022والتي يجري التفاو�ض عليها متوقفة ب�سبب عدم توافر قطع الغيار واملخاوف املرتبطة بكوفيد 19-التي
حاليا يف الكونغر�س.
حتول دون قدوم تقنيني �أمريكيني وتقادم الأ�سطول.
و�أ�شار البيت الأبي�ض �إىل �أن قانون املالية لعام  2022املقدم للكونغر�س وا�ستثمرت ال��والي��ات املتحدة �أك�ثر م��ن ثمانية مليارات دوالر يف تطوير
ي�شتمل على  3,3مليار دوالر من امل�ساعدات الع�سكرية لأفغان�ستان .ومن �سالح اجلو الأفغاين الذي مل يكن له �أي وجود عمليا �إبان الغزو الأمريكي
ا�صل هذا املبلغ ،هناك مليار واح��د خم�ص�ص ل�صيانة الطريان الأفغاين ،للبالد يف العام  2001لإطاحة طالبان من احلكم �إثر هجمات � 11أيلول/
وال �سيما ت�سليم ثالث مروحيات بالك هوك و�صلت بالفعل �إىل �أفغان�ستان �سبتمرب.واخلمي�س �أك��د البنتاغون �أن ال��والي��ات املتحدة قدّمت يف الأيام
وحت��دث عنها ه��ذا الأ�سبوع وزي��ر الدفاع لويد �أو��س�تن .و�أو��ض��ح البيان �أن الأخرية �إ�سنادا جويا للقوات الأفغانية يف مواجهة طالبان ،و�سط خماوف
هناك مليارا �آخر خم�ص�ص ل�شراء ذخرية وقطع غيار وكريو�سني و 700من حتقيق املتمردين انت�صارات �سريعة �أو حتى �سيطرتهم على البالد بعد
مليون دوالر لدفع رواتب اجلنود الأفغان.
ان�سحاب القوات الأمريكية يف نهاية �آب�/أغ�سط�س.
وق��ال النائب الأف�غ��اين ال�ب��ارز حاجي �أجمل رحماين �إن “الو�ضع الأمني واعترب بايدن �أن الواليات املتحدة حقّقت كل ما ميكنها حتقيقه ع�سكريا
ي�شهد تدهورا كبريا” ،يف �إ�شارة �إىل الهجوم الذي ت�ش ّنه طالبان.
خالل عقدين وق�ضت منذ زمن على ما ي�ش ّكله متط ّرفو تنظيم القاعدة يف
حلاجته
متوقف
واو�ضح رحماين �أن ثلث الأ�سطول امل�ؤلف من  150طائرة
�أفغان�ستان من تهديد.

بني املجتمعات املختلفة” ،و”توفري طريق االزده ��ار لكل
مواطن».
وتو�ضح بونام موتريجا ،املديرة التنفيذية مل�ؤ�س�سة ال�سكان
يف الهند ،ان” تدابري التحكم يف عدد ال�سكان قد تقود �إىل
زيادة يف ممار�سات اختيار جن�س الأطفال ،ف�ض ً
ال عن عمليات
الإجها�ض غري الآمنة ،نظ ًرا للتف�ضيل القوي ل�ل�أوالد يف
الهند».

وت�ضيف“ :ال�صني مثال ممتاز على عدم فاعلية ال�سيا�سات
الق�سرية ،وهي ُتظهر �أن الهند ال ينبغي �أن تتبناها” .ي�شار
�إىل �أن جارة الهند ،امل�شهورة بقوانينها التي حتد من حجم
الأ��س��رة ،خففت القيود م��ؤخ� ًرا وباتت ت�سمح الآن للأزواج
ب�إجناب ثالثة �أطفال ،خو ًفا من دخول �سكانها فرتة تدهور
م�ستمر.
عن فيوت�شرزم  ،فاي�س

 3عواقب للر ّد الأمريكي ال�ضعيف على
حماولة خطف نا�شطة �إيرانية
•• وا�شنطن-وكاالت

تعلي ًقا على حماولة خطف النا�شطة وال�صحفية الإيرانية �سميح علي جناد،
اعتربت �صحيفة “وول �سرتيت جورنال” الأمريكية �أن �سطوة �إيران يف قمع
معار�ضيها و�صلت �إىل الواليات املتحدة ،و�سوف تكون هناك عواقب وخيمة �إذا
مل يكن هناك رد قوي من الرئي�س الأمريكي جو بايدن.
وذك��رت ال�صحيفة �أن الئحة االت�ه��ام ال�صادرة من وزارة العدل الأمريكية،
املف�صلة� ،أ�شارت �إىل تو ّرط �إيران يف امل�ؤامرة ،لك ّنها اعتربت �أن
ووثائق املحكمة ّ
اجلزء املُثري للجدل يف هذه الق�ضية هو رد فعل الإدارة الأمريكية ال�ضعيف،
وال��ذي �سيدفع ط�ه��ران �إىل القيام باملزيد م��ن ه��ذه الت�ص ّرفات “اخلبيثة.
تع ّر�ض املئات من املعار�ضني الإيرانيني للتهديد واخلطف واالغتيال منذ
ال�ع��ام � ،1979إال �أن النظام الإي ��راين �أط�ل��ق بحما�سة �شديدة حملة لقمع
معار�ضيه منذ ع��ام  ،2018م��ن ا��س�ت��دراج وخطف روح اهلل زام ،ال�صحفي
الإيراين املعار�ض املقيم يف فرن�سا� ،إىل اختطاف املعار�ض جم�شيد �شرمهد يف
يوليو(متوز)  ،2020وحبيب �شعب ،النا�شط ال�سيا�سي ال�سويدي الإيراين
يف �أكتوبر (ت�شرين الأول) .2020لكن ال�صحيفة طرحت �س�ؤالاً حول �أ�سباب
حماولة خطف علي جناد على �أر�ض الواليات املتحدة ،الأمر الذي مل تفعله
�إيران منذ �أكرث من  4عقود.
ر�سالتان
ورجحت ال�صحيفة �أن �إي��ران ،التي تتع ّر�ض ل�ضغوط لإظهار قوتها ب�سبب
ّ
موجة ال�سخط املتزايدة بني �سكانها ،قامت بهذه املحاولة من �أج��ل اي�صال
ر�سالتني:
الأوىل �إىل ال�شعب الإي ��راين ،ومفادها �أن ال�سلطات الإي��ران�ي��ة �ست�صل �إىل
معار�ضيها ّ
بغ�ض النظر عن املكان الذي �سيهربون �إليه .
والثانية ،وه��ي الأك�ثر �أهمية� ،إىل ال��والي��ات املتحدة ومفادها �أن ال�سلطات

الإيرانية �سوف تتعقب مواطنيها املعار�ضني حتى على الأرا�ضي الأمريكية،
وتن�شر الرعب والوح�شية ،يف حتد لوا�شنطن.
واعتربت ال�صحيفة �أن موقف بايدن كان “خمزيًا” ،لأولئك الذين يقيمون
داخل الواليات املتحدة ،ولدعاة احلرية يف جميع �أنحاء العامل ً
اي�ضا .وحدها
تغريدة من وزي��ر اخلارجية الأمريكي �أنطوين بلينكن تط ّرقت �إىل عملية
اخلطف لكن من دون ذكر حتى �إيران على �أنها اجلاين.
ور�أت �أن هذا التجاهل �سيكون له ثالثة عواقب طويلة الأمد:
الأوىلُ :ت�ش ّكل حم��اول��ة اخلطف �سابقة م��ر ّوع��ة للمعار�ضني ال��ذي��ن تركوا
�أوطانهم من �أجل وعد بالأمان واحلرية ،ف�أدركوا �أن الإدارة الأمريكية احلالية
ال تهتم ،ال بل تع ّر�ض املعار�ضني الرو�س وال�صينيني والكوبيني والفنزويليني
وال�ك��وري�ين ال�شماليني ومعار�ضني �آخ��ري��ن م��ن ال��ذي��ن جل ��ؤوا �إىل �أرا�ضيها
خلطر ج�سدي.الثانية :من خالل ال�سماح لإيران بالإفالت من العقاب على
حماولة اختطاف علي جناد ،ت�ؤكد الواليات املتحدة �أنها م�ستعدة للتنازل عن
اي �شيء مقابل الو�صول �إىل �صفقة حول امللف النووي الإيراين.الثالثة ،وهي
الأكرث دميومة� :أن العامل بات يدرك �أن وعد بايدن ب�إعطاء �أولوية حلقوق
الإن���س��ان يف ال�سيا�سة اخلارجية للواليات املتحدة مل يكن �أك�ثر م��ن جمرد
�شعار ،وبالتايل مينح الطغاة والدكتاتوريني اجلر�أة للإ�ساءة �إىل مواطنيهم،
مدركني �أنهم لن يتعر�ضوا للم�ساءلة.لكنّ ال�صيحفة اعربت �أنه ميكن لبايدن
جت ّنب ه��ذا ،وكل ما عليه فعله هو ممار�سة �ضغوط جدية على طهران على
الأق��ل ،من خالل وقف املفاو�ضات يف فيينا ،وطرد الدبلوما�سيني االيرانيني
من وا�شنطن ،وفتح حوار جوهري مع الن�شطاء واملعار�ضني الدميقراطيني
والعلمانيني.وخل�صت ال�صحيفة �إىل �أن “�أمام بايدن خيارين� ،إما �أن يُظهر �أنه
يتن�صل من م�س�ؤوليته
يُقدّر حياة الأمريكيني على ح�ساب الدبلوما�سية ،و�إما ّ
باحلفاظ على �سالمة مواطنيه ،وي�سمح ب�أن يب�سط الديكتاتوريون �سلطتهم
يف بروكلني على �سبيل املثال ال احل�صر».

منت�شرون يف �أكرث من عا�صمة غربية

عقول م�شو�شة :لغز املعتقدات املناه�ضة للقاح!...
ال�صحية التي تثبت التطعيم .يف فرن�سا ،يف ذروة الغباء واجلهل،
•• الفجر -لويك تا�سيه –ترجمة خرية ال�شيباين
جتر�أ بع�ض املتظاهرين على مقارنة القيود املفرو�ضة على من مل
بعد املظاهرات املناه�ضة لإج���راءات احلجر ال�صحي �ضد فريو�س يتلقوا التلقيح بالنجمة ال�صفراء النازية التي ا�ستثنت اليهود من
كورونا اجلديد ،خرج النا�س �إىل ال�شوارع لالحتجاج على ال�شهادة خمتلف الأن�شطة.
هل نحتاج ح ًقا �إىل تذكري ه ��ؤالء املغفلني يف التاريخ ،ب�أن
ال�ي�ه��ود تعر�ضوا لال�ضطهاد لأن�ه��م ول ��دوا ي �ه��ودًا ،وه��و ما
مل ي�ستطيعوا تغيريه ،و�أن ه��ذا اال�ضطهاد ك��ان قائ ًما على
نظريات عن�صرية قذرة؟
ال �شيء من ذلك يف هذه احلالة .ميكن لأي �شخ�ص يبلغ
من العمر  12عامًا �أو �أكرث احل�صول على اللقاح ...اللقاحات
متوفرة وجمانية ،و�آمنة جدا� ،إال يف حاالت نادرة للغاية ،كما
يت�ضح من مليار �شخ�ص ا�ستقبلوها خالل عام تقري ًبا.
لي�ست كل اللقاحات مت�شابهة ،ي�سبب بع�ضها �آث��ا ًرا جانبية
�أك�ثر من غريها يف غ�ضون �أي��ام من تناولها ،وبع�ضها �أكرث
فعالية من غريها.
ل�ك��ن ،ال �أح ��د منها ي�س ّبب الآث� ��ار املظلمة ال�ت��ي ين�سبها

امل�ت��آم��رون �إليها� .أو ،علينا �أن ن�ستنتج �أن مئات الآالف من
علماء الفريو�سات حول العامل ،هم حمتالون ،در�سوا �سنوات
طويلة من �أجل ال �شيء� .أو االعتقاد مبا هو �أ�سو�أ من ذلك� ،أن
ه�ؤالء الأ�شخا�ص يربطهم اتفاق �سري ...وهذا هذيان.
يف كيبيك
ومع ذلك ،يف كيبيك نف�سها ،ال يزال ما يقرب من  6االف
�شخ�ص ،من �أ�صل � 275ألف �شخ�ص ،يعملون يف �شبكة ال�صحة
العامة يرف�ضون تلقي لقاح �ضد كوفيد .19-ويف�ضل ه�ؤالء
اجلهلة �أن يتم اختبارهم ثالث مرات يف الأ�سبوع ،على ح�ساب
الأمرية طبعا.
لو كان الطاقم الطبي �أكرث عددًا ،خليرّ تهم احلكومة بني

التطعيم �أو خ�سارة وظائفهم ،لكن الآن ،قد ي�ؤدي رحيلهم �إىل
خلل خطري يف النظام ال�صحي.
ل��ذل��ك ،ن�ح��ن م���ض�ط��رون لتح ّمل ه� ��ؤالء االج ��راء الذين
�أ�صبحنا ن�شك �أكرث يف كفاءتهم وح�سن تقييمهم� .إن رف�ضهم
غ�ير امل�برر للتلقيح يهدد �صحة وح�ي��اة املر�ضى واملوظفني
الذين يرتددون على ال�شبكة ال�صحية.

تظاهر الآالف يف جميع �أنحاء فرن�سا �ضد التطعيم �أو انتقاد ال�شهادة ال�صحية

يف الواليات املتحدة الأمريكية
يف الأي��ام االخ�ي�رة� ،أظهر مقال لـ “�سي ان ان”� ،أن ثلثي
الأمريكيني الذين يعتقدون �أن االنتخابات الرئا�سية كانت
م��زورة مل يتلقوا �أي لقاح �ضد كوفيد .19-وهذا هو ن�سب ًيا
�ضعف الن�سبة يف عموم ال�سكان الأمريكيني ...نادرا ما ي�أتي

ولكن مبا �أنها م�س�ألة حياة �أو موت ،فال خيار �أمام احلكومات
اعتقاد غبي مبفرده.
وق��د ح � ّذر ج��و ب��اي��دن ،م��ن �أن ال��وب��اء يتقدم ب�سرعة بني �سوى فر�ض �إجراءات مثل جواز املرور ال�صحي.
الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن مل يتم تطعيمهم ب�شكل ك��ام��ل ...فهل لغز املعتقدات �ضخم...
* �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية متخ�ص�ص يف ال�صني و�آ�سيا
�سيقبل املناه�ضون للقاح على مزيد التطعيم؟ ال.
جامعة مونريال كندامل ت�سيطر الرباهني املنطقية على هذه العقول امل�شو�شة،
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الدوالر يحقق مكا�سب للأ�سبوع الثاين قبل اجتماع املركزي الأمريكي
•• نيويورك -رويرتز:

حقق الدوالر مكا�سب للأ�سبوع الثاين ،بعد تقلب لأيام قليلة
عندما حتركت العمالت مع حتول يف الإقبال على املخاطرة،
فيما ينتقل اهتمام ال�سوق �إىل اجتماع جمل�س االحتياطي
االحت� ��ادي الأم��ري �ك��ي الأ� �س �ب��وع امل�ق�ب��ل.ل�ك��ن ب�ع����ض املحللني
يت�ساءلون عما �إذا كانت موجة �صعود ال��دوالر م��ؤخ��را رمبا
تخ�سر الزخم.وارتفع م�ؤ�شر الدوالر ،الذي يتتبع �أداء العملة
الأمريكية مقابل �سلة من �ست عمالت رئي�سية ،قليال خالل
اجلل�سة �إىل  .92.873ويف الأ�سبوع ،ارتفع امل�ؤ�شر  0.1باملئة
بعد �أن زاد  0.6باملئة على الرتتيب.

لكن ه��ذا دون �أع�ل��ى م�ستوى يف ثالثة �أ�شهر ون�صف ال�شهر
البالغ  93.194ال��ذي �سجله يوم الأرب�ع��اء ،بعد �أن �ساعدت
�أرب ��اح وول �سرتيت القوية امل�ستثمرين على ا�ستعادة بع�ض
الثقة و�سط خماوف من �أن ال�ساللة دلتا املتحورة من فريو�س
كورونا قد تعرقل التعايف االقت�صادي العاملي.
وظ�ل��ت ال�شهية للمخاطرة مرتفعة  ،فيما �صعدت الأ�سهم
الأمريكية ،و�شهدت �أدوات اخلزانة عمليات بيع ،وحققت معظم
ال�ع�م�لات املرتبطة بال�سلع الأول �ي��ة مكا�سب ،ون��زل الدوالر
الأمريكي عن ذرى.ومنذ بداية يوليو متوز ،ربح الدوالر 0.6
باملئة بعد �أن ارتفع  2.8باملئة يف يونيو حزيران.
وم�ن��ذ ب��داي��ة ال�شهر اجل ��اري ،ف�ق��دت ع��وائ��د �سندات اخلزانة

الأمريكية القيا�سية لأج��ل ع�شر �سنوات  18نقطة �أ�سا�س،
م�سجلة �أك�ب�ر ان�خ�ف��ا���ض ��ش�ه��ري م�ن��ذ م��ار���س �آذار .2020
ويتحرك الدوالر بالتزامن مع العوائد الأمريكية.
ومقابل ال�ين ،وهو مالذ �آم��ن ،ارتفع ال��دوالر  0.3باملئة �إىل
 110.54ين.يف غ�ضون ذلك ،ا�ستقر اليورو عند 1.1775
دوالر ،ومل يت�أثر بقراءات متباينة مل�سوح مديري امل�شرتيات يف
فرن�سا و�أملانيا ومنطقة اليورو ككل.وتو�سعت �أن�شطة �أعمال
منطقة اليورو ب�أ�سرع وت�يرة �شهرية فيما يزيد عن ع�شرين
عاما يف يوليو متوز �إذ تلقى قطاع اخلدمات دفعة من تخفيف
قيود كوفيد ،19-لكن املخاوف من موجة �أخرى من الإ�صابات
�أ�ضرت بثقة ال�شركات.

كهرباء ومياه دبي تد�شن  3حمطات نقل
جديدة بتكلفة تتجاوز  430مليون درهم
•• دبي  -وام:

د�شنت هيئة ك�ه��رب��اء وم�ي��اه دب��ي ثالث
حم�ط��ات نقل ك�ه��رب��اء رئي�سية جديدة
بقدرة حتويلية  450ميجافولت �أمبري
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل  35ك��م م��ن الكابالت
الأر�ضية جهد  132كيلوفولت لربطها
ب�شبكة النقل الرئي�سية.
بلغت القيمة الإج�م��ال�ي��ة للم�شروعات
ال�ت��ي مت تد�شينها خ�لال �شهري مايو
ويونيو �أك�ثر م��ن  430مليون درهم.
وتغذي ه��ذه املحطات مناطق الرب�شاء

الأول�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ى وم�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ردف ووادي ال�صفـــا
الثانية.
وتط ّلب �إجن��از ه��ذه املحطات �أك�ثر من
 4ماليني �ساعة عمل �آمنة با�ستخدام
�أحــــدث التقنيـــــات املعتمـــــدة عــــاملياً
مــــع �ضمـــــان �أع�ل�ـ�ـ�ـ��ى م�ع��اي�ير الأم ��ن
وال�سالمة.
وق � ��ال م �ع ��ايل � �س �ع �ي��د حم �م��د الطاير
الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة
كهرباء ومياه دب��ي �إن تد�شني حمطات
ال �ن �ق��ل اجل ��دي ��دة ي� ��أت ��ي � �ض �م��ن جهود
ال�ه�ي�ئ��ة ل��رف��ع ق ��درة وك �ف��اءة وجاهزية

�شبكة نقل الكهرباء يف الإم ��ارة للوفاء
ب��االح�ت�ي��اج��ات امل�ستقبلية للمتعاملني
واملطورين وقطاعات الأعمال مع توفري
هام�ش احتيـــــاطي منـــا�سب باالعتماد
ع �ل��ى �أح � ��دث ال�ت�ق�ن�ي��ات ال��ذك �ي��ة وذلك
يف �إط��ار جهود الهيئة لتعزيز التحول
الرقمي يف جميع عملياتها اخلدماتية
والت�شغيلية.
وت�صل القيمة الإجمالية ال�ستثمارات
ال �ه �ي �ئ��ة يف ق �ط��اع ن �ق��ل ال �ك �ه��رب��اء �إىل
 8.8مليار دره��م منها  2مليار درهم
مل� ��� �ش ��روع ��ات ال �ن �ق��ل ال��رئ �ي �� �س �ي��ة جهد
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 400ك�ي�ل��وف��ول��ت و 6.8م�ل�ي��ار درهم
مل�شروعات النقــــل الرئي�سية جهد 132
كيلوفولت”.
من جهته �أ�شار املهند�س ح�سني لوتاه
النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع نقل
الطاقة يف الهيئة �إىل �أن تنفيذ حمطات
النقل مت وف��ق اخلطط املو�ضوعة رغم
امل �ع��وق��ات امل��رت �ب �ط��ة ب��ان �ت �� �ش��ار جائحة
فريو�س كورونا امل�ستجد /كوفيد/19-
مو�ضحاً �أن �إجمايل حمطات النقل جهد
 132كيلوفولت بلغ  314حمطة �إىل
جانب  37حمطة قيد الإن�شاء.

وول �سرتيت تغلق عند �أعلى م�ستوى على الإطالق
بف�ضل �أرباح ال�شركات وانتعا�ش االقت�صاد

�إ�سرائيل تعلن خطة خلف�ض
انبعاثاتها من ثاين �أك�سيد
الكربون بحلول 2050

•• عوا�صم-رويرتز:

•• القد�س�-أ ف ب:

حققت وول �سرتيت مكا�سب للجل�سة الرابعة على التوايل لتوا�صل موجة �صعود دفعت جميع
امل�ؤ�شرات الثالثة الرئي�سية للأ�سهم الأمريكية �إىل قمم �إغالق قيا�سية �إذ غذت نتائج �أعمال
�إيجابية لل�شركات وم�ؤ�شرات على انتعا�ش االقت�صاد �شهية امل�ستثمرين للمخاطرة.
و�أغلق امل�ؤ�شر داو فوق � 35ألف نقطة للمرة الأوىل على الإطالق.
وتقلبت �أ�سهم النمو والقيمة �صعودا وهبوطا معظم الأ�سبوع �إذ يوازن املتعاملون يف ال�سوق
بني ارتفاع الإ�صابات بال�ساللة دلتا من كوفيد 19-يف مقابل نتائج �أعمال قوية لل�شركات
وم�ؤ�شرات على انتعا�ش اقت�صادي.
ويتطلع املتعاملون الآن �صوب الأ�سبوع القادم حني يعقد جمل�س االحتياطي االحتادي اجتماعا
ب�ش�أن ال�سيا�سة النقدية وت�صدر �سل�سلة من نتائج �أعمال �شركات كبرية.
و�سيفح�ص امل�ستثمرون بيان جمل�س االحتياطي ال�ستقاء م�ؤ�شرات ب�ش�أن الإط��ار الزمني
لت�شديد ال�سيا�سات التي�سريية على الرغم من �أن جريوم باول رئي�س املجل�س كرر القول ب�أن
االقت�صاد ما زال يحتاج �إىل الدعم الكامل من البنك املركزي.
و�صعد امل�ؤ�شر داو جونز ال�صناعي  238.2نقطة �أو ما يعادل  0.68باملئة �إىل 35061.55
نقطة ،وارتفع امل�ؤ�شر �ستاندرد �أند بورز  500مبقدار  44.31نقطة �أو ما يعادل  1.01باملئة
�إىل  4411.79نقطة و�أ�ضاف امل�ؤ�شر نا�سداك املجمع  152.39نقطة �أو ما يعادل 1.04
باملئة �إىل  14836.99نقطة.
ومن بني  11قطاعا رئي�سيا على امل�ؤ�شر �ستاندرد �أند بورز � ،500أغلقت جميع القطاعات
مرتفعة با�ستثناء الطاقة ،فيما �سجل قطاع خدمات االت�صاالت �أكرب ربح لريتفع  2.7باملئة.

�أعلنت احلكومة الإ�سرائيلية خطة خلف�ض انبعاثاتها من ث��اين �أك�سيد
ال �ك��رب��ون ب�ح�ل��ول ال �ع��ام  2050ول�لان�ت�ق��ال �إىل اق�ت���ص��اد م ��راع للبيئة
�ستعر�ضها الأحد على الربملان.
وتلحظ اخلطة خف�ضا بن�سبة  85باملئة النبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون
بحلول  2050مقارنة بعام  ،2015وحت��دد هدفا على امل��دى املتو�سط
بخف�ض االنبعاثات بن�سبة  27باملئة بحلول  ،2030وفق بيان م�شرتك
لرئي�س الوزراء نفتايل بينيت والوزارات املعنية.
وجاء يف بيان احلكومة “�إنها املرة الأوىل التي حتدد فيها حكومة �إ�سرائيلية
�أهدافا وطنية م�شرتكة خلف�ض انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون وتعلن فيها
للتوجه نحو اقت�صاد منخف�ض االنبعاثات الكربونية
ا�سرتاتيجية وطنية
ّ
وفاعل ومناف�س».
و�أو�ضحت �أن اخلطة �ست�ضع �إ�سرائيل يف م�صاف “الدول املتقدّمة الأخرى
يف الن�ضال العاملي �ضد الأزمة املناخية” التي “تهدد الب�شرية ب�أ�سرها».
ويُفرت�ض �أن ي�ص ّوت الكني�ست على خطة احلكومة الأحد.
وت�ضم احلكومة اجل��دي��دة التي ت�ش ّكلت ال�شهر املا�ضي� ،شخ�صيات عدة
جعلت من حماية البيئة �إحدى �أولوياتها ،خ�صو�صا وزيرة النقل مرياف
ميخائيلي (ح��زب العمل) ووزي ��رة حماية البيئة ت��ام��ار زان��دب��رغ (حزب
مرييت�س الي�ساري).
ّ
و�إ�سرائيل من الدول املوقعة على اتفاق باري�س للمناخ املربم عام ،2015
وكانت تعهّدت ع��دم زي��ادة انبعاثاتها من ث��اين �أك�سيد الكربون حتى عام
 ،2030لكن ن�شطاء بيئيني اعتربوا �أن هذا الهدف غري كاف.
وك��ان��ت �إ�سرائيل ّ
تخطت م��وع��دا حم��ددا بنهاية  2020لإع�ل�ان �أهداف
جديدة على �صعيد خف�ض انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون بحلول ،2030
يف �إطار اتفاق باري�س.
وتلحظ اخلطة خ�صو�صا خف�ضا بن�سبة  96باملئة النبعاثات قطاع النقل
وبن�سبة  85باملئة لقطاع الكهرباء وبن�سبة  92باملئة لنفايات البلديات.

�أمريكا تدر�س ت�شديد عقوباتها على �صادرات النفط الإيراين �إىل ال�صني
•• وا�شنطن-رويرتز:

ذكر م�س�ؤول �أمريكي �أن الواليات املتحدة
تدر�س ت�شديد �إنفاذ عقوباتها على مبيعات
النفط الإيراين �إلــــى ال�صني بينما ت�ستعد
الحتمال �أال تعود طهران �إىل املحـــــادثات
النــــووية �أو �أن تتبع نهجا مت�شددا �إذا
عادت.
وق��ال �إن وا�شنطن �أبلغت بكني ه��ذا العام
ب�أن هدفها الأ�سا�سي هو معاودة االمتثال
ل�لات �ف��اق ال� �ن ��ووي الإي � � ��راين امل�ب��رم عام
 ،2015وب�أنه ال حاجة ملعاقبة ال�شركات
ال�صينية التي تنتهك العقوبات الأمريكية
ب�شراء اخلام الإي��راين يف حال العودة �إىل
االتفاق يف الوقت املنا�سب.
ي� ��أت ��ي ه � ��ذا امل ��وق ��ف يف ظ ��ل ح ��ال ��ة عدم

اليقني التي تكتنف موعد ع��ودة طهران
للمحادثات غري املبا�شرة يف فيينا وما �إذا
ك��ان الرئي�س الإي ��راين املنتخب �إبراهيم
رئي�سي يرغب يف ا�ستئناف املحادثات من
حيث انتهت ي��وم  20يونيو ح��زي��ران �أو
املطالبة ببداية جديدة.
و�أف � ��اد امل� ��� �س� ��ؤول ،ال� ��ذي حت ��دث �شريطة
ع��دم الك�شف عن هويته ،ب ��أن “الغمو�ض
ال�شديد” يلف ن��واي��ا �إي� ��ران ،ال�ت��ي قالت
�إنها لن ت�ست�أنف املحادثات �إىل �أن يتوىل
رئي�سي ال�سلطة.
وقال لرويرتز “�إذا عدنا �إىل خطة العمل
ال�شاملة امل�شرتكة (االتفاق النووي) ،فلن
يكون حينها �سبب ملعاقبة ال�شركات التي
ت�ستورد النفط الإيراين”.
وح��د االت�ف��اق ال�ن��ووي من برنامج �إيران

ال �ن��ووي م�ق��اب��ل �إع �ف��ائ �ه��ا م��ن العقوبات
االقت�صادية.
و�أ�ضاف امل�س�ؤول “�إذا كنا يف �أجواء يتال�شى
فيها على ما يبدو احتمال العودة الو�شيكة
خلطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة ،فعندئذ
�سيتعني تعديل هذا الو�ضع».
وكانت �صحيفة وول �سرتيت جورنال �أول
من ذكر �أن وا�شنطن تدر�س ت�شديد �إنفاذ
ع�ق��وب��ات�ه��ا املتعلقة ب ��إي ��ران ،خ��ا��ص��ة على
ال�صني.
و� �ش��رك��ات ال �ت �ك��ري��ر ال���ص�ي�ن�ي��ة ه��ي �أكرب
م�ستورد للنفط الإيراين .وتراوح متو�سط
واردات ال�صني م��ن اخل��ام الإي� ��راين بني
� 400أل ��ف و� 650أل ��ف ب��رم�ي��ل يوميا
هذا العام على �أ�سا�س �شهري وفقا ل�شركة
كبلر لتحليل البيانات ،مع ارت�ف��اع حجم

ال ��واردات يف مايو �أي��ار �إىل مليون برميل
يوميا تقريبا.
وذكرت رويرتز اخلمي�س �أن �شركة ت�شاينا
ك��ون �ك��ورد ب�ترول�ي��م ال�صينية للخدمات
اللوج�ستية برزت كطرف رئي�سي يف توريد
ال �ن �ف��ط اخل��ا� �ض��ع ل�ل�ع�ق��وب��ات م��ن �إي� ��ران
وفنزويال.
وق� ��ال روب � ��رت �أي� �ن� �ه ��ورن ،امل �ح �ل��ل مبعهد
ب ��روك� �ي� �ن� �ج ��ز� ،إن ت �ل �م �ي��ح امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن
الأمريكيني �إىل اتخاذ �إج ��راءات �صارمة
حمتملة ق��د ي�ك��ون ت�ه��دي��دا م�سترتا ب�أن
لدى وا�شنطن طرقا جلعل طهران تدفع
ثمن �أفعالها.
و�أ� �ض��اف “رمبا ي�ستهدف (التلميح) �أن
يبعث بر�سالة �إىل رئي�سي مفادها �أن��ه �إذا
مل يكن الإي��ران�ي��ون جادين ب�شان العودة
�إىل خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة ،فلدى
ال��والي��ات املتحدة خيارات و�سيكون هناك
ثمن».
وم�ضى يقول �إن رد فعل ال�صني �سيعتمد
على ما �إذا كانت تلقي باللوم على �إيران �أو
الواليات املتحدة يف اجلمود الذي يعرتي
املحادثات.
وعالقات بكني ووا�شنطن متوترة ب�ش�أن
ق�ضايا ت�ت�راوح م��ن ح�ق��وق الإن �� �س��ان �إىل
بحر ال�صني اجلنوبي.
االنتظار لرئي�س جديد
ق��ال م���س��ؤول �إي ��راين �إن ال��زع�ي��م الأعلى
الإي � � ��راين ه ��و م ��ن ب �ي��ده حت��دي��د موعد
ا�ستئناف امل�ح��ادث��ات ،م�شريا �إىل �أن ذلك
قد يحدث عندما يتوىل رئي�سي ال�سلطة
يف اخلام�س من �أغ�سط�س �آب �أو بعد ذلك
بب�ضعة �أ�سابيع.
وقال �أي�ضا �إنه مل يت�ضح بعد ما �إذا كان

ك�ب�ير امل �ف��او� �ض�ين ال �ن��ووي�ين الإيرانيني
عبا�س عراقجي �سيظل يف من�صبه.
و�أ� �ض��اف امل �� �س ��ؤول �شريطة ع��دم الك�شف
عن هويته “ما علينا �إال االنتظار �إىل �أن
يتوىل الرئي�س اجلديد ال�سلطة ويقرر ما
�إذا كان يود تغيري الفريق النووي �أم ال .لن
يتغري الدكتور عراقجي فيما يبدو ،على
الأقل خالل فرتة الت�سليم».
وذك� ��ر م �� �س ��ؤول �إي � ��راين ث ��ان �أن رئي�سي
وفريقه ال�ن��ووي ي�صرون على البدء من
ال�صفر ويرف�ضون ا�ستئناف املحادثات من
حيث انتهت يف يونيو حزيران.
وقال “يريدون (و�ضع) �شروطهم ولديهم
مطالب �أك�ثر مثل االح�ت�ف��اظ بتخ�صيب
ن�سبته  60يف املئة �أو ب�سل�سلة من �أجهزة
ال�ط��رد امل��رك��زي امل�ت�ط��ورة وع��دم تفكيكها
مثلما تطالب وا�شنطن».
وجت�ب�ر ح��ال��ة ال �غ �م��و���ض ه ��ذه الواليات
املتحدة على بحث احتماالت جديدة ،حتى
على الرغم من قول م�س�ؤولني �أمريكيني
و�أوروب � �ي �ي�ن ب �ع��دم وج� ��ود خ �ي ��ارات جيدة
لإحياء االتفاق النووي.
وق��ال امل�س�ؤول الأمريكي “�إذا ...خل�صنا
�إىل ان امل �ح��ادث��ات �ست�سري ب�ب��طء لفرتة
�أطول مما ينبغي ومل يتولد لدينا �إح�سا�س
ب�أنهم ب�صدد التو�صل �إىل نتيجة �إيجابية،
ف�سيتعني علينا �ساعتها بالطبع �أن نعاود
النظر يف �إن�ف��اذ عقوباتنا ،على الكيانات
ال�صينية التي ت�شرتي النفط الإيراين،
� �ض �م��ن ج �ه��ات �أخرى” .ورف� �� ��ض توقع
توقيت �أي قرار.
و�أ�ضاف “الأمر لي�س � ..أبي�ض و�أ�سود...
�سنتخذ ال �ق��رار ب �ن��اء ع�ل��ى ال��وق��ت الذي
�ست�ستغرقه �إيران يف العودة واملوقف الذي
�ستتخذه �إذا عادت ومتى عادت».

النفط ي�صعد يف انتعا�ش �أ�سبوعي
بف�ضل توقعات ب�شح الإمدادات
•• نيويورك-رويرتز:

�صعدت �أ�سعار النفط ويف الأ�سبوع بعد تعاف قوي من نزول كبري �سجلته
يوم االثنني� ،إذ تلقت الدعم من توقعات ب��أن الإم��دادات �ستظل �شحيحة
خالل العام.
وهوى �سعر النفط وبقية الأ�صول العالية املخاطر يف بداية الأ�سبوع بفعل
خم��اوف ب�ش�أن ت�أثر االقت�صاد والطلب على اخل��ام من ارت�ف��اع الإ�صابات
بال�ساللة دلتا من كوفيد 19-يف ال��والي��ات املتحدة وبريطانيا واليابان
و�أماكن �أخرى.
و�أنهى خ��ام برنت اجلل�سة مرتفعا � 31سنتا �أو ما يعادل  0.4باملئة �إىل
 74.10دوالر للربميل بعد �أن قفز  2.2باملئة اخلمي�س .و�صعد خام غرب
تك�سا�س الو�سيط الأمريكي عند الت�سوية � 16سنتا �أو ما يعادل  0.2باملئة
�إىل  72.07دوالر ،بعد �أن ربح  2.3باملئة اخلمي�س.
ويف الأ��س�ب��وع ،رب��ح برنت  0.7باملئة بعد �أن ت��راج��ع لثالثة �أ�سابيع على
التوايل ،بينما زاد خام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي  0.4باملئة بعد
�أن نزل لأ�سبوعني.
وتراجع اخلامان القيا�سيان نحو �سبعة باملئة يوم االثنني لكنهما قل�صا تلك
اخل�سائر ،فيما يتوقع امل�ستثمرون �أن يظل الطلب قويا و�أن تتلقى ال�سوق
الدعم من انخفا�ض خمزونات النفط وارتفاع معدالت التلقيح.
وقال كومرت�س بنك يف مذكرة “ث ُبث �أن خماوف الطلب مبالغ فيها ،وذلك
هو ال�سبب يف �أن �أ�سعار النفط تعافت منذ ذل��ك احل�ين .على الرغم من
التو�سع يف �إم��داد النفط ،ف��إن �سوق النفط �ستظل ت�شهد نق�صا طفيفا يف
الإمدادات حتى نهاية العام».ومن املتوقع �أن يتفوق منو الطلب على العر�ض
بعد اتفاق يوم الأحد بني منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول (�أوبك) وحلفاء،
املجموعة املعروفة با�سم �أوبك ،+لإ�ضافة � 400ألف برميل يوميا كل �شهر
اعتبارا من �أغ�سط�س �آب.وق��ال حمللو �إي ��ه�.إن.زد للأبحاث يف تقرير �إن
ال�سوق بد�أت ت�ست�شعر �أن زيادة �أوبك +لن تكفي لإبقاء ال�سوق متوازنة و�إن
املخزونات يف الواليات املتحدة ودول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
�ستوا�صل االنخفا�ض.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النتانا
�سويت رخ�صة رقمCN 2846413:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
الهيم لتجارة املالب�س الن�سائية اجلاهزة
رخ�صة رقم CN 2721733:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:جمموعة املجرة الدولية  -االمارات ذ.م.م
عنوان ال�شركة�:أبوظبي � -شارع اللولو  -بناية را�شد بن عوي�ضة
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1023604 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/ام ايه بارترنز حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/07/8:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105018864:
تاريخ التعديل2021/07/24:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جرين
بنغال للهواتف املتحركة
رخ�صة رقم CN 2640707:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  25يوليو  2021العدد 13297

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  25يوليو  2021العدد 13297

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  25يوليو  2021العدد 13297

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  25يوليو  2021العدد 13297

العدد  13297بتاريخ 2021/7/25

العدد  13297بتاريخ 2021/7/25

العدد  13297بتاريخ 2021/7/25

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�سي
تامي للع�صائر
رخ�صة رقم CN 2655611:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الغزال اجلديد للطباعه
احلريرية رخ�صة رقم CN 1158858:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /الغزال اجلديد للطباعه احلريرية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فري�ش كب�س للع�صائر والوجبات
اخلفيفة ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2580739:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /فري�ش كب�س للع�صائر والوجبات اخلفيفة ذ.م.م

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات تاجري العقارات وادارتها 6820001
تعديل ن�شاط  /حذف الطباعة على احلرير (�سلك �سكرين) 1313002.3
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  25يوليو  2021العدد 13297

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  25يوليو  2021العدد 13297

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  25يوليو  2021العدد 13297

�إعــــــــــالن

AL GHAZAL NEW SILK SCREEN PRINTING

�إعــــــــــالن

FRESH CUPS FOR JUICES AND LIGHT MEALS L.L.C

�إىل /فري�ش فلورز ذ.م.م

�إىل /الغزال اجلديد للعقارات

FRESH FLOWERS L.L.C

AL GHAZAL NEW FOR REAL ESTATE

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع الزهور و النباتات الطبيعية  -بالتجزئة 4773302
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع الهدايا  -بالتجزئة 4773402
تعديل ن�شاط  /حذف جتهيز الفطائر واملعجنات 5621004
تعديل ن�شاط  /حذف حت�ضري و جتهيز الع�صائر الطازجة 5630003
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  25يوليو  2021العدد 13297

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  25يوليو  2021العدد 13297

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  25يوليو  2021العدد 13297

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  25يوليو  2021العدد 13297

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  25يوليو  2021العدد 13297

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  25يوليو  2021العدد 13297
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االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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وزارة العدل  -حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
التنفيذ الق�ضائي رقم  1473ل�سنة 2019
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده “ن�شرا”
اىل املنفذ �ضده � /سيف ح�سن �أحمد عبداهلل ال�صفار
ل�صالح املنفذ له  /م�صرف الإمارات الإ�سالمي �ش.م.ع
ً
تعلن حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم االثنني
املوافق  ,2021/08/02وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه و�أو�صاف العقار على النحو التايل:
العقار قطعة رقم ( )1480مبنطقة الرو�ضة ( )3ب�إمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره  )950,000( :درهم ،
(ت�سعمائة وخم�سون �ألفاً درهم) ،و ذلك ويف االيام التالية �إن اقت�ضى احلال وذلك على املوقع االلكرتوين لالمارات للمزادات
.http://www.emiratesauction.ae
يتوجب على الراغب باال�شرتاك باملزايدة �أن يتقدم بت�أمني نقدي �أو مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار .فعلى من يرغب بال�شراء �أو اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة �أو املوقع االلكرتوين
لالمارات للمزادات  http://www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على
االقل.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حليمه �أحمد احلو�سني
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وزارة العدل  -حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
�إنابة رقم  11ل�سنة 2018
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده (ن�شراً)
اىل املنفذ �ضده  /ابراهيم �أحمد ابراهيم علي
ل�صالح املنفذ له  /م�صرف الإمارات الإ�سالمي
تعلن حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهراً يوم الأثنني
املوافق  ,2021/08/02وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم ( )32مبنطقة الرو�ضة ( )3ب�إمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره  )1,000,000.00( :درهم
( ،مليون درهم) .و ذلك ويف االيام التالية �إن اقت�ضى احلال وذلك على املوقع االلكرتوين لالمارات للمزادات
.http://www.emiratesauction.ae
يتوجب على الراغب باال�شرتاك باملزايدة �أن يتقدم بت�أمني نقدي �أو مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار .فعلى من يرغب بال�شراء �أو اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة �أو املوقع االلكرتوين
لالمارات للمزادات  http://www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على
االقل.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حليمه �أحمد احلو�سني
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وزارة العدل  -حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
�إنابة رقم  6ل�سنة 2021
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده “ن�شرا”
اىل املنفذ �ضده � /سيد حممد كمباال
ل�صالح املنفذ له  /بنك دبي اال�سالمي
تعلن حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهراً يوم الأثنني
املوافق  ,2021/08/02وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه و�أو�صاف العقار على النحو التايل:
العقار قطعة رقم ( )525مبنطقة اجلرف ال�صناعية ( )2ب�إمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره )300,000.00( :
درهم( ،ثالثمائة �ألفاً درهم) ،و ذلك ويف االيام التالية �إن اقت�ضى احلال وذلك على املوقع االلكرتوين لالمارات للمزادات
.http://www.emiratesauction.ae
يتوجب على الراغب باال�شرتاك باملزايدة �أن يتقدم بت�أمني نقدي �أو مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار .فعلى من يرغب بال�شراء �أو اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة �أو املوقع االلكرتوين
لالمارات للمزادات  http://www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على
االقل.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حليمه �أحمد احلو�سني
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وزارة العدل  -حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
�إنابة رقم  6ل�سنة 2021
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده “ن�شرا”
اىل املنفذ �ضده � /سيد حممد كمباال
ل�صالح املنفذ له  /بنك دبي اال�سالمي
تعلن حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهراً يوم الأثنني
املوافق  ,2021/08/02وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه و�أو�صاف العقار على النحو التايل:
العقار قطعة رقم ( )524مبنطقة اجلرف ال�صناعية ( )2ب�إمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره )300,000.00( :
درهم( ،ثالثمائة �ألفاً درهم) ،و ذلك ويف االيام التالية �إن اقت�ضى احلال وذلك على املوقع االلكرتوين لالمارات للمزادات
.http://www.emiratesauction.ae
يتوجب على الراغب باال�شرتاك باملزايدة �أن يتقدم بت�أمني نقدي �أو مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار .فعلى من يرغب بال�شراء �أو اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة �أو املوقع االلكرتوين
لالمارات للمزادات  http://www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على
االقل.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حليمه �أحمد احلو�سني

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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وزارة العدل  -حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
التنفيذ الق�ضائي رقم  1473ل�سنة 2019
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني
اىل املنفذ �ضده � /سيف ح�سن �أحمد عبداهلل ال�صفار
ل�صالح املنفذ له  /م�صرف الإمارات الإ�سالمي �ش.م.ع
تعلن حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهراً يوم االثنني
املوافق  ,2021/08/02وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه و�أو�صاف العقار على النحو التايل:
العقار قطعة رقم ( )1480مبنطقة الرو�ضة ( )3ب�إمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره  )950,000( :درهم ،
(ت�سعمائة وخم�سون �ألفاً درهم) ،و ذلك ويف االيام التالية �إن اقت�ضى احلال وذلك على املوقع االلكرتوين لالمارات للمزادات
.http://www.emiratesauction.ae
يتوجب على الراغب باال�شرتاك باملزايدة �أن يتقدم بت�أمني نقدي �أو مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار .فعلى من يرغب بال�شراء �أو اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة �أو املوقع االلكرتوين
لالمارات للمزادات  http://www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على
االقل.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حليمه �أحمد احلو�سني
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وزارة العدل  -حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
�إنابة رقم  11ل�سنة 2018
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني
اىل املنفذ �ضده  /ابراهيم �أحمد ابراهيم علي
ل�صالح املنفذ له  /م�صرف الإمارات الإ�سالمي
تعلن حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهراً يوم الأثنني
املوافق  ,2021/08/02وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم ( )32مبنطقة الرو�ضة ( )3ب�إمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره  )1,000,000.00( :درهم
( ،مليون درهم) .و ذلك ويف االيام التالية �إن اقت�ضى احلال وذلك على املوقع االلكرتوين لالمارات للمزادات
.http://www.emiratesauction.ae
يتوجب على الراغب باال�شرتاك باملزايدة �أن يتقدم بت�أمني نقدي �أو مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار .فعلى من يرغب بال�شراء �أو اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة �أو املوقع االلكرتوين
لالمارات للمزادات  http://www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على
االقل.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حليمه �أحمد احلو�سني

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/5136

وزارة العدل
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -راميلو دي فريا ابيلون
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0002678عمايل (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :راميلو دي فريا ابيلون
العنوان  :ال�شارقة القا�سمية 0527065853 -
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �صالون الت�شذيب للحالقة  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 4008
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي /وائل احمد عبداهلل
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

املنذرة� /شركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م
املنذر �إليه /موهانان جاجنادهاران
املو�ضوع طلب اعالن بالن�شر يف الإنذار العديل رقم 1/ 2021 88887
ينذر املنذر/املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره  28,796درهم (ثمانية
وع�شرون �ألف و�سبعمائة �ستة وت�سعون درهم) يف موعد �أق�صاه خم�سة �أيام من
تاريخ �إ�ستالمكم لهذا الإنذار ،و�إال ف�إننا �سن�ضطر �آ�سفني للجوء �إىل الق�ضاء
للمطالبة ب�إلزامكم ب�سداد املرت�صد بذمتكم والفائدة القانونية بواقع  %9منذ
تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام ،مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف
الناجمة عن ذلك.

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3795/2021/60امر اداء

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3006/2021/60امر اداء

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ  37000درهم
وفائدة قانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف.
طالب الإع�لان � :أميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش م ب (م)  -الإم��ارات ( -امريكان اك�سرب�س
�سابقا) � -صفته بالق�ضية  :مدعي  ،املطلوب �إعالنه  -1 :عامر حمبوب حمبوب االهي -
�صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهويل حمل الإقامة .مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار
�أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/6/12بالزام املدعى عليها بان ي�ؤدي
اىل املدعية مبلغ  37,000دره��م (�سبعة وثالثون الف دره��م) قيمة ال�شيك رقم ، 000006
وبالفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك وحتى متام ال�سداد  ،مع
الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف
�إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�صدار الأمر بان ي�ؤدي لها املطلوب �ضدها مبلغ  39,000درهم
(ت�سعة وثالثون الف درهم) والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع  %12من تاريخ ا�ستحقاق
ال�شيك وحتى متام ال�سداد مع حتميله بالر�سم وامل�صاريف.
طالب الإعالن � :أميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش م ب (م)  -الإمارات ( -امريكان اك�سرب�س �سابقا)
 �صفته بالق�ضية  :مدعي  ،املطلوب �إعالنه  -1 :منرية غالمعلى فغاين � -صفته بالق�ضية :مدعي عليه  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/5/4
بالزام املدعى عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ  39,000درهم (ت�سعة وثالثون الف درهم) والفوائد
القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك وحتى ال�سداد التام مع الزامها بالر�سوم
وامل�صروفات وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حليمه �أحمد احلو�سني

�إجتماع خربة
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ح�ضور �إجتماع اخلربة
يف الدعـوى رقم  2021/1088جتاري جزئي  -دبي

�إعالن بالن�شر
اخلبري  /حممد على �سلطان اخل�ضر
اخلبري � /سيف حمدان الكعبي
�إعالن امل�ست�أنف �ضدهم مبوعد اجتماع خربة

املدعى عليه الثاين  :ذا �سهوري�س لتجارة القوارب (�ش.ذ.م.م).
يف الدعوى املذكورة �أعاله .بناءاً على تكليف حمكمة دبي  ،بندبي خبرياً ح�سابياً يف
الدعوى املذكورة �أعاله املرفوعه من عبداهلل عمر �سامل اجلوهي(املدعى) �ضدكم
وعليه يرجى ح�ضوركم يف جل�سة اخلربة �أووكيال معتمداً ميثلكم وتقدمي ما لديكم
من م�ستندات تخ�ص الدعوى وذلك يوم اخلمي�س املوافق  29/07/2021يف متام ة
ال�ساعة � 11:00صباحاً يف مقر مكتب اخلبري:عبداملجيد املرزوقي والكائن مبدينة
دبي-ديرة� -شارع بني يا�س  -بناية برج امل�صرف  -الطابق  -15مكتب رقم 1504
ف - 042555433 :موبايل - 0506111421 :ت 042555363 :
اخلبري احل�سابي
عبداملجيد حممد املرزوقي

الكاتب العدل

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حليمه �أحمد احلو�سني

�إجتماع خربة

حماكم دبي

رئي�س الق�سم
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وزارة العدل  -حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
�إنابة رقم  6ل�سنة 2021
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني
اىل املنفذ �ضده � /سيد حممد كمباال
ل�صالح املنفذ له  /بنك دبي اال�سالمي
تعلن حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهراً يوم الأثنني
املوافق  ,2021/08/02وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه و�أو�صاف العقار على النحو التايل:
العقار قطعة رقم ( )525مبنطقة اجلرف ال�صناعية ( )2ب�إمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره )300,000.00( :
درهم( ،ثالثمائة �ألفاً درهم) ،و ذلك ويف االيام التالية �إن اقت�ضى احلال وذلك على املوقع االلكرتوين لالمارات للمزادات
.http://www.emiratesauction.ae
يتوجب على الراغب باال�شرتاك باملزايدة �أن يتقدم بت�أمني نقدي �أو مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار .فعلى من يرغب بال�شراء �أو اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة �أو املوقع االلكرتوين
لالمارات للمزادات  http://www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على
االقل.
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وزارة العدل  -حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
�إنابة رقم  6ل�سنة 2021
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني
اىل املنفذ �ضده � /سيد حممد كمباال
ل�صالح املنفذ له  /بنك دبي اال�سالمي
تعلن حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهراً يوم الأثنني
املوافق  ,2021/08/02وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه و�أو�صاف العقار على النحو التايل:
العقار قطعة رقم ( )524مبنطقة اجلرف ال�صناعية ( )2ب�إمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره )300,000.00( :
درهم( ،ثالثمائة �ألفاً درهم) ،و ذلك ويف االيام التالية �إن اقت�ضى احلال وذلك على املوقع االلكرتوين لالمارات للمزادات
.http://www.emiratesauction.ae
يتوجب على الراغب باال�شرتاك باملزايدة �أن يتقدم بت�أمني نقدي �أو مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار .فعلى من يرغب بال�شراء �أو اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة �أو املوقع االلكرتوين
لالمارات للمزادات  http://www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على
االقل.

امل�ست�أنف �ضدها االوىل � :أك�سون ديفيلومبنت �ش.م.ح.
امل�ست�أنف �ضده الثاين  :جون �سوكيم  /امل�ست�أنف �ضدها الثالثة  :كيوجن �سوك كيم
امل�ستانف �ضدها الرابعة  :املا�سة رويال كومباين ليمتد
تعلن جلنة اخلرباء عن �أعمال اخلربة املحا�سبية مبوجب احلكم ال�صادر عن حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ
 17/05/2021الدعوى رقم  832/2020ا�ستئناف عقاري واملقامة من امل�ستانفة االوىل :نيوورلد
انف�ستمنت�س ليمتد  ،امل�ستانفة الثانية  :املا�سة انرتنا�شيونال للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م .وقررت اخلربة
�إعالن امل�ست�أنف �ضدهم او من ميثلهم قانونا مبوعد اجتماع اخلربة لتقدمي ما لديهم من م�ستندات و
ذلك يوم الأحد املوافق  25/07/2021يف متام ال�ساعة الرابعة ع�صراً وذلك مبقر مكتب جلنة اخلرباء
و الكائن يف �إمارة دبي  -ديره  -بناية مكاتب خلف ال�شركة العربية لل�سيارات  -توكیل نی�سان  -مقابل داناتا
 ..الطابق التا�سع مكتب  ، 910حممول ، 050-6313708 /فاك�س 04 -2947003 /
عن جلنة اخلرباء  /اخلبري  /حممد على �سلطان اخل�ضر

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0002504مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCAPCILABS2021 /0001295عمايل

�إىل املدعي عليه  :ال�سفري ال�ستقدام االيدي العاملة
جمهول حمل الإقامة  :عجمان الب�ستان خلف مركز املدينة رقم مكاين 4875788947
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/8/3أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى  - 2دائرة اليوم الواحد) �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/7/15
مدير اخلدمات الق�ضائية
عبدامللك خلفان النقبي

حماكم دبي

�إىل املدعي عليه  :رابيد ريل ال�شرق االو�سط (�ش م ح) جمهول حمل الإقامة � :إمارة ال�شارقة -
احلمرية املنطقة احلرة �شارع الإحتاد مبنى مكاتب الت�أجري �إي  -مكتب E2-105 F -
 60 ELOP OFFICEهاتف  06/5269133فاك�س  06/5269211الهاتف
� 0552408346ص ب  - 51826الإمييل manager@rapidrail.me :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/7/28أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ  2021/7/14م

مكتب اخلدمات الق�ضائية
مرية ح�سن ال�سويدي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  1292/2021/300ا�ستئناف مدين
مو�ضوع الإ�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/1105مدين
جزئي والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
طالب الإع�لان  :ال�شركة اال�سالمية العربية للـت�أمني (�سالمه) � -صفته بالق�ضية :
م�ست�أنف  -وميثله � /آمنه خلفان �صالح اجل�لاف � -صفته بالق�ضية  :وكيل املطلوب
�إعالنه  -2 :حممد �سالم حفنى ال�شلقاين � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضده .جمهول
حمل الإقامة .مو�ضوع الإعالن  :قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 1105/2021
مدين جزئي .وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق  2021/8/5ال�ساعة � 10.00صباحا
بقاعة التقا�ضي ع��ن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2373/2021/16جتاري جزئي

اعالن بالن�شر
 204/2020/250بيع عقار مرهون

�إىل املنفذ �ضده  - 1 /بريفكت للهند�سة البحرية ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا �أن الطالب التنفيذ  /رمي للتمويل � -ش.م.خ
و ميثله  /منى �أحمد عبدالعزيز يو�سف ال�صباغ
نعلنكم ب�أن مت احلجز على �أموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن (�شقة �سكنية  -املنطقة  :اخلليج
التجاري  -رقم االر�ض  - 78 :ا�سم املبنى  :برج ف�ضي  -رقم املبنى  - 1رقم الوحدات 1601( :
) 1610 / 1609 / 1608 / 1607 / 1606 / 1605 / 1604 / 1603 / 1602 /
كما تعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها ( )17,640,000درهم خالل خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ �أعاله و�إال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة
 295من قانون االجراءات املدنية مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�ضي مدة
ال�سبعة �أيام من علمكم باحلجز.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  909/2021/208تنفيذ مدين
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  675/2021مدين جزئي ،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 28077.12درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن � :شركة عمان للت�أمني (�ش.م.ع) � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :كوليك�س خلدمات مراكز الإت�صال � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية
 :منفذ �ضده.
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )28077.12درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه
فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :احلكم بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( 45,878,63خم�سة
واربعون الف وثمامنائة وثمانية و�سبعون درهم وثالثة و�ستون فل�س) مع الفائدة القانونية على مبلغ
املطالبة بواقع  %12من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد .ثانيا  :ت�ضمني املدعي عليه كافة الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب الإعالن  :اميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش م ب (م) الإمارات � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :ناري�ش �شاندومل �سامبواين � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ
وقدره ( 45,878,63خم�سة واربعون الف وثمامنائة وثمانية و�سبعون درهم وثالثة و�ستون فل�س) مع الفائدة
القانونية على مبلغ املطالبة بواقع  %12من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد .ثانيا  :ت�ضمني املدعي
عليه كافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/7/27
ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
 558/2021/204تنفيذ �شرعي

اعالن بالن�شر
� 4152/2021/60أمر �أداء

اعالن �أمر �أداء بالن�شر
� 3930/2021/60أمر �أداء

اعالن بالن�شر
 132/2021/250بيع عقار مرهون

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/بدر علي حممد �إبراهيم املحاريج  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /ديوراخون اليفا
وميثله  /نا�صر عبدالواحد عبدالرحمن حممد العور
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( ) درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�ضافة اىل مبلغ ( ) ر�سوم
خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  7يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

مو�ضوع الدعوي  :املطالبة ب�إ�صدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ  255000درهم والر�سوم
وامل�صاريف
طالب الإعالن  :حممد عطيه الهادي ابراهيم الدقاق.
املطلوب اعالنهم � -1 :شركة رونق اجلزيرة للمقاوالت � -ش ذ م م � -صفته مدعي عليه
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -الق�صي�ص الثانية  -دبي  -مبنى مكتب رقم � 201شقة ملك نا�صر
را�شد لوتاه .مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ  2021/6/23بالزام املدعي
عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ  255000درهم فقط مبلغ وقدره مائتني وخم�سة وخم�سني الف
درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ ا�ستحقاق كل �شيك وبح�سب قيمته والزامه الر�سوم
وامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف التظلم من الأمر او ا�ستئنافه بح�سب
الأحوال وفق الأحكام الواردة يف املادة  66من الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية خالل
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تبلغكم بالقرار.

رئي�س ال�شعبة

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املدعي عليه -1/ني�س ميتل كونرتاكتنغ
(فرع من التميمي فري�ست كوربوري�شن �ش ذ م م)
مبا ان املدعي  /م�شغل الدقة لالبواب والنوافذ املعدنية وميثله  /عادل عبداهلل خمي�س
م�سلم اجلنيبي .طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ
 2021/6/26بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ت�سعني الف وخم�سمائة درهم
والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2019/6/15وحتى
متام ال�سداد وبالزامها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة وبرف�ض
طلب النفاذ لعدم وجود مقت�ضى او موجبا له .ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل 15
يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

مو�ضوع الدعوي  :طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن الفيال الكائنة يف دبي تالل االمارات ،3
القطاع  V-الفيال رقم  ، 22على رقم الأر�ض  ،369البالغ م�ساحتها  33,164/80قدم مربع،
دبي واحلكم لطالب التنفيذ بكافة طلباته يف الالئحة والر�سوم واالتعاب وامل�صاريف
طالب الإعالن  /بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود فرع دبي � -صفته بالق�ضية  -طالب
التنفيذ .املطلوب اعالنهم � -1 :سید معنی �سید ح�سنی باران بهبهانی � -صفته بالق�ضية :منفذ �ضده.
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على �أموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن (نوع العقار  :فيال
�سكنية  -املنطقة تالل االمارات  -رقم االر�ض  - 369رقم الفيال  )22 :كما نعلنكم ل�سداد قيمة
املطالبة وقدرها ( )4780095,55درهم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ
�أعاله و�إال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة  295من قانون الإجراءات املدنية
مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�ضي مدة ال�سبعة �أيام من علمكم باحلجز بناءا على
قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ 2021-7-14
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الدراجات ..كارابا�س يتف ّوق على فان �أيرت وبوغات�شار
تف�شي جائحة فريو�س كورونا�ُ ،سمح للجمهور الياباين بح�ضور ال�سباق
�أحرز الإك��وادوري ريت�شارد كاراب�س ذهبية �سباق الطرق يف الدراجات خط النهاية مبفرده بعد ابتعاده عن جمموعة من  12دراجاً.
الهوائية ،ال�سبت �ضمن دورة الأل�ع��اب االوملبية ال�صيفية املقامة يف وح�صد فان �أيرت الف�ضية بفارق �ضئيل جدا عن بوغات�شار ( 22عاما) �ضمن �شروط حمدّدة.
الثالث الذي اخفق يف �أن ي�صبح �أول دراج يحرز ذهبية الأوملبياد وطواف و�شجع الأل ��وف م��ن املتفرجني ال��دراج�ين على ال�ط��رق ب�ين �سايتاما
طوكيو حتى � 8آب�/أغ�سط�س.
(�شمال�-شرق طوكيو) وخ��ط الو�صول على جبل فوجي حثي كانت
وتف ّوق كارابا�س ( 28عاماً)على البلجيكي فوت فون �أيرت وال�سلوفيني فرن�سا يف عام واحد.
و�أف� ��رزت املن�صة ث�لاث��ة م��ن �أف���ض��ل ال��دراج�ي�ن يف ال �ع��امل ،ت�صدرها املدرجات �شبه ممتلئة.
تاداي بوغات�شار ،يف �سباق م�سافته  234كلم على طرق جبلية.
وهذه ثاين ذهبية لالكوادور يف الألعاب ،بعد تتويج جيفر�سون بريي�س كارابا�س (� 6:05:26ساعات) ،بفارق  1.07ثانية عن املجموعة و�شهد ال�سباق ت�سلق جممل  4865مرتا (ارتفاع جبل فوجي 3776
م�ت�را) ،ليكون متطلبا �أك�ثر م��ن �أ�صعب امل��راح��ل اجلبلية يف طواف
التي طاردته.
يف �سباق  50كلم م�شيا يف �أتالنتا .1996
وقطع حامل لقب �سباق جريو ال�سابق وثالث طواف فرن�سا قبل �أ�سبوع ،وبعد فر�ض حظر على اجلماهري الأجنبية واملحلية يف املدرجات ،لعدم فرن�سا.
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عزل مدرب فرن�سا لكرة
ال�سلة ب�سبب كورونا
�أعلنت اللجنة الأوملبية الفرن�سية �أم�س ال�سبت ،عزل مدرب فريق كرة ال�سلة
للرجال بعد اختالطه ب�شخ�ص م�صاب بفريو�س كورونا امل�ستجد على هام�ش
م�شاركة الفريق يف �أوملبياد طوكيو.
و�أو�ضح البيان �أن املدرب و�ضع يف العزل الطبي بعد اختالطه براكب م�صاب
بالعدوى على منت الطائرة املتجهة �إىل طوكيو.
ويفتتح الفريق الفرن�سي م�شواره يف مناف�سات كرة ال�سلة الأوملبية مبالقاة
�أمريكا اليوم الأح��د .و�أو�ضحت اللجنة الأوملبية الفرن�سية �أن اختبارات كل
العبي فريق كرة ال�سلة جاءت نتيجتها �سلبية لفريو�س كورونا.

ان�ضمام  4العبني من �أندية ال�شارقة ل�صفوف
رايو فاليكانو الإ�سباين

•• ال�شارقة-وام:

�أعلن جمل�س ال�شارقة الريا�ضي عن
ان�ضمام  4الع�ب�ين م��ن �أن��دي��ة �إمارة
ال�شارقة ل�صفوف نادي رايو فاليكانو
الإ�سباين �أح��د �أندية الدرجة الأوىل

�ضمن خططه الهادفة لدعم املواهب
ال���ش��اب��ة وف�ت��ح ف��ر���ص االح �ت�راف لها
وا� �س �ت �ث �م��ار ال �ع�ل�اق ��ات م ��ع الأن ��دي ��ة
اخل��ارج �ي��ة .و�أ�� �ش ��ار امل�ج�ل����س �إىل �أن
ال�لاع �ب�ين وه ��م �أح �م��د � �س��رور وعبد
ال ��رح �م ��ن ج �م �ع��ة "نادي ال�شارقة

الريا�ضي" وخالد �سامل " خورفكان"،
و�أحمد عامر "احتاد كلباء" �سيغادرون
�إىل �إ�سبانيا ال �ي��وم الأح ��د خلو�ض
ف �ت��رة جت ��رب ��ة اح �ت�راف � �ي ��ة يخ�ضع
خ�لال�ه��ا ال��رب��اع��ي للتقييم م��ن قبل
ن ��ادي راي ��و ف��ال�ي�ك��ان��و الإ� �س �ب��اين مع

�إم �ك��ان �ي��ة ال�ت�ع��اق��د ال ��دائ ��م لالعبني
ال��ذي��ن يقع عليهم االخ�ت�ي��ار  .ولفت
�سعادة عي�سى ه�لال احل��زام��ي رئي�س
جم�ل����س ال���ش��ارق��ة ال��ري��ا��ض��ي �إىل �أن
التحاق الرباعي بنادي رايو فاليكانو
الإ�سباين ي�أتي �ضمن خطط املجل�س

م��ن �أج� ��ل ت���ش�ج�ي��ع امل ��واه ��ب ال�شابة
على طرق �أبواب االحرتاف يف �أف�ضل
الدوريات العاملية وعك�س م�ستوياتهم
الريا�ضية .و�أو��ض��ح �أن ه��ذه اخلطوة
تعد نقلة كبرية لالعبني ليكونوا على
موعد مع م�س�ؤولية كبرية ودافع قوي

بعد اختيارهم م��ن �أج��ل العمل على
متثيل الكرة الإماراتية خري متثيل يف
هذه التجربة املميزة خ�صو�صا و�أنها
يف ن��اد ��ض�م��ن �أح ��د �أق� ��وى الدوريات
ال �ع��امل �ي��ة ،ك �م��ا �أن� �ه ��ا ف��ر� �ص��ة ذهبية
بالن�سبة لهم لت�أكيد و�إثبات جدارتهم

وت �� �س �ل �ي��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى �إمكانيات
ال�لاع��ب الإم ��ارات ��ي وم��ا ميتلك من
مواهب ومهارات .و�أعرب عن ثقته يف التوفيق يف ا�ستغالل هذه الفر�صة من
قدرات ه�ؤالء الالعبني خ�صو�صا و�أن �أج��ل حتقيق نقلة حقيقية يف دخول
الكرة �ستكون يف ملعبهم خلو�ض فرتة ع��امل االح�ت�راف م��ن �أو��س��ع �أب��واب��ه يف
�إ�سبوعني من االختبارات ،متمنيا لهم �إ�سبانيا".

اجلولة الثانية من م�سابقة كرة القدم يف الأوملبياد

فرن�سا لتعوي�ض اخل�سارة املذلة والربازيل ل�ضمان الت�أهل
ب �ع ��د �أن م �ن ��ي ب �خ �� �س ��ارة قا�سية
ب��رب��اع �ي��ة يف اف �ت �ت��اح م �ب��اري��ات��ه يف
�أومل �ب �ي��اد ط��وك �ي��و ،ي���س�ع��ى املنتخب
الفرن�سي للتعوي�ض والإب�ق��اء على
�آم��ال��ه يف ال �ت ��أه��ل اىل ال� ��دور ربع
ال �ن �ه��ائ��ي ع �ن��دم��ا ي��واج��ه منتخب
جنوب �إفريقيا اليوم الأح��د �ضمن
اجل��ول��ة الثانية م��ن م�سابقة كرة
القدم ،فيما ت�سعى الربازيل لفوز
ثانٍ ي�ضعها يف الدور املقبل.
وت �ع � ّر� �ض��ت ف��رن �� �س��ا ال� �ت ��ي ت�سعى
لذهبية ثانية بعد  ،1984خل�سارة
م��ذل��ة �أم ��ام املك�سيك � 4-1ضمن
املجموعة االوىل التي �شهدت فوز
اليابان امل�ضيفة على جنوب �إفريقيا
بهدف دون رد.
و� �س �ي �ع��ول م�ن�ت�خ��ب ال ��دي ��وك على
م�ه��اج�م��ه امل �خ �� �ض��رم �أن ��دري ��ه بيار
جينياك ( 35عا ًما) �صاحب الهدف
الوحيد يف املباراة االوىل من ركلة
جزاء وبطل العامل فلوريان توفان،
يف ظل غياب العديد من الالعبني
الذين رغب امل��درب �سيلفان ريبول
با�ستدعائهم� ،إال ان االندية وقفت
�سدًا مني ًعا.

وقال ريبول بعد اخل�سارة "�أول ما
علينا القيام به الآن هو ن�سيان هذه
اخليبة ،لدينا يومان فقط .ما من
وقت لنهدره".
املخ�ص�صة
وم���س��اب�ق��ة ك ��رة ال �ق��دم
ّ
لالعبني دون  23ع��ا ًم��ا با�ستثناء
ث�لاث��ة ف��وق ه��ذا ال�سن ،مل جتذب
الكثري من جنوم امل�ستديرة ،نظ ًرا
الزدحام الروزنامة وانطالقها بعد
اختتام ك�أ�س �أوروبا وكوبا �أمريكا.
م��ن جهته ،ي��أم��ل منتخب اليابان
حجز بطاقته اىل رب��ع النهائي يف
ح��ال ف��و ٍز ث��انٍ ت��وال� ًي��ا على ح�ساب
املك�سيك.
يف امل� �ج� �م ��وع ��ة ال� ��راب � �ع� ��ة ،ت�سعى
ال�برازي��ل حاملة اللقب جتنب �أي
مفاج�أة امام �ساحل العاج وحتقيق
فوزها الثاين لتحجز بطاقتها اىل
االدوار الإق�صائية.
وك��ان منتخب ال�سامبا املتوج على
�أر�ضه يف ريو  2016بباكورة �ألقابه
الأوملبية على ح�ساب �أملانيا بركالت
الرتجيح ،جدد فوزه على االخرية
يف امل �ب��اراة االوىل اخلمي�س 2-4
بف�ضل هاتريك لري�شارلي�سون.

و�� �س� �ي� �ع� � ّول امل �ن �ت �خ��ب ال�ب�رازي� �ل ��ي وح �ظ��ي ب ��إ� �ش��ادة ال �ك �ث�يري��ن نظ ًرا الأوملبي ال يزال غائ ًبا عن خزائنه،
م ��رة �أخ� ��رى ع�ل��ى الع ��ب ايفرتون للم�ستوى الذي ال يزال يقدمه يف وم� ��ن امل ��رج ��ح �أن ت �ك��ون فر�صته
االخ �ي�رة اىل ج��ان��ب ك ��أ���س العامل
االن � �ك � �ل � �ي� ��زي يف خ� � ��ط ال� �ه� �ج ��وم �سن الـ.38
واملخ�ضرم داين �ألفي�ش يف الدفاع ورغم �أنه حقق �أكرث من  40لق ًبا  2022غري املتوج بها � ً
أي�ضا.
ال ��ذي ق��دم �أداء الف � ًت��ا يف مباراته يف م�سريته ،هو االف�ضل يف تاريخ يف املجموعة ذاتها� ،سيكون املنتخب
االوىل يف �أوىل م�شاركته االوملبية ال �ك��رة امل �� �س �ت��دي��رة� ،إال �أن اللقب ال �� �س �ع��ودي م �ط��ال � ًب��ا ب��ال �ف��وز ام ��ام

�أمل��ان �ي��ا ب �ع��د � �س �ق��وط��ه يف مباراته
االفتتاحية امام �ساحل العاج 1-2
يف يوكوهاما.
ور�أى م� � ��درب ال �� �س �ع��ودي��ة �سعد
ال���ش�ه��ري �أن م �ب��اراة ��س��اح��ل العاج
"�أ�صبحت م ��ن املا�ضي" لكنه

"�سعيد" ب� � ��أداء ال�لاع �ب�ين ب�شكل
عام.
تابع ال�شهري الذي ا�ستدعى مهاجم
ن��ادي الفتح ف��را���س الربيكان بدال
م��ن الع��ب ال��و��س��ط امل���ص��اب تركي
الع ّمار "نحن ن�ستطيع العودة من
ج��دي��د ،ومنتلك جت��ارب �سابقة يف
ك�أ�س �أمم �آ�سيا وك�أ�س العامل ،حني
خ�سرنا خالل املباراة الأوىل وعدنا
وا�ستطعنا الت�أهل يف النهاية".
يف املجموعة الثالثة القوية ،تع ّول
م���ص��ر ع�ل��ى نتيجتها االفتتاحية
اجل � �ي� ��دة �أم � � ��ام �إ� �س �ب��ان �ي��ا عندما
ت�صطدم بعقبة الأرجنتني.
وك��ان��ت م���ص��ر ت �ع��ادل��ت ��س�ل� ًب��ا دون
�أهداف يف املباراة الأوىل يف �سابورو،
ف �ي �م��ا � �س �ق �ط��ت الأرج� �ن� �ت�ي�ن �أم� ��ام
�أ�سرتاليا �صفر.-2
وت� �ع� � ّول م �� �ص��ر ال �ت��ي ح �ل��ت رابعة
يف  1928وب �ل �غ��ت رب ��ع النهائي
يف  1924و 1984و،2012
ع �ل��ى احل ��ار� ��س حم �م��د ال�شناوي،
املدافعني �أحمد حجازي وحممود
حمدي "الون�ش" واملهاجم رم�ضان
�صبحي.

ق��ال حجازي ال��ذي �ساهم بخربته
بح�صد ال�ت�ع��ادل الأخ�ي�ر "البداية
��ص�ع�ب��ة دو ًم� � ��ا .ا� �س �ت �ع��دن��ا ودر�سنا
منتخب �إ�سبانيا جيدًا .هذه نقطة
هامة يف بداية م�شوارنا� .أمتنى �أن
ت �ك��ون امل �ب��اري��ات امل�ق�ب�ل��ة �أف���ض��ل يف
اال�ستحواذ" .م��ن جهتها ،ت�سعى
�إ��س�ب��ان�ي��ا ل�ت�ع��وي����ض ت �ع��ادل خميب
ام��ام الفراعنة من بوابة �أ�سرتاليا
ال�سيما و�أن�ه��ا ت�ضم �أك�ثر ع��دد من
ال�ل�اع �ب�ي�ن امل �ح�ت�رف�ي�ن يف �أن ��دي ��ة
�أوروبية كربى �أمثال بيدري العب
بر�شلونة ،ماركو �أ�سن�سيو مهاجم
ري��ال م��دري��د ،ميكيل �أوريا�سابال
م��ن ري ��ال ��س��و��س�ي�ي��داد ،داين �أوملو
(اليبزيغ االمل��اين) و�أون��اي �سيمون
احل� ��ار�� ��س اال�� �س ��ا�� �س ��ي للمنتخب
اال�سباين واملدافع باو توري�س املتوج
مع فياريال بلقب الدوري االوروبي
"يوروبا ليغ" املو�سم الفائت.
يف امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة� ،ستحاول
ك��ل م��ن نيوزيلندا وروم��ان�ي��ا حجز
بطاقتيهما اىل دور الثمانية من
خالل فوز على ح�ساب الهوندورا�س
وكوريا اجلنوبية توال ًيا.

منتخب �أمريكا لل�سلة ملوا�صلة
هيمنته ..و�إ�سبانيا ترتب�ص
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن اال� �س �ت �ع ��دادات
غري املثالية التي �أثقلها فريو�س
ك��ورون��ا ،يبقى املنتخب الأمريكي
ل� �ك ��رة ال �� �س �ل��ة ح ��ام ��ل امليدالية
الذهبية  15م��رة املر�شح الأبرز
لتكرار الإجن��از يف �أوملبياد طوكيو
بقيادة جنومه �أمثال كيفن دوارنت
وداميان ليالرد ،حيث يفتتح حملة
ال��دف��اع عن لقبه الأح��د يف مباراة
ث ��أري��ة �ضد فرن�سا ال�ت��ي �أخرجته
م ��ن ال � ��دور رب ��ع ال �ن �ه��ائ��ي لك�أ�س
العامل الأخرية.
ب �ع��د ه��زمي �ت�ي�ن وان �ت �� �ص ��اري ��ن يف
م�ب��اري��ات ودي ��ة ،مل ي�ق��دم الفريق
احل� �ل ��م "درمي تيم" مل� �ح ��ات عن
ال�ه�ي�م�ن��ة ال �ت��ي ي�ت��وق�ع�ه��ا اجلميع
تقري ًبا يف طوكيو من حامل اللقب
يف �آخر ثالث دورات �أوملبية.
ف��إ��ض��اف��ة اىل الأداء امل�ت��وا��ض��ع يف
ال���س فيغا�س حيث �أق��ام مع�سكره
التدريبي قبل و�صوله �إىل طوكيو
الثالثاء ،وقف فريو�س كورونا يف
وجه املنتخب.

تلقى بداية �ضربة بخ�سارة جهود
ب � ��راديل ب �ي��ل ث ��اين �أف �� �ض��ل العب
جناح يف دوري كرة ال�سلة االمريكي
للمحرتفني املو�سم املا�ضي ،ب�سبب
الربوتوكوالت املتعلقة باجلائحة،
م ��ن دون م �ع��رف��ة م ��ا �إذا �أ�صيب
ب��ال�ف�يرو���س �أو ك��ان ع�ل��ى احتكاك
ب�أحد الأ�شخا�ص.
فيما ُو�ضع جريامي غرانت وزاك
الف �ي��ن حت� ��ت ق� �ي ��ود الإج� � � � ��راءات
ال�صارمة للفريو�س قبل �أن يخرجا
م��ن امل� ��أزق ب���س�لام� .إال �أن الأخري
مل ي�سافر مع الفريق والتحق به
اخلمي�س.
ك�م��ا ا��ض�ط��ر ك�ي�ف��ن ل ��وف لإع�ل�ان
عدم م�شاركته ب�سبب عدم تعافيه
م ��ن �إ� �ص��اب��ة يف رب �ل��ة ال �� �س��اق ،ما
دف��ع م ��درب امل�ن�ت�خ��ب ال �ف��ذ غريغ
بوبوفيت�ش ال�ستبدال الأخري وبيل
باجلناح كيلدون جون�سون والعب
االرتكاز جافايل ماكغي.
قد ي�ضطر بوبوفيت�ش على القيام
مبناوبة بني ثمانية وت�سعة العبني

فقط يف امل�ب��اراة االوىل� ،إذ يلتحق
ال �ث�لاث��ي دي �ف��ن ب��وك��ر (فينيك�س
� �ص �ن��ز) ،ج ��رو ه��ول �ي��داي وكري�س
م �ي��دل �ت��ون (م� �ي� �ل ��ووك ��ي باك�س)
ال�سبت باملنتخب بعد ان خا�ضوا
غ �م��ار ن �ه��ائ��ي دوري ك� ��رة ال�سلة
االم�ي�رك ��ي ل�ل�م�ح�ترف�ين وانتهى
الثالثاء بفوز باك�س بلقبه االول
منذ  50عا ًما.
ولكن حتى مع غياب �أب��رز النجوم
�أم �ث��ال ل �ي�برون ج�ي�م����س� ،ستيفن
ك ��وري ،جيم�س ه ��اردن وغريهم،
ت�ب�ق��ى ال �ق��وة ال�ه�ج��وم�ي��ة ملنتخب
االم�يرك��ي ق ��ادرة على زع��زع��ة �أي
دف��اع��ات ب��وج��ود ل�ي�لارد ،جاي�سون
ت��اي �ت��وم ودوران � ��ت امل �ت��وج يف لندن
 2012وري��و  2016بالذهبية
وال� ��ذي مل ي�ك��ن ظ �ه��وره متوق ًعا
يف الأل �ع��اب .لكنه ق��دم �أداء هائال
يف ن�صف نهائي املنطقة ال�شرقية
مع بروكلني نت�س �أمام باك�س بعد
ع��ام�ين م��ن �إ� �ص��اب��ة ق��وي��ة يف وتر
�أخ �ي��ل .وق��ال بوبوفيت�ش الباحث

ع ��ن ل �ق��ب �أول م ��ع امل�ن�ت�خ��ب "لو
قال +ال ،+لكنت تو�سلت �إليه ،كنت
�س�أبكي ،كنت �س�أفعل كل ما بو�سعي
جلعله يغري ر�أيه".
واىل ج��ان��ب خ�ي�ب��ة ك ��أ���س العامل
� ،2019شغل بوبوفيت�ش من�صب
م���س��اع��د م� ��درب يف ك ��أ� ��س العامل
 2002عندما ّ
�ساد�سا و�أوملبياد
حل ً
( 2004ثال ًثا).
و�ست�شكل املباراة االفتتاحية �إعادة
لنهائي �أوملبيادي �سيدين 2000
ول � �ن� ��دن  1948ع� �ن ��دم ��ا خ ��رج
املنتخب االم�يرك��ي ف��ائ �زًا مرتني
فيما يبقى �أف�ضل �سجل للمنتخب
ال �ف��رن �� �س��ي ال��و� �ص��اف��ة يف هاتني
املنا�سبتني .كما يلتقي يف املجموعة
ذات �ه��ا منتخب اي� ��ران ب�ط��ل �آ�سيا
ث�ل�اث م� ��رات مب��واج �ه��ة املنتخب
الت�شيكي.
ويف املجموعة الثانية تلتقي �أملانيا
مع ايطاليا و�صيفة االرجنتني يف
�أوملبياد �أثنينا  ،2004و�أ�سرتاليا
مع نيجرييا حيث تقام املباراتان

االحد � ً
أي�ضا.
وت�ستكمل اجلولة االوىل من الدور
االول االث� �ن�ي�ن ب �ل �ق��اء ق� ��وي بني
االرجنتني و�سلوفينيا بطلة �أوروبا
ع��ام  ،2017و�إ��س�ب��ان�ي��ا واليابان
�ضمن مناف�سات املجموعة الثالثة.
وي �ع �ت�ب�ر امل �ن �ت �خ��ب الأرجنتيني
ال��وح�ي��د اىل ج��ان��ب يوغو�سالفيا
( )1980واالحت� ��اد ال�سوفياتي
( 1972و )1988ال ��ذي جنح
يف ك�سر هيمنة ال��والي��ات املتحدة

امل�ت��وج��ة بجميع ال�ن���س��خ الأخ ��رى
منذ العام .1936
�إال �أن �سلوفينيا �ستكون مر�شحة
ق��وي��ة ب�ق�ي��ادة جنمها ال���ش��اب لوكا
دون�ت���ش�ي�ت����ش ( 22ع ��ا ًم ��ا) العب
داال�س مافركي�س االمريكي لتكرار
�إجنازها القاري.
كما �ستكون �إ�سبانيا بطلة العامل
ع� ��ام  2019وح��ام �ل��ة برونزية
 2016املر�شحة االب��رز خلطف
ال�ل�ق��ب م��ن ال��والي��ات امل �ت �ح��دة� ،إذ

�إنها ال زالت تبحث عن لقب �أوملبي
بعد �أن حلت و�صيفة ث�لاث مرات
()2012 ،2008 ،1984
خ�ل��ف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة بالذات.
واح� �ت� �ك ��ر امل �ن �ت �خ �ب��ان االم�ي�رك ��ي
( 2010و )2014واال�سباين
( 2006و� )2019آخ ��ر �أربعة
�أل�ق��اب م��ن ك��أ���س ال�ع��امل ،و�سي�أمل
منتخب "ال روخا" الإف� ��ادة هذه
امل � ��رة م ��ن ت ��واج ��د ت���ش�ك�ي�ل��ة �أق ��ل
مدججة بالنجوم لتحقيق ث�أره.

وت�ضم ت�شكيلة �إ�سبانيا �أ�سماء قوية
�أمثال املخ�ضرم باو غا�سول و�أخيه
مارك املحرتف مع لو�س �أجنلي�س
ل�ي�ك��رز ،ري�ك��ي روب �ي��و (ميني�سوتا
متربوولفز) الفائز بجائزة �أف�ضل
الع ��ب يف ك ��أ���س ال �ع��امل االخ �ي�رة،
�سريخيو يول وغريهم.
ويت�أهل مت�صدرا كل من املجموعات
الثالث و�أف�ضل منتخبني يحتالن
امل ��رك ��ز ال �ث ��ال ��ث �إىل ال � � ��دور ربع
النهائي.
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«دويل الكاراتيه» يبحث برنامج امل�شاركة الأوىل
يف «�أوملبياد طوكيو»
•• �أبوظبي-وام:

بحث املكتب التنفيذي لالحتاد الدويل للكاراتيه خالل
اج�ت�م��اع��ه ب��رئ��ا��س��ة ان�ط��ون�ي��و �سبينو�س رئ�ي����س االحتاد
وح�ضور ال�ل��واء نا�صر ال��رزوق��ي النائب الأول لرئي�س
االحت��اد ال��دويل رئي�س االحت��ادي��ن الآ�سيوي والإماراتي
و�أع �� �ض��اء االحت� ��اد ،ب��رن��ام��ج امل���ش��ارك��ة الأوىل للعبة يف

�أوملبياد طوكيو  .2020كما مت خالل االجتماع مناق�شة
الإج � � ��راءات وال �ت��داب�ي�ر االح�ت�رازي ��ة امل��و� �ض��وع��ة �ضمن
ب��روت��وك��ول االحت ��اد ال ��دويل للكاراتيه جلميع البعثات
وال �ق �ي��ادات ال��ري��ا� �ض �ي��ة وال�لاع �ب�ين وال �ل �ج��ان العاملة
بالأوملبياد  .ومت ا�ستعرا�ض برنامج م�شاركة الكاراتيه
والفرتة الزمنية والإجراءات التي يجب اتباعها للحفاظ
على �سالمة امل�شاركني يف ظل الإج��راءات التي اتخذتها

ال�سلطات اليابانية خالل ا�ستقبال امل�شاركني بالأوملبياد
م��ن دول ال �ع��امل .ي�شار �إىل �أن مناف�سات ال�ك��ارات�ي��ه يف
اومل �ب �ي��اد ط��وك �ي��و  2020ت���ش�م��ل  8م���س��اب�ق��ات فردية
للرجال وال�سيدات منهم  4للرجال ت�شمل الكاتا و3
�أوزان للكوميتيه حتت  67وحتت  75وفوق  75كلغ و 4
لل�سيدات ت�شمل م�سابقة للكاتا و� 3أوزان للكوميتيه حتت
 55وحتت  61وفوق  61كلغ.
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جلنة املنتخبات تعتمد �إقامة مع�سكر خارجي ر ّباعة من بابوا غينيا اجلديدة تدخل التاريخ
للأبي�ض يف �صربيا
دخ�ل��ت ال��ر ّب��اع��ة ل��وا دي�ك��ا ت��وا م��ن ب��اب��وا غينيا اجلديدة
التاريخ يف �أوملبياد طوكيو �أم�س ال�سبت ،عندما �أ�صبحت
�أول �س ّيدة تناف�س يف خم�س م�سابقات لرفع الأث �ق��ال يف
الألعاب الأوملبية.
وحققت الربّاعة البالغة  37عاماً والتي حملت علم بالدها
يف حفل االفتتاح اجلمعة� ،إجن��ازاً رائعاً بعد  21عاماً من
نيلها لقب �أول امر�أة ترفع الأثقال يف الأوملبياد عندما مت
�إدراج هذه اللعبة لل�سيدات يف �ألعاب �سيدين عام .2000
وارت�سمت ابت�سامة عري�ضة على وجه البطلة القارية 12
م��رة املحبوبة يف بالدها وه��ي �أم لطفلني ،بعدما جنحت
ال�سبت يف خطف  69كلغ يف �أوىل حماوالتها.
وقالت لوكالة فران�س بر�س "�إنه �شعور رائع" بعدما احتلت
املركز الرابع يف املجموعة الثانية لوزن  49كلغ ،ب�إجمايل

•• دبي -الفجر

اع �ت �م��دت جل�ن��ة امل�ن�ت�خ�ب��ات الوطنية
وال�ش�ؤون الفنية باحتاد الإمارات لكرة
القدم وبعد التن�سيق مع اجلهاز الفني
للمنتخب الوطني بقيادة الهولندي
فان مارفيك �إقامة مع�سكر خارجي
ملنتخبنا ال��وط �ن��ي الأول يف �صربيا
للفرتة من � 6إىل � 13أغ�سط�س املقبل
 ،وذلك �ضمن برنامج �إعداد الأبي�ض
خلو�ض مباريات ال��دور النهائي من
ال�ت���ص�ف�ي��ات الآ� �س �ي��وي��ة امل ��ؤه �ل��ة �إىل
نهائيات ك�أ�س العامل  2022حل�ساب
املجموعة الأوىل التي ت�ضم منتخبات
الإم ��ارات � ،إي��ران  ،كوريا اجلنوبية ،
العراق � ،سوريا ولبنان .
وي�أتي مع�سكر �صربيا كمرحلة �أوىل
لربنامج �إع ��داد املنتخب للت�صفيات
 ،ح�ي��ث �ستكون ه�ن��اك م��رح�ل��ة ثانية

 167كلغ.
و�أ�ضافت "يكون حلمك الذهاب �إىل دورة �أوملبية واحدة،
ورمب��ا �أخ��رى .لكنني مل �أتخيل مطلقاً خالل مليون عام
�أنني �س�أ�صل �إىل خم�س �أوملبيادات".
وكانت توا فكرت يف اعتزل الريا�ضة بعدما مت ت�شخي�ص
�إ�صابتها بال�سل ع��ام  2013وك��اد ي��ودي بحياتها ،لكنها
تعافت ب�شكل مذهل للفوز بامليدالية الذهبية يف �ألعاب
الكومونولث يف غال�سكو .2014
وك��ادت �أن ت�ك��ون ه��ذه الأل �ع��اب ه��ي ال�ساد�سة ل�ت��وا ،لكنها
غابت عن �أوملبياد ري��و  2016لق�ضاء مزيد من الوقت
مع �أطفالها ومنح �أختها تيلما فر�صة لالرتقاء يف الألعاب
الأومل�ب�ي��ة ،وه��و حلم مل يتحقق عندما غابت بابوا غينيا
اجلديدة عن امل�شاركة.

قو�س ون�شاب ..كوريا اجلنوبية حترز ذهبية املختلط
�ستنطلق ابتداء من يوم � 26أغ�سط�س ,م�سابقة دوري اخلليج العربي ,الذي علماً �أن الأب�ي����ض �سي�ستهل م�شواره
وحت ��دي ��داً ب �ع��د �إق ��ام ��ة ج��ول �ت�ين من �سينطلق ي��وم � 19أغ�سط�س القادم ،يف الت�صفيات مبواجهة منتخب لبنان

يوم � 2سبتمرب القادم با�ستاد زعبيل
يف نادي الو�صل .

�أحرزت كوريا اجلنوبية �أول ذهبية للمختلط يف ريا�ضة
القو�س وال�ن���ش��اب� ،أم����س ال�سبت �ضمن دورة الألعاب
الأومل �ب �ي��ة ال�صيفية امل �ق��ام��ة يف ط��وك�ي��و ح�ت��ى � 8آب/
�أغ�سط�س.
وتف ّوقت كوريا اجلنوبية على هولندا  3-5يف املباراة
النهائية ،فيما نالت املك�سيك الربونزية على ح�ساب
تركيا يف مباراة حتديد املركز الثالث.

وم ّثل املنتخب الكوري اجلنوبي �آن �سان وكيم جي ديوك
والهولندي غابرييال �شلو�سر و�سنيف فيلر.
وي��وا� �ص��ل امل�ن�ت�خ��ب ال� �ك ��وري اجل �ن��وب��ي ه�ي�م�ن�ت��ه على
م�سابقات القو�س والن�شاب ،حمرزا  14ذهبية من �أ�صل
 17لدى الفرق منذ اعتماد هذه الريا�ضة يف الألعاب
يف  .1988كما هي الذهبية الـ 24لكوريا اجلنوبية يف
القو�س والن�شاب.

�إيقاف اجلزائري نورين لرف�ضه مواجهة �إ�سرائيلي
�سحبت اللجنة الأوملبية اجلزائرية اعتمادي العب اجلودو فتحي نورين
ومدربه عمار بن خليف �أم�س ال�سبت يف �أوملبياد طوكيو  ،2020ليتم
ترحيلهما �إىل بالدهما بعد �إيقافهما موقتاً من قبل االحت��اد الدويل
للعبة لرف�ض الأول مواجهة العب �إ�سرائيلي.
وكان مقرراً �أن يواجه نورين ال�سوداين حم ّمد عبد الر�سول االثنني يف
مباراته الأوىل يف دور الـ ،64مع احتمالية �أن يلتقي يف ال��دور  32مع
الإ�سرائيلي توهار بوتبول يف فئة  73كلغ رجال.
لكن نورين �أعلن يف ت�صريح لقناة جزائرية حملية اخلمي�س ان�سحابه من
احلدث الريا�ضي لأن "الق�ضية الفل�سطينية �أكرب من هذه الأمور وهذا
قرار ال رجعة فيه" .و�أعلنت اللجنة التنفيذية لالحتاد الدويل للجودو
ال�سبت �أنها �أوقفت نورين وبن خليف م�ؤقتاً.
ورداً على ذلك� ،سحبت الأوملبية اجلزائرية اعتماديهما ،م�شرية �إىل �أنها
�ستعيدهما �إىل البالد ،مع توقع مزيد من العقوبات.
وقال االحتاد الدويل للجودو �إن موقف نورين "يتعار�ض متاماً وفل�سفة
االحت��اد ال��ذي لديه "�سيا�سة �صارمة لعدم التمييز ،وتعزيز الت�ضامن
كمبد�أ �أ�سا�سي ،تعززه قيم اجلودو".
وت��اب��ع �أن "ريا�ضة اجل��ودو ت�ستند �إىل ق��ان��ون �أخ�لاق��ي ق��وي ،يت�ضمن

االحرتام وال�صداقة ،لتعزيز الت�ضامن ولن نت�سامح مع �أي متييز ،لأنه
يتعار�ض مع القيم واملبادئ الأ�سا�سية لريا�ضتنا" .وهذه هي املرة الثانية
التي ُيقدم فيها نورين على خطوة مماثلة ،بعد بطولة العامل للجودو
عام  2019يف طوكيو �أي�ضاً ،حينما كان �سيواجه الالعب الإ�سرائيلي
نف�سه.
و�سبق لالحتاد الدويل للجودو �أن منع يف ت�شرين الأول�/أكتوبر ،2019
�إيران من امل�شاركة يف املناف�سات الدولية ب�سبب رف�ضها ال�سماح لالعبيها
مبواجهة نظرائهم الإ�سرائيليني ،و�أبرزها ق�ضية بطل العامل 2018
لوزن ما دون  81كلغ املعار�ض �سعيد مالئي ،الذي �أوقف لأربعة �أعوام
اعتباراً من � 18أيلول�/سبتمرب .2019
ولطاملا ان�سحب الع�ب��ون ع��رب �أو م�سلمون م��ن ب�ط��والت دول�ي��ة رف�ضاً
ملواجهة العبني �إ�سرائيليني ودعماً لق�ضية ال�شعب الفل�سطيني.
وبرزت م�ؤخراً حمالت ت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني من قبل العديد
من الريا�ضيني� ،أبرزهم اجلزائري ريا�ض حمرز العب مان�ش�سرت �سيتي
الإنكليزي ،والفرن�سي بول بوغبا العب مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي
�أي�ضاً ،يف �أعقاب عمليات الق�صف الأخرية التي �شنتها �إ�سرائيل على قطاع
غزة.

خ�سارة تون�س �أمام الربازيل يف الطائرة
خ�سر املنتخب التون�سي �أم��ام ال�برازي��ل حاملة اللقب بثالث
جمموعات ،يف �أوىل مبارياته �ضمن م�سابقة الكرة الطائرة يف
�أوملبياد طوكيو ال�صيفي �أم�س ال�سبت.
وح�سم الربازيليون املباراة �ضمن املجموعة الثانية بواقع -25
 22و 20-25و.20-25
وتخو�ض تون�س مواجهتها املقبلة مع فرن�سا ،يف جمموعة ت�ض ّم
� ً
أي�ضا اللجنة الأوملبية الرو�سية التي فازت على الأرجنتني 1-3
( )25-21 ،25-17 ،25-23 ،21-25والواليات املتحدة.
قال مدرب الربازيل رينان دال زوتو "يف بداية بع�ض املجموعات،

كان الالعبون متوترين جدًا ،لذا قلت لهم �أن يلعبوا بثبات .ثم
تدريجا على تون�س".
تفوقنا
ً
ب� ��دوره ،ق��ال الع�ب��ه ري��زي�ن��دي "يف امل �ب��اراة الأوىل ن�ك��ون دومًا
متوترين ،لكن من املهم لكل العب �أن ي�شعر بهذا الإح�سا�س،
خ�صو�صا و�أن �ستة العبني يخو�ضون �أوملبيادهم الأول .يجب �أن
ً
نتمتع ب�إر�سال عنيف وارتكبنا بع�ض الأخطاء".
وتلعب يف وقت الحق فرن�سا مع الواليات املتحدة.
و�أحرزت الربازيل ذهبية البطولة الأخرية بفوزها على �إيطاليا
�3-صفر ،فيما حلت الواليات املتحدة ثالثة على ح�ساب رو�سيا.

ويف املجموعة الأوىل ف��ازت �إيطاليا على كندا ب�صعوبة 2-3
( )11-15 ،18-25 ،21-25 ،25-18 ،28-26واليابان
على فنزويال �3-صفر ( .)15-25 ،20-25 ،21-25ويف
املجموعة عينها ،تلعب البولندا مع �إيران.
وي�ت��أه��ل �أول �أرب �ع��ة منتخبات م��ن �أ� �ص��ل �ستة �إىل ال ��دور ربع
النهائي.
ويحمل االحتاد ال�سوفياتي ورو�سيا حال ًيا الرقم القيا�سي بعدد
الذهبيات (� ،)1+7أمام الربازيل ( )5وكل من الواليات املتحدة
واليابان وال�صني (.)3

عودة كرو�س ومودريت�ش وفاران
وبيل �إىل تدريبات ريال مدريد
ان�ضم كل من الأمل��اين توين كرو�س والكرواتي لوكا مودريت�ش والفرن�سي
رافائيل فاران والويلزي غاريث بيل �إىل تدريبات ريال مدريد ،وذلك بعد
انتهاء فرتة الراحة التي ح�صل عليها الالعبون بعد امل�شاركة يف مناف�سات
ك�أ�س الأمم الأوروبية (يورو .)2020
و�شارك الالعبون يف التدريبات اجلماعية حتت قيادة املدير الفني اجلديد
للفريق ،كارلو �أن�شيلوتي ،الذي عاد للمقاعد الفنية للنادي امللكي من جديد،
قادماً من نادي �إيفرتون الإجنليزي ،بعد �أن قاد الفريق الإ�سباين يف الفرتة
ما بني � 2013إىل .2015
وبالرغم من العودة للتدريبات مازال م�صري كل من بيل وفاران غري حمدد
بعد� ،إذ يتفاو�ض الأول مع الفريق ب�ش�أن عقده مع وجود رغبة من النادي
يف اال�ستغناء عنه قبل نهاية العام اجلاري ،بينما ينتظر الثاين �إمتام انتقاله
�إىل مان�ش�سرت يونايتد الإجن�ل�ي��زي ،وه��ي ال�صفقة ال�ت��ي تعانى م��ن عدة
م�شاكل ب�سبب املطالب املادية للنادي امللكي ،والذي يطلب  60مليون يورو

من �أجل اال�ستغناء عن املدافع الفرن�سي.
�أم��ا ك��رمي بنزميا فلم ين�ضم �إىل الفريق حتى الآن ،وذل��ك بعد �إ�صابته
بفريو�س ك��ورون��ا م��ؤخ��را ،وه��و ما �سيبعده عن الفريق لفرتة طويلة من
التح�ضريات للمو�سم اجل��دي��د ،قبل �أن ين�ضم حتت �إم��رة �إن�شيلوتي من
جديد بعد تعافيه ب�شكل كامل.
وعلى جانب �آخر ،يغيب عن الفريق النجوم ال�شباب امل�شاركني يف الأوملبياد
وهم داين �سيبايو�س وخي�سو�س فاييخو وماركو�س �أ�سين�سيو مع املنتخب
الإ� �س �ب��اين وت��اك�ي�ف��و��س��ا ك��وب��و م��ع ال �ي��اب��ان .بينما م��ازال��ت ع�ط�ل��ة ك��ل من
الربازيليني �إيدر ميليتاو وفيني�سيو�س جونيور وكا�سيمريو والأوروغواياين
فيديريكو فالفريدي والبلجيكيني تيبو كورتوا و�إيدين هازارد م�ستمرة.
وت��درب كل من ف�يرالن ميندي وداين كاربخال وماريانو دي��از منفردين،
حلني التعايف من الإ�صابات التي يعانون منها ،واالن�ضمام �إىل التدريبات
اجلماعية حتت قيادة �أن�شيلوتي.
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�سيف بن فطي�س ي�شارك يف مناف�سات الرماية
ب�أوملبياد طوكيو اليوم

•• طوكيو  -وام:

ي�شارك �سيف بن فطي�س رامي منتخبنا الوطني يف م�سابقة رماية
ال�سكيت التي تقام اليوم يف �أوىل م�شاركات وفدنا الريا�ضي بدورة
الألعاب الأوملبية الثانية والثالثني والتي ت�ست�ضيفها طوكيو حتى
� 8أغ�سط�س اجلاري .ووا�صل بن فطي�س ا�ستعداداته للم�سابقة
التي تقام مبيدان �أ�ساكا للرماية مب�شاركة  30راميا يتناف�سون يف
خم�س جوالت موزعة على يومني ب�إجمايل  125هدفا بواقع 25
هدفا للجولة الواحدة .و تختتم امل�سابقة غدا عقب ت�أهل �أف�ضل
�ستة رماة للمرحلة النهائية وفقاً لنتائجهم الرتاكمية ليتم بعدها

الإعالن عن �أ�صحاب امليداليات امللونة الثالث.
ويف �سياق مت�صل  ،زارت �سعادة عزة بنت �سليمان  ،الأم�ين العام
امل�ساعد للجنة الأوملبية الوطنية لل�ش�ؤون الإداري��ة واملالية مقر
القرية الأومل�ب�ي��ة للريا�ضيني ب��دورة الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة بطوكيو
ي��راف�ق�ه��ا �أح �م��د ال�ط�ي��ب م��دي��ر ال��وف��د ح�ي��ث مت االط�ل��اع على
جتهيزات القرية ومن�ش�آتها املنوعة وال�صاالت الريا�ضية وغريها
من اخلدمات املختلفة.
و�أكدت �سعادة عزة بنت �سليمان �أن الريا�ضيني امل�شاركني يف دورة
الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة بطوكيو تعهدوا على ت�ق��دمي �أف�ضل النتائج
و�إه��داء كافة الإجن��ازات لقيادة الدولة الر�شيدة التي تقدم كافة

ا�شكال الدعم والرعاية لأبناء الوطن مبختلف املجاالت .و�أ�شادت
باملتابعة امل�ستمرة من �سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم رئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية للريا�ضيني التي تعك�س
مدى حر�ص قيادتنا الر�شيدة على دعم �أبنائها والوقوف معهم
ج�ن�ب�اً �إىل ج�ن��ب يف م�سريتهم امل���ش��رف��ة ن�ح��و متثيل ال��وط��ن يف
املحافل الكربى.
م��ن جانبه �أك��د �أح�م��د الطيب م��دي��ر وف��د الإم� ��ارات امل���ش��ارك يف
طوكيو �أنه منذ اليوم الأول للريا�ضيني يف القرية الأوملبية عرب
اجلميع عن تفا�ؤله بتحقيق نتائج �إيجابية ال�سيما و�أن ح�ضورهم
النف�سي والذهني كان رائعاً فور دخولهم ملقر �إقامتهم.

م�صر ت�صطدم بالأرجنتني
ومهمة �صعبة لل�سعودية
ت� � �ع� � � ّول م� ��� �ص ��ر ع � �ل� ��ى نتيجتها
االفتتاحية اجليدة �أمام �إ�سبانيا يف
م�سابقة ك��رة القدم �ضمن �أوملبياد
ط��وك �ي��و ،ع�ن��دم��ا ت���ص�ط��دم بعقبة
الأرج� �ن� �ت�ي�ن يف اجل ��ول ��ة الثانية،
فيما تنتظر ال�سعودية املتعرثة يف
اجل��ول��ة الأوىل مهمة �شاقة �أمام
�أملانيا القوية.
وك��ان��ت م���ص��ر ت �ع��ادل��ت ��س�ل� ًب��ا دون
�أه� � � � ��داف يف امل � � �ب� � ��اراة الأوىل يف
��س��اب��ورو ،فيما �سقطت الأرجنتني
�أمام �أ�سرتاليا �صفر.-2
املخ�ص�صة
وم���س��اب�ق��ة ك��رة ال �ق��دم
ّ
لالعبني دون  23عا ًما با�ستثناء

ثالثة ف��وق ه��ذا ال�سن ،مل جتذب
الكثري من جنوم امل�ستديرة ،نظ ًرا
الزدحام الروزنامة وانطالقها بعد
اختتام ك�أ�س �أوروبا وكوبا �أمريكا.
وت� �ع� � ّول م���ص��ر ال �ت��ي ح �ل��ت رابعة
يف  1928وب �ل �غ��ت رب ��ع النهائي
يف  1924و 1984و،2012
ع�ل��ى احل ��ار� ��س حم�م��د ال�شناوي،
املدافعني �أحمد حجازي وحممود
حمدي "الون�ش" واملهاجم رم�ضان
�صبحي.
ق��ال حجازي ال��ذي �ساهم بخربته
بح�صد التعادل الأخ�ي�ر "البداية
��ص�ع�ب��ة دو ًم� � ��ا .ا��س�ت�ع��دن��ا ودر�سنا

منتخب �إ�سبانيا جيدًا .هذه نقطة
ه��ام��ة يف ب��داي��ة م���ش��وارن��ا� .أمتنى
�أن تكون املباريات املقبلة �أف�ضل يف
اال�ستحواذ".
وبرز يف �صفوف الفراعنة احلار�س
ال�شناوي الذي �أ�صبح ثاين حار�س
م��رم��ى م���ص��ري ي�خ��و���ض نهائيات
ك� ��أ� ��س ال� �ع ��امل والأومل � �ب � �ي� ��اد ،بعد
م�صطفى ك��ام��ل من�صور يف ك�أ�س
ال �ع��امل  1934و�أومل �ب �ي��اد برلني
.1936
وح � �ذّر امل� ��درب ��ش��وق��ي غ��ري��ب من
ال�ت�ه��اون �أم ��ام الأرج �ن �ت�ين م�ؤكدًا
� �ص �ع��وب��ة امل� � �ب � ��اراة و�أن اخل�صم

� � �س � �ي � �ح ��اول ت� �ع ��وي� �� ��ض �سقوطه
االفتتاحي �أمام �أ�سرتاليا.
وال ّ
�شك �أن مهمة ال�سعودية �ستكون
افتتاحا �أمام
�أ�صعب ،بعد �سقوطها
ً
�ساحل العاج  2-1يف يوكوهاما.
افتتاحا
و�صحيح �أن �أملانيا �سقطت
ً
�أمام الربازيل حاملة اللقب ،4-2
�إال ان�ه��ا قل�صت ال �ف��ارق �إىل 3-2
عندما كانت تلعب بع�شرة العبني.
ور�أى م� � ��درب ال �� �س �ع��ودي��ة �سعد
ال���ش�ه��ري �أن م �ب��اراة ��س��اح��ل العاج
"�أ�صبحت م ��ن املا�ضي" لكنه
"�سعيد" ب� � ��أداء ال�لاع �ب�ين ب�شكل تابع ال�شهري الذي ا�ستدعى مهاجم م��ن الع��ب ال��و��س��ط امل���ص��اب تركي ج��دي��د ،ومنتلك جت��ارب �سابقة يف
عام.
ن��ادي الفتح فرا�س الربيكان بدال الع ّمار "نحن ن�ستطيع العودة من ك�أ�س �أمم �آ�سيا وك�أ�س العامل ،حني

 1.8مليون دوالر تكلفة
حادث فري�ستابن مع هاميلتون
�أك��د مدير فريق ريد بول امل�شارك
يف بطولة العامل للفورموال واحد
الربيطاين كري�ستيان هورنر �أم�س
الأول اجلمعة� ،أن فريقه دفع قرابة
 1.8مليون دوالر لإ�صالح �سيارة
�سائقه الهولندي ماك�س فري�ستابن
ال �ت ��ي حت �ط �م��ت يف ت �� �ص��ادم مثري
ل �ل �ج��دل م ��ع ال�ب�ري� �ط ��اين لوي�س
ه��ام �ي �ل �ت��ون يف ج ��ائ ��زة بريطانيا
الكربى اال�سبوع املا�ضي.
و�شهدت اللفة الأوىل من اجلولة
العا�شرة على حلبة �سيلفر�ستون
ح��ادث �اً م��روع �اً ب�ين "ماد ماك�س"
و"ال�سري" �إنتهى بخروج الأ ّول عن
امل�سار عند �أح��د �أ��س��رع املنعطفات
وا� �ص �ط��دام��ه ب �ح��ائ��ط الإط� � ��ارات،
ما �أدى �إىل �إحل��اق �أ�ضرار ج�سمية
ب�سيارته.
ون �ق ��ل ال �ط��اق��م ال �ط �ب��ي ال�سائق
ال�ه��ول�ن��دي �إىل م��رك��ز ال�ع�ن��اي��ة يف
احل �ل �ب��ة ،ق �ب��ل �أن ي �ت��م ن �ق �ل��ه �إىل
امل���س�ت���ش�ف��ى لإج� � ��راء الفحو�صات
الطبية ال���ض��روري��ة ،يف ح�ين كان
مناف�سه هاميلتون املعاقب بـ 10
ثوانٍ جراء احلادث ،يفوز بال�سباق
وي �ق �ل ����ص ال� �ف ��ارق ب�ي�ن�ه�م��ا �إىل 8
ن �ق��اط يف ال�ترت �ي��ب ال �ع��ام احلايل
لل�سائقني.
كتب هورنر يف ال�صفحة الر�سمية
ع�ل��ى م��وق��ع احل �ظ�ي�رة النم�سوية
"و�صلت كلفة هذا احل��ادث قرابة

 1.8مليون دوالر ،ول��ه تداعيات
كبرية على امليزانية".
ومل ي�ك�ت� ِ�ف االن�ك�ل�ي��زي ب�ه��ذا احلد
ب��ل ان�ت�ق��د ال�ط��ري�ق��ة ال �ت��ي احتفل
بها هاميلتون على من�صة التتويج،
وه ��و م��ا ك ��ان ن � �دّد ب��ه فري�ستابن
� �س��اب � ًق��ا ب��اع �ت �ب��اره "غري حمرتم
وغري ريا�ضي".
وت ��اب ��ع ه ��ورن ��ر "ما زل � ��ت �أ�شعر
بخيبة �أم��ل م��ن ا�سلوب االحتفال
مبا�شرة بعد احلادث" ،م�ضيفاً �أن
"فريق مر�سيد�س ك��ان ع�ل��ى علم
بخطورة احل��ادث وكذلك مب�س�ألة
نقل ماك�س �إىل امل�ست�شفى لإجراء
الفحو�صات".
و�أردف "ال ميكن ت�ص ّور عدم �إبالغ
�سائقك مبا ح�صل ،وكذلك حمايته

يف ح ��ال ��ة ع � ��دم االع� � �ت � ��دال �أث� �ن ��اء
االحتفال (بالفوز) ،خ�صو�صا انه
متت معاقبته جراء احلادثة".
واعترب هورنر �أن �سائق مر�سيد�س
"كان امل�ع�ت��دي ي��وم الأحد" ،كما
�أزال ال�شكوك ح��ول �ضلوع �سائقه
ب ��دور يف احل� ��ادث ب�ق��ول��ه "�أعتقد
�أي��ً��ض��ا �أن احل��دي��ث ع��ن �أن ماك�س
كان +عدوان ًيا ب�شكل مفرط +غري
مربر .يكفي �أن نالحظ �أن ماك�س
مل يعاقب ومل تتم �إدان�ت��ه مطلقاً
ب��ارت�ك��اب �أخ �ط��اء يف خ�ي��ارات��ه على
امل�سار يف الأعوام الأخرية".
و�ستتجدّد املناف�سة املحتدمة بني
ال�سائ َقني يف جائزة املجر الكربى
نهاية الأ�سبوع املقبل حيث ي�سعى
ف�ي�ر� �س �ت��اب��ن م �ت �� �ص �دّر الرتتيب

�إىل ال��وق��وف � �س��داً منيعاً يف وجه
ه��ام �ي �ل �ت��ون وط� �م ��وح ��ه بتحقيق
لقبه الثامن عاملياً لفك ارتباطه
مع �أ�سطورة الفئة الأوىل الأملاين
ميكايل �شوماخر.
و�أ�ضاف هورنر "حتدثت �إىل ماك�س
�صباح االث�ن�ين وك��ان ي�شعر وك�أنه
ت� �ب ��ادل (ال �ل �ك �م��ات) م ��ع (املالكم
الربيطاين يف فئة ال��وزن الثقيل)
تاي�سون فيوري".
وخ �ت��م ق��ائ�ل ً�ا "�شعر ب�خ�ي�ب��ة �أمل
و�أ�صيب بكدمات لكنه ك��ان ممتنًا
ل �ل �ط��اق��م ال �ط �ب��ي (� )...صحيح
�أن��ه ،ويف كيفية تعاطي ماك�س مع
الأم � � ��ور ،ي �ح ��اول ب��ال�ف�ع��ل ن�سيان
(احل��ادث) والرتكيز على (�سباق)
املجر".

خ�سرنا خالل املباراة الأوىل وعدنا
وا�ستطعنا الت�أهل يف النهاية".

ال�صينية ت�شيهوي حترز �أول
ذهبية يف الأثقال
�أح � ��رزت ال���ص�ي�ن�ي��ة ه��و ت�شيهوي
�أول ذهبية يف ريا�ضة رفع الأثقال
�ضمن �أوملبياد طوكيو ،بتتويجها
يف وزن  49ك �ل��غ �أم ����س ال�سبت،
ح ��ارم ��ة خ���ص�م�ت�ه��ا ال �ه �ن��دي��ة من
�إحراز اللقب.
و�� �س� �ي� �ط ��رت ه � ��و ( 24ع � ��ا ًم � ��ا)،
ح��ام �ل��ة ف���ض�ي��ة ب �ط��ول��ة العامل،
على امل�سابقة ،بعدما ابتعدت عن
مطاردتها الهندية �شانو �سايخوم
م�ي�راب ��اي ب� �ف ��ارق  7ك �ل��غ يف �أول
ثالث حماوالت يف اخلطف (-94
.)87
مرياباي ،حاملة الرقم العاملي يف
النرت ( 119كلغ) ،مل تتمكن من
تخطي حاجز  115كلغ ،مقابل
 116ل�ل���ص�ي�ن�ي��ة ال� �ت ��ي توجت
مب�ج�م��ل وزن  210ك �ل��غ مقابل
 202للهندية.
وعجزت مرياباي �أن ت�صبح ثاين
هندية حت��رز ذهبية يف الأوملبياد
ب �ع��د ت �ت��وي��ج �أب �ه �ي �ن��اف ب �ي �ن��درا يف
رماية البندقية � 10أمتار يف بكني
.2008
يف امل�ق��اب��ل� ،أح ��رزت االندوني�سية
ال�شابة ويندي كانتيكا �أي�ساه (19
عا ًما) الربونزية حمطمة رقمها
ال�شخ�صي ( 194كلغ).
ويبدو ان ال�صني تتجه ل�سيطرة
خ�صو�صا يف
كبرية يف رفع االثقال،
ً
ظل غياب كوريا ال�شمالية.

�أر�سلت �إىل اليابان فريقا كامال
م��ع �أرب �ع��ة رب��اع�ين و�أرب ��ع رباعات
قادرين يف ال�صعود على املن�صات.
ودخلت الر ّباعة ل��وا ديكا ت��وا من
ب��اب��وا غ�ي�ن�ي��ا اجل ��دي ��دة التاريخ،
عندما �أ�صبحت �أول �س ّيدة تناف�س
يف خم�س م�سابقات لرفع الأثقال
يف الألعاب الأوملبية.
وحققت الر ّباعة البالغة  37عاماً
والتي حملت علم بالدها يف حفل
االفتتاح اجلمعة� ،إجنازاً رائعاً بعد
 21عاماً من نيلها لقب �أول امر�أة
ترفع الأثقال يف الأوملبياد عندما
مت �إدراج ه��ذه اللعبة لل�سيدات يف
�ألعاب �سيدين عام .2000

وارت� ��� �س� �م ��ت اب �ت �� �س��ام��ة عري�ضة
ع �ل��ى وج ��ه ال�ب�ط�ل��ة ال �ق��اري��ة 12
م��رة املحبوبة يف ب�لاده��ا وه��ي �أم
ل�ط�ف�ل�ين ،ب�ع��دم��ا جن�ح��ت ال�سبت
يف خ � �ط� ��ف  69ك � �ل� ��غ يف �أوىل
حماوالتها.
وقالت لوكالة فران�س بر�س "�إنه
�شعور رائع" بعدما احتلت املركز
الرابع يف املجموعة الثانية لوزن
 49كلغ ،ب�إجمايل  167كلغ.
و�أ��ض��اف��ت "يكون حلمك الذهاب
�إىل دورة �أومل �ب �ي��ة واح � ��دة ،ورمبا
�أخ ��رى .لكنني مل �أتخيل مطلقاً
خالل مليون عام �أنني �س�أ�صل �إىل
خم�س �أوملبيادات".

وك � ��ان � ��ت ت� � ��وا ف � �ك� ��رت يف اع� �ت ��زل
ال��ري��ا� �ض��ة ب �ع��دم��ا مت ت�شخي�ص
�إ�صابتها بال�سل عام  2013وكاد
يودي بحياتها ،لكنها تعافت ب�شكل
مذهل للفوز بامليدالية الذهبية
يف �ألعاب الكومونولث يف غال�سكو
.2014
وك��ادت �أن تكون ه��ذه الأل�ع��اب هي
ال���س��اد��س��ة ل �ت��وا ،لكنها غ��اب��ت عن
�أوملبياد ريو  2016لق�ضاء مزيد
م ��ن ال ��وق ��ت م ��ع �أط �ف��ال �ه��ا ومنح
�أخ�ت�ه��ا تيلما فر�صة ل�لارت�ق��اء يف
الأل �ع ��اب الأومل �ب �ي��ة ،وه ��و ح�ل��م مل
يتحقق عندما غابت ب��اب��وا غينيا
اجلديدة عن امل�شاركة.
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الفجر الريا�ضي

امل�صري عامر يطيح بحامل ف�ضية ريو 2016
�أطاح امل�صري حممد عامر بالأمريكي داريل هومر
املتوج بامليدالية الف�ضية يف �أوملبياد ريو  2016يف
مبارزة احل�سام ،وذل��ك بفوزه عليه � 11-15ضمن
الدور الـ 32من �أوملبياد طوكيو.
وع � ّو���ض ع��ام��ر ( 23ع��ا ًم��ا) ت ��أخ��ره  3-9اىل فوز
رائ��ع لي�ضرب م��وع�دًا يف ال��دور الـ 16الح� ًق��ا اليوم
م��ع ال �ك��وري اجل �ن��وب��ي ��س��ان�غ��وك �أوه ب�ط��ل العامل
ع��ام  .2019وخرجت التون�سية �سارة ب�سب�س من

مناف�سات ال��دور الـ 32م��ن م�ب��ارزة ال�سيف ،وحلق
بها اجلزائري �أك��رم بو نابي ال��ذي و ّدع من م�سابقة
احل�سام يف دور الـ.64
وخ�سرت ب�سب�س بطلة �إفريقيا عام  2019وحاملة
برونزية بطولة العامل عام  2015يف مو�سكو �أمام
االيطالية �إيزوال فيديريكا  ،12-14عل ًما �أنها حلت
خام�سة يف �أوملبياد ريو .2016
ول� ��دى ال ��رج ��ال ،خ���س��ر اجل ��زائ ��ري ب��و ن��اب��ي �أم ��ام

الياباين كايتو �سرتيت�س  9-15يف دور الـ 64من
م�سابقة احل�سام ،وحلق به التون�سي فار�س فرجاين
ال��ذي خ��رج من ال��دور الـ� 32ضد االيطايل �إنريكو
بريي .10-15
وي �ل �ع��ب الح � ًق��ا امل �� �ص��ري��ان زي� ��اد ال���س�ي���س��ي ومهاب
��س��ام��ر م��ع ال��رو� �س��ي حت��ت ع�ل��م حم��اي��د فينييامني
وري�شيتنيكوف واجلورجي �ساندرو بازادزي توال ًيا يف
الدور الـ 32من الفئة ذاتها.

25 July 2021 - Issue No 13297

«امللك كوهي» يو ّدع باكر ًا يف اجلمباز
و ّدع جنم اجلمباز الياباين كوهي �أوت�شيمورا �أوملبياد طوكيو ال�سبت ،عندما �أق�صي من م�سابقة العار�ضة الثابتة ومل
ي�شارك يف م�سابقة العار�ضتني املتوازيتني.
وفقد �أوت�شيمورا املتوج بذهبية امل�سابقة الكاملة لفئة الفردي يف �أوملبيادي  2012و� ،2016سيطرته خالل م�سابقة
العار�ضة الثابتة وانزلقت يده ،ليف�شل يف الو�صول �إىل النهائي الأ�سبوع املقبل.
ويف عمر الثانية والثالثني ويف ظل م�شاكل يف كتفه ،قرر �أوت�شيمورا املُكنى من قبل قاعدته اجلماهريية الكربى
بـ"امللك" ،التخلي عن فر�صة الدفاع عن لقبه يف امل�سابقة الكاملة والرتكيز على العار�ضة الثابتة يف م�شاركته الأوملبية
الرابعة.
وحرم
وعوقب حامل �سبع ميداليات �أوملبية ل�سقوطه يف ملعب �أرياك �أرينا ،حيث ح�صل على  13.866نقطة فقطُ ،
من فر�صة �إنهاء م�سريته احلافلة بذهبية على �أر�ضه.

يونايتد ميدد عقد مدربه �سول�شاير
�أعلن مان�ش�سرت يونايتد و�صيف ال��دوري االنكليزي
املمتاز يف كرة القدم �أم�س ال�سبت ،متديد عقد مدربه
احلايل الرنوجي �أويل غونار �سول�شاير لثالثة �أعوام
�إ�ضافية ،مع خيار التجديد لعام �إ�ضايف.
و�سيبقى مهاجم "ال�شياطني احلمر" ال�سابق (بني
عامي  1996و )2007ال��ذي ت�سلم مهامه الفنية
خلفاً للربتغايل جوزيه مورينيو يف عام  ،2018يف
ملعب "�أولد ترافورد" على الأقل حتّى  ،2024حيث
يت�ضمن العقد اجلديد خيار التجديد لعام �إ�ضايف.
وكانت �إدارة النادي قررت اال�ستعانة بجهود �سول�شاير
ك �م��درب م��وق��ت يف ك��ان��ون الأ ّول/دي �� �س �م�بر ،2018
قبل �أن ت�ؤكده يف مهامه يف �آذار/مار�س  2019بعقد
لثالثة �أعوام.
قال �سول�شاير ( 48عاماً) للموقع الر�سمي للنادي
"اجلميع يعلم ال�شعور الذي �أكنّه لهذا النادي ،وانا
�سعيد للتوقيع على هذا العقد اجلديد".
وتابع "هو وقت مثري بالن�سبة ملان�ش�سرت يونايتد ،لقد
بنينا ت�شكيلة مع ت��وازن جيد من الالعبني ال�شبان
و�أ��ص�ح��اب اخل�ب�رة وه��م جميعهم ي�شعرون بتعط�ش
للنجاحات" .وجنح �سول�شاير يف املو�سم املن�صرم يف

م�ضرب ..ديوكوفيت�ش
ي�ستهل م�شواره بفوز �سهل
ا�ستهل ال�صربي ن��وف��اك ديوكوفيت�ش امل�صنف �أ ّول
عامل ًيا م�شواره نحو باكورة �ألقابه الأوملبية بفوز �سهل
على البوليفي هوغو ديليني امل�صنف  139عامل ًيا،
يف الدور االول من مناف�سات كرة امل�ضرب يف �أوملبياد
طوكيو  2-6 ،2-6ال�سبت.
ويطمح املر�شح االبرز حل�صد الذهب لتحقيق الغراند
�سالم الذهبي� ،أي التتويج بالبطوالت االربع الكربى
وامليدالية الذهبية االوملبية يف عام واحد ،وهو �إجناز
�سبق فقط للأملانية �شتيفي غراف �أن حققته يف العام
 ،1988بعد �أن ح�صد �ألقاب ا�سرتاليا املفتوحة،
روالن غ ��ارو� ��س وومي �ب �ل��دون ه ��ذا ال �ع��ام وتنتظره
فال�شيغ ميدوز ال�شهر املقبل.
ويلتقي املتوج بربونزية  2008الذي خرج من الدور
االول يف ريو  2016يف دور الـ 32مع االمل��اين يان-
لينارد �شرتوف.
ويغيب عن مناف�سات كرة امل�ضرب لدى الرجال قرابة
ن�صف الالعبني يف الت�صنيف الع�شرة االوائل،
�أبرزهم اال�سباين رافايل نادال املتوج بذهبية
بكني  2008يف الفردي وال�سوي�سري روجيه
فيدرر يف الزوجي.
وا�شتكى ال��رو��س��ي امل���ش��ارك حت��ت علم حمايد
دان�ي�ي��ل م��دف�ي��دي��ف امل���ص�ن��ف ث��ان� ًي��ا ع��امل� ًي��ا من
احلرارة العالية يف طريقه اىل الدور الثاين �إثر
فوزه على الكازاخ�ستاين �ألك�سندر بوبليك

مقرتحا على املنظمني نقل
،)8/10( 6-7 ،4-6
ً
املناف�سات اىل فرتة امل�ساء.
وق ��ال "�أعتقد �أن ��ه ك�م��ا يف املك�سيك ،ي�ج��ب �أن تبد�أ
املباريات عند ال�ساد�سة م�ساء رمبا ،لأن �أ�شعة ال�شم�س
�أق ��ل قوة" ،م�ضيفًا ان ه��ذا الطق�س ه��و "من بني
الأ�سو�أ" الذي ناف�س فيه يف م�سريته.
ويلتقي يف ال��دور الثاين مع الهندي �سوميت ناغال
امل�صنف  160عامل ًيا.
ويف �أبرز النتائج االخرى ،افتتحت اال�سرتالية �آ�شلي
ب��ارت��ي م�شاركتها االومل �ب �ي��ة الأوىل ب �ف��وز �سهل اىل
جانب مواطنتها �ستورم �ساندرز يف زوج��ي ال�سيدات
على ح�ساب اليابانيتني ناو هيبينو وماكوتو نينوميا
.2-6 ،1-6
وت ��أه �ل��ت ال�ب��ول�ن��دي��ة اي �غ��ا �شفيونتيك ب�ط�ل��ة روالن
غ��ارو���س  2019اىل ال ��دور ال�ث��اين يف فئة الفردي
بفوزها على االملانية مونا بارتيل .2-6 ،2-6
وخ��رج��ت امل���ص��ري��ة م �ي��ار �شريف
امل�صنفة  118عامل ًيا من الدور
االول ،ب �ع��د م� �ب ��اراة ��ص�ع�ب��ة مع
ال�سويدية ريبيكا بيرت�سون ()59
ب �ن �ت �ي �ج��ة )1/7( 6-7 ،5-7
ا�ستمرت �ساعة و 56دقيقة.

Sunday

قيادة الفريق �إىل املركز الثاين يف الدوري املمتاز ،و�إىل
نهائي م�سابقة الدوري االوروبي "يوروبا ليغ" والتي
خ�سرها �أم ��ام ف�ي��اري��ال اال��س�ب��اين ب��رك�لات الرتجيح
 11-10ب�ع��د ال �ت �ع��ادل  1-1يف ال��وق�ت�ين الأ�صلي
والإ�ضايف.
وي��أت��ي �إع�لان �إدارة "ال�شياطني احلمر" عن متديد
عقد م��درب��ه ال�نروج��ي يعد ي��وم م��ن �إع�ل�ان التعاقد
مع اجلناح جايدون �سان�شو من بورو�سيا دورمتوند
الأملاين حتى  2026مقابل  85مليون يورو.
و�أردف �سول�شاير ال�ساعي �إىل �إح ��راز لقب الدوري
مع يونايتد للمرة الأوىل منذ " 2013لديّ طاقم
تدريبي رائع �إىل جانبي ،ونحن جميعاً على ا�ستعداد
للم�ضي ق��دم�اً وال�ق�ي��ام ب�ه��ذه اخل�ط��وة الإ��ض��اف�ي��ة يف
رحلتنا".
و�أ� �ض��اف "يريد مان�ش�سرت ي��ون��اي�ت��د ال �ف��وز يف �أكرب
و�أف���ض��ل ال �ك ��ؤو���س وه ��ذا م��ا ن���ص��ارع م��ن �أج �ل��ه .لقد
تطورنا ،يف امللعب وخارجه ،وهذا �سي�ستمر يف املوا�سم
املقبلة" .وختم "ال �أط�ي��ق االن�ت�ظ��ار للوقوف �أمام
ملعب �أول��د ت��راف��ورد ممتلىء باجلماهري وانطالق
املو�سم اجلديد".

يد ..البحرين تخ�سر �أمام
ال�سويد بالوقت القاتل
خ�سر منتخب البحرين لكرة اليد �أم��ام نظريه ال�سويدي يف الوقت
القاتل � 31-32ضمن مناف�سات اجلولة الأوىل من املجموعة الثانية
يف �أوملبياد طوكيو ال�سبت .و�أنهى املنتخب البحريني ال�شوط الأول من
املباراة متقدماً  ،16-18لكن ال�سويديني متكنوا من العودة يف ال�شوط
الثاين وفر�ضوا التعادل قبل �أقل من ثالث دقائق على نهاية املباراة.
ويف الدقيقة  ،60عربت ت�سديدة ال�سويدي �ألبني ليغريغن احلار�س
البحريني حم ّمد علي و�سكنت ال�شباك ،لتعلن تقدم ال�سكندنافيني.
وا�ستبدل م��درب املنتخب البحريني حار�س املرمى بعد ه��ذا الهدف.
وا�ستح�صل البحرينيون على �ضربة ج��زاء يف ال�ث��واين الأخ�ي�رة ،لكن
حم� ّم��د �أح�م��د ف�شل يف ت�سجيلها لي�ضيع على منتخب ب�ل�اده تعاد ًال
ثميناً.
ويف وقت الحق ،تلعب يف املجموعة نف�سها م�صر �أمام الربتغال .وت�ضم
امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة �أي���ض�اً منتخبي ال��دمن��ارك بطلة ال �ع��امل واليابان
امل�ضيفة.
وي�ت��أه��ل �أ��ص�ح��اب امل��راك��ز الأرب �ع��ة الأوىل م��ن املجموعتني �إىل الدور
النهائي.
وت�أهلت البحرين بعد فوزها يف املباراة النهائية من الت�صفيات الآ�سيوية
على كوريا اجلنوبية  29-34بعدما �أق�صت قطر القوية من ن�صف
النهائي ،لتخطف املقعد الآ�سيوي الوحيد يف طوكيو �إىل جانب منتخب
اليابان م�ست�ضيفة الألعاب.
ويف مباريات املجموعة الأوىل ،ف��ازت ال�نروج على الربازيل ،24-27
وفرن�سا على الأرجنتني .27-33

التون�سي اجلندوبي ي�ضمن �أول
ميدالية عربية
�ضمن الع��ب ال�ت��اي�ك��وان��دو التون�سي حم� ّم��د خليل اجل�ن��دوب��ي �إحراز
ميدالية ذهبية �أو ف�ضية يف مناف�سات وزن  58كلغ لفئة الرجال ،بعد
ت�أهله ال�سبت �إىل امل�ب��اراة النهائية ب�إق�صائه النجم الكوري اجلنوبي
جون جانغ بطل العامل .2019
وفاز اجلندوبي ( 19عاماً) يف املجموع النهائي  ،19-25بعدما انتهت
اجلولة الأوىل بالتعادل  ،5-5وح�سم التون�سي اجلولتني الأخريتني
ل�صاحله  3-4و� 11-16أمام جون ( 21عاماً).
وب��ات اجلندوبي على م�شارف �إح��راز �أول ميدالية عربية يف �أوملبياد
طوكيو ال��ذي انطلقت مناف�ساته ر�سمياً م�ساء اجلمعة ،بعد ع��ام من
الت�أجيل جراء جائحة كوفيد.-19
وكان التون�سي ال�شاب بلغ ن�صف النهائي بتغلبه يف ربع النهائي ال�سبت
على الأثيوبي �سولومون دمي�سي ب�سبب التفاوت بالنقاط ،وبنتيجة
نهائية .9-32
ومتكّن من ح�سم اجلوالت الثالث  ،4-9 ،5-10و�13-صفر قبل �أن
توقف حكمة املباراة املواجهة ب�سبب الفجوة الكبرية يف النقاط.
وبح�سب القانون الدويل للعبة التايكواندو ،ميكن للحكم �إيقاف املباراة
عند و�صول الفارق بني الالعبني �إىل  20نقطة يف نهاية اجلولة الثانية
�أو يف �أي وقت باجلولة الثالثة لتفادي الأذية اجل�سدية.
وك��ان اجلندوبي انتقل �إىل ربع النهائي على ح�ساب الرو�سي املناف�س
حتت علم حمايد ميخائيل �أرتامونوف ،عندما ح�سم املواجهة بنتيجة
نهائية  ،18-25بعد ثالث جوالت انتهت  ،3-10 ،4-2و.11-13
و�سبق للجندوبي �أن ف��از ب�برون��زي��ة ال�ت��اي�ك��وان��دو يف �أومل�ب�ي��اد ال�شباب
ال�صيفي ع��ام  2018ل��وزن  48كلغ يف الأرج�ن�ت�ين ،وذهبية الألعاب
الإفريقية  2019يف العا�صمة املغربية الرباط لوزن  54كلغ.
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خروج ال�سورية ظاظا �أ�صغر
م�شاركة يف الأوملبياد
ودّعت ال�سورية هند ظاظا� ،أ�صغر ريا�ضية م�شاركة يف �أوملبياد طوكيو ال�صيفي،
من م�سابقة كرة الطاولة بخ�سارتها �أمام النم�سوية جيا ليو  4-0ال�سبت.
دامت مباراة ظاظا ( 12عامًا) واملخ�ضرمة جيا البالغة  39عاماً  24دقيقة
لتنتهي  11-4و 11-9و 11-3و 11-5يف الدور التمهيدي من امل�سابقة.
وحتوّلت الطفلة ال�سورية املغمورة ،املولودة يف  1كانون الثاين/يناير ،2009
�إىل �أ�شهر ريا�ضية يف البالد التي م ّزقتها حرب قائمة منذ ع�شر �سنوات ،عندما
فازت ببطولة غرب �آ�سيا خاطفة بذلك بطاقة الت�أهل �إىل الأوملبياد.
ابنة قا�سيون اكت�شفها املدرب �أدهم جمعان يف العام  .2014كانت هند حتب �أن
تق�ضي الوقت مع عائلتها ،وخ�صو�صاً مع �شقيقها وملهمها الأول عبيدة الذي
�سبق و�أحرز بطولة �سوريا للنا�شئني.
ق��ال جمعان "نحن و�ضعنا خطة لهند قبل خم�س �سنوات ،وم��ن �ضمن تلك
اخلطة �أن تكون امل�شاركة يف �أوملبياد طوكيو جمرد م�شاركة م�شرفة ،وطموحنا
باحل�صول على امليدالية �سنة  "2024يف �ألعاب باري�س.
وخ�سرت التون�سية فدوى القار�سي �أمام املونغولية بولوريردين بامتونخ 4-1
( )11-7 ،11-6 ،12-10 ،11-6 ،5-11يف  32دقيقة.
ويف الزوجي املختلط ،يلعب يف وقت الحق امل�صريان دميا م�شرف وعمر ع�صر
�ضد الكوريني اجلنوبيني يل �سانغ�سو وجيون جيهي.
ويف ف��ردي الرجال ،يلعب ال�سعودي علي اخل�ضراوي مع الت�شيكي لوبومري
يانت�شاريك ،التون�سي �آدم حمام مع الأوكراين يل كو واجلزائري لعربي بورياح
�ضد املجري بن�سي ماجورو�س ،فيما تواجه امل�صرية ي�سرى حلمي الفرن�سية
جيا نان يوان.

باولينيو ور�سالة ملحاربة
التع�صب يف الربازيل

حت ّول املهاجم الربازيلي باولينيو الذي اختتم رباعية ال�برازي �ل��ي ،يف ع�م��ود ن�شر اجلمعة يف �صحيفة "�أو
بالده �أمام �أملانيا يف افتتاح مباريات م�سابقة كرة القدم غلوبو" اليومية "مل يحتج باولينيو �إىل رمية دقيقة
التع�صب الديني يف النافذة العلوية لكي ُي�سمع �صرخة االرتياح والفخر
يف �أوملبياد طوكيو� ،إىل رمز ملحاربة
ّ
يف ب�ل�اده على خلفية احل��رك��ة ال�ت��ي ق��ام بها تكرمياً م��ن �شعب ب��أك�م�ل��ه .م�ن��ذ وج ��ود ال�ب�رازي��ل ،تعر�ضت
للمعتقدات الأفرو-برازيلية التي كثرياً ما يتعر�ض الديانات الأفرو-برازيلية لال�ضطهاد وال�شيطنة".
و ُيظهر معظم العبي كرة القدم الربازيليني تعلقهم
�أتباعها لال�ضطهاد.
عندما م � ّد مهاجم ب��اي��ر ل�ي�ف��رك��وزن الأمل ��اين ذراعه بالديانة امل�سيحية ،مثل نيمار ال��ذي ارت��دى ع�صابة
الي�سرى �إىل الأمام وق ّرب يده اليمنى من وجهه ،بعد ر�أ�س كتب عليها عبارة " 100يف املئة ي�سوع" عندما
�سجل الهدف الرابع حلامل اللقب يف فوز اخلمي�س ط��وق عنقه مبيدالية ذهبية �أومل�ب�ي��ة يف �أومل�ب�ي��اد ريو
�أن ّ
ّ
�أمام �أملانيا  ،2-4اعتقد البع�ض �أنه كان يقلد حركة .2016
"�صاعقة الربق" التي د�أب على تكرارها بعد كل فوز وب �ع��د اح �ت �ف��ال��ه ال� ��ذي حت � � ّول �إىل �أي �ق��ون��ة يف بالد
�أ�سطورة �سباقات ال�سرعة العداء اجلامايكي �أو�ساين ال�سامبا ،دُعي باولينيو للم�شاركة يف الكرنفال املقبل
�ضمن موكب مدر�سة "�سامبا مو�سيداد" والتي ت�ستعد
بولت.
ً
لكن باولينيو ،البالغ  21عاما ،كان يف الواقع يقلد لإحياء ذكرى �أوك�سو�سي يف �سانبودروم يف ريو.
ميا لإوك�سو�سي� ،أوريك�سا وك ��ان م�ه��اج��م ب��اي��ر ل�ي�ف��رك��وزن �أق� � ّر ع�ل�ن�اً يف مقابلة
�إمي��اءة رام��ي ال�سهام ،تكر ً
(�إله �أفرو-برازيلي) ميثل �صورة �صياد .ويف �أ�ساطري �صدرت على من�صة "ثي باليرز" الثالثاء عن �أهمية
"يوروبا" التي �ألهمت طقو�س كاندومبلي الربازيلية ،معتقداته الدينية ،وق��ال "�إنها فل�سفة ح�ي��اة� ،شيء
ق�ضى �أوك�سو�سي على الب�ؤ�س واجل��وع ب�إطالق �سهم �شخ�صي للغاية".
و�أ� �ض ��اف "عانت ب�لادن��ا ك �ث�ي�راً ،ل�ي����س ف�ق��ط ب�سبب
واحد قاتل على طائر ملعون.
تناقلت و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي يف الربازيل التح ّيز �ضد الديانات الأفرو-برازيلية ،ولكن �أي�ضاً
لأ�سباب �أخرى ،مثل العرق �أو اجلن�س �أو التوجه
احل��رك��ة ال�ت��ي ق��ام ب�ه��ا باولينيو،
اجلن�سي".
حيث يتع ّر�ض ممار�سو طقو�س
ويجاهر باولينيو� ،إىل جانب ع��دد قليل
ك��ان��دوم �ب �ل �ي��ه لال�ضطهاد
م��ن الع �ب��ي ك ��رة ال �ق��دم الربازيليني،
بانتظام ،وتتع ّر�ض �أماكن
مب �ع��ار� �ض��ة رئ �ي ����س ال � �ب �ل�اد اليميني
ع � �ب� ��ادت � �ه� ��م ل �ل �ت �خ ��ري ��ب
امل �ت �ط��رف ج��اي��ر ب��ول �� �س��ون��ارو وتعامله
م � ��ن ق� �ب ��ل الأ�� �ص ��ول� �ي�ي�ن
م��ع �أزم� ��ة ف�يرو���س ك��ورون��ا ال �ت��ي خلفت
الإجنيليني.
�أكرث من � 547ألف حالة وفاة يف
ك�ت�ب��ت ف�لاف�ي��ا �أوليفريا،
الربازيل.
ال �� �ص �ح��اف �ي��ة ال�شهرية
وع� � �م � ��ة امل� �ه ��اج ��م
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"يختلف عن مقابلة م�شرتين حمتملني".
وكانت �ساكي قد �أعلنت يف  9متوز يوليو و�ضع "نظام ي�سمح لهنرت بايدن مبمار�سة مهنته وفق �ضمانات معقولة"
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email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د� .رشيف البا�سل

email:bassel@alfajrnews.ae
املكتب الرئي�سي �أبوظبي  :هاتف4488300:
دبي :هاتف - 2217155:فاك�س2210070 :
العني  :هاتف - 7663631:فاك�س7666518 :
املرا�سالت� :ص.ب 505:

email:editors@alfajrnews.ae
طبعت مبطابع الفجر -التوزيع:

تعاين من الأرق ب�سبب ا�سم طفلتها

يق�ضي ن�صف عمره ببيع بي�ضة ورغيف

تعاين ام��ر�أة بريطانية من قلة النوم والأرق يف الكثري
م��ن الأح �ي��ان ،نتيجة خماوفها م��ن �أن طفلتها �ستكون
عر�ضة للتنمر عندما تكرب ب�سبب ا�سمها.
وتقول الأم التي مل يتم الك�شف عن ا�سمها ،ب�أنها كانت
�سعيدة عندما �أطلقت ا�سم �أليك�سا على طفلتها يف بادئ
الأم ��ر� ،إال �أن�ه��ا تنبهت �إىل �أن اال��س��م املرتبط مب�ساعد
�أم� ��ازون �أل�ي�ك���س��ا ،مي�ك��ن �أن يت�سبب مب�شاكل لطفلتها
م�ستقب ً
ال و�أهمها م�شكلة التنمر.
وكتبت الأم على موقع “مامز نت”� “ :أن��ا مت�أكدة ب�أن
طفلتي �أليك�سا �ستتعر�ض للم�ضايقة ب�سبب ا�سمها .يف
الكثري من الليايل ،يجافيني النوم ،لأنني �أفكر يف هذا
الأم��ر� .أعتقد ب�أنني �إذا فكرت بتغيري ا�سم طفلتي ،ف�إن
القا�ضي �سيوافق على ذلك” و�أ�ضافت� “ :إنه ا�سم جميل
وه��و ينا�سبها ح�ق�اً ،لكني م ��ؤخ��راً تلقيت تعليقات من
الأطفال والكبار ،حول اال�سم .حتى والدي يف�ضل تغيري
ا�سم ابنتي” وطم�أن الأ�صدقاء ،الأم املتوترة ب�أنها ال
حتتاج �إىل تغيري ا�سم ابنتها ،مربرين ذلك ب�أن امل�ساعد
“�أليك�سا” لن تكون متواجدة لفرتة طويلة جداً.

ق�ضى حممد �سليمان الن�صري ن�صف عمره البالغ الآن  62عاماً
جال�ساً على قارعة الطريق يف �سوق �شعبية بدم�شق ي�صنع �شطائر
البي�ض واخلبز التقليدية ويبيعها للمارة.
�شطرية "بي�ضة ورغيف" وجبة تقليدية تباع يف العا�صمة ال�سورية
منذ �أكرث من مائة عام يعتمد عليها العمال لإمدادهم بالطاقة
والقوة البدنية خ�صو�صا �أثناء توجههم للعمل .بعد ذلك ا�شتهرت
ب�أنها طعام تقليدي منخف�ض التكلفة ومنا�سب للجميع.
ورث الن�صري املهنة عن عائلته التي تناقلتها جي ً
ال بعد جيل،
و�أ�صبح الآن واح��داً من �آخ��ر بائعي �شطائر "بي�ضة ورغيف" يف
دم�شق ،يزوره الزبائن من خمتلف �أنحاء املدينة� .أ�ضاف الن�صري
ثمرة بطاطا (بطاط�س) �صغرية م�سلوقة �إىل املكونات التقليدية
وهي عبارة عن بي�ضتني م�سلوقتني وخ�ضراوات ي�ضعها جميعا يف
لفافة من اخلبز العربي.
يبيع الن�صري ،ال��ذي ا�ستقال من وظيفته احلكومية يف ،1990
الآن ال�شطرية ال��واح��دة ب�سعر  1500ل�يرة �سورية ( 0.5دوالر)
وي�ق��ول �إن "الب�سطة" على ج��ان��ب ال�ط��ري��ق ت��وف��ر ل��ه ولأطفاله
الت�سعة حياة كرمية ،لذلك فهو يريد بقاءها لأطول وقت ممكن.

التحقيق يف وفاة راق�صة �أجنبية مب�صر

حتول حافلة �إىل بيت �صغري

عرثت الأجهزة الأمنية امل�صرية على جثة متحللة لراق�صة �أجنبية
داخل �شقتها ،يف منطقة التجمع الأول بالقاهرة اجلديدة.
وقررت النيابة العامة انتداب طبيب �شرعي لإجراء ت�شريح للجثة،
لبيان �سبب الوفاة ،وكلفت املباحث ب�سرعة �إنهاء حترياتها حول
الواقعة ومالب�ساتها.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بالغا من قاطني جممع �سكني
يف التجمع الأول ،ع��ن ان�ب�ع��اث رائ�ح��ة كريهة م��ن داخ��ل �إحدى
ال�شقق ،وتبني �أن اجلريان مل ي�شاهدوا �صاحبة ال�شقة لأيام.
وبعد احل�صول على �إذن من النيابة العامة لفتح ال�شقة ،عرثت
الأج�ه��زة الأمنية على جثة �صاحبة العقار ،وه��ي متعفنة داخل
غرفة نومها .و�أ�شار الفح�ص الأويل لل�شقة �إىل �أن جميع منافذ
ال�شقة �سليمة ،كما مل توجد �آثار بعرثة للأغرا�ض .وح�سبما نقلت
�صحيفة "الوطن" امل�صرية عن م�صدر �أمني ،فقد مت التحفظ
على كامريات املراقبة باملنطقة املحيطة مل�سرح الواقعة ،متهيدا
لتفريغها لر�صد امل�ترددي��ن على ال�شقة .وينتظر فريق البحث
تقرير الطبيب ال�شرعي فيما يتعلق ب�سبب ال��وف��اة ،ملعرفة �آلية
التعامل مع الق�ضية باعتبارها جرمية �أو وفاة طبيعية.

�صممت ي��ارا �شلبي م�شروع تقاعدها قبل الأوان عندما
حوّلت حافلة قدمية �إىل بيت متنقل بكل ل��وازم املعي�شة
وو��س��ائ��ل ال��راح��ة ،ف��أغ�ن��اه��ا ع��ن دف��ع القيمة الإيجارية
ال�ب��اه�ظ��ة لل�سكن يف ح�ي�ه��ا ال��راق��ي ب��ال �ق��اه��رة .ا�شرتت
م��وظ�ف��ة ال�ب�ن��ك ال �ت��ي د�أب� ��ت ع�ل��ى امل �� �ش��ارك��ة يف �سباقات
ال ��رايل مب�صر حافلة ك��ان م��ن املمكن �أن ت�صبح قطعة
خ��ردة ل��وال ه��ذه الفكرة ،وحولتها �إىل منزل �صغري لها
والبنها .التحدي الذي واجهها مت ّثل يف �أعمال الرتكيب
وال�ب�ن��اء والت�شطيب .ويف ظ��ل ع��دم وج��ود من��اذج �سابقة
تذكر للم�شروع ،تعني عليها �أن تفكر يف الأمر من منظور
�إب ��داع ��ي .ع��دل��ت ت�صميم ج���س��م احل��اف�ل��ة ب�ح�ي��ث ي�سمح
ب�سهولة احلركة ،ورفعت م�ستوى ال�سقف و�أ�ضافت فتحات
لتكييف ال�ه��واء وو�ضعت �أل��واح �اً �شم�سية على ال�سطح.
ك�ست الأر�ضية والطاوالت واجل��دران ب�ألواح من اخل�شب
لتحقيق االن���س�ي��اب�ي��ة م��ع حميطها .ح���ص��دت ي ��ارا ثمار
جهدها ودفعت يف نهاية الأم��ر ح��وايل ع�شرة باملئة فقط
من تكلفة �شقة متو�سطة با�ستثمار حوايل � 350ألف جنيه
م�صري ( 22336دوالراً) مبا يف ذلك ثمن احلافلة ومل
تعد م�ضطرة لدفع �إيجار �شهري على املدى الطويل.

يعالج الراهب البوذي دجو �سيانغ يف مدينة �شنغهاي ال�صينية نحو
ثمانية �آالف كلب يف معبده ويف م�أوى خارج �أكرب مدينة يف ال�صني،
حيث غالبا ما يتخلى ال�سكان عن حيواناتهم بفعل التغريات يف منط
احلياة .وقد ّ
�سخر الراهب ال��ذي يع�شق احليوانات دعوته خلدمة
�أوفى �صديق للإن�سان .وهو يق�صد م ّرتني يف الأ�سبوع مركزا ت�ضع
فيه ال�شرطة كالبا �ضالة ي�صطحبها معه .ولوال �شفاعته ،لكانت هذه
الكالب تع ّر�ضت للقتل الرحيم .ويقول دجو �سيانغ البالغ  51عاما
"علي �أن �أنقذها ،و�إلاّ كان املوت م�صريها" .وبح�سب تعاليم البوذية،
ّ
ينبغي لأتباعها م�ساعدة الكائنات التي هي يف حالة ع��وز .ويُط ّبق
دجو �سيانغ هذه التعاليم بحذافريها وهو ي�ساعد الكالب ال�شاردة
منذ العام  .1994ويف تلك الفرتة ،كان يُعنى خ�صو�صا بعالج بع�ض
القطط التي ده�ستها ال�سيارات .غ�ير �أن ع��دد الأ�شخا�ص الذين
يتخ ّلون عن احليوانات الأليفة كرث يف ال�سنوات الأخرية.

يتهافتون على كب�سوالت قهوة �سقطت من �شاحنة

راهب يكر�س حياته لالعتناء بالكالب ال�شاردة

املمثلة الأمريكية فران�شي�سكا �إي�ستوود خالل ح�ضورها العر�ض الأول لفيلم « »Oldيف نيويورك .ا ف ب

زالزل املريخ توفر نظرة مف�صلة على الكوكب الأحمر من الداخل

�شكوى من �أجنلينا جويل تطيح
�أحد ق�ضاة دعوى طالقها
تلقى ال�ق��ا��ض��ي ال ��ذي ينظر دعوى
ال � �ط �ل�اق امل� ��ري� ��رة ب �ي�ن ب� � ��راد بيت
و�أجنلينا ج��ويل �أم��را بالتنحي بعد
�أن �شكت جويل من عدم حياده.
وق� ��� �ض ��ت حم� �ك� �م ��ة ا�� �س� �ت� �ئ� �ن ��اف يف
كاليفورنيا ب�أنه كان ينبغي للقا�ضي
ج ��ون �أودي� ��رك�ي��رك �أن ي�ك���ش��ف عن
عالقاته املهنية ال�سابقة مبحامني
ميثلون بيت يف نزاع الزوجني الطويل
ع�ل��ى ح�ضانة �أط�ف��ال�ه�م��ا .وانف�صل
ج��ويل وب �ي��ت ،ال �ل��ذان ك��ان��ا ي��وم��ا ما
�أروع ثنائي يف هوليوود ،يف �سبتمرب
 2016بعد ما يربو على ع�شر �سنوات
م��ن ال�صداقة وع��ام�ين م��ن الزواج.
ورفعت جويل دعوى طالق متذرعة
باختالفات ال ميكن جتاوزها .و�أُعلن
انف�صال الزوجني ر�سميا يف 2019
ل �ك ��ن ال �ن �ج �م�ي�ن ظ �ل�ا منخرطني
يف م�ع��رك��ة ع�ل��ى ح�ضانة �أطفالهما
اخل �م �� �س��ة ال �ق �� �ص��ر .وج � ��اء يف حكم
حمكمة اال�ستئناف �أن �أوديركريك
ارت� �ك ��ب "خمالفة �أخ�ل�اق� �ي ��ة ..قد
ت��دف��ع ��ش�خ���ص��ا م��و��ض��وع�ي��ا ،مدركا
جل�م�ي��ع احل �ق��ائ��ق� ،إىل �إب � ��داء �شك
منطقي يف ق ��درة ال�ق��ا��ض��ي ع�ل��ى �أن
ي�ك��ون حم��اي��دا .التنحي (ع��ن نظر
الق�ضية) مطلوب".

يوفر جهاز قيا�س ال��زالزل على �سطح املريخ �أول نظرة مف�صلة على اجلزء
الداخلي من الكوكب الأحمر ،ويك�شف عن ق�شرة رقيقة ب�شكل مده�ش ونواة
من�صهرة �ساخنة حتت ال�سطح املتجمد.
يف �سل�سلة من املقاالت ُن�شرت هذا الأ�سبوع� ،أف��اد العلماء ب��أن ق�شرة املريخ
تقع �ضمن نطاق �سمك الأر�ض .ويبلغ �سمك و�شاح املريخ بني الق�شرة واللب
ن�صف �سمك الأر���ض تقري ًبا .وتوجد نواة املريخ يف جانب �أعلى مما توقعه
العلماء ،على الرغم من �أنها �أ�صغر من نواة كوكبنا التي تبلغ �ضعف حجم
املريخ تقري ًبا .ت�ؤكد هذه الدرا�سات اجلديدة �أن نواة املريخ من�صهرة .لكن
هناك حاجة �إىل مزيد من البحث ملعرفة ما �إذا ك��ان للمريخ ن��واة داخلية
�صلبة مثل نواة الأر�ض ،حماطة بنواة خارجية من�صهرة ،وف ًقا لفرق البحث
الدولية .قال العلماء اجلمعة �إن الزالزل الأقوى ميكن �أن ت�ساعد يف حتديد
�أي طبقات �أ�سا�سية م�ت�ع��ددة .ت�ستند النتائج �إىل ح��وايل  35ه��زة �أر�ضية
م�سجلة بوا�سطة مقيا�س الزالزل الفرن�سي على مركبة الهبوط "�إن�سايت"
التابعة لوكالة نا�سا ،والتي و�صلت �إىل املريخ يف العام  .2018اكت�شف مقيا�س
الزالزل املقبب بالفعل  733هزة �أر�ضية حتى الآن ،ولكن  35مع قوتها من
� 3.0إىل  4.0كانت مبثابة الأ�سا�س لهذه الدرا�سات .ن�ش�أت معظم الزالزل
الكبرية يف منطقة بركانية على بعد  1000ميل ( 1600كيلومرت) حيث
رمبا تدفقت احلمم الربكانية منذ ماليني ال�سنني فقط.

كامريا ويب لت�سجيل فيديو بال ت�شوي�ش

�أط�ل�ق��ت ��ش��رك��ة اجل��ات��و  Elgatoك��ام�يرا ال��وي��ب  Facecamاجلديدة،
و�أو�ضحت ال�شركة الأملانية �أن كامريا الويب اجلديدة ت�أتي مزودة مب�ست�شعر
�سوين  Starvisلتلبية متطلبات ع�شاق البث املبا�شر عرب الإنرتنت ،ومتتاز
بت�سجيل الفيديو ب�أقل قدر من الت�شوي�ش حتى يف ظل ظ��روف الإ�ضاءة
ال�سيئة .و�أك��دت �شركة اجلاتو على �أن الكامريا اجل��دي��دة جتمع ما بني
ب�ساطة كامريات الويب العادية وجودة الكامريات متغرية العد�سة ،وتعتمد
على م�ست�شعر �سوين  Starvisمع عد�سة وا�سعة الزاوية ،mm f/2.4 24
وميكنك ت�سجيل مقاطع الفيديو بدقة  1080بيك�سل وب�سرعة � 60صورة
يف الثانية .وقد مت ت�صميم م�ست�شعر كامريا الويب لتوفري �صور منخف�ضة
الت�شوي�ش يف ظل الظروف املختلفة ،وتعمل العد�سة ثابتة الرتكيز على منع
كامريا الويب من �إعادة الرتكيز جمدداً يف منت�صف البث املبا�شر.
ويتيح تطبيق  Camera Hubللم�ستخدم حت��دي��ث ال�برام��ج الثابتة
(الفريموير) للكامريا و�ضبط بع�ض الإع��دادات مبا يف ذلك توازن اللون
البي�ض وال��زووم الرقمي والتباين ،ونظراً لتخزين هذه الإع��دادات على
كامريا الويب مبا�شرة ،ف�إنها تظل خمزنة حتى يف حالة تو�صيل كامريا
الويب بحا�سوب �آخر ،ويعمل هذا التطبيق على احلوا�سيب امل��زودة بنظام
الت�شغيل مايكرو�سوفت ويندوز  10و�أجهزة املاك.

هذه الفاكهة ت�ساعد على اال�ستيقاظ ب�سرعة

�أ�شارت اجلمعية الأملانية للتغذية �إىل �أن تناول ثمار اجلريب
ف��روت �صباحا ل��ه ف��وائ��د عظيمة ت�ع��ود على ال�صحة بالنفع،
ف�ضال عن امل�ساعدة يف �إنقا�ص الوزن.
و�أو��ض�ح��ت اجلمعية الأمل��ان�ي��ة �أن ت�ن��اول ال�ث�م��رة احلم�ضية يف
ال�صباح ي�ساعد على اال�ستيقاظ ب�سرعة ،كما �أنه يدعم اجل�سم
يف �إنتاج هرمون ال�سريوتونني وهو هرمون ال�سعادة وامل�س�ؤول
عن بداية اليوم بحالة مزاجية جيدة.
و�أك��دت درا��س��ة من جملة "ميتابوليزم" على �أن تناول ن�صف
ثمرة اجلريب ف��روت قبل الوجبة بن�صف �ساعة ي�ساعد على
خف�ض ن�سبة الدهون يف البطن والكولي�سرتول ب�شكل م�ستدام.
وعللت الدرا�سة ذلك ب��أن البكتني الليفي غري القابل لله�ضم
املوجود يف اجلريب فروت يعزز اله�ضم وي�سرع ال�شعور بال�شبع
واالم�ت�لاء عن طريق االنتفاخ يف امل�ع��دة ،وه��و ما ي�ساعد على
تقليل الكمية املتناولة من الطعام ،كما �أن املحتوى العايل من
البوتا�سيوم ي�ساعد على تخل�ص اجل�سم من ال�سموم.
وعلى الرغم من هذه اخل�صائ�ص الإيجابية ،يجب توخي احلذر
عند تناول اجلريب فروت؛ حيث �إن بع�ض مكوناته ت�ضعف من
ت�أثري الأدوي��ة مثل حا�صرات بيتا وامل�ضادات احليوية ،الأمر
الذي يتطلب م�شورة طبية.

تهافت �سائقون على حمولة من كب�سوالت القهوة من
ماركة "ن�سربي�سو" �سقطت من �شاحنة تع ّر�ضت حلادث
مروري على طريق يف �شمال �شرق فرن�سا وح ّمل البع�ض
منهم علباً عدّة من هذه املنتجات ،وفق ما ك�شف الدرك.
وق��ال ال�ضابط يف ال�شرطة املرورية يف مدينة ريك�سامي
�إيريك �شوفالييه �إن "�شاحنة تفادت اال�صطدام باثنتني
�أخ��ري�ين �أم��ام�ه��ا مل ت�لاح��ظ وج��وده�م��ا م��ن ق�ب��ل .لكنّ
جانبها الأمين ّ
ته�شم ف�سقطت منها كب�سوالت ن�سربي�سو
على امتداد � 400إىل  500مرت".
و�أردف "راح النا�س يجمعون الكب�سوالت ،لكن الأمر مل
يدم طويال لأن الدرك و�صل �إىل املوقع.

�صارع دبا ملدة �أ�سبوع و�صدفة �أنقذت حياته
ق � ��ال م� ��� �س� ��ؤول ��ون يف والي � � ��ة �أال�� �س� �ك ��ا
الأمريكية� ،إن رجال جريحا مت �إنقاذه
بعد ت�صديه لدب ،مدة �أ�سبوع كامل ،يف
مع�سكر تعدين مبنطقة نائية.
و�شوهد ال��رج��ل ،ال��ذي مل يتم الك�شف
عن هويته ،بال�صدفة وهو يلوح بيديه
م�ستنجدا� ،أثناء م��رور طاقم مروحية
م��ن ق��اع��دة خفر ال���س��واح��ل اجل��وي��ة يف
م��دي�ن��ة ك��ودي��اك ،وف��ق ب�ي��ان � �ص��ادر عن
خفر ال�سواحل .و�شاهد �أف��راد الطاقم
يف ال�ب��داي��ة ع�لام��ة ا�ستغاثة ف��وق كوخ
يف املخيم �أثناء رحلة من كوتزبيو �إىل
نوم ،ومل يروا الرجل �إال بعد التفافهم
وعودتهم .و ُنقل الرجل �إىل مدينة نوم
للح�صول على الرعاية الطبية الطارئة،
ن�ت�ي�ج��ة �إ� �ص��اب��ة يف � �س��اق��ه وك ��دم ��ات يف

اجلذع ،بعد هجوم الدب قبل �أيام.
وق��ال خفر ال�سواحل� ،إن الرجل "�أفاد
ب� � ��أن ال � ��دب ع� ��اد �إىل م �ع �� �س �ك��ره وك ��ان
ي�ضايقه كل ليلة ملدة �أ�سبوع كامل".
ولي�س من الوا�ضح نوع الدب الذي قيل
�إن��ه هاجم ال��رج��ل ،لكن الدببة البنية
وال�سوداء �شائعة يف الوالية .و�أال�سكا هي
موطن  98يف املئة من الدببة البنية يف
الواليات املتحدة.
وع� � � ��ادة م� ��ا ت ��رت� �ب ��ط ال ��دب� �ب ��ة البنية
مبهاجمة الب�شر ،لأنها �أكرب وميكن �أن
تظهر املزيد من العدوانية� ،أما الدببة
ال �� �س��وداء الأم�يرك �ي��ة ،وه��ي �أ��ص�غ��ر من
البنية ،فهي �أقل مهاجمة للب�شر ونادرا
م��ا ت�ك��ون ع��دوان�ي��ة جت��اه ال�ن��ا���س م��ا مل
ت�ضطر للدفاع عن �صغارها.

هايل بريي تبحث عن زوجها املفقود

تبحث النجمةهايل بريي عن زوجها يف �أحداث فيلم " ،"The Mothershipالذي
يختفي يف ظ��روف غام�ضة من مزرعتهما الريفية ،وتكت�شف "�سارة" ،التي جت�سد
�شخ�صيتها هايل� ،شيئاً من خارج كوكب الأر���ض �أ�سفل منزلهما ،وتبد�أ يف رحلة بحث
عن زوجها وعن احلقيقة.
الفيلم ي�شارك يف بطولته توما�س فيليب �أونيل ،عمري هاردويك ومويل باركر ،و�إخراج
مات ت�شارمان.
وكانت ر�صدت عد�سات م�صوري "الباباراتزي" هايل مع املمثل الأمريكيجون �أورتيز،
خالل تواجدهما بكوالي�س ت�صوير الفيل يف بو�سطن.
يُذكر �أن هايل �أ�صبحت م�ؤخرا الوجه الإع�لاين لإحدى ماركات املالب�س الريا�ضية،
و�شاركت متابعيها بلقطات من احلملة مرتدية املجموعة اجلديدة.

رحيل روائي احلياة
اللبنانية جبور الدويهي
ت ��ويف ال ��روائ ��ي ال �ل �ب �ن��اين ،جبور
الدويهي ،عن عمر ناهز  72عاما،
بعد �صراع مع املر�ض ،تاركا وراءه
�إرثا �أدبيا غنيا ا�ستحق عنه جوائز
م��رم��وق��ة ،وم��ؤل�ف��ات ُترجمت �إىل
�أك �ث��ر م ��ن ل� �غ ��ة ،ج �ع �ل �ت��ه مبثابة
"روائي احلياة اللبنانية".
وذكرت الوكالة الوطنية للإعالم
الر�سمية� ،أن "املوت غ ّيب الروائي
وال �ن��اق��د الأدب � ��ي ال��دك �ت��ور جبور
ال�شيخا الدويهي ،بعد �صراع مع
املر�ض" .وذ ّك� ��رت ب ��أن��ه "�صاحب
رواي ��ات ع��دة ملعت وت��رك��ت �أث ��را يف
الفكر والأدب واالجتماع".
وق ��ال ال���ش��اع��ر وال �ك��ات��ب والناقد
الأدب � ��ي ع�ق��ل ال �ع��وي��ط� ،إن جبور
الدويهي ،املولود يف زغرتا (�شمايل
ل�ب�ن��ان) ع��ام  ،1949ك��ان "روائي
احلياة اللبنانية".
ونقلت "فران�س بر�س" عن العويط
قوله�" :أحقا موتك يا جبور بني
الأه � ��ل نعا�س؟" ،يف �إ�� �ش ��ارة �إىل
جمموعة ق�ص�صية للراحل بعنوان
"املوت بني الأهل نعا�س" �صدرت
عام .1990
وك ��ان ال��دوي �ه��ي ي�ح�م��ل �إج � ��ازة يف
الأدب الفرن�سي من كلية الرتبية
يف ب� �ي��روت ،ودك � �ت� ��وراه يف الأدب
املقارن من جامعة باري�س الثالثة
(ال�سوربون اجلديدة).

