
   

ن�ضف �ضكان املانيا مطعمون �ضد كوفيد 
كورونا.. �أكرث من 195 مليون 

�إ�صابة يف جميع �أنحاء �لعامل
•• عوا�صم-وكاالت:

اأنحاء العامل  ارتفع عدد امل�سابني بفريو�س كورونا امل�ستجد يف خمتلف 
4.2 مليون حالة وفاة.  اإ�سابة، منها نحو  195 مليون  اأكثثر من  اإىل 
وبح�سب اإح�ساء مركز الر�سد يف جامعة جونز هوبكينز، فقد بلغ عدد 
العامل  اأنحاء  جميع  يف  كوفيد19-  لوباء  امل�سبب  بالفريو�س  امل�سابني 

اإ�سابة.  195،286،042
ووفقا ملر�سد جونز هوبكينز، فقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 
لفريو�س  امل�سادة  اللقاحات  عثثدد  اأمثثا  وفثثثاة.  حالة   4،176،886 اإىل 
كورونا التي مت تلقيح النا�س بها يف جميع اأنحاء العامل، فقد اقرتب من 

مليارات، وحتديدا 3،924،337،460.  4
اأن هناك  ذلك  لقاح،  النا�س على جرعتي  يعني ح�سول  الرقم ال  وهثثذا 
اأ�سخا�سا تلقوا جرعتني من اللقاح، واآخرين مل يح�سلوا اإىل على جرعة 
واحدة فقط، بل اإن هناك اأ�سخا�سا ح�سلوا على 4 جرعات من اللقاحات 

املعروفة �سد فريو�س كورونا.
وبثثالثثتثثايل، فثثاإنثثه ال ميكن الثثقثثول اإن الثثعثثامل يثثقثثرتب مثثن تثثوفثثري املناعة 
للو�سول  ال�سكان  من   70% نحو  تلقيح  ذلك  يتطلب  حيث  اجلمعية، 
اإليها. ووفقا لرويرتز، فقد مت ت�سجيل اإ�سابات بالفريو�س يف اأكر من 
دول ومناطق منذ اكت�ساف اأوىل حاالت االإ�سابة يف مدينة ووهان   210

بال�سني يف دي�سمرب 2019.
هذا واأعلن وزير ال�سحة االأملاين االأربعاء اأن اأكر من ن�سف �سكان البالد 
مت تطعيمهم بالكامل �سد كوفيد19-، فيما ي�سود البالد �سعور بالقلق 

من ارتفاع عدد اال�سابات.
ذكر الوزير ين�س �سبان يف تغريدة يتمتع اأكر من واحد من كل اثنني 
من االأملان )%50،2، اأي 41،8 مليون( بتح�سني كامل، وقد مت تطعيم 
واحدة على االأقل. بجرعة  املواطنني  من  مليون(   50،85(  61،1%

الرئي�س قي�س �سعيد ي�ستقبل وزير خارجية اجلزائر

تنفيذ� لتوجيهات حممد بن ر��صد .. حكومة �لإمار�ت 
متنح �لإقامة �لذهبية للأطباء �ملقيمني بالدولة

•• دبي-وام:

ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
الثثوزراء حاكم دبي رعثثاه اهلل، مبنح 
االإقامة الذهبية الأ�سحاب الكفاءات 
دعت  املتميزة،  واخلثثثربات  العلمية 
االإمثثثثثثثثثثثارات جميع  دولثثثثثثة  حثثثكثثثومثثثة 
االأطثثثبثثثاء املثثقثثيثثمثثني يف الثثثدولثثثة اإىل 
الثثتثثقثثدم لثثلثثحثث�ثثسثثول عثثلثثى االإقثثثامثثثة 
الذهبية، التي متنحهم وعائالتهم 
�سنوات،   10 لثمدة  طويلة  اإقثثامثثة 
باال�ستقرار  �ثثثسثثثعثثثورهثثثم  يثثثعثثثزز  مثثثثا 
وي�سهم با�ستقطاب اأف�سل اخلربات 
واملهارات ال�سحية من خمتلف دول 
اإيجابي  بثث�ثثسثثكثثل  ويثثنثثعثثكثث�ثثس  الثثثعثثثامل، 
على تعزيز كفاءة اخلدمات وجودة 
لتكون  الثثدولثثة  يف  الطبية  الرعاية 
االأف�سل عاملياً.  )التفا�سيل �س2(

حممد بن ز�يد ورئي�س وزر�ء بريطانيا يبحثان هاتفيا 
علقات �لبلدين و�لق�صايا ذ�ت �لهتمام �مل�صرتك

•• اأبوظبي-وام:

ال�سمو  �ثثثسثثثاحثثثب  بثثثحثثثث 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد 
نثثثثائثثثثب الثثثقثثثائثثثد االأعثثثثلثثثثى 
اأم�س-  امل�سلحة  لثثلثثقثثوات 
هاتفي  اتثثث�ثثثسثثثال  خثثثثثالل 
بوري�س  مثثثثعثثثثايل  مثثثثثع   -
وزراء  رئثثيثث�ثثس  جثثونثث�ثثسثثون 
ال�سديقة  بثثثريثثثطثثثانثثثيثثثا 
..عثثثثثثالقثثثثثثات الثثث�ثثثسثثثداقثثثة 
البلدين  بثثني  والثثتثثعثثاون 

ال�سديقني.
ورئي�س  �سموه  تبادل  كما 
وجهات  بريطانيا  وزراء 
الثثثثثنثثثثثظثثثثثر بثثثثث�ثثثثثسثثثثثاأن عثثثثثدد 
وامللفات  الثثقثث�ثثسثثايثثا  مثثثن 
ذات  والدولية  االإقليمية 

االهتمام امل�سرتك.

الأزمة ال�ضيا�ضية تثري ردود فعل حول العامل

تون�س: عزلة �لنه�صة دوليا و�صوء �أخ�صر لـ »�صعيد«؟
•• الفجر -تون�س

اأثثثارت هذه االأحثثداث قلق املجتمع الثثدويل، الثثذي يثثدرك ه�سا�سة التجربة 
التون�سية يف التغيري، بعد اأكر من ع�سر �سنوات بقليل مما ي�سمى بالربيع 
�سيا�سيا  ذريثثع  بف�سل  منيت  انها  التون�سي  الثثداخثثل  يجمع  جتربة  العربي 
على  الدولة  واأ�سحت  املوؤ�سرات  كل  تراجعت  حيث  واجتماعيا  واقت�ساديا 

م�سارف االإفال�س واالنتماء اىل نادي الدول الفا�سلة.
االحتاد االأوروبي اأو البيت االأبي�س اأو منظمة العفو الدولية اأو حتى فرن�سا 
... حتدثت العديد من الهيئات واملنظمات والعديد من الدول بعد ان اأقدم 
الرئي�س التون�سي، قي�س �سعّيد، م�ساء االأحد، عقب احتجاجات يف خمتلف 
مناطق البالد �سد احلكومة واملنظومة ال�سيا�سية الداعمة لها، على تفعيل 
الف�سل 80 من الد�ستور واإعفاء رئي�س احلكومة ه�سام امل�سي�سي من مهامه 
وجتميد عمل جمل�س نواب ال�سعب ملدة 30 يوما، ورفع احل�سانة عن نوابه، 
ف�سال عن توليه ال�سلطة التنفيذية مب�ساعدة حكومة يعّينها بنف�سه. كما 

اأقال وزير الدفاع ووزيرة العدل يوم االثنني.
نيته  عن  واأعثثلثثن  مطلقة،  تنفيذية  �سلطة  نف�سه  �سعيد  قي�س  منح  وهكذا 
اإجراء تغيريات يف احلكومة. قرارات اثارت  تعيني رئي�س وزراء جديد مع 
االإ�سالمي،  النه�سة  حزب  التون�سي،  الربملان  يف  االأ�سا�سي  احلزب  حفيظة 

الذي �سجب االإجراءات، وما ا�سماه "االنقالب".   )التفا�سيل �س10(

اأكد على دعم ميقاتي يف ت�ضكيل احلكومة

�حلريري: نادم على �لت�صوية �لتي �أو�صلت عون للرئا�صة

رو�ضيا تدق ناقو�ش اخلطر: مقاتلو داع�ش ينتقلون اإىل الأرا�ضي  الأفغانية

و��صنطن: طالبان �صتحول �أفغان�صتان �إىل دولة منبوذة 
•• عوا�صم-وكاالت:

حذر وزير الدفاع الرو�سي �سريغي �سويغو، االأربعاء، من 
توافد مقاتلي تنظيم داع�س االإرهابي، من �سوريا وليبيا 

وعدد من الدول االأخرى اإىل اأفغان�ستان.
ع�سكرية  مثث�ثثسثثاعثثدات  �ستقدم  رو�ثثسثثيثثا  اإن  �ثثسثثويثثغثثو،  وقثثثال 
اإذا ما برزت  حلليفتها طاجيك�ستان من قاعدتها هناك، 
ذكرت  ح�سبما  اأفغان�ستان،  ب�سبب  اأمنية  تثثهثثديثثدات  اأي 

وكالة اإنرتفاك�س.
ونقلت وكالة �سبوتنيك الرو�سية عن �سويغو قوله خالل 
مثثبثثاحثثثثثاتثثه مثثثع نثثظثثريه الثثطثثاجثثيثثكثثي �ثثسثثريعثثلثثي مثثثريزو: 
اأرا�سي  العمل امل�سرتك لتحييد التهديدات القادمة من 
اأفغان�ستان املجاورة ياأتي يف املرتبة االأوىل اليوم. لقد اأدى 
االن�سحاب املت�سرع للقوات االأجنبية من هناك اإىل تدهور 
�سريع للو�سع، وزيادة الن�ساط االإرهابي وت�ساعده. هذا 
الو�سع يتطلب اتخاذ التدابري املنا�سبة. هذا العمل جار 

بالفعل.
اإىل ذلك، حّذر وزير اخلارجية االأمريكي اأنتوين بلينكن 
االأربعاء من اأن اأفغان�ستان �ست�سبح دولة منبوذة يف حال 
�سيطرت طالبان على احلكم بالقوة وارتكبت فظائع �سد 

�سعبها.
واعترب اأثناء زيارة اإىل الهند، اأن املعلومات التي تتحدث 
عن فظائع ارتكبها املتمردون اأثناء هجومهم ال�سامل يف 

املناطق التي �سيطروا عليها، مقلقة للغاية.
اأرا�س  على  طالبان  حلركة  ال�سريعة  ال�سيطرة  وتثري 
اأقثثثثل مثثثن ثثثالثثثة اأ�سهر  �ثثسثثا�ثثسثثعثثة يف اأفثثغثثانثث�ثثسثثتثثان خثثثالل 
املجاورة  الثثدول  يف  خ�سو�ساً  القلق  �سامل،  هجوم  اأثناء 
للقوات  النهائي  االن�سحاب  اأ�سبح  وقت  يف  الأفغان�ستان، 

الدولية من البالد بعد وجود ا�ستمّر ع�سرين عاماً، �سبه 
مكتمل.

حترتم  ال  باتت(  حال  )يف  اأفغان�ستان  اأن  بلينكن  و�سّرح 
حقوق �سعبها وترتكب فظائع �سد �سعبها، �ست�سبح دولة 

منبوذة.
وقثثثثال خثثثالل مثثثوؤمتثثثر �ثثسثثحثثايف مثثثع نثثظثثريه الثثهثثنثثدي اإن 
مثثتثثمثثردي طثثالثثبثثان يثثقثثولثثون اإنثثثهثثثم يثثثريثثثدون االعثثثثرتاف 
الثثثثدويل والثثثدعثثثم الثثثثدويل الأفثثغثثانثث�ثثسثثتثثان، يثثثريثثثدون على 
اأنحاء  يف  بحرية  ال�سفر  من  قادتهم  يتمكن  اأن  االأرجثثثح 
العامل ورفع العقوبات واإلخ. اإال اأن ال�سيطرة على احلكم 
بالقوة وانتهاك حقوق �سعبهم لي�س الطريقة ال�سحيحة 

لتحقيق ذلك.
هثثذا وطثثمثثاأن وفثثد رفيع مثثن قثثادة طالبان خثثالل زيارته 
اأفغان�ستان  بثثا�ثثسثثتثثخثثدام  ت�سمح  لثثن  احلثثركثثة  اأن  الثث�ثثسثثني 
كقاعدة ل�سّن هجمات ت�ستهدف اأمن دول اأخرى، يف وقت 
اأمام القوات االفغانية  يثري التقدم امليداين للمتمردين 

خ�سية دول جماورة بينها ال�سني.
وبداأ وفد من طالبان الثالثاء زيارة اىل ال�سني ت�ستمر 
يثثومثثني، وفثثثق مثثا قثثثال املثثتثثحثثدث بثثا�ثثسثثم احلثثركثثة حمّمد 
ا�ستمرار  نعيم لوكالة فران�س بر�س يف كابول، على وقع 
تلك  بينها  وا�سعة،  مناطق  يف  اأفغان�ستان  يف  اال�ستباكات 

احلدودية مع ال�سني.
عبارة  كيلومرتاً،   76 بطول  حثثثدوداً  البلدان  ويتقا�سم 
حدودية.  معابر  اأي  تتخللها  ال  �ساهقة  مرتفعات  عثثن 
لكن احلدود التي متتد مبحاذاة منطقة �سينجيانغ ذات 
التي  لبكني  كبري  قلق  م�سدر  ت�سّكل  امل�سلمة،  االغلبية 
اأفغان�ستان  االأويثثغثثور  االنف�ساليون  ي�ستخدم  اأن  تخ�سى 

كنقطة انطالق ل�سن هجمات. •• بريوت-وكاالت:

اأعثثثثرب الثثرئثثيثث�ثثس الثث�ثثسثثابثثق لثثلثثحثثكثثومثثة الثثلثثبثثنثثانثثيثثة، �سعد 
احلثثثريثثثري، عثثن �ثثسثثعثثوره بثثالثثنثثدم عثثلثثى الثثتثث�ثثسثثويثثة التي 
م�سددا  اجلمهورية،  رئا�سة  اإىل  عثثون  مي�سال  اأو�سلت 
داعيا  احلثثكثثومثثة،  ت�سكيل  يف  ميقاتي  جنيب  دعثثم  على 
اأي�سا اإىل رفع احل�سانات عن اجلميع يف ق�سية انفجار 

مرفاأ بريوت.
واعترب �سعد احلريري يف لقائه مع �سكاي نيوز عربية، 
اأن م�سلحة لبنان تكمن يف اأن ينجح الرئي�س ميقاتي يف 

ت�سكيل احلكومة، م�سيفا: نحن ندعمه بقوة.
واأ�سار احلريري اإىل �سعوره بالندم ب�ساأن الت�سوية التي 
قائال:  اجلمهورية،  رئا�سة  اإىل  عثثون  مي�سال  اأو�سلت 
لكني  النف�سية،  بهذه  يكون  اأن  بحياتي  اأتوقع  اأكثثن  مل 

اأبرمت الت�سوية لوقف االنهيار واالقتتال.
باأن  القتناعه  احلكومة،  ت�سكيل  عثثن  اعثثتثثذر  اأنثثه  وبثثنّي 

االأمر اأ�سبح �سخ�سيا مع الرئي�س عون.
بالن�سبة لت�سكيل احلكومة  امل�سكلة  واأ�ساف احلريري: 
تكمن بثثوجثثود فثثريثثق يثثوا�ثثسثثل فثثر�ثثس �ثثسثثروطثثه، ويريد 
يعطل  حتى  الهاتف  عثثرب  فيها  وزراءه  يوجه  حكومة 

عمل احلكومة. واأنا لن اأعمل وفق هذه ال�سروط.
واأو�سح اأن امل�سكلة قائمة يف تطبيق الد�ستور طاملا هناك 
حزب م�سلح وحزب اآخر يف�سر الد�ستور بح�سب مزاجه 

ال�سيا�سي.
وتابع قائال: مل ندخل يف �سيا�سات حترق البلد وجتيب 

فنت اإىل لبنان كما فعل اآخرون.
م�سكلتنا  كثثثاالإخثثثوان،  املثثتثثطثثرفثثني،  بع�س  وا�ثثسثثتثثطثثرد: 
ل�ست  فثثاأنثثت  منهم  تكن  مل  لثثو  اأنثثثك  معهم،  االأ�سا�سية 
بع�س  مثثع  لثثبثثنثثان  يف  مثثعثثنثثا  يح�سل  مثثا  وهثثثثذا  م�سلما. 

ــوث �أمـــريـــكـــي يــعــود  ــع ــب م
�ليمن  يف  لهدنة  �صعيا  للخليج 

•• عوا�صم-رويرتز:

اأمريكيون  دبلوما�سيون  يثثجثثري 
كبار حمادثات يف منطقة اخلليج 
يف مثث�ثثسثثعثثى جثثديثثد لثثلثثتثثو�ثثسثثل اإىل 
وقثثثف اإطثثثثالق الثثنثثار يف الثثيثثمثثن يف 
الثثثوقثثثت الثثثثذي اتثث�ثثسثثع فثثيثثه نطاق 
املثثعثثارك الثثربيثثة وا�ثثسثثتثثاأنثثفثثت فيه 
مع  املتحالفة  احلوثية  امللي�سيات 
ال�سعودية  على  هجماتها  اإيثثثران 
خالل  ق�سرية  هثثثدوء  فثثرتة  بعد 

عطلة عيد االأ�سحى.
املبعوث  ليندركينج  تيم  وو�ثثسثثل 
االأمثثثريثثثكثثثي اخلثثثا�ثثثس لثثلثثيثثمثثن اإىل 
اأعقاب  يف  االأول  اأم�س  ال�سعودية 
زيثثارة قامت بها ويندي �سريمان 
االأمريكي  اخلارجية  وزيثثر  نائبة 
تعر  و�ثثسثثط  عثثمثثان  �سلطنة  اإىل 
لتحقيق  الثثثثرامثثثثيثثثثة  املثثثثحثثثثادثثثثثات 
الدائرة  احلثثرب  الإنثثهثثاء  انفراجة 

منذ اأكر من �ست �سنوات.
مثثعثثارك �سارية  تثثثثدور  مثثيثثدانثثيثثاً، 
بالغاز  الغنية  مثثثثاأرب  منطقة  يف 
اآخثثر معقل  والثثتثثي تعد  اليمن  يف 
�سمال  يف  الثثيثثمثثنثثيثثة  لثثلثثحثثكثثومثثة 
البي�ساء.  حمثثافثثظثثة  ويف  الثثبثثالد 
وقثثثثثثثثال الثثثثتثثثثحثثثثالثثثثف مثثثث�ثثثثسثثثثاء يثثثثوم 
�سواريخ  اأربعة  دمر  اإنه  الثالثاء 
م�سريتني  وطثثائثثرتثثني  بالي�ستية 
اأطلقها احلوثيون يف اجتاه جازان 

بجنوب ال�سعودية.

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

مواقــيت ال�صالة
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جنايات �أبوظبي تدين 9 متهمني 
و6 �رشكات بجر�ئم غ�سل �أمو�ل

�أخبار �لإمار�ت

�نفجار بريوت... حّطم »روح« 
�ملدينة وخّلف �سدمة للناجني 

عربي ودويل

21 ريا�سة يف �لن�سخة �لثانية 

من »�ألعاب مد�ر�ص دبي«

�لفجر �لريا�سي

الأمر يتعلق باجلغرافيا ال�ضيا�ضية

لهذ� هناك 193 دولة يف �لعامل 
ولكن 205 فرق يف �لأوملبياد

•• الفجر –خرية ال�صيباين

ي�سارك 205 فرق يف اأوملبياد طوكيو، لكن 193 دولة فقط: نتائج الوفود احلا�سرة 
باجلغرافيا  اأ�سا�سي  ب�سكل  يتعلق  االأمثثر  الواقع،  يف  جدّية.  ح�سابية  م�سكلة  تطرح 
ال�سيا�سية: اأي دولة ترغب يف اإر�سال ريا�سيني اإىل االألعاب االأوملبية يجب اأن يكون 

كوارتز. تو�سح  كما  جلان،  لديها جلنة اأوملبية وطنية. ومع ذلك، هناك 206 
كوفيد19-،  بث  تتعلق  خماوف  ب�سبب  م�سارك:  فريق  نعم، 206 جلنة من 205 
األعاب طوكيو. لنحذف  اأنها لن ت�سارك يف  اأبريل  اأعلنت كوريا ال�سمالية يف مطلع 
193 من 206 و�سنح�سل على 13، وهو عدد اللجان التي ال تتطابق مع البلدان 

املعرتف بها من قبل االأمم املتحدة.                                   )التفا�سيل �س13(

•• دبي-وام:

ح�سد املكتب االإعالمي حلكومة دولة االإمارات جائزة عاملية من مهرجان 
كان ليونز الدويل لالإبداع - اأحد اأهم الفعاليات يف العامل لتكرمي االت�سال 

اجلثثمثثاهثثريي االإبثثداعثثي واالأفثثكثثار اخلثثالقثثة للحمالت االإعثثالمثثيثثة.. الذي 
تناف�س على جوائزه هذا العام اأكر من 29 األف حملة وعمل اإبداعي من 
90 دولة حول العامل، حيث �سمت جلان حتكيم جوائز كان ليونز الدويل 
والت�سويق  واالإعثثالم  االت�سال اجلماهريي  كبار خرباء  لالإبداع عددا من 

املرموقني من اأنحاء العامل. ونال املكتب االإعالمي جائزة االإبداع الف�سية 
االإعالمية  املثثهثثرجثثان وذلثثثك عثثن احلملة  لفئة - احلثثمثثالت اخلثثارجثثيثثة يف 
تنفيذها يف  التي جرى  االأمثثل  املريخ م�سبار  االإمثثارات ال�ستك�ساف  مل�سروع 

فرباير املا�سي، وبالتزامن مع و�سول م�سبار االأمل. )التفا�سيل �س3(

احلملة الإعلمية مل�ضروع الإمارات ل�ضتك�ضاف املريخ حت�ضد جوائز عاملية يف مهرجان كان ليونز الدويل للإبداع

االأطراف. وفيما يتعلق باتفاق الطائف، قال احلريري: 
نحن �سد تغيري اتفاق الطائف، لكن مواقف االأحزاب 
اإىل �سمري جعجع، لالأ�سف  امل�سيحية من مي�سال عون 

هي لتثبيت الفراغ.
من  هناك  احلثثريثثري:  قثثال  املثثرفثثاأ،  النفجار  وبالن�سبة 
يت�سور اأن ما ح�سل يف انفجار مرفاأ بريوت هو خ�سارة 
ُذبحت،  م�سيحية، اخل�سارة هي خ�سارة وطنية. بريوت 
كل بريوت، وقد طالبنا مبحكمة دولية يف انفجار املرفاأ 

يف اليوم التايل، اأي يف اخلام�س من اأغ�سط�س.
نثثراهثثا يف لبنان  الثثتثثي  الثثثثثورة  واخثثتثثتثثم حديثه قثثائثثال: 
الربملانية  االنثثتثثخثثابثثات  نثثتثثائثثج  يف  وجثثثودهثثثا  �ثثسثثتثثكثثر�ثثس 

املقبلة.

 ��صتمر�ر �لحتجاجات يف �إير�ن 
خامنئي �صور  يف  �لنار  و�إ�صعال 

•• طهران-وكاالت:

وا�ثثثثثسثثثثثل املثثثثتثثثثظثثثثاهثثثثرون االأهثثثثثثثثثثواز 
احتجاجاتهم يف مدينة خوز�ستان، 
�ساحة  يف  املتظاهرون  جتمع  حيث 
ويل الع�سر يف بهار�ستان باأ�سفهان 

ويف اإيوان غرب.
اإنرتن�سنال  اإيثثثران  موقع  وبح�سب 
العديدة  الفيديو  مقاطع  اأظهرت 
متظاهرين يتجمعون يف بهار�ستان 
مناه�سة  هثثثثتثثثثافثثثثات  ويثثثثثثثثثثثثثرددون 
كما  االإ�ثثثثسثثثثالمثثثثيثثثثة،  لثثلثثجثثمثثهثثوريثثة 
اأظهرت هذه املقاطع اأن املتظاهرين 
اأ�سرموا النار يف الفتة عليها �سورة 

املر�سد االإيراين علي خامنئي.
على  فيديو  مقاطع  انت�سرت  كما 
مواقع التوا�سل االجتماعي لتجمع 
املواطنني املحتجني يف مدينة اإيفان 
غرب مبحافظة عيالم، م�ساء اأم�س 
االنقطاع  على  احتجاجاً  الثالثاء، 

املتكرر للتيار الكهربائي.
وانثثثطثثثلثثثقثثثت جثثثثولثثثثة جثثثثثديثثثثثدة من 
منذ  اإيثثثثثثثثثثثران  يف  االحثثثثتثثثثجثثثثاجثثثثات 
مثثثدن خمتلفة  يثثوًمثثا يف   13 نثثحثثو 
مبحافظة خوز�ستان، ب�سبب تفاقم 
احلكومة  كفاءة  وعثثدم  املياه،  اأزمثثة 

يف ال�سيطرة على االأزمات.
احلكومية  االإعثثالم  لو�سائل  ووفًقا 
االإيرانية، فقد مت قتل 5 اأ�سخا�س 
�سرطة،  �سابط  بينهم  االأقثثل،  على 

يف االحتجاجات االأخرية.

اأ�ضول كوفيد- 19 تطفو على ال�ضطح جمددا:
طلق بالثلث بني �ل�صني 
ومنظمة �ل�صحة �لعاملية!

•• الفجر - بيري اأنطوان دونيت -ترجمة خرية ال�صيباين

العاملية  ال�سحة  منظمة  اقثثرتحثثت 
عثثثلثثثى الثثث�ثثثسثثثني يثثثثثوم اخلثثمثثيثث�ثثس 22 
اإعثثادة فتح حتقيقها يف اأ�سل  يوليو، 
احتمال  اإىل  مثث�ثثسثثرية  كوفيد19-، 
حثثثثدوث تثث�ثثسثثرب مثثن املثثخثثتثثرب. ردود 
فثثعثثل فثثوريثثة وغثثا�ثثسثثبثثة �ثثسثثّجثثلثثت من 
اأنثثثهثثثا منده�سة  اعثثلثثنثثت  الثثتثثي  بثثكثثني 
االقثثرتاح متعجرًفا  للغاية، معتربة 
للح�س  خمثثثالثثثف  و  حمثثثثرتم  وغثثثثري 

ال�سليم.
وقثثثثثال تثث�ثثسثثنثثغ يثثيثث�ثثسثثني، نثثثائثثثب وزيثثثر 
جلثثثثنثثثثة الثثث�ثثثسثثثحثثثة الثثثثوطثثثثنثثثثيثثثثة، اإنثثثثثه 
فثثثثوجثثثثئ عثثثنثثثدمثثثا عثثثلثثثم بثثثالثثثدرا�ثثثسثثثة 
ال�سحة  مثثنثثظثثمثثة  اقثثرتحثثتثثهثثا  الثثتثثي 

تفرت�س  الدرا�سة  هثثذه  ان  قوله:  حد  على  اخلثثالف،  مو�سوع  العاملية. 
ت�سّرب  يف  ت�سّببت  ورمبثثا  للربوتوكوالت،  االمتثال  يف  ف�سلت  ال�سني  اأن 
الأبحاثها.                               االأولوية  ذات  ال�سبل  اأحد  االأطروحة هي  وهذه  املخترب،  من 

ـــو�ت  ــب.. دع ــص ــ� ــغ ـــوم �ل ي
للتظاهر �صد �لإخو�ن يف ليبيا

•• طرابل�س-وكاالت

األقت االأحداث التي تعي�سها تون�س 
يف االأيام القليلة املا�سية، بظاللها 
على الو�سع يف ليبيا، حيث ظهرت 
للتظاهر لالإطاحة  دعثثوات  هناك 

بجماعة االإخوان.
25 يوليو تاريخ �سيظل فارقا يف 
تون�س، حيث اأطلق الرئي�س قي�س 
على  االأخثثثرية  الر�سا�سة  �سعيد، 
بعدما  املثثهثثرتئ،  اجلثثمثثاعثثة  ج�سد 
يرتاأ�سه،  الثثثثثذي  الثثثثربملثثثثان  جثثمثثد 
االإخوانية  النه�سة  حركة  رئي�س 
اإىل  بثثاالإ�ثثسثثافثثة  الغنو�سي،  را�ثثسثثد 

اإقالة احلكومة.
ووجثثثثثدت اأحثثثثثثداث تثثونثث�ثثس �سدى 
الليبيون  اتثثخثثذ  حثثيثثث  لثثيثثبثثيثثا،  يف 
الليبي”،  ال�سعب  “انتفا�سة  من 
عنوانا لدعوات التظاهر يف عموم 
العا�سمة  وخا�سة  الليبية  املثثدن 
�سيطرة  حتثثت  الثثواقثثعثثة  طرابل�س 

امليلي�سيات االإخوانية.
   )التفا�سيل �س9(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

مدينة  بلدية  مثثع  وبثثالثثتثثعثثاون  املتكامل  النقل  مثثركثثز  اأعثثلثثن 
العني والقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي اأنه �سمح اعتبارا من 
اأم�س بتنقل ال�ساحنات من واإىل اإمارة دبي با�ستخدام طريق 
طحنون بن حممد اآل نهيان /العني - دبي/ E66/ مرورا 
ب�سارع هزاع بن �سلطان يف مدينة العني، خارج اأوقات الذروة 
6:00 �سباحا،  ال�ساعة  10:00 م�ساء وحتى  ال�ساعة  من 
لثثثوزن ال�ساحنة  الثثكثثلثثي  يثثتثثجثثاوز احلثثثد االأقثث�ثثسثثى  اأن ال  عثثلثثى 

امل�سموح به 45 طنا.
االأخرى  الطرق  املانعة ال�ستخدام  القرارات  اأن  املركز  واأكثثد 
اأنه  اإىل  م�سريا  املفعول،  �سارية  تبقى  ال�ساحنات  قبل  مثثن 

االإمارات  نحو  ال�سويب  طريق  بعبور  لل�ساحنات  ي�سمح  لن 
ال�سمالية حتى االنتهاء من اأعمال االإن�ساءات اجلارية حاليا 
يف الطريق. واأو�سح اأن هذه املبادرة تاأتي يف �سياق توجيهات 
البنية  وتثثوفثثري  اال�ستثمار  ت�سجيع  نحو  الر�سيدة  الثثقثثيثثادة 
اإمارات  التجارية بني  التي ت�سهل احلركة  التحتية املالئمة 
ان�سيابية حركة ال�ساحنات وترتقي مبعايري  الدولة وتدعم 
امل�سافة  تخت�سر  اأنثثهثثا  اإىل  الفثثتثثا  الثثثطثثثرق،  عثثلثثى  الثث�ثثسثثالمثثة 
الت�سغيلية،  التكاليف  من  وتقلل  لل�ساحنات  الرحلة  وزمثثن 
وتدعم  الثثطثثرق  ل�سبكة  التحتية  البنية  على  حتثثافثثظ  كما 

ا�ستدامتها.
مثثن نثثاحثثيثثة اأخثثثثرى �ثثسثثدد املثثركثثز عثثلثثى �ثثثسثثثرورة عثثثدم اإيقاف 
غري  ويف  ال�سكنية  املناطق  يف  الثقيلة  واملركبات  ال�ساحنات 

االأماكن املخ�س�سة لها وعدم ال�سماح مبرورها داخل االأحياء 
ال�سكنية، وذلك حر�سا على راحة و�سالمة ال�سكان وحفاظا 

على البنية التحتية ومنعا للتلوث البيئي يف تلك املناطق.
واأ�سار املركز اإىل اأن القانون ين�س على فر�س غرامات على 
على  ل�سريها  املثثحثثددة  بثثثاالأوقثثثات  امللتزمة  غثثري  ال�ساحنات 
الطرق وتلك غري امللتزمة بالوزن الكلي امل�سموح به واملحدد 

بث 45 طنا لكل �ساحنة وذلك وفق قانون املرور االحتادي.
اإىل ذلك، اأهاب مركز النقل املتكامل بجميع ال�سركات العاملة 
ال�سالمة  معايري  اأعلى  تطبيق  بال�ساحنات  النقل  جمال  يف 
الثثثطثثثرق املخ�س�سة  بثثالثثعثثبثثور مثثثن  الثثثطثثثرق وااللثثثثتثثثثزام  عثثلثثى 
واحل�سول على الت�ساريح الالزمة، وعدم ا�ستخدام الطرق 

غري امل�سرح با�ستخدامها نهائيا.

�ل�صماح لل�صاحنات با�صتخد�م طريق �لعني - دبي »E66« خارج �أوقات �لذروة

جنايات �أبوظبي تدين 9 متهمني و6 �صركات بجر�ئم غ�صل �أمو�ل

ال�سائلة  �ثثثثسثثثثواء  االأمثثثثثثثثثوال  غثث�ثثسثثل 
املثثثوجثثثودة بثثحثث�ثثسثثابثثات املثثتثثهثثمثثني، اأو 
املعنوية  اأو  املادية  االأ�سول  من  اأي 
املثثثثمثثثثلثثثثوكثثثثة لثثثثهثثثثم املثثث�ثثثسثثثتثثثمثثثدة من 
الناجتة  اأو  االأمثثثوال  غ�سل  جرمية 
املتح�سالت  مثث�ثثسثثادرة  وكثثثذا  عنها، 

ومتثثثثويثثثثه حثثقثثيثثقثثة ومثثث�ثثثسثثثدر تلك 
االأموال غري امل�سروعة.

وقثث�ثثسثثت املثثحثثكثثمثثة حثث�ثثسثثوريثثا على 
جن�سيات  مثثثثن  مثثتثثهثثمثثني  اأربثثثثثعثثثثثة 
الباقني  عثثلثثى  وغثثيثثابثثيثثا  خمثثتثثلثثفثثة، 
وتغرمي  �سنوات   10 ملدة  بال�سجن 

االإمارات  لدولة  املتكاملة  اجلهود 
االأموال،  غ�سل  جرائم  مكافحة  يف 
ملواجهتها  كثثافثثة  الثثتثثدابثثري  واتثثخثثاذ 
من قبل م�سرف االإمارات املركزي 
جانب  اإىل  املثثثالثثثيثثثة،  واملثثثوؤ�ثثثسثثث�ثثثسثثثات 
مثثثتثثثانثثثة الثثتثث�ثثسثثريثثعثثات والثثثقثثثوانثثثني 

ت�سلمهم  وا�ستخدموها عند  املالية 
لها عرب حواالت م�سرفية داخلية، 
البنكية  ح�ساباتهم  يف  واأودعثثثوهثثثا 
بثثثني ح�سابات  ثثثثم حتثثويثثلثثهثثا  ومثثثثن 
االأكرب  اجلثثثزء  وحتثثويثثل  �سركاتهم 
اإخفاء  بق�سد  الثثدولثثة،  خثثارج  منها 

والو�سائط امل�ستخدمة يف اجلرمية 
باأي �سكل من االأ�سكال.

واملتهمني  الثثواقثثعثثة  �سبط  ويثثاأتثثي 
ظل  يف  لثثثثلثثثثعثثثثدالثثثثة،  وتثثثثقثثثثدميثثثثهثثثثم 
االإجثثثثثثثراءات الثثفثثعثثالثثة املثثتثثخثثذة من 
املثثعثثنثثيثثة، �سمن  خمثثتثثلثثف اجلثثثهثثثات 

كل منهم مبلغ 10 ماليني درهم، 
الثثدولثثة عقب تنفيذ  واالإبثثعثثاد عثثن 
كما  الثثثثثاين..  املتهم  عثثدا  العقوبة 
باإدانة ال�سركات بتغرمي كل  ق�ست 
مع  درهثثثم،  مليون   50 مبلغ  منها 
مثث�ثثسثثادرة االأمثثثثثثوال حمثثثل جرمية 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  جثثنثثايثثات  حمثثكثثمثثة  اأدانثثثثثت 
غ�سل  جثثثثرائثثثثم  بثثثنثثثظثثثر  املثثخثثتثث�ثثسثثة 
االأمثثثثثوال والثثتثثهثثرب الثث�ثثسثثريثثبثثي، 9 
بارتكاب  �ثثثسثثثركثثثات،   6 و  مثثتثثهثثمثثني 
جرمية اال�ستيالء على مبالغ مالية 
بلغت 18 مليون درهم، باال�ستعانة 
بطريقة احتيالية با�ستخدام اإحدى 
املعلومات من خالل  و�سائل تقنية 
تثثوا�ثثسثثل اأحثثثثد املثثتثثهثثمثثني مثثن خارج 
زاعما  عليهم،  املجني  مثثع  الثثدولثثة 
ا�ستثمارية  �ثثسثثركثثات  لثثثثدى  عثثمثثلثثه 
العمالت  بتداول  خمت�سة  اأجنبية 
الرقمية، واأوهمهم بتحقيق عوائد 
مثثثنثثثهثثثم حتويل  وطثثثثلثثثثب  جمثثثثزيثثثثة، 
داخل  �سركات  حل�سابات  اأمثثوالثثهثثم 
االعتقاد  عثثلثثى  حلثثمثثلثثهثثم  الثثثثدولثثثثة 
ب�سحة ادعاءاته، اإىل جانب ارتكاب 
مثثن خالل  االأمثثثثوال  جرمية غ�سل 
جماعة اإجرامية منظمة، باأن نقلوا 
من  املثثتثثحثث�ثثسثثالت  حقيقة  واأخثثثفثثثوا 
املبالغ  وحثثثازوا  االأ�سلية  اجلثثرميثثة 

وبعد  اجلثثرائثثم.  تلك  على  النافذة 
باإبالغ  عليهم،  املجني  اأحد  مبادرة 
النيابة  با�سرت  املخت�سة  اجلثثهثثات 
التحقيقات  اأبثثثوظثثثبثثثي  يف  الثثعثثامثثة 
يف الثثقثث�ثثسثثيثثة، والثثتثثي اأظثثثهثثثرت عرب 
الثثثبثثثحثثثث والثثثثتثثثثحثثثثري مثثثثثن خثثثالل 
تنظيم  وجثثثثثثود  املثثثعثثثنثثثيثثثة،  اجلثثثثهثثثثات 
على  اال�ستيالء  ي�ستهدف  اإجرامي 
واالحتيال،  الن�سب  اأمثثوال �سحايا 
وحمثثثثاولثثثثة اإخثثثثفثثثثاء حثثقثثيثثقثثتثثهثثا عن 
طريق احلواالت امل�سرفية املتبادلة 
فيما بينهم، اإذ تبني من خالل تتبع 
حركة االأموال يف ح�سابات ال�سركات 
امل�سرفية،  العمليات  يف  اال�ستباه 
نظرا لوجود حركة �سريعة للمبالغ 
اأي  اأو  اقثثتثث�ثثسثثادي  مثثثربر  دون  مثثثن 
م�ستندات تدعمها، ما يعد موؤ�سرا 
الرتثثثكثثثاب جثثثرائثثثم غثث�ثثسثثل االأمثثثثثوال، 
اإجراءاتها  العامة  النيابة  لتتخذ 
املتهمني  ح�سابات  على  بالتحفظ 
املخت�سة  املحكمة  اإىل  واإحثثالثثتثثهثثم 
والتي اأ�سدرت حكمها باإدانتهم عن 

اجلرائم املن�سوبة اإليهم.

تنفيذ� لتوجيهات حممد بن ر��صد .. حكومة �لإمار�ت متنح �لإقامة �لذهبية للأطباء �ملقيمني بالدولة
•• دبي-وام:

اآل مكتوم نائب  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  تنفيذا لتوجيهات �ساحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، مبنح االإقامة 
الذهبية الأ�سحاب الكفاءات العلمية واخلربات املتميزة، دعت حكومة دولة 
على  للح�سول  التقدم  اإىل  الثثدولثثة  يف  املقيمني  االأطثثبثثاء  جميع  االإمثثثثارات 
االإقامة الذهبية، التي متنحهم وعائالتهم اإقامة طويلة لثمدة 10 �سنوات، 
ما يعزز �سعورهم باال�ستقرار وي�سهم با�ستقطاب اأف�سل اخلربات واملهارات 
ال�سحية من خمتلف دول العامل، وينعك�س ب�سكل اإيجابي على تعزيز كفاءة 

اخلدمات وجودة الرعاية الطبية يف الدولة لتكون االأف�سل عاملياً.
وتاأتي هذه اللفتة الكرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
وت�سحياتهم  وعطائهم  االأول  الدفاع  خط  اأبطال  جلهود  تقديراً  مكتوم، 
وروح امل�سوؤولية العالية التي اأظهروها يف مواجهة جائحة "كوفيد19-"، 
تبذلها  التي  اجلهود  بدعم  اأ�سهم  ما  مواجهتها  يف  الكبرية  وم�ساركتهم 

احلكومة للحفاظ على �سالمة و�سحة املجتمع.
وميكن لالأطباء احلا�سلني على ترخي�س من الهيئات التنظيمية ال�سحية 
�سبتمرب  حتى  الذهبية  االإقامة  على  احل�سول  بطلبات  التقدم  الدولة  يف 

التمتع  اإمكانية  الثثدولثثة،  يف  والثثدرا�ثثسثثة  والعي�س  للعمل  للقدوم  الراغبني 
باإقامة طويلة االأمد دون احلاجة لكفيل اإماراتي.

اآل  الثثوزراء برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد  واأعلن جمل�س 
"رعاه اهلل"،  الثثوزراء حاكم دبي  مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الذهبية  االإقثثامثثة  منح  يف  رئي�سية  تثثغثثيثثريات  اعثثتثثمثثاد  املثثا�ثثسثثي،  نوفمرب  يف 
للمقيمني، وت�سمني فئات جديدة مل�ستحقي تاأ�سرية االإقامة طويلة االأمد 
"االإقامة الذهبية" لع�سر �سنوات جلميع احلا�سلني على �سهادات الدكتوراة، 
وااللكرتونيات  الكمبيوتر  هند�سة  جمثثثاالت  يف  واملهند�سني  واالأطثثثبثثثاء، 
يف  املتفوقني  والثثطثثالب  احلثثيثثويثثة،  والتكنولوجيا  والثثكثثهثثربثثاء  والثثربجمثثة 

اجلامعات املعتمدة بالدولة مبعدل 3.8 واأكر.
ووفقاً لقرار جمل�س الوزراء رقم /56/ ل�سنة 2018 ب�ساأن تنظيم ت�ساريح 
االإقامة للم�ستثمرين، ورواد االأعمال، واأ�سحاب املواهب التخ�س�سية، نظم 
القرار منح ت�ساريح االإقامة لكل من امل�ستثمرين ورواد االأعمال واأ�سحاب 
املواهب املتخ�س�سة والباحثني يف جماالت العلوم واملعرفة املختلفة والطلبة 
االإقامة  على  للح�سول  املثثوؤهثثلثثة  املثثواهثثب  اأ�ثثسثثحثثاب  فئة  وت�سمل  الثثنثثوابثثغ. 
الذهبية لع�سر �سنوات، اأ�سحاب املواهب التخ�س�سية والباحثني يف جماالت 

العلوم واملعرفة من اأطباء ومتخ�س�سني وعلماء وخمرتعني ومبدعني.

 /smartservices.ica.gov.ae/ االإلكرتوين  املوقع  عرب  املقبل، 
اإمثثارة دبي  الدولة، فيما ميكن لالأطباء يف  اإمثثارات  املخ�س�س لالأطباء يف 
فريق  و�سيعمل   ،/smart.gdrfad.gov.ae/ املن�سة  عرب  التقدم 
وتقييمها  الطلبات  تلقي  على  املعنية  احلكومية  اجلثثهثثات  مثثن  م�سرتك 
�سيتم  كما  عليها.  للح�سول  املوؤهلني  لالأطباء  الذهبية  االإقامة  الإ�سدار 
كافة  يف  واجلن�سية  للهوية  االحتثثاديثثة  للهيئة  تابعة  مراكز   7 تخ�سي�س 
االإقامة  بتقدمي طلبات احل�سول على  الراغبني  الدولة لالأطباء  اإمثثارات 

الذهبية من خالل زيارة املراكز املخ�س�سة ب�سكل �سخ�سي.
با�ستقبال طلبات  الثثبثثدء  عثثن  مثثوؤخثثراً  اأعلنت  قثثد  االإمثثثثارات  وكثثانثثت حكومة 
"الربنامج  اإطثثثار  يف  املثثربجمثثني،  لفئة  الذهبية  االإقثثامثثة  على  احلثث�ثثسثثول 
الوطني للمربجمني" الذي اأطلقه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
من  مربمج  األثثف   100 لث  الذهبية  االإقثثامثثة  منح  اإىل  ويهدف  مكتوم،  اآل 

املقيمني يف دولة االإمارات والعامل.
جدير بالذكر، اأن دولة االإمارات طبقت نظام تاأ�سرية اإقامة طويلة االأمد، 
خلم�س اأو ع�سر �سنوات، جُتدد تلقائيا، عند توافر ال�سروط، لفئات معينة 
املواهب التخ�س�سية. ويتيح  امل�ستثمرين، ورواد االأعمال، واأ�سحاب  ت�سمل 
وعائالتهم  االأجثثانثثب  والثثوافثثديثثن  االإمثثثثثارات،  دولثثثة  للمقيمني يف  الثثنثثظثثام 

بيت �خلري تنجز بناء �أكرب �أوقافها حتى �لآن
•• دبي-وام:

اأعثثثلثثثنثثثت جثثمثثعثثيثثة بثثيثثت اخلثثثثري عن 
اأكرب  االنتهاء من بناء وقفني من 
يف  اجلديد  الكرامة  وقف  اأوقافها 
اإمثثارة دبي ووقف ال�سيخ را�سد بن 
حميد النعيمي يف املدينة الوقفية 
جاهزين  لي�سبحا  عجمان  باإمارة 

للتاأجري وطرح العوائد املاأمولة.
العو�سي  طثثثاهثثثر  عثثثابثثثديثثثن  واأكثثثثثثد 
"بيت  اأن  اجلثثمثثعثثيثثة  عثثثثثام  مثثثديثثثر 
مهمة  خثثثثطثثثثوة  حثثثقثثثقثثثت  اخلري" 
عثثلثثى طثثريثثق اال�ثثسثثتثثدامثثة وجنحت 
اال�سرتاتيجي  هثثدفثثهثثا  اإجنثثثثثاز  يف 
اإدارتثثهثثا قبل  اأطلقه جمل�س  الثثذي 
اأوقافها  عثثثدد  بثثثزيثثثادة  اأعثثثثثثوام   5
ت�ساهم  بحيث  بنوعيتها  واالرتقاء 
يف تعزيز مواردها اخلريية واملالية 
الوفاء  يف  اال�ستمرار  من  لتتمكن 
امل�ستحقني  نثثثحثثثو  بثثثالثثثتثثثزامثثثاتثثثهثثثا 
وامل�ستفيدين الذين جتاوز عددهم 
ح�سب قاعدة بيانات اجلمعية 55 

األف اأ�سرة وحالة حمتاجة.
التي  االأوقثثثثاف  اإن  العو�سي  وقثثثال 
اأي  لي�ست  اجلمعية  اإليها  تتطلع 
ولكنها  منطقة  اأي  يف  ولي�س  بناء 
نثثوعثثيثثٌة مثثن حيث حجمها  اأوقثثثثاٌف 
وموقعها  الثثثفثثثاخثثثر  وتثث�ثثسثثطثثيثثبثثهثثا 
عائد  اأعثثلثثى  لتحقيق  الثثتثث�ثثسثثويثثقثثي 
وقف  على  ينطبق  مثثا  وهثثو  ممكن 
بر  يقع يف  الثثذي  الكرامة اجلديد 
اقت�ساديا  دبي يف منطقة مزدهرة 
التجاري  بثثثرجثثثمثثثان  مثثثركثثثز  قثثثثرب 
ويتكون من طابقي �سرداب وطابق 
اأر�سي و5 اأدوار على م�ساحة اأربعة 
فاخرة  �سقة   90 وي�سم  دومنثثثات 
باالإ�سافة  فخما  ت�سطيبا  م�سطبة 
وقد  ا�ثثسثثتثثثثثمثثاريثثا  حمثثثال   11 اإىل 
لتاأجريه  جثثثثاهثثثثزا  االآن  اأ�ثثثسثثثبثثثح 

االقت�سادية الأزمة  التداعيات  بعد 
 2020 عام  اأطلقت  حيث  كورونا 
وقثثف الثثنثثهثثدة اجلثثديثثد الثثثذي يقام 
بدبي  الثثثثثانثثيثثة  الثثنثثهثثدة  منطقة  يف 
األف   15 مثث�ثثسثثاحثثتثثهثثا  اأر�ثثثثثس  عثثلثثى 
له  املغفور  من  منحة  مربعة  قثثدم 

وا�ستثماره".
واأعثثثثثثثثثرب الثثثعثثثو�ثثثسثثثي عثثثثن �ثثثسثثثروره 
ت�سييد  االنتهاء من  باالإعالن عن 
بن  را�ثثسثثد  ال�سيخ  لثثه  املغفور  وقثثف 
عجمان  اإمثثثارة  يف  النعيمي  حميد 
الوقفية  املدينة  �سمن  اأقيم  الذي 
ال�سمو  �ثثسثثاحثثب  خثث�ثثسثث�ثثسثثهثثا  الثثتثثي 
النعيمي  را�ثثسثثد  بثثن  حميد  ال�سيخ 
حاكم  االأعثثثثثلثثثثثى  املثثثجثثثلثثث�ثثثس  عثثث�ثثثسثثثو 
عجمان لدعم اجلمعيات اخلريية 
منحن  "حيث  "ليوارة  منطقة  يف 
�سموه اجلمعية االأر�س وم�ساحتها 
عليها  لنقيم  2175 مرتا مربعا 
 160 ي�سم  ومثمرا  حديثا  وقفا 
جتارية  حمثثثال  و7  �ثثسثثكثثنثثيثثة  �ثثسثثقثثة 
با�سم  نثثثتثثثقثثثدم  املثثثنثثثا�ثثثسثثثبثثثة  وبثثثثهثثثثذه 
جمل�س اإدارة "بيت اخلري" ل�سموه 
بال�سكر والعرفان على هذه املكرمة 
هذا  ريثثع  �سينفق  حيث  ال�سامية.. 
يف  املحتاجة  االأ�سر  ل�سالح  الوقف 

عجمان.
ونوه العو�سي اأن اجلمعية م�ستمرة 
خا�س  وب�سكل  اأوقثثافثثهثثا  تعزيز  يف 

ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم 
"طيب اهلل ثراه" ويتكون من 12 
اأر�سي  وطثثثابثثثق  �ثثسثثقثثة  و60  دورا 
اأن  املتوقع  ومثثن  مثثواقثثف  وطابقي 
هذا  نهاية  بنائه  من  االنتهاء  يتم 

العام.

مورو  و �صحة دبي تعزز�ن تعاونهما مبجال �لتحول �لرقمي
•• دبي -وام:

بحث معايل �سعيد حممد الطاير 
الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
دبثثثي خالل  ومثثيثثاه  كثثهثثربثثاء  لهيئة 
امل�ستوى من  رفيع  وفثثداً  ا�ستقباله 
هيئة ال�سحة بدبي يرتاأ�سه �سعادة 
العام  املدير  الكتبي  �سغري  عو�س 
البيانات  مثثركثثز  يف  وذلثثثك  للهيئة 
التابع  "مورو"  املتكاملة  للحلول 
"ديوا الرقمية" الثثذراع الرقمي  لث 
بني  التعاون  تعزيز  �سبل  للهيئة، 
" خا�سة  دبي  "مورو" و" �سحية 

يف جمال لتحول الرقمي.
و جثثثاءت الثثثزيثثثارة بثثهثثدف االطالع 
واخلدمات  االأنثثظثثمثثة  اأحثثثدث  على 
"مورو" يف  �ثثسثثركثثة  تثثقثثدمثثهثثا  الثثتثثي 
جمال التقنيات املتقدمة باالإ�سافة 

اإىل تعزيز التعاون بني الطرفني.
وقال معايل �سعيد حممد الطاير 
مثثثثورو  �ثثثسثثثركثثثة  اإن  الثثثلثثثقثثثاء  خثثثثثالل 
�ساحب  تثثثوجثثثيثثثهثثثات  وفثثثثثق  تثثعثثمثثل 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دبثثثي رعاه  الثثثثثوزراء حثثاكثثم  جمل�س 
اهلل الرامية اإىل تعزيز مكانة دولة 
الرائدة  املتحدة  العربية  االإمثثارات 
الرقمية. ومن  احلثثلثثول  يف جمثثال 
خثثثالل عملنا عثثلثثى هثثثذا الثثنثثهثثج مت 
وتطويرها  خثثثدمثثثاتثثثنثثثا  تثث�ثثسثثمثثيثثم 
احلكومية  املثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثات  ملثث�ثثسثثاعثثدة 
واخلثثا�ثثسثثة يف الثثدولثثة عثثلثثى تعزيز 
كثثثثفثثثثاءة عثثمثثلثثيثثاتثثهثثا ، وبثثثثدعثثثثم من 
اال�سطناعي  الثثثثثذكثثثثثاء  تثثثقثثثنثثثيثثثات 
واإنرتنت  ال�سحابية  والتكنولوجيا 
التكنولوجيا  من  وغريها  االأ�سياء 
املثثثتثثثطثثثورة تثثثركثثثز خثثثثدمثثثثات مثثثثورو 
الثثرقثثمثثيثثة املثثتثثقثثدمثثة عثثلثثى اإجنثثثثاح 
املوؤ�س�سات يف رحلة التحول الرقمي 

بثثيثثانثثات حديث  مثثركثثز  الثثتثثي ت�سم 
العاملية  املعايري  اأعلى  وفثثق  جمهز 
للمدن  وال�سيطرة  القيادة  ومركز 
الذكية الذي يقدم خدمات اإنرتنت 
ال�سحابية  واحلثثو�ثثسثثبثثة  اال�ثثثسثثثيثثثاء 
ومركز  ال�سبكات  اإدارة  وخثثدمثثات 

االأمن ال�سيرباين.
ومثثثن جثثهثثتثثه اأ�ثثثسثثثاد �ثثسثثعثثادة عو�س 
�ثثثسثثثغثثثري الثثثكثثثتثثثبثثثي بثثث�ثثثسثثثركثثثة مثثثثورو 
من  املبذولة  وجهودها  واأهثثدافثثهثثا 
الرقمي  الثثثتثثثحثثثول  مثثثواكثثثبثثثة  اأجثثثثثل 
الثثثثثثذي تثث�ثثسثثهثثده دولثثثثثثة االإمثثثثثثثثارات 
الثثعثثربثثيثثة املثثتثثحثثدة. ..مثثثوؤكثثثدا على 
قيمة واأهمية التعاون بني " �سحة 
املرحلة  خثثثالل  مورو"   " و  دبي" 

املقبلة .
املهند�س  مثثثن  كثثثل  الثثلثثقثثاء  حثث�ثثسثثر 

يف دولة االإمثثارات ومنطقة ال�سرق 
االأو�سط.

مورو  خدمات  ان  الطاير  واأ�ساف 
 10X "دبي مثثبثثادرة  مثثع  تتما�سى 
العامل  مثثدن  ت�سبق  دبثثي  جلعل   "
بع�سر �سنوات. وحتظى �سركة مورو 
بدعم كافة اجلهات املعنية وهو ما 
بتوفري  الثثكثثامثثل  الثثتثثزامثثنثثا  ي�سمن 
واالمتثال  االأمثثثثثن  مثثعثثايثثري  اأعثثثلثثثى 
من  ثقة  على  ونثثحثثن  للمتعاملني 
تاأثري  لثثهثثا  �ثثسثثيثثكثثون  خثثدمثثاتثثنثثا  اأن 
ملمو�س يف رحلة التحول الرقمي 
لهيئة ال�سحة بدبي باالإ�سافة اإىل 
امل�ساهمة يف جعل دبي اأذكى مدينة 

يف العامل.
وخثثالل هثثذه الثثزيثثارة اطلع الوفد 
على خمتلف اأق�سام �سركة "مورو" 

نثثثائثثثب رئي�س  بثثثن حثثثيثثثدر  مثثثثثثروان 
جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي 
ومطر  الرقمية"  "ديوا  ملجموعة 
االإدارة  جمثثلثث�ثثس  عثث�ثثسثثو  املثثثهثثثريي 
ملجموعة ديوا الرقمية وحممد بن 
ملركز  التنفيذي  الرئي�س  �سليمان 
البيانات للحلول املتكاملة "مورو" 
الثثكثثتثثبثثي رئي�س  اأحثثثمثثثد  والثثثدكثثثتثثثور 
هثثيثثئثثة كهرباء  املثثعثثلثثومثثات يف  اأمثثثثن 
..والدكتور  و"مورو"  دبثثي  ومثثيثثاه 
علوي ال�سيخ نائب مدير عام هيئة 
الها�سمي  و�ثثسثثالثثح  بثثدبثثي  ال�سحة 
املثثثديثثثر الثثتثثنثثفثثيثثذي ملثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثة دبي 
لل�سمان ال�سحي واأحمد النعيمي 
خدمات  لقطاع  التنفيذي  املثثديثثر 
الثثثثدعثثثثم املثثثوؤ�ثثثسثثث�ثثثسثثثي املثثث�ثثثسثثثرتك يف 

دبي". "�سحة 
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اأخبـار الإمـارات
�لعدل تعلن �إغلق مركز �إ�صعاد 

�ملتعاملني يف �أم �لقيوين و�لفجرية
•• اأبوظبي -وام:

اأم  من  بكل  الق�ساء  دار  املتعاملني يف  اإ�سعاد  مركز  اإغثثالق  عن  العدل  وزارة  وزارة  اأعلنت 
القيوين والفجرية اعتباراً من االأول من اأغ�سط�س املقبل �سعياً منها العتماد العمل "عن 
املتعاملني  واإ�سعاد  دائم من خالل رقمنة اخلدمات احلكومية  ب�سكل  " يف خدماتها  بعد 

واالرتقاء بتجربة العمالء يف حتقيق اأق�سى درجات الكفاءة يف تقدمي اخلدمات.
واأو�سحت الوزارة اأنها �ستوفر جميع خدماتها عرب املن�سات االإلكرتونية والذكية التابعة 
 www.moj.gov.aeلها �سواء من خالل دخول املتعاملني اإىل موقعها االإلكرتوين
اأو عرب   Google Play الث  اأو   App Store الث  الذكية عرب  اأو حتميل تطبيقاتها 

مركز االت�سال بالوزارة على الرقم املجاين 800333333 .

دبي"  "�إ�صلمية  قدمتها  �أ�صرية  ��صت�صارة   900
•• دبي-وام:

متمثلة  بدبي  اخلثثريي  والعمل  االإ�سالمية  الثث�ثثسثثوؤون  دائثثثرة  قدمت 
اأ�سرية  ا�ست�سارة   900 من  اأكر  الديني  والتوجيه  التثقيف  بثثاإدارة 
اإطثثار حتقيق  واخت�سا�سيني يف  وعثثاظ  املا�سي من قبل  يونيو  حتى 
الديني  الثثوعثثي  وتثثعثثزيثثز  املجتمعي  والثثتثثالحثثم  االأ�ثثسثثري  اال�ثثسثثتثثقثثرار 
املجتمع  تنمية  بالتعاون مع وزارة  االأخالقية وذلك  القيم  وتر�سيخ 
وهيئة تنمية املجتمع وحماكم دبي. واأو�سحت ي�سرى القعود مديرة 
الدائرة  يف  اال�ست�سارات  خدمة  اأن  الديني  والتوجيه  التثقيف  اإدارة 
تعترب من�سة تفاعلية مبا�سرة اإذ ت�ستمل اال�ست�سارات على عدد متنوع 
والرتبوية،  والعلمية  واالجتماعية  واالأ�سرية  الدينية  املجاالت  من 
حثثيثثث ت�سعى دائثثثثرة الثث�ثثسثثوؤون االإ�ثثسثثالمثثيثثة والثثعثثمثثل اخلثثثثريي بدبي 

النف�سية  ال�سحة  تعزيز  خالل  من  االأ�سرة  حياة  منط  حت�سني  اإىل 
وتبني التفكري االإيجابي اللذين ي�ساهمان يف حفظ ا�ستقرار االأ�سرة 
ا�ستنادا اإىل خربة االأخ�سائيني والوعاظ االأكفاء، م�سرية  واملجتمع 
وبثث�ثثسثثورة مبا�سرة. من  بعد  عثثن  اال�ثثسثثتثث�ثثسثثارات  تثثقثثدمي  يتم  اأنثثثه  اإىل 
الديني  االإر�ساد  ق�سم  رئي�س  املن�سوري  جا�سم  اإبراهيم  اأ�سار  جانبه 
مرتبطة  واالأ�ثثسثثريثثة  الدينية  اال�ست�سارات  معظم  اأن  اإىل  االإدارة  يف 
مب�سكالت زوجية واأ�سرية حيث تعمل اال�ست�سارات على حل امل�ساكل 
وحماية الفرد من اتخاذ القرارات اخلاطئة وتر�سيد االأزواج بالطرق 
اأن عملية  والو�سائل املنا�سبة لتحقيق اال�ستقرار االأ�سري، الفتا اإىل 
الوعي  االأ�ثثثسثثثرة مثثرتثثبثثط بتعزيز  الثثعثثالقثثات االجثثتثثمثثاعثثيثثة يف  تثثعثثزيثثز 
الديني وتر�سيخ القيم االأخالقية وال�سلوكية. بدورها اأو�سحت موزة 
ال�سام�سي م�سوؤولة اال�ست�سارات الدينية اأن معظم اال�ست�سارات تناولت 

مو�سوعات متعلقة بالع�سبية الزائدة واالكتئاب وقلة االنفاق نتيجة 
�سلوكية  وم�ساكل  االأفثثثثراد  على  "كوفيد19-"  فثثريو�ثثس  لثثتثثاأثثثريات 
البع�س ونظرة  لثثدى  الديني  الثثوازع  االأبثثنثثاء و�سعف  لثثدى  وتربوية 
ف�سال  ال�سحيح  م�سمونه  منه  �سلب  مما  للزواج  اخلاطئة  البع�س 
عن عدم الوعي الكايف باحلقوق الواجبات وعدم القيام بامل�سوؤوليات، 
موؤكدة اأن طرق جتاوز التحديات والعوائق االأ�سرية يكمن من خالل 
تعاليم  اإىل  ي�ستند  باأ�سلوب حياة متوازن  اأفثثراده  ينعم  بناء جمتمع 
اإىل توفري اال�ست�سارات الدينية  االإ�سالم ال�سحيح. وت�سعى الدائرة 
بطلب  الثثتثثقثثدم  ميكن  بحيث  الثثعثثام  طثثثوال  والعلمية  واالجثثتثثمثثاعثثيثثة 
االلكرتوين  املثثوقثثع  خثثالل  مثثن  االأكثثفثثاء  املتخ�س�سني  مثثن  ا�ست�سارة 
اأو التوا�سل مع خدمة  لدائرة ال�سوؤون االإ�سالمية والعمل اخلريي 

املتعاملني يف مركز ات�سال الدائرة على الرقم 800600.

خلل زيارة �ضملت خمتلف الأق�ضام واملرافق واملراكز العلمية والبحثية 

�ل�صارقة للكتاب  ت�صتعر�س �أبرز ملمح �لثقافة �لعربية و�لإمار�تية يف  مكتبة �لكونغر�س �لأمريكية
•• الواليات املتحدة-الفجر:

�سمن جهودها يف التعريف بالكتاب 
واالإمثثثثاراتثثثثي يف خمتلف  الثثعثثربثثي 
وفثثد من هيئة  زار  الثثعثثامل،  بلدان 
ال�سارقة للكتاب مكتبة الكونغر�س 
بهدف  العامل-،  يف  مكتبة  –اأكرب 
الثقايف  الثثثتثثثبثثثادل  فثثثر�ثثثس  تثثعثثزيثثز 
املتحدة  والثثواليثثات  ال�سارقة  بثثني 
االأمريكية، واالطالع على جتربة 
املعرفية  امل�سادر  اإدارة  يف  املكتبة 
وم�سنفات  املخطوطات  واأر�ثثسثثفثثة 
بو�سفها  تثث�ثثسثثمثثهثثا،  الثثتثثي  الثثعثثلثثوم 
اأقدم موؤ�س�سة ثقافية يف الواليات 
املثثتثثحثثدة االأمثثريثثكثثيثثة، وجنثثحثثت يف 
جمع وت�سنيف نحو 170 مليون 

مادة بث450 لغة عاملية.
وا�ثثثسثثثتثثثقثثثبثثثل وفثثثثثد الثثثهثثثيثثثئثثثة الثثثثذي 
تثثراأ�ثثسثثه �ثثسثثعثثادة اأحثثمثثد بثثن ركا�س 
ال�سارقة  هيئة  رئي�س  الثثعثثامثثري، 
لثثلثثكثثتثثاب، الثثدكثثتثثورة كثثثارال هايدن 
املدراء  مثثن  وعثثدد  املكتبة،  رئي�سة 

اأبعاداً  يحمل  كبري  ثقايف  م�سروع 
اإن�سانية وعاملية".

من جانبها اأ�سادت الدكتورة كارال 
هثثثايثثثدن بثثاجلثثهثثود الثثكثثبثثرية التي 
يف  للكتاب  ال�سارقة  هيئة  تقودها 
لالإمارة،  الثقايف  احل�سور  تعزيز 
واأ�سارت اإىل حجم ح�سور ال�سارقة 
اأبرز  كثثاأحثثد  العاملي  امل�ستوى  على 
الثثثثثقثثافثثة ودعثثثثم �سناعة  عثثوا�ثثسثثم 
املعرفة يف ال�سرق االأو�سط، موؤكدة 
معر�س  ميثلها  الثثتثثي  القيمة  اأن 
الثث�ثثسثثارقثثة الثثثثدويل لثثلثثكثثتثثاب، الذي 
ثثثالث معار�س  اأكثثثرب  اأحثثثد  يعترب 
ومهمة  كبرية  الثثعثثامل،  يف  للكتاب 
االإن�سانية  الثقافة  على  اأثر  وذات 

ب�سكل عام. 
املتحدة  للواليات  زيثثارتثثه  وخثثالل 
الهيئة  وفثثثد  الثثتثثقثثى  االأمثثريثثكثثيثثة، 
النا�سرين  مثثن  كبرية  مبجموعة 
االأمريكيني ووكالء التوزيع، حيث 
جرى مناق�سة م�ساركة النا�سرين 
االأمريكيني يف الدورة املقبلة من 

العامري والوفد املرافق على اأهم 
والعربية  االإ�سالمية  املخطوطات 
الثثثثتثثثثي يثثث�ثثثسثثثمثثثهثثثا قثثث�ثثثسثثثم الثثث�ثثثسثثثرق 
االأو�سط واإفريقيا، اإذ يحتوي هذا 
الق�سم على نحو 300 األف كتاب 
بثثالثثلثثغثثة الثثعثثربثثيثثة ولثثثغثثثات اأخثثثثرى، 
وزار الوفد الق�سم الذي يحت�سن 
للم�سحف  مرتجمة  ن�سخة  اأول 
تاريخها  يثثعثثود  والثثتثثي  الثثعثثامل  يف 
للعام 1765، وهي من املقتنيات 
اخلثثثا�ثثثسثثثة لثثلثثرئثثيثث�ثثس االأمثثثريثثثكثثثي 
وهي  جيفر�سون،  توما�س  ال�سابق 
اأول ن�سخة مرتجمة من العربية 
اأن  اإذ  مثثبثثا�ثثسثثرًة،  االإجنثثلثثيثثزيثثة  اإىل 
عن  ُنقلت  التي  الرتجمات  جميع 
امل�سحف يف ال�سابق كانت ماأخوذة 

عن الفرن�سية. 
وحثثثول هثثذه الثثثزيثثثارة، قثثال �سعادة 
اأحمد بن ركا�س العامري: "تتبنى 
هيئة ال�سارقة للكتاب روؤية را�سخة 
جتاه تعزيز ح�سور النتاج املعريف 
واالإبثثداعثثي االإمثثاراتثثي يف خمتلف 

االأق�سام  خمتلف  من  وامل�سوؤولني 
والتخ�س�سات، حيث قدم اجلانب 
االأمريكي �سروحات خا�سة خالل 
الرئي�سية  االأقثثث�ثثثسثثثام  عثثلثثى  جثثولثثة 
واملهمة يف املكتبة، فيما ا�ستعر�س 
وفثثثثثد الثثثهثثثيثثثئثثثة جثثثانثثثبثثثاً مثثثثن اأبثثثثثرز 
الفعاليات واملعار�س التي تنظمها 
النماذج  بثثثثاأبثثثثرز  تثثثعثثثريثثثفثثثاً  وقثثثثثثدم 
الثثثثثقثثافثثيثثة لثثلثثحثثراك االإبثثثداعثثثي يف 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
عثثلثثى جمموعات  الثثثوفثثثد  وتثثثعثثثرف 
وامل�سّنفات،  املثثثراجثثثع  مثثثن  نثثثثثادرة 
املتبعة  املكتبية  االأنظمة  وناق�سوا 
وثائق  اإىل  والثثثو�ثثثسثثثول  لثثلثثبثثحثثث 
بث171  عثثثثددهثثثثا  يثثثثقثثثثّدر  خثثثا�ثثثسثثثة 
مليون   40 ت�سم  وثيقة،  مليون 
اإر�سادي  )دلثثيثثل  �سكل  على  كثثتثثاب 
اأكثثثثرب  جثثثثانثثثثب  اإىل  وتثثثثوثثثثثيثثثثقثثثثي(، 
جمثثمثثوعثثة يف الثثثعثثثامل مثثثن املثثثثواد 
واخلرائط  واالأفثثثثثالم  الثثقثثانثثونثثيثثة 

والنوتات املو�سيقية وغريها.  
ركا�س  بثثن  اأحثثمثثد  �سعادة  وتثثوقثثف 

الثثعثثامل، ويف الثثوقثثت نف�سه  بثثلثثدان 
نحر�س على االطالع على جتارب 
املوؤ�س�سات الثقافية الرائدة عاملياً، 
ومثثكثثتثثبثثة الثثكثثونثثغثثر�ثثس اأحثثثثثد اأهثثثم 
الثث�ثثسثثروح الثثعثثاملثثيثثة الثثتثثي حتت�سن 
ال  اإن�سانّياً  تثثاريثثخثثاً  جثثدرانثثهثثا  بثثني 
بثمن، ويحفظ على رفوفه  يقّدر 
واأدباء  عباقرة  وجتّليات  منجزات 
الكتب  ومثثفثثّكثثريثثن عثثثرب مثثاليثثني 

وامل�سنفات املهمة". 
وتابع رئي�س الهيئة: "اإن احلراك 
بالتوا�سل  ويكرب  يتنامى  الثقايف 
عليه،  واملراكمة  املنجز  وا�ستثمار 
روؤية  ترجمة  على  نحر�س  لهذا 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ثثسثثاحثثب 
القا�سمي،  حمثثمثثد  بثثثن  �ثثسثثلثثطثثان 
االأعثثثثثلثثثثثى، حاكم  املثثجثثلثث�ثثس  عثث�ثثسثثو 
باأن  اآمثثثن  الثثثذي لطاملا  الثث�ثثسثثارقثثة، 
بثثنثثاء جثث�ثثسثثور الثثتثثوا�ثثسثثل مثثع مدن 
وبثثثلثثثدان الثثثعثثثامل، واالطثثثثثالع على 
موؤ�س�ساتها  يف  الثثرائثثدة  الثثتثثجثثارب 
الثثثثثقثثافثثيثثة اأحثثثثد روافثثثثثد جنثثثاح اأي 

بالتعاون  يثثعثثقثثد  الثثثثذي  املثثكثثتثثبثثات 
االأمريكية،  املكتبات  جمعية  مثثع 

للكتاب،  الدويل  ال�سارقة  معر�س 
موؤمتر  مثثثثن  الثثثثثثثامثثثنثثثة  والثثثثثثثثثدورة 

للنا�سرين  املثثثهثثثنثثثي  والثثثثربنثثثثامثثثثج 
وغريها من الفعاليات. 

نظمها املكتب الإعلمي حلكومة دولة الإمارات

�حلملة �لإعلمية مل�صروع �لإمار�ت ل�صتك�صاف �ملريخ حت�صد جو�ئز عاملية يف مهرجان كان ليونز �لدويل للإبد�ع

•• دبي -وام:

حلكومة  االإعثثالمثثي  املكتب  ح�سد 
دولثثثة االإمثثثثثارات جثثائثثزة عاملية من 
مثثثثهثثثثرجثثثثان كثثثثثثان لثثثيثثثونثثثز الثثثثثثدويل 
الفعاليات  اأهثثثثم  اأحثثثثد   - لثثثالإبثثثداع 
االتثثثث�ثثثثسثثثثال  لثثثثتثثثثكثثثثرمي  الثثثثثعثثثثثامل  يف 
واالأفكار  االإبثثثداعثثثي  اجلثثمثثاهثثريي 
االإعالمية..  للحمالت  اخلثثالقثثة 
الثثثثذي تثثنثثافثث�ثثس عثثلثثى جثثثوائثثثزه هذا 
األثثثثف حملة   29 اأكثثثثر مثثثن  الثثثعثثثام 
وعمل اإبداعي من 90 دولة حول 
حتكيم  جلثثان  �سمت  حيث  العامل، 
جوائز كان ليونز الدويل لالإبداع 
كثثبثثار خثثثثرباء االت�سال  مثثثن  عثثثثددا 
والت�سويق  واالإعثثثالم  اجلماهريي 

املرموقني من اأنحاء العامل.
جائزة  االإعثثثثالمثثثثي  املثثكثثتثثب  ونثثثثثال 
االإبثثداع الف�سية لفئة - احلمالت 
عن  وذلثثك  املهرجان  يف  اخلارجية 
احلملة االإعالمية مل�سروع االإمارات 
"م�سبار االأمل"  ال�ستك�ساف املريخ 
تثثنثثفثثيثثذهثثا يف فرباير  الثثتثثي جثثثرى 
وبثثالثثتثثزامثثن مثثثع و�سول  املثثا�ثثسثثي، 
م�سروع  �سمن  االأمل"  "م�سبار 
اإىل  املثثريثثخ  ال�ستك�ساف  االإمثثثثثارات 
مهمة  اأول  يف  االأحثثثمثثثر  الثثكثثوكثثب 
الكواكب  ال�ثثسثثتثثكثث�ثثسثثاف  فثث�ثثسثثائثثيثثة 

تقودها دولة عربية.
وجرى توزيع جوائز مهرجان كان 
الثثدويل لالإبداع قي فرن�سا  ليونز 
عاملي  اإقثثبثثال  و�ثثسثثط  املا�سي  يونيو 
واملوؤ�س�سات  اجلثثثهثثثات  مثثثئثثثات  مثثثن 
اجلوائز  هثثثثذه  لثثنثثيثثل  والثثث�ثثثسثثثركثثثات 

كما اأكدت اأن فوز احلملة االإعالمية 
مل�سروع االإمارات ال�ستك�ساف املريخ 
بجوائز مهرجان كان ليونز الدويل 
لينيك�س"  "دبي  وجثثوائثثز  لثثالإبثثداع 
حتماً  مثثوؤخثثراً،  العاملية  االإبثثداعثثيثثة 
دولة  مكانة  تر�سيخ  يف  �سي�ساهم 
االإقليمية  الثثذهثثنثثيثثة  يف  االإمثثثثثارات 
والعاملية كموطن لالإبداع واالأفكار 

اخلالقة.
ال�سحي،  اأكثثثثد خثثالثثد  مثثثن جثثانثثبثثه، 
االإنتاج  لثثقثثطثثاع  التنفيذي  املثثديثثر 
املكتب  يف  الثثثرقثثثمثثثي  والثثثتثثثوا�ثثثسثثثل 
االإمارات  االإعالمي حلكومة دولة 
العمالقة  الثثوطثثنثثيثثة  املثث�ثثسثثاريثثع  اأن 
تتطلب  اإذ  ملهمة  تكون  مثثا  دائثثمثثاً 
اإعالمية  حلمالت  خالقة  اأفثثكثثاراً 
نف�س قدرها  وتكون على  ملواكبتها 

من الطموح واالبتكار والريادة.
وقال اإن متكن حملة "اأقمار كوكب 
املريخ" من اقتنا�س هذه اجلائزة 
اأكر  مثثع  مناف�سة  بثثعثثد  املثثرمثثوقثثة 
من 29 األف حملة وعمل اإبداعي 
العامل، يوؤكد  90 دولثثة حثثول  من 
اأن االأفكار اخلالقة دائماً ما يكون 
لي�س  م�ساعفاً  االإيجابي  تاأثريها 
امل�ستهدف  اجلثثمثثهثثور  عثثلثثى  فثثقثثط 
هثثثثثذه احلملة  مثثثثع  تثثثفثثثاعثثثل  الثثثثثثذي 
بثث�ثثسثثكثثل الفثثثثثت، ولثثثكثثثن اأيثثث�ثثثسثثثاً على 
م�ستوى اخلرباء والتقدير العاملي، 
اأن جلان حتكيم جوائز  وخ�سو�ساً 
كثثان ليونز الثثدويل لثثالإبثثداع ت�سم 
كثثبثثار خثثثثرباء االت�سال  مثثن  عثثثثدداً 
والت�سويق  واالإعثثثالم  اجلماهريي 

املرموقني من اأنحاء العامل.

وكثثثان املثثكثثتثثب االإعثثثالمثثثي حلكومة 
دولثثة االإمثثثثارات قثثد ح�سد العديد 
لينك�س"  "دبي  جثثثثثثوائثثثثثثز  مثثثثثثن 
االإبثثداعثثيثثة الثثعثثاملثثيثثة الثثكثثربى لعام 
املكتب  الإبثثثثداع  تثثكثثرميثثاً   ،2021
من  اثثثنثثتثثني  اإدارة  يف  وابثثتثثكثثاراتثثه 
املواكبة  االإعثثثثالمثثثثيثثثثة  احلثثثثمثثثثالت 
ال�ستك�ساف  االإمثثثثثثثثثثارات  ملثثث�ثثثسثثثروع 
"اأول  االأمل" وهي  "م�سبار  املريخ 
العربية" الذي  باللغة  تنازيل  عد 
التنازيل  الثثثعثثثد  انثثثثطثثثثالق  واكثثثثثثب 
النثثطثثالق الثث�ثثسثثاروخ الثثثذي يحمل 
املثث�ثثسثثبثثار مثثثن قثثثاعثثثدة االطثثثثثالق يف 
باللغة   2020 يوليو  يف  الثثيثثابثثان 
العربية الأول مرة يف تاريخ املهمات 
الف�سائية يف العامل، باالإ�سافة اإىل 
هذه  و�سمن  املريخ"  "ختم  حملة 
املبتكرة فوجئ  االإعالمية  احلملة 
الثثقثثادمثثون اإىل مثثطثثارات دبثثي يوم 
اأي   ،2021 فثثربايثثر  مثثن  التا�سع 
االأمل  يوم و�سول م�سبار  نف�س  يف 
ولثثدى و�سولهم  املريخ،  مثثدار  اإىل 
امل�سافرين  دخثثثثثثول  بثثثثوابثثثثات  اإىل 
يزينون  اجلثثثثثثوازات  مثثوظثثفثثي  بثثثثاأن 
بختم  �سفرهم  جثثثثوازات  �سفحات 
العامل  نثثوعثثه يف  االأول مثثن  املثثّريثثخ 
عثثرب حثثرب خثثا�ثثٍس هثثو حثثرب املريخ 
البازلت  �ثثثسثثثخثثثور  مثثثثن  املثثث�ثثثسثثثنثثثوع 
منطقة  يف  املثثثثوجثثثثودة  الثثثثربكثثثثاين 
ال�سارقة، وهو حرب  باإمارة  مليحة 
فريد يف فكرته وتكوينه وم�سنوع 
التكوينات  يثثثحثثثاكثثثي  مثثثزيثثثج  مثثثثن 
اجليولوجية لكوكب املريخ ولونها 

االأحمر.

االجتماعي، اإىل جانب اإلهام اأفراد 
وثقافتهم  وعيهم  وزيثثادة  املجتمع 
الف�سائية من خالل اإثارة االأ�سئلة 

العلمية حول بيئة كوكب املريخ.
املبتكرة  الثثثفثثثكثثثرة  هثثثثذه  ولثثتثثنثثفثثيثثذ 
حلملة "اأقمار كوكب املريخ" التي 
الت�سويق  بالتعاون مع وكالة  متت 
"مولن لوي - مينا"، مّت اال�ستعانة 
برافعتني عمالقتني يتجاوز طول 
100 مثثثثرت، وجثثثرى  كثثثل مثثنثثهثثمثثا 
�سا�سة  القمرين من خالل  عر�س 
 40 اإىل  يثث�ثثسثثل طثثولثثهثثا  مثثتثثطثثّورة 
للروؤية  قثثابثثلثثني  جلثثعثثلثثهثثمثثا  مثثثثثرتاً 
ب�سكل طبيعي من م�سافات بعيدة.

رئي�س  العطر،  �سعيد  �سعادة  وقثثال 
املثثكثثتثثب االإعثثثالمثثثي حلثثكثثومثثة دولة 
" اإن املكتب االإعالمي  االإمثثثارات.. 
حري�س  االإمثثثثثارات  دولثثثة  حلكومة 
عثثلثثى نف�س  يثثكثثون  اأن  عثثلثثى  دائثثثمثثثاً 
والفعاليات  املثثث�ثثثسثثثاريثثثع  مثث�ثثسثثتثثوى 
واملثثثثثثثبثثثثثثثادرات الثثثوطثثثنثثثيثثثة الثثثكثثثربى 
اإعالمية  حثثثمثثثالت  تثثثقثثثدمي  عثثثثرب 
فئات  اإىل  الثثثو�ثثثسثثثول  تثث�ثثسثثتثثهثثدف 

االأهم  التي تعد من بني  املرموقة 
االإعثثثثثثثثالم  جمثثثثثثثال  يف  الثثثثثعثثثثثامل  يف 
واالت�سال اجلماهريي والت�سويق.

وكثثثان املثثكثثتثثب االإعثثثالمثثثي حلكومة 
دولة االإمارات اأدار حملة اإعالمية 
و�سول  مثثثثع  بثثثالثثثتثثثزامثثثن  مثثو�ثثسثثعثثة 
"م�سبار االأمل" اأول مهمة ف�سائية 
حتت  الكواكب  ال�ستك�ساف  عربية 
ا�سم "العرب اإىل املريخ" وت�سمنت 
هذه احلملة العديد من االأن�سطة 
االإعالمية  واحلمالت  والفعاليات 
احلملة  بينها  مثثن  كثثثان  الثثفثثرعثثيثثة 
املبتكرة  الثثتثثثثثقثثيثثفثثيثثة  االإعثثثالمثثثيثثثة 
"اأقمار كوكب املريخ" التي �سهدت 
اإ�ساءة �سماء دبي وحتديداً منطقة 
تقنيات  عثثثثرب  بثثقثثمثثريثثن  الثثثثقثثثثدرة 
مثثثثرة يف  الأول  تثث�ثثسثثتثثخثثدم  حثثديثثثثثة 

املنطقة العربية.
النوعية  الثثتثثجثثربثثة  هثثثذه  و�ثثسثثهثثدت 
لظهور اأقمار املريخ يف �سماء دولة 
"اأقمار  جتثثربثثة  �ثثسثثمثثن  االإمثثثثثثثارات 
غري  تثثثثفثثثثاعثثثثاًل  املريخ"،  كثثثثوكثثثثب 
التوا�سل  م�سبوق من رواد و�سائل 

الو�سائل  خمثثتثثلثثف  عثثثرب  املثثجثثتثثمثثع 
كانت  �سواء  االإعالمية  والو�سائط 
تقليدية اأو حديثة حملياً واقليمياً 
وعثثاملثثيثثاً، لثث�ثثسثثمثثان فثثاعثثلثثيثثة و�سول 
اإىل  امل�ساريع  اأهثثداف ور�سائل هذه 
ي�سمن  ومبثثثثا  املثثتثثلثثقثثي  اجلثثثمثثثهثثثور 
التفاعل االإيجابي املطلوب مع هذه 

امل�ساريع والفعاليات الوطنية".
من جانبها اأكدت عالية احلمادي، 
نثثثائثثثب رئثثيثث�ثثس املثثكثثتثثب االإعثثثالمثثثي 
حلثثثكثثثومثثثة دولثثثثثثة االإمثثثثثثثثثثثثارات.. اأن 
ح�سول احلملة االإعالمية املو�سعة 
مع  بالتزامن  املكتب  اأدارهثثثثا  التي 
كوكب  اإىل  االأمثثثل  م�سبار  و�ثثسثثول 
املثثثزيثثثد مثثثن اجلوائز  عثثلثثى  املثثثريثثثخ 
املثثثرمثثثوقثثثة دلثثيثثل جديد  الثثثدولثثثيثثثة 
دائماً  االإبثثداعثثيثثة  االأفثثكثثار  اأن  على 
والتقدير  بثثالثثتثثكثثرمي  حتثثظثثى  مثثثا 
خ�سو�ساً  الثثعثثاملثثي،  املثث�ثثسثثتثثوى  عثثلثثى 
م�ساريع  مثثثثع  تثثثثتثثثثزامثثثثن  عثثثنثثثدمثثثا 
دورها  يف  ت�ساهم  عمالقة  وطنية 
مثل  للب�سرية  العلمي  التقدم  يف 

االأمل. "م�سبار 

و�ثثسثثمثثن هثثثثذه املثثثثبثثثثادرة فثثقثثد طبع 
مطارات  يف  اجلثثثثثثثثوازات  مثثوظثثفثثو 
دخول  تاأ�سريات  �سفحة  على  دبي 
القادمني اإليها عبارة " لقد و�سلت 
ت�سل  واالإمثثثثثارات  االإمثثثثثثارات..  اإىل 
 "09.02.2021 يف  املثثريثثخ  اإىل 
االأمل،  مل�سبار  خا�س  ت�سميم  مثثع 
اأول مهمة ف�سائية عربية وعاملية 
تثثثر�ثثثسثثثد مثثثعثثثلثثثومثثثات عثثلثثمثثيثثة غري 
م�سبوقة عن الكوكب االأحمر على 

مدى �سنة مريخيه كاملة.
ليونز  كثثثثان  مثثثهثثثرجثثثان  اأن  يثثثذكثثثر 
الدويل لالإبداع تاأ�س�س عام 1954 
الفعاليات  اأهثثثم  مثثن  ويثثعثثد واحثثثثداً 
باالبتكار  حتثثتثثفثثي  الثثتثثي  الثثعثثاملثثيثثة 
جمال  يف  االإبثثثثداعثثثثيثثثثة  واالأفثثثثثكثثثثثار 

اجلماهريي  واالتثث�ثثسثثال  االإعثثثثثالم 
املهرجان  تاأ�س�س  وقثثد  والت�سويق، 
كان  ملهرجان  كمحاكاة  البداية  يف 
تكرمي  بهدف  ال�سهري  ال�سينمائي 
االإبداع يف جمال الدعاية واالإعالن 
واحلمالت االإعالمية والت�سويقية 
اخلالقة،  االأفثثثثكثثثثار  ذات  املثثبثثتثثكثثرة 
ويثثعثثقثثد املثثهثثرجثثان يف مثثديثثنثثة كان 
الفرن�سية �سنوياً ويح�سره االآالف 
بو�سفه  املجال،  بهذا  املهتمني  من 
ملتقى للعاملني يف قطاع االت�سال 
االإبداعي يف العامل، حيث يكت�سبون 
ما  يف  ويتفاعلون  جديدة،  معارف 
بينهم لتبادل اخلربات واملعلومات، 
على  وتثثاأثثثريه  بثثاالإبثثداع  ويحتفون 

اجلمهور.

�لعام هذ�  �ملرموق  �ملهرجان  جو�ئز  على  تناف�صت  دولة  تقتن�س جائزة عاملية من بني 29 �ألف عمل �إبد�عي من 90  �لأحمر  �لكوكب  �إىل  �لأمل  م�صبار  لو�صول  �ملو�كبة  �لإعلمية  • �حلملة 
• �جلو�ئز تكرم �أهم �حلملت �لإعلمية ذ�ت �لأفكار �لإبد�عية �خللقة من خمتلف �أنحاء �لعامل
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -وام :

والتخطيط  الثثبثثلثثديثثة  دائثثثثثرة  اأعثثلثثنثثت 
مركبة   1172 �سحب  عثثن  بعجمان 
مثثهثثمثثلثثة مثثثنثثثذ بثثثثدايثثثثة الثثثثعثثثثام احلثثثثايل 
حمالت  اإطثثثثثثثار  يف  وذلثثثثثثك   2021
الفرق  تنفذها  التي  املكثفة  التفتي�س 
ت�ستهدف  والثثتثثي  البلدية  يف  العاملة 
على  للحفاظ  بثثاالإمثثارة  املناطق  كافة 
الظواهر  ومكافحة  اجلمايل  املظهر 

ال�سلبية.
املهند�س خالد معني احلو�سني  واأكثثد 

ال�سحة  لثثقثثطثثاع  الثثتثثنثثفثثيثثذي  املثثثديثثثر 
البلدية  بثثثثدائثثثثرة  والثثثبثثثيثثثئثثثة  الثثثعثثثامثثثة 
على  احلثثثثفثثثثاظ  اأن   .. والثثتثثخثثطثثيثثط 
ور�سد  لثثثثالإمثثثثارة  اجلثثثمثثثايل  املثثظثثهثثر 
الثثتثثجثثاوزات الثثقثثانثثونثثيثثة هثثو اأحثثثد اأهم 
اأولويات الدائرة وياأتي يف املقام االأول 
من عمل الدائرة مو�سحا اأن البلدية 
لكفاءات  الثثتثثفثثتثثيثث�ثثس  مثثثهثثثام  اأ�ثثثسثثثنثثثدت 
على مدار  امليدانية  توا�سل حمالتها 
اأ�سحاب  الثثتثثزام  مثثن  للتاأكد  ال�ساعة 
املركبات بالتعليمات الوا�سحة ور�سد 
تركها  والتي  املهملة  املركبات  حثثاالت 

البيوت  واأمثثثثام  املثثواقثثف  يف  اأ�سحابها 
دون تنظيف لفرتة طويلة.

ت�سع  الثثتثثفثثتثثيثث�ثثس  فثثثثرق  اأن  واأو�ثثثثسثثثثح 
املثثثلثثث�ثثثسثثثقثثثات عثثثلثثثى املثثثثركثثثثبثثثثات املثثثهثثثددة 
ب�سحبها  اأ�سحابها  مطالبة  بال�سحب 
اأيام   7 مقدارها  معينة  مهلة  خثثالل 
ويف حثثثال انثثقثث�ثثسثثاء املثثهثثلثثة يثثتثثم �سحب 
اأ�سحاب  الدائرة  كما وتخطر  املركبة 
بثث�ثثسثثرورة مثثراجثثعثثة الدائرة  املثثركثثبثثات 

عرب االإعالن يف ال�سحف اليومية.
دائم  ب�سكل  ت�سعى  الثثدائثثرة  اإن  وقثثثال 
بالنتائج  الثث�ثثسثثكثثان  لثثتثثوعثثيثثة  ودوؤوب 

ال�سيارات  املرتتبة على ترك  ال�سلبية 
مكاناً  تثثثعثثثد  حثثثيثثثث  طثثثويثثثلثثثة  لثثثثفثثثثرتات 
الرتكاب  ال�سعيفة  للنفو�س  مالئماً 
املظهر  لت�سويه  بثثاالإ�ثثسثثافثثة  اجلثثرائثثم 
النظامية  املثثثواقثثثف  و�ثثسثثغثثر  اجلثثمثثايل 

والتي تعد ملكا للجميع.
واملقيمني  املواطنني  احلو�سني  ودعثثا 
مركباتهم  تثثثثرك  لثثثعثثثدم  االإمثثثثثثثثارة  يف 
م�ساعدة  باجلميع  واأهثثثثاب  مثثهثثجثثورة 
عثثن حاالت  واالبثثثثالغ  العاملة  الثثفثثرق 
االتثث�ثثسثثال على  املهملة عثثرب  املثثركثثبثثات 

الرقم املجاين 80070 .

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت موؤ�س�سة "حتقيق اأمنية" عن 
اأمنيات الأطفال  متكنها من حتقيق 
م�سابني باأمرا�س خطرية، واإدخال 
بثثهثثجثثة الثثعثثيثثد عثثلثثى قثثلثثوبثثهثثم وذلك 
التاأهيل  م�ست�سفى  مثثع  بثثالثثتثثعثثاون 

التخ�س�سي يف اأبوظبي.
الرئي�س  الثثثزبثثثيثثثدي  هثثثثثاين  ولثثثفثثثت 
اأمنية"  "حتقيق  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
باإدخال  تتمثل  العيد  بهجة  اأن  اإىل 
ب�سكل  االأطفال  قلوب  على  الفرحة 
اأمنيات  حتقيق  على  واحلر�س  عثثام 
املر�سى منهم مهما كانت م�ستحيلة 
ب�سكل خا�س ليتمكنوا من االإح�سا�س 
بفرحة العيد التي يحرمهم املر�س 

من امل�ساركة فيه فعليا".
ووجه الزبيدي ال�سكر اإىل م�ست�سفى 
اأبوظبي  يف  التخ�س�سي  الثثتثثاأهثثيثثل 
عثثلثثى دعثثمثثه الثثكثثبثثري لثثلثثمثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثة يف 
وامل�ساركة  اجلانبني  بني  تعاون  اأول 
ت�سبيح  الثثطثثفثثلثثة  اأمثثنثثيثثة  يف حتثثقثثيثثق 
/8 �ثثسثثنثثوات/ الثثتثثي تثثعثثاين مثثن ورم 

اآيفون  على  الثثدمثثاغ يف احل�سول  يف 
وحتقيق  اأبثثثل،  و�ساعة  �سماعات  مثثع 
�سنوات/   6/ اأحثثمثثد  الطفل  اأمثثنثثيثثة 
باريه،  غثثيثثالن  املثث�ثثسثثاب مبثثتثثالزمثثة 
اآيفون مع غطاء،  يف احل�سول على 
من  املثثزيثثد  اإىل  تطلعه  عثثن  مثثعثثربثثا 
التعاون يف امل�ستقبل والذي ي�سهم يف 

قلوب  داخثثل  والتفاوؤل  االأمثثل  اإحياء 
االأطفال املر�سى مع عائالتهم ".

من جانبها اأعربت الدكتورة تي�سري 
ا�ست�ساري  احلثث�ثثسثثن،  اأحثثثمثثثد  بثثابثثكثثر 
التاأهيل  م�ست�سفى  يف  اأطثثفثثال  طثثب 
بزيارة  �ثثسثثعثثادتثثهثثا  عثثن  التخ�س�سي 
وفثثثد مثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثة حتثثقثثيثثق اأمثثنثثيثثة اإىل 

على  الثث�ثثسثثعثثادة  واإدخثثثثثثال  امل�ست�سفى 
�سعداء  كانا  اللذين  الطفلني  قلوب 
اأمنياتهما،  لتحقيق  ومتحم�سني 
مثثقثثدمثثة الثث�ثثسثثكثثر لثثلثثمثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثة على 
جهودها االإن�سانية النبيلة واملتمثلة 
يف اإ�ثثسثثعثثاد هثثثوؤالء االأطثثفثثال االأعثثثزاء 

على قلوب اجلميع".

•• الكويت -وام:

رئي�س  الغامن  مثثرزوق  ا�ستقبل معايل 
جمل�س االأمة بدولة الكويت ال�سقيقة 
اأمثث�ثثس وفثثثد املجل�س  املثثجثثلثث�ثثس  يف مثثقثثر 
�سعادة  بثثرئثثا�ثثسثثة  االحتثثثثثثادي  الثثوطثثنثثي 
االأول  النائب  الرحومي  اأحثثمثثد  حمد 
�سبل  بحث  مت  حيث  املجل�س،  لرئي�س 
والتعاون  الثث�ثثسثثراكثثة  عثثالقثثات  تثثعثثزيثثز 
الثثقثثائثثمثثة بثثني املثثجثثلثث�ثثسثثني، مبثثا يواكب 
عالقات االأخوة الرا�سخة واملتينة بني 
والتي  ال�سقيقني  وال�سعبني  البلدين 
خمتلف  على  متناميا  تثثطثثورا  ت�سهد 

االأ�سعدة.
الوطني  املجل�س  وفثثثد  الثثلثثقثثاء  ح�سر 
�سعادة كل من  الثثذي ي�سم  االحتثثثادي 

و�سهيل  اليماحي،  ح�سن  �سابرين   :
ويثثو�ثثسثثف عبداهلل  الثثثعثثثفثثثاري،  نثثخثثرية 
النايلي  را�ثثثسثثثد  وخثثلثثفثثان  الثثثبثثثطثثثران، 
العبار  عثثثلثثثي  وحثثثمثثثيثثثد  الثثث�ثثثسثثثامثثث�ثثثسثثثي، 
ال�سام�سي، و�سمية عبداهلل ال�سويدي، 
و�سعادة الدكتور عمر النعيمي االأمني 
عفراء  و�ثثثسثثثعثثثادة  لثثلثثمثثجثثلثث�ثثس،  الثثثثعثثثثام 
امل�ساعد  العام  االأمثثني  الب�سطي  را�سد 
الدكتور  و�سعادة  الربملاين،  لالت�سال 
مثثطثثر حثثثامثثثد الثثثنثثثيثثثادي �ثثسثثفثثري دولثثثة 

الدولة لدى دولة الكويت.
اأ�سحاب  مثثن  عثثدد  الثثلثثقثثاء  ح�سر  كما 
و�سعادة  االأمثثة  جمل�س  نثثواب  ال�سعادة 
ملجل�س  العام  االأمثثني  اللوغاين  عثثادل 

االأمة الكويتي.
ورحثثثب مثثعثثايل الثثغثثامن بثثوفثثد املجل�س 

الثاين  بثثلثثده  االحتثثثثثثادي يف  الثثوطثثنثثي 
العالقات  اأن  مثثوؤكثثدا  الثثكثثويثثت،  دولثثثة 
ومتميزة  تثثثاريثثثخثثثيثثثة  الثثثبثثثلثثثديثثثن  بثثثثني 
واحلكومات  الثثقثثيثثادات  م�ستوى  على 
والربملانات وال�سعوب، م�سيفا اأن هذه 
وتبني  العالقات  عمق  جت�سد  الزيارة 
البلدين  ملثث�ثثسثثلثثحثثة  اأفثث�ثثسثثل  م�ستقبل 

ال�سقيقني.
اأن دولة الكويت و�سعبها  واأكد الغامن 
باأنها  االإمثثثارات  دولثثة  اإىل  ينظرون  ال 
تربطهما  واإمنثثثثا  فثثقثثط  �سقيقة  دولثثثة 
وم�سالح  متجذرة  تاريخية  عثثالقثثات 

واأهداف ا�سرتاتيجية م�سرتكة.
اأعثثثثثثثثثرب �ثثثثسثثثثعثثثثادة حمد  مثثثثثن جثثثانثثثبثثثه 
لرئي�س  االأول  الثثثنثثثائثثثب  الثثثرحثثثومثثثي 
املثثجثثلثث�ثثس عثثن �ثثسثثكثثره وتثثقثثديثثره ملعايل 

وكرم  اال�ستقبال  حثثفثثاوة  على  الثثغثثامن 
معايل  حتثثثثيثثثثات  ونثثثثقثثثثل  الثثث�ثثثسثثثيثثثافثثثة، 
الوطني  املجل�س  رئي�س  غبا�س  �سقر 
املجل�س  رئي�س  معايل  اإىل  االحتثثثادي 
لدولة  ومتثثثنثثثيثثثاتثثثه  الثثثكثثثويثثثتثثثي  االأمثثثثثثثة 
مزيدا  و�سعبا  وحكومة  قيادة  الكويت 

من التقدم واالزدهار.
االأخوية  بالعالقات  الرحومي  واأ�ساد 
توطدت  التي  البلدين  بني  الرا�سخة 
عثثثرب عثثثقثثثود مثثثن الثثثزمثثثن، مثثثوؤكثثثدا اأن 
�ستبقى داعما لكل ما  االإمثثثارات  دولثثة 
عالقات  مبختلف  االرتثثقثثاء  �ساأنه  من 
البلدين  بثثثثني  الثثثثتثثثثعثثثثاون  وجمثثثثثثثثاالت 

ال�سقيقني.
تاأتي  الثثزيثثارة  اأن هثثذه  واأكثثد اجلانبان 
يف فرتة تتميز باأعلى درجات التن�سيق 

املجل�سني،  بثثني  والثثتثثكثثامثثل  والثثتثث�ثثسثثاور 
بالتميز  تثثتثث�ثثسثثم  الثثعثثالقثثات  هثثثذه  واأن 
للتعاون  منثثثوذجثثثاً  وتثثعثثد  والثثفثثاعثثلثثيثثة 
العربي  املثثث�ثثثسثثثتثثثوى  عثثثلثثثى  الثثثثثربملثثثثثاين 
يف  �سيما  ال  مثثتثثبثثادال  تن�سيقا  وت�سهد 
ذات  للق�سايا  والتاأييد  الثثدعثثم  ح�سد 
املحافل  يف  امل�ساركة  خثثالل  االأولثثويثثة 

الربملانية الدولية.
الربملانيني  دور  اجلثثانثثبثثان  اأكثثثثد  كثثمثثا 
تعزيز  الثثربملثثانثثيثثة يف  والثثدبثثلثثومثثا�ثثسثثيثثة 
وال�سعوب  الثثثثثثثثدول  بثثثثني  الثثثتثثثوا�ثثثسثثثل 
قوية  روابثثثثط  متتلك  الثثتثثي  ال�سقيقة 
والقيم  التاريخ  من  اأ�سيال  ومثثوروثثثا 
تفعيل  ويف  املثثثث�ثثثثسثثثثرتكثثثثة،  واملثثثثثثبثثثثثثادئ 
العالقات مع خمتلف برملانات و�سعوب 

العامل.

القائم  التعاون  اإىل  اجلانبان  وتطرق 
بثثثثثني املثثثجثثثلثثث�ثثثس الثثثثوطثثثثنثثثثي االحتثثثثثثثادي 
يخ�س  فيما  الكويتي  االأمثثة  وجمل�س 
الربملانية  الثثدبثثلثثومثثا�ثثسثثيثثة  ا�ثثسثثتثثثثثمثثار 

لتحقيق الفاعلية الربملانية وا�ستمرار 
التكتالت  مثثثثع  واحلثثثثثثثثثثوار  الثثثثتثثثثعثثثثاون 
اأجل  من  الكربى  الدولية  الربملانية 
حيال  امل�سرتكة  املواقف  على  التاأكيد 

خمتلف الق�سايا واملو�سوعات، يف ظل 
واأحداث  العامل من تطور  ي�سهده  ما 
تثثث�ثثثسثثثتثثثدعثثثي تثثثعثثثزيثثثز خمثثثتثثثلثثثف اأوجثثثثثثه 

التن�سيق والت�ساور.

ويل �لعهد �لكويتي ي�صتقبل وفد �ملجل�س �لوطني �لحتادي

رئي�س جمل�س �لأمة �لكويتي ي�صتقبل وفد �ملجل�س �لوطني �لحتادي

•• بي�صاو- وام:

جمهورية  رئي�س  اإمثثبثثالثثو  �سي�سكو  عمر  فخامة  ا�ستقبل 
غينيا بي�ساو، اللواء الدكتور اأحمد نا�سر الري�سي مفت�س 
الدول  من  لعدد  بجولة  يقوم  الثثذي  الداخلية  وزارة  عثثام 
االأفثثريثثقثثيثثة بثثهثثدف تثثعثثزيثثز الثثعثثالقثثات والثثتثثعثثاون معها يف 

املجاالت ال�سرطية واالأمنية.
وحمل فخامة عمر �سي�سكو اإمبالو .. اللواء الري�سي حتيات 
بثثثالده قثثيثثادة وحثثكثثومثثة و�سعبا اإىل قثثيثثادة دولثثثة االإمثثثثارات 

ومتنياتهم لالإمارات و�سعبها دوام النمو واالزدهار.
كاندي  بوت�سي  معايل  اأي�سا  التقى  الري�سي  اللواء  وكثثان 

مديرية  رئي�س  األك�سندر  ترييزا  و�سعادة  الداخلية،  وزير 
الق�ساء ال�سرطي، ومت خالل اللقاءات بحث �سبل التعاون 
و�سبل  ال�سديقني،  البلدين  بثثني  ال�سرطية  املثثجثثاالت  يف 

تطوير التن�سيق الدويل لتعزيز اأمن املجتمعات.
غينيا  �سرطة  يف  امل�سوؤولني  مع  الري�سي  اللواء  بحث  كما 
اخلثثثثربات،  وتثثثبثثثادل  التن�سيق  بثثعثثالقثثات  االرتثثثقثثثاء  بثثيثث�ثثسثثاو 
وتطوير مناهج التدريب ال�سرطي واالأمني، و�سبل التعاون 
مع منظمة ال�سرطة اجلنائية الدولية /االإنرتبول/ حيث 
هذه  يف  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  من�سب  الري�سي  ي�سغل 
الدويل  العمل  تعزيز  على  ويعمل  اآ�سيا  قثثارة  املنظمة عن 

امل�سرتك واإجناح غاياته.

رئي�س غينيا بي�صاو ي�صتقبل مفت�س عام »�لد�خلية«

•• الكويت-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ م�سعل االأحمد اجلابر ال�سباح ويل عهد دولة الكويت 
ال�سقيقة، يف ق�سر بيان اأم�س وفد املجل�س الوطني االحتادي برئا�سة �سعادة 
بزيارة  يقوم  الثثذي  املجل�س،  لرئي�س  االأول  النائب  الرحومي  اأحمد  حمد 
ر�سمية اإىل دولة الكويت، وذلك بح�سور معايل مرزوق علي الغامن رئي�س 

جمل�س االأمة الكويتي.
�سعادة كل من:  الثثذي ي�سم  الوطني االحتثثادي  املجل�س  اللقاء وفد  ح�سر 
�ثثسثثابثثريثثن ح�سن الثثيثثمثثاحثثي، و�ثثسثثهثثيثثل نثثخثثرية الثثعثثفثثاري، ويثثو�ثثسثثف عبداهلل 
البطران، وخلفان را�سد النايلي ال�سام�سي، وحميد علي العبار ال�سام�سي، 
العام  االأمثثني  النعيمي  عمر  الدكتور  و�سعادة  ال�سويدي،  عبداهلل  و�سمية 
لالت�سال  امل�ساعد  العام  االأمثثني  الب�سطي  را�سد  عفراء  و�سعادة  للمجل�س، 
الربملاين، و�سعادة الدكتور مطر حامد النيادي �سفري دولة االإمارات لدى 

دولة الكويت.
لرئي�س  االأول  النائب  ال�سحومي  خليفة  اأحمد  �سعادة  اللقاء  ح�سر  كما 
جمل�س االأمة الكويتي رئي�س بعثة ال�سرف املرافقة للوفد، والفريق متقاعد 
مازن عي�سى  و�سعادة  العهد،  �سمو ويل  الذياب مدير مكتب  جمال حممد 
العي�سى وكيل ال�سوؤون اخلارجية مبكتب �سمو ويل العهد، وال�سفري نا�سر 

حجي املزين م�ساعد وزير اخلارجية ل�سوؤون جمل�س التعاون.

•• دبي-الفجر:

الن�ساء  لرعاية  دبثثي  موؤ�س�سة  اأطلقت 
واالأطثثثثثثثفثثثثثثثال حثثثمثثثلثثثتثثثهثثثا االإعثثثثالمثثثثيثثثثة 
الثث�ثثسثثاد�ثثسثثة لثثتثثوعثثيثثة الثثفثثئثثات االأكثثثثر 
�سعار  حتت  بالب�سر،  لالجتار  عر�سة 
االأطفال"  عثثمثثالثثة  عثثلثثى  "الق�ساء 
وياأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العاملي 
ملكافحة االجتار بالب�سر الذي حددته 
كل  مثثن  يوليو   30 يف  املتحدة  االأمم 

عام. 
ويف هذا االإطار قالت االأ�ستاذة �سيخة 
موؤ�س�سة  عثثام  مدير  املن�سوري  �سعيد 
دبثثثثثي لثثثرعثثثايثثثة الثثثنثثث�ثثثسثثثاء واالأطثثثثثفثثثثثال 
االإعالمية  احلثثمثثلثثة  بثثثثاأن  بثثثاالإنثثثابثثثة: 
التي  تثث�ثثسثثتثثعثثر�ثثس اجلثثثهثثثود اجلثثثثبثثثثارة 
تبذلها دولة االإمارات العربية املتحدة 
ملثثكثثافثثحثثة هثثثثذه اجلثثثرميثثثة مثثثن خالل 
و�سعتها  التي  والت�سريعات  القوانني 
وا�سرتاتيجيات  الثثثطثثثفثثثل  حلثثثمثثثايثثثة 

احلثثثمثثثايثثثة والثثثثرعثثثثايثثثثة وغثثثثريهثثثثا من 
االآليات  الهادفة اإىل تقدمي امل�سلحة 
الف�سلى للطفل على جميع امل�ستويات 
االأ�سا�سية  حقوقه  حفظ  ي�سمن  مبا 
وحفظ  واالجثثتثثمثثاعثثيثثة  الثثرعثثائثثيثثة  و 
التن�سئة  نثث�ثثسثثاأتثثه  و�ثثسثثمثثان  �ثثسثثالمثثتثثه 
يف  املثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثة  تنظم  لثثذلثثك  ال�سليمة، 
للتوعية  االعالمية  احلملة  عثثام  كثثل 
وتعر�سها  بالب�سر  االإجتثثار  مبكافحة 
كق�سية عاملية ذات تبعات خطرية على 
مع  بالتزامن  وذلثثك  امل�ستويات،  كافة 
اليوم العاملي ملكافحة جرمية االإجتار 
يوليو   30 يثث�ثثسثثادف  والثثثذي  بالب�سر 
املتحدة  االأمم  وقثثامثثت  عثثثام،  كثثل  مثثن 
2021  واملتمثل  باعتماد �سعار عام  
يف "العام الدويل للق�ساء على عمالة 
�ستدرج  ذلثثك  على  وبثثنثثاًء  االأطفال"، 
تو�سح  مثث�ثثسثثورة  مقاطع   3 املوؤ�س�سة 
الثثقثث�ثثسثثيثثة مثثثن زوايثثثثثثا خمتلفة  هثثثثذه 
ا�ستغالل  ق�سية  حجم  �ستظهر  حيث 

للمنظمات  ووفثثثقثثثاً  عثثاملثثيثثاً  االأطثثثفثثثال 
و�ست�سلط   كما   ، الثثدولثثيثثة  والثثتثثقثثاريثثر 
ال�سوء على االآثار اخلطرية وتبعاتها 
واملجتمع  الثثثطثثثفثثثل  عثثثلثثثى  املثثثثثدمثثثثثرة 
االأطفال  حثثمثثايثثة  اأهثثثمثثثيثثثة   فثثتثثعثثر�ثثس 
ملخاطر  وتعري�سهم  اال�ستغالل  مثثن 
الثثعثثمثثالثثة مثثن خثثثالل الثثعثثمثثل اجلربي 
عليه  يرتتب  ومثثا  وغثثريهثثا  والت�سول 
من اآثار مدمرة عليهم مثل االإ�سابة 
و عدم موا�سلة  باالإحباط واالكتئاب 
الثثتثثعثثلثثيثثم، واالإ�ثثثثسثثثثابثثثثة بثثثاالأمثثثرا�ثثثس، 
كالتدخني  ال�سيئة  الثثعثثادات  وتف�سي 
للمخاطر  وتثثعثثر�ثثسثثهثثم  والثثثكثثثحثثثول، 
و�ستن�سر  القا�سية،  العمل  بيئات  يف 
عرب  واالجنليزية  العربية  باللغتني 
االجتماعي  التوا�سل  قنوات  خمتلف 

اخلا�سة باملوؤ�س�سة.
كثثثمثثثا وانثثثثثطثثثثثالقثثثثثاً مثثثثثن املثثث�ثثثسثثثوؤولثثثيثثثة 
ال�سراكة  لثثثدور  وتثثفثثعثثيثثاًل  املجتمعية 
بتحويل  املوؤ�س�سة  قامت   ، املوؤ�س�سية 

املختلفة  باأنواعها  املحتويات  جميع 
من ن�سرات، ومقاطع م�سورة توعوية 
اإلكرتونية  ومثثنثث�ثثسثثورات  كتيبات  اإىل 
الإر�سالها  �ثثسثثريثثعثثة  روابثثثثثثط  و  ذكثثثيثثثة 

لل�سركاء املعنيني بهذه الق�سية. 
 2014 عثثثثام  يف  اأن:  اإىل  واأ�ثثثثثسثثثثثارت 
الن�ساء  لرعاية  دبثثي  موؤ�س�سة  اأطلقت 
واالأطفال برناجماً متكاماًل للتوعية 
�سعار  بالب�سر، حتت  بجرمية االجتار 
ا�ستهدف  الكرامة(،  م�سان  )الإن�سان 
لالجتار  عثثثر�ثثثسثثثه  االأكثثثثثثثثر  الثثثفثثثئثثثات 
كثثالثثعثثمثثالثثة مثثثن اجلثثنثث�ثثسثثني  يف كافة 
القطاعات والعمالة امل�ساندة و�سحايا 
ايواوؤهم  مت  الثثذيثثن  بالب�سر  االجتثثثار 
عام  يف  الربنامج  حثثاز  و  املوؤ�س�سة،  يف 
لتعزيز  )�سايو(  جائزة  على   2019
حثثقثثوق االإنثث�ثثسثثان و املثثقثثدمثثة مثثن بعثة 
االإحتاد االأوروبي لدى دولة االإمارات 
العربية املتحدة وذلك تقديرا جلهود 
وخدمات  دعثثثم  تثثقثثدمي  يف  املثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثة 

لهذه الفئة.  وعلى �سعيد ثاين اأكدت 
يعنى  برنامج  ا�ستحدثت  املوؤ�س�سة  اأن 
باالإجتار  للتوعية  املثثدربثثني  بتدريب 
القن�سليات  مثثثع  بثثالثثتثثعثثاون  بثثالثثبثث�ثثسثثر 
مكثفاً  اأجنزت تدربياً  و  الدولة  داخل 
الهندية بهدف متكني  القن�سلية  مع 
قثثطثثاعثثات خمتلفة  عثثثدة  مثثن  ممثلني 
من العاملني الذين ينتمون للجن�سية 
الوعي بهذه اجلرمية  الهندية لن�سر 
وبدولة  بثثثالثثثدولثثثة  الثثعثثامثثلثثني  و�ثثثسثثثط 
الهند، وت�سمن الربنامج  حما�سرات 
بالب�سر  بثثاالإجتثثار  للتعريف  تدريبية 
عر�سة،  االأكثثثر  والثثفثثئثثات  ومفاهيمه 
و�سائل  بتوفري  املوؤ�س�سة  وقامت  كما 
باللغة  ن�سرات  �سملت  والتي  توعوية 
العربية  باللغات  مل�سقات  و  الهندية 
اإىل  بثثثاالإ�ثثثسثثثافثثثة  والثثهثثنثثديثثة  واالردو 
عثثر�ثثس مثثقثثطثثع مثث�ثثسثثور تثثثوعثثثوي عن 
مبناق�سة  التدريب  واختتم  الق�سية، 
للنقا�س  ومثث�ثثسثثاحثثة  واقثثعثثيثثة  حلثثثثاالت 

حثثثول طثثثرق الثثوقثثايثثة واحلثثمثثايثثة من 
االإطار  هثثذا  ويف  الق�سية،  يف  الثثوقثثوع 
�ستقوم املوؤ�س�سة خالل االأ�سبوع القادم 
املدربني  تثثدريثثب  بثثرنثثامثثج  با�ستكمال 
القن�سلية  مع  بالتعاون  �سيقام  الثثذي 
مدربا   30 م�ستهدفا  االندوني�سية 
وذلك مبقر املوؤ�س�سة يف دبي للتوعية 

بهذه اجلرمية. 
املجتمع  اأفثثراد  كافة  املن�سوري  ودعت 
اجلهات  مثثع  املثث�ثثسثثاهثثمثثة  �ثثثسثثثرورة  اإىل 
اجلرمية  هثثثثذا  مثثكثثافثثحثثة  يف  املثثعثثنثثيثثة 
الثثوعثثي وتو�سيل  نثث�ثثسثثر  عثثرب  �ثثسثثواء   ،
اأو  الثثثغثثثري،  اإىل  الثثتثثوعثثويثثة  الثثر�ثثسثثائثثل 
االإبثثالغ عن هذه اجلرمية فوراً لدى 
اجلهات امل�سوؤولة، وم�ساعدة ال�سحايا 
عثثثثثرب االتثثثثث�ثثثثثسثثثثثال بثثثثخثثثثط املثثث�ثثثسثثثاعثثثدة 
800111 التابع للموؤ�س�سة اأو غريه 
بالذكر:   اجلدير  ومثثن  اجلثثهثثات.  من 
بثثالثثتثثوا�ثثسثثل مع  قثثامثثت  املثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثة  اأن 
التي  لثثلثثدول  الدبلوما�سية  البعثات 

اإجراء)  ا�ستقبال العمالة منها و  يتم 
4 ( لقاءات لعدد )14( �سفارة وذلك 
املوؤ�س�سة و خدماتها  بعمل  لتعريفهم 
توعية   برنامج  على  ال�سوء  وت�سليط 
لالجتار  عثثثر�ثثثسثثثة  االأكثثثثثثثثر  الثثثفثثثئثثثات 
بالب�سر، واإ�سراكهم يف التوعية بجرائم 
 2020 عثثثام  بثثالثثبثث�ثثسثثر، ويف  االجتثثثثثار 
املدربني  لتدريب  برنامج  اعتماد  مت 
و  والقن�سليات  لل�سفارات  التابعني 
املدربني  4 ور�ثثس عمل لتدريب  عمل 

خالل عامي 2020 و 2021
مع  بالتن�سيق  املثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثة  قثثامثثت  كثثمثثا 
�سمن  االأكثثادميثثيثثة  املثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثات  بع�س 
لتنظيم  الثثثثعثثثثايل   الثثتثثعثثلثثيثثم  مثثثراحثثثل 
حثثثثول مفهوم  تثثثوعثثثويثثثة  حمثثثا�ثثثسثثثرات 
الوقاية  وو�ثثثسثثثائثثثل  بثثالثثبثث�ثثسثثر  االجتثثثثثار 
الت�سريعات  التعرف على  واحلماية و 
والقوانني التي �سنتها دولة االإمارات 
 100 بتوزيع  وقامت  ال�سدد  يف هذا 
األثثثثف مثثنثث�ثثسثثور بثثعثث�ثثسثثر لثثغثثات خمتلفة 

مبواقع  لثثو�ثثسثثعثثهثثا  مثثلثث�ثثسثثقثثاً  و215 
العمل وال�سكن، ون�سر م�سامع توعوية 
باأربع لغات خمتلفة عرب االإذاعات ملدة 
 20 ،وتنفيذ  متتالية  �سنوات  ثثثالث 
  3000 حما�سرة توعوية ا�ستهدفت 
وال�سكن  الثثعثثمثثل  مبثثثواقثثثع  مثثث�ثثثسثثثارك 
القطاعات،  العاملني من كل  وملمثلي 
توعية  بطاقة  ابتكار  اإىل  بثثاالإ�ثثسثثافثثة 
ال�سوئي  امل�سح  ليتم  الباركود  بتقنية 
الذكية   االأجثثثهثثثزة  طثثريثثق  عثثن  عليها  
املعلومات  عثثلثثى  احلثث�ثثسثثول  لت�سهيل 

حول مكافحة االجتار بالب�سر.

�نطلق �حلملة �لإعلمية �ل�صاد�صة لتوعية �لفئات �لأكرث عر�صة للجتار بالب�صر

»حتقيق �أمنية« تدخل بهجة �لعيد يف قلوب �لأطفال �ملر�صىبلدية عجمان ت�صحب 1172 مركبة مهملة حفاظا على �ملظهر �جلمايل للمدينة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام: 

اإبثثثراهثثثيثثثم  بثثثنثثثت  اأكثثثثثثثدت مثثثعثثثايل رمي 
الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون 
الوطنية  الثثلثثجثثنثثة  رئثثيثث�ثثسثثة  الثثثثثثدويل 
الأهثثثثثثداف الثثتثثنثثمثثيثثة املثث�ثثسثثتثثدامثثة.. اأن 
دولة االإمارات ومنذ تاأ�سي�سها و�سعت 
التنمية امل�ستدامة يف �سميم خططها 
االزدهثثثار  ل�سمان  وا�سرتاتيجياتها 
التعاون  اأهمية  اإىل  م�سرية  والتطور 
بني جميع اجلهات وحتقيق التكامل 
واخلا�س  احلكومي  القطاعني  بثثني 
وتعزيز ال�سراكة مع املجتمع لتحقيق 

اأهداف التنمية امل�ستدامة.
ذلثثثك خثثثالل مثث�ثثسثثاركثثة معاليها  جثثثاء 
الأهداف  الوطنية  اللجنة  اجتماع  يف 
حتت  عقد  الثثذي  امل�ستدامة  التنمية 
"اإك�سبو  يف  اال�ثثسثثتثثدامثثة  جثثنثثاح  مظلة 
�سعادة  بثثثحثثث�ثثثسثثثور  دبي"   2020
حثثنثثان مثثنثث�ثثسثثور اأهثثلثثي مثثديثثرة املركز 
واالإح�ساء  لثثلثثتثثنثثافثث�ثثسثثيثثة  االحتثثثثثثثادي 
بثثاالإنثثابثثة ومثث�ثثسثثوؤولثثني حثثكثثومثثيثثني يف 
الوطنية  الثثلثثجثثنثثة  اأعثث�ثثسثثاء  اجلثثثهثثثات 
الأهثثثثثثداف الثثتثثنثثمثثيثثة املثث�ثثسثثتثثدامثثة.. مت 
خثثثاللثثثه ا�ثثسثثتثثعثثرا�ثثس اأهثثثثثم املثثثثبثثثثادرات 
واخلثثثطثثثوات الثثتثثي اتثثخثثذتثثهثثا اجلهات 
ي�سمن  مبثثثا  الثثلثثجثثنثثة  يف  االأعثثث�ثثثسثثثاء 

التنموية يف  االأهثثداف  تعزيز حتقيق 
واخلطط  اجلهود  ومناق�سة  الثثدولثثة 
وقالت  الثث�ثثسثثدد.  هثثثذا  يف  امل�ستقبلية 
حكومة  اإن  الثثهثثا�ثثسثثمثثي  رمي  مثثثعثثثايل 
دولثثثة االإمثثثثثثارات بثثتثثوجثثيثثهثثات �ساحب 
اآل  را�ثثسثثد  بثثن  حمثثمثثد  ال�سيخ  ال�سمو 
مثثكثثتثثوم نثثائثثب رئثثيثث�ثثس الثثثدولثثثة رئي�س 
جمثثلثث�ثثس الثثثثثثوزراء حثثاكثثم دبثثثي "رعاه 
تثثكثثون يف مقدمة  بثثثاأن  اهلل" حتثثر�ثثس 
م�ستوى  عثثلثثى  الثثفثثاعثثلثثني  امل�ساهمني 
املثثبثثادرات مل�ساعدة  اإطثثثالق  الثثعثثامل يف 
املثثجثثتثثمثثعثثات االإنثث�ثثسثثانثثيثثة عثثلثثى حتقيق 
انطالقاً  امل�ستدامة  التنمية  اأهثثثداف 
من روؤية �سموه باأن �سناعة امل�ستقبل 
قثثثثرارات ارجتثثالثثيثثة بل  لي�ست جمثثثرد 
على  تثثقثثوم  ا�سرتاتيجية  خطط  هثثي 
ت�ستند  وا�ثثسثثحثثة  واأهثثثثثثثداف  املثثعثثرفثثة 
على  مبنية  حتليلية  معطيات  على 
دقيقة".  واقعية  وبيانات  اإحثث�ثثسثثاءات 
اليوم  اجتماعنا  مييز  " ما  واأ�سافت 
اأننا نلتقي يف هذا املكان املميز "اإك�سبو 
االإمثثثثثارات  دولثثثثة  قثثلثثب  يف   "2020
 2020 اإك�سبو  يف  اال�ستدامة  جناح 
لرنبط روؤية املا�سي بجهود احلا�سر 
"العقد  ونبا�سر  امل�ستقبل  وتطلعات 
مثثن العمل" بثثالثثتثثزامثثن مثثع مثثثرور 5 
الوطنية  اللجنة  تاأ�سي�س  على  اأعثثوام 

الأهداف التنمية امل�ستدامة". 
" تثث�ثثسثثهثثم اجلهات  مثثعثثالثثيثثهثثا  وقثثثالثثثت 
احلثثكثثومثثيثثة املثث�ثثسثثاركثثة يف الثثلثثجثثنثثة يف 
اأهداف  دعثثم  يف  الدولة  جهود  تعزيز 
التنمية امل�ستدامة من خالل ت�سليط 
واملبادرات  اجلهود  اأبثثرز  على  ال�سوء 
ال�سعيدين  عثثلثثى  تنفيذها  مت  الثثتثثي 
العاملية  فال�سراكات  والثثدويل  املحلي 
التي تبنيها دولثثة االإمثثثارات يف �سبيل 
�ستى  يف  واملجتمعات  الثثدول  م�ساعدة 
الت�سهيالت  خثثالل  من  االأر�ثثثس  بقاع 
وخثثثدمثثثات الثثثدعثثثم الثثلثثوجثث�ثثسثثتثثي التي 
جائحة  خثثثثثثالل  الثثثثثدولثثثثثة  وفثثثثرتثثثثهثثثثا 
الطبية  واملثثث�ثثثسثثثاعثثثدات  كوفيد19- 

الدولة  قثثدمثثتثثهثثا  الثثثتثثثي  والثثثغثثثذائثثثيثثثة 
جميعها  تن�سجم  العامل  دول  ملختلف 
امل�ستدامة  الثثتثثنثثمثثيثثة  اأهثثثثثثثثثداف  مثثثثع 
ومكافحة  اجلثثثثثثوع  عثثثلثثثى  كثثالثثقثث�ثثسثثاء 
ال�سليمة  الثث�ثثسثثحثثة  وتثثثوفثثثري  الثثفثثقثثر 
على  واأثنت  االأهداف".  من  وغريها 
جهود اأع�ساء اللجنة وحر�سهم على 
امل�ستدامة  التنمية  اأهثثثثداف  حتقيق 
املحلي  ال�سعيدين  عثثلثثى  الثثدولثثة  يف 
واالإقليمي والدويل موؤكدة اأن اأهداف 
التنمية امل�ستدامة قبل اأن تكون نهجاً 
باالأ�سا�س  هثثي  اأممثثيثثة  واأجثثنثثدة  عاملياً 
باملجتمعات  لالرتقاء  اإن�سانية  مهمة 
وتعزيز حياة االإن�سان الذي هو اأ�سا�س 

املجتمعات الفتة  التنمية يف  م�ساريع 
امل�ستدامة  التنمية  اأهثثثثداف  اأن  اإىل 
اإك�سبو  من  متثل جزءا كبريا ومهماً 
احلدث  هثثثذا  ميثثثثثل  حثثيثثث   2020
الثثدويل فر�سة غري م�سبوقة للعامل 
م�ستدام  م�ستقبل  �ثثسثثمثثان  اأجثثثل  مثثن 
وا�ست�سراف  اإيجابي  تغيري  واإحثثثداث 
اال�ستدامة  جمثثثال  يف  جثثديثثدة  اآفثثثثاق 

على م�ستوى االإمارات والعامل.
من جانبها اأكدت �سعادة حنان من�سور 
االجتماع يف  انعقاد هذا  اأهمية  اأهلي 
" ي�سكل  2020" وقالت..  "اإك�سبو 
لدولة  ا�ستثنائية  مرحلة  العام  هثثذا 
االإمثثثثثثثثثثارات وفثثثيثثثه نثثخثثتثثتثثم االأجثثثثنثثثثدة 

عمل  رحلة  ونثثبثثداأ   2021 الوطنية 
املقبلة  عاماً  اخلم�سني  نحو  متميزة 
االإمثثثثثارات  مثثئثثويثثة  نثثحثثو  م�سريتنا  يف 
بالن�سبة  االأمثثثثثر  وكثثثذلثثثك   .2071
الأجندة التنمية امل�ستدامة حيث بداأنا 
لنا  وتبقى   2017 عام  الرحلة  هذه 
اأقثثثل مثثن 10 �ثثسثثنثثوات والثثتثثي اأطلقت 
عليها االأمم املتحدة م�سمى عقد من 
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واأ�سارت  االأهداف".  هثثثذه  لتحقيق 
اإجنثثثثثازات  حثثقثثقثثت  االإمثثثثثثثارات  اأن  اإىل 
امل�ستدامة  التنمية  جمثثال  يف  نوعية 
املوؤ�س�سات  كثثثثربى  بثثثذلثثثك  و�ثثثسثثثهثثثدت 
الدولة  اأداء  ر�ثثسثثدت  الثثتثثي  الثثدولثثيثثة 

املرتبطة  الثثتثثنثثافثث�ثثسثثيثثة  املثثثوؤ�ثثثسثثثرات  يف 
املثث�ثثسثثتثثدامثثة حثثيثثث تربعت  بثثالثثتثثنثثمثثيثثة 
 97 يف  عاملياً  االأول  املركز  الدولة يف 
باأهداف  مثثرتثثبثثطثثاً  تناف�سياً  مثثوؤ�ثثسثثراً 
امل�ستدامة وحّلت كذلك بني  التنمية 
الع�سرة الكبار عاملياً يف 268 موؤ�سراً 
ودولياً  اإقليمياً  الريادة  ولتعزيز  اآخر 
اجلثثهثثود احلكومية  تكثيف  مثثن  البثثد 
امل�ستدامة  التنمية  اأهثثثداف  لتحقيق 
والثثثعثثثمثثثل عثثلثثى دعثثثثم الثثث�ثثثسثثثراكثثثات ما 
واخلا�س  احلكومي  القطاعني  بثثني 
امل�ستدامة  التنمية  باأهداف  للو�سول 
اأولثثثويثثثة جمثثتثثمثثعثثيثثة يف دولة  لثثتثثكثثون 
البيانات  " ت�ساهم  وقالت  االإمثثثارات. 

اجلهات  تثثثوفثثثرهثثثا  الثثثتثثثي  املثثتثثكثثامثثلثثة 
احلكومية واخلا�سة يف تعزيز جهود 
دولثثثثثثة االإمثثثثثثثثثثارات لثثتثثحثثقثثيثثق اأهثثثثثثداف 
خمتلف  يف  املثثث�ثثثسثثثتثثثدامثثثة  الثثثتثثثنثثثمثثثيثثثة 
القطاعات احليوية من حيث تطوير 
القرارات  واتثثخثثاذ  املبتكرة  املثثبثثادرات 
الدقيقة".  البيانات  اإىل  باال�ستناد 
ونوهت باأهمية اال�ستفادة من من�سة 
والفعاليات  العاملية   2020 اإك�سبو 
تقدمها  الثثتثثي  الثثعثثاملثثيثثة  واالأنثث�ثثسثثطثثة 
هذه املن�سة ال�ستعرا�س جتربة دولة 
الثثنثثاجثثحثثة يف حتقيق هذه  االإمثثثثثارات 
وا�ستعر�س  الثثعثثامل.  اأمثثثثام  االأهثثثثثداف 
املجتمعون يف االجتماع اأداء االإمارات 
العاملية  التناف�سية  تثثقثثاريثثر  اأهثثثم  يف 
مرتبطة  مثثثوؤ�ثثثسثثثرات  تثثتثث�ثثسثثمثثن  الثثتثثي 
باأهداف التنمية امل�ستدامة كما ناق�س 
اأع�ساء اللجنة اأهمية توفري البيانات 
املفتوحة عرب املن�سات الر�سمية وذلك 
اأهداف التنمية  مل�ساهمتها يف حتقيق 
يف  الدولة  اأداء  تعزيز  ويف  امل�ستدامة 
تقرير خمزون البيانات املفتوحة كما 
املوؤ�سرات  حتديد  الآليات  التطرق  متَّ 
واملتعلقة  االأولثثويثثة  ذات  االإح�سائية 
ومدى  امل�ستدامة  التنمية  بثثاأهثثداف 
لقيا�س  الزمنية  باخلطة  ارتباطها 

موؤ�سرات اأهداف التنمية امل�ستدامة.

•• دبي-وام:

االإيجابية"  "الروح  الريا�سية  املجتمعية  املثثبثثادرة  الأهثثثداف  تنفيذاً 
واأفثثراد �سباط  35 متطوعاً من موظفي �سرطة دبي �سباطاً  ت�سّلق 
ومدنيني واأ�سحاب همم قمة جبل جي�س يف اإمارة راأ�س اخليمة اأعلى 
نقطة متاحة للعموم يف دولة االإمارات بارتفاع يبلغ 1640 مرتاً يف 

رحلة ا�ستغرقت 6 �ساعات �سعوداً ونزواًل.
الإ�سعاد  العامة  االإدارة  مدير  املن�سوري  خلفان  علي  العقيد  واأ�ثثسثثاد 
املجتمع بالنيابة رئي�س جلنة مبادرة الروح االيجابية بالنيابة باإجناز 
العامة  القيادة  �سعار  ورفثثع  هدفهم  حتقيق  من  ومتكنهم  املت�سّلقني 
على  الهمم  اأ�سحاب  وجمل�س  املثثبثثادرة  مثثن  كثثل  و�سعار  دبثثي  ل�سرطة 

االإيجابية" التي  "الروح  اأهثثداف  تعزز  املبادرة  اأن هذه  القمة موؤكداً 
خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  من  بتوجيهات  دبثثي  �سرطة  تنظمها 
من  جملة  تنفيذ  على  حري�سون  دبثثي  ل�سرطة  الثثعثثام  القائد  املثثثري 
�ساأنها  من  التي  املتنوعة  والفعاليات  وال�سحية  الريا�سية  املبادرات 
تعزيز قيم ال�سراكة والتنمية وقيم الت�سامح والتعاي�س واحلوار بني 
ال�سركاء  مع  بالتن�سيق  وتقبلهم  االآخثثريثثن  واحثثثرتام  املجتمع  اأفثثثراد 

اال�سرتاتيجيني.
اأن  االإيجابية  الثثروح  مبادرة  عثثام  من�سق  بوحجري  فاطمة  واأو�سحت 
الفريق جنح يف حتقيق هدف املبادرة بقيادة املالزم طارق كرم البلو�سي 
والعريف م�سطفى عفيف الدين م�سطفى وبدعم من ال�سرطي اأول 
اأحمد اليافعي واملغامر ال�سوري �سامر عقاد الذي ت�سلق قمة اإفر�ست 

 4 ا�ستغرقت  القمة  اإىل  الو�سول  رحلة  اأن  اإىل  م�سرية  عامني  قبل 
�سباحاً  التا�سعة  وحتى  والن�سف  الرابعة  ال�ساعة  من  بثثدءا  �ساعات 
كما ا�ستغرقت مدة النزول �ساعتني مت�سلحني بروح االإرادة واالإ�سرار 
وال�سرب والتحمل. واأكدت على اأن اأهداف املبادرة تت�سمن ن�سر الثقافة 
الريا�سية واال�ستفادة من الريا�سة كاأداة اجتماعية فعالة ال�ستغالل 
اأوقات الفراغ مبا يعود بالنفع على كل اأفراد املجتمع مبختلف فئاتهم 
واأعمارهم ، م�سرية اإىل اأن هذه املبادرة حتققت بتنظيم من جمل�س 
اأ�سحاب الهمم ومبادرة "الروح االإيجابية" مبا يعزز تعريف املجتمع 
باالأهداف التي اأن�سئت من اأجلها "الروح االإيجابية" وتوعية ال�سباب 
وتقاليد  احلثثمثثيثثدة  واالأخثثثثالق  بالقيم  ال�سغرية  العمرية  والثثفثثئثثات 

جمتمعنا االأ�سيلة.

متطوعا من موظفي �صرطة دبي يت�صلقون جبل جي�س دعما لـ )�لروح �لإيجابية(  35

•• ال�صارقة -وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  بثثن  �سلطان  الثثدكثثتثثور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تفقد 
احليوية  امل�سروعات  من  عثثدداً  اأم�س  �سباح  ال�سارقة  حاكم  االأعثثلثثى  املجل�س 

مبدينة كلباء.
وتاأتي زيارة �سموه التفقدية �سمن جوالته الدائمة ملتابعة امل�سروعات املتنوعة 
متميزة  حتتية  بنى  توفري  يف  ت�سهم  والثثتثثي  االإمثثثارة  ومناطق  مثثدن  كافة  يف 

ومرافق خدمية و�سياحية جاذبة لل�سكان وكافة الزوار.
على  يقع  الثثذي  الكتاب  ا�سرتاحة  م�سروع  موقع  بثثزيثثارة  جولته  �سموه  بثثداأ 
اإحدى قمم جبال كلباء بارتفاع 1000 مرت فوق �سطح البحر، حيث اطلع 
�سموه على خمططات امل�سروع م�ستمعاً اإىل �سرح مف�سل من املهند�س �سالح 
"مبادرة" حول ما �ستت�سمنه  املبادرات  بن بطي املهريي رئي�س هيئة تنفيذ 

اال�سرتاحة من خدمات ومرافق م�ساحبة.
وتطل اال�سرتاحة من اجلهة ال�سرقية على مدينة كلباء ب�سكل كامل مبا فيها 
اجلبال واالأودية واملحميات ومركز املدينة وبحرية وكورني�س كلباء، اأما اجلهة 

زراعتها  �سيتم  اجلبال  على  متدرجة  ب�ساتني  على  تطل  والغربية  ال�سمالية 
مبختلف اأنواع اأ�سجار الفاكهة مثل التفاح والرمان والدراق والعنب.

قبة مميزة  وتعلوها  االإ�سالمية،  العمارة  لعنا�سر  وفقاً  اال�سرتاحة  و�ستنفذ 
بقطر 40 مرت، و�ست�سم مطعم ومقهى وقاعة متعددة اال�ستعمال وم�سلى 

للرجال واآخر لل�سيدات و�ساحة خم�س�سة الألعاب االأطفال.
اإىل  اإن�ساء طريق خم�س�س للو�سول  ال�سارقة  ال�سمو حاكم  واعتمد �ساحب 
اال�سرتاحة بطول 5 كم وفق اأعلى درجات االن�سيابية وال�سالمة للزوار، على 
اأن يتم تنفيذ م�سروع اال�سرتاحة والطريق خالل 12 �سهراً، و�سمن املرحلة 
الثانية �سيتم تطوير �سل�سلة من اجلبال املمتدة بطول 14 كم بالعديد من 

امل�سروعات امل�ستقبلية.
اإىل  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  انتقل  ثم 
والواقع  املفتوح  العائم  امل�سرح  م�سروع  �سموه  اعتمد  حيث  كلباء  كورني�س 
على كورني�س مدينة كلباء، وا�ستلهم الت�سميم الذي جاء من فكرة وت�سميم 
بها  ويحيط  البحرية  ال�سدفة  �سكل  مثثن  الثث�ثثسثثارقثثة  حثثاكثثم  ال�سمو  �ساحب 

اأحوا�س مائية.

و�سيوفر امل�سرح اإطاللة كاملة على كورني�س كلباء وبحر العرب، كما �سي�سم 
مرافق متنوعة منها قاعة متعددة اال�ستخدام و�ساالت عر�س حتاكي الرتاث 

املحلي ومقهى وباقي اخلدمات.
اإليه من جميع اجلهات  ويرتبط امل�سرح بالكورني�س الذي �سي�سهل الو�سول 
ملختلف و�سائل النقل، و�سي�سكل مق�سداً مميزاً ورائعاً لكافة العائالت والزوار 

على مدار ال�سنة.
واعتمد �سموه خالل جولته املوقع املخ�س�س الإن�ساء �سوق املوا�سي ومق�سب 
مدينة كلباء والواقع على ال�سارع الدائري مب�ساحة اجمالية تبلغ 250 األف 
قدم مربع، و�سيوفر ال�سوق عند االنتهاء منه كافة اخلدمات واملرافق املتميزة 

عالية اجلودة ملرتاديه.
كثثمثثا تثثابثثع �ثثسثثمثثوه خثثثالل جثثولثثتثثه مبثثديثثنثثة كثثلثثبثثاء �ثثسثثري اأعثثمثثال جمثثمثثوعثثة من 
االنتهاء  ومواعيد  اجنازها  ن�سب  على  متعرفاً  تنفيذها  اجلثثاري  امل�سروعات 

منها موجهاً �سموه برفدها باأف�سل اخلدمات وت�سريع العمل فيها.
واختتم �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة جولته بتفقد م�سروع بحرية احلفية 
ال�سارقة  مدينة  مثثن  للقادمني  الغربي  كلباء  مدينة  مدخل  عند  والثثواقثثع 

األف مرت مكعب من   370 البحرية  و�ست�ستوعب  الدولة،  اإمثثارات  وخمتلف 
املياه بعمق مرتين وبطول 1800 مرت وبعر�س يتفاوت بني 200 و350 

مرت.
و�ست�سم بحرية احلفية العديد من املرافق واخلدمات منها مطعم ومقهى، 
خم�س�سة  ومنطقة  جبلية،  وممثثا�ثثسثثي  جتثثاريثثة،  وحمثثثال  رئي�سي،  وم�سجد 
واحلافالت  لل�سيارات  مواقف  اإىل  باالإ�سافة  واملقطورات  املطاعم  ل�سيارات 

وغريها من اخلدمات والعنا�سر اجلمالية الطبيعية.
اأن تنتهي باقي  اأكتوبر القادم على  و�سينتهي العمل يف البحرية خالل �سهر 

اأعمال الطريق وتن�سيق املوقع بالكامل خالل �سهر دي�سمرب القادم.
بن  هيثم  ال�سيخ  من  كل  جولته  خالل  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  رافثثق 
والدكتور  كلباء،  مبدينة  احلاكم  �سمو  مكتب  رئي�س  نائب  القا�سمي  �سقر 
كلباء،  ملثثديثثنثثة  الثثبثثلثثدي  املجل�س  رئثثيثث�ثثس  الثثزعثثابثثي  �ثثسثثرحثثان  عثثبثثداهلل  �سليمان 
واملهند�س علي بن �ساهني ال�سويدي رئي�س دائرة االأ�سغال العامة، واملهند�س 
يو�سف خمي�س العثمني رئي�س هيئة الطرق واملوا�سالت، وعدد من م�سوؤويل 

الدوائر مبدينة كلباء.

•• عجمان -وام:

اأقثثثثثثثّر املثثجثثلثث�ثثس الثثتثثنثثفثثيثثذي الإمثثثثثثارة 
عمار  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  عجمان 
عهد  ويل  الثثثنثثثعثثثيثثثمثثثي  حثثثمثثثيثثثد  بثثثثثن 
جل�سته  يف  املجل�س  رئي�س  عجمان 
.. جمموعة   2021 لعام  ال�ساد�سة 
البيئية لالأن�سطة  من اال�سرتاطات 
ال�سناعات  ببع�س  املتعلقة  الفنية 
�سناعة  يف  واملثثتثثمثثثثثلثثة  االإمثثثثثثثثارة  يف 
و�سناعة  الثثتثثزلثثيثثق  زيثثثثوت  وتثثكثثريثثر 
املعادن  و�ثثسثثهثثر  الثثبثثيثثتثثومثثني  مثثثثثادة 
يف  وذلثثك  امل�ستعملة  الثثزيثثوت  وجمع 
روؤيثثة عجمان ل�سمان  اإطثثار حتقيق 
ا�ثثثسثثثتثثثدامثثثة الثثبثثيثثئثثة وحثثمثثايثثتثثهثثا من 
ال�سديقة  املمار�سات  ون�سر  التلوث 
لثثلثثبثثيثثئثثة والثثثتثثثي بثثثدورهثثثا تثث�ثثسثثاهثثم يف 
يف  الطبيعية  البيئة  على  احلثثفثثاظ 
عجمان ب�سكل اآمن لتتمكن االأجيال 
خ�سراء  ببيئة  التمتع  من  القادمة 

ونظيفة.
اجلل�سة  خثثثثالل  املثثجثثلثث�ثثس  ونثثثاقثثث�ثثثس 

الثث�ثثسثثكثثن اجلماعي  تثثنثثظثثيثثم  �ثثسثثيثثا�ثثسثثة 
خمت�سة  جلنة  بثثاإ�ثثسثثراف  وامل�سرتك 
يف دائرة البلدية والتخطيط والتي 
تثث�ثثسثثعثثى اإىل حتثثقثثيثثق روؤيثثثثثة االإمثثثثثارة 
جعل  يف  اال�سرتاتيجية  واأهثثدافثثهثثا 

عجمان مدينة مف�سلة لل�سكن.

للو�سع  حتليال  الثثدرا�ثثسثثة  وقثثدمثثت 
مثثثثدعثثثثومثثثثاً  االإمثثثثثثثثثثثثثثارة  احلثثثثثثثثثايل يف 
من  خمتلفة  لثثعثثيثثنثثات  بثثا�ثثسثثتثثبثثيثثانثثات 
ال�سكان واملوؤ�س�سات العقارية ونتائج 

املقارنات املرجعية.
واأكد املجل�س اأهمية حتقيق الرتابط 

ي�سمن  مبثثا  ال�سكنية  املجتمعات  يف 
واأ�سرية  اجثثتثثمثثاعثثيثثة  حثثثيثثثاة  تثثثوفثثثري 
مثثث�ثثثسثثثتثثثقثثثرة لثثثلثثثمثثثواطثثثن واملثثثقثثثيثثثم يف 
اأمناط حياتهم  االإمارة تتنا�سب مع 
املعايري  اأفثث�ثثسثثل  وفثثثق  االجثثتثثمثثاعثثيثثة 
واال�سرتاطات التي تلّبي احتياجات 

فيها  الثثثثقثثثثاطثثثثنثثثثني  ومثثثثتثثثثطثثثثلثثثثبثثثثات 
واالأمان  باالأمن  ال�سعور  ومتنحهم 
وال�سعادة  الثثر�ثثسثثا  مثثعثثّدالت  وتثثرفثثع 
اال�ستخدام  مثثراعثثاة  اإىل  باالإ�سافة 
التحتية  الثثبثثنثثيثثة  لثثعثثنثثا�ثثسثثر  االأمثثثثثثثل 
وامل�ستقبلية  الثثراهثثنثثة  وتثثطثثّوراتثثهثثا 

وحتقيق  الثثتثثخثثطثثيثثط  عثثمثثلثثيثثات  يف 
على  م�ساراتها  كافة  بني  االن�سجام 
االأوجثثثثه الثثتثثي تثثراعثثي اطثثثثراد النمو 
جمتمع  يف  والثثثثتثثثثجثثثثاري  الثثث�ثثثسثثثكثثثاين 
واأبعاد  وتتوافق مع معايري  االإمثثارة 

تنميتها امل�ستدامة.

التقرير  على  املجل�س كذلك  واطلع 
الثثدوري الذي قدمه فريق االأزمات 
الو�سع  ب�ساأن  االإمثثارة  والطوارئ يف 
وم�ستجداتها  لثثلثثجثثائثثحثثة  احلثثثثثايل 
ملجموع  حمثثثثدثثثثثة  واإحثثثث�ثثثثسثثثثائثثثثيثثثثات 
االإ�ثثثثثسثثثثثابثثثثثات يف عثثثجثثثمثثثان واأعثثثثثثثثداد 

�سكل  والذي  اللقاح  احلا�سلني على 
ن�سبة كثثبثثرية مثثن عثثثدد الثث�ثثسثثكثثان يف 
االإمثثارة مما يعك�س اجلهود الكبرية 
املجتمعي  الثثوعثثي  وتثثعثثزيثثز  نثث�ثثسثثر  يف 
اإجثثثثراءات  وت�سهيل  الثثلثثقثثاح  بثثاأهثثمثثيثثة 
�سريحة  الأكثثثثثثرب  عثثلثثيثثه  احلثثث�ثثثسثثثول 

ممكنه.
وا�ستعر�س املجل�س التقرير جاهزية 
وامل�ست�سفيات  الثث�ثثسثثحثثيثثة  املثثثثراكثثثثز 
والثثثثكثثثثادر الثثطثثبثثي الحثثثتثثثواء االأزمثثثثثة 

وتطّوراتها.
كثثمثثا اطثثّلثثع املثثجثثلثث�ثثس عثثلثثى جمموعة 
االإجراءات االحرتازية املطبقة على 
بع�س االأن�سطة االقت�سادية يف فرتة 
اجلائحة للت�سدي النت�سارها. ووجه 
حمالت  تكثيف  بثث�ثثسثثرورة  املثثجثثلثث�ثثس 
املن�ساآت  عثثلثثى  والثثرقثثابثثة  التفتي�س 
االأمثل  التطبيق  ل�سمان  واملحالت 
وال�سوابط  ال�سحية  لثثثالإجثثثراءات 
املخالفات  ور�ثثثسثثثد  واال�ثثثسثثثرتاطثثثات 
اجلهات  مثثع  بالتعاون  وال�سلوكيات 

املخت�سة يف االإمارة.

حاكم �ل�صارقة يتفقد عدد� من �مل�صروعات �حليوية مبدينة كلباء

رمي �لها�صمي: �لتنمية �مل�صتد�مة مهمة �إن�صانية للرتقاء باملجتمعات وتعزيز حياة �لإن�صان

تنفيذي عجمان برئا�صة عمار �لنعيمي يقر جمموعة من �ل�صرت�طات �لبيئية للأن�صطة �لفنية

 �إ�صعاف دبي تتعاون مع مكتب حماماة 
لتقدمي �إ�صت�صار�ت جمانية ملوظفيها

•• دبي -وام: 

وقعت موؤ�س�سة دبي خلدمات االإ�سعاف اتفاقية تعاون مع مكتب حماماة وا�ست�سارات 
قانونية لتقدمي الدعم القانوين واال�ست�سارات القانونية املجانية ملوظفي املوؤ�س�سة.

الدعم وامل�ساندة وتقديرا جلهود  اإ�سعاف دبي لتقدمي  اإطار �سعي  تاأتي االتفاقية يف 
موظفيها من خط الدفاع االأول خالل جائحة كورونا .

وقال �سعادة خليفة الدراي املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي لالإ�سعاف اإن املبادرة تهدف 
اخلطوة  هذه  اأن  اإىل  الفتا  املوؤ�س�سة  يف  للعاملني  القانونية  االإ�ست�سارات  تقدمي  اإىل 

تعك�س مدى التقدير للم�سعفني ودورهم االإن�ساين وجهدهم يف اإنقاذ حياة املر�سى.
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اإعــــــــــلن
تعلن دائثثثرة التنمية االقت�سادية بان ال�سثثثثثادة/موؤ�س�سة 

احلل االمثل لالعمال البال�سرت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1166893 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
ال�سثثثثثادة/دانات  بان  االقت�سادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 

لالعمال االلكرتوميكانيكية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1327629 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
ال�سثثثثثادة/بقالة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 

تيتانيك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1100175 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائثثثرة التنمية االقت�سادية بان ال�سثثثثثادة/�سندوق 

اجلمال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2823482 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
ال�سثثثثثادة/دون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 

انرتنا�سونال للتجارة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2795453 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
ال�سثثثثثادة/�سكاي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 

تاورز الدارة العقارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1667243 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
ال�سثثثثثادة/�سفرة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 

ال�سعادة للوجبات اخلفيفة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2837289 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
ال�سثثثثثادة/املالح  بان  االقت�سادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 

املاهر للمقاوالت العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1663988 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
ال�سثثثثثادة/املراغ  بان  االقت�سادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 

لل�سيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1410292 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
ال�سثثثثثادة/مكتب  بان  االقت�سادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 
وا�ست�سارات  للمحاماة  االحبابي  نا�سر  علي  غامن 

 CN قانونية رخ�سة رقم:3962551 
قد تقدموا الينا بطلب - الغاء رخ�سة

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائثثثرة التنمية االقت�سادية بان ال�سثثثثثادة/مطعم تل ال�سنوبر  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2797148 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة مايد مطر حمد حارب العميمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف �سيخه علي حممد عبيد اجلابري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائثثثرة التنمية االقت�سادية بان ال�سثثثثثادة/كراج اال�ستقرار

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1111317 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة نا�سر حميد �سيف حارب ال�سام�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف حممد خمي�س �سعيد يروان ال�سام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
العي�سى  ال�سثثثثثادة/حمل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 

للمالب�س والهدايا
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1020460 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة يو�سف احمد �سليمان �سعيد املهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف فتحيه عمر علي حيدر

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
الها�سمي  ال�سثثثثثادة/ح�سني  بان  االقت�سادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 

للمقاوالت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1178314 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سعيد خلفان حممد را�سد املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف خلفان حممد را�سد حممد املن�سوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
لالدارة  ام  اند  ال�سثثثثثادة/اي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 

العقارات ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2801306 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة احمد عبداهلل �سعيد حمد اجلنيبي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف في�سل حممد عبيد ابراهيم الزعابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

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

اال�سم التجاري:ال اي دي د�سبليز للتجهيزات التقنية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:مكتب 0102 - 22 مبنى ال�سيخ حامد احمد بن حامد 

واخرين - C5 جزيرة ابوظبي ، غرب 8 ، ق
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1143522 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

،كم�سفي  قانونيون  حما�سبون   - و�سركاه  ال�سادة/الهاملي  تعيني   -  2
قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/6/20  لل�سركة  قانوين 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر 

بالرقم:2105016027 تاريخ التعديل:2021/07/28
امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائثثثرة التنمية االقت�سادية بان ال�سثثثثثادة/فينك�س 

للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2398690 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائثثثرة التنمية االقت�سادية بان ال�سثثثثثادة/مركز الدكتور عبا�س 

ح�سني حممد لتقومي و طب اال�سنان ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1025521 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة نور الدين احمد عبداهلل النخيلى %15

 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبا�س ح�سني حممد من 49 % اإىل %20
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حيدر عبدالرحمن خ�سر %14
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائثثثرة التنمية االقت�سادية بان ال�سثثثثثادة/اك�سبريت بوينت لتمثيل ال�سركات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2183368 
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل اإ�سم جتاري من/ اك�سبريت بوينت لتمثيل ال�سركات
EXPERT POINT REPRESENTATION OF COMPANIES

اإىل/ اك�سبريت بوينت النجارة واالأملنيوم
EXPERT POINT CARPENTRY AND ALUMINIUM

تعديل ن�ساط / اإ�سافة منجرة )ور�س النجارة(  1622007
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة اأعمال تركيبات االأملنيوم  4330013

 تعديل ن�ساط / حذف متثيل �سركات  7010004
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
العامة    للمقاوالت  اخليال  ال�سثثثثثادة/�سركة عرب  بان  االقت�سادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�سة رقم:1145818 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سامر عثمان عمر الب�سطامى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سامر عثمان عمر الب�سطامى من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عمر �سالح خمي�س بن �سحبل التميمى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة عرب اخليال للمقاوالت العامة ذ م م

ABR ALKHAYAL GENERAL CONTRACTING CO LLC

اإىل/ عرب اخليال للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
ABR ALKHAYAL GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
جلنة �لقيادة �لعليا ب�صرطة �ل�صارقة تعقد �جتماعها �ل�صابع 

•• ال�صارقة - وام:

�سرطة  عثثثام  قثثائثثد  ال�سام�سي  الثثثثزري  �سيف  الثثلثثواء  اأكثثثد 
ال�سارقة اأن املكانة املرموقة والتطور الذي ت�سهده اإمارة 
ال�سارقة يف �ستى املجاالت ياأتي جت�سيدا لعطاء �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة وحر�سه على تقدمي كل 

ما هو مميز الأبناء �سعبه.
جاء ذلك خالل تروؤ�سه االجتماع ال�سابع للجنة القيادة 
العليا  الدائمة ب�سرطة ال�سارقة لهذا العام الذي عقد يف 
ا�سرتاحة ال�سحب بخورفكان بح�سور  املديرين العامني 

ال�سارقة ،  ب�سرطة  كبار  ال�سباط  من  اللجنة  واأع�ساء 
عن  ال�سادرة  والتو�سثثثثثيات  القثرارات  مناق�سة  مت  حيث 
االجثثتثثمثثاع الثث�ثثسثثابثثق ومثثثا مت اإجنثثثثازه وا�ثثسثثتثثعثثرا�ثثس نتائج 
العام  مثثثن  االأول  الثثنثث�ثثسثثف  خثثثالل  الثثلثثجثثنثثة  وخمثثثرجثثثات 

اجلاري.
اليوبيل  فعاليات  ا�ستعرا�س  االجثثتثثمثثاع  خثثالل  مت  كما 
نظام  مناق�سة  اإىل  باالإ�سافة  الداخلية  لثثوزارة  الذهبي 
اال�ستدالل املرئي اإىل جانب عر�س عدد من املو�سوعات 

الهامة التي تعزز االأمن واالأمان يف االإمارة.
ودعا قائد عام �سرطة ال�سارقة اأفراد املجتمع الراغبني يف 
زيارة ا�سرتاحة ال�سحب اإىل �سرورة االلتزام  بالتعليمات 

الطرق  وتثثاأن يف  والقيادة بحر�س  املرورية  واالإر�ثثسثثادات 
اأنثثفثث�ثثسثثهثثم وغريهم  لثثيثثجثثنثثبثثوا  اال�ثثسثثرتاحثثة  اإىل  املثثثوؤديثثثة 
خماطر التعر�س للحوادث املرورية،   منوها اإىل �سرورة 
رقابة عند  دون  تركهم  اأبنائهم  وعدم  االنتباه  ومراقبة 
زيارة  املكان الذي ي�سهد اإقباال كبريا يف االإجازة ال�سيفية 

 لال�ستمتاع بجمال  الطبيعة مبدينة خورفكان.
على  ال�سام�سي  �سيف  الثثلثثواء  اأثثثنثثى  االجثثتثثمثثاع  ختام  ويف 
الثث�ثثسثثبثثاط خثثثالل فثثثرتة افتتاح  الثث�ثثسثثبثثاط  و�سف  جثثهثثود 
االإ�سرتاحة التي تزامنت مع اأيام عيد االأ�سحى  املبارك، 
االأمن  تعزيز  يف  املثثبثثذولثثة  للجهود  تقديره  عثثن  معربا 

املجتمعي.

بلدية �أبوظبي توعي باأهمية �حلفاظ على �ملظهر �حل�صاري و�ملر�فق �لعامة 
•• اأبوظبي-وام:

نظمت بلدية مدينة اأبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خالل مركز بلدية الوثبة، فعالية توعوية عن 
املجتمع، وذلك بهدف  واأفثثراد  كافة فئات  ا�ستهدفت  "عا�سمتي"،  املدينة، �سمن مبادرة  للحفاظ على مظهر  ُبعد 
التوا�سل  تعزيز  وكذلك  امل�سوهات،  من  واحلثثد  املدينة  مظهر  على  احلفاظ  باأهمية  اجلمهور  لدى  الوعي  تعزيز 

وامل�ساركة املجتمعية بني البلدية وكافة �سرائح املجتمع.
وت�سمنت الفعالية تنظيم ور�سة توعوية عن ُبعد، مت خاللها التعريف باأهمية و�سرورة احلفاظ على مظهر املدينة 
به  تتمتع  الثثذي  واحل�ساري  اجلمايل  املظهر  تعزيز  يف  االإيجابية  ال�سلوكيات  هثثذه  وفثثوائثثد  امل�سوهات  من  واحلثثد 

اأبوظبي، وكذلك احلفاظ على البيئة ال�سحية النظيفة حفاظاً على �سحة و�سالمة كافة اأفراد املجتمع.
على  حمافظة  تبقى  كي  عليها،  واملحافظة  العامة  للمرافق  االأمثل  اال�ستخدام  �سرورة  التوعية  الور�سة  واكثثدت 
كفاءتها ليتمتع بها وي�ستفيد منها اجلميع �سمن بيئة مثالية اآمنة، توفر كافة �سبل ال�سالمة البدنية وال�سحية 

ملرتاديها، وت�ساهم يف اإ�سعاد كافة اأفراد املجتمع.

تنفيذ� لتوجيهات �صعود �لقا�صمي.. حكومة ر�أ�س �خليمة تقدم دعما ماليا للح�صانات �ملتاأثرة بتد�عيات كوفيد- 19

خلل زيارة مركز خدمات اأبوظبي احلكومية »مت« يف قرية الفر�ضان

وكيل د�ئرة تنمية �ملجتمع يلتقي بامل�صتفيدين من �خلدمات �لجتماعية يف �أبوظبي

بل  فح�سب،  امل�ستقبل  اأجثثيثثال  اأمثثثام 
يعزز من م�ساهمة املراأة وح�سورها 
كثثجثثزء اأ�ثثسثثا�ثثسثثي مثثن فثثثرق الثثعثثمثثل يف 
اإىل  مثث�ثثسثثرياً  املجاالت"..  خمثثتثثلثثف 
مل�سرية  بثثالثثنثث�ثثسثثبثثة  املثثثثبثثثثادرة  اأهثثثمثثثيثثثة 
الثثتثثنثثمثثيثثة يف االإمثثثثثثثثثارة عثثثلثثثى املثثثثدى 
الثثدعثثم املايل  اأن  الثثطثثويثثل ومثثثوؤكثثثدا 
املثثثقثثثدم مثثثن حثثكثثومثثة راأ�ثثثثثس اخليمة 

تاأجيلها،  اأو  الدفعات  بع�س  واإلثثغثثاء 
التاأخري  غثثثرامثثثات  مثثثن  واإعثثثثفثثثثاءات 

ومزاولة الن�ساط.
وقثثثال �ثثسثثعثثادة الثثدكثثتثثور حممد عبد 
العام  االأمثثثثثثثني  خثثلثثيثثفثثة،  الثثلثثطثثيثثف 
راأ�س  اإمثثثارة  يف  التنفيذي  للمجل�س 
اخليمة.. اإن مبادرة دعم احل�سانات 
حر�س  يعك�س  قثثوي  دليل  اخلا�سة 

االإغثثثالق حل�سانتها  فثثرتة من  بعد 
خثثثالل الثثعثثام املثثا�ثثسثثي ا�ثثسثثتثثمثثرت ملدة 

�سهراً.  11
وقالت " �سعدنا كثرياً مببادرة دعم 
احل�سانات اخلا�سة من قبل حكومة 
راأ�س اخليمة، وبف�سلها متكنا اليوم 
من اإعادة فتح اأبوابنا".. م�سرية اإىل 
تاأثرت  كثثانثثت  الثثقثثطثثاعثثات  جميع  اأن 

جميع  يف  االأعثثثثثمثثثثثال  ا�ثثثسثثثتثثثمثثثراريثثثة 
القطاعات ودعم ال�سركات وخمتلف 
بتداعيات  تثثاأثثثرت  الثثتثثي  املثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثات، 
احلكومة  وكثثثثانثثثثت  كوفيد19-. 
اأطثثلثثقثثت الثثثعثثثام املثثا�ثثسثثي حثثزمثثة من 
والت�سهيالت  التحفيزية  االإجراءات 
الثث�ثثسثثركثثات يف االإمثثثثارة،  اآالف  لثثدعثثم 
الر�سوم،  وتخفي�س  اإلثثثغثثثاء  �سملت 

احل�سانات  مثث�ثثسثثاعثثدة  يف  �ثثسثثيثث�ثثسثثهثثم 
موا�سلة  على  االإمثثثثارة  يف  اخلثثا�ثثسثثة 
بعد  مثثا  مثثرحثثلثثة  عملها ومنثثوهثثا يف 

الوباء.
مثثن جثثانثثبثثهثثا اأعثثثربثثثت هثثيثثلثثني جون، 
مديرة ح�سانة "كندر وود" مبنطقة 
خثثزام يف راأ�ثثس اخليمة عن �سعادتها 
ياأتي  اأنثثثثه  وخثثا�ثثسثثة  الثثثدعثثثم،  بتلقي 

قثثيثثادة االإمثثثثثارة عثثلثثى دعثثثم قطاعات 
االأعمال، والتزامها بت�سريع التعايف 
االقثثثثتثثثث�ثثثثسثثثثادي واالجثثثثتثثثثمثثثثاعثثثثي من 
عثثثن جائحة  الثثنثثاجثثمثثة  الثثتثثداعثثيثثات 

كوفيد19- .
الدرا�سات  " تظهر  �سعادته  واأ�ساف 
الطفولة  مثثراحثثل  يف  التعليم  بثثثثاأن 
املتاحة  املبكرة ال يزيد من الفر�س 

من خالل حتليل ر�سا امل�ستفيدين 
للروؤية  حتقيقاً  م�ستمر،  ب�سكل 
الر�سيدة  لثثقثثيثثادتثثنثثا  الثثطثثمثثوحثثة 
حياة  بثثثثثجثثثثثودة  االرتثثثثثثثقثثثثثثثاء  نثثثثحثثثثو 
اأبوظبي، مما يعزز  اإمثثارة  جمتمع 
الو�سول  و�ثثسثثهثثولثثة  �ثثسثثرعثثة  مثثثن 
املرتبطة  اخلثثثدمثثثات  جثثمثثيثثع  اإىل 
اأن  ال�سيما  االجتماعي،  بالقطاع 
اأبوظبي  يف   احلثثكثثومثثيثثة  اجلثثهثثات 
واإيجابية  كبرية  خثثطثثوات  تخطو 
يعك�س  مثثا  واالإجنثثثثاز،  العمل  نحو 
من  والعمل  الثثواحثثد  الفريق  روح 
اإيثث�ثثسثثال اخلثثدمثثات وت�سهيل  اأجثثثل 

االجتماعي  الثثقثثطثثاع  اأن  مثثثوؤكثثثداً 
جائحة  فثثثثثرتة  خثثثثثالل  ا�ثثثسثثثتثثثطثثثاع 
ن�سبة  اإىل  الثثو�ثثسثثول  كوفيد19- 
من  الرقمي  التحول  يف   100%
خثثثالل اإجنثثثثاز املثثعثثامثثالت وتقدمي 
"مت"،  مثثنثث�ثثسثثة  عثثثثرب  اخلثثثثثدمثثثثثات 
اأنثثه ومع عثثودة احلياة  اإىل  م�سرياً 
التدريجية اإىل طبيعتها، ت�ستقبل 
مراكز اخلدمة جميع امل�ستفيدين 
االجتماعي  القطاع  خثثدمثثات  مثثن 
وتثثوفثثر لثثهثثم كثثل الثثدعثثم يف مكان 

واحد.
تثثثاأتثثثي هذه  اأن  �ثثسثثعثثادتثثه  واأو�ثثثثسثثثثح 

بهم  للو�سول  امل�ستفيدين  جلميع 
الثثثر�ثثثسثثثا عرب  درجثثثثثثات  اأعثثثلثثثى  اإىل 
وقت  يف  اخلدمات  على  ح�سولهم 
قثثيثثا�ثثسثثي، مبثثثا يثثتثثمثثا�ثثسثثى مثثثع روؤيثثثة 
كرمية  حياة  توفري  نحو  الثثدائثثرة 

جلميع اأفراد املجتمع.
وبدوره قال �سعادة عبداهلل حميد 
العامري، مدير عام هيئة اأبوظبي 
"نعمل  االجثثثثتثثثثمثثثثاعثثثثًي:  لثثثلثثثدعثثثم 
با�ستمرار على تعزيز التوا�سل مع 
امل�ستفيدين من االأ�سر ذات الدخل 
اأف�سل  تثثوفثثري  �سبيل  يف  املثثحثثدود 
حتقيق  اإىل  الثثثرامثثثيثثثة  اخلثثثدمثثثات 

ت�سعى  والثثتثثي  امليدان"،  يف  "قادة 
اإىل تعزيز التوا�سل بني القيادات 
واملثثث�ثثثسثثثتثثثفثثثيثثثديثثثن مثثثثثن اخلثثثثدمثثثثات 
املثثقثثدمثثة مثثن خمتلف اجلثثهثثات يف 

االإمارة.
علي  املهند�س حمد  �سعادة  اأ�ساد  و 
الظاهري بالدور الكبري وم�ستوى 
تثثقثثدمثثهثثا مراكز  الثثتثثي  اخلثثثدمثثثات 
خدمات اأبوظبي احلكومية "مت"، 
تعك�س  اجلثثثهثثثود  هثثثذه  اأن  مثثثوؤكثثثداً 
ق�سة النجاح يف التكامل والرتابط 
تقدمي  بني اجلهات احلكومية يف 
اخلدمات وفقاً الأف�سل املمار�سات، 

من  امل�ستفيدين  اأمثثثام  املثثعثثامثثالت 
خمتلف فئات املجتمع". 

كما ثمن �سعادته اجلهود املبذولة 
القطاع  يف  الثثث�ثثثسثثثركثثثاء  قثثثبثثثل  مثثثثن 
وتعاونهم  واالجتماعي  احلكومي 
الذي ين�سجم مع االإ�سرتاتيجيات 
عا�سمة  اأبوظبي  جلعل  املر�سومة 

عاملية تواكب خمتلف التطورات.
وتبادل وكيل دائرة تنمية املجتمع 
احلثثثثثديثثثثثث خثثثثثثثالل الثثثثثثثزيثثثثثثثارة مع 
القطاع  خثثدمثثات  مثثن  امل�ستفيدين 
حر�س  مثثثثثثوؤكثثثثثثداً  االجثثثثتثثثثمثثثثاعثثثثي، 
الدائرة على توفري و�سائل الدعم 

اإطثثثثار مثثراجثثعثثة جودة  الثثثزيثثثارة يف 
الثثثثتثثثثي يتم  و�ثثثثسثثثثرعثثثثة اخلثثثثثدمثثثثثات 
وحتليل  للم�ستفيدين،  تقدميها 
التي ت�ساحبها، خا�سة  التحديات 
بعد اإطالق جمموعة من اخلدمات 
"برنامج  واأبثثثثثرزهثثثثثا  الثثرئثثيثث�ثثسثثيثثة 
االجتماعي"،  لثثلثثدعثثم  اأبثثثوظثثثبثثثي 
اإقبااًل كبرياً من قبل  الثثذي القى 
املتقدمني للح�سول على خدمات 
منذ  االإمثثثثثثثثثثارة  يف  "مت"  مثثثثراكثثثثز 

اإطالقه وحتى اليوم.
اإىل  "نتطلع  الثثظثثاهثثري:  واأ�ثثسثثاف 
املقدمة،  اخلثثدمثثات  جثثودة  تطوير 

•• راأ�س اخليمة-وام:

ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
القا�سمي  �سقر  بثثن  �ثثسثثعثثود  الثث�ثثسثثيثثخ 
راأ�س  حثثاكثثم  االأعثثلثثى  املجل�س  ع�سو 
اخلثثيثثمثثة ، ومتثثا�ثثسثثيثثاً مثثثع روؤيثثثتثثثه يف 
تعليمية  مثثنثثظثثومثثة  عثثلثثى  احلثثثفثثثاظ 
عالية..  جثثودة  ذات  ومرنة  متكاملة 
اخليمة،  راأ�ثثثثثثثثس  حثثثكثثثومثثثة  اأعثثثلثثثنثثثت 
عثثثن تثثثقثثثدمي دعثثثثم مثثثثايل لثثثعثثثدد من 
اأغلقت  الثثتثثي  احلثث�ثثسثثانثثات اخلثثا�ثثسثثة 
بتداعيات  مثثتثثاأثثثرة  مثثوؤقثثتثثاً  اأبثثوابثثهثثا 

جائحة كوفيد19-.
الدعم  االإمثثثثثثثارة  حثثكثثومثثة  وقثثثّدمثثثت 
التي  اخلثثا�ثثسثثة  احلثث�ثثسثثانثثات  جلميع 
عليه  احلثثثث�ثثثثسثثثثول  بثثثطثثثلثثثب  بثثثثثثثثثادرت 
وا�ثثسثثتثثوفثثت �ثثثسثثثروطثثثه، وقثثثثد متكنت 
مثثعثثظثثمثثهثثا الثثثثيثثثثوم مثثثثن اإعثثثثثثثثادة فتح 
التزامها  مع  االأطفال،  اأمثثام  اأبوابها 
الوقائية  االإجثثثراءات  بتطبيق  التام 
الثث�ثثسثثادرة عثثن وزارة  واالحثثثثرتازيثثثثة 

ال�سحة ووقاية املجتمع.
ويثثثثثثثنثثثثثثثدرج هثثثثثثثثذا الثثثثثثدعثثثثثثم املثثثثقثثثثدم 
عديدة  مبادرات  �سمن  للح�سانات، 
ل�سمان  االإمثثثثثارة  حثثكثثومثثة  اأطلقتها 

بتداعيات اجلائحة، واأن هذه املبادرة 
النوعية ال ت�سهم فقط يف دعم قطاع 
تثثعثثزز من  بثثل  بثثثاالإمثثثارة،  احل�سانات 
اأجيال امل�ستقبل بهذه  عملية تن�سئة 
املرحلة املهمة من حياتهم، وت�ساهم 
تثثطثثورهثثم ومنوهم  عثثلثثى  الثثعثثمثثل  يف 
يف ظثثل الثثظثثروف الثثتثثي عثثانثثوا منها 

نتيجة النت�سار اجلائحة.
ا�ستخدام  عثثلثثى  " نثثعثثمثثل  واأ�ثثثسثثثافثثثت 
املواد  بع�س  القثثتثثنثثاء  املثثثايل  الثثدعثثم 
تعليم  بثثثثجثثثثودة  لثثثثالرتثثثثقثثثثاء  املثثثهثثثمثثثة 
االأطفال، واإجراء بع�س االإ�سالحات 
باالإ�سافة  املثثبثثنثثى،  يف  الثث�ثثسثثروريثثة 
وحت�سني  املثثثوظثثثفثثثني  تثثثثدريثثثثب  اإىل 

مهاراتهم".
اأمثثني حمود، مدير  قثثال  من جانبه 
تاأثرت  التي  درمي"،  "ليتل  ح�سانة 
كوفيد- لتداعيات  نتيجة  اأعمالها 

الذي  بثثالثثدعثثم  �ثثُسثثعثثدنثثا   "  ..  19
حثث�ثثسثثلثثنثثا عثثلثثيثثه مثثثن حثثكثثومثثة راأ�ثثثثس 
على  االآن  نثثعثثمثثل  ونثثثحثثثن  اخلثثيثثمثثة. 
باالإمارة  ح�ساناتنا  ت�سغيل  اإعثثثثادة 
تباعاً يف غ�سون ال�سهرين املقبلني، 
االأمثثر الذي مل يكن ليتحقق ما مل 

نح�سل على هذا الدعم املايل".

•• اأبوظبي-الفجر: 

علي  حثثمثثد  املثثهثثنثثد�ثثس  �ثثسثثعثثادة  زار 
تنمية  دائثثثثثثرة  وكثثثيثثثل  الثثثظثثثاهثثثري، 
املجتمع يف اأبوظبي، مركز خدمات 
"مت" يف  احلثثثكثثثومثثثيثثثة  اأبثثثثوظثثثثبثثثثي 
يف  خليفة  مبدينة  الفر�سان  قرية 
اأبوظبي، وذلك للوقوف على اأبرز 
الثثتثثحثثديثثات وقثثيثثا�ثثس مثثثدى جودة 
املقدمة  االجثثتثثمثثاعثثيثثة  اخلثثثدمثثثات 
تطويرها  اأجل  من  للم�ستفيدين، 
واأف�سل  اأ�ثثسثثرع  ب�سكل  وتثثقثثدميثثهثثا 
وفقاً الأف�سل املعايري التي تتنا�سب 

مع احتياجات اأفراد املجتمع.
وجتول وكيل دائرة تنمية املجتمع 
عثثثثبثثثثداهلل حميد  �ثثثسثثثعثثثادة  بثثثرفثثثقثثثة 
العامري، مدير عام هيئة اأبوظبي 
مرافق  يف  االجثثثتثثثمثثثاعثثثي،  لثثلثثدعثثم 
املراجعني  التقوا مع  املركز، حيث 
الدعم  خدمات  من  وامل�ستفيدين 
القطاع  وخثثثدمثثثات  االجثثثتثثثمثثثاعثثثي، 
والتي  اأبثثثوظثثثبثثثي،  اإمثثثثثثارة  يف  كثثكثثل 
وتعد  خثثثدمثثثة.   100 عثثثن  تثثثزيثثثد 
ل�سل�سلة  ا�ثثسثثتثثكثثمثثااًل  الثثثزيثثثارة  هثثثذه 
تاأتي �سمن مبادرة  التي  الزيارات 

�سعدنا  وقثثثثثد  لثثثهثثثم.  اال�ثثثسثثثتثثثقثثثرار 
والتعرف  بامل�ستفيدين  بااللتقاء 
التي  االإيجابية  على مالحظاتهم 
نحو  التطوير  عملية  يف  ت�ساهم 
تثثثقثثثدمي االأفثثث�ثثثسثثثل، والثثثعثثثمثثثل معاً 
والتغلب  التحديات  مواجهة  على 

عليها".
اأنه  اإىل  الثثعثثامثثري  �ثثسثثعثثادة  واأ�ثثثسثثثار 
االأ�سر  اأربثثثثثثاب  اإىل  اال�ثثسثثتثثمثثاع  مت 
اأبوظبي  بثثرنثثامثثج  مثثن  امل�ستفيدة 
عن  واحلديث  االجتماعي  للدعم 
التي  املتميزة  اخلثثدمثثة  م�ستويات 
مراكز  طثثريثثق  "مت" عثثن  تقدمها 

اخلدمة التابعة لها.
وتوجه العامري بال�سكر والتقدير 
لل�سركاء االإ�سرتاتيجيني يف مركز 
خدمات اأبوظبي احلكومية "مت"، 
مثثثثثمثثنثثاً جثثثهثثثودهثثثم املثثثبثثثذولثثثة من 
اأجثثثل حتقيق االأفثث�ثثسثثل دائثثمثثاً عرب 
اخلدمة  م�ستويات  اأعثثلثثى  تثثقثثدمي 
للم�ستفيدين، مبا يعزز جتربتهم 
والطموحات  االأهثثثثثثداف  ويثثحثثّقثثق 
�ثثسثثبثثيثثل االرتثثثثقثثثثاء  املثثث�ثثثسثثثرتكثثثة يف 
يف  االجتماعي  القطاع  مبنظومة 

اإمارة اأبوظبي.

تعك�س ق�صة �لنجاح يف �لتكامل نحو تقدمي خدمات ذ�ت جودة عالية للقطاع �لجتماعي »مت«  مر�كز  �لظاهري:  • حمد 
فر�صة لتطوير �خلدمات نحو �لأف�صل و�لتغلب على �لتحديات �مل�صتفيدين  مع  �مل�صتمر  �لتو��صل  �لعامري:  • عبد�هلل 

�أوقاف دبي متكن �أ�صحاب �لهمم وكبار �ملو�طنني من ت�صجيل �لوقف مبنازلهم
•• دبي-وام:

و�سوؤون  االأوقثثثاف  موؤ�س�سة  اأعلنت 
تثثثقثثثدمي  الثثثثقثثثث�ثثثثسثثثثر يف دبثثثثثثثي عثثثثثثن 
خثثثثدمثثثثات نثثثوعثثثيثثثة لثثثلثثثواقثثثفثثثني من 
املواطنني  وكثثبثثار  الهمم  اأ�ثثسثثحثثاب 
ت�سجيل  يف  عثثثلثثثيثثثهثثثم  لثثلثثتثثيثث�ثثسثثري 
اأوقافهم وتقدمي تربعاتهم. وقال 
املثثطثثوع االأمثثثني العام  �ثثسثثعثثادة علي 
حري�سة  املوؤ�س�سة  اإن  للموؤ�س�سة 
عثثثلثثثى تثثثوفثثثري اأفثثث�ثثثسثثثل اخلثثثدمثثثات 
والتي�سري  واملثثتثثربعثثني  لثثلثثواقثثفثثني 
عثثثلثثثى اأ�ثثثثسثثثثحثثثثاب الثثثهثثثمثثثم وكثثثبثثثار 
ا�سرتاتيجيات  �سمن  املثثواطثثنثثني 
لتقدمي  الثثثهثثثادفثثثة  دبثثثثي  حثثكثثومثثة 

اأف�سل خدمات لهم.
تتوىل  املوؤ�س�سة  اأن  املطوع  واأو�سح 
اإنهاء اإجراءات ت�سجيل الوقف عن 
الواقفني من اأ�سحاب الهمم وكبار 

الثثدوائثثر احلكومية  املثثواطثثنثثني يف 
االأر�س  قطعة  ت�سجيل  تثثتثثوىل  اذ 
لثثثثدى دائثثثثرة  املثثثوقثثثوف  اأو الثثعثثقثثار 
االأرا�سي واالأمالك يف دبي واإنهاء 
االإجثثثثثثثراءات املثثتثثعثثلثثقثثة بثثالثثوقثثف يف 
اجلهات املعنية حتى يتم ا�ستخراج 
للواقف  وت�سليمها  الوقف  �سهادة 
مبنزله. واأفاد اأن املوؤ�س�سة تتعاون 
مثثع حمثثاكثثم دبثثثي الإ�ثثسثثهثثاد الوقف 
اأ�سحاب  الثثواقثثفثثني مثثن  يف مثثنثثازل 
..مو�سحا  املواطنني  وكبار  الهمم 
اأنه يتم حتديد موعد مع الواقف 
لزيارته يف منزله وت�سجيل الوقف 
عرب االإ�سهاد املرئي حيث يتوا�سل 
الثثثثواقثثثثف مثثثثع الثثثقثثثا�ثثثسثثثي عثثثثرب بث 
�سهود  بثثحثث�ثثسثثور  الثثثثكثثثثرتوين  حثثثي 
املوؤ�س�سة وحماكم  وم�سوؤولني من 
اأن املوؤ�س�سة حتر�س  دبي. واأ�ساف 
الذكية  الثثتثثقثثنثثيثثات  تثث�ثثسثثخثثري  عثثلثثى 

لتوفري  املثثرئثثي  التوا�سل  وقثثنثثوات 
الواقفني  عثثلثثى  واجلثثثهثثثد  الثثثوقثثثت 
خ�سو�سا كبار املواطنني واأ�سحاب 
الهم مبا يلبي تطلعاتهم وت�سهيل 

تقدمي م�ساهماتهم الوقفية.
اأ�سدرت موؤخرا  املوؤ�س�سة  اأن  وذكر 
عالقات  لتنظيم  ار�ثثسثثاديثثا  دلثثيثثال 
الواقف  دور  وتثثعثثزيثثز  الثثثواقثثثفثثثني 
يف  واجثثثبثثثاتثثثه  اأداء  مثثثن  ومتثثكثثيثثنثثه 
حقوقه  و�ثثثسثثثمثثثان  الثثثوقثثثف  اإدارة 
الفعال  دوره  ممار�سة  يف  الكاملة 
يف تنمية الوقف.. و ين�س الدليل 
الهمم  اأ�سحاب  مع  التعامل  على 
مثثثن الثثثواقثثثفثثثني واملثثثتثثثربعثثثني وفق 
اخلدمة  تثثقثثدمي  م�ستويات  اأرقثثثى 
االأ�سول  اإدارة  اأعثثمثثال  ي�سهل  مبثثا 
يحدد  و   ، بهم  اخلثثا�ثثسثثة  الوقفية 
ومنها  املوؤ�س�سة  واجثثبثثات  الثثدلثثيثثل 
مل�ساعدة  اأكثثثفثثثاء  مثثوظثثفثثني  تثثوفثثري 

مقدمتهم  ويف  االأوقثثثثثثاف  مثثثثثدراء 
كثثبثثار املثثواطثثنثثني واأ�ثثسثثحثثاب الهمم 
املتعلقة  اال�ثثثسثثثتثثث�ثثثسثثثارات  وتثثثقثثثدمي 

بالوقف وخدماته.
ويهدف الدليل االإر�سادي اجلديد 
اإدارة  مثثثن  الثثواقثثفثثني  متثثكثثني  اإىل 
اأوقافهم بال�سكل الذي يتنا�سب مع 

توفري  مع  دبثثي  يف  الوقف  مفهوم 
والت�سهيالت  االإمثثكثثانثثيثثات  جميع 

لثثثتثثثاأديثثثة اخلثثثدمثثثة ،كما  الثثثثالزمثثثثة 
الثثواقثثفثثني من  اإىل متكني  يثثهثثدف 

تقدمها  التي  االإجثثثثراءات  معرفة 
طلباتهم  لتحقيق  املوؤ�س�سة  لهم 

اإدارة  وت�سهيل  الثثثواقثثثف  ومتثثكثثني 
االأ�سول الوقفية اخلا�سة به.

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2021/7796

�إعلن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�صرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/08/02 الثنني  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 

�ضده م�ضاريع مهرتا�ش للتجارة )�ش.ذ.م.م( و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم                                                        الو�ضف  

 6,000                                                    اغرا�ش مكتبيه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2021/7308

�إعلن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�صرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
ال�ضاعة 6:00 م�ضاءا يوم الثنني 2021/08/2 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �ضده 

اخل�ضر للو�ضاطة التجارية )�ش.ذ.م.م ( و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                            الو�ضف    �ضعر التقييم  

                                                     اأغرا�ش مكتبيه       5,000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

ن�سرين  املثثثثثثدعثثثثثثو/  فثثثثقثثثثد 
�سوريا     ، امل�سطفى  يو�سف 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
 )N013401281 (
مثثثثثثثثثثثثثن يثثثثثثثثثثثجثثثثثثثثثثثده عثثثثثلثثثثثيثثثثثه 
بثثتثثلثثيثثفثثون رقم   االتثثث�ثثثسثثثال 

0551351604

فقد�ن جو�ز �صفر
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العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائثثثرة التنمية االقت�سادية بان ال�سثثثثثادة/ال�سيويف 

الدارة العقارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1978927 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
ال�سثثثثثادة/ويلز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 

للنقل باحلافالت املدر�سية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1815389 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
ال�سثثثثثادة/يال  بان  االقت�سادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 

�سقوي لتاأجري الدراجات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2660344 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
ال�سثثثثثادة/ويدو  بان  االقت�سادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 

لت�سميم نظم وبرامج احلا�سب االيل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3926860 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
ال�سثثثثثادة/املنقذ  بان  االقت�سادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 

لرتكيب معدات االمن وال�سالمه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1330545 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
ال�سثثثثثادة/جولد  بان  االقت�سادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 

ون كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2758756 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
ال�سثثثثثادة/انتيك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 

اند كال�سيك لالأثاث
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2759046 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
ال�سثثثثثادة/كروان  التنمية االقت�سادية بان  دائثثثرة  تعلن 

بيبي للمالب�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2481270 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائثثثرة التنمية االقت�سادية بان ال�سثثثثثادة/معر�س 

ميني كارز
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2840248 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
ال�سثثثثثادة/دب�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائثثثرة  تعلن 

كوكيز
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2737405 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائثثثرة التنمية االقت�سادية بان ال�سثثثثثادة/املزن اال�ستثمارية

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2022710 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة احمد خليفه �سيف خليفه القبي�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف �سيف خليفة �سيف خليفة القبي�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

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

اال�سم التجاري:فاميلي اماريت�س للرعاية ال�سحية املنزلية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة اأبوظبي ، �سارع املرور - �سرق 25 - قطعة 40 - 

طابق 2 وحدة جامعة ابوظبي
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1950086 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

فرع   - قانونيون(  )حما�سبون  و�سركاه  عبا�س  ال�سادة/ا�سعد  تعيني   -  2
ابوظبي ،كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/7/26 وذلك بناء على 
العدل  املوثق لدى كاتب  العادية  العمومية غري  قرار حم�سر اجلمعية 

بالرقم:2021/1/158725 تاريخ التعديل:2021/07/28
امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائثثثرة التنمية االقت�سادية بان ال�سثثثثثادة/ملحمة الكوخ االثيوبي 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1026629 

تعديل اإ�سم جتاري من/ ملحمة الكوخ االثيوبي

ETHIOPIAN HUT BUTCHERY

اإىل/ ملحمة �سوبر �ستار

SUPER STAR BUTCHERY 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائثثثرة التنمية االقت�سادية بان ال�سثثثثثادة/ق�سر العطور 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1025136 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سامى على حمد عمر العامرى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف على حمد عمر العامرى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد نورالعامل الت ذاكر ح�سني

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائثثثرة التنمية االقت�سادية بان ال�سثثثثثادة/اأ�س جي اأر كافيه 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2715100 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة را�سد حميد �سامل هدفه العامرى  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد �سالح على اجلنيبى
تعديل اإ�سم جتاري من/ اأ�س جي اأر كافيه

S G R CAFE

اإىل/ كافترييا املا�سك جريل
 ELMASK GRILL CAFETERIA 

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 46824

با�سثثم: �سا�سني انرتنا�سيونال اليكرتيك كومباين ليمتد

وعنوانه: وايزيازجن كيفاكو لوي�سي زن – ليكنج �سي 325604 – زيجياجن 

بروفن�س – جمهورة ال�سني ال�سعبية

وامل�سجلة حتت رقم : )37186(  بتاريخ:  2003/04/14م

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف :    2012/03/25م وحتى تاريخ : 2022/03/25

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص 29 يوليو 2021 العدد 13301

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 160667
يف  �سانايي  انثث�ثثسثثاأت  تثثيثثورزم  ناكليات  مالزمييلريي  اكثثو  ييغيت  با�سثثم: 

تيكاريت انونيوم �سريكتي
وعنوانه: اورغانيز �سانايي بوليغي�سي توركميني�ستان كاّدي�سي رقم: 27 

�سينكان، انقره، تركيا
وامل�سجلة حتت رقم : )160667(  بتاريخ: 2012/07/04

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء احلماية يف : 2021/08/03 وحتى تاريخ : 2031/08/03

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص 29 يوليو 2021 العدد 13301

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 160128

با�سثثم: ذي ويجلز بي تي واي ليميتد 

وعنوانه: ا�سرتاليا

وامل�سجلة حتت رقم : )160128(  بتاريخ: 2013/06/19

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2021/07/19 وحتى تاريخ : 2031/07/19

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص 29 يوليو 2021 العدد 13301

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 160129

با�سثثم: ذي ويجلز بي تي واي ليميتد 

وعنوانه: ا�سرتاليا

وامل�سجلة حتت رقم : )163674(  بتاريخ: 2012/02/01

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2021/07/19 وحتى تاريخ : 2031/07/19

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص 29 يوليو 2021 العدد 13301

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 350919         بتاريخ: 2021/05/11
با�سثثم: نيكو�س اآل.تي.دي.

وعنوانه: رودو 12، الطابق االأول، 1086 نيكو�سيا، قرب�س 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

عطور، مياه عطرية، ماء تواليت، ماء الكولونيا، مزيالت روائح كريهة، مزيالت العرق، زيوت عطرية، 
م�ستح�سرات التجميل، املكياج، جل اال�ستحمام وم�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، كرميات جتميلية، 

غ�سوالت )لو�سن( الأغرا�س التجميل، م�ستح�سرات ومرطب اجل�سم، وال�سابون
الواقثعة بالفئة: 3

و  نيكو�س  كلمة  اال�ثثسثثود يحتوي على  باللون  اطثثار  داخثثلثثه  دائثثثري  �سكل  عثثن  عثثبثثارة  الثثعثثالمثثة:  و�سف 
�سكالبت�سري  كلمة  ويعلوه  اأجنحة  ذو  ر�سمة حيوان  وداخله  االأ�سود  باللون  الالتينية  باللغة  برفيومز 

باللغة الالتينية وباللون االأ�سود
اال�سثثرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص 29 يوليو 2021 العدد 13301
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عربي ودويل

ق�ست حمكمة يف الواليات املّتحدة ب�سجن حمّلل �سابق يف اال�ستخبارات 
االأمريكية ملدة 45 �سهراً بعدما اأقّر باأّنه �سّرب لل�سحافة معلومات 
عن برنامج ع�سكري �سّري لتنفيذ عمليات اغتيال حمّددة االأهداف 

بوا�سطة طائرات دون طّيار يف عهد الرئي�س االأ�سبق باراك اأوباما.
ويف العامني 2013 و2013 عمل دانيال اإيفريت هيل )34 عاماً( 
حل�ساب وكالة اال�ستخبارات الع�سكرية االأمريكية يف انتقاء اأهداف يف 
اأفغان�ستان ال�ستهدافها ب�سربات جوية بوا�سطة طائرات بدون طيار، 

يف جتربة قال للمحكمة اإّنها اأّثرت عليه عاطفياً.
وكالة  يف   2014 يف  وعمل  اجلي�س  هيل  تثثرك  التجربة  هثثذه  وبعد 
اال�ثثسثثتثثخثثبثثارات اجلثثغثثرافثثيثثة املثثكثثانثثيثثة الثثوطثثنثثيثثة، املثث�ثثسثثوؤولثثة عثثن جمع 
ملتقطة  �سور  من  انطالقاً  مكانية  ا�ستخبارية جغرافية  معلومات 
من اأقمار �سناعية، وقد اأتاحت له هذه الوظيفة الو�سول اإىل وثائق 
بوا�سطة  االأهثثثثداف  اغثثتثثيثثاالت حمثثثّددة  بثثرنثثامثثج  حثثول  للغاية  �سرية 

طائرات  دون طيار يف اليمن واأفغان�ستان وال�سومال.

اأعلن متحدث با�سم حركة طالبان  اأم�س االأربعاء اأن وفدا من قادة 
من  وم�سوؤولني  ال�سيني  اخلارجية  وزيثثر  ال�سني  يف  التقى  طالبان 
هذه  خالل  اإنثثه  نعيم  حممد  املتحدث  ال�سينية.وقال  الدبلوما�سية 
املوؤلف  الثثوفثثد  عقد  الثثثثثالثثثاء،  وبثثثداأت  يومني  ت�ستمّر  التي  الثثزيثثارة 
من ت�سعة اأع�ساء بقيادة امل�سوؤول الثاين يف حركة طالبان املال عبد 
الغني بارادار “لقاءات منف�سلة مع وزير اخلارجية ال�سيني وانغ يي 
ونائب وزير اخلارجية واملمثل ال�سيني اخلا�س ل�سوؤون اأفغان�ستان«.
مل يك�سف املتحدث عن املكان املحدد حيث ُعقدت اللقاءات يف ال�سني.

وقال نعيم لوكالة فران�س بر�س يف كابول اإن متمردي طالبان “اأكدوا 
لل�سني اأن االأرا�سي االأفغانية لن ُت�ستخدم �سد اأمن اأي بلد كان«.

ال�سوؤون  التدخل يف  بعدم  “وعدوا  ال�سينيني  امل�سوؤولني  اأن  واأ�ساف 
االأفغانية، اإمنا على العك�س امل�ساعدة يف حّل امل�ساكل واإر�ساء ال�سالم«.

يف  �سا�سعة  اأرا�ثثثس  على  طالبان  حلركة  ال�سريعة  ال�سيطرة  وتثري 
القلق  �سامل،  هجوم  اأثناء  اأ�سهر  ثالثة  من  اأقثثل  خثثالل  اأفغان�ستان 
االن�سحاب  اأ�سبح  وقت  الأفغان�ستان، يف  املجاورة  الدول  يف  خ�سو�ساً 
النهائي للقوات الدولية من البالد بعد وجود ا�ستمّر ع�سرين عاماً، 

�سبه مكتمل.

اأعثثلثثنثثت نثثواكثث�ثثسثثوط اأّن مثثواطثثنثثني مثثوريثثتثثانثثيثثني اخثثُتثثطثثفثثا مثثع ثالثة 
�سينيني يف مايل قبل ع�سرة اأيام اأُطلق �سراحهما   دون اأن يّت�سح يف 

احلال م�سري زمالئهم ال�سينيني.
يعملون  وموريتانيَّني  �سينّيني  اأّن ثالثة  اأعلن  املثثايل  اجلي�س  وكثثان 
اأيدي  على  اجلثثثاري  مّتوز/يوليو   18 يف  اختطفوا  بناء  �سركات  يف 
عن  كلم   55 ُبعد  على  تقع  عامة  اأ�سغال  ور�ثثسثثة  هاجموا  م�سّلحني 

مدينة كواال يف جنوب غرب مايل قرب احلدود مع موريتانيا.
لوكالة فران�س  املوريتانية  االإعالم  وزارة  اأعلن م�سدر يف  والثالثاء 
الواقعة  ف�سالة”  يف  مثثوجثثودان  املوريتانيني  “املواطنني  اأّن  بر�س 
اأّن  اإىل  مثثايل، مطمئناً  للبالد مع  ال�سرقية  احلثثدود اجلنوبية  على 

“حالتهما ال�سّحية جّيدة«.
عن  املوريتانية  االأنثثبثثاء  وكثثالثثة  نقلتها  معلومة  بذلك  امل�سدر  واأّكثثثد 
م�سدر ر�سمي مل ت�سّمه.ومل ياأت اأّي من هذين امل�سدرين على ذكر 

م�سري املخطوفني ال�سينيني الثالثة.

عوا�صم

و��سنطن

نو�ك�سوط 

كابول

��صتياء �أمريكي من �صعار للنازية 
حمفور يف وز�رة �خلارجية 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

بتعزيز  ووعثثد  غ�سبه  عن  بلينكن  اأنتوين  االأمريكي  اخلارجية  وزيثثر  عرب 
جهود مكافحة معاداة ال�سامية بعد اكت�ساف ر�سم لل�سليب املعقوف الذي 

كان �سعار النازية، يف م�سعد بوزارة اخلارجية.
وقال م�سوؤولون اإنهم فتحوا حتقيقا ملعرفة كيف مت حفر ال�سعار على االإطار 
اخل�سبي مل�سعد يف مبنى هاري اإ�س ترومان، مقر الدبلوما�سية االأمريكية 

الذي يخ�سع لتدابري اأمنية م�سددة يف و�سط وا�سنطن.
املوت  مع�سكرات  من  والثثدتثثه  زوج  جنا  يهودي  علماين  وهثثو  بلينكن،  وجثثه 
النازية، ر�سالة ملوظفي وزارة اخلارجية معتربا الر�سم الذي اكُت�سف م�ساء 

االثنني “بغي�س متاما«.
وقالت املتحدثة با�سم الوزارة جالينا بورتر نقال عن ر�سالة بلينكن الذي 
يقوم بزيارة للهند، “اإن ذلك تذكري موؤمل باأن معاداة ال�سامية لي�ست من 
خملفات املا�سي، اإنها ال تزال قوة نتعامل معها يف العامل ولالأ�سف نتعامل 

معها قرب الوطن«.
اأ�سافت الر�سالة “يتعني القول اإن معاداة ال�سامية ال مكان لها يف الواليات 

املتحدة وحتما لي�س يف وزارة اخلارجية«.
وقالت اجلمعية اليهودية االأمريكية اإن ال�سعار ُر�سم على مقربة من مكتب 
املوفد اخلا�س ملكافحة معاداة ال�سامية، وح�ست الثثوزارة على ملء املركز، 

الذي مثل العديد من املراكز ال يزال �ساغرا منذ تغيري االإدارة.
وقالت مديرة اجلمعية ملحاربة معاداة ال�سامية هويل هافناغل اإن “معاداة 
ال�سامية ال تزال قوة بغي�سة يف العامل، كما اأ�سار االأمني العام عن حق، لكن 
لالأ�سف الكثري من معاداة ال�سامية التي نواجهها اليوم لي�ست جلية مثل 

ال�سوا�ستيكا النازية )ال�سليب املعقوف(«.
اأملانيا  مع  م�ساع  بلينكن  اأطلق  برلني  اإىل  املا�سي  ال�سهر  له  زيثثارة  خثثالل 
التوعية ب�ساأن املحرقة  ال�سامية، ومن �سمنها تعزيز  ملحاربة عودة معاداة 
مع تقدم الناجني يف ال�سن.وحذر اآنذاك من اأن نكران املحرقة وغريها من 
املثلية  رهثثاب  اإىل جنب مع  ي�سري جنبا  ما  “غالبا  ال�سامية  معاداة  اأ�سكال 
الكراهية”  اأ�سكال  من  وغريها  والعن�سرية،  االأجانب  وكراهية  اجلن�سية 

معتربا اأنها “�سرخة للذين ي�سعون لهدم دميوقراطياتنا«.

مّر عام دون اأن تك�ضف حقيقة ما ح�ضل  

�نفجار بريوت... حّطم »روح« �ملدينة وخّلف �صدمة للناجني 

•• طرابل�س-وكاالت

تون�س  تعي�سها  التي  االأحثثداث  األقت 
بظاللها  املا�سية،  القليلة  االأيثثام  يف 
ظهرت  حيث  ليبيا،  يف  الو�سع  على 
لالإطاحة  للتظاهر  دعثثثثوات  هثثنثثاك 

بجماعة االإخوان.
يف  فثثارقثثا  �سيظل  تثثاريثثخ  يوليو   25
قي�س  الرئي�س  اأطثثلثثق  حيث  تثثونثث�ثثس، 
�ثثسثثعثثيثثد، الثثر�ثثسثثا�ثثسثثة االأخثثثثثثرية على 
ج�سد اجلماعة املهرتئ، بعدما جمد 
الربملان الذي يرتاأ�سه، رئي�س حركة 
الغنو�سي،  را�سد  االإخوانية  النه�سة 

باالإ�سافة اإىل اإقالة احلكومة.
ووجثثثثثدت اأحثثثثثداث تثثونثث�ثثس �ثثسثثدى يف 
لثثيثثبثثيثثا، حثثيثثث اتثثثخثثثذ الثثلثثيثثبثثيثثون من 
عنوانا  الليبي”،  ال�سعب  “انتفا�سة 
الثثتثثظثثاهثثر يف عثثمثثوم املدن  لثثثدعثثثوات 
طرابل�س  العا�سمة  وخا�سة  الليبية 
امليلي�سيات  �سيطرة  حتثثت  الثثواقثثعثثة 

االإخوانية.
نيوز  “�سكاي  ملثثثوقثثثع  حثثثديثثثث  ويف 
الرتهوين  حممد  اأو�ثثسثثح  عربية”، 
 30 يف  الثثتثثظثثاهثثرات  دعثثثثوات  من�سق 
يعاين  الثثلثثيثثبثثي  “ال�سعب  اأن  يثثولثثيثثو 
امليلي�سيات،  فو�سى  من  �سنوات  منذ 
وت�سلط االإخوان على رقاب الليبيني، 
بقوى  ا�ثثسثثتثثعثثانثثة  اإىل  اأدى  والثثثثثثذي 
حكمهم  ا�ستمرار  اأجثثل  مثثن  اأجنبية 
فكانت  والثثنثثار،  باحلديد  لطرابل�س 
ا�ستعادة  اأجثثل  من  التظاهرات  دعثثوة 

ليبيا من براثن االإخوان«.
وحثثمثثلثثت دعثثثثثوات الثثتثثظثثاهثثر يف 30 
يوليو �سعارات مثل “ت�سقط ع�سابة 
االخوان، يكفي �سرقات، يكفي ف�ساد، 
الوطن،  الإنثثقثثاذ  نعم  تثثدمثثري،  يكفي 

نعم الإنقاذ م�ستقبل اأطفالنا«.
ي�سمى  “ما  الثثثثرتهثثثثوين:  واأ�ثثثثسثثثثاف 
بتنظيم االإخوان والذي �سيطر على 
دابره  قطع  وتثثونثث�ثثس،  وم�سر  ليبيا 
بداية  نثثرى  واالآن  نهائيا،  م�سر  يف 
ياأتي  وبثثالثثتثثايل  تثثونثث�ثثس،  نثثهثثايثثتثثه يف 
الدور على راأ�س االأفعى للتنظيم يف 

ليبيا«.
و�سهدت تون�س ثورة �سعبية يوم 25 
النه�سة  يوليو اجلثثاري، �سد حركة 

الربملان  بثثحثثل  تثثطثثالثثب  االإخثثثوانثثثيثثثة، 
امل�سي�سي،  هثث�ثثسثثام  حثثكثثومثثة  واإ�ثثسثثقثثاط 
قي�س  الرئي�س  لثثه  ا�ستجاب  مثثا  وهثثو 
ليلة  يف  التاريخية  بالقرارات  �سعيد 

25 يوليو.

اإ�ضقاط اتفاقية
 ال�ضراج-اأردوغان

قال  يثثولثثيثثو،   30 تثثظثثاهثثرات  من�سق 
الغربية  املنطقة  اأن  الثثيثثوم،  “ن�سهد 
يف ليبيا والعا�سمة طرابل�س، تعاين 
مثثن ويثثثالت حثثكثثم االإخثثثثثوان، خا�سة 
الوفاق  حكومة  رئي�س  اتفاقية  بعد 
وقع  والثثثذي  الثث�ثثسثثراج،  فثثايثثز  ال�سابق 
وا�ستقدم  تركيا،  مثثع  الثثعثثار  اتفاقية 

لقتل  واالإرهثثثثثثثابثثثثثثثيثثثثثثثني  املثثثثثرتثثثثثزقثثثثثة 
الليبيني«.

الليبية  الوفاق  ووقع رئي�س حكومة 
والرئي�س  الثثث�ثثثسثثثراج  فثثثايثثثز  الثث�ثثسثثابثثق 
الثثرتكثثي رجثثب طيب اأردوغثثثثان، عدة 
اتفاقيات يف نوفمرب 2019، اأتاحت 
عثثلثثى ملفات  الثث�ثثسثثيثثطثثرة  لثثثثالأتثثثثراك 

ع�سكرية واأمنية يف ليبيا.
“تنظيم  قثثائثثال:  الثثرتهثثوين  وتثثابثثع 
االإرهابية  اجلثثثمثثثاعثثثات  دعثثثثم  لثثيثثبثثيثثا 
راأ�سهم  وعثثلثثى  الليبيني  ال�ستهداف 
تثثنثثظثثيثثمثثات جمثثثلثثث�ثثثس �ثثثثسثثثثورى ثثثثثوار 
بنغازي االإرهابي، والقاعدة وداع�س، 
ت�سكل  لذلك  الليبيني،  ال�ستهداف 
بداية  اخلمي�س  لتظاهرات  الثثدعثثوة 

االإخثثوان يف ليبيا، كما حدث  الإنهاء 
يف م�سر وتون�س وال�سودان«.

ا�ستخباراتية  تقارير  عثثدة  ور�ثثسثثدت 
تثثثثعثثثثاون مثثيثثلثثيثث�ثثسثثيثثات االإخثثثثثثثثثثثوان يف 
االإرهابية  اجلثثمثثاعثثات  مثثع  طرابل�س 
منها “جمل�س �سورى ثوار بنغازي” 
ت�سكلت  كما  ال�سريعة”،  و”اأن�سار 
من  بنغازي”  عثثن  الثثدفثثاع  “�سرايا 
فلول جمل�سي “�سورى ثوار بنغازي 
�ثثثسثثثورى  و”جمل�س  واأجدابيا” 
جماعات  وهثثثثي  درنة”،  جمثثثاهثثثدي 
ال�سريعة”،  اأن�سار  لث”تنظيم  تابعة 
املثث�ثثسثثنثثف مثثثن قثثبثثل جمثثلثث�ثثس االأمثثثثن 

جماعة اإرهابية.
وجماعة اأن�سار ال�سريعة حتالفت مع 
بقيادة  ال�سحاتي”  “راف اهلل  كتيبة 
زعيم  �سقيق  الثث�ثثسثثالبثثي  اإ�ثثسثثمثثاعثثيثثل 
ال�سالبي، وبع�س  ليبيا علي  اإخوان 

امليلي�سيات املتطرفة االأخرى.

انقلب الإخوان على 
الدميقراطية

ا�ستجابة  هثثنثثاك  اأن  اأكثثثد  الثثرتهثثوين 
الليبي  الثث�ثثسثثعثثب  قثثبثثل  مثثثن  وا�ثثثسثثثعثثثة 
اأماكن  حتثثثديثثثد  ومت  لثثلثثتثثظثثاهثثرات، 
طرابل�س  الثثعثثا�ثثسثثمثثة  يف  للتجمعات 
منها قاعة ال�سعب، و�ساحة ال�سهداء، 
وطثثثريثثثق الثث�ثثسثثكثثة، وتثثثثثاجثثثثثوراء اأمثثثثام 

البحوث.
 30 اأهثثداف تظاهرات  اأن  ولفت اإىل 
يوليو، تتمثل باإ�سقاط نظام جماعة 

�سيطرتهم  اأحكموا  بعدما  االإخثثثوان 
اإىل  وت�سليمها  البالد  مقدرات  على 
الف�ساد  وتثثثغثثثول  واملثثثرتثثثزقثثثة،  تثثركثثيثثا 
الليبي،  االقثثتثث�ثثسثثاد  يف  واملثثفثث�ثثسثثديثثن 
وارتفاع  وال�سلع  اخلثثدمثثات  وتثثثردي 
االأ�سعار وغياب اال�ستقرار ال�سيا�سي، 
وعدم  منتخبة  حثثكثثومثثة  غثثيثثاب  مثثثع 

وجود د�ستور دائم.
وبنّي الرتهوين اأن “الدولة الليبية 
طثثثثثوال عثث�ثثسثثر �ثثثسثثثنثثثوات تثثثعثثثاين، من 
اإخواين  خمطط  وهثثو  “الالدولة” 
اأجل  من  االإرهابية  اجلماعة  ت�سعى 
ا�ثثسثثتثثمثثراره لثث�ثثسثثمثثان �ثثسثثرقثثة ثثثثروات 

ليبيا ل�سالح التنظيم الدويل«.
الليبي،  ال�سيا�سي  واملحلل  النا�سط 
الذي  االإخثثثثثثوان،  تنظيم  اأن  اأو�ثثثسثثثح 
انثثقثثلثثب عثثلثثى نثثتثثائثثج االنثثتثثخثثابثثات يف 
يعد  الثث�ثثسثثالح،  اإىل  وجلثثثثاأ   ،2014
وال  والثثقثثارات،  للدول  عابرا  تنظيما 
يوؤمن بالدميقراطية او االنتخابات 
كثثمثثا تثثثثروج قثثثادتثثثه بثثثل هثثثو ال يهدف 
�سوى احلكم وال�سلطة، حتى لو على 
وما حدث  الليبي،  ال�سعب  “جثث” 
من جتثثارب يف ليبيا وتون�س وم�سر 
دموي  تنظيم  اأنثثه  توؤكد  والثث�ثثسثثودان، 
حديثه  الرتهوين  واختتم  اإرهثثابثثي. 
ملوقع “�سكاي نيوز عربية” قائال اإن 
“تظاهرات 30 يوليو بداية النهاية 
واالإرهثثثثاب،  والثثفثث�ثثسثثاد  الثثثدم  ل�سنوات 
وعودة  الوطنية  ال�سيادة  وا�ستعادة 

ليبيا من براثن االإخوان«.

يوم �لغ�صب.. دعو�ت للتظاهر �صد �لإخو�ن يف ليبيا

ماكرون: فرن�صا »َمدينة« لبولينيزيا ب�صبب �لتجارب �لنووية 
•• باري�س-اأ ف ب

بابيتي  مثثن  مثثاكثثرون  اإميثثانثثويثثل  الفرن�سي  الرئي�س  اأعلثثثن 
“َمدينة”  فرن�سا  اأن  باري�س”  يف  االأربعاء  اأم�س  “�سباح  
اأُجريت  التي  لبولينيزيا الفرن�سية ب�سبب التجارب النووية 

بني 1966 و1996 يف املحيط الهادئ.
بولينيزيا  املثث�ثثسثثوؤولثثني يف  اأمثثثثثام  خثثطثثاب  مثثثاكثثثرون يف  وقثثثثال 
معكم”،  وال�سفافية  احلقيقة  واأريثثد  )امل�سوؤولية(  “اأحتّمل 
اأن يح�سلوا  النووية يجب  التجارب  اأن �سحايا هذه  موؤكداً 

على تعوي�سات اأكرب.

“االأمة  اأن  الثثيثثوم االأخثثثري مثثن زيثثارتثثه لالأرخبيل  و�ثثسثثّرح يف 
َمدينة لبولينيزيا الفرن�سية.

التجارب  هثثذه  ا�ست�سافت  اأنها  واقثثع  ناجم عن  الدين  هثثذا   
نقول  اأن  ميكننا  ال  التي  و1974،   1966 بني  خ�سو�ساً 

اإنها كانت نظيفة«.
مل يعتثثثثثذر الثثثثرئي�س الفثثثثثرن�سي يف خطابه، االأمر الذي كانت 

تطالب به جمعيات �سحايا هذه التجارب.
نقلثثثثثت  الكثثثثربى،  ال�سحثثثثثراء  يف  نوويثثثثة  جتثثثثثربة   17 بعد 
بولينيزيا  اإىل  للرمثثثثاية  حقلهثثثثثا   1966 عثثثام  فثثرنثث�ثثسثثا 
جتربة  بث193  عثثامثثاً   30 خثثثالل  قثثامثثت  حثثيثثث  الفرن�سية، 

نووية، جواً يف البداية ثم حتت االأر�ثثس. واأُجريت التجربة 
قرار  بثثعثثد   1996 الثثثثثاين/يثثنثثايثثر  كثثانثثون  االأخثثثثثرية يف27 
رغم  الثثتثثجثثارب  ا�ستئناف  �ثثسثثرياك  جثثاك  الفرن�سي  الرئي�س 
�سلفه فران�سوا  اأعثثوام  اتخذه قبل ثالثة  الثثذي  قثثرار وقفها 

ميرتان.
يف مثثثثا يخ�ّس التعوي�سثثثثات، اأ�سار ماكرون اإىل اأن عند انتخابه 
عام 2017، “ُو�سعثثثثثت اللم�سثثثثثثات االأخرية على 11 ملفاً” 

ومذاك مت االنتهثثثثثثاء من “187 ملفاً”. 
“اأنه مّت  واعترب اأن هذا “تقدم كبري لكن غري كاٍف” معلناً 

متديد مهلة تقدمي امللفات” للم�ستفيدين.

•• بريوت-اأ ف ب

بعد عام على انفجار مرفاأ بريوت، ال 
زجاج  �سظايا  يخرجون  االأطباء  يزال 
اآخثثرهثثا قطعة  �ثثسثثادي رزق،  مثثن ج�سد 
ع�سرة  بقيت  تقريبا  �سنتيمرت  بحجم 

اأ�سهر عالقة فوق ركبته.
كّل  “اأجد  عثثامثثاً(   36( رزق  ويثثقثثول 
�ثثسثثظثثيثثة زجثثثثاج جديدة  �ثثسثثهثثر تثثقثثريثثبثثاً 
يف جثثث�ثثثسثثثدي.. ال يثثثثثزال هثثثنثثثاك زجثثثاج 
يف فثثخثثدي ورجثثلثثي، واأعثثتثثقثثد يف يّدي 
يف  يعي�س  “االنفجار  اأي�ساً«.وي�سيف 

داخلي و�سيبقى كذلك كل حياتي«.
كان رزق يقف على �سرفة مكتبه املطل 
على مرفاأ بريوت حني اندلع احلريق 
الثثثثذي �ثثسثثبثثق االنثثفثثجثثار. حثثمثثل هاتفه 
اجلّوال وبداأ بت�سوير الدخان االأ�سود 
دقائق  �ثثسثثوى  هثثي  مثثا  لكن  املت�ساعد، 

حتى وقعت الكارثة.
من  االأوىل  الثثثثثثثثثثثواين  �ثثثثسثثثثادي  وّثثثثثثثق 
األواح  عليه  �سقطت  بينما  االنثثفثثجثثار، 
350 قطبة  االأطباء  الزجاج.واأخاط 
اأمامه  والثثثطثثثريثثثق  �ثثثسثثثادي،  جثث�ثثسثثد  يف 
االأطباء  اأبثثلثثغثثه  تثثثزال طثثويثثلثثة، فقد  ال 
الإخراج  �سنوات  �سيحتاج  اأنثثه  مثثوؤخثثراً 
كافة قطع الزجاج العالقة يف ج�سده.

 ،2020 اآب/اأغ�سط�س  من  الرابع  يف 
بحياة  بثثثثريوت  مثثثرفثثثاأ  انثثفثثجثثار  اأودى 
اكر  فثثيثثه  واأ�ثثثسثثثيثثثب  �ثثسثثخثث�ثثسثثاً   214
اأحياء  ودّمثثثثثر  �ثثسثثخثث�ثثس،   6500 مثثثن 
اإىل  ال�سلطات  وعزته  املدينة.  عدة يف 
انفجار 2750 طناً من مادة نيرتات 
 2014 العام  االأمونيوم خمزنة منذ 

يف العنرب رقم 12 يف املرفاأ.
�سخ�س  اإىل  “حتّولت  �ثثسثثادي  ويثثقثثول 
اآخر بعد االنفجار.. تغرّي كّل �سيء يف 
حياتي«.قبل االنفجار، وبرغم االأزمة 

�سادي  بال  االقت�سادية، مل يخطر يف 
املغادرة  اأنثثتثثظثثر  “اليوم،  يثثهثثاجثثر.  اأن 

بفارغ ال�سرب” اإىل كندا.
من  تثثنثثهثث�ثثسثثك  “ال�سدمة  ويثث�ثثسثثيثثف 
دائم،  بكاء  وكاأنك يف حالة  الثثداخثثل.. 

يف داخلك«.
مّر عام على االنفجار الذي غري وجه 
حقيقة  تك�سف  اأن  دون  مثثن  املثثديثثنثثة، 
يحا�سب  اأو  الثثيثثوم  ذلثثك  يف  ح�سل  مثثا 
احل�سانات  وتثثقثثف  عثثنثثه.  املثث�ثثسثثوؤولثثون 
ا�ستدعاء  اأمثثام  عائقاً  اليوم  ال�سيا�سية 
اأجهزة  وروؤ�ثثسثثاء  �سابقني  ووزراء  نثثواب 
وفق  يعلمون،  كانوا  وع�سكرية  اأمنية 
كميات  تثثخثثزيثثن  تثثثقثثثاريثثثر، مبثثخثثاطثثر 
هائلة من نيرتات االأمونيوم يف املرفاأ، 

ومل يحركوا �ساكناً الإخراجها منه.
اقثثرتبثثت ذكرى  “كلما  �ثثسثثادي  ويثثقثثول 

اأحد  يثثدخثثل  اأن  دون  اآب   مثثن  الثثرابثثع 
داخلي..  يف  الغ�سب  يثثكثثرب  الثث�ثثسثثجثثن، 
واأن  حتثثّطثثم  اأن  تثثريثثد  يجعلك  غ�سب 
تتظاهر واأن ترمي قنابل مولوتوف«.

روين  النف�ضي  املعالج  ــزال  ي ول 
مكتف

 من جهته يحاول التاأقلم مع فقدانه 
الثثنثثظثثر يف عثثيثثنثثه الثثيثثمثثنثثى بثثعثثد ثالث 
عثثمثثلثثيثثات جثثثراحثثثيثثثة ورحثثثثثثثالت عالج 
عّله  خثثثثرباء  ال�ثثسثثتثث�ثثسثثارة  اأوروبثثثثثثثا  اىل 
الروؤية.  على  قدرته  من  بع�سا  ينقذ 
يجل�س  اأن  �سوى  يقوى  اليوم ال  لكنه 
على طثثرف طاولة او يف زاويثثة غرفة 
بعينه  حثثولثثه  مثثثا  روؤيثثثثثة  مثثثن  ليتمكن 

الي�سرى فقط.
التي  بثثثثثريوت  يف  عثثثيثثثادتثثثه  يف  ويثثثقثثثول 

البلد  “هذا  فيها  كثثان  بينما  اأ�ثثسثثيثثب 
عبارة عن وهم كبري، كما حال كل ما 
كنا نفخر به حول قدرتنا على تخطي 
ونفرح”.  لثثنثثعثثيثث�ثثس  الثث�ثثسثثعثثوبثثات  كثثثل 

وي�سيف “كل هذا حتطم«.
مل يتبق �سوى �سدمة جماعية يف بلد 
االأزمات  مثثن  م�ستنقع  يف  اأكثثر  يغرق 
والفو�سى، وال حلول الإنقاذه تلوح يف 
االنهيار  االنفجار  فاقم  فقد  االأفثثثق. 
منذ  لبنان  ي�سهده  الثثذي  االقت�سادي 
من  اأكثثثثثر  وخثثثثثالل   .2019 �ثثسثثيثثف 
 90 اأكثثر مثثن  الثثلثثرية  عامني خ�سرت 
يف املئة من قيمتها اأمام الدوالر وبات 
اأكثثثر مثثن ن�سف الثث�ثثسثثكثثان حتثثت خط 
الفقر. وت�سهد البالد منذ اأ�سابيع اأزمة 
وقود و�سحاً يف الدواء وتقنينا �سديدا 
 22 اأحثثيثثانثثا اىل  الثثكثثهثثربثثاء يثث�ثثسثثل  يف 

لنعي�س  “ننا�سل  روين  �ساعة.ويقول 
الوقت  مينحنا  ال  ذلك  لكن  وننجو.. 
الكايف وال�سليم ال�ستيعاب ما ح�سل«.
ال  ونوافذ  اأبثثوابثثا  املرفاأ  انفجار  اقتلع 
حت�سى يف بريوت و�سواحيها. والأيام 
اأكوام  العا�سمة  �سوارع  عديدة، غّطت 
مثثن الثثثزجثثثاج املثثحثثطثثم املثثتثث�ثثسثثاقثثط من 
املثثبثثاين واملثثثنثثثازل واملثثتثثاجثثر. بثثعثثد عام، 
وعثثلثثى الثثرغثثم مثثن اإ�ثثسثثالحثثات واإعثثثادة 
اأ�سرار  تثثثزال  ال  االأبثثنثثيثثة،  بع�س  بثثنثثاء 
كثثبثثرية نثثاجتثثة عثثن االنثثفثثجثثار وا�سحة 
املثثعثثامل، وطثثثال الثثدمثثار مثثبثثاين اأثرية 
القريب  و�سكنية.يف �سارع مار خمايل 
 28( �سربا  جوليا  تقول  املثثرفثثاأ،  من 
بثثاالأمثثان يف  اإنها مل تعد ت�سعر  عثثامثثاً( 
بعد  فيها  لل�سكن  عثثادت  التي  �سقتها 

خم�سة اأ�سهر على وقوع االنفجار.

تفا�سيل ما مّر عليها  وتتذكر جوليا 
“كان  وتثثروي  امل�سوؤوم.  اليوم  ذلثثك  يف 
�سديقي غائباً عن الوعي على االأر�س 
ركزت  ورجليه..  وجهه  يغطي  والثثدم 
اأي�سا  اأردد يف نف�سي  عليه لكنني كنت 

باأنه مل يعد هناك منزل«.
عادت جوليا اإىل �سقتها بعد اإ�سالحها 
وبعد اأن حت�ّسن و�سعها بعد ال�سدمة. 
اأن ت�سمع اأي  لكنها ال تزال ال حتتمل 
�سوت. وتقول “نرتعب من االأ�سوات.. 
اإغالق االأبواب، العوا�سف، الرياح، اأن 

يقع �سيء على االأر�س«.
الثثثيثثثوم �سعور  يثث�ثثسثثيثثطثثر عثثلثثى جثثولثثيثثا 

بث”الغ�سب والعجز«.
اإنثثثه من  “بعد االنثثفثثجثثار قلنا  وتثثقثثول 
اأن  احلاكمة  الطبقة  لهذه  امل�ستحيل 
وف�سادهم  وعجزهم  اإهمالهم  تبقى. 
بثثعثثد �ثثسثثنثثة ال يزال  املثثثديثثثنثثثة...  فثثّجثثر 
الو�سع كما هو. ال يوجد منطق يف اأي 
اأن  نحاول  راحثثة..  “ال  �سي«.وت�سيف 
واجلراح  ال�سدمة  من  اأنف�سنا  نعالج 
اأن  اأي�ساً  علينا  لكن  االنفجار،  جثثراء 
نتعامل مع ال�سح اليومي يف كل �سيء. 
ال نثثعثثرف كثثيثثف نثثتثثعثثامثثل مثثع كثثل هذه 

امل�ساكل ومن اأين نبداأ«.
�ساركت  اأ�ثثثسثثثبثثثوعثثثني،  مثثثن  اأكثثثثثر  قثثبثثل 
“بو�ست  املو�سيقية  جوليا مع فرقتها 
بعلبك  ملهرجانات  عر�س  يف  كاردز” 
لبنانيني  مو�سيقيني  �ثثسثثّم  الثثدولثثيثثة 
االإنكليزية  باللغة  اأغنية  واأّدت  �سباب. 
تثثقثثول فيها  اآثثثثار بعلبك  بثثني  ثثّورت  �ثثسُ

“الوطن حزين«.
�سيء  “هناك  بثثر�ثثس  لفران�س  وتثثقثثول 
اإذا  اأعثثثثثرف  تثثغثثرّي بثثعثثد االنثثثفثثثجثثثار. ال 
بثثثريوت فقدت  اإن  الثثقثثول  كثثثان ميثثكثثن 
تزال  روحثثهثثا ال  اأن  اأعثثتثثقثثد  روحثثثهثثثا.. 

موجودة، لكنها روح حمطمة«.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

بال�سعي  رو�سيا  بايدن  جو  االأمثثريكثثي  الرئي�س  اّتهم 
لثثعثثرقثثلثثة �ثثسثثري االنثثتثثخثثابثثات الثثتثث�ثثسثثريثثعثثيثثة املثثثقثثثّررة يف 
الثثثواليثثثات املثثّتثثحثثدة الثثعثثام املثثقثثبثثل مثثن خثثثالل ن�سرها 

“معلومات م�سّللة” يف بالده.
الوطنية  اال�ثثسثثتثثخثثبثثارات  مثثديثثر  زيثثثارة ملكتب  وخثثثالل 
ما  اإىل  “انظروا  بثثايثثدن  قثثال  وا�سنطن  مثثن  بالقرب 
 2022 انثثتثثخثثابثثات  بثث�ثثسثثاأن  االآن  مثثنثثذ  رو�ثثسثثيثثا  تفعله 
بهذا  معلثثثثثومات  اإىل  اإ�سارة  يف  امل�سّللة”،  واملعلومات 
التي  اليومية  االإحثثثثثثثاطة  خالل  عليها  ح�سل  ال�ساأن 

يتلّقاها.واأ�ساف “هذا انتهاك �سريح ل�سيادتنا«.
الرو�سي  نثثثظثثثريه  االأمثثثثريكثثثثي  الثثرئثثيثث�ثثس  هثثثاجثثثم  كثثمثثا 
“لديه  بثثوتثثني  اإّن  بثثايثثدن  بثثوتثثني.وقثثثثثثثثال  فثثالدميثثري 
م�سكلة حقيقية، فهو على راأ�س اقت�ساد ميتلك اأ�سلحة 
نووية واآبار نفط وال �سيء غري ذلك”، م�سيفاً “هذا 
يجعله اأكر خطورة بالن�سبة يل«.كما اأعرب الرئي�س 
الهجمات  وتثثثثرية  تثثزايثثد  اإزاء  قثثلثثقثثه  عثثن  االأمثثثريكثثثي 
الفدية”  “برامج  عثثرب  ذلثثثك  يف  مبثثا  االإلثثكثثرتونثثيثثة، 
تابعة لهدف معنّي  ت�سفري معطيات  تقوم على  التي 
واملطالبة باملال، غالباً بعمالت البيتكوين، لفّك هذا 
الت�سفري.وقال بايدن “اإذا انتهى بنا املطاف يف حرب، 

اأخرى،  عظمى  قثثوة  مثثع  حقيقية،  م�سّلحة  حثثرب  يف 
ف�سيكون ذلك ب�سبب هجوم اإلكرتوين«.

املّتحدة  الثثثواليثثثات  يف  جتثثثري   ،2022 خثثريثثف  ويف 
“انتخابات منت�سف الوالية” التي يتم فيها جتديد 
جميع مقاعد جمل�س النواب وثلثثثثثثث مقثثثثثثثاعد جمل�س 
ال�سيوخ.وكثثثثثانت الواليثثثثثات املّتحثثثثثدة حّملثثثثثثت ال�سثثثثثني 
التي  الثثنثثطثثاق  الوا�سعثثثثثثثة  القر�سنثثثثثة  م�سثثثثثثثوؤولية 
ا�ستهثثثثثثدفت يف اآذار/مار�س خدمثثثثثثات “مثثثثثثايكرو�سوفت 
مراراً  االأبيثثثث�س  البيت  دعثثثثثثثا  حني  يف  اإك�ست�سينثج”، 
رو�سيا اإىل اتخثثثثثثثثاذ اإجراءات �سّد هجمثثثثثثات “بثثثثثثرامج 

الفثثثثثدية” الثثثثثثثتي ت�سثثثثثثّن انطثثثالقاً من اأرا�سيها.

رو�صيا ت�صجل �أدنى ح�صيلة للإ�صابات 
بـ»كورونا« منذ �صهر

•• مو�صكو-وام:

ح�سيلة  اأدنثثثى  املا�سية  الث24  ال�ساعات  خثثالل  الرو�سية  ال�سحية  ال�سلطات  �سجلت 
اإ�سابات جديدة بفريو�س كورونا الأول مرة منذ بداية �سهر يوليو احلايل بث/ 22420 
االإ�سابات  عدد  اإجمايل  ليبلغ  اإ�سابة/   23032/ االأول  اأم�س  بيوم  مقارنة   / اإ�سابة 
اإ�سابة. وقال  األفا و232  6 ماليني و195  رو�سيا  ت�سجيلها يف  التي مت  بالفريو�س 
ح�سيلة  اإن  اليومي  تقريره  يف  الفريو�س  مبكافحة  اخلا�س  الرو�سي  العمليات  مركز 
�سحايا الفريو�س يف رو�سيا �سهدت ارتفاعا ملحوظا بث798 وفاة خالل اآخر 24 �ساعة 
األفا و178 حالة وفاة،   156 ال�سابق/ وبلغ جمموعها  اليوم  779 وفاة يف  /مقابل 
ومتاثل 20579 مري�سا لل�سفاء من الفريو�س التاجي منذ يوم اأم�س االأول، لي�سل 

اإجمايل عدد املتعافني اإىل 5 ماليني و547 األفا و529 �سخ�سا.

بايدن يتهم رو�صيا بال�صعي لعرقلة �لنتخابات �لأمريكية 
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روؤية الغرب للأحداث
   حدث مبثل هذا احلجم، ويف بلد 
يحتل موقعا ا�سرتاتيجيا مهما يف 
معادالت عديد القوى العاملية، اإن 
مل نقل جميعها، وبالتايل من غري 
الفو�سى  فيه  تنت�سب  اأن  امل�سموح 
هو الذي ينتمي ملنطقة ال تنق�سها 
عوامل التوتر واحلرائق، كان ال بد 
اأن ي�سرتعي انتباه املجتمع الدويل 
والعنا�سر الفاعلة فيه، واأن ينتظر 
الثثدول من  اجلميع مواقف بع�س 
هثثذا الثثتثثطثثور، وكثثثان الثث�ثثسثثوؤال: هل 
�ثثسثثيثثبثثارك املثثجثثتثثمثثع الثثثثثدويل هذه 

اخلطوة اأم �سي�سجبها؟
ال�سريك  االأوروبثثثثثثثثثي،  االحتثثثثثثاد     
لتون�س،  االأ�ثثسثثا�ثثسثثي  االقثثتثث�ثثسثثادي 
“اإعادة  اإىل  �سحفي،  بيان  يف  دعثثا 
اأ�سرع وقت  اال�ستقرار املوؤ�س�سي يف 
ممكن”. وقال رئي�س الدبلوما�سية 
االأوروبية جوزيب بوريل: “ندعو 
الربملاين  الن�ساط  ا�ستئناف  اإىل 
االأ�سا�سية  احلثثثثقثثثثوق  واحثثثثثثثثثرتام 
اأ�سكال  جثثمثثيثثع  عثثثثن  واالمثثثثتثثثثنثثثثاع 
على  احلثثثفثثثاظ  اإن   )...( الثثعثثنثثف 
البالد  وا�ثثسثثتثثقثثرار  الثثدميثثقثثراطثثيثثة 

من االأولويات«. 
الربملان  �ثثسثثلثثطثثة  تثثعثثلثثيثثق  وبثثثعثثثد     
التون�سي، قال االحتاد االأوروبي اإنه 
يراقب “التطورات يف تون�س باأكرب 
قدر من االهتمام. يجب احلفاظ 
على اجلذور الدميقراطية للبالد 
واحرتام �سيادة القانون والد�ستور 
احلر�س  مثثع  الت�سريعي  واالإطثثثثار 
وتطلعات  برغبات  االهتمام  على 
وذّكثثثثثثر   .“ الثثثتثثثونثثث�ثثثسثثثي  الثثث�ثثثسثثثعثثثب 
يقدمه  الثثثثذي  الثثكثثبثثري  “بالدعم 
االحتاد االأوروبثثي ودوله االأع�ساء 
لثثتثثونثث�ثثس يف �ثثسثثيثثاق جثثائثثحثثة كبرية 

واأزمة اقت�سادية«.
فرن�سا،  تثثثثريثثثثد  جثثثهثثثتثثثهثثثا،  مثثثثن     
وال�سريك  الثثثثقثثثثدمي  املثث�ثثسثثتثثعثثمثثر 
ميكن  مثثا  بثثاأ�ثثسثثرع  “العودة  االول، 
اإىل العمل الطبيعي للموؤ�س�سات” 
احثثثرتام  تثثريثثد  “اإنها  تثثونثث�ثثس.  يف 
اأقرب  يف  والثثعثثودة،  القانون  �سيادة 
الطبيعي  العمل  اإىل  ممكن،  وقت 
تكون  اأن  يجب  التي  للموؤ�س�سات، 
قثثثثادرة عثثلثثى الثثرتكثثيثثز عثثلثثى توفري 
ال�سحية  لثثثالأزمثثثة  املثثنثثا�ثثسثثب  الثثثثرد 
واالجتماعية”،  واالقثثثتثثث�ثثثسثثثاديثثثة 
�ثثثسثثثرحثثثت املثثثتثثثحثثثدثثثثة بثثثا�ثثثسثثثم كاي 
دور�ثثسثثيثثه، اأنثثيثثا�ثثس فثثون ديثثر مول. 
االحرتام  “مع  اأنثثثه  على  و�ثثسثثددت 
تثثثونثثث�ثثثس، تدعو  لثث�ثثسثثيثثادة  الثثثكثثثامثثثل 
ال�سيا�سية  الثثقثثوى  جميع  فرن�سا 
�سكل  اأي  جتثثنثثب  اإىل  الثثثبثثثالد  يف 
على  واحلفاظ  العنف  اأ�سكال  من 

املكا�سب الدميقراطية للبالد«.
حّث  املثثثتثثثحثثثدة،  الثثثثثواليثثثثثات  ويف     
وزيثثثثثثثثر اخلثثثثارجثثثثيثثثثة االأمثثثريثثثكثثثيثثثة 
اأنتوين بلينكني، قي�س �سعيد على 
الدميقراطية  املثثثبثثثادئ  “احرتام 
على  احلثثثثفثثثثاظ  اإىل”  ودعثثثثثوتثثثثثه 
الفاعلني  جميع  مع  مفتوح  حثثوار 
التون�سي”.  وال�سعب  ال�سيا�سيني 
كثثمثثا �ثثسثثجثثع الثثرئثثيثث�ثثس �ثثسثثعثثيثثد على 

مقت�سيات  احثثثثثرتام  عثثلثثى  �ثثسثثعثثيثثد 
الد�ستور، موؤكدا اأن هذه التدابري 
للمطالب  ا�ستجابت  اال�ستثنائية 
التون�سي  لثثلثث�ثثسثثعثثب  املثثث�ثثثسثثثروعثثثة 
و�ساهمت يف احتواء حالة االحتقان 

التي يعي�سها.
   من جانبهم، ووفق امل�سدر ذاته، 
الدائم  وقثثوفثثهثثم  االأ�ثثسثثقثثاء  “اأكد 
الظرف  هثثذا  يف  تون�س  جانب  اإىل 
وثقتهم  لثثهثثا  ودعثثثمثثثهثثثم  الثثثدقثثثيثثثق 
عثثلثثى جتثثثثاوز حتديات  قثثدرتثثهثثا  يف 
الثثثثراهثثثثنثثثثة، مبثثثثا يحفظ  املثثثرحثثثلثثثة 
اأمثثنثثهثثا وا�ثثسثثتثثقثثرارهثثا«.   ات�ساالت 
اي�سا مع  اجلثثرنثثدي، متت  عثمان 
كل من وزراء خارجية فرن�سا جان 
ايثثف لثثثودريثثثان، واإيثثطثثالثثيثثا لويجي 
دي مثثايثثو، وكثثاتثثب الثثدولثثة االملاين 
مي�سيل  اخلثثثثارجثثثثيثثثثة  لثثثثلثثثث�ثثثثسثثثثوؤون 
بريجيه، اإ�سافة اإىل املمثل ال�سامي 
لل�سوؤون اخلارجية و�سيا�سة االأمن 
باالحتاد االأوروبي جوزاب بورال. 

لنظرائه  اجلثثثثثثرنثثثثثثدي  وبثثثثثثثثنّي     
لهذه  اال�ثثثسثثثتثثثثثثثنثثثائثثثيثثثة  الثثثطثثثبثثثيثثثعثثثة 
التدابري التي تهدف اإىل التنظيم 
زوال  حثثني  اإىل  لل�سلطة  املثثثوؤقثثثت 
الدولة  الداهم على  حالة اخلطر 
التون�سي  الرئي�س  حر�س  مثثوؤكثثدا 
عثثثثلثثثثى �ثثثثسثثثثمثثثثان كثثثثثافثثثثثة احلثثثثقثثثثوق 

واحلريات وعدم امل�سا�س بها.
املخاطبون  اأكثثثثد  مثثن جثثانثثبثثهثثم،     
االأوروبثثثثثيثثثثثون عثثلثثى الثثثوقثثثوف اإىل 
يف  دعمها  وموا�سلة  تون�س  جانب 
م�سارها ال�سيا�سي �سمانا ملا حققته 
اإر�ساء دولة  من مكا�سب يف جمال 

القانون وحقوق االإن�سان. 
وزير  عثثلثثيثثهثثا  اأكثثثثد  املثثثعثثثاين  ذات     
هاتفي  ات�سال  يف  تون�س  خارجية 
املفو�سة  بثثا�ثثسثثلثثيثثه،  مثثيثث�ثثسثثال  مثثثع 
التي  االإنثث�ثثسثثان،  حلثثقثثوق  ال�سامية 
مكتبها  اأن  جثثهثثتثثهثثا،  مثثثن  اأبثثثثثثرزت 
يثثثتثثثابثثثع بثثثاهثثثتثثثمثثثام الثثثثتثثثثطثثثثورات يف 
تون�س، معربة عن ثقتها يف قدرة 
تون�س على رفع التحديات وجتاوز 
موؤكدة  الثثدقثثيثثقثثة،  املثثرحثثلثثة  هثثثثذه 
ال�سامية  املثثفثثو�ثثسثثيثثة  دعثثثثثم  عثثثلثثثى 
حلقوق االإن�سان لتون�س، وفق بيان 

اخلارجية التون�سية.

�ضوء اأخ�ضر...؟
�ثثسثثريثثعثثة ملثثجثثمثثل املواقف     قثثثثراءة 
رد  اأن  تك�سف  والثثعثثربثثيثثة،  الغربية 
التون�سية،  التطورات  على  فعلها 
مل يكن �سلبيا حيث خلت بياناتها 
والتنديد  الثثرفثث�ثثس  عثثثبثثثارات  مثثثن 
والثثتثثحثثذيثثر، بثثل تثثراوحثثت املواقف 
جانب  اإىل  وامل�ساندة  التفّهم  بني 
اإ�ثثثثثسثثثثثداء الثثثنثثث�ثثثسثثثح، والثثثثثدعثثثثثوة اىل 
ال�سيا�سي  الثث�ثثسثثاأن  بثثعثثودة  االإ�ثثسثثراع 

اىل �سريه الطبيعي.
اجماع  يوجد  يكاد  املعنى،  وبهذا   
لي�س  حثث�ثثسثثل  مثثثثا  اأن  عثثثلثثثى  دويل 
انقالبا، واإمنا تغيري اأملته االأزمة 
بانفجار  باتت تهدد  التي  اخلانقة 

تون�س.
كر�ست  امل�سجلة،  الفعل  ردود  اإن    
اقليميا  الثثنثثهثث�ثثسثثة  حثثثركثثثة  عثثثزلثثثة 
ودوليا، واأكدت اأن املجتمع الدويل 
جديدة  بثثوؤرة  لفتح  م�ستعدا  لي�س 
يف املنطقة واجلرح الليبي النازف 
مل يثثنثثدمثثل بثثعثثد، وبثثثالثثثتثثثايل، منح 
الرئي�س قي�س �سعيد �سوءاَ اأخ�سر 
يف ا�ثثسثثتثثكثثمثثال املثث�ثثسثثار الثثثثذي بثثثثداأه، 
ولكن، بح�سب بع�س املراقبني، قد 
يكون اإىل حني ولي�س مبعنى �سكا 

على بيا�س.

الثث�ثثسثثمثثال اإفثثثريثثثقثثثي، مثث�ثثسثثددا على 
اهتمامها با�ستقرار ورخاء تون�س.

الدبلوما�ضية التون�ضية تعك�ش 
الهجوم

    ويف هثثجثثوم دبثثلثثومثثا�ثثسثثي م�ساد 
من اجل تو�سيح ال�سورة، وتفنيد 
تطورات  على  “االنقالب”  �سفة 
تثثثثونثثثث�ثثثثس، واطثثثثثثالع  االأو�ثثثثثثسثثثثثثاع يف 
وال�سديقة  الثث�ثثسثثقثثيثثقثثة  الثثثثثثثثدول 
والثثهثثيثثئثثات االممثثثيثثثة عثثلثثى حقيقة 
بتون�س،  االأو�ثثثثثسثثثثثاع  مثث�ثثسثثتثثجثثدات 
الثثتثثي اتثثخثثذهثثا �سعيد،  والثثثقثثثرارات 
التون�سي،  اخلارجية  وزيثثر  اأجثثرى 
عثثثثثثثمثثثان اجلثثثثثثرنثثثثثثدي، اتثثث�ثثثسثثثاالت 
كثثل من  بثثثثوزراء خثثارجثثيثثة  هاتفية 
اململكة العربية ال�سعودية، االأمري 
في�سل بن فرحان اآل �سعود، ودولة 
نا�سر  اأحثثثمثثثد  الثث�ثثسثثيثثخ  الثثثكثثثويثثثت، 
املحمد ال�سباح، وجمهورية م�سر 
الثثعثثربثثيثثة، �ثثسثثامثثح �ثثسثثكثثري، وذلك 
بتكليف من الرئي�س قي�س �سعّيد. 

   وا�ثثسثثتثثعثثر�ثثس اجلثثثرنثثثدي خالل 
هثثذه املثثكثثاملثثات، وفثثق بثثالغ اإعالمي 
تطورات  الثثتثثونثث�ثثسثثيثثة،  لثثلثثخثثارجثثيثثة 
الو�سع يف تون�س يف �سوء القرارات 
رئي�س  اتثثثخثثثذهثثثا  الثثثتثثثي  االأخثثثثثثثرية 

اجلمهورية.
   وبثثنّي اأن هثثذه االإجثثثراءات املعلن 
احلفاظ  اإطثثثثثثار  يف  تثثثنثثثدرج  عثثنثثهثثا 
وح�سن  تثثثونثثث�ثثثس  ا�ثثثسثثثتثثثقثثثرار  عثثثلثثثى 
وحمايتها  الدولة  موؤ�س�سات  �سري 
ظل  يف  دميثثثثومثثثثتثثثثهثثثثا  و�ثثثثثسثثثثثمثثثثثان 
الّتحّديات غري امل�سبوقة واالأخطار 
املحدقة التي تهّدد البالد، ال �سيما 
االحتقان  مثثنثث�ثثسثثوب  تثث�ثثسثثاعثثد  اإزاء 
الثث�ثثسثثيثثا�ثثسثثي و�ثثثسثثثعثثثوبثثثة االأو�ثثثثسثثثثاع 
االقثثثثتثثثث�ثثثثسثثثثاديثثثثة واالجثثثثتثثثثمثثثثاعثثثثيثثثثة 
ال�سلم  وال�سحية وتداعياتها على 

االجتماعي بتون�س.
قي�س  حثثثر�ثثثس  الثثثثوزيثثثثر  واأبثثثثثثثثرز    

الناطق الر�سمي با�سم املحكمة االإبتدائية والقطب الق�سائي االقت�سادي واملايل حم�سن الدايل

فرن�سا... االحرتام الكامل ل�سيادة تون�س جوزيب بوريل:  االحتاد االأوروبي يدعو اىل اإعادة اال�ستقرارتون�س تطمئن اال�سقاء واال�سدقاء

اأنتوين بلينكني.. وا�سنطن تكتفي بالن�سيحةالرئي�س قي�س �سعيد ي�ستقبل وزير خارجية اجلزائر
الدميقراطية  املثثثثبثثثثادئ  احثثثثثثرتام 
وحقوق االإن�سان التي ت�سكل اأ�سا�س 

احلكم يف تون�س.
   كما تعهد اأنتوين بلينكني بدعم 
التون�سي  لثثالقثثتثث�ثثسثثاد  اأمثثثريثثثكثثثي 
وهثثثو   ،19- كثثثوفثثثيثثثد  وحمثثثثثاربثثثثثة 
االحتجاجات  يف  اأ�ثثسثثا�ثثسثثي  عن�سر 
الثثثبثثثالد ودفعت  انثثدلثثعثثت يف  الثثتثثي 
عمل  تثثعثثلثثيثثق  اإىل  �ثثسثثعثثيثثد  قثثيثث�ثثس 
اأول  �ثثسثثابثثق   وقثثثثت  الثثثثربملثثثثان. ويف 
الواليات  دعثثت  االثنني  اأم�س  اأول 
“تبديد”  املتحدة تون�س اإىل عدم 
للدميقراطية  الثثثهثثث�ثثثس  الثثثتثثثقثثثدم 
�ثثسثثادر عن  بيان  الثثولثثيثثدة، بح�سب 

وزارة اخلارجية. 
   وكان اإعثثالن البيت االأبي�س اأنه 
ينتظر فتوى الدائرة القانونية يف 
اإذا كان  وزارة اخلارجية، ب�ساأن ما 
اإىل  يرقى  تون�س  يف  ح�سل  الثثذي 

“م�ستوى االنقالب«.
   وقالت وزارة اخلارجية االأملانية، 
اإن “املهم االآن هو العودة اإىل النظام 
الد�ستوري يف اأ�سرع وقت ممكن”، 
وان االأحداث “ت�سكل حتديا كبريا 
“ال�سرورة  على  وتثثدل  لتون�س”، 
املثثثلثثثحثثثة ملثثثعثثثاجلثثثة االإ�ثثثثسثثثثالحثثثثات 
االآن”،  واالقثثتثث�ثثسثثاديثثة  ال�سيا�سية 
مثثا حثثدث لي�س  اأن  اعثثتثثربت  لكنها 
الرو�سي،  ومثثن اجلثثانثثب  انثثقثثالبثثا. 
الكرملني  بثثا�ثثسثثم  املثثتثثحثثدث  اأعثثثثرب 
�سيء  اأي  يثثهثثدد  “اأال  اأمثثلثثه يف  عثثن 
يف  املواطنني”  واأمثثثثثن  ا�ثثسثثتثثقثثرار 

اأّكثثد وزيثثر خارجيتها رمطان  وقد 
اعالمي  تثث�ثثسثثريثثح  يف  لثثثعثثثمثثثامثثثرة، 
الثالثاء  االأول  اأمثث�ثثس  لقائه   اإثثثثر 
تون�س  اأّن  �سعيد،  قي�س  الرئي�س 
لثثلثثجثثزائثثر. وبح�سب  دائثثثثم  حثثلثثيثثف 
اجلزائرية،  الرئا�سة  من  تغريدة 
حتثثثثدث قثثيثث�ثثس �ثثسثثعثثيثثد هثثاتثثفثثيثثا مع 
املجيد  عثثبثثد  اجلثثثثزائثثثثري  نثثثظثثثريه 
يف  الثثثتثثثطثثثورات  “اآخر  عثثثن  تثثثبثثثون 

تون�س«.
    املثثغثثرب، اجلثثار الثثثثثاين لتون�س، 
ا�ثثثسثثثتثثثقثثثبثثثل قثثثيثثث�ثثثس �ثثثسثثثعثثثّيثثثد، وزيثثثثر 
خارجيتها نا�سر بوريطة، مبعوثا 
�سفوية  بثثر�ثثسثثالثثة  خثثا�ثثسثثا حمثثّمثثال 
الثثثدولثثثة من  اإىل رئثثيثث�ثثس  مثثوّجثثهثثة 
امللك حمّمد ال�ساد�س، ملك اململكة 

املغربية.
   وح�سب بالغ للرئا�سة التون�سية 
التاأكيد  لثثثثقثثثثاء،  خثثثثثالل  مت  فثثثقثثثد 
عثثلثثى روابثثثثط االأخثثثثوة الثثقثثويثثة بني 
الثثبثثلثثديثثن، وجتديد  الثثقثثيثثادتثثني يف 
االإعراب عن العزم امل�سرتك الذي 
يحدوهما من اأجل موا�سلة العمل 
التعاون  عثثالقثثات  لتوطيد  �ثثسثثويثثا 
التطلعات  وحتثثثقثثثيثثثق  الثثثثثثثنثثثائثثثي 
ال�سقيقني  لثثلثث�ثثسثثعثثبثثني  املثث�ثثسثثرتكثثة 
نحو مزيد من الت�سامن والتاآزر، 
االأو�ساع يف  لتطور  اإ�سارة  اأي  دون 

تون�س.
    اأما يف ليبيا، فقال ع�سو املجل�س 
الكوين،  مو�سى  الليبي  الرئا�سي 
اإن املجل�س يراقب بث “قلق �سديد” 

احلكومة  اأن  مثث�ثثسثثيثثًفثثا  تثثثونثثث�ثثثس، 
الرو�سية “تراقب” الو�سع.

وزارة  اأفثثثثثثثثثادت  جثثثانثثثبثثثهثثثا،  مثثثثن     
حل  بثثثاأّن  الربيطانية،  اخلثثارجثثيثثة 
االأو�ساع بتون�س يتحقق فقط عرب 
وال�سفافية  الدميقراطية  مبادئ 
التعبري،  وحرية  االإن�سان  وحقوق 
مطالبة جميع االأطراف يف تون�س 

بحماية املكا�سب الدميقراطية.
القادة  املثثتثثحثثدة  االأمم  ودعثثثثثت     
لت�سوية  تثثونثث�ثثس  يف  الثث�ثثسثثيثثا�ثثسثثيثثني 
اخلثثثالفثثثات بثث�ثثسثثرعثثة عثثثرب احلثثثوار 
نائب  وقثثثثثثال  الثثثثو�ثثثثسثثثثط.  وحثثثثلثثثثول 
املتحدث با�سم االأمني العام لالأمم 
“نحن  حثثثثثثق:  فثثثثرحثثثثان  املثثثتثثثحثثثدة 
باحلكومة  اتثث�ثثسثثال  عثثلثثى  نثثثثزال  ال 
وعرب  نيويورك  يف  هنا  التون�سية 

موظفينا يف البالد«.
   وتابع، “ندعو القادة ال�سيا�سيني 
اخلالفات  ت�سوية  اإىل  التون�سيني 
ب�سرعة من خالل احلثثوار وحلول 
الو�سط، واتخاذ خطوات م�سوؤولة 
الهدوء”،  عثثلثثى  احلثثثفثثثاظ  بثثهثثدف 

م�سيفا 
اأنه من ال�سروري االآن اأن حترتم 
القانون  �ثثسثثيثثادة  االأطثثثثراف  جميع 

واحلرية.

املغرب العربي على اخلط
اال�سرتاتيجي  العمق     اجلثثزائثثر، 
اختار  االأكثثثثثثثرب،  واجلثثثثثثار  لثثتثثونثث�ثثس 
االت�سال املبا�سر –واملغرب اأي�سا-

ال�سفدي  اأميثثثثثن  الثثدبثثلثثومثثا�ثثسثثيثثة 
اأن يتجاوز  “ياأمل  على تويرت انه 
الو�سع  هثثذا  التون�سيون  االأ�سقاء 
ال�سعب مثثن خثثالل احلثثفثثاظ على 
وحماية   )...( الثثثبثثثالد  ا�ثثسثثتثثقثثرار 

منجزاتهم«.
    املعار�سة الوحيدة للخطوة التي 
التون�سي،  الثثرئثثيثث�ثثس  عليها  اأقثثثثدم 
جثثثثثثاءت مثثثثن تثثنثثظثثيثثمثثات االخثثثثثثوان 
ومن  اإرهابية،  امل�سنفة  امل�سلمني، 
احتاد القر�ساوي املتحدث با�سمهم 
وبالطبع  جتمعهم،  التي  واملظلة 
املتحالفة  الثثثثدولثثثثة  تثثثركثثثيثثثا،  مثثثثن 
مثثع حثثثزب الثثنثثهثث�ثثسثثة، حثثيثثث رف�س 
الرتكي  الرئي�س  با�سم  املثثتثثحثثدث 
“تعليق  اأردوغثثثثثثثثثان،  طثثيثثب  رجثثثثب 
وازدراء  الثثدميثثقثثراطثثيثثة  الثثعثثمثثلثثيثثة 
الدميقراطية”  يف  ال�سعب  رغبة 

ح�سب تعبريه.
   وقالت وزارة اخلارجية الرتكية، 
حتول  مثثن  للغاية”  “قلقة  اإنثثهثثا 
“اإعادة  اإىل  داعثثثثيثثثثة  االأحثثثثثثثثثثداث، 
من  الدميقراطية”  الثث�ثثسثثرعثثيثثة 
االإجنثثثثثازات  عثثلثثى  “احلفاظ  اأجثثثثل 
ولكنها  لتون�س”.  الدميقراطية 
اأوتثثار موقفها حيث  عادت وعدلت 
الرتكي،  اخلثثثارجثثثيثثثة  وزيثثثثثر  اأكثثثثثد 
مثثثولثثثود تثث�ثثسثثاوو�ثثس اأوغثثثلثثثو، خالل 
التون�سي،  نثثثظثثثريه  مثثثثع  اتثثث�ثثثسثثثال 
تركيا  دعثثثثم  اجلثثثثرنثثثثدي،  عثثثثثمثثان 
التطورات  ظثثل  يف  تثثونثث�ثثس  ل�سعب 
ال�سيا�سية التي ي�سهدها هذا البلد 

“جميع  داعيا  تون�س،  يف  االأو�ساع 
احلوار  للغة  لالحتكام  االأطثثثراف 
التوا�سل”،  عرب  اخلثثالفثثات  وحثثل 
موؤكدا اأن “ما يحدث يف ال�سقيقة 
تون�س ميثل بالن�سبة لليبيا اأهمية 
كربى، لكون تون�س مثاال وجتربة 

مهمة يف املنطقة«.

العرب مت�ضامنون
  عربّيا، اأعرب من القاهرة، االأمني 
العربية  الثثثثثثدول  جلثثامثثعثثة  الثثثعثثثام 
ات�سال  خثثالل  الغيط،  اأبثثثو  اأحثثمثثد 
هاتفي مع نظريه التون�سي عثمان 
اجلامعة  “دعم  عثثثن  جثثثثرانثثثثدي، 
معربا  الكامل لل�سعب التون�سي”. 
عن “االأمل يف اأن تخرج تون�س من 

اال�سطرابات ب�سرعة«.
“تثق”  اإنثثهثثا  ال�سعودية،  وقثثالثثت    
“جتاوز  يف  التون�سية  الثثقثثيثثادة  يف 
الظروف احلالية”، داعية املجتمع 
جانب  اإىل  لثثثثلثثثثوقثثثثوف  الثثثثثثثثثدويل 
اخلارجية  واأفثثثثثثادت  الثثبثثلثثد.  ذلثثثك 
ال�سعودية يف بيان، باأن “احلكومة 
احلالية  االأو�ثثسثثاع  جمريات  تتابع 

التي ت�سهدها تون�س«.
حترتم  “واإذ  الثثبثثيثثان  واأ�ثثثثسثثثثاف    
بال�ساأن  يثثتثثعثثلثثق  مثثثثا  كثثثثل  املثثمثثلثثكثثة 
الثثداخثثلثثي الثثتثثونثث�ثثسثثي وتثثعثثده اأمثثثراً 
اإىل جانب  لتوؤكد وقوفها  �سيادياً، 
وا�ستقرار  اأمثثثثثثن  يثثثدعثثثم  مثثثثا  كثثثثل 

تون�س«.
االأردن، غثثرد رئي�س    ومثثن جانب 

- مل تكن جممل �ملو�قف �لغربية و�لعربية على �لتطور�ت �لتون�صية، �صلبّية

- فرن�صا تعرب عن �لحرت�م �لكامل ل�صيادة تون�س، وو��صنطن تكتفي بالن�صيحة 

الأزمة ال�ضيا�ضية تثري  ردود فعل حول العامل

تون�س: عزلة �لنه�صة دوليا و�صوء �أخ�صر لـ »�صعيد«...؟
•• الفجر -تون�س

اأثارت هذه الأحداث قلق املجتمع الدويل, الذي يدرك ه�ضا�ضة      
بقليل  �ضنوات  ع�ضر  من  اأكرث  بعد  التغيري,  يف  التون�ضية  التجربة 
اأنها  التون�ضي  الداخل  يجمع  جتربة  العربي  بالربيع  ي�ضمى  مما 

منيت بف�ضل ذريع �ضيا�ضيا واقت�ضاديا واجتماعيا حيث تراجعت كل 
املوؤ�ضرات واأ�ضحت الدولة على م�ضارف الإفل�ش والنتماء اىل نادي 
منظمة  اأو  الأبي�ش  البيت  اأو  الأوروبــي  الحتاد  الفا�ضلة.    الدول 
الهيئات  من  العديد  حتدثت   ... فرن�ضا  حتى  اأو  الدولية  العفو 
واملنظمات والعديد من الدول بعد ان اأقدم الرئي�ش التون�ضي قي�ش 

�ضعّيد م�ضاء الأحد املا�ضي عقب احتجاجات يف خمتلف مناطق البلد 
�ضد احلكومة واملنظومة ال�ضيا�ضية الداعمة لها, على تفعيل الف�ضل 
من مهامه  امل�ضي�ضي  ه�ضام  احلكومة  رئي�ش  واإعفاء  الد�ضتور  من   80
وجتميد عمل جمل�ش نواب ال�ضعب ملدة 30 يوما, ورفع احل�ضانة عن 
نوابه, ف�ضل عن توليه ال�ضلطة التنفيذية مب�ضاعدة حكومة يعّينها 

بنف�ضه. كما اأقال وزير الدفاع ووزيرة العدل يوم الثنني.   وهكذا 
نيته  عن  واأعلن  مطلقة,  تنفيذية  �ضلطة  نف�ضه  �ضعيد  قي�ش  منح 
تعيني رئي�ش وزراء جديد مع اإجراء تغيريات يف احلكومة. قرارات 
اثارت حفيظة احلزب الأ�ضا�ضي يف الربملان التون�ضي, حزب النه�ضة 

الإ�ضلمي, الذي �ضجب الإجراءات, وما اأ�ضماه “النقلب«.

- م�صر و�ل�صعودية و�لكويت يوؤكدون 
دعمهم �لد�ئم لتون�س

- تون�س ُتطمئن �أطر�فًا عربية ودولّية 
على �صلمة �مل�صار 

فتح بحث حتقيقي �ضّد هيئات وطنية

متويلت �لنه�صة وحزبني �آخرين �أمام �لق�صاء
- فتح حتقيق �ضّد هيئة احلقيقة والكرامة ويف �ضبهة ف�ضاد �ضد الرئي�ش ال�ضابق للهيئة الوطنية ملكافحة الف�ضاد

•• الفجر -تون�س

   اأكد الناطق الر�سمي با�سم املحكمة االبتدائية بتون�س 
والقطب الق�سائي االقت�سادي واملايل حم�سن الدايل، 
اتخذ  قثثد  واملثثثثايل  االقثثتثث�ثثسثثادي  الق�سائي  الثثقثثطثثب  اأن 
قثثرارات يف جملة من امللفات ت�سمل اأحثثزاب و�سيا�سيني 

و�سخ�سيات معروفة.

  واأ�ثثثسثثثاف يف تثث�ثثسثثريثثح لثثو�ثثسثثائثثل اإعثثثثالم حمثثلثثيثثة اأم�س 
“عقود جمموعات  امللفات  هثثذه  بني  من  اأن  االأربثثعثثاء، 
على  مثثوؤخثثرا  اإحثثالثثتثثه  مت  الثثثذي  اللوبيينغ”  ال�سغط 
اأنظار النيابة العمومية بالقطب الق�سائي االقت�سادي 
واملايل، وبعد درا�سته قررت النيابة فتح بحث حتقيقي 
�سد كل من حركة النه�سة وحزب قلب تون�س وجمعية 
عي�س تون�سي من اأجل احل�سول على متويالت اأجنبية 

غثثري مثث�ثثسثثروعثثة.   واأكثثثثد الثثثثدايل اأن قثثا�ثثسثثي التحقيق 
يوليو  منت�سف  منذ  مهامه  وبا�سر  بامللف  تعهد  قثثد 

اجلاري.
   من جهة اأخثثرى، اأو�سح الثثدايل اأن الفرقة املخت�سة 
قد اأنهت االأبحاث يف اإحدى الق�سايا التي رفعها املكلف 
والكرامة  احلقيقة  هيئة  �سد  الثثدولثثة  بنزاعات  العام 
واأحالت امللف على النيابة العمومية وقد مت فتح بحث 

حتقيقي يف �ساأنها.   كما اأكد حم�سن الدايل اأن النيابة 
العمومية بالقطب الق�سائي االقت�سادي واملايل فتحت 
للهيئة  ال�سابق  الرئي�س  �سد  ف�ساد  �سبهة  يف  حتقيقا 

الوطنية ملكافحة الف�ساد �سوقي الطبيب.
ميزانية  يف  الت�سرف  �ثثسثثوء  ب�سبهة  البحث  ويتعلق    
تراأ�سها  الثثتثثي  الثثفثثرتة  خثثثالل  االنثثتثثدابثثات  ويف  الهيئة 

الطبيب.
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عربي ودويل
حمادثات بني �لكوريتني لعقد قمة و�إعادة فتح مكتب �ت�صال 

•• �صول-رويرتز

اإن حمادثات  قالت ثالثة م�سادر مطلعة يف حكومة كوريا اجلنوبية 
اتثث�ثثسثثال م�سرتك هدمته  فتح مكتب  الإعثثثثادة  الثثكثثوريثثتثثني  بثثني  جتثثري 
الإعادة  الرامية  اإطثثار اجلهود  يف  قمة  وعقد  املا�سي  العام  بيوجنياجن 

العالقات بني اجلانبني.
االت�ساالت  ح�سا�سية  ب�سبب  هويتها  اإخفاء  م�سرتطة  امل�سادر  وقالت 
الدبلوما�سية اإن رئي�س كوريا اجلنوبية مون جيه اإن والزعيم الكوري 
املتوترة  العالقات  حت�سني  �سبل  ي�ستك�سفان  اأون  جوجن  كيم  ال�سمايل 

من خالل تبادل الر�سائل منذ اأبريل ني�سان.
بعد  االأخثثري  العام  التي تدهورت يف  العالقات  ذلثثك حت�سنا يف  وميثل 

بال�سالم   2018 يف  القمة  م�ستوى  على  اجتماعات  ثالثة  ب�سرت  اأن 
وامل�ساحلة.

املفاو�سات  ا�ستئناف  البلدين  بثثني  املثثحثثادثثثات  تتيح  اأن  املمكن  ومثثن 
الربامج  مثثن  التخل�س  بثثهثثدف  ووا�سنطن  بيوجنياجن  بثثني  املتوقفة 
العقوبات  رفثثع  مقابل  ال�سمالية  كثثوريثثا  لثثدى  وال�ساروخية  الثثنثثوويثثة 
ال�سارية عليها.والعالقات مع كوريا ال�سمالية ق�سية رئي�سية للرئي�س 
وكثثان مون  الرئا�سة.  �سنواته يف  اآخثثر  �سعبيته يف  الثثذي ترتاجع  مثثون 
عقد  يف  و�ثثسثثاعثثد  ال�سمالية  كثثوريثثا  مثثع  الثثعثثالقثثات  بتح�سني  وعثثثد  قثثد 
دونالد  ال�سابق  االأمريكي  والرئي�س  كيم  بني  التاريخية  االجتماعات 

ترامب يف العامني 2018 و2019.
التي  ال�ساخنة  اخلثثطثثوط  تو�سيل  الثثثثثالثثثاء  يثثوم  الثثكثثوريثثتثثان  واأعثثثثادت 

قطعتها بيوجنياجن يف يونيو حزيران من العام املا�سي.
االت�سال  مكتب  بثثنثثاء  اإعثثثثادة  يناق�سان  اجلثثانثثبثثني  اإن  مثث�ثثسثثدران  وقثثثال 
امل�سرتك يف قرية بامنوجنوم احلدودية. وكانت بيوجنياجن قد دمرت 

مكتب االت�سال ال�سابق يف كاي�سوجن العام املا�سي.
اأي�سا لعقد قمة بني مون وكيم  اإن الطرفني ي�سعيان  امل�سادر  وقالت 
لكن مل تتناول املحادثات اإطارا زمنيا اأو تفا�سيل اأخرى ب�سبب جائحة 
فريو�س كورونا. وذكر اأحد امل�سادر اأن مون وكيم تبادال ر�سائل ات�سمت 
بال�سراحة يف اأكر من ع�سر منا�سبات وهو ما اأدى اإىل فتح قناة ات�سال 

بني �سلطات اال�ستخبارات يف �سول وكيم يو جوجن �سقيقة كيم.
فقد اتفق اجلانبان خالل  “تقلبات”  ورغم ما ت�سهده امل�ساورات من 

العطلة االأ�سبوعية على تن�سيط اخلطوط ال�ساخنة كخطوة اأوىل.

•• اأبيدجان-اأ ف ب

خ�ّس رئي�س �ساحل العاج احل�سن وتارا �سلفه لوران غباغبو 
با�ستقبال حار الثالثاء يف اللقاء االأول بني اخل�سمني منذ 
اأعمال العنف الدامية عامي 2010-2011، موؤكدا اأن 

اال�سطرابات باتت “وراءنا«.
يف  الرئا�سي  الق�سر  و�سوله  لثثدى  لغباغبو  وتثثثارا  وقثثثال 
لوران؟  حثثالثثك  “كيف  اأبثثيثثدجثثان  االقثثتثث�ثثسثثاديثثة  العا�سمة 

�سعيد بروؤيتك«.
“هذه  ويف موؤمتر �سحايف م�سرتك بعد اللقاء قال وتثثارا 
االأزمة ولدت خالفات، لكنها اأ�سبحت وراءنا. املهم ل�ساحل 

العاج هو ال�سالم يف بلدنا«.
منذ  املعتقلني  �سراح  اإطثثالق  اإىل  غباغبو  دعثثا  جهته  من 
االأزمثثثثة الثثتثثي انثثدلثثعثثت اإثثثثر رفثث�ثثسثثه االإقثثثثثرار بثثالثثهثثزميثثة يف 

االنتخابات اأمام وتارا.

احتل غباغبو البالغ 76 عاما امل�سهد منذ عودته ال�سهر 
املا�سي من اأوروبا، حيث حقق ن�سرا ق�سائيا تاريخيا اأمام 

املحكمة اجلنائية الدولية.
واأودت اأعمال العنف التي اأعقبت االنتخابات باأكر من 3 

اآالف �سخ�س.
الهاي  يف  املحكمة  اإىل  ت�سليمه  مت  غباغبو  اإطثثاحثثة  وبعد 
حيث واجه اتهامات بارتكاب جرائم �سد االإن�سانية براأته 

املحكمة منها يف نهاية املطاف.
اأي موؤ�سرات  تابع املعلقون بدقة لقاء الثالثاء، بحثا عن 
االأحقاد،  دفنا  قد  ال�سابقان  اخل�سمان  كثثان  اإذا  عما  تثثدل 
بثثاأن تلتئم جثثروح البالد بعد اال�ستباكات  ما يعزز االآمثثال 

الدامية العام املا�سي.
وذكرت �سحيفة نوتر فوا )طريقنا( املعاِر�سة اأن “جمرد 
روؤية وتارا وغباغبو �سويا يعد موؤ�سرا على التئام اجلروح 
لتحقيق  �سعيهم  يف  الثثعثثاج  �ساحل  الأهثثثايل  قثثويثثة  و�ثثسثثورة 

ال�سالم وامل�ساحلة الوطنية«.
دعا  كوين  كاتينان  جو�ستان  غباغبو  با�سم  املتحدث  لكن 

النا�س اإىل “عدم اإعطاء اأهمية كبرية” للقاء.
عاًما   79 والبالغ  ال�سابق،  الثثدويل  امل�سريف  وتثثثارا،  حقق 
 31 يف  جثثرت  التي  االأخثثثرية  االنتخابات  يف  كا�سحا  فثثوزا 

ت�سرين االأول/اأكتوبر.
لكن مقاطعة املعار�سة لها قو�ست م�سداقية الفوز.

وقال كوين “اإنها زيارة جماملة لرئي�سه ... واإذا كان ذلك 
ي�ساعد يف تهدئة اجلو ال�سيا�سي، ف�سيكون من االأف�سل«.

قثث�ثثسثثى ع�سرات  االنثثثتثثثخثثثابثثثات  �ثثسثثبثثقثثت  الثثثتثثثي  الثثثفثثثرتة  ويف 
االأ�سخا�س يف ا�ستباكات مع ال�سرطة، بعد اأن ك�سف وتارا 

عن نيته الرت�سح للفوز بوالية ثالثة.
يف هذا ال�سياق، رحب وتارا ر�سميا بعودة غباغبو اآمال اأن 

ت�سهم يف تخفيف التوتر.
لكن ال�سوؤال يتعلق مبا اإذا كان غباغبو �سيبقى متحفظا اأو 

يف�سل القيام بدور �سيا�سي قد ميثل خطرا على وتارا.
املا�سي  الثثقثثرن  �سبعينات  يف  غثثبثثاغثثو  عثثلثثى  الثث�ثثسثثوء  �سلط 
حلكم  حثثد  و�ثثسثثع  يف  �ساهثثثثم  ي�ساريا  نا�سطا  كثثان  عندما 
احلزب الواحد يف �ساحل العاج بعد اال�ستقالل عن فرن�سا 

يف 1960.
اأهلية  بثثثاأعثثثمثثثال متثثثثرد وحثثثثثرب  واتثث�ثثسثثمثثت فثثثثرتة حثثكثثمثثه 
با�ستمرار،  اإرجثثاوؤهثثا  يتم  وانتخابات  وطنية  وانق�سامات 
موؤيدوه  وي�سفه  �سعبي كبري.  بدعم  يتمتع  يزال  لكنه ال 

بن�سري الفقراء وامل�سطهدين.
ويراقب املعلقون التفاعالت بني وتارا وغباغبو والرئي�س 
الثالثة  الرجال  بيدي )87 عاما(  ال�سابق هرني كونان 

الذين هيمنوا على ال�ساحة ال�سيا�سية منذ عقود.
لكن يف   ،2010 انتخابات  وتثثثارا يف  مثثع  بثثيثثدي  وحتثثالثثف 
ل�ساحل  الثثدميثثوقثثراطثثي  “احلزب  حزبه  حتالف   2018

العاج” مع املعار�سة.

“اجلبهة  انتخابيا مع حثثزب  اقثثام حتالفا  اآذار/مثثار�ثثس  يف 
اأعلن  متوز/يوليو   11 ويف  غباغبو،  بزعامة  ال�سعبية” 
اإر�ساء  هثثدف  حتقيق  يف  متحدان  اأنهما  وبثثيثثدي  غباغبو 

“�سالم دائم ونهائي«.
وقثثثال اأحثثثد مثث�ثثسثثوؤويل احلثثثزب ويثثدعثثى نثثغثثوران دجيدري 
“اجلبهة  اإن  ال�سحايف  املوؤمتر  بعد  بر�س  فران�س  لوكالة 
اجلديد  بالتوجه  ترحب  الثثعثثاج  ل�ساحل  الدميوقراطية 
للرئي�س نحو احلوار” م�سيفا باأن وتارا ي�سري على خطى 

بيدي وغباغبو يف تبني “روح احلوار ال�سامل هذه«.
واأ�ساف “نعتقد باأن اأهايل �ساحل العاج ميكنهم ا�ست�سعار 
الثثتثثحثثول نثثحثثو الثث�ثثسثثالم واملثث�ثثسثثاحلثثة، وهثثثثذا مثثن م�سلحة 

اجلميع«.
ومن الق�سايا التي ال تزال عالقة، حكم بال�سجن 20 عاما 
بحق غباغبو املدان غيابيا ب”نهب” البنك املركزي لدول 

غرب اإفريقيا، خالل النزاع بني 2010 و2011.

وتار� بعد ��صتقبال غباغبو: �لنز�ع بات »ور�ءنا« 

   اقرتحت منظمة ال�سحة العاملية 
عثثلثثى الثث�ثثسثثني يثثثوم اخلثثمثثيثث�ثثس 22 
يوليو، اإعادة فتح حتقيقها يف اأ�سل 
احتمال  اإىل  م�سرية  كوفيد-19، 
ردود  املخترب.  مثثن  ت�سرب  حثثدوث 
من  �سّجلت  وغا�سبة  فثثوريثثة  فعل 
“منده�سة  اأنها  اأعلنت  التي  بكني 
االقثثثثثثثثرتاح  مثثثثعثثثثتثثثثربة  للغاية”، 
و  حمرتم”  و”غري  “متعجرًفا” 

“خمالف للح�س ال�سليم«.
نائب وزير  يي�سني،  ت�سنغ  وقثثال     
جلثثثنثثثة الثثث�ثثثسثثثحثثثة الثثثوطثثثنثثثيثثثة، اإنثثثثه 
بالدرا�سة  علم  عندما  “فوجئ” 
ال�سحة  منظمة  اقرتحتها  الثثتثثي 
الثثعثثاملثثيثثة. مثثو�ثثسثثوع اخلثثثثالف، على 
الثثثدرا�ثثثسثثثة  قثثثثولثثثثه: ان هثثثثثثذه  حثثثثد 
يف  فثث�ثثسثثلثثت  الثث�ثثسثثني  اأن  “تفرت�س 
لثثلثثربوتثثوكثثوالت، ورمبا  االمثثتثثثثثال 
املخترب،  مثثثن  تثث�ثثسثثّرب  يف  تثث�ثثسثثّبثثبثثت 
وهثثذه االأطثثروحثثة هي اأحثثد ال�سبل 

ذات االأولوية الأبحاثها«.
   مل ي�سبق ملنظمة ال�سحة العاملية 
االألغام  حثثقثثل  يف  بثثعثثيثثًدا  ذهثثبثثت  اأن 
الثث�ثثسثثني �سكوًكا  تثثثثثري  هثثثثذا، حثثيثثث 
متزايدة يف اخلارج برف�سها بعناد 
يف  اأرا�سيها  على  دويل  حتقيق  اأي 

اأ�سل الفريو�س.
كوفيد-19  جثثائثثحثثة  اأن  يثثذكثثر     
مليون   4.13 وفثثاة  عثثن  م�سوؤولة 
�سخ�س اىل حدود 22 يوليو، منذ 
ظهور فريو�س كورونا يف ووهان يف 

�سبتمرب 2019.
   مل ُيثث�ثثسثثب اأي مثثن الثثبثثاحثثثثثني يف 
الفريو�سات،  لعلم  ووهثثثثان  معهد 
يجر  ومل  كوفيد-19،  بثثفثثريو�ثثس 
اأي وقت،  P4 ، يف  خمترب ووهثثان 
خطرًيا  يثثكثثون  اأن  يثثحثثتثثمثثل  بثثحثثًثثثا 
على الب�سر، كما اكد نائب الوزير. 
�سكوك،  بثثاأيثثة  ي�سمح  ال  “الو�سع 
الباحثون  يي�سينغ،  ت�سنغ  يثث�ثثسثثّر 
عثثلثثى يثثقثثني مثثن عثثثدم وجثثثثود دليل 
عثثلثثى وجثثثثود تثث�ثثسثثّرب مثثن املخترب. 
اإذن، هل ميكن اأن يكون الفريو�س 
قثثثثد تثثثفثثث�ثثثسثثثّى جثثثثثثثثّراء تثثث�ثثثسثثثّرب من 
اجلديدة  الثثدرا�ثثسثثة  هثثذه  املخترب؟ 
ال�سحة  منظمة  اقرتحتها  الثثتثثي 
الفريو�س،  اأ�سول  العاملية لفح�س 
الثثوقثثت عثثدم احرتام  هثثي يف نف�س 
يف  وتثثتثثعثثار�ثثس  الثث�ثثسثثلثثيثثم،  للمنطق 
بع�س النواحي مع العلم. وهذا هو 
هذا  قبول  متاًما  ا�ستبعادنا  �سبب 
اإليكم  املنطلق،  هذا  ومن  املقرتح. 
ال�سبب، اأجد يف هذا الربنامج عدم 
احرتام للمنطق ال�سليم، وغطر�سة 

جتاه العلم. »
   يف االأيام االخرية، قال املدير العام 

   لقد توّحد امل�سوؤولون ال�سينيون 
االآن  الر�سمية  االإعثثثثالم  وو�ثثسثثائثثل 
كثثل ما  واحثثثدة، ويفعلون  يف جبهة 
اإىل خمترب  لثثالإ�ثثسثثارة  و�ثثسثثعثثهثثم  يف 
فثثثثثثثورت ديثثثثثرتيثثثثثك، بثثثثالثثثثقثثثثرب من 
كوفيد- اأ�سل  اأنثثه  على  وا�سنطن، 
قلب  يف  هثثثثو  املثثثثوقثثثثع  وهثثثثثثذا   .19
االإرهاب  �سد  االأمريكية  البحوث 
هو  ديثثرتيثثك  وفثثثورت  البيولوجي. 
تثثابثثع للقيادة  مثثركثثز طثثبثثي حثثيثثوي 
يقع  االأمثثريثثكثثي  للجي�س  الثثطثثبثثيثثة 
�ثثسثثمثثال مثثديثثنثثة فثثريثثدريثثك بوالية 

ماريالند.
  تثثاريثثخثثيثثا، كثثان قثثاعثثدة للربنامج 
البيولوجية  لالأ�سلحة  االأمريكي 
اليوم  وهثثثثو   .1969 عثثثثام  حثثتثثى 
مثثركثثز اأبثثحثثاث طثثبثثي حثثيثثوي ي�سم 
 67 عثثلثثى  يثثحثثتثثوي   ،P4 خمثثتثثرب 
والثثث�ثثثسثثثمثثثوم، منها  الثثثعثثثوامثثثل  مثثثثن 
االإيثثثثثثبثثثثثثوال واجلثثثثثثثثثثدري واجلثثثثمثثثثرة 
و�سم اخلروع.  والطاعون  اخلبيثة 
 2019 �سيف  املثثوقثثع  اإغثثثثالق  مت 
وعاد  االأمثثنثثيثثة،  اخلثثروقثثات  ب�سبب 
املوقع للعمل مرة اأخرى منذ 27 

مار�س 2020.
   واأطلقت �سحيفة جلوبال تاميز، 
وهي �سحيفة يومية ت�سدر باللغة 
قومي  نثثفثث�ثثس  ذات  االإجنثثثلثثثيثثثزيثثثة 
وتخ�سع الإ�سراف �سحيفة ال�سعب 
�سحيفة  نف�سها  وهثثثي  الثثيثثومثثيثثة، 
احلزب ال�سيوعي ال�سيني، اأطلقت 
21 يوليو، عري�سة  االأربثثعثثاء  يثثوم 

لفتح حتقيق يف فورت ديرتيك.
  وال �سك اأن هذه العري�سة �ستجمع 
لكن  التوقيعات،  مثثن  كثثبثثرًيا  عثثثدًدا 
االتثثثهثثثامثثثات الثث�ثثسثثيثثنثثيثثة تثثبثثدو غري 
فثثعثثل مم�سرح  رد  وتثث�ثثسثثبثثه  مثثقثثنثثعثثة، 
اأن  اأكثثر مثثن كونها مثثبثثادرة ميكن 
العام  الثثثثراأي  لثثثدى  زخثثًمثثا  تكت�سب 
يكون  اأن  ثثا،  اأيثث�ثثسً الثثعثثاملثثي.ويثثرّجثثح 
املناق�سات  قائمة  على  اجلثثدل  هذا 
اعتباًرا  الثث�ثثسثثني  يف  اجثثرتثثهثثا  الثثتثثي 
وكيلة  يثثثولثثثيثثثو،   24 االأحثثثثثثثد  مثثثثن 
�سريمان،  ويندي  اخلارجية  وزيثثر 
اأعلى م�سوؤول اأمريكي يزور البالد 
البيت  اإىل  بايدن  جو  و�سول  منذ 

االأبي�س يوم االأحد 20 يناير.
-------------------------

ع�ضر  خم�ضة  حـــوايل  مــوؤلــف 
كتاًبا خم�ض�ضة لل�ضني واليابان 
والتحديات  والهند  والتبت 
عام  الرئي�ضية.  الآ�ــضــيــويــة 
“الزعامة  كتاب  ن�ضر   ,0202
بني  ال�ضدام  حمــوره,  العاملية 
املتحدة”  ــات  ــولي وال ال�ضني 

عن من�ضورات لوب. 

فريق التحقيق عمل يف ظروف �سعبة هل ت�سرب الفريو�س من املخترب؟ ويندي �سريمان، مع وزير اخلارجية ال�سيني يف مدينة تياجنني

املوقع االمريكي الذي تتهمه ال�سنيمنظمة ال�سحة العاملية تريد حتقيقا جديدا

الدكتور  العاملية،  ال�سحة  ملنظمة 
تيدرو�س اأدهانوم غيربي�سو�س، اإنه 
الأوانه”  “ال�سابق  مثثن  اأنثثه  يعتقد 
باأن  القائلة  النظرية  عن  التخلي 
تف�سي الفريو�س قد يكون م�سدره 
“كما  ت�سّرب من املخترب. و�سّرح: 
اأنثثثثا نف�سي  تثثعثثلثثمثثون جثثثيثثثًدا، كثثنثثت 
واخت�سا�سًيا  املثثخثثتثثربات  يف  فثثنثثًيثثا 
خمتربات،  يف  وعثثمثثلثثت  املثثنثثاعثثة  يف 
لذلك  حوادث”.  داخلها  وحتثثدث 
اإىل  بكني  نف�سه  غيربي�سو�س  دعثثا 
اجلديدة  التحقيقات  يف  الثثتثثعثثاون 
تكون  اأن  بثثالثث�ثثسثثرورة  ينبغي  الثثتثثي 
�سفافة من اأجل اكت�ساف ما ميكن 

اأن يكون قد حدث يف النهاية.

اأطروحة فقدت م�ضداقيتها
    طثثثرح دونثثثالثثثد تثثرامثثب واإدارتثثثثثه 
اأطروحة حادث املخترب الأول مرة 

ا بث “اخلطوة االأوىل املفيدة”،  اأي�سً
ولكن “يف الوقت الذي ياأ�سف فيه 
للتاأخر يف بدء التحقيق، والتاأخري 
ال�سني”  “يف  اخلثثثثثثرباء  نثث�ثثسثثر  يف 
وحمثثثثثثثدوديثثثثثثثة تثثثثثوافثثثثثر الثثثعثثثيثثثنثثثات 
تاريخها  يعود  التي  والبيانات”، 

اإىل بدايات الوباء.

ـــريان  ـــن ــــــورت ديــــريــــك, ال ف
ال�ضينية امل�ضادة

   اإن هذا التغيري اجلذري يف لهجة 
منظمة ال�سحة العاملية بالتحديد، 
هو الذي يكر�س الطالق بني هذه 
يبدو  طالق  وهو  وبكني،  املوؤ�س�سة 
اليوم نهائيا. يف الواقع، اىل جانب 
اإنكار اأي فكرة عن ت�سرب خمتربي، 
باأ�سابع  ال�سينية  احلكومة  ت�سري 
من  ال�سفافية  نق�س  اإىل  االتثثهثثام 

جانب الواليات املتحدة.

يوًما، وعلى وجه اخل�سو�س حول 
ما اإذا كان هناك ت�سّرب يف املخترب 

اأم ال.

»لي�ضت الكلمة الأخرية«
   وكثثمثثا هثثثو مثثتثثوقثثع، فثثثثاإن تقرير 
مثثنثثظثثمثثة الثث�ثثسثثحثثة الثثعثثاملثثيثثة حول 
يف  ُن�سر  الذي  كوفيد-19،  اأ�سول 
29 مار�س، ال ي�سلط ال�سوء على 
م�سدر هذا الوباء. وخالل عر�س 
الثثتثثحثثقثثيثثق، مل يرتدد  نثثتثثائثثج هثثثذا 
انتقاد  يف  غربي�سي�سو�س  تيدرو�س 
املعطيات اخلام  اإىل  الو�سول  عدم 
ال�سينية.  ال�سلطات  متنحها  التي 
الثثثدولثثثيثثثني  اخلثثثثثثثثثرباء  اإن  وقثثثثثثثثال 
“اأعربوا عن �سعوبة و�سولهم اإىل 
اإقامتهم  اأثناء  االأولية”  البيانات 
انتقاد  املثثا�ثثسثثي.  الثثعثثام  الثث�ثثسثثني  يف 
علني نادر لكيفية تعامل بكني مع 

يف اأبريل 2020. وقد فقدت هذه 
االأطروحة كل م�سداقيتها عندما 
الرئي�س  حا�سية  يف  البع�س،  بثثدا 
االأمريكي ال�سابق، يطرحون فكرة 
كان  الثثثذي  والثثعثثمثثد،  املبّيت  العمل 
بيولوجية.  اأ�سلحة  تطوير  هدفه 
الثثتثثي كان  املثثثوؤامثثثرة  اأطثثثروحثثثة  اأي 
مثثثن اثثثثارهثثثا جتثثمثثيثثد الثثبثثحثثث على 
اأ�سول الفريو�س.    وبناًء على هذه 
كبار  حتثثدث  اخلطرية،  االتهامات 
التكهنات  هثثذه  مثل  �سد  العلماء 
التي ال اأ�سا�س لها من ال�سحة، يف 
املجلة  الن�سيت،  ذي  ن�سرته  مقال 
املثثرجثثعثثّيثثة يف هثثثذا املثثثجثثثال.   وكان 
اأعاد  الثثذي  بايدن هو  الرئي�س جو 
اإحياء الق�سية يف نهاية �سهر مايو 
مثثن خثثالل اإ�ثثسثثدار اأوامثثثر الأجهزة 
بالتحقيق  االأمثثريثثكثثيثثة  املثثخثثابثثرات 
يف االأمثثر واإبثثالغثثه يف غ�سون 90 

�سحفي،  مثثثوؤمتثثثر  يف  ذلثثثثك  �ثثثسثثثاأن 
قثثائثثاًل اإنثثثه يف الثث�ثثسثثني، كثثمثثا يف اأي 
اآخثثر، ال ميكن تقا�سم بع�س  مكان 
باملعطيات  تتعلق  الأ�سباب  البيانات 
اخل�سو�سية. اال ان رئي�س منظمة 
الثث�ثثسثثحثثة الثثعثثاملثثيثثة عثثثّمثثثق اجلثثثثرح، 
يتم  جثثديثثد،  ببدء حتقيق  وطثثالثثب 
خثثثرباء متخ�س�سني،  مثثع  اإجثثثثراوؤه 
فريو�س  تثثث�ثثثسثثثّرب  فثثر�ثثسثثيثثة  حثثثثثول 
كورونا من خمترب يف ال�سني، رغم 
اأن منظمة ال�سحة العاملية اعتربت 
الت�سرب  هثثذا  مثل  اأن  الثثبثثدايثثة  يف 

“بعيد االحتمال للغاية«.
   »هذا التقرير بداية مهمة جدا، 
قال  االأخرية”،  الكلمة  لي�س  لكنه 
ملنظمة  الثثثعثثثام  املثثثديثثثر  االخثثثثثري  يف 
الثثثثعثثثثاملثثثثيثثثثة، ممثثثثثا ميهد  الثثث�ثثثسثثثحثثثة 
الثثطثثريثثق ملثثزيثثد مثثثن الثثبثثحثثث. من 
جثثانثثبثثه، رحثثثب االحتثثثثاد االأوروبثثثثثي 

هذا التحقيق امل�سرتك.
   ويثثعثثتثثقثثد الثثعثثديثثد مثثثن اخلثثثرباء 
زاروا  الثثذيثثن  اخلثثثثرباء  اأن  ثثا،  اأيثث�ثثسً
ووهثثثثثان طثثيثثلثثة اأربثثثعثثثة اأ�ثثسثثابثثيثثع يف 
ما  لديهم  يكن  مل  املا�سي،  مار�س 
يكفي من الف�سحة للعمل بحرية. 
الع�سرة  املثثحثثقثثقثثني  تثثعثثيثثني  وكثثثثثان 
يف قثثلثثب مثثثفثثثاو�ثثثسثثثات مثثكثثثثثفثثة بني 
العاملية.  ال�سحة  ومنظمة  بثثكثثني 
الفيتو  حق  على  ال�سني  وح�سلت 
يف اختيار العلماء املعنيني وتقييد 
املدير  واختتم  مناورتهم.  هام�س 
العاملية  الثث�ثثسثثحثثة  ملثثنثثظثثمثثة  الثثثعثثثام 
“اآمل  قثثثثائثثثثاًل:  الثثثثوقثثثثت  ذلثثثثثك  يف 
التعاونية  الثثثدرا�ثثثسثثثات  ت�ستند  اأن 
املعطيات  تثثقثثا�ثثسثثم  اإىل  اجلثثثديثثثدة 
على نطاق اأو�سع واأ�ثثسثثرع«.   حاول 
الدوليني،  اخلثثثثثرباء  وفثثثد  رئثثيثث�ثثس 
بثثيثثرت بثثثن مثثثثبثثثثارك، الثثتثثقثثلثثيثثل من 

- مل ي�صبق ملنظمة �ل�صحة �لعاملية 
�أن ذهبت بعيًد� يف حقل �لألغام هذ�

- ي�صري �ل�صينيون �إىل خمترب فورت ديرتيك، 
بالقرب من و��صنطن، على �أنه م�صدر كوفيد- 19

اأ�ضول كوفيد- 19 تطفو على ال�ضطح جمددا:

طلق بالثلث بني �ل�صني ومنظمة �ل�صحة �لعاملية...!
••الفجر -بيري اأنطوان دونيت -ترجمة خرية ال�صيباين

مليون  مــوت  بينما  ــربى,  ك ماأ�ضاة  ــد  واح �ضخ�ش  ــوت  »م
�ضتالني.  جوزيف  قال  اإح�ضائيات”,  جمرد  هي  �ضخ�ش 
الإبادة  �ضحايا  ذكرى  اإحياء  اأقيمت  بينما  البو�ضنة,  يف 

 ,2021 يوليو  و14   11 بني  �ضريربينيت�ضا  يف  اجلماعية 
الذين  ي�ضبح  ل  حتى  العمل  والن�ضاء  الرجال  يوا�ضل 
اإح�ضاءات.ولتحقيق  يوغو�ضلفيا جمرد  ُفقدوا يف حرب 
من  النفو�ش  �ضلم  نبني  اأن  يجب  نتذكر,  اأن  يجب  ذلك, 
خلل العرتاف مبكانة ال�ضحايا, ويجب اأن تكون املحاكم 

ا قادرة على التحقيق يف ملفاتهم.      الوطنية والدولية اأي�ضً
الدولية  املنظمات  التي جتمع  املهارات,  ال�ضل�ضلة من  هذه 
على  ترتكز  والق�ضاء,  وال�ضرطة  ال�ضحايا  وجمعيات 
املقابر  عن  البحث  فرق  بها  تقوم  التي  الــدوؤوبــة  املهمة 

اجلماعية.

حتليل
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عربي ودويل

•• نيودلهي-اأ ف ب

يلتقي وزير اخلارجية االأمريكي اأنتوين بلينكن القادة 
الهنود يف نيودلهي للتباحث يف املخاوف امل�سرتكة ب�ساأن 
اأفغان�ستان وال�سني، موؤكداً بذلك الدور االأ�سا�سي الذي 

تلعبه الهند كحليفة للواليات املتحدة.
وقال بلينكن �سباح االأربعاء يف العا�سمة الهندية التي 
بلدينا هي  بني  “العالقة  اإن  مو�سمية،  اأمطاراً  ت�سهد 

اإحدى )العالقات( االأهّم يف العامل«.
خارجية  وزيثثثثر  ب�سفته  الثثهثثنثثد  اإىل  لثثه  زيثثثثارة  اأول  يف 
رئي�س  االأربعاء  اأم�س  بلينكن  التقى  املتحدة،  الواليات 
الوزراء ناريندرا مودي ووزير اخلارجية �سوبراهمانيام 

جاي�سانكار قبل توّجهه اإىل الكويت.
تهدف هذه الزيارة التي ال تتجاوز مّدتها 24 �ساعة، 
رغم املخاوف املرتبطة بكوفيد-19، اإىل التاأكيد على 
امل�ستمر منذ �سنوات  اأن تقارب العالقات بني القوتني 
تعاقب  يتجاوز  ال�سني،  نفوذ  تنامي  مقابل  خ�سو�ساً 

االإدارات يف وا�سنطن.
وقثثثال مثث�ثثسثثوؤول كبري يف اخلثثارجثثيثثة االأمثثريكثثيثثة مكلف 
الهند  “مع  العالقة  اإن  توم�سون  دين  املنطقة  �سوؤون 
هثثثي عثثالقثثة قثثويثثة تثثوا�ثثسثثلثثت مثثثع حثثكثثومثثات مثثثن كافة 

االألوان يف الواليات املتحدة و�ست�ستمّر يف ذلك«.
بعبارة اأخرى، �ستبقى الروابط مع الهند من اجلانب 
االأمريكي، يف عهد الرئي�س جو بايدن كما كانت اأثناء 
الذي  دونالد ترامب  الرئي�س اجلمهوري  �سلفه  والية 
غالباً ما اُتهم بالتغا�سي عن بع�س جتاوزات ناريندرا 

مودي.
يف  االإن�سان،  حقوق  م�ساألة  البداية  منذ  بلينكن  واأثثثار 
وقت ت�ستخدم نيودلهي ب�سكل متزايد قوانني مكافحة 
االإرهاب لتكثيف التوقيفات وبح�سب منتقدي حكومة 

مودي، اإ�سكات معار�سيه.
القومية  حكومته  اأن  اإال  الثثثثثوزراء،  رئثثيثث�ثثس  نثثفثثي  رغثثثم 
�سد  متييزي  قانون  بتبني  اأي�ساً  متهمة  الهندو�سية 
االأقلية امل�سلمة التي يقدر عدد اأفرادها يف البالد بنحو 

170 مليوناً.
يف خطوة رمزية، بداأ وزير اخلارجية 
بعقد  الهند  اإىل  زيثثارتثثه  االأمثثريكثثي 
حثثلثثقثثة نثثقثثا�ثثس مثثثع املثثجثثتثثمثثع املثثثدين 
وممثثثثثثثثثلثثثثي املثثثثجثثثثتثثثثمثثثثعثثثثات الثثثديثثثنثثثيثثثة 
“الكرامة  عثثلثثى  و�ثثثسثثثّدد  املثثخثثتثثلثثفثثة. 
االإنثث�ثثسثثانثثيثثة وتثثكثثافثثوؤ الثثفثثر�ثثس ودولة 
الثثقثثانثثون واحلثثثريثثثات االأ�ثثسثثا�ثثسثثيثثة مبا 

فيها احلرية الدينية«.
وحّذر من “تراجع دميوقراطي” يف 
ال�سروري  “من  اأنثثه  معترباً  العامل 

هذه  دعثثم  الثثعثثامل  يف  دميوقراطيتني  اأول  توا�سل  اأن 
االأفكار معا«.

“عدد ال  البلدين بح�سب دين توم�سون، لديهما  لكن 
ُيح�سى من امل�سالح امل�سرتكة«.

واملو�سوع االأكر اإحلاًحا هو اأفغان�ستان.
تاأمل االإدارة االأمريكية اأن ت�سارك نيودلهي التي �سبق 
اأن اأنفقت مليارات الدوالرات يف م�ساريع تنموية يف البلد 
الذي ي�سهد حرباً، ب�سكل نا�سط يف اجلهود الرامية اإىل 
اإر�ساء اال�ستقرار فيه، يف وقت تعّهد الرئي�س االأمريكي 
الع�سرين  الثثذكثثرى  بحلول  بثثثالده  قثثثوات  كثثافثثة  �سحب 

العتداءات 11 اأيلول/�سبتمرب 2001.
االأمريكي  ويل�سون  مركز  من  كوغلمان  مايكل  اأو�سح 
اجلهات  “معظم  اأن  بثثر�ثثس  فثثرانثث�ثثس  لثثوكثثالثثة  للبحوث 
الفاعلة االإقليمية هي اإما خ�سوم للواليات املتحدة اأو 
لوا�سنطن،  بالن�سبة  املهّم  من  لذلك  �سعبني.  �سركاء 

روؤية الهند تلعب دوراً اأكرب«.
اإال اأن الهند، اإحدى الدول الداعمة للحكومة االأفغانية 
اأفغان�ستان منذ �سقوط نظام طالبان قبل  التي حتكم 
ما  احلكم  اإىل  املتمردين  عثثودة  تخ�سى  عاماً،  ع�سرين 
اأفغان�ستان مالذاً للمتطرفني املناه�سني  �سيجعل من 

لنيودلهي.
وال ميكن لوا�سنطن اأن تعطيها �سمانات بعدما اأقّرت 

باأن املتمردين لديهم “تفوق ا�سرتاتيجي«.
جدول  �سيت�سّمن  اآ�سيا،  اإىل  زيثثارة  كل  يف  يح�سل  كما 
حتالف  اإن�ساء  اإىل  الرامية  اجلهود  املحادثات  اأعثثمثثال 
يف  اال�ستبدادي”  “احلكم  مثثقثثابثثل  دميثثثوقثثثراطثثثيثثثات 
لثثثالإدارة  اخلثثارجثثيثثة  ال�سيا�سة  �سلب  يف  وهثثي  ال�سني، 

االأمريكية.
وتاأمل  متطلبات  اأي�ساً  لديها  الهندية  ال�سلطات  لكن 
�سارماً  دعماً  االأمريكية اجلديدة  االإدارة  ُتبدي  اأن  يف 
لها كذلك الذي اأظهرته اإدارة ترامب اأثناء املواجهات 
الدامية العام املا�سي بني الهند وال�سني على حدودهما 

يف منطقة الهيمااليا.
اأبحاث  االأ�ثثثسثثثتثثثاذ يف مثثركثثز  تثث�ثثسثثيثثالين  بثثراهثثمثثا  يثثثثرى 
ال�سيا�سات الهندي ومقّره نيودلهي، 
اأن “يف حال ترّددت الواليات املتحدة 
علناً  الهند  دعثثم  يف  بثثايثثدن  برئا�سة 
ياأملوا  اأن  ميكن  كيف  ال�سني،  �سد 
الثثثواليثثثات  مثثثع  الثثهثثنثثد  تثثعثثمثثل  اأن  يف 
اأن  املتحدة للت�سدي لل�سني؟ يجب 

تكون هناك معاملة باملثل«.
نيودلهي  يف  املثثحثثادثثثات  و�ثثسثثتثثتثثنثثاول 
الإنتاج  املثث�ثثسثثرتكثثة  اجلثثثهثثثود  اأيثثث�ثثثسثثثاً 
لثثفثثريو�ثثس كورونا  لثثقثثاحثثات مثث�ثثسثثادة 

والتغرّي املناخي.

حالت كورونا يف طوكيو تتجاوز 3000 يوميا
•• طوكيو-رويرتز

اأفادت و�سائل اإعالم يابانية اأن حاالت االإ�سابة 
اليومية بكوفيد19- يف منطقة طوكيو التي 
�سجلت  االأوملثثثبثثثيثثثة  االألثثثعثثثاب  دورة  ت�ست�سيف 
زيادة قيا�سية لليوم الثاين على التوايل اأم�س 
مرة  الأول  حالة   3000 فتجاوزت  االأربثثعثثاء، 
منذ بدء اجلائحة حيث �ُسجلت 3177 حالة 

مما ي�سغط على امل�ست�سفيات.
وقد ت�سعف الزيادة احلادة يف احلاالت حما�سة 
الثثيثثابثثانثثيثثني لثثالألثثعثثاب االأوملثثبثثيثثة الثثتثثي جتري 

يف ظثثثروف غثثري م�سبوقة، مبثثا يف ذلثثك حظر 
حثث�ثثسثثور املثثتثثفثثرجثثني مثثعثثظثثم املثثنثثافثث�ثثسثثات، على 
بعدد  اليابانيني  الريا�سيني  فثثوز  من  الرغم 

كبري من امليداليات.
لرئي�س  متاعب  االإ�سابات  ارتفاع  ي�سبب  وقد 
الذي  �ثثسثثوجثثا  يو�سيهيدي  الثثيثثابثثاين  الثثثثثوزراء 
منذ  م�ستوياتها  اأدنثثى  اإىل  �سعبيته  انخف�ست 
اأيلول املا�سي، قبل  توليه من�سبه يف �سبتمرب 

االنتخابات العامة التي جتري هذا العام.
وقال وزير يف جمل�س الثثوزراء اإن حكام ثالث 
�سيطلبون من  بالقرب من طوكيو  مقاطعات 

احلكومة اإعالن حالة الطوارئ يف مناطقهم، 
وذلك بعد اأن بلغت االإ�سابات اليومية 2848 

حالة اأم�س االأول الثالثاء.
وقثثثثال يثثا�ثثسثثوتثثو�ثثسثثي نثثيثث�ثثسثثيثثمثثورا، الثثثثذي يقود 
كورونا،  لفريو�س  للت�سدي  احلكومة  جهود 
�ستطلب  املثثقثثاطثثعثثات  اإن  بثثرملثثانثثيثثة  اأمثثثثام جلثثنثثة 
مثثن احلثثكثثومثثة اإعثثثثالن حثثالثثة الثثثطثثثوارئ اليوم 
ترتفع  اأن  املتوقع  من  اأنثثه  اخلمي�س.واأ�ساف 

االإ�سابات خالل االأيام املقبلة.
االأربعاء  اأم�س  طوكيو  اأوملبياد  منظمو  واأعلن 
مرتبطة  بالفريو�س  جديدة  اإ�سابة   16 عن 

حالة   169 اإىل  املثثجثثمثثوع  لي�سل  بثثاالأوملثثبثثيثثاد 
يثثولثثيثثو متثثثثوز. ويثثتثثعثثني على  مثثنثثذ االأول مثثثن 
الريا�سيني واملوظفني وال�سحفيني امل�ساركني 
انت�سار  ملنع  �سارمة  قواعد  اتباع  االأوملبياد  يف 
الفريو�س مبا يف ذلك اإجراء الفحو�س ب�سكل 

متكرر.
الهائلة  التف�سي  موجات  من  اليابان  واأفلتت 
الهند  مثثثثثل  اأخثثثثثثرى  دول  مثثنثثهثثا  عثثثانثثثت  الثثثتثثثي 
املوجة  لكن  املتحدة،  والثثواليثثات  واإندوني�سيا 
على  ال�سغط  تزيد  الفريو�س  مثثن  اخلام�سة 

م�ست�سفيات طوكيو.

كولومبيا تطرد �أملانية �صاركت يف تظاهر�ت �صد �حلكومة 
•• بوغوتا-اأ ف ب

اأعلنت �سلطات الهجرة الكولومبية اأنها طردت اأملانية 
�ثثسثثاركثثت يف تثثظثثاهثثرات �ثثسثثد حثثكثثومثثة الثثرئثثيثث�ثثس اإيفان 

دوكي.
“كانت  �سربو�سر  ريبيكا  اإن  بيان  يف  ال�سلطات  وقالت 
ك�سائحة،  بو�سعها  عثثالقثثة  لها  لي�س  باأن�سطة  تثثقثثوم 
وكان من �ساأنها التاأثري على النظام وال�سلم املدنيني” 

مربرة يف ذلك “قرار طردها«.
وكثريا ما ن�سرت �سربو�سر �سورا وت�سجيالت م�سورة 

التوا�سل  من�سات  على  ح�ساباتها  على  للتظاهرات 
االجتماعي، حيث التقت اأ�سخا�سا و�سفتهم بث”اخلط 
)جنوب  كثثثايل  مثثديثثنثثة  يف  لثثالحثثتثثجثثاجثثات  االأمامي” 
غرب(.كتبت اجلمعة على في�سبوك اإنها وقعت �سحية 
هجوم على املدينة التي كانت مركز التظاهرات املنددة 
باحلكومة التي اأدت اإىل مقتل اأكر من 60 �سخ�سا يف 

ثالثة اأ�سهر.
اإطالق  عن  يتوقف  “مل  املهاجم  اإن  �سربو�سر  وقالت 
�سديقا  اأن  م�سيفة  ر�سا�ساته”  نثثفثثدت  حتى  الثثنثثار 
حاول حمايتها اأ�سيب بجروح جنمت عن 13 ر�سا�سة 

فيما  ال�سدر”  يف  والعديد  الثثراأ�ثثس  يف  منها  “ثالثة 
اأ�سيبت هي نف�سها بث”خدو�س جراء املقذوفات«.

اأي مثثن املثث�ثثسثثوؤولثثني وقثثثوع الثثهثثجثثوم، لكن  ومل يثثوؤكثثد 
اأنه  تويرت  على  كتب  بتا�سيك  بيرت  االأملثثثاين  ال�سفري 

يتابع االأنباء “بقلق«.
 28 يف  ال�سريبي  لالإ�سالح  حكومية  خطة  واأثثثثارت 
نثثيثث�ثثسثثان/اأبثثريثثل احثثتثثجثثاجثثات وا�ثثسثثعثثة و�ثثسثثط جائحة 
كثثوفثثيثثد. وعثثلثثى الثثرغثثم مثثن اإرجثثثثاء اخلثثطثثة توا�سلت 
االحتجاجات فيما ت�سبب قمع التظاهرات مبزيد من 

اال�سطرابات.

غو�تيمال تلغي طلبية �صر�ء لقاحات رو�صية 
•• غواتيماال-اأ ف ب

اأعلن رئي�س غواتيماال األيخاندرو جياماتي 
ثمانية ماليني جرعة  �سراء  اإلغاء طلبية 
امل�ساد  الثثرو�ثثسثثي  �سبوتنيك-يف  لثثقثثاح  مثثن 
لفريو�س كورونا ب�سبب تاأخر ت�سليم طلبية 
�سيتفاو�س  باأنه  موؤكدا  مو�سكو،  من  اأوىل 

مع �سركات اأدوية اأخرى.
وقثثثثثال الثثرئثثيثث�ثثس يف مثثثوؤمتثثثر �ثثسثثحثثايف اإن 

حكومته اأعادت التفاو�س ب�ساأن العقد ولن 
ت�سرتي بعد االآن الثمانية ماليني جرعة 
االتفاقية  تثثنثث�ثثس  كثثمثثا  االإ�ثثسثثافثثيثثة  رو�ثثسثثيثثة 

االأوىل.
توازي  امللغاة  ال�سراء  عملية  بثثاأن  واأ�ثثسثثاف 
“50 باملئة مما كان من املفرت�س اإنفاقه 

على لقاحات �سبوتنيك«.
مليون   79،6 مثثبثثلثثغ  غثثواتثثيثثمثثاال  دفثثثعثثثت 
املبا�سر  اال�ثثسثثتثثثثثمثثار  “�سندوق  اإىل  دوالر 

جرعة  ماليني  ثمانية  مقابل  الرو�سي” 
االآن  حثثتثثى  تتلق  �ثثسثثبثثوتثثنثثيثثك-يف. ومل  مثثن 

�سوى 550 األف لقاح.
وت�سبب هذا التاأخري يف انتقادات للحكومة 

بل حتى مطالب با�ستقالة الرئي�س.
االآن  تتفاو�س  اأن حكومته  واأكد جياماتي 
االأمريكية فايزر وجون�سون  ال�سركات  مع 
ا�سترياد  ب�ساأن  ومثثوديثثرنثثا،  جون�سون  اآنثثد 

لقاحات.

•• الفجر –خرية ال�صيباين

   ي�سارك 205 فريًقا يف اأوملبياد طوكيو، لكن 193 
م�سكلة  تطرح  احلا�سرة  الوفود  نتائج  فقط:  دولة 
ب�سكل  يتعلق  االأمثثثثر  الثثثواقثثثع،  يف  جثثثدّيثثثة.  ح�سابية 
يف  ترغب  دولثثة  اأي  ال�سيا�سية:  باجلغرافيا  اأ�سا�سي 
اإر�سال ريا�سيني اإىل االألعاب االأوملبية يجب اأن يكون 
لديها جلنة اأوملبية وطنية. ومع ذلك، هناك 206 

جلان، كما تو�سح كوارتز.
م�سارك:  فثثريثثق   205 مثثثن  جلثثنثثة   206 نثثعثثم،     
كوريا  اأعلنت  كوفيد-19،  بث  تتعلق  خماوف  ب�سبب 
ال�سمالية يف مطلع اأبريل اأنها لن ت�سارك يف األعاب 
206 و�سنح�سل على  193 من  طوكيو. لنحذف 
13، وهو عدد اللجان التي ال تتطابق مع البلدان 

املعرتف بها من قبل االأمم املتحدة.

   ميثثكثثن تق�سيم هثثثذه الثثلثثجثثان الثثثثثالث عثث�ثثسثثرة اإىل 
فثثئثثتثثني. مثثثن نثثاحثثيثثة ، هثثنثثاك اأربثثثثثع مثثنثثاطثثق ميكن 

ت�سنيف و�سعها اجلغرا-�سيا�سي على اأنه معقد:
• كو�سوفو ،

• هونغ كونغ ،
• فل�سطني ،

• تايوان.
اأقاليم جزرية تنتمي  اأخثثرى، ت�سعة     ومثثن ناحية 
اإىل بلدان تعرتف بها االأمم املتحدة، اأو على االأقل 

مرتبطة بها:
• اأروبا )جزيرة هولندية يف البحر الكاريبي( ،

الثثتثثابثثع للمملكة  الثثكثثاريثثبثثي  )اأرخثثثبثثثيثثثل  بثثثرمثثثودا   •
املتحدة( ،

• غوام )جزيرة يف بحر الفلبني ، اإقليم غري مدمج 
بالواليات املتحدة( ،

• جزر كاميان )ثالث جزر تقع يف البحر الكاريبي 
، تابعة للمملكة املتحدة( ،

)اأرخثثبثثيثثل مثثكثثون مثثن خم�سة ع�سر  كثثثوك  جثثثزر   •
جزيرة مرتبطة بنيوزيلندا( ،

• جثثثثزر فثثريجثثن االأمثثريثثكثثيثثة )تثثتثثكثثون مثثثن ثالث 
جزر(،

)تثثتثثكثثون مثثن حوايل  فثثريجثثن الربيطانية  جثثزر   •
خم�سني جزيرة( ،

• بثثورتثثوريثثكثثو )جثثثزيثثثرة الثثكثثاريثثبثثي واأرا�ثثثسثثثي غري 
مدجمة بالواليات املتحدة( ،

• �ساموا االأمريكية )خم�س جزر تقع يف اأوقيانو�سيا 
لكنها تابعة للواليات املتحدة(.

قوانني جديدة
اأن  كثثوبثثرتثثان،  اأو�ثثسثثح بيري دي   ،1911   منذ عثثام 

من  بال�سرورة  يثثاأتثثي  اأن  يجب  ال  امل�سارك  الفريق 
اجلغرافيا  بني  الفرق  اإىل  ي�سري  مما  م�ستقل،  بلد 
عام  منذ  ولكن  ال�سيا�سية.  واجلغرافيا  الريا�سية 
اإال  الثثدولثثيثثة  االأوملثثبثثيثثة  اللجنة  تعرتف  ال   ،1996
باللجان التي متثل “دولة م�ستقلة معرتف بها من 

قبل املجتمع الدويل«.

القائمة  يف  تظهر  التي  الت�سعة  االأقاليم  وتدين     
اأنها  حلقيقة  فثثقثثط  االأوملثثثبثثثي  با�ستقاللها  اعثثثثاله 
وت�ستح�سر   .1996 عثثثثام  قثثبثثل  عثثلثثيثثه  حثث�ثثسثثلثثت 
لالإيروكوا، وهي جمموعة  املعقد  الو�سع  الكوارتز 
من �ست دول اأمريكية من الهنود احلمر، ترغب يف 
الريا�سة  امل�سابقة  يف  امل�ساركة  على  قثثادرة  تكون  اأن 

حال  يف  الالكرو�س،  لعبة  اأ�سالفها،  اخرتعها  التي 
دخول هذا ال�سنف اإىل دورة االألعاب االأوملبية لعام 
2028. ويبدو اأن القواعد املعمول بها منذ خم�سة 

وع�سرين عاًما ال ت�سعف ق�سية هذا ال�سعب... 
--------------------------------------
عن �ضلت الف ار

الأمر يتعلق باجلغرافيا ال�ضيا�ضية

لهذ� هناك 193 دولة يف �لعامل 
ولكن 205 فريق يف �لأوملبياد

�للجئون �ل�صوريون يف تركيا.. من �صيوف �إىل �أعد�ء
•• اأنقرة-وكاالت

اأن  اأوزيثثنثثيثثان  األثثثني  الرتكية  الباحثة  ك�سفت 
الالجئني ال�سوريني يف تركيا ُي�ستهدفون مرة 
اللوم  اإلثثقثثاء  ويتّم  الكراهية،  بخطاب  اأخثثرى 
االجتماعية  امل�ساكل  مثثن  الثثعثثديثثد  يف  عليهم 

واالقت�سادية يف تركيا.
“تريك�س  ملوقع  تقرير  يف  اأوزينيان،  واأ�ثثسثثارت 
اإىل اأن كمال كليت�سدار اأوغلو، زعيم  مينيت”، 
باإعادة  وعثثثد  اجلمهوري”،  “ال�سعب  حثثثزب 
الثث�ثثسثثوريثثني الثثثذيثثثن فثثثثروا عثثثرب احلثثثثثدود منذ 
اندالع احلرب االأهلية ال�سورية يف عام 2011 
ال�سلطة. اإىل  حثثزبثثه  و�ثثسثثل  اإذا  �ثثسثثوريثثا،  اإىل 
وُيلقي كيلت�سدار اأوغلو باللوم على الالجئني 
ال�سوريني يف تزايد البطالة. ونتيجة لذلك، 
ممثاًل  اجلمهوري”  “ال�سعب  حثثزب  اأ�ثثسثثبثثح 
لثثلثثغثث�ثثسثثب الثثثقثثثومثثثي املثثنثثاهثث�ثثس لثثالجثثئثثني يف 
التوا�سل  و�سائل  وتقوم ح�سابات على  تركيا. 
�سيا�سيون  التي يديرها  االجتماعي الرتكية، 
جمهولة،  �سخ�سيات  اأو  عامة  �سخ�سيات  اأو 

بحمالت تطالب برتحيل ال�سوريني.
و�ثثسثثرعثثان مثثا حتثثّولثثت احلثثمثثالت اإىل هجمات 
كثثراهثثيثثة �ثثسثثد الثث�ثثسثثوريثثني، ومثثو�ثثسثثوع نقا�س 
يدافعون  الثثذيثثن  النا�سطني  بثثني  افثثرتا�ثثسثثي 
واأولئك  الثث�ثثسثثوريثثني،  الثثالجثثئثثني  عثثن حثثقثثوق 

لالجئني  الثثفثثوري  بالطرد  يطالبون  الثثذيثثن 
ال�سوريني.

والكاتب  ال�سحفي  كيفانت�س،  اأومثثيثثت  وقثثال 
الثثثرتكثثثي املثثقثثيثثم يف ا�ثثسثثطثثنثثبثثول، لثثلثثمثثوقثثع اأنه 
اأي  ب�سهولة  يكره  الرتكي  املجتمع  اأن  يعتقد 
�سخ�س ال ينتمي اإليه. واأ�سار اإىل اأنه يف حالة 
اأي�ساً؛  هثثثوؤالء  يثثذل  املجتمع  فثثاإن  ال�سوريني، 
ويرى القوميون اأن غري االأتراك “خملوقات 
اأدنثثثثى مثثن �ثثسثثاأنثثهثثا اأن تثثدمثثر اجلثثنثث�ثثس الرتكي 
ومن ناحية اأخرى، يعتقد اأولئك،  العظيم”. 
وغري  معا�سرين  اأنف�سهم  يثثعثثتثثربون  الثثذيثثن 
وغري  “وقحون،  الثث�ثثسثثوريثثني  اأن  مثثتثثديثثنثثني، 
وحمافظني/  متح�سرين،  وغثثري  متعلمني، 
بالثقافة  �ثثسثثيثث�ثثسثثّرون  واأنثثثثهثثثثم  مثثتثثعثث�ثثسثثبثثني، 

العلمانية الرتكية«.
اأ�ستاذ  جينت�س،  �سافا�س  يتفاجاأ  مل  بثثثثدوره، 
العلوم ال�سيا�سية الرتكي املقيم يف هايدلربغ 
باأملانيا، برّد الفعل العدائي للمجتمع الرتكي 
وبح�سب   .2015 عثثام  منذ  ال�سوريني  جتثثاه 
طاملا  التي  الرتكية،  القومية  فثثاإن  جينت�س، 
“فوق  هثثي  الثثوطثثنثثي،  التعليم  نثثظثثام  لها  رّوج 
�سرائح  خمتلف  يوّحد  ومر�س  اأيديولوجية 

املجتمع«.
الرتكي  املجتمع  باإمكان  يكن  “مل  واأ�ثثسثثاف: 
عرقية  جمثثثمثثثوعثثثات  مثثثع  يثثتثث�ثثسثثامثثح  اأن  حثثتثثى 

اليونانيني  مثل  اأ�سليني  اأ�سخا�س  خمتلفة، 
واالأرمثثن وغريهم، الذين عا�سوا معهم ملئات 
حتى  يقبلوا  مل  االأرا�ثثثسثثثي.  هثثثذه  يف  ال�سنني 
االأتراك.  مثل  م�سلمون  هم  الذين  االأكثثثراد، 
لذلك، فاإن النهج القومي العدواين والهجوم 

اللفظي على ال�سوريني ال يفاجئني«.
واخلطاب  الثثكثثراهثثيثثة  “خطاب  تثثقثثريثثر  ويف 
 ،”2019 االإعثثثثثثالم  و�ثثسثثائثثل  يف  الثثتثثمثثيثثيثثزي 
دينك”،  “هرانت  مثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثة  نثث�ثثسثثرتثثه  الثثثثذي 
على  منهجي  ب�سكل  الثث�ثثسثثوريثثني  ت�سنيف  مّت 
ي�سكلون  ول�سو�س  وقتلة،  “جمرمون،  اأنهم 
تهديدات اأمنية و�سيكة مبا يف ذلك االإرهاب«.

هو:  االأهثثثثم  الثث�ثثسثثوؤال  فثثثثاإن  جلينيت�س،  وفثثًقثثا 
ال�سوريني بداًل من  النا�س من  “ملاذا يغ�سب 
حزب العدالة والتنمية احلاكم الذي يتزعمه 

الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان؟«.
الأنهم  ال�سوريني  يهاجمون  “اإنهم  واأ�ثثسثثاف: 
على  ومنفتح  حثثر  رد  تثثقثثدمي  ي�ستطيعون  ال 
اخلا�سة  ل�سيا�ساته  والتنمية  العدالة  حثثزب 
يتحّدث  اأخثثثثثثثرى،  نثثاحثثيثثة  مثثثن  بثثالثثالجثثئثثني. 
اأنفقتها  اأردوغان با�ستمرار عن االأموال التي 
االحتاد  ود  لك�سب  ال�سوريني  على  احلكومة 

االأوروبي. هذا يوؤذي ال�سعب الرتكي«.
الرتكي  االأكادميي  كاراجوز،  لكيزبان  ووفًقا 
الثثثثثذي ُيثثث�ثثثسثثثارك يف اأنثث�ثثسثثطثثة املثثنثثظثثمثثات غري 

احلكومية ويعمل مع الالجئني، فاإن العديد 
من االأتراك يهاجرون ب�سكل غري قانوين اإىل 
دول اأوروبية. “لكن املجتمع الرتكي يت�سّرف 
لي�سوا  اللجوء  طالبو  اأخثثالقثثي.  غثثري  ب�سكل 
ُيثثزعثثم اأن لثثهثثم �سالت  فثثقثثط اأولثثثئثثثك الثثذيثثن 
االأتراك،  من  العديد  يحاول  غولن.  بحركة 
وطالب،  و�سحفيون  �سيا�سيون  فيهم  مبثثن 
مثثثثثل الثث�ثثسثثوريثثني واالأفثثثثثغثثثثثان، الثثثو�ثثثسثثثول اإىل 

اليونان لطلب اللجوء.
الثثرتكثثي ال يريد  “ال�سعب  كثثاراغثثوز:  ويثثقثثول 

روؤية هذا الواقع«.

�ضلح انتخابي
اأنثث�ثثسثثار حزب  بثثعثث�ثثس  اأن  ويثث�ثثسثثيثثف كثثثازاجثثثور 
ال�سوريني  يف  يثثثرون  اجلمهوري”  “ال�سعب 
“العدالة  حلثثثثثثثثزب  حمثثثتثثثمثثثلثثثني  نثثثثاخثثثثبثثثثني 
االأتراك  الي�ساريون  يعتقد  بينما  والتنمية”، 
اأن هناك العديد من االإرهابيني بني الالجئني 

ال�سوريني واأنهم ي�سكلون خطراً كبرياً.
اإىل  ال�سوريني  جتثثاه  الكراهية  خطاب  واأدى 
القريب، من قتل  املا�سي  حثثوادث خطرية يف 
و�سرب، واعتداء. وفقاً لكيفانت�س، هناك اأي�ساً 
�سيا�سيون واأحزاب �سيا�سية يريدون اال�ستفادة 
ي�سّخون  “اإنهم  هذه.  الكراهية  حمالت  من 
غثثثري ق�سد،  عثثثن  اأو  قثث�ثثسثثد  عثثثن  الثثثكثثثراهثثثيثثثة، 
والعدوان  الثثعثثنثث�ثثسثثريثثة  املثث�ثثسثثاعثثر  ويثثثوؤّجثثثجثثثون 

لك�سب االأ�سوات يف االنتخابات املقبلة.«

نقطة الغليان
“ال�سعب  حثثثثثثزب  اأن  كثثيثثفثثانثثتثث�ثثس  ويثثثعثثثتثثثقثثثد 
التحري�س على كراهية  اأو�سل  اجلمهوري” 
االأجانب، واجلهود املبذولة الإحداث التوترات 
االجتماعية، اإىل نقطة الغليان، وهو ما ميكن 

اأن يكون له عواقب وخيمة ودموية.
يدرك  ال  اجلمهوري  ال�سعب  “حزب  ويقول: 
خطورة الق�سية. اإنهم ال ياأخذون يف احل�سبان 
كيف ميكن اأن ينتهي كل هذا. بالطبع، �سوف 
اخلطاب  هثثذا  حتثثول  اإذا  العن�سريون  يثثفثثرح 
للقتل.  ال�سوريون  تعر�س  واإذا  حقيقة،  اإىل 
اأن حزب ال�سعب  اأعتقد  اأخثثرى، ال  من ناحية 
ت�سّبب  اإذا  بالندم،  كثرياً  �سي�سعر  اجلمهوري 
االأتثثثثثراك بثثثثاالأذى لثثلثث�ثثسثثوريثثني- كثثمثثا حثثثدث يف 
منازلهم  على  الهجمات  اأو  الثث�ثثسثثوريثثني  قتل 

ومتاجرهم ».

بلينكن يف �لهند ملناق�صة ملفات 
�أفغان�صتان و�ل�صني وحقوق �لإن�صان 

اختالف بني اجلغرافيا الريا�سية واجلغرافيا ال�سيا�سية
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عربي ودويل

بايدن يعنّي م�صاعده �صفريً� لدى �لحتاد �لأوروبي 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

عنّي الرئي�س االأمريكي جو بايدن م�ساعده منذ فرتة طويلة 
مارك غيتن�ستني �سفرياً لدى االحتاد االأوروبي يف وقت ت�سعى 
بني  العالقات  تعزيز  اإىل  الدميوقراطي  الرئي�س  اإدارة  فيه 

الواليات واملّتحدة والتكّتل املكّون من 27 ع�سواً.
و�سبق لغيتن�ستني اأن �سغل يف عهد الرئي�س االأ�سبق باراك اأوباما 
من�سب �سفري الواليات املّتحدة يف رومانيا، البلد الذي يتحّدر 
منه بع�س اأ�سالفه. وخالل توّليه ال�سفارة يف بوخار�ست حاول 
ال�سلطة يف  ا�ستخدام  الإ�ساءة  الت�سّدي خ�سو�ساً  املحامي  هذا 

هذه الدميوقراطية الفتية وت�سجيع اخل�سخ�سة فيها.

وياأتي تعيني بايدن مل�ساعده القدمي يف وقت وعد فيه الرئي�س 
الدميوقراطي بتوطيد عالقات الواليات املتحدة مع حلفائها 
املثثوؤّيثثديثثن للعالقات بني  اأ�ثثسثثّد  االأوروبثثيثثني، ال �سّيما واأّنثثثه من 
�سّفتي االأطل�سي على عك�س ما كان عليه الو�سع يف عهد �سلفه 
الدولية  املوؤ�س�سات  نا�سب  الثثذي  تثثرامثثب  دونثثالثثد  اجلمهوري 

العداء واأّيد خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي.
امل�ست�سار  من�سب  غيتن�ستني  �ثثسثثغثثل  عثثامثثاً   17 مثثثثدار  وعثثلثثى 
كان  الثثتثثي  ال�سيوخ  جمل�س  يف  الثثعثثدل  للجنة  الثثدميثثوقثثراطثثي 
العالقة بني  وّطثثد  الثثذي  االأمثثر  بايدن،  ال�سناتور جو  يراأ�سها 

الرجلني.
ال�سيوخ  يوافق جمل�س  اأن  ولتثبيته يف من�سبه اجلديد يجب 

على هذا التعيني.
اأّن الدميوقراطيني ي�سيطرون على جمل�س  وعلى الّرغم من 
ال�سيوخ اإال اأّن ال�سناتور اجلمهوري تيد كروز ا�ستطاع موؤخراً 
تاأجيل اإقرار عدد من التعيينات الرئا�سية احتجاجاً منه على 
الغاز  لنقل   2 �سرتمي  نثثورد  اأنابيب  خط  ب�ساأن  بايدن  موقف 

الرو�سي اإىل اأملانيا.
وكثثان ترامب عثثنّي رجثثل االأعثثمثثال الثثري غثثثوردون �سوندالند 
اأدىل  اأن  بعد  يقيله  اأن  قبل  االأوروبثثثثثي  االحتثثثاد  لثثدى  �ثثسثثفثثرياً 
االأوكرانية  الق�سية  ب�ساأن  الكونغر�س  اأمثثام  ب�سهادته  ال�سفري 
الربملانية  حماكمته  اإىل  ال�سابق  الرئي�س  ب�سببها  اأحيل  التي 

االأوىل بق�سد عزله.

متديد تد�بري �لإغلق �لعام�آلف �ملهاجرين �إىل �لوليات �ملّتحدة عالقون يف كولومبيا
•• بوغوتا-اأ ف ب يف �صيدين �صهرً� �إ�صافيًا 

 اأعثثلثثنثثت وكثثثثاالت اإغثثاثثثيثثة  اأمثث�ثثس االأربثثثعثثثاء اأّن 
يف  �سغري  ميناء  يف  عالقون  املهاجرين  اآالف 
اإىل  تقّلهم  �سفينة  ينتظرون  حيث  كولومبيا 
بثثنثثمثثا، املثثحثثطثثة الثثتثثالثثيثثة عثثلثثى طثثريثثق رحلتهم 

الطويلة اإىل الواليات املتحدة.
وقال �سيزار زونيغا امل�سوؤول املحّلي عن احلاالت 
مهاجرين  اإّن  بر�س  فران�س  لوكالة  الطارئة 
هايتيني وكوبيني واأفارقة واآ�سيويني و�سلوا يف 
االأ�سابيع االأخرية اإىل بلدية نيكوكلي )�سمال 
غرب( باأعداد كبرية — على غري عادة — يف 
تدّفق جعل القدرات املتوا�سعة ل�سركة ال�سحن 
بلدية  اإىل  جميعاً  نقلهم  عن  عاجزة  املحلية 

اأكاندي احلدودية مع بنما.
واأ�ساف اأّنه يف غياب معابر برية اإىل احلدود، 
“تنقل ال�سركة ما ي�سل اإىل 750 )مهاجراً( 
يثثومثثيثثاً بثثيثثنثثمثثا يثث�ثثسثثل مثثثا بثثثني األثثثثف و1200 

حتى  اأنف�سنا  جنثثد  لثثذلثثك  لثثيثثلثثة.  كثثل  �سخ�س 
 10 اأكثثثر مثثن  يومنا هثثذا مثثع فائ�س )…( 

اآالف �سخ�س”.
البالغ  املدينة  بلدية  ن�سرتها  �سور  واأظثثهثثرت 
عدد �سّكانها 45 األف ن�سمة ع�سرات املهاجرين 
الثث�ثثسثثاطثثئ، يف غثثمثثرة جائحة  يثثتثثزاحثثمثثون على 
على  لهم  مكان  على  للح�سول  كوفيد-19، 

منت قارب.
ومن بني هوؤالء هناك ن�ساء حوامل وقا�سرون، 
الغالبية  اأّن  اإىل  لفت  الثثثذي  زونثثيثثغثثا  بح�سب 
يف  اأو  فنادق  يف  يقيمون  هثثوؤالء  من  ال�ساحقة 

�سقق مفرو�سة.
ويف كانون الثاين/يناير، وجد مئات املهاجرين 
اأنف�سهم عالقني يف خيام موؤقتة على ال�ساطئ 
وبنما  كولومبيا  بني  احلثثدود  اأُغلقت  اأن  بعد 

ب�سبب جائحة كوفيد.
اأحد  نيكوكلي  تقع  حيث  اأورابثثثثا  خليج  وُيثثعثثّد 
نقاط العبور الرئي�سية للمهاجرين ال�ساعني 

بنما من  املتحدة عرب  الواليات  اإىل  للو�سول 
خثثثالل ممثثثّر الثثغثثابثثة املثثعثثروف بثثا�ثثسثثم “داريني 
فتح  كولومبيا  اأعثثثادت  اأيثثار/مثثايثثو،  غاب”.ويف 
كّل  مع  والبحرية  والنهرية  الربية  حدودها 

من بنما والبريو واالإكوادور والربازيل، بعدما 
اأغلقتها الأكر من عام ب�سبب اجلائحة.

كولومبيا  فثثعثثلثثت  اجلثثثثاري  مّتثثوز/يثثولثثيثثو  ويف 
االأمر نف�سه مع فنزويال.

•• �صيدين-اأ ف ب

تدابري  اأّن  االأربثثعثثاء  اأمثث�ثثس  االأ�ثثسثثرتالثثيثثة   ال�سلطات  اأعلنت 
االإغالق العام ال�سارية يف �سيدين، كربى مدن البالد، منذ 
نهاية حزيران/يونيو ملكافحة جائحة كوفيد لن ُترفع كما 
اإ�سافياً  �سهراً  �ستمّدد  بل  ال�سهر  نهاية هذا  يف  كان مقّرراً 
املنحنى  ارتثثثفثثثاع  ب�سبب  وذلثثثثك  اآب/اأغثث�ثثسثثطثث�ثثس   28 حثثتثثى 
كثثورونثثا.وكثثان من  �سّد  التح�سني  ن�سب  و�ثثسثثاآلثثة  الثثوبثثائثثي 
املقّرر اأن ُتنهي �سيدين العمل بتدابري االإغالق بعد خم�سة 
30 مّتوز/يوليو،  اأي يف  اأ�سابيع من دخولها حّيز التنفيذ 
القيود  بهذه  العمل  االأربعاء متديد  قثثّررت  ال�سلطات  لكّن 

الأربعة اأ�سابيع اإ�سافية اأي حّتى 28 اآب/اأغ�سط�س.
وقالت رئي�سة وزراء مقاطعة “نيو �ساوث ويلز” غالدي�س 
خالل  النا�س  مثثن  نطلبه  مثثا  جثثّيثثداً  “اأدرك  برييجيكليان 
االأ�سابيع االأربعة املقبلة، لكّن ال�سبب يف ذلك هو اأّننا نريد 

حماية جمتمعنا والتاأّكد من قدرتنا على التعايف باأ�سرع ما 
النا�س  يت�سّرف  الأن  حقاً  بحاجة  “نحن  ميكن«.واأ�سافت 

كما ينبغي على الدوام. ال تتخّلوا عن حذركم«.
�سيدين  �ثثسثثّكثثان  ي�ستطيع  الثث�ثثسثثاريثثة ال  الثثتثثدابثثري  ومبثثوجثثب 
رعاية  على  احل�سول  اأو  ال�سروريات  ل�سراء  اإال  اخلثثثروج 
اإذا  الثثعثثمثثل  اإىل  الثثثذهثثثاب  اأو  الثثريثثا�ثثسثثة  ممثثار�ثثسثثة  اأو  طبية 
ت�سّجع  وال�سلطات  املدار�س مغلقة  ولكّن  اقت�ست احلاجة، 
املواطنني على مالزمة منازلهم.باملقابل اأعلن رئي�س وزراء 
والية فيكتوريا دان اأندروز اأّن اإجراءات االإغالق التي كانت 
الثالثاء  ُرفعت  اأ�سبوعني  منذ  ملبورن  مدينة  يف  �سارية 
اإىل  جنت  التي  اجلاد«.واأ�سرتاليا  والعمل  “العزم  بف�سل 
حّد كبري من املوجات االأوىل للجائحة ت�سهد حالياً وترية 
مل  بلد  يف  عثثدوى،  االأ�سد  دلتا  للمتحّورة  مت�سارعة  تف�سٍّ 
عددهم  البالغ  �سّكانه  من   13% �سوى  اليوم  حتى  يلّقح 

25 مليوناً.

•• بغداد-وكاالت

التوافقات  م�سامني  عثثن  املعلومات  مثثن  الكثري  يك�سف  مل 
اإليها  تثثو�ثثسثثل  الثثتثثي  واالقثثتثث�ثثسثثاديثثة  والع�سكرية  ال�سيا�سية 
الوفد احلكومي العراقي خالل جولة احلوار اال�سرتاتيجي 
والتي  االأمثثريكثثيثثة،  نظرياتها  مثثع  خا�ستها  الثثتثثي  االأخثثثثرية 
بايدن  جو  االأمثثريكثثي  الرئي�س  جمعت  التي  بالقمة  توجت 

برئي�س الوزراء العراقي ُم�سطفى الكاظمي.
اإنهاء  اأعثثلثثن عنه بعد القمة هثثو االإعثثثالن عثثن  اأبثثثرز مثثا  لكن 
يف  املثثتثثمثثركثثزيثثن  االأمثثريكثثيثثني  لثثلثثجثثنثثود  القتالية”  “املهمة 
القوات  واخثثتثث�ثثسثثار عمل  الثثعثثام اجلثثثثاري،  نهاية  مثثع  الثثعثثراق 
االأمريكية يف العراق على مهمتي التدريب وتقدمي امل�سورة 
للجي�س العراقي.غري اأن املراقبني يتوقعون موقفاً �سيا�سياً 
الكاظمي  م�سطفى  العراقي  الثثوزراء  لرئي�س  �سعباً  واأمنياً 
ال�سعبي  احل�سد  ف�سائل  ِقبل  مثثن  بثثغثثداد،  اإىل  عثثودتثثه  حثثال 
والداعمة  اإيثثثران  من  املُقربة  العراقية  ال�سيا�سية  والثثقثثوى 

لتلك الف�سائل.
اتخاذ  �ست�سبق  الثثلثثقثثاءات  مثثن  نوعني  اأن  املثثراقثثبثثون  ويتوقع 
من  الف�سائل  هثثذه  ِقبل  مثثن  وع�سكري  �سيا�سي  موقف  اأي 

الكاظمي.
فثثالثثتثثيثثارات الثث�ثثسثثيثثا�ثثسثثيثثة الثثعثثراقثثيثثة �ثثسثثتثثحثثاول اأن تثثفثثهثثم من 
الذي  املُثثعثثلثثن  غثثري  االتثثفثثاق  وتفا�سيل  م�سامني  الكاظمي 
املفاو�سات  جثثوالت  اأثناء  املُتحدة  الثثواليثثات  مع  اإليه  تو�سل 
املوؤخرة. بالذات فيا خ�س معاين وتف�سريات املهمة اجلديدة 

للقوات االأمريكية التي مت التوافق ب�ساأنها بينه وبني الطرف 
تفرق  وعما  امل�سورة”،  وتقدمي  التدريب  “مهمة  االأمريكي 

به عن املهمة الراهنة لهذه القوات االأمريكية على االأر�س.
حديث  يف  �سرح  اليا�سري،  مليح  العراقي  ال�سيا�سي  الباحث 
هذه  بها  تن�سط  �سوف  التي  االآلثثيثثة  عربية  نيوز  �سكاي  مثثع 
االأحزاب ال�سيا�سية العراقية، يف حال عدم ر�ساها اأو تو�سلها 
تلك  ت�ساوؤالتها  على  الكاظمي  ِقبل  من  كافية  اإجثثابثثات  اإىل 
لهذه  االأقثثثوى  االأداة  الربملانية هي  والثثدفثثاع  االأمثثن  “جلنة 
االأحثثزاب، وهي عموماً ُتعترب اللجنة االأكر مياًل وارتباطاً 

بخيارات االأحزاب ال�سيا�سية العراقية القريبة من اإيران.
للخ�سوع  الكاظمي  الإجبار  �سيء  كل  �ستفعل  اللجنة  فهذه 
هذه  �ستقدمه  الثثذي  لال�ستجواب  اأو  الربملانية،  للم�ساءلة 
اللجنة على االأقل. وتالياً �ستعقد ما ي�سبه املحاكمة العلنية 
يثثلثثتثثزم بقرار  لثثثلثثثوزراء مل  اإظثثثهثثثاره كرئي�س  لثثثه، مثثن خثثثالل 
االأجنبية  القوات  كل  باإخراج  الذي طالب  العراقي  الربملان 
باالإ�سافة   .2020 العام  اأوائثثل  الذي �سدر يف  العراق،  من 
اإىل اإظثثهثثار االتثثفثثاق اجلثثديثثد على اأنثثه غثثري مطابق ملثثا قاله 
الكاظمي نف�سه ُقبيل زيارته للواليات املُتحدة )العراق لي�س 

بحاجة الأية قوات اأمريكية(«.
املُرتقبة لرئي�س الوزراء  اأثناء الزيارة  اللقاء الثاين �سيكون 
من  عودته  عقب  طهران  اإىل  الكاظمي  م�سطفى  العراقي 
وا�سنطن وتن�سيب رئي�س اإيران اجلديد اإبراهيم رئي�سي. اإذ 
�سبق للكاظمي اأن اأعلن قبل اأيام قليلة من زيارته لوا�سنطن 
بعد  طثثهثثران  �ثثسثثاأزور  ولثثهثثذا  اال�ستقرار  اإىل  حاجة  يف  “اإننا 

تن�سيب رئي�سها اجلديد، فلدينا ملفات كثرية عالقة وهناك 
موا�سيع م�سرتكة حتتاج اإىل حوار وحلول«.

بايدن والكاظمي
م�سدر ُمقرب من رئي�س الوزراء العراقي م�سطفى الكاظمي 
�سرح يف حديث مع �سكاي نيوز عربية م�ساعي الإقناع الفريق 
االإيراين املكلف بال�ساأن العراقي بثالثة ق�سايا يف وقت واحد 
القبول  االإيثثرانثثيثثني  نظرائه  مثثن  الكاظمي  �سيطلب  “اأواًل 
من  حتقيقه  ا�ستطاع  االأمريكية،  للقوات  ان�سحاب  بن�سف 

جولة تفاو�سه هناك، وهي خطوة حُت�سب ل�سالح طهران.
مثثبثثا�ثثسثثرة الإقناع  �سي�سعى  الثثكثثاظثثمثثي  فثثثاأن  اآخثثثثر،  مثثن طثثثرف 
بثثثاأن التهدئة داخثثثل الثثعثثراق اأمنثثثا تخدم  الثثطثثرف االإيثثثثراين 
ُيدار وُين�سق  اإيثثران، والذي  احلوار االإقليمي الذي تخو�سه 
عرب العراق، على االأقل اأثناء مرحلة املفاو�سات ب�ساأن ملف 

اإيران النووي.
الطرف  مثثن  الثثطثثلثثب  �ستكون  الثثكثثاظثثمثثي  م�ساعي  اآخثثثر  اأمثثثا 
اإىل  للتهدئة  الثثعثثراقثثيثثني  حلفائه  عثثلثثى  ال�سغط  االإيثثثثثراين 
حني اإجراء االنتخابات الربملانية القادمة، وا�ستالم حكومة 

عراقية جديدة ملهامها يف البالد«.
لكن االأحداث امليدانية على االأر�س خالل ال�ساعات املا�سية، 
مع  مديد  لهدوء  الكاظمي  حتقيق  اإمكانية  �سعوبة  اأثبتت 
ا�ستند  حيث  وا�سطن،  من  عودته  ُبعيد  املُ�سلحة  الف�سائل 

املراقبون على موؤ�سرين دالني على ذلك.
حازم  ك�سخ�س  بالظهور  الكاظمي  حر�س  مثثن  بالرغم  اإذ 

بع�س  على  القب�س  اإلثثقثثاء  ِخثثثالل  مثثن  الثثقثثانثثون،  تطبيق  يف 
دون  واإن  العراقيني،  واملدنيني  ال�سيا�سيني  النا�سطني  قتلة 
اإال  اأعمالهم،  لتنفيذ  لهم  والدافعة  الراعية  اإعالن اجلهات 
اأن عمليات اغتيال النا�سطني العراقيني قد توا�سلت، حتى 
النجل  ُقتل  حيث  املُتحدة،  للواليات  الكاظمي  زيثثارة  اثناء 
البهاديل و�سط  ال�سهرية فاطمة  العراقية  للنا�سطة  الثاين 

مدينة الب�سرة.
 كذلك ت�سربت اأنباء اإعالمية وا�ستخباراتية عن و�سول قائد 
فيلق القد�س االإيراين اجلرنال اإ�سماعيل قاين اإىل العا�سمة 
العراقية بغداد يف زيارة “�سرية”، �سيجتمع خاللها مع ِكبار 

العراقية.  املُ�سلحة  الف�سائل  وزعثثمثثاء  ال�سيا�سيني  الثثقثثادة 
االأ�سبق  القائد  زيثثثارات  ِقبله  ومثثن  قثثثاين،  زيثثثارات  اأن  حيث 
قا�سم �ُسليماين كانت ت�ستبق حمالت ت�سعيد مكثفة تقودها 
الثثثقثثثوات االأمثثريكثثيثثة يف العراق،  الثثعثثراقثثيثثة �ثثسثثد  الثثفثث�ثثسثثائثثل 
واملقربة  املح�سوبة  العراقية  ال�سيا�سية  القوى  �سد  وكذلك 
بالذات رئي�س  العراقي،  امل�سهد  املُتحدة �سمن  الواليات  من 
االأمنية يف  واالأجهزة  قادة اجلي�س  الثثوزراء وحكومته وكبار 

البالد، اإىل جانب الن�سطاء ال�سيا�سيني واملدنيني.

بعد زيارة و��صنطن.. ماذ� ينتظر �لكاظمي يف بغد�د؟

ملاذ� على بايدن �حلذر من عر�س �أردوغان حماية مطار كابول؟
•• وا�صنطن-وكاالت

الدميوقراطيات  عن  الدفاع  موؤ�س�سة  يف  تركيا  برنامج  مدير  ان�سم 
اأيكان اإردمري اإىل عدد كبري من املحللني ال�سيا�سيني الذين يحذرون 
كثثي توؤمن  الثثوثثثوق برتكيا  بثثايثثدن مثثن مغبة  الرئي�س االأمثثريثثكثثي جثثو 

احلماية ملطار كابول بعد مغادرة القوات االأمريكية اأفغان�ستان.
يذّكر اإردمري يف جملة “نيوزويك” باأن الرئي�س الرتكي رجب طيب 
م�ساكل  لديها  “لي�س  تركيا  بثثاأن  املا�سي  االأ�ثثسثثبثثوع  اعثثرتف  اأردوغثثثثان 
اأن  اقثثرتاح  اإىل  اأردوغثثان  مت�ساربة مع معتقدات )طالبان(”. وذهثثب 
مهمة حلف �سمال االأطل�سي والواليات املتحدة كانت غري �سرعية منذ 
هناك  كانت  لقد  اأفغان�ستان؛  االإمربيالية  القوى  “دخلت  بدايتها: 

الأكر من ع�سرين عاماً«.

لي�ش اخليار الأكرث حكمة
امل�ستمرة  املفاو�سات  و�سط  الت�سريحات حتذيراً  اإردمري يف هذه  راأى 
بني اأنقرة ووا�سنطن حول عر�س اأردوغثثان ن�سر قوات تركية لتوفري 
هو  واملثثطثثار  االأمريكيني.  رحيل  بعد  الثثدويل  كابول  االأمثثن يف مطار 
الو�سول  اإمكانية  ويثثوؤمثثن  اخلثثارجثثي  العامل  مع  كابول  حياة  �سريان 
اأوائل  اأفغان�ستان.  اإىل  االأجثثانثثب  والديبلوما�سيني  االإغثثاثثثة  لعمال 
ال�سهر احلايل، قال الناطق با�سم البنتاغون جون كريبي اإن “الرئي�س 
اأو�سح اأننا �سنحافظ على ح�سور ديبلوما�سي يف كابول. نحن نعلم اأنه 
للتمكن من فعل ذلك، �سيكون عليك التمتع باأمن منا�سب يف املطار«.

اإىل  املثثطثثار  حماية  اإ�ثثسثثنثثاد  اأن  كاتباً  الت�سريح  هثثذا  على  اإرمثثثري  يعلق 
الرئي�س الرتكي قد ال يكون اخليار االأكر حكمة. فالأردوغان تاريخ 
وت�سكل  الثثزمثثن.  مثثن  لثثفثثرتة  الن�سرة  وحثثتثثى جبهة  دعثثم حما�س  مثثن 
الن�سرة واجهة تنظيم القاعدة يف �سوريا. كذلك، �ساعد اأردوغان اإيران 
على التهرب من العقوبات االأمريكية كما ا�سرتى اأ�سلحة من رو�سيا 

التي متثل اخل�سم االأول حللف �سمال االأطل�سي.

هكذا �ضعف موقفه
ليونة  باأردوغان، كانت هنالك دوماً  على الرغم من خماطر الوثوق 
التطور  بثثداأ  الرتكي.  الرئي�س  االإدارة جتاه حكومة  نربة  وا�سحة يف 
اأوائثثل يونيو )حزيران(، حني اقرتح وزير الدفاع الرتكي حتويل  يف 
واإدارة  اإىل حرا�سة  اأفغان�ستان  500 جندي من بالده موجودين يف 
ولوج�ستياً  مالياً  دعماً  احللفاء  تقدمي  افثثرتا�ثثس  على  كابول  مطار 

و�سيا�سياً كافياً.
املثث�ثثسثثوؤولثثني االأمريكيني  اإجثثثثثثراء  يثثومثثني عثثثن  بثثعثثد  وحتثثثثدث كثثريبثثي 

“حمادثات م�ستمرة مع القادة االأتراك حول خططهم الأمن املطار” 
احرتام  وعلينا  اتثثخثثاذه  اأردوغثثثثان  على  وطنياً  “قراراً  كثثان  ذلثثك  واأن 
على  طالبان  با�سم  ناطق  اأ�ثثسثثر  )حثثزيثثران(،  يونيو   10 ويف  ذلك”. 
الذي  االتفاق  بناء على  اأفغان�ستان  من  اأي�ساً  ان�سحاب تركيا  �سرورة 
مت مع االأمريكيني يف فرباير )�سباط( 2020. اأ�سعف ذلك موقف 

اأردوغان قبل لقائه ببايدن يف 14 يونيو.

ما ح�ضل بدءًا من �ضتة اأعوام
كان الرئي�س الرتكي حري�ساً على اال�ستثمار يف ماأزق بايدن االأفغاين 
الذي �سمل حتديات لوج�ستية اإ�سافة اإىل اإحباط احللفاء االأطل�سيني. 
بايدن  مع  القمة  خثثالل  كابول  ب�ساأن  عر�سه  اأردوغثثثان  راجثثع  لذلك، 
لي�سمن التعاون االأمني مع املجر وباك�ستان من اأجل حماية املطار. 
واأمل اأردوغان اأي�ساً اأن تتدخل باك�ستان وقطر اللتان تتمتعان بنفوذ 
موقف  تغريا  كي  تركيا،  مع  حتالفية  وبعالقات  طالبان  حركة  على 

احلركة املعار�س للوجود الرتكي.
 23 الرتكية حدود عر�سها: يف  اأو�سحت احلكومة  نف�سه،  الوقت  يف 
يونيو، قال وزير الدفاع اإن تركيا لن تن�سر قوات اإ�سافية يف اأفغان�ستان 
التقارير  وتذكر  هناك.  املوجودين   500 الث  باجلنود  �ستكتفي  واإنها 
توفري  وترف�س  املطار  خثثارج  قتالية  مهمة  اأي  تخو�س  لن  اأنقرة  اأن 
كابول  يف  البعثات  مقار  بني  املتنقلة  الديبلوما�سية  للمواكب  االأمثثن 
ومطارها. ويف هذه االأثناء، قد تبدو طلبات اأنقرة ب�ساأن الدعم املايل 
واللوج�ستي مبالغاً بها كما ح�سل حني زعمت بدءاً من 2015، اأنها 
�ستتوىل قيادة حماربة داع�س بداًل من التحالف الذي تقوده وا�سنطن 

يف �سوريا. لكنها مع ذلك، رف�ست تخ�سي�س املوارد الالزمة.

غ�ضب حمتمل و�ضربة لطموحاته
ن�سر حوايل  تثثركثثيثثا  عثثن تخطيط  تثثقثثاريثثر  اإىل وجثثثود  اإردمثثثثري  اأ�ثثسثثار 
اأفثثغثثانثث�ثثسثثتثثان كثثمثثا فعلت يف  األثثفثثي عن�سر مثثن املثثرتثثزقثثة الثث�ثثسثثوريثثني يف 
التطور غ�سب  اأن يثري هثثذا  املثثرجثثح  بثثثاخ. مثثن  قثثره  ونثثاغثثورنثثو  ليبيا 
اأخرى ب�سبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب  اأطل�سية  وا�سنطن ودول 
�سبتمرب  اأواخثثثثر  املثثرتثثزقثثة  �سد  املثثتثثحثثدة  لثثثالأمم  تابعة  جلنة  وجهتها 
الوح�سية والتعذيب  بينها االختطاف واملعاملة  املا�سي، من  )اأيلول( 

واالغت�ساب والنهب.
الرتكية  القوات  لوجود  معار�ستها  طالبان  توا�سل  االأثثثنثثاء،  هذه  يف 
�ستنظر  باأنها  احلثثايل  يوليو   13 يف  حتثثذيثثراً  مطلقة  اأفغان�ستان  يف 
اليوم  �سدهم. يف  “اجلهاد”  االأتثثراك كمحتلني و�ست�سن  اإىل اجلنود 
مل  اأنقرة  اإن  قائاًل  التهديد  اأهمية  من  تركي  م�سوؤول  خفف  التايل، 

ُيجِر  مل  وفيما  عدواين”.  “موقف  طالبان  حلركة  يكون  اأن  تتوقع 
مقرتح  عن  تراجعت  قد  طالبان  كانت  مبا�سرة،  حمادثات  الطرفان 
لعقد قمة �سالم يف اأنقرة �سهر اأبريل )ني�سان( املا�سي، موجهة �سربة 

لطموحات اأردوغان باأن ي�سبح و�سيطاً رئي�سياً يف اأفغان�ستان.

اأين القلق الأمريكي من اأ�ش400-؟
لعبة  منطق  حثثول  �سككوكاً  تثري  اأردوغثثثان  تعرجات  اأن  اإردمثثثري  كتب 
اأنقرة. ففي 19 يوليو، رفع اأردوغان التحدي عرب دعوة طالبان اإىل 
لكن يف اليوم التايل، اأقدم الرئي�س  “اإنهاء احتالل تراب اأ�سقائهم”. 
الرتكي على ا�ستدارة كاملة عرب القول اإنه ال يعرت�س على معتقدات 
طالبان. بالرغم من الثغرات يف مقرتحاته، يبدو اأن اأردوغان يراهن 
على ا�ستفادة م�سبقة. منذ عر�ست تركيا حرا�سة واإدارة مطار كابول، 
الداخلية  اأردوغثثثثثان  لثثتثثجثثاوزات  انثثتثثقثثاداتثثهثثا  مثثن  بثثايثثدن  اإدارة  خففت 

واخلارجية.
جهودها  ب�سبب  اأنثثقثثرة  اإدانثثثة  عن  االأمريكيون  امل�سوؤولون  امتنع  لقد 
امل�ستمرة حلظر ثاين اأكرب حزب معار�س يف البالد، وهو حزب ال�سعوب 
الدميوقراطي. عالوة على ذلك، ال تت�سمن البيانات عن االت�سالني 
19 يونيو و7 يوليو بني وزيري الدفاع االأمريكي  اأجريا يف  اللذين 

والرتكي اأي ذكر للمخاوف االأمريكية من ن�سر اأنقرة منظومة اأ�س-
20 يوليو  اأعلن م�سوؤول رو�سي يف  400 الرو�سية. يف غ�سون ذلك، 
ال  اأ�س-400،  منظومة  من  الثانية  الدفعة  ت�سليم  اإىل  بالن�سبة  اأنه 
كما  مثثايل،  وقثثد مت و�سع منثثوذج  جثثاريثثة،  النهائية  “امل�ساورات  تثثزال 

برنامج للتعاون التقني حول امل�سروع«.

خطورة النطباع اخلطاأ
يرى اإردمري اأنه قد يكون الأردوغثثان االنطباع اخلطاأ باأن مفاو�ساته 
امل�ستمرة مع اإدارة بايدن قد وفرت له احل�سانة كي يتابع ن�سر الدفعة 
يف  عقابية  الإجثثثراءات  عّر�سته  التي  ال�سواريخ  منظومة  من  الثانية 
دي�سمرب )كانون االأول( املا�سي مبوجب قانون مواجهة اأعداء اأمريكا 
عرب العقوبات. وي�سيف اأن موا�سلة تركيا ن�سر جنودها يف اأفغان�ستان 
ميكن اأن تخفف بع�س املخاطر يف كابول، لكن على ال�سعيد الواقعي، 

ال ميكنها تقدمي عالج م�ستدام مل�ساكل اأفغان�ستان الو�سيكة.
كذلك، وفيما يوا�سل امل�سوؤولون االأمريكيون مفاو�ساتهم مع اأردوغان 
حول اتفاق قد ال يتحقق اأبداً، �سيكون من احلكمة اأال تفاقم وا�سنطن 
االنطباع  اأردوغثثثان  اإعطاء  عرب  اأخثثرى  اأماكن  يف  االأمنية  التهديدات 

باأنه قادر على التمتع باحل�سانة بناء على اتفاق اأفغاين.

خفر �ل�صو�حل �لرتكي يحتجز 200 مهاجر �أفغاين
•• اأنقرة-رويرتز

قال خفر ال�سواحل الرتكي واملنظمة الدولية للهجرة  اأم�س االأربعاء اإن ال�سلطات الرتكية احتجزت قاربا 
يقل اأكر من 200 مهاجر اأفغاين يف بحر اإيجه كان متجها اإىل اأوروبا.

وذكر م�سوؤول يف خفر ال�سواحل اأن املهاجرين كانوا يف طريقهم اإىل اإيطاليا على ما يبدو. واأ�ساف اأن اأغلب 
231، كانوا من اأفغان�ستان يف حني كان عدد قليل منهم من �سوريا واإيران واإريرتيا  املهاجرين، وعددهم 

وباك�ستان.
اإىل مركز ترحيل يف بلدة  واحتجز خفر ال�سواحل مواطنني تركيني كانا يقودان القارب، ونقل املهاجرين 

اأيواجيك بغرب تركيا.
ال�سرقية مع  املا�سية تدفقا جديدا للمهاجرين االأفغان الذين عربوا حدودها  و�سهدت تركيا يف االأ�سابيع 
االأ�سبوع  مهاجر   1500 قرابة  الرتكية  ال�سلطات  واحتجزت  اأفغان�ستان.  يف  العنف  ت�ساعد  و�سط  اإيثثران، 

املا�سي.

�إ�صابة �صيني بجروح 
يف هجوم بكر�ت�صي 

•• كرات�صي-اأ ف ب

االأقل  على  �سيني  مواطن  اأُ�سيب 
يف هثثثجثثثوم مثث�ثثسثثّلثثح وقثثثثع االأربثثثثعثثثثاء 
يف  ال�ساحلية  كثثراتثث�ثثسثثي  مثثديثثنثثة  يف 
جثثنثثوب بثثاكثث�ثثسثثتثثان، وفثثثق مثثا اأفثثثثادت 

م�سادر يف ال�سرطة.
على  كانا  م�سّلحان  واأطلق رجالن 
منت دراجة نارية، النار على �سيارة 
م�سنع  يف  يعمالن  �سينَيني  تثثقثثّل 
حملي، ما اأدى اإىل اإ�سابة اأحدهما 
يف ذراعه.وقال قائد �سرطة منطقة 
جنوب كرات�سي اأكرب ريا�س لوكالة 
فران�س بر�س، اإن ال�سيني اجلريح 
احلظ  وحل�سن  م�ستقّر  و�سع  “يف 

مل ُي�سب يف ع�سو حيوي«.
واأكد املتحدث با�سم وزارة اخلارجية 
ال�سينية ت�ساو ليجيان اأن “ال�سني 
تراقب عن كثب هذا امللف الذي ال 
يزال مو�سع حتقيقات«.واعترب اأن 
“هذه احلادثة هي حالة معزولة” 
من  واثقون متاماً  “نحن  م�سيفاً 
اأن ال�سلطات الباك�ستانية �ست�سمن 
والعاملني  املثثثثواطثثثثنثثثثني  �ثثثسثثثالمثثثة 
باك�ستان«.ياأتي  يف  الثث�ثثسثثيثثنثثيثثني 
هثثثذا الثثهثثجثثوم بثثعثثد اأ�ثثسثثبثثوعثثني من 
هجوم  يف  �سينيني  تثث�ثثسثثعثثة  مثثقثثتثثل 
تثثقثثّل مهند�سني  ا�ثثسثثتثثهثثدف حثثافثثلثثة 
وخثثثثثثثثرباء مثثث�ثثثسثثثاحثثثة وعثثثامثثثلثثثني يف 
جمال ال�سيانة امليكانيكية يعملون 
يف م�سروع بناء �سّد دا�سو يف اإقليم 
اعتربت  بختونخوا.وبعدما  خيرب 
الهجوم  اأن  الباك�ستانية  ال�سلطات 
اأقّرت بوجود  على احلافلة حادٌث، 
املكان، لكنها مل  اآثار متفجرات يف 
التفا�سيل حتى  مثثن  مثثزيثثداً  ُتثثعثثِط 

االآن.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي - وام:

كرم معايل اللواء ركن طيار فار�س خلف املزروعي القائد العام ل�سرطة اأبوظبي 
وبح�سور �سعادة اللواء مكتوم علي ال�سريفي مدير عام �سرطة اأبوظبي القطاعات 
يف   2021-2020 املو�سم  خطة  انتهاء  بعد  الريا�سي،  الن�ساط  يف  املتميزة 

من  الريا�سيون  حققه  مبا  م�سيدا  م�سابقة،   21 من  املكونة  اأبوظبي  �سرطة 
اإجنازات متميزة يف خمتلف امل�سابقات والبطوالت الريا�سية.

وقال معاليه " اإننا نعتز باالإجنازات الريا�سية التي حتققت من خمتلف قطاعات 
�سرطة اأبوظبي وقدمت �سورة ريا�سية م�سرفة، موؤكدا تطلع القيادة العامة من 
اإىل حتقيق املزيد من االإجنثثازات واالأرقثثام يف  خالل هذه النجاحات الريا�سية 

البطوالت الريا�سية املقبلة يف ظل توجيهات القيادة الر�سيدة لالرتقاء بال�ساأن 
الريا�سي و�سباقات الريادة والتميز".

واملنافذ حل�سوله على  االأمثثن  �سوؤون  تكرمي فريق قطاع  وجثثرى خالل احلفل 
"درع الرماية" يف املجموع العام ببطولة ال�سيخ مبارك بن حممد  املركز االأول 
للرماية والتي ت�سمنت 5 م�سابقات يف الرماية للرجال وال�سيدات، وفريق قطاع 

املهام اخلا�سة حل�سوله على املركز االأول يف املجموع العام وفوزه بدرع بطولة 
للرجال  م�سابقة   11 على  ا�ستملت  والثثتثثي  اأبوظبي  �سرطة  عثثام  مدير  �سعادة 
قائد  معايل  درع  على  واملنافذ حل�سوله  االأمثثن  �سوؤون  قطاع  وفريق  وال�سيدات 
عام �سرطة اأبوظبي يف املجموع العام خلطة الن�ساط الريا�سي مو�سم 2020-

وهو جمموع جميع البطوالت خالل املو�سم الريا�سي.  2021

•• دبي-الفجر:

ي�ستعد جمل�س دبي الريا�سي بالتعاون مع هيئة املعرفة والتنمية الب�سرية 
"األعاب مدار�س دبي" الدورة الريا�سية  بدبي الإطالق الن�سخة الثانية من 
اأ�س  "اإي  �سركة  تنظمها  التي  دبي  للمدار�س اخلا�سة يف  نوعها  االأكثثرب من 
اأم"، وتقام خالل الفرتة من �سبتمرب 2021 اإىل يونيو 2022 مبواجهات 

ميدانية يف �ساالت ومالعب عدد من املدار�س اخلا�سة.
وياأتي تنظيم الدورة يف اإطار جهود جمل�س دبي الريا�سي لتطوير الريا�سة 
يف القطاع املدر�سي تاأكيًدا على الدور املحوري الذي تلعبه املدار�س يف تطوير 
احلركة الريا�سية بالدولة بو�سفها قاعدة الهرم الريا�سي ال�سحيح والتي 
اإىل  وتقودها  واملنتخبات  االأندية  ترفد  التي  الواعدة  املواهب  منها  تنطلق 
من�سات التتويج يف خمتلف املحافل الدولية، حيث متثل البطوالت الريا�سية 

املواهب  وتثثطثثويثثر  انثثتثثقثثاء  عملية  يف  التاأ�سي�سية  املثثحثثطثثات  اأوىل  املثثدر�ثثسثثيثثة 
الدورة  تنظيم  من  املجل�س  يهدف  كما  لالأندية،  االن�سمام  قبل  الريا�سية 
البدين  والن�ساط  الريا�سة  ممار�سة  باأهمية  املثثدار�ثثس  يف  الوعي  زيثثادة  اإىل 
للجميع،  والرفاهية  والعقلية  البدنية  ال�سحة  لتعزيز  و�سيلة  باعتبارها 
الريا�سيني  اأعثثداد  وزيثثادة  واالأندية  املدار�س  العالقة بني  تعزيز  اإىل جانب 
املنتمني الأندية دبي من خالل تو�سيع قاعدة املمار�سني يف املدار�س وتو�سيع 
يتناف�س  التي  املدر�سية  امل�سابقات  عرب  الريا�سية  املواهب  اكت�ساف  قاعدة 
فيها الطلبة والطالبات من خمتلف االأعمار واجلن�سيات ، واإتاحة الفر�سة 
لالأندية الختيار اأف�سل املواهب منهم و�سمهم لفرقها يف االألعاب املختلفة، 
مع  الريا�سات  خمتلف  يف  مناف�سات  الطلبة  خو�س  من  اأي�سا  واال�ستفادة 

اأقرانهم يف مدار�س دبي.
الثثدورة، التي تقام برعاية جمموعة  ويت�سمن برنامج الن�سخة الثانية من 

الكرة  قثثدم،  كرة  هي:  ريا�سة   21 يف  مناف�سات  التعليمية،  جيم�س  مدار�س 
بول(،  )نثثت  ال�سبكة  كثثرة  الطائرة،  الري�سة  املثثاء،  كثثرة  ال�سلة،  كثثرة  الطائرة، 
الهمم،  اأ�سحاب  ريا�سات  مناف�سات  الكرتونية،  األعاب  ترايثلون،  اجلولف، 
الكارت،  �سيارات  قثثوى،  األعاب  ال�ساحية،  اخثثرتاق  هوائية،  دراجثثات  كريكت، 

تن�س، �سباحة، التزلج على الثلج، �سطرجن، تن�س طاولة، البادل تن�س.
ومن املقرر اأن ي�سارك يف مناف�سات الدورة اأكر من 20 األف طالب وطالبة 
وملختلف  املثثدار�ثثس  جلميع  جمانية  الريا�سية  الثثثدورة  يف  امل�ساركة  اأن  حيث 
 9 حتت  عمر  من  بداية  البدنية  وامل�ستويات  والفئات  واجلن�سيات  االأعثثمثثار 
�سنوات حتى عمر حتت 19 �سنة و�سيتم تطبيق برنامج انتقاء املواهب من 
جميع االألعاب الريا�سية كما �سيتواجد يف املناف�سات ممثلون عن اأندية دبي 

النتقاء املوهوبني وت�سجيلهم ومتابعة تطور اأداءهم وم�ستوياتهم. 
 وتتيح هذه املبادرة الفر�سة جلميع طلبة املدار�س اخلا�سة الإبراز مواهبهم 

وقدراتهم الريا�سية، كما يتم اإن�ساء ملف ريا�سي لكل العب ي�سجل يف الدورة 
بحيث ميكنه اال�ستفادة منه خالل انتقاله اإىل املرحلة اجلامعية واالن�سمام 

لالأندية الريا�سية من اأجل اللعب يف امل�ستوى العايل.
االألعاب  مثثن  عثثدد  يف  مناف�سات  تنظيم  �سهدت  قثثد  االأوىل  الن�سخة  وكثثانثثت 
اإقبااًل  و�سهدت  اجلائحة  اأثناء  االحثثرتازيثثة  االإجثثثراءات  ب�سبب  االلكرتونية 
كبرًيا حيث �سارك فيها اأكر من 1500 طالب من 106 مدر�سة خا�سة 

بدبي.
وتعد الدورة الريا�سية منوذجا للتعاون الريا�سي بني جمل�س دبي الريا�سي 
والقطاع اخلا�س وهو التعاون الذي �سهد اإطالق العديد من املبادرات من 
بينها الدورة الريا�سية لل�سركات وبطوالت اأكادمييات الكرة وبطولة مدراء 
الريا�سية  والثثبثثطثثوالت  الثثثثدورات  مثثن  الكثري  وغثثريهثثا  للجولف،  ال�سركات 

املختلفة.  

قائد عام �صرطة �أبوظبي يكرم �لقطاعات �ملتميزة يف �ملجال �لريا�صي

من اأجل تطوير الريا�ضة املدر�ضية, ومب�ضاركة 20 األف طالب وطالبة 

يف �لن�صخة �لثانية من »�ألعاب مد�ر�س دبي« ريا�صة   21

ت�سّدر الرامي الكويتي عبد الرحمن الفيحان ترتيب اليوم االأول من مناف�سات 
الرتاب، اأم�س االأربعاء يف اأوملبياد طوكيو ال�سيفي.

�سافات  التايلندي  مثثع  بالت�ساوي  طبقا،   75 اأ�ثثسثثل  مثثن   74 الفيحان  واأ�ثثسثثاب 
�سريثابورن واالإيطايل ماورو دي فيليبي�س والت�سيكي يريي ليبتاك.

وت�سّدر الفيحان البالغ 35 عاما، بح�سب اأف�سلية "كاونت باك" )العّد العك�سي(، 
اإذا كان اأول املهدرين بني املت�ساوين.

ثالثا يف  العا�سرة، حلوله  بعمر  الرماية  بثثداأ  الثثذي  الفيحان  نتائج  اأبثثرز  وكانت 
بطولة العامل 2018 يف ت�سانغوون الكورية اجلنوبية.

واأقيمت االربعاء ثالث جوالت، بواقع 25 طبقا لكل واحدة، وت�ستكمل بجولتني 
اأخريني اخلمي�س، بحيث يتاأهل اأول �ستة رماة اإىل الدور النهائي.

الرميحي  حممد  القطري   ،)73( تا�سعا  حميلبة  العزيز  عبد  امل�سري  وحثثّل 
 ،)72( ع�سر  ثامن  الر�سيدي  طالل  الكويتي   ،)72( ع�سر  ال�ساد�س  املركز  يف 

وامل�سري اأحمد ظاهر يف الثاين والع�سرين )71(.
وطالل هو جنل عبداهلل الر�سيدي الذي احتفظ يف الدورة احلالية بربونزية 
ال�سكيت. ويف مناف�سات ال�سيدات التي ت�ستكمل اليوم اخلمي�س بجولتني، اأ�سابت 
كل من امل�سرية ماغي ع�سماوي واللبنانية راي با�سيل 67 طبًقا من اأ�سل 75، 

مقابل 75 للمت�سدرة ال�سلوفاكية �سو�سانا �ستيفت�سيكوفا.
علًما  26 مناف�سة،  اأ�سل  23 من  املركز  وبا�سيل   21 املركز  واحتلت ع�سماوي 
اأ�سحاب  حتديد  يتم  حيث  النهائي  الثثثدور  اإىل  يتاأهلن  رامثثيثثات  �ست  اأول  بثثاأن 

امليداليات.

قّرر بطل اأوروبا العداء الرنوجي ياكوب اإينغيربيغت�سني عدم خو�س 
�سباق 5 اآالف مرت يف اأوملبياد طوكيو املقام حالياً وحتى الثامن من 
1500 م وحماولة  اأغ�سط�س، وذلك بهدف الرتكيز على �سباق  اآب 
الألعاب  الرنوجي  االحتثثاد  االأربثثعثثاء  اأعلن  ما  بح�سب  بذهبيته  الفوز 

القوى.
وقال االحتاد الرنوجي يف بيان اإن ابن الع�سرين عاماً، الفائز بلقب 
بطل اأوروبا ل�سباقي 1500 و5 اآالف مرت عام 2018، قّرر الرتكيز 
على �سباق واحد الأ�سباب تتعلق بالربنامج، مو�سحاً يف ح�سابه على 
�سيكون  م   1500 �سباق  بثثاأن  اإينغيربيغت�سني  يثثاكثثوب  "قّرر  تويرت 

م�ساركته الوحيدة يف طوكيو 2020".

م   1500 بني  اجلمع  ال�سعب  من  يجعل  الزمني  "اجلدول  وتابع 
و5000 م، وهو قّرر خو�س 1500 م".

و�سّجل الرنوجي اأ�سرع زمن لهذا العام يف �سباق 5 اآالف مرت وقدره 
12:48.45 دقيقة حققه يف لقاء روما ال�سهر املا�سي، يف حني اأن 

اأف�سل رقم له لهذا العام يف 1500 م هو ثالث اأف�سل رقم فقط.
الرنوجي  على  يتوجب  كثثان  طوكيو،  يف  ال�سباقني  خو�س  قثثّرر  ولثثو 
من  �ثثسثثاعثثات  قبل  املقبل  الثثثثثالثثثاء  م   1500 ت�سفيات  يف  املثث�ثثسثثاركثثة 
االأطول  امل�سافة  من  االن�سحاب  قثثرار  وبالتايل  م،  اآالف   5 ت�سفيات 
�سيجنبه خو�س ثالثة �سباقات يف ثالثة اأيام بني اخلام�س وال�سابع 

من اآب اأغ�سط�س.

�إينغيربيغت�صني لن يخو�س 5 �آلف مرت للرتكيز على 1500 مرت �لكويتي �لفيحان يت�صدر �ليوم �لأول يف �لرت�ب بالرماية 
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و�ساحل  الثثثربازيثثثل  منتخبا  تثثثاأّهثثثل 
النهائي من  ربثثع  الثثثدور  اإىل  الثثعثثاج 
م�سابقة كرة القدم يف اأوملبياد طوكيو 
اأملثثانثثيثثا، بعد فوز  احلثثثايل واأقثث�ثثسثثيثثت 
 1-3 ال�سعودية  على  اللقب  حامل 
وتثثثعثثثادل املثثنثثتثثخثثب االإفثثثريثثثقثثثي اأمثثثام 
و�سيف الدورة ال�سابقة اأملانيا 1-1 
�سمن مناف�سات املرحلة الثالثة من 

املجموعة الرابعة االأربعاء.
ال�سامبا"  "راق�سو  وتثثثث�ثثثثسثثثثّدر 
املثثجثثمثثوعثثة بثثر�ثثسثثيثثد 7 نثثثقثثثاط من 
العاج  اأمثثثام �ساحل  فثثوزيثثن وتثثعثثادل، 
مع خم�س نقاط من فوز وتعادلني، 
مقابل 4 نقاط الأملانيا من فوز يتيم 
وتثثعثثادل وخثث�ثثسثثارة. وتثثذيثثل املنتخب 
ال�سعودي الفرق من دون نقاط من 

هزائم.  3
املنتخب  يثثديثثن  االأوىل،  املثثثبثثثاراة  يف 
مهاجم  اإىل  بثثثثفثثثثوزه  الثثثثربازيثثثثلثثثثي 
اإيثثثثفثثثثرتثثثثون ريثثث�ثثثسثثثارلثثثيثثث�ثثثسثثثون الثثثثذي 
و3+90(،   76( ثثثنثثائثثيثثة  �ثثسثثجثثل 
بثثعثثد ثثثالثثثيثثتثثه مثثثن ربثثاعثثيثثة فريقه 
يف  لينفرد   ،2-4 اأملثثانثثيثثا  مثثرمثثى  يف 
بخم�سة  الثثهثثدافثثني  ترتيب  �ثثسثثدارة 
اأهثثثداف وبثثفثثارق هثثدف عثثن املهاجم 

اأندري-بيار  الثثفثثرنثث�ثثسثثي  املثثخثث�ثثسثثرم 
جينياك.

الت�سجيل  الثثثثثربازيثثثثثل  وافثثثتثثثتثثثحثثثت 
عثثرب مثثهثثاجثثم هثثرتثثا بثثرلثثني االأملثثثاين 
ماتيو�س كونيا يف الدقيقة 14، قبل 
عبداالإله  الن�سر  العثثب  يثثثدرك  اأن 

العمري التعادل يف الدقيقة 27.
وغاب عن �سفوف املنتخب االأ�سفر 
العب و�سط اأ�ستون فيال االنكليزي 
بطاقة  تلقيه  بعد  لثثويثثز  دوغثثال�ثثس 
حثثثمثثثراء يف املثثثبثثثاراة الثث�ثثسثثابثثقثثة اأمثثثام 
التعادل  انتهت  الثثتثثي  الثثعثثاج  �ساحل 

ماتيو�س  منه  بثثدال  وحثثثّل  ال�سلبي، 
هرنيكه من غرمييو.

14 دقيقة  اللقب بعد  تقدم حامل 
بثثثعثثثد ركلة  مثثثثن �ثثثسثثثافثثثرة الثثثبثثثدايثثثة 
ركنية نفذها كالودينيو من الي�سار 
�سباك  بثثثراأ�ثثثسثثثه يف  كثثونثثيثثا  وتثثابثثعثثهثثا 

احلار�س ال�سعودي اأمني بخاري.
النتيجة،  ت�ساعف  الربازيل  وكادت 
اإال اأن راأ�سية اأنتوين بعد متريرة من 
ا�سطدمت  اأرانثثا  الظهري غيلريمي 
فوق  كالودينيو  تابعها  بالعار�سة، 

املرمى )19(.
التعادل  الثث�ثثسثثعثثودي  املنتخب  اأدرك 
ركلة  فثثثبثثثعثثثد  ذاتثثثثثهثثثثثا،  بثثثالثثثطثثثريثثثقثثثة 
حثثثرة ثثثابثثتثثة نثثفثثذهثثا العثثثب الهالل 
كارلو�س  دييغو  علت  الفرج  �سلمان 
راأ�سية  تابعها  العمري  اإىل  وو�سلت 
معّو�ساً   ،)26( ال�سباك  يف  عك�سية 
مرمى  يف  اخلطاأ  طريق  عن  هدفه 
�ساحل  اأمثثام  اخل�سارة  فريقه خالل 
املنتخب  الحقاً  ن�سط   .2-1 العاج 
املرمى  اأرانثثثثثثثا  فثثثهثثثّدد  الثثثثربازيثثثثلثثثثي، 
ال�سعودي بكرة قوية مرت مبحاذاة 
االأّول  اأن ميثثّرر  القائم )36(، قبل 
تابعها  املنطقة  داخثثل  عر�سية  كثثرة 
اأنتوين بت�سديدة من م�سافة قريب 

ارمتى لها بخاري بنجاح )40(.
تبادل املنتخبان الهجمات يف ال�سوط 
بخاري  احلثثثثار�ثثثثس  فثث�ثثسثثد  الثثثثثثثثثاين، 
لري�سارلي�سون  قثثثويثثثة  تثثث�ثثثسثثثديثثثدة 
)73(، قبل اأن يتاألق االأخري جمدداً 

بعد ثالث دقائق وي�ساعف النتيجة 
بعدما تابع براأ�سية ركلة حرة داخل 
ال�سعودي  الثثدفثثاع  حثثولثثهثثا  املنطقة 
ومنه  غيماري�س  برونو  اإىل  و�سلت 

زميله الهداف.
الدقيقة  يف  ري�سارلي�سون  و�سجل 
بداعي  احلثثكثثم  األثثثغثثثاه  هثثثدفثثثاً   90
الهدف  ويثث�ثثسثثجثثل  لثثيثثعثثود  الثثتثث�ثثسثثلثثل، 
البطولة  لثثه واخلثثامثث�ثثس يف  الثثثثثاين 
داخل  التمريرات  مثثن  �سل�سلة  بعد 
ريرن  اإىل  مالكومل  بثثداأهثثا  املنطقة، 
تابعها  اإيفرتون  مهاجم  اإىل  ومنه 
بثث�ثثسثثهثثولثثة اأر�ثثثثسثثثثيثثثثة يف املثثثثرمثثثثى يف 
الثثدقثثيثثقثثة الثثثثثالثثثثثة مثثن الثثوقثثت بدل 

ال�سائع.
ويف املباراة الثانية �سمن املجموعة 
"الفيلة"  مثثنثثتثثخثثب  افثثتثثتثثح  ذاتثثثهثثثا، 
ال�سديقة  الثثنثثريان  عثثرب  الت�سجيل 
بف�سل هدف من االأملثثاين بنجامني 
هرني�س عن طريق اخلطاأ يف مرمى 

فريقه )76(.
يف  الثثثتثثثعثثثادل  "مان�سافت"  واأدرك 
لوبني،  اإدوارد  بف�سل   73 الدقيقة 
اإاّل انه مل يكن كافياً ليجنب خروج 

اأملانيا من دور املجموعات.

•• طوكيو-وام:

يواجه اإيفان رومانكو العب منتخبنا الوطني للجودو اليوم نظريه الكندي 
دورة  مناف�سات  �سمن  الث32  بثثدور  كثثغ   100 حتثثت  وزن  يف  النحا�س  �ثثسثثادي 
اليابانية طوكيو وت�ستمر حتى  العا�سمة  التي ت�ست�سيفها  االألعاب االأوملبية 

املقبل. اأغ�سط�س   8
و�سهدت م�ساركة وفدنا الريا�سي يف 4 ريا�سات باأوملبياد طوكيو خروج �سيف 
بن فطي�س رامي منتخبنا الوطني الذي حل باملركز الث 24 مب�سابقة ال�سكيت 

منتخبنا  العثثب  �سكرتوف  فيكتور  مثثن  كثثل  غثثادر  كما  نقطة   117 بر�سيد 
الوطني للجودو من دور الث 32 لوزن حتت 73 كغ ويو�سف املطرو�سي الذي 
اأن  51:50 ثانية على  100 مرت حرة بزمن  ب�سباحة   50 الث  باملركز  حل 
باملحفل  م�ساركتنا  الثثنثثوبثثي  ح�سن  حممد  الثثوطثثنثثي  منتخبنا  عثثثداء  يختتم 

االأوملبي يوم ال�سبت املقبل ب�سباق 100 مرت.
اأهمية دعم يو�سف  واأكد مروان احلتاوي مدرب منتخبنا الوطني لل�سباحة 
املطرو�سي �سّباح منتخبنا الوطني خالل املرحلة املقبلة ال�سيما بعد م�ساركته 
امل�سرفة يف دورة االألعاب االأوملبية التي تعد بداية مميزة لل�سباح يف م�سريته 

م�سرياً اإىل اأن الرتكيز االآن ين�سب على اجلاهزية للظهور بال�سورة املطلوبة 
اخلليجية  البطولة  وكثثذلثثك  املقبل  دي�سمرب  ظبي  اأبثثثو  يف  الثثعثثامل  ببطولة 
والعربية. وتوجه بخال�س ال�سكر والتقدير اإىل �سمو ال�سيخ اأحمد بن را�سد 
اآل مكتوم رئي�س نادي الو�سل على توجيه �سموه اإدارة النادي بو�سع برنامج 
على  الإ�ثثسثثراره  تقديراً  وتكرميه  املطرو�سي  يو�سف  لل�سباح  متكامل  اإعثثثداد 

حتقيق االإجناز يف م�ساركته باأوملبياد طوكيو 2020.
للجهود  الوطنية  االأوملبية  للجنة  وامتنانه  تقديره  عن  احلثثتثثاوي  واأعثثثرب 
رغم  بطوكيو  االأوملبي  احلثثدث  يف  الريا�سيني  كل  م�ساركة  الإجنثثاح  املبذولة 

الظروف ال�سعبة واال�ستثنائية التي مير بها العامل.
من جانبه اأكد اأحمد الطيب مدير وفد االإمثثارات يف دورة االألعاب االأوملبية 
بطوكيو اأن م�ساركة ال�سباح يو�سف املطرو�سي يف االأوملبياد كانت واعدة نظراً 
من  �سيكون  اأنثثه  مثثوؤكثثدا  لديه  كبريين  و�سغف  حما�س  مثثن  اجلميع  مل�سه  ملثثا 
الريا�سيني الذين نعول عليهم يف حتقيق اأرقاماً متميزة لريا�سة االإمارات 
دورة  يف  االإمثثثارات  ل�سباحة  اآ�سيوية  ميدالية  وحتقيق  املقبلة  املرحلة  خالل 
االألعاب االآ�سيوية العام القادم كما اأننا على ثقة يف تاأهله باأوملبياد باري�س عام 

واملتطور. امل�سرف  وم�ستواه  ال�سخ�سية  اأرقامه  خالل  من   2024

�إيفان يخو�س مناف�صات �جلودو باأوملبياد طوكيو �ليوم

حثثثقثثثق املثثثنثثثتثثثخثثثب املثثث�ثثثسثثثري اأمثثث�ثثثس 
االأربثثثثثثعثثثثثثاء انثثثتثثث�ثثثسثثثاره الثثثثثثثثثاين يف 
اأوملبياد  يف  الثثثيثثثد  كثثثثثرة  مثث�ثثسثثابثثقثثة 
طوكيو احلايل بفوزه على اليابان 
امل�سيفة 33-29 مقرتبا من ربع 
املنتخب  مثثنثثي  حثثثني  يف  الثثنثثهثثائثثي، 
البحريني بخ�سارته الثالثة توالياً 
اأمثثثثثام بثثطثثل العامل  بثثعثثد �ثثسثثقثثوطثثه 
وحامل ذهبية اأوملبياد ريو 2016 
املرحلة  يف   31-21 الثثثدمنثثثارك 
املجموعة  مناف�سات  مثثن  الثثثثثالثثثثثة 

الثانية.
املجموعة  الثثثثدمنثثثثارك  وتثثتثث�ثثسثثدر 
بالعالمة الكاملة من 3 انت�سارات، 
املركز  اإفثثريثثقثثيثثا  بطل  يحتل  فيما 
مباراته  قبل  نقاط  بثثاأربثثع  الثالث 
الو�سيفة  ال�سويد  اأمثثثام  املنتظرة 
 28-29 الربتغال  على  والفائزة 
اأجثثل حجز  اأي�ساً، من  نقاط  ب�ست 
بطاقته لالأدوار االإق�سائية، ليعود 

ويثثثالقثثثي املثثنثثتثثخثثب الثثبثثحثثريثثنثثي يف 
االخري  اأن  علماً  املناف�سات،  اختتام 
اأي  املثثثركثثثز اخلثثامثث�ثثس  دون  يثثحثثتثثل 
نثثقثثطثثة عثثلثثى غثثثثثرار الثثثيثثثابثثثان التي 

تتذيل املجموعة بفارق االأهداف.
منتخبات  اأربثثثثعثثثثة  اأول  ويثثثتثثثاأهثثثل 
الثثثثدور ربع  اإىل  املثثجثثمثثوعثثتثثني  مثثن 

النهائي.
وا�ستهل الفراعنة م�سوارهم بالفوز 
الربتغال  على   31-37 بنتيجة 
م�ساركاتها  بثثاكثثورة  تخو�س  الثثتثثي 
اأمام  ي�سقطوا  اأن  قثثبثثل  االأوملثثبثثيثثة، 
قوية  مثثثثواجثثثثهثثثثة  يف  الثثثثثثدمنثثثثثثارك 
ال�سوط  نثثهثثايثثة  يف  فثثيثثهثثا  تثثقثثدمثثوا 
يخرجوا  ان  قبل   14-15 االول 

خا�سرين 27-32.
تاألق بطل اإفريقيا يف �سابع م�ساركة 
اأوملثثبثثيثثة لثثه اأمثثثثام �ثثسثثاحثثب االأر�ثثثثس، 
املئة،  يف   65 فعاليته  بلغت  حيث 
تثث�ثثسثثديثثدة من   12 فثثيثثمثثا جنثثثح يف 

16 مثثن االأمثثتثثار ال�ستة و4  اأ�ثثسثثل 
اأ�ثثسثثل 9 مثثن االأمثثتثثار الت�سعة  مثثن 

و4 من 4 من االأمتار ال�سبعة.
و�سيطر العبو م�سر على اأ�سحاب 
املباراة  بداية  �سافرة  منذ  االأر�ثثس 
فر�س  يف  وجنثثحثثوا  النهاية،  حثثّتثثى 
االّول  الثث�ثثسثثوط  لثثيثثنثثهثثوا  تثثفثثوقثثهثثم 

بنتيجة 11-18.
وتاألق يف �سفوف املنتخب امل�سري 
املثثخثث�ثثسثثرم اأحثثثمثثثد االأحثثثثمثثثثر )37 
�سفوف  يف  يثثلثثعثثب  الثثثثثثذي  عثثثثاًمثثثثا( 
األعاب  ثثثالثثث  ويثثخثثو�ثثس  الثثزمثثالثثك 
اأوملبية له و�سيعتزل يف نهاية دورة 
اأهثثداف، يليه   8 طوكيو، بت�سجيله 
اأهثثثثداف وعمر   7 مثثع  عثثمثثر  يحيى 

الوكيل �ساحب 5 اأهداف.
الدور  "يف  الفوز  بعد  االأحمر  قال 
الثاين �ستكون امل�ستويات متقاربة. 
من املهم اأن نح�ّسن مركزنا ملواجهة 

خ�سم منا�سب يف ربع النهائي".

املنتقل  زيثثثثن  عثثلثثي  زمثثيثثلثثه  وكثثثتثثثب 
بر�سلونة  نثثثثثثثثادي  اإىل  مثثثثثثوؤخثثثثثثراً 
على  �ثثثسثثثفثثثحثثثتثثثه  يف  اال�ثثثثثسثثثثثبثثثثثاين 
بعد  لثثه  تعليق  اأّول  يف  "تويرت" 
الثاين  الفوز  "احلمدهلل...  الفوز 
طوكيو.  اأوملبياد  يف  م�سر  ملنتخب 

دعواتكم يف املباريات املقبلة".
وبثثثثثثثثدوره عثثثّلثثثق يثثحثثيثثى عثثثمثثثر على 
هي  "كانت  بثثالثثقثثول  فثثريثثقثثه  فثثثثوز 
اأجلها.  مثثثن  جثثئثثنثثا  الثثثتثثثي  املثثثثبثثثثاراة 
)لربع  للتاأهل  الفوز  علينا  توجب 
بثثدايثثة جيدة.  الثثنثثهثثائثثي( وحثثقثثقثثنثثا 
لقد فزنا على منتخبني جيدين يف 
املجموعة وناأمل يف اأن ن�ستمر على 

نف�س امل�ستوى وحتى النهاية".
وعن اعتماد مبداأ تناوب الالعبني 
الكثري  "لدينا  قال  املثثبثثاراة،  خالل 
من الالعبني اجليدين، وجميعهم 
لديه  منهم  وكثثل  عثثاٍل  م�ستوى  يف 
هذه  يف  الثثثفثثثريثثثق.  يف  يثثلثثعثثبثثه  دور 

اللعبة، اأ�سبح هذا الدور اأكرب".
مثثثثبثثثثاراة  عثثثثثن  مثثثتثثثحثثثدثثثثاً  واأردف 
ال�سويد  اأمثثثثام  الثثقثثادمثثة  الثثفثثراعثثنثثة 
قريبني  كنا  �سعبة.  مباراة  "اإنها 
الثثفثثوز عليهم يف بطولة  مثثن  جثثثداً 
لكننا   )2021 )مثث�ثثسثثر  الثثثعثثثامل 
خطاأ  ب�سبب   )24-23( خ�سرنا 
ب�سكل  دائثثثًمثثثا  نثثلثثعثثب  خثثطثثاأيثثن.  اأو 
جثثيثثد �ثثسثثد الثث�ثثسثثويثثد واآمثثثثثل يف اأن 
تكون مباراة جيدة. اأمتنى ان تكون 

النتيجة هذه املرة ل�ساحلنا".

املباراة  هثثثذه  "كانت  قثثائثثاًل  وخثثتثثم 
�سد اليابان امل�سيفة وكان علينا اأن 
نفوز مع القليل من ال�سغط على 
�سيكون  املقبلة،  املثثبثثاراة  يف  كاهلنا. 
ال�سغط اأقل ولكن احلافز �سيكون 

اأكرب بكثري".
املنتخب  عجز  الثانية،  املباراة  ويف 
بطلة  عثثثثن جمثثثثثثثثاراة  الثثثبثثثحثثثريثثثنثثثي 
املباراة  على  �سيطرت  التي  العامل 
-21( النهاية  حتى  البداية  منذ 

يوهان  �سفوفها  يف  وتثثاألثثق   ،)31

هان�سن بت�سجيله 6 اأهداف من 6 
القائد  زمياله  و�ساهم  حمثثاوالت، 
املثثخثث�ثثسثثرم مثثيثثكثثيثثل هثثانثث�ثثسثثن )33 
بت�سجيل  غيد�سل  وماتيا�س  عاماً( 

خم�سة واأربعة اأهداف توالياً.
بتقدم  االأّول  الثثث�ثثثسثثثوط  انثثثتثثثهثثثى 
فيما   ،7-12 بنتيجة  الثثدمنثثارك 
البحريني من  املنتخب  يتمكن  مل 
ليتاأخر  اللقاء  اأجثثثواء  اإىل  الثثعثثودة 
يف  اأهثثثثثثثثثثداف  بثثثثثفثثثثثارق 5  جمثثثثثثثثثدداً 
اللقاء  ح�سم  مثثا  الثثثثثاين،  الثث�ثثسثثوط 

ل�سالح اأبطال العامل بفارق 10.
�سفوف  يف  تثثقثثا�ثثسثثم  املثثثقثثثابثثثل،  يف 
الهجومية  املثثثثهثثثثمثثثثات  اخلثثثثا�ثثثثسثثثثر 
الثثربثثاعثثي اأحثثمثثد فثث�ثثسثثول وحممد 
علي واأحمد املقابي وحممد حبيب 

مع 3 اأهداف لكل منهم.
ومني املنتخب البحريني بخ�سارته 
النقطة  فثثارق  كثثان  بعدما  الثالثة 
هو الفي�سل يف خ�سارتيه االأوليني 
والربتغال   32-31 ال�سويد  اأمام 

.26-25

خ�ضارة ثالثة تواليًا للبحرين 

م�صر على �أبو�ب ربع نهائي 
م�صابقة كرة �ليد 

بايلز تغيب عن �مل�صابقة �لكاملة 
للفردي يف �جلمباز 

�لرب�زيل تلحق بال�صعودية خ�صارة
 ثالثة وخروج �أملانيا 

�ستغيب جنمة اجلمباز االأمريكية �سيمون بايلز عن امل�سابقة الكاملة للفردي اليوم اخلمي�س 
يف اأوملبياد طوكيو، بح�سب ما اأعلن احتاد بالدها، بعد يوم من ان�سحابها ال�سادم من م�سابقة 

الفرق الأ�سباب نف�سية، وبالتايل لن تتمكن من الدفاع عن لقبها.
امل�سابقة  ان�سحبت �سيمون بايلز من  التقييم الطبي،  "بعد مزيد من  قال االحتثثاد يف بيان 
الكاملة للفردي. نوؤّيد ب�سدة قرار �سيمون ون�سيد ب�سجاعتها يف اإعطاء االأولوية لرفاهيتها. 

�سجاعتها، تظهر مّرة اأخرى، �سبب كونها منوذًجا ُيحتذى به بالن�سبة لكثريين".
يومًيا لتحديد م�ساركتها من عدمها" و�ستحل  تقييمها  "�سيتم  بايلز  اأن  واأ�ساف االحتثثاد 

بدال منها جايد كاري �ساحبة املركز التا�سع يف الت�سفيات.
الث24 عاماً  ابنة  االألعاب، حيث كانت  اأبثثرز جنوم  كاإحدى  بايلز  االأنظار موجهة اىل  كانت 
بال�سغوط  يومني  منذ  اأقثثثّرت  لكنها  ت�سع،  اإىل  الذهبية  ميدالياتها  عثثدد  رفثثع  عن  تبحث 

كله ملقى على كتفي اأحياناً". العامل  حمل  باأن  حقاً  "اأ�سعر 
على  باهتة  افتتاحية  حركة   2016 ريثثو  اأوملبياد  يف  ذهبيات  اأربثثع  حا�سدة  بايلز،  وقّدمت 
ح�سان القفز، ثم غادرت اأر�سية م�سابقة الفرق لفرتة وجيزة، قبل اأن تعود لالن�سمام اإىل 

زمالئها.
اأفعل ما هو  اأن  "يجب  قالت الثالثاء اإنها حتاول "طرد ال�سياطني" عندما تبداأ املناف�سات، 
اأ�سافت  منا�سب يل واأن اأركز على �سحتي الذهنية واأال اأعر�س �سحتي وحياتي للخطر". 
االأوملبية. ومع العام الذي م�سى، اأنا حقاً ل�ست  االألعاب  هنا يف  اأن يحدث  الأمر مزعج  "اإنه 

منده�سة من الطريقة التي جرت بها االأمور".
وتابعت "اأنا فقط ال اأثق بنف�سي بقدر ما اعتدت �سابقاً، وال اأعرف ما اإذا كان االأمر متعلقاً 

بالعمر".

لعب ريال �جلديد �ألبا 
م�صاب بفريو�س كورونا

 
اإ�سابة مدافعه  االأربعاء  القدم  االإ�سباين لكرة  اأعلن نادي ريال مدريد 
اىل  بثثذلثثك  لين�سم  كثثورونثثا،  بفريو�س  اأالبثثثا  دافثثيثثد  النم�سوي  اجلثثديثثد 
اأي�ساً  اإيجابية  نتيجته  جثثاءت  الثثذي  بنزمية  كثثرمي  الفرن�سي  املهاجم 

اجلمعة.
اختبار  اأن  مثثدريثثد  ريثثال  "ُيعلن  مقت�سب  بيان  يف  امللكي  الثثنثثادي  وقثثال 
العبنا دافيد اأالبا اإيجابي بكوفيد19-"، وهو نف�س البيان الذي اأ�سدره 

اجلمعة مع تغيري اال�سم حني اأعلن عن اإ�سابة بنزمية.
بايرن ميونيخ  من  قثثادمثثاً  ريثثال مدريد  ال�سيف اىل  هثثذا  اأالبثثا  وانتقل 

االأملاين بعقد خلم�سة موا�سم.
اأوروبثثثا، يف  بثثالده يف كاأ�س  الثثذي �سارك مع منتخب  اأالبثثا  اإ�سابة  وتاأتي 

فرتة بدء املباريات التح�سريية للمو�سم اجلديد.
واأمام النم�سوي، كما حال بنزمية، املت�سع من الوقت للتعايف والعودة اىل 
االإيطايل  القدمي  يبداأ رحلته مع مدربه اجلديد  الذي  امللكي  الفريق 
اأغ�سط�س يف  اآب   14 اأن�سيلوتي يف الدوري االإ�سباين اعتباراً من  كارلو 

ملعب ديبورتيفو اأالفي�س.
اإ�ثثسثثابثثات عثثدة يف �سفوفه  املثثا�ثثسثثي مثثن  املثثو�ثثسثثم  اأن عثثانثثى  و�سبق لثثريثثال 
�ثثسثثان جرمان  بثثاريثث�ثثس  املنتقل اىل  لثثقثثائثثده  اأبثثثرزهثثثا  كثثثورونثثثا،  بثثفثثريو�ثثس 
الفرن�سي �سريخيو رامو�س، مواطن بنزمية املدافع رافايل فاران املنتقل 
اىل مان�س�سرت يونايتد االإنكليزي، نات�سو، البلجيكي اإدين هازار وداين 

كارفاخال.
كما اأ�سيب بث"كوفيد19-" املو�سم املا�سي املدرب الفرن�سي زين الدين 
زيدان الذي رحل بدوره عن النادي ليحّل بداًل منه اأن�سيلوتي، والرئي�س 

فلورنتينو بريي�س.
وياأتي االإعالن عن اإ�سابة اأالبا ومن قبله بنزمية يف وقت ارتفعت فيه 

اأعداد االإ�سابات جمدداً يف دول كثرية ب�سبب ظهور متحورة دلتا.
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الفجر الريا�ضي

�لوليات �ملتحدة تلحق بتون�س هزمية 
ثالثة بالكرة �لطائرة  

تاأهل النجم الياباين كي ني�سيكوري اإىل دور الثمانية ملناف�سات فردي التن�س للرجال �سمن 
فعاليات اأوملبياد طوكيو 2020.

وفاز ني�سيكوري يف الدور الثالث اأم�س االأربعاء، على البيالرو�سي اإيا اإيفا�سكا 7-6 و0-6.
واحتاج ني�سيكوري اإىل �ساعتني للفوز على مناف�سه البيالرو�سي على ملعب ارياكي والتاأهل 

لدور الثمانية يف ثالث دورة اأوملبية على التوايل.
من  الفائز  مع  الثمانية  دور  يف   ،2016 ريو  اأوملبياد  بربونزية  الفائز  ني�سيكوري  ويلتقي 
األيخاندرو  االإ�سباين  مع  العامل  على  االأول  امل�سنف  ديوكوفيت�س  نوفاك  ال�سربي  مثثبثثاراة 

دافيدوفيت�س فوكينا.
على اجلانب االآخر ودع اليوناين �ستيفانو�س ت�سيت�سيبا�س مناف�سات التن�س االأوملبية بخ�سارته 

على يد الفرن�سي اأوغو هومربت 6-2 و6-7 و6-2.

وفاز الالعب اليوناين باملجموعة االأوىل يف 30 دقيقة لكن مناف�سه الفرن�سي �سجل تقدماً 
ملحوظاً يف املجموعتني الثانية والثالثة ليحقق الفوز ويعرب لدور الثمانية.

تدخل  ا�ستدعى  مما  الثالثة  املجموعة  قبل  الكاحل  يف  قوية  الإ�سابة  ت�سيت�سيبا�س  وتعر�س 
اجلهاز الطبي لكنه ا�ستاأنف اللقاء قبل اأن يخ�سر.

و�سق الرو�سي دانييل ميدفيديف طريقه لدور الثمانية بفوزه على االإيطايل فابيو فونيني 
و2-6. و6-3   2-6

دييغو  االأرجنتيني  على  بفوزه  الثمانية  لثثدور  خا�سانوف  كارين  االآخثثر  الرو�سي  تاأهل  كما 
�سوارتزمان 6-1 و2-6 و1-6.

االأملاين  على  بثثفثثوزه  الثمانية  لثثدور  املتاأهلني  بركب  بو�ستا  كارينو  بابلو  االإ�ثثسثثبثثاين  وحلثثق 
دومينيك كويبفري 7-6 و3-6.

تاأهل ني�صيكوري وميدفيديف لدور �لثمانية يف طوكيو

املدافع  �سم  االإجنثثلثثيثثزي،  يونايتد  مان�س�سرت  اأعثثلثثن 
الدويل الفرن�سي رافايل فاران، ب�سكل ر�سمي، قادما 

من ريال مدريد االإ�سباين.
وتثثو�ثثسثثل نثثاديثثا ريثثثال مثثدريثثد االإ�ثثسثثبثثاين ومان�س�سرت 
بانتقال  يق�سي  كامل  التثثفثثاق  االإجنثثلثثيثثزي،  يونايتد 
اإىل  فثثثاران  رافثثايثثل  الفرن�سي  الثثثدويل  االأول  مثثدافثثع 

الثاين.
واأ�سارت تقارير اأوروبية اأن قيمة �سفقة انتقال فاران، 

�ستكون بحدود 50 مليون يورو.
وينتهي عقد فاران مع النادي امللكي يف 30 يونيو عام 
2022، لكن املدافع الفرن�سي اأعرب عن عدم رغبته 
يف جتديد عقده، وخو�س جتربة جديدة يف �سفوف 

ناد اآخر.
فاران  اأن  عثثن  ال�سحف  وحتثثدثثثت 

 12 مثثقثثداره  اأجثثثرا  �سيتقا�سى 
 6.5 يثثثثثثثورو مثثثقثثثابثثثل  مثثثلثثثيثثثون 

مثثلثثيثثون كثثثان يثثتثثقثثا�ثثسثثاهثثا يف 
مدريد،  ريثثثثثال  �ثثسثثفثثوف 

حثثثثث�ثثثثثسثثثثثبثثثثثمثثثثثا نثثثثقثثثثلثثثثت 
"فران�س بر�س".

وميثثثثثثلثثثثثثك فثثثثثثثثثثاران 

"الديوك" عام  منتخب  مثثع  الثثعثثامل  بثثكثثاأ�ثثس  الثثفثثائثثز 
2018 خربة كبرية، و�سجال مظفرا يف �سفوف ريال 
مدريد حيث توج معه بطال لدوري اأبطال اأوروبا 4 

مرات باالإ�سافة اإىل العديد من االألقاب املحلية.
وبانتقال فاران، اأ�سبح ريال مدريد يف ماأزق حقيقي، 
انتقال  بثثعثثد  الثثثدفثثثاع، خثثا�ثثسثثة  بثثاأزمثثة يف خثثط  يتمثل 
�سريجيو  الثثفثثريثثق  قثثائثثد 

رامو�س.
واحثثثثثثثثثد،  �ثثثثسثثثثهثثثثر  ويف 
ركيزتيه  املثثلثثكثثي  فثثقثثد 
رامو�س  الثثدفثثاعثثيثثتثثني 
و�سيعتمد  وفثثثثثثثثثثاران، 
بثثثثذلثثثثك عثثثلثثثى املثثثثدافثثثثع 
اجلثثثثثثثثثثثديثثثثثثثثثثثد، الثثثثثثثثثثثثثدويل 
الثثنثثمثث�ثثسثثاوي دافثثثيثثثد اأالبثثثثثا، 
واملثثثثثثثثدافثثثثثثثثع االإ�ثثثثثسثثثثثبثثثثثاين 
فرينانديز،  نثثاتثث�ثثسثثو 
اإيدير  والثثربازيثثلثثي 

ميليتاو.
وبنظر اخلرباء، فاأن 
مدريد  ريثثثثثال  دفثثثثثاع 
ل�سربة  تثثثثعثثثثر�ثثثثس 
حثثثثقثثثثيثثثثقثثثثيثثثثة، قثثثثثثثد ال 
يتعافى منها، خا�سة 
يثثثثبثثثثدو يف  واأنثثثثثثثثه ال 
�سباق ل�سم مدافع 

جديد.

مان�ص�صرت يونايتد ي�صم فار�ن 
ر�صميا.. وريال مدريد يف »ماأزق«

�أوباما �صريكًا لـ »�أن بي �آيه« �إفريقيا 

االأمريكي  ال�سلة  كثثرة  لثثثدوري  الوطنية  الثثرابثثطثثة  اأعلنت 
اأوباما  بثثاراك  ال�سابق  االأمريكي  الرئي�س  اأن  للمحرتفني 
التي  اإفريقيا  اآيه"  بي  "اأن  لث  ا�سرتاتيجياً  �سريكاً  اأ�سبح 
الأمريكا  الثث�ثثسثثلثثة  كثثثرة  بثثطثثولثثة  �سعبية  زيثثثثادة  اإىل  تثثهثثدف 

ال�سمالية يف اإفريقيا.
و�سيدعم اأوباما الربامج وال�سراكات التي توفر قدراً اأكرب 

من امل�ساواة بني اجلن�سني واالندماج االقت�سادي.
ال�سابق  االأمثثريكثثي  للرئي�س  �سيكون  اإنثثه  الرابطة  واأّكثثثدت 
ا ح�سة �سغرية يف امل�سروع اجلديد، يعتزم ا�ستثمارها  اأي�سً

يف برامج رعاية ال�سباب يف اإفريقيا.
الرابطة  كانت  "لطاملا  بيان  يف  اأوبثثامثثا  قثثال  ناحيته،  مثثن 
املتحدة،  للواليات  عظيماً  �سفرياً  ال�سلة  لكرة  الوطنية 
وا�ستخدمت كرة ال�سلة الإن�ساء روابط اأعمق يف جميع اأنحاء 
العامل ويف اإفريقيا اأي�ساً. تتمتع كرة ال�سلة بالقدرة على 

تعزيز فر�س اأكرب وم�ساواة اأف�سل وحتمل امل�سوؤولية".
واأ�ساف "من خالل اال�ستثمار يف املجتمعات والدفاع عن 
امل�ساواة بني اجلن�سني ورعاية �سغف كرة ال�سلة، اأعتقد اأّن 

"اأن بي اآيه" اإفريقيا قادرة على اإحداث فارق للعديد من 
ال�سباب االأفارقة".

واليته  امتدت  الذي  ال�سابق  الدميقراطي  الرئي�س  واأّكثثد 
يف  البطولة  بالتزام  "تاأثرت   2017 حّتى   2009 مثثن 
اإفثثريثثقثثيثثا، مبثثا يف ذلثثك املثث�ثثسثثوؤولثثيثثة الثثتثثي اأظثثهثثرهثثا العديد 
بلدانهم  دعثثم  يرغبون يف  الذين  االأفثثارقثثة  الالعبني  من 

وجمتمعاتهم".
وال تثثعثثتثثرب خثثطثثوة اأوبثثثامثثثا يثثتثثيثثمثثة، اإذ �ثثسثثبثثق لثثلثثعثثديثثد من 
"اأن  يف  اال�ستثمار  ال�سابقني  االأمريكية  ال�سلة  كرة  جنوم 
بثثي اآيه" اإفثثريثثقثثيثثا اأمثثثثثال كثثل مثثن غثثرانثثت هثثيثثل، جونيور 
ال�سودان،  جنوب  جمهورية  مثثن  دينغ  لثثوول  بريدجمان، 
الكونغويل االأ�سل االأمريكي اجلن�سية ديكيمبي موتومبو 

والفرن�سيني اإيان ماهينمي ويواكيم نواه.
وكانت الرابطة الوطنية افتتحت مكاتب يف جوهان�سبورغ 
2010، وقثثد مت اطثثالق دوري  اإفريقيا يف عثثام  يف جنوب 
بعد  روانثثدا  املا�سي يف  اأيار/مايو  االإفريقي يف  ال�سلة  كرة 

تاأجيله ملدة عام ب�سبب تداعيات تف�سي فريو�س كورونا.

الهولنديون  الثثريثثا�ثثسثثيثثون  يثث�ثثسثثعثثر 
املعزولون يف غرفهم ب�سبب اإ�سابتهم 
من  حرمهم  الذي  كورونا  بفريو�س 
كاأنهم  طوكيو،  اأوملثثبثثيثثاد  يف  املناف�سة 
اىل  دفثثعثثهثثم  مثثا  اأوملبي"  "�سجن  يف 

االحتجاج للمطالبة بهواء نقي.
يف  امل�ساركون  الريا�سيون  ويخ�سع 
يومية  الخثثتثثبثثارات  طوكيو  اأوملثثبثثيثثاد 
تف�سي  عثثدم  اأجثثل احلر�س على  من 
فريو�س كورونا، واإذا كانت نتائجهم 
ادخالهم  اأو  عزلهم  فيجب  اإيجابية 

امل�ست�سفى.
بورد"  "�سكايت  العثثثثبثثثثة  وقثثثثثالثثثثثت 
ال�سوارع الهولندية كاندي جاكوب�س 
ُن�سر  فيديو  مقطع  يف  عثثامثثاً(   31(
االأربعاء على اإن�ستغرام، اإنها ال تزال 
م�سابة بفريو�س كورونا بعد ثمانية 

اأيام من دخولها احلجر.
اإ�سراباً  بثثداأنثثا  "باالأم�س  واأو�ثثسثثحثثت 
اخلارجي،  الثثهثثواء  اىل  نحتاج  الأنثثنثثا 
اأي �سيء... الأنثثه ال �سيء يفتح.  اىل 
النوافذ مغلقة، االأبواب ال تفتح اأبداً. 
املقبول"، م�سيفة  باالأمر  لي�س  هذا 
اأمر  خارجي  هواء  اأي  وجود  "عدم 
اأمثثثر ي�ستنزفك  اإنثث�ثثسثثاين، وهثثو  غثثري 

كثرياً على ال�سعيد الذهني".
الفريق  اأع�ساء  من  �ستة  و�سع  ومت 
االأوملبي الهولندي، بينهم ثالثة من 
ريا�سة التجذيف، يف احلجر ال�سحي 
اختباراتهم  نثثتثثائثثج  جثثثثثاءت  بثثعثثدمثثا 

اإيجابية بث"كوفيد19-".
وو�سفت اللجنة االأوملبية الهولندية 
�ثثسثثروط احلثثجثثر ال�سحي  الثثثثثالثثثاء 

مقبولة"  "غري  بثثاأنثثهثثا  الثث�ثثسثثارمثثة 
وقثثثالثثثت اإنثثثهثثثا �ثثسثثتثثثثثري الثثقثث�ثثسثثيثثة مع 

اللجنة االأوملبية الدولية.
وكثث�ثثسثثفثثت جثثاكثثوبثث�ثثس الثثتثثي قثثالثثت يف 
تعاين  ال  اإنثثهثثا  �سابق  فيديو  مقطع 
من اأي عوار�س وت�سعر اأنها "بحالة 
البدنية،  الناحية  مثثن  جداً"  جيدة 
عثثثن تثثنثثظثثيثثم اعثثتثث�ثثسثثام جثثلثثو�ثثسثثاً مع 
االآخرين،  املعزولني  الفريق  اأع�ساء 
حثثثدوثثثثه  مثثثثكثثثثان  دون حتثثثثديثثثثد  مثثثثن 

بال�سبط.
ثالث  ملثثثثثدة  هثثثنثثثا  "جل�ست  وقثثثثالثثثثت 
�ثثثثسثثثثاعثثثثات، ثثثثثم انثثث�ثثثسثثثم فثثثريثثثقثثثي. مل 

ويف  ما.  �سيء  نتحرك حتى ح�سول 
نهاية املطاف، يف نهاية اليوم، اأعتقد 
�سبع  ا�ستغرق  )االعت�سام(  االأمر  اأن 
اىل  وتثثو�ثثسثثلثثنثثا  �ثثثسثثثاعثثثات  ثثثثمثثثاين  اأو 
اأن نقف  بامكاننا  اأ�سبح  االآن  اتفاق. 
اأمام نافذة مفتوحة ملدة 15 دقيقة 

يومياً حتت املراقبة".
احل�سول  "كان  �ثثسثثعثثورهثثا  وو�ثثسثثفثثت 
على اأول نف�س من الهواء اخلارجي 

اأتع�س واأف�سل حلظة يف حياتي".
ومن بني 124358 اختباراً خ�سع 
وطواقم  االأوملبيون  الريا�سيون  له 
الثثفثثرق هثثثذا الثث�ثثسثثهثثر، مت تثثاأكثثيثثد 22 

اإ�سابة بالفريو�س فقط، وفقاً  حالة 
 ،2020 لثثطثثوكثثيثثو  املثثنثثظثثمثثة  للجنة 
لكن هذا الرقم ال ي�سمل االختبارات 

التي اأجريت يف املطارات.
ونثثثثث�ثثثثثسثثثثثرت العثثثثثبثثثثثة الثثثثتثثثثايثثثثكثثثثوانثثثثدو 
الثثثهثثثولثثثنثثثديثثثة ريثثث�ثثثسثثثمثثثي اأوغثثثثيثثثثنثثثثك، 
بالفندق  احلجر  يف  اأي�ساً  املثثوجثثودة 
بث"كوفيد- اإ�ثثسثثابثثتثثهثثا  ثبتت  بثثعثثدمثثا 
19"، مقطع فيديو على اإن�ستاغرام 
ل�سخ�سية ت�سبه الفزاعة جتل�س على 
�سرير، م�سنوعة من اأ�سياء متتلكها 

ومعداتها الريا�سية.
بتعليق  الثثفثثيثثديثثو  مثثقثثطثثع  ورافثثثقثثثت 

ال�سجن  يف  جثثثثثديثثثثثدة  "�سجينة 
�سديق  "لدي  م�سيفة  االأوملبي"، 
اإنثثثثه م�ستعد  بثثثثوب.  ُيثثثدعثثثى  جثثثديثثثد، 

للقتال".
ويف مقطع فيديو اآخر من غرفتها، 
اأنابيب  بث"ت�سديد"  اأوغينك  قامت 
االختبار يف �سلة الغ�سيل من م�سافة 
بعيدة، وا�سفًة ذلك مب�سابقة "رمي 

اللعاب" يف "األعاب كوفيد".
اأظهرت  اإنثث�ثثسثثتثثغثثرام،  على  ق�سة  ويف 
مع  بثثاب غرفتها  تدفع  وهثثي  نف�سها 
تعليق: "خطة للهروب من ال�سجن: 

نريد الهواء!".

بالتاأهل  تثثونثث�ثثس  حثثظثثوظ  تثث�ثثسثثاءلثثت 
اىل ربع نهائي م�سابقة كرة الطائرة 
بتلقيها  اأوملثثبثثيثثاد طثثوكثثيثثو، وذلثثثك  يف 
هزمية ثالثة توالياً وهذه املرة على 
يد الواليات املتحدة االأمريكية 3-1 
االأربعاء يف اجلولة الثالثة ملناف�سات 

املجموعة الثانية.
االأوىل  املباراة  وكانت تون�س خ�سرت 
الثانية  ثم  الثثربازيثثل �سفر3-  اأمثثام 
قبل  ذاتثثهثثا،  بالنتيجة  فرن�سا  اأمثثثام 
يد  على  الثالثاء  الثالثة  تتلقى  اأن 
الثثثثثذي عو�س  املثثنثثتثثخثثب االأمثثثثريكثثثثي 
هثثزميثثتثثه يف اجلثثثولثثثة الثثثثثانثثيثثة اأمثثثثام 
رو�ثثسثثيثثا املثث�ثثسثثاركثثة حتثثت ا�ثثسثثم اللجنة 
االأوملثثثبثثثيثثثة الثثرو�ثثسثثيثثة، وحثثقثثق فوزه 
االأول  االأ�سواط  الثاين بعدما ح�سم 
اأي�ساً   14-25 والثالث   14-25
والرابع 25-23، فيما خ�سر الثاين 

.25-23
من  املجموعة  ذيثثل  يف  تون�س  وتقبع 
دون نثثقثثاط بثثعثثد ثثثثالث جثثثوالت من 
اأربع  بثثفثثارق  متخلفة  خم�س،  اأ�ثثسثثل 
نثثثقثثثاط عثثثن املثثثركثثثز الثثثرابثثثع االأخثثثثري 
املثثثثوؤهثثثثل اىل ربثثثثع الثثنثثهثثائثثي والثثثثذي 
حتتله فرن�سا اخلا�سرة االأربعاء اأمام 
-25(  3-2 اخلام�سة  االأرجثثنثثتثثني 
و25- و25-20  و25-17   23

و15-13(.  15
اأ�سحاب  النهائي  ربثثع  اىل  ويثثتثثاأهثثل 
كثثل من  االأوىل يف  االأربثثثعثثثة  املثثثراكثثثز 

رو�سيا  وتثثثتثثث�ثثثسثثثدر  املثثثجثثثمثثثوعثثثتثثثني، 
قبل  نقاط  ب�ست  الثانية  املجموعة 
الثثربازيثثل حاملة  مثثع  لقائها الحثثقثثاً 
املركز  الثثثتثثثي حتثثتثثل مثثوقثثتثثاً  الثثلثثقثثب 

الثالث بخم�س نقاط.
وتثثثثثخثثثثثو�ثثثثثس تثثثثونثثثث�ثثثثس مثثثثبثثثثاراتثثثثيثثثثهثثثثا 
اجلمعة  االأرجنتني  �سد  االأخريتني 
اآب/اأغ�سط�س،  االأول من  ورو�سيا يف 
اأجل  بهما من  بالفوز  وهي مطالبة 
اىل  بالتاأهل  حظوظها  على  االبقاء 

ربع النهائي.
مهدي  التون�سي  الثثالعثثب  وحتثثثدث 
بن �سيخ عن اخل�سارة اأمام الواليات 

اأقوياء،  باأنهم  "اأعلم  قائاًل  املتحدة، 
على  احل�سول  علينا  كثثان  وبثثالثثتثثايل 

النقاط يف كل �سوط ب�سكل ثابت".
يف  االأرجنتني  مواجهة  اىل  وتطرق 
"�سنبذل  الثثرابثثعثثة، مثث�ثثسثثدداً  اجلثثولثثة 
اأف�سل  و�ثثسثثنثثقثثدم  جثثهثثدنثثا  قثث�ثثسثثارى 
نثثقثثاتثثل �ثثسثثد فريق  مثثا ميكننا الأنثثنثثا 

قوي".
ومن جهة املنتخب االأمريكي الفائز 
و1988   1984 يف  بثثثالثثثذهثثثبثثثيثثثة 
 1992 يف  والثثثربونثثثزيثثثة  و2008 
و2016، علق ماثيو اأندر�سون على 
خ�سارة �سوط اأمام التون�سيني بالقول 

"حتى واإن كنت املر�سح االأوفر حظاً 
للفوز، فمن ال�سعب اأن تفوز مبباراة 
اأن  كثثا�ثثسثثفثثاً  االأوملبية"،  االألثثثعثثثاب  يف 
جثثثيثثثداً يف  اأداء  قثثثدمثثثوا  الثثتثثونثث�ثثسثثيثثني 
ب�سكل  "واأر�سلوا  الثثثثثثثاين  الثث�ثثسثثوط 
الكرات الطائ�سة هنا  اأف�سل وبع�س 
ال�سحيح  االجتثثثاه  ذهبت يف  وهثثنثثاك 

بالن�سبة لهم".
اأخفقنا  الثثرابثثع،  ال�سوط  "يف  وتثثابثثع 
اإر�ثثسثثاالت مع اقرتابنا من  يف خم�س 
ذلك  فعل  ميكننا  ال  الثثلثثقثثاء.  نهاية 
اأجل  مثثن  ال�سغط  نكون حتثثت  حثثني 

اإنهاء اللقاء".

اإيران  منيت  االأوىل،  املجموعة  ويف 
يف  انت�سارين  بعد  االأوىل  بالهزمية 
اجلولتني االأوليني، وجاءت على يد 
كندا �سفر3- )16-25 و25-20 
ر�سيدها عند  ليتجمد  و25-22(، 
5 نقاط يف املركز الثاين موقتا خلف 
التي  نثثقثثاط(   6( امل�سيفة  الثثيثثابثثان 
تلعب الحقاً مع اإيطاليا و�سيفة ريو 
املركز اخلام�س  التي حتتل   2016

بنقطتني بعد فوز وهزمية.
ويثثلثثعثثب الحثثثقثثثاً اأيثثث�ثثثسثثثاً بثثولثثنثثدا )5 
نقاط( مع فنزويال االأخثثثرية   دون 

نقاط.

�لريا�صيون �لهولنديون �ملعزولون 
ي�صعرون كاأنهم يف �ل�صجن 



ب�صبب ق�صية خلع.. ي�صوه وجه زوجته 
اإقامتها  بعد  ب�سعة،  بطريقة  زوجته  من  م�سري  مواطن  انتقم 
"ماء نار" على  اإذ اأقدم على �سكب مادة حارقة  دعوى خلع �سده، 

وجهها، وذلك يف منطقة العمرانية مبحافظة اجليزة.
عربية"  نثثيثثوز  "�سكاي  مثثوقثثع  اإىل  حتثثدث  اأمثثنثثي،  م�سدر  وك�سف   
بتلك  زوجته  معاقبة  قرر  املتهم  اإن  قائال  الواقعة،  تفا�سيل  عن 
االأ�سرة،  حمكمة  يف  �سده  خلع  دعثثوى  اإقامتها  ب�سبب  الطريقة، 
الع�سرة  ا�ستحالة  اإىل  اأدت  زوجية،  خالفات  ن�سوب  "عقب  وذلثثك 
يف  الزوجني  بني  اخلالفات  "ازدادت  امل�سدر:  واأ�ساف  بينهما". 
الفرتة االأخرية، ب�سبب عدم اإجناب االأطفال، مما اأدى اإىل �سعور 
رفع  على  فاأقدمت  ال�سراعات،  لتلك  حد  و�سع  ب�سرورة  الزوجة 
دعوى خلع �سد زوجها بعد زواج دام قرابة الث 8 �سنوات، لي�ست�سيط 
الزوج غ�سبا من ت�سرف زوجته، فقرر االنتقام منها ب�سكب مادة 

حارقة عليها".
عملها،  حمل  من  زوجته  خثثروج  انتظر  "املتهم  اأن  امل�سدر  وتابع 
وقام باإلقاء )ماء نار( على وجهها وج�سدها، مما اأدى اإىل اإ�سابتها 
لتلقي  للم�ست�سفى  اإثثثرهثثا  على  نقلت  باجل�سم  متفرقة  بثثحثثروق 
العالج الالزم". والذ املتهم بالفرار، فور ارتكابه اجلرمية، اإال اأن 
االأجهزة االأمنية التابعة لدائرة ق�سم �سرطة العمرانية جنحت يف 
اإلقاء القب�س عليه. واأ�سار امل�سدر اإىل اأنه مبواجهته، اأقر بارتكابه 
الواقعة بدافع االنتقام من زوجته. ومت حترير حم�سر بالواقعة 

واإخطار النيابة للتحقيق.

ي�صرق م�صوغات من جّده ب�صبب لعبة �لببجي
وقعت جرمية �سرقة غريبة، يف ناحية عربني مبنطقة ريف دم�سق 
بثثاإقثثدام جمهولني  بثثالغ  تثثقثثدم مثثواطثثن بتقدمي  �ثثسثثوريثثا، حيث  يف 
على �سرقة مبلغ 17 األف دوالر اأمريكي، وم�سوغات ذهبية تقدر 
 5 نحو  يعادل  ما  )اأي  �سورية  لثثرية  مليون  ع�سر  بخم�سة  قيمتها 

اآالف دوالر اأمريكي( من منزله اأثناء غيابه عنه.
املنزل  اإىل  ال�سورية، فقد توجهت دورية  الداخلية  وبح�سب وزارة 
امل�سروق، وبالك�سف تبني وجود حبل ممدود من �سطح املنزل اإىل 
وال�سوؤال مت اال�ستباه  التي متت �سرقتها، وبالبحث  ال�سقة  �سرفة 
نف�س  املنزل كونه مقيم يف  باملدعو عمر. �س، وهو حفيد �ساحب 

املنزل ومتت ال�سرقة بدون اأي ك�سر اأو خلع.
اعرتف  بثثاالأدلثثة  ومبواجهته  الناحية  مثثركثثز  اإىل  اإحثث�ثثسثثاره  وبثثعثثد 
باإقدامه على �سرقة جده، واإقدامه على التمويه من خالل ربط 
كما  عنه،  ال�سبهة  ليبعد  املنزل  �سرفة  اإىل  البناء  �سطح  من  حبل 
دوالر   2800 ومبلغ  الذهبية  امل�سوغات  بثثاإيثثداع  بقيامه  اعثثرتف 
اأمريكي و600 األف لرية �سورية، وجهاز موبايل ا�سرتاه من املبلغ 
العا�سمة  يف  بثثرزة  م�ساكن  مبحلة  ك�سك  �ساحب  لثثدى  املثث�ثثسثثروق، 

ال�سورية دم�سق.
له  دوالر  اآالف   4 مبلغ  بت�سريف  الك�سك  �ثثسثثاحثثب  بثثقثثيثثام  واأقثثثثر 
وحتويلها للعملة ال�سورية، ف�سال عن قيامه باإيداع مبلغ 1000 

دوالر لدى �سديق له .
للعبة  ر�سيد  �ثثسثثراء  على  دوالر  اآالف   6 مثثن  اأكثثثر  ب�سرفه  مثثقثثرا 
الببجي من حمل األعاب مبحلة البح�سة بدم�سق، وقيامه ب�سرف 

مبالغ مالية اأخرى الأغرا�س �سخ�سية خمتلفة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تكت�صف خيانة حبيبها بعد تذرعه بالأوملبياد 
يتابع  اأنه  فيها  لها �سورة يدعي  اأر�سل  بعدما  اكت�سفت خيانة حبيبها  توك كيف  تيك  اإحثثدى م�ستخدمات  ك�سفت 

اأحداث االأوملبياد مع اأ�سدقائه.
و�ساركت ميغان ماري ال�سورة التي تقول اإنها اأدت اإىل اكت�ساف اأن حبيبها كان يخونها، وذلك عرب مقطع فيديو 

ح�سد اأكر من 1.3 مليون م�ساهدة منذ ن�سره على تيك توك.
وتقول ميغان اإنها را�سلت حبيبها لت�ساأله عما كان يفعله، ورد باأنه كان يتابع االألعاب االأوملبية مع بع�س االأ�سدقاء، 

لكن ال�سورة التي اأر�سلها ك�سفت �سيًئا خمتلًفا، مما دفع ميغان اإىل الرد "هل تعتقد باأنني غبية؟".
واأظهر انعكا�س ال�سورة يف مراآة �سغرية يف اخلزانة كاأ�ساً من ال�سراب وجزءاً من �ساق امثثراأة، وبع�س الكتب التي 

اعتقدت ميغان اأنها تخ�س امراأة، مبا يف ذلك كتاب عن تاريخ ماركة اأزياء �سانيل املرموقة.
وح�سد مقطع الفيديو اآالف التعليقات، حيث اأ�ساد الكثريون مبيغان ودقة مالحظتها، وعلق اأحدهم قائاًل "لقد 

وقع يف �سر اأعماله وك�سف خيانته بنف�سه".
لكن بع�س املعلقني دافعوا عن الرجل، واأ�ساروا اإىل احتمال اأن يكون يف زيارة �سديق متزوج، واملراأة التي ظهرت يف 

ال�سورة رمبا تكون زوجة �سديقه، بح�سب ما ذكرت �سحيفة مريور الربيطانية.
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رونالدينيو يف بريوت دعمًا لأهايل �صحايا �ملرفاأ 
و�سل رونالدينيو اإىل لبنان �سباح اأم�س االأربعاء يف زيارة ت�ستغرق عدة اأيام 
بهدف التعبري عن ت�سامنه مع ال�سعب اللبناين يف ذكرى مرور �سنة على 

انفجار مرفاأ بريوت.
ومثثثن املثثقثثرر اأن يثثبثثداأ الثثنثثجثثم الثثربازيثثلثثي جثثولثثتثثه عثثنثثد الثث�ثثسثثاعثثة 3:30 من 
ينتقل  اأن  الكرنتينا قبل  االإطثثفثثاء يف منطقة  فثثوج  االأربثثعثثاء من  بعد ظهر 
الأرواح  حتية  الثثزهثثور  مثثن  اإكليال  �سي�سع  حيث  بثثثريوت،  مثثرفثثاأ  اإىل  بعدها 
�سحايا االنفجار. والحقا من اليوم نف�سه، �سيزور مركز الدفاع املدين يف 
اإعثثادة االعمار واإغاثة  املرفاأ، ومن ثم عددا من اجلمعيات التي �ساركت يف 
املت�سررين. وقال املحلل الريا�سي ال�سحفي حممد فواز ملوقع "�سكاي نيوز 
ع�سية  بثثريوت  اإىل  رونالدينيو  العاملي  القدم  كرة  عربية" اإن ح�سور جنم 
الذكرى االأوىل النفجار املرفاأ ذات طابع معنوي خ�سو�سا يف ظل الظروف 
ال�سعبة التي يعي�سها لبنان.  واأ�ساف فواز اأن الرئي�س ال�سابق لنادي الربج 
النجم  دعا  يا�سني،  عدنان  اللبناين  االأعمال  رجل  القدم،  لكرة  الريا�سي 
اأن يزور فوج اطفاء  اأهايل �سحايا انفجار بريوت على  "ملوا�ساة  الربازيلي 
مرفاأ بريوت يف متام الثالثة والن�سف من بعد ظهر اأم�س االأربعاء و�ستكون 

هذه املحطة اأ�سا�سية من جولته".

رعب فيلم  كوكب �لقردة يتحول حلقيقة يف تايلند
"كوكب  اأفثثالم  �سل�سلة  اأو  العامل"،  "نهاية  اأفثثالم  اأ�سبه مب�ساهد  م�سهد  يف 
تايالند،  �سوارع  و�سط  خميف  ب�سكل  القردة  من  املئات  جتمعت  القردة"، 

واأوقفت حركة املرور.
الذين  ال�سياح  نق�س  اأدى  الثثربيثثطثثانثثيثثة،  ميل"  "ديلي  ل�سحيفة  ووفثثقثثا 
"مترد" القردة يف  اإىل  كثثورونثثا،  ب�سبب جائحة فريو�س  الثثقثثرود،  يطعمون 

تايالند.
واأوقف جتمع القردة "ال�سر�سة"، التي دخل بع�سها يف "معارك"، اإىل اإيقاف 

حركة املرور يف اأحد �سوارع تايالند، لفرتة من الوقت.
ووفقا الأحد ال�سهود: "لقد �سمعناهم وهم ي�سرخون، لقد انت�سروا ب�سرعة 

يف ال�سارع، وبداأ بع�سهم بالقتال وامل�سارعة".
اأكر �سرا�سة، منذ غياب  اأ�سبحت  اأن القردة  التايلندية،  واأكد �سكان املدن 

ال�سياح عن البالد، ب�سبب جائحة كورونا.
ال�سكان  واأجثثثربت  ال�سكنية،  البنايات  "غزت  الثثقثثردة  فثثاإن  للبع�س،  ووفثثقثثا 

الب�سطاء على مغادرة منازلهم".
وجاء امل�سهد مطابقا مل�ساهد اأفالم "كوكب القرود" ال�سهرية، والتي حتكي 

ق�سة �سيطرة القردة على العامل، مع تف�سي "وباء عاملي".

كارينا كابور تخطف 
�لأنظار باإطللتها

الثثهثثنثثديثثة  كارينا  الثثنثثجثثمثثة  نثث�ثثسثثرت 
عرب  �ساحرة  جديدة  �سورة  كابور  
�ثثسثثفثثحثثتثثهثثا اخلثثثا�ثثثسثثثة عثثلثثى موقع 

التوا�سل االجتماعي.
اإعجاب  عثثلثثى  �ثثسثثورتثثهثثا  وحثثظثثيثثت 
عدد كبري من متابعيها، خ�سو�ساً 
اأنثثهثثا اإعثثتثثمثثدت يف اإطثثاللثثتثثهثثا الزي 
الزهري،  باللون  االأ�سيل  الهندي 
وتثثثثركثثثثت �ثثسثثعثثرهثثا مثثثنثثث�ثثثسثثثداًل على 

كتفيها بت�سريحة جمعدة.
كثثاريثثنثثا قثثد ن�سرت يف وقت  وكثثانثثت 
�سابق من هذا ال�سهر، �سورة طبق 
مثثثن اخل�سار  الثثكثثثثثري  مثثثع  بثثا�ثثسثثتثثا 
ال�سحي، مبا يف ذلك الفلفل احللو 
الكرزية،  والطماطم  والفا�سوليا 
الفتًة اإىل اأن "تيم يحب يف وجبته 

اأن تكون خ�سراء".
وخالل ظهورها يف برنامج الطهي 
كارينا  قالت   ،"Star Vs Food"
�سيف علي خان وتيمور  اإن زوجها 
يثثثحثثثبثثثان عثثثثر�ثثثثس مثثثهثثثاراتثثثهثثثمثثثا يف 
الطهي، ويف العام املا�سي، ا�ستمتع 
�سنعهما  مثثن  مبخبوزات  اجلميع 

يف املنزل. 

عا�صفة ��صتو�ئية تلم�س 
�لياب�صة �صمال �ليابان 

مناطق  ا�ستوائية  عا�سفة  �سربت 
دون  االأربثثعثثاء  اأم�س  اليابان  �سمال 
اأن تثثثرد تثثقثثاريثثر فثثوريثثة عثثن وقوع 
تنطلق  اأن  املقرر  من  فيما  اأ�سرار 
دورة  الثثقثثدم �سمن  كثثثرة  مثثبثثاريثثات 

االألعاب االأوملبية ال�سيفية.
اأوامر  املحلية  ال�سلطات  واأ�سدرت 
اإخالء غري اإلزامية واأقامت مراكز 
الم�ست  وقثثثثثت  يف  مثثثوؤقثثثتثثثة  اإيثثثثثثثثواء 
الثثعثثا�ثثسثثفثثة نثثيثثبثثارتثثاك الثثيثثابثث�ثثسثثة يف 
اليابان،  ب�سمال  مثثيثثاغثثي  منطقة 
�سباحا  الثث�ثثسثثاد�ثثسثثة  الثث�ثثسثثاعثثة  قبيل 
 21،00( املثثثثحثثثثلثثثثي  بثثثثالثثثثتثثثثوقثثثثيثثثثت 

الثالثاء(.
الثثعثثا�ثثسثثفثثة جثثنثثوب مدينة  وتثثعثثرب 
موريوكا مبقاطعة اإيواتي ترافقها 
رياح "قوية" ولكن لي�س "عنيفة" 
بثثالثث�ثثسثثاعثثة، وفق  60 كثثلثثم  بثث�ثثسثثرعثثة 

االأر�ساد اليابانية.
مباريات  مثثثيثثثاغثثثي  وتثث�ثثسثثتثث�ثثسثثيثثف 
االأربثثثثثعثثثثثاء، �سمن  الثثثقثثثدم  كثثثثرة  يف 
الفعاليات القليلة الأوملبياد طوكيو 
للم�سجعني  يثث�ثثسثثمثثح  الثثتثثي   2020
بح�سورها. لكن املنظمني قالوا اإن 
العا�سفة لن توؤثر على الربنامج.

ودفثثعثثت االأمثثطثثار الثثغثثزيثثرة ببع�س 
اإ�سدار  اإىل  اإيثثثواتثثثي  يف  الثثبثثلثثدات 
انثثثزالقثثثات للرتبة،  حتثثذيثثرات مثثن 
مثثثثثن خثثثدمثثثات  عثثثثثثدد  تثثثعثثثلثثثيثثثق  ومت 
املثثحثثلثثيثثة ولثثثكثثثن لي�س  الثثثقثثثطثثثارات 
ويتوقع  الثثث�ثثثسثثثريثثثعثثثة.  الثثثثقثثثثطثثثثارات 
اأثناء  الثثعثثا�ثثسثثفثثة  قثثثوة  تثثرتاجثثع  اأن 
و�سوال  الغرب  �سمال  اإىل  توجهها 

اإىل بحر اليابان م�ساء.

وينتورث ميلر ي�صدم �جلمهور 
بك�صفه عن هذ� �لأمر

'Prison Break'  وينتورث  م�سل�سل  اأثثثارجنثثم 
التوا�سل  مثثثثواقثثثثع  عثثثلثثثى  كثثثثبثثثثرية  �ثثثسثثثجثثثة  ميلر  
بالتوحد،  م�ساب  اأنثثه  عن  ك�سفه  بعد  االجتماعي 
اأي�سا  اخلرب  هذا  العاملية  ال�سحافة  تناقلت  وقد 
ب�سكل كبري، و�سدم جمهور ميلر بجراأته باإعالنه 

عن ذلك.
العديد  وكان وينتورث ميلر حّل �سيف �سرف يف 
الذي   ER منها  الثثتثثلثثفثثزيثثونثثيثثة،  امل�سل�سالت  مثثن 
 Buffy The وم�سل�سل   1994 عثثام  عر�سه  بثثثداأ 
وم�سل�سل   ،1997 عثثثثام   Vampire Slayer
 Dinotopia وم�سل�سل   1999 عثثام   Popular

عام 2002.
 The Human Stain سارك بعد ذلك ميلر يف�
ونيكول  هوبكينز  اأنتوين  جانب  اإىل   ،2003 عثثام 
كيدمان، كما �سارك يف العام ذاته بفيلمني، االأول 

.Joan of Arcadia والثاين Underworld

ثلثيني ي�صتيقظ معتقدً� �أنه بعمر 16 �صنة 
37 عاًما يف اأحد  ا�ستيقظ رجل اأمريكي يبلغ من العمر 
اأن عمره  ومعتقًدا  املدر�سة،  اإىل  للذهاب  م�ستعًدا  االأيثثام 
العقدين االأخريين من  اأن ن�سي  16 عاماً، بعد  يثثزال  ال 

حياته، مبا يف ذلك زواجه واإجناب ابنته.
دانيال  ا�ستيقظ  املثثا�ثثسثثي،  الثثعثثام  مثثن  )متثثثوز(  يوليو  ويف 
متاًما  �سريره  يف  تك�سا�س،  من  ال�سمع  اأخ�سائي  بثثورتثثر، 
�ساهد  عندما  كثثانثثت  املثثفثثاجثثاأة  لكن  اآخثثثر،  �سباح  اأي  مثل 
يف  نظر  وعندما  بجانبه،  تنام  قبل  مثثن  يرها  مل  امثثثراأة 

املراآة، �ساهد رجاًل را�سداً وبديناً ينظر اإليه.
وا�ستيقظ دانيال يف ذلك اليوم وهو يعتقد اأن الوقت قد 
حان للذهاب اإىل املدر�سة، ومل يكن يعلم اأنه قد تخرج من 
الزمن،  الثانوية قبل ما يقرب من عقدين من  املدر�سة 
واأن املراأة الغريبة يف �سريره هي زوجته التي اأجنب منها 

ابنة عمرها 10 �سنوات.
وا�سطرت زوجته روث اإىل تهدئته وتو�سيح اأنها زوجته 
واأنه مل يتم اختطافه من قبل �سخ�س غريب، وبدا االأمر 
غريباً، لكنها كانت جتربة خميفة لكليهما. وتقول روث 
عن هذه التجربة "ا�ستيقظ ذات �سباح ومل يكن لديه اأي 
فكرة من اأنا اأو مكان وجوده. كان مرتبًكا جًدا. وميكنني 
اأنه كان  الغرفة. وكان يعتقد  اإنه مل يتعرف على  القول 
خمموًرا وعاد اإىل املنزل مع امراأة اأو اأنه قد مت اختطافه. 

كان باإمكاين روؤيته يبحث عن طريق للهروب".

يعرث على جثة و�لده 
ومت�صلقني بعد �أ�صهر من وفاتهم

عر باك�ستاين على جثة والده وجثث مت�سلقني اآخرين 
بعد اأ�سهر من وفاتهم و�سط اجلليد خالل حماولة �ستوية 

لت�سلق جبل كي 2، ثاين اأعلى قمة جبلية يف العامل.
وتويف الباك�ستاين حممد علي �سادبارا واالأي�سلندي جون 
�سنوري والت�سيلي موهر برييتو يف فرباير )�سباط( اأثناء 

حماولتهم ت�سلق اجلبل الوعر.
الرحالت  ملنظمي  الباك�ستانية  الثثرابثثطثثة  رئثثيثث�ثثس  وقثثثال 
�سادبارا،  جنل  اإن  بوريك،  علي  اأ�سغر  )باتو(،  ال�سياحية 
قادا  املميتة  املثثحثثاولثثة  مثثن  الثثنثثاجثثني  واأحثثثد  عثثلثثي،  �ساجد 
املت�سلقني  جثث  ال�ستعادة  ال�سهر  هذا  ا�ستك�سافية  رحلة 

الثالثة.
املت�سلقني  جثث  على  عثثر  الثثفثثريثثق  اأن  بثثوريثثك  واأو�ثثسثثح 
الثالثة يف موقع �سديد االنحدار، ي�سمى بوتلنيك، على 

ارتفاع نحو 8 اآالف مرت، ومتكن من التعرف عليها.
كرار  الباك�ستاين،  االألثثثب  نثثادي جبال  املثث�ثثسثثوؤول يف  وقثثال 
حيدري، اإن مروحيات من اجلي�س �ستن�سم، واأع�ساء من 
يف  الثالثاء  االأول  اأم�س  وفريقه  علي  اإىل  اأخثثرى  بعثات 

حماولة الإنزال اجلثث.
ا�ستخراج  �سهاًل الأن  االأمثثر  "قد ال يكون  بثثوريثثك:  وقثثال 
جثة من و�سط الثلوج يتطلب كثرياً من اجلهد، وهو اأمر 
املمكن،  اأنه من  االرتفاع"، م�سيفاً  غري ممكن على هذا 

كخيار ثان، دفن اجلثث هناك اإذا وافقت عائالتها.

بعد حر�ئق �لغابات.. حملت تطوعية لإنعا�س رئة �جلز�ئر
غثثثثابثثثثات طامزة  مثثث�ثثثسثثثت  الثثثثتثثثثي  بثثثعثثثد احلثثثثثرائثثثثثق 
وبوحمامة و�سيلية يف حمافظة خن�سلة الواقعة 
�سهر يوليو، حترك  بداية  �سرق اجلزائر  �سمال 
اإطالق  متطوعون وجمعيات مدنية عن طريق 
امل�ساحات  اإعثثادة ت�سجري تلك  اأجل  مبادرات من 
الغابية واإرجاع م�ساهد الغطاء الغابي االأخ�سر 
اإىل تلك الربوع التي اأتت عليها األ�سنة النريان.

الواقعة  البخاري  ابن مدينة ق�سر  منري حنان 
يف حمافظة املدية �سمال و�سط البالد، وهو اأحد 
اأع�ساء "جمموعة �سوارع ق�سر البخاري" اأطلق 
مع رفاقه حملة تطوعية حتت عنوان "معا من 
وتهدف  خن�سلة"،  لغابات  الب�سمة  اإعثثثادة  اأجثثثل 
املبادرة اإىل جمع 100 األف �سجرة من اأجل اإعادة 

االخ�سرار اإىل تلك اجلبال ال�ساخمة.
يقول ال�ساب منري حنان الذي ي�سهر على مبادرة 
اأجل اإعادة الب�سمة لغابات خن�سلة" مع  "معا من 
رفاقه لث"موقع �سكاي نيوز عربية" "ا�ستخل�سنا 
باأنه من الواجب علينا بعدما تعر�ست له الغابات 

من حرائق كبرية مثلما �ساهدنا يف الفيديوهات 
عرب من�سات التوا�سل االجتماعي ونظرا لقيمة 
هثثثذه اجلثثثبثثثال الثثتثثي قثثدمثثت كثثثل اأبثثطثثالثثهثثا اإبثثثان 
حرية  يف  نعي�س  اأن  اأجثثثل  مثثن  اال�ستعمار  فثثرتة 
وا�ستقالل، فاإنه من واجبنا اأن نقف وقفة رجل 

واحد من اأجل اإعادة الب�سمة لها".
ومثثعثثروف عثثن هثثثذه املثثجثثمثثوعثثة مثثن املتطوعني 
حمدودة،  غري  اأنها  اأي  العدد  متناهية  ال  باأنها 
وهي جماعة ي�ساهم الكل فيها �سواء من قريب 
ال�سالح  اأجثثل  مثثن  ومعنويا  مثثاديثثا  بعيد  مثثن  اأو 

العام.
عليها،  تعمل  الثثتثثي  الثثتثثطثثوع  ملثثيثثاديثثن  وبالن�سبة 
املجاالت  خمتلف  يف  ت�ساهم  الفرقة  هثثذه  فثثثاإن 
وتزيني  الت�سجري  مثل:  للمواطن  االجتماعية 
االأزقة وحمالت التنظيف وكذلك القيام باأعمال 
تطوعية على غرار توزيع قفة رم�سان، تنظيم 
املحافظ  العيد،  اأ�ساحي  �ثثسثثراء  جماعي،  ختان 

املدر�سية للعائالت املعوزة والفقرية.

رئي�ش الوزراء الربيطاين مع اإحدى موظفات تربية الكلب البولي�ضية خلل زيارة ملقر �ضرطة �ضاري بالتزامن مع 
ن�ضر خطة احلكومة للق�ضاء على اجلرمية يف جيلدفورد.   رويرتز

بريتني �صبريز تنهار بكاء 
�أمام �لقا�صي

لها،  والدها كو�سي  ا�ستبدال  ر�سمياً  �سبريز   العاملية  بريتني  النجمة  طلبت 
13 عاًما من �سيطرته على حياتها واأموالها، وتو�سلت �سبريز  بعد مرور 

باكيًة اإىل املحكمة اأن ت�سع حداً لهذه الو�ساية التع�سفية.
بعد  االثنني،  اأم�س  اأول  اأول  للمحكمة   التما�سا  بريتتني  وقثثّدم حمامي 
الو�ساية  تتيح  والثثتثثي  العلن،  اىل  الو�ساية  مو�سوع  خثثثروج  مثثن  �سهر 

لوالدها التحكم مبمتلكاتها.
وكان املحامي ماثيو روزجنارت، الذي توكل عن �سبريز اأخريا، ك�سف 
اإجثثراءات قا�سية و�سريعة كي يجعل جيمي  اأنه يتخذ  اأ�سبوع  قبل 
اأمام  ب�سهادة  النجمة  اأدلثثت  بعدما  الو�ساية،  يتنحى عن  �سبريز 

املحكمة يف لو�س اأجنلو�س بدت فيها �سديدة التاأثر.


