
   

�أجرت 164,110 فحو�صات ك�صفت عن 1,547 �إ�صابة
»ال�شحة« تعلن �شفاء 1,519 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي - وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�سيا 
امل�سابة  احل��االت  وح�سر  املبكر  االكت�ساف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات 
بفريو�س كورونا امل�ستجد »كوفيد - 19« واملخالطني لهم وعزلهم.. اأعلنت 
ال�24  164,110 فحو�سات جديدة خالل ال�ساعات  اإج��راء  ال��وزارة عن 
تقنيات  واأح��دث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  فئات خمتلفة يف  على  املا�سية 
الدولة  يف  والفح�س  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف  الطبي.   و�ساهم  الفح�س 
 1,547 عن  الك�سف  يف  الدولة  م�ستوى  على  الفحو�سات  نطاق  وتو�سيع 
خمتلفة,  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة  ح��ال��ة 
وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة, وبذلك يبلغ 
جمموع احلاالت امل�سجلة 667,080 حالة.   كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 
كورونا امل�ستجد,  بفريو�س  االإ�سابة  تداعيات  وذلك من  3 حاالت م�سابة 

وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1,910 حاالت. )التفا�سيل �س2(

»�شحة« حتذر من خماطر اال�شتخدام 
املفرط للتكنولوجيا احلديثة على ال�شغار

•• اأبوظبي -وام:

االآباء  ق��ي��ام  اأه��م��ي��ة  »���س��ح��ة«  ال�سحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  اأك���دت 
واالأمهات بدورهم يف توجيه �سغارهم نحو اتباع قواعد ا�ستخدام �سليمة 
واأدمغتهم.  اأج�سادهم  على  خماطرها  من  للحد  احلديثة,  للتكنولوجيا 
ودعت االأهل اإىل توفري البدائل الأطفالهم عن الوقت الذي يق�سونه عادة 
يف ا�ستخدام التكنولوجيا, مثل ممار�سة هوايات ي�ستمتعون بها, كالقراءة 
الهوايات  تلك  بني  وحكمة  باعتدال  الوقت  وتوزيع  واملو�سيقى,  والر�سم 

وبني اجللو�س اأمام ال�سا�سات.             )التفا�سيل �س3(

اوروبا وعدت الدول الفقرية بتوفري اللقاح امل�ساد لكورونا ومل تف بوعودها

رئي�س مدغ�سقر يتفقد قواته خالل احتفاالت عيد اال�ستقالل  )اأر�سيفية(

امل�ساعدات العربية والدولية مل تتوقف

حج  خلو  تعلن  ال�شعودية 
تف�شيات  م��ن  ال��ع��ام  ه���ذا 
الوبائية واالأمرا�ض  »كورونا« 

•• الريا�ض-وام:

ال�سعودي  ال�����س��ح��ة  وزي����ر  اأع��ل��ن 
الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة 
ال�سحية حلج  احلج  جناح خطة 
هذا العام 1442ه� , وخلوه من 
وغريه  كورونا  فريو�س  تف�سيات 
من االأمرا�س الوبائية االأخرى.

وقال وزير ال�سحة يف ت�سريحات 
/ ال�سعودية  االأنباء  وكالة  بثتها 
اإن وزارة ال�سحة وهيئة  وا�س/.. 
الهالل االأحمر ال�سعودي ا�ستعدا 
عرب  1442ه�  ال��ع��ام  حل��ج ه��ذا 
املرافق  م��ن  متكاملة  منظومة 
املقد�سة  امل�����س��اع��ر  يف  ال�����س��ح��ي��ة 
�سملت جمموعة من امل�ست�سفيات 
وامل�����راك�����ز ال�����س��ح��ي��ة و����س���ي���ارات 
ي�سرف  التجهيز  عالية  اإ���س��ع��اف 
عليها طواقم طبية وفنية واإدارية 
ومدربة  م���وؤه���ل���ة  ك������وادر  ت�����س��م 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل يف م��و���س��م احل����ج , 
القطاعات  ج��م��ي��ع  ب���ذل���ت  وق����د 
امل�����س��ارك��ة يف خدمة  احل��ك��وم��ي��ة 
كبرية  ج��ه��وداً  ال��رح��م��ن  �سيوف 
ال�سحية  احل����ج  خ��ط��ة  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
انت�سار  ومنع  �سالمتهم  ل�سمان 
جائحة  ظ��ل  يف  بينهم  ال���ع���دوى 

»كورونا«.

جانب من مظاهرات االأهواز التي قوبلت بالقمع من قبل قوات االأمن االيرانية

�أمريكا تدعم مظاهر�ت �لأهو�ز.. ومفاو�صات �لنووي على �ملحك

هتافات �شد خامنئي يف طهران مع ت�شاعد احتجاجات اأزمة املياه

اجلمهورية االإ�سالمية« يف حمطة 
مرتو بطهران.

النا�س  بع�س  عرب  الليل,  وخ��الل 
يف العا�سمة عن غ�سبهم بهتافات 
اآي��ة اهلل علي  االأع��ل��ى  الزعيم  �سد 
من  التحقق  يت�سن  ومل  خامنئي, 
ب�سكل  ال��ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع  ���س��ح��ة 

م�ستقل.
وُقتل �سابان على االأقل بالر�سا�س 
واأل��ق��ى م�سوؤول  يف االح��ت��ج��اج��ات, 
باللوم على املتظاهرين امل�سلحني, 
ن�����س��ط��اء ق��ال��وا ع��ل��ى و�سائل  ل��ك��ن 

قتال  اإنهما  االجتماعي  التوا�سل 
باأيدي قوات االأمن.

العرقية  العربية  االأقلية  وت��ق��ول 
ي��ع��ي�����س معظم  وال���ت���ي  اإي�������ران,  يف 
اإقليم خوز�ستان الغني  اأفرادها يف 
منذ  التمييز  تواجه  اإنها  بالنفط, 
و�ُسمعت  ال��ب��الد,  يف  طويلة  ف��رتة 
يف  ت�سرخ  وه��ي  عربية  متظاهرة 
وجه ق��وات االأم��ن يف اأح��د مقاطع 
املظاهرة  »�سيدي!  قائلة  الفيديو 
مل  ال��ن��ار؟  تطلقون  مل���اذا  �سلمية, 

ياأخذ اأحد اأر�سك ومياهك«.

با�سم  املتحدث  قال  وا�سنطن,  ويف 
نيد  االأم��ري��ك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
املتحدة تتابع  الواليات  اإن  براي�س 
االحتجاجات عن كثب مبا يف ذلك 
ت��ق��اري��ر ع��ن اإط���الق ق���وات االأمن 

النار على املتظاهرين.
ندعم  ن��ح��ن  لل�سحفيني:  وق����ال 
حق االإيرانيني يف التجمع ال�سلمي 
والتعبري عن اأنف�سهم, االإيرانيون 
احلقوق  ب��ه��ذه  يتمتعوا  اأن  يجب 
دون خوف من العنف ودون خوف 

من االعتقال التع�سفي.

باأقل من ثالثة يف �ملئة من �أ�صل 160 مليون جرعة  

اأوروبا تتربع بن�شبة �شئيلة من لقاحات كوفيد- 19 املوعودة
•• بروك�سل-رويرتز:

ك�������س���ف���ت وث����ي����ق����ة م������ن االحت��������اد 
االأوروبي اأن دول االحتاد مل تتربع 
ب�سيطة  بن�سبة  ���س��وى  االآن  ح��ت��ى 
كوفيد19-  ل��ق��اح��ات  ف��ائ�����س  م��ن 
لقاح  الفقرية معظمها من  للدول 
ثالثة  من  اأقل  متثل  اأ�سرتازينيكا 
م��ل��ي��ون جرعة   160 امل��ئ��ة م��ن  يف 
ت��ن��وي ال���ت���ربع ب��ه��ا ل��ل��م�����س��اع��دة يف 

احتواء اجلائحة العاملية.
وك�������ان االحت��������اد االأوروب������������ي وع���د 
الفئات  اأ���س��د  تطعيم  يف  بامل�ساعدة 
فقرا يف خمتلف اأنحاء العامل غري 
غنية  دول  مثل  االأع�ساء  دول��ه  اأن 
اأخ��رى ركزت حتى االآن على �سراء 
مما  مواطنيها  لتطعيم  اجلرعات 
بقية  يف  اللقاحات  نق�س  يف  اأ�سهم 
ت�سلمت  االآن  العامل.وحتى  اأن��ح��اء 
دول االحتاد التي يبلغ عدد �سكانها 
ن�سمة  مليون   365 البالغني  من 
ح����وايل 500 م��ل��ي��ون ج��رع��ة من 
احل�سول  وتتوقع  االأدوي��ة  �سركات 
ع��ل��ى م��ل��ي��ار ج��رع��ة ب��ح��ل��ول نهاية 
�سبتمرب اأيلول.غري اأن هذه الدول 
متوز  ي���ول���ي���و   13 ح���ت���ى  ت���ربع���ت 
اجل����اري ب��اأق��ل م��ن اأرب��ع��ة ماليني 
الوثيقة  يف  ورد  مل���ا  وف���ق���ا  ج���رع���ة 

ك��ث��رية على  ف��ق��رية  وت��ع��ت��م��د دول 
ي�سّلم  مل  الربنامج  لكن  كوفاك�س 
مليون   135 ����س���وى  االآن  ح��ت��ى 
ج����رع����ة ع����ل����ى م�������س���ت���وى ال����ع����امل 
اإىل حد كبري على التربع  ويعتمد 
باجلرعات. وتعرثت ب�سفة موؤقتة 
الربنامج  ي�����س��رتي  ل��ك��ي  خ��ط��ط 
اإنتاجية  م�ساكل  ب�سبب  ل��ق��اح��ات 
للقاحات  املنتجة  ال�����س��رك��ات  ل��دى 

وقيود الت�سدير يف الهند.
وق���د ت��ل��ق��ى االحت����اد االأوروب������ي ما 
امل��ئ��ة من  70 يف  ل��ت��ط��ع��ي��م  ي��ك��ف��ي 
مل  حني  يف  بالكامل  فيه  البالغني 
�سبعة  �سوى  اأفريقيا  جنوب  تطعم 
يف املئة من �سكانها البالغني وتبلغ 
ال��ن�����س��ب��ة واح�����دا يف امل��ئ��ة ف��ق��ط يف 

نيجرييا.
وجتاوز عدد اجلرعات التي تربعت 
بها وا�سنطن حتى االآن 15 مليون 
ج���رع���ة يف اإط������ار ت��ع��ه��د ال���والي���ات 
مليون   80 بعدد  بالتربع  املتحدة 

جرعة.
م���������س����وؤول����ون يف االحت�������اد  وق��������ال 
حثت  امل���ف���و����س���ي���ة  اإن  االأوروب�����������ي 
ح��ك��وم��ات ال����دول االأع�����س��اء مرارا 
على التعجيل بالتربعات وتوزيعها 
التي  اللقاحات  اأن����واع  جميع  على 

تت�سلمها.

االأوروبية  املفو�سية  اأعدتها  التي 
واطلعت عليها رويرتز.

االحتاد  دول  اإن  ال��وث��ي��ق��ة  وت��ق��ول 
حوايل  بتقدمي  تعهدت  جمتمعة 
ذكر  دون  ج���رع���ة  م��ل��ي��ون   160
اأف�����س��ل��ي��ة م��ع��ي��ن��ة ل��وج��ه��ت��ه��ا. ومل 
ي�����س��ب��ق ن�����س��ر ����س���يء م���ن ق��ب��ل عن 
الكمية االإجمالية والكمية التي مت 
التربع بها.و�سبق اأن قالت بروك�سل 
التربع مبا  تعتزم  االحت��اد  دول  اإن 
م��ل��ي��ون جرعة   100 ع��ن  ي��ق��ل  ال 

يوجد  وال  اجل����اري.  ال��ع��ام  بنهاية 
اإطار زمني لتحقيق الهدف الوارد 

يف الوثيقة.
وذهبت التربعات حتى االآن لدول 
بالدولة  ���س��ل��ة  ت��رب��ط��ه��ا  واأق���ال���ي���م 
امل���ت���ربع���ة يف اإط������ار ���س��ع��ي ال����دول 
االأع�������س���اء ل��ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات مع 
وتعميق  م��ن��ه��ا  ال��ق��ري��ب��ة  ال������دول 

العالقات الدبلوما�سية.
وامتنع متحدث با�سم املفو�سية عن 
والتربعات  الوثيقة  على  التعليق 

ت�����س��در عن  ال�����ق�����رارات  ه����ذه  الأن 
احلكومات املعنية.

العاملية  ال�����س��ح��ة  منظمة  وك��ان��ت 
دعت احلكومات الغربية اإىل التربع 
الذي  كوفاك�س  لربنامج  بجرعات 
ت��دي��ره م��ع م��ب��ادرة ج��ايف اخلريية 
العادل  التوزيع  ل�سمان  للقاحات 

الأكرث دول العامل احتياجا لها.
اللقاحات  اأغلب  اأن  الوثيقة  وتبني 
ال��ت��ي مت ال��ت��ربع ب��ه��ا ���س��ت��وج��ه من 

خالل الربنامج.

جناة رئي�ض مدغ�شقر من االغتيال

يف ��صتمر�ر لالأزمة �ل�صيا�صية:

�شحة التون�شيني يف مزاد �شيا�شي خميف!

للق�شاء ردا  اللجوء  املغرب يعلن 
على اتهامه با�شتخدام »بيغا�شو�ض«

•• الرباط-وكاالت:

»للم�سعى  ال���ل���ج���وء  امل���غ���رب  اأع���ل���ن 
اإث����ر ن�����س��ر تقارير  ال��ق�����س��ائ��ي« ع��ل��ى 
بالتن�ست  حكومات  اتهمت  �سحفية 
على م�سوؤولني بارزين اأو �سخ�سيات 
دولية  ف��ع��ل  ردود  واأث�������ارت  ع���ام���ة, 

وا�سعة.
يف  املغربية  العامة  النيابة  واأعلنت 
وقت الحق »فتح بحث ق�سائي حول 
واالتهامات  امل��زاع��م  ه���ذه  م��و���س��وع 
الباطلة, وحتديد اجلهات التي تقف 

وراء ن�سرها«.
»املغرب,  اإن  اململكة  حكومة  وق��ال��ت 
بوجاهة  وامل��ق��ت��ن��ع  بحقوقه  ال��ق��وي 
امل�سعى  ي�����س��ل��ك  اأن  اخ���ت���ار  م��وق��ف��ه, 
القانوين والق�سائي يف املغرب وعلى 
وجه  يف  للوقوف  ال���دويل,  ال�سعيد 
ي�����س��ع��ى ال���س��ت��غ��الل هذه  اأي ط���رف 

االدعاءات الزائفة«.
كما اأبدت حكومة املغرب  ا�ستغرابها  
ال�سديد بعد االدعاءات ب�قيام اململكة 
ب��اخ��رتاق اأج��ه��زة ه��وات��ف ع���دد من 
الوطنية  ال���ع���ام���ة  ال�����س��خ�����س��ي��ات 
منظمات  يف  وم�سوؤولني  واالأجنبية 
دولية, با�ستعمال اإحدى الربجميات 

املعلوماتية.
من جهتها اأ�سدرت �سركة »اإن اإ�س اأو« 
االإ�سرائيلية املنتجة للربنامج, بيانا 

رف�ست فيه ما جاء يف التقارير.

مريكل ت�شتبعد ان�شمام تركيا لالحتاد االأوروبي 
•• برلني-رويرتز:

اأ����س���ادت امل�����س��ت�����س��ارة االأمل���ان���ي���ة اأجن���ي���ال م��ريك��ل اأم�������س اخل��م��ي�����س برتكيا 
مع  اتفاق  اإط��ار  يف  ال�سوريني  الالجئني  من  كبرية  اأع���دادا  ال�ست�سافتها 
االحتاد االأوروبي وقالت اإنها تريد اإقامة عالقات اأوثق مع اأنقرة لكنها ال 

تتوقع ان�سمامها لالحتاد االأوروبي.
ب��رع��اي��ة الالجئني  رائ���ع  ت��ق��وم بعمل  »ت��رك��ي��ا  وق��ال��ت يف م��وؤمت��ر �سحفي 
االأف�سل  م��ع تركيا فهو  االت��ف��اق  ه��ذا  ي�ستمر  اأن  اأرغ���ب يف  ال�����س��وري��ني... 
واليونان  تركيا  بني  االأخ��رية  الفرتة  يف  اخلالفات  اأن  وتابعت  لل�سعب«. 
ب�ساأن قرب�س زادت من �سعوبة العالقات واأ�سارت اإىل اأن ال�سرب مطلوب 
لت�سوية اخلالفات. وقالت لل�سحفيني »كانت هذه انتكا�سة لكن يجب اأال 

تثنينا عن عزمنا«.
وتركيا على خالف مع اليونان الع�سو يف االحتاد االأوروبي ب�ساأن جمموعة 

من الق�سايا منها جزيرة قرب�س املق�سمة.
ودعت مريكل دول االحتاد االأوروبي النتهاج �سيا�سة م�سرتكة للجوء ترتكز 
على ا�ستقبال من يواجهون اال�سطهاد يف بالدهم ويف�سل اأن يكون ذلك 
بالتعاون مع املفو�سية ال�سامية ل�سوؤون الالجئني التابعة لالأمم املتحدة. 

وقالت يف املوؤمتر ال�سحفي »لكننا اأبعد ما يكون عن ذلك

•• مدغ�سقر-وكاالت: 

مدغ�سقر  يف  العامة  النيابة  اأعلنت 
البالد  رئي�س  جناة  اخلمي�س  اأم�س 
االغتيال,  م��ن  راج��ول��ي��ن��ا  اأن���دري���ه 
فرن�سيني  ت��وق��ي��ف  مت  اإن�����ه  ق��ائ��ل��ة 

اثنني على خلفية االأمر.
القب�س  مت  اأن��ه  النيابة  واأو���س��ح��ت 
على الفرن�سيني ومواطنني اآخرين 
عملية  خ�����الل  ال����ث����الث����اء,  م�������س���اء 

اأمنية.
التحقيق  على  وذك��ر م�سدر مطلع 
على  م�سلحني   10 اعتقال  مت  اأن��ه 

االأقل كانوا يف منزل م�ستبه به.
املعتقلني  اإن  العامة  النيابة  وقالت 
م�سوؤولني  لقتل  يخططون  ك��ان��وا 
كبار يف الدولة, من بينهم الرئي�س 

�ساحب ال�47 عاما.
ورغم اأن النيابة قالت اإنه ثمة اأدلة 
ل���دى اأج���ه���زة االأم�����ن, ف����اإن املدعي 
اأي  ي��ق��دم  ال���ع���ام يف م��دغ�����س��ق��ر مل 

معلومات بخ�سو�س هذه االأدلة.
مدغ�سقر,  راج����ول����ي����ن����ا  وي���ح���ك���م 

•• الفجر –تون�ض

ب���ال���وك���ال���ة«  »ال������وزي������ر  اأن  ي����ب����دو 
تون�س  يف  ال���ق���اع���دة  ه����و  اأ����س���ب���ح 
الريا�سة  ه��ذه  يف  امل�سجلني  واآخ��ر 
ال��ت��ون�����س��ي��ة ال�����س��رف��ة ه���و حممد 
ال���ط���راب���ل�������س���ي وزي��������ر ال���������س����وؤون 
ال�سحة  ووزي���������ر  االج���ت���م���اع���ي���ة 
ب���ال���وك���ال���ة. ح��ي��ث م���وك���ول ل���ه اأن 
يدير وزارت��ني واإدارت���ني على خط 
ال�سحية  االأزم��ة  النار يف مواجهة 

واالأزمة االجتماعية.
   اإنه ال�ساد�س...! منذ االنتخابات 
وثالث   2019 ل��ع��ام  الت�سريعية 
على  وزراء  ���س��ت��ة  م����ّر  ح���ك���وم���ات, 
التون�سية.  ال�����س��ح��ة  وزارة  راأ������س 
انتظم  اخل��م��ي�����س,  اأم�������س  ���س��ب��اح 
بني  لل�سلطة  اآخ���ر  ت�سليم  م��وك��ب 
ال��وزي��ر »امل��وؤق��ت« اجل��دي��د, حممد 
الطرابل�سي, وفوزي املهدي, الذي 
جميع  ح�����س��ب  م��ه��ني  ب�سكل  اأق��ي��ل 

ت�شتهدف  اإ�شرائيلية  �شربات 
حم�ض يف  ع�شكرية  م��واق��ع 

•• بريوت-وكاالت

اأف�����اد امل��ر���س��د ال�����س��وري حلقوق 
االإن�سان  فجر اأم�س اخلمي�س اأن 
انفجارات عنيفة دوت يف حمافظة 
حم�س وحميطها نتيجة �سربات 
مواقع  ا���س��ت��ه��دف��ت  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
اأن  اإىل  املر�سد  واأ���س��ار  ع�سكرية. 
حتاول  ال�سوري  النظام  دف��اع��ات 
�سماء  يف  ل��ل�����س��رب��ات  ال��ت�����س��دي 

املنطقة.
اأن  م���������س����ادر احل��������دث  وذك���������رت 
مطار  ا����س���ت���ه���دف���ت  ال�������س���رب���ات 

ال�سعريات يف حم�س.
اجلوية  ال����دف����اع����ات  وت���������س����ّدت 
اخلمي�س  اأم�����س  فجر   ال�سورية  
ا�ستهدفت  اإ�سرائيلية  ل�سواريخ 
منطقة  يف  ع�������س���ك���ري���ة  م����واق����ع 
حم�س  حم���اف���ظ���ة  يف  ال��ق�����س��ري 
يف و���س��ط ال���ب���الد, وف���ق م���ا اأف���اد 
االإع�����الم ال��ر���س��م��ي ال�����س��وري, يف 
ثاين ق�سف جوي اإ�سرائيلي على 

�سوريا هذا االأ�سبوع.

الواقعة �سرق القارة االإفريقية منذ 
عام 2009.

�سهرة  م��دغ�����س��ق��ر  رئ��ي�����س  وح�����س��د 
اأزمة جائحة كورونا, عندما  خالل 
عالج  اإىل  تو�ست  ب���الده  اأن  اأع��ل��ن 
رف�سا  ال��ف��ريو���س,  �سد  ب��االأع�����س��اب 
االنتقادات التي طالت العالج, وقال 

اإنها جاءت الأن »الدواء اإفريقي«.
العاملية  ال�سحة  منظمة  وح����ذرت 

من العالج الأنه مل يتم اختباره.

املالحظني وحتى ال�سيا�سيني.
ال�سوؤون  وزي����ر  ال��ط��راب��ل�����س��ي,      
امللفات  رجل  احل��ايل,  االجتماعية 
ال��ن��ق��اب��ي��ة ال�����س��ع��ب��ة ي��ت��ح��ول اإىل 
»ط��ب��ي��ب« ���س��د ك��وف��ي��د. اأ���س��ي��ع يف 
و�سعوره  للمن�سب  رف�سه  البداية 
لكنه يف  التعيني,  باحلرج من هذا 

ومدغ�سقر م�سهورة بانتاج الفانيال 
واخل�����س��ب االأح���م���ر ال��ث��م��ني, ومع 
ذل��ك ه��ي واح���دة م��ن اأف��ق��ر الدول 
حيث  ال���دويل,  البنك  بيانات  وف��ق 
�سكانها  من  باملئة   75 نحو  يعي�س 

يف فقر مدقع.
وك���ان���ت م��دغ�����س��ق��ر اإح�����دى ال����دول 
لال�ستعمار  اخلا�سعة  االإف��ري��ق��ي��ة 
عام  ا�ستقاللها  ون��ال��ت  الفرن�سي, 

.1960

االأخري قبل باأن يحل حمل فوزي 
احلقيبة طيلة  �سغل  ال��ذي  مهدي 
ب���دوره كان  اأ���س��ه��ر. وال���ذي  ع�سرة 
مل  ال���ذي  الك�سو  حبيب  خلف  ق��د 
يف  ي��وًم��ا  واأرب��ع��ني  ثمانية  يتجاوز 
من�سبه. »اإنه �سرك«, يقول كثريون 

باأ�سى.)التفا�سيل �س11(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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مهرجان ليوا للرطب ي�شهد م�شاركات 
وا�شعة يف م�شابقات اليوم اخلام�ص

اأخبار الإمارات

الأ�رسار املدفونة ملقابر الإبادة 
اجلماعية يف �رسيربينيت�شا

عربي ودويل

اليوم افتتاح اأوملبياد طوكيو 
ر�شميا مب�شاركة 11 األف ريا�شي

الفجر الريا�شي

ان�شمام اإ�شرائيل اإىل االحتاد 
االأفريقي ب�شفة ع�شو مراقب

•• رام اهلل-وام:

ان�سّمت اإ�سرائيل اإىل االحتاد االأفريقّي ب�سفة ع�سو مراقب بح�سب بيان �سدر عن 
وزارة اخلارجية االإ�سرائيلية اأم�س.

وقال البيان اإن �سفري اإ�سرائيل يف اأدي�س اأبابا اأدام�سو اأاليل قدم اأوراق اعتماده اإىل 
االحتاد االأفريقي كمراقب الأول مرة منذ عام 2002 .

واأ�ساف البيان اإن اإ�سرائيل لديها عالقات مع 46 دولة يف اإفريقيا يتم يف اإطارها 
التعاون يف العديد من جماالت التنمية والتجارة.

الطرفان  �سيتمكن  االأفريقي  االحت��اد  مع  العالقة  اإقامة  اأنه مبجرد  البيان  وذكر 
من التعاون يف جماالت مكافحة كورونا ومنع انت�سار االإره��اب املتطرف يف جميع 

اأنحاء القارة.
تعزيز  على  ذلك  �سي�ساعدنا   « قوله  لبيد  يائري  اخلارجية  وزي��ر  البيان عن  ونقل 

اأن�سطتنا جتاه القارة وجتاه الدول االأع�ساء يف االحتاد«.

•• عوا�سم-وكاالت:

ي�����س��ع ال���دع���م االأم���ريك���ي االأخ���ري 
ل��ت��ظ��اه��رات االأه�����واز ال��ت��ي قوبلت 
االأمن  ق��وات  قبل  وا�سع من  بقمع 
مفاو�سات  م�����س��ت��ق��ب��ل  االإي���ران���ي���ة 
النووي  ال���ربن���ام���ج  ب�����س��اأن  ف��ي��ي��ن��ا 
باتت  امل��ح��ك, حيث  االإي����راين على 
تلك املباحثات يف و�سع حرج فعاًل.
اإدارة  ف��ق��د و���س��ع��ت االح��ت��ج��اج��ات 
بايدن, يف  االأمريكي, جو  الرئي�س 
و�سع دبلوما�سي ح�سا�س, خ�سو�ساً 
دعم  اإىل  االأخ������رية  ���س��ع��ت  ب��ع��دم��ا 
التفاو�س  اأث��ن��اء  االإي���راين  ال�سعب 
ع��ل��ى ���س��ف��ق��ة ن���ووي���ة ج���دي���دة مع 
»وا�سنطن  �سحيفة  وف��ق  ال��ن��ظ��ام, 

فري بيكون«.
اأو�����س����ح متحدث  امل���و����س���وع  وع����ن 
االأمريكي  اخلارجية  وزارة  با�سم 
امل�سوؤولني  اأن  لل�سحيفة, االأربعاء, 
ي����ت����اب����ع����ون ع������ن ك����ث����ب ت����ق����اري����ر 
االحتجاجات يف حمافظة خوز�ستان 
التقارير  ذل���ك  االإي��ران��ي��ة, مب��ا يف 
التي تفيد باأن قوات االأمن اأطلقت 

النار على املتظاهرين.
وا�����س����ت����م����رت االح�����ت�����ج�����اج�����ات يف 
ال�سوارع على نق�س املياه يف جنوب 
و�سط  ���س��اد���س��ة  لليلة  اإي����ران  غ���رب 

ردد  فيما  ال��ع��ن��ف,  اأع��م��ال  ت�ساعد 
�سعارات  ط��ه��ران  العا�سمة  �سكان 
بح�سب  ل���ل���ح���ك���وم���ة,  م���ن���اه�������س���ة 
مواقع  على  ُن�سرت  فيديو  مقاطع 
وو�سائل  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 

اإعالم اإيرانية.
فيديو  م���ق���اط���ع  ع�����دة  واأظ�����ه�����رت 
رفعها م�ستخدمو مواقع التوا�سل 
االأمن  قوات  ا�ستخدام  االجتماعي 
لتفريق  ل���ل���دم���وع  امل�����س��ي��ل  ل��ل��غ��از 
ق��ال��ت وكالة  ف��ي��م��ا  امل��ت��ظ��اه��ري��ن, 
اإن  ل��الأن��ب��اء  الر�سمية  �سبه  ف��ار���س 
بالر�سا�س  �سغب" قتلوا  "مثريي 
اآخ���ر يف مدينة  واأ���س��اب��وا  ���س��رط��ي��اً 
اإقليم  يف  ال�����س��اح��ل��ي��ة  م��اه�����س��ه��ر 

خوز�ستان.
ويف بلدة اإيذج, اأظهر مقطع فيديو 
�ساه  "ر�سا  ي��ه��ت��ف��ون  م��ت��ظ��اه��ري��ن 
اإىل امللك  اإ���س��ارة  ب��ارك روحك" يف 
ال���ذي اأ���س�����س ���س��الل��ة ب��ه��ل��وي التي 
اأطاحت بها الثورة االإ�سالمية عام 

.1979
اأن دعت جمموعات ون�سطاء  وبعد 
لدعم  م���ظ���اه���رات  اإىل  م��ع��ار���س��ة 
اأظهرت  خ���وز����س���ت���ان,  م��ت��ظ��اه��ري 
ن�����س��رت يف وقت  ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع 
وفجر  ال����ث����الث����اء  م�����ن  م����ت����اأخ����ر 
»ت�سقط  ي��ه��ت��ف��ن  ن�����س��اء  االأرب����ع����اء, 

مريكل خالل موؤمترها ال�سحفي  )رويرتز(

اإثيوبيا: اأبلغنا م�شر وال�شودان 
النه�شة ل�شد  الثاين  بامللء 

•• عوا�سم-وكاالت:

اأم�س  االإثيوبية  اخلارجية  اأعلنت 
اأنها اأبلغت م�سر وال�سودان بعملية 
الذي  النه�سة  ل�سد  ال��ث��اين  امل���لء 
تبنيه اأدي�س اأبابا فوق النيل االأزرق, 

اأبرز روافد نهر النيل.
واأو����س���ح امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي با�سم 
دينا  ال�سفري  االإثيوبية  اخلارجية 
القاهرة  اأب��ل��غ��ت  ب����الده  اأن  م��ف��ت��ي, 
واخل��رط��وم ب��االأم��ر يف اإط���ار تبادل 

املعلومات ب�ساأن ال�سد.
ل�سد  ال����ث����اين  امل������لء  اأن  واأ������س�����اف 
تلحق  مل  ب��ط��ري��ق��ة  مت  ال��ن��ه�����س��ة 
امل�����س��ب, م�سر  ب��دول��ت��ي  ���س��رر  اأي 

وال�سودان.
وكان رئي�س وزراء اإثيوبيا اآبي اأحمد 
وجه ر�سائل لدولتي امل�سب, موؤكدا 
�سرر  اأي  اإىل  ي����وؤدي  ل��ن  ال�����س��د  اأن 
اأكملنا  اأح��م��د:  ب���اأي ط���رف. وق���ال 
التعبئة الثانية ل�سد النه�سة بحذر 
وبطريقة مفيدة الإنقا�س الفي�سان 

من دولة امل�سب املبا�سرة. 
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اأخبـار الإمـارات

اإقبال كثيف يف العيد ي�شهده �شاطئ وحديقة احلمرية ال�شاطئية بعد جتهيزات ومتابعة من بلدية احلمرية
•• احلمرية -الفجر:

بلدية  من  متوا�سلة  جتهزات  بعد 
احل���م���ري���ة وم���ت���اب���ع���ة ع���ل���ى م����دار 
واحلديقة  �ساطئ  ا�ستقبل  ال�ساعة 
ال�����س��اط��ئ��ي��ة ب���احل���م���ري���ة ب����اإم����ارة 
املبارك  العيد  اأي��ام  ط��وال  ال�سارقة 
وا�سعاً  اإق���ب���ااًل  وي�����س��ه��د  ال��ع��ائ��الت 

االإنقاذ,  واأج��ه��زة  معدات  وب��اأح��دث 
وذل���ك ح��ر���س��اً ع��ل��ى احل��ف��اظ على 
احلمرية  �ساطئ  م��رت��ادي  �سالمة 
واحلديقة ال�ساطئية. واأفاد �سعادة 
مبارك را�سد ال�سام�سي مدير بلدية 
احل��م��ري��ة, ب���اأن ك��اف��ة ك���وادر بلدية 
تطبيقاً  جهودها  بذلت  احلمرية, 
اال�سرتاتيجية  ال��ب��ل��دي��ة  الأه����داف 

املعايري العاملية املعمول بها, وتاأهيل 
االإع���اق���ة  ذوي  م��راف��ق��ه��ا خل���دم���ة 
ال�ستخدام  م��الئ��م��ت��ه  ح��ي��ث  م���ن 
ذوي االع���اق���ة, م��ع احل��ر���س على 
���س��ون ���س��الم��ة ال�����س��ي��وف وال����زوار 
تعزيز  ع�����رب  احل����م����ري����ة  مل���ن���ط���ق���ة 
بال�سالمة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  االإج���������راءات 
الغرق  من  االأرواح  حلماية  العامة 

لق�ساء اأوقات �سعيدة وممتعة على 
�ساطئ احلمرية الدافئ واحلديقة 

ال�ساطئية اخلالبة.
وح��ر���س��ت ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة على 
ا���س��ت��ن��ف��ار ك��اف��ة ج��ه��وده��ا خلدمة 
واج��ه��ة احلمرية  واإب�����راز  ال�����زوار, 
كمنطقة ترفيهية وبيئة و�سياحية 
ج����اذب����ة ل��ل��ج��م��ي��ع, وف����ق����اً الأرق�����ى 

متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  ت���وف���ري  ع���رب 
لالإنقاذ البحري, وجتهيز ال�ساطئ 
للمراقبة  من�سات  ع��ل��ى  لي�ستمل 
متخ�س�سني  ومنقذين  البحرية 
وجم�����ه�����زي�����ن ب�������اأح�������دث و�����س����ائ����ل 
البحري  واالإنقاذ  العامة  ال�سالمة 
واالإ�����س����ع����اف����ات االأول�����ي�����ة واأط�������واق 
النجاة بجانب توفري طاقم مدرب 

املبا�سر مع الزوار للمرافق العامة 
عيد  اأي��ام  مع  احلمرية  منطقة  يف 
م�ساحة  لتكون  امل��ب��ارك  االأ���س��ح��ى 
والتوعية  االإر�������س������ادات  ل���ت���ق���دمي 
العامة  ال��ب��ي��ئ��ة  ع���ل���ى  ب���احل���ف���اظ 
االجتماعي  ال���ت���ب���اع���د  وحت���ق���ي���ق 
واالإج����راءات  بالتدابري  واالل��ت��زام 

الوقائية واالحرتازية.

وم��وؤ���س��رات اأدائ��ه��ا يف ت��وف��ري كافة 
اأجواء الراحة واملتعة لزوار املنطقة 
وق�����س��اء وق���ت مم��ت��ع ع��ل��ى �ساطئ 
ال�سام�سي  واأ������س�����اف  احل���م���ري���ة. 
كثفت من  البلدية  ف��رق عمل  ب��اأن 
والتفتي�سية  ال��رق��اب��ي��ة  ج��ه��وده��ا 
وم���ن خ���الل ف��رق��ه��ا امل��ي��دان��ي��ة من 
توعيتها للجمهور يف اإطار توا�سلها 

كبار قادة القوات امل�شلحة يهنئون قوات 
الواجب املتواجدة بال�شعودية بعيد االأ�شحى

اأ�شهر  6 خالل  اأبوظبي  يف  للم�شاة  اأولوية  اإعطاء  عدم  خمالفة   4138

•• الريا�ض -وام: 

قام عدد من كبار قادة القوات امل�سلحة بزيارات لوحدات 
باململكة  امل��ت��واج��دة  امل�سلحة  قواتنا  م��ن  ال��واج��ب  ق��وات 
املبارك.  االأ���س��ح��ى  عيد  مبنا�سبة  ال�سعودية  العربية 
ف��ق��د ق���ام ك��ل م��ن ال���ل���واء ال��رك��ن �سعيد ال�����س��ح��ي قائد 
اآل علي  ال��رك��ن ط��ي��ار �سعيد  وال���ل���واء  ال��ربي��ة  ال���ق���وات 
قائد الطريان امل�سرتك واللواء الركن خليفة الهاملي 

قائد قوة االحتياط بزيارات لقوات الواجب من قواتنا 
بقيادة  العربي  التحالف  ق��وات  �سمن  العاملة  امل�سلحة 
اململكة العربية ال�سعودية. وتبادل قادة القوات امل�سلحة 
مع �سباط و�سباط �سف واأفراد قواتنا امل�سلحة التهاين 
والتربيكات مبنا�سبة عيد االأ�سحى املبارك, �سائلني اهلل 
اأن يعيده باخلري واليمن والربكات. ونقل قادة القوات 
لقوات  ومت��ن��ي��ات��ه��ا  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ت��ه��اين  امل�سلحة 

الواجب التوفيق وال�سداد يف مهامهم وواجباتهم.

•• اأبوظبي -وام:

4138 خمالفة عدم  اأبوظبي  ب�سرطة  والدوريات  امل��رور  �سجلت مديرية 
االأول  الن�سف  للعبور خالل  املخ�س�سة  االأماكن  للم�ساة يف  اأولوية  اإعطاء 
من العام اجلاري, موؤكدة تكثيف اجلهود مع ال�سركاء لتعزيز العبور االآمن 

للم�ساة.
ودعت املديرية ال�سائقني �سمن حملة "درب ال�سالمة" اإىل االنتباه حلركة 
�سري وعبور امل�ساة على الطرق املختلفة, وااللتزام بخف�س ال�سرعات بالقرب 
من االأماكن املخ�س�سة للعبور ويف املناطق ال�سناعية وعلى الطرق الداخلية 
باالأحياء ال�سكنية ومنحهم االأف�سلية يف العبور. وحثت امل�ساة على �سرورة 
اجل�سور  وا�ستخدام  لهم  املخ�س�سة  االأم��اك��ن  من  االآم��ن  بالعبور  االل��ت��زام 
تعمل  التى  التقاطعات  على  ال�سوئية  امل�ساة  باإ�سارات  واالل��ت��زام  واالأن��ف��اق 
اأن  واأكدت  املركبات.  ال�سوئية لتنظيم حركة �سري  االإ�سارات  بالتزامن مع 
اأمن و�سالمة امل�ساة ُتعد م�سوؤولية م�سرتكة بني امل�ساة اأنف�سهم وال�سائقني 
على الطرق, م�سرية اإىل اأن خمالفة عدم اإعطاء اأولوية للم�ساة يف االأماكن 

املخ�س�سة للعبور غرامة مالية بقيمة 500 درهم و6 نقاط مرورية.

�أجرت 164,110 فحو�صات ك�صفت عن 1,547 �إ�صابة

ال�شحة تعلن �شفاء 1,519 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي - وام:

لتو�سيع  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع    متا�سيا 
املبكر  االكت�ساف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات  نطاق  وزي���ادة 
"كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�سابة  احل���االت  وح�سر 
اإجراء  ال��وزارة عن  اأعلنت  وعزلهم..  لهم  19" واملخالطني   -
املا�سية  ال�24  ال�ساعات  164,110 فحو�سات جديدة خالل 
على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات 

الفح�س الطبي.

   و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع 
نطاق الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 1,547 
جن�سيات  من  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة 
خمتلفة, وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية 
 667,080 امل�سجلة  احل��االت  جمموع  يبلغ  وبذلك  الالزمة, 

حالة.
   كما اأع��ل��ن��ت ال�����وزارة ع��ن وف���اة 3 ح���االت م�����س��اب��ة وذل���ك من 
تداعيات االإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد, وبذلك يبلغ عدد 
ال�سحة  وزارة  ح���االت.   واأعربت   1,910 ال��دول��ة  يف  ال��وف��ي��ات 

تعازيها وموا�ساتها لذوي  اأ�سفها وخال�س  املجتمع عن  ووقاية 
امل�سابني..  ال��ع��اج��ل جل��م��ي��ع  ب��ال�����س��ف��اء  امل��ت��وف��ني, ومت��ن��ي��ات��ه��ا 
والتقيد  ال�سحية  اجلهات  مع  التعاون  املجتمع  باأفراد  مهيبة 
ل�سحة  �سماناً  االج��ت��م��اع��ي  بالتباعد  واالل���ت���زام  بالتعليمات 
حالة   1,519 �سفاء  ع��ن  ال����وزارة  اجلميع.   واأعلنت  و�سالمة 
 "19  - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  مل�سابني  ج��دي��دة 
وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�سحية 
امل�ست�سفى, وبذلك يكون جمموع حاالت  الالزمة منذ دخولها 

ال�سفاء 644,753 حالة.

ديوان حاكم اأم القيوين ينعي ال�شيخة مرمي بنت علي بن را�شد املعال 
•• اأم القيوين-وام:

اأم القيوين  نعى ديوان �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 
املغفور لها ال�سيخة مرمي بنت علي بن را�سد املعال اأرملة املغفور له ال�سيخ �سلطان بن اأحمد املعال 

ووالدة ال�سيخ حممد و�سالح بن �سلطان بن اأحمد املعال التي وافتها املنية ظهر اأم�س.
وفيما يلى ن�س البيان.. » ب�سم اهلل الرحمن الرحيم «.. يا اأيتها النف�س املطمئنة ارجعي اإىل ربك 

را�سية مر�سية فادخلي يف عبادي وادخلي جنتي » �سدق اهلل العظيم »..
بقلوب موؤمنة بق�ساء اهلل وقدره ينعى ديوان �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو 
املجل�س االأعلى حاكم اأم القيوين املغفور لها باإذن اهلل تعاىل ال�سيخة مرمي بنت علي بن را�سد 

املعال التي وافتها املنية ظهر اأم�س.
واأن  واملوا�ساة  التعازي  باأحر  الفقيدة  اأبناء  اإىل  القيوين  اأم  ال�سمو حاكم  ديوان �ساحب  ويتقدم 

يتغمدها بوا�سع رحمته ور�سوانه واأن ي�سكنها ف�سيح جناته.. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون »
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اأخبـار الإمـارات

بلدية منطقة الظفرة تكمل 
اإن�شاء مم�شى مربد بالرذاذ يف 

حو�ض غرب 3 مبدينة زايد
•• الظفرة -الفجر:

اأكملت بلدية منطقة الظفرة اإن�ساء مم�سى مربد بالرذاذ يف حو�س غرب 3 
مبدينة زايد, حيث يتميز امل�سروع مبوا�سفات تبخري املياه املربدة باالإ�سافة 
اإىل تزويده بح�سا�سات ال�ست�سعار احلركة مع املوؤقت الزمني ل�سمان كفاءة 
الت�سغيل. وت�ستكمل البلدية اأعمال توفري جممعات االأجهزة الريا�سية على 
طول املم�سى متهيداً الفتتاحه اأمام اجلمهور. ويت�سمن املم�سى 70 وحدة 

اإنارة, وعدد 54 �سجرة م�ساءة, باالإ�سافة اإىل 1400 ر�سا�س للمياه. 
واملرافق  التحتية  والبنى  االأ���س��ول  اإدارة  كفاءة  تعزيز  اإىل  امل�سروع  بهدف 
وجودة  ومن��ط  االإم����ارة  ج��اذب��ي��ة  لتعزيز  فعاليتها  على  واحل��ف��اظ  ال��ع��ام��ة 

احلياة.

»�شحة« حتذر من خماطر اال�شتخدام املفرط للتكنولوجيا احلديثة على ال�شغار

من  ترفع  قد  والتي  ال�سغار,  لدى 
لديهم,  والقلق  التوتر  م�ستويات 
واإظهار  الع�سبية,  اإىل  بهم  وت��وؤدي 

ال�سلوكيات العدوانية.
ال�����ظ�����روف  اأن  اإىل  واأ����������س���������ارت 
جائحة  فر�ستها  التي  اال�ستثنائية 
ال����ع����امل,  ع���ل���ى  "كوفيد19-", 
وال���ت���ع���ل���م ع�����ن ب����ع����د, ال��������ذي حد 
ال�����س��غ��ار ع��ل��ى ممار�سة  م��ن ق����درة 

خاطئة فرتات طويلة.
اأن م��ن االآثار  واأو���س��ح��ت امل��رزوق��ي 
الطويل  ل���ال����س���ت���خ���دام  ال�����س��ل��ب��ي��ة 
ال��ل��وح��ي��ة, زي����ادة الوزن  ل��الأج��ه��زة 
البدين  ال���ن�������س���اط  ل��ق��ل��ة  ن��ت��ي��ج��ة 
لفرتات  اجل���ل���و����س  م����ع  امل�����ت�����الزم 
ط��وي��ل��ة, وات���ب���اع من���ط ح��ي��اة اأكرث 
معظم  ي���ف�������س���ل  ح����ي����ث  ث�����ب�����ات�����ا, 
الفيديو  األ��ع��اب  ممار�سة  االأط��ف��ال 

على  الذكية  االأج��ه��زة  ا�ستخدام  اأو 
الطلق,  ال��ه��واء  يف  اأوق��ات��ه��م  ق�ساء 
وبالتايل فاإن قلة احلركة والن�ساط 
الطعام  ت��ن��اول  اإىل جانب  ال��ب��دين, 
لزيادة  حتما  ت���وؤدي  ال�سحي,  غ��ري 
يف الوزن, هذا اإىل جانب التاأثريات 
ا�ستخدام  يف  ل���الف���راط  امل��ل��م��و���س��ة 
التكنولوجية على تقلبات  االأجهزة 
النوم  وج������ودة  واالك���ت���ئ���اب  امل������زاج 

•• اأبوظبي -وام:

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  اأك����دت 
قيام  اأه���م���ي���ة  "�سحة"  ال�����س��ح��ي��ة 
االآب����������اء واالأم�������ه�������ات ب�����دوره�����م يف 
قواعد  اتباع  نحو  �سغارهم  توجيه 
للتكنولوجيا  ���س��ل��ي��م��ة  ا���س��ت��خ��دام 
احلديثة, للحد من خماطرها على 

اأج�سادهم واأدمغتهم.
البدائل  ت��وف��ري  اإىل  االأه���ل  ودع���ت 
الأطفالهم عن الوقت الذي يق�سونه 
التكنولوجيا,  ا���س��ت��خ��دام  يف  ع����ادة 
ي�ستمتعون  ه��واي��ات  ممار�سة  مثل 
واملو�سيقى,  والر�سم  كالقراءة  بها, 
وتوزيع الوقت باعتدال وحكمة بني 
اأمام  اجللو�س  وبني  الهوايات  تلك 

ال�سا�سات.
املرزوقي,  اأ�سماء  الدكتورة  وقالت 
لدى  االأط��ف��ال  ط��ب  �سعبة  رئي�سة 
ال�سيخ  مدينة  يف  الطبية  ال�سوؤون 
من�ساآت  اإح������دى  ال��ط��ب��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
�سركة "�سحة" : " اإنه على الرغم 
للتكنولوجيا  الكبرية  الفوائد  من 
احلديثة يف اإجناز مهامنا اليومية, 
و�سمان توا�سلنا الدائم وح�سولنا 

ممار�سة االأن�سطة البدنية يف الهواء 
ال�سباحة  اأو  امل�����س��ي  م��ث��ل  ال��ط��ل��ق, 
اأو  اأو اجل���ري  ال���دراج���ات  رك���وب  اأو 
ت�ساعد  التي  االأن�سطة  من  غريها 
يف جتنب خماطر ال�سمنة وحتافظ 

على �سحة اأج�سادهم.
اأطفالهم  بت�سجيع  االأه��ل  وطالبت 
ريا�سية  مت��ري��ن��ات  مم��ار���س��ة  ع��ل��ى 
األعاب  امل���ن���زل م��ث��ل  خ��ف��ي��ف��ة داخ����ل 
وامل�سابقات  واالخ���ت���ب���اء  ال��ت��ح��دي 
التمارين  جل�سات  اأو  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة, 
عرب االإنرتنت, وامل�سممة خ�سي�سا 
خيارات  وت��وف��ري  اأع��م��اره��م,  ح�سب 
واحلفاظ  لل�سغار,  �سحية  غذائية 
ون�سحتهم  اأج�سامهم,  على رطوبة 
اأثناء  ب��ال�����س��رب  ب��ال��ت��ح��ل��ي  اأي�������س���ا 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع اأب���ن���ائ���ه���م, ح��ي��ث اأن 
ظ���روف ان��ت�����س��ار اجل��ائ��ح��ة ل��ه��ا اأثر 
ع���ل���ى اجل���م���ي���ع, وخ�����س��و���س��ا على 
ال�سغار, ومن املهم تخ�سي�س بع�س 
ال��وق��ت ل��ل��ح��دي��ث واحل�����وار معهم, 
مع  وتفهمها,  م�ساعرهم  ومعرفة 
ودعمهم,  طماأنتهم  على  احل��ر���س 
مبا ي�ساعد اإىل حد كبري يف تعزيز 

�سحتهم النف�سية.

التي  وال�سروريات  اخلدمات  على 
اإىل جانب ا�ستخداماتها  نحتاجها, 
ال���رتف���ي���ه���ي���ة وال����ث����ق����اف����ي����ة ل����دى 
خم��ت��ل��ف ال���ف���ئ���ات ال���ع���م���ري���ة, ف���اإن 
�سلبية  جوانب  التكنولوجيا  لهذه 
وال�سالمة  ال�سحة  على  ملمو�سة 

العامة".
يتعر�سون  ال�سغار  " اأن  واأ���س��اف��ت 
اأك������������رث م��������ن غ������ريه������م مل����خ����اط����ر 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة, ح��ي��ث اأن 
اأج�����س��اده��م واأدم��غ��ت��ه��م ال ت����زال يف 
مرحلة التطور والنمو, ولذا, بداأت 
العمرية  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه  ع��ل��ى  ت��ظ��ه��ر 
ب��ع�����س ال���ت���داع���ي���ات امل���رتاف���ق���ة مع 
االإفراط يف ا�ستخدام التكنولوجيا, 
م���ن اأب����رزه����ا اإج����ه����اد ال���ع���ني لدى 
ال�سغار, والذي ينجم عن التحديق 
االإلكرتونية  االأج��ه��زة  �سا�سات  يف 
الزائد  وال��ت��ع��ر���س  ط���وي���ل,  ل��وق��ت 
تلك  وال�سطوع عند تقريب  للوهج 
م���ن وج���وه���ه���م, وظهور  االأج����ه����زة 
تت�سارع  ال���ت���ي  ال����روؤي����ة  م�����س��ك��الت 
ا�ستخدام  وق���ت  زي����ادة  م��ع  ل��دي��ه��م 
التاأثريات  ع���ن  ف�����س��ال  ال�����س��ا���س��ة, 
و�سعيات  يف  جل��ل��و���س��ه��م  ال�����س��ل��ب��ي��ة 

االأن�سطة والتمارين, وق�ساء مزيد 
م��ن ال��وق��ت اأم����ام ال�����س��ا���س��ات, فاقم 
وزيادة  العني,  اإجهاد  م�سكالت  من 
النف�سية  وال�سحة  وال�سمنة  ال��وزن 
ملحوظة  زي��ادة  مع  ال�سغار,  ل��دى 
يف ح���االت االك��ت��ئ��اب ال��ن��اج��م��ة عن 
نق�س التفاعل االجتماعي. و�سددت 
دور  املرزوقي على  اأ�سماء  الدكتورة 
االآثار  االآب���اء واالأم��ه��ات للحد م��ن 
التكنولوجيا  ال�ستخدام  ال�سلبية 
احل��دي��ث��ة ب��ت��وج��ي��ه ���س��غ��اره��م نحو 
اتباع قواعد ا�ستخدام �سليمة متنح 
اأعني ال�سغار واأج�سادهم وعقولهم 
فر�سة لال�سرتاحة ال�سرورية التي 
بدائل  اإي��ج��اد  وكذلك  يحتاجونها, 
االأطفال  يق�سيه  ال��ذي  الوقت  عن 
التكنولوجيا,  ا���س��ت��خ��دام  يف  ع����ادة 
ي�ستمتعون  ه��واي��ات  ممار�سة  مثل 
واملو�سيقى,  والر�سم  كالقراءة  بها, 
ب��اع��ت��دال وحكمة  ال��وق��ت  وت���وزي���ع 
ال��ه��واي��ات وب��ني اجللو�س  ب��ني تلك 
االأهل  واأن يحر�س  ال�سا�سات,  اأمام 
يوميا  ����س���غ���اره���م  ت��ع��ري�����س  ع���ل���ى 
الأ�سعة ال�سم�س لفرتة زمنية يومية 
دقيقة, مع  و45   30 بني  ت��رتاوح 

ودع��ت االآب��اء واالإم��ه��ات كذلك اإىل 
���س��رورة م��الح��ظ��ة ع��الم��ات االأمل 
مثل  ال�سغار,  اأع��ني  يف  االج��ه��اد  اأو 
معينة  م�سافة  من  الروؤية  �سعوبة 
الب�سر,  ب�����س��ب��اب��ي��ة  االح�����س��ا���س  اأو 
النوم,  وا����س���ط���راب���ات  وال�������س���داع, 
امل��ف��اج��ئ��ة, وم�ساعر  ال����وزن  وزي����ادة 
الغا�سبة  االأفعال  وردود  االكتئاب, 
ذل���ك, وعند  اإىل  وم���ا  وال��ع�����س��ب��ي��ة, 
العالمات  ه�����ذه  م����ن  اأي  ظ���ه���ور 
واالأعرا�س ب�سورة وا�سحة, ينبغي 
مراجعة  اإىل  امل�سارعة  االآب���اء  على 
لتلقي  امل��خ��ت�����س,  االأط���ف���ال  طبيب 
على  وال��ع��م��ل  املنا�سبة  اال���س��ت�����س��ارة 

منع تفاقم تلك االأعرا�س.
اجليدة  ال����ق����دوة  اأه���م���ي���ة  واأك�������دت 
الذين  لل�سغار  �سرورية  تعد  التي 
الكبار  ت��ق��ل��ي��د  اإىل  ع�����ادة  مي��ي��ل��ون 
اإىل �سرورة  م�����س��رية  ح��ول��ه��م,  م��ن 
ق�����س��اء االأه�����ل م���زي���دا م���ن الوقت 
جديدة  ط��رق  وابتكار  اأبنائهم,  مع 
واحلد  امل��ع��ت��ادة,  االأن�سطة  ملمار�سة 
التكنولوجيا  اأجهزة  ا�ستخدام  من 
واالبتعاد  ال�سغار,  اأم��ام  احلديثة, 

عنها قدر امل�ستطاع.

جمل�ض �شاحية اخلالدية بال�شارقة يكرم متفوقي الثانوية العامة  
•• ال�سارقة-الفجر:

نظم جمل�س �ساحية اخلالدية وهو اأحد جمال�س دائرة �سوؤون 
ال�سواحي والقرى بحكومة ال�سارقة يف مقره بال�سارقة حفل 
تكرمي متفوقي ال�سف الثاين ع�سر من اأبناء اأهايل ال�ساحية 
والوقائية  االح���رتازي���ة  االإج�����راءات  ك��اف��ة  تطبيق  بعد  وذل���ك 
بني  االجتماعي  والتباعد  وال��ق��ف��ازات  الكمامة  ارت���داء  ومنها 
االأبناء  االعتزاز بجهود  �سطر م�ساعر  احل�سور يف حفل كبري 
والبنات واإثابة اجتهادهم يف حت�سيلهم العلمي خريجي العام 

الدرا�سي 2021-2020 .
امل����ري رئ��ي�����س جمل�س  ح�����س��ر ال��ت��ك��رمي ���س��ع��ادة خ��ل��ف��ان �سعيد 
�ساحية اخلالدية وحممد را�سد بن جر�س نائب رئي�س جمل�س 
ال�سخ�سيات  وك��ب��ار  احل�سور  م��ن  ولفيف  اخل��ال��دي��ة  �ساحية 
ال��ذي قدمه عريف  ب��داأ احلفل   . اأم��وره��م  واملكرمني واأول��ي��اء 
اخلريجني  بتهناأة  املجل�س  م�سوؤول  احل��م��ادي  ع��م��ران  احلفل 
م��ن ال��ب��ن��ني وال��ب��ن��ات.   وم���ن ث��م األ��ق��ى ���س��ع��ادة خ��ل��ف��ان �سعيد 
اإىل  فيها  اأ���س��ار  كلمة  اخلالدية  �ساحية  جمل�س  رئي�س  امل��ري 
حر�س املجل�س على تكرمي املتفوقني من اأبناء اأهايل �ساحية 
ع�سر  ال��ث��اين  ال�سف  م��ن  تخرجهم  بعد  املتفوقني  اخل��ال��دي��ة 
للعام الدار�سي 2020-2021م ورفع با�سمه وبا�سم املجل�س 
ال�سكر والثناء ملقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى لالحتاد حاكم ال�سارقة 
يف رعاية �سموه املتوا�سله لتوفري الدعم  واالأج��واء الرتبوية 
�سموه  باإ�سهامات  م�سيدا  والتاألق  للنجاح  ال��رتب��وي  للميدان 

املتدفقه يف هذا امليدان لتوفري البنى التحتية التي ت�ساهم يف 
تقدمي خمتلف و�سائل التعليم الأبنائه الطلبة واأكد اأن �ساحب 
ال�سمو حاكم ال�سارقة �سباق يف توفري كل ما فيه خدمة للعلم 

واملتعلمني  والذي ميثل ركيزه ا�سا�سية يف اأولويات �سموه .
املتفوقني  الطلبة  اأم��ور  اول��ي��اء  اىل  والتقدير  بال�سكر  وتقدم 
م��ت��م��ن��ي��اً الأب��ن��ائ��ه��م ال���ط���الب ال��ت��وف��ي��ق وحت��ق��ي��ق امل���زي���د من 
ال��ن��ج��اح��ات خل��دم��ة ال��ب��الد ول��ك��ل م��ن ق���ام ع��ل��ى تنظيم هذا 
احلدث املهم و�ساهم يف اإجناحه . واأ�سار اإىل اأن املجل�س يعمل 
التعليم عرب  بر�سالة  االرتقاء  تعزيز  اإىل  اإهدافه  ومن خالله 
امل��ري على  ,  كما واأثنى  التعليم  اإثابة املتميزين ودع��م رواف��د 
لدعم  وتكاملها  ال�سارقة  اإم��ارة  يف  التعليمية  املنظومة  جهود 
تفوق الطلبة ب�سكل دائما متمنيا يف كلمته للخريجني التوفيق 
باخلريجني  االحتفال  ج��رى  بعدها   . اجلامعية  درا�ستهم  يف 
املجل�س  رئي�س  ونائب  رئي�س  قبل  وتكرميهم من  واخلريجات 
تكرمي  بجانب  لهم  نقدية  وه��داي��ا  تقدير  ���س��ه��ادات  وت��ق��دمي 
مدر�سة  مدير  نائبة  بوكاله  عبداهلل  ح�سني  منى   : االأ���س��ت��اذة 
تقديراً  �سابقاً  للبنني  والثانوي  االأ�سا�سي  للتعليم  اخلالدية 
ف���رتة عملها يف  خ���الل  وتفانيها  وم��ث��اب��رت��ه��ا  اج��ت��ه��اده��ا  ع��ل��ى 
املزروعي  اأحمد  الرتبية والتعليم  وتكرمي االأ�ستاذة : �سالمة 
على  وح�سولها  تخرجها  مبنا�سبة   , الن�سائية  اللجنة  ع�سو 
اإر�ساد  درجة املاج�ستري يف علم االجتماع التطبيقي بتخ�س�س 
اأ�سري . ويف اخلتام مت م�ساركة اأولياء االأمور الطالب ورئي�س 
باأخذ �سور جماعية وتذكارية مبنا�سبة  املجل�س  ونائب رئي�س 

االحتفاء باأبنائهم الطالب يف املجل�س .

اختتام دورة الرماية ل�شباط اأكادميية �شرطة 
دبي يف الروّية

••  دبي-الفجر

مدير  ن��ائ��ب  ال�سام�سي,  خمي�س  علي  �سلطان  العقيد  �سهد 
الرماية  دورة  تخريج  حفل  بالوكالة,  دب��ي  �سرطة  اأكادميية 
منطقة  يف  انعقدت  ال��ت��ي   ,1 رق��م  االأول  امل�ستوى  لل�سباط 
الروّية, و�سالة الرماية باأكادميية �سرطة دبي, مب�ساركة 12 
متدربا من �سرطة دبي. واأكد العقيد ال�سام�سي, بح�سور املقدم 
خليفة عبيد ال�سويدي, مدير مدر�سة الرماية, حر�س االإدارة 
العليا لالأكادميية على ترجمة توجيهات معايل الفريق عبد 

اهلل خليفة املري, القائد العام ل�سرطة دبي, يف جمال تطوير 
لتمكينهم  وتنمية مهاراتهم,  االأم��ن,  ق��درات رجال  وحت�سني 

من تاأدية االأعمال املوكلة اإليهم بقدرات ومهارات عالية.
ال��دورة هدفت  اإن  ال�سويدي,  املقدم خليفة  ومن جانبه, قال 
اإىل رفع م�ستوى اأداء وكفاءة امل�ساركني يف الرماية واإجادتها, 
وتاأهيلهم للتعامل مع االأهداف بكفاءة عالية, واإن الربنامج 
التدريبي للدورة ركز على اجلانب التطبيقي العملي, واتخاذ 
كافة احتياطات االأم��ان, وعنا�سر الرمي, والرماية من عدة 

م�سافات, والو�سعيات املختلفة.
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العدد 13296 بتاريخ 2021/7/23 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/هييا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سرق االو�سط للخدمات الرقميه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2699686 

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 13296 بتاريخ 2021/7/23 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/عي�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لبيع املوؤكوالت رخ�سة رقم:3682722 
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 13296 بتاريخ 2021/7/23 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/تونتي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ثري للتجارة العامة رخ�سة رقم:2833404 
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 13296 بتاريخ 2021/7/23 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/لوداري 

CN للتجارة العامة رخ�سة رقم:3787913 
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 13296 بتاريخ 2021/7/23 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/اي�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ايج كافيه رخ�سة رقم:2765971 
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 13296 بتاريخ 2021/7/23 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بقالة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN بن دابي رخ�سة رقم:1015165 
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 13296 بتاريخ 2021/7/23 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/الفا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لتجارة العطور رخ�سة رقم:3798514 
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 13296 بتاريخ 2021/7/23 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/القرن  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلديد للو�ساطة التجارية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2817604 

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 13296 بتاريخ 2021/7/23 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/تون�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للمقاوالت رخ�سة رقم:3766593 
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 13296 بتاريخ 2021/7/23 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/انتيك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بوتيك للعبايا واالزياء الراقية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2800415 

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 13296 بتاريخ 2021/7/23 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سروب 

االجاويد لتجارة القهوة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2616038 

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 13296 بتاريخ 2021/7/23 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ريوق  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للخدمات التموين رخ�سة رقم:2742006 
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 13296 بتاريخ 2021/7/23 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الديروز 

CN ويب للزهور رخ�سة رقم:3877294 
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 13296 بتاريخ 2021/7/23 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مكتبة دار النجاح

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1974048 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة علي خالد علي �سعيد الغافري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف خالد علي �سعيد حممد الغافري
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 13296 بتاريخ 2021/7/23 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/داميوند كوف�ي

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2655979 
تعديل اإ�سم جتاري من/ داميوند كوف�ي

DIAMOND CAFFEE

اإىل/ اك�س تن �سبي�سيالتي كافيه
X TEN SPECIALITY CAFE

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 13296 بتاريخ 2021/7/23 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:�سالون ذا ويندو لل�سيدات ذ.م.م
موزه  ال�سيدة  مبنى   0  ,1-19 �سرق  ابوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

خمي�س خليفة
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 2759549 

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

2 - تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه- حما�سبون قانونيون ,  كم�سفي قانوين 
قرار حم�سر اجلمعية  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/07/11  لل�سركة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150011704 

تاريخ التعديل:2021/07/18
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 13296 بتاريخ 2021/7/23 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز ليون لال�سنان ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1029155 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد بن حمد بن عبداهلل املحي�سن %48
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 ا�سافة فريال عبداللطيف جا�سم الندواى %1
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد حممد حمد احمد املهريي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف فريال عبداللطيف جا�سم الندواى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13296 بتاريخ 2021/7/23 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ري�سان لل�سيانة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:3688954 
تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة ري�سان لل�سيانة العامة

RISAN GEN MAINTENANCE EST

اإىل/ موؤ�س�سة ري�سان لل�سيانة العامة وادارة العقارات
RISAN GENERAL MAINTENANCE AND REAL ESTATE MANAGEMENT

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات تاأجري العقارات وادارتها 6820001
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(

الإعالناتكم ف�ي 
يرجى �لت�صال على

هاتف:024488300 

 فاك�س:024489891

Email:advt@alfajrnews.ae
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اأخبـار الإمـارات

مهرجان ليو� للرطب ي�صهد م�صاركات و��صعة يف م�صابقات �ليوم �خلام�س

م�شاركون يف م�شابقة اأجمل خمرافة.. املهرجان يحتفي بالنخلة وبرتاث دولة االإمارات

الدور  يج�سد  اأن���ه  اإىل  م�سريين 
القيادة  ب���ه  ت��ق��وم  ال����ذي  ال��ك��ب��ري 
ال�����زراع�����ة  دع�������م  ال����ر�����س����ي����دة يف 
واملزارعني واملحافظة على املورث 

والعادات والتقاليد و�سونها.
واأكدوا حر�سهم على امل�ساركة يف 
وخ�سو�ساً  ال�سنوي,  احلدث  هذا 
اأج����م����ل خم���راف���ة,  يف م�����س��اب��ق��ة 
التي  الت�ساميم  اأج��م��ل  وت��ق��دمي 
جتمع بني عراقة املا�سي واأ�سالة 
يف  امل�������س���ارك���ة  اأن  اإذ  احل���ا����س���ر, 
الرئي�سي  الهدف  لي�س  امل�سابقة 
م��ن��ه��ا ال��ف��وز ب��اجل��ائ��زة ب��ق��در ما 
هو تعليم الأبنائنا اأحد اأهم املهن 
اإىل يومنا  التي ما زالت حا�سرة 
اخلو�س"  "�سناعة  وه����ي  ه����ذا 
النخيل,  �سعف  على  تعتمد  التي 
من  العديد  اإن��ت��اج  خاللها  وي��ت��م 
امل�سنوعات اليدوية منها املخرافة 

العيوب  من  خالياً  الرطب  يكون 
الرطب  ي��ح��م��ل  اأال  ال���ظ���اه���رة, 
طبيعَيني  غ��ري  ط��ع��م��اً  اأو  رائ��ح��ة 
اأو  م��ع��دن��ي��ة  اآث�����ار  ت�����س��وب��ه  اأن  اأو 
رملية مثل الندب, اأن يكون حجم 
اأال يحتوي على  الرطب منا�سباً, 
اأن  ال��ن�����س��ج,  مكتملة  غ��ري  ث��م��ار 
املبيدات  ب��ق��اي��ا  م���ن  خ����اٍل  ي��ك��ون 
واالأ�سمدة الكيميائية, حيث �سيتم 
فح�س االإنتاج الفائز خمربياً.اأما 
�سروط اأجمل خمرافة فتت�سمن 
ما يلي: اأن يكون منوذج املخرافة 
م�سارك  وغ��ري  وج��دي��داً  مبتكراً 
ال�����س��اب��ق��ة, جيدة  امل��وا���س��م  ب���ه يف 
النموذج  ي���ك���ون  اأن  ال���ت���ه���وي���ة,  
وا�سحة  ج���دي���دة  ف���ك���رة  ي��ح��م��ل 
امل��ا���س��ي بجمال  وت��رب��ط ع��راق��ة 
�سف  املخرافة  تكون  اأن  احلا�سر, 
خو�س )�سنع ي��دوي(, واأن تكون  

مل��زاي��ن��ة رط���ب اخلال�س  ج���ائ���زة 
جائزة  و25  امل��ف��ت��وح(,  )ال�سوط 
مل��زاي��ن��ة رط����ب اخل���ال����س مل����زارع 
جائزة  و15  ال����ع����ني,  م��ن��ط��ق��ة 
)ال�سوط  الفر�س  رط��ب  ملزاينة 
املفتوح(, و15 جائزة ملزاينة رطب 
العني.  منطقة  مل����زارع  ال��ف��ر���س 
وتبداأ جلان التحكيم مهامها بعد 
اإمتام عمليات اال�ستالم, وت�ستمر 
�سيتم  التايل, حيث  اليوم  لنهاية 
م�سابقات  ن��ت��ائ��ج  ع���ن  االإع������الن 
والفر�س  اخل���ال����س  م���زاي���ن���ات 
م�ساء يوم غدا ال�سبت, حيث يتم 
موا�سفات  وفق  م�ساركات  تقييم 
وم��ع��اي��ري دق��ي��ق��ة , وي��ت��م فح�س 

االإنتاج الفائز خمربياً.
اللجنة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
ل��ي��وا للرطب  مل��ه��رج��ان  امل��ن��ظ��م��ة 
اأع��ل��ن��ت ع���ن ت��ع��دي��ل �سروط  ق���د 

وم�سابقة  دره�����م(,  األ����ف   397
)التي  رط�����ب  خم����راف����ة  اأج����م����ل 
بقيمة  ج��وائ��ز   10 ل��ه��ا  خ�س�س 

درهم(. و500  األف   54
وكانت اللجنة املنظمة قد حددت 
مزاينات  يف  امل�������س���ارك���ة  ����س���روط 
يكون  اأن  ي��ج��ب  ح��ي��ث  ال���رط���ب, 
مو�سم  وم������ن  حم���ل���ي���اً  االإن������ت������اج 
مرحلة  يف  ي���ك���ون  اأن   ,2021
ن�سبة  تزيد  واأال  املنا�سبة  الن�سج 
اإرطابه عن 50 %., اأال تت�سّمن 
امل�ساركة الواحدة اأكرث من �سنف 
واحد �سمن فئات ال�سنف املعنّي, 
امل�سارك  ال��رط��ب  وزن  يقل  ال  اأن 
عن 10 كلغ يف االأ�سناف الفردية 
خلو  خم�����راف�����ت�����ني,  يف  وي�����ق�����دم 
احل�سرية  االإ�سابات  من  الرطب 
بيو�سها  اأو  امليتة  احل�سرات  ومن 
اأن  خم��ّل��ف��ات��ه��ا,  اأو  ي��رق��ات��ه��ا  اأو 

واحلقائب  وال�����س��رود,  )ال�����س��ل��ة(, 
وغ��ريه��ا م��ن اح��ت��ي��اج��ات احلياة 

اليومية.
 

�ليوم.. ��صتالم م�صاركات رطب 
ملنطقة  ــفــر�ــس  و�ل ــس  ــال� �خل

�لعني و�لأ�صو�ط �ملفتوحة
تبداأ �سباح اليوم اجلمعة ا�ستقبال 
املت�سابقني يف مزاينات  م�ساركات 
رط��������ب اخل������ال�������س وال����ف����ر�����س 
امل��ف��ت��وح��ة(, ورطب  )االأ�����س����واط 
املخ�س�ستني  والفر�س  اخلال�س 
مل���زارع منطقة ال��ع��ني, وذل��ك من 
ال�����س��اع��ة 8 ���س��ب��اح��اً ول��غ��اي��ة 3 
م�ساًء, يف موقع املهرجان مبدينة 

ليوا يف منطقة الظفرة.
املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  وخ�������س�������س���ت 
على  م��وزع��ة  نقدية  ج��ائ��زة   80
االأ�����س����واط االأرب����ع����ة, م��ن��ه��ا 25 

تزين  امل�����س��ت��خ��دم��ة يف  اخل���ام���ات 
 100  -  80 وت�سكيلها  ال�����س��ل��ة 
منها �سنع ي��دوي,  �سهولة نقلها 
ال�سكل  ي���ك���ون  اأن  وحت���ري���ك���ه���ا, 
بني  متنا�سقاً  ل��ل��م��خ��راف��ة  ال��ع��ام 
اأن يكون وزن  األوانها ومكوناتها, 
ال��رط��ب 5 ك��ي��ل��و,  اأن ي��ك��ون نوع 
ترفق  اأن  ال��ف��اخ��ر,  م��ن  ال��رط��ب 
امل��خ��راف��ة ب��ب��ط��اق��ة ت��و���س��ح املواد 
ال�سنع  وطرق  امل�ستخدمة  اخلام 

وم�سمياتها ونوع الرطب.
 

"�أجمل  م�صابقة  يف  م�صاركون 
يحتفي  �ملهرجان  خمر�فة".. 
بالنخلة وبرت�ث دولة �لإمار�ت

اأك�����د م�����س��ارك��ون وم�������س���ارك���ات يف 
اأن  اأج����م����ل خم����راف����ة  م�����س��اب��ق��ة 
ل��ل��رط��ب يحتفي  ل��ي��وا  م��ه��رج��ان 
االإمارات,  دولة  وب��رتاث  بالنخلة 

•• ليوا – الظفرة-الفجر

ي��وا���س��ل م��ه��رج��ان ل��ي��وا للرطب 
بدورته ال�سابعة ع�سرة, م�سابقاته 
ل��ل��ي��وم اخل��ام�����س, ح��ي��ث انطلقت 
مزاينات  اخلمي�س  اأم�����س  �سباح 
رط��ب ب��وم��ع��ان ورط���ب اخلنيزي 
اأجمل  م�����س��اب��ق��ة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
م�سابقات  ت�ستمر  فيما  خمرافة, 
يوليو   25 ل���غ���اي���ة  امل����ه����رج����ان 
مبنطقة  ليوا  مدينة  يف  اجل��اري 
الظفرة, حتت رعاية �سمو ال�سيخ 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور 
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال���������وزراء وزي����ر 
جلنة  وبتنظيم  الرئا�سة,  ���س��وؤون 
وال����ربام����ج  امل���ه���رج���ان���ات  اإدارة 

الثقافية والرتاثية باأبوظبي.
للرطب  ل���ي���وا  م��ه��رج��ان  و���س��ه��د 
م�ساركات وا�سعة يف مزاينة رطب 
اخلنيزي )التي خ�س�س لها 15 
األف درهم(,   397 جائزة بقيمة 
ب��وم��ع��ان )التي  وم��زاي��ن��ة رط���ب 
بقيمة  ج��ائ��زة   15 ل��ه��ا  خ�س�س 

املزرعة  "م�سابقة  يف  امل�����س��ارك��ة 
من  امل���زارع  لت�سمل  النموذجية" 
 15( م����رت  األ������ف   15 م�����س��اح��ة 
الهتمام  ت��ق��دي��راً  وذل���ك  دومن(, 
وت�سجيعهم  مبزارعهم  املزارعني 
على تطويرها ولفتح باب املناف�سة 

اأمام اأكرب عدد من امل�ساركني.
وت�سم م�سابقة املزرعة النموذجية 
)املحا�سر  ه�����ي:  ف����ئ����ات  ث�����الث 
الغربية,  امل��ح��ا���س��ر  ال�����س��رق��ي��ة, 
مدن الظفرة(, وتقدم 15 جائزة 
)بواقع 5 جوائز لكل فئة( بقيمة 
ومائتني  مليونني  تبلغ  اإجمالية 
ويح�سل  دره���م,  األ���ف  وخم�سون 
فئة  ك��ل  يف  االأول  باملركز  الفائز 
 300 على جائزة نقدية قيمتها 
 180 الثاين  األف درهم, واملركز 
األف   120 والثالث  دره���م,  األ��ف 
األ���ف درهم,  دره���م, وال��راب��ع 90 
األ��ف دره��م, حيث  واخلام�س 60 
يوم  اأخ���ر  نتائجها  اإع���الن  �سيتم 
يوليو   25 ب��ت��اري��خ  ب��امل��ه��رج��ان 

اجلاري,

اليوم.. ا�شتالم م�شاركات رطب اخلال�ض والفر�ض ملنطقة العني واالأ�شواط املفتوحة

الزفني يرتاأ�ض اجتماع تقييم العمليات للربع الثاين 2021
••  دبي-الفجر

املهند�س  ال���ل���واء  ���س��ع��ادة  ت���راأ����س 
الزفني,  �سيف  حم��م��د  امل�ست�سار 
ل�سوؤون  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د  م�����س��اع��د 
اجتماع  دب��ي,  �سرطة  العمليات يف 
العامة  ل��������الإدارة  االأداء  ت��ق��ي��ي��م 
للعمليات للربع الثاين 2021م, 
املهند�س  ال��ل��واء  ���س��ع��ادة  بح�سور 
ال�������س���وي���دي, مدير  ب���ط���ي  ك���ام���ل 
االإدارة العامة للعمليات, والعميد 
ال�سيخ حممد عبداهلل املعال مدير 
والريادة,  للتميز  العامة  االإدارة 
عبدالرحمن  ت���رك���ي  وال���ع���ق���ي���د 

�سرح  اإىل  الزفني  ال��ل��واء  وا�ستمع 
الواردة  املكاملات  اإح�سائيات  حول 
 ,)901( االت�������س���ال  م���رك���ز  اإىل 
ف��ب��ل��غ ع���دد امل��ك��امل��ات ال������واردة اإىل 
العام  من  الثاين  الربع  يف  املركز 
اجلاري 168 األفاً و949 مكاملة, 
ال��ت��ي مت  امل��ك��امل��ات  وو���س��ل��ت ن�سبة 
ثانية   20 ال��رد عليها يف غ�سون 
املركز  تلقي  مقابل   ,94.42%
مكاملة  و639  األ��ف��اً   176 ل��ع��دد 
يف الربع الثاين من العام 2020 
ال��ت��ي مت  امل��ك��امل��ات  وو���س��ل��ت ن�سبة 
20 ثانية,  الرد عليها يف غ�سون 

.%84

ال�سباط  و���س��ف  ���س��ب��اط  ي���وؤدي���ه 
اإدارة مركز  العاملني يف  واالأف��راد 
القيادة وال�سيطرة والدوريات, يف 
احل��ف��اظ ع��ل��ى االأم����ن يف مناطق 
االخ��ت�����س��ا���س, وه���و م��ا ���س��اه��م يف 
بلغ  ا�ستجابة  زم��ن  معدل  حتقيق 
دقيقتني و33 ثانية مع احلاالت 
الطارئة جداً يف الربع الثاين من 
العام اجلاري, فيما كان امل�ستهدف 
6 دقائق, بينما جاء متو�سط زمن 
الطارئة  احل��االت  مع  اال�ستجابة 
الثاين  للربع  دقيقة   15 خ��الل 
دقائق   10 اجل������اري,  ال���ع���ام  م���ن 
و17 ثانية, وجاء زمن اال�ستجابة 

مركز  اإدارة  م���دي���ر  ف����ار�����س,  ب���ن 
ال���ق���ي���ادة وال�������س���ي���ط���رة, وال����رائ����د 
عبدالرحيم  ع���ب���دال���رزاق  دك��ت��ور 
من  وع��دد  التفتي�س,  ق�سم  رئي�س 

ال�سباط.
وناق�س االجتماع املوا�سيع املدرجة 
وتنفيذ  االأع����م����ال,  ج�����دول  ع��ل��ى 
وال������ق������رارات خالل  ال���ت���و����س���ي���ات 
اجتماع التقييم للربع االأول للعام 
املقارنة  على  واالط���الع  اجل���اري, 
وموؤ�سرات  م�ستوى  بني  املعيارية 
االأداء بني الربع الثاين لهذا العام 
والربع الثاين للعام املا�سي.  ونوه 
اللواء الزفني بالدور الكبري الذي 

للحاالت غري الطارئة 10 دقائق 
فيما  ال��ف��رتة  ذات  يف  ثانية  و45 

كان امل�ستهدف 30 دقيقة.
نتائج  عر�س  على  �سعادته  واطلع 
فتلقى   ,)999( ال��ن��ج��دة  ه��ات��ف 
وال�سيطرة يف  القيادة  اإدارة  مركز 
ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجلاري 
مليوناً و177 األفاً و347 مكاملة, 
منها   99.6% ع���ل���ى  ال������رد  مت 
مقارنة  ث�������واِن,   10 غ�����س��ون  يف 
مكاملة  و377  األفاً  و94  مبليون 
ال���ث���اين م���ن العام  ال���رب���ع  خ����الل 
ومت الرد على 87.4%   2020

منها يف غ�سون 10 ثواِن.

مركز بحوث هيئة كهرباء دبي يتعاون مع جامعة �شتانفورد يف جمال االألواح الكهرو�شوئية

على  "رعاه اهلل" ن�ستند  دب��ي  حاكم 
االبتكار والتخطيط العلمي ال�سليم 
للم�ساهمة يف اأن تكون دولة االإمارات 

خدماتنا بن�سبة %100 وفق اأعلى 
واالعتمادية  ال���ت���واف���ري���ة  م��ع��اي��ري 
وان�سجاماً  واال�ستدامة..  والكفاءة 

مع توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

•• دبي-وام:

ت��ت��ع��اون هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
االأمريكية  ���س��ت��ان��ف��ورد  ج��ام��ع��ة  م��ع 
التنبوؤ  يتيح  متقدم  نظام  لتطوير 
ع���ل���ى امل��������دى ال���ق�������س���ري ب���ال���ق���درة 
ال�سم�سية  ل�����الأل�����واح  االإن���ت���اج���ي���ة 
الكهرو�سوئية يف جمّمع حممد بن 
را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية - 
يف  ال�سم�سية  للطاقة  جممع  اأك���رب 
العامل  م�ستوى  ع��ل��ى  واح���د  م��وق��ع 
و�ستبلغ  امل�ستقل..  املنتج  نظام  وفق 
5000 ميجاوات  قدرته االإنتاجية 
النظام  ويتيح   .2030 عام  بحلول 
ن�����س��ب��ة اخلطاأ  ت��خ��ف��ي�����س  اجل���دي���د 
 10% م����ن  اأق������ل  اإىل  ال���ت���ن���ب���وؤ  يف 
لتحقيق  الهيئة  ج��ه��ود  ي��دع��م  مم��ا 
النظيفة  للطاقة  دبي  ا�سرتاتيجية 
اإىل توفري 75%  الهادفة   2050
االإن��ت��اج��ي��ة للطاقة يف  ال��ق��درة  م��ن 
دب��ي م��ن م�����س��ادر ال��ط��اق��ة النظيفة 
بحلول عام 2050. ويعتمد النظام 
االأنظمة  مثل  حديثة  تقنيات  على 
ونظام  االأب��ع��اد؛  ثالثية  ال�سحابية 

امل�ستوى تعزز جودة احلياة يف دبي". 
من جانبه قال املهند�س وليد �سلمان 
لقطاع  للرئي�س  التنفيذي  النائب 
هيئة  يف  والتميز  االأع��م��ال  تطوير 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب����ي.. " ي��اأت��ي هذا 
النظام املتطور يف اإطار تعاون الهيئة 
مع جامعة �ستانفورد الذي يت�سمن 
ال���ب���ح���وث وال���ت���ط���وي���ر يف جم���االت 
الذكية  وال�سبكات  املتجددة  الطاقة 
وك��ف��اءة وت��خ��زي��ن ال��ط��اق��ة وحتليل 
تبادل  اإىل  اإ�سافة  وغريها  البيانات 
حلول  لتطوير  واخل����ربات  امل��ع��ارف 
اإحل��اح��اً يف  ال��ط��اق��ة االأك���رث  مل�ساكل 
وترية  ت�سريع  على  والعمل  ال��ع��امل 
االب���ت���ك���ار وال���ت���و����س���ع يف االأب����ح����اث 
بتقنيات  امل���ت���ع���ل���ق���ة  وال�����درا������س�����ات 
الطاقة املتقدمة يف جمال البحوث 
امل�����س��رتك��ة يف جماالت  وال���درا����س���ات 

الطاقة املتجددة والبديلة".
املهريي  �سعيد  �سيف  الدكتور  وق��ال 
نائب الرئي�س - البحوث والتطوير 
البحوث  " يعمل مركز  الهيئة..  يف 
والتطوير على دعم م�ساعي الهيئة 
للتغلب على التحديات التي يواجهها 

الذكاء  باالعتماد على  الغبار  قيا�س 
العميق؛  وال��ت��ع��ل��م  اال���س��ط��ن��اع��ي؛ 
الدقة  ع��ال��ي��ة  خ��ا���س��ة  وك����ام����ريات 
اال�سطناعي  القمر  على  م��وج��ودة 
ال��رئ��ي�����س��ي؛ و���س��ب��ك��ة م���ن حمطات 
اأرجاء  جميع  يف  املنت�سرة  املقايي�س 
ب��ه��دف حت�سني دقة  امل��ج��ّم��ع وذل���ك 
املناخ  وع���وام���ل  ب��ال��ط��ق�����س  ال��ت��ن��ب��وؤ 
الغيوم  وح���رك���ة  ال�����س��ط��وع  وم��ن��ه��ا 
والغبار التي توؤثر على اأداء االألواح.

الطاير  حممد  �سعيد  معايل  وق��ال 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�سو 
ل��ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دب��������ي.. " 
ان�سجاماً مع الروؤية الثاقبة للقيادة 
ن��ح��و االعتماد  ب��ال��ت��ح��ول  ال��ر���س��ي��دة 
ويف  النظيفة  الطاقة  م�سادر  على 
اإطار جهودنا الرامية اإىل اال�ستثمار 
ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  م�����س��روع��ات  يف 
ب���ن���اء م��رح��ل��ة جديدة  ن��ع��م��ل ع��ل��ى 
م��ن ال��ق��درات االإم��ارات��ي��ة يف جمال 
والتكنولوجيا  الف�ساء  ا�ستك�ساف 
وال�سناعات املرتبطة بها لتوظيفها 
واملياه  ال��ك��ه��رب��اء  �سبكات  ت��ع��زي��ز  يف 
توافر  ا���س��ت��م��رار  و���س��م��ان  دب����ي  يف 

بحلول  ال����ع����امل  يف  دول������ة  اأف�������س���ل 
وحتقيق   2071 العام  يف  مئويتها 
اأطلقها  ال��ت��ي   10X دب���ي  م���ب���ادرة 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
وت�سكل منهج عمل  اآل مكتوم  را�سد 
باالإمارة  ل��الن��ت��ق��ال  دب���ي  حل��ك��وم��ة 
ت�سبق  وجعلها  امل�ستقبل  ري��ادة  نحو 

مدن العامل بع�سر �سنوات".
واأ�ساف " تتعاون هيئة كهرباء ومياه 
دبي مع جامعة �ستانفورد االأمريكية 
البحوث  جم��������االت  م�����ن  ع������دد  يف 
والتطوير التي ي�سارك فيها باحثون 
التابع  والتطوير  البحوث  مركز  يف 
ع�سوية  خ���الل  م��ن  وذل���ك  للهيئة 
 "3.0 "طاقة  ب��رن��ام��ج  يف  ال��ه��ي��ئ��ة 
ال���ت���اب���ع ل��ل��ج��ام��ع��ة. وي��ع��ت��م��د عمل 
املركز على تعزيز ال�سراكات وخا�سة 
مع االأو���س��اط االأك��ادمي��ي��ة وت�سخري 
�ساأنها  م����ن  ال���ت���ي  ال�����س��ب��ل  ج��م��ي��ع 
امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  يف  امل�����س��اه��م��ة 
وتطوير اخلطط اال�ستباقية بعيدة 
ال�سناعية  ال���ث���ورة  مل��واك��ب��ة  امل�����دى 
الرابعة وابتكار التقنيات االإحاللية 
التي ت�سهم يف توفري خدمات عاملية 

الكهرباء  اإن��ت��اج  عند  الطاقة  قطاع 
والنظيفة  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  م��ن 
مبا يدعم اأهداف املركز يف اأن ي�سبح 
التقنيات  الإط�����الق  ع��امل��ي��ة  م��ن�����س��ة 
ال��واع��دة واإث���راء املجتمع العلمي يف 
دبي ودولة االإم��ارات والعامل عالوة 
على �سقل املعارف وتطوير مواهب 
الباحثني االإماراتيني وقدراتهم مبا 
ي�سمن املحافظة على مكانة الهيئة 
اخلدماتية  امل��وؤ���س�����س��ات  ����س���دارة  يف 

العاملية".
براندت  اآدم  ال��ربوف��ي�����س��ور  وق�����ال 
م�سادر  هند�سة  يف  م�ساعد  اأ���س��ت��اذ 
ال��ط��اق��ة يف ج��ام��ع��ة ���س��ت��ان��ف��ورد.. " 
ي�سّرنا وي�سّرفنا اأن نتعاون مع هيئة 
امل�سروع  ه��ذا  يف  دب��ي  ومياه  كهرباء 
الرائد على م�ستوى العامل يف جمال 
الطاقة ال�سم�سية والذي �سي�سهم يف 
باإنتاج  التنبوؤ  على  ال��ق��درة  حت�سني 
الكهرو�سوئية  ال�سم�سية  االأل�����واح 
باأ�سره  وال��ع��امل  دب��ي  �سي�ساعد  مم��ا 
اأخ�سر  اقت�ساد  نحو  التحول  على 
ال�سم�سية  ال���ط���اق���ة  ع��ل��ى  م��ع��ت��م��د 

النظيفة".
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ال�شني ت�شجب مقرتح منظمة ال�شحة حول من�شاأ كورونا 
•• بكني-اأ ف ب

اأن�سطة  التدقيق يف  ب�ساأن  العاملية  ال�سحة  اإن مقرتحا ملنظمة  ال�سني  قالت 
اإطار تو�سيع التحقيق حول من�ساأ فريو�س كورونا ينم  خمتربات �سينية يف 

عن “عدم احرتام” و”غطر�سة اإزاء العلم«.
وكانت منظمة ال�سحة قد اأعلنت يوم اجلمعة املا�سي اأن املرحلة الثانية من 
التحقيق حول من�ساأ الفريو�س يجب اأن ت�سمل تدقيقا يف خمتربات �سينية, 
وذلك و�سط تزايد ال�سغوط من الواليات املتحدة الإجراء حتقيق يف اأن�سطة 
وزير  م�ساعدة  جتريها  زي���ارة  وقبيل  الفريو�سات”  لعلم  ووه���ان  “معهد 

اخلارجية االأمريكي ويندي �سريمان اإىل ال�سني يف نهاية االأ�سبوع.
غيربيي�سو�س  اأده��ان��وم  تيدرو�س  املنظمة  ع��ام  مدير  عر�سه  ال��ذي  واملقرتح 

ي�سمل “عمليات تدقيق يف )اأن�سطة( خمتربات ذات �سلة وموؤ�س�سات بحثية 
تعمل يف منطقة ت�سجيل االإ�سابات الب�سرية االأوىل التي مت ر�سدها يف كانون 
اإ�سارة اإىل مدينة ووهان ال�سينية.وقال نائب  يف   ,”2019 االأول/دي�سمرب 
“فوجئ  اإن��ه  ي�سني اخلمي�س يف موؤمتر �سحايف  زنغ  ال�سيني  ال�سحة  وزي��ر 
اإزاء  وغطر�سة  للمنطق,  اح���رتام  “عدم  ع��ن  ينم  ال���ذي  باملقرتح  للغاية” 

وترف�س بكني ب�سدة فر�سية ت�سرب الفريو�س من خمترب. العلم”. 
وكثريا ما �سددت بكني على اأن الت�سرب “م�ستبعد للغاية” وت�سري يف ذلك اإىل 
ما تو�سلت اإليه بعثة م�سرتكة ملنظمة ال�سحة العاملية وال�سني اإىل ووهان يف 
باجتاه  الر�سمي  واالإع��الم  الثاين/يناير. ويدفع م�سوؤولون �سينيون  كانون 
نظرية اأخرى مفادها اأن الفريو�س قد يكون ت�سّرب من خمترب ع�سكري يف 

قاعدة فورت ديرتيك يف مرييالند.

وذكرت �سحيفة غلوبال تاميز القومية باأنها جمعت خم�سة ماليني توقيع 
عرب االنرتنت على عري�سة تطالب بالتحقيق يف املخترب الع�سكري.

قد  الفريو�س  يكون  اأن  الحتمال  الت�سويق  حّد  اإىل  امل�سوؤولني  كبار  ويذهب 
الوطني  املخترب  يوان جيمينغ, مدير  اأطعمة جمّلدة.وقال  جاء عن طريق 
لل�سالمة احليوية يف معهد ووهان لعلم الفريو�سات خالل موؤمتر �سحايف 
اأم�س اخلمي�س اإنه “مل ت�سجل اأي حوادث ت�سرب مل�سببات االأمرا�س اأو اإ�سابة 

بني املوظفني” منذ افتتاح املخترب يف 2018.
واأو�سح رداً على ما و�سفه ب�”�سائعات” طالت املخترب اأّن االأخري “مل يحقق 
على االإطالق اأي مكا�سب وظيفية لناحية االأبحاث حول فريو�س كورونا وال 

يوجد ما ُي�سمى بفريو�س من �سنع االن�سان«.
العاملية  ال�سحة  منظمة  م��ن  اتهامات  االأخ���رية  االأي���ام  يف  ال�سني  وواج��ه��ت 

االأوىل من  املرحلة  االأولية الالزمة خالل  البيانات  لناحية عدم م�ساركتها 
“ال�سفافية واالنفتاح  اإب��داء  املنظمة بكني على  التحقيق. وح�ّس مدير عام 

والتعاون” يف املرحلة الثانية.
اأ�سواق  املزيد من الدرا�سات حول  اإىل اجراء  كما دعا غيربيي�سو�س اجلمعة 

احليوانات يف ووهان وحميطها.
اأكرث عمقاً  مكثفة الإج��راء حتقيق جديد  الدولية �سغوطاً  املنظمة  وتواجه 
حول كيفية ظهور الوباء الذي اأودى بحياة اأكرث من اأربعة ماليني �سخ�س 
اإر����س���ال ف��ري��ق م��ن اخل����رباء الدوليني  ال��ع��امل.ومت��ك��ن��ت املنظمة م��ن  ح���ول 
امل�ستقلني اإىل ووهان يف كانون الثاين/يناير, اأي بعد اأكرث من عام من ظهور 
التحقيق حول  ال�سينيني يف  نظرائهم  مل�ساعدة  هناك,  الأول مرة  الفريو�س 

من�ساأ الوباء.

زوما يح�شل على اإذن للخروج من ال�شجن حل�شور جنازة �شقيقه
•• دوربان-اأ ف ب

ح�سل الرئي�س ال�سابق جلنوب اإفريقيا امل�سجون جايكوب زوما 
ال�سجن حتى يتمكن من ح�سور جنازة  اإذن للخروج من  على 

�سقيقه, كما اأعلنت احلكومة.
وحكم على زوما )79 عاما( بال�سجن 15 �سهرا بتهمة ازدراء 
مكافحة  اأم��ام جلنة  املثول  رف�سه  اإث��ر  املا�سي  ال�سهر  الق�ساء 

الف�ساد.
�سجن يف  اإىل  8 متوز/يوليو  يف  نف�سه  ال�سابق  الرئي�س  و�سّلم 
بلدة اإ�ستكورت )�سرق( على م�سافة حواىل �ساعة بال�سيارة من 

منزله الريفي يف نكاندال.
وقد اأثار �سجنه اأعمال �سغب ونهب ت�ساعدت لتتحول اإىل اأ�سواأ 
اأعمال عنف منذ نهاية الف�سل العن�سري, ما اأ�سفر عن مقتل 

ما ال يقل عن 276 �سخ�سا, وفقا الإح�ساء ر�سمي.
وقالت اإدارة ال�سجون يف بيان  اأم�س اخلمي�س “ب�سفته �سجينا 
ال�سيد  طلب  يف  النظر  مت  خ��ط��را,  ي�سكل  وال  ق�سرية  ل��ف��رتة 
واأ�سافت  عليه”.  واملوافقة  باخلروج  اإذن  على  للح�سول  زوما 
خارج  ال�سجون”  “زي  ارت��داء  ال�سجناء  اأن��ه لي�س مطلوبا من 

الزنزانات.
ويتوقع اأن تقام جنازة مايكل �سقيق زوما يف وقت الحق اخلمي�س 

يف نكاندال حيث يحظى الرئي�س ال�سابق ب�سعبية كبرية.
وتويف �سقيق زوما عن 77 عاما بعد �سراع طويل مع املر�س, 

وفقا لو�سائل اإعالم حملية.
اإفريقيا بح�سور جنازات  لل�سجناء يف جنوب  ي�سمح  ما  وع��ادة 
نيل�سون  للبالد  اأ�سود  رئي�س  اأول  منه  حرم  حق  وهو  اأقاربهم, 
ن���ظ���ام الف�سل  ال�����س��ج��ن مل��ح��ارب��ت��ه  م��ان��دي��ال ع��ن��دم��ا ك����ان يف 

العن�سري.
ويحاكم زوما اأي�سا بتهمة باالحتيال والف�ساد واالبتزاز تتعلق 
اأوروبية يف  اأ�سلحة  �سركات  ب�سراء معدات ع�سكرية من خم�س 

1999, عندما كان نائبا للرئي�س.

•• عوا�سم-وكاالت

تر�سل  احل���وث���ي  ميلي�سيا  ت����زال  ال 
ر�سائل متناق�سة ب�ساأن موقفها من 
خيارات ال�سالم و�سط م�ساع لتو�سيع 
و�سعت  وق��ت  يف  �سيطرتها,  مناطق 
فيه �سلطنة عمان بارقة اأمل للجهود 
�سيغة  الإيجاد  والدولية  االإقليمية 

توافقية الإنهاء االأزمة اليمنية.
اأم�س  �سادرة  عربية  ل�سحف  ووفقاً 
اأن جرائم  اخلمي�س, ك�سفت م�سادر 
احلوثي املت�ساعدة ت�سببت يف موجة 
االأطفال,  م��ن  خا�سة  ك��ب��رية  ن���زوح 
اليمني  اجل��ي�����س  ق���وات  تعمل  فيما 
وعنا�سر املقاومة على وقف الزحف 

احلوثي نحو ماأرب.

و�صاطة عمانية
اللندنية,  ال���ع���رب  ���س��ح��ي��ف��ة  ق��ال��ت 
رئي�س  اأطلقها  ت�سريحات  بعد  اإن��ه 
مهدي  االأع��ل��ى  باملجل�س  ي�سمى  م��ا 
جماعة  ج����اه����زي����ة  ع�����ن  امل���������س����اط 
�سالم  ملفاو�سات  احل��وث��ي  ميلي�سيا 
جادة و�سادقة, فور توفر جمموعة 
والواقعية  العملية  امل��وؤ���س��رات  م��ن 
اأعلنت  احل�سار,  رف��ع  مقدمتها  ويف 
امليلي�سيات عن �سيطرتها على اأجزاء 
وناطع  نعمان  وا�سعة من مديريتي 
غربي  جنوب  البي�ساء  حمافظة  يف 

اليمن.
ال�سبابية  م��ن  ح��ال��ة  اأن  واأو���س��ح��ت 
اليمني,  امللف  م���اآالت  على  ت�سيطر 

االأممية  اجل���ه���ود  ف�����س��ل  اأع���ق���اب  يف 
وال���دول���ي���ة يف مت��ري��ر خ��ط��ة لوقف 
اإطالق النار يف اليمن �سبيهة باتفاق 
باقي  ي�سهد  مل  ال���ذي  �ستوكهومل, 
بنوده اأي تقدم يذكر يف موؤ�سر على 
ان��ت��ف��اء االأط����راف امل��وق��ع��ة عليها ما 
بنود وجتاهل  اأجنداتها من  ينا�سب 
تقدمي  ت���ت���ط���ل���ب  ال����ت����ي  االأخ����������رى 
تنازالت, واأكد اخلرباء اأنها املع�سلة 
االتفاقيات  م��ع��ظ��م  ت����راف����ق  ال���ت���ي 

اليمنية وتعيق تنفيذها.
يف  الك���ر  هيلني  ال�سحافية  وراأت 
ال����دور ال��ع��م��اين ب��ارق��ة اأم����ل, نظراً 
تلعبها  باتت  التي  العلنية  للجهود 
عالقاتها  ا����س���ت���ث���م���ار  يف  م�����س��ق��ط 

لتحفيزهم  ب���احل���وث���ي���ني  اجل����ي����دة 
اخلطة  م��ع  مب��رون��ة  التعاطي  على 
االأممية لوقف اإطالق النار واملبادرة 

ال�سعودية لل�سالم يف اليمن,
�سيا�سية  �سمات  وج��ود  على  موؤكدة   
مت��ي��ز ال����دور ال��ع��م��اين, ال���ذي قالت 
“ل�سيا�سة حياد عامة يف  اإنه امتداد 

جميع اأنحاء العامل«.
اأي  م��ن غياب  “بالرغم  اإن��ه  وق��ال��ت 
م��وؤ���س��رات ع��ل��ى اإم��ك��ان��ي��ة اإح����راز اأي 
ال�����س��ي��ا���س��ي وجهود  امل�����س��ار  ت��ق��دم يف 
اأعتقد  اليمن,  النار يف  اإطالق  وقف 
الوقت  يف  ال��ع��م��ان��ي��ة  امل���ح���اول���ة  اأن 
احل�����ايل ه���ي اأك�����رث امل����ب����ادرات التي 

راأيتها اإيجابية منذ �سنة 2016«.

ت�صعيد حوثي
ومن جهتها, اأ�سارت �سحيفة البيان 
مليلي�سيا  املتوا�سل  الت�سعيد  اأن  اإىل 
احل��وث��ي يف اجت���اه حم��اف��ظ��ة ماأرب 
حمافظة  ويف  الغربي  ال�ساحل  ويف 
تعز منذ بداية العام الفائت, ت�سبب 
يف نزوح اأكرث من 140 األف طفل, 
بداية  م��ن��ذ  ط��ف��ل  األ����ف   25 بينهم 
العام احلايل, ح�سب بيانات منظمة 

دولية معنية بحماية االأطفال.
واأ���س��اف��ت اأن���ه م��ع ا���س��ت��م��رار العنف 
األ���ف ط��ف��ل على  اأُج����رب ن��ح��و 115 
ال�����ف�����رار م����ن م���ن���ازل���ه���م يف ال���ع���ام 
2020, خ�سو�ساً حول حمافظات 
وتعز,  وح���ج���ة  واحل�����دي�����دة  م�������اأرب 

األ���ف طفل   25 ح���وايل  ا�سطر  كما 
منذ  منازلهم  مغادرة  اإىل  واأ�سرهم 

مطلع العام احلايل وحتى االآن, 
ع�سرة  كل  ت�سعة من  اأن  اإىل  ونبهت 
اأط�����ف�����ال يف خم���ي���م���ات ال�����ن�����زوح ال 
ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون ال��و���س��ول ال���ك���ايف اإىل 
واملياه  ال��ط��ع��ام  م��ث��ل  االأ���س��ا���س��ي��ات 

النظيفة والتعليم.
بداية  م��ن��ذ  اإن���ه  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
ميلي�سيا  ����س���ع���دت  امل���ا����س���ي  ال����ع����ام 
يف  القتالية  العمليات  م��ن  احل��وث��ي 
حمافظة ماأرب ويف ال�ساحل الغربي 
ت��ع��ز, ورف�ست  م��دي��ن��ة  اأط����راف  ويف 
قدمها  ال���ت���ي  ال�������س���الم  م���ق���رتح���ات 
مبعوث االأمم املتحدة واآخرها كانت 

اخل���ط���ة اجل����دي����دة ل���وق���ف احل���رب 
واالقت�سادية  االإن�سانية  والتدابري 
املزيد  نحو جتنيد  وذهبت  امل��وازي��ة, 
من طالب املدار�س ودفعت بهم اإىل 

خمتلف جبهات القتال«.
وذكرت اأن االأطفال يف املخيمات التي 
يقع ن�سفها تقريباً على بعد ثالثة 
اأميال من خطوط املواجهات, غالباً 
ل�ساعات  امل�����س��ي  اإىل  ي�����س��ط��رون  م��ا 
ل��ل��ع��ث��ور ع��ل��ى م���ي���اه ����س���رب وحطب 
لديهم  لي�س  منهم  وكثري  للطهي, 
خيار �سوى العمل من اأجل م�ساعدة 
 1.71 اأ�سرهم, كما ال يزال حوايل 
البالد  يف  ن����ازح����ني  ط���ف���ل  م���ل���ي���ون 
ومقطوعني عن اخلدمات االأ�سا�سية 

يح�سلون  ال  منهم  مليون  ون�سف 
على تعليم ر�سمي, ووفقاً للمنظمة.

معارك م�صتمرة
االأو�سط,  ال�سرق  �سحيفة  يف  واأم���ا 
مينية  ع�سكرية  م�سادر  اأف��ادت  فقد 
ب������اأن اجل���ي�������س ال��ي��م��ن��ي وامل���ق���اوم���ة 
ال�سعبية ت�سديا اأم�س االأول االأربعاء 
جبهات  يف  مكثفة  حوثية  لهجمات 
باإ�سناد  وم��اأرب  البي�ساء  حمافظتي 
ال�سرعية,  دع��م  من ط��ريان حتالف 
مقتل  اإىل  اأدت  امل����واج����ه����ات  واأن 
عنا�سر  من  الع�سرات  واأ���س��ر  وج��رح 

امليلي�سيات املدعومة من اإيران.
االنقالبية  اجلماعة  اأن  اإىل  ولفتت 

عنا�سرها  م���ن  امل���ئ���ات  ا���س��ت��ق��دم��ت 
ناطع  م���دي���ري���ة  اإىل  ب��ه��م  ودف���ع���ت 
�سرق حمافظة البي�ساء يف حماولة 
�سمن  �سبوة,  حمافظة  اإىل  للتوغل 
املواجهات  رق��ع��ة  لتو�سيع  م�ساعي 
وحم���اول���ة االل���ت���ف���اف ع��ل��ى م�����اأرب, 
ت�سدت  احلكومية  ال��ق��وات  اأن  غ��ري 

للهجوم.
اجلي�س  ق����وات  اإن  امل�����س��ادر  وق���ال���ت 
وجهت �سربات موجعة للميلي�سيات 
وغربها,  م��اأرب  جنوب  مديريات  يف 
حيث دمرت املدفعية يف جبهة �سرواح 
لالت�ساالت  ح��وث��ي��اً  م���رك���زاً  غ���رب���اً 
امل�سري, يف حني  والتحكم بالطريان 
باجتاه  ج���ن���وب���اً  امل����ع����ارك  ت��ت��وا���س��ل 
م���دي���ري���ة م���اه���ل���ي���ة ان����ط����الق����اً من 

مديرية رحبة املحررة.
اليمني  الدفاع  وب��دوره, توعد وزير 
اجلي�س  وق�������ادة  امل���ق���د����س���ي  حم���م���د 
مواجهة  يف  امل�����ع�����ارك  ب���ا����س���ت���م���رار 

امليلي�سيات احلوثية, 
اخلطوط  اإىل  ل��ه��م  زي�����ارات  خ���الل 
موؤكداً  م���اأرب,  االأم��ام��ي��ة يف جبهات 
“القوات امل�سلحة امل�سنودة بدعم  اأن 
وال���ت���ف���اف وثقة  ال���ق���ي���ادة  ورع����اي����ة 
بالعهد  م��ل��ت��زم��ة  ���س��ت��ظ��ل  ال�����س��ع��ب, 
ن���ح���و حترير  وم���ا����س���ي���ة  وال���ق�������س���م 
وا�ستعادة كل تراب الوطن, وحتقيق 
يتوق  التي  املن�سودة  االأه��داف  كامل 
اإليها اليمنيون و�سواًل اإىل امل�ستقبل 
اإىل  امل�ستند  الدائم  وال�سالم  االآم��ن 

املرجعيات اجلمهورية«.

�شحف عربية: �شبابية يف االأزمة اليمنية.. وبارقة اأمل من عمان

نّفذه متطرف مييني �أوقع 77 قتياًل 

الرنوج حتيي ذكرى الهجوم االأكرث دموية بعد احلرب 
•• اأو�سلو-اأ ف ب

العا�سرة  ال�سنوية  ال��ذك��رى  ال���روج  حتيي 
اأوقع  مييني  متطرف  نّفذه  م��زدوج  لهجوم 
77 قتياًل, ويعد من احلقبات املوؤملة واالأكرث 

دموية يف تاريخ البالد ما بعد احلرب.
وب��ق��ي��ت امل��م��ل��ك��ة اال���س��ك��ن��دن��اف��ي��ة امل���زده���رة 
العنف  اأع��م��ال  ع��ن  ن�سبياً  مب��ن��اأى  وامل�ساملة, 
حني   ,2011 مت���وز/ي���ول���ي���و   22 ح���ت���ى 
ب��ري��ف��ي��ك, متنكراً  ب��ريي��ن��غ  اأن��دي��ر���س  اأق����دم 
مقر  ق��رب  قنبلة  تفجري  على  �سرطي  ب��زي 
احلكومة يف اأو�سلو, مودياً بثمانية اأ�سخا�س. 
وانتقل بعدها اىل جزيرة اأوتويا, حيث فتح 
النريان على مدى �ساعة وربع ال�ساعة, على 
ال�سيفي  املخيم  يف  م�����س��ارك   600 ح���وايل 
مبقتل  مت�سبباً  العمالية,  ال�سبيبة  لرابطة 

69 �سخ�ساً منهم غالبيتهم مراهقون.
اي��دي ه��وم, التي  اأ���س��رتي��د  وت��ق��ول الناجية 
“كنت  العمالية  ال�سبيبة  رابطة  تقود حالياً 
يف ال�����س��اد���س��ة ع�سر م��ن ع��م��ري وت����رددت يف 
معرفة اأي مرا�سم دفن يتعنّي علّي ح�سورها 

يف غ�سون اأ�سبوعني«.
تخ�سر  عندما  م���زدوج,  وج��ع  “اإنه  وت�سيف 
االأ����س���دق���اء واأن����ت يف ال�����س��اد���س��ة ع�����س��رة من 
العمر اإذ مل اأكن حينها قد فقدت قريباً من 
جتاوزت  بعدما  ال��ي��وم  تفكر  وع��ن��دم��ا  ق��ب��ل, 
عليه  �سي�سبحون  ك��ان��وا  م��ا  يف  الع�سرينات 
عليها  �سيح�سلون  رمب���ا  ال��ت��ي  وال��وظ��ائ��ف 

واالأطفال وما اإذا كانوا �سيتزوجون«.
اخلمي�س  ُت��ن��ّظ��م  ال�سحايا,  ل��ذك��رى  اإح��ي��اء 
مقر  يف  �سمت  بوقفة  تبداأ  ع��ّدة,  منا�سبات 
احتفالية  وق���دادي�������س  ���س��ب��اح��اً  احل���ك���وم���ة 

وتكرمي جديد يف اأوتويا بعد الظهر.
املالكة واحلكومة,  العائلة  اأفراد  اإىل  اإ�سافة 

م���ن امل��ت��وق��ع ح�����س��ور رئ��ي�����س ح��ل��ف �سمال 
االأط��ل�����س��ي ي��ن�����س ���س��ت��ول��ت��ن��ربغ, ال����ذي كان 
على  ورد  املاأ�ساة.  وق��وع  للوزراء حني  رئي�ساً 
“مزيد من  اإر�ساء  العمل على  اإثرها بتعّهد 

الدميقراطية” و”مزيد من االإن�سانية«.
اململكة  ع��م��وم  يف  الكنائ�س  اأج��را���س  وُت��ق��رع 
النهار الطويل  اأن ُيختتم  عند الظهر, على 

باأم�سية مو�سيقية يتخللها خطاباً للملك.
بعد ع�سر �سنوات على فرارهم من ر�سا�س 
ال��ن��اج��ني من  م��ن  ال��ع��دي��د  يعترب  بريفيك, 
بعد  اأن بالدهم مل حتا�سب  اأوت��وي��ا  مذبحة 
دفعته  التي  املتطرف  اليمني  اإيديولوجية 

اىل فعلته.
وق�ست املحكمة عام 2012 ب�سجن بريفيك 
ملدة 21 عاماً, يف عقوبة قابلة للتمديد اإىل 
اأجل غري حمدد, ما �سيجعله مي�سي حياته 

خلف الق�سبان.
اإذ  ال���روج,  ح��دود  عند  تنته  فعلته مل  لكن 
اأبرزها  مماثلة  جلرائم  وح��ي  م�سدر  �سّكل 
كراي�ست  م�سجدي  على  ال��دم��وي  ال��ه��ج��وم 

ت�سري�س يف نيوزيلندا يف العام 2019.
هذا  الروجية  اال�ستخبارات  اأجهزة  ونّبهت 
املتطرف  اليمني  “اأفكار  اأن  اىل  االأ���س��ب��وع 
األ��ه��م��ت ال��ه��ج��وم م��ا زال���ت ت�سّكل قوة  ال��ت��ي 
امل�ستويني  ع��ل��ى  ال��ي��م��ني  مل��ت��ط��ريف  حم��ّرك��ة 
ال��وط��ن��ي وال���ع���امل���ي, و���س��ك��ل��ت م�����س��در وحي 
لهجمات اإرهابية عدة خالل ال�سنوات الع�سر 

االأخرية«.
اإليها لناحية  انتقادات حادة  وبعدما ُوجهت 
عدم جهوزيتها للتعامل مع الهجوم اآنذاك, 
ت�ستنفر ال�سرطة الروجية مع كامل عتادها 

الع�سكري تزامناً مع اإحياء الذكرى.
ق��ب��ل ي��وم��ني م��ن اإح���ي���اء ال���ذك���رى, تعّر�س 
لبنيامني  ت����ك����رمي����ي  ن�������س���ب  ال�����ث�����الث�����اء 

جلرمية  ���س��ح��ي��ة  اأول  وه����و  ه��ريم��ان�����س��ن, 
ق��ت��ل ع��ن�����س��ري��ة ارت��ك��ب��ه��ا ال���ن���ازي���ون اجلدد 
عبارة  ك��ت��اب��ة  م��ع  للتخريب   ,2001 ع���ام 

“بريفيك كان على حق«.
واأع����رب����ت رئ��ي�����س��ة ال�������وزراء امل��ح��اف��ظ��ة اإرن����ا 
مما  و�سدمتها”  “غ�سبها  ع��ن  �سولبريغ 

جرى.
وق���ال���ت اخل��م��ي�����س خ����الل م��را���س��م يف مقر 
الكراهية  ت���رك  “ال مي��ك��ن  ال�����وزراء  رئ��ا���س��ة 
من دون رد” عليها.وب�سبب تف�ّسي فريو�س 
ك���ورون���ا, اإ���س��اف��ة اإىل خ��الف��ات م��ت��ك��ررة مع 
اجلوار, مل يتم االنتهاء من ت�سييد الن�سب 
الوطني ل�سحايا بريفيك, والذي كان يوؤمل 
اأن يد�ّسن خالل احياء الذكرى العا�سرة يف 

البحرية املحيطة بجزيرة اأوتويا.
رغ����م م����رور ع��ق��د م���ن ال���زم���ن, مل تندمل 
موؤخراً  ن�سرها  لدرا�سة  وفقاً  بعد.  اجل��راح 
و�سدمات  اال�سطراب  حول  الوطني  املركز 
ما بعد العنف, فاإن ثلث الناجني من جمزرة 
اأوتويا عانوا العام املا�سي من م�ساكل كبرية 
والقلق  ال�سدمة  بعد  م��ا  ا���س��ط��راب  بينها 

واالكتئاب وال�سداع.
وتقول مديرة االأبحاث غريت ديب “توقعنا 
اأن يظل البع�س يعاين, لكن لي�س اىل هذه 

الدرجة«.
ال�سابقة  حياتها  ا�ستعادة  اأن  اأ�سرتيد  تدرك 
الوا�سح  “من  وت����ق����ول  مم���ك���ن���ة.  ت���ع���د  مل 
اأم����راً مم��اث��اًل, ال تعود  اأن���ه ع��ن��دم��ا تخترب 

ال�سخ�س الذي كنت عليه �سابقاً«.
“اأعاين من �سعوبة يف النوم ومن  وت�سيف 
اخلوف.اأعتقد اأنني �ساأ�سطر اإىل العي�س مع 

ذلك طيلة حياتي«.
العديد  تلقي  بّلة هو  الطني  يزيد  ما  ولعّل 

من الناجني تهديدات ور�سائل كراهية.
وت�����س��رح اإي����الن ال����س���رتاجن, ال��ت��ي ف���ّرت من 
الر�سا�س,  اط��الق  بدء  عند  �سباحة  اأوتويا 
ب�سبب  ق��ت��ل��ي  ح����اول  م���ا  اأح�����داً  اأن  “اأعرف 

قناعاتي«.
اأنه  اليوم  اأحدهم  اأخربين  “اإذا ما  وت�سيف 
ي��ري��د م��وت��ي, ف�����س��اآخ��ذ ذل���ك ب��ال��ت��اأك��ي��د على 
حم��م��ل اجل����د ح��ت��ى ل���و مل ي��ك��ن ي����وّد ذلك 

فعلياً«.

العراق.. ا�شتدعاء 3 �شباط 
اأدوا التحية لن�شيد قومي تركي

•• بغداد-وكاالت

الع�سكرية  التحية  اأدائ��ه��م  بعد  �سباط   3 العراقية  الداخلية  وزارة  ا�ستدعت 
14 يوليو اجلاري يف  اأقيمت يف كركوك يف  اأثناء مرا�سم  لن�سيد قومي تركي, 

ذكرى ال�سحايا الرتكمان بح�سور �سفري اأنقرة.
وقال م�سدر اأمني عراقي اإن “وزير الداخلية عثمان الغامني وّجه با�ستدعاء 
للقوانني  خمالفتها  بداعي  الع�سكرية,  التحية  اأدوا  الذين  الثالثة  ال�سباط 

وال�سياقات«.
اأن  عربية”  نيوز  “�سكاي  ملوقع  ا�سمه,  ذكر  عدم  طلب  ال��ذي  امل�سدر,  واأ�ساف 
اإ�سدار عقوبات,  “جهات �سيا�سية تركمانية تدخلت يف االأمر الإنهائه من دون 

وما زالت الق�سية منظورة لدى اجلهات االأمنية«.
وال�سباط من املكون الرتكماين ومنهم امراأة, وهم العميد طه �سالح الدين 
مدير �سعبة ال�سيطرات, والعقيد م�سطفى نوزاد مدير مركز �سرطة القورية, 
وال�سابطة فاطمة وحيد.ويف 14 يوليو 1959, وقعت جمزرة كركوك بحق 
ال�سيوعي,  احل��زب  يف  واأع�ساء  العراقي  اجلي�س  يف  �سباط  يد  على  الرتكمان 
واأ�سفرت عن  العراقية,  لتاأ�سي�س اجلمهورية  االأوىل  بالذكرى  اأثناء االحتفال 
مقتل املئات من املدنيني الرتكمان.ولدى تركيا نفوذ هائل يف حمافظة كركوك 
من خالل ا�ستمالة اجلبهة الرتكمانية والعزف على الوتر القومي, اإذ حتولت 
املدينة اإىل موقع وا�سح ل�سلطات اأنقرة, عرب زيارات دائمة ل�سفرائها وحتديد 

بو�سلة عمل اجلهات ال�سيا�سية التابعة لها هناك.
�سلطات  وعربها �سد  تركمان كركوك  تاأليب  اأنقرة مبحاولة  ويتهم مراقبون 
اإقليم كرد�ستان العراق, بهدف ترجيح كفة ال�سراع على املحافظة املتنازع عليها 
الغنية بالنفط, لغري م�سلحة اأكراد االإقليم الذين تقيم اأنقرة عالقات �سيا�سية 
طبيعية مع قياداتهم.و�سلطت تلك احلادثة ال�سوء على الدور الكبري الأنقرة 
يف املحافظة ال�سمالية, يف ظل عجز بغداد عن مواجهته ووقف التمدد الرتكي 
يف حمافظات �سمايل البالد ب�سكل عام من خالل عملياتها الع�سكرية, وهو ما 
اإزكاء النعرات القومية يف  اأن تركيا تعمل على  �سعد م�ستوى التحذيرات من 
كركوك, وهو ما ينعك�س �سريعا على العالقة بني �سكانها, خ�سو�سا يف ظل حالة 

عدم الثقة التي حتكم املكونات التي ينتمون اإليها.
بني  االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  على  وا�سعا  �سعبيا  غ�سبا  الواقعة  واأث���ارت 
الن�سطاء العراقيني, واأعادت م�ساألة الهوية الوطنية والوالء التام للعراق دون 
الهوية  تعزيز  برامج  باإطالق  مطالبات  و�سط  اخل��ارج��ي,  باملحيط  االك��رتاث 
الدول  قبل  م��ن  اال�ستغالل  ع��ن  املحلية  العراقية  املكونات  واإب��ع��اد  اجلامعة, 
االأخرى.وراأى معلقون اأن ال�سباط الع�سكريني يفرت�س اأن يكونوا اأكرث النا�س 
ان�سباطا ووالء للوطن, وال ميكن اأن يكونوا بتلك ال�سورة التي قد تعك�س غياب 
الوطنية واالبتعاد عن  املعاين  التام بكل  “عليهم االلتزام  اإذ  الوطنية,  الهوية 

ال�سبهات التي قد حتيل اإىل خلل ونزوع يف اأنف�سهم نحو هوية غري عراقية«.
ويف املقابل, راأى اآخرون اأن الن�سيد هو “قومي تركي” ولي�س الن�سيد الوطني 

الر�سمي, وعليه “ال ميكن اعتبار ذلك جتاوزا لل�سياقات الع�سكرية«.
و�سياقاتها  الع�سكرية  “امل�سائل  اأن  ي��رى  القي�سي  ميثاق  االأم��ن��ي  املحلل  لكن 
وقوانينها هي االأكرث ح�سا�سية, وقدرة على التعبري ب�ساأن و�سع تلك املوؤ�س�سة, 
اأنها قد ت�سوبها  اأم  اإذا كانت من�سبطة بقدر كبري ووالوؤه��ا تام للوطن,  وفيما 

بع�س ال�سوائب وبحاجة اإىل اإ�سالح اأو مراجعة بع�س �سلوكيات قادتها«.
ميثل  ح�سل  “ما  اأن  عربية”,  نيوز  “�سكاي  ملوقع  تعليق  يف  القي�سي  وي�سيف 
لهذا  ال�سباط  ه��وؤالء  من  تاأييد  اإىل  �سمنا  ت�سري  فهي  كبرية,  رمبا  خمالفة, 
الن�سيد الذي ميثل دولة اأخرى, وهذا غري م�سموح به يف القوانني الع�سكرية 
اأو  هوياتهم  اأو  الدولة  غري  من  الأ�سخا�س  التحية,  اأداء  م�سائل  ح��ددت  التي 
منا�سبات  ولي�س  ر�سمية  زي���ارات  ع��رب  ذل��ك  يكون  اأن  ت�سرتط  وه��ي  رم��وزه��م, 

فرعية, تقيمها ال�سفارات اأو غريها«.
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عربي ودويل

 33 اإىل  ال�سني  و�سط  اجتاحت  التي  الفي�سانات  ح�سيلة  ارتفعت 
اأم�س  الر�سمي  التلفزيون  اأعلن  ح�سبما  مفقودين,  وثمانية  قتيال 

اخلمي�س.
و انخف�س معدل هطول االأمطار م�ساء الثالثاء يف مدينة ت�سنغت�سو 
)و�سط(, حيث اجتاحت ال�سيول قطار اأنفاق وجرفت مئات العربات.
اأودت  ت�سنغت�سو,  وعا�سمتها  خ��ن��ان  ملقاطعة  ح�سيلة  اآخ���ر  ووف���ق 
الفي�سانات ب�33 �سخ�سا فيما ال يزال ثمانية يف عداد املفقودين منذ 
اأجهزة  نقال عن  تي يف”  �سي  “�سي  قناة  بح�سب  16 متوز/يوليو, 

الطوارئ املحلية.
وكانت ح�سيلة  اأم�س االأول االأربعاء قد اأفادت عن 25 قتيال و�سبعة 

مفقودين.وقالت القناة اإنه مت اإجالء قرابة 376 األف �سخ�س.
يف حني غرق اأكرث من 200 األف هكتار من االأرا�سي الزراعية, تقدر 
كلفة االأ�سرار بنحو 1,22 مليار يوان )160 مليون يورو( , ح�سب 

للم�سدر نف�سه.

اأدت اأعمال �سغب اندلعت يف �سجنني يف االإكوادور اإىل مقتل ثمانية 
ال�سرطة  اآخرين بجروح, بينهم عنا�سر من   20 واإ�سابة  اأ�سخا�س 
�سجن مبقاطعة غوايا�س  ال�سغب يف  اأعمال  ال�سلطات.اندلعت  وفق 
)ج��ن��وب غ����رب( ح��ي��ث ق��ت��ل ث��م��ان��ي��ة ���س��ج��ن��اء وج����رح ع��ن�����س��ران من 
ال�سرطة, ويف �سجن اآخر يف مقاطعة كوتوباك�سي بجبال االأندي�س, 
ال�سجون  اإدارة  اأعلنت  �سخ�سا, ح�سبما  ع�سرين  قرابة  اأ�سيب  حيث 

على تويرت.
عندما  �سباط/فرباير  يف  �سغب  اأع��م��ال  �سهدا  ق��د  ال�سجنان  وك��ان 
على  لل�سيطرة  تتناف�س  متناحرة  ع�سابات  ب��ني  ا�ستباكات  وقعت 
ال�سجناء  م��ن  قتيال   79 اأوق���ع  م��ا  ال��ب��الد,  يف  الرئي�سية  ال�سجون 
األف  ل�29  ي��وم واح���د.ويف االإك���وادور ح��وايل �ستني �سجنا تت�سع  يف 
�سخ�س. لكنها ت�سم عددا من ال�سجناء يفوق طاقتها بن�سبة ثالثني 
1500 حار�س بينما يحتاج  38 األف �سجني يراقبهم  باملئة ويبلغ 
ذلك اإىل اأربعة اآالف لتاأمني �سيطرة فعالة عليها.وحاولت احلكومة 
العام املا�سي احتواء العنف يف ال�سجون باإعالن حالة الطوارئ ملدة 

ثالثة اأ�سهر حتى تتمكن من ن�سر جنود يف اإطار تعزيزات.

حلاالت  اآخ��ر  قيا�سيا  رقما  اخلمي�س  اأم�س  اجلنوبية   كوريا  �سجلت 
فيه  تكافح  ال��ذي  الوقت  يف   ,1842 بلغ  كورونا  بفريو�س  االإ�سابة 
اأ���س��واأ موجة تف�س على االإط���الق و�سط تزايد احل��االت يف  الح��ت��واء 

جميع اأنحاء البالد نتيجة �ساللة دلتا االأ�سد عدوى.
ت�سمل اأحدث االأرقام 270 بحارا على منت مدمرة تابعة للبحرية 
ملكافحة القر�سنة كانوا ي�ساركون يف دوريات يف املياه قبالة اأفريقيا 

وعادوا اإىل بالدهم يوم الثالثاء بعد ثبوت اإ�سابتهم بكوفيد-19.
�سول  العا�سمة  على  املفرو�سة  القيود  تو�سيع  ال�سلطات  وت��در���س 
اإ�سابة  ا�ستمرار ظهور حاالت  مع  املقبل  االأ�سبوع  املجاورة  واملناطق 

يف جميع اأنحاء البالد.
منها  والوقاية  االأمرا�س  ملكافحة  الكورية  الوكالة  بيانات  واأظهرت 
اإىل  ارتفع  اجلنوبية  كوريا  االإ�سابات يف  اإجمايل  اأن  اأم�س اخلمي�س 

184103 باالإ�سافة اإىل 2063 وفاة.

عوا�سم

بكني

�شول

كيتو 

قتيل و10 م�شابني يف انفجار 
غزة “غام�ض” و�شط 

 •• غزة-وكاالت

10 اآخرون اأم�س اخلمي�س يف انفجار وقع مببنى  قتل فل�سطيني واأ�سيب 
وزارة  اأ�سبابه, بح�سب  تت�سح  �سعبي قدمي و�سط مدينة غزة ومل  �سوق  يف 

الداخلية يف غزة.
واأعلن املتحدث با�سم الوزارة اإياد البزم يف بيان مقتل �سخ�س واإ�سابة 10 

اأ�سخا�س يف االنفجار يف “�سوق الزاوية مبدينة غزة«.
عدة,  طوابق  من  مكونة  بناية  يف  وق��ع  ال��ذي  االنفجار  اأ�سباب  تعرف  ومل 
بح�سب البزم الذي اأ�سار اإىل اأن “فرقة هند�سة املتفجرات يف ال�سرطة بداأت 

حتقيقا ملعرفة اأ�سباب احلادثة«.
واأدى االنفجار اإىل انهيار اأجزاء كبرية من املنزل واإحلاق اأ�سرار وا�سعة يف 
املنازل واملحال التجارية املجاورة, بح�سب �سهود عيان وم�سوري “فران�س 

بر�س«.
�سوت  على  “ا�ستيقظت  للوكالة:  الطبطيبي  حممد  يدعى  �ساهد  وق��ال 
اإىل ال�سارع وجدت النا�س يرك�سون. الدخان كان ميالأ  االنفجار. خرجت 

املكان واملحالت مدمرة, االنفجارات تتكرر يف غزة حتى يف العيد«.
25 فل�سطينيا على االأقل م�سرعهم واأ�سيب ع�سرات  والعام املا�سي, لقى 
بجروح اإثر حريق �سب يف �سوق �سعبية يف خميم الن�سريات يف و�سط قطاع 

غزة �سببه ت�سرب للغاز.

ماكرون يعقد �جتماعا �أمنيا ملناق�صة برنامج بيغا�صو�س  

توقع مراجعة اإ�شرائيل �شيا�شة الت�شدير بعد ف�شيحة التج�ش�ض 

•• وا�سنطن-وكاالت

تعليقاً على االنهيار االقت�سادي للبنان, اأعّد 
“نيويرك  بن هوبرد, مدير مكتب �سحيفة 
اللبنانية  العا�سمة  يف  االأمريكية  تاميز” 
ك��ب��رية مرا�سلي  األ����درم����ان,  ول��ي��ز  ب�����ريوت, 
واالقت�سادية  التجارية  لل�سوؤون  ال�سحيفة 
يف اأوروبا, تقريراً مطّواًل �سلَّطا فيه ال�سوء 
�سالمة,  ري��ا���س  لبنان  م�سرف  حاكم  على 
وال�����ذي ي���واج���ه حت��ق��ي��ق��ات دول���ي���ة ع���دة من 
بينها يف فرن�سا و�سوي�سرا ب�ساأن مزاعم ف�ساد 
كبرياً  ق��دراً  ينال  كان  بعدما  فيها,  متوّرط 

م��ن االإ����س���ادة واالإط�����راء ع��ل��ى ح�سن اإدارت����ه 
ملوارد لبنان املالية.

لتقدمي  اأي�����س��اً  من�سبه  ا���س��ت��خ��دم  ���س��الم��ة 
النظام  يف  ال�سلطة”  ل�سما�سرة  “خدمات 
ال�����س��ي��ا���س��ي ال���ل���ب���ن���اين. ك���م���ا ح�����س��ل اأب���ن���اء 
امل�سوؤولني البارزين على وظائف يف امل�سرف 
ُمتَّهم  �سالمة  اإن  الكاتبان  وق���ال  امل��رك��زي  
اإث����راء  ُت��غ��ت��ف��ر:  ب��ارت��ك��اب خطيئة ال  ح��ال��ي��اً 
من  �سنوات  ع��رب  الداخلية  ودائ��رت��ه  نف�سه 
ال��ف�����س��اد. وف��ت��ح ق�����س��اة مكافحة ال��ف�����س��اد يف 
ادِّعاءات  ب�ساأن  ال�سهر  ه��ذا  حتقيقاً  باري�س 
جنائية مفادها اأن �سالمة جمع ثروة طائلة 

يف اأوروبا عن طريق اإ�ساءة ا�ستعمال �سلطته. 
كما طلب االدِّعاء العام يف

 �سوي�سرا من ال�سلطات اللبنانية م�ساعدته 
عمليات  يف  م��ن��ف�����س��ل  حت��ق��ي��ق  اإج��������راء  يف 
االأم����وال  وغ�����س��ي��ل  ب��ه��ا  امل�ستبه  االخ��ت��ال���س 

املرتبطة ب�سالمة و�سركائه.
الذي يعاين منه  االنهيار  الرغم من  وعلى 
مهند�س  �سالمة,  يواجه  مل  لبنان,  اقت�ساد 
ال�سيا�سة النقدية يف لبنان منذ عام 1993, 
من�سبه,  م���ن  الق���ال���ت���ه  ج�����ادة  دع������وات  اأي 
تتطلب  اإ�سرتاتيجية  على  اأ���س��رَف  اأن���ه  م��ع 
مدفوعات  لت�سديد  االق��رتا���س  من  م��زي��داً 

ال��دائ��ن��ني احل��ال��ي��ني, وه��و م��ا و�سفه بع�س 
اأك���رب خمطط ب��ون��زي )عملية  ��ق��اد ب��اأن��ه  ال��نُّ
الأقدم  الدفع  طريق  عن  احتيالية  ا�ستثمار 
من  ُجمعت  اأم���وال  با�ستخدام  امل�ستثمرين 

امل�ستثمرين اجلدد( يف العامل.
ما يحمي �سالمة من التحقيق معه حملياً 
املركزي يف  والتدقيق يف ح�ساباته, هو دوره 
�سبكة امل�سالح التجارية وال�سيا�سية الفا�سدة 

يف لبنان.
ا�ستطاع �سالمة اأن يبني اإمرباطورية داخل 
البنك املركزي, وا�ستخدمها ليجعل وجوده 
الفاعلة  ل���الأط���راف  عنها  غ��ن��ى  ال  ���س��رورة 
ال��ن��ف��وذ, ع��رب خمتلف  م��ن االأث���ري���اء وذوي 

االأطياف ال�سيا�سية اللبنانية.
غري اأن التحقيقات يف فرن�سا و�سوي�سرا ُت�سكل 
ومكانته.  �سالمة  ملوقف  ج��دي��دة  تهديدات 
وُيحقق الق�ساة الفرن�سيون يف �سكوى تّتهم 
اأقاربه  �سالمة و�سقيقه رجا �سالمة وبع�س 
التنفيذي  املكتب  مديرة  احلويك,  وماريان 
باال�ستيالء  املركزي,  لبنان  م�سرف  حلاكم 
ونقلها  م�سروعة  غري  بطريقة  اأم��وال  على 
ال�سوي�سرية,  البنوك  اإىل  لبنان  بنوك  من 
وبعد ذلك غ�سل املاليني منها يف فرن�سا من 
يف  مبا  العقارات,  �سوق  يف  اال�ستثمار  خالل 
ذلك العقارات الفاخرة الواقعة بالقرب من 

برج اإيفل.
العام  املدعي  مكتب  ُيحقق  منفرد,  وب�سكل 
ال�سوي�سري يف بيع �سالمة و�سقيقه �سندات 
 2002 خ��زان��ة امل�سرف امل��رك��زي, م��ن ع��ام 
اإىل عام 2015, وحتويل البنك ما ال يقل 
اإىل  العموالت  من  دوالر  مليون   330 عن 
 ,»Forry Associates« ح�ساب �سركة

���س��رك��ة و���س��اط��ة مم��ل��وك��ة ل�سقيقه, يف  وه���ي 
�سوي�سرا.

كما يبحث االدِّعاء ال�سوي�سري يف مزاعم باأن 
200 مليون  اأك���رث م��ن  ل  رج��ا �سالمة ح���وَّ
اإىل  �سوي�سرا  يف  �سركته  ح�ساب  م��ن  دوالر 
تربطه  التي  اللبنانية  البنوك  يف  ح�ساباته 
هذه  بني  وم��ن  قوية.  �سيا�سية  عالقات  بها 
رفيق  لعائلة  اململوك  “ميد”,  بنك  البنوك 
الراحل  اللبناين  ال��وزراء  رئي�س  احلريري, 
ال���ذي ع���نيَّ ���س��الم��ة ح��اك��م��اً مل�����س��رف لبنان 

املركزي.
واإىل االآن, مل يوّجه االدِّعاء العام ال�سوي�سري 
اأو الفرن�سي اأي اتهامات ل�سالمة اأو اأخيه اأو 
م�ساعديه. ومن غري الوا�سح كم �ست�ستغرق 

التحقيقات من الوقت.
�سابقني  م���وظ���ف���ني  ع����ن  ال���ت���ق���ري���ر  ون���ق���ل 
وم�سوؤولني  امل����رك����زي  ل��ب��ن��ان  م�����س��رف  يف 
اأج���ان���ب, حت��دث��وا ���س��رط ع���دم ال��ك�����س��ف عن 
اأي�ساً  ا�ستخدم من�سبه  �سالمة  اأن  هويتهم, 
ال�سلطة”  ل�����س��م��ا���س��رة  “خدمات  ل��ت��ق��دمي 
ح�سل  كما  اللبناين.  ال�سيا�سي  النظام  يف 
ال��ب��ارزي��ن على وظ��ائ��ف يف  امل�سوؤولني  اأب��ن��اء 
االأعمال  رجال  اإن  وُيقال  املركزي.  امل�سرف 
وال�سيا�سيني وال�سحافيني, الذين يقّدمون 
من  ك��ث��رياً  ا�ستفادوا  عنه,  اإيجابية  تغطية 
امل���دع���وم���ة م���ن م�����س��رف لبنان  ال���ق���رو����س 

املركزي وغريها من الرتتيبات املالية.
يعانيه  ال��ذي  االقت�سادي  االنهيار  ظل  ويف 
“كيف  اللبنانيني:  بع�س  يت�ساءل  ل��ب��ن��ان, 
مُيكن ل�سالمة اأن يظّل يف من�سبه على راأ�س 
البنك املركزي يف ظّل �سيا�سته النقدية التي 

ف�سلت ف�ساًل ذريعاً؟«.

نيويورك تاميز: هكذا �شاهم ريا�ض �شالمة يف انهيار االقت�شاد اللبناين

اإندوني�شيا تدر�ض تخفيف قيود مكافحة كوفيد- 19 
•• جاكرتا-رويرتز

حثت منظمة ال�سحة العاملية اإندوني�سيا اأم�س اخلمي�س على 
تطبيق اإجراءات اأ�سد واأو�سع نطاقا للت�سدي لزيادة االإ�سابات 

والوفيات مبر�س كوفيد-19,
 وذلك بعد اأيام من حتدث رئي�س البالد عن تخفيف القيود.

واأ�سبحت اإندوني�سيا اإحدى بوؤر اجلائحة العاملية يف االأ�سابيع 
خم�سة  اإىل  باملر�س  االإ���س��اب��ات  ارت��ف��اع  م��ع  املا�سية  القليلة 
اأمثالها على مدى االأ�سابيع اخلم�سة املا�سية. وهذا االأ�سبوع 
جتاوز عدد الوفيات اليومية 1300, وهو �سمن االأعلى على 

م�ستوى العامل.
ال�سحة  منظمة  قالت  الو�سع  ح��ول  لها  تقرير  اأح���دث  ويف 
العاملية اإن تطبيق قيود �سارمة فيما يتعلق بال�سحة العامة 
اإىل  ودع��ت  االأهمية,  بالغ  اأم��ر  االجتماعية  القيود  وت�سديد 
 13 االإ���س��اب��ات يف  زي���ادة ح��ادة يف  ملكافحة  “حترك عاجل” 

اإقليما من اأقاليم اإندوني�سيا االأربعة والثالثني.
الراهن  ال��وق��ت  يف  اإن��دون��ي�����س��ي��ا  “تواجه  ال��ت��ق��ري��ر  يف  وورد 
م�ستوى مرتفعا جدا من انت�سار العدوى, وهذا موؤ�سر على 
مدى اأهمية تطبيق اإجراءات �سحية واجتماعية �سارمة, ال 

�سيما احلد من االنتقاالت يف اأنحاء البالد«.

ت�سمل  اجتماعية  وقيودا  جزئيا  اإغالقا  اإندوني�سيا  وتطبق 
العمل من املنزل واإغالق املراكز التجارية يف جزيرتي جاوة 
وبايل وبع�س اجليوب ال�سغرية يف اأنحاء اأخرى من البالد. 
اأو  حيوية  تعترب  االقت�ساد  من  كبرية  قطاعات  هناك  لكن 

اأ�سا�سية م�ستثناة من معظم اإجراءات االإغالق اأو بعها.
اإىل تخفيف  ال��ث��الث��اء  ي��وم  وي����دودو  الرئي�س ج��وك��و  واأ���س��ار 
ر�سمية  بيانات  اإىل  م�سريا  املقبل,  االأ�سبوع  من  ب��دءا  القيود 
االأمر  املا�سية,  القليلة  االأي��ام  يف  االإ�سابات  تراجع  اأظهرت 
اإنه يرجع اإىل انخفا�س معدالت  الذي يقول خرباء االأوبئة 

الفح�س املحدودة باالأ�سا�س.

•• عوا�سم-وكاالت

ال�����ربمل�����ان  ب����������ارز يف  ع���������س����و  ق��������ال 
االإ����س���رائ���ي���ل���ي  اأم�������س اخل��م��ي�����س اإن 
تو�سي  ق��د  برملانية  مراجعة  جلنة 
الت�سدير  ���س��ي��ا���س��ة  يف  ب��ت��غ��ي��ريات 
اإ�ساءة  ع��ن  م��زاع��م  ب�سبب  الدفاعي 
تبيعه  للتج�س�س  برنامج  ا�ستخدام 
يف  االإ�سرائيلية  )اإن.اإ�����س.اأو(  �سركة 

عدة دول.
وق���ال رام ب��ن ب�����اراك, رئ��ي�����س جلنة 
ال�������س���وؤون اخل���ارج���ي���ة وال����دف����اع يف 
الكني�ست الإذاعة اجلي�س االإ�سرائيلي 
من  النظر  اإع���ادة  بالتاأكيد  “علينا 
التي  جديد يف مو�سوع الرتاخي�س 
ال�سادرات  م��راق��ب��ة  وك��ال��ة  متنحها 

الدفاعية برمته«.
وعينت اإ�سرائيل فريقا وزاريا لتقييم 
ت��ق��اري��ر م��ن�����س��ورة م��ن��ذ ي���وم االأح���د 
موؤ�س�سة   17 اأج���رت���ه  حت��ق��ي��ق  ب��ع��د 
اإعالمية قال اإن برنامج بيجا�سو�س 
)اإن.اإ���������س.اأو(  ���س��رك��ة  تنتجه  ال���ذي 
جرى ا�ستخدامه يف عمليات ناجحة 
وحم����اوالت الخ���رتاق ه��وات��ف ذكية 
حكوميني  وم�����س��وؤول��ني  ل�سحفيني 

ون�سطاء يف جمال حقوق االإن�سان.
وكان زعماء دوليون من بني اأولئك 
االإخبارية  املوؤ�س�سات  ق��ال��ت  ال��ذي��ن 
م����درج����ة يف  ه���وات���ف���ه���م  اأرق���������ام  اإن 
ق��ائ��م��ة االأه��������داف امل��ح��ت��م��ل��ة, مبن 
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  فيهم 
ماكرون ورئي�س الوزراء الباك�ستاين 

عمران خان .
ورف�������س���ت )اإن.اإ�����������������س.اأو( م����ا جاء 
حافل  “اإنه  ق���ائ���ل���ة  ال���ت���ق���ري���ر  يف 
والنظريات  اخلاطئة  باالفرتا�سات 

ومل يت�سن لرويرتز  غري املوؤكدة”. 
ب�سكل  التقرير  يف  ورد  مما  التحقق 

م�ستقل.
اإن الفريق الوزاري  ب��اراك  وقال بن 
مراجعات  “�سيجري  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 
النتائج  يف  النظر  على  و�سنحر�س 
اإذا كنا بحاجة الإ�سالح  ومعرفة ما 

االأمور هنا«.
ال�سادرات  م��راق��ب��ة  وك��ال��ة  وت��ع��م��ل 
الدفاع  وزارة  داخ���ل  م��ن  ال��دف��اع��ي��ة 
�سادرات  على  وت�سرف  االإ�سرائيلية 
)اإن.اإ�س.اأو(. وقالت كل من الوزارة 
بيجا�سو�س  ب��رن��ام��ج  اإن  وال�����س��رك��ة 
تعقب  ا����س���ت���خ���دام���ه  م����ن  ال����ه����دف 
واإن  فقط  املجرمني  اأو  االإره��اب��ي��ني 
حكومات  االأج��ان��ب  العمالء  جميع 

خ�سعت لعمليات تدقيق.
وتقول ال�سركة اإنها ال تعرف هويات 
برنامج  العمالء  ي�ستخدم  اأ�سخا�س 
تلقت  اإذا  لكنها  �سدهم  بيجا�سو�س 
على  احل�����س��ول  فيمكنها  ���س��ك��اوى, 
القوائم امل�ستهدفة واإغالق الربنامج 
من جانب واح��د الأي عمالء يتبني 

اأنهم اأ�ساءوا ا�ستخدامه.
الفرن�سي  ال���رئ���ي�������س  وي���ع���ق���د  ه�����ذا 
اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون جم��ل�����س دف���اع 
مناق�سة  اأج����ل  م���ن  “ا�ستثنائيا” 
االإ�سرائيلي  ال��ت��ج�����س�����س  ب���رن���ام���ج 
ب��ي��غ��ا���س��و���س ب��ع��د ن�����س��ر ت��ق��اري��ر عن 
االأ�سبوع,  هذا  فرن�سا  يف  ا�ستخدامه 
ب��ا���س��م احلكومة  ال��ن��اط��ق  ك��م��ا ق���ال 

غابريال اأتال.

واأو�سح اأتال الإذاعة فران�س اإنرت اأن 
عن  امل��و���س��وع  ه��ذا  يتابع  “الرئي�س 
غري  اج��ت��م��اع��ا  اأن  م�سيفا  كثب” 
“�سيخ�س�س  ال��دف��اع  ملجل�س  مقرر 
وم�ساألة  بيغا�سو�س  برنامج  لق�سية 

االأمن االإلكرتوين«.
و�سائل  م����ن  جم���م���وع���ة  ون���������س����رت 
االإعالم مبا فيها “وا�سنطن بو�ست” 
و”لوموند”  غارديان”  و”ذي 
تقريرا يفيد باأن اأحد اأرقام هواتف 
ماكرون واأرق��ام العديد من الوزراء 
يف احلكومة كانت مدرجة يف قائمة 
بيغا�سو�س  برنامج  الأه��داف  م�سربة 
اإنها  اإىل  ال�سحف  املحتملة.واأ�سارت 
كانت  اإذا  م��ا  ت��اأك��ي��د  م��ن  تتمكن  مل 
اخرتاق  اأو عملية  اخ��رتاق  حماولة 

ن��اج��ح��ة ح��دث��ت, اإذ مل ي��ت��م اإج����راء 
حتليل جنائي لهاتف الرئي�س.

ووج��دت اأدل��ة على حماولة قر�سنة 
ال�سابق وحليف  البيئة  وزير  لهاتف 

ماكرون املقرب فرن�سوا دو روغي .
ب����ت����ق����دمي  روغ������������ي  دو  وط��������ال��������ب 
وللحكومة  ل��ف��رن�����س��ا  “تف�سريات 
الذين  مثلي  ول���الأف���راد  الفرن�سية 
كانوا اأع�ساء يف احلكومة الفرن�سية 
الخرتاق  حم��اول��ة  ح�سلت  ع��ن��دم��ا 
ال���ب���ي���ان���ات وال����و�����س����ول اإل���ي���ه���ا عرب 
ونفت جمموعة  الهاتف املحمول”. 
يكون  اأن  اال�سرائيلية  “ان.ا�س.او” 

ماكرون من بني اأهداف عمالئها.
ال�سركة  يف  ك��ب��ري  م�������س���وؤول  وق�����ال 
مل  الفرن�سي  الرئي�س  اإن  االأرب��ع��اء 

املثري  ُي�ستهدف بربنامج بيغا�سو�س 
واأ����س���اف ح��ائ��ي��م غيلفاند  ل��ل��ج��دل. 
التي  االإخ��ب��اري��ة   ”24 “اإي  لقناة 
تتخذ من تل اأبيب مقرا, “ميكنني 
اأن  اليقني  وج��ه  على  لكم  ال��ت��اأك��ي��د 

الرئي�س ماكرون مل يكن هدفا«.
وق��ّل��ل م�����س��در م��ق��رب م��ن ماكرون 
م��ن ���س��اأن اخل��ط��ر ال���ذي ق��د ت�سكله 
االأربعاء  قائال  عليه  الق�سية  ه��ذه 
عاما   43 ال����ب����ال����غ  ال����زع����ي����م  اإن 
تغيريها  “يتم  ع���دة  ه��وات��ف  ل��دي��ه 

وحتديثها وتاأمينها بانتظام«.
وت����اب����ع امل�������س���در ال������ذي ط���ل���ب عدم 
بر�س,  فران�س  لوكالة  هويته  ك�سف 
“اال�سد  كانت  االأمنية  اإع��دادات��ه  اإن 
اأخرى  م�����س��ادر  ���س��رام��ة«.وك�����س��ف��ت 
امل���غ���رب, احلليف  اأن  االأ���س��ب��وع  ه���ذا 
اأي�سا  ا�ستهدف  امل��ق��رب,  الفرن�سي 
البارزين  ال�سحافيني  من  العديد 
يف  عامون  مدعون  فرن�سا.وفتح  يف 
باري�س حتقيقا عقب �سكاوى قّدمها 
اال�ستق�سائي  “ميديابارت”  موقع 
اأن�سينيه”  ك���ان���ار  “لو  و���س��ح��ي��ف��ة 

ال�ساخرة.

•• وا�سنطن-وكاالت

الرئي�س  خطوات  يف  جورنال”  �سرتيت  “الوول  �سحيفة  راأت 
االأمريكي جو بايدن ب�ساأن القر�سنة ال�سينية وم�سروع “نورد 

�سرتمي-2” اإ�سارات �سعف.
اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  يتجلى  ب���داأ  مقلقاً  من��ط��اً  اإن  وق��ال��ت 
للرئي�س بايدن, اإذ يتحدث امل�سوؤولون بحزم, ثم يتابعون ذلك 
بدبلوما�سية ال ترقى اإىل م�ستوى الكالم, موردة مثالني هذا 
االأ�سبوع هما القر�سنة ال�سينية وخط اأنابيب نورد �سرتمي 2 

الرو�سي.  

وعار�س الرئي�سان ال�سابقان باراك اأوباما ودونالد ترامب خط 
اأنابيب نورد �سرتمي الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دوالر والذي 
ت�سديرها  يتم  التي  الطبيعي  الغاز  كمية  ي�ساعف  اأن  ميكن 
مبا�سرة اإىل اأملانيا من رو�سيا. لكن اإدارة بايدن باركت ا�ستكمال 
ن�سراً  بوتني  ف��الدمي��ري  الرو�سي  الرئي�س  ومنحت  امل�����س��روع, 
يف  اأوروب��ا  وا�ستقالل  اأوكرانيا  ح�ساب  على  كبرياً  ا�سرتاتيجياً 

جمال الطاقة.
ويقول البيت االأبي�س اإن خط االأنابيب كان حتمياً واإن حت�سني 
عالقة اأمريكا مع االأملان يجب اأن ياأتي اأواًل. لكن ال�سفقة مع 
الواليات  ب��ني  م�سرتك  بيان  ويف  �سعفها.  يف  حمرجة  اأمل��ان��ي��ا 

املتحدة واأملانيا يوم االأربعاء, تعهدت برلني بفر�س عقوبات يف 
امل�ستقبل “اإذا حاولت رو�سيا ا�ستخدام الطاقة ك�سالح اأو ارتكاب 

املزيد من االأعمال العدوانية �سد اأوكرانيا«.
وقالت “وول �سرتيت جورنال: “ميكننا اأن ن�سمعهم ي�سحكون 

يف الكرملني على ذلك«.
اإىل ذلك, اأكدت اأن ال�سفقة لن تلقى �سدى جيداً يف كييف التي 
اأن  املقرر  اأرا�سيها. ومن  على  الرو�سية  الهجمات  �سّد  حتاول 
تخ�سر البالد املليارات من ر�سوم العبور حيث يتم حتويل الغاز 
ولكن  اأوكرانيا.  التي متر عرب  الطرق  الرو�سي من  الطبيعي 
وفقاً للبيان امل�سرتك على االأقل “تلتزم اأملانيا بتاأ�سي�س واإدارة 

اأوكرانيا,  يف  الطاقة  انتقال  لدعم  الأوكرانيا  اأخ�سر  �سندوق 
وكفائتها واأمنها«.

وفيما تقول الواليات املتحدة واأملانيا اإنهما �ستطلبان من رو�سيا 
“هل هما  اال�ستمرار يف الدفع الأوكرانيا, ت�ساءلت ال�سحيفة: 
اأكرب  الفتة اإىل اأن اإعطاء قوة مثل رو�سيا تاأثرياً  متزحان؟”, 

على اقت�ساد اأوروبا ال ي�ساعد امل�سالح االأمريكية.
وتاأتي املكا�سب الكبرية للغاز الرو�سي اأي�ساً مع حترك االإدارة 
واأنغيال  املتحدة.  الواليات  االأحفوري يف  الوقود  اإنتاج  لتقييد 
لن  بايدن  الرئي�س  مع  ال�سفقة  على  تفاو�ست  التي  مريكل 

تكون امل�ست�سارة بعد فرتة وجيزة.

وول �شرتيت جورنال عن اإدارة بايدن: كالم حازم وقرارات �شعيفة
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منظمة ال�شحة : »ارتفاع دراماتيكي« باإ�شابات كورونا يف كوبا 
•• وا�سنطن-اأ ف ب

اأّن كوبا ت�سهد  من  “منظمة ال�سحة للبلدان االأمريكية”  حّذرت 
دراماتيكياً” يف اإ�سابات كورونا يف العديد من مقاطعاتها  “ارتفاعاً 

حيث تتف�ّسى املتحّورة دلتا ال�سديدة العدوى.
اإتيان  كاري�سا  االأمريكية  للبلدان  ال�سحة  منظمة  مديرة  وقالت 
خالل موؤمتر �سحايف اإّن “اأعداد االإ�سابات والوفيات بكوفيد-19 
اآخذة يف االرتفاع يف كوبا حيث ت�سّجل العديد من املقاطعات ارتفاعاً 

دراماتيكياً يف االإ�سابات«.
ال�سّحة  ملنظمة  التابعة  االإقليمية  الوكالة  ه��ذه  مديرة  واأ�سافت 
ماتانزا�س  منطقة  يف  خا�س”  ب�سكل  “دقيق  الو�سع  اأّن  العاملية 

ال�سياحية.من جهته قال �سريو اأوغارتي, رئي�س احلاالت الطارئة 
يف منظمة ال�سحة للبلدان االأمريكية, اإّن كوبا البالغ عدد �سّكانها 
11 مليون ن�سمة �سّجلت هذا االأ�سبوع عدداً قيا�سياً من االإ�سابات 

منذ ظهر الفريو�س يف اجلزيرة يف اآذار/مار�س 2020.
واأ�ساف اأّن كوبا �سّجلت هذا االأ�سبوع “اأكرث من 43 األف اإ�سابة, اأي 
بزيادة بن�سبة %21 )مقارنة باالأ�سبوع ال�سابق(, ومبعّدل 6199 
“يف  تتف�ّسى  دلتا  املتحورة  اأّن  اإىل  م�سرياً  يومياً”,  جديدة  اإ�سابة 

مقاطعات عّدة«.
ال�سعبية  واالحتجاجات  الزيادة  الربط بني هذه  اأوغارتي  ورف�س 
11 و12 مّتوز/يوليو اجلاري, موؤّكداً  التي هّزت اجلزيرة يومي 
اأّن “عدد االإ�سابات يف كوبا كان اآخذاً يف االرتفاع قبل االحتجاجات 

االأخ��رية«.ومل تن�سّم كوبا اإىل برنامج كوفاك�س لتوزيع اللقاحات 
على الدول الفقرية الذي تدعمه منظمة ال�سحة العاملية وتديره 

يف اأمريكا الالتينية منظمة ال�سحة للبلدان االأمريكية.
منت�سف  يف  واأطلقت  بكوفيد  اخلا�سة  لقاحاتها  ط��ّورت  كوبا  لكّن 
هذه  من  اثنني  با�ستخدام  للتح�سني  وطنياً  برناجماً  اأيار/مايو 

اللقاحات.
3.3 مليون �سخ�س يف كوبا,  11 مّتوز/يوليو, مّت تطعيم  وحّتى 
يزال منخف�ساً”, وفقا  ال�سّكان, وهو م�ستوى ال  “%30 من  اأي 

الأوغارتي.
اآب/ بحلول  ال�سكان  %70 من  الكوبية تطعيم  ال�سلطات  وتاأمل 

اأغ�سط�س.

من قرب�ض اإىل �شوريا.. املنطقة الق�شاء االأمريكي يتهم �شابًا مبحاولة ارتكاب »جمزرة« 
يف مواجهة التو�شع الرتكي •• وا�سنطن-اأ ف ب

اأعلن الق�ساء الفدرايل االأمريكي اأّنه وّجه اإىل �ساب يبلغ من العمر 21 عاماً وينتمي اإىل حركة 
مي�سوجينية )كره الن�ساء( تهمة حماولة ارتكاب “جمزرة” بحّق طالبات جامعيات من طريق 

تنفيذ عملية اإطالق نار وا�سعة النطاق يف حرم اإحدى جامعات والية اأوهايو.
وقالت وزارة العدل االأمريكية يف بيان اإّن تري�س جينكو الذي ينتمي اإىل احلركة املعادية للن�ساء 
اأوقف يف 12 اآذار/مار�س 2020 بعد اأن ن�سر  “اإين�سل” )اخت�سارا لعبارة “اأعزب رغماً عّني”( 

على االإنرتنت عدداً من املن�سورات املعادية للن�ساء وقد �سبطت ال�سرطة بحوزته اأ�سلحة نارية.
اأدانته حمكمة يف  بعدما  17 �سهراً  املّتهم واأن ُحكم عليه بال�سجن ملدة  اأّنه �سبق لهذا  واأ�سافت 

والية اأوهايو بتوجيه “تهديدات اإرهابية«.
وبعد ق�سائه حمكوميته هذه خرج جينكو من ال�سجن, لكن �سرعان ما وجد نف�سه قيد التوقيف, 

هذه املرة على اأيدي ال�سرطة الفدرالية ولي�س �سرطة الوالية.
القتل,  ال�سروع يف  تهمة  ال�ساب  اإىل  اأّن هيئة حمّلفني وّجهت  بيانها  العدل يف  وزارة  واأو�سحت 

اإليه مبوجب القانون الفدرايل الذي يعاقب على جرائم  اأ�سندت هذه التهمة  اأّنها  م�سرية اإىل 
“الكراهية” )عن�سرية, كراهية الن�ساء, كراهية املثليني...(.

ووفقاً للقرار االّتهامي فقد كتب جينكو بياناً قال فيه اإنه يريد “ذبح” ن�ساء بدافع من “الغرية 
كما اأجرى يف اليوم نف�سه بحثاً على االإنرتنت عن م�ساكن لطالبات جامعيات وعن  واالنتقام”, 

جامعة يف والية اأوهايو.
كما كتب املّتهم, وفقاً للم�سدر نف�سه, ملحوظة قال فيها اإّنه يريد اأن “ي�سرب بقوة” واأن يقتل 
ثالثة اآالف �سخ�س.وبح�سب القرار االتهامي فاإّن املّتهم مل يقف يف تخطيطه جلرميته عند هذا 
احلّد, بل انتقل اإىل الفعل باأن ا�سرتى م�سّد�سني, و�سرتة واقية من الر�سا�س, وذخرية, وقناعاً 

للوجه على �سكل جمجمة و�سرتة مزّودة بقبعة ومطبوعاً عليها كلمة “انتقام«.
وخ�سع املّتهم من اآب/اأغ�سط�س ولغاية كانون االأول/دي�سمرب 2019 لتدريب ع�سكري يف قاعدة 
يف والية جورجيا.ولفت القرار االتهامي اإىل اأّن ال�ساب ا�ستك�سف يف كانون الثاين/يناير 2015 

حرماً جامعياً, بينما كان ي�ستعلم عن الطريقة املثلى الرتكاب جرميته.
وحلظة القب�س عليه كان بحوزته �سالح ناري مزّود بجهاز يزيد من كثافة اإطالق النار.

•• عوا�سم-وكاالت

الرتكي  الرئي�س  زي��ارة  اأثارتها  التي  االأزم��ة  تزامنا مع 
رج���ب ط��ي��ب اأردوغ��������ان, ل��ل�����س��ط��ر ال�����س��م��ايل امل��ح��ت��ل يف 
قرب�س, واإعالنه قرب افتتاح منتجع فارو�سا القرب�سي, 
زار  ال��دويل,  اأنقرة واملجتمع  ال��ذي خلفته بني  والتوتر 
وزير داخليته �سليمان �سويلو املناطق ال�سمالية املحتلة 
ب���الده, وحت��دي��دا منطقتي عفرين  قبل  م��ن  �سوريا  يف 

واأعزاز, مبنا�سبة عيد االأ�سحى, كما اأعلنت اأنقرة.
لالأنباء,  الرتكية  الر�سمية  االأنا�سول  وكالة  وبح�سب 
فاإن �سويلو زار الثالثاء مدينتي اأعزاز وعفرين بريف 
ح��ل��ب ال�����س��م��ايل, وراف��ق��ه خ���الل ال���زي���ارة ال��ق��ائ��د العام 
كل�س  ووايل  جتني,  ع��ارف  اأول  الفريق  الرتكي  للدرك 

ووايل هاتاي وعدد من امل�سوؤولني االأتراك.
واأك�����رث م���ا ي��ث��ري اجل�����دل ح����ول االأم������ر, ان��ت�����س��ار �سور 
وف��ي��دي��وه��ات ال��زي��ارة, وال��ت��ي اأظ��ه��رت اأن امل��ق��رات التي 
زارها �سويلو ترفع كلها العلم الرتكي, بل تنت�سر فيها 
���س��ور ك��ل م��ن الرئي�س ال��رتك��ي رج��ب طيب اأردوغ����ان, 
وموؤ�س�س اجلمهورية الرتكية م�سطفى كمال اأتاتورك, 

كما هو احلال يف املقرات والدوائر احلكومية الرتكية.
واع��ت��ربه م��راق��ب��ون االأم����ر ر���س��ال��ة وا���س��ح��ة م��ن تركيا 
املحتلة جزءا  ال�سورية  املناطق  اأنها تعترب هذه  مفادها 
اإن اختيار وزير الداخلية للقيام بهذه  اإذ  اأرا�سيها,  من 
هو  ال���دويل,  للقانون  واملنافية  ال�سرعية  غ��ري  ال��زي��ارة 
هذه  اأن  قاعدة  على  اعتباطيا,  ولي�س  مق�سود  اختيار 
ن��ط��اق �سالحياته,  اأي�����س��ا ت��دخ��ل ���س��م��ن  امل��ن��اط��ق ه��ي 

ومهامه وزيرا للداخلية.
وتعليقا على ذلك يقول املحلل ال�سيا�سي العراقي طارق 
“تركيا  عربية”:  نيوز  “�سكاي  مع  حديث  يف  جوهر, 
باتت متار�س �سيا�سة تو�سعية خطرية جدا, ولننظر االآن 
للم�سهد خالل هذين اليومني فقط, لرى كيف اأن اأنقرة 
باتت عامل توتري وا�سطراب اإقليمي وا�سع, من حو�س 
املتو�سط واملنطقة العربية, و�سوال للقوقاز واأفغان�ستان, 
وهي ال تخفي هنا نزعاتها الهادفة لل�سيطرة بالقوة على 
“الوزير  ككل«.ويتابع:  واالإ�سالمية  العربية  املنطقة 
اإىل  اأ���س��ار  حني  حديثه,  يف  متاما  وا�سحا  ك��ان  الرتكي 
املنطقة  وكامل  واأفغان�ستان,  وليبيا  والعراق  �سوريا  اأن 
االإ�سالمية, تقع �سمن نطاق م�سوؤولية تركيا, فامل�ستمع 

لهذا الكالم يتبادر له لوهلة, كما واأننا ال زلنا يف العهد 
العثماين, حيث ال�سلطان الرتكي الذي يحكم خمتلف 

الواليات وال�سعوب, يف املنطقة باحلديد والنار«.
وي�سيف جوهر: “يبدو اأن اأردوغان ب�سدد االإيغال مرة 
الهاوية,  والعنجهية وحافة  التو�سع  �سيا�سات  اأخرى يف 
وليبيا  والعراق  �سوريا  يف  امل�سطربة  االأو�ساع  م�ستغال 
وقرب�س, وحماوال فر�س اأمر واقع االحتالل الرتكي يف 
تلك البلدان, والتي رغم ما تعانيه من ظروف ع�سيبة, 
فاإنها دول مركزية وحمورية يف ال�سرق االأو�سط والعامل 
العربي, ما يجب اأن ي�سكل مدعاة حترك عربي واأوروبي 

ودويل عاجل, لكبح جماح العدوانية الرتكية«.
بدروه, قال م�سدر �سيا�سي �سوري, يف لقاء مع “�سكاي 
�ساحة  اأ���س��ب��ح��ت  ب��الدن��ا  االأ���س��ف  “مع  عربية”:  ن��ي��وز 
يف  الرتكية  االأط��م��اع  لكن  ودب,  لكل من هب  مفتوحة 
تكرار  على  �سراحة  تعمل  واأنقرة  االأخطر,  هي  �سوريا 
ال�سيناريو القرب�سي لي�س يف �سوريا فقط بل يف العراق 
ملا  تو�سيف  اإمن��ا  توقعا,  اأو  حتليال  لي�س  وه��ذا  وليبيا, 
يحدث على االأر�س«.وي�سيف: “متكنت تركيا من فر�س 
منذ  كقرب�س  اأوروب���ي  بلد  من  وا�سع,  لق�سم  احتاللها 
نحو ن�سف قرن, وها هي مت�سي يف ذلك, رغم ما يتمتع 
به القبار�سة من دعم يوناين واأوروب��ي وحتى اأمريكي 
واأممي, فما بالك بنا نحن ال�سوريون«.ويردف: “جمرد 
يف  الرتكي  االح��ت��الل  ممار�سات  ما  على  �سريعة  نظرة 
�سمال �سوريا, توؤكد اأن هذه املناطق اقتطعت من �سوريا 
وق�سي االأمر, اأقله ل�سنوات عديدة, واأنه ال بوادر لعودة 
وكانت  املتو�سط«.هذا  امل��دى  على  حتى  وال  لها  قريبة 
من   ت��وال��ت  ق��د  ل�سوريا,  الرتكية   الع�سكرية  ال��غ��زوات 
“درع الفرات” يف العام 2016, و”غ�سن الزيتون” يف 
العام 2018, و”نبع  ال�سالم” يف العام 2019, وعلى 
ل�سمال  املمنهجة  الترتيك  عمليات  وترية  ب��داأت  وقعها 
ال�سدد  ه��ذا  يف  املراقبون  وي�سري  الت�ساعد,  يف  �سوريا 
اأن م��ظ��اه��ر ال��ت��رتي��ك تطال  حل��ق��ي��ق��ة ���س��ادم��ة, وه���ي 
لدرجة  �سوريا,  �سمال  واأطرها  احلياة  مناحي  خمتلف 
فر�س اللغة والعملة الرتكيتني يف املدار�س واالأ�سواق يف 
تلك املناطق, بغية حتويل الترتيك الأمر واقع ملمو�س 
مع  يكر�س  ومب��ا  اليومية,  النا�س  ح��ي��اة  مي�س  وب�سكل 
على  ال�سوري  لل�سمال  الرتكي  االحتالل  الوقت  م��رور 

غرار  ال�سمال القرب�سي.

•• عوا�سم-وكاالت

�سهدت االأيام االأخرية تطورات حملية ودولية تت�سل بليبيا 
نتيجة ا�ستمرار فو�سى ال�سالح هناك, منها هدم امليلي�سيات 
خمطط  ع��ن  والك�سف  طرابل�س,  يف  ل��الأث��اث  �سهرية  �سوقا 

لتدخل ع�سكري اأوروبي بهدف طرد املرتزقة من البالد.
وكانت �سحيفة “اإي يو اأوبزيرفر” التي ت�سدر يف بلجيكا, 
ن�سرت موؤخرا تقريرا عن اأن االحتاد االأوروبي لديه خطط 
ثالثة”  “دول  اأم��ام  الطريق  لقطع  ليبيا  يف  ع�سكرية  ملهمة 

ت�ساهم يف زيادة انت�سار ال�سالح يف البلد امل�سطرب.
�سادرة  م�سربة  داخلية  ورق��ة  عن  نقال  ال�سحيفة  واأ�سافت 
ب���االأول من يوليو  ب��االحت��اد, وم��وؤرخ��ة  عن وزارة اخلارجية 
�سالح  “نزع  تتطلب  ليبيا  يف  ال�����س��الم  عملية  اأن  اجل����اري, 
وت�سريح واإعادة دمج على نطاق وا�سع للمقاتلني, باالإ�سافة 

اإىل اإ�سالح اأ�سا�سي لقطاع االأمن«.
وف�سرت ذلك باأنه “يف هذا ال�سياق, ينبغي النظر يف م�ساركة 
�سيا�سة  مهمات  )�سمن  االأوروب���ي  لالحتاد  تابعة  ع�سكرية 
االأم����ن وال���دف���اع امل�����س��رتك��ة(, م��ن اأج���ل ع���دم ت���رك الن�ساط 

باأكمله يف املجال الع�سكري لدول ثالثة«.
ومل تذكر الدول الثالثة, اإال اأنها ملحت اإىل تركيا حني قالت 
اإن “دولة ثالثة” ما زالت ترف�س تفتي�س �سحنات االأ�سلحة 
التي ت�سل ليبيا, يف انتهاك حلظر االأمم املتحدة املفرو�س 
“وجود ع�سكري قوي يف  على ال�سالح, واإن هذه الدولة لها 
ليبيا وتدرب قوات م�سلحة خمتارة يف غرب ليبيا”, وهذا ما 

ينطبق على تركيا.
امل�سربة  الورقة  يف  اإليه  امل�سار  الع�سكري  التدخل  اأن  ويبدو 
يخ�س تقدمي تدريبات من االحتاد االأوروبي اإىل املوؤ�س�سات 
“توفري  اأن  فيها  ج��اء  حيث  الليبية,  واالأم��ن��ي��ة  الع�سكرية 
امل���ع���دات م��ن اإي��ري��ن��ي )ال��ب��ع��ث��ة ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��اب��ع��ة لالحتاد 

االأوروب��ي يف البحر املتو�سط( خلفر ال�سواحل الليبي يجب 
االأوروبي  باالحتاد  املرتبط  التدريب  قبول  �سمن  يكون  اأن 
التقرير  يف  جاء  ما  الليبية«.ويرتبط  ال�سلطات  جانب  من 
م��ن ه��ذه الناحية م��ع م��ا ق��ال��ه وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الفرن�سي 
جان اإيف لودريان يف كلمته اأمام جمل�س االأمن ال��دويل, يف 
اأن  اأكد  15 يوليو اجل��اري, حيث  اجلل�سة املخ�س�سة لليبيا 
“االحتاد االأوروبي واإيطاليا وفرن�سا م�ستعدون لبذل املزيد 

لدعم تدريب ومعدات خفر ال�سواحل الليبي«.

هدم �صوق �لأثاث �ل�صهري
وداخليا, هدمت اإحدى امليلي�سيات �سوق جامع ال�سقع, اإحدى 
اأ�سهر اأ�سواق االأثاث يف العا�سمة الليبية, اجلمعة املا�سية, يف 
حتد لقرار النيابة العامة الذي �سمح باإعادة ت�سغيل ال�سوق.

اأوام����ر بالقب�س  وف���ور عملية ال��ه��دم, اأ���س��در ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام 
الر�سمية  االإج��ازة  ا�ستغلوا يوم  الذين  العملية  على منفذي 
بني  التن�سيق  ع��دم  وا�ستغالل  خطتهم,  لتنفيذ  ال��ب��الد  يف 

االأجهزة, وفق و�سائل اإعالم ليبية.
الذي  اخلطري  وال��دور  امليلي�سيات,  �سطوة  الواقعة  وتعك�س 
اأن يهدد  ل��ي��ب��ي��ا, مب��ا مي��ك��ن  امل��ق��ن يف  ال�����س��الح غ��ري  يلعبه 
عام  منذ  امل�ستمرة  االأزم���ة  الإن��ه��اء  ميهد  �سيا�سي  م�سار  اأي 
2011, عندما اندلعت احتجاجات اأدت اإىل اإطاحة الزعيم 

معمر القذايف.
نحو  ت�سرب  الربيطاين,  اال�ستخبارات  جهاز  تقدير  ووف��ق 
الكثري  بقي  القذايف,  اإطاحة  بعد  االأ�سلحة,  مليون طن من 
امل�سلحة, وهي تر�سانة تفوق ما  اأيدي املجموعات  منها بني 

ميلكه جي�س اململكة املتحدة.

و�رد�ت �ل�صالح منذ 2011
عن  بليبيا  املخت�سني  املتحدة  االأمم  تقارير خرباء  وك�سفت 

من  تر�سانة  ال��ب��الد  غ��رب  يف  امل�سلحة  املجموعات  ام��ت��الك 
واملتو�سطة  اخلفيفة  االآل��ي��ة  االأ�سلحة  من  بداية  االأ�سلحة, 
و�سوال اإىل �سيارات  من منا�سئ خمتلفة “رو�سية وغربية”, 
الدفع الرباعي املحملة بر�سا�س 14.5 مم رباعي, وراجمات 
واأع��داد من  والثقيلة”,  “غراد  االأع��رية  ال�سواريخ متعددة 
االأعرية  متعددة  ميدانية  وم��داف��ع   ,”62 “تي  ال��دب��اب��ات 
الع�سكرية  للمخازن  تعود  وكلها  وحممولة,  احلركة  ذاتية 
اإق��ب��ال اجلماعات  اأمم���ي  تقرير  ال��ق��ذايف.ور���س��د  اإب���ان عهد 
امل�سلحة على تخزين العتاد الع�سكري بل و�سرائه من اخلارج, 
وذلك  ذاكرا اأن الطلب على ال�سالح “زاد يف عام 2014”, 
“فجر  �سمتها  التي  العملية  امليلي�سيات  تلك  اأطلقت  حينما 
ليبيا” �سد اجلي�س الوطني الليبي, انتقاما منهم خل�سارة 
الكثري من املر�سحني التابعني لها يف االنتخابات الت�سريعية 
ب�سكل كبري  اأم��را الفتا  االأ�سلحة  توريد  اأ�سبح  2014.كما 
منذ �سنة 2018, حينها اأورد تقرير اخلرباء واقعة ا�ستقبال 
مدينة م�سراتة اأنواعا كثرية من الذخائر والقذائف امل�سادة 
للدبابات ومنظومات الدفاع اجلوي املحمولة, عرب مهربي 

اأ�سلحة يحملون اإحدى اجلن�سيات االأوروبية.
عن  االأمم��ي��ني  اخل���رباء  تقرير  ك�سف   ,2019 �سنة  وم��ن��ذ 
ال�سحنات التي مل تنقطع من االأ�سلحة الرتكية التي و�سلت 
ثم  وم�سراتة,  معيتيقة  مطاري  عرب  امل�سلحة  املجموعات 
ب��ع��د ذل���ك م��ن خ���الل ق��اع��دة ال��وط��ي��ة, واأي�����س��ا م��ن خالل 
روؤي��ة حتركات  املعتاد  اأ�سبح من  اإذ  البحري,  ميناء اخلم�س 
دخول  اإىل  اإ�سافة  “كريبي”,  الرتكية  باملدرعات  امل�سلحني 
التي يقودها  “بريقدار”,  الدعم اجلوي لهم عرب طائرات 

�سباط اأتراك, واأنواع اأخرى من امل�سريات.

�صالح قطعة  مليون   23
اأط��ل��ق م��ب��ع��وث االأم����ني العام  ت��ل��ك احل��ال��ة اخل��ط��رة,  واإزاء 

لالأمم املتحدة ال�سابق غ�سان �سالمة حتذيرا من وجود 23 
جمعها  على  الدولة  تقدر  ال  ليبيا,  يف  �سالح  قطعة  مليون 
اإفريقيا, م�سر  اأن دول اجل��وار يف �سمال  اأو �سبطها, مردفا 
خماوف  لديها  وت�ساد  النيجر  واأي�����س��ا  واجل��زائ��ر,  وتون�س 

حقيقية من هذا الو�سع.

حترك �جلي�س �لليبي
الليبي  الوطني  اجلي�س  قائد  اأك��د  املا�سي,  االأ�سبوع  ونهاية 
امل�سري خليفة حفرت, ورئي�س جمل�س النواب امل�ست�سار عقيلة 
�سالح, خالل لقائهما يف مقر قيادة اجلي�س بالرجمة �سرقي 
واالأمنية,  الع�سكرية  املوؤ�س�سات  البالد, على �سرورة توحيد 
انت�سار  فو�سى  على  للق�ساء  ال��دف��اع  وزارة  ميزانية  ودع��م 

ال�سالح بني امليلي�سيات.
ويعلق اخلبري اال�سرتاتيجي العميد حممد الرجباين على 

ما تعانيه البالد من فو�سى ال�سالح باالإ�سارة اإىل اأن الليبيني 
“يتوقون اإىل احتكار ال�سالح بيد اجلي�س ح�سرا«.

ويتذكر الرجباين كيف ا�ستخدمت امليلي�سيات �سواريخ غراد 
والدبابات والهاون واالأ�سلحة الثقيلة يف احلروب فيما بينها 
داخل املدن, وت�سببت قذائفها الع�سوائية التي ت�ساقطت على 

املنازل يف ح�سد اأرواح االأبرياء.
وبالن�سبة لتدفق ال�سالح من اخلارج الذي زادت وتريته منذ 

 ,2018
�سرب مثال بحادثة �سبط �سحنة تركية �سخمة من الذخائر 
واالأ�سلحة يف دي�سمرب من العام املذكور, وحينها طلب حفرت 

فتح حتقيق يف الواقعة, 
وك�سف الدور الرتكي يف تاأجيج العنف عرب عمالء اأنقرة يف 
الداخل, لكن املجتمع الدويل اأغفل تلك الواقعة مثل الكثري 

من قريناتها.

فو�شى ال�شالح يف ليبيا.. هل تقود اإىل »تدخل جديد«؟

البنتاغون: طالبان اكت�شبت »زخمًا ا�شرتاتيجيًا« يف اأفغان�شتان 
•• وا�سنطن-اأ ف ب

اأّكد رئي�س االأرك��ان االأمريكي اجلرال مارك 
“زخما  اك��ت�����س��ب��ت  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  اأن  م��ي��ل��ي 
ا�سرتاتيجيا” يف هجماتها يف اأنحاء اأفغان�ستان, 

اإال اأن انت�سارها غري م�سمون اإطالقاً.
وب�����ات امل�����س��ل��ح��ون ي�����س��ي��ط��رون ع��ل��ى ح���وايل 
 400 البالغ عددها  االأفغانية  املناطق  ن�سف 
من  اأي  على  ي�سيطروا  اأن  ب��دون  لكن  تقريبا 
اأجهزة  “تعزز”  فيما  الرئي�سية  البالد  م��دن 
املدن  �سكان  حلماية  قواتها  االأفغانية  االأم��ن 
الرئي�سية, بح�سب ما اأفاد ميلي خالل موؤمتر 

�سحايف.
الع�سكرية  طالبان  “�سيطرة  اأن  على  و���س��ّدد 

تلقائياً لي�ست اأمراً مفروغاً منه«.

تلقت تدريباً  االأفغانية  القوات  اأن  وعلى رغم 
وجت��ه��ي��زات م��ن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة, ورغ���م اأن 
عديدها يفوق باأ�سواط مقاتلي طالبان, وفق 
املرّجح  املعيار  لي�س  ال��ع��دد  لكّن  ال��ت��ق��دي��رات, 

حل�سم احلرب, وفق ميلي.
القتال  يف  اأه��م��ي��ة  االأك���رث  العاملني  اإن  وق���ال 
�سيكون  وه��ذا  وال��ق��ي��ادة.  االإرادة  “هما  حالياً 
ال�سعب  وق���ي���ادة  الإرادة  االآن  اخ��ت��ب��ار  مب��ث��اب��ة 
االأف��غ��اين وق���وات االأم���ن االأف��غ��ان��ي��ة وحكومة 

اأفغان�ستان«.
ع��م��ل��ي��ات ع�سكرية  امل��ت��م��ردة  وت�����س��ّن احل��رك��ة 
خاللها  �سيطرت  اأفغان�ستان  اأنحاء  يف  وا�سعة 
ح��دودي��ة وط��وق��ت مدنا,  اأرا����س ومعابر  على 
االأجنبية.  القوات  ان�سحاب  اكتمال  ق��رب  مع 
وان��ع��ك�����س ذل���ك ���س��ل��ب��اً ع��ل��ى م��ع��ن��وي��ات القوات 

االأف��غ��ان��ي��ة امل�����س��ت��ن��زف��ة ب��ف��ع��ل ���س��ن��وات احلرب 
وبقرار ان�سحاب القوات االأجنبية.

اأنها لن تقاتل  واأكدت حركة طالبان االأربعاء 
يف عطلة عيد االأ�سحى اإال للدفاع عن النف�س 
لكنها مل تعلن عن وقف ر�سمي الإطالق النار, 

على غرار ما جرى يف اأعياد اإ�سالمية �سابقة.
ال�ستخدامها  ان��ت��ق��ادات  ت��واج��ه  احل��رك��ة  لكن 
اإع���الن���ات ال��ه��دن��ة ل��ت��ع��زي��ز م��واق��ع��ه��ا وتزويد 
املقاتلني باالإمدادات, ما ي�سمح لهم مبهاجمة 

قوات االأمن مع انتهاء الهدنة.
 وتاأتي تعليقات طالبان غداة اإعالن الرئي�س 
م��ق��ات��ل��ي طالبان  اأن  غ��ن��ي يف خ��ط��اب  اأ����س���رف 
اإحالل  لديهم يف  نية  وال  اإرادة  “ال  اأن  اأثبتوا 
اجلانبني  ب���ني  امل��ف��او���س��ات  ف��ي��م��ا  ال�سالم”, 

املتحاربني ال حترز تقدماً يذكر.

وقبل دقائق من اإلقائه خطابه, �سقطت ثالثة 
�سواريخ قرب الق�سر الرئا�سي حيث اأدى غني 
امل�����س��وؤول��ني, يف هجوم  ���س��الة العيد م��ع ك��ب��ار 
وزير  اأع��ل��ن  جهته  م��ن  داع�����س.  تنظيم  تبناه 
الواليات  اأّن  اأو���س��نت  لويد  االأم��ريك��ي  ال��دف��اع 
امل��ّت��ح��دة ���س��ّل��م��ت اجل��ي�����س االأف���غ���اين اجلمعة 
“بالك هوك”  ث���الث م��روح��ي��ات م��ن ط���راز 
يف  الع�سكري  العتاد  من  م��زي��داً  �ستّلمه  واأّن��ه��ا 

االأيام املقبلة.
اجلي�س  م�����س��اع��دة  م��ل��ت��زم��ني  “�سنظّل  وق����ال 

االأفغاين واحلكومة االأفغانية يف امل�ستقبل«.
املّتحدة ال  ال��والي��ات  اأّن ه��دف  اإىل  اإ���س��ارة  ويف 
ي����زال م��ن��ع ع����ودة ظ��ه��ور تنظيم ال��ق��اع��دة يف 
ه��ن��اك وحدات  اإّن  اأو����س���نت  ق���ال  اأف��غ��ان�����س��ت��ان, 
القتال  ملوا�سلة  قطر  يف  متمركزة  اأم��ريك��ي��ة 
ان�سحاب  بعد  اأفغان�ستان  يف  االإره��اب��ي��ني  �سد 

القوات االأجنبية من هذا البلد.
ووفقاً للجرال ميلي فاإّن االن�سحاب االأمريكي 
م�سرياً   ,95% بن�سبة  اكتمل  اأفغان�ستان  من 
اإىل اأّن الواليات املّتحدة �سحبت من هذا البلد 
وعتاداً  اأمريكي  وم��دين  ع�سكري  اآالف  ت�سعة 
بحجم يعادل �سحنات 984 طائرة من طراز 

�سي-17.
كانون  منت�سف  يف  اأع��ل��ن  ال��ب��ن��ت��اغ��ون  وك����ان 
الع�سكريني  االأف�����راد  ع���دد  اأّن  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر 
اإىل  ان��خ��ف�����س  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  االأم���ريك���ي���ني يف 

2500 ع�سكري, 
اأي�����س��اً عدداً  ي��وّظ��ف  ل��ك��ّن اجلي�س االأم��ريك��ي 
يف  �سيما  وال  املدنيني,  امل�ساعدين  م��ن  ك��ب��رياً 

املقاوالت.
اأّن  رئ���ي�������س االأرك����������ان االأم�����ريك�����ي  واأو������س�����ح 
ب�سكل  الع�سكريني  م��ن  ���س��غ��رية  “جمموعة 
واملقاولني  املدنيني  من  اأي�ساً  ولكن  رئي�سي, 
من الباطن, ف�سال عن دبلوما�سيني, ال تزال 
وتعزيز وجودنا  االأم��ن  ل�سمان  اأفغان�ستان  يف 

الدبلوما�سي يف كابول«.
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نظافة �لقاتل
ولعك�س الديناميكية التي تقود من 
علينا  االإح�����س��اء,  اإىل  ال��رتاج��ي��دي 
احلفر مبعول, اأو بفاأ�س, اأو بجّرافة 
املقابر  جن���د  اأن  ي��ج��ب  ك��ات��رب��ي��ل��ر. 
االخرى.  تلو  ال��واح��دة  اجلماعية, 
ك�سفها  مت  معروفة  ق�سة  االآن  اإنها 
املحكمة  حم����اك����م����ات  خ������الل  م�����ن 
ليوغو�سالفيا  ال��دول��ي��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة 

ال�سابقة.
يف   ,1995 اأغ�������س���ط�������س   10 يف 
ج��ي�����س �سرب  ان����زع����ج  ال���ب���و����س���ن���ة, 
مادلني  ت�������س���ري���ح  م����ن  ال���ب���و����س���ن���ة 
اأولربايت, �سفرية الواليات املتحدة 
اأم���ام جمل�س  امل��ت��ح��دة,  ل��دى االأمم 
مذابح  ع��ل��ى  اأدل����ة  “لدينا  االأم����ن: 
منطقة  يف  ال��ب��و���س��ن��ي��ني  ال�����س��ك��ان 
حينها  حديث  ال  �سريربينيت�سا”. 
ع��ن االإب�����ادة اجل��م��اع��ي��ة, ل��ك��ن هذه 
يفهم  حتى  كافية  كانت  املعلومات 
�سرب البو�سنة اأن املقابر اجلماعية 
ملحاكمات  دل���ي���ل  مب��ث��اب��ة  ���س��ت��ك��ون 
امل����ح����ك����م����ة اجل����ن����ائ����ي����ة ال����دول����ي����ة 
ولذلك  ال�����س��اب��ق��ة.  ل��ي��وغ��و���س��الف��ي��ا 
جميع  يف  ث���م  امل��ن��ط��ق��ة,  يف  ق���ام���وا 
والهر�سك,  البو�سنة  اأرا�سي  اأنحاء 
ب��ن��ب�����س اجل���ث���ث م����ن امل���ق���اب���ر التي 
ت�سمى “االأولية” اإىل مقابر اأ�سغر 
حتى  اأو  “ثانوية”  ب��اأن��ه��ا  ت��و���س��ف 

“من الدرجة الثالثة«.
ا�ستدعت  التي  املناورة,  من  الهدف 
بجثث  ����س���اح���ن���ات حم��م��ل��ة  م������رور 
املقام  يف  ه��و  ال��ط��رق,  على  متعّفنة 
الواقع,  يف  االأدل������ة.  ط��م�����س  االأول 
ال�سناعية  االأق���م���ار  ���س��ور  ت�����س��م��ح 
التقطتها  التي  وال�سور  االأمريكية 
 ,U2 القدمية  التج�س�س  ط��ائ��رات 
احلفر  ب���ع�������س  م����واق����ع  ب���ت���ح���دي���د 
االأول�����ي�����ة. وم����ع ذل�����ك, م���ن خالل 
االنتقال من املقابر اجلماعية التي 
ُدف���ن فيها اأح��ي��اًن��ا اأك���رث م��ن 600 
ال��ث��ان��وي��ة, هناك  امل��ق��اب��ر  اإىل  ج��ث��ة, 
ا تكمن يف خلط الرفات,  اأي�سً رغبة 
وتدمري �سالمة ما تبقى منها من 
عليها  ال��ت��ع��رف  عملية  ج��ع��ل  اأج����ل 

اأكرث تعقيًدا.
 ك��ان��ت ن��ت��ي��ج��ة ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة, هي 
تكاثر احلفر يف جميع اأنحاء اأرا�سي 
كان  احل���رب,  نهاية  “يف  البو�سنة. 
32 الفا يف عداد املفقودين.  هناك 
األ���ف   27 رف�����ات  ع��ل��ى  ال���ع���ث���ور  مت 
عام  ب����ني  حت����دي����د,  ومت  ����س���خ�������س, 
�سيما  وال  و2021,   1995
النووي  احل��م�����س  ت��ق��ن��ي��ة  ب��ف�����س��ل 
ال��ت��ي اأ���س��ب��ح��ت م��ت��اح��ة اأك����رث بعد 
عام 2001, حتديد اأكرث من 25 
عائالتهم  اإىل  �سّلموا  �سخ�س  األ��ف 
يو�سح عمر ما�سوفيت�س,  ودفنوا”, 
البو�سنة  يف  املفقودين  عن  امل�سوؤول 
تعنى  منظمة  وي��دي��ر  وال��ه��ر���س��ك, 
والهر�سك  البو�سنة  يف  باملفقودين 
ت�سري  وال��ي��وم,  املفقودين(.  )معهد 
هناك  ي��زال  ال  اأن��ه  اإىل  التقديرات 
8 االف يف  اإىل  5 االف  ي��ق��ارب  م��ا 
العثور  ي��ت��ح��ّت��م  امل��ف��ق��ودي��ن  ع�����داد 
هذه  ت�ستند  ما  رفاتهم.غالًبا  على 
التحقيقات اإىل ال�سهادات, واالل�سن 
اإنه  ال�����س��ن��ني.  مب���رور  تنطلق  ال��ت��ي 
كلما مرت  الأن���ه  ال��زم��ن,  م��ع  �سباق 
لن  ال�سهود.  ع��دد  قل  كلما  العقود, 
ي��ت��ح��دث ال��ب��ع�����س اأب������ًدا خ���وًف���ا من 
االنتقام اأو النبذ يف هذه املجتمعات 
ال�سغرية التي ت�سكل قرى البو�سنة 
املوجودة  تلك  �سيما  والهر�سك, وال 
اأجزاء  -اأي  �سرب�سكا  جمهورية  يف 
من االأرا�سي البو�سنية حتت �سلطة 
والبع�س  ال��ب��و���س��ن��ي��ون.  ال�������س���رب 
االأمة  بفكرة  مت�ّسكا  ي�سمت  االآخ��ر 
املعلومات  ك���ان���ت  ال�������س���رب���ي���ة.واإذا 
كافية وامللفات قوية, ياأمر املدعون 
املحليون باإ�سدار ت�ساريح للتنقيب 

عن اجلثث املفقودة.

االأ�سرة  اأف����راد  م��ن  ف��رد  اأي  لديهم 
ليتناول القهوة معه«.اإن قلق جميع 
وجمعيات  اجلماعية  املقابر  باحثي 
ال�سحايا واملنظمات الدولية �سامل, 
الأن�����ه ك��ل��م��ا م����ّر ال����وق����ت, ك��ل��م��ا قّل 
احتمال العثور على اآخر املفقودين. 
معهد  مكتب  يف  ما�سوفيت�س,  عمر 
قناعة  على  �سراييفو,  يف  املفقودين 
بانه “ال يزال هناك مقربة رئي�سية 
واح���دة على االأق���ل ب��ع��دد كبري من 
اجلثث ميكن العثور عليها بالقرب 
اثنتان  ���س��ري��ربي��ن��ي��ت�����س��ا. رمب���ا  م���ن 
ينفد  ال��وق��ت  لكن  ث��الث��ة,  حتى  اأو 
الوقت  يف  يعرفون,  الذين  واأول��ئ��ك 
�سيتم   .“ ي��ت��ك��ل��م��ون  ال  احل�������ايل, 
تقا�سم هذا التاأكيد من قبل جميع 
املقابر  ت���اري���خ  حم��اوري��ن��ا.ي��رت��ب��ط 
اجلماعية البو�سنية بو�سع منهجي 
وهو الق�ساء على م�سلمي البو�سنة 
مثل  جيًدا  ن��درك  نحن  والهر�سك. 
هذه النظم البيئية التي �سهد القرن 
الع�سرين ازدهارها: مباٍن خم�س�سة 
ل���ف���رز ال��ب�����س��ر, واأم����اك����ن االإع������دام 
االعتقال,  وم��ع�����س��ك��رات  اجل��م��اع��ي, 
التعذيب... ق�س�س مروعة  وغرف 

تف�سر ما ال يو�سف.
ك����ان ف��اب��ري�����س دي��ك��ون��ي��ن��ك, ال���ذي 
�سراييفو,  يف  اأخ����رى  م���رة  ق��اب��ل��ن��اه 
العديدة  اإح��دى رحالته  من  عائداً 
�سمال  يف  ك��راي��ي��ن��ا  بو�سان�سكا  اإىل 
مع�سكر  اأقيم  حيث  البو�سنة,  غرب 
ك����ان يعمل  ال���ره���ي���ب.  اأوم���ار����س���ك���ا 
فوتوغرايف  ت�����س��وي��ر  م�������س���روع  يف 
وف���ي���دي���و م��ن��ذ ع����دة ����س���ن���وات حول 
اأم��اك��ن ال���ذاك���رة يف امل��ن��ط��ق��ة. وعاد 
�سابق,  منجم  وه��و  توما�سيكا,  اإىل 

بداخله مئات اجلثث املرتاكمة.
من  “�سفابو”,  ���س��دي��ق��ه  اأخ������ربه 
ق����دم����اء ال����ل����واء ال�������س���اب���ع ع�����س��ر يف 
اإىل  ي�سل  كيف  البو�سني,  اجلي�س 
هناك: “املكان اليوم اأعجوبة, وكاأن 
جرائم  حم��و  على  عملت  الطبيعة 
هناك,  اإىل  ذهابي  لكن يف  الرجال. 
راأيت اأنه كان علّي املرور اأمام قرية 
�سبعة  اأو  �ستة  م��ن  مكونة  �سغرية 
ال���ت���ي قامت  ال�����س��اح��ن��ات  م����ن����ازل. 
يف  املعذبة  اجلثث  الإلقاء  ب��ال��دوران 
بال�سرورة من  م��رت  احل��ف��رة  ه��ذه 
اأم����ام م��ن��ازل��ه��م. مل ي��ت��ك��ل��م��وا قط, 
احلرب,  انتهاء  من  ف��رتة  بعد  لكن 
التي  امل��ي��اه  الأن  ل��ل��ب��ل��دي��ة,  ا���س��ت��ك��وا 
خرجت من �سنابريهم كانت تفوح 
االقرتاب  ».اإن  اجلثث  رائحة  منها 
والهر�سك,  البو�سنة  يف  القبور  من 
االأ�سابع,  باأطراف  مل�س,  مبثابة  هو 
الآليات االإبادة اجلماعية, واملخاوف 
ال��ك��ب��رية امل����وج����ودة ف��ي��ن��ا. اخل���وف 
عودة  ن����رى  اأن  اأو  “االآخر”  م���ن 
���س��ّم ال��ق��وم��ي��ة, وم�����س��األ��ة ال��ع��رق. يف 
البلقان,  قلب  يف  الواقع  البلد  ه��ذا 
اأنه الثقب االأ�سود  والذي نراه على 
الدائمة  ال�سراعات  اأر���س  الأوروب���ا, 
من  ج��زًء  راأينا  امل�ست�سري,  والعنف 

وجه القرن الع�سرين.
ي��ظ��ل هذا  اأن  ���ا  اأي�������سً ن��خ�����س��ى  ك��ن��ا   
قادًرا  ال�سن  يتقدم يف  ال��ذي  الوجه 
و  “نحن”  ب����ني  خ����ط  ر����س���م  ع���ل���ى 

هنا واالآن. “هم”, 
دراجانا,  كلمات  ��ا  اأي�����سً نن�سى  ول��ن 
مل  ال���ذي���ن  مل����اذا  دائ����ًم����ا,  “اأت�ساءل 
يتاأملوا هم الذين ين�سرون الكراهية 
“ال  اأحمد  وكلمات  ...؟”.  االأعظم 
اأح����د ي��ح��ب ب��ي��ت��ه ك��م��ا اأح����ب بيتي! 
ك����ان ه����ذا ���س��ح��ي��ًح��ا م���ن ق��ب��ل وال 
ي��زال ك��ذل��ك, الأن��ن��ي م��ا زل��ت األتقي 
ب��اأ���س��خ��ا���س رائ���ع���ني ه���ن���اك, مهما 
اي�سا,  اأو  جن�سياتهم”.  ك���ان���ت 
�سفابو:  ع��ن  ن��ق��اًل  فابري�س  اأق����وال 
���س��رب من  ال��ي��وم  ي��وج��د  “بالطبع 

بني اأ�سدقائي«.
به  ت��خ��ربن��ا  اأن  م���ا ال مي��ك��ن  ه����ذا 

االإح�سائيات.

ن�سب كالي�سيا التذكاري يف كانتون زفورنيك

بعد عقدين من الزمن , ي�ستمر البحث موقع توزال حيث توجد بقايا اجلثث التي مت التعرف عليها بعد العثور عليها يف املقابر تت�سّدر �سورة اجلرال مالديت�س مدخل قريته كالينوفيك

البحث عن اجلثث يف كانتون كالينوفيك

يف بع�س االأحيان تكون لعبة بوكر. 
لوكا,  ب��ان��ي��ا  اإىل  ���س��اف��رن��ا  ع��ن��دم��ا 
ال�سرب  وعا�سمة  البو�سنة  و���س��ط 
دايتون  اتفاقيات  منذ  البو�سنيني 
-كانت النتيجة اإن�ساء ثالث مناطق 
ال�سرب  ب����ني  م�����س��رتك��ة  م��ت��م��ي��زة 
)ن�ستخدم  والبو�سنيني  وال��ك��روات 
لالإ�سارة  “البو�سنيون”  م�سطلح 
-كانت  ال���ب���و����س���ن���ة(  م�����س��ل��م��ي  اإىل 
ج���اري���ة  االأوىل  اال����س���ت���ط���الع���ات 
ل��ت��ح��دي��د اح��ت��م��االت وج���ود مقربة 
ثانوية. ومت التخلي عن البحث يف 
اأرب��ع وع�سرين �ساعة الأن��ه ك��ان من 
غري املجدي جعل الفنيني يعملون 
بدرجة حرارة ت�سل اإىل 44 درجة, 

وبكميات قليلة جًدا من املعلومات.
ل����ذل����ك, يف ج���ن���وب ����س���راي���ي���ف���و, يف 
�سا�سا  يقودنا  كالينوفيك,  كانتون 
كولوكجيا, مدير االت�سال يف اللجنة 
املفقودين,  ل��الأ���س��خ��ا���س  ال��دول��ي��ة 
حتى نتمكن من ح�سور عمل الفرق 
يف  و�سلنا  احلفريات.  عن  امل�سوؤولة 
اإذا  ال���ذي,  للموقع  االأخ���رية  االأي���ام 
ال  ال�سرطة,  �سرائط  ن�سر  ا�ستثنينا 
ميكن متييزه عن عمل كبري تنجزه 

اال�سغال العامة املدنية.
ي��ن��ت��ظ��رن��ا ع���ل���ى ع����ني امل����ك����ان اأمل����ري 
اللجنة  يف  االآث��ار  ع��امل  اأولوفيت�س, 
الدولية ل�سوؤون املفقودين, وكذلك 
ممثل املدعي العام و�سباط ال�سرطة 
ومدير اال�سغال يف املوقع. يطلبون 
“هذا  ال��الف��ت��ات:  خلف  البقاء  منا 
م�سرح جرمية! ال ميكنك الدخول 

كما لو كان مكانا عاديا«.
بقايا  اكت�ساف  مت  قليلة,  اأي���ام  قبل 
ت�����س��ع ج���ث���ث يف ه�����ذا ال���������وادي. مت 
اإل��ق��اوؤه��م ه��ن��اك ع��ل��ى االأرج����ح عام 
اأدى  احل������رب.  ب���داي���ة  يف   1992
الكريهة  والروائح  ال�سريع  التحلل 
القتلة  ع���ودة  اإىل  �ساحبتهم  ال��ت��ي 
ب�����س��اح��ن��ة الإلقاء  ق��ل��ي��ل��ة  اأي�����ام  ب��ع��د 
الرتاب الإخفاء اجلثث. وبعد ت�سعة 
 ,2021 يونيو  يف  عاًما,  وع�سرين 

مت العثور على بقايا الرفات.
نقرتب  اأن  االآث���ار  ع��امل  منا  يطلب 
وي�سرح: “هل ترون هذا االختالف 
ال�سائبة  االأر���������س  ب����ني  ال����ل����ون  يف 
واالأر����س االأخ���رى؟ ه��ذا ما ي�سعنا 

كاراديت�س. ح��دث كل هذا  رادوف���ان 
ب�����س��رع��ة ك���ب���رية, ويف غ�����س��ون اأي���ام 
كنا  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���س  ق���ام  قليلة 
منازلنا,  من  بطردنا  معهم  نعي�س 
جميع  و�سرقوا  داخلها,  وا�ستقروا 
التطهري  ه�����و,  ه�����ذا  مم��ت��ل��ك��ات��ن��ا. 
�سبه  ال������ق������وات  ت����ق����وم  ال�����ع�����رق�����ي, 
الع�سكرية باإعدامنا, ويحل اجلريان 

حملنا ».
االآلية  ه��ذه  اأن  يعتقد  م��ن  ك��ل  اإىل 
م����ن دول�������ة اأخ��������رى وزم��������ان اآخ�����ر, 
يف  “ن�ساأت  ب��اإي��ج��از:  اأح��م��د  يجيب 
يوغو�سالفيا, كانت حينها جمموعة 
من  وف�سيف�ساء  اجل��م��ه��وري��ات  م��ن 
مل  البو�سنة!  يف  خا�سة  القوميات, 
ثم  امل��در���س��ة,  يف  ق��ط  اأنف�سنا  ن�ساأل 
اإذا كان  يف وقت الحق يف العمل, ما 
�سديقنا م�سلًما اأم �سربًيا اأم كرواتًيا 
اأم جمرًيا... ال�سوؤال مل يطرح الأنه 

مل يخطر ببال اأحد ».
فر�سه  ت����وق����ف  اأح�����م�����د,  ي���ت���وق���ف 
ع���ل���ي���ه م���رتج���م���ن���ا ب�������س���ع���وب���ة. ثم 
ي��وا���س��ل, راف��ع��ا ���س��وت��ه, وه���و يدق 
عندما  امل��ح��ن��ة  “حدثت  ال��ط��اول��ة, 
بال�سرديات  ال�سيا�سيون يلعبون  بداأ 
التي تعار�س بني ‘نحن’ و ‘هم’... 
اجلميع,  ع���ل���ى  اخل��������وف  ����س���ي���ط���ر 
واملجازر  احل����رب  ك��ب��رية  وب�����س��رع��ة 

واحلفر«.
 678 يف اإحدى هذه املقابر, و�سط 
ج��ث��ة اأخ�������رى, ت���ع���ّرف اأح���م���د على 
�سيعلم  الح�����ق,  وق����ت  ويف  وال�������ده. 
اأع��م��ام��ه واأب��ن��اء عمومته ق��د مت  اأن 
ا خالل عمليات القتل  اإعدامهم اأي�سً
اجلماعي التي مت التخطيط لها يف 
الواقعة  وال���ق���رى  ال��ب��ل��دات  ج��م��ي��ع 
ع��ل��ى ط���ول ن��ه��ر دري���ن���ا, ه���ذا النهر 
البو�سنة  ب��ني  احل���دود  ال���ذي ميثل 

و�سربيا.
ل�سوؤون  ال���دول���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  دع��م��ت 
اإن�ساء  ط��ب��ي��ع��ي,  ب�سكل  امل��ف��ق��ودي��ن 
ال���ت���ذك���اري الذي  ن�����س��ب ك��ال��ي�����س��ي��ا 
حتديد  “مبجرد  اأح���م���د.  ي���دي���ره 
ميكننا  ت������وزال,  يف  ال���ت���ع���ّرف  ه��ي��ئ��ة 
يختفي  لن  االأمل  هنا.  موتانا  دفن 
اأب��ًدا, ولكن مع هذا املكان, اأ�سبحنا 
جم��ت��م��ًع��ا م���رة اأخ������رى, وه����ذا اأمر 
يعد  مل  مثلي  الكثريين  الأن  مهم, 

ال������ذي حكمت  ال���ب���و����س���ن���ة,  ����س���رب 
الدولية  اجل��ن��ائ��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  ع��ل��ي��ه 
ال�����س��اب��ق��ة يف حكم  ل��ي��وغ��و���س��الف��ي��ا 
املا�سي,  ي���ون���ي���و   8 يف  ا����س���ت���ئ���ن���ايف 
بال�سجن مدى احلياة بتهمة ارتكاب 
جرائم حرب وجرائم �سد االإن�سانية 
واالإب��ادة اجلماعية, وهو بطل هنا. 
وحتر�س كالينوفيك على جعل هذا 
م��ع��روًف��ا م��ن خ��الل ه��ذه ال�سورة, 
قيد  التذكاري  الن�سب  خالل  ومن 
ب�سكل غري  ي��ق��ع  وال����ذي  االإن�������س���اء, 
تكرميا  القرية  �ساحة  يف  متنا�سب 

ملاآثره يف احلرب.
ثالثة  فرن�سا,  يف  م�سجلة  �سيارتنا 
تتبع  ال��ع��ي��ون  ك��ل  ع��ل��ى متنها,  م��ن��ا 
ن��غ��ادر يف االجتاه  ال�����س��ي��ارة.  م�����س��ار 
امل��ع��اك�����س الأن�����ه, ك��م��ا ل���و ك���ان رم���ًزا 
مالديت�س  راأ�����س  م�سقط  ���س��اخ��ًرا, 
طرق  توجد  ال  م�سدود.  طريق  هو 
ول��ك��ن جميعها  ك��ال��ي��ن��وف��ي��ك  ت��ع��رب 
فابري�س  امل�سور  اأخ��رب  هنا.  تنتهي 
دي��ك��ون��ي��ن��ك, ال����ذي زار ال��ق��ري��ة يف 
�ستاء 2020, ال�سكان اأنه لي�س من 
البلجيكية,  بل  الفرن�سية  اجلن�سية 
بهدف احلد من التوتر املحيط بعد 

اقتحام هذا اجليب �سبه املغلق.
ب��ع��د م�����س��ارك��ة ب�����س��ع��ة اأك������واب من 
الراقيا يف البار الوحيد, هداأ اجلو, 
الرجال  م���ن  جم��م��وع��ة  وا�����س����ارت 
ال�ساحكني اإىل اأحدهم, منزو: “ال 
تلتقطوا �سورة له, يتم البحث عنه 

من قبل حمكمة الهاي!«.
�لأحياء و�لأمو�ت

 بعيًدا عن جمرمي احلرب ال�سرب 
ت���وزال  ن��ل��ت��ق��ي يف  ك��ال��ي��ن��وف��ي��ك,  يف 
اأي�سا  وه���ي  ف��و���س��ي��ت�����س,  ب���دراج���ان���ا 
دراج���ان���ا م�سروع  ت���راأ����س  ���س��رب��ي��ة. 
ال�سحايا  على  للتعرف  بودرينجي 
ت��وزال. يف ه��ذا املركز يتم حفظ  يف 
البقايا الب�سرية املوجودة يف املقابر 

يف منطقة �سريربينيت�سا.
على  ال��ت��ع��ّرف  يف  وظيفتها  تتمثل 
العظام وال�سعر واالأ�سنان واالأظافر 
واالأ������س�����ي�����اء امل����وك����ل����ة اإل����ي����ه����ا. ومت 
توظيفها يف اللجنة الدولية ل�سوؤون 
طبية  فاح�سة  ب�سفتها  املفقودين 
الب�سر.  رف��ات  على  االأل��ق��اب  لو�سع 
ك��ي��ف ال ت��ف��ك��ر ع��ن��دم��ا ت��ق��اب��ل هذه 

ع���ل���ى امل�������س���ار ال�������س���ح���ي���ح, وي����وؤك����د 
توجد  ح��وزت��ن��ا.  يف  ال��ت��ي  املعلومات 
ح��ف��رة ه��ن��ا ف��ع��ال. وج��دن��ا ب�سرعة 
اأ�سخا�س. رمبا عائلة؟  ت�سعة  رفات 
ال��رج��ال من  القب�س على  رمب��ا مت 
�ساحة,  اأو  مقهى  يف  جم���اورة  قرية 
ليتم  ه��ن��ا  اإىل  اإح�������س���اره���م  مت  ث���م 

اإعدامهم على جانب الطريق ».
بعد  ما�سوفيت�س  عمر  لنا  �سي�سرح 
االإع�������دام هذه  ع��م��ل��ي��ة  اأن  ي���وم���ني, 
“العقارب”,  االأرج����ح  ع��ل��ى  ن��ف��ذه��ا 
�سربية  ع�سكرية  �سبه  وح��دة  وه��ي 
اجلميع  يخ�ساها  وك����ان  م��ع��روف��ة, 
طوال النزاع.يف االأعلى, على منحدر 
التل, ال يزال الرجال يحفرون. من 
يدري, رغم ال�سنني, والريح واملطر 
والثلج وفي�سانات النهر واحليوانات 
العثور  املمكن  ي��زال من  الربية؛ ال 
تكون  التي قد  ال�سظايا  بع�س  على 
ت�سّهل  اأو  ال��دل��ي��ل,  الإق��ام��ة  حا�سمة 

حتديد الهوية.
“ي�سعدنا  دم����ث����ان:  واأمل������ري  ���س��ا���س��ا 
اأنه  خا�سة  املرا�سلني,  مع  التحدث 
التحدث  علينا  ج���ًدا  ال�����س��ع��ب  م��ن 
عن عملنا مع العائلة اأو االأ�سدقاء. 
ال���ي���وم اجل��ي��د ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ك��م��ا, هو 
مقابلة  اأو  ���س��ح��ف��ي,  ���س��ب��ق  حت��ق��ي��ق 
ناجحة.  ت�سوير  اأو جل�سة  متفردة, 
ال��ي��وم اجل��ي��د هو  ل��ن��ا,  ام��ا بالن�سبة 
باأ�سرارها,  احل���ف���ر  ت���ب���وح  ع��ن��دم��ا 
يف  العظام”.  جن������د  وع�����ن�����دم�����ا 
القاتل  نظافة  تكن  مل  كالينوفيك, 
اإىل  الت�سع  اجلثث  لتحويل  كافية 
ندين  م��ا  “هذا  اإح�سائية.  جم��رد 
م�سيفينا. يختتم  للعائالت”,  ب��ه 
ب��ي��ن��م��ا نخطط  ال���ع���ودة,  يف ط��ري��ق 
فو�سيت�سيك  دراغانا  الجتماعنا مع 
املقرر يف اليوم التايل, قررنا الذهاب 
اإىل قرية كالينوفيك التي تقع على 
بعد حوايل ع�سرين كيلومرًتا. منر 
بطريق يتعرج على ه�سبة كار�ستية, 
وهي غري مزدحمة وحماطة مببان 

ما زالت حتمل ندوب احلرب.
هذه  م���دخ���ل  اإىل  ال���و����س���ول  ع��ن��د 
امل�ستحيل  م��ن  ال�����س��غ��رية,  ال��ق��ري��ة 
التي  اجل��داري��ة  اللوحة  تفوتك  اأن 
كالينوفيك.  عالمة  بجوار  اأقيمت 
راتكو مالديت�س, جرال جي�س  انه 

هوليداي,  ماثيو  عنها.  م�����س��وؤول��ة 
برنامج  ي��راأ���س  ال��ذي  الدبلوما�سي 
البلقان  يف  امل��ف��ق��ودي��ن  االأ���س��خ��ا���س 
املفقودين,  ل�سوؤون  الدولية  للجنة 
“مهمتنا  النقطة:  ه��ذه  على  ي�سر 
ف����ري����دة, الأن���ن���ا ن�����س��م��ن االرت���ب���اط 
الوطنية  وال���ك���ي���ان���ات  ال������دول  ب���ني 
عملنا  اإن  حمققون.  ��ا  اأي�����سً ولكننا 
امل��م��ك��ن ج��ل��ب عنا�سر  م���ن  ي��ج��ع��ل 
الدولية  اجل��ن��ائ��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  اإىل 
جدال  ال  ال�سابقة,  ليوغو�سالفيا 
ال��ن��وع��ي��ة والكمية.  ف��ي��ه م��ن ح��ي��ث 
ال��ن��ظ��ر ه����ذه, ن�ساعد  وم���ن وج��ه��ة 
التعديلية  الروايات  اإعاقة  يف  ا  اأي�سً

احلالية وامل�ستقبلية ».
اأو  امل�����س��احل��ة,  اأن  ال��وا���س��ح     م���ن 
تتطلب  املناطق,  تهدئة  االأق��ل  على 
االع������رتاف ب��و���س��ع ال�����س��ح��اي��ا من 
جميع اجلن�سيات, دون اأي ا�ستثناء. 
رئي�س  جرايت�س,  اأح��م��د  ي��ق��ول  وال 
جمعية اأ�سر املفقودين يف زفورنيك, 
ن��ق��وم به,  “كل م��ا  اآخ����ر:  ���س��يء  اأي 
عملنا منذ اأكرث من ع�سرين عاًما, 
يتعلق بجميع العائالت, �سواء كانت 
بو�سنية اأو �سربية اأو كرواتية اأو من 

االأقليات.«
اأح��م��د ج���زء من  اإىل  ان اال���س��ت��م��اع 
الليل. رمبا قراأنا  نهاية  الرحلة يف 
ع�سرات الكتب اأو املقاالت عن االإبادة 
اجلماعية يف يوغو�سالفيا ال�سابقة, 
و�ساهدنا �سهادات املحكمة اجلنائية 
ال�سابقة,  ليوغو�سالفيا  ال��دول��ي��ة 

تبقى روايته غط�س يف الهاوية.
ب���داي���ة احل�����رب, دف���ع اختفاء  م��ن��ذ 
اإىل  اأح�����م�����د  ب���اأك���م���ل���ه���ا  ع�����ائ�����الت 
ك����ان يعلم  ب��ح�����س��اب��ات  االح���ت���ف���اظ 
الإثبات  م��ا  ي��وًم��ا  �ست�ستخدم  اأن��ه��ا 
ال  هذه  املحا�سبات  دفاتر  احلقائق. 
جي�س  يف  ال�سباب  اجل��ن��ود  ت�ستثني 
ال�سرب  “االأمهات  البو�سنة,  �سرب 
االأمهات  ت��ع��اين  م���ا  ب��ق��در  ي��ع��ان��ني 

البو�سنيات«.
ت���رك���زت غالبية   وم���ع ذل����ك, ف��ق��د 
البو�سنة.  م�سلمي  بحق  االنتهاكات 
يف  يعي�سون  كانوا  الذين  “ال�سرب 
�سّلحتهم  مل��ن��زيل  امل���ج���اورة  امل���ن���ازل 
امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات ���س��ب��ه ال��ع�����س��ك��ري��ة, ومت 
اإع����داده����م ن��ف�����س��ي��اً م���ن ق��ب��ل دعاية 

برميو  ق�سيدة  يف  م��رة  الأول  امل���راأة 
ل��ي��ف��ي, جي�س امل��وت��ى ع��ب��ث��ا؟اإن��ه��ا يف 
املحفوظات  اأم��ي��ن��ة  ال���وق���ت  ن��ف�����س 
والعظام,  ال�������س���داأ  م���ن  امل�����س��ن��وع��ة 
والتي تتحدث عن االأ�سرار املدفونة 
�ستة  طيلة  البو�سنية.  االأرا���س��ي  يف 
الطبيبة  ه���ذه  ت��ق��وم  ع���اًم���ا,  ع�����س��ر 
والنظرة  القوية  امل�سافحة  �ساحبة 
اأج��زاء من اجل�سم  املغلقة, بتجميع 
ا�ستعادة  العائالت من  تتمكن  حتى 
بناء  الإع��ادة  االع�ساء  يكفي من  ما 
ت��ن��ت��ظ��ر بع�س  ب��ال��ك��ام��ل.  اجل�����س��م 
ه�����ذه ال���ع���ائ���الت ����س���ن���وات ق���ب���ل اأن 
لديها  يكون  لن  اأن��ه  حقيقة  تتقبل 
اأو  اأو ق����دم االب����ن  اأك����رث م���ن ك��ت��ف 
الرتاب.قبل  حت��ت  لدفنها  ال����زوج, 
حتديد  عملية  كانت   ,2001 ع��ام 
ف�سيلة  ط���ري���ق  ع���ن  ت��ت��م  ال���ه���وي���ة 
الدم اأو االأ�سياء املوجودة يف احلفر. 
التقنيات اجلديدة  اتاحت  اأن  ومنذ 
النووي  احلم�س  باأبحاث  املتعلقة 
واأ�سرع,  م��وث��وق��ي��ة  اأك����رث  حت���دي���ًدا 
فو�سيت�سيك,  دراج�����ان�����ا  ل�����  مي���ك���ن 
ق��اع��دة بيانات  اأك��رب  االع��ت��م��اد على 
ال��ع��امل خم�س�سة  ن��ووي يف  حم�س 
ال��ه��وي��ة. حت��دي��د  لعملية  ح�����س��رًي��ا 

ان امل��وت موجود يف كل مكان داخل 
على  للتعرف  ب��ودري��ن��ج��ي  م�����س��روع 
املفقودين يف توزال. على الطاوالت 
امل�������س���ن���وع���ة م����ن ال����ف����والذ امل���ق���اوم 
لل�سداأ, ويف ال�سناديق التي حتتوي 
ال�سخ�سية,  املتوفى  اأغ��را���س  على 
اجلثث  اأك���ي���ا����س  م���ن  ال���ع���دي���د  ويف 
الوجود  التي مت��الأ اخل��زائ��ن. ه��ذا 
امل��ط��ل��ق ل��ل��م��ع��ان��اة وامل�����وت, ال يغري 
باأي حال من االأح��وال املزاج اجليد 
لدراجانا و�سا�سا. لقد اعتادتا امل�سي 
وحتر�سان  العظمية,  الهياكل  بني 
اأك����رث م���ن اأي ���س��يء اآخ����ر ع��ل��ى اال 
ال����درام����ا.  اإىل  ال�����درام�����ا  ت�����س��ي��ف��ا 
ولكن  امل����وت����ى,  م����ع  ن��ع��م��ل  “نحن 
هذه  االأحياء...!”,  ه��و  يهمنا  م��ا 
حتقيقنا  يف  ك��ث��رًيا  ن�سمعها  ع��ب��ارة 
امللعونة.االأحياء  عن طرق البو�سنة 
والناجني.  ال�سحايا  ع��ائ��الت  ه��م 
والذاكرة  الهوية  حتديد  عمل  مير 
من خالل اال�ستف�سارات التي تكون 
املفقودين  ل�سوؤون  الدولية  اللجنة 

- نحن نعمل مع املوتى, ولكن ما يهمنا هو االأحياء...!

- يف غ�شون اأيام قليلة, طردنا الذين كنا نعي�ض معهم من 
منازلنا, وا�شتقروا داخلها, و�شرقوا جميع ممتلكاتنا

- اليوم اجليد عندنا هو عندما تبوح احلفر 
باأ�شرارها, وعندما جند العظام

- من الوا�شح اأن امل�شاحلة, اأو على االأقل تهدئة املناطق, 
تتطلب االعرتاف بو�شع ال�شحايا من جميع اجلن�شيات

- االختالف اللوين بني االأر�ض ال�شائبة واالأر�ض 
االأخرى يدل على اأماكن املقابر اجلماعية 

هذ� هو �لتطهري �لعرقي:

االأ�شرار املدفونة ملقابر االإبادة اجلماعية يف �شريربينيت�شا
•• الفجر -غيوم اوريغوين -�ستيفان مادير

مليون  موت  بينما  كربى,  ماأ�صاة  و�حد  �صخ�س  »موت 
�صخ�س هي جمرد �إح�صائيات”, قال جوزيف �صتالني. 
يف �لبو�صنة, بينما �أقيمت �إحياء ذكرى �صحايا �لإبادة 

يوليو  و14   11 بــني  �صريربينيت�صا  يف  �جلماعية 
2021, يو��صل �لرجال و�لن�صاء �لعمل حتى ل ي�صبح 
�لذين ُفقدو� يف حرب يوغو�صالفيا جمرد �إح�صاء�ت.
�صالم  نبني  �أن  نتذكر, يجب  �أن  ذلك, يجب  ولتحقيق 
�لنفو�س من خالل �لعرت�ف مبكانة �ل�صحايا, ويجب 

ا قادرة على  �أن تكون �ملحاكم �لوطنية و�لدولية �أي�صً
�ملهار�ت,  من  �ل�صل�صلة  هذه  ملفاتهم.      يف  �لتحقيق 
�ل�صحايا  وجمعيات  �لدولية  �ملنظمات  جتمع  �لتي 
و�ل�صرطة و�لق�صاء, ترتكز على �ملهمة �لدوؤوبة �لتي 

تقوم بها فرق �لبحث عن �ملقابر �جلماعية.

ن�سب كالي�سيا التذكاري يف كانتون زفورنيك... اإذا كنت ال تعرف ما هي االإبادة اجلماعية واجلرائم اجلماعية, فقم 
بزيارة املقابر و�ستجد االإجابة يف ال�سمت الذي ي�سكنها
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اأمريكا تاأمل رد بيوجنياجن على عر�ض ا�شتئناف املحادثات 
 •• �سول-رويرتز

ذكر مكتب رئي�س كوريا اجلنوبية اأم�س اخلمي�س نقال عن م�ساعدة وزير اخلارجية االأمريكي ويندي �سريمان اأن الواليات 
املتحدة تاأمل يف رد كوريا ال�سمالية على عر�سها ا�ستئناف حمادثات نزع ال�سالح النووي.

والتقت �سريمان, وهي �سيا�سية خم�سرمة لها باع طويل يف التعامل مع كوريا ال�سمالية, مع الرئي�س مون جيه-اإن بعد 
و�سولها اإىل �سول يف وقت متاأخر اأم�س االأربعاء قادمة من طوكيو يف ثاين حمطة لها خالل جولة اآ�سيوية.

ورف�ست كوريا ال�سمالية اقرتاحات اإدارة الرئي�س االأمريكي جو بايدن اإجراء حمادثات, مما يثري �سكوكا جديدة يف اآفاق 
ال�سغط عليها للتخلي عن برناجميها لالأ�سلحة النووية وال�سواريخ.ونقل مكتب مون عن �سريمان قولها لرئي�س كوريا 
اجلنوبية, الذي يحاول اأي�سا احلث على املفاو�سات “ناأمل اأن ترد كوريا ال�سمالية على عر�سنا اإجراء حمادثات يف وقت 

قريب«.واأ�ساف املكتب اأن �سريمان ذكرت اأنها �ستناق�س االأمر مع ال�سني عندما تزورها يوم االأحد.
واأ�سار املكتب اأي�سا اإىل اأن �سريمان دعت اإىل مزيد من التعاون يف ق�سايا اأخرى منها تغري املناخ.

مريكل: من ال�شروري اأال تقع برامج 
التج�ش�ض يف االأيدي اخلطاأ 

•• برلني-رويرتز

برنامج  على  تعليقا  اخلمي�س  اأم�س  مريكل  اأجنيال  االأملانية  امل�ست�سارة  قالت 
التج�س�س االإ�سرائيلي بيجا�سو�س اإن من املهم اأال تقع هذه الربامج يف االأيدي 
اخلطاأ.وقالت اأي�سا لل�سحفيني اإنه يجب اأال متلكه دول لي�س فيها اأي اإ�سراف 
يوم  ن�سرته  حتقيق  التج�س�س.وكان  برجميات  ا�ستخدام  كيفية  على  ق�سائي 
اإن برنامج بيجا�سو�س, الذي تنتجه �سركة  اإعالمية قال  17 موؤ�س�سة  االأحد 
حماوالت  يف  ا�ستخدم  ت�سغيله,  تراخي�س  وت�سدر  االإ�سرائيلية  )اإن.اإ�����س.اأو( 
حكوميني  وم�سوؤولني  �سحفيني  تخ�س  ذكية  لهواتف  بع�سها  جنح  اخ��رتاق 

ونا�سطني يف جمال حقوق االإن�سان يف خمتلف اأنحاء العامل.

•• روما-وكاالت

هرييتدج  موؤ�س�سة  رئي�س  نائب  يرى 
ال�سيا�سي  والكاتب  كارافانو  جامي�س 
االإيطالية  ف��ريي��ت��ا  ال  ���س��ح��ي��ف��ة  يف 
اأوروبا  اأن دعم  �ستيفانو غرات�سيو�سي 
هو  اإي��ران  مع  النووي  االتفاق  اإحياء 
جانب  اإىل  ���س��ي��ا���س��ي��ة  م�سكلة  اأي�����س��اً 
امل�سكلة الكامنة يف م�سعى اإدارة بايدن 
الإحيائه. لطاملا �سجعت فرن�سا واأملانيا 
االت��ف��اق ال��ن��ووي, وق��د حتم�ستا حني 
اإليه  ب���ال���ع���ودة  ب���اي���دن رغ��ب��ت��ه  اأع���ل���ن 
حم��ف��زت��ني وا���س��ن��ط��ن وط���ه���ران على 

عدم اإ�ساعة الوقت.
ي��ك��ت��ب ك���اراف���ان���و وغ��رات�����س��ي��و���س��ي يف 
االأوروب����ي����ني  اأن   ”1945“ م��وق��ع 
اإرهابية  مل��خ��ط��ط��ات  اأه���داف���اً  ���س��ك��ل��وا 
اأي�ساً من  اإيرانية عدة. وهم يقلقون 
ون�ساطات  االإي��راين  النووي  التهديد 
ال���ن���ظ���ام امل���زع���زع���ة ل���ال����س���ت���ق���رار يف 
الرغم  على  واأب��ع��د.  االأو���س��ط  ال�سرق 
ازداد  اأوروب��ا على طهران,  من انفتاح 
النظام �سوءاً. ومع ذلك, يريد بع�س 
اأق�����وى زع���م���اء اأوروب�������ا االإب����ق����اء على 

االتفاق النووي. ملاذا؟

مل تفقد �لأمل
املالية  امل�سالح  ب��اأن  الكاتبان  يجيب 
جزء من ال�سبب. عززت فرن�سا ب�سكل 
اإيران  االقت�سادية مع  بارز عالقاتها 
 .2015 �سنة  ال��ن��ووي  االت��ف��اق  بعد 
اأعلنت  التوقيع,  على  واح��د  ع��ام  بعد 
لت�سنيع  الفرن�سية  اأي  اأ�س  بي  �سركة 
ال�����س��ي��ارات ع��ن م�����س��روع م�سرتك مع 
���س��ان��ع ال�������س���ي���ارات االإي�������راين اإي�����ران 
األ�ستوم  ����س���رك���ة  ووق����ع����ت  خ��������ودرو. 
التجديد  م��ن��ظ��م��ة  م���ع  ال��ف��رن�����س��ي��ة 

والتنمية ال�سناعية االإيرانية مذكرة 
التعاون  ت��ط��وي��ر  اأج�����ل  م���ن  ت��ف��اه��م 
الرئي�سي  النقل  جم��ال  يف  ال�سناعي 
ووقعت  اإي�������ران.  داخ�����ل  وال���ع���م���راين 
ط��ه��ران ات��ف��اق��اً م��ع ع��م��الق اإيربا�س 
ط���ائ���رة.   100 ل�������س���راء  االأوروب����������ي 
توتال  ���س��رك��ة  ح�سلت   ,2017 ويف 
على  اإنرجيز(  توتال  ا�سمها  )اأ�سبح 
م�سروع مبليارات الدوالرات يف قطاع 
النفط االإيراين. يف 2017 وحدها, 
اإىل  الفرن�سية  ال�����س��ادرات  ت�ساعفت 

اإيران.
االتفاق  وا�سنطن من  ان�سحاب  عطل 
ال�����ن�����ووي وف���ر����س���ه���ا ع���ق���وب���ات على 
جميع  امل����ارق  ال��ن��ظ��ام  م��ع  املتعاملني 
هذه الرتتيبات. غادرت توتال اإيران, 
ومت تعليق امل�سروع امل�سرتك بقيادة بي 
اأ�س اأي. لكن باري�س مل تفقد االآمال 
امل�ساريع.  هذه  من  اال�ستفادة  باإعادة 
املالية ال  االأرب����اح  ذل��ك, ال تف�سر  م��ع 

كل ال�سورة.

مناورة
اأ�ساف الكاتبان اأن الرئي�س الفرن�سي 
اإميانويل ماكرون يتوق اإىل اأن يكون 
العاملية.  ال�سيا�سات  قطباً م�ستقاًل يف 
ال��ن��ف��وذ االإي�����راين كو�سيلة  ي���رى  ه��و 
لتعزيز تاأثري باري�س اله�س يف ال�سرق 
االأو����س���ط خ�����س��و���س��اً يف ل��ب��ن��ان حيث 
املتمثل  ذراع����ه����ا  ع���رب  اإي�������ران  ت��ع��م��ل 
مبيلي�سيا حزب اهلل. لقد راأى العامل 
هذه املناورة يف يناير )كانون الثاين( 
املا�سي, حني كرر ماكرون ببغائياً رد 
املت�سدد  وا�سنطن  موقف  على  اإي��ران 
مطالباً  االإره���اب���ي���ة,  امل��ن��ظ��م��ة  ح��ي��ال 
االأمريكية”  الواقعية  م��ن  ب�”املزيد 
اأو غ���ري ممكن  جت����اه م���ا ه���و مم��ك��ن 
اآفاق  اإن  لبنان.  ظ��روف  اإىل  بالن�سبة 
االتفاق  اإىل  املتحدة  ال��والي��ات  ع��ودة 
النووي تعزز نفوذ فرن�سا االقت�سادي 

وال�سيا�سي. لقد و�سف ماكرون نف�سه 
يف احل���وار بني  “و�سيط نزيه”  ب��اأن��ه 

وا�سنطن وطهران.

موقف �أملانيا
اأملانيا  ع��الق��ات  اإىل  ال��ك��ات��ب��ان  ت��ط��رق 
معاناة  واإىل  اإي���ران  م��ع  االقت�سادية 
العقوبات  ب�سبب  االقت�سادية  برلني 
االأمريكية. لقد غادر عمالق �سناعة 
ال�سيارات داميلر اإيران �سنة 2018. 
اإىل  االأمل��ان��ي��ة  ال�����س��ادرات  وانخف�ست 
االأ�سهر  يف  ال��ن�����س��ف  ب��ح��وايل  اإي�����ران 
كما   .2019 �سنة  االأوىل من  ال�ستة 
ف��رن�����س��ا, ال تنح�سر  ه���ي احل����ال م���ع 
ال�سق  يف  اأملانيا  اإىل  بالن�سبة  امل�ساألة 
يف  دوم������اً  ب���رل���ني  راأت  االق���ت�������س���ادي. 
للتعددية,  انت�ساراً  ال��ن��ووي  االت��ف��اق 
االأملانية  امل�ست�سارة  دعمته  نهج  وه��ي 
اأجنيال مريكل يف ال�سيا�سة اخلارجية. 
اأي�ساً  برلني  تدعم  اإي���ران,  دع��م  عرب 

االأو�سط  ال�سرق  يف  ال��رو���س��ي  النفوذ 
وهي اإ�سارة اإىل �سيا�سة اأملانيا بتقدمي 
ال�سرق  ب���ني  م����وازن����ة  ك���ق���وة  ن��ف�����س��ه��ا 
الودية  العالقات  اإن  والغرب. كذلك, 
واإيران  جهة  من  وفرن�سا  اأملانيا  بني 
اأخ��رى, ت�سعهما يف موقف  من جهة 

و�سطي بني وا�سنطن وبيجينغ.

هر�ء
اأن  اإىل  ي�سري كارافانو وغرات�سيو�سي 
التوازن  ا�سرتاتيجية  كل  مع  امل�سكلة 
الأملانيا  االق���ت�������س���ادي  وال���ت���وا����س���ل 
باالعتبار  ت��اأخ��ذ  ال  اأن��ه��ا  ه��ي  وفرن�سا 
النووي.  االتفاق  يف  العميقة  العيوب 
ال��ع��ي��وب جعلت  ه����ذه  اأن  ت��ب��ني  وق����د 
م�ساعي  تقييد  يف  فائدة  بال  االتفاق 
املزعزعة  ون�ساطاتها  النووية  اإي���ران 
اأن االإج���م���اع هو  ل��ال���س��ت��ق��رار. ي��ب��دو 
يف�سل  اأن  املرجح  من  “نعم,  التايل: 
�سيعطينا  لكنه  ال��ن��ه��اي��ة,  يف  االت��ف��اق 
الوقت الإعداد رد, ومبا اأن لدينا نهجاً 
م�سرتك  رد  هنالك  �سيكون  ت��ع��ددي��اً 
ومن�سق”. ي�سف الكاتبان هذا املنطق 

بالهراء.

�أ�صو�أ ما ميكن �أن يح�صل
تنظر  ب���اي���دن  اإدارة  اأن  ه���و  ال���واق���ع 
ك��ط��ري��ق لفك  ال���ن���ووي  اإىل االت���ف���اق 
االرت�����ب�����اط م����ع ال�������س���رق االأو�����س����ط. 
ال�سني  زي�������ادة  اإىل  ذل�����ك  ����س���ي���وؤدي 
ورو�سيا تدخلهما يف املنطقة. �سيرتك 
بالتداعيات  مثقلة  اأوروب����ا  ذل��ك  ك��ل 
منطقة  ج��ان��ب  اإىل  للعي�س  ال�سلبية 
اأكرث اإثارة للقلق واخلطر والتقلبات. 
اأن يح�سل الأوروبا  اأ�سواأ ما ميكن  اإن 
وب��اري�����س على ما  ب��رل��ني  ه��و ح�سول 

تريدانه بال�سبط.

اأملانيا وفرن�شا تريدان االتفاق النووي.. االأ�شواأ بانتظار اأوروبا

اأطفال داع�ض العائدون الأوروبا.. من خميمات التطرف اإىل »املجهول«
•• عوا�سم-وكاالت

عنا�سر  الأطفال  اأوروبية  دول  ا�ستقبال  توايل  عقب 
ال�سهور  يف  جن�سياتها  حملة  من  “داع�س”  تنظيم 
االأخرية, حتت وطاأة �سغوط حقوقية واأممية, تربز 
العائدين,  ال�سغار  ه���وؤالء  م�سري  ح��ول  ت�����س��اوؤالت 
القارة من  املتزايدة يف  االأمنية  املخاوف  خا�سة مع 

خطر االإرهاب.
وه��ذا االأ���س��ب��وع, اأع���ادت بلجيكا 10 اأط��ف��ال و6 من 
زوجات مقاتلي “داع�س” من خميم “روج” �سمال 
�سرقي �سوريا, يف عملية هي االأكرب ال�ستعادة عائالت 

التنظيم بعد �سقوطه يف �سوريا.
واأتت هذه العملية بعد وعد رئي�س الوزراء البلجيكي 
األك�سندر دي كرو, باإعادة االأطفال حتت ال�12 عاما 

عقب موافقة اأجهزة مكافحة االإرهاب.
و�سبق ذلك, ا�ستعادت اأملانيا وفرن�سا عددا من اأطفال 
عامي  خ���الل  جلن�سيتيهما  احل��ام��ل��ني  “داع�س” 

2019 و2020.
وميكث االآالف من اأطفال اأع�ساء التنظيم االإرهابي 
بعد  ذوي��ه��م  م��ع  املخيمات, حمتجزين  ج���دران  ب��ني 
 ,2017 ع��ام  نهاية  ال��ع��راق  يف  “داع�س”  �سقوط 
ويواجهون  �سوريا,  يف   2019 يف  هزميته  واإع���الن 

م�ستقبال غام�سا.
�سوريا  �سمايل  و”روج”  “الهول”  خميما  وي�سم 
اأك��رث من  الكبري م��ن ه���وؤالء, حيث ي�سكلون  ال��ع��دد 
واأمهاتهم,  االأطفال  من  املحتجزين  من  باملئة   80
ب��ح�����س��ب بع�س  دول����ة   57 ي��ت��ب��ع��ون يف اجل��ن�����س��ي��ات 

التقديرات.
التنفيذي  امل��دي��ر  ف���ورون���ك���وف,  ف��الدمي��ري  وي��ق��ول 
اأحد  خ��الل  االإره����اب,  ملكافحة  املتحدة  االأمم  ملركز 
الدويل,  االأم���ن  ملجل�س  االف��رتا���س��ي��ة  االج��ت��م��اع��ات 

اإنهم ينتمون ل�60 دولة.

ما م�صري �لعائدين؟
قال مكتب رئي�س وزراء بلجيكا يف بيان عن م�سري 
ال�ست  الن�ساء  “نقلت  واأطفال:  ن�ساء  من  القادمني 
�سوؤون  املكلفة  النيابة  االأطفال  واأودع  ال�سجن,  اإىل 
ال��الزم��ة مبوجب  ال��ت��داب��ري  ات��خ��ذت  ال��ت��ي  ال�سباب 

قانون حماية القا�سرين«.
االأط��ف��ال يف جمتمعات ج��دي��دة بدال  دم��ج  ومرحلة 
من املع�سكرات واملخيمات بالغة ال�سعوبة, لذا ي�سع 
القانون االأوروبي قوانني �سديدة ال�سرامة للتعامل 

مع العائدين ال�سغار.
ويقول ح�سني خ�سر نائب رئي�س املجل�س االحتادي 
للهجرة باحلزب اال�سرتاكي الدميقراطي يف اأملانيا, 
برامج  و�سع  يتم  اإن��ه  عربية”,  نيوز  “�سكاي  ملوقع 
وفح�سهم  ع��ودت��ه��م  بعد  ل��الأط��ف��ال  نف�سية  ت��اأه��ي��ل 
الطفل, مع مراعاة حماكمة  قبل هيئة حماية  من 
اأمهاتهم يف حال ثبوت ارتكابهن جلرائم وتاأهيلهن 
ن��ف�����س��ي��ا اأي�����س��ا ق��ب��ل ع��م��ل��ي��ة ال���دم���ج وال��ت��ع��ام��ل مع 

االأطفال.

خيار�ت م�صتقبل �لأطفال
اال�سرتاتيجي  اخل��ب��ري  ي��ع��ت��رب  اأخ�����رى,  ج��ه��ة  وم���ن 
العميد �سمري راغ��ب, يف حديثه  ملوقع”�سكاي نيوز 
ثالث  ال  خيارين  اأم���ام  داع�����س  اأط��ف��ال  اأن  عربية”, 
لهما, االأول العودة اإىل اأوطانهم االأوروبية مع اإعادة 
االأع���راف  ك��اف��ة  يف  ف�”الطفل  املجتمع,  يف  دجم��ه��م 
لو  حتى  ج��رم  على  يحا�سب  ال  الدولية  وال��ق��وان��ني 
ارتكبه, ومن الطبيعي اأن يف�سل عن اأمه خوفا عليه 
مع  العي�س  فر�سة  ومنحه  املتطرفة,  اأف��ك��اره��ا  م��ن 
تاأهيل  اأوروب��ا مع  املتواجدين يف  اأ�سرته  اأف��راد  اأح��د 

نف�سي وجمتمعي«.
اأما اخليار الثاين, الذي يعتربه راغب وارد احلدوث, 
مما  احل��ال��ي��ة,  اأماكنهم  يف  االأط��ف��ال  ببقاء  فيتعلق 

اأجيال  بتكوين  العامل  وعلى  عليهم  خطورة  ي�سكل 
جديدة متطرفة.

�صحايا �خلالف
“داع�س”  اأطفال  ا�ستعادة  التباطوؤ يف  ويف�سر راغب 
حتكم  م���واد  تت�سمن  ال  االأوروب���ي���ة  “القوانني  ب���اأن 
من  اأوروب����ا  �سهدته  م��ا  اأن  خا�سة  االإع�����ادة,  عملية 
ظاهرة ان�سمام مواطنيها اإىل تنظيم اإرهابي للقتال 
اأمر غري  التحالف الدويل  اأخرى وقوات  �سد دولة 
م�سبوق, لذا على الربملانات االأوروبية ت�سريع لوائح 

تتنا�سب مع هذا الو�سع اال�ستثنائي«.
وبح�سب خ�سر, فاإن اأوروبا تعي�س وقتا ع�سيبا حتت 
�سغط املنظمات غري احلكومية الإعادة كافة عائالت 
مع�سكرات  م��ن  واأمهاتهم  االأط��ف��ال  م��ن  “داع�س” 
هم  “داع�س”  اأط��ف��ال  اأن  معتربا  وال��ع��راق,  �سوريا 
للعي�س  الإجبارهم  املعادلة  هذه  االأك��رب يف  ال�سحية 

يف جمتمع متطرف دون اأدنى ذنب.
وي��ل��ف��ت ن��ائ��ب رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س االحت�����ادي للهجرة 
ب��احل��زب اال���س��رتاك��ي ال��دمي��ق��راط��ي يف اأمل��ان��ي��ا, اإىل 
اإعادة  اأوروب��ا يف  التي تواجه  ال�سعوبات  “�سمن  اأنه 
احلكومة  فمثال  ب���االإج���راءات,  يتعلق  م��ا  االأط��ف��ال 
���س��وري��ا, مم��ا يعطل  االأمل��ان��ي��ة ال متتلك قن�سلية يف 
اإج�����راءات اال���س��ت��ئ��ن��اف ���س��د اأح��ك��ام اإع����ادة االأطفال 

واأمهاتهم التي اأمرت بها املحكمة حتى االآن«.
وي�سيف: 

اأخرى  ودب��ل��وم��ا���س��ي��ة  لوج�ستية  ت��ع��ق��ي��دات  “تظهر 
حول عودة االأطفال مع اأمهاتهم, فاأوروبا ت�سر على 
ف�سل الطفل عن والدته, خا�سة مع اإ�سدار مذكرات 
توقيف بحق 8 �سيدات قادمات من �سوريا والعراق, 
املخيمات  ي��دي��رون  ال��ذي��ن  االأك�����راد  يتم�سك  بينما 
اأع��داد قليلة من  بعودة الطفل مع ذوي��ه, لذا ع��ادت 
االأطفال والن�ساء يف العاميني املا�سيني«.كما ت�سبح 

الأم��ه��ات��ه��م م�سكلة  االأط���ف���ال  ن�سب  اإث���ب���ات  ���س��م��ان��ة 
م��ق��ارن��ات احلم�س  اإج�������راءات  الأن  ن��ظ��را  ج���دي���دة, 
اأمر  اح��ت��ج��ازه  م��ن��اط��ق  وذوي����ه يف  للطفل  ال���ن���ووي 

معقد, بح�سب خ�سر.

�أطفال د�ع�س يف �أرقام
اأط��ف��ال واأمهاتهم   5 امل��ا���س��ي, ع���اد  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  يف 
 6 اأملانيا, بينما غ��ادر  اإىل  اأي��ت��ام  اآخ��ري��ن  اأط��ف��ال  و7 
اأطفال و�سيدتان من خميمات �سمال �سرقي �سوريا 

بني  بالتن�سيق  االإع����ادة  عمليات  واأت���ت  فنلندا,  اإىل 
اإن�سانية  ك�”حاالت  العائدين  ت�سنيف  بعد  البلدين 
معر�سة للخطر«.وا�ستعادت فرن�سا 35 طفال فقط 
�سورية  خميمات  يف  فرن�سي  طفل   250 ب��ني  م��ن 
الوطنية  اللجنة  ت��ق��دي��رات  بح�سب   ,2019 منذ 

الفرن�سية اال�ست�سارية حلقوق االإن�سان.
وي�سري خ�سر, اإىل اأن االأعداد التي عادت اإىل اأملانيا 
دي�سمرب  وح��ت��ى   2019 اأغ�سط�س  م��ن  ال��ف��رتة  يف 
2020 ال تتجاوز 19 طفال و4 �سيدات على مدار 

3 ح��م��الت اإع����ادة, م��ا ي��وؤك��د على ب��طء االإج����راءات 
املقاتلني  اأق������ارب  ك��اف��ة  ا���س��ت��ع��ادة  يف  واال���س��ت��ج��اب��ة 
50 �سيدة و150 طفال ما  االأجانب, ويتبقى نحو 

بني مع�سكرات و�سجون.
اجلن�سيات  حملة  م��ن  “داع�س”  اأط��ف��ال  وب��خ��الف 
االأوروب���ي���ة, ي��وج��د ك��ذل��ك اأط��ف��ال الآب����اء م��ن تركيا 
وكذلك  طاجكي�ستان,  م��ث��ل  ال��و���س��ط��ى  اآ���س��ي��ا  ودول 
ورو�سيا وكو�سوفو واإندوني�سيا وغريها, فيما حتاول 

هذه الدول ا�ستعادة اأبنائها على دفعات.

عمليات االإجالء من الغرب االأمريكي م�شتمرة جراء احلرائق 
•• مونرتيال-اأ ف ب

فّر اآالف ال�سكان من األ�سنة النريان يف غرب كندا, حيث �ستن�سر ال�سلطات مئات الع�سكريني ملكافحة 
احلرائق ال�سر�سة التي جتتاح اأي�سا مناطق يف غرب الواليات املتحدة.

وقالت امل�سوؤولة عن منطقة يف هذه املقاطعة الغربية مارغو واغر “لدّي مقطورة للعطالت, هذا 
اأربع �سنوات  بعدما ا�سطرت بدورها اإىل اإخالء بيتها.وهذه املرة الثانية خالل  منزيل اجلديد” 
جراء  للتهديد  كولومبيا  بريتي�س  مقاطعة  بو�سط  ريفية  منطقة  يف  منزلها  فيها  يتعر�س  التي 
حريق.واأعلنت املقاطعة حالة الطوارئ الثالثاء ب�سبب انت�سار احلرائق, وتلقى اأكرث من 5,700 
�سخ�ساً تعليمات باإخالء منازلهم.وقالت واغر “فعلنا ذلك يف العام 2017 و�سنفعل ذلك جمدداً. 
هل االأمر مرهق وخميف؟ بالتاأكيد هو كذلك«.وت�ستعد مناطق جماورة لالأ�سواأ, اإذ من املتوقع اأن 
تت�سع رقعة احلرائق يف االأيام املقبلة ب�سبب عوامل احلرارة والرياح املرتفعة, ما من �ساأنه اأن يزيد 

ال�سغط على 3,180 من عنا�سر االإطفاء املنت�سرين على االأر�س.وقالت رئي�سة بلدية اأ�سكروفت 
باربارا رودين, “لقد ع�ست يف اأ�سكروفت منذ قرابة 25 عاماً ومل اأر �سيئاً مماثاًل على االإطالق”. 

واأعلنت بلديتها منذ 14 متوز/يوليو حالة التاأهب الق�سوى.
و�سّرح رئي�س حكومة املقاطعة جون هورغان “اإنه تذكري وا�سح باأن تغرّي املناخ يوؤثر علينا اإىل ما 
ال نهاية, �سواء اأكان ذلك عرب مو�سم �سعب حلرائق الغابات اأو الفي�سانات اأو حتى القبة احلرارية 

التي ع�سناها«.
يف  اآخرين  و120  كولومبيا  بريتي�س  يف  اإ�سافياً  ع�سكرياً   350 لن�سر  الكندية  القوات  وت�ستعد 
مانيتوبا, وهي مقاطعة يف و�سط البالد تكافح احلرائق, وفق املتحّدث با�سم وزارة الدفاع الوطني 
جون نيذركوت. وي�ساند نحو 75 عن�سراً من قوات االأمن يف اأونتاريو رجال االإطفاء يف مهماتهم.
اأ�سابيع غرب كندا التي �سهدت موجة حر �سديدة نهاية حزيران/ جتتاح هذه احلرائق منذ عدة 

يونيو, ب�سبب االحرتار املناخي, بح�سب خرباء.

يف اجلانب االآخر من احلدود يف الواليات املتحدة, يت�سّدى رجال االإطفاء حلرائق �سخمة, باتت 
وفق خرباء, تخلق “مناخها اخلا�س«.ويجتاح قرابة ثمانني حريق هائل مئات اآالف الهكتارات يف 
واليات عّدة يف غرب البالد, اأكربها حريق “بوتليغ” الذي اندلع يف اأوريغون واأتى خالل اأ�سبوعني 
على م�ساحة من الغابات والنباتات تعادل مدينة لو�س اأجنلي�س.وقال ماركو�س كوفمان من خدمة 
الطاقة  الكثري من  للغاية ويوّلد  “احلريق �سخم  بر�س  لوكالة فران�س  الوالية  الغابات يف  اإدارة 
كاليفورنيا  والية  نف�سها«.يف  وتغذي  الربق  “توّلد  م�سيفاً  بها”,  خا�ساً  مناخاً  تخلق  باتت  التي 
الذي نتج على االأرجح عن �سقوط �سجرة  املجاورة, مت اإخالء قرى عدة مع تقّدم حريق “ديك�سي”, 
على خطوط كهرباء ل�سركة تزويد رئي�سية, اعرتفت يف وقت �سابق بالت�سّبب يف اندالع حريق يعّد 

االأكرث دموية يف تاريخ كاليفورنيا احلديث.
تلك  من  ب��دءاً  الكهرباء,  الكيلومرتات من خطوط  اآالف  االأرب��ع��اء عزمها طمر  ال�سركة  واأعلنت 

املوجودة يف املناطق التي اأدت اىل اندالع احلرائق خ�سية من كوارث اأخرى.

نافذة 
م�صرعة

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

•• ريت�سارد مارتينو*

اجلوية  ال��ق��وات  ق�سفت   ,1941 دي�سمرب   6 يف      
مما  ه��ارب��ور,  ب��ريل  يف  االأمريكية  القاعدة  اليابانية 
قتيال   2403 وخ���ّل���ف  ب���ارج���ت���ني,  غ����رق  اإىل  اأدى 

و1178 جريًحا.
    بعد ثمانني عاًما, هل تعرفون كيف ميكن اأن تبداأ 

حرب عاملية؟
    بهجوم اإلكرتوين...

    ال طائرات اأو غوا�سات اأو قاذفات.
    مت�سللون فقط ي�سغطون على لوحة املفاتيح.

جي�س من القرا�سنة
     يف الواقع, ميكننا القول اأن هذه احلرب قد بداأت 

فعال.
ن�����س��رت جم��ل��ة نيويوركر  اأ���س��اب��ي��ع,  ب�����س��ع��ة  ق��ب��ل      
حول  العقل  يحرّي  ت��ق��ري��ًرا  االأ�سبوعية,  االأمريكية 
الكوري  النظام  نفذها  التي  االإلكرتونية  الهجمات 

ال�سمايل يف جميع اأنحاء العامل.
    تبدو الرواية وكاأنها فيلم خيال علمي.

اأون,  كيم جونغ  نظام  ق��ام  االأخ���رية,  ال�سنوات      يف 
بتجميع جي�س من القرا�سنة االلكرتونيني يفعلون 
�سيًئا واحًدا فقط, 24 �ساعة يف اليوم, �سبعة اأيام يف 

االأ�سبوع: ابتزاز ال�سركات االأجنبية.
للغاية, هوؤالء  قوية  باأجهزة كمبيوتر       م�سلحون 
اجلنود اجلدد, املدفوعني واملدربني من قبل النظام 
الكمبيوتر  ���س��ب��ك��ات  ي��خ��رتق��ون  ال�����س��م��ايل,  ال���ك���وري 
احل�سا�سة  ال��ب��ي��ان��ات  وي�����س��رق��ون  ال��ك��ربى,  لل�سركات 

للغاية وي�سلون عملياتها.
     ثم يطلبون من روؤ�ساء هذه ال�سركات دفع ثروة 

�سغرية ال�ستعادة ا�ستخدام �سبكتهم.
واجلامعات  اخلا�سة  ال�سركات  ترف�س  ر�سمًيا,       
االإلكرتونية,  للهجمات  �سحية  تقع  التي  وال���دول, 

الدفع بحجة اأنك ال تتفاو�س اأبًدا مع القرا�سنة.
يخ�سعون  معظمهم  ر���س��م��ي,  غ��ري  ب�سكل  ل��ك��ن       

لالبتزاز.
    وم�����اذا ي��ف��ع��ل ن��ظ��ام ك���وري���ا ال�����س��م��ال��ي��ة مباليني 

الدوالرات التي يبتزها كل �سهر؟

   ميّول جي�سه “التقليدي«.
     يف انتظار اليوم العظيم ال��ذي �سيكون فيه قادًرا 
على غ��زو ج��اره اجل��ن��وب��ي, واإع����ادة توحيد -اأخ���رًيا-

البالد...
تهديد لالأمن

التي  ال��وح��ي��دة  ال��دول��ة  لي�ست  ال�سمالية  ك��وري��ا      
تت�سرف بهذه الطريقة.

���ا ج��ي�����ًس��ا من       ت�����س��ت��خ��دم ال�����س��ني ورو����س���ي���ا اأي�������سً
القرا�سنة.

    لقد اأدان���ت ال��والي��ات املتحدة واالحت���اد االأوروب���ي 
“�سلوك  املا�سي  االثنني  العظمى  وبريطانيا  وكندا 
واملزعزع  وامل��خ��رب  امل�����س��وؤول  غ��ري  ال�سيني  ال��ن��ظ��ام 
لال�ستقرار يف الف�ساء االإلكرتوين” -�سلوك اإجرامي 

ميثل,
“ تهديدا كبريا  االأمريكي,  وزي��ر اخلارجية   ح�سب 

القت�ساد واأمن الواليات املتحدة و�سركائها ».
   يف ي���وم م��ن االأي�����ام, ي��ج��ب اع��ت��ب��ار ه���ذه الهجمات 
االإلكرتونية على حقيقتها: لي�ست جمرد جرائم �سد 

املمتلكات, بل اإعالنات حرب حقيقية.
الذين يف خدمة  املجرمني,  ه��وؤالء  ال��ي��وم, يهاجم     

اأنظمة منحرفة, ال�سركات البتزاز االأموال منها.
ي���وم م���ا, �سيعطل ه����وؤالء اجل��ن��ود �سبكات  ل��ك��ن يف     
حتى  اأو  النووية  واملحطات  النقل  واأنظمة  الطاقة 

�سبكات اإمدادات املياه اأو النفط اأو الغاز الطبيعي.
   ماذا �سنفعل حينها؟

موظفون �سغار طيبون
البيانات, واالبتزاز على    حمالت الت�سليل, و�سرقة 
ال��ط��ائ��رات بدون  ع��ن هجمات  ناهيك  وا���س��ع,  ن��ط��اق 
من  الكيلومرتات  اآالف  بعد  على  ت�سرّي  التي  طيار 
م�سرح العمليات: ان حروب القرن احلادي والع�سرين 

�ستكون افرتا�سية ب�سكل متزايد.
ول��ن ينظروا  اأ���س��ل��ح��ة,  اأي  ي�ستخدم اجل��ن��ود  ول��ن     
ال�ساعة  امل��ن��زل  اإىل  و�سيعودون  اأع��دائ��ه��م,  اأع��ني  اإىل 

ال�ساد�سة م�ساًء لتناول الع�ساء مع اأطفالهم.
   مثل �سغار املوظفني الطيبني.

     مل تكن احلرب بهذه النظافة من قبل.
    هل هذا تقدم...؟

هجمات �شيربانية اأو اإعالنات حرب...؟

* كاتب عمود ومقدم بر�مج يف �لإذ�عة و�لتلفزيون �لكندي
ترجمة خرية �ل�صيباين



اجلمعة   23  يوليو    2021  م   -    العـدد   13296  
Friday    23   July   2021   -  Issue No   13296

11

عربي ودويل

»�صوء ت�صيري«
   لقد اعترب رئي�س احلكومة ه�سام 
راأ����س  ع��ل��ى  امل���ه���دي  اأداء  امل�����س��ي�����س��ي 
الطبيب  ه��ذا  غ��ري حا�سم.  ال���وزارة 
ا�ستبداله  يفرت�س  كان  الع�سكري, 
الرئي�س  ان  اال  اأ���س��ه��ر.  �سبعة  قبل 
التعديل  اأوق���������ف  ����س���ع���ي���د,  ق���ي�������س 
�سبهة ف�ساد  باأكمله, جراء  ال��وزاري 
تتعلق بالعديد من الوزراء املعينني. 
وي���ب���دو اإن االأزم������ات امل��ت��الح��ق��ة يف 
يف  الغلبة  لها  كانت  ال�سحة  قطاع 

النهاية على الو�سع القائم.
  وق����د اأك�����د ه�����س��ام امل�����س��ي�����س��ي اأن���ه 
ال�سحة  اإق���ال���ة وزي����ر  ق����رار  ات��خ��ذ 
�سوء  ‘’عاين  اأن  بعد  املهدي  ف��وزي 
الت�سيري يف قيادة هذه الوزارة التي 
العلمية  واملراجع  بالكفاءات  تزخر 

واالإدارية«. 
الوزير  ‘’نّبهت  م�سي�سي  وق����ال    
اإىل  اأوىل  م���رح���ل���ة  يف  ال�������س���اب���ق 
�سرورة ا�ستباق امكانية نق�س مادة 
اتخاذ  ي��ت��م  مل  ول���ك���ن  االأك�����س��ج��ني 
ال���ق���رارات امل��ن��ا���س��ب��ة, ث��م ق��دم��ت يف 
مرحلة ثانية الأقوم باتخاذ قرارات 

بنف�سي«.
ا�ستدعاء كل  ‘’قرار  وتابع موؤكدا    
يوم  التلقيح  تلقي  اإىل  التون�سيني 
�سعبوي, ميكن  قرار  اال�سحى  عيد 
فيه  اأن  خا�سة  ب��االإج��رام��ي,  و�سفه 
وال�سلم  التون�سيني  ل�سحة  تهديدا 
االأه��ل��ي. هو ق��رار م�سقط ومل تتم 
والوالة  احلكومة  رئي�س  ا�ست�سارة 
والقيادات االأمنية اأو الرجوع للجنة 
اأو الهيئة الوطنية ملجابهة  العلمية 

كورونا قبل اتخاذه«.
   وذه����ب رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة, ه�سام 
امل�سي�سي خطوة ابعد مبقا�ساة وزير 
العدل  املقال, وكلف وزي��رة  ال�سحة 
الدعوى  وحتريك  باإثارة  بالنيابة, 
بخ�سو�س  العمومية  النيابة  ل��دى 
اخلا�سة  ال���ت���ل���ق���ي���ح  م����راك����ز  ف���ت���ح 
ب���ال���ت���وق���ي م����ن ف����ريو�����س ك����ورون����ا 

الثالثاء, ب�سورة ع�سوائية.

هكذ� علم �لوزير باإقالته
   اأزيح فوزي مهدي بعد اليوم االأول 

���س��ّد ف��ريو���س ك����ورون����ا... ك��ي��ف مّت 
الدولة  ���س��ي��ا���س��ة  اأّن  واحل�����ال  ذل���ك 
على  ال  التباعد  ف��ر���س  على  ت��ق��وم 
ال���ذي وق��ع ب�سفة غري  االك��ت��ظ��اظ 
مّما  الهدف  ومق�سودة...  طبيعية 
ح���دث االج��ت��م��اع وب���ث ال��ف��و���س��ى يف 

مراكز التلقيح” ح�سب تعبريه.
   و����س���ّدد ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����س��ي على 
التلقيح  م��راك��ز  اأم���ام  ح�سل  م��ا  اأّن 
عيد  ‘’يوم  مت�سائال  غ��ري��ب,  اأم���ر 
الوحيد  اليوم  هو  تقريبا  اال�سحى 
يف ال�����س��ن��ة ال�����ذي ت���ك���اد ت���ك���ون فيه 
ال�سوارع فارغة فكيف خرج ع�سرات 
نف�س  يف  ال��ت��ون�����س��ي��ني  م���ن  االالف 
االأ�سحية  عيد  هو  هل  التوقيت... 

اأم عيد الت�سحية بالتون�سيني؟«.
م���ن فو�سى  ح����دث  م���ا  اأن  واأّك������د    
يعّد  ال��ت��ل��ق��ي��ح  م���راك���ز  وت���زاح���م يف 
التون�سيني,  ارتكبت يف حّق  جرمية 

وان الهدف فقط ن�سر الفو�سى«.
  وكان �سعيد قد اعترب, يف ت�سريح 
ل��ق��ن��اة ال��ع��رب��ي��ة, اأن م���ا ح�����س��ل يف 
مدّبرة  ‘’عملية  ال��ت��ل��ق��ي��ح  م���راك���ز 
املنظومة  يف  ال��ن��اف��ذي��ن  ق��ب��ل  م���ن 
بل  التلقيح  لي�س  هدفها  ال�سيا�سية 

ن�سر العدوى’’ على حد تعبريه. 
ال�سحة  اإدارة  ت��������ويّل  وع������ن      
ال�سحية,  االأزم���ة  اإدارة  الع�سكرية 
قانونيا  نظاما  ‘’اأن  �سعيد  اأو���س��ح 
اأتت  ال��ت��ي  امل���ع���دات  ل��ه��ذه  �سيو�سع 
من كل البلدان لتكون حتت اإ�سراف 

املوؤ�س�سة الع�سكرية<<.
   يف االث���ن���اء م����ازال ال���وب���اء يفتك 
اإح�سائية  اآخر  وت�سري  بالتون�سيني 
اىل وفاة ب�سبب الفريو�س, 17821 

تون�سيا منذ بداية الوباء.
ال�سحية  امل�ساعدات  تهاطل  ورغ��م   
ال���ع���رب���ي���ة وال����دول����ي����ة, ي�����س��ت��م��ر يف 
احل�سابات  ت�سفية  م�سل�سل  تون�س 
حياة  ي��ه��دد  ب���ات  ال����ذي  ال�سيا�سية 
وزراء  �ستة  وب��ت��ع��ي��ني  ال��ت��ون�����س��ي��ني. 
�سهًرا,  وع�����س��ري��ن  واح����د  يف  ���س��ح��ة 
تو�سع  ال�����س��ي��ا���س��وي��ة  ال��ل��ع��ب��ة  ف�����اإن 
قائمة االأح��زاب اخلا�سرة... وتدفع 
الكفر  م����زي����د  اىل  ال���ت���ون�������س���ي���ني 

بال�سيا�سة وال�سيا�سيني. 

ا�سرتاتيجية  املفتوح.  التطعيم  من 
مراكز  م��ن  ال�سكان  متكن  ج��دي��دة 
يوم  يف   .18 ���س��ن  م���ن  ا���س��ت��ق��ب��ال 
امتد  الر�سمية,  اإج���ازة  ي��وم  العيد, 
اىل  التطعيم  يف  ال��راغ��ب��ني  انتظار 

اأكرث من �ست �ساعات. 
   وحتت ح��رارة �سم�س عالية -35 
اإىل  ال��ت��وت��ر  -اأدى  تون�س  يف  درج���ة 
اإغ��الق بع�س املراكز. واأث��ارت �سور 
احل�������س���ود امل���زدح���م���ة خم�����اوف من 
حتول بع�س الطوابري اإىل جتمعات 
عمالقة. لتفرز اأزمة عدوى جديدة 
تن�ساف اىل اأزمة االأك�سجني -الذي 
العناية  وح���دات  بع�س  اإل��ي��ه  تفتقر 

املركزة. 
  النتيجة: اأقيل الوزير من من�سبه 
ببيان �سحفي مقت�سب وعلم املعني 
ال�سبكة  ت�سفح  مهدي باخلرب عرب 

االجتماعية. 
   وعرب تدوينة على �سفحته على 
املُقال  ال�سحة  وزي��ر  اأك��د  في�سبوك, 
فوزي املهدي اأنه تلقى خرب اإعفائه 
اأن نبهه  ‘’عرب و�سائل االإعالم بعد 

اإليه �سديق بالهاتف«.
  وكتب فوزي املهدي “علمتني عقود 
مهمة  ل��ك��ل  اأن  ال��ث��الث��ة  اجل��ن��دي��ة 
اأو  األقي �سالحي  واأال  بداية ونهاية 
العهدة  بت�سليم  اإال  موقعي  اأغ����ادر 
يف  ع��م��ل��ت  ب���ع���دي.  �سيتحملها  مل���ن 

ف��وزي مهدي  املُقال  ال�سّحة  لوزير 
اأّنه قام بدعوته ليبنّي دوره والعمل 
ال��ك��ب��ري ال����ذي ق���ام ب��ه م��ع ال�سحة 
الع�سكرية والقوات امل�سلحة االأمنية 
وخالل تقّلده حقيبة وزارة ال�سّحة 
�سعب  ظ����رف  يف  اأ����س���ه���ر   10 مل�����ّدة 

ب�سبب جائحة كورونا.
  واأّكد �سعّيد اأّنه بينما كانت اجلهود 
متوا�سلة لتوفري اللقاحات واملعدات 
وباء  ملجابهة  للم�ست�سفيات  الطبية 
كورونا ‘’وفيما نحن �ساهرون على 
اآخرون  هناك  االأوك�سيجني  توفري 
�سيقومون  كيف  يفكرون  �ساهرون 

بتحوير وزارّي«.
الغتيال  و���س��ل��ن��ا  “اليوم  وق����ال     
قارورة  عن  نبحث  نحن  املواطن... 
اأوك�����س��ي��ج��ني اآخ�����رون ي��ب��ح��ث��ون عن 
كيفية ن�سر املر�س لدى التون�سيني 
بالف�سل  معينني  اأ���س��خ��ا���س  الت��ه��ام 
رئي�س  ع���ل���ى  حم�������س���وب���ون  الأّن�����ه�����م 

اجلمهورية” ح�سب تعبريه.
من  اأّن  على  �سعّيد  قي�س  و���س��ّدد     
ت�����س��ب��ب يف ه���ذه ال��ك��ارث��ة ي��ج��ب اأن 
م�سيفا  كاملة,  م�سوؤوليته  يتحمل 
يوم  باأ�ساحي  لي�سوا  “التون�سيني 

عيد اال�سحى«.
“هناك جملة     وقال �سعّيد ملهدي 
من الت�ساوؤالت تتعلق بدعوة ال�سبان 
اإىل عدد من املراكز لتلقي التلقيح 

�سعيد يتفقد مركز تلقيح رئي�س احلكومة ووزير ال�سحة بالوكالة اجلديد

امل�ساعدات العربية والدولية مل تتوقف

فو�سى ت�سببت يف اقالة الوزير فوزي مهدي وزير ال�سحة املقال

الدولة  رئي�س  م��ن  م��ق��رب  امل��ع��زول 
ال������ذي ه����و يف �����س����راع م���ف���ت���وح مع 
ال��ق�����س��ب��ة. ���س��ل��ل ���س��ي��ا���س��ي ك��ام��ل يف 
ت��ون�����س ت���اأث���رت م��ن��ه امل��ع��رك��ة �سد 
ال��وب��اء مميًتا  ال��ف��ريو���س. ومل يكن 

اأبًدا مثل هذا ال�سيف.

ت�صفية �حل�صابات �صيا�صيًا

وزارة ال�سحة بعقل الوزير واأخالق 
الطبيب و�سرف اجلندي ومل اأ�سمح 
اأن ت�ستدرجني,  لل�سيا�سة وتقلباتها 
اأرى  واأن��ا  ت�ستدرجني  اأن  لها  وكيف 
يوميا رمالها املتحركة تبتلع معا�س 

النا�س وحياتهم!«.
   وحت���م���ل ط��ري��ق��ة االإق����ال����ة نكهة 
فالوزير  ب��ام��ت��ي��از.  ق��وي��ة  �سيا�سية 

امل�ساعدات  اأن  واأو����س���ح  كارثة”. 
اإىل  تتدفق  التي  العديدة  الدولية 
م�سر,  االإم�����ارات,  )فرن�سا,  تون�س 
ال�سعودية,  اجل������زائ������ر,  امل�����غ�����رب, 
هي   )... الكويت  االأردن,  اإيطاليا, 
ن��ت��ي��ج��ة م����ب����ادرات����ه. ط���ري���ق���ة غري 

مبا�سرة للرد على خلع املهدي.
  و�سّدد قي�س �سعّيد خالل ا�ستقباله 

مل�سته  ����س���ع���ي���د  ق���ي�������س  واأ�������س������اف    
وع�سرين  اأرب������ع  ب��ع��د  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
ال�سيا�سية.  ال���ظ���روف  م���ن  ���س��اع��ة 
اأثناء زيارته ملركز التطعيم, اأراد اأن 
اإدارة  اإىل  اأزم��ة كوفيد  ب��اإدارة  يعهد 
ال��ت��ي تتمثل  ال��ع�����س��ك��ري��ة,  ال�����س��ح��ة 
“ت�سميم خطط  اإح��دى مهامها يف 
ال���ت���دخ���ل ال���ط���ب���ي يف ح���ال���ة وق����وع 

- يف غ�شون 21 �شهًرا, تداول �شتة وزراء على وزارة ال�شحة 

يف ��صتمر�ر لالأزمة �ل�صيا�صية:

�شحة التون�شيني يف مزاد �شيا�شي خميف...!
•• الفجر –تون�ض

     يبدو �أن “�لوزير بالوكالة” �أ�صبح هو �لقاعدة يف تون�س 
هو  �ل�صرفة  �لتون�صية  �لريا�صة  هــذه  يف  �مل�صجلني  ــر  و�آخ
حممد �لطر�بل�صي وزير �ل�صوؤون �لجتماعية ووزير �ل�صحة 

بالوكالة. حيث موكول له �أن يدير وز�رتني و�إد�رتني على خط 
�لنار يف مو�جهة �لأزمة �ل�صحية و�لأزمة �لجتماعية.

 2019    �إنه �ل�صاد�س...! منذ �لنتخابات �لت�صريعية لعام 
�ل�صحة  وز�رة  ر�أ�ــس  على  وزر�ء  �صتة  مّر  حكومات,  وثــالث 
�آخر  ت�صليم  موكب  �نتظم  �خلمي�س,  �أم�س  �صباح  �لتون�صية. 

�لطر�بل�صي,  حممد  �جلديد,  “�ملوؤقت”  �لوزير  بني  لل�صلطة 
وفوزي �ملهدي, �لذي �أقيل ب�صكل مهني ح�صب جميع �ملالحظني 

وحتى �ل�صيا�صيني.
رجل  �حلــايل,  �لجتماعية  �ل�صوؤون  وزيــر  �لطر�بل�صي,      
“طبيب” �صد كوفيد.  �لنقابية �ل�صعبة يتحول �ىل  �مللفات 

هذ�  من  باحلرج  و�صعوره  للمن�صب  رف�صه  �لبد�ية  يف  ��صيع 
مهدي  فــوزي  حمل  يحل  بان  قبل  �لأخــري  يف  لكنه  �لتعيني, 
�لذي �صغل �حلقيبة طيلة ع�صرة �أ�صهر. و�لذي بدوره كان قد 
خلف حبيب �لك�صو �لذي مل يتجاوز ثمانية و�أربعني يوًما يف 

من�صبه. “�إنه �صرك”, يقول كثريون باأ�صى.

- �شعّيد: ما ح�شل يوم العيد جرمية مدّبرة 
هدفها ن�شر العدوى ال التلقيح

- امل�شي�شي: ا�شتدعاء التون�شيني للتلقيح 
يوم العيد قرار �شعبوي واإجرامي

- �شعّيد: نحن �شاهرون على توفري االأك�شيجني... 
واآخرون يفكرون يف التحوير الوزاري 

- احلكومة ترفع دعوى ق�شائية حول
 ع�شوائية فتح مراكز التلقيح
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عربي ودويل

اأك��رب �سركة     علي ب��اب��ا, ه��ي االآن 
م���دف���وع���ات وب���ي���ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة يف 
حمرك  كونها  عن  ف�ساًل  ال��ع��امل, 
 ,2019 ع��ام  الت�سوق.  ع��ن  بحث 
مليار   917 ي��ع��ادل  م��ا  و���س��ع  مت 
يورو من الطلبات على من�ساتها. 
ح��ج��م اأع��م��ال اأك���رب ب��ث��الث مرات 
االأمريكية.  االأم�����ازون  ح��ج��م  م��ن 
العديد  يف  م����وج����ودة  ب���اب���ا  وع���ل���ي 
على  ا�ستحوذت  وق��د  البلدان,  من 
اأن���واع  جميع  ا���س��رتت  اأو  ح�س�س 

ال�سركات.
    ي�سمح األيباي, وهو نظام الدفع 
اأطلقته علي بابا, وي�ستخدم  الذي 
ال�سني,  يف  وا�����س����ع  ن����ط����اق  ع���ل���ى 
بالدفع مقابل كل �سيء با�ستخدام 
هاتف ذكي ب�سيط, وبالتايل بدون 
ط���رح  مت   ,2014 ع������ام  ن����ق����ود. 
ال�سركة لالكتتاب العام يف بور�سة 
اكتتاب عام  ت�سجيل  نيويورك, مع 
ويف  دوالر.  مليار   25 بلغ  قيا�سي 
فابيو�س,  ل��وران  العام, ذهب  نف�س 
اآنذاك,  الفرن�سي  اخلارجية  وزي��ر 
ما  ج�����اك  ل���ل���ق���اء  ه��ان��غ��ت�����س��و  اإىل 
وت���وق���ي���ع ات��ف��اق��ي��ة م���ع ع��ل��ي بابا 
املنتجات  زي���ادة ظ��ه��ور  اإىل  ت��ه��دف 

الفرن�سية على علي بابا. كوم.

وديــدي  وتين�صنت  بابا  علي 
حتت �ل�صغط

   ول��ك��ن, يف خ��ري��ف ع��ام 2020, 
لتحقيق  هدًفا  بابا  علي  اأ�سبحت 
ج���ه���از م��ك��اف��ح��ة االح���ت���ك���ار ال���ذي 
اتهمها ب� “انتهاك قواعد مكافحة 
مفاجئ  �سغط  وحتت  االحتكار”. 
ال�سينية,  ال�����س��وق  ���س��ل��ط��ات  م���ن 
عن  التخلي  على  ال�سركة  اأُج��ربت 
للتكنولوجيا  اآن��ت  جمموعة  اإدراج 

  اإن الرغبة يف ال�سيطرة على القوة 
التكنولوجيات  ل�سركات  املتنامية 
احل����دي����ث����ة, ل��ي�����س��ت م�������س���در قلق 
خم�����س�����س ل��ل�����س��ني وح�����ده�����ا. يف 
ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة, وك����ذل����ك يف 
اأوروبا, قد تنطبق قوانني مكافحة 
االح��ت��ك��ار ع��ل��ى ه���ذه االأن������واع من 
ال���������س����رك����ات. ل���ك���ن االأول������وي������ة يف 
احلر  للعب  ال�����س��م��اح  لي�ست  ب��ك��ني 
والتجارية,  االقت�سادية  للمناف�سة 
تفوق  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  يتعلق  اإن����ه 

احلزب ال�سيوعي.
   ال يرغب القادة ال�سينيون ب�سكل 
مقارنته  مي��ك��ن  و����س���ع  يف  خ���ا����س 
الكبرية,  ال���رو����س���ي���ة  ب��ال�����س��رك��ات 
�سيا�سًيا  دوًرا  روؤ�ساوؤها  يلعب  التي 
دي  فران�سوا  ج��ان  ويعترب  ك��ب��رًيا. 
ميجليو, اأن “اأحد هواج�س احلزب 
ال�����س��ي��وع��ي ال�����س��ي��ن��ي ه���و من���وذج 
منت  لقد  الرو�سية.  االأوليغار�سية 
�سلطة  ق��وت��ه��م ومي��ك��ن��ه��م حت����دي 
بوتني. جاك ما, ي�سبه مثل قطرتي 
ماء, االأوليغار�سية الرو�سية... اإنه 

اأوليغار�س ذو خ�سائ�س �سينية ».
   يف نف�س الوقت, ال يريد احلزب 
ال�سماح  ا  اأي�سً ال�سيني  ال�سيوعي 
باال�ستقرار  راأ����س���م���ايل  الق��ت�����س��اد 
ال�سعبية.  ال�����س��ني  ج��م��ه��وري��ة  يف 
ول��ت�����س��ج��ي��ل ال����ف����رق م����ع ال������دول 
ال��غ��رب��ي��ة, ي�����س��ع��ى ���س��ي ج���ني بينغ 
ال�سركات  ت��ع��زي��ز  اإىل  وف���ري���ق���ه, 
ال�������س���ي���ن���ي���ة امل���م���ل���وك���ة ل���ل���دول���ة. 
وي��ب��دو اأن ه��ذه االأخ����رية اآخ���ذة يف 
ال��رتاج��ع ب��ع��د االإ���س��الح��ات التي 
نهاية  يف  بينغ  �سياو  دن��غ  اأطلقها 
اليوم,  ب��ي��ن��م��ا  ال��ع�����س��ري��ن.  ال���ق���رن 
من الوا�سح اأن االجتاه ال�سائد يف 
ال�سني, هو القيام بكل �سيء لكبح 
الكربى.  ال�سركات اخلا�سة  جماح 
ومن هنا, تعتزم ال�سلطات ال�سينية 
البالد  اقت�ساد  اإدارة  نظام  تعديل 
ب�سكل  عليه  ال�سيطرة  خ��الل  م��ن 
اأك������رب, وم����ن اأج�����ل ه����دف واح����د: 
“باألوان  ل���ل���ب���الد  اإدارة  اإق����ام����ة 
�سينية”, ومن ثمة �سمان مرحلة 
ال�ساروخي  ال�سعود  م��ن  ج��دي��دة 

املتحدة. وبني هذا البلد وال�سني, 
اأق����ام دون���ال���د ت��رام��ب م��ن��اخ حرب 
جو  منها  يتن�سل  ومل  اقت�سادية, 

بايدن.
  ع���ل���ى م��������دار ال����ث����الث����ني ع���اًم���ا 
اأن  م��ن��ذ  ذل�����ك,  ن��ح��و  اأو  امل��ا���س��ي��ة 
واكت�سبت  ال��ت��ح��دي��ث,  يف  ���س��رع��ت 
كبري,  ب�سكل  عظمى  ق��وة  م��الم��ح 
انفتاح  اأي  اأب��ًدا  مل متار�س ال�سني 
املتحدة.  ال���والي���ات  جت���اه  حقيقي 
الالعبني  ب��ع�����س  ا���س��ت��ط��اع  ول��ئ��ن 
ي�سبحوا  اأن  ال�سيني  الرقمي  يف 
يعود  فذلك  اقت�ساديني,  عمالقة 
متاًما  حم�سنون  اأنهم  اىل  جزئًيا 
اذ مل يكن  االأم��ري��ك��ي��ة,  �سد غ��اف��ا 
ال�سماح  لبكني  بالن�سبة  مطروحا 
ال�سينية.  االأرا���س��ي  ب��دخ��ول  لهم 
اأ�سبحت  اأن  ب���ع���د  االآن  ول����ك����ن, 
ديدي,  اأو  بابا  علي  مثل  ���س��رك��ات, 
االأمر  اأ�سبح  �سخمة,  دينا�سورات 
القفز  مي��ك��ن  ال  ق���وى  ت�����س��ب��ح  اأال 
تتمّتع  ب���ات���ت  ال���ت���ي  ه����ي  ع��ل��ي��ه��ا, 
ال�سعب  ع����ادات  ك��ب��ري يف  ب��ح�����س��ور 
ال�سيني. ومن هنا تاأتي احلاجة يف 
نظر ال�سلطات ال�سينية للحد من 

�سلطتها ونفوذها.
  وم������ن ه������ذا امل���ن���ط���ل���ق, ����س���درت 
ال�سينية  االقت�ساد  ل���وزارة  اأوام���ر 
املدفوعات  على قطاع  باال�ستحواذ 
االإلكرتونية الذي طورته علي بابا 
مع األيباي, اأو تين�سنت مع ويت�سات 
ال�سعب على  وم���ن  ك��ب��ري.  ب��ن��ج��اح 
النوع  ه��ذا  ب��اأن  االع���رتاف  النظام 
ي�ستخدم  ال��ع��م��ل��ة  م����ن  اجل����دي����د 
ال�����س��ني, دون  ب�����س��ك��ل م��ت��زاي��د يف 
اإ�سراف ال�سلطات. مت بالفعل حظر 
�سبكة البيتكوين, بينما من املتوقع 
عند تنظيم دورة االألعاب االأوملبية 
فرباير  يف  ب��ب��ك��ني  يف  ال�����س��ت��وي��ة 
عملة  اإط������الق  ي��ت��م  اأن   ,2022
االإلكرتوين  -ال���ي���وان  اإل��ك��رتون��ي��ة 
-ر�سمًيا من قبل جمهورية ال�سني 

ال�سعبية.

بوين ما , املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�سركة تين�سنت

مقر ديدي يف بكني جاك ما , الرئي�س املدير العام ل�سركة علي بابا , يف موؤمتر

ت�سنغ وي, املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي احلايل ل�سركة ديدياحلفاظ على �سطوة احلزب ال�سيوعي
وهونغ  �سنغهاي  اأ���س��واق  يف  املالية 
دي�سمرب   24 يف  ذل��ك,  بعد  كونغ. 
بابا  ع��ل��ي  ع��ل��ى  ُف��ر���س��ت   ,2020
م��ل��ي��ار دوالر   2.8 ت��ع��ادل  غ��رام��ة 
اإي��رادات��ه��ا لعام  ب��امل��ائ��ة م��ن   4 -اأو 
ب�سكل  ان���ت���ق���اده���ا  مت   .2019
ببيع  التجار  مطالبة  على  خا�س 
من�سات  على  ح�سرًيا  منتجاتهم 
ع���ل���ي ب���اب���ا ع���ل���ى ح�������س���اب امل���واق���ع 
ومل  ما  جاك  اختفى  ثم  املناف�سة. 
ون�����س��ف, يف  �سهرين  ب��ع��د  اإال  ي��ع��د 
حفل نظم الأبناء موظفي ال�سركة 

يف هانغت�سو.
   ثم وجهت ال�سلطات التنظيمية 
امل���ال���ي���ة ال�����س��ي��ن��ي��ة ان��ت��ب��اه��ه��ا اإىل 
ظهر  اآخر  رقمي  عمالق  تين�سنت, 
على   .1998 ع�����ام  ك���ان���ت���ون  يف 
ال�سركة  اأن�����س��اأت  اخل�سو�س,  وج��ه 
ويت�سات عام 2011, والذي اأ�سبح 
اأ�سهر تطبيقات املرا�سلة عرب  اأحد 
ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول يف ال�����س��ني, مع 
جميع  يف  ح�ساب  مليار  م��ن  اأك���رث 
ال��ع��امل. يف م��ار���س املا�سي,  اأن��ح��اء 
االإع��الن عن حتقيق ي�ستهدف  مت 
ع��م��ل��ي��ات اال���س��ت��ح��واذ واالن���دم���اج 

التي نفذتها تين�سنت.
   على الفور, ذهب بوين ما, املوؤ�س�س 
لل�سركة,  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����س 
لتنظيم  ال����دول����ة  اإدارة  مل��ق��اب��ل��ة 
ال�����س��وق, ومت االإع���الن ع��ن غرامة 
يعادل  مب���ا  تين�سنت  ���س��د  م��ال��ي��ة 
اأق����ل بكثري  األ����ف ي����ورو. ه���ذا   65
ال����ذي تنباأت  امل��ل��ي��ار ون�����س��ف  م���ن 
الوا�سح  غ��ري  وم��ن  ال�سائعات.  ب��ه 
ما,  ب��وين  اأن  ك��ان��ت حقيقة  اإذا  م��ا 

�سيارات  حجز  يف  االوىل  ال�سركة 
ال�سائقني.  ذات  وال�سيارات  االأجرة 
والرئي�س  امل���وؤ����س�������س  وي,  ت�����س��ن��غ 
التنفيذي احلايل لل�سركة, يحيط 
ب��ه اأ���س��خ��ا���س م��ن ���س��ان��غ��ه��اي, من 
املقربني من جيانغ زميني, رئي�س 
اإىل   1993 من  ال�سيني  ال��دول��ة 
ا�ستياء  ي��ث��ري  ق��د  وه����ذا   ,2003
تو�سًعا  �سهدت  دي���دي,  لكن  بكني. 
�سنوات  ع�����س��ر  م���ن  اأق�����ل  يف  ق���وًي���ا 
وت��ن��وع��ت ت��دري��ج��ًي��ا, ح��ي��ث قدمت 
وتنظيم  الذاتية  اخلدمة  دراج��ات 

م�ساركة ال�سيارات.
ال�سركة,  ا���س��رتت   ,2015 ع��ام     
الرئي�سية,  ال�سينية  مناف�ستها 
اأ�سعار  ح��رب  نهاية  يف  ذل��ك,  وبعد 
م�����س��ت��م��رة, ف�����س��ل��ت ���س��رك��ة اأوب����ر 
االأم��ري��ك��ي��ة م���غ���ادرة ال�����س��ني. عام 
 375 دي������دي  اأح�������س���ى   ,2019
العامل,  ح����ول  م�����س��ت��خ��دم  م��ل��ي��ون 
وب��ل��غ حجم  ���س��ائ��ق.  و15 م��ل��ي��ون 
قيمته  م��ا   2020 ع��ام  مبيعاتها 
21.6 مليار دوالر. باالإ�سافة اإىل 
يف  م��وج��ودة  ال�سركة  ف��اإن  ال�سني, 

رو�سيا واأ�سرتاليا.
ب��ع��د ي��وم��ني من  4 ي��ول��ي��و,     يف 
وول  ب���ور����س���ة  اإىل  دي�����دي  دخ�����ول 
االإ�سراف  ه��ي��ئ��ة  اأم���رت���ه  ���س��رتي��ت, 
ع��ل��ى االأم������ن ال�����س��ي��رباين ب���اإزال���ة 
�سائق  م����ع  ����س���ي���ارة  ط��ل��ب��ه حل���ج���ز 
ال�سبب  االإن���رتن���ت.  م��ن�����س��ات  م��ن 
للوائح  “انتهاك خطري  املقدم هو 
املتعلقة بجمع وا�ستخدام البيانات 

ال�سخ�سية للم�ستخدمني«.
ب���االإ����س���اف���ة اإىل  ت���ق���وم دي������دي,     

ع�سو يف احلزب ال�سيوعي, وع�سواً 
املوؤمتر  نائب يف  االف   3 ب��ني  م��ن 
ال�سعبي الوطني, قد لعبت دوًرا يف 

هذا االعتدال اجللّي.
  يف كل االحوال, �سرتاجع تين�سنت 
ن���واي���اه���ا ت��ن��ازل��ي��ا ل���الن���دم���اج مع 
النا�سئة.  الفيديو  األ��ع��اب  �سركات 
 10 ع��ل��ى  امل��ج��م��وع��ة  و�ست�ستحوذ 
باملائة فقط من ت�سجيانغ هوتونغ, 
�سراء  ���س��ف��ق��ة  ت�����س��ور  ح���ني مت  يف 
ك��ام��ل��ة. كما ل��ن ت��ك��ون ق���ادرة على 
اجلمع بني م�ساركتها يف خدمتني 
ل���الأل���ع���اب ع���رب االإن����رتن����ت, هويا 
ودويو, يف كيان واحد. وقالت اإدارة 
بيان  يف  ال�����س��وق,  لتنظيم  ال��دول��ة 
�ساأنه  اإن ه��ذا من  االإن��رتن��ت,  على 
املهيمنة  تين�سنت  مكانة  “يعزز  اأن 

يف �سوق بث االألعاب احلية«.
احرتامها  والإظهار  جانبها,  من    
على  ال�����ت�����ي حت����ظ����ر  ل����ل����ق����وان����ني 
اأعمارهم  تقل  ال��ذي��ن  االأ�سخا�س 
عن 18 عاًما اللعب عرب االإنرتنت 
ل���ي���اًل, ق�����ررت ت��ي��ن�����س��ن��ت م���وؤخ���را, 
اإجبار جميع م�ستخدمي االإنرتنت 
 10 ال�����س��اع��ة  ب��ني  يلعبون  ال��ذي��ن 
م�����س��اًء وال�����س��اع��ة 8 ���س��ب��اًح��ا, على 
تاأكيد هويتهم من خالل هواتفهم 
املحمولة وعرب خوارزمية التعرف 
على الوجه. يف ظل هذه الظروف, 
ا�ستخدام  ال��ق��ا���س��ر  ع��ل��ى  ي�����س��ع��ب 

ح�ساب �سخ�س بالغ.
 ,2021 ي���ول���ي���و  ب�����داي�����ة  يف      
اأ�سبحت �سركة ديدي, وهي �سركة 
اأخرى,  ك��ربى  �سينية  تكنولوجيا 
يف مرمى نظر �سلطات بكني. وهي 

املتزايدة,  ال���ق���وة  ذات  االأخ�������رى, 
ميكن اأن تتورط قريًبا يف ال�سني. 
التنظيمية  ل��ل�����س��ل��ط��ات  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
الهدف  يتمثل  ول��ل��ح��زب,  لل�سوق 
االأول يف التو�سيح للمواطنني, اأن 
معينة  �سناعية  جمموعات  اإث���راء 

اأ�سبح االآن حتت ال�سيطرة.
   وي���ع���ت���ق���د ج�����ان ف���ران�������س���وا دي 
اأن  اآ���س��ي��ا,  م��رك��ز  رئ��ي�����س  ميجليو, 
ميكن  ال����ذي  ال��وح��ي��د  “اخلطاب 
اأن  ه��و  ب��ك��ني,  ق���ادة  ي�ستخدمه  اأن 
اختالًفا  ال�سيني يختلف  النموذج 
الراأ�سمايل.  النموذج  عن  جوهرًيا 
اإنه ي�سمن جمتمعاً متوا�سعاً, لكنه 
ي��ح��رتم احل���د االأدن����ى م��ن الرفاه 
االإن�سان.  ي�ستغل  وال  االإن�����س��اين 
تطوير  ب�سدد  ال�سينيون,  والقادة 
خطاب �سيقول: منوذجنا يف نهاية 
اإن�سانية من النموذج  املطاف اأكرث 
الراأ�سمايل, وهذا النموذج هو على 
النقي�س من البحث عن الربحية 

التي تطبع النموذج الغربي«.
ك��ان��ت بكني  ���س��ن��وات,     قبل ب�سع 
�سركة  ل��ك��ون  تقديرها  ع��ن  ت��ع��رب 
ال�ساروخي  �سينية تربز �سعودها 
بور�سة  يف  م���ك���ان���ا  ب���اح���ت���الل���ه���ا 
نيويورك. واليوم, على العك�س من 
ذلك, تظهر هذه البادرة كرغبة يف 
احلرية  م��ن  ف�ساء  يف  اال���س��ت��ق��رار 
خارج ال�سني. باالإ�سافة اإىل ذلك, 
بعني  ال�سينية  ال�����س��ل��ط��ات  ت��ن��ظ��ر 
التي  ال�����س��رك��ات  ه���ذه  اإىل  ال�����س��وء 
ال�سوق  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  تعتمد 
يف  لال�ستقرار  وت��ذه��ب  ال�سينية 
املوؤ�س�سة املالية الرئي�سية للواليات 

رحالت زبائنها, بت�سجيل املحادثات 
ال�����س��ي��ارات ب�سكل  ال��ت��ي جت���ري يف 
ال�سني,  ذل����ك, يف  وم���ع  م��ن��ه��ج��ي. 
املعلومات  ف����اإن  امل���ب���داأ,  ح��ي��ث  م��ن 
ح����ول م���ا ي��ق��ول��ه ال�������س���ك���ان, تظل 
احتكارا �سارما للحزب ال�سيوعي. 
االأ�سهر  يف  مّت,  ذل���ك,  ج��ان��ب  واإىل 
قانونية  تر�سانة  و���س��ع  االأخ����رية, 
جديدة كاملة يف ال�سني للحد من 
اجل��م��ع واال���س��ت��خ��دام غ��ري املنظم 
ال�سينية.  ال�سخ�سية  ل��ل��ب��ي��ان��ات 
واإزاء كل هذا, اأ�سدرت �سركة ديدي 
ال�سلطات  “ن�سكر  فيه:  ج��اء  بياًنا 
الطريق  على  دي���دي  توجيه  على 
ال�سركة  اأن  م�سيفة  ال�سحيح”, 
التي  التو�سيات  “باحرتام  تتعهد 

�ستقدم لها«.
   ت��ط��ب��ي��ق��ان ل��ل��ن��ق��ل ال�����ربي على 
األيان�س”,  ت�����راك  “فول  م��ل��ك��ّي��ة 
املوقع االأول  و”زهيبينغ تليكوم”, 
والتوظيف  الوظائف  عن  للبحث 
ال�����س��ني, كانا  االإن����رتن����ت يف  ع���رب 
اأي�����س��ا م��و���س��وع حت��ق��ي��ق م���ن قبل 
وقد  ال�����س��ي��رباين.  االأم���ن  �سلطات 
مت تعليق جميع اإمكانيات التنزيل 
اخلا�سة بهما. وت�سرتك ال�سركتان 
يف نقطة واحدة مع ديدي: لقد مت 
اإدراج���ه���ا م��وؤخ��را يف ب��ور���س��ة وول 
���س��رتي��ت, وت�����س��ب��ب ات��ه��ام��ه��ا على 
ال���ف���ور يف ان��خ��ف��ا���س اأ���س��ع��اره��ا يف 

ال�سني كما يف اأمريكا.

حتت  ــركــات  ــص ــ� �ل �أن  �ظـــهـــار 
�ل�صيطرة

ال�سينية  اخل��ا���س��ة  ال�����س��رك��ات     

- ت�شرتك هذه ال�شركات يف �شيء واحد: ت�شببت مالحقتها يف انخفا�ض اأ�شعارها يف بور�شة وول �شرتيت

- القادة ال�شينيون ب�شدد تطوير خطاب �شيقول: منوذجنا يف نهاية املطاف اأكرث اإن�شانية من النموذج الراأ�شمايل

- منذ اأن �شرعت يف التحديث واكت�شبت قوة, مل متار�ض ال�شني اأبًدا اأي انفتاح حقيقي جتاه الواليات املتحدة

حفاظا على تفوق �حلزب �ل�صيوعي

بكني: كبح ال�شلطة املتنامية ل�شركاتها اخلا�شة العمالقة...!
•• الفجر -ريت�سارد اأرزت

 -ترجمة خرية ال�سيباين
�ل�صركات  خمتلف  �صهدت  �ملا�صية,  �لع�صر  �ل�صنو�ت  مدى  على     
�ل�صينية تطور� كبري�. لقد متكنت من �ل�صتفادة من �ل�صوق �ملحلية 

�ملتنامية, و�أطلق �لعديد منها بنجاح, ت�صدير منتجاتها ومعرفتها 
يف جميع �أنحاء �لعامل. ويف مكان �آخر, �صيكون هذ� �ملنجز م�صدر 
ر�صا وطني... لكن, لي�س يف �ل�صني.    بعد �ل�صماح بولدة و�زدهار 
�لرقمي,  �لقطاع  يف  �صيما  ل  و�لتجارة,  �ل�صناعة  يف  �لعمالقة 
�أن  �صاأنه  �ل�صيطرة. وهذ� من  ��صتعادة  �ل�صينية  قررت �حلكومة 

�ملوؤ�ص�صات �جلديدة و�لديناميكية ب�صكل خا�س. غري �ن  ي�صعف 
�صيطرة  �ل تهرب من  �لأ�صا�صي, هو  �أن  �لو��صح  يهم: من  هذ� ل 
2020, يف بكني, مت  نهاية عام  �ل�صيني.    يف  �ل�صيوعي  �حلزب 
تكليف �لعديد من م�صالح �إد�رة �لدولة لتنظيم �ل�صوق, �أو �لهيئة 
�ل�صينية لالإ�صر�ف على �لأمن �ل�صيرب�ين, �لعمل بحزم لتقلي�س 

�ملو�قع �ملهيمنة �لتي �كت�صبتها جمموعات �صينية كربى معينة. 
وكان �لهدف �لأول, هو �صركة علي بابا, �لتي �أ�ص�صها جاك ما عام 
�صنغهاي, وقد جنح هذ� �لرجل  من  بالقرب  هانغت�صو,  يف   1999
�لع�صامي, �ل�صعيف �لبنية, يف بناء �إمرب�طورية �قت�صادية, مما 

جعل جناحه منوذًجا لريادة �لأعمال �ل�صينية.

- اأحد هواج�ض احلزب ال�شيوعي هو منوذج 
االأوليغار�شية الرو�شية

- االإ�شارة لعموم ال�شينيني اأن اإثراء جمموعات 
�شناعية معينة اأ�شبح االآن حتت ال�شيطرة
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املال والأعمال
املوزعون يف بريطانيا يطلبون تخفيف اإجراءات العزل مللء رفوف املتاجر 

•• لندن-اأ ف ب:

ح��ث احت����اد امل���وزع���ني ال��ربي��ط��ان��ي��ني احل��ك��وم��ة ع��ل��ى تخفيف 
�سببت  وال��ت��ي  كوفيد  مبر�سى  للمخالطني  ال��ع��زل  اإج����راءات 
اململكة  العدوى يف  تف�سي  الكربى مع  املتاجر  تزويد  خلاًل يف 

املتحدة.
اإخطاًرا  التي تفر�س على من يتلقون  العزل  اإج��راءات  �سارت 
ويطلق  اجلائحة  داخ��ل  وب��اء  تعد  اأنف�سهم  لعزل  الهاتف  عرب 
اأو وباء االإخطارات - باللعب على  عليها ا�سم “بنغدمييك” - 

كلمتي “بنغ” لتلقي االإخطار و”اإيبيدمييك” للوباء.
ويف حني ترتفع احلاالت االإيجابية منذ عدة اأ�سابيع يف البالد 

مقرتبة من 50 األف اإ�سابة يومية اأحيانا, يتلقى مئات االآالف 
اإخ���ط���اًرا ل��ع��زل اأن��ف�����س��ه��م, االأم����ر ال���ذي ي��ف��ر���س ���س��غ��وًط��ا على 

االأن�سطة االقت�سادية من قطاع النقل اإىل توزيع االأغذية.
على  اخلمي�س  تقريًبا  الربيطانية  ال�سحف  جميع  وعر�ست 

�سفحاتها االأوىل �سور اأرفف متاجر فارغة.
اإن  التجزئة الربيطاين  امل�سوؤول يف احت��اد  اأوب��ي,  اأن��درو  وق��ال 
التجزئة  جت��ار  ق��درة  على  ال�سغط  يزيد  البنغدمييك  “هذا 
على احلفاظ على �ساعات العمل وملء رفوف املتاجر. ... على 

احلكومة اأن تتحرك ب�سرعة«.
احتاد  ع��ن  ف�ساًل  ال��ك��ربى  املتاجر  �سال�سل  م��ن  العديد  اأب��ل��غ 
منتجي اللحوم وناقليها عن نق�س يف العاملني الذين ا�سطر 

كانوا  باأنهم  اإخطارات  تلقيهم  بعد  اأنف�سهم  عزل  اإىل  بع�سهم 
جهات ات�سال لدى مر�سى كوفيد.

االأ�سا�سيني, مثل عمال  العمال  بع�س  باإعفاء  وعدت احلكومة 
اأن  �سريطة  اأي���ام  ع�سرة  اأنف�سهم  ع��زل  م��ن  احل��دي��د,  ال�سكك 
يكونوا قد تلقوا جرعتهم الثانية قبل اأ�سبوعني على االأقل اأو 

اأن تاأتي نتيجة اختبارهم �سلبية.
ال�سحة  هيئة  موظفي  على  االثنني  منذ  بالفعل  ذل��ك  وُطبق 

الوطنية عماًل “بظروف ا�ستثنائية«.
االأع��م��ال كوا�سي كوارتنغ لهيئة بي بي �سي   وق��ال وزي��ر قطاع 
�سُتن�سر  العزل  من  املعفيني  العمال  قائمة  اإن  اخلمي�س  اأم�س 

اخلمي�س لكنها �ستكون “حمدودة للغاية«.

 ارتفاع من�شوب املياه اأكرب خطر على ال�شدود يف العامل 

اتفاق اأمريكي اأملاين ب�شاأن خط اأنابيب غاز نورد �شرتمي يت�شمن عقوبات حمتملة على رو�شيا 

توقعات االأرباح وال�شيا�شة 
النقدية ترفع االأ�شهم االأوروبية 

•• عوا�سم-رويرتز:

اأم�س  ال��ت��وايل  على  الثالثة  للجل�سة  مكا�سبها  االأوروب��ي��ة  االأ�سهم  وا�سلت 
قوي  نتائج  مو�سم  ب��وادر  بف�سل  ال�سوق  يف  املعنويات  تعزز  مع  اخلمي�س, 

وتوقعات باأال يحيد البنك املركزي االأوروبي عن �سيا�سة التي�سري النقدي.
ارتفع املوؤ�سر �ستوك�س 600 االأوروبي 0.5 باملئة بحلول ال�ساعة 0714 
االأربعاء,  اأم�س  باملئة   1.7 مرتفعا  اأغلق  املوؤ�سر  ك��ان  جرينت�س.  بتوقيت 
ليتعافى تعافيا كامال من تراجعات حادة اأملت به يف وقت �سابق من االأ�سبوع 
 9.5 اإي.كيو.تي  ال�سويدية  املبا�سر  اال�ستثمار  �سركة  �سهم  احلايل.وقفز 
باملئة مت�سدرا �ستوك�س 600 بعد االإعالن عن اأرباح قوية للن�سف االأول 
من العام.وزاد �سهم اأيه.بي.بي ال�سوي�سرية الهند�سية 2.3 باملئة اإىل اأعلى 
توقعاتها  رفعت  اأن  بعد   2007 الثاين  ت�سرين  نوفمرب  منذ  له  م�ستوى 
اال�ستهالكية  ال�سلع  عمالق  �سهم  مثليها.لكن  اإىل  باأكمله  العام  ملبيعات 
يونيليفر نزل اأربعة باملئة بعد اأن خف�ست توقعاتها لهام�س اأرباح الت�سغيل 
ال�سنوية ب�سبب ارتفاع تكاليف ال�سلع االأولية.و�سعد موؤ�سر اأ�سهم منطقة 
اليورو 0.7 باملئة قبيل قرار املركزي االأوروبي املقرر اأم�س, حيث من �سبه 

املوؤكد اأن يتعهد بفرتة حتفيز اأطول يف اإطار التزامه بتعزيز الت�سخم.

الذهب قرب قاع اأ�شبوع مع 
حت�شن ال�شهية للمخاطرة 

•• عوا�سم-رويرتز:

اأدنى م�ستوى يف  اأ�سعار الذهب اأم�س اخلمي�س, لتحوم قريبا من  تراجعت 
اأكرث من اأ�سبوع, حتت �سغط ارتفاع الدوالر وانتعا�س ال�سهية للمخاطرة, 
بينما يرقب امل�ستثمرون اجتماع البنك املركزي االأوروبي.وبحلول ال�ساعة 
0514 بتوقيت جرينت�س, كان ال�سعر الفوري للذهب منخف�سا 0.2 باملئة 
اإىل 1799.18 دوالر لالأوقية )االأون�سة(, بعد اأن �سجل اأقل م�ستوى له 
منذ 12 يوليو متوز عند 1793.59 دوالر اجلل�سة ال�سابقة.ونزلت عقود 
الذهب االأمريكية االآجلة 0.2 باملئة لت�سجل 1799.20 دوالر لالأوقية.
“اأ�سعار الذهب حتت  وقالت مارجريت ياجن, املحللة لدى ديلي اإف.اإك�س, 
واالأ�سهم  اأ�سهر  اأعلى م�ستوياته يف ثالثة  ال��دوالر يحوم حول  الأن  �سغط 
عن  يتغا�سون  املتعاملني  اأن  يعني  مما  الثاين,  لليوم  انتع�ست  االأمريكية 
بواعث القلق حيال الفريو�س ويعاودون التداول على اأ�سا�س الت�سخم.«ويف 
دوالر   25.15 اإىل  باملئة   0.3 الف�سة  نزلت  االأخ���رى,  النفي�سة  امل��ع��ادن 
لالأوقية, وارتفع البالديوم 0.5 باملئة م�سجال 2667.44 دوالر, وهبط 

البالتني 0.3 باملئة اإىل 1076.91 دوالر لالأوقية.

رئي�ض وزراء اإ�شبانيا: 
 % االقت�شاد ينمو 2.4 

على االأرجح يف الربع الثاين 
•• نيويورك -رويرتز: 

ق������ال رئ���ي�������س ال�����������وزراء االإ����س���ب���اين 
نيوزميكر  لرويرتز  �سان�سيز  بيدرو 
املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  خ��الل رحلته 
بح�سب  من���ا  اإ���س��ب��ان��ي��ا  اق��ت�����س��اد  اإن 
الربع  يف  ب��امل��ئ��ة   2.4 ال��ت��ق��دي��رات 
يتعافى  ال������ذي  ال����وق����ت  يف  ال����ث����اين 
اآث����ار ج��ائ��ح��ة كوفيد-19  ف��ي��ه م��ن 
باملئة  �ستة  منو  م�سار  على  ومي�سي 
يف ال��ع��ام اجل����اري و���س��ب��ع��ة ب��امل��ئ��ة يف 
تاأمل  اإ�سبانيا  اأن  2022.واأ�ساف 
من  دوالر  م��ل��ي��ار   500 ح�����س��د  يف 
ال�ستكمال  اخل����ا�����س  اال����س���ت���ث���م���ار 
م�ساعدة  من  املمول  التعايف  برنامج 
ل��الحت��اد االأوروب���ي.وذك���ر اأن���ه ياأمل 
اإىل  اأم���ري���ك���ي  ا���س��ت��ث��م��ار  ج�����ذب  يف 

م�سروعات حتديث.

•• باري�ض-اأ ف ب:

ي�����س��ّك��ل ارت���ف���اع م��ن�����س��وب م��ي��اه امل���ج���اري املائية 
اخلطر االأكرب على اأمن ال�سدود يف العامل نظراً 
اإىل كونها معّر�سة لتداعيات االختالل املناخي, 
العام  االأم��ني  بح�سب ما يوؤكد مي�سال دي فيفو 
مع  مقابلة  يف  الكبرية  لل�سدود  الدولية  للجنة 

وكالة فران�س بر�س.
 1928 �سنة  اأ�ِس�َست  التي  وت�سّم هذه اجلمعية 
اأح�ست  اأع�����س��اء. وه��ي  ب��ل��دان   104 علماء م��ن 
العامل )يتخّطى  �سّد كبري يف  األ��ف   60 ح��وايل 
من  اأك���رث  حتتب�س  اأن��ه��ا  اأو  م��رتا   15 ارتفاعها 
ن�سفها  امل��ي��اه(,  من  مكّعب  مرت  ماليني  ثالثة 

تقريبا يف ال�سني.
اأك���رث منه يف  -: يكمن اخل��ط��ر االأب����رز يف امل��ي��اه 
الهّزات االأر�سية. فعندما ترتفع املياه اإىل اجلزء 
وتلحق  ف��ي��ه  تتغلغل  ال�����س��ّد,  م���ن  امل��غ��م��ور  غ���ري 
نهاية  بها يف  تطيح  وق��د  املن�ساأة  باأ�س�س  اأ���س��رارا 

املطاف.
 180 اإج���الء  مّت  كاليفورنيا,  يف  اأوروف���ي���ل  ويف 
رر اآلية تفريغ  األف �سخ�س �سنة 2017 اإثر ت�سّ

في�س املياه يف اأعلى �سّد يف الواليات املتحدة.
ال�سدود  اإىل  بالن�سبة  خ�سو�سا  اخلطر  وي�ستّد 
يف  �سيوعا  االأك���رث  وه��ي  )ال��رتاب��ي��ة(,  الركامية 

العامل, من قبيل �سّد اأ�سوان امل�سري.
وقد اأقيمت ال�سدود احلديثة يف املناطق اجلبلية 
يف ال�سني بتقنية اخلر�سانة امل�سغوطة باملدحلة 
الت�سييد.  يف  والت�سريع  امل��واد  توفري  تتيح  التي 
وُي���ع���ّد ال�����س��ي��ن��ي��ون واالإ����س���ب���ان رائ���دي���ن يف هذا 

املجال.-: ميكن احلّد من هذا اخلطر من خالل 
بوا�سطة  وحميطها  للمن�ساأة  املتوا�سلة  املراقبة 
مكّوناتها.  تنّقل  م��دى  تقي�س  اأدوات  جمموعة 
واأغلبية الهيكليات امل�سّيدة منذ �سبعينات القرن 

الفائت جمّهزة باأدوات من هذا النوع.
ت�سغيل  يف  اال�ستمرار  اأي�سا  املراقبة  هذه  وتتيح 
ال�����س��ّد, ح��ّت��ى عند ر���س��د ث��غ��رة. ف��ال��ث��غ��رات التي 
تعيق  ال  �سنتمرتات  ب�سعة  حجمها  يتخّطى  ال 
كثريا عمل ال�سدود, اإذ ال بّد من اأن يكون ال�سّد 
اأّم��ا يف ال�سني, فقد  قد ت�سّرر ب�سّدة كي ينهار. 

بلغت الفتحة 20 مرتا قبل اأن ينهار ال�سّد.
الهند�سة  يف  بخرباء  باال�ستعانة  اأي�سا  ويو�سى 

املدنية للك�سف بانتظام على هذه املن�ساآت.
وقد ن�سرت اللجنة الدولية لل�سدود الكبرية منذ 
ال�سدود  اأم��ن  ب�ساأن  عامليا  اإع��الن��ا  وج��ي��زة  ف��رتة 
موّجها اإىل ال�سلطات العامة وموؤ�س�سات التمويل 
واإقدام  بال�سدود  املحدقة  املخاطر  يف ظّل تزايد 
ب��ّد من  ت�سييدها. وال  ال��ب��ل��دان على  م��ن  م��زي��د 
البلدان  يف  �سّيما  ال  االح��ت��ي��اط,  ت��داب��ري  تعزيز 
ي��ك��م��ن اخل��ط��ر االأب�����رز يف �سعوبة  ال��ن��ام��ي��ة.-: 

املياه.وقد  من�سوب  يف  ارت��ف��اع  ح���دوث  ا���س��ت��ب��اق 
ال�سديد  االرتفاع  تقاوم  بحيث  ال�سدود  ّممت  �سُ
اأن  ال�����س��ن��ني. غ��ري  امل��ي��اه م��ن��ذ م��ئ��ات  يف من�سوب 
املياه  املعادلة. فكّميات  املناخي بات يغري  التغري 
اأكرث  باتت  التقّلبات  لكن  بال�سرورة  تتزايد  ال 
�سّدة, مع فرتات جفاف اأكرث طوال وارتفاع اأكرث 

حّدة يف م�ستوى املياه.
بالن�سبة  املحلية  التوقعات  مراجعة  من  ب��ّد  وال 
اإىل كّل �سّد, اإن توافرت. ومن �ساأن هذه اخلطوة 

اأن ت�ساعد على تعزيز قواعد االإدارة وتكييفها.

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

اأنها  اأع��ل��ن��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة  اأم�����س االأول االأرب���ع���اء 
نورد  اأنابيب  خط  ب�ساأن  اأملانيا  مع  اتفاق  اإىل  تو�سلت 
ف��ر���س عقوبات  ل��ل��ج��دل, ين�س على  امل��ث��ري   2 ���س��رتمي 
عرب  ال��غ��از  عبور  عمليات  لتمديد  وي�سعى  رو�سيا  �سد 

اأوكرانيا.
اإىل  بايدن,  جو  الرئي�س  خ�سوم  اجلمهوريون,  و�سارع 
للرئي�س  “هدية”  ب��اأن��ه  وو���س��ف��وه  ب��االت��ف��اق  التنديد 
باأنها  ردت  االم��ريك��ي��ة  االإدارة  لكن  ب��وت��ني,  ف��الدمي��ري 
االأنابيب الذي  اإيجابية من خط  حتاول �سمان نتيجة 

اأ�سبح �سبه مكتمل.
اخلارجية  وزارة  يف  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  املكلفة  وقالت 
تفا�سيل  ك�سفها  اأث��ن��اء  ن��والن��د  فيكتوريا  االأم��ريك��ي��ة 
�سيئ  و�سع  “اإنه  ال�سيوخ,  ملجل�س  االتفاق خالل جل�سة 
وخط اأنابيب �سيئ, لكننا نحتاج اإىل امل�ساعدة يف حماية 
اأوكرانيا واأ�سعر باأننا اتخذنا بع�س اخلطوات املهمة يف 

هذا االجتاه«.
مريكل  اأنغيال  امل�ست�سارة  ا�ستقبل  ال��ذي  بايدن  واأل��غ��ى 
االأ�سبوع املا�سي, معظم العقوبات املرتبطة بخط اأنابيب 
نورد �سرتمي 2 والتي طالب بها الكونغر�س, بذريعة اأن 
التعاون مع  االأف�سل  واأن���ه م��ن  ف��ات لوقفه  ق��د  ال��وق��ت 

اأملانيا.
والق����ى م�����س��روع خ��ط االأن��اب��ي��ب ال����ذي مي��ر ع��رب بحر 
تقاتل  ال��ت��ي  اأوك��ران��ي��ا  م��ن  ���س��دي��دة  معار�سة  البلطيق 
وتعترب   2014 العام  منذ  ملو�سكو  موالني  انف�ساليني 

اأن نقل الغاز الرو�سي عرب اأرا�سيها ميثل و�سيلة �سغط 
حيوية.

واأ�سافت نوالند خالل جل�سة برملانية “اإذا حاولت رو�سيا 
عدوانية  اأع��م��ال  الرت��ك��اب  اأو  ك�سالح  الطاقة  ا�ستخدام 
االتفاق  تلتزم, يف هذا  اأملانيا  فاإن  اأوكرانيا,  اأخ��رى �سد 
معنا, اتخاذ تدابري على امل�ستوى الوطني وال�سغط من 
اأجل اتخاذ تدابري فعالة على امل�ستوى االأوروبي, مبا يف 
نحو  الرو�سية  الت�سدير  ق��درات  حل�سر  عقوبات,  ذلك 

اأوروبا يف قطاع الطاقة«.
وتابعت “اجلانب االآخر من هذا االتفاق هو دعم متديد 
اتفاق عبور الغاز بني رو�سيا واأوكرانيا والذي ينتهي يف 

العام 2024.)...( ملدة ع�سر �سنوات اإ�سافية«.
ويف اإظهار لدعم حازم لكييف, اأعلنت االإدارة االأمريكية 
االأوك�����راين  ال��رئ��ي�����س  �سي�ستقبل  ب���اي���دن  اأن  االأرب����ع����اء 
اآب/  30 يف  االأبي�س  البيت  يف  زيلين�سكي  فولودميري 

اأغ�سط�س.
وتوجه م�سوؤول كبري اآخر يف وزارة اخلارجية, هو ديريك 
�سوليت, هذا االأ�سبوع اإىل كل من اأوكرانيا وبولندا من 

اأجل مناق�سة االتفاق ب�ساأن خط االأنابيب.
مالية  اأرقاما  اأي�سا  �سي�سمل  االتفاق  اإن  نوالند  وقالت 
اإم�����دادات  ت��ن��وي��ع  ع��ل��ى  اأوك���ران���ي���ا  مل�����س��اع��دة  “واقعية” 

الطاقة.
التي كانت تواجه خالفات حمتدمة  اأملانيا  اأ�سادت  وقد 
بنهج  ت��رام��ب,  دون��ال��د  ال�سابق  االم��ريك��ي  الرئي�س  م��ع 

بايدن واعتربته اإعادة اإحياء للتحالف.
اإنه  قائلني  االت��ف��اق  اجل��م��ه��وري��ون  انتقد  م��ا  و���س��رع��ان 

مبثابة خيانة الأوكرانيا وت�سجيع لبوتني.
وقال ال�سناتور اجلمهوري تيد كروز م�سريا اإىل خماوف 
ب�ساأن نورد �سرتمي 2 “كنا نعلم دائما اأن بايدن وبوتني 

لطاملا كانا متفقني, واالآن باتا متقاربني اأكرث«.
م��ن دميوقراطيني  ان��ت��ق��ادات  اأي�سا  ب��اي��دن  واج���ه  وق��د 
على خلفية م�سروع نورد �سرتمي 2, لكن املدافعني عنه 
لل�سخرية,  مثرية  باأنها  اجلمهوريني  هجمات  و�سفوا 
اإذ اإن ترامب اأ�ساد من دون خجل ببوتني واأبدى نفورا 
جتاه اأوكرانيا من خالل مكاملة هاتفية حاول فيها لوي 

ذراع زيلين�سكي ما اأدى اإىل اأول حماكمة له.
وردت نوالند, وهي دبلوما�سية حمرتفة �سابقة ا�ستهرت 
عام  اأوك��ران��ي��ا  يف  للغرب  امل��وؤي��دي��ن  املتظاهرين  ب��دع��م 
التي  ت��رام��ب  اإدارة  ب��اأن  ك��روز  على  ب�سراحة   ,2013

تولت ال�سلطة عام 2017, تتحمل م�سوؤولية.
اإىل  طريقنا  يف   2016 ع��ام  كنا  اأن��ن��ا  “اأعتقد  وق��ال��ت 
بايدن  اإدارة  تولت  االأنابيب. عندما  وقف م�سروع خط 
ه��ذا قد  االأنابيب  ك��ان خط  �سنوات,  اأرب��ع  بعد  ال�سلطة 

اأ�سبح مكتمال بن�سبة 90 يف املئة«.

•• عوا�سم-رويرتز

 قلبت الفي�سانات القاتلة مظاهر احلياة 
راأ�سا على عقب يف كل من ال�سني واأملانيا 
املناخي  التغري  اأن  حيا  تذكارا  واأ�سبحت 
اأك��رث تطرفا يف  يت�سبب يف ظواهر جوية 

خمتلف اأنحاء العامل.
�سخ�سا يف   25 ع��ن  يقل  ال  م��ا  لقي  فقد 
يوم  حتفهم  ال�سني  بو�سط  خنان  اإقليم 
الثالثاء مبن فيهم 12 حو�سروا يف اأحد 
خ��ط��وط م���رتو االأن���ف���اق ب��امل��دي��ن��ة عندما 
االإقليم  عا�سمة  ت�سنغت�سو  املياه  اجتاحت 
بعد هطول اأمطار غزيرة على مدى اأيام.

جاءت هذه الكارثة بعد �سقوط ما ال يقل 
اأملانيا و31 قتيال يف  160 قتيال يف  عن 
اأنه  على  لتوؤكد  املا�سي  االأ���س��ب��وع  بلجيكا 
تغيريات  اإج����راء  ال�����س��روري  م��ن  �سيكون 
ك��ب��رية ل��ال���س��ت��ع��داد مل��ث��ل ه���ذه االأح�����داث 
االأ�ستاذ  اأرارال  اإدواردو  م�ستقبال.قال 
�سيا�سات  مبعهد  امل�سارك  واملدير  امل�ساعد 
املياه بكلية يل كوان يو لل�سيا�سات العامة 
كل  قبل  احل��ك��وم��ات  “على  �سنغافورة  يف 
التي  التحتية  البنية  اأن  ت��درك  اأن  �سيء 
الوحدات  ح��ت��ى  اأو  امل��ا���س��ي  يف  اأق��ام��ت��ه��ا 
احل����دي����ث����ة ���س��ع��ي��ف��ة يف م����واج����ه����ة ه���ذه 

االأحداث اجلوية املتطرفة«.
30 يونيو  وت��ق��ول درا���س��ة م��ن�����س��ورة ي���وم 

حزيران يف دورية جيوفيزيكال ري�سري�س 
التغري  ي�����وؤدي  اأن  امل���رج���ح  م���ن  اإن  ل���رتز 
املناخي يف اأوروبا اإىل زيادة عدد العوا�سف 
اأن  ميكن  التي  احلركة  بطيئة  ال�سخمة 
واحدة  منطقة  يف  اأط���ول  ل��ف��رتة  ت�ستمر 

مثل  ال��غ��زارة  �سديدة  اأم��ط��ار  يف  وتت�سبب 
اأمطار.  م��ن  وبلجيكا  اأمل��ان��ي��ا  �سهدته  م��ا 
ومع ارتفاع درجة ح��رارة الغالف اجلوي 
امل��ن��اخ��ي فاإنه  ال��ت��غ��ري  اإط�����ار  ل���الأر����س يف 
ما  وه��و  الرطوبة  من  اأك��رب  بقدر  يت�سبع 

باحثون  وت��و���س��ل  االأم���ط���ار.  زي����ادة  يعني 
يف ال��درا���س��ة ال��ت��ي اأج��ري��ت ب��امل��ح��اك��اة عن 
طريق اأجهزة الكمبيوتر اإىل اأن مثل هذه 
العوا�سف رمبا تتكرر بحلول نهاية القرن 

مبا يزيد 14 مرة عن الو�سع احلايل.

بوت�سدام  معهد  من  هاترمان  فريد  ق��ال 
تقنية  لتدابري  “حتتاج  املناخ  اأثر  لبحوث 
الفي�سانات.  وح��واج��ز  ال�����س��دود  وت��دع��ي��م 

لكننا نحتاج اأي�سا الإعادة ت�سميم املدن«.
ما  على  متزايدا  تركيزا  ثمة  اأن  واأ���س��اف 

يطلق عليه اإجراءات “التكيف االأخ�سر” 
وال�سهول  امل���ي���اه  ت�����س��ري��ف  م��ن��اط��ق  م��ث��ل 
تقليل  اأج��ل  باملاء من  التي ميكن غمرها 
عندما  “لكن  املياه.وتابع  جريان  �سرعة 
تهطل االأمطار بغزارة �سديدة حقا فرمبا 

نتعلم  اأن  علينا  ول���ذا  ذل���ك.  ك��ل  يفيد  ال 
واإقامة  ال�����س��دود  معها«.وتدعيم  العي�س 
املدنية  التحتية  والبنية  والطرق  املباين 
�سيتكلف  املناخية  ال��ظ��روف  تتحمل  التي 
املليارات. غري اأن ثمن االمتناع عن اأخذ اأي 
خطوات ات�سح من خالل لقطات الهواتف 
امل��ح��م��ول��ة الأف����راد ي��ك��اف��ح��ون يف حمطات 
فيها  و�سلت  التي  الغارقة  االأنفاق  مرتو 
اأو  ت�سنغت�سو  يف  النا�س  ���س��دور  اإىل  امل��ي��اه 
الذي  وال��رك��ام  الطني  من  خوفا  ال�سراخ 
ج��رف��ت��ه امل��ي��اه ع��رب ب��ل��دات اأمل��ان��ي��ة يرجع 

تاريخها اإىل الع�سور الو�سطى.
واملناخ  الطق�س  خبري  يوجن  تيه  كوه  قال 
�سنغافورة  االجتماعية يف  العلوم  بجامعة 
ت��ق��ي��ي��م عام  اإج�������راء  ال�������س���روري  م���ن  اإن 
لالأنهار و�سبكات املياه يف املناطق املعر�سة 
املدن  ذلك  املناخي مبا يف  بالتغري  للتاأثر 
“الفي�سانات  الزراعية.واأ�ساف  واملناطق 
االأول  م��ع��ا  ع��ام��ل��ني  ب�سبب  ع����ادة  حت���دث 
املعتاد والثاين  اأغ���زر م��ن  اأم��ط��ار  ه��ط��ول 
لالأنهار  اال�ستيعابية  ال��ق��درة  كفاية  ع��دم 
االإ�سافية  االأم����ط����ار  م���ي���اه  ت�����س��ري��ف  يف 
املتجمعة«.ويف ال�سني و�سمال غرب اأوروبا 
اأمطار غزيرة  الكارثتان بعد فرتة  وقعت 
على غ��ري ال��ع��ادة ت��ع��ادل يف ح��ال��ة ال�سني 
انهمار كمية االأمطار التي تهطل عادة يف 

عام خالل ثالثة اأيام.

الفي�شانات تف�شح ه�شا�شة العامل اأمام التغري املناخي 
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•• ال�سارقة-الفجر:

مركز  يف  اخلمي�س  اأم�����س  �سباح  انطلقت 
اخلام�سة  ال���دورة  فعاليات  الذيد  اإك�سبو 
مل��ه��رج��ان ال���ذي���د ل��ل��رط��ب ال����ذي تنظمه 
غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة على مدار 
الع�سرات من ماّلك  اأي��ام مب�ساركة  اأربعة 
ع��دد من  ج��ان��ب  اإىل  وامل���زارع���ني  النخيل 

اجلهات الر�سمية املعنية بزراعة النخيل.
و�سهد افتتاح املهرجان �سعادة �سلطان عبد 
اهلل بن علوان وكيل وزارة التغري املناخي 
والبيئة بالوكالة, و�سعادة عبد اهلل �سلطان 
العوي�س رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة 
اأع�ساء  م���ن  وع����دد  ال�����س��ارق��ة,  و���س��ن��اع��ة 
حممد  و���س��ع��ادة  ال��غ��رف��ة,  اإدارة  جم��ل�����س 
اأح��م��د اأم���ني ال��ع��و���س��ي م��دي��ر ع���ام غرفة 
ال�سارقة, وحممد م�سبح  جتارة و�سناعة 
وعدد  امل��ه��رج��ان,  ع���ام  من�سق  الطنيجي 
اجلهات  وممثلي  وامل�سوؤولني  امل���دراء  من 
احلكومية امل�ساركة, حيث جالوا يف اأرجاء 
املهرجان الذي ت�ستمر فعالياته لغاية 25 
يوليو اجلاري, وتفقدوا من�سات العر�س 

و�سهدوا جانبا من م�سابقة مزاينة رطب 
اخلال�س التي انطلقت اأم�س.

اجلديدة  ن�سخته  يف  امل��ه��رج��ان  وي�����س��م��ل 
وامل�سابقات  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن  ال���ع���دي���د 
واجلوائز التي و�سلت قيمتها اإىل مليون 
%50 مقارنة  األف درهم بزيادة  و500 
قيمة  ت���رتاوح  حيث  املا�سية,  ال���دورة  م��ع 
وامل�ساركني  للفائزين  املخ�س�سة  اجلوائز 
30 األف درهم كحد  يف امل�سابقات ما بني 
كما  اأدن���ى,  كحد  دره��م   2000 و  اأق�سى 
�سهدت الدورة اخلام�سة اإدخال م�سابقتني 
للماجنو  م�����س��اب��ق��ة  ت��ت�����س��م��ن  ج��دي��دت��ني 
االأ�سفر  للتني  واأخ����رى  وامل��ت��ن��وع  امل��ح��ل��ي 
مزاينة  م�سابقة  اإىل  باالإ�سافة  واالأحمر, 
الرطب التي تت�سمن اخلال�س واخلنيزي 
وال�سي�سي ونخبة االإمارات ونخبة الذيد, 
واأكرب  )ال��ن��غ��ال(  احل�سيل  مت��ر  وم�سابقة 
واأج��م��ل خمرافة  املحلي  وال��ل��ي��م��ون  ع��ذج 

للرطب خم�س�سة للن�ساء فقط.

من�صة د�عمة ملالك �لنخيل
واأعرب �سعادة عبداهلل بن �سلطان العوي�س, 

عن اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير ل�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى حاكم 
ال�سارقة, على دعمه الالحمدود ملهرجان 
الذيد للرطب الذي بادرت غرفة ال�سارقة 
الإيجاد   2016 ال���ع���ام  يف  اإط���الق���ه  اإىل 
النخيل  مل�����اّلك  داع���م���ة  ���س��ن��وي��ة  م��ن�����س��ة 
اأبناء مدينة الذيد واإمارة  واملزارعني من 
ال�����س��ارق��ة ودول����ة االإم������ارات ع��م��وم��ا, كما 
ال�سمو  ل�ساحب  واالمتنان  بال�سكر  توجه 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
ال�سخية  ���ُس��م��وه  مل��ك��ارم  تثمينا  امل�سلحة, 
�سموه  واه���ت���م���ام  وم��ت��اب��ع��ة  ل��ل��م��ه��رج��ان 
الزراعة وتو�سيع  املواطنني على  بت�سجيع 
الرقعة اخل�سراء و�سمان االأمن الغذائي, 
زيادة  على  حتر�س  الغرفة  اأن  اإىل  الفتا 
زخم املهرجان دورة تلو االأخرى ان�سجاما 
ال��ر���س��ي��دة وترجمة  ال���ق���ي���ادة  روؤي������ة  م���ع 
فعاليات  بتنظيم  احلكيمة  لتوجيهاتها 
م�سافة,  قيمة  ذات  وجت��اري��ة  اقت�سادية 
ح��ت��ى غ���دى امل��ه��رج��ان ال��ي��وم واح����دا من 

واالقت�سادية  االجتماعية  االأح���داث  اأه��م 
والثقافية والرتاثية على اأجندة فعاليات 

ال�سارقة واالإمارات على وجه العموم.

حت�صني �لأمن �لغذ�ئي
الذيد  م��ه��رج��ان  اأن  اإىل  العوي�س  واأ���س��ار 
الغرفة  م����ب����ادرات  اإح�����دى  ي��ع��د  ل��ل��رط��ب 
امل�ساهمة  اإىل  خ��الل��ه��ا  م��ن  ت�سعى  ال��ت��ي 
ومبا  للدولة  الغذائي  االأم��ن  حت�سني  يف 
الرئي�سية  امل����ح����اور  اأح�����د  م���ع  ي��ت��م��ا���س��ى 
وامل��ت��م��ث��ل يف   ,2071 االإم��������ارات  مل��ئ��وي��ة 
القادمة,  ل��الأج��ي��ال  ال��ت��ن��م��ي��ة  ا���س��ت��دام��ة 
للدولة  اخل�������س���راء  ال���ق���وة  ت��ع��زي��ز  ع���رب 
واملائية,  ال��غ��ذائ��ي��ة  م���وارده���ا  وا���س��ت��دام��ة 
املزارع  ت�سجيع ومتكني  وذل��ك من خالل 
وموا�سلة  واأر�سه  باأ�سالته  التم�سك  على 
االعتناء ب�سجرها وجودة ثمارها وخا�سة 
خا�سة  مكانة  حتتل  التي  النخيل  �سجرة 
جزءا  وتعد  االإم����ارات  وثقافة  وج���دان  يف 
االإم������ارات الرتباطها  ت����راث  م��ن  اأ���س��ي��ال 
وثقافتهم  اأب���ن���ائ���ه���ا  ن��ف��و���س  يف  ال���وث���ي���ق 

وتاريخهم.

�أبعاد �قت�صادية
من جانبه قال �سعادة حممد اأحمد اأمني 
ال��ذي��د للرطب  مل��ه��رج��ان  “اإن  ال��ع��و���س��ي: 
اأب����ع����ادا اق��ت�����س��ادي��ة ت�����س��ع��ى ال���غ���رف���ة اإىل 
تعزيز  يف  امل�ساهمة  عرب  خا�سة  حتقيقها 
تنوعه ال�سيما  وزي��ادة  املحلي  املنتج  جودة 
واأن االإمارات تعد من اأهم 10 دول منتجة 
�سمن  وتقع  العامل  م�ستوى  على  للتمور 
ت�ستحوذ  اإذ  للتمور  امل�سدرة  ال���دول  اأه��م 
التجارة  ح��ج��م  % م���ن   30 ن��ح��و  ع��ل��ى 
ا�ستريادا  ���س��واء  منها  العاملية  اخل��ارج��ي��ة 
اأو ت�����س��دي��را, ل��ذل��ك ت��ع��م��ل ال��غ��رف��ة من 
وزيادة  املهرجان  م�سابقات  تطوير  خالل 
التي  الفر�س  توفري  اإىل  اجل��وائ��ز  قيمة 
ت�سمح للمزارع بتطوير زراعته وازدهارها 
وتناف�سيتها مبا يجذب امل�ستثمرين ورواد 
وطنية  غذائية  �سناعات  الإقامة  االأعمال 
اأبعاد  اإىل  ذل��ك  وي�ساف  ورائ���دة,  ج��دي��دة 
املهرجان الثقافية واالجتماعية والرتاثية 
والبيئية وال�سياحية والتي ت�سب جميعها 
بهويته  امل�ستقبل  جيل  مت�سك  تعزيز  يف 
منذ  واالأ�سيلة  املتجذرة  والقيم  الوطنية 

قيام الدولة”, م�سريا اإىل اأن النجاح الذي 
حققه املهرجان يوؤكد مكانته وقدرته على 
واإيجاد  ل��ل��م��زارع��ني  داع��م��ة  بيئة  ت��وف��ري 
وفتح  ملنتجاتهم  للرتويج  �سنوية  من�سة 
ف�سال  اأمامهم,  للت�سويق  جديدة  فر�س 
عن الفوز باجلوائز القيمة التي تر�سدها 
غرفة ال�سارقة �سنويا لدعمهم وت�سجيعهم 

على التطور واالبتكار.  

مكانة خا�صة
من جهته اأ�سار حممد م�سبح الطنيجي, 
للعام  ت��وا���س��ل  ال�����س��ارق��ة  غ��رف��ة  اأن  اإىل 
االقت�سادي  هذا احلدث  تنظيم  اخلام�س 
�سريعا يف  ال��ذي جنح  وال��رتاث��ي  والثقايف 
املهرجانات  ب��ني  ل��ه  خا�سة  مكانة  حجز 
التي حتتفي ب�سجرة النخيل على م�ستوى 
هذه  اأن  اإىل  م�����س��ريا  وامل��ن��ط��ق��ة,  ال���دول���ة 
الدورة اجلديدة حتمل موؤ�سرات جناحها 
يف ظ��ل دع���م ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ال����ذي ال 
ُتنري  التي  ال�سديدة  وتوجيهاتها  ينقطع 
احلثيثة  ومتابعتها  روؤيتها  بعمق  ال��درب 
ال���ت���ي ت���زي���دن���ا ث��ق��ة وع�����زم ع��ل��ى حتقيق 

دائرة  يف  جميعها  ت�سب  ال��ت��ي  االأه�����داف 
اأن  ال��ن��ا���س وامل��ج��ت��م��ع, الف��ت��ا اإىل  اإ���س��ع��اد 
الذيد  اإك�سبو  مركز  يف  املهرجان  تنظيم 
يعك�س حر�س الغرفة على تنظيم املعار�س 
الو�سطى  املنطقة  يف  املتميزة  والفعاليات 
وال�سرقية يف اإمارة ال�سارقة للم�ساهمة يف 
القطاعات  مبختلف  االأعمال  بيئة  تعزيز 

االقت�سادية يف املنطقة.
وُي���ع���د م���ه���رج���ان ال���ذي���د ل��ل��رط��ب ال���ذي 
الثامنة  ال�ساعة  من  يوميا  اأب��واب��ه  يفتتح 
�سباحا اإىل ال�ساعة العا�سرة م�ساء واحدا 
اأطلقتها  ال���ت���ي  ال��ن��وع��ي��ة  امل����ب����ادرات  م���ن 
اقت�سادي  ح��دث  مبثابة  ليكون  ال��غ��رف��ة, 
ي��ه��دف ل��الإ���س��ه��ام يف ت��ع��زي��ز ف��ر���س منو 
وازدهار اأعمال واإنتاجية مزارعي املنطقة 
االرتقاء  ع��ل��ى  وم�����س��اع��دت��ه��م  ال��و���س��ط��ى, 
اأكرب,  ب�سكل  واملناف�سة  منتجاتهم  بجودة 
املهرجان  حتويل  على  العمل  خ��الل  م��ن 
اإىل من�سة �سنوية وملتقى يجمع املزارعني 
وامل�ستثمرين وتنعك�س اأثاره ب�سكل اإيجابي 
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات االأخ������رى ويف 

مقدمتها قطاع ال�سياحة.

مليون و500 �ألف درهم قيمة جو�ئز �مل�صابقات �لتي يتناف�س عليها ماّلك �لنخيل و�ملز�رعني

»غرفة ال�شارقة« تزيح ال�شتار عن فعاليات الدورة اخلام�شة من مهرجان الذيد للرطب يف »اإك�شبو الذيد«

اليورو فوق قاع 3 اأ�شهر ون�شف اأمام الدوالر قبل قرار املركزي االأوروبي 
•• لندن -رويرتز:

فح�سب  قليال  اأعلى  م�ستويات  ح��ول  اليورو  ح��وم 
اأمام  ون�سف  اأ�سهر  اأدن��ى م�ستوياته يف ثالثة  من 
ال�����دوالر اأم�������س اخل��م��ي�����س ق��ب��ي��ل اج��ت��م��اع للبنك 
النمو  عمالت  ارتفعت  بينما  االأوروب����ي,  امل��رك��زي 
ا�ستمرار انح�سار  ال��دوالر االأ�سرتايل يف ظل  مثل 

العزوف عن املخاطرة عامليا.
تراجع موؤ�سر الدوالر والني, اللذان ارتفعا يف وقت 
�سابق من االأ�سبوع احلايل اإىل اأعلى م�ستوى منذ 
اأوائل اأبريل ني�سان ونهاية مايو اأيار على الرتتيب, 

وعوائد  االأ�سهم  اأ�سواق  رفعت  قوية  نتائج  ظل  يف 
من  اخل��روج  على  امل�ستثمرين  و�سجعت  ال�سندات 

اأ�سول املالذات االآمنة التي اأكرثوا منها.
وقد ع��اودوا ال�سراء يف العمالت امل�سفرة, لرتتفع 
الِبتكوين بدرجة اأكرب فوق م�ستوى الثالثني األف 
الرئي�س  ما�سك  اإيلون  قال  اأن  بعد  خا�سة  دوالر, 
ت�ستاأنف  اأن  املرجح”  “من  اإن  لت�سال  التنفيذي 

ال�سركة قبول العملة كو�سيط دفع.
ومن غري املتوقع اأن يتخذ البنك املركزي االأوروبي 
ف���ر����س متزايدة  ث��م��ة  ل��ك��ن  ج���دي���دة  اإج���������راءات 
الدعم  ال�����س��ي��ا���س��ات مب��وا���س��ل��ة  ���س��ن��اع  يتعهد  ب���اأن 

االق��ت�����س��ادي ل��ف��رتة اأط���ول ب��ل و���س��راء م��زي��د من 
ال�سندات بعد اإجراء تعديل على هدف الت�سخم.

ال�ساعة  بحلول  دوالر   1.1790 ال��ي��ورو  و�سجل 
0800 بتوقيت جرينت�س, ليعلو قليال فوق اأدنى 
م�ستوى منذ اأوائل اأبريل ني�سان 1.1752 دوالر 

الذي الم�سه اأم�س االأول االأربعاء.
�سوق  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م��دي��ر  ج��ال��و,  �ستيفن  وق���ال 
ال�سرف االأوروبية لدى بي.اإم.اأو كابيتال ماركت�س, 
املركزي  البنك  م��ع  �سيحدث  مم��ا  كبري  “جانب 
االأوروبي اإمنا يتوقف على الطريقة التي �ستعر�س 
بها الجارد واملوؤمتر ال�سحفي نهج البنك املركزي 

حيال الت�سخم.»اإذا بدوا اأكرث تقبال ملعدل ت�سخم 
اأعلى كثريا, ف�سيكون هذا �سلبيا لليورو, واإيجابيا 
لعمالت جتارة ال�سلع االأولية واالأ�سواق النا�سئة.«

ال��دوالر, الذي يقي�س قوة العملة  وتراجع موؤ�سر 
بعد   92.75 اإىل  رئي�سية,  ع��م��الت  �ست  مقابل 
 93.194 اأ�سهر ون�سف  اأن نزل عن ذروة ثالثة 
امل�سجلة يوم االأربعاء.وبلغ الني, وهو من عمالت 
�سجل  اأن  بعد  لليورو,   130 اأي�سا,  االآم��ن  امل��الذ 
ين   128.610 ع��ن��د  اأ���س��ه��ر  اأرب���ع���ة  ن��ح��و  ذروة 
عند  ال���دوالر  مقابل  ا�ستقر  بينما  االأ���س��ب��وع,  ه��ذا 

110.3 ين.

»طريان االإمارات« تد�شن 
الرحلة االأوىل اإىل ميامي

•• دبي - وام:

د�سنت طريان االإمارات اأم�س اأول رحلة ركاب من مطار دبي الدويل اإىل ميامي 
ال�ساحلية وثاين حمطة لها يف والية فلوريدا االأمريكية واأول وجهة جديدة 

لطريان االإمارات منذ بدء انت�سار اجلائحة.
3:10 �سباحاً  ال�ساعة  يف   ”213 “ئي كيه  وغ��ادرت رحلة ط��ريان االإم���ارات 
بتوقيت االإمارات.ومع اخلدمة اجلديدة اإىل ميامي التي �ستعمل مبعدل اأربع 
رح��الت يف االأ�سبوع ف��اإن �سبكة خطوط ط��ريان االإم���ارات يف الواليات املتحدة 
10 رحالت يف اليوم وتعمل الناقلة حاليا اإىل  12 وجهة باأكرث من  �ستغطي 
الواليات املتحدة باأكرث من %60 من طاقتها قبل انت�سار اجلائحة وتوا�سل 

تو�سيع ح�سورها مبا يتما�سى مع ازدياد وترية منو حركة امل�سافرين.

لوك اأويل الرو�شية قد تقل�ض ح�شتها يف 
حقل غرب القرنة 2 النفطي العراقي 

•• رو�سيا-رويرتز:
الرو�سية  اأوي��ل  ل��وك  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  كبريوف  علي  وحيد  ق��ال 
 2 القرنة  تقل�س ح�ستها يف م�سروع غرب  ال�سركة قد  اإن  اأم�س اخلمي�س 

النفطي العراقي, م�سيفا اأن العراق يحول دون ذلك حاليا.
اإن لوك  املا�سي  ال�سهر  اإح�سان عبد اجلبار قال  كان وزير النفط العراقي 
�سركات  اإىل  باحلقل  بيع ح�ستها  برغبتها يف  ر�سميا  اإخطارا  اأر�سلت  اأوي��ل 

�سينية. لكنه قال الحقا اإن لوك اأويل ترغب يف البقاء بالعراق.
واأ�ساد علي كبريوف يف ت�سريحاته لل�سحفيني باتفاق مطلع االأ�سبوع بني 
منظمة البلدان امل�سدرة للبرتول وحلفائها, فيما يعرف مبجموعة اأوبك+, 

وقال اإنه ينبغي رفع اإنتاج النفط تدريجيا.

داميلر ت�شتثمر اأكرث من 40 مليار يورو 
يف ال�شيارات الكهربائية بحلول 2030 

تراجع اأ�شعار النفط بعد ارتفاع 
خمزونات اخلام االأمريكية 

•• لندن-رويرتز:

قالت داميلر اأم�س اخلمي�س اإنها �ست�ستثمر اأكرث من 40 
و2030   2022 بني  دوالر(  مليار   47( ي��ورو  مليار 
الكهربائية,  بالبطاريات  العاملة  ال�����س��ي��ارات  لتطوير 
ومن 2025 �ستكون جميع من�سات ال�سيارات اجلديدة 

خم�س�سة للمركبات الكهربائية.
�سي�سيد  اأن��ه  االأمل���اين  الفاخرة  ال�سيارات  �سانع  اأو���س��ح 
بالتعاون مع �سركاء ثمانية م�سانع جديدة للبطاريات 
كامال  حت��وال  الكهرباء  اإىل  للتحول  ج��اه��زا  و�سيكون 
تذكر موعدا حمددا  ال�سركة مل  لكن   ,2030 بحلول 

للتوقف عن بيع ال�سيارات العاملة بالوقود االأحفوري.
املمولكة  ف��ول��ف��و  م��ث��ل  ال�����س��ي��ارات,  ���س��ن��اع  بع�س  تعهد 
املحركات  اإىل  ب��ال��ت��ح��ول  ال�����س��ي��ن��ي��ة,  ج��ي��ل��ي  مل��ج��م��وع��ة 
تقول  ح��ني  يف   ,2030 ب��ح��ل��ول  ب��ال��ك��ام��ل  الكهربائية 

الهدف  ذلك  اإىل  للو�سول  تطمح  اإنها  موتورز  ج��رال 
بحلول 2035.

يف  لداميلر  التنفيذي  الرئي�س  كالينيو�س  اأوال  وق��ال 
ت�سريحات لرويرتز “نحتاج اأن نتحول بالنقا�س بعيدا 
عن موعد ت�سنيع اآخر حمرك يعمل بحرق الوقود الأنه 
التي  ال�سرعة  م��دى  ه��و  ال�����س��وؤال  اأم��ر غ��ري ذي �سلة.. 
100 باملئة كهرباء وهو ما  اأن تقرتب بها من  ميكنك 

نركز عليه.«
تقول داميلر اإنها تتوقع اأن ت�سكل ال�سيارات الكهربائية 
اأي   ,2025 بحلول  املبيعات  من  باملئة   50 والهجني 

اأ�سرع من توقعها ال�سابق الذي كان للعام 2030.
ثالث  ع��ن  مر�سيد�س-بنز  ���س��ي��ارات  ���س��ان��ع  و�سيك�سف 
واأخرى  الركوب  ل�سيارات  واح��دة   - كهربائية  من�سات 
للحافالت ال�سغرية وثالثة لل�سيارات عالية االأداء - من 

املقرر اإطالقها يف 2025.

•• �سنغافورة-رويرتز:

زيادة  ب��ع��د  اأم�����س اخلمي�س  ال��ن��ف��ط  اأ���س��ع��ار  ت��راج��ع��ت 
مفاجئة يف خمزونات اخلام االأمريكية وو�سط تنامي 
اإ�سابات كوفيد-19 التي تهدد الطلب, لكن االأ�سعار 
حافظت على معظم مكا�سب اجلل�سة ال�سابقة لتوقعات 

با�ستمرار �سح االإمدادات حتى نهاية العام.
ك���ان خام  ب��ت��وق��ي��ت ج��ري��ن��ت�����س,   0644 ال�����س��اع��ة  ويف 
اإىل  باملئة   0.2 �سنتا مبا يعادل   11 برنت منخف�سا 

72.12 دوالر للربميل,
 بعد �سعوده 4.2 باملئة يف اجلل�سة ال�سابقة. وانخف�س 
اخلام االأمريكي غرب تك�سا�س الو�سيط �ستة �سنتات اأو 
0.1 باملئة لي�سجل 70.24 دوالر للربميل, بعد اأن 

ارتفع 4.6 باملئة اأم�س االأول االأربعاء.

وقال اإدوارد مويا, كبري املحللني يف اأواندا, “التقلبات 
املتعاملني  ك��ب��رية م��ع حم��اول��ة  ال��ط��اق��ة م���ازال���ت  يف 
جراء  من  الق�سري  امل��دى  يف  الطلب  �سعف  ا�ستيعاب 
ا�ستمرار  وتوقعات  دلتا  ال�ساللة  حيال  القلق  بواعث 

�سح اخلام لنهاية العام.«
خ�سائره  لتعوي�س  م�ساعب  النفط  “�سيكابد  وتابع 
اإىل اأن يبداأ انح�سار موجة القيود اجلديدة يف اأنحاء 

جنوب �سرق اآ�سيا واأ�سرتاليا واأوروبا.«
االأمريكية  الطاقة  معلومات  اإدارة  بيانات  اأظ��ه��رت 
ارت��ف��اع خم��زون��ات اخل���ام يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة, اأكرب 

م�ستهلك للنفط يف العامل,
 439.7 اإىل  املا�سي  االأ���س��ب��وع  برميل  مليون   2.1  
االأوىل  تكن متوقعة هي  زي��ادة مل  برميل, يف  مليون 

منذ مايو اأيار.

•�لعوي�س: زيادة زخم �ملهرجان دورة تلو �لأخرى �ن�صجاما مع روؤية �لقيادة �لر�صيدة وترجمة لتوجيهاتها �حلكيمة بتنظيم فعاليات �قت�صادية وجتارية 
ذ�ت قيمة م�صافة لالإمارة

ت�صعى �لغرفة �إىل حتقيقها خا�صة عرب �مل�صاهمة يف تعزيز جودة �ملنتج �ملحلي وزيادة تنوعه �قت�صادية  �أبعاد  للمهرجان  •�لعو�صي: 
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•• طوكيو-وام:

تفتتح اليوم ر�سميا دورة االألعاب االأوملبية ال�سيفية ال�32 بالعا�سمة اليابانية 
األف   11 من  اأك��رث  مب�ساركة  املقبل  اأغ�سط�س   8 حتى  ت�ستمر  والتي  طوكيو 
ريا�سي يتناف�سون يف 33 ريا�سة بواقع 339 م�سابقة يف 48 من�ساآة ريا�سية.

"الثانية ظهراً  اليابان  ال�سابعة م�ساء بتوقيت  وينطلق حفل االفتتاح يف متام 
بتوقيت االإمارات" على امللعب االأوملبي بطوكيو الذي كان �ساهداً كذلك على 

فعاليات اأوملبياد 1964.
ويح�سر حفل االفتتاح �سعادة �سهاب اأحمد الفهيم �سفري الدولة لدى اليابان 

االدارية  لل�سوؤون  امل�ساعد  العام  االأم��ني  �سليمان  بنت  ع��زة  املهند�سة  و�سعادة 
واملالية للجنة االأوملبية الوطنية.

اأن  بعد  االأوملبية  االألعاب  دورة  فعاليات  يف  العا�سرة  للمرة  االإم���ارات  وت�سارك 
 5 امل�ساركة االأوىل للدولة. وي�سم وفد الدولة  اأوملبياد لو�س اأجنلو�س  �سهدت 
العبني يف 4 ريا�سات هي الرماية وال�سباحة واألعاب القوى واجلودو. ويفتتح 
�سيف بن فطي�س م�ساركتنا يف احلدث مب�سابقة رماية اال�سكيت يومي 25و26 
كغ   73 ال��ذي يخو�س مناف�سات حتت  �سكرتوف  احل��ايل وفيكتور  ال�سهر  من 
املطرو�سي  يو�سف  يخو�س  كما  اجل��اري  ال�سهر  من   26 يف  اجل��ودو  بريا�سة 
فيما  يليه  ال��ذي  اليوم  يف  ح��رة  مرت   100 مناف�سات  الوطني  منتخبنا  �سّباح 

يوليو قبل   30 باجلودو يف  كغ   100 رومارنكو مب�سابقة فوق  اإيفان  ي�سارك 
اأن يختتم حممد ح�سن النوبي عداء منتخبنا الوطني م�ساركاتنا ب�سباق 100 
م��رت ي��وم 31 يوليو. وق��ام وف��د االإم����ارات ب���دورة االأل��ع��اب االأومل��ب��ي��ة بطوكيو 
بزيارات ميدانية للعيادات الداخلية بالقرية االأوملبية وغرف العالج الطبيعي 
والتجهيزات  امل�ستخدمة  الطبية  االأجهزة  على  االط��الع  مت  حيث  واالإ�سابات 
املختلفة واالإ�سعافات االأولية املتوفرة يف القرية كما قام الوفد بزيارة �ساالت 

التدريب وميدان الرماية.
2020 والذي من  األعاب طوكيو  " �سعار  " متحدون بامل�ساعر  ويج�سد �سعار 
جميع  من  للم�ساهدين  ملهم  افتتاح  حفل  تقدمي  خالله  من  يتم  اأن  املتوقع 

اأنحاء العامل حيث �سيتم ا�ستخدام التكنولوجيا ب�سكل وا�سع النطاق يف احلفل 
رئي�سياً  التي �ستلعب دوراً  التناظرية  اليدوية  العنا�سر  العديد من  مع وجود 
االأ�سكال  جمال  تظهر  ا�ستعرا�سات  تقدمي  اإىل  باالإ�سافة  احلفل  ف��ق��رات  يف 
امل�سرح  ت�سميم  مثل  االأبعاد  ثالثية  �سمات  خالل  من  اليابانية  والت�سميمات 

واملعدات امل�ستخدمة يف ال�سعلة االأوملبية.
اإج���راءات  تطبيق  بطوكيو  االأومل��ب��ي��ة  االأل��ع��اب  ل���دورة  املنظمة  اللجنة  وتتابع 
ال�سالمة والتدابري االحرتازية ب�سورة م�ستمرة حيث اعتمدت قواعد التباعد 
واملناطق  ال�سحفية  امل��وؤمت��رات  وغ��رف  االإع��الم��ي  امل��رك��ز  زوار  ب��ني  اجل�سدي 

املختلطة الإجراء اللقاءات مع الريا�سيني عقب انتهاء املناف�سات.

الطموحني,  ال�سبان  النجوم  اأ�سغر  اإىل  النجوم  اأب��رز  من 
يتجمع االآالف من االأبطال يف خمتلف الريا�سات بالعا�سمة 
اليابانية طوكيو, بانتظار �سربة البداية الر�سمية لفعاليات 

هذه الن�سخة اال�ستثنائية من الدورات االأوملبية.
هذا  ب��ني  م��ن  بالفعل  االأ���س��واء  خطف  ي�ستطيع  م��ن  لكن 
العدد الهائل من النجوم واالأبطال, خالل فعاليات اأوملبياد 
اجلمعة,  ال��ي��وم  فعالياته,  تنطلق  ال���ذي   2020 طوكيو 

وت�ستمر حتى 8 من اأغ�سط�س )اآب( املقبل.
ومن بني اآالف النجوم امل�ساركني يف اأوملبياد طوكيو, اختارت 
وكالة االأنباء الربيطانية بي اإيه ميديا, ثمانية جنوم تتوقع 

منهم خطف االأ�سواء يف هذه الدورة االأوملبية وهم:

لعبة �جلمباز �لأمريكية �صيمون بايلز:
باأربع  ف��ازت  والتي  حالياً,  العامل  يف  اجلمباز  العبات  اأب��رز 
دورة  خالل  واح��دة,  برونزية  وميدالية  ذهبية,  ميداليات 
االألعاب االأوملبية املا�سية )ريو دي جانريو 2016(, وتاأمل 
يف اأن ت�سبح اأول العبة جمباز تدافع عن لقبها يف الفردي 
العام منذ اأن جنحت فريا كا�سالف�سكا يف هذا عام 1968.

وح���ج���زت ب��اي��ل��ز م��ك��ان��ه��ا يف االأومل���ب���ي���اد رغ���م ارت���ك���اب عدة 
الت�سفيات االأمريكية, وتطمح  اأخطاء غري معهودة خالل 
بالدورة  املناف�سة  خ��الل  م�ستوياتها  اأف�سل  ا�ستعادة  اإىل 

االأوملبية.

لعبة �لتن�س �ليابانية ناومي �أو�صاكا:
للعب  اأو�ساكا,  نعومي  اليابانية  التن�س  العبة  تعود  عندما 
طوكيو,  يف  االأوملبياد  هذا  خالل  من  الكبرية  املناف�سات  يف 
اأم  ه��ذا  �سواء رغبت يف  االأن��ظ��ار م�سلطة عليها  �ستكون كل 

ال.
وكانت اأو�ساكا )23 عاماً(, الفائزة باأربعة األقاب يف بطوالت 
"غراند �سالم" االأربع الكربى, ان�سحبت من بطولة فرن�سا 
املفتوحة )روالن غارو�س(, بعد فر�س غرامة عليها, ب�سبب 

عدم التحدث اإىل و�سائل االإعالم.
اإجنلرتا  بطولة  يف  امل�ساركة  عدم  عن  اأو�ساكا  اعتذرت  كما 
عائلتها,  الوقت مع  بع�س  لتق�سي  املفتوحة )وميبلدون(, 

ولكنها حر�ست على امل�ساركة يف االأوملبياد.

�لدر�ج �لإيطايل فيليبو جانا:
فيليبو جانا امللك املتوج بال منازع يف �سباق الدراجات عك�س 
ذهبية  خلطف  االأب����رز  امل��ر���س��ح  و�سيكون  ال�����س��اع��ة,  ع��ق��ارب 
�سباق  االإيطايل يف  الفريق  �سي�سارك مع  كما  ال�سباق,  هذا 

املالحقة للفرق.
فاز  "الوح�س",  ب�  وامللقب  وكان جانا جنم فريق "اإنيو�س", 
اإيطاليا  �سباق  يف  ال�ساعة  ع��ق��ارب  عك�س  �سباقي  م��ن  بكل 

الدويل للدراجات )جريو دي اإيطاليا( هذا العام.

�ل�صباحة �لأمريكية كاتي ليديكي:
ليديكي  ك��ات��ي  االأم��ري��ك��ي��ة  ال�سباحة  اأن  امل��وؤك��د  م��ن  ي��ب��دو 
يبلغ  وال��ذي  االأوملبية,  امليداليات  �ستزيد من ر�سيدها من 
الثالثة  م�ساركتها  خالل  من  وذلك  ميداليات,  �ست  حالياً 

يف الدورات االأوملبية.
اأن  ويتوقع  االأمريكية,  الت�سفيات  خالل  ليديكي  وتاألقت 
ومن  االأومل��ب��ي��اد  خ��الل  �سباقات  �ستة  يف  املناف�سة  تخو�س 
بينها �سباق 1500 مرت, الذي يدرج يف االالأوملبياد للمرة 

االأوىل, والذي تبدو فيه ليديكي بال مناف�س حقيقي.

�لعد�ءة �جلامايكية �صيلي �آن فريزر بر�ي�س:
فريزر  اآن  �سيلي  املخ�سرمة  اجلامايكية  ال��ع��داءة  اأر�سلت 
املنا�سب,  ال��وق��ت  يف  ملناف�سيها  اإن����ذاراً  ع��ام��اً(   34( براي�س 
عندما قطعت م�سافة �سباق 100 مرت يف 63ر10 ثانية 
اأف�سل زمن  ث��اين  امل��ا���س��ي, وه��و  خ��الل يونيو )ح��زي��ران( 
ف��ل��ورن�����س جريفيث  ال��راح��ل��ة  ال���ع���داءة  زم���ن  ب��ع��د  لل�سباق 

جوير.
وكانت فريزر براي�س فازت بذهبية ال�سباق يف كل من دورتي 

االألعاب االأوملبية ببكني 2008, ولندن 2012.

�ملالكمة �لهندية ماري كوم:
تعود املالكمة الهندية املخ�سرمة ماري كوم )38 عاماً(, 
الفائزة باللقب العاملي �ست مرات �سابقة, والفائزة بربونزية 

يف اأوملبياد لندن 2012, للبحث عن لكمات جديدة.
ع�سواً  اأ�سبحت  حتى  نائية  ريفية  منطقة  يف  ك��وم  ون�ساأت 
بالربملان, كما اأنها اأم لثالثة اأبناء, وجنمة للنوايا احل�سنة 

يف بالدها.

لعب �جلودو �لفرن�صي تيدي رينيه:
الفرن�سي تيدي رينيه )32 عاماً(  يخو�س العب اجل��ودو 
الذي  لقبه,  ع��ن  ل��ل��دف��اع  كغم   100 ف��وق  وزن  مناف�سات 

اأحرزه يف دورتي األعاب اأوملبية �سابقة.
م���رات خالل  ال���وزن ع�سر  ل��ه��ذا  ال��ع��امل  وف���از رينيه بلقب 

م�سريته الريا�سية احلافلة.
هارا�ساوا  الياباين  وبني  بينه  املتوقع  النهائي  ي�سبح  وقد 

هي�سايو�سي, من بني اأبرز اللحظات يف االأوملبياد.

لعب �لقفز بالز�نة �لأمريكي �أرماند دوبالنتي�س:
املولود  "موندو",  دوب��الن��ت��ي�����س  اأرم���ان���د  االأم��ري��ك��ي  مي��ث��ل 
وهو  ب��ال��زان��ة,  القفز  م�سابقة  يف  ب���ارزة  ع��الم��ة  بال�سويد, 

املر�سح االأول وبقوة لذهبية امل�سابقة يف اأوملبياد طوكيو.
داخل  للم�سابقة  جديداً  عاملياً  قيا�سياً  رقماً  موندو  وحقق 
اأن  6.18 م��رت, قبل  امل��ا���س��ي, م�سجاًل  ال��ع��ام  ال��ق��اع��ات يف 
يحطم رقم االأ�سطورة �سريجي بوبكا امل�سجل خارج القاعات 
6.15 مرت, وذلك يف لقاء روما,  بت�سجل  26 عاماً,  منذ 

�سمن مناف�سات الدوري املا�سي.

اأفادت تقارير �سحافية اأن االحتاد الهولندي لكرة القدم واملدرب لوي�س 
فان غال تو�سال اإىل اتفاق لقيادة املنتخب الربتقايل خلفا لفرانك دي 

بور امل�ستقيل من من�سبه.
وذكرت �سحيفة "دي تليغراف" اأن فان غال )69 عاما( وافق على قيادة 
املنتخب الهولندي "املوهوب وقليل اخلربة" يف كاأ�س العامل 2022 يف 

قطر.
اإىل  للتو  "تو�سال  غ��ال  وف��ان  الهولندي  االحت���اد  اإن  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
راأ�س  على  الثالثة  لواليته  اجلديد  الوطني  امل��درب  ببدء  يق�سي  اتفاق 

املنتخب".
واأ�سافت اأن فان غال �سيعود عن قرار اعتزاله التدريب والذي اتخذه يف 

كانون الثاين-يناير 2017.
ومل يوؤكد االحتاد الهولندي التقارير االإعالمية على الفور.

بعد  املا�سي  ال�سهر  اأواخ��ر  ب��ور  دي  ا�ستقالة  بعد  غ��ال  ف��ان  تعيني  وياأتي 
يد  على   2020 اأوروب���ا  ك��اأ���س  نهائي  ثمن  م��ن  هولندا  منتخب  اإق�ساء 
الإيجاد  الهولندي  االحت��اد  �سارع  احل��ني,  ذل��ك  منذ  الت�سيك.  جمهورية 
بديل قبل اأول مباراة دولية للمنتخب �سد الروج يف االأول من اأيلول-

يف   2022 ملونديال  املوؤهلة  الت�سفيات  من  الثانية  اجلولة  يف  �سبتمرب 
قطر. وكانت هولندا, بقيادة دي بور, خ�سرت املباراة االأوىل يف الت�سفيات 

اأمام تركيا 2-4, واخل�سارة اأمام الروج �ستجعل التاأهل اأكرث �سعوبة.

الفرتة بني  االأوىل يف  امل��رة  ب��الده يف  تدريب منتخب  غ��ال  ف��ان  وا�ستلم 
 2012 الفرتة بني  الثانية يف  للمرة  يعود  اأن  قبل  و2002,   2000
الربازيل  م��ون��دي��ال  يف  الثالث  امل��رك��ز  اإىل  خاللها  ق��اده��ا   2014 حتى 
انتقل بعدها لتدريب مان�س�سرت يونايتد االإنكليزي, ولكن متت   .2014

اإقالته بعد يومني من فوزه بكاأ�س االحتاد االإنكليزي يف عام 2016.
ال�سياطني  مع  االإنكليزي  االحت��اد  بكاأ�س  الفوز  اإن  وقتها  غ��ال  ف��ان  ق��ال 
احلمر "كان اأعظم اإجناز يف م�سريتي" التي تخللها احراز لقب الدوري 
الهولندي مع اياك�س 3 مرات والكاأ�س ودوري ابطال اوروبا وكاأ�س االحتاد 
االوروبي والكاأ�س ال�سوبر االوروبية وكاأ�س االنرتكونتيننتل مرة واحدة, 

بني 1991 و1997.
الدوري  للقب  بر�سلونة  ق��اد  حيث  ا�سبانيا  اىل  بعدها  غ��ال  ف��ان  وانتقل 
مرتني وكاأ�س ا�سبانيا والكاأ�س ال�سوبر االأوروبية مرة واحدة, ثم عاد اإىل 

بالده من اأجل قيادة األكمار اإىل لقب الدوري عام 2009.
ال��دوري االمل��اين مع بايرن ميونيخ وق��اده اىل الثالثية  وح��ل بعدها يف 

املحلية عام 2010.
القدم  ك��رة  احت���اد  م��ن  ك��ل  "يعتقد  تليغراف":  "دي  �سحيفة  وق��ال��ت 
وامل�سجعون اأن املدرب الذي ح�سل على امليدالية الربونزية يف 2014 - 
خا�سة بعد خيبة االأمل يف كاأ�س اأوروبا 2020 - ميكن اأن يخرج االأف�سل 

من املنتخب".

اليوم افتتاح اأوملبياد طوكيو ر�شميا مب�شاركة 11 األف ريا�شي

جنوم العامل يف طوكيو.. من يخطف االأ�شواء؟

 فان غال يقود املنتخب »الربتقايل« 
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م����ع االف����ت����ت����اح ال���ر����س���م���ي ل�����دورة 
اليوم  طوكيو  يف  االأوملبية  االألعاب 
ب�سكل  اأب��واب مغلقة  اجلمعة خلف 
���س��ب��ه ك���ام���ل ج�����راء وب�����اء ك���ورون���ا, 
اأكرث  امل�����س��اه��دي��ن  اع��ت��م��اد  �سيكون 
تطّور  ع��ل��ى  م�����س��ى  وق����ت  اأي  م���ن 
من  ليتمكنوا  ال��ب��ث  تكنولوجيات 

عي�س احلدث.
يقول لوكالة فران�س بر�س ياني�س 
التنفيذي  الرئي�س  اإك�����س��ارخ��و���س, 
)خدمات  اأ�س"  ب���ي  "اأو  ل�����س��رك��ة 
بت�سوير  املنوطة  االأومل��ب��ي��ة(  البث 
منذ  االأومل��ب��ي��ة  املناف�سات  ك��ل  وب��ث 
تاأجيل  ب��ع��د  اإن����ه   ,2008 ال���ع���ام 
الوباء  ج��راء  كاماًل  عاماً  االأل��ع��اب 
"تعّهدنا بعدم تقليل �سعة ونوعية 

تغطيتنا".
طوياًل  �سوطاً  االأوملبي  البث  قطع 
التلفزيونية  ال��ت��ج��ارب  اأوىل  منذ 
م��ع ثالث   ,1936 ع��ام  برلني  يف 
كامريات تلتقط لقطات للجمهور 

املتواجد على بعد اأميال قليلة.
ت�ستعد  اأ�س"  ب���ي  "اأو  ف����رق  ل��ك��ن 
خ��الل االأومل��ب��ي��اد احل��ايل لت�سوير 
اللقطات,  �ساعة من   9500 نحو 
ريو  م����ن  اأك������رث  امل���ئ���ة  يف   30 اأي 
للقنوات  و�ستكون متاحة   ,2016
العامل  اأن��ح��اء  ك��ل  يف  التلفزيونية 
البث.  حقوق  على  ح�سلت  بعدما 

بتجربة  امل�ساهدين  تعد  فاإنها  لذا 
خمتلف  خ���������الل  م�������ن  ف�������ري�������دة 

االبتكارات التكنولوجية.
ومن بني تلك االبتكارات, ي�ست�سهد 
اإك�سارخو�س بتقنية "التتبع ثالثي 
نظام  وه����و  ل��ل��ري��ا���س��ي,  االأبعاد" 
ي���ج���م���ع م�������س���اه���د م���ل���ت���ق���ط���ة من 
الذكاء  با�ستخدام  ع��دة  ك��ام��ريات 
اال���س��ط��ن��اع��ي ل��ل��ت��م��ك��ن م���ن روؤي���ة 
ح���رك���ات ال��ري��ا���س��ني م���ن خمتلف 

الزوايا.
ويو�سح اإك�سارخو�س اأنه "بعد ثواٍن 
قليلة من �سباق 100 مرت, ميكنك 
بالكامل  ال�����س��ب��اق  ت��ك��وي��ن  اإع������ادة 
ث��الث��ي��ة االأب���ع���اد وعلى  يف ����س���ورة 
�سرعة  ذروة  حت��دي��د  امل��ث��ال  �سبيل 
ال��ري��ا���س��ي��ني, وه���ي ط��ري��ق��ة جيدة 
الكوالي�س  خلف  امل�ساهدون  لريى 

تلك العرو�س الرائعة".
ت�سوير  ���س��ي��ت��م  االأوىل,  ول��ل��م��رة 
االألعاب بالكامل واإتاحتها للقنوات 
و�سيكون  "4ك",  ع���ر����س  ب���دق���ة 
الذين  ال��ي��اب��ان��ي��ني  ل��ل��م�����س��اه��دي��ن 
اأك���رث تطوراً  ت��ل��ف��زي��ون��اً  مي��ت��ل��ك��ون 
املناف�سات  بع�س  م�ساهدة  اإمكانية 
بدقة "8ك", وهي دقة اأعلى باأربع 
قناة  ت�ستخدمه  ال���ذي  م��ن  م���رات 
كي" اليابانية" الرائدة  اأت�س  "اأن 
امل���ج���ال م��ن��ذ العام  ع��امل��ي��اً يف ه���ذا 

.1995
من  ياما�سيتا  تاكايوكي  وي��و���س��ح 
مركز االأبحاث التكنولوجية التابع 
نقاط  "اإحدى  كي" اأن  اأت�س  ل�"اأن 
تعر�س  اأن���ه���ا  ه���ي  8ك  يف  ال���ق���وة 
ت��ف��ا���س��ي��ل ح���رك���ة االأج�������س���ام على 
لها",  مثيل  ال  بطريقة  ال�سا�سة 
احلركة  اإىل  خا�س  ب�سكل  م�سرياً 
البطيئة عالية اجل��ودة من خالل 

كامريات طّورت موؤخراً".
ل���ك���ن م���دي���ر ق�����س��م ال���ري���ا����س���ة يف 
ل����وران- تيليفيزيون"  "فران�س 
اإريك لو الي اعترب اأن "ال�سباق ال 
ينبغي اأن يكون على دقة العر�س", 
القناة  ح��داث��ة  ي�ستح�سر  اأن  قبل 
اخل���ا����س���ة ب���ه���ذه االأل�����ع�����اب, وهي 
على  االف��رتا���س��ي  ال���واق���ع  من�سة 

خليج طوكيو.

واأ�سار اإىل اأنه �سيتم "اإن�ساء فقاعة 
اف��رتا���س��ي��ة, م���ع ديكور  زج��اج��ي��ة 
يظهر يف اخللفية اأجمل املباين يف 
الكثري من  �سيكون هناك  طوكيو. 

العمل الإحياء هذه املن�سة".
امل�سجعني  غ��ي��اب  ع��ن  وللتعوي�س 
اأ�س"  ب��ي  "اأو  اأن�����س��اأت  امل��الع��ب,  يف 
�سو�ساء  م��ن  �سوتية  ت�سجيالت 
ال�سابقة  االأل����ع����اب  يف  اجل��م��اه��ري 

و�سيتم  ري��ا���س��ة,  ك��ل  م��ع  لتتكيف 
بثها يف اأماكن املناف�سات.

اأي�ساً  ال���ري���ا����س���ي���ون  و���س��ي��ت��م��ك��ن 
الهتافات  ���س��م��اع  الت�سجيع  تلقي 
مل�ساهد  عر�س  �سا�سات  خ��الل  من 
كل  م��ن  مر�سلة  )�سيلفي(  فيديو 
اأن����ح����اء ال����ع����امل, وال���ت���وا����س���ل عن 
اأحبائهم  م����ع  ال���ف���ي���دي���و  ط���ري���ق 

مبجرد انتهاء م�سابقاتهم.

ال�سحية  االإج�������������راءات  اأج��������ربت 
الوطنيني,  ال��ن��اق��ل��ني  ال�����س��ارم��ة 
اأ�س"  ب���ي  "اأو  ل��ه��م  ت��وف��ر  ال���ذي���ن 
اأقل  اإر�سال عدد  خدمة البث, على 
من املوظفني اإىل اليابان, ليقوموا 
بجزء من االأعمال التقنية كاالإنتاج 

مثاًل, من بلدانهم.
كغالبية  ن���ظ���ام���ه���ا  وب���ت���ح�������س���ني 
"فران�س  اأر������س�����ل�����ت  ال����ن����اق����ل����ني, 

اإىل  م��وظ��ف��اً   180 تيليفيزيون" 
خالل   210 م��ق��اب��ل  يف  ط��وك��ي��و, 
2016, وه��و تغيري  اأومل��ب��ي��اد ري��و 
ب��ف�����س��ل اع���ت���م���اد "اأو  ب����ات مم��ك��ن��اً 
بي"  "اأي  ت��ق��ن��ي��ات  اأ�س" ع��ل��ى  ب��ي 
و"كالود"  االإنرتنت(  )بروتوكول 
معاجلة  ي��ت��ي��ح  م���ا  )ال�������س���ح���اب���ة(, 

امللفات عن ُبعد.
لكن "من املهم جداً بالن�سبة لنا اأن 
يبقى جزء من الفريق يف املوقع, ال 
�سيما اجلانب التحريري والتعليق 
يقول  ما  بح�سب  املناف�سات",  على 
لو الي الذي لفت اإىل اإر�سال اأكرث 
اأربعني  من ثالثني �سحفياً ونحو 

م�ست�ساراً ريا�سياً.
ريا�سيني  م��ع  م��ق��اب��الت  �سُتجرى 
لو  بح�سب  ال��ي��اب��ان,  يف  فرن�سيني 
الي الذي يلفت اإىل اأنه "من املهم 
التواجد  الفرن�سيني  للم�ساهدين 
هناك, بداًل من التواجد يف باري�س 
ب�سكل  م��وؤط��ر  �سكايب  با�ستخدام 

�سيئ للريا�سيني".
اأن  اإك�سارخو�س  يعترب  جهته,  من 
يف  ت��ك��ون  اأن  يجب  "التكنولوجيا 
خ���دم���ة ال�����س��رد ال��ق�����س�����س��ي. هذه 
لدينا:  االأ�سا�سية  العبارات  اإح��دى 
ن��ح��ن ن��ح��ب ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا, ولكن 
ق�س�س  ل�سرد  ا�ستخدامها  يجب 

اأف�سل الريا�سيني يف العامل".

فر�س ال�سكوا�س امل�سري نف�سه بقوة 
يف  حاليا  املقامة  العامل  بطولة  يف 
ممثليه  ببلوغ  االأمريكية,  �سيكاغو 
علي فرج وحممد ال�سوربجي ونور 
املباراة  ج��وه��ر  ون����وران  ال�سربيني 

النهائية لدى الرجال وال�سيدات.
ال��رج��ال, تغلب ف��رج امل�سنف  ل��دى 
ط���ارق  م���واط���ن���ه  ع��ل��ى  ع��امل��ي��ا  اأول 
موؤمن الثالث وحامل اللقب 2-3, 
النيوزيلندي  ع��ل��ى  وال�����س��ورب��ج��ي 

باول كول 1-3.
وعانى فرج اأمام موؤمن واحتاج اإىل 
اللقب  من  لتجريده  دقيقة   84
و5-11   12-10 عليه  والتغلب 

و12-10 و5-11 و8-11.
املواجهة  فح�سم  ال�����س��ورب��ج��ي  اأم���ا 
-2019 ك��ول, و�سيف بطل  اأم��ام 

2020, بعد اأربعة اأ�سواط 5-11 
و11-3 و4-11 و11-8 يف 50 

دقيقة.
و�سمن ال�سوربجي ا�ستعادة �سدارة 

اآب/اأغ�سط�س  يف  العاملي  الت�سنيف 
انتزعها  كان  ال��ذي  املقبل من فرج 
م��ن��ه يف ت�����س��ري��ن االأول/اأك����ت����وب����ر 

املا�سي.
اللقب  اإىل  ال�����س��ورب��ج��ي  وي�����س��ع��ى 
م�سريته  يف  ال������ث������اين  ال�����ع�����امل�����ي 
االحرتافية بعد االأول عام 2017 
ع���ل���ى ح�������س���اب ���س��ق��ي��ق��ه االأ����س���غ���ر 

مروان.
الرابعة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل����ب����اراة  وه����ي 
ب��ع��د خ�����س��ارت��ه نهائي  ل��ل�����س��ورب��ج��ي 
ثالث  وه�����و  و2014,   2012
االجناز  ه��ذا  يحقق  فقط  م�سري 
عاملية  األ��ق��اب   4( �سبانة  عمر  بعد 
ن��ه��ائ��ي��ة( ورام����ي  م���ب���اري���ات   4 يف 
نهائيات(   5 يف  األ��ق��اب   3( عا�سور 
 2012 ن�سختي  يف  عليه  ال��ف��ائ��ز 

و2014.
�سيت�سدر  ال��ذي  ال�سوربجي  وق��ال 
ال�50  لل�سهر  ال��ع��امل��ي  الت�سنيف 
ملوقع  االح���رتاف���ي���ة,  م�����س��ريت��ه  يف 

االحت��اد ال��دويل: "املهمة مل تنته. 
كان اأحد اأهدايف هو احل�سول على 
املركز االأول يف العامل, وهو االآن يف 
يوًما  �سيكون  غ��ًدا  ولكن  احلقيبة, 
اأك��رب مناف�س يل  األ��ع��ب م��ع  مهًما. 
يف البطولة, لقد كنا مناف�سني على 
االأربع  اأو  ال��ث��الث  ال�سنوات  م��دى 
املا�سية, وال اأطيق االنتظار للعودة 
نلعب  مل  وم��واج��ه��ت��ه.  امل��ل��ع��ب  اإىل 
يف م��ب��اراة ك��ب��رية ك��ه��ذه م��ن��ذ وقت 

طويل".
اأن يكون  رائ��ع  "اإنه الأم��ر  وا���س��اف 
العامل  اأف�����س��ل الع��ب��ني يف  ل��دي��ن��ا 
البطولة,  ل��ق��ب  ع��ل��ى  ي��ت��ن��اف�����س��ان 
رائعة  م��ب��اراة  �سنقّدم  اأن��ن��ا  اأع��ت��ق��د 
جل��م��ي��ع م�����س��ج��ع��ي ال�������س���ك���وا����س يف 
ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال��ع��امل واأم�����ام هذه 
ال  حقا  اأن��ا  �سيكاغو.  يف  اجلماهري 
متحم�س  واأن���ا  االن��ت��ظ��ار,  اأ�ستطيع 
حقا الأن اأكون يف امللعب معه غدا".

من جهته, وعلى الرغم من خ�سارته 

�سيكون  العاملي,  الت�سنيف  �سدارة 
ا فر�سة الفوز بلقب  لدى فرج اأي�سً
بعد  الثانية  للمرة  ال��ع��امل  بطولة 
 2019-2018 م��و���س��م  االوىل 

على ح�ساب موؤمن بالذات.
بطولة  ب��ل��ق��ب  "الفوز  ف���رج  وق����ال 
الرئي�سي  م��ن��اف�����س��ك  ���س��د  ال���ع���امل 

�سيكون �سيًئا رائًعا".
ال�سربيني  بلغت  ال�سيدات,  ول��دى 
وثانية  اوىل  امل�����س��ن��ف��ت��ان  وج��وه��ر 
عامليا تواليا املباراة االوىل بفوزهما 
اأم���ان���دا �سبحي  االأم���ريك���ي���ة  ع��ل��ى 
-3�سفر, والفرن�سية كاميل �سريم 

بالنتيجة ذاتها.
 25 اإىل  ال�����س��رب��ي��ن��ي  واح���ت���اج���ت 
عقبة  م��ن  للتخل�س  ف��ق��ط  دق��ي��ق��ة 
�سبحي 11-3 و11-5 و5-11, 
مواجهتها  ج��وه��ر  ح�����س��م��ت  ف��ي��م��ا 
 8-11 دقيقة:   36 يف  �سريم  م��ع 

و11-4 و3-11.
وه����ذه ه��ي ال�����س��ن��ة اخل��ام�����س��ة على 

نهائي  فيها  �سيكون  التي  ال��ت��وايل 
ودخلت  خال�سا,  م�سريا  ال�سيدات 
ال�سربيني التاريخ بعد اأن اأ�سبحت 
اأول امراأة ت�سل اإىل املباراة النهائية 
لبطولة العامل �ست مرات متتالية. 
وتهدف الالعبة البالغة من العمر 
ثالث  ت�����س��ب��ح  اأن  اإىل  ع���اًم���ا   25
العامل  ب��ط��ول��ة  بلقب  ت��ف��وز  ام����راأة 
 2015( م���ن���ا����س���ب���ات  خ���م�������س  يف 

و2016 و2019 و2020( بعد 
مرات   8( ديفيد  نيكول  املاليزية 
يف 8 مباريات نهائية( واال�سرتالية 

�ساره فيتز-جريالد.
بلوغها  ب��ع��د  ال�����س��رب��ي��ن��ي  وق���ال���ت 
م�سريتها  يف  ال�������س���اب���ع  ال���ن���ه���ائ���ي 
نهائي  يف  "التواجد  االح��رتاف��ي��ة 
اأي  خ�������س���ارة  دون  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة 
واأريد  ث��ق��ة,  اأك���رث  يجعلني  م��ب��اراة 

البطولة من خالل  بهذه  اأف��وز  اأن 
تقدمي اأف�سل ما لدي غداً".

تبلغ  التي  االأوىل  امل��رة  اأن��ه��ا  يذكر 
فيها جوهر املباراة النهائية لبطولة 
االحرتافية.  م�سريتها  يف  ال��ع��امل 
اإىل �سدارة  للعودة  وتتطلع جوهر 
الثانية يف  للمرة  العاملي  الت�سنيف 
م�سريتها )املرة االأوىل منذ ت�سرين 
االأول/اأكتوبر 2020(, واأن ت�سبح 

ثالث م�سرية ترفع كاأ�س البطولة 
بعد ال�سربيني ورنيم الوليلي.

وقالت "اإذا فزت غًدا, �سيكون ذلك 
اأكون االأوىل عاملًيا, لكن  اأن  مكافاأة 
املباراة نف�سها �سيء اآخر", م�سيفة 
"اأريد الفوز باملباراة فقط, ال اأفكر 
اللقب.  يف  اأو  العاملي  الت�سنيف  يف 
اأخرى  اآخر ومباراة  اإنه جمرد يوم 

و�سرى ما �سيحدث.

نهائي م�شري يف بطولة 
العامل لل�شكوا�ض 

 هل تعّو�ض التكنولوجيا غياب جماهري االأوملبياد ؟ 

اأ�ساد االأ�سطورة بيليه مبواطنته مارتا جنمة املنتخب 
م��ن جم��رد العبة  ب�"اأكرث  اإي��اه��ا  وا�سًفا  ال��ربازي��ل��ي 
للكثريين  اإلهام"  "م�سدر  اأنها  م�سيًفا  قدم"  ك��رة 
بعد اأن �سّجلت يف خم�س دورات متتالية من االألعاب 

االأوملبية.
اأحرزت �ساحبة ال�35 عاًما اأف�سل العبة يف العامل 
ال�ساحق  ال�سامبا  منتخب  ف��وز  يف  هدفني  م��رات   6
-5�سفر على ال�سني االربعاء يف مباراته االفتتاحية 

يف اأوملبياد طوكيو, لت�سبح اأول العب اأو العبة ت�سجل 
يف خم�س دورات اأوملبية توالًيا.

ال��ع��امل ث��الث م��رات عرب  امل��ت��وج بكاأ�س  وكتب بيليه 
تنامني  مارتا, رمبا  "مرحبا  اإن�ستغرام  على  ح�سابه 
اأنك  اآم��ل  االآن الأن��ك يف الق�سم االآخ���ر م��ن ال��ع��امل. 
باحلديث  �ساعات.  ب�سع  منذ  حققته  مب��ا  حتلمني 

عن ذلك, كم من االأحالم األهمِت اليوم؟"
وتابع "اإجنازك يعني اأكرث من جمرد �سجل �سخ�سي. 

ال��ري��ا���س��ي��ني من  م��ن  امل��الي��ني  تلهم  اللحظة  ه���ذه 
ريا�سات اأخرى من كل اأنحاء العامل الذين يحاربون 

من اأجل اأن يحظوا بالتقدير".
واأردف الالعب الذي حمل القمي�س رقم 10 اأ�سوة 
اأكرث من جمرد  "هنيًئا مل�سوارك...اأنت  مبارتا االآن 
الع��ب��ة ك���رة ق���دم. ت�����س��اع��دي��ن يف ب��ن��اء ع���امل اأف�سل 
بف�سل موهبتك, والذي حتظى فيه الن�ساء مب�ساحة 

اأكرب".

 بيليه ي�شيد مبارتا بعد اإجنازها التاريخي 

ع�سية  اخلمي�س  اأم�����س  ناروهيتو   اليابان  اإم��رباط��ور  اأق��ر 
رافقت  التي  الكبرية  بال�سعوبات  طوكيو  اأوملبياد  انطالق 
موؤكداً  كورونا,  فريو�س  جائحة  خ�سم  يف  االألعاب  تنظيم 
اأنها  لرئي�س اللجنة االأوملبية الدولية االأملاين توما�س باخ 
"مهمة غري �سهلة اأبداً", وفق ما اأفادت ال�سحافة املحلية.

قام باخ بزيارة الق�سر االإمرباطوري ع�سية حفل االفتتاح 
االإم���رباط���ور ر�سمياً  اأن يعلن خ��الل��ه  امل��رت��ق��ب  ال���ذي م��ن 

انطالق االألعاب.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة ك��ي��ودو امل��ح��ل��ي��ة ع��ن ن��اروه��ي��ت��و ق��ول��ه لباخ 
كل  اتخاذ  مع  تزامناً  االألعاب  "اإدارة  اإن  االإنكليزية  باللغة 

االإجراءات �سد كوفيد19- مهمة غري �سهلة اأبداً".
الذين �ساركوا يف تنظيم  اأولئك  اأحيي كل  اأن  "اأريد  وتابع 

االألعاب للجهود التي بذلوها يف خمتلف املن�ساآت".
االفتتاح اجلمعة  االإمرباطور )61 عاماً( حفل  �سيح�سر 

ال�سخ�سيات  ك��ب��ار  م��ن  ف��ق��ط  �سخ�ساً   950 ح���وايل  م��ع 
باجلائحة  املتعلقة  ال�سارمة  القيود  ب�سبب  وامل�����س��وؤول��ني 
عن  زوجته  �ستغيب  حيث  اجلماهري,  تواجد  متنع  والتي 
االحتفال. وا�سطر رئي�س الوزراء يو�سيهيدي �سوغا ال�سهر 
اأن  "قلق" م��ن  ناروهيتو  ب��اأن  االدع����اءات  نفي  اإىل  املا�سي 

االألعاب االأوملبية قد تت�سبب يف تف�سي كوفيد19-.
من املتوقع اأن يعلن ناروهيتو افتتاح االألعاب, لكن تقارير 
نظراً  "احتفاء"  كلمة  ا���س��ت��خ��دام  يتجنب  ق��د  اأن���ه  اأف����ادت 
و�سل  الذي  االإمرباطور  ويعترب  القائم.  الوبائي  للو�سع 
اإىل العر�س عام 2019 العراب الفخري الأوملبياد طوكيو.

واأعلن االإمرباطور اأكيهيتو, والد ناروهيتو, افتتاح اأوملبياد 
ناغانو ال�ستوي عام 1998, فيما افتتح جده االإمرباطور 
و�سابورو   1964 ال�سيفية  ط��وك��ي��و  األ���ع���اب  ه��ريوه��ي��ت��و 

ال�ستوية 1972.

ط��وك��ي��و, هيثم عبد  اأومل��ب��ي��اد  امل�����س��ارك��ة يف  ال��ع��راق��ي��ة  البعثة  رئي�س  اأف���اد 
دانة ح�سني  العداءة  ا�ستبعد  القوى  الدويل الألعاب  اأن االحتاد  احلميد, 
من امل�ساركة ح�سب قواعد مكافحة املن�سطات, ب�سبب نتائج الفحو�سات 
واأثبتت  االأخ���رية,  ال��ع��رب  بطولة  يف  م�ساركتها  اأث��ن��اء  لها  خ�سعت  التي 

تناولها مواد حمظورة.
العا�سمة  ب��ر���س م��ن  ف��ران�����س  ات�����س��ال م��ع وك��ال��ة  وذك���ر عبد احلميد يف 
بهذا  لوجود ق�سية  دانه ح�سني  العداءة  ا�ستبعاد  "مت  اليابانية طوكيو: 

ال�ساأن".
الألعاب  ال��دويل  االحت��اد  من  ر�سالة  العراقية  االأوملبية  اللجنة  وت�سلمت 
العاملية  القواعد  باأنه جاء وفق  الذي و�سف  باال�ستبعاد  القوى الإبالغه 
كل  ع��ن  امل��وؤق��ت  والتعليق  ب��االإي��ق��اف  ال��ع��داءة  وي��ل��زم  املن�سطات,  ملكافحة 
يوليو   16 من  اعتبارا  طوكيو  اأوملبياد  فيها  مبا  اخلارجية,  امل�ساركات 

اجلاري حتى البت يف هذه الق�سية".
االأخرية  ال��ع��رب  بطولة  يف  م   200 �سباق  ذهبية  على  ح�سني  وح�سلت 
 22.50 ق��دره  جديدا  عربيا  رقما  م�سجلة  املا�سي,  يونيو  يف  تون�س  يف 

ثانية.
"العداءة ح�سني  اأن  ال��ق��وى  الأل��ع��اب  ال��ع��راق��ي  االحت���اد  واأك���د م�سدر يف 
العرب  اأثناء م�ساركتها يف بطولة  ل�سل�سلة فحو�سات خمتربية  خ�سعت 
وخ�سعت لعملية جتميل يف االأنف قبل مغادرتها اإىل تون�س, ويتوقع اأن 

مواد طبية وعالجات ت�سببت يف ذلك من دون معرفة تاأثريها".
اإذ  م�ساركاته,  تاريخ  يف  بعثة  باأ�سغر  طوكيو  اأوملبياد  يف  العراق  وي�سارك 
ريا�س  حممد  وه��م  ح�سني,  ا�ستبعاد  بعد  ريا�سيني  ثالثة  الوفد  ي�سم 
وطه  10م(  الهوائي  امل�سد�س  )ال��رم��اي��ة,  عبا�س  وفاطمة  )التجديف( 

ح�سني )األعاب القوى, 400م(.

اإمرباطور: اإقامة االألعاب 
»مهمة غري �شهلة اأبدًا« 

ا�شتبعاد عداءة عراقية من اأوملبياد 
طوكيو ب�شبب املن�شطات

غينيا تقرر 
عدم امل�شاركة يف 

اأوملبياد طوكيو
غينيا,  يف  ال��ري��ا���س��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
اأوملبياد  مناف�سات  يف  امل�ساركة  ع��دم 

طوكيو.
اأرج���ع���ت غ��ي��ن��ي��ا ع���دم م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
املتزايدة  االأع���داد  ب�سبب  االأومل��ب��ي��اد, 
كورونا,  ف��ريو���س  ب��ع��دوى  امل�����س��اب��ة 
�سحة  ب���������س����اأن  خم��������اوف  ووج����������ود 

الريا�سيني.
بعثة  تتكون  اأن  املفرت�س  من  وك��ان 

غينيا من 5 ريا�سيني.
تقرر  دول���ة  ث���اين  غينيا  واأ���س��ب��ح��ت 
للم�ساركة  ريا�سيني  اأي  اإر�سال  عدم 
كوريا  ب���ع���د  ط���وك���ي���و,  اأومل����ب����ي����اد  يف 
تفتتح  اأن  امل��ق��رر  وم���ن  ال�����س��م��ال��ي��ة. 

االأوملبياد ر�سمياً اليوم اجلمعة.

عقب  باييخو,  خي�سو�س  االأومل��ب��ي,  اإ�سبانيا  منتخب  الع��ب  ق��ال 
الفريقني  م�����س��وار  م�ستهل  يف  م�����س��ر,  اأم����ام  ال�سلبي  ال��ت��ع��ادل 
اإنه ال توجد   ,2020 اأوملبياد طوكيو  القدم يف  مبناف�سات كرة 
ا�ستعداداً  ب�سكل جيد  املباراة  "الروخا" حتليل  واأن على  اأع��ذار, 

للقادم.
�سرح مدافع ريال مدريد عقب املباراة: "نزلوا لتقدمي املباراة 
اإنهم  اخلطوط,  بني  جيد  ب�سكل  ولعبوا  يريدونها,  كانوا  التي 

ي�سبهون اليابان كثرياً".
ملا هو  املباراة جيداً  اأن نحلل  اأع��ذار, علينا  "ال توجد  واأ���س��اف: 
غ��رن��اط��ة خالل  م��ع  م��ع��ارا  لعب  ال���ذي  باييخو  وت��اب��ع  قادم".  
البطولة �ستكون �سعبة منذ  اأن  "كنا نعلم  املا�سيني:  املو�سمني 

البداية, علينا اأن منتدح فريقنا اأي�ساً ملا قدمه خالل املباراة".
ا�ستعداداً  ال��ي��وم,  در����س  م��ن  التعلم  ال�����س��روري  "من  واخ��ت��ت��م: 

ملواجهة ا�سرتاليا االأحد املقبل.

باييخو بعد التعادل اأمام م�شر: ال 
توجد اأعذار

الفجر الريا�ضي
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الفجر الريا�ضي

طوكيو  اأومل����ب����ي����اد  مت��ي��م��ة  ت��ن��ت�����س��ر 
جميع  يف  "مريايتوا"  ال��ل��ط��ي��ف��ة 
لكنها  امل�����س��ي��ف��ة,  امل���دي���ن���ة  اأن����ح����اء 
املعروفة  اليابان  يف  مناف�سة  تواجه 
هذه  ت���رّوج  حيث  للتمائم,  ب�سغفها 
لكل  امل���ح���ب���وب���ة  "ال�سخ�سيات" 
الفحو�س  اإىل  ال�سجون  م��ن  ���س��يء 

الطبية.
يف بالد "هيلو كيتي" و"بوكيمون", 
املحّببة وجًها  املخلوقات  متنح هذه 
ودوًدا لل�سركات اخلا�سة واملوؤ�ّس�سات 
ال��ع��ام��ة ع��ل��ى ح���ّد ����س���واء, واالأك����رث 
جناًحا بينها تتمتع ب�سهرة مطلقة.

لة لدى اليابانيني  من التمائم املف�سّ
االإجا�سة "فونات�سي" التي ا�ستهرت 
غري  كممثلة  الزمن  من  عقد  قبل 
الواقعة  فونابا�سي  ملدينة  ر�سمية 
باالإجا�س  وامل�سهورة  طوكيو  �سرق 

اللذيذ.
ومعروفة  حم����ّدًدا  جن�ًسا  متلك  ال 
ا�ستقطبت  التلفزيوين,  بظهورها 

1.4 مليون متابع  فونات�سي قرابة 
على موقع تويرت وهي م�سهورة جًدا 
ال�سارع  ب�سيطة يف  نزهة  اأن  لدرجة 

قد جتذب ح�سًدا من املعجبني.
وق���ال���ت ال�����س��خ�����س��ي��ة ال�����س��ف��راء يف 
حديث مع وكالة فران�س بر�س "من 
يحبوا  اأن  للرا�سدين  البديهي جًدا 

التمائم...كاأننا اأ�سدقاء".
غالًبا ما ربط اخلرباء حّب اليابان 
ومعتقدات  دينية  بتقاليد  للتمائم 
ال��ت��ي مي��ك��ن ل��الأ���س��ي��اء اجل��ام��دة اأن 

تكت�سب من خاللها روًحا.
ترتدي  ال���ت���ي  ال��ت��م��ي��م��ة  وت����واف����ق 
حمراء  عنق  ورب��ط��ة  اأزرق  ا  قمي�سً
على ذلك بالقول "غالًبا ما يج�ّسد 

اليابانيون االأ�سياء".
ميكن للتمائم اأن حت�سد الكثري من 

االأموال.
االأ�سود  ال��دب  كومامون  تاكي  جنى 
ذات اخلدين االأحمرين الذي يرّوج 
 170 اجلنوبية  كوماموتو  ملدينة 

مليار ين )1.5 مليار دوالر( العام 
الفائت لل�سركات املحلية التي تبيع 

ال�سلع ذات عالمات جتارية.
زال  ال��ت��ي ال  ف��ون��ات�����س��ي  تف�سح  ل��ن 
موؤ�ّس�سها جمهول الهوية عن اأرقام 
ح�سود  ل��ك��ن  ال��ب�����س��ائ��ع,  م��ب��ي��ع��ات 
متجر  اإىل  يومًيا  تتدفق  املعجبني 
فونابا�سي  يف  الند"  "فونات�سي 
العالمات  ذات  امل��ن��ت��ج��ات  ل�������س���راء 

التجارية.
االألعاب  يف  ال��ت��م��ي��م��ة  ت��ق��ل��ي��د  ي��ع��ود 
 ,1972 م��ي��ون��ي��خ  اإىل  االأومل���ب���ي���ة 
ع���ن���دم���ا اأ�����س����ب����ح ال���ك���ل���ب االأمل�������اين 
ر�سمية  مت��ي��م��ة  اأول  "والدي" 
لالألعاب. منذ حينها, ابتكر كُل بلٍد 
التي  اخل��ا���س��ة  �سخ�سيته  م�سيف 
وجوانب  االأوملبية  القيم  اىل  ترمز 

الرتاث الثقايف.
يف اأوملبياد طوكيو متثل "مريايتوا" 
مع  م�ستقبلي  مظهر  ذات  �سخ�سية 
م��رب��ع��ات زرق�����اء م���ع ع��ي��ون وا�سعة 

واأذنني مدببة.
التمائم يف اليابان متقدمة يف ال�سن, 
عاًما(  اأوهريا" )62  "�سوكو  اإن  اإذ 
ت��دي��ر م��در���س��ة يف ط��وك��ي��و لتدريب 
ك�سخ�سيات  االأداء  ع��ل��ى  ال���ن���ا����س 

حمبوبة.
وت��ق��ول اأوه�����ريا ال��ت��ي ت�����س��رف على 
التمائم  اإن  عاًما   17 منذ  املدر�سة 
النا�س  ج��ذب  على  ال��ق��درة  "متلك 
اإليها. ياأتي االأوالد واالبت�سامة على 
حمّياهم. مي�سكون اأيادي )التمائم( 

ويعانقونها".
كما تقّدم هذه ال�سخ�سيات الفر�سة 
للنا�س من اأجل اخلروج من جمتمع 

مت�سلب يف بع�س االأحيان.
�سنوات  اأم�ست  التي  اأوه��ريا  وتوؤكد 
�سهري  ب����رن����ام����ج  يف  ت���ظ���ه���ر  وه������ي 
"اأن  ل��الأط��ف��ال على ال��ق��ن��اة ال��ع��ام��ة 
التمائم, ميكنك  "مع  اإيت�س كاي": 
ال���ق���ي���ام ب����اأم����ور ال ت���ق���وم ب��ه��ا )مع 

اأ�سخا�س اآخرين( يف اليابان".

يرتدون  ال���ذي���ن  ط��الب��ه��ا  ي���ت���درب 
على  اأواًل  ر���س��م��ي��ة,  غ���ري  م��الب�����س 
توؤديها  التي  فيها  املبالغ  احل��رك��ات 
ي���رت���دوا  اأن  ق��ب��ل  ع������ادة,  ال��ت��م��ائ��م 
مالب�س الباندا والقطط وال�سنجاب 

الختبار مهاراتهم اجلديدة.
ن��وب��وك��و فوجيكي  ال��ت��ل��م��ي��ذة  ت��ق��ول 
"جانًبا  ت����رى  اإن���ه���ا  ع����اًم����ا(   61(
ترتدي  عندما  ذاتها  من  خمتلًفا" 
الزي, م�سيفة "يف اللبا�س, باإمكاين 
واأك�����رث  ����س���داق���ة  اأك������رث  اأك�������ون  اأن 

ن�ساًطا".
اإذ  �سهلة,  لي�ست  املهنة  ه��ذه  اأن  اإال 
اإن ع��دًدا قلياًل من التمائم ميكنها 
االأم���وال, كما  الكثري من  اأن جتني 
اأن االأزياء ثقيلة جًدا ومن ال�سعب 
واأن  خاللها  من  ال�سخ�س  يرى  اأن 
ال�سم�س احلارقة  اأ�سعة  يتحمّلها يف 

يف اليابان خالل ف�سل ال�سيف.
ال�سابقة  احل�����س��ان��ة  معّلمة  اأن  اإال 
ت�����س��ع��ر به  ال�����ذي  ال���ف���رح  اإن  ت���ق���ول 

"اأحتّم�س  اإزع������اج  اأي  ع���ن  ي��ع��ّو���س 
اأريد  اأرى متيمة. لذا  كثرًيا عندما 
هذا  واأم����ن����ح  م��ك��ان��ه��ا  يف  اأك������ون  اأن 

ال�سعور اىل اال�سخا�س االآخرين".
التي  فونات�سي  تعترب  جهتها,  م��ن 
االأمريكية  اأيرو�سميث  فرقة  تع�سق 
اأوزب���ورن,  اأوزي  االإنكليزي  واملغني 
اأن النا�س غالًبا ما ترى يف التميمة 

ا باإمكانهم الوثوق به. �سخ�سً

ن�سائح  ع��ن  "ي�ساألونني  وت�سيف 
ب�������س���اأن احل����ي����اة وال���ع���م���ل...ك���ي���ف 
ب��اإم��ك��ان��ه��م اأن ي��ك��ون��وا ق��ري��ب��ني من 
م��دي��ره��م ال��ذي��ن ي��ك��ره��ون اأو كيف 
ي��ت�����س��رف��ن )ال������زوج������ات( م����ع زوج 
�سّلة  امل��ت�����س��خ��ة يف  ال��ث��ي��اب  ي�����س��ع  ال 
منا�سب...يريدون  ب�سكل  الغ�سيل 
ا يقدّر جهودهم. اأعتقد اأنهم  �سخ�سً

يبحثون عن هذا يف التمائم".

تقول املوظفة اأ�ساكو اإيواتاتي )33 
عاًما( التي تعمل يف اأحد املكاتب اإن 
للتمائم تاأثرًيا "ميكن اأن ي�سفيها" 

تقريًبا.
وتتابع يف حديث مع وكالة فران�س 
االمر  ي��ك��ون  اأع��م��ل,  "عندما  ب��ر���س 
اأرى  مزعًجا ومرهًقا. ولكن عندما 
+ح�سًنا  وكاأنه  اأ�سعر  طريفة,  متائم 

اإن�سي كل �سيء اآخر االآن+".

طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  �سيب�سر  واأخ����رياً, 
اجلمعة  ال����ي����وم  ال����ن����ور  ال�����س��ي��ف��ي 
بعد  املقبل,  اآب/اأغ�سط�س   8 حتى 
املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  تاريخي  تاأجيل 
ب�سبب فريو�س كورونا, ثم جدلية 
اإلغائه,  اأو  اإقامته  حيال  م�ستمّرة 
لينطلق و�سط قيود م�سّددة لتفادي 
وحظر  "كوفيد19-"  ت��ف�����س��ي 

جماهريي اأجنبي وحملي.
على امللعب االأوملبي الذي ا�ست�ساف 
1964 واأعيد بناوؤه ليت�سع  األعاب 
األف  �سيح�سر  متفرج,  األ��ف  ل�68 
حفل  املدعوين,  من  فقط  �سخ�س 
اف���ت���ت���اح ك���ان���ت امل�����دن ت��ت��ن��اف�����س يف 
اإث����ارة يف  االأك����رث  م��ا م�سى جلعله 
تاريخ االألعاب املقامة مّرة كل اأربع 

�سنوات.
م�ساء  )الثامنة  االفتتاح  و�سيكون 
غ(  ت   11,00 امل��ح��ل��ي,  بالتوقيت 
ناروهيتو,  االإم���رباط���ور  بح�سور 
���س��ح��اي��ا كارثة  ل��ت��ك��رمي  م��ن��ا���س��ب��ة 
اآذار/مار�س  يف  النووية  فوكو�سيما 
بقوة  م��دّم��ر  زل���زال  اإث��ر   ,2011
ال�سمايل  ال�ساحل  قبالة  درجات   9
اإىل  اأدى  ال�سرقي وت�سونامي هائل 
املناطق  وت��ل��وي��ث  ن����ووي  ان�����س��ه��ار 

املجاورة باالإ�سعاع.
وب��ع��دم��ا ت��اأج��ل��ت يف اآذار/م�����ار������س 
ت�سّمنت  ����س���ن���ة,  مل������دة   2020
رح��ل��ة االأل���ع���اب ق��ائ��م��ة ط��وي��ل��ة من 
بع�س  يف  ه���ّددت���ه���ا  ال���ت���ع���ق���ي���دات, 
األعاب  اأول  ت�سبح  اأن  من  االأح��ي��ان 

اإلغاوؤها.  يتم  احل��رب  بعد  حديثة 
اليابانيون  امل�سوؤولون  اأمل  حينها, 
انت�سار  ع��ل��ى  "دلياًل  ت���ك���ون  اأن 

الب�سرية على الفريو�س".
ل��ك��ن ت�����س��اع��د ح���ّدة ك���ورون���ا عاملياً 
وظ����ه����ور امل����زي����د م����ن امل����ت����ح����ّورات 
النغمة  ح�������ّدة  خ���ّف�������س  امل����ع����دي����ة, 
متزايدة  معار�سة  واأث���ار  املنت�سرة 

داخل البالد.
االآخر,  تلو  "اللغم"  تفكيك  وم��ع 
ح������ان وق������ت االح����ت����ف����ال, ول������و اأن 
اأبرز  االألعاب �ستكون منقو�سة من 
مكّوناتها, اأي اجلماهري الغائبة عن 
الغايل  اليابانيون  اأن��ف��ق  م��درج��ات 

والنفي�س لبنائها اأو جتديدها.
وفيما ُيتوقع اأن يكون هذا االأوملبياد 
ن�����س��خ��ة ب���اه���ت���ة ع����ن االح���ت���ف���االت 
املنظمون  ي�����ح�����اول  ال���������س����اب����ق����ة, 
ال����ت����ع����وي���������س ع����ل����ى امل�������س���اه���دي���ن 
بث  تكنولوجيات  ع��ل��ى  ب��االع��ت��م��اد 
من  ليتمكنوا  م��ت��ط��ّورة  واب��ت��ك��ارات 

عي�س احلدث.
اأن�ساأت �سركة "اأو بي اأ�س" )خدمات 
�سوتية  ت�سجيالت  االأوملبية(  البث 
من �سو�ساء اجلماهري يف االألعاب 
ريا�سة,  ك��ل  م��ع  لتتكيف  ال�سابقة 

و�سيتم بثها يف اأماكن املناف�سات.
اأي�ساً  ال���ري���ا����س���ي���ون  و���س��ي��ت��م��ّك��ن 
م���ن ت��ل��ق��ي ال��ت�����س��ج��ي��ع م���ن خالل 
فيديو  مل�����س��اه��د  ع���ر����س  ����س���ا����س���ات 
اأنحاء  ك��ل  م��ن  مر�سلة  )�سيلفي( 
ع����ن طريق  وال���ت���وا����س���ل  ال����ع����امل, 

الفيديو مع اأحبائهم مبجرد انتهاء 
م�سابقاتهم.

املتخذة  القا�سية  ال��ت��داب��ري  ورغ���م 
قبل و�سول امل�ساركني يف االأوملبياد, 
لعدة فحو�س  غ��رار اخل�سوع  على 
"بي �سي اآر" وتنزيل تطبيقات تتبع 
"اأوت�سا",  اأبرزها  �سحية  ومراقبة 
ظ���ه���رت ب��ع�����س االإ�����س����اب����ات لدى 
ال��ري��ا���س��ي��ني واإداري������ي ال��ب��ع��ث��ات يف 

االأيام التي �سبقت حفل االفتتاح.
اال�سابات,  ع���دد  ارت��ف��اع  ول��ت��ج��ّن��ب 
فر�س املنظمون حظراً على املعانقة 
االحتفاالت  خ���الل  امل�����س��اف��ح��ة  اأو 

بتحقيق الن�سر.
الكمامات  ارت������داء  ع��ل��ي��ه��م  ي��ت��ع��نّي 
طوال الوقت با�ستثناء فرتة تناول 
الطعام, النوم اأو التناف�س, وي�سمح 
القرية  ب���ني  ب��ال��ت��ن��ق��ل  ف��ق��ط  ل��ه��م 
االأوملبية وباقي املن�ساآت الريا�سية.

واج���ه االأومل��ب��ي��اد ان��ت��ك��ا���س��ات كثرية 
�سنتني  ب��ع��د   2015 ال���ع���ام  م��ن��ذ 
من منحه حق اال�ست�سافة, عندما 
الرئي�س  امللعب  بناء  م�سروع  اأعيد 
لكلفته  ن��ظ��راً  ال��ب��داي��ة  نقطة  اإىل 
املرتفعة, فيما كّبد التاأجيل نفقات 

اإ�سافية بقيمة 2,6 مليار دوالر.

اللجنة  رئ���ي�������س  ا����س���ت���ق���ال  وف���ي���م���ا 
ت�سونيكازو  ال��ي��اب��اين  التنظيمية 
اتهامات  ب�سبب   2019 يف  تاكيدا 
بالر�سى من اأجل دعم ملف طوكيو, 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ا���س��ت��ق��ال 
�سباط/فرباير  يف  م��وري  يو�سريو 
بحق  مهينة  تلميحات  بعد  املا�سي 

الن�ساء.
�سايكو  االأل����ع����اب  وزي������رة  وت��ن��ح��ت 
ه���ا����س���ي���م���وت���و م�����ن م���ن�������س���ب���ه���ا يف 
احلكومة, لتحّل بداًل من "م�سرت" 

موري.
كيغو  املو�سيقي  املوؤلف  تقّدم  فنياً, 

ال���ذي ���س��ارك يف ت�سميم  اأوي���ام���ادا 
ح��ف��ل االف���ت���ت���اح ب��ا���س��ت��ق��ال��ت��ه, على 
خ��ل��ف��ي��ة ق�����س��ة ت��ن��م��ر ق��دمي��ة بحق 
رف����اق ل��ه اأي����ام ال��درا���س��ة م��ن ذوي 
اختار  كما  اخل��ا���س��ة,  االح��ت��ي��اج��ات 
االفتتاح  حلفلي  االإب���داع���ي  امل��دي��ر 
�سا�ساكي  ه����ريو�����س����ي  واخل������ت������ام 
ممثلة  ��َه  ���َس��بَّ بعدما  يف  اال�ستقالة 

كوميدية بدينة باخلنزير.
االأخرية اخلمي�س, متثلت  الزوبعة 
باإقالة خمرج حفل االفتتاح كنتارو 
امل�سرحية  ال�سخ�سية  كوبايا�سي, 
امل��ع��روف��ة يف ال��ي��اب��ان, ع��ل��ى خلفية 

م��ن عقد  اأك���رث  ه��زيل منذ  م�سهد 
من الزمن تطرق فيه اإىل املحرقة 

اليهودية.
اح��ت��ك��ر ال�����س��ّب��اح االأم���ريك���ي مايكل 
وع�������ّداء  ذه���ب���ي���ة(   23( ف��ي��ل��ب�����س 
اجلامايكي  ال��ق�����س��رية  امل�����س��اف��ات 
ذه����ب����ي����ات(   8( ب�����ول�����ت  اأو�������س������ني 
ال���ث���الث  ال���ن�������س���خ  ال���ن���ج���وم���ي���ة يف 
لندن   ,2008 ب��ك��ني  يف  االأخ�����رية 

.2016 وريو   2012
تبدو  العمالقني,  اعتزال  مع  لكن 
ال�������س���اح���ة خ���ال���ي���ة ل���ط���احم���ني يف 

الرتّبع على عر�س االأوملبياد.
يف طوكيو, ياأمل االأمريكي كايليب 
يف  ���س��ب��اح  راب����ع  ي�سبح  اأن  دري�����س��ل 
ال���ت���اري���خ ي���ح���رز ���س��ب��ع ذه��ب��ي��ات يف 

ن�سخة واحدة.
اأحرز  قد  ك��ان  عاما(   24( دري�سل 
ذهبيتني يف ريو 2016, لكنه حقق 
تطوراً رهيباً يف ال�سنوات االأخرية, 
وتّوج 13 مرة يف بطولة يف العامل 

منذ 2017.
ليديكي,  كايتي  مواطنته  ت�ستعّد 
ح��ام��ل��ة 5 ذه���ب���ي���ات, ل��ل��غ��و���س يف 
االأحوا�س مع مهمة حتقيق رباعية 
200 و400  تاريخية يف �سباقات 

و800 و1500 م.
االأمريكية  اجلمباز  العبة  وت��اأم��ل 
الرقم  م��ع��ادل��ة  ب��اي��ل��ز يف  ���س��ي��م��ون 
الري�سا  ل��ل�����س��وف��ي��ات��ي��ة  ال��ق��ي��ا���س��ي 
ذهبيات  ت�����س��ع��ة  ب���اح���راز  الت��ي��ن��ي��ن��ا 
اأومل�����ب�����ي�����ة. وب����ع����د حت���ط���ي���م���ه ه���ذا 

منذ  �سامداً  قيا�سياً  رق��م��اً  ال�سهر 
1992 يف 400 م حواجز, ترتكز 
كار�سنت  ال��روج��ي  على  االأ����س���واء 
االأمريكية  فعلت  ومثله  فارهومل, 
ال�������س���اب���ة ����س���ي���دين م���اك���الف���ل���ني يف 
على  تفّوقت  عندما  عينها  امل�سافة 

مواطنتها دليلة حممد.
مل�سابقة  ملكاً  نف�سه  فر�س  وبعدما 
الرقم  ب��ال��زان��ة وحت��ط��ي��م  ال���وث���ب 
اأرمان  ال�����س��وي��دي  ي�ستعد  ال��ع��امل��ي, 
"موندو" دوبالنتي�س لتذوق طعم 

الذهب بعمر احلادية والع�سرين.
لدى  م  اآالف   10 ���س��ب��اق  وي��ن��ت��ظ��ر 
ال�����س��ي��دات, م��ن��اف�����س��ة ط��اح��ن��ة بني 
غيدي  ل��ي��ت��ي�����س��ي��ن��ب��ي��ت  االأث���ي���وب���ي���ة 
وال��ه��ول��ن��دي��ة ���س��ي��ف��ان ح�����س��ن, بعد 
حت��ط��ي��م��ه��م��ا ال����رق����م ال����ع����امل����ي يف 

غ�سون يومني.
وم����ن ال��ري��ا���س��ي��ني امل��ن��ت��ظ��ري��ن يف 
يف  ع���امل���ي���اً  اأول  امل�����س��ن��ف  ط���وك���ي���و, 
نوفاك  ال�������س���رب���ي  امل�������س���رب  ك�����رة 
ال�سلة  ك����رة  الع����ب  دي��وك��وف��ي��ت�����س, 
وال�سباح  دوران���ت  كيفن  االأم��ريك��ي 

الربيطاين اآدم بيتي.
من  البقايل  �سفيان  املغربي  وُي��ع��ّد 
3 اآالف م  اأب��رز املر�سحني يف �سباق 
موانع, فيما يعّول امل�سريون كثرياً 
ال��ت��اي��ك��وان��دو هداية  ع��ل��ى الع��ب��ة 
مالك, وتاأمل التون�سية اأن�س جابر 
ت��اري��خ��ي��ة لتون�س يف  مب��ن��ح ذه��ب��ي��ة 
كرة امل�سرب بعد بلوغها ربع نهائي 

بطولة وميبلدون.

التمائم يف اليابان اأكرث من جمّرد �شخ�شية حمببة 

و�صط قيود م�صّددة لتفادي تف�صي "كوفيد- 19"  

اأخريًا... �شُتب�شر اأوملبياد طوكيو النور اليوم! 

اأم�س  اأه��داف  دون  تعادلهما  بعد  اإ�سبانيا  ح�سدت م�سر نقطة ثمينة من 
اخلمي�س يف �سابورو, �سمن افتتاح مناف�سات املجموعة الثالثة مل�سابقة كرة 

القدم �سمن اأوملبياد طوكيو ال�سيفي الذي يفتتح ر�سميااليوم اجلمعة.
ثالثة  با�ستثناء  عاما   23 دون  لالعبني  �سة  املخ�سّ القدم  كرة  وم�سابقة 
الزدحام  نظرا  امل�ستديرة,  جن��وم  م��ن  الكثري  جت��ذب  مل  ال�سن,  ه��ذا  ف��وق 

الروزنامة وانطالقها بعد اختتام كاأ�س اأوروبا وكوبا اأمريكا.
ويغيب اأمثال الربازيلي نيمار الذي قاد الربازيل للقب 2016 على اأر�سها, 
الفرن�سي كيليان مبابي وامل�سري حممد �سالح الذي رف�س فريقه ليفربول 

التخلي عن خدماته يف هذه الفرتة قبل بداية املو�سم...
ربع  وبلغت   1928 يف  رابعة  التي حلت  م��درب م�سر  �سوقي غريب  ودف��ع 
فيها على احلار�س  ع��ّول  بت�سكيلة  و2012,  و1984   1924 النهائي يف 
حم��م��د ال�����س��ن��اوي, امل��داف��ع��ني اأح��م��د ح��ج��ازي وحم��م��ود ح��م��دي "الون�س" 

واملهاجم رم�سان �سبحي.
وقال غريب لقناة بي ان �سبورت�س القطرية "هذه اأّول مرة نلعب مع الثالثة 

الكبار. يف ال�سوط الثاين, رغم ال�سغط, كنا نهاجم اأف�سل".

وت��اب��ع "يف املجمل اأن��ت ت��واج��ه اأب��ط��ال اأوروب����ا, اأن��ا �سعيد ب���االداء واأك���رث يف 
ال�سوط الثاين".

"البداية �سعبة  التعادل  �ساهم بخربته بح�سد  الذي  ب��دوره, قال حجازي 
بداية  يف  هامة  نقطة  هذه  جيدا.  اإ�سبانيا  منتخب  ودر�سنا  ا�ستعدنا  دوم��ا. 

م�سوارنا. امتنى اأن تكون املباريات املقبلة اف�سل يف اال�ستحواذ".
من جهتها, دفعت اإ�سبانيا ب�ستة العبني من كاأ�س اأوروبا االأخرية حيث بلغت 
اأبرزهم  الرتجيح,  بركالت  اإيطاليا  البطلة  اأم��ام  وخرجت  النهائي  ن�سف 

العب و�سط بر�سلونة اليافع بيدري.
على  ن�سبيا  و2000,   1920 وو�سيفة   1992 بطلة  اإ�سبانيا,  �سيطرت 

الكرة مطلع اللقاء دون ت�سكيل خطورة على مرمى ال�سناوي.
مدافع  اإ���س��اب��ة  بعد  االأول,  ال�����س��وط  يف  ل�سفعتني  تعر�ست  اإ�سبانيا  لكن 

 )45( �سيبايو�س  دانيال  الو�سط  )22( والعب  مينغي�سا  اأو�سكار  بر�سلونة 
فوينتي  ال  دي  لوي�س  امل��درب  فدفع   ,27 الدقيقة  القائم يف  اأ���س��اب  ال��ذي 

بخي�سو�س فاييخو وجون مونكايوال.
ويف ال�سوط الثاين, بدا املنتخب االإ�سباين اأقرب اإىل املرمى, لكن ال�سناوي 

ذاد عن مرماه.
البديل  وك��اد  ال��ت��ع��ال,  نقطة  نحو  طريقهم  يف  بدفاعهم  امل�سريون  وثبت 
الفارع الطول رافا مري يهز ال�سباك, لكن راأ�سيته اثر عر�سية خوان مرياندا 
االأهلي مرة جديدة مبعدا  بثقة )88(. وتدخل حار�س  ال�سناوي  التقطها 
عن  البدل  الوقت  من  االأول  الدقيقة  يف  �سولري  كارلو�س  البديل  ت�سديدة 
�سائع. ومن كرة ارتدت عن طريق اخلطاأ خلفية من حجازي, �سّدد فاييخو 

كرة بالغة اخلطورة من م�سافة قريبة يف ال�سباك اجلانبي )3+90(.

واأ�سبح ال�سناوي ثاين حار�س مرمى م�سري يخو�س نهائيات كاأ�س العامل 
واأوملبياد   1934 العامل  كاأ�س  يف  من�سور  كامل  م�سطفى  بعد  واالأوملبياد, 

برلني 1936.
وتلعب يف وقت الحق يف املجموعة عينها االأرجنتني بطلة 2004 و2008 

وا�سرتاليا رابعة 1992.
التي  الرابعة  املجموعة  اأملانيا يف  مع  اللقب  الربازيل حاملة  مباراة  وت��ربز 

ت�سهد مواجهة ال�سعودية مع كوت ديفوار يف يوكوهاما.
وت��ل��ع��ب ف��رن�����س��ا م��ع امل��ك�����س��ي��ك يف امل��ج��م��وع��ة االوىل, وال��ي��اب��ان م��ع جنوب 

اإفريقيا.
و�سعى املدرب الفرن�سي �سيلفان ريبول اإىل ا�ستدعاء اأمثال اإدواردو كامافينغا, 
جوناثان اإيكونيه اأو اأوريليان ت�سواميني, لكن �سّد احلبال مع اأنديتهم حرمه 
ذلك. كما ا�ستدعى ريبول املهاجمني بطل العامل فلوريان توفان والدويل 
ال�سابق اأندريه بيار جينياك املحرتف يف املك�سيك منذ 2015 مع تيغري�س. 
ويف املجموعة الثانية, تلعب نيوزيلندا مع كوريا اجلنوبية وهندورا�س مع 

رومانيا.

نقطة ثمينة مل�شر اأمام اإ�شبانيا يف اأوملبياد طوكيو  

اأقال منظمو اأوملبياد طوكيو 2020 خمرج حفل االفتتاح قبل يوم واحد من 
موعد انطالق االألعاب وذلك بعد اأن اأثارت ت�سريحات �سابقة اأدىل بها عن 

املحرقة النازية انتقادات علنية.
كانت تلك اأحدث حلقة يف �سل�سلة من الف�سائح التي �سببت �سداعا للمنظمني 

و�سلطت اأ�سواء قوية على اليابان خا�سة فيما يتعلق بق�سايا اجتماعية.
وفيما يلي بع�س من اأبرز هذه الف�سائح:

املنظمون كنتارو كوبايا�سي خمرج حفل االفتتاح  اأقال   - متوز  يوليو   22
التمثيل يف عمل كوميدي  اإط��ار  النازية يف  املحرقة  األقاها عن  نكتة  ب�سبب 
االإع����الم  ال�����س��ط��ح م��ن ج��دي��د يف و���س��ائ��ل  الت�سعينيات وط��ف��ت ع��ل��ى  خ���الل 

املحلية.
وقالت �سيكو ها�سيموتو رئي�سة اللجنة املنظمة يف موؤمتر �سحفي اإنها تدرك 
واأ�سافت  االفتتاح.  مرا�سم  على  ينقلبون  النا�س  بع�س  جعلت  الف�سائح  اأن 

اأنه مت اال�ستغناء عن كوبايا�سي ب�سبب تعليقاته التي �سخر فيها من حقيقة 
ماأ�ساوية من حقائق التاريخ.

دوليا  اليهود  املعني بحقوق  في�سنتال  �ساميون  اأ�سدر مركز  �سابق  ويف وقت 
بيانا اأدان فيه م�سلك كوبايا�سي يف املا�سي.

تاأليف  ع��ن  اأوي���ام���ادا  كيجو  املو�سيقي  امل��وؤل��ف  تنحى   - مت��وز  يوليو   19
و�سلوكه  تنمره  �سابقة عن  تقارير  عودة ظهور  االفتتاح مع  مو�سيقى حفل 
العدواين. وكان قد تعر�س النتقادات �سديدة بعد اأن ظهرت على االإنرتنت 

من جديد تعليقات اأدىل بها يف مقابالت خالل الت�سعينيات.
1995 كيف  ملجلة يف  روى  اأن��ه  اليومية  �سيمبون  اأ�ساهي  وذك��رت �سحيفة 
ال��ورق املقوى وكيف �سخر من  حب�س زميال له يف الدرا�سة يف �سندوق من 

تلميذ من ذوي االحتياجات اخلا�سة.
ن�سره يف  م��ق��ال  زم��الئ��ه يف  اأح���د  اإن���ه و���س��ف تنمره على  ال�سحيفة  وق��ال��ت 

منت�سف الت�سعينيات.
ومل ت�ستطع رويرتز التحقق من م�سدر م�ستقل من �سحة هذه املقابالت. 
من  جمموعة  وا�سع  نطاق  على  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  ون�سرت 

ال�سور قيل اإنها من �سفحات املجلة.
بعد  ا�ستقالته  وج��اءت  تويرت.  على  اخلا�س  ح�سابه  على  اأوي��ام��ادا  واع��ت��ذر 

�ساعات فقط من اإعالن املنظمني اإنهم يريدون بقاءه.
الأوملبياد  االإب��داع��ي  املدير  �سا�ساكي  هريو�سي  ا�ستقال   - اآذار  مار�س   18

طوكيو بعد اأن اأدىل بتعليق اأهان فيه اإعالمية لها �سعبية كبرية.
وقال �سا�ساكي, الذي اعتذر عما بدر منه, اإنه قال ملجموعة من زمالئه خالل 

حديث عابر اإن االإعالمية ميكن اأن تلعب دور خنزير يف االأوملبياد.
وقوبل تعليقه بانتقادات وا�سعة يف اليابان وو�سفه متحدث با�سم احلكومة 

باأنه "غري الئق على االإطالق".

طوكيو 2020  األعاب  رئي�س  موري  يو�سريو  ا�سطر   - �سباط  فرباير   12
اإىل اال�ستقالة بعد اأن اأثارت ت�سريحات متحيزة عن الن�ساء اأدىل بها �سجة 

عاملية.
اإن  االأوملبية  للجنة  اجتماع  يف  الثمانيني  ال�سابق  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال  فقد 
التنحي عن  البداية  وك��ان قد رف�س يف  ال��الزم.  اأك��رث من  الن�ساء يرثثرن 

من�سبه.
م��رات يف  �سبع  �ساركت  التي  الرائدة  النائبة  ها�سيموتو  �سيكو  وحلت حمله 
االألعاب االأوملبية. وقد �سلطت تعليقات موري االأنظار عامليا على التفاوت بني 

اجلن�سني يف اليابان �ساحبة ثالث اأكرب اقت�ساد على م�ستوى العامل.
م�ساركة  على  تقوم  �سيا�سة  يوؤيد  اآب��ي  �سينزو  ال�سابق  ال���وزراء  رئي�س  وك��ان 
الن�ساء يف اإدارة االقت�ساد غري اأن نا�سطني وعددا كبريا من الن�ساء يقولون 

اإن الطريق يف هذا امل�سمار طويل اأمام اليابان خا�سة يف اأماكن العمل.

اأوملبياد طوكيو.. �شل�شلة من الف�شائح وزالت الل�شان املحرجة 
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بندقيتها,  ب��ا���س��ي��ل  راي  مت��ت�����س��ق 
اإىل  وت��ن��ظ��ر  ت��رك��ي��زه��ا,  ت�ستجمع 
ومنتظرة  م��ت��ن��ب��ه��ة  رم���اي���ة  ح��ق��ل 
تتزّين  لت�سقطه.  الطائر  ال�سحن 
باألوان العلم اللبناين واالأرزة التي 
اأدواتها  م��ن  ج��زء  ك��ل  على  تو�سع 
الرماية,  ري��ا���س��ة  مم��ار���س��ة  خ���الل 
�سرتتها  اأو  اأذن��ه��ا  �سماعة  ���س��واء يف 

اخلا�سة وحتى البندقية.
املنهك  �سعبها  اآم���ال  با�سيل  حتمل 
بحثاً  طوكيو  اإىل  ت��اأت��ي  ب��االأزم��ات, 
عن اأول ميدالية ل�"وطن النجوم" 
اإمكانات  ا�ستهلكت  عاماً.   41 منذ 
واال�ستعداد  التح�سري  يف  ك��ب��رية 
�سعب  "اإفراح  واح�������د  وه���دف���ه���ا 

بالدي".
با�سيل,  يف  اأملهم  اللبنانيون  ي�سع 
28 و29  ���س��ت��ن��اف�����س ي��وم��ي  ال��ت��ي 
م�سابقة  يف  احل����ايل  مت��وز/ي��ول��ي��و 
وي���رون  "تراب",  احل���ف���رة  رم���اي���ة 
ب��ع��دم��ا اكت�سبت  ك��ب��ري  ب���اأن االأم����ل 
اخلربات  وال��ث��الث��ني  الثانية  اب��ن��ة 

الكبرية خالل م�ساركاتها الدولية 
لندن  اأوملبيادي  �سيما  ال  ال�سابقة, 
2012 وريو دي جانريو 2016.

الرامية  ب���ه  ت�����س��ع��ر  ع��ي��ن��ه  االأم������ر 
اللبنانية بتاأكيدها "هديف امليدالية 

االأوملبية ولي�س جمرد امل�ساركة".
الريا�سية  م�سريتها  با�سيل  ب��داأت 
بت�سجيع  ع�����س��رة,  ال��راب��ع��ة  ���س��ن  يف 
واإ�سراف من والدها جاك, اإذ كانت 
وكانت  ال�سيد,  رح��الت  يف  ترافقه 
يف  اخل���ارج���ي���ة  م�����س��ارك��ات��ه��ا  اأوىل 
اجلزائر  يف  العربية  االأل��ع��اب  دورة 

.2004
ت��ك��ّررت م�����س��ارك��ات��ه��ا وان��ت��ق��ل��ت من 
العديد  ح��ا���س��دة  اآخ����ر,  اإىل  جن���اح 
والقارية  االإقليمية  امليداليات  من 

والدولية, بانتظار االأوملبية.
بر�س  فران�س  اإىل  با�سيل  وحتّدثت 
كانت  التي  حت�سرياتها  من  بداية 
االإيطالية  مارتانا  ما�سا  مدينة  يف 
كانت  التح�سريات  يل  "بالن�سبة 
الو�سع  اإيطاليا الأن  جيدة ج��داً يف 

يف لبنان لي�س م�ساعداً, حيث كنت 
احتاج اإىل اإطار معني وو�سع مالئم 
اأف�سل  على  ب��اال���س��ت��ع��دادات  الأق���وم 
نحو واكت�سب خ��ربة. قمت بكل ما 
للمناف�سات  ج��اه��زة  الأك���ون  ينبغي 
االأومل��ب��ي��ة واأ���س��ت��ط��ي��ع ال��ق��ول باأين 

جاهزة".
وتابعت "اأدرك اأن الو�سع يف لبنان 
امل�ستويات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ج����داً  ���س��ي��ئ 
والنا�س  وامل��ع��ي�����س��ي��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 
منهكة لكن ال نريد اأن نتاأثر بهذه 
اأمنح  اأن  ه���ديف  ل��ذل��ك  ال���ظ���روف, 
اللبنانيني اأماًل, الأن باب الريا�سة 
اأن يعود باالأمل على وطننا,  ميكن 
وكل امل�ساركني يف االأوملبياد قادرون 
ع��ل��ى حتقيق ه���ذا االأم�����ر.. ك���ّل ما 
علي اأن اأرمي على االأطباق واأ�سيب 

العدد االأكرب منها".
اقت�سادية  اأزم�����ة  ل��ب��ن��ان  وي�����س��ه��د 
حيث   ,2019 خريف  منذ  خانقة 
املحلية  العملة  �سرف  �سعر  ان��ه��ار 
االأمريكي  ال������دوالر  اأم�����ام  ال���ل���رية 

اأ���س��ع��اف, وباتت  ب��اأك��رث م��ن ع�سرة 
ال�سعب  ل����دى  ال�����س��رائ��ي��ة  ال���ق���درة 
القطاع  وت����اأث����ر  ل��ل��غ��اي��ة,  ���س��ئ��ي��ل��ة 

الريا�سي كثرياً بهذا االأمر.
لكونها  مكلفة  الرماية  لعبة  وُتعّد 
حتتاج اإىل �سراء خرطو�س واأطباق, 
وهذا ينبغي ا�سترياده من اخلارج.

راأت با�سيل اأن ميزانية حت�سرياتها 
بال�سكل  ت��ت��اأم��ن  مل  وم�����س��ارك��ت��ه��ا 
ال�سهل, اإذ تقا�سمت كل من اللجنة 
ال�سباب  ووزارة  اللبنانية  االأوملبية 
والريا�سة وبع�س اجلهات الداعمة 
وال�����س��رك��ات ال��راع��ي��ة ت��اأم��ني احلد 
االأدنى من املتطلبات "اأنا اأوؤمن باأن 
يقوم  اأن  وح���ده ال ميكن  االإن�����س��ان 
تاأمني اخلرطو�س مل  ب�سيء, حتى 
يكن باالأمر ال�سهل, اإذ ثمة داعمون 
اللبنانيني  وب��ع�����س  اإي��ط��ال��ي��ا  م���ن 
بريوت  اإىل  �سحنهم  �سهلوا  ال���ذي 
ال�سعوبات  االأم��ر برغم  تولوا هذا 

امل�سرفية والنقدية".
تفكريي  اأح�������س���ر  "اأنا  واأ����س���اف���ت 

امليدالية,  وطني  واإه��داء  باملناف�سة 
اإذ و�سعت نف�سي باإطار حمدد, وال 
اأريد اأن اأتاأثر باأي �سيء �سلبي يحّد 

من طاقتي".
ف����وارق  ث��م��ة  اأن  ب��ا���س��ي��ل  ت����رى  وال 
بينها وبني غريها من الريا�سيني 
االألعاب  يف  امل�����س��ارك��ني  اللبنانيني 
نف�سي من اأنا,  عن  اأعرّب  اأن  "اأريد 
اجناز  اأي  حت��ت��اج  ب���الدي  اأن  واأرى 
مني اأو من باقي زمالئي, ما اأريد 
اأق��وم به واأجن��زه الأجلي والأجل  اأن 
ع��ائ��ل��ت��ي وال��ل��ب��ن��ان��ي��ني, ل��ي�����س الأي 

حكومة اأو نظام".
ال�سعب  اإىل  ر�سالة  با�سيل  ووّجهت 
اللبناين قائلة "نحن حقاً �سعب ال 
نحتاج  ال�سعوبات  كل  رغ��م  مي��وت, 
االأم��ل يف وطننا, الأننا قادرون  اإىل 
ع��ل��ى ت��غ��ي��ري ال����واق����ع, واأمت���ن���ى اأن 
ال��الع��ب��ون يف ط��وك��ي��و دعماً  ي��ن��ال 
معنوياً الأنهم ميثلون لبنان ولي�س 

اأنف�سهم".
وع��ن ���س��وؤال ح��ول م��اذا �ستفعل اإذا 

با�سيل  �سحكت  ميدالية,  ح�سدت 
وف��ّك��رت ك��ث��رياً ب��االإج��اب��ة ث��م قالت 
للبنان.  فرحة  اأكرب  هذه  "�ستكون 
اأن��رث الفرحة  ب��اأن  اأحلم  كل حياتي 
ل������دى ال���ل���ب���ن���ان���ي���ني واإ�����س����ع����اده����م, 
وبالتايل �ستكون هذه الفرحة لهم 

ولي�ست يل... حبيبي لبنان".
البعثة  يف  ري��ا���س��ي��ني   6 وي�����س��ارك 
اللبنانية, يف 5 ريا�سات هي الرماية 
نا�سيف  عرب  اجل��ودو  با�سيل,  عرب 

اليا�س, رفع االثقال لل�سيدات عرب 
عرب  القوى  األ��ع��اب  فتوح,  حما�سن 
ن���ور ال��دي��ن ح��دي��د, وال�����س��ب��اح��ة اإذ 
وغابرييال  ك��ب��ارة  م��ن��ذر  �سيمثلها 

الدويهي.
)امل�سارعة  ب�������س���ارة  ح�����س��ن  وك�����ان 
ال��ي��ون��ان��ي��ة ال��روم��ان��ي��ة( اآخ����ر من 
ل����ب����ن����ان يف ج������دول  ا������س�����م  و������س�����ع 
امليداليات بنيله الربونزية يف دورة 

مو�سكو 1980.

االأوملبية  امليداليات  باكورة  وكانت 
 1952 هل�سنكي  دورة  يف  للبنان 
ح���ني اأح�����رز زك���ري���ا ���س��ه��اب ف�سية 
الرومانية   - اليونانية  امل�سارعة 
وخ��ل��ي��ل طه  ك��ل��غ,   57 دون  ل����وزن 
ب��رون��زي��ة امل�����س��ارع��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة - 
كلغ,   73 دون  ل����وزن  ال��روم��ان��ي��ة 
 1972 ميونيخ  اأوملبياد  �سهد  ثم 
ف�سية  الطرابل�سي  حممد  حتقيق 

رفع االأثقال لوزن دون 75 كلغ.

لوائح  ان��ت��ه��اك  ب�����س��ب��ب  م���وق���وف���ون 
م�سابون,  امل���ن�������س���ط���ات,  م��ك��اف��ح��ة 
من  ال��ت��اأه��ل:  يف  ف�سلوا  اأو  غ��ائ��ب��ون 
جيم�س,  ل���ي���ربون  اإىل  ي���ان���غ  ����س���ون 
مروًرا برافايل نادال, روجيه فيدرر 
ي�سارك  ل���ن  ول���ي���ام�������س,  و���س��ريي��ن��ا 
ال��ع��دي��د م���ن االأ����س���م���اء ال��ك��ب��رية يف 
اأوملبياد طوكيو بني 23 متوز/يوليو 

احلايل و8 اآب/اأغ�سط�س املقبل.
ب���ات ���س��ب��ه م��وؤك��د ان اأ���س��ط��ورة كرة 
فيدرر  روجيه  ال�سوي�سري  امل�سرب 
�سيعتزل و�سجله خالًيا من ميدالية 
اأوملبية يف مناف�سات الفردي.  ذهبية 
ان�سحابه  ال�"ماي�سرتو"  اأع��ل��ن  اإذ 
عملية  يف  النتكا�سة  تعّر�س  اأن  بعد 
اأجراها  التي  اجل��راح��ة  م��ن  تعافيه 
يف ركبته العام الفائت, علًما اأن عيد 
ميالده االربعني ي�سادف يوم حفل 

اخلتام.
ا االأمريكي كري�ستيان  و�سيغيب اأي�سً
 2012 يف  االأومل��ب��ي  البطل  تايلور 
و2016 يف الوثبة الثالثية ب�سبب 

اإ�سابة يف وتر اأخيل.
 10.72 زم�����ن  ����س���ّج���ل���ت  اأن  ب���ع���د 

الفائت,  ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل  يف  ث��ان��ي��ة 
وكاأنها  ريت�سارد�سون  �ساكاري  ب��دت 
اال������س�����م ال�������ذي ���س��ي��ع��ي��د االأجم�������اد 
مرت   100 ���س��ب��اق  اىل  االأم��ريك��ي��ة 
ثُبت  اأن  بعد  ولكن  ال�سيدات.  ل��دى 
التجارب  خالل  املاريجوانا  تناولها 
ح���زي���ران/ي���ون���ي���و  االأم����ريك����ي����ة يف 
امل���ا����س���ي, ع��وق��ب��ت م���ن ق��ب��ل احت���اد 

بالدها يف األعاب القوى.
لل�سيني  ال�سباحة  حو�س  �سيفتقد 
ب��ث��الث ذهبيات  امل���ت���وج  ي��ان��غ  ���س��ون 
اأوق��ف��ت��ه حمكمة  اأن  ب��ع��دم��ا  اأومل��ب��ي��ة 
ال��ت��ح��ك��ي��م ال��ري��ا���س��ي��ة )ك���ا����س( ملدة 
لقيامه  اأ�سهر,  وثالثة  اأع��وام  اأربعة 
املن�سطات  ف��ح�����س  ع��ي��ن��ة  ب��ت��دم��ري 
اأيلول/�سبتمرب  يف  ل��ه  خ�سع  ال��ذي 
للمناف�سة  موؤهال  �سيكون   .2018
يف  �سيكون  لكن   2024 باري�س  يف 

حينها يف �سن الثانية والثالثني.
االأمريكي  على  ق�ساوة  اأقل  العقوبة 
ك��ري�����س��ت��ي��ان ك���ومل���ان امل����وق����وف 18 
العامل  ب��ط��ل  ت��غ��ّي��ب  ل��ك��ن  ����س���ه���ًرا, 
عن  م��رت   100 �سباق  يف   2019
ف��ح��و���س امل��ن�����س��ط��ات ث����الث م���رات 

�سيحرم ابن ال�25 عاًما من اإ�سافة 
لقب اأوملبي اإىل �سجله.

ب��ني االأم��ريي��ك��َي��ني ل��ي��ربون جيم�س 
و����س���ريي���ن���ا ول���ي���ام�������س واالإ�����س����ب����اين 
م�سرتكتان:  نقطتان  ن��ادال  رافايل 

ريا�ستهم ومل  اأ�ساطري يف  جميعهم 
يعودوا �سغاًرا يف ال�سن. جنم دوري 
للمحرتفني  االم��ريك��ي  ال�سلة  ك��رة 
36 ع��اًم��ا, وال���ذي غ��اب عن  البالغ 
االإ�سابة,  ب�سبب  امل��و���س��م  م��ن  ج���زء 

اأوملبي  لقب  ع��ن  بالتايل  يبحث  ل��ن 
ثالث بعد عامي 2008 و2012. 
اأما نادال )35 عاًما( املتوج بذهبية 
يريد  اأن����ه  ف��اأو���س��ح   ,2008 ب��ك��ني 
اأجل  من  ج�سدي"  اإىل  "اال�ستماع 

بالن�سبة  اأم�����ا  م�����س��ريت��ه.  ت��ط��وي��ل 
لندن  بطلة  ع��اًم��ا(   39( ل�سريينا 
عدم  املنظمني  لقرار  كان   ,2012
الريا�سيني  اأق��ارب  بح�سور  ال�سماح 
اإذ  ك����ب����رًيا,  ت�����اأث�����رًيا  االأل�����ع�����اب  اىل 

اأو�سحت اأنها ال تريد االنف�سال عن 
ابنتها.

ايه"  "اأن بي  اآخ��ر من  �سيغيب جنم 
تيم"  "درمي  االأمريكي  الفريق  عن 
ه���و ���س��ت��ي��ف��ن ك����وري )33 ع���اًم���ا( . 
اأنتيتوكومنبو  ياني�س  اليوناين  اأم��ا 
املا�سيني  املو�سمني  يف  العب  اأف�سل 
ال�����دوري وال�����س��رب��ي نيكوال  وب��ط��ل 
ي��وك��ي��ت�����س االف�����س��ل يف احل����ايل لن 
ف�سل  ب���ع���د  ط���وك���ي���و  يف  ي����ت����واج����دا 

اليونان و�سربيا يف التاأهل.
ب��ع��د م��و���س��م ك�����روي ط���وي���ل تخلله 
وحتديًدا  اأوروب�������ا,  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي��ات 
التحاق  ع���ل���ى  االأن�����دي�����ة  م���ع���ار����س���ة 
قبل  الوطنية  باملنتخبات  العبيها 
�سيكون  امل��و���س��م اجل���دي���د,  ان��ط��الق 
وامل�سري  مبابي  كيليان  الفرن�سي 
حممد �سالح من اأبرز الغائبني عن 

مناف�سات كرة القدم يف اليابان.
لن حتدث مبارزة القرن يف املاراثون: 
بيكيلي  ك��ي��ن��ي��ن��ي�����س��ا  ي���������س����ارك  مل 
االأوملبية  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  ال���ت���ج���ارب  يف 
مع  يتناف�س  لن  وبالتايل  االإثيوبية 
مو  اأم���ا  كيبت�سوغي.  اإل��ي��ود  الكيني 

فرح فلن يزيد غلته من امليداليات. 
بذهبيتي  ف����از  ال�����ذي  ال���ربي���ط���اين 
يف  م��رت  اآالف  وع�سرة  اآالف  خم�سة 
2012 و2016 اأخفق يف ت�سجيل 
�سباق  اىل  للتاأهل  امل��ط��ل��وب  ال��زم��ن 

مرت. اآالف   10
كما يبدو اأن ال�سنوات خانت ال�سباح 
االأم���ريك���ي راي����ن ل��وك��ت��ي ال����ذي مل 
متنّوع.  م��رت   200 ل�سباق  ي��ت��اأه��ل 
اأربع  خالل  اأوملبية  األقاب  ب�ستة  فاز 

ن�سخ من االألعاب.
اإفريقية  ل��ل��ج��ن��وب  ب��ال��ن�����س��ب��ة  اأم�����ا 
ا�سطرت  ال���ت���ي  ���س��ي��م��ي��ن��ي��ا  ك��ا���س��رت 
ل�سباق  التاأهلية  ال��ت��ج��ارب  خل��و���س 
ف�سلت  ف���ق���د  م�����رت,  اآالف  خ��م�����س��ة 
متلك  ال��ت��ي  ال���ع���داءة   . م�سعاها  يف 
هورمونات  م���ن  ط��ب��ي��ع��ًي��ا  ��ا  ف��ائ�����سً
ذكورية يف ج�سمها, ترف�س االمتثال 
لقرار االحتاد الدويل الألعاب القوى 
م�ستوى  خل��ف�����س  ع�����الج  ب���ف���ر����س 
اأجل  م��ن  الت�ستو�ستريون  ه��رم��ون 
الذي  800 مرت  �سباق  امل�ساركة يف 
ح�سدت خالله ذهبية اآخر ن�سختني 

من االألعاب.

اأقيل خمرج حفل االفتتاح الأوملبياد طوكيو 2020 كنتارو كوبايا�سي ع�سية 
االنطالقة الر�سمية لالألعاب, على خلفية م�سهد هزيل منذ اأكرث من عقد 

من الزمن تطرق فيه اإىل املحرقة اليهودية, وفق ما اأعلن املنظمون.
وقالت رئي�س اللجنة املنظمة لالألعاب �سيكو ها�سيموتو يف موؤمتر �سحايف اإنه 
اأنه خالل عر�س �سابق, ا�ستخدم )كوبايا�سي( لغة �سخرت من حقيقة  "تبني 
كوبايا�سي  اإعفاء  قررت  املنّظمة  "اللجنة  اأن  م�سيفة  التاريخ",  يف  ماأ�ساوية 

من من�سبه".
كوبايا�سي   ,1998 ال��ع��ام  يف  فيديو  كت�سوير  ن�سر  ال���ذي  امل�سهد  وُي��ظ��ه��ر 

و�سريك كوميدي يتظاهران باأنهما من م�ساهري فناين الرتفيه التلفزيوين 
لالأطفال.

ي�سري  اأوراق,  ا���س��ت��خ��دام  يت�سمن  لن�ساط  ذه��ن��ي  بع�سف  قيامهما  واأث���ن���اء 
كوبايا�سي اإىل بع�س ق�سا�سات الدمى الورقية قائاًل "تلك من ذلك الوقت 

الذي قلت فيه "لنلعب املحرقة", ما اأثار �سحك اجلمهور.
ن�ساط  اق��رتاح  تلفزيوين من  م��دى غ�سب منتج  الرجالن حيال  ثم مي��زح 

مرتبط باملحرقة اليهودية.
وظهر امل�سهد على االإنرتنت ع�سية االفتتاح الر�سمي لالألعاب ما اأثار �سدمة 

البع�س.
اأنهم  املحتم  "من  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  امل�ساهدين  اأح��د  وكتب 
الفعل  اآخرين �سككوا يف ردود  اأن  نار من االنتقادات", رغم  �سيواجهون كرة 

على عمل مر عليه اأكرث من ع�سرين عاماً.
وقدم كوبايا�سي يف بيان اعتذاره عن الفيديو قائاًل: "يف �سريط فيديو �سدر 
كتبتها  هزلية  م�سرحية  ت�سمنت   .. �سباب  كوميديني  لتقدمي   1998 عام 

�سطوراً غري الئقة على االإطالق".
واأ�ساف "كان ذلك من وقت مل اأمتكن فيه من تلقي ال�سحك بالطريقة التي 

اأريدها, واأعتقد اأنني كنت اأحاول جذب انتباه النا�س بطريقة �سحلة".
االأع�ساء  اآخ��ر  ه��و  ال��ي��اب��ان,  يف  املعروفة  امل�سرحية  ال�سخ�سية  وكوبايا�سي, 

امل�ستبعدين من حفل االفتتاح ب�سكل ف�سائحي.
ت�سميم  �سارك يف  الذي  اأويامادا  كيغو  الياباين  املو�سيقي  املوؤلف  تقدم  فقد 
حفل االفتتاح با�ستقالته االثنني على خلفية ق�سة تنمر قدمية بحق رفاق له 

اأيام الدرا�سة من ذوي االحتياجات اخلا�سة.
�سا�ساكي  واخل��ت��ام هريو�سي  االف��ت��ت��اح  االإب��داع��ي حلفلتي  امل��دي��ر  اخ��ت��ار  كما 

اال�ستقالة يف اآذار/مار�س بعدما �َسبََّه ممثلة كوميدية بدينة باخلنزير.

عر�ض هزيل يطيح مبخرج حفل اأوملبياد طوكيو

راي با�شيل اأمل اللبنانيني.. تطمح للميدالية 

فيدرر ونادال ووليام�ض.. اأبرز النجوم الغائبني عن االأوملبياد 

اإىل  �سعيها  ال�����س��ني  ت��ب��داأ  ع��ن��دم��ا 
كرة  يف  االأومل��ب��ي��ة  هيمنتها  تو�سيع 
طوكيو,  األ���ع���اب  خ����الل  ال���ط���اول���ة 
رائد  �ساغه  م�����س��اراً  �ستتبع  ف��اإن��ه��ا 
ماأ�ساوية,  نهايته  كانت  اللعبة  يف 

يدعى رونغ غوتوان.
اأول  رونغ  اأ�سبح   ,1959 العام  يف 
بطل عاملي �سيني يف كل الريا�سات 
الطاولة  ك����رة  ب��ل��ق��ب  ف����از  ع��ن��دم��ا 
اأوائل  يف  ينتحر  اأن  قبل  للرجال, 
ثورة  الثالثينات من عمره خالل 

ثقافية �سادت خاللها يف البالد.
ب���ع���د اأك������رث م����ن ن�����س��ف ق������رن, ال 
ي���زال رون���غ م�����س��در اإل��ه��ام ملاليني 
ال�سني  يف  ال������ه������واة  ال����الع����ب����ني 
اأثناء  ال��ق��وي  الوطني  وللمنتخب 
اأومل���ب���ي���اد ط��وك��ي��و يف  اإىل  ت��وج��ه��ه 

متوز/يوليو احلايل.
يقول ما لونغ حائز ثالث ذهبيات 

اأوملبية اإن "فوزه كان �سّجة كبرية 
على امل�ستوى الوطني ورفع الروح 
بعد  كبري",  ح����ّد  اإىل  ال��وط��ن��ي��ة 
خطفه لقب بطولة العامل يف كرة 

الطاولة عام 1959 يف اأملانيا.
طفاًل,  ك���ن���ت  "عندما  وي�����س��ي��ف 
ة معركة رونغ غوتوان.  �سمعت ق�سّ
كان قلبي ينب�س بقّوة وقد األهمني 
ذلك للمواجهة الالعبني االأقوياء  

دون خوف من اأجل االنت�سار".
ك����ان م���ا ال���ب���ال���غ م���ن ال��ع��م��ر 32 
ع���ام���اً ي��ت��ح��ّدث ل��و���س��ائ��ل االإع����الم 
اأوملبياد  قبيل  الر�سمية  ال�سينية 
يف  ر�سمياً  �سينطلق  ال��ذي  طوكيو 
23 متوز/يوليو احلايل, بعد عام 
التاأجيل جّراء تف�سي فريو�س  من 

كورونا.
ما, هو قائد منتخب كرة الطاولة 
امليداليات  بكل  فاز  ال��ذي  ال�سيني 

ال��ذه��ب��ي��ة االأرب�����ع يف اأومل���ب���ي���اد ريو 
جديد  الكت�ساح  وي�سعى   ,2016

يف العا�سمة اليابانية.
ريا�سة  ال��ل��ع��ب��ة  اأ���س��ب��ح��ت  وم���ن���ذ 
فازت   ,1988 ال���ع���ام  يف  اأومل���ب���ي���ة 
اأ�سل  م��ن  ميدالية  ب�28  ال�سني 

ذهبية. ميدالية   32
الطريق  رون�����غ  م���ّه���د جن����اح  وق����د 
للهيمنة ال�سينية, وكان له الف�سل 
لهذه  ال�����س��ني  ح��م��ا���س��ة  اإث�������ارة  يف 

الريا�سة.
ال�سينية  العا�سمة  يف  حديقة  يف 
املتقاعدون  ي��ل��ع��ب  ح���ي���ث  ب���ك���ني, 
وغ���ريه���م يف ال���ه���واء ال��ط��ل��ق على 
مدار العام, حتى يف درجات حرارة 
متدنية يف ال�ستاء القار�س, ال يزال 
انت�سار  على  �سهدوا  الذين  اأولئك 
رون����غ ال��ت��اري��خ��ي ي���ت���ذك���رون تلك 

اللحظات.

يقول رين ت�سيان وهو يف ال�سبعينات 
الطاولة  ك��رة  م��ن عمره ومي��ار���س 
�ساعة  ملدة  زوجته يف احلديقة  مع 
ال�سينيني  ج��م��ي��ع  "بداأ  ي���وم���ي���اً 
تقريباً بلعب كرة امل�سرب حينها".

رمب����ا ي���ك���ون رون�����غ ال�����ذي ول����د يف 
بطاًل   1937 ع����ام  ك���ون���غ  ه���ون���غ 
ل��ل��ع��امل, ل��ك��ن ذل���ك مل ي��ن��ق��ذه من 
اال�سطرابات والعنف يف ثورة ماو 
ت�����س��ي ت��ون��غ ال��ث��ق��اف��ي��ة ب���ني عامي 

و1976.  1966
رون�����غ ال�����ذي اأ�����س����رف اأي�������س���اً على 
تدريب املنتخب ال�سيني لل�سيدات 
تقدميه  "مت  ال��ن��ج��اح,  اإىل  وق����اده 
ع��ل��ى اأن�����ه ج��ا���س��و���س م�����س��ت��ب��ه به" 
تقول  م���ا  ب��ح�����س��ب  اع��ت��ق��ال��ه,  ومت 
ال�سينية  احلكومة  اإع���الم  و�سائل 

احلديثة.
ل�سقوطه  الدقيقة  الظروف  تبقى 

لغزاً, كما هو احلال مع العديد من 
ال�سحايا يف فرتة مت فيها توجيه 
اأو ملفقة �سد عدد  اتهامات كاذبة 

ال يح�سى من النا�س.
وفقاً لكتب عدة حول هذا املو�سوع, 
على  للتعذيب  رون���غ  تعّر�س  فقد 

على يد احلر�س االأحمر ملاو.
تبقى التقارير االإعالمية ال�سينية 
العام  يف  وف����ات����ه  ح���ي���ال  خ���ج���ول���ة 
نطاق  على  ُيعتقد  ولكن   ,1968
اأن رون����غ ���س��ن��ق ن��ف�����س��ه من  وا����س���ع 
�سجرة بعد اأقل من عقد من و�سع 
الريا�سية.  على اخلريطة  ال�سني 
اأنه رمبا تعّر�س  لذا يظّن البع�س 

للقتل.
وم��ه��م��ا ك��ان��ت احل��ق��ي��ق��ة, ك���ان باي 
ريا�سي  معهد  يف  ط��ال��ب��اً  �سنغ  غ��و 
ال�سمالية  ت���ي���اجن���ني  م���دي���ن���ة  يف 
ال�سرقية يف اأوائل ثمانينات القرن 

اأجل�سهم  ك��ي��ف  وي��ت��ذك��ر  امل��ا���س��ي, 
فيديو  مقاطع  مل�ساهدة  املعلمون 

عن انت�سار رونغ.
 59 ي��ب��ل��غ االآن  ال����ذي  ب���اي  ي��ق��ول 
عاماً ويعمل اأميناً ملتحف تياجنني 
�سعرت  ذل���ك,  "بعد  اإن���ه  الريا�سي 
كثرياً".  ت���اأث���روا  ق���د  اجل��م��ي��ع  اأن 
من  اجل��م��ي��ع  "انده�س  وي�����س��ي��ف 
جميل  ب�سكل  اللعب  ي�ستطيع  اأن��ه 

وعنيد".
ذا  كان  رون��غ  انت�سار  اأن  باي  يوؤكد 
اأهمية كبرية لي�س فقط الأنه كان 
بداية ما �سي�سبح يف نهاية املطاف 
الطاولة,  كرة  على  �سينية  هيمنة 
كانت  التي  االأو���س��اع  ب�سبب  ولكن 

عليها البالد يف العام 1959.
ال�سيوعية  ال�������س���ني  ك���ان���ت  ف���ق���د 
قبل  م��او  الزعيم  عهد  يف  تاأ�ّس�ست 

عقد من الزمن فقط, و�ستعاين يف 
ما بعد من جماعة وخيمة.

يقول باي اإن "ال�سني مل تناف�س يف 
م�سابقات ريا�سية عدة وكانت دولة 
باللقب ثقة  ف��وز رون��غ  فتية. ع��زز 
تطور  اإىل  ودف��ع  ال�سينيني  جميع 
ال�سني. يف ذلك  ال��ط��اول��ة يف  ك��رة 
ما�سة  حاجة  هناك  كانت  ال��وق��ت, 

لربوز جنم, على غرار رونغ".

�أر�صى �لهيمنة �ل�صينية على كرة �لطاولة 

رونغ اأول بطل عاملي �شيني يف كل الريا�شات 
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بعد اأن كتبت تاريخاً عربياً بو�سولها ربع نهائي بطولة وميبلدون االإنكليزية, ثالثة البطوالت 
االأربع الكربى يف كرة امل�سرب, تقول التون�سية اأن�س جابر "�ساأنزل امليدان ولن اأدخر جهدا" 

من اأجل تون�س والذهب يف اأوملبياد طوكيو املقبل.
يف ت�سارك جابر )26 عاما و23 عامليا( التي �سطع جنمها يف االآونة االأخرية  الثالثة  للمرة 

االأوملبياد الذي تخو�سه بالدها ب�63 م�ساركا, وتوؤّكد جابر 
التي �ستواجه االإ�سبانية كارال �سوراي�س نافارو يف الدور 
"حتمل  اأنها  بر�س  فران�س  وكالة  االأول, يف مقابلة مع 
العربي  وال��ع��امل  تون�س  م��ن  لها  متابعني  م�سوؤولية" 

واأفريقيا من اأجل حتقيق االنت�سار.

�س: ما �لهدف �ملر�صوم من �مل�صاركة يف طوكيو؟
ج: بداأت اال�ستعداد لالأوملبياد منذ بطولة روالن غارو�س 

الذهبية.  امليدالية  هو  وه��ديف  لطوكيو  جاهزة  اأك��ون  لكي 
اأن الكثري من  اأزي��د من ال�سغط الأين اأعلم جّيدا  اأن  اأري��د  ال 

التون�سيني ينتظرونني اأمام اأف�سل الالعبات ويف مقابالت 
�سعبة ج���دا, ول��ك��ن ه���ذا حت���ّد و���س��اأك��ون ج��اه��زه له. 

وتوجيهه  ال�سغط  مع  التعامل  حافزي  �سيكون 
م�سوؤولية  اأحتمل  اليوم  الأين  ايجابيا,  ليكون 

اأمل متابعني يل, لي�س فقط من تون�س ولكن 
العرب واأفريقيا كذلك. هذا فخر يل باأن 

اأ�سّرفهم.
اأمثل  واأنا  ذهب طوكيو حلمي خ�سو�سا 

وهو  خمتلف  االأوملبياد  اأن  اأع��رف  تون�س. 
خ��ا���س ج���دا م��ق��ارن��ة ب��امل�����س��اب��ق��ات الكربى 
االأخرى. اأقول للتون�سيني لن اأدخر جهدا يف 

امليدان من اأجلكم.

مبرحلة  �لأخــرية  �لفرتة  يف  مــررت  �ــس: 
��صتثنائية وحققت �جناز�ت غري م�صبوقة 

يف م�صو�رك, ما كان �صّر ذلك؟
ج: تعّلمت من اأخطائي ويف العام 2019 حتّدثت 
مع فريقي وقلت لهم اإنني مللت من ترتيب املئة 
اأك��ون من بني اأف�سل  وترتيب ال�ستني واأري��د اأن 

واأتقّدم  اإىل بعيد  اأذه��ب  واأن  العامل  الالعبات يف 
ال��ك��ربى. كانت  ال���دورات  ال��ث��اين يف  اال�سبوع  اإىل 
اأحقق  ب��داأت  ثم  اأ�سرتاليا  بطولة  من  االنطالقة 
واأ�سبحت  نف�سي,  يف  ثقتي  خ��الل  من  االجن���ازات 
ال��ل��ع��ب �سدي  ي�����ردن  ي��خ�����س��ي��ن��ن��ي وال  ال���الع���ب���ات 
اأم��ام��ه��ن خالل  اأف���ر����س اح���رتام���ي  اأن  وح���اول���ت 

الدورات.

"ملكة  توجيهها  تريد  �لتي  �لر�صالة  ما  �س: 
وللمر�أة  �لتون�صي  لل�صباب  �ل�صاقطة"  �لكر�ت 

�لتون�صية و�لعربية؟
ج: دائما ما اأقول ال �سيء �سعب يجب العمل والتعويل على 

الذات واالميان بالقدرات.
هذا  اإىل  يوما  اأ�سل  اأن  قدرتي  يف  الكثريون  �سّكك  م�سريتي  خالل 

امل�ستوى, لكن ثقتي يف نف�سي وعملي منحاين الو�سول والزلت �ساأبلغ هديف.

�س: ملاذ� تف�صلني �للعب حتت �ل�صغط و�لنفعال؟
ج: طريقة لعبي تعك�س طبيعتي ال�سخ�سية ال اأ�ستطيع اللعب بهدوء. الكل يعرفني ب�سو�سة 

واأحيانا اأغ�سب, وكان�سان اأملك الكثري من االأحا�سي�س, وخالل املباراة اأعرّب عن كل ذلك.
�سعيدة  واأن���ا  امل��ي��دان  ف��وق  عنها  واأع���رّب  �سخ�سيتي  اأظ��ه��ر  اأن  بالن�سبة يل  امل�سرب  ك��رة  لعبة 

بذلك.

عن  كانت  هل  �س: مبادرة بيع م�صرب وميبلدون من �أجل مكافحة كوفيد19- 
�إلتز�م؟

األف  ج: هذا واجب جتاه بالدي, اأن اأقف اإىل جانبها حني يتطلب االأمر متكنا من جمع 75 
دينار )حوايل 27 األف دوالر( واقتنينا معدات للم�ست�سفيات التي ت�ستحق.

حاولت اأن احّفز واأ�سجع االآخرين من خالل مبادرتي جلمع املال للم�ست�سفيات خالل هذه 
الفرتة الع�سيبة وانت�سار الوباء.

�س: حلم �لتتويج �لعاملي, لز�ل قائما؟
اأدرك  الكربى.  امل�سابقات  يف  التتويج  هو  ال�سغر  منذ  ُحلمي  ج: 

جيدا اأنني ل�ست بعيدة عنه ولكن اأعمل و�ساأبلغ هديف.
هذا لي�س باالأمر ال�سهل ... لكن ال�سعوبات �ستو�سلني اإىل 

الهدف عرب الثقة يف النف�س.
هذه  تون�س يف  ال�سباب يف  ل��ت��اأط��ري  ���س��اأع��ود  االأك��ي��د 
اأتقا�سم معهم جتربتي واأخطائي  اأن  اللعبة واأريد 
اأعطي  اأن  اأري����د  اأ���س��ه��ل.  م�سريتهم  ت��ك��ون  ل��ك��ي 
لديهم حلما كي  اأخلق  واأن  لل�سباب  االأم��ل 
ي�سلوا وكثري من االأفكار تدور يف ذهني 

يف هذا االجتاه.

�ــــس: ملــــاذ� طــاقــم �ملــدربــني 
غالبيته تون�صي؟

اأن  ال���ب���داي���ة  م��ن��ذ  اخ����رتت  ج: 
ي��ك��ون ف��ري��ق��ي ت��ون�����س��ي. كرمي 
يكون  اأن  ق��ب��ل  زوج�����ي  ك���م���ون 
اأعمل  املوؤهل البدين. ولكن ال 
م�سرية  اأمامي  للعاطفة,  وفقا 
من  جاليل  وع�سام  الأحققها. 
اأف�����س��ل امل��درب��ني ون��ق��ّدم املثال 
ينجح  اأن  التون�سي ميكن  باأن 

ونحقق العجب يف اخلارج.

مو�قع  على  جــد�  ن�صطة  �ــس: 
�لــتــو��ــصــل �لجــتــمــاعــي, هــل هو 

خيار؟
ج: اأحاول اأن اأكون ن�سطة على مواقع التوا�سل 
املتابعني  م��ه��م الأن  ج��ان��ب  ه���ذا  االج��ت��م��اع��ي. 
يريدون اأن يعرفوا حياتي ال�سخ�سية والعائلية 
واأحاول اأن اتقا�سم معهم بع�س ال�سور ومقاطع 

الفيديو املتقنة الأين اأحب االإتقان.

يتعامل العب بر�سلونة ومنتخب فرن�سا, اأنطوان غريزمان, بهدوء �سديد 
النادي  امل�ستمرة ح��ول م�ستقبله رفقة  ال��ف��رتة, وذل��ك ح��ول االأخ��ب��ار  ه��ذه 

الكاتالوين باملو�سم اجلديد.
بنف�س  ال�سباحية  اجلل�سة  يف  بر�سلونة,  مع  الثاين  لليوم  غريزمان  تدرب 
ما  اإىل فرتة  ان�سم  الثالثاء, عندما  بعد ظهر  بها,  التي ظهر  االبت�سامة 

قبل املو�سم, بعد ثالثة اأ�سابيع من االإجازة.
وذكرت �سحيفة موندو ديبورتيفو, اأن بطل العامل 2018 ال يزال هادئاً, 
ويعمل بالكفاءة املهنية التي لطاملا متيز بها, رغم ال�سائعات امل�ستمرة حول 

م�ستقبله.
�سنوي  رات��ب  ال��ذي يتح�سل على  الالعب  اأن  االإ�سبانية  ال�سحيفة  واأك��دت 
ي�سل اإىل 15 مليون يورو �سافية من ال�سرائب, قد ال يكون هناك م�سكلة 

يف ا�ستمراره رفقة "البلوغرانا".
جريارد  م��ع  ح��دث  كما  ال��رات��ب,  يف  تخفي�س  على  ال��الع��ب  يتح�سل  ومل 
بيكيه, �سريجيو بو�سكيت�س, �سريجي روبرتو وجوردي األبا, وال يفكر اإال يف 

بر�سلونة ويريد التواجد مع الفريق يف املو�سم املقبل.
والتي  لرب�سلونة,  القادمة  الودية  امل��ب��اراة  يف  للم�ساركة  الالعب  وي�ستعد 

�ستكون اأمام جريونا, ال�سبت املقبل.
اإمكانية  اإىل  اأتلتيكو مدريد تعطلت, باالإ�سافة  اأخبار املقاي�سة مع  اأن  كما 
وجود  ع��دم  ك��ذل��ك  نفيها,  مت  دي��ب��اال  �سفقة  يف  يوفنتو�س  اإىل  ان�سمامه 
اهتمام من مان�س�سرت �سيتي االإجنليزي, وبالتايل اخليار االأقرب هو تواجد 

الالعب يف ت�سكيلة بر�سلونة باملو�سم اجلديد.

غريزمان يختار وجهته يف املو�شم اجلديد

ك�سفت م�سادر �سحفية اأن اإدارة بايرن ميونيخ االأملاين و�سعت 
�سقفا لرواتب العبي الفريق, بحيث ال يتجاوز ما يتقا�ساه اأي 

منهم باأي حال من االأحوال حاجز ال�20 مليون يورو �سنويا.
ف��اإن احل��د االأع��ل��ى املذكور  "بيلد" االأمل��ان��ي��ة,  ووف��ق��ا ل�سحيفة 
ل��ل��روات��ب �سيح�سل عليه الع��ب واح��د فقط, ه��و جن��م هجوم 

الفريق ومنتخب بولندا روبرت ليفاندوف�سكي.
اإىل  البافاري  الفريق  القواعد اجلديدة رواتب العبي  وتق�سم 

بني  اأجورهم  ت��رتاوح  الذين  النجوم  ت�سم  االأوىل  فئات,   4
املرمى  15 و20 مليون يورو, وت�سم ليفاندوف�سكي وحار�س 
بينما  �ساين,  ولريو�س  مولر  وتوما�س  نوير  مانويل  العمالق 
وكينغ�سلي  غوريت�سكا  ول��ي��ون  كيميت�س  جو�سوا  بهم  �سيلحق 

كومان يف حال جتديد عقودهم.
اأما الفئة الثانية لدى بطل ال��دوري االأمل��اين, فترتاوح رواتب 
العبيها بني 10 و15 مليون يورو, وت�سم حاليا جنوما مثل 

كيميت�س وكومان و�سريجي غنابري.
ماليني  و10   5 ب��ني  اأج��وره��م  العبني  الثالثة  الفئة  وت�سم 
يورو, مثل نيكال�س �سويل وغوريت�سكا, اأما الرابعة فلالعبني 

الذين يتقا�سون اأقل من 5 ماليني يورو.
ويتخذ بايرن �سيا�سة تر�سيد نفقات منذ اأزمة فريو�س كورونا, 
كبريا  واأغرقت عددا  العامل  الريا�سة يف  بقطاع  التي ع�سفت 

من اأندية كرة القدم يف الديون.

بايرن ي�شع �شقفا لرواتب العبيه.. وجنم 
واحد على القمة

اأك����د امل���داف���ع ال����دويل ال��ن��م�����س��وي داف��ي��د اأالب�����ا  اأم�س 
االأول االأرب���ع���اء اأن���ه ف��خ��ور ب��ال��دف��اع ع��ن األ����وان ريال 
القدم  لكرة  االإ�سباين  ال���دوري  بطل  و�سيف  مدريد 
4 لقائده االأ�سطوري �سريخيو  وحمل القمي�س رقم 
رامو�س املنتقل هذا ال�سيف اإىل باري�س �سان جرمان 

الفرن�سي.
االإعالم  لو�سائل  ر�سميا  تقدميه  خ��الل  اأالب���ا  وق���ال 
بعد �سمه من بايرن ميونيخ االأملاين "اأ�سعر بالفخر, 
واأريد  يل  بالن�سبة  كبريا  حافزا  ميثل   )4( رقم  هذا 
ت�سريفه", م�سريا اإىل اأن ريال مدريد اأبلغه اأن الرقم 

4 "هو الرقم الوحيد املتاح".
اأو  اأي�سر  كظهري  اللعب  ميكنه  ال��ذي  املدافع  واأ�ساف 
قطب دفاع اأو العب و�سط "ارتدى رامو�س هذا الرقم 

واأ�سبح قائًدا, اإنه �سيء يدور يف اأذهان اجلميع".
ووق����ع رام���و����س يف اأوائ�����ل مت��وز/

على  احل�����������ايل  ي�����ول�����ي�����و 
ع���ق���د مل������دة ع����ام����ني مع 
جرمان  ����س���ان  ب���اري�������س 

مع  عقده  انتهاء  بعد 
وف�سل  النادي  النادي 
الطرفني يف جتديده.

لكن اأالبا كرر, مع ذلك, 
ملقارنة  ه��ن��ا  "لي�س  اأن�����ه 
االآخرين",  م��ع  )نف�سه( 

م�سددا على اأنه "اأريد اأن اأكون دافيد اأالبا, واأن اأقدم 
قوتي ومميزاتي للفريق واأن األعب باأ�سلوب لعبي".

لعب اأالبا الذي وقع عقدا مع النادي امللكي ملدة خم�سة 
عقده  انتهاء  بعد  مبا�سرة  اأوروب���ا  كاأ�س  قبل  موا�سم 
الذهبي  العقد  يف  رئي�سًيا  دوًرا  البافاري,  النادي  مع 
بينها  البافاري  الفريق  مع  لقًبا  ب�28  ف��از  لبايرن: 
م�سابقة  ولقبان يف  االأمل��اين  ال��دوري  األقاب يف  ع�سرة 

دوري اأبطال اأوروبا )2013 و2020(.
وي��ع��ت��رب ال��ت��ع��اق��د م��ع االب���ا دع��م��ا ك��ب��ريا الإع����ادة بناء 
بعد  اأن�سيلوتي  كارلو  االآن  يدربه  الذي  امللكي  النادي 
ثانية  بعد والي��ة  زي��دان  الدين  زي��ن  الفرن�سي  رحيل 

اأقل جناًحا بقليل من االأوىل و�سنة بدون لقب.
ممتازة"  "عالقة  ل��دي��ه  اأن  النم�ساوي  امل��داف��ع  واأك���د 
ولديه  ميونيخ,  ب��اي��رن  يف  درب��ه  ال��ذي  اأن�سيلوتي  م��ع 

اأخرى". مرة  معه  للعمل  كثري  "ا�ستمتاع 
وتابع اأن ان�سمامه اإىل "ريال العظيم, النادي 
االأب���ط���ال )13  دوري  ت��ت��وي��ج��ا يف  االأك����رث 
لقًبا(, يج�سد م�ساًرا ت�ساعدًيا" يف م�سريته 
لنادي  ال�سباب  بداأت يف فرق  التي  الكروية 
اأو�سرتيا فيينا النم�سوي قبل االنتقال اإىل 

بايرن ميونيخ يف �سن ال�ساد�سة ع�سرة.
وقال "بالن�سبة يل هذا حلم حتقق, اإنه 

اأف�سل ناد يف العامل".

البا فخور بالدفاع عن األوان 
الريال وخالفة رامو�ض 

اأن�ض جابر: »لن اأدخر جهدًا« من 
اأجل الذهب لتون�ض 

ق���ال اإن���رت م��ي��الن ب��ط��ل اإي��ط��ال��ي��ا اإن���ه ���س��ار ع��ل��ى خطى 
اآر�سنال يف اإلغاء جولة كان يعتزم القيام بها يف الواليات 
خماوف  ب�سبب  اجل��دي��د  املو�سم  ان��ط��الق  قبل  املتحدة 

تتعلق بكوفيد19-.
ال�سفر  اإل��غ��اء  ال��ث��الث��اء,  اأم�����س  اأول  اأول  اآر���س��ن��ال  وق���رر 
عدد  اكت�ساف  بعد  ال��ق��دم  لكرة  فلوريدا  ك��اأ���س  خلو�س 
قليل من حاالت االإ�سابة بكوفيد19- يف النادي املنتمي 

ل�سمال لندن.
وك��ان م��ن امل��ق��رر اأن ي��واج��ه اإن��رت مناف�سه اآر���س��ن��ال يوم 
من  املنت�سر  مع  الفائز  يتقابل  اأن  على  املقبل,  االأح��د 

 28 اأمام ميوناريو�س الكولومبي يف  اإيفرتون  مواجهة 
يوليو )متوز(.

وق��ال اإن��رت يف بيان: "يعلن اإن��رت ميالن اأن��ه لن ي�سافر 
اإىل ال���والي���ات امل��ت��ح��دة خل��و���س ك��اأ���س ف��ل��وري��دا ب�سبب 
املخاطر احلالية لرحالت ال�سفر الدولية نتيجة انت�سار 
وباء كوفيد19-, وهي خماطر ان�سحب ب�سببها اآر�سنال 

من امل�ساركة اأي�ساً يف البطولة".
اإنزاغي  �سيموين  اجلديد  مدربه  بقيادة  اإن��رت  وي�ستهل 
االإيطايل مبباراة على  ال��دوري  الدفاع عن لقب  حملة 

ملعبه اأمام جنوى يف 21 اأغ�سط�س )اآب(.

نهائي  لربع  فالمنغو,  الربازيلي  ال���دوري  بطل  تاأهل 
ديفين�سا  على   )1-4( الفوز  بعد  ليربتادوري�س,  كاأ�س 
اإي خو�ستي�سيا االأرجنتيني, يف اإياب دور ال�16, و)0-1( 
قبلها يف مباراة الذهاب, التي اأقيمت االأ�سبوع املا�سي يف 

االأرجنتني.
يف م��ع��ق��ل ال��ف��ري��ق ال���ربازي���ل���ي, اف��ت��ت��ح رودري���غ���و كايو 
اأن يدرك ديفين�سا  اأ�سحاب االأر�س )ق9(, قبل  رباعية 
لوايزا  راوؤول  الكولومبي  عرب  التعادل  خو�ستي�سيا  اإي 

)ق41(.

حني  جم���دداً,  فالمنغو  تقدم  ال��ث��اين,  ال�سوط  يف  لكن 
الهدف  اأرا�سكايتا  دي  جيورجيان  االأوروغ��وي��اين  �سجل 
االأخرية  دق��ائ��ق  الع�سر  ويف  )ق66(,  للفريق  ال��ث��اين 
رباعية فريقه  �سانتو�س  اأنهى فيكتور دو�س  اللقاء,  من 

بثنائية )ق83 و90(.
وبهذه النتيجة, متكن بطل ليربتادوري�س 2019, من 
ليعرب   ,2020 اأمريكانا  �سود  كوبا  اإق�ساء حامل لقب 
اإىل ربع النهائي, حيث �سيواجه الفائز من املباراة بني 

اإنرتنا�سيونال الربازيلي, واأوليمبيا الباراغوياين.

اإنرت ين�شحب من جولة يف 
اأمريكا ب�شبب كورونا

فالمنغو ي�شعد لربع نهائي كاأ�ض ليربتادوري�ض



ت�شنع قناعًا من حليب �شدرها لعالج بثور طفلها 
ارتباطها بطفلها عن  اإح��دى م�ستخدمات تيك توك زي��ادة  قررت 

طريق و�سع قناع م�سنوع من حليب �سدرها على وجهه.
ببثور  اأ�سيب  قد  اجلديد  مولودها  اأن  ت��اه  لني  الحظت  وعندما 
من  م�سنوع  بقناع  تعاجله  اأن  ق��ررت  وجهه,  على  �سغرية  حمراء 
توك يف  تيك  القناع على  ت�سنيع  و�ساركت عملية  حليب �سدرها, 

مقطع فيديو ح�سد اأكرث من 4.2 مليون م�ساهدة.
يعاين طفلك من  "عندما  للفيديو  التو�سيحية  الت�سمية  وتقول 

البثور ميكنك عمل قناع من حليب الثدي له".
وتبداأ لني باأخذ قناع وجه نظيف وجاف وت�سعه يف وعاء من حليب 
بب�ساطة على  الورقة احلليب, ت�سعه  اأن متت�س  الثدي, ومبجرد 
اأن ي�ساعد يف تهدئة  اأمل  وجه طفلها, ثم ترتكه على جلده على 

البثور لديه, بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
و1800  اإعجاب   489000 من  اأك��رث  الفيديو  تلقى  ن�سره,  ومنذ 
مع  للتوا�سل  رائ��ع��ة  طريقة  اأن��ه��ا  اع��ت��ق��دوا  اأ�سخا�س  م��ن  تعليق 
طفلها, وقال اأحد االأ�سخا�س "�سيحب طفلك هذه ال�سور عندما 

يبلغ من العمر 16 عاًما".
التي ي�ساب  الهرمونات  "البثور ناجمة عن  اأخرى  وكتبت معلقة 
تلقاء  تختفي  و���س��وف  وال����والدة,  املخا�س  اأث��ن��اء  منك  الطفل  بها 

نف�سها, ورغم ذلك فهي فكرة لطيفة".

اأكرب ممر�شة تتقاعد اخلدمة..  من  �شنة   70
الواليات  ع��ام��ل��ة يف  اأق����دم مم��ر���س��ة  اأن��ه��ا  ي�ُعتقد  ام����راأة  ت��ق��اع��دت 
املتحدة, من م�ست�سفى تاكوما بوالية وا�سنطن عن عمر يناهز 96 

املحلية. عاما, وفق قناة "كينغ تي يف" االإخبارية 
70 عاما  وقد خدمت فلورن�س ريغني امللقبة ب�"�سي �سي" اأكرث من 
�سي"  "�سي  وبداأت  ممر�سة يف م�ست�سفى "ملتيكري تاكوما العام". 
البن�سلني  العمليات, عندما كان  املهنية ممر�سة يف غرفة  حياتها 

حديث العهد يف عامل الرعاية ال�سحية.
ومنذ ذلك احلني, ح�سلت املمر�سة املتفانية على "فرتات راحة" 
اثنتني فقط لرعاية  اأو  ا�سرتاحة  واأخ��ذت  قليلة جدا من عملها, 
اأطفالها, اإ�سافة اإىل حماولة واحدة غري ناجحة للتقاعد, ا�ستمرت 

�ستة اأ�سهر فقط منذ اأكرث من 30 عاما.
ونقلت "كينغ تي يف" عن "�سي �سي" قولها اإنها ال حتب اجللو�س, 
اأعرف  ال  طبيعتي.  ه��ي  ه���ذه  �سيئا.  اأف��ع��ل  اأن  دائ��م��ا  و"يجب 
بال�سبط ما الذي جعلني اأرغب يف اأن اأ�سبح ممر�سة, لكنه �سيء 
كنت اأرغب دائما يف القيام به. اأحب التفاعل مع املر�سى وتقدمي 

امل�ساعدة لهم قدر امل�ستطاع ".
وهي  دائ��م��ا,  امل�ساعدة  تريد  باأنها  اأقرانها  بني  معروفة  فلورن�س 
حري�سة على الن�ساط امل�ستمر, ومت�سي خم�سة كيلومرتات اأو اأكرث 

ب�سكل منتظم.
تقول  دري�سكول,  لورين  تاكوما",  "ملتيكري  م�ست�سفيات  رئي�سة 
اإىل  م�سطرون  باأنهم  ميزحون  "كانوا  فلورن�س  زم��الء  بع�س  اإن 
وم�سدر  متفانية  ممر�سة  نظرهم  يف  واأنها  ملواكبتها",  الرك�س 
التي  االأرواح  اآالف  "التفكري يف  وللمجتمع, من خالل  لهم  اإلهام 

اعتنت بها ".

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يطالب ب�شور زفافه بعد 43 عامًا... مقدمًا االإي�شال
فوجئ مدير ا�ستديو ت�سوير فوتوغرايف يف مدينة االإ�سكندرية بزبون م�سري يطالبه بت�سليمه �سور حفل زفافه 

بعد مرور 43 عاماً على التقاطها, وقدم له اإي�سااًل يعود تاريخه اإىل عام 1978.
وقام اأمين منري, مدير ا�ستوديو والده الذي يحمل ا�سم "منري �سحاتة" بن�سر ن�سخة من االإي�سال الذي اأح�سره 
�ساحب ال�سور, عرب �سفحته على في�س بوك, معلقاً: "اأق�سم باهلل م�س قادر اأ�سدق... واحد جاي ي�ساأل على �سور 
43 �سنة ب�س, ودي  1978...يعنى متاأخر  اإي�سال من �سنة  اأنه بي�ساأل بجد..العميل جايب  الفرح بتاعته, وامل�سكلة 

�سورة االإي�سال اللي هو �سايله معاه كل ال�سنني دي".
واأ�ساف: "على فكرة املبلغ كلة 400 قر�س ) 4 جنيهات(... م�س 400 جنيه", اإذ يظهر يف االإي�سال عدد ال�سور التي 
التقطها الزوجان, ويبلغ 12 �سورة, من فئة »الكارت«, فيما يبلغ اإجمايل املبلغ امل�ستحق 4 جنيهات فقط ال غري, 

دفعها العميل كاملة وقت الت�سوير.
املكان بغر�س  اإىل  ال�ستني من عمره, ح�سر  اأن��ه جت��اوز  ال��ذي يبدو على مالحمه  العميل  اأن  اأمي��ن منري  واأو�سح 

ا�ستخراج جمموعة �سور على �سورة حديثة التقطها يف ا�ستديو اآخر, ثم فاجاأه بطلب غريب.
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�شركة متخ�ش�شة ببيع وتاأجري املنازل املخيفة
تبذل معظم �سركات العقارات ق�سارى جهدها الإخفاء التفا�سيل املزعجة 
اإحدى  اأن  اإال  ت��اأج��ريه��ا,  اأو  بيعها  حت���اول  ال��ت��ي  ال��ع��ق��ارات  ح��ول  املحتملة 
ال�سركات اليابانية تربز هذه التفا�سيل, مع الرتكيز على املزايا التي تتمتع 

بها املنازل امل�سكونة اأو املخيفة.
Jikko buken م�سطلح مثري للجدل يف الثقافة اليابانية, وي�سف ب�سكل 
حمارق  اأو  املقابر  من  قربها  ب�سبب  �سواء  فيها,  املرغوب  غري  املنازل  ع��ام 
اإىل  االنتحار  من  فيها,  وقعت  التي  املزعجة  االأح���داث  ب�سبب  اأو  اجلثث, 

الوفاة العر�سية اأو حتى القتل.
اأو  م�سرٍت  اأي  اإخ��ط��ار  ���س��رورة  على  ين�س  ال��ي��اب��اين  ال��ق��ان��ون  الأن  ون��ظ��ًرا 
"ممتلكات  فاإن م�سطلح  القبيل,  هذا  تفا�سيل من  باأي  م�ستاأجر حمتمل 
وتبني  امل���ن���ازل.  م��ن  ال��ن��وع  ه���ذا  ل��و���س��ف  ع���ام  ب�سكل  احلوادث" ُي�ستخدم 
Jobutsu Estate منوذج اأعمالها حول اإعطاء العمالء املحتملني العديد 
يف  ال�سركة  وتاأ�س�ست  ال�سرورة.  ح�سب  املنازل  عن  املرعبة  التفا�سيل  من 
عام 2019, واكت�سبت �سمعتها باعتبارها ال�سركة العقارية االأوىل يف جمال 
العقارات  ت�سنيف  يتم  االإلكرتوين,  موقعها  وعلى  احلوادث".  "ممتلكات 
ح�سب عدد من الفئات املتعلقة باحلوادث املخيفة التي حتيط بها, مبا يف 
ذلك االنتحار, والقتل, والقرب من املقابر اأو دور اجلنازات, وما اإىل ذلك. 

وهو منوذج اأثبت حتى االآن فعالة للغاية من وجهة نظر االأعمال.

هوؤالء هم االأكرث عر�شة لالإ�شابة بالنقر�ض
60 عاماً,  اإىل   40 اأعمارهم من  ت��رتاوح  الذين  ال�سن,  وكبار  الرجال  يعد 
ميثلون الفئة االأكرث ُعر�سة لالإ�سابة بالنقر�س, باالإ�سافة اإىل االأ�سخا�س, 
مر�سى  وكذلك  الكولي�سرتول,  وارت��ف��اع  ال��وزن  زي��ادة  من  يعانون  الذين 

ال�سكري وارتفاع �سغط الدم.
النقر�س  اإن م��ر���س  الباطنة  االأم��را���س  االأمل��ان��ي��ة الأط��ب��اء  ال��راب��ط��ة  ق��ال��ت 
يحدث نتيجة ال�سطراب عملية اأي�س البيورين الالزم لبناء خاليا جديدة 

واملوجود يف كل خاليا اجل�سم ويف االأطعمة.
واأو�سحت الرابطة اأن اجل�سم يتخل�س من البيورين, الذي مل ي�ستفد منه, 
ما يت�سبب يف ن�سوء حم�س اليوريك, والذي من املفرت�س اأن يتخل�س منه 
يوؤدي  ما  االأ�سخا�س,  بع�س  لدى  ولكن هذا ال يحدث  ت��ام,  ب�سكل  اجل�سم 
اإىل زيادة م�ستوى حم�س اليوريك لديهم. وتت�سبب زيادة م�ستوى حم�س 
اليوريك يف تر�سب بلورات من احلم�س يف االأن�سجة, ما ينجم عنه نوبات 
بالف�سل  االإ���س��اب��ة  ح��د  اإىل  االأم���ر  يتفاقم  وق��د  املفا�سل.  اآالم  م��ن  �سديدة 
الكلوي يف اأ�سواأ احلاالت. وميكن اال�ستدالل على االإ�سابة بالنقر�س مبكرا 
ال���دم. وع���ادة ما  ال��ي��وري��ك يف  م��ن خ��الل مالحظة زي���ادة م�ستوى حم�س 
ت�سيب اآالم النقر�س احلادة اإ�سبع القدم الكبري اأو الركبة اأو اأ�سابع اليد, 

والتي قد ت�ساب بالتورم واالحمرار اأي�ساً.

ما اأ�شباب ا�شفرار 
العني؟

االأمل��ان��ي��ة الأطباء  ال��راب��ط��ة  ق��ال��ت 
له  ال���ع���ني  ا����س���ف���رار  اإن  ال���ع���ي���ون 
اأ�سباب عدة, مثل الريقان والتهاب 
 B و A ال��ك��ب��د ال��وب��ائ��ي ب���اأن���واع���ه
ال��ب��ن��ك��ري��ا���س احلاد  وال��ت��ه��اب   C و 

واملالريا.
ا�سفرار  اأن  ال���راب���ط���ة  واأ����س���اف���ت 
العني قد ي�سري اأي�ساً اإىل االإ�سابة 
�سرطان  اأو  ال���ك���ب���د  ب�������س���رط���ان 
�سرطان احلوي�سلة  اأو  البنكريا�س 
يرجع  ق�����د  ك���م���ا  ال���������س����ف����راوي����ة. 
ا�سفرار العني اإىل خلل وراثي نادر 
بال�سلب على كيفية معاجلة  يوؤثر 

الكبد ملادة البيلريوبني.
�سرورة  ع��ل��ى  ال���راب���ط���ة  و����س���ددت 
مالحظة  ف��ور  الطبيب  ا�ست�سارة 
كان  اإذا  خ��ا���س��ة  ال���ع���ني,  ا���س��ف��رار 
م�����س��ح��وب��اً ب��اأع��را���س اأخ����رى مثل 
واللون  واحل���ك���ة  اجل��ل��د  ا���س��ف��رار 
الداكن  وال����ل����ون  ل���ل���رباز  ال���ف���احت 
للبول وال�سعور باالنتفاخ واالإرهاق 
الوزن  وف��ق��دان  والغثيان  واحلمى 

املفاجىء.
ال�سبب,  على  بناء  العالج  ويتحدد 
الذي تك�سفه الفحو�سات الطبية, 
الكبد من خالل تناول  اإراح��ة  مع 
االأغ���ذي���ة ال�����س��دي��ق��ة ل��ل��ك��ب��د مثل 
واملك�سرات  وال��ف��واك��ه  اخل�����س��روات 
الكاملة  احل�����ب�����وب  وم����ن����ت����ج����ات 
وال���ربوت���ي���ن���ات ق��ل��ي��ل��ة ال��د���س��م مع 
وامل�سروبات  االأغذية  من  االإق��الل 
وامللح  ال�سكر  مثل  بالكبد  ال�سارة 

والدهون واخلمر.

جديد ال�شني.. طائرة 
م�شرية تغو�ض يف املاء

ك�سف فريق بحثي يف ال�سني عن 
ق����ادرة  "درون"  م�����س��رية  ط���ائ���رة 
على الغو�س يف املياه, ف�سال عن 
قدرتها على التحليق يف االأجواء, 
ومي���ك���ن ا���س��ت��غ��الل��ه��ا الأغ����را�����س 

ع�سكرية.
ورغم اأن الطائرة ال�سينية لي�ست 
ال��ذي يعمل يف  االأوىل من نوعها 
تبدو  ف��اإن��ه��ا  خمتلفتني,  بيئتني 

اأكرث تطورا من �سابقاتها.
مرة  ب�800  امل����اء  ك��ث��اف��ة  وت���زي���د 
اأك��رث لزوجة,  اأن��ه  عن اجل��و, كما 
اأرادت  اإذا  ذل���ك  ع��ل��ى  وت��اأ���س��ي�����س��ا 
الطائرة الغو�س يف املاء فتلزمها 

حلول مبتكرة.
وعمدت �سركات غربية على اإبطاء 
امل�سرية  الطائرة  مروحة  �سفرات 
اأث��ن��اء ال��غ��و���س يف امل��ي��اه, ح��ت��ى ال 

تواجه خطر التك�سر.
لكن الطائرة ال�سينية ا�ستخدمت 
اأحدهما  ال�����س��ف��رات  م���ن  ن��وع��ني 
يف  م��رة   3600 ل��ل��دوران  م�سمم 
الدقيقة, من اأجل توليد قوة دفع 

كبرية.
ت�ساينا  "�ساوث  �سحيفة  وق��ال��ت 
ال�سينية  بو�ست"  م���ورن���ي���ن���غ 
الناطقة باالإجنليزية, اإن الطائرة 
ال���ت���ي يبلغ  ال�����س��ي��ن��ي��ة اجل���دي���دة 
فقط,  ون�سف  كيلوغراما  وزن��ه��ا 
املاء  الغو�س يف  بعد  �سليمة  ظلت 

واخلروج منها 7 مرات.

�شالح قتل ذا كيد يف مزاد 
ذا كيد  بيلي  ا�سُتخدم يف قتل  الذي  امل�سد�س  ُيطرح 
- اأ�سهر اخلارجني عن القانون يف الغرب االأمريكي 
امل����زادات  اأح���د  للبيع يف   - ال��ت��ا���س��ع ع�سر  ال��ق��رن  يف 
ال�سهر املقبل. وكان بيلي ذا كيد قد لقي حتفه رميا 
بالر�سا�س على يد قائد ال�سرطة بات جاريت عام 

1881 بعد مطاردة ا�ستمرت الأ�سهر.
اإن من  االأرب��ع��اء  ي��وم  ل��ل��م��زادات  بونهامز  دار  قالت 
امل��ت��وق��ع اأن ي��ج��ل��ب م�����س��د���س ب���ات ج���اري���ت م���ا بني 

مليوين دوالر وثالثة ماليني دوالر.
االأكرث  "الكنز  باأنه  امل�سد�س  بونهامز  دار  وو�سفت 

�سهرة يف التاريخ القدمي للغرب االأمريكي".
ت�سمل  جم��م��وع��ة  ���س��م��ن  للبيع  امل�����س��د���س  وُي���ط���رح 
ومقتنيات  االأم��ري��ك��ي  للغرب  ت��ع��ود  ن��اري��ة  اأ�سلحة 
ق��ام زوج��ان من تك�سا�س هما جيم وترييزا  اأخ��رى 
اإيرل بجمعها على مدى نحو 50 عاما. وتويف جيم 

اإيرل يف عام 2019 وقررت عائلته بيع املجموعة.
اأريزونا ونيو مك�سيكو  ذا كيد مطلوبا يف  بيلي  كان 
اإىل  ج��اري��ت  وتعقبه  رج����ال.  ثمانية  ق��ت��ل  اأن  ب��ع��د 
واأطلق  مك�سيكو  نيو  يف  �سومر  ف���ورت  يف  م��زرع��ة 

عليه النار فاأرداه قتيال يف 14 يوليو متوز 1881.

تنكر يف �شورة زوجته.. وال�شبب كورونا
الطائرة يف  اأمل ركوب  بعدما تنكر يف هيئة زوجته على 
توؤدي  ق��د  تهمة  اإندوني�سي  رج��ل  ي��واج��ه  داخ��ل��ي��ة,  رحلة 
االإخبارية  اإن"  اإن  "�سي  �سبكة  وق��ال��ت  ال�سجن.  اإىل  ب��ه 
االأمريكية, اإن الرجل الذي اأ�سري اإليه ب�"دي دبليو" �سعد 
على منت طائرة تابعة ل�سركة "�سيتي لينك" منخف�سة 
العا�سمة جاكرتا ومدينة  داخلية بني  التكلفة, يف رحلة 

ترينات �سمال �سرقي اإندوني�سيا.
وكان الرجل يرتدي نقابا يغطي وجهه منتحال �سخ�سية 
زوجته, وتبني اأن ق�سده من وراء ذلك ال�سفر رغم ثبوت 
اإ�سابته بفريو�س كورونا, يف حني اأن قواعد ال�سفر متنع 

الطائرات. ركوب  مر�سى "كوفيد 19" من 
زوجته  ف��ح��و���س  ن��ت��ائ��ج  م���ن  اال���س��ت��ف��ادة  ال���رج���ل  واأراد 
ال�سلبية, فاأخذ هويتها ومالب�سها حماوال ال�سفر متنكرا 
جناح  حتقيق  م��ن  ال��رج��ل  متكن  وبالفعل,  �سخ�سها.  يف 
جزئي, اإذ مر عرب اأجهزة االأمن يف املطار ومل ي�سك فيه 
احليلة  لكن  ب��ه.  حلقت  التي  الطائرة  اإىل  و�سعد  اأح��د, 
الطائرة  م��نت  على  امل�سيفات  اإح���دى  اأن  اإذ  تكتمل,  مل 
���س��اه��دت��ه وه���و ي��دخ��ل احل���م���ام, ل��ي��خ��رج ب��ع��د قليل وهو 
يرتدي مالب�س الرجال وقد اأخفى النقاب جانبا. واأبلغت 
امل�سيفة �سلطات املطار يف ترينات, التي احتجزت الراكب 
اأخ�سع لفح�س كورونا  ال��ط��ائ��رة, حيث  م��ن  ن��زول��ه  ف��ور 

كانت نتيجته اإيجابية.

زوجان يواجهان 30 تهمة للت�شبب يف كارثة 
جنائية  تهما  االأمريكية  كاليفورنيا  من  زوج��ان  يواجه 
ب�سبب دورهما يف اندالع حريق مدمر يف اإحدى الغابات 

باإل دورادو, العام املا�سي.
الزوجني  اإن  الربيطانية  "غارديان"  �سحيفة  وق��ال��ت 
جن�س  ع��ن  للك�سف  ح��ف��ل  خ���الل  ن��اري��ة  اأداة  ا���س��ت��خ��دم��ا 

مولودهما املرتقب, مما اأدى اإىل ا�ستعال احلرائق.
كما  هكتار,   9300 تناهز  م�ساحة  يف  النريان  واأ�سرمت 
احلريق  واأودى  اآخ���ر.  مبنى  و15  م��ن��ازل  خم�سة  دم��رت 

بحياة رجل االإطفاء ت�ساريل مورتون.
�سان  ملقاطعة  ال��ع��ام  امل��دع��ي  اأن���در����س���ون,  جي�سون  وق���ال 
مانويل  الزوجني  اإن  �سحفي,  موؤمتر  خالل  برناردينو, 
خيمينيز واأجنيال خيمينيز متهمان بارتكاب 30 جرمية, 
الوا�سح  "من  واأ���س��اف:  العمد.  القتل غري  ذل��ك  مبا يف 
اأنكما ت�سببتما يف فقدان اأرواح واإ�سابة اأ�سخا�س وتدمري 
ال�سعيدين  على  ك��ب��ري,  ال�سرر  اأرا�����س..  وح���رق  م��ن��ازل 
املايل والنف�سي". ويتمتع الزوجان حاليا بال�سراح املوؤقت, 

يف انتظار موعد حماكمتهما.

الفريو�شات يف ال�شني.. ق�شة عمرها 15 األف عام
جمع علماء فريو�سات من عينات جيليدية عمرها نحو 
األف عام من منطقة التبت املرتفعة يف جنوب غرب   15

ال�سني.
وقال علماء اإنه مت العثور على الع�سرات من االأنواع غري 
جديدة  نظرة  يوقر  ق��د  مم��ا  الفريو�سات,  م��ن  املعروفة 
اجلليدية  االأن��ه��ار  وتعترب  الفريو�سي.  ال��ت��اري��خ  لتطور 
التاريخ العميق, الأنها  و�سيلة مهمة للغاية للحفاظ عى 
حتب�س يف داخلها جزئيات الغبار واآثار الغاز وامليكروبات 

وحتى املواد النباتية من فرتات زمنية خمتلفة.

التغري املناخي.. اللوم على الرجال اأكرث من الن�شاء
ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق االأم�����ر ب��ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي, تلك 
على  القلق  وتثري  العامل  ت�سغل  التي  الق�سية 
االأجيال املقبلة, فاإن اللوم االأكرب يقع على عاتق 
الرجال اأكرث من الن�ساء, بح�سب درا�سة جديدة. 
البيئة  دوري���ة  ن�سرت يف  التي  ال��درا���س��ة  وق��ال��ت 
ييل  جامعة  ت�سدرها  التي  العلمية,  ال�سناعية 
االأمريكية, اإن الرجال ينفقون اأموالهم مبعدل 
ال�سلع واخلدمات  الن�ساء على  بكثري من  اأكرث 
ال��ت��ي ت��ن��ب��ع��ث م��ن��ه��ا ال���غ���ازات ال��دف��ي��ئ��ة, اأو ما 
ب��غ��ازات االحتبا�س احل���راري. وم��ن بني  تعرف 
الدرا�سة  و�سعت  وال��وق��ود.  اللحوم  ال�سلع  ه��ذه 
يف  التعمق  اإىل  �سويديون  باحثون  اأعدها  التي 
اأمناط االإنفاق على �سلع لها تاأثري على التغري 
املناخي, ملعرفة ماذا كان بو�سع االأ�سر امل�ساهمة 
�سراء  طريق  عن  ال�سارة  االنبعاثات  تقليل  يف 
هناك  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  بديلة.  �سلع 
منطني عامني لالإنفاق, فالن�ساء مثال تنفقن 
كثريا من االأم��وال على تزيني املنزل واملالب�س 
اأم���واال  ال��رج��ال  امل��ق��اب��ل, ينفق  وال�����س��ح��ة, ويف 

املطاعم  ووجبات  وال�سيارات  الوقود  على  اأكرث 
منهجية  الدرا�سة  واعتمدت  والتبغ.  والكحول 
عام  خ��الل  ال�سويدية  احلكومة  بيانات  حتليل 
والرجال  االإن��ف��اق لالأ�سر  ع��ادات  2012, ح��ول 

غري املتزوجني والن�ساء العازبات.
ال�سويديون  ال���رج���ال  ك���ان  ال���ع���ام,  امل��ع��دل  ويف 
باملئة   2 تزيد  بن�سبة  اأم��واال  ينفقون  العازبون 
العازبات,  ال�سويديات  الن�ساء  تنفقه  عما  فقط 
لكن م��ا ا���س��رتوه م��ن �سلع ك��ان ل��ه ت��اأث��ري اأ�سواأ 

على البيئة.
اأموالهم على  الرجال  اأنفق  املثال,  �سبيل  وعلى 
اأ�سياء تنبعث منها غازات دفيئة بن�سبة 16 باملئة 
باملئة من   70 الن�ساء, ودفع  اأكرث مما ت�سرتيه 
على  التاأثري  �سديدة  م��واد  على  نقودا  الرجال 

االحتبا�س احلراري مثل وقود ال�سيارات.
الطعام  يف  اجلن�سني  ب��ني  االخ��ت��الف��ات  وجتلت 
وال�سراب, فقد ا�سرتى الرجال اللحوم مبعدل 
ي�سرتين  الن�ساء  اأن  حني  يف  الن�ساء,  من  اأعلى 

منتجات االألبان بكم اأكرب من الرجال.

ديتا فون ترب�س خالل ح�صورها فعالية ليلية لكبار �ل�صخ�صيات يف كاليفورنيا.  � ف ب

كارينا كابور تتاألق 
بال�شاري الهندي 

تاألقت النجمة الهندية  كارينا كابور  باأحدث ظهور لها بالزي الهندي.
ون�سرت يف �سفحتها اخلا�سة على موقع التوا�سل االجتماعي �سورة ظهرت 
فيها مرتدية �ساري هندي باللون االأ�سفر, وو�سعت جموهرات كبرية احلجم 

على عنقها, كما رفعت �سعرها بت�سريحة ناعمة.
وكانت كابور قد �ساركت مع متابعيها موؤخراً �سورة طفلها الثاين جيه علي 

خان من زوجها املمثل ال�سهري �سيف علي خان.
وظهرت كارينا بال�سورة وهي تقبل راأ�س طفلها بلقطة عفوية �سحرت فيها 
ن�سرت  اأنها  ذك��ره  واجل��دي��ر  كبري.  ب�سكل  ال�سورة  ت��داول��وا  الذين  متابعيها 

موؤخراً �سورة جديدة ظهرت فيها برفقة ابنها تيمور وهي حت�سنه.


