
   

الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث : 
مل�سنا تكامال وتالحما جمتمعيا والتزاما 

بالإجراءات الحرتازية خالل عيد الأ�سحى
•• اأبوظبي-وام:

الهيئة  عن  الر�سمي  املتحدث  العامري  الربيك  طاهر  الدكتور  اأكد 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث اأن دولة الإم��ارات من 
 19  - الإن�سانية خ��ال كوفيد  ل��ل��م��ب��ادرات  ال��داع��م��ة  ال���دول  اأوائ���ل 
و�سكلت م�ساعداتها نحو 80 يف املائة من حجم ال�ستجابة الدولية 

للدول املتعرثة خال اجلائحة .
وقال خال الإحاطة الإعامية حلكومة الإمارات حول م�ستجدات 
جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد .. اإن عيد الأ�سحى كان خمتلفا عن 
الأعياد التي �سبقته يف زمن اجلائحة حيث مل�سنا التكامل والتاحم 
الحرتازية  ب���الإج���راءات  والل���ت���زام  التفاعل  خ��ال  م��ن  املجتمعي 
اإج��ازة العيد باأمان وكان موازيا لذلك التعاون  مما �ساهم يف ق�ساء 

والتن�سيق مع كافة قطاعات الدولة.              )التفا�سيل �س4(

اللجنة الأمنية الإماراتية ال�سودانية 
تبحث تعزيز التعاون امل�سرتك

•• اأبوظبي - وام:

عقدت اللجنة الأمنية امل�سرتكة الإماراتية ال�سودانية اجتماعها الأول عن 
التعاون والتن�سيق،  بعد عرب تقنية الت�سال املرئي، ملناق�سة �سبل تعزيز 
وتبادل التجارب واخلربات يف املجال التدريبي، بني وزارتي الداخلية يف 
البلدين ال�سقيقني. تراأ�س وفد الإمارات العميد حمد عجان العميمي 

مدير عام ال�سرطة اجلنائية الحتادية.              )التفا�سيل �س2(

ف�سل من ف�سول معاركها �سد الخوان

مهمة �سعبة اأمام ميقاتي لإنقاذ لبنان من �سبح النهيار الكامل

توّجه بها اإىل الداخل واخلارج

قي�س �سعيد يبعث بر�سائل طماأنة يف كل الجتاهات
الد�ضتوري احلر يعلن ف�ضل منظومة الربيع العربي ويدعو الرئي�س لتقدمي خارطة طريق وا�ضحة املعامل والأهداف

فرحة اجلماهري بتجميد الربملان

•• الفجر - تون�س

املع�سكرين  اأن�������س���ار  وال����ت����زم  ال�������س���ارع،  ه�����داأ 
امام  املواجهة  �سبح  وغ��اب  املعلنة،  بالقرارات 
ال�سيا�سية  البيانات  وانحازت  الربملان،  اأب��واب 
من  اأك��رث  العقل  منطق  اىل  الفرقاء  جلميع 
تقريبا،  التحري�س  خطاب  وغ��اب  النفعال، 

يف انتظار ان تت�سح الروؤية، ويطرح الرئي�س 
الثانية  التون�سي قي�س �سعيد اجندة اخلطوة 

التي يطالب مبعرفتها اجلميع.
ملا �سيتخذه  الأخ��ري، وكمقدمة �سرورية  هذا 
من قرارات يف قادم الأيام، حر�س خال لقاء 
الوطنية،  املنظمات  من  ع��دد  بروؤ�ساء  جمعه 
اإىل  الن���زلق  بعدم  طماأنة  ر�سائل  بعث  على 

مربع ال�ستفراد بال�سلطة، واحرتام احلقوق 
واحلريات الفردية والعامة، واحرتام اآجال 
والإعان  ال�ستثنائية،  الإج��راءات  تطبيق 
غ�سون  يف  اجلديدة  احلكومة  تركيبة  عن 
الحتاد  رئي�سة  ب��ه  �سرحت  م��ا  وف��ق  اأي����ام، 
الوطني للمراأة التون�سية، را�سية اجلربي. 
اأخ����رى ع���ربرّ احل���زب الد�ستوري  م��ن ج��ه��ة 

الثاثاء، عن  اأم�س  اأ���س��دره  بيان  احل��ر، يف 
اعتربه  ملا  جماعي  وع��ي  حل�سول  ارتياحه 
ف�����س��ل م��ن��ظ��وم��ة »ال���رب���ي���ع ال���ع���رب���ي« التي 
انطلقت يف 2011 واعتربها دمرت اأ�س�س 
وجوعت  الدولة  خزينة  واأفل�ست  القت�ساد 
�سيا�سيا هجينا ثبت  واأر�ست نظاما  ال�سعب 

ف�سله.                )التفا�سيل �س11-10(

حذر من ظهور حكومة جديدة موازية يف ال�ضرق

رئي�س الربملان: ليبيا �ستعود للمربع الأول اإذا تاأجلت النتخابات 
•• ليبيا-رويرتز:

قال عقيلة �سالح رئي�س الربملان املتحالف مع 
قوات �سرق ليبيا )اجلي�س الوطني الليبي ( اإن 
ا�سطرابات  واإىل  الأول  للمربع  �ستعود  ليبيا 
الوطنية  النتخابات  تاأجلت  اإذا   2011 ع��ام 
الأول. وح��ذر من  ك��ان��ون  دي�سمرب  امل��ق��ررة يف 

ظهور حكومة جديدة موازية يف ال�سرق.
باعتبارها  الغرب  يف  النتخابات  لهذه  وينظر 
ال�ستقرار  حت��ق��ي��ق  جل��ه��ود  ح��ا���س��م��ة  خ��ط��وة 
منذ  الفو�سى  من  حالة  ت�سهد  التي  ليبيا  يف 
امل��دع��وم��ة م��ن حلف   2011 ان��ت��ف��ا���س��ة ع���ام 
معمر  بحكم  اأط��اح��ت  والتي  الأطل�سي  �سمال 
للنفط  الكبري  املنتج  ليبيا،  القذايف.وُق�سمت 
2014 بني حكومة معرتف  ع��ام  وال��غ��از، يف 
ال�سرق  واإدارة مناف�سة يف  الغرب  دوليا يف  بها 

اأقامت موؤ�س�سات خا�سة بها.
اإىل  املتحدة  الأمم  تقودها  �سام  واأدت عملية 
التو�سل لوقف لإطاق النار العام املا�سي بعد 
اندلع قتال بني الف�سائل املتناحرة. وت�سكلت 
حكومة وحدة وطنية يف فرباير �سباط واأقرها 

الربملان يف مار�س اآذار.
وقال عقيلة �سالح رئي�س جمل�س النواب اإنه ل 

يريد روؤية املزيد من النق�سامات.
وقال �سالح لرويرتز يف مكتبه يف بلدة القبة 
�سوف  النتخابات،  تعطلت  »اإذا  الباد  ب�سرق 

اأن حكومة  من  الول« حم��ذرا  للمربع  نرجع 
جديدة موازية �ستظهر يف ال�سرق.

�سمان  ه��و  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  وه��دف 
ا���س��ت��م��رار اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة وق���ي���ادة الباد 
دي�����س��م��رب كانون   24 ي���وم  لن��ت��خ��اب��ات ع��ام��ة 

الأول.
ه��دن��ة يف  اإىل  ك��ذل��ك  ال�����س��ام  وق����ادت عملية 
 14 ا�ستمر  هجوم  ف�سل  بعد  اأي��ل��ول  �سبتمرب 
���س��ه��را ب��ق��ي��ادة خ��ل��ي��ف��ة ح��ف��رت ق��ائ��د اجلي�س 
مغادرة  اإىل  ال��ه��دن��ة  ودع���ت  الليبي .  ال��وط��ن��ي 

جميع القوات الأجنبية وقوات املرتزقة.
اأمر  الذي يح�سم  الرئي�س وحده  وقال �سالح 
وج���ود ال��ق��وات وامل��رت��زق��ة الأج��ان��ب يف الباد 
اأن هناك �سعوبات يف توحيد اجلي�س  م�سيفا 

ب�سبب التدخات اخلارجية.
وقال م�سوؤول بارز بوزارة اخلارجية الأمريكية 
تدعم  التي  ورو�سيا،  تركيا  اإن  املا�سي  ال�سهر 
الليبي،  ال�سراع  يف  خمتلفا  طرفا  منهما  كل 
حتقيق  على  للعمل  اأويل  تفاهم  اإىل  تو�سلتا 
هدف �سحب نحو 300 من املرتزقة ال�سوريني 

من كل جانب من جانبي ال�سراع.
الوطنية  ال���وح���دة  ح��ك��وم��ة  اإن  ���س��ال��ح  وق����ال 
واأ�سبحت  امل���وؤ����س�������س���ات  ت���وح���ي���د  يف  ف�����س��ل��ت 
بالهتمام  وطالبها  فقط  لطرابل�س  حكومة 
اللتني  ب��احل��ك��وم��ت��ني  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ب��الل��ت��زام��ات 

جرى حلهما.

الناتو يدعو اإىل التفاو�س على ت�ضوية ب�ضاأن اأفغان�ضتان

زحام على جوازات ال�سفر الأفغانية حت�سبًا ل�سيطرة طالبان

ميقاتي يبداأ مهمة �سعبة لت�سكيل حكومة يف لبنان 
تعّر�س  اإي����ران  فرن�سا: 
للخطر فيينا  حم���ادث���ات 

•• باري�س-وكاالت:

الفرن�سية  اخلارجية  وزارة  رت  ح��ذرّ
من اأن عدم عودة اإيران اإىل طاولة 
فر�سة  �سيعر�س  قريباً،  املحادثات 
التو�سل لتفاق مع القوى العاملية 

حول النووي الإيراين للخطر.
وزارة  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث���ة  واأف���������ادت 
فون  اأنيي�س  الفرن�سية  اخل��ارج��ي��ة 
نقلتها  يومية  اإف����ادة  يف  م���ول،  دي��ر 
وكالة رويرتز، الثنني، باأن طهران 
ل���و وا���س��ل��ت ال�����س��ري ع��ل��ى اخلطى 
ت��ب��ط��ئ فقط  ل  ف���اإن���ه���ا  ن��ف�����س��ه��ا، 
التو�سل اإىل اتفاق لرفع العقوبات، 
بل تعر�س احتمال اختتام حمادثات 
ال�ساملة  العمل  وع��ودة خطة  فيينا 

امل�سرتكة خلطر كبري.
با�سم  امل����ت����ح����دث  اأن  اإىل  ي�������س���ار 
براي�س  نيد  الأم��ريك��ي��ة  اخلارجية 
ك����ان ك�����س��ف الأ����س���ب���وع امل���ا����س���ي، اأن 
اجلولة ال�سابعة من املحادثات حول 

العودة اإىل التفاق مل حتدد بعد.
�سحافية،  ت�سريحات  يف  واأو���س��ح 
ا�ستعداداها  م���راراً  اأب���دت  ب��اده  اأن 
ع���ل���ى ال���ع���م���ل ل���ل���ع���ودة والل�����ت�����زام 
امل�����س��رتك ب���الت���ف���اق، م�����س��دداً على 
هي  ب��اع��ت��ق��اده  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  اأن 
مع  امل��ت��وف��رة  فعالية  الأك���رث  الأداة 
الدول  جمموعة  يف  اأمريكا  �سركاء 
اخل��م�����س��ة زائ����د واح����د ل��ل��ت��اأك��د من 
ج���دي���د م���ن ع����دم ام���ت���اك اإي�����ران 

لل�ساح النووي.

انفجار هائل يهز جممعا للكيماويات يف اأملانيا
•• برلني-وكاالت:

هزرّ انفجار هائل جممعا للكيماويات مبدينة ليفركوزن الأملانية، الثاثاء، 
وفقدان عدد  واإ�سابة  الهواء،  يف  كبرية  �سوداء  �سحابة  ت�سكل  اإىل  اأدى  مما 

من الأ�سخا�س.
وذكرت وكالة الأنباء الأملانية، اأن املكتب الحتادي الأملاين للحماية املدنية 
والإغاثة يف حالت الكوارث، �سنف النفجار على اأنه ي�سكل )تهديدا كبريا(، 
وطلب من ال�سكان البقاء يف املنازل واإغاق النوافذ والأبواب. وذكرت و�سائل 

اإعام اأملانية، اأن عدد الإ�سابات الناجمة عن النفجار، و�سل اإىل 16.    
وقال م�سغلو موقع كيمبارك يف ليفركوزن، الذي يبعد حوايل 20 كيلومرتا 

�سمال كولونيا على نهر الراين، اإن �سبب النفجار مل يت�سح بعد.
الك�سف  الإطفاء وعربات  ن�سر رجال  اأنه مت  اإىل  بيانهم على تويرت،  واأ�سار 

عن التلوث.
وذكرت ال�سرطة يف مدينة كولون القريبة، اأنه لي�س لديها اأي معلومات عن 
�سبب اأو حجم النفجار، ولي�ست على علم باأي اإ�سابات يف هذه املرحلة، لكنها 
ن�سرت عددا كبريا من اجلنود و�سيارات الإ�سعاف يف مكان احلادث، وفق ما 

نقلت اأ�سو�سيتد بر�س.
ال�سكان  ح��ذرت  كما  املنازل،  يف  البقاء  ال�سكان  جميع  من  ال�سرطة  وطلبت 
ال�سريعة  ال��ط��رق  م��ن  العديد  واأغلقت  املنطقة،  بتجنب  ليفركوزن  خ��ارج 

الرئي�سية القريبة.

•• بروك�سل-اأ ف ب:

���س��دد الأم�����ني ال���ع���ام حل��ل��ف ���س��م��ال الأط��ل�����س��ي ين�س 
على  ال��ت��ف��او���س  ���س��رورة  ع��ل��ى  ال��ث��اث��اء  �ستولتنربغ 
ب���اأن البلد  اأف��غ��ان�����س��ت��ان، واأق���ر  ت�سوية م��ع ط��ال��ب��ان يف 
اأمنيا �سعبا للغاية مع ان�سحاب القوات  يواجه و�سعا 

الأجنبية.
ث اإىل  وق����ال ���س��ت��ول��ت��ن��ربغ ع��ل��ى ت��وي��رت ب��ع��دم��ا حت����درّ
الأمني  الو�سع  يبقى  غني  اأ�سرف  الأف��غ��اين  الرئي�س 
يتم  ت�سوية  ويقت�سي  للغاية  �سعبا  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  يف 
التفاو�س عليها. �سيوا�سل حلف �سمال الأطل�سي دعم 
اأفغان�ستان مبا يف ذلك عرب التمويل والتواجد املدين 

والتدريب خارج الباد.
وقت  يف  مايو  اأي��ار  مطلع  منذ  العنف  م�ستوى  ارتفع 
اأطلقت طالبان هجوما وا�سع النطاق بعد اأيام من بدء 
ان�سحابها  الأطل�سي  حلف  بقيادة  الأمريكية  القوات 

الذي ا�سُتكمل تقريبا.
دون على مناطق وا�سعة ومعابر حدودية  و�سيطر املتمررّ

وحا�سروا عوا�سم عدة وليات.

•• بريوت-وكاالت:

اللبناين  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ب����داأ 
اأم�س  م��ي��ق��ات��ي  جن���ي���ب  امل���ك���ل���ف 
ا���س��ت�����س��ارات م��ع الكتل  ال��ث��اث��اء 
ت�سبق  خ�����ط�����وة  يف  ال����ن����ي����اب����ي����ة 
الأحزاب  مع  ال�سعبة  املفاو�سات 
ال�سيا�سية التي وقفت خال نحو 
حكومة  ولدة  ام����ام  ع��ائ��ق��اً  ع���ام 
اإنقاذ الباد من  جديدة مهمتها 

النهيار القت�سادي.
حماولتان  فيه  ف�سلت  ع��ام  وبعد 
اخلافات  جراء  حكومة  لتاأليف 
الرئي�س  كلف  احل��ادة،  ال�سيا�سية 
الإثنني  ع���ون  م��ي�����س��ال  ال��ل��ب��ن��اين 
ت�سكيل  ع����ام����اً(   65( م��ي��ق��ات��ي 
و�سفها  م���ه���م���ة  يف  احل����ك����وم����ة، 

الرئي�س املكلف بال�سعبة.
تراأ�س  ال�����ذي  م��ي��ق��ات��ي،  واأط���ل���ق 
ا�ست�سارات  ال�سابق،  يف  حكومتني 
التاأليف الثاثاء اإذ التقى رئي�س 

جمل�س النواب نبيه بري.
وعادة ما يتم طرح ا�سم ميقاتي، 
رجل الأعمال الرثي الذي تراأ�س 
كمر�سح  ال�����س��اب��ق،  يف  ح��ك��وم��ت��ني 
م���ن اجلمود  ل��ل��خ��روج  ت��واف��ق��ي 
ال�سيا�سية  اخلافات  من  الناجت 
يف الباد. وبات اليوم ال�سخ�سية 
التي يكلفها عون ت�سكيل  الثالثة 

ا���س��ت��ق��ال��ة حكومة  ب��ع��د  ح��ك��وم��ة 
ح�����س��ان دي���اب اإث���ر ان��ف��ج��ار مرفاأ 
ع يف ال��راب��ع م��ن اآب  ب���ريوت امل����رورّ
اأدى  وال���ذي   ،2020 اأغ�سط�س 
اىل مقتل اأكرث من مئتي �سخ�س 
 6500 م�����ن  اأك��������رث  واإ������س�����اب�����ة 
ال�سغوط  ت��ن��ج��ح  ب�����ج�����روح.ومل 
ال�سيا�سية،  الطبقة  على  الدولية 
خ�سو�ساً،  فرن�سا  مار�ستها  التي 
ولدة  ت�سريع  يف  الن��ف��ج��ار  م��ن��ذ 
حكومة ي�سرتط املجتمع الدويل 
وتقبل  اخ��ت�����س��ا���س��ي��ني  ت�����س��م  اأن 

ويف طابور طويل اأمام دائرة اجلوازات يف كابول، يقف 
عبد اخلالد نبيار منتظراً اأن يحني دوره لطلب اإ�سدار 
له مغادرة الباد  وثائق �سفر لعائلته، من �ساأنها اأن تخورّ

يف حال ا�ستولت حركة طالبان على ال�سلطة.
وي���ق���ول ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب���ر����س ب��ي��ن��م��ا ي��ن��ت��ظ��ر على 
جئت  ح��ارق��ة،  �سم�س  اأ�سعة  حتت  �سباحاً  املئات  غ��رار 
للح�سول على جوازات �سفر لعائلتي لأننا ل نعلم اأبداً 

ما قد يح�سل.
لأكرث من مئة مرت، ميتد �سفرّ النتظار عند الثامنة 
ال�سم�س مبغلفات  اأ�سعة  �سباحاً. ي�ستظل البع�س من 
املطلوبة  والأوراق  امل�ستندات  فيها  با�ستيكية و�سعوا 

لجناز جوازات �سفرهم.
ان��زع��اج��ه��ا م��ن وج���ود ال�سحافيني.  ت��ب��دي م�����س��وؤول��ة 
طلب  ه��و  �سفر  ج��واز  على  احل�سول  بانفعال  وت��ق��ول 

م�سروع لكل اأفغاين.
خال الأ�سابيع الأخرية، فاق عدد الراغبني باحل�سول 
على جوازات �سفر التوقعات. ويقول �سرطي لفران�س 
بر�س ن�ستقبل نحو ع�سرة اآلف �سخ�س يومياً، مقابل 

األفني يف العادة.

اإ���س��اح��ات ج��ذري��ة مقابل  ع��ل��ى 
تقدمي الدعم املايل للبنان.

اأعلن  احل��ايل،  ال�سهر  ومنت�سف 
احل�����ري�����ري اع�����ت�����ذاره ع����ن عدم 
ت�سكيل حكومة جديدة بعد ت�سعة 
حالت  بعدما  تكليفه،  على  اأ�سهر 
مع  احل��ادة  ال�سيا�سية  اخلافات 
امتامه  دون  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س 
اأم�����س��ى احلريري  وق���د  امل��ه��م��ة. 
يتبادلن  املا�سية  الأ�سهر  وع��ون 
الت����ه����ام����ات ب��ال��ت��ع��ط��ي��ل ج����راء 
وت�سمية  اخلاف على احل�س�س 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:24            
الظهر.......    12:31  
الع�رص........   03:54   
املغرب.....   07:11  
الع�صاء......   08:33
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جامعة خليفة تطور تقنيات 
حديثة لكت�شاف املواقع الأثرية 

اأخبار الإمارات

تعذيب وخطف واختفاء ق�رسي.. 
الوجه املظلم لرتكيا الأردوغانية

عربي ودويل

مباراة م�شريية مل�رس اأمام 
اأ�شرتاليا يف الأوملبياد

الفجر الريا�شي

مب�ضاركة 8 مروحيات
التحالف الدويل يعتقل قياديني يف داع�س بدير الزور

•• دير الزور-وكاالت:

نفذت قوات التحالف الدويل عملية اإنزال جوي يف ريف دير الزور ال�سرقي ومتكنت من 
اعتقال قيادي وم�سوؤول �سابق يف تنظيم داع�س.

وقال املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان، نقا عن ن�سطاء، اإن قوات التحالف الدويل نفذت 
بعد منت�سف ليلة الثنني عملية اإنزال يف قرية الزر بريف دير الزور ال�سرقي، مب�ساركة 
مبا ي�سمى ديوان  �سابق  م�سوؤول  اعتقال  من  ومتكنت  جند  ناقلة  بينها  مروحيات   8

ال�سحة بولية الفرات، اأثناء �سيطرة داع�س.
بلدة  اأبناء  التنظيم من  اآخر يف  قياديا  نف�سها،  العملية  التحالف، يف  قوات  اعتقلت  كما 

البوليل، وفقا للمر�سد.
  كذلك قام عنا�سر التحالف بتفجري منزل مواطن بوا�سطة عبوات نا�سفة، حيث جرت 

العملية دون م�ساركة قوات �سوريا الدميقراطية اأو قوات برية.
ي�سار اإىل اأنه يف الأول من يوليو اجلاري، ر�سد املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان عملية 
جامو�س  خربة  قرية  يف  الدميقراطية  �سوريا  وق��وات  ال��دويل  التحالف  لقوات  اأمنية 

الواقعة يف ريف احل�سكة ال�سرقي قرب جبل كوكب اخلا�سع ل�سيطرة النظام ال�سوري.

اأمريكية  جدية  تنتظر  مو�سكو 
يف احلوار ال�سرتاتيجي اليوم

•• مو�سكو-اأ ف ب:

ل مو�سكو على املحادثات رفيعة  تعورّ
اجلانب  مع  جتريها  التي  امل�ستوى 
الأربعاء  اليوم  الأمريكي يف جنيف 
ي��ة وا���س��ن��ط��ن يف  د م���دى ج��درّ ل��ت��ح��درّ
امل�����س��ي ب��احل��وار ال��ث��ن��ائ��ي، وف���ق ما 

اأعلن م�سوؤول رو�سي الثاثاء.
وقال نائب وزير اخلارجية �سريغي 
اإث����ر  ن��ف��ه��م  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ري����اب����ك����وف، 
زمائنا  ���ة  ج���ديرّ م����دى  امل���ح���ادث���ات 
باإقامة  رغ��ب��ت��ه��م  يف  الأم���ريك���ي���ني 
ب�ساأن  وح���ي���وي  م��غ��زى  ذات  ح����وار 

ال�ستقرار ال�سرتاتيجي.
اإط����اق احلوار  ع��ل��ى  ال��ت��واف��ق  ومترّ 
ال�سرتاتيجي  ال����س���ت���ق���رار  ح����ول 
16 حزيران  خال قمة جمعت يف 
ي��ون��ي��و ال��رئ��ي�����س��ني الأم���ريك���ي جو 
بوتني  فادميري  والرو�سي  بايدن 
يف جنيف. وتهدف املبادرة بالدرجة 
يف  ال���س��ت��ق��رار  حتقيق  اإىل  الأوىل 

عاقتهما املتوترّرة.
على  الثاين  وهو  الجتماع،  ويعقد 
�سهرين،  غ�سون  يف  رفيع  م�ستوى 

يف جنيف خلف اأبواب مو�سدة.
عقد  م�����ن  ال�����ه�����دف  اأن  واأو�������س������ح 
امل�سار واإجراء  اإطاق  الجتماع هو 
و  الخ��ت��اف  لنقاط  ق  معمرّ حتليل 

جمالت للعمل امل�سرتك.

الحتاد الأوروبي يندد مبواقف 
قرب�س  ���س��اأن  يف  اإردوغ�����ان 

•• بروك�سل-اأ ف ب:

الثاثاء  الوروب������ي  الحت����اد  ن���دد 
للرئي�س  امل��ق��ب��ول��ة  غ��ري  ب��امل��واق��ف 
ال��رتك��ي يف ���س��اأن ق��رب���س ال��ت��ي ل 
ام���ام تطبيع  الأك���رب  العائق  ت���زال 
ال��ع��اق��ات ب���ني الحت�����اد واأن���ق���رة، 
م���ه���ددا يف اإع������ان ت��ب��ن��ت��ه ال����دول 
اإجراءات  باتخاذ  ال�27  الع�ساء 

م�سادة.
واورد العان الذي ا�سدره وزير 
خارجية الحتاد الوروبي جوزيب 
الوروب����ي����ني  ال����ق����ادة  اأن  ب����وري����ل 
ا�ستخدام  "على  عزمهم  ي��وؤك��دون 
املتوافرة  واخل��ي��ارات  الدوات  ك��ل 
تركيا  ق����ام����ت  ح������ال  يف  ل���دي���ه���م 
بخطوات اأحادية تتنافى والقانون 

الدويل.
وزراء  اأن  اىل  الع���������ان  ون����ب����ه 
خ��ارج��ي��ة الحت�����اد ���س��ي��ب��ح��ث��ون يف 
اتخاذ "خطوات" خال اجتماعهم 
عن  تركيا  ت��رتاج��ع  مل  اإذا  املقبل 
افعالها املناق�سة لقرارات جمل�س 

المن الدويل.
وي���اأت���ي ه����ذا الع�����ان ب��ع��د اإدان����ة 
اع�سائه  ب��اج��م��اع  الم����ن  جم��ل�����س 
مل���واق���ف ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي رجب 
طيب اإردوغان. وقد �سادقت عليه 
الدول ال27 الع�ساء يف الحتاد 
يف�سر  ال������ذي  الم������ر  الوروب����������ي، 

تاأخري �سدوره .

الوزراء و�سكل احلكومة.
ال�سفري  اعتذر  احل��ري��ري،  وقبل 
م�سطفى اأديب، الذي كلف تاأليف 
احلكومة نهاية اآب اأغ�سط�س، عن 
امتام املهمة جراء اخلافات بني 

القوى ال�سيا�سية.
بتكليف  ت���ف���اوؤًل  ُك���رث  ي��ب��دي  ول 
اأن�����ه يعترب  م��ي��ق��ات��ي خ�����س��و���س��اً 
جزءاً من الطبقة ال�سيا�سية التي 
طالبت تظاهرات �سخمة يف العام 
2019 باإ�سقاطها، كما اإن ا�سمه 

مرتبط بق�سايا ف�ساد.

رجل يتابع ت�ساعد الدخان الكثيف من موقع الإنفجار  )ا ف ب(
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•• اأبوظبي-وام: 

  متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
ال�ساعات  296،686 فح�سا جديدا خال  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�سيع  الدولة  والفح�س يف  التق�سي  اإج��راءات  تكثيف    و�ساهم 
اإ�سابة  1،539 حالة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��ازم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�سجلة 674،724 حالة.
تداعيات  م��ن  وذل���ك  م�سابتني  حالتني  وف���اة  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت    كما 
الإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  1،929

تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة    واأعربت 
وموا�ساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سامة اجلميع.
1،497 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �سفاء    كما 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الازمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�سفاء 652،180 حالة.

اأجرت 296,686 فح�ضا ك�ضفت عن 1,539 اإ�ضابة 

ال�سحة تعلن �سفاء 1,497 حالة جديدة من كورونا

اللجنة الأمنية الإماراتية ال�سودانية تبحث تعزيز التعاون امل�سرتك

مركز ات�سال اإ�سالمية دبي ي�ستقبل ع�سرة اآلف طلب يف الن�سف الأول

الدورات  على  والتعرف  التدريبي، 
خطة  و�سع  جانب  اإىل  التدريبية 
الأمنية  اللجنة  اأعمال  عمل لدفع 
الأم�����ام م��ن خال  اإىل  امل�����س��رتك��ة 
اأمن  على  اإي��ج��اب��اً  تنعك�س  ب��رام��ج 

البلدين  ب���ني  ال���ت���ع���اون  م�����س��رية 
باملجالت  يتعلق  فيما  ال�سقيقني 
الأم��ن��ي��ة وال�����س��رط��ي��ة، ك��م��ا نهدف 
اإىل الإطاع على جتارب وخربات 
وزارة الداخلية الإماراتية يف املجال 

وا�ستقرار البلدين ال�سقيقني " .
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ال���ع���م���ي���د حمد 
ياأتي  الجتماع  ه��ذا  " اإن  عجان 
التي  الأخ��وي��ة  للعاقات  تتويجا 
ال�سقيقني،  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  ت��رب��ط 

•• اأبوظبي - وام:

امل�سرتكة  الأم��ن��ي��ة  اللجنة  ع��ق��دت 
اجتماعها  ال�سودانية  الإم��ارات��ي��ة 
تقنية  ع����رب  بعد"  "عن  الأول 
مل��ن��اق�����س��ة �سبل  امل���رئ���ي،  الت�������س���ال 
وتبادل  والتن�سيق،  التعاون  تعزيز 
املجال  يف  واخل��������ربات  ال���ت���ج���ارب 
الداخلية  وزارت���ي  ب��ني  التدريبي، 
تراأ�س  ال�����س��ق��ي��ق��ني.  ال��ب��ل��دي��ن  يف 
وفد الإمارات يف الجتماع العميد 
عام  العميمي مدير  حمد عجان 
يف  الحت��ادي��ة،  اجلنائية  ال�سرطة 
ال�سوداين  اجل���ان���ب  ت���راأ����س  ح���ني 
جلنة  رئي�س  حامد  عنان  الفريق 
يف  التفاهم  مذكرة  تنفيذ  متابعة 
جمهورية  م���ع  ال��ت��دري��ب��ي  امل���ج���ال 

ال�سودان.
كلمته  يف  ع���ن���ان  ال���ف���ري���ق  ورح�����ب 
بالعميد  ل��اج��ت��م��اع  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
حمد عجان والوفد املرافق له .. 
" اإن ه��ذا الجتماع يدعم  وق��ال : 

الآراء  لتبادل  هامة  فر�سة  وٌي��ع��د 
والأف���ك���ار ل��ت��ع��زي��ز وت��ف��ع��ي��ل اأوج���ه 
ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق امل�����س��رتك يف 
بني  وال�سرطية،  الأمنية  املجالت 
اجلانبني، متمنيا اأن يحقق النتائج 

والأهداف املرجوة منه".
ك���م���ا ق�����دم ال����رائ����د حم���م���د خليل 
التطوير  م���رك���ز  م���دي���ر  ب�������دران 
املهني بوزارة الداخلية عر�سا عن 
تنفيذها،  واآلية  التدريبية  اخلطة 
ومنظومة قيا�س اأثر التدريب على 

املتدربني.
ال�سوداين  ال���وف���د  اأع�����س��اء  وق����دم 
ع��ر���س��ا ل��ل��م��ه��ام وال���واج���ب���ات التي 
الأمنية  الأج�����ه�����زة  ب���ه���ا  ت��ن��ه�����س 
وب�����رام�����ج ال����ت����دري����ب، وال���������دورات 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا هذه 
مب�ستوى  ل����ارت����ق����اء  الأج������ه������زة 
ع����ن����ا�����س����ر ال���������س����رط����ة وت���ط���وي���ر 
العملية  كفاءتهم  ورف��ع  مهاراتهم 
لتمكينهم من القيام باملهام املوكلة 

لهم على اأكمل وجه.

•• دبي -وام:

يف  املتعاملني  خدمة  اإدارة  اأعلنت 
والعمل  الإ�سامية  ال�سوؤون  دائرة 
الطلبات  ع���دد  اأن  ب��دب��ي  اخل���ريي 
الدائرة  ات�سال  اإىل مركز  ال��واردة 
يف  طلب  اآلف   10 م��ن  اأك���رث  بلغ 
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف 
ح���ي���ث ���س��م��ل��ت خ����دم����ات ال����دائ����رة 
خمتلف  عرب  متنوعة  خدمة   54

قطاعاتها.
ال�سنوي  ن�سف  التقرير  واأو���س��ح 
جمموع  اأن  اإىل   2021 ل���ع���ام 

الربع  خ����ال  ال��������واردة  ال��ط��ل��ب��ات 
اآلف طلب   5 اأك��رث من  الأول بلغ 
الطلبات  جم���م���وع  ب���ل���غ  ح����ني  يف 
اأكرث  الثاين  الربع  ال���واردة خ��ال 
4 اآلف طلب حيث كان طلب  من 
اإ���س��دار ف��ت��وى م��ن ب��ني اخلدمات 
الطلبات  و�سلت  اإذ  طلبا  الأك���رث 
اأكرث من 4 اآلف طلب بينما جاء 
اأكرث  كثاين  الإ���س��ام  اإ�سهار  طلب 
اخلدمات طلبا باأكرث من 2000 
الأول من عام  الن�سف  طلب حتى 

.2021
واأك������د ع�����ادل ج��م��ع��ة م��ط��ر مدير 

اأن مركز  املتعاملني  ق�سم عاقات 
ا�ستف�سارات  مع  يتعامل  الت�سال 
قنوات  ج��م��ي��ع  ع����رب  امل���ت���ع���ام���ل���ني 
�ساهمت  امل��ت��اح��ة ح��ي��ث  ال��ت��وا���س��ل 
واللكرتونية  ال��ذك��ي��ة  اخل��دم��ات 
ب��اخ��ت�����س��ار ال���وق���ت واجل���ه���د على 
املتعامل اإذ �سهلت التوا�سل عن بعد 
الحرتازية  ل���اإج���راءات  تطبيقا 
التوا�سل  ق��ن��وات  اأن  ...م��و���س��ح��ة 
الربيد  الهاتفية  باملكاملات  متثلت 
مبا�سرة  حم���ادث���ات  الإل����ك����رتوين 
بنا  ات�����س��ل  ن��ظ��ام  وات�����س��اب  تطبيق 
نظام ال�سكاوى املوحد حلكومة دبي 

دائرة  اأن  املتعاملني  خ��دم��ة  اإدارة 
والعمل  الإ����س���ام���ي���ة  ال���������س����وؤون 
متوا�سل  ب�سكل  ت�سعى  اخل����ريي 
اخلدمة  م�ستويات  اأع��ل��ى  لتوفري 
ب�سا�سة و�سهولة لكافة املتعاملني 
زمنية  م������دة  يف  دب������ي  اإم����������ارة  يف 
لتحقيق  اح��رتايف  وب�سكل  حم��ددة 
ر�ساهم  م�ستوى  ورف���ع  �سعادتهم 
..م�سريا  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات  ع��ن 
على  حت���ر����س  ال�����دائ�����رة  اأن  اإىل 
بالعتماد  املتعاملني  اإث��راء جتربة 
التقنيات. من جانبها  اأحدث  على 
رئي�س  ال�������س���وي���دي  ه���اج���ر  ذك�����رت 

نظام القرتاحات املوحد حلكومة 
ومتابعة  ا�ستقبال  اإىل  اإ�سافة  دبي 
املتعاملني  و���س��ك��اوى  م��اح��ظ��ات 
وب����اغ����ات امل�����س��اج��د اإ����س���اف���ة اإىل 
الذكية  اخلدمات  طلبات  ا�ستقبال 
وت��وج��ي��ه امل��ت��ع��ام��ل واإر�����س����اده اإىل 
الذكية  اخلدمات  ا�ستخدام  كيفية 

للدائرة.
وي��ذك��ر اأن م��رك��ز الت�����س��ال يعترب 
اأح���د اأه���م ق��ن��وات ت��ق��دمي اخلدمة 
بدائرة ال�سوؤون الإ�سامية والعمل 
يتوىل تقدمي عدد  اخل��ريي حيث 
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ال�سحة تقدم 63,309 جرعات من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي-وام:

من  جرعات   63،309 تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  "كوفيد19-" خال  لقاح 
ومعدل  جرعة   16،587،478 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 167.71 جرعة لكل 100 �سخ�س.
اإىل  و�سعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

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

اإطالق بوابة اإلكرتونية لتقدير اأعداد الطيور املائية يف العامل
•• اأبوظبي-وام:

لاأرا�سي  الدولية  املنظمة  مع  بالتعاون  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  اأطلقت 
ال��رط��ب��ة ب��واب��ة اإل��ك��رتون��ي��ة لتقدير اإع����داد ال��ط��ي��ور امل��ائ��ي��ة ،وت��ع��ت��رب هذه 
البوابة من�سة تفاعلية اإلكرتونية ت�سم اأحدث البيانات حول حالة وتوزيع 

جمموعات الطيور املائية يف العامل.
ومتت عملية الإطاق بعد عقد جل�سة نقا�سية خال ندوة عاملية نظمتها 
– اأبوظبي  البيئة  بال�سراكة مع هيئة  املنظمة الدولية لاأرا�سي الرطبة 

والتي قدمت دعماً مالياً لتطوير البوابة.
اتفاقية  عن  ممثلني  �سمت  رائ��دة  دولية  جلنة  النقا�سية  باجلل�سة  �سارك 
 /CMS/ املهاجرة  الأن���واع  ومعاهدة  الرطبة  الأرا���س��ي  ب�ساأن  رام�سار 
املهاجرة  املائية  الطيور  واتفاقية   /CBD/ البيولوجي التنوع  واتفاقية 
الأفريقية الأوروبية الآ�سيوية /AEWA/ و�سبكة موقع م�سار الطريان 
يف  الطريان  م�سار  موقع  و�سبكة   /EAAF/واأ�سرتاليا اآ�سيا  �سرق  بني 
غرب / و�سط اآ�سيا و�سبكة حممية الطيور ال�ساحلية يف ن�سف الكرة الغربي 
اجلديدة  للبوابة  الرئي�سيني  امل�ستخدمني  متثل  والتي   /WHSRN/
التنوع  اإدارة  مدير  جافيد  �سامل  الدكتور  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  ��ل  وم��ثرّ

البيولوجي الربي بالإنابة.
وم���ع وج���ود اأك���رث م��ن 870 ن��وع��ا م��ن ال��ط��ي��ور امل��ائ��ي��ة ���س��ت��وف��ر البوابة 
الإلكرتونية اجلديدة اأحدث املعلومات حول تقديرات اأعداد الطيور املائية 
واجت���اه���ات اأك���رث م��ن 2500 جم��م��وع��ة م��ن ه���ذه ال��ط��ي��ور وت��ت��ن��وع هذه 
بانتظام يف  التي ميكن م�ساهدتها  الرائعة  الفامنجو  الطيور من طيور 
الأرا�سي الرطبة ال�ساحلية والداخلية يف الإمارات العربية املتحدة وطيور 
كركي �سارو�س املهيبة التي يبلغ طولها اأكرث من 1.5 مرت مما يجعلها من 
اأطول الطيورالتي تنت�سر يف الأرا�سي الرطبة وحقول الأرز يف جنوب �سرق 

اآ�سيا وا�سرتاليا.
اإىل  امل��ائ��ي��ة الأخ����رى م��ن ط��ي��ور الطيطوي  ال��ط��ي��ور  اأن����واع  ��ا  اأي�����سً وت�سمل 

الزقزاق مبا يف ذلك زقزاق ال�سرطان الفريد من نوعه الذي يتكاثر حالًيا 
هذه  جميع  على  احلفاظ  ويتطلب  البحرية  اأبوظبي  ج��زر  من  اثنتني  يف 
الأنواع توفر معلومات ي�سهل الو�سول اإليها عن حالتها وامناط هجرتها 

مل�ساعدة احلكومات والباحثني على اتخاذ قرارات حلمايتها.
البيئة  العام لهيئة  وقالت �سعادة الدكتورة �سيخة �سامل الظاهري الأمني 
معلومات  اإىل  الو�سول  جعل  يف  �ست�ساهم  اجلديدة  البوابة  ان  اأبوظبي   -
حول الطيور املائية الرئي�سية اأ�سهل بكثري لل�سلطات املعنية باإدارة ومراقبة 
هذه الطيور مثل هيئة البيئة - اأبوظبي و�ست�ساعدنا بالتاأكيد على حتديد 
اتفاقية  اإىل  �سمها  يتم  اأن  ميكن  التي  اجلديدة  الرطبة  الأرا�سي  مواقع 
رام�سار.. و�سيكون الدعم الذي قدمناه مفيدا للغاية للم�ستخدمني بدًءا 
من احلكومات اإىل الباحثني واملهتمني يف املحافظة على احلياة الفطرية 

على ال�سعيدين الوطني والإقليمي ويف جميع اأنحاء العامل.
التنوع  لقطاع  بالإنابة  التنفيذي  املدير  الها�سمي  اأحمد  ق��ال  جهته  من 
ا يف  البيولوجي الربي والبحري بهيئة البيئة - اأبوظبي الذي �سارك اأي�سً
اإطاق البوابة الإلكرتونية ان تطوير البوابة التفاعلية من قبل املنظمة 
الدولية لاأرا�سي الرطبة يعد اإجنازا مهما وقد جاء الدعم الذي قدمته 
الأداة  ه��ذه  تطوير  اإىل  واأدى  املنا�سب  الوقت  يف  – اأبوظبي  البيئة  هيئة 
التي �ستعمل كنظام دعم للطيور املائية والأرا�سي الرطبة يف جميع اأنحاء 

العامل.
واملنظمات غري احلكومية واخل��رباء يف جميع  الها�سمي احلكومات  وحث 
وكيف  الإلكرتونية  البوابة  حول  ماحظاتهم  تقدمي  على  العامل  اأنحاء 
�ساهمت بدعمهم يف تنفيذ عملهم وتقدمي مقرتحاتهم لإدخال حت�سينات 

على اآلية عمل البوابة يف امل�ستقبل.
وو بدوره قال الدكتور �سامل جافيد اإن الو�سول اإىل اأحدث املعلومات حول 
حجم واجتاهات الطيور اأمر بالغ الأهمية للمنظمات احلكومية امل�سوؤولة 

عن اإدارة الأرا�سي الرطبة والطيور املائية.
واأ�ساف: ت�سمح لنا اخلرائط التفاعلية وحتديدعتبة 1? من العدد الكلي 

لكل جمموعة من اأعداد الطيور املائية بتحديد املواقع امل�ستهدفة وحتديد 
اأولويات احلفاظ عليها وتخطيط اإج��راءات احلماية على امل�ستوى املحلي 
واإدراجها �سمن �سبكات املناطق املحمية ف�سًا عن اإعان املواقع كاأرا�سي 

رطبة ذات اأهمية دولية مبوجب اتفاقية رام�سار.
تكاثر  ور���س��د  لتقييم  برناجماً  اأج���رت  – اأبوظبي  البيئة  هيئة  اأن  وذك��ر 
درا�سات  اك�سبتنا  ذل��ك  اإىل  بالإ�سافة  اأبوظبي  يف  املهاجرة  املائية  الطيور 
ُب��ع��د عرب  ع��ن  الهيئة  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  الرئي�سية  امل��ه��اج��رة  امل��ائ��ي��ة  ال��ط��ي��ور 
الأقمار ال�سناعية روؤى مهمة حول مواقع هجرة الطيور واأمناط هجرتها 
�ساعدنا يف  الطريان مما  الرطبة على طول م�سارات  الأرا�سي  وا�ستخدام 

حماية املواقع املهمة.
الدويل  التعداد  بتن�سيق  اأي�سا  تقوم  الهيئة  اأن  اإىل  الدكتور جافيد  واأ�سار 
للطيور املائية /IWC/ يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة وهي مبادرة 
لزيارة  ال��ف��ر���س��ة  للمتطوعني  تتيح  امل��واَط��َن��ة  ع��ل��م  �سمن  الأم����د  ط��وي��ل��ة 
املتحدة وجمع  العربية  الإم��ارات  اأنحاء  املهمة يف جميع  الرطبة  الأرا�سي 
من  جمعها  يتم  التي  املعلومات  ت�ساهم  كما  املائية  الطيور  عن  البيانات 
خال جمموعة من املتطوعني يف توفري بيانات مفيدة عن الطيور املائية 

والتي تغذي تقديرات اأعداد الطيور املائية .
العامل  اأنحاء  الرطبة يف جميع  الأرا���س��ي  العديد من  انه نظرا لن  وق��ال 
تتعر�س للتهديد نتيجة الأن�سطة التنموية والتغري املناخي وتاأثري الأنواع 
الرطبة  الأرا���س��ي  ولأن  حلمايتها  معاً  العمل  اإىل  بحاجة  فنحن  الغازية 
ا  تعتربمن بني اأكرث النظم البيئية اإنتاجية يف العامل، فنحن بحاجة اأي�سً
والتي هي يف حاجة ما�سة  املتدهورة  الرطبة  الأرا�سي  ا�ستعادة بع�س  اإىل 

اإىل حمايتها و�سمان تعافيها.
"عقد  ه��و  العقد  ه��ذا  اأن  م��وؤخ��را  اأعلنت  ق��د  املتحدة  الأمم  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
النظم  وا���س��ت��ع��ادة  لعك�س  الإيكولوجي"  النظام  ل�ستعادة  املتحدة  الأمم 

البيئيةاملتدهورة.
و توفر البوابة الإلكرتونية روابط ل� 160 نوعا من الطيور املائية املهددة 

الحتاد  عن  ال�سادرة  بالنقرا�س  املهددة  لاأنواع  احلمراء  للقائمة  وفقا 
الدويل حلماية الطبيعة كما تدعم البوابة تطوير واأعمال اتفاقية رام�سار 
البيولوجي وكذلك  التنوع  املهاجرة واتفاقية  الأن��واع  مبا يتعلق مبعاهدة 

املبادرات الإقليمية / وم�ساراتهجرة الطيور الرئي�سية.
اإىل  الو�سول  ب�سهولة  واملح�سنة  املفتوحة  التفاعلية  البوابة  تتميز  كما 
اأنها  كما  والجت��اه��ات  املائية  الطيور  جمموعات  عن  الأ�سا�سية  املعلومات 
الطيور  اأن��واع  انت�سار  مواقع  حتدد  بخرائط  تتمثل  اإ�سافية  ميزة  �ستوفر 
املائية يف العامل وميكن ا�ستخدام هذا البوابة من قبل ال�سلطات الوطنية 
اأو املحلية العاملة يف جمال اإدارة الأرا�سي الرطبة اأو مديري املواقع الأمر 
نهم من الو�سول اإىل قائمة خمت�سرة من اأعداد الطيور املائية  الذي ميكرّ
اأن  التي يحتمل  الرطبة  الأرا�سي  املتاحة وحتديد  املعلومات  للتحقق من 

تكون ذات اأهمية دولية اأو وطنية.
و�سي�ساعد هذا يف اتخاذ قرارات م�ستنرية وحا�سمة ب�ساأن حماية الأرا�سي 
املواقع ذات الأهمية  اإن زيادة عدد وم�ساحة هذه  الرطبة واحلفاظ عليها 
الدولية �ست�ساعد احلكومات على حتقيق اأهدافها مبوجب اتفاقية التنوع 
ا لدعم  البيولوجي لتعزيز تغطية املناطق املحمية كما توفر البوابة فر�سً
يف  الرئي�سية  البيولوجي  التنوع  ومناطق  املهمة  الطيور  مناطق  حتديد 

جميع اأنحاء العامل.
مت  التي  املائية  الطيور  اأع���داد  تقدير  بوابة  حمل  اجل��دي��دة  البوابة  حتل 
2012 وا�ستخدمت ب�سكل مكثف من  اإطاقها يف موؤمتر رام�سار يف عام 
قبل احلكومات واملنظمات غري احلكومية والباحثني وغريهم من جميع 
جميع  يف  املائية  الطيور  وحت��اول  املا�سي  العقد  م��دار  على  العامل  اأن��ح��اء 
اأنحاء العامل التكيف مع التغريات امل�ستمرة يف املناخ وكذلك التحولت يف 
ملوا�سلة  الب�سرية  التنمية  مب�ساريع  املتاأثرة  واملوائل  الطبيعية  امل�ساحات 
البوابة  على  املوجودة  املعلومات  حتديث  يجب  البيانات  م�ستخدمي  دعم 
ب�سكل منتظم لتعك�س اأحدث املعارف حول حالة واجتاهات وم�سارات هجرة 

الطيور املائية.

الحتادية للموارد الب�سرية تطلق �سهادة متخ�س�س 
م�ساعد يف اإدارة املوارد الب�سرية ملوظفي احلكومة

•• دبي -وام:

للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأعلنت 
الب�سرية احلكومية عن فتح املجال 
واجلهات  ال����وزارات  موظفي  اأم���ام 
�سهادة  على  للح�سول  الحت��ادي��ة 
املوارد  اإدارة  متخ�س�س م�ساعد يف 
/املعتمدة   aPHRi الب�سرية/ 
الب�سرية  امل��وارد  اعتماد  من معهد 
مرمي  واأو���س��ح��ت   /./HRCI
تخطيط  اإدارة  م��دي��ر  ال���زرع���وين 
اأن هذه  الب�سرية يف الهيئة  امل��وارد 
فيها  تطرح  التي  الأوىل  امل��رة  هي 
اإدارة  �سهادة متخ�س�س م�ساعد يف 
 "  aPHRi" ال��ب�����س��ري��ة  امل������وارد 
تقدمها  ح��ي��ث  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة 
اأك����ادمي����ي����ة ب����ي دب���ل���ي���و ����س���ي / /
اأن  اإىل  ..لفته  العاملية   PWC
ياأتي  التخ�س�سية  ال�سهادة  اإطاق 
املهنية  ال�����س��ه��ادات  م��ب��ادرة  �سمن 
مل���وظ���ف���ي احل����ك����وم����ة الحت�����ادي�����ة 
الهيئة  اأطلقتها  والتي  "النخبة" 
ب��ه��دف تطوير  امل��ا���س��ي  يف م��ار���س 
الوزارات  موظفي  مهارات  وتعزيز 
واجل���ه���ات الحت����ادي����ة م���ن خال 
وب���رام���ج مهنية  ����س���ه���ادات  ت��وف��ري 
تدريب  ومعاهد  جامعات  تقدمها 
عائلة   20 �سمن  وعاملية  حملية 
تف�سيلية  وب����اأ�����س����ع����ار  وظ���ي���ف���ي���ة 
احلكومة  مل���وظ���ف���ي  وح�������س���ري���ة 

الحتادية.
�سهادة"  اأن  ال����زرع����وين  وذك������رت 
بالدرجة  "ت�ستهدف   aPHRi

للموارد  عمل  ق��وة  تطوير  ان  اإىل 
اأمر  للم�ستقبل  ج��اه��زة  الب�سرية 
مهم لتمكني احلكومة واملوؤ�س�سات 
من حتقيق روؤية الإمارات العربية 
عن  ...م���ع���رب���ه   2071 امل��ت��ح��دة 
الهيئة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ���س��ع��ادت��ه��ا 
الب�سرية  ل����ل����م����وارد  الحت�����ادي�����ة 
اأول موؤهل عربي للموارد  لتقدمي 
/ "aPHRi "TM الب�سرية/ 
العربية  الإم��ارات  ملوظفي حكومة 
رفع مهارات  اإىل  املتحدة وتطلعت 
الب�سرية  امل���������وارد  م��ت��خ�����س�����س��ي 
منوهم  اأث��ن��اء  ودع��م��ه��م  النا�سئني 
يف  ب�سرية  م���وارد  ق���ادة  لي�سبحوا 
نورة  ذك��رت  ب��دوره��ا  امل�ستقبل." و 
التدريب  �سيا�سات  تنفيذي  امل���ا 
وال��ت��ع��ل��ي��م امل�����س��ت��م��ر احل��ك��وم��ي يف 
الهيئة ان مبادرة ال�سهادات املهنية 
متكني  اإىل  الأول  امل��ق��ام  يف  تهدف 
م���وظ���ف���ي احل���ك���وم���ة الحت����ادي����ة 
التخ�س�سية  باملهارات  وتزويدهم 
ال������ازم������ة ل���ت���ح���ق���ي���ق الأه����������داف 
املوؤ�س�سية والنطاق نحو امل�ستقبل 
مت�سلحني مبهارات عالية وقدرات 
ح�سولهم  خ��ال  م��ن  تخ�س�سية 
تخ�س�سية  مهنية  ���س��ه��ادات  ع��ل��ى 
م���ن ج���ه���ات الخ��ت�����س��ا���س حمليا 
وع���امل���ي���ا ح���ي���ث ي���ت���م ت���ق���دمي هذه 
العام  م��دار  على  املهنية  ال�سهادات 
عن طريق اأف�سل مزودي التدريب 
كافة  يف  رائ��دة  وجامعات  ومعاهد 
عائلة   20 ���س��م��ن  ال��ت��خ�����س�����س��ات 

وظيفية.

اإدارات  وم�سوؤويل  موظفي  الأوىل 
امل���������وارد ال���ب�������س���ري���ة يف ال���������وزارات 
يتاألف  الحت��ادي��ة حيث  واجل��ه��ات 
ال����ربن����ام����ج ال���ت���دري���ب���ي اخل���ا����س 
تدريب  �ساعة   30 م��ن  بال�سهادة 
اف��رتا���س��ي��ة م���وزع���ة ع��ل��ى 3 اأي���ام 
م�سريًة اإىل اأن الربنامج التدريبي 
امل�ساركني  ت���زوي���د  ع��ل��ى  ���س��ريك��ز 
ب����امل����ه����ارات وال����ك����ف����اءات ال���ازم���ة 
ل��ل��ت��ط��ور امل��ه��ن��ي يف جم���ال امل����وارد 
الأف����راد  اأداء  وحت�����س��ني  ال��ب�����س��ري��ة 
مبكان  املرتبطة  املخاطر  وتقليل 
املواهب  م���ب���ادرات  وتنفيذ  ال��ع��م��ل 
داخ�����ل امل���وؤ����س�������س���ة. ول��ف��ت��ت مرمي 
�ستعقد  الهيئة  اأن  اإىل  ال��زرع��وين 
ور�سة  اجل�����اري  ال�����س��ه��ر  ن��ه��اي��ة  يف 
عمل افرتا�سية ملوظفي احلكومة 
مباهية  ل��ت��ع��ري��ف��ه��م  الحت����ادي����ة؛ 
احل�سول  وم��ت��ط��ل��ب��ات  ال�������س���ه���ادة 
�سيح�سل  التي  املزايا  واأب��رز  عليها 
فيها.  امل�سجلون  املوظفون  عليها 
لين  اأم���ان���دا  اأ����س���ارت  جهتها  م��ن 
 "PwC اأكادميية"  يف  ���س��ري��ك 

اإ�سعاف دبي حتافظ على ا�ستحقاقها ل�سهادة ا�ستمرارية الأعمال 
•• دبي-وام:

خلدمات  دب���ي  موؤ�س�سة  ح��اف��ظ��ت 
ا�ستحقاقها  ع���ل���ى  الإ������س�����ع�����اف 
ل�سهادة ا�ستمرارية الأعمال حيث 
�سهادة  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة  ح�����س��دت 
اإدارة  ن��ظ��ام  مل��وا���س��ف��ة  الإع���ت���م���اد 
ا�ستمرارية الأعمال العاملية "اآيزو 
22301:2012 " بعد امتثالها 
الربيطاين  املعهد  معايري  لكافة 
جمال  يف  وامل��وا���س��ف��ات  للمعايري 

ا�ستمرارية الأعمال.
ي���وؤك���د ه���ذا ال���س��ت��ح��ق��اق ق����درة " 
الإ�ستمرار يف  " على  دب��ي  اإ�سعاف 
احليوية  وخدماتها  ن�ساطها  اأداء 

يف جميع الأوق��ات يف اإط��ار �سعيها 
احلكومية  ل���ت���وج���ه���ات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
النظم  ج�����ودة  ت��ع��زي��ز  جم����ال  يف 
املمار�سات  اأف�سل  وف��ق  الإداري�����ة  
ق������درة اجلهات  ال���ع���امل���ي���ة ودع�������م  
احل��ك��وم��ي��ة  ع��ل��ى ال���س��ت��م��رار يف 
تقدمي خدماتها يف كافة الظروف 

.
و اأكد �سعادة خليفة الدراي املدير 
خلدمات  دب��ي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
تويل  امل���وؤ����س�������س���ة  اأن  الإ�����س����ع����اف 
اأن��ظ��م��ة اجل����ودة الإداري�����ة -وعلى 
الأعمال-   ا�ستمرارية  راأ�سها نظام 
اأولولية عالية ل�سيما خال  فرتة 
جائحة "كورونا" بهدف ا�ستيعاب 

كافة ال�سيناريوهات يف جمال اإدارة 
الأزم���ات وال��ك��وارث وال��ط��وارئ ما 
�ساهم  يف تخفيف املخاطر واحلد 
من تعطل �سري الأعمال و ت�سريغ 
وترية التعايف خال وبعد الزمة.   
م����ن ج���ان���ب���ه���ا ذك������رت ال���دك���ت���ورة 
م����دي����رة مكتب  امل����ط����وع  ع��ائ�����س��ة 
املوؤ�س�سي  والتميز  الإ�سرتاتيجية 
اأن نظام اإدارة ا�ستمرارية الأعمال 
اإدارة  "ي�سمل   ISO 22301"
واإدارة  ل���ل���ط���وارئ  ال����س���ت���ج���اب���ة 
الأعمال  وا���س��ت��م��راري��ة  الأزم������ات 
والتعايف من الكوارث والتخطيط 
للطوارئ وحتديد املوارد احلرجة  

يف املوؤ�س�سة.  

�سرطة ال�سارقة ت�ستعر�س نتائج املوؤ�سرات الوطنية خالل الن�سف الأول
•• ال�سارقة-وام:

اأم�س  الذي عقد  ال�سارقة  ب�سرطة  املوؤ�س�سي  الأداء  اإدارة  اجتماع  ا�ستعر�س 
مبقر نادي �سباط ال�سرطة برئا�سة اللواء �سيف الزري ال�سام�سي قائد عام 
�سرطة ال�سارقة نتائج املوؤ�سرات الوطنية والإ�سرتاتيجية للن�سف الأول من 

العام اجلاري.
واأكد اللواء ال�سام�سي اأهمية حتقيق امل�ستهدفات اخلا�سة باملوؤ�سرات ملا لها 
املوظفني  بجهود  م�سيدا  الر�سيدة،  القيادة  روؤى  حتقيق  يف  ب��ارز  دور  من 
املبذولة يف تطبيقهم ملعايري اإدارة الأداء املوؤ�س�سي بكل كفاءة واحرتافية مما 

اأثمر عنه حتقيق نتائج اإيجابية خال الن�سف الأول من العام اجلاري.
ووجه قائد عام �سرطة ال�سارقة با�ستمرارية تنفيذ اخلطط والربامج التي 
مت اإعدادها وم�ساعفة اجلهود يف كافة جمالت العمل ال�سرطي من اأجل 
تعزيز الأمن والأمان وجودة احلياة لأفراد املجتمع. ح�سر الجتماع املدراء 

العامون ومدراء الإدارات وعدد من ال�سباط ذوي الخت�سا�س.
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اأخبـار الإمـارات
اليوم العاملي للتهاب الكبد الوبائي 28 يوليو 

وزارة ال�سحة تعزز الوعي ب�سرورة الك�سف املبكر وتلقي التطعيمات لالأطفال والعاملني يف املرافق ال�سحية ومراكز التجميل
 28 تاريخ  ي�سادف  ال��ذي  الوبائي  الكبد  للتهاب  العاملي  اليوم  ي�سكل 
يوليو من كل عام، منا�سبة لرفع م�ستوى الوعي لدى اأفراد املجتمع حول 
خماطر مر�س التهاب الكبد الوبائي بكافة اأنواعه، بالإ�سافة اإىل ت�سجيع 
وتوا�سل  املر�سى.  ودع��م  وال��ع��اج  والت�سخي�س  الوقاية  عمليات  ودع��م 
دورية  ب��وت��رية  توعوية  حمات  اإط���اق  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة 
ب�سرورة للك�سف املبكر عن مر�س التهاب الكبد الوبائي، يف اإطار التزامها 
بتح�سني ال�سحة العامة وحت�سني املجتمع من الأمرا�س. بهدف حتقيق 
والرتقاء  ال�سحية  املنظومة  للدولة من خال تطوير  ال�سحي  الأم��ن 

بها اإىل اأف�سل املمار�سات العاملية.
وتعد دولة الإمارات من �سمن اأقل دول العامل يف ن�سبة الإ�سابة، وذلك 
والتاأهيل  واخلا�سة  احلكومية  ال�سحية  اجلهات  جهود  تكاتف  بف�سل 
امل�ستمر ملقدمي الرعاية ال�سحية باأحدث بروتوكولت ت�سخي�س وعاج 
ال�سراكات  الوعي وتعزيز  اإذك��اء  واأهمها  ع��دة ط��رق  املر�س، وم��ن خ��ال 
وامل��وارد، و�سياغة ال�سيا�سات املدعومة بالأدلة والبيانات، وو�سع خطط 
الفح�س  خ��دم��ات  نطاق  وتو�سيع  امل��ر���س،  �سريان  م��ن  الوقاية  وب��رام��ج 
والرعاية والعاج. وتطبيق اأف�سل ال�سيا�سات الوقائية للحد من انت�سار 

املر�س، وا�ستقطاب اأحدث املمار�سات والربوتوكولت العاجية عاملياً. 
ال�سرق الأو�سط التي  ال��دول الرائدة يف  كما وتعترب دولة الإم��ارات من 
اأدرجت تطعيم التهاب الكبد "بي “ �سمن جدول التطعيمات الأ�سا�سية 
يف الربنامج الوطني للتح�سني منذ عام 1991. يف اإطار حر�سها على 
فريو�س  على  الق�ساء  يف  املتمثل  العاملية  ال�سحة  منظمة  هدف  حتقيق 
يف  العاملني  يح�سل  كما   .2030 ع��ام  بحلول  العامل  يف  الكبد  التهاب 
جمال الرعاية ال�سحية على التطعيم، وتوفره الوزارة للم�سافرين اإىل 

دول توجد فيها معدلت اإ�سابة بالفريو�س.

مبا  الت�سريعات  منظومة  لتطوير  الر�سيدة  احلكومة  �سعي  اإط���ار  ويف 
اللياقة  ف��ح��و���س  اإج�����راءات  وحت��دي��ث  الأم���را����س  م��ن  املجتمع  ن  يح�سرّ
اإج��راء فح�س مر�س  اعتماد  الدولة، مت  بالإقامة يف  للراغبني  الطبية 
ال�سحية  امل��راف��ق  يف  للعاملني  و)���س��ي(  )ب��ي(  الفريو�سي  الكبد  التهاب 
واملزاولني للمهن ال�سحية، حفاظاً على �سحتهم ب�سبب توا�سلهم الدائم 
)�سي(  ال��وب��ائ��ي  الكبد  التهاب  م��ر���س  فح�س  اأ�سيف  كما  امل��ر���س��ى،  م��ع 
للعاملني يف �سالونات احلاقة والتجميل والنوادي ال�سحية، بالإ�سافة 

لفح�س مر�س التهاب الكبد الوبائي )بي(.

جامعة خليفة تطور تقنيات حديثة لكت�ساف املواقع الأثرية 
•• اأبوظبي- وام:

للعلوم  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ام���ع���ة  اأع���ل���ن���ت 
اأم�������س ع���ن قيام  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
باحثني من خمترب العلوم البيئية 
واجليوفيزيائية با�ستخدام تقنيات 
الأقمار  يف  ب��ع��د  ع���ن  ال���س��ت�����س��ع��ار 
اأج�سام  اأية  عن  للك�سف  ال�سناعية 
م���دف���ون���ة يف الأم�����اك�����ن الأث����ري����ة 
والتعرف على املواقع الأثرية التي 
الدولة  يف  بعد  اكت�سافها  يتم  مل 
وذل���ك م��ن خ���ال ال���س��ت��ف��ادة من 
تقنيات تعلم الآلة يف جمال بيانات 

الأقمار ال�سناعية.
اجلديدة  ال��ط��ري��ق��ة  ت��ط��وي��ر  ومت 
والتي جتمع ما بني بيانات الأقمار 
جامعة  يف  الآل��ة  وتعلم  ال�سناعية 
جميع  يف  تطبيقها  وميكن  خليفة 

والثقافية يف دولة الإمارات ويف هذا 
الإطار يقوم خمترب العلوم البيئية 
واجليوفيزيائية يف جامعة خليفة 
عن  ال�ست�سعار  تقنية  با�ستخدام 
متخ�س�س  تطبيق  وت��ط��وي��ر  بعد 
بر�سد الآثار ميكن ال�ستفادة منه 
امل�سابهة  ال�سحراوية  البيئات  يف 

اأينما ُوجدت يف العامل".
ديانا  ال��دك��ت��ورة  قالت  جانبها  م��ن 
بعد  عن  ال�ست�سعار  اإن  فران�سي�س 
املتعلقة  ال��ب��ح��وث  دع���م  يف  ���س��اه��م 
بعلوم الآثار وبطرق خمتلفة خال 
بالك�سف  تتمثل  الأخ���رية  ال�سنني 
ع��ن ال��ق��ط��ع الأث���ري���ة حت��ت �سطح 
واملعامل  امل���واق���ع  ور����س���د  الأر�������س 
الأث����ري����ة ودرا����س���ت���ه���ا، ك��م��ا ميكن 
وتعلم  ال��ذك��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  لتقنيات 
الآلة امل�ستخدمة يف ال�ست�سعار عن 

اأثرية  م���واق���ع  وج�����ود  اح��ت��م��ال��ي��ة 
الباحثون  ي�ستخدم  حيث  جديدة 
ال�سناعية  ال��ع��د���س��ة  ف��ت��ح��ة  رادار 
ال�سناعية  الأق��م��ار  حتمله  ال���ذي 
على  ي�ساعد  مبا  جدا  عالية  بدقة 
واحد  اكت�ساف معامل بحجم مرت 
يف عمق ي�سل اإىل مرتين يف باطن 
الأر�س وذلك يف ظل وجود ظروف 
مثالية اأي اأن الرتبة جافة وعارية 

مثل تربة موقع �ساروق احلديد.
البيئية  ال��ع��ل��وم  خم��ت��رب  ومت���ك���ن 
اإىل  واجليوفيزيائية من الو�سول 
امل��ن��اط��ق امل��ح��ت��م��ل��ة ب��ه��دف اإج����راء 
املواقع  ال���درا����س���ات يف  م���ن  امل���زي���د 
الآلة  تعلم  تقنيات  على  بالعتماد 
وحت��ل��ي��ات ال��ت��ع��ل��م ال��ع��م��ي��ق التي 

اأجريت خال هذا امل�سروع.
وُت�ساهم هذه التكنولوجيا يف احلد 

البيئات ال�سحراوية داخل الدولة 
وخارجها.

التكنولوجيا  ه����ذه  خ����ال  وم����ن 
متكن الباحثون من اإيجاد منطقة 
اأثرية جديدة مل يتم اكت�سافها بعد 
منطقة  وه��ي  التقليدية  بالطرق 
م��دف��ون��ة حت��ت الأر�����س ك��م��ا يقوم 
العلوم  خمترب  احل���ايل  ال��وق��ت  يف 
البيئية واجليوفيزيائية يف جامعة 
خليفة با�ستك�ساف موقع اأثري اآخر 

بالقرب من مدينة العني.
البحثي  امل�����س��روع  نتائج  واأظ��ه��رت 
الدكتورة  ع��ل��ي��ه  اأ����س���رف���ت  ال�����ذي 
دي��ان��ا ف��ران�����س��ي�����س رئ��ي�����س��ة خمترب 
واجليوفيزيائية  البيئية  ال��ع��ل��وم 
عملية  يتيح  بالرادار  الت�سوير  اأن 
الك�سف املبا�سر وحتديد خ�سائ�س 
الأج�������������س������ام امل�����دف�����ون�����ة وك����ذل����ك 

عن  التنقيب  عمليات  تكلفة  م��ن 
الآث��ار وتعزيز دور علماء الآث��ار يف 
امل��واق��ع الأث��ري��ة املحتملة  حت��دي��د 
اإيجاد  يف  ت�ساهم  كما  فعال  ب�سكل 
من�����وذج ت���ت���زاي���د دق���ت���ه م���ع م���رور 
التعلم  على  لقدرته  نظرا  الوقت 

وال�ستفادة من املعرفة.
�سلطان  ع������ارف  ال���دك���ت���ور  وق������ال 
التنفيذي  احلمادي نائب الرئي�س 
ل���ل���ع���ل���وم  خ����ل����ي����ف����ة  ج�����ام�����ع�����ة  يف 
جامعة  باحثي  اإن  والتكنولوجيا: 
خ��ل��ي��ف��ة ي����رك����زون ج���ه���وده���م على 
ل���ي�������س فقط  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل�����ج�����الت 
والتكنولوجيا  والهند�سة  بالعلوم 
اأي�سا  لكنهم  ال�سحية  وال��رع��اي��ة 
ال�ست�سعار  توظيف  على  ق���ادرون 
ب��ع��د يف ع��ل��وم الآث�����ار للك�سف  ع��ن 
التاريخية  الأث��ري��ة  الأم��اك��ن  ع��ن 

الأوىل  للدرا�سة  احل��دي��د  ���س��اروق 
ال���ت���ي ���س��ي��ج��ري��ه��ا ب��اح��ث��و خمترب 
واجليوفيزيائية  البيئية  ال��ع��ل��وم 
وه���و م��وق��ع ب��ح��ث ف��ي��ه ف��ري��ق من 
����س���اب���ق اإىل  ب���ل���دي���ة دب�����ي يف وق�����ت 

الدعم  ت��وف��ري  ُت�����س��اه��م يف  اأن  ب��ع��د 
والازم  الهام  والتوجيه  الإ���س��ايف 
امل��ت��ع��ل��ق��ة بعلوم  ال��ب��ح��وث  ل��ت��ع��زي��ز 

الآثار يف املواقع".
وق����د مت اخ���ت���ي���ار امل���وق���ع الأث�����ري 

ج��ان��ب خم��ت��رب م��رك��ز حم��م��د بن 
درا�ساتهما  واأ�سارت  للف�ساء  را�سد 
اإىل وجود م�ستوطنات مدفونة يف 
الأ�سليني  بال�سكان  تتعلق  امل��ك��ان 

قدميا.

بهدف تعزيز التعاون على ال�ضعيد الأر�ضيفي والتبادل الثقايف واخلربات 

الأر�سيف الوطني الإماراتي ونظريه الكولومبي يوقعان مذكرة تفاهم
•• اأبوظبي-الفجر:

يف اإط�����ار ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل امل�����س��رتك يف جم���ال الأر����س���ف���ة وال��ت��وث��ي��ق، ودعم 
الأه��داف التي ت�سبرّ يف م�سلحة دعم قطاع الرتاث الثقايف والوثائقي يف 
الوطني  الأر�سيف  ع  وقرّ ال��دويل-  ال�سعيد  ال�سديقني، وعلى  البلدين  كا 
ترمي  تفاهم  مذكرة  كولومبيا  جلمهورية  الوطني  والأر�سيف  الإم��ارات��ي 
اإىل التعاون يف الأن�سطة التي تعزز التبادل الثقايف واملعريف، وتنفيذ برامج 

التدريب الأر�سيفية، وتبادل اخلربات يف جمال الأر�سيف.
الري�سي  حممد  اهلل  عبد  الدكتور  �سعادة  م��ن:  ك��ل  التفاهم  م��ذك��رة  وق��ع 
مدير عام الأر�سيف الوطني الإماراتي، وال�سيد اإنريك �سريانو مدير عام 

الأر�سيف الكولومبي.
جرت وقائع حفل توقيع مذكرة التفاهم )عن ُبعد( ومت نقلها عرب التقنيات 
التفاعلية؛ تطبيقاً لاإجراءات الحرتازية التي تتطلبها املرحلة الراهنة، 
لدى  الإم����ارات  دول���ة  �سفري  العوي�س  را���س��د  ���س��امل  �سعادة  بح�سور  وذل���ك 
كولومبيا، و�سعادة خاميي اأمني �سفري كولومبيا لدى الدولة، و�سعادة عبد 
اهلل ماجد اآل علي املدير التنفيذي لاأر�سيف الوطني، وعدد من امل�سوؤولني 

من الأر�سيفني الوطنيني يف البلدين ال�سديقني.
الإماراتي  الوطني  بالأر�سيف  العوي�س  را�سد  �سامل  �سعادة  اأ�ساد  كلمته  ويف 
ودوره الكبري يف حفظ ذاكرة الوطن، وحثرّ الأر�سيفني على تعزيز العاقات 

البناءة التي من �ساأنها تطوير العمل الأر�سيفي والرتقاء به.
و�سكر �سعادة خاميي اأمني ال�سفري الكولومبي لدى دولة الإمارات العربية 
لفريو�س  ت�سديها  يف  كولومبيا  جمهورية  دع��م  يف  دوره���ا  على  امل��ت��ح��دة 
كوفيد19، واأبدى اأمله باأن تكون هذه املذكرة و�سيلة لتعزيز التعاون بني 

البلدين على ال�سعيد الأر�سيفي والوثائقي.
الدور  الري�سي  حممد  اهلل  عبد  الدكتور  �سعادة  ا�ستعر�س  املنا�سبة  وبهذه 
ق��رن، م�سرياً  اأك��رث من ن�سف  م��دار  الوطني على  الأر�سيف  ي��وؤدي��ه  ال��ذي 
املنطقة؛  الوثائقية يف  املوؤ�س�سات  اأق��دم  يعدرّ من  الوطني  الأر�سيف  اأن  اإىل 
 – نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  واملوؤ�س�س  الباين  باأمر من  تاأ�س�س  اإذ 
الوقت  الوطني يف  الأر�سيف  1968م، وقد �سار  ث��راه- يف عام  طيب اهلل 
اأر�سيفية يف الدولة، ول  300 جهة  اأكرث من  احلايل ي�سرف على تنظيم 
يقت�سر عمله على جمع ذاكرة الوطن وحفظها فح�سب، ولكنه يعمل على 
التعاون  جمل�س  ودول  ب��الإم��ارات  تتعلق  التي  التاريخية  البحوث  اإع���داد 

وتثقيف النا�سئة بتاريخ الدولة يف املدار�س واجلهات احليوية، وي�ست�سيف 
ولاأر�سيف  ال��دول��ي��ة،  املحافل  يف  وي�����س��ارك  امل��ع��ار���س،  وينظم  امل���وؤمت���رات، 

الوطني دوره الكبري على �سعيد املكتبات واإثرائها.
وقال �سعادته: اإن النقلة النوعية التي �سهدها الأر�سيف الوطني، و�سهدتها 
منظومة الأر�سفة يف الإمارات، وكل ما حتقق من اإجنازات على هذا ال�سعيد 
اإىل الدعم الاحمدود من �سيدي �سمو  منذ مطلع القرن احل��ايل؛ يعود 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وزير �سوؤون 

الرئا�سة، واإىل روؤاه وتوجيهاته ومتابعته الدائمة.    
واأعرب الري�سي عن اأمله باأن تفتح هذه املذكرة الباب اأمام التعاون يف جميع 
املجالت وخ�سو�ساً يف جمال الأر�سفة الإلكرتونية وحتدياتها، ويف جمال 
ترميم وا�ستدامة الوثائق التاريخية با�ستخدام تقنيات الذكاء ال�سطناعي، 
وناأمل اأن ت�سهم هذه املذكرة يف تنظيم املعار�س امل�سرتكة، وتبادل املخت�سني 

واخلرباء يف املجالت التقنية.
وقال: اإىل اأهمية ا�ست�سافة الأر�سيف الوطني لكوجنر�س املجل�س الدويل 
لاأر�سيف يف اأبوظبي، واأن هذا احلدث الكبري قد تاأجل اإىل اأكتوبر 2023 
حتى ينال ما ي�ستحق من الهتمام يف اأجواء ناأمل جميعاً باأن تكون خالية 

من الوباء الذي يجتاح العامل.
واختتم كلمته بدعوة امل�سوؤولني واملعنيني يف الأر�سيف الوطني الكولومبي 
يوؤديه  ال���ذي  ال���دور  ل��اط��اع على  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  اإىل 
الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي؛ م�����س��رياً اإىل اأه��م��ي��ة اط��اع��ه��م ع��ل��ى م��رك��ز احلفظ 
متطور  خمترب  على  يحتوي  وال��ذي  الوطني  لاأر�سيف  التابع  والرتميم 
بالتحويل  ُتعنى  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة  التقنيات  وع��ل��ى  ال��وث��ائ��ق،  لرتميم  ج���داً 

الرقمي للوثائق.
تفاوؤله  الكولومبي  لاأر�سيف  العام  املدير  �سريانو  اإنريك  ال�سيد  واأب��دى 
بني  امل�سرتك  العمل  لدعم  جيدة  و�سيلة  يراها  التي  املذكرة  هذه  بتوقيع 

الأر�سيفني الوطنيني يف البلدين ال�سديقني.
هذا وقد ركزت بنود مذكرة التفاهم يف التعاون يف الربامج والأن�سطة ذات 
الأر�سيف  م�سادر  يف  والبحث  ودعمها،  فيها،  وامل�ساركة  املتبادلة،  املنفعة 
رقمنة  ويف  الآخ��ر،  الطرف  مقتنيات  يف  منهما  كل  بتاريخ  املتعلقة  وامل��واد 
هذه الوثائق وتبادلها، وتبادل اخلرباء يف جمال الأر�سيف لتبادل املعرفة، 
وتنفيذ برامج التدريب الأر�سيفية، والتعاون يف الأن�سطة التي تعزز التبادل 

الثقايف.

عبدالعزيز النعيمي: القيادة ت�سع �سعادة املواطنني واملقيمني على راأ�س اأولوياتهاجمل�س �ساحية الرحمانية بال�سارقة يحتفي باأوائل الثانوية العامة على م�ستوى ال�ساحية
•• ال�سارقة-الفجر:

احتفى جمل�س �ساحية الرحمانية 
ال�سواحي  ���س��وؤون  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع 
والقرى بحكومة ال�سارقة يف حفل 
ال�سارقة  مدينة  يف  مب��ق��ره  نظمه 
ب�����اأوائ�����ل ال���ث���ان���وي���ة ال���ع���ام���ة على 
الدرا�سي  للعام  ال�ساحية  م�ستوى 
اأولياء  بح�سور   2021-2020
بكافة  الل������ت������زام  م�����ع  اأم������وره������م 

الحرتازات الازمة.
ح�����س��ر احل��ف��ل ال����ذي اأق��ي��م م�ساء 
عبداهلل  اأحمد  �سعادة  الأول  اأم�س 
�ساحية  جمل�س  رئي�س  املطرو�سي 
ال��رح��م��ان��ي��ة ون��ائ��ب��ه م��اج��د اأحمد 
من  وع���دد  ال�سام�سي  ال��دروي�����س��ي 
واأولياء  واملكرمني  املجل�س  اأع�ساء 
املطرو�سي  وا����س���ت���ه���ل  اأم�����وره�����م، 
واأولياء  باملتفوقني  مرحباً  احلفل 
اأم���وره���م وه��ن��اأه��م ع��ل��ى جناحهم 
موا�سلة  ل��ه��م  متمنياً  وت��ف��وق��ه��م 
ال��ت��ف��وق يف امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة من 

م�سريتهم التعليمية.
اأحمد  م���اج���د  اأ�����س����اد  م����ن ج��ه��ت��ه 
رئي�س  نائب  ال�سام�سي  الدروي�سي 
تنظيم  يف  املجل�س  ب���دور  املجل�س 
املبادرات املجتمعية املختلفة والتي 
تهدف اإىل حتقيق الأهداف العليا 
املجتمعي  ال��رتاب��ط  اإىل  ال��رام��ي��ة 

•• عجمان - وام:

حميد  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  اأك��د 
الأرا�سي  دائ����رة  رئ��ي�����س  النعيمي 
عجمان  يف  ال���ع���ق���اري  وال��ت��ن��ظ��ي��م 
�سعادة  ت�سع  الر�سيدة  القيادة  اأن 
امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى راأ�����س 
اأولوياتها وت�سعى جاهدة لارتقاء 
احلكومية  اخل����دم����ات  مب�����س��ت��وى 

وتعزيز كفاءتها وفعاليتها.
اأثناء جولة تفقدية قام  جاء ذلك 
وحثهم  ال����دائ����رة  م��ك��ات��ب  يف  ب��ه��ا 
التميز  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى  خ��ال��ه��ا 
واحلر�س  امل��ت��ع��ام��ل��ني  اإ����س���ع���اد  يف 
ع���ل���ى ت���ق���دمي اأف�������س���ل اخل���دم���ات 
الرقمي  ب��ال��ت��ح��ول  م�����س��ي��داً  ل��ه��م، 
ال������ذي ح��ق��ق��ت��ه ال�����دائ�����رة وال�����ذي 
ك��ان ل��ه الأث���ر الإي��ج��اب��ي والفعال 
واخت�سار  الإج�����راءات  تب�سيط  يف 
ال�سيخ  واأث����ن����ى  امل���ت���ع���ام���ل.  رح���ل���ة 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
على جهود موظفي الدائرة والتي 
ان�سيابية  ع��ل��ى  اإي���ج���اب���ا  ت��ن��ع��ك�����س 
تعزيز  اأهمية  على  م�سددا  العمل، 
اإ�سرتاتيجية العمل بروح الفريق.

وال��ت��ق��ى رئ��ي�����س دائ�����رة الأرا����س���ي 
عجمان  يف  ال���ع���ق���اري  وال��ت��ن��ظ��ي��م 

باأن هذه املبادرة النوعية لت�سجيع 
الطاب والأهايل لأبنائهم الطلبة 
للفوز بدرع التفوق التعليمي لعام  
�ساحية  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى   2021
النتائج  اأ�سفرت  والتي  الرحمانية 
عبدال�ستار  اأواب  بفوز  الفرز  بعد 
ال�سحي  حم��م��د  وخ��ل��ي��ف��ة  ع���و����س 
�سرور  �سلطان م�سبح بن  وم�سبح 
ال���ث���اث الأوىل  ب��امل��راك��ز  ال��ك��ت��ب��ي 
البنات  ف��ئ��ة  واأم�����ا  ال��ب��ن��ني،  ل��ف��ئ��ة 
كل  الأوىل  الثاث  باملراكز  ففازت 
وحور  ال�سم�سي  خ��ال��د  �سهد  م��ن 

اأن هذه  ع��ل��ى  م���وؤك���داً  والأ�����س����ري، 
التكامل  اإط����ار  ت��ع��زز  الح��ت��ف��ال��ي��ة 
ت�سجيع  يف  والأ����س���رة  املجل�س  ب��ني 
ال���ت���ف���وق ال��ع��ل��م��ي ومت���ي���ز الأب���ن���اء 
الأ�سرة  ب��رتاب��ط  يتحقق  وال����ذي 
عليها  ي��ح��ر���س  وال��ت��ي  ومتا�سكها 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
 - ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 

حفظه اهلل ورعاه _.
بدوره ويف كلمته اأو�سح اأحمد جراغ 
ع�سو يف جلنة املبادرات املجتمعية 

احلو�سني  اأح����م����د  ع���ب���دال���ك���رمي 
وال������ع������ن������ود اب������راه������ي������م ع����ب����داهلل 

احلمادي.
الأمور  اأول��ي��اء  اأ���س��اد  جانبهم  م��ن 
كاأولياء  اأ�سعدتهم  والتي  باملبادرة 
الطلبة  ك���ذل���ك  واأ����س���ع���دت  اأم������ور 
يكون  ب��اأن  اعتزازهم  واأع��رب��وا عن 
املكرمني  ���س��م��ن  م����ن  اأب����ن����اءه����م 
�ساحية  م�ستوى  على  واملتفوقني 
ومتنياتهم  العام  لهذا  الرحمانية 
والتميز  بالتفوق  ال�ساحية  لأبناء 

يف ال�سنوات القادمة.

�سعادة  ت�������س���ع  ال����ت����ي  ال���ر����س���ي���دة 
امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى راأ�����س 

اأولوياتها.
تكثيف  ������س�����رورة  اإىل  دع������ا  ك���م���ا 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �سمعة  اجل���ه���ود 
اإمارة عجمان كاإحدى اأبرز وجهات 
العي�س وال�ستثمار ولإحداث قفزة 
نوعية نحو بلوغ التنمية امل�ستدامة 
بالرتكاز  وذل���ك  اأب��ع��اده��ا  بجميع 
وفريق  مبتكرة  عمل  خطط  على 

عمل موؤهل وكفء.

خال اجلولة بعدد من املراجعني 
م����وؤك����داً  اآرائ������ه������م،  اإىل  وا����س���ت���م���ع 
روؤاهم  اأخ���ذ  ال��دائ��رة على  ح��ر���س 
وم��اح��ظ��ات��ه��م ب��ع��ني الع��ت��ب��ار يف 
وجودة  مب�ستوى  الرت��ق��اء  �سبيل 

اخلدمات املقدمة.
م�ساعفة  �����س����رورة  ع��ل��ى  و����س���دد 
اجل���ه���ود م���ن اأج�����ل ت��ط��وي��ر كافة 
وت���ق���دمي خدمات  ال��ع��م��ل  اآل����ي����ات 
املتعاملني  توقعات  تفوق  متميزة 
القيادة  مبا يحقق تطلعات وروؤي��ة 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

اإدارة غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي اجلديد جزيل  وجه اأع�ساء جمل�س 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  والمتنان  ال�سكر 
املجل�س  رئي�س  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
اأولها لهم، موؤكدين  التي  الغالية  الثقة  اأبوظبي على  التنفيذي لإمارة 
اإمارة  وخدمة  اخلا�س  القطاع  دع��م  م�سرية  يف  ال�ستمرار  على  عزمهم 
القت�سادية  ال�ساحة  على  مكانتها  وتعزيز  اأعمالها  وجمتمع  اأبوظبي 

الإقليمية والعاملية.
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املزروعي  حممد  عبداهلل  �سعادة  وق��ال 
و�سناعة اأبوظبي اإن الأع�ساء اجلدد للمجل�س ميثلون اأغلبية القطاعات 

بكافة  ال�����س��رك��ات  ودع���م  متثيل  ل�سمان  الإم�����ارة،  يف  املختلفة  احل��ي��وي��ة 
الت�سكيل  اأن  لها، موؤكداً  اأبوظبي مقراً  اإم��ارة  اأحجامها والتي تتخذ من 
اجلديد يهدف اإىل تد�سني مرحلة جديدة يف م�سرية اأبوظبي التنموية، 
اإ�سرتاتيجية  اأكرب  انطاق  تتما�سى مع  باإ�سرتاتيجية متكاملة،  والعمل 
لل�سنوات  رائ����دة  ل��رح��ل��ة تنموية  ل��ا���س��ت��ع��داد  ن��وع��ه��ا  ع��م��ل وط��ن��ي��ة م��ن 
ال�سعيد  على  ل�سيما  احل��ي��وي��ة،  القطاعات  ك��اف��ة  يف  املقبلة  اخلم�سني 
وت�سريع  اجل��ه��ود،  مب�ساعفة  القيام  على  امل��زروع��ي  و�سدد  القت�سادي. 
الإجناز، ورفع م�ستوى الكفاءة واجلودة يف الأداء، مبا ي�سهم يف تهيئة بيئة 
اأبوظبي، م�سرياً  اإمارة  الأعمال يف  اإجرائية وت�سريعية مرنة تدعم بيئة 
اإىل  ال�ساعية  الرئي�سية  مبهامها  القيام  اأب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة  موا�سلة  اإىل 
والأعمال يف  للمال  بيئة جاذبة وحا�سنة  اأبوظبي  وتر�سيخ موقع  تعزيز 

املنطقة، والعمل على متثيل ودعم وحماية م�سالح ال�سركات التي تتخذ 
من اأبوظبي مقراً لها، والرتقاء مبجتمع الأعمال وتعزيز �سمعة اأبوظبي 

بو�سفها الوجهة الأمثل لا�ستثمار على امل�ستويني الإقليمي والعاملي.
اإرثنا يف  " اإننا نلتزم بح�سد كل خرباتنا واإمكاناتنا والبناء على  واأ�ساف 
قطاع الأعمال لتعزيز موقع اإمارة اأبوظبي على خارطة املراكز التجارية 
الأجنبية  لا�ستثمارات  ج��ذب��اً  والأك����رث  امل�ستثمرين  م��ن  طلباً  الأك���رث 
املبا�سرة، وتر�سيخ �سمعتها كداعم رئي�سي لكافة الأفكار املبتكرة والتجارب 

القت�سادية وال�ستثمارية الرائدة.
ميثلون  اجلديد  اأبوظبي  غرفة  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  اأن  بالذكر  جدير 
متثيل  �سمان  بهدف  الإم����ارة،  يف  املختلفة  احليوية  القطاعات  اأغلبية 
ودعم ال�سركات بكافة اأحجامها والتي تتخذ من اإمارة اأبوظبي مقراً لها، 

دور  بتفعيل  روؤيتها  حتقيق  من  اأبوظبي  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  ومتكني 
املحلي والإقليمي  ال�سعيد  ال على  الفعرّ الأثر  القطاع اخلا�س ليكون له 
والعاملي، من خال تطوير وتنظيم ال�سوؤون التجارية وال�سناعية، والرفع 
من تناف�سية موؤ�س�سات قطاع الأعمال وتو�سيع نطاق الفر�س اأمامهم، مبا 
ي�ساهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف الإمارة ويعزز مكانتها الرائدة يف 

�سهولة ممار�سة اأن�سطة الأعمال وحتفيز منو ال�سركات.
 15 اجل��دد  الأع�����س��اء  ميثلها  التي  القت�سادية  القطاعات  تتعدى  كما 
اأ���س��ا���س��ي��اً م���ن ���س��م��ن��ه��ا اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة وال���رع���اي���ة ال�سحية  ق��ط��اع��اً 
والتكنولوجيا،  وال�سناعة  والزراعة  والت�سالت  اللوج�ستية  واخلدمات 
وت�سمل جمالت اأعمالهم ال�سركات العامة املدرجة وجمموعات ال�سركات 

متعددة اجلن�سيات وال�سركات العائلية وال�سركات النا�سئة.

عبداهلل املزروعي: ت�سكيل غرفة اأبوظبي يد�سن مرحلة جديدة يف م�سرية الإمارة التنموية

الدكتور طاهر الربيك العامري املتحدث الر�ضمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث : 

مل�سنا تكامال وتالحما جمتمعيا والتزاما بالإجراءات الحرتازية خالل عيد الأ�سحى

•• اأبوظبي-وام:

اأك�������د ال����دك����ت����ور ط����اه����ر ال���ربي���ك 
ال��ع��ام��ري امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي عن 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة 
دول����ة  اأن  وال�����ك�����وارث  والأزم����������ات 
الإم��������������ارات م�����ن اأوائ�����������ل ال�������دول 
الإن�سانية  ل��ل��م��ب��ادرات  ال��داع��م��ة 
" و�سكلت   19  - " كوفيد  خ��ال 
املائة من  80 يف  م�ساعداتها نحو 
للدول  الدولية  ال�ستجابة  حجم 

املتعرثة خال اجلائحة .
وق��ال خ��ال الإح��اط��ة الإعامية 
حلكومة الإمارات حول م�ستجدات 
ج���ائ���ح���ة ف�����ريو������س " ك�����ورون�����ا " 
امل�ستجد .. " اإن عيد الأ�سحى كان 
�سبقته   التي  الأع��ي��اد  ع��ن  خمتلفا 
زمن اجلائحة حيث مل�سنا التكامل 
وال��ت��اح��م امل��ج��ت��م��ع��ي م���ن خال 
ال��ت��ف��اع��ل والل����ت����زام ب����الإج����راءات 
ق�ساء  يف  �ساهم  مم��ا  الح���رتازي���ة 
موازيا  وك���ان  ب��اأم��ان  العيد  اإج����ازة 
لذلك التعاون والتن�سيق مع كافة 

قطاعات الدولة".

ال�سفر اإليها واللتزام التام بجميع 
ال�سخ�سية ح�سب  و�سائل احلماية 
ع��ل��ي��ه لئ���ح���ة منظمة  ن�����س��ت  م���ا 
التاأمني  وت��وف��ري  العاملية  ال�سحة 
مر�س  ي���غ���ط���ي  ال�������ذي  ال�������س���ح���ي 

كوفيد - 19".
الربيك  ط���اه���ر  ال���دك���ت���ور  واأك�������د 
ال��ع��ام��ري امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي عن 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة 
دول����ة  اأن  وال�����ك�����وارث  والأزم����������ات 
رعاياها  ع��ل��ى  حت��ر���س  الإم�������ارات 
�سواء  ت����واج����دوا  اأو  ك���ان���وا  اأي��ن��م��ا 
ال�سياحة  اأو  ال��ع��اج  اأو  ل��ل��درا���س��ة 
ح����ي����ث ت����ت����وا�����س����ل ال������دول������ة عرب 
�سفاراتها وقن�سلياتها حول العامل 
اإليهم  امل�ساعدة  يد  لتقدمي  معهم 
اأرقاما  اأ�سكالها فخ�س�ست  بجميع 
للتوا�سل من خارج الدولة، م�سريا 
 " خدمة  يف  الت�سجيل  اأهمية  اإىل 
�سرورة  اإىل  " بالإ�سافة  تواجدي 
الإب��اغ يف حال الإ�سابة بفريو�س 

. "  19 " كوفيد 
و�����س����دد ع���ل���ى ������س�����رورة الل����ت����زام 
بالإجراءات الحرتازية والوقائية 

ال���ف���رتة  " ����س���ه���دن���ا يف  واأ�������س������اف 
ع����دد  ان����خ����ف����ا�����س����ا يف  الأخ�������������رية 
الإ�سابات وذلك تاأكيدا على جناح 
مع  للتعامل  الدولة  اإ�سرتاتيجية 
متغريات وم�ستجدات الأزمة حيث 
يتم اتخاذ الإجراءات املنا�سبة بناء 
املرونة  يعك�س  مما  املعطيات  على 
ال��ع��ال��ي��ة و�����س����رورة ال��ت��ع��اي�����س مع 

طبيعة الو�سع احلايل".
الربيك  ط���اه���ر  ال���دك���ت���ور  واأك�������د 
هذه  على  احلفاظ  " اأن  العامري 
الإجن��ازات يقع على عاتق اجلميع 
امل�سوؤولية  ع��ل��ى  ال���ي���وم  وره���ان���ن���ا 
املجتمعية، فرحلة التعايف والعودة 
للحياة الطبيعية اجلديدة تتطلب 
وتبني  اللتزام  هذا  يف  ال�ستمرار 
الإيجابية واملرونة العالية و�سرورة 
التعاي�س مع وجود اجلائحة بوعي 

عال للحد من تاأثريها".
واأو�سح اأن هذا النخفا�س يف عدد 
تدريجية  ع��ودة  يقابله  الإ���س��اب��ات 
الن�ساط  وع��ودة  الطبيعية  للحياة 
للدولة  وال�����س��ي��اح��ي  الق��ت�����س��ادي 
املوظفني  وع������ودة  اأو�����س����ع  ب�����س��ك��ل 

وتقدم بال�سكر خلط دفاعنا الأول 
يف ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات ع��ل��ى اجلهود 
ل�سمان  امليادين  بجميع  املبذولة 
املجتمع،  و���س��ام��ة  �سحة  ت��اأم��ني 
والتوافق  التناغم  ه��ذا  اأن  م��وؤك��دا 
مع الإج��راءات بات مثال للتكامل 
ال�������س���ام���ل وم����رت����ك����زا وا����س���ح���ا يف 
ملواجهة  ال����دول����ة  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اجلائحة من خال التزام املجتمع 
ودوره يف  ب��الإج��راءات الحرتازية 

الت�سدي لتداعيات الأزمة".
ال�سحي  ال��ق��ط��اع  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
الو�سول  ب��ه��دف  ج��ه��وده  ي��وا���س��ل 
خال  م��ن  املجتمعية  امل��ن��اع��ة  اإىل 
املوؤهلة  للفئات  ال��ل��ق��اح��ات  ت��وف��ري 
لأخذ التطعيم حيث و�سلت ن�سبة 
احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى اجل��رع��ة الأوىل 
 77.91 اإىل  ال�سكان  اإجمايل  من 
ن�سبة متلقي  اأن  ح��ني  امل��ائ��ة يف  يف 
69.35 يف  ب��ل��غ��ت  ل��ق��اح  ج��رع��ت��ي 
داعيا  ال�سكان،  اإج��م��ايل  م��ن  امل��ائ��ة 
اللقاح  ي��اأخ��ذوا  مل  ممن  اجلمهور 
حلماية  لأخ�������ذه  امل�������س���ارع���ة  اإىل 

اأنف�سهم وجمتمعهم.

ملمار�سة اأعمالهم من مقار اجلهات 
التي ينت�سبون اإليها وهو ما يحقق 
الفريو�س  م���ع  ال��ت��ع��اي�����س  م��ف��ه��وم 
والذي من �ساأنه اأن ميكن الب�سرية 

من النت�سار على اجلائحة.
" اإن دول���ة الإم�����ارات تعترب  وق���ال 
" ال�سياحة  وج���ه���ات  اأف�����س��ل  م���ن 
على  اإقبال  �سهدنا  " حيث  الآمنة 
والقادمني  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ة 
للدولة م��ن اخل���ارج وذل��ك نتيجة 
ل��ت��ب��ن��ي��ه��ا ح����زم����ة م����ن امل���ق���وم���ات 
والإجراءات الحرتازية والوقائية 
ت�سمن للجميع ق�ساء وقت مميز 
يف ال���دول���ة ���س��م��ن ب��ي��ئ��ة اآم��ن��ة مبا 
يعزز من �سمعتها ومكانتها �سمن 
حول  ال�سياحية  الوجهات  اأف�سل 

العامل ".
امل�سافرين  ن���و����س���ي   " واأ������س�����اف 
وذلك  ال�سفر  بروتوكولت  باتباع 
و�سامتهم،  ���س��ح��ت��ه��م  ل�����س��م��ان 
ف��م��ن ال�������س���روري ال��ت��اأك��د م���ن اأن 
الدول  لئحة  �سمن  تقع  الوجهة 
اخل�����س��راء وال���س��ت��ع��ام ع��ن مدى 
ان��ت�����س��ار ال���وب���اء يف ال��وج��ه��ة امل���راد 

ويف اإط����ار ال���ت���زام دول����ة الإم�����ارات 
كانت  للجميع  ال��ع��ون  ي��د  بتقدمي 
الإمارات من اأوائل الدول الداعمة 
ل����ل����م����ب����ادرات الإن�������س���ان���ي���ة خ���ال 

اجلائحة".
دول�����ة  م���������س����اع����دات  اأن  وك���������س����ف 
املائة من  80 يف  �سكلت  الإم���ارات 
للدول  الدولية  ال�ستجابة  حجم 
خ�����ال اجل���ائ���ح���ة وبلغ  امل���ت���ع���رثة 
امل�����س��اع��دات الطبية  اإج��م��ايل ع��دد 
والأج�����ه�����زة ال��ت��ن��ف�����س��ي��ة واأج����ه����زة 
ال���ف���ح�������س وم������ع������دات احل���م���اي���ة 
 2154 والإم������دادات  ال�سخ�سية 
دولة   135 اإىل  توجيهها  مت  طنا 

حول العامل.
الرحات  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن  وذك���ر 
بلغ  املر�سلة  الطبية  للم�ساعدات 

خ����ال ف����رتة ال�����س��ف��ر م��ث��ل لب�س 
ال����ك����م����ام وال����ت����ب����اع����د اجل�������س���دي 
واإن مل  ال���دائ���م ح��ت��ى  وال��ت��ع��ق��ي��م 
يتم  ال��ت��ي  ال��دول��ة  يف  ملزمة  تكن 
الوعي  اأن  اإىل  م�سريا  لها،  ال�سفر 
املعلنة  بالتدابري  والأخ����ذ  ال��ع��ايل 
اإن���ه من  ال��وق��اي��ة حيث  ه��و �سمام 
�سحية  ث��ق��اف��ة  ن��ت��ب��ن��ى  اأن  امل���ه���م 
بق�ساء  ال�ستمتاع  لأج��ل  اإيجابية 
الإجراءات  مع  والتعاي�س  العطلة 
الفردية  ال�����س��ام��ة  ت�سمن  ال��ت��ي 

واملجتمعية.
الربيك  ط���اه���ر  ال���دك���ت���ور  وق������ال 
ال��ع��ام��ري " اإن����ه ا���س��ت��م��راراً لنهج 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
ثراه"  اهلل  "طيب  ن���ه���ي���ان  اآل 
احلكيمة  ال����ق����ي����ادة  وت���وج���ي���ه���ات 

 6 اإن�����س��اء  مت  ح��ي��ث  رح��ل��ة   196
ال�سودان  يف  ميدانية  م�ست�سفيات 
وموريتانيا  ك���ون���اك���ري  وغ��ي��ن��ي��ا 
والأردن  ول���ب���ن���ان  و�����س����ريال����ي����ون 
وجت�����ه�����ي�����ز ع�������ي�������ادة م���ت���ن���ق���ل���ة يف 
اإر�سال  اإىل  بالإ�سافة  تركمان�ستان 
من  دول����ة   117 اإىل  م�����س��اع��دات 
خمازن املنظمات الدولية املتواجدة 
للخدمات  ال���ع���امل���ي���ة  امل���دي���ن���ة  يف 
 10 ب���  وال��ت��ربع  دب��ي  الإن�سانية يف 

مايني دولر كم�ساعدات عينية.
واأكد يف ختام الإحاطة الإعامية 
الأ�سحى  ع��ي��د  يف  ال��ت��ج��رب��ة  اأن 
امل��ب��ارك اأث��ب��ت��ت اأن���ه ب��ت��ع��اون ووعي 
املحافظة  �سويا  ا�ستطعنا  اجلهور 
املكت�سبات وال�سري قدما نحو  على 

التعايف امل�ستدام.

يف عدد الإ�سابات ما يوؤكد جناح اإ�سرتاتيجية الدولة للتعامل مع متغريات وم�ستجدات اجلائحة انخفا�سا  الأخرية  الفرتة  يف  • �سهدنا 
ال�ستمرار يف اللتزام تتطلب  اجلديدة  الطبيعية  للحياة  والعودة  التعايف  • رحلة 

مع تبنيها حزمة من املقومات والإجراءات الحرتازية والوقائية املتميزة الآمنة  ال�سياحة  وجهات  اأف�سل  من  • الإمارات 
امل�سافرين باتباع بروتوكولت ال�سفر ل�سمان �سحتهم و�سالمتهم • نو�سي 

م�سابيح �سديقة للبيئة يف عدد من حدائق ال�سارقة
•• ال�سارقة-وام:

اأعلنت بلدية مدينة ال�سارقة عن اإجناز اأعمال ا�ستبدال الإنارة يف 6 حدائق 
باإنارة �سديقة للبيئة خال الن�سف الأول من العام اجلاري متا�سياً مع 

ا�سرتاتيجيتها يف حتقيق ال�ستدامة وجودة احلياة والعتماد على الطاقة 
النظيفة وتر�سيد ال�ستهاك .

لقطاع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�ساعد  ال�سويدي  ه��دة  ب��ن  خليفة  املهند�س  ق��ال  و 
على  املحافظة  على  البلدية  حر�س  يج�سد  امل�سروع  اإن  واملباين  الهند�سة 

البيئة وغر�س هذه الثقافة لدى اأفراد املجتمع .
من جانبها اأو�سحت املهند�سة �سو�سن بطي بن حديد مدير اإدارة املرافق 
وامل�ساريع يف بلدية مدينة ال�سارقة اأنه متت تزويد حدائق �سمنان ود�سمان 
خال  من  للبيئة  �سديقة  ب��اإن��ارة  والطرفا  وال�سهباء  وال��رف��اع  وال��ط��اع 

ا�ستبدال الإنارة التقليدية.
باإنارة  التقليدية  الإن���ارة  ا�ستبدال  اأع��م��ال  اأجن���زت  البلدية  ب��اأن  ون��وه��ت   
�سديقة للبيئة ل32 حديقة حتى الآن وتوا�سل اأعمالها يف باقي احلدائق 

�سمن خطتها ال�سنوية .

•• دبي -وام:

عبداهلل  ال���ف���ري���ق  م���ع���ايل  اأ������س�����اد 
ل�سرطة  العام  القائد  املري  خليفة 
�سباط  من  املبذولة  باجلهود  دبي 
واأفراد الإدارة العامة لأمن الهيئات 
وال���ط���وارئ يف خمتلف  وامل��ن�����س��اآت 
الأمنية  والخ��ت�����س��ا���س��ات  امل��ه��م��ات 
وم�ساهمتهم  اإل���ي���ه���م،  املُ�������س���ن���دة 
الفعاليات  اإجن��������اح  يف  ال���ف���اع���ل���ة 
ت�سهدها  التي  املتعددة  واملنا�سبات 
اإىل جهودهم  بالإ�سافة  اإمارة دبي 

املبذولة اأثناء جائحة كورونا .
واأ����س���ار امل���ري اإىل اأه���م الإجن����ازات 
اأداء  ونتائج  امل�ستقبلية  وامل�ساريع 
اإدارة الطوارئ والتي قامت بتاأمني 
العام  يف  ري��ا���س��ي��ة  فعالية   240
املا�سي بن�سبة جناح 100 يف املائة 
وحتقيق ال�سعادة الوظيفية بن�سبة 

املائة. يف   95.5
الإدارة  ت��ف��ق��ده  خ����ال  ذل����ك  ج����اء 
واملن�ساآت  ال��ه��ي��ئ��ات  لأم���ن  ال��ع��ام��ة 
والطوارئ �سمن برنامج التفتي�س 

ومراكز  العامة  ل��اإدارات  ال�سنوي 
مهند�س  اللواء  ال�سرطة..يرافقه 
الزفني  ���س��ي��ف  حم��م��د  م�����س��ت�����س��ار 
ل�سوؤون  ال����ع����ام  ال���ق���ائ���د  م�����س��اع��د 
ال��ع��م��ل��ي��ات وال���ل���واء ع���ب���داهلل علي 
الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن 
ال���ه���ي���ئ���ات وامل���ن�������س���اآت وال����ط����وارئ 
الفا�سي  بو�سقر  ع��ارف  والعميد 
نائب مدير الإدارة العامة بالوكالة 

اإدارة التفتي�س الأمني "K9" التي 
اأظهرت تنفيذ األف و 575 مهمة 
با�ستخدام  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام  خ����ال 
ال���ك���اب ال��ب��ول��ي�����س��ي��ة امل���درب���ة من 
�سمنها مهام تتعلق بدوريات اأمنية 
ب��اأع��م��ال ح��را���س��ة وتتبع  وال��ق��ي��ام 
اأث��ر ومتييز روائ��ح وعمليات بحث 
وغ��ريه��ا م��ن امل��ه��ام الأخ���رى منها 
مهمة   470 و  األ����ف   45 ت��ن��ف��ي��ذ 

والعميد الدكتور �سالح احلمراين 
للتميز  العامة  الإدارة  مدير  نائب 
والريادة والعميد خالد بن �سليمان 
والتفتي�س  ال��رق��اب��ة  اإدارة  م��دي��ر 
وال��ع��ق��ي��د ال���دك���ت���ور مت��ي��م حممد 
البيئة  اإدارة  مدير  احل��اج  حم�سن 
وال�����س��ح��ة وال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة يف 

الإدارة العامة للدعم اللوج�ستي.
اإح�سائيات  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه  واط��ل��ع 

وحماية  اأم����ن  اإدارة  ق��ام��ت  بينما 
مهمة   432 بتنفيذ  ال�سخ�سيات 

يف جمال حماية ال�سخ�سيات.
نتائج  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  وا�����س����ت����م����ع 
ال�ستعام  خ���دم���ة  اح�������س���ائ���ي���ات 
الهادفة  ال��ذه��ب  ���س��وق  يف  ال��ذك��ي 
اإىل توفري خدمة ذكية يف الأ�سواق 
اإىل  ال��ت��ع��رف  م��ن  ال�سياح  لتمكني 
الو�سول  وط��رق  التجارية  امل��ح��ال 
جانب  اإىل  وي�����س��ر  ب�سهولة  اإل��ي��ه��ا 
ل��ه��م لتقدمي  ق���ن���اة ذك���ي���ة  ت���وف���ري 
ل�سرطة  والق���رتاح���ات  ال�����س��ك��اوى 
ال�سرتاتيجيني  وال�����س��رك��اء  دب���ي 
عدد  بلغ  حيث  ال�سوق،  منطقة  يف 
امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م��ن اخل��دم��ة خال 
 195 و  األ����ف����ني  امل���ا����س���ي  ال����ع����ام 

م�ستفيداً من 34 دولة.
نتائج  ع���ل���ى  م��ع��ال��ي��ه  اط���ل���ع  ك���م���ا 
الإدارة  يف  الرقمية  املهام  من�سات 
ال����ع����ام����ة وب����ل����غ ع�������دد امل�������س���اري���ع 
ومبادرة  م�سروعاً   12 وامل��ب��ادرات 
ف��ي��م��ا ب��ل��غ ع����دد ف����رق ال��ع��م��ل 18 
وبلغ  اجتماعاً   186 وعقد  فريقاً 

عدد �ساعات تطوع موظفي الإدارة 
دبي  ����س���رط���ة  م��ن�����س��ة  ال���ع���ام���ة يف 
للتطوع 10 اآلف و70 �ساعة من 
نفذها  ت��ط��وع  ف��ر���س��ة   25 خ���ال 

متطوعني.  310
وحول نتائج دورة ال�ستجابة الأوىل 
عدد  بلغ  والتي  الطارئة،  للحالت 
املتدربني فيها األفا و 229 متدرباً 
الإدارات  من  متدرباً   681 منهم 
العامة، و548 متدرباً من مراكز 
ان��خ��رط��وا م���ن خالها  ال�����س��رط��ة 
طاولة  مترين  و36  دورة   23 يف 

و40 �سيناريو لعمليات خمتلفة.
كرم  التفتي�س  ب��رن��ام��ج  خ��ت��ام  ويف 
ال�سركاء  امل�����ري  ال���ف���ري���ق  م���ع���ايل 
العامة  ل�����اإدارة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
مرتب  م��ن  املتميزين  م��ن  ونخبة 
"تفتي�س  م����ب����ادرة  ���س��م��ن  امل���رك���ز 
نوع  خلق  اإىل  الهادفة  اخلم�سني" 
من التميز الوظيفي بني املوظفني 
تقديراً للمجتهدين الذين ي�سعون 
ب��ك��ل ج��د واإب�����داع ل��دع��م منظومة 

الأداء املوؤ�س�سي.

�سرطة الفجرية تطلق ح�سابها على 
من�سة التوا�سل الجتماعي تيك توك

•• الفجرية -الفجر:

التوا�سل  من�سة  على  ح�سابها  الفجرية  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
التوا�سل مع  قنوات  زي��ادة  بهدف   )Tik Tok(  ت��وك تيك  الجتماعي 

اأفراد اجلمهور واملجتمع.
ح��ي��ث اأ�����س����اد ����س���ع���ادة ال����ل����واء حممد 
العام  القائد  الكعبي  بن غامن  اأحمد 
الذي  ب���ال���دور   ، ال��ف��ج��رية  ل�����س��رط��ة 
تلعبه مواقع التوا�سل الجتماعي يف 
تعزيز التوا�سل بني الأجهزة الأمنية 
اي�سال  خ��ال  م��ن  املجتمع،  واأف����راد 
الر�سائل التوعوية باأمناطها املختلفة 
مب�سطة،  بطريقة  املجتمع  لأف����راد 
ل�ستقاء  للجمهور  الفر�سة  واإت��اح��ة 
الر�سمية.  م�سادرها  م��ن  املعلومات 

ومن جانبه اأكد العقيد خالد عبداهلل الوعل الظنحاين مدير اإدارة مكتب 
اأن  الفجرية  ب�سرطة  التوا�سل الجتماعي  العام رئي�س فريق عمل  القائد 
اإبراز  اإطاق ح�ساب �سرطة الفجرية عرب هذه املن�سة  جاء للم�ساهمة يف 
من  والأم��ن��ي��ة،  التوعوية  الر�سائل  ون�سر  ال�سرطية،  واجل��ه��ود  الإجن���ازات 
اأكرب  اإىل  و�سولها  ل�سمان  لغات،  بعدة  اأمنية  ومقاطع  فيديوهات  خال 
اأن  متمنًيا  الأمنية،  لر�سالتها  تعزيزاً  اجلمهور  اأف��راد  من  ممكنة  �سريحة 

حتقق هذه النافذة الهدف املن�سود منها.

املري ي�سيد بجهود اأمن الهيئات واملن�ساآت والطوارئ
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-الفجر:

ال�سحي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  اأ���س��دل��ت 
ل�سوؤون  الأع��ل��ى  للمجل�س  التابعة 
الأ�����س����رة ب��ال�����س��ارق��ة ب��ن��ج��اح لفت 
فعاليات  ع���ل���ى  م�����وؤخ�����راً  ال�������س���ت���ار 
حيث   ،2021 ���س��ح��ب��ت��ي  ب��رن��ام��ج 
بالتعاون  الذي جاء  �سهد الربنامج 
ال�سارقة  وجامعة  زاي��د،  جامعة  مع 
واأكادميية �سرطة ال�سارقة، م�ساركة 
اليافعني  ف���ئ���ة  ق���ب���ل  م����ن  وا����س���ع���ة 
الذين قدموا 30 م�سروعاً متنوعاً 
اآليات عمل مبتكرة تهدف  ت�سمنت 
اإىل تعزيز الوعي ال�سحي بني اأفراد 

املجتمع.
ن�����س��خ��ة هي  ال����ربن����ام����ج يف  وجن�����ح 
م�ستوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل 
اليافعني  فئة  ل�ستهدافها  ال��دول��ة 
والفكري  ال��ث��ق��ايف  امل�����س��ت��وى  وت��ن��وع 
للطلبة امل�ساركني من داخل الدولة 
وخارجها، يف تعزيز الوعي ال�سحي 
بني اليافعني وت�سجيعهم على تبني 
جانب  اإىل  �سحية،  �سلوكية  اأمن��اط 
والتجارب  اخل���ربات  م��ن  متكينهم  
بني  �سفراء  ليكونوا  توؤهلهم  ال��ت��ي 
والتثقيف  التوعية  لتعزيز  اأقرانهم 

يف جمالت ال�سحة والتغذية.

حقق م�ضتهدفاته
را���س��د �سيف  اإمي���ان  �سعادة  واأ���س��ارت 
ال�سحي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  م���دي���ر 
الأ�سرة  ل�����س��وؤون  الأع���ل���ى  باملجل�س 
الوا�سعة  امل�ساركة  اأن  اإىل  بال�سارقة 

م����ن ق���ب���ل ال���ط���ل���ب���ة يف ال���ربن���ام���ج 
توعوياً  م�سروعاً   30 ل�  وتقدميهم 
ال��ربن��ام��ج يف  يعك�س جن���اح  ���س��ح��ي��اً 
الرئي�سية  م�����س��ت��ه��دف��ات��ه  حت��ق��ي��ق 
املفاهيم املرتبطة  املتمثلة يف تعزيز 
واليافعات  ل��ل��ي��اف��ع��ني  ب��ال�����س��ح��ة 
وتنمية مهاراتهم املعرفية وال�سحية 
التعاون  روح  لتحقيق  بها  والرتقاء 
والأل���ف���ة وحت��م��ل امل�����س��وؤول��ي��ة جتاه 
ليكونوا  وحت���ف���ي���زه���م  جم��ت��م��ع��ه��م 
واملدر�سة  البيت  يف  لأقرانهم  ق��دوة 
وتدريبهم  وت��اأه��ي��ل��ه��م  وامل��ج��ت��م��ع، 
ال�����س��ح��ي��ة، منوهة  ال��ث��ق��اف��ة  ل��ن�����س��ر 
حتققها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات  اأن  اإىل 
ما  وبراجمها،  فعالياتها  يف  الإدارة 

كانت لتتحقق لول روؤى وتوجيهات 
ورعاية قرينة �ساحب ال�سمو حاكم 
ال�سارقة، �سمو ال�سيخة جواهر بنت 
املجل�س  رئ��ي�����س��ة  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
بال�سارقة،  الأ���س��رة  ل�سوؤون  الأع��ل��ى 
ودع�����م ���س��م��وه��ا امل���ت���وا����س���ل وال����ذي 
الإدارة من حتقيق  اأ�سهم يف متكني 
حت�سني  اإىل  ال���رام���ي���ة  الإجن��������ازات 
بال�سحة،  امل��رت��ب��ط��ة  ال�����س��ل��وك��ي��ات 
اأف�سل  ح���ي���اة  ت���وف���ري  اإىل  و����س���وًل 
ت�سمن رفاهية املجتمع وغداً اأف�سل 

لاأجيال.

تاأهيل امل�ضاركني 
ا�ستهدف  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  و���س��ه��د 

فئة اليافعني من عمر 17 – 23 
الور�س  م��ن  �سل�سلة  تنظيم  ���س��ن��ة 
قدمها  وال��ت��ي  بعد  ع��ن  التدريبية 
نخبة من املخت�سني والأكادمييني 
والتغذية،  ال�����س��ح��ة  جم�����الت  يف 
ع��ل��ى موا�سيع  ت��دري��ب��ه��م  ح��ي��ث مت 
����س���ح���ي���ة خم���ت���ل���ف���ة، وت����زوي����ده����م 
املتبعة  الأ�سا�سية  واملبادئ  باملعارف 
يف م��واج��ه��ة الأزم������ات وال���ط���وارئ 
الربنامج  خ��ت��ام  يف  ومت  ال�سحية، 
منح امل�ساركني �سهادات تخرج، على 
اأن يلتزموا ملدة عام كامل بالتعاون 
ومواد  ور���س  تقدمي  يف  الإدارة  مع 
ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ل���ف���ئ���ات خم���ت���ل���ف���ة من 

املجتمع.

•• دبي-وام:

الإلكرتونية  الأر�سفة  يف   85% حققت "ور�سة حكومة دبي" ن�سبة 
خال الن�سف الأول من العام اجلاري متا�سياً مع التزامها امل�ستمر 
بدعم م�سرية التحول الذكي وترجمة م�ستهدفات "ا�سرتاتيجية دبي 

للمعامات الاورقية".
واأفادت الإح�سائيات الر�سمية باأنرّ عدد الأوراق وامل�ستندات التي متت 
الأعوام  خال  ورق��ة  مليوين  جت��اوز  الور�سة  يف  اإلكرتونياً  اأر�سفتها 
اأر�سيف مركزي  املتوا�سلة لتطوير  ال�سابقة يف ظل اجلهود  الثاثة 

مطابق للموا�سفات واملقايي�س العاملية.
الور�سة  تبنرّي  اإىل  الإلكرتونية  الأر�سفة  يف  املُحقق  م  التقدرّ وُيعزى 
 Therefore Document Management/ برنامج 
اإدارة  اإط��ار خطة تطوير  يف  وذل��ك   2018 العام  يف   /System

ال��وث��ائ��ق والأر���س��ي��ف ال��ورق��ي والإل���ك���رتوين مب��ا ي��دع��م �سيا�سة دبي 
الذكية. ويتميز النظام املتكامل لإدارة الوثائق الإلكرتونية ب�سهولة 
تخزين واإدارة ومعاجلة املعلومات اخلا�سة بالور�سة بفعالية واأمان 
مدعوماً مبزايا عالية امل�ستوى ت�سمل املرونة وقوة الأداء والإنتاجية 

وال�ستجابة الفورية ف�سًا عن الأمان وكفاءة التكلفة.
واأو�سح �سعادة فهد اأحمد الرئي�سي املدير التنفيذي ل� "ور�سة حكومة 
اللتزام  اإط��ار  يف  متوا�سلة  الإلكرتونية  الأر�سفة  عملية  اأنرّ  دبي" 
الرا�سخ بدعم خطط دبي الذكية لفتاً اإىل اأنرّ الور�سة حري�سة على 
تطوير  اأج��ل  من  الوطني  الأر�سيف  مع  كثب  عن  والعمل  التن�سيق 
نظام متكامل لإدارة الوثائق اجلارية والو�سيطة مبا يتوافق مع بنود 

الوطني  الأر�سيف  ب�سان   2008 لعام  رقم /7/  الحت��ادي  القانون 
والقوانني املعدلة له ولئحته التنفيذية واأعلى املعايري العاملية ذات 
اأهداف  خدمة  يف  املتطورة  التكنولوجيا  توظيف  جانب  اإىل  ال�سلة 
بناء  حول  واملتمحورة  الاورقية"  للمعامات  دبي  "ا�سرتاتيجية 
وتر�سيخ  الأوراق  م��ن  اخل��ايل  احلكومي  للعمل  متكاملة  منظومة 

ريادة دبي باعتبارها املدينة الأذكى عاملياً.
الرقمية  الأنظمة  اأح��دث  لتبني  �سعينا  اإط��ار  : يف  الرئي�سي  واأ�ساف 
لإدارة  املتكامل   /  Therefore/ ن��ظ��ام  بتطبيق  قمنا  امل��ت��ط��ورة 
اأنظمة  ي��ت��ج��زاأ م��ن  ال��وث��ائ��ق الإل��ك��رتون��ي��ة وال����ذي يعترب ج����زءاً ل 
والوثائق  الرقمية  الأ�سول  ب��اإدارة  املتعلقة  املوؤ�س�سي  املحتوى  اإدارة 

ت�ساهم يف  والتي  ال�سجات  اإدارة  ونظام  العمل  �سري  ونظم  امل�سورة 
"ور�سة  تكون  ب��اأنرّ  ونفخر  اإلكرتونياً.  الور�سة  ووثائق  بيانات  حفظ 
حكومة دبي" �سمن اجلهات املطابقة لأعلى معايري الكفاءة واجلودة 
اإىل  يدفعنا  ما  والإلكرتونية  الورقية  الأر�سفة  جم��ال  يف  والتميز 
وتطبيق  عاملية  معايري  ذات  تخزينية  م�ساحات  ت��وف��ري  يف  امل�سي 
التقنيات املبتكرة ف�سًا عن المتثال ل�سهادات املطابقة ال�سادرة عن 
"الأر�سيف الوطني" يف جمال اإدارة الوثائق مبا ينعك�س اإيجاباً على 

كفاءة العمل احلكومي.
حلول  تعزيز  اإىل  الإلكرتونية  الأر�سفة  خال  من  الور�سة  وت�سعى 
والتخل�س من �سعوبة  الورقية  امللفات  واخت�سار  املعلومات  تخزين 
امل�ستخدمة.  وامل�ساحات  الوقت  واخت�سار  وا�سرتجاعها  البحث عنها 
كما تهدف اأي�ساً اإىل حماية امل�ستندات والوثائق ومنعها من التعر�س 

اإىل التلف نتيجة تراكم ال�سنوات ومرور الوقت.

»ور�سة حكومة دبي« تعزز الأر�سفة الإلكرتونية 

•• ال�سارقة-وام:

ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  تراأ�س 
عهد ونائب حاكم ال�سارقة رئي�س املجل�س التنفيذي وبح�سور �سمو 
ال�سيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة 
نائب رئي�س املجل�س التنفيذي اأم�س يف مكتب �سمو احلاكم اجتماع 

املجل�س التنفيذي لإمارة ال�سارقة.
والتي  الهامة  احلكومية  املو�سوعات  من  جملة  الجتماع  وبحث 
امل��ج��ل�����س حيالها  وات��خ��ذ  احل��ي��وي��ة،  ال��ق��ط��اع��ات  ت��ع��ن��ى مبختلف 
اآليات  وتنظيم  اخلدمات  م�ستوى  رفع  يف  �ست�سهم  التي  القرارات 
مدن  كافة  يف  التنموية  امل�سروعات  وا�ستمرار  احلكومي  العمل 

ومناطق الإمارة.
واأ�سدر املجل�س القرار رقم /21/ ل�سنة 2021م ب�ساأن الائحة 

التنظيمية ملوانئ ال�سارقة، ويهدف القرار اإىل حتقيق ما ياأتي : 
وفق  الإم���ارة  يف  البحرية  امل��وان��ئ  واأن�سطة  خدمات  تنظيم   1-

اأف�سل الأ�ساليب املتبعة عاملياً.
مياه  داخ��ل  ال�سفن  وم��رور  البحرية  املاحة  حركة  ت�سجيع   2-

الإمارة.
-3 و�سع ال�سوابط والإجراءات يف كل ما يتعلق بال�سفن اجلانحة 
املناولة  اأع��م��ال  تنظيم  الإم���ارة. -4  مياه  وامل��رتوك��ة يف  والغارقة 

داخل موانئ الإمارة وفق اأف�سل املمار�سات العاملية.
وفقاً  الإم���ارة  موانئ  يف  وال�سامة  الأم��ن  معايري  تطبيق   5-

لاتفاقيات الدولية والت�سريعات ال�سارية.
تلوثها  البحرية و�سمان عدم  البيئة  �سامة  على  املحافظة   6-

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
-7 تعزيز ال�سراكة مع القطاع اخلا�س يف كافة جمالت اخلدمات 

البحرية للنهو�س باقت�ساد الإمارة.
وت�سغيل  اإدارة  حيث  من  التنظيمية  البنود  كافة  القرار  وت�سمن 
املوانئ البحرية وامل�سوؤوليات واللتزامات واأعمال املناولة وحركة 
املاحة وغريها. واعتمد املجل�س اتفاقية التعاون املزمع اإبرامها 
ب��ني دائ����رة اخل��دم��ات الج��ت��م��اع��ي��ة وج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة واملتعلقة 
بتقدمي برنامج الدبلوم املهني حلماية الطفل، ويهدف الربنامج 
اإىل اإثراء معارف امل�ساركني من اجلهات ذات الخت�سا�س باملفاهيم 
الأ�سا�سية واحلديثة للعمل يف املجالت املعنية باحلماية املجتمعية 

على وجه العموم وحماية الطفل على وجه اخل�سو�س.
وناق�س املجل�س جمموعة من املقرتحات التطويرية املقدمة من 
البلديات والزراعة والرثوة احليوانية حول تطوير  دائرة �سوؤون 
الأحياء  ا�ستقرار  ت�سهم يف  رائ���دة  خ��دم��ات  وت��وف��ري  العمل  اآل��ي��ات 

ال�سكنية وتعزيز التوا�سل الجتماعي فيما بينها.

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

•• باجنول -جامبيا -وام:

ا�ستقبل فخامة الرئي�س اآداما بارو رئي�س جمهورية جامبيا يف مكتبه بالعا�سمة 
باجنول اللواء الدكتور اأحمد نا�سر الري�سي مفت�س عام وزارة الداخلية الذي 
يقوم بجولة اأفريقية تهدف لتعزيز التعاون يف املجالت ال�سرطية مع عدد من 
حتيات  الري�سي  للواء  الرئي�س  فخامة  وحمل  ال�سديقة.  الأفريقية  البلدان 
باده ومتنياتها لاإمارات قيادة وحكومة و�سعباً بدوام النمو والزدهار، معرباً 

عن اأمله بالرتقاء بالعاقات القائمة بني البلدين اإىل اأعلى امل�ستويات.
ثم التقى الري�سي مع وزير خارجية جمهورية جامبيا مامادو تنغارا ومعايل 
يانكوبا �سونكو وزير الداخلية و�سعادة عبديل �سانيانغ مفت�س عام ال�سرطة يف 
جامبيا وعدد من امل�سوؤولني يف القطاعات ال�سرطية، حيث مت خال اللقاءات 
بحث �سبل تعزيز التعاون والتن�سيق بني الدولتني يف جمالت العمل ال�سرطي 
امل�ستقبلية  التعاون  جم��الت  اإىل  بالإ�سافة  العاقات،  بهذه  الرت��ق��اء  و�سبل 

لتعزيز الأمن اإقليمياً ودولياً خا�سة �سمن املنظمات الدولية.
كما مت تقليد اللواء الري�سي ميدالية التعاون الأمني تقديراً للعمل ال�سرطي 

امل�سرتك بني البلدين، ودور الإمارات يف تعزيز العمل الدويل.

بحث �سبل التعاون بني الإمارات وجامبيا باملجالت ال�سرطية

نفذته اإدارة التثقيف ال�ضحي بالتعاون مع جامعة زايد وجامعة ال�ضارقة واأكادميية �ضرطة ال�ضارقة

برنامج �سحبتي 2021 ختام  يف  ال�سحي  الوعي  لتعزيز  مبتكرًا  م�سروعًا   30
تعلن حمكمة دبي البتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�ساعة 
اخلام�سة م�ساءاً يوم الأربعاء املوافق 04 اأغ�سط�س 2021 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع اللكرتوين 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرتا�س مراجعة ق�سم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�سمي.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية  
ادارة التنفيذ

#       
1 652831 Toyota Sienna  B 45199 5TDZA23C14S014546 2016/1523   
2 N/A CAT  1/ 77161 CAT0320DCSNS00200 2017/580   
3 612907 VOLKSWAGEN Jetta 2008   11 96637 WVWRU11KX8M032055 2013/2040   
4 202210 LUXUS LX570 2010  6 31904 JTJHY00W4B4055706 2204/2014   
5 632369 Mitsubishi Galant  6 21860 4P3SYDJ3A9E802221 2010/2276   
6 611854 AUDI A3 2008  6 32498 WAUHA28P58A035083 2010/8197   
7 N/A HONDA  77165 JHMFD1636AS404656 2014/1579   
8 N/A Hyundai   90217 KMHCM41A57U164200 2008/7791   
9 N/A    76242 LGWCA2G677A069439 2009/11470   
10 N/A NISSAN   2 84513 1N4AL11D15C235344 2013/3531   
11 N/A Honda   72498 JHMCM56577C403028 2009/10267   
12 N/A   53374 KL1TD51767B015764 2010/5709   
13 N/A kia   1 83795 KNAGM4125E5473975 2015/1146   
14 N/A kia   2 15767 KNAPB8115E7520432 2015/328   
15 N/A   95289 JD1GM301071058479 2010/6833   
16 N/A   2 59638 VF1FB27199R577597 2010/11419   
17 N/A   57547 JMYSRCS6A6U797728 8233/2008    
18 201000 Hyundai Tucson   WHITE 68451 KMHJM81B47U483160 2008/3321   
19 665153 TOYOTA HIACE   45107 JTGJX02PX83000272 8296/2011   
20 N/A    78582 KNABA24387T444254 2009/5027   
21 611860 MITSUBISHI Lancer   WHITE 25587 JMYSTCS3A7U728258 2010/2036   
22 607022 Mitsubishi Lancer   4475 JMYSRCK4AUYU775084 2004/4385   
23 604220 Hyundai Elantra 2007   99818 KMHDT41BX7U183230 2010/9104   
24 625887 KIA Sorento 2008  A 68469 KNAJC525585790067 2010/13705   
25 616908 TOYOTA Corolla 2006    Qala 4750 JTDBR22E063187637 2010\11636   
26 N/A KIA  A 37959 KNAGE222165054717 2011/872   
27 N/A HONDA Civic  A 53803 JHMFD16237S410253 2009 /12144    
28 611932 Toyota Camry  A 99242 4T1BE32K03U196573 2008/7397   
29 N/A Nissan  A 30345 JN8AR05Y92W520386 2009 /2631   
30 607387 KIA Optima 2003  Blue 67951 KNAGD222835220360 2009/3876   
31 632482 SUZUKI Grand Vitara 2008   White 77935 JS3TA74V384102259 2010/3241   
32 606731 JMC   White 12570 LETAECG257HN00485 2010 /4451   
33 607047 NISSAN BLUBIRD 1995   73715 JN1BDAU13Z0403044 1998/2859  
34 N/A Mazda   82786 JM3WH813410100055 2001/1040  
35 607558 Cargo Boat 2008   47199 1G4BT5377NR434758 1999 /3455   
36 N/A   45226 JMYMNZ16AVY000113 1998/2243  
37 623795 NISSAN Sunny   White 3276 JN1BDAB14Z0316416 98/1167   
38 606723 Mazda 323   1 48142 JM7BA126XWD225893 99/266   
39 612515 PEUGEOT 406 2008   1 85640 VF38BRFNR81493431 2003/4116   
40 N/A Toyota Camry   64188 4T1BG22K51U016740 2006/6003   
41 658640 Mercedes Actros   Green 16129 WDB9541613K806813 2012/473  
42 674322 ToyotaYaris   2 94404 JTDBW9238A4041294 2017/511  
43 663561 Mazda.   A 12559 JM3WG7255X0607598 2003 /2779   
44 663565 Mazda   A 11955 JM3WG7255W0605221 2778/2003   
45 606357 Toyota Corolla   1 43205 RKLBB9HE9F5100345 2016/2737   
46 825131 Range Rover Sport   26423 SALWA2FE5HA127816 2019/2148  
47 202431 Mitsubishi Lancer 2009  A 31973 JMYSRCS1A9U701066 2204/2014     ( )
48 203129 Toyota Camry 2004  A 14490 6T1BE32K94X456795 4079/2006     ( )
49 607586 Toyota Echo 2005  A 9467 JTDBW133950075967 9569/2010     ( )
50 607844 Hyundai Elantra 2009  A 75117 KMHDT41B69U547145 4446/2009   
51 612103 Ford Taurus 2013  A 93273 1FAHP2D88DG120027 1820/2014   
52 607082 Kia Rio 2007  A 52884 KNADE241976234353 7300/2009   
53 607347 Peugeot 307 2007   8771 VF33CRFJF7S006662 7764/2009   
54 809470 Nissan Civilian 2008   78859 JN6DW11S48Z022299 7777/2009   
55 612692 Toyota Corolla 2009   1 34608 JTDBZ42E59J025904 7633/2011   
56 631768 Nissan Tiida 2009   18266 JN1CC13C59T025488 12129/2009     ( )
57 201478 Nissan Altima 2006   51536 1N4AL11DX6C137446 2242/2007   
58 607746 BMW 525I 2008   30764 WBANU51068CW31106 12292/2009   
59 607792 Nissan Tiida 2008   1 76848 JN1CC11C58T019322 1046/2010   
60 606776 Kia Sportage 2008   2 70521 KNAJE552787515767 733/2009   
61 606645 Kia Sportage 2014  8 37950 KNAPB8127E7475213 350/2015  
62 605029 Honda Civic 2009  10 78410 JHMFD16259S405137 5774/2015   
63 606841 Kia Sportage 2008  78936 KNAJE552887516183 2833/2011   
64 667233 Toyota Fortuner 2008  5 49843 MHFYU59G187003565 10318/2009     ( )
65    34754 JHLRD78846C405836 2008/5800   
66     23920 JN8AR05Y6YW505496 2007/4424   
67     26560 KPD6612271P134053 2009/4723   
68     A 51610 WBAVB31026KN92222 2011/1137   

Date 28/ 7/ 2021  Issue No : 13300
Notification by publication memo

Issued by Sharjah Court, Civil First Instance Court
in case no. SHCFICIREA2021/0004275, civil (partial)

To: Saqlain Arshed Mumammad Arshed, convicted, address: 9298301
We would like to inform you that on 15/07/2021, this court sentenced you 
in the above mentioned case for Sharjah Tax LLC as follows:
The court has ruled in the presence of the defendant its following sentence: 
The defendant is obligated to pay to the plaintiff an amount of (Thirty-
one thousand six hundred and fifty-nine dirhams and seventeen fils, in 
addition to the legal interest of 4% annually on the adjudged amount from 
the date of the claim until full payment. The legal interest shall not exceed 
the origin of debt. The defendant is obligated also to pay expenses and 
500 dirhams for the attorney's fees.
This judgment is subject to appeal during the statuary period.
Judge
Yahya Abdul-Jabbar Al-Ani
Sharjah Court
Civil First Instance Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 28/ 7/ 2021  Issue No : 13300

Case File
Real Estate Appeal 935/2021/322

Service by publication details
To the appellee / 1- Amer Patel

Unknown place of residence
Whereas the appellant / Aqaar Corporation - Represented by 
/ Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
Appealed the verdict issued in the case No. 448/2021 Real 
Estate Summary. The hearing of Monday 09-08-2021 at 
10:00 AM on the online court hearing was determined for 
the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or 
your legal attorney and in case of your failure to do the same, 
you shall be trailed in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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•• دبي -وام: 

ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  اأط��ل��ق��ت 
دب���ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع اأك��ادمي��ي��ة دبي 
لريادة الأعمال - الذراع التعليمي 
لتنمية  را���س��د  ب��ن  حممد  ملوؤ�س�سة 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع 
لرفد  "فخر" ال��رام��ي��ة  م��ب��ادرة   -
بالأدوات  العامة  القيادة  موظفي 
جمالت  يف  املتخ�س�سة  وال��ع��ل��وم 
وهواياتهم  مهاراتهم  وتعزيز  عدة 
والتدريبية  وامل���ه���ن���ي���ة  ال���ذات���ي���ة 
امل�ستقبلية  التطلعات  يحقق  مب��ا 
املجتمع  اإ���س��ع��اد  يف  دب���ي  ل�����س��رط��ة 
القدرات  يف  والب���ت���ك���ار  ال��داخ��ل��ي 

املوؤ�س�سية.
وان���ط���ل���ق���ت امل������ب������ادرة ب��ت��ن��ف��ي��ذ 8 

بعد  ع��ن  جمانية  تدريبية  دورات 
وربطها  امل���ه���ارات  بتنمية  خ��ا���س��ة 
من�سة  ع����رب  الأع������م������ال  ب�����ري�����ادة 
التابعة  ال���ذك���ي  ال���ت���دري���ب  م��رك��ز 
لاإدارة العامة للتدريب والهادفة 
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت��ط��وي��ر  اإىل 
وال��ت��دري��ب��ي��ة ع���رب الإن���رتن���ت مبا 

يتنا�سب مع املعايري العاملية.
ال��دك��ت��ور عبد  ال��ل��واء  واأك���د �سعادة 
العبيديل  ال�����رزاق  ع��ب��د  ال��ق��دو���س 
ل�سوؤون  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د  م�����س��اع��د 
ال��ت��م��ي��ز وال���ري���ادة يف ���س��رط��ة دبي 
التوجهات  يدعم  التعاون  ه��ذا  اأن 
يف  العامة  للقيادة  الإ�سرتاتيجية 
تنمية قدرات الكادر الب�سري ورفد 
الإدارات بالكفاءات الوطنية املوؤهلة 
التخ�س�سات  خمتلف  يف  وامل��درب��ة 

املهنية واحلياتية.
مع  بالتعاون  �سعادته  ع��ن  واأع���رب 
الأعمال  ل��رع��اي��ة  دب���ي  اأك���ادمي���ي���ة 
وث����ق����ت����ه ب���ح���ر����س���ه���م ع����ل����ى رف����د 
القيادية  ب����امل����ه����ارات  امل���وظ���ف���ني 

وال��ري��ادي��ة امل�����س��ت��دام��ة مب��ا يدعم 
التوجهات الإ�سرتاتيجية الوطنية 
مواجهة  ع��ل��ى  ال���ق���درة  ويك�سبهم 
وف��ق��ا لأ���س�����س علمية  ال��ت��ح��دي��ات 
املعارف  اأح����دث  ت��واك��ب  ممنهجة 
وال��ع��ل��وم. م��ن ج��ان��ب��ه ع��رب �سعادة 
املدير  اجل���ن���اح���ي  ال��ب��ا���س��ط  ع��ب��د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة حم���م���د بن 
ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را���س��د 
���س��ع��ادت��ه كونهم  وامل��ت��و���س��ط��ة ع���ن 
جزءا من مبادرة "فخر" وم�ساركة 
اأك����ادمي����ي����ة دبي  جت���رب���ة وخ������ربة 
الأع��م��ال م��ع �سرطة دبي،  ل��ري��ادة 
موؤكدا اأن هذه ال�سراكة �ست�سهم يف 
متكني القوى العاملة ب�سرطة دبي 
ل  امل�ستقبلية  وامل���ه���ارات  باملعرفة 
وت�سجعهم  الرقمية  املهارات  �سيما 

اأي�����س��ا ع��ل��ى اأن ي��ك��ون��وا ج���زءا من 
ثقافة ريادة الأعمال والبتكار.

اأن�����ه مبوجب  واأو�����س����ح اجل��ن��اح��ي 
ال�������س���راك���ة ����س���ت���ق���وم الأك����ادمي����ي����ة 
بتوفري برنامج مهارات من جوجل 
ملوظفي �سرطة دبي والذي اأطلقته 
بهدف   2018 عام  جوجل  �سركة 
الرقمي  ال��ت�����س��وي��ق  م���ه���ارات  ب��ن��اء 

لاأفراد وال�سركات.
تعنى  "فخر"  م���ب���ادرة  اأن  ي��ذك��ر 
بذوي الهوايات واملهارات واملواهب 
املختلفة من خال تقدمي خمتلف 
وتطويرها  ب��ه��ا  اله���ت���م���ام  اأوج�����ه 
التميز  قطاع  يف  عليها  واحل��ف��اظ 
وال��ري��ادة وع��م��وم �سرطة دب��ي مبا 
ت��ن��اغ��م وظيفي  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ي�����س��ه��م 

و�سعادة م�ستدامة.

•• دبي-وام:

للحوار  الأوىل  ت��ري��ن��دز  "قمة  اأك���دت 
التي  والإعام"،  ال��ف��ك��ر  م��راك��ز  ب��ني 
للبحوث  ت����ري����ن����دز  م����رك����ز  ن���ظ���م���ه���ا 
التجاري  دبي  وال�ست�سارات، يف مركز 
م�ساركة  فر�س  تعزيز  اأهمية  العاملي، 
التنموية،  املجالت  جميع  يف  ال�سباب 
العلمي والإعام،  البحث  ول�سيما يف 
لتحقيق هذا  املنا�سبة  الآليات  واإيجاد 
الهدف، مبا يحفز ال�سباب على القيام 
�سناعة  يف  واملن�سود  الفاعل  ب��دوره��م 

امل�ستقبل.
اإىل تبني  ال��ق��م��ة  امل�����س��ارك��ون يف  ودع���ا 
اإعامية   - ب��ح��ث��ي��ة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
الفكر  م����راك����ز  ق���ب���ل  م����ن  م�����س��رتك��ة 
على  مبنية  الإع��ام��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
ال�سباب  ق��ب��ل  ال��ف��اع��ل��ة م��ن  امل�����س��ارك��ة 
انتمائهم  ل��ت��ع��زي��ز  ل���ه���م،  ���ه���ة  وم���وجرّ
التن�سيق  ت��ع��زي��ز  و����س���رورة  ال��وط��ن��ي 
والتعاون بني مراكز البحوث وو�سائل 
امل�سرتكة  الأه���داف  لتحقيق  الإع���ام 
للجهود  اأك��������رب  اه����ت����م����ام  وب������اإي������اء 
تاأهيل  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  وال����ربام����ج 
يف  العاملة  ال�سابة  الوطنية  ال��ك��وادر 
م���راك���ز ال��ف��ك��ر ويف و���س��ائ��ل الإع�����ام 
معايري  وو���س��ع  وت��دري��ب��ه��ا،  املختلفة 
وا�سحة وحمددة ل�سمان فاعلية هذه 
الربامج وجناحها يف حتقيق الأهداف 
امل���رج���وة م��ن��ه��ا وت��ك��ث��ي��ف اجل��ه��ود من 
املراكز  بني  والتوا�سل  التن�سيق  اأج��ل 
جمال  يف  الإع����ام  وو���س��ائ��ل  البحثية 
دع���م ال��ب��اح��ث��ني ال�����س��ب��اب، م��ن خال 
والفكرية  البحثية  اإ�سهاماتهم  اإب��راز 
وكذلك  املختلفة،  الإع���ام  و�سائل  يف 
الإعاميني  مهارات  تعزيز  جم��ال  يف 

ال�سباب وقدراتهم املعرفية.
واق�������رتح امل�������س���ارك���ون ت���دري�������س م����ادة 
الإع����ام يف م��راح��ل درا���س��ي��ة مبكرة، 
اأكرب لتدريب الطاب  واإياء اهتمام 
يف املدار�س على كيفية كتابة الأبحاث، 
ال�سباب  ق��درات  تطوير  يف  ي�سهم  مبا 

نَّاع حمتوى. ك�سُ
روؤ�ساء حترير  القمة  اأعمال  �سارك يف 
عدد من ال�سحف، اإىل جانب عدد من 
مديري الوكالت واملكاتب الإعامية، 
ومنهم: �سعادة مق�سود كروز م�ست�سار 
وزارة  يف  ال����س���رتات���ي���ج���ي  الت�������س���ال 
�سوؤون الرئا�سة، و�سعادة حممد جال 
اأنباء  ال��ري�����س��ي امل��دي��ر ال��ع��ام ل��وك��ال��ة 
الإمارات /وام/، وحمد الكعبي رئي�س 
حت���ري���ر ���س��ح��ي��ف��ة الحت������اد، وحممد 
اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س  احلمادي 
الزرعوين  وم�سطفى  ال�����س��ح��ف��ي��ني، 
رئي�س حترير �سحيفة اخلليج تاميز، 
رئ���ي�������س حترير  ال����ري����ام����ي  و����س���ام���ي 
ويو�سف  ال���ي���وم  الإم��������ارات  ���س��ح��ي��ف��ة 
رئ��ي�����س حت��ري��ر جملة  جمعة احل����داد 
ال�سمريي  وعبدالرحمن  الوطن،  درع 
رئ���ي�������س حت���ري���ر ���س��ح��ي��ف��ة ال���وط���ن، 
حترير  رئي�س  ن��ائ��ب  ف��اخ��ر  ون�سرين 

الفطايري  واأح��م��د  ال��روؤي��ة،  �سحيفة 
الوطن،  �سحيفة  حترير  رئي�س  نائب 
ال��ب��ح��ري��ن��ي ع��ب��داهلل اأحمد  وال��ك��ات��ب 
خلفان  حم���م���د  وال���ك���ات���ب  اجل���ن���ي���د، 

ال�سوايف.
اف���ت���ت���ح ال��ف��ع��ال��ي��ة ال���دك���ت���ور حممد 
ل�  التنفيذي  الرئي�س  العلي  ع��ب��داهلل 
وال�ست�سارات"،  ل��ل��ب��ح��وث  "تريندز 
حر�سهم  ناً  وُمَثمرّ باحل�سور،  باً  ُمرحِّ
ع���ل���ى امل�������س���ارك���ة يف ال���ق���م���ة واإث��������راء 
قدرات  دع��م  اأهمية  فعالياتها،موؤكدا 
واإ�سراكهم يف تنمية  ال�سباب  ومواهب 
ان��ط��اق��اً من  اإن���ه  جمتمعهم ..وق����ال 
تريندز  م���رك���ز  ح���ر����س  امل����ب����داأ،  ه����ذا 
اأن ت�سلط  للبحوث وال�ست�سارات على 
قمته الأوىل للحوار بني مراكز الفكر 
والإع�����ام ال�����س��وء ع��ل��ى ال�����س��ب��اب من 
الأول  رئ��ي�����س��ي��ني:  خ����ال حم���وري���ن 
والبحثي  الإع�����ام�����ي  ال���ت���ع���اون  ه����و 
وتعزيز  وحمايتهم  ال�سباب  لتمكني 
م�ستقبل  على  يركز  والثاين  وعيهم؛ 
الإعامية  املوؤ�س�سات  يف  ال�سباب  دور 
املحوري يف عملية  والبحثية، ودوره��ا 

التنمية امل�ستدامة.
تريندز  "قمة  اأن  ال��ع��ل��ي  واأ�����س����اف 
الفكر  م���راك���ز  ب���ني  ل���ل���ح���وار  الأوىل 
على  مهمة  خ��ط��وة  والإعام"،متثل 
ال�������س���ب���اب يف جمايل  ط���ري���ق مت���ك���ني 
اأنها  ك��م��ا  والإع�����ام،  العلمي  ال��ب��ح��ث 
ب���ني و�سائل  ل�����س��راك��ة ق��وي��ة  ت��وؤ���س�����س 
الإع��ام ومراكز الفكر، مبا ي�سهم يف 

حتقيق الأهداف امل�سرتكة.
ت�سمنت القمة اأطروحات وروؤى واآراء 

رئي�سيني  امل�����س��ارك��ني ح���ول حم��وري��ن 
التعاون  اأه���م���ي���ة  ه���م���ا:  ل���ل���ن���ق���ا����س؛ 
ال�سباب  لتمكني  والبحثي  الإع��ام��ي 
وم�ستقبل  وعيهم،  وتعزيز  وحمايتهم 
الإعامية  املوؤ�س�سات  يف  ال�سباب  دور 

والبحثية.
واأ�ساد حممد احلمادي رئي�س جمل�س 
باختيار  ال�����س��ح��ف��ي��ني  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة 
ال�سباب  ل��ق�����س��ي��ة  ت����ري����ن����دز  م����رك����ز 
الوقت  يف  اأك�����د  و  ل��ل��ق��م��ة  م��و���س��وع��اً 
رئي�سيني  اأمرين  توفر  �سرورة  نف�سه 
لتمكني ال�سباب يف املجالني الإعامي 
لل�ساب  ي��ك��ون  اأن  اأول��ه��م��ا،  وال��ب��ح��ث��ي؛ 
والبحث  ل��ل��م��ع��رف��ة  ال���ذات���ي  ال�����س��غ��ف 
العلمي، وثانيهما، اأن يتوافر له مكان 
ين�سر فيه ما يكتبه، وهذا ما ي�سجعه 

مركز تريندز.
ال�سمريي  عبدالرحمن  اأ�سار  ب��دوره، 
التعاون  اإىل  ح���اج���ة  ه���ن���اك  اأن  اإىل 
البحوث  م�����راك�����ز  ب�����ني  وال����ت����ك����ام����ل 
يخ�س  فيما  الإع��ام��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
التي  الق�سايا  م��ن  وال��ع��دي��د  ال�سباب 
كورونا  اأزم��ة  اأن  اإىل  ولفت   .. تهمهم 
مت���ث���ل حت����دي����اً ك����ب����رياً ي��ت��ط��ل��ب من 
العلمي  البحث  وم��وؤ���س�����س��ات  الإع����ام 
وتوعيته  ال�����س��ب��اب  لتعريف  ال��ت��ع��اون 

مبخاطر الأزمة.
الكعبي  ح���م���د  اأو�����س����ح  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
اأن  الحت����اد،  رئ��ي�����س حت��ري��ر �سحيفة 
هناك عوامل م�سرتكة بني املوؤ�س�سات 
الإع��ام��ي��ة وم��راك��ز الأب���ح���اث، حيث 
املحتوى  ي�سرتك كل منها يف �سناعة 
وا�ستقطاب  املعلومات  تو�سيح  بهدف 

بالظواهر  وال���ت���ع���ري���ف  اجل����م����ه����ور 
والأزمات.

للبحوث  "تريندز  اإن  الكعبي  وق���ال 
امل���راك���ز  م����ن  ك�����ان  وال�ست�سارات" 
البحثية التي بادرت اإىل اإدامة ال�سلة 
باملوؤ�س�سات الإعامية والتعاون معها، 
ع��رب م��ا ي��وف��ره م��ن درا���س��ات واأبحاث 
على  اأ���س��ف��ى  م��ا  وه���و  للن�سر،  ت�سلح 
العمل الإعامي طابعاً من امل�سداقية 
التحليات  على  العتماد  خ��ال  من 

التي تت�سم بالر�سانة واملو�سوعية.
هناك  اإن  ال���ري���ام���ي  ����س���ام���ي  ق�����ال  و 
بني  العاقة  لتوطيد  ملحة  ���س��رورة 
وو�سائل  والأب�����ح�����اث  ال��ف��ك��ر  م���راك���ز 
الإعام، لتقدمي املعلومة ب�سكل علمي 
وم��درو���س، ف��الإع��ام يجب اأن يعتمد 

على معلومة ذات �سدقية وموؤكدة.
ال��ري��ام��ي على ���س��رورة العمل  و���س��دد 
امل���������س����رتك ل���رت����س���ي���خ ال����وع����ي ب����دور 
للتعريف  والدرا�سات  الأبحاث  مراكز 
واخلارجية  ال���داخ���ل���ي���ة  ب��ال��ق�����س��اي��ا 
والحتياجات  ب��ال��ظ��واه��ر  وال��ت��ع��ري��ف 

الوطنية.
وط��ال��ب ال��ك��ات��ب ال��ب��ح��ري��ن��ي عبداهلل 
بني  الف�سل  ب�����س��رورة  اجلنيد  اأح��م��د 
الهوية الوطنية اجلامعة التي تتجاوز 
ك��ل ال��ه��وي��ات الأخ�����رى، وب���ني الهوية 
حت�سني  يف  ي�����س��اع��د  مب����ا  ال���دي���ن���ي���ة، 
نف�سه  ال��وق��ت  ال��وط��ن��ي��ة ويف  ال��ه��وي��ة 

تعزيز مفهوم الولء والنتماء.
اأما يو�سف جمعة احلداد فريى فاأكد 
ب���ني مراكز  ال���ت���ع���اون  ع��ل��ى �����س����رورة 
البحوث والو�سائل الإعامية يف بناء 

ا�سرتاتيجية اإعامية لل�سنوات الع�سر 
املقبلة، متمنياً اأن يكون "تريندز" بني 
ال�سرتاتيجية  ه���ذه  ي�����س��ن��ع��ون  َم���ن 

بالعتماد على ال�سباب.
م���ن ج��ان��ب��ه، ت���ط���رق ال��ك��ات��ب حممد 
نقطتني  اإىل  ال�����������س�����وايف  خ����ل����ف����ان 
مهمتني: الأوىل، هي التاأكيد على اأن 
ومراكز  الإع��ام  و�سائل  بني  التعاون 
لكنه  منه،  م��ف��روغ  �سيء  ه��و  البحوث 
حتقيق  وكيفية  اآل��ي��ة  حت��دي��د  ينبغي 
هي  الثانية  والنقطة  ال��ت��ع��اون؛  ه��ذا 
قنوات  ت��ع��ت��رب  الإع�������ام  و����س���ائ���ل  اأن 
و�سيطة بني مراكز البحوث التي هي 
اجلمهور،  وب���ني  ن��خ��ب��وي��ة  بطبيعتها 
ح��ي��ث ت��ع��م��ل و����س���ائ���ل الإع�������ام على 
تب�سيط ما تنتجه مراكز البحوث من 

درا�سات واأبحاث ون�سره للجمهور.
اأم�����ا امل���ح���ور ال����ث����اين: م�����س��ت��ق��ب��ل دور 
الإعامية  امل��وؤ���س�����س��ات  يف  ال�����س��ب��اب 
والبحثية ف�سارك فيه كل من: �سعادة 
الت�سال  م�����س��ت�����س��ار  ك�����روز  م��ق�����س��ود 
ال�سرتاتيجي يف وزارة �سوؤون الرئا�سة، 
املدير  الري�سي  جال  حممد  و�سعادة 
/وام/،  الإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ال��ع��ام 
حترير  رئي�س  ال��زرع��وين  وم�سطفى 
ون�سرين  ت���امي���ز،  اخل��ل��ي��ج  ���س��ح��ي��ف��ة 
ف��اخ��ر ن��ائ��ب رئ��ي�����س حت��ري��ر �سحيفة 
كروز  مق�سود  �سعادة  وحت��دث  الروؤية 
عن الفعل الت�سايل الذي يقوم على 
ال�سباب  اأن  مو�سحاً  ال��ت��اأث��ري،  رك��ي��زة 
هذا  حت��ق��ي��ق  يف  م��ه��م��اً  دوراً  ي��ل��ع��ب��ون 
مقاربات  ث��اث  اإىل  م�سرياً  ال��ت��اأث��ري، 
من اأجل تعظيم الدور الذي يقوم به 

الك�سف  اأهمية عملية  اأولها،  ال�سباب: 
عن املواهب ال�سابة؛ وثانيها، الربامج 
امل��ع��ت��م��دة ل��ت��ط��وي��ره��م واإع�����داده�����م؛ 
وث��ال��ث��ه��ا، ال��ف��ر���س ال�����س��ان��ح��ة وكيف 
ميكن البناء على اإ�سهاماتهم لإحداث 
�سناعة،  امل�ستقبل  اأن  مبيناً  التغيري، 
واأن ال�سباب هم َمن ي�ساركون يف هذه 

ال�سناعة ويتولون قيادتها.
و�����س����دد ك������روز ع���ل���ى �����س����رورة توفري 
اإع��ام��ي��ة م��ت��ن��وع��ة ت�سجع  م�����س��اح��ات 
الباحثني ال�سباب على الإبداع، وتفتح 
لهم املجال لابتكار واإحداث التغيري 
التقدم  لتحقيق  وت��دف��ع��ه��م  امل��ط��ل��وب 
بالنظر  ال��ع��ل��م��ي،  ال��ب��ح��ث  جم����ال  يف 
التي  ال��ق��درات  متتلك  فئة  اأن��ه��م  اإىل 

توؤهلهم ل�سناعة امل�ستقبل.
وخ��اط��ب ال�����س��ب��اب ال���راغ���ب يف دخول 
ل  اإن���ه  ق��ائ��ًا  العلمي،  البحث  جم��ال 
ب��ح��ث علمي  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 
الباحث  ي��ف��ه��م  اأن  دون  م��ن  حقيقي 
بحثه  م��ن  وال��ه��دف  ومتطلباته  ذات���ه 
اأو درا�سته، كما اأن الأخطاء والعرثات 
واردة يف اأي جم��ال، لكن املهم يف هذا 
الأخطاء  ه��ذه  من  التعلم  هو  ال�سدد 
وال���ع���رثات، وت��دارك��ه��ا وامل�����س��ي قدماً 
�سعادة  اأك��د  ب��دوره،  الأف�سل.  لتقدمي 
حم��م��د ج���ال ال��ري�����س��ي، ع��ل��ى اأهمية 
اأهمية  وع����ل����ى  الإع����ام����ي����ة  ال���ق���م���ة 
خطوة  متثل  اأنها  معترباً  مو�سوعها، 
البحثي  القطاعني  للجمع بني  رائدة 
القطاع  اأن  م�����س��ي��ف��اً  والإع������ام������ي، 
البحثي  ل��ل��ق��ط��اع  ي��ح��ت��اج  الإع���ام���ي 
الدقيقة  العلمية  املعلومة  لتو�سيل 

التي يوفرها البحث العلمي.
واأ����س���ار اإىل م��ن��ظ��وري��ن ل��ل��ت��ع��اون بني 
املوؤ�س�سات  ق��ي��ام  اأول���ه���ا  ال��ق��ط��اع��ني: 
البحثي  امل�����س��م��ون  بن�سر  الإع��ام��ي��ة 
بطريقة مب�سطة، وثانيها قيام مراكز 
درا�سات  بعمل  العلمي  والبحث  الفكر 
الإع���ام  ت��ط��وي��ر  ت�ساعد يف  واأب���ح���اث 
والرتقاء به، م�سرياً اإىل اأن التوا�سل 
الإعامية  املوؤ�س�سات  بني  والت�سابك 
ا�سرتاتيجية  �سراكة  ميثل  والبحثية 
ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل ل��ب��ن��اء ج��ي��ل ج���دي���د من 

ال�سباب قادر على بناء امل�ستقبل.
وحول التحديات التي تواجه التعاون 
والإعامي،  البحثي  القطاعني  ب��ني 
الدرا�سات  �سعف  اإىل  الري�سي  اأ���س��ار 
ويف  الإع�����ام؛  جم���ال  يف  املتخ�س�سة 
ذراع  اإىل  الإع��ام  ال�سياق يحتاج  ه��ذا 
امل�سوؤولية،  ق���در  ع��ل��ى  ل��ي��ك��ون  علمية 
ال�سباب؛  يف  كبري  الأم���ل  اأن  م�سيفاً 
ال�سابة  ال��ق��ي��ادات  جتهيز  يجب  ولكن 
على  املبنية  باملعرفة  للقيادة  املوؤهلة 

معلومات وحقائق.
الزرعوين  م�سطفى  اأك��د  جانبه،  من 
التعاون  ت���واج���ه  حت���دي���ات  ه��ن��اك  اأن 
فبع�س  والإع���ام؛  الفكر  مراكز  بني 
طويلة  اأو  رك��ي��ك��ة  ت��ك��ون  ال���درا����س���ات 
اأن  كما  ال�سحفي،  الن�سر  تنا�سب  ل 
بع�س الباحثني يف املنطقة ل يعطون 
ت��ن�����س��ره و�سائل  مل���ا  ال���ك���ايف  اله���ت���م���ام 
الإع��������ام، ع��ل��ى ع��ك�����س ال��ب��اح��ث��ني يف 
اخلارج، م�سرياً اأنه لحظ، على �سبيل 
ي��ت��اب��ع �سحيفة  م��ن  اأك���رث  اأن  امل���ث���ال، 
اخل���ل���ي���ج ت����امي����ز ه����م م����ن ال����ولي����ات 

املتحدة الأمريكية؛ لتحليل ما يحدث 
يف الإمارات.

اأن ه��ن��اك حتدياً  ال��زرع��وين  واأ���س��اف 
للتعاون  ال�سائد  التيار  اأن  وه��و  اآخ��ر؛ 
الدرا�سات  يف  ينح�سر  القطاعني  بني 
ال����ت����ي ت��ت��ع��ل��ق ب���ج���م���اع���ات الإ�����س����ام 
اإىل  ال���ت���ط���رق  دون  م���ن  ال�����س��ي��ا���س��ي، 
والقت�سادية  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال��ق�����س��اي��ا 
والج��ت��م��اع��ي��ة الأخ�����رى، م�����س��رياً اإىل 
الإ�سام  مو�سوعات  اأهمية  رغ��م  اأن��ه 
ال�سيا�سي اإل اأن هناك �سرورة لتنويع 
اأي�ساً  ت���ت���ن���اول  ب��ح��ي��ث  امل���و����س���وع���ات 

الق�سايا الأخرى.
اأن هناك جمالت  ال��زرع��وين  ي��رى  و 
ع����دي����دة مي���ك���ن ال����ت����ع����اون ف��ي��ه��ا بني 
الإعام ومراكز الفكر، حيث ت�ستطيع 
الأخرية توفري املعلومات الدقيقة التي 
حتديد  على  الإع���ام  و�سائل  ت�ساعد 
تتناولها،  التي  والق�سايا  اهتماماتها 
على  الإعاميني  م�ساعدة  جانب  اإىل 
الإعامي  املحتوى  وتطوير  جتويد 
من خال اإمدادهم بدرا�سات واأبحاث 
�ساحلة للن�سر، وت�ساعد يف الوقت ذاته 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز وع���ي امل��ج��ت��م��ع مبختلف 

الق�سايا التي تهمه.
رئي�س  نائب  فاخر،  ن�سرين  واختتمت 
املحور  ال�����روؤي�����ة،  ���س��ح��ي��ف��ة  حت���ري���ر 
بالقول،  الإعامية  القمة  الثاين من 
ذاته  يكت�سف  لأن  يحتاج  ال�سباب  اإن 
واإمكاناته، وهذا دور الإعام واملراكز 
اخلربات  اأ���س��ح��اب  وك��ذل��ك  البحثية، 
اأهمية  ع���ل���ى  م�������س���ددة  وال����ت����ج����ارب، 
ا�ستك�ساف  ع��ل��ى  ال�����س��ب��اب  م�����س��اع��دة 
امل����راح����ل  ق����درات����ه����م وم���ي���ول���ه���م يف 
الدرا�سية املبكرة، وهذا يطرح ت�ساوؤًل 
حول اإمكانية اأن يكون الإعام واإعداد 
املناهج  �سمن  وال���درا����س���ات  ال��ب��ح��وث 
حيث  الأوىل،  امل��راح��ل  يف  ال��درا���س��ي��ة 
ي�����س��ه��ل ح��ي��ن��ه��ا اك��ت�����س��اف امل���واه���ب يف 

هذين املجالني والهتمام بها.
ويف مداخلة له حول هذا املحور، ذكر 
ع��ب��دال��ع��زي��ز امل��ع��م��ري ك��ات��ب وحملل 
يتكون  ال�سباب  م�ستقبل  اأن  �سيا�سي 
الفكر  اأ���س��اع، هي مراكز  من ثاثة 
الإعامية،  وامل��وؤ���س�����س��ات  وال��ب��ح��وث، 
اإىل  م�سرياً  الأك��ادمي��ي��ة،  وامل��وؤ���س�����س��ات 
الأكادميية  باملوؤ�س�سات  يق�سد  ل  اأن��ه 
مرحلة التعليم اجلامعي فقط، واإمنا 
مراحل العملية التعليمية كافة، التي 
ال�سباب  جتهيز  على  تعمل  اأن  يجب 
وج��ع��ل��ه ق�����ادراً ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب����دوره يف 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة، بحيث 
يف  ب��دوره  للقيام  جاهزاً  ال�ساب  يكون 
اأي جمال يختاره مبا يف ذلك املجالن 
�سهدت  وق����د  والإع�����ام�����ي.  ال��ب��ح��ث��ي 
بني  ل��ل��ح��وار  الأوىل  ت��ري��ن��دز  "قمة 
مداخات  والإعام"،  الفكر  م��راك��ز 
متنوعة ملجموعة من الكوادر البحثية 
للبحوث  "تريندز  ل�����دى  ال�������س���اب���ة 
اآراءهم  وال�ست�سارات" الذين طرحوا 
ووجهات نظرهم يف حموري النقا�س.

قمة تريندز الأوىل للحوار بني مراكز الفكر والإعالم تقرتح تدري�س مادة الإعالم يف مراحل درا�سية مبكرة

•• دبي-وام:

واملوا�سات  ال��ط��رق  هيئة  اأط��ل��ق��ت 
وبالتعاون مع املنطقة اللوج�ستية يف 
لباقات  الآيل  التفعيل  اجلنوب  دبي 
ن���ول اخل��ا���س��ة ب��ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة، من 
تذاكر  خال توظيف تطبيق حلول 
"نول" التابعة للهيئة. ياأتي التفعيل 
ال�سراكات  ل��ت��ع��زي��ز  م��ه��م��ة  ك��خ��ط��وة 
ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة ب������ني ال���ه���ي���ئ���ات 
واملوؤ�س�سات الوطنية لتوفري خدمات 

عالية امل�ستوى لاأفراد واملوؤ�س�سات.
واأكدت الهيئة ال�ستمرار يف التزامها 
التوجهات  م��واك��ب��ة  اإزاء  ال���را����س���خ 

التقنية يف جميع اأنحاء العامل،.
وت���دخ���ل دب���ي اجل���ن���وب ���س��م��ن هذه 
الطرق  هيئة  مع  �سراكة  يف  امل��ب��ادرة 
اآلية  ح���ل���ول  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  وامل���وا����س���ات 
متكاملة لدخول املركبات، ومن �ساأن 
اإثراء  على  ت�ساعد  اأن  ال�سراكة  هذه 
جتربة  وتعزيز  الت�سغيلية  اجلوانب 

عماء دبي اجلنوب.

�سرطة دبي تطلق مبادرة )فخر( لتعزيز  طرق دبي تفعل حلول نول يف دبي اجلنوب 
مهارات وقدرات املوظفني
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اأخبـار الإمـارات
•• ال�سارقة - وام:

وال�سامة  ال��وق��اي��ة  هيئة  رئي�س  القا�سمي  �سقر  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ  اأك���د 
بال�سارقة اأن الهيئة ما�سية قدماً يف �سبيل رفع ن�سبة ال�سامة يف الإمارة 
وحتقيق هدفها الرامي للو�سول اإىل جمتمع اآمن خال من الأخطار وذلك 
من خال ن�سر ثقافة الوقاية وال�سامة بني جميع اأفراد املجتمع وجعل 

كل فرد موؤهل لر�سد اأي خطر حمتمل ومنع حدوثه.
جاء ذلك يف اإطار ا�ستعرا�س الهيئة لإجنازاتها خال العام اجلاري وذلك 
يف نطاق �سعيها اإىل ن�سر ثقافة ال�سامة وال�سحة املهنية بني جميع اأفراد 

املجتمع وجعل ثقافة ال�سامة نهج حياة .
وتف�سيا .. نظمت هيئة الوقاية وال�سامة خال الن�سف الأول من العام 
ال�سامة  يف  متخ�س�سا  افرتا�سيا  تدربيا  وبرناجما  ور�سة   39 اجل��اري 
وال�سحة املهنية ح�سرها 2098 متدربا وذلك بهدف رفع م�ستوى الوعي 
املتبعة لإدارة املخاطر وطرق  ال�سامة والآليات  اأهم مفاهيم  لديهم عن 

املخاطر  القدرة ل�ست�سعار  لدية  املجتمع  الوقاية منها وجعل كل فرد يف 
من حولة وتفادي حدوثها.

2804 زيارات تفتي�سية ملن�ساآت �سكنية وجتارية وذلك  كما نفذت الهيئة 
لر�سد اأي خماطر حمتملة يف املن�ساآت بهدف تعزيز ورفع ن�سبة الأمان بها 
وللتاأكد من �سامة قاطنيها بالإ�سافة اإىل العمل على ت�سحيح اأي اأو�ساع 

قد توؤدي اإىل وقوع احلوادث والتاأكد من عدم تكرارها.
وزارت حافلة �سامتك 16 من�ساأة من خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�سة 
باإمارة ال�سارقة وتقدمي الور�س املخت�سة بال�سامة وال�سحة املهنية لأكرث 
من 280 متدربا مع مراعاة اتخاذ كافة الإج��راءات الحرتازية ل�سمان 

�سامة املتدربني حيث مت تقدمي الور�س بعدة لغات.

وال�سحة  ال�سامة  حملة  اأول��ه��ا  توعوية  حمات   3 الهيئة  اأطلقت  كما 
الطاب  �سوؤون  عمادة  مع  بالتعاون  عقدت  التي  املدار�س  لطاب  املهنية 
طلبة  لتوعية  ال�سارقة  جامعة  يف  الطابية  الأن�سطة  ق�سم  والطالبات 
احلرم  يف  ال�سامة  بقواعد  والأك��ادمي��ي��ة  الإداري����ة  والهيئتني  اجلامعة 
اجلامعي م�ستهدفة 99 متدربا اإ�سافة اإىل حملة الإجهاد احلراري حيث 
وا�سلت الهيئة جهودها يف رفع م�ستوى الوعي الوقائي لدى اأفراد املجتمع 
التفتي�سية  ال���زي���ارات  ط��ري��ق  ع��ن  احل����راري  الإج��ه��اد  مبخاطر  للتوعية 
التوعوية للمواقع الإن�سائية ون�سر معلومات هامة حول اأعرا�س الإجهاد 
وزارة  لقرار  املوؤ�س�سات  امتثال  والتاأكد من  منه  الوقاية  احل��راري وطرق 
اأ�سعة  حت��ت  العمل  وق��ف  على  ين�س  وال���ذي  وال��ت��وط��ني  الب�سرية  امل���وارد 

ال�سم�س املبا�سرة من ال�ساعة الثانية ع�سرة والن�سف وحتى ال�ساعة الثالثة 
بعد الظهر واأخريا حملة �سامة الأبراج ال�سكنية والتي مت اإطاقها للعام 
ال�سكنية  الأب���راج  رب��ط  من  للتاأكد  ال�سيف  ف�سل  يف  التوايل  على  الثاين 
اأنظمة الإن���ذار واحل��ري��ق يف  اأم��ان وه��و نظام يربط  بنظام الإن���ذار املبكر 
الأب��راج بغرفة املراقبة الإلكرتونية بالدفاع املدين، مما يزيد من معدل 
الأمان لل�سكان من خال مراقبة اأنظمة اإنذار احلريق اإلكرتونياً ل�سمان 
طلب   1617 الهيئة  تلقت  حيث  ال�ساعة  م��دار  على  الأنظمة  �ساحية 

ت�سجيل لرتكيب جهاز اأمان خال الن�سف الأول من العام اجلاري.
بتدريب  املعهد  ق��ام  فقد  �سامة  الوقائي  التدريب  معهد  بخ�سو�س  اأم��ا 
خمتلف فئات الفئات منها العمال وحرا�س املباين بالإ�سافة  من   1493
اإىل م�سوؤويل ال�سامة وال�سحة املهنية وذلك لتاأهيلهم من ناحية الوعي 
ذات  ك��وادر  وتاأ�سي�س  املهنية  وال�سحة  بال�سامة  املعنية  امل�ستجدات  باآخر 
خربات عالية بنطاق ال�سامة العامة ميكنها التعامل مع خمتلف املخاطر 

على دراية عالية بطرق ت�سحيح الأو�ساع اخلطرة.

الوقاية وال�سالمة بال�سارقة ت�ستعر�س اإجنازاتها خالل الن�سف الأول

•• دبي-وام:

" ق�سة  اإط��اق م�سابقة  العام  " لهذا  " مفاجاآت �سيف دبي  �سهدت فعاليات 
�سيف دبي " اجلديدة والتي تهدف اإىل ت�سجيع الأو�ساط الإبداعية يف الإمارة 
طابع  ت�سفي  التي  العوامل  على  ال�سوء  ت�سلط  فيديو  مقاطع  ت�سجيل  على 
التميز واملرح على ف�سل ال�سيف يف دبي، ويح�سل مقطع الفيديو الفائز على 

اجلائزة الأوىل البالغة قيمتها 100 األف درهم.
للت�سوير  العاملية  الوجهات  اأف�سل  من  ك��واح��دة  وا�سعة  ب�سهرة  دب��ي  وتتمتع 
وت�سجيل الأفام املتميزة بف�سل معاملها املذهلة وطبيعتها ال�ساحرة والتجارب 

الفريدة التي ت�ستقطب عد�سات امل�سورين املبدعني.
خ�سي�ساً  م�سممة  تكون  واأن  عالية  بدقة  الفيديو  مقاطع  تتميز  اأن  وينبغي 
للتحميل على موقع " اإن�ستجرام " حتت عنوان " ق�سة �سيف دبي"، فيما ميكن 
اأن ترتاوح مدة املقاطع بني 30 ثانية اإىل دقيقة واحدة ويجب اأن تغطي ثاثة 
الفنادق  والإقامة يف  والت�سوق  املاأكولت  تناول  ت�سمل جتارب  رئي�سية  اأن�سطة 
وجتارب الرتفيه العائلية ومواقع اجلذب يف الإمارة. وميكن حتميل مقاطع 
 @dsssocial ح�ساب  اإىل  الإ���س��ارة  "اإن�ستجرام" مع  موقع  على  الفيديو 
يف  امل�ساركة  فر�سة  �ستتاح  فيما   .. #ق�سة_�سيف_دبي  ها�ستاج  واإ�سافة 

م�سابقة "ق�سة �سيف دبي" حتى يوم 24 اأغ�سط�س القادم.
وت�ستمر "مفاجاآت �سيف دبي2021" التي تنظمها موؤ�س�سة دبي للمهرجانات 
والتجزئة - التابعة لدائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي" دبي لل�سياحة 
ال�سحة  اإجراءات  جميع  فعالياتها  كافة  وتلتزم  القادم،  �سبتمرب   4 حتى   - "

وال�سامة .

اإطالق م�سابقة ق�سة �سيف دبي 

•• دبي-وام:

احلياة  وج��ودة  لل�سعادة  الوطني  بالربنامج  ممثلة  املجتمع  تنمية  وزارة  عقدت 
بتوجيهات  الإمارات" وذلك  بدولة  احلياة  جلودة  املجتمعي  الت�سميم  "ملتقى 
ومتابعة معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع رئي�سة جمل�س 

جودة احلياة.
وجاء امللتقى يف اإطار جل�سة تفاعلية عرب تقنية الت�سال املرئي وت�سمن 5 ور�س 
ع�سف ذهني �سمن 5 حماور رئي�سية جمعت 154 م�ساركا وممثا ل�� 36 جهة 

حكومية احتادية وحملية وقطاع خا�س .
قدموا  املجتمع  فئات  خمتلف  من  �سخ�س   1200 نحو  امللتقى  يف  �سارك  كما 
مقرتحاتهم وت�سوراتهم للتحديات امل�ستقبلية واملبادرات وامل�ساريع وال�سيا�سات 

املقرتحة جلودة احلياة من خال من�سة الت�سميم املجتمعي.
وناق�س ملتقى الت�سميم املجتمعي ملبادرات جودة احلياة حماور ال�سحة النف�سية 
وال�سحة اجل�سدية وال�سحة املالية والعطاء والتطوع وجودة احلياة الجتماعية 
وذلك يف جل�سات منف�سلة �سارك فيها مئات املعنيني واملهتمني من املجتمع من 

طلبة املدار�س وال�سباب وكبار املواطنني واأ�سحاب الهمم وبقية فئات املجتمع .
و�سعيا لتوفري خمرجات تعزز جودة حياة اأف�سل فقد بادرت الوزارة اإىل اإجراء 
مقابات لأفراد من املجتمع ملناق�سة حتديات كل حمور والإملام بنظرة املجتمع 
امل�ستقبلية وتطلعات الأفراد ملفهوم وواقع جودة احلياة يف دولة الإمارات. و�سعت 
واملتعاملني يغطي حم��ددات كل حمور  املجتمع  ا�ستبيان لأف��راد  كذلك لإع��داد 
اأ�سا�سي وحماوره الفرعية بروؤية �سرائح متنوعة من املجتمع وباأ�سئلة مفتوحة 

تعطي جماًل وا�سعاً للتعبري.
اأن  املجتمع  تنمية  وزارة  ال�سويدي وكيلة  الأك��رف  اإبراهيم  م��وزة  �سعادة  واأك��دت 
من  نتطلع  ا�ست�سرافيا  فكرا  جت�سد  فهي  امللتقى  تنظيمها  خال  ومن  ال��وزارة 
خاله اإىل 50 عاما مقبلة �ستكون الأف�سل ملجتمعنا ولدولتنا بجهود نت�سارك 
وتوجيهات  روؤي���ة  اإىل  ا�ستنادا  املجتمع  فئات  و�ستى  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع  فيها 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الوطنية  الإ�سرتاتيجية  اعتمد  حني  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 

جلودة احلياة 2031.
توفري  اأج��ل  من  والتكامل  للتحاور  فر�سة  يعد  امللتقى  اأن  اإىل  الأك��رف  ولفتت 

اإىل  م�سرية  الإم�����ارات،  ملجتمع  ال��ق��ي��ادة  بتطلعات  تليق  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات  اأف�����س��ل 
دور  وحتفيز  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  روؤى  جتميع  يف  امللتقى  واأهمية  دور 
القطاعات الأ�سا�سية يف الدولة وح�سد كافة اجلهود واملوارد والإمكانات جلميع 
اأف����راد املجتمع وف��ئ��ات��ه مب��ا ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة والإي��ج��اب��ي��ة على ج���ودة احل��ي��اة يف 

القطاعات احليوية يف الدولة.
وقالت " يف عام التعايف من اجلائحة وهو عام اخلم�سني وعام اإك�سبو دبي نحن 
ون�سعى  القيادة  بتطلعات  تليق  احل��ي��اة  جل��ودة  م�ستقبلية  �سيا�سات  ع��ن  نبحث 
لتوفري برامج ومبادرات تعزز جهود حكومة دولة الإمارات يف ال�سعادة والإيجابية 

وجودة احلياة عموما" .
وناق�س امل�ساركون بامللتقى يف حمور ال�سحة النف�سية اآليات ومبادرات ال�ستجابة 
ال�سحية  اخل��دم��ات  وتكامل  ال�ستباقية  وم��ب��داأ  املتكاملة  النف�سية  وال��رع��اي��ة 

النف�سية وفكرة ال�ستدامة يف بيئة العمل والتعليم.
ال�سليمة  بالتغذية  الهتمام  �سبل  ناق�سوا  فقد  اجل�سدية  ال�سحة  حمور  يف  اأما 
املرتبطة  وال��ع��ادات  الأم��را���س  ومكافحة  امل��دار���س  لطلبة  اجل�سدية  وال�سحة 
ب�سلوك الأفراد "البدانة ال�سكري التدخني" وتعزيز اأ�سلوب ومنط حياة �سحي 

مهارات  اإىل  املالية  ال�سحة  حم��ور  يف  وت��ط��رق��وا  املجتمع،  فئات  لكافة  ون�سط 
التخطيط املايل وثقافة الإنفاق والدخار.

ويف اإطار حمور التطوع والعطاء فقد ناق�س امل�ساركون يف امللتقى حماور فرعية 
اأفراد املجتمع يف العمل التطوعي  تتعلق بتعزيز قيم العطاء وت�سجيع م�ساركة 
والتغريات العاملية وم�ستقبل العمل التطوعي ودور املوؤ�س�سات التعليمية وجهات 

العمل يف دعم التطوع.
واأخ����ريا حم��ور ج���ودة احل��ي��اة الجتماعية ال���ذي ج��اء يف اإط���ار حم���اور فرعية 
والعاقات  والعمل  احلياة  بني  والتوازن  وم�ستقرة  متما�سكة  اأ�سر   : م�سمونها 

الأ�سرية والتوا�سل الجتماعي .
جدير بالذكر اأن جمل�س جودة احلياة الذي ترتاأ�سه معايل وزيرة تنمية املجتمع 
لتعزيز  20 جهة حكومية احتادية وحملية وهو ميثل من�سة  اأك��رث من  ي�سم 
الوطنية  الإ�سرتاتيجية  واأه��داف  التن�سيق والتكامل احلكومي وحتقيق حماور 
الرئي�سية  املمكنات  اإح���دى  املجتمعي  الت�سميم  ويعد   .2031 احل��ي��اة  جل��ودة 
من  الأف���راد  متكني  اإىل  تهدف  والتي  احلياة  جل��ودة  الوطنية  لاإ�سرتاتيجية 

ت�سميم حياتهم بال�سراكة مع اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�س.

تنمية املجتمع تنظم ملتقى الت�سميم املجتمعي جلودة احلياة
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 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/0011551
 784195493849582 رق��م  هوية  بطاقة  احمل  الم���ارات،   : واجلن�سية   - احلو�سني  خليفه  ح�سن  علي  املخط�ر: 

وب�سفتي مالك  العقار ال�سند رقم 1582 - العنوان : ال�سارقة - القرائن 2 - الهاتف  : 971506320939
املخطر اإليه : دبي ميتل لل�سناعات ذ،م،م - رخ�سة �سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة بالرقم 509248

وميثلها ال�سيد / جو�س �سيكاتو جورج، اجلن�سية الهند
العنوان : ال�سارقة - �سناعية رقم 6 - �سارع الثاين ال�سناعي - �سربة رقم 45 + 46 +47

هاتف : 0559736292
الازمة  ال�سيانة  وعمل  املوؤجرة(  العني  ت�سليم  لغاية  العقد  انتهاء  تاريخ  اليجارات من  قيمة  )ت�سليم  الإخطار  مو�سوع 

وا�سدار براءة ذمة وت�سليم العني املوؤجرة
15 وي�سغل  41 �سقة كائنة باإمارة ال�سارقة مبنطقة ال�سناعية  الوق�ائ�ع :- حيث انه املخطر اليه م�ستاأجر لدى املخطر 
ينتهي  وال��ذي  بالرقم509248  بال�سارقة  القت�سادية  ال�سادرة  ذ،م،م(  لل�سناعات  )ميتل  امل�سماة  الرخ�سة  حتت  العقار 
بتاريخ 2021/02/25 ويرغب املخطر باإخطار اليه ت�سليم قيمة اليجارات من تاريخ انتهاء العقد لغاية ت�سليم العني 

املوؤجرة( وعمل ال�سيانة الازمة وا�سدار براءة ذمة وت�سليم العني املوؤجرة
لذلك : يخطر املخطر )املخطر اليه( ب�سرورة ت�سليم قيمة اليجارات من تاريخ انتهاء العقد لغاية ت�سليم العني املوؤجرة 
وعمل ال�سيانة الازمة وا�سدار براءة ذمة وت�سليم العني املوؤجرة وذلك خال مدة اق�ساها 7 اأيام من تاريخه والإ �سي�سطر 

اأ�سفاً اإىل اإتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل  على حقوقه بكل حتفظ واحرتام 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

Date 28/ 7/ 2021  Issue No : 13300
Notification by Publication

Claim No. FSCSUCICOMS2021/0000648, Commercial
To the Defendants: 1- Fasourif Narsendgars Nationality / Indian, 2- Rageesh 
Wasourif Narsink Nationality/Indian, 3- Ramsh Lila Ramany Nationality/ 
Indian, 4- Digital World Printing Press LLC, 5- Gulf Technical Commercial 
Printing Press FEZ-LLC, 6- Gulf Technical Holdings LTD
Please be informed that the Judgment of Appeal No. 2461/2019 Commercial 
issued on 03-05 2021 has been appealed by the Plaintiff / Moubark Belasoad 
Moubark Humeed Belasoad, In the above-mentioned appeal. Therefore, you 
must submit a note of your defense accompanied by a of power of attorney of 
the lawyer and the documents that you want to submit to the case management 
office in a period not exceeding fifteen days as from the date of notification 
of this publication.
Date of Issue: 15/07/2021
The Judge
Shehab Abdul Rahman Al Hammadi
Federal Supreme Court
Supreme Court Civil Litigation

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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اإعالن حكم

يف الدعـ�ى رقم SHCFICILABMIN2021 / 0004898  عمايل )جزئی(
اإىل املدعى عليه )ا( �سوليدير لان�ساءات ذ م م 

العنوان : ال�سارقة املجاز خلف �سارع اخلالدية �سقة رقم جي 1 ملك ال�سيخ خالد بن حممد بن 
خالد القا�سمي 0507484005 0521067277  064812220

بالدعوى امل�سار اإليها اأعاه املرفوعة من : املدعي)ة( حممد نا�سر عبداحلميد احمد
اأمام  ال�ستئناف على هذا احلكم  اأدن��اه ولك احلق يف  املبني  اأن��ه قد �سدر �سدك احلكم  تبلغك 
حمكمة حمكمة ال�سارقه، املحكمة البتدائية املدنيه خال مدة 15 يوما ابتداء من اليوم الذي 
يلي تاريخ تبلغك بهذا الإع��ان، ويف حالة عدم تقدمي ما يفيد ا�ستئناف احلكم ال�سادر خال 

املدة املذكورة فاإن احلكم �سي�سبح قطعيا بحقك، و�ستتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه. 
للمدعي مبلغ  ت��وؤدي  ب��اأن  املدعى عليها  ب��اإل��زام   : املحكمة مبثابة احل�سوري  :- حكمت  احلكم  
ثاثة اآلف وثمامنائة درهم )3800 درهما( وتذكرة عودة اإىل موطنه عند الإلغاء اأو املغادرة 
زاد على  الدعوى فيما  الر�سوم ورف�س  املدعي من باقي  املنا�سبة واعفاء  والر�سوم وامل�سروفات 

ذلك من طلبات.

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعـالن بالن�شـر

يف الدع�ى رقم FSCSUCICOMS2021/0000648، جتاري
اإىل املطعون �سدهم :

اجلن�سية هندي/  ليارامانى  نار�سيندجرا�س  فا�سوريف   -1
هندي اجلن�سية نار�سينك  وا�سوريف  راجي�س   -2

اجلن�سية هندي/  راماين  ليا  رام�س   -3
مطبعه العامل الرقمي �س.ذ.م.م  -4

كومري�سال برنتنج بر�س منطقة حره -ذ م م تكنيكال  جلف  �سركة   -5
�سركة جلف تكنيكال هولدجنز ليمتد  -6

ليكن معلوما لديكم باأن احلكم ال�ستئناف رقم 2019/2461 جتاري ال�سادر بتاريخ 2021/05/03 قد مت 
اليه اعاه  امل�سار  الطعن  ، يف  بال�سود  بال�سود مبارك حميد  الطاعن / مبارك  بالنق�س من طرف  الطعن عليه 
اإيداع مذكرة بدفاعكم م�سفوعة ب�سند توكيل املحامي املوكل عنكم وبامل�ستندات التي يرى تقدميها لدى  وعليكم 

مكتب اإدارة الدعوي يف موعد اق�ساه خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
القا�شي/ 
�شهاب عبد الرحمن احلمادي
املحكمة الحتادية العليا
املحكمة العليا الدعاوى املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/5837(

املخطرة  : الفار�س لتاأجري املعدات �س .ذ. م.م
بوكالة املحامي / يو�سف حممد البحر

املخطر اإليهما / 1 جريمن للمقاولت املعدنية )ذ.م.م(
اجلن�سية. )جمهويل حمل الإقامة( هندي   - �س�وجنات  حممد  �سوجنات  في�سل   -2

اأيام اعتباراً من تاريخ تبلغهما  اإليهما ومتهلهما مدة خم�سة  تخطر املخطرة املخطر 
قدره  والبالغ  املخطرة  ل�سالح  بذمتهما  املرت�سد  املبلغ  قيمة  لوفاء  الإخ��ط��ار  بهذا 
356،685 درهم )ثاثمائة و�ستة وخم�سون األفاً و�ستمائة وخم�سة وثمانون درهما(، 
وبخاف ذلك فان املخطرة �ستكون م�سطرة اإىل اتخاذ الإج��راءات القانونية واقامة 
الر�سوم  اإىل  بالإ�سافة  امل��ذك��ور  املبلغ  ب�سداد  اإليهما  املخطر  اإل���زام  �سبيل  يف  ال��دع��وى 

وامل�ساريف والفوائد.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6323(

املنذر : بنك اإت�س اإ�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود
املنذر اإليه: دوجا�س دا�سيلفا جونكالف�س – برازيلي اجلن�سية

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره 31456،00 درهم اإماراتي 
اإماراتي  دره��م   31456،00 ق��دره  و  مبلغ  �س�داد  ب�سرورة  اإليها  املنذر  املنذر  يخطر 
بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  �سداد  يف  التاأخري  نتيجة  بذمتكم  املرت�س�د  قيمة 
2016 - و�س�ف املركبة هات�س�باك  متويل املركبة هايونداي فيلو�سرت - �سنة ال�سنع 
- لون املركبة احمر - رقم اللوحة 86794 خ�س�و�سي W دبي، واملمولة ل�س�احلكم 
من قبل املنذر، وذلك خال موعد اأق�س�اه )�س�بعة اأيام( من تاريخ تبليغكم بهذا الأنذار 
العدىل، و اإل �س�وف ي�س�طر املنذر اأ�س�فا لتخاذ اإجراءات بيع املركبة املذكورة اأعاه، مع 

حتميل املنذر اإليها كافة الر�سوم وامل�ساريف و الفوائد.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر

رقم الإنذار )6330/2021(
املنذر/ مرمي علي عبد اهلل قرقا�س - امارتية اجلن�سية

�سد
املنذراليها :- رم�سي�س لتجارة الهواتف املتحركة)�س.ذ.م.م( رخ�سة رقم 241672

يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي:- 
وقدره  )مبلغ  ال��ت��ايل  النحو  علي  مف�سله  دره���م   26،392/= وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�����س��رورة 
مفتاح  ت�سليم  تاريخ  وحتى   2020/4/1 تاريخ  من  الي��ج��ار  ب��دل  متثل  دره��م   26،679/=
تاريخ  2020/4/1 وحتى  الفرتة من  امل�سافة عن  القيمة  دره��م �سريبة   1،334  + املاأجور 
ت�سليم املفتاح يف 14/06/2020 وذلك خال خم�سة اأيام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار والأ 
�سوف نلجاأ اإىل اتخاذ الجراءات القانونية �سدكم مع حفظ حق املطالبة ببدل اليجار والخاء 

عن فرتة �سغل املاأجور و�سداد املرت�سدة يف ذمتكم والر�سوم وامل�ساريف. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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 اإعالن بالن�شر

رقم )2021/6322(
املنذر : حممود مالك ان�س عبداحلميد اجلندي - م�سري اجلن�سية 

املنذر اليه : ه�سام علي علي عطيه - م�سري اجلن�سية 
ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سرورة مبلغ وقدره )45،000( درهم )خم�سة 
واربعون الف درهم( خال مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستامه 
هذا الإنذار ، واإل �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية 
وم�ساريف  الر�سوم  بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع  حقه  له  حتفظ  التي 

التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/هنقري 

CN دود �سويت  رخ�سة رقم:3652781 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

فلج القطارة للمقاولت والنقليات العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1964500 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مكتبة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

القتدار
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1226614 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/باك  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اربيان لتخلي�س املعامات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2698358 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بيوتي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ب�ساير للماب�س اجلاهزه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2809585 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الليوان 

لل�سيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2825726 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/زهرة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الكرز للفعاليات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2944218 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سهد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ملنتجات الع�سل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2415597 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ياقوت  تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان 

المارات للت�سوير امل�ستندات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1046252 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
للعناية  كري  ال�س�����ادة/كيو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب بال�سيارات  رخ�سة رقم:3958867 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سعيد �سامل �سيف خلريباين النعيمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف احمد ح�سن عبداهلل حممد الحبابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
ا�س  اإيه  دي  ال�س�����ادة/اإيه  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للدعاية والعان
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2936473 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عبداهلل را�سد �سلطان مبارك املهريي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف خالد �سالح عبداهلل �سامل بالعاء

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايه ام كي لاأنتاج

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2917067 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة ميثاء مبارك غريب ابو�سيم الكتبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف حممد خريي حمبوب خريي مو�سى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
للمعدات  ال�س�����ادة/اجلودة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البرتولية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1192905 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة ا�سفاق ح�سني �سيد مالوك %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سعيد حممد حوفان املن�سوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:ملبو�س العرب للتجارة العامة ذ.م.م
عنوان ال�سركة:تاجر اأبوظبي

CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2825904 
التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

- حل وت�سفية ال�سركة  1

وال�ست�سارات  لتدقيق احل�سابات  ال�سادة/مريال عبداحلبيب  تعيني   -  2

الدارية ،كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/6/24 وذلك بناء على 
العدل  املوثق لدى كاتب  العادية  العمومية غري  قرار حم�سر اجلمعية 

بالرقم:2124001373 تاريخ التعديل:2021/07/27
امل�سفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:الأ�سول لتاأجري ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:العني هيلي بناية �سلطان را�سد �سعيد الظاهري

CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 1004576 
التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

- حل وت�سفية ال�سركة  1

ال�سريبية  وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  ال�سادة/ترا�ست  تعيني   -  2

قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/7/5  لل�سركة  قانوين  ،كم�سفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر 

بالرقم:2124001477 تاريخ التعديل:2021/07/27
امل�سفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سركه النظمه الهند�سيه املتقدمه ذ.م.م - ادي�سكو
عنوان ال�سركة:م�سفح ال�سناعيه - م 38 - ق 90 املالك عبدالرحمن 

�سعيد غامن
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 1037068 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
1 - حل وت�سفية ال�سركة وذلك بناء على حكم حمكمة اأبوظبي البتدائية 

- املحكمة التجارية بتاريخ:2020/7/28 للق�ساء يف امارة اأبوظبي
- تعيني ال�سيد/ه ظافر حممد كنان حممد احلرية ،كم�سفي ق�سائي   2

لل�سركة بتاريخ:2020/7/28  ، تاريخ التعديل:2021/07/27
امل�سفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ات�س ام 

بل�س لتطوير الربامج الذكيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3671572 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اوك�سيجني 

اتوم
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3816962 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز مولن روج للتجميل ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2087747 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / موزه جا�سم �سالح عبيد الزعابى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / موزه جا�سم �سالح عبيد الزعابى من 50 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف امنه جا�سم �سالح عبيد الزعابى

تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 50000
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة 0.60* 0.20 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز مولن روج للتجميل ذ.م.م

MOULIN ROUGE BEAUTY CENTRE L.L.C
اإىل/ مركز مولن روج للتجميل - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

MOULIN ROUGE BEAUTY CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون الكري�ستال 

املمتاز لل�سيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1048329 

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة حممد را�سد جمعه را�سد الظاهرى
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة هاجر نا�سر  %100

تعديل وكيل خدمات / حذف عبدالرحمن رم�سان حممد احلمادى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عائ�سه اخلبائز

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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الأول  اأم�����س  اجل��زائ��ر  يف  والأوق����اف  الدينية  ال�����س��وؤون  وزارة  اأعلنت 
الثنني، تعليق �ساة اجلماعة يف م�ساجد املحافظات التي ي�سملها 
بعد  ت��ب��ون،  املجيد  ال��ب��اد عبد  رئي�س  اأق���ره  ال���ذي  ال��ت��ج��وال  حظر 

الرتفاع القيا�سي يف اإ�سابات فريو�س كورونا امل�ستجد. 
وكانت احلكومة اجلزائرية قررت  اأول اأول اأم�س الأحد، بتوجيهات 
من الرئي�س تبون، العودة لفر�س املزيد من القيود يف 35 حمافظة 
اأي��ام اعتباراً من اليوم، بعد ت�سجيل ارتفاع   10 58  ملدة  اأ�سل  من 

قيا�سي يف عدد اإ�سابات فريو�س كورونا يف الفرتة الأخرية.
 وك�سفت وزارة ال�سوؤون الدينية يف بيان لها عن اإج��راءات م�ساحبة 
اأخرى تكمن يف تعليق �ساة اجلماعة بامل�ساجد التي مي�سها توقيت 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  اإىل  ليًا  الثامنة  )م��ن  اجل��زئ��ي  التجوال  حظر 
املعلقة مع مراعاة  لل�سلوات  بالن�سبة  الآذان  �سباحاً(، ورفع �سعرية 
�سيغة “ال�ساة يف بيوتكم “ مرتني يف اآخر الأذان، وتعليق التعليم 
الثقايف  امل��رك��ز  ف��روع  اإىل جانب غلق  ال��ف�����س��اءات،  ال��ق��راآين بجميع 

الإ�سامي بجميع املحافظات املعنية.

غرقوا   الأق��ل  على  �سخ�ساً   57 اإن  للهجرة  الدولية  املنظمة  قالت 
اأم�س الأول الثنني، عندما انقلب قاربهم يف البحر املتو�سط قبالة 
املنظمة  با�سم  املتحدثة  الليبية.وكتبت  ال�ساحلية  اخلم�س  مدينة 
�سفاء م�سيلحي على موقع تويرت اأن �سيادين وخفر ال�سواحل نقلوا 
الذين  الأ�سخا�س  عدد  حتدد  اأن  دون  ال�ساطئ،  اإىل  الناجني  بع�س 

مت اإنقاذهم.
واأ�سافت م�سيلحي اأن الناجني قالوا اإن ما ل يقل 20 امراأة وطفلني 
كانوا من بني الغرقى.وياأتي حادث الغرق اليوم بعد اأقل من اأ�سبوع 
20 مهاجراً يف البحر املتو�سط، بينما مت اعرتا�س  على غرق نحو 

500 مهاجر اآخرين واإعادتهم اإىل ليبيا.

قالت وزارة ال�سحة الفلبينية اإن الباد �سجلت 7186 اإ�سابة جديدة 
بفريو�س كورونا  اأم�س الثاثاء، يف اأعلى زيادة يومية منذ اأكرث من �ستة 
اأ�سابيع ف�سا عن ر�سد 72 وفاة.وحذر الرئي�س رودريجو دوتريتي اأم�س 
الأول الثنني من احتمال فر�س قيود اأ�سد ملكافحة تف�سي الفريو�س اإذا 
قد  اليومية  الإ�سابات  اأن  بحثية  انت�ساره احلايل.وذكرت جمموعة  زاد 
اآلف يوميا ما مل يتم اتخاذ تدبري وقائية  ت�سجل بني ثمانية وع�سرة 

اأقوى لحتواء ال�سالة دلتا الأكرث ن�سرا للعدوى.

العامة  املخابرات  دائ��رة  اأن  الثاثاء،  اأم�س  اأردين  اإخباري  تقرير  ك�سف 
اأحبطت يف فرباير)�سباط( املا�سي خمططاً اإرهابياً لأربعة عنا�سر من 
داع�س، لقتل جنود اإ�سرائيليني بالقرب من احلدود الأردنية يف منطقة 
نيابة  عن  ال�سادرة  التهام  لئحة  نارية.وك�سفت  باأ�سلحة  ال�سايف،  غور 
الأربعة  املتهمني  اأن  الأردنية،  “الراأي”  ونقلتها �سحيفة  الدولة،  اأمن 
اإرهابية،  باأعمال  القيام  بق�سد  امل��وؤام��رة  تهمتي  بال�سرتاك  يواجهون 
وال��رتوي��ج لأف��ك��ار جماعة اإره��اب��ي��ة، م��ن ق��ان��ون منع الإره����اب، وجتري 
لهم. امل�سندتني  التهمتني  عن  ال��دول��ة  اأم��ن  حمكمة  ل��دى  حماكمتهم 
عاقة  تربطهم  الق�سية،  يف  الأرب��ع��ة  املتهمني  اأن  ال�سحيفة  وذك���رت 
�سرورة  على  بينهم  فيما  واتفقوا  لداع�س،  املوؤيدين  من  وهم  �سداقة، 
تنفيذ عمليات اإرهابية تثري الرعب بني النا�س ن�سرة للتنظيم، وفق ما 

ورد يف لئحة التهام التي قالت “الراأي” اإنها ح�سلت عليها.

عوا�سم

اجلزائر

مانيال

عمان

طرابل�ص

وزير الدفاع الإ�سرائيلي يزور 
باري�س ملناق�سة »بيغا�سو�س« 

•• القد�س-اأ ف ب

اأعلن مكتب وزير الدفاع الإ�سرائيلي بيني غانت�س  اأم�س الثاثاء عن لقاء 
�سيجمعه بنظريته الفرن�سية فلوران�س باريل يف باري�س هذا الأ�سبوع لعقد 
املرتبطة بربنامج  التج�س�س  ب�ساأن ف�سيحة  “متابعة”  حمادثات تت�سمن 

“بيغا�سو�س«.
وقال مكتب الوزير يف بيان اإن غانت�س يغادر اليوم الأربعاء لإجراء مباحثات 
اإيران وبرنامج  النووية مع  اللبنانية واملفاو�سات  الأزمة  مع باريل ت�سمل 

“بيغا�سو�س” الذي طورته �سركة “اإن اإ�س اأو” الإ�سرائيلية.
الفرن�سي  الرئي�س  “بيغا�سو�س”  برنامج  ا�ستهداف  عن  تقارير  ثت  وحتدرّ

اإميانويل ماكرون، الذي ا�سطر لتغيري رقم هاتفه.
ويعد “بيغا�سو�س” يف �سميم ف�سيحة عاملية للتج�س�س ي�ستبه باأنها �سملت 

�سحافيني ومدافعني عن حقوق الإن�سان و14 رئي�س دولة.
العفو  ومنظمة  باري�س  ومقرها  �ستوريز”  “فوربيدن  منظمة  وح�سلت 
اأنها  يعتقد  ه��ات��ف��ي  رق���م  األ����ف  خم�سني  تت�سمن  لئ��ح��ة  ع��ل��ى  ال��دول��ي��ة، 
 2016 منذ  ملراقبتهم  ال�سرائيلية  ال�سركة  عماء  اختارهم  لأ�سخا�س 
بينها  م��ن  دول��ي��ة،  اإع��ام��ي��ة  و�سيلة   17 م��ن  جمموعة  الأح���د  و�ساركتها 
و”وا�سنطن  الربيطانية  غارديان”  و”ذي  الفرن�سية  “لوموند”  �سحف 
بو�ست” الأمريكية.ومبجرد تنزيله على هاتف ال�سخ�س امل�ستهدف، يخول 
وتفعيل  الت�سال  وجهات  وال�سور  الر�سائل  على  الط��اع  “بيغا�سو�س” 
امليكروفون والكامريا عن ُبعد. وحتتاج �سادرات “اإن اإ�س اأو” اإىل احل�سول 

على موافقات وزارة الدفاع ب�سبب طبيعة القطاع احل�سا�سة.
وقالت وزارة الدفاع يف وقت �سابق اإن اإ�سرائيل �سكلت جلنة ملراجعة مزاعم 
نراخي�س  منح  اآلية  ذلك  يف  مبا  “بيغا�سو�س”،  برنامج  ا�ستخدام  باإ�ساءة 
180 �سحافيا  املفرت�سة  “بيغا�سو�س”  اأهداف  الت�سدير. وت�سمل قائمة 
اأعمال  رجل  و65  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  نا�سطا  و85  �سيا�سي  و600 
على الأقل. وكان الرئي�س التنفيذي لل�سركة اخلا�سة الإ�سرائيلية �ساليف 
املخ�س�سة لا�ستخدام يف مكافحة  تقنياتها  �سركته ت�سدر  اأن  اأكد  خوليو 

الإرهاب وغريها من اجلرائم اإىل 45 دولة مبوافقة احلكومة.

الالجئون الأريرتيون يريدون مغادرة تيغراي الإثيوبية 

•• وا�سنطن-وكاالت

موقع  يف  ب����ريم����ان  اأ.  را�����س����ل  ال���ك���ات���ب  ح�����ذر 
“نا�سيونال اإنرت�ست” الأمريكي من اأن الأزمة 
يف لبنان تزداد �سوءاً. فاللرية اللبنانية فقدت 
م�سددة  قيود  وثمة  قيمتها،  م��ن  املئة  يف   90
الكثري  ويعتمد  البنوك،  من  ال�سحوبات  على 
من اللبنانيني على العملة ال�سعبة الآتية من 

اأقارب لهم يف اخلارج.
لل�سلع،  ف����ق����دان  ه���ن���اك  ن��ف�����س��ه  ال����وق����ت  ويف 
وت��ق��ف ط��واب��ري م��ن ال�����س��ي��ارات اأم���ام حمطات 
ن�سوب  ملنع  الأم��ن  التي حتر�سها قوى  الوقود 
م�ساجرات بني الزبائن املحبطني. ل كهرباء، 
والظام �سار جزءاً عادياً من احلياة اليومية. 

وهذا الو�سع م�سر مبا يكفي يف �سيف لبنان 
ال�ستاء  يف  ك��ارث��ي  اإىل  �سيتحول  لكنه  احل���ار، 

املقبل.

�ضبكات الف�ضاد
امل�ساعدات  ت���وف���ر  ال���دول���ي���ة  الأ�����س����رة  وك���ان���ت 
الإن�����س��ان��ي��ة، ل��ك��ن ال��ك��ث��ري م��ن��ه��ا ك����ان ينتهي 
ويتم  لبنان.  حتكم  التي  الف�ساد  �سبكات  عند 
تهريب بع�س امل�ساعدات اإىل �سوريا، يف جتاوز 
للعقوبات على �سوريا، بينما حتول اأرباح مهمة 

اإىل كيانات اإجرامية، مبا فيها “حزب اهلل”. 
امل�ساعدات  م���ن  م���زي���د  اإىل  ح���اج���ة  وه���ن���اك 

الإن�سانية، 
دولية  موؤ�س�سات  بوا�سطة  ت��دار  اأن  يجب  لكن 

اأو عرب منظمات غري حكومية حتت  موثوقة 
اإ�سراف دقيق، ل عرب موؤ�س�سات �سبيهة باملافيا. 
كما اأن هناك فر�ساً متاحة اأمام التمويل غري 
لبنانية مهمة  الربحي واخلريي لبنى حتتية 
بقاء  اأن  علماً  واجل��ام��ع��ات،  امل�ست�سفيات  مثل 

هذه املوؤ�س�سات اأمر حيوي مل�ستقبل الباد.
اأن مثل هذا الدعم ل غنى عنه،  وبينما يبدو 

فاإنه يف نهاية املطاف غري كاٍف. 
و�سيا�سية  بنيوية  اإ�ساحات  اإج��راء  واملطلوب 
مهمة ل ميكن حتقيقها اإل اإذا مار�ست الأ�سرة 
�سغوطاً  املتحدة،  الوليات  �سيما  ول  الدولية 

م�ستهدفة وقا�سية.
بالكاد  وا���س��ن��ط��ن  اأن  ي��ب��دو  الآن  ح��ت��ى  ل��ك��ن   

تاحظ الأزمة املت�ساعدة.

مفاو�ضات فيينا
ويقول الكاتب اإن م�سوؤويل ال�سيا�سة اخلارجية 
يف اأمريكا و�سعوا، عن غباء، كل رهاناتهم على 
يتجاهلون  وه��م  اإي����ران  م��ع  فيينا  م��ف��او���س��ات 
ال��ن��ق��اط الإق��ل��ي��م��ي��ة ال�����س��اخ��ن��ة ال��ت��ي ت�ستحق 
العاجلة  الإن�سانية  امل�ساعدات  الإهتمام.لي�ست 
اإن  اإذ  اأمريكا.  الوحيد املطلوب من  الأمر  هي 
من  فمزيد  خ��ط��ر:  يف  حيوية  م�سالح  ه��ن��اك 
الفو�سى يف لبنان، تعني احتمالت اأكرب لتفجر 
الإره�������اب، وم���وج���ات ج���دي���دة م���ن الاجئني 
وتزايد  وا�سنطن،  حلفاء  ا�ستقرار  زعزعة  اإىل 
ال���ن���ف���وذي���ن ال���رو����س���ي والإي����������راين، وت���راج���ع 
الوقت  اإنه  الكاتب  يرى  املتحدة.واإذ  الوليات 
“ولكن  ي�ستدرك:  اأم��ري��ك��ي،  لتدخل  املنا�سب 

كيف يجب اأن تتدخل؟«.

تدخل وا�ضنطن
لدى  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ���س��ه��ي��ة  ل  اأن  ال���وا����س���ح  م���ن 
خارجية  م����ب����ادرات  يف  ل��ت��ن��خ��رط  وا���س��ن��ط��ن 
وحتى  الأو���س��ط.  ال�سرق  يف  خ�سو�ساً  مكلفة، 
غرار  على  الوا�سعة،  الإن��خ��راط��ات  جتنب  م��ع 
اأن تطور  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ت��ع��ني  ال���ع���راق���ي���ة،  احل�����رب 
مناذج اأف�سل من الإن�سحاب الكامل، مثلما هو 
حا�سل يف اأفغان�ستان الآن. على لبنان يجب اأن 
ال�سيا�سة  من  متو�سطة  حلالة  اختباراً  يكون 
اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة. وه��ن��اك ط���رق مهمة 
لبنان  لنقل  اعتمادها  املتحدة  الوليات  ميكن 
لكن  باه�سة.  اأثمان  دون  من  الإ�ستقرار  نحو 
يتعني على وا�سنطن اأن تظهر الإرادة والعناية 

ملواجهة هذا التحدي.
اأوًل، متلك الوليات املتحدة تاريخاً من توفري 
التدريب للجي�س اللبناين، الذي اأظهر جناحاً 
ملحوظاً يف مكافحة الإره��اب. ول�سوء احلظ، 
الإ�ست�ساري  دوره����ا  تخف�س  وا���س��ن��ط��ن  ف����اإن 

للجي�س اللبناين. والنتيجة �ستكون �سارة لكٍل 
من اجلي�س وللعاقة بني مع القوات امل�سلحة 

الأمريكية. ويجب عك�س هذا امل�سار.
على  ت��وؤث��ر  اأن  املتحدة  ال��ولي��ات  ميكن  ثانياً، 
امل���ي���دان ال�����س��ي��ا���س��ي، وذل����ك م��ن خ���ال قانون 
فر�س  على  ين�س  ال��ذي  العاملي  ماغنيت�سكي 
ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ال��ف��ا���س��دي��ن وم��ن��ت��ه��ك��ي حقوق 
الإن�����س��ان. واح��ت��م��ال ف��ر���س ع��ق��وب��ات قا�سية، 
وك��ذل��ك اإط����اق ح��م��ل��ة ت��ن��دي��د ع��ام��ة، ميكن 
اإىل  ال�سيا�سية  الطبقة  من  بعنا�سر  تدفع  اأن 
يرف�سونها  ك��ان��وا  اإ�ساحية  اإج����راءات  ات��خ��اذ 
بالعقوبات  التلويح  حتى  ال��ي��وم.ث��ال��ث��اً،  حتى 
اأدل����ة ع��ل��ى ال��ف�����س��اد مي��ك��ن اأن ي�سكل  وت��ق��دمي 
هو  اهلل”  “حزب  يبقى  اإيجابياً.رابعاً،  عامًا 
الفيل يف الغرفة، والقوة ال�ساربة التي حتافظ 
على الطبقة الفا�سدة يف احلكم. ومن اأجل حل 
الأزمة اللبنانية واحلوؤول دون معاناة اإن�سانية 
امل��ق��ب��ل، ي��ج��ب م��ع��اجل��ة م�ساألة  ال���ع���ام  ه��ائ��ل��ة 
اأن  يجب  الرئي�سية  الأه����داف  واأح���د  احل���زب. 
 1989 ل��ع��ام  ال��ط��ائ��ف  ات��ف��اق  ت��ك��ون تطبيق 
نزع  اللبنانية، ون�س على  احل��رب  اأنهى  ال��ذي 
اأ�سلحة امليلي�سيات. ويجب اأن يطبق ذلك على 
احلزب. وف�سًا عن ذلك، فاإن م�ستقبل لبنان 
مربوط مبا�سرة بنتائج مفاو�سات فيينا حول 
العقوبات  اأمريكا  رفعت  واإذا  النووي.  الإتفاق 
اإي����ران �ستزيد م��ن متويل  ف���اإن  ع��ن ط��ه��ران، 
احل���زب ال���ذي �سيجعل ت��ال��ي��اً الأم����ور اأ���س��واأ يف 

لبنان.
واإذا ما وقعت اأمريكا اتفاقاً جديداً مع اإيران ل 
ين�س على حظر متويل وكائها، مثل “حزب 
ترقى  �سيكون مبثابة خطوة  ذلك  ف��اإن  اهلل”، 
اإن  اإي���ران.  مب�سايرة  لبنان  �سيادة  مبادلة  اإىل 
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية يجب اأن تعتمد 

معايري اأعلى من ذلك.   

اأزمة لبنان تزداد �سوءًا...هل تتدخل الوليات املتحدة؟

بدء جل�سات املحاكمة املتعلقة بف�سيحة مالية يف الفاتيكان 
•• الفاتيكان-اأ ف ب

 بداأت اأم�س الثاثاء يف الفاتيكان جل�سات املحاكمة املتعلقة بف�سيحة مالية 
كبرية ت�سمنت �سفقة ا�ستثمارات عقارية خا�سرة مت �سراوؤها باأموال خريية، 

وذلك بعد حتقيقات ا�ستمرت عامني طالت كاردينال وا�سع النفوذ.
ب��ارزة يف  �سخ�سيات  بينهم  ع�سرة متهمني، من  اإن  الفاتيكان  ويقول مدعو 
مثل  خمتلفة  جرائم  يف  تورطوا  كن�سيون،  وم�سوؤولون  لندن  يف  امل��ال  ع��امل 

الختا�س والحتيال والف�ساد.
اأقرب  كان  ال��ذي  بيت�سيو  اأجنيلو  ال�سابق  الكاردينال  كان  اإذا  ما  يت�سح  ومل 
الفاتيكان،  متاحف  يف  �ستنعقد  التي  املحكمة  اأم��ام  �سيمثل  البابا  م�ساعدي 

و�سحية  ب��ريء  اإن��ه  يقول  عاما   73 البالغ  اجلل�سات.بيت�سيو  افتتاح  ي��وم 
موؤامرة وهو املتهم الأب��رز يف الق�سية التي تتعلق ب�سراء الكني�سة عقارا يف 
لندن م�ساحته 17 األف مرت مربع، يف منطقة ت�سل�سي الراقية عندما كان 
الكاردينال يعد الرقم اثنني يف اأمانة الدولة.والق�سية املاحق فيها بيت�سيو 
�سهود،  على  وال�سغط  ال��ن��ف��وذ  وا���س��ت��غ��ال  ب��الخ��ت��ا���س  ب��ات��ه��ام��ات  وتتعلق 
تت�سمن اأي�سا اتهامات اأخرى منف�سلة تتعلق بدفع مئات اآلف اليورو من 

اأموال الكني�سة جلمعية خريية يديرها �سقيقه.
احلرب  طرده  الذي  فرن�سي�س  للبابا  ال�سابق  امل�ساعد  تطال  التي  واملحاكمة 
الأوىل  ُتعد  ككاردينال،  �ساحياته  من  وج��رده  اأيلول-�سبتمرب  يف  الأعظم 

التي يوجه فيها مدعو الفاتيكان اتهامات لكاردينال يف التاريخ احلديث.

م�سبوهة  ا�ستثمارات  ���س��ورة  امل��دع��ون،  رفعها  التي  املعقدة  الق�سية  تر�سم 
اإ�سراف  اأم��وال الفاتيكان، مع  ال��دولرات من  وحمفوفة باملخاطر مبايني 
مطلعني  ومن  خارجيني  م�ست�سارين  قبل  من  ومراوغة  معدوم،  اأو  �سئيل 
اأهم دوائر الفاتيكان واملكلفة  موثوق بهم يف امل�سالح املالية لأمانة الدولة، 
بال�سوؤون العامة والدبلوما�سية.وقرار التهام املكون من 487 �سفحة وُن�سر 
ور�سائل  كبرية  م�سرفية  حتويات  عن  يك�سف  ال�سهر،  ه��ذا  �سابق  وق��ت  يف 
املتعاملني ت�سمنتها الهواتف امل�سادرة، بل حتى ت�سليم  ن�سية متبادلة بني 
حقائب من املال ولقاءات �سرية يف فنادق فخمة.وكتب املدعون اإن املتهمني 
الرئي�سيني هم “فاعلون يف نظام فا�سد متعفن ومربح، بات ممكنا يف بع�س 

الأحيان بف�سل تواطوؤ داخلي حمدود، ولكنه �سديد الو�سوح«.

•• دابات-اأ ف ب

ف����ي����ك����ادو قبل  �����س����امي����ون  ا����س���ت���ي���ق���ظ 
غادرت  قافلة  اإىل  لان�سمام  الفجر 
تيغراي  منطقة  يف  عيني  ماي  خميم 
الإثيوبية لتفقد مكان جديد يفرت�س 
نقل املخيم اإليه، قبل اأن ُيبلغ بح�سول 
الذي بقيت  املخيم  معارك يف حميط 
يف  ال���ث���اث���ة...  واأولده  زوج���ت���ه  ف��ي��ه 
التداعيات  اإىل  ي��وؤ���س��ر  اآخ����ر  ح����ادث 
ال��ك��ارث��ي��ة حل���رب ت��ي��غ��راي ع��ل��ى اآلف 

الاجئني الإريرتيني.
وكان وفد من امل�سوؤولني ينقل حوايل 
 100 اأك��رث من  بعد  20 لجًئا على 
لزيارة  داب�����ات  اإىل  ج��ن��وًب��ا  ك��ي��ل��وم��رت 
م���وق���ع ق���د ُي���ق���ام ف��ي��ه خم��ي��م جديد 
اأكرث اأماًنا من ماي عيني الذي كانت 

املعارك تقرتب منه.
املخيم  للتو  غ��ادرت  قد  القافلة  كانت 
عندما �سمع �ساميون الطلقات الأوىل. 
و�سرعان ما اقرتب دوي الأ�سلحة من 
حميط ماي عيني حيث كانت زوجته 

واأطفاله الثاثة ل يزالون نائمني.
خ���ال اأرب����ع ���س��اع��ات ات�����س��ل �ساميون 
ال�سراخ  اإىل  ا�سطروا  الذين  باأقاربه 
ل��ت��غ��ط��ي��ة ه���دي���ر ال��ر���س��ا���س ون����ريان 

املدفعية.
متوز/يوليو   13 م���ع���ارك  وت��ك�����س��ف 
يف  للحرب  الوخيمة  العواقب  جمددا 
اآلف الإريرتيني الذين  تيغراي على 
املنطقة قبل ع�سرين  اإىل هذه  جل��اأوا 

عاًما.
الثاين-نوفمرب  ت�����س��ري��ن  م��ن��ذ  ل��ك��ن 
�سعب  حترير  جبهة  متمردو  ي��ح��ارب 
ت��ي��غ��راي، احل���زب احل��اك��م ال�����س��اب��ق يف 
الإثيوبي  ال��ف��درايل  اجلي�س  املنطقة، 
اجلي�س  ذل�������ك  يف  مب������ا  وح�����ل�����ف�����اءه 
ا�ستهداف  مت  ما  الإري��رتي.و���س��رع��ان 
الاجئني وتعر�س خميما هيت�سات�س 
و����س���ي���م���ل���ب���ا الأق�����������رب م�����ن احل�������دود 
الإري����رتي����ة ل��ل��ن��ه��ب وال��ت��خ��ري��ب وفر 

الآلف من �سكانهما.
اليوم يخ�سى هوؤلء الاجئون هجوم 
امل�����س��اد وي��ري��دون مغادرة  امل��ت��م��ردي��ن 
�ساميون  ن���ه���ائ���ي���ا.وي���ق���ول  ت���ي���غ���راي 
زار  ع��ن��دم��ا  امل��ت��ح��دة  الأمم  مل�����س��وؤويل 
اأمهرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  اجل���دي���د  امل���وق���ع 
ت��ي��غ��راي م���ع اح���ت���دام القتال  ج��ن��وب 
اأن  ح����اول����وا  “اأرجوكم  ي��ق��ي��م  ح��ي��ث 

تفهموا م�ساعري«.
وباإنكليزية ركيكة نا�سدهم اإخاء ماي 
املخيمان  واأدي هارو�س - وهما  عيني 
الإري���رتي���ان ال��وح��ي��دان امل��ت��ب��ق��ي��ان يف 
جمرد  تكونوا  “ل  وي�سيف  تيغراي. 
م�سوؤولني. اأرجوكم حاولوا اأن تكونوا 
اإن�سانيني«.بداأ الاجئون الإريرتيون 
عام  يف  ت���ي���غ���راي  اإىل  ال����و�����س����ول  يف 
2000 مع انتهاء احلرب التي دارت 
اإثيوبيا واإريرتيا وخلفت  لعامني بني 

اآلف القتلى.

ك����م����ا ك�����ان�����وا ي�����ف�����رون م�����ن ال���ن���ظ���ام 
رئي�س  اأفورقي  لأ�سيا�س  ال�ستبدادي 
ال�سمالية  ب”كوريا  امللقب  اإري��رتي��ا 
انتهاكاته حلقوق  ب�سبب  الإفريقية” 
الع�سكرية  اخلدمة  وفر�سه  الإن�سان 

الإجبارية.
ح���از رئ��ي�����س ال�����وزراء الث��ي��وب��ي اأبيي 
اأحمد يف 2019 جائزة نوبل لل�سام 
ل���ل���ت���ق���ارب امل���ف���اج���ىء ال������ذي اأح���دث���ه 
اأفورقي  اأ���س��ي��ا���س  اري���رتي���ا.ل���ك���ن  م���ع 
وج��ب��ه��ة حت��ري��ر ���س��ع��ب ت��ي��غ��راي التي 
ح��ك��م��ت اإث��ي��وب��ي��ا اأث���ن���اء ال���ن���زاع بقيا 
الاجئون  يعد  ومل  ل��دودي��ن  عدوين 
الأري�����رتي�����ون ي�����س��ع��رون ب����الأم����ان يف 
اإبراهيم وهو  تيغراي. وقال عبد اهلل 
�سيملبا  يف  ال�����س��اب��ق��ني  امل��ق��ي��م��ني  م���ن 
اأززو للنازحني  ويعي�س الآن يف خميم 
قرب مدينة غوندر يف منطقة اأمهرة 
“كانت جيدة لنا جميًعا«. اإن املنطقة 

اأبيي  اأر�سل فيه  الذي  اليوم  لكن منذ 
اإىل تيغراي تغري �سلوك بع�س  قواته 
الإريرتيني،  الاجئني  جتاه  ال�سكان 
على حد قوله.ويقول عبد اهلل بح�سرة 
املاء  ل��ن��ا  ي��ق��دم��ون  ال���را����س���دون  “كان 
يبحثون  ك��ان��وا  ال�سباب  لكن  لل�سرب 
اأو  الإي������ذاء  اأو  للت�ساجر  ذري��ع��ة  ع��ن 
ح���ت���ى ال���ق���ت���ل ب�������اأي �����س����يء ي���ق���ع بني 
اإىل  القتال  و���س��ل  عندما  اأيديهم”. 
الثاين/ ت�سرين  اأواخ��ر  يف  هيت�سات�س 

نوفمرب انتقمت قوات موالية جلبهة 
الاجئني  م��ن  تيغراي  �سعب  حترير 
اأم����ام اجلي�س  ب��ه��ا  ه��زائ��م منيت  ب��ع��د 

الإريرتي، بح�سب �سهادات لجئني.
الإري����رتي����ني  اجل���ن���ود  اأن  واأ�����س����اف����وا 
واغت�ساب  جم���ازر  ب��ارت��ك��اب  املتهمني 
�سيطروا  امل���دن���ي���ني،  ب���ح���ق  ج���م���اع���ي 
اأرغم  م��ا  و�سيميلبا  هيت�سات�س  على 
يزالون  ل  ك���ان���وا  ال���ذي���ن  ال��اج��ئ��ني 

اأمام  يكن  امل��غ��ادرة.مل  موجودين على 
ال��ك��ث��ريي��ن خ��ي��ار ���س��وى امل���ج���ازف���ة يف 
يكون  م��ا ل  وغ��ال��ًب��ا  ال��ق��ت��ال،  منطقة 
لديهم ما ياأكلونه غري اأوراق املورينغا.
قبل احلرب كان يعي�س 92 األف لجئ 
 19200 بينهم  تيغراي  يف  اإري���رتي 
يف ه��ي��ت�����س��ات�����س و���س��ي��م��ي��ل��ب��ا، وف���ًق���ا 
والعائدين  الاجئني  ���س��وؤون  لوكالة 
اأك���رث م��ن خم�سة  الإث��ي��وب��ي��ة.وو���س��ل 
املخيمات  م���ن  ف�����روا  ���س��خ�����س  اآلف 
املدمرة اإىل ماي عيني واأدي هرو�س. 
لكنهم مل ي�سعروا يوما بالأمان هناك 
ع��ل��ى ح���د ق���ول امل���دي���ر ال���ع���ام لوكالة 
�سوؤون الاجئني والعائدين الإثيوبية 

ت�سفاهون غوبزاي.
وزر  حتميلهم  م��ن  ال��ك��ث��ريون  يخ�سى 
و�سرح  الإريرتيني.  اجلنود  انتهاكات 
ان  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  ت�سفاهون 
الاجئني  بني  يتزايد  الثقة  “انعدام 

امل�سيفة.  وامل��ج��ت��م��ع��ات  الري���رتي���ني 
وهذا هو �سبب خوفهم«.

منت�سف  يف  اأك�����رث  ال���و����س���ع  ت���ده���ور 
مت��وز/ي��ول��ي��و. و���س��ن امل��ت��م��ردون بعد 
ا�ستعادة ال�سيطرة على الق�سم الأكرب 
وغرب  جنوب  يف  هجوًما  تيغراي  من 
واأدي  ع���ي���ن���ي  م������اي  ح���ي���ث  امل���ن���ط���ق���ة 
الاجئني،  وك��ال��ة  ه��ارو���س.وب��ح�����س��ب 
ق��ت��ل ���س��ت��ة لج��ئ��ني ع��ل��ى الأق�����ل على 
جبهة حترير �سعب  “مقاتلي”  اأيدي 
اإىل  املتحدة  الأمم  واأ���س��ارت  تيغراي. 
اإري���رتي دون م��زي��د من  مقتل لج��ئ 

التفا�سيل.
احلكومية  ال����وك����ال����ة  ات���ه���م���ت  ك���م���ا 
مدفعية  بن�سر  املتمردين  الإث��ي��وب��ي��ة 
ونهب  امل��خ��ي��م��ني،  ه���ذي���ن  ث��ق��ي��ل��ة يف 
ومنع  ف���ي���ه���م���ا  وخم���������ازن  م����رك����ب����ات 
مقارنة  امل������غ������ادرة،  م����ن  ال���اج���ئ���ني 

“الو�سع بعملية احتجاز رهائن«.
املتمردين  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث  ون���ف���ى 
وقال  امل���زاع���م.  ه���ذه  ر���س��ا  جيتا�سيو 
الاجئني  م��ع  م�سكلة  لدينا  “لي�س 
ال������رغ������م من  الري������رتي������ني«.ع������ل������ى 
ال�����س��م��ان��ات امل��م��ن��وح��ة ل��ه��م، ي��ب��دو اأن 
الاجئني قبلوا فكرة مغادرة تيغراي. 
كان  الذي  ت�سفاماريام  �سليمان  يقول 
��ا ���س��م��ن ال��ق��اف��ل��ة وي��ع��ي�����س الآن  اأي�����سً
الآن  “اأعتقد  غ��ون��در  ق��رب  داب���ات  يف 
بنا  يرحب  مكاًنا  تعد  مل  تيغراي  اأن 
امل�سوؤولون  الإري��رتي��ني«.ي�����س��رع  نحن 
الاجئني  ن��ق��ل  ع��م��ل��ي��ة  امل��خ��ي��م  ع���ن 
ا  �سخ�سً  79 و�سلها  التي  داب���ات  اإىل 
الأ�سبوع املا�سي، وفًقا لاأمم املتحدة.

اإن  ت���ي�������س���ف���اه���ون غ�����وب�����زاي  وي����ق����ول 
الأول���وي���ة لأول���ئ���ك ال��ذي��ن ف����روا من 
“للذين  ث���م  و���س��ي��م��ي��ل��ب��ا  ه��ي��ت�����س��ات�����س 
ل��دي��ه��م اأك���رب خم��اوف«.ع��ن��دم��ا زارت 
يف  داب��ات  مدينة  بر�س  فران�س  وكالة 
جمرد  ك��ان��ت  مت��وز-ي��ول��ي��و،  منت�سف 
اأر���س �سخمة مفتوحة حتيط  قطعة 

بها حقول القمح واملراعي.

•• طرابل�س-وكاالت

قي�س  التون�سي  ال��رئ��ي�����س  ات��خ��ذه��ا  ال��ت��ي  الإج������راءات  مثلت 
���س��ع��ي��د م���ن جت��م��ي��د ال���ربمل���ان واإق���ال���ة احل��ك��وم��ة، امل�سيطر 
م�سدر اإلهام لكثري من الليبيني الذين  عليهما “اإخوانيا”، 
املقبل  الرئي�س  انتخاب  يف  مبطلبهم  مت�سكا  اأك��رث  اأ�سبحوا 
للباد مبا�سرة عرب �سناديق القرتاع، كي يكون قادرا على 

الإم�ساك بزمام الأمور.
من  “الإخوان”  اإ�سرار  الليبي على  ال�ساأن  ويجمع مراقبو 
اأجل عرقلة انتخاب الرئي�س من ال�سعب مبا�سرة، لتخوفهم 
ع���دد من  تبني  اإىل  دف��ع��ه��م  م��ا  ال��ن��ت��ائ��ج،  ع��ن��ه  �ست�سفر  مم��ا 
املناورات، تهدف جميعها اإىل عرقلة اإجراء النتخابات ب�سكل 

اإن  الهادي عبدالكرمي  الليبي  ال�سيا�سي  الباحث  عام.ويعلق 
الرئي�س املنتخب من ال�سعب مبا�سرة ميلك �ساحيات تكاد 
الواقع،  بحكم  ولكن  الد�ستور،  يف  مبا  لي�س  مطلقة،  تكون 
م�سريا اإىل اأن جماعة الإخ��وان ت�سعى اإىل ت�سكيك الليبيني 
اأن  يخ�سون  والآن  باأنف�سهم،  رئي�سهم  اختيارهم  ج��دوى  يف 

يلقوا نف�س م�سري رفاقهم يف تون�س.
لكن الإخوان “ف�سلوا” حتى الآن يف خمططاتهم بخ�سو�س 
النتخابات، وما تبقى لهم هو احلديث يف �سروط الرت�سح، 
“تف�سيل”  ال����ذي ح����ذر م���ن حم��اول��ت��ه��م  ال����ه����ادي،  ح�����س��ب 
موا�سفات معينة للرئي�س، اإل اأنه رجح اأن حتول ال�سغوطات 
الدولية، خ�سو�سا الأمريكية، دون جناحهم يف تلك امل�ساعي، 

حيث لن يتمكنوا من الدفع نحو اإق�ساء �سخ�سيات بعينها.

حتى  ال�سيا�سي  امل�سهد  يف  الأك���رب  اخل��ا���س��ر  اأن  على  و���س��دد 
“ما حدث  الآن هم الإخ��وان، ومن ي��دور يف فلكهم، معقبا: 
الرئي�س  انتخاب  ي��ري��دون  ل  مل��اذا  لليبيني  ك�سف  تون�س  يف 
الناخبني،  منظومة  يف  الت�سجيل  ال�سعب  وع��ل��ى  مبا�سرة، 

والإ�سرار على انتخاب رجل ينقذ الباد«.
الإجراءات  البدراوي  الليبي يعرب  ال�سيا�سي  املحلل  وي�سرح 
اإنه  فيو�سح  اجلماعة،  �سد  التون�سي  الرئي�س  اتخذها  التي 
املتمثلة  الر�سمية  ال��دول��ة  وموؤ�س�سات  الد�ستور  اإىل  ا�ستند 
قائدها  باعتباره  الر�سمية  الأم��ن��ي��ة  والأج��ه��زة  اجلي�س  يف 

الأعلى.
التي  “املفخخات”  ا���س��ت��خ��دم  �سعيرّد  اأن  ال���ب���دراوي  وي���رى 
املحكمة  تعطيلهم  وم��ن��ه��ا  ال��د���س��ت��ور،  يف  الإخ�����وان  و�سعها 

الد�ستورية، فاأ�سبح هو اجلهة الوحيدة امل�سوؤولة عن تف�سري 
الد�ستور وحفظه، معقبا: “حر�س قي�س �سعيد على اأن تكون 
اأو جهة، ومل  اأح��دا  اإج��راءات��ه موجهة للجميع، ومل ي�ستثِن 
اأو قرابة، بل ا�ستخدم  اأو قبيلة  اأو حزب  يعتمد على جماعة 
دورها  اإط���ار  ويف  ���س��واه��ا  دون  الر�سمية  ال��دول��ة  موؤ�س�سات 

وواجبها الر�سمي والقانوين«.
وما يحاول الإخوان الرتويج له هنا يوؤكد املحلل ال�سيا�سي 
�سيناريو  م��ن  “الإخوان”  خ�سية  عقيل  ال��دي��ن  ع��ز  الليبي 
انتخاب الرئي�س مبا�سرة، ولذا فهم يدفعون من اأجل اإقرار 
مادة اختيار الرئي�س عرب الربملان، اإذ ميكنهم يف هذه احلالة 
ممار�سة �سغوط متعددة على النواب، وبالتايل حتديد هوية 

الرئي�س القادم.

وخال الفرتة احلالية، تعقد اللجنة الربملانية الليبية التي 
�سكلها رئي�س جمل�س النواب امل�ست�سار عقيلة �سالح اجتماعا 
يف روما برعاية اأممية يف حماولة للو�سول لقاعدة توافقية 
لعقد النتخابات يف 24 دي�سمرب املقبل، وذلك بعدما ف�سل 
ملتقى احلوار الليبي يف التو�سل اإىل قاعدة د�ستورية ب�سبب 

تعنت “الإخوان«.
القاعدة  ال��ل��ج��ن��ة حل�����س��م  ع��ل��ى  ال��ل��ي��ب��ي  ال�������س���ارع  وي���ع���ول 
اأغ�سط�س  اإق��راره��ا قبل مطلع  اأن��ه لب��د من  اإذ  الد�ستورية، 
الوطنية  املفو�سية  رئي�س  اأعلنه  ال��ذي  املوعد  وه��و  ال��ق��ادم، 
حتى  ال��ق��اع��دة،  ل�ستام  ال�سايح  عماد  لانتخابات  العليا 
يتبقى وقت كاف ميكن فيه ا�ستكمال الإجراءات اللوج�ستية 

الازمة لعقد النتخابات.

الليبي��ون يتم�سك���ون بالنتخ���اب املب���ا�سر لل���رئي�س
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عربي ودويل
على ذمة اأكرم خزام:

»اأ�سرار ق�سة اإغالق مكتب اجلزيرة يف تون�س«...!
- اتفاق مع النه�ضة لتمكني امل�ضي�ضي من بّث مبا�ضر ودعوة الأمن ملقاومة قرارات الرئي�س 

•• الفجر -تون�س

   ك�سف اأكرم خزام ال�سحفي ال�سابق بقناة اجلزيرة 
اأم�س الثاثاء اأن غلق مكتب القناة بتون�س جاء اإثر 
بتوجيه  يق�سي  النه�سة  وحركة  املكتب  بني  اتفاق 
احلكومة  رئي�س  م��ن��زل  اإىل  ف�سائي  اإر���س��ال  ج��ه��از 
مبا�سرة  الظهور  له  ليت�سنى  امل�سي�سي  ه�سام  املقال 
ال��ق��رارات التي  ال��ه��واء والإع����ان ع��ن رف�سه  على 

اتخذها رئي�س اجلمهورية قي�س �سعيد ودعوة اأعوان 
الأمنية  الأج��ه��زة  اأن  م��وؤك��دا  مقاومتها  اإىل  الأم��ن 
تلقفت تلك املكاملة.   وكتب خزام يف تدوينة ن�سرها 
على �سفحته مبوقع في�سبوك حتت عنوان “اأ�سرار 
ق�سة اإغاق مكتب اجلزيرة يف تون�س” يوم اأم�س: 
قي�س  ب��ق��رارات  بتون�س  النه�سة  ح��رك��ة  “فوجئت 
باغتها...  التون�سي  الرئي�س  اأن  واع��ت��ربت  �سعيد 
احتجاجا  ال��ربمل��ان  مبنى  اأم���ام  لاعت�سام  ال��دع��وة 

“...ونقا  واأ�ساف  القرارات ف�سلت«...    على تلك 
عن م�سادر تون�سية رفيعة امل�ستوى مت التفاق مع 
بث  جهاز  ير�سل  اأن  على  تون�س  يف  اجلزيرة  مكتب 
يظهر  لكي  املقال  احلكومة  رئي�س  دار  اإىل  ف�سائي 
ع��ل��ى ال���ه���واء م��ب��ا���س��رة وي��ع��ل��ن ع��ن رف�����س��ه ق���رارات 
املقاومة  اإىل  ال�سرطة  ودع���وة  التون�سي  الرئي�س 

باعتباره ي�سرف على وزارة الداخلية بالوكالة«.
   وتابع “الأجهزة الأمنية ر�سدت املكاملات الهاتفية 

واأقفلوه  املكتب  اإىل  عنا�سرها  واجتهت  متت  التي 
وقالوا  امل�سي�سي  اإىل  اأخرى  اأمنية  عنا�سر  واجتهت 
قرارات  على  امل��واف��ق��ة  تعلن  اأن  اإم���ا  باخت�سار:  ل��ه 
الكبرية  املخالفات  الإع��ان عن  اأن يتم  اأو  الرئي�س 
ال��ت��ي ق��م��ت ب��ه��ا وت��ت��م اإح��ال��ت��ك ع��ل��ى ال��ق�����س��اء فورا 
املوافقة  واأع��ل��ن  جيدا  الر�سالة  فهم  …امل�سي�سي 
واأنهى خ��زام تدوينته  �سعيد«.    ق��رارات قي�س  على 

بالإ�سارة اإىل اأن “للحديث عن الأ�سرار تتمة«.

وزارة اأمريكية تفر�س على موظفيها 
ال�سحيني لقاحات كوفيد 

�سحف فرن�سية: قرارات �سعيد 
�سربة موجعة لالإخوان

•• وا�سنطن-اأ ف ب

الأمريكية  ال��ق��دام��ى  امل��ح��ارب��ني  ���س��وؤون  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
األ��ف موظف �سحي   100 اأك��رث من  اأن��ه �سيتعنيرّ على 
ل موؤ�سرا على تغريرّ  لديها تلقي لقاحات كوفيد، ما ي�سكرّ
اإدارة الرئي�س جو بايدن حيال فر�س التطعيم  موقف 
الأكرث عدوى.وتاأتي اخلطوة  دلتا  املتحورة  مع تف�سي 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ومدينة  اأع��ل��ن��ت  اإذ  اأو����س���ع  ل  يف ظ��ل حت����ورّ
تلقي  الر�سميني  املوظفني  على  �سيتعنيرّ  اأنه  نيويورك 
اأ�سبوعيا، فيما  اأو اخل�سوع لفحو�س كوفيد  اللقاحات 
املوظفني  على  ذل��ك  ففر�ست  اأبعد  كاليفورنيا  ذهبت 
�سوؤون  وزي����ر  اخل���ا����س.وق���ال  ال��ق��ط��اع  ال�����س��ح��ي��ني يف 
ب��ي��ان الثنني  ال��ق��دام��ى دني�س م��اك��دون��و يف  امل��ح��ارب��ني 
املحاربني  م��ن  م��وظ��ف  اأو  ق��دمي  “كلما دخ��ل حم���ارب 
يعرف  اأن  ي�ستحق  للوزارة،  تابعة  من�ساأة  اإىل  القدامى 
ك��وف��ي��د«. م��ن  حلمايته  و�سعنا  يف  م��ا  ب��ك��ل  قمنا  ب��اأن��ن��ا 
اأن نفي بوعدنا  “ميكننا عرب فر�س )التطعيم(  وتابع 
اأول  ال��ق��دام��ى  الأ���س��ا���س��ي ه��ذا«.وت��ع��د وزارة امل��ح��ارب��ني 
ترددت  خ��ط��وة  يف  التطعيم،  ت��ف��ر���س  ف��درال��ي��ة  وك��ال��ة 
اإىل  اإدارة بايدن يف القيام بها حتى الآن.واأ���س��ار البيان 
ال���وزارة غري ملقرّحني توفوا يف  اأرب��ع��ة موظفني يف  اأن 

الأ�سابيع الأخرية.
واأطباء  الأطباء  على غرار  لدى موظفني  وبات حاليا 
الأ�سنان والعيون اإ�سافة اإىل املمر�سني وغريهم مهلة 
ثمانية اأ�سابيع للح�سول على كامل جرعات اللقاحات.

ال�سهر  �سابق هذا  ال��وزارة يف وقت  واأ�سار م�سوؤولون يف 
اإىل اأن اأكرث من 70 يف املئة من موظفي الوكالة البالغ 
اللقاحات.  ك��ام��ل ج��رع��ات  ت��ل��ق��وا  األ���ف   300 ع��دده��م 

وينطبق الأمر اجلديد على 115 األف �سخ�س، بح�سب 
موقع “ميليتاري تاميز«.و�سيطبق القرار يف كاليفورنيا 
ع��ل��ى ن��ح��و 240 األ���ف م��وظ��ف ح��ك��وم��ي وم��ئ��ات اآلف 
املوظفني ال�سحيني يف القطاع اخلا�س، فيما �سيتوجب 
المتثال الكامل له بحلول 21 اآب/اأغ�سط�س، وفق ما 

اأعلن مكتب حاكم الولية غافني نيو�سوم.
اعتبارا من  التنفيذ  نيويورك ف�سيدخل حيرّز  اأما قرار 
بق على اأكرث من 300 األف  13 اأيلول/�سبتمرب و�سيطرّ
من موظفي املدينة مبن فيهم عنا�سر �سرطة واإطفاء 
�سني، وفق ما اأعلن رئي�س البلدية بيل دي بازيو  ومدررّ
فران�سي�سكو  �سان  بلدية  رئي�س  اأف���اد  الث��ن��ني.ب��دوره، 
لندن بريد باأنه �سيتوجب على اأي �سخ�س يتم تعيينه 
اأو املقاطعات تلقي اللقاحات قبل بدء  من قبل املدينة 

عمله.
كورونا  ل��ف��ريو���س  تف�سيا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  وت�����س��ه��د 
مدفوعا بدلتا، املتحورة الأكرث عدوى التي ر�سدت حتى 
الآن، والتي باتت م�سوؤولة عن اأكرث من 89 يف املئة من 

الإ�سابات يف الوليات املتحدة، وفق التقديرات.
الإ�سابات،  ب  لتعقرّ ناو”  اآك��ت  “كوفيد  موقع  وبح�سب 

ل نحو 52 األف اإ�سابة يوميا بالفريو�س.  ُت�سجرّ
جرعات  كامل  امل�سنني  من  املئة  يف   80 تلقي  مع  لكن 

اللقاحات،
 ان��خ��ف�����س ع���دد احل�����الت ال��ت��ي ت�����س��ت��دع��ي ال��ن��ق��ل اإىل 
الوبائية  ب��امل��وج��ات  م��ق��ارن��ة  وال��وف��ي��ات  امل�ست�سفيات 
ال�سابقة.وتلقى اأكرث بقليل من 49 يف املئة من �سكان 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ك��ام��ل ج��رع��ات ال��ل��ق��اح��ات، اأي اأقل 
ر  بكثري من 85 اإىل 90 يف املئة وهي الن�سبة التي يقدرّ

اخلرباء باأنها توؤدي اإىل ح�سول ال�سكان على املناعة.

•• باري�س-وكاالت

قرارات  بتداعيات  اهتمامها  الفرن�سية  ال�سحف  وا�سلت 
مع  الأح��د،  اأول  اأول  م�ساء  �سعيد  قي�س  التون�سي  الرئي�س 
دخول اإعان التدابري ال�ستثنائية يف الباد يومها الثاين، 
الإ�سامي احلاكم  للحزب  تهمي�س  باأنرّه  ُمعتربة ما حدث 
ل  الذي اأغرق الباد يف املجهول، والتي اأ�سبحت يف ظلرّه اأورّ

رة لاإرهابيني ال�سباب. دولة ُم�سدرّ
ع �سور الفرحة التي �سهدتها  »لو موند” نقلت ب�سكل مو�سرّ
واأبرزت  ال��ق��رارات،  ه��ذه  اإع���ان  بعد  التون�سية  العا�سمة 
الرئي�س،  ��دو  م��وؤيرّ رفعها  ال��ت��ي  اللعبة”  “انتهت  لف��ت��ات 
اها باأنها “ر�سالة ل ترتك جماًل لل�سك”. وعلرّقت  وا�سفة اإيرّ
ال�سحيفة حول ذلك بالقول اإنرّ تون�س تواجه و�سعاً كارثياً 
لفريو�س  م�سبوق  غ��ري  تف�سي  ب�سبب  واأري��اف��ه��ا  مدنها  يف 
كورونا، وتعي�س اأزمة �سيا�سية عميقة على خلفية اخلاف 
حركة  زعيم  الغنو�سي  ورا���س��د  �سعيد  قي�س  الرئي�س  ب��ني 
النه�سة الإخوانية.من جهتها، اعتربت �سحيفة “ل كروا” 
الأهمية  بالغة  الرئي�س قي�س �سعيد،  اأنرّ هذه اخلطوة من 
التون�سية،  ال�سيا�سية  الأزم��ة  اإىل اخلروج من  وهي تهدف 
اأنرّ  ي��ع��ت��ربون  ف���اإنرّ كثريين  د���س��ت��وري��ة،  غ��ي��اب حمكمة  ويف 
العام. لل�سالح  وم�سروع  �سرعي،  ماذ  هي  القرارات  هذه 

حدث  م��ا  ال�سحيفة  و�سفت  فقد  فيغارو”،  “لو  يف  اأم���ا 
الإخوان  تنظيم  متثل  التي  النه�سة  حلركة  �سربة  ��ه  ب��اأنرّ
ء  ال�سيرّ الو�سع  ه��ذا  اإىل  الباد  اأو�سلت  والتي  تون�س،  يف 
ال�سحية  الأزمة  تفاقم  اأنرّ  اإىل  ُم�سرية  و�سحياً،  اقت�سادياً 
و�سوء اإدارتها من قبل احلكومة التي تفتقر اإىل التخطيط 
ر الو�سع �سعبياً واأدرّى بالتايل اإىل و�سع حدرّ  والتن�سيق، فجرّ

الربملان  رئي�س  بني  اأ�سهر  �ستة  منذ  امل�ستمرة  للمواجهة 
الأزمة  اأن  الفرن�سية،  اليومية  ت��رى  الدولة.كما  ورئي�س 
ال�سحية التي اقرتنت بالأزمة ال�سيا�سية يف تون�س دفعت 
واملطالبة  ال�سارع  اإىل  للخروج  املواطنني  من  كبري  بعدد 
بتنحي احلكومة وحلرّ الربملان الذي ُيهيمن عليه الإخوان، 
و�سط  احلاكمة  املنظومة  ���س��درّ  للغ�سب  ق��وي  ت�سعيد  يف 
اأ�سرع تف�ٍس لفريو�س كورونا وتدهور الو�سعني القت�سادي 
وال�سيا�سي. وهو ما دفع بالرئي�س التون�سي لتجميد جميع 
اأع�ساء  ك��ل  ع��ن  احل�سانة  ورف���ع  ال��ن��واب  جمل�س  �سلطات 
الربملان، واإعفاء رئي�س الوزراء ه�سام امل�سي�سي من من�سبه.
وهو  اآخ��ر،  مهم  جانب  عن  اأي�ساً  فيغارو”  “لو  وحتدثت 
الأوروب��ي حتت  الإرهابيني لفرن�سا ودول الحتاد  ت�سدير 
بع�س  ع��ن  ال�سدد  ه��ذا  يف  ناقلة  النه�سة،  حكومة  اأع���ني 
اأنباء وقوع  “كالعادة، ن�سعر بالرعب من  التوان�سة قولهم 
اأن الإره��اب��ي املزعوم  اأوروب���ا: ندعو اهلل  اإره��اب��ي يف  هجوم 
لي�س تون�سياً ونخفي وجوهنا حتى �سدور نتائج حتقيقات 

ال�سرطة” ُمت�سائلني “ملاذا نحن واأين دور احلكومة«.
وب��ع��ي��داً ع��ن امل��وق��ف ال��ر���س��م��ي ل��اإل��ي��زي��ه، اأب����رزت غالبية 
ال�سحف الفرن�سية اعتبار الحتاد العام لل�سغل التون�سي، 
رئي�س  ق���رارات  اأنرّ  ال��ب��اد،  يف  النافذ  النقابي  امل��رك��ز  وه��و 
اجلمهورية “متوافقة” مع الد�ستور، واأنرّ هذه “التدابري 
الد�ستور  من   80 للمادة  وفقاً  اتخذها  التي  ال�ستثنائية 
العمل  وا����س���ت���ع���ادة  و����س���ي���ك  خ���ط���ر  “منع  اإىل  “تهدف 
اأن  ال��وق��ت  ح��ان  ���ه  اأنرّ م��وؤك��داً  الدولة”،  الطبيعي لأج��ه��زة 
تتحمل الأط��راف امل�سوؤولة عن الو�سع املتدهور يف الباد 
م�سوؤولياتها، واأن تو�سع على عاتقها “نهاية هذه احلقبة 

التي اأ�سعلت النار يف تون�س«.

•• عوا�سم-وكاالت

حزب  عقدها  ال��ت��ي  التحالفات  ق���ادت 
را�سد  ب���ق���ي���ادة  ت���ون�������س  يف  ال��ن��ه�����س��ة 
لتحقيق  وقطر  تركيا  مع  الغنو�سي، 
ل�سخط  امل������زع������وم،  اخل�����اف�����ة  ح���ل���م 
ال�سا�سة  اأو���س��اط  يف  فقط  لي�س  كبري 
واأحزاب املعار�سة التي ترى يف احلزب 
مكت�سبات  على  انق�سا�سا  الإخ����واين 
واإمنا  للحريات،  كبريا  وترديا  الثورة 
التون�سي  ال�سارع  غ�سب  اأي�سا  اأث��ارت 
بعد �سل�سلة كبرية من الإخفاقات التي 
حتالفات  يف  ال��ب��اد  ت���ورط  اأن  ك���ادت 
اجلارة  راأ�سها  وعلى  عديدة  دول  �سد 
توليه  م��ن��ذ  ال��غ��ن��و���س��ي  ل���ي���ب���ي���ا.وداأب 
 ،2019 نوفمرب  يف  املجل�س  رئ��ا���س��ة 
رئي�س  م��ع  دبلوما�سيا  ال��ت��و���س��ع  ع��ل��ى 
ال�سابق فائز  الليبي  الرئا�سي  املجل�س 
ال��ت�����س��اوؤل حول  اإىل  اأدى  ال�����س��راج، م��ا 
الدور الذي يلعبه الغنو�سي كم�سوؤول 
باده  رئ��ي�����س  دور  م��ت��ج��اه��ا  ن��ي��اب��ي 

قي�س �سعيد.
التون�سي،  امل��ج��ل�����س  اأروق�����ة  و���س��ه��دت 
املحاكمات  حد  اإىل  و�سلت  م�ساءلت 
امل�سبوه  الدبلوما�سي  للدور  ال�سعبية 
ل��ل��غ��ن��و���س��ي، وان��ت��ف��ا���س��ة ح��زب��ي��ة �سد 

حركة النه�سة التي يتزعمها.
املا�سي، متحورت  العام  ويف مايو من 
املجل�س  داخ����������ل  ح����������ادة  ن����ق����ا�����س����ات 
ام��ت��دت لأك����رث م��ن 20 ���س��اع��ة حول 

التي  للغنو�سي  الن�سطة  الدبلوما�سية 
اعتربت تعديا على �ساحيات رئي�س 

اجلمهورية.
لدبلوما�سية  الثلج  ك��رة  ت��اأث��ري  وب���داأ 
ال��ت�����س��اع��د ح��ي��ن��م��ا هناأ  الإخ������واين يف 
طرابل�س  ميلي�سيات  ب�سيطرة  ال�سراج 
ع��ل��ى ق���اع���دة ال��وط��ي��ة اجل���وي���ة التي 
الليبي  ال���وط���ن���ي  اجل���ي�������س  غ����ادره����ا 
لأغ����را�����س ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة، ق��ب��ل اأي������ام من 
مراقبني  امل���������س����اءل����ة.ووف����ق  ج��ل�����س��ة 
املمار�سات  هذه  مثل  ف��اإن  و�سيا�سيني، 
ج����اءت ت���اأك���ي���دا ع��ل��ى امل����ن����اورات التي 
م�سلحة  ح�ساب  على  الغنو�سي  لعبها 
اأج�����ل م�سالح  م���ن  ت��ون�����س  وم�����س��ري 
التنظيم الدويل لاإخوان، مو�سحني 
لها م�سروع واحد،  النه�سة  اأن حركة 
هو اللتقاء مع الرئي�س الرتكي رجب 
“عثمنة”  اأج���ل  اأردوغ������ان م��ن  ط��ي��ب 
املنطقة واإعادة ا�ستعمارها من جديد.

وان���ت���ق���د احل�����زب ال���د����س���ت���وري احل���ر، 
و�سفها  ال���ت���ي  ال��غ��ن��و���س��ي  حت����رك����ات 
اخلارجية  وات�������س���الت���ه  ب���اخل���ف���ي���ة، 
تركيا  م����ع  وامل�������س���ب���وه���ة  ال���غ���ام�������س���ة 
والتي  ل��ي��ب��ي��ا،  الإخ�������وان يف  وت��ن��ظ��ي��م 
تعترب خمالفة لاأعراف الدبلوما�سية 

للدولة التون�سية.
بتنظيم  ال����رج����ل  ع���اق���ة  وام�����ت�����دت 
الإخوان يف ليبيا حتى اإنه كان يتباهى 
خالد  م��ع  يجريها  التي  بالت�سالت 
امل�سري رئي�س املجل�س الأعلى للدولة، 

ف��ي��م��ا ذه���ب ال��غ��ن��و���س��ى اإىل ت��رك��ي��ا يف 
املجل�س،  ل��رئ��ا���س��ة  تن�سيبه  م�ستهل 
لتطوير  ت���رت���ي���ب���ات  ه����ن����اك  وك����ان����ت 
ال��ع�����س��ك��ري، مبا  ال�����س��ق  اإىل  ال��ت��ع��اون 
قوبلت  ليبيا،  اأنقرة يف  اأه��داف  يخدم 
بردود اأفعال �سيا�سية و�سعبية غا�سبة 
واأج��ه�����س��ت ف��ر���س احل���زب يف ت�سكيل 

احلكومة.

الغنو�ضي ي�ضتخدم ليبيا
وب�����دوره اأك����د خم��ت��ار اجل����دال رئي�س 
الليبية  احل��ق��ي��ق��ة  ���س��ح��ي��ف��ة  حت��ري��ر 
اأن  عربية”،  ن���ي���وز  “�سكاي  مل���وق���ع 
مر�سدا  ن��ف�����س��ه  يف  “راأى  ال��غ��ن��و���س��ي 

�سمال  يف  الإخ��������وان  جل��م��اع��ة  ع���ام���ا 
وكان  العربي،  املغرب  وب��اد  اإفريقيا 
يتعامل مع فرع التنظيم يف ليبيا على 
ال�سعب  اأن  مو�سحا  الأ�سا�س”،  ه��ذا 
لإ�سقاط  امل��وع��د  يف  “خرج  التون�سي 
جعل  اإىل  ال�ساعي  الإخ���واين  امل�سروع 
ليبيا بيت مال للتنظيم الدويل نظرا 
النفط،  �سيما  ول  الكبرية  ل��رثوات��ه��ا 
التون�سي  ال�سعب  اإليه  فطن  ما  وه��و 

واأجه�س هذا املخطط«.
ال�سيا�سي  امل��ح��ل��ل  ي���رى  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
الغنو�سي  اأن  ق�سوط،  حممد  الليبي 
كان داعما كبريا لتنظيم الإخوان فرع 
ليبيا م�ستغا من�سبه رئي�سا للربملان 

نقطة  اإىل  ب����اده  وح����ول  ال��ت��ون�����س��ي، 
نحو  لي�س  الرتكية  للتحركات  ارتكاز 
املغرب  دول  باقي  اإىل  بل  فقط  ليبيا 
ال��ع��رب��ي خ��ا���س��ة اأث��ن��اء ت��ق��دم اجلي�س 
عام  طرابل�س  العا�سمة  نحو  الليبي 

.2019
واأكد ق�سوط، يف حديث ملوقع “�سكاي 
نيوز عربية”، اأن الغنو�سي، رهن باده 
لتنفيذ  متهيدا  للمخططات  ك��دول��ة 
والتفاقية  التو�سعي،  قطر  م�سروع 
التي  القطرية  التون�سية  القت�سادية 
موؤخرا،  الأو����س���اع  تفجري  م��ن  زادت 
ك��ان��ت خ��ري دل��ي��ل مل��ا ك��ان��ت ت�سعى له 

حركة النه�سة وزعيمها.

كيف �ساهم »در�س ليبيا القا�سي« يف زلزال تون�س الأخري؟

•• فجر -تون�س:

ع���ربرّ احل���زب ال��د���س��ت��وري احل���ر، يف 
ب��ي��ان اأ����س���دره اأم�����س ال��ث��اث��اء، عن 
وع����ي جماعي  ارت���ي���اح���ه حل�����س��ول 
الربيع  منظومة  ف�سل  اع��ت��ربه  مل��ا 
 2011 يف  انطلقت  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي 
القت�ساد  اأ���س�����س  دم���رت  واع��ت��ربه��ا 
واأف��ل�����س��ت خ��زي��ن��ة ال���دول���ة وجوعت 
�سيا�سيا  ن��ظ��ام��ا  واأر�����س����ت  ال�����س��ع��ب 

هجينا ثبت ف�سله. 
الكتلة  لعبته  ال����ذي  ال����دور  ��ن  وث��مرّ
اأذرع  ف�����س��ح  ل��ل��ح��زب يف  ال��ربمل��ان��ي��ة 
املنظومة وتنوير ال�سعب بخ�سو�س 
ف�������س���اده���ا وان����ح����راف����ات����ه����ا، داع���ي���ا 
يف  الإ���س��راع  اإىل  اجلمهورية  رئي�س 

اأر������س الواقع  ق�����راره ع��ل��ى  ت��ف��ع��ي��ل 
التدابري  حم��ت��وى  ع���ن  والإع������ان 
�سيتخ��������ذها  ال��ت��ي  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
امل�����رافق  �سري  توا�س�������ل  ل�سم�����ان 
العموم�����ية يف هذه الفرتة و�سب����ط 
تنفيذها  وروزنامة  �سري�����انها  اأج����ل 
اإجراءات تكليف احلكومة  وتو�سيح 
اإنهاء  اأو  اجلديدة وتغيري تركيبتها 
ومقايي�س  القت�ساء  عند  مهامها 
برنامج  و�سبط  اأع�سائها  اخ��ت��ي��ار 
خ����ارط����ة طريق  وت����ق����دمي  ع��م��ل��ه��ا 
وا�سحة املعامل والأهداف للمرحلة 

املقبلة.
الباد  ت�سيري  ���س��رورة  على  ���د  واأكرّ  
فيها  تتجمع  التي  املرحلة  ه��ذه  يف 
اجلمهورية،  رئ��ي�����س  ل���دى  ال�����س��ل��ط 

وامل�ساواة  ال�سفافية  منهج  باعتماد 
واح��������رتام حقوق  امل���واط���ن���ني  ب����ني 
الإن�������س���ان واحل���ري���ات والإج�������راءات 
وعدم  العادلة  للمحاكمة  الأ�سا�سية 
الد�ستور  مقت�سيات  ع��ن  اخل����روج 
وال���ق���وان���ني ال�������س���اري���ة امل���ف���ع���ول يف 

الباد.
ر يف ال�سياق ذاته، من الدعوات   وحذرّ
بال�سلطة  ل���ان���ح���راف  ال���رام���ي���ة 
ل�سرب  الراهن  الو�سع  وا�ستغال 
اأ���س�����س ال��دمي��ق��راط��ي��ة واإل���غ���اء دور 
املعار�سة الوطنية اجلدية يف امل�سهد 

ال�سيا�سي،
الأط���راف  بع�س  تعمد  م��ن  منبها   
الف�ساد  مكافحة  مبلف  “املتاجرة 
وت��وظ��ي��ف��ه ل��ت�����س��وي��ه اخل�������س���وم اأو 

الت�سرت على املوالني ح�سب امل�سلحة 
ال�سيا�سية” وفق ن�س البيان.

  كما دعا رئي�س جمل�س نواب ال�سعب 
املجل�س  رئا�سة  م��ن  ال�ستقالة  اإىل 
يف  ال��رئ��ي�����س��ي  امل��ت�����س��ب��ب  ان����ه  وراأى 
الو�سع الكارثي الذي تعي�سه الباد 
التغول  ملنطق  تكري�سه  خ��ال  م��ن 
العنيفة  امليلي�سيات  وحكم  واملغالبة 
وخم���ال���ف���ة ال���د����س���ت���ور وال���ق���وان���ني 

اجلارية،
اإىل  املنتمني  النواب  بكافة  ويهيب   
اإم�ساء  احل��داث��ي��ة  امل��دن��ي��ة  ال��ق��وى 
عري�سة ل�سحب الثقة منه يف �سورة 
عليها  وامل�سادقة  ال�ستقالة  رف�سه 

فور ا�ستئناف عمل املجل�س.
الإخ�����������وان  “ابعاد  ب�������  وط������ال������ب   

وغ��وا���س��ات��ه��م ال���ذي���ن ع��ان��ى منهم 
من  الأخ����رية  الع�سرية  يف  ال�سعب 
اأية ت�سكيلة حكومية مرتقبة وعدم 
التي  ال�سيا�سية  ال��وج��وه  ت�سريك 
حتالفت �سابقا معهم واأثبتت ف�سلها 

يف مهامها«.
ملفات  ف��ت��ح  “�سرورة  ع��ل��ى  ����د  واأكرّ  
بالإرهاب  املتعلقة  ال��ق��وم��ي  الأم���ن 
اإىل  ال�سباب  وت�سفري  والغ��ت��ي��الت 
الأخطبوط  وت��ف��ك��ي��ك  ال��ت��وت��ر  ب���وؤر 
ان��ت�����س��ر يف الباد  ال���ذي  الإخ�����واين 
من خال غلق اجلمعيات امل�سبوهة 
وتتبع جرائمها يف دمغجة املواطنني 
وتبيي�س الأموال وعلى راأ�سها فرع 
العاملي  “الحتاد  ي�سمى  ما  تنظيم 

لعلماء امل�سلمني«.

دعا �ضعّيد لتقدمي خارطة طريق وا�ضحة املعامل والأهداف 

الد�ستوري احلر يعلن ف�سل منظومة الربيع العربي!

الكوريتان تعيدان فتح قنوات الت�سال بينهما 
•• �سيول-اأ ف ب

ن  حت�سرّ عن  الثاثاء  اجلنوبيرّة  وجارتها  ال�سماليرّة  كوريا  ك�سفت 
الترّ�سال  قنوات  ع��ودة  اإع��ان  مع  الثنائية  عاقتهما  يف  مفاجئ 
الر�سائل  اأكرث من عام، وتبادل  بينهما منذ  التي كانت مقطوعة 

بني م�سوؤولني من البلدين.
بعدما  اإيجابي  موؤ�سر  اأول  الطرفني  من  املفاجئ  الإع��ان  ويعدرّ 
ة، منذ ف�سل ثاث قمم عقدت  كانت املحادثات بني البلدين متعرثرّ
مع  وتزامن  يذكر.  دبلوما�سي  تقارب  اأي  حتقيق  يف   2018 عام 
ذكرى انتهاء احلرب الكورية )1950-1953(،واأفاد الطرفان، 
ت�سغيل قنوات  اإع����ادة  ع��ن  ح���رب،  ح��ال��ة  يف  ُي��ع��دان عملياً  ال��ل��ذان 
ني�سان/ منذ  الر�سائل  وتبادلهما  الثاثاء  �سباح  كافة  الت�سال 

اأبريل.وذكرت وكالة الأنباء الكورية ال�سمالية الر�سمية اأنه “وفقا 
لاتفاق الذي مت التو�سل اإليه بني القادة، اتخذ ال�سمال واجلنوب 
اإجراًء لإعادة ت�سغيل كل خطوط الت�سال بني الكوريتني اعتبارا 
“اتفقا  اأنهما  27 متوز/يوليو«.واأوردت  10،00 يف  ال�ساعة  من 
وتعزيز  املتبادلة  الثقة  ا�ستعادة  نحو  ك��ب��رية  خ��ط��وة  ات��خ��اذ  على 

امل�ساحلة«.
وتبادل قادة البلدين، وفق ما اأعلنت الرئا�سة الكوريرّة اجلنوبيرّة يف 
بيان الثاثاء، ر�سائل �سخ�سيرّة منذ ني�سان/اأبريل بهدف حت�سني 
العاقات الثنائية. وقررا اأن اإعادة ت�سغيل قنوات الت�سال �سي�سكل 

خطوة اأوىل مثمرة نحو ا�ستئناف العاقات.
بعد  فة،  متوقرّ املحادثات  كانت  بعدما  العاقات  ا�ستئناف  وي��اأت��ي 
كيم  ال�سمايل  ال��ك��وري  الزعيم  بني  قمم  ث��اث  تعرثرّ  من  عامني 

جونغ اأون ورئي�س كوريا اجلنوبية مون جاي-اإن عام 2018.
قطعت بيونغ يانغ يف �سكل اأحادي قنوات الت�سال كافة الع�سكرية 
مبن�سورات  تنديدها  بعد   2020 حزيران/يونيو  يف  وال�سيا�سية 
ال�سمال. اإىل  باإر�سالها  اجلنوب  نا�سطني يف  اترّهمت  لها  مناه�سة 
واأفادت وزارة التوحيد يف كوريا اجلنوبية عن ات�سال هاتفي جمع 

الزعيمني �سباح الثاثاء.
وقال مكتب مون اإنهما “اتفقا اأي�ساً على ا�ستعادة الثقة املتبادلة 
بني الكوريتني يف اأقرب وقت ممكن وامل�سي قدماً يف العاقة مرة 

اأخرى«.
بني  التقارب  مهند�سي  اأب��رز  اأح��د  اجلنوبية  كوريا  رئي�س  و�سكل 
الكوريتني عام 2018، والذي جرى يف �سياق اأوملبياد بيونغ يانغ. 
اأول قمة يف التاريخ بني زعيم كوري �سمايل  واأدى ذلك اإىل عقد 
الأمريكي  الرئي�س  بني  الأول  الجتماع  اأمريكي.وُعقد  ورئي�س 
ال�سابق دونالد ترامب ورئي�س كوريا ال�سمالية يف حزيران/يونيو 
املحادثات  فت  وتوقرّ اآخرين.  لقائني  وتبعه  �سنغافورة،  2018 يف 
والبالي�ستية  النووية  الربامج  ب�ساأن  واملفاو�سات  الكوريتني  بني 
يف  كيم-ترامب  لقمة  ال��ذري��ع  الف�سل  منذ  ع��ام،  ب�سكل  لل�سمال، 

�سباط/فرباير 2019 يف هانوي.
رت بيونغ  اأيام قليلة من تعليق العمل بقنوات الت�سال، دمرّ وبعد 
الرئي�س  ت��ويل  اأرا�سيها.منذ  على  ال��واق��ع  التوا�سل  مكتب  يانغ 
الأمريكي جو بايدن ال�سلطة يف كانون الثاين/يناير، تبنرّت بيونغ 
دبلوما�سية  مع  تناق�س  يف  للغاية،  ح��ذراً  موقفاً  ووا�سنطن  يانغ 
العناق  وتبادل  ال�ستائم  تبادل  بني  تاأرجحت  التي  ترامب،  ولي��ة 

اأمام خمتلف و�سائل الإعام العاملية.
يف حزيران/يونيو، قال كيم اإنه يتعنيرّ على بيونغ يانغ اأن ت�ستعد 
بوجه  م��رك��زاً  وا���س��ن��ط��ن،  م��ع  واملواجهة”  ل�”احلوار  م��ع��اً  اآن  يف 
الأبي�س من جهته  البيت  د  “املواجهة«.وتعهرّ اإمكانية  خا�س على 
“مبقاربة متوازنة” و”براغماتية” عرب الطرق الدبلوما�سية مع 
كوريا ال�سمالية، و�سط اإقراره باأنرّ املفاو�سات مع بيونغ يانغ حول 

نزع ال�ساح النووي �ستكون “�سعبة للغاية«.

رواية اكرم خزام عن غلق اجلزيرة يف تون�س

ف�سل من ف�سول معاركها �سد الخوان
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ر�ضائل طماأنة
   واأ�سارت رئي�سة املنظمة الن�سائية 
ك��ان فر�سة  ه��ذا الجتماع  اأن  اإىل 
عن  اجلمهورية  لرئي�س  للتعبري 
خماوف هذه املنظمات من التفرد 
بال�سلطة وعدم احرتام مقت�سيات 
�سعيد  قي�س  اأن  م��وؤك��دة  الد�ستور، 
طماأنهم باأن اتخاذ تلك الإجراءات 
م�����س��األ��ة ظ��رف��ي��ة ح��ت��م��ت��ه��ا عليه 
بها  متر  التي  اخلطرية  الأو���س��اع 
الباد �سيا�سيا و�سحيا واقت�ساديا 

واجتماعيا.
باأنه  اأع��م��ل��ه��م  ���س��ع��ي��د  اإن  وق���ال���ت 
ال��ب��ق��اء مكتوف  ب��و���س��ع��ه  ي��ك��ن  مل 
الو�سع  ت���ع���ف���ن  اأم���������ام  الأي����������دي 
حالة  وت��زاي��د  بالربملان  ال�سيا�سي 
وتدهور  الج��ت��م��اع��ي  الح���ت���ق���ان 
والقت�سادي  ال�����س��ح��ي  ال��و���س��ع 
والجتماعي، مفيدة اأنه اأبلغهم اأنه 
لي�ست لديه اأي رغبة يف اأي متديد 
لأجل الإجراءات ال�ستثنائية التي 

اأعلنها الأحد. 
   واأ�سافت اإن �سعيد طماأن ممثلي 
جمال  ل  باأنه  الوطنية  املنظمات 
الديكتاتورية  اأو  للقمع  ل��ل��ع��ودة 
نافيا  ال�����س��ل��ط��ات،  ب��ني  اجل��م��ع  اأو 
ل��ل��ق��ي��ام باأي  ي��ك��ون ق��د خ��ط��ط  اأن 
انقاب. واأ�سافت اأن الرئي�س �سرح 
على  اإق���دام���ه  اأ���س��ب��اب  للمنظمات 
اتخاذ تلك الإجراءات ال�ستثنائية 

طبقا للف�سل 80 من الد�ستور.
اأنه  ت��اأك��ي��ده     وج���دد قي�س �سعيد 
را�سد  ال��ربمل��ان  رئي�س  م��ع  ت�����س��اور 
احلكومة  ورئ����ي���������س  ال���غ���ن���و����س���ي 
تلك  ات��خ��اذ  ق��ب��ل  م�سي�سي  ه�����س��ام 
ما  وف��ق  ال�ستثنائية،  الإج����راءات 
م�سرية  اجل��رب��ي،  ل������)وات(  نقلته 
اإىل اأنه اأكد على موا�سلته الت�ساور 
مع املنظمات من اأجل العمل على 
ا�ستئناف عمل موؤ�س�سات الدولة يف 

اأقرب الآجال. 
   وق����ال ق��ي�����س ���س��ع��ي��د، اإن����ه طبرّق 
القانون واإنه ي�ستغرب من حديث 
على  م�سددا  انقاب،  عن  البع�س 
لكن لن يرتك  انقابيا  لي�س  اأن��ه 

الدولة لقمة �سائغة.
ن�سرته  ف��ي��دي��و  يف  �سعيد  واأك����د     
لقائه  خ��ال  التون�سية  ال��رئ��ا���س��ة 
الوطنية،  امل���ن���ظ���م���ات  ب����روؤ�����س����اء 
عن  اخل�������روج  ه����و  الن����ق����اب  اأن 
الدولة  اأن  على  م�سددا  ال�سرعية، 
مببداأ  للم�سا�س  جمال  ول  قائمة 
امل�������س���اواة، داع���ي���ا الأط�������راف التي 
بالنقاب  يتعلق  الأم��ر  اأن  تعترب 

اإىل مراجعة درو�سهم يف القانون.
التون�سي  ال�سعب     وطماأن �سعيد 
التون�سيني...  ‘’اطمئن  ق��ائ��ا 
اأط���ل���ب م��ن��ه��م ع����دم امل���واج���ه���ة يف 
ال�سارع، هناك من ي�سطاد يف املاء 

العكر<<.
“ م��وؤ���س�����س��ات الدولة    واأ����س���اف  
�ست�ستمر لكن لي�س بال�سكل الذي 
ه���و ع��ل��ي��ه... ل�����س��ن��ا دع����اة فو�سى 
ال��ق��ان��ون ول م�سرّ  ول خ���روج ع��ن 
يتعلق  الأم����ر  ك����ان...  اأي  ب��ح��رم��ة 
بتنظيم موؤقت لل�سلط ريثما يزول 

اخلطر الداهم’’ وفق قوله.
  واأكد قي�س �سعيد، اأنه “ل م�سكل 
له مع رجال الأعمال التون�سيني” 
التي مت  ال�سائعات  ردا على  وذل��ك 
ت��داول��ه��ا ح���ول م��ن��ع ال�����س��ف��ر على 

رجال الأعمال.
وجهها  ال��ط��م��اأن��ة  ر���س��ال��ة  ذات     
�سعيد اإىل وفد عن املجل�س الأعلى 
د عند ا�ستقبالهم،  للق�ساء، حيث اأكرّ

من  وطلبت  ملقرتفيها،  الق�سائية 
املواطنني مزيد الت�سامن والتاآزر 
دعاوي  لكل  والت�سدي  وال��وح��دة 

الفتنة والحرتاب الأهلي.
   وعربرّ املكتب التنفيذي للنه�سة 
ع���ن ت��ف��ه��م��ه ل��اح��ت��ج��اج��ات التي 
الأخرية  ة  امل���درّ يف  ال��ب��اد  عرفتها 
الجتماعية  املطالب  وم�سروعية 
��ة، اىل  والق��ت�����س��ادي��ة وال�����س��ي��ا���س��يرّ
الكبري  ال���وب���ائ���ي  اخل���ط���ر  ج���ان���ب 
اجل��اث��م ع��ل��ى ب���ادن���ا، مب��ا يجعل 
����ة مطلقة  اول����ويرّ ال��ق�����س��اي��ا  ه����ذه 
للباد حتتاج اىل اإدارة حوار وطني 
ور�سم خيارات جماعية قادرة على 
ازماتها،  الباد من جميع  اخ��راج 

وفق ن�سرّ الباغ.
ر ع���دد م��ن النقابات     ه���ذا وح����ذرّ
واملنظمات الوطنية )7( املجتمعة 
ت�ساوري  ل��ق��اء  ال��ث��اث��اء يف  اأم�����س 
عاجل من اأي متديد غري م�سروع 
ومربر يف تعطيل موؤ�س�سات الدولة، 
م�سددة على �سرورة اللتزام مبدة 
عليها  واملن�سو�س  املعلنة  ال�سهر 
بالد�ستور لإنهاء العمل بالتدابري 
ال�سلطات  وجت��م��ي��ع  ال�ستثنائية 

بيد رئي�س اجلمهورية. 
واملنظمات يف  النقابات  و�سددت     
باغ م�سرتك على �سرورة احرتام 
ك�سلطة  ال���ق�������س���ائ���ي���ة  ال�������س���ل���ط���ة 
ال�سلطتني  ع���ن  مت��ام��ا  م�����س��ت��ق��ل��ة 
لتتمكن  والت�سريعية  التنفيذية 
بكل  والعمل  دوره��ا  ا�سرتجاع  من 
فتح  يف  الت�سريع  على  ا�ستقالية 

كل امللفات.
قد  ك���ان  �سعيد  قي�س  اأن  ي��ذك��ر     
اج��ت��م��ع م���ع مم��ث��ل��ني ع���ن ك���ل من 
لل�سحفيني  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ن��ق��اب��ة 
ال���ت���ون�������س���ي���ني والحت������������اد ال����ع����ام 
التون�سي لل�سغل والهيئة الوطنية 
واجلمعية  ب��ت��ون�����س  ل��ل��م��ح��ام��ني 
الدميقراطيات  للن�ساء  التون�سية 
التون�سيني  ال���ق�������س���اة  وج��م��ع��ي��ة 
للدفاع  ال��ت��ون�����س��ي��ة  وال����راب����ط����ة 
واملنتدى  الإن���������س����ان  ح���ق���وق  ع����ن 
القت�سادية  ل��ل��ح��ق��وق  ال��ت��ون�����س��ي 

والجتماعية.

�سعيد ي�ستقبل وفدا عن املجل�س العلى للق�ساء فرحة اجلماهري بتجميد الربملان

ان�سار النه�سة ان�سحبوا من امام الربملان عبري مو�سي ت�سارك ال�سعب فرحته امل�سي�سي يرمي املنديل

الد�ستور  اح�����رتام  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه 
القانون  وف���ر����س  وم��ق��ت�����س��ي��ات��ه 
ا�ستقال  و���س��م��ان  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى 
الدقيقة  املرحلة  ه��ذه  يف  الق�ساء 
د دعوته  من تاريخ تون�س، كما جدرّ
عدم  اإىل  والتون�سيني  للتون�سيات 

النزلق وراء دعاة الفو�سى.
اأي�����س��ا رئي�س     وت��ل��ق��ى ال��ر���س��ال��ة 
ال��راب��ط��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة ل��ل��دف��اع عن 
النقابة  ورئي�س  الإن�����س��ان،  ح��ق��وق 
التون�سيني،  لل�سحفيني  الوطنية 
ورئي�س املنتدى التون�سي للحقوق 
اإذ  الق��ت�����س��ادي��ة والج���ت���م���اع���ي���ة، 
اأك���د �سعيد خ��ال الج��ت��م��اع بهم، 
احلقوق  ب�سمان  ال��ث��اب��ت  مت�سكه 
القانون  واحلريات واح��رتام دولة 

وامل�سار الدميقراطي ببادنا.
  ر����س���ائ���ل ال��ت��ط��م��ني ه����ذه عربت 
الرئي�س  اأك�������د  ح���ي���ث  احل����������دود، 
هاتفية  حم����ادث����ة  يف  ال��ت��ون�����س��ي 
خارجية  وزي���ر  ببلينكن،  جمعته 
الأمريكية،  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
ال�سرعية  اح�����رتام  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه 
واحل��ق��وق واحل��ري��ات. واأ���س��ار اإىل 
اتخاذها  مت  ال��ت��ي  الإج������راءات  اأن 
تندرج يف اإطار تطبيق الف�سل 80 
املوؤ�س�سات  حلماية  الد�ستور  م��ن 
ال���د����س���ت���وري���ة وح���م���اي���ة ال����دول����ة 

وحتقيق ال�سلم الجتماعي.

امل�ضي�ضي يرمي املنديل
يف الأثناء، خ�سرت حركة النه�سة 
�سد  معركتها  يف  اأ���س��ا���س��ي��ة  ورق���ة 
خافا  اإذ  �سعيد،  قي�س  ال��رئ��ي�����س 
اأكد رئي�س  اأعلنه بع�س قادتها،  ملا 
م�سي�سي،  ه�سام  املعفى،  احلكومة 
اأن�����ه م���ن م��ن��ط��ل��ق احل���ر����س على 
جتنيب الباد مزيد من الحتقان 
اأ���س��د احلاجة  يف وق��ت ه��ي فيه يف 
اإىل تكاتف كل القوى للخروج من 
تعي�سها  ال��ت��ي  م��ة  امل��ت��اأزرّ الو�سعية 
على كافة امل�ستويات، فاإنه ل ميكن 
ب���اأي ح���ال م��ن الأح�����وال اأن يكون 
ا اأو جزء من اإ�سكال  عن�سرا معطرّ

يزيد و�سعية تون�س تعقيدا.
ن�������س���ره على  ب���ي���ان  واأع�����ل�����ن، يف    
حمافظة  ��ه  اأنرّ بفي�سبوك،  �سفحته 
التون�سيني،  ك����ل  ����س���ام���ة  ع���ل���ى 
ي�سطفرّ كما كان دائما اإىل جانب 
عن  واأعلن  وا�ستحقاقاته،  ال�سعب 
اأية  اأو  من�سب  ب���اأي  كه  مت�سرّ ع��دم 

م�سوؤولية يف الدولة.
ت�سليم  �سيتوىلرّ  ��ه  اأنرّ    و�سدد على 
التي  ال�سخ�سية  اإىل  امل�����س��وؤول��ي��ة 
اجلمهورية  رئ���ي�������س  ���س��ي��ك��لرّ��ف��ه��ا 
�سنرّة  ك��ن��ف  ل��رئ��ا���س��ة احل��ك��وم��ة يف 
بادنا  عليها  داأب��ت  التي  ��داول  ال��ترّ
منذ الثورة، ويف احرتام للنرّوامي�س 
متمنرّيا  ب����ال����دول����ة،  ت��ل��ي��ق  ����ت����ي  الرّ
ل��ل��ف��ري��ق احلكومي  ال��ت��وف��ي��ق  ك���لرّ 

اجلديد. 
خدمة  �سيوا�سل  اأن���ه  اإىل  واأ����س���ار 

الوطن من اأي موقع كان.
   ي�سار اإىل اأنه �سادت مدينة باردو 
الثاثاء  اأم�����س  ال��ربمل��ان  واأ����س���وار 
ال��ه��دوء م��ع ت�سديدات  ح��ال��ة م��ن 

وقائية اأمنية وا�ستعدادات كربى.
   ومل  ي�سجل تواجد اأي حمتجني 
اأمام ق�سر باردو من بني الأحزاب 

حركة  وتغول  العقيمة،  ال�سيا�سية 
جميعها  اأدت  وحلفائها،  النه�سة 
ال�سيا�سية  املنظومة  اف��ا���س  اإىل 
�سعبية”،  م�سروعية  ك��ل  وف��ق��دان 
بخروج  تاأكد  ذل��ك  اأن  اإىل  م�سريا 
رف�سا  ال��ت��ون�����س��ي��ني  م���ن  الآلف 
ول�سيا�سة  امل���ن���ظ���وم���ة  ل���ك���ام���ل 
والتهمي�س  وال��ت��ف��ق��ري  ال��ت��ج��وي��ع 
10�سنوات،  م��دى  على  امل�ستمرة 
وال�����ذي ق��اب��ل��ه ف���رح ع����ارم بجملة 
التدابري ال�ستثنائية التي اتخذها 

رئي�س اجلمهورية.

دعوة للرتاجع...وحتذير
املكتب  اع�����ت�����رب  امل�����ق�����اب�����ل،  يف     
التنفيذي حلركة النه�سة يف بيان، 
��ب يف م��ف��ردات��ه خطاب  ي��ب��دو جت��نرّ
الت�سعيد واملواجهة، اأن الإجراءات 
اأع���ل���ن عنها  ال���ت���ي  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
د�ستوريرّة  غري  اجلمهورية  رئي�س 
الد�ستور  ع��ل��ى  ان���ق���اب���ا  ومت���ث���ل 
منها  تعلرّق  ما  خا�سة  واملوؤ�س�سات، 
بتجميد الن�ساط النيابي واحتكار 
رقابيرّة  ج��ه��ة  دون  ال�����س��ل��ط��ات  ك��ل 

د�ستوريرّة.
   ودعا رئي�س الدولة اإىل الرتاجع 
ع����ن����ه����ا وم�����ع�����اجل�����ة ال����ت����ح����دي����ات 
ت���ع���اين منها  ال���ت���ي  وال�����س��ع��وب��ات 
الد�ستوري  الإط���ار  �سمن  ال��ب��اد 
والقانوين الذي يتما�سى واخليار 
الدميقراطي الذي ارت�ساه ال�سعب 
ا�ستئناف  ���س��رورة  م��ع  ال��ت��ون�����س��ي، 
عمل جمل�س نواب ال�سعب ك�سلطة 

اأ�سلية منتخبة دميقراطيا.
   وح�����ذرت احل���رك���ة م���ن خطورة 
���ي  خ����ط����اب����ات ال����ع����ن����ف وال���ت�������س���فرّ
والإق�ساء على الن�سيج الجتماعي 
ويات  م��ن  يفتحه  وم���ا  ال��وط��ن��ي 
بكل  ون��ددت  الباد يف غنى عنها. 
املاحقة  اإىل  داع��ي��ة  ال��ت��ج��اوزات، 

عبري مو�سي، يف فيديو ن�سرته على 
�سفحتها الر�سمية على في�سبوك، 
قام  ���س��ع��ي��د  ق��ي�����س  ال���رئ���ي�������س  اأن 
80 من الد�ستور  بتفعيل الف�سل 
�ساحلة.  راآه�����ا  ال��ت��ي  ب��ال��ط��ري��ق��ة 
ال�سعب  ���س��ف  يف  ن��ح��ن  وقالت:” 
تون�س  اإن��ق��اذ  �سبيل  يف  ال��ت��ون�����س��ي 
وتابعت:”  من منظومة الدمار”. 
جذرياً،  الإ�ساح  يكون  اأن  نتمنى 
نتيجة  ملا ح�سل  يكون  اأن  ونتمنى 

ملا يبحث عنه ال�سعب التون�سي«.
اأن ال�سعب     كما اعتربت مو�سي، 
�سعادته  ع�����ن  ع�������ربرّ  ال���ت���ون�������س���ي 
تخل�سوا  لأنهم  الرئي�س،  بقرارات 
من الإخوان ومن را�سد الغنو�سي 

وه�سام امل�سي�سي، وفق تعبريها.
   ودعت رئي�سة احلزب الد�ستوري 
احلر عبري مو�سي، الرئي�س قي�س 
���س��ع��ي��د، ب��ف��ت��ح امل��ل��ف��ات احل���ارق���ة، 
والت�سفري  الدولة  باأمن  اخلا�سة 
والغتيالت، داعية، اإىل غلق مقر 
اجلمعيات امل�سبوهة يف تون�س التي 
يتم عن طريقها تبيي�س الأموال 

وبث الفو�سى بني املواطنني.
باملنا�سبة،  واأك���دت عبري مو�سي     
رغبة  ج��ان��ب  اإىل  ت�����س��ط��فرّ  ���ه���ا  اأنرّ
دة اأنرّ رئي�س  ال�سعب الترّون�سي، موؤكرّ
80 من  ال��ف�����س��ل  ��ر  ول����ة ف�����سرّ ال����درّ
مع  منا�سبا  راآه  ملا  وفقا  �ستور  الدرّ

م�سلحة الباد، وفق تعبريها.

املطلوب خارطة طريق
املكتب  ط����ال����ب  ج����ان����ب����ه،  م�����ن     
تون�س،  م�سروع  حلركة  ال�سيا�سي 
برنامج  ب��ت��و���س��ي��ح  ��د  ���س��ع��يرّ ق��ي�����س 
الثاثني  أج������ل  خ�����ال  ع��م��ل��ه 
وذلك  لنف�سه،  منحه  ال��ذي  يوما 
ب��و���س��ع خ���ارط���ة ط���ري���ق يف اإط����ار 
لاإنقاذ  ع���اج���ل  وط���ن���ي  م���وؤمت���ر 
�سعبي  ا���س��ت��ف��ت��اء  بتنظيم  ي��ن��ت��ه��ي 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��راف�����س��ة ل���ق���رارات 
اأو الأط����راف  رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة 
ق��ي�����س �سعيد  ل���ق���رارات  ال��داع��م��ة 

الأخرية.
اأن�������س���ار حركة  ان�����س��ح��ب     وق����د 
النه�سة املحتجني يف حميط مقر 
اقتحام  ح��اول��وا  اأن  بعد  ال��ربمل��ان، 
مقر املجل�س الثنني وت�سدت لهم 

الوحدات الأمنية.
قي�س  التون�سي  الرئي�س  وك���ان     
���س��ع��ي��د ق���د اأع���ل���ن م�����س��اء الأح�����د، 
الحتفال  ذك�����رى  م���ع  امل���ت���زام���ن 
ت��ون�����س، عن  بعيد اجل��م��ه��وري��ة يف 
اتخاذه لإجراءات ا�ستثنائية عما 
بالف�سل 80 من الد�ستور، تتمثل 
 30 مل��دة  الربملان  يف جتميد عمل 
يوما، ورفع احل�سانة عن النواب، 
احل��ك��وم��ة ه�سام  رئ��ي�����س  واإق����ال����ة 

م�سي�سي.

منظومة  مــن  ال�ضعب  ــقــاذ  »اإن
الدمار«

الأح���زاب  فعل  ردود  تباينت  وق��د 
املجتمع  وم��ن��ظ��م��ات  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
املدين بني اأطراف داعمة لقرارات 
تدهور  اىل  بالنظر  الدولة  رئي�س 
واأخرى  الف�ساد،  وتف�سي  الأو�ساع 
اعتربته  مما  خ�سية  لها  معار�سة 
الد�ستور  على  لانقاب  حماولة 

والنزلق نحو الديكتاتورية.
    م��وق��ف ان��ت��ظ��ره اجل��م��ي��ع لن 
املراقبني،  اأغلب  ح�سب  �ساحبته، 
يف  التطور  لهذا  مهدت  التي  ه��ي 
حيث  التون�سي  ال�سيا�سي  امل�سهد 
ك���ان���ت امل����واج����ه ال���وح���ي���د احل����ازم 
حركة  م���واج���ه���ة  يف  وال�������س���ر����س 
الربملان  اأ�����س����وار  داخ����ل  ال��ن��ه�����س��ة 
رئي�سة  م���وق���ف  وه�����و  وخ�����ارج�����ه، 

احلزب الد�ستوري احلر.
   وقد اعتربت رئي�سة هذا احلزب 

ال�سراعات  حتمته  ملمو�سا  واقعا 
ال�سيا�سي  وال���ن���ظ���ام  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
معه  التعامل  ويجب  والنتخابي 
بكل م�سوؤولية ووطنية ح�سب ن�س 

البيان.
  وطالب حزب “البديل التون�سي”، 
خارطة  ببيان  اجلمهورية،  رئي�س 
برنامج  تو�سيح  تت�سمن  ط��ري��ق 
يوما  الثاثني  م��دة  خ��ال  عمله 

التي حددها يف قراره.
يف بيان له  “البديل”،     كما دعا 
ال�سيا�سي  مكتبه  اج��ت��م��اع  عقب   ،
ب�سورة عاجلة، رئي�س اجلمهورية، 
التدابري  جم��م��ل  “تو�سيح  اإىل 
اتخاذها،  �سيتم  التي  والإج���راءات 
ل�ستفتاء  ال����دع����وة  ���س��ب��ي��ل  ع��ل��ى 
�����س����ع����ب����ي، وت�����ع�����دي�����ل امل���ن���ظ���وم���ة 
الد�ستور،  وت��ن��ق��ي��ح  الن��ت��خ��اب��ي��ة، 
�سابقة  لن����ت����خ����اب����ات  وال������دع������وة 
اإنقاذ  وت��ك��وي��ن ح��ك��وم��ة  لأوان���ه���ا، 
الأطياف  ك��ل  م��ن  م�سنودة  وطني 
بالدولة  امل��وؤم��ن��ة  املدنية  وال��ق��وى 
وبرنامج  اإق�����س��اء،  دون  وال��وط��ن، 
ال�سركاء  وط��م��اأن��ة  ع��اج��ل،  اإن���ق���اذ 

الدوليني لتون�س«.
والتدابري  الج����راءات  اأن  واع��ت��رب 
رئي�س  اأق��ره��ا  ال��ت��ي  ال�ستثنائية 
اجل��م��ه��وري��ة وك����ل م���ا ات�����س��ل بها 
الد�ستور،  ل��ن�����س  ت����اأوي����ات  م���ن 
�سياق  يف  اإل  ق��راءت��ه��ا  مي��ك��ن  “ل 
ال�سرعية  للمطالب  ال���س��ت��ج��اب��ة 
للتون�سيني، الذين ل ميكن جتاهل 
الأو�ساع  احتجاجاتهم على تردي 
امل�سهد  مع  بالقطع  ومطالباتهم 
اخلانق،  امل��ت��اأزم  احل��ايل  ال�سيا�سي 
الد�ستورية  الآليات  ف�سلت  والذي 

يف اإيجاد احللول الناجعة له«.
ولفت ن�س البيان اإىل اأن “النظام 
والقانون  ال���ه���ج���ني،  ال�����س��ي��ا���س��ي 
وال�سراعات  ال��ع��ل��ي��ل،  الن��ت��خ��اب��ي 

وتعديل  ال�سيا�سي  النظام  لتغيري 
املنظومة النتخابية برمتها. 

النظام  اأزم����ة  اأن  ع��ل��ى  دت  و����س���درّ   
ا�ستفحلت  ال���ه���ج���ني  ال�����س��ي��ا���س��ي 
الجتماعية  ال�سلم  تهدد  و�سارت 
وا�ستباحت  ال�سعب  اأفقرت  اأن  بعد 
ك����رام����ت����ه واأم�����ن�����ه ح���ت���ى ����س���ارت 
والن�سو�س  النظام  موؤ�س�سات هذا 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ه غ��ري ق����ادرة ع��ل��ى حل 

اأزمته، وفق ن�سرّ البيان.
��ل��ت ح��رك��ة م�����س��روع تون�س     وح��مرّ
امل�������س���وؤول���ي���ة ك���ام���ل���ة ع����ن ت����ردي 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأو�ساع 
للفرق  وال�����س��ح��ي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
راأ�سها  وع��ل��ى  احل��اك��م��ة  امل��ت��ن��اث��رة 
من  رت  ح����ذرّ ك��م��ا  النه�سة،  ح��رك��ة 
اللجوء اإىل العنف بحجة الت�سدي 

للتدابري الرئا�سية.
   يف حني دعت حركة حتيا تون�س 
يف بيان، اإىل �سرورة اإقرار خارطة 
املنظومة  وا�سحة لإ�ساح  طريق 
ال�سيا�سي،  )ال��ن��ظ��ام  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
ال����ن����ظ����ام الن�����ت�����خ�����اب�����ي، ق����ان����ون 
كل  حولها  جتتمع  الأح������زاب...(، 
والدميقراطية  الوطنية  ال��ق��وى 
وحت�����دد اخل���ط���وات ال���ق���ادم���ة من 
اإق�ساء  دون  وطني  ان��ق��اذ  حكومة 
واقت�سادي  �سحي  اإنقاذ  وبرنامج 
عاجل وطماأنة ال�سركاء الدوليني 

لتون�س.
كها  ت احل��رك��ة ع��ن مت�سرّ    وع����ربرّ
الدميقراطي  ب��امل��ن��ج��ز  امل���ب���دئ���ي 
ال����ت����ون���������س����ي و��������س�������رورة ت���ق���دمي 
رزنامة  وف����ق  وا���س��ح��ة  ���س��م��ان��ات 
حم���������ددة ت���������س����ون اجل���م���ه���وري���ة 
بناء  وت�����س��ت��ك��م��ل  وال��دمي��ق��راط��ي��ة 
موؤ�س�ساتها بعد معاجلة اختالت 

النظام ال�سيا�سي. 
اأنرّ  بيانها،     واعتربت احلركة يف 
اأ�سبح  ال�سيا�سية  املنظومة  عجز 

- امل�سي�سي يرمي املنديل وعلى ا�ستعداد لت�سليم ال�سلطة ملن يختاره الرئي�س التون�سي

توّجه بها اإىل الداخل واخلارج

قي�س �سعيد يبعث بر�سائل طماأنة يف كل الجتاهات
•• الفجر –تون�س

املعلنة,  بالقرارات  املع�ضكرين  اأن�ضار  والــتــزم  ال�ضارع,  هــداأ 
البيانات  وانحازت  الربملان,  اأبــواب  امام  املواجهة  �ضبح  وغاب 
ال�ضيا�ضية جلميع الفرقاء اإىل منطق العقل اأكرث من النفعال, 
اأن تت�ضح الروؤية,  وغاب خطاب التحري�س تقريبا, يف انتظار 

ويطرح الرئي�س التون�ضي قي�س �ضعيد اأجندة اخلطوة الثانية 
التي يطالب مبعرفتها اجلميع.هذا الأخري, وكمقدمة �ضرورية 
لقاء  خــالل  حر�س  الأيـــام,  قــادم  يف  ــرارات  ق من  �ضيتخذه  ملا 
ر�ضائل  بعث  على  الوطنية,  املنظمات  من  عدد  بروؤ�ضاء  جمعه 
طماأنة بعدم النزلق اإىل مربع ال�ضتفراد بال�ضلطة, واحرتام 
تطبيق  اآجال  واحرتام  والعامة,  الفردية  واحلريات  احلقوق 

احلكومة  تركيبة  عن  والإعـــالن  ال�ضتثنائية,  الإجـــراءات 
الحتاد  رئي�ضة  به  �ضرحت  ما  وفق  اأيام,  غ�ضون  يف  اجلديدة 
تون�س  لوكالة  اجلربي  را�ضية  التون�ضية,  للمراأة  الوطني 
الهيئة  عميد  اأن  اجلربي  را�ضية  واأفــادت  لالأنباء.  اأفريقيا 
لل�ضغل  التون�ضي  العام  الحتــاد  وروؤ�ضاء  للمحامني,  الوطنية 
التون�ضي  والحتــاد  والتجارة,  لل�ضناعة  التون�ضي  والحتــاد 

للفالحة وال�ضيد البحري, والحتاد الوطني للمراأة التون�ضية, 
لقي�س  عــربوا  الدميقراطيات,  للن�ضاء  التون�ضية  واجلمعية 
ب�ضرورة  املبدئي  موقفهم  عن  الجتماع,  هــذا  خــالل  �ضعيد 
احرتام احلقوق واحلريات, واحرتام اآجال تطبيق الإجراءات 
من  للخروج  احللول  واإيجاد  الد�ضتور  وتطبيق  ال�ضتثنائية, 

الأزمة ال�ضيا�ضية الراهنة.

- ان�سحاب املحتجني من اأن�سار حركة 
النه�سة من حميط مقر الربملان 

- عبري مو�سي: ال�سعب احتفل لأنه تخل�س 
من الغنو�سي والإخوان...

- دعوة اإىل اإقرار خارطة طريق 
وا�سحة لإ�سالح املنظومة ال�سيا�سية

- النه�سة تدعو �سعّيد اإىل الرتاجع عن 
قراراته ال�ستثنائّية واإىل حوار وطني
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/وات�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

نيد دوت كوم للو�ساطة التجارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2382071 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مغ�سلة 

المرية الوتوماتيكيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2866870 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ماي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سويت هوم للمقاولت العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2730700 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ف مارت 

برايفت ليميتد التجارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2874878 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيلندا 

اجين�سي للو�ساطة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2867337 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/روح  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البداوة للتوابل والبهارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2809160 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/درمي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سكاي للنقليات العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1948503 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جولدن 

كونكورد لل�سيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3753412 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تاكتيكال 

خلدمات الطاقة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2364618 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اليجن�س 

بيوتي مل�ستح�سرات التجميل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2535615 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اأركيلوك�س ديزاين لل�سيانة العامة ذ.م.م  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2735749 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة في�سل عبداهلل حممد ابراهيم العبدوىل %100

تعديل مدير / اإ�سافة فار�س عدنان ال�سعار
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه الزهراء حممد عبدالرحمن ب�ستان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد �سعيد عيد ال�سيد
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ اأركيلوك�س ديزاين لل�سيانة العامة ذ.م.م
ARCHILUX DESIGN FOR GENERAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل / اأركيلوك�س ديزاين لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ARCHILUX DESIGN FOR GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري:املزايا الطيبة  رقم:2214809 
الغاء  طلب  بالغاء   ، الب�سرية  املوارد  ل�ست�سارات 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خال  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:العربيه للتعبئه والتغليف - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:تاجر اأبوظبي

CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2748627 
التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

- حل وت�سفية ال�سركة  1

2 - تعيني ال�سادة/القمة - حما�سبون قانونيون ،كم�سفي قانوين لل�سركة 

بتاريخ:2021/7/13 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية 
تاريخ  بالرقم:2150012060  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري 

التعديل:2021/07/27
امل�سفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة لوج�ستيك 

للمقاولت وال�سيانه العامه والنقل الربي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1134906 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة احمد �سيف نواب حممد احلمادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف احمد �سالح نا�سر ح�سني احلارثي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
اإم  اأند  تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة كيه 
CN قد تقدموا الينا بطلب التوماتيكية رخ�سة رقم:1127048 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حممد �ساداب عبدالبارى %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة حميد عو�س حممد �سباع الكتبى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف را�سد عبداهلل را�سد �سيف الرا�سدى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل امينة خلياطة اأزياء 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�سيدات  رخ�سة رقم:1106455 
تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة عبا�س ح�سني مو�سى �سالرى البلو�سى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �ساهنواز عبدول الكام خان عبدول الكام  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ابولكام خان حممد �سجاد
تعديل وكيل خدمات / حذف را�سد حممد را�سد الق�سري ال�سحى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإعــــــــــالن
يف  الهند�سية  لا�ست�سارات  �ستوديو  ال�س�����ادة/تروا�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الت�سميم ذ.م.م   رخ�سة رقم:2340325 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ا�سماء حممد عبداهلل على احلمادى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / ا�سماء حممد عبداهلل على احلمادى من 34 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سارا �سامل خلفان بخيت النعيمى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف امنه �سالح حم�سن عمر الكثريى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ تروا�س �ستوديو لا�ست�سارات الهند�سية يف الت�سميم ذ.م.م

 TROIS STUDIO DESIGN ENGINEERING CONSULTANCY L.L.C

 اإىل/ تروا�س �ستوديو لا�ست�سارات الهند�سية يف الت�سميم - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
TROIS STUDIO DESIGN ENGINEERING CONSULTANCY  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

 اإعـــالن �شطب قيد
ليف  امريكان  ال�سادة/�سركة  باأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
ان�سوران�س كومباين )اجلن�سية: الوليات املتحدة ( قد تقدمت 
بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف اإمارة دبي )العنوان: ال�سيخ 
زايد - ام ال�سيف - مكتب 114 - �س.ب:22676( واملقيدة حتت 
وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية  ال�سركات  �سجل  يف   )6( رقم 
�ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  لحكام 
رقم )377(  الوزاري  القرار  و  وتعدياتة  التجارية  ال�سركات 
ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
 . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب 
يتقدموا  ان  العرتا�س  يف  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى 
تاريخ  الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من  باعرتا�سهم اىل 
الت�سجيل  اإدارة  القت�ساد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�سر 

التجاري �س.ب:)3625( - دبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري:اليازية خلدمات  رقم:1062158 
الو�سع  واعادة  الرخ�سة  الغاء  طلب  بالغاء   ، الفراح 

كما كان عليه �سابقا.
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خال  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  
كايد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

   
 163818  املودعة بالرقم : 

 با�س��م:  �سركة اأبوظبي لاإ�ستثمار 
ابوظبي،  الوطني،  اأبوظبي   ، بناية بنك  زي��اد،  �سارع ط��ارق بن  وعنوانه:  ���س.ب 46309، منطقة اخلالدية، 

الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

وا�ستثمارات  املالية  وال�ست�سارات  ال�ستثمارية  امل�سرفية  والأع��م��ال  امل�سرفية  واخلدمات  املالية  اخلدمات 
ال�سناديق وال�ستثمارات الراأ�سمالية واإدارة ال�ستثمار وتقدمي امل�سورة ب�ساأنه؛ ال�سوؤون املالية؛ ال�سوؤون املالية 
املتعلقة بالدخار وال�ستثمارات؛ الأعمال امل�سرفية )وت�سمل اخلدمات امل�سرفية املنزلية(؛ اخلدمات املالية 
ال�ستثمار؛ خدمات  واإدارة  النقد  اإدارة  املايل؛  الدخ��ار  املالية؛ خدمات  التحويات  الإنرتنت؛  املقدمة عرب 
اخل�سم من الأر�سدة؛ خدمات الإدارة املالية؛ قبول الودائع؛ التحليل املايل وامل�سح املايل وتقدمي التقارير؛ 
وال�ست�سارات  امل�سورة  خدمات  املحو�سبة؛  املالية  اخلدمات  املالية؛  ال�سوؤون  اإدارة  املالية؛  املعلومات  خدمات 
للتنزيل(؛  القابلة  )غ��ري  مبا�سرة  املقدمة  وال�ستثمارية  القت�سادية  اخل��دم��ات  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة 
ال�سندات؛  عن  الت�سعري  معلومات  توفري  ال�سندات؛  اإ���س��دار  ال�سندات؛  ت��داول  ال�سندات؛  �سم�سرة  خدمات 

خدمات الوكالة لل�سندات. 
الواق�عة  بالفئة: 36

بتاريخ:    2015/02/26 وامل�سجلة حتت رقم:  163818 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2011/10/16 

 2031/10/16  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 28 ي�لي� 2021 العدد 13300
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عربي ودويل

اأعمال انتقامية حمتملة
اأوردتها  التي  اخل��ط��ة،  وتنطوي     
على  الإع����ام،  و�سائل  م��ن  العديد 
األف  ال��ف��ا وم��ائ��ة   20 نقل م��ا ب��ني 
املتحدة  الوليات  )موظفو  اأفغاين 
وع���ائ���ات���ه���م( خ�����ارج ال���ب���اد هذا 
ال�����س��ي��ف، ق��ب��ل امل��وع��د ال��ن��ه��ائ��ي يف 
ح������دده جو  ال������ذي  ���س��ب��ت��م��رب   11
للقوات  الكامل  لان�سحاب  بايدن 
�سيتم  اأن�����ه  ���س��ك  ول  الأم���ري���ك���ي���ة. 
اآمن  ثالث  اإىل موقع طرف  نقلهم 
اأمريكا.  اإىل  اأخ���رًيا  الو�سول  قبل 
وج���زي���رة غ�����وام، ال��ت��ي ت��ن��ت��م��ي اإىل 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، ه��ي واح���دة من 

الحتمالت التي مت النظر فيها.
�ساعدونا لن  الذين  »الأ�سخا�س     
�سرح الرئي�س  يتم التخلي عنهم”، 
م�سريا  ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني،  الأم���ري���ك���ي 
وهكذا  ب����داأت.  ق��د  العملية  اأن  اإىل 
ي�ستجيب البيت الأبي�س لل�سغوط 
ال�سيا�سية املتزايدة من الكوجنر�س 
ب�ساأن  الإن�����س��ان  وج��م��اع��ات ح��ق��وق 
والروتني  -التاأخري  الق�سية  ه��ذه 
ي���ع���رق���ان ب���رن���ام���ج ال���ت���اأ����س���ريات 
القوات  مع  عملوا  الذين  لاأفغان 
يتعر�سون  وال���ذي���ن  الأم���ري���ك���ي���ة، 
للخطر، ويخ�سى ان يطالهم انتقام 

طالبان. .
املتحدثة  جيوا،  كيمي  اأخربتني     
الذي  مولتون،  �سيث  النائب  با�سم 
ق����ام ب��ح��م��ل��ة ن�����س��ط��ة م���ن اج����ل ان 
لعمليات  الأول���وي���ة  الإدارة  تعطي 
الإجاء، عرب الربيد الإلكرتوين، 

وبالنظر  واحل��ك��وم��ة.  طالبان  ب��ني 
اأحرزته  ال��ذي  ال�سريع  التقدم  اإىل 
املرجح  م��ن  الأخ����رية،  الأ�سابيع  يف 
تقدمي  ع����ن  ط���ال���ب���ان  حت���ج���م  اأن 
اخلارجية  وزي����ر  وق����ال  ت����ن����ازلت. 
موؤخًرا،  بلينكني  اأنتوين  الأمريكي 
الآن  “تدر�س  املتحدة  ال��ولي��ات  اإن 
طالبان  دواف�������ع  ����س���دي���دة  ب��ع��ن��اي��ة 
ملعرفة ما اإذا كانت تفكر بجدية يف 
حل �سلمي لل�سراع.«   واإذا كان من 
يبطئ  اأن  ميكن  ما  تخيرّل  ال�سعب 
فاإن  املرحلة،  ه��ذه  زخ��م طالبان يف 
و�سلت  اإذا  اجل��م��اع��ة،  �ستفعله  م��ا 
غمو�سا.  اأك��رث  يظل  ال�سلطة،  اإىل 
عندما  خ��ل��ف��ي��ت��ه��ا  اإىل  وب���ال���ن���ظ���ر 
 ،2001 ع���ام  ق��ب��ل  ال��ب��اد  حكمت 
الأ�سباب للخوف  الكثري من  هناك 
من الأعمال النتقامية �سد الذين 
ع���م���ل���وا م����ع ال����ق����وات ال���دول���ي���ة اأو 
احلكومة الأفغانية، وكذلك املذابح 
�سد الأقليات مثل الهزارة، وخطوة 
ال���وراء يف جم��ال حقوق  اإىل  كبرية 
امل�������راأة.   وم���ع ذل����ك، ي�����س��ري بع�س 
ق���ادة ط��ال��ب��ان ل  اأن  اإىل  اخل����رباء، 
املنبوذين  مكانة  ا�ستعادة  ي��ري��دون 
الوقت؛  ذل����ك  يف  لزم���ت���ه���م  ال���ت���ي 
حل  اإيجاد  حماولة  ميكنهم  لذلك 
و�سط مع خ�سومهم. اإن اأف�سل اأمل 
يف  �سريحة  اإن�سانية  كارثة  لتجنب 
املقام  يف  ��ف  ي��ت��وقرّ املقبلة  الأ���س��اب��ي��ع 
نية  وح�������س���ن  ح��ك��م��ة  ع���ل���ى  الأول 
ف��ك��رة جيدة  ط��ال��ب��ان -مم���ا يعطي 

اإىل حد ما عن الو�سع احلايل.

الرئي�س الأفغاين اأ�سرف غني ونظريه الأمريكي جو بايدن يف البيت الأبي�س

�سمود القوات الفغانية م�سكوك فيه

الوجود المريكي بعد الن�سحاب غري وا�سح املعامل

رحيل المريكان على م�سارف ان ينتهي

املتعاونون مع التحالف الدويل يخ�سون النتقام

التعليق،  ال�����س��اب��ق لأوان�����ه  م��ن  اأن���ه 
تفا�سيل  عن  الك�سف  يتم  مل  حيث 
اخلطة بعد. ومع ذلك، فقد حددت 
ان  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال��ث��اث��ة  “الأ�سياء 
الل��ت��زام حقيقة  ه��ذا  تتوفر جلعل 
واقعة: )1( خطة عمليرّة مف�سلة، 
لينجز  م���������س����وؤول  ���س��خ�����س   )2(
با�ستمرار  �سمانة   )3( و  امل�سروع، 

املهمة حتى النهاية«.

»حلظة �ضايغون«
األ����ف   18 م����ن  اأك�������رث  ي��خ�����س��ع     
�سخ�س مع عائاتهم حالًيا لعملية 
ال���ق���ب���ول، وال���ت���ي ت�����س��ت��غ��رق 600 
املقرر  من  بينما  الأق���ل،  على  يوًما 
م��غ��ادرة ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف اأقل 
من 80 ي��وًم��ا.   »م��ا زل��ت متفائًا 
ب�����اأن ه����ذا اجل���ه���د اجل���دي���د ميكن 
الطريقة  ل��ك��ن  الأرواح،  ي��ن��ق��ذ  اأن 

�سن  ع���ل���ى  ق��������ادرة  ت�������زال  اأن����ه����ا ل 
غ������ارات ج���وي���ة ب��ع��ي��دة امل�����دى �سد 
تهديًدا  تعتربها  اإره��اب��ي��ة  اأه���داف 
ل��ل��ب��اد، وم���ن غ��ري ال��وا���س��ح حتت 
الوليات  ت�ستخدم  ق��د  ظ��روف  اأي 
���س��اح��ه��ا اجل�����وي لوقف  امل��ت��ح��دة 
اقرتاح  ويت�سمن  ط��ال��ب��ان.    تقدم 
بايدن،  لإدارة  الأخ�����ري  امل��ي��زان��ي��ة 
دولر  مليار   3.3 بقيمة  مظروًفا 
الأفغانية  الأم�����ن  ق����وات  ل��ت��م��وي��ل 
مليون   300 ق����دره����ا  )ب�����زي�����ادة 
ال�سابقة(،  املالية  ال�سنة  عن  دولر 
دولر  مليون   266 اإىل  بالإ�سافة 

من امل�ساعدات الإن�سانية.

خطوة كبرية اإىل الوراء
اأف�سل  اأن  اأ�سهر، بدا     قبل ب�سعة 
اجلارية  املحادثات  هو  للباد  اأم��ل 
للتو�سل اإىل اتفاق لتقا�سم ال�سلطة 

بع�س  ل��ذل��ك  ف�سيكون  غ����وام،  اإىل 
ال�سدى التاريخي، حيث اأن معظم 
الذين  ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي��ني  ال���اج���ئ���ني 
بعد  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  و�سلوا 
عددهم  وال��ب��ال��غ  �سايغون،  �سقوط 
م����روا م���ن هناك  ق���د  األ���ًف���ا،   125
عام 1975. عاوة على ذلك، فاإن 
الأم��ر الذي يبعث على اخلجل هو 
اإىل اأي مدى يبدو اأن اجلمهوريني، 
مبتهجون  بايدن،  ينتقدون  الذين 
ب��اح��ت��م��ال روؤي���ت���ه ي���واج���ه “حلظة 
اأن  مي��ك��ن��ن��ا  ل  ل���ك���ن  �سايغون”، 
فر�س  ب�ساأن  ج��ًدا  متفائلني  نكون 
احلكومة الأفغانية �سد طالبان يف 

الوقت احلايل.
   رمب��ا ل ت���زال احل��ك��وم��ة ت�سيطر 
ع��ل��ى امل���دن ال��ك��ربى، ل��ك��ن طالبان 
ت�سيطر الآن على 144 من 398 
وف���ًق���ا ملجلة  ال���ب���اد،  م��ق��اط��ع��ة يف 

بها  التعاطي  يتم  التي  الفو�سوية 
نوح  اأك��د  للخطر”،  النا�س  �س  تعررّ
الأنرثوبولوجيا  ع���امل  ك���وب���ورن، 
يدر�س  ال���ذي  بينينجتون  كلية  يف 
تقريًرا  م��وؤخ��ًرا  وكتب  اأفغان�ستان، 
الهجرة  ت���اأ����س���ريات  ب���رن���ام���ج  ع���ن 
خلق  لاأفغان:”لقد  اخل���ا����س���ة 
حالة من الفو�سى حًقا، لأنه فجاأة 
ظ��ه��رت ك��ل ه��ذه الأ���س��ئ��ل��ة ح��ول ما 
قد  الأرق������ام  اأو  امل��ع��اي��ري  ك��ان��ت  اإذا 
تغريت ».   وي�سري كوبرين، اإىل اأن 
ا على  اأي�سً الإع��ان ميكن تف�سريه 
اأنه اإ�سارة اإىل اأن القادة الأمريكيني 
احلكومة  يف  م��ط��ل��ًق��ا  ي��ث��ق��ون  “ل 
حماية  ل�������س���م���ان  الأفغانية” 
“ل يريدون ممار�سة  و  مواطنيها، 
مالية  وم��وارد  دبلوما�سية  �سغوط 

لدعم ال�سلطة القائمة ».
موؤقًتا  الأف����غ����ان  ن��ق��ل  مت  واإذا     

   كما ذكرت �سحيفة وول �سرتيت 
ا�ستخبارًيا  ت��ق��ي��ي��ًم��ا  اأن  ج���ورن���ال، 
اأن  اإىل  خ��ل�����س  ح���دي���ًث���ا،  اأم��ري��ك��ًي��ا 
اأن  احل���ك���وم���ة الأف���غ���ان���ي���ة مي���ك���ن 
اأ���س��ه��ر من  ت��ن��ه��ار يف غ�����س��ون �ستة 
م���غ���ادرة الأم���ري���ك���ي���ني، ب��ي��ن��م��ا كان 
التقدير ال�سابق عامني. ومن غري 
اإىل  اأي من ه��ذا  ي��وؤدي  اأن  املحتمل 
املتقدم  اإب��ط��اء وت���رية الن�����س��ح��اب، 
اكتمل  وقد  اأ�سا،  الروزنامة  على 
املطروح  وال�����س��وؤال  تقريًبا.  ن�سفه 
�ستحافظ  م��دى  اأي  اإىل  هو  اليوم، 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ع��ل��ى وج���ود لها 
يف اأف��غ��ان�����س��ت��ان ب��ع��د ذل����ك.   ذكرت 
وكالة اأ�سو�سيتد بر�س يوم اجلمعة، 
اأمريكًيا  ج��ن��دًي��ا   650 ح���وايل  اأن 
ب�سكل  ولكن  اأماكنهم،  يف  �سيبقون 
اأ�سا�سي لتوفري الأمن الدبلوما�سي. 
يف حني اأو�سحت الوليات املتحدة، 

حتت  ك��ان  بينما  الطويلة،  احل��رب 
�سيطرتها 75 فقط يف اأبريل، قبل 
قواته.  ان�����س��ح��اب  ب��اي��دن  يعلن  اأن 
ب�سرعة  تتخلى  احلكومية  ال��ق��وات 
الأخرية،  الآون��ة  عن مواقعها. ويف 
من  اأف���غ���ان���ًي���ا  ج���ن���دًي���ا   134 ف����ر 
اإىل  احل���دود  ع��رب  ه��ج��وم لطالبان 

طاجيك�ستان، حيث وجدوا ماًذا.

تقدم طالبان
الطوائف  من  العديد  اإن  ويقال     
الأفغانية ب�سدد ت�سكيل ميلي�سيات 
حملية ملواجهة انهيار قوات الأمن 
الوطني. وبح�سب تقرير ل�سبكة اإن 
نف�سها  طالبان  قيادة  ف��اإن  �سي،  بي 
وي�ساع  فتوحاتها،  ب�سرعة  فوجئت 
بع�س  تقدمها يف  اإبطاء  تعمد  اإنها 
ا�ستفزاز  اأج��ل جتنب  الأم��اك��ن م��ن 

الأمريكيني دون داٍع قبل رحيلهم.

- ت�سيطر طالبان الآن على 144 مقاطعة من اأ�سل 398 مقاطعة يف البالد
- اأو�سحت الوليات املتحدة اأنه ل يزال باإمكانها �سن 

غارات جوية بعيدة املدى �سد اأهداف اإرهابية
- خطة اإجالء الأفغان الذين عملوا ل�سالح الأمريكيني 
مو�سع ترحيب, لكنها ل ترتجم الثقة يف م�ستقبل البالد

- ال�سوؤال املطروح اليوم هو اإىل اأي مدى �ستحافظ الوليات 
املتحدة على وجود لها يف اأفغان�ستان 

- احلكومة الأفغانية ميكن اأن تنهار يف غ�سون �ستة 
اأ�سهر من مغادرة الأمريكيني

عليها التزام اأخالقي وا�ضرتاتيجي ا�ضتعدادا لالأ�ضواأ:

اأفغان�ستان: اأخرًيا, تدرك وا�سنطن خطورة انقالب الأو�ساع
•• الفجر -جو�سوا كيتنغ 

–ترجمة خرية ال�سيباين

منذ  اأفغان�ضتان  يف  املتحدة  الوليات  �ضيا�ضة  تبدو 
بع�س الوقت, وكاأنها �ضل�ضلة ل تنتهي من املقرتحات, 
الأخري  والإعالن  النهاية.  يف  اجلميع  يخ�ضر  حيث 
املواطنني  من  الآلف  ع�ضرات  لإخــراج  خطط  عن 

يف  البالد  من  الأمريكيني  مع  عملوا  الذين  الأفغان 
الأ�ضهر املقبلة لي�س ا�ضتثناًء.

   من ناحية, هي عملية منتظرة منذ وقت طويل. 
فحتى يف اأف�ضل ال�ضيناريوهات, فاإن رحيل الوليات 
الذين  الأفغان  الأحــوال,  كل  يف  �ضيعّر�س,  املتحدة 
اأو  )كمرتجمني  المريكي  اجلي�س  ل�ضالح  عملوا 
غري ذلك( لالنتقام من طالبان. ومن ناحية اأخرى, 

تدّن  ُيظهر  اأن  �ضاأنه  من  اإجراء  تخّيل  ال�ضعب  من 
الثقة يف قدرة احلكومة الأفغانية ورئي�ضها, اأ�ضرف 
بايدن  جو  الرئي�س  وا�ضنطن  يف  التقى  -الذي  غني 
–على احتواء طالبان.  يف البيت الأبي�س يف يونيو 
اأخالقي  الــتــزام  املتحدة  ــات  ــولي ال عــاتــق  وعــلــى 
�ضيناريو ممكن, مما  وا�ضرتاتيجي لال�ضتعداد لأ�ضواأ 

يجعله اأكرث احتمال.

•• وا�سنطن-اأ ف ب

����ع م����ئ����ات امل���ت���ظ���اه���ري���ن يف  جت����مرّ
ية”  “باحلررّ للمطالبة  وا�سنطن 
املتحدة،  الوليات  ل  وبتدخرّ لكوبا 
بعد قمع الحتجاجات التاريخيرّة 

التي �سهدتها اجلزيرة.
ه املتظاهرون حاملني اأعام  وتوجرّ
كوبا والوليات املتحدة، اأمام البيت 
الأبي�س ثمرّ اأمام ال�سفارة الكوبيرّة، 
الديكتاتوريرّة”  “ت�سقط  هاتفني 

ا�سم  وه���و  واحلياة”  و”الوطن 
اأغنية اأ�سبحت اأحد رموز احلركة 

الحتجاجيرّة.
امل��ت��ظ��اه��رون ع��ل��ى �سياج  وو����س���ع 
“مل  عليها  كتب  لفتات  ال�سفارة 
تدعو  واأخ�������رى  خائفني”  ن��ع��د 
املتحدة.  الوليات  “تدخل”  اإىل 
عاما(   34( دي��از  ياميا  وق��ال��ت 
لوكالة  اجل�����زي�����رة  يف  امل�����ول�����ودة 
اإدارة  “نطالب  ب���ر����س  ف���ران�������س 
ب���اي���دن ب��ال��ت��دخ��ل ع�����س��ك��ري��اً لأن 

يواجه مواطنني  كوبا  اجلي�س يف 
ل«. عزرّ

وقالت كات مويا )22 عاًما( وهي 
اأمريكية فر والدها من كوبا، اإنها 
جاءت لإظهار ت�سامنها مع �سعب 

هذا البلد.
يتمتعون  ل  “اإنهم  واأ����س���اف���ت 
هنا.  بها  نتمتع  ال��ت��ي  ب��احل��ري��ات 
لدينا احلق يف اأن نكون هنا، بينما 
ل��ل�����س��رب عندما  ي��ت��ع��ر���س��ون  ه��م 

يفعلون ال�سيء نف�سه«.

ق����ال ك���ارل���و����س رودري���غ���ي���ز )29 
التي  الأوىل  امل����رة  “هذه  ع��ام��ا( 
الكوبي  ال�������س���ع���ب  ف���ي���ه���ا  ���ح���د  ي���ترّ
كوبا  داخ�����ل  ال����درج����ة،  ه����ذا  اىل 
نريد  “ل  واأ����س���اف  وخارجها”. 

ال�سيوعية، نريد اأن تتوقف«.
اإدارة  ف��ر���س��ت  امل��ا���س��ي،  الأ���س��ب��وع 
الدفاع  وزير  على  عقوبات  بايدن 
ال��ك��وب��ي، ق��ائ��ل��ة اإن��ه��ا ت��ب��ح��ث عن 
�سبل لإعادة الإنرتنت يف اجلزيرة، 
وعن و�سيلة لل�سماح لاأمريكيني 

ال��ك��وب��ي��ني ب���اإر����س���ال اأم�������وال اإىل 
اأيدي  اإىل  ت�سل  اأن  دون  اأقاربهم 

احلكومة الكوبية.
و���س��ه��دت ك��وب��ا ال��غ��ارق��ة يف اأزم���ة 
احتجاجات  خ��ط��رية،  اقت�سادية 
مت����وز/  11 يف  م�����س��ب��وق��ة  غ����ري 
يوليو. وعلى اأثر هذه التظاهرات 
وع�سرات  ق���ت���ي���ًا  خ��ل��ف��ت  ال���ت���ي 
اجل����رح����ى، اع���ُت���ق���ل ن���ح���و 100 
منظمات  ب���ح�������س���ب  �����س����خ���������س، 

معار�سة خمتلفة.

املئات يتظاهرون يف وا�سنطن للمطالبة ب�»احلرية لكوبا« 
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عربي ودويل

وا�سنطن قلقة من التطورات يف تون�س
•• وا�سنطن-وكاالت

تون�س،  ال��ت��ط��ورات يف  اإزاء  قلقها  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  اأب���دت 
“نحن  �ساكي:  جني  الأبي�س  البيت  با�سم  املتحدثة  وقالت 

قلقون اإزاء التطورات يف تون�س«.
قرارات  تون�س على خلفية  الهدوء يف  على  وا�سنطن  وحثت 
“املبادئ  اح��رتام  اإىل  الأخ��رية، ودع��ت  �سعيد  الرئي�س قي�س 
الدميوقراطية” يف الباد.واأعلنت اأن “التوا�سل قائم على 
وتدعم  ال��ه��دوء  اإىل  “تدعو  وا�سنطن  واأن  م�ستوى”  اأعلى 
املبادئ  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا  ق��دم��اً  للم�سي  التون�سية  اجل��ه��ود 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة«.وي��اأت��ي امل��وق��ف الأم��ري��ك��ي ب��ع��د ي���وم من 

ملواجهة  �سعيد،  قي�س  التون�سي  للرئي�س  ا�ستثنائية  ق��رارات 
�سيا�سات  فيه  ت�سببت  وال��ذي  الباد،  ال�سيا�سي يف  الحتقان 
اأم�س الأحد جتميد  حركة النه�سة الإخوانية.واأعلن �سعيد 
امل�سي�سي من من�سبه بعد  اب واإعفاء  النورّ اأعمال جمل�س  كلرّ 
يوم �سهد مظاهرات �سدرّ حركة النه�سة الإخوانية يف كثري 
اأنحاء الباد، على الرغم من انت�سار ال�سرطة  من املدن يف 
القرارات  ه��ذه  ��ات.وج��اءت  ال��ت��ن��قرّ م��ن  للحدرّ  كثيف  ب�سكل 
مبوجب الف�سل 80 من الد�ستور، وعقب اجتماع طارئ يف 
على  م�سبوقة  اأزم��ة غري  الباد  ُتواجه  فيما  قرطاج،  ق�سر 
امل�ستوى ال�سيا�سي وال�سحي اأي�ساً يف �سراعات على ال�سلطة 

وتعنت الإخوان.

ا�ستقرار عدد الإ�سابات اجلديدة ب�»كورونا« يف بلجيكا
•• بروك�سل-وام:

زاد  اأن  بعد  بلجيكا  يف  امل�سجلة  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  اجلديدة  الإ�سابات  ع��دد  ا�ستقر 
ب�سكل حاد يف وقت �سابق من هذا ال�سهر.ووفقا لأحدث الأرقام ال�سادرة عن معهد �سيين�سانو 
ال�سحي التي ن�سرت اأم�س يف بروك�سل مت ما بني 17 و 23 يوليو اجلاري ، الك�سف عن ما 
متو�سطه 1472 عدوى جديدة بالفريو�س يف اليوم الواحد، بزيادة 10 باملئة عن متو�سط 
املا�سي  الأ�سبوع  خ��ال  لاختبار  اليومي  املتو�سط  انخف�س  ذل��ك،  ال�سابق.ومع  الأ�سبوع 
ارتفع  ح��ني  يف  اختبار”،   64،372.7 ق��دره  يومي  متو�سط  اإج���راء  “مت  باملئة   7 بن�سبة 
معدل احلالت الإيجابية اإىل 2.5 باملئة، وهو اأعلى معدل منذ اأ�سهر.ومنذ بداية الوباء، مت 

1 اإ�سابة بالفريو�س يف بلجيكا.  117 ت�سخي�س 697 
الناجمة عن الفريو�س خال الفرتة نف�سها  الوفيات  الوقت نف�سه، ظل متو�سط عدد  ويف 

 ،1.6 اليومي  املتو�سط  الآن  الإ�سابات، ويبلغ  املفاجئة يف  الزيادة  الرغم من  م�ستقرا على 
25 حالة وفاة منذ بداية الوباء يف بلجيكا. لي�سل املجموع اإىل 228 

كما ت�ستمر حالت دخول امل�ست�سفيات بزيادة الطفيفة، ويف الفرتة بني 20 و26 يوليو ، كان 
هناك ما متو�سطه 28.3 حالة دخول جديدة اإىل امل�ست�سفيات يوميا ، اأي بزيادة قدرها 9 
يف املائة مقارنة بالفرتة املرجعية ال�سابقة.وانخف�س معدل تكاثر الفريو�س اىل 1.08 بعد 
ان ارتفع اىل 1.29 فى ال�سبوع املا�سى . وهذا الرقم هو متو�سط عدد الأ�سخا�س امل�سابني 

بالعدوى، وعندما يكون الرقم اأعلى من الرقم 1، فهذا يعني اأن الوباء يت�سارع يف بلجيكا.
و حتى يوم الأحد املا�سي ، تلقى 83 باملئة من ال�سكان البالغني يف بلجيكا اجلرعة الأوىل 
من اللقاح امل�ساد للفريو�س . وهذا الرقم يعادل ما يزيد قليا على 7.89 مليون �سخ�س.
ومن بني هوؤلء، تلقى اأكرث من 6.2 مليون �سخ�س “67 يف املائة من ال�سكان البالغني يف 

بلجيكا” جرعة ثانية ويعتربون الآن حمميني حماية كاملة.

كرد�ستان العراق.. وقف العمل 
با�ستقطاع رواتب املوظفني

•• اأربيل-وكاالت

احلكوميني  املوظفني  قبل  من  ومعاناة  انتظار  ط��ول  بعد 
وقف  الإق��ل��ي��م،  حكومة  اأعلنت  ال��ع��راق  كرد�ستان  اإقليم  يف 
احلكومية،  ال���روات���ب  م��ن  ن�سب  ا�ستقطاع  ب��ن��ظ��ام  ال��ع��م��ل 
2016 بفعل  والذي كان قد اعتمد يف الإقليم منذ العام 
الأزمة القت�سادية، واخلاف مع بغداد على اإر�سالها ح�سة 
�سلطات  تقول  كما  الحتادية،  العامة  املوازنة  من  الإقليم 

الإقليم.
وكانت احلكومة ال�سابقة برئا�سة نيجريفان البارزاين قد 
اأعلنت يف 8 مار�س من العام 2019، بعيد التفاهمات مع 
الأمر  وهو  الرواتب،  با�ستقطاع  العمل  رفع  اآن��ذاك،  بغداد 
م�سرور  يراأ�سها  التي  احلالية  احلكومة  به  التزمت  ال��ذي 
وب����اء كورونا  م��ع ظ��ه��ور  ل��ك��ن  اأ���س��ه��ر  لب�سعة  ال����ب����ارزاين، 
امل�ستجد، بداية العام املا�سي وما رافقه من هبوط يف اأ�سعار 
النفط، ومن اأزمة اقت�سادية، بادرت اأربيل جمددا يف تطبيق 
نظام ال�ستقطاع وبن�سب متفاوتة هذه املرة، من �سهر لآخر 

ووفق الدرجات الوظيفية.
وقال رئي�س حكومة الإقليم، م�سرور البارزاين، خال كلمة 

متلفزة: “ي�سرين اأن اأعلن ملوظفي اإقليم كرد�ستان العراق، 
باإلغاء  ال���وزراء  وجمل�س  لاقت�ساد  الأع��ل��ى  املجل�س  ق��رار 
بعد  توزيعها  و�سيتم  ال�سهر،  ه��ذا  من  ال��روات��ب  ا�ستقطاع 

الآن بدون ا�ستقطاعات«.
وعودها  تنفيذ  الحتادية  احلكومة  وا�سلت  “اإذا  واأ�ساف: 
اإط�����ار ق���ان���ون املوازنة  امل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا يف  و����س���رف احل�����س��ة 
الحتادية، فاإن حكومة اإقليم كرد�ستان �ستعمل من جهتها 

على �سرف الرواتب دون اقتطاع ب�سكل منتظم �سهريا«.
وبح�سب مراقبني، فهذا الأمر يرتك الباب مواربا لحتمال 
امل��وظ��ف��ني، يف ح��ال تعرث  ال��ع��ودة خل��ي��ار ا�ستقطاع روات���ب 
رئا�سة  يف  م�سدرا  اأن  رغ��م  واأرب��ي��ل،  بغداد  بني  التفاهمات 
عربية:  نيوز  �سكاي  اإىل  ت�سريح  يف  ق��ال  الإقليم،  حكومة 
نظام  وق��ف  يف  ال�ستمرار  على  ولنعمل  خ��ريا،  “لن�ستب�سر 
القتطاع، وهذا هو املهم، فدعونا ل ن�ستبق الأمور، خا�سة 
واأن بغداد قد اأر�سلت دفعة هذا ال�سهر، وعلى هذا الأ�سا�س 

تقرر �سرف الرواتب كاملة دون خ�سم منها«.
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ال���ق���رار، ي��ق��ول امل��وظ��ف رم�����س��ان �سيخال، 
ح��ق م�سروع  اأن���ه  “رغم  ن��ي��وز عربية:  �سكاي  م��ع  ح���وار  يف 
القرار  لهذا  مرتاحون  لكننا  مكرمة،  اأو  منة  ولي�ست  لنا 

ال�سائعة،  رواتبنا  مل�سري  ا�سارته  ع��دم  ورغ��م  ت��اأخ��ره  رغ��م 
وا�ستقطاعاتها«.

من  نعاين  ونحن  اأع���وام  ع��دة  منذ  اأك��رث  “منذ  وي�سيف: 
فلو  عالية،  بن�سب  ا�ستقطاعها  ومن  رواتبنا  �سرف  تاأخري 
على مدى  �سهرين  مل��دة  ال��روات��ب  تاأخر  العتبار  اأخذنا يف 
اأعوام، مع ن�سب ال�ستقطاع، فاإن ما كان ي�سلنا من رواتبنا 

هو يف واقع الأمر ربعها فقط«.
�سي�سهم  القرار  ه��ذا  اأن  ف��ريى  فريد،  بختيار  املواطن  اأم��ا 

ال���ع���راق، ويف حتريك  اإن��ع��ا���س الق��ت�����س��اد يف ك��رد���س��ت��ان  يف 
عربية:  نيوز  �سكاي  مع  حديث  ويقول يف  الأ���س��واق،  رك��ود 
اأزمة مالية واقت�سادية  2014 ونحن نعي�س  العام  “منذ 
النتاج  وقطاعات  احلياة  مناحي  خمتلف  يف  اأث��رت  ح��ادة، 
والقت�ساد، واملوؤمل اأن ت�ستمر احلكومة يف اإطاق الرواتب 
دون خ�سومات منها، فتاأخري الرواتب وا�ستقطاعها ينعك�س 
القطاع  م��وظ��ف��ي  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ول��ي�����س  جميعا،  علينا  �سلبا 

العام«.

•• وا�سنطن-وكاالت

ب���ورل���ون  روزا  ال���ك���ات���ب���ة  اع����ت����ربت 
ال��رتك��ي رج���ب طيب  ال��رئ��ي�����س  اأن 
اردوغ��������ان ل���ن ي���ك���ون مب���اأم���ن من 
حم������اولت ان���ق���اب ج���دي���دة، بعد 
اأ�سا�سية  اأداة  التعذيب  اأ���س��ب��ح  اأن 
للجم  ال��رتك��ي  ال��ن��ظ��ام  ي�ستعملها 
اأتراك  مواطنني  وقمع  معار�سيه 

ملجرد ال�ستباه بهم.
حتقيق  يف  ب��ورل��ون،  وا�ستعر�ست   
�سهادات  “ميديبارت”،  جل��ري��دة 
ح��ي��ة ح���ول ه���ذه امل�����س��ائ��ل، مل يكن 
�سهًا احل�سول عليها، نظراً اإىل اأن 
ال�سهود ل يزالون يقيمون  غالبية 
ويخ�سون  الرتكية  الأرا�سي  داخ��ل 

انتقام ال�سلطات.

ـــني غـــالـــب  ــــفــــاء حـــ�ـــض اخــــت
كي�ضيكزيجيت

م���ن ب���ني ه������وؤلء، ن��ور���س��ي��ن��ا، ابنة 
املفقود ح�سني غالب كي�سيكزيجيت 
اإىل جحيم  ان��ق��ل��ب��ت ح��ي��ات��ه��ا  ال��ت��ي 
م��ن��ذ اخ��ت��ف��اء وال���ده���ا يف ظ����روٍف 
غام�سة، منذ ما يقارب �ستة اأ�سهر، 
خ�����س��و���س��اً ب��ع��دم��ا وج�����دت اأب�����واب 
اجلهات الر�سمية الرتكية مو�سدة 

اأمامها.
ويف التا�سع والع�سرين من دي�سمرب 
اختفى   ،  2020 الأول(  )ك��ان��ون 
كي�سيكزيجيت، فا اأحد من عائلته 
وملاذا وكيف  اأين  يعلم  اأ�سدقائه  اأو 

بداأت  التاريخ  ذل��ك  ومنذ  اختفى. 
البحث  رح���ل���ة  ن��ور���س��ي��ن��ا  ال�����س��اب��ة 
امل��ف��ق��ود؛ ويف  وال��ده��ا  ع��ن  امل�سني 
ر�سمية من  رواي���ة  ى  تتلقرّ م��رة  ك��لِّ 
والق�سائية  الأم���ن���ي���ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
خ���ارج  اإىل  ف����رَّ  وال���ده���ا  اأن  ت���زع���م 
من  العديد  اأن  خ�سو�ساً  ال��ب��اد؛ 
اأت���ب���اع ع��ب��داهلل غ��ول��ن جل����وؤوا اإىل 
ترف�س  ك��م��ا  امل�����ج�����اورة.  ال���ي���ون���ان 
ال�����س��ل��ط��ات ال��رتك��ي��ة ف��ت��ح حتقيق 

ي حول هذه الق�سية. جدرّ
وغري  م�سنية  ب��ح��ٍث  رح��ل��ة  وب��ع��د 
جم���دي���ة، خ��ل�����س��ت ن��ور���س��ي��ن��ا اإىل 
واإخفاوؤه  اختطافه  مت  وال��ده��ا  اأن 
اجلهة  ع��ن  �سوؤالها  وعند  ق�سرياً. 
امل�����س��وؤول��ة ع��ن ه���ذه الأف���ع���ال غري 
ذكر  ع��دم  ع��ن  اع��ت��ذرت  القانونية، 
جهات اأو اأ�سماء بعينها، معللًة ذلك 
تعقيد  م���ن  م��زي��د  م���ن  بخ�سيتها 
و�سع والدها املختفي وو�سعها هي 
اأي�ساً؛ خ�سو�ساً اأنها ل تزال تعي�س 

يف تركيا ول تفكر يف مغادرتها.

خمتطفًا  30
يف بياٍن �سادر يف الثامن من يناير 
اأعلنت   ،2021 ال��ث��اين(  )ك��ان��ون 
مدينة  يف  “منت�سبة”  م��ن�����س��ة 
وت�سم  ال���ب���ل���ج���ي���ك���ي���ة،  ب���روك�������س���ل 
الأتراك  الدبلوما�سيني  من  ع��دداً 
واملح�سوبني  تركيا  خ��ارج  املقيمني 
على تنظيم عبداهلل غولن، والذين 
اأن  وظ���ائ���ف���ه���م،  م����ن  ف�����س��ل��ه��م  مترّ 

ال�سلطات الرتكية اختطفت ح�سني 
يخ�سع  واأنه  كي�سيكزيجيت،  غالب 
للتعذيب مثله مثل ثاثني مواطناً 

تركياً اختفوا يف ظروف مماثلة.
هذه  مدير  كونو�س،  ح�سني  يقول 
املن�سة ل� “ميديا بارت”، اإن طريقة 
وظ��روف خطف ه��وؤلء الأ�سخا�س 
املحاولة  يف  ب��ال�����س��ل��وع  امل��ت��ه��م��ني 
حيث  ك��ث��رياً؛  تت�سابه  الن��ق��اب��ي��ة 
العمليات  م��ن  ال��ن��وع  ه���ذا  ي��ح��دث 

عادة يف و�سح النهار واأمام املارة.

فان  ف  يتوقرّ م��رة  كل  “يف  وي�سرح: 
اأ����س���ود، وت��ن��زل م��ن��ه جم��م��وع��ة من 
مون اأنف�سهم على  الأ�سخا�س ويقدِّ
املخابرات  جهاز  يف  موظفون  اأنهم 
اإىل  به  امل�ستبه  يقتادون  الرتكية. 
ويحتجزونه،  م��ع��ل��وم  غ���ري  م��ك��ان 
معه  بالتحقيق  يقومون  ث��م  وم��ن 
والرتهيب  ال��ت��ع��ذي��ب  ب��ا���س��ت��خ��دام 
مل��دة ت��رتاوح بني ب�سعة اأي��ام وعدة 
اأ�سهر. وعند النتهاء من التحقيق 
م��ع��ه، ي��ظ��ه��ر امل�����س��ت��ب��ه ب��ه ف��ج��اأة يف 

خمفر لل�سرطة.
وي�سيف: “ميتلك جهاز املخابرات 
فه؛  ت�سررّ مباٍن حتت  عدة  الرتكية 
من اأهمها مبنى قريب من الق�سر 
املزرعة،  ُي�سمى  ب��اأن��ق��رة  ال��رئ��ا���س��ي 
ح��ي��ث ي��ت��مرّ اح��ت��ج��از امل�����س��ت��ب��ه بهم 

وتعذيبهم«.

حالة تعذيب ق�ضري  24
ال���ت���ا����س���ع  يف  �������س������ادر  ت����ق����ري����ر  يف 
)ني�سان(  اأب���ري���ل  م��ن  وال��ع�����س��ري��ن 

“هيومن  منظمة  ق��ال��ت   ،2020
جمعت  اإن����ه����ا  ووت�س”  راي���ت�������س 
عن  م��ت��وات��رة  و���س��ه��ادات  معلومات 
24 حالة اختطاف وتغييب ق�سري 
مل�����س��ت��ب��ه ب��ه��م يف ت��رك��ي��ا م��ن��ذ ف�سل 
املحاولة النقابية، واإنها حُتقق يف 

م�سري �ستة ع�سر منهم.
واأفاد التقرير اأنه لي�س من الي�سري 
حول  حية  �سهادات  على  احل�سول 
غالبية  اأن  اإىل  نظراً  امل�ساألة؛  هذه 
داخل  يقيمون  ي��زال��ون  ل  ال�سهود 

انتقام  الأرا�سي الرتكية ويخ�سون 
ال�����س��ل��ط��ات م��ن��ه��م. واأح������د ه����وؤلء 
تركمان،  ك��وخ��ان  ُي��دع��ى  ال�سحايا 
اأم�����ام ه��ي��ئ��ة املحكمة  ح  ال����ذي ����س���رَّ
باأن  خمتلفة،  بتهم  حاكمته  ال��ت��ي 
املخابرات  جل��ه��از  ت��اب��ع��ني  ع��م��اء 
الرتكية اختطفوه من اأمام منزله 
ثم   ،2019 )���س��ب��اط(  ف��رباي��ر  يف 
ب��اح��ت��ج��ازه ق�����س��ري��اً طيلة  ق���ام���وا 
ك���ان مع�سوب  ح��ي��ث  ي��وم��اً؛   271
والرجلني  اليدين  ومكبل  العينني 

طيلة مدة احتجازه.
عديدة  م������راٍت  ت��ع��ذي��ب��ه  مت  ك��م��ا   
حرمانه  اأهمها  خمتلفة؛  وب��ط��رق 
وال��ن��وم. وبعد  وال�سرب  الأك���ل  م��ن 
مت  الق�سري  احتجازه  م��دة  انتهاء 
اإي����داع����ه ال�����س��ج��ن الح��������رتازي يف 

انتظار حماكمته.

لال�ضتخبارات  مبا�ضر  اتهام  ل 
الرتكية

ب�����ا������س�����ت�����ث�����ن�����اء ح�����������س�����ني غ�����ال�����ب 
بيلج  وي���و����س���ف  ك��ي�����س��ي��ك��زي��ج��ي��ت، 
اأي�ساً  ه���و  ي����زال  ل  ال����ذي  ت���ون���ك، 
املحتجزين  جميع  ظهر  م��ف��ق��وداً، 
لل�سرطة  خم���اف���ر  يف  ج���دي���د  م���ن 
بعد فرتات متفاوتة من الحتجاز 

املرفق بالتعذيب و�سوء املعاملة.
رايت�س  “هيومن  ول تتهم منظمة 
الرتكية  املخابرات  جهاز  ووت�س” 
عمليات  يف  م���ب���ا����س���رة  ب��ال�����س��ل��وع 
لكن  ال�سحايا؛  وتعذيب  احتجاز 

اميا  ت���رك���ي���ا  يف  امل���ن���ظ���م���ة  مم���ث���ل���ة 
ل�”ميديا  ت���وؤك���د  وي����ب  ���س��ي��ن��ك��ل��ري 
العمليات  “هذه  اأن  بارت” 
اخل���ارج���ة ع��ن ال��ق��ان��ون ت��ت��مرّ باإذن 
قانوناً  اإن  وعلم هذا اجلهاز، حيث 
مينع   2014 �سنة  ب��رتك��ي��ا  ���س��در 
عي العام الرتكي التحقيق  على املدَّ
مع اأعوان جهاز املخابرات دون اإذن 

رئي�سه«.

انتهاكات �ضادمة
واأ�سارت �سينكلري ويب اإىل اأن هذه 
وال�سادمة  امل���ت���ك���ررة  الن��ت��ه��اك��ات 
حلقوق املتهمني “مل تَر لها مثيًا 

يف تركيا من قبل«.
�ستة  وثَّقت  منظمتها  اأن  واأ�سافت 
حلقوق  خطرٍي  انتهاٍك  ملف  ع�سر 
اأت���������راك م�����س��ت��ب��ه بهم  م���واط���ن���ني 
النقابية  امل��ح��اول��ة  يف  بال�سلوع 
واح���ت���ج���ازه���م  اإي����ق����اف����ه����م  مت  اأو 
عاقة  لها  اأخ��رى  لأ�سباب  ق�سرياً 

بانتمائهم الفكري وال�سيا�سي.
النتهاكات  ع���دد  اأن  ت��وؤك��د  لكنها   
حتى  توثيقه  مت  ما  كثرياً  يتجاوز 
الآن؛ حيث اإن الآلف من املعار�سني 
اأو امل�ستبه بهم يف ال�سلوع يف اأن�سطة 
م���ن���اوئ���ة حل���ك���وم���ة اأردوغ�����������ان مت 
ترتاوح  متفاوتة  لفرتات  اإيقافهم 
اأ�سهر دون  بني ب�سع �ساعات وعدة 
اأن  ودون  ما  تهمة  اإليهم  ��ه  ُت��َوجَّ اأن 
يتم اإطاع ذويهم على �سبب ومكان 

وظروف احتجازهم.

تعذيب وخطف واختفاء ق�سري.. الوجه املظلم لرتكيا الأردوغانية

هدّية مريكل الوداعية لبوتني...�سفعة على خّد بايدن
•• برلني-وكاالت

“دي  �سحيفة  يف  ال�سيا�سي  ال��ك��ات��ب  ���س��رح 
كيف  األ��ك�����س��ن��در  روب�����ني  الأمل���ان���ي���ة  فيلت” 
مريكل  اأجنيا  الأملانية  امل�ست�سارة  جنحت 
يف مراوغة الإدارة الأمريكية فانتزعت منها 
قبوًل مب�سروع نورد �سرتمي 2، من دون اأن 

تقدم يف املقابل اأي تنازل.
 وكتب يف مقاله الذي ترجمه اإىل الإنكليزية 
موقع وورلد كران�س اأن عهد مريكل انتهى 
التي  ه��ي  امل�ست�سارة  ك��ان��ت  وداع��ي��ة  ب��ه��دي��ة 
اإىل  ه��دي��ة  تتلقاها:  اأن  م��ن  ب���دًل  متها  قدرّ
لقد  ب��وت��ني.  ف��ادمي��ري  ال��رو���س��ي  الرئي�س 
عقدتها  التي  الت�سوية  م��ن  بوتني  ا�ستفاد 
بايدن  ج��و  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  م��ع  مريكل 
حول م�سروع نورد �سرتمي 2 الذي �سينقل 
الغاز الرو�سي اإىل اأملانيا والحتاد الأوروبي 

عرب تخطي دول مثل بولونيا واأوكرانيا.

اأكرث اإثارة لالإزعاج
انتقد ال�سيا�سيون الأمريكيون من خمتلف 
م�ستمر  ب�سكل  الأن��اب��ي��ب  خ��ط  الن��ت��م��اءات 
من  مراوغاً  رو�سياً  اإياه م�سروعاً  معتربين 
اأوروب��ا على مو�سكو  اعتماد  اأن ير�سخ  �ساأنه 
يف جمال الطاقة اإ�سافة اإىل تاأمني مليارات 
اأكرث  اأوكرانيا  وجعل  للكرملني  ال��دولرات 
يو�سح  الرو�سية.  الع��ت��داءات  اأم���ام  �سعفاً 

ت�ستفيد  اأن  امل��رج��ح  غ��ري  م��ن  اأن��ه  األك�سندر 
ات�سالتها اجل��ي��دة مع  م��ن  م��ال��ي��اً  م��ريك��ل 
ال��ك��رم��ل��ني. ف��ه��ذا ل ي��ن��ا���س��ب اأ���س��ل��وب��ه��ا اأو 
ال�سا�سة  ع��ك�����س  ع��ل��ى  ذل���ك  ي���اأت���ي  ط��ب��ع��ه��ا. 
غريهارد  �سلفها  وخ�����س��و���س��اً  الأوروب����ي����ني 
�����س����رودر ال�����ذي ح��ظ��ي ب��ع��د ن��ه��اي��ة وليته 
اإدارة ل�سركات رو�سية  مبنا�سب يف جمال�س 
الواقع  ه��ذا  لكن  الطاقة.  عاملة يف جم��ال 
يجعل اتفاق نورد �سرتمي 2 الذي قد يكون 
اآخر عامة بارزة ملريكل على امل�سرح الدويل 

اأكرث اإثارة لاإزعاج، بح�سب الكاتب.

هكذا تفوقت على بايدن

لقد برهنت مريكل عن مهاراتها التفاو�سية. 
الأمريكي  الرئي�س  ياأ�س  امل�ست�سارة  ا�ستغلت 
اأجل  اأمل��ان��ي��ا م��ن  اإىل  ال���ذي يحتاج  اجل��دي��د 
يف  الدميوقراطيات”  “حتالف  ت�����س��ك��ي��ل 
مواجهة ال�سني. كان املراقبون على �سفتي 
امتداد  على  يت�ساءلون  الأطل�سي  املحيط 
اأ���س��ه��ر ع��ن ال�سبب ال���ذي اأخ���ر م��ريك��ل اإىل 
ب��اي��دن. يجيب  ه��ذا احل��د ك��ي تتعامل م��ع 
األك�سندر باأن مريكل اأرادت على الأرجح بناء 

قوة تفاو�سية.
ال�سني اأكرث اأهمية من رو�سيا بالن�سبة اإىل 
ب��اي��دن، وق��د اأ���س��ب��ح م�����س��روع ن���ورد �سرتمي 
الزمن.  مر  كلما  اأق��وى  تفاو�سية  ورق��ة   2

عاوة على ذلك، مل تقبل مريكل حتى ببند 
اإغ����اق خ��ط الأن��اب��ي��ب ال���ذي ك���ان �سيمكرّن 
ل��و عمد  ال��غ��از فيما  اإي��ق��اف نقل  اأملانيا م��ن 
الو�سطى  اأوروب���ا  دول  ابتزاز  اإىل  الكرملني 
بوتني  اأ���س��ار  الكاتب،  وبح�سب  وال�سرقية. 
نف�سه منذ اأ�سهر قليلة اإىل اأن هذا بال�سبط 

ما يهدف اإليه.

ت�ضوية اأم ا�ضت�ضالم؟
يف  عِلقت  حيث  للخداع  اأوك��ران��ي��ا  تعر�ست 
ُمنعت  بعدما  مب�ستقبلها  تتعلق  مفاو�سات 
ف��ي��ه. والأم���ر نف�سه  راأي  ي��ك��ون لها  اأن  م��ن 
ح�سل مع بولونيا والدميوقراطيات يف دول 

البلطيق التي تعر�ست للخداع اأي�ساً، ومن 
املوؤكد اأنها �ستظل تطرح هذه الق�سية داخل 
الأوروب��ي لفرتة طويلة.  موؤ�س�سات الحتاد 
ك��ي��ف وافقت  اأي�������س���اً  ل��ل��ن��ظ��ر  وك�����ان لف���ت���اً 
للم�سروع  معار�ستها  اإن��ه��اء  على  وا�سنطن 
املقابل: مل  يف  وا�سحة  منفعة  اأي  دون  من 
حلف  يف  انخراطها  ب��زي��ادة  م��ريك��ل  تتعهد 
اإي�ساحات  اأي  ت��ق��دم  ومل  الأطل�سي  �سمال 
حول ال�سني. واأ�ساف األك�سندر: “الت�سوية 
ب���ني ب���اي���دن وم���ريك���ل ل��ي�����س��ت ت�����س��وي��ة على 

الإطاق، بل ا�ست�ساماً اأمريكياً«.

و�ضعت الع�ضي يف الدواليب
توقع الكاتب اأن يوؤدي هذا الأمر اإىل م�سكلة 
كبرية لبايدن يف الكونغر�س الأمريكي، مبا 
للدميوقراطيني  �سمحت  الق�سية  تلك  اأن 
اأر���س��ي��ة م�سرتكة.  ب��اإي��ج��اد  واجل��م��ه��وري��ني 
الأخ��رية يف من�سبها  ب��داأت مريكل وليتها 
ال�سابق  ال��رئ��ي�����س  مل��ع��ار���س��ة  ت��خ��ط��ط  وه���ي 
لتقوي�س حكم  ترامب يف حماولته  دونالد 
ال��ق��ان��ون ح���ول ال���ع���امل، وق���د ك��ان��ت حمقة 
لألك�سندر. لكن الآن هي تنهي  بذلك وفقاً 
و�سع  عرب  امل�ست�سارية  يف  الأخ��رية  وليتها 
الع�سي يف دواليب من �سيخلفها يف املن�سب. 
وهي تقول يف الأ�سا�س للم�ست�سار امل�ستقبلي 
بطريقته  الأم����ور  ت��دب��ر  عليه  �سيكون  اإن���ه 

اخلا�سة.

�سوء التغذية يهدد  ن�سف 
مليون طفل يف مدغ�سقر

•• انتاناناريفو-اأ ف ب

ر برنامج الأغذية العاملي ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة )اليوني�سيف(  حذرّ
�س ل�سوء تغذية  من اأن اأكرث من ن�سف مليون طفل يواجهون خطر التعررّ
�سديد يف جنوب مدغ�سقر، حيث ت�سرب موجة جفاف، ما يوؤثر على منوهم 

ب�سكل ل ميكن تداركه.
الغذائي  الأم��ن  انعدام  1،14 مليون �سخ�س حاليا من  اأكرث من  ويعاين 
يف جنوب مدغ�سقر فيما يلوح خطر باأن يت�ساعف عدد الأ�سخا�س الذين 
يعي�سون يف ظروف “كارثية” ليبلغ 28 األفا بحلول ت�سرين الأول/اأكتوبر، 

وفق ما اأفادت الوكالتان الدوليتان.
التغذية  �سوء  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  ع��دد  اأن  م��ن  بيان  وح��ذرت��ا يف 
ال�سديد �سيزداد على الأرجح باأربعة اأ�سعاف مقارنة باآخر تقييم جرى يف 

ت�سرين الأول/اأكتوبر 2020.
على  متتالية  �سنوات  خم�س  م��دى  على  الأم��ط��ار  كمية  انخفا�س  وق�سى 
الغذاء فيما يتوقع  اإىل  املنطقة من الو�سول  املحا�سيل وحرم كثريين يف 

باأن يزداد الو�سع �سوءا مع اقرتاب مو�سم اجلفاف.
“ما  العاملي يف مدغ�سقر  الأغ��ذي��ة  برنامج  وي��دراوغ��و من  وق��ال موميني 
هوؤلء  جتاهل  ميكننا  ل  القلب.  يفطر  مدغ�سقر  جنوب  يف  حاليا  يحدث 
داعيا اإىل “م�ساعفة اجلهود”  الأطفال الذين باتت حياتهم على املحك”، 

جلمع الأموال الازمة.
اأمبوفومبي-اأندروي  منطقة  يف  ال�سديدة  التغذية  �سوء  معدلت  وترتفع 
ال�سكان مبزيج كارثي من  اأرب��اع  اأك��رث من ثاثة  ر  تاأثرّ الأك��رث ت�سررا مع 
اجلفاف والإ�سابات بكوفيد، يف و�سع فاقمه تردي الو�سع ال�سحي واملرافق 

ال�سحية يف ظل عدم توافر املياه الآمنة.
هناك  اأن  عن  مدغ�سقر  يف  “اليوني�سيف”  من  �سانت-لوت  مي�سال  واأف��اد 

حاجة ملحة للتحرك ملنع و�سع “اأكرث خطورة«.
املا�سية  وت��رب��ي��ة  ال���زراع���ة  ع��ل��ى  ���س��ك��ان ج��ن��وب مدغ�سقر  م��ع��ظ��م  وي��ع��ت��م��د 

وال�سيد.
وتراجع اإنتاج الغذاء بدرجة كبرية منذ العام 2019.

كما يوؤدي �سح الأغذية الأ�سا�سية يف الأ�سواق اإىل ارتفاع الأ�سعار، بح�سب ما 
اأفادت الوكالتان الأمميتان، م�سريتني اإىل اأنهما تعمان مع احلكومة منذ 

العام املا�سي ملواجهة اأزمة املجاعة.

م�سلحون يقتلون 14 يف هجوم غرب النيجر 
•• نيامي-رويرتز

قالت وزارة الداخلية يف النيجر يوم  اأم�س الأول الثنني اإن م�سلحني على 
منت دراجات نارية قتلوا 14 �سخ�سا يف منطقة يف غرب الباد، قتل فيها 

مت�سددون مدنيني مرارا يف هجمات هذا العام.
وذكرت الوزارة يف بيان اأذاعه التلفزيون الر�سمي اأن امل�سلحني قتلوا ت�سعة 
�سريا  عودتهما  لدى  واثنني  قريبة  قرية  وثاثة يف  احلقول  اأ�سخا�س يف 

على الأقدام اإىل القرية يف منطقة بانيباجنو الريفية م�ساء يوم الأحد.
واأ�سافت اأن هوية املهاجمني مل تعرف بعد.

واألقى م�سوؤولون حمليون باللوم يف هجمات �سابقة يف منطقة تيابريي يف 
غرب النيجر على جماعة تابعة لتنظيم داع�س مبا يف ذلك هجمات يف يناير 

كانون الثاين ُقتل فيها ما ل يقل عن 100 مدين.
وركز املت�سددون يف النيجر هجماتهم يف ال�سابق على قوات الأمن. لكنهم 
انخرطوا هذا العام ب�سكل متزايد يف ال�سراعات العرقية املحلية، مما اأدى 

اإىل زيادة العنف �سد املدنيني.
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الفجر الريا�ضي

يتعني على م�سر الفوز على اأ�سرتاليا 
مناف�سات  م���ن  ال��ث��ال��ث��ة  اجل���ول���ة  يف 
املجموعة الثالثة ملناف�سات كرة القدم 
يف اأومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و ال�����س��ي��ف��ي  اليوم 
ال��دور ربع  اأرادت بلوغ  اإذا ما  الأربعاء 

النهائي.
وا�ستهلت م�سر التي اأوقعتها القرعة 
الرجنتني  ت�سم  ن��اري��ة  جمموعة  يف 
واإ���س��ب��ان��ي��ا واأ���س��رتال��ي��ا، م�����س��واره��ا يف 
امل�����س��اب��ق��ة ب���ت���ع���ادل ���س��ل��ب��ي لف����ت مع 
ب�سعوبة  تخ�سر  اأن  ق��ب��ل  الإ����س���ب���ان، 
اجلولة  يف  �سفر1-  الرجنتني  اأم��ام 

الثانية.
الفراعنة نقطة واح��دة فقط  وميلك 
لإ�سبانيا   4 الخ��ري، مقابل  املركز  يف 
الأرجنتني  م���ن  ل��ك��ل  و3  امل��ت�����س��درة 
النقاط  ح�����س��د  ل���ك���ن  واأ�����س����رتال����ي����ا، 
الثاث اأمام الخرية مينحها فر�سة 
اأكرث  يف  التاأهل  بطاقة  لنتزاع  قوية 

من �سيناريو.
ر مل�سر الفوز، ميكن اأن تعرب  ف��اإذا ُق��درّ
انتهت  ح�����ال  يف  ال���ن���ه���ائ���ي  رب�����ع  اىل 

مباراة القمة بني الرجنتني واإ�سبانيا 
اإ���س��ب��ان��ي��ا وذل���ك  ف����وز  اأو  ب���ال���ت���ع���ادل 
منتخب  ع��ن  اله����داف  ف���ارق  بف�سل 
الرجنتني  ف��وز  ح��ال  اأم��ا يف  التانغو. 
�سيحدد  روخا"،  "ل  م��ن��ت��خ��ب  ع��ل��ى 
ب��ني م�سر  الو�سيف  اله����داف  ف���ارق 

واإ�سبانيا.
واأعرب مهاجم م�سر �سبحي رم�سان 
ان���ت���زاع بطاقة  ع���ن ق����درة ف��ري��ق��ه يف 
الدويل  الحت��اد  ملوقع  بقوله  التاأهل 
مباراة  نهاية  يف  )فيفا(  ال��ق��دم  لكرة 
الرج��ن��ت��ني يف اجلولة  ���س��د  ف��ري��ق��ه 
اأن  اجلميع  ي��درك  اأن  "يجب  الثانية 
اإطاًقا.  الأمل  يفقدون  ل  امل�سريني 
هذا جيل ل يفقد المل بتاًتا. �سنقوم 
ارتكبناها  ال��ت��ي  الأخ����ط����اء  ب��ت��ح��ل��ي��ل 

ونحقق الفوز يف املباراة الخرية".
م�سر  حققتها  نتيجة  اأف�سل  وك��ان��ت 
بلغت  كما   1928 يف  راب��ع��ة  حلولها 
و1984   1924 يف  ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع 

و2012.
وت���خ���و����س ال�����س��ع��ودي��ة ال���ت���ي ودع���ت 

مباراتيها  ب��خ�����س��ارت��ه��ا  امل���ن���اف�������س���ات 
الولني اأمام �ساحل العاج 1-2 ومن 
مناف�سات  �سمن   3-2 اأملانيا  �سد  ثم 
�سرفية  م���ب���اراة  ال��راب��ع��ة،  امل��ج��م��وع��ة 

بدورها  تغلبت  ال��ت��ي  ال��ربازي��ل  اأم���ام 
مع  تعادلت  ثم   2-4 املان�سافت  على 

املنتخب الإفريقي �سفر-�سفر.
وقدم منتخب ال�سامبا بقيادة املخ�سرم 

داين الفي�س عر�سني جيدين ل �سيما 
اخلروج  ي�ستطيع  وك���ان  امل��ان��ي��ا  اأم����ام 

بغلة اأوفر من الهداف.
اأم���������ا �����س����د �����س����اح����ل ال������ع������اج، ف���ك���ان 

طوال  الف�سل  الطرف  الربازيليون 
امل��ب��اراة على ال��رغ��م م��ن خ��و���س 75 
دقيقة بع�سرة لعبني بعد طرد لعب 
و�سطه دوغا�س لويز، علًما اأن �ساحل 

ال��ع��اج اأك��م��ل��ت اأواخ����ر امل���ب���اراة بع�سرة 
��ا ب��ط��رد لع���ب و�سطها  لع��ب��ني اأي�����سً

اإبوي كوا�سي.
اأملانيا،  العاج مع  �ساحل  وتربز مباراة 
اىل  الإف��ري��ق��ي  املنتخب  يحتاج  حيث 

التعادل فقط ليبلغ ربع النهائي.
بر�سيد  الرتتيب  الربازيل  وتت�سدر 
4 نقاط متفوقة بفارق الهداف عن 
لأملانيا  نقاط   3 مقابل  العاج  �ساحل 

ول �سيء لل�سعودية.
ال��ت��ي ع���ادت م��ن بعيد  ت��واج��ه فرن�سا 
قلبت  ع���ن���دم���ا  ال���ث���ان���ي���ة  اجل����ول����ة  يف 
 3-2 اإف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  اأم����ام  تخلفها 
الخ����ري  ال����رم����ق  يف   3-4 ف�����وز  اىل 
الوىل،  امل��ج��م��وع��ة  مناف�سات  �سمن 
اليابان  تلتقي  عندما  اخل��روج  خطر 
ال��ت��ي ح�سدت  وال���وح���ي���دة  امل�����س��ي��ف��ة 
الفوز يف  الكاملة من خال  العامة 

مباراتني.
وم��ن��ي��ت ف��رن�����س��ا ب��خ�����س��ارة ق��ا���س��ي��ة يف 
املك�سيك  ���س��د  الف��ت��ت��اح��ي��ة  م��ب��ارات��ه��ا 
حزم  اىل  طريقها  يف  وك��ان��ت   4-1

جنوب  ام��ام  تخلفت  عندما  حقائبها 
قبل   ،86 ال��دق��ي��ق��ة  ح��ت��ى  اإف��ري��ق��ي��ا 
املخ�سرم  مهاجمها  ل��ه��ا  ي�سجل  اأن 
التعادل  ه��دف  جينياك  اأن��دري-ب��ي��ار 
4 اهداف يف  3-3 رافًعا ر�سيده اىل 
�سافانييه  تيجي  ي�سيف  ثم  امل�سابقة، 
من  الثانية  الدقيقة  يف  الفوز  ه��دف 
اآمالها  لتنع�س  ال�سائع  ب��دل  ال��وق��ت 

بالتاأهل.
�سل  الفرن�سي  املنتخب  على  ويتعني 
ح��رك��ة جن��م ري���ال م��دري��د ال�سباين 
ت��اك��ي��ف��و���س��ا ك���وب���و اأح�����د اأب������رز جنوم 

امل�سابقة حتى الآن.
بالعامة  املجموعة  اليابان  وتت�سدر 
نقاط   3 مقابل  ن��ق��اط(   6( الكاملة 
لكل من فرن�سا واملك�سيك مع اأف�سلية 
ف����ارق الأه�������داف ل����اأخ����رية، يف حني 
حت��ت��ل ن��ي��وزي��ل��ن��دا امل��رك��ز الأخ����ري با 

نقاط.
املعقدة  ال����راب����ع����ة  امل���ج���م���وع���ة  ويف 
احل�سابات، تلتقي كوريا اجلنوبية مع 

هندورا�س، ورومانيا مع نيوزيلندا.

•• الذيد-الفجر:

الفريق  تدريبات  ا�ستئناف  الريا�سي  الذيد  لنادي  اخلارجية  املاعب  �سهدت 
الفريق  م���درب  اأق���ام  ال��ت��ي  التدريبية  وذل���ك خ��ال احل�سة  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأول 
النادي  ق��ام  اأن  بعد  وذل��ك  البلو�سي  علي  ح�سن  وم�ساعده  عبيد  وليد  الوطني 

بتجديد التعاقد معهما .
تاأتي التدريبات بعد الراحة التي نالها الاعبون وانتهاء مرحلة التعاقدات مع 

كافة الاعبني واجلهازين الإداري والفني  يف اإطار الروؤية التي ين�سدها جمل�س 
اإدارة نادي الذيد من حتقيق نتيجة فارقة خال املو�سم الريا�سي املقبل .

اأنهى كافة الفحو�س  اأن  وكان الفريق الأول قد التم خال الأيام ال�سابقة بعد 
19 لكافة  اإج����راء ف��ح��و���س��ات ك��وف��ي��د  ال��ت��م��اري��ن ع���اوة ع��ل��ى  مل��ب��ا���س��رة  الطبية 
جاهزيتهم  وم��دى  الاعبني  �سامة  ل�سمان  وامل��درب��ني  والإداري����ني  الاعبني 

الكاملة للتدريبات وال�ستعداد للمو�سم الريا�سي بروح عالية.
ح�سر انطاقة التدريبات كًا من �سعادة �سامل حممد بن هويدن رئي�س جمل�س 

رئي�س  نائب  اخل��اط��ري  بال�سدرية  اهلل  عبد  حميد  و�سعادة  ال��ذي��د  ن��ادي  اإدارة 
اأع�ساء جمل�س الإدارة بجانب ح�سور الدكتور حمود  جمل�س الإدارة وعدد من 

خلف �سامل املدير التنفيذي لنادي الذيد.
وبا�سر املدرب وليد عبيد متارين الاعبني و�سط اإجراءات احرتازية وتطبيقات 
قواعد التباعد بني الاعبني واقت�سرت التدريبات املرحلة الأوىل على تدريبات 
اللياقة البدنية واملهارات الفردية التخ�س�سية متهيدا لو�سع اخلطط والتح�سري 
املتوا�سل للدوري يف ظل طموح النادي بتحقيق جناح لفت ومرتقب يف املراكز 

الذيد  ن��ادي  اإدارة  رئي�س جمل�س  بن هويدن  �سامل حممد  �سعادة  ووج��ه  الأول. 
كلمة للفريق مع بداية احل�سة التدريبية وا�ستئنافها اإىل اأهمية بذل املزيد من 
اجلهد والتعاون من اأجل تقدمي م�ستوى ريا�سي خال مباريات املو�سم املقبل 
واحلر�س على الروح اجلماعية مع اأهمية درا�سة الفرق املناف�سة حل�سد اأف�سل 
نادي  اإدارة  موؤكدا حر�س جمل�س  ناجح وموفق  م�سوار  للفريق  النتائج ومتنى 
الذيد على دعم الفريق بكافة الإمكانات املتاحة لتحقيق اخلطة ال�سرتاتيجية 

املو�سوعة يف م�سواره لهذا العام .

مباراة م�سريية مل�سر اأمام اأ�سرتاليا يف الأوملبياد

الفريق الأول لكرة القدم لنادي الذيد ي�ستاأنف تدريباته بقيادة مدربه الوطني وليد عبيد 

�سدمت ال�سباحة الأمريكية ال�سابة ليديا جاكوبي مواطنتها ليلي كينغ 
عندما اأحرزت ذهبية 100 م �سدراً  اأم�س الثاثاء، �سمن دورة الألعاب 

الأوملبية ال�سيفية املقامة يف طوكيو حتى 8 اآب/اأغ�سط�س.
متقدمة  دقيقة،   1:04.95 ق��دره  زمناً  عاماً(   17( جاكوبي  و�سجلت 
اإفريقية تاتيانا �سومنيكر )1:05.22 د( وكينغ )1:05.54  اجلنوب 

د(.

"هذا  الألعاب  اإىل  تتاأهل  اآل�سكا  من  قادمة  �سباحة  اأول  جاكوبي،  قالت 
اأتوقع  اأك��ن  مل  �سك.  اأي  دون  ميدالية  اإح���راز  بغية  اأ�سبح  كنت  ج��ن��وين. 
ذهبية. كان الأمر جنونيا عندما نظرت اإىل اأعلى واكت�سفت اأين الأوىل".

وُتعدرّ جاكوبي بني 11 مراهقا يف املنتخب الأمريكي ا�ستفادوا من تاأجيل 
اإىل  تاأهلهم  بطاقات  وحجزوا  كورونا  فريو�س  ب�سبب  �سنة  مل��دة  الأل��ع��اب 

احلدث الريا�سي الكبري.

وفر�ست �سومنيكر اإيقاعا �سريعا على ال�سباق بعد اأن حققت رقما اأوملبيا 
يف الت�سفيات. كانت يف طريقها لإحراز ذهبية، لكن جاكوبي �سغطت يف 

اآخر خم�سني مرتا.
البطولت  ال�سباق �سمن  التي مل تخ�سر يف هذا  من جهتها، قالت كينغ 
لليديا.  ومتحم�سة  �سباقي  من  ج��دا  �سعيدة  "اأنا   2015 منذ  الكربى 

ق �سباحة ال�سدر الأمريكي يف امل�ستقبل". ي�سعدين روؤية تفورّ

الأمريكية جاكوبي حترز ذهبية
 �سباحة 100 م �سدرًا 

القائمة املو�سعة ملنتخبنا الوطني 
ا�ستعدادًا ملع�سكر �سربيا

•• دبي -الفجر

 اأعلن الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني 
لاأبي�س  امل��و���س��ع��ة  ال��ق��ائ��م��ة  ع���ن  ال���ق���دم  ل��ك��رة  الأول 
ا�ستعداداً ملع�سكر �سربيا الذي �سيقام للفرتة من 6 اإىل 
13 اأغ�سط�س، وذلك �سمن املرحلة الأوىل من برنامج 
الإعداد ملباريات الدور النهائي من الت�سفيات الآ�سيوية 
حل�ساب   2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل  امل��وؤه��ل��ة 
املجموعة الأوىل التي ت�سم منتخبات الإمارات ، اإيران ، 

كوريا اجلنوبية ، العراق ، �سوريا ولبنان .
خ�سيف  علي   : هم  لعباً  و�سمت القائمة املو�سعة 29 

ال�سام�سي  ع��ادل احلو�سني ، حممد   ، الظنحاين  ، فهد 
 ، �ساهني عبدالرحمن   ، ، وليد عبا�س  الإحبابي  بندر   ،
حممد برغ�س ، حممد العطا�س ، يو�سف جابر ، احل�سن 
ح�سن   ، خمي�س  حم��م��ود   ، احل���م���ادي  خليفة   ، ���س��ال��ح 
املحرمي ، علي �ساملني ، عبداهلل حمد ، عبداهلل رم�سان 
، ماجد ح�سن ، يحيى نادر ، عبداهلل النقبي ، فابيو دي 
ليما ، خليل احلمادي ، خلفان مبارك ، طحنون الزعابي 
، كايو كانيدو ، حممد جمعة ، علي �سالح ، علي مبخوت 

و�سبي�ستيان تيغايل .
و�سيتم الإعان عن القائمة النهائية قبل موعد ال�سفر 

بثاثة اأيام .
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الثاثاء  اأم�س  بايلز  �سيمون  الأم��ريك��ي  اجلمباز  اأ�سطورة  ا�سُتبدلت 
الأوملبية  الأل��ع��اب  يف  للفرق  الكاملة  امل�سابقة  مناف�سات  نهائي  خ��ال 
اأك��د حت��اد بادها  ما  "م�سكلة طبية" وف��ق  ب�سبب  املقامة يف طوكيو، 

للجمباز.
وقدمت حا�سدة اأربع ذهبيات يف اأوملبياد ريو 2016 حركة افتتاحية 
باهتة على ح�سان القفز، ثم غادرت اأر�سية امل�سابقة لفرتة وجيزة، قبل 

اأن تعود لان�سمام اإىل زمائها يف الفريق.
العار�ستني  على  اخلتامية  ال��ث��اث  املناف�سات  يف  ا�ستبدالها  مت  لكن 

خمتلفتي الرتفاع، عار�سة التوازن واحلركات الأر�سية.

واأكد الحتاد الدويل للجمباز على تويرت اأن "بايلز، بعد م�ساركتها يف 
جولة واحدة، �ستجل�س لبقية مناف�سات نهائي ال�سيدات خارجاً".

امل�سابقة  من  "ان�سحبت  بايلز  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  الحت��اد  وق��ال 
اأجل  من  يومياً  و�سعها  تقييم  و�سيتم  طبية،  م�سكلة  ب�سبب  الكاملة 

املوافقة الطبية على املناف�سات املقبلة".
اإذ تبحث ابنة الرابعة والع�سرين عن رفع  وتتجه الأنظار نحو بايلز، 

عدد ميدالياتها الذهبية اإىل ت�سعة.
ت  اأقررّ بايلز  لكن  ال��ف��وز،  لتحقيق  مر�سحاً  الأم��ريك��ي  الفريق  وُي��ع��درّ 
بال�سغوط "اأ�سعر حًقا باأن حمل العامل كله ملقى على كتفي اأحياناً".

ا�ستبدال اأ�سطورة اجلمباز بايلز يف امل�سابقة الكاملة للفرق 

البحرين تواجه »البعبع« الدمناركي 

م�سر لتعزيز اآمالها بالتاأهل بلقاء 
اليابان يف اليد 

ي�سعى منتخب م�سر بطل اإفريقيا 
وتعزيز  ال��ث��اين  ف���وزه  حتقيق  اإىل 
الإق�سائية  الأدوار  بلوغ  يف  اآم��ال��ه 
اليد  ك��رة  م�سابقة  مناف�سات  م��ن 
عندما  الومل��ب��ي��ة  ط��وك��ي��و  دورة  يف 
الأرب��ع��اء، يف  ال��ي��وم  اليابان  يلتقي 
"البعبع"  البحرين  ت��واج��ه  ح��ني 
ال��دمن��ارك��ي ب��ط��ل ال��ع��امل وحامل 

ذهبية اأوملبياد ريو 2016.
وا�ستهل الفراعنة م�سوارهم �سمن 
بالفوز  الثانية  املجوعة  مناف�سات 
الربتغال  على   31-37 بنتيجة 
م�ساركاتها  ب��اك��ورة  تخو�س  ال��ت��ي 
اأمام  ي�سقطوا  ان  قبل  الأومل��ب��ي��ة، 
قوية  م����واج����ه����ة  يف  ال������دمن������ارك 

ال�سوط  ن��ه��اي��ة  يف  ف��ي��ه��ا  ت��ق��دم��وا 
يخرجوا  ان  قبل   14-15 الول 

خا�سرين 27-32.
واأ���س��اد م��درب ال��دمن��ارك نيكولي 
امل�سري  املنتخب  ب���اأداء  ياكوب�سن 
من  امل�������س���ري  "املنتخب  ب���ق���ول���ه 
اأقوى املنتخبات امل�ساركة وبالتايل 
هزمناه.  ك��ون��ن��ا  رائ�����ع  ف��ال�����س��ع��ور 
لكننا  ب��ق��وة  م�سر  منتخب  يلعب 
احتواء خطورته وقمنا  جنحنا يف 
نهاية  تخلفنا  بعد  جيد  فعل  ب��رد 

ال�سوط الول".
اإفريقي  منتخب  لأي  ي�سبق  ومل 
على  التتويج  اإىل من�سة  �سعد  اأن 
ي�سبو  م��ا  وه��و  الأومل��ب��ي  ال�سعيد 

رغم  لتحقيقه  امل�����س��ري  املنتخب 
اأف�سل  اأن  ع��ل��م��ا  امل��ه��م��ة،  ���س��ع��وب��ة 
نتيجة حققتها م�سر يف الأوملبياد 
ال�ساد�س  امل��رك��ز  اح��ت��ال��ه��ا  ك��ان��ت 
اأتانتا  يف   1996 ن�����س��خ��ت��ي  يف 
 ،2008 الم��ريك��ي��ة وب��ك��ني ع���ام 
النهائي  رب�����ع  اإىل  و����س���ل���ت  ك���م���ا 
للمرة الخرية يف ن�سخة لندن عام 

.2012
وع��ل��ى ال�����ورق ت��ب��دو م��ه��م��ة م�سر 
ال��ت��ي ل��ه��ا ���س��ولت وج����ولت على 
ال�سعيد القاري يف لعبة كرة اليد 
مرتني،  العامل  كاأ�س  وا�ست�سافت 
اآخرها مطلع العام احلايل، �سهلة 
ل �سيما اأن اليابان ت�سارك يف هذه 

اللعبة للمرة الوىل يف تاريخها.
امل�سري  امل��ن��ت��خ��ب  ومي��ل��ك لع��ب��و 
امل�ستويات  اأعلى  على  اللعب  خربة 
اأبرزهم  الوروب���ي���ة  ال���دوري���ات  يف 
الفرن�سي،  ن��ي��م  م��ع  ���س��ن��د  حم��م��د 
اأحمد  امل��خ�����س��رم  اىل  ب��ال���س��اف��ة 
�سفوف  يف  ع��اًم��ا(   37( الأح��م��ر 
ي��خ��و���س ثالث  ال�����ذي  ال���زم���ال���ك 
األعاب اأوملبية له و�سيعتزل يف نهاية 

دورة طوكيو.
امل�����س��ري بقيادة  امل��ن��ت��خ��ب  ل  وي���ع���ورّ
غار�سيا  روبرتو  الإ�سباين  مدربه 
ال�سماء  ب��ع�����س  ع���ل���ى  ب�����ارون�����دو 
الزين  علي  اأم��ث��ال  ا  اي�سً ال��رن��ان��ة 
بر�سلونة  اىل  ح���دي���ًث���ا  امل���ن���ت���ق���ل 

ال���س��ب��اين، وع��ل��ى احل��ار���س كرمي 
املنتخب بع�س  هنداوي كما ي�سم 
 19 حت��ت  ال�سباب  منتخب  اأف���راد 
ع���اًم���ا امل���ت���وج ب��ب��ط��ول��ة ال���ع���امل يف 

مقدونيا عام 2019.
ف��ت��واج��ه خ�سارة  ال��ب��ح��ري��ن،  اأم����ا 
م���ب���ارات���ه���ا ال��ث��ال��ث��ة ت���وال���ًي���ا اأم����ام 
ال����ع����امل بعد  ب���ط���ل���ة  ال������دمن������ارك 

�سقوطها اأمام ال�سويد واليابان.
املنتخبني  ب��ني  ك��ب��رية  وال���ف���وارق 
املنتخب  لن  احل�������ال  ب��ط��ب��ي��ع��ة 
اىل  ال�����س��ع��ود  داأب  ال���س��ك��دي��ن��ايف 
اأوروبا  بطولة  يف  التتويج  من�سة 
وبطولة العامل واللعاب الوملبية، 
ال���ب���ح���ري���ن  مت����ل����ك  ل  ح������ني  يف 

تاريًخا يف هذه اللعبة التي ي�سيطر 
عليها الوروبيون عموًما.

ال�����دمن�����ارك  وي�������ربز يف ����س���ف���وف 
هان�سن  ميكل  امل��خ�����س��رم  ق��ائ��ده��ا 
�سان  ب���اري�������س  ع���اًم���ا(جن���م   33(
ج����رم����ان ال���ف���رن�������س���ي، واح������د من 
اأع��ظ��م ال��اع��ب��ني ع��ل��ى م��ر تاريخ 

هذه اللعبة.
ويف املجموعة الوىل، تربز مباراة 

العماقني الفرن�سي والملاين.
اللقب  ا���س��ت��ع��ادة  ت���ري���د  ف��ف��رن�����س��ا 
الن�سخة  الذي خ�سرته يف  الوملبي 
بطلة  ت���وج���ت  ان  ب���ع���د  الخ�������رية 
 2008 ع������ام  ب���ك���ني  ل��ن�����س��خ��ت��ي 

بطلة  توجت  اأنها  علًما  و2012، 
اآخرها يف  ا  اأي�سً �ست مرات  العامل 
قطر عام 2015. يف حني حتاول 
ال�سابقة  اأجم��اده��ا  ا�ستعادة  اأملانيا 
للعامل  ب���ط���ل���ة  ت����وج����ت  ع���ن���دم���ا 
ا�ست�سافت  عندما  الخ��رية  للمرة 

البطولة عام 2007.

الباحثة  ثانية عاملًيا  امل�سنرّفة  اأو�ساكا  ناومي  اليابانية  ُمنيت 
عن املجد الأوملبي على اأر�سها بانتكا�سة اأم�س الثاثاء، اإثر 
خروجها من الدور الثالث لأوملبياد طوكيو �سمن مناف�سات 
كرة امل�سرب ب�سقوطها اأمام الت�سيكية ماركيتا فوندرو�سوفا 

الثانية والربعني عاملًيا 1-6، 4-6.
افتتاح  حفل  يف  املرجل  لإ���س��اءة  اختريت  قد  اأو�ساكا  وكانت 
الألعاب اجلمعة الفائت، اإيذاًنا بانطاق املناف�سات واأ�سبحت 
تاريخ  ال�سرف يف  ه��ذا  ك��رة م�سرب حت�سل على  اأول لعبة 

الأوملبياد.
بعد  بالذهبية  للفوز  حظاً  الأوف���ر  املر�سحة  اأو�ساكا  وكانت 

ال�سادم  ب��ارت��ي  اآ���س��ل��ي  الأ���س��رتال��ي��ة  اأوىل  ��ف��ة  امل�����س��نرّ خ����روج 
البيارو�سية  ثالثة  امل�سنفة  ث��م  الأح���د  الأول  ال���دور  م��ن 
العديد من  غياب  �سيما يف ظل  ل  الثنني،  �سابالينكا  اأرينا 

امل�سنفات الع�سر الأوليات.
وقبل و�سولها اىل اأوملبياد بادها املوؤجل من ال�سيف املا�سي 
ال�23 عاًما عن املاعب  ابنة  ب�سبب فريو�س كورونا، غابت 
م��ن��ذ ان�����س��ح��اب��ه��ا م��ن م��ب��ارات��ه��ا يف ال����دور ال��ث��اين يف رولن 
ق��راره��ا مقاطعة  ت��داع��ي��ات  ب�سبب  اأي��ار/م��اي��و،  غ��ارو���س يف 
م�ساكل  م��ن  معاناتها  ع��ن  تك�سف  اأن  قبل  الإع���ام،  و�سائل 

ا عن املناف�سة يف وميبلدون. اكتئاب وقلق اأبعدتها اأي�سً

بعد  �سرحت  بادها،  يف  املناف�سات  اىل  عودتها  مع  اأنها  اإل 
فوزها يف الدور الول "اأ�سعر اأكرث من اأي وقت م�سى اأنني 
اأركز فقط على كرة امل�سرب. خو�س غمار الألعاب الوملبية 

كان حلًما راودين منذ اأن كنت طفلة".
ارتكبت فيه  ك��ارث��ي  ي��وم  ب��اك��ًرا يف  انتهى  ه��ذا احل��ل��م  اأن  اإل 
مقابل 10 فقط  دقيقة   68 غ�سون  يف  مبا�سًرا  خطاأ   32

ملناف�ستها، يف حني تعادلتا يف ال�سربات الرابحة )22(.
ف��ون��درو���س��وف��ا و���س��ي��ف��ة رولن غارو�س  ب��ات��ت  م��ن ج��ه��ت��ه��ا، 
تلتقي  ح��ي��ث  ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع  اىل  امل��ت��اأه��ات  اأوىل   2019

الأرجنتينية ناديا بودورو�سكا اأو الإ�سبانية باول بادو�سا.

حلم الذهبية على اأر�سها ينتهي 
باكًرا لأو�ساكا 

ري���ا����س���ي���ة بطعم  م���واج���ه���ة  ت�����ربز 
ال�سيا�سة اليوم الأربعاء يف اجلولة 
ال�سلة  ك��رة  مناف�سات  م��ن  الثالثة 
تلتقي  اأومل���ب���ي���اد ط��وك��ي��و، ح���ني  يف 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م���ع اإي������ران، يف 
ات  امللفرّ ك��ل  طيرّاته  يف  يحمل  ن��زال 
ومظهر  ال��ع�����س��ي��ب��ة  الإق���ل���ي���م���ي���ة 

الدبلوما�سية الدولية.
ب���ع���د دع�������س���ت���ه���ا ال���ن���اق�������س���ة اأم������ام 
قها  تفورّ دت  ج�������درّ ال���ت���ي  ف���رن�������س���ا، 
نهائي  رب��ع  بعد  الأم��ريك��ي��ني  على 
تخو�س   ،2019 م�����ون�����دي�����ال 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م��ب��ارات��ه��ا اأمام 
اإي����������ران، ال����ت����ي خ�������س���رت ب����دوره����ا 

مباراتها الأوىل اأمام ت�سيكيا.
ات����خ����ذت   ،1980 ال�����ع�����ام  م����ن����ذ 
املتحدة  ال���ولي���ات  ب��ني  ال��ع��اق��ات 
واإيران منحى املواجهة بال�سيا�سة.

الدبلوما�سية  ال��ع��اق��ات  فُقطعت 
اعتبارا  ووا���س��ن��ط��ن  ط���ه���ران  ب���ني 
م��ن ذل��ك ال��ع��ام، و�سهدت زي���ادة يف 
ترامب  دونالد  عهد  التوتر خال 

.)2021-2017(
وتخو�س طهران والقوى الكربى، 
مبا�سرة،  غري  اأمريكية  مب�ساركة 
ني�سان/ م��ن��ذ  فيينا  يف  م��ب��اح��ث��ات 

حول  التفاق  لإحياء  �سعياً  اأبريل 
الذي  الإي���راين  ال��ن��ووي  الربنامج 
اأحادياً  املتحدة  الوليات  ان�سحبت 
منه العام 2018 يف عهد ترامب.

ت��ع��ي��د ه����ذه امل����ب����اراة اإىل الأذه�����ان 
كرة  "دبلوما�سية  با�سم  ُيعرف  ما 

حينما  ع��ام��اً،   50 قبل  الطاولة" 
ا�ستقل الأم��ريك��ي غلني ك��وان من 
املنتخب  ح��اف��ل��ة  اخل���ط���اأ  ط���ري���ق 
البلدان على  كان  ال�سيني، عندما 
لت  خاف عميق ذلك الوقت، و�سكرّ
ل��ب��دء تطبيع  ت��اري��خ��ي��اً  م��ن��ع��ط��ف��اً 

العاقات.
لكن تبدو الأمور اليوم اأكرث تعقيداً 

من تلك الفرتة التاريخية.
لذلك، ورغم اأن املواجهة ال�سيا�سية 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ل��ط��امل��ا ات��خ��ذت من 
دول اأخرى م�سارح لعملياتها، فاإن 

امللعب اليوم ريا�سي بامتياز.

الريا�سة،  يف  ال�����س��ي��ا���س��ة،  يف  وك��م��ا 
الأربعاء  البلدين  منتخبا  يخو�س 
ن����������زاًل ����س���ي���ك���ون حم�����ط اأن�����ظ�����ار 

كثريين.
وهذه هي املرة الثانية التي يلتقي 
لقاء  بعد  بال�سلرّة،  املنتخبان  فيها 
فاز  حينما   2019 ال��ع��امل  ك��اأ���س 

الأمريكيون ب�سهولة 51-88.
هو  احللم"  "الفريق  اأن  �سك  ول 
خ�سو�ساً  ل��ل��ف��وز،  الأب�����رز  امل��ر���س��ح 
بقيادة جنومه اأمثال كيفن دورانت 
على  و�سيطرته  ل��ي��ارد،  ودام��ي��ان 
ال���ب���ط���ول���ة الأومل����ب����ي����ة ع���ل���ى مدى 

ال�سنوات املا�سية مع 15 ميدالية 
تعترب  فيما  الريا�سية،  يف  ذهبية 
اإي������ران، ب��ط��ل اآ���س��ي��ا ث���اث م���رات، 

الأقل حظاً يف املجموعة.
ويف املجموعة الأوىل اأي�ساً، تواجه 
بزخم  م��ت�����س��لرّ��ح��ة  ت�سيكيا  ف��رن�����س��ا 

الفوز الأول على "درمي تيم".
ت�سيكيا،  ع���ل���ى  ف����وزه����ا  وب����ح����ال 
ربع  اإىل  تاأهلها  فرن�سا  �ست�سمن 
وو�سيف  بطل  ب��اأن  علماً  النهائي، 
دور  اإىل  ي���ت���اأه���ل  جم���م���وع���ة  ك����ل 
يف  منتخبني  اأف�سل  م��ع  الثمانية 

املركز الثالث.

تلعب  ال���ث���ان���ي���ة،  امل���ج���م���وع���ة  ويف 
خ�سر  بعدما  نيجرييا،  م��ع  اأمل��ان��ي��ا 
اأمام  مبارياتهما  اأوىل  املنتخبان 
اإيطاليا 92-83 واأ�سرتاليا 84-

توالياً.  65
وب��ال��ت��ايل، ج��اء دور امل��واج��ه��ة بني 

اإيطاليا واأ�سرتاليا اأي�ساً.
تلعب  ال���ث���ال���ث���ة،  امل���ج���م���وع���ة  ويف 
و�سيفة  الأرج����ن����ت����ني  اخل���م���ي�������س 
اإ�سبانيا  مع   ،2004 اأثينا  اأوملبياد 
2019 وحاملة  العامل عام  بطلة 

برونزية 2016 مع اإيطاليا.
وخ�سرت الأرجنتني اأوىل مبارياتها 

اأمام �سلوفينيا بف�سل  ب�سكل لفت 
تعملق جنم دال�س مافريك�س لوكا 
دونت�سيت�س، الذي قدم اأداء قيا�سياً 
الألعاب  ت���اري���خ  يف  م�����س��ب��وق  غ���ري 
الأوملبية، بعدما �سجل 48 نقطة، 

الأول. ال�سوط  يف  منها   31
املنتخب  ُيعترب  ذل���ك،  رغ��م  ول��ك��ن 
جانب  اإىل  ال��وح��ي��د  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
والحتاد   )1980( يوغو�سافيا 
و1988(   1972( ال�سوفياتي 
الذي جنح يف ك�سر هيمنة الوليات 
الن�سخ  ب��ج��م��ي��ع  امل��ت��وج��ة  امل��ت��ح��دة 

الأخرى منذ العام 1936.
واح���ت���ك���ر امل���ن���ت���خ���ب���ان الأم����ريك����ي 
والإ�سباين  و2014(   2010(
اأربعة  اآخ����ر  و2019(   2006(

األقاب من كاأ�س العامل.
الذي  روخا"،  "ل  منتخب  وي��اأم��ل 
اليابان  ع��ل��ى  ���س��ه��ًا  ف������وزاً  ح��ق��ق 
�ساحبة الأر�س 88-77 الثنني، 
الذهبية  ن��ح��و  م�����س��واره  م��وا���س��ل��ة 
تكرار  اأق��ل��ه  اأو  ت��اري��خ��ه  يف  الأوىل 
اجناز 1984 و2008 و2012 

حني نالت الف�سية.
اأم�������ا ���س��ل��وف��ي��ن��ي��ا، ف�����س��ت��ل��ع��ب مع 
ال����ي����اب����ان احل���ل���ق���ة الأ�����س����ع����ف يف 
املجموعة، و�ستكون فر�سة جديدة 
لدونت�سيت�س لك�سر الرقم القيا�سي 
با�سم  امل�����س��ج��ل  ال���ن���ق���اط  ع����دد  يف 
الذي  �سميدت،  اأو�سكار  الربازيلي 
يف  اإ�سبانيا  �سد  نقطة   55 �سجل 

اأوملبياد �سيول 1988.

معركة اأمريكية-اإيرانية يف اليابان بكرة ال�سلة 

الرو�سي ريلوف ينهي �سيطرة 
الأمريكيني يف 100 م ظهًرا 

قت رو�سيا امل�ساركة حتت علم حمايد ب�سبب ق�سايا من�سطات، ثنائية  حقرّ
يف �سباق 100 م ظهرا يف ال�سباحة، بعد و�سول يفغيني ريلوف وكليمنت 
دورة  �سمن  الثاثاء،  اأم�س  وال��ث��اين  الأول  املركزين  يف  كولي�سنيكوف 

الألعاب الأوملبية ال�سيفية املقامة يف طوكيو حتى 8 اآب/اأغ�سط�س.
زمناً  ظهراً،  م   200 �سباق  اخت�سا�سي  عاما(،   24( ريلوف  ل  و�سجرّ
ماً على كولي�سنيكوف )52.00 ث( وحامل  قدره 51.98 ثانية متقدرّ

اللقب الأمريكي راين موريف )52.19 ث(.
اأمريكي  �سباح  فيها  يف�سل   ،1980 األعاب مو�سكو  ة منذ  ل مررّ اأورّ وهذه 

بح�سد ذهبية اأو ف�سية ال�سباق.
ومل يكن ريلوف بعيداً عن الرقم القيا�سي العاملي امل�سجل با�سم موريف 

)51.85 ث(.
اأ�ساف ذهبية اإىل الربونزية التي اأحرزها يف ريو 2016 وذهبيتني يف 

بطولة العامل عامي 2017 و2019 وكلها يف 200 م ظهراً.
م�ساركته  يخو�س  ال��ذي  ع��ام��اً(   21( كولي�سنيكوف  ح�سد  جهته،  من 

الأوملبية الأوىل برونزية مونديال 2019 يف 50 م ظهراً.

م حرة،   400 �سباق  لتون�س يف  تاريخية  ذهبية  اإح���رازه  يومني من  بعد 
اأخفق ال�سباح ال�ساب اأيوب احلفناوي يف التاأهل اإىل نهائي �سباق 800 م  

اأم�س الثاثاء يف اأوملبياد طوكيو.
وفيما تاأهل ثمانية �سباحني اإىل النهائي، حلرّ احلفناوي )18 عاماً( يف 

املركز العا�سر �سمن الت�سفيات.

ل ال�سباح ال�ساب الذي فاجاأ العامل باإحراز ميدالية نادرة لتون�س يف  و�سجرّ
ل اآخر املتاأهلني  م�سابقات احلو�س، زمناً قدره 7:49.14 دقائق، فيما �سجرّ

ميخايلو رومانت�سوك 7:41.28 د. الأوكراين  لهم  واأورّ د   7:47.73
ويف الت�سفيات عينها، حلرّ امل�سري مروان القما�س يف املركز ال�ساد�س ع�سر 

م�ساركاً.  33 اأ�سل  د" من   7:52.76"

احلفناوي يخفق بالتاأهل اإىل 
نهائي �سباحة 800 م 
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الفجر الريا�ضي

تترّجه الأنظار اإىل كوكبة من املواهب 
بالزانة  القفز  بقيادة جنم  ال�ساعدة 
اء  ال�سويدي اأرمان دوبانتي�س، العدرّ
الرنوجي  لي���ل���ز،  ن�����واه  الأم���ري���ك���ي 
الرقم  ��م  ف���اره���ومل حم��طرّ ك��ار���س��نت 
حواجز  مرت   400 ل�سباق  القيا�سي 
م��ط��ل��ع ال�����س��ه��ر احل������ايل، وال����ع����داءة 
م��اك��اف��ل��ني، يف  الأم��ريك��ي��ة �سيدين 
طوكيو،  يف  الأومل��ب��ي��ة  الأل���ع���اب  دورة 
عاًما   17 م��ن��ذ  �سيفية  األ��ع��اب  اأول 
اجلامايكي  ال��ع��داء  تواجد  ت�سهد  ل 

الأ�سطورة اأو�سني بولت.
يف غ���ي���اب ب���ول���ت ال�����ذي اع���ت���زل عام 
وليلز  دوب��ان��ت��ي�����س  ج���اء   ،2017
اليابان  اإىل  وماكافلني  وف��اره��ومل 

بحًثا عن �سنع جمدهم اخلا�س.
يف  �سارك  عندما  مغمورا  بولت  ك��ان 
عام  الوىل  للمرة  الوملبية  الأل��ع��اب 
عاما،   20 وعمره  اثينا  يف   2004
ل�سباق  الأول  ال��دور  وقتها خرج من 
باأحرف  ا�سمه  ن  دوَّ لكنه  م،   200
من ذهب بعد ذلك بتتويجه بثماين 
 2008 األ��ع��اب  يف  ذهبية  ميداليات 

و2012 و2016.
اأم  اأن ري��ا���س��ة  ���س��ك يف  ل��ي�����س ه��ن��اك 
الأع��وام الأخرية  الألعاب كافحت يف 
واإجن����ازات  لإي��ج��اد جن��م يف م�ستوى 
اجلامايكي،  و"الربق"  "الإع�سار" 
الأيام  ف��اإن غياب اجلماهري عن  لذا 
التي  القوى  األعاب  ملناف�سات  الع�سرة 
ب�سبب  اجلمعة،  يوم  طوكيو  يف  تبداأ 
"كوفيد- اإجراءات مكافحة فريو�س 
ت�سهد  لأنه  تراجيدية،  19" تعترب 
ال�سابة  النجوم  م��ن  جمموعة  ب��زوغ 
اأك�����رث م���ن ق������ادرة ع��ل��ى الأق������ل على 

حتمل القليل من عباءة بولت.
يف  م  التقدرّ اأدى  الإث����ارة،  اإىل  اإ�سافة 
ظهور  اإىل  اجل�����ري  اأح���ذي���ة  ت��ق��ن��ي��ة 
�������س���ني يف  جم���م���وع���ة م�����ن امل���ت���خ�������سرّ
امل�سافات املتو�سطة والطويلة والذين 
ي��ت��ه��اف��ت��ون ع���ل���ى حت��ط��ي��م الأرق�������ام 
يف  ���س��ارك��وا  كلما  ال��ع��امل��ي��ة  القيا�سية 

�سباقات امل�سمار.
القفز  مب�سابقة  دوب��ان��ت��ي�����س  ح��لرّ��ق 
عال  م�ستوى  اإىل  ل��ل��رج��ال  ب��ال��زان��ة 

جدا، لي�س فقط من خال ت�سجيله 
رقما قيا�سيا عامليا جديدا بلغ 6.18 
اأمتار داخل قاعة العام املا�سي، ولكن 
مرًتا   6.15 حاجز  بتخطيه  ا  اأي�سً
بفارق  ��م  ل��ي��ح��طرّ ال��ط��ل��ق،  ال���ه���واء  يف 
القيا�سي  ال���رق���م  واح�����د  ���س��ن��ت��ي��م��رت 
ال���ع���امل���ي ل����اأ�����س����ط����ورة الأوك���������راين 
عام  �سجله يف  وال��ذي  بوبكا  �سريغي 

.1994
العمر  من  البالغ  دوبانتي�س  وق��ال 
كان  اإذا  عما  �سئل  عندما  عاًما   21
املزيد حتطيم من الأرق��ام القيا�سية 
هو  "الفوز  ط��وك��ي��و  يف  ال���ه���دف  ه���و 

الهدف الوحيد حًقا".
اأودرّ  الأح��������ام،  ع����امل  "يف  واأ�����س����اف 
وحتطيم  ط���وك���ي���و(  )اإىل  ال����ذه����اب 
الرقم القيا�سي العاملي والقيام ب�سيء 
ل  اأ�سطوري جدا يف الألعاب. لكنها اأورّ
األ���ع���اب يل، اأري����د ف��ق��ط ال���ف���وز، هذا 
ه��و ال�����س��يء ال��وح��ي��د ال���ذي ي���دور يف 

ذهني".
م   400 �سباق  ي��ك��ون  اأن  ر  امل��ق��ررّ م��ن 
اإثارة  ال�سباقات  اأك���رث  اأح���د  ح��واج��ز 
ل���دى ال���رج���ال وال�����س��ي��دات، ب��ع��د اأن 
ال���رنوج���ي فارهومل  ���س��ج��ل ك���ل م���ن 

رقمني  م���اك���اف���ل���ني  والأم����ريك����ي����ة 
ق���ي���ا����س���ي���ني ع���امل���ي���ني ج����دي����دي����ن يف 

طريقهما اإىل طوكيو.
ك��اه��م��ا مي��ل��ك م��ن��اف�����س��ا ق��وي��ا على 
الذهب الأوملبي هما الأمريكيان راي 
بنجامني وبطلة العامل واأوملبياد ريو 

دي جانريو دليلة حممد.
وي�سعى تريفون بروميل لي�سبح اأول 
عداء اأمريكي يفوز ب�سباق 100 م يف 
الألعاب الأوملبية منذ جا�سنت غاتلني 
يف عام 2004 يف اأثينا، خ�سو�سا يف 

ظل غياب "�سيد ال�سباق" بولت.
فريزر- �سيلي-اآن  تبدو  امل��ق��اب��ل،  يف 
ب��راي�����س م��ر���س��ح��ة ف���وق ال���ع���ادة ملنح 
�سباق  يف  الثالثة  الذهبية  جامايكا 
�سباق  على  ليلز  وي��رك��ز  م.   100
200 م، على الرغم من اأنه �سيواجه 
مناف�سة �سديدة من مواطنه اإيريون 
ثانية   19.88 حقق  ال���ذي  نايتون 
ال�سابعة  �سن  يف  وه��و  اأي��ار/م��اي��و  يف 
ع�سرة من عمره فقط، وك�سر رقمني 
قيا�سيني عامليني يف فئة ال�سباب كان 

ميلكهما بولت �سابًقا.
م��������واط��������ن ف�����������اره�����������ومل، ي������اك������وب 
 20 اإنغيربيغت�سن البالغ من العمر 

عاًما فقط، هو الآن املناف�س ال�سر�س 
بعد  الأقوياء،  اإفريقيا  �سرق  لعدائي 
اأوروبية  قيا�سية  اأرق���اًم���ا  �سجل  اأن 
م،  اآلف  و5  م   1500 ���س��ب��اق��ات  يف 

وح�سد األقاًبا قارية.
اأن  اأري���د  امل���دى،  "هديف طويل  وق��ال 
بامليدالية  ال��ف��وز  ع��ل��ى  ق����ادرا  اأك����ون 

الذهبية يف البطولت الكربى".
يكن  مل  امل��ا���س��ي  "املو�سم  واأ����س���اف 
يتعلق بالفوز ولكن باجلري ب�سرعة. 
املعاك�س  الجت���اه  �سيكون  ال��ع��ام  ه��ذا 
بالن�سبة لطوكيو. اأنا بحاجة للتاأكد 
يف  ح��الت��ي  اأف�سل  يف  ���س��اأك��ون  باأنني 
�سباقات  تنتهي  م��ا  ن����ادًرا  طوكيو". 
امل�����س��اف��ات امل��ت��و���س��ط��ة وال��ط��وي��ل��ة يف 
قيا�سية  اأرق��اًم��ا  الكبرية  ال��ب��ط��ولت 
تكتيكية  ت��ك��ون  اأن  اإىل  مت��ي��ل  لأن��ه��ا 

اأكرث.
اأحذية  يف  التكنولوجي  م  التقدرّ لكن 
اأي رقم  ي��وج��د  اأن���ه ل  اجل���ري يعني 
قيا�سي عاملي اآمن يف الوقت احلايل، 
اأمثال  ل��ي�����س يف وج����ود  الأق�����ل  ع��ل��ى 
ح�سن  �سيفان  اجل��ري��ئ��ة  الهولندية 
غري  ثاثية  حتقيق  �ستحاول  التي 
م�����س��ب��وق��ة م��ن خ���ال م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 

مرت  اآلف  و5  م   1500 ���س��ب��اق��ات 
و10 اآلف م.

ول�������دى ال�����رج�����ال ي���ر����س���د ال����ع����داء 
الأوغندي جو�سوا ت�سيبتيغي ثنائية 

م. اآلف  و10  م  اآلف   5
و�سيكون 18 متوجا بالذهب الأوملبي 
قبل خم�سة اأعوام يف ريو دي جانريو 

حا�سرين يف طوكيو.
برازير،  دون��اف��ان  الأم��ري��ك��ي  وف�سل 
م   800 ����س���ب���اق  يف  ال�����ع�����امل  ب���ط���ل 
واجل��ام��اي��ك��ي ع��م��ر م��اك��ل��وي��د، بطل 
اأوملبياد ريو يف �سباق 110 م حواجز، 
يف  التجارب  يف  بطاقتيهما  حجز  يف 
بلديهما، يف حني يغيب جنوم اآخرون 
م��ث��ل ال��ب��ط��ل ال��ع��امل��ي والأومل����ب����ي يف 
الأمريكي  الثاثية  الوثبة  م�سابقة 

كري�ستيان تايلور ب�سبب الإ�سابة.
وي���������س����م امل���ن���ت���خ���ب الأم�������ريك�������ي يف 
�سفوفه املخ�سرمة األي�سون فيليك�س 
والتي  عاًما   35 العمر  من  البالغة 
���س��ت�����س��ب��ح اأك�����رث ع������داءة ت��ت��وي��ًج��ا يف 
عنقها  ر���س��ع��ت  اإذا  الأل���ع���اب،  ت��اري��خ 
اخلام�سة  م�����س��ارك��ت��ه��ا  يف  مب��ي��دال��ي��ة 
خالها  ح�سدت  والتي  الأوملبياد  يف 

ت�سع ميداليات حتى الآن.

الأ�سرتالية  ال�����س��ب��اح��ة  ف��ر���س��ت 
�سباق  يف  هيمنتها  ماكيون  كايلي 
ظهًرا وتاألق رجال رو�سيا  م   100
اأم�س  احل����و�����س  يف  وب���ري���ط���ان���ي���ا 
فيما  طوكيو،  اأوملبياد  يف  الثاثاء 
ترتكز الأنظار على احتمال اإحراز 
الأم���ريك���ي���ة ���س��ي��م��ون ب��اي��ل��ز اأوىل 

ذهبياتها يف اجلمباز.
م�سار  ب���ح���ذر  امل��ن��ظ��م��ون  وي���ت���اب���ع 
"نيبارتاك"  ال�ستوائية  العا�سفة 
�سمال  يف  الياب�سة  تبلغ  اأن  املتوقع 
���س��رق ال��ب��اد خ���ال ال��ن��ه��ار، وقد 
اأجربتهم على اإعادة جدولة بع�س 
التجذيف  غ����رار  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����س��ات 
الرياح  ب�سبب  والن�ساب  وال��ق��و���س 

القوية.
و�سُتمنح اأوىل ميداليات م�سابقات 
رك��وب الأم����واج امل��درج��ة اأخ���رًيا يف 
تاأخري مناف�سات  الألعاب، وقد مت 

اليوم احلا�سم ب�سبب العا�سفة.
ذهبيات  اأوىل  دايف  فلورا  واأح���رزت 
الدولة  ب��رم��ودا،  مانحة  الثاثاء 

 70 �سكانها  البالغ عدد  ال�سغرية 
ذه��ب��ي��ات��ه��ا يف  اأوىل  ن�����س��م��ة،  األ�����ف 

الألعاب يف م�سابقة الرتياثلون.
لت ماكيون )20  ويف ال�سباحة، حورّ
ع��اًم��ا( ذك��رى األيمة اإىل اإجن��از يف 
وك��ان��ت على  100 م ظ��ه��راً  �سباق 
بعد 2 باملئة من فقط من معادلة 
م�سجلة  العاملي،  القيا�سي  رقمها 

ثانية.  57.45
قالت ماكيون التي حطمت الرقم 
توؤملانني  ���س��اق��اي  "كانت  الأومل��ب��ي 

بالتاأكيد يف اآخر 20 مرتاً".
حت�سرياتها  يف  م��اك��ي��ون  وع���ان���ت 
ل���األ���ع���اب يف ظ����ل وف������اة وال���ده���ا 
اآب/ يف  دم��اغ��ي  ب�سرطان  �سولتو 

على  و���س��م��ت   .2020 اأغ�����س��ط�����س 
�ساقها جملة "�ساأبقى دائما معك" 

تكرمياً لذكراه.
لكن ابنة بريزبني التي ت�ست�سيف 
لت  حورّ  ،2032 اأوملبياد  مدينتها 
ه��ذه ال��ذك��رى الأل��ي��م��ة اإىل حافز 
العاملي  ال��رق��م  لتحطيم  األ��ه��م��ه��ا 

عاماً(   19( �سميث  ل��اأم��ريك��ي��ة 
الت�سفيات  يف  امل���ا����س���ي  ال�����س��ه��ر 

ذهبية  ح�����س��د  ث����م  الأ����س���رتال���ي���ة 
الألعاب الأوملبية.

�سدمت  اآل������س�����ك�����ا،  م�����ن  ق�����ادم�����ة 
جاكوبي  ليديا  ال�سابة  الأمريكية 

ليلي  م���واط���ن���ت���ه���ا  ع����ام����ا(   17(
عندما  العاملي  الرقم  حاملة  كينغ 

اأحرزت ذهبية 100 م �سدراً.
وُتعدرّ جاكوبي بني 11 مراهقاً يف 
من  ا�ستفادوا  الأم��ريك��ي  املنتخب 
ب�سبب  �سنة  مل���دة  الأل���ع���اب  ت��اأج��ي��ل 

فريو�س كورونا.
الرجال، ح�سدت بريطانيا  ولدى 
�سباق  يف  ذه��ب��ي��ة-ف�����س��ي��ة  ث��ن��ائ��ي��ة 
200 م حرة عرب توم دين ودانكن 
�سكوت يف �سباق غاب عنه ال�سيني 

�سون يانغ ب�سبب الإيقاف.
رو�سيا  قت  م ظهًرا، حقرّ  100 ويف 
ب�سبب  حمايد  علم  حتت  امل�ساركة 
ق�����س��اي��ا م��ن�����س��ط��ات، ث��ن��ائ��ي��ة بعد 
وكليمنت  ري��ل��وف  يفغيني  و���س��ول 
الأول  املركزين  يف  كولي�سنيكوف 

والثاين.
ة منذ األعاب مو�سكو  ل مررّ وهذه اأورّ
1980، يف�سل فيها �سباح اأمريكي 

بح�سد ذهبية اأو ف�سية ال�سباق.
وتاأهلت الأمريكية كايتي ليديكي 
لتتفرغ  ح��رة،  م   200 نهائي  اإىل 

لنهائي 1500 م الأربعاء.

وتتجه الأنظار نحو جنمة اجلمباز 
اأري����اك����ي، حيث  ���ع  ب��اي��ل��ز يف جم���مرّ
والع�سرين  ال��راب��ع��ة  اب��ن��ة  ت��ب��ح��ث 
عن رفع عداد ميدالياتها الذهبية 
بع�س  ارت����ك����ب����ت  اأن  ب���ع���د   ،)4(

الهفوات خال ت�سفيات الأحد.
مر�سًحا  الأم��ريك��ي  الفريق  وُي��ع��درّ 
ت  اأقررّ بايلز  لكن  ال��ف��وز،  لتحقيق 
حمل  ب��اأن  حًقا  "اأ�سعر  بال�سغوط 
ك���ل���ه م��ل��ق��ى ع���ل���ى كتفي  ال����ع����امل 

اأحيانا".
ماعب  يف  اجلماهري  حظر  وم��ع 
املن�ساآت  اجل��م��ب��از، ع��ل��ى غ���رار ك��ل 
ال�سعب  حل��م��اي��ة  ك���ورون���ا،  ب�سبب 
الياباين من تف�سي الفريو�س، لن 
حت��ظ��ى ب��اي��ل��ز مب��ن ي��دع��م��ه��ا على 

املدرجات يف طوكيو.
اإىل  اأو�ساكا  ناومي  املحلية  وتعود 
ماعب كرة امل�سرب عندما تواجه 
فوندرو�سوفا  ماركيتا  الت�سيكية 
و�سيفة رولن غارو�س 2019، يف 

الدور الثالث.

الأنظار نحو بايلز وذهبية اأوىل لربمودا 

ا�سُتبعد املاكم املغربي يون�س بعا من اأوملبياد طوكيو اأم�س 
الثاثاء بعد حماولته ع�س اأذن مناف�سه النيوزيلندي دافيد 

نييكا يف دور ال�16 من وزن 81-91 كلغ.
ال�سابق مايك  الأمريكي  البطل  ِبَع�سرّ  رت هذه احلادثة  وذكرّ

تاي�سون لأذن اإيفاندر هوليفيلد عام 1997.
ب��ي��ن��م��ا ك���ان مي�سك  ب��ع��ا ن��ح��و اأذن ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي  وان���دف���ع 
ال��ذي حدث يف  الهجوم  بتجنرّب  لكن خ�سمه جنح  بذراعيه، 
اجلولة الثالثة. مل ياحظه احلكم ال�سريانكي �سريومال 

ثامبو اأو الق�ساة اخلم�سة.
اأعلن  -5�سفر،  وح�����س��م��ه  نييكا  عليها  �سيطر  ن���زال  وب��ع��د 
برغم  نتيجته  واإلغاء  املغربي  املاكم  ا�ستبعاد  عن  املنظمون 

خ�سارته.
وجاء يف بيان �سادر عن جمموعة العمل اخلا�سة باملاكمة 
نية  ل��دي��ه  "كان  بعا  اأن  ال��دول��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  للجنة  التابعة 
من  الثالثة  اجل��ول��ة  يف  خ�سمه  اأذن-وج����ه  ع�س  يف  وا�سحة 
غري  "حركته  ب�سبب  ا�ستبعاده  مت  بعا  اأن  اأ�ساف  املباراة". 

املحتملة اأثناء النزال".
حاول نييكا التقليل من �ساأن احلادث يف ر�سالة على ح�سابه 
"حماوة املعركة ميكن اأن تخرج الأف�سل  اإن�ستغرام  يف موقع 
والأ�سواأ يف النا�س. هذا جزء من الريا�سة.. لي�س لدي �سوى 
ال��ذي �سعر  ر الإح��ب��اط  اأق���درّ اأن  الح���رتام خل�سمي وميكنني 

به".
وكان بعا "22 عاًما" قد احتل املركز 17 يف بطولة العامل 

الأخرية لعام 2019.

ه اأذن خ�سمه  ا�ستبعاد املالكم املغربي بعال ِلَع�سِ

اع���رب م��ه��اج��م اإن���رت الي��ط��ايل ب��ط��ل ال����دور املحلي 
لوكاكو  روميلو  ال���دويل  البلجيكي  الفائت،  املو�سم 
انه يريد حتقيق املزيد يف �سفوف فريقه وذلك بعد 

عودته اىل �سفوفه ا�ستعدادا للمو�سم اجلديد.
يف  املا�سي  املو�سم  كبري  ب�سكل  �ساهم  لوكاكو  وك��ان 
يحقق  مل  عاما   11 دام  ل�سيام  ح��دا  فريقه  و�سع 
ف��ي��ه ل��ق��ب ال�����دوري الي���ط���ايل م��ن خ���ال ت�سجيله 
24 هدفا ليحتل املركز الثاين يف ترتيب الهدافني 
وراء مهاجم يوفنتو�س النجم الربتغايل كري�ستيانو 
رونالدو لكن النقطة ال�سوداء الوحيدة املو�سم املا�سي 
يف  املجموعات  دور  تخطي  يف  فريقه  ف�سل  يف  كانت 

دوري ابطال اوروبا.
ان��ت��ق��ل اىل ���س��ف��وف فريقه  ال����ذي  ل��وك��اك��و  وق����ال 

يونايتد  مان�س�سرت  م��ن  ق��ادم��ا  مو�سمني  قبل 
الن��ك��ل��ي��زي م��ق��اب��ل ���س��ف��ق��ة ن���اه���زت ال80 
يف  "ناأمل  ال��ن��ادي  لتلفزيون  ي���ورو  مليون 

حتقيق املزيد املو�سم املقبل".
و�سجل لوكاكو حتى الن 64 هدفا يف 95 

جميع  يف  ن��ادي��ه  �سفوف  يف  خا�سها 

امل�سابقات.
هو  لإن��رت  جديد  م��درب  ب��ا���س��راف  لوكاكو  و�سيلعب 
�سيموين اينزاغي الذي حل بدل من انتونيو كونتي 
خلاف الخري مع ادارة النادي حول التعاقدات يف 

ظل الزمة املالية التي مير بها النادي اللومياردي.
و���س��ب��ق لإي��ن��زاغ��ي ان ا���س��رف ع��ل��ى ج����وردان لوكاكو 

�سقيق روميلو يف �سفوف ناديه ال�سابق لت�سيو.
وقال لوكاكو "لقد حتدثت اىل املدرب يف اليوم الذي 
اوروبا  كاأ�س  يف  م�ساركتي  وخ��ال  ر�سميا  تعيينه  مت 
اأ�سياء  �سقيقي  يل  ق���ال  "لقد  واأ����س���اف  الخرية". 
�سي�ساعد  بانه  واعتقد  جيد  م��درب  اإن��ه  عنه.  كثرية 
ال���ن���ادي ع��ل��ى حت��ق��ي��ق امل���زي���د من 
ان نعمل  اآم���ل  ال��ن��ج��اح��ات؟ 
ال�سري  مل��وا���س��ل��ة  ج��م��ي��ع��ا 
ع��ل��ى ال��ن��ه��ج ذات����ه الذي 

بداأناه".
وختم "اأنا �سعيد للعودة 

اىل التدريبات".

لوكاكو يريد حتقيق املزيد 
يف �سفوف اإنرت 

حقبة ما بعد الأ�ضطورة بولت 

املواهب الواعدة جاهزة للتاألق يف الألعاب الأوملبية



مكفوف مدمن على األواح التزّلج
املزخرفة  امل�����س��ل��ت��زم��ات  جميع  اأوت�����س��ي  ري��و���س��ي  ال��ي��اب��اين  ميتلك 
اخلا�سة بريا�سي ميار�س ال�سكايت بورد "األواح التزلرّج": القمي�س 
ذات  البي�سبول  وقبعة  املتدلية  املنخف�سة  وال�سراويل  الف�سفا�س 
هذا  فقد  ع�سا.  اآخ��ر:  ب�سيء  ا  اأي�سً يتزلج  لكنه  امل�سطحة.  القمة 
ال�ساب، البالغ 21 عاًما، 95 يف املئة من ب�سره ب�سبب حالة ت�سمى 
التهاب ال�سبكية ال�سباغي، وهو مر�س وراثي مزمن يتميز بت�سبغ 
�س تدريجي ل�سبكية العني. اإلرّ اأنرّ هذه الإعاقة مل متنعه  اأ�سود وتنكرّ
م�سابقاتها  ب�سغف  متابعة  اأو  ب��ورد  ال�سكايت  ريا�سة  ممار�سة  من 
تاريخها  يف  الوىل  للمرة  اأُدرج���ت  بعدما  التلفزيون  �سا�سة  خلف 
املواظبني  م��ن  اأوت�سي  ويعترب  الأ���س��ب��وع.  ه��ذا  طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  يف 
التزلرّج  ريا�سة  ملمار�سي  �س  خم�سرّ منتزه  يف  عرو�س  تقدمي  على 
العديد  ي���وؤدرّي  �سمال طوكيو، حيث  ت��وك��وروزاوا يف  اللوح يف  على 
احليرّل  بثقة  ال�ساب  ه��ذا  بينهم  وم��ن  الريا�سة،  ه��ذه  حمبرّي  م��ن 
التي يجيدها: ي�سع اللوح على الأر�س ويدفع بعكازه اإىل الأمام، 
لوكالة  قال  بالعقبات.  ي�سعر  لكي  اأخ��رى  اإىل  جهة  من  ويتاأرجح 
فران�س بر�س "ميكن ملعظم النا�س اأن يدركوا كيف �ستكون الأمور 
اأقوم  اأن  يجب  بداية  حالتي،  يف  "لكن  م�سيفاً  الروؤية"،  د  مبجررّ

بتجربة. اأحاول اللم�س واأحاول ال�سعود على اللوح".

يبيتون يف ال�سارع للح�سول على الأوك�سجني
اأمام  يبيتون  مواطنني  تظهر  فيديو  مقاطع  ج��زائ��ري��ون  ت���داول 
بهم،  اخلا�سة  الأوك�سجني  اأنابيب  مللء  الأوك�سجني  اإنتاج  م�سانع 

و�سط اإجراءات اأمنية م�سددة خوفا من اأعمال �سغب.
مر�سى  ا�ستقبال  الباد  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  امل�ست�سفيات  وترف�س 

كورونا، ب�سبب امتاء غرف الإنعا�س وفقدان الأوك�سجني.
املواطنني  م��ن  ع��دد  خلفها  التي  الفو�سى  فيديو  مقطع  واأظ��ه��ر 
اأكرب  اأح��د  وك��ان م�سوؤول يف  الأوك�سجني.  اأج��ل احل�سول على  من 
اإعان حالة الطوارئ،  ال�سلطات  م�ست�سفيات الباد قد طلب من 

ب�سبب ارتفاع اأعداد الوفيات ب�سبب عدم وجود اأنابيب اأوك�سجني.
ويف وقت �سابق، اأمر الرئي�س اجلزائري عبد املجيد تبون باإطاق 
عملية كربى ل�سيانة وجتديد من�ساآت واأجهزة الإمداد بالأوك�سجني 
اإنتاج متنقلة  باقتناء وحدات  تبون  اأمر  الطبية. كما  املوؤ�س�سات  يف 
و�سهدت  ال��ك��ربى.  امل�ست�سفيات  دع��م  اأج��ل  م��ن  ف��ورا  لاأوك�سجني 
اجلزائر بداية من الأ�سبوع الأول من ال�سهر اجلاري، انت�سارا كبريا 

لفريو�س "دلتا"، وذلك بن�سبة 71 يف املئة من بني الفريو�سات. 

حا�سوب عمالق لر�سد التغريات املناخية
وتداعياتها  املناخية  التغريات  م�سكلة  عن  مناأى  يف  املغرب  لي�س 
تظهره  ما  وهو  والجتماعي،  والقت�سادي  البيئي  امل�ستوى  على 

معطيات مناخية مر�سودة على م�ستوى اململكة.
العامة  املديرية  اقتنت  امل�سكلة،  ه��ذه  ملكافحة  خطتها  اإط���ار  ويف 
لاأر�ساد اجلوية )حكومية(، حا�سوبا اأطلقت عليه ا�سم "اأمطار"، 
ويعد من اأقوى احلوا�سيب واأكربها على م�ستوى مراكز الأر�ساد 
اجلوية يف اأفريقيا. وقد �سرعت املديرية يف ت�سغيل هذا احلا�سوب 
العماق، بعد عمليات اختبار ونقل للتطبيقات واملعطيات الر�سدية 
ت��ت��وق��ع ظواهر  ق���وة ح�سابية  امل��ا���س��ي.  اأب��ري��ل  �سهر  م��ن��ذ  ام��ت��دت 
ق�سوى:يوؤكد احل�سني يوعابد، امل�سوؤول عن التوا�سل يف املديرية 
توقع  "يعتمد يف  احلا�سوب اجلديد  اأن  اجلوية،  لاأر�ساد  العامة 
الظواهر اجلوية الق�سوى والتوقعات املناخية اإىل حد كبري على 
الناجتة  البتكارات  لتفعيل  توفريها  يجب  التي  احل�سابية  القوة 

عن البحث العلمي يف النرّمذجة العددية للطق�س واملناخ".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سائد كنوز يغو�س يف موقع اأغلى حطام �سفينة يف العامل
ُعرث على عملة ذهبية نادرة من "اأغلى حطام �سفينة يف العامل"، "نوي�سرتا �سينورا دي اأتوت�سا" امل�سوؤومة، قبالة 
فلوريدا كيز. واكت�سف زاك مور، املهند�س يف �سركة Mel Fisher's Treasures، العملة الذهبية يف 16 يوليو، 

لتكون الرقم 121 التي ُعرث عليه من احلطام والأول منذ عام 2001.
دولر،  األ��ف   98 عن  يقل  ل  مبا  اليوم  قيمتها  "تقدر  باملدونة:  من�سور  يف   Mel Fisher's Treasures وكتبت 
اأو اأكرث". واأ�سافت ال�سركة: "هذا الكت�ساف اجلديد للعملة الذهبية ياأتي قبل اأيام قليلة من الذكرى ال�ساد�سة 

والثاثني لكت�ساف اأتوت�سا Motherload عام 1985".
والأحجار  والف�سة  الذهب  من  هائلة  كمية  حتمل  كانت   ،1622 عام  اأتوت�سا" يف  دي  "نو�سرتا  حتطمت  وعندما 
اأن قيمة �سحنتها بلغت  اإىل  التقديرات  املتجهة للمكت�سف اجلديد. وت�سري  الثمينة  الأ�سياء  الكرمية وغريها من 
حوايل 400 مليون دولر. ويعد مور ع�سوا يف �سفينة الإنقاذ Mel Fisher's J.B. Magrude، والتي كانت تعمل 

يف موقع غرق ال�سفينة لبع�س الوقت.
وكان والد زاك، بيل، جزءا من الطاقم الذي اكت�سف يف الأ�سل "نو�سرتا دي اأتوت�سا" يف عام 1985.

ويف عام 2014، اأعلنت "نوي�سرتا �سينورا دي اأتوت�سا" كاأكرث حطام �سفينة يف العامل قيمة وفقا ملو�سوعة غيني�س 
لاأرقام القيا�سية. وكانت حتمل 40 طنا من الذهب والف�سة، اإىل جانب 70 رطا من الزمرد عندما دمرها اإع�سار 

يف �سبتمرب 1622.

األربعاء   28  يوليو    2021  م   -    العـدد   13300  
Wednesday    28   July   2021   -  Issue No   13300

مواقع جديدة تن�سم لقائمة الرتاث العاملي
اأدرجت جلنة الرتاث العاملي يف منظمة اليون�سكو �سبعة مواقع جديدة �سمن 

قائمتها للرتاث العاملي.
ومن بني هذه املواقع، اأربعة يعود اإدراُجها اإىل "ما تكت�سيه من �سمات طبيعيرّة"، 
اأمامي- وهي جزيرة  الإل��ك��رتوين،  على موقعها  اليون�سكو  اأوردت  ما  بح�سب 

اأوكيناوا وجزيرة  ال�سمايل من جزيرة  واجلزء  توكونو�سيما  اأو�سيما وجزيرة 
)جمهورية  غيتبول  الكورية  واجلزر  املدرّ  وم�سطحات  )اليابان(،  اإيريوموتيه 
كوريا(، وموقع جممع غابات كاينغ كرا�سان )تاياند( وموقع غابات كول�سيد 

املطرية واأرا�سيها الرطبة )جورجيا(.
واأدرجت ثاثة مواقع "ملا تكتنزه من �سمات ثقافية"، وهي تل اأر�سان تيبيه 
)تركيا(، وامتداد موقع خط دفاع اأم�سرتدام الذي بات ُيعرف با�سم خط الدفاع 
اخلريية  امل�ستعمرات  هو  للحدود  عابر  وموقع  )هولندا(،  الهولندي  املائي 
)بلجيكا وهولندا(. و�سمت اليون�سكو الأحد اأربعة مواقع ثقافية جديدة اإىل 
واإ�سبانيا. وتلتئم جلنة  واإي��ران  العاملي، تقع يف ال�سني والهند  قائمة الرتاث 
الرتاث العاملي لليون�سكو يف دورتها ال�سنوية الرابعة والأربعني عرب النرتنت 

يف مدينة فوت�سو، ومن املتوقع اأن ي�ستمر اإدراج املواقع حتى 28 متوز/يوليو.

الأج�سام امل�سادة الناجتة عن لقاح �سينوفاك تدوم 6 اأ�سهر 
�سينوفاك  لقاح  ينتجها  التي  امل�سادة  الأج�سام  اأن  معملية  درا�سة  ك�سفت 
اأقل من م�ستوى مهم للوقاية  اإىل  امل�ساد لكوفيد19- انخف�ست  بيوتيك 
بعد نحو �ستة اأ�سهر من تلقي اجلرعة الثانية لدى معظم الأ�سخا�س، لكن 

تناول جرعة ثالثة له اأثر تن�سيطي قوي.
بالغني  من  دم  عينات  اإىل  ا�ستنادا  النتائج  ه��ذه  �سينيون  باحثون  واأع��ل��ن 
الأحد  يوم  ُن�سر  بحث  يف  عاما  اأ�سحاء يف املرحلة العمرية بني 18 و59 

لكن مل يتم اإجراء درا�سات مقارنة بعد.
على  امل�سادة  الأج�سام  نق�س  �سيوؤثر  كيف  يت�سح  مل  اإن��ه  الباحثون  وق��ال 
فعالية اللقاح نظرا لأن العلماء مل يحددوا بدقة احلد الأدنى من م�ستويات 

الأج�سام امل�سادة التي ينتجها اأي لقاح وتكون كافية للوقاية من املر�س.
تلقوا  الذين  الفئات،  بع�س  يف  اللقاح  متلقي  اأن  اأي�سا  الدرا�سة  وك�سفت 
جرعة ثالثة من �سينوفاك بعد نحو �ستة اأ�سهر من اجلرعة الثانية زادت 
اأمثال ما كانت عليه بعد  الأج�سام امل�سادة لديهم بنحو ثاثة اإىل خم�سة 
28 يوما من اجلرعة الثالثة مقارنة بامل�ستويات امل�سجلة بعد اأربعة اأ�سابيع 
ال��درا���س��ة مل تخترب  اأن  م��ن  ح���ذروا  الباحثني  لكن  الثانية.  اجل��رع��ة  م��ن 
اأك���رث نقا ل��ل��ع��دوى من  فعالية الأج�����س��ام امل�����س��ادة يف م��واج��ه��ة ���س��الت 
مدة  لقيا�س  البحث  ملزيد من  هناك حاجة  اأن  كورونا، م�سيفني  فريو�س 

فعالية الأج�سام امل�سادة بعد تلقي جرعة ثالثة.

من�سور جديد من اإميي 
عن دلل عبد العزيز

وج���ه���ت ال��ف��ن��ان��ة امل�����س��ري��ة اإمي���ي 
على  ح�سابها  ع��رب  غ����امن،  ���س��م��ري 
ب�ساأن  ملتابعيها  طلبا  اإن�����س��ت��غ��رام، 
والدتها النجمة دلل عبد العزيز.

م��ن�����س��ورا مرفوقا  اإمي����ي  ون�����س��رت 
والدتها،  رفقة  لها  قدمية  ب�سورة 
"اأرجو  ب���ال���ق���ول:  ع��ل��ي��ه��ا  وع��ل��ق��ت 

الدعاء لها، ربنا ي�سفيها".
وت��ف��اع��ل ع���دد ك��ب��ري م��ن املتابعني 
وجن����وم ال��ف��ن م���ع م��ن�����س��ور اإمي���ي، 
عبد  دلل  ل��ل��ف��ن��ان��ة  دع������وا  ح���ي���ث 

العزيز بال�سفاء العاجل.
يذكر اأن دلل عبد العزيز اأ�سيبت 
�سهر  منت�سف  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س 
اآن����ذاك نقلها  اأب��ري��ل امل��ا���س��ي، ومت 
تتلقى  ت���زال  وم��ا  امل�ست�سفى.  اإىل 
العاج ب�سبب م�ساعفات "كوفيد-

�سحتها. 19" على 
ويكتنف الغمو�س الو�سع ال�سحي 
للفنانة امل�سرية، البالغة من العمر 
البع�س من  ي��روج  61 عاما، فيما 
اإ���س��اع��ات ع��ن وفاتها،  ح��ني لآخ���ر 
عائلتها  تنفيه  ال���ذي  الأم����ر  وه���و 
�سابق،  وق����ت  ويف  ق���اط���ع.  ب�����س��ك��ل 
ن���ادي ع�سو  ال��دك��ت��ور حممد  اأك���د 
كورونا  ملكافحة  العلمية  اللجنة 
وال�سكان،  ال�سحة  ل���وزارة  التابعة 
م��ت��ازم��ة ما  ت��ع��اين م��ن  اأن دلل 
بعد كورونا، حيث يتم و�سعها الآن 
على جهاز تنف�س غري ثاقب بدون 

الأنبوبة احلنجرية.

تغيري ا�سم و�سوت األي�سكا .. 
ميزة جديدة لأمازون اإيكو

نت"  "�سي  موقع  اأورد  م��ا  بح�سب 
اإىل  اأم���ازون  اأ�سافت  الإل��ك��رتوين، 
تتمثل  جديدة  خيارات  اإيكو  جهاز 
با�سم  األ��ي��ك�����س��ا  ا���س��م  ا���س��ت��ب��دال  يف 
األيك�سا  �سوت  وا�ستبدال  "زيغي"، 

الأنثوي ب�سوت ذكوري جديد.
عدة  األيك�سا  ل��دى  ك��ان  ال�سابق  يف 
اأ�سماء اأخرى مبا يف ذلك "اأماوزن" 
والآن  "كمبيوتر"،  و  "اإيكو"  و 
"زيغي" اإىل  ا�سم  ال�سركة  اأ�سافت 
القائمة، وتقول التكهنات باأن كلمة 

اإىل ا�سم مذكر. "زيغي" ت�سري 
كما ت�سري التكهنات اإىل اأن "زيغي" 
م�سل�سل  يف  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  ا���س��م  ه���و 
اإليه  ي�سار  ليب" والذي  "كوانتوم 

ب�سمائر املذكر.
الذي  ال�سم  هي  التنبيه"  "كلمة 
ل�ستدعاء  ع�����اٍل  ب�����س��وت  ت��ق��ول��ه 
امل�����س��اع��د ال�����س��وت��ي ال���رق���م���ي من 
اأمازون. اخلطوات هي نف�سها �سواء 
"زيغي"  اإىل  تغيريها  ت��ري��د  كنت 
الأخ������رى.  اخل����ي����ارات  م���ن  اأي  اأو 
التنبيه  كلمة  غ��ريي  "األيك�سا  ُق��ل 
باختيار  ق���م  ث���م  بك"  اخل���ا����س���ة 
اأح���د اخل��ي��ارات ال��ت��ي ت��وف��ره��ا لك 

األيك�سا.
هناك طريقة اأخرى: افتح تطبيق 
ف��وق الأج��ه��زة يف  انقر  األيك�سا، ثم 
انقر  ثم  ال�سفلي،  القائمة  �سريط 
يف   Echo & Alexa ف�����وق 
ا�سم  انقر فوق  العلوي، ثم  اجل��زء 
اجل��ه��از ال����ذي ت��ري��د ت��غ��ي��ري كلمة 

التنبيه اخلا�سة به.

�سبكات اجليل اخلام�س تخف�س النبعاثات 
رب��ط��ت ت��ق��اري��ر مل��وؤ���س�����س��ات اأم��ريك��ي��ة خمت�سة يف 
الإنرتنت  من  اخلام�س  اجليل  بني  التكنولوجيا 
قد  بواقع  الكربونية  النبعاثات  ن�سبة  وتخفي�س 

ي�سل اإىل ع�سرين يف املئة.
واأكدت موؤ�س�سة "كوالكوم" للتكنولوجيا يف مقال 
العالية  ال�سرعة  اأن  اإك�سيو�س،  موقع  على  ُن�سر 
على  اإي��ج��اب��ا  �ستنعك�س  ال�سبكة  ب��ه��ذه  امل��رت��ب��ط��ة 
ب�سكل  والتحكم  الكربونية،  النبعاثات  تخفي�س 

اأف�سل يف الطاقة الكهربائية.
"كونال  ق��ال  عربية  ن��ي��وز  �سكاي  م��ع  ح��دي��ث  ويف 
"اإمربيفا"  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  اأناند" 
اخلام�س  اجليل  �سي�سيفه  ما  "اإن  للتكنولوجيا: 
اأف�سل على  الإنرتنت هو توفري قدرة  �سبكة  من 
الت�����س��ال، وب��ال��ت��ايل ا���س��ت��خ��دام اأق���ل ل��ل��ط��اق��ة، ما 
الكربونية، ولكن  اأن يخفف النبعاثات  �ساأنه  من 
لتحقيق ذلك �سيكون هناك انت�سار اأو�سع للرقائق 
اللكرتونية والأجهزة املرتبطة باجليل اخلام�س، 
وقد ن�ساهد لحقا اجليل ال�ساد�س وال�سابع خال 

الفرتة املقبلة."

طبيب الأ�سنان قاتل زوجته : �ساعة �سيطان دمرت حياتي
ال��ت��ط��ورات ب�ساأن  اآخ���ر  اإع����ام م�����س��ري��ة،  ك�سفت و���س��ائ��ل 
بقتل  املتهم  الأ���س��ن��ان،  طبيب  م��ع  اجل��اري��ة  التحقيقات 
بقتل  املتهم  الأ�سنان  بالدقهلية. واعرتف طبيب  زوجته 
بتفا�سيل  املباحث  رج��ال  اأم���ام  ا�ستجوابه  اأث��ن��اء  زوج��ت��ه 
اإنه تخل�س من املجني عليها ب�سبب  جرميته، حيث قال 
خافات زوجية بينهما. واأ�ساف املتهم اأنه ا�ستخدم �سكني 
املطبخ، و�سدد لزوجته لها 11 طعنة يف الظهر والبطن، 
العامرية  ال�سقق مبنطقة  اإحدى  اإىل  وتوجه عقب ذلك 

بالإ�سكندرية، حتى مت اإلقاء القب�س عليه.
مل  اأن��ه  م�سيفا  �سيطان"،  ب�"�ساعة  عمله  املتهم  وو�سف 
يكن يق�سد ذلك، وباأن ما قام به قد دمر م�ستقبله وحياته 
واأولده. وح�سبما ذكر موقع �سحيفة "الوطن" امل�سرية، 
فقد ك�سف املتهم عن تفا�سيل الواقعة قائا، اإن م�ساجرة 
تطورت  كامية  مب�سادة  ب��داأت  زوجته  وبني  بينه  ن�سبت 
بعد  وتوجه  امل�ساجرة،  توقفت  ثم  ب��الأي��دي،  ت�سابك  اإىل 
ال�سقة، وا�ستل �سكينا و�سدد لها طعنات  اإىل مطبخ  ذلك 

عدة اأثناء جلو�سها على �سجادة ال�ساة، وفررّ هاربا.
ت��و���س��ل��ت اجل���ه���ات الأم���ن���ي���ة ل��ل��ق��ب�����س ع��ل��ى امل��ت��ه��م بعد 
الدويل،  امل�ست�سفى  من  املن�سورة  ث��ان  لق�سم  ب��اغ  ورود 
نافذة  طعنات  ع��دة  وبها  اأ�سنان  طبيبة  جثة  با�ستقباله 

بالظهر والبطن وال�سدر.

جدار رملي عمالق يبتلع مدينة 
ت�سببت عا�سفة رملية كثيفة م�سحوبة ب�سحب الغبار يف 
حدوث فو�سى يف مدينة دونهوانغ القدمية على طريق 

احلرير يف �سمال غربي ال�سني.
 100 ارتفاعها  بلغ  التي  الرملية،  العا�سفة  فقد �سربت 
مرت على الأقل، حوايل ال�ساعة 3 م�ساء، مدينة دونهوانغ، 
على  املحلية  ال�سرطة  اأج���رب  مم��ا   ،2021 يوليو   25 يف 
الر�سوم  ب��واب��ات  عند  امل���رور  حركة  على  �سوابط  فر�س 
ال�سريعة  الطرق  �سياراتهم عن  باإبعاد  ال�سائقني  واأم��رت 

واإىل مناطق اخلدمة لنتظار انتهاء العا�سفة.
 واأظهرت لقطات الفيديو العا�سفة الرملية وهي تبتلع 
اأحد  "موغاو"،  لكهوف  موطن  وه��ي  دون��ه��وان��غ،  مدينة 
والتي تقع يف �سحراء  لليون�سكو،  العاملي  مواقع الرتاث 

جوبي وت�ستهر مبناخها القا�سي وظروفها املعي�سية.
 واأظهرت اللقطات، التي ن�سرت على موقع تويرت، مبان 
حيث  الهائلة،  الغبار  �سحابة  حتت  تختفي  وهي  �ساهقة 

انخف�ست الروؤية اإىل اأقل من 7 اأمتار.

طالب لرئي�سة وزراء نيوزيلندا: عمرك يبدو 62 عامًا!
على  اأردرن،  جا�سيندا  نيوزيلندا،  وزراء  رئي�سة  ح�سلت 
در�س يف احلياة اأثناء زيارتها لتاميذ اإحدى املدار�س يف 

يوم عيد ميادها احلادي والأربعني.
قيامها  بعد  ب��وك  في�س  على  ال��ب��ارزة  ال�سيا�سية  وكتبت 
الواقعة  "مدر�سة رواكاكا" يف بلدة واجن��اري  اإىل  بزيارة 
هو  /م��ا  طفل  ي�ساألك  "عندما  الباد:  �سمال  اأق�سى  يف 
عمرك؟/، فاأنا بالتاأكيد ل اأو�سي بالرد ب� /تعتقد كم هو 
عمري؟/". وقالت اأردرن: "يف حال كنتم تت�ساءلون عما 
نه الأطفال بخ�سو�س عمري، فقد كانت الإجابة هي  خمرّ
62 عاماً"، م�سيفة رمزاً تعبريياً )اميوجي( مذهوًل اإىل 

جانب ما كتبته.

�سالونات بريطانيا ت�ساهم يف تنظيف البحر... بال�سعر
على  البيئة  حماية  دع���اة  م��ن  جمموعة  تعمل 
اأنحاء بريطانيا  ت�سجيع م�سففي ال�سعر يف كل 
على اإعادة تدوير ال�سعر ل�ستخدامه يف تنظيف 
بقع التلوث النفطي البحرية اأو �سنع ال�سماد اأو 

توليد الطاقة.
جمال  يف  طليعياً  م��وق��ع��اً  ل��ل��ن��دن  اأنرّ  ف��ال��واق��ع 
الربيطانية  العا�سمة  ل��ك��نرّ  ال�سعر،  ت�سفيف 
متخلفة مع ذلك يف اإعادة تدوير النفايات التي 

ينتجها هذا القطاع.
يف حمل حاقة يف �سرق العا�سمة، يتهياأ فراي 
تايلور، اأحد موؤ�س�سي جمموعة "غرين �سالون" 
ا�ستخدام  كيفية  ل�سرح  الأخ�����س��ر(،  )ال�سالون 

ال�سعر يف ت�سنيع مر�سحات مزيلة للتلوث.
ال�سعر ميت�س الزيت ويختزنه طبيعياً

اإليه كمية  املاء يف خزان وي�سيف  ي�سكب تايلور 
م���ن زي���ت امل���ح���رك���ات، ث���م ي��ف��ت��ح ���س��ب��ك��ة قطنية 
اللفافة،  اك��ت��م��ال  مب��ج��رد  بال�سعر.  ويح�سوها 
ي�سعها على �سطح املاء امللوث، وما هي اإل ثواٍن 

حتى يعود املاء نظيفاً. وي�سرح الرجل اأن "ال�سعر 
ميت�س الزيت ويختزنه ب�سورة طبيعية".

ال�سعر  م��ن  ك��ي��ل��وغ��رام��اً  اأن  اخل����رباء  وي��و���س��ح 
الزيت،  ل��رتات من  اإىل ثماين  ميت�س ما ي�سل 
التلوث  ا�ستخدامه كمر�سحات لإزال��ة  اأما فكرة 
فم�سدرها الوليات املتحدة، وثبتت فاعليتها يف 
كل اأنحاء العامل يف امت�سا�س النفط يف البحر، 
على نحو ما حدث مع البقعة النفطية الناجمة 
جزيرة  �سواحل  قبالة  يابانية  ناقلة  غ��رق  ع��ن 

موري�سيو�س يف يوليو )متوز( 2020.
�سالون"  "غرين  جمموعة  ت�سكيل  مت  وعندما 
ال�سيف الفائت، كانت بريطانيا متخلفة كثرياً 
يف اإعادة التدوير، وفقاً لفراي الذي ياحظ اأن 
النفايات  هذه  تدوير  لإع��ادة  التحتية  "البنية 
"لن  غري موجودة" يف اململكة املتحدة، م�سيفاً 
ت�ستحدث  حتى  �سنوات  ع�سر  اأو  خم�س  ننتظر 
احل���ك���وم���ات ه����ذه الأن���ظ���م���ة، ب���ل ���س��ت��ف��ع��ل ذلك 

باأنف�سنا".

اإميلي بالنت خالل ح�ضورها العر�س الأول لفيلم Jungle Cruise يف ديزن لند بارك, كاليفورنيا.  رويرتز

بريانكا �سوبرا متحم�سة 
لأوملبياد طوكيو 

اأظهرت املمثلة الهندية  بريانكا �سوبرا  حما�ستها لأوملبياد طوكيو، فن�سرت عرب �سفحتها 
ة على موقع التوا�سل الجتماعي، �سورة لنف�سها وهي ت�ساهد احلفل من منزلها  اخلا�سرّ
يف لندن، وعلرّقت م�سجعة فريق الهند: "اأنا جال�سة اأمام تلفازي اأ�ساهد افتتاح الألعاب 
اإىل  ُت�سعر باحلنني  اللحظة  وامل��زاج حزين، لكن  الآن يف طوكيو  التي جتري  الأوملبية 
املا�سي. نعلم جميًعا اأن الألعاب ل ت�سبه اأي �سيء �سهدناه من قبل، مع مناف�سة اأف�سل 
الريا�سيني يف العامل على فخر بادهم. قد تكون ال�ساحات  دون جمهور، لكن هتافاتنا 

لن تتوقف، ل يهم اأين نحن".
جلميع  �سعيًدا  "حظاً  ق��ائ��ل��ة:  للريا�سيني،  الطيبة  متنياتها  بريانكا  ���س��ارك��ت  كما 

امل�ساركني. اأعلم اأنكم تقدمون �سيًئا للعامل املحا�سر ليهتف من اأجله".


