مب�شاركة  8مروحيات

�ص 03

التحالف الدويل يعتقل قياديني يف داع�ش بدير الزور

جامعة خليفة تطور تقنيات

•• دير الزور-وكاالت:

حديثة الكت�شاف املواقع الأثرية

نفذت قوات التحالف الدويل عملية �إنزال جوي يف ريف دير الزور ال�شرقي ومتكنت من
اعتقال قيادي وم�س�ؤول �سابق يف تنظيم داع�ش.
وقال املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان ،نقال عن ن�شطاء� ،إن قوات التحالف الدويل نفذت
بعد منت�صف ليلة االثنني عملية �إنزال يف قرية الزر بريف دير الزور ال�شرقي ،مب�شاركة
 8مروحيات بينها ناقلة جند ومتكنت من اعتقال م�س�ؤول �سابق مبا ي�سمى ديوان
ال�صحة بوالية الفرات� ،أثناء �سيطرة داع�ش.
كما اعتقلت قوات التحالف ،يف العملية نف�سها ،قياديا �آخر يف التنظيم من �أبناء بلدة
البوليل ،وفقا للمر�صد.
كذلك قام عنا�صر التحالف بتفجري منزل مواطن بوا�سطة عبوات نا�سفة ،حيث جرت
العملية دون م�شاركة قوات �سوريا الدميقراطية �أو قوات برية.
ي�شار �إىل �أنه يف الأول من يوليو اجلاري ،ر�صد املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان عملية
�أمنية لقوات التحالف ال��دويل وق��وات �سوريا الدميقراطية يف قرية خربة جامو�س
الواقعة يف ريف احل�سكة ال�شرقي قرب جبل كوكب اخلا�ضع ل�سيطرة النظام ال�سوري.
مواقــيت ال�صالة الفجر04:24 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

�ص 15

الوجه املظلم لرتكيا الأردوغانية

�ص 17

الفجر الريا�ضي

مباراة م�صريية مل�رص �أمام
�أ�سرتاليا يف الأوملبياد

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
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االحتادالأوروبيينددمبواقف
�إردوغ�����ان يف ���ش ��أن قرب�ص

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث :

مل�سنا تكامال وتالحما جمتمعيا والتزاما
بالإجراءات االحرتازية خالل عيد الأ�ضحى

•• بروك�سل�-أ ف ب:

ن ��دد االحت� ��اد االوروب � ��ي الثالثاء
ب��امل��واق��ف غ�ير امل�ق�ب��ول��ة للرئي�س
ال�ترك��ي يف � �ش ��أن ق�بر���ص ال�ت��ي ال
ت��زال العائق الأك�ب�ر ام��ام تطبيع
ال �ع�لاق��ات ب�ي�ن االحت� ��اد و�أن �ق��رة،
م �ه ��ددا يف �إع �ل��ان ت�ب�ن�ت��ه ال ��دول
االع�ضاء الـ 27باتخاذ �إجراءات
م�ضادة.
واورد االعالن الذي ا�صدره وزير
خارجية االحتاد االوروبي جوزيب
ب ��وري ��ل �أن ال � �ق� ��ادة االوروب � �ي �ي�ن
ي��ؤك��دون عزمهم "على ا�ستخدام
ك��ل االدوات واخل �ي��ارات املتوافرة
ل ��دي� �ه ��م يف ح � ��ال ق ��ام ��ت تركيا
بخطوات �أحادية تتنافى والقانون
الدويل.
ون� �ب ��ه االع� �ل� ��ان اىل �أن وزراء
خ��ارج �ي��ة االحت � ��اد ��س�ي�ب�ح�ث��ون يف
اتخاذ "خطوات" خالل اجتماعهم
املقبل �إذا مل ت�تراج��ع تركيا عن
افعالها املناق�ضة لقرارات جمل�س
االمن الدويل.
وي� ��أت ��ي ه ��ذا االع �ل��ان ب �ع��د �إدان� ��ة
جم�ل����س االم ��ن ب��اج�م��اع اع�ضائه
مل��واق��ف ال��رئ �ي ����س ال�ت�رك��ي رجب
طيب �إردوغان .وقد �صادقت عليه
الدول ال 27االع�ضاء يف االحتاد
االوروب � � � ��ي ،االم � ��ر ال � ��ذي يف�سر
ت�أخري �صدوره .

عربي ودويل

تعذيب وخطف واختفاء ق�رسي..

12:31
03:54
07:11
08:33
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�أخبار الإمارات

•• �أبوظبي-وام:

ف�صل من ف�صول معاركها �ضد االخوان

فرحة اجلماهري بتجميد الربملان

توجه بها �إىل الداخل واخلارج
ّ

قي�س �سعيد يبعث بر�سائل طم�أنة يف كل االجتاهات

الد�ستوري احلر يعلن ف�شل منظومة الربيع العربي ويدعو الرئي�س لتقدمي خارطة طريق وا�ضحة املعامل والأهداف
•• الفجر  -تون�س

ه� ��د�أ ال �� �ش ��ارع ،وال� �ت ��زم �أن �� �ص��ار املع�سكرين
بالقرارات املعلنة ،وغ��اب �شبح املواجهة امام
�أب��واب الربملان ،وانحازت البيانات ال�سيا�سية
جلميع الفرقاء اىل منطق العقل �أك�ثر من
االنفعال ،وغ��اب خطاب التحري�ض تقريبا،

يف انتظار ان تت�ضح الر�ؤية ،ويطرح الرئي�س
التون�سي قي�س �سعيد اجندة اخلطوة الثانية
التي يطالب مبعرفتها اجلميع.
هذا الأخ�ير ،وكمقدمة �ضرورية ملا �سيتخذه
من قرارات يف قادم الأيام ،حر�ص خالل لقاء
جمعه بر�ؤ�ساء ع��دد من املنظمات الوطنية،
على بعث ر�سائل طم�أنة بعدم االن��زالق �إىل

مربع اال�ستفراد بال�سلطة ،واحرتام احلقوق
واحلريات الفردية والعامة ،واحرتام �آجال
تطبيق الإج��راءات اال�ستثنائية ،والإعالن
عن تركيبة احلكومة اجلديدة يف غ�ضون
�أي ��ام ،وف��ق م��ا �صرحت ب��ه رئي�سة االحتاد
الوطني للمر�أة التون�سية ،را�ضية اجلربي.
م��ن ج�ه��ة �أخ ��رى ع�ّب رّ�ر احل��زب الد�ستوري

احل��ر ،يف بيان �أ��ص��دره �أم�س الثالثاء ،عن
ارتياحه حل�صول وع��ي جماعي ملا اعتربه
ف���ش��ل م�ن�ظ��وم��ة «ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي» التي
انطلقت يف  2011واعتربها دمرت �أ�س�س
االقت�صاد و�أفل�ست خزينة الدولة وجوعت
ال�شعب و�أر�ست نظاما �سيا�سيا هجينا ثبت
(التفا�صيل �ص)11-10
ف�شله.

�أكد الدكتور طاهر الربيك العامري املتحدث الر�سمي عن الهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث �أن دولة الإم��ارات من
�أوائ ��ل ال ��دول ال��داع�م��ة ل�ل�م�ب��ادرات الإن�سانية خ�لال كوفيد 19 -
و�شكلت م�ساعداتها نحو  80يف املائة من حجم اال�ستجابة الدولية
للدول املتعرثة خالل اجلائحة .
وقال خالل الإحاطة الإعالمية حلكومة الإمارات حول م�ستجدات
جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد � ..إن عيد الأ�ضحى كان خمتلفا عن
الأعياد التي �سبقته يف زمن اجلائحة حيث مل�سنا التكامل والتالحم
املجتمعي م��ن خ�لال التفاعل واالل �ت��زام ب��الإج��راءات االحرتازية
مما �ساهم يف ق�ضاء �إج��ازة العيد ب�أمان وكان موازيا لذلك التعاون
(التفا�صيل �ص)4
والتن�سيق مع كافة قطاعات الدولة.

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

•• �أبوظبي  -وام:

عقدت اللجنة الأمنية امل�شرتكة الإماراتية ال�سودانية اجتماعها الأول عن
بعد عرب تقنية االت�صال املرئي ،ملناق�شة �سبل تعزيز التعاون والتن�سيق،
وتبادل التجارب واخلربات يف املجال التدريبي ،بني وزارتي الداخلية يف
البلدين ال�شقيقني .تر�أ�س وفد الإمارات العميد حمد عجالن العميمي
(التفا�صيل �ص)2
مدير عام ال�شرطة اجلنائية االحتادية.

الناتو يدعو �إىل التفاو�ض على ت�سوية ب�ش�أن �أفغان�ستان

حذر من ظهور حكومة جديدة موازية يف ال�شرق

رئي�س الربملان :ليبيا �ستعود للمربع الأول �إذا ت�أجلت االنتخابات زحام على جوازات ال�سفر الأفغانية حت�سب ًا ل�سيطرة طالبان
•• ليبيا-رويرتز:

قال عقيلة �صالح رئي�س الربملان املتحالف مع
قوات �شرق ليبيا (اجلي�ش الوطني الليبي) �إن
ليبيا �ستعود للمربع الأول و�إىل ا�ضطرابات
ع��ام � 2011إذا ت�أجلت االنتخابات الوطنية
امل�ق��ررة يف دي�سمرب ك��ان��ون الأول .وح��ذر من
ظهور حكومة جديدة موازية يف ال�شرق.
وينظر لهذه االنتخابات يف الغرب باعتبارها
خ �ط��وة ح��ا��س�م��ة جل �ه��ود حت�ق�ي��ق اال�ستقرار
يف ليبيا التي ت�شهد حالة من الفو�ضى منذ
ان�ت�ف��ا��ض��ة ع��ام  2011امل��دع��وم��ة م��ن حلف
�شمال الأطل�سي والتي �أط��اح��ت بحكم معمر
القذايف.و ُق�سمت ليبيا ،املنتج الكبري للنفط
وال�غ��از ،يف ع��ام  2014بني حكومة معرتف
بها دوليا يف الغرب و�إدارة مناف�سة يف ال�شرق
�أقامت م�ؤ�س�سات خا�صة بها.
و�أدت عملية �سالم تقودها الأمم املتحدة �إىل
التو�صل لوقف لإطالق النار العام املا�ضي بعد
اندالع قتال بني الف�صائل املتناحرة .وت�شكلت
حكومة وحدة وطنية يف فرباير �شباط و�أقرها

الربملان يف مار�س �آذار.
وقال عقيلة �صالح رئي�س جمل�س النواب �إنه ال
يريد ر�ؤية املزيد من االنق�سامات.
وقال �صالح لرويرتز يف مكتبه يف بلدة القبة
ب�شرق البالد «�إذا تعطلت االنتخابات� ،سوف

نرجع للمربع االول» حم��ذرا من �أن حكومة
جديدة موازية �ستظهر يف ال�شرق.
وه��دف حكومة ال��وح��دة الوطنية ه��و �ضمان
ا� �س �ت �م��رار اخل��دم��ات ال �ع��ام��ة وق �ي��ادة البالد
الن�ت�خ��اب��ات ع��ام��ة ي ��وم  24دي���س�م�بر كانون

الأول.
وق ��ادت عملية ال���س�لام ك��ذل��ك �إىل ه��دن��ة يف
�سبتمرب �أي�ل��ول بعد ف�شل هجوم ا�ستمر 14
� �ش �ه��را ب �ق �ي��ادة خ�ل�ي�ف��ة ح �ف�تر ق��ائ��د اجلي�ش
ال��وط�ن��ي الليبي .ودع��ت ال�ه��دن��ة �إىل مغادرة
جميع القوات الأجنبية وقوات املرتزقة.
وقال �صالح الرئي�س وحده الذي يح�سم �أمر
وج��ود ال�ق��وات وامل��رت��زق��ة الأج��ان��ب يف البالد
م�ضيفا �أن هناك �صعوبات يف توحيد اجلي�ش
ب�سبب التدخالت اخلارجية.
وقال م�س�ؤول بارز بوزارة اخلارجية الأمريكية
ال�شهر املا�ضي �إن تركيا ورو�سيا ،التي تدعم
كل منهما طرفا خمتلفا يف ال�صراع الليبي،
تو�صلتا �إىل تفاهم �أويل للعمل على حتقيق
هدف �سحب نحو  300من املرتزقة ال�سوريني
من كل جانب من جانبي ال�صراع.
وق ��ال ��ص��ال��ح �إن ح�ك��وم��ة ال��وح��دة الوطنية
ف �� �ش �ل��ت يف ت��وح �ي��د امل ��ؤ� �س �� �س��ات و�أ�صبحت
حكومة لطرابل�س فقط وطالبها باالهتمام
ب��االل �ت��زام��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��احل�ك��وم�ت�ين اللتني
جرى حلهما.

ميقاتي يبد�أ مهمة �صعبة لت�شكيل حكومة يف لبنان

� �ش��دد الأم �ي��ن ال �ع��ام حل �ل��ف � �ش �م��ال الأط �ل �� �س��ي ين�س
�ستولتنربغ ال �ث�لاث��اء ع�ل��ى � �ض��رورة ال�ت�ف��او���ض على
ت�سوية م��ع ط��ال�ب��ان يف �أف�غ��ان���س�ت��ان ،و�أق ��ر ب ��أن البلد
يواجه و�ضعا �أمنيا �صعبا للغاية مع ان�سحاب القوات
الأجنبية.
وق� ��ال ��س�ت��ول�ت�ن�برغ ع �ل��ى ت��وي�تر ب �ع��دم��ا حت � �دّث �إىل
الرئي�س الأف�غ��اين �أ�شرف غني يبقى الو�ضع الأمني
يف �أف�غ��ان���س�ت��ان �صعبا للغاية ويقت�ضي ت�سوية يتم
التفاو�ض عليها� .سيوا�صل حلف �شمال الأطل�سي دعم
�أفغان�ستان مبا يف ذلك عرب التمويل والتواجد املدين
والتدريب خارج البالد.
ارتفع م�ستوى العنف منذ مطلع �أي��ار مايو يف وقت
�أطلقت طالبان هجوما وا�سع النطاق بعد �أيام من بدء
القوات الأمريكية بقيادة حلف الأطل�سي ان�سحابها
الذي ا�س ُتكمل تقريبا.
و�سيطر املتم ّردون على مناطق وا�سعة ومعابر حدودية
وحا�صروا عوا�صم عدة واليات.

فرن�سا� :إي����ران تع ّر�ض
حم���ادث���ات فيينا للخطر

مو�سكو تنتظر جدية �أمريكية
يف احلوار اال�سرتاتيجي اليوم

•• باري�س-وكاالت:

•• مو�سكو�-أ ف ب:

•• بريوت-وكاالت:

ب� ��د�أ رئ�ي����س احل �ك��وم��ة اللبناين
امل �ك �ل��ف جن �ي��ب م �ي �ق��ات��ي �أم�س
ال �ث�لاث��اء ا��س�ت���ش��ارات م��ع الكتل
ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة يف خ � �ط� ��وة ت�سبق
املفاو�ضات ال�صعبة مع الأحزاب
ال�سيا�سية التي وقفت خالل نحو
ع ��ام ع��ائ �ق �اً ام ��ام والدة حكومة
جديدة مهمتها �إنقاذ البالد من
االنهيار االقت�صادي.
وبعد ع��ام ف�شلت فيه حماولتان
لت�أليف حكومة جراء اخلالفات
ال�سيا�سية احل��ادة ،كلف الرئي�س
ال�ل�ب�ن��اين م�ي���ش��ال ع��ون الإثنني
م �ي �ق��ات��ي ( 65ع ��ام� �اً) ت�شكيل
احل� �ك ��وم ��ة ،يف م �ه �م��ة و�صفها
الرئي�س املكلف بال�صعبة.
و�أط� �ل ��ق م �ي �ق��ات��ي ،ال� ��ذي تر�أ�س
حكومتني يف ال�سابق ،ا�ست�شارات
الت�أليف الثالثاء �إذ التقى رئي�س
جمل�س النواب نبيه بري.
وعادة ما يتم طرح ا�سم ميقاتي،
رجل الأعمال الرثي الذي تر�أ�س
ح�ك��وم�ت�ين يف ال���س��اب��ق ،كمر�شح
ت��واف �ق��ي ل �ل �خ��روج م ��ن اجلمود
الناجت من اخلالفات ال�سيا�سية
يف البالد .وبات اليوم ال�شخ�صية
الثالثة التي يكلفها عون ت�شكيل

•• بروك�سل�-أ ف ب:

ويف طابور طويل �أمام دائرة اجلوازات يف كابول ،يقف
عبد اخلالد نبيار منتظراً �أن يحني دوره لطلب �إ�صدار
وثائق �سفر لعائلته ،من �ش�أنها �أن تخوّله مغادرة البالد
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
غ��رار املئات �صباحاً حتت �أ�شعة �شم�س ح��ارق��ة ،جئت
للح�صول على جوازات �سفر لعائلتي لأننا ال نعلم �أبداً
ما قد يح�صل.
لأكرث من مئة مرت ،ميتد ّ
�صف االنتظار عند الثامنة
�صباحاً .ي�ستظل البع�ض من �أ�شعة ال�شم�س مبغلفات
بال�ستيكية و�ضعوا فيها امل�ستندات والأوراق املطلوبة
الجناز جوازات �سفرهم.
ت�ب��دي م���س��ؤول��ة ان��زع��اج�ه��ا م��ن وج��ود ال�صحافيني.
وت�ق��ول بانفعال احل�صول على ج��واز �سفر ه��و طلب
م�شروع لكل �أفغاين.
خالل الأ�سابيع الأخرية ،فاق عدد الراغبني باحل�صول
على جوازات �سفر التوقعات .ويقول �شرطي لفران�س
بر�س ن�ستقبل نحو ع�شرة �آالف �شخ�ص يومياً ،مقابل
�ألفني يف العادة.

مهمة �صعبة �أمام ميقاتي لإنقاذ لبنان من �شبح االنهيار الكامل
ح �ك��وم��ة ب �ع��د ا��س�ت�ق��ال��ة حكومة ع�ل��ى �إ� �ص�لاح��ات ج��ذري��ة مقابل الوزراء و�شكل احلكومة.
وقبل احل��ري��ري ،اعتذر ال�سفري
ح���س��ان دي ��اب �إث ��ر ان�ف�ج��ار مرف�أ تقدمي الدعم املايل للبنان.
ب�ي�روت امل ��ر ّوع يف ال��راب��ع م��ن �آب ومنت�صف ال�شهر احل��ايل� ،أعلن م�صطفى �أديب ،الذي كلف ت�أليف
�أغ�سط�س  ،2020وال ��ذي �أدى احل� ��ري� ��ري اع� � �ت � ��ذاره ع ��ن عدم احلكومة نهاية �آب �أغ�سط�س ،عن
اىل مقتل �أكرث من مئتي �شخ�ص ت�شكيل حكومة جديدة بعد ت�سعة امتام املهمة جراء اخلالفات بني
و�إ� � �ص� ��اب� ��ة �أك� �ث ��ر م� ��ن � 6500أ�شهر على تكليفه ،بعدما حالت القوى ال�سيا�سية.
ب � �ج� ��روح.ومل ت �ن �ج��ح ال�ضغوط اخلالفات ال�سيا�سية احل��ادة مع وال ي �ب��دي ُك�ث�ر ت �ف��ا�ؤ ًال بتكليف
الدولية على الطبقة ال�سيا�سية ،رئي�س اجل�م�ه��وري��ة دون امتامه م �ي �ق��ات��ي خ �� �ص��و� �ص �اً �أن� ��ه يعترب
التي مار�ستها فرن�سا خ�صو�صاً ،امل �ه �م��ة .وق ��د �أم �� �ض��ى احلريري جزءاً من الطبقة ال�سيا�سية التي
م�ن��ذ االن�ف�ج��ار يف ت�سريع والدة وع��ون الأ�شهر املا�ضية يتبادالن طالبت تظاهرات �ضخمة يف العام
حكومة ي�شرتط املجتمع الدويل االت � �ه� ��ام� ��ات ب��ال �ت �ع �ط �ي��ل ج� ��راء  2019ب�إ�سقاطها ،كما �إن ا�سمه
�أن ت���ض��م اخ�ت���ص��ا��ص�ي�ين وتقبل اخلالف على احل�ص�ص وت�سمية مرتبط بق�ضايا ف�ساد.

تعوّل مو�سكو على املحادثات رفيعة
امل�ستوى التي جتريها مع اجلانب
الأمريكي يف جنيف اليوم الأربعاء
ل�ت�ح�دّد م��دى ج � ّدي��ة وا��ش�ن�ط��ن يف
امل���ض��ي ب��احل��وار ال�ث�ن��ائ��ي ،وف��ق ما
�أعلن م�س�ؤول رو�سي الثالثاء.
وقال نائب وزير اخلارجية �سريغي
ري ��اب� �ك ��وف ،ع �ل �ي �ن��ا �أن ن �ف �ه��م �إث ��ر
امل �ح��ادث��ات م ��دى ج��د ّي��ة زمالئنا
الأم�ي�رك �ي�ي�ن يف رغ�ب�ت�ه��م ب�إقامة
ح ��وار ذات م �غ��زى وح �ي��وي ب�ش�أن
اال�ستقرار اال�سرتاتيجي.
و ّ
مت ال�ت��واف��ق ع�ل��ى �إط�ل�اق احلوار
ح ��ول اال� �س �ت �ق��رار اال�سرتاتيجي
خالل قمة جمعت يف  16حزيران
ي��ون�ي��و ال��رئ�ي���س�ين الأم�ي�رك ��ي جو
بايدن والرو�سي فالدميري بوتني
يف جنيف .وتهدف املبادرة بالدرجة
الأوىل �إىل حتقيق اال��س�ت�ق��رار يف
عالقتهما املتو ّترة.
ويعقد االجتماع ،وهو الثاين على
م�ستوى رفيع يف غ�ضون �شهرين،
يف جنيف خلف �أبواب مو�صدة.
و�أو� � � �ض � ��ح �أن ال � �ه� ��دف م� ��ن عقد
االجتماع هو �إطالق امل�سار و�إجراء
حتليل مع ّمق لنقاط االخ�ت�لاف و
جماالت للعمل امل�شرتك.

رجل يتابع ت�صاعد الدخان الكثيف من موقع الإنفجار (ا ف ب)

انفجار هائل يهز جممعا للكيماويات يف �أملانيا

•• برلني-وكاالت:

ه ّز انفجار هائل جممعا للكيماويات مبدينة ليفركوزن الأملانية ،الثالثاء،
مما �أدى �إىل ت�شكل �سحابة �سوداء كبرية يف الهواء ،و�إ�صابة وفقدان عدد
من الأ�شخا�ص.
وذكرت وكالة الأنباء الأملانية� ،أن املكتب االحتادي الأملاين للحماية املدنية
والإغاثة يف حاالت الكوارث� ،صنف االنفجار على �أنه ي�شكل (تهديدا كبريا)،
وطلب من ال�سكان البقاء يف املنازل و�إغالق النوافذ والأبواب .وذكرت و�سائل
�إعالم �أملانية� ،أن عدد الإ�صابات الناجمة عن االنفجار ،و�صل �إىل .16
وقال م�شغلو موقع كيمبارك يف ليفركوزن ،الذي يبعد حوايل  20كيلومرتا
�شمال كولونيا على نهر الراين� ،إن �سبب االنفجار مل يت�ضح بعد.
و�أ�شار بيانهم على تويرت� ،إىل �أنه مت ن�شر رجال الإطفاء وعربات الك�شف
عن التلوث.
وذكرت ال�شرطة يف مدينة كولون القريبة� ،أنه لي�س لديها �أي معلومات عن
�سبب �أو حجم االنفجار ،ولي�ست على علم ب�أي �إ�صابات يف هذه املرحلة ،لكنها
ن�شرت عددا كبريا من اجلنود و�سيارات الإ�سعاف يف مكان احلادث ،وفق ما
نقلت �أ�سو�شيتد بر�س.
وطلبت ال�شرطة من جميع ال�سكان البقاء يف املنازل ،كما ح��ذرت ال�سكان
خ��ارج ليفركوزن بتجنب املنطقة ،و�أغلقت العديد م��ن ال�ط��رق ال�سريعة
الرئي�سية القريبة.

ح � ّذرت وزارة اخلارجية الفرن�سية
من �أن عدم عودة �إيران �إىل طاولة
املحادثات قريباً� ،سيعر�ض فر�صة
التو�صل التفاق مع القوى العاملية
حول النووي الإيراين للخطر.
و�أف � � � ��ادت امل �ت �ح��دث��ة ب��ا� �س��م وزارة
اخل��ارج�ي��ة الفرن�سية �أنيي�س فون
دي��ر م��ول ،يف �إف ��ادة يومية نقلتها
وكالة رويرتز ،االثنني ،ب�أن طهران
ل��و وا� �ص �ل��ت ال �� �س�ير ع �ل��ى اخلطى
ن �ف �� �س �ه��ا ،ف� ��إن� �ه ��ا ال ت �ب �ط��ئ فقط
التو�صل �إىل اتفاق لرفع العقوبات،
بل تعر�ض احتمال اختتام حمادثات
فيينا وع��ودة خطة العمل ال�شاملة
امل�شرتكة خلطر كبري.
ي �� �ش ��ار �إىل �أن امل� �ت� �ح ��دث با�سم
اخلارجية الأم�يرك�ي��ة نيد براي�س
ك ��ان ك���ش��ف الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي� ،أن
اجلولة ال�سابعة من املحادثات حول
العودة �إىل االتفاق مل حتدد بعد.
و�أو� �ض��ح يف ت�صريحات �صحافية،
�أن ب�لاده �أب��دت م��راراً ا�ستعداداها
ع �ل��ى ال �ع �م��ل ل� �ل� �ع ��ودة واالل � �ت� ��زام
امل �� �ش�ترك ب��االت �ف��اق ،م �� �ش��دداً على
�أن ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة ب��اع �ت �ق��اده هي
الأداة الأك�ث�ر فعالية امل�ت��وف��رة مع
�شركاء �أمريكا يف جمموعة الدول
اخل�م���س��ة زائ ��د واح ��د ل�ل�ت��أك��د من
ج��دي��د م ��ن ع ��دم ام �ت�ل�اك �إي � ��ران
لل�سالح النووي.
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�أجرت  296,686فح�صا ك�شفت عن � 1,539إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  1,497حالة جديدة من كورونا
•• �أبوظبي-وام:

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم
�أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  296,686فح�صا جديدا خالل ال�ساعات
الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي.

و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  1,539حالة �إ�صابة
ج��دي��دة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  674,724حالة.
كما �أعلنت ال ��وزارة ع��ن وف��اة حالتني م�صابتني وذل��ك م��ن تداعيات
الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة
 1,929حالة.

و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  1,497حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  652,180حالة.

ال�صحة تقدم  63,309جرعات من لقاح
كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  63,309جرعات من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى ام�س  16,587,478جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  167.71جرعة لكل � 100شخ�ص.
ً
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعيا �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19

�إطالق بوابة �إلكرتونية لتقدير �أعداد الطيور املائية يف العامل

•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت هيئة البيئة � -أبوظبي بالتعاون مع املنظمة الدولية للأرا�ضي
ال��رط�ب��ة ب��واب��ة �إل�ك�ترون�ي��ة لتقدير �إع ��داد ال�ط�ي��ور امل��ائ�ي��ة ،وت�ع�ت�بر هذه
البوابة من�صة تفاعلية �إلكرتونية ت�ضم �أحدث البيانات حول حالة وتوزيع
جمموعات الطيور املائية يف العامل.
ومتت عملية الإطالق بعد عقد جل�سة نقا�شية خالل ندوة عاملية نظمتها
املنظمة الدولية للأرا�ضي الرطبة بال�شراكة مع هيئة البيئة – �أبوظبي
والتي قدمت دعماً مالياً لتطوير البوابة.
�شارك باجلل�سة النقا�شية جلنة دولية رائ��دة �ضمت ممثلني عن اتفاقية
رام�سار ب�ش�أن الأرا� �ض��ي الرطبة ومعاهدة الأن ��واع املهاجرة /CMS/
واتفاقية التنوع البيولوجي  /CBD/واتفاقية الطيور املائية املهاجرة
الأفريقية الأوروبية الآ�سيوية  /AEWA/و�شبكة موقع م�سار الطريان
بني �شرق �آ�سيا و�أ�سرتاليا /EAAF/و�شبكة موقع م�سار الطريان يف
غرب  /و�سط �آ�سيا و�شبكة حممية الطيور ال�ساحلية يف ن�صف الكرة الغربي
 /WHSRN/والتي متثل امل�ستخدمني الرئي�سيني للبوابة اجلديدة
وم� ّث��ل هيئة البيئة � -أبوظبي الدكتور �سامل جافيد مدير �إدارة التنوع
البيولوجي الربي بالإنابة.
وم��ع وج ��ود �أك�ث�ر م��ن  870ن��وع��ا م��ن ال�ط�ي��ور امل��ائ�ي��ة ��س�ت��وف��ر البوابة
الإلكرتونية اجلديدة �أحدث املعلومات حول تقديرات �أعداد الطيور املائية
واجت��اه��ات �أك�ث�ر م��ن  2500جم�م��وع��ة م��ن ه��ذه ال�ط�ي��ور وت�ت�ن��وع هذه
الطيور من طيور الفالمنجو الرائعة التي ميكن م�شاهدتها بانتظام يف
الأرا�ضي الرطبة ال�ساحلية والداخلية يف الإمارات العربية املتحدة وطيور
كركي �سارو�س املهيبة التي يبلغ طولها �أكرث من  1.5مرت مما يجعلها من
�أطول الطيورالتي تنت�شر يف الأرا�ضي الرطبة وحقول الأرز يف جنوب �شرق
�آ�سيا وا�سرتاليا.
وت�شمل �أي��ً��ض��ا �أن ��واع ال�ط�ي��ور امل��ائ�ي��ة الأخ ��رى م��ن ط�ي��ور الطيطوي �إىل

الزقزاق مبا يف ذلك زقزاق ال�سرطان الفريد من نوعه الذي يتكاثر حال ًيا
يف اثنتني من ج��زر �أبوظبي البحرية ويتطلب احلفاظ على جميع هذه
الأنواع توفر معلومات ي�سهل الو�صول �إليها عن حالتها وامناط هجرتها
مل�ساعدة احلكومات والباحثني على اتخاذ قرارات حلمايتها.
وقالت �سعادة الدكتورة �شيخة �سامل الظاهري الأمني العام لهيئة البيئة
 �أبوظبي ان البوابة اجلديدة �ست�ساهم يف جعل الو�صول �إىل معلوماتحول الطيور املائية الرئي�سية �أ�سهل بكثري لل�سلطات املعنية ب�إدارة ومراقبة
هذه الطيور مثل هيئة البيئة � -أبوظبي و�ست�ساعدنا بالت�أكيد على حتديد
مواقع الأرا�ضي الرطبة اجلديدة التي ميكن �أن يتم �ضمها �إىل اتفاقية
رام�سار ..و�سيكون الدعم الذي قدمناه مفيدا للغاية للم�ستخدمني بدءًا
من احلكومات �إىل الباحثني واملهتمني يف املحافظة على احلياة الفطرية
على ال�صعيدين الوطني والإقليمي ويف جميع �أنحاء العامل.
من جهته ق��ال �أحمد الها�شمي املدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع
البيولوجي الربي والبحري بهيئة البيئة � -أبوظبي الذي �شارك � ً
أي�ضا يف
�إطالق البوابة الإلكرتونية ان تطوير البوابة التفاعلية من قبل املنظمة
الدولية للأرا�ضي الرطبة يعد �إجنازا مهما وقد جاء الدعم الذي قدمته
هيئة البيئة – �أبوظبي يف الوقت املنا�سب و�أدى �إىل تطوير ه��ذه الأداة
التي �ستعمل كنظام دعم للطيور املائية والأرا�ضي الرطبة يف جميع �أنحاء
العامل.
وحث الها�شمي احلكومات واملنظمات غري احلكومية واخل�براء يف جميع
�أنحاء العامل على تقدمي مالحظاتهم حول البوابة الإلكرتونية وكيف
�ساهمت بدعمهم يف تنفيذ عملهم وتقدمي مقرتحاتهم لإدخال حت�سينات
على �آلية عمل البوابة يف امل�ستقبل.
وو بدوره قال الدكتور �سامل جافيد �إن الو�صول �إىل �أحدث املعلومات حول
حجم واجتاهات الطيور �أمر بالغ الأهمية للمنظمات احلكومية امل�س�ؤولة
عن �إدارة الأرا�ضي الرطبة والطيور املائية.
و�أ�ضاف :ت�سمح لنا اخلرائط التفاعلية وحتديدعتبة  ?1من العدد الكلي

لكل جمموعة من �أعداد الطيور املائية بتحديد املواقع امل�ستهدفة وحتديد
�أولويات احلفاظ عليها وتخطيط �إج��راءات احلماية على امل�ستوى املحلي
و�إدراجها �ضمن �شبكات املناطق املحمية ف� ً
ضال عن �إعالن املواقع ك�أرا�ضي
رطبة ذات �أهمية دولية مبوجب اتفاقية رام�سار.
وذك��ر �أن هيئة البيئة – �أبوظبي �أج��رت برناجماً لتقييم ور��ص��د تكاثر
الطيور املائية املهاجرة يف �أبوظبي بالإ�ضافة �إىل ذل��ك اك�سبتنا درا�سات
ال�ط�ي��ور امل��ائ�ي��ة امل�ه��اج��رة الرئي�سية ال�ت��ي �أج��رت�ه��ا الهيئة ع��ن ُب�ع��د عرب
الأقمار ال�صناعية ر�ؤى مهمة حول مواقع هجرة الطيور و�أمناط هجرتها
وا�ستخدام الأرا�ضي الرطبة على طول م�سارات الطريان مما �ساعدنا يف
حماية املواقع املهمة.
و�أ�شار الدكتور جافيد �إىل �أن الهيئة تقوم �أي�ضا بتن�سيق التعداد الدويل
للطيور املائية  /IWC/يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة وهي مبادرة
ط��وي�ل��ة الأم ��د �ضمن ع�ل��م امل� َ
�واط � َن��ة تتيح للمتطوعني ال�ف��ر��ص��ة لزيارة
الأرا�ضي الرطبة املهمة يف جميع �أنحاء الإم��ارات العربية املتحدة وجمع
البيانات عن الطيور املائية كما ت�ساهم املعلومات التي يتم جمعها من
خالل جمموعة من املتطوعني يف توفري بيانات مفيدة عن الطيور املائية
والتي تغذي تقديرات �أعداد الطيور املائية .
وق��ال انه نظرا الن العديد من الأرا��ض��ي الرطبة يف جميع �أنحاء العامل
تتعر�ض للتهديد نتيجة الأن�شطة التنموية والتغري املناخي وت�أثري الأنواع
الغازية فنحن بحاجة �إىل العمل معاً حلمايتها ولأن الأرا��ض��ي الرطبة
تعتربمن بني �أكرث النظم البيئية �إنتاجية يف العامل ،فنحن بحاجة � ً
أي�ضا
�إىل ا�ستعادة بع�ض الأرا�ضي الرطبة املتدهورة والتي هي يف حاجة ما�سة
�إىل حمايتها و�ضمان تعافيها.
و�أ��ش��ار �إىل �أن الأمم املتحدة ق��د �أعلنت م��ؤخ��را �أن ه��ذا العقد ه��و "عقد
الأمم املتحدة ال�ستعادة النظام الإيكولوجي" لعك�س وا��س�ت�ع��ادة النظم
البيئيةاملتدهورة.
و توفر البوابة الإلكرتونية روابط لـ  160نوعا من الطيور املائية املهددة

وفقا للقائمة احلمراء للأنواع املهددة باالنقرا�ض ال�صادرة عن االحتاد
الدويل حلماية الطبيعة كما تدعم البوابة تطوير و�أعمال اتفاقية رام�سار
مبا يتعلق مبعاهدة الأن��واع املهاجرة واتفاقية التنوع البيولوجي وكذلك
املبادرات الإقليمية  /وم�ساراتهجرة الطيور الرئي�سية.
كما تتميز البوابة التفاعلية املفتوحة واملح�سنة ب�سهولة الو�صول �إىل
املعلومات الأ�سا�سية عن جمموعات الطيور املائية واالجت��اه��ات كما �أنها
�ستوفر ميزة �إ�ضافية تتمثل بخرائط حتدد مواقع انت�شار �أن��واع الطيور
املائية يف العامل وميكن ا�ستخدام هذا البوابة من قبل ال�سلطات الوطنية
�أو املحلية العاملة يف جمال �إدارة الأرا�ضي الرطبة �أو مديري املواقع الأمر
الذي مي ّكنهم من الو�صول �إىل قائمة خمت�صرة من �أعداد الطيور املائية
للتحقق من املعلومات املتاحة وحتديد الأرا�ضي الرطبة التي يحتمل �أن
تكون ذات �أهمية دولية �أو وطنية.
و�سي�ساعد هذا يف اتخاذ قرارات م�ستنرية وحا�سمة ب�ش�أن حماية الأرا�ضي
الرطبة واحلفاظ عليها �إن زيادة عدد وم�ساحة هذه املواقع ذات الأهمية
الدولية �ست�ساعد احلكومات على حتقيق �أهدافها مبوجب اتفاقية التنوع
فر�صا لدعم
البيولوجي لتعزيز تغطية املناطق املحمية كما توفر البوابة ً
حتديد مناطق الطيور املهمة ومناطق التنوع البيولوجي الرئي�سية يف
جميع �أنحاء العامل.
حتل البوابة اجل��دي��دة حمل بوابة تقدير �أع��داد الطيور املائية التي مت
�إطالقها يف م�ؤمتر رام�سار يف عام  2012وا�ستخدمت ب�شكل مكثف من
قبل احلكومات واملنظمات غري احلكومية والباحثني وغريهم من جميع
�أن�ح��اء العامل على م��دار العقد املا�ضي وحت��اول الطيور املائية يف جميع
�أنحاء العامل التكيف مع التغريات امل�ستمرة يف املناخ وكذلك التحوالت يف
امل�ساحات الطبيعية واملوائل املت�أثرة مب�شاريع التنمية الب�شرية ملوا�صلة
دعم م�ستخدمي البيانات يجب حتديث املعلومات املوجودة على البوابة
ب�شكل منتظم لتعك�س �أحدث املعارف حول حالة واجتاهات وم�سارات هجرة
الطيور املائية.

االحتادية للموارد الب�شرية تطلق �شهادة متخ�ص�ص اللجنة الأمنية الإماراتية ال�سودانية تبحث تعزيز التعاون امل�شرتك
م�ساعد يف �إدارة املوارد الب�شرية ملوظفي احلكومة

•• دبي -وام:

�أعلنت الهيئة االحت��ادي��ة للموارد
الب�شرية احلكومية عن فتح املجال
�أم��ام موظفي ال ��وزارات واجلهات
االحت��ادي��ة للح�صول على �شهادة
متخ�ص�ص م�ساعد يف �إدارة املوارد
الب�شرية/ aPHRi /املعتمدة
من معهد اعتماد امل��وارد الب�شرية
 /./HRCIو�أو� �ض �ح��ت مرمي
ال��زرع��وين م��دي��ر �إدارة تخطيط
امل��وارد الب�شرية يف الهيئة �أن هذه
هي امل��رة الأوىل التي تطرح فيها
�شهادة متخ�ص�ص م�ساعد يف �إدارة
امل � ��وارد ال�ب���ش��ري��ة "" aPHRi
ب��ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ح �ي��ث تقدمها
�أك� ��ادمي � �ي� ��ة ب� ��ي دب �ل �ي ��و � �س ��ي / /
 PWCالعاملية ..الفته �إىل �أن
�إطالق ال�شهادة التخ�ص�صية ي�أتي
�ضمن م �ب��ادرة ال���ش�ه��ادات املهنية
مل ��وظ� �ف ��ي احل� �ك ��وم ��ة االحت� ��ادي� ��ة
"النخبة" والتي �أطلقتها الهيئة
يف م��ار���س امل��ا��ض��ي ب�ه��دف تطوير
وتعزيز مهارات موظفي الوزارات
واجل� �ه ��ات االحت ��ادي ��ة م ��ن خالل
ت��وف�ير � �ش �ه��ادات وب ��رام ��ج مهنية
تقدمها جامعات ومعاهد تدريب
حملية وعاملية �ضمن  20عائلة
وظ �ي �ف �ي��ة وب� ��أ�� �س� �ع ��ار تف�ضيلية
وح� ��� �ص ��ري ��ة مل ��وظ� �ف ��ي احلكومة
االحتادية.
وذك � ��رت ال� ��زرع� ��وين �أن �شهادة"
" aPHRiت�ستهدف بالدرجة

الأوىل موظفي وم�س�ؤويل �إدارات
امل� � � ��وارد ال �ب �� �ش��ري��ة يف ال� � � ��وزارات
واجل�ه��ات االحت��ادي��ة حيث يت�ألف
ال�ب�رن ��ام ��ج ال� �ت ��دري� �ب ��ي اخل��ا���ص
بال�شهادة م��ن � 30ساعة تدريب
اف�ترا� �ض �ي��ة م��وزع��ة ع�ل��ى � 3أي ��ام
م�شري ًة �إىل �أن الربنامج التدريبي
� �س�يرك��ز ع �ل��ى ت ��زوي ��د امل�شاركني
ب ��امل� �ه ��ارات وال� �ك� �ف ��اءات ال�ل�ازم ��ة
ل�ل�ت�ط��ور امل�ه�ن��ي يف جم ��ال امل ��وارد
ال�ب���ش��ري��ة وحت���س�ين �أداء الأف� ��راد
وتقليل املخاطر املرتبطة مبكان
ال�ع�م��ل وتنفيذ م �ب��ادرات املواهب
داخ � ��ل امل ��ؤ� �س �� �س��ة .ول �ف �ت��ت مرمي
ال��زرع��وين �إىل �أن الهيئة �ستعقد
يف ن�ه��اي��ة ال���ش�ه��ر اجل� ��اري ور�شة
عمل افرتا�ضية ملوظفي احلكومة
االحت� ��ادي� ��ة؛ ل�ت�ع��ري�ف�ه��م مباهية
ال �� �ش �ه��ادة وم �ت �ط �ل �ب��ات احل�صول
عليها و�أب��رز املزايا التي �سيح�صل
عليها املوظفون امل�سجلون فيها.
م��ن جهتها �أ� �ش ��ارت �أم ��ان ��دا الين
� �ش��ري��ك يف �أكادميية" "PwC

�إىل ان تطوير ق��وة عمل للموارد
الب�شرية ج��اه��زة للم�ستقبل �أمر
مهم لتمكني احلكومة وامل�ؤ�س�سات
من حتقيق ر�ؤية الإمارات العربية
امل �ت �ح��دة ... 2071م �ع��رب��ه عن
� �س �ع��ادت �ه��ا ب��ال �ت �ع��اون م ��ع الهيئة
االحت � ��ادي � ��ة ل� �ل� �م ��وارد الب�شرية
لتقدمي �أول م�ؤهل عربي للموارد
الب�شرية/ "aPHRi "TM /
ملوظفي حكومة الإم��ارات العربية
املتحدة وتطلعت �إىل رفع مهارات
م �ت �خ �� �ص �� �ص��ي امل� � � ��وارد الب�شرية
النا�شئني ودع�م�ه��م �أث �ن��اء منوهم
لي�صبحوا ق��ادة م ��وارد ب�شرية يف
امل�ستقبل ".و ب��دوره��ا ذك��رت نورة
امل�ل�ا تنفيذي �سيا�سات التدريب
وال�ت�ع�ل�ي��م امل���س�ت�م��ر احل �ك��وم��ي يف
الهيئة ان مبادرة ال�شهادات املهنية
تهدف يف امل�ق��ام الأول �إىل متكني
م ��وظ �ف ��ي احل� �ك ��وم ��ة االحت� ��ادي� ��ة
وتزويدهم باملهارات التخ�ص�صية
ال �ل��ازم � ��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق الأه � � � ��داف
امل�ؤ�س�سية واالنطالق نحو امل�ستقبل
مت�سلحني مبهارات عالية وقدرات
تخ�ص�صية م��ن خ�لال ح�صولهم
ع�ل��ى � �ش �ه��ادات مهنية تخ�ص�صية
م��ن ج �ه��ات االخ �ت �� �ص��ا���ص حمليا
وع��امل �ي��ا ح �ي��ث ي �ت��م ت �ق ��دمي هذه
ال�شهادات املهنية على م��دار العام
عن طريق �أف�ضل مزودي التدريب
ومعاهد وجامعات رائ��دة يف كافة
ال�ت�خ���ص���ص��ات ��ض�م��ن  20عائلة
وظيفية.

�إ�سعاف دبي حتافظ على ا�ستحقاقها ل�شهادة ا�ستمرارية الأعمال
•• دبي-وام:

ح��اف�ظ��ت م�ؤ�س�سة دب��ي خلدمات
الإ� � �س � �ع� ��اف ع� �ل ��ى ا�ستحقاقها
ل�شهادة ا�ستمرارية الأعمال حيث
ح �� �ص��دت ل �ل �م��رة ال �ث��ان �ي��ة �شهادة
الإع �ت �م��اد مل��وا� �ص �ف��ة ن �ظ��ام �إدارة
ا�ستمرارية الأعمال العاملية "�آيزو
 " 22301:2012بعد امتثالها
لكافة معايري املعهد الربيطاين
للمعايري وامل��وا��ص�ف��ات يف جمال
ا�ستمرارية الأعمال.
ي ��ؤك��د ه ��ذا اال��س�ت�ح�ق��اق ق ��درة "
�إ�سعاف دب��ي " على الإ�ستمرار يف
�أداء ن�شاطها وخدماتها احليوية

يف جميع الأوق��ات يف �إط��ار �سعيها
ل �ت �ن �ف �ي��ذ ل �ت��وج �ه��ات احلكومية
يف جم� ��ال ت �ع��زي��ز ج � ��ودة النظم
الإداري� ��ة وف��ق �أف�ضل املمار�سات
ال �ع��امل �ي��ة ودع� � ��م ق � ��درة اجلهات
احل �ك��وم �ي��ة ع �ل��ى اال� �س �ت �م��رار يف
تقدمي خدماتها يف كافة الظروف
.
و �أكد �سعادة خليفة الدراي املدير
التنفيذي مل�ؤ�س�سة دب��ي خلدمات
الإ� � �س � �ع ��اف �أن امل ��ؤ� �س �� �س��ة تويل
�أن�ظ�م��ة اجل ��ودة الإداري � ��ة -وعلى
ر�أ�سها نظام ا�ستمرارية الأعمال-
�أولولية عالية ال�سيما خالل فرتة
جائحة "كورونا" بهدف ا�ستيعاب

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

•• �أبوظبي  -وام:

ع�ق��دت اللجنة الأم�ن�ي��ة امل�شرتكة
الإم��ارات �ي��ة ال�سودانية اجتماعها
الأول "عن بعد" ع �ب�ر تقنية
االت �� �ص��ال امل ��رئ ��ي ،مل�ن��اق���ش��ة �سبل
تعزيز التعاون والتن�سيق ،وتبادل
ال� �ت� �ج ��ارب واخل� �ب ��رات يف املجال
التدريبي ،ب�ين وزارت ��ي الداخلية
يف ال �ب �ل��دي��ن ال���ش�ق�ي�ق�ين .تر�أ�س
وفد الإمارات يف االجتماع العميد
حمد عجالن العميمي مدير عام
ال�شرطة اجلنائية االحت��ادي��ة ،يف
ح�ي�ن ت ��ر�أ� ��س اجل��ان��ب ال�سوداين
الفريق عنان حامد رئي�س جلنة
متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم يف
امل �ج��ال ال �ت��دري �ب��ي م��ع جمهورية
ال�سودان.
ورح� ��ب ال �ف��ري��ق ع �ن��ان يف كلمته
االف�ت�ت��اح�ي��ة ل�لاج�ت�م��اع بالعميد
حمد عجالن والوفد املرافق له ..
وق��ال � " :إن ه��ذا االجتماع يدعم

م �� �س�يرة ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن البلدين
ال�شقيقني فيما يتعلق باملجاالت
الأم�ن�ي��ة وال���ش��رط�ي��ة ،ك�م��ا نهدف
�إىل الإطالع على جتارب وخربات
وزارة الداخلية الإماراتية يف املجال

التدريبي ،والتعرف على الدورات
التدريبية �إىل جانب و�ضع خطة
عمل لدفع �أعمال اللجنة الأمنية
امل���ش�ترك��ة �إىل الأم� ��ام م��ن خالل
ب��رام��ج تنعك�س �إي�ج��اب�اً على �أمن

وا�ستقرار البلدين ال�شقيقني " .
م ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال ال �ع �م �ي��د حمد
عجالن " �إن ه��ذا االجتماع ي�أتي
تتويجا للعالقات الأخ��وي��ة التي
ت��رب��ط ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ال�شقيقني،

و ٌي�ع��د فر�صة هامة لتبادل الآراء
والأف� �ك ��ار ل�ت�ع��زي��ز وت�ف�ع�ي��ل �أوج ��ه
ال �ت �ع��اون وال�ت�ن���س�ي��ق امل �� �ش�ترك يف
املجاالت الأمنية وال�شرطية ،بني
اجلانبني ،متمنيا �أن يحقق النتائج
والأهداف املرجوة منه".
ك �م��ا ق� ��دم ال ��رائ ��د حم �م��د خليل
ب � � ��دران م ��دي ��ر م ��رك ��ز التطوير
املهني بوزارة الداخلية عر�ضا عن
اخلطة التدريبية و�آلية تنفيذها،
ومنظومة قيا�س �أثر التدريب على
املتدربني.
وق ��دم �أع �� �ض��اء ال��وف��د ال�سوداين
ع��ر��ض��ا ل�ل�م�ه��ام وال��واج �ب��ات التي
ت �ن �ه ����ض ب �ه��ا الأج � �ه� ��زة الأمنية
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
الأج� � �ه � ��زة ل�ل�ارت� �ق ��اء مب�ستوى
ع� �ن ��ا�� �ص ��ر ال � �� � �ش ��رط ��ة وت� �ط ��وي ��ر
مهاراتهم ورف��ع كفاءتهم العملية
لتمكينهم من القيام باملهام املوكلة
لهم على �أكمل وجه.

مركز ات�صال �إ�سالمية دبي ي�ستقبل ع�شرة �آالف طلب يف الن�صف الأول
•• دبي -وام:

�أعلنت �إدارة خدمة املتعاملني يف
دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل
اخل�ي�ري ب��دب��ي �أن ع��دد الطلبات
ال��واردة �إىل مركز ات�صال الدائرة
بلغ �أك�ث�ر م��ن � 10آالف طلب يف
الن�صف الأول م��ن ال�ع��ام اجلاري
ح �ي��ث � �ش �م �ل��ت خ ��دم ��ات ال ��دائ ��رة
 54خدمة متنوعة عرب خمتلف
قطاعاتها.
و�أو� �ض��ح التقرير ن�صف ال�سنوي
ل� �ع ��ام � 2021إىل �أن جمموع

ال �ط �ل �ب��ات ال � � ��واردة خ �ل�ال الربع
الأول بلغ �أك�ثر من � 5آالف طلب
يف ح�ي�ن ب �ل��غ جم� �م ��وع الطلبات
ال��واردة خ�لال الربع الثاين �أكرث
من � 4آالف طلب حيث كان طلب
�إ� �ص��دار ف�ت��وى م��ن ب�ين اخلدمات
الأك�ث�ر طلبا �إذ و�صلت الطلبات
�أكرث من � 4آالف طلب بينما جاء
طلب �إ�شهار الإ��س�لام كثاين �أكرث
اخلدمات طلبا ب�أكرث من 2000
طلب حتى الن�صف الأول من عام
.2021
و�أك � ��د ع� ��ادل ج�م�ع��ة م �ط��ر مدير

�إدارة خ��دم��ة املتعاملني �أن دائرة
ال� ��� �ش� ��ؤون الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة والعمل
اخل�ي�ري ت�سعى ب�شكل متوا�صل
لتوفري �أع�ل��ى م�ستويات اخلدمة
ب�سال�سة و�سهولة لكافة املتعاملني
يف �إم � � � ��ارة دب � ��ي يف م � ��دة زمنية
حم��ددة وب�شكل اح�ترايف لتحقيق
�سعادتهم ورف��ع م�ستوى ر�ضاهم
ع��ن اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة ..م�شريا
�إىل �أن ال � ��دائ � ��رة حت ��ر� ��ص على
�إث��راء جتربة املتعاملني باالعتماد
على �أحدث التقنيات .من جانبها
ذك � ��رت ه��اج��ر ال �� �س��وي��دي رئي�س

ق�سم عالقات املتعاملني �أن مركز
االت�صال يتعامل مع ا�ستف�سارات
امل �ت �ع��ام �ل�ي�ن ع�ب�ر ج �م �ي��ع قنوات
ال�ت��وا��ص��ل امل�ت��اح��ة ح�ي��ث �ساهمت
اخل��دم��ات ال��ذك�ي��ة وااللكرتونية
ب��اخ �ت �� �ص��ار ال ��وق ��ت واجل �ه ��د على
املتعامل �إذ �سهلت التوا�صل عن بعد
تطبيقا لل��إج��راءات االحرتازية
...م��و��ض�ح��ة �أن ق�ن��وات التوا�صل
متثلت باملكاملات الهاتفية الربيد
الإل� �ك�ت�روين حم ��ادث ��ات مبا�شرة
تطبيق وات���س��اب ن�ظ��ام ات���ص��ل بنا
نظام ال�شكاوى املوحد حلكومة دبي

نظام االقرتاحات املوحد حلكومة
دبي �إ�ضافة �إىل ا�ستقبال ومتابعة
م�لاح �ظ��ات و� �ش �ك��اوى املتعاملني
وب�ل�اغ ��ات امل �� �س��اج��د �إ� �ض��اف��ة �إىل
ا�ستقبال طلبات اخلدمات الذكية
وت��وج �ي��ه امل�ت�ع��ام��ل و�إر� � �ش� ��اده �إىل
كيفية ا�ستخدام اخلدمات الذكية
للدائرة.
وي��ذك��ر �أن م��رك��ز االت���ص��ال يعترب
�أح��د �أه��م ق�ن��وات ت�ق��دمي اخلدمة
بدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل
اخل�يري حيث يتوىل تقدمي عدد
 18خدمة على مدار ال�ساعة.

�شرطة ال�شارقة ت�ستعر�ض نتائج امل�ؤ�شرات الوطنية خالل الن�صف الأول
•• ال�شارقة-وام:

ا�ستعر�ض اجتماع �إدارة الأداء امل�ؤ�س�سي ب�شرطة ال�شارقة الذي عقد �أم�س
مبقر نادي �ضباط ال�شرطة برئا�سة اللواء �سيف الزري ال�شام�سي قائد عام
�شرطة ال�شارقة نتائج امل�ؤ�شرات الوطنية والإ�سرتاتيجية للن�صف الأول من
العام اجلاري.
و�أكد اللواء ال�شام�سي �أهمية حتقيق امل�ستهدفات اخلا�صة بامل�ؤ�شرات ملا لها
من دور ب��ارز يف حتقيق ر�ؤى القيادة الر�شيدة ،م�شيدا بجهود املوظفني
املبذولة يف تطبيقهم ملعايري �إدارة الأداء امل�ؤ�س�سي بكل كفاءة واحرتافية مما
�أثمر عنه حتقيق نتائج �إيجابية خالل الن�صف الأول من العام اجلاري.
ووجه قائد عام �شرطة ال�شارقة با�ستمرارية تنفيذ اخلطط والربامج التي
مت �إعدادها وم�ضاعفة اجلهود يف كافة جماالت العمل ال�شرطي من �أجل
تعزيز الأمن والأمان وجودة احلياة لأفراد املجتمع .ح�ضر االجتماع املدراء
العامون ومدراء الإدارات وعدد من ال�ضباط ذوي االخت�صا�ص.

األربعاء  28يوليو  2021م  -العـدد 13300

�أخبـار الإمـارات

28 July 2021 - Issue No 13300

Wednesday

اليوم العاملي اللتهاب الكبد الوبائي  28يوليو

وزارة ال�صحة تعزز الوعي ب�ضرورة الك�شف املبكر وتلقي التطعيمات للأطفال والعاملني يف املرافق ال�صحية ومراكز التجميل
ي�شكل اليوم العاملي اللتهاب الكبد الوبائي ال��ذي ي�صادف تاريخ 28
يوليو من كل عام ،منا�سبة لرفع م�ستوى الوعي لدى �أفراد املجتمع حول
خماطر مر�ض التهاب الكبد الوبائي بكافة �أنواعه ،بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع
ودع��م عمليات الوقاية والت�شخي�ص وال�ع�لاج ودع��م املر�ضى .وتوا�صل
وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع �إط�ل�اق حمالت توعوية ب��وت�يرة دورية
ب�ضرورة للك�شف املبكر عن مر�ض التهاب الكبد الوبائي ،يف �إطار التزامها
بتح�سني ال�صحة العامة وحت�صني املجتمع من الأمرا�ض .بهدف حتقيق
الأم��ن ال�صحي للدولة من خالل تطوير املنظومة ال�صحية واالرتقاء

بها �إىل �أف�ضل املمار�سات العاملية.
وتعد دولة الإمارات من �ضمن �أقل دول العامل يف ن�سبة الإ�صابة ،وذلك
بف�ضل تكاتف جهود اجلهات ال�صحية احلكومية واخلا�صة والت�أهيل
امل�ستمر ملقدمي الرعاية ال�صحية ب�أحدث بروتوكوالت ت�شخي�ص وعالج
املر�ض ،وم��ن خ�لال ع��دة ط��رق و�أهمها �إذك��اء الوعي وتعزيز ال�شراكات
وامل��وارد ،و�صياغة ال�سيا�سات املدعومة بالأدلة والبيانات ،وو�ضع خطط
وب��رام��ج الوقاية م��ن �سريان امل��ر���ض ،وتو�سيع نطاق خ��دم��ات الفح�ص
والرعاية والعالج .وتطبيق �أف�ضل ال�سيا�سات الوقائية للحد من انت�شار

املر�ض ،وا�ستقطاب �أحدث املمار�سات والربوتوكوالت العالجية عاملياً.
كما وتعترب دولة الإم��ارات من ال��دول الرائدة يف ال�شرق الأو�سط التي
�أدرجت تطعيم التهاب الكبد "بي “ �ضمن جدول التطعيمات الأ�سا�سية
يف الربنامج الوطني للتح�صني منذ عام  .1991يف �إطار حر�صها على
حتقيق هدف منظمة ال�صحة العاملية املتمثل يف الق�ضاء على فريو�س
التهاب الكبد يف العامل بحلول ع��ام  .2030كما يح�صل العاملني يف
جمال الرعاية ال�صحية على التطعيم ،وتوفره الوزارة للم�سافرين �إىل
دول توجد فيها معدالت �إ�صابة بالفريو�س.

ويف �إط��ار �سعي احلكومة الر�شيدة لتطوير منظومة الت�شريعات مبا
يح�صّ ن املجتمع م��ن الأم��را���ض وحت��دي��ث �إج � ��راءات ف�ح��و���ص اللياقة
الطبية للراغبني بالإقامة يف الدولة ،مت اعتماد �إج��راء فح�ص مر�ض
التهاب الكبد الفريو�سي (ب��ي) و(��س��ي) للعاملني يف امل��راف��ق ال�صحية
واملزاولني للمهن ال�صحية ،حفاظاً على �صحتهم ب�سبب توا�صلهم الدائم
م��ع امل��ر��ض��ى ،كما �أ�ضيف فح�ص م��ر���ض التهاب الكبد ال��وب��ائ��ي (�سي)
للعاملني يف �صالونات احلالقة والتجميل والنوادي ال�صحية ،بالإ�ضافة
لفح�ص مر�ض التهاب الكبد الوبائي (بي).
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بهدف تعزيز التعاون على ال�صعيد الأر�شيفي والتبادل الثقايف واخلربات

الأر�شيف الوطني الإماراتي ونظريه الكولومبي يوقعان مذكرة تفاهم
•• �أبوظبي-الفجر:

يف �إط� ��ار ت�ع��زي��ز ال�ع�م��ل امل �� �ش�ترك يف جم ��ال الأر� �ش �ف��ة وال �ت��وث �ي��ق ،ودعم
ت�صب يف م�صلحة دعم قطاع الرتاث الثقايف والوثائقي يف
الأه��داف التي ّ
كال البلدين ال�صديقني ،وعلى ال�صعيد ال��دويل -و ّقع الأر�شيف الوطني
الإم��ارات��ي والأر�شيف الوطني جلمهورية كولومبيا مذكرة تفاهم ترمي
�إىل التعاون يف الأن�شطة التي تعزز التبادل الثقايف واملعريف ،وتنفيذ برامج
التدريب الأر�شيفية ،وتبادل اخلربات يف جمال الأر�شيف.
وق��ع م��ذك��رة التفاهم ك��ل م��ن� :سعادة الدكتور عبد اهلل حممد الري�سي
مدير عام الأر�شيف الوطني الإماراتي ،وال�سيد �إنريك �سريانو مدير عام
الأر�شيف الكولومبي.
جرت وقائع حفل توقيع مذكرة التفاهم (عن ُبعد) ومت نقلها عرب التقنيات
التفاعلية؛ تطبيقاً للإجراءات االحرتازية التي تتطلبها املرحلة الراهنة،
وذل��ك بح�ضور �سعادة ��س��امل را��ش��د العوي�س �سفري دول��ة الإم� ��ارات لدى
كولومبيا ،و�سعادة خاميي �أمني �سفري كولومبيا لدى الدولة ،و�سعادة عبد
اهلل ماجد �آل علي املدير التنفيذي للأر�شيف الوطني ،وعدد من امل�س�ؤولني

من الأر�شيفني الوطنيني يف البلدين ال�صديقني.
ويف كلمته �أ�شاد �سعادة �سامل را�شد العوي�س بالأر�شيف الوطني الإماراتي
ودوره الكبري يف حفظ ذاكرة الوطن ،وحثّ الأر�شيفني على تعزيز العالقات
البناءة التي من �ش�أنها تطوير العمل الأر�شيفي واالرتقاء به.
و�شكر �سعادة خاميي �أمني ال�سفري الكولومبي لدى دولة الإمارات العربية
امل�ت�ح��دة على دوره ��ا يف دع��م جمهورية كولومبيا يف ت�صديها لفريو�س
كوفيد ،19و�أبدى �أمله ب�أن تكون هذه املذكرة و�سيلة لتعزيز التعاون بني
البلدين على ال�صعيد الأر�شيفي والوثائقي.
وبهذه املنا�سبة ا�ستعر�ض �سعادة الدكتور عبد اهلل حممد الري�سي الدور
ال��ذي ي��ؤدي��ه الأر�شيف الوطني على م��دار �أك�ثر من ن�صف ق��رن ،م�شرياً
�إىل �أن الأر�شيف الوطني يع ّد من �أق��دم امل�ؤ�س�سات الوثائقية يف املنطقة؛
�إذ ت�أ�س�س ب�أمر من الباين وامل�ؤ�س�س ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان –
طيب اهلل ث��راه -يف عام 1968م ،وقد �صار الأر�شيف الوطني يف الوقت
احلايل ي�شرف على تنظيم �أكرث من  300جهة �أر�شيفية يف الدولة ،وال
يقت�صر عمله على جمع ذاكرة الوطن وحفظها فح�سب ،ولكنه يعمل على
�إع��داد البحوث التاريخية التي تتعلق ب��الإم��ارات ودول جمل�س التعاون

وتثقيف النا�شئة بتاريخ الدولة يف املدار�س واجلهات احليوية ،وي�ست�ضيف
امل ��ؤمت��رات ،وينظم امل�ع��ار���ض ،وي���ش��ارك يف املحافل ال��دول�ي��ة ،وللأر�شيف
الوطني دوره الكبري على �صعيد املكتبات و�إثرائها.
وقال �سعادته� :إن النقلة النوعية التي �شهدها الأر�شيف الوطني ،و�شهدتها
منظومة الأر�شفة يف الإمارات ،وكل ما حتقق من �إجنازات على هذا ال�صعيد
منذ مطلع القرن احل��ايل؛ يعود �إىل الدعم الالحمدود من �سيدي �سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،وزير �ش�ؤون
الرئا�سة ،و�إىل ر�ؤاه وتوجيهاته ومتابعته الدائمة.
و�أعرب الري�سي عن �أمله ب�أن تفتح هذه املذكرة الباب �أمام التعاون يف جميع
املجاالت وخ�صو�صاً يف جمال الأر�شفة الإلكرتونية وحتدياتها ،ويف جمال
ترميم وا�ستدامة الوثائق التاريخية با�ستخدام تقنيات الذكاء اال�صطناعي،
ون�أمل �أن ت�سهم هذه املذكرة يف تنظيم املعار�ض امل�شرتكة ،وتبادل املخت�صني
واخلرباء يف املجاالت التقنية.
وقال� :إىل �أهمية ا�ست�ضافة الأر�شيف الوطني لكوجنر�س املجل�س الدويل
للأر�شيف يف �أبوظبي ،و�أن هذا احلدث الكبري قد ت�أجل �إىل �أكتوبر 2023
حتى ينال ما ي�ستحق من االهتمام يف �أجواء ن�أمل جميعاً ب�أن تكون خالية

من الوباء الذي يجتاح العامل.
واختتم كلمته بدعوة امل�س�ؤولني واملعنيني يف الأر�شيف الوطني الكولومبي
�إىل دول��ة الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ل�لاط�لاع على ال ��دور ال��ذي ي�ؤديه
الأر� �ش �ي��ف ال��وط �ن��ي؛ م���ش�يراً �إىل �أه�م�ي��ة اط�لاع�ه��م ع�ل��ى م��رك��ز احلفظ
والرتميم التابع للأر�شيف الوطني وال��ذي يحتوي على خمترب متطور
ج��داً لرتميم ال��وث��ائ��ق ،وع�ل��ى التقنيات امل�ت�ط��ورة ال�ت��ي ُتعنى بالتحويل
الرقمي للوثائق.
و�أب��دى ال�سيد �إنريك �سريانو املدير العام للأر�شيف الكولومبي تفا�ؤله
بتوقيع هذه املذكرة التي يراها و�سيلة جيدة لدعم العمل امل�شرتك بني
الأر�شيفني الوطنيني يف البلدين ال�صديقني.
هذا وقد ركزت بنود مذكرة التفاهم يف التعاون يف الربامج والأن�شطة ذات
املنفعة املتبادلة ،وامل�شاركة فيها ،ودعمها ،والبحث يف م�صادر الأر�شيف
وامل��واد املتعلقة بتاريخ كل منهما يف مقتنيات الطرف الآخ��ر ،ويف رقمنة
هذه الوثائق وتبادلها ،وتبادل اخلرباء يف جمال الأر�شيف لتبادل املعرفة،
وتنفيذ برامج التدريب الأر�شيفية ،والتعاون يف الأن�شطة التي تعزز التبادل
الثقايف.

جامعة خليفة تطور تقنيات حديثة الكت�شاف املواقع الأثرية
•• �أبوظبي -وام:

�أع �ل �ن��ت ج��ام �ع��ة خ �ل �ي �ف��ة للعلوم
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا �أم� �� ��س ع ��ن قيام
باحثني من خمترب العلوم البيئية
واجليوفيزيائية با�ستخدام تقنيات
اال��س�ت���ش�ع��ار ع��ن ب�ع��د يف الأقمار
ال�صناعية للك�شف عن �أية �أج�سام
م ��دف ��ون ��ة يف الأم � ��اك � ��ن الأث ��ري ��ة
والتعرف على املواقع الأثرية التي
مل يتم اكت�شافها بعد يف الدولة
وذل ��ك م��ن خ�ل�ال اال� �س �ت �ف��ادة من
تقنيات تعلم الآلة يف جمال بيانات
الأقمار ال�صناعية.
ومت ت�ط��وي��ر ال�ط��ري�ق��ة اجلديدة
والتي جتمع ما بني بيانات الأقمار
ال�صناعية وتعلم الآل��ة يف جامعة
خليفة وميكن تطبيقها يف جميع

البيئات ال�صحراوية داخل الدولة
وخارجها.
وم ��ن خ �ل�ال ه ��ذه التكنولوجيا
متكن الباحثون من �إيجاد منطقة
�أثرية جديدة مل يتم اكت�شافها بعد
بالطرق التقليدية وه��ي منطقة
م��دف��ون��ة حت��ت الأر�� ��ض ك�م��ا يقوم
يف ال��وق��ت احل��ايل خمترب العلوم
البيئية واجليوفيزيائية يف جامعة
خليفة با�ستك�شاف موقع �أثري �آخر
بالقرب من مدينة العني.
و�أظ �ه��رت نتائج امل���ش��روع البحثي
ال � ��ذي �أ� �ش ��رف ��ت ع �ل �ي��ه الدكتورة
دي��ان��ا ف��ران���س�ي����س رئ�ي���س��ة خمترب
ال�ع�ل��وم البيئية واجليوفيزيائية
�أن الت�صوير بالرادار يتيح عملية
الك�شف املبا�شر وحتديد خ�صائ�ص
الأج� � ��� � �س � ��ام امل � ��دف � ��ون � ��ة وك ��ذل ��ك

اح �ت �م��ال �ي��ة وج� ��ود م ��واق ��ع �أثرية
جديدة حيث ي�ستخدم الباحثون
رادار ف�ت�ح��ة ال�ع��د��س��ة ال�صناعية
ال��ذي حتمله الأق �م��ار ال�صناعية
بدقة عالية جدا مبا ي�ساعد على
اكت�شاف معامل بحجم مرت واحد
يف عمق ي�صل �إىل مرتين يف باطن
الأر�ض وذلك يف ظل وجود ظروف
مثالية �أي �أن الرتبة جافة وعارية
مثل تربة موقع �ساروق احلديد.
ومت �ك��ن خم �ت�بر ال �ع �ل��وم البيئية
واجليوفيزيائية من الو�صول �إىل
امل �ن��اط��ق امل�ح�ت�م�ل��ة ب �ه��دف �إج ��راء
امل��زي��د م��ن ال��درا� �س��ات يف املواقع
باالعتماد على تقنيات تعلم الآلة
وحت �ل �ي�لات ال�ت�ع�ل��م ال�ع�م�ي��ق التي
�أجريت خالل هذا امل�شروع.
و ُت�ساهم هذه التكنولوجيا يف احلد

م��ن تكلفة عمليات التنقيب عن
الآث��ار وتعزيز دور علماء الآث��ار يف
حت��دي��د امل��واق��ع الأث��ري��ة املحتملة
ب�شكل فعال كما ت�ساهم يف �إيجاد
من � ��وذج ت �ت��زاي��د دق �ت��ه م ��ع م ��رور
الوقت نظرا لقدرته على التعلم
واال�ستفادة من املعرفة.
وق � ��ال ال ��دك� �ت ��ور ع � ��ارف �سلطان
احلمادي نائب الرئي�س التنفيذي
يف ج� ��ام � �ع� ��ة خ� �ل� �ي� �ف ��ة ل� �ل� �ع� �ل ��وم
والتكنولوجيا� :إن باحثي جامعة
خ�ل�ي�ف��ة ي ��رك ��زون ج �ه��وده��م على
امل � �ج� ��االت امل �ت �ع �ل �ق��ة ل �ي ����س فقط
بالعلوم والهند�سة والتكنولوجيا
وال��رع��اي��ة ال�صحية لكنهم �أي�ضا
ق ��ادرون على توظيف اال�ست�شعار
ع��ن ب�ع��د يف ع �ل��وم الآث� ��ار للك�شف
ع��ن الأم��اك��ن الأث��ري��ة التاريخية

والثقافية يف دولة الإمارات ويف هذا
الإطار يقوم خمترب العلوم البيئية
واجليوفيزيائية يف جامعة خليفة
با�ستخدام تقنية اال�ست�شعار عن
بعد وت�ط��وي��ر تطبيق متخ�ص�ص
بر�صد الآثار ميكن اال�ستفادة منه
يف البيئات ال�صحراوية امل�شابهة
�أينما ُوجدت يف العامل".
م��ن جانبها قالت ال��دك�ت��ورة ديانا
فران�سي�س �إن اال�ست�شعار عن بعد
��س��اه��م يف دع ��م ال �ب�ح��وث املتعلقة
بعلوم الآثار وبطرق خمتلفة خالل
ال�سنني الأخ�ي�رة تتمثل بالك�شف
ع��ن ال�ق�ط��ع الأث��ري��ة حت��ت �سطح
الأر� � ��ض ور� �ص��د امل ��واق ��ع واملعامل
الأث ��ري ��ة ودرا� �س �ت �ه��ا ،ك �م��ا ميكن
لتقنيات الأن�ظ�م��ة ال��ذك�ي��ة وتعلم
الآلة امل�ستخدمة يف اال�ست�شعار عن

ب�ع��د �أن ُت���س��اه��م يف ت��وف�ير الدعم
الإ��ض��ايف والتوجيه الهام والالزم
ل�ت�ع��زي��ز ال �ب �ح��وث امل�ت�ع�ل�ق��ة بعلوم
الآثار يف املواقع".
وق� ��د مت اخ �ت �ي��ار امل ��وق ��ع الأث � ��ري

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

ج��ان��ب خم�ت�بر م��رك��ز حم�م��د بن
را�شد للف�ضاء و�أ�شارت درا�ساتهما
�إىل وجود م�ستوطنات مدفونة يف
امل�ك��ان تتعلق بال�سكان الأ�صليني
قدميا.

جمل�س �ضاحية الرحمانية بال�شارقة يحتفي ب�أوائل الثانوية العامة على م�ستوى ال�ضاحية عبدالعزيز النعيمي :القيادة ت�ضع �سعادة املواطنني واملقيمني على ر�أ�س �أولوياتها
•• ال�شارقة-الفجر:

•• عجمان  -وام:

احتفى جمل�س �ضاحية الرحمانية
ال�ت��اب��ع ل��دائ��رة � �ش ��ؤون ال�ضواحي
والقرى بحكومة ال�شارقة يف حفل
نظمه مب�ق��ره يف مدينة ال�شارقة
ب � ��أوائ� ��ل ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة على
م�ستوى ال�ضاحية للعام الدرا�سي
 2021-2020بح�ضور �أولياء
�أم � ��وره � ��م م� ��ع االل � � �ت � ��زام بكافة
االحرتازات الالزمة.
ح���ض��ر احل �ف��ل ال ��ذي �أق �ي��م م�ساء
�أم�س الأول �سعادة �أحمد عبداهلل
املطرو�شي رئي�س جمل�س �ضاحية
ال��رح�م��ان�ي��ة ون��ائ�ب��ه م��اج��د �أحمد
ال��دروي���ش��ي ال�شام�سي وع ��دد من
�أع�ضاء املجل�س واملكرمني و�أولياء
�أم � ��وره � ��م ،وا� �س �ت �ه��ل املطرو�شي
احلفل مرحباً باملتفوقني و�أولياء
�أم ��وره ��م وه �ن ��أه��م ع�ل��ى جناحهم
وت�ف��وق�ه��م متمنياً ل�ه��م موا�صلة
ال �ت �ف��وق يف امل��رح �ل��ة ال �ق��ادم��ة من
م�سريتهم التعليمية.
م ��ن ج �ه �ت��ه �أ� � �ش� ��اد م ��اج ��د �أحمد
الدروي�شي ال�شام�سي نائب رئي�س
املجل�س ب ��دور املجل�س يف تنظيم
املبادرات املجتمعية املختلفة والتي
تهدف �إىل حتقيق الأهداف العليا
ال��رام�ي��ة �إىل ال�تراب��ط املجتمعي

�أك��د ال�شيخ عبدالعزيز بن حميد
النعيمي رئ�ي����س دائ ��رة الأرا�ضي
وال �ت �ن �ظ �ي��م ال �ع �ق��اري يف عجمان
�أن القيادة الر�شيدة ت�ضع �سعادة
امل��واط �ني��ن وامل �ق �ي �م�ين ع �ل��ى ر�أ� ��س
�أولوياتها وت�سعى جاهدة لالرتقاء
مب �� �س �ت��وى اخل ��دم ��ات احلكومية
وتعزيز كفاءتها وفعاليتها.
جاء ذلك �أثناء جولة تفقدية قام
ب �ه��ا يف م �ك��ات��ب ال ��دائ ��رة وحثهم
خ�لال �ه��ا ع �ل��ى م��وا� �ص �ل��ة التميز
يف �إ� �س �ع��اد امل�ت�ع��ام�ل�ين واحلر�ص
ع �ل��ى ت� �ق ��دمي �أف �� �ض ��ل اخل ��دم ��ات
ل �ه��م ،م���ش�ي��داً ب��ال�ت�ح��ول الرقمي
ال � ��ذي ح �ق �ق �ت��ه ال� ��دائ� ��رة وال� ��ذي
ك��ان ل��ه الأث ��ر الإي�ج��اب��ي والفعال
يف تب�سيط الإج � ��راءات واخت�صار
رح �ل��ة امل �ت �ع��ام��ل .و�أث� �ن ��ى ال�شيخ
ع�ب��دال�ع��زي��ز ب��ن ح�م�ي��د النعيمي
على جهود موظفي الدائرة والتي
ت�ن�ع�ك����س �إي �ج��اب��ا ع �ل��ى ان�سيابية
العمل ،م�شددا على �أهمية تعزيز
�إ�سرتاتيجية العمل بروح الفريق.
وال �ت �ق��ى رئ �ي ����س دائ � ��رة الأرا�� �ض ��ي
وال �ت �ن �ظ �ي��م ال �ع �ق��اري يف عجمان

والأ�� �س ��ري ،م� ��ؤك ��داً ع�ل��ى �أن هذه
االح�ت�ف��ال�ي��ة ت �ع��زز �إط ��ار التكامل
ب�ين املجل�س والأ� �س��رة يف ت�شجيع
ال �ت �ف��وق ال �ع �ل �م��ي ومت �ي��ز الأب �ن ��اء
وال� ��ذي يتحقق ب�تراب��ط الأ�سرة
ومتا�سكها وال �ت��ي ي�ح��ر���ص عليها
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة -
حفظه اهلل ورعاه _.
بدوره ويف كلمته �أو�ضح �أحمد جراغ
ع�ضو يف جلنة املبادرات املجتمعية

ب�أن هذه املبادرة النوعية لت�شجيع
الطالب والأهايل لأبنائهم الطلبة
للفوز بدرع التفوق التعليمي لعام
 2021ع�ل��ى م���س�ت��وى �ضاحية
الرحمانية والتي �أ�سفرت النتائج
بعد الفرز بفوز �أواب عبدال�ستار
ع��و���ض وخ�ل�ي�ف��ة حم �م��د ال�شحي
وم�صبح �سلطان م�صبح بن �سرور
ال�ك�ت�ب��ي ب��امل��راك��ز ال �ث�ل�اث الأوىل
ل�ف�ئ��ة ال �ب �ن�ين ،و�أم � ��ا ف �ئ��ة البنات
ففازت باملراكز الثالث الأوىل كل
م��ن �شهد خ��ال��د ال�شم�سي وحور

ع� �ب ��دال� �ك ��رمي �أح � �م ��د احلو�سني
وال� � �ع� � �ن � ��ود اب � ��راه� � �ي � ��م ع � �ب� ��داهلل
احلمادي.
م��ن جانبهم �أ� �ش��اد �أول �ي��اء الأمور
باملبادرة والتي �أ�سعدتهم ك�أولياء
�أم � ��ور و�أ�� �س� �ع ��دت ك��ذل��ك الطلبة
و�أع��رب��وا عن اعتزازهم ب ��أن يكون
�أب � �ن ��اءه ��م م ��ن � �ض �م��ن املكرمني
واملتفوقني على م�ستوى �ضاحية
الرحمانية لهذا العام ومتنياتهم
لأبناء ال�ضاحية بالتفوق والتميز
يف ال�سنوات القادمة.

خالل اجلولة بعدد من املراجعني
وا� �س �ت �م��ع �إىل �آرائ� � �ه � ��م ،م� ��ؤك ��داً
ح��ر���ص ال��دائ��رة على �أخ��ذ ر�ؤاهم
وم�لاح�ظ��ات�ه��م ب�ع�ين االع �ت �ب��ار يف
�سبيل االرت �ق��اء مب�ستوى وجودة
اخلدمات املقدمة.
و�� �ش ��دد ع �ل��ى � � �ض ��رورة م�ضاعفة
اجل �ه ��ود م ��ن �أج� ��ل ت �ط��وي��ر كافة
�آل� �ي ��ات ال �ع �م��ل وت� �ق ��دمي خدمات
متميزة تفوق توقعات املتعاملني
مبا يحقق تطلعات ور�ؤي��ة القيادة

ال ��ر�� �ش� �ي ��دة ال� �ت ��ي ت �� �ض��ع �سعادة
امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين ع �ل��ى ر�أ� ��س
�أولوياتها.
ك �م ��ا دع � ��ا �إىل � � �ض� ��رورة تكثيف
اجل �ه��ود ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى �سمعة
�إمارة عجمان ك�إحدى �أبرز وجهات
العي�ش واال�ستثمار ولإحداث قفزة
نوعية نحو بلوغ التنمية امل�ستدامة
بجميع �أب �ع��اده��ا وذل ��ك باالرتكاز
على خطط عمل مبتكرة وفريق
عمل م�ؤهل وكفء.
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عبداهلل املزروعي :ت�شكيل غرفة �أبوظبي يد�شن مرحلة جديدة يف م�سرية الإمارة التنموية
•• �أبوظبي -وام:

04

وجه �أع�ضاء جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي اجلديد جزيل
ال�شكر واالمتنان �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س املجل�س
التنفيذي لإمارة �أبوظبي على الثقة الغالية التي �أوالها لهم ،م�ؤكدين
عزمهم على اال�ستمرار يف م�سرية دع��م القطاع اخلا�ص وخدمة �إمارة
�أبوظبي وجمتمع �أعمالها وتعزيز مكانتها على ال�ساحة االقت�صادية
الإقليمية والعاملية.
وق��ال �سعادة عبداهلل حممد املزروعي رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة
و�صناعة �أبوظبي �إن الأع�ضاء اجلدد للمجل�س ميثلون �أغلبية القطاعات

احل�ي��وي��ة املختلفة يف الإم� ��ارة ،ل�ضمان متثيل ودع ��م ال���ش��رك��ات بكافة
�أحجامها والتي تتخذ من �إم��ارة �أبوظبي مقراً لها ،م�ؤكداً �أن الت�شكيل
اجلديد يهدف �إىل تد�شني مرحلة جديدة يف م�سرية �أبوظبي التنموية،
والعمل ب�إ�سرتاتيجية متكاملة ،تتما�شى مع انطالق �أكرب �إ�سرتاتيجية
ع�م��ل وط�ن�ي��ة م��ن ن��وع�ه��ا ل�لا��س�ت�ع��داد ل��رح�ل��ة تنموية رائ ��دة لل�سنوات
اخلم�سني املقبلة يف ك��اف��ة القطاعات احل�ي��وي��ة ،ال�سيما على ال�صعيد
االقت�صادي .و�شدد امل��زروع��ي على القيام مب�ضاعفة اجل�ه��ود ،وت�سريع
الإجناز ،ورفع م�ستوى الكفاءة واجلودة يف الأداء ،مبا ي�سهم يف تهيئة بيئة
�إجرائية وت�شريعية مرنة تدعم بيئة الأعمال يف �إمارة �أبوظبي ،م�شرياً
�إىل موا�صلة غ��رف��ة �أب��وظ�ب��ي القيام مبهامها الرئي�سية ال�ساعية �إىل
تعزيز وتر�سيخ موقع �أبوظبي بيئة جاذبة وحا�ضنة للمال والأعمال يف

املنطقة ،والعمل على متثيل ودعم وحماية م�صالح ال�شركات التي تتخذ
من �أبوظبي مقراً لها ،واالرتقاء مبجتمع الأعمال وتعزيز �سمعة �أبوظبي
بو�صفها الوجهة الأمثل لال�ستثمار على امل�ستويني الإقليمي والعاملي.
و�أ�ضاف " �إننا نلتزم بح�شد كل خرباتنا و�إمكاناتنا والبناء على �إرثنا يف
قطاع الأعمال لتعزيز موقع �إمارة �أبوظبي على خارطة املراكز التجارية
الأك�ث�ر طلباً م��ن امل�ستثمرين والأك�ث�ر ج��ذب�اً لال�ستثمارات الأجنبية
املبا�شرة ،وتر�سيخ �سمعتها كداعم رئي�سي لكافة الأفكار املبتكرة والتجارب
االقت�صادية واال�ستثمارية الرائدة.
جدير بالذكر �أن �أع�ضاء جمل�س �إدارة غرفة �أبوظبي اجلديد ميثلون
�أغلبية القطاعات احليوية املختلفة يف الإم ��ارة ،بهدف �ضمان متثيل
ودعم ال�شركات بكافة �أحجامها والتي تتخذ من �إمارة �أبوظبي مقراً لها،

ومتكني غرفة جت��ارة و�صناعة �أبوظبي من حتقيق ر�ؤيتها بتفعيل دور
القطاع اخلا�ص ليكون له الأثر الف ّعال على ال�صعيد املحلي والإقليمي
والعاملي ،من خالل تطوير وتنظيم ال�ش�ؤون التجارية وال�صناعية ،والرفع
من تناف�سية م�ؤ�س�سات قطاع الأعمال وتو�سيع نطاق الفر�ص �أمامهم ،مبا
ي�ساهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف الإمارة ويعزز مكانتها الرائدة يف
�سهولة ممار�سة �أن�شطة الأعمال وحتفيز منو ال�شركات.
كما تتعدى القطاعات االقت�صادية التي ميثلها الأع���ض��اء اجل��دد 15
ق �ط��اع �اً �أ� �س��ا� �س �ي �اً م��ن ��ض�م�ن�ه��ا اخل ��دم ��ات امل��ال �ي��ة وال��رع��اي��ة ال�صحية
واخلدمات اللوج�ستية واالت�صاالت والزراعة وال�صناعة والتكنولوجيا،
وت�شمل جماالت �أعمالهم ال�شركات العامة املدرجة وجمموعات ال�شركات
متعددة اجلن�سيات وال�شركات العائلية وال�شركات النا�شئة.

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

مل�سنا تكامال وتالحما جمتمعيا والتزاما بالإجراءات االحرتازية خالل عيد الأ�ضحى
• �شهدنا يف الفرتة الأخرية انخفا�ضا يف عدد الإ�صابات ما ي�ؤكد جناح �إ�سرتاتيجية الدولة للتعامل مع متغريات وم�ستجدات اجلائحة
• رحلة التعايف والعودة للحياة الطبيعية اجلديدة تتطلب اال�ستمرار يف االلتزام
• الإمارات من �أف�ضل وجهات ال�سياحة الآمنة مع تبنيها حزمة من املقومات والإجراءات االحرتازية والوقائية املتميزة
• نو�صي امل�سافرين باتباع بروتوكوالت ال�سفر ل�ضمان �صحتهم و�سالمتهم
•• �أبوظبي-وام:

�أك� � ��د ال ��دك� �ت ��ور ط ��اه ��ر ال�ب�ري ��ك
ال �ع��ام��ري امل�ت�ح��دث ال��ر��س�م��ي عن
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزم � � � ��ات وال� � �ك � ��وارث �أن دول ��ة
الإم � � � � � ��ارات م � ��ن �أوائ � � � � ��ل ال� � ��دول
ال��داع �م��ة ل �ل �م �ب��ادرات الإن�سانية
خ�لال " كوفيد  " 19 -و�شكلت
م�ساعداتها نحو  80يف املائة من
حجم اال�ستجابة الدولية للدول
املتعرثة خالل اجلائحة .
وق��ال خ�لال الإح��اط��ة الإعالمية
حلكومة الإمارات حول م�ستجدات
ج ��ائ� �ح ��ة ف�ي��رو�� ��س " ك � ��ورون � ��ا "
امل�ستجد � " ..إن عيد الأ�ضحى كان
خمتلفا ع��ن الأع �ي��اد التي �سبقته
زمن اجلائحة حيث مل�سنا التكامل
وال �ت�لاح��م امل�ج�ت�م�ع��ي م��ن خالل
ال�ت�ف��اع��ل واالل� �ت ��زام ب ��الإج ��راءات
االح�ت�رازي��ة مم��ا �ساهم يف ق�ضاء
�إج ��ازة العيد ب ��أم��ان وك��ان موازيا
لذلك التعاون والتن�سيق مع كافة
قطاعات الدولة".

وتقدم بال�شكر خلط دفاعنا الأول
يف ك��اف��ة ال�ق�ط��اع��ات ع�ل��ى اجلهود
املبذولة بجميع امليادين ل�ضمان
ت ��أم�ين �صحة و��س�لام��ة املجتمع،
م��ؤك��دا �أن ه��ذا التناغم والتوافق
مع الإج��راءات بات مثاال للتكامل
ال �� �ش��ام��ل وم ��رت� �ك ��زا وا�� �ض� �ح ��ا يف
�إ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال ��دول ��ة ملواجهة
اجلائحة من خالل التزام املجتمع
ب��الإج��راءات االحرتازية ودوره يف
الت�صدي لتداعيات الأزمة".
ول �ف��ت �إىل �أن ال �ق �ط��اع ال�صحي
ي��وا��ص��ل ج �ه��وده ب�ه��دف الو�صول
�إىل امل�ن��اع��ة املجتمعية م��ن خالل
ت��وف�ير ال�ل�ق��اح��ات للفئات امل�ؤهلة
لأخذ التطعيم حيث و�صلت ن�سبة
احل��ا��ص�ل�ين ع�ل��ى اجل��رع��ة الأوىل
من �إجمايل ال�سكان �إىل 77.91
يف امل��ائ��ة يف ح�ين �أن ن�سبة متلقي
ج��رع�ت��ي ل �ق��اح ب�ل�غ��ت  69.35يف
امل��ائ��ة م��ن �إج�م��ايل ال�سكان ،داعيا
اجلمهور ممن مل ي��أخ��ذوا اللقاح
�إىل امل �� �س ��ارع ��ة لأخ � � ��ذه حلماية
�أنف�سهم وجمتمعهم.

و�أ�� � �ض � ��اف " � �ش �ه��دن��ا يف ال �ف�ت�رة
الأخ� � �ي� � ��رة ان� �خ� �ف ��ا�� �ض ��ا يف ع ��دد
الإ�صابات وذلك ت�أكيدا على جناح
�إ�سرتاتيجية الدولة للتعامل مع
متغريات وم�ستجدات الأزمة حيث
يتم اتخاذ الإجراءات املنا�سبة بناء
على املعطيات مما يعك�س املرونة
ال �ع��ال �ي��ة و�� �ض ��رورة ال�ت�ع��اي����ش مع
طبيعة الو�ضع احلايل".
و�أك� � ��د ال ��دك� �ت ��ور ط ��اه ��ر الربيك
العامري " �أن احلفاظ على هذه
الإجن��ازات يقع على عاتق اجلميع
وره��ان �ن��ا ال �ي ��وم ع �ل��ى امل�س�ؤولية
املجتمعية ،فرحلة التعايف والعودة
للحياة الطبيعية اجلديدة تتطلب
اال�ستمرار يف هذا االلتزام وتبني
الإيجابية واملرونة العالية و�ضرورة
التعاي�ش مع وجود اجلائحة بوعي
عال للحد من ت�أثريها".
و�أو�ضح �أن هذا االنخفا�ض يف عدد
الإ��ص��اب��ات يقابله ع��ودة تدريجية
للحياة الطبيعية وع��ودة الن�شاط
االق �ت �� �ص��ادي وال���س�ي��اح��ي للدولة
ب���ش�ك��ل �أو�� �س ��ع وع� � ��ودة املوظفني

ملمار�سة �أعمالهم من مقار اجلهات
التي ينت�سبون �إليها وهو ما يحقق
م�ف�ه��وم ال�ت�ع��اي����ش م��ع الفريو�س
والذي من �ش�أنه �أن ميكن الب�شرية
من االنت�صار على اجلائحة.
وق��ال " �إن دول��ة الإم� ��ارات تعترب
م��ن �أف �� �ض��ل وج �ه��ات " ال�سياحة
الآمنة " حيث �شهدنا �إقباال على
ال���س�ي��اح��ة ال��داخ �ل �ي��ة والقادمني
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 االحرتازية والوقائية
ت�ضمن للجميع ق�ضاء وقت مميز
يف ال��دول��ة ��ض�م��ن ب�ي�ئ��ة �آم �ن��ة مبا
يعزز من �سمعتها ومكانتها �ضمن
�أف�ضل الوجهات ال�سياحية حول
العامل ".
و�أ� � �ض� ��اف " ن��و� �ص��ي امل�سافرين
باتباع بروتوكوالت ال�سفر وذلك
ل �� �ض �م��ان ��ص�ح�ت�ه��م و�سالمتهم،
ف�م��ن ال �� �ض��روري ال �ت ��أك��د م��ن �أن
الوجهة تقع �ضمن الئحة الدول
اخل���ض��راء واال��س�ت�ع�لام ع��ن مدى
ان�ت���ش��ار ال��وب��اء يف ال��وج �ه��ة امل ��راد

ال�سفر �إليها وااللتزام التام بجميع
و�سائل احلماية ال�شخ�صية ح�سب
م ��ا ن �� �ص��ت ع �ل �ي��ه الئ �ح��ة منظمة
ال�صحة العاملية وت��وف�ير الت�أمني
ال �� �ص �ح��ي ال� � ��ذي ي �غ �ط��ي مر�ض
كوفيد ."19 -
و�أك� � ��د ال ��دك� �ت ��ور ط ��اه ��ر الربيك
ال �ع��ام��ري امل�ت�ح��دث ال��ر��س�م��ي عن
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزم � � � ��ات وال� � �ك � ��وارث �أن دول ��ة
الإم� � ��ارات حت��ر���ص ع�ل��ى رعاياها
�أي �ن �م��ا ك ��ان ��وا �أو ت ��واج ��دوا �سواء
ل�ل��درا��س��ة �أو ال �ع�لاج �أو ال�سياحة
ح� �ي ��ث ت� �ت ��وا�� �ص ��ل ال � ��دول � ��ة عرب
�سفاراتها وقن�صلياتها حول العامل
معهم لتقدمي يد امل�ساعدة �إليهم
بجميع �أ�شكالها فخ�ص�صت �أرقاما
للتوا�صل من خارج الدولة ،م�شريا
�إىل �أهمية الت�سجيل يف خدمة "
تواجدي " بالإ�ضافة �إىل �ضرورة
الإب�لاغ يف حال الإ�صابة بفريو�س
" كوفيد . " 19
و� � �ش� ��دد ع �ل ��ى � � �ض� ��رورة االل � �ت� ��زام
بالإجراءات االحرتازية والوقائية

خ �ل�ال ف �ت�رة ال �� �س �ف��ر م �ث��ل لب�س
ال � �ك � �م� ��ام وال � �ت � �ب� ��اع� ��د اجل� ��� �س ��دي
وال�ت�ع�ق�ي��م ال ��دائ ��م ح �ت��ى و�إن مل
تكن ملزمة يف ال��دول��ة ال�ت��ي يتم
ال�سفر لها ،م�شريا �إىل �أن الوعي
ال�ع��ايل والأخ ��ذ بالتدابري املعلنة
ه��و �صمام ال��وق��اي��ة حيث �إن��ه من
امل �ه��م �أن ن�ت�ب�ن��ى ث �ق��اف��ة �صحية
�إيجابية لأج��ل اال�ستمتاع بق�ضاء
العطلة والتعاي�ش مع الإجراءات
ال �ت��ي ت�ضمن ال���س�لام��ة الفردية
واملجتمعية.
وق � ��ال ال ��دك� �ت ��ور ط ��اه ��ر الربيك
ال �ع��ام��ري " �إن ��ه ا� �س �ت �م��راراً لنهج
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل ن� �ه� �ي ��ان "طيب اهلل ثراه"
وت ��وج� �ي� �ه ��ات ال� �ق� �ي ��ادة احلكيمة

ويف �إط� ��ار ال �ت��زام دول ��ة الإم� ��ارات
بتقدمي ي��د ال�ع��ون للجميع كانت
الإمارات من �أوائل الدول الداعمة
ل� �ل� �م� �ب ��ادرات الإن� ��� �س ��ان� �ي ��ة خ�ل�ال
اجلائحة".
وك� ��� �ش ��ف �أن م � �� � �س ��اع ��دات دول � ��ة
الإم ��ارات �شكلت  80يف املائة من
حجم اال�ستجابة الدولية للدول
امل �ت �ع�ث�رة خ�ل��ال اجل��ائ �ح��ة وبلغ
�إج �م��ايل ع��دد امل���س��اع��دات الطبية
والأج� � �ه � ��زة ال�ت�ن�ف���س�ي��ة و�أج� �ه ��زة
ال� �ف� �ح� �� ��ص وم � � �ع� � ��دات احل� �م ��اي ��ة
ال�شخ�صية والإم� � ��دادات 2154
طنا مت توجيهها �إىل  135دولة
حول العامل.
وذك��ر �أن �إج �م��ايل ع��دد الرحالت
للم�ساعدات الطبية املر�سلة بلغ
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م�ست�شفيات ميدانية يف ال�سودان
وغ �ي �ن �ي��ا ك ��ون ��اك ��ري وموريتانيا
و�� �س�ي�رال� �ي ��ون ول� �ب� �ن ��ان والأردن
وجت � �ه � �ي� ��ز ع � � �ي� � ��ادة م� �ت� �ن� �ق� �ل ��ة يف
تركمان�ستان بالإ�ضافة �إىل �إر�سال
م �� �س��اع��دات �إىل  117دول� ��ة من
خمازن املنظمات الدولية املتواجدة
يف امل ��دي� �ن ��ة ال �ع��امل �ي��ة للخدمات
الإن�سانية يف دب��ي وال�ت�برع ب�ـ 10
ماليني دوالر كم�ساعدات عينية.
و�أكد يف ختام الإحاطة الإعالمية
�أن ال �ت �ج��رب��ة يف ع �ي��د الأ�ضحى
امل �ب��ارك �أث�ب�ت��ت �أن��ه ب�ت�ع��اون ووعي
اجلهور ا�ستطعنا �سويا املحافظة
على املكت�سبات وال�سري قدما نحو
التعايف امل�ستدام.

م�صابيح �صديقة للبيئة يف عدد من حدائق ال�شارقة
•• ال�شارقة-وام:

�أعلنت بلدية مدينة ال�شارقة عن �إجناز �أعمال ا�ستبدال الإنارة يف  6حدائق
ب�إنارة �صديقة للبيئة خالل الن�صف الأول من العام اجلاري متا�شياً مع

ا�ستبدال الإنارة التقليدية.
ا�سرتاتيجيتها يف حتقيق اال�ستدامة وجودة احلياة واالعتماد على الطاقة البيئة وغر�س هذه الثقافة لدى �أفراد املجتمع .
من جانبها �أو�ضحت املهند�سة �سو�سن بطي بن حديد مدير �إدارة املرافق ون��وه��ت ب ��أن البلدية �أجن��زت �أع�م��ال ا�ستبدال الإن ��ارة التقليدية ب�إنارة
النظيفة وتر�شيد اال�ستهالك .
و ق��ال املهند�س خليفة ب��ن ه��دة ال�سويدي م�ساعد امل��دي��ر ال�ع��ام لقطاع وامل�شاريع يف بلدية مدينة ال�شارقة �أنه متت تزويد حدائق �سمنان ود�سمان �صديقة للبيئة ل 32حديقة حتى الآن وتوا�صل �أعمالها يف باقي احلدائق
الهند�سة واملباين �إن امل�شروع يج�سد حر�ص البلدية على املحافظة على وال�ط�لاع وال��رف��اع وال�شهباء والطرفا ب��إن��ارة �صديقة للبيئة من خالل �ضمن خطتها ال�سنوية .

املري ي�شيد بجهود �أمن الهيئات واملن�ش�آت والطوارئ
•• دبي -وام:

�أ� � �ش� ��اد م� �ع ��ايل ال� �ف ��ري ��ق عبداهلل
خليفة املري القائد العام ل�شرطة
دبي باجلهود املبذولة من �ضباط
و�أفراد الإدارة العامة لأمن الهيئات
وامل �ن �� �ش ��آت وال� �ط ��وارئ يف خمتلف
امل�ه�م��ات واالخ�ت���ص��ا��ص��ات الأمنية
امل ُ �� �س �ن��دة �إل� �ي� �ه ��م ،وم�ساهمتهم
ال �ف��اع �ل��ة يف �إجن � � ��اح الفعاليات
واملنا�سبات املتعددة التي ت�شهدها
�إمارة دبي بالإ�ضافة �إىل جهودهم
املبذولة �أثناء جائحة كورونا .
و�أ� �ش��ار امل ��ري �إىل �أه ��م الإجن ��ازات
وامل�شاريع امل�ستقبلية ونتائج �أداء
�إدارة الطوارئ والتي قامت بت�أمني
 240فعالية ري��ا��ض�ي��ة يف العام
املا�ضي بن�سبة جناح  100يف املائة
وحتقيق ال�سعادة الوظيفية بن�سبة
 95.5يف املائة.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ت �ف �ق��ده الإدارة
ال�ع��ام��ة لأم ��ن ال�ه�ي�ئ��ات واملن�ش�آت
والطوارئ �ضمن برنامج التفتي�ش

ال�سنوي ل�ل�إدارات العامة ومراكز
ال�شرطة..يرافقه اللواء مهند�س
م���س�ت���ش��ار حم �م��د � �س �ي��ف الزفني
م �� �س��اع��د ال �ق��ائ��د ال� �ع ��ام ل�ش�ؤون
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� ��� �ش� ��آت وال � �ط� ��وارئ
والعميد ع��ارف بو�شقر الفال�سي
نائب مدير الإدارة العامة بالوكالة

والعميد الدكتور �صالح احلمراين
نائب مدير الإدارة العامة للتميز
والريادة والعميد خالد بن �سليمان
م��دي��ر �إدارة ال��رق��اب��ة والتفتي�ش
وال �ع �ق �ي��د ال��دك �ت��ور مت �ي��م حممد
حم�سن احل��اج مدير �إدارة البيئة
وال �� �ص �ح��ة وال �� �س�لام��ة ال �ع��ام��ة يف
الإدارة العامة للدعم اللوج�ستي.
واط �ل��ع م�ع��ال�ي��ه ع�ل��ى �إح�صائيات

�إدارة التفتي�ش الأمني " "K9التي
�أظهرت تنفيذ �ألف و  575مهمة
خ�ل�ال ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي با�ستخدام
ال �ك�ل�اب ال�ب��ول�ي���س�ي��ة امل ��درب ��ة من
�ضمنها مهام تتعلق بدوريات �أمنية
وال �ق �ي��ام ب ��أع �م��ال ح��را� �س��ة وتتبع
�أث��ر ومتييز روائ��ح وعمليات بحث
وغ�يره��ا م��ن امل�ه��ام الأخ ��رى منها
ت�ن�ف�ي��ذ � 45أل� ��ف و  470مهمة

بينما ق��ام��ت �إدارة �أم ��ن وحماية
ال�شخ�صيات بتنفيذ  432مهمة
يف جمال حماية ال�شخ�صيات.
وا�� �س� �ت� �م ��ع م� �ع ��ال� �ي ��ه �إىل نتائج
اح �� �ص��ائ �ي��ات خ ��دم ��ة اال�ستعالم
ال��ذك��ي يف � �س��وق ال��ذه��ب الهادفة
�إىل توفري خدمة ذكية يف الأ�سواق
لتمكني ال�سياح م��ن ال�ت�ع��رف �إىل
امل�ح��ال التجارية وط��رق الو�صول
�إل�ي�ه��ا ب�سهولة وي���س��ر �إىل جانب
ت��وف�ي�ر ق �ن��اة ذك �ي��ة ل �ه��م لتقدمي
ال���ش�ك��اوى واالق�ت�راح ��ات ل�شرطة
دب ��ي وال �� �ش��رك��اء اال�سرتاتيجيني
يف منطقة ال�سوق ،حيث بلغ عدد
امل���س�ت�ف�ي��دي��ن م��ن اخل��دم��ة خالل
ال � �ع� ��ام امل ��ا�� �ض ��ي �أل � �ف �ي�ن و 195
م�ستفيداً من  34دولة.
ك �م��ا اط� �ل ��ع م �ع��ال �ي��ه ع �ل��ى نتائج
من�صات املهام الرقمية يف الإدارة
ال � �ع� ��ام� ��ة وب � �ل� ��غ ع� � ��دد امل� ��� �ش ��اري ��ع
وامل �ب��ادرات  12م�شروعاً ومبادرة
ف�ي�م��ا ب �ل��غ ع ��دد ف ��رق ال �ع �م��ل 18
فريقاً وعقد  186اجتماعاً وبلغ

عدد �ساعات تطوع موظفي الإدارة
ال �ع��ام��ة يف م �ن �� �ص��ة � �ش��رط��ة دبي
للتطوع � 10آالف و� 70ساعة من
خ�ل�ال  25ف��ر��ص��ة ت �ط��وع نفذها
 310متطوعني.
وحول نتائج دورة اال�ستجابة الأوىل
للحاالت الطارئة ،والتي بلغ عدد
املتدربني فيها �ألفا و  229متدرباً
منهم  681متدرباً من الإدارات
العامة ،و 548متدرباً من مراكز
ال���ش��رط��ة ان �خ��رط��وا م��ن خاللها
يف  23دورة و 36مترين طاولة
و� 40سيناريو لعمليات خمتلفة.
ويف خ�ت��ام ب��رن��ام��ج التفتي�ش كرم
م �ع��ايل ال �ف��ري��ق امل � ��ري ال�شركاء
اال��س�ترات�ي�ج�ي�ين ل�ل ��إدارة العامة
ونخبة م��ن املتميزين م��ن مرتب
امل ��رك ��ز � �ض �م��ن م� �ب ��ادرة "تفتي�ش
اخلم�سني" الهادفة �إىل خلق نوع
من التميز الوظيفي بني املوظفني
تقديراً للمجتهدين الذين ي�سعون
ب�ك��ل ج��د و�إب � ��داع ل��دع��م منظومة
الأداء امل�ؤ�س�سي.

�شرطة الفجرية تطلق ح�سابها على
من�صة التوا�صل االجتماعي تيك توك

•• الفجرية -الفجر:

�أطلقت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية ح�سابها على من�صة التوا�صل
االجتماعي تيك ت��وك ( )Tik Tokبهدف زي��ادة قنوات التوا�صل مع
�أفراد اجلمهور واملجتمع.
ح �ي��ث �أ�� �ش ��اد � �س �ع��ادة ال� �ل ��واء حممد
�أحمد بن غامن الكعبي القائد العام
ل���ش��رط��ة ال �ف �ج�يرة  ،ب ��ال ��دور الذي
تلعبه مواقع التوا�صل االجتماعي يف
تعزيز التوا�صل بني الأجهزة الأمنية
و�أف� ��راد املجتمع ،م��ن خ�لال اي�صال
الر�سائل التوعوية ب�أمناطها املختلفة
لأف� ��راد املجتمع بطريقة مب�سطة،
و�إت��اح��ة الفر�صة للجمهور ال�ستقاء
املعلومات م��ن م�صادرها الر�سمية.
ومن جانبه �أكد العقيد خالد عبداهلل الوعل الظنحاين مدير �إدارة مكتب
القائد العام رئي�س فريق عمل التوا�صل االجتماعي ب�شرطة الفجرية �أن
�إطالق ح�ساب �شرطة الفجرية عرب هذه املن�صة جاء للم�ساهمة يف �إبراز
الإجن ��ازات واجل�ه��ود ال�شرطية ،ون�شر الر�سائل التوعوية والأم�ن�ي��ة ،من
خالل فيديوهات ومقاطع �أمنية بعدة لغات ،ل�ضمان و�صولها �إىل �أكرب
�شريحة ممكنة من �أف��راد اجلمهور تعزيزاً لر�سالتها الأمنية ،متمن ًيا �أن
حتقق هذه النافذة الهدف املن�شود منها.
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«ور�شة حكومة دبي» تعزز الأر�شفة الإلكرتونية

•• دبي-وام:

حققت "ور�شة حكومة دبي" ن�سبة  85%يف الأر�شفة الإلكرتونية
خالل الن�صف الأول من العام اجلاري متا�شياً مع التزامها امل�ستمر ال��وث��ائ��ق والأر��ش�ي��ف ال��ورق��ي والإل �ك�ت�روين مب��ا ي��دع��م �سيا�سة دبي
بدعم م�سرية التحول الذكي وترجمة م�ستهدفات "ا�سرتاتيجية دبي الذكية .ويتميز النظام املتكامل لإدارة الوثائق الإلكرتونية ب�سهولة
للمعامالت الالورقية".
تخزين و�إدارة ومعاجلة املعلومات اخلا�صة بالور�شة بفعالية و�أمان
ً
أنّ
متت
التي
وامل�ستندات
أوراق
ل
ا
عدد
�
ب
الر�سمية
و�أفادت الإح�صائيات
مدعوما مبزايا عالية امل�ستوى ت�شمل املرونة وقوة الأداء والإنتاجية
�أر�شفتها �إلكرتونياً يف الور�شة جت��اوز مليوين ورق��ة خالل الأعوام واال�ستجابة الفورية ف� ً
ضال عن الأمان وكفاءة التكلفة.
الثالثة ال�سابقة يف ظل اجلهود املتوا�صلة لتطوير �أر�شيف مركزي و�أو�ضح �سعادة فهد �أحمد الرئي�سي املدير التنفيذي لـ "ور�شة حكومة
مطابق للموا�صفات واملقايي�س العاملية.
دبي" �أنّ عملية الأر�شفة الإلكرتونية متوا�صلة يف �إط��ار االلتزام
ً
الور�شة
ّي
ن
تب
إىل
�
إلكرتونية
ل
و ُيعزى التقدّم املُحقق يف الأر�شفة ا
الرا�سخ بدعم خطط دبي الذكية الفتا �إىل �أنّ الور�شة حري�صة على
برنامج  Therefore Document Management/التن�سيق والعمل عن كثب مع الأر�شيف الوطني من �أج��ل تطوير
 /Systemيف العام  2018وذل��ك يف �إط��ار خطة تطوير �إدارة نظام متكامل لإدارة الوثائق اجلارية والو�سيطة مبا يتوافق مع بنود

القانون االحت��ادي رقم  /7/لعام  2008ب�شان الأر�شيف الوطني
والقوانني املعدلة له والئحته التنفيذية و�أعلى املعايري العاملية ذات
ال�صلة �إىل جانب توظيف التكنولوجيا املتطورة يف خدمة �أهداف
"ا�سرتاتيجية دبي للمعامالت الالورقية" واملتمحورة حول بناء
منظومة متكاملة للعمل احلكومي اخل��ايل م��ن الأوراق وتر�سيخ
ريادة دبي باعتبارها املدينة الأذكى عاملياً.
و�أ�ضاف الرئي�سي  :يف �إط��ار �سعينا لتبني �أح��دث الأنظمة الرقمية
امل�ت�ط��ورة قمنا بتطبيق ن�ظ��ام  / Therefore/املتكامل لإدارة
ال��وث��ائ��ق الإل �ك�ترون �ي��ة وال ��ذي يعترب ج ��زءاً ال ي�ت�ج��ز�أ م��ن �أنظمة
�إدارة املحتوى امل�ؤ�س�سي املتعلقة ب ��إدارة الأ�صول الرقمية والوثائق

امل�صورة ونظم �سري العمل ونظام �إدارة ال�سجالت والتي ت�ساهم يف
حفظ بيانات ووثائق الور�شة �إلكرتونياً .ونفخر ب��أنّ تكون "ور�شة
حكومة دبي" �ضمن اجلهات املطابقة لأعلى معايري الكفاءة واجلودة
والتميز يف جم��ال الأر�شفة الورقية والإلكرتونية ما يدفعنا �إىل
امل�ضي يف ت��وف�ير م�ساحات تخزينية ذات معايري عاملية وتطبيق
التقنيات املبتكرة ف� ً
ضال عن االمتثال ل�شهادات املطابقة ال�صادرة عن
ً
"الأر�شيف الوطني" يف جمال �إدارة الوثائق مبا ينعك�س �إيجابا على
كفاءة العمل احلكومي.
وت�سعى الور�شة من خالل الأر�شفة الإلكرتونية �إىل تعزيز حلول
تخزين املعلومات واخت�صار امللفات الورقية والتخل�ص من �صعوبة
البحث عنها وا�سرتجاعها واخت�صار الوقت وامل�ساحات امل�ستخدمة.
كما تهدف �أي�ضاً �إىل حماية امل�ستندات والوثائق ومنعها من التعر�ض
�إىل التلف نتيجة تراكم ال�سنوات ومرور الوقت.

ويل عهد ال�شارقة يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�شارقة-وام:

تر�أ�س �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل
عهد ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي وبح�ضور �سمو
ال�شيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة
نائب رئي�س املجل�س التنفيذي �أم�س يف مكتب �سمو احلاكم اجتماع
املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة.
وبحث االجتماع جملة من املو�ضوعات احلكومية الهامة والتي
ت�ع�ن��ى مبختلف ال�ق�ط��اع��ات احل �ي��وي��ة ،وات �خ��ذ امل�ج�ل����س حيالها
القرارات التي �ست�سهم يف رفع م�ستوى اخلدمات وتنظيم �آليات
العمل احلكومي وا�ستمرار امل�شروعات التنموية يف كافة مدن
ومناطق الإمارة.
و�أ�صدر املجل�س القرار رقم  /21/ل�سنة 2021م ب�ش�أن الالئحة

التنظيمية ملوانئ ال�شارقة ،ويهدف القرار �إىل حتقيق ما ي�أتي :
 1تنظيم خدمات و�أن�شطة امل��وان��ئ البحرية يف الإم��ارة وفق�أف�ضل الأ�ساليب املتبعة عاملياً.
 2ت�شجيع حركة املالحة البحرية وم��رور ال�سفن داخ��ل مياهالإمارة.
 3و�ضع ال�ضوابط والإجراءات يف كل ما يتعلق بال�سفن اجلانحةوالغارقة وامل�تروك��ة يف مياه الإم ��ارة 4- .تنظيم �أع�م��ال املناولة
داخل موانئ الإمارة وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية.
 5تطبيق معايري الأم��ن وال�سالمة يف موانئ الإم ��ارة وفقاًلالتفاقيات الدولية والت�شريعات ال�سارية.
 6املحافظة على �سالمة البيئة البحرية و�ضمان عدم تلوثهابالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
 7-تعزيز ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص يف كافة جماالت اخلدمات

نفذته �إدارة التثقيف ال�صحي بالتعاون مع جامعة زايد وجامعة ال�شارقة و�أكادميية �شرطة ال�شارقة

•• باجنول -جامبيا -وام:

ا�ستقبل فخامة الرئي�س �آداما بارو رئي�س جمهورية جامبيا يف مكتبه بالعا�صمة
باجنول اللواء الدكتور �أحمد نا�صر الري�سي مفت�ش عام وزارة الداخلية الذي
يقوم بجولة �أفريقية تهدف لتعزيز التعاون يف املجاالت ال�شرطية مع عدد من
البلدان الأفريقية ال�صديقة .وحمل فخامة الرئي�س للواء الري�سي حتيات
بالده ومتنياتها للإمارات قيادة وحكومة و�شعباً بدوام النمو واالزدهار ،معرباً
عن �أمله باالرتقاء بالعالقات القائمة بني البلدين �إىل �أعلى امل�ستويات.
ثم التقى الري�سي مع وزير خارجية جمهورية جامبيا مامادو تنغارا ومعايل
يانكوبا �سونكو وزير الداخلية و�سعادة عبديل �سانيانغ مفت�ش عام ال�شرطة يف
جامبيا وعدد من امل�س�ؤولني يف القطاعات ال�شرطية ،حيث مت خالل اللقاءات
بحث �سبل تعزيز التعاون والتن�سيق بني الدولتني يف جماالت العمل ال�شرطي
و�سبل االرت�ق��اء بهذه العالقات ،بالإ�ضافة �إىل جم��االت التعاون امل�ستقبلية
لتعزيز الأمن �إقليمياً ودولياً خا�صة �ضمن املنظمات الدولية.
ً
كما مت تقليد اللواء الري�سي ميدالية التعاون الأمني تقديرا للعمل ال�شرطي
امل�شرتك بني البلدين ،ودور الإمارات يف تعزيز العمل الدويل.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية
ادارة التنفيذ

ً
م�شروعا ً
مبتكرا لتعزيز الوعي ال�صحي يف ختام برنامج �صحبتي 2021
30

تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �ش.ذ.م.م يف متام ال�ساعة
اخلام�سة م�ساءاً يوم الأربعاء املوافق � 04أغ�سط�س  2021وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد �أو بزيارة املوقع االلكرتوين
 WWW.EmiratesAuction.COMو يف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم البيوع واحلجوزات �أثناء الدوام الر�سمي.

•• ال�شارقة-الفجر:

حقق م�ستهدفاته
و�أ� �ش��ارت �سعادة �إمي��ان را��ش��د �سيف
م ��دي ��ر �إدارة ال �ت �ث �ق �ي��ف ال�صحي
باملجل�س الأع �ل��ى ل �� �ش ��ؤون الأ�سرة
بال�شارقة �إىل �أن امل�شاركة الوا�سعة

05

البحرية للنهو�ض باقت�صاد الإمارة.
وت�ضمن القرار كافة البنود التنظيمية من حيث �إدارة وت�شغيل
املوانئ البحرية وامل�س�ؤوليات وااللتزامات و�أعمال املناولة وحركة
املالحة وغريها .واعتمد املجل�س اتفاقية التعاون املزمع �إبرامها
ب�ين دائ ��رة اخل��دم��ات االج�ت�م��اع�ي��ة وج��ام�ع��ة ال���ش��ارق��ة واملتعلقة
بتقدمي برنامج الدبلوم املهني حلماية الطفل ،ويهدف الربنامج
�إىل �إثراء معارف امل�شاركني من اجلهات ذات االخت�صا�ص باملفاهيم
الأ�سا�سية واحلديثة للعمل يف املجاالت املعنية باحلماية املجتمعية
على وجه العموم وحماية الطفل على وجه اخل�صو�ص.
وناق�ش املجل�س جمموعة من املقرتحات التطويرية املقدمة من
دائرة �ش�ؤون البلديات والزراعة والرثوة احليوانية حول تطوير
�آل�ي��ات العمل وت��وف�ير خ��دم��ات رائ��دة ت�سهم يف ا�ستقرار الأحياء
ال�سكنية وتعزيز التوا�صل االجتماعي فيما بينها.

بحث �سبل التعاون بني الإمارات وجامبيا باملجاالت ال�شرطية

�أ� �س��دل��ت �إدارة ال�ت�ث�ق�ي��ف ال�صحي
التابعة للمجل�س الأع �ل��ى ل�ش�ؤون
الأ� � �س� ��رة ب��ال �� �ش��ارق��ة ب �ن �ج��اح الفت
ال �� �س �ت��ار م� � ��ؤخ � ��راً ع �ل��ى فعاليات
ب��رن��ام��ج ��ص�ح�ب�ت��ي  ،2021حيث
�شهد الربنامج الذي جاء بالتعاون
مع جامعة زاي��د ،وجامعة ال�شارقة
و�أكادميية �شرطة ال�شارقة ،م�شاركة
وا� �س �ع ��ة م ��ن ق �ب��ل ف �ئ��ة اليافعني
الذين قدموا  30م�شروعاً متنوعاً
ت�ضمنت �آليات عمل مبتكرة تهدف
�إىل تعزيز الوعي ال�صحي بني �أفراد
املجتمع.
وجن � ��ح ال�ب�رن ��ام ��ج يف ن �� �س �خ��ة هي
الأوىل م��ن ن��وع �ه��ا ع �ل��ى م�ستوى
ال��دول��ة ال�ستهدافها فئة اليافعني
وت �ن��وع امل���س�ت��وى ال�ث�ق��ايف والفكري
للطلبة امل�شاركني من داخل الدولة
وخارجها ،يف تعزيز الوعي ال�صحي
بني اليافعني وت�شجيعهم على تبني
�أمن��اط �سلوكية �صحية� ،إىل جانب
متكينهم م��ن اخل�ب�رات والتجارب
ال�ت��ي ت�ؤهلهم ليكونوا �سفراء بني
�أقرانهم لتعزيز التوعية والتثقيف
يف جماالت ال�صحة والتغذية.

Wednesday

كانت لتتحقق لوال ر�ؤى وتوجيهات
ورعاية قرينة �صاحب ال�سمو حاكم
ال�شارقة� ،سمو ال�شيخة جواهر بنت
حم�م��د ال�ق��ا��س�م��ي رئ�ي���س��ة املجل�س
الأع�ل��ى ل�ش�ؤون الأ��س��رة بال�شارقة،
ودع � ��م � �س �م��وه��ا امل �ت��وا� �ص��ل وال ��ذي
�أ�سهم يف متكني الإدارة من حتقيق
الإجن � � ��ازات ال��رام �ي��ة �إىل حت�سني
ال �� �س �ل��وك �ي��ات امل��رت �ب �ط��ة بال�صحة،
و�� �ص ��و ًال �إىل ت��وف�ي�ر ح �ي��اة �أف�ضل
ت�ضمن رفاهية املجتمع وغداً �أف�ضل
للأجيال.

م� ��ن ق �ب ��ل ال �ط �ل �ب��ة يف ال�ب�رن ��ام ��ج
وتقدميهم لـ  30م�شروعاً توعوياً
��ص�ح�ي�اً يعك�س جن��اح ال�برن��ام��ج يف
حت �ق �ي��ق م �� �س �ت �ه��دف��ات��ه الرئي�سية
املتمثلة يف تعزيز املفاهيم املرتبطة
ب��ال �� �ص �ح��ة ل �ل �ي��اف �ع�ين واليافعات
وتنمية مهاراتهم املعرفية وال�صحية
واالرتقاء بها لتحقيق روح التعاون
والأل� �ف ��ة وحت �م��ل امل���س��ؤول�ي��ة جتاه
جم�ت�م�ع�ه��م وحت �ف �ي��زه��م ليكونوا
ق��دوة لأقرانهم يف البيت واملدر�سة
وامل �ج �ت �م��ع ،وت ��أه �ي �ل �ه��م وتدريبهم
ل�ن���ش��ر ال�ث�ق��اف��ة ال���ص�ح�ي��ة ،منوهة
�إىل �أن ال �ن �ج��اح��ات ال �ت��ي حتققها ت�أهيل امل�شاركني
الإدارة يف فعالياتها وبراجمها ،ما و��ش�ه��د ال�برن��ام��ج ال ��ذي ا�ستهدف
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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.

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

United Arab Emirates
Ministry of Justice
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 (Thirtyone 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

ΔϳοϘϟ ϡϗέ
2016/1523 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ
2017/580 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ
2013/2040 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2204/2014 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2010/2276 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2010/8197 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2014/1579 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2008/7791 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2009/11470 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2013/3531 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2009/10267 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2010/5709 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2015/1146 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2015/328 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2010/6833 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2010/11419 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
8233/2008 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2008/3321 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
8296/2011 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2009/5027 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2010/2036 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2004/4385 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2010/9104 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2010/13705 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2010\11636 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2011/872 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2009/12144 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2008/7397 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2009/2631 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2009/3876 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2010/3241 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2010/4451 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1998/2859 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2001/1040 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1999/3455 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1998/2243 ϲυϔΣΗ ίΟΣ

98/1167 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
99/266 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2003/4116 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2006/6003 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2012/473 ΔϳέΎΟΗ ΕΎΑΎϧ
2017/511 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
2003/2779 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2778/2003 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2016/2737 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/2148 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ

)2204/2014 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ(ΫϳϔϧΗ
)4079/2006 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ(ΫϳϔϧΗ
)9569/2010 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ(ΫϳϔϧΗ
4446/2009 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1820/2014 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
7300/2009 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
7764/2009 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
7777/2009 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
7633/2011 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
)12129/2009 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ(ΫϳϔϧΗ
2242/2007 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
12292/2009 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1046/2010 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
733/2009 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
350/2015 ΔϳϧΩϣ ΕΎΑΎϧ
5774/2015 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2833/2011 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
)10318/2009 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ(ΫϳϔϧΗ
ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ

2008/5800
2007/4424
2009/4723
2011/1137

ϲγΎηϟ ϡϗέ
5TDZA23C14S014546
CAT0320DCSNS00200
WVWRU11KX8M032055
JTJHY00W4B4055706
4P3SYDJ3A9E802221
WAUHA28P58A035083
JHMFD1636AS404656
KMHCM41A57U164200
LGWCA2G677A069439
1N4AL11D15C235344
JHMCM56577C403028
KL1TD51767B015764
KNAGM4125E5473975
KNAPB8115E7520432
JD1GM301071058479
VF1FB27199R577597

JMYSRCS6A6U797728
KMHJM81B47U483160
JTGJX02PX83000272

KNABA24387T444254
JMYSTCS3A7U728258
JMYSRCK4AUYU775084
KMHDT41BX7U183230
KNAJC525585790067
JTDBR22E063187637
KNAGE222165054717
JHMFD16237S410253
4T1BE32K03U196573
JN8AR05Y92W520386
KNAGD222835220360
JS3TA74V384102259

ΓέΎϣϹ
Ωϭϛϟ
ΔΣϭϠϟ ϡϗέ
·ϥΎϣΟϋ ΓέΎϣ
B
45199
·ϲΑυϭΑ ΓέΎϣ
1/ ϲϣϭϣϋ 77161
·ϲΑυ ϭΑ ΓέΎϣ
11
96637
·ϲΑυϭΑ ΓέΎϣ
6
31904
·ϲΑυϭΑ ΓέΎϣ
6
21860
·ϲΑυϭΑ ΓέΎϣ
6
32498
·ϲΑυϭΑ ΓέΎϣ
ΔγΩΎγϟ
77165
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
νϳΑ
90217
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
νϳΑ
76242
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
2
84513
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
νϳΑ
72498
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
νϳΑ
53374
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
1
83795
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
2
15767
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
νϳΑ
95289
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
2
59638
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
ϲϟΎϘΗέΑ
57547
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
WHITE
68451
ϲϟΎϘΗέΑ
45107
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
νϳΑ
78582
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
WHITE
25587
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
ϲϟΎϘΗέΑ
4475
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
ϲϟΎϘΗέΑ
99818
·ϥΎϣΟϋ ΓέΎϣ
A
68469
·ΔϣϳΧϟ αέ ΓέΎϣ
Qala
4750
·ϥΎϣΟϋ ΓέΎϣ
A
37959
·ϥΎϣΟϋ ΓέΎϣ
A
53803
·ϥΎϣΟϋ ΓέΎϣ
A
99242
·ϥΎϣΟϋ ΓέΎϣ
A
30345
·ϲΑυϭΑ ΓέΎϣ
Blue
67951
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
White
77935

ΔΑϛέϣϟ ωϭϧ
ToyotaSienna
CAT
VOLKSWAGENJetta2008
LUXUSLX5702010
MitsubishiGalant
AUDIA32008
HONDA
Hyundai
ϝϭϭ ΕϳέϏ
NISSAN
Honda
Ϫϳϟϭέϔϳη
kia
kia
ϭγΗΎϬϳΩ
ϭϧϳέ

ϲηϳΑϭγΗϳϣ
HyundaiTucson
TOYOTAHIACE

ϭΗϧΎϛϳΑ Ύϳϛ
MITSUBISHILancer
MitsubishiLancer
HyundaiElantra2007
KIASorento2008
TOYOTACorolla2006
KIA
HONDACivic
ToyotaCamry
Nissan
KIAOptima2003
SUZUKIGrandVitara2008

LETAECG257HN00485

12570

White

·ϥϳϭϳϘϟ ϡ ΓέΎϣ

JMC

JN1BDAU13Z0403044
JM3WH813410100055
1G4BT5377NR434758
JMYMNZ16AVY000113
JN1BDAB14Z0316416
JM7BA126XWD225893
VF38BRFNR81493431
4T1BG22K51U016740
WDB9541613K806813
JTDBW9238A4041294

73715
82786
47199
45226
3276
48142
85640
64188
16129
94404

νϳΑ
ϲϟΎϘΗέΑ
ϲϟΎϘΗέΑ
ϲϟΎϘΗέΑ
White
1
1
ϲϟΎϘΗέΑ
Green
2

·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ

NISSANBLUBIRD1995
Mazda
CargoBoat2008
ϲηϳΑϭγΗϳϣ
NISSANSunny
Mazda323
PEUGEOT4062008
ToyotaCamry
MercedesActros
ToyotaYaris

JM3WG7255X0607598
JM3WG7255W0605221

12559
11955

A
A

·ϥϳϭϳϘϟ ϡ ΓέΎϣ
·ϥϳϭϳϘϟ ϡ ΓέΎϣ

Mazda.
Mazda

RKLBB9HE9F5100345
SALWA2FE5HA127816

43205
26423
31973
14490
9467
75117
93273
52884
8771
78859
34608
18266
51536
30764
76848
70521
37950
78410
78936
49843
34754
23920
26560
51610

1
νϳΑ
A
A
A
A
A
A
νϳΑ
νϳΑ
1
νϳΑ
ϲϟΎϘΗέΑ
νϳΑ
1
2
8
10
έοΧ
5
νϳΑ
ϲϟΎϘΗέΑ
ϲϟΎϘΗέΑ
A

·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
·ϥΎϣΟϋ ΓέΎϣ
·ϥΎϣΟϋ ΓέΎϣ
·ϥΎϣΟϋ ΓέΎϣ
·ϥΎϣΟϋ ΓέΎϣ
·ϥΎϣΟϋ ΓέΎϣ
·ϥΎϣΟϋ ΓέΎϣ
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
·ϲΑυϭΑ ΓέΎϣ
·ϲΑυϭΑ ΓέΎϣ
·ϲΑυϭΑ ΓέΎϣ
·ϲΑυϭΑ ΓέΎϣ
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
·ΔϗέΎηϟ ΓέΎϣ
·ϥΎϣΟϋ ΓέΎϣ

ToyotaCorolla
RangeRoverSport

JMYSRCS1A9U701066
6T1BE32K94X456795
JTDBW133950075967
KMHDT41B69U547145
1FAHP2D88DG120027
KNADE241976234353
VF33CRFJF7S006662
JN6DW11S48Z022299
JTDBZ42E59J025904
JN1CC13C59T025488
1N4AL11DX6C137446
WBANU51068CW31106
JN1CC11C58T019322
KNAJE552787515767
KNAPB8127E7475213
JHMFD16259S405137
KNAJE552887516183
MHFYU59G187003565
JHLRD78846C405836
JN8AR05Y6YW505496
KPD6612271P134053
WBAVB31026KN92222

MitsubishiLancer2009
ToyotaCamry2004
ToyotaEcho2005
HyundaiElantra2009
FordTaurus2013
KiaRio2007
Peugeot3072007
NissanCivilian2008
ToyotaCorolla2009
NissanTiida2009
NissanAltima2006
BMW525I2008
NissanTiida2008
KiaSportage2008
KiaSportage2014
HondaCivic2009
KiaSportage2008
ToyotaFortuner2008
Ωϧϭϫ
έΩϧϔΛΎΑ ϥΎγϳϧ
ϥΎϓ αΩϳγέϣ
ϭϳϠΑΩ ϡ ϲΑ

# ϲϧϳίΧΗϟ ϡϗέϟ
1
652831
2
N/A
3
612907
4
202210
5
632369
6
611854
7
N/A
8
N/A
9
N/A
10
N/A
11
N/A
12
N/A
13
N/A
14
N/A
15
N/A
16
N/A
17
N/A
18
201000
665153
19
20
N/A
21
611860
22
607022
23
604220
24
625887
25
616908
26
N/A
27
N/A
28
611932
29
N/A
30
607387
31
632482
606731
32
33
607047
34
N/A
35
607558
36
N/A
37
623795
38
606723
39
612515
40
N/A
41
658640
42
674322
663561
43
663565
44
45
606357
46
825131
47
202431
48
203129
49
607586
50
607844
51
612103
52
607082
53
607347
54
809470
55
612692
56
631768
57
201478
58
607746
59
607792
60
606776
61
606645
62
605029
63
606841
64
667233
65 ΔϗέΎηϟ ΔϳΩϠΑ
66 ΔϗέΎηϟ ΔϳΩϠΑ
67 ΔϗέΎηϟ ΔϳΩϠΑ
68 ΔϗέΎηϟ ΔϳΩϠΑ
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�أخبـار الإمـارات

Wednesday

06

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

•• دبي-وام:

�أك ��دت "قمة ت��ري�ن��دز الأوىل للحوار
ب�ين م��راك��ز ال�ف�ك��ر والإعالم" ،التي
ن �ظ �م �ه��ا م ��رك ��ز ت ��ري� �ن ��دز للبحوث
واال�ست�شارات ،يف مركز دبي التجاري
العاملي� ،أهمية تعزيز فر�ص م�شاركة
ال�شباب يف جميع املجاالت التنموية،
وال�سيما يف البحث العلمي والإعالم،
و�إيجاد الآليات املنا�سبة لتحقيق هذا
الهدف ،مبا يحفز ال�شباب على القيام
ب��دوره��م الفاعل واملن�شود يف �صناعة
امل�ستقبل.
ودع��ا امل���ش��ارك��ون يف ال�ق�م��ة �إىل تبني
ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ب �ح �ث �ي��ة � -إعالمية
م �� �ش�ترك��ة م ��ن ق �ب��ل م ��راك ��ز الفكر
وامل��ؤ��س���س��ات الإع�لام �ي��ة مبنية على
امل���ش��ارك��ة ال�ف��اع�ل��ة م��ن ق�ب��ل ال�شباب
وم ��وجّ �ه ��ة ل �ه��م ،ل �ت �ع��زي��ز انتمائهم
ال��وط �ن��ي و�� �ض ��رورة ت�ع��زي��ز التن�سيق
والتعاون بني مراكز البحوث وو�سائل
الإع�ل�ام لتحقيق الأه��داف امل�شرتكة
وب � � ��إي �ل��اء اه� �ت� �م ��ام �أك� �ب ��ر للجهود
وال�ب�رام ��ج ال �ت��ي ت �ه��دف �إىل ت�أهيل
ال �ك��وادر الوطنية ال�شابة العاملة يف
م��راك��ز ال �ف �ك��ر ويف و� �س��ائ��ل الإع�ل��ام
املختلفة وت��دري�ب�ه��ا ،وو� �ض��ع معايري
وا�ضحة وحمددة ل�ضمان فاعلية هذه
الربامج وجناحها يف حتقيق الأهداف
امل��رج��وة م�ن�ه��ا وت�ك�ث�ي��ف اجل �ه��ود من
�أج��ل التن�سيق والتوا�صل بني املراكز
البحثية وو��س��ائ��ل الإع�ل�ام يف جمال
دع ��م ال�ب��اح�ث�ين ال���ش�ب��اب ،م��ن خالل
�إب��راز �إ�سهاماتهم البحثية والفكرية
يف و�سائل الإع�ل�ام املختلفة ،وكذلك
يف جم��ال تعزيز مهارات الإعالميني
ال�شباب وقدراتهم املعرفية.
واق �ت ��رح امل �� �ش��ارك��ون ت��دري ����س م ��ادة
الإع �ل�ام يف م��راح��ل درا��س�ي��ة مبكرة،
و�إيالء اهتمام �أكرب لتدريب الطالب
يف املدار�س على كيفية كتابة الأبحاث،
مبا ي�سهم يف تطوير ق��درات ال�شباب
ك�ص َّناع حمتوى.
ُ
�شارك يف �أعمال القمة ر�ؤ�ساء حترير
عدد من ال�صحف� ،إىل جانب عدد من
مديري الوكاالت واملكاتب الإعالمية،
ومنهم� :سعادة مق�صود كروز م�ست�شار
االت �� �ص ��ال اال� �س�ت�رات �ي �ج��ي يف وزارة
�ش�ؤون الرئا�سة ،و�سعادة حممد جالل
ال��ري���س��ي امل��دي��ر ال �ع��ام ل��وك��ال��ة �أنباء
الإمارات /وام ،/وحمد الكعبي رئي�س
حت��ري��ر ��ص�ح�ي�ف��ة االحت� � ��اد ،وحممد
احلمادي رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
ال���ص�ح�ف�ي�ين ،وم�صطفى الزرعوين
رئي�س حترير �صحيفة اخلليج تاميز،
و�� �س ��ام ��ي ال ��ري ��ام ��ي رئ �ي ����س حترير
��ص�ح�ي�ف��ة الإم � � ��ارات ال �ي ��وم ويو�سف
جمعة احل ��داد رئ�ي����س حت��ري��ر جملة
درع الوطن ،وعبدالرحمن ال�شمريي
رئ �ي ����س حت ��ري ��ر � �ص �ح �ي �ف��ة ال ��وط ��ن،
ون�سرين ف��اخ��ر ن��ائ��ب رئي�س حترير

�صحيفة ال��ر�ؤي��ة ،و�أح�م��د الفطايري
نائب رئي�س حترير �صحيفة الوطن،
وال �ك��ات��ب ال�ب�ح��ري�ن��ي ع �ب��داهلل �أحمد
اجل �ن �ي ��د ،وال� �ك ��ات ��ب حم �م��د خلفان
ال�صوايف.
اف �ت �ت��ح ال �ف �ع��ال �ي��ة ال ��دك� �ت ��ور حممد
ع�ب��داهلل العلي الرئي�س التنفيذي لـ
"تريندز ل�ل�ب�ح��وث واال�ست�شارات"،
مُرحِّ باً باحل�ضور ،و ُم َث ّمناً حر�صهم
ع �ل��ى امل� ��� �ش ��ارك ��ة يف ال �ق �م��ة و�إث � � ��راء
فعالياتها،م�ؤكدا �أهمية دع��م قدرات
ومواهب ال�شباب و�إ�شراكهم يف تنمية
جمتمعهم ..وق ��ال �إن��ه ان�ط�لاق�اً من
ه ��ذا امل � �ب ��د�أ ،ح��ر���ص م��رك��ز تريندز
للبحوث واال�ست�شارات على �أن ت�سلط
قمته الأوىل للحوار بني مراكز الفكر
والإع �ل��ام ال���ض��وء ع�ل��ى ال���ش�ب��اب من
خ �ل�ال حم ��وري ��ن رئ �ي �� �س �ي�ين :الأول
ه ��و ال �ت �ع ��اون الإع�ل��ام� ��ي والبحثي
لتمكني ال�شباب وحمايتهم وتعزيز
وعيهم؛ والثاين يركز على م�ستقبل
دور ال�شباب يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية
والبحثية ،ودوره��ا املحوري يف عملية
التنمية امل�ستدامة.
و�أ� � �ض� ��اف ال �ع �ل��ي �أن "قمة تريندز
الأوىل ل �ل �ح��وار ب�ي�ن م ��راك ��ز الفكر
والإعالم"،متثل خ�ط��وة مهمة على
ط ��ري ��ق مت �ك�ي�ن ال �� �ش �ب��اب يف جمايل
ال�ب�ح��ث العلمي والإع �ل��ام ،ك�م��ا �أنها
ت��ؤ��س����س ل���ش��راك��ة ق��وي��ة ب�ي�ن و�سائل
الإع�لام ومراكز الفكر ،مبا ي�سهم يف
حتقيق الأهداف امل�شرتكة.
ت�ضمنت القمة �أطروحات ور�ؤى و�آراء

امل���ش��ارك�ين ح��ول حم��وري��ن رئي�سيني
ل �ل �ن �ق��ا���ش؛ ه� �م ��ا� :أه� �م� �ي ��ة التعاون
الإع�لام��ي والبحثي لتمكني ال�شباب
وحمايتهم وتعزيز وعيهم ،وم�ستقبل
دور ال�شباب يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية
والبحثية.
و�أ�شاد حممد احلمادي رئي�س جمل�س
�إدارة ج�م�ع�ي��ة ال���ص�ح�ف�ي�ين باختيار
م ��رك ��ز ت ��ري� �ن ��دز ل �ق �� �ض �ي��ة ال�شباب
م��و� �ض��وع �اً ل�ل�ق�م��ة و �أك� ��د يف الوقت
نف�سه �ضرورة توفر �أمرين رئي�سيني
لتمكني ال�شباب يف املجالني الإعالمي
وال�ب�ح�ث��ي؛ �أول�ه�م��ا� ،أن ي�ك��ون لل�شاب
ال���ش�غ��ف ال ��ذات ��ي ل�ل�م�ع��رف��ة والبحث
العلمي ،وثانيهما� ،أن يتوافر له مكان
ين�شر فيه ما يكتبه ،وهذا ما ي�شجعه
مركز تريندز.
ب��دوره� ،أ�شار عبدالرحمن ال�شمريي
�إىل �أن ه �ن��اك ح��اج��ة �إىل التعاون
وال� �ت� �ك ��ام ��ل ب�ي��ن م� ��راك� ��ز البحوث
وامل��ؤ��س���س��ات الإع�لام�ي��ة فيما يخ�ص
ال�شباب وال�ع��دي��د م��ن الق�ضايا التي
تهمهم  ..ولفت �إىل �أن �أزم��ة كورونا
مت �ث��ل حت ��دي � �اً ك � �ب �ي�راً ي �ت �ط �ل��ب من
الإع�ل�ام وم��ؤ��س���س��ات البحث العلمي
ال�ت�ع��اون لتعريف ال���ش�ب��اب وتوعيته
مبخاطر الأزمة.
م ��ن ج��ان �ب��ه� ،أو� � �ض ��ح ح �م��د الكعبي
رئ�ي����س حت��ري��ر �صحيفة االحت ��اد� ،أن
هناك عوامل م�شرتكة بني امل�ؤ�س�سات
الإع�لام �ي��ة وم��راك��ز الأب �ح��اث ،حيث
ي�شرتك كل منها يف �صناعة املحتوى
بهدف تو�ضيح املعلومات وا�ستقطاب

طرق دبي تفعل حلول نول يف دبي اجلنوب
•• دبي-وام:

�أط�ل�ق��ت هيئة ال �ط��رق واملوا�صالت
وبالتعاون مع املنطقة اللوج�ستية يف
دبي اجلنوب التفعيل الآيل لباقات
ن ��ول اخل��ا� �ص��ة ب�ت�ل��ك امل�ن�ط�ق��ة ،من
خالل توظيف تطبيق حلول تذاكر
"نول" التابعة للهيئة .ي�أتي التفعيل
ك�خ�ط��وة م�ه�م��ة ل�ت�ع��زي��ز ال�شراكات
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة ب �ي��ن ال �ه �ي �ئ ��ات
وامل�ؤ�س�سات الوطنية لتوفري خدمات
عالية امل�ستوى للأفراد وامل�ؤ�س�سات.
و�أكدت الهيئة اال�ستمرار يف التزامها
ال��را� �س��خ �إزاء م��واك �ب��ة التوجهات
التقنية يف جميع �أنحاء العامل.،
وت��دخ��ل دب ��ي اجل �ن��وب ��ض�م��ن هذه
امل�ب��ادرة يف �شراكة مع هيئة الطرق
وامل ��وا�� �ص�ل�ات ل�ت�ن�ف�ي��ذ ح �ل��ول �آلية
متكاملة لدخول املركبات ،ومن �ش�أن
هذه ال�شراكة �أن ت�ساعد على �إثراء
اجلوانب الت�شغيلية وتعزيز جتربة
عمالء دبي اجلنوب.

اجل� �م� �ه ��ور وال� �ت� �ع ��ري ��ف بالظواهر
والأزمات.
وق ��ال الكعبي �إن "تريندز للبحوث
واال�ست�شارات" ك � ��ان م ��ن امل ��راك ��ز
البحثية التي بادرت �إىل �إدامة ال�صلة
بامل�ؤ�س�سات الإعالمية والتعاون معها،
ع�بر م��ا ي��وف��ره م��ن درا� �س��ات و�أبحاث
ت�صلح للن�شر ،وه��و م��ا �أ��ض�ف��ى على
العمل الإعالمي طابعاً من امل�صداقية
من خ�لال االعتماد على التحليالت
التي تت�سم بالر�صانة واملو�ضوعية.
و ق� ��ال � �س��ام��ي ال ��ري ��ام ��ي �إن هناك
��ض��رورة ملحة لتوطيد العالقة بني
م ��راك ��ز ال �ف �ك��ر والأب � �ح� ��اث وو�سائل
الإعالم ،لتقدمي املعلومة ب�شكل علمي
وم��درو���س ،ف��الإع�لام يجب �أن يعتمد
على معلومة ذات �صدقية وم�ؤكدة.
و��ش��دد ال��ري��ام��ي على � �ض��رورة العمل
امل� ��� �ش�ت�رك ل�ت�ر� �س �ي��خ ال� ��وع� ��ي ب� ��دور
مراكز الأبحاث والدرا�سات للتعريف
ب��ال �ق �� �ض��اي��ا ال��داخ �ل �ي��ة واخلارجية
وال�ت�ع��ري��ف ب��ال�ظ��واه��ر واالحتياجات
الوطنية.
وط��ال��ب ال�ك��ات��ب ال�ب�ح��ري�ن��ي عبداهلل
�أح�م��د اجلنيد ب���ض��رورة الف�صل بني
الهوية الوطنية اجلامعة التي تتجاوز
ك��ل ال�ه��وي��ات الأخ� ��رى ،وب�ي�ن الهوية
ال��دي �ن �ي��ة ،مب ��ا ي �� �س��اع��د يف حت�صني
ال�ه��وي��ة ال��وط�ن�ي��ة ويف ال��وق��ت نف�سه
تعزيز مفهوم الوالء واالنتماء.
�أما يو�سف جمعة احلداد فريى ف�أكد
ع �ل��ى �� �ض ��رورة ال �ت �ع��اون ب�ي�ن مراكز
البحوث والو�سائل الإعالمية يف بناء

ا�سرتاتيجية �إعالمية لل�سنوات الع�شر
املقبلة ،متمنياً �أن يكون "تريندز" بني
َم ��ن ي���ص�ن�ع��ون ه ��ذه اال�سرتاتيجية
باالعتماد على ال�شباب.
م��ن ج��ان �ب��ه ،ت �ط��رق ال �ك��ات��ب حممد
خ� �ل� �ف ��ان ال � �� � �ص� ��وايف �إىل نقطتني
مهمتني :الأوىل ،هي الت�أكيد على �أن
التعاون بني و�سائل الإع�لام ومراكز
البحوث ه��و �شيء م�ف��روغ منه ،لكنه
ينبغي حت��دي��د �آل �ي��ة وكيفية حتقيق
ه��ذا ال�ت�ع��اون؛ والنقطة الثانية هي
�أن و� �س��ائ��ل الإع �ل ��ام ت �ع �ت�بر قنوات
و�سيطة بني مراكز البحوث التي هي
بطبيعتها ن�خ�ب��وي��ة وب�ي�ن اجلمهور،
ح �ي��ث ت �ع �م��ل و� �س��ائ��ل الإع� �ل ��ام على
تب�سيط ما تنتجه مراكز البحوث من
درا�سات و�أبحاث ون�شره للجمهور.
�أم� ��ا امل �ح ��ور ال� �ث ��اين :م���س�ت�ق�ب��ل دور
ال �� �ش �ب��اب يف امل ��ؤ� �س �� �س��ات الإعالمية
والبحثية ف�شارك فيه كل من� :سعادة
م�ق���ص��ود ك� ��روز م���س�ت���ش��ار االت�صال
اال�سرتاتيجي يف وزارة �ش�ؤون الرئا�سة،
و�سعادة حممد جالل الري�سي املدير
ال�ع��ام لوكالة �أن�ب��اء الإم ��ارات /وام،/
وم�صطفى ال��زرع��وين رئي�س حترير
��ص�ح�ي�ف��ة اخل �ل �ي��ج ت ��امي ��ز ،ون�سرين
ف��اخ��ر ن��ائ��ب رئ�ي����س حت��ري��ر �صحيفة
الر�ؤية وحت��دث �سعادة مق�صود كروز
عن الفعل االت�صايل الذي يقوم على
رك�ي��زة ال�ت��أث�ير ،مو�ضحاً �أن ال�شباب
ي�ل�ع�ب��ون دوراً م�ه�م�اً يف حت�ق�ي��ق هذا
ال�ت��أث�ير ،م�شرياً �إىل ث�لاث مقاربات
من �أجل تعظيم الدور الذي يقوم به

ال�شباب� :أولها� ،أهمية عملية الك�شف
عن املواهب ال�شابة؛ وثانيها ،الربامج
امل �ع �ت �م��دة ل �ت �ط��وي��ره��م و�إع� ��داده� ��م؛
وث��ال �ث �ه��ا ،ال �ف��ر���ص ال���س��ان�ح��ة وكيف
ميكن البناء على �إ�سهاماتهم لإحداث
التغيري ،مبيناً �أن امل�ستقبل �صناعة،
و�أن ال�شباب هم مَن ي�شاركون يف هذه
ال�صناعة ويتولون قيادتها.
و�� �ش ��دد ك � ��روز ع �ل��ى � � �ض ��رورة توفري
م���س��اح��ات �إع�لام �ي��ة م�ت�ن��وع��ة ت�شجع
الباحثني ال�شباب على الإبداع ،وتفتح
لهم املجال لالبتكار و�إحداث التغيري
امل�ط�ل��وب وت��دف�ع�ه��م لتحقيق التقدم
يف جم ��ال ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي ،بالنظر
�إىل �أن�ه��م فئة متتلك ال �ق��درات التي
ت�ؤهلهم ل�صناعة امل�ستقبل.
وخ��اط��ب ال���ش�ب��اب ال��راغ��ب يف دخول
جم��ال البحث العلمي ،ق��ائ�ل ً
ا �إن��ه ال
مي �ك��ن �أن ي �ك��ون ه �ن��اك ب �ح��ث علمي
حقيقي م��ن دون �أن ي�ف�ه��م الباحث
ذات��ه ومتطلباته وال�ه��دف م��ن بحثه
�أو درا�سته ،كما �أن الأخطاء والعرثات
واردة يف �أي جم��ال ،لكن املهم يف هذا
ال�صدد هو التعلم من ه��ذه الأخطاء
وال �ع�ث�رات ،وت��دارك �ه��ا وامل���ض��ي قدماً
لتقدمي الأف�ضل .ب��دوره� ،أك��د �سعادة
حم�م��د ج�ل�ال ال��ري���س��ي ،ع�ل��ى �أهمية
ال �ق �م��ة الإع �ل�ام � �ي ��ة وع� �ل ��ى �أهمية
مو�ضوعها ،معترباً �أنها متثل خطوة
رائدة للجمع بني القطاعني البحثي
والإع �ل��ام � ��ي ،م �� �ض �ي �ف �اً �أن القطاع
الإع�ل�ام ��ي ي�ح�ت��اج ل�ل�ق�ط��اع البحثي
لتو�صيل املعلومة العلمية الدقيقة

التي يوفرها البحث العلمي.
و�أ� �ش��ار �إىل م�ن�ظ��وري��ن ل�ل�ت�ع��اون بني
ال �ق �ط��اع�ين� :أول �ه��ا ق �ي��ام امل�ؤ�س�سات
الإع�لام�ي��ة بن�شر امل���ض�م��ون البحثي
بطريقة مب�سطة ،وثانيها قيام مراكز
الفكر والبحث العلمي بعمل درا�سات
و�أب �ح��اث ت�ساعد يف ت�ط��وي��ر الإع�ل�ام
واالرتقاء به ،م�شرياً �إىل �أن التوا�صل
والت�شابك بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية
والبحثية ميثل �شراكة ا�سرتاتيجية
ل�ل�م���س�ت�ق�ب��ل ل �ب �ن��اء ج �ي��ل ج��دي��د من
ال�شباب قادر على بناء امل�ستقبل.
وحول التحديات التي تواجه التعاون
ب�ين القطاعني البحثي والإعالمي،
�أ� �ش��ار الري�سي �إىل �ضعف الدرا�سات
املتخ�ص�صة يف جم��ال الإع �ل��ام؛ ويف
ه��ذا ال�سياق يحتاج الإع�لام �إىل ذراع
علمية ل�ي�ك��ون ع�ل��ى ق��در امل�س�ؤولية،
م�ضيفاً �أن الأم ��ل كبري يف ال�شباب؛
ولكن يجب جتهيز ال�ق�ي��ادات ال�شابة
امل�ؤهلة للقيادة باملعرفة املبنية على
معلومات وحقائق.
من جانبه� ،أك��د م�صطفى الزرعوين
�أن ه �ن��اك حت��دي��ات ت��واج��ه التعاون
بني مراكز الفكر والإع�ل�ام؛ فبع�ض
ال ��درا� �س ��ات ت �ك��ون رك �ي �ك��ة �أو طويلة
ال تنا�سب الن�شر ال�صحفي ،كما �أن
بع�ض الباحثني يف املنطقة ال يعطون
االه �ت �م��ام ال �ك��ايف مل��ا ت�ن���ش��ره و�سائل
الإع� �ل ��ام ،ع �ل��ى ع�ك����س ال �ب��اح �ث�ين يف
اخلارج ،م�شرياً �أنه الحظ ،على �سبيل
امل �ث��ال� ،أن �أك�ث�ر م��ن ي�ت��اب��ع �صحيفة
اخل �ل �ي��ج ت ��امي ��ز ه ��م م ��ن ال ��والي ��ات

املتحدة الأمريكية؛ لتحليل ما يحدث
يف الإمارات.
و�أ� �ض��اف ال��زرع��وين �أن ه�ن��اك حتدياً
�آخ��ر؛ وه��و �أن التيار ال�سائد للتعاون
بني القطاعني ينح�صر يف الدرا�سات
ال� �ت ��ي ت �ت �ع �ل��ق ب �ج �م��اع��ات الإ� � �س �ل�ام
ال �� �س �ي��ا� �س��ي ،م ��ن دون ال �ت �ط��رق �إىل
ال�ق���ض��اي��ا ال���س�ي��ا��س�ي��ة واالقت�صادية
واالج�ت�م��اع�ي��ة الأخ� ��رى ،م���ش�يراً �إىل
�أن��ه رغ��م �أهمية مو�ضوعات الإ�سالم
ال�سيا�سي �إال �أن هناك �ضرورة لتنويع
امل��و� �ض��وع��ات ب �ح �ي��ث ت �ت �ن��اول �أي�ضاً
الق�ضايا الأخرى.
و ي��رى ال��زرع��وين �أن هناك جماالت
ع ��دي ��دة مي �ك��ن ال� �ت� �ع ��اون ف �ي �ه��ا بني
الإعالم ومراكز الفكر ،حيث ت�ستطيع
الأخرية توفري املعلومات الدقيقة التي
ت�ساعد و�سائل الإع�ل�ام على حتديد
اهتماماتها والق�ضايا التي تتناولها،
�إىل جانب م�ساعدة الإعالميني على
جتويد وتطوير املحتوى الإعالمي
من خالل �إمدادهم بدرا�سات و�أبحاث
�صاحلة للن�شر ،وت�ساعد يف الوقت ذاته
ع�ل��ى ت�ع��زي��ز وع��ي امل�ج�ت�م��ع مبختلف
الق�ضايا التي تهمه.
واختتمت ن�سرين فاخر ،نائب رئي�س
حت ��ري ��ر � �ص �ح �ي �ف��ة ال � ��ر�ؤي � ��ة ،املحور
الثاين من القمة الإعالمية بالقول،
�إن ال�شباب يحتاج لأن يكت�شف ذاته
و�إمكاناته ،وهذا دور الإعالم واملراكز
البحثية ،وك��ذل��ك �أ��ص�ح��اب اخلربات
وال � �ت � �ج� ��ارب ،م �� �ش ��ددة ع �ل��ى �أهمية
م �� �س��اع��دة ال �� �ش �ب��اب ع �ل��ى ا�ستك�شاف
ق� ��درات � �ه� ��م وم� �ي ��ول� �ه ��م يف امل ��راح ��ل
الدرا�سية املبكرة ،وهذا يطرح ت�سا�ؤ ًال
حول �إمكانية �أن يكون الإعالم و�إعداد
ال�ب�ح��وث وال��درا� �س��ات �ضمن املناهج
ال��درا��س�ي��ة يف امل��راح��ل الأوىل ،حيث
ي���س�ه��ل ح�ي�ن�ه��ا اك �ت �� �ش��اف امل ��واه ��ب يف
هذين املجالني واالهتمام بها.
ويف مداخلة له حول هذا املحور ،ذكر
ع�ب��دال�ع��زي��ز امل �ع �م��ري ك��ات��ب وحملل
�سيا�سي �أن م�ستقبل ال�شباب يتكون
من ثالثة �أ��ض�لاع ،هي مراكز الفكر
وال �ب �ح��وث ،وامل��ؤ��س���س��ات الإعالمية،
وامل��ؤ��س���س��ات الأك��ادمي �ي��ة ،م�شرياً �إىل
�أن��ه ال يق�صد بامل�ؤ�س�سات الأكادميية
مرحلة التعليم اجلامعي فقط ،و�إمنا
مراحل العملية التعليمية كافة ،التي
يجب �أن تعمل على جتهيز ال�شباب
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
يكون ال�شاب جاهزاً للقيام ب��دوره يف
�أي جمال يختاره مبا يف ذلك املجاالن
ال�ب�ح�ث��ي والإع�ل��ام� ��ي .وق ��د �شهدت
"قمة ت��ري�ن��دز الأوىل ل�ل�ح��وار بني
م��راك��ز الفكر والإعالم" ،مداخالت
متنوعة ملجموعة من الكوادر البحثية
ال �� �ش��اب��ة ل � ��دى "تريندز للبحوث
واال�ست�شارات" الذين طرحوا �آراءهم
ووجهات نظرهم يف حموري النقا�ش.

�شرطة دبي تطلق مبادرة (فخر) لتعزيز
مهارات وقدرات املوظفني
•• دبي -وام:

�أط�ل�ق��ت ال �ق �ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة
دب��ي ب��ال�ت�ع��اون م��ع �أك��ادمي �ي��ة دبي
لريادة الأعمال  -الذراع التعليمي
مل�ؤ�س�سة حممد ب��ن را��ش��د لتنمية
امل �� �ش��اري��ع ال �� �ص �غ�يرة واملتو�سطة
 م �ب��ادرة "فخر" ال��رام�ي��ة لرفدموظفي القيادة العامة بالأدوات
وال �ع �ل��وم املتخ�ص�صة يف جماالت
عدة وتعزيز مهاراتهم وهواياتهم
ال ��ذات� �ي ��ة وامل �ه �ن �ي��ة والتدريبية
مب��ا يحقق التطلعات امل�ستقبلية
ل���ش��رط��ة دب ��ي يف �إ� �س �ع��اد املجتمع
ال��داخ �ل��ي واالب �ت �ك��ار يف القدرات
امل�ؤ�س�سية.
وان �ط �ل �ق ��ت امل� � �ب � ��ادرة ب �ت �ن �ف �ي��ذ 8

دورات تدريبية جمانية ع��ن بعد
خ��ا��ص��ة بتنمية امل �ه��ارات وربطها
ب � ��ري � ��ادة الأع� � �م � ��ال ع �ب�ر من�صة
م��رك��ز ال �ت��دري��ب ال��ذك��ي التابعة
للإدارة العامة للتدريب والهادفة
�إىل ت�ط��وي��ر ال�ع�م�ل�ي��ة التعليمية
وال �ت��دري �ب �ي��ة ع�ب�ر الإن�ت�رن ��ت مبا
يتنا�سب مع املعايري العاملية.
و�أك��د �سعادة ال�ل��واء ال��دك�ت��ور عبد
ال �ق��دو���س ع�ب��د ال� ��رزاق العبيديل
م �� �س��اع��د ال �ق��ائ��د ال� �ع ��ام ل�ش�ؤون
ال�ت�م�ي��ز وال ��ري ��ادة يف ��ش��رط��ة دبي
�أن ه��ذا التعاون يدعم التوجهات
الإ�سرتاتيجية للقيادة العامة يف
تنمية قدرات الكادر الب�شري ورفد
الإدارات بالكفاءات الوطنية امل�ؤهلة
وامل��درب��ة يف خمتلف التخ�ص�صات

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

وال��ري��ادي��ة امل���س�ت��دام��ة مب��ا يدعم
التوجهات الإ�سرتاتيجية الوطنية
ويك�سبهم ال �ق��درة ع�ل��ى مواجهة
ال �ت �ح��دي��ات وف �ق��ا لأ� �س ����س علمية
ممنهجة ت��واك��ب �أح� ��دث املعارف
وال �ع �ل��وم .م��ن ج��ان�ب��ه ع�بر �سعادة
ع �ب��د ال �ب��ا� �س��ط اجل �ن��اح��ي املدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل ��ؤ� �س �� �س��ة حم �م��د بن
را��ش��د لتنمية امل�شاريع ال�صغرية
وامل�ت��و��س�ط��ة ع��ن ��س�ع��ادت��ه كونهم
جزءا من مبادرة "فخر" وم�شاركة
جت ��رب ��ة وخ� �ب��رة �أك ��ادمي � �ي ��ة دبي
ل��ري��ادة الأع �م��ال م��ع �شرطة دبي،
م�ؤكدا �أن هذه ال�شراكة �ست�سهم يف
متكني القوى العاملة ب�شرطة دبي
باملعرفة وامل �ه��ارات امل�ستقبلية ال
�سيما املهارات الرقمية وت�شجعهم

�أي���ض��ا ع�ل��ى �أن ي�ك��ون��وا ج ��زءا من
ثقافة ريادة الأعمال واالبتكار.
و�أو�� �ض ��ح اجل �ن��اح��ي �أن� ��ه مبوجب
ال� ��� �ش ��راك ��ة � �س �ت �ق��وم الأك ��ادمي� �ي ��ة
بتوفري برنامج مهارات من جوجل
ملوظفي �شرطة دبي والذي �أطلقته
�شركة جوجل عام  2018بهدف
ب �ن��اء م �ه��ارات ال�ت���س��وي��ق الرقمي
للأفراد وال�شركات.
ي��ذك��ر �أن م� �ب ��ادرة "فخر" تعنى
بذوي الهوايات واملهارات واملواهب
املختلفة من خالل تقدمي خمتلف
�أوج � ��ه االه �ت �م��ام ب �ه��ا وتطويرها
واحل�ف��اظ عليها يف قطاع التميز
وال��ري��ادة وع�م��وم �شرطة دب��ي مبا
ي���س�ه��م ب�ت�ح�ق�ي��ق ت �ن��اغ��م وظيفي
و�سعادة م�ستدامة.
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�أخبـار الإمـارات
•• ال�شارقة  -وام:

�أك��د ال�شيخ خ��ال��د ب��ن �صقر القا�سمي رئي�س هيئة ال��وق��اي��ة وال�سالمة
بال�شارقة �أن الهيئة ما�ضية قدماً يف �سبيل رفع ن�سبة ال�سالمة يف الإمارة
وحتقيق هدفها الرامي للو�صول �إىل جمتمع �آمن خال من الأخطار وذلك
من خالل ن�شر ثقافة الوقاية وال�سالمة بني جميع �أفراد املجتمع وجعل
كل فرد م�ؤهل لر�صد �أي خطر حمتمل ومنع حدوثه.
جاء ذلك يف �إطار ا�ستعرا�ض الهيئة لإجنازاتها خالل العام اجلاري وذلك
يف نطاق �سعيها �إىل ن�شر ثقافة ال�سالمة وال�صحة املهنية بني جميع �أفراد
املجتمع وجعل ثقافة ال�سالمة نهج حياة .
وتف�صيال  ..نظمت هيئة الوقاية وال�سالمة خالل الن�صف الأول من العام
اجل��اري  39ور�شة وبرناجما تدربيا افرتا�ضيا متخ�ص�صا يف ال�سالمة
وال�صحة املهنية ح�ضرها  2098متدربا وذلك بهدف رفع م�ستوى الوعي
لديهم عن �أهم مفاهيم ال�سالمة والآليات املتبعة لإدارة املخاطر وطرق
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الوقاية وال�سالمة بال�شارقة ت�ستعر�ض �إجنازاتها خالل الن�صف الأول
الوقاية منها وجعل كل فرد يف املجتمع لدية القدرة ال�ست�شعار املخاطر
من حولة وتفادي حدوثها.
كما نفذت الهيئة  2804زيارات تفتي�شية ملن�ش�آت �سكنية وجتارية وذلك
لر�صد �أي خماطر حمتملة يف املن�ش�آت بهدف تعزيز ورفع ن�سبة الأمان بها
وللت�أكد من �سالمة قاطنيها بالإ�ضافة �إىل العمل على ت�صحيح �أي �أو�ضاع
قد ت�ؤدي �إىل وقوع احلوادث والت�أكد من عدم تكرارها.
وزارت حافلة �سالمتك  16من�ش�أة من خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�صة
ب�إمارة ال�شارقة وتقدمي الور�ش املخت�صة بال�سالمة وال�صحة املهنية لأكرث
من  280متدربا مع مراعاة اتخاذ كافة الإج��راءات االحرتازية ل�ضمان
�سالمة املتدربني حيث مت تقدمي الور�ش بعدة لغات.

كما �أطلقت الهيئة  3حمالت توعوية �أول�ه��ا حملة ال�سالمة وال�صحة
املهنية لطالب املدار�س التي عقدت بالتعاون مع عمادة �ش�ؤون الطالب
والطالبات ق�سم الأن�شطة الطالبية يف جامعة ال�شارقة لتوعية طلبة
اجلامعة والهيئتني الإداري� ��ة والأك��ادمي �ي��ة بقواعد ال�سالمة يف احلرم
اجلامعي م�ستهدفة  99متدربا �إ�ضافة �إىل حملة الإجهاد احلراري حيث
وا�صلت الهيئة جهودها يف رفع م�ستوى الوعي الوقائي لدى �أفراد املجتمع
للتوعية مبخاطر الإج �ه��اد احل ��راري ع��ن ط��ري��ق ال��زي��ارات التفتي�شية
التوعوية للمواقع الإن�شائية ون�شر معلومات هامة حول �أعرا�ض الإجهاد
احل��راري وطرق الوقاية منه والت�أكد من امتثال امل�ؤ�س�سات لقرار وزارة
امل ��وارد الب�شرية وال�ت��وط�ين وال ��ذي ين�ص على وق��ف العمل حت��ت �أ�شعة

Wednesday

ال�شم�س املبا�شرة من ال�ساعة الثانية ع�شرة والن�صف وحتى ال�ساعة الثالثة
بعد الظهر و�أخريا حملة �سالمة الأبراج ال�سكنية والتي مت �إطالقها للعام
الثاين على التوايل يف ف�صل ال�صيف للت�أكد من رب��ط الأب��راج ال�سكنية
بنظام الإن��ذار املبكر �أم��ان وه��و نظام يربط �أنظمة الإن��ذار واحل��ري��ق يف
الأب��راج بغرفة املراقبة الإلكرتونية بالدفاع املدين ،مما يزيد من معدل
الأمان لل�سكان من خالل مراقبة �أنظمة �إنذار احلريق �إلكرتونياً ل�ضمان
�صالحية الأنظمة على م��دار ال�ساعة حيث تلقت الهيئة  1617طلب
ت�سجيل لرتكيب جهاز �أمان خالل الن�صف الأول من العام اجلاري.
�أم��ا بخ�صو�ص معهد التدريب الوقائي �سالمة فقد ق��ام املعهد بتدريب
 1493من خمتلف فئات الفئات منها العمال وحرا�س املباين بالإ�ضافة
�إىل م�س�ؤويل ال�سالمة وال�صحة املهنية وذلك لت�أهيلهم من ناحية الوعي
ب�آخر امل�ستجدات املعنية بال�سالمة وال�صحة املهنية وت�أ�سي�س ك��وادر ذات
خربات عالية بنطاق ال�سالمة العامة ميكنها التعامل مع خمتلف املخاطر
على دراية عالية بطرق ت�صحيح الأو�ضاع اخلطرة.

تنمية املجتمع تنظم ملتقى الت�صميم املجتمعي جلودة احلياة
•• دبي-وام:

عقدت وزارة تنمية املجتمع ممثلة بالربنامج الوطني لل�سعادة وج��ودة احلياة
"ملتقى الت�صميم املجتمعي جلودة احلياة بدولة الإمارات" وذلك بتوجيهات
ومتابعة معايل ح�صة بنت عي�سى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع رئي�سة جمل�س
جودة احلياة.
وجاء امللتقى يف �إطار جل�سة تفاعلية عرب تقنية االت�صال املرئي وت�ضمن  5ور�ش
ع�صف ذهني �ضمن  5حماور رئي�سية جمعت  154م�شاركا وممثال لــ  36جهة
حكومية احتادية وحملية وقطاع خا�ص .
كما �شارك يف امللتقى نحو � 1200شخ�ص من خمتلف فئات املجتمع قدموا
مقرتحاتهم وت�صوراتهم للتحديات امل�ستقبلية واملبادرات وامل�شاريع وال�سيا�سات
املقرتحة جلودة احلياة من خالل من�صة الت�صميم املجتمعي.
وناق�ش ملتقى الت�صميم املجتمعي ملبادرات جودة احلياة حماور ال�صحة النف�سية
وال�صحة اجل�سدية وال�صحة املالية والعطاء والتطوع وجودة احلياة االجتماعية
وذلك يف جل�سات منف�صلة �شارك فيها مئات املعنيني واملهتمني من املجتمع من

طلبة املدار�س وال�شباب وكبار املواطنني و�أ�صحاب الهمم وبقية فئات املجتمع .
و�سعيا لتوفري خمرجات تعزز جودة حياة �أف�ضل فقد بادرت الوزارة �إىل �إجراء
مقابالت لأفراد من املجتمع ملناق�شة حتديات كل حمور والإملام بنظرة املجتمع
امل�ستقبلية وتطلعات الأفراد ملفهوم وواقع جودة احلياة يف دولة الإمارات .و�سعت
كذلك لإع��داد ا�ستبيان لأف��راد املجتمع واملتعاملني يغطي حم��ددات كل حمور
�أ�سا�سي وحماوره الفرعية بر�ؤية �شرائح متنوعة من املجتمع وب�أ�سئلة مفتوحة
تعطي جما ًال وا�سعاً للتعبري.
و�أك��دت �سعادة م��وزة �إبراهيم الأك��رف ال�سويدي وكيلة وزارة تنمية املجتمع �أن
ال��وزارة ومن خالل تنظيمها امللتقى فهي جت�سد فكرا ا�ست�شرافيا نتطلع من
خالله �إىل  50عاما مقبلة �ستكون الأف�ضل ملجتمعنا ولدولتنا بجهود نت�شارك
فيها م��ع خمتلف اجل�ه��ات و�شتى فئات املجتمع ا�ستنادا �إىل ر�ؤي��ة وتوجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" ،حني اعتمد الإ�سرتاتيجية الوطنية
جلودة احلياة .2031
ولفتت الأك��رف �إىل �أن امللتقى يعد فر�صة للتحاور والتكامل من �أج��ل توفري

�أف���ض��ل امل �ب��ادرات ال�ت��ي تليق بتطلعات ال�ق�ي��ادة ملجتمع الإم� ��ارات ،م�شرية �إىل
دور و�أهمية امللتقى يف جتميع ر�ؤى اجلهات احلكومية واخلا�صة وحتفيز دور
القطاعات الأ�سا�سية يف الدولة وح�شد كافة اجلهود واملوارد والإمكانات جلميع
�أف ��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 �إك�سبو دبي نحن
نبحث ع��ن �سيا�سات م�ستقبلية جل��ودة احل�ي��اة تليق بتطلعات القيادة ون�سعى
لتوفري برامج ومبادرات تعزز جهود حكومة دولة الإمارات يف ال�سعادة والإيجابية
وجودة احلياة عموما" .
وناق�ش امل�شاركون بامللتقى يف حمور ال�صحة النف�سية �آليات ومبادرات اال�ستجابة
وال��رع��اي��ة النف�سية املتكاملة وم�ب��د�أ اال�ستباقية وتكامل اخل��دم��ات ال�صحية
النف�سية وفكرة اال�ستدامة يف بيئة العمل والتعليم.
�أما يف حمور ال�صحة اجل�سدية فقد ناق�شوا �سبل االهتمام بالتغذية ال�سليمة
وال�صحة اجل�سدية لطلبة امل��دار���س ومكافحة الأم��را���ض وال �ع��ادات املرتبطة
ب�سلوك الأفراد "البدانة ال�سكري التدخني" وتعزيز �أ�سلوب ومنط حياة �صحي

�إطالق م�سابقة ق�صة �صيف دبي
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العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6323
املنذر  :بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود
املنذر �إليه :دوجال�س دا�سيلفا جونكالف�س – برازيلي اجلن�سية
املو�ضوع � :إخطار ب�سداد مبلغ وقدره  31456,00درهم �إماراتي
يخطر املنذر املنذر �إليها ب�ضرورة �سـداد مبلغ و ق��دره  31456,00دره��م �إماراتي
قيمة املرت�صـد بذمتكم نتيجة الت�أخري يف �سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد
متويل املركبة هايونداي فيلو�سرت � -سنة ال�صنع  - 2016و�صـف املركبة هات�شـباك
 لون املركبة احمر  -رقم اللوحة  86794خ�صـو�صي  Wدبي ،واملمولة ل�صـاحلكممن قبل املنذر ،وذلك خالل موعد �أق�صـاه (�سـبعة �أيام) من تاريخ تبليغكم بهذا الأنذار
العدىل ،و �إال �سـوف ي�ضـطر املنذر �أ�سـفا التخاذ �إجراءات بيع املركبة املذكورة �أعاله ،مع
حتميل املنذر �إليها كافة الر�سوم وامل�صاريف و الفوائد.

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/5837
املخطرة  :الفار�س لت�أجري املعدات �ش .ذ .م.م
بوكالة املحامي  /يو�سف حممد البحر
املخطر �إليهما  1 /جريمن للمقاوالت املعدنية (ذ.م.م)
 -2في�صل �شوجنات حممد �شـوجنات  -هندي اجلن�سية( .جمهويل حمل الإقامة)
تخطر املخطرة املخطر �إليهما ومتهلهما مدة خم�سة �أيام اعتباراً من تاريخ تبلغهما
بهذا الإخ�ط��ار لوفاء قيمة املبلغ املرت�صد بذمتهما ل�صالح املخطرة والبالغ قدره
 356,685درهم (ثالثمائة و�ستة وخم�سون �ألفاً و�ستمائة وخم�سة وثمانون درهما)،
وبخالف ذلك فان املخطرة �ستكون م�ضطرة �إىل اتخاذ الإج��راءات القانونية واقامة
ال��دع��وى يف �سبيل �إل��زام املخطر �إليهما ب�سداد املبلغ امل��ذك��ور بالإ�ضافة �إىل الر�سوم
وامل�صاريف والفوائد.

الكاتب العدل

United Arab Emirates
Ministry of Justice
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

الكاتب العدل

�شهدت فعاليات " مفاج�آت �صيف دبي " لهذا العام �إط�لاق م�سابقة " ق�صة
�صيف دبي " اجلديدة والتي تهدف �إىل ت�شجيع الأو�ساط الإبداعية يف الإمارة
على ت�سجيل مقاطع فيديو ت�سلط ال�ضوء على العوامل التي ت�ضفي طابع
التميز واملرح على ف�صل ال�صيف يف دبي ،ويح�صل مقطع الفيديو الفائز على
اجلائزة الأوىل البالغة قيمتها � 100ألف درهم.
وتتمتع دب��ي ب�شهرة وا�سعة ك��واح��دة من �أف�ضل الوجهات العاملية للت�صوير
وت�سجيل الأفالم املتميزة بف�ضل معاملها املذهلة وطبيعتها ال�ساحرة والتجارب
الفريدة التي ت�ستقطب عد�سات امل�صورين املبدعني.
وينبغي �أن تتميز مقاطع الفيديو بدقة عالية و�أن تكون م�صممة خ�صي�صاً
للتحميل على موقع " �إن�ستجرام " حتت عنوان " ق�صة �صيف دبي" ،فيما ميكن
�أن ترتاوح مدة املقاطع بني  30ثانية �إىل دقيقة واحدة ويجب �أن تغطي ثالثة
�أن�شطة رئي�سية ت�شمل جتارب تناول امل�أكوالت والت�سوق والإقامة يف الفنادق
وجتارب الرتفيه العائلية ومواقع اجلذب يف الإمارة .وميكن حتميل مقاطع
الفيديو على موقع "�إن�ستجرام" مع الإ��ش��ارة �إىل ح�ساب @dsssocial
و�إ�ضافة ها�شتاج #ق�صة_�صيف_دبي  ..فيما �ستتاح فر�صة امل�شاركة يف
م�سابقة "ق�صة �صيف دبي" حتى يوم � 24أغ�سط�س القادم.
وت�ستمر "مفاج�آت �صيف دبي "2021التي تنظمها م�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات
والتجزئة  -التابعة لدائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي" دبي لل�سياحة
"  -حتى � 4سبتمرب القادم ،وتلتزم كافة فعالياتها جميع �إجراءات ال�صحة
وال�سالمة .

االمارات العربية املتحدة
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�إعـالن بالن�شـر
يف الدعوى رقم  ،0000648/FSCSUCICOMS2021جتاري

�إعالن حكم
يف الدعـوى رقم  SHCFICILABMIN2021 / 0004898عمايل (جزئی)

�إىل املطعون �ضدهم :
 -1فا�سوریف نار�سیندجرا�س لیالرامانی هندي /اجلن�سية
 -2راجي�ش وا�سوريف نار�سينك هندي اجلن�سية
 -3رام�ش لیال راماين هندي /اجلن�سية
 -4مطبعه العامل الرقمي �ش.ذ.م.م
� -5شركة جلف تكنيكال كومري�شال برنتنج بر�س منطقة حره -ذ م م
� -6شركة جلف تكنيكال هولدجنز ليمتد
لیكن معلوما لديكم ب�أن احلكم اال�ستئناف رقم  2019/2461جتاري ال�صادر بتاريخ  2021/05/03قد مت
الطعن عليه بالنق�ض من طرف الطاعن  /مبارك باال�سود مبارك حميد باال�سود  ،يف الطعن امل�شار اليه اعاله
وعليكم �إيداع مذكرة بدفاعكم م�شفوعة ب�سند توكيل املحامي املوكل عنكم وبامل�ستندات التي يرى تقدميها لدى
مكتب �إدارة الدعوي يف موعد اق�صاه خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
القا�ضي/
�شهاب عبد الرحمن احلمادي
املحكمة االحتادية العليا
املحكمة العليا الدعاوى املدنية
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�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/6322

�إخطار عديل
برقم املحرر 2021/0011551

املنذر  :حممود مالك ان�س عبداحلميد اجلندي  -م�صري اجلن�سية
املنذر اليه  :ه�شام علي علي عطيه  -م�صري اجلن�سية
ينذر املنذر  /املنذر اليه ب�ضرورة مبلغ وقدره ( )45,000درهم (خم�سة
واربعون الف درهم) خالل مدة اق�صاها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمه
هذا الإنذار  ،و�إال �سي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية
التي حتفظ له حقه مع حتميل املنذر اليه بكافة الر�سوم وم�صاريف
التقا�ضي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

ون�شط لكافة فئات املجتمع ،وت�ط��رق��وا يف حم��ور ال�صحة املالية �إىل مهارات
التخطيط املايل وثقافة الإنفاق واالدخار.
ويف �إطار حمور التطوع والعطاء فقد ناق�ش امل�شاركون يف امللتقى حماور فرعية
تتعلق بتعزيز قيم العطاء وت�شجيع م�شاركة �أفراد املجتمع يف العمل التطوعي
والتغريات العاملية وم�ستقبل العمل التطوعي ودور امل�ؤ�س�سات التعليمية وجهات
العمل يف دعم التطوع.
و�أخ�ي�را حم��ور ج��ودة احل�ي��اة االجتماعية ال��ذي ج��اء يف �إط ��ار حم��اور فرعية
م�ضمونها � :أ�سر متما�سكة وم�ستقرة والتوازن بني احلياة والعمل والعالقات
الأ�سرية والتوا�صل االجتماعي .
جدير بالذكر �أن جمل�س جودة احلياة الذي ترت�أ�سه معايل وزيرة تنمية املجتمع
ي�ضم �أك�ثر من  20جهة حكومية احتادية وحملية وهو ميثل من�صة لتعزيز
التن�سيق والتكامل احلكومي وحتقيق حماور و�أه��داف الإ�سرتاتيجية الوطنية
جل��ودة احل�ي��اة  .2031ويعد الت�صميم املجتمعي �إح��دى املمكنات الرئي�سية
للإ�سرتاتيجية الوطنية جل��ودة احلياة والتي تهدف �إىل متكني الأف ��راد من
ت�صميم حياتهم بال�شراكة مع اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص.

•• دبي-وام:

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
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املخطـر :علي ح�سن خليفه احلو�سني  -واجلن�سية  :االم ��ارات ,احمل بطاقة هوية رق��م 784195493849582
وب�صفتي مالك العقار ال�سند رقم  - 1582العنوان  :ال�شارقة  -القرائن  - 2الهاتف 971506320939 :
املخطر �إليه  :دبي ميتل لل�صناعات ذ،م،م  -رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة بالرقم 509248
وميثلها ال�سيد  /جو�س �شيكاتو جورج ,اجلن�سية الهند
العنوان  :ال�شارقة � -صناعية رقم � - 6شارع الثاين ال�صناعي � -شربة رقم 47+ 46 + 45
هاتف 0559736292 :
مو�ضوع الإخطار (ت�سليم قيمة االيجارات من تاريخ انتهاء العقد لغاية ت�سليم العني امل�ؤجرة) وعمل ال�صيانة الالزمة
وا�صدار براءة ذمة وت�سليم العني امل�ؤجرة
الوقـائـع  -:حيث انه املخطر اليه م�ست�أجر لدى املخطر � 41شقة كائنة ب�إمارة ال�شارقة مبنطقة ال�صناعية  15وي�شغل
العقار حتت الرخ�صة امل�سماة (ميتل لل�صناعات ذ،م،م) ال�صادرة االقت�صادية بال�شارقة بالرقم 509248وال��ذي ينتهي
بتاريخ  2021/02/25ويرغب املخطر ب�إخطار اليه ت�سليم قيمة االيجارات من تاريخ انتهاء العقد لغاية ت�سليم العني
امل�ؤجرة) وعمل ال�صيانة الالزمة وا�صدار براءة ذمة وت�سليم العني امل�ؤجرة
لذلك  :يخطر املخطر (املخطر اليه) ب�ضرورة ت�سليم قيمة االيجارات من تاريخ انتهاء العقد لغاية ت�سليم العني امل�ؤجرة
وعمل ال�صيانة الالزمة وا�صدار براءة ذمة وت�سليم العني امل�ؤجرة وذلك خالل مدة اق�صاها � 7أيام من تاريخه والإ �سي�ضطر
�أ�سفاً �إىل �إتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل على حقوقه بكل حتفظ واحرتام

الكاتب العدل

�إىل املدعى عليه (ا) �سوليدير لالن�شاءات ذ م م
العنوان  :ال�شارقة املجاز خلف �شارع اخلالدية �شقة رقم جي  1ملك ال�شيخ خالد بن حممد بن
خالد القا�سمي 064812220 0521067277 0507484005
بالدعوى امل�شار �إليها �أعاله املرفوعة من  :املدعي(ة) حممد نا�صر عبداحلمید احمد
تبلغك �أن��ه قد �صدر �ضدك احلكم املبني �أدن��اه ولك احلق يف اال�ستئناف على هذا احلكم �أمام
حمكمة حمكمة ال�شارقه ،املحكمة االبتدائية املدنيه خالل مدة  15يوما ابتداء من اليوم الذي
يلي تاريخ تبلغك بهذا الإع�لان ،ويف حالة عدم تقدمي ما يفيد ا�ستئناف احلكم ال�صادر خالل
املدة املذكورة ف�إن احلكم �سي�صبح قطعيا بحقك ،و�ستتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
احلكم  -:حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  :ب��إل��زام املدعى عليها ب��أن ت ��ؤدي للمدعي مبلغ
ثالثة �آالف وثمامنائة درهم ( 3800درهما) وتذكرة عودة �إىل موطنه عند الإلغاء �أو املغادرة
والر�سوم وامل�صروفات املنا�سبة واعفاء املدعي من باقي الر�سوم ورف�ض الدعوى فيما زاد على
ذلك من طلبات.
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انذار عديل بالن�شر
رقم الإنذار ()6330/2021
املنذر /مرمي علي عبد اهلل قرقا�ش  -امارتية اجلن�سية
�ضد
املنذراليها  -:رم�سي�س لتجارة الهواتف املتحركة(�ش.ذ.م.م) رخ�صة رقم 241672
يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي-:
ب���ض��رورة ��س��داد مبلغ وق ��دره = 26,392/دره��م مف�صله علي النحو ال�ت��ايل (مبلغ وقدره
= 26,679/دره��م متثل ب��دل االي�ج��ار من تاريخ  2020/4/1وحتى تاریخ ت�سليم مفتاح
امل�أجور  1,334 +دره��م �ضريبة القيمة امل�ضافة عن الفرتة من  2020/4/1وحتى تاريخ
ت�سليم املفتاح يف  14/06/2020وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار والأ
�سوف نلج�أ �إىل اتخاذ االجراءات القانونية �ضدكم مع حفظ حق املطالبة ببدل االيجار واالخالء
عن فرتة �شغل امل�أجور و�سداد املرت�صدة يف ذمتكم والر�سوم وامل�صاريف.
الكاتب العدل
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ياقوت
االمارات للت�صوير امل�ستندات
رخ�صة رقم CN 1046252:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ملبو�س العرب للتجارة العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2825904 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/6/24:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2124001373:تاريخ التعديل2021/07/27:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
فلج القطارة للمقاوالت والنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 1964500:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هنقري
دود �سويت رخ�صة رقمCN 3652781:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شهد
ملنتجات الع�سل
رخ�صة رقم CN 2415597:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زهرة
الكرز للفعاليات
رخ�صة رقم CN 2944218:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مكتبة
االقتدار
رخ�صة رقم CN 1226614:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كيو كري للعناية
بال�سيارات رخ�صة رقم CN 3958867:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سعيد �سامل �سيف خلريباين النعيمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد ح�سن عبداهلل حممد االحبابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/إيه دي �إيه ا�س
للدعاية واالعالن
رخ�صة رقم CN 2936473:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل را�شد �سلطان مبارك املهريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد �صالح عبداهلل �سامل بالعالء
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيوتي
ب�شاير للمالب�س اجلاهزه
رخ�صة رقم CN 2809585:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/باك
اربيان لتخلي�ص املعامالت
رخ�صة رقم CN 2698358:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:شركه االنظمه الهند�سيه املتقدمه ذ.م.م  -ادي�سكو
عنوان ال�شركة:م�صفح ال�صناعيه  -م  - 38ق  90املالك عبدالرحمن
�سعيد غامن
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1037068 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة وذلك بناء على حكم حمكمة �أبوظبي االبتدائية
 املحكمة التجارية بتاريخ 2020/7/28:للق�ضاء يف امارة �أبوظبي - 2تعيني ال�سيد/ه ظافر حممد كنان حممد احلرية ,كم�صفي ق�ضائي
لل�شركة بتاريخ , 2020/7/28:تاريخ التعديل2021/07/27:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الليوان
لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 2825726:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اجلودة للمعدات
البرتولية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1192905:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة ا�شفاق ح�سني �سيد مالوك %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد حممد حوفان املن�صوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:الأ�صول لت�أجري ال�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني هيلي بناية �سلطان را�شد �سعيد الظاهري
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1004576 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/ترا�ست لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ال�ضريبية
,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/7/5:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم 2124001477:تاريخ التعديل2021/07/27:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايه ام كي للأنتاج
رخ�صة رقم CN 2917067:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة ميثاء مبارك غريب ابو�صيم الكتبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد خريي حمبوب خريي مو�سى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون الكري�ستال
املمتاز لل�سيدات
رخ�صة رقم CN 1048329:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة حممد را�شد جمعه را�شد الظاهرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة هاجر نا�صر %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف عبدالرحمن رم�ضان حممد احلمادى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عائ�شه اخلبائز
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز موالن روج للتجميل ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2087747:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /موزه جا�سم �صالح عبيد الزعابى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /موزه جا�سم �صالح عبيد الزعابى من � % 50إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف امنه جا�سم �صالح عبيد الزعابى
تعديل ر�أ�س املال  /من � 150000إىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  0.20 *0.60اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز موالن روج للتجميل ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اوك�سيجني
اتوم
رخ�صة رقم CN 3816962:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
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الليبيــون يتم�سكـــون باالنتخـــاب املبـــا�شر للـــرئي�س
•• طرابل�س-وكاالت

مثلت الإج � ��راءات ال�ت��ي ات�خ��ذه��ا ال��رئ�ي����س التون�سي قي�س
��س�ع�ي��د م��ن جت�م�ي��د ال�ب�رمل��ان و�إق ��ال ��ة احل �ك��وم��ة ،امل�سيطر
عليهما “�إخوانيا” ،م�صدر �إلهام لكثري من الليبيني الذين
�أ�صبحوا �أك�ثر مت�سكا مبطلبهم يف انتخاب الرئي�س املقبل
للبالد مبا�شرة عرب �صناديق االقرتاع ،كي يكون قادرا على
الإم�ساك بزمام الأمور.
ويجمع مراقبو ال�ش�أن الليبي على �إ�صرار “الإخوان” من
�أجل عرقلة انتخاب الرئي�س من ال�شعب مبا�شرة ،لتخوفهم
مم��ا �ست�سفر ع�ن��ه ال�ن�ت��ائ��ج ،م��ا دف�ع�ه��م �إىل تبني ع��دد من
املناورات ،تهدف جميعها �إىل عرقلة �إجراء االنتخابات ب�شكل

عام.ويعلق الباحث ال�سيا�سي الليبي الهادي عبدالكرمي �إن
الرئي�س املنتخب من ال�شعب مبا�شرة ميلك �صالحيات تكاد
تكون مطلقة ،لي�س مبا يف الد�ستور ،ولكن بحكم الواقع،
م�شريا �إىل �أن جماعة الإخ��وان ت�سعى �إىل ت�شكيك الليبيني
يف ج��دوى اختيارهم رئي�سهم ب�أنف�سهم ،والآن يخ�شون �أن
يلقوا نف�س م�صري رفاقهم يف تون�س.
لكن الإخوان “ف�شلوا” حتى الآن يف خمططاتهم بخ�صو�ص
االنتخابات ،وما تبقى لهم هو احلديث يف �شروط الرت�شح،
ح���س��ب ال� �ه ��ادي ،ال� ��ذي ح ��ذر م��ن حم��اول�ت�ه��م “تف�صيل”
موا�صفات معينة للرئي�س� ،إال �أنه رجح �أن حتول ال�ضغوطات
الدولية ،خ�صو�صا الأمريكية ،دون جناحهم يف تلك امل�ساعي،
حيث لن يتمكنوا من الدفع نحو �إق�صاء �شخ�صيات بعينها.

و��ش��دد على �أن اخل��ا��س��ر الأك�ب�ر يف امل�شهد ال�سيا�سي حتى
الآن هم الإخ��وان ،ومن ي��دور يف فلكهم ،معقبا“ :ما حدث
يف تون�س ك�شف لليبيني مل��اذا ال ي��ري��دون انتخاب الرئي�س
مبا�شرة ،وع�ل��ى ال�شعب الت�سجيل يف منظومة الناخبني،
والإ�صرار على انتخاب رجل ينقذ البالد».
وي�شرح املحلل ال�سيا�سي الليبي يعرب البدراوي الإجراءات
التي اتخذها الرئي�س التون�سي �ضد اجلماعة ،فيو�ضح �إنه
ا�ستند �إىل الد�ستور وم�ؤ�س�سات ال��دول��ة الر�سمية املتمثلة
يف اجلي�ش والأج �ه��زة الأم�ن�ي��ة الر�سمية باعتباره قائدها
الأعلى.
وي ��رى ال �ب��دراوي �أن �سع ّيد ا��س�ت�خ��دم “املفخخات” التي
و�ضعها الإخ� ��وان يف ال��د��س�ت��ور ،وم�ن�ه��ا تعطيلهم املحكمة

الد�ستورية ،ف�أ�صبح هو اجلهة الوحيدة امل�س�ؤولة عن تف�سري
الد�ستور وحفظه ،معقبا“ :حر�ص قي�س �سعيد على �أن تكون
ي�ستثن �أح��دا �أو جهة ،ومل
�إج��راءات��ه موجهة للجميع ،ومل
ِ
يعتمد على جماعة �أو حزب �أو قبيلة �أو قرابة ،بل ا�ستخدم
م�ؤ�س�سات ال��دول��ة الر�سمية دون ��س��واه��ا ويف �إط ��ار دورها
وواجبها الر�سمي والقانوين».
وما يحاول الإخوان الرتويج له هنا ي�ؤكد املحلل ال�سيا�سي
الليبي ع��ز ال��دي��ن عقيل خ�شية “الإخوان” م��ن �سيناريو
انتخاب الرئي�س مبا�شرة ،ولذا فهم يدفعون من �أجل �إقرار
مادة اختيار الرئي�س عرب الربملان� ،إذ ميكنهم يف هذه احلالة
ممار�سة �ضغوط متعددة على النواب ،وبالتايل حتديد هوية
الرئي�س القادم.

وخالل الفرتة احلالية ،تعقد اللجنة الربملانية الليبية التي
�شكلها رئي�س جمل�س النواب امل�ست�شار عقيلة �صالح اجتماعا
يف روما برعاية �أممية يف حماولة للو�صول لقاعدة توافقية
لعقد االنتخابات يف  24دي�سمرب املقبل ،وذلك بعدما ف�شل
ملتقى احلوار الليبي يف التو�صل �إىل قاعدة د�ستورية ب�سبب
تعنت “الإخوان».
وي� �ع ��ول ال �� �ش ��ارع ال �ل �ي �ب��ي ع �ل��ى ال �ل �ج �ن��ة حل �� �س��م القاعدة
الد�ستورية� ،إذ �أن��ه الب��د من �إق��راره��ا قبل مطلع �أغ�سط�س
ال�ق��ادم ،وه��و املوعد ال��ذي �أعلنه رئي�س املفو�ضية الوطنية
العليا لالنتخابات عماد ال�سايح ال�ستالم ال�ق��اع��دة ،حتى
يتبقى وقت كاف ميكن فيه ا�ستكمال الإجراءات اللوج�ستية
الالزمة لعقد االنتخابات.

الالجئون الأريرتيون يريدون مغادرة تيغراي الإثيوبية
•• دابات�-أ ف ب

ا� �س �ت �ي �ق��ظ �� �س ��امي ��ون ف� �ي� �ك ��ادو قبل
الفجر لالن�ضمام �إىل قافلة غادرت
خميم ماي عيني يف منطقة تيغراي
الإثيوبية لتفقد مكان جديد يفرت�ض
نقل املخيم �إليه ،قبل �أن يُبلغ بح�صول
معارك يف حميط املخيم الذي بقيت
ف�ي��ه زوج �ت��ه و�أوالده ال �ث�ل�اث��ة ...يف
ح� ��ادث �آخ� ��ر ي ��ؤ� �ش��ر �إىل التداعيات
ال�ك��ارث�ي��ة حل��رب ت�ي�غ��راي ع�ل��ى �آالف
الالجئني الإريرتيني.
وكان وفد من امل�س�ؤولني ينقل حوايل
 20الج ًئا على بعد �أك�ثر من 100
ك�ي�ل��وم�تر ج �ن��و ًب��ا �إىل داب� ��ات لزيارة
م��وق��ع ق ��د ُي �ق ��ام ف �ي��ه خم �ي��م جديد
�أكرث �أما ًنا من ماي عيني الذي كانت
املعارك تقرتب منه.
كانت القافلة قد غ��ادرت للتو املخيم
عندما �سمع �ساميون الطلقات الأوىل.
و�سرعان ما اقرتب دوي الأ�سلحة من
حميط ماي عيني حيث كانت زوجته
و�أطفاله الثالثة ال يزالون نائمني.
خ�ل�ال �أرب ��ع ��س��اع��ات ات���ص��ل �ساميون
ب�أقاربه الذين ا�ضطروا �إىل ال�صراخ
ل�ت�غ�ط�ي��ة ه��دي��ر ال��ر� �ص��ا���ص ون�ي�ران
املدفعية.
وت�ك���ش��ف م �ع��ارك  13متوز/يوليو
جمددا العواقب الوخيمة للحرب يف
تيغراي على �آالف الإريرتيني الذين
جل��أوا �إىل هذه املنطقة قبل ع�شرين
عامًا.
ل�ك��ن م�ن��ذ ت���ش��ري��ن الثاين-نوفمرب
ي�ح��ارب متمردو جبهة حترير �شعب
ت�ي�غ��راي ،احل ��زب احل��اك��م ال���س��اب��ق يف
املنطقة ،اجلي�ش ال�ف��درايل الإثيوبي
وح � �ل � �ف � ��اءه مب � ��ا يف ذل � � ��ك اجلي�ش
الإري�تري.و��س��رع��ان ما مت ا�ستهداف
الالجئني وتعر�ض خميما هيت�سات�س
و� �ش �ي �م �ل �ب��ا الأق � � � � ��رب م � ��ن احل� � ��دود
الإري�ت�ري ��ة ل�ل�ن�ه��ب وال �ت �خ��ري��ب وفر

الآالف من �سكانهما.
اليوم يخ�شى ه�ؤالء الالجئون هجوم
امل�ت�م��ردي��ن امل���ض��اد وي��ري��دون مغادرة
ت �ي �غ ��راي ن �ه��ائ �ي��ا.وي �ق��ول �ساميون
مل �� �س ��ؤويل الأمم امل�ت�ح��دة ع�ن��دم��ا زار
امل ��وق ��ع اجل ��دي ��د يف م�ن�ط�ق��ة �أمهرة
ج �ن��وب ت �ي �غ��راي م��ع اح �ت��دام القتال
ح �ي��ث ي�ق�ي��م “�أرجوكم ح ��اول ��وا �أن
تفهموا م�شاعري».
وب�إنكليزية ركيكة نا�شدهم �إخالء ماي
عيني و�أدي هارو�ش  -وهما املخيمان
الإري�ت�ري ��ان ال��وح �ي��دان امل�ت�ب�ق�ي��ان يف
تيغراي .وي�ضيف “ال تكونوا جمرد
م�س�ؤولني� .أرجوكم حاولوا �أن تكونوا
�إن�سانيني».بد�أ الالجئون الإريرتيون
يف ال ��و�� �ص ��ول �إىل ت �ي �غ ��راي يف عام
 2000مع انتهاء احلرب التي دارت
لعامني بني �إثيوبيا و�إريرتيا وخلفت
�آالف القتلى.

ك� �م ��ا ك � ��ان � ��وا ي� � �ف � ��رون م � ��ن ال �ن �ظ ��ام
اال�ستبدادي لأ�سيا�س �أفورقي رئي�س
�إري�تري��ا امللقب ب”كوريا ال�شمالية
الإفريقية” ب�سبب انتهاكاته حلقوق
الإن�سان وفر�ضه اخلدمة الع�سكرية
الإجبارية.
ح��از رئ�ي����س ال � ��وزراء االث �ي��وب��ي �أبيي
�أحمد يف  2019جائزة نوبل لل�سالم
ل �ل �ت �ق��ارب امل� �ف ��اج ��ىء ال � ��ذي �أح ��دث ��ه
م��ع اري�ت�ري��ا.ل �ك��ن �أ� �س �ي��ا���س �أفورقي
وج�ب�ه��ة حت��ري��ر ��ش�ع��ب ت�ي�غ��راي التي
ح�ك�م��ت �إث �ي��وب �ي��ا �أث� �ن ��اء ال� �ن ��زاع بقيا
عدوين ل��دودي��ن ومل يعد الالجئون
الأري�ت��ري� ��ون ي �� �ش �ع��رون ب ��الأم ��ان يف
تيغراي .وقال عبد اهلل �إبراهيم وهو
م��ن امل�ق�ي�م�ين ال���س��اب�ق�ين يف �شيملبا
ويعي�ش الآن يف خميم �أززو للنازحني
قرب مدينة غوندر يف منطقة �أمهرة
�إن املنطقة “كانت جيدة لنا جميعًا».

لكن منذ اليوم الذي �أر�سل فيه �أبيي
قواته �إىل تيغراي تغري �سلوك بع�ض
ال�سكان جتاه الالجئني الإريرتيني،
على حد قوله.ويقول عبد اهلل بح�سرة
“كان ال��را� �ش��دون ي�ق��دم��ون ل�ن��ا املاء
لل�شرب لكن ال�شباب ك��ان��وا يبحثون
ع��ن ذري �ع��ة للت�شاجر �أو الإي � ��ذاء �أو
ح �ت��ى ال �ق �ت��ل ب � � ��أي �� �ش ��يء ي �ق��ع بني
�أيديهم” .عندما و��ص��ل القتال �إىل
هيت�سات�س يف �أواخ��ر ت�شرين الثاين/
نوفمرب انتقمت قوات موالية جلبهة
حترير �شعب تيغراي م��ن الالجئني
ب�ع��د ه��زائ��م منيت ب�ه��ا �أم ��ام اجلي�ش
الإريرتي ،بح�سب �شهادات الجئني.
و�أ�� �ض ��اف ��وا �أن اجل� �ن ��ود الإري�ت�ري�ي�ن
املتهمني ب��ارت�ك��اب جم��ازر واغت�صاب
ج �م��اع��ي ب �ح��ق امل ��دن� �ي�ي�ن� ،سيطروا
على هيت�سات�س و�شيميلبا م��ا �أرغم
ال�لاج �ئ�ين ال��ذي��ن ك��ان��وا ال يزالون

موجودين على امل�غ��ادرة.مل يكن �أمام
ال�ك�ث�يري��ن خ �ي��ار � �س��وى امل �ج��ازف��ة يف
منطقة ال�ق�ت��ال ،وغ��ال� ًب��ا م��ا ال يكون
لديهم ما ي�أكلونه غري �أوراق املورينغا.
قبل احلرب كان يعي�ش � 92ألف الجئ
�إري�ت�ري يف تيغراي بينهم 19200
يف ه �ي �ت �� �س��ات ����س و� �ش �ي �م �ي �ل �ب��ا ،وف � ًق ��ا
لوكالة ��ش��ؤون الالجئني والعائدين
الإث�ي��وب�ي��ة.وو��ص��ل �أك�ث�ر م��ن خم�سة
�آالف ��ش�خ����ص ف � ��روا م ��ن املخيمات
املدمرة �إىل ماي عيني و�أدي هرو�ش.
لكنهم مل ي�شعروا يوما بالأمان هناك
ع�ل��ى ح��د ق ��ول امل��دي��ر ال �ع��ام لوكالة
�ش�ؤون الالجئني والعائدين الإثيوبية
ت�سفاهون غوبزاي.
يخ�شى ال�ك�ث�يرون م��ن حتميلهم وزر
انتهاكات اجلنود الإريرتيني .و�صرح
ت�سفاهون ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س ان
“انعدام الثقة يتزايد بني الالجئني

االري�ت�ري�ي�ن وامل�ج�ت�م�ع��ات امل�ضيفة.
وهذا هو �سبب خوفهم».
ت ��ده ��ور ال��و� �ض��ع �أك �ث��ر يف منت�صف
مت��وز/ي��ول �ي��و .و� �ش��ن امل �ت �م��ردون بعد
ا�ستعادة ال�سيطرة على الق�سم الأكرب
من تيغراي هجومًا يف جنوب وغرب
امل �ن �ط �ق��ة ح �ي ��ث م � ��اي ع �ي �ن��ي و�أدي
ه��ارو���ش.وب�ح���س��ب وك��ال��ة الالجئني،
ق�ت��ل ��س�ت��ة الج �ئ�ين ع�ل��ى الأق� ��ل على
�أيدي “مقاتلي” جبهة حترير �شعب
تيغراي .و�أ� �ش��ارت الأمم املتحدة �إىل
مقتل الج��ئ �إري�ت�ري دون م��زي��د من
التفا�صيل.
ك �م ��ا ات �ه �م ��ت ال ��وك ��ال ��ة احلكومية
الإث�ي��وب�ي��ة املتمردين بن�شر مدفعية
ث�ق�ي�ل��ة يف ه��ذي��ن امل �خ �ي �م�ين ،ونهب
م ��رك� �ب ��ات وخم � � � ��ازن ف �ي �ه �م��ا ومنع
ال�ل�اج� �ئ�ي�ن م� ��ن امل � � �غ � ��ادرة ،مقارنة
“الو�ضع بعملية احتجاز رهائن».
ون� �ف ��ى امل �ت �ح ��دث ب��ا� �س��م املتمردين
جيتا�شيو ر� �ض��ا ه��ذه امل��زاع��م .وقال
“لي�س لدينا م�شكلة م��ع الالجئني
االري� �ت��ري� �ي��ن».ع � � �ل� � ��ى ال � ��رغ � ��م من
ال���ض�م��ان��ات امل�م�ن��وح��ة ل�ه��م ،ي�ب��دو �أن
الالجئني قبلوا فكرة مغادرة تيغراي.
يقول �سليمان ت�سفاماريام الذي كان
�أي �� ً��ض��ا ��ض�م��ن ال�ق��اف�ل��ة وي�ع�ي����ش الآن
يف داب ��ات ق��رب غ��ون��در “�أعتقد الآن
�أن تيغراي مل تعد مكا ًنا يرحب بنا
نحن الإري�تري�ين».ي���س��رع امل�س�ؤولون
ع ��ن امل �خ �ي��م ع�م�ل�ي��ة ن �ق��ل الالجئني
�إىل داب��ات التي و�صلها � 79شخ�صً ا
الأ�سبوع املا�ضي ،وف ًقا للأمم املتحدة.
وي � �ق� ��ول ت �ي �� �س �ف��اه��ون غ� ��وب� ��زاي �إن
الأول ��وي ��ة لأول �ئ��ك ال��ذي��ن ف ��روا من
ه�ي�ت���س��ات����س و��ش�ي�م�ي�ل�ب��ا ث��م “للذين
ل��دي�ه��م �أك�ب�ر خم��اوف».ع �ن��دم��ا زارت
وكالة فران�س بر�س مدينة داب��ات يف
منت�صف مت��وز-ي��ول�ي��و ،ك��ان��ت جمرد
قطعة �أر���ض �ضخمة مفتوحة حتيط
بها حقول القمح واملراعي.

بدء جل�سات املحاكمة املتعلقة بف�ضيحة مالية يف الفاتيكان
•• الفاتيكان�-أ ف ب

بد�أت �أم�س الثالثاء يف الفاتيكان جل�سات املحاكمة املتعلقة بف�ضيحة مالية
كبرية ت�ضمنت �صفقة ا�ستثمارات عقارية خا�سرة مت �شرا�ؤها ب�أموال خريية،
وذلك بعد حتقيقات ا�ستمرت عامني طالت كارديناال وا�سع النفوذ.
ويقول مدعو الفاتيكان �إن ع�شرة متهمني ،من بينهم �شخ�صيات ب��ارزة يف
ع��امل امل��ال يف لندن وم�س�ؤولون كن�سيون ،تورطوا يف جرائم خمتلفة مثل
االختال�س واالحتيال والف�ساد.
ومل يت�ضح ما �إذا كان الكاردينال ال�سابق �أجنيلو بيت�شيو ال��ذي كان �أقرب
م�ساعدي البابا �سيمثل �أم��ام املحكمة التي �ستنعقد يف متاحف الفاتيكان،

ي��وم افتتاح اجلل�سات.بيت�شيو البالغ  73عاما يقول �إن��ه ب��ريء و�ضحية
م�ؤامرة وهو املتهم الأب��رز يف الق�ضية التي تتعلق ب�شراء الكني�سة عقارا يف
لندن م�ساحته � 17ألف مرت مربع ،يف منطقة ت�شل�سي الراقية عندما كان
الكاردينال يعد الرقم اثنني يف �أمانة الدولة.والق�ضية املالحق فيها بيت�شيو
وتتعلق ب��ات�ه��ام��ات ب��االخ�ت�لا���س وا��س�ت�غ�لال ال�ن�ف��وذ وال�ضغط على �شهود،
تت�ضمن �أي�ضا اتهامات �أخرى منف�صلة تتعلق بدفع مئات �آالف اليورو من
�أموال الكني�سة جلمعية خريية يديرها �شقيقه.
واملحاكمة التي تطال امل�ساعد ال�سابق للبابا فرن�سي�س الذي طرده احلرب
الأعظم يف �أيلول�-سبتمرب وج��رده من �صالحياته ككاردينالُ ،تعد الأوىل
التي يوجه فيها مدعو الفاتيكان اتهامات لكاردينال يف التاريخ احلديث.

تر�سم الق�ضية املعقدة التي رفعها امل��دع��ون�� ،ص��ورة ا�ستثمارات م�شبوهة
وحمفوفة باملخاطر مباليني ال��دوالرات من �أم��وال الفاتيكان ،مع �إ�شراف
�ضئيل �أو معدوم ،ومراوغة من قبل م�ست�شارين خارجيني ومن مطلعني
موثوق بهم يف امل�صالح املالية لأمانة الدولة� ،أهم دوائر الفاتيكان واملكلفة
بال�ش�ؤون العامة والدبلوما�سية.وقرار االتهام املكون من � 487صفحة و ُن�شر
يف وق��ت �سابق ه��ذا ال�شهر ،يك�شف عن حتويالت م�صرفية كبرية ور�سائل
ن�صية متبادلة بني املتعاملني ت�ضمنتها الهواتف امل�صادرة ،بل حتى ت�سليم
حقائب من املال ولقاءات �سرية يف فنادق فخمة.وكتب املدعون �إن املتهمني
الرئي�سيني هم “فاعلون يف نظام فا�سد متعفن ومربح ،بات ممكنا يف بع�ض
الأحيان بف�ضل تواط�ؤ داخلي حمدود ،ولكنه �شديد الو�ضوح».

�أزمة لبنان تزداد �سوء ًا...هل تتدخل الواليات املتحدة؟
•• وا�شنطن-وكاالت

ح� ��ذر ال �ك��ات��ب را�� �س ��ل �أ .ب�ي�رم ��ان يف موقع
“نا�شيونال �إنرت�ست” الأمريكي من �أن الأزمة
يف لبنان تزداد �سوءاً .فاللرية اللبنانية فقدت
 90يف املئة م��ن قيمتها ،وثمة قيود م�شددة
على ال�سحوبات من البنوك ،ويعتمد الكثري
من اللبنانيني على العملة ال�صعبة الآتية من
�أقارب لهم يف اخلارج.
ويف ال ��وق ��ت ن �ف �� �س��ه ه �ن ��اك ف� �ق ��دان لل�سلع،
وت�ق��ف ط��واب�ير م��ن ال���س�ي��ارات �أم ��ام حمطات
الوقود التي حتر�سها قوى الأم��ن ملنع ن�شوب
م�شاجرات بني الزبائن املحبطني .ال كهرباء،
والظالم �صار جزءاً عادياً من احلياة اليومية.

وهذا الو�ضع م�ضر مبا يكفي يف �صيف لبنان موثوقة �أو عرب منظمات غري حكومية حتت
احل ��ار ،لكنه �سيتحول �إىل ك��ارث��ي يف ال�شتاء �إ�شراف دقيق ،ال عرب م�ؤ�س�سات �شبيهة باملافيا.
كما �أن هناك فر�صاً متاحة �أمام التمويل غري
املقبل.
الربحي واخلريي لبنى حتتية لبنانية مهمة
مثل امل�ست�شفيات واجل��ام�ع��ات ،علماً �أن بقاء
�شبكات الف�ساد
وك��ان��ت الأ�� �س ��رة ال��دول �ي��ة ت��وف��ر امل�ساعدات هذه امل�ؤ�س�سات �أمر حيوي مل�ستقبل البالد.
الإن �� �س��ان �ي��ة ،ل �ك��ن ال �ك �ث�ير م�ن�ه��ا ك ��ان ينتهي وبينما يبدو �أن مثل هذا الدعم ال غنى عنه،
كاف.
عند �شبكات الف�ساد التي حتكم لبنان .ويتم ف�إنه يف نهاية املطاف غري ٍ
تهريب بع�ض امل�ساعدات �إىل �سوريا ،يف جتاوز واملطلوب �إج��راء �إ�صالحات بنيوية و�سيا�سية
للعقوبات على �سوريا ،بينما حتول �أرباح مهمة مهمة ال ميكن حتقيقها �إال �إذا مار�ست الأ�سرة
�إىل كيانات �إجرامية ،مبا فيها “حزب اهلل” .الدولية وال �سيما الواليات املتحدة� ،ضغوطاً
وه� �ن ��اك ح��اج��ة �إىل م��زي��د م ��ن امل�ساعدات م�ستهدفة وقا�سية.
ل�ك��ن ح�ت��ى الآن ي �ب��دو �أن وا��ش�ن�ط��ن بالكاد
الإن�سانية،
لكن يجب �أن ت��دار بوا�سطة م�ؤ�س�سات دولية تالحظ الأزمة املت�صاعدة.

مفاو�ضات فيينا
ويقول الكاتب �إن م�س�ؤويل ال�سيا�سة اخلارجية
يف �أمريكا و�ضعوا ،عن غباء ،كل رهاناتهم على
م�ف��او��ض��ات فيينا م��ع �إي ��ران وه��م يتجاهلون
ال�ن�ق��اط الإق�ل�ي�م�ي��ة ال���س��اخ�ن��ة ال �ت��ي ت�ستحق
الإهتمام.لي�ست امل�ساعدات الإن�سانية العاجلة
هي الأمر الوحيد املطلوب من �أمريكا� .إذ �إن
ه�ن��اك م�صالح حيوية يف خ�ط��ر :فمزيد من
الفو�ضى يف لبنان ،تعني احتماالت �أكرب لتفجر
الإره� � ��اب ،وم ��وج ��ات ج��دي��دة م��ن الالجئني
�إىل زعزعة ا�ستقرار حلفاء وا�شنطن ،وتزايد
ال �ن �ف��وذي��ن ال ��رو� �س ��ي والإي� � � � ��راين ،وت��راج��ع
الواليات املتحدة.و�إذ يرى الكاتب �إنه الوقت
املنا�سب لتدخل �أم��ري�ك��ي ،ي�ستدرك“ :ولكن
كيف يجب �أن تتدخل؟».
تدخل وا�شنطن
م ��ن ال ��وا� �ض ��ح �أن ال ��ش�ه�ي��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة لدى
وا� �ش �ن �ط��ن ل �ت �ن �خ��رط يف م � �ب ��ادرات خارجية
مكلفة ،خ�صو�صاً يف ال�شرق الأو��س��ط .وحتى
م��ع جتنب الإن�خ��راط��ات الوا�سعة ،على غرار
احل� ��رب ال �ع��راق �ي��ة ،ي�ت�ع�ين ع�ل�ي�ه��ا �أن تطور
مناذج �أف�ضل من الإن�سحاب الكامل ،مثلما هو
حا�صل يف �أفغان�ستان الآن .على لبنان يجب �أن
يكون اختباراً حلالة متو�سطة من ال�سيا�سة
اخل��ارج �ي��ة الأم��ري �ك �ي��ة .وه �ن��اك ط��رق مهمة
ميكن الواليات املتحدة اعتمادها لنقل لبنان
نحو الإ�ستقرار من دون �أثمان باه�ضة .لكن
يتعني على وا�شنطن �أن تظهر الإرادة والعناية
ملواجهة هذا التحدي.
�أو ًال ،متلك الواليات املتحدة تاريخاً من توفري
التدريب للجي�ش اللبناين ،الذي �أظهر جناحاً
ملحوظاً يف مكافحة الإره��اب .ول�سوء احلظ،
ف� ��إن وا��ش�ن�ط��ن تخف�ض دوره� ��ا الإ�ست�شاري

للجي�ش اللبناين .والنتيجة �ستكون �ضارة لكلٍ
من اجلي�ش وللعالقة بني مع القوات امل�سلحة
الأمريكية .ويجب عك�س هذا امل�سار.
ثانياً ،ميكن ال��والي��ات املتحدة �أن ت��ؤث��ر على
امل �ي��دان ال���س�ي��ا��س��ي ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال قانون
ماغنيت�سكي العاملي ال��ذي ين�ص على فر�ض
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���ض ع�ق��وب��ات قا�سية،
وك��ذل��ك �إط �ل�اق ح�م�ل��ة ت�ن��دي��د ع��ام��ة ،ميكن
�أن تدفع بعنا�صر من الطبقة ال�سيا�سية �إىل
ات�خ��اذ �إج ��راءات �إ�صالحية ك��ان��وا يرف�ضونها
حتى ال�ي��وم.ث��ال�ث�اً ،حتى التلويح بالعقوبات
وت �ق��دمي �أدل ��ة ع�ل��ى ال�ف���س��اد مي�ك��ن �أن ي�شكل
عام ً
ال �إيجابياً.رابعاً ،يبقى “حزب اهلل” هو
الفيل يف الغرفة ،والقوة ال�ضاربة التي حتافظ
على الطبقة الفا�سدة يف احلكم .ومن �أجل حل
الأزمة اللبنانية واحل�ؤول دون معاناة �إن�سانية
ه��ائ�ل��ة ال �ع��ام امل �ق �ب��ل ،ي�ج��ب م�ع��اجل��ة م�س�ألة
احل��زب .و�أح��د الأه ��داف الرئي�سية يجب �أن
ت �ك��ون تطبيق ات �ف��اق ال�ط��ائ��ف ل �ع��ام 1989
ال��ذي �أنهى احل��رب اللبنانية ،ون�ص على نزع
�أ�سلحة امليلي�شيات .ويجب �أن يطبق ذلك على
احلزب .وف� ً
ضال عن ذلك ،ف�إن م�ستقبل لبنان
مربوط مبا�شرة بنتائج مفاو�ضات فيينا حول
الإتفاق النووي .و�إذا رفعت �أمريكا العقوبات
ع��ن ط �ه��ران ،ف ��إن �إي� ��ران �ستزيد م��ن متويل
احل��زب ال��ذي �سيجعل ت��ال�ي�اً الأم ��ور �أ� �س��و�أ يف
لبنان.
و�إذا ما وقعت �أمريكا اتفاقاً جديداً مع �إيران ال
ين�ص على حظر متويل وكالئها ،مثل “حزب
اهلل” ،ف��إن ذلك �سيكون مبثابة خطوة ترقى
�إىل مبادلة �سيادة لبنان مب�سايرة �إي��ران� .إن
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية يجب �أن تعتمد
معايري �أعلى من ذلك.
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عوا�صم
اجلزائر
�أعلنت وزارة ال���ش��ؤون الدينية والأوق ��اف يف اجل��زائ��ر �أم����س الأول
االثنني ،تعليق �صالة اجلماعة يف م�ساجد املحافظات التي ي�شملها
حظر ال�ت�ج��وال ال��ذي �أق ��ره رئي�س ال�ب�لاد عبد املجيد ت�ب��ون ،بعد
االرتفاع القيا�سي يف �إ�صابات فريو�س كورونا امل�ستجد.
وكانت احلكومة اجلزائرية قررت �أول �أول �أم�س الأحد ،بتوجيهات
من الرئي�س تبون ،العودة لفر�ض املزيد من القيود يف  35حمافظة
من �أ�صل  58ملدة � 10أي��ام اعتباراً من اليوم ،بعد ت�سجيل ارتفاع
قيا�سي يف عدد �إ�صابات فريو�س كورونا يف الفرتة الأخرية.
وك�شفت وزارة ال�ش�ؤون الدينية يف بيان لها عن �إج��راءات م�صاحبة
�أخرى تكمن يف تعليق �صالة اجلماعة بامل�ساجد التي مي�سها توقيت
حظر التجوال اجل��زئ��ي (م��ن الثامنة لي ً
ال �إىل ال�ساعة ال�ساد�سة
�صباحاً) ،ورفع �شعرية الآذان بالن�سبة لل�صلوات املعلقة مع مراعاة
�صيغة “ال�صالة يف بيوتكم “ مرتني يف �آخر الأذان ،وتعليق التعليم
ال �ق��ر�آين بجميع ال�ف���ض��اءات� ،إىل جانب غلق ف��روع امل��رك��ز الثقايف
الإ�سالمي بجميع املحافظات املعنية.
طرابل�س

قالت املنظمة الدولية للهجرة �إن � 57شخ�صاً على الأق��ل غرقوا
�أم�س الأول االثنني ،عندما انقلب قاربهم يف البحر املتو�سط قبالة
مدينة اخلم�س ال�ساحلية الليبية.وكتبت املتحدثة با�سم املنظمة
�صفاء م�صيلحي على موقع تويرت �أن �صيادين وخفر ال�سواحل نقلوا
بع�ض الناجني �إىل ال�شاطئ ،دون �أن حتدد عدد الأ�شخا�ص الذين
مت �إنقاذهم.
و�أ�ضافت م�صيلحي �أن الناجني قالوا �إن ما ال يقل  20امر�أة وطفلني
كانوا من بني الغرقى.وي�أتي حادث الغرق اليوم بعد �أقل من �أ�سبوع
على غرق نحو  20مهاجراً يف البحر املتو�سط ،بينما مت اعرتا�ض
 500مهاجر �آخرين و�إعادتهم �إىل ليبيا.
مانيال

قالت وزارة ال�صحة الفلبينية �إن البالد �سجلت � 7186إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا �أم�س الثالثاء ،يف �أعلى زيادة يومية منذ �أكرث من �ستة
�أ�سابيع ف�ضال عن ر�صد  72وفاة.وحذر الرئي�س رودريجو دوتريتي �أم�س
الأول االثنني من احتمال فر�ض قيود �أ�شد ملكافحة تف�شي الفريو�س �إذا
زاد انت�شاره احلايل.وذكرت جمموعة بحثية �أن الإ�صابات اليومية قد
ت�سجل بني ثمانية وع�شرة �آالف يوميا ما مل يتم اتخاذ تدبري وقائية
�أقوى الحتواء ال�ساللة دلتا الأكرث ن�شرا للعدوى.
عمان

ك�شف تقرير �إخباري �أردين �أم�س الثالثاء� ،أن دائ��رة املخابرات العامة
�أحبطت يف فرباير(�شباط) املا�ضي خمططاً �إرهابياً لأربعة عنا�صر من
داع�ش ،لقتل جنود �إ�سرائيليني بالقرب من احلدود الأردنية يف منطقة
غور ال�صايف ،ب�أ�سلحة نارية.وك�شفت الئحة االتهام ال�صادرة عن نيابة
�أمن الدولة ،ونقلتها �صحيفة “الر�أي” الأردنية� ،أن املتهمني الأربعة
يواجهون باال�شرتاك تهمتي امل��ؤام��رة بق�صد القيام ب�أعمال �إرهابية،
وال�تروي��ج لأف�ك��ار جماعة �إره��اب�ي��ة ،م��ن ق��ان��ون منع الإره ��اب ،وجتري
حماكمتهم ل��دى حمكمة �أم��ن ال��دول��ة عن التهمتني امل�سندتني لهم.
وذك��رت ال�صحيفة �أن املتهمني الأرب �ع��ة يف الق�ضية ،تربطهم عالقة
�صداقة ،وهم من امل�ؤيدين لداع�ش ،واتفقوا فيما بينهم على �ضرورة
تنفيذ عمليات �إرهابية تثري الرعب بني النا�س ن�صرة للتنظيم ،وفق ما
ورد يف الئحة االتهام التي قالت “الر�أي” �إنها ح�صلت عليها.

وزير الدفاع الإ�سرائيلي يزور
باري�س ملناق�شة «بيغا�سو�س»
•• القد�س�-أ ف ب

�أعلن مكتب وزير الدفاع الإ�سرائيلي بيني غانت�س �أم�س الثالثاء عن لقاء
�سيجمعه بنظريته الفرن�سية فلوران�س باريل يف باري�س هذا الأ�سبوع لعقد
حمادثات تت�ضمن “متابعة” ب�ش�أن ف�ضيحة التج�س�س املرتبطة بربنامج
“بيغا�سو�س».
وقال مكتب الوزير يف بيان �إن غانت�س يغادر اليوم الأربعاء لإجراء مباحثات
مع باريل ت�شمل الأزمة اللبنانية واملفاو�ضات النووية مع �إيران وبرنامج
“بيغا�سو�س” الذي طورته �شركة “�إن �إ�س �أو” الإ�سرائيلية.
وحتدّثت تقارير عن ا�ستهداف برنامج “بيغا�سو�س” الرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون ،الذي ا�ضطر لتغيري رقم هاتفه.
ويعد “بيغا�سو�س” يف �صميم ف�ضيحة عاملية للتج�س�س ي�شتبه ب�أنها �شملت
�صحافيني ومدافعني عن حقوق الإن�سان و 14رئي�س دولة.
وح�صلت منظمة “فوربيدن �ستوريز” ومقرها باري�س ومنظمة العفو
ال��دول �ي��ة ،ع�ل��ى الئ �ح��ة تت�ضمن خم�سني �أل ��ف رق ��م ه��ات�ف��ي يعتقد �أنها
لأ�شخا�ص اختارهم عمالء ال�شركة اال�سرائيلية ملراقبتهم منذ 2016
و�شاركتها الأح ��د جمموعة م��ن  17و�سيلة �إع�لام�ي��ة دول �ي��ة ،م��ن بينها
�صحف “لوموند” الفرن�سية و”ذي غارديان” الربيطانية و”وا�شنطن
بو�ست” الأمريكية.ومبجرد تنزيله على هاتف ال�شخ�ص امل�ستهدف ،يخول
“بيغا�سو�س” االط�لاع على الر�سائل وال�صور وجهات االت�صال وتفعيل
امليكروفون والكامريا عن بُعد .وحتتاج �صادرات “�إن �إ�س �أو” �إىل احل�صول
على موافقات وزارة الدفاع ب�سبب طبيعة القطاع احل�سا�سة.
وقالت وزارة الدفاع يف وقت �سابق �إن �إ�سرائيل �شكلت جلنة ملراجعة مزاعم
ب�إ�ساءة ا�ستخدام برنامج “بيغا�سو�س” ،مبا يف ذلك �آلية منح نراخي�ص
الت�صدير .وت�شمل قائمة �أهداف “بيغا�سو�س” املفرت�ضة � 180صحافيا
و� 600سيا�سي و 85نا�شطا يف جمال حقوق الإن�سان و 65رجل �أعمال
على الأقل .وكان الرئي�س التنفيذي لل�شركة اخلا�صة الإ�سرائيلية �شاليف
خوليو �أكد �أن �شركته ت�صدر تقنياتها املخ�ص�صة لال�ستخدام يف مكافحة
الإرهاب وغريها من اجلرائم �إىل  45دولة مبوافقة احلكومة.
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على ذمة �أكرم خزام:

«�أ�سرار ق�صة �إغالق مكتب اجلزيرة يف تون�س»!...

 اتفاق مع النه�ضة لتمكني امل�شي�شي من ّبث مبا�شر ودعوة الأمن ملقاومة قرارات الرئي�س
اتخذها رئي�س اجلمهورية قي�س �سعيد ودعوة �أعوان
الأم��ن �إىل مقاومتها م��ؤك��دا �أن الأج�ه��زة الأمنية
تلقفت تلك املكاملة .وكتب خزام يف تدوينة ن�شرها
على �صفحته مبوقع في�سبوك حتت عنوان “�أ�سرار
ق�صة �إغالق مكتب اجلزيرة يف تون�س” يوم �أم�س:
“فوجئت ح��رك��ة النه�ضة بتون�س ب �ق��رارات قي�س
�سعيد واع �ت�برت �أن الرئي�س التون�سي باغتها...
ال��دع��وة لالعت�صام �أم��ام مبنى ال�برمل��ان احتجاجا

•• الفجر -تون�س

10

رواية اكرم خزام عن غلق اجلزيرة يف تون�س

ك�شف �أكرم خزام ال�صحفي ال�سابق بقناة اجلزيرة
�أم�س الثالثاء �أن غلق مكتب القناة بتون�س جاء �إثر
اتفاق بني املكتب وحركة النه�ضة يق�ضي بتوجيه
ج�ه��از �إر� �س��ال ف�ضائي �إىل م�ن��زل رئي�س احلكومة
املقال ه�شام امل�شي�شي ليت�سنى له الظهور مبا�شرة
على ال�ه��واء والإع�ل�ان ع��ن رف�ضه ال �ق��رارات التي

على تلك القرارات ف�شلت» ...و�أ�ضاف “...ونقال
عن م�صادر تون�سية رفيعة امل�ستوى مت االتفاق مع
مكتب اجلزيرة يف تون�س على �أن ير�سل جهاز بث
ف�ضائي �إىل دار رئي�س احلكومة املقال لكي يظهر
ع�ل��ى ال �ه��واء م�ب��ا��ش��رة وي�ع�ل��ن ع��ن رف���ض��ه ق ��رارات
الرئي�س التون�سي ودع ��وة ال�شرطة �إىل املقاومة
باعتباره ي�شرف على وزارة الداخلية بالوكالة».
وتابع “الأجهزة الأمنية ر�صدت املكاملات الهاتفية

التي متت واجتهت عنا�صرها �إىل املكتب و�أقفلوه
واجتهت عنا�صر �أمنية �أخرى �إىل امل�شي�شي وقالوا
ل��ه باخت�صار� :إم��ا �أن تعلن امل��واف�ق��ة على قرارات
الرئي�س �أو �أن يتم الإع�لان عن املخالفات الكبرية
ال�ت��ي ق�م��ت ب�ه��ا وت�ت��م �إح��ال�ت��ك ع�ل��ى ال�ق���ض��اء فورا
…امل�شي�شي فهم الر�سالة جيدا و�أع�ل��ن املوافقة
على ق��رارات قي�س �سعيد» .و�أنهى خ��زام تدوينته
بالإ�شارة �إىل �أن “للحديث عن الأ�سرار تتمة».

دعا �سع ّيد لتقدمي خارطة طريق وا�ضحة املعامل والأهداف

الد�ستوري احلر يعلن ف�شل منظومة الربيع العربي!
•• فجر -تون�س:

�ّب� احل ��زب ال��د��س�ت��وري احل ��ر ،يف
ع رّ
ب�ي��ان �أ� �ص��دره �أم ����س ال �ث�لاث��اء ،عن
ارت �ي��اح��ه حل �� �ص��ول وع ��ي جماعي
مل��ا اع �ت�بره ف�شل منظومة الربيع
ال�ع��رب��ي ال�ت��ي انطلقت يف 2011
واع�ت�بره��ا دم��رت �أ��س����س االقت�صاد
و�أف�ل���س��ت خ��زي�ن��ة ال��دول��ة وجوعت
ال���ش�ع��ب و�أر�� �س ��ت ن �ظ��ام��ا �سيا�سيا
هجينا ثبت ف�شله.
وث � ّم��ن ال� ��دور ال ��ذي لعبته الكتلة
ال�برمل��ان �ي��ة ل�ل�ح��زب يف ف���ض��ح �أذرع
املنظومة وتنوير ال�شعب بخ�صو�ص
ف� ��� �س ��اده ��ا وان� �ح ��راف ��ات� �ه ��ا ،داع� �ي ��ا
رئي�س اجلمهورية �إىل الإ��س��راع يف

ت�ف�ع�ي��ل ق� ��راره ع�ل��ى �أر�� ��ض الواقع
والإع� �ل��ان ع��ن حم �ت��وى التدابري
اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال �ت��ي �سيتخــــــــذها
ل�ضمـــــان توا�صـــــــل �سري املـــــرافق
العمومـــــية يف هذه الفرتة و�ضبــــط
�أجــــل �سريـــــانها وروزنامة تنفيذها
وتو�ضيح �إجراءات تكليف احلكومة
اجلديدة وتغيري تركيبتها �أو �إنهاء
مهامها عند االقت�ضاء ومقايي�س
اخ�ت�ي��ار �أع�ضائها و�ضبط برنامج
ع �م �ل �ه��ا وت� �ق ��دمي خ ��ارط ��ة طريق
وا�ضحة املعامل والأهداف للمرحلة
املقبلة.
و�أ ّك ��د على ��ض��رورة ت�سيري البالد
يف ه��ذه املرحلة التي تتجمع فيها
ال���س�ل��ط ل��دى رئ�ي����س اجلمهورية،

باعتماد منهج ال�شفافية وامل�ساواة
ب�ي�ن امل ��واط� �ن�ي�ن واح� �ت ��رام حقوق
الإن �� �س��ان واحل ��ري ��ات والإج� � ��راءات
الأ�سا�سية للمحاكمة العادلة وعدم
اخل ��روج ع��ن مقت�ضيات الد�ستور
وال� �ق ��وان�ي�ن ال �� �س��اري��ة امل �ف �ع��ول يف
البالد.
وحذّر يف ال�سياق ذاته ،من الدعوات
ال ��رام� �ي ��ة ل�ل�ان� �ح ��راف بال�سلطة
وا�ستغالل الو�ضع الراهن ل�ضرب
�أ� �س ����س ال��دمي�ق��راط�ي��ة و�إل� �غ ��اء دور
املعار�ضة الوطنية اجلدية يف امل�شهد
ال�سيا�سي،
منبها م��ن تعمد بع�ض الأط ��راف
“املتاجرة مبلف مكافحة الف�ساد
وت��وظ �ي �ف��ه ل �ت �� �ش��وي��ه اخل �� �ص��وم �أو

الت�سرت على املوالني ح�سب امل�صلحة
ال�سيا�سية” وفق ن�ص البيان.
كما دعا رئي�س جمل�س نواب ال�شعب
�إىل اال�ستقالة م��ن رئا�سة املجل�س
ور�أى ان ��ه امل�ت���س�ب��ب ال��رئ �ي �� �س��ي يف
الو�ضع الكارثي الذي تعي�شه البالد
م��ن خ�لال تكري�سه ملنطق التغول
واملغالبة وحكم امليلي�شيات العنيفة
وخم ��ال �ف ��ة ال��د� �س �ت��ور وال �ق ��وان�ي�ن
اجلارية،
ويهيب بكافة النواب املنتمني �إىل
ال �ق��وى امل��دن�ي��ة احل��داث �ي��ة �إم�ضاء
عري�ضة ل�سحب الثقة منه يف �صورة
رف�ضه اال�ستقالة وامل�صادقة عليها
فور ا�ستئناف عمل املجل�س.
وط � ��ال � ��ب ب� � �ـ “ابعاد الإخ� � � � ��وان

وغ��وا� �ص��ات �ه��م ال��ذي��ن ع��ان��ى منهم
ال�شعب يف الع�شرية الأخ �ي�رة من
�أية ت�شكيلة حكومية مرتقبة وعدم
ت�شريك ال��وج��وه ال�سيا�سية التي
حتالفت �سابقا معهم و�أثبتت ف�شلها
يف مهامها».
و�أ ّك� ��د ع�ل��ى “�ضرورة ف�ت��ح ملفات
الأم ��ن ال�ق��وم��ي املتعلقة بالإرهاب
واالغ�ت�ي��االت وت�سفري ال�شباب �إىل
ب� ��ؤر ال�ت��وت��ر وت�ف�ك�ي��ك الأخطبوط
الإخ � ��واين ال ��ذي ان�ت���ش��ر يف البالد
من خالل غلق اجلمعيات امل�شبوهة
وتتبع جرائمها يف دمغجة املواطنني
وتبيي�ض الأموال وعلى ر�أ�سها فرع
تنظيم ما ي�سمى “االحتاد العاملي
لعلماء امل�سلمني».

كيف �ساهم «در�س ليبيا القا�سي» يف زلزال تون�س الأخري؟
•• عوا�صم-وكاالت

ق��ادت التحالفات ال�ت��ي عقدها حزب
ال �ن �ه �� �ض��ة يف ت��ون ����س ب �ق �ي��ادة را�شد
الغنو�شي ،مع تركيا وقطر لتحقيق
ح �ل ��م اخل�ل��اف� ��ة امل � ��زع � ��وم ،ل�سخط
كبري لي�س فقط يف �أو��س��اط ال�سا�سة
و�أحزاب املعار�ضة التي ترى يف احلزب
الإخ ��واين انق�ضا�ضا على مكت�سبات
الثورة وترديا كبريا للحريات ،و�إمنا
�أث��ارت �أي�ضا غ�ضب ال�شارع التون�سي
بعد �سل�سلة كبرية من الإخفاقات التي
ك ��ادت �أن ت ��ورط ال �ب�لاد يف حتالفات
�ضد دول عديدة وعلى ر�أ�سها اجلارة
ل �ي �ب �ي��ا.ود�أب ال�غ�ن��و��ش��ي م �ن��ذ توليه
رئ��ا��س��ة املجل�س يف نوفمرب ،2019
ع�ل��ى ال�ت��و��س��ع دبلوما�سيا م��ع رئي�س
املجل�س الرئا�سي الليبي ال�سابق فائز
ال���س��راج ،م��ا �أدى �إىل ال�ت���س��ا�ؤل حول
الدور الذي يلعبه الغنو�شي كم�س�ؤول
ن�ي��اب��ي م�ت�ج��اه�لا دور رئ�ي����س بالده
قي�س �سعيد.
و� �ش �ه��دت �أروق � ��ة امل�ج�ل����س التون�سي،
م�ساءالت و�صلت �إىل حد املحاكمات
ال�شعبية للدور الدبلوما�سي امل�شبوه
ل�ل�غ�ن��و��ش��ي ،وان�ت�ف��ا��ض��ة ح��زب�ي��ة �ضد
حركة النه�ضة التي يتزعمها.
ويف مايو من العام املا�ضي ،متحورت
ن � �ق ��ا� � �ش ��ات ح � � � ��ادة داخ � � � ��ل املجل�س
ام �ت��دت لأك�ث�ر م��ن �� 20س��اع��ة حول

الدبلوما�سية الن�شطة للغنو�شي التي
اعتربت تعديا على �صالحيات رئي�س
اجلمهورية.
وب ��د�أ ت��أث�ير ك��رة الثلج لدبلوما�سية
الإخ � ��واين يف ال�ت���ص��اع��د ح�ي�ن�م��ا هن�أ
ال�سراج ب�سيطرة ميلي�شيات طرابل�س
ع �ل��ى ق��اع��دة ال��وط �ي��ة اجل��وي��ة التي
غ ��ادره ��ا اجل �ي ����ش ال��وط �ن��ي الليبي
لأغ ��را� ��ض ت�ك�ت�ي�ك�ي��ة ،ق �ب��ل �أي � ��ام من
ج �ل �� �س��ة امل� ��� �س ��اءل ��ة.ووف ��ق مراقبني
و�سيا�سيني ،ف��إن مثل هذه املمار�سات
ج� ��اءت ت ��أك �ي��دا ع �ل��ى امل� �ن ��اورات التي
لعبها الغنو�شي على ح�ساب م�صلحة
وم �� �ص�ير ت��ون ����س م ��ن �أج� ��ل م�صالح
التنظيم الدويل للإخوان ،مو�ضحني
�أن حركة النه�ضة لها م�شروع واحد،
هو االلتقاء مع الرئي�س الرتكي رجب ف�ي�م��ا ذه ��ب ال�غ�ن��و��ش��ى �إىل ت��رك�ي��ا يف
ط�ي��ب �أردوغ � ��ان م��ن �أج ��ل “عثمنة” م�ستهل تن�صيبه ل��رئ��ا��س��ة املجل�س،
املنطقة و�إعادة ا�ستعمارها من جديد .وك ��ان ��ت ه� �ن ��اك ت��رت �ي �ب��ات لتطوير
وان �ت �ق��د احل� ��زب ال��د� �س �ت��وري احل ��ر ،ال �ت �ع��اون �إىل ال���ش��ق ال�ع���س�ك��ري ،مبا
حت ��رك ��ات ال �غ �ن��و� �ش��ي ال �ت ��ي و�صفها يخدم �أه��داف �أنقرة يف ليبيا ،قوبلت
ب��اخل �ف �ي��ة ،وات� ��� �ص ��االت ��ه اخلارجية بردود �أفعال �سيا�سية و�شعبية غا�ضبة
ال �غ��ام �� �ض��ة وامل �� �ش �ب��وه��ة م ��ع تركيا و�أج�ه���ض��ت ف��ر���ص احل��زب يف ت�شكيل
وت�ن�ظ�ي��م الإخ� � ��وان يف ل�ي�ب�ي��ا ،والتي احلكومة.
تعترب خمالفة للأعراف الدبلوما�سية
للدولة التون�سية.
الغنو�شي ي�ستخدم ليبيا
وام � �ت� ��دت ع�ل�اق ��ة ال ��رج ��ل بتنظيم وب� ��دوره �أك ��د خم �ت��ار اجل ��دال رئي�س
الإخوان يف ليبيا حتى �إنه كان يتباهى حت��ري��ر ��ص�ح�ي�ف��ة احل�ق�ي�ق��ة الليبية
باالت�صاالت التي يجريها م��ع خالد مل��وق��ع “�سكاي ن �ي��وز عربية”� ،أن
امل�شري رئي�س املجل�س الأعلى للدولة ،ال�غ�ن��و��ش��ي “ر�أى يف ن�ف���س��ه مر�شدا

ع��ام��ا جل �م��اع��ة الإخ� � � ��وان يف �شمال
�إفريقيا وب�لاد املغرب العربي ،وكان
يتعامل مع فرع التنظيم يف ليبيا على
ه��ذا الأ�سا�س” ،مو�ضحا �أن ال�شعب
التون�سي “خرج يف امل��وع��د لإ�سقاط
امل�شروع الإخ��واين ال�ساعي �إىل جعل
ليبيا بيت مال للتنظيم الدويل نظرا
ل�ثروات�ه��ا الكبرية وال �سيما النفط،
وه��و ما فطن �إليه ال�شعب التون�سي
و�أجه�ض هذا املخطط».
وم��ن ج��ان�ب��ه ي��رى امل�ح�ل��ل ال�سيا�سي
الليبي حممد ق�شوط� ،أن الغنو�شي
كان داعما كبريا لتنظيم الإخوان فرع
ليبيا م�ستغال من�صبه رئي�سا للربملان

ال�ت��ون���س��ي ،وح ��ول ب�ل�اده �إىل نقطة
ارتكاز للتحركات الرتكية لي�س نحو
ليبيا فقط بل �إىل باقي دول املغرب
ال�ع��رب��ي خ��ا��ص��ة �أث �ن��اء ت�ق��دم اجلي�ش
الليبي نحو العا�صمة طرابل�س عام
.2019
و�أكد ق�شوط ،يف حديث ملوقع “�سكاي
نيوز عربية”� ،أن الغنو�شي ،رهن بالده
ك��دول��ة للمخططات متهيدا لتنفيذ
م�شروع قطر التو�سعي ،واالتفاقية
االقت�صادية التون�سية القطرية التي
زادت م��ن تفجري الأو� �ض��اع م�ؤخرا،
ك��ان��ت خ�ير دل�ي��ل مل��ا ك��ان��ت ت�سعى له
حركة النه�ضة وزعيمها.

الكوريتان تعيدان فتح قنوات االت�صال بينهما

•• �سيول�-أ ف ب

حت�سن
ك�شفت كوريا ال�شمال ّية وجارتها اجلنوب ّية الثالثاء عن ّ
مفاجئ يف عالقتهما الثنائية مع �إع�لان ع��ودة قنوات اال ّت�صال
التي كانت مقطوعة بينهما منذ �أكرث من عام ،وتبادل الر�سائل
بني م�س�ؤولني من البلدين.
ويع ّد الإع�لان املفاجئ من الطرفني �أول م�ؤ�شر �إيجابي بعدما
كانت املحادثات بني البلدين رّ
متعثة ،منذ ف�شل ثالث قمم عقدت
عام  2018يف حتقيق �أي تقارب دبلوما�سي يذكر .وتزامن مع
ذكرى انتهاء احلرب الكورية (،)1953-1950و�أفاد الطرفان،
ال �ل��ذان ُي �ع��دان عملياً يف ح��ال��ة ح��رب ،ع��ن �إع ��ادة ت�شغيل قنوات
االت�صال كافة �صباح الثالثاء وتبادلهما الر�سائل منذ ني�سان/

�أبريل.وذكرت وكالة الأنباء الكورية ال�شمالية الر�سمية �أنه “وفقا
لالتفاق الذي مت التو�صل �إليه بني القادة ،اتخذ ال�شمال واجلنوب
�إجرا ًء لإعادة ت�شغيل كل خطوط االت�صال بني الكوريتني اعتبارا
من ال�ساعة  10,00يف  27متوز/يوليو».و�أوردت �أنهما “اتفقا
على ات�خ��اذ خ�ط��وة ك�ب�يرة نحو ا�ستعادة الثقة املتبادلة وتعزيز
امل�صاحلة».
وتبادل قادة البلدين ،وفق ما �أعلنت الرئا�سة الكوريّة اجلنوب ّية يف
بيان الثالثاء ،ر�سائل �شخ�ص ّية منذ ني�سان�/أبريل بهدف حت�سني
العالقات الثنائية .وقررا �أن �إعادة ت�شغيل قنوات االت�صال �سي�شكل
خطوة �أوىل مثمرة نحو ا�ستئناف العالقات.
وي��أت��ي ا�ستئناف العالقات بعدما كانت املحادثات متو ّقفة ،بعد
عامني من رّ
تعث ث�لاث قمم بني الزعيم ال�ك��وري ال�شمايل كيم

جونغ �أون ورئي�س كوريا اجلنوبية مون جاي�-إن عام .2018
قطعت بيونغ يانغ يف �شكل �أحادي قنوات االت�صال كافة الع�سكرية
وال�سيا�سية يف حزيران/يونيو  2020بعد تنديدها مبن�شورات
مناه�ضة لها ا ّتهمت نا�شطني يف اجلنوب ب�إر�سالها �إىل ال�شمال.
و�أفادت وزارة التوحيد يف كوريا اجلنوبية عن ات�صال هاتفي جمع
الزعيمني �صباح الثالثاء.
وقال مكتب مون �إنهما “اتفقا �أي�ضاً على ا�ستعادة الثقة املتبادلة
بني الكوريتني يف �أقرب وقت ممكن وامل�ضي قدماً يف العالقة مرة
�أخرى».
و�شكل رئي�س كوريا اجلنوبية �أح��د �أب��رز مهند�سي التقارب بني
الكوريتني عام  ،2018والذي جرى يف �سياق �أوملبياد بيونغ يانغ.
و�أدى ذلك �إىل عقد �أول قمة يف التاريخ بني زعيم كوري �شمايل
ورئي�س �أمريكي.وعُقد االجتماع الأول بني الرئي�س الأمريكي
ال�سابق دونالد ترامب ورئي�س كوريا ال�شمالية يف حزيران/يونيو
 2018يف �سنغافورة ،وتبعه لقائني �آخرين .وتو ّقفت املحادثات
بني الكوريتني واملفاو�ضات ب�ش�أن الربامج النووية والبالي�ستية
لل�شمال ،ب�شكل ع��ام ،منذ الف�شل ال��ذري��ع لقمة كيم-ترامب يف
�شباط/فرباير  2019يف هانوي.
وبعد �أيام قليلة من تعليق العمل بقنوات االت�صال ،دمّرت بيونغ
يانغ مكتب التوا�صل ال��واق��ع على �أرا�ضيها.منذ ت��ويل الرئي�س
الأمريكي جو بايدن ال�سلطة يف كانون الثاين/يناير ،تب ّنت بيونغ
يانغ ووا�شنطن موقفاً ح��ذراً للغاية ،يف تناق�ض مع دبلوما�سية
والي��ة ترامب ،التي ت�أرجحت بني تبادل ال�شتائم وتبادل العناق
�أمام خمتلف و�سائل الإعالم العاملية.
يف حزيران/يونيو ،قال كيم �إنه يتعينّ على بيونغ يانغ �أن ت�ستعد
يف �آن م�ع�اً لـ”احلوار واملواجهة” م��ع وا��ش�ن�ط��ن ،م��رك��زاً بوجه
خا�ص على �إمكانية “املواجهة».وتعهّد البيت الأبي�ض من جهته
“مبقاربة متوازنة” و”براغماتية” عرب الطرق الدبلوما�سية مع
كوريا ال�شمالية ،و�سط �إقراره ب�أ ّن املفاو�ضات مع بيونغ يانغ حول
نزع ال�سالح النووي �ستكون “�صعبة للغاية».

ف�صل من ف�صول معاركها �ضد االخوان

�صحف فرن�سية :قرارات �سعيد
�ضربة موجعة للإخوان
للمواجهة امل�ستمرة منذ �ستة �أ�شهر بني رئي�س الربملان
•• باري�س-وكاالت
ورئي�س الدولة.كما ت��رى اليومية الفرن�سية� ،أن الأزمة
وا�صلت ال�صحف الفرن�سية اهتمامها بتداعيات قرارات ال�صحية التي اقرتنت بالأزمة ال�سيا�سية يف تون�س دفعت
الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد م�ساء �أول �أول الأح��د ،مع بعدد كبري من املواطنني للخروج �إىل ال�شارع واملطالبة
دخول �إعالن التدابري اال�ستثنائية يف البالد يومها الثاين ،بتنحي احلكومة وح ّل الربملان الذي يُهيمن عليه الإخوان،
مُعتربة ما حدث ب�أ ّنه تهمي�ش للحزب الإ�سالمي احلاكم يف ت�صعيد ق��وي للغ�ضب ��ض� ّد املنظومة احلاكمة و�سط
تف�ش لفريو�س كورونا وتدهور الو�ضعني االقت�صادي
الذي �أغرق البالد يف املجهول ،والتي �أ�صبحت يف ظ ّله �أوّل �أ�سرع ٍ
دولة مُ�صدّرة للإرهابيني ال�شباب.
وال�سيا�سي .وهو ما دفع بالرئي�س التون�سي لتجميد جميع
مو�سع �صور الفرحة التي �شهدتها �سلطات جمل�س ال�ن��واب ورف��ع احل�صانة ع��ن ك��ل �أع�ضاء
«لو موند” نقلت ب�شكل ّ
العا�صمة التون�سية بعد �إع�ل�ان ه��ذه ال �ق��رارات ،و�أبرزت الربملان ،و�إعفاء رئي�س الوزراء ه�شام امل�شي�شي من من�صبه.
الف�ت��ات “انتهت اللعبة” ال�ت��ي رفعها م ��ؤ ّي��دو الرئي�س ،وحتدثت “لو فيغارو” �أي�ضاً عن جانب مهم �آخ��ر ،وهو
وا�صفة �إيّاها ب�أنها “ر�سالة ال ترتك جما ًال لل�شك” .وع ّلقت ت�صدير الإرهابيني لفرن�سا ودول االحتاد الأوروب��ي حتت
ال�صحيفة حول ذلك بالقول �إ ّن تون�س تواجه و�ضعاً كارثياً �أع�ي�ن حكومة النه�ضة ،ناقلة يف ه��ذا ال�صدد ع��ن بع�ض
يف مدنها و�أري��اف�ه��ا ب�سبب تف�شي غ�ير م�سبوق لفريو�س التوان�سة قولهم “كالعادة ،ن�شعر بالرعب من �أنباء وقوع
كورونا ،وتعي�ش �أزمة �سيا�سية عميقة على خلفية اخلالف هجوم �إره��اب��ي يف �أوروب ��ا :ندعو اهلل �أن الإره��اب��ي املزعوم
ب�ين الرئي�س قي�س �سعيد ورا��ش��د الغنو�شي زعيم حركة لي�س تون�سياً ونخفي وجوهنا حتى �صدور نتائج حتقيقات
النه�ضة الإخوانية.من جهتها ،اعتربت �صحيفة “ال كروا” ال�شرطة” مُت�سائلني “ملاذا نحن و�أين دور احلكومة».
�أ ّن هذه اخلطوة من الرئي�س قي�س �سعيد ،بالغة الأهمية وب�ع�ي��داً ع��ن امل��وق��ف ال��ر��س�م��ي ل�ل�إل�ي��زي��ه� ،أب ��رزت غالبية
وهي تهدف �إىل اخلروج من الأزم��ة ال�سيا�سية التون�سية ،ال�صحف الفرن�سية اعتبار االحتاد العام لل�شغل التون�سي،
ويف غ�ي��اب حمكمة د��س�ت��وري��ة ،ف ��إ ّن كثريين ي�ع�ت�برون أ� ّن وه��و امل��رك��ز النقابي النافذ يف ال�ب�لاد� ،أ ّن ق ��رارات رئي�س
هذه القرارات هي مالذ �شرعي ،وم�شروع لل�صالح العام .اجلمهورية “متوافقة” مع الد�ستور ،و�أ ّن هذه “التدابري
�أم��ا يف “لو فيغارو” ،فقد و�صفت ال�صحيفة م��ا حدث اال�ستثنائية التي اتخذها وفقاً للمادة  80من الد�ستور
ب��أ ّن��ه �ضربة حلركة النه�ضة التي متثل تنظيم الإخوان “تهدف �إىل “منع خ �ط��ر و� �ش �ي��ك وا� �س �ت �ع ��ادة العمل
ال�سيء الطبيعي لأج�ه��زة الدولة” ،م ��ؤك��داً �أ ّن��ه ح��ان ال��وق��ت �أن
يف تون�س ،والتي �أو�صلت البالد �إىل ه��ذا الو�ضع ّ
اقت�صادياً و�صحياً ،مُ�شرية �إىل �أ ّن تفاقم الأزمة ال�صحية تتحمل الأط��راف امل�س�ؤولة عن الو�ضع املتدهور يف البالد
و�سوء �إدارتها من قبل احلكومة التي تفتقر �إىل التخطيط م�س�ؤولياتها ،و�أن تو�ضع على عاتقها “نهاية هذه احلقبة
والتن�سيق ،فجّ ر الو�ضع �شعبياً و�أدّى بالتايل �إىل و�ضع ح ّد التي �أ�شعلت النار يف تون�س».

وزارة �أمريكية تفر�ض على موظفيها
ال�صحيني لقاحات كوفيد
•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أع�ل�ن��ت وزارة � �ش ��ؤون امل�ح��ارب�ين ال�ق��دام��ى الأمريكية
�أن��ه �سيتعينّ على �أك�ثر من � 100أل��ف موظف �صحي
تغي
لديها تلقي لقاحات كوفيد ،ما ي�ش ّكل م�ؤ�شرا على رّ
موقف �إدارة الرئي�س جو بايدن حيال فر�ض التطعيم
مع تف�شي املتحورة دلتا الأكرث عدوى.وت�أتي اخلطوة
يف ظ��ل حت� � ّول �أو� �س��ع �إذ �أع�ل�ن��ت ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا ومدينة
نيويورك �أنه �سيتعينّ على املوظفني الر�سميني تلقي
اللقاحات �أو اخل�ضوع لفحو�ص كوفيد �أ�سبوعيا ،فيما
ذهبت كاليفورنيا �أبعد ففر�ضت ذل��ك على املوظفني
ال���ص�ح�ي�ين يف ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص.وق ��ال وزي� ��ر �ش�ؤون
امل�ح��ارب�ين ال�ق��دام��ى دني�س م��اك��دون��و يف ب�ي��ان االثنني
“كلما دخ��ل حم��ارب ق��دمي �أو م��وظ��ف م��ن املحاربني
القدامى �إىل من�ش�أة تابعة للوزارة ،ي�ستحق �أن يعرف
ب��أن�ن��ا قمنا ب�ك��ل م��ا يف و�سعنا حلمايته م��ن ك��وف�ي��د».
وتابع “ميكننا عرب فر�ض (التطعيم) �أن نفي بوعدنا
الأ��س��ا��س��ي ه��ذا».وت�ع��د وزارة امل�ح��ارب�ين ال�ق��دام��ى �أول
وك��ال��ة ف��درال�ي��ة ت�ف��ر���ض التطعيم ،يف خ�ط��وة ترددت
�إدارة بايدن يف القيام بها حتى الآن.و�أ��ش��ار البيان �إىل
�أن �أرب�ع��ة موظفني يف ال��وزارة غري ملقّحني توفوا يف
الأ�سابيع الأخرية.
وبات حاليا لدى موظفني على غرار الأطباء و�أطباء
الأ�سنان والعيون �إ�ضافة �إىل املمر�ضني وغريهم مهلة
ثمانية �أ�سابيع للح�صول على كامل جرعات اللقاحات.
و�أ�شار م�س�ؤولون يف ال��وزارة يف وقت �سابق هذا ال�شهر
�إىل �أن �أكرث من  70يف املئة من موظفي الوكالة البالغ
ع��دده��م � 300أل ��ف ت�ل�ق��وا ك��ام��ل ج��رع��ات اللقاحات.

وينطبق الأمر اجلديد على � 115ألف �شخ�ص ،بح�سب
موقع “ميليتاري تاميز».و�سيطبق القرار يف كاليفورنيا
ع�ل��ى ن�ح��و � 240أل ��ف م��وظ��ف ح�ك��وم��ي وم �ئ��ات �آالف
املوظفني ال�صحيني يف القطاع اخلا�ص ،فيما �سيتوجب
االمتثال الكامل له بحلول � 21آب�/أغ�سط�س ،وفق ما
�أعلن مكتب حاكم الوالية غافني نيو�سوم.
�أما قرار نيويورك ف�سيدخل ح ّيز التنفيذ اعتبارا من
ّ
و�سيطبق على �أكرث من � 300ألف
� 13أيلول�/سبتمرب
من موظفي املدينة مبن فيهم عنا�صر �شرطة و�إطفاء
ومد ّر�سني ،وفق ما �أعلن رئي�س البلدية بيل دي بالزيو
االث �ن�ين.ب��دوره� ،أف��اد رئي�س بلدية �سان فران�سي�سكو
لندن بريد ب�أنه �سيتوجب على �أي �شخ�ص يتم تعيينه
من قبل املدينة �أو املقاطعات تلقي اللقاحات قبل بدء
عمله.
وت���ش�ه��د ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة تف�شيا ل �ف�يرو���س كورونا
مدفوعا بدلتا ،املتحورة الأكرث عدوى التي ر�صدت حتى
الآن ،والتي باتت م�س�ؤولة عن �أكرث من  89يف املئة من
الإ�صابات يف الواليات املتحدة ،وفق التقديرات.
وبح�سب موقع “كوفيد �آك��ت ناو” لتعقّب الإ�صابات،
�سجل نحو � 52ألف �إ�صابة يوميا بالفريو�س.
ُت ّ
لكن مع تلقي  80يف املئة من امل�سنني كامل جرعات
اللقاحات،
ان�خ�ف����ض ع ��دد احل� ��االت ال �ت��ي ت���س�ت��دع��ي ال�ن�ق��ل �إىل
امل�ست�شفيات وال��وف �ي��ات م �ق��ارن��ة ب��امل��وج��ات الوبائية
ال�سابقة.وتلقى �أكرث بقليل من  49يف املئة من �سكان
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ك��ام��ل ج��رع��ات ال�ل�ق��اح��ات� ،أي �أقل
بكثري من � 85إىل  90يف املئة وهي الن�سبة التي يقدّر
اخلرباء ب�أنها ت�ؤدي �إىل ح�صول ال�سكان على املناعة.
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توجه بها �إىل الداخل واخلارج
ّ

قي�س �سعيد يبعث بر�سائل طم�أنة يف كل االجتاهات
•• الفجر –تون�س

ه��د�أ ال�شارع ،وال��ت��زم �أن�صار املع�سكرين بالقرارات املعلنة،
وغاب �شبح املواجهة امام �أب��واب الربملان ،وانحازت البيانات
ال�سيا�سية جلميع الفرقاء �إىل منطق العقل �أكرث من االنفعال،
وغاب خطاب التحري�ض تقريبا ،يف انتظار �أن تت�ضح الر�ؤية،

ويطرح الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد �أجندة اخلطوة الثانية
التي يطالب مبعرفتها اجلميع.هذا الأخري ،وكمقدمة �ضرورية
ملا �سيتخذه من ق��رارات يف ق��ادم الأي���ام ،حر�ص خ�لال لقاء
جمعه بر�ؤ�ساء عدد من املنظمات الوطنية ،على بعث ر�سائل
طم�أنة بعدم االنزالق �إىل مربع اال�ستفراد بال�سلطة ،واحرتام
احلقوق واحلريات الفردية والعامة ،واحرتام �آجال تطبيق

الإج���راءات اال�ستثنائية ،والإع�ل�ان عن تركيبة احلكومة
اجلديدة يف غ�ضون �أيام ،وفق ما �صرحت به رئي�سة االحتاد
الوطني للمر�أة التون�سية ،را�ضية اجلربي لوكالة تون�س
�أفريقيا للأنباء .و�أف��ادت را�ضية اجلربي �أن عميد الهيئة
الوطنية للمحامني ،ور�ؤ�ساء االحت��اد العام التون�سي لل�شغل
واالحت��اد التون�سي لل�صناعة والتجارة ،واالحت��اد التون�سي

للفالحة وال�صيد البحري ،واالحتاد الوطني للمر�أة التون�سية،
واجلمعية التون�سية للن�ساء الدميقراطيات ،ع�بروا لقي�س
�سعيد خ�لال ه��ذا االجتماع ،عن موقفهم املبدئي ب�ضرورة
احرتام احلقوق واحلريات ،واحرتام �آجال تطبيق الإجراءات
اال�ستثنائية ،وتطبيق الد�ستور و�إيجاد احللول للخروج من
الأزمة ال�سيا�سية الراهنة.

11
ر�سائل طم�أنة
و�أ�شارت رئي�سة املنظمة الن�سائية
�إىل �أن ه��ذا االجتماع ك��ان فر�صة
للتعبري لرئي�س اجلمهورية عن
خماوف هذه املنظمات من التفرد
بال�سلطة وعدم احرتام مقت�ضيات
الد�ستور ،م��ؤك��دة �أن قي�س �سعيد
طم�أنهم ب�أن اتخاذ تلك الإجراءات
م �� �س ��أل��ة ظ��رف �ي��ة ح�ت�م�ت�ه��ا عليه
الأو��ض��اع اخلطرية التي متر بها
البالد �سيا�سيا و�صحيا واقت�صاديا
واجتماعيا.
وق��ال��ت �إن ��س�ع�ي��د �أع �م �ل �ه��م ب�أنه
مل ي�ك��ن ب��و��س�ع��ه ال �ب �ق��اء مكتوف
الأي� � � � ��دي �أم� � � ��ام ت �ع �ف��ن الو�ضع
ال�سيا�سي بالربملان وت��زاي��د حالة
االح �ت �ق��ان االج �ت �م��اع��ي وتدهور
ال��و� �ض��ع ال�� �ص �ح��ي واالقت�صادي
واالجتماعي ،مفيدة �أنه �أبلغهم �أنه
لي�ست لديه �أي رغبة يف �أي متديد
لأجل الإجراءات اال�ستثنائية التي
�أعلنها الأحد.
و�أ�ضافت �إن �سعيد طم�أن ممثلي
املنظمات الوطنية ب�أنه ال جمال
ل�ل�ع��ودة للقمع �أو الديكتاتورية
�أو اجل �م��ع ب�ين ال���س�ل�ط��ات ،نافيا
�أن ي�ك��ون ق��د خ�ط��ط ل�ل�ق�ي��ام ب�أي
انقالب .و�أ�ضافت �أن الرئي�س �شرح
للمنظمات �أ��س�ب��اب �إق��دام��ه على
اتخاذ تلك الإجراءات اال�ستثنائية
طبقا للف�صل  80من الد�ستور.
وج��دد قي�س �سعيد ت��أك�ي��ده �أنه
ت���ش��اور م��ع رئي�س ال�برمل��ان را�شد
ال �غ �ن ��و� �ش ��ي ورئ� �ي� �� ��س احلكومة
ه���ش��ام م�شي�شي ق�ب��ل ات �خ��اذ تلك
الإج� ��راءات اال�ستثنائية ،وف��ق ما
نقلته ل � �ـ(وات) اجل��رب��ي ،م�شرية
�إىل �أنه �أكد على موا�صلته الت�شاور
مع املنظمات من �أجل العمل على
ا�ستئناف عمل م�ؤ�س�سات الدولة يف
�أقرب الآجال.
وق� ��ال ق�ي����س ��س�ع�ي��د� ،إن� ��ه ط ّبق
القانون و�إنه ي�ستغرب من حديث
البع�ض عن انقالب ،م�شددا على
�أن��ه لي�س انقالبيا لكن لن يرتك
الدولة لقمة �سائغة.
و�أك ��د �سعيد يف ف�ي��دي��و ن�شرته
ال��رئ��ا��س��ة التون�سية خ�لال لقائه
ب ��ر�ؤ� � �س ��اء امل �ن �ظ �م��ات الوطنية،
�أن االن � �ق �ل�اب ه ��و اخل � � ��روج عن
ال�شرعية ،م�شددا على �أن الدولة
قائمة وال جمال للم�سا�س مببد�أ
امل �� �س ��اواة ،داع �ي��ا الأط� � ��راف التي
تعترب �أن الأم��ر يتعلق باالنقالب
�إىل مراجعة درو�سهم يف القانون.
وطم�أن �سعيد ال�شعب التون�سي
ق��ائ�لا ‘’اطمئن التون�سيني...
�أط� �ل ��ب م �ن �ه��م ع� ��دم امل��واج �ه��ة يف
ال�شارع ،هناك من ي�صطاد يف املاء
العكر>>.
و�أ�� �ض ��اف “ م��ؤ��س���س��ات الدولة
�ست�ستمر لكن لي�س بال�شكل الذي
ه��و ع �ل �ي��ه ...ل���س�ن��ا دع� ��اة فو�ضى
م�س
وال خ��روج ع��ن ال�ق��ان��ون وال ّ
ب�ح��رم��ة �أي ك ��ان ...الأم ��ر يتعلق
بتنظيم م�ؤقت لل�سلط ريثما يزول
اخلطر الداهم’’ وفق قوله.
و�أكد قي�س �سعيد� ،أنه “ال م�شكل
له مع رجال الأعمال التون�سيني”
وذل��ك ردا على ال�شائعات التي مت
ت��داول �ه��ا ح ��ول م�ن��ع ال���س�ف��ر على
رجال الأعمال.
ذات ر� �س��ال��ة ال �ط �م ��أن��ة وجهها
�سعيد �إىل وفد عن املجل�س الأعلى
للق�ضاء ،حيث �أ ّكد عند ا�ستقبالهم،

ح��ر� �ص��ه ع �ل��ى اح �ت��رام الد�ستور
وم �ق �ت �� �ض �ي��ات��ه وف ��ر� ��ض القانون
ع�ل��ى اجل�م�ي��ع و��ض�م��ان ا�ستقالل
الق�ضاء يف ه��ذه املرحلة الدقيقة
من تاريخ تون�س ،كما جدّد دعوته
للتون�سيات والتون�سيني �إىل عدم
االنزالق وراء دعاة الفو�ضى.
وت�ل�ق��ى ال��ر��س��ال��ة �أي���ض��ا رئي�س
ال��راب �ط��ة ال�ت��ون���س�ي��ة ل �ل��دف��اع عن
ح�ق��وق الإن���س��ان ،ورئي�س النقابة
الوطنية لل�صحفيني التون�سيني،
ورئي�س املنتدى التون�سي للحقوق
االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة� ،إذ
�أك��د �سعيد خ�لال االج�ت�م��اع بهم،
مت�سكه ال�ث��اب��ت ب�ضمان احلقوق
واحلريات واح�ترام دولة القانون
وامل�سار الدميقراطي ببالدنا.
ر� �س��ائ��ل ال �ت �ط �م�ين ه ��ذه عربت
احل � � � ��دود ،ح �ي ��ث �أك � � ��د الرئي�س
ال �ت��ون �� �س��ي يف حم ��ادث ��ة هاتفية
جمعته ببلينكن ،وزي ��ر خارجية
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة الأمريكية،
ح��ر� �ص��ه ع �ل��ى اح �ت��رام ال�شرعية
واحل�ق��وق واحل��ري��ات .و�أ� �ش��ار �إىل
�أن الإج � ��راءات ال�ت��ي مت اتخاذها
تندرج يف �إطار تطبيق الف�صل 80
م��ن الد�ستور حلماية امل�ؤ�س�سات
ال ��د�� �س� �ت ��وري ��ة وح� �م ��اي ��ة ال ��دول ��ة
وحتقيق ال�سلم االجتماعي.
امل�شي�شي يرمي املنديل
يف الأثناء ،خ�سرت حركة النه�ضة
ورق ��ة �أ��س��ا��س�ي��ة يف معركتها �ضد
ال��رئ�ي����س قي�س �سعيد� ،إذ خالفا
ملا �أعلنه بع�ض قادتها� ،أكد رئي�س
احلكومة املعفى ،ه�شام م�شي�شي،
�أن � ��ه م ��ن م�ن�ط�ل��ق احل ��ر� ��ص على
جتنيب البالد مزيد من االحتقان
يف وق��ت ه��ي فيه يف �أ��ش��د احلاجة
�إىل تكاتف كل القوى للخروج من
الو�ضعية امل �ت ��أ ّزم��ة ال�ت��ي تعي�شها
على كافة امل�ستويات ،ف�إنه ال ميكن
ب ��أي ح��ال م��ن الأح� ��وال �أن يكون
عن�صرا معطّال �أو جزء من �إ�شكال
يزيد و�ضعية تون�س تعقيدا.
و�أع � �ل� ��ن ،يف ب� �ي ��ان ن �� �ش��ره على
�صفحته بفي�سبوك� ،أ ّن��ه حمافظة
ع �ل��ى � �س�ل�ام��ة ك ��ل التون�سيني،
ي�صطفّ كما كان دائما �إىل جانب
ال�شعب وا�ستحقاقاته ،و�أعلن عن
مت�سكه ب ��أي من�صب �أو �أية
ع��دم ّ
م�س�ؤولية يف الدولة.
و�شدد على �أ ّن��ه �سيتولىّ ت�سليم
امل���س��ؤول�ي��ة �إىل ال�شخ�صية التي
� �س �ي �ك � ّل �ف �ه��ا رئ �ي ����س اجلمهورية
ل��رئ��ا��س��ة احل�ك��وم��ة يف ك�ن��ف �سنّة
ال� ّت��داول التي د�أب��ت عليها بالدنا
منذ الثورة ،ويف احرتام للنّوامي�س
ا ّل� �ت ��ي ت �ل �ي��ق ب ��ال ��دول ��ة ،متمنّيا
ك� � ّل ال�ت��وف�ي��ق ل�ل�ف��ري��ق احلكومي
اجلديد.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ��ه �سيوا�صل خدمة
الوطن من �أي موقع كان.
ي�شار �إىل �أنه �سادت مدينة باردو
و�أ� �س ��وار ال�برمل��ان �أم ����س الثالثاء
ح��ال��ة م��ن ال �ه��دوء م��ع ت�شديدات
وقائية �أمنية وا�ستعدادات كربى.
ومل ي�سجل تواجد �أي حمتجني
�أمام ق�صر باردو من بني الأحزاب

�سعيد ي�ستقبل وفدا عن املجل�س االعلى للق�ضاء

فرحة اجلماهري بتجميد الربملان

 امل�شي�شي يرمي املنديل وعلى ا�ستعداد لت�سليم ال�سلطة ملن يختاره الرئي�س التون�سي ان�سحاب املحتجني من �أن�صار حركةالنه�ضة من حميط مقر الربملان
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال��راف �� �ض��ة ل �ق ��رارات
رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة �أو الأط ��راف
ال��داع �م��ة ل� �ق ��رارات ق�ي����س �سعيد
الأخرية.
وق� ��د ان �� �س �ح��ب �أن �� �ص ��ار حركة
النه�ضة املحتجني يف حميط مقر
ال�برمل��ان ،بعد �أن ح��اول��وا اقتحام
مقر املجل�س االثنني وت�صدت لهم
الوحدات الأمنية.
وك��ان الرئي�س التون�سي قي�س
��س�ع�ي��د ق ��د �أع �ل ��ن م �� �س��اء الأح� ��د،
امل� �ت ��زام ��ن م ��ع ذك � ��رى االحتفال
بعيد اجل�م�ه��وري��ة يف ت��ون����س ،عن
اتخاذه لإجراءات ا�ستثنائية عمال
بالف�صل  80من الد�ستور ،تتمثل
يف جتميد عمل الربملان مل��دة 30
يوما ،ورفع احل�صانة عن النواب،
و�إق ��ال ��ة رئ �ي ����س احل �ك��وم��ة ه�شام
م�شي�شي.
«�إن��ق��اذ ال�شعب م��ن منظومة
الدمار»
وق��د تباينت ردود فعل الأح ��زاب
ال���س�ي��ا��س�ي��ة وم �ن �ظ �م��ات املجتمع
املدين بني �أطراف داعمة لقرارات
رئي�س الدولة بالنظر اىل تدهور
الأو�ضاع وتف�شي الف�ساد ،و�أخرى
معار�ضة لها خ�شية مما اعتربته
حماولة لالنقالب على الد�ستور
واالنزالق نحو الديكتاتورية.
م��وق��ف ان �ت �ظ��ره اجل �م �ي��ع الن
�صاحبته ،ح�سب �أغلب املراقبني،
ه��ي التي مهدت لهذا التطور يف
امل�شهد ال�سيا�سي التون�سي حيث
ك��ان��ت امل ��واج ��ه ال��وح �ي��د احل� ��ازم
وال� ��� �ش ��ر� ��س يف م ��واج� �ه ��ة حركة
ال�ن�ه���ض��ة داخ� ��ل �أ�� �س ��وار الربملان
وخ� ��ارج� ��ه ،وه� ��و م ��وق ��ف رئي�سة
احلزب الد�ستوري احلر.
وقد اعتربت رئي�سة هذا احلزب

عبري مو�سي ،يف فيديو ن�شرته على
�صفحتها الر�سمية على في�سبوك،
�أن ال��رئ �ي ����س ق �ي ����س � �س �ع �ي��د قام
بتفعيل الف�صل  80من الد�ستور
ب��ال�ط��ري�ق��ة ال �ت��ي ر�آه � ��ا �صاحلة.
وقالت ”:ن�ح��ن يف ��ص��ف ال�شعب
ال�ت��ون���س��ي يف �سبيل �إن �ق��اذ تون�س
من منظومة الدمار” .وتابعت”:
نتمنى �أن يكون الإ�صالح جذرياً،
ونتمنى �أن يكون ملا ح�صل نتيجة
ملا يبحث عنه ال�شعب التون�سي».
كما اعتربت مو�سي� ،أن ال�شعب
ال� �ت ��ون� ��� �س ��ي ع �ّب � رّ�ر ع � ��ن �سعادته
بقرارات الرئي�س ،لأنهم تخل�صوا
من الإخوان ومن را�شد الغنو�شي
وه�شام امل�شي�شي ،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،
اخلا�صة ب�أمن الدولة والت�سفري
واالغتياالت ،داعية� ،إىل غلق مقر
اجلمعيات امل�شبوهة يف تون�س التي
يتم عن طريقها تبيي�ض الأموال
وبث الفو�ضى بني املواطنني.
و�أك��دت عبري مو�سي باملنا�سبة،
�أ ّن� �ه ��ا ت���ص�ط��فّ �إىل ج��ان��ب رغبة
ال�شعب التّون�سي ،م�ؤ ّكدة �أنّ رئي�س
ال� �دّول ��ة ف ��� ّ�س��ر ال�ف���ص��ل  80من
الدّ�ستور وفقا ملا ر�آه منا�سبا مع
م�صلحة البالد ،وفق تعبريها.
املطلوب خارطة طريق
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ط ��ال ��ب املكتب
ال�سيا�سي حلركة م�شروع تون�س،
ق�ي����س � �س �ع � ّي��د ب�ت��و��ض�ي��ح برنامج
ع �م �ل��ه خ �ل��ال أج� � ��ل الثالثني
يوما ال��ذي منحه لنف�سه ،وذلك
ب��و� �ض��ع خ ��ارط ��ة ط��ري��ق يف �إط ��ار
م� ��ؤمت ��ر وط �ن��ي ع��اج��ل للإنقاذ
ي�ن�ت�ه��ي بتنظيم ا��س�ت�ف�ت��اء �شعبي

لتغيري النظام ال�سيا�سي وتعديل
املنظومة االنتخابية برمتها.
و� �ش �دّدت ع�ل��ى �أن �أزم� ��ة النظام
ال �� �س �ي��ا� �س��ي ال �ه �ج�ي�ن ا�ستفحلت
و�صارت تهدد ال�سلم االجتماعية
بعد �أن �أفقرت ال�شعب وا�ستباحت
ك ��رام� �ت ��ه و�أم� � �ن � ��ه ح� �ت ��ى �� �ص ��ارت
م�ؤ�س�سات هذا النظام والن�صو�ص
امل�ن�ظ�م��ة ل��ه غ�ير ق ��ادرة ع�ل��ى حل
�أزمته ،وفق ن�صّ البيان.
وح� ّم�ل��ت ح��رك��ة م���ش��روع تون�س
امل� ��� �س� ��ؤول� �ي ��ة ك ��ام� �ل ��ة ع� ��ن ت� ��ردي
الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالج�ت�م��اع�ي��ة وال���ص�ح�ي��ة للفرق
امل�ت�ن��اث��رة احل��اك�م��ة وع �ل��ى ر�أ�سها
ح��رك��ة النه�ضة ،ك�م��ا ح� � ّذرت من
اللجوء �إىل العنف بحجة الت�صدي
للتدابري الرئا�سية.
يف حني دعت حركة حتيا تون�س
يف بيان� ،إىل �ضرورة �إقرار خارطة
طريق وا�ضحة لإ�صالح املنظومة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة (ال �ن �ظ��ام ال�سيا�سي،
ال � �ن � �ظ� ��ام االن � �ت � �خ� ��اب� ��ي ،ق ��ان ��ون
الأح� � ��زاب ،)...جتتمع حولها كل
ال�ق��وى الوطنية والدميقراطية
وحت� ��دد اخل� �ط ��وات ال �ق��ادم��ة من
حكومة ان�ق��اذ وطني دون �إق�صاء
وبرنامج �إنقاذ �صحي واقت�صادي
عاجل وطم�أنة ال�شركاء الدوليني
لتون�س.
مت�سكها
�ن
�
ع
�ة
�
ك
�ر
�
حل
ا
ت
�ّب�
ّ
وع� رّ
امل �ب��دئ��ي ب��امل �ن �ج��ز الدميقراطي
ال� �ت ��ون� ��� �س ��ي و�� � � �ض � � ��رورة ت �ق ��دمي
� �ض �م��ان��ات وا� �ض �ح��ة وف ��ق رزنامة
حم� � � ��ددة ت� ��� �ص ��ون اجل� �م� �ه ��وري ��ة
وال��دمي �ق��راط �ي��ة وت���س�ت�ك�م��ل بناء
م�ؤ�س�ساتها بعد معاجلة اختالالت
النظام ال�سيا�سي.
واعتربت احلركة يف بيانها� ،أنّ
عجز املنظومة ال�سيا�سية �أ�صبح

 دعوة �إىل �إقرار خارطة طريقوا�ضحة لإ�صالح املنظومة ال�سيا�سية
واقعا ملمو�سا حتمته ال�صراعات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال �ن �ظ��ام ال�سيا�سي
واالنتخابي ويجب التعامل معه
بكل م�س�ؤولية ووطنية ح�سب ن�ص
البيان.
وطالب حزب “البديل التون�سي”،
رئي�س اجلمهورية ،ببيان خارطة
ط��ري��ق تت�ضمن تو�ضيح برنامج
عمله خ�لال م��دة الثالثني يوما
التي حددها يف قراره.
كما دعا “البديل” ،يف بيان له
 ،عقب اج�ت�م��اع مكتبه ال�سيا�سي
ب�صورة عاجلة ،رئي�س اجلمهورية،
�إىل “تو�ضيح جم�م��ل التدابري
والإج��راءات التي �سيتم اتخاذها،
ع �ل��ى ��س�ب�ي��ل ال ��دع ��وة ال�ستفتاء
�� �ش� �ع� �ب ��ي ،وت � �ع� ��دي� ��ل امل� �ن� �ظ ��وم ��ة
االن �ت �خ��اب �ي��ة ،وت�ن�ق�ي��ح الد�ستور،
وال � ��دع � ��وة الن� �ت� �خ ��اب ��ات �سابقة
لأوان� �ه ��ا ،وت�ك��وي��ن ح�ك��وم��ة �إنقاذ
وطني م�سنودة م��ن ك��ل الأطياف
وال�ق��وى املدنية امل��ؤم�ن��ة بالدولة
وال��وط��ن ،دون �إق���ص��اء ،وبرنامج
�إن �ق��اذ ع��اج��ل ،وط �م ��أن��ة ال�شركاء
الدوليني لتون�س».
واع�ت�بر �أن االج ��راءات والتدابري
اال�ستثنائية ال�ت��ي �أق��ره��ا رئي�س
اجل �م �ه��وري��ة وك ��ل م��ا ات �� �ص��ل بها
م ��ن ت � ��أوي �ل�ات ل �ن ����ص الد�ستور،
“ال مي�ك��ن ق��راءت �ه��ا �إال يف �سياق
اال��س�ت�ج��اب��ة للمطالب ال�شرعية
للتون�سيني ،الذين ال ميكن جتاهل
احتجاجاتهم على تردي الأو�ضاع
ومطالباتهم بالقطع مع امل�شهد
ال�سيا�سي احل��ايل امل�ت��أزم اخلانق،
والذي ف�شلت الآليات الد�ستورية
يف �إيجاد احللول الناجعة له».
ولفت ن�ص البيان �إىل �أن “النظام
ال �� �س �ي��ا� �س��ي ال �ه �ج�ي�ن ،والقانون
االن�ت�خ��اب��ي ال�ع�ل�ي��ل ،وال�صراعات

ال�سيا�سية العقيمة ،وتغول حركة
النه�ضة وحلفائها� ،أدت جميعها
�إىل اف�لا���س املنظومة ال�سيا�سية
وف�ق��دان ك��ل م�شروعية �شعبية”،
م�شريا �إىل �أن ذل��ك ت�أكد بخروج
الآالف م ��ن ال�ت��ون���س�ي�ين رف�ضا
ل� �ك ��ام ��ل امل� �ن� �ظ ��وم ��ة ول�سيا�سة
ال�ت�ج��وي��ع وال�ت�ف�ق�ير والتهمي�ش
امل�ستمرة على م��دى �10سنوات،
وال� ��ذي ق��اب�ل��ه ف ��رح ع ��ارم بجملة
التدابري اال�ستثنائية التي اتخذها
رئي�س اجلمهورية.
دعوة للرتاجع...وحتذير
يف امل � �ق� ��اب� ��ل ،اع � �ت�ب��ر املكتب
التنفيذي حلركة النه�ضة يف بيان،
ي�ب��دو جت� ّن��ب يف م�ف��ردات��ه خطاب
الت�صعيد واملواجهة� ،أن الإجراءات
اال� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ال �ت��ي �أع� �ل ��ن عنها
رئي�س اجلمهورية غري د�ستور ّية
ومت �ث��ل ان �ق�ل�اب��ا ع �ل��ى الد�ستور
وامل�ؤ�س�سات ،خا�صة ما تع ّلق منها
بتجميد الن�شاط النيابي واحتكار
ك��ل ال���س�ل�ط��ات دون ج�ه��ة رقاب ّية
د�ستور ّية.
ودعا رئي�س الدولة �إىل الرتاجع
ع� �ن� �ه ��ا وم � �ع� ��اجل� ��ة ال� �ت� �ح ��دي ��ات
وال �� �ص �ع��وب��ات ال �ت��ي ت �ع��اين منها
ال�ب�لاد �ضمن الإط ��ار الد�ستوري
والقانوين الذي يتما�شى واخليار
الدميقراطي الذي ارت�ضاه ال�شعب
ال�ت��ون���س��ي ،م��ع � �ض��رورة ا�ستئناف
عمل جمل�س نواب ال�شعب ك�سلطة
�أ�صلية منتخبة دميقراطيا.
وح� ��ذرت احل��رك��ة م��ن خطورة
خ � �ط� ��اب� ��ات ال� �ع� �ن ��ف وال� �ت� ��� �ش� � ّف ��ي
والإق�صاء على الن�سيج االجتماعي
ال��وط�ن��ي وم��ا يفتحه م��ن ويالت
البالد يف غنى عنها .ون��ددت بكل
ال �ت �ج��اوزات ،داع�ي��ة �إىل املالحقة

 عبري مو�سي :ال�شعب احتفل لأنه تخل�ص  -النه�ضة تدعو �سع ّيد �إىل الرتاجع عنمن الغنو�شي والإخوان...
قراراته اال�ستثنائ ّية و�إىل حوار وطني

امل�شي�شي يرمي املنديل

عبري مو�سي ت�شارك ال�شعب فرحته

الق�ضائية ملقرتفيها ،وطلبت من
املواطنني مزيد الت�ضامن والت�آزر
وال��وح��دة والت�صدي لكل دعاوي
الفتنة واالحرتاب الأهلي.
وعب املكتب التنفيذي للنه�ضة
رّ
ع��ن ت�ف�ه�م��ه ل�لاح�ت�ج��اج��ات التي
عرفتها ال�ب�لاد يف امل� �دّة الأخرية
وم�شروعية املطالب االجتماعية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة وال���س�ي��ا��س� ّي��ة ،اىل
ج��ان��ب اخل �ط��ر ال��وب��ائ��ي الكبري
اجل��اث��م ع�ل��ى ب�ل�ادن��ا ،مب��ا يجعل
ه ��ذه ال �ق �� �ض��اي��ا اول ��و ّي ��ة مطلقة
للبالد حتتاج اىل �إدارة حوار وطني
ور�سم خيارات جماعية قادرة على
اخ��راج البالد من جميع ازماتها،
وفق ن�صّ البالغ.
ه��ذا وح� � ّذر ع��دد م��ن النقابات
واملنظمات الوطنية ( )7املجتمعة
�أم ����س ال�ث�لاث��اء يف ل�ق��اء ت�شاوري
عاجل من �أي متديد غري م�شروع
ومربر يف تعطيل م�ؤ�س�سات الدولة،
م�شددة على �ضرورة االلتزام مبدة
ال�شهر املعلنة واملن�صو�ص عليها
بالد�ستور لإنهاء العمل بالتدابري
اال�ستثنائية وجت�م�ي��ع ال�سلطات
بيد رئي�س اجلمهورية.
و�شددت النقابات واملنظمات يف
بالغ م�شرتك على �ضرورة احرتام
ال �� �س �ل �ط��ة ال �ق �� �ض��ائ �ي��ة ك�سلطة
م���س�ت�ق�ل��ة مت��ام��ا ع��ن ال�سلطتني
التنفيذية والت�شريعية لتتمكن
من ا�سرتجاع دوره��ا والعمل بكل
ا�ستقاللية على الت�سريع يف فتح
كل امللفات.
ي��ذك��ر �أن قي�س �سعيد ك��ان قد
اج�ت�م��ع م��ع مم�ث�ل�ين ع��ن ك��ل من
ال �ن �ق��اب��ة ال��وط �ن �ي��ة لل�صحفيني
ال� �ت ��ون� ��� �س� �ي�ي�ن واالحت � � � � ��اد ال� �ع ��ام
التون�سي لل�شغل والهيئة الوطنية
ل �ل �م �ح��ام�ين ب �ت��ون ����س واجلمعية
التون�سية للن�ساء الدميقراطيات
وج �م �ع �ي��ة ال �ق �� �ض��اة التون�سيني
وال ��راب� �ط ��ة ال �ت��ون �� �س �ي��ة للدفاع
ع ��ن ح �ق ��وق الإن� ��� �س ��ان واملنتدى
ال�ت��ون���س��ي ل�ل�ح�ق��وق االقت�صادية
واالجتماعية.

ان�صار النه�ضة ان�سحبوا من امام الربملان
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اليجن�س
بيوتي مل�ستح�ضرات التجميل
رخ�صة رقم CN 2535615:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تاكتيكال
خلدمات الطاقة
رخ�صة رقم CN 2364618:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2214809:باال�سم التجاري:املزايا الطيبة
ال�ست�شارات املوارد الب�شرية  ,بالغاء طلب الغاء
الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/أركيلوك�س ديزاين لل�صيانة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2735749:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة في�صل عبداهلل حممد ابراهيم العبدوىل %100
تعديل مدير � /إ�ضافة فار�س عدنان ال�شعار
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فاطمه الزهراء حممد عبدالرحمن ب�ستان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد �سعيد عيد ال�سيد
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /أركيلوك�س ديزاين لل�صيانة العامة ذ.م.م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إلغاء اعالن �سابق

�إعــــــــــالن

ARCHILUX DESIGN FOR GENERAL MAINTENANCE L.L.C

�إىل � /أركيلوك�س ديزاين لل�صيانة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ARCHILUX DESIGN FOR GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ف مارت
برايفت ليميتد التجارية
رخ�صة رقم CN 2874878:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ماي
�سويت هوم للمقاوالت العامه
رخ�صة رقم CN 2730700:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مغ�سلة
االمرية االوتوماتيكيه
رخ�صة رقم CN 2866870:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/وات�س
نيد دوت كوم للو�ساطة التجارية
رخ�صة رقم CN 2382071:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جولدن
كونكورد لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 3753412:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/درمي
�سكاي للنقليات العامه
رخ�صة رقم CN 1948503:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/روح
البداوة للتوابل والبهارات
رخ�صة رقم CN 2809160:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شيلندا
اجين�سي للو�ساطة
رخ�صة رقم CN 2867337:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل امينة خلياطة �أزياء
ال�سيدات رخ�صة رقم CN 1106455:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة عبا�س ح�سني مو�سى �ساالرى البلو�شى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �شاهنواز عبدول الكالم خان عبدول الكالم %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ابولكالم خان حممد �سجاد
تعديل وكيل خدمات  /حذف را�شد حممد را�شد الق�صري ال�شحى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�صبغة كيه �أند �إم
االتوماتيكية رخ�صة رقم CN 1127048:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد �شاداب عبدالبارى %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة حميد عو�ض حممد �سباع الكتبى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد عبداهلل را�شد �سيف الرا�شدى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة لوج�ستيك
للمقاوالت وال�صيانه العامه والنقل الربي
رخ�صة رقم CN 1134906:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد �سيف نواب حممد احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد �صالح نا�صر ح�سني احلارثي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:العربيه للتعبئه والتغليف � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2748627 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/القمة  -حما�سبون قانونيون ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2021/7/13:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 2150012060:تاريخ
التعديل2021/07/27:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
		
املودعة بالرقم 163818 :
با�ســم� :شركة �أبوظبي للإ�ستثمار
وعنوانه��� :ص.ب  ،46309منطقة اخلالدية� ،شارع ط��ارق بن زي��اد ،بناية بنك � ،أبوظبي الوطني ،ابوظبي،
الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات املالية واخلدمات امل�صرفية والأع�م��ال امل�صرفية اال�ستثمارية واال�ست�شارات املالية وا�ستثمارات
ال�صناديق واال�ستثمارات الر�أ�سمالية و�إدارة اال�ستثمار وتقدمي امل�شورة ب�ش�أنه؛ ال�ش�ؤون املالية؛ ال�ش�ؤون املالية
املتعلقة باالدخار واال�ستثمارات؛ الأعمال امل�صرفية (وت�شمل اخلدمات امل�صرفية املنزلية)؛ اخلدمات املالية
املقدمة عرب الإنرتنت؛ التحويالت املالية؛ خدمات االدخ��ار املايل؛ �إدارة النقد و�إدارة اال�ستثمار؛ خدمات
اخل�صم من الأر�صدة؛ خدمات الإدارة املالية؛ قبول الودائع؛ التحليل املايل وامل�سح املايل وتقدمي التقارير؛
خدمات املعلومات املالية؛ �إدارة ال�ش�ؤون املالية؛ اخلدمات املالية املحو�سبة؛ خدمات امل�شورة واال�ست�شارات
املتعلقة بكافة ما تقدم؛ اخل��دم��ات االقت�صادية واال�ستثمارية املقدمة مبا�شرة (غ�ير القابلة للتنزيل)؛
خدمات �سم�سرة ال�سندات؛ ت��داول ال�سندات؛ �إ��ص��دار ال�سندات؛ توفري معلومات الت�سعري عن ال�سندات؛
خدمات الوكالة لل�سندات.
الواقـعة بالفئة36 :
وامل�سجلة حتت رقم 163818 :بتاريخ2015/02/26 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2011/10/16
وحتى تاريخ2031/10/16 :
�إدارة العالمات التجارية

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28يوليو  2021العدد 13300

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة
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�إلغاء اعالن �سابق

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1062158:باال�سم التجاري:اليازية خلدمات
االفراح  ,بالغاء طلب الغاء الرخ�صة واعادة الو�ضع
كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعـــالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة امريكان اليف
ان�شوران�س كومباين (اجلن�سية :الواليات املتحدة ) قد تقدمت
بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف �إمارة دبي (العنوان :ال�شيخ
زايد  -ام ال�شيف  -مكتب � - 114ص.ب )22676:واملقيدة حتت
رقم ( )6يف �سجل ال�شركات االجنبية يف الوزارة .وتنفيذا
الحكام القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم ()377
ل�سنة 2010م يف �ش�أن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع
ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة .
يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا
باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ
الن�شر على العنوان التايل :وزارة االقت�صاد �إدارة الت�سجيل
التجاري �ص.ب - )3625(:دبي.
ادارة الت�سجيل التجاري
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تروا�س �ستوديو لال�ست�شارات الهند�سية يف
الت�صميم ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2340325:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ا�سماء حممد عبداهلل على احلمادى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ا�سماء حممد عبداهلل على احلمادى من � % 34إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سارا �سامل خلفان بخيت النعيمى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف امنه �صالح حم�سن عمر الكثريى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /تروا�س �ستوديو لال�ست�شارات الهند�سية يف الت�صميم ذ.م.م
TROIS STUDIO DESIGN ENGINEERING CONSULTANCY L.L.C

�إىل /تروا�س �ستوديو لال�ست�شارات الهند�سية يف الت�صميم � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
TROIS STUDIO DESIGN ENGINEERING CONSULTANCY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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املئات يتظاهرون يف وا�شنطن للمطالبة بـ«احلرية لكوبا»
•• وا�شنطن�-أ ف ب

جت� � ّم ��ع م� �ئ ��ات امل� �ت� �ظ ��اه ��ري ��ن يف
وا�شنطن للمطالبة “باحل ّرية”
لكوبا وبتدخّ ل الواليات املتحدة،
بعد قمع االحتجاجات التاريخ ّية
التي �شهدتها اجلزيرة.
وتوجه املتظاهرون حاملني �أعالم
ّ
كوبا والواليات املتحدة� ،أمام البيت
الأبي�ض ث ّم �أمام ال�سفارة الكوب ّية،
هاتفني “ت�سقط الديكتاتور ّية”

و”الوطن واحلياة” وه��و ا�سم
�أغنية �أ�صبحت �أحد رموز احلركة
االحتجاج ّية.
وو� �ض��ع امل �ت �ظ��اه��رون ع�ل��ى �سياج
ال�سفارة الفتات كتب عليها “مل
ن �ع��د خائفني” و�أخ � � ��رى تدعو
�إىل “تدخل” الواليات املتحدة.
وق��ال��ت ياميال دي��از ( 34عاما)
امل � ��ول � ��ودة يف اجل� ��زي� ��رة لوكالة
ف��ران ����س ب��ر���س “نطالب �إدارة
ب��اي��دن ب��ال �ت��دخ��ل ع���س�ك��ري�اً لأن

اجلي�ش يف كوبا يواجه مواطنني
عزّل».
وقالت كات مويا ( 22عا ًما) وهي
�أمريكية فر والدها من كوبا� ،إنها
جاءت لإظهار ت�ضامنها مع �شعب
هذا البلد.
و�أ�� �ض ��اف ��ت “�إنهم ال يتمتعون
ب��احل��ري��ات ال�ت��ي نتمتع بها هنا.
لدينا احلق يف �أن نكون هنا ،بينما
ه��م ي�ت�ع��ر��ض��ون ل�ل���ض��رب عندما
يفعلون ال�شيء نف�سه».

ق ��ال ك��ارل��و���س رودري �غ �ي��ز (29
ع��ام��ا) “هذه امل ��رة الأوىل التي
ي � ّت �ح��د ف �ي �ه��ا ال �� �ش �ع��ب الكوبي
اىل ه� ��ذا ال� ��درج� ��ة ،داخ � ��ل كوبا
وخارجها” .و�أ� �ض��اف “ال نريد
ال�شيوعية ،نريد �أن تتوقف».
الأ� �س �ب��وع امل��ا��ض��ي ،ف��ر��ض��ت �إدارة
بايدن عقوبات على وزير الدفاع
ال �ك��وب��ي ،ق��ائ�ل��ة �إن �ه��ا ت�ب�ح��ث عن
�سبل لإعادة الإنرتنت يف اجلزيرة،
وعن و�سيلة لل�سماح للأمريكيني

ال �ك��وب �ي�ين ب� ��إر�� �س ��ال �أم� � ��وال �إىل
�أقاربهم دون �أن ت�صل �إىل �أيدي
احلكومة الكوبية.
و��ش�ه��دت ك��وب��ا ال �غ��ارق��ة يف �أزم ��ة
اقت�صادية خ�ط�يرة ،احتجاجات
غ�ي�ر م �� �س �ب��وق��ة يف  11مت ��وز/
يوليو .وعلى �أثر هذه التظاهرات
ال� �ت ��ي خ �ل �ف��ت ق �ت �ي�ل ً�ا وع�شرات
اجل� ��رح� ��ى ،اع � ُت �ق ��ل ن �ح��و 100
�� �ش� �خ� �� ��ص ،ب� �ح� ��� �س ��ب منظمات
معار�ضة خمتلفة.
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عليها التزام �أخالقي وا�سرتاتيجي ا�ستعدادا للأ�سو�أ:

�أفغان�ستان� :أخريًا ،تدرك وا�شنطن خطورة انقالب الأو�ضاع
•• الفجر -جو�شوا كيتنغ
–ترجمة خرية ال�شيباين

تبدو �سيا�سة الواليات املتحدة يف �أفغان�ستان منذ
بع�ض الوقت ،وك�أنها �سل�سلة ال تنتهي من املقرتحات،
حيث يخ�سر اجلميع يف النهاية .والإعالن الأخري
عن خطط لإخ��راج ع�شرات الآالف من املواطنني

الأفغان الذين عملوا مع الأمريكيني من البالد يف
ا�ستثناء.
الأ�شهر املقبلة لي�س
ً
من ناحية ،هي عملية منتظرة منذ وقت طويل.
فحتى يف �أف�ضل ال�سيناريوهات ،ف�إن رحيل الواليات
املتحدة �سيع ّر�ض ،يف كل الأح��وال ،الأفغان الذين
عملوا ل�صالح اجلي�ش االمريكي (كمرتجمني �أو
غري ذلك) لالنتقام من طالبان .ومن ناحية �أخرى،

من ال�صعب تخ ّيل �إجراء من �ش�أنه �أن ُيظهر يّ
تدن
الثقة يف قدرة احلكومة الأفغانية ورئي�سها� ،أ�شرف
غني -الذي التقى يف وا�شنطن الرئي�س جو بايدن
يف البيت الأبي�ض يف يونيو –على احتواء طالبان.
وع��ل��ى ع��ات��ق ال��والي��ات املتحدة ال��ت��زام �أخالقي
وا�سرتاتيجي لال�ستعداد لأ�سو�أ �سيناريو ممكن ،مما
يجعله �أكرث احتماال.

الرئي�س الأفغاين �أ�شرف غني ونظريه الأمريكي جو بايدن يف البيت الأبي�ض
�أعمال انتقامية حمتملة
وتنطوي اخل�ط��ة ،التي �أوردتها
العديد م��ن و�سائل الإع�ل�ام ،على
نقل م��ا ب�ين  20ال�ف��ا وم��ائ��ة �ألف
�أفغاين (موظفو الواليات املتحدة
وع��ائ�ل�ات �ه��م) خ � ��ارج ال� �ب�ل�اد هذا
ال���ص�ي��ف ،ق�ب��ل امل��وع��د ال�ن�ه��ائ��ي يف
� � 11س �ب �ت �م�بر ال� � ��ذي ح� � ��دده جو
بايدن لالن�سحاب الكامل للقوات
الأم��ري �ك �ي��ة .وال � �ش��ك �أن� ��ه �سيتم
نقلهم �إىل موقع طرف ثالث �آمن
قبل الو�صول �أخ�ي ً�را �إىل �أمريكا.
وج��زي��رة غ� ��وام ،ال �ت��ي ت�ن�ت�م��ي �إىل
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ه��ي واح��دة من
االحتماالت التي مت النظر فيها.
«الأ�شخا�ص الذين �ساعدونا لن
يتم التخلي عنهم”� ،صرح الرئي�س
الأم ��ري �ك ��ي ل�ل���ص�ح�ف�ي�ين ،م�شريا
�إىل �أن العملية ق��د ب ��د�أت .وهكذا
ي�ستجيب البيت الأبي�ض لل�ضغوط
ال�سيا�سية املتزايدة من الكوجنر�س
وج �م��اع��ات ح�ق��وق الإن �� �س��ان ب�ش�أن
ه��ذه الق�ضية -الت�أخري والروتني
ي �ع ��رق�ل�ان ب ��رن ��ام ��ج ال �ت ��أ� �ش�ي�رات
للأفغان الذين عملوا مع القوات
الأم��ري �ك �ي��ة ،وال ��ذي ��ن يتعر�ضون
للخطر ،ويخ�شى ان يطالهم انتقام
طالبان. .
�أخربتني كيمي جيوا ،املتحدثة
با�سم النائب �سيث مولتون ،الذي
ق ��ام ب�ح�م�ل��ة ن���ش�ط��ة م ��ن اج ��ل ان
تعطي الإدارة الأول��وي��ة لعمليات
الإجالء ،عرب الربيد الإلكرتوين،

املتعاونون مع التحالف الدويل يخ�شون االنتقام

الوجود االمريكي بعد االن�سحاب غري وا�ضح املعامل

 ت�سيطر طالبان الآن على  144مقاطعة من �أ�صل  398مقاطعة يف البالد �أو�ضحت الواليات املتحدة �أنه ال يزال ب�إمكانها �شنغارات جوية بعيدة املدى �ضد �أهداف �إرهابية

 خطة �إجالء الأفغان الذين عملوا ل�صالح الأمريكينيمو�ضع ترحيب ،لكنها ال ترتجم الثقة يف م�ستقبل البالد

 احلكومة الأفغانية ميكن �أن تنهار يف غ�ضون �ستة�أ�شهر من مغادرة الأمريكيني

 ال�س�ؤال املطروح اليوم هو �إىل �أي مدى �ستحافظ الوالياتاملتحدة على وجود لها يف �أفغان�ستان

�أن ��ه م��ن ال���س��اب��ق لأوان� ��ه التعليق،
حيث مل يتم الك�شف عن تفا�صيل
اخلطة بعد .ومع ذلك ،فقد حددت
“الأ�شياء ال�ث�لاث��ة ال�ت��ي ي�ج��ب ان
تتوفر جلعل ه��ذا االل�ت��زام حقيقة
واقعة )1( :خطة عمل ّية مف�صلة،
(� � )2ش �خ ����ص م� ��� �س� ��ؤول لينجز
امل�شروع ،و (� )3ضمانة با�ستمرار
املهمة حتى النهاية».
«حلظة �سايغون»
ي �خ �� �ض��ع �أك �ث ��ر م� ��ن � 18أل� ��ف
�شخ�ص مع عائالتهم حال ًيا لعملية
ال �ق �ب��ول ،وال �ت ��ي ت���س�ت�غ��رق 600
يومًا على الأق��ل ،بينما من املقرر
م �غ��ادرة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف �أقل
من  80ي��و ًم��ا« .م��ا زل��ت متفائلاً
ب� � ��أن ه� ��ذا اجل �ه��د اجل ��دي ��د ميكن
�أن ي�ن�ق��ذ الأرواح ،ل�ك��ن الطريقة

الفو�ضوية التي يتم التعاطي بها
تع ّر�ض النا�س للخطر”� ،أك��د نوح
ك ��وب ��ورن ،ع ��امل الأنرثوبولوجيا
يف كلية بينينجتون ال��ذي يدر�س
�أفغان�ستان ،وكتب م��ؤخ� ًرا تقري ًرا
ع ��ن ب��رن��ام��ج ت� ��أ�� �ش�ي�رات الهجرة
اخل��ا� �ص��ة للأفغان”:لقد خلق
حالة من الفو�ضى ح ًقا ،لأنه فج�أة
ظ�ه��رت ك��ل ه��ذه الأ��س�ئ�ل��ة ح��ول ما
�إذا ك��ان��ت امل �ع��اي�ير �أو الأرق � ��ام قد
تغريت « .وي�شري كوبرين� ،إىل �أن
الإع�لان ميكن تف�سريه � ً
أي�ضا على
�أنه �إ�شارة �إىل �أن القادة الأمريكيني
“ال ي �ث �ق��ون م�ط�ل� ًق��ا يف احلكومة
الأفغانية” ل �� �ض �م ��ان حماية
مواطنيها ،و “ال يريدون ممار�سة
�ضغوط دبلوما�سية وم��وارد مالية
لدعم ال�سلطة القائمة «.
و�إذا مت ن �ق��ل الأف � �غ� ��ان م�ؤق ًتا

�صمود القوات االفغانية م�شكوك فيه

�إىل غ ��وام ،ف�سيكون ل��ذل��ك بع�ض
ال�صدى التاريخي ،حيث �أن معظم
ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال �ف �ي �ت �ن��ام �ي�ين الذين
و�صلوا �إىل ال��والي��ات املتحدة بعد
�سقوط �سايغون ،وال�ب��ال��غ عددهم
� 125أل� � ًف ��ا ،ق��د م ��روا م��ن هناك
عام  .1975عالوة على ذلك ،ف�إن
الأم��ر الذي يبعث على اخلجل هو
�إىل �أي مدى يبدو �أن اجلمهوريني،
الذين ينتقدون بايدن ،مبتهجون
ب��اح�ت�م��ال ر�ؤي �ت ��ه ي��واج��ه “حلظة
�سايغون” ،ل �ك��ن ال مي �ك �ن �ن��ا �أن
نكون متفائلني ج �دًا ب�ش�أن فر�ص
احلكومة الأفغانية �ضد طالبان يف
الوقت احلايل.
رمب��ا ال ت��زال احل�ك��وم��ة ت�سيطر
ع�ل��ى امل ��دن ال �ك�برى ،ل�ك��ن طالبان
ت�سيطر الآن على  144من 398
م�ق��اط�ع��ة يف ال� �ب�ل�اد ،وف � ًق��ا ملجلة

احل��رب الطويلة ،بينما ك��ان حتت
�سيطرتها  75فقط يف �أبريل ،قبل
�أن يعلن ب��اي��دن ان���س�ح��اب قواته.
ال�ق��وات احلكومية تتخلى ب�سرعة
عن مواقعها .ويف الآون��ة الأخرية،
ف ��ر  134ج �ن ��د ًي ��ا �أف� �غ ��ان� � ًي ��ا من
ه�ج��وم لطالبان ع�بر احل ��دود �إىل
طاجيك�ستان ،حيث وجدوا مال ًذا.
تقدم طالبان
ويقال �إن العديد من الطوائف
الأفغانية ب�صدد ت�شكيل ميلي�شيات
حملية ملواجهة انهيار قوات الأمن
الوطني .وبح�سب تقرير ل�شبكة �إن
بي �سي ،ف��إن قيادة طالبان نف�سها
فوجئت ب�سرعة فتوحاتها ،وي�شاع
�إنها تعمد �إبطاء تقدمها يف بع�ض
الأم��اك��ن م��ن �أج��ل جتنب ا�ستفزاز
الأمريكيني دون دا ٍع قبل رحيلهم.

كما ذكرت �صحيفة وول �سرتيت
ج ��ورن ��ال� ،أن ت�ق�ي�ي� ًم��ا ا�ستخباريًا
�أم��ري �ك � ًي��ا ح��دي � ًث��ا ،خ�ل����ص �إىل �أن
احل� �ك ��وم ��ة الأف� �غ ��ان� �ي ��ة مي �ك��ن �أن
ت�ن�ه��ار يف غ���ض��ون �ستة �أ��ش�ه��ر من
م �غ ��ادرة الأم��ري �ك �ي�ي�ن ،ب�ي�ن�م��ا كان
التقدير ال�سابق عامني .ومن غري
املحتمل �أن ي ��ؤدي �أي من ه��ذا �إىل
�إب �ط��اء وت�ي�رة االن���س�ح��اب ،املتقدم
على الروزنامة �أ�صال ،وقد اكتمل
ن�صفه تقري ًبا .وال���س��ؤال املطروح
اليوم ،هو �إىل �أي م��دى �ستحافظ
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ع�ل��ى وج ��ود لها
يف �أف�غ��ان���س�ت��ان ب�ع��د ذل� ��ك .ذكرت
وكالة �أ�سو�شيتد بر�س يوم اجلمعة،
�أن ح��وايل  650ج�ن��د ًي��ا �أمريك ًيا
�سيبقون يف �أماكنهم ،ولكن ب�شكل
�أ�سا�سي لتوفري الأمن الدبلوما�سي.
يف حني �أو�ضحت الواليات املتحدة،

�أن � �ه� ��ا ال ت� � ��زال ق � � ��ادرة ع �ل ��ى �شن
غ � ��ارات ج��وي��ة ب �ع �ي��دة امل� ��دى �ضد
�أه ��داف �إره��اب�ي��ة تعتربها تهديدًا
ل�ل�ب�لاد ،وم��ن غ�ير ال��وا� �ض��ح حتت
�أي ظ��روف ق��د ت�ستخدم الواليات
امل �ت �ح��دة ��س�لاح�ه��ا اجل� ��وي لوقف
تقدم ط��ال�ب��ان .ويت�ضمن اقرتاح
امل �ي��زان �ي��ة الأخ �ي��ر لإدارة بايدن،
مظرو ًفا بقيمة  3.3مليار دوالر
ل�ت�م��وي��ل ق� ��وات الأم � ��ن الأفغانية
(ب � ��زي � ��ادة ق ��دره ��ا  300مليون
دوالر عن ال�سنة املالية ال�سابقة)،
بالإ�ضافة �إىل  266مليون دوالر
من امل�ساعدات الإن�سانية.
خطوة كبرية �إىل الوراء
قبل ب�ضعة �أ�شهر ،بدا �أن �أف�ضل
�أم��ل للبالد هو املحادثات اجلارية
للتو�صل �إىل اتفاق لتقا�سم ال�سلطة

رحيل االمريكان على م�شارف ان ينتهي

ب�ين طالبان واحل�ك��وم��ة .وبالنظر
�إىل التقدم ال�سريع ال��ذي �أحرزته
يف الأ�سابيع الأخ�ي�رة ،م��ن املرجح
�أن حت �ج��م ط ��ال� �ب ��ان ع ��ن تقدمي
ت� �ن ��ازالت .وق� ��ال وزي� ��ر اخلارجية
الأمريكي �أنتوين بلينكني م�ؤخ ًرا،
�إن ال��والي��ات املتحدة “تدر�س الآن
ب �ع �ن��اي��ة � �ش��دي��دة دواف� � ��ع طالبان
ملعرفة ما �إذا كانت تفكر بجدية يف
حل �سلمي لل�صراع ».و�إذا كان من
ال�صعب تخ ّيل ما ميكن �أن يبطئ
زخ��م طالبان يف ه��ذه املرحلة ،ف�إن
م��ا �ستفعله اجل�م��اع��ة� ،إذا و�صلت
�إىل ال�سلطة ،يظل �أك�ثر غمو�ضا.
وب��ال �ن �ظ��ر �إىل خ�ل�ف�ي�ت�ه��ا عندما
حكمت ال �ب�لاد ق�ب��ل ع��ام ،2001
هناك الكثري من الأ�سباب للخوف
من الأعمال االنتقامية �ضد الذين
ع �م �ل��وا م ��ع ال � �ق ��وات ال ��دول� �ي ��ة �أو
احلكومة الأفغانية ،وكذلك املذابح
�ضد الأقليات مثل الهزارة ،وخطوة
كبرية �إىل ال��وراء يف جم��ال حقوق
امل � � ��ر�أة .وم ��ع ذل ��ك ،ي���ش�ير بع�ض
اخل �ب�راء� ،إىل �أن ق ��ادة ط��ال�ب��ان ال
ي��ري��دون ا�ستعادة مكانة املنبوذين
ال �ت��ي الزم �ت �ه��م يف ذل� ��ك الوقت؛
لذلك ميكنهم حماولة �إيجاد حل
و�سط مع خ�صومهم� .إن �أف�ضل �أمل
لتجنب كارثة �إن�سانية �صريحة يف
الأ��س��اب�ي��ع املقبلة ي�ت��و ّق��ف يف املقام
الأول ع �ل��ى ح �ك �م��ة وح �� �س��ن نية
ط��ال�ب��ان -مم��ا يعطي ف�ك��رة جيدة
�إىل حد ما عن الو�ضع احلايل.
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عربي ودويل

وا�شنطن قلقة من التطورات يف تون�س
•• وا�شنطن-وكاالت

�أب ��دت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،قلقها �إزاء ال�ت�ط��ورات يف تون�س،
وقالت املتحدثة با�سم البيت الأبي�ض جني �ساكي“ :نحن
قلقون �إزاء التطورات يف تون�س».
وحثت وا�شنطن على الهدوء يف تون�س على خلفية قرارات
الرئي�س قي�س �سعيد الأخ�يرة ،ودع��ت �إىل اح�ترام “املبادئ
الدميوقراطية” يف البالد.و�أعلنت �أن “التوا�صل قائم على
�أعلى م�ستوى” و�أن وا�شنطن “تدعو �إىل ال�ه��دوء وتدعم
اجل�ه��ود التون�سية للم�ضي ق��دم�اً مب��ا ي�ت��واف��ق م��ع املبادئ
ال��دمي��وق��راط �ي��ة».وي ��أت��ي امل��وق��ف الأم��ري �ك��ي ب�ع��د ي��وم من

ق��رارات ا�ستثنائية للرئي�س التون�سي قي�س �سعيد ،ملواجهة
االحتقان ال�سيا�سي يف البالد ،وال��ذي ت�سببت فيه �سيا�سات
حركة النه�ضة الإخوانية.و�أعلن �سعيد �أم�س الأحد جتميد
ك ّل �أعمال جمل�س النوّاب و�إعفاء امل�شي�شي من من�صبه بعد
يوم �شهد مظاهرات �ض ّد حركة النه�ضة الإخوانية يف كثري
من املدن يف �أنحاء البالد ،على الرغم من انت�شار ال�شرطة
ب�شكل كثيف للح ّد م��ن ال�ت�ن� ّق�لات.وج��اءت ه��ذه القرارات
مبوجب الف�صل  80من الد�ستور ،وعقب اجتماع طارئ يف
ق�صر قرطاج ،فيما ُتواجه البالد �أزم��ة غري م�سبوقة على
امل�ستوى ال�سيا�سي وال�صحي �أي�ضاً يف �صراعات على ال�سلطة
وتعنت الإخوان.
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ا�ستقرار عدد الإ�صابات اجلديدة بـ«كورونا» يف بلجيكا
•• بروك�سل-وام:

ا�ستقر ع��دد الإ�صابات اجلديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد امل�سجلة يف بلجيكا بعد �أن زاد
ب�شكل حاد يف وقت �سابق من هذا ال�شهر.ووفقا لأحدث الأرقام ال�صادرة عن معهد �سيين�سانو
ال�صحي التي ن�شرت �أم�س يف بروك�سل مت ما بني  17و  23يوليو اجلاري  ،الك�شف عن ما
متو�سطه  1472عدوى جديدة بالفريو�س يف اليوم الواحد ،بزيادة  10باملئة عن متو�سط
الأ�سبوع ال�سابق.ومع ذل��ك ،انخف�ض املتو�سط اليومي لالختبار خ�لال الأ�سبوع املا�ضي
بن�سبة  7باملئة “مت �إج��راء متو�سط يومي ق��دره  64,372.7اختبار” ،يف ح�ين ارتفع
معدل احلاالت الإيجابية �إىل  2.5باملئة ،وهو �أعلى معدل منذ �أ�شهر.ومنذ بداية الوباء ،مت
ت�شخي�ص � 1 117 697إ�صابة بالفريو�س يف بلجيكا.
ويف الوقت نف�سه ،ظل متو�سط عدد الوفيات الناجمة عن الفريو�س خالل الفرتة نف�سها

م�ستقرا على الرغم من الزيادة املفاجئة يف الإ�صابات ،ويبلغ الآن املتو�سط اليومي ،1.6
لي�صل املجموع �إىل  25 228حالة وفاة منذ بداية الوباء يف بلجيكا.
كما ت�ستمر حاالت دخول امل�ست�شفيات بزيادة الطفيفة ،ويف الفرتة بني  20و 26يوليو  ،كان
هناك ما متو�سطه  28.3حالة دخول جديدة �إىل امل�ست�شفيات يوميا � ،أي بزيادة قدرها 9
يف املائة مقارنة بالفرتة املرجعية ال�سابقة.وانخف�ض معدل تكاثر الفريو�س اىل  1.08بعد
ان ارتفع اىل  1.29فى اال�سبوع املا�ضى  .وهذا الرقم هو متو�سط عدد الأ�شخا�ص امل�صابني
بالعدوى ،وعندما يكون الرقم �أعلى من الرقم  ،1فهذا يعني �أن الوباء يت�سارع يف بلجيكا.
و حتى يوم الأحد املا�ضي  ،تلقى  83باملئة من ال�سكان البالغني يف بلجيكا اجلرعة الأوىل
من اللقاح امل�ضاد للفريو�س  .وهذا الرقم يعادل ما يزيد قليال على  7.89مليون �شخ�ص.
ومن بني ه�ؤالء ،تلقى �أكرث من  6.2مليون �شخ�ص “ 67يف املائة من ال�سكان البالغني يف
بلجيكا” جرعة ثانية ويعتربون الآن حمميني حماية كاملة.
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تعذيب وخطف واختفاء ق�سري ..الوجه املظلم لرتكيا الأردوغانية
•• وا�شنطن-وكاالت

اع� �ت�ب�رت ال �ك��ات �ب��ة روزا ب ��ورل ��ون
�أن ال��رئ�ي����س ال�ترك��ي رج��ب طيب
اردوغ � � ��ان ل ��ن ي �ك��ون مب� ��أم ��ن من
حم � ��اوالت ان �ق�ل�اب ج ��دي ��دة ،بعد
�أن �أ��ص�ب��ح التعذيب �أداة �أ�سا�سية
ي�ستعملها ال�ن�ظ��ام ال�ترك��ي للجم
معار�ضيه وقمع مواطنني �أتراك
ملجرد اال�شتباه بهم.
وا�ستعر�ضت ب��ورل��ون ،يف حتقيق
جل��ري��دة “ميديبارت”� ،شهادات
ح�ي��ة ح��ول ه��ذه امل���س��ائ��ل ،مل يكن
�سه ً
ال احل�صول عليها ،نظراً �إىل �أن
غالبية ال�شهود ال يزالون يقيمون
داخ��ل الأرا�ضي الرتكية ويخ�شون
انتقام ال�سلطات.
اخ����ت����ف����اء ح�������س�ي�ن غ���ال���ب
كي�سيكزيجيت
م ��ن ب�ي�ن ه � � ��ؤالء ،ن��ور� �س �ي �ن��ا ،ابنة
املفقود ح�سني غالب كي�سيكزيجيت
ال�ت��ي ان�ق�ل�ب��ت ح�ي��ات�ه��ا �إىل جحيم
م �ن��ذ اخ �ت �ف��اء وال ��ده ��ا يف ظ � ٍ
�روف
غام�ضة ،منذ ما يقارب �ستة �أ�شهر،
خ �� �ص��و� �ص �اً ب �ع��دم��ا وج� ��دت �أب� ��واب
اجلهات الر�سمية الرتكية مو�صدة
�أمامها.
ويف التا�سع والع�شرين من دي�سمرب
(ك��ان��ون الأول)  ، 2020اختفى
كي�سيكزيجيت ،فال �أحد من عائلته
�أو �أ�صدقائه يعلم �أين وملاذا وكيف

اختفى .ومنذ ذل��ك التاريخ بد�أت
ال �� �ش��اب��ة ن��ور� �س �ي �ن��ا رح �ل��ة البحث
امل�ضني ع��ن وال��ده��ا امل�ف�ق��ود؛ ويف
ك � ِّل م��رة تتلقّى رواي��ة ر�سمية من
امل ��ؤ� �س �� �س��ات الأم �ن �ي��ة والق�ضائية
ت��زع��م �أن وال ��ده ��ا ف� � َّر �إىل خ��ارج
ال�ب�لاد؛ خ�صو�صاً �أن العديد من
�أت �ب��اع ع �ب��داهلل غ��ول��ن جل � ��ؤوا �إىل
ال �ي��ون��ان امل � �ج� ��اورة .ك �م��ا ترف�ض
ال���س�ل�ط��ات ال�ترك �ي��ة ف �ت��ح حتقيق
جدّي حول هذه الق�ضية.
وب �ع��د رح �ل��ة ب �ح��ثٍ م�ضنية وغري
جم ��دي ��ة ،خ�ل���ص��ت ن��ور� �س �ي �ن��ا �إىل
�أن وال��ده��ا مت اختطافه و�إخفا�ؤه
ق�سرياً .وعند �س�ؤالها ع��ن اجلهة
امل �� �س ��ؤول��ة ع��ن ه ��ذه الأف �ع ��ال غري
القانونية ،اع�ت��ذرت ع��ن ع��دم ذكر
جهات �أو �أ�سماء بعينها ،معلل ًة ذلك
بخ�شيتها م��ن م��زي��د م��ن تعقيد
و�ضع والدها املختفي وو�ضعها هي
�أي�ضاً؛ خ�صو�صاً �أنها ال تزال تعي�ش
يف تركيا وال تفكر يف مغادرتها.
ال�سلطات الرتكية اختطفت ح�سني
غالب كي�سيكزيجيت ،و�أنه يخ�ضع
للتعذيب مثله مثل ثالثني مواطناً
 30خمتطف ًا
يف بيانٍ �صادر يف الثامن من يناير تركياً اختفوا يف ظروف مماثلة.
(ك��ان��ون ال �ث��اين) � ،2021أعلنت يقول ح�سني كونو�س ،مدير هذه
م �ن �� �ص��ة “منت�صبة” يف مدينة املن�صة لـ “ميديا بارت”� ،إن طريقة
ب ��روك� ��� �س ��ل ال �ب �ل �ج �ي �ك �ي��ة ،وت�ضم وظ��روف خطف ه��ؤالء الأ�شخا�ص
ع��دداً من الدبلوما�سيني الأتراك امل �ت �ه �م�ين ب��ال �� �ض �ل��وع يف املحاولة
املقيمني خ��ارج تركيا واملح�سوبني االن�ق�لاب�ي��ة تت�شابه ك �ث�يراً؛ حيث
على تنظيم عبداهلل غولن ،والذين ي �ح��دث ه��ذا ال �ن��وع م��ن العمليات
ّ
مت ف���ص�ل�ه��م م ��ن وظ��ائ �ف �ه��م� ،أن عادة يف و�ضح النهار و�أمام املارة.

الأرا�ضي الرتكية ويخ�شون انتقام
ال �� �س �ل �ط��ات م �ن �ه��م .و�أح � ��د ه � ��ؤالء
ال�ضحايا ُي��دع��ى ك��وخ��ان تركمان،
ال ��ذي � �ص � َّرح �أم� ��ام ه�ي�ئ��ة املحكمة
ال�ت��ي حاكمته بتهم خمتلفة ،ب�أن
ع �م�لاء ت��اب�ع�ين جل �ه��از املخابرات
الرتكية اختطفوه من �أمام منزله
يف ف�براي��ر (��ش�ب��اط)  ،2019ثم
ق ��ام ��وا ب��اح �ت �ج��ازه ق �� �س��ري �اً طيلة
 271ي��وم �اً؛ ح�ي��ث ك��ان مع�صوب
العينني ومكبل اليدين والرجلني
طيلة مدة احتجازه.
ك �م��ا مت ت �ع��ذي �ب��ه م� � ��راتٍ عديدة
وب�ط��رق خمتلفة؛ �أهمها حرمانه
م��ن الأك��ل وال�شرب وال�ن��وم .وبعد
انتهاء م��دة احتجازه الق�سري مت
�إي� ��داع� ��ه ال �� �س �ج��ن االح� �ت ��رازي يف
انتظار حماكمته.

وي�شرح“ :يف كل م��رة يتو ّقف فان
�أ� �س��ود ،وت �ن��زل م�ن��ه جم�م��وع��ة من
الأ�شخا�ص ويقدِّمون �أنف�سهم على
�أنهم موظفون يف جهاز املخابرات
الرتكية .يقتادون امل�شتبه به �إىل
م �ك��ان غ�ي�ر م�ع�ل��وم ويحتجزونه،
وم��ن ث��م يقومون بالتحقيق معه
ب��ا��س�ت�خ��دام ال�ت�ع��ذي��ب والرتهيب
مل��دة ت�تراوح بني ب�ضعة �أي��ام وعدة  24حالة تعذيب ق�سري
�أ�شهر .وعند االنتهاء من التحقيق يف ت� �ق ��ري ��ر �� � �ص � ��ادر يف ال �ت ��ا� �س ��ع
م �ع��ه ،ي�ظ�ه��ر امل���ش�ت�ب��ه ب��ه ف �ج ��أة يف وال�ع���ش��ري��ن م��ن �أب��ري��ل (ني�سان)
خمفر لل�شرطة.
وي�ضيف“ :ميتلك جهاز املخابرات
الرتكية عدة مبانٍ حتت ت�ص ّرفه؛
من �أهمها مبنى قريب من الق�صر
ال��رئ��ا��س��ي ب��أن�ق��رة ُي�سمى املزرعة،
ح �ي��ث ي �ت � ّم اح �ت �ج��از امل���ش�ت�ب��ه بهم
وتعذيبهم».

 ،2020ق��ال��ت منظمة “هيومن
راي� �ت� �� ��س ووت�ش” �إن � �ه� ��ا جمعت
معلومات و��ش�ه��ادات م�ت��وات��رة عن
 24حالة اختطاف وتغييب ق�سري
مل���ش�ت�ب��ه ب�ه��م يف ت��رك�ي��ا م�ن��ذ ف�شل
املحاولة االنقالبية ،و�إنها تحُ قق يف
م�صري �ستة ع�شر منهم.
و�أفاد التقرير �أنه لي�س من الي�سري
احل�صول على �شهادات حية حول
هذه امل�س�ألة؛ نظراً �إىل �أن غالبية
ال�شهود ال ي��زال��ون يقيمون داخل

كرد�ستان العراق ..وقف العمل
با�ستقطاع رواتب املوظفني
•• �أربيل-وكاالت

بعد ط��ول انتظار ومعاناة من قبل املوظفني احلكوميني
يف �إقليم كرد�ستان ال�ع��راق �أعلنت حكومة الإق�ل�ي��م ،وقف
ال�ع�م��ل ب�ن�ظ��ام ا�ستقطاع ن�سب م��ن ال��روات��ب احلكومية،
والذي كان قد اعتمد يف الإقليم منذ العام  2016بفعل
الأزمة االقت�صادية ،واخلالف مع بغداد على �إر�سالها ح�صة
الإقليم من املوازنة العامة االحتادية ،كما تقول �سلطات
الإقليم.
وكانت احلكومة ال�سابقة برئا�سة نيجريفان البارزاين قد
�أعلنت يف  8مار�س من العام  ،2019بعيد التفاهمات مع
بغداد �آن��ذاك ،رفع العمل با�ستقطاع الرواتب ،وهو الأمر
ال��ذي التزمت به احلكومة احلالية التي ير�أ�سها م�سرور
ال� �ب ��ارزاين ،لب�ضعة �أ��ش�ه��ر ل�ك��ن م��ع ظ �ه��ور وب ��اء كورونا
امل�ستجد ،بداية العام املا�ضي وما رافقه من هبوط يف �أ�سعار
النفط ،ومن �أزمة اقت�صادية ،بادرت �أربيل جمددا يف تطبيق
نظام اال�ستقطاع وبن�سب متفاوتة هذه املرة ،من �شهر لآخر
ووفق الدرجات الوظيفية.
وقال رئي�س حكومة الإقليم ،م�سرور البارزاين ،خالل كلمة

متلفزة“ :ي�سرين �أن �أعلن ملوظفي �إقليم كرد�ستان العراق،
ق��رار املجل�س الأع�ل��ى لالقت�صاد وجمل�س ال ��وزراء ب�إلغاء
ا�ستقطاع ال��روات��ب من ه��ذا ال�شهر ،و�سيتم توزيعها بعد
الآن بدون ا�ستقطاعات».
و�أ�ضاف�“ :إذا وا�صلت احلكومة االحتادية تنفيذ وعودها
و� �ص��رف احل���ص��ة امل�ت�ف��ق ع�ل�ي�ه��ا يف �إط� ��ار ق��ان��ون املوازنة
االحتادية ،ف�إن حكومة �إقليم كرد�ستان �ستعمل من جهتها
على �صرف الرواتب دون اقتطاع ب�شكل منتظم �شهريا».
وبح�سب مراقبني ،فهذا الأمر يرتك الباب مواربا الحتمال
ال �ع��ودة خل�ي��ار ا�ستقطاع روات ��ب امل��وظ�ف�ين ،يف ح��ال تعرث
التفاهمات بني بغداد و�أرب�ي��ل ،رغ��م �أن م�صدرا يف رئا�سة
حكومة الإقليم ،ق��ال يف ت�صريح �إىل �سكاي نيوز عربية:
“لن�ستب�شر خ�يرا ،ولنعمل على اال�ستمرار يف وق��ف نظام
االقتطاع ،وهذا هو املهم ،فدعونا ال ن�ستبق الأمور ،خا�صة
و�أن بغداد قد �أر�سلت دفعة هذا ال�شهر ،وعلى هذا الأ�سا�س
تقرر �صرف الرواتب كاملة دون خ�صم منها».
وت�ع�ل�ي�ق��ا ع�ل��ى ال �ق ��رار ،ي �ق��ول امل��وظ��ف رم���ض��ان �شيخال،
يف ح��وار م��ع �سكاي ن�ي��وز عربية“ :رغم �أن��ه ح��ق م�شروع
لنا ولي�ست منة �أو مكرمة ،لكننا مرتاحون لهذا القرار

•• برلني-وكاالت

��ش��رح ال�ك��ات��ب ال�سيا�سي يف �صحيفة “دي
فيلت” الأمل��ان �ي��ة روب�ي��ن �أل �ك �� �س �ن��در كيف
جنحت امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل
يف مراوغة الإدارة الأمريكية فانتزعت منها
قبو ًال مب�شروع نورد �سرتمي  ،2من دون �أن
تقدم يف املقابل �أي تنازل.
وكتب يف مقاله الذي ترجمه �إىل الإنكليزية
موقع وورلد كران�ش �أن عهد مريكل انتهى
ب�ه��دي��ة وداع �ي��ة ك��ان��ت امل�ست�شارة ه��ي التي
قدّمتها ب��د ًال م��ن �أن تتلقاها :ه��دي��ة �إىل
الرئي�س ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين .لقد هكذا تفوقت على بايدن
ا�ستفاد بوتني م��ن الت�سوية التي عقدتها
مريكل م��ع الرئي�س الأم��ري�ك��ي ج��و بايدن
حول م�شروع نورد �سرتمي  2الذي �سينقل
الغاز الرو�سي �إىل �أملانيا واالحتاد الأوروبي
عرب تخطي دول مثل بولونيا و�أوكرانيا.
�أكرث �إثارة للإزعاج
انتقد ال�سيا�سيون الأمريكيون من خمتلف
االن �ت �م��اءات خ��ط الأن��اب�ي��ب ب�شكل م�ستمر
معتربين �إياه م�شروعاً رو�سياً مراوغاً من
�ش�أنه �أن ير�سخ اعتماد �أوروب��ا على مو�سكو
يف جمال الطاقة �إ�ضافة �إىل ت�أمني مليارات
ال��دوالرات للكرملني وجعل �أوكرانيا �أكرث
�ضعفاً �أم��ام االع �ت��داءات الرو�سية .يو�ضح

انتهاكات �صادمة
و�أ�شارت �سينكلري ويب �إىل �أن هذه
االن �ت �ه��اك��ات امل �ت �ك��ررة وال�صادمة
حلقوق املتهمني “مل ت َر لها مثي ً
ال
يف تركيا من قبل».
و�أ�ضافت �أن منظمتها و َّثقت �ستة
ٍ
ري حلقوق
ع�شر ملف
انتهاك خط ٍ
م ��واط� �ن�ي�ن �أت� � � ��راك م �� �ش �ت �ب��ه بهم
بال�ضلوع يف امل�ح��اول��ة االنقالبية
�أو مت �إي� �ق ��اف� �ه ��م واح� �ت� �ج ��ازه ��م
ق�سرياً لأ�سباب �أخ��رى لها عالقة
بانتمائهم الفكري وال�سيا�سي.
لكنها ت ��ؤك��د �أن ع��دد االنتهاكات
يتجاوز كثرياً ما مت توثيقه حتى
الآن؛ حيث �إن الآالف من املعار�ضني
�أو امل�شتبه بهم يف ال�ضلوع يف �أن�شطة
م� �ن ��اوئ ��ة حل �ك��وم��ة �أردوغ � � � � ��ان مت
�إيقافهم لفرتات متفاوتة ترتاوح
بني ب�ضع �ساعات وعدة �أ�شهر دون
�أن ُت� َو َّج��ه �إليهم تهمة ما ودون �أن
يتم �إطالع ذويهم على �سبب ومكان
وظروف احتجازهم.

�سوء التغذية يهدد ن�صف
مليون طفل يف مدغ�شقر
•• انتاناناريفو�-أ ف ب

رغ��م ت��أخ��ره ورغ��م ع��دم ا�شارته مل�صري رواتبنا ال�ضائعة،
وا�ستقطاعاتها».
وي�ضيف“ :منذ �أك�ثر منذ ع��دة �أع ��وام ونحن نعاين من
ت�أخري �صرف رواتبنا ومن ا�ستقطاعها بن�سب عالية ،فلو
�أخذنا يف االعتبار ت�أخر ال��روات��ب مل��دة �شهرين على مدى
�أعوام ،مع ن�سب اال�ستقطاع ،ف�إن ما كان ي�صلنا من رواتبنا
هو يف واقع الأمر ربعها فقط».
�أم��ا املواطن بختيار فريد ،ف�يرى �أن ه��ذا القرار �سي�سهم

يف �إن �ع��ا���ش االق�ت���ص��اد يف ك��رد��س�ت��ان ال �ع��راق ،ويف حتريك
رك��ود الأ� �س��واق ،ويقول يف حديث مع �سكاي نيوز عربية:
“منذ العام  2014ونحن نعي�ش �أزمة مالية واقت�صادية
ح��ادة� ،أث��رت يف خمتلف مناحي احلياة وقطاعات االنتاج
واالقت�صاد ،وامل�ؤمل �أن ت�ستمر احلكومة يف �إطالق الرواتب
دون خ�صومات منها ،فت�أخري الرواتب وا�ستقطاعها ينعك�س
�سلبا علينا جميعا ،ول�ي����س ف�ق��ط ع�ل��ى م��وظ�ف��ي القطاع
العام».

خد بايدن
هد ّية مريكل الوداعية لبوتني�...صفعة على ّ
�ألك�سندر �أن��ه م��ن غ�ير امل��رج��ح �أن ت�ستفيد
م�يرك��ل م��ال�ي�اً م��ن ات�صاالتها اجل�ي��دة مع
ال �ك��رم �ل�ين .ف �ه��ذا ال ي�ن��ا��س��ب �أ��س�ل��وب�ه��ا �أو
ط�ب�ع�ه��ا .ي ��أت��ي ذل ��ك ع �ل��ى ع�ك����س ال�سا�سة
الأوروب� �ي�ي�ن وخ���ص��و��ص�اً �سلفها غريهارد
�� �ش ��رودر ال� ��ذي ح �ظ��ي ب �ع��د ن �ه��اي��ة واليته
مبنا�صب يف جمال�س �إدارة ل�شركات رو�سية
عاملة يف جم��ال الطاقة .لكن ه��ذا الواقع
يجعل اتفاق نورد �سرتمي  2الذي قد يكون
�آخر عالمة بارزة ملريكل على امل�سرح الدويل
�أكرث �إثارة للإزعاج ،بح�سب الكاتب.

ال اتهام مبا�شر لال�ستخبارات
الرتكية
ب � ��ا�� � �س� � �ت� � �ث� � �ن � ��اء ح� � ��� � �س �ي��ن غ� ��ال� ��ب
ك �ي �� �س �ي �ك��زي �ج �ي��ت ،وي ��و�� �س ��ف بيلج
ت��ون��ك ،ال� ��ذي ال ي� ��زال ه��و �أي�ضاً
م�ف�ق��وداً ،ظهر جميع املحتجزين
م ��ن ج��دي��د يف خم��اف��ر لل�شرطة
بعد فرتات متفاوتة من االحتجاز
املرفق بالتعذيب و�سوء املعاملة.
وال تتهم منظمة “هيومن رايت�س
ووت�ش” جهاز املخابرات الرتكية
ب��ال �� �ض �ل��وع م �ب��ا� �ش��رة يف عمليات
احتجاز وتعذيب ال�ضحايا؛ لكن

مم �ث �ل��ة امل �ن �ظ �م��ة يف ت��رك �ي��ا اميا
��س�ي�ن�ك�ل�ير وي ��ب ت� ��ؤك ��د لـ”ميديا
بارت” �أن “هذه العمليات
اخل��ارج��ة ع��ن ال �ق��ان��ون ت �ت � ّم ب�إذن
وعلم هذا اجلهاز ،حيث �إن قانوناً
��ص��در ب�ترك�ي��ا �سنة  2014مينع
على املدَّعي العام الرتكي التحقيق
مع �أعوان جهاز املخابرات دون �إذن
رئي�سه».

لقد برهنت مريكل عن مهاراتها التفاو�ضية.
ا�ستغلت امل�ست�شارة ي�أ�س الرئي�س الأمريكي
اجل��دي��د ال��ذي يحتاج �إىل �أمل��ان�ي��ا م��ن �أجل
ت���ش�ك�ي��ل “حتالف الدميوقراطيات” يف
مواجهة ال�صني .كان املراقبون على �ضفتي
املحيط الأطل�سي يت�ساءلون على امتداد
�أ��ش�ه��ر ع��ن ال�سبب ال��ذي �أخ��ر م�يرك��ل �إىل
ه��ذا احل��د ك��ي تتعامل م��ع ب��اي��دن .يجيب
�ألك�سندر ب�أن مريكل �أرادت على الأرجح بناء
قوة تفاو�ضية.
ال�صني �أكرث �أهمية من رو�سيا بالن�سبة �إىل
ب��اي��دن ،وق��د �أ��ص�ب��ح م���ش��روع ن��ورد �سرتمي
 2ورق��ة تفاو�ضية �أق��وى كلما مر الزمن.

عالوة على ذلك ،مل تقبل مريكل حتى ببند
�إغ�ل�اق خ��ط الأن��اب �ي��ب ال ��ذي ك��ان �سيم ّكن
�أملانيا م��ن �إي�ق��اف نقل ال�غ��از فيما ل��و عمد
الكرملني �إىل ابتزاز دول �أوروب��ا الو�سطى
وال�شرقية .وبح�سب الكاتب� ،أ��ش��ار بوتني
نف�سه منذ �أ�شهر قليلة �إىل �أن هذا بال�ضبط
ما يهدف �إليه.
ت�سوية �أم ا�ست�سالم؟
تعر�ضت �أوك��ران�ي��ا للخداع حيث علِقت يف
مفاو�ضات تتعلق مب�ستقبلها بعدما مُنعت
م��ن �أن ي�ك��ون لها ر�أي ف�ي��ه .والأم ��ر نف�سه
ح�صل مع بولونيا والدميوقراطيات يف دول

البلطيق التي تعر�ضت للخداع �أي�ضاً ،ومن
امل�ؤكد �أنها �ستظل تطرح هذه الق�ضية داخل
م�ؤ�س�سات االحتاد الأوروب��ي لفرتة طويلة.
وك� ��ان الف� �ت� �اً ل�ل�ن�ظ��ر �أي �� �ض �اً ك �ي��ف وافقت
وا�شنطن على �إن�ه��اء معار�ضتها للم�شروع
من دون �أي منفعة وا�ضحة يف املقابل :مل
تتعهد م�يرك��ل ب��زي��ادة انخراطها يف حلف
�شمال الأطل�سي ومل ت�ق��دم �أي �إي�ضاحات
حول ال�صني .و�أ�ضاف �ألك�سندر“ :الت�سوية
ب�ي�ن ب��اي��دن وم�ي�رك��ل ل�ي���س��ت ت���س��وي��ة على
الإطالق ،بل ا�ست�سالماً �أمريكياً».

و�ضعت الع�صي يف الدواليب
توقع الكاتب �أن ي�ؤدي هذا الأمر �إىل م�شكلة
كبرية لبايدن يف الكونغر�س الأمريكي ،مبا
�أن تلك الق�ضية �سمحت للدميوقراطيني
واجل�م�ه��وري�ين ب��إي�ج��اد �أر��ض�ي��ة م�شرتكة.
ب��د�أت مريكل واليتها الأخ�يرة يف من�صبها
وه ��ي ت�خ�ط��ط مل�ع��ار��ض��ة ال��رئ�ي����س ال�سابق
دونالد ترامب يف حماولته لتقوي�ض حكم
ال �ق��ان��ون ح ��ول ال �ع��امل ،وق ��د ك��ان��ت حمقة
بذلك وفقاً لألك�سندر .لكن الآن هي تنهي
واليتها الأخ�يرة يف امل�ست�شارية عرب و�ضع
الع�صي يف دواليب من �سيخلفها يف املن�صب.
وهي تقول يف الأ�سا�س للم�ست�شار امل�ستقبلي
�إن ��ه �سيكون عليه ت��دب��ر الأم ��ور بطريقته
اخلا�صة.

ح ّذر برنامج الأغذية العاملي ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف)
من �أن �أكرث من ن�صف مليون طفل يواجهون خطر التع ّر�ض ل�سوء تغذية
�شديد يف جنوب مدغ�شقر ،حيث ت�ضرب موجة جفاف ،ما ي�ؤثر على منوهم
ب�شكل ال ميكن تداركه.
ويعاين �أكرث من  1,14مليون �شخ�ص حاليا من انعدام الأم��ن الغذائي
يف جنوب مدغ�شقر فيما يلوح خطر ب�أن يت�ضاعف عدد الأ�شخا�ص الذين
يعي�شون يف ظروف “كارثية” ليبلغ � 28ألفا بحلول ت�شرين الأول�/أكتوبر،
وفق ما �أفادت الوكالتان الدوليتان.
وح��ذرت��ا يف بيان م��ن �أن ع��دد الأط �ف��ال ال��ذي��ن يعانون م��ن �سوء التغذية
ال�شديد �سيزداد على الأرجح ب�أربعة �أ�ضعاف مقارنة ب�آخر تقييم جرى يف
ت�شرين الأول�/أكتوبر .2020
وق�ضى انخفا�ض كمية الأم�ط��ار على م��دى خم�س �سنوات متتالية على
املحا�صيل وحرم كثريين يف املنطقة من الو�صول �إىل الغذاء فيما يتوقع
ب�أن يزداد الو�ضع �سوءا مع اقرتاب مو�سم اجلفاف.
وق��ال موميني وي��دراوغ��و من برنامج الأغ��ذي��ة العاملي يف مدغ�شقر “ما
يحدث حاليا يف جنوب مدغ�شقر يفطر القلب .ال ميكننا جتاهل ه�ؤالء
الأطفال الذين باتت حياتهم على املحك” ،داعيا �إىل “م�ضاعفة اجلهود”
جلمع الأموال الالزمة.
وترتفع معدالت �سوء التغذية ال�شديدة يف منطقة �أمبوفومبي�-أندروي
الأك�ثر ت�ضررا مع ت�أ ّثر �أك�ثر من ثالثة �أرب��اع ال�سكان مبزيج كارثي من
اجلفاف والإ�صابات بكوفيد ،يف و�ضع فاقمه تردي الو�ضع ال�صحي واملرافق
ال�صحية يف ظل عدم توافر املياه الآمنة.
و�أف��اد مي�شال �سانت-لوت من “اليوني�سيف” يف مدغ�شقر عن �أن هناك
حاجة ملحة للتحرك ملنع و�ضع “�أكرث خطورة».
وي�ع�ت�م��د م�ع�ظ��م ��س�ك��ان ج�ن��وب مدغ�شقر ع�ل��ى ال��زراع��ة وت��رب�ي��ة املا�شية
وال�صيد.
وتراجع �إنتاج الغذاء بدرجة كبرية منذ العام .2019
كما ي�ؤدي �شح الأغذية الأ�سا�سية يف الأ�سواق �إىل ارتفاع الأ�سعار ،بح�سب ما
�أفادت الوكالتان الأمميتان ،م�شريتني �إىل �أنهما تعمالن مع احلكومة منذ
العام املا�ضي ملواجهة �أزمة املجاعة.

م�سلحون يقتلون  14يف هجوم غرب النيجر

•• نيامي-رويرتز

قالت وزارة الداخلية يف النيجر يوم �أم�س الأول االثنني �إن م�سلحني على
منت دراجات نارية قتلوا � 14شخ�صا يف منطقة يف غرب البالد ،قتل فيها
مت�شددون مدنيني مرارا يف هجمات هذا العام.
وذكرت الوزارة يف بيان �أذاعه التلفزيون الر�سمي �أن امل�سلحني قتلوا ت�سعة
�أ�شخا�ص يف احلقول وثالثة يف قرية قريبة واثنني لدى عودتهما �سريا
على الأقدام �إىل القرية يف منطقة بانيباجنو الريفية م�ساء يوم الأحد.
و�أ�ضافت �أن هوية املهاجمني مل تعرف بعد.
و�ألقى م�س�ؤولون حمليون باللوم يف هجمات �سابقة يف منطقة تيالبريي يف
غرب النيجر على جماعة تابعة لتنظيم داع�ش مبا يف ذلك هجمات يف يناير
كانون الثاين ُقتل فيها ما ال يقل عن  100مدين.
وركز املت�شددون يف النيجر هجماتهم يف ال�سابق على قوات الأمن .لكنهم
انخرطوا هذا العام ب�شكل متزايد يف ال�صراعات العرقية املحلية ،مما �أدى
�إىل زيادة العنف �ضد املدنيني.
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الأمريكية جاكوبي حترز ذهبية
�سباحة  100م �صدر ًا

�صدمت ال�سباحة الأمريكية ال�شابة ليديا جاكوبي مواطنتها ليلي كينغ
عندما �أحرزت ذهبية  100م �صدراً �أم�س الثالثاء� ،ضمن دورة الألعاب
الأوملبية ال�صيفية املقامة يف طوكيو حتى � 8آب�/أغ�سط�س.
و�سجلت جاكوبي ( 17عاماً) زمناً ق��دره  1:04.95دقيقة ،متقدمة
اجلنوب �إفريقية تاتيانا �شومنيكر ( 1:05.22د) وكينغ (1:05.54
د).

قالت جاكوبي� ،أول �سباحة قادمة من �آال�سكا تت�أهل �إىل الألعاب "هذا وفر�ضت �شومنيكر �إيقاعا �سريعا على ال�سباق بعد �أن حققت رقما �أوملبيا
ج�ن��وين .كنت �أ�سبح بغية �إح��راز ميدالية دون �أي �شك .مل �أك��ن �أتوقع يف الت�صفيات .كانت يف طريقها لإحراز ذهبية ،لكن جاكوبي �ضغطت يف
ذهبية .كان الأمر جنونيا عندما نظرت �إىل �أعلى واكت�شفت �أين الأوىل"� .آخر خم�سني مرتا.
و ُتع ّد جاكوبي بني  11مراهقا يف املنتخب الأمريكي ا�ستفادوا من ت�أجيل من جهتها ،قالت كينغ التي مل تخ�سر يف هذا ال�سباق �ضمن البطوالت
الأل�ع��اب مل��دة �سنة ب�سبب فريو�س كورونا وحجزوا بطاقات ت�أهلهم �إىل الكربى منذ �" 2015أنا �سعيدة ج��دا من �سباقي ومتحم�سة لليديا.
ي�سعدين ر�ؤية تف ّوق �سباحة ال�صدر الأمريكي يف امل�ستقبل".
احلدث الريا�ضي الكبري.

القائمة املو�سعة ملنتخبنا الوطني
ً
ا�ستعدادا ملع�سكر �صربيا
•• دبي -الفجر

�أعلن الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني
الأول ل �ك��رة ال �ق��دم ع��ن ال �ق��ائ �م��ة امل��و� �س �ع��ة للأبي�ض
ا�ستعداداً ملع�سكر �صربيا الذي �سيقام للفرتة من � 6إىل
� 13أغ�سط�س ,وذلك �ضمن املرحلة الأوىل من برنامج
الإعداد ملباريات الدور النهائي من الت�صفيات الآ�سيوية
امل ��ؤه �ل��ة �إىل ن�ه��ائ�ي��ات ك ��أ���س ال �ع��امل  2022حل�ساب
املجموعة الأوىل التي ت�ضم منتخبات الإمارات � ،إيران ،
كوريا اجلنوبية  ،العراق � ،سوريا ولبنان .
و�ضمت القائمة املو�سعة  29العباً هم  :علي خ�صيف
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 ،فهد الظنحاين  ،ع��ادل احلو�سني  ،حممد ال�شام�سي
 ،بندر الإحبابي  ،وليد عبا�س � ،شاهني عبدالرحمن ،
حممد برغ�ش  ،حممد العطا�س  ،يو�سف جابر  ،احل�سن
��ص��ال��ح  ،خليفة احل �م��ادي  ،حم �م��ود خمي�س  ،ح�سن
املحرمي  ،علي �ساملني  ،عبداهلل حمد  ،عبداهلل رم�ضان
 ،ماجد ح�سن  ،يحيى نادر  ،عبداهلل النقبي  ،فابيو دي
ليما  ،خليل احلمادي  ،خلفان مبارك  ،طحنون الزعابي
 ،كايو كانيدو  ،حممد جمعة  ،علي �صالح  ،علي مبخوت
و�سبي�ستيان تيغايل .
و�سيتم الإعالن عن القائمة النهائية قبل موعد ال�سفر
بثالثة �أيام .

الفريق الأول لكرة القدم لنادي الذيد ي�ست�أنف تدريباته بقيادة مدربه الوطني وليد عبيد
•• الذيد-الفجر:

�شهدت املالعب اخلارجية لنادي الذيد الريا�ضي ا�ستئناف تدريبات الفريق
الأول ل�ك��رة ال�ق��دم وذل��ك خ�لال احل�صة التدريبية ال�ت��ي �أق��ام م��درب الفريق
الوطني وليد عبيد وم�ساعده ح�سن علي البلو�شي وذل��ك بعد �أن ق��ام النادي
بتجديد التعاقد معهما .
ت�أتي التدريبات بعد الراحة التي نالها الالعبون وانتهاء مرحلة التعاقدات مع

كافة الالعبني واجلهازين الإداري والفني يف �إطار الر�ؤية التي ين�شدها جمل�س
�إدارة نادي الذيد من حتقيق نتيجة فارقة خالل املو�سم الريا�ضي املقبل .
وكان الفريق الأول قد التم خالل الأيام ال�سابقة بعد �أن �أنهى كافة الفحو�ص
الطبية مل�ب��ا��ش��رة ال�ت�م��اري��ن ع�ل�اوة ع�ل��ى �إج ��راء ف�ح��و��ص��ات ك��وف�ي��د  19لكافة
الالعبني والإداري�ي�ن وامل��درب�ين ل�ضمان �سالمة الالعبني وم��دى جاهزيتهم
الكاملة للتدريبات واال�ستعداد للمو�سم الريا�ضي بروح عالية.
ح�ضر انطالقة التدريبات ك ً
ال من �سعادة �سامل حممد بن هويدن رئي�س جمل�س

�إدارة ن��ادي ال��ذي��د و�سعادة حميد عبد اهلل بال�صدرية اخل��اط��ري نائب رئي�س
جمل�س الإدارة وعدد من �أع�ضاء جمل�س الإدارة بجانب ح�ضور الدكتور حمود
خلف �سامل املدير التنفيذي لنادي الذيد.
وبا�شر املدرب وليد عبيد متارين الالعبني و�سط �إجراءات احرتازية وتطبيقات
قواعد التباعد بني الالعبني واقت�صرت التدريبات املرحلة الأوىل على تدريبات
اللياقة البدنية واملهارات الفردية التخ�ص�صية متهيدا لو�ضع اخلطط والتح�ضري
املتوا�صل للدوري يف ظل طموح النادي بتحقيق جناح الفت ومرتقب يف املراكز

الأول .ووج��ه �سعادة �سامل حممد بن هويدن رئي�س جمل�س �إدارة ن��ادي الذيد
كلمة للفريق مع بداية احل�صة التدريبية وا�ستئنافها �إىل �أهمية بذل املزيد من
اجلهد والتعاون من �أجل تقدمي م�ستوى ريا�ضي خالل مباريات املو�سم املقبل
واحلر�ص على الروح اجلماعية مع �أهمية درا�سة الفرق املناف�سة حل�صد �أف�ضل
النتائج ومتنى للفريق م�شوار ناجح وموفق م�ؤكدا حر�ص جمل�س �إدارة نادي
الذيد على دعم الفريق بكافة الإمكانات املتاحة لتحقيق اخلطة اال�سرتاتيجية
املو�ضوعة يف م�شواره لهذا العام .

مباراة م�صريية مل�صر �أمام �أ�سرتاليا يف الأوملبياد
يتعني على م�صر الفوز على �أ�سرتاليا
يف اجل ��ول ��ة ال �ث��ال �ث��ة م ��ن مناف�سات
املجموعة الثالثة ملناف�سات كرة القدم
يف �أومل �ب �ي��اد ط��وك�ي��و ال���ص�ي�ف��ي اليوم
الأربعاء �إذا ما �أرادت بلوغ ال��دور ربع
النهائي.
وا�ستهلت م�صر التي �أوقعتها القرعة
يف جمموعة ن��اري��ة ت�ضم االرجنتني
و�إ��س�ب��ان�ي��ا و�أ� �س�ترال �ي��ا ،م���ش��واره��ا يف
امل �� �س��اب �ق��ة ب �ت �ع��ادل ��س�ل�ب��ي الف ��ت مع
الإ� �س �ب��ان ،ق�ب��ل �أن تخ�سر ب�صعوبة
�أم��ام االرجنتني �صفر -1يف اجلولة
الثانية.
وميلك الفراعنة نقطة واح��دة فقط
يف املركز االخ�ير ،مقابل  4لإ�سبانيا
امل �ت �� �ص��درة و 3ل�ك��ل م��ن الأرجنتني
و�أ�� �س�ت�رال� �ي ��ا ،ل �ك��ن ح �� �ص��د النقاط
الثالث �أمام االخرية مينحها فر�صة
قوية النتزاع بطاقة الت�أهل يف �أكرث
من �سيناريو.
ف��إذا ُق�دّر مل�صر الفوز ،ميكن �أن تعرب
اىل رب� ��ع ال �ن �ه��ائ��ي يف ح� ��ال انتهت

مباراة القمة بني االرجنتني و�إ�سبانيا
ب��ال �ت �ع��ادل �أو ف� ��وز �إ� �س �ب��ان �ي��ا وذل ��ك
بف�ضل ف ��ارق االه ��داف ع��ن منتخب
التانغو� .أم��ا يف ح��ال ف��وز االرجنتني
ع�ل��ى م�ن�ت�خ��ب "ال روخا"� ،سيحدد
ف��ارق االه ��داف الو�صيف ب�ين م�صر
و�إ�سبانيا.
و�أعرب مهاجم م�صر �صبحي رم�ضان
ع��ن ق ��درة ف��ري�ق��ه يف ان �ت��زاع بطاقة
الت�أهل بقوله ملوقع االحت��اد الدويل
لكرة ال�ق��دم (فيفا) يف نهاية مباراة
ف��ري�ق��ه ��ض��د االرج �ن �ت�ين يف اجلولة
الثانية "يجب �أن ي��درك اجلميع �أن
امل�صريني ال يفقدون الأمل �إطال ًقا.
هذا جيل ال يفقد االمل بتا ًتا� .سنقوم
ب�ت�ح�ل�ي��ل الأخ� �ط ��اء ال �ت��ي ارتكبناها
ونحقق الفوز يف املباراة االخرية".
وك��ان��ت �أف�ضل نتيجة حققتها م�صر
حلولها راب�ع��ة يف  1928كما بلغت امل �ن��اف �� �س��ات ب �خ �� �س��ارت �ه��ا مباراتيها �أم ��ام ال�برازي��ل ال�ت��ي تغلبت بدورها داين الفي�ش عر�ضني جيدين ال �سيما الربازيليون الطرف االف�ضل طوال
رب ��ع ال�ن�ه��ائ��ي يف  1924و 1984االولني �أمام �ساحل العاج  2-1ومن على املان�شافت  2-4ثم تعادلت مع �أم ��ام امل��ان�ي��ا وك ��ان ي�ستطيع اخلروج امل �ب��اراة على ال��رغ��م م��ن خ��و���ض 75
و.2012
دقيقة بع�شرة العبني بعد طرد العب
بغلة �أوفر من االهداف.
ثم �ضد �أملانيا � 3-2ضمن مناف�سات املنتخب الإفريقي �صفر�-صفر.
وت �خ��و���ض ال �� �س �ع��ودي��ة ال �ت��ي ودع ��ت امل�ج�م��وع��ة ال��راب �ع��ة ،م �ب��اراة �شرفية وقدم منتخب ال�سامبا بقيادة املخ�ضرم �أم� � � ��ا �� �ض ��د �� �س ��اح ��ل ال � � �ع� � ��اج ،ف �ك ��ان و�سطه دوغال�س لويز ،عل ًما �أن �ساحل

ال �ع��اج �أك�م�ل��ت �أواخ ��ر امل �ب��اراة بع�شرة
الع�ب�ين �أي��ً��ض��ا ب�ط��رد الع��ب و�سطها
�إبوي كوا�سي.
وتربز مباراة �ساحل العاج مع �أملانيا،
حيث يحتاج املنتخب الإف��ري�ق��ي اىل
التعادل فقط ليبلغ ربع النهائي.
وتت�صدر الربازيل الرتتيب بر�صيد
 4نقاط متفوقة بفارق االهداف عن
�ساحل العاج مقابل  3نقاط لأملانيا
وال �شيء لل�سعودية.
ت��واج��ه فرن�سا ال�ت��ي ع��ادت م��ن بعيد
يف اجل ��ول ��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ن��دم��ا قلبت
تخلفها �أم ��ام ج�ن��وب �إف��ري�ق�ي��ا 3-2
اىل ف� ��وز  3-4يف ال ��رم ��ق االخ�ي�ر
�ضمن مناف�سات امل�ج�م��وع��ة االوىل،
خطر اخل��روج عندما تلتقي اليابان
امل���ض�ي�ف��ة وال��وح �ي��دة ال �ت��ي ح�صدت
العالمة الكاملة من خالل الفوز يف
مباراتني.
وم�ن�ي��ت ف��رن���س��ا ب�خ���س��ارة ق��ا��س�ي��ة يف
م�ب��ارات�ه��ا االف�ت�ت��اح�ي��ة ��ض��د املك�سيك
 4-1وك��ان��ت يف طريقها اىل حزم

حقائبها عندما تخلفت ام��ام جنوب
�إف��ري �ق �ي��ا ح �ت��ى ال��دق �ي �ق��ة  ،86قبل
�أن ي�سجل ل�ه��ا مهاجمها املخ�ضرم
�أن��دري-ب�ي��ار جينياك ه��دف التعادل
 3-3راف ًعا ر�صيده اىل  4اهداف يف
امل�سابقة ،ثم ي�ضيف تيجي �سافانييه
ه��دف الفوز يف الدقيقة الثانية من
ال��وق��ت ب��دل ال�ضائع لتنع�ش �آمالها
بالت�أهل.
ويتعني على املنتخب الفرن�سي �شل
ح��رك��ة جن��م ري ��ال م��دري��د اال�سباين
ت��اك �ي �ف��و� �س��ا ك��وب��و �أح � ��د �أب � ��رز جنوم
امل�سابقة حتى الآن.
وتت�صدر اليابان املجموعة بالعالمة
الكاملة ( 6ن�ق��اط) مقابل  3نقاط
لكل من فرن�سا واملك�سيك مع �أف�ضلية
ف� ��ارق الأه� � ��داف ل�ل��أخ�ي�رة ،يف حني
حت�ت��ل ن�ي��وزي�ل�ن��دا امل��رك��ز الأخ�ي�ر بال
نقاط.
ويف امل� �ج� �م ��وع ��ة ال ��راب � �ع ��ة املعقدة
احل�سابات ،تلتقي كوريا اجلنوبية مع
هندورا�س ،ورومانيا مع نيوزيلندا.
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ا�س ُتبدلت �أ�سطورة اجلمباز الأم�يرك��ي �سيمون بايلز �أم�س الثالثاء
خ�لال نهائي مناف�سات امل�سابقة الكاملة للفرق يف الأل�ع��اب الأوملبية
املقامة يف طوكيو ،ب�سبب "م�شكلة طبية" وف��ق ما �أك��د حت��اد بالدها
للجمباز.
وقدمت حا�صدة �أربع ذهبيات يف �أوملبياد ريو  2016حركة افتتاحية
باهتة على ح�صان القفز ،ثم غادرت �أر�ضية امل�سابقة لفرتة وجيزة ،قبل
�أن تعود لالن�ضمام �إىل زمالئها يف الفريق.
لكن مت ا�ستبدالها يف املناف�سات ال�ث�لاث اخلتامية على العار�ضتني
خمتلفتي االرتفاع ،عار�ضة التوازن واحلركات الأر�ضية.

و�أكد االحتاد الدويل للجمباز على تويرت �أن "بايلز ،بعد م�شاركتها يف
جولة واحدة� ،ستجل�س لبقية مناف�سات نهائي ال�سيدات خارجاً".
وق��ال االحت��اد لوكالة فران�س بر�س �إن بايلز "ان�سحبت من امل�سابقة
الكاملة ب�سبب م�شكلة طبية ،و�سيتم تقييم و�ضعها يومياً من �أجل
املوافقة الطبية على املناف�سات املقبلة".
وتتجه الأنظار نحو بايلز� ،إذ تبحث ابنة الرابعة والع�شرين عن رفع
عدد ميدالياتها الذهبية �إىل ت�سعة.
و ُي�ع� ّد الفريق الأم�يرك��ي مر�شحاً لتحقيق ال�ف��وز ،لكن بايلز �أق ّرت
بال�ضغوط "�أ�شعر حقًا ب�أن حمل العامل كله ملقى على كتفي �أحياناً".

احلفناوي يخفق بالت�أهل �إىل
نهائي �سباحة  800م
و�سجل ال�سباح ال�شاب الذي فاج�أ العامل ب�إحراز ميدالية نادرة لتون�س يف
بعد يومني من �إح��رازه ذهبية تاريخية لتون�س يف �سباق  400م حرة،
ّ
ً
�سجل �آخر املت�أهلني
�أخفق ال�سباح ال�شاب �أيوب احلفناوي يف الت�أهل �إىل نهائي �سباق  800م م�سابقات احلو�ض ،زمنا قدره  7:49.14دقائق ،فيما ّ
 7:47.73د و�أ ّولهم الأوكراين ميخايلو رومانت�شوك  7:41.28د.
�أم�س الثالثاء يف �أوملبياد طوكيو.
وفيما ت�أهل ثمانية �سباحني �إىل النهائي ،ح ّل احلفناوي ( 18عاماً) يف ويف الت�صفيات عينها ،ح ّل امل�صري مروان القما�ش يف املركز ال�ساد�س ع�شر
" 7:52.76د" من �أ�صل  33م�شاركاً.
املركز العا�شر �ضمن الت�صفيات.

البحرين تواجه «البعبع» الدمناركي

م�صر لتعزيز �آمالها بالت�أهل بلقاء
اليابان يف اليد
ي�سعى منتخب م�صر بطل �إفريقيا
�إىل حتقيق ف��وزه ال�ث��اين وتعزيز
�آم��ال��ه يف بلوغ الأدوار الإق�صائية
م��ن مناف�سات م�سابقة ك��رة اليد
يف دورة ط��وك�ي��و االومل�ب�ي��ة عندما
يلتقي اليابان ال�ي��وم الأرب �ع��اء ،يف
ح�ين ت��واج��ه البحرين "البعبع"
ال��دمن��ارك��ي ب�ط��ل ال �ع��امل وحامل
ذهبية �أوملبياد ريو .2016
وا�ستهل الفراعنة م�شوارهم �ضمن
مناف�سات املجوعة الثانية بالفوز
بنتيجة  31-37على الربتغال
ال�ت��ي تخو�ض ب��اك��ورة م�شاركاتها
الأومل �ب �ي��ة ،قبل ان ي�سقطوا �أمام
ال � ��دمن � ��ارك يف م ��واج� �ه ��ة قوية

ت �ق��دم��وا ف�ي�ه��ا يف ن�ه��اي��ة ال�شوط
االول  14-15قبل ان يخرجوا
خا�سرين .27-32
و�أ��ش��اد م��درب ال��دمن��ارك نيكوالي
ياكوب�سن ب� ��أداء املنتخب امل�صري
ب �ق��ول��ه "املنتخب امل �� �ص��ري من
�أقوى املنتخبات امل�شاركة وبالتايل
ف��ال���ش�ع��ور رائ� ��ع ك��ون �ن��ا هزمناه.
يلعب منتخب م�صر ب�ق��وة لكننا
جنحنا يف احتواء خطورته وقمنا
ب��رد فعل جيد بعد تخلفنا نهاية
ال�شوط االول".
ومل ي�سبق لأي منتخب �إفريقي
�أن �صعد �إىل من�صة التتويج على
ال�صعيد الأومل �ب��ي وه��و م��ا ي�صبو

املنتخب امل���ص��ري لتحقيقه رغم
��ص�ع��وب��ة امل�ه�م��ة ،ع�ل�م��ا �أن �أف�ضل
نتيجة حققتها م�صر يف الأوملبياد
ك��ان��ت اح�ت�لال�ه��ا امل��رك��ز ال�ساد�س
يف ن���س�خ�ت��ي  1996يف �أتالنتا
االم�يرك �ي��ة وب �ك�ين ع ��ام ،2008
ك �م��ا و� �ص �ل��ت �إىل رب� ��ع النهائي
للمرة االخرية يف ن�سخة لندن عام
.2012
وع �ل��ى ال� ��ورق ت �ب��دو م�ه�م��ة م�صر
ال �ت��ي ل�ه��ا � �ص��والت وج� ��والت على
ال�صعيد القاري يف لعبة كرة اليد
وا�ست�ضافت ك�أ�س العامل مرتني،
�آخرها مطلع العام احلايل� ،سهلة
ال �سيما �أن اليابان ت�شارك يف هذه

اللعبة للمرة االوىل يف تاريخها.
ومي �ل��ك الع �ب��و امل�ن�ت�خ��ب امل�صري
خربة اللعب على �أعلى امل�ستويات
يف ال ��دوري ��ات االوروب� �ي ��ة �أبرزهم
حم�م��د ��س�ن��د م��ع ن�ي��م الفرن�سي،
ب��اال� �ض��اف��ة اىل امل �خ �� �ض��رم �أحمد
الأح �م��ر ( 37ع��ا ًم��ا) يف �صفوف
ال ��زم ��ال ��ك ال � ��ذي ي �خ��و���ض ثالث
�ألعاب �أوملبية له و�سيعتزل يف نهاية
دورة طوكيو.
وي �ع � ّول امل�ن�ت�خ��ب امل���ص��ري بقيادة
مدربه الإ�سباين روبرتو غار�سيا
ب� ��ارون� ��دو ع �ل��ى ب �ع ����ض اال�سماء
ال��رن��ان��ة ً
اي�ضا �أم�ث��ال علي الزين
امل �ن �ت �ق��ل ح ��دي� � ًث ��ا اىل بر�شلونة

اال� �س �ب��اين ،وع�ل��ى احل��ار���س كرمي
هنداوي كما ي�ضم املنتخب بع�ض
�أف��راد منتخب ال�شباب حت��ت 19
ع��ا ًم��ا امل �ت��وج ب�ب�ط��ول��ة ال �ع��امل يف
مقدونيا عام .2019
�أم� ��ا ال �ب �ح��ري��ن ،ف �ت��واج��ه خ�سارة
م �ب��ارات �ه��ا ال �ث��ال �ث��ة ت��وال � ًي��ا �أم� ��ام
ال � ��دمن � ��ارك ب �ط �ل��ة ال � �ع� ��امل بعد
�سقوطها �أمام ال�سويد واليابان.
وال� �ف ��وارق ك �ب�يرة ب�ين املنتخبني
ب �ط �ب �ي �ع��ة احل � � ��ال الن املنتخب
اال� �س �ك��دي �ن��ايف د�أب ال �� �ص �ع��ود اىل
من�صة التتويج يف بطولة �أوروبا
وبطولة العامل وااللعاب االوملبية،
يف ح �ي��ن ال مت � �ل� ��ك ال� �ب� �ح ��ري ��ن

تاريخً ا يف هذه اللعبة التي ي�سيطر
عليها االوروبيون عمو ًما.
وي� �ب ��رز يف �� �ص� �ف ��وف ال� ��دمن� ��ارك
ق��ائ��ده��ا امل�خ���ض��رم ميكل هان�سن
( 33ع ��ا ًم ��ا)جن ��م ب��اري ����س �سان
ج ��رم ��ان ال �ف��رن �� �س��ي ،واح � ��د من
�أع �ظ��م ال�لاع�ب�ين ع�ل��ى م��ر تاريخ

هذه اللعبة.
ويف املجموعة االوىل ،تربز مباراة
العمالقني الفرن�سي واالملاين.
ف�ف��رن���س��ا ت��ري��د ا� �س �ت �ع��ادة اللقب
االوملبي الذي خ�سرته يف الن�سخة
االخ �ي ��رة ب �ع��د ان ت ��وج ��ت بطلة
ل �ن �� �س �خ �ت��ي ب� �ك�ي�ن ع� � ��ام 2008

و ،2012عل ًما �أنها توجت بطلة
العامل �ست مرات � ً
أي�ضا �آخرها يف
قطر عام  .2015يف حني حتاول
�أملانيا ا�ستعادة �أجم��اده��ا ال�سابقة
ع� �ن ��دم ��ا ت� ��وج� ��ت ب �ط �ل ��ة للعامل
للمرة االخ�يرة عندما ا�ست�ضافت
البطولة عام .2007

حلم الذهبية على �أر�ضها ينتهي
باكرا لأو�ساكا
ً

ُمنيت اليابانية ناومي �أو�ساكا امل�صنّفة ثانية عامل ًيا الباحثة
عن املجد الأوملبي على �أر�ضها بانتكا�سة �أم�س الثالثاء� ،إثر
خروجها من الدور الثالث لأوملبياد طوكيو �ضمن مناف�سات
كرة امل�ضرب ب�سقوطها �أمام الت�شيكية ماركيتا فوندرو�شوفا
الثانية واالربعني عامل ًيا .4-6 ،1-6
وكانت �أو�ساكا قد اختريت لإ��ض��اءة املرجل يف حفل افتتاح
الألعاب اجلمعة الفائت� ،إيذانًا بانطالق املناف�سات و�أ�صبحت
�أول العبة ك��رة م�ضرب حت�صل على ه��ذا ال�شرف يف تاريخ
الأوملبياد.
وكانت �أو�ساكا املر�شحة الأوف��ر حظاً للفوز بالذهبية بعد

خ ��روج امل���ص� ّن�ف��ة �أوىل الأ� �س�ترال �ي��ة �آ� �ش �ل��ي ب��ارت��ي ال�صادم
م��ن ال ��دور الأول الأح ��د ث��م امل�صنفة ثالثة البيالرو�سية
�أرينا �سابالينكا االثنني ،ال �سيما يف ظل غياب العديد من
امل�صنفات الع�شر الأوليات.
وقبل و�صولها اىل �أوملبياد بالدها امل�ؤجل من ال�صيف املا�ضي
ب�سبب فريو�س كورونا ،غابت ابنة الـ 23عا ًما عن املالعب
م�ن��ذ ان���س�ح��اب�ه��ا م��ن م�ب��ارات�ه��ا يف ال� ��دور ال �ث��اين يف روالن
غ��ارو���س يف �أي��ار/م��اي��و ،ب�سبب ت��داع�ي��ات ق��راره��ا مقاطعة
و�سائل الإع�ل�ام ،قبل �أن تك�شف ع��ن معاناتها م��ن م�شاكل
اكتئاب وقلق �أبعدتها � ً
أي�ضا عن املناف�سة يف وميبلدون.

�إال �أنها مع عودتها اىل املناف�سات يف بالدها� ،صرحت بعد
فوزها يف الدور االول "�أ�شعر �أكرث من �أي وقت م�ضى �أنني
�أركز فقط على كرة امل�ضرب .خو�ض غمار الألعاب االوملبية
كان حل ًما راودين منذ �أن كنت طفلة".
�إال �أن ه��ذا احل�ل��م انتهى ب��اك� ًرا يف ي��وم ك��ارث��ي ارتكبت فيه
 32خط�أ مبا�ش ًرا يف غ�ضون  68دقيقة مقابل  10فقط
ملناف�ستها ،يف حني تعادلتا يف ال�ضربات الرابحة (.)22
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ب��ات��ت ف��ون��درو��ش��وف��ا و��ص�ي�ف��ة روالن غارو�س
� 2019أوىل امل �ت ��أه�لات اىل رب ��ع ال�ن�ه��ائ��ي ح�ي��ث تلتقي
الأرجنتينية ناديا بودورو�سكا �أو الإ�سبانية باوال بادو�سا.

معركة �أمريكية�-إيرانية يف اليابان بكرة ال�سلة
ت�ب��رز م��واج �ه��ة ري��ا� �ض �ي��ة بطعم
ال�سيا�سة اليوم الأربعاء يف اجلولة
الثالثة م��ن مناف�سات ك��رة ال�سلة
يف �أومل �ب �ي��اد ط��وك �ي��و ،ح�ي�ن تلتقي
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م��ع �إي � ��ران ،يف
ن��زال يحمل يف ط ّياته ك��ل امللفّات
الإق �ل �ي �م �ي��ة ال �ع �� �ص �ي �ب��ة ومظهر
الدبلوما�سية الدولية.
ب �ع ��د دع �� �س �ت �ه��ا ال �ن��اق �� �ص��ة �أم � ��ام
ف��رن �� �س��ا ،ال� �ت ��ي ج� � � �دّدت تف ّوقها
على الأم�يرك�ي�ين بعد رب��ع نهائي
م � ��ون � ��دي � ��ال  ،2019تخو�ض
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة م�ب��ارات�ه��ا �أمام
�إي� � � � ��ران ،ال� �ت ��ي خ �� �س��رت ب ��دوره ��ا
مباراتها الأوىل �أمام ت�شيكيا.
م� �ن ��ذ ال � �ع � ��ام  ،1980ات� �خ ��ذت
ال �ع�لاق��ات ب�ين ال��والي��ات املتحدة
و�إيران منحى املواجهة بال�سيا�سة.
فقُطعت ال�ع�لاق��ات الدبلوما�سية
ب�ي�ن ط �ه��ران ووا� �ش �ن �ط��ن اعتبارا
م��ن ذل��ك ال�ع��ام ،و�شهدت زي��ادة يف
التوتر خالل عهد دونالد ترامب
(.)2021-2017
وتخو�ض طهران والقوى الكربى،
مب�شاركة �أمريكية غري مبا�شرة،
م�ب��اح�ث��ات يف فيينا م�ن��ذ ني�سان/
�أبريل �سعياً لإحياء االتفاق حول
الربنامج ال�ن��ووي الإي��راين الذي
ان�سحبت الواليات املتحدة �أحادياً
منه العام  2018يف عهد ترامب.
ت�ع�ي��د ه ��ذه امل� �ب ��اراة �إىل الأذه � ��ان
ما ُيعرف با�سم "دبلوما�سية كرة

الطاولة" قبل  50ع��ام�اً ،حينما
ا�ستقل الأم�يرك��ي غلني ك��وان من
ط ��ري ��ق اخل� �ط� ��أ ح��اف �ل��ة املنتخب
ال�صيني ،عندما كان البلدان على
خالف عميق ذلك الوقت ،و�ش ّكلت
م�ن�ع�ط�ف�اً ت��اري �خ �ي �اً ل �ب��دء تطبيع
العالقات.
لكن تبدو الأمور اليوم �أكرث تعقيداً
من تلك الفرتة التاريخية.
لذلك ،ورغم �أن املواجهة ال�سيا�سية
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ل�ط��امل��ا ات �خ��ذت من
دول �أخرى م�سارح لعملياتها ،ف�إن
امللعب اليوم ريا�ضي بامتياز.

وك�م��ا يف ال���س�ي��ا��س��ة ،يف الريا�ضة،
يخو�ص منتخبا البلدين الأربعاء
ن� � � � ��زا ًال �� �س� �ي� �ك ��ون حم � ��ط �أن � �ظ� ��ار
كثريين.
وهذه هي املرة الثانية التي يلتقي
فيها املنتخبان بال�س ّلة ،بعد لقاء
ك ��أ���س ال �ع��امل  2019حينما فاز
الأمريكيون ب�سهولة .51-88
وال �شك �أن "الفريق احللم" هو
امل��ر��ش��ح الأب� ��رز ل�ل�ف��وز ،خ�صو�صاً
بقيادة جنومه �أمثال كيفن دورانت
ودام �ي��ان ل�ي�لارد ،و�سيطرته على
ال �ب �ط��ول��ة الأومل� �ب� �ي ��ة ع �ل��ى مدى

ال�سنوات املا�ضية مع  15ميدالية
ذهبية يف الريا�ضية ،فيما تعترب
�إي � ��ران ،ب�ط��ل �آ� �س �ي��ا ث�ل�اث م ��رات،
الأقل حظاً يف املجموعة.
ويف املجموعة الأوىل �أي�ضاً ،تواجه
ف��رن���س��ا ت�شيكيا م�ت���س� ّل�ح��ة بزخم
الفوز الأول على "درمي تيم".
وب � �ح� ��ال ف� ��وزه� ��ا ع� �ل ��ى ت�شيكيا،
�ست�ضمن فرن�سا ت�أهلها �إىل ربع
النهائي ،علماً ب��أن بطل وو�صيف
ك ��ل جم �م��وع��ة ي� �ت� ��أه ��ل �إىل دور
الثمانية م��ع �أف�ضل منتخبني يف
املركز الثالث.

ويف امل �ج �م��وع��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ،تلعب
�أمل��ان�ي��ا م��ع نيجرييا ،بعدما خ�سر
املنتخبان �أوىل مبارياتهما �أمام
�إيطاليا  83-92و�أ�سرتاليا -84
 65توالياً.
وب��ال�ت��ايل ،ج��اء دور امل��واج�ه��ة بني
�إيطاليا و�أ�سرتاليا �أي�ضاً.
ويف امل �ج �م��وع��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة ،تلعب
اخل �م �ي ����س الأرج � �ن � �ت �ي�ن و�صيفة
�أوملبياد �أثينا  ،2004مع �إ�سبانيا
بطلة العامل عام  2019وحاملة
برونزية  2016مع �إيطاليا.
وخ�سرت الأرجنتني �أوىل مبارياتها

ب�شكل الفت �أمام �سلوفينيا بف�ضل
تعملق جنم داال�س مافريك�س لوكا
دونت�شيت�ش ،الذي قدم �أداء قيا�سياً
غ�ي�ر م���س�ب��وق يف ت��اري��خ الألعاب
الأوملبية ،بعدما �سجل  48نقطة،
 31منها يف ال�شوط الأول.
ول�ك��ن رغ��م ذل��كُ ،يعترب املنتخب
الأرج�ن�ت�ي�ن��ي ال��وح�ي��د �إىل جانب
يوغو�سالفيا ( )1980واالحتاد
ال�سوفياتي ( 1972و)1988
الذي جنح يف ك�سر هيمنة الواليات
امل �ت �ح��دة امل �ت��وج��ة ب�ج�م�ي��ع الن�سخ
الأخرى منذ العام .1936
واح� �ت� �ك ��ر امل �ن �ت �خ �ب��ان الأم �ي�رك ��ي
( 2010و )2014والإ�سباين
( 2006و� )2019آخ ��ر �أربعة
�ألقاب من ك�أ�س العامل.
وي��أم��ل منتخب "ال روخا" ،الذي
ح �ق��ق ف � ��وزاً � �س �ه�ل ً
ا ع �ل��ى اليابان
�صاحبة الأر�ض  77-88االثنني،
م��وا��ص�ل��ة م �� �ش��واره ن�ح��و الذهبية
الأوىل يف ت��اري�خ��ه �أو �أق�ل��ه تكرار
اجناز  1984و 2008و2012
حني نالت الف�ضية.
�أم� � ��ا � �س �ل��وف �ي �ن �ي��ا ،ف �� �س �ت �ل �ع��ب مع
ال � �ي� ��اب� ��ان احل� �ل� �ق ��ة الأ� � �ض � �ع� ��ف يف
املجموعة ،و�ستكون فر�صة جديدة
لدونت�شيت�ش لك�سر الرقم القيا�سي
يف ع� ��دد ال �ن �ق��اط امل �� �س �ج��ل با�سم
الربازيلي �أو�سكار �شميدت ،الذي
�سجل  55نقطة �ضد �إ�سبانيا يف
�أوملبياد �سيول .1988

الرو�سي ريلوف ينهي �سيطرة
ظهرا
الأمريكيني يف  100م ً
حقّقت رو�سيا امل�شاركة حتت علم حمايد ب�سبب ق�ضايا من�شطات ،ثنائية
يف �سباق  100م ظهرا يف ال�سباحة ،بعد و�صول يفغيني ريلوف وكليمنت
كولي�سنيكوف يف املركزين الأول وال�ث��اين �أم�س الثالثاء� ،ضمن دورة
الألعاب الأوملبية ال�صيفية املقامة يف طوكيو حتى � 8آب�/أغ�سط�س.
و�سجل ريلوف ( 24عاما) ،اخت�صا�صي �سباق  200م ظهراً ،زمناً
ّ
ً
قدره  51.98ثانية متقدّما على كولي�سنيكوف ( 52.00ث) وحامل
اللقب الأمريكي راين موريف ( 52.19ث).
وهذه �أ ّول م ّرة منذ �ألعاب مو�سكو  ،1980يف�شل فيها �سباح �أمريكي
بح�صد ذهبية �أو ف�ضية ال�سباق.
ومل يكن ريلوف بعيداً عن الرقم القيا�سي العاملي امل�سجل با�سم موريف
( 51.85ث).
�أ�ضاف ذهبية �إىل الربونزية التي �أحرزها يف ريو  2016وذهبيتني يف
بطولة العامل عامي  2017و 2019وكلها يف  200م ظهراً.
من جهته ،ح�صد كولي�سنيكوف ( 21ع��ام�اً) ال��ذي يخو�ض م�شاركته
الأوملبية الأوىل برونزية مونديال  2019يف  50م ظهراً.
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ا�ستبعاد املالكم املغربي بعال ِل َع ِ�ضه �أذن خ�صمه
ا�س ُتبعد املالكم املغربي يون�س بعال من �أوملبياد طوكيو �أم�س ثامبو �أو الق�ضاة اخلم�سة.
الثالثاء بعد حماولته ع�ض �أذن مناف�سه النيوزيلندي دافيد وب�ع��د ن ��زال �سيطر عليها نييكا وح���س�م��ه �5-صفر� ،أعلن
املنظمون عن ا�ستبعاد املالكم املغربي و�إلغاء نتيجته برغم
نييكا يف دور الـ 16من وزن  91-81كلغ.
وذ ّكرت هذه احلادثة ِب َع�ضّ البطل الأمريكي ال�سابق مايك خ�سارته.
وجاء يف بيان �صادر عن جمموعة العمل اخلا�صة باملالكمة
تاي�سون لأذن �إيفاندر هوليفيلد عام .1997
وان��دف��ع ب�ع�لا ن�ح��و �أذن ال�ن�ي��وزي�ل�ن��دي ب�ي�ن�م��ا ك ��ان مي�سك التابعة للجنة الأومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة �أن بعال "كان ل��دي��ه نية
بذراعيه ،لكن خ�صمه جنح بتجنّب الهجوم ال��ذي حدث يف وا�ضحة يف ع�ض �أذن-وج ��ه خ�صمه يف اجل��ول��ة الثالثة من
اجلولة الثالثة .مل يالحظه احلكم ال�سريالنكي �شريوماال املباراة"� .أ�ضاف �أن بعال مت ا�ستبعاده ب�سبب "حركته غري

املحتملة �أثناء النزال".
حاول نييكا التقليل من �ش�أن احلادث يف ر�سالة على ح�سابه
يف موقع �إن�ستغرام "حماوة املعركة ميكن �أن تخرج الأف�ضل
والأ�سو�أ يف النا�س .هذا جزء من الريا�ضة ..لي�س لدي �سوى
االحت��رام خل�صمي وميكنني �أن �أق �دّر الإح�ب��اط ال��ذي �شعر
به".
وكان بعال " 22عا ًما" قد احتل املركز  17يف بطولة العامل
الأخرية لعام .2019

الأنظار نحو بايلز وذهبية �أوىل لربمودا
ف��ر� �ض��ت ال �� �س �ب��اح��ة الأ�سرتالية
كايلي ماكيون هيمنتها يف �سباق
 100م ظه ًرا وت�ألق رجال رو�سيا
وب��ري �ط��ان �ي��ا يف احل ��و� ��ض �أم�س
الثالثاء يف �أوملبياد طوكيو ،فيما
ترتكز الأنظار على احتمال �إحراز
الأم�ي�رك �ي��ة ��س�ي�م��ون ب��اي �ل��ز �أوىل
ذهبياتها يف اجلمباز.
وي �ت��اب��ع امل �ن �ظ �م��ون ب �ح��ذر م�سار
العا�صفة اال�ستوائية "نيبارتاك"
املتوقع �أن تبلغ الياب�سة يف �شمال
��ش��رق ال �ب�لاد خ�ل�ال ال�ن�ه��ار ،وقد
�أجربتهم على �إعادة جدولة بع�ض
امل�ن��اف���س��ات ع�ل��ى غ ��رار التجذيف
وال�ق��و���س والن�شاب ب�سبب الرياح
القوية.
و�ستُمنح �أوىل ميداليات م�سابقات
�را يف
رك��وب الأم ��واج امل��درج��ة �أخ�ي ً
الألعاب ،وقد مت ت�أخري مناف�سات
اليوم احلا�سم ب�سبب العا�صفة.
و�أح��رزت فلورا دايف �أوىل ذهبيات
الثالثاء مانحة ب��رم��ودا ،الدولة

ال�صغرية البالغ عدد �سكانها 70
�أل� ��ف ن �� �س �م��ة� ،أوىل ذه �ب �ي��ات �ه��ا يف
الألعاب يف م�سابقة الرتياثلون.
ويف ال�سباحة ،ح ّولت ماكيون (20
ع��ا ًم��ا) ذك��رى �أليمة �إىل �إجن��از يف
�سباق  100م ظ�ه��راً وك��ان��ت على
بعد  2باملئة من فقط من معادلة
رقمها القيا�سي العاملي ،م�سجلة
 57.45ثانية.
قالت ماكيون التي حطمت الرقم
الأومل �ب��ي "كانت ��س��اق��اي ت�ؤملانني
بالت�أكيد يف �آخر  20مرتاً".
وع��ان��ت م��اك �ي��ون يف حت�ضرياتها
ل�ل��أل� �ع ��اب يف ظ ��ل وف � ��اة وال ��ده ��ا
�شولتو ب�سرطان دم��اغ��ي يف �آب/
�أغ���س�ط����س  .2020و��ش�م��ت على
�ساقها جملة "�س�أبقى دائما معك"
تكرمياً لذكراه.
لكن ابنة بريزبني التي ت�ست�ضيف
مدينتها �أوملبياد  ،2032ح ّولت
ه��ذه ال��ذك��رى الأل�ي�م��ة �إىل حافز ل�ل�أم�يرك�ي��ة �سميث ( 19عاماً) الأ�� �س�ت�رال� �ي ��ة ث ��م ح �� �ص��د ذهبية ق� ��ادم� ��ة م� ��ن �آال� � �س � �ك� ��ا� ،صدمت ( 17ع ��ام ��ا) م��واط �ن �ت �ه��ا ليلي
الأمريكية ال�شابة ليديا جاكوبي كينغ حاملة الرقم العاملي عندما
�أل�ه�م�ه��ا لتحطيم ال��رق��م العاملي ال �� �ش �ه��ر امل ��ا� �ض ��ي يف الت�صفيات الألعاب الأوملبية.

�أحرزت ذهبية  100م �صدراً.
و ُتع ّد جاكوبي بني  11مراهقاً يف
املنتخب الأم�يرك��ي ا�ستفادوا من
ت��أج�ي��ل الأل �ع��اب مل��دة �سنة ب�سبب
فريو�س كورونا.
ولدى الرجال ،ح�صدت بريطانيا
ث�ن��ائ�ي��ة ذه�ب�ي��ة-ف���ض�ي��ة يف �سباق
 200م حرة عرب توم دين ودانكن
�سكوت يف �سباق غاب عنه ال�صيني
�سون يانغ ب�سبب الإيقاف.
ويف  100م ظه ًرا ،حقّقت رو�سيا
امل�شاركة حتت علم حمايد ب�سبب
ق �� �ض��اي��ا م �ن �� �ش �ط��ات ،ث �ن��ائ �ي��ة بعد
و��ص��ول يفغيني ري�ل��وف وكليمنت
كولي�سنيكوف يف املركزين الأول
والثاين.
وهذه �أ ّول م ّرة منذ �ألعاب مو�سكو
 ،1980يف�شل فيها �سباح �أمريكي
بح�صد ذهبية �أو ف�ضية ال�سباق.
وت�أهلت الأمريكية كايتي ليديكي
�إىل نهائي  200م ح��رة ،لتتفرغ
لنهائي  1500م الأربعاء.
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وتتجه الأنظار نحو جنمة اجلمباز
ب��اي �ل��ز يف جم � ّم��ع �أري� ��اك� ��ي ،حيث
ت�ب�ح��ث اب �ن��ة ال��راب �ع��ة والع�شرين
عن رفع عداد ميدالياتها الذهبية
( ،)4ب� �ع ��د �أن ارت� �ك� �ب ��ت بع�ض
الهفوات خالل ت�صفيات الأحد.
مر�شحا
و ُي�ع� ّد الفريق الأم�يرك��ي
ً
لتحقيق ال�ف��وز ،لكن بايلز �أق ّرت
بال�ضغوط "�أ�شعر حقًا ب��أن حمل
ال � �ع ��امل ك �ل��ه م �ل �ق��ى ع �ل��ى كتفي
�أحيانا".
وم��ع حظر اجلماهري يف مالعب
اجل�م�ب��از ،ع�ل��ى غ ��رار ك��ل املن�ش�آت
ب�سبب ك ��ورون ��ا ،حل�م��اي��ة ال�شعب
الياباين من تف�شي الفريو�س ،لن
حت�ظ��ى ب��اي�ل��ز مب��ن ي��دع�م�ه��ا على
املدرجات يف طوكيو.
وتعود املحلية ناومي �أو�ساكا �إىل
مالعب كرة امل�ضرب عندما تواجه
الت�شيكية ماركيتا فوندرو�شوفا
و�صيفة روالن غارو�س  ،2019يف
الدور الثالث.

لوكاكو يريد حتقيق املزيد
املواهب الواعدة جاهزة للت�ألق يف الألعاب الأوملبية
يف �صفوف �إنرت
حقبة ما بعد الأ�سطورة بولت

ت ّتجه الأنظار �إىل كوكبة من املواهب
ال�صاعدة بقيادة جنم القفز بالزانة
ال�سويدي �أرمان دوبالنتي�س ،العدّاء
الأم ��ري �ك ��ي ن� ��واه الي �ل ��ز ،الرنوجي
ك��ار� �س�تن ف ��اره ��ومل حم� ّ�ط��م الرقم
القيا�سي ل�سباق  400مرت حواجز
م�ط�ل��ع ال �� �ش �ه��ر احل � ��ايل ،وال� �ع ��داءة
الأم�يرك�ي��ة �سيدين م��اك�لاف�ل�ين ،يف
دورة الأل �ع��اب الأومل �ب �ي��ة يف طوكيو،
�أول �أل �ع��اب �صيفية م�ن��ذ  17عامًا
ال ت�شهد تواجد ال�ع��داء اجلامايكي
الأ�سطورة �أو�سني بولت.
يف غ �ي��اب ب��ول��ت ال� ��ذي اع �ت ��زل عام
 ،2017ج��اء دوب�لان�ت�ي����س واليلز
وف��اره��ومل وماكالفلني �إىل اليابان
بح ًثا عن �صنع جمدهم اخلا�ص.
ك��ان بولت مغمورا عندما �شارك يف
الأل�ع��اب االوملبية للمرة االوىل عام
 2004يف اثينا وعمره  20عاما،
وقتها خرج من ال��دور الأول ل�سباق
 200م ،لكنه د َّون ا�سمه ب�أحرف
من ذهب بعد ذلك بتتويجه بثماين
ميداليات ذهبية يف �أل�ع��اب 2008
و 2012و.2016
ل�ي����س ه �ن��اك ��ش��ك يف �أن ري��ا� �ض��ة �أم
الألعاب كافحت يف الأع��وام الأخرية
لإي �ج��اد جن��م يف م�ستوى و�إجن ��ازات
"الإع�صار" و"الربق" اجلامايكي،
لذا ف��إن غياب اجلماهري عن الأيام
الع�شرة ملناف�سات �ألعاب القوى التي
تبد�أ يف طوكيو يوم اجلمعة ،ب�سبب
�إجراءات مكافحة فريو�س "كوفيد-
 "19تعترب تراجيدية ،لأنه ت�شهد
ب��زوغ جمموعة م��ن النجوم ال�شابة
�أك�ث��ر م ��ن ق � ��ادرة ع �ل��ى الأق � ��ل على
حتمل القليل من عباءة بولت.
�إ�ضافة �إىل الإث ��ارة� ،أدى التقدّم يف
ت�ق�ن�ي��ة �أح ��ذي ��ة اجل� ��ري �إىل ظهور
جم� �م ��وع ��ة م� ��ن امل �ت �خ �� �صّ �� �ص�ي�ن يف
امل�سافات املتو�سطة والطويلة والذين
ي �ت �ه��اف �ت��ون ع �ل��ى حت �ط �ي��م الأرق� � ��ام
القيا�سية ال�ع��امل�ي��ة كلما ��ش��ارك��وا يف
�سباقات امل�ضمار.
ح� ّل��ق دوب�لان�ت�ي����س مب�سابقة القفز
ب��ال��زان��ة ل�ل��رج��ال �إىل م�ستوى عال

اع ��رب م�ه��اج��م �إن�ت�ر االي �ط��ايل ب�ط��ل ال ��دور املحلي
املو�سم الفائت ،البلجيكي ال��دويل روميلو لوكاكو
انه يريد حتقيق املزيد يف �صفوف فريقه وذلك بعد
عودته اىل �صفوفه ا�ستعدادا للمو�سم اجلديد.
وك��ان لوكاكو �ساهم ب�شكل كبري املو�سم املا�ضي يف
و�ضع فريقه ح��دا ل�صيام دام  11عاما مل يحقق
ف�ي��ه ل�ق��ب ال� ��دوري االي �ط��ايل م��ن خ�ل�ال ت�سجيله
 24هدفا ليحتل املركز الثاين يف ترتيب الهدافني
وراء مهاجم يوفنتو�س النجم الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو لكن النقطة ال�سوداء الوحيدة املو�سم املا�ضي
كانت يف ف�شل فريقه يف تخطي دور املجموعات يف
دوري ابطال اوروبا.
وق� ��ال ل��وك��اك��و ال� ��ذي ان�ت�ق��ل اىل ��ص�ف��وف فريقه
قبل مو�سمني ق��ادم��ا م��ن مان�ش�سرت يونايتد
االن �ك �ل �ي��زي م �ق��اب��ل ��ص�ف�ق��ة ن��اه��زت ال80
مليون ي��ورو لتلفزيون ال �ن��ادي "ن�أمل يف
حتقيق املزيد املو�سم املقبل".
و�سجل لوكاكو حتى االن  64هدفا يف 95
خا�ضها يف �صفوف ن��ادي��ه يف جميع
جدا ،لي�س فقط من خالل ت�سجيله
رقما قيا�سيا عامليا جديدا بلغ 6.18
�أمتار داخل قاعة العام املا�ضي ،ولكن
أي�ضا بتخطيه حاجز  6.15م ً
� ً
رتا
ّ
يف ال �ه��واء ال �ط �ل��ق ،ل�ي�ح��ط��م بفارق
��س�ن�ت�ي�م�تر واح� ��د ال��رق��م القيا�سي
ال� �ع ��امل ��ي ل�ل��أ�� �س� �ط ��ورة الأوك � � � ��راين
�سريغي بوبكا وال��ذي �سجله يف عام
.1994
وق��ال دوبالنتي�س البالغ من العمر
 21عامًا عندما �سئل عما �إذا كان
املزيد حتطيم من الأرق��ام القيا�سية
ه��و ال �ه��دف يف ط��وك�ي��و "الفوز هو
الهدف الوحيد ح ًقا".
و�أ� � �ض ��اف "يف ع ��امل الأح� �ل ��ام� ،أو ّد
ال ��ذه ��اب (�إىل ط��وك �ي��و) وحتطيم
الرقم القيا�سي العاملي والقيام ب�شيء
�أ�سطوري جدا يف الألعاب .لكنها �أ ّول
�أل �ع��اب يل� ،أري� ��د ف�ق��ط ال �ف��وز ،هذا
ه��و ال���ش��يء ال��وح�ي��د ال ��ذي ي ��دور يف
ذهني".
م��ن امل �ق � ّرر �أن ي�ك��ون �سباق  400م
ح��واج��ز �أح��د �أك�ث�ر ال�سباقات �إثارة
ل ��دى ال��رج��ال وال �� �س �ي��دات ،ب�ع��د �أن
��س�ج��ل ك��ل م��ن ال�ن�روج��ي فارهومل

والأم �ي�رك � �ي ��ة م��اك�ل�اف �ل�ي�ن رقمني
ق �ي��ا� �س �ي�ي�ن ع ��امل� �ي�ي�ن ج ��دي ��دي ��ن يف
طريقهما �إىل طوكيو.
ك�لاه�م��ا مي�ل��ك م�ن��اف���س��ا ق��وي��ا على
الذهب الأوملبي هما الأمريكيان راي
بنجامني وبطلة العامل و�أوملبياد ريو
دي جانريو دليلة حممد.
وي�سعى تريفون بروميل لي�صبح �أول
عداء �أمريكي يفوز ب�سباق  100م يف
الألعاب الأوملبية منذ جا�سنت غاتلني
يف عام  2004يف �أثينا ،خ�صو�صا يف
ظل غياب "�سيد ال�سباق" بولت.
يف امل�ق��اب��ل ،تبدو �شيلي�-آن فريزر-
ب��راي ����س م��ر��ش�ح��ة ف ��وق ال �ع ��ادة ملنح
جامايكا الذهبية الثالثة يف �سباق
 100م .وي��رك��ز اليلز على �سباق
 200م ،على الرغم من �أنه �سيواجه
مناف�سة �شديدة من مواطنه �إيريون
نايتون ال��ذي حقق  19.88ثانية
يف �أي��ار/م��اي��و وه��و يف �سن ال�سابعة
ع�شرة من عمره فقط ،وك�سر رقمني
قيا�سيني عامليني يف فئة ال�شباب كان
ميلكهما بولت �ساب ًقا.
م� � � ��واط� � � ��ن ف� � � � ��اره� � � � ��ومل ،ي � ��اك � ��وب
�إنغيربيغت�سن البالغ من العمر 20

عامًا فقط ،هو الآن املناف�س ال�شر�س
لعدائي �شرق �إفريقيا الأقوياء ،بعد
�أن �سجل �أرق��ا ًم��ا قيا�سية �أوروبية
يف ��س�ب��اق��ات  1500م و� 5آالف م،
وح�صد �ألقابًا قارية.
وق��ال "هديف طويل امل��دى� ،أري��د �أن
�أك� ��ون ق� ��ادرا ع�ل��ى ال �ف��وز بامليدالية
الذهبية يف البطوالت الكربى".
و�أ�� �ض ��اف "املو�سم امل��ا� �ض��ي مل يكن
يتعلق بالفوز ولكن باجلري ب�سرعة.
ه��ذا ال�ع��ام �سيكون االجت��اه املعاك�س
بالن�سبة لطوكيو� .أنا بحاجة للت�أكد
ب�أنني ��س��أك��ون يف �أف�ضل ح��االت��ي يف
طوكيو" .ن ��اد ًرا م��ا تنتهي �سباقات
امل �� �س��اف��ات امل�ت��و��س�ط��ة وال �ط��وي �ل��ة يف
ال�ب�ط��والت الكبرية �أرق��ا ًم��ا قيا�سية
لأن �ه��ا مت�ي��ل �إىل �أن ت�ك��ون تكتيكية
�أكرث.
لكن التقدّم التكنولوجي يف �أحذية
اجل��ري يعني �أن��ه ال ي��وج��د �أي رقم
قيا�سي عاملي �آمن يف الوقت احلايل،
ع �ل��ى الأق � ��ل ل�ي����س يف وج� ��ود �أمثال
الهولندية اجل��ري�ئ��ة �سيفان ح�سن
التي �ستحاول حتقيق ثالثية غري
م���س�ب��وق��ة م��ن خ�ل�ال م���ش��ارك�ت�ه��ا يف

��س�ب��اق��ات  1500م و� 5آالف مرت
و� 10آالف م.
ول � � ��دى ال � ��رج � ��ال ي ��ر�� �ص ��د ال� �ع ��داء
الأوغندي جو�شوا ت�شيبتيغي ثنائية
� 5آالف م و� 10آالف م.
و�سيكون  18متوجا بالذهب الأوملبي
قبل خم�سة �أعوام يف ريو دي جانريو
حا�ضرين يف طوكيو.
وف�شل الأم��ري�ك��ي دون��اف��ان برازير،
ب� �ط ��ل ال � �ع� ��امل يف �� �س� �ب ��اق  800م
واجل��ام��اي �ك��ي ع�م��ر م��اك�ل��وي��د ،بطل
�أوملبياد ريو يف �سباق  110م حواجز،
يف حجز بطاقتيهما يف التجارب يف
بلديهما ،يف حني يغيب جنوم �آخرون
م �ث��ل ال �ب �ط��ل ال �ع��امل��ي والأومل � �ب� ��ي يف
م�سابقة الوثبة الثالثية الأمريكي
كري�ستيان تايلور ب�سبب الإ�صابة.
وي� ��� �ض ��م امل� �ن� �ت� �خ ��ب الأم �ي ��رك� � ��ي يف
�صفوفه املخ�ضرمة �ألي�سون فيليك�س
البالغة من العمر  35عامًا والتي
��س�ت���ص�ب��ح �أك�ث��ر ع � ��داءة ت �ت��وي� ً�ج��ا يف
ت��اري��خ الأل �ع ��اب� ،إذا ر��ص�ع��ت عنقها
مب�ي��دال�ي��ة يف م���ش��ارك�ت�ه��ا اخلام�سة
يف الأوملبياد والتي ح�صدت خاللها
ت�سع ميداليات حتى الآن.

امل�سابقات.
و�سيلعب لوكاكو ب��ا��ش��راف م��درب جديد لإن�تر هو
�سيموين اينزاغي الذي حل بدال من انتونيو كونتي
خلالف االخري مع ادارة النادي حول التعاقدات يف
ظل االزمة املالية التي مير بها النادي اللومياردي.
و��س�ب��ق لإي �ن��زاغ��ي ان ا� �ش��رف ع�ل��ى ج� ��وردان لوكاكو
�شقيق روميلو يف �صفوف ناديه ال�سابق الت�سيو.
وقال لوكاكو "لقد حتدثت اىل املدرب يف اليوم الذي
مت تعيينه ر�سميا وخ�لال م�شاركتي يف ك�أ�س اوروبا
االخرية" .و�أ� �ض��اف "لقد ق��ال يل �شقيقي �أ�شياء
كثرية عنه� .إن��ه م��درب جيد واعتقد بانه �سي�ساعد
ال� �ن ��ادي ع �ل��ى حت�ق�ي��ق امل��زي��د من
ال�ن�ج��اح��ات؟ �آم ��ل ان نعمل
ج�م�ي�ع��ا مل��وا� �ص �ل��ة ال�سري
ع �ل��ى ال �ن �ه��ج ذات� ��ه الذي
بد�أناه".
وختم "�أنا �سعيد للعودة
اىل التدريبات".

�صائد كنوز يغو�ص يف موقع �أغلى حطام �سفينة يف العامل
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

عُرث على عملة ذهبية نادرة من "�أغلى حطام �سفينة يف العامل"" ،نوي�سرتا �سينورا دي �أتوت�شا" امل�ش�ؤومة ،قبالة
فلوريدا كيز .واكت�شف زاك مور ،املهند�س يف �شركة  ،Mel Fisher's Treasuresالعملة الذهبية يف  16يوليو،
لتكون الرقم  121التي عُرث عليه من احلطام والأول منذ عام .2001
وكتبت  Mel Fisher's Treasuresيف من�شور باملدونة" :تقدر قيمتها اليوم مبا ال يقل عن � 98أل��ف دوالر،
�أو �أكرث" .و�أ�ضافت ال�شركة" :هذا االكت�شاف اجلديد للعملة الذهبية ي�أتي قبل �أيام قليلة من الذكرى ال�ساد�سة
والثالثني الكت�شاف �أتوت�شا  Motherloadعام ."1985
وعندما حتطمت "نو�سرتا دي �أتوت�شا" يف عام  ،1622كانت حتمل كمية هائلة من الذهب والف�ضة والأحجار
الكرمية وغريها من الأ�شياء الثمينة املتجهة للمكت�شف اجلديد .وت�شري التقديرات �إىل �أن قيمة �شحنتها بلغت
حوايل  400مليون دوالر .ويعد مور ع�ضوا يف �سفينة الإنقاذ  ،Mel Fisher's J.B. Magrudeوالتي كانت تعمل
يف موقع غرق ال�سفينة لبع�ض الوقت.
وكان والد زاك ،بيل ،جزءا من الطاقم الذي اكت�شف يف الأ�صل "نو�سرتا دي �أتوت�شا" يف عام .1985
ويف عام � ،2014أعلنت "نوي�سرتا �سينورا دي �أتوت�شا" ك�أكرث حطام �سفينة يف العامل قيمة وفقا ملو�سوعة غيني�س
للأرقام القيا�سية .وكانت حتمل  40طنا من الذهب والف�ضة� ،إىل جانب  70رطال من الزمرد عندما دمرها �إع�صار
يف �سبتمرب .1622
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طبيب الأ�سنان قاتل زوجته � :ساعة �شيطان دمرت حياتي

مكفوف مدمن على �ألواح التز ّلج

ك�شفت و��س��ائ��ل �إع�ل�ام م���ص��ري��ة� ،آخ ��ر ال �ت �ط��ورات ب�ش�أن
التحقيقات اجل��اري��ة م��ع طبيب الأ� �س �ن��ان ،املتهم بقتل
زوجته بالدقهلية .واعرتف طبيب الأ�سنان املتهم بقتل
زوج�ت��ه �أث�ن��اء ا�ستجوابه �أم��ام رج��ال املباحث بتفا�صيل
جرميته ،حيث قال �إنه تخل�ص من املجني عليها ب�سبب
خالفات زوجية بينهما .و�أ�ضاف املتهم �أنه ا�ستخدم �سكني
املطبخ ،و�سدد لزوجته لها  11طعنة يف الظهر والبطن،
وتوجه عقب ذلك �إىل �إحدى ال�شقق مبنطقة العامرية
بالإ�سكندرية ،حتى مت �إلقاء القب�ض عليه.
وو�صف املتهم عمله بـ"�ساعة �شيطان" ،م�ضيفا �أن��ه مل
يكن يق�صد ذلك ،وب�أن ما قام به قد دمر م�ستقبله وحياته
و�أوالده .وح�سبما ذكر موقع �صحيفة "الوطن" امل�صرية،
فقد ك�شف املتهم عن تفا�صيل الواقعة قائال� ،إن م�شاجرة
ن�شبت بينه وبني زوجته ب��د�أت مب�شادة كالمية تطورت
�إىل ت�شابك ب��الأي��دي ،ثم توقفت امل�شاجرة ،وتوجه بعد
ذلك �إىل مطبخ ال�شقة ،وا�ستل �سكينا و�سدد لها طعنات
عدة �أثناء جلو�سها على �سجادة ال�صالة ،وف ّر هاربا.
ت��و��ص�ل��ت اجل �ه ��ات الأم �ن �ي��ة ل�ل�ق�ب����ض ع �ل��ى امل �ت �ه��م بعد
ورود ب�لاغ لق�سم ث��ان املن�صورة من امل�ست�شفى الدويل،
با�ستقباله جثة طبيبة �أ�سنان وبها ع��دة طعنات نافذة
بالظهر والبطن وال�صدر.

ميتلك ال �ي��اب��اين ري��و��س��ي �أوت �� �ش��ي جميع امل���س�ل�ت��زم��ات املزخرفة
اخلا�صة بريا�ضي ميار�س ال�سكايت بورد "�ألواح التز ّلج" :القمي�ص
الف�ضفا�ض وال�سراويل املنخف�ضة املتدلية وقبعة البي�سبول ذات
القمة امل�سطحة .لكنه يتزلج � ً
أي�ضا ب�شيء �آخ��ر :ع�صا .فقد هذا
ال�شاب ،البالغ  21عامًا 95 ،يف املئة من ب�صره ب�سبب حالة ت�سمى
التهاب ال�شبكية ال�صباغي ،وهو مر�ض وراثي مزمن يتميز بت�صبغ
�أ�سود وتن ّك�س تدريجي ل�شبكية العني� .إالّ �أنّ هذه الإعاقة مل متنعه
من ممار�سة ريا�ضة ال�سكايت ب��ورد �أو متابعة ب�شغف م�سابقاتها
خلف �شا�شة التلفزيون بعدما �أُدرج��ت للمرة االوىل يف تاريخها
يف �أومل�ب�ي��اد طوكيو ه��ذا الأ��س�ب��وع .ويعترب �أوت�شي م��ن املواظبني
على تقدمي عرو�ض يف منتزه خم�صّ �ص ملمار�سي ريا�ضة التز ّلج
على اللوح يف ت��وك��وروزاوا يف �شمال طوكيو ،حيث ي ��ؤدّي العديد
م��ن حم ّبي ه��ذه الريا�ضة ،وم��ن بينهم ه��ذا ال�شاب بثقة احل ّيل
التي يجيدها :ي�ضع اللوح على الأر�ض ويدفع بعكازه �إىل الأمام،
ويت�أرجح من جهة �إىل �أخ��رى لكي ي�شعر بالعقبات .قال لوكالة
فران�س بر�س "ميكن ملعظم النا�س �أن يدركوا كيف �ستكون الأمور
مبج ّرد الر�ؤية" ،م�ضيفاً "لكن يف حالتي ،بداية يجب �أن �أقوم
بتجربة� .أحاول اللم�س و�أحاول ال�صعود على اللوح".

يبيتون يف ال�شارع للح�صول على الأوك�سجني

ت��داول ج��زائ��ري��ون مقاطع فيديو تظهر مواطنني يبيتون �أمام
م�صانع �إنتاج الأوك�سجني مللء �أنابيب الأوك�سجني اخلا�صة بهم،
و�سط �إجراءات �أمنية م�شددة خوفا من �أعمال �شغب.
وترف�ض امل�ست�شفيات يف خمتلف �أن�ح��اء البالد ا�ستقبال مر�ضى
كورونا ،ب�سبب امتالء غرف الإنعا�ش وفقدان الأوك�سجني.
و�أظ�ه��ر مقطع فيديو الفو�ضى التي خلفها ع��دد م��ن املواطنني
من �أج��ل احل�صول على الأوك�سجني .وك��ان م�س�ؤول يف �أح��د �أكرب
م�ست�شفيات البالد قد طلب من ال�سلطات �إعالن حالة الطوارئ،
ب�سبب ارتفاع �أعداد الوفيات ب�سبب عدم وجود �أنابيب �أوك�سجني.
ويف وقت �سابق� ،أمر الرئي�س اجلزائري عبد املجيد تبون ب�إطالق
عملية كربى ل�صيانة وجتديد من�ش�آت و�أجهزة الإمداد بالأوك�سجني
يف امل�ؤ�س�سات الطبية .كما �أمر تبون باقتناء وحدات �إنتاج متنقلة
للأوك�سجني ف��ورا م��ن �أج��ل دع��م امل�ست�شفيات ال�ك�برى .و�شهدت
اجلزائر بداية من الأ�سبوع الأول من ال�شهر اجلاري ،انت�شارا كبريا
لفريو�س "دلتا" ،وذلك بن�سبة  71يف املئة من بني الفريو�سات.

جدار رملي عمالق يبتلع مدينة
ت�سببت عا�صفة رملية كثيفة م�صحوبة ب�سحب الغبار يف
حدوث فو�ضى يف مدينة دونهوانغ القدمية على طريق
احلرير يف �شمال غربي ال�صني.
فقد �ضربت العا�صفة الرملية ،التي بلغ ارتفاعها 100
مرت على الأقل ،حوايل ال�ساعة  3م�ساء ،مدينة دونهوانغ،
يف  25يوليو  ،2021مم��ا �أج�ب�ر ال�شرطة املحلية على
فر�ض �ضوابط على حركة امل��رور عند ب��واب��ات الر�سوم
و�أم��رت ال�سائقني ب�إبعاد �سياراتهم عن الطرق ال�سريعة
و�إىل مناطق اخلدمة النتظار انتهاء العا�صفة.
و�أظهرت لقطات الفيديو العا�صفة الرملية وهي تبتلع
مدينة دون�ه��وان��غ ،وه��ي موطن لكهوف "موغاو"� ،أحد
مواقع الرتاث العاملي لليون�سكو ،والتي تقع يف �صحراء
جوبي وت�شتهر مبناخها القا�سي وظروفها املعي�شية.
و�أظهرت اللقطات ،التي ن�شرت على موقع تويرت ،مبان
�شاهقة وهي تختفي حتت �سحابة الغبار الهائلة ،حيث
انخف�ضت الر�ؤية �إىل �أقل من � 7أمتار.

حا�سوب عمالق لر�صد التغريات املناخية

لي�س املغرب يف من�أى عن م�شكلة التغريات املناخية وتداعياتها
على امل�ستوى البيئي واالقت�صادي واالجتماعي ،وهو ما تظهره
معطيات مناخية مر�صودة على م�ستوى اململكة.
ويف �إط��ار خطتها ملكافحة ه��ذه امل�شكلة ،اقتنت املديرية العامة
للأر�صاد اجلوية (حكومية) ،حا�سوبا �أطلقت عليه ا�سم "�أمطار"،
ويعد من �أقوى احلوا�سيب و�أكربها على م�ستوى مراكز الأر�صاد
اجلوية يف �أفريقيا .وقد �شرعت املديرية يف ت�شغيل هذا احلا�سوب
العمالق ،بعد عمليات اختبار ونقل للتطبيقات واملعطيات الر�صدية
ام �ت��دت م�ن��ذ �شهر �أب��ري��ل امل��ا��ض��ي .ق��وة ح�سابية ت�ت��وق��ع ظواهر
ق�صوى:ي�ؤكد احل�سني يوعابد ،امل�س�ؤول عن التوا�صل يف املديرية
العامة للأر�صاد اجلوية� ،أن احلا�سوب اجلديد "يعتمد يف توقع
الظواهر اجلوية الق�صوى والتوقعات املناخية �إىل حد كبري على
القوة احل�سابية التي يجب توفريها لتفعيل االبتكارات الناجتة
عن البحث العلمي يف ال ّنمذجة العددية للطق�س واملناخ".

طالب لرئي�سة وزراء نيوزيلندا :عمرك يبدو  62عام ًا!

�إميلي بالنت خالل ح�ضورها العر�ض الأول لفيلم  Jungle Cruiseيف ديزين الند بارك ،كاليفورنيا .رويرتز

من�شور جديد من �إميي مواقع جديدة تن�ضم لقائمة الرتاث العاملي �شبكات اجليل اخلام�س تخف�ض االنبعاثات
عن دالل عبد العزيز

وج �ه��ت ال �ف �ن��ان��ة امل �� �ص��ري��ة �إمي ��ي
��س�م�ير غ ��امن ،ع�بر ح�سابها على
�إن���س�ت�غ��رام ،طلبا ملتابعيها ب�ش�أن
والدتها النجمة دالل عبد العزيز.
ون �� �ش��رت �إمي ��ي م�ن���ش��ورا مرفوقا
ب�صورة قدمية لها رفقة والدتها،
وع �ل �ق��ت ع�ل�ي�ه��ا ب��ال �ق��ول�" :أرجو
الدعاء لها ،ربنا ي�شفيها".
وت�ف��اع��ل ع��دد ك�ب�ير م��ن املتابعني
وجن ��وم ال �ف��ن م��ع م�ن���ش��ور �إمي ��ي،
ح �ي��ث دع � ��وا ل �ل �ف �ن��ان��ة دالل عبد
العزيز بال�شفاء العاجل.
يذكر �أن دالل عبد العزيز �أ�صيبت
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا منت�صف �شهر
�أب��ري��ل امل��ا��ض��ي ،ومت �آن ��ذاك نقلها
�إىل امل�ست�شفى .وم��ا ت��زال تتلقى
العالج ب�سبب م�ضاعفات "كوفيد-
 "19على �صحتها.
ويكتنف الغمو�ض الو�ضع ال�صحي
للفنانة امل�صرية ،البالغة من العمر
 61عاما ،فيما ي��روج البع�ض من
ح�ين لآخ ��ر �إ� �ش��اع��ات ع��ن وفاتها،
وه��و الأم ��ر ال ��ذي تنفيه عائلتها
ب���ش�ك��ل ق ��اط ��ع .ويف وق ��ت �سابق،
�أك ��د ال��دك�ت��ور حممد ن ��ادي ع�ضو
اللجنة العلمية ملكافحة كورونا
التابعة ل��وزارة ال�صحة وال�سكان،
�أن دالل ت�ع��اين م��ن م�ت�لازم��ة ما
بعد كورونا ،حيث يتم و�ضعها الآن
على جهاز تنف�س غري ثاقب بدون
الأنبوبة احلنجرية.

Wednesday

�أدرجت جلنة الرتاث العاملي يف منظمة اليون�سكو �سبعة مواقع جديدة �ضمن
قائمتها للرتاث العاملي.
ومن بني هذه املواقع� ،أربعة يعود �إدراجُ ها �إىل "ما تكت�سيه من �سمات طبيع ّية"،
بح�سب ما �أوردت اليون�سكو على موقعها الإل�ك�تروين ،وهي جزيرة �أمامي-
�أو�شيما وجزيرة توكونو�شيما واجلزء ال�شمايل من جزيرة �أوكيناوا وجزيرة
�إيريوموتيه (اليابان) ،وم�سطحات امل ّد واجلزر الكورية غيتبول (جمهورية
كوريا) ،وموقع جممع غابات كاينغ كرا�شان (تايالند) وموقع غابات كول�شيد
املطرية و�أرا�ضيها الرطبة (جورجيا).
و�أدرجت ثالثة مواقع "ملا تكتنزه من �سمات ثقافية" ،وهي تل �أر�سالن تيبيه
(تركيا) ،وامتداد موقع خط دفاع �أم�سرتدام الذي بات يُعرف با�سم خط الدفاع
املائي الهولندي (هولندا) ،وموقع عابر للحدود هو امل�ستعمرات اخلريية
(بلجيكا وهولندا) .و�ضمت اليون�سكو الأحد �أربعة مواقع ثقافية جديدة �إىل
قائمة الرتاث العاملي ،تقع يف ال�صني والهند و�إي��ران و�إ�سبانيا .وتلتئم جلنة
الرتاث العاملي لليون�سكو يف دورتها ال�سنوية الرابعة والأربعني عرب االنرتنت
يف مدينة فوت�شو ،ومن املتوقع �أن ي�ستمر �إدراج املواقع حتى  28متوز/يوليو.

الأج�سام امل�ضادة الناجتة عن لقاح �سينوفاك تدوم � 6أ�شهر
ك�شفت درا�سة معملية �أن الأج�سام امل�ضادة التي ينتجها لقاح �سينوفاك
بيوتيك امل�ضاد لكوفيد -19انخف�ضت �إىل �أقل من م�ستوى مهم للوقاية
بعد نحو �ستة �أ�شهر من تلقي اجلرعة الثانية لدى معظم الأ�شخا�ص ،لكن
تناول جرعة ثالثة له �أثر تن�شيطي قوي.
و�أع�ل��ن باحثون �صينيون ه��ذه النتائج ا�ستنادا �إىل عينات دم من بالغني
�أ�صحاء يف املرحلة العمرية بني  18و 59عاما يف بحث ُن�شر يوم الأحد
لكن مل يتم �إجراء درا�سات مقارنة بعد.
وق��ال الباحثون �إن��ه مل يت�ضح كيف �سي�ؤثر نق�ص الأج�سام امل�ضادة على
فعالية اللقاح نظرا لأن العلماء مل يحددوا بدقة احلد الأدنى من م�ستويات
الأج�سام امل�ضادة التي ينتجها �أي لقاح وتكون كافية للوقاية من املر�ض.
وك�شفت الدرا�سة �أي�ضا �أن متلقي اللقاح يف بع�ض الفئات ،الذين تلقوا
جرعة ثالثة من �سينوفاك بعد نحو �ستة �أ�شهر من اجلرعة الثانية زادت
الأج�سام امل�ضادة لديهم بنحو ثالثة �إىل خم�سة �أمثال ما كانت عليه بعد
 28يوما من اجلرعة الثالثة مقارنة بامل�ستويات امل�سجلة بعد �أربعة �أ�سابيع
م��ن اجل��رع��ة الثانية .لكن الباحثني ح��ذروا م��ن �أن ال��درا��س��ة مل تخترب
فعالية الأج���س��ام امل���ض��ادة يف م��واج�ه��ة ��س�لاالت �أك�ث�ر نقال ل�ل�ع��دوى من
فريو�س كورونا ،م�ضيفني �أن هناك حاجة ملزيد من البحث لقيا�س مدة
فعالية الأج�سام امل�ضادة بعد تلقي جرعة ثالثة.

رب�ط��ت ت�ق��اري��ر مل��ؤ��س���س��ات �أم�يرك �ي��ة خمت�صة يف
التكنولوجيا بني اجليل اخلام�س من الإنرتنت
وتخفي�ض ن�سبة االنبعاثات الكربونية بواقع قد
ي�صل �إىل ع�شرين يف املئة.
و�أكدت م�ؤ�س�سة "كوالكوم" للتكنولوجيا يف مقال
ُن�شر على موقع �إك�سيو�س� ،أن ال�سرعة العالية
امل��رت�ب�ط��ة ب�ه��ذه ال�شبكة �ستنعك�س �إي �ج��اب��ا على
تخفي�ض االنبعاثات الكربونية ،والتحكم ب�شكل
�أف�ضل يف الطاقة الكهربائية.
ويف ح��دي��ث م��ع �سكاي ن�ي��وز عربية ق��ال "كونال
�أناند" امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة "�إمربيفا"
للتكنولوجيا�" :إن ما �سي�ضيفه اجليل اخلام�س
من �شبكة الإنرتنت هو توفري قدرة �أف�ضل على
االت �� �ص��ال ،وب��ال�ت��ايل ا��س�ت�خ��دام �أق ��ل ل�ل�ط��اق��ة ،ما
من �ش�أنه �أن يخفف االنبعاثات الكربونية ،ولكن
لتحقيق ذلك �سيكون هناك انت�شار �أو�سع للرقائق
االلكرتونية والأجهزة املرتبطة باجليل اخلام�س،
وقد ن�شاهد الحقا اجليل ال�ساد�س وال�سابع خالل
الفرتة املقبلة".

ح�صلت رئي�سة وزراء نيوزيلندا ،جا�سيندا �أردرن ،على
در�س يف احلياة �أثناء زيارتها لتالميذ �إحدى املدار�س يف
يوم عيد ميالدها احلادي والأربعني.
وكتبت ال�سيا�سية ال �ب��ارزة على في�س ب��وك بعد قيامها
بزيارة �إىل "مدر�سة رواكاكا" يف بلدة واجن��اري الواقعة
يف �أق�صى �شمال البالد" :عندما ي�س�ألك طفل /م��ا هو
عمرك؟ ،/ف�أنا بالت�أكيد ال �أو�صي بالرد بـ /تعتقد كم هو
عمري؟ ."/وقالت �أردرن" :يف حال كنتم تت�ساءلون عما
خ ّمنه الأطفال بخ�صو�ص عمري ،فقد كانت الإجابة هي
 62عاماً" ،م�ضيفة رمزاً تعبريياً (اميوجي) مذهو ًال �إىل
جانب ما كتبته.

�صالونات بريطانيا ت�ساهم يف تنظيف البحر ...بال�شعر
تعمل جمموعة م��ن دع��اة حماية البيئة على
ت�شجيع م�صففي ال�شعر يف كل �أنحاء بريطانيا
على �إعادة تدوير ال�شعر ال�ستخدامه يف تنظيف
بقع التلوث النفطي البحرية �أو �صنع ال�سماد �أو
توليد الطاقة.
ف��ال��واق��ع �أنّ ل�ل�ن��دن م��وق�ع�اً طليعياً يف جمال
ت�صفيف ال�شعر ،ل�ك��نّ العا�صمة الربيطانية
متخلفة مع ذلك يف �إعادة تدوير النفايات التي
ينتجها هذا القطاع.
يف حمل حالقة يف �شرق العا�صمة ،يتهي�أ فراي
تايلور� ،أحد م�ؤ�س�سي جمموعة "غرين �صالون"
(ال�صالون الأخ���ض��ر) ،ل�شرح كيفية ا�ستخدام
ال�شعر يف ت�صنيع مر�شحات مزيلة للتلوث.
ال�شعر ميت�ص الزيت ويختزنه طبيعياً
ي�سكب تايلور املاء يف خزان وي�ضيف �إليه كمية
م��ن زي ��ت امل �ح��رك��ات ،ث��م ي�ف�ت��ح ��ش�ب�ك��ة قطنية
ويح�شوها بال�شعر .مب�ج��رد اك�ت�م��ال اللفافة،
ي�ضعها على �سطح املاء امللوث ،وما هي �إال ثوانٍ

بريانكا �شوبرا متحم�سة
لأوملبياد طوكيو

�أظهرت املمثلة الهنديةبريانكا �شوبرا حما�ستها لأوملبياد طوكيو ،فن�شرت عرب �صفحتها
اخلا�صّ ة على موقع التوا�صل االجتماعي� ،صورة لنف�سها وهي ت�شاهد احلفل من منزلها
يف لندن ،وع ّلقت م�شجعة فريق الهند�" :أنا جال�سة �أمام تلفازي �أ�شاهد افتتاح الألعاب
الأوملبية التي جتري الآن يف طوكيو وامل��زاج حزين ،لكن اللحظة ُت�شعر باحلنني �إىل
املا�ضي .نعلم جمي ًعا �أن الألعاب ال ت�شبه �أي �شيء �شهدناه من قبل ،مع مناف�سة �أف�ضل
الريا�ضيني يف العامل على فخر بالدهم .قد تكون ال�ساحات دون جمهور ،لكن هتافاتنا
لن تتوقف ،ال يهم �أين نحن".
كما ��ش��ارك��ت بريانكا متنياتها الطيبة للريا�ضيني ،ق��ائ�ل��ة" :حظاً �سعيدًا جلميع
امل�شاركني� .أعلم �أنكم تقدمون �شي ًئا للعامل املحا�صر ليهتف من �أجله".

حتى يعود املاء نظيفاً .وي�شرح الرجل �أن "ال�شعر
ميت�ص الزيت ويختزنه ب�صورة طبيعية".
وي��و��ض��ح اخل �ب�راء �أن ك�ي�ل��وغ��رام�اً م��ن ال�شعر
ميت�ص ما ي�صل �إىل ثماين ل�ترات من الزيت،
�أما فكرة ا�ستخدامه كمر�شحات لإزال��ة التلوث
فم�صدرها الواليات املتحدة ،وثبتت فاعليتها يف
كل �أنحاء العامل يف امت�صا�ص النفط يف البحر،
على نحو ما حدث مع البقعة النفطية الناجمة
ع��ن غ��رق ناقلة يابانية قبالة �سواحل جزيرة
موري�شيو�س يف يوليو (متوز) .2020
وعندما مت ت�شكيل جمموعة "غرين �صالون"
ال�صيف الفائت ،كانت بريطانيا متخلفة كثرياً
يف �إعادة التدوير ،وفقاً لفراي الذي يالحظ �أن
"البنية التحتية لإع��ادة تدوير هذه النفايات
غري موجودة" يف اململكة املتحدة ،م�ضيفاً "لن
ننتظر خم�س �أو ع�شر �سنوات حتى ت�ستحدث
احل �ك��وم��ات ه ��ذه الأن �ظ �م��ة ،ب��ل ��س�ت�ف�ع��ل ذلك
ب�أنف�سنا".

تغيري ا�سم و�صوت �ألي�سكا ..
ميزة جديدة لأمازون �إيكو

بح�سب م��ا �أورد موقع "�سي نت"
الإل�ك�تروين� ،أ�ضافت �أم��ازون �إىل
جهاز �إيكو خيارات جديدة تتمثل
يف ا� �س �ت �ب��دال ا� �س��م �أل�ي�ك���س��ا با�سم
"زيغي" ،وا�ستبدال �صوت �أليك�سا
الأنثوي ب�صوت ذكوري جديد.
يف ال�سابق ك��ان ل��دى �أليك�سا عدة
�أ�سماء �أخرى مبا يف ذلك "�أماوزن"
و "�إيكو" و "كمبيوتر" ،والآن
�أ�ضافت ال�شركة ا�سم "زيغي" �إىل
القائمة ،وتقول التكهنات ب�أن كلمة
"زيغي" ت�شري �إىل ا�سم مذكر.
كما ت�شري التكهنات �إىل �أن "زيغي"
ه��و ا� �س��م ال�ك�م�ب�ي��وت��ر يف م�سل�سل
"كوانتوم ليب" والذي ي�شار �إليه
ب�ضمائر املذكر.
"كلمة التنبيه" هي اال�سم الذي
ت �ق��ول��ه ب �� �ص��وت ع � ��الٍ ال�ستدعاء
امل �� �س��اع��د ال �� �ص��وت��ي ال��رق �م��ي من
�أمازون .اخلطوات هي نف�سها �سواء
كنت ت��ري��د تغيريها �إىل "زيغي"
�أو �أي م ��ن اخل � �ي ��ارات الأخ � ��رى.
ُق��ل "�أليك�سا غ�يري كلمة التنبيه
اخل��ا� �ص��ة بك" ث ��م ق ��م باختيار
�أح��د اخل �ي��ارات ال�ت��ي ت��وف��ره��ا لك
�أليك�سا.
هناك طريقة �أخرى :افتح تطبيق
�أليك�سا ،ثم انقر ف��وق الأج�ه��زة يف
�شريط القائمة ال�سفلي ،ثم انقر
ف� ��وق  Echo & Alexaيف
اجل��زء العلوي ،ثم انقر فوق ا�سم
اجل �ه��از ال ��ذي ت��ري��د ت�غ�ي�ير كلمة
التنبيه اخلا�صة به.

