
   

حممد بن زايد يتبادل التهاين بعيد 
الأ�سحى املبارك مع �سلطان عمان

•• اأبوظبي-وام:

تبادل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة مع �أخيه �شاحب �جلاللة �ل�شلطان هيثم بن 
طارق بن تيمور �آل �شعيد �شلطان عمان �ل�شقيقة �م�س ــ خالل �ت�شال هاتفي 
ــ خال�س �لتهاين و�أطيب �لتمنيات بعيد �لأ�شحى �ملبارك .. �شائلني �ملوىل عز 

وجل �أن يعيده على �جلميع باخلري و�ليمن و�لربكات. )�لتفا�شيل �س3(

جون�شون يلتزم باحلجر بعد خمالطته وزير �ل�شحة )�أر�شيفية(

�لقو�ت �لإثيوبية غادرت مدينة ميكيلي وتركتها ملقاتلي تيغر�ي

مريكل تتفقد �لدمار �لهائل �لذي خلفته �لفي�شانات  )� ف ب(

عنا�شر �لدفاع �ملدين يغطون جثمان �مر�أة قتلت بق�شف �شمال �شوريا )� ف ب(

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يعزون ملك بلجيكا يف �سحايا الفي�سانات

•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يــد  بــن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
حفظه �هلل برقية تعزية �إىل جاللة �مللك فيليب ملك بلجيكا وذلك يف 
�شحايا �لفي�شانات �لتي غمرت عدد� من �ملدن �لبلجيكية جر�ء �لأمطار 
�لغزيرة. كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 

للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تعزية مماثلتني �إىل جاللة �مللك فيليب.

احتفى باإجنازات خريجي مبادرة مليون مربمج عربي

حممد بن را�سد: �سبابنا العربي هم ثروة اأمتنا وهم عماد نه�ستها 

ظهوره بداية  منذ  كورونا  بفريو�س  وفاة  ماليني   4

جون�سون يف احلجر.. واملتحورة دلتا توا�سل انت�سارها بالعامل
•• عوا�صم-وكاالت:

بوفاة  كـــورونـــا  فـــريو�ـــس  تــ�ــشــبــب 
يف  �ـــشـــخـــ�ـــشـــاً   4,086,242
منظمة  مكتب  �أبــلــغ  منذ  �لــعــامل 
عن  �لــ�ــشــني  يف  �لــعــاملــيــة  �ل�شحة 
�لأول  �ملر�س نهاية كانون  ظهور 
تعد�د  ح�شب   ,2019 دي�شمرب 
بر�س  فـــر�نـــ�ـــس  وكــــالــــة  �أجـــــرتـــــه 
�أم�س  �إىل م�شادر ر�شمّية  ��شتناد�ً 
 10,00 ــاعــة  �لــ�ــش عــنــد  �لأحــــــد 
ت غ.و��ــــشــــطــــر رئـــيـــ�ـــس �لـــــــوزر�ء 
جون�شون  بــوريــ�ــس  �لـــربيـــطـــاين 
�إ�شابة وزير  �إثر  لاللتز�م بحجر 
بكوفيد- جاويد  �شاجد  �ل�شحة 
19, ع�شية رفع �لقيود �ل�شحّية 
�إنكلرت�, مما  �ملرتبطة بالوباء يف 

يفاقم �ملخاوف و�لرتباك.
وفاة  �إىل  كــورونــا  فــريو�ــس  و�أدى 
و600  �ألـــفـــا   128 مـــن  �أكـــــر 
�شخ�س يف بريطانيا حيث يرتفع 
منذ  كبري  ب�شكل  �لإ�شابات  عــدد 
�أ�شابيع وبلغ �أكر من 585 �لفا 

منذ �لأول من متوز يوليو.
وبريطانيا هي �لبلد �لذي �شجل 
�أكرب عدد من �لإ�شابات بكورونا 
يف �أوروبــــــــــــا. وقــــــد جتـــــــاوز عـــدد 

�لإ�شابات �جلديدة �ل54 �ألفا.

�لإثنني, مبا يف ذلك  �عتبار� من 
و�لتباعد  �لكمامة  و�ــشــع  فــر�ــس 
�لعتماد  مف�شال  �لجــتــمــاعــي, 
�لفردية"  "�مل�شوؤولية  عـــلـــى 

للوقاية من �لفريو�س.
طوكيو  �أوملــبــيــاد  منظمو  و�أعــلــن 
23 متوز/ �ملقرر يف �لفرتة بني 
�آب/ يــولــيــو �جلــــــاري و�لـــثـــامـــن 
�أغــ�ــشــطــ�ــس �ملـــقـــبـــل, �لأحـــــــد عن 
ــابــتــني بــفــريو�ــس كـــورونـــا يف  �إ�ــش
�ملقيمني  �لــريــا�ــشــيــني  �ــشــفــوف 
م�شيفني  �لأوملـــبـــيـــة,  �لــقــريــة  يف 
لريا�شي  ثــالــثــة  حــالــة  �كــتــ�ــشــاف 

يعي�س خارجها.
فـــر�ـــشـــت فـــرنـــ�ـــشـــا �عــــتــــبــــار� من 
ـــبـــت على  �لـــ�ـــش لــــيــــل  مـــنـــتـــ�ـــشـــف 
�ملطعمني  غــــــري  �ملــــ�ــــشــــافــــريــــن 
�ملتحدة  �ملــمــلــكــة  مـــن  �لـــقـــادمـــني 
وقرب�س  و�لـــربتـــغـــال  و�إ�ــشــبــانــيــا 
و�ليونان وهولند�, �بر�ز فحو�س 
مدتها  تــزيــد  ل  �ل�ــشــابــة  لك�شف 
كان  �لآن  حتى  �شاعة.   24 على 
بــفــحــو�ــس �شاحلة  �لــقــبــول  يــتــم 
�أولئك  با�شتثناء  �شاعة,   72 ملدة 
�ملتحدة  �ملــمــلــكــة  مـــن  �لـــقـــادمـــني 
نتائج  تــــقــــدمي  ــيــهــم  عــل �لــــذيــــن 
 48 على  تزيد  ل  �شلبية  م�شحة 

�شاعة.

د�ونينغ  بــا�ــشــم  مــتــحــدث  و�أعـــلـــن 
بوري�س  �أن  �لأحـــــــــد  �ـــشـــرتيـــت 
ري�شي  �ملـــــال  ووزيــــــر  جــونــ�ــشــون 
بكورونا,  م�شابا  خالطا  �شوناك 
بعد �جتماعهما هذ� �لأ�شبوع مع 
وزير �ل�شحة �شاجد جاويد �لذي 
�أفاد �ل�شبت باإ�شابته بالفريو�س.

وكـــــان �ملـــتـــحـــدث نــفــ�ــشــه ذكــــر �أن 
يخ�شعا  لــن  و�ــشــونــاك  جون�شون 

"لأنهما  كـــامـــل  �ــشــحــي  حلـــجـــر 
جتريبي  بــرنــامــج  يف  �شي�شاركان 
لك�شف  �لــيــومــيــة  لــلــفــحــو�ــشــات 
"لهما  �ــشــيــ�ــشــمــح  �لإ�شابات" 
د�ونينغ  مـــن  �لــعــمــل  مبــو��ــشــلــة 
تنديد  بــــعــــد  �شرتيت".لكن 
�أن  �عـــــتـــــربت  �لــــتــــي  �ملــــعــــار�ــــشــــة 
"فوق  نــفــ�ــشــهــا  تــ�ــشــع  �حلـــكـــومـــة 
رئي�س  مــكــتــب  �أعـــلـــن  �لقانون", 

�شيلتزمان  �لرجلني  �أن  �لــــوزر�ء 
عــلــى ذلك,  وبــنــاء  كــامــل.  بحجر 
فاإن بوري�س جون�شون "�شيو��شل 
�لـــوزر�ء عن  مــع  �جتماعات  عقد 
�لريفي  �ملقر  ت�شيكرز,  بعد" من 
غرب  �شمال  يف  �لــــوزر�ء  لرئي�س 
لــنــدن.رغــم �رتــفــاع �لأرقـــــام, �أكد 
�لأ�ــشــبــوع رفــع كل  جون�شون هــذ� 
�لقيود �ملتبقية تقريبا يف �إنكلرت� 

ح�صيلة ماأ�صاوية لأ�صواأ كارثة طبيعية منذ ن�صف قرن 

ال�سيول ت�سرب بافاريا.. ومريكل م�سدومة من حجم الدمار

�سحايا مدنيون بق�سف للنظام يف �سمال �سوريا 

•• برلني-وكاالت:

�لفي�شانات  حــ�ــشــيــلــة  ـــفـــعـــت  �رت
�إىل  �أملانيا  �جتاحت  �لتي  �جلــارفــة 
مما  �لأحـــد,  �شباح  قتيال,   156
يـــرفـــع �حلــ�ــشــيــلــة �لإجـــمـــالـــيـــة يف 
�أوروبــــــا �إىل مـــا ل يــقــل عن  غـــرب 

قتيال.  183
ت�شهدها  طبيعية  كارثة  �أ�ــشــو�أ  ويف 
�أملانيا منذ ما يربو على ن�شف قرن, 
 110 �أن  بيان,  �ل�شرطة يف  �أعلنت 
ولية  يف  م�شرعهم  لقو�  �أ�شخا�س 
مقابل  وحــدهــا,  ر�ينالند-بفالتز 
98 قتيال وفق �حل�شيلة �ل�شابقة.

�أنغيال  �لأملانية  �مل�شت�شارة  وو�شفت 
�لتي  �لأ�ــــــشــــــر�ر  �لأحـــــــد  مـــريكـــل 
غرب  يف  �لــفــيــ�ــشــانــات  بــهــا  ت�شببت 
�أملانيا باأنها خميفة وتفوق �لت�شور, 
وتعهدت �أن تقدم �لدولة م�شاعد�ت 

لإعادة �لإعمار.
وقــالــت مريكل يف مــوؤمتــر �شحايف 

•• اإح�صم-اأ ف ب:

ُقــتــل �شبعة مــدنــيــني عــلــى �لأقـــّل 
بينهم ثالثة �أطفال جر�ء ق�شف 
لقو�ت �لنظام على بلدة يف �شمال 
غرب �شوريا, وفق ما �أفاد �ملر�شد 

�ل�شوري حلقوق �لإن�شان �لأحد.
وقال �ملر�شد �إن �أربع ن�شاء وثالثة 
�أطفال ُقتلو� م�شاء �ل�شبت يف بلدة 

�إح�شم يف ريف �إدلب �جلنوبي.
ح�شيلة  يف  �أفـــــاد  �ملــر�ــشــد  وكــــان 
�شابقة عن مقتل خم�شة مدنيني 

بينهم طفالن.
فر�ن�س  وكـــالـــة  مــ�ــشــّور  و�ــشــاهــد 
بر�س يف �إح�شم م�شعفني يعملون 
بعد منت�شف �لليل حتت �لأ�شو�ء 
�لكا�شفة لنت�شال جثة �مر�أة من 
حتت �أنقا�س �شقف منزل منهار. 
وقد لّفو� �جلثة ببطانية ونقلوها 

بعدها �إىل �شيارة �إ�شعاف.
نـــاٍج مــن �لــعــائــلــة لفر�ن�س  وقـــال 
متجّمعني  كــانــو�  زو�ر�ً  �إن  بــر�ــس 
من  فـــــــرد  لـــتـــهـــنـــئـــة  �ملــــــنــــــزل  يف 
�لق�شف  وجــاء  بــزو�جــه.  �لعائلة 
�لرئي�س  تــاأديــة  مــن  �ــشــاعــات  بعد 
�ليمني  ـــد  ـــش �لأ� بــ�ــشــار  �لـــ�ـــشـــوري 

فيدرالية دولة اإثيوبيا ترتنح:
املعارك يف تيغراي: �سبح حرب النف�سال يرت�ّسخ!

•• الفجر –خرية ال�صيباين

منذ عدة �أ�شابيع, مّكن �لهجوم �مل�شاد �لذي قادته قو�ت دفاع تيغر�ي من 
��شتعادة �ل�شيطرة على جزء كبري من �ملنطقة. يوم �لثالثاء 13 يوليو, �أعلن 
�ملتحدث با�شمهم قيتا�شو� ريد� لوكالة فر�ن�س بر�س, �ل�شتيالء على بلدة 
�ألماتا. وقال "بد�أنا �أم�س هجوما يف منطقة ر�يا )جنوب تيغر�ي( ومتكنا 
من �حلاق �لهزمية بفرق قو�ت �لدفاع �لحتادية وقو�ت �أمهرة". يف �لغد, 
وعد رئي�س �لوزر�ء �لإثيوبي �أبي �أحمد بـ "�شد هجمات �لأعد�ء �لد�خليني 
و�خلارجيني", يف بيان ُن�شر على تويرت. وقبل �أ�شبوعني, �أثار ��شتيالء قو�ت 
�لتيغر�ي على ميكيلي, عا�شمة تيغر�ي, بع�س �لآمال �ل�شئيلة. ويف موقف 
�إطالق  وقف  �أحمد,  �أبــي  �لإثيوبي  �لــوزر�ء  رئي�س  حكومة  �أعلنت  �شعيف, 

�لنار حتت غطاء �حلماية �لإن�شانية.                         )�لتفا�شيل �س13(

فر�سة  هناك  اأمريكا:  �سفارة 
تاريخية لتحقيق اإرادة الليبيني

•• طرابل�س-وكاالت:

�ملتحدة  �لـــوليـــات  �ــشــفــارة  �أعــلــنــت 
ملتقى  �أمـــام  �أنـــه  �لأحـــد  ليبيا,  يف 
�لنو�ب  وجمل�س  �ل�شيا�شي  �حلــو�ر 
و�ملــجــلــ�ــس �لأعــلــى لــلــدولــة فر�شة 
تاريخية لتحقيق �إر�دة �لليبيني يف 

جميع �أنحاء �لبالد.
وقالت �ل�شفارة �إن �ملجتمع �لدويل 
يدعم خارطة �لطريق �لتي و�شعها 
�لليبيون لإجر�ء �نتخابات عامة يف 
�ملقبل. �لأول  كانون  دي�شمرب   24

عــرب ح�شابها  �لــ�ــشــفــارة  و�أ�ــشــافــت 
عــلــى تــويــرت بــعــد �لجــتــمــاعــات يف 
يونيو  �شهر  يف  عقدت  �لتي  برلني 
�لأمن  جمل�س  ومبقر  )حــزيــر�ن( 
�لدويل �لأ�شبوع �ملا�شي, بات جليا 
خارطة  يدعم  �لــدويل  �ملجتمع  �أن 
�لليبيون  �ــشــاغــهــا  �لــتــي  �لــطــريــق 
برملانية  �نتخابات  عقد  �أجـــل  مــن 
�لر�بع و�لع�شرين من  ورئا�شية يف 
دي�شمرب )كانون �لأول(. كما �أكدت 
�أن �أع�شاء ملتقى �حلو�ر �ل�شيا�شي 
و�ملجل�س  �لــنــو�ب  وجمل�س  �لليبي 
�أمــامــهــم فر�شة  لــلــدولــة  �لأعـــلـــى 

تاريخية لتلبية رغبة �لليبيني.

عقب زيارة �إحدى �لقرى �ملت�شررة 
�لت�شور  يــــفــــوق  حـــ�ـــشـــل  مـــــا  �إن 
وخميف, و�عدة باأن تعمل �حلكومة 
لإ�شالح  معا  و�لوليات  �لفدر�لية 

�لأ�شر�ر.
�أملانيا  جنوب  جارفة  و�شربت  هــذ� 
�إىل مقتل �شخ�س  �أدى  �لأحــد مما 
و�حـــد عــلــى �لأقــــل وزيــــادة �لدمار 

�أودت  �لتي  �لفي�شانات  �لناجم عن 
يف  �شخ�شا   180 من  �أكــر  بحياة 

�أوروبا يف �لأيام �لقليلة �ملا�شية.
بريت�ش�شجادنر  منطقة  و�أ�شبحت 
لنـــد يف بــافــاريــا و�لــتــي تــقــع على 
�أحدث منطقة  �لنم�شا  �حلدود مع 
تــ�ــشــربــهــا �لــ�ــشــيــول �لــنــاجــمــة عن 

هطول �لأمطار �لقيا�شي.

ر�بعة  رئا�شية  لولية  �لد�شتورية 
�لأ�شد  وتعّهد  �شنو�ت.  �شبع  مــن 
ل  �لتي  �ملناطق  بتحرير  �ل�شبت 
تز�ل خارجة عن �شيطرة �لنظام.

وُقتل �ل�شبت �شتة مدنيني بينهم 
جر�ء  وم�شعف  قا�شرين  ثالثة 
�أطلقتهما  �ـــشـــاروخـــني  �ــشــقــوط 
�شرجة  قــريــة  على  �لنظام  قـــو�ت 

بجنوب حمافظة �إدلب.
وتــقــ�ــشــف قـــــو�ت �لـــنـــظـــام �إدلــــب 
�لأ�ـــشـــابـــيـــع  مـــتـــكـــرر يف  بـــ�ـــشـــكـــل 
مدنيني  ت�شعة  وقــتــل  �لأخـــــرية. 
على �لأقــل يف �لثالث من �ل�شهر 

�حلــايل, خم�شة منهم من عائلة 
�إبلني, يف ح�شيلة هي  و�حــدة, يف 
�لأكـــر دمــويــة منذ دخـــول وقف 
�إطالق �لنار �لذي �أعلنته مو�شكو 
�لد�عمة لدم�شق و�أنقرة �لد�عمة 
�لتنفيذ  حّيز  �مل�شلحة  للف�شائل 

يف �آذ�ر مار�س 2020.
وجــــاء وقـــف �طــــالق �لــنــار �لذي 
�خلروقات,  رغــم  �شامد�ً  ز�ل  ما 
قو�ت  �شّنته  و��ــشــع  هــجــوم  عــقــب 
مدى  على  رو�ــشــي  بــدعــم  �لنظام 
�أ�ــشــهــر ودفـــع نحو مليون  ثــالثــة 
�شخ�س �ىل �لنزوح من منازلهم.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان
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1390 نزيال ب�إ�صالحية �رشطة �أبوظبي 

��صتف�دو� من �لت�أهيل خالل2020

�أخب�ر �لإم�ر�ت

عودة �لهدوء �إىل �مل�صجد 
�لأق�صى بعد مو�جه�ت 

عربي ودويل

�إد�رة و�رشك�ت ن�دي �لإم�ر�ت تعقد �جتم�عه� �لأول و�صط 
طموح�ت كبرية و�أجندة عمل ح�فلة للمرحلة �لق�دمة

�لفجر �لري��صي

اليونان: تركيا تزعزع ا�ستقرار دول اأخرى عرب املرتزقة
•• اأثينا-وكاال:

تركيا,  بابايو�نو  �أليك�شاندرو�س  �ليونانية  �خلارجية  وز�رة  با�شم  �ملتحدث  �تهم 
�أخرى بالإبقاء على قو�ت ومرتزقة تابعني لها  ��شتقر�ر دول  باأنها تزعزع  �لأحد, 

يف �أر��شي تلك �لدول.
و�أو�شح يف بيان �أن تركيا �أطلقت تهديد�ً باحلرب �شد �ليونان �إذ� مار�شت �ليونان 

حقوقها �مل�شروعة, م�شري�ً �إىل �أن ذلك ينتهك �ل�شيادة �لوطنية.
�إخفاء  �أجل  �لو�قع وخلق �شورة �شبابية من  ت�شويه  تركيا حتاول  �أن  �أ�شاف  كما, 

�نتهاكاتها �مل�شتمرة للقانون �لدويل.
دول  ��شتقر�ر  وتزعزع  م�شروع,  ب�شكل غري  �أخــرى  دول  �أر��ــشــي  "حتتل  �إنها  وقــال 

�أخرى بالإبقاء على قو�ت ومرتزقة يف �أر��شيها".
وجاء �لبيان �ليوناين تعليقا على �شوؤ�ل �شحايف حول ر�شالة بعثها مندوب تركيا 

�لد�ئم لدى �لأمم �ملتحدة يف �لآونة �لأخرية.
وكان وزير �خلارجية �ليوناين نيكو�س دنديا�س �لأحد �ملا�شي, قال �إن تركيا حتاول 
�أن هذ� �لأمــر قد يكون  "وجود ع�شكري د�ئم" يف كثري من �لــدول, معترب�ً  �إقامة 

�ل�شتقر�ر". لزعزعة  "عاماًل 

الأزم��ة  حل��ل  تدعو  طالبان 
�سلميًا.. وتوؤيد الت�سوية ب�سدة

•• كابول-اأ ف ب:

كّرر زعيم حركة طالبان هبة �هلل 
مبنا�شبة  ر�شالة  يف  ز�ده  �أخــونــد 
تاأييده  �لأحــــــد,  �لأ�ــشــحــى  عــيــد 
للنز�ع  �شيا�شية  لت�شوية  بــ�ــشــدة 
�لتقدم  رغــــــم  �أفـــغـــانـــ�ـــشـــتـــان  يف 
�لتي  �لــعــ�ــشــكــريــة  و�لنـــتـــ�ـــشـــار�ت 
�ل�شهرين  يف  �حلــركــة  �شجلتها 

�لأخريين.
من  بـــــدل  ز�ده  �أخـــــونـــــد  وقـــــــال 
�لعــتــمــاد عــلــى �لأجـــانـــب, دعونا 
وننقذ  بيننا  ما  نحل م�شاكلنا يف 

وطننا من �لأزمة.
�حلكومة  عـــن  وفـــــد�ن  و�جــتــمــع 
قطر  يف  وطـــالـــبـــان  �لأفـــغـــانـــيـــة 
�ملحادثات  ل�ــشــتــئــنــاف  �لــ�ــشــبــت 
�لتي بــد�أت يف �أيلول �شبتمرب ول 
تز�ل متعرة حتى �لآن, يف وقت 
كا�شحا  هجوما  �ملــتــمــردون  ي�شن 
�شيطرو�  �لأفغانية  �لــقــو�ت  على 

خالله على مناطق عديدة.

تتالحق..  ال��ع��راق  ك���وارث 
حريق يف فندق مبدينة كربالء

•• بغداد-وكاالت:

�أعـــلـــنـــت مـــديـــريـــة �لــــدفــــاع �ملـــدين 
يف �لــعــر�ق, �لأحــــد, �إخــمــاد حريق 
بـــفـــنـــدق و�ـــشـــط مـــديـــنـــة كـــربـــالء, 

و�إنقاذ 78 نزيال, ووفاة طفلة.
�أن فرق  �ملــدين  وذكــر بيان للدفاع 
�لــدفــاع �ملــدين, �أنــقــذت 78 نزيال 
بعد �ندلع حريق د�خل فندق �شي 
طو�بق  �أربــعــة  من  �ملكون  �حل�شني 
مــع عــدد مــن �ملــحــال �لــتــجــاريــة يف 
�شارع  يف  �لو�قع  �لأر�ــشــي,  �لطابق 
�لـــ�ـــشـــدة و�ـــشـــط مــديــنــة كـــربـــالء. 
�ملديرية,  �أن  �إىل  �لــبــيــان  و�أ�ـــشـــار 
�ملخ�ش�شة  �لــ�ــشــلــم  بعجلة  دفــعــت 
عدد  ��شرت�ك  مع  �لعالية  لالأبنية 
�آخــر مــن عجالت �لإطــفــاء بكامل 
�لفندق  بناية  لتقتحم  طو�قمها 
و�إخـــر�ج  �لإنــقــاذ  عمليات  وتبا�شر 
�لنزلء من خالل �لنو�فذ و�شطح 
مـــع عمليات  بــالــتــز�مــن  �لــفــنــدق, 
جهات   4 مــــن  �لـــــنـــــري�ن  �إخـــــمـــــاد 

لتعجيل �ل�شيطرة على �لنري�ن.

•• دبي -وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��ــشــد  بــن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  دعــا 
�أمــ�ــس خريجي  رعــاه �هلل,  دبــي  �لــــوزر�ء حاكم  �لــدولــة رئي�س جمل�س 
عــلــى تطوير  و�لــتــنــافــ�ــس  للم�شاركة  عــربــي  مــربمــج  مــلــيــون  بــرنــامــج 
�لتي  و�خلــــرب�ت  �ملــهــار�ت  على  بالعتماد  مبتكرة  برجمية  م�شاريع 
يف  نوعها  مــن  �لأ�ــشــخــم  هــي  تكنولوجية  مناف�شة  �شمن  �كت�شبوها 
�إك�شبو  خــالل  �لتحدي  بهذ�  �لفائزين  عن  �لإعــالن  و�شيتم  �ملنطقة. 
جتمع عاملي يعزز مكانة �لإمار�ت كملتقى للدول  �أكرب  دبي,   2020
و�لأفر�د و�لأفكار و�لبتكار, و�لذي �شتنطلق فعالياته يف �أكتوبر �ملقبل؛ 
�لكربى  بالتحدي مبنحه �جلائزة  �لفائز  �مل�شروع  يتم تكرمي  و�شوف 
من  مت�شابقني,   5 �شيح�شل  فيما  �أمريكي,  دولر  مليون  ومقد�رها 
�أ�شحاب �مل�شاريع �خلم�شة �لأف�شل, على جو�ئز بقيمة 50 �ألف دولر 
�أف�شل �ملدربني �مل�شاركني يف مبادرة  4 من  لكل منهم, و�شيتم تكرمي 

عربي, بجائزة قدرها 25 �ألف دولر لكل مدرب. مربمج  "مليون 
وكانت مبادرة مليون مربمج عربي, �لتي ت�شرف عليها موؤ�ش�شة دبي 
�آل  للم�شتقبل, وتنظم حتت مظلة موؤ�ش�شة مبادر�ت حممد بن ر��شد 
�أكرب مبادرة تدريبية من نوعها يف  �ختتام  �أعلنت  �لعاملية, قد  مكتوم 
�لعامل لتدريب مليون �شاب و�شابة من �أبناء �لوطن �لعربي على لغة 
�إطالقها, ملتزمًة بالربنامج  �لربجمة, وذلك بعد ثالث �شنو�ت من 
�أن تكون منهجية  �آلية تدريب حر�شت على  �لزمني �ملحدد لها, وفق 
كافة  على  متغلِّبًة  وحمـــددة,  و��شحة  م�شتهدفات  وذ�ت  ومتو��شلة, 
فريو�س  وبــاء  تف�شي  فر�شها  �لتي  �للوج�شتية  و�لتحديات  �لعو�ئق 

كورونا �مل�شتجد يف �لعامل كوفيد19-".
رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وغــرد �شاحب 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل على ح�شابه �لر�شمي 
�شموه مبا �أجنزته  مبادرة مليون مربمج  على موقع تويرت, حمتفياً 

عربي , قائاًل:  مليون مربمج عربي من 80 بلد�ً �لتحقو� باأهم برنامج 
و76  �شاعة عمل  5 ماليني  .. من خالل  �مل�شتقبل  لغة  لتدريبهم على 
منحة  و1500  ناجح  ج  تخرُّ م�شروع  �ألــف  و100  تدريبية  ور�شة  �ألــف 
للمتفوقني .. �إجناز كبري ل�شبابنا �لعربي يف ثالث �شنو�ت . و�أكد �شموه 
بقيادة  متو��شلة  �ملنطقة  يف  و�لــتــحــديــث  �لــتــطــويــر  مــ�ــشــرية   : بــالــقــول 

�لإمار�ت.)�لتفا�شيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-وام:

نطاق  وزيـــادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووقــايــة  �ل�شحة  وز�رة  خطة  مــع    متا�شيا 
�مل�شابة  �حلــالت  وح�شر  �ملبكر  �لكت�شاف  بهدف  �لدولة  يف  �لفحو�شات 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت 
 24 �لـــ  �ل�شاعات  265,482 فح�شا جــديــد� خــالل  �إجـــر�ء  �لـــوز�رة عــن 
تقنيات  و�أحــدث  �أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  �ملا�شية على فئات خمتلفة يف 

�لدولة  يف  و�لفح�س  �لتق�شي  �إجــر�ء�ت  تكثيف  �لطبي.   و�شاهم  �لفح�س 
 1,529 �لك�شف عن  �لدولة يف  �لفحو�شات على م�شتوى  وتو�شيع نطاق 
خمتلفة,  جن�شيات  مــن  �مل�شتجد  كــورونــا  بفريو�س  جــديــدة  �إ�ــشــابــة  حالة 
وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية �ل�شحية �لالزمة, وبذلك يبلغ 
جمموع �حلالت �مل�شجلة 660,978 حالة.   كما �أعلنت �لوز�رة عن وفاة 
حالتني م�شابتني وذلك من تد�عيات �لإ�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد, 
وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 1,898 حالة.   و�أعربت وز�رة �ل�شحة 

�ملتوفني,  لــذوي  ومو��شاتها  تعازيها  وخال�س  �أ�شفها  عن  �ملجتمع  ووقاية 
ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابني, مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون 
�لجتماعي  بالتباعد  و�للتز�م  بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�شحية  مع �جلهات 
 1,504 �شفاء  عن  �لــوز�رة  �أعلنت  �جلميع.   كما  و�شالمة  ل�شحة  �شماناً 
حالت جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها 
�لتام من �أعر��س �ملر�س بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها 

�مل�شت�شفى, وبذلك يكون جمموع حالت �ل�شفاء 638,771 حالة.

اأجرت 265,482 فح�صا ك�صفت عن 1,529 اإ�صابة

ال�سحة تعلن �سفاء 1,504 حالت جديدة من كورونا 

الإمارات للخدمات ال�سحية تطلق نظاما ذكيا لإدارة املخاطر و�سالمة املر�سى يف 90 من�ساأة �سحية
•• دبي-وام:

�لإمــــــــــار�ت  "موؤ�ش�شة  كـــ�ـــشـــفـــت 
�إطالق  عن  �ل�شحية"  للخدمات 
نظام ذكي لإد�رة �ملخاطر و�شالمة 
�ملر�شى "WN9" يف 90 من�شاأة 
و  م�شت�شفى   17 ت�شمل  �شحية 
�أولية  �شحية  رعــايــة  مركز   73
�أنــحــاء �لــدولــة من �أجل  يف جميع 
حت�شني بر�مج �جلودة من خالل 
توفري روؤية كاملة مبن�شة و�حدة 
. يدعم هذ� �لنظام تقدمي تقارير 
بالإ�شافة  �لــعــر�ــشــيــة  �حلــــــو�دث 
ويعترب  �ملر�شى..  �شالمة  لنتائج 
هذ� �مل�شروع �لأكرب من نوعه من 
خالل تطبيقه على جميع من�شاآت 
ومر�كز  م�شت�شفيات  من  �ملوؤ�ش�شة 

�شحية وتخ�ش�شية دفعة و�حدة.
ب�شكل  �لــنــظــام  �إطـــــالق  يــ�ــشــهــم  و 
و�شالمة  ثقافة  تعزيز  يف  �إيجابي 
لي�شيف  ــاتــهــا  وممــار�ــش �ملــر�ــشــى 
بروتوكولت  �إىل  �إيجابية  قيمة 
�لعمل  وخمرجات  �ملتبعة  �لعالج 
دقة  وزيـــادة  �ل�شحية  �ملن�شاآت  يف 
�ملن�شاآت  بــني  �لــتــو��ــشــل  وفــعــالــيــة 

�ل�شحية  �لـــرعـــايـــة  يف  مــتــكــامــلــة 
و�لتي تتو�فق مع �ملعايري �لوطنية 
من  �بتد�ء  للم�شت�شفيات  �ملوحدة 
و�خلدمات  �لت�شخي�س  خــدمــات 
�مل�شاندة ومرور� بال�شالمة و�إد�رة 
وحقوق  و�لــ�ــشــيــدلــيــة  �لأدويـــــــــة 
�ملر�شى و�أ�شرهم و�نتهاء باملعايري 
و�إد�رة  �لقيادة  ومعايري  �لإد�ريـــة 

�مل�شت�شفيات.
�لعتال  زكريا  �لدكتور  �أكد  بــدوره 
�لإكلينيكية  �جلـــودة  �إد�رة  مــديــر 
موؤ�ش�شة  يف  �لــ�ــشــحــي  و�لعــتــمــاد 
�ل�شحية  لــلــخــدمــات  �لإمـــــــــار�ت 
و�حلو�دث  �ملخاطر  نظام  �أهمية 
�لعر�شية يف تعزيز �شالمة �ملر�شى 
نظام  �إىل  �لــتــحــول  �أن  �إىل  لفــتــا 
رقمي يوفر �جلهد و�لوقت وي�شهم 
�لرعاية  جـــودة  ورفـــع  حت�شني  يف 
�لــ�ــشــحــيــة �ملــقــدمــة لــلــمــر�ــشــى يف 
�لتابعة  �ل�شحية  �ملن�شاآت  جميع 
مع  �لتعاقد  مت  حيث  للموؤ�ش�شة 
�ملجال  هــذ�  يف  متخ�ش�شة  �شركة 
لتنفيذ  �ملتبعة  �لإجـــر�ء�ت  ح�شب 
هذ� �مل�شروع �ل�شخم وذلك �شمن 

�لإطار �لزمني �ملخ�ش�س.

و�حدة, مبا يف ذلك �إد�رة �حلو�دث 
و�لـــتـــدقـــيـــق و�لـــتـــقـــيـــيـــم �لــــذ�تــــي 
و�إد�رة  و�لتح�شني  �لعمل  وخطط 
و�إد�رة  �لكو�در  وتدريب  �ملخاطر, 
معايري  وتطبيق  �لطبية  �مللفات 

�جلودة.
يو�شف  �لـــدكـــتـــور  �ـــشـــعـــادة  قــــال  و 
حمـــمـــد �لــــ�ــــشــــركــــال مــــديــــر عـــام 
للخدمات  �لإمـــــــــار�ت  ــ�ــشــة  مــوؤ�ــش
�ل�شحية �إن �ملوؤ�ش�شة يف �شعي د�ئم 
�لتكنولوجية  �لــتــطــور�ت  ملو�كبة 
�ل�شحية  و�لأنـــظـــمـــة  �حلـــديـــثـــة 
�ملنظومة  يف  و�إدر�جـــهـــا  �لــرقــمــيــة 

يتعلق  فيما  و�ملوؤ�ش�شة  �ل�شحية 
و�أمتتة  �لــعــر�ــشــيــة,  بــــاحلــــو�دث 
�آلـــيـــة �لــتــبــلــيــغ عــنــهــا بــ�ــشــكــل عام 
خا�شة يف حال �حلو�دث �ل�شحية 

�جل�شيمة.
ياأتي  �لــــــذي   - �ملـــ�ـــشـــروع  يــ�ــشــكــل 
"ر�د�ر  ـــركـــة  �ـــش مـــــع  بــــالــــتــــعــــاون 
�إ�شافة  �ل�شحية" -  لالإ�شت�شار�ت 
م�شتوى  عـــلـــى  تــنــعــكــ�ــس  نـــوعـــيـــة 
�لرعاية �ل�شحية من خالل نظام 
مـــرن ذكـــي يــ�ــشــهــل �لــتــعــامــل معه 
�أفر�د  جميع  قبل  مــن  �إلكرتونيا 
�لفريق �ل�شحي يف �أي وقت ومن 
�ملوؤ�ش�شة  من�شاآت  �شمن  مكان  �أي 
�شحابية  بــيــئــة  �ــشــمــن  �ملــخــتــلــفــة 
�آمـــنـــة مـــع �ــشــو�بــط قــويــة لإد�رة 

�ملعلومات.
�مل�شروع  ي�شاهم  �أن  �ملتوقع  من  و 
�لتح�شني  فر�س  على  �لتعرف  يف 
وحت�شني  �ملخاطر  �إد�رة  نــظــام  يف 
�لأد�ء لإعد�د �خلطط �لتح�شينية 
�لتف�شيلية يف جمال �إد�رة �ملخاطر 

و�شالمة �ملر�شى.
�لعمليات  بــني  �لــربنــامــج  ويجمع 
من�شة  يف  و�لت�شغيلية  �لتنظيمية 

حت�شني  عــلــى  للرتكيز  �ل�شحية 
تقارير  و�شت�شهم  �ملر�شى  �شالمة 
و�ملخاطر  �حلـــــو�دث  �إد�رة  نــظــام 
"ر�د�ر"  �ـــشـــركـــة  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون 
 "MEMIT" �ــشــركــة  وخــــربة 
يف تقدمي �حللول �ملتطورة بدعم 
خططنا يف حتقيق �لرعاية �لأكر 
�أمانا للمر�شى يف من�شاآت �ملوؤ�ش�شة 
��شرت�تيجيتها  �إطـــــار  يف  وذلـــــك 
و�ل�شالمة  �جلـــودة  �أنــظــمــة  لبناء 
و�لدو�ئية  و�ل�شحية  �لعالجية 
مبتكرة  �شحية  خدمات  وتقدمي 
وطنية  ــــر�ت  مــــوؤ�ــــش �ــــشــــوء  عـــلـــى 

ومعايري �أد�ء عاملية.
من جانبها �أكدت �لدكتورة كلثوم 
�لبلو�شي مديرة �إد�رة �مل�شت�شفيات 
للخدمات  �لإمـــــار�ت  موؤ�ش�شة  يف 
�ل�شحية �أهمية �إطالق نظام ذكي 
�ملر�شى  و�شالمة  �ملخاطر  لإد�رة 
يوفر جمموعة و��شعة من حلول 
من  �لــرقــمــيــة  �ل�شحية  �لــرعــايــة 
�حلـــــو�دث  لإد�رة  منـــــوذج  خــــالل 
تعزيز  يف  يــ�ــشــهــم  مـــا  �لــعــر�ــشــيــة 
�جلــــودة يف  �إد�رة  نــظــام  وتــطــويــر 
كمنظومة  �ملوؤ�ش�شة  م�شت�شفيات 

ال�سحة تعلن تقدمي 16,631 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية

•• اأبوظبي-وام:

لقاح  16,631 جرعة من  تقدمي  �ملجتمع  وقاية  و  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
�جلرعات  جمموع  ليبلغ  �ملا�شية   24 �لـ  �ل�شاعات  خالل  "كوفيد19-" 
توزيع  ومبــعــدل  جــرعــة   16,358,244 �مــ�ــس  حتى  تقدميها  مت  �لــتــي 

للقاح بلغ 165.40 جرعة لكل 100 �شخ�س.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة �لوز�رة توفري لقاح كوفيد19- �شعيا للو�شول 
�إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و �لتي �شت�شاعد يف تقليل �أعد�د 

�حلالت و�ل�شيطرة على فريو�س كوفيد19-.

احتفى باإجنازات خريجي مبادرة مليون مربمج عربي

حممد بن را�سد: �سبابنا العربي هم ثروة اأمتنا وهم عماد نه�ستها وهم الذين �سي�سعون دولهم على الطريق اإىل امل�ستقبل 

•• دبي -وام: 

�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  دعا �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�أم�س خريجي برنامج مليون  �لــوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل,  رئي�س جمل�س 
مربمج عربي للم�شاركة و�لتناف�س على تطوير م�شاريع برجمية مبتكرة 
بالعتماد على �ملهار�ت و�خلرب�ت �لتي �كت�شبوها �شمن مناف�شة تكنولوجية 
بهذ�  �لفائزين  عن  �لإعــالن  و�شيتم  �ملنطقة.  يف  نوعها  من  �لأ�شخم  هي 
مكانة  يــعــزز  عــاملــي  جتــمــع  �أكـــرب  دبي",   2020 "�إك�شبو  خـــالل  �لــتــحــدي 
�لإمــــار�ت كملتقى لــلــدول و�لأفــــر�د و�لأفــكــار و�لبــتــكــار, و�لـــذي �شتنطلق 
بالتحدي  �لفائز  �مل�شروع  تكرمي  يتم  و�شوف  �ملقبل؛  �أكتوبر  يف  فعالياته 
مبنحه �جلائزة �لكربى ومقد�رها مليون دولر �أمريكي, فيما �شيح�شل 5 
مت�شابقني, من �أ�شحاب �مل�شاريع �خلم�شة �لأف�شل, على جو�ئز بقيمة 50 
�مل�شاركني يف  �ملدربني  �أف�شل  4 من  تكرمي  و�شيتم  لكل منهم,  دولر  �ألــف 

مبادرة "مليون مربمج عربي, بجائزة قدرها 25 �ألف دولر لكل مدرب.
دبي  موؤ�ش�شة  عليها  ت�شرف  �لتي  عربي",  مربمج  "مليون  مبادرة  وكانت 
للم�شتقبل, وتنظم حتت مظلة موؤ�ش�شة مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�لعاملية, قد �أعلنت �ختتام �أكرب مبادرة تدريبية من نوعها يف �لعامل لتدريب 
مليون �شاب و�شابة من �أبناء �لوطن �لعربي على لغة �لربجمة, وذلك بعد 
وفق  لها,  �ملحدد  �لزمني  بالربنامج  ملتزمًة  �إطالقها,  من  �شنو�ت  ثالث 
�أن تكون منهجية ومتو��شلة, وذ�ت م�شتهدفات  �آلية تدريب حر�شت على 
و��شحة وحمددة, متغلِّبًة على كافة �لعو�ئق و�لتحديات �للوج�شتية �لتي 

فر�شها تف�شي وباء فريو�س كورونا �مل�شتجد يف �لعامل "كوفيد19-".
وغرد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
على  �لر�شمي  "رعاه �هلل" على ح�شابه  دبــي  �لـــوزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
موقع "تويرت", حمتفياً �شموه مبا �أجنزته " مبادرة مليون مربمج عربي 
برنامج  باأهم  �لتحقو�  بلد�ً   80 من  عربي  مربمج  مليون   " قائاًل:   ,"

و�شيتم �ختيار �لفائز �لأول يف �لتحدي �ملليوين, و�أ�شحاب �مل�شاريع �خلم�شة 
حتكيم  جلنة  �شتعمل  فيما  �خلا�شة,  �ملعايري  من  جمموعة  وفق  �لأف�شل 
متخ�ش�شة ت�شم جمموعة من �خلرب�ء و�ملتخ�ش�شني يف خمتلف جمالت 
�لربجمة و�لتكنولوجيا وريادة �لأعمال من دولة �لإمار�ت وخارجها على 

تقييم �مل�شاركات و�ختيار �أف�شلها.
�ل�شمو  �شاحب  �إعـــالن  �أعــقــاب  عربي" يف  مــربمــج  مليون  "حتدي  ويــاأتــي 
"�لربنامج �لوطني  �إطــالق  �آل مكتوم موؤخر�ً عن  �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�ألف مربمج من خمتلف   100 و��شتقطاب  للمربجمني", بهدف تدريب 
�أنحاء �لعامل ومنحهم �لإقامة �لذهبية للعمل يف دولة �لإمار�ت, �إ�شافة �إىل 
�إن�شاء 1000 �شركة رقمية كربى يف �لدولة خالل خم�شة �أعو�م, وت�شريع 
�لقت�شادية  �لــقــطــاعــات  خمتلف  يف  و�أدو�تـــهـــا  �لــربجمــة  تطبيقات  تبّني 
وخمتلف  �ملربجمني  جمتمع  بني  و�ل�شر�كة  �لتعاون  وتعزيز  و�مل�شتقبلية, 

�جلهات �حلكومية و�خلا�شة و�لأكادميية.

- مهارات ت�صنع امل�صتقبل.
�ملتو��شل,  �لتدريبية  و�لور�س  و�لــدور�ت  �لعمل  من  �شنو�ت  ثالث  وخالل 
�لعديد  لتعلم  ملنت�شبيها  �لفر�شة  عربي"  مربمج  "مليون  مبادرة  �أتاحت 
�لإلكرتونية  �ملو�قع  تطوير  جمــالت  يف  وتطبيقها  �لربجمة  مهار�ت  من 
�لقطاعات  مـــن  �لــعــديــد  �إىل  �إ�ـــشـــافـــة  �ملــحــمــولــة,  �لأجــــهــــزة  وتــطــبــيــقــات 
و�لبيانات  �ل�شطناعي  و�لذكاء  ت�شني  �لبلوك  مثل  �لأخرى  �لتكنولوجية 

و�حلو�شبة �ل�شحابية.
�أهــم �ملدربني و�أكــرهــم خــربة يف علوم �لربجميات  وقــد �شارك نخبة من 
و�لتقنيات �ملتقدمة يف تدريب �مل�شاركني من 80 بلد�ً حول �لعامل, تلقو� 5 
ماليني �شاعة در��شة وعمل, و�شاركو� يف 76 �ألف ور�شة تدريبية, و�أجنزو� 

ناجح. تخرج  م�شروع  �ألف   100
ديجري"  "نانو  �شهادة   1000 من  �أكــر  �إطالقها  منذ  �ملــبــادرة  ومنحت 

لتدريبهم على لغة �مل�شتقبل .. من خالل 5 ماليني �شاعة عمل و76 �ألف 
ج ناجح و1500 منحة للمتفوقني  ور�شة تدريبية و100 �ألف م�شروع تخرُّ

.. �إجناز كبري ل�شبابنا �لعربي يف ثالث �شنو�ت " .
" م�شرية �لتطوير و�لتحديث يف �ملنطقة متو��شلة   : و�أكد �شموه بالقول 
"مليون مربمج عربي" للم�شاركة يف  .. وندعو خريجي  �لإمــار�ت  بقيادة 
�أكرب حتدٍّ للربجمة .. و�شنكرم �ملتميزين منهم يف "�إك�شبو دبي" .. من�شة 
�أكــرب حــر�ك معريف  مــن  كــي يكونو� جـــزء�ً   .. �لــعــامل  �لأ�شخم يف  �لبتكار 

و�إبد�عي ت�شهده �لب�شرية حتت ف�شاء دبي" .
تخدم  م�شاريع  �إىل  �لــتــحــدي  هــذ�  مــن خــالل  " نتطلع   : �شموه  و�أ�ــشــاف 
�لنا�س وحتدث نقلة يف �لعمل و�حلياة .. وت�شهم يف بناء جمتمعات م�شتقرة 
ومزدهرة", وتابع �شموه: " �شبابنا �لعربي هم ثروة �أمتنا وهم عماد نه�شتها 
و�لربجمة   .. �مل�شتقبل  �إىل  �لطريق  على  دولــهــم  �شي�شعون  �لــذيــن  وهــم 

و�لتكنولوجيا و�لعلوم �ملتقدمة َلِبنات هذ� �مل�شتقبل و�أدو�ته �لأ�شا�شية".
مبادرة  �أطلق  قد  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وكــان 
"مليون مربمج عربي" يف �أو�خر �لعام 2017, لتدريب مليون �شاب عربي 
على  و�طالعهم  وتقنياتها  �لــربجمــة  لغة  على  �لــعــامل  �أنــحــاء  خمتلف  يف 
�مل�شتجد�ت و�لتطور�ت �ملت�شارعة يف علوم �حلا�شوب وبرجمياته وتطبيقاته, 
مهار�تهم  و�شقل  �لتكنولوجية,  �مل�شتقبل  بـــاأدو�ت  وتزويدهم  لتمكينهم 
وبناء قاعدة من �لقدر�ت و�خلرب�ت �لعربية عالية �لتاأهيل بحيث ت�شهم يف 
تطوير �لقت�شاد �لرقمي و�شد �حتياجات جمتمعاتهم �لتنموية و�خلدمية 
�لقائمة  �لقت�شادية  �ملنظومات  بناء  �لفاعلة يف  و�مل�شاهمة  �ملجال,  يف هذ� 

على �ملعرفة بو�شف �لقت�شاد �ملعريف ع�شب �قت�شاد �مل�شتقبل.
و�شتكون فر�شة �مل�شاركة يف "حتدي مليون مربمج عربي" متاحة خلريجي 
على  �لقائمة  مل�شاريعهم  �ملبتكرة  �أفكارهم  �إر�شال  وميكنهم  فقط,  �ملبادرة 
�ملوقع  عــرب  �ملتقدمة  �لتقنيات  مــن  وغــريهــا  �لــربجمــة  مــهــار�ت  توظيف 
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لأ�شحاب �مل�شاركات �ملتميزة, كما قدمت �لدعم للر�غبني بتعلم �لربجمة 
مـــدرب معتمد من   3600 مــن  �أكـــر  م�شاركة  مــن خــالل  عــرب من�شتها 
خمتلف �أنحاء �لعامل, مل�شاعدتهم يف �جلو�نب �لتقنية وتقدمي �لدعم �لفني 

و�لن�شائح لتحويل �أفكارهم �إىل م�شاريع عملية.

- مبادرة عاملية.
ومتثل مبادرة "مليون مربمج عربي" جتربة عاملية ر�ئدة يف متكني �ل�شباب 
�نبثقت  حيث  �مل�شتقبل,  لغة  �لربجمة,  لتعلم  �لالزمة  و�ملهار�ت  بــالأدو�ت 
�أوزبكي" بال�شر�كة  مربمج  "مليون  مبادرة  ذلك  من  مبادر�ت,  عدة  عنها 
بني حكومتي دولة �لإمار�ت وجمهورية �أوزبك�شتان, �لتي �أُطلقت يف نوفمرب 
مهار�ت  لكت�شاب  �لأوزبكية  للمو�هب  �لفر�شة  �إتاحة  بهدف   ,2019
تطوير  يف  لي�شهمو�  �لنا�شئة,  و�لتقنيات  �ل�شطناعي  و�لــذكــاء  �لربجمة 
لل�شباب  �ملبادرة  وتوفر  �لتكنولوجيا.  على  قائمة  مبتكرة  وخدمات  حلول 
�لأوزبكي بر�مج تدريبية و�شهاد�ت معتمدة دولياً يف جمالت �لربجمة, كي 

ي�شاهمو� يف قيادة �لتحول �لرقمي يف دولتهم, يف خمتلف �لقطاعات.
كما جرى �إطالق مبادرة "مليون مربمج �أردين" يف مايو 2019 يف �إطار 
�ل�شر�كة �لإ�شرت�تيجية بني دولة �لإمار�ت و�ململكة �لأردنية �لها�شمية يف 
جمال �لتحديث �حلكومي, وذلك بهدف جعل �لأردن و�حدة من �أكر دول 
لل�شباب,  �لــالزم  �لتدريب  توفري  عرب  �لربجمة,  جمــال  يف  تقدماً  �لعامل 
وبرجمياته,  �حلا�شوب  علوم  يف  �ملت�شارع  �لتطور  مو�كبة  من  ومتكينهم 
توظيف  من  متكنهم  عمل  فر�س  على  للح�شول  �أمامهم  �ملجال  و�إتــاحــة 
مهار�تهم, و�مل�شاهمة يف تطوير �لقت�شاد �لرقمي, مبا ي�شهم يف �شد �لفجوة 

�لرقمية �ملتوقعة يف �لعامل �لعربي.

الربجمة بعد ثالث �سنوات من اإطالقها لغة  على  عربي  �ساب  مليون  لتدريب  مبادرة  اأكرب  • اختتام 
خريجي مبادرة مليون مربمج عربي للم�ساركة يف حتٍد جديد للربجمة لتكرمي املتميزين منهم يف اإك�سبو دبي  يدعو  را�سد  بن  •  حممد 
للمتفوقني منحة  و1500  ناجح  ج  تخرُّ م�سروع  األف  و100   .. بالربنامج  التحقوا  بلدًا   80 من  عربي  مربمج  مليون   : يوؤكد  • �سموه 

هذا التحدي اإىل م�ساريع تخدم النا�س وحتدث نقلة يف العمل واحلياة .. وت�سهم يف بناء جمتمعات م�ستقرة ومزدهرة خالل  من  • نتطلع 
قيمة اجلائزة الكربى لتحدي مليون مربمج عربي, و50 األف دولر لأ�سحاب امل�ساريع اخلم�سة الأف�سل, و25 األف دولر لأف�سل املدربني دولر  • مليون 

دار الرب ت�سدد 700 األف درهم عن 15 نزيال مل�ساركتهم فرحة الأ�سحى
•• دبي -وام:

�لالحقة  للرعاية  �لإمـــار�ت  جمعية  مع  بالتعاون  �لرب  د�ر  جمعية  تكفلت 
"فر�شة" ب�شد�د 700 �ألف درهم لالإفر�ج عن 15 نزيال لدى �ملوؤ�ش�شات 
بف�شل  �لدولة  م�شتوى  على  ماليا  �ملتعرين  من  و�لإ�شالحية  �لعقابية 
تربعات ودعم �ملح�شنني و�أهل �خلري يف �لإمار�ت يف بادرة �أطلقت خ�شي�شا 
م�شاركة  على  حر�شا  �حلجة  ذي  من  �ملباركة  �لأوىل  �لع�شر  �لأيــام  خــالل 

�لنزلء لأ�شرهم فرحة عيد �لأ�شحى �ملبارك.
و�أو�شح �لدكتور حممد �شهيل �ملهريي �لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي 
جلمعية د�ر �لرب �أن �شد�د �ملبلغ عن �لنزلء ي�شكل �إحدى مبادر�ت �جلمعية 
"يد  �لأو�ئـــل من ذي �حلجة" ويندرج حتت مظلة مبادرة  "�لع�شر  خــالل 
�أطلقتها جمعية د�ر �لرب يف وقت �شابق بهدف مد يد �لعون  �لعون" �لتي 
�لعقابية  �ملوؤ�ش�شات  نـــزلء  مــن  ماليا  للمتعرين  و�لإحــ�ــشــان  و�ملــ�ــشــاعــدة 

و�لإ�شالحية يف �لدولة.

على  و�ل�شرور  �لبهجة  �إدخــال  �إىل  �لدولة  يف  �ملتميزة  �خلريية  �جلمعيات 
�لأيام  " ل�شيما يف هذه  �لعون  " يد  مبادرة  �مل�شتهدفني من  �لنزلء  �أ�شر 
�ملبارك  �لأ�شحى  بعيد  �لحتفال  و�أ�شرهم  للمفرج عنهم  و�ل�شماح  �ملباركة 
�شويا لتكون �لفرحة فرحتني و�شاهمت �جلمعية بتعاونها مع "د�ر �لرب" يف 

�شد�د �ملبالغ �ملالية �ملرت�كمة على �لنزلء �ملتعرين ماليا".
و�أ�شار �ملري �إىل �أن من �أهد�ف جمعية �لإمار�ت للرعاية �لالحقة م�شاعدة 
�لــتــي تعيق تكيفهم مع  �لــ�ــشــعــوبــات  عــلــى مــو�جــهــة  �ملُــفــرج عنهم  �لــنــزلء 
�ملجتمع يف بيئتهم �لطبيعية وتهيئة �مل�شتلزمات �ملادية و�ملعنوية �لتي توؤمن 
�ملفرج  بالنزيل  �ملحيطة  �لجتماعية  �لبيئة  وتهيئة  �ملجتمع  �ندماجهم يف 
لكافة  �ملنا�شبة  و�ملعاجلة  �حللول  �إيــجــاد  عرب  و�لأ�شدقاء"  "�لأ�شرة  عنه 

�مل�شاكل �لتي �شاهمت يف �نحر�فه.
د�ر �لرب  �لتي بذلتها جمعية  �ملر باجلهود �حلثيثة  �لدكتور حممد  و�أ�شاد 
و�شعيها لتوفري �ملبالغ �ملالية �ملرت�كمة على �لنزلء �مل�شتهدفني من �ملبادرة 
بتربعاتهم  للم�شاركة  �ملجتمع  و�أفـــر�د  �لــدولــة  موؤ�ش�شات  بــدورهــا  ودعــت 

و�أكد �لدكتور حممد �ملهريي �أن �شعادة �لنا�س و��شتقر�ر �ملجتمع وطماأنينته 
و�لرتقاء بالتنمية �ملجتمعية �أهد�ف رئي�شية و�شعتها جمعية د�ر �لرب ن�شب 
�خلريية  وم�شاريعها  �لإن�شانية  �لعون"ومبادر�تها  "يد  ور�ء  من  عينيها 
�إطـــار �شيا�شة  �لــر�ــشــيــدة ويف  �إجــمــال حتــت ظــل روؤيـــة وتــوجــيــهــات قيادتنا 

�لإمار�ت وبالتعاون و�لتن�شيق مع �جلهات �ملخت�شة يف دولة �لإمار�ت.
و�أ�شار �ملهريي �إىل �أن "د�ر �لرب" تو��شل تفعيل وتعزيز �شر�كاتها �ملجتمعية 
�لعامة  �مل�شلحة  ودفــع  وتنميته  �ملجتمع  ودعــم  �لوطن  �لوطنية يف خدمة 
�إن�شانية  �لأمــام عرب مبادر�ت خريية نوعية وم�شاريع  �إىل  خطو�ت و��شعة 
�لعون" حققت  "يد  �أن  ...مــوؤكــد�  وكبرية  و��شعة  باأبعاد  ومدرو�شة  هادفة 
جنــاحــات لفــتــة مــنــذ �إطــالقــهــا جتــ�ــشــدت يف �لإفـــــر�ج عــن عـــدد كــبــري من 
�ملتعرين ماليا و�إ�شعادهم مع �أ�شرهم لتتمخ�س عن ح�شاد طيب �جتماعيا 

�إن�شانيا.
�لإمار�ت  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملــر  �هلل  عبد  حممد  �لدكتور  وذكــر 
للرعاية �لالحقة " �ننا نهدف �ل�شر�كة �لفاعلة مع جمعية د�ر �لرب �إحدى 

�ل�شخية لإز�لة هذه �لكربة عن �لنزلء �إذ تفاعل �لكثريون مع مبادرة " يد 
�لعون" ب�شكل �إيجابي ما �أثمر عن توفري �ملبالغ �ملن�شودة و�ملقدرة بـ 700 
�ألف درهم وهي مطالبات م�شتحقة على 15 نزيال من �ملحكوم عليهم يف 
ق�شايا مالية ويق�شون مدة �ملحكومية يف �ملوؤ�ش�شات �لعقابية و�ل�شالحية 

على م�شتوى �لدولة.

اإ�سالمية ال�سارقة تفتتح م�سجد الأجر بالنهدة
•• ال�صارقة - وام: 

"م�شجد  بال�شارقة  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون  د�ئــرة  �فتتحت 
1000 م�شل  �لأجر" مبنطقة �لنهدة و�لذي يت�شع لـ 
تلبية  �جلــــاري  لــلــعــام  خطتها  �شمن  وذلـــك  وم�شلية, 
حلاجة قاطني �ملنطقة �لتي ت�شهد منو� عمر�نيا وكثافة 

�شكانية.
ح�شر �لفتتاح �شعادة عبد�هلل خليفة يعروف �ل�شبو�شي 
و�شعادة  بال�شارقة  �لإ�ــشــالمــيــة  �لــ�ــشــوؤون  د�ئـــرة  رئي�س 
طالب �إبر�هيم �ملري مدير عام د�ئرة �لأوقاف وعدد من 

�مل�شوؤولني و�لذين جتولو� يف �أرجاء �مل�شجد و�طلعو� على 
�لإ�شالمي  �ملعماري  �لطر�ز  وفــق  �شيدت  �لتي  مر�فقه 

�حلديث بقبة د�ئرية ومنارة �رتفاعها 30 مرت�.
"م�شاجد  �لد�ئرة �شمن حملة  �مل�شجد على نفقة  �شيد 
�لد�ئرة  نــظــمــتــهــا  2" �لـــتـــي  �ملــبــا�ــشــر  �خلــــط  مــتــابــعــي 
بني  و�لتلفزيون.  لالإذ�عة  �ل�شارقة  هيئة  مع  بالتعاون 
�مل�شجد على م�شاحة �أر�س �إجمالية تبلغ 1496 مرت� 
مربعا ت�شم �مل�شلى ومر�فقه �خلدمية, من دور�ت مياه 
و مي�شاأة و�شقيا �ملاء ويتكون �مل�شلى من طابقني ويت�شع 

لـ 1000 م�شل وم�شلية منها 215 مل�شلى �لن�شاء.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم الفجرية ياأمر بالإفراج عن 44 
�سجينا مبنا�سبة عيد الأ�سحى املبارك

•• الفجرية- وام: 

�أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية بالإفر�ج عن 
من نزلء �ملوؤ�ش�شة �لعقابية و�لإ�شالحية بالفجرية, من خمتلف �جلن�شيات ممن ثبتت  �شجينا   44

�أهليتهم وح�شن �شريتهم و�شلوكهم, وذلك مبنا�شبة حلول عيد �لأ�شحى �ملبارك.
تاأتي �ملكرمة حر�شا من �شموه على �إعطاء �ملفرج عنهم �لفر�شة لبدء حياة جديدة و �إدخال �ل�شرور 

و�لبهجة �إىل قلوب عائالت �ملفرج عنهم وذويهم.
�ل�شكر  �آيــات  باأ�شمى  �لفجرية,  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �لكعبي  غــامن  بن  �أحمد  حممد  �للو�ء  تقدم  و 
و�لتقدير �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي على هذه �ملكرمة .. و �أعرب عن �أمله يف 

�أن تكون هذه �ملكرمة د�فعا للمفرج عنهم للعطاء و �شبيال لال�شتقامة وبد�ية حلياة جديدة.

مفاجاآت �سيف دبي2021 تقدم 
حفالت مو�سيقية مبا�سرة يف العيد

•• دبي-وام:

تقدم مفاجاآت �شيف دبي 2021 جمموعة من �حلفالت �ملو�شيقية �ملبا�شرة �لتي 
يحييها نخبة من �أ�شهر �لفنانني خالل عيد �لأ�شحى �ملبارك.

�لأعمار  مــن جــمــيــع  �ملــو�ــشــيــقــى  عــ�ــشــاق  �ملــديــنــة  �لــوجــهــات يف  �أفــ�ــشــل  وت�شتقبل 
و�جلن�شيات لالإ�شتمتاع بحفالت مو�شيقية خا�شة خالل عطلة �لعيد ومفاجاآت 

�شيف دبي.
بالرتفيه  مليئة  مو�شيقية  حفالت  �أربــع  �لأ�شحى  عيد  خالل  دبي  ت�شت�شيف  و 
�أ�شهر �لأغاين �حلديثة �لتي تقدمها  و�لأغاين �لكال�شيكية وتت�شمن عدد� من 

نخبة من �أف�شل �لأ�شو�ت و�أكرها �شهرة.

يتم توزيعها اأول اأيام الأ�صحى 

ال�سارقة اجتماعية  لأطفال  عيد  فرحة  �سندوق   2475

�شاحية  يف  �لنـــــطـــــالق  نـــقـــطـــة 
منازل  على  �لتوزيع  ويتم  و��شط 
و�ملدن  �ل�شارقة  يف  �لأطفال  �أ�شر 

�لتابعة لها

�ــشــتــقــع على  �لــتــوزيــع  مــهــام  لأن 
كاهلهم يف �أول �أيام عيد �ل�شحى 
�ملتطوع  دور  يكمن  كما  �ملــبــارك,  
بــا�ــشــتــالم �ــشــنــاديــق �لــهــد�يــا من 

من جانبها, قالت مرمي �ل�شام�شي 
مــــديــــر فــــــرع د�ئـــــــــرة �خلــــدمــــات 
�لجتماعية بـاحلمرية, وم�شوؤول 
هذه  �إن  عيد"  "فرحة  مـــبـــادرة 

•• ال�صارقة-الفجر:

توزيعها  يتم  �شندوقا   2475
عــلــى �لأطـــــفـــــال, بــــــدء�ً مـــن �أول 
�أيـــام عيد �لأ�ــشــحــى �ملــبــارك على 
ومدنها  �ل�شارقة  �إمـــارة  م�شتوى 
خورفكان,  �لــــذيــــد,  �حلـــمـــريـــة, 
مليحة, �ملد�م, و�لبطائح وكلباء.  
عيدية  على  �ل�شندوق  ويحتوي 
"فرحة  مبادرة  �شمن  لالأطفال, 
د�ئـــــــرة  تـــنـــظـــمـــهـــا  ــــي  ــــت �ل عيد" 
منذ  �لجـــتـــمـــاعـــيـــة  �خلـــــدمـــــات 
بذلك  و�ــشــرحــت  �أعــــو�م,  ثمانية 
�إد�رة  مـــديـــر  �حلــــمــــادي  حــ�ــشــة 
بالد�ئرة,  �لجتماعي  �لــتــالحــم 
�أن  توزيع �ل�شناديق  م�شرية �إىل 
�شيكون على بيوت �لأ�شر �ملتعففة 

�مل�شتفيدة من خدمات �لد�ئرة.
�ملتطوعني  �أن  �حلمادي  و��ــشــارت 
يلعبون دور�ً هاماً يف هذه �ملبادرة 

�ملـــبـــادرة هــي و�حــــدة مــن �شل�شلة 
�ملــجــتــمــعــيــة �لتي  �ملــ�ــشــاريــع  مـــن 
تنفذها �لد�ئرة على مد�ر �لعام, 
يف �إطار �مل�شوؤولية �ملجتمعية �لتي 
�لأفــر�د, تعزيز�ً  �إ�شعاد  ت�شاهم يف 
ملــبــادئ �لــرت�حــم و�لــتــو��ــشــل بني 
بالعمل  لالرتقاء  �ملجتمع  �أفـــر�د 

�لجتماعي.
ت�شتهدف  �ملــــبــــادرة  �أن  و�أكـــــــدت 
�لأطـــــــفـــــــال �لــــتــــابــــعــــني لــــد�ئــــرة 
عمر  مــن  �لجتماعية  �خلــدمــات 

�شنة حتى 18 �شنة.
بال�شكر  �لــ�ــشــامــ�ــشــي  وتــوجــهــت   
و�لــتــقــديــر لــكــافــة مـــن �ــشــاهــم يف 
�أفر�د  هذه �ملبادرة �ملجتمعية من 

�ملجتمع و�لد�عمني.
و�لمتنان  بال�شكر  توجهت  كما   
لـــلـــمـــتـــطـــوعـــني, �لـــــذيـــــن قـــامـــو� 
بـــتـــجـــهـــيـــز وتــــعــــبــــئــــة �ـــشـــنـــاديـــق 

لالأطفال.

الأعلى لالأمومة والطفولة يعلن متديد مبادرة من اأطفال الإمارات اإىل اأطفال العامل 
•• اأبوظبي-وام:

متديد  عن  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  �أعلن 
�أطفال  �إىل  �لإمــــار�ت  �أطــفــال  مــن  �لإن�شانية  مــبــادرتــه 
�لـــعـــامل �لــتــي تــ�ــشــعــى جلــمــع �أكــــرب كــمــيــة مـــن �لألعاب 

و�إي�شالها مبا�شرة �إىل �لأطفال �ملحتاجني.
تفاعل  مــن  �ملــبــادرة  �شهدته  ملــا  نتيجة  �لتمديد  وجـــاء 
و�إقبال كبري من �ملتربعني �لكبار و�ل�شغار و�شول �إىل 
�أ�شقائهم �لأطفال  �أهد�فها �لتي من بينها �لوقوف مع 
يف كافة بقاع �لأر�س وتوفري متطلباتهم �لأ�شا�شية ودعم 
�لأطفال.  بني  �لعطاء  ثقافة  ون�شر  �لفقرية  �ل�شر�ئح 
وقــالــت �ــشــعــادة �لـــرمي بــنــت عــبــد�هلل �لــفــال�ــشــي �لأمني 
�إطالق  �إن  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  للمجل�س  �لعام 
هذه �ملبادرة �لتي وجهت بها �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
�ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحتــاد  رئي�شة  مبارك 
ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى 
�لتنمية �لأ�شرية, يوؤكد �هتمام وحر�س �شموها بالطفل 
��شتكمال  تــاأتــي  �ملـــبـــادرة  هـــذه  �أن  م�شيفة  كـــان,  �أيــنــمــا 
ملجموعة من �ملبادر�ت �لإن�شانية و�لإغاثية �لتي تبنتها 
�لقيادة �لر�شيدة للدولة برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" .
و�شع  �لــر�غــبــني  با�شتطاعة  �أنـــه  �لفال�شي  و�أو�ــشــحــت 
تربعاتهم بال�شندوق �ملخ�ش�س لهذه �ملبادرة يف �مل�شرف 
مول وديرفيلدز مول باأبوظبي �بتد�ء من �ليوم ولغاية 

نهاية �أغ�شط�س �ملقبل, و�شيتم توزيع �شناديق �لتربعات 
جميع  على  �لأحمر  �لهالل  هيئة  مع  بالتن�شيق  لحقا 
بو�بة  �لتجارية مثل  �ملــر�كــز  �أكــرب  �لــدولــة ويف  �إمـــار�ت 
�ل�شرق مول, غالرييا مول, يا�س مول, مارينا مول, دبي 
مول, مردف �شيتي �شنرت, �لعني مول, ر�أ�س �خليمة مول 
�لإن�شانية  �ملبادرة  بهذه  �مل�شاركة  �إىل  �جلمهور  د�عية   ,
و�خلريية و�لتربع قدر �مل�شتطاع لر�شم �لب�شمة و�لأمل 

يف وجوه �لأطفال.
لالأمومة  �لأعـــلـــى  للمجل�س  �لـــعـــام  �لأمـــــني  ووجـــهـــت 
مقدمتهم  ويف  �ل�شركاء  جميع  �إىل  �ل�شكر  و�لطفولة 
هيئة �لهالل �لأحمر على كل ما قدموه من دعم وتعاون 

لإجناح هذه �ملبادرة وحتقيق �أهد�فها �لنبيلة.
وتــتــو�فــق هــذه �ملــبــادرة مــع �لحــتــفــالت �لــتــي �شهدتها 
�لإمار�تي"  �لطفل  بـ"يوم  �لــعــام  هــذ�  �لإمـــــار�ت  دولـــة 
�شعار  وكــــان حتــت   2021 مــار�ــس   15 ــادف  �ــش �لــــذي 
, وذلك متا�شيا مع �لإ�شرت�تيجية �لوطنية  �للعب  حق 
توعية  بهدف   ,2021-2017 و�لطفولة  لالأمومة 
على  و�أهميته  �لطفل  بحقوق  �لإمــار�تــي  �ملجتمع  فئات 

م�شتوى �لأ�شرة و�ملجتمع.
وتاأتي هذه �ملبادرة �شمن �شل�شلة ور�س �لعمل و�لفعاليات 
و�لأنــ�ــشــطــة �ملــعــنــيــة بـــاإعـــد�د �خلــطــة �لــوطــنــيــة حلقوق 
�لإن�شان حتت �إ�شر�ف �للجنة �لوطنية حلقوق �لإن�شان 
يف �لدولة, وتعد حقوق �لطفل من �شمن �ملو��شيع ذ�ت 

�لأولوية �لتي تندرج يف م�شروع �خلطة �لوطنية.

م�سجد ال�سارقة .. حتفة معمارية ومنارة اإ�سالمية
•• ال�صارقة - وام:

يعد م�شجد �ل�شارقة - �لذي �شمم وبني وفقا لروؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة 
�لإميانية و�جلمالية �مل�شتندة �إىل منط �لبناء �ملعماري �لإ�شالمي - رمز� 
يج�شد ر�شالة �لإ�شالم ومنارة للعمارة �لإ�شالمية و�ملنهجية �لتي تعك�س 

�لقيم �لإ�شالمية �لأ�شيلة.
ويتميز �مل�شجد مبوقعه �لإ�شرت�تيجي �ملميز, حيث يقع على �أهم �لطرق 
يف �لإمارة و�لدولة, ويتمركز يف منطقة �لطي على تقاطع طريق مليحة 
من  قا�شديه  تاأخذ  رئي�شة  مد�خل   6 بعدد  ويتمتع  �لإمـــار�ت  �شارع  مع 
ومدخالن  عــامــة,  مــد�خــل   4 منها  �مل�شجد,  د�خـــل  �إىل  �لــعــامــة  �لــطــرق 

للن�شاء, ومدخل لكبار �ل�شخ�شيات, ومدخل للحافالت .
ويــخــدم م�شجد �لــ�ــشــارقــة �لــعــديــد مــن �ملــنــاطــق �ملـــجـــاورة مــنــهــا: �لطي 
و�ل�شيوح و�لبديع وحو�شي وجويزع, بالإ�شافة �إىل جميع عابري �لطرق 
�لرئي�شة يف �لدولة على طريقي �لإمــار�ت ومليحة �للذين يربطان عدد 

من �لإمار�ت.

كما يتميز م�شجد �ل�شارقة �لتي بد�أت �أعمال �لبناء فيه يف عام 2014م 
و�لذي  �لإ�شالمي  �ملعماري  بالت�شميم  �شنو�ت,   5 فيه  �لعمل  و��شتغرق 
مييز مباين �لإمارة, حيث روعي فيه �لإبد�ع و�لعمر�ن بطريقة ت�شري �إىل 
�ل�شروح  �إىل  لي�شاف  �لإمــارة,  مل�شاجد  �ملميز  و�ملعمار  بالثقافة  �لهتمام 

�ملعرفية و�لعلمية و�لإ�شالمية و�لثقافية �لعديدة يف �ل�شارقة.
ويعترب �مل�شجد - �لتي بلغت تكلفة �إن�شائه 300 مليون درهم - �أيقونة يف 
�لفن �لإ�شالمي �حلديث من حيث ما ��شتمله من فنون �لنحت و�لأعمال 
ت�شكيلية  لوحات  تكوين  يف  �لعربي  باخلط  �لر�شم  و��شتخد�م  �خل�شبية 
�إبد�عية, �إ�شافة �إىل �لت�شميم �لإبد�عي �لأ�شا�شي للم�شجد و�لذي يحتوي 
�لقبة  �رتفاع  بلغ  فيما  مــرت�,   75 بارتفاع  ومنارتني  قبة   81 عــدد  على 
�لرئي�شية 45 مرت� بقطر بلغ 27 مرت�, ما جعله حتفة معمارية فريدة 

من نوعها ومق�شد� هاما لل�شياحة �لثقافية بالدولة.
و�ل�شالمة  �لأمــن  �أحــدث جتهيز�ت  ��شتخد�م  �مل�شجد  وروعــي يف ت�شميم 
مــن خـــالل �أحــــدث �لأنــظــمــة, وتــتــوفــر بــه عـــدد مــن �خلـــدمـــات و�ملر�فق 
�ملتكاملة وي�شم منطقتني خم�ش�شتني للو�شوء بهما 352 مي�شاأة, �إىل 
م�شاعد   8 على  �إحتو�ئه  �إىل  بالإ�شافة  خارجية  مو��شئ  جانب عدد 2 

�شكنا خم�ش�شا لإمام  �مل�شجد  و�لــزو�ر وي�شم  �مل�شلني  كهربائية خلدمة 
�مل�شجد و�آخر للموؤذن.

ويقع م�شجد �ل�شارقة على م�شاحة �إجمالية ت�شل �إىل نحو 2 مليون قدم 
�ألــفــا و500  مربع مــع �حلــد�ئــق �خلــارجــيــة لــه, ويت�شع لأكــر مــن 25 
ويف  �مل�شجد  د�خـــل  �ملخ�ش�شة  �مل�شاحات  مــن  عــدد  على  مــوزعــني  م�شل, 
طو�بقه �لعليا, حيث ي�شتوعب �مل�شجد �أكر من 5 �آلف م�شل يف �لد�خل 
�لرئي�س, منهن 610 للن�شاء يف جناحهن �ملخ�ش�س لل�شالة, ويف �لرو�ق 
�لأمامي و�لأروقة �جلانبية وي�شتقبل �مل�شجد �أكر من 6 �آلف م�شل, �إىل 
جانب �ل�شاحة �ملفتوحة و�لتي ت�شتقبل �جلزء �لأكرب من �مل�شلني باأكر 

من 13 �ألفا و500 م�شل.
 2260 لنحو  و�حلافالت  �ل�شيار�ت  ملو�قف  �ملخ�ش�شة  �مل�شاحات  وتت�شع 
�شيارة وحافلة, يف �أكر من موقع يف حميط �مل�شجد, منها 300 موقف 
و60 موقفا  �مل�شجد,  و1400 موقف خارج مبنى  �مل�شجد,  د�خل مبنى 

للحافالت, �إىل جانب 500 موقف خارج �شور �مل�شجد.
�ل�شن,  وكبار  �ملر�شى  خلدمة  متحرك  كر�شي   100 تخ�شي�س  مت  كما 
مظلة   16 �إىل  بالإ�شافة  �مل�شجد,  يف  �خلارجية  �مل�شاحات  على  موزعة 

6 مــو�قــع ملاء  تــتــوزع  لــلــزو�ر كما  �ملــو�قــف �خلــارجــيــة  كبرية يف م�شاحات 
�ل�شبيل يف منطقة �ملو�قف �خلارجية.

جتهيز  مت  و�لإ�شالمية,  �لثقافية  �ل�شياحة  �أهمية  تعزيز  من  و�نطالقا 
�مل�شلمني وحمبي �ملعرفة من خمتلف  �لــزو�ر من غري  �مل�شجد لي�شتقبل 
�أنـــحـــاء �لـــعـــامل, حــيــث يــحــتــوي �ملــ�ــشــجــد عــلــى مــ�ــشــاحــات ومــ�ــشــار�ت لغري 
للزو�ر  مفتوحة  و�شاحات  وكافيرتيا  للهد�يا  وحمــل  ومتحف  �مل�شلمني 
�إ�شالمية حتتوي  �مل�شجد, وحديقة  �شور  ومم�شى مطاطي خارجي حول 

على عدد من �لنو�فري و�ل�شاللت.
�لع�شور  من  �مل�شاحف  من  عــدد�  ت�شم  للمقتنيات  قاعة  �مل�شجد  وي�شم 
�فتتاح  مبنا�شبة  خ�شي�شا  �أ�ـــشـــدرت  ومــ�ــشــكــوكــات  �ملختلفة  �لإ�ــشــالمــيــة 
ت�شميم  يف  �مل�شتخدمة  �لزخارف  منــاذج  من  عدد  �إىل  بالإ�شافة  �مل�شجد 
�مل�شجد وي�شم قاعة للعر�س, يتم من خاللها عر�س هولوجر�مي ملر�فق 
وحمتويات �مل�شجد, وجم�شم ثالثي �لأبعاد للم�شجد بالإ�شافة �إىل عر�س 
فيلم وثائقي حول مر�حل بناء �مل�شجد. كما ي�شم �مل�شجد مكتبة �شخمة 
و�ل�شنة  �ملختلفة,  �لإ�شالمية  �لعلوم  فروع  �لكتب يف  �أمهات  حتتوي على 

�لنبوية �ل�شريفة.

خالل2020 التاأهيل  من  ا�ستفادوا  اأبوظبي  �سرطة  باإ�سالحية  نزيال   1390
•• اأبوظبي-وام:

و�لتاأهيل  �ل�شالح  بر�مج  نزيال من   1390 ��شتفاد   
�لتي نفذتها مديرية �ملوؤ�ش�شات �لعقابية و�لإ�شالحية 
�لعام  خــالل  �أبــوظــبــي  ب�شرطة  �ملجتمع  �أمــن  قطاع  يف 
بربنامج �شوق �لعمل. �لتحقو�   105 منهم   ,  2020
�لعاملي  يــوم  مبنا�شبة  لها  تقرير  يف  �ملديرية  و�أ�ــشــادت 
18 يوليو من كل عام برعاية  �لــذي ي�شادف  للنزلء 
�أ�شهمت  �لتي  �ملمكنات  لتوفري  �لر�شيدة  �لقيادة  ودعم 
وتاأهيل  �إ�شالح  بجهود  و�لرتقاء  تطوير �خلدمات  يف 
�لجتماعي  حمــيــطــهــم  يف  دجمـــهـــم  و�إعـــــــادة  ـــنـــزلء  �ل

و�لأ�شري ليكونو� فاعلني يف جمتمعهم.
و �أو�شحت �أن دعم �لقيادة �لر�شيدة و�هتمامها �ملتو��شل 
يتجلى يف توفري �لإمكانات لتاأهيل �لنزلء وفق �أف�شل 
�ملــمــار�ــشــات �ملــتــقــدمــة عـــرب بـــر�مـــج تــاأهــيــلــيــة متنوعة 
و�ملوؤ�شر�ت  �ملنجز�ت  من  �ملزيد  بتحقيق  ثمارها  توؤتي 
�ملجتمع  يف  دجمــهــم  �إعــــادة  على  بالرتكيز  �لإيــجــابــيــة 
و�ل�شتعانة  �ملجتمع  يف  و�ــشــاحلــني  منتجني  ليكونو� 
�ملنهجية  و�لعتماد على  و�لأدو�ت �حلديثة,  بالو�شائل 

�لعلمية لإعادة تاأهيلهم وتطوير مهار�تهم.
�لنزلء  �أن دورهــا ل يقت�شر على رعاية  �إىل  �أ�ــشــارت  و 
وفـــق مــبــادئ حــقــوق �لإنــ�ــشــان فــحــ�ــشــب, بــل ميــتــد �إىل 
ل�شقل  و�لتطوير  �لتدريب  بر�مج  من  �لعديد  تنظيم 
مهار�ت �لنزلء وتاأهيلهم �يجابيا يف �جلو�نب �لعلمية 
و�ل�شحية  و�لريا�شية  و�ملهنية  و�لثقافية  و�لدينية 
ريادية  مــنــجــز�ت  حتقيق  يف  �أ�شهمت  منظومة  �شمن 
�ملعايري  �أف�شل  وفق  �لفئة  هذه  وتاأهيل  رعاية  مبجال 

�لعاملية, و�للتز�م مبو�ثيق ومبادئ حقوق �لإن�شان.
�مل�شتمر  للتطوير  ��ــشــرت�تــيــجــيــة  تنفذ  �أنــهــا  ذكـــرت  و 
لالأد�ء �لعام مبا ي�شمن تطبيق �لقانون ب�شكل متكامل, 
من خالل فريق عمل ميتلك �ملهار�ت �لالزمة للتعامل 
يتو�فق  ومبــا  �لأحـــد�ث  �أو  �لبالغني  �شو�ء  �لــنــزلء  مع 
مع �لتطور�ت �لعاملية �مل�شتمرة لالأد�ء د�خل �ملوؤ�ش�شات 

�ل�شالحية.
و�لإ�شالحية  �لعقابية  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــات  مــديــريــة  �أكــــدت  و 
��شتمر�ر  �أبــوظــبــي  بــ�ــشــرطــة  �ملــجــتــمــع  �أمــــن  قــطــاع  يف 
ومهار�ته  �لذ�تية  �لنزيل  قـــدر�ت  تطوير  يف  جهودها 
توفري  خــالل  من  �لكبري  �لهتمام  يلقى  حيث  �لفنية 
و�أعمال  �لــفــنــون  خمتلف  عــلــى  بتدريبهم  �ملخت�شني 
و�لإك�ش�شو�ر�ت  �ملفرو�شات  و�شيانة  و�لنجارة  �لديكور 
وتاأمني �ملو�د �لأولية �لتي يحتاجها ل�شناعة منتوجاته 
بالإ�شافة �إىل تنظيم دور�ت متخ�ش�شة لتاأهيل �لنزلء 
�جلهات  كــافــة  مــع  و�لــ�ــشــر�كــة  �لــتــعــاون  بتعزيز  وتهتم 
يتعلق  فيما  �ملــدنــيــة  �ملجتمع  موؤ�ش�شات  و  �حلكومية 
برعاية �لنزلء وتاأهيلهم لإعادة دجمهم يف �ملجتمع يف 
توفري فر�س �لقر�ءة و�لتعليم للنزلء ودعم �لر�غبني 
لديهم  �ملعرفة  وتعزيز  �جلامعي  تعليمهم  با�شتكمال 
من خالل �لفعاليات �لثقافية �ملختلفة لتعزيز وعيهم 

مبختلف جمالت �حلياة.
�لظروف  ظل  يف  �ملديرية  جهود  �لتقرير  ��شتعر�س  و 
حيث   19 كوفيد  فــريو�ــس  بانت�شار  �ملتعلقة  �حلــالــيــة 
�لرقمية  �للـــكـــرتونـــيـــة  �خلــــدمــــات  بــتــفــعــيــل  بــــــادرت 
ومنها  دقيقة  علمية  ومنهجيات  ب�شيا�شات  �مل�شتحدثة 
من  �لنزلء  لتمكني   / معني   / �لذ�تية  �خلدمة  نظام 

ت�شجيل جميع طلباتهم بجميع �ملجالت �لتي متكنهم 
�لوثبة  �د�رة  ��شتقبلت  حيث  �لــد�خــلــي  �لتو��شل  مــن 
�خلدمة  �أجهزة  عرب  �لكرتوين  طلب   25,000 نحو 

�لذ�تية معني.
ونوهت �إىل �أنه مت �لتقا�شي عن بعد با�شتخد�م �لت�شال 
وتقدمي  باأبوظبي  �لق�شاء  د�ئــرة  مع  بالتعاون  �ملرئي 
خدمة نافذتي لالت�شال و�لزيارة عن بعد وهي �ملبادرة 
�لتي �أطلقتها �شرطة �أبوظبي و تعنى بلم �شمل �لنزلء 
�شا�شات  عرب  بعد  عن  زيارتهم  خــالل  من  �أ�شرهم  مع 
مــرئــيــة مــوزعــة عــلــى عـــدد مــن مــر�كــز �لــ�ــشــرطــة على 

م�شتوى �لإمارة وتاأتي �شمن جهود �شرطة �أبوظبي يف 
حيث  تطور�  و�لذكية  �لرقمية  �خلدمات  �أكر  تقدمي 
توفر �جلهد و�لوقت على �ملتعاملني ووفق �أعلى درجات 
�لإجر�ء�ت  �إطــار �للتز�م بتطبيق  �لأمــن و�لأمــان ويف 
�لحرت�زية �لتي تطبقها �لدولة للوقاية من فريو�س 
تو�شعة  على  �ملديرية  كماعملت  /كوفيد19/  كورونا 
و�إخ�شاع  �لنزلء  بني  �لكتظاظ  عــدم  ل�شمان  �ملباين 
�للكرتونية  لــلــمــر�قــبــة  بــالــفــريو�ــس  منهم  �ملــ�ــشــابــني 
كبديل للحب�س �لحتياطي وق�شايا �جلنح لتخاذ كافة 

�لجر�ء�ت �لحرت�زية حتى �ل�شفاء.

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19   
 اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6240(

�ملنذر/ جرين فوري�شت خلدمات �لتموين و�لوحبات �س.ذ.م.م
�شد - �ملنذر �ليه �لأول / ن�شرين جليرب �شعاده  - �جلن�شية لبنان

�ملنذر �ليه �لثاين / هيلثي تيدي لتو�شيل �لطلبات )موؤ�ش�شة فردية(
�ملو�شوع : يخطر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرورة �شد�د مبلغ )155,144,00 درهم �إمار�تي( مائة 

وخم�شه وخم�شون �ألف ومائة �أربعة و�ربعون درهم
خالل )٥( خم�شـة �أيـام مـن تـاريخ ت�شـلـم هـذ� �لإنـذ�ر باعتبـار �أن هـذ� �لإنـذ�ر هـو تكليـف بالوفـاء 
عـدم  حالـة  وفـي  �ملدنيـة  ــر�ء�ت  �لإجـــ لقـانون  �لتنظيميـة  �لالئحـة  مـن   63 �ملـادة  لـن�س  طبقـا 
�لالزمـة  �لقانونيـة  �لإحـــــر�ء�ت  كافـة  �تخـاذ  �ملنـذر  �لبنـك  �شي�شـطر  �ملحـددة  �ملهلـة  فـي  �ل�شـد�د 
حقوقه  كافة  حـفـظ  مـع  �ملخت�شـة  �ملحكمـة  طريـق  وعـن  �لفـانون  بـن�س  �ملقـرر  حلقـه  �قت�شـاء 

�لأخرى دون ح�شر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

فــقــد �ملـــدعـــو/  روبــيــل ناث 
بات�س كورى ناث , بنغالدي�س 
رقم  �شفره  جــو�ز  �جلن�شية 
 )B H 0 5 9 4 4 4 7 (
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
رقم   ــيــفــون  بــتــل �لتــــ�ــــشــــال 

0554819304

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو/  مد �شاجيب رحمن 
بنغالدي�س   , �ــشــتــار  عـــبـــد�لـــر 
�جلــنــ�ــشــيــة جـــــو�ز �ــشــفــره رقم 
)B N 0 5 6 0 4 4 0 ( 

مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
رقم   ــيــفــون  بــتــل �لتــــ�ــــشــــال 

 0567819897

فقدان جواز �سفر

حممد بن زايد يتبادل التهاين بعيد
 الأ�سحى املبارك مع �سلطان عمان

•• اأبوظبي-وام:

تبادل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
ــ خالل  �آل �شعيد �شلطان عمان �ل�شقيقة �م�س  مع �أخيه �شاحب �جلاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق بن تيمور 
�ت�شال هاتفي ــ خال�س �لتهاين و�أطيب �لتمنيات بعيد �لأ�شحى �ملبارك .. �شائلني �ملوىل عز وجل �أن يعيده على 
�جلميع باخلري و�ليمن و�لربكات.  ونقل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �إىل جاللته .. تهاين 
�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" بهذه �ملنا�شبة �ملباركة ومتنياته 
جلاللته موفور �ل�شحة و�ل�شعادة و�لعمر �ملديد ولل�شعب �لعماين �ل�شقيق مزيد� من �لتقدم و�لرفعة يف ظل 
و�شعبيهما  للبلدين  بن طارق عن متنياتهما  هيثم  �ل�شلطان  �شموه وجاللة  و�أعــرب  �حلكيمة.  قيادة جاللته 

�ل�شقيقني حتقيق كل تطلعاتهما نحو�لتقدم و�لزدهار و�أن ينعم �هلل عز وجل على �جلميع بال�شحة و�خلري.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

يونيو  نهاية  حتى  �أنفقت  �نها  �خلــري  بيت  جمعية  �أعلنت 
منها  ��شتفادت  درهما  و126  �ألفا  و543  مليونا   83

وحالة. �أ�شر   21,306
�خلريية  م�شاريعها  على  �لهيئة  �إنــفــاق  حجم  و�شل  فقد 
خالل 32 عاما �إىل 2,5 مليار درهم ��شتفادت منها 55 
منها  ��شتجابة  وذلــك  �إن�شانية  وحالة  متعففة  �أ�شرة  �ألــف 
لتوجيهات �شاحب �ل�شمّو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه 
�هلل" �لذي دعا فى وثيقة �خلم�شني �ىل حتقيق منو �شنوي 

�لقت�شادي  �لنمو  ويــو�كــب  يعادل  �لإن�شانية  �لأعــمــال  يف 
لإمارة دبي ويباركه.

ونالت �لأ�شر �ملتعففة ن�شيبا و�فر� من عطاء "بيت �خلري 
للتكافل  "�أمان"  م�شروع  �أنفق  حيث  �لعام  هذ�  خالل   "
ب�شكل  وغذ�ئية  نقدية  م�شاعد�ت  يقدم  �لــذي  �ملجتمعي 
برنامج  خــالل  من  وعززتها  درهــم  مليون   26,6 �شهري 
�مل�شتلزمات  بــتــوزيــع  �لأ�ــشــر  مبعا�س  لــالرتــقــاء  "حافز" 

�ملنزلية و�شيانة منازل �ملحتاجني.
�لــعــام خــالل حملة  "بيت �خلري" ذروتـــه هــذ�  وبلغ عطاء 
"ويربي �ل�شدقات" حيث  رم�شان �لتي قامت حتت �شعار 
جنحت باإنفاق مبلغ 60,3 مليون درهم وت�شمنت م�شاريع 

�لدعم و�لإ�شعاد يف  "فرحة" �لذي ي�شم م�شاريع  برنامج 
"8,3 مليون"  �لــرمــ�ــشــاين  �ملـــري  و�لــعــيــد مــثــل  رمــ�ــشــان 
مليون"   4,1" و�لعيدية  مليون"   7,5" �شائم  و�إفــطــار 

وزكاة �لفطر "1,4 مليون" وغريها من م�شاريع.
�لأ�شر  لنجدة  طــارئــة  �خلري" مــ�ــشــاعــد�ت  "بيت  وقــدمــت 
و�حلالت �لتي تعاين من �أزمات وعجز و�حتياجات عاجلة 
1,3 مليون  22,5 مليون درهــم مبا فيها حــو�يل  بقيمة 
درهم لتحرير 6 مو�طنني غارمني من �ل�شجن بالإ�شافة 
5,7 مليون درهم لعالج �ملر�شى مبا فيها  لإنفاق حو�يل 
هذ�  �لثمن  باهظة  و�لأدويـــــة  �جلــر�حــيــة  �لعمليات  كلفة 

بالإ�شافة لأكر من مليوين درهم �أنفقت لدعم �لتعليم.

بيت اخلري تنفق 2,5 مليار درهم حتى نهاية يونيو املا�سي

وكيل ديوان ممثل احلاكم يف الظفرة بالإنابة يزور مهرجان ليوا للرطب بدورته ال�17
•• الظفرة-وام:

�حلاكم يف منطقة  ديــو�ن ممثل  وكيل  �ملن�شوري  نا�شر حممد مطر  �شعادة  ز�ر 
ليو�  مدينة  يف  �لـ17  بــدورتــه  للرطب  ليو�  مهرجان  موقع  بــالإنــابــة,  �لظفرة 
مبنطقة �لظفرة و �لذي يقام حتت �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
�ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  وتنظمه  �لرئا�شة  �ــشــوؤون  وزيــر  �لـــوزر�ء  جمل�س  رئي�س 
و�لرب�مج �لثقافية و�لرت�ثية باأبوظبي. �طلع �ملن�شوري خالل �لزيارة على عدد 

�لأحمر,  �لتني  و  �لأ�شفر  �لتني  و  �لــد�ر  فو�كه  �شلة  م�شابقات  �مل�شاركات يف  من 
و��شتمع �إىل �شرح موجز من مدير �ملهرجان عن م�شابقات �حلدث �لتي ت�شتمر 
�آلية ت�شليم �مل�شاركات  25 يوليو �جلــاري. و��شتمع �ىل �شرح تف�شيلي عن  حتى 
�لتي تتم وفق �إجر�ء�ت �حرت�زية ووقائية حمددة وما يتبعها من عملية حتكيم 
�أعــرب وكيل ديــو�ن ممثل  �أ�شماء �لفائزين باملر�كز �لأوىل. و  �إعــالن  و�شوُل �إىل 
�حلاكم يف منطقة �لظفرة بالإنابة عن �شعادته بزيارة مهرجان ليو� للرطب يف 
�لــرت�ث �لإمار�تي �لعريق وي�شلط  دورتــه �حلالية و �لذي يقدم �شور� حية من 

ودور  ومنتجاتها  �لنخيل  ب�شجرة  �ملرتبطة  و�لتقاليد  �لــعــاد�ت  على  �لــ�ــشــوء 
�ملهرجان يف نقلها لالأجيال �لقادمة �إىل جانب تعزيز ثقافة �لزر�عة لدى �أفر�د 
�ملز�رعني  ودعــم  �ملنزل  حديقة  يف  بالزر�عة  �ملهتمني  �إ�شر�ك  خالل  من  �ملجتمع 
ديو�ن ممثل �حلاكم يف  ر�فق وكيل  �لزر�عية.  وت�شجيعهم لالعتناء مبنتجاتهم 
�ملهرجان  مدير  �ملــزروعــي  خلفان  عبيد  �لــزيــارة  خــالل  بالإنابة  �لظفرة  منطقة 
مدير �إد�رة �لتخطيط و�مل�شاريع باللجنة, ومبارك علي �لق�شيلي �ملن�شوري مدير 

مز�ينة �لرطب باملهرجان, وعدد من �مل�شوؤولني يف منطقة �لظفرة.

حممد بن را�سد للطب: موؤ�س�سة دبي 
ال�سحية الأكادميية جت�سيد لروؤية ثاقبة

•• دبي-وام:

�إ�شد�ر �شاحب  �أن  �أكدت جامعة حممد بن ر��شد للطب و�لعلوم �ل�شحية 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
ل�شنة   13 رقــم  �لقانون  دبــي  لإمـــارة  حاكما  �هلل" ب�شفته  "رعاه  �لـــوزر�ء 

�ل�شحية  دبي  موؤ�ش�شة  باإن�شاء   2021
�لثاقبة  للروؤية  يعد جت�شيد�  �لأكادميية 
حتقيق  �إىل  �لــر�مــيــة  �لــر�ــشــيــدة  للقيادة 
و�لتعليم  �ل�شحية  �لرعاية  بني  �لتكامل 
�لطبي و�لبحث �لعلمي وجعل دبي مركز� 
�لنهو�س  بهدف  عامليا  �أكــادميــيــا  �شحيا 
روؤية  �شمن  �ل�شحي  �لقطاع  مب�شتوى 
دولة �لإمــار�ت للخم�شني عاما �لقادمة. 
�أحمد �شريف مدير  وقال �لدكتور عامر 
و�لعلوم  للطب  ر��شد  بن  حممد  جامعة 

�ل�شحية يف ت�شريح �ليوم " �إن �ملنظومة �ل�شحية �لأكادميية �لتي تتبعها 
بني  �لتكامل  حتقيق  و�شيلة  تعترب  �لــعــامل  يف  �ل�شحية  �لأنــظــمــة  �أف�شل 
وتعزيز  و�ملجتمع  �لفرد  و�شالمة  �شحة  ت�شمن  �لتي  �ل�شحية  �خلدمات 

وتطوير �لأبحاث �لعلمية و�لتعليم �لطبي و�لبتكار.

�سوق ال�سارقة للموا�سي يكمل جاهزيته لتلبية متطلبات اأ�ساحي العيد

جمل�س �ساحية اخلالدية بال�سارقة يطلق مبادرة فواكه فوالة العيد لالأ�سر املتعففة 

•• ال�صارقة-وام:

وتلبية  �لتامة ل�شتقبال �جلمهور  للمو��شي جاهزيته  �ل�شارقة  �شوق  �أكمل 
طلبياتهم من �أ�شاحي �لعيد بعد عقد �شل�شلة من �لجتماعات �لتح�شريية 
�أعلى  ل�شمان  �ل�شرت�تيجيني  و�ل�شركاء  �لإمـــارة  يف  �ملخت�شة  �جلهات  مع 
�للتز�م  مــع  �لــفــرتة,  هــذه  �ل�شحية خــالل  و�لإجــــر�ء�ت  �ل�شالمة  معايري 

بالتد�بري �لحرت�زية للحد من �نت�شار فريو�س كورونا.
وقال عبد �هلل خلفان �ل�شام�شي مدير �شوق �ل�شارقة للمو��شي يف حو�ر خا�س 
مع وكالة �أنباء �لإمار�ت )و�م( �أنه تو�فقا مع �ل�شو�بط �ل�شحية ومعايري 
جودة �خلدمة مت ت�شكيل فرق عمل مهمتها �لت�شهيل على �جلمهور بدء�ً من 
دخول �ل�شوق ومــرور�ً ب�شر�ء �لأ�شحية ومن ثم نقلها �إىل �ملق�شب و�نتهاًء 
�لتباعد  �إجـــر�ء�ت  تطبيق  بعد  لالنتظار  �ملخ�ش�شة  �ملناطق  يف  با�شتالمها 
توفري  مع  �لكمامات  بارتد�ء  و�جلمهور  �لعاملني  كافة  و�إلــز�م  �لجتماعي 

خيار ت�شليم و��شتالم �لذبيحة من �ملركبات.
و�أ�شار �ىل �أن �لطاقة �ل�شتيعابية للمق�شب �لتابع لل�شوق ت�شل �إىل 300 
موزعة  للجمال  ومثلها  لالأبقار  ر�أ�ــشــاً  و20  �ل�شاعة  يف  �ملا�شية  مــن  ر�أ�ـــس 
ثمانية  �إ�ــشــر�ف  حتت  ق�شاباً   55 عليها  يعمل  خدمة  خطوط  ثالثة  على 
مر�قبني وم�شرفني �ثنني ل�شمان �شال�شة �شري �لعمليات �إ�شافة �إىل تو�جد 
 55 وكذلك  �ملا�شية  �ملق�شب وحظائر  على  للرقابة  بيطريني  �أطباء  �شبعة 
عاماًل للحفاظ على نظافة �ملكان و�ملعد�ت وت�شهيل عملية ��شتالم وت�شليم 
�لأ�شاحي للجمهور. و�و�شح �ل�شام�شي �أن �إد�رة �ل�شوق و�شعت خطة متكاملة 
خلدمة �جلمهور وفق �أعلى �ملعايري تبد�أ من مدخل �ل�شوق �لرئي�شي �لذي 

مت تزويده بلوحات �إر�شادية للم�شار�ت �لد�خلية بحيث توجه �جلمهور ممن 
يرغب ب�شر�ء �لأ�شحية �إىل منطقة �حلظائر ومن ثم يتم ت�شليم �لأ�شحية 
فريق  يــقــوم  حيث  �ملركبة  مــن  للنزول  �حلــاجــة  دون  �ملق�شب  مــن  بالقرب 
�أو  �لأ�شحية ل�شتالمها يف مركبته  مع �شاحب  بالتو��شل هاتفياً  خمت�س 

يف خيمة �لنتظار �ملكّيفة.
وي�شم �شوق �ملو��شي بال�شارقة 141 حظرية لالأغنام و12 حظرية للجمال 
و24 لالأبقار و74 حماًل للدو�جن و32 م�شتاًل مب�شاحات خمتلفة و44 
حماًل لالأعالف و32 حماًل جتارياً متعدد �ل�شتخد�م �إ�شافة �إىل م�شجد 
�لعالية  380 م�شلياً" كما يتميز �ملق�شب بتجهيز�ته  خا�س بال�شوق ي�شع 
�لكفاءة وفق �أحدث �لتقنيات �لتي ت�شتخدم يف ذبح وتقطيع وتغليف �للحوم 
�لكربى  �ملنا�شبات  �أو  �لتجارية  لالأغر��س  �أو  �ل�شخ�شي  لال�شتخد�م  �شو�ًء 
كما يحتوي �ل�شوق على وتبد�أ ر�شوم �لذبح يف �ل�شوق من 15 درهماً لالأغنام 
و�جلمال  �ملتو�شطة  لالأبقار  درهــمــاً  و40  �ل�شغرية  لالأبقار  درهــمــاً  و25 
�ل�شغرية وت�شل �إىل 70 درهماً لالأبقار �لكبرية و�جلمال �ملتو�شطة وكبرية 
�حلجم وتتفاوت �أ�شعار �لتقطيع وفق حجم �لذبيحة من 10 �إىل 50 درهماً 
كحد �أق�شى. ويفتح �شوق �ل�شارقة للمو��شي �أبو�به ل�شتقبال �جلمهور ل�شر�ء 
�ل�شاعة  وحتى  7:00 �شباحاً  �ل�شاعة  �لعادية من  �لأيــام  �ملو��شي يف  وذبــح 
 12:00 �ل�شاعة  حتى  �لعمل  متديد  �شيتم  عرفة  يــوم  ويف  م�شاًء   7:00
�أبو�به  �ل�شوق  فيفتح  �ملبارك  �لأ�شحى  عيد  �أيــام  �أمــا خالل  �لليل  منت�شف 
و�شتحر�س  م�شاء   9:30 �ل�شاعة  6:00 �شباحاً حتى  �ل�شاعة  �بتد�ًء من 
�إد�رة �ل�شوق على تلبية طلبيات �جلمهور باأ�شرع وقت ممكن دون �لإخالل 

مبعايري جودة �خلدمة �ملقدمة.

•• ال�صارقة-الفجر:

�خلالدية  �شاحية  جمل�س  �أطــلــق 
لد�ئرة  �لــتــابــعــة  �ملــجــالــ�ــس  �أحـــــد 
�شوؤون �ل�شو�حي و�لقرى بحكومة  
من  �لأوىل  �ملــجــتــمــعــيــة  مـــبـــادرتـــه 
�ملجال�س  ــتــوى  مــ�ــش عـــلـــى  نـــوعـــهـــا 
�لعيد"  "فو�كه فو�لة  حتت عنو�ن 
لالأ�شر �ملتعففة من �أهايل �شاحية 
�خلالدية بهدف �إ�شعادهم مبنا�شبة 
لعام  �ملــبــارك  �ل�شحى  عيد  حلول 

م.  2021
م�شاء  �أطلقت  �لتي  �ملــبــادرة  وتــاأتــي 
مبدينة  �ل�شاحية  مقر  من  �أم�س 
�ملـــــبـــــادر�ت  �ـــشـــيـــاق  �لــــ�ــــشــــارقــــة يف 
�ملجل�س  �لــتــي حــر�ــس  �ملــجــتــمــعــيــة 
عــلــى تــنــفــيــذهــا جتــ�ــشــيــد�ً لــــدوره 
�لأهايل  م�شاركة  بهدف  �ملجتمعي 

فــرحــة �لــعــيــد و�إ�ــشــعــادهــم و�دخـــال 
�لبهجة و�ل�شرور يف قلوبهم .

كميات  تــوزيــع  �ملـــبـــادرة  وت�شمنت 
�شلة   100  ( �ىل   تــ�ــشــل  كـــبـــرية 
(  على  �لكبري  فــو�كــه مــن �حلجم 

�أهــايل �شاحية  �ملتعففة من  �لأ�شر 
�خلالدية, حيث  مت  توزيع �شالل 
�لفو�كه على �لأهايل بالتعاون مع 
كافة  �تــخــاذ  مــع  �لن�شائية  �للجنة 
�لجـــر�ء�ت �لحــرت�زيــة و�لوقائية  

رئي�س  قــبــل  مــن  مبا�شر  بــاإ�ــشــر�ف 
�ملجل�س  .

خلفان  �شـعادة  �كــد  جانـــــبه  ومــن 
رئــيــ�ــس جمل�س  ـــــــري  �ملــــ �ــشــعـــــــــــــــــيــد 
�ملجل�س  �ن  �خلـــالـــديـــة  �ــشــاحــيــة 
حـــريـــ�ـــس عـــلـــى تــنــفــيــذ مـــثـــل هذه 
تــرمــي �ىل توثيق  �لــتــي  �ملـــبـــادر�ت 
�لعالقات �لجتماعية بني �ملجل�س 
ملبادر�ت  مكملة  وتعترب  و�لأهـــايل 
�ملـــعـــتـــاد على  �لـــــدوريـــــة  �ملـــجـــلـــ�ـــس 

�إقامتها .
و�أ�ــشــار �ملـــري �أن �لــهــدف مــن هذه 
و�لتكافل  �لهتمام  حتقيق  �ملــبــارة 
�لجــــتــــمــــاعــــي �لـــــــذي يـــعـــتـــرب من 
�لفعالة  ــ�ــس  �ملــجــل �خــتــ�ــشــا�ــشــات 
و�ملــ�ــشــاهــمــة يف مــ�ــشــاركــة �لأهــــايل 
فــرحــتــهــم مبــنــا�ــشــبــة حـــلـــول عيد 

�لأ�شحى �ملبارك.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19   

اإلغاء ترخي�س ن�صاط ال�صت�صارات املالية والتحليل املايل 
بالإ�شارة �إىل �ملن�شور �ل�شابق , تعلن �شركة دك�شرت لال�شت�شار�ت �ملالية 
�س.ذ.م.م )رقم �لرتخي�س: 660426( �لكائنة يف �ملكتب 1005 , 
 , دبــي   , �لتجاري  , �خلليج  �لأ�شايل  �شارع   ,  2 �آيــفــوري  بــرج  �شبحى 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة , لعمالئها و�جلمهور�أنه متت �ملو�فقة على 
�ملالية  لال�شت�شار�ت   )608010( وترخي�س  ن�شاط  �إلــغــاء  طلبها 
و�لتحليل �ملايل مع هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�شلع )SCA( , وبناًء عليه 
لن تقدم �ل�شركة خدمات �ل�شت�شار�ت �ملالية و�لتحليل �ملايل بعد �لآن 
ولكنها �شتو��شل ن�شاطها مع د�ئرة دبي �لقت�شادية لتقدم خدمات و 

در��شات �إد�رة �ملخاطر. 

اإعـــــــــــــالن 

العدد 12382 بتاريخ 2019/7/21   
 اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6239(

�ملنذر : كيه �يه �ف �نرتنا�شيونال للتجارة - �س ذ م م 
�شد / �ملنذر �ليه �لأول / بي�شو�جيت �شاركار - �جلن�شية - �لهند 

�ملو�شوع
 - �إمــار�تــي(  درهــم   353,146,18( مبلـع  �شـد�د  ب�شـرورة  �إليـه  �ملنـذر  يخطر�ملنـذر 
ثالثمائة ثالثة وخم�شـون �لـف ومائـة و�شـتة و�ربعـون درهـم وثمانيـة ع�شـر فل�شـاخـالل 
تكليـف  هـو  �لإنـــــذ�ر  هـذ�  �أن  باعتبـار  �لإنـــــد�ر  هـذ�  ت�شـلـم  تـاريخ  مـن  �أيـام  )5( خم�شـة 
بالوفـاء طبقـا لـن�س �ملـادة 63 مـن �لالئحـة �لتنطيميـه لقـانون �لإجـر�ء�ت �ملدنيـة وفـى 
�ملنـذر �تخـاد كـافـة �لإحـر�ء�ت  �لبنـك  حالـة عـدم �ل�شـد�د فـي �ملهلـة �ملحـددة �شي�شـطر 
�لقانونيـة �لالزمـة �قت�شـاء حلقـه �ملقـرر بـنـ�س �لقـانون وعـن طريـق �ملحكمة �ملخت�شة 

, مع حفظ كافة حقوقه �لأخرى دون ح�شر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19   
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/0011911
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �شادرة  �شناعية  رخ�شة   - م   م  ذ  �لملنيوم  ملنتوجات  �لعربية  �ل�شركة   : �ملخطـر 
حممد  ح�شن  و�ل�شيد   - بلبل  حمد�ن  حممد  :حممود  �ل�شيد  و�ل�شركاء(  )�ملدر�ء  وميثلها   )3534( برقم 
هوية  و�أحمل   , فل�شطني   : �جلن�شية  عبد�لعال  عيد  عادل  �شفيق  �ل�شيد/�حمد  عنهما  وكيال   - بلبل  حمد�ن 
برقم  �مل�شدق  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  من  �مل�شدقة  �لوكالة  مبوجب   )784197953763501( رقم  �إمار�تية 
)2156003652( بتاريخ 2021/02/23 - �لعنو�ن : �ل�شارقة �ل�شناعية رقم 1 �شارع �لول �ل�شناعي - �شربة 

رقم 2-1 هاتف رقم : 0544114500/0564802226
�ملخطر �إليه : م�شنع عبد�حلميد خوري لالملنيوم و�لزجاح ذ م م ومديره : حممد خري �إ�شماعيل �ل�شيخ

�لعنو�ن : �ل�شارقة - �ل�شناعية 12 - خلف وكاله بي �م دبليو
47441: ب  �س  هاتف رقم 065346800/0506955905 

مو�شوع �لإخطار : �خطار عديل للوفاء مببلغ )115647,13( درهم.
�لوقـائـع :- حيث �ن �ملخطر �ليه ��شتلم من �ملخطر مبلغ )115647,13( مائة وخم�شة ع�شر �ألفا و�شتمائة و�شبعة 

و�ربعون درهما وثالثة ع�شر فل�شا مقابل معاملة جتارية وقام بتحرير فو�تري وبياناتها : 
- فاتورة رقم )00070189( بتاريخ 2021/4/6 بتاريخ 1518,02 درهم 
- فاتورة رقم )00070218( بتاريخ 2021/4/7 بتاريخ 8529,87 درهم 

- فاتورة رقم )00070219( بتاريخ 2021/4/7 بتاريخ 646,16 درهم 
- فاتورة رقم )00070234( بتاريخ 2021/4/8 بتاريخ 4769,40 درهم 

- فاتورة رقم )00070235( بتاريخ 2021/4/8 بتاريخ 69,30 درهم 
- فاتورة رقم )00070236( بتاريخ 2021/4/8 بتاريخ 89,25 درهم 

- فاتورة رقم )00070237( بتاريخ 2021/4/8 بتاريخ 1276,58 درهم 
- فاتورة رقم )00070324( بتاريخ 2021/4/19 بتاريخ 4130,74 درهم 
- فاتورة رقم )00070329( بتاريخ 2021/4/22 بتاريخ 2439,31 درهم 

- فاتورة رقم )00070329( بتاريخ 2021/4/29 بتاريخ 38,85 درهم  
- فاتورة رقم )00070408( بتاريخ 2021/4/29 بتاريخ 2066,21 درهم  

- فاتورة رقم )00070409( بتاريخ 2021/4/29 بتاريخ 111,95 درهم  
- فاتورة رقم )00070410( بتاريخ 2021/4/29 بتاريخ 10645,65 درهم  

- فاتورة رقم )00070414( بتاريخ 2021/4/29 بتاريخ 755,55 درهم  
- فاتورة رقم )00070415( بتاريخ 2021/4/29 بتاريخ 11043,65 درهم  

- فاتورة رقم )00070416( بتاريخ 2021/4/29 بتاريخ 7415,94 درهم  
- فاتورة رقم )00070417( بتاريخ 2021/4/29 بتاريخ 10121,24 درهم  
- فاتورة رقم )00070418( بتاريخ 2021/4/29 بتاريخ 26322,51 درهم 

 - فاتورة رقم )00070420( بتاريخ 2021/4/29 بتاريخ 446,32 درهم  
- فاتورة رقم )00070519( بتاريخ 2021/5/19 بتاريخ 6317,98 درهم  

- فاتورة رقم )00070520( بتاريخ 2021/5/19 بتاريخ 11567,64 درهم  
- فاتورة رقم )00070521( بتاريخ 2021/5/19 بتاريخ 753,08 درهم  

- فاتورة رقم )00070522( بتاريخ 2021/5/19 بتاريخ 1208,19 درهم  
- فاتورة رقم )00070523( بتاريخ 2021/5/19 بتاريخ 3363,74 درهم  

طالب �ملخطر �ليه مر�ر� وتكر�ر� وب�شورة ودية ب�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته ولكن دون جدوى,
وحيث �ن �ملخطر �ليه ممتنع عن �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته دون مربر بالرغم من �ملطالبة �لودية �ملتكررة مما ��شر 
باملخطر.  لذلك, فاإن �ملخطر يخطر �ملخطر �ليه ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته و�مل�شتحق للمخطر وذلك يف 
موعد �ق�شاه )5( �يام من تاريخ تبلغكم هذ� �لإخطار و�ل �شوف ي�شطر �ملخطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية 
�لخطار  بهذ�  يخطركم  فاملخطر   , �حلقوق  باقي  حفظ  مع  و�لتعوي�س  �لفائدة  مع  له  �مل�شتحق  باملبلغ  للمطالبة 

للعمل مبا جاء به ونفاذ� ملفعولة ول�شريان كافة �لثار �لقانونية �ملرتتبة عليه يف مو�جهتكم.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -الفجر:

�أغ�شط�س �ملقبل  تبد�أ د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية بال�شارقة مطلع 
�لإلكرتونية  و�لتدريبية  �لتاأ�شي�شية  �شل�شلة بر�جمها  تنفيذ 
�لتي ت�شتهدف موظفي حكومة �ل�شارقة و�لتي ت�شمل جميع 
�لإمــــارة يف  ومناطق  مــدن  مــن جميع  �لوظيفية,  �لــدرجــات 

�ل�شارقة و�ملنطقة �لو�شطى و�ملنطقة �ل�شرقية.
بعد  �لتدريب عن  بنظام  " برناجماً   28 " �لــد�ئــرة  وتعقد 

با�شتخد�م برنامجMicrosoft Teams   وهي: 
تخطيط  ��شرت�تيجيات  �لبــتــكــار,  على  �لقائمة  �حلــكــومــة 
�شيناريوهات  وبــنــاء  �مل�شتقبل  �إ�شت�شر�ف  �ملــ�ــشــاريــع,  و�إد�رة 
�مل�شوؤولني,  مع  �لتو��شل  بروتوكول   ,2030 مدير  ذكية, 

مـــهـــار�ت قــائــد �ملــ�ــشــتــقــبــل, �لــتــخــطــيــط �لــتــ�ــشــغــيــلــي, تطوير 
تقارير  و�عــد�د  و�مللفات  �لوثائق  حفظ  �لتنفيذية,  �خلطط 
�لــفــئــة �لقيادية,  �لــتــو��ــشــل �لــفــعــال لـــدى  �لــعــمــل, مـــهـــار�ت 
بيئة  يف  �لبــتــكــار  تــعــزيــز  �لأد�ء,  وقــيــا�ــس  �لتقييم  مـــهـــار�ت 
حتويل  �حل�شابات,  ومر�جعة  �ملالية  �ملخاطر  �د�رة  �لعمل, 
و�شناعة  �لت�شال  تنفيذية,  خطط  �إىل  �لبتكارية  �لأفــكــار 
�لع�شف  �ملوؤ�ش�شيـة,  �لهوية  و�شناعة  �لتغيري  �إد�رة  �لنجاح, 
و�لتطوير  �لتجديد  �أدو�ت  �مل�شكالت,  حل  يف  ودوره  �لذهني 
�ملتكامل  �لــربنــامــج  �لت�شويقية,  �خلــطــط  �إعـــد�د  �ملوؤ�ش�شي, 
لإعد�د موظفي خدمة �ملتعاملني �جلدد, �ملعايري �لإمار�تية 
خلــدمــة �ملــتــعــامــلــني , فـــن �لــتــعــامــل مـــع �لــ�ــشــغــوط ملديري 
�شناعة  �ملــوؤثــر,  �ملتحدث  مــهــار�ت  �لعليا,  �لــقــيــاد�ت  مكاتب 

�لقر�ر �لقيادي �لناجح, تنمية �لقدر�ت �لعقلية و�لبتكارية 
 )Big Data( لأ�شحاب �لهمم, حتليل �لبيانات �ل�شخمة
�لعامة يف  , تعزيز �لعالقات   ,python با�شتخد�م بايثون 

�ملوؤ�ش�شات �حلديثة, قيا�س �لعائد من �ثر �لتدريب.
وتنفذ �لرب�مج �لإلكرتونية يف �إطار خطط �لد�ئرة لتوفري 
�لإلكرتوين وذلك  �لتعلم  �ملهار�ت من خالل  فر�س تطوير 
�لعمل  تــطــور�ت  تــو�كــب  حكومية  كــفــاء�ت  خللق  منها  �شعياً 

وت�شاهم يف رفع كفاءة موظفي �حلكومة .
�لتاأ�شي�شية  و  �لــتــدريــبــيــة  بــر�جمــهــا  بن�شر  �لـــد�ئـــرة  وتــقــوم 
ب�شكل دوري عرب و�شائل �لتو��شل �لجتماعي بهدف متكني 
�ملوظفني من �ختيار �لدور�ت �لتي تتنا�شب مع �حتياجاتهم 

�لوظيفية و�ل�شخ�شية .  

موارد ال�سارقة تعلن عن براجمها التاأ�سي�سية والتدريبية ملوظفي حكومة الإمارة ل�سهر اأغ�سط�س القادم

•• ابوظبي- الفجر:

مذكرة  �لإمار�ت"  تــر�ث  و"نادي  و�ل�شت�شار�ت"  للبحوث  "تريندز  مركز  وقع 
تفاهم بهدف تعزيز �لتعاون يف �ملجالت �لعلمية و�لبحثية, مبا يحقق �أهد�فهما 
�مل�شرتكة, و�شعياً �إىل تو�شيع �لقاعدة �ملعرفية و�ل�شتفادة من �خلرب�ت �ملرت�كمة 

لدى كل منهما.
لـ"تريندز  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لعلي  عــبــد�هلل  حممد  �لدكتور  �لتفاقية  وقــع 
للبحوث و�ل�شت�شار�ت", بح�شور �لأ�شتاذ عمر حممد �لنعيمي �ملدير �لعام, فيما 
وقعها من جانب نادي تر�ث �لإمار�ت �شعادة عبد�هلل حممد جابر �ملحريبي �ملدير 
�لتنفيذي للخدمات �مل�شاندة, بح�شور كل من �ل�شيدة فاطمة م�شعود �ملن�شوري 
مديرة مركز ز�يد للدر��شات و�لبحوث, و�ل�شيدة �شمرية عمر �لعامري رئي�شة 

ق�شم �لإعالم, و�ل�شيد �أحمد �شالح �حلمريي رئي�س ق�شم �لعالقات �لعامة. 
وتن�س �لتفاقية على �لتعاون يف عدد من �ملجالت؛ �أهمها: �لبحوث �مل�شرتكة, 
و�لتدريب,  �مل�شرتكة,  و�لبحثية  �لعلمية  �لفعاليات  وتنظيم  �خلــرب�ت,  وتبادل 
و�لبحوث  و�ملعلومات  �لبيانات  قو�عد  و�ل�شتفادة من  �لإن�شاين,  �لرت�ث  ون�شر 
�ملتاحة لكل منهما, و�لعمل �لإعالمي �مل�شرتك بني �لطرفني, وغريها من �أوجه 

�لتعاون.
حر�س  منطلق  من  تاأتي  �ملذكرة  هــذه  �أن  �لعلي  عبد�هلل  حممد  �لدكتور  و�أكــد 
�ملوؤ�ش�شات  خمتلف  مع  �ل�شر�كات  تعزيز  و�ل�شت�شار�ت" على  للبحوث  "تريندز 
ون�شر  �ملعرفة  خدمة  يف  �ل�شر�كات  هــذه  وتوظيف  وخــارجــهــا,  �لإمــــار�ت  د�خــل 
�أن ت�شهم هذه �ملذكرة يف تعزيز �لتعاون  �لثقافة. و�أعــرب �لعلي عن تطلعه �إىل 
مع نادي تر�ث �لإمار�ت يف �ملجالت ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك, م�شيد�ً بالدور �لذي 

يقوم به �لنادي ومر�فقه �ملختلفة من جهود علمية ثقافية تري �ل�شاحة وتن�شر 
و�حلو�ر  �ملحبة  �إىل  تدعو  و�لتي  �لعريق,  تر�ثنا  من  �مل�شتمدة  و�لقيم  �ملعرفة 
و�ل�شالم و�لتعاي�س وقبول �لآخر, �إ�شافة �إىل �لهتمام �مل�شرتك بقطاع �ل�شباب 
بو�شفهم ركيزة �مل�شتقبل وبناته. بدوره �أكد �لأ�شتاذ عمر حممد �لنعيمي �ملدير 
توؤ�ش�س  �لإمــار�ت  تر�ث  نادي  مع  �لتفاهم  مذكرة  توقيع  �لعام لـ"تريندز" �أن 
لعالقات متميزة بني �لطرفني, وتن�شجم مع �لأهد�ف �لعامة لرتيندز يف ن�شر 
��شتكماًل  تاأتي  �لتفاقية  هذه  �أن  �إىل  و�أ�شار  �مل�شتقبل,  ت�شت�شرف  �لتي  �ملعرفة 
و�ملر�كز  �ملوؤ�ش�شات  مــن  �لعديد  مــع  و�لــتــعــاون  �لتفاهم  مــذكــر�ت  مــن  ل�شل�شلة 
و�إقامة  للتعاون,  جديدة  �آفــاق  فتح  بهدف  �ملرموقة,  �خلــربة  وبيوت  �لبحثية 
�شر�كات ذ�ت خمرجات معرفية منتجة تخدم �شنَّاع �لقر�ر و�ملجتمع, مبا يعزز 

قيم �لت�شامح و�لأخّوة �لإن�شانية ونبذ �لتطرف.

•• اأبوظبي-وام" 

�لعامري  طـــاهـــر  �لـــدكـــتـــور  �أكــــــد 
�لهيئة  عــــن  �لـــر�ـــشـــمـــي  �ملـــتـــحـــدث 
�لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات 
و�لكو�رث �أن دولة �لإمار�ت �شخرت 
�لقطاعات  جــمــيــع  يف  جـــهـــودهـــا 
�شحة  ــــاأمــــني  ت عـــلـــى  حـــر�ـــشـــت  و 
للوقاية  كاأولوية  �ملجتمع  و�شالمة 
�أن  و�أو�ـــشـــح   "19  - "كوفيد  مــن 
�جلهود �لوطنية ملكافحة �جلائحة 
حققت �لعديد من �لإجناز�ت على 
.. وعرب  �مل�شتويني �ملحلي و�لعاملي 
�ملجتمعي  �لتكامل  �أن  يف  ثقته  عن 
للو�شول  �ملــثــلــى  �لــطــريــقــة  يــعــد 
للحياة  و�لــعــودة  �لــتــام  �لتعايف  �إىل 

�لطبيعية.
�لإحاطة  خـــالل  �لــعــامــري  وقــــال 
�لإعــــالمــــيــــة حلـــكـــومـــة �لإمــــــــار�ت 
كورونا  فــريو�ــس  م�شتجد�ت  حــول 
 " �إن   ..  "19  - "كوفيد  �مل�شتجد 
جــهــود �لــدولــة يف �حــتــو�ء "كوفيد 
باأن  نفتخر  و   .. 19" م�شتمرة   -
متكاملة  ��شتباقية  منظومة  لدينا 
ل�شمان  �ل�شاعة  مــد�ر  على  تعمل 

جانب  �إىل  و�ل�شتعد�د  �جلاهزية 
لال�شتجابة  وطــنــيــة  فــــرق  وجــــود 
لتعزيز  �لــدولــة  مــنــاطــق  بدجميع 
حـــمـــايـــة �ملــجــتــمــع و�لــــوقــــايــــة من 

تد�عيات �جلائحة".
�لوطنية  �ملنظومة   " �إن  و�أ�ــشــاف 
و�شلبة  قوية  حتتية  ببنية  تتمتع 
معتمدة على قدر�ت و كو�در ب�شرية 
وتــقــنــيــات حــديــثــة وعالية  مــوؤهــلــة 

�لكفاءة للتعامل مع �لأزمة".
�لعامري  طـــاهـــر  �لـــدكـــتـــور  ورفـــــع 
و�لتربيكات  �لــتــهــاين  �آيـــات  �أ�ــشــمــى 
دولة  و�شعب  �لر�شيدة  �لقيادة  �إىل 
�لإمــار�ت وجميع �ملقيمني و�شعوب 
و�لإ�شالمية  �لــعــربــيــة  �لأمــــتــــني 

مبنا�شبة عيد �لأ�شحى �ملبارك.
�لتقيد  �أهــــمــــيــــة  جمـــــــدد�  و�أكـــــــــد 
بــالــربوتــوكــول �خلا�س  و�للـــتـــز�م 
�ملبارك و �لحتفال  �لأ�شحى  بعيد 
باأمان مع مر�عاة �لإجــر�ء�ت �لتي 
�ملجتمع  �أفـــــــر�د  �ــشــالمــة  تــ�ــشــمــن 

كافة.
 وذكر �أن بنود �لربوتوكول تت�شمن 
�للـــــتـــــز�م مبـــــدة �ـــشـــالة �لـــعـــيـــد و 
تــــتــــجــــاوز عن  �لــــتــــي ل  �خلـــطـــبـــة 

ي�شمن  مبـــــا  �حلـــــركـــــة  وتـــنـــظـــيـــم 
عــــدم �لزدحـــــــام و�ــشــال�ــشــة تقدمي 

�خلدمة.
ثمن  بــــدفــــع  " نـــنـــ�ـــشـــح   : وقــــــــال 
توكيل  خــــــالل  مـــــن  �لأ�ـــــشـــــاحـــــي 
يف  �لر�شمية  �خلــرييــة  �جلــمــعــيــات 
�لــدولــة بــالــذبــح و�لــتــوزيــع �أو من 
�ملعنية  �لذكية  �لتطبيقات  خــالل 
تــبــادل وتوزيع  بــالأ�ــشــاحــي وعـــدم 
و�لأطعمة  و�لـــهـــد�يـــا  �لأ�ــشــحــيــة 
بــني �جلــــري�ن كــمــا ميــنــع �لتعامل 
ذبح  بــهــدف  �ملتجولة  �لعمالة  مــع 

�لأ�شاحي.
و�أ�ـــشـــاف: " �عــتــمــادنــا �لــيــوم على 
جمــتــمــع دولـــــة �لإمـــــــــار�ت ومـــدى 
�لإجر�ء�ت  بجميع  باللتز�م  وعيه 
و�لـــقـــر�ر�ت �لــ�ــشــادرة عــن �جلهات 
فم�شتقبل   .. �لــدولــة  يف  �لر�شمية 
و  �جلميع  م�شوؤولية  �أ�شبح  بالدنا 

و�جبا وطنيا منهم دون ��شتثناء".
�ملباركة  �لأيـــــام  هـــذه  " يف  وقـــــال: 
لــنــ�ــشــيــد بجهود  �لــفــر�ــشــة  نــنــتــهــز 
�أبطال خط �لدفاع �لأول يف خمتلف 
�لقطاعات .. فكل �ل�شكر و�لتقدير 
�أد�ء  يف  و�إخال�شهم  لتفانيهم  لهم 

ر�شالتنا  و  جمــتــمــعــنــا  و�ـــشـــالمـــة 
م�شتمرة  مــتــابــعــتــنــا  �أن  لــلــجــمــيــع 
وم�شوؤوليتكم �ملجتمعية هي �أ�شا�س 
و�لو�شول  �ملرحلة  لــهــذه  جتــاوزنــا 

�إىل �لتعايف ... فلنحتفل باأمان".
 - �لــوطــنــي  �لعمليات  مــركــز  ومـــن 
�لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة 
 ... �أبوظبي   - و�لكو�رث  و�لأزمــات 
 " �إن  �لنقبي  �شليمان  �إميــان  قالت 
على  مــتــو�جــد  �لهيئة  عمل  فــريــق 
جمتمع  فحماية  �لــ�ــشــاعــة..  مـــد�ر 
وطني  و�جـــــــب  �لإمــــــــــــار�ت  دولـــــــة 
�شوى  مــنــكــم  نـــرجـــو  ل  عـــلـــيـــنـــا... 
�حتفلو�  �أنف�شكم..  على  �ملحافظة 
باأمان ل�شالمتكم و�شالمة كل من 
يعز عليكم.. دمتم ب�شحة وعافية" 
�لعامري  �لــدكــتــور طــاهــر  وقـــال   .
�إنـــه مــن خــاللــه هـــذ� �حلــديــث مع 
�أبطال خط دفاعنا �لأول ن�شت�شعر 
ملنظومتنا  �لـــعـــالـــيـــة  �جلــــاهــــزيــــة 
بد�ية  منذ  تعمل  �لتي  و  �لوطنية 
�لأزمة بروح معنوية عالية هدفها 
�لأ�ـــشـــمـــى �ملـــحـــافـــظـــة عـــلـــى �أفــــــر�د 
�ملكت�شبات  جــمــيــع  وعــلــى  �ملــجــتــمــع 
�إد�رة هذه  �لتي حتققت من خالل 

�لتجمعات  جتنب  مع  دقيقة   15
�ل�شالة  وبـــعـــد  قــبــل  و�ملــ�ــشــافــحــة 
جميع  �إح�شار  �أهمية  �إىل  �إ�شافة 
�ملــ�ــشــلــني �ــشــجــادة خــا�ــشــة.. و�شدد 
على ��شتمر�رية تعليق فتح م�شاجد 
وم�شليات �لن�شاء وم�شاجد �لطرق 
�خلـــــارجـــــيـــــة وحمـــــطـــــات �لــــتــــزود 

بالوقود.
ون�شح باأن يكون �لحتفال مقت�شر� 
ــــو�حــــدة  عـــلـــى �أفـــــــــر�د �لـــعـــائـــلـــة �ل
�لأوىل  �لــــدرجــــة  مــــن  و�لأقــــــــــارب 
�أهــمــيــة �حلــ�ــشــول على نتيجة  مــع 
تتعدى  ل   PCR �شلبية  فح�س 
بالتباعد  و�للــــتــــز�م  �ــشــاعــة   48
�لكمامات  و�رتـــــــــــد�ء  �جلــــ�ــــشــــدي 
خــا�ــشــة عــنــد �جلـــلـــو�ـــس مـــع كبار 
�ملزمنة  �لأمر��س  و�أ�شحاب  �ل�شن 
و�لعناق  �ملــ�ــشــافــحــة  جتـــنـــب  مــــع 
�لبد�ئل  على  �لعتماد  �إىل  �إ�شافة 
�لعيد  تهاين  لتبادل  �للكرتونية 

وتوزيع �لعيدية.
على  �ملعنية  �جلــهــات  �أن  �إىل  ونـــوه 
بتقييم  �ــشــتــقــوم  �ملــحــلــي  �ملــ�ــشــتــوى 
�ملو��شي  و�أ�ــشــو�ق  �مل�شالخ  �إجـــر�ء�ت 
�لعيد  يوم  خالل  عليها  و�لتفتي�س 

من  و�شالمتكم  ف�شحتكم  �ل�شاعة 
�أهم �أولوياتنا ونود �أن نذكر �أهلنا و 
�أحبابنا باتباع �لربوتوكول �خلا�س 
... �حتفلو�  �ملبارك  �لأ�شحى  بعيد 
من  �شالمتكم  من  وتــاأكــدو�  باأمان 
خالل �جر�ء �لفح�س قبل زيارتكم 

لأهلكم".
ز�يد  بـــن  حمــمــد  م�شت�شفى  ومـــن 
قال   ... �لــ�ــشــارقــة   - �لتخ�ش�شي 
�لــدكــتــور عــالء �لأخــر�ــس �ملتحدث 
يف  " �إنــنــا   : للم�شت�شفى  �لــر�ــشــمــي 
�ملــ�ــشــتــ�ــشــفــى نــحــر�ــس د�ئـــمـــا على 
�شحة م�شابي كوفيد19- ون�شاأل 
مر�شانا  جلـــمـــيـــع  �لـــعـــافـــيـــة  �هلل 
�لتز�مكم  بـــاأهـــمـــيـــة  نـــذكـــركـــم  و 
فلتحر�شو�  �لوقائية  بــالإجــر�ء�ت 

على �شالمتكم و�شالمة �أحبائكم.

احتفلوا باأمان".
للقياد�ت  عــمــلــيــات  مـــركـــز  مـــن  و 
قال   ... �خليمة  ر�أ�ــس   - �ل�شرطية 
�لــعــقــيــد ركــــن يــو�ــشــف بـــن يعقوب 
�لزعابي متحدث ر�شمي يف �شرطة 
ر�أ�س �خليمة : " ي�شرفنا �أن نوؤدي 
و�جــبــنــا �لــوطــنــي لــ�ــشــمــان �شحة 

فجهودهم  �لــوطــنــيــة  و�جــبــاتــهــم 
�شتظل ب�شمات فخر و�متنان على 

مر �لأعو�م �ملقبلة".
ويف بـــث مـــن مـــر�كـــز �لــعــمــلــيــات يف 
.. قدم  �لـــدولـــة  �إمـــــــار�ت  خمــتــلــف 
�ملتحدث  �لعامري  طاهر  �لدكتور 
�لر�شمي عن �لهيئة �لوطنية لإد�رة 
ــــطــــو�رئ و�لأزمـــــــــات و�لــــكــــو�رث  �ل
مناذج فخر و�عتز�ز لأبطال خطط 
�لأول ل�شتعر�س جهودهم  �لدفاع 

يف �لت�شدي للجائحة.
�ل�شحة  وز�رة  عمليات  مركز  فمن 
ووقــايــة �ملجتمع - دبــي قــال غامن 
يعقوب: " نتابع حاليا �شري جميع 
�ملهام و�لإجر�ء�ت �ل�شحية ل�شمان 
�شحة و�شالمة �جلميع ونقدم كل 
�أوجه �لدعم �لذي حتتاجه �لأطقم 
 .. �مل�شت�شفيات  خمتلف  يف  �لطبية 
�لوطنية  �ملــ�ــشــوؤولــيــة  بــهــذه  نفخر 
�للــــتــــز�م  �إىل  �جلـــمـــيـــع  نـــدعـــو  و 
�حتفلو�  �لحــرت�زيــة  بـــالإجـــر�ء�ت 

باأمان �شالمتكم عيدنا".
�أبوظبي   - ��ــشــتــجــابــة  مــركــز  ومـــن 
 " �ملــنــ�ــشــوري :  �إبـــر�هـــيـــم  ... قـــال 
متو�جدون يف مقر �ملركز على مد�ر 

�لأزمة".
�ملخل�شني  "هوؤلء  �إن  و�أ�ــــشــــاف 
�جلميل  رد  مــــنــــا  يـــ�ـــشـــتـــحـــقـــون 
�أ�شرنا  و  �أنف�شنا  عــلــى  باملحافظة 
مـــن خـــالل �لــتــزمــنــا بــــالإجــــر�ء�ت 
��شتمتعو�   .. كـــافـــة  �لحــــرت�زيــــة 
و�أنتم  �ملختلفة  وبفعالياته  بالعيد 
باأمان". و�أكــد �أن �لإمــار�ت مت�شي 
و�إلتز�مكم..   .. بــوعــيــكــم  قـــدمـــا.. 
�ملجتمعية  �ملــ�ــشــوؤولــيــة  وحتــمــلــكــم 
مــكــمــلــني �جلـــهـــود �لــوطــنــيــة خلط 

�لدفاع �لأول".

يهدف اإىل تو�صيع القاعدة املعرفية وال�صتفادة من اخلربات املرتاكمة

تريندز للبحوث وال�ست�سارات ونادي تراث الإمارات يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون يف املجالت العلمية والبحثية 

الإحاطة الإعالمية حلكومة الإمارات: 

التكامل املجتمعي �سبيلنا للتعايف التام من )كوفيد- 19( واللتزام بربوتوكول عيد الأ�سحى اأولوية

•• لو�صاكا-وام: 

نهيان  �آل  نــهــيــان  بــن  �شخبوط  �ل�شيخ  مــعــايل  �لــتــقــى 
وزيـــر دولــــة, فــخــامــة �إدغـــــار لــونــغــو رئــيــ�ــس جمهورية 
�جلولة  �شمن  لز�مبيا  زيــارتــه  خــالل  وذلـــك  ز�مــبــيــا, 
خالل  جــرى  حيث  �أفريقيا  يف  معاليه  بها  يقوم  �لتي 
تطويرها  و�شبل  �لثنائية  �لعالقات  ��شتعر��س  �للقاء 
وتعزيزها ودفعها �إىل �لأمام يف خمتلف �ملجالت ملا فيه 
م�شلحة �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني. ونقل معاليه 
حتيات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل",  "حفظه  �لدولة  رئي�س 
�لدولة رئي�س  �آل مكتوم نائب رئي�س  حممد بن ر��شد 

جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل", و�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �إىل فخامته, ومتنياتهم 
لبالده و�شعبه �ملزيد من �لتقدم و�لزدهار. من جانبه 
حمل فخامته معايل �لوزير حتياته �إىل �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 
�آل  ر��ــشــد  بــن  حمــمــد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�ــشــاحــب  �هلل", 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل",  "رعاه  دبــي 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد 
حكومة  �لإمــــار�ت  لــدولــة  ومتنياته  �مل�شلحة,  للقو�ت 

و�شعبا باملزيد من �لتطور و�لنماء.

�سخبوط اآل نهيان يلتقي رئي�س زامبيا

••عجمان -الفجر:

يف �إطار حر�س هيئة �لنقل – عجمان على تقدير جهود 
�أجرة ماهر�ت يف ظل هذه �لظروف �ل�شتثنائية  �شائقات 
�لتحديات  �ل�شجاع ملو�جهة  �لعامل, و�لــدور  �لتي مير بها 
متميزة  خــدمــات  لتوفري  �ليومية  �عمالهم  تــاأديــة  �ثــنــاء 
للمتعاملني وكونهم �شفر�ء �لنقل كرمت �لهيئة �ل�شائقات 

من خالل مبادرة "��شعاد �شائقات �جرة مهره“
�إطــار تقدير �جلهود �ملبذولة من  �ملــبــادرة يف  جــاءت هــذه 
لهم ل�شتمر�رية  وت�شجيًعا  �لجرة  �شائقات مركبات  قبل 
تقدمي �خلدمات يف ظل هذه �لظروف �لر�هنة, �آخذين يف 
�لعتبار �لإجر�ء�ت �لوقائية �لتي يتم �تخاذها مبا ي�شهم 

يف �حلماية من �لإ�شابة �أو �لعدوى من هذ� �لفريو�س.
وتعد �جرة مهره مكملة ملنظومة �لنقل يف �مارة عجمان 
حيث مت تد�شينها بهدف �خلطة �لتو�شعية �لتي تنتهجها 
�ملجتمع  �إ�شعاد  �ىل  تهدف  و�لتي  عجمان  يف  �لنقل  هيئة 

وتوفري خ�شو�شية �لتنقل للعائالت و�لن�شاء يف �لإمارة
وتويل هيئة �لنقل - عجمان �هتماًما ب�شائقي قطاع �لنقل 
متوفرة  �خلدمة  كــون  عملهم,  لطبيعة  نظًر�  �لمـــارة  يف 
على مد�ر �ل�شاعة متمثلة بتحقيق روؤية �لهيئة: نقل �آمن 

م�شتد�م ومتطور.
مهرة  �جــرة  طلب  للعميل  ميكن  باأنه  بالذكر  و�جلدير   ,
مركز  عرب  �و   Route Ajman من خــالل تطبيق 

�لت�شال   600599996

هيئة النقل – عجمان ت�سعد �سائقات اأجرة ماهرات

العامري املتحدث الر�صمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث:  طاهر  • الدكتور 
• جهود الدولة يف احتواء »كوفيد - 19« م�صتمرة .. ونفتخر بوجود منظومة ا�صتباقية متكاملة تعمل على مدار ال�صاعة
عيد الأ�صحى والحتفال باأمان مع مراعاة الإجراءات الوقائية والحرتازية كافة بربوتوكول  اللتزام  اأهمية  • نوؤكد 

• ندعو اإىل اقت�صار الحتفال على اأفراد العائلة الواحدة و احل�صول على نتيجة فح�س �صلبية PCR ل تتعدى 48 �صاعة
ال�صكر والتقدير لأبطال خط الدفاع الأول فجهودهم �صتظل ب�صمات فخر وامتنان • كل 

الإمارات .. روؤية ا�ست�سرافية ملحا�سرة  
اجلائحة باللقاحات والعقارات

مكافحة  جهود  �لإمـــار�ت  دولــة  تو��شل  �ملــدى  بعيدة  ��شت�شر�فية  بــروؤيــة 
�ملجتمع  ووقـــايـــة  �لــ�ــشــحــة  وز�رة  �إعــــالن  مــع  �مل�شتجد  كـــورونـــا  فــريو�ــس 
يف  جناعته  �ثبت  �حلديثة  �ل�شيدلنية  �لعقار�ت  �أهــم  من  و�حــد  �عتماد 
��شرت�تيجية  وح�شاره.  �حتو�ئه  يف  بعيد�  �لدولة  لتذهب  �ملر�س  عــالج 
�أول حالة ثبت  �لر�شمي عن  �لإعــالن  �لدولة منذ  تبنتها  �ملعامل  حمددة 
�لعمال  قطاع  و��شتمر�رية  و�لعالج  " �لوقاية  قو�مها  باملر�س  ��شابتها 
�مل�شادة  �ملختلفة  �للقاحات  توفري  يف  ر�ئــدة  كانت  ومثلما  و�خلدمات". 
لكوفيد19 للمو�طنني و�ملقيمني منذ ظهور �جلائحة دون تفرقة هاهي 
لعالج  متقدم  عقار  �أحـــدث  توفري  يف  ��شبقيتها  جمــدد�  تثبت  �لإمــــار�ت 
لي�س فقط يف  �ل�شتباقي  �لإمــار�تــي  �لنهج  توؤكد و�شوح  . خطوة  �ملر�س 
�خلرب�ت  ونــقــل  �كت�شاب  مــع  ح�شارها  يف  ولــكــن  �جلــائــحــة  مــع  �لتعامل 
لالخرين وتوفري كل �مكانياتها و�أدو�تها ومنظومتها مل�شاعدة �لآخرين 
. �لتحرك �ل�شامل للدولة بكل �أجهزتها �ملعنية لحتو�ء �جلائحة ي�شتند 
ب�شرية  وخـــرب�ت  قوية  حتتية  طبية  وبنية  ر�شينة  علمية  منهجية  �إىل 
جميعها تعمل يف تناغم كان م�شدر �إ�شادة دولية و�قليمية . ولن �حلقائق 
و�لأرقام هي معيار �لنجاح فقد جنحت �لإمار�ت يف �أن تكون من بني �أو�ئل 
دول �لعامل يف جمالت �لتلقيح و�ختبار�ت �لفريو�س مقارنة بعدد �ل�شكان 
ب�شهادة  �لفريو�س  مع  �لتعامل  يف  �ملــرونــة  يف  �لعامل  دول  �هــم  بني  ومــن 
�لدولة  جنــاح  معايري  �أهــم  بني  من  �ن   . �لدولية  �ملوؤ�ش�شات  من  �لعديد 
نفو�س  يف  طماأنينة  ر�شائل  مــن  مابثته  كــورونــا  جائحة  مــع  �لتعامل  يف 
�ملو�طنني و�ملقيمني منذ �لبد�يات �لأوىل للجائحة وكان �شعار "لت�شلون 
�أهـــم ر�ــشــائــل �لإطــمــئــنــان للجميع مــو�طــنــني ومقيمني  هم" و�حـــد� مــن 
وز�ئرين ماحد� بالكثريين للقدوم �ليها لتلقي �للقاح باملجان . ومع كل 
هذه �لر�شائل و�عتماد مبد�أ "�لوقاية و�لعالج و��شتمر�رية �لأعمال" كانت 
و�لبحث  �ملوثوقة  �مل�شادر  على  �لعتماد  هي  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات 
عن �ملعلومة �لدقيقة وو�شع �ل�شرت�تيجيات للتعامل مع �جلائحة . �ن 
�عتماد وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عقار" �شرتوفيماب" جاء ليرتجم 
هذه �ل�شرت�تيجية حيث ت�شابق �جلهات �ملخت�شة �لزمن لتوزيع �لعقار 
ب�شورة �شريعة وبديناميكية عالية يف جميع �أنحاء �لدولة. هي �ذ� �ملرونة 
و�ل�شرعة يف �تخاذ �لقر�ر�ت, و�إطالق �ملبادر�ت �لوطنية للتعامل مع هذه 
عــال من  وم�شتوى  نــوعــي,  تــطــور  على  �لــدولــة جمـــدد�  لتوؤكد  �جلائحة 
كفاءة �لإد�رة يف جميع مفا�شل �لعمل �حلكومي. مثلما كان ومــاز�ل مع 
حملة �لتلقيح و�ختبار�ت �لفريو�س . كما يعد دليال ر��شخا وعمليا على 
وجود منظومة عمل حكومية ذ�ت ثقافة �حرت�فية متميزة تعمل بتناغم 
وتن�شيق تام وفق توجيهات �لقيادة �لر�شيدة. ورغم �أن �جلائحة هي حتد 
حقيقي لي دولة لكن دولة �لإمار�ت وبتوجيهات ودعم قيادتها �لر�شيدة 
�لرهان  �لقطاعات, بف�شل  �لتقليل من تد�عياتها على جميع  جنحت يف 
�حلديثة,  و�حلــلــول  �لتقنيات  جميع  وت�شخري  �لوطنية  �لــكــفــاء�ت  على 
تكامل  على  �لــدولــة  حر�شت  لقد   . �حلديثة  و�لأدويـــة  �لذكية  و�لأدو�ت 
�ملجتمع  �أفـــر�د  �شحة  ل�شمان  جهودها  وت�شافر  �ملعنية  �لجــهــزة  �أدو�ر 
و�شالمتهم وتاأتي خطوة �مل�شادقة على �لعقار �جلديد لتوؤكد جمدد� �أن 

�شحة و�شالمة �لإن�شان �أولوية .
بقلم: حممد جالل الري�صي 
مدير عام وكالة اأنباء الإمارات )وام( 

فــقــد �ملــــدعــــو/ د��ـــشـــيـــه بت 
د��شان �شارمان , �ندوني�شيا   
�شفره  جـــــو�ز   - �جلــنــ�ــشــيــة 
 )C0408227( رقــــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   �لتـــ�ـــشـــال 

0502166006

فقدان جواز �سفر
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العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/ميامي 

بوتيكي
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2823074 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/لطيفة 

كافية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2703346 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/كال  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

بيبي ملنتجات �لعناية بالطفال
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3883529 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/فيبي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

فا�شن لالقم�شة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2815873 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/غياث  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

ون لل�شيانه �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2852025 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/ووفر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

خلدمات رجال �لعمال
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2908850 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/دله  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

�ل�شياد لالفر�ح و�ملنا�شبات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2837432 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/ح�شانة 

جنة �لطفال
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1003064 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�شيلك�شن 

للتجارة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2948839 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�شالون 

فاين لوك للرجال
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3662860 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/ديلفريتو 

للو�شاطة �لتجارية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2684561 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/نوليج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

لال�شت�شار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2418459 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/مطعم 

ومطبخ نور�تي �ل�شعبي
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2901744 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

ماجيكال ميد
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3757752 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
لغ�شيل  كار  بي  �ي  �ل�شـــــادة/يف  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

�ل�شيار�ت �ملتنقلة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2396935 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �شالح ��شماعيل يعقوب ن�شر �هلل �حلو�شني %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف يحيى ��شماعيل يعقوب �حلو�شني

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/دملونيا �شويت

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2995970 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة خمي�س �حمد خمي�س عبد�لرحمن �لربيكي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف ح�شني حممد ر��شد ح�شني ر �حلايكي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/ح�شن يو�شف لتجارة 

�ملو�د �لغذ�ئيه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:3720724 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة ر��شد خمي�س ر��شد م�شبح ها�شل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف طارق عمر �شامل علي �لعامري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/جلوبل 

�إي�شرتن كابتل لتمثيل �ل�شركات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2900692 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/عو�شه  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

كوك
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2682740 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
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اأخبـار الإمـارات

•• وا�صنطن دي �صي-وام:

�ختتم معايل �لدكتور �أنور حممد قرقا�س �مل�شت�شار �لدبلوما�شي ل�شاحب 
زيارة  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
و�حـــد�ً.  �أ�ــشــبــوعــاً  ��شتغرقت  و��شنطن  �لأمــريــكــيــة  �لعا�شمة  �إىل  ر�شمية 
وو�شف معاليه �لعالقات �لإمار�تية �لأمريكية باأنها ر��شخة وقوية �أكر 
من �أي وقت م�شى, م�شري�ً �إىل �أن �لوليات �ملتحدة �أهم �شريك ��شرت�تيجي 

لدولة �لإمار�ت.
�إد�رة  يف  �مل�شوؤولني  كبار  من  بعدد  زيارته  خــالل  �لتقى  قد  معاليه  وكــان 
�شوؤون  ملناق�شة  �لكونغر�س  يف  و�أعــ�ــشــاء  بــايــدن  جــو  �لأمــريــكــي  �لرئي�س 
�ملنطقة ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك, وللتاأكيد على متانة �ل�شر�كة �لقائمة بني 
�لبلدين. وقد ر�فق معاليه خالل �لزيارة معايل يو�شف مانع �لعتيبة وزير 

�ل�شفرية لنا  و�شعادة  �ملتحدة  �لوليات  �لإمـــار�ت لدى  دولــة  �شفري  دولــة 
ن�شيبة مندوب دولة �لإمار�ت �لد�ئم لدى �لأمم �ملتحدة وم�شاعد �لوزير 

لل�شوؤون �ل�شيا�شية.
وقال معايل قرقا�س : "�إن عالقات دولة �لإمار�ت مع �لوليات �ملتحدة تعد 
من �أوثق �لرو�بط �لثنائية, وهي يف �أف�شل حالتها ر�شوخاً ومتانة يف عهد 
�لروؤية  تقف  للدولة  �خلم�شني  عام  "يف  بايدن," م�شيفاً:  �لرئي�س  �إد�رة 
و�لقيم �مل�شرتكة بني دولة �لإمار�ت و�لوليات �ملتحدة �شاهد�ً ودلياًل على 
�إحاطة  �لبلدين." وقدم معاليه  به عالقات  �لذي حتظى  �لتقدير  مدى 
ملنطقة  �لأمريكي  �لقومي  �لأمــن  جمل�س  من�شق  مكغريك  بريت  ل�شعادة 
�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا وعدد من كبار �مل�شوؤولني, موؤكد�ً موقف 
�لدبلوما�شية  �لو�شائل  �تــبــاع  �ــشــرورة  يف  �ملتمثل  �لثابت  �لإمــــار�ت  دولــة 
مع  كثب  عــن  بالعمل  �لــدولــة  �لــتــز�م  على  ومــ�ــشــدد�ً  �لت�شعيد,  وخف�س 

�لكفيلة  �ل�شبل  عــن  و�لبحث  �ملنطقة,  ق�شايا  ملعاجلة  �ملتحدة  �لــوليــات 
بالبناء على �أ�شا�س �لتفاق �لإبر�هيمي لل�شالم �ملوقع بني دولة �لإمار�ت 
يف  و�ل�شتقر�ر  �لقت�شادي  �لزدهــار  من  �ملزيد  لتحقيق  �شعياً  و�إ�شر�ئيل 

�ملنطقة.
كــذلــك �لــتــقــى مــعــالــيــه بــ�ــشــعــادة ونــــدي �ــشــريمــان نــائــب وزيــــر �خلارجية 
حلول  �إىل  للتو�شل  �لبلدين  بني  �لتعاون  تعزيز  �شبل  ملناق�شة  �لأمريكي 
للنز�عات �لقائمة يف �ملنطقة و�لتحديات �مللحة �لتي تو�جه �لعامل, مثل 

ق�شايا �لتغري �ملناخ, وجائحة كوفيد19-, و�نت�شار مو�د �لت�شلح �لنووي.
كما �لتقى معاليه بعدد من �أع�شاء �لكونغر�س �شم كاًل من �ل�شناتور بيل 
هاغرتي و�ل�شناتور تود يونغ و�ل�شناتور جيف مريكلي, يف مقر �لكونغر�س 
�لأمريكي, حيث �شلط معاليه �ل�شوء على م�شاعي دولة �لإمار�ت وتطلعها 
وقيم  م�شالح  يــدفــع  مبــا  و�أمــنــاً  و�زدهـــــار�ً  ت�شاحماً  �أكـــر  �ملنطقة  جلعل 

�لتبادل  �إىل �لأمـــام, ويرفع من حجم  دولــة �لإمـــار�ت و�لــوليــات �ملتحدة 
�لتجاري و�ل�شتثمار�ت بني �لبلدين. و�أعلن معاليه و�لوفد �ملر�فق له من 
�مل�شوؤولني عن قيام �شر�كة جديدة بني �أكادميية �أنور قرقا�س �لدبلوما�شية 
وكلية �لدر��شات �لدولية �ملتقدمة بجامعة جونز هوبكنز �ملرموقة بهدف 

تدريب �جليل �لقادم من �لقادة �ل�شباب يف جمال �لعالقات �لدولية.
موؤ�ش�شة  �مل�شوؤولني يف  بكبار  بالجتماع  لو��شنطن  زيارته  و�ختتم معاليه 
�شميث�شونيان حيث جرى مناق�شة جمالت �لتعاون و�لتجهيز�ت �جلارية 
لقيام مهرجان "�شميث�شونيان فولك ليف" �ل�شنوي, �لذي يعك�س مالمح 
من حياة خمتلف �ل�شعوب, لعام 2022 و�لذي �شتكون دولة �لإمار�ت هي 
�لبلد �لرئي�س �مل�شت�شاف فيه. وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن هذ� �ملهرجان يقام 
�أكر من  نا�شونال مول" يف و��شنطن, دي �شي ويجتذب  "ذي  يف منطقة 

مليون ز�ئر يف كل عام.

•• ال�صارقة-الفجر:

�لقادة  ل�شناعة  قرن"  "ربع  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة  �ل�شارقة",  "نا�شئة  �ختتمت 
ويانا",  "�شيفك  �لفرت��شي  ملخيمها  �لأوىل  �ملرحلة  فعاليات  و�ملبتكرين, 
"�لر�عي �لإعالمي  �لذي ُيقام برعاية هيئة �ل�شارقة لالإذ�عة و�لتلفزيون, 

�لر�شمي", حتت �شعار "جتربة �شيفية تنع�س مهار�تك". 
وقدمت مديحة �ملجايدة, خبرية تعليم وتدريب �لر�شم و�حلرف �خل�شبية 
", ور�شة  فنية  �شي  �إي تي  "�أيه  للتدريب و�لتطوير  �لإبــد�ع  �أفــق  يف مركز 
"�إعادة �لتدوير",  وتعرف �ملنت�شبون خالل �لور�شة  عن �ل�شتد�مة بعنو�ن 
�إعــادة �لتدوير  يف حتقيق �ل�شتد�مة و�حلفاظ على �لبيئة من  �أهمية  �إىل 
كافة �أ�شكال �لتلوث, وتعلمو� مهار�ت تدوير �لبال�شتيك, و�إطار�ت �ل�شيار�ت 
غري �لقابلة لال�شتخد�م, و�أور�ق �جلر�ئد و�لكرتون, و�لأ�شياء �لقدمية �لتي 

ميكن جتديدها و��شتثمارها يف �إنتاج �أعمال فنية باأفكار �بتكارية.
فيما قدم مثنى خلف �إد�ري بر�مج تخ�ش�شية يف نا�شئة �ل�شارقة, ور�شة بعنو�ن 

" �أ�شا�شيات �لزر�عة", وتعرف �ملنت�شبون خاللها �إىل فو�ئد �لنباتات ودورة 
حياتها, وما �لذي يحتاجه �لنبات لينمو, كما تعرفو� �إىل �أهمية �لأ�شجار يف 
�حلد من �لتغري �ملناخي, وملاذ� لالأ�شجار �رتفاع حمدد ل ت�شتطيع جتاوزه؟, 

�إ�شافة �إىل حمور جاذب بعنو�ن "عامل فوق �لأ�شجار".
و�أطلقت نا�شئة �ل�شارقة برنامج �لزر�عة �ملائية �لذي ميتد على مد�ر �شهر 
بو�قع 4 ور�شات تفاعلية ويقدمه �لدكتور ه�شام �ل�شيد �ملو�شوي �ملتخ�ش�س 
�لزر�عة,  �أهمية  �إىل  �لأوىل  �لور�شة  تطرق خالل  �لذي  �ملائية,  �لزر�عة  يف 
�مل�شتخدمة يف  �لأدو�ت  و�أهم  و�أنظمتها  �ملائية ومميز�تها  �لزر�عة  وتعريف 

�لزر�عة �ملائية, و�أنو�ع �ملحا�شيل �لتي ميكن زر�عتها با�شتخد�مها. 
بعد  �ملائية,  بالزر�عة  للبدء  �ملطلوبة  �لحتياجات  �إىل  �ملنت�شبون  وتعرف 
للمنت�شبني,  �لــ�ــشــارقــة  نا�شئة  تــوفــرهــا  �لــتــي  �لتدريبية  �حلقيبة  ��ــشــتــالم 
وتدربو� على كيفية زر�عة �لبذور بو��شطة �لزر�عة �ملائية, و�شيقوم �لنا�شئة 
خالل هذه �لفرتة بزر�عة بع�س �لبذور ومن ثم تقييم جتاربهم يف �لور�شة 

�لثانية �لتي �شتقام يوم 29 يوليو 2021.

•• العني - وام:

�ملبارك  �لأ�شحى  عيد  خــالل  زو�رهـــا  بالعني  �حليو�نات  حديقة  ت�شتقبل 
بباقة من �ملغامر�ت و�لتجارب �لتي جتعل منها �لوجهة �ل�شياحية �لأوىل 
�لربية  للحياة  مذهل  وتنوع  متعددة  ترفيهية  خيار�ت  و�شط  �ملنطقة  يف 
و�شفاري �لعني �لأفريقية ومركز �ل�شيخ ز�يد لعلوم �ل�شحر�ء وذلك يوميا 
من �ل�شاعة 09:00 �شباحا حتى 08:00 م�شاء من 19 �إىل 22 يوليو, 

وفق �إجر�ء�ت وقائية و�حرت�زية.

�ل�شتمتاع  فر�شة  �لعمرية  �لفئات  جميع  من  لز�ئريها  �حلديقة  وتتيح 
�إطعام  بعر�س �لطيور �جلارحة و�لببغاو�ت, وخو�س �لتجارب �حلية مثل 
و�ل�شمبانزي  �لــبــطــاريــق,  �إطــعــام  وم�شاهدة  �ملــلــونــة,  و�لع�شافري  �لـــزر�ف 
�إثر�ء  بر�مج  وم�شاهدة  و�لتما�شيح,  �لأ�ــشــود  �إطعام  وعرو�س  و�لغوريال, 

وتاأهيل �لقرود.
كما ي�شتمتع �لزو�ر خالل زيارتهم بق�ش�س مربي �حليو�نات حول �لأ�شود 
لقاء  �إىل جانب  و�لأفريقية  �لآ�شيوية  و�ل�شمبانزي, و�حليو�نات  و�لليمور 
�لزو�حف, وميكن للز�ئر زيارة �أ�شهر معار�س �حليو�نات مثل معر�س فر�س 

�لنهر و�لتم�شاح, وبيت �لقطط �لكبرية وغريها �لكثري.
من  �ملنا�شبة  هــذه  يف  خا�شة  بــر�مــج  �ل�شحر�ء  لعلوم  ز�يــد  �ل�شيخ  وملــركــز 
با�شكال  �لأقــنــعــة  و�شناعة  �لفخار  تلوين  مثل  �لعائلية  فعالياته  خــالل 
�حليو�نات,و�شناعة �لدمى و�لأ�شاور, و�حلرف �لرت�ثية وبرنامج �ل�شحارة 
و�جلمل وبومة �ل�شحر�ء, وتدوير �لأغطية �لبال�شتيكية وبروتوكول �إعد�د 
�لقهوة و�ل�شيافة �لعربية, ف�شال عن جولت �ملركز �ملمتعة وم�شاهدة فيلم 
�لبيئة  �لإمــار�تــي مع  �لإن�شان  �لــذي يحكي كفاح  �لعربية  �ل�شحر�ء  روؤيــة 

ومر�حل نه�شة �لمار�ت.

ويف �شفاري �لعني يخو�س �لزو�ر مغامرة يف �لرب�ري �لأفريقية و�شط تنوع 
مذهل من �حليو�نات مع �أكرب �شفاري من �شنع �لإن�شان يف �لعامل وذلك 
�شمن خيار�ت ت�شمل جولت وخدمات خا�شة وجماعية توفرها �ل�شفاري 

برفقة جمموعة من �ملر�شدين �لإمار�تيني �ملهرة.
مرفهة  جــولت  للز�ئر  ت�شمن  خدمات  بالعني  �حليو�نات  حديقة  وتقدم 
ومريحة مثل خدمة �ملها �مللكية وخدمة �أهال �ملميزة وخدمات نقل �لزو�ر 
من و�إىل مر�فق �حلديقة �ملتنوعة مع متعة م�شاهدة �مل�شاحات �خل�شر�ء 

�ل�شا�شعة و�حليو�نات �لأفريقية و�لآ�شيوية مبختلف �أنو�عها وف�شائلها.

امل�ست�سار الدبلوما�سي لرئي�س الدولة يختتم زيارته لوا�سنطن

نا�سئة ال�سارقة تختتم املرحلة الأوىل من خميم )�سيفك ويانا( وُتطلق برنامج الزراعة املائية 

حديقة احليوانات بالعني تقدم جتارب م�سوقة خالل عيد الأ�سحى

•• عجمان-وام:

كــرمــت موؤ�ش�شة مــنــار �لإميــــان �خلــرييــة �أو�ئــــل طـــالب و 
طالبات مدر�شة منار �لإميان �خلا�شة بعجمان يف �ل�شف 
�لثاين ع�شر لل�شنة �لدر��شية 2020-2021 وذلك حتت 
رئي�س  �لنعيمي  ر��ــشــد  بــن  علي  بــن  حممد  �ل�شيخ  رعــايــة 
علي  �ل�شيخ  �لتكرمي  حفل  ح�شر  �ملوؤ�ش�شة.  �أمناء  جمل�س 
�لتنفيذي  �لــرئــيــ�ــس  نــائــب  �لنعيمي  عــلــي  بــن  حمــمــد  بــن 
�جلنيبي  نا�شر  و�ــشــعــادة  �خلــرييــة  �لإميـــان  منار  ملوؤ�ش�شة 
مديرة  �ملطرو�شي  فاطمة  و  للموؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملــديــر 

بن  حممد  بن  علي  �ل�شيخ  كرم  و  بها.  �لتعليمية  �ل�شوؤون 
�أجو�ء  و�شط  �ملتفوقني  و�لطالبات  �لطلبة  �لنعيمي  علي 
تــ�ــشــودهــا �لــفــرحــة مـــوؤكـــد� حــر�ــس �ملــوؤ�ــشــ�ــشــة عــلــى تكرمي 
طالبها �ملتميزين تقدير� جلهودهم و تفوقهم و متيزهم 
�أع�شاء �لطاقم �لتدري�شي  �إد�رة �ملدر�شة و  �أ�شاد بدور  .. و 
نا�شر  �شعادة  قال  جانبه  من  عملهم.  بــاأد�ء  تفانو�  �لذين 
�جلنيبي:" نكرم طالبنا وطالباتنا �ليوم �إميانا منا باأنهم 
ثروة �لوطن وباأن �لتعليم هو �للبنة �لأ�شا�شية �لذي تقوم 
عليه �لأمم وترتقي بها �ل�شعوب وها هم �ليوم يح�شدون 

ثمرة جهودهم ويقطفون �شنابل �شعيهم".

موؤ�س�سة منار الإميان اخلريية تكرم طلبتها املتفوقني من اأوائل الثانوية العامة
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العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/تون توربو لتنظيف 

�ل�شيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2910866 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �شعيد �بر�هيم ح�شن حممد �ملعمري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف ر��شد �شلطان حممد �شلطان �لبلو�شي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
لالطار�ت  �شكاي  �ل�شـــــادة/جلف  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

وزينة �ل�شيار�ت ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1129326 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة حمد�ن حممد ��شد عبد�لرحيم �لدهمانى ٥1%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف خليفه �لر�شه حممد على �لظاهرى

تعديل ر�أ�س �ملال / من 1٥0000 �إىل 100.000
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�يفوريا 

للمنا�شبات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2253909 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/�ي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

ف�شونا فا�شن
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2595910 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�مل�شتقبل 

�لف�شي ملقاولت تركيب �لأبنية �خل�شبية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2975523 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/بل�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

للعود
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3680804 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/جلف  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

وي�شرتن للتجاره �لعامه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2640183 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/توين  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

�آند ناتي لالأزياء
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2536529 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/جلدبوك�شز 

للوجبات �خلفيفه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3866003 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/موؤ�ش�شة كونكورد �لفنية

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1015418 
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 300000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة كونكورد �لفنية
CONCORDE TECHNICAL ESTABLISHMENT

�إىل/ كونكورد �لفنية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
CONCORDE TECHNICAL SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
وت�شوير  للطباعة  �ل�شـــــادة/�لظاهرة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �مل�شتند�ت رخ�شة رقم:1133083 
تعديل �إ�شم جتاري من/ �لظاهرة للطباعة وت�شوير �مل�شتند�ت

AL DHAHIRI TYPING & PHOTOCOPY
�إىل/ لكاز� لتف�شيل �لزياء �لن�شائية

LAKAZA LADIES TAILORING FASHION 

�ملقبايل  علي  �شيف  �شامل  �شيخة   - منزل   - �لعني  �لعني  / من  عنو�ن  تعديل 
�لظاهره �إىل �لعني و�شط �ملدينة حي �ملربعة 202101013686 202101013686 

حممد عبد�هلل باحلب
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة تف�شيل وخياطة �ملالب�س �لن�شائية  1410907

تعديل ن�شاط / حذف خدمات �لطباعة وت�شوير �مل�شتند�ت - مبدعة  8219001.1
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�لمار�ت �لكرتوميكانيكال 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN - ذ م م رخ�شة رقم:1055556 

تعديل �إ�شم جتاري من/ �لمار�ت �لكرتوميكانيكال - ذ م م

EMIRATES ELECTRO-MECHANICAL - L L C

�إىل/ �لمار�ت ليمتد للمقاولت ذ.م.م

EMIRATESLIMITED CONTRACTING COMPANY L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع �ل�شركة:�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�شم �لتجاري:حيدر �حلارثي للم�شاريع �لعامه ومتثيل �ل�شركات
�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

عنو�ن �ل�شركة:�لعني - تاجر �أبوظبي
CN 2813565 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/�لقمة - حما�شبون قانونيون ,  كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/7/13 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2150012060 
تاريخ �لتعديل:2021/7/18

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
�م  �ل�شـــــادة/دي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

للتجميل
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2729439 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/زيرو تو 

غورميه كافيه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3827781 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�شيبان 

كافيه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3921657 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

تروبيكانا �شبا لل�شيد�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2844520 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/�يفنت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

ميكرز لتنظيم و�د�رة �ملعار�س و�لفعاليات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2808506 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/مطعم 

قالية للماأكولت �ل�شامية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2576340 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/يل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

�ليجان�س مل�شتح�شر�ت �لتجميل
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2836575 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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ويدعم  ُي�شّجع,  �لعر�ق  �إّن  فــوؤ�د ح�شني,  �لعر�قي  �خلارجية  وزيــر  قال 
�لعودة �لطوعّية للُمو�ِطنني �لر�غبني بالعودة ويرف�س �لعودة �لق�شرية 
�خلارج.  يف  �لعر�قيَّني  �لالجئني  متطلبات  تــاأمــني  �ــشــرورة  وبطالب 
تلفزيونية  د�ئــرة  لقائه عرب  �لعر�قي خــالل  وزيــر �خلارجية  و�أ�ــشــاف 
“�أنَّ  �إيلفا جوهان�شون:  مغلقة مع ُمفو�شة �ل�شوؤون �لد�خلية �لأوربية 
ظاهرة �لهجرة و�لنزوح �لتي  ي�شهدها �لعامل بني فرتة و�أخرى, ب�شبب 
بح�شب  يات ت�شتهدف �أمنها, و��شتقر�رها”,  ما تعانيه �ل�ُشُعوب من حتدِّ
بيان لوز�رة �خلارجية. وتابع �لوزير ح�شني قائاًل: �إن “�حلكومات �لتي 
��شتقبلت �ملُهاجرين �لعر�قـيِّني قامت بعمل �إن�شايّن, وننظر بكلِّ �حرت�م 
ونعتربه  �لعر�قـيِّني,  للُمهاجرين  �أر��شيها  فتحت  دولــة  لأّيــة  وتقدير 
�ملُفو�شية  �أّن  جوهان�شون  �إيلفا  �أكـــدت  جانبها,  مــن  �إيــجــابــّيــاً«.  موقفاً 
�ملُهاجرين  �إعــادة  يف  �مل�شاعدة  وتقدمي  �لطوعية  �لعودة  مع  �لأوروبــّيــة 
م�شتعدة  �ملُفو�شية  �أّن  �إىل  م�شرية  عودتهم,  عند  �ملجتمع  يف  ودجمهم 
للتعاون مع �لذين يرف�شون �لعودة بعد ح�شولهم على قر�ر�ت �لعودة. 
وبح�شب �لبيان, فاإن �للقاء بحث �أو�شاع �ملُهاجرين �لعر�قيَّني, وطالبي 
�للجوء �إىل �لحتاد �لأوروبّي ورعاية من �لحتاد �لأوروبّي, للمهاجرين 
وُم�شاَعدتهم للتقليل من معاناتهم, و�إيجاد �آليات ُم�شرتكة لبدء �حلو�ر 
ب�شاأن طالبي �للجوء يف دول �لحتاد �لأوروبّي و�لذين قد ح�شلو� على 

قر�ر�ت �لعودة من �لحتاد �لأوروبي.

ت�شلمت تون�س �شحنة م�شاعد�ت من فرن�شا تتمثل يف دفعة �أوىل من 
�إمد�د�ت �لك�شجني من �شاأنها �أن تخفف �ل�شغط على �مل�شت�شفيات.

وكان وزير �ل�شحة �لتون�شي فوزي مهدي و�شفري فرن�شا لدى تون�س 
�لتي حطت  �لفرن�شية  �لع�شكرية  �لطائرة  ��شتقبال  بار�ن يف  �أنــدري 

مبطار قرطاج �لدويل.
و�مل�شاعد�ت  �لأك�شجني  من  �أخــرى  دفعات  �إن  مهدي  �لــوزيــر  وقــال 
ما  وهــو  �ملقبل  �لثــنــني  يــوم  مــن  �عــتــبــار�ً  تون�س  �شت�شل  �لفرن�شية 
يف  نق�شاً  ت�شهد  �لتي  �مل�شت�شفيات  على  �ل�شغط  تخفيف  يف  ي�شاهم 

�لأك�شجني.
وقال �ل�شفري �لفرن�شي: “كما نعلم �لو�شع �ل�شحي يف تون�س حرج 
مع نق�س يف خمزون �لأك�شجني. وقد وجهت تون�س ند�ء �إىل �لدول 
�ل�شديقة ومن بينها فرن�شا للح�شول على �إمد�د�ت. هذه دفعة �أوىل 

و�شت�شل كميات �أخرى هامة خالل �أيام«.
�ألف جرعة من �للقاحات   800 �أي�شا مبنح تون�س  وتعهدت فرن�شا 
مبادرة  عــرب  لتون�س  �شتمنح  �أخـــرى  جرعة  �ألــف   325 �إىل  ت�شاف 

“كوفاك�س” ملنظمة �ل�شحة �لعاملية.
�أم�س  �إىل تون�س  باإر�شال م�شاعد�ت  �إيطاليا و�شوي�شر� بادرتا  وكانت 
�مل�شاعد�ت  من  جديدة  دفعة  �ملغربية  �ململكة  وجهت  فيما  �جلمعة 
و�لتجهيز�ت �لطبية عرب طائرة ع�شكرية هي �ل�شاد�شة �لتي تر�شلها 

�ململكة �إىل تون�س خالل �أيام.

�أعلن �ملركز �لوطني ملكافحة �لأمر��س يف ليبيا �لأحد عن ت�شجيل 
�أعلى �إ�شابات يومية بفريو�س كورونا بو�قع 4061 حالة.

وك�شف �ملركز, يف بيان �شحفي �ليوم, عن ت�شجيل �أعلى ن�شبة م�شابني 
 28 ت�شجيل  �إىل  , م�شري�   41% بو�قع  �لفحو�شات,  بعدد  مقارنة 

وفاة ب�شبب �لفريو�س, و 651 حالة  �شفاء.
ووفــــق �ملـــركـــز, و�ــشــل �ملــجــمــوع �لــرت�كــمــي لــالإ�ــشــابــات مــنــذ ظهور 
�ملا�شي  �لــعــام  مــن  )�آذ�ر(  مــار�ــس  �شهر  خـــالل  ليبيا  يف  �لــفــريو�ــس 
 ,3281 �لــوفــاة   حــالت  عــدد  وبلغ  �إ�شابة,  و495  �ألفا   221 �إىل 

و�ملتعافني 183 �ألفا و436 .
�ألفا   480 �أن عــدد مــن تلقو� لقاح كــورونــا بلغ  �إىل  �ملــركــز   ولــفــت  

و116 .

عوا�صم

بغد�د

طر�بل�ص

تون�ص

خطف 3 �سينيني 
وموريتانيني اثنني يف مايل 

•• باماكو-اأ ف ب

�ثنني  وموريتانيَّني  �شينّيني  ثالثة  �أّن  مــايل  يف  �مل�شّلحة  �لــقــّو�ت  �أعلنت 
يعملون يف �شركات بناء قد ُخِطفو� بالقرب من �حلدود مع موريتانيا.

 55 ُبعد نحو  �لــذي ��شتهدف موقعاً على  �إّن �لهجوم  �ملــايل  وقــال �جلي�س 
كيلومرت�ً من مدينة كو�ل يف جنوب غرب �لبالد قد دّمر �أي�شاً معّد�ت بناء, 

ّدد هّويات منّفذي �لهجوم. دون �خلو�س يف مزيد من �لتفا�شيل. ومل حُتَ
وقال م�شوؤول ع�شكري طلب عدم ك�شف هّويته �إّن “�إطالق �شر�ح �لرهائن 
�ملهاجمني  �أّن  �ملوريتانّية  “�لأخبار”  وكالة  ذكــرت  جهتها,  �أولوّيتنا«.من 
�أن  قبل  وقــود  �شهريج  يف  �لنار  �أ�شعلو�  نارّية  دّر�جـــات  على  و�شلو�  �لذين 
يلوذو� بالفر�ر.ومل يت�شّن لوكالة فر�ن�س بر�س �لتحّقق من هذه �ملعلومة 
من م�شدر م�شتقّل.ت�شهد مايل منذ 2012 �شعود�ً للجهاديني �نطالًقا 
من �شمال �لبالد, �أغرقها يف �أزمة �أمنية �متّدت �إىل و�شط �لبالد, ثم �إىل 
�لبلدين �جلارين بوركينا فا�شو و�لنيجر. وت�شّببت �أعمال �لعنف �ملتطرفة 
و�لقبلية ولأ�شباب �أخرى مبقتل �لآلف ونزوح مئات �لآلف على �لرغم من 
تدخل قو�ت �لأمم �ملتحدة و�أخرى �أر�شلتها فرن�شا ودول �إفريقية. وُتعترب 
عمليات خطف �ملاليني �أو �لأجانب �أمر� �شائعا.يف 8 ني�شان/�أبريل, ُخطف 
�ل�شحايف �لفرن�شي �أوليفييه دوبو� يف �شمال مايل.ودوبو� �شحايّف م�شتقّل 
يبلغ 46 عاماً ويعي�س ويعمل يف مايل منذ عام 2015, وعمل على تغطية 
خمتلفة.ويف  �إعــالم  و�شائل  حل�شاب  �لدولة  هذه  يف  �لأمنية  �ل�شطر�بات 
مقطع فيديو ق�شري مّدته نحو ع�شرين ثانية ُن�شر على مو�قع �لتو��شل 
ني�شان/�أبريل يف   8 �إّنــه ُخطف يف  دوبــو�  �أّيار/مايو, قال   5 �لجتماعي يف 
منطقة غاو )�شمال( على يد ما ت�شمى جماعة ن�شرة �لإ�شالم و�مل�شلمني, 

�لتحالف �لإرهابي �لرئي�شي يف منطقة �ل�شاحل.

بعد احلرب مع اإ�صرائيل .. احلزن يغلف فرحة العيد يف غزة 

عودة الهدوء اإىل امل�سجد الأق�سى بعد مواجهات 

الأردن يت�سلم ن�سف مليون جرعة من لقاح فايزر
•• عمان-اأ ف ب

فايزر  لقاح  مــن  جرعة  مليون  ن�شف  �لأحـــد  فجر  �لأردن  ت�شّلم 
مبا�شرة  للمملكة  و��شنطن  بها  تربعت  كورونا  لفريو�س  �مل�شاد 
خارج �لآلية �لعاملية لتاأمني لقاحات للدول �لفقرية “كوفاك�س«.

وذكرت وكالة �لأنباء �لأردنية �لر�شمية “برت�” �أن وزير �ل�شحة 
فر��س �لهو�ري ��شتقبل �ل�شحنة فجر �لأحد يف مطار �مللكة علياء 

�لدويل يف عمان.
�إيجابي  �أثــر  لها  �شيكون  “�ل�شحنة  �إن  قوله  �لــهــو�ري  عن  ونقلت 
وزيادة  �لــوبــاء  ملحاربة  �ملتو��شلة  �لأردنــيــة  �جلــهــود  دعــم  كبري يف 

قدرتنا على �إعطاء �ملطعوم«.

�ملجتمع من  �أجل حت�شني  “من  �للقاحات  �إعطاء  �أهمية  و�أو�شح 
�ل�شديدة, و�لعودة للحياة  و�أعر��شه  �لإ�شابة بالفريو�س  خماطر 

�لطبيعية وحتريك عجلة �لقت�شاد �لوطني«.
موقع  على  �شفحتها  على  عمان  يف  �لأمــريكــيــة  �ل�شفارة  وقــالــت 
�إن هذه �لهبة تعك�س “�أهمية �لعالقة بني �لوليات  “في�شبوك”, 
جو(  �لأمــريكــي  )�لرئي�س  �إد�رة  �لــتــز�م  وتظهر  و�لأردن  �ملتحدة 
�لعامل«.وكان  مــع  �لأمــريــكــيــة  �لــلــقــاح  �إمــــد�د�ت  مب�شاركة  بــايــدن 
م�شوؤول كبري يف �لبيت �لأبي�س قال لوكالة فر�ن�س بر�س �خلمي�س 
�ألـــف جــرعــة مــن لقاح   500 بــــد�أت �شحن  �ملــتــحــدة  �لـــوليـــات  �إن 
�آلية  ولي�س عرب  �لبلدين,  مبا�شر بني  �لأردن برتتيب  �ىل  فايزر 
منذ  �لأردن  يف  كورونا  بفريو�س  �لإ�شابات  عدد  “كوفاك�س«.وبلغ 

بدء �جلائحة, 760550, بينها 9887 وفيات.
ومن �أ�شل ع�شرة ماليني هو عدد �ل�شكان, بلغ عدد �لذين تلقو� 
بينما  �شخ�س,  مليون   1,9 نحو  �ململكة  يف  �للقاح  من  جرعتني 
تلقى نحو 2,7 مليون جرعة و�حدة. وحت�س �حلكومة �ملو�طنني 
على تلقي �للقاح, وو�شعت �ل�شبت �جر�ء�ت عقابية ملن يتخلف عن 

تلقيه.
ومن تلك �لإجر�ء�ت �إجبار موظفي �لقطاع �لعام ممن مل يتلقو� 
جرعة �أوىل من �للقاح �أو تخلفو� عن جرعة ثانية �إح�شار فح�س 

�شلبي �لنتيجة �شباح يومي �لأحد و�خلمي�س من كل �أ�شبوع.
كما حظرت �إ�شد�ر �أي ت�شريح عمل �أو جتديد �لإقامة �ل�شنوية ملن 

مل يتلق جرعة �أوىل من �للقاح �أو تخّلف عن جرعة ثانية.

•• القد�س-غزة-رويرتز

�أحبة  فــقــدو�  �لــذيــن  �لفل�شطينيون  يــرى  ل 
نــ�ــشــطــاء يف غزة  بـــني  د�رت  �لــتــي  �حلــــرب  يف 
و�إ�شر�ئيل قبل �شهرين �شببا يذكر لالحتفال 
يــــوم �لثالثاء  يــحــل  �لــــذي  بــعــيــد �لأ�ـــشـــحـــى 
�لــقــادم.ومبــنــا�ــشــبــة �لــعــيــد ��ـــشـــرتى حممود 
عي�شى �ملدر�س �ملتقاعد �لبالغ من �لعمر 73 
و��شطحبهم  لأحــفــاده  جديدة  مالب�س  عاما 
�لعام. لكنه  �أ�شحية هذ�  �إىل مزرعة لختيار 
عاما(   39( منار  �بنته  على  حــد�د  حالة  يف 
�إنهما  يقول  �للتني  عاما(   13( لينا  و�بنتها 
قتلتا ب�شاروخ �إ�شر�ئيلي دمر بيتهما يف خميم 
�لربيج يوم 13 مايو �أيار. وجنا من �لق�شف 

زوج منار وثالثة �أطفال �آخرين.
وقـــــال عــيــ�ــشــى وهــــو يــجــلــ�ــس بـــجـــو�ر �شورة 
�لأمل  لز�ل  كبار  “نحن  ملنار  كبرية  جد�رية 
ي�شكننا لكن من و�جبنا �أن نخرج �لأطفال من 
�لعيد حتى  هذ� �جلو وجنعلهم يعي�شون جو 
و�لدتهم  كفقد�ن  �أمل  من  �أ�شابهم  ما  ين�شو� 

وفقد�ن �شقيقتهم �لكربى«.
�لإ�شالمية  �ملــقــاومــة  حــركــة  حكومة  وتــقــول 
دمرت  مــنــزل   2200 �إن  غـــزة  )حــمــا�ــس( يف 
و�أ�شيب 37 �ألف منزل باأ�شر�ر جر�ء �لق�شف 
�لإ�شر�ئيلي خالل �حلرب �لتي ��شتمرت 11 

يوما بني �جلانبني يف مايو �أيار �ملا�شي.
يف  قتلى  فل�شطينيا   250 مــن  �أكــر  و�شقط 
�إ�شر�ئيل  �شنتها  �لتي  �جلوية  �لــغــار�ت  مئات 
على غزة رد� على �إطالق حما�س �شو�ريخ على 
�نتهاكات  �إنــه  �حلركة  قالت  ما  بعد  �إ�شر�ئيل 

حلقوق �لفل�شطينيني يف �لقد�س.
�إ�ــشــر�ئــيــل خالل  13 قــتــيــال يف  �ــشــقــط  كــمــا 
ل�شطر�ب  �أدى  �لـــذي  �لــ�ــشــاروخــي  �لق�شف 
�للجوء  �إىل  �لــنــا�ــس  ودفــــع  �حلـــيـــاة  مــظــاهــر 

للمخابئ.

 �صعف املبيعات
غــــزة حتــــدث مربون  �ملــا�ــشــيــة يف  �أ�ــــشــــو�ق  يف 

�لعيد.  قبل  �ملبيعات  �شعف  عــن  ومــز�رعــون 
قام  يون�س  �لأ�ــشــو�ق مبدينة خــان  �أحــد  ففي 
بــعــ�ــس �لـــزبـــائـــن بــتــحــمــيــل مـــا ��ــــشــــرتوه من 
لنقلها  �حلمري  جترها  عربات  على  �أ�شاحي 

�إىل منازلهم.
وقال �لتاجر �أبو �شليم عطوة “�ل�شنة �ل�شوق 
ب�شبب  �ملو��شي  على  �شعيف  �لقبال  �شعيف, 
�حلــ�ــشــار و�حلــــرب و�لــكــورونــا, كــل �لظروف 
�ل�شارمة  �لقيود  �إىل  م�شري�  �شعبة”  كانت 
��شتناد�  �حلدود  على  �إ�شر�ئيل  تفر�شها  �لتي 

لدو�ع �أمنية.
و�أ�شاف “�إن �شاء �هلل تثبت �لتهدئة.. �لتهدئة 

من �شالح �جلميع«.
�لرمال  حــي  �ــشــو�رع  بــاأحــد  للبيع  ك�شك  ويف 
�لــذي ميوج باحلركة يف غزة يتح�شر حممد 
�لــقــ�ــشــا�ــس عــلــى �لـــدمـــار �لــــذي حلــق مبحل 
�أن  بعد  �لقتال  �لــذي ميلكه خــالل  �لأحــذيــة 
�أحذية  من  �نت�شاله  ��شتطاع  ما  يبيع  �أ�شبح 

من و�شط �لركام.
ت�شمد  �أل  عــامــا(   23( �لق�شا�س  ويخ�شى 
بو�شاطة  �إلــيــهــا  �لــتــو�ــشــل  �لــتــي مت  �لــهــدنــة 
منذ  ��شتباكات  �أخــطــر  �أنــهــت  و�لــتــي  م�شرية 
�شنو�ت بني �لن�شطاء يف غزة و�إ�شر�ئيل. وقال 

لرويرتز “حرب جديدة ر�ح تكون م�شيبة«.
هذ� وعاد �لهدوء �إىل باحات �مل�شجد �لأق�شى 
يف مدينة �لقد�س قبل ظهر �م�س �لأحد بعد 

مو�جهات بني م�شلني وقو�ت �إ�شر�ئيلية.
وقال م�شور من رويرتز �إنه �أُعيد فتح بو�بات 
�ملــ�ــشــجــد �لــقــبــلــي �لــــذي يــوجــد فــيــه ع�شر�ت 

�مل�شلني.
ما  �عتقلت  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شرطة  �أن  و�أ�شاف 

ل يقل عن �أربعة �شبان من باحات �مل�شجد.
وكـــان مــديــر �ملــ�ــشــجــد �لأقــ�ــشــى قـــال يف وقت 
�مل�شجد  �قتحمت  �إ�شر�ئيلية  قــو�ت  �إن  �شابق 
�ل�شوت  قنابل  و�أطــلــقــت  �لفجر  �ــشــالة  بعد 

و�لر�شا�س �ملطاطي باجتاه �مل�شلني.

و�أ�شاف �ل�شيخ عمر �لك�شو�ين يف �ت�شال مع 
رويرتز “ل ز�لت �لقو�ت �لإ�شر�ئيلية حتا�شر 
ع�شر�ت �مل�شلني د�خل �مل�شجد �لقبلي بعد �أن 

�أغلقت جميع بو�بات �مل�شجد باجلنازير«.
�مل�شجد  �ــشــاحــات  �إ�ـــشـــابـــات يف  وحــــول وجــــود 
عدد  نح�س  مل  �لآن  “حتى  �لــكــ�ــشــو�ين  قــال 
�شاحات  �لإ�شعاف من  وقد مت طرد  �مل�شابني 

�مل�شجد«.
�أربـــع  لــغــايــة  �ملــ�ــشــجــد  “�قتحم  وتــابــع قــائــال 
جمــمــوعــات كــل جمــمــوعــة �أربـــعـــني متطرف 
وعدد  �خلــا�ــشــة  و�لـــقـــو�ت  �لــ�ــشــرطــة  بحماية 
و�حلر��س  �مل�شلني  عــدد  مــن  �أكـــر  �ل�شرطة 

و�ملوظفني �ملتو�جدين حلماية �ملتطرفني«.
ويــدخــل �لأجـــانـــب, ومــنــهــم مــتــدنــيــون يهود, 
حماية  حتــت  �لأقــ�ــشــى  �مل�شجد  �ــشــاحــات  �إىل 
�لقو�ت �لإ�شر�ئيلية �شمن ما يعرف بربنامج 
خالل  حمـــددة  �أوقــــات  يف  بامل�شجد  �ل�شياحة 

�شاعات �لنهار.

ويـــاأتـــي �لقـــتـــحـــام بــعــد دعــــــو�ت مـــن �لقوى 
�مل�شجد  لــلــوجــود يف  و�لإ�ــشــالمــيــة  �لــوطــنــيــة 
�لأق�شى رد� على دعو�ت �إ�شر�ئيلية لقتحامه 

�شمن ما ي�شمى “بذكرى خر�ب �لهيكل«.
�مل�شاء  منذ  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شرطة  و�نت�شرت 
عند مد�خل �لبلدة �لقدمية و�أقامت حو�جز 

وفح�شت بطاقات �ملارة.
“هذ�  بيان  يف  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شرطة  وقالت 
�شالة  بعد  �خلام�شة  �ل�شاعة  قر�بة  �ل�شباح, 
�لــفــجــر, بـــد�أ عـــدد مــن �لــ�ــشــبــان بــر�ــشــق قو�ت 
�ل�شرطة باحلجارة يف �شاحة �حلرم �لقد�شي, 
و�أ�شافت  �لو�شع”.  عــلــى  �ــشــيــطــرت  لــكــنــهــا 
ي�شود  و�لـــهـــدوء  لطبيعتها  �لأمـــــور  “عادت 
لتعليمات  �لمــتــثــال  �جلميع  ننا�شد  �ملــكــان. 

�ل�شرطة يف �مليد�ن«.
وحذرت �لرئا�شة �لفل�شطينية “من �لت�شعيد 
باقتحام  حاليا  �جلــاري  �خلطري  �لإ�شر�ئيلي 
�مل�شتوطنني لباحات �مل�شجد �لأق�شى �ملبارك, 
بــحــمــايــة قــــو�ت �لحـــتـــالل, و�إغـــــالق �لبلدة 

�لقدمية �أمام �ملو�طنني �لفل�شطينيني«.
�لنتهاكات  “��شتمر�ر  بـــيـــان  يف  و�أد�نـــــــــت 
�خلطرية للم�شتوطنني, معتربة ذلك تهديد�ً 
خطري�ً لالأمن و�ل�شتقر�ر, و��شتفز�ز�ً مل�شاعر 
�لفل�شطينيني, حمملة �حلكومة �لإ�شر�ئيلية 

م�شوؤولية هذ� �لت�شعيد«.
�لإ�شر�ئيلية  �ل�ـــشـــتـــفـــز�ز�ت  “هذه  وقـــالـــت 
ت�شكل حتدياً للمطالب �لأمريكية �لتي دعت 
�لــقــائــم يف  �لــتــاريــخــي  �لــو�ــشــع  للحفاظ على 

�لقد�س«.
و�أعــرب مكتب �لإحتــاد �لأوروبــي يف �لأر��شي 
�لفل�شطينية عن قلقه من �لأحد�ث �جلارية 

يف �مل�شجد �لأق�شى.
وقال يف بيان “يجب جتنب �أعمال �لتحري�س 

و�حرت�م �لو�شع �لقائم«.
�لإ�شر�ئيلية  �ل�شلطات  على  “يجب  و�أ�ــشــاف 
جميع  مــن  و�ملجتمعيني  �لــديــنــيــني  و�لـــقـــادة 
�لتحرك ب�شكل عاجل لتهدئة هذ�  �لأطــر�ف 

�لو�شع �ملتفجر«.

•• وا�صنطن-وكاالت

ل�شيا�شة  �ملحتملة  �لإجتـــاهـــات  حــول 
ترتك  �أن  بـــعـــد  �خلـــارجـــيـــة  �أملـــانـــيـــا 
�أنغيال مريكل من�شبها يف  �مل�شت�شارة 
ماتيو  كتب  �ملقبل,  �شبتمرب)�أيلول( 
فوماغايل يف موقع جملة “نا�شيونال 
�إنرت�شت” �لأمريكية, �أن �لعالقة بني 
برلني ومو�شكو)و�لإحتاد �ل�شوفياتي 
حا�شمة  �أهمية  ذ�ت  كانت  ذلــك(  قبل 
عقب  �لأوروبــــي  �لأمـــن  �إىل  بالن�شبة 

�نتهاء �حلرب �لعاملية �لثانية.
غــلــبــت على  �لأخــــــــرية,  �لـــعـــقـــود  ويف 
�شيا�شة  مو�شكو  حيال  برلني  موقف 
�مل�شت�شار  �أطــلــقــهــا  �لـــتـــي  �لــتــطــبــيــع 
 ,1969 عـــام  بــر�نــت  فيلي  �لــر�حــل 
�لتغيري,  لــتــعــزيــز  �ــشــمــمــت  و�لــــتــــي 
مـــن طـــريـــق �لـــتـــقـــارب. وبــنــيــت هذه 
�لــعــالقــة عــلــى �لإنـــخـــر�ط – مبــا يف 
ذلك �لتعاون يف جمال �لطاقة- منذ 
بتفكك  �نتهاء �حلرب �لباردة, مرور�ً 
توحيد  و�إعــــادة  �ل�شوفياتي  �لإحتــــاد 

�أملانيا, �لتي �شهلها �لإحتاد.
�لتخلي عن  يتم  �أنـــه مل  رغــم  وعــلــى 
�ــشــيــا�ــشــة �لــتــطــبــيــع, تــغــري �لــكــثــري يف 
�لأعــــــو�م �لأخــــــرية. وكــــان ذلـــك قبل 
ب�شم  يــتــعــلــق  مـــا  يف   2014 �أزمــــــة 
هجينة  حلرب  ودعمها  للقرم  رو�شيا 
يف �ــشــرق �أوكــر�نــيــا. ويف �لــو�قــع, كان 
م�شاألة  مر�جعة  باإعادة  يتعلق  �لأمــر 
بالن�شبة  “�لقيم يف مقابل �مل�شالح” 
�لأملانية.  �خلــارجــيــة  �ل�شيا�شة  �إىل 
�ل�شخ�شية  �لــعــالقــات  هــنــا  وتــطــغــى 
وترت�جع �لثقة �ملتبادلة. وبات �لر�أي 
لرو�شيا.  �نتقاد�ً  �أكــر  �لأملـــاين  �لعام 

وتاآكلت �شيا�شة �لتطبيع تدريجياً.

التحدي م�صاعف
و�ــشــيــكــون �لــتــحــدي �لــرئــيــ�ــشــي �أمـــام 

 16 بعد  �ل�شلطة  يتوىل  �شخ�س  �أي 
عاماً من حكم مريكل, م�شاعفاً, مع 
�حل�شم يف ما يجب فعله على �شعيد 
�لــ�ــشــيــا�ــشــة �خلـــارجـــيـــة وكــيــف ميكن 
�ملختلف  �لأولـــــويـــــات  مـــع  مـــو�ءمـــتـــه 
عــلــيــهــا مــــع �لـــ�ـــشـــركـــاء �لأوروبـــــيـــــني 

وخ�شو�شاً مع �لوليات �ملتحدة.
�لأملانية-�لرو�شية  �لعالقات  �أن  فمع 
�أي�شاً  تــنــدرج  �أهــمــتــيــهــا  لــكــن  مــهــمــة, 
عاملياً.  �مل�شارح”  “متعدد  �ــشــيــاق  يف 
عالقتها  على  برلني  حتافظ  وبينما 
�لتعامل  �إىل  بحاجة  فاإنها  مبو�شكو, 
�أي�شاً مع �أوكر�نيا وبيالرو�شيا. وعلى 
بــهــا دول  �لــتــي ت�شعر  �لــ�ــشــكــوك  رغـــم 
تتعامل  فاإنها  رو�شيا,  حيال  �أوروبــيــة 
جتـــاريـــاً مـــع �لــ�ــشــني وحتـــافـــظ على 
رو�بط قوية مع و��شنطن, يف �لوقت 
و�ل�شني  رو�ــشــيــا  فــيــه  تتعامل  �لـــذي 

و�لوليات �ملتحدة مع بع�شها.
ملغادرة  ت�شتعد  مــريكــل  فـــاإن  وهــكــذ�, 
�شيغري  طويل,  ود�ع  نهاية  يف  �مل�شهد 
�لكثري يف �لعالقة �لأملانية-�لرو�شية. 

فمن �أين ميكن �أن ياأتي �لتغيري؟
حملياً, �أي تعديل حمتمل يف �ل�شيا�شة 
�أن  �لأملــانــيــة مــن �ملحتمل  �خلــارجــيــة 
يــ�ــشــدر عـــن �لـــقـــيـــادة �لــ�ــشــيــا�ــشــيــة �أو 
�ملجمتعات �ملعرفية �أو من �ل�شناعيني 

�أو �لتجار �أو �لر�أي �لعام.

م�صالح جتارية
�ل�شناعية  �لـــ�ـــشـــركـــات  تـــــــز�ل  ول 
و�لتجارية عموماً يف �أملانيا متعاطفة 
�ملحتمل  غــــري  ومــــــن  رو�ــــشــــيــــا.  مــــع 
�لــ�ــشــركــات �لأملـــانـــيـــة عن  تــتــخــلــى  �أن 
مو�شكو  مـــع  �لــتــجــاريــة  مــ�ــشــاحلــهــا 
لل�شيا�شة  تــوجــيــه  �إعــــــادة  �أجـــــل  مـــن 
�لتعاون  �أن  �ــشــيــمــا  ل  �خلـــارجـــيـــة, 
�لإقــتــ�ــشــادي مـــع �لــ�ــشــني بـــات حتت 
ـــائـــل �لإعــــــالم  رقــــابــــة دقـــيـــقـــة. وو�ـــش
و�لأكــــادميــــيــــني ومــــر�كــــز �لأبــــحــــاث 
كــلــهــا مــنــقــ�ــشــمــة. ويــــــــرت�وح �لــــــر�أي 
حيال  و�لإنتقاد  �لتناق�س  بني  �لعام 
وقمعها  خنقها  يعترب  �لــتــي  رو�ــشــيــا, 
�لإ�شتبد�د  نظام  وتعزيز  للمعار�شني 
�لنفط  على  قــائــم  �قت�شاد  بو��شطة 
�لأملاين  �لــعــام  لــلــر�أي  و�لــغــاز, منفر�ً 
مـــن رو�ـــشـــيـــا. وهـــــذ� �ــشــيــرتك �جتـــاه 
�لــعــالقــة مــ�ــشــروطــاً, عــلــى �لأقـــــل يف 
�لوقت �حلا�شر, بالن�شبة �إىل �لقيادة 
فوز�ً  �أن  �إىل  �لكاتب  �جلــديــدة.ور�أى 
يحققه مر�شح �لإحتاد �لدميوقر�طي 
�شي�شمن  ل�ــشــيــت  �أرمـــــني  �ملــ�ــشــيــحــي 
بــعــ�ــس �لإ�ــشــتــمــر�ريــة عــلــى رغـــم �أن 
�أملـــانـــيـــا لـــن تــكــون عــلــى �لأرجــــــح هي 
نف�شها. وتعك�س �لت�شريحات �ل�شابقة 
لال�شني موقفاً متفهماً حيال رو�شيا, 
للعالقة  بــر�غــمــاتــيــة  �أكـــــر  ور�أيــــــــاً 
�لأملــانــيــة-�لــ�ــشــيــنــيــة. ومــن �ــشــاأن دور 
�أمام  �لــبــاب  يفتح  �أن  للخ�شر  �أكـــرب 

�شيناريو�ت جديدة.
�لأملانية  �ل�شيا�شة  �إن  �خلال�شة,  ويف 
�ملحلية هي يف تغري م�شتمر, �شتنبثق 
مــن هـــذ� �لجتــــاه. لــكــن ذلـــك ي�شكل 
جـــــــزء�ً و�حــــــــد�ً مــــن مـــعـــادلـــة حتدد 
�خلارجية  �لــ�ــشــيــا�ــشــة  ر�ــشــم  بــالــطــبــع 

�لأملانية لل�شنو�ت �ملقبلة.

•• بروك�صل-اأ ف ب

�أعلن م�شوؤولون �أوروبيون �أن �لحّتاد �لأوروّبي جتاوز 
تلّقو�  �لذين  �ل�شّكان  �ملتحدة لناحية معّدل  �لوليات 
جرعة لقاح و�حــدة على �لأقــّل �شّد فريو�س كورونا, 
�شّجلـــــت علـــــى  كــــانت قد  �لعجــــوز  �لقاّرة  �أّن  يف حني 
�ملــجــال مقارنة مبناطق  تــاأخــري�ً يف هــذ�  �أ�شهر  مــدى 

�أخرى.
�لأوروبية  لــلــ�ــشــوؤون  �لفرن�شي  �لــدولــة  وزيـــر  وكــتــب 
لّقح  �لأوروبـــي  “�لحتاد  �أّن  تويرت  على  بــون  كليمان 
�أكرب من �شّكانه باجلرعة �لأوىل مقارنًة  �ليوم جزء�ً 

بالوليات �ملتحدة )55,5% -55,4%(«.
موقع  �إح�شاء�ت  نا�شر�ً  ون�شرع!”,  “�شنكمل  و�أ�شاف 

“عاملنا يف �لبيانات«.
كانت ��شرت�تيجّية �لتلقيح �لأوروبية �لتي بد�أت ببطء 
ب�شبب  �ملتحدة  و�لــوليــات  �ملتحدة  باململكة  مقارنة 

نق�س �لإمد�د�ت �لكافية, 
�لأ�ــشــهــر �لأوىل من  �نــتــقــاد�ت وجـــدل خــالل  مو�شع 
�لتي  �لأوروبــيــة  �ملفّو�شية  �لنتقاد�ت  وطالت  �لعام. 

للدول  �للقاحات  طلبّيات  تن�شيق  عن  م�شوؤولة  كانت 
�لأع�شاء �لـ27.

�لــد�خــلــّيــة تيريي  �ملــفــّو�ــس �لأوروبـــــي لل�شوق  وكــتــب 
حتّقق.  وقد  بذلك  وعدنا  “لقد  تويرت  على  بريتون 
�لحّتـــــاد �لأوروبـــــــي جتــــاوز هـــذ� �لأ�ـــشـــبـــوع �لوليات 
�لــعــامل لناحية  يف  �لــقــاّرة �لأوىل”  و�أ�ــشــبــح  �ملــتــحــدة 

تلقيح �ل�شّكان.
قيادة  م�شوؤولّية  �إليه  �أوِكــلــت  �لــذي  �مل�شوؤول  و�أ�ــشــاف 
و�لتزّود  �للقاحات  �إنتاج  زيادة  جمموعة عمل هدفها 
ـــه جنــاح ميكننا  �إّن وتــ�ــشــامــن.  “كفاءة  ــــا  �أوروب بها يف 

جميعا �أن نفخر به«.
“�لتاأّخر  حــول  �جلــدل  ذروة  ويف  �شباط/فرب�ير,  يف 
�أقّرت رئي�شة �ملفّو�شية �أور�شول فون دير  �لأوروبي”, 
ليني بارتكاب “�أخطاء”. وقالت وقتذ�ك “لقد قّللنا 
كّنا  �ل�شخم  بالإنتاج  �ملرتبطة  �ل�شعوبات  �شاأن  من 
متفائلني جّد�ً, ورمّبا كّنا و�ثقني للغاية ب�شاأن ت�شليم 

�جلرعات �ملطلوبة يف �لوقت �ملنا�شب«.
لكّنها �أ�شافت �أّن “�ملعركة �شّد �لفريو�س لي�شت َعْدو�ً 

�شريعاً, �إّنها مار�ثون يتطّلب �لتحّمل و�ملثابرة«.

هل توا�سل اأملانيا �سيا�سة التطبيع
 مع رو�سيا بعد مريكل؟

الحتاد الأوروبي يتجاوز الوليات 
املتحدة بجرعات اللقاح 
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عربي ودويل

•• عوا�صم-وكاالت

يف در��شة مطولة, ك�شف �ملحا�شر �لز�ئر و�لباحث يف كلية كينغز 
تركيا  كذبت  كيف  وولــدمــان  �شاميون  �لــدكــتــور  بلندن  كــولــدج 
باأنها �بتعدت عن �لغرب لأن �لأخــري مل يت�شامن  عدما �دعت 
�إليه خالل حماولة �لنقالب  باأم�س �حلاجة  معها حني كانت 
�شنة 2016.وحتت عنو�ن “كذبة �أردوغــان �لكبرية: ملاذ� �أعاد 
حذر وولدمان  �لرئي�س �لرتكي كتابة تاريخ �نقالب 2016”, 
يف �شحيفة “هاآرت�س” �شناع �لقر�ر و�لباحثني �لغربيني من �أن 
تنطلي عليهم خدعة تركيا. وذّكر بالتفا�شيل و�لأوقات �لدقيقة 
�لت�شامن مع  �أ�ــشــرع مــن حلفائها �جلــدد يف  �لــغــرب  كــان  كيف 
تركيا  �بتعاد  كان  باخت�شار,  �لر�شمية.  موؤ�ش�شاتها  ودعم  �أنقرة 

عن �لغرب خيار �أردوغان وحماولة �لنقالب حجة لتنفيذه.

هل ت�صحح اأنقرة اأخطاءها؟
�له�شة  تركيا  �نــهــارت دميــوقــر�طــيــة  �لنــقــالب,  منذ حمــاولــة 
و�بتعدت �لبالد يف توجهاتها �خلارجية عن �لغرب وحتالفت مع 
رو�شيا و�ل�شني وقطر و�إير�ن. حاولت تركيا يف �لأ�شهر �لأخرية 
حت�شني عالقاتها مع حلفائها �لتقليديني. بقي �أردوغان �شامتاً 
جتاه �عرت�ف �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن بالإبادة �لأرمينية 
�ل�شهر  �لأطــلــ�ــشــي  �شمال  حلف  قمة  هام�س  على  �لتقيا  حــني 

�ملا�شي.
�ليونان  �لنز�ع مع  �ملتو�شط وتفادت  �لبحر  �أنقرة يف  وتر�جعت 
وقرب�س و�لحتاد �لأوروبي وهي ت�شعى للم�شاحلة مع �إ�شر�ئيل 
وم�شر. لكن �لكاتب يرى عدم وجود موؤ�شر�ت و��شحة عن مدى 
��شتمر�ر �ل�شيا�شة �جلديدة ومدى ��شتعد�د �ملفاو�شني �لأتر�ك 
للت�شكيك هو  �لأ�شا�شي  و�ل�شبب  �ملجال.  بعيد�ً يف هذ�  للذهاب 
�لت�شل�شل �لزمني �لذي يدعيه �أردوغان ب�شاأن ما حدث يف يوليو 
�ملتز�يد  �لقمعي  �أ�شا�شياً حلكمه  �أ�شبح  2016 و�لذي  )متوز( 

ول�شيا�شاته �خلارجية.
تركيا معزولة و�صعبيته متدنية

�حلكومة  تــروج  �لغربيني,  حلفائها  عــن  �أنــقــرة  �بتعاد  لتربير 
 16-15 ليلة  ح�شل  مــا  حــول  ل�شرديتها  با�شتمر�ر  �لرتكية 
�إىل  �لغربية مل تقف  �لدول  �أن  يوليو �لنقالبية و�لتي تدعي 
 11 بــاأنــه  �لـــذي ي�شفه �لبع�س  تــركــيــا حلــظــة �حلـــدث  جــانــب 
�شبتمرب �خلا�س باأنقرة. وت�شمل �ل�شردية �لرتكية, �إ�شافة �إىل 
�لغربية  تاأخر �لدول  �لغربية ملحاولة �لنقالب,  �لإد�نــة  نق�س 
�ملو��شاة.  وتــقــدمي  معها  �لــتــ�ــشــامــن  و�إظـــهـــار  تــركــيــا  زيــــارة  يف 
��شتخدم �أردوغان هذه �ل�شردية لإ�شفاء �ل�شرعية على �شيا�شته 
�خلارجية �لتي تركت بالده مهم�شة على �ل�شاحة �لدولية مع 
جلميع  �ملتد�عي  �قت�شادها  يحتاج  وقت  يف  �لأ�شدقاء  من  قلة 
وحزبه  �أردوغـــان  �شعبيتا  ت�شتمر  وقــت  ويف  �ملمكنة,  �مل�شاعد�ت 

بالنخفا�س.
ر�شائل  وجهت  �لغربية  و�لـــدول  �ملنظمات  �أن  وولــدمــان  يــوؤكــد 
كان  ومــوؤ�ــشــ�ــشــات, حــني  وحــكــومــة  �شعباً  تــركــيــا,  لــدعــم  �شريعة 
�لغربية  �لـــدول  باإمكان  كــان  و�إذ�  م�شتمر�ً.  يــز�ل  ل  �لنــقــالب 
�إر�شال موفدين ب�شكل �أ�شرع �إىل �أنقرة خالل �لفرتة �لتي تلت 
يف  منها  �أبــطــاأ  و�ل�شني  رو�شيا  كانت  مبا�شر,  ب�شكل  �لنــقــالب 

�إر�شال م�شوؤوليها �إىل تركيا.

تذكري �صروري
�إقامة  �أجــل  من  �لنــقــالب  ليلة  ح�شل  ملا  �شريع  ��شتعر��س  يف 
مقارنة دقيقة, يذّكر وولدمان باأنه عند حو�يل �ل�شاعة �لعا�شرة 
م�شاء من 15 يوليو بتوقيت تركيا, �نت�شرت �أخبار عن �نقالب 
بعد �شماع طلقات نارية د�خل �ملقر�ت �لع�شكرية يف �أنقرة. خالل 
كان  �إذ�  مــا  و��شحاً  يكن  مل  يوليو,   16 مــن  �لأوىل  �ل�شاعات 
�أن تورك  �أن  �شي  �شبكة  �أردوغـــان على  �أطــل  �شينجح.  �لنقالب 
12:25 فجر�ً, يف حني دعا  �ل�شاعة  عرب هاتفه �خللوي عند 
�ملو�طنني  يلدرمي  علي  بن  �لـــوزر�ء  رئي�س  مثل  �آخـــرون  وزر�ء 
�لنقالب  م�شار  كان  �لنقالب.  ومو�جهة  �ل�شارع  �إىل  للنزول 

قيد �لتكهن حتى حني بد� �أن �لقو�ت �ملناوئة لالنقالب متتعت 
باليد �لعليا.على �شبيل �ملثال, مت توقيف �أول جمموعة �نقالبية 
من �جلنود عند �ل�شاعة �لثانية فجر�ً, وعند �لثانية و�لن�شف 
فجر�ً مت �إ�شقاط مروحية تابعة لالنقالبيني. مع ذلك, وعند 
�لربملان �لرتكي من �جلو  �لنقالبيون  2:42 ق�شف  �ل�شاعة 
وكررو� ذلك بعد �شبع دقائق, بينما ذكرت �لتقارير �أن �مل�شرعني 
تي  �شبكة  ��شتاأنفت  �لربملان. وحني  كانو� يف خمباأ حتت مبنى 
تورك  �أن  �أن  �شي  بث  �نقطع  �لثالثة فجر�ً,  �ل�شاعة  بثها  تي  �آر 
عقب دخول جنود مو�لني لالنقالب غرفة �لتحكم بعد ثالثني 
�إذ  فــجــر�ً,  �لر�بعة  حــو�يل  عند  �لنعطاف  نقطة  كانت  دقيقة. 
متفادية  ��شطنبول  مــطــار  يف  �أردوغـــــان  طــائــرة  حطت  بعدما 
�أمام منا�شريه  �أردوغــان  �أطل  �لقب�س عليه,  �إلقاء  �أو  �إ�شقاطها 
لإثــارة �لزخم �شد �لنقالبيني. وبعد �شاعتني, حتدث جمدد�ً 
�إىل �حل�شود �ملتجمعة حني بد� �أن للقو�ت �حلكومية �ليد �لعليا. 
على �لرغم من ذلك, ��شتمر �لقتال. ومع هزمية �لنقالبيني 
يف وقت متاأخر من �شباح 16 يوليو, لقي 240 مو�طناً تركياً 

حتفهم.

بروك�صل الأ�صرع ووا�صنطن الأبرز
�لأوىل  �ل�شاعات  خالل  �لغربية  للعو��شم  �لأ�شا�شي  �لفعل  رد 
�ملعربة عن  و�لتغريد�ت  �لبيانات  �إ�شد�ر  لالنقالب جتلى عرب 
�لقلق من �لتطور�ت وعرب تقدمي �لن�شائح ملو�طنيها يف تركيا. 
�أعلنت �لدول و�ملوؤ�ش�شات �لغربية دعمها  ومع تطور �لأحــد�ث, 

�لو��شح لرتكيا �شد �لنقالب.
دعت  تــركــيــا,  بتوقيت  يوليو   16 مــن   12:40 �ل�شاعة  عند 
ــــــي  �ملــنــ�ــشــقــة �لــعــلــيــا لــلــ�ــشــوؤون �خلـــارجـــيـــة يف �لحتـــــاد �لأوروب
�ملوؤ�ش�شات  و�حــرت�م  �لنف�س  “�شبط  �إىل  موغرييني  فيديريكا 
�لأمني  غــرد   1:18 �ل�شاعة  وعند  لرتكيا.  �لدميوقر�طية” 
�أن “�أي حماولة  �لعام ملجل�س �أوروبا ثوربيورن جاغالند كاتباً 
دولة ع�شو مبجل�س  يف  �ملنتخبني دميوقر�طياً  �لقادة  لإطاحة 
�لتغريدة حني كانت نتيجة  جــاءت  �أوروبــا هي غري مقبولة”. 
حتدث  مــن  �شاعات  قبل  وحتى  �لو�شوح  مــن  بعيدة  �لنــقــالب 

�أردوغان �إىل منا�شريه يف مطار �أتاتورك �لدويل.
يعتقد وولدمان �أن �أهم موقف كان ذ�ك �لذي �تخذته �لوليات 
موقف  كــان  لرتكيا.  �لأ�شا�شي  �لغربي  �حلليف  وهــي  �ملتحدة, 
و��شنطن ل لب�س فيه. عند �ل�شاعة 2:07 فجر�ً, �أي حني مل 
يكن ميز�ن �لقوة قد �ت�شح بعد, غردت وز�رة �خلارجية �أن جون 
كريي و�لرئي�س بار�ك �أوباما و�فقا على �أنه ينبغي “على جميع 
دميوقر�طياً,  �ملنتخبة  تركيا  حكومة  دعــم  تركيا  يف  �لأطـــر�ف 
�إظهار �شبط �لنف�س, تفادي �لعنف”. وبعد �أقل من 30 دقيقة, 
�لرتكي  بنظريه  �ت�شل  �أنــه  تويرت  على  متابعيه  كــريي  �أخطر 
مولود جاوي�س �أوغلو معرباً عن “�لدعم )�لأمريكي( �ملطلق«.

ان�صمام اأملانيا واإ�صبانيا وبريطانيا والأطل�صي
عــنــد �لــ�ــشــاعــة 2:08 فـــجـــر�ً, غـــرد رئــيــ�ــس مــكــتــب �لإعـــــالم يف 
�حرت�م  وجــوب  �إىل  م�شري�ً  �شيربت  �شتيفان  �لأملانية  �حلكومة 
�لأمني  �شريعاً  ذلــك  يف  تبعه  تركيا.  يف  �لدميوقر�طي  �لنظام 
بياناً  �أ�شدر  �إذ  �شتولتنربغ  ين�س  �لأطل�شي  �شمال  حللف  �لعام 
�ت�شل  �أنــــه  فيهما  ذكـــر   2:34 �لــ�ــشــاعــة  عــنــد  تــغــريــدة  وكــتــب 
�لنف�س, و�لحرت�م  “�لهدوء و�شبط  �إىل  �أوغلو ودعا  بجاوي�س 
�لكامل ملوؤ�ش�شات تركيا �لدميوقر�طية ود�شتورها” م�شيفاً �أن 

“تركيا هي حليف قّيم للناتو«.
بعد �شاعة, وقبل �أن يلقي �أردوغان خطابه من مطار ��شطنبول, 
�أن  كاتباً  ر�خــوي  ماريانو  �لإ�شباين حينها  �لــوزر�ء  رئي�س  غرد 
تركيا,  �لــدميــوقــر�طــي يف  �لــد�ــشــتــوري  �لــنــظــام  “تدعم  دولــتــه 
�أ�شدر  فــجــر�ً,   3:10 �ل�شاعة  عند  وحليفة”.  �شديقة  دولــة 
رئي�س جمل�س �أوروبا دونالد تا�شك ورئي�س �ملفو�شية �لأوروبية 
جاء  م�شرتكاً  بياناً  موغرييني  وفيديريكا  يونكر  جان-كلود 
�ملنتخبة  �حلــكــومــة  بالكامل  �لأوروبـــــي  �لحتـــاد  “يدعم  فــيــه: 
دميوقر�طياً, موؤ�ش�شات �لدولة وحكم �لقانون. ندعو �إىل عودة 

بكلمات �أخرى, وقبل �أن  �شريعة للنظام �لد�شتوري يف تركيا”. 
ُيعرف م�شري �لنقالب, ح�شلت �حلكومة �لرتكية وموؤ�ش�شاتها 
�لدميوقر�طية على فائ�س �لدعم من حلفائها �لأ�شا�شيني يف 
 16 �لغرب. وبعدما ك�شبت �لقو�ت �حلكومية �ليد �لعليا نهار 

يوليو, برز �ملزيد من �لت�شريحات �لد�عمة.
جون�شون  بوري�س  حينها  �لــربيــطــاين  �خلــارجــيــة  وزيـــر  �ت�شل 
�ملتحدة  �ململكة  “�لت�شديد على دعم  �أجل  بنظريه �لرتكي من 
حلكومة �لبالد �ملنتخبة دميوقر�طياً”. و�أعرب وزير �خلارجية 
�لإيطايل عن “�رتياحه” لف�شل �لنقالب, بينما �أعربت �إ�شبانيا 
عن �أ�شفها للخ�شائر يف �لأرو�ح وعن تعازيها لعائالت �ل�شحايا 
و�ملو�طنني و�ل�شلطات يف تركيا. من جهتها, �شجبت �مل�شت�شارة 
“ماأ�شوي”  لأمــر  �إنــه  قائلة  �لنقالب  مريكل  �أجنيال  �لأملانية 
دفـــع �لــعــديــد مــن �لأ�ــشــخــا�ــس حــيــاتــهــم ثــمــن هـــذ� �لنقالب. 
�أملانيا.  يف  �لقانون  وحكم  للدميوقر�طية  بالدها  دعــم  و�أكــدت 
وعاودت موغرييني �إ�شد�ر بيان ر�شمي يدين �لنقالب ويدعم 
تعازيها  عــن  �أعــربــت  كما  تركيا  يف  �لدميوقر�طية  �ملوؤ�ش�شات 

لعائالت �ل�شحايا.

ماذا عن اإيران؟
يف  عنها  بالتخلي  مـــر�ر�ً  �لــغــرب  �تهمت  تركيا  �أن  �إىل  بالنظر 
وقت �حلاجة, �شيتوقع �ملرء �أن يكون حلفاوؤها �جلدد من غري 
�لغربيني �أ�شرع يف دعم تركيا ليلة �لنقالب. لكن مل يكن �لأمر 
�إير�ن هي �ملثل �لأول على ذلك.  كذلك حتماً, بح�شب �لكاتب. 
�شعت تركيا �إىل بناء عالقات �أقوى معها. وحتى قبل �لتو�شل 
�لر�شمي  تركيا  بنك  �إيـــر�ن  ��شتخدمت  �لــنــووي,  �لتــفــاق  �إىل 
لتقوي�س �لعقوبات �لدولية عليها وفقاً ملخطط �لذهب مقابل 
�لنفط. لكن طهر�ن مل تتغلب على �لغرب يف دعمها لأنقرة ليلة 

�لنقالب.
يف 16 يوليو, وعند �ل�شاعة 12:45 فجر�ً د�ئماً بتوقيت تركيا, 
وزيــر �خلارجية  �أعــرب  بيان موغرييني,  دقائق عدة من  وبعد 
حممد جو�د ظريف عن قلقه �لعميق من �لأزمة م�شيفاً, من 
دون �أي �لتز�م, �أن “�ل�شتقر�ر, �لدميوقر�طية و�شالمة �ل�شعب 
�لرتكي ذ�ت �أهمية ق�شوى”. ومل يحدد ظريف معار�شة بالده 
“دفاع  �أن  �إىل  3:43 فجر�ً م�شري�ً  �إل عند �ل�شاعة  لالنقالب 
يثبت  �ملنتخبة  وحكومته  �لدميوقر�طية  عن  �لرتكي  �ل�شعب 
�أتى  �أخـــرى,  بكلمات  منطقتنا”.  يف  لالنقالبات  مــكــان  ل  �أن 
ت�شامن �إير�ن مع تركيا بعد ت�شامن �لوليات �ملتحدة و�لحتاد 

�لأوروبي وغالبية �لدول �لغربية معها.

تاأخر رو�صيا وال�صني
وجهت �ل�شني عند �ل�شاعة 7:39 من �شباح 16 يوليو دعوة 
وقت  �أ�شرع  يف  و�ل�شتقر�ر  �لنظام  “��شتعادة  �أجــل  من  لرتكيا 
�خلارجية  وزيــر  كــان  فجر�ً,   1012: �ل�شاعة  وعند  ممكن”. 
�لرو�شي �شريغي لفروف و�قفاً �إىل جانب م�شيفه كريي �لذي 
�لتطور�ت يف  �لأ�شا�شية حول  للتو عن خماوفه  �أعــرب  كان قد 
�لدماء  �إر�قـــة  تــفــادي  �ملهم  مــن  �إنــه  مبهم  ب�شكل  فقال  تركيا, 
وت�شوية �لأمور �شمن �إطار د�شتوري. مع تطور �لأحد�ث, قالت 
وز�رة �خلارجية �لرو�شية �إن “�أ�شد ما كان يقلقها” يف �لو�شع 
�أنه ��شتجد على “خلفية �لتهديد�ت �لإرهابية �ملوجودة يف هذ� 

�لبلد و�لنز�ع �مل�شلح يف �ملنطقة«.
وعند حو�يل �ل�شاعة 2:06 فجر�ً, قال �لناطق با�شم �لكرملني 
دميرتي بي�شكوف �إن مو�شكو كانت “قلقة للغاية” من �لأخبار 
�لــو�ردة من تركيا. مل تعرب بيانات بيجينغ ومو�شكو �ملقت�شبة 
عن �لت�شامن وهي �أقل دعماً بكثري من �لبيانات �ل�شادرة عن 
بح�شب  �ل�شمالية  و�أمريكا  �أوروبــا  يف  �لتقليديني  تركيا  حلفاء 

�لكاتب.
�ملظهر �لوحيد ملا ي�شبه �لتو��شل �لرو�شي �ملميز مع تركيا جاء 
 9:20 �ل�شاعة  �أ�شدرت  عندما  �لرو�شية  �خلارجية  وز�رة  من 
�مل�شاكل  ت�شوية  “على  تركيا  ح�س  بياناً  يوليو   16 �شباح  من 
�لد�شتوري”  �لنظام  �حـــرت�م  ومــع  �لــقــوة,  ��شتخد�م  دون  مــن 

�ملنتخبة  تركيا  “قيادة  مــع  للعمل  جاهزيتها  عــن  �أعــربــت  كما 
�شرعياً”. جاءت هذه �لكلمات متاأخرة, بعد هزمية �لنقالبيني, 
�لذي  وود�ً  �لأكــر �شر�حة  �لدعم  باملقارنة مع  �شاحبة  وكانت 
ح�شلت عليه تركيا من �لغرب. بب�شاطة �إن �لزعم باأن �لغرب مل 

يظهر دعمه لرتكيا غري �شحيح على �لإطالق.

ماذا عن الوفود الغربية الر�صمية؟
�لقائم  �لــرتكــيــة  �ل�شردية  مــن  �لآخـــر  �لــوجــه  وولــدمــان  يفّند 
�مل�شتوى  رفيعي  ممثلني  �إر�شال  يف  كثري�ً  تاأخر  �لغرب  �أن  على 
بالرئي�س �لرتكي لالإعر�ب عن �شد�قة  �أو يف �لت�شال هاتفياً 
حقيقية, وعو�شاً عن ذلك, �نتقدت �لدول �لغربية �لقمع �لذي 
من  �لآخــر  للوجه  وفقاً  �لفا�شل,  �لنقالب  بعد  �أنقرة  مار�شته 
فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�س  �أن  �إىل  �لأتـــر�ك  ي�شري  �ل�شردية. 
بوتني �ت�شل باأردوغان يف 17 يوليو بينما قام �أمري قطر بذلك 
قبل يوم و�حد. �أما �لرئي�س �أوباما فلم يت�شل بنظريه �لرتكي 
�إل يف 19 يوليو. تتجاهل هذه �حلجة �ملع�شلة �ل�شارخة �لتي 
تو�جه �مل�شوؤولني �لأمريكيني و�لأوروبيني. يريد هوؤلء �شجب 
�لنقالب على �أنه مناق�س للدميوقر�طية و�لنظام �لد�شتوري, 
نو�ياه  يخِف  مل  تركياً  رئي�شاً  �شري�قبون  �لتالية  �للحظة  ويف 

حتى ب�شن حملة تطهري �شاملة �شد خ�شومه �ل�شيا�شيني.
مــن �جلــديــر ذكـــره �أنـــه حتى قبل �لنــقــالب, فــر�ــس �أردوغــــان 
 ,2012 تركيا. يف  هائاًل على دميوقر�طية  وحكومته �شغطاً 
و�شفت منظمة “مر��شلون بال حدود” تركيا كو�حد من �أكرب 
�شجون �ل�شحافيني حول �لعامل. ويف 2013, ر�قب �لعامل كيف 
قمعت �أنقرة ب�شكل وح�شي تظاهرة �شلمية �شد تدمري حديقة 
غيزي. بعدها, مت �شن قانون لتقييد �حلريات على �لإنرتنت. 
جتدد  و�أدى  �لأكـــر�د  مع  �ل�شالم  م�شار  �نهار   ,2015 بحلول 
�لنز�ع �إىل مقتل �ملئات ونزوح ع�شر�ت �لآلف و�عتقال �لعديد 
)ت�شرين  نوفمرب  يف  بعدها,  �لكردية.  �ل�شيا�شية  �لوجوه  من 
�لثاين(, �أعلن مر�قبون دوليون �أن �لنتخابات �لعامة يف �لبالد 

�شابها “�خلوف” و”�لظلم«.
يوليو   16 يف  يناق�س  �حلــاكــم  �حلـــزب  كـــان  نف�شه,  �لــوقــت  يف 
�لــتــايل, من  �ليوم  ويف  �لإعـــد�م.  بعقوبة  �لعمل  �إعـــادة  �حتمال 
�آلف   6 �حتجاز  كان مقباًل, مت  �لتطهري  �أن  �إىل  �إ�شارة  خالل 
�شخ�س مع توقعات بارتفاع �لعدد يف �لأيام و�لأ�شابيع �لالحقة 
�أردوغان  و�أعلن  �لآلف.  مئات  �لرقم  بلغ  ما ح�شل حيث  وهو 
�أن �لنقالب كان “هدية من �هلل” منحته �لقدرة على  �شريعاً 
وثمة م�شاكل �أخرى كان يو�جهها  �إعادة ر�شم “تركيا جديدة”. 

�لغرب.

الأمن والرمزية
2015, تدهور �لو�شع �لأمني �لد�خلي ب�شدة.  بدء�ً من �شنة 
د�ع�س  يد  على  متز�منة  �إرهابية  هجمات  تو�جه  تركيا  كانت 
وحزب �لعمال �لكرد�شتاين. يف �أكتوبر )ت�شرين �لأول( 2015, 
خارج  نف�شيهما  �نــتــحــاريــان  فجر  بعدما  مدنيني   109 ُقــتــل 
 ,2016 �لثاين(  يناير )كانون  �أنقرة. ويف  حمطة قطار�ت يف 
�أملان  �شياح   10 بينهم  من  �شخ�شاً   12 د�ع�شي  �نتحاري  قتل 
جمدد�ً  ��شطنبول  د�عــ�ــس  هاجم  �شهرين,  بعد  ��شطنبول.  يف 
قتل  نف�شه  �ل�شهر  ويف  و�إيــر�نــَيــني.  �إ�شر�ئيليني  ثالثة  قــاتــاًل 
ويف  للبا�شات.  حمطة  تفجري  عرب  �شخ�شاً   37 �لعمال  حــزب 
2016, �شن د�ع�س �عتد�ءين ُقتل ب�شببهما  يونيو )حزير�ن( 
112 �شخ�شاً. وقبل ذلك ب�شتة �أ�شهر, فجر حزب �لعمال قنبلة 
يف  �لعمال  �أحــد  قاتاًل  ��شطنبول  كوكجن يف  �شبيحة  يف مطار 

�ملطار.
بعبارة �أخرى, وخالل �أقل من �شتة �أ�شهر, هوجم مطار ��شطنبول 
�لأ�شا�شي كما مطار�ت جتارية �أخرى. كان معنى ذلك �أن �شفر 
يكن  مل  �لت�شامن  �إبــد�ء  �أجــل  من  تركيا  �إىل  �لغربيني  �لقادة 
�أمر�ً ي�شري�ً بل حمفوفاً باملخاطر �لأمنية وباملخاطر �ل�شيا�شية 
�حلزب  يف  بارزين  م�شوؤولني  م�شافحة  تف�شري  �حتمال  ب�شاأن 
�حلاكم على �أنها مو�فقة �شمنية على ممار�شة �أنقرة �لتطهري 

�ل�شيا�شي. وكان بالإمكان تف�شريها �أي�شاً على �أنها رخ�شة مل�شي 
�لرئي�س قدماً يف م�شاعيه حينها لتعزيز �شالحياته �ل�شلطوية 
ما ح�شل  د�شتوري, وهو  “�نقالب”  �لقيود عنها �شمن  ورفــع 

يف 2018.

ومع ذلك...
�أر�شلت  و�لأمــنــيــة,  �للوج�شتية  �ملع�شالت  كــل  مــن  �لــرغــم  على 
معها.  ت�شامنهم  لإبــد�ء  تركيا  �إىل  م�شوؤوليها  �لغربية  �لــدول 
وزير  لندن  �أوفـــدت  �لنــقــالب,  �أيـــام على حمــاولــة  بعد خم�شة 
�إىل  دونــكــان  �ألن  �ل�شري  و�لكومنولث  �خلــارج  ل�شوؤون  �لــدولــة 
�أنقرة حيث ز�ر �لربملان و�لتقى برئي�س �لوزر�ء حينها يلدرمي. 
بوري�س  بينهم  مــن  �آخــريــن  بريطانيني  وزر�ء  زيـــار�ت  تبعتها 
ل  مــوؤ�مــرة  نظريات  و�نت�شرت  )�أيــلــول(.  �شبتمرب  جون�شون يف 
كررها  وقد  �لرتكية  للحكومة  �ملو�لية  �ل�شحف  يف  لها  �أ�شا�س 
�لنــقــالب. مع  و��شنطن وقفت خلف  �أن  �أتــر�ك عن  �شيا�شيون 
�جلرن�ل  �لأمريكي  �جلي�س  يف  �لأركـــان  هيئة  رئي�س  ز�ر  ذلــك, 
وبيلدرمي  �لرتكي  بنظريه  �لتقى  حني  �أنقرة  د�نــفــورد  جــوزف 
نف�شه يف �لأول من �أغ�شط�س )�آب( 2016. ويف وقت لحق من 
�ل�شهر نف�شه, ز�ر نائب �لرئي�س حينها جو بايدن تركيا ليجتمع 

بيلدرمي و�أردوغان.
وز�ر جاغالند من جمل�س �أوروبا تركيا يف �لثالث من �أغ�شط�س, 
تركيا وكذلك  �إىل  �شتولتنربغ  ين�س  �شبتمرب, توجه  �أو�ئــل  ويف 
�جلو�ر  ل�شيا�شة  �لأوروبــي  �لحتــاد  ومفو�س  فعلت موغرييني 
ومفاو�شات �لتو�شع جوهان�س هان وعقدو� حمادثات مع وزير 

�خلارجية �لرتكي جاوي�س �أوغلو.

هل كانت وفود ال�صني ورو�صيا اأ�صرع؟
مل تكن زيارة رو�شيا و�ل�شني �إىل تركيا �أ�شرع حقاً. ومل تر�شال 
نائب  �ل�شني  �أر�شلت  �أغ�شط�س,   3 يف  �أي�شاً.  م�شوؤوليهما  �أبــرز 
من  حـــِذر  خــيــار  وهــو  تركيا  �إىل  مينغ  جــانــغ  خارجيتها  وزيـــر 
�شناعة  يف  تــاأثــري  ذ�ت  �شخ�شية  يــكــن  مل  مينغ  لأن  بيجينغ, 
 13 �إل يف  �أما وزير �خلارجية �ل�شيني فلم يزر تركيا  �لقر�ر. 

نوفمرب )ت�شرين �لثاين(.
�لأركـــان  هيئة  رئي�س  هــو  رو�شيا  �أر�شلته  �لـــذي  �لأول  و�ملــوفــد 
�إىل تركيا حتى  �لذي مل ي�شل  �لرو�شي فالريي غري��شيموف 
تكن  مل  غري��شيموف  زيـــارة  لكن  )�أيـــلـــول(.  �شبتمرب  �أو��ــشــط 
�أ�شاًل لإظهار �لت�شامن, بل ملناق�شة عملية درع �لفر�ت. بحلول 
ذلك �لوقت, كان بايدن وموغرييني و�شتولتنربغ قد �شبق لهم 
بوتني  زيــارة من  على  �أنقرة  تركيا. ومل حت�شل  �إىل  ذهبو�  �أن 
خم�ش�شة للت�شامن معها. غري �أن �لأخري توجه �شريعاً يف 10 
�أكتوبر )ت�شرين �لأول( �إىل �أنقرة ملناق�شة خط �أنابيب تركي�س 
�ــشــرتمي. عو�شاً عــن ذلـــك, كــان �أردوغــــان هــو �لـــذي �شافر �إىل 
مع  جنب  �إىل  جنباً  للوقوف   2016 �أغ�شط�س  �أو�ئــل  مو�شكو 

�لرئي�س �لرو�شي �لذي و�شفه بـ”�شديقي �لعزيز«.
�إىل  �شريعاً  �أن بوتني مل يوفد وزير خارجيته  �لرغم من  على 
تركيا وب�شرف �لنظر عن �أن �لقمة هدفت �إىل تليني �لعالقات 
 ,2015 �شنة  �شوريا  يف  رو�شية  مقاتلة  تركيا  �أ�شقطت  بعدما 
قال �أردوغان لبوتني: “�إن �ت�شالك مبا�شرة بعد �لنقالب كان 

مفرحاً جد�ً يل ولقيادتنا ول�شعبنا«.

لعدم الوقوع يف اخلديعة
يوؤكد وولدمان �أن �أردوغان �تخذ قر�ر�ً و�عياً باإعطاء �لأولوية 
يف �ل�شيا�شة �خلارجية �إىل مو�شكو عو�شاً عن و��شنطن وبرلني 
وبــروكــ�ــشــل ومل يــكــن خــيــاره مــبــنــيــاً عــلــى مــعــيــار مــن ��شتنكر 
�أعـــو�م على  بعد خم�شة  �لآن,  و�أقــــوى.  �أ�ــشــرع  ب�شكل  �لنــقــالب 
حماولة �لنقالب, وعقب تطهري �أردوغــان �لذي طال �جلي�س 
و�لق�شاة,  و�ل�شحافيني  و�ملعلمني  و�لــنــو�ب  �لعامة  و�خلــدمــة 
�لرتكية, على �شناع  �عتقال خارج �حلــدود  بعمليات  م�شحوبة 
مبا  ينخدعو�  �أل  �لغربيني  و�ملحللني  و�لأكــادميــيــني  �لــقــر�ر 

تقوله �أنقرة, مهما �شرخت, �أكان يف �لد�خل �أو �خلارج.

ملاذا اأعاد الرئي�س الرتكي كتابة تاريخ انقالب 2016

بع���د خم�س����ة اأع����وام... تفني���د لك���ذبة اأردوغ���ان الكبي����رة

وا�سنطن بو�ست: طريق الكاظمي طويل ولكنه على الأقل...انطلق
•• وا�صنطن-وكاالت

بعد ثمانية ع�شر عاماً من �لغزو �لأمريكي �لذي �أطاح ب�شد�م 
�لقوة  حـــدود  عــن  ومــوؤملــة  طويلة  ق�شة  �لــعــر�ق  يــقــدم  ح�شني, 
�لأمريكية. لكن رئي�س �لوزر�ء م�شطفى �لكاظمي �شيزور �لبيت 
مو��شلة  على  بايدن  جو  �لرئي�س  حل�س  �ل�شهر  هــذ�  �لأبي�س 
�ملحاولة - من خالل �حلفاظ على �لتز�م ع�شكري �أمريكي جتاه 

بلد ميتد عرب خطوط �ل�شدع يف �ل�شرق �لأو�شط.
ويقول �لكاتب ديفيد �إغناثيو�س يف مقاله �إن �لكاظمي �شخ�شية 
ين�شد  �شابق  خمــابــر�ت  ورئي�س  �شحفي  �إنــه  �ملنطقة.  يف  نــادرة 
�ملثالية منذ فرتة طويلة ويفتقر �إىل �ل�شلطة �ل�شيا�شية. لي�س 
لديه حزب �أو ميلي�شيا. وؤحاول لكنه ف�شل يف كثري من �لأحيان 
بها  �بتليت  �لتي  �إيــر�ن  �ملدعومة من  �مليلي�شيات  كبح جماح  يف 
�لغالب من  بــالإ�ــشــالح مل يتمكن يف  قــدم وعـــوًد�  بـــالده. لقد 

�لوفاء بها حتى �لآن.

الطريق طويلة
�أيــــام �لــتــقــى خاللها  ومـــع ذلـــك , بــعــد زيــــارة ��ــشــتــمــرت خم�شة 
خاللها  قــام  �لــكــبــار,  م�شاعديه  ومعظم  �لكاظمي  �إغناثيو�س 
قبل  للوزر�ء  رئي�ًشا  �أ�شبح  عندما  بد�أها  �لتي  �لتجربة  بتقييم 
تكون  قــد  �ل�ــشــتــمــر�ر.  ي�شتحق  كــرهــان  بقليل  عـــام  مــن  �أكـــر 
�لطريق طويلة, لكن �لتكاليف �لتي تتحملها �لوليات �ملتحدة 
منخف�شة ن�شبياً و�ملكافاآت �ملحتملة كبرية. ويقول �إغناثيو�س: 
�مل�شار, لها يف  �بق على  �ملتعبة:  �لعبارة  “هذه حالة تكون فيها 

�لو�قع بع�س �ملعاين.

عــقــد �شفقة �شعبة  يــحــاول  �لــكــاظــمــي  �أن  �إغــنــاثــيــو�ــس  ويـــرى 
“�لقتالية”  �لــقــو�ت  �ن�شحاب  على  �تــفــاقــاً  يــريــد  بــايــدن.  مــع 
��شتمر�ر  يريد  لكنه  �لعر�قي,  �لربملان  طالب  كما  �لأمريكية, 
�لــذي مينح بــالده فر�شة  �لــدعــم �لع�شكري �لأمــريــكــي �لآخـــر 

للحفاظ على �ل�شتقالل و�ل�شيادة. 
بالكامل,  �ملتحدة  �لوليات  خــروج  تريد  �إيــر�ن  �أن  م�شكلته هي 
وتو��شل ميلي�شياتها �إطالق �ل�شو�ريخ على �ل�شفارة �لأمريكية 
و�ملو�قع �لع�شكرية لتو�شيح هذه �لنقطة. وعلى �لكاظمي بذل 
�ملتحدة  �لوليات  �أجل حماية  �ملزيد من �جلهد لإيقافهم, من 

وحماية �لعر�ق.
�إقامته:  مقر  يف  مقابلة  خــالل  لإغــنــاثــيــو�ــس  �لكاظمي  وقـــال 
�لعر�قيون  �لأمـــد.  طويلة  �إ�شرت�تيجية  �شر�كة  �إىل  “ن�شعى 
م�شتعدون �لآن للوقوف على �أقد�مهم وحماية �أنف�شهم. مل نعد 
بحاجة �إىل �لقو�ت �لقتالية �لأمريكية. يف �لوقت نف�شه, �شنظل 
�لقدر�ت  وبــنــاء  و�لــتــدريــب  �ل�شتخبار�تي  �لــدعــم  �إىل  بحاجة 

و�مل�شورة ».
�ملقرر  �لربملانية  �لنتخابات  على  �لكاظمي  م�شتقبل  ويعتمد 
مر�شحاً,  لي�س  �أنــه  فمع  )�أكتوبر(.  �لأول  ت�شرين  يف  �إجــر�وؤهــا 
هنا  قابلهم  �لــذيــن  �لأ�ــشــخــا�ــس  معظم  �إن  �إغــنــاثــيــو�ــس  يــقــول 
�لوظيفة.  يف  للبقاء  طريقة  �إيــجــاد  يف  يرغب  �أنــه  يفرت�شون 
�لدينية  �لقيادة  بت�شجيع من  كبري,  �إقبال  هي  فر�شه  و�أف�شل 
�ل�شوت  يقل�س  �أن  �شاأنه  �لــذي من  �لأمــر  �لنجف,  �ل�شيعية يف 
�إير�ن. و�إذ� و�شل �لربملان  �لربملاين للميلي�شيات �ملدعومة من 
بدعم  للوزر�ء,  رئي�شاً  �لكاظمي  يظل  فقد  م�شدود,  �إىل طريق 

من �ل�شنة و�لأكر�د و�إجماع �لأحز�ب �ل�شيعية.

قوة و�صعف
ويكمن كل من قوة �لكاظمي و�شعفه يف �أنه لي�س �شيا�شياً. و�شل 
 2018 �نتخابات  بعد  م�شدود  طريق  �إىل  �لــعــر�قــي  �لــربملــان 
ودوًد� مع  كان  للمخابر�ت,  لأنــه, كرئي�س  �لكاظمي  �إىل  فاجته 
�إثارة قلق  �إىل درجة  – لكن لي�س قريباً جد�ً  �لوليات �ملتحدة 
�لإير�نيني. لكن ب�شبب �فتقاره �إىل �شبكته �ل�شيا�شية �خلا�شة, 

��شطر للتفاو�س مع �شما�شرة �ل�شلطة �حلاليني.
“�شاألني  �لـــبـــارزيـــن:  �لــعــر�قــيــني  �لــ�ــشــيــا�ــشــيــني  �أحــــد  ويـــقـــول 
�أم  �شاحلاً  رجــاًل  �لكاظمي  م�شطفى  كــان  �إذ�  مــا  �لأمريكيون 

�شيئاً...
هل  هــو  �لأ�شا�شي  �لــ�ــشــوؤ�ل  ينا�شب.  ل  �لأمــريــكــي  �ملفهوم  هــذ� 
تلك  وعلى  �لتي ميتلكها”.  �لقوة  ومقد�ر  �شعيف  �أم  قوي  هو 
�جلبهة, قد تتعزز مكانة �لكاظمي من خالل زيارته لو��شنطن, 
�لعاهل  �لآخــريــن, مثل  �لعرب  �لــقــادة  له من  �ملتز�يد  و�لــدعــم 
�لفتاح  عبد  �مل�شري  و�لرئي�س  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  �لأردين 

�ل�شي�شي.
بالإ�شالح  حــقــاً  ملتزم  �لكاظمي  �أن  يف  �أمـــاًل  هــنــاك  �أن  يــبــدو 
و�إعادة توجيه �لعر�ق بعيد�ً عن �إير�ن, كما يقول رعد �لقادري, 
م�شت�شار �لطاقة �لعر�قي �ملولد و�لذي عمل م�شت�شاًر� للحكومة 
�لــربيــطــانــيــة خـــالل فـــرتة �لحــتــالل بــعــد عـــام 2003. لكنه 
يحذر: “�مل�شكلة يف �أن رئي�س �لوزر�ء يفتقر �إىل �أي ��شتقاللية. 
�إنه مدين لالأحز�ب �ل�شيا�شية وي�شطر �إىل �ملناورة فيما بينها. 
�أن  �إيـــر�ن. وعلى هــذ� �لنحو, حــاول  �أنــه يعرف مــدى قــوة  كما 
ب�شكل  جميًعاً  �أملهم  وخّيب  �لأطـــر�ف,  جلميع  �شيء  كل  يكون 

متز�يد«.

ه�صام الها�صمي
ويو��شل �لكاظمي �شد �مليلي�شيات, على �لرغم من �لتهديد�ت. 
و�أعلنت �حلكومة هذ� �لأ�شبوع �عتقال �أحمد حمد�وي �لكناين, 
ه�شام  �لــبــاحــث  بقتل  متهم  �إيــــر�ن  مــن  مــدعــوم  مت�شدد  وهـــو 

�لها�شمي قبل عام.
كتب  �لإن�شان  ونا�شطاً يف جمال حقوق  موؤرخاً  �لها�شمي  وكان 
عن �مليلي�شيات. وكان �أي�شاً �شديق �لكاظمي, ور�أى �لكثري من 

�لعر�قيني يف �لقتل ر�شالة �إىل �لكاظمي.
وقال رئي�س �حلكومة يف تغريدة �جلمعة بعد �إعالن �لعتقال: 

“وعدنا بالقب�س على قتلة �لها�شمي. �أوفينا بهذ� �لوعد«.
�أو�شع من حملة  �مليلي�شيات  �شد  �حلملة  �إن  �إغناثيو�س  ويقول 
�أن �لقو�ت �لعر�قية نفذت  �أمني  �لعتقال. وينقل عن م�شوؤول 
لها  �لتي خططت  �لهجمات  40 عملية لعرقلة  و   30 ما بني 
�لإجر�ء  هــذ�  مثل  و�تــخــذت  �إيــــر�ن,  مــن  �ملــدعــومــة  �مليلي�شيات 

�ل�شتباقي ب�شكل �شبه �أ�شبوعي يف �لأ�شهر �لأخرية.
لإعادة  بجدية  “�أعمل  بو�شت”:  لـ”و��شنطن  �لكاظمي  وقــال 
�أتعر�س  �ل�شبب,  �لــعــر�قــيــة...لــهــذ�  �لأمـــن  �أجــهــزة  �إىل  �لهيبة 

لهجمات م�شتمرة من هذه �جلماعات �مل�شلحة«.

تظاهرة �سد التجارب النووية يف بولينيزيا الفرن�سية 
•• بابيتي-اأ ف ب

بولينيزيا  جزر  �أكــرب  بابيتي  يف  �لأ�شبوع  هذ�  نهاية  �آلف  تظاهر 
يف  نــوويــة  جتـــارب  بــاإجــر�ء  بـخطئها  بــالعــرت�ف  فرن�شا  ملطالبة 
�أ�شبوع من  �ملنطقة على �متد�د ثالثني عاما, يف تعبئة تاأتي قبل 

زيارة للرئي�س �إميانويل ماكرون �إىل هذه �ملنطقة �لفرن�شية.
وقالت �ل�شرطة �إن نحو �ألفي �شخ�س �شاركو� يف م�شرية �ل�شبت تلبية 
�ملنظمون  قدر  فيما  تيمارو,  �أو�شكار  �ل�شتقاليل  �لزعيم  لدعوة 
لــتــظــاهــرة يف تاهيتي  �إىل  �أ�ــشــعــاف ذلـــك.ودعـــي  بــثــالثــة  عــددهــم 
)180 �ألف ن�شمة( كربى جزر بولينيزيا �لفرن�شية قبل �لإعالن 
عن زيارة ماكرون �لتي �شتمتد بني 24 و28 متوز يوليو. ويدرك 

رئي�س �لدولة �أن �شكان �ملنطقة ينتظرون بفارغ �ل�شرب موقفه ب�شاأن 
�لذ�كرة  ملفات  �ملكلفة  �لوزيرة  �لنووية.وكانت  �لتجارب  م�شاألة 
مطلع  ��شتبعدت  د�ريو�شيك  جينيفيف  �ملحاربني  قد�مى  و�شوؤون 
متوز/يوليو �حتمال �أن تقدم فرن�شا �عتذ�ر�, وهو �أمر يطالب به 
و�لكني�شة  �لنووية  لالأ�شلحة  �ملناه�شة  و�جلمعيات  �لنف�شاليون 
�لربوت�شتانتية �ملحلّية.و�أعلنت يف ختام طاولة م�شتديرة ��شتمرت 
يومني يف باري�س تناولت �آثار 193 جتربة نووية يف �ملنطقة بني 
“بولينيزيا �لفرن�شية �شاهمت ب�شكل كبري  �أن  1966 و1996, 
يف بناء قوتنا �لر�دعة ومن �ل�شروري حتمل كل �لعو�قب �لب�شرية 
و�ملــجــتــمــعــيــة و�لــ�ــشــحــيــة و�لــبــيــئــيــة و�لقــتــ�ــشــاديــة«.لــكــن �لنائب 
�ل�شتقاليل يف �لربملان �لفرن�شي مويتاي بروتر�شون قال �ل�شبت 

مت�شائال خالل �لتظاهرة �إن “�لتجارب ت�شببت يف مقتل ع�شر�ت 
�لأدنى”  “�حلد  ذلــك  معترب�  �لعتذ�ر؟”,  يطلبو�  ولــن  �لآلف 
لتحمل م�شوؤولية ما جرى.من جهته, قال �لأب �أوغ�شت كارل�شون 
جمعية  ورئي�س  تيمارو  �أو�شكار  جانب  �إىل  �لتظاهرة  تقدم  �لــذي 
“دمرتها  بولينيزيا  �إن  �لنووية,  لالأ�شلحة  �ملناه�شة   ”193“
�لدولة �لفرن�شية, وهي تتمرد لأن �لتجارب �لنووية كانت ما�شاة«.
�أما �أو�شكار تيمارو �لذي قدم �شكوى �شد فرن�شا يف 2018 بتهمة 
�رتكاب جر�ئم �شد �لإن�شانية, فقال �إن “جميع �ل�شكان �شيتمكنون 
لأن  لهــاي  يف  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �إىل  �شكوى  تقدمي  من 
�شخ�س طالتهم  �ألــف  �أكــر من مئة  �أن  يذكر  +توك�شيك+  تقرير 

��شعاعات نووية جر�ء جتربة �شنتور«.
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عربي ودويل

�لفر�مل.  و�أحياًنا   ... �لرب�غماتية 
وجلـــــّرهـــــا, عـــــرف مـــــاكـــــرون كيف 
يــلــعــب عــلــى �حلـــاجـــة و�لـــ�ـــشـــرورة 
�لتي خلقتها �لأزمة �ل�شحية. لقد 
–”قو�ًشا  كلماته  هي  -هــذه  �بتكر 
منطها  من  لإخر�جها  كهربائًيا” 
وعندما  �لــتــفــاو�ــس.  يف  �لتقليدي 
مـــ�ـــشـــرتك خطة  بـــ�ـــشـــكـــل  عـــر�ـــشـــا 
مريكل  ��ـــشـــتـــخـــدمـــت  �لإنـــــعـــــا�ـــــس, 
�لفرن�شي:  �لرئي�س  مفرد�ت  ا  �أي�شً

“بطل �أوروبا...«. “�ل�شيادة”, 

* كيف �شيبدو ما بعد مريكل؟
�ل�شيا�شي  �لــتــ�ــشــويــق  �أملـــانـــيـــا,  يف   -

لطيفة  فـــهـــي  يـــقـــدرهـــا,  �جلـــمـــيـــع 
ـــة, هـــــادئـــــة وجمـــتـــهـــدة,  ـــ�ـــش وخمـــل
معّلمها.  كـــول  بــهــلــمــوت  ومــعــجــبــة 
نــزعــت خجلها  �ملــرحــلــة,  تــلــك  ويف 
طموحها  وتــــبــــلــــور  ــــاكــــهــــا,  ــــب و�رت

�ل�شيا�شي.

�أ�ــــشــــلــــوبــــهــــا  حتـــــــدديـــــــن  كـــــيـــــف   *
�ل�شيا�شي؟

- �إنــهــا حمــافــظــة تــقــدمــيــة, تخاف 
�لتغيري, ول حتب ��شتعجال �لأمور, 
بـــدًل من  ��ــشــرت�تــيــجــيــة.  تتبع  ول 
�لأخالقية.  بنيتها  تــقــودهــا  ذلـــك, 
�لعام, متت�شه,  للر�أي  منتبهة جًد� 

*ما هو �لإرث �لذي �شترتكه؟
�أملــانــيــا بجعلها  لــقــد غـــريت �ــشــورة 
ناحية  لكنها تركت, من  متعاطفة, 
مـــريـــًر� يف م�شائل  مـــذ�ًقـــا  �أخـــــرى, 
�أ�شرت  لقد  �خلــارجــيــة.  �ل�شيا�شة 
عــلــى �أن يــوّقــع �لحتــــاد �لأوروبـــــي 
�شفقة �شيئة �ل�شياغة مع �ل�شني, 
�لغاز  �أنابيب  خط  م�شروع  ودّعمت 
نــــورد �ــشــرتمي 2 مــع رو�ــشــيــا حتى 

�لنهاية.
عمرها  بــــطــــول  مــــريكــــل  وتــــديــــن 
�أعادت  �أنــهــا  حقيقة  �إىل  �ل�شيا�شي 
تثبيت �ل�شلطة �لأملانية بعد �لأزمة 
�لعميقة يف �لعقد �لأول من �لقرن 

-وحتليلها �ملمتاز للمو�قف.
�أملانيا  وهـــنـــاك  يــنــهــار,  �جلـــــد�ر  �إن 
لنف�شها:  مــريكــل  تــقــول  جـــديـــدة, 
“ماذ� ميكنني �ن �أفعل؟” �نخرطت 
مت  ومــاهــرة,  ذكــيــة,  �ل�شيا�شة...  يف 
هلموت  على  كان  ب�شرعة.  ر�شدها 
كول �أن يوؤلف حكومة جديدة, وهو 
بحاجة �إىل �شخ�س من �ل�شرق, �إن 
�أمكن �مر�أة ... وكانت هي من ت�شع 

عالمة يف كل �ملربعات! 
حزبها  �شاع  �لت�شعينات,  نهاية  يف 
)�لدميقر�طي �مل�شيحي( يف ق�شايا 
باإح�شا�شها  هـــذ�  و��ــشــطــدم  فــ�ــشــاد, 
�لأخــــالقــــي, وقـــــررت �نـــقـــاذه. كان 

منخف�س للغاية. �ملر�شحون �لثالثة 
معقولون  �أ�شخا�س  هم  خلالفتها 
ـــــوؤولـــــون ودميــــقــــر�طــــيــــون  ومـــــ�ـــــش
وموؤيدون لأوروبا... ل توجد در�ما 
ما  ب�شاأن  قلقون  �لأملــان  �ن  ممكنة. 
يحدث يف �خلــارج �أكــر من قلقهم 
�شتة ع�شر  فــخــالل  وطــنــهــم!  عــلــى 
عــاًمــا يف �لــ�ــشــلــطــة, قــامــت مريكل 
بتحديث حزب �ملحافظني, وطورت 
�لق�شايا �لجتماعية -حقوق �ملر�أة, 
... و�شكلت  �لأدنــى لالأجور  و�حلــد 
تـــيـــار� و�ــشــطــيــا كـــبـــرًي� لــيــ�ــس على 
�ليمني ول على �لي�شار. �أخرًي�, لقد 

كانت ماكرونية قبل ماكرون!

مع حماولة ت�شكيله. خالل �لأزمة 
وعقائدّية,  عنيفة  كانت  �ليونانية, 
�إىل و�شع  �لأمــــر  بــهــا  �نــتــهــى  لــكــن 
د�فعو  قبلها  �لــتــي  �مل�شاعدة  خطة 
�لــ�ــشــر�ئــب �لأملــــــان. وبــاملــثــل, فقد 
بثورة  �لقيام  �إىل  مو�طنيها  دفعت 
بخطة  �للـــــتـــــز�م  عـــلـــى  حلــمــلــهــم 
فرملت  �لوقت  نف�س  –ويف  �لتعايف 
�ملبادئ �لأربعة ملقرتحات �إميانويل 

ماكرون.

* هنا حتديد�, كيف حتللني �لثنائي 
ماكرون ومريكل؟

- هــــو �خلــــيــــال و�لـــــــروؤيـــــــة, وهـــي 

معاد,  عـــــامل  يف  �لقــــامــــة  جتـــربـــة 
مريكل  لحـــــق  وقـــــت  يف  �ـــشـــاعـــدتـــا 
�شخ�شية  �إنــــهــــا  كــــثــــرًي�.  �لـــ�ـــشـــابـــة 
تــــعــــرف كيف  حـــريـــ�ـــشـــة وحـــــــــذرة, 
�إىل ما  بــالنــتــبــاه  تــ�ــشــق طــريــقــهــا 
يــحــيــط بــهــا. وجنـــد هـــذ� �لرث يف 
 2020 دي�شمرب   9 يــوم  خطابها 
يف �لبوند�شتاغ. ر�أيناها, على و�شك 
�لــبــكــاء, ممـــّزقـــة بـــني �ـــشـــر�ع قيم, 
كان  �لــبــ�ــشــريــة,  �لأرو�ح  فــالإنــقــاذ 
�ل�شحي,  �حلجر  تفر�س  �أن  عليها 
وتقييد حرية �شبق �ن حرمت منها, 

و�لتي �أقامتها كقيمة عليا.

�لـــذ�تـــيـــة ق�شة  �ــشــريتــك  * حتــكــي 
م�شت�شارة  �أ�شبحت  متكتمة  �مـــر�أة 

“ب�شكل عر�شي...«
ا يخطط مل�شاريع  - �إنها لي�شت �شخ�شً
غـــري و�قـــعـــيـــة, هـــي قــبــل كـــل �شيء 
بالبيانات  �مل�شكلة  حتــل  فيزيائية 
وحتت  حوزتها  يف  �لتي  و�ملعطيات 
تــ�ــشــرفــهــا. وقـــد عــمــلــت د�ئـــًمـــا مع 
د�ئًما  -كــانــت  �لفر�شة  عن�شرين: 
يف �لوقت �ملنا�شب يف �ملكان �ملنا�شب 

تفعل  ومل  و�لــعــ�ــشــريــن.  �حلــــــادي 
هذ�  يــقــو�ــس  �أن  ميــكــن  �ـــشـــيء  �أي 
�لزدهار, ومن هنا جاءت �شيا�شتها 
لفالدميري  لتقول  للغاية  �لذكية 
حقيقتهما,  بينغ  جني  و�شي  بوتني 
بالدها  م�شالح  على  �حلــفــاظ  مــع 
�ل�شناعية. غري �ن هذ� �ملوقف لن 

يكون من �ل�شهل �حلفاظ عليه.
حتديد  �إعـــادة  �أملــانــيــا  على  �شيتعني 
موقعها يف �لعامل وحتّمل م�شوؤولية 
و�شيتعني  �شيا�شياً.  قوتها  و�عــبــاء 
�لــتــعــامــل مع  ــا  �أيــ�ــشً عــلــى خليفتها 
�شركاء حتالف, مثل حزب �خل�شر, 
مع  ت�شاحًما  �أقــل  �شيكونون  �لذين 

�لقوى �ل�شلطوية.
�لتعامل  مــن  مــريكــل  متكنت  لــقــد 
وبرحيلها,  �لتناق�شات...  هذه  مع 
بهلو�ن  من  �لنوع  هذ�  �أملانيا  تفقد 

حلول �لو�شط.
-------------------------

مريكل”  ــت  ــان ك “لقد  ــاب  ــت ك
بقلم  ــــن(,  اآريـــــ )مــنــ�ــصــورات 
ـــــون فــــــان رنــــرتغــــم . ـــــاري م
عـــــــــــن لكـــــ�ـــــصـــــربيـــــ�ـــــس

مريكل... �شرية ذ�تية تثري �لكثريين ماريون فان رنرتغم موؤلفة كتاب لقد كانت مريكل

- �سيتعني على اأملانيا اإعادة حتديد موقعها يف العامل وحتّمل م�سوؤولية واأعباء قوتها �سيا�سيًا
- ل توجد دراما ممكنة يف خالفتها, الأملان قلقون ب�ساأن ما 

يحدث يف اخلارج اأكرث من قلقهم على وطنهم
- اإنها حمافظة تقدمية, تخاف التغيري, ل ت�ستعجل الأمور, 

ول تّتبع ا�سرتاتيجية, واإمنا تقودها بنيتها الأخالقية

ماريون فان رينرتغم تر�صم �صريتها الذاتية:

برحيل مريكل, تخ�سر اأملانيا بهلوان احللول الو�سط...!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

يف �صرية ذاتية رائعة, تروي ماريون فان رينرتغم, 
طفولة والبناء ال�صيا�صي للم�صت�صارة الأملانية, التي 

�صتتنحى عن ال�صلطة يف 26 �صبتمرب.

ال�صرق,  يف  ن�صاأت  مريكل  اأجنيال  مبفارقة:  لنبداأ   *
يف ظل ديكتاتورية, لكن طفولتها كانت �صعيدة جدا 

...
- هذا يف الواقع �صيء يتعار�س مع العتقاد ال�صائد. 
الكلي�صي  هذا  يف  ب�صهولة  مريكل  اأجنيال  حب�س  مت 

الديكتاتورية  رغــم  لكن  ال�صرق”.  من  “امراأة  كـ 
القو�س  هذا  ا  اأي�صً هناك  منها,  عانت  التي  الرهيبة 
حافة  على  �صغرية  قرية  يف  لطفولتها,  ال�صاحر 

متبلن, يف الريف, يف براندنبورغ.
تنحدر اأجنيال مريكل من عائلة خا�صة جًدا. والدها 

بالتق�صف,  يتميز  �صارًما,  تعليًما  فيها  غر�س  ق�س, 
ا �صخ�صية منفتحة ومثقفة, ترك الغرب  اأي�صً لكنه 
لي�صتقر يف ال�صرق, مدركا باأن الديانة الربوت�صتانتية 
ُينظر اإليها ب�صكل �صيء هناك, ال انه اأنه كان يعتنق 

الأيديولوجية ال�صرتاكية. 

مع �سطوة امليلي�سيات والإرهاب.. ت�ساوؤلت عن قدرات اجلي�س العراقي
•• بغداد-وكاالت

�لــعــر�ق من  جبل هائل مــن �لأزمـــات تالحق 
ملف قطع �إير�ن ملياهه, مرور�ً باحتالل تركيا 
ولي�س  �شماًل,  �أر��ــشــيــه  مــن  و��شعة  مل�شاحات 
�نتهاء ب�شيطرة �مليلي�شيات على �أمنه �لد�خلي 
د�خل  �لأجنبية  و�لبعثات  �مل�شالح  ومهاجمة 

�أر��شيه.
باملر�قبني  دفـــعـــت  كــلــهــا  �لأزمــــــــات  هــــذه  �إن 
�لعر�ق  جي�س  قدرة  �نخفا�س  حول  للت�شاوؤل 
عــلــى �لــتــ�ــشــدي لــهــذه �لــقــ�ــشــايــا �لــتــي مت�س 
و�ل�شيادية,  و�ل�شيا�شية  �لقت�شادية  حقوقه 
جيو�س  �أقـــــوى  �أحــــد  يــــوم  ذ�ت  كــــان  �أن  بــعــد 

�ملنطقة.
بارزين  مـــوؤ�ـــشـــريـــن  عــلــى  �لـــبـــاحـــثـــون  يـــركـــز 
للدللة على �ل�شعف �ملو�شوعي �لذي يعاين 
مــنــه �جلــيــ�ــس �لــعــر�قــي, كــمــا يــوؤكــد �لباحث 
�ملُخت�س يف �ل�شوؤون �لأمنية يف مركز �ل�شرق 

للدر��شات, �شطم �لع�شاف.
�لتي  �مل�شلي�شيات  “�لأول,  �لع�شاف:  ويــقــول 
يزد�د ح�شورها يف �ل�شارع وتاأثري�ً على �لقوى 
�ل�شيا�شية, و�لثاين, بقاء د�ع�س حمافظاً على 
قدر�ته �لع�شكرية و�للوج�شتية و�شن �لهجمات 
�لنوعية بعد �أربعة �شنو�ت من �إعالن �لق�شاء 

عليه, ُهما �ملوؤ�شر�ن على ذلك«.
�لقوة  بهذه  د�ع�س  “بقاء  �لع�شاف:  وي�شيف 
دللـــــة عــلــى عــــدم وجـــــود قــــوة مــركــزيــة ذ�ت 
تخطيط ��شرت�تيجي �شمن �جلي�س �لعر�قي, 
�لـــقـــوة د�خله.  ــارع مـــر�كـــز  وهــــذ� دلــيــل تــ�ــش
وح�شور �مليلي�شيات موؤ�شر على هام�شية دور 

�جلي�س«.

اأرقام الت�صلح التف�صيلية
�لعاملي  باور”  فاير  “غلوبال  ت�شنيف  ح�شب 
�لعر�قي  �جلــيــ�ــس  فــــاإن  �جليو�س”,  لـ”قوة 
يحتل �ملرتبة 57 من �أ�شل 138 جي�شاً على 
ُمتقدماً  ُيعترب  مــركــٌز  وهــو  �لــعــامل,  م�شتوى 
�لـــعـــر�ق لي�س  �لــعــاملــيــة, لأن  �ملــعــايــري  حــ�ــشــب 
�شكانية  ُكتلة  يحوي  ول  �ل�شناعية,  بالدولة 

ُكربى.

و�لقدر�ت  �لتعد�د  موؤ�شر�ت  فــاإن  ذلــك,  ومــع 
متقدمة  مرتبة  تعطيه  و�جلاهزية  �لقتالية 
بالدول �لنظرية له, فالأرقام �ملبا�شرة  قيا�شاً 
بــاأن تعد�د �لأفــر�د يف �جلي�س �لعر�قي  تقول 
ع�شكري,  مــلــيــون  نــ�ــشــف  يـــقـــارب  �لــنــظــامــي 

موزعني على �أربعة ع�شر فرقة نظامية.
�لدفاع  وز�رة  عــن  �لــ�ــشــادرة  �لأرقــــــام  تــقــول 
�لعر�قية باأن �جلي�س ميلك 90 دبابة رو�شية 
 272 �إىل  �إىل جانب   ,”90 “تي  من طــر�ز 
دبــابــة رو�ــشــيــة �أخـــرى مــن طـــر�ز “تي 72”, 
خالل  رو�شيا  مع  ب�شاأنها  �لعر�ق  تعاقد  �لتي 
�لعام 2017.و كادت �أن ت�شبب �أزمة ع�شكرية 
قد  كانت  �لتي  �ملُتحدة,  �لوليات  وبني  بينها 
�لعام  بعد  �لعر�قية  �لــدبــابــات  قــطــاع  طـــورت 
�ملتطورة,   ”1 �أم  “�أبر�مز  بدبابات   2003
حيث بلغ عددها 142 دبابة, وكانت �مل�شاهم 
تنظيم  �شد  �لعر�قي  �جلي�س  حرب  يف  �لأول 

د�ع�س.
�ألف  بــالإ�ــشــافــة �إىل قــر�بــة  �لــدبــابــات,  هـــذه 
�ل�شنع,  �أمــريكــيــة  �أغــلــبــهــا  مــركــبــة مـــدرعـــة, 

�لأنــــو�ع,  مــن خمتلف  ُجــنــد  نــاقــلــة  و4500 
�لعر�قي,  �لـــربي  �لت�شلح  ثقل  مــركــز  �شكلت 
�أن يــكــون قــطــاعــاً وحـــيـــد�ً لهذ�  �لــــذي يــكــاد 
�لأنـــظـــمـــة �جلوية  غـــيـــاب  �جلـــيـــ�ـــس, يف ظـــل 

و�لبحرية و�لإلكرتونية.
وكـــان �لـــعـــر�ق ميــلــك 15 طــائــرة مــن طر�ز 
�أن  �إل  �ملـــتـــطـــورة,  �لأمـــريكـــيـــة   ”16 “�أف 
�لهجمات �لتي ت�شنها �مليلي�شيات �مل�شلحة على 
�لقو�عد �لع�شكرية �لعر�قية, دفعت بال�شركة 
�لأمــريكــيــة �لــقــائــمــة عــلــى تــقــدمي �خلدمات 
�للوج�شتية لتلك �لطائر�ت لإعالن �ن�شحابها 
مــن �لــعــر�ق خـــالل �شهر مــايــو �لــفــائــت, مما 
�خلدمة  من  �لعر�قية  �لطائر�ت  هذه  �أخــرج 

فعلياً.

الأ�ص�س الثالث الغائبة
�ملتقاعد  �لــعــر�قــي  �لع�شكري  �خلــبــري  ُيــفــنــد 
مرو�ن �لُرميحي يف حديث مع موقع “�شكاي 
نيوز عربية” �شحة تلك �لدللت �ملبا�شرة يف 

جد�ول �لت�شنيف �لعاملية.

ويــقــول: “رمبا تــكــون �أعــــد�د �جلــنــود و�أنـــوع 
ل  �لعر�قي  �جلي�س  لكن  �شحيحة,  �لتجهيز 
ميلك �لأ�ش�س �لثالث للجيو�س �حلديثة. فهو 
وكل  فعلياً,  �حلربي  �لطري�ن  ل�شالح  يفتقد 
�لإرهابية  �لتنظيمات  �شد  �جلوية  �لعمليات 
عنه,  نيابة  �لــدويل  �لتحالف  قــوى  بها  تقوم 
حيث �أن 70 طائرة حربية عر�قية هي فعلياً 

خارج �ل�شتخد�م«.
ِكـــبـــار �ــشــبــاط وقـــادة  “كذلك فــــاإن  ويــتــابــع: 
يغلب  �إذ  لــالحــرت�فــيــة,  يــفــتــقــدون  �جلــيــ�ــس 
�شلوكهم  على  و�ل�شيا�شي  �لطائفي  ولوؤهـــم 
و�نــ�ــشــبــاطــهــم �لــعــ�ــشــكــري �ملُــفــرت�ــس. �أخــــري�ً 
�جلي�س �لعر�قي ل ميتلك �لتقنيات �حلديثة, 
�ل�شبكات  وحـــروب  �ل�شبري�نية  �لــقــدر�ت  مــن 
و�أنظمة �لليزر و�لــر�د�ر�ت �ملتطورة و�لأقمار 
تقليدي,  جي�س  جُمــرد  فاأنه  لــذ�  �ل�شناعية, 
�ل�شتينات  عـــقـــدي  يف  عــلــيــه  كــــان  مـــا  يــ�ــشــبــه 
حيث  �لثمانينات,  حتى  ولي�س  و�ل�شبعينات, 
مرحلة  �أثناء  وقتئذ  �لعر�قي  �جلي�س  تطور 

�حلرب مع �إير�ن ب�شكل ��شتثنائي«.

اأمتناع عاملي عن الت�صليح
للح�شول  �لر�هنة  �لعر�قية  �حلكومة  تتجه 
عــلــى مــزيــد مـــن �لأ�ــشــلــحــة رو�ــشــيــة �ل�شنع, 
�لدول  و�أغــلــب  �ملتحدة  �لــوليــات  �متناع  بعد 
مزيد�ً  �لعر�قي  �جلي�س  منح  على  �لأوربــيــة 
ب�شبب �خل�شية من وقــوع تلك  �لتجهيز,  من 
و�لتنظيمات  �مليلي�شيات  �أيـــادي  يف  �لأ�شلحة 

�ملُتطرفة.
وذهــــب �لــغــرب يف هـــذ� �خلــيــار �أكــــر نتيجة 
�أية  �تــخــاذ  عند  �لعر�قية  �حلكومة  تقاع�س 
ت�شنها  �لتي  �لهجمات  جتاه  عقابية  خطو�ت 
�لتي  �لع�شكرية  �لــقــو�عــد  عــلــى  �مليلي�شيات 

للتحالف �لدويل.
�لعر�قية  �حلــكــومــات  غــربــيــة  دول  وحــــذرت 
�لت�شلح  بــنــيــة  ملــــزج  �لــ�ــشــعــي  مـــن  �ملــتــعــاقــبــة 
�لعام  منذ  باأغلبيتها  �لأمــريكــيــة  �لــعــر�قــيــة, 
م�شرية  و�شينية,  رو�شية  باأنظمة   ,2003
تعر�شت  ملا  �لــعــر�ق  يتعر�س  �أن  �حتمال  �إىل 
“�أ�س  منظومة  ب�شر�ء  قيامها  بعد  ُتركيا  له 

400” �لرو�شية �لدفاعية موؤخر�ً.
�حلمد�ين,  برهان  �ملتقاعد,  �لعر�قي  �للو�ء 
و�ملــُقــيــم يف �لــ�ــشــويــد, �نــتــقــد يف حــديــث ملوقع 
“�شكاي نيوز عربية” �لتوجه �لعر�قي �لذي 

يخت�شر م�شاألة �لتطوير يف زيادة �لت�شلح.
و�أ�شاف: “من �لو��شح �أن �لف�شاد من طرف, 
حــيــث يــ�ــشــتــفــيــد مـــن تــلــك �لــ�ــشــفــقــات كبار 
�لقياد�ت �لع�شكرية و�لأحز�ب �حلاكمة, ومن 
�لأ�شلحة  مــنــح مــزيــد مــن  �آخــــر, بغية  طـــرف 
�لتلهف  ور�ء هذ�  للميلي�شيات, هي من تقف 
�حلكومي ل�شر�ء كميات �شخمة من �لأ�شلحة 

�شنوياً.«.
فيه  ُتــهــمــل  وقـــت  “يف  يـــاأتـــي  ذلـــك  �أن  ور�أى 
م�شتويات  لـــرفـــع  �لــتــقــلــيــديــة  �لأ�ـــشـــا�ـــشـــيـــات 
�جلــيــ�ــس �لــعــر�قــي, مــثــل �لهــتــمــام بالرتبية 
م�شتويات  وزيــــــادة  لــلــ�ــشــبــاط  �لحـــرت�فـــيـــة 
تعليمهم ورفع م�شتويات �لتحديث و�لتن�شيق 
بحث  وحــد�ت  وخلق  �لقطاعات  خمتلف  بني 
ع�شكرية لإحد�ث قطاعات �شناعية وتدريبية 

وطنية«.

رغم نفي وا�سنطن.. اإيران توؤكد 
التفاق على تبادل ال�سجناء 

•• دبي-رويرتز

قال �ملتحدث با�شم وز�رة �خلارجية �لإير�نية �إن �إير�ن �أكدت �لأحد �أنه 
�ل�شجناء,  تبادل  على  �ملتحدة  �لــوليــات  مع  �تفاق  �إىل  �لتو�شل  مت  قد 

وذلك بعد يوم من نفي و��شنطن �لتو�شل �إىل �تفاق من هذ� �لنوع.
�أن تنكر  .. هو  “ �ل�شائن  ز�دة يف تغريدة  �شعيد خطيب  �ملتحدث  وقــال 
�لوليات �ملتحدة �حلقيقة �لب�شيطة �ملتمثلة يف �لتو�شل �إىل �تفاق ب�شاأن 

م�شاألة �ملحتجزين بل وحتى ب�شاأن كيفية �لإعالن عنه«.
فيينا  يف  �ملتحدة  و�ململكة  �ملتحدة  �لــوليــات  مــع  �لتــفــاق  “مت  و�أ�ــشــاف 
على تبادل �لإفر�ج لدو�ع �إن�شانية عن 10 �شجناء من كل من �جلانبني 
وهذ� �لتفاق ل يرتبط باملفاو�شات حول �لتفاق �لنووي )خطة �لعمل 

�ل�شاملة �مل�شرتكة(.
 �إير�ن م�شتعدة لتنفيذ �لتبادل �ليوم«.

و�تهمت �لوليات �ملتحدة �إير�ن �أم�س ببذل حماولة “�شائنة” للتمل�س 
ونفت  �لنووية  �ملحادثات  �إليه  و�شلت  �لذي  �ملــاأزق  بخ�شو�س  �للوم  من 

�لتو�شل �إىل �أي �تفاق على تبادل �شجناء.
�إنه  �أم�س  تغريدة  عبا�س عر�قجي يف  �لإير�نيني  �ملفاو�شني  وقال كبري 
تبادل  بني  �لربط  عن  �لكف  وبريطانيا  �ملتحدة  �لــوليــات  على  يتعني 

�ل�شجناء و�ملحادثات �لنووية.
وتهدف �ملحادثات �لنووية �إىل �إحياء �تفاق عام 2015 بني �إير�ن و�شت 
قوى كربى و�لذي قل�شت �إير�ن مبوجبه �أن�شطتها �لنووية مقابل رفع 

�لعقوبات �ملفرو�شة عليها.
2018 و�أعــادت فر�س �لعقوبات   وتخلت و��شنطن عن �لتفاق يف عام 

على �إير�ن.
وقـــال عر�قجي �إنـــه لــن يتم �إجـــر�ء جــولــة جــديــدة مــن �ملــحــادثــات غري 
�ملبا�شرة بني طهر�ن وو��شنطن �إل بعد تويل �لرئي�س �ملنتخب �إبر�هيم 
من  �ل�شابقة  �جلولة  وتوقفت  �آب.  �أغ�شط�س  �أو�ئــل  يف  من�شبه  رئي�شي 

�ملحادثات يف فيينا يوم 20 يونيو حزير�ن.
تبادل  ب�شاأن  بايدن  جو  �لأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة  مع  طهر�ن  وتتو��شل 
�ل�شجناء من �أجل �لإفر�ج عن �إير�نيني حمتجزين يف �شجون بالوليات 

�ملتحدة ودول �أخرى ب�شبب �نتهاكات للعقوبات �لأمريكية.
عـــدد من  �لــعــ�ــشــر�ت مــن مــزدوجــي �جلن�شية وبينهم  �إيــــر�ن  و�عــتــقــلــت 

�لأمريكيني يف �ل�شنو�ت �لأخرية معظمهم بتهمة �لتج�ش�س.
و�تهم ن�شطاء حقوقيون �إير�ن مبحاولة ��شتغالل �لعتقالت للح�شول 

على تنازلت من دول �أخرى. 
وترف�س �إير�ن هذ� �لتهام.
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عربي ودويل
جون�سون يخ�سع للعزل بعدما احتّك مب�ساب بكوفيد- 19 

•• لندن-اأ ف ب

�شيخ�شع  بكوفيد-19,  م�شاب  ب�شخ�س  �حــتــّك  -بــعــدمــا 
لكن  للعزل  جون�شون  بوري�س  �لــربيــطــاين  �لــــوزر�ء  رئي�س 
فقط خارج �أوقات �لعمل �إذ ي�شارك يف برنامج جتريبي, وفق 

ما �أعلنت رئا�شة �لوزر�ء �لربيطانية.
ووزير  جون�شون  �إن  �شرتيت  د�ونينغ  با�شم  متحدث  وقــال 
�ملال ري�شي �شوناك “تلقو� �ت�شال من جهاز �ل�شحة �لعامة 

�إثر �حتكاكهما ب�شخ�س م�شاب بكوفيد«.
و�أعـــلـــن وزيـــر �لــ�ــشــحــة �ــشــاجــد جــاويــد �لــ�ــشــبــت �أنـــه م�شاب 

بكوفيد-19.

لأنهما  كــامــاًل  عـــزًل  �شيتجّنبان  و�ــشــونــاك  جــونــ�ــشــون  لــكــن 
“�شي�شاركان يف برنامج جتريبي للفحو�شات �ليومية لك�شف 
د�ونينغ  من  �لعمل  مبو��شلة  “لهما  �شي�شمح  �لإ�شابات” 

�شرتيت«.
م�شائل  بــــاإد�رة  �ــشــوى  يقوما  “لن  �أنهما  �ملتحدث  و�أو�ــشــح 

حكومية �أ�شا�شية خالل هذه �لفرتة«.
�لأكـــــر  �لـــــــــــدول  �إحــــــــــــــدى  �ملتحـــــدة,  �ململكـــــة  وت�شهــــد 
مـــــن  �أكثـــــــر  مع  كـــــوفيد-19  جــــــر�ء  �أوروبــــــا  يف  ت�شـــــرر�ً 
منذ  �لإ�شــــــابات  عــــــدد  يف  �رتفــــــــاعا  وفـــــاة,   128,600
�ألف   54 �ل�شبت  �ليومية  �حل�شيلة  وجتـــاوزت  �أ�شـــــــابيع 

�إ�شابة جديدة.

اأرملة الرئي�س جوفينال مويز تعود اإىل هايتي
•• بور او برن�س-اأ ف ب

عادت مارتني مويز, �أرملة �لرئي�س �لهايتي جوفينال مويز �لذي 
ما  ح�شب  جنازته,  حل�شور  برن�س  �أو  بور  �إىل  جمهولون,  �غتاله 

�أعلنت �حلكومة.
وكانت مارتني �أ�شيبت يف �لهجوم �لليلي �لذي �أودى بحياة �لرئي�س 
يف 7 متوز يوليو, وُنِقلت �إىل م�شت�شفى يف ميامي بفلوريد�.وكتب 
تويرت  على  �إك�شانتو�س  فر�نت�س  �لتو��شل  �ملكلف  �لــدولــة  وزيــر 
يف  هايتي  �إىل  للتو  عــادت  مويز  مارتني  �لأوىل  “�ل�شيدة  �ل�شبت 
�إطار �ل�شتعد�د�ت �ملرتبطة باجلنازة �لوطنية” لزوجها و�ملقررة 

يف 23 متوز يوليو.

و�شلت مارتني مويز )47 عاما( على منت طائرة خا�شة, وكان يف 
��شتقبالها رئي�س �لوزر�ء �ملوقت كلود جوزف.

ول تز�ل مالب�شات �ملاأ�شاة غري و��شحة بعد ع�شرة �أيام على �غتيال 
�لفقري  �لبلد  هــذ�  �لفو�شى يف  فاقم حــال  ما  وهــو  رئي�س هايتي, 

حيث ي�شود �لعنف ب�شبب �نت�شار ع�شابات م�شلحة.
عدد  بينهم  ا,  �شخ�شً  20 حـــو�ىل  �لهايتية  �لــ�ــشــرطــة  و�عــتــقــلــت 
قوة  �إىل  بالنتماء  �ملتهمني  �ل�شابقني  �لكولومبيني  �جلنود  من 

كوماندو�س ح�شرت �إىل �لبالد لغتيال مويز.
و�أكد �ملدير �لعام لل�شرطة �لوطنية يف هايتي, ليون �شارل, �جلمعة, 
�ل�شرطة  من  عنا�شر  مع  �شيما  ول  دوليني,  حمققني  مع  �لعمل 

�لفدر�لية �لأمريكية, لك�شف �ملحر�شني على �لغتيال.

•• عوا�صم-وكاالت

رغم �لأزمات �حلادة �لتي يعي�شها لبنان, �عتذر 
ت�شكيل  �لــقــدرة على  عــدم  �شعد �حلــريــري عــن 
�أ�شهر   9 قــر�بــة  بعد  معقولة,  لبنانّية  حكومة 
�جلمهورية  رئي�س  مع  لالتفاق  �ملــحــاولت  من 
�لــتــو�فــق, وذلــك بعد  قــدرة �لطرفني على  دون 
�لتي  �حلــكــومــة  ت�شكيلة  عـــون  مــيــ�ــشــال  رفــ�ــس 
عر�شها عليه �حلريري و�لتي ت�شبه لبنان �لغد 
ولي�س لبنان “حزب �هلل” �أو رئي�س �جلمهورية 

و�شهره جرب�ن با�شيل.
�عتذ�ر  �لأحــــد,  �ــشــادرة  عربية  ل�شحف  ووفــقــاً 
رئي�س �لوزر�ء �ملكّلف �أكر من طبيعي وذلك �أن 
مي�شال عون رف�س منذ �لبد�ية �أن تكون هناك 
و�شع  وقــّرر  �حلريري  برئا�شة  لبنانّية  حكومة 
كّل �لعقبات يف وجه ت�شكيل حكومة متتلك حّد� 

�أدنى من �لكفاء�ت.

عهد حزب اهلل
و�عــتــرب �لــكــاتــب خـــري�هلل خـــري�هلل يف �شحيفة 
�لوزر�ء  رئي�س  �عــتــذ�ر  �أن  �للندنية,  “�لعرب” 
“�ل�شبب  �إن  وقـــال  �أكـــر مــن طــبــيــعــي,  �ملــكــّلــف 
�أن عـــون قــــّرر و�شع  �لــبــ�ــشــاطــة. وهـــو  يف غــايــة 
حــكــومــة متتلك  ت�شكيل  وجـــه  �لــعــقــبــات يف  كـــّل 
�لعمل  تتمكن من  �لكفاء�ت كي  �أدنــى من  حــّد� 
وهّمه  �للبناين.  لالنهيار  حــد  و�شع  بــدء  على 
�لوحيد و�شول جرب�ن با�شيل �إىل موقع رئي�س 

�جلمهورية عندما تنتهي وليته«.
و�أ�شاف �أن “حزب �هلل �لذي �أو�شل مي�شال عون 
يتحّكم  و�لـــذي  �جلــمــهــورّيــة,  رئي�س  مــوقــع  �إىل 
�لأولوّية  يعطي  �لبلد,  يف  وكبرية  �شغرية  بكل 
مي�شال  �لثنائي  ي�شّكله  �لــذي  �مل�شيحي  للغطاء 
عون جرب�ن با�شيل ل�شالحه غري �ل�شرعي, وهو 
�أن “�إير�ن ل  مو�شحاً  �شالح يف خدمة �إير�ن”, 
ترى يف لبنان �شوى ورقة من �أور�قها �لإقليمية. 
�ليمن  ت�شتخدم  مثلما  �لــورقــة,  هــذه  ت�شتخدم 
�لإد�رة  عــلــى  �ــشــغــطــهــا  يف  و�لــــعــــر�ق  و�ـــشـــوريـــا 
�لأمريكية من �أجل �لعودة �إىل �لتفاق �لنووي 

ورفع �لعقوبات«.
“عهد  قيام  ثمن  لبنان  يدفع  �لكاتب,  وبح�شب 
حاقد  للجمهورّية,  رئي�س  وهناك  �هلل”.  حزب 
على �أهل �ل�شّنة, يعتقد �أن يف ��شتطاعته ��شتعادة 
كّل  “حزب �هلل”.  ب�شالح  �مل�شيحيني”  “حقوق 
لفر�س  �شعى  �حلــريــري  �شعد  �أن  �لأمـــر  يف  مــا 
“حزب  فيها  يرف�س  “�شاحة”  يف  لعبا  نف�شه 
لذلك,  فيها.  �شريك  �أّي  لديه  يكون  �أن  �هلل” 
طرحها  �لتي  �حلكومة  تعجب  �أّل  طبيعياً  كــان 
�حلزب و�أن يتوىّل مي�شال عون و�شع �لعر�قيل 

�لتي دفعته �إىل �لعتذ�ر«.

وتــ�ــشــاآل خـــري�هلل يف خــتــام مــقــالــه, عــن “كيفية 
�للبناين  �لــو�ــشــع  �لــــــدويل  �ملــجــتــمــع  مــعــاجلــة 
�لـــذي حـــّدد �لحتــــاد �لأوروبـــــي يف بــيــانــه �لعلل 
�هلل”  “حزب  �أن  م�شيفاً  منها”,  يــعــاين  �لــتــي 
و�أّن  ملو�طنيه  �أو  للبلد  �إنــقــاذ  بــاأّي  مهتّمة  لي�س 
�لــدويل على ذلك”  ل �عــرت��ــس لــدى �ملجتمع 
و�شيظل مي�شال عون و�شهره يناديان بـ”حقوق 
�مل�شيحيني” يف لبنان حّتى لو مل يبق م�شيحي 
�إىل ق�شر بعبد�,  �لبل ويظّل �لو�شول  و�حد يف 
باأّي ثمن كان, �أهّم بكثري من تهجري �مل�شيحيني 

من �لبلد!«.

النهيار اللبناين والأزمة الأخالقية
ويف �شحيفة “�لحتاد” �لإمار�تية, يرى �أ�شتاذ 
�للبنانية,  بــاجلــامــعــة  �لإ�ــشــالمــيــة  �لـــدر��ـــشـــات 
�ملبا�شر  “�ل�شبب  �أن  �ل�شيد,  �لــدكــتــورر�ــشــو�ن 
للخالف ما كان قانون �لنتخابات رغم فظاعته, 
�لختالل  ب�شبب  �لقت�شادي  �لنهيار  بــدء  بــل 
�لنمو,  و�نــعــد�م  �ملــدفــوعــات,  مــيــز�ن  �ملتفاقم يف 
�لأمـــو�ل,  وغ�شيل  و�لتهريب  �لف�شاد,  و�أهــــو�ل 
و�لــعــزلــة �لــتــي بــــد�أ يــعــاين مــنــهــا لــبــنــان ب�شبب 
��شتيالء حزب �هلل �مل�شلَّح على �ملر�فق, و�لتدخل 

يف �شوريا, وتهديد �لدول �لعربية«
و�أ�شاف �أنه “منذ 9 �أ�شهٍر, �جتمع �حلريري مع 
عون �أكر من 20 مرة, وعر�س عليه ت�شكيالت 
خمتلفة, لكّن عوناً رف�شها, وقرر �أنه هو �لذي 
يعنّي كل �لوزر�ء �مل�شيحيني �أو ما �شّماه بالثلث 

�ل�شامن«.

هــذ� يف  “�لثلث”  “�خرت�ع  �أن  �لكاتب  و�أو�ــشــح 
��شتخدمه  ثم  �مل�شلَّح,  �حلــزب  �شنع  �لأ�شل من 
�حلكومات,  عــلــى  لــلــ�ــشــيــطــرة  بــا�ــشــيــل  جـــــرب�ن 
�أع�شاء  ثلث  ��شتقال  �إذ�  �لد�شتور  بح�شب  لأنــه 
با�شيل  �أر�د  لقد  م�شتقيلة!  �عــُتــربت  �حلكومة 
�إنه  ثــم  �شابقاً.  �لأمـــر  عليه  كــان  كما  �ل�شيطرة 

يطمح لرئا�شة �جلمهورية بعد عّمه«.
�مل�شنية  �ملماحكات  من  �لت�شعة  �لأ�شهر  وخالل 
بــني �لــرئــيــ�ــشــني, بــلــغ �لــو�ــشــع �لــلــبــنــاين �أق�شى 
درجـــات �نــهــيــاره, وتــ�ــشــاعــدت نــزعــات �لفو�شى 
ذروتها  �لأزمــــة  بلغت  �لنــتــحــاريــات,  ونـــزوعـــات 

بالفعل باعتذ�ر �حلريري«.

بعد احلريري عون!
�ل�شعودية  و�لإعالمي  �لكاتب  قال  جهته,  ومن 
“�ل�شرق �لأو�شط”,  طارق �حلميد, يف �شحيفة 
�لأ�شياء  �شمى  �حلــريــري  �أن  �لآن  “�لأهم  �أن 
حكومة  ت�شكيل  “عدم  عــن  و�عــتــذر  باأ�شمائها, 
على  عــون  �لرئي�س  �أ�شر  حيث  عون”,  مي�شال 
�لعقدتني �للتني عرقلتا ت�شكيل �حلكومة طو�ل 
“�لثلث �ملعطل”,  �أ�شهر, وهما �لإ�شر�ر على   9
نو�ب  ورفــ�ــس  �هلل”,  لـ”حزب  �لــقــوة  مــنــح  �أي 
للحكومة.  �لثقة  “ منح  �لوطني �حلر  “�لتيار 
و�لأهم كذلك �أن �حلريري رمى �لكرة يف ملعب 
�لرئي�س �للبناين«.وت�شاآل �لكاتب “ملاذ� ل ي�شري 
�لرئي�س �للبناين على خطى �حلريري؟ ملاذ� ل 
يعتذر عون, ويقدم ��شتقالته, ويفتح �لباب جليل 
�شيا�شية جديدة  �ل�شباب, وي�شمح بظهور طبقة 

كله  �لــدويل  “�ملجتمع  �أن  م�شيفاً  لبنان؟”,  يف 
�حلا�شل  �لف�شل  يف  �ل�شيا�شية  �لطبقة  يــلــوم 
بلبنان, وهذ� �شحيح, ور�أ�ــس حربة ف�شل ودمار 
لبنان هو »حزب �هلل«, فلماذ� ل ي�شتقيل �لرئي�س 
عون, ويخرج �شارحاً كل ما لديه على �لتلفاز... 

وكما فعل �حلريري؟«.
ــادر قــريــبــة مـــن روؤ�شاء  وتـــابـــع نــقــاًل عـــن مــ�ــش
�حلكومات �ل�شابقني, �أن “ما قام به عون ميثل 
�إنــــه يخالف  �إذ  �تــفــاق �لــطــائــف,  عــلــى  �نــقــالبــاً 
يتم  �لت�شكيل  �أن  عــلــى  ين�س  �لـــذي  �لــد�ــشــتــور 
و�لرئي�س  �جلــمــهــوريــة  رئــيــ�ــس  بـــني  بــالــتــو�فــق 

�ملكلف«.
عون  ي�شتقيل  ل  “ملاذ�  �أيــ�ــشــاً  �لــكــاتــب  وقــــال 
و�لدولة �للبنانية برمتها تقرتب من �ل�شقوط 
�ملروع لت�شبح دولة فا�شلة, ورمبا �أكر, خ�شو�شاً 
�أن �لــــدول �لــعــربــيــة �أيــ�ــشــاً عــلــى قــنــاعــة بــاأنــه ل 
ومثلما  هــكــذ�,  للبنان  �ملفتوح  �لــدعــم  مــن  �أمـــل 
�لعربي,  �ملوقف  “هذ�  م�شيفاً  قدمياً؟”,  كــان 
عـــقـــالين, ومنطقي,  مــوقــف  هـــو  و�خلــلــيــجــي, 
فلماذ� �أدعم دولة ل هي بدولة, ول هيبة للدولة 
�هلل  حــزب  ب�شالح  خمتطفة  �أر�ـــس  وهــي  فيها, 
�إيــر�ن بدعم لبنان,  �لإيـــر�ين؟ بل ملــاذ� ل تقوم 

ولي�س “حزب �هلل” فقط؟«.
ويرى �لكاتب �أن “�حلريري فعل ما عليه, وخرج 
�أن يــقــال, و�لـــدور �لآن على  وحتــدث مبــا يجب 
�لرئي�س عون ليقوم بتقدمي ��شتقالته, و�لدعوة 
�إىل تقدمي طبقة جديدة تت�شدى لكارثة لبنان, 

وما يجب فعله لإنقاذ ما ميكن �إنقاذه«.
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خماوف من انت�سار كورونا يف الأوملبياد والقيود تتزايد يف اأوروبا 
•• طوكيو-اأ ف ب

�لأحد,  بكورونا  لالإ�شابات  بــوؤرة  �أول  ر�شد  مع 
�لألعاب  دورة  مع�شلة  ملو�جهة  طوكيو  ت�شتعد 
�لأوملبية بينما حتــاول �لــدول �لأوروبــيــة �حتو�ء 
ت�شديد  مــع  كوفيد-19  لــوبــاء  مــتــوقــع  تف�شي 

�شروط �لدخول �إىل فرن�شا وبريطانيا.
�كت�شف  �لأوملبياد,  �فتتاح  من  �أيــام  خم�شة  وقبل 
بكورونا  �لريا�شيني  �ثنني من  �إ�شابة  �ملنظمون 
يف �لقرية �لأوملبية, غد�ة �لإعالن عن �أول �إ�شابة 
�ل�شخم  �ملقر  �لإد�رة, يف هذ�  �أع�شاء  �أحــد  لدى 

�لذي ي�شكل رمز� لالألعاب �لأوملبية.
�لأحد  �ملنظمة  �للجنة  با�شم  متحدث  وك�شف 
و�حدة  “دولة  �إىل  ينتمون  �لثالثة  �مل�شابني  �أن 
وريا�شة و�حدة”, من دون �أن ي�شيف �أي تفا�شيل.

�لقرية  يف  �لأوىل  �لــــبــــوؤرة  هــــذه  ر�ــشــد  ويــثــري 
ي�شكل  للمر�س  �نــتــ�ــشــار  مــن  �لأوملــبــيــة خمـــاوف 
�أعدت  �لتي  كوفيد  مكافحة  لإجـــر�ء�ت  �متحانا 
قبل �أ�شهر.من جهته, ياأمل �لحتاد �لأوروبي يف 
�ل�شحية  لالإجر�ء�ت  �لأخري  �لت�شديد  يوؤتي  �أن 
ثــمــاره يف مو�جهة  ــاء  �لأعــ�ــش �لــــدول  بــعــ�ــس  يف 
�ملتحورة دلتا �ل�شديدة �لعدوى, وميكن �أن ي�شعر 
على  تفوقه  هي  فقط  و�حــدة  لنقطة  بالرتياح 
�ل�شكان �لذين تلقو�  �لوليات �ملتحدة يف معدل 
جرعة و�حــدة على �لأقــل من �للقاحات �مل�شادة 
للمر�س.وبعدما تاأخر �لحتاد لفرتة طويلة يف 
�لفرن�شي  �لــدولــة  وزيــر  قــال  �لتطعيم,  حمالت 
“قام  �لتكتل  �إن  بون  كليمان  �لأوروبية  لل�شوؤون 
باملئة(   55,5( �شكانه  مــن  �أكــرب  جــزء  بتطعيم 
�ملــتــحــدة )55,4  �لـــوليـــات  مــن  �أوىل  بــجــرعــة 
حمالت  ون�شّرع”  “نو��شل  و�أ�ــشــاف  باملئة(”. 

�لتطعيم.
�لتي  �لأوروبـــيـــة  �لتطعيم  ��شرت�تيجية  وكــانــت 
بد�أت ببطء �أكرب مقارنة مع بريطانيا و�لوليات 

�ملتحدة ب�شبب نق�س �لإمد�د�ت �لكافية, مو�شع 
�نتقاد�ت يف بد�ية �لعام طالت �ملفو�شية �لأوروبية 
�لتي تولت تن�شيق طلبات �للقاح للدول �لأع�شاء 
بيدرو  �لـــوزر�ء  رئي�س  تعهد  �إ�شبانيا,  27.يف  �لـــ 
�ل�شكان قد مت  باأن يكون ن�شف  �ل�شبت  �شان�شيز 
هدفه  وكــرر  �ملقبل  �لأ�شبوع  بالكامل  تطعيمهم 
نهاية  بــحــلــول  منهم  بــاملــئــة  �شبعني  ن�شبة  بــلــوغ 
�ل�شيف.ويف �ليوم �لتايل لتطبيق حظر �لتجول 
كاتالونيا, جاء دور جزيرة ميكونو�س  �لليلي يف 
�ليونانية رمز �لليايل �لحتفالية لإعادة فر�س 
بــعــ�ــس �لــقــيــود, مبـــا يف ذلـــك حــظــر جتـــول بني 

�ل�شاعة �لو�حدة و�ل�شاعة �ل�شاد�شة �شباحا.
من جهتها, فر�شت فرن�شا �عتبار� من منت�شف 
لــيــل �لــ�ــشــبــت �لأحــــد �أن يــكــون �ملــ�ــشــافــرون غري 
و�لربتغال  و�إ�ــشــبــانــيــا  بريطانيا  مــن  �ملطعمني 
وقرب�س و�ليونان وهولند�, قد خ�شعو� لفح�س 
كورونا قبل �أقل من 24 �شاعة. وحتى �لآن كانت 
با�شتثناء  �شاعة   72 قبل  �أجريت  تقبل فحو�س 
�لقادمني من بريطانيا �لذين كان عليهم تقدمي 

نتائج فح�س �أجري قبل �أقل من 48 �شاعة.

“�حلمر�ء”  �لـــدول  لئــحــة  فرن�شا  و�شعت  كما 
وموزمبيق  تــونــ�ــس  هــي  جــديــدة  بــلــد�نــا  لت�شمل 
و�شع  جمـــدد�  و�شيفر�س  و�إنــدونــيــ�ــشــيــا.  وكــوبــا 
حمددة  مناطق  يف  �لطلق  �لــهــو�ء  يف  �لكمامات 
يف �ــشــرق �لــبــالد وجــنــوب غــربــهــا.و�أثــار ت�شديد 
�لرئي�س  �أعــلــنــهــا  �لـــتـــي  �لــ�ــشــحــيــة  �لإجـــــــــر�ء�ت 
�إميـــانـــويـــل مـــاكـــرون �لثـــنـــني - تــو�ــشــيــع فر�س 
�ل�شهادة �ل�شحية خ�شو�شا �إىل �ملتاجر و�ملطاعم 
�إىل  و�لقطار�ت,  و�لطائر�ت  �لثقافية  و�لأماكن 
غ�شب  �ملهن,  لبع�س  �لإجباري  �لتطعيم  جانب 

جزء من �ل�شكان.
وخرجت تظاهر�ت عدة يف باري�س ومدن كبرية 
�ل�شحية  “�لديكتاتورية”  بـــ  للتنديد  �أخـــرى 
�لتي فر�شها على حد قول �ملحتجني. ومع ذلك, 
ك�شف ��شتطالع للر�أي �أن هذه �لتد�بري مقبولة 

من غالبية كبرية جد� من �ل�شعب �لفرن�شي.
وخوفا من “�لوجود �مل�شتمر” يف فرن�شا ملتحورة 
�إفريقيا, قررت  �أول يف جنوب  �لتي ر�شدت  بيتا 
�إليها  �لقادمني  �إخ�شاع  �لربيطانية  �حلكومة 

حلجر �شحي حتى �إذ� كانو� تلقو� لقاحا.

تو�شف  مــتــحــور�ت  �أربــــع  مــن  و�حــــدة  و”بيتا” 
�إىل  �لعاملية,  �ل�شحة  منظمة  حددتها  باملقلقة 

جانب �ألفا وغاما ودلتا.
جاويد  �شاجد  �لربيطاين  �ل�شحة  وزيــر  و�أعلن 
بفريو�س  �إ�ــشــابــتــه  �أثــبــت  �لــفــحــ�ــس  �أن  �لــ�ــشــبــت 
كــورونــا قبل يــومــني فقط مــن رفــع كــل �لقيود 
ب�شبب  �إنكلرت�, يف تخفيف يثري قلقا  تقريبا يف 

�رتفاع عدد �لإ�شابات مبتحورة دلتا.
وقالت �لطبيبة مود ليمو�ن �ملتخ�ش�شة باأمر��س 
“نقوم  �لكبد يف م�شت�شفى �شانت ماري يف لندن 
19 متوز/يوليو  �إجــر�ء�ت �لتباعد يف  برفع كل 
ويف �ملقابل نفر�س �حلجر �ل�شحي على �لنكليز 
عندما  �للقاح  جرعتي  تلقو�  �لذين  �ملقيمني  �أو 

يعودون من فرن�شا«.
جد�  مــلــتــبــ�ــشــة  “ر�شالة  يــوجــه  ذلــــك  �أن  ور�أت 
للنا�س«.وتثري �ملتحورة دلتا خماوف �حلكومات 
من جتدد تف�شي �لوباء �لذي �أودى بحياة �أربعة 
�إىل  يقود  �أن  وميكن  �لعامل  يف  �شخ�س  ماليني 

ت�شديد جديد يف نهاية عطلة �ل�شيف.
وتتوقع وكالة �لأمر��س �لأوروبية �رتفاعا كبري� 
�ملقبلة,  �لأ�شابيع  يف  بكوفيد  �لإ�ــشــابــات  عــدد  يف 
�لأول  بحلول  تقريبا  �أ�شعاف  خم�شة  �إىل  ي�شل 

من �آب/�أغ�شط�س. 
�أل يــرتــفــع عـــدد حالت  �لــوكــالــة تــوقــعــت  لــكــن 
بف�شل  نف�شها  بال�شرعة  و�لــوفــيــات  �ل�شت�شفاء 

حمالت �لتلقيح.
تثري  �لــ�ــشــيــاحــيــة,  �لأمــــاكــــن  �إىل  وبـــالإ�ـــشـــافـــة 

�لتجمعات �لكبرية خماوف من تف�شي �لوباء.
�حلج  على  وكذلك  �لأوملبياد  على  ينطبق  وهــذ� 
�ل�شبت  بــــد�أ  �لــــذي  �ملــكــرمــة  �إىل مــكــة  �لــ�ــشــنــوي 
�ل�شعوديني  �ألف م�شلم من  �شتني  و�قت�شر على 
و�لأجانب �ملقيمني يف �ململكة فقط مت تطعيمهم 
بالكامل, مقابل نحو 2,5 مليون �أتو� من جميع 

�أنحاء �لعامل يف 2019.

مقتل الع�سرات يف انهيارات اأر�سية مبومباي بالهند 

•• نيودلهي-رويرتز

�شخ�شا   25 عــن  يقل  ل  مــا  �إن  �لأحـــد  م�شوؤولون  قــال 
بالهند  مــومــبــاي  يف  �ــشــو�حــي  ثـــالث  يف  حتفهم  لــقــو� 
�لأر�شية  �لنهيار�ت  ب�شبب  منازل  عدة  �نهارت  عندما 
�لتلفزيون  غزيرة.وعر�س  �أمطار  هطول  عن  �لناجمة 
يف  �أيــاديــهــم  ي�شتخدمون  �إنــقــاذ  لــرجــال  لقطات  �ملحلي 
�حلفر لنت�شال �جلثث. وقالت �ل�شلطات �إن من �ملعتقد 
وجود �ملزيد من �لقتلى حتت �لأنقا�س. كما ظهر رجال 

�لإنقاذ وهم يحملون �مل�شابني عرب ممر�ت �شيقة.
�ل�شاعات  خــالل  �شجلت  �ل�شلطات  �إن  �مل�شوؤولون  وقــال 
�لأربع و�لع�شرين �ملا�شية وحتى �لآن 11 و�قعة لنهيار 

منازل �أو جدر�ن يف منطقة مومباي.
�نهارت حو�يل  �لأحياء  �أحــد  يف  �أنــه  �مل�شوؤولون  و�أ�شاف 

�شتة �أكو�خ تقع عند قاعدة تل فوق بع�شها.
وقدم رئي�س �لوزر�ء ناريندر� مودي �لتعازي يف تغريدة 

على تويرت و�أعلن عن تقدمي م�شاعد�ت لل�شحايا.
وغمرت �ملياه عدة مناطق يف �ملدينة بعد هطول �أمطار 
غــزيــرة خـــالل �لــ�ــشــاعــات �لأربـــــع و�لــعــ�ــشــريــن �ملا�شية 
وتعطلت خدمات قطار�ت �ل�شو�حي مما �أدى �إىل توقف 
�لأر�شاد  للهند.وقالت هيئة  �ملالية  �لعا�شمة  �حلياة يف 
�جلوية �لأحد �إن من �ملتوقع هطول �أمطار غزيرة على 
خالل  �ل�شناعية  ماهار��شرت�  وليــة  و�شاحل  مومباي 

�لأيام �لأربعة �ملقبلة.
وغالبا ما توؤدي �لأمطار �لغزيرة, خا�شة خالل �لرياح 
�أيلول,  �ملو�شمية يف �لهند من يوليو متوز �إىل �شبتمرب 
�إىل �نهيار �ملباين خا�شة �لقدمية �أو �لتي �شيدت ب�شكل 

غري قانوين.

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• ريت�صارد التندري�س*

نهاية  منذ  �أيــام  ع�شرة  باأحلك  �أفريقيا  جنوب  مــّرت 
عدد  ونهب:  وعنف  �شغب  �أعمال  �لعن�شري.  �لف�شل 
�لقتلى باملئات و�لعتقالت بالآلف. هذ� دون �عتبار 
�إىل  تن�شاف  �لــتــي  كوفيد-19  مــن  �لثالثة  �ملــوجــة 
يوليو   9 يف  تت�شاعد  �لتدمري  موجة  �ملذبحة.بد�أت 
بتهمة  زومـــا  جــاكــوب  �ل�شابق  �لرئي�س  �عــتــقــال  بعد 
جلنة  �أمـــام  ب�شهادته  �لإدلء  رف�س  �لــعــد�لــة.  �زدر�ء 
كرئي�س  �شنو�ت حكمه  نخر  �لــذي  �لف�شاد  حتقيق يف 
بال�شجن  زومــا  على  ُحكم  �إفريقيا,  للدولة يف جنوب 
خم�شة ع�شر �شهًر�.وكان جنله �إدو�رد قد وعد “بدماء 
�إذ� مت �لقب�س على و�لده, وفعال كان  على �لأر�س”, 
�أوىل  و�أ�شعلو�  �لطرق,  �أوىل  �أغلقو�  من  هم  �أن�شاره 

�لإطار�ت �ملطاطية, و�أول من حتدى �ل�شلطات.
ومـــع ذلــــك, �ــشــرعــان مـــا �ــشــار عــلــى خــطــاهــم �لآلف 
�لذين  مــن  �لآخــريــن,  �إفريقيا  جنوب  مو�طني  مــن 
�لقيود  جّر�ء  و�لإحباط,  �ملتف�شية  �لبطالة  هّم�شتهم 
�لتي ل نهاية لها �ملفرو�شة للحد من �نت�شار فريو�س 

كورونا.

اأ�صواأ اقت�صاد يف قرن
منذ  ركبتيه  على  �قت�شادي,  عمالق  �إفريقيا,  جنوب 
�لنمو  �لــبــطــيء  �لنمو  يــو�كــب  �لــزمــن. مل  مــن  عقد 
�لــ�ــشــكــاين, ممــا �ــشــاهــم يف �نــتــ�ــشــار �لــفــقــر عــلــى رقعة 

و��شعة, با�شتثناء نخب �ل�شود و�لأقلية �لبي�شاء.
 6 فا�شل   32 قيا�شًيا,  م�شتوى  �لبطالة  معدل  بلغ 
�لذين  �ل�شباب  بني  ماأ�شاوية  �أكــر  و�شع  مع  باملائة, 
59 باملائة  15 و24 عــاًمــا:  �أعــمــارهــم بــني  تـــرت�وح 
�لبقالة  متاجر  تكون  �أن  غر�بة  ول  عاطلون!  منهم 
�أهــــد�ف  وحمــــالت �ملـــــو�د �لــغــذ�ئــيــة �لـــكـــربى, �أوىل 

�لل�شو�س.
بن�شر  ر�مافوز�,  �شرييل  �إفريقيا  جنوب  رئي�س  تعّهد 
-ل�شتعادة  منهم  �لــفــا   25 �إىل  ي�شل  -مــا  �جلي�س 
�لهدوء, �ل �نه من �ملرجح �ن ت�شتمّر �ل�شر�ر. �أغلقت 
�أكـــرب مــ�ــشــفــاة نــفــط يف �لـــبـــالد, وتــنــتــج ثــلــث �لوقود 
�لوطني, �أبو�بها, بينما يقول �ملز�رعون, من جانبهم, 

�إنهم باتو� عاجزين على نقل ب�شائعهم.

جائحة بدون رحمة
نف�شها  �إفريقيا  جــنــوب  وجـــدت  جـــًد�,  مبكر  وقــت  يف 

على ر�أ�س �لبلد�ن �لأفريقية �ملوبوءة. تبنت �حلكومة 
�أكـــر �لإجـــــر�ء�ت  �شل�شلة مــن �لإجــــــر�ء�ت مــن بــني 
�شر�مة يف �لعامل, وجنحت يف �إبطاء �لعدوى, لكنها 
�لدم  بفقر  م�شابا  �قــتــ�ــشــاًد�  دمـــرت  �لــوقــت  نف�س  يف 
�لدخل,  وفقد�ن  �لغذ�ئي,  �لأمــن  �نعد�م  ��ــشــال.�أدى 
�لــ�ــشــجــائــر و�لكحول,  بــيــع  عــلــى  �لــطــويــل  و�حلـــظـــر 
-�إىل  �ملا�شي  -�لــعــام  �أدى  ممــا  �ل�شخط,  تفاقم  �إىل 
�أدت  �حتجاجات و�أعمال �شغب. ومنذ �ل�شهر �ملا�شي, 
موجة ثالثة من �لعدوى, فتاكة وقاتلة, �إىل تقوي�س 

ما بقي من �أمل ملو�طني جنوب �إفريقيا.
�ملوؤمتر  حــزب  د�خـــل  �ل�شلطة  �ــشــر�عــات  �أن  �شك  ول 
�ملناه�شة  �لأ�شطورية  -�ملنظمة  �لأفريقي  �لوطني 
حزب  يف  ر�شكلتها  �أعــيــد  �لــتــي  �لــعــنــ�ــشــري,  للف�شل 
-كانت  بــريــتــوريــا  يف  �لآن  �ل�شلطة  يــتــوىل  �شيا�شي 

�ل�شر�رة �لتي ��شعلت فتيل �أعمال �لعنف �لأخرية.
ومع ذلك, ل نن�شى تاأثري مكافحة �لوباء على �قت�شاد 
و�منا  �شربهم,  عيل  فقط  لي�س  �شكان,  وعلى  ه�س 
و�لنجاة! قد  ولو�شائل �حلياة  ل�شغل  ا  �أي�شً يفتقرون 
من  �جلليد  جبل  قمة  جمــرد  �إفريقيا  جنوب  تكون 
�أماكن  �أبعاًد� يف  غ�شب �شعبي وثورة تكت�شب, ببطء, 

�أخرى من �لعامل.
ملحة عن جنوب �أفريقيا

عدد �ل�شكان: 59 فا�شل 6 مليون )2020(
- 80 فا�شل 8 باملائة من �ل�شود 

- 8 فا�شل 8 باملائة من “�مللونني«
- 7 فا�شل 8 باملائة من �لبي�س 

- 2 فا�شل 6 باملائة من �لآ�شيويني
- معدل �لبطالة: 32 فا�شل 6 باملائة

 5 فا�شل   55 �لفقر:  يعي�شون حتــت خــط  �لــذيــن   -
باملائة )2014(

- موؤّمل �حلياة
• �لرجال 62 فا�شل 5 �شنة
• �لن�شاء 68 فا�شل 5 �شنة

- �نت�شار �ل�شيد�
باملائة من جمموع �ل�شكان  13 •

باملائة من 15-49 �شنة  20 •
-كوفيد-19 )�عتباًر� من 17 يوليو 2021(

 2269179 • حالة
  66385 •قتيل

فا�شل 4 باملائة تلقيح من جرعة و�حدة  7 •
فا�شل 5 تطعيمهم بالكامل  2 •

البوؤ�س واجلائحة كوكتيل متفجر...!

�صبكة  اأكرب   ,TVA لـ  الأبي�س  -والبيت  وا�صنطن  يف  مرا�صل  ال�صيا�صية,  العلوم  يف  متخ�ص�س 
تلفزيونية خا�صة باللغة الفرن�صية يف كندا

ترجمة خرية ال�صيباين
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عربي ودويل

•• جوهان�صربغ,-اأ ف ب

�فريقيا  جنوب  رئي�س  حماكمة  �لإثنني  �ليوم  ت�شتاأنف 
�ل�شابق جاكوب زوما )79 عاما( �ملتهم بالف�شاد بعدما 
�لأ�شبوع  هـــذ�  �لــبــالد  هـــزت  عــنــف  �أعـــمـــال  �شجنه  �أثــــار 
عن  و�أ�ـــــــشـــــــفـــــــرت 
مــقــتــل �أكـــــر من 

200 �شخ�س.
رئي�س  ويـــحـــاكـــم 
�ل�شابق  �لــــدولــــة 
ر�شاوى  ق�شية  يف 
�أكــــر  �إىل  تـــعـــود 
مـــــــــن عــــ�ــــشــــريــــن 
عـــــــــــامـــــــــــا. وهــــــــو 
متورط يف �لعديد 
مــــــن �لـــفـــ�ـــشـــائـــح 

و�لتهامات بالف�شاد.
و�ندلعت �أعمال �لعنف يف �لتا�شع من متوز/يوليو �ليوم 
�لتايل لدخوله �ل�شجن بتهمة �زدر�ء �لق�شاء, يف معقله 
يف كو�زولو ناتال )�شرق( قبل �أن متتد �إىل جوهان�شربغ 
على خلفية �لبطالة �مل�شت�شرية و�لقيود �ملفرو�شة ب�شبب 
حــزيــر�ن/ نهاية  �أُديـــن يف  قــد  كوفيد.وكان  وبــاء  تف�شي 
�أمام جلنة حتقق  يونيو لرف�شه مر�ر� �لإدلء ب�شهادته 

يف ف�شاد �لدولة يف عهده )2018-2009(.
�لأخرية,  �لأيـــام  بــاإثــارة فو�شى يف  زومــا  �أنــ�ــشــار  ويتهم 
باأنها حماولة مدبرة  ر�مابوز�  �لرئي�س �شرييل  و�شفها 

لزعزعة ��شتقر�ر �لبالد.
ويحاكم �لرئي�س �ل�شابق �لإثنني �فرت��شيا �أمام حمكمة 
بالحتيال  تهمة   16 ملو�جهة  )�ــشــرق(  بيرتمارت�شربغ 
من  ع�شكرية  مــعــد�ت  ب�شر�ء  تتعلق  و�لبــتــز�ز  و�لف�شاد 
كان  عندما   ,1999 يف  �أوروبية  �أ�شلحة  �شركات  خم�س 
نائبا للرئي�س.وهو متهم بح�شوله على �أكر من �أربعة 

ماليني ر�ند )�أو 235 �ألف يورو بال�شعر �حلايل(, ول 
�ل�شركات  �إحــدى  �لفرن�شية  تالي�س  �شيما من جمموعة 
�لتي ح�شلت على �لعقد �ل�شخم بقيمة نحو 2,8 مليار 
�لعمالقة  �لفرن�شية  �ملجموعة  مقا�شاة  تتم  يورو.كما 
�لأمو�ل.  وتبيي�س  �لف�شاد  بتهمة  �لدفاعية  لل�شناعات 
�لـــدو�م. على  �لتــهــامــات  هــذه  تالي�س,  كما  زومــا  ونفى 

من  يخرج  لــن  زومــا  �أن  �إذ  �فرت��شية  �جلل�شة  �شتكون 
زوما  موؤيدو  يتظاهر  قد  ذلك  مع  حل�شورها.  �ل�شجن 
�أمام �ملحكمة, كما يفعلون بانتظام لدعمه.وعلى �لرغم 
ل  رئا�شته,  لطخت  �لتي  �لعديدة  �لف�شاد  ف�شائح  مــن 
�لزولو  بلد  يف  �شيما  ل  كبري  بنفوذ  يحظى  زومــا  يــز�ل 
�لــــذي يــتــحــدر مــنــه ولــكــن �أيــ�ــشــا د�خــــل حـــزب �ملوؤمتر 

�لوطني �لفريقي �حلاكم.
�إن  بــر�ــس  فــر�نــ�ــس  لــوكــالــة  ر�لـــف ماثيكغا  �ملحلل  وقـــال 
“على  و�أن  �شيا�شية”,  “ل�شغوط  يخ�شعو�  لن  �لق�شاة 
�لآلة �لق�شائية مو�جهة �لعا�شفة«.ويحذر �شيفو �شيبي 

�شري�قبون  �لنا�س  �أن  من  ناتال”  كــو�زولــو  جامعة  من 
لــن تتحقق  �لــعــد�لــة  بـــاأن  �ــشــعــرو�  و�إذ�  �لــقــ�ــشــاة,  �شلوك 
ف�شيحتجون«.وقد مت بالفعل تاأجيل هذه �ملحاكمة مر�ت 
عــدة طعون. خالل  �ل�شابق  �لرئي�س  قــدم  �أن  بعد  عــدة, 
�أنه  زومــا  �أعلن  مايو,  �أيــار  يف  �ل�شابقة  �ل�شتماع  جل�شة 

�شيدفع برب�ءته قبل �أن يتم تاأجيل �ملد�ولت ب�شرعة.
وطالب فريق �لدفاع عن زوما با�شتبد�ل حمامي �لدعاء 
و�أمـــام ح�شد من  بانه منحاز.  �إيــاه  د�ونـــر, متهما  بيلي 
�ملنا�شرين قرب قاعة �ملحكمة �كد �لرئي�س �ل�شابق �أنه ل 
�ملحاكمة. وقال �لدعاء لوكالة  لتاأجيل مو��شلة  ي�شعى 

فر�ن�س بر�س “�شندعو بقوة لرف�س هذ� �لطلب«.
�لك�شف  بعد   2018 يف  �ل�شتقالة  على  زومـــا  و�أُرغــــم 
ر�مابوز�  �شرييل  خلفه  وعــد  وقــد  ف�شائح.  �شل�شلة  عن 
بــالــقــ�ــشــاء عــلــى �لــفــ�ــشــاد وعــلــى جلــنــة ملــكــافــحــة �لف�شاد 
�ل�شتماع �إىل �أقو�له. ويعتزم �لدعاء ��شتدعاء �أكر من 

200 �شاهد خالل �ملحاكمة.

يف �لـــو�قـــع, ��ــشــتــمــرت �أعـــمـــال عنف 
�أنـــــحـــــاء هذه  جــمــيــع  مـــتـــفـــرقـــة يف 
�إثيوبيا.  �شمال  �أق�شى  يف  �ملنطقة 
�ل�شعبية  �جلــبــهــة  قــــادة  يــــز�ل  ول 
ت�شميمهم  عــلــى  تــيــغــر�ي  لتحرير 
ل�شتعادة �ل�شيادة �لكاملة يف �ملناطق 
�ملو�لية  �لقو�ت  ت�شيطر عليها  �لتي 

وحلفاوؤها.
وقف  يف  �لرئي�شي  �ل�شعف  و”كان 
�أن مو��شلة قو�ت  �لنار, هو  �إطالق 
ت�شتعيد  حتى  �لقتال  تيغر�ي  دفــاع 
بالكامل,  تــيــغــر�ي  عــلــى  �لــ�ــشــيــطــرة 
يظل و�رد�. وهذ� يعني ب�شكل �أ�شا�شي 
هذه  جــنــوب  نــحــو  �شيدفعون  �أنــهــم 
�ملتخ�ش�س  يقول  وغربها,  �ملنطقة 
�ملحلل  د�في�شون,  ويليام  �إثيوبيا  يف 

يف جمموعة �لأزمات �لدولية.

املدنيون يف قلب العنف
�أول مـــن يــعــاين من  �ملــدنــيــون هـــم 
�ل�شيطرة  ميــكــن  ل  �لـــذي  �لــو�ــشــع 
�إىل  فبالإ�شافة  �لأر�ــس.  عليه على 
�لقتال  �نــدلــع  �ملــتــمــرديــن,  هجمات 
بـــالـــقـــرب مــــن خمـــيـــم مـــــاي عيني 
�أ�شهر  ثــمــانــيــة  وبـــعـــد  لـــالجـــئـــني. 

�ملتحدة  �لأمم  �أعــلــنــت  �لأزمــــة,  مــن 
�شخ�س  �ألــــف   400 مـــن  �أكــــر  �أن 
�ملنطقة.  يف  �ملجاعة  مــن  �شيعانون 
�ملجتمع  يــجــد  �لــ�ــشــيــاق,  هــــذ�  ويف 
�لدويل �شعوبة لإيجاد حلول قابلة 

للتطبيق.
و�إثــــر �إعــــالن جــبــهــة حتــريــر �شعب 
�لــتــيــغــر�ي, �أ�ـــشـــدر جمــلــ�ــس حقوق 
�ملتحدة  لـــــالأمم  �لـــتـــابـــع  �لإنـــ�ـــشـــان 
�لقو�ت  �ن�شحاب  �إىل  يــدعــو  قــــر�ًر� 
�لإريـــرتيـــة مــن تــيــغــر�ي. وبــعــد �ن 
نفت �أديــ�ــس �أبــابــا وجــودهــا يف بد�ية 
�أخرًي�  �عرتفت  �لعد�ئية,  �لأعــمــال 
بوجود قو�تها يف تيغر�ي يف مار�س. 
�حلكومية  غــري  �ملنظمات  وت�شتبه 
�لوحد�ت  هـــذه  �ن  يف  و�ملـــر�قـــبـــون, 
مبيلي�شيات  �ملــرتــبــطــة  �لأجــنــبــيــة 
�لأمهرة من �جلنوب, �رتكبت جر�ئم 

حرب وجر�ئم �شد �لإن�شانية.
�لرغبة  �ل�شديد  �لعنف  هذ�  ويعزز 
من  كبري  جــزء  لــدى  �لنف�شال  يف 
�أن  بالتاأكيد خطر  “هناك  �ل�شكان. 
�لأهــلــيــة يف تيغر�ي  تــــوؤدي �حلـــرب 
�إىل حرب �نف�شال. �ن قادة تيغر�ي 
و�لـــ�ـــشـــكـــان, عــلــى قــنــاعــة بـــاأنـــهـــم ل 

يــ�ــشــتــطــيــعــون �لــتــعــايــ�ــس بــ�ــشــالم يف 
�إثــيــوبــيــا بــعــد مــا حـــدث خـــالل هذ� 

يحلل ويليام د�في�شون. �ل�شر�ع”, 

�صرخ بني الأعراق
�لــــــذي هو  يف �لــــقــــرن �لأفــــريــــقــــي, 
عدة  منذ  �ل�ــشــتــقــر�ر  عــدم  فري�شة 
فبني  معجزة.  �إثيوبيا  كانت  عقود, 
�لديكتاتورية �لإريرتية, و�لفو�شى 
�لأهلية  و�حلــــــرب  �لـــ�ـــشـــومـــال,  يف 
�لــ�ــشــود�نــيــة, و�حلـــــرب �لأهـــلـــيـــة يف 

ميثل  �لإثيوبي  �لنظام  كان  �ليمن, 
رمًز� للتو�زن.

ومع �أكر من 110 مليون ن�شمة, 
ف�شيف�شاء عرقية حماطة بف�شيف�شاء 
لغوية ودينية, كان �لتحدي هائاًل. 
وكان �لد�شتور �لفيدر�يل, �لذي مت 
1994, قد ولد يف  تبنيه دي�شمرب 
�لأخـــري دولـــة �إثــنــيــة -لــغــويــة. هذ�, 
بالإ�شافة �إىل �نه ن�ّس على �إمكانية 
ديباجته  يف  ويوؤكد  وليــة,  �نف�شال 
مبد�أ: “نحن �أمم وقوميات و�شعوب 

�إثيوبيا«.
تعطلت  �ــشــنــو�ت,  ب�شع  منذ  ولــكــن, 
هـــــذه �لآلـــــــة رغـــــم �لـــ�ـــشـــيـــانـــة. من 
جبهة  قــادت   ,2018 �إىل   1991
�لئتالف  �لــتــيــغــر�ي  �شعب  حتــريــر 
�أبـــابـــا. وفر�شت  �أديـــ�ـــس  �حلــاكــم يف 
جمــمــوعــة �لأورومـــــو �لــعــرقــيــة ذ�ت 
يف  متز�يد  ب�شكل  نف�شها  �لأغلبية 
�لذين  �لأمــهــرة,  �ل�شلطة.  ممار�شة 
ميثلون ثاين �أكرب جمموعة عرقية 
�لـــبـــالد, حتــالــفــو� مــع �حلكومة  يف 

�شعب  حتــريــر  جبهة  �شد  �ملــركــزيــة 
�لتيغر�ي.

ومنذ و�شول �أبي �أحمد �إىل �ل�شلطة, 
مناطقهم,  �إىل  تـــيـــغـــر�ي  تـــر�جـــع 
متوتر�ً  �ل�شيا�شي  �لو�شع  و�أ�ــشــبــح 
تــدريــجــيــاً. �ن رغــبــة �حلـــائـــز على 
جائزة نوبل لل�شالم لعام 2019 يف 
نتائجها  من  كان  �ملركزية,  تكري�س 
تقوية مو�قف �حلكم �لذ�تي لـ جبهة 
وظهرت  �لــتــيــغــر�ي.  �شعب  حتــريــر 
بالكامل  �لنــفــ�ــشــالــيــة  �لجتـــاهـــات 

تاأجيل  بــعــد  �أ�ـــشـــهـــر  ثــمــانــيــة  قــبــل 
وت�شكلت  �لت�شريعية.  �لنــتــخــابــات 

تبعا لذلك حتالفات عرقية.
�لعرقي  �لـــ�ـــشـــرخ  يـــجـــعـــل  �لـــــيـــــوم, 
�أثناء  �ملــرتــكــب  و�لــعــنــف  -�لــلــغــوي 
�لقائم  �لو�شع  �إىل  �لــعــودة  �لــنــز�ع, 
قبل هذ� �ل�شر�ع �لأخري يف تيغر�ي 

�شبه م�شتحيل.
فــهــل �أ�ــشــبــح �نــفــجــار هـــذ� �لحتـــاد 
�ليوغو�شاليف,  على منــوذج �لحتــاد 
ويليام  �إىل  بــالــنــ�ــشــبــة  حـــتـــمـــيـــا؟ 

�إيجاد  �لــ�ــشــروري  “من  د�في�شون, 
حـــل و�ــشــط بــ�ــشــاأن �ملــا�ــشــي و�لرث 
�لإمرب�طوري لإثيوبيا, وحل و�شط 
�لـــفـــيـــدر�يل متعدد  �لــنــظــام  بــ�ــشــاأن 
�جلن�شيات”. ويخل�س �ملحلل �إىل �أن 
�لختالفات  هــذه  تبديد  “حماولة 
قد  �لــعــنــف,  با�شتعمال  �ل�شيا�شية 
�ل�شتقطاب  مــن  مــزيــد  �إىل  تــــوؤدي 
وزعزعة �ل�شتقر�ر كما نرى �لآن«.
--------------------------

عن لو فيغارو

فيدرالية دولة اإثيوبيا ترتنح:

املعارك يف تيغراي: �سبح حرب النف�سال يرت�ّسخ...!

- اإعالن �سن هجمات جديدة من قبل قوات 
تيغراي ي�سهد على املاأزق اجليو�سيا�سي احلايل

- يعزز هذا العنف ال�سديد الرغبة 
يف النف�سال لدى جزء كبري من ال�سكان

•• الفجر –خرية ال�صيباين
منذ عدة اأ�صابيع, مّكن الهجوم امل�صاد الذي قادته قوات دفاع 
تيغراي من ا�صتعادة ال�صيطرة على جزء كبري من املنطقة. 
قيتا�صوا  با�صمهم  املتحدث  اأعلن  يوليو,   13 الثالثاء  يوم 
األماتا.  بلدة  على  ال�صتيالء  بر�س,  فران�س  لوكالة  ريدا 
وقال “بداأنا اأم�س هجوما يف منطقة رايا )جنوب تيغراي( 
الحتادية  الدفاع  قوات  بفرق  الهزمية  احلاق  من  ومتكنا 
وقوات اأمهرة”. يف الغد, وعد رئي�س الوزراء الإثيوبي اأبي 
واخلارجيني”,  الداخليني  الأعداء  هجمات  “�صد  بـ  اأحمد 

يف بيان ُن�صر على تويرت.
وقبل اأ�صبوعني, اأثار ا�صتيالء قوات التيغراي على ميكيلي, 
عا�صمة تيغراي, بع�س الآمال ال�صئيلة. ويف موقف �صعيف, 
وقف  اأحمد,  اأبي  الإثيوبي  الــوزراء  رئي�س  حكومة  اأعلنت 

ديربت�شيون جربميايكل , رئي�س جبهة حترير �شعب تيغر�يرئي�س �لوزر�ء �لإثيوبي �آبي �أحمد )بزي ع�شكري( ي�شافح قادة ع�شكرينياإطالق النار حتت غطاء احلماية الإن�صانية.

عادل بن عبد�لرحمن �لع�شومي رئي�س �لربملان �لعربي

�ملدنيون يدفعون �لثمن�لقو�ت �لإثيوبية غادرت مدينة ميكيلي وتركتها ملقاتلي تيغر�ي

- قادة تيغراي وال�سكان على قناعة با�ستحالة التعاي�س ب�سالم يف اإثيوبيا بعد ما حدث خالل هذا ال�سراع

- هل اأ�سبح انفجار هذا الحتاد على منوذج الحتاد اليوغو�ساليف حتميا؟

رو�سيا ت�سجل 25018 اإ�سابة زوما اأمام املحكمة بعد ال�سطرابات يف جنوب افريقيا 
جديدة بكورونا و764 وفاة 

خالل يوم واحد
•• مو�صكو-وام:

“ كورونا  بفريو�س  جديدة  �إ�شابة   25018 ت�شجيل  �أم�س  رو�شيا  �أعلنت 
ميثل  مــا  وفــاة  حالة   764 و  �ملا�شية  �لـ24  �ل�شاعات  خــالل  �مل�شتجد   “

�نخفا�شا لكال �ملوؤ�شرين مقارنة مع معدلت �أم�س �لول.
تقريره  يف   - �لفريو�س  مبكافحة  �خلا�س  �لرو�شي  �لعمليات  مركز  و�أكــد 
�أنه بت�شجيل هذ� �لعدد �جلديد من �لإ�شابات و�لوفيات ي�شبح  �ليومي - 
 133 958�ألف و  خم�شة ماليني و  “كوفيد-19”  �إجمايل عدد حالت 
�إ�شابة فيما بلغت ح�شيلة �شحايا �لفريو�س 148 �ألفا و 419حالة وفاة 
18886 مري�شا لل�شفاء خالل �ليوم �ملا�شي لي�شبح جمموع  مع متاثل 

�ملتعافني خم�شة ماليني و 341�ألفا و 231 �شخ�شا .

الع�سومي: ت�سكيل حكومة لبنانية جديدة بات اأولوية عاجلة ل حتتمل اأي تاأجيل
•• القاهرة-الفجر:

�لع�شومي  عبد�لرحمن  بن  عــادل  �ل�شيد  �ملعايل  �شاحب  دعــا 
لبنانية  حكومة  ت�شكيل  �شرعة  �إىل  �لعربي  �لــربملــان  رئي�س 
بعد  خا�شًة  �لبالد,  يف  �ل�شيا�شي  �لفر�غ  حالة  لإنهاء  جديدة 
�لـــــوزر�ء �ملــكــلــف �شعد �حلـــريـــري عــن ت�شكيل  �عـــتـــذ�ر رئــيــ�ــس 
�حلكومة, م�شيفاً �أن ��شتمر�ر حالة �جلمود �ل�شيا�شي �لر�هنة, 
�شيكون لها نتائج وخيمة على عمل موؤ�ش�شات �لدولة �للبنانية 

وم�شتقبل �لو�شع يف �لبالد.
ودعا رئي�س �لربملان �لعربي جميع �لأطر�ف �ل�شيا�شية يف لبنان 

�إىل حتمل م�شئوليتها �لوطنية و�إعالء �مل�شلحة �لعليا لل�شعب 
�أجل  �لفوري يف حمادثات جادة وعاجلة من  �للبناين و�لبدء 
تعد  عاجلة مل  �أولــويــة  ذلــك  ت�شكيل حكومة جديدة, معترب�ً 
حتتمل �أي تاأجيل من �أجل �إنقاذ �لبالد من و�شع �أكر �شوء�ً 
�أن تكون �حلكومة  على �شرورة  �لر�هن, وموؤكد�ً  �لو�شع  من 
و�لــكــفــاءة على  �لــقــدرة  لديها  تــكــنــوقــر�ط  �جلــديــدة حكومة 
�لتحديات  تنفيذ �لإ�شالحات �لقت�شادية �ملطلوبة ومعاجلة 
و�حلــفــاظ على  �للبناين,  �ل�شعب  مــقــدر�ت  و�ــشــون  �لــر�هــنــة, 

وحدة ن�شيجه �لوطني
و�أ�شاف رئي�س �لربملان �لعربي, �أن جناح �للبنانيني يف ت�شكيل 

�حلكومة �جلديدة, ميثل خطوة مهمة لتحفيز �ملجتمع �لدويل 
على م�شاندة �ل�شعب �للبناين وتقدمي �مل�شاعد�ت �لقت�شادية 

�لالزمة للخروج من �لو�شع �حلايل �ملتاأزم.
وز�رة  باإعالن  �لعربي  �لربملان  رئي�س  ذ�تــه, رحب  �ل�شياق  ويف 
�خلارجية �لفرن�شية عقد موؤمتر دويل جديد لدعم لبنان يف 
�إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س  �ملقبل, مببادرة من  �أغ�شط�س   4
لال�شتجابة  وتخ�شي�شه  �ملــتــحــدة,  �لأمم  وبــرعــايــة  مــاكــرون 
�قت�شادية  �أزمـــة  يعي�س  �لـــذي  �للبناين  �ل�شعب  لحتياجات 
ومالية غري م�شبوقة, د�عياً �ملجتمع �لدويل �إىل تقدمي �لدعم 

للجي�س �للبناين, حفاظاً على �لدولة �للبنانية وموؤ�ش�شاتها.
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•• دبي-وام:

�ملائية �لتي توفرها  فازت جتربة �لدر�جات 
�ــشــمــن جو�ئز  عــاملــيــا  �لأوىل  بــاملــرتــبــة  دبـــي 
�ل�شفر  جمــال  يف  �ملتخ�ش�س  �لعاملي  �ملــوقــع 

للتجارب  �أدفايزر”  “تريب  و�لــ�ــشــيــاحــة 
فئتي  عــن  وذلـــك   2021 لــعــام  �ل�شياحية 
�ملائية.  و�لأنـــ�ـــشـــطـــة  �ملــتــكــامــلــة  �ملـــغـــامـــر�ت 
و�لذي يعد  وينظم موقع “تريب �أدفايزر”, 
ب�شوؤون  �ملعنية  �لعاملية  �ملن�شات  �أ�شخم  من 

كمبادرة  �جلــو�ئــز  هــذه  و�ل�شياحة,  �ل�شفر 
لخــتــيــار �أفــ�ــشــل �لـــتـــجـــارب �لــ�ــشــيــاحــيــة يف 
�لفائزة  �لتجارب  �ختيار  جاء  حيث  �لعامل, 
بناء على �آر�ء وتقييمات �مل�شافرين للجولت 
و�لأن�شطة و�لوجهات �ل�شياحية حول �لعامل 
وذلــك خــالل �لــفــرتة مــن 1 يناير 2020 
جتربة  وتــتــيــح   .2021 �أبـــريـــل   30 �إىل 
�لدر�جات �ملائية �لتي تقدمها �شركة “نيمو 
خمتلفة  �شو�طئ  على  �ملائية”  للريا�شات 
عامليا  �لأوىل  �ملرتبة  حـــازت  و�لــتــي  دبـــي,  يف 
�أمام  �ملجال  �أدفايزر”,  “تريب  موقع  على 
بالت�شويق  مليئة  حلــظــات  لخــتــبــار  �لــــزو�ر 
�ملدينة  لأفــق  �خلالبة  باملناظر  و�ل�شتمتاع 
و�أبر�جها �ل�شاهقة و�أ�شهر معاملها �ل�شياحية 
�ملــذهــلــة ومـــن �أبــــرزهــــا: بـــرج �لـــعـــرب ودبي 
ومع  خليفة.  وبــرج  �أتالنت�س  وفندق  مارينا 
“تريب  �لإعــالن عن �جلو�ئز, ك�شف موقع 
�لتي  �لأن�شطة  بن�شر  قيامه  عن  �أدفايزر” 
نــالــت ��ــشــتــحــ�ــشــان �ملــ�ــشــافــريــن خـــالل �أزمـــة 
ليتمكن �مل�شافرون  جائحة “ كوفيد-19”, 
من �ل�شتمتاع بالتجارب �ملتنوعة باأنف�شهم. 
وحول �لتجربة �ل�شياحية �لأف�شل يف �لعامل 
�مل�شافرين  بـــاأن  �ملــوقــع  �أفـــاد   ,2021 لــعــام 
مييلون �إىل ��شتك�شاف مالمح �أفق دبي على 
بالتقاط  و�ل�شتمتاع  �ملائية  �لدر�جات  منت 
من  للكثري  �لتذكارية  �ل�شور  مــن  �لعديد 
�إطـــاللتـــهـــا �ملـــبـــهـــرة.وحـــافـــظـــت دبــــي على 
�لأوىل  �لوجهة  ب�شفتها  �لــر�ئــدة  مكانتها 
�لــ�ــشــيــاحــيــة يف  �لــتــجــارب  “�أف�شل  لــتــقــدمي 

�شمن  �لــتــو�يل  على  �لــثــاين  للعام  �لعامل” 
ت�شنيف تريب �أدفايزر, حيث ح�شلت جتربة 
�لــ�ــشــفــاري عــلــى �لــكــثــبــان �لــرمــلــيــة وركـــوب 
تنظمها  �لتي  �ل�شو�ء,  حفالت  مع  �جلمال 
جائزة  على  لل�شفر”,  �إيـــر  “�أو�شن  �شركة 
تريب  جــو�ئــز  �شمن  عاملية  جتــربــة  �أفــ�ــشــل 

�أدفايزر لعام 2020.
وقال ع�شام كاظم, �ملدير �لتنفيذي لد�ئرة 
�لــ�ــشــيــاحــة و�لــتــ�ــشــويــق �لـــتـــجـــاري يف دبـــي: 
�ل�شياحية يف  �لتجارب  �أن حت�شل  “ي�شعدنا 
�ل�شياح  لتقييمات  �لأعلى  �لن�شبة  على  دبي 
“تريب  مــثــل  عــاملــيــة مــرمــوقــة  عــلــى من�شة 
ويعك�س �ختيار جتارب �لدر�جات  �أدفايزر”. 
للريا�شات  نيمو  �شركة  �لتي تقدمها  �ملائية 
�ملائية يف دبي م�شتوى �لأن�شطة و�خلدمات 
و�ل�شياح  �لــزو�ر  لكافة  دبي  �لتي نقدمها يف 
تــاأكــيــد مــكــانــة �لإمـــــــارة كوجهة  وبـــالـــتـــايل 
و�أ�شاف كاظم : “  �شياحية مف�شلة عامليا”. 
نعمل مع �شركائنا يف �لقطاع ملو��شلة تقدمي 
مع  �لــعــامل  يف  �ل�شياحية  �لــتــجــارب  �أفــ�ــشــل 
خالل  دبــي  �شيوف  و�شالمة  �شحة  �شمان 
كافة مر�حل وحمطات رحلتهم. ويوؤكد �لفوز 
بهذه �جلو�ئز على وفرة �لتجارب �ل�شياحية 
�ملــتــنــوعــة يف �لإمـــــارة مــا يــدعــم جــهــودنــا يف 
زيارة  �لأكــر  �ل�شياحية  �لوجهة  دبــي  جعل 
�خلالبة  ب�شو�طئها  دبــي  .وتعد   « �لعامل  يف 
�ملائية,  �لريا�شات  لع�شاق  �ملثالية  �لوجهة 
�لن�شاطات  مــن  و��ــشــعــا  طيفا  لهم  تــوفــر  �إذ 
و�لــفــعــالــيــات كــالــتــزلــج عــلــى �ملـــــاء وركــــوب 

�لكاياك.  وقو�رب  �لطائرة  �ملائية  �لزلجات 
�لتي  �ملائية,  للريا�شات  نيمو  �شركة  وتقدم 
2014, ن�شاطات متنوعة من  تاأ�ش�شت عام 
�أفر�د  جميع  تنا�شب  �لتي  �ملائية  �لريا�شات 
�لعائلة, �إىل جانب عرو�س خمتلفة ت�شاعد 
معامل  �أفــ�ــشــل  على  �لــتــعــرف  يف  �مل�شافرين 
�ل�شهرية  �ملائية  �لدر�جات  �ملدينة, وجولت 
ر�ئعة  �إطاللة  مرتاديها  متنح  �لتي  دبي  يف 
على �أ�شهر معامل �ملدينة. وي�شرف فريق من 
�لزلجات  قــيــادة  يف  �ملتخ�ش�شني  �ملــدربــني 
�ملائية �لعادية و�لطائرة, على توجيه �لزو�ر 
مغامرتهم  مــر�حــل  جميع  يف  ومر�فقتهم 
�ملائية, ل�شمان حتقيق جتربة ��شتثنائية مع 
ت�شمن  �حرت�زية  تد�بري  بتطبيق  �للتز�م 
�شحة و�شالمة �لزو�ر و�لطاقم.من جانبه, 
�لإد�ري لدى  �لــ�ــشــريــك  �ــشــلــوم,  و�ــشــام  قـــال 
�لتز�منا  نوؤكد   “  : �ملائية  للريا�شات  نيمو 
بتقدمي جتارب �شياحية فريدة للم�شافرين 
لن�شاعدهم على  �لعامل,  �أنحاء  من خمتلف 
زيارتهم  عند  تن�شى  ل  بذكريات  �لحتفاظ 
لـــدبـــي. كــمــا يــ�ــشــرنــا �لـــفـــوز �ــشــمــن جو�ئز 
حيث   ,2021 للعام  �أدفــايــزر  تريب  موقع 
يــعــكــ�ــس هـــذ� �لأمـــــر جــــودة �لأنــ�ــشــطــة �لتي 
�أن نتقدم بجزيل  نوفرها للجميع. كما نود 
�ل�شكر لدبي لل�شياحة على دعمها وتعاونها 
�لد�ئم معنا يف عملنا على �إطالق �ملزيد من 

�جلولت �لتي تالقي �إعجاب �لزو�ر«.
و�شمت قائمة �أف�شل خم�س جتارب �شياحية 
كال  �أدفايزر”  “تريب  جلــو�ئــز  �لــعــامل  يف 

دبي؛  �ملــائــيــة يف  �لــــدر�جــــات  جــــولت  من” 
وجتـــربـــة �لــتــجــديــف يف مــنــطــقــة روتـــــورو�؛ 
لنهر  �ملتدفقة  �ملــيــاه  يف  �لتجديف  وجتــربــة 
نــيــوزيــلــنــد�؛ وجتربة  كــايــتــونــا - روتــــــورو�, 
�لــقــفــز �ملــظــلــي مــن روتـــورفـــالي - ريـــو دي 

بقو�رب  �لرب�زيل, وجولة جتديف  جانريو, 
�لكاياك يف حممية �شيل كي ومنطقة تامبا 
باي - تيري� فــريدي, فلوريد�؛ ومغامرة يف 
كهوف ونهر �أرينالي�س يف بورتوريكو - �شان 

خو�ن, بورتوريكو.

وفقا لآراء ال�صياح عرب موقع تريب اأدفايزر العاملي

دبي حتافظ على مكانتها الرائدة كوجهة اأوىل لتقدمي اأف�سل التجارب ال�سياحية يف العامل

الحتاد للطريان تطلق اأوىل رحالتها اإىل فيينا
•• اأبوظبي - وام:

�لوطني  �لناقل  للطري�ن,  �لحتـــاد  �أطلقت 
�إىل  �أوىل رحالتها  �أمــ�ــس  �لإمــــار�ت,  لــدولــة 
رحلتني  بت�شغيل  �ل�شركة  تقوم  حيث  فيينا 
�أ�شبوعياً بني �أبوظبي و�لعا�شمة �لنم�شاوية.
EY147 من مطار  �لرحلة رقم  وغــادرت 
7:30 �شباحاً,  �ل�شاعة  �لدويل يف  �أبوظبي 
ومن �ملتوقع �أن ت�شل �إىل مطار فيينا �لدويل 
حو�يل �ل�شاعة 11:20 �شباح �أم�س, و�شط 

ترحيب بر�شا�شات �ملياه �لتقليدية .

ويـــتـــم تــ�ــشــغــيــل �لـــرحـــلـــة �جلــــديــــدة يومي 
�خلــمــيــ�ــس و�لأحــــــد عــلــى مـــنت طـــائـــرة من 
�لتي  درمياليرن”   9-787 “بوينغ  طــر�ز 
�لأعمال و262  28 مقعد�ً يف درجة  ت�شّم 
عن  فــ�ــشــاًل  �ل�شياحية  �لـــدرجـــة  يف  مــقــعــد�ً 
�إنـــرتنـــت ل�شكي  �أنــظــمــة �لــتــ�ــشــلــيــة و�ــشــبــكــة 
تــوين دوغال�س,  �لــطــائــرة.وقــال  على مــنت 
�لتنفيذي,  و�لــرئــيــ�ــس  �ملــجــمــوعــة  رئــيــ�ــس 
مبجموعة �لحتاد للطري�ن : عقب جناحنا 
ومالقا  و�شانتوريني  ميكونو�س  �إطـــالق  يف 
�جلاري,  يوليو  �شهر  من  �شابق  وقت  خالل 

فيينا  �إىل  رحالتنا  بت�شغيل  نقوم  �أن  ي�شرنا 
�شبكة  �شمن   65 �لـــ  �لوجهة  بذلك  لتكون 
�لحتـــــاد �ملــتــنــامــيــة, ونـــحـــن عــلــى ثــقــة بـــاأن 
�لــفــخــامــة و�ملــ�ــشــهــد �لــثــقــايف �لــنــابــ�ــس �لتي 
حتظى بها فيينا �شوف ي�شتهوي �لكثري من 

�مل�شافرين«.
�لرئي�س  جــاجــر,  جــولــيــان  �أفـــاد  مــن جهته, 
يف  �لت�شغيلية  �لعمليات  ورئي�س  �لتنفيذي 
بالحتاد  نرحب  �أن  ي�شرنا   “ فيينا:  مطار 
�إذ حتظى �لحتاد  للطري�ن يف مطار فيينا, 
لـــلـــطـــري�ن مبــكــانــة قـــويـــة و�ــشــبــكــة وجهات 

و��ـــشـــعـــة, ونــحــن �ــشــعــد�ء بــتــ�ــشــغــيــل �لحتــــاد 
رحالت جمدولة �إىل فيينا, وتعترب �لإمار�ت 
بالن�شبة  مــهــمــة  �ــشــوقــاً  �ملــتــحــدة  �لــعــربــيــة 
�لرحالت  وتــ�ــشــكــل  �لــنــمــ�ــشــاويــة,  لل�شياحة 
�جلـــديـــدة عــالمــة جــيــدة عــلــى تــعــايف �شوق 
�شاعات   5 نحو  �لرحلة  �ل�شفر«.وت�شتغرق 
�شفر�ء  و�شت�شّم  �أبوظبي  مــن  دقيقة  و50 
�شمن  وذلـــك  و�لــ�ــشــالمــة  لل�شحة  �لحتــــاد 
�حلفاظ  �إىل  يهدف  �لــذي  �ل�شركة  برنامج 
من  مرحلة  كــل  يف  �مل�شافرين  �شالمة  على 

مر�حل �لرحلة.

�سنايدر اإلكرتيك تتعاون مع موؤ�س�سة جومبوك لدعم اأهداف ال�ستدامة يف دولة الإمارات مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�س  1.8
•• دبي -وام:

بلغت قيمة �لت�شرفات �لعقارية يف د�ئرة �لأر��شي و �لأمالك بدبي �م�س 
�أكر من 1.8 مليار درهم. فقد �شهدت �لد�ئرة ت�شجيل 275 مبايعة 
بقيمة 831.07 مليون درهم منها 45 مبايعة �أر��س بقيمة 293.27 

مليون درهم و230 مبايعة �شقق و فلل بقيمة 537.8 مليون درهم.
جاءت �أهم مبايعات �لأر��شي بقيمة 17 مليون درهم يف منطقة جمري� 
�لأوىل تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم يف منطقة جمري� �لأوىل 

ومن ثم مبايعة بقيمة 16 مليون درهم يف منطقة جمري� �لأوىل.
�إذ  �ملبايعات  عــدد  حيث  مــن  �ملناطق  �لأوىل  جــمــري�  منطقة  وتــ�ــشــدرت 
حد�ئق  منطقة  تلتها  درهــم  مليون   122 بقيمة  مبايعة   16 �شجلت 
7 مبايعات بقيمة 71 مليون درهم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد بت�شجيلها 
مــــــاليني   9 بقيمة  مبايعات   3 بت�شجيلها  �لثالثة  �ل�شبا  ند  يف  وثالثة 
�ل�شقق و�لفلل جاءت مبايعة بقيمة  باأهم مبايعات  درهم.و فيما يتعلق 
5 كاأهم �ملبايعات تلتها مبايعة  �ل�شفا  و�دي  درهم مبنطقة  مليون   32
بقيمة 29 مليون درهم يف منطقة �لثنية �لر�بعة و�أخري� مبايعة بقيمة 

منطقة برج خليفة. يف  درهم  مليون   24

•• دبي-الفجر: 

وقـــعـــت �ــشــنــايــدر �إلـــكـــرتيـــك, �لــ�ــشــركــة �لــــر�ئــــدة عــاملــيــاً يف 
�لآيل,  و�لتحكم  �لــطــاقــة  لإد�رة  �لــرقــمــي  �لــتــحــول  جمــال 
 - “جومبوك  موؤ�ش�شة  مــع  ��شرت�تيجية  �شر�كة  �تفاقية 
�لجتماعية �لهادفة �إىل زيادة �لوعي   »Goumbook
من  تتخذ  و�لــتــي  �خل�شر�ء  و�ملمار�شات  �ل�شتد�مة  حــول 
لها. ومبوجب هذه  مقر�ً  �ملتحدة  �لعربية  �لإمـــار�ت  دولــة 
�لتفاقية �شتوحد �شنايدر وجومبوك جهودهما معاً لزيادة 
وتوفري  �لوطني,  �مل�شتوى  على  �ل�شتد�مة  بق�شايا  �لوعي 
فر�س تطوعية مميزة ملوظفي �شنايدر �إلكرتيك يف منطقة 

�خلليج.
وتتمثل �أهد�ف موؤ�ش�شة “جومبوك” �لتي �نطلقت يف عام 
و�ملمار�شات  �مل�شتد�مة  �حلياة  لأمنــاط  بالرتويج   ,2009
�خل�شر�ء يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وقالت تاتيانا 
حفل  خــالل  جومبوك  ومــديــرة  موؤ�ّش�شة  �أبــيــال,  �أنتونيلي 
�لتوقيع �لر�شمي لالتفاقية, و�لذي عقد يف دبي: “ب�شفتنا 
تاثري�ت  �إحــد�ث  �إىل  �جتماعية, تهدف جومبوك  موؤ�ش�شة 
ولهذ�  فيها,  تتو�جد  �لتي  �ملجتمعات  يف  ملمو�شة  �إيجابية 
نحن �شعد�ء للغاية بتعاوننا مع �شركة ر�ئدة مثل �شنايدر 
�أن  حيث  �ملنطقة,  يف  �لإيــجــابــي  �لتغيري  لــدفــع  �إلــكــرتيــك 
�شركات مثل �شنايدر �إلكرتيك متهد �لطريق �أمام �ل�شركات 
يف  بــه  �لقيام  �لعاملية  لل�شركات  ميكن  مــا  لــروؤيــة  �لأخـــرى 
كموؤ�ش�شة  �لرئي�شية  مهمتنا  هي  وهذه  �ملحلية,  �ملجتمعات 

�جتماعية«.
ووفقاً لالتفاقية, �شتتعاون جومبوك مع �شنايدر �إلكرتيك 
�ملوجودة يف  مكاتبها  �ملبادر�ت �خل�شر�ء يف مر�فق  لتنفيذ 

�ل�شتد�مة  لبناء  قــويــة  من�شة  وتــوفــري  �خلــلــيــج,  منطقة 
�لبيئية.

وقـــال �أ�ــشــرف عــبــد �خلــالــق, مــديــر �ل�ــشــتــد�مــة و�ل�شحة 
�خلليج:  ملنطقة  �إلــكــرتيــك  �شنايدر  �شركة  يف  و�لــ�ــشــالمــة 
�شنايدر  �أهــد�ف  تر�شيخ  يف  �لبارزة  �ل�شر�كة  هذه  “ت�شاهم 
من  �ملنطقة,  يف  ��شتد�مة  �أكــر  �شركة  لت�شبح  �إلــكــرتيــك 
�ملحلية  �لجــتــمــاعــيــة  �ملــ�ــشــوؤولــيــة  مــ�ــشــاريــع  تنفيذ  خـــالل 
و�حللول �خل�شر�ء. وتعزز هذه �ل�شر�كة �أي�شاً ��شرت�تيجية 
�إلكرتيك  �شنايدر  تعتمدها  �لتي  �لأمــد  �ل�شتد�مة طويلة 
�لتوجهات �لأخرية لدولة �لإمار�ت  يف �ملنطقة, كما تدعم 
�لعربية �ملتحدة نحو �إيجاد حلول �أكر ��شتد�مة للطاقة«.

�لإمـــار�ت  ��شرت�تيجية  عــن  �لك�شف  مت   ,2017 عــام  ويف 
للدولة  موحدة  ��شرت�تيجية  كــاأول   2050 لعام  للطاقة 
�إىل جهد م�شرتك بني جميع  �أدى  �لطاقة, مما  يف جمال 
و�ملجال�س  �لطاقة  قطاع  عن  �مل�شوؤولة  و�لهيئات  �جلهات 
�عتماد  نحو  �لتحول  لتعزيز  �لإمـــار�ت  دولــة  �لتنفيذية يف 
�ملزيد من م�شادر �لطاقة �ملتجددة. وتهدف �ل�شرت�تيجية 
مزيج  �إجــمــايل  يف  �لنظيفة  �لــطــاقــة  م�شاهمة  زيــــادة  �إىل 
�لطاقة �ملنتجة �إىل 50% )44% طاقة متجددة, 6% طاقة 
190 مليار  بـ  �إىل حتقيق وفــرة تقدر  يــوؤدي  نووية(, مما 

دولر بحلول عام 2050.
لدولة  �لأجـــل  طويلة  �ل�شتد�مة  �أهـــد�ف  دعــم  �شبيل  ويف 
�لعمل  مبو��شلة  �أي�شاً  �إلكرتيك  �شنايدر  تلتزم  �لإمـــار�ت, 
على تعزيز مبادئ �ل�شتد�مة بني �شباب �لإمار�ت. وك�شفت 
�ملو�رد  رئي�س  ونائبة  �ل�شتد�مة  مــديــرة  كي�شينا,  ناتاليا 
�لب�شرية يف �شنايدر �إلكرتيك ملنطقة �خلليج - و�لتي كانت 
�ل�شتد�مة  مو�شوعات  �أن   - �لتوقيع  خالل  �أي�شاً  حا�شرة 

�لإمار�تي  �لــهــجــني  �لــتــدريــب  بــرنــامــج  قــد مت دجمــهــا يف 
�ل�شيفي  �ملخيم  ومع�شكر  مــوؤخــر�ً,  �ل�شركة  �أطلقته  �لــذي 
و�لذي   ,2021 لعام  لالأطفال  �لفــرت��ــشــي  لال�شتد�مة 
تعقد دورته حالياً.وخالل �لفرتة من 2018 �إىل 2020, 
توفري  على  �لعامليني  عمالئها  �إلكرتيك  �شنايدر  �شاعدت 
�لكربون,  �أك�شيد  ثــاين  �نــبــعــاثــات  مــن  طــن  مليون   134
لت�شل �لآن �إىل 276 مليون طن مت توفريها بحلول نهاية 
كاأكر  �ل�شركة  �ختيار  ومت   .2021 عام  من  �لأول  �لربع 
�ل�شركات ��شتد�مة يف �لعامل من قبل موؤ�ش�شة “كوربوريت 
» يف فرب�ير تكرمياً   Corporate Knightsنايت�س

جلــهــودهــا �لــتــي �ــشــاعــدت �لــ�ــشــركــات على �شد �لــفــجــوة بني 
وحتقيقها.  �ملناخ  تغري  م�شكلة  ملعاجلة  طموحاتها  حتديد 
ومع �أكر من 15 عاماً من �لريادة يف جمال �ل�شتد�مة, 
من  �شفر  �شايف  بتحقيق  �أي�شاً  �إلكرتيك  �شنايدر  تعهدت 
بها  �خلا�شة  �لقيمة  �شل�شلة  كامل  عرب  �لكربون  �نبعاثات 
2050, ويف وقت �شابق من هذ� �لعام, نفذت  بحلول عام 
م�شروع )زيرو كربون Zero Carbon(, وهو برنامج 
1000 موّرد لديها  �أف�شل  جديد طموح م�شمم مل�شاعدة 
عام  بحلول   %50 بن�شبة  �لــكــربــون  �نبعاثات  تقليل  على 

.2025

- جتارب الدراجات املائية يف دبي الأف�صل عامليا لفئة املغامرات والأن�صطة املائية �صمن جوائز تريب اأدفايزر للعام 2021 
- ع�صام كاظم : نعمل مع �صركائنا ملوا�صلة تقدمي اأف�صل جتارب �صياحية يف العامل مع �صمان �صحة و�صالمة �صيوف دبي خالل كافة مراحل رحلتهم

- �صركة نيمو للريا�صات املائية تقدم خدماتها النوعية يف مواقع متعددة ومتنح الزوار اإطاللة على اأ�صهر معامل دبي ال�صياحية

حممد  با�شم   / �ملــدعــو  فقد 
�لــد�ــشــوقــي �لــبــيــلــى حــ�ــشــن , 
م�شر �جلن�شية - جو�ز �شفره 
 )A21009284( رقـــم 
مــــــــــــــن يــــــــــــجــــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
�لتــــ�ــــشــــال بـــتـــلـــيـــفـــون رقـــم  

 0543509017

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو/ عبد�لفتاح �شالح 
�ليمن   , �لـــــو�حـــــدى  طـــالـــب 
�جلــنــ�ــشــيــة جــــو�ز �ــشــفــره رقم 
يرجى   )07820924(
ت�شليمه  ــيــه  عــل يـــعـــر  ممــــن 
�قرب  �و  �ليمنية  بــالــ�ــشــفــارة 

مركز �شرطة بالمار�ت. 

فقدان جواز �سفر
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املال والأعمال

اقت�سادية دبي تراقب الأ�سواق يف فرتة عيد الأ�سحى للتاأكد من توفر 
وعدم ارتفاع اأ�سعار املوا�سي وال�سالونات

•• دبي-الفجر: 

�مل�شتهلك  وحماية  �لتجارية  �لرقابة  قطاع  يقوم 
بالرقابة على �لأ�شو�ق خالل فرتة عيد �لأ�شحى 
بــاأ�ــشــعــار جــيــدة وعدم  �ملــو��ــشــي  للتاأكد مــن تــوفــر 
�لطلب  ين�شط  حيث  �ل�شالونات,  �أ�شعار  �رتــفــاع 
يف هـــذه �لــفــرتة عــلــى هـــذه �خلــدمــات و�ملنتجات 
�لزعابي, مدير  �أحمد  �مل�شتهلكني.وقال  من قبل 

�لإمارة  �أ�ــشــو�ق  “تتميز  �مل�شتهلك:  حماية  �إد�رة 
باإمكانهم  �لــذيــن  للم�شتهلكني  �خلــيــار�ت  بتنوع 
باأ�شعار  خـــدمـــات  �أو  مــنــتــجــات  عــلــى  �حلـــ�ـــشـــول 
تــنــا�ــشــب مــيــز�نــيــتــهــم �لــ�ــشــخــ�ــشــيــة. ولـــن تتهاون 
�لإجـــــــــر�ء�ت �لالزمة  بــاتــخــاذ  دبــــي  �قــتــ�ــشــاديــة 
لتقومي �أو�شاع �ملخالفني باإرجاع �لأ�شعار وتغرمي 
دون  �ملو��شم  هذه  ت�شتغل  �لتي  �لتجارية  �ملن�شاآت 
�ل�شعر«.و�أ�شاف  لــرفــع  منطقية  مـــــربر�ت  �أي 

�لزعابي: “يتوجب على �مل�شتهلكني �تباع �مناط 
�ل�ــشــتــهــالك �لــ�ــشــلــيــم يف فـــرتة �لعـــيـــاد لتجنب 
لها  �ملخطط  �ل�شخ�شية  �ملــيــز�نــيــة  مــن  �خلـــروج 
مرتبطة  مالحظة  �أي  وجـــود  حــال  ويف  م�شبقا, 
تقدمي  للم�شتهلكني  ميــكــن  �ل�ـــشـــعـــار  بـــارتـــفـــاع 
�ملوقع  �أو عرب  �شكوى عرب تطبيق م�شتهلك دبي 
�أو   consumerrights.ae �لإلـــكـــرتوين 

�لت�شال على 600545555.

رو�سيا �ستزيد اإنتاجها النفطي
 يف الن�سف الثاين من العام 

•• مو�صكو-رويرتز: 

�أعلن نائب رئي�س �لوزر�ء �لرو�شي �ألك�شندر نوفاك �أم�س �لأحد �أن بالده �شتزيد �إنتاجها �لنفطي يف 
ب�شاأن  �لنفط  �أوبك لكبار منتجي  �إليه حتالف  �تفاق جديد تو�شل  �لعام بف�شل  �لثاين من  �لن�شف 
زيادة �لإنتاج.وقال نوفاك �إن رو�شيا �شتبد�أ زيادة �لإنتاج �شهريا بو�قع 100 �ألف برميل يوميا من 

�أغ�شط�س �آب �ملقبل على �أن ت�شل �إىل م�شتوى ما قبل �لأزمة يف مايو �أيار 2022.
و�أ�شاف �أن رو�شيا �شتنتج نحو 21 مليون طن �أخرى من �لنفط هذ� �لعام و�لعام �ملقبل.

و�أبلغ قناة رو�شيا 24 باأن ميز�نية بالده �شتزيد 400 مليار روبل )5.4 مليار دولر( بف�شل �لتفاق 
�جلديد على �أ�شا�س متو�شط �شعر نفط يبلغ 60 دولر�.

)�لدولر ي�شاوي 73.9920 روبل(

بح�صور اأكرث من ٢٠٠ �صخ�س
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الت�سرفات  حجم  اإجمايل  درهم  مليار   1.5
العقارية يف عجمان خالل يونيو

•• عجمان-وام : 

بلغت قيمة �لت�شرفات �لعقارية يف �إمارة عجمان خالل �شهر يونيو �ملا�شي 
1.5 مليار درهم. و �أكد �شعادة �ملهند�س عمر بن عمري �ملهريي مدير عام 
ظل  يف  ون�شاطه  �إنتعا�شه  يو��شل  �لإمـــارة  يف  �لعقاري  �ل�شوق  �أن  �لــد�ئــرة 
ممار�شة  و�شهولة  �لتحتية  �لبنية  وتطور  �مل�شجعة  �لإ�شتثمارية  �ملقومات 
حتفيز  يف  مبا�شر  ب�شكل  و�شاهمت  �مل�شتثمرين  ثقة  عــززت  �لتي  �لأعــمــال 
ل�شيما  �لقطاعات  خمتلف  يف  �لإ�شتثمار  بيئة  وتن�شيط  �ملحلي  �لإقت�شاد 

�لقطاع �لعقاري �لذي �شهد منو� ملحوظا خالل �شهر يونيو �ملا�شي.
و قال �ملهريي �إن �لتقرير �ل�شادر من �لد�ئرة ك�شف عن �إجنازها 1911 
�أو�شح  و  رهــن  عملية   139 ت�شجيل  و  �ملا�شي  يونيو  �شهر  معاملة خــالل 
�أن �لقطاع �ل�شمايل يف �إمارة عجمان �شهد ت�شجيل �أعلى قيمة رهن بقيمة 
 12 بقيمة  مبايعة  قيمة  �أعــلــى  ت�شجيل  مت  حــني  يف  درهــم  مليون   33.2
مليون درهم يف منطقة “ �ملويهات 2” فيما حافظ “ حي �ليا�شمني “ على 
ن�شاطه مت�شدر� قائمة �لأحياء �لأكر تد�ول يليه كل من “�لز�هية “ و” 

.« �جلرف �ل�شناعية 3 

•• ال�صارقة-الفجر:

بال�شارقة  �ملــركــزيــة  �ملــالــيــة  د�ئــــرة  نــظــمــت 
�لثاين  �لفرت��شي  �ملــايل  �مللتقى  مــوؤخــر�ً, 
للعام 2021, بح�شور �أكر من 200 �شخ�س 
من خمتلف �جلهات و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
تفعيل  كيفية  عــلــى  ركـــز  حــيــث  و�مل�شتقلة, 
�أجهزة  �لإمـــار�تـــيـــة عــلــى  �لــهــويــة  بــطــاقــة 
�ل�شر�ف �لآيل مل�شرف �ل�شارقة �لإ�شالمي, 
�مل�شتندية  و�لــــــــدورة  �ملـــعـــلـــومـــات,  و�أمــــــن 
�لعقود”,  “دورة  �ملوردين  لبو�بة  �جلديدة 
بــالإ�ــشــافــة �إىل عــر�ــس نــبــذة عـــن �لــــدورة 

�خلام�شة جلائزة �لأد�ء �ملايل �ملتميز. 
رئي�س  �ل�شويدي,  مرية  �مللتقى  يف  وحتدث 
�لذكية  و�لتطبيقات  �ملالية  �لأنظمة  ق�شم 
بـــالـــد�ئـــرة, وبــــدر �لـــزيـــود, �أخــ�ــشــائــي �أمن 
�ملعلومات و�إد�رة �ملخاطر, وغامن �ل�شام�شي, 
ظابط عقود رئي�شي, ونا�شر ك�شو�ين, �أمني 
عام جائزة �لأد�ء �ملايل �ملتميز, حيث لقت 
من  لفــتــاً  حــيــويــاً  تــفــاعــاًل  �مللتقى  جل�شات 

قبل �مل�شاركني و�حل�شور.

الإجــراءات  كفاءة  تعزيز  يف  ُي�صاهم 
املالية يف الدوائر احلكومية 

�لنظام  �إد�رة  مدير  �ليا�شي,  هــدى  وقالت 
�ملايل يف د�ئرة �ملالية �ملركزية:” نحر�س يف 
�لد�ئرة على تنظيم هذ� �مللتقى با�شتمر�ر, 
�جلاري  للعام  �لثانية  ن�شخته  يف  جاء  وقد 
�لن�شخة  مــع  ليتكامل  �فــرت��ــشــيــاً,   ,2021
�لأعمال  هــذه  وكــل  �إليها,  وي�شيف  �لأوىل 
وتعليمات  بتوجيهات  �لتز�ماً  تاأتي  �ملهمة 
�مل�شاركني  على  وحر�شاً  �ل�شارقة,  حكومة 

�لظروف  تـــد�عـــيـــات  ظـــل  يف  و�ــشــالمــتــهــم 
فريو�س  يخ�س  مبــا  �لر�هنة  �ل�شتثنائية 

كورونا«. 
عـــــدد�ً من  نــاقــ�ــس  �ملــلــتــقــى  �أن  �إىل  ولــفــتــت 
تفعيل  كيفية  مــثــل:  �ملــهــمــة,  �ملــو�ــشــوعــات 
�أجهزة  �لإمـــار�تـــيـــة عــلــى  �لــهــويــة  بــطــاقــة 
�ل�شر�ف �لآيل مل�شرف �ل�شارقة �لإ�شالمي, 
و�أمـــــن �ملــعــلــومــات و�أهــمــيــتــهــا, كــمــا تناول 
�ملــ�ــشــتــنــديــة �جلديدة  �لـــــدورة  �ملــتــحــدثــون 
لبو�بة �ملوردين “دورة �لعقود”, ومت عر�س 
�لأد�ء  �لــدورة �خلام�شة جلائزة  موجز عن 

�ملايل �ملتميز �لتي تنظمها �لد�ئرة.
تقدمه  ومــا  �مللتقيات  مثل  �أن  �إىل  م�شريًة 
من معلومات ونقا�شات ت�شهم يف �ل�شتمر�ر 
ــــالأد�ء �ملـــايل, وتــعــزيــز كفاءة  يف �لرتــقــاء ب
�حلكومية,  �لــدو�ئــر  يف  �ملالية  �لإجــــر�ء�ت 
و�لنه�شة  �لتقدم  م�شتويات  �أعلى  وحتقيق 
لالإمارة,  �ملـــايل  و�ل�ــشــتــقــر�ر  و�ل�ــشــتــثــمــار 
وتـــــقـــــدمي �أرقـــــــــى �خلــــــدمــــــات, ودميــــومــــة 
�ملايل  �لعمل  منظومة  تطوير  على  �لعمل 
�أف�شل  بــا�ــشــتــخــد�م  لــــالإمــــارة  �حلـــكـــومـــي 
�أنظمة  يف  �ملــعــا�ــشــرة  و�ملــمــار�ــشــة  �لتقنيات 

�لعمل �ملايل �حلكومي. 

 اأربعة مو�صوعات اأ�صا�صية
�أربعة  �لثانية  ن�شخته  يف  �مللتقى  وتــنــاول 
مرية  تطرقت  حيث  �أ�شا�شية,  مو�شوعات 
و�ل�شحن  �لتفعيل  كيفية  �إىل  �لــ�ــشــويــدي, 
�لإمار�تية  �لهوية  بو��شطة بطاقة  و�لدفع 
�لإ�شالمي,  �ل�شارقة  م�شرف  �أجــهــزة  على 
�لد�ئرة  بني  �ل�شرت�تيجية  لل�شر�كة  وفقاً 
�لأ�شا�شية  �ملـــيـــز�ت  مــو�ــشــحــة  و�ملـــ�ـــشـــرف. 

�آمنة  كبطاقة  �لإمــار�تــيــة,  �لهوية  لبطاقة 
وهي  �لثنائية,  �مل�شادقة  ملعايري  ومطبقة 
كــمــا يــعــلــم �جلــمــيــع مــتــو�فــرة لـــدى جميع 

�فر�د �ملجتمع من مو�طنني ومقيمني.
ومــن جانبه, حتــدث بــدر �لــزيــود, عن �أمن 
�ملعلومات, وعر�س لإح�شائيات �لتهديد�ت 
�لجتماعية  و�لهند�شة  عاملياً,  �ل�شيرب�نية 
و�لت�شيد �لحتيايل وموؤ�شر�ته, و�ل�شيا�شات 
و�لأدو�ر  ــــومــــات,  �ملــــعــــل لأمــــــــن  �لــــعــــامــــة 
و�ملــ�ــشــوؤولــيــات �لأمــنــيــة, وتــطــرق �أيــ�ــشــاً �إىل 
تناول  كما  �لإفــ�ــشــاح.  عــدم  �تفاقية  �أهمية 
�لزيود بر�مج �لفدية, وغريها من �لق�شايا 
�لتي تتطلب وعياً وحذر�ً و�لتز�ماً, كحماية 
�ملــرور. ولفت  وكلمة  �ل�شخ�شية,  �ملعلومات 
�أفــ�ــشــل خط  هـــو  �ملـــوظـــف  �أن  �إىل  �لـــزيـــود 
دفـــاع يف مــو�ــشــوع �أمـــن �ملــعــلــومــات, ولي�س 

�لتكنولوجيا.
وبدوره, تطرق غامن �ل�شام�شي, �إىل �لدورة 
“دورة  �ملوردين  لبو�بة  �مل�شتندية �جلديدة 
تو�شيحي  فيديو  عر�س  مت  كما  �لعقود”, 
�ل�شام�شي  وعر�س  �ملوردين.  ببو�بة  يتعلق 
�مل�شاكل  جميع  حــل  يف  ت�شهم  علمية  مـــادة 
�لتي يو�جهها �ملوردون.ومن جانبه, حتدث 
�لـــعـــام جلائزة  كـــ�ـــشـــو�ين, �لأمــــــني  نــا�ــشــر 
�لأد�ء �ملايل �ملتميز, عن �لن�شخة �خلام�شة 
يف  للفائزين  �لتحية  ووجـــه  �جلــائــزة,  مــن 
�جلـــائـــزة, متمنياً  مـــن  �لــر�بــعــة  �لــنــ�ــشــخــة 
و�لنجاح للجميع. ولفت  �لتميز  �ملزيد من 
�لأمثل  �ل�ــشــتــثــمــار  تــعــزز  �جلــائــزة  �أن  �إىل 
�ل�شارقة.  يف  و�لــبــ�ــشــريــة  �ملــالــيــة  لــلــمــو�رد 
هذه  خــالل  مــن  �ل�شارقة  حكومة  وت�شعى 
�إحـــــد�ث نقالت  �لــعــمــل عــلــى  �جلـــائـــزة �إىل 

�حلكومي,  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــي  �لأد�ء  يف  نــوعــيــة 
وتهدف فيما تهدف �إليه, تكرمي �ملوؤ�ش�شات 
و�لأفر�د �ملتميـزين يف �ملجال �ملايل تقدير�ً 
�ملــــو�رد  �إد�رة  مــ�ــشــتــوى  رفـــع  جلــهــودهــم يف 
�لــعــام. وت�شتند �جلــائــزة �إىل  �ملـــال  وحــفــظ 
و�أف�شل  للتميـز  �لــدولــيــة  �ملــعــايــري  �أعــلـــــى 
�ملمار�شات �لإقليمية يف هذ� �ملجال, وتعترب 
�ملالية  �لإجــــــر�ء�ت  لتح�شني  حمــفــزة  �أد�ة 
د�ئرة  وتعمل  �لأف�شل.  نحو  بها  و�لرتقاء 
�ملالية �ملركزية بال�شارقة على حتقيق عدد 

تكمن  �لــتــي  �ل�شرت�تيجية  �لأهــــد�ف  مــن 
�لنقدية,  �ل�شيولة  �إد�رة وتنمية وتوفري  يف 
وتنفيذ  �لأد�ء,  مــو�زنــة  منظومة  وتطوير 
وبناء  ــالــة,  وفــّع متكاملة  مــالــيــة  �ــشــيــا�ــشــات 
منــــوذج عــاملــي يف �ملــالــيــة �لــعــامــة, ومتكني 
بفئة  �لــرقــمــي, وتطبيق خــدمــات  �لــتــحــول 
منظومة  تــعــزيــز  �إىل  �إ�ــشــافــة  جنـــوم,  �شبع 
�لرقابة �لد�خلية, ومتكني �ملو�رد �لب�شرية 
و�لبتكار  �لتمّيز  ثقافة  وتطوير  �ملو�طنة, 

و�إد�رة �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي.

•• دبي -وام:

�لـــعـــامل يف جذب  �أجنـــــح دول  مـــن  �لإمــــــــار�ت  تــعــتــرب 
�ل�شتثمار�ت �لأجنبية بف�شل ما متتلكه من مقومات 
متعددة وعو�مل وحمفز�ت حولتها �إىل وجهة مف�شلة 

للم�شتثمرين ورجال �لأعمال �لإقليميني و�لعامليني.
و تتمتع دولة �لإمار�ت ببيئة �أعمال �قت�شادية ن�شطة 
�ملبا�شرة  �لأجنبية  لال�شتثمار�ت  وجــاذبــة  ومــزدهــرة 
عززها وجود نظم وت�شريعات قانونية فعالة وقو�نني 

وت�شريعات حلماية ر�أ�س �ملال �لأجنبي.
و يف هذ� �ل�شدد �أكد م�شطفى هيماين �شاحب �شركة 

هــيــمــاين لــلــتــجــارة �لــعــامــة يف تــ�ــشــريــح لــوكــالــة �أنباء 
“ و�م “ �أن دولــة �لإمــــار�ت �أر�ـــس �لفر�س  �لإمــــار�ت 
قيادتها  ونــظــرة  روؤيـــة  بف�شل  �لــو�عــدة  �ل�شتثمارية 
�لر�شيدة �لثاقبة �لتي جعلت �قت�شادها �لأ�شرع تطور� 

يف �لعامل.
36 عاماً  �أنــه يعي�س يف دبي منذ  �إىل  �أ�شار هيماين  و 
و�لتو�بل  �لأعــ�ــشــاب  جتــارة  جمــال  يف  �شركته  وتن�شط 
�لع�شبية  �ملــنــتــجــات  مـــن  و��ـــشـــعـــة  وتــ�ــشــم جمــمــوعــة 
�لطبيعية تعدت 1000 منتج ويقوم بال�شتري�د من 

�أكر من 83 دولة حول �لعامل .
 1995 �إىل دبــي يف عــام  �أنــه منذ قــدومــه  �إىل  ولفت 

�شركات  خم�س  لت�شمل  هــيــمــاين  جمــمــوعــة  تــطــورت 
بالإ�شافة  دبــي  يف  �لرئي�شي  �ملكتب  ويقع  باك�شتان  يف 
�ىل مــنــفــذي جتـــارة جتــزئــة يف دبـــي ومــكــتــب مبيعات 
�أكر من  بها  ويعمل  �لأمريكية,  �ملتحدة  �لوليات  يف 

1500 موظف يف كافة فروع �ل�شركة.
خا�شة  للم�شتثمرين  �لــر�ــشــيــدة  �لــقــيــادة  دعــم  وثــمــن 
“ �لتي جنحت �لإمــــار�ت يف  “ كــورونــا  �أثــنــاء جائحة 
�لتعامل معها باحرت�فية و��شتطاعت تنظيم فعاليات 
وموؤمتر�ت ومعار�س كربى و�شط �إجر�ء�ت �حرت�زية 

لقت �إعجاب زو�ر �لدولة .
و�أعرب عن تفاوؤله بانعقاد “�إك�شبو 2020 دبي” هذ� 

روؤيـــة �شاحب  بف�شل  �شي�شطر  �لــذي  و�لــنــجــاح  �لــعــام 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 

�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل«.
ــــار �إىل �أنـــــه بــ�ــشــفــتــه مـــديـــر جمــلــ�ــس �لأعـــمـــال  و�أ�ــــش
�لباك�شتاين فهو يهدف �إىل تعزيز �لتجارة �لثنائية بني 
�لبلدين حيث يوجد �لعديد من �لفر�س �ل�شتثمارية 
�ملتاحة يف �لإمار�ت �لتي تعترب من �لدول �لأكر �أمانا 
يف �لعامل.وثمن قو�نني �لإقامة �جلديدة يف �لإمار�ت 
لها  كان  و�لتي  للم�شروعات  �لأجانب  متلك  وقو�نني 
وقع �إيجابي على جمتمع �لأعمال و�شوف تعزز ثقتنا 

وت�شاهم يف حتقيق �إجناز�ت عديدة ملجتمع �لأعمال.

•• دبي-الفجر: 

�أّكدت �لقرية �لعاملية, �أحد �أكرب �ملنتزهات �لثقافية يف �لعامل 
يف  و�لــرتفــيــه  و�لت�شوق  للثقافة  �لأوىل  �لعائلية  و�لــوجــهــة 
لفتتاح  و�ــشــاق  قـــدٍم  على  جــاريــة  �ل�ــشــتــعــد�د�ت  �أن  �ملنطقة, 
و�لع�شرين  �ل�شاد�س  مو�شمها  يف  �لــعــامل  و��شتقبال  �أبــو�بــهــا 
رحلة  يف   2021 �أكتوبر   26 �لثالثاء  يــوم  �شينطلق  �لــذي 
جديدة مليئة بالتجارب �لر�ئعة و�لذكريات �ل�شتثنائية. ويف 
�لعاملية  �لقرية  وّجهت  �جلديد,  للمو�شم  ��شتعد�دتها  �إطــار 
�لدعوة للمبدعني و�أ�شحاب �لعقول �لتجارية �لالمعة ورّو�د 

�لأعمال للمز�يدة على فر�س تقدمي �ملاأكولت �ل�شعبية عن 
طريق �لأك�شاك �أو عربات �لطعام خلدمة �ل�شيوف يف �ملو�شم 
وعربات  �لأكــ�ــشــاك  يف  بامل�شاركة  للمهتمني  وميــكــن  �ملــقــبــل. 
�لــطــعــام تــقــدمي �أفــكــارهــم �ملــبــتــكــرة و�ملـــز�يـــدة عــلــى �لفر�س 
بــاب تقدمي  �ملــحــدد لإغـــالق  �ملــوعــد  �ملــتــوفــرة قبل  �لتجارية 

طلبات �لعرو�س يف 1 �أغ�شط�س 2021.
ة مثالّية لرّو�د �لأعمال يف قطاع  ت�شّكل �لقرية �لعاملية من�شّ
�أو  �أعمالهم  تو�شيع  �إىل  ي�شعون  و�لــذيــن  �ملــاأكــولت  تــقــدمي 
جتربة �أفكار جديدة, �أو بدء رحلتهم نحو �لحرت�ف, حتى و�إن 
مل يكن لديهم �لرخ�شة �لتجارية بعد. كما ت�شاعد �لوجهة 

متابعة  على  �ملبتكرة  �لأفــكــار  �أ�ــشــحــاب  �لــر�ئــدة  �لرتفيهية 
من  ومتكينهم  ملمو�س,  و�قـــع  �إىل  وحتويلها  طموحاتهم 
�لعمالء  �لتو��شل مع �جلماهري, وبناء عالقات جديدة مع 
مع  ومتا�شياً  �لعامل.  �أنحاء  من  �لأعمال  رّو�د  من  وغريهم 
روؤيتها �لإ�شرت�تيجية �لر�مية لدعم رّو�د �لأعمال و�ملبتكرين 
عرو�س  ��شتقبال  �لوجهة  تو��شل  �ملحّلي,  �لقت�شاد  وتعزيز 
�لأفكار �ملبتكرة يف قطاع �ملاأكولت و�مل�شروبات من �لر�غبني 
خدماتها  لتقدمي  �لطعام  وعــربــات  �أك�شاك  و�إد�رة  بتنظيم 

لالآلف من �ل�شيوف يومياً خالل �ملو�شم.
�أ�شكال  �لعاملية على تقدمي خمتلف  �لقرية  ولطاملا حر�شت 

�لدعم و�مل�شاعدة لرّو�د �لأعمال و�أ�شحاب �مل�شاريع �ل�شغرية 
من  عديدة  �أجيال  و�كت�شاف  �إلهام  يف  م�شاهمة  و�ملتو�شطة, 
�لــ�ــشــابــقــة. كما  مـــد�ر مو��شمها  عــلــى  و�ملــبــتــكــريــن  �ملــبــدعــني 
�لنا�شئة  �ل�شركات  من  �لآلف  �لرتفيهية  �لوجهة  �شاعدت 
و�مل�شاريع يف قطاع �ملاكولت �ل�شعبية على حتويل �أفكارها �إىل 
وُيعّد  �لتجارية.  �لأعمال  و�قع ملمو�س و�لنطالق يف عامل 
قطاع �لأك�شاك يف �لقرية �لعاملية و�حد من �أكر �لقطاعات 
�ل�شغرية  �مل�شاريع  و�أ�شحاب  �لأعمال  لــرّو�د  �لتجارية جذباً 
�لإيجار�ت  مثل  يــوفــرهــا  �لــتــي  للميز�ت  نــظــر�ً  و�ملتو�شطة 
�إ�شرت�ط  وعــدم  �ملّجانية  �لــر�حــة  و�شائل  وتوفر  �ملنخف�شة, 

على  �حل�شول  �ملهتمني  جلميع  وميكن  �لتجارية.  �لرخ�س 
�لقرية  �هتمامهم على موقع  �ملعلومات وت�شجيل  مزيد من 
https://business.globalvillage.( �لعاملية 

 .)ae/en
من �ملقرر �أن تفتح �لقرية �لعاملية �أبو�بها ل�شتقبال �شيوف 
�ملو�شم �ل�شاد�س و�لع�شرين يف 26 �أكتوبر 2021. و�شت�شاهم 
�لفعاليات  �إىل  �إ�شافة  �لوجهة  يف  �جلديدة  �جلــذب  مناطق 
وتناول  �لت�شوق  وجتــارب  و�لثقافية  �لرتفيهية  و�لعرو�س 
باملتعة  �أجــو�ًء مليئة  �لعائالت  �ملاأكولت يف منح  و�ألــذ  �أ�شهى 

و�لإثارة لعي�س حلظات وذكريات ��شتثنائية. 

Date 19/ 7/ 2021  Issue No : 13295
Notification by Publication

In Lawsuit No. 1302/2021/11 Civil Partial
Notification Details:
To the Defendant : Mounia Laazar

Residence Unknown
As the Plaintiff : Mohammed Hatem Al-Rifai
Represented by: Abdul Rahman Abdullah Yaqout Diab Al-Tamimi
Has filed a lawsuit against you. Its subject is a claim to oblige the 
defendant to pay an amount of AED 51.000 (Fifty-One Thousand 
Dirhams Only) Therefore, a hearing is set on 25-07-2021 at 9 am in 
the Sixth First Instance Case Management Office. Therefore, you 
are summoned to present or whoever represents you legally, and 
submit your memorandums or documents to the court at least three 
days before the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 19/ 7/ 2021  Issue No : 13295
Serving by publication an order for payment

File # 488/2021-Commercial Execution
In accordance with the request of the prevailing party, Al Nuaimi Group LLC
To the losing party, Mahmood Iqbal Zafar Building Contracting, LLC, and the 
losing party, Mahmood Iqbal Abdul Majeed Zafar, Pakistan National,
Kindly note that the following judgment, against you, had been rendered by RAK 
Court on 30/03/2021 on the lawsuit 17/2021 Commercial Plenary, obligating 
you to pay AED 626842.85 including fees and costs. Since the prevailing 
party initiated the procedures of executing the aforementioned judgment and 
the execution file registered under the number mentioned-above, so you must 
execute the aforementioned judgment in 15 days starting from being served. 
If you fail to execute the court judgment, the court will take all legal action 
required to execute the judgment and the costs assumed by you.
Execution Section
Noora Abdelrahman Abdulla

Government of Ras Al Khaimah 
Courts Department 
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العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�لكادي 

بوتيك
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2685205 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/�يفنت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

ميكرز للت�شميم �لد�خلي
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2808548 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
�شركة   - �لطبي  هيلث  ماي  �ل�شـــــادة/مركز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م رخ�شة رقم:1161317 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / م�شلم �شامل م�شلم بن حم �لعامرى من مالك �إىل �شريك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / م�شلم �شامل م�شلم بن حم �لعامرى من 100 % �إىل ٥1%
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة وليد حممد على �لتيم �ل�شحى  %49

تعديل ر�أ�س �ملال / من 1200000 �إىل 200000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ مركز ماي هيلث �لطبي - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
 MY HEALTH MEDICAL CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 �إىل/ مركز ماي هيلث �لطبي ذ.م.م
MY HEALTH MEDICAL CENTER L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/رويال جلف هايرب ماركت ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2223945 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / تيكوبور�م عبد�لرحمن ماكان من �شريك �إىل مالك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / تيكوبور�م عبد�لرحمن ماكان من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �بر�هيم �شلطان حممد �ملرزوقى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 1٥0000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ رويال جلف هايرب ماركت ذ.م.م
ROYAL GULF HYPERMARKET L.L.C

�إىل/ رويال جلف هايرب ماركت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
ROYAL GULF HYPERMARKET - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/ثنك �شين�س لرب�مج �لكمبيوتر

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2946763 

تعديل �إ�شم جتاري من/ ثنك �شين�س لرب�مج �لكمبيوتر

THINK SENSE COMPUTER SYSTEMS

�إىل/ �شمارت ماجنمنت للحلول �لرقمية

  SMART MANAGEMENT DIGITAL SOLUTIONS

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �لتطوير و�لبتكار يف نظم و بر�مج �حلا�شب �لآيل  721012٥

 تعديل ن�شاط / حذف ت�شميم نظم وبر�مج �حلا�شب �لأيل  6201001

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/حمل ماك�س لبيع �خل�شرو�ت و�لفو�كة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1124682 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد عظيم �لدين غالم رحمن  %49

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شامل حممد �شعيد �لفار�شى  ٥1%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد ��شالم كرمي بخ�س �لبلو�شى

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ حمل ماك�س لبيع �خل�شرو�ت و�لفو�كة
MAX FRUITS AND VEGETABLES SHOP

�إىل / ماك�س لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية ذ.م.م
  MAX FOODSTUFF TRADING L.L.C

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �لتو�بل و �لبهار�ت - بالتجزئة  4721030
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �ملو�د �لغذ�ئية �ملعلبة و �ملحفوظة - بالتجزئة  4721032

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �ملو�د �لغذ�ئية �ملجمدة - بالتجزئة  4721033
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 1636٥0
 باإ�شم : �لتميمي �آند كومباين منطقة  حرة - ذ.م.م

وعنو�نه: مكتب رقم 08 , مبنى رقم  0٥ , �لطابق �لأر�شي , �س.ب.
 ٥00188 , دبي , �لإمار�ت �لعربية  �ملتحدة.

بتاريخ: 2012/04/09 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 1636٥0 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :16
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2021/10/11 

وحتى تاريخ: 2031/10/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

EAT 59712

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 1636٥1
 باإ�شم : �لتميمي �آند كومباين منطقة  حرة - ذ.م.م

وعنو�نه: مكتب رقم 08 , مبنى رقم  0٥ , �لطابق �لأر�شي , �س.ب.
 ٥00188 , دبي , �لإمار�ت �لعربية  �ملتحدة.

بتاريخ: 2012/04/09 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 1636٥1 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3٥
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2021/10/11 

وحتى تاريخ: 2031/10/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

EAT 59713

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 1636٥2
 باإ�شم : �لتميمي �آند كومباين منطقة  حرة - ذ.م.م

وعنو�نه: مكتب رقم 08 , مبنى رقم  0٥ , �لطابق �لأر�شي , �س.ب.
 ٥00188 , دبي , �لإمار�ت �لعربية  �ملتحدة.

بتاريخ: 2012/04/08 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 1636٥2 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :41
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2021/10/11 

وحتى تاريخ: 2031/10/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

EAT 59714

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

تعلن حمكمة دبي �لبتد�ئية – �د�رة �لتنفيذ – عن بيع �ل�شيار�ت �لتالية عن طريق �شركة �لإمار�ت للمز�د�ت �س.ذ.م.م يف متام �ل�شاعة 
�خلام�شة م�شاء�ً يوم �لأربعاء �ملو�فق 28 يوليو 2021 وعلى من يرغب مبعاينة �ل�شيار�ت بزيارة موقع �ملز�د �أو بزيارة �ملوقع �للكرتوين 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة �لعرت��س مر�جعة ق�شم �لبيوع و�حلجوز�ت �أثناء �لدو�م �لر�شمي.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية  
ادارة التنفيذ

#       
1 625989 Audi A6 2015 WAUAFCFC3FN001447 O 85857 1531/2017 /205
2 300364 Peugeot Partner VF37ANFU4EJ517814 H 16391 205\2019\640
3 839299 NISSAN URVAN JN6BE6DS2G9016955 C 87314 205\2020\564
4 839667 TOYOTA PRADO JTEBU25J985149026 K 20091 205\2017\1602
5 842405 KIA CERATO KNAFX5114F5383704 J 75843 519/2017/205
6 843263 HYUNDAI VELOSTER KMHTC6AD4GU266936 W 86794 59\2021\848
7 840331 HYUNDAI EUROCITY KMJTG18V8CC009010 G 71316 7547/2019/207
8 840329 HYUNDAI EUROCITY KMJTG18V9BC006826 G 53519 7547/2019/207
9 835330 NISSAN ALTIMA 1N4AL3AP1FC229356 P 61557 7547/2019/207
10 828973 ASHOK LEYLAND FALCON SFH114159 Q 21069 7507/2020/207
11 828914 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA7BH1B6513 F 34223 7507/2020/207
12 828915 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA8BH1B5158 G 76621 7507/2020/207
13 844294 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA582124853 A 70273 736/2021/207
14 844314 MITSUBISHI L200 MMBJNKA509D037838 C 44103 736/2021/207
15 844312 MITSUBISHI L200 MMBJNKA50AD035637 D 58276 736/2021/207
16 844299 TOYOTA COASTER JTGFK518784000557 E 49357 736/2021/207
17 844335 NISSAN TIIDA JN1CC13C06T003569 F 19757 736/2021/207
18 844350 NISSAN URVAN JN6FE54S95X417715 F 57885 736/2021/207
19 844309 TOYOTA HILUX MR0CX6CD9G0290597 G 38059 736/2021/207
20 844324 ASHOK LEYLAND FALCON UFH112199 I 31889 736/2021/207
21 844303 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J38K007127 I 94327 736/2021/207
22 844306 TOYOTA COASTER JTGFB518071019581 I 22759 736/2021/207
23 844311 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J18K007157 I 94331 736/2021/207
24 844310 TOYOTA COROLLA RKLBL9HE6F5242701 I 25394 736/2021/207
25 844307 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J78K007180 I 94330 736/2021/207
26 844298 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J38K007113 I 94328 736/2021/207
27 844357 ASHOK LEYLAND FALCON UFH112201 I 32026 736/2021/207
28 844359 NISSEN DIESEL PKC 210 NHHC JNCPCF0H67AN01861 J 25723 736/2021/207
29 844300 NISSAN URVAN JN6AE54S18X003438 P 87695 736/2021/207
30 844352 TOYOTA HILUX MR0EX12G6F2092411 Q 25308 736/2021/207
31 844354 TOYOTA HIACE JTGJX02P280013101 J 17521 736/2021/207
32 844366 NISSEN DIESEL PKC 210 NHHC JNCPCF0HX6AN01361 H 54851 736/2021/207
33 844362 TOYOTA COROLLA RKLBL9HE2F5242565 M 24973 736/2021/207
34 844356 TOYOTA HIACE JTGSX22P8E6152285 K 33532 736/2021/207
35 844333 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J38K018371 N 47492 736/2021/207
36 827811 TOYOTA PREVIA JTNGE52M4H7152486 L 24639 207\2020\6362
37 827786 LEXUS ES 350 JTHBK1GG6H2255990 L 24635 207\2020\6362
38 827804 LEXUS ES 350 JTHBK1GG6H2248277 L 61098 207\2020\6362
39 843954 TOYOTA HILUX MR0EX12GXB2049586 L 92034 3252/2019/207
40 843943 TOYOTA HILUX MR0EX12G1B2050528 L 91952 3252/2019/207
41 829520 TATA 1618 MAT449253F0L02312 N 41960 207\2020\9085
42 838314 MITSUBISHI LANCER JMYSTCY4AGU729660 T 62059 207\2020\9085
43 831009 TOYOTA COASTER JTGFB5180G1081255 T 78428 207\2020\9085
44 835684 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA0HUCA7070 U 43977 207\2020\9085
45 838794 TOYOTA HILUX MR0CX8CD2J0543603 V 53248 207\2020\9085
46 843003 TOYOTA FORTUNER MR1YU59G860007174 H 48596 207\2018\2187
47 844612 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA992136943 I 31457 207\2018\2187
48 838635 TOYOTA COROLLA RKLBB42E0A8007149 L 40192 81/2019/207
49 834957 MITSUBISHI LANCER JMYSRCS1ACU706051 B 45275 81/2019/207
50 842282 MITSUBISHI L200 MMBMG35H8JH006428 V 29164 5414/2019/207
51 823182 FORD EXPLORER 1FMEU73E99UA08450 V 54986 5414/2019/207
52 839777 TOYOTA COASTER JTB43PB51V6000317 D 76906 207\2020\9197
53 833452 NISSAN PICK UP MNTDD23S1A6005570 E 42139 6038/2019/207
54 831957 TADANO TR200M TR2010599 E 45964 207\2016\72
55 832255 JMC QILING LF0HFLS22G0038078 R 15787 1076/2020/207
56 826087 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFAXGUTA5812 T 81353 2916/2020/207
57 838060 TESLA MODEL X 5YJXCCE23HF056528 U 76705 207\2021\97
58 620600 TOYOTA FORTUNER MHFYX59G498014739 K 77624 207\2016\72
59 844106 MERCEDES E300 WDDHF5FBXEA806345 M 63665 4435/2018/207
60 844597 HYUNDAI ACCENT KMHCM41CX8U224054 J 80358 2420/2019/207
61 844114 TOYOTA HILUX MR0EX12G182016985 K 46950 4645/2019/207
62 844529 RANGE ROVER SPORT SALLSAA548A186302 P 26943 207\2020\2315
63 841955 TOYOTA FORTUNER MHFYU59G6B7012012 N 44376 207/2017/2614
64 839921 KIA CADENZA KNALN4141C5079948 N 83744 7614/2019/207
65 836249 MITSUBISHI ROSA JL5B3J6P4ERM10535 No Plate No Plate No Plate 3496/2018/207
66 839544 NISSAN ALTIMA 1N4AL2A90CC134813 E 75723 207\2020\647
67 840922 TOYOTA 86 JF1ZN12A0FG020467 L 8435 5203/2019/207
68 843405 LEXUS ES 350 JTHBK1GG5E2100097 L 29915 2284/2019/207
69 844109 BMW X5 WBAZV4105BL449039 G 89352 1223/2018/207
70 837005 TOYOTA COROLLA JTDBR22EX70277431 H 93134 805/2018/207
71 844327 INFINITI 80QX JNRAZ2NY2E9040152 I 59596 207\2018\1663
72 844600 BMW 325 WBAPH11009A168558 D 66038 207\2019\839
73 834347 MITSUBISHI PAJERO JMYLYV95WFJ711571 B 73969 207\2018\3610
74 830262 MITSUBISHI CANTER JL6B6E6P7FK005600 C 13833 3993/2018/207
75 822751 TOYOTA COROLLA RKLBC42EXD5312595 M 93632 207\2019\1797
76 660200 Tata 1316 C MAT38906780L02600 D 62395 207\2018\379
77 609956 MITSUBISHI LANCER JMYSRCY1AEU713790 C 87638 207\2018\2581
78 822668 HOWO 371 LZZ5BXSB8GN121329 H 82172 207\2021\510
79 822797 NISSAN 2400 JN6DD23S66X191144 B 60085 207\2021\510
80 618294 Hyundai Elantra KMHDG41E5CU359934 No Plate No Plate No Plate 207\2017\2047
81 618287 Hyundai Elantra KMHDG41E6CU357433 No Plate No Plate No Plate 207\2017\2047
82 822494 NISSAN SUNNY MDHBN7AD2GG702116 G 89322 207\2020\1018
83 820025 TOYOTA PREVIA JTNGE52M4E7123291 N 70573 207\2019\357
84 822698 MITSUBISHI L200 MMBJNKA50ED004805 P 12645 207\2019\2261
85 822561 MAZDA 50 BT MM7UN34687W649141 I 62955 207\2019\1717
86 661158 Datsun L 200 MMBJNKA507D061198 O 30098 207\2018\718
87 659340 AUDI A6 WAUACCFC1HN042171 S 90517 207\2018\4630
88 822931 MERCEDES G63 WDCYC7CF9FX234389 F 2053 207\2018\300
89 654144 TOYOTA COROLLA JTDER23E963166670 H 63900 207\2018\1957
90 822736 NISSAN MICRA MDHAK3CR1FG503028 No Plate No Plate No Plate 207\2017\2205
91 650183 Mitsubishi Canter JJ7BCE1K62L006431 E 69519 207\2020\5897
92 843109 ISUZU D MAX MPAEL33P19H509530 L 52675 209\2018\3992
93 843131 TOYOTA YARIS JTDBW923871074855 I 61195 209\2018\3992
94 843134 HYUNDAI COUNTY KMJHD17FP1C008947 D 58017 209\2018\3992
95 843108 NISSAN SUNNY KNMCC42H2AP758817 K 83390 209\2018\3992
96 843116 HONDA CIVIC JHMFD16366S411503 N 64426 209\2018\3992
97 843139 NISSAN PATHFINDER 5N1AR2M54FC681262 O 72820 209\2018\3992
98 843117 NISSAN SUNNY MDHBN7AD8EG522040 P 33485 209\2018\3992
99 835840 INFINITI 80QX JNRAZ2NY5H9070430 I 87225 209\2020\5781
100 835843 INFINITI QX80 JNRAZ2NY0H9070349 L 54708 209\2020\5781
101 835839 INFINITI QX80 JNRAZ2NY4H9070709 L 54712 209\2020\5781
102 843951 TOYOTA HILUX MR0JX8CDXG3400476 O 83685 2160/2020/209
103 843952 NISSAN URVAN JN6BE6DS0G9018378 C 65287 2160/2020/209
104 843940 NISSAN 2400 3N6DD23X4GK011433 D 30926 2160/2020/209
105 826023 ISUZU FTR JALM7A137G7200451 K 53568 5360/2018/209
106 833278 TOYOTA YARIS JTDBW9238B1206408 L 58935 2522/2019/209
107 839925 MERCEDES E200 WDDHF4JB3BA274966 T 11384 209\2018\6462
108 838543 LEXUS LX 470 JT6HT00W0Y0110922 D 25189 209\2017\3942
109 822363 TOYOTA CAMRY 6T1BE42K6BX688838 K 14961 209\2019\2522
110 665621 Range Rover Sport 2009 SALLSAA549A207683 I 55994 208\2017\936
111 662738 LUXUS LS460L 2009 JTHGM46F195034727 J 63460 211\2014\802
112 622514 Toyota Yaris JTDKW9D37ED547671 D 75294 211\2018\710
113 662448 AUDI A8 WAURVB4H7BN011164 J 99927 211\2018\710
114 842507 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J4DK026277 H 19332 222\2021\17
115 830628 NISSAN PATROL JN8FY15Y08X561815 I 88608 222\2018\725
116 636624 MITSUBISHI ROZA LW JL5B3J6P27PE00569 H 21072 207\2012\146
117 671374 Tata Bus 2007 MAT41206571L00279 I 27310 207\2012\146
118 671372 Tata Bus 2007 MAT41206571L00137 C 70674 207\2012\146
119 663237 KOMATSU FD70 7 M16645450 D 43922 207\2017\2543
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الفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة-وام:

�لرحمن  عــبــد  �أحـــمـــد  �ــشــعــادة  �أكـــــد 
نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لعوي�س 
�ل�شارقة لريا�شات �لدفاع عن �لنف�س 
باجلوجيت�شو  �لــنــادي  فريق  فــوز  �ن 
�حلز�م  مناف�شات  يف  �لأول  بــاملــركــز 
و�ملا�شرت  و�لــرجــال  لل�شباب  �لأزرق 
�لنهائي  بالرتتيب  �لــثــالــث  و�ملــركــز 
يف �لــدوري �لقاري ملحرتيف �أبوظبي 
نظمت  �لــتــي  �آ�ــشــيــا   – للجوجيت�شو 
يف نادي �لن�شر بدبي قاد �ىل تطور 
باملرتبة  لي�شبح  �لنادي  ت�شنيف  يف 
 12 و�لــــ  و�إمــار�تــيــا  �آ�شيويا  �لثالثة 
�إجناز�  يعد  ما  �لعامل  م�شتوى  على 

يحتفى به .
وهناأ �شعادته �لفريق لإحر�زهم 25 
7 ذهبيات و8  ميد�لية ملونة منها 

ومبوجب  بــرونــزيــات  و10  ف�شيات 
�لنادي  �رتفع ر�شيد  �مليد�ليات  هذه 
�ىل 201 ميد�لية حتققت يف �لعام 
و77  ذهبية   57 يف  2021 ممثلة 

ف�شية و67 برونزية.
و�لتقدير  �لــ�ــشــكــر  �لــعــويــ�ــس  وقــــدم 
و�إحتاد  �لــريــا�ــشــي  �لــ�ــشــارقــة  ملجل�س 
�لإمار�ت للجوجيت�شو و�ىل �جلهازين 

بقيادة  �جلوجيت�شو  لريا�شة  �لفني 
و�لد�ري  �حلو�شني  �بر�هيم  �ملــدرب 
باإ�شر�ف عبد �لعزيز �حلمادي مدير 

�لفريق  ومـــدربـــي  �لـــتـــدريـــب  �إد�رة 
للجهود �لتي بذلت ومهدت لتحقيق 
�جلميع  د�عيا  �ملميزة  �لــنــادي  نتائج 

�لروح  بنف�س  �لــعــمــل  مــو��ــشــلــة  �ىل 
يف  �أ�شهمت  �لتي  �لعالية  �لريا�شية 

حتقيق هذ� �لإجناز .

�ملركز  حــقــق  �لـــنـــادي  �أن  �ىل  ولــفــت 
�ملناف�شات  مــــن  �لـــكـــثـــري  يف  �لأول 
و�لــبــطــولت خـــالل �ملــو�ــشــم �حلايل 

عليه  �حلــفــاظ  ي�شتحق  �إجنـــاز  وهــو 
�أن  مو�شحا   .. د�ئــم  ب�شكل  وتعزيزه 
�لنادي تدر�س حاليا جمموعة  �إد�رة 

روؤيـــة جمل�س  �لأفــكــار لتحقيق  مــن 
�د�رة  وجمل�س  �لــريــا�ــشــي  �لــ�ــشــارقــة 

�لنادي يف �لفرتة �ملقبلة .

•• اأبوظبي-وام :

منح  لتوفري  �لإ�شبانية   ISDE جامعة  مع  �تفاقية  �جلزيرة  نــادي  وقــع 
ريا�شي  لناد  نوعها  من  �لأوىل  �لتفاقية  هذه  تعد  حيث  لكو�دره  در��شية 
يف �ل�شرق �لأو�شط مع �جلامعة �لعاملية �ملتخ�ش�شة يف �لدر��شات �لقانونية 

و�لريا�شية.
و�شيتم من خالل �لتفاقية توفري خم�شة مقاعد للمنح �لدر��شية لالعبني 
وبخ�شم  �شنوي  ب�شكل  �لتنفيذية  و�لإد�رة  �لتدريبي  و�لطاقم  و�ملوظفني 

بن�شبة 50 يف �ملائة من �لر�شوم �لأ�شلية.
�خلليج  دوري  بطل  �أبوظبي"  "فخر  �جلــزيــرة  نــادي  منت�شبو  و�شيتمكن 
�لعربي �مللتحقني باملنحة من �حل�شول على جمموعة متنوعة من بر�مج 

�لدر��شات �لعليا باأعلى �مل�شتويات و�ملعايري �لعاملية "عن بعد" و�لتي ت�شمل 
وقانون  �لدويل" و"�لأ�شو�ق  �لريا�شة  �لعاملية" و"قانون  �لريا�شة  "�إد�رة 

�لريا�شة و�لرتفيه".
حت�شني  يف  وياأتي هذ� �لتعاون كجزء من ��شتثمار "فخر �أبوظبي" �ملكّثف 
�أن�شطة  وجمــالت  جو�نب  كافة  يف  �لتميز  لتحقيق  و�شعيه  �لكفاءة  ورفــع 

�لنادي.
�مل�شتمر  و�ل�شعي  نادي �جلزيرة  قيادة  �ل�شخي من قبل  �لدعم  تعك�س  كما 
من �لإد�رة لتنفيذ �لتوجيهات و�خلطط �ملر�شومة لي�شبح نادي �جلزيرة 
و�لقاري  �ملــحــلــي  �ل�شعيد  عــلــى  �لــنــاجــحــة  �لــريــا�ــشــيــة  لــالأنــديــة  منــوذجــاً 

و�لعاملي.
"لدينا  �جلــزيــرة:  ملجموعة  �لتنفيذي  �ملدير  �حلمادي  يو�شف  علي  وقــال 

�أعلى  و�تباع  للتطوير  لإيجاد طرق مبتكرة  د�ئــم  �شغف  نــادي �جلزيرة  يف 
معايري �لعمل �لريا�شي و�لإد�ري وهذ� �لتعاون مع جامعة ر�ئدة مبجال 
�لنمو  من  كــو�درنــا  من  �لعديد  �شُيمّكن  و�لقانونية  �لريا�شية  �لدر��شات 
مهنياً و�أكادميياً و�شي�شاهم يف توظيف خرب�تهم �ملكت�شبة لدعم �لنادي مبا 
�أ�شا�شية  ركيزة  �لتعليم  "يعد  و�أ�شاف:  �ملتميز".  �لأد�ء  ��شتمر�رية  ي�شمن 
يف نادي �جلزيرة وبد�أنا يف �ملو�شم �ل�شابق بتقدمي بر�مج تعليمية لأطفال 
�ملد�ر�س يف جمتمعنا وي�شعدنا �لآن تو�شيع �هتمامنا و��شتثمارنا �لتعليمي 
لي�شمل �لتعليم �لعايل �أي�شاً. نحن فخورون بهذه �لتفاقية كوننا �أ�شبحنا 
�أول ناٍد يف �ل�شرق �لأو�شط يقوم بتوقيع �تفاقية من هذ� �لنوع مع جامعة 

."ISDE
جلامعة  �لتنفيذي  �ملــديــر  بــويــج  �شان�شيز  خــوزيــه  خـــو�ن  قــال  جانبه  مــن 

�إنه بف�شل هذه �لإتفاقية �شتقدم �جلامعة ملنت�شبي نادي �جلزيرة   ISDE
خربة دولية كبرية وتدريبا متميز� وهو ما �أثبته �لنجاح �مل�شتمر للجامعة 
يف �حلفاظ على مكانتها �لعاملية �ملرموقة على مر �ل�شنو�ت كما �شيح�شل 
موظفو �لنادي وريا�شييه على تدريب رقمي ��شتثنائي يجعلهم �أقرب من 

�أي وقت م�شى لتحقيق �ملزيد من �لنجاحات".
وت�شتهر جامعة ISDE �لإ�شبانية برب�جمها �لدر��شية �لر�ئدة يف جمال 
يف  �لناجحة  جتربتها  نقل  �إىل  وتهدف  و�لريا�شية  �لقانونية  �لدر��شات 
�ل�شركات �لقانونية �لعاملية مما يتيح للطالب �كت�شاب �ملهار�ت �لعملية يف 
بيئات �لعمل �مل�شابهة. ويقع مقر ISDE �لرئي�شي بالعا�شمة �لإ�شبانية 
نيويورك  بر�شلونة ومدينة  �أخــرى يف مدينة  بينما متتلك فروعا  مدريد 

بالإ�شافة لإقليم ��شتوريا�س.

نـــــادي  ــــركــــات  و�ــــش �إد�رة  عــــقــــدت 
برئا�شة  �لأول  �لجتماع  �لإمـــار�ت 
رئي�س  �لــبــطــر�ن  �هلل  عبد  يو�شف 
�لإمـــــــــار�ت  ــــــادي  ن �إد�رة  جمــلــ�ــس 
خالد  �لأعــ�ــشــاء  جميع  وبــحــ�ــشــور 
�لأول  �لــنــائــب  �لــ�ــشــويــدي  حــمــيــد 
وليد  �لإد�رة,  جمــلــ�ــس  لــرئــيــ�ــس 
حممد عبد �لكرمي �لنائب �لثاين 
لرئي�س جمل�س �لإد�رة, و�لأع�شاء 
علي  �شعيد  عنرب,  بــن  �شامل  خلف 
م�شبح , عبد �هلل �إبر�هيم �لطويل, 
يو�شف علي �لبلو�شي, عارفة �شالح 
�لقر�شي,  �أحمد  جمال  �لفالحي, 
ثاين �شامل �ل�شحي, خليل �إبر�هيم 
�لطويل, با�شم عبد �هلل �ل�شام�شي, 
نا�شر  �إبــر�هــيــم,  ح�شني  مــنــ�ــشــور 
طـــحـــنـــون �لـــنـــقـــبـــي, عـــمـــر حممد 
ح�شني  �شيخة  �لــ�ــشــويــدي,  خليفة 

علي �آل علي.
�لإد�رة  جمــلــ�ــس  رئـــيـــ�ـــس  ورحــــــب 
نيابة  �لــ�ــشــكــر  وقـــــدم  بـــالأعـــ�ـــشـــاء 
�شاحب  �إىل  �جلــديــد  �ملجل�س  عــن 

�لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ �ــشــعــود بـــن �شقر 
�لأعلى  �ملــجــلــ�ــس  ع�شو  �لــقــا�ــشــمــي 
�خليمة  ر�أ�ــــــــس  حــــاكــــم  لــــالحتــــاد 
و�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ حمــمــد بـــن �شعود 
�خليمة  ر�أ�ـــس  عهد  ويل  �لقا�شمي 
�لقا�شمي  �شقر  بن  �أحمد  و�ل�شيخ 
�لغالية  �لثقة  على  �لــنــادي  رئي�س 
متمنياً  �ملـــجـــلـــ�ـــس  حــــازهــــا  �لــــتــــي 
�لطموحات  حتــقــيــق  يف  �لــتــوفــيــق 
�لعريق  �لــنــادي  �إليها  ي�شبو  �لتي 
وم�شجعيه,  و�أبــــنــــائــــه  بـــقـــيـــاد�تـــه 
�لتي  �خلــرب�ت  تكامل  �إىل  م�شري�ً 
�جلديد  بت�شكيله  �ملجل�س  ي�شملها 
و�لتخ�ش�شات  �ملـــجـــالت  كــافــة  يف 
لتحقيق  و��ــشــعــة  فــر�ــشــاً  يتيح  مبــا 
للجميع  ومتمنياً  �ملاأمول,  �لنجاح 
�ملنوطة  �ملــهــام  حتقيق  يف  �لــنــجــاح 
�لعمل �جلماعي  على  ومــوؤكــد�ً  به, 
بني  �لتن�شيق  و�ـــشـــرورة  �ملــتــكــامــل 
و�شوًل  و�لقطاعات  �للجان  كافة 
ومر�شومة  خمططة  �أهــــد�ف  �إىل 

بعناية.

�لإد�رة  جمـــلـــ�ـــس  رئـــيـــ�ـــس  وقـــــــال 
نعمل  ـــوف  ـــش � �لــــبــــطــــر�ن  يـــو�ـــشـــف 
عمل  �إىل  �لثقة  هــذه  ترجمة  على 
مثمر جاد للنهو�س بالنادي �لذي 
يف  لــالإمــارة  �لوحيد  �ملمثل  يعترب 
 , بــالــدولــة  �لكبرية  �ل�شتحقاقات 

�لكثري  �لقادمة  �ملرحلة  وتتطلب 
من �لعمل.. وتركز �لجتماع �لأول 
�لنادي  و�ــشــركــات  �لإد�رة  ملجل�س 
فيديو  وعــــر�ــــس  �لـــتـــعـــارف  عـــلـــى 
تو�شيحي ��شتعر�س مر�فق �لنادي 
عليها  ي�شري  �لتي  �لعمل  وخطط 

�لـــنـــادي ومــــا يــ�ــشــمــه مـــن مر�فق 
�لتهيئة  على  و�لرتكيز  ومن�شئات 
�لإد�رة  ملــجــلــ�ــس  �ملـــنـــظـــم  لــلــعــمــل 
ل�شركات  �أو  للنادي  �شو�ء�ً  �جلديد 
ليكونا  ــتــثــمــار  و�ل�ــش �لـــقـــدم  كــــرة 
جماهري  طـــمـــوحـــات  مــ�ــشــتــوى  يف 

و�لتعرف على كل  �لإمـــار�ت  نــادي 
�أع�شاء  و�أهــد�ف  وطموحات  �أفكار 
�لقدم  و�ــشــركــات  �لإد�رة  جمــلــ�ــس 

و�ل�شتثمار.
�لأول  �لجــتــمــاع  عــقــد  بــعــدهــا مت 
ت�شمية  مت  حــيــث  �لإد�رة  ملــجــلــ�ــس 

�لع�شو  عـــنـــرب  بــــن  �ــــشــــامل  خـــلـــف 
�لــــنــــادي,  �إد�رة  ملــجــلــ�ــس  �ملـــنـــتـــدب 
وجـــمـــال �لــقــر�ــشــي مــ�ــشــرفــاً على 

�لألعاب �لريا�شية.
�لد�رة  �ن  �لبطر�ن:  يو�شف  وقــال 
�أ�ش�س  و�ـــشـــع  �ىل  تــ�ــشــعــى  �ـــشـــوف 
بكافة  �لنهو�س  �أجــل  من  وبــر�مــج 
�لــــنــــادي و�ــشــتــكــون هناك  �ــــشــــوؤون 
�لثقة  و�ن  مــتــو��ــشــلــة  �جــتــمــاعــات 
�لتي حازها �ملجل�س �جلديد �شوف 
�لكثري  �ل�شيء  تقدمي  �ىل  تدفعه 

�ىل نادي �لإمار�ت. 
ناجحاً  كــــان  �لجـــتـــمـــاع  �أن  و�أّكــــــد 
ومثمر�ً و�إيجابياً و�أ�شاف: �لبد�ية 
وُمب�شرة  مـــوفـــقـــة  �حلــــمــــد  وهلل 
للجميع وباإذن متفائلون مب�شتقبل 
�ملو�شم  خــــــالل  ممـــيـــز  �إمــــــار�تــــــي 
زمالئي  �أ�ـــشـــكـــر  وخـــتـــم  �حلـــــــايل. 
هذ�  على  �لإد�رة  جمل�س  �أعــ�ــشــاء 
�لفّعال  �لجتماع �ملوفق و�حل�شور 
و�لذي يدل على م�شتقبل مطمئن 

للكيان �لإمار�تي. 

�لقريب  يف  �شيتم  باأنه  �أو�ــشــح  كما 
تــ�ــشــكــيــل جلــــان خمتلفة  �لـــعـــاجـــل 
�لإد�رة  جمــلــ�ــس  �أعــ�ــشــاء  يــر�أ�ــشــهــا 
هــدفــهــا وعــمــلــهــا �ــشــيــنــ�ــشــب على 
ت�شكيل ع�شوية �شرفية ل�شتقطاب 
�أبـــــنـــــاء رجــــــال �لأعــــــمــــــال, وجلــــان 
لأقـــطـــاب �لـــنـــادي ومــثــلــهــا جلذب 
�أ�ش�س  ـــع  وو�ـــش �لــــنــــادي  جــمــاهــري 
و�ل�شرت�تيجي  �لأ�شا�شي  �لنظام 

و�حلوكمة للنادي .
و�خـــتـــتـــم �لــــبــــطــــر�ن: نـــ�ـــشـــاأل �هلل 
�جلديد  �لإد�رة  ملجل�س  �لــتــوفــيــق 
�لكيان  يف مهام عمله خلدمة هذ� 
�أنــــــه عـــلـــى ثقة  �لـــكـــبـــري, مـــــوؤكـــــد�ً 
كبرية باأن زمالءه يف �ملجل�س على 
قـــدر كــبــري مــن �ملــ�ــشــوؤولــيــة و�أنهم 
للنادي,  حقيقية  �إ�شافة  �شيكونون 
�جلماهري  جـــمـــيـــع  نـــعـــد  وخــــتــــم 
و�حــدة من  يد�ً  بالعمل  �لإمار�تية 
وبــــاإذن �هلل م�شتقبل  �لــكــيــان  �أجـــل 
بت�شافر  �أفــ�ــشــل  �ــشــيــكــون  �لـــنـــادي 

جهود �جلميع

نادي ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�س ي�سنف ثالثا اآ�سيويا وال� 12 عامليا

اإدارة و�سركات نادي الإمارات تعقد اجتماعها الأول و�سط طموحات كبرية واأجندة عمل حافلة للمرحلة القادمة

•• دبي -وام:

�شاركت حمده �ل�شام�شي رئي�س ق�شم �لقيد و �لت�شجيل يف �حتاد 
�لإمار�ت لكرة �لقدم ع�شو �للجنة �لقانونية باحتاد غرب �آ�شيا 
يف �لجتماع �لأول للجنة �لذي عقد عرب تقنية �لت�شال �ملرئي 

ومب�شاركة  �للجنة  رئــيــ�ــس  �ل�شيباين  حــمــد  �لــدكــتــور  بــرئــا�ــشــة 
�لأعمال  �ملدرجة على جدول  �لبنود  ناق�س �لجتماع  �لأع�شاء. 
و  �لر�شمية  �آ�شيا  غــرب  �حتــاد  لو�ئح  �لطــالع على  بينها  و من 
�لتي ت�شمل �لنظام �لأ�شا�شي ولئحة �لن�شباط ومدونة قو�عد 
عــلــى م�شودة  �للجنة  �ــشــادقــت  و  بـــالحتـــاد.  �لــ�ــشــلــوك �خلــا�ــشــة 

�إىل  رفعه  يتم  �أن  على  �آ�شيا  غــرب  لحتــاد  �لنتخابي  �لــقــانــون 
�ملكتب �لتنفيذي لإقر�ره بعد ذلك من قبل �جلمعية �لعمومية 
ويف �أقرب �جتماع لها ومن ثم تطبيق ت�شريعاته ولو�ئحه خالل 
عقد  �شت�شهد  �لــتــي  �لــالحــقــة  �لعمومية  �جلمعية  �جــتــمــاعــات 

�نتخابات.

احتاد الكرة ي�سارك يف اجتماع اللجنة 
القانونية باحتاد غرب اآ�سيا

نادي اجلزيرة يوقع اتفاقية مع جامعة ISDE الإ�سبانية لتوفري منح درا�سية لكوادره
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•• دبي- الفجر:

لكرة  �آ�شيا  غرب  لبطولة  �لثانية  �لن�شخة  مناف�شات  �لأول  �أم�س  �ختتمت   
�لقدم �لإلكرتونية �لتي �أقيمت على مد�ر يومني مب�شاركة �أربعة �حتاد�ت 

وطنية وهي �لإمار�ت , �ل�شعودية , �لكويت وقطر .
قطر  منتخب  على  فــوزه  بعد  �لبطولة  يف  �لثالث  �ملركز  منتخبنا  وح�شد 
�أقيمت على  �لتي  �لأوىل  فاز يف  , حيث  3 مباريات  �أ�شل  يف مبار�تني من 
بنتيجة   X-Box على  �لثانية  وخ�شر   ,1-2 بنتيجة   Playstation
  Playstation 3-0, قبل �أن يعود للفوز يف �ملبار�ة �لثالثة على من�شة
للمبار�ة  �لأ�شلي  �لوقت  �نتهاء  بعد   3-4 بنتيجة  �لرتجيحية  بالركالت 

بالتعادل 2-2.
مببار�تني  فاز  بعدما  ل�شاحله  �للقب  ح�شم  من  �لكويتي  �ملنتخب  ومتكن 
من �أ�شل 3 يف �شل�شلة �لدور �لنهائي على �ملنتخب نظريه �ل�شعودي -حامل 
لقب �لن�شخة �ملا�شية من �لبطولة-, و�لذي حل ثانياً على �شعيد �لرتتيب 
�لعام . ومثل منتخبنا يف �لبطولة �أربعة لعبني هم ر��شد عبيد �لزعابي , 

�أحمد �شعيد �ل�شويدي , عمر حممد �حلمادي و�إبر�هيم �أحمد �لعو�شي .

ود�عا مو�شكو و�إىل �للقاء يف �لأوملبياد 
على  �رت�شمت  �لعبارة  تلك   ," �لـ23 
لينني  ��شتاد  يف  �للكرتونية  �للوحة 
�لدويل يف مو�شكو يوم �لثالث من �آب 
�إنتهاء  معلنة   ,1980 عام  �أغ�شط�س 
�لتي  �لـ22  �لوملــبــيــة  �لألـــعـــاب  دورة 

�نطلقت يف 19 متوز يوليو.
"متيمة  مــيــ�ــشــا  �لــ�ــشــهــري  �لــــدب  ذرف 
�جلمهور  �أبــــكــــت  دمــــعــــة  �لألعاب" 
�ملر�قبني  وحــرّيت  عو�طفهم  وحركت 
حزن  "�أدمعة  يــتــ�ــشــاءلــون  وجعلتهم 
تلك �لتي ذرفها مي�شا يف ود�ع �ل�شعلة 
�لأوملبية, �أم دمعة �أ�شى على �لريا�شة 
�لــتــي �أفــ�ــشــدتــهــا �لــ�ــشــيــا�ــشــة, وهـــي ما 

دخلت �شيئا �إل و�أف�شدته؟".
نادى �لرئي�س �لأمريكي جيمي كارتر 
مبقاطعة �ألعاب مو�شكو �حتجاجا على 
�أفغان�شتان,  يف  �ل�شوفياتي  �لــتــدخــل 
لـــدعـــوتـــه,  دولـــــــة   61 فـــا�ـــشـــتـــجـــابـــت 
�لـــــدورة �لأوىل يف  فـــان  ولــلــمــ�ــشــادفــة 
من  مقاطعة  �شهدت  ��شرت�كية  دولــة 

غالبية �لدول �لر�أ�شمالية.
و�ليابان  �ملتحدة  �لــوليــات  غياب  ويف 
�لد�ئرين  و�لآخرين  �لغربية  و�أملانيا 
يف هــــذ� �لــفــلــك, وحـــتـــى �لــ�ــشــني, مل 
يتاأثر �مل�شتوى �لفني عمد�, لكن حربا 
د�رت  �مليد�ليات  �نــتــز�ع  على  �شرو�شا 
�ل�شيا�شيني  �حلليفني  بــني  حتــديــد� 
و�لعمالقني �للدودين ريا�شيا �لحتاد 
�ل�شوفياتي و�أملانيا �ل�شرقية, و��شتطاع 
 80 فح�شد  �لنت�شار  �مل�شيف  �لبلد 
�ل�شرقية  لأملــانــيــا   47 مقابل  ذهبية 

و8 لبلغاريا وكوبا و�إيطاليا.
ريا�شيا   5179 �لألــعــاب  يف  و�ــشــارك 
�مل�شاركة  وهــي  لعبة,   1115 بينهم 
 ,1956 مــلــبــورن  دورة  مــنــذ  �لأدنــــى 
تناف�شو� يف 203 م�شابقات �شمن 21 
ريا�شة هي: �ألعاب �لقوى و�لتجذيف 
وكرة �ل�شلة و�ملالكمة و�لكانوي-كاياك 
و�لدر�جات و�لفرو�شية و�ملبارزة وكرة 
وكرة  �لأثــقــال  ورفــع  و�جلمباز  �لقدم 
و�جلودو  �لع�شب  على  و�لهوكي  �ليد 

و�خلما�شي  و�لــ�ــشــبــاحــة  و�ملــ�ــشــارعــة 
و�لرماية  �لــطــائــرة  و�لــكــرة  �حلــديــث 

و�لقو�س و�لن�شاب و�ليخوت.
وعرفت �لهوكي على �لع�شب لل�شيد�ت 
دخـــــول مــ�ــشــطــربــا عــلــى �لوملـــبـــيـــاد, 
�ل�شت  �لــــدول  مــن  خم�س  تخّلفت  �إذ 
�ل�شيا�شية,  �ملقاطعة  ب�شبب  �ملتاأهلة 
خلفها  حّلت  �أخـــرى  خم�س  فح�شرت 
ت�شيكو�شلوفاكيا  وهــي  �لت�شفيات  يف 
و�لنم�شا وزميبابوي,  وبولند�  و�لهند 
�لتي تلقت �لدعوة قبل خم�شة �أ�شابيع 
�لألـــــعـــــاب, فجّهز  فــقــط مـــن مـــوعـــد 
�مليد�لية  و�أحــرز  عجل  على  منتخبها 
�جلميع  ذهــــــــول  ــــط  و�ــــش �لــــذهــــبــــيــــة 

وده�شتهم.
�لريا�شيني  غـــالـــبـــيـــة  قـــلـــوب  ولن 
�أوملبية  جلانا  فــان  �مل�شاركة  مع  كانت 
�ل�شيا�شي  �لـــقـــر�ر  عــن  عـــدة متــايــزت 
��شتقالليتها,  و�أكـــــــّدت  حلــكــومــاتــهــا 
وح�شرت �إىل مو�شكو حتى و�ن �شارت 
خــلــف �لــعــلــم �لوملــبــي كــمــا ح�شل مع 
�لأ�شباين  �لـــقـــر�ر  وجــــاء  بــريــطــانــيــا. 
�للجنة  د�خــل  ت�شويت  بعد  بامل�شاركة 
17 عــ�ــشــو� معه  ــّوت  فــ�ــش �لــوطــنــيــة 
موقفا  بالطبع  وكـــان   .14 ورفــ�ــشــه 
حمرجا لنائب رئي�س �للجنة �لدولية 
رئي�س �للجنة �لأ�شبانية �نذ�ك خو�ن 
للرئا�شة  �ملر�شح  �شامار�ن�س  �نطونيو 
�لذي  كيالنني,  للورد  خلفا  �لدولية 
بــــذل �ملــ�ــشــتــحــيــل لــلــحــد مـــن �أ�ـــشـــر�ر 

�ملقاطعة.
وعــلــى رغــم غــيــاب �لــوليــات �ملتحدة, 
متّثل �لأمريكيون مبايك بريي مدّرب 
و�ألبري  �ل�شلة,  لكرة  �ل�شويد  منتخب 
مــري�ــشــادو �لــــذي خــا�ــس حتــت �ألــــو�ن 
بــورتــوريــكــو نــــز�لت �ملــالكــمــة يف وزن 
حتت  �شارك  �لــذي  ريــا  وبيل  �لذبابة, 

�ألو�ن �لنم�شا يف �لوثب �لطويل.
كان  �لـــتـــ�ـــشـــاعـــديـــة,  �ملــــو�قــــف  و�ز�ء 
�لــ�ــشــوؤ�ل هــل كـــان �خــتــيــار لعـــب كرة 
خطف  �لـــذي  بيلوف  �شريغي  �ل�شلة 
نهائي  �ملتحدة يف  �لوليات  �لفوز من 

�ل�شعلة  1972, لإيقاد  دورة ميونيخ 
من باب �غاظة �لمريكيني؟.

�أمــــــا َقـــ�ـــَشـــم �لـــالعـــبـــني, فـــــــــاأّد�ه رمز 
�لذي  �أنــدريــانــوف  نيكولي  �جلمباز 
وبرونزية  وف�شيتني  ذهبيتني  ح�شد 
ميد�ليات  ثــمــاين  مــقــابــل  �لـــــدورة  يف 
ملو�طنه �ألك�شندر ديتياتن منها ثالث 

ذهبيات.
ومل توؤّثر �ملقاطعة ب�شكل مبا�شر على 
�ملــ�ــشــتــوى �لــفــنــي, �إذ �ــشــهــدت �لــــدورة 
حتطيم 34 رقما عامليا و39 �أوروبيا 

و62 �وملبيا.
ومن �أبرز �ملالمح �مليد�نية, كانت تلك 
�س بع�س  �لظاهرة �لتي متثلت بتخ�شّ
�مل�شابقات,  �لــدول يف �حتكار عدد من 
�حــتــكــرت ذهبيات  �لــ�ــشــرقــيــة  فــاأملــانــيــا 
و�ل�شوفيات  و�لــتــجــذيــف,  �لــ�ــشــبــاحــة 
�ألــــــقــــــاب �جلــــمــــبــــاز ورفــــــــع �لأثـــــقـــــال 
تيوفيلو  بقيادة  و�لكوبيون  و�لرماية, 

�شتيفن�شون ذهبيات �ملالكمة.
ولـــفـــت �لـــربيـــطـــانـــيـــون �لأنـــــظـــــار يف 
غياب  �شيما يف ظل  ول  �لقوى  �ألعاب 
�ألن  �ل�شكتلندي  فــربز  �لمــريكــيــني 
ويلز و�أحرز �شباق 100 م )25ر10 
�شيلفيو  �لــكــوبــي  عــلــى  مــتــقــّدمــا  ث( 

ليونارد.
ولـــعـــّل مـــن �أجـــمـــل �ملــنــافــ�ــشــات �شر�ع 
و�شيبا�شتيان  �أوفيت  �شتيف  �لعد�ئني 
�إجناز�تهما  ل�شل�شلة  مــّهــد  �لـــذي  كــو 
على مدى نحو عقد من �لزمن, وقد 
800 م وحل كو  �أوفيت يف �شباق  فاز 
 1500 �لأخري ذهبية  ثانيا, وح�شد 

م وجاء �أوفيت ثالثا.
�مل�شابقة  يف  طــومــ�ــشــون  ديــلــي  ــز  ومتــّي
نقطة   8495 وجـــمـــع  �لـــعـــ�ـــشـــاريـــة 
لقب  �لأّول,  �ملـــركـــز  لــ�ــشــمــان  �أّهــلــتــه 
حـــافـــظ عــلــيــه بــعــد �أربــــــع �ـــشـــنـــو�ت يف 
نقطة,  لو�س �أجنلي�س جامعا 8797 
وحمّطما �لرقم �لأوملبي �لذي حّققه 
بـــرو�ـــس جــيــرن )8618  �لأمــــريكــــي 
 ,1976 مــونــرتيــال  دورة  يف  نقطة( 
لكن باأقل من نقطة و�حدة من �لرقم 
يورغن  �لأملــاين  با�شم  �مل�شجل  �لعاملي 
بالف�شية  �إكـــتـــفـــى  �لـــــذي  هــيــنــغــ�ــشــن 

"�لمريكية".
وفــــــاز �لإيـــــطـــــايل بـــيـــيـــرتو مــيــنــيــا يف 
عــــام من  نــحــو  بــعــد  م,   200 �ــشــبــاق 
يف  �لعاملي  �لقيا�شي  �لــرقــم  حتطيمه 
مك�شيكو  يف  �جلامعية  �لألــعــاب  دورة 
)19.72ث( حيث بات �أول من يك�شر 

�لإثيوبي  و��شتعاد  ثانية,   20 حاجز 
مــريوتــ�ــس يــفــرت �لرث �لإثــيــوبــي يف 
فح�شد  �لــطــويــلــة  �ملـــ�ـــشـــافـــات  جــــري 
5 و10 �ألف م, وبات �لأملاين  ثنائية 
�أول  �شريبن�شكي  فــالــدميــار  �ل�شرقي 

من يحتفظ بلقب �شباق �ملار�ثون.
ويف �لــوثــب �لــطــويــل, حــّقــق �لأملــــاين 
ثاين  دومربوف�شكي  لوت�س  �ل�شرقي 
�أف�شل رقم يف �لتاريخ مقد�ره 8.54 
�ل�شهري  �لــكــوبــي  �لـــعـــّد�ء  و�ــشــقــط  م. 
م   400 �شباق  يف  خو�نتوريتا  �ألربتو 

وحّل ر�بعا.
ويف �لــ�ــشــبــاحــة, عـــاد �لــربيــق كــلــه �إىل 
�ل�شوفياتي فالدميري �شالنيكوف �أّول 
�شباق  يف  دقيقة   15 حاجز  ك�شر  من 
كما  د(.   14:58.27( م   1500
برباره  �ل�شرقيات  �لأملــانــيــات  متــّيــزت 
كر�وزه وريكا ر�يني�س وكورنيليا �يندر 

يف �شباقات 100 و200 م.
وكـــّرر �لــربيــطــاين دونــكــان غودهوي 
�إجنــــاز مــو�طــنــه ديــفــيــد ويــلــكــي بطل 
200 م  مـــونـــرتيـــال, وفــــاز يف �ــشــبــاق 

�شدر�.
ويف رفع �لأثقال, �شقط �أعظم رباع يف 
�ألك�شييف  �لعامل, �ل�شوفياتي فا�شيلي 

يف  �لثالث  حماولته  يف  ف�شل  عندما 
�لأنظار  عــن  وتـــو�رى  رفعة �خلــطــف, 
رقما   80 عــن  يزيد  مــا  �شّجل  بعدما 
عـــاملـــيـــا. �أمـــــا �لــبــطــل �جلـــديـــد فكان 
مــو�طــنــه �ــشــلــطــان رحـــمـــانـــوف �لذي 

كلغ. حقق جمموعة مقد�رها 440 
�لرومانية  �لبطلة  كــانــت  �ملــقــابــل,  يف 
حتظى  عاما(   18( كومانت�شي  ناديا 
�أف�شل  باهتمام �ملاليني وت�شّجل �حد 
�إجناز�تها يف م�شابقة عار�شة �لتو�زن 
وحتـــرز �لــعــالمــة �لــكــامــلــة )10 من 
على  �آخــــــر  بــــاإجنــــاز  وتــتــبــعــه   ,)10
�لأر�شي,  �لأخـــرى  �لثالثة  �لأجــهــزة 
وح�شان  �لرتفاع  خمتلفي  �ملتو�زيني 
عرو�شها  بــفــ�ــشــل  وكـــــــادت  �لـــقـــفـــز. 
�لروماين  �لفريق  تقود  �أن  �ل�شاحرة 
يف  تــ�ــشــقــط  مل  لـــو  �لأول  �ملـــركـــز  �إىل 
جهاز  على  مفاجئ  در�مــاتــيــكــي  �شكل 
�ملركز  رومـــانـــيـــا  لــتــحــتــل  �ملـــتـــو�زيـــني 

�لثاين خلف �لحتاد �ل�شوفياتي.
وما ي�شّجل لكومانت�شي �أنها, على رغم 
لحقا,  نف�شها  على  تفّوقت  نك�شتها, 

و�أحرزت ذهبية �حلركات �لأر�شية.
وكانت  �لأملــانــيــة  د�ّشنت  �لــكــايــاك,  ويف 
�شرقية �آنذ�ك بريجيت في�شر م�شرية 
حتى  بلغت  �لتي  �مليد�ليات  ح�شدها 

عام 2000 �شبع ذهبيات وف�شيتني.
و�ملــ�ــشــابــقــات �جلــمــاعــيــة مل تــخــل من 
�شقوط  �أبـــــرزهـــــا  وكــــــان  ــــفــــاجــــاآت,  �مل
�ملنتخب �ل�شوفياتي �أمام يوغو�شالفيا 
يف كرة �ل�شلة, وخــروج �ل�شوفيات من 
ميد�ن �ل�شر�ع على ذهبية كرة �لقدم 
و�كتفاوؤهم  �لثالث  �ملركز  و�حتاللهم 
جنحت  فيما  �لربونزية,  مبيد�ليتها 
بالذهب  �لــفــوز  يف  ت�شيكو�شلوفاكيا 
�ل�شرقية  �أملــانــيــا  على  بهدف  بتغلبها 

بطلة دورة مونرتيال 1976.
ذهبيات  �ل�شوفيات  قطف  �ملــقــابــل  يف 
و�ل�شيد�ت  لــلــرجــال  �لــطــائــرة  �لــكــرة 

وكرة �ل�شلة لل�شيد�ت وكرة �ملاء.
وكان لبنان وعلى رغم حمنة �حلرب 
�لعربي  �لبلد  �أو�ــشــالــه,  تقطع  �لــتــي 

��شمه على لئحة  �أدرج  �لذي  �لوحيد 
ح�شن  بطله  �أحـــرز  بعدما  �مليد�ليات 
�ليونانية  �مل�شارعة  بــرونــزيــة  ب�شارة 
�لرومانية يف وزن ما فوق 100 كلغ.

ق ب�شارة يف �لفوز على بطل �يطاليا  ُوفِّ
بتثبيت �لكتفني, وعلى بطل رومانيا, 
و�نتقل �إىل ن�شف �لنهائي حيث و�جه 
�ل�شوفياتي �ألك�شندر كول�شن�شكي بطل 
بخ�شارته  �نــتــهــت  مـــونـــرتيـــال,  دورة 
و�حـــتـــاللـــه �ملـــركـــز �لـــثـــالـــث, يف حني 
مــ�ــشــريتــه وتفوق  �لــ�ــشــوفــيــاتــي  تــابــع 
�ألك�شندر  �لــبــلــغــاري  على  �لنهائي  يف 

توموف و�حتفظ باللقب.
منتخبات  �نــتــقــلــت  �لـــقـــدم,  كــــرة  ويف 
عربية هي �جلز�ئر و�لعر�ق و�لكويت 

للمرة �لأوىل �إىل دور �لثمانية.
و�إد�ريا ح�شل �لعرب على تاأييد خم�شة 
�حتاد�ت دولية هي كرة �ل�شلة و�لكرة 
ورفع  و�مل�شارعة  �ليد  وكــرة  �لطائرة 
�لأثقال لقبول فل�شطني ع�شو� د�ئما 
�لوملبي  بالقانون  وعمال  عائلتها,  يف 
�لع�شوية  قـــبـــول  عــلــى  يــنــ�ــس  �لـــــذي 
يف �حلــركــة �لأوملــبــيــة كــل دولـــة يكون 
بها من قبل خم�شة �حتاد�ت  معرتفا 
ممهدة  �لطريق  باتت  ر�شمية,  دولية 
�لفل�شطينيني  �لـــريـــا�ـــشـــيـــني  �أمـــــــام 
لو�س  �ملقبلة يف  �لألعاب  للم�شاركة يف 

�جنلي�س.
�لالفتة  �لــنــتــائــج  ��ــشــتــحــقــت  ومــثــلــمــا 
و�لأرقــام �لقيا�شية �لأ�ــشــو�ء, مل متح 
�لبولندي  فـــوز  �لــريــا�ــشــيــة  �لـــذ�كـــرة 
�لقفز  يف  كوز�كييفيت�س  فالدي�شالو 
بــالــز�نــة وحتـــول �ــشــورتــه وهـــو يرفع 
يده بحركة تعرب عن �لتحدي و�لقوة 
رمز� لـ"مقاومة" من نوع خمتلف يف 

�أنحاء �لعامل.
باملزعجة  بــــيــــده  �حلــــركــــة  و�ـــشـــفـــت 
�لأربعاء  يوم  بها  قام  لل�شوفيات, وهو 
�ختتام  يف   1980 متوز/يوليو   30
�شاعات,  �شت  نحو  ��شتمرت  م�شابقة 
متفرج  ـــــف  �أل  50 بــلــهــفــة  وتــابــعــهــا 
لـــفـــوزه م�شجال  ��ــشــتــهــجــانــا  �ــشــفــرو� 

�شنتيمرت  بــفــارق  حمّطما  م,   5.78
�لذي  �لعاملي  �لقيا�شي  �لــرقــم  و�حـــد 

حققه �لفرن�شي فيليب هوفيون.
فــــاز كــوز�كــيــيــفــيــتــ�ــس عــلــى رغــــم �نف 
بطلهم  عـــلـــى  وتـــــفـــــّوق  �لـــ�ـــشـــوفـــيـــات 
قــ�ــشــطــنــطــني فــــولــــكــــوف �لـــــــذي حل 
�ملحاولت  بــفــارق  م(   5.65( ثــالــثــا 
تاديو�س  �لأخـــــــر  �لـــبـــولـــنـــدي  خـــلـــف 
�شلو�شار�شكي, لكنه تّوج و�شط مدرجات 

�شبه خالية وم�شابيح مطفاأة.
ويك�شف "�لبطل �ملقاوم" �نه بد�ية مل 
يع رّد �لفعل �لقوي �لذي �شيلي حركته 
"ف�شفري  عـــفـــويـــة,  �عـــتـــربهـــا  و�لـــتـــي 
بعثتنا  مــن  طــلــب  مو�شكو  يف  بــولــنــد� 
�إق�شائي و�شحب ميد�ليتي ومعاقبتي 
ومل  �شاندين,  �لبولندي  �ل�شعب  لكن 
فائز  معاقبة  على  �ملــ�ــشــوؤولــون  يــجــروؤ 
�ل�شفن يف  بناء  ��شر�بات ور�ــس  يف عز 
حو�س غد�ن�شك, و�شعود جنم حركة 

�لت�شامن وزعيمها لي�س فالي�شا".
عيون  "كانت  كوز�كيفييت�س  وي�شيف 
�ملخابر�ت �ل�شوفياتية على �لريا�شيني 
و�أحيانا  مـــكـــان,  كـــل  يف  �لــبــولــنــديــني 
كــنــا منــنــع مــن تــبــادل وجــهــات �لنظر 
و�للتقاء يف غرف �لقرية �لوملبية". 
لفوز  �مل�شتطاع  بــذل  �مل�شابقة  وخــالل 
لــلــقــانــون جل�س  �أبـــطـــالـــهـــم وخـــالفـــا 

�مل�شاركون ب�شحبة مدربهم.
غري �أن �لتد�عيات �ل�شلبية كما ح�شل 
يف ��شتاد لينني لحقت كوز�كييفيت�س 
�إذ �ــشــيــق عــلــيــه ومـــنـــع من  طـــويـــال, 
م�شاركات خارجية عدة و�حتجز جو�ز 

�شفره.
�لالفتة,  �لأحــــــد�ث  �شرية"  و"على 
تنته  مل  �ملــبــارزة  م�شابقات  �أن  يــذكــر 
�شالح  نهائي  ن�شف  فــخــالل  بــ�ــشــالم, 
�لعامل  بطل  �أ�شيب  للفرق,  �ل�شي�س 
لبيت�شكي  فـــالدميـــري  �لــ�ــشــوفــيــاتــي 
بــ�ــشــالح مــنــافــ�ــشــه �لـــبـــولـــنـــدي �لـــذي 
�خـــــــرتق �لــــ�ــــشــــرتة �لــــو�قــــيــــة, وكــــان 
ي�شب  مل  لأنـــه  حمظوظا  لبيت�شكي 

يف قلبه.

كــانــت مناف�شات   1976 عـــام  �ألــعــاب دورة مــونــرتيــال  �أ�ــشــعــد حلــظــات  لــعــّل 
"رو�ئع" �ل�شوفياتية نيللي كيم يف �حلركات �لأر�شية,  �جلمباز �لتي حملت 
قلبت  �لــتــي  كومانت�شي  نــاديــا  �ل�شغرية  �لــرومــانــيــة  مــع  �ملتناهية  و�لثــــارة 
�ملقايي�س كلها, وباتت �أّول من حت�شل على �لعالمة �لكاملة )10 على 10( 
على �أكر من جهاز. كانت كومانت�شي �ل�شتثناء �لذي ��شتحق هذه �لدرجة 
)�لفردي  ذهبيات  ثالث  على  بح�شولها  �مل�شابقة  و�نهت  متتالية,  مر�ت   7
وبرونزية  )�لفرق(  وف�شية  �ملتو�زيتني(  غري  و�لعار�شتان  و�لعار�شة  �لعام 
"�جلمبازيات"  �مام جيل جديد من  �لطريق  �لر�شية(, ممهدة  )�حلركات 

�لرومانيات حتديد�, وحملقة ب�شهرتها ب�شرعة قيا�شية.
ما   ,10 �لرقم  �لنتائج مل تكن جمهزة ليظهر عليها  �ن لوحات  و�لطريف 

��شطر �ملنظمون لال�شارة �ىل �عتماد 1.00 على �نه 10.
�ل�شغرية  تلك  بها,  و�لتمثل  كومانت�شي  تقليد  �ر�د  �جلمباز  �أحــّب  من  وكل 
�أولغا  �ل�شوفياتية  مــن  �ل�ــشــو�ء  وخطفها  ب�شهرتها  تخطت  �لتي  �لناعمة 

كوربوت جنمة �ألعاب ميونيخ 1972.
كانت كومانت�شي )1.56م و41 كلغ( تطري فرحا يف كل مّرة متنح عالمة 

معنى  عن  �شئلت  وملــا  �لعرو�س.  وتتابع  زميالتها  لتجاور  ت�شرع  ثم  كاملة, 
بعفوية:  �جابت  للم�شتقبل؟  ر  حت�شّ ومــاذ�  �لكاملة  �لعالمة  على  ح�شولها 
�نت�شار�ت �خرى و�ألقاب �أخرى وميد�ليات �خرى. و��شافت: "علي �أن �تطّور 
�كر, ح�شلت على �لعالمة �لكاملة يف �حلركات �لجبارية. وخالل م�شريتي 

بلغتها 19 مرة, وبالتايل مل �أحقق �شيئا جديد� مميز�".
و�لالفت �أن جنم كومانت�شي �ل�شاطع �شّع يف جمّرة �ل�شوفياتيات �لكبري�ت: 
كيم وكوربوت ولودميال تورتي�شيفا وماريا فيالتوفا, �للو�تي �شكلن �ف�شل 

فريق يف �لعامل.
�لعاملي  كومانت�شي, فظهورها  �أحد ل�شم  ينتبه  �لألعاب مل  عامني من  قبل 
�لول كان خالل بطولة �لعامل يف مدينة فارنا �لبلغارية عام 1974, حيث 
لحظ خرب�ء �للعبة هذه �لرومانية �ل�شغرية وتوقعو� �أن تبهر �لعامل بعد 

فرتة وجيزة.
ت�شرين   12 )مو�ليد  ع�شرة  �لر�بعة  بلغت  قد  حينها  كومانت�شي  تكن  مل 
�لحتاد  قــو�نــني  بح�شب  لها  يــحــّق  ل  وبــالــتــايل   ,)1961 �لــثــاين/نــوفــمــرب 
يف  دولية  دورة  لقب  ح�شدت  �شهر,  وبعد  عامليا.  �ملناف�شة  للجمباز  �لــدويل 
�ل�شرقية  و�لملانية  كيم  �ل�شوفياتية  تخّطت   ,1975 �أيار/مايو  ويف  لندن. 

�أنيلور زنكه خالل بطولة �وروبا �لتي �أجريت يف مدينة �شكني �لرنوجية.
�ل�شغرية  فالفتاة  خمتلفة,  ناديا  ظهرت   1980 عــام  مو�شكو  �أوملبياد  ويف 
حتّولت �ىل �مر�أة �شابة يبلغ طولها 1.60 م ووزنها 50 كلغ. وكان و��شحا 
�نها فقدت �لكثري من ديناميتها و�كتفت بلقبي �حلركات �لر�شية و�لعار�شة 
و�حتلت �ملرتبة �لثانية يف �مل�شابقة �لعامة... وهذه طبعا لي�شت نتيجة �شيئة. 
بد�أت كومانت�شي مز�ولة �جلمباز يف �شن �ل�شاد�شة و�ختريت ملنتخب بالدها 

وهي يف �لثانية ع�شرة. ويف �شن �حلادية ع�شرة كانت تتدرب 4 �شاعات يوميا 
تدريب  مركز  �أّول  بوخار�شت(,  مــن  كلم   400( ديــج   - جورجيو  معهد  يف 
�مل�شهور  كـــارويل  بيال  �لتقني  �ل�شاد�شة  �شن  منذ  تــولهــا  فقد  رومــانــيــا.  يف 
ملختلف  �خ�شعت  بعدما  وذلــك  �ل�ــشــطــوريــة,  وق�شوته  �لــ�ــشــارم  بان�شباطه 
و�شالمة  �أع�شائها  �شّحة  على  للوقوف  �ل�شعة  و�شور  �ملخربية  �لفحو�س 
 1956 �وملبيادي  �لفرق يف  برونزية  رومانيا �حلا�شلة على  منوها. وكانت 
�قر�ر  �ىل  باحلكومة  حــد�  مــا  �جلمباز  يف  كبري�  تر�جعا  �شهدت  و1960, 
خطة تطوير ونهو�س تت�شمن �قامة مر�كز �عد�د وتخريج مو�هب منتقاة 

من �ملد�ر�س. و�شريعا, ��شحت رومانيا من �عمدة �جلمباز عامليا.
على  تــرتــكــز  غــذ�ئــيــة  حمية  كومانت�شي  �عــتــمــدت  �ملــكــثــف,  �لــتــدريــب  و�إىل 

�لربوتينات و�حلليب و�لجبان و�لفو�كه وحتظر �ل�شكر و�خلبز.
�لكمال. ومقارنة  يــوؤّدي كّل حركة بدقة متناهية حتى  و�متازت بقو�م طيع 
تاأدية  خــالل  مـــّر�ت  ي�شّع  كــان  �لأخـــرية  �أ�شلوب  فــان  كــوربــوت,  بال�شوفياتية 
�لعر�س, بينما كان عر�س كومانت�شي حلقة بر�قة متكاملة من بد�ية �لفقرة 

حتى نهايتها, وجملة متو��شلة متنا�شقة ومن�شجمة ل وقت �شائعا فيها.

مونرتيال 1976..  ناديا كومانت�سي مالك اجلمباز 

منتخب الإمارات يح�سد برونزية بطولة غرب اآ�سيا لكرة القدم الإلكرتونية

مو�سكو 1980.. الدب مي�سا ي�سفع املقاطعة الغربية بدمعة 

•• اأبوظبي - الفجر:

لدوري  �لأول  �لــدور  مباريات  مو�عيد  �لإمار�تية  �ملحرتفني  ر�بطة  �عتمدت 
�ملقبل  �أغ�شط�س   19 يـــوم  تنطلق  جــولــة   13 ي�شمل  �لـــذي  �لــعــربــي  �خلــلــيــج 

وتتو��شل حتى 7 يناير �ملقبل.
و�أكد ح�شن طالب �ملري, ع�شو جمل�س �إد�رة �لر�بطة ورئي�س �للجنة �لفنية, �أن 
�لر�بطة �شعت لإقامة �أكرب قدر ممكن من �ملباريات خالل نهاية �لأ�شبوع, مع 
�لأخذ بالعتبار �لتوقفات �لدولية �ملقبلة و�حلر�س على دعم م�شرية منتخبنا 
 ,2022 �لعامل  كاأ�س  �إىل  �ملوؤهلة  �لت�شفيات  من  �حلا�شم  �لــدور  يف  �لوطني 
�إىل جانب دعم م�شاركة �لوحدة و�ل�شارقة يف دوري �أبطال �آ�شيا وترقب �إكمال 
�أحدهما م�شو�ره يف �لبطولة �لقارية حيث �شيكون �لتعامل مرناً خلدمة ممثلي 

�لكرة �لإمار�تية يف �ملحفل �خلارجي.
وتوفريه  تفا�شيله  بكامل  �جلـــدول  لإجنـــاز  �شعت  �لــر�بــطــة  �أن  �ملـــري,  و�أ�ــشــار 
لالأندية قبل نحو �شهر من �نطالق دوري �خلليج �لعربي, من �أجل منح �لأندية 
�لفر�شة للتح�شري و�لتخطيط �ملنا�شب وفق مبد�أ �ل�شر�كة �لذي نتبعه معها 

للو�شول بامل�شابقة �إىل �أف�شل �ملمار�شات �لفنية و�لت�شويقية و�لرتويجية.

الربنامج التف�صيلي
�أغ�شط�س  و20   19 يومي  �لأوىل  �جلولة  �شتقام  �ملعتمد  �لربنامج  وبح�شب 

�ملقبل, ويلتقي يوم 19 �أغ�شط�س: �لإمار�ت و�شباب �لأهلي, �لعروبة و�لوحدة, 
20 �أغ�شط�س: خورفكان و�لعني, �جلزيرة و�لظفرة,  وعجمان و�لن�شر, ويوم 

بني يا�س و�لو�شل, �ل�شارقة و�حتاد كلباء.
�أغ�شط�س:   25 �أغ�شط�س, ويلتقي يوم  25 و26  وتقام �جلولة �لثانية يومي 
�لعني  وخــورفــكــان,  �لو�شل  وعجمان,  �لأهــلــي  �شباب  و�جلــزيــرة,  كلباء  �حتــاد 
و�ل�شارقة,  �لظفرة  و�لعروبة,  �لن�شر  �أغ�شط�س:   26 يوم  ويلتقي  و�لإمــار�ت, 

�لوحدة وبني يا�س.
 10 يـــوم  ويلتقي  �ملــقــبــل,  �شبتمرب  و11   10 يــومــي  �لــثــالــثــة  �جلــولــة  وتــقــام 
ويلتقي  و�لو�شل,  �ل�شارقة  و�لوحدة,  خورفكان  و�لظفرة,  �لإمــار�ت  �شبتمرب: 
كلباء  �حتــاد  �لأهــلــي,  و�شباب  �لــعــروبــة  و�لــعــني,  يا�س  بني  �شبتمرب:   11 يــوم 

وعجمان, �جلزيرة و�لن�شر.
وتقام �جلولة �لر�بعة �أيام 16 و17 و18 �شبتمرب, ويلعب يوم 16 �شبتمرب: 
�لظفرة وبني يا�س, �لن�شر وخورفكان, ويوم 17 �شبتمرب: عجمان و�لعروبة, 
�جلزيرة و�لإمار�ت, �لعني و�حتاد كلباء, ويوم 18 �شبتمرب: �لو�شل و�لوحدة, 

و�شباب �لأهلي و�ل�شارقة.
23 �شبتمرب:  23 و24 �شبتمرب, ويلتقي يوم  وتقام �جلولة �خلام�شة يومي 
�لــعــروبــة و�لــعــني, �حتــاد كلباء و�لــو�ــشــل, �لــوحــدة و�شباب �لأهــلــي, ويــوم 24 
�شبتمرب: بني يا�س وعجمان, خورفكان و�لظفرة, �لإمار�ت و�لن�شر, �ل�شارقة 

و�جلزيرة.

28 �شبتمرب:  28 و29 �شبتمرب, ويلتقي يوم  �ل�شاد�شة يومي  وتقام �جلولة 
 29 ويــوم  �لأهلي,  و�شباب  �لو�شل  و�لعروبة,  �جلزيرة  كلباء,  و�حتــاد  �لظفرة 
�لعني  و�لإمـــار�ت,  خورفكان  يا�س,  وبني  �لن�شر  و�ل�شارقة,  عجمان  �شبتمرب: 

و�لوحدة.
مبار�ة  ترحيل  يتم  �أن  على  �أكتوبر,  و22   21 يومي  �ل�شابعة  �جلولة  وتقام 
23 �أكتوبر,  �لفريق �ملتاأهل يف دوري �أبطال �آ�شيا �لوحدة �أو �ل�شارقة �إىل يوم 
ويلتقي يوم 21 �أكتوبر: بني يا�س وخورفكان, �حتاد كلباء و�لعروبة, �لو�شل 
�أكتوبر: عجمان و�لظفرة, �شباب �لأهلي و�جلزيرة,   22 و�لعني, ويلتقي يوم 

�لوحدة و�لإمار�ت, �ل�شارقة و�لن�شر.
وتقام �جلولة �لثامنة يومي 28 و29 �أكتوبر, ويلتقي يوم 28 �أكتوبر: �لن�شر 
و�حتاد كلباء, �لإمار�ت و�لو�شل, �جلزيرة وبني يا�س, ويوم 29 �أكتوبر: �لظفرة 

و�لوحدة, �لعروبة و�ل�شارقة, خورفكان وعجمان, �شباب �لأهلي و�لعني.
نوفمرب:   2 يــوم  ويلعب  �ملقبل,  نوفمرب  و3   2 يومي  �لتا�شعة  �جلولة  وتقام 
و�لو�شل  و�جلــزيــرة,  عجمان  و�لــظــفــرة,  �لــعــني  �لأهــلــي,  و�شباب  كلباء  �حتـــاد 
و�لن�شر, ويوم 3 نوفمرب: �لعروبة وخورفكان, بني يا�س و�لإمــار�ت, �ل�شارقة 

و�لوحدة.
 20 يــوم  �ملــقــبــل, ويلتقي  20 و21 نوفمرب  يــومــي  �لــعــا�ــشــرة  وتــقــام �جلــولــة 
كلباء,  و�حتــاد  �لإمـــار�ت  و�ل�شارقة,  خورفكان  و�لــعــروبــة,  يا�س  بني  نوفمرب: 
و�لو�شل,  �لظفرة  وعجمان,  �لــوحــدة  نوفمرب:   21 ويــوم  و�لــعــني,  �جلــزيــرة 

و�لن�شر و�شباب �لأهلي.
يوم  ويلعب  �ملــقــبــل,  دي�شمرب  و26   25 يــومــي  ع�شر  �حلــاديــة  �جلــولــة  وتــقــام 
و�لإمـــار�ت,  �لعروبة  وخورفكان,  �جلــزيــرة  و�لو�شل,  عجمان  دي�شمرب:   25
�لعني و�لن�شر, ويلعب يوم 26 دي�شمرب: �حتاد كلباء و�لوحدة, �شباب �لأهلي 

و�لظفرة, �ل�شارقة وبني يا�س.
 30 �ملقبل, ويلعب يوم  30 و31 دي�شمرب  �لثانية ع�شر يومي  وتقام �جلولة 
دي�شمرب: �لو�شل و�لعروبة, �لظفرة و�لن�شر, بني يا�س و�شباب �لأهلي, ويوم 
و�ل�شارقة,  �لإمار�ت  كلباء,  و�حتاد  خورفكان  وعجمان,  �لعني  دي�شمرب:   31

�لوحدة و�جلزيرة.
يناير:   6 يــوم  ويلعب  �ملقبل,  يناير  و7   6 يومي  ع�شر  �لثالثة  �جلولة  وتقام 
�لعروبة و�لظفرة, �شباب �لأهلي وخورفكان, �جلزيرة و�لو�شل, ويوم 7 يناير: 

�لن�شر و�لوحدة, �حتاد كلباء وبني يا�س, عجمان و�لإمار�ت, �ل�شارقة و�لعني.

اإ�صدار جدول حتت 21 �صنة
كما �أعلنت �لر�بطة عن مو�عيد �لدور �لأول لدوري �خلليج �لعربي حتت 21 
�شنة, �لذي يقام بالتز�من مع دوري �خلليج �لعربي, بالفرتة من 20 �أغ�شط�س 
�ملباريات  نف�س  باإقامة  �ملتبع  �لنظام  بنف�س  وذلــك  �ملقبل,  يناير   8 �إىل  �ملقبل 
بربنامج مطابق لروزنامة دوري �خلليج �لعربي لكن بعد 24 �شاعة من خو�س 

�لفريق �لأول مبار�ته.

رابطة املحرتفني تعتمد مواعيد مباريات الدور الأول لدوري اخلليج العربي
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الفجر الريا�ضي

�أ�ـــشـــادت �لــ�ــشــحــف �ملــ�ــشــريــة �لـــ�ـــشـــادرة �لأحــــد, 
"�لتاريخي" �لذي حققه �لأهلي بعد  بالإجناز 
�أبطال  لــــدوري  �لــعــا�ــشــر  �لــلــقــب  عــلــى  ح�شوله 
�أفــريــقــيــا لــكــرة �لـــقـــدم. وتـــوج �لأهـــلـــي باللقب 

�لعا�شر للبطولة �لأفريقية 
لالأندية,  �لأوىل 

مـــــــعـــــــزز�ً رقـــمـــة 
�لــقــيــا�ــشــي غري 
بعد  �ملــــ�ــــشــــبــــوق 
�لفوز 3-0 على 

كايزر  مــنــافــ�ــشــه 
�لقادم من  ت�شيفز 

جــنــوب �أفــريــقــيــا يف 
�لنهائية  �ملـــــبـــــار�ة 

�لبي�شاء  بـــالـــد�ر  �خلــامــ�ــس  حمــمــد  �إ�ــشــتــاد  يف 
�ملغربية.

مــ�ــشــاحــات كبرية  مــن �شحيفة  �أكـــر  و�أفـــــردت 
لــلــحــديــث عـــن �لإجنــــــاز ونــ�ــشــرت �لــعــديــد من 

�ل�شور �ملرتبطة باحلدث.
يحتفل  "�لأهلي  �لأهـــــــر�م:  �شحيفة  وقـــالـــت 
بــالــبــطــولــة �لــعــا�ــشــرة عــلــى �لـــبـــاب �مللكي 

باملغرب".
�حتفالت  �لـــقـــاهـــرة  مــنــاطــق  بــعــ�ــس  و�ــشــهــدت 
 ة�راــبــلم�وفوز  نهاية  بعد  �أي�شاً,  جماهريية 

�لفريق باللقب للمرة �لثانية على �لتو�يل.
يف  �لأ�شبوعية  �لريا�شة  �أخبار  �شحيفة  وقالت 
�أ�شاطري  �أ�شطورة  "�لأهلي  �لرئي�شي:  عنو�نها 

�أفريقيا".
لحتفالت  �ــشــور�ً  �أيــ�ــشــاً  �ل�شحيفة  ونــ�ــشــرت   

جماهري وم�شوؤويل �لنادي �لقاهري بالتتويج.
�ل�شوء  �ليومية  �جلمهورية  �شحيفة  و�شلطت 
عــلــى �إجنــــــاز �ملــــــدرب بــيــتــ�ــشــو مــو�ــشــيــمــاين مع 
�قــرتب يف مو�شم  �إن مو�شيماين  قائلة  �لفريق 
�ل�شعبية  مــن حتقيق  �لأهــلــي  مــع  فقط  و�حـــد 
�جلارفة �لتي حققها �لربتغايل مانويل جوزيه 
�ملــا�ــشــي و�لـــذي قاده  مـــدرب �لأهــلــي يف �لعقد 
�إجناز�ت  للفوز بدوري �لأبطال مرتني بجانب 

�أخرى.
يف  �لأهــلــي  �شي�شارك  �لتتويج  هــذ�  على  وبــنــاء 
كاأ�س �لعامل لالأندية يف �ليابان يف نهاية �لعام 

�حلايل.
�ملـــركـــز �لثالث  ـــي حــ�ــشــل عــلــى   وكـــــان �لأهـــل
�أقــيــمــت يف فرب�ير  �لــتــي  �لــبــطــولــة  يف 

)�شباط( �ملا�شي يف قطر.

تباينت قائمة �لريا�شات �لأوملبية كثرًي� منذ �أن �ب�شرت �لألعاب �لأوملبية 
�حلديثة �لنور للمرة �لأوىل يف عام 1896.

�لأمـــو�ج  ركـــوب   ,2020 طوكيو  �أوملــبــيــاد  يف  �جلــديــدة  �مل�شابقات  ت�شمل 
)�لركمجة( و�لتزلج على �لألو�ح و�لكار�تيه و�لت�شلق �ل�شريع.

ولكن يف ما يلي خم�س م�شابقات �أوملبية �شابقة �شتغيب يف �ليابان:
يف �أوملبياد باري�س عام 1900, ُقتل حو�يل 300 طائر �شعياً خلف �ملجد 

�لريا�شي, يف �لظهور �لوحيد مل�شابقة �لرماية على �حلمام يف �لألعاب.
كان �حلدث فو�شوًيا: مت �إطالق �شتة طيور �أمام كل ر�ٍم وكان يتم �إق�شاوؤه 

�إذ� �أخطاأ �ثنني.
�أوملبياد  �لنافقة يف  و�لطيور  �لدماء  �لكثري  باإر�قة  �نتهت  �لأبــرز  �لنتيجة 

و�شف باأنه "�أر�شتقر�طي للغاية" يف �لتقرير �لأوملبي �لر�شمي.
21 طائر�ً, بفارق  فاز �لبلجيكي ليون دي لوندن بالذهبية بعدما �أ�شاب 
طائر عن و�شيفه �لفرن�شي موري�س فور. وحّل �ل�شرت�يل دونالد ماكنتو�س 

يف �ملركز �لثالث مع 18 طائر�ً.
مذ�ك, مل ينظم هذ� "�حلدث �لدموي" يف �لألعاب.

عام  �شتوكهومل  يف  وحتديد�ً   ,1900 باري�س  �أوملبياد  على  عاًما   12 بعد 
�إطالق �لنار, ولكن حل�شن �حلظ,  ا �لكثري من  �أي�شً هناك  كان   ,1912

مع �إر�قة دماء �أقل.
مل تكن هذه �مل�شابقة هي �ملبارزة حتى �ملوت بامل�شد�شات عند �لفجر و�لتي 
كانت ر�ئــدة يف تلك �لفرتة, بل كانت عبارة عن �أطــالق �لرماة �لنار على 
دمى عن ُبعد 30 مرًت� وهم يرتدون �ملعاطف, حيث و�شعت �لأهــد�ف يف 

حفرة.
�لذهبية,  بامليد�لية  عنقه  عــامــاً(   20( ليــن  �آل  �لأمــريكــي  �ل�شاب  تــوج 

متقدماً على �ل�شويديني بول بالني وهوبرن فون هول�شت.
مل�شافة  �ل�شريع  �مل�شد�س  لفئة  �لرماية  م�شابقة  �إىل  لحًقا  �حلــدث  حتــّول 

حتى يومنا هذ�. قائمة  تز�ل  ل  وهي  للرجال,  مرًت�   25
�عتربت  �لتي  خ�شبية(  بقناٍن  �لتلويح  عن  )عــبــارة  �مل�شابقة  هــذه  نفت  �شُ
�شانت  1904 يف  عــام  �لوملبية  �لألــعــاب  �لإيقاعي, �شمن  ر�ئــدة �جلمباز 

لوي�س, لتعود �إىل �لو�جهة مرة جديدة مب�شمى "لعبة �لقناين �لهندية" 
يف لو�س �أجنلو�س 1932.

�أقيمت  عندما   1932 عام  �لذهبية  بامليد�لية  روث  �لأمريكي جورج  فاز 
�لألعاب يف خ�شم �لك�شاد �لكبري.

زعمت �لتقارير �أن روث �لعاطل عن �لعمل ح�شل على ميد�ليته �لذهبية 
ثم بحث عن و�شيلة تعيده �إىل منزله.

�ملدر�شية, جــزًء� من  �لريا�شة  �أيــام  �ملحبوبة جــًد� يف  �لريا�شة,  كانت هذه 
لالألعاب  �لأوىل  �لن�شخ  يف  وظــهــرت  و�ملــيــد�ن  �مل�شمار  �شباقات  بــرنــامــج 

�لأوملبية, وحتديد�ً بني عامي 1900 و1920.
فاز فريق من رجال �ل�شرطة �لربيطانيني بذهبية �أوملبياد 1908, لكنه 
�أحذية  على  �ملتحدة  �لــوليــات  �حتجت  حيث  للجدل,  مــثــري�ً  ن�شر�ً  كــان 

مناف�شيها.
وذكر تقرير يف تلك �لفرتة, �أن فريق �ل�شرطة تناف�س بـ "�أحذية �شخمة, 
ثقيلة للغاية, حيث يف �لو�قع, �حتاجو� �إىل جهد كبري لرفع �أقد�مهم عن 

�لأر�س".
عادت م�شابقتا �لغولف و�لرغبي بعد طول �نتظار �إىل �لألعاب �لأوملبية يف 

ريو دي جانريو 2016, ولكن لي�س لعبة �لكريكيت.
�أدرجــت هذه �لخــرية يف �لعر�س �لأوملبي مرة و�حــدة فقط, وكان ذلك يف 

�ألعاب باري�س 1900, لكنها مل حتقق �لنجاح �ملنتظر.
�ــشــاركــا يف  �لــلــذ�ن  �لــوحــيــد�ن  �لــفــريــقــان  �لذهبية  �ملــيــد�لــيــة  تناف�س على 

�ملناف�شات, وهما بريطانيا وفرن�شا بعد �ن�شحاب بلجيكا وهولند�.
و�شومر�شت  "ديفون  ي�شمى  متجّول  فريق  ميثلها  �لتي  بريطانيا  فــازت 
فريق  �شد  �شوطاً   158 بفارق  يومني,  ��شتمرت  �لتي  و�ندر�رز" باملبار�ة 

يتكّون ب�شكل كبري من مغرتبني بريطانيني يعي�شون يف باري�س.
�لنفعال لال�شتمتاع  �شريع  �لفرن�شي  "�ملز�ج  �أن  �شخر تقرير �شحايف من 

باللعبة, ول ميكن �إقناع �أي فرن�شي باللعب �أكر من مّرة".
لوي�س  �شانت  �ألــعــاب  �أخـــرى يف  مــرة  �مل�شابقة  هــذه  �إدر�ج  �ملــقــّرر  مــن  كــان 

نهاية �ملطاف. يف  �إلغاوؤها  مت  ولكن   ,1904

عن  تغيب  ريا�سات   5
اأوملبياد طوكيو

�ل�شلة  كــرة  دوري  يف  �ملــ�ــشــارك  ويــــز�ردز  و��شنطن  نـــادي  �إد�رة  �أعــلــنــت 
�لأمريكي للمحرتفني �ل�شبت تعيني وي�س �أن�شيلد جونيور, جنل جنم 

بالتيمور باليت�س �ل�شابق, مدربا لفريقها.
و�أم�شى �أن�شيلد جونيور �ملو��شم �لـ16 �لأخرية يف �لدوري �لمريكي 
وح�شل  ويـــز�ردز,  يف  عــدة  �شنو�ت  بينها  م�شاعد  كمدرب  للمحرتفني 
على �أول فر�شة كمدرب رئي�شي للفريق �لذي �شغل فيه و�لده �لر�حل 

من�شب �ملدرب و�ملدير عام ونائب �لرئي�س.
وقال �أن�شيلد جونيور: "�أن �أ�شبح مدرًبا رئي�شًيا يف �لدوري �لمريكي 

للمحرتفني هو هدف �شعيت �إليه طو�ل حياتي, وحتقيق هذ� �حللم 
من خالل �لعودة �إىل و��شنطن هو �أمر مميز حًقا".

و�أ�شاف �أتطلع �إىل ... �لتو��شل مع جماهرينا وو�شع م�شتوى جديد 
لكرة �ل�شلة يف ويز�ردز.

وتخلى ويز�ردز عن �ملدرب �شكوت بروك�س عندما �نتهى عقده �ل�شهر 
�لدور  يف  �شيك�شرز  �شيفنتي  فيالدلفيا  �أمـــام  �خل�شارة  عقب  �ملا�شي 
�لأول من �لبالي �أوف بعد مو�شم حقق خالله 34 فوز� مقابل 38 

خ�شارة.

وقال �ملدير �لعام لويز�ردز تومي �شيبارد يعد وي�س �أحد �أكر �ملدربني 
�مل�شاعدين �شهرة يف �لدوري �لمريكي للمحرتفني, ومن �لو��شح �أنه 
�لذين �خذناهم  �ملر�شحني  تفوق على جمموعة كبرية ومتنوعة من 

يف �لعتبار.
"�شجله �لقوي كخبري تكتيكي يف �للعبة �إىل جانب �هتمامه  و��شاف 
مل  �ملتميزة,  و�شخ�شيته  �لالعبني  تطوير  يف  و�شمعته  بالتفا�شيل, 
يرتك �أي �شك يف �أنه كان �خليار �لأف�شل لتوجيه فريقنا �إىل �مل�شتوى 

�لتايل.

وعمل �أن�شيلد جونيور مدربا م�شاعد� يف ويز�ردز من 2011-2005 
وكانت له فرت�ت مع غولدن �شتايت ووريرز و�أورلندو ماجيك قبل �أن 

يق�شي �ملو��شم �ل�شتة �ملا�شية يف دنفر ناغت�س.
�لرتكاز  لعــب  م�شتوى  تطوير  يف  كبري�  دور�  جونيور  �أن�شيلد  لعب 

�ل�شربي نيكول يوكيت�س �لذي �ختري �أف�شل لعب هذ� �ملو�شم.
و�خــتــري و�لــــده �لـــذي تـــويف �لــعــام �ملــا�ــشــي, �أفــ�ــشــل لعـــب يف �لـــدوري 
�لمريكي للمحرتفني عام 1969 و�شاعد ويز�ردز على �لفوز بلقب 

�لدوري عام 1978.

اأن�سيلد جونيور مدربا لويزاردز يف ال�سلة الأمريكية 

�أكر من �شتني عاما على  �أوملبية بعد  �لعر�ق ميد�لية  =تبدو فر�س حتقيق 
عــدد حمـــدود من  تــاأهــل  مــع  كــثــرية,  عقبات  ودونــهــا  �شعبة  ميد�لياته  �أوىل 

�لريا�شيني �إىل �أوملبياد طوكيو.
وكــــان عــلــى ريــا�ــشــي �لــتــجــذيــف حمــمــد ريــا�ــس �لــــذي تــاأهــل لــلــمــرة �لثانية 
لالأوملبياد, و�لعد�ءة د�نا ح�شني �ملتخ�ش�شة يف �مل�شافات �لق�شرية, بذل جهد 
كبري و�شط تف�شي وباء "كوفيد19-" ليتمكنا من حتقيق حلم �لو�شول �إىل 

�ألعاب طوكيو.
�لأو�شاع  ب�شبب  �لفرن�شي  مــدربــي  "تو�جد  بــاأن  عــامــا(   27( ريــا�ــس  يــروي 
�ل�شحية يف �لعامل وعدم متكنه من �حل�شور �إىل �لعر�ق" ز�د �لأمور تعقيد�ً, 
فهو م�شطر لذلك على تنفيذ "بر�مج �لتدريب وتوجيهات �ملدرب عرب ر�شائل 

�لكرتونية يبعثها من باري�س و�أقوم بتطبيقها".
�إىل �لدور�ت �لوملبية و�مل�شاركة  "�لتاأهل  �إىل  ولذلك حتّول �شقف طموحاته 

بها, ولي�س �لتفكري حتى باإحر�ز ميد�لية".
عام  منذ  ريــا�ــس  تــدريــبــات  على  تا�شريي  فن�شان  �لفرن�شي  �ملـــدرب  وي�شرف 
�لعر�ق  �شارك فيه  �لــذي   2016 �أوملبياد ريو  �إىل  قيادته  يف  وجنح   2012

بـ21 لعباً يف فعاليات �جلودو و�ملالكمة و�لتجذيف وكرة �لقدم.
ومنح �لحتاد �لدويل لألعاب �لقوى عد�ء �شباق 400 مرت طه ح�شني يا�شني 
فاطمة  �متار   10 �لهو�ئي  �مل�شد�س  ر�مية  �إىل  بال�شافة  �مل�شاركة,  بطاقة 

عبا�س.
لكن هذ� �لعام ي�شارك �لعر�ق �لذي يبلغ عدد �شكانه 40 مليون ن�شمة, باأقّل 
كانت  �لأوملبية  �للجنة  �أن  منها  عديدة  عو�ئق  نتيجة  �لريا�شيني,  من  عــدد 

معّلقة لفرتة عامني ب�شبب خالفات قانونية و�شيا�شية.
بعد  حزير�ن/يونيو  منت�شف  عــامــاً(   35( ح�شني  د�نــا  جهتها  مــن  وتاأهلت 
فوزها بذهبية �شباق 200 مرت يف بطولة �لعرب يف تون�س, حيث حققت رقماً 

عربياً جديد�ً هو 22,51 ثانية.
وقالت ح�شني لفر�ن�س بر�س �إثر عودتها من تون�س "�حلكومة ل تلتفت �إىل 
�لإجناز �لريا�شي, وهذ� �أمر موؤمل. يوؤملنا �أن نذهب �إىل تلك �ملنا�شبات من دون 

�أي �هتمام حكومي".
وتروي �أنها خالل �أكر من عام ون�شف بذلت �لكثري من �جلهد "للو�شول �إىل 
طوكيو, و�شل �لأمر �إىل �أن �أدخل مع�شكر�ت خارجية �أحتمل نفقاتها, بالإ�شافة 

�إىل ما يقّدمه �لحتاد �لعر�قي لألعاب �لقوى من �إمكانات حمدودة".
يف  �ملالئمة  �لريا�شية  و�ملن�شاآت  و�لتجهيز�ت  �ملعد�ت  يف  �لنق�س  عن  وف�شاًل 
1980, بالإ�شافة �إىل ح�شار  و�أزمــات متتالية منذ �لعام  بلد يو�جه حروباً 
و�شيا�شية  قانونية  تعقيد�ت  �لنتحارية, حالت  �لهجمات  قا�ِس وموجات من 

دون حتقيق �لعر�ق تقدم على �شعيد �مل�شاركة �لأوملبية.
فاإن  �ل�شهالين  جز�ئر  �لعر�قية  �لوملبية  للجنة  �لتنفيذي  �ملدير  وبح�شب 
مع  �لوملبية  و�للجنة  �لعر�قية  �لريا�شة  �شهدتها  �لتي  �ملعقدة  "�لأو�شاع 
كبري  تاأثري  لها  كان  �ملا�شيني  �لعامني  خالل  �حلكومية  �لريا�شية  �ملوؤ�ش�شة 

على طبيعة ��شتعد�د�ت �لريا�شيني".
قبل �شقوط نظام �شد�م ح�شني يف �لعام 2003, كانت �للجنة �لأوملبية حتت 
غر�ر  على  حّلها  جــرى  للعر�ق,  �لأمــريكــي  �لــغــزو  وبعد  عــدي,  �بنه  �شيطرة 
�لعديد من �ملوؤ�ش�شات �لتي كانت مرتبطة بحكم �لنظام �ل�شابق, لكن �للجنة 
�لأن�شطة  �إد�رة  1948, و��شلت  �لعام  �لعاملية منذ  �ملنتديات  بها يف  �ملعرتف 

�لأوملبية يف �لعر�ق بدون �إطار قانوين.
�إثر  ��شتقالت  �لتي  �ل�شابقة  للحكومة  حجة  �لقانونية  �لثغرة  تلك  وكــانــت 
�حتجاجات على �لأو�شاع �لجتماعية, ل�شحب �ملخ�ش�شات �ملالية وقيمتها 25 

مليون دولر من �ملو�زنة يف �لعام 2019 ل�شالح وز�رة �ل�شباب و�لريا�شة.
ومل تنته هذه �ملع�شلة حلني �أن �شّوت �لربملان �لعر�قي يف �لعام 2020 على 
�ملخ�ش�شات  �إليها حّق �ل�شتفادة من تلك  �أعاد  �للجنة ما  قانون ينظم عمل 
وبــالــتــايل متــويــل تــدريــب وجتــهــيــز ريــا�ــشــيــني جـــدد وحتــ�ــشــريهــم لالألعاب 

�لأوملبية.
�للجنة  �نتخبت  �لتقلبات,  2021, وبعد مرحلة من  �آذ�ر/مــار�ــس  كذلك, يف 
�أخري�ً لعب كرة �لقدم �ل�شابق رعد حمودي رئي�شاً لها, ما �أنهى �شغور�ً كان 

يهدد م�شاركة �لعر�ق متاماً يف �لألعاب �لأوملبية.
�أمرهم  تدّبر  �لعر�قيني  �لريا�شيني  على  كان  و�لت�شتت,  �لفر�غ  ذلك  و�شط 
باأنف�شهم, مثل حممد ود�نا �لتي ترى �أنه يجب معاجلة م�شكالت �لريا�شيني 

يف �لعر�ق ب�شكل جّدي.
طويلة  وفـــرت�ت  �لأمـــد  طويلة  عمل  بــر�مــج  �إىل  يحتاج  "�لأمر  �إن  وتــقــول 
�لريا�شية  �لتحتية  و�لبنى  و�ملن�شاآت  �لأمـــو�ل  عن  ف�شال  �لتح�شري�ت  من 

�لعر�ق. يفتقدها  �حلديثة" �لتي 
مركز  يف  طوكيو  �وملبياد  �نطالق  قبل  ��شتعد�د�ته  جهته  من  ريا�س  و��شل 
�أنه  للعا�شمة, رغم  �لكرخ  تدريبي متو��شع على �شفة نهر دجلة من جانب 
�أن عبد �لو�حد  �أماًل كبري�ً باحل�شول على ميد�لية, علما  كما د�نا ل ميلك 
نال برونزية رفع  �لوحيدة يف �لوملبياد, عندما  �لعر�ق  �أحــرز ميد�لية  عزيز 

�لثقال لوزن �خلفيف يف �أوملبياد روما 1960.
�عتيادية,  بظروف غري  �أوملبية جتري  �ألعاب  على  �لرتكيز  �لآن  كليهما  على 
من  �لــوقــايــة  �إجـــــر�ء�ت  ب�شبب  �لأجــانــب  �مل�شجعني  مــن  �ملــدرجــات  ف�شتخلو 

فريو�س كورونا.

اأوملبياد طوكيو.. العراق من حلم 
امليدالية اإىل حلم امل�ساركة 

�سحف م�سر ت�سيد باإجناز 
الأهلي التاريخي

لكن  �لوملبية,  �للــعــاب  خــالل  �ل�شلة  كــرة  يف  �لمريكيون  ُيهزم  �لأوىل  للمرة 
�ملنتخب �ل�شوفياتي �لفائز باللقب يف دورة ميونيخ عام 1972 مل يعتل �فر�ده 
تثري  تــز�ل  "غر�ئب" ل  �آخرها  �شهد  �لتي  �ملــبــار�ة  �نتهاء  فــور  �لتتويج  من�شة 

جدل حتى �ل�شاعة.
ثالث ثو�ن هي حمور �خلــالف, حتم �لعرت��س �لمريكي عليها عقد جلنة 
خا�شة برئا�شة �لمني �لعام لالحتاد �لدويل جونز نظرت يف �لمر حتى �ل�شاعة 

�لر�بعة و�لن�شف فجر�, من دون �ن تتمكن من ح�شم �ملوقف.
ومل تقنع تعليالت جونز مدرب �ملنتخب �لمريكي هانك �يبا )68 عاما( �لذي 
�عترب �ن هناك ف�شيحة, وهدد بعدم خو�س منتخب بالده �ي دورة �وملبية "�ذ� 

مل يعيدو� �حلق �ىل ��شحابه".
قبل �لنهاية بثالث ثو�ن, �رتكب �شاكانديليدزي خطاأ على كونز, �شدد يف �شوئه 
�لوىل يف  للمرة  بــالده  منتخب  فتقدم  ناجحتني,  رميتني  �لمريكي  �لالعب 

�ملبار�ة )49-50(.
و�نطلق لعبو �ملنتخب �ل�شوفياتي بالكرة من طرف ملعبهم, و�لتوقيت يلفظ 
��شابع ثالثة  ر�فعا  �لت�شجيل  نحو طاولة  �ملــدرب جونز  �جته  �نفا�شه. حينها 
يف ��شارة �ىل �لوقت �لذي كان متبقيا, بينما كان �ملدرب �ل�شوفياتي فالدميري 
كوندر��شني يهرع �شوب �حلكم ريغيتو منبها من �نه طلب وقتا م�شتقطعا ومل 

ي�شمعه �حد.
وعلى وقع ت�شاوؤل �لمريكيني و��شتغر�بهم, �عطي وقت م�شتقطع لل�شوفيات, 
�لثانيتني �للتني لعبتا مل حتذفا من �لوقت  �مللعب, بيد �ن  ثم رمو� �لكرة يف 

�لباقي! وبالتايل تاأخر �عالن نهاية �ملبار�ة, �ذ مددت بطريقة غري مبا�شرة.
يف �ملقابل, من �عتقد من �جلمهور �لمريكي �ن �ملبار�ة �نتهت ل�شالح فريقه 
�جتاح �ر�س �مللعب فرحا. لكن جونز طلب جمدد� تاأخري �لوقت ثالث ثو�ن, 
و��شتكمال �ملبار�ة بعد �خالء �ر�س �مللعب من �ملتفرجني. وملا ت�شلم بولو�شكا�س 

�لك�شندر بيلوف �لذي �شجل �شلة �ي نقطتني )51- �ر�شلها عابرة �ىل  �لكرة 
و�شط  مدربهم,  وحملو�  �ل�شوفياتي  �ملنتخب  �فــر�د  هي�شرتيا  فانتابت   .)50
�شخط �مريكي باعتبار �ن هناك �شرقة مو�شوفة ح�شلت. ومنذ ذلك �لتاريخ 
ل يز�ل �ل�شك عند كثريين يدور حول كيفية فوز �ل�شوفيات علما �نهم كانو� 

"مت�شيدين" على مدى 39 دقيقة و57 ثانية.
بــيــلــوف وبولو�شيف  بـــرويـــر مــثــال فــنــيــات  تـــقـــارع مـــز�يـــا جــونــز  عــمــومــا, مل 

وز�رموكحميدوف. و��شتبك كوركيا ودو�يت جونز باليدي فطرد�.
�ملنتخب �لمريكي كتابا مف�شال ت�شمن �عرت��شه, وجاء  �ملبار�ة, قدم  وعقب 

فيه:
�نظمة  �ىل  ��شتناد�  �نتهت  �ملــبــار�ة  �ن  باعتبار  ثــو�ن   3 ��شافة  جتــوز  ل   1-

�لحتاد �لدويل.
عندما كانت ت�شدد �لرميتان �حلرتان كانت 3 ثو�ن مدة �لوقت �ملتبقي.  2-

�ملبار�ة. وورقة  وقف  طلب  فريق  �ي  ي�شتطيع  ل  �ملرعية,  �لنظمة  وفق   3-
�لت�شجيل ل تت�شمن �ي طلب بهذ� �خل�شو�س يف �لثو�ين �لثالث �لخرية.

�ملتبقيتني,  �لثانيتني  خــالل  بها  ويجري  �لكرة  يحرك  �ملناف�س  �لفريق   4-
�لــوحــيــدة لنهاء  �لر�شمية  �لطريقة  هــي  هــذه  �لـــدويل  �لحتـــاد  �نظمة  ووفــق 

�ملبار�ة.
�لــلــقــاء. وهذ�  �مللعب و�وقـــف �حلــكــم  �ر�ـــس  �جلــمــهــور  �جــتــاح  ثانية  قبل   5-

�لت�شرف قانوين و�شحيح عمال بانظمة �لحتاد �لدويل ل�شري �ملباريات.
�جلمهور ��شتوؤنف �للقاء للعب �لثانية �ملتبقبة. من  �مللعب  �خلي  عندما   6-

 - 50 �ملتبقي( و�طلقت �شافرة �لنهاية و�لنتيجة  )�لزمن  �لثانية  لعبت   7-
�ملتحدة. �لوليات  ل�شالح   49

�نتهت. �ملبار�ة  �ن  �ملعتمدة  �لنظمة  وبح�شب  بو�شوح  يعني  تقدم  ما   8-
�لتوقيع: م. ك. �شامرز م�شوؤول �ملنتخب �لمريكي.

انت�سار �سوفياتي مدو يف ميونيخ 72...  ماذا قال الأمريكيون ؟



حادث يودي بزوجني.. والأطباء ينقذون جنينني
�ملفرق  �أ�شبوع من وفاة عائلة كاملة بحادث �شري يف  �أقل من  بعد 
�شمايل �لأردن, وقع حادث ماأ�شاوي جديد يف حمافظة معان, �أ�شفر 

عن وفاة زوجني و�إ�شابة 4 من �أطفالهما و�شخ�س �آخر.
وحــ�ــشــب مــ�ــشــادر طــبــيــة, فــقــد مت نــقــل �لـــزوجـــني و�ملــ�ــشــابــني �إىل 
فيه  �لطبية  �لــكــو�در  جنحت  �لـــذي  �حلــكــومــي,  مــعــان  م�شت�شفى 
وو�شعهما  جنينني  و�إنقاذ  �ملتوفاة,  لــالأم  قي�شرية  عملية  باإجر�ء 

على �لأجهزة �لطبية �لالزمة )�خلد�ج(.
كو�در  �إن  �لــعــام,  �لأمـــن  مديرية  با�شم  �لإعــالمــي  �لناطق  وقـــال 
"تعاملت مع  �ملدين مبعان,  �لدفاع  �لإنقاذ و�لإ�شعاف يف مديرية 
عنه  نتج  معان,  طريق  على  مركبتني  بني  ما  وقــع  ت�شادم  حــادث 
و�إ�شابة  �جل�شم,  يف  بالغة  لإ�شابات  تعر�شهما  �إثــر  زوجــني  وفــاة 
ور�شو�س يف  بجروح  �لأخــرى  �ملركبة  و�شائق  �أطفالهما,  من   4
خمتلف �أنحاء �جل�شم". وتابع: "عملت فرق �لإ�شعاف على تقدمي 
�لإ�شعافات �لأولية �لالزمة للم�شابني يف موقع �حلادث, ومن ثم 
نقلهم و�إخالء �ملتوفيني �إىل م�شت�شفى معان �حلكومي, وم�شت�شفى 

�مللكة ر�نيا �حلكومي", لفتا �إىل �أنه جاري عالج �مل�شابني.

تفارق احلياة بعد 3 عمليات جتميل يف يوم واحد
تــوفــيــت مــوؤثــرة �شينية عــلــى مــو�قــع �لــتــو��ــشــل �لجــتــمــاعــي بعد 

خ�شوعها لثالث عمليات جتميل يف يوم و�حد.
�لجتماعي  �لتو��شل  و�ــشــائــل  على  جنمة  عــاًمــا(   33( �ــشــيــاور�ن 
لديها �أكر من 130 �ألف متابع على �شبكة �لتو��شل �لجتماعي 
�لتجميل  عيادة  �عرتفت  ورد,  ما  وبح�شب  ويبو,  �شينا  �ل�شينية 
لتكبري  وعملية  �لدهون  ل�شفط  لعمليتني  �ملــوؤثــرة  خ�شعت  حيث 

�لثديني يف مقاطعة ت�شجيانغ مب�شوؤوليتها عن وفاتها.
�لأخطاء  بع�س  �رتكبت  �لعيادة  �أن  حملية  �إعــالم  و�شائل  وذكــرت 
�أثناء �جلر�حة, وتاأخر �لعالج بعد ذلك مما �أدى �إىل وفاة �شياور�ن 
�لعيادة  �شياور�ن  وز�رت  لذلك.  نتيجة  �لعيادة  �ل�شلطات  و�أغلقت 
يف مايو )�أيــار( �ملا�شي, وُن�شحت باإجر�ء ثالث عمليات جر�حية, 
�لــذر�ع, و�شفط دهــون �خل�شر و�لبطن,  �أعلى  �لدهون من  �شفط 
�جلر�حية  �لعمليات  جلميع  وخ�شعت  �لــثــدي.  تكبري  وجــر�حــة 
�لثالث يف نف�س �ليوم, وق�شت �أكر من خم�س �شاعات على طاولة 
�لعمليات. وبعد يومني, عانت �شياور�ن من �أمل و�شيق يف �لتنف�س, 
ومت نقلها �إىل �مل�شت�شفى, ويف وقت لحق من ذلك �ليوم, عانت من 
ف�شل �لعديد من �لأع�شاء ومت نقلها �إىل �لعناية �ملركزة, وظلت يف 
حالة حرجة ملدة �شهرين قبل �أن متوت �أخرًي� ب�شبب ف�شل �أع�شاء 

متعددة يف 13 يوليو )متوز( �جلاري.

وظيفة تدفع لك 30 األف دولر مقابل اللعب مع الكالب
يحلم  وظيفة  عن  بريطانيا  يف  �لأليفة  للحيو�نات  �شركة  �أعلنت 
�للعب مع حيو�ناتهم  �لكالب فر�شة  �لكثريون, تقدم لع�شاق  بها 
�ملف�شلة مقابل ر�تب ي�شل �إىل 24 �ألف جنيه �إ�شرتليني )30 �ألف 
 Yappy.com دولر(. وعلى موقعها �لإلكرتوين, �أعلنت �شركة
عن �لوظيفة �جلديدة, و�شيكون �ملوظف م�شوؤوًل عن �لرتفيه عن 
�لكالب وتدليلها, كما �شيكون �ملر�شح �ملحظوظ م�شوؤوًل عن �أخذ 
�لكالب �إىل جل�شات �لت�شوير يف �لوقت �ملحدد ��شتعد�ًد� للتقاط 

�شور قريبة.
وتعد �لأبحاث �لت�شويقية جزء�ً من و�جبات �لوظيفة, مع �شرورة 
من  تــرت�وح  �لتي  �ل�شركة  منتجات  على  مكتوبة  تعليقات  توفري 
�لألعاب و�لع�شابات و�حللويات و�لإك�ش�شو�ر�ت للم�شاعدة يف زيادة 

�ملبيعات.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تدابري هامة للحماية من الأمرا�س اأثناء ال�سفر
�شّدد �لربوفي�شور توما�س يلينيك على �شرورة �تخاذ بع�س �لتد�بري �لهامة للحماية من �لأمر��س خالل �ل�شفر, 
A, و�لذي ينتقل  �لوبائي  �لكبد  �لتهاب  تلقي �لتطعيم �شد  �أي�شاً  فاإىل جانب تلقي �لتطعيم �شد كورونا, ينبغي 
ب�شكل �أ�شا�شي من خالل �لأطعمة و�ملياه �مللوثة. كما ينبغي تلقي �لتطعيم �شد �لتهاب �لدماغ �ملنقول بالقر�د, علماً 

باأن ح�شرة �لقر�د تنت�شر خالل ف�شل �ل�شيف يف �مل�شطحات �خل�شر�ء كاحلد�ئق و�ملتنزهات.
و�أ�شاف �أخ�شائي طب �ل�شفر �لأملاين �أنه ينبغي �أي�شاً �حلماية من �لبعو�س, نظر�ً لأنه ينقل �لأمر��س مثل حمى 
�ل�شنك و�ملالريا. ولهذ� �لغر�س ينبغي تطبيق مادة طاردة للبعو�س على �جللد مثل مادة DEET �أو �إيكاريدين؛ 
حيث �إنها تطرد �لبعو�س و�لقر�د ب�شبب ر�ئحتها �لنفاذة. كما ير�عى �رتد�ء مالب�س طويلة و��شتخد�م �لنامو�شية 
�لربية  �لبتعاد عن �حليو�نات  )�ل�شعار( مع مر�عاة  �لكلب  د�ء  �لتطعيم �شد  تلقي  �أي�شاً  �ملهم  �لنوم. ومن  �أثناء 
و�حليو�نات �ل�شالة. ويعترب �لإ�شهال من �أكر �لأمر��س �شيوعاً �أثناء �ل�شفر. ولتجنب �لإ�شابة به ينبغي عدم تناول 
�لأطعمة غري �ملطبوخة �أو غري �ملق�شرة, ومن �لأف�شل �شرب �ملياه من �لزجاجات �ملرب�شمة �أو غلى ماء �ل�شنبور, مع 

�لتخلي عن ��شتعمال مكعبات �لثلج, بالإ�شافة �إىل �شرورة غ�شل �ليدين جيد�ً باملاء و�ل�شابون وب�شورة متكررة.
و�أ�شار يلينيك �إىل �أهمية ��شطحاب �شيدلية �أثناء �ل�شفر ت�شتمل على �أدوية لعالج �ملتاعب �ل�شحية �ل�شائعة مثل 
�شرفها  يتم  �لتي  و�لأدويـــة,  �حليوية  لالأدوية  وبالن�شبة  للجروح.  مرهم  مع  و�لأمل,  و�لإ�شهال  و�حلمى  �لغثيان 
بو�شف �لطبيب, فاإنه ينبغي ��شطحابها بكمية ز�ئدة مبقد�ر �لثلث تقريباً, كي يكون �ملرء يف ماأمن يف حال حدوث 
�أية ظروف طارئة. كما ينبغي �أن حتتوي �شيدلية �ل�شفر على بع�س �لأدو�ت �ملهمة مثل ترمومرت ومق�س وملقاط 

و��شرب�ي تعقيم ول�شقات طبية, وبطبيعة �حلال كمامات طبية.
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حفلة اأمفار جمعت 9,3 ماليني يورو ملكافحة الإيدز 
�لذي  )�أمفار(  �لإيــدز  �لأمريكية ملكافحة  �لع�شاء �خلريي للجمعية  �أ�شفر 
�قيم على هام�س مهرجان كان �ل�شينمائي كما درجت �لعادة منذ 27 عاماً, 
9,3 ماليني  �إد�رة �ملز�د فيه, عن جمع نحو  وعــاودت �ملمثلة �شارون �شتون 
�أعلنت  مــا  على  �ل�شبت,  �إىل  �جلمعة  ليلة  دولر(  مــاليــني   10,9( يـــورو 
فرن�شا(  )جنوب  د�نتيب  كاب  يف  فيال  حديقة  يف  �لع�شاء  و�قيم  �جلمعية. 
�ملدعوين  عدد  و�قت�شر  �جلائحة,  من  و�لوقاية  �لتباعد  بتد�بري  �لتز�ماً 
�لدورة  يف  �لتحكيم  جلنة  رئي�س  �أبــرزهــم  مــن   ,800 مــن  بــدًل   400 على 
�أورلندو  �لر�بعة و�ل�شبعني ملهرجان كان �لأمريكي �شبايك يل, و�ملمثلون 
نيكول�س  و�لفرن�شي  بــن(  �شون  )�بــنــة  بــن  وديـــالن  كيدمان  ونيكول  بلوم 

موري وميال جوفوفيت�س وعار�شة �لأزياء هايدي كلوم.
"يخت بيئي" برفقة ديالن بن  �أ�شبوع على  �إقامة ملدة  �ملــز�د  وبيعت خالل 

خ�شو�شاً, مقابل 322 �ألف يورو )380 �لف دولر(.
ونفذ �لر�شام �شا�شا جافري عماًل له خالل �حلفلة, بيعت ب�شعر 932 �لف 
لألي�شا  مو�شيقية  بحفلة  �لأم�شية  و�ختتمت  دولر(.  مليون   1,1( يــورو 
كيز. ومتكنت "�أمفار" منذ عام 1993 من جمع 199 مليون يورو )235 
مليون دولر( لدعم �لبحوث �لطبية بف�شل �ملز�د�ت �ملرموقة �لتي نظمتها 

على هام�س مهرجان كان �ل�شينمائي.

»تيتان« للمخرجة دوكورنو يفوز بال�سعفة الذهبية 
كان  مهرجان  يف  �لتحكيم  جلنة  رئي�س  يل  �شبايك  �لأمريكي  �ملخرج  قــال 
دوكورنو  �ل�شابة جوليا  �لفرن�شية  للمخرجة  )تيتان(  فيلم  �إن  �ل�شينمائي 
للك�شف عن  �ملقرر  �ملوعد  كاأف�شل فيلم, وذلك قبل  �لذهبية  بال�شعفة  فاز 

��شم �لفائز باجلائزة.
�إحدى  عن  �لفرن�شية  باللغة  �شئل  وعندما  بالرتباك,  مفعمة  حلظة  ويف 
��شم  �لأو�ن  قبل  وك�شف  بيده  بطاقة  هــو مكتوب يف  مــا  قــر�أ يل  �جلــو�ئــز, 

�لفيلم �لفائز باجلائزة �لكربى.
ومل تكن هذه �أول مرة يحدث فيها خطاأ خالل حفل لتوزيع �جلو�ئز, ففي 
�لفيلم  فــوز  �لإعــالن عن  2017, جــرى  عــام  �لأو�شكار  حفل توزيع جو�ئز 
�لغنائي )ل ل لند( بجائزة كاأف�شل فيلم بينما كانت �جلائزة يف حقيقة 

�لأمر من ن�شيب فيلم )مون ليت(.
و�أ�شبحت دوكورنو )37 عاما( ثاين �مر�أة تفوز بال�شعفة �لذهبية ملهرجان 
كان بعد �ملخرجة جني كامبيون �لتي فازت باجلائزة عام 1993 عن فيلم 

)ذ� بيانو(.
�أجــو�ء خيالية ويتناول ق�شة �شفاح. و�أثار  �أحــد�ث فيلم )تيتان( يف  وتدور 
�نتقده  بينما  �إبـــد�ع  من  فيه  مبا  �لبع�س  �أ�ــشــاد  حيث  �لنقاد  بني  �نق�شاما 

�آخرون ب�شبب �أ�شلوبه �لأهوج و�لفو�شوي.

كارينا كابور تخطف 
الأنظار مبالب�س ريا�سية

�لــهــنــديــة  كارينا  �لــنــجــمــة  نــ�ــشــرت 
كابور  �ــشــورة جــديــدة لفــتــة عرب 
�ــشــفــحــتــهــا �خلـــا�ـــشـــة عــلــى موقع 
, وظهرت  �لإجــتــمــاعــي  �لــتــو��ــشــل 
ريــا�ــشــيــة وتركت  فــيــهــا مبــالبــ�ــس 
�ــشــعــرهــا عــلــى طــبــيــعــتــه مـــن دون 

ت�شريح.
�لكثري  �إعــــجــــاب  �ــشــورتــهــا  لقــــت 
�لتعليقات:  وكــانــت  متابعيها  مــن 
طبيعي  جـــمـــال  جــــــد�ً,  "جميلة 

�شاحر, �لنجمة �ملف�شلة لدينا".
ـــاركـــت مع  وكــــانــــت كــــابــــور قــــد �ـــش
طفلها  �ــشــورة  �أيـــام  قبل  متابعيها 
زوجها  من  خــان  علي  جيه  �لثاين 

�ملمثل �ل�شهري �شيف علي خان.
وظـــهـــرت كــاريــنــا بــالــ�ــشــورة وهي 
عفوية  بلقطة  طفلها  ر�أ�ـــس  تقبل 
�لذين  مــتــابــعــيــهــا  فــيــهــا  �ــشــحــرت 

تد�ولو� �ل�شورة ب�شكل كبري.
�أنها ن�شرت موؤخر�ً  و�جلدير ذكره 
�شورة جديدة ظهرت فيها برفقة 

�إبنها تيمور وهي حت�شنه.

فرن�سا ت�سمح بنقل الأع�ساء 
بني امل�سابني بالإيدز

�مل�شابني  �لأ�شخا�س  و�شع  يف  بــات 
�لب�شرية  �ملــنــاعــة  نق�س  بــفــريو�ــس 
�أع�شائهم  "وهب  يف(  �آي  )�إتـــ�ـــس 
مع  �أي�شاً  هم  يتعاي�شون  لآخــريــن 
هذ� �لفريو�س", بح�شب ما �أعلنت 

وز�رة �ل�شحة �لفرن�شية.
"�لأمل  �لــــــقــــــر�ر  هــــــذ�  ويـــحـــيـــي 
�ملر�شى  مــــن  �لـــكـــثـــري  نـــفـــو�ـــس  يف 
ما  غالباً  �لذين  �مل�شل  �لإيجابيي 
يكونون م�شابني باأمر��س يف �لكبد 

وبحاجة �إىل عمليات ��شتزر�ع".
عـــن وز�رة  �ـــشـــادر  بـــيـــان  وجـــــاء يف 
"هذه  �أن  �لــفــرنــ�ــشــيــة  �لـــ�ـــشـــحـــة 
�لإمــكــانــيــة �جلــديــدة بــاتــت متاحة 
بف�شل �لتقدم يف �لعالجات �مل�شادة 

لاليدز وتقنيات زرع �لأع�شاء".
وقد �تُّخذ �لقر�ر �إثر "�عتماد �آلية 
�حلاملني  لــالأ�ــشــخــا�ــس  ممــاثــلــة 
�لكبد  للــتــهــاب  معدية  مــوؤ�ــشــر�ت 
نتائجها  �أتـــــــت  �شي"  نــــــوع  مـــــن 

�إيجابية, وفق �لوز�رة.
�لإيجابيي  لــالأ�ــشــخــا�ــس  وميــكــن 
�مل�شل تلقي �لأع�شاء من �أ�شخا�س 
حاملني للفريو�س �أو غري حاملني 
لــــه. ويـــعـــود قــــر�ر تــو�ــشــيــع قائمة 
على  "بالنفع  �ملحتملني  �لو�هبني 
�أو�شع  �جلميع" لأنه يف�شح جمال 
لالأ�شخا�س �ل�شلبيي �مل�شل لإيجاد 

و�هب منا�شب.
�شخ�س  �ألــف   173 نحو  ويتعاي�س 
�آي  "�إت�س  فــريو�ــس  مــع  فرن�شا  يف 
�ملناعي  يف" �لــذي ي�شعف �جلــهــاز 

ويت�شبب مبر�س �ليدز.

�سارون �ستون تتكّرم يف 
مهرجان كان

كرمت �ملمثلة �لأمريكية  �شارون �شتون  يف �ليوم ما 
قبل �لأخري من مهرجان "كان" �ل�شينمائي ومنحت 
و�شام �لإ�شتحقاق للفنون و�لآد�ب مما دفعها للبكاء 
 Gala"شتون� تر�أ�شت  �مل�شاء  ويف  �لتاأثر.  �شّدة  من 
خريي  حفل  وهو   2021 لعام   "de L’AMFAR
مر�س  �شد  �لعلمية  �لأبــحــاث  لتمويل  ريعه  يعود 
�ل�شيد� وينظمه  مهرجان كان  �ل�شينمائي يف فندق 

Cap-Eden-Roc يف �أنتيب.
وقد ح�شد هذ� �حلدث منذ �لعام 198٥ مبلغ ٥٥0 
مليون دولر. وي�شت�شيف حو�يل 900 �شخ�شية من 
تر�جع  �ل�شنة  هــذه  �مل�شاركني  عــدد  لكن  �مل�شاهري, 
كيز  �لأمــريكــيــة  �لي�شيا  �ملغنية  �حلــا�ــشــريــن  ومــن 
�ملمثل �لربيطاين   �لأمريكي  �شبايك يل ,  �ملخرج   ,
�أورلنــــــدو بلوم  و�ملــمــثــلــة �لــفــرنــ�ــشــيــة لــيــنــا  كــــودري 
وتاألقت  �إبنها  برفقة  �حلفل  �ىل  �شارون  وو�شلت   .

بف�شتان بنف�شجي طويل مزين بالري�س.

دب يهاجم مدربيه يف ال�سريك 
لل�شريك  عر�س  خــالل  مــر�ت  ثــالث  مدربيه  دب  هاجم 
يف  بــرييــزوفــ�ــشــكــي,  مــديــنــة  "هارليكوين"  يف  �ملــتــنــقــل 

مقاطعة كيمريوفو يف �شيبرييا برو�شيا.
هذ�  ت�شوير  مــن  �لـــزو�ر,  مــن  �مل�شاهدين  بع�س  ومتكن 
ينق�س  وهــو  �لــدب  ظهر  �للقطات,  بع�س  ويف  �حلـــادث. 
بها  و�ألقى  ب�شاقها  �أم�شك  ذلك  وبعد  �ملدربة,  على  فجاأة 

على �لأر�س.
حل�شن �حلظ, هرع زمالء �ملدربة على �لفور مل�شاعدتها 
�ملفرت�س  �حليو�ن  �أر�د  ذلــك,  بعد  بعيد�.  �لــدب  و�شحبو� 

مهاجمة مدرب �آخر, لكن مت �إيقافه.
�أخــرى مهاجمة نف�س �ملدربة, لكن  �لــدب مرة  ثم حــاول 
بعد  جمــدد�.  تهدئته  من  متكنو�  �ل�شريك  يف  �لعاملني 

ذلك, ��شتمر �لعر�س وكاأنه مل يحدث �أي طارئ.

تنجب 3 اأطفال تواأم بفارق 7 �سنوات بينهم
بالتلقيح  تـــو�ئـــم  �أطـــفـــال   3 بــريــطــانــيــة  �ــشــيــدة  �أجنـــبـــت 

�ل�شناعي وبفارق و�شل �إىل �أكر من 7 �شنو�ت بينهم.
عمليات  من  جــولت  بع�شر  بيكر  و�أوليفر  هيلني  ومــرت 
لدفع  منزلهما  بيع  �إىل  و��ــشــطــر�  �ل�شناعي,  �لتلقيح 
فاتورة و�شلت قيمتها �إىل 17500 جنيه �إ�شرتليني )22 

�ألف دولر( يف �شعيهما �ليائ�س لإجناب �لأطفال.
وخالل �جلولت �لثماين �لأوىل من �لتلقيح �ل�شناعي, 
�مل�شت�شفى,  يف  وتــــكــــر�ًر�  مــــــر�ًر�  نــفــ�ــشــهــا  هــيــلــني  وجــــدت 
و�أ�شيبت مبتالزمة فرط تنبيه �ملبي�س, وهي حالة توؤدي 
�إىل ت�شخم �ملباي�س وت�شبح موؤملة ب�شكل كبري, وحتملت 
�لإجــهــا�ــس و�حلــمــل خـــارج �لــرحــم, و�أجــــربت على �إز�لة 
بالنجاح, حيث  �أخري�ً  قناتي فالوب. وكللت حماولتهما 
ُولد طفلهما �لأول هوغو جولة �لتلقيح �لتا�شعة, وذلك 
كيلوغر�م,   3.5 نحو  بــوزن   2011 )�شباط(  فــرب�يــر  يف 
�لــ�ــشــابــقــة هــيــلــني )42 عاًما(  �لأزيــــــاء  وقــــررت عــار�ــشــة 
غري  �لبوي�شات  جتميد  عاًما(   41( �أوليفر  و�لكهربائي 
يف  �أ�شرتهما  �إىل  �إ�شافتها  من  يتمكنا  حتى  �مل�شتخدمة, 
وقت لحق. ورحبت �لأ�شرة مبونتي وكوكو, �لبالغني من 
�لعمر ثالثة �أعو�م, يف �لعائلة يف �أغ�شط�س )�آب(. وُيعترب 
ُولــــدو� يف نف�س �لوقت,  تــو�ئــم حــيــث  �لــثــالثــة  �لأ�ــشــقــاء 
با�شتخد�م نف�س جمموعة �لبوي�شات و�حليو�نات �ملنوية, 

على �لرغم من فارق �لعمر بينهم.

اإع�سار من البعو�س يلف قرية 
�إن �شحابة كثيفة   ,Kamchatka-Inform قال موقع 
�لــقــرى يف  �إحـــدى  �لإعــ�ــشــار, غطت  ت�شبه  �لبعو�س  مــن 

�إقليم كامت�شاتكا يف �أق�شى �شرق رو�شيا.
�لعادية  �لظاهرة غري  �أنــه مت ت�شوير هذه  �ملوقع,  وذكــر 
يف �أو�شت كامت�شات�شك. وعلى �للقطات ظهر �شرب �شخم 
ليتال�شى  �شخما  عمود�  ي�شكل  وهو  �حل�شر�ت  هذه  من 
�ملخت�شة  لوبكوفا  ليودميال  �ملوقع عن  ونقل  ذلــك.  بعد 
يف علم �حل�شر�ت قولها, �إن مثل هذ� "�لإع�شار" ل ي�شكل 

�أي خطورة.
يــتــكــون مــن ذكور  �لــ�ــشــرب  "هذ�  �أن  �لــعــاملــة,  و�أو�ــشــحــت 
�أكر  �أو  �أنثى  �لبعو�س �لتي ل تل�شع, ولكنها تدور حول 

من �أجل �لتز�وج".

ماذا نعرف عن املر�س الغام�س 
متالزمة هافانا؟

�لأ�شو�ء جمدد�  هافانا" �إىل  "متالزمة  عــادت 
�أنهما  �ملــتــحــدة  و�لــوليــات  �لنم�شا  �إعـــالن  بعد 
دبلوما�شيني  �إ�ــشــابــة  عــن  تــقــاريــر  يف  حتــقــقــان 
�أمريكيني وم�شوؤولني �آخرين يف فيينا مب�شاكل 

�شحية م�شابهة لتلك �ملتالزمة �لغام�شة.
�لأمــريكــي يف  �ل�شيوخ  �أع�شاء يف جمل�س  و�أفــاد 
بـــاأن �حلــكــومــة حتقق يف زيـــادة و��شحة  مــايــو, 
و�شط  �لغام�شة,  �ملوجهة  �لطاقة  هجمات  يف 
تــقــاريــر جــديــدة عــن حــــو�دث قــد تلحق �شرر� 
�ملــتــحــدة. وت�شببت  �لـــوليـــات  د�خــــل  بــالــدمــاغ 
دبلوما�شيني  بــاإ�ــشــابــة  �لــغــامــ�ــشــة  �لــهــجــمــات 
و�أحيانا  باأمر��س  خمابر�ت  ورجــال  �أمريكيني 
بتلف يف �لدماغ يف كوبا و�ل�شني ورو�شيا ودول 
�أن مو�شكو تقف ور�ء ذلك,  �أخــرى. وي�شتبه يف 

�خلا�شة  �لآلــيــة  تو�شيح  بعد  يتم  مل  لــو  حتى 
بتلك �لهجمات. وهناك �أكر من 130 تقرير� 
يف  هافانا"  بـ"متالزمة  �أ�شيبو�  �أ�شخا�س  عن 
جميع �أنحاء �لعامل على مد�ر �ل�شنو�ت �خلم�س 
"نيويورك  �شحيفة  ذكـــرت  مــا  وفـــق  �ملــا�ــشــيــة, 

تاميز" �لأمريكية.
هذه  يف  يبحثون  و�لباحثون  �لعلماء  يــز�ل  ول 
�أبلغ  بعدما  ��شمها  على  �لتي ح�شلت  �ملتالزمة 
عدد من �لدبلوما�شيني �لأمريكيني و�لكنديني 
�لكوبية  �لعا�شمة  يف  متمركزين  كانو�  �لذين 
هافانا, عن �إ�شابتهم بالدو�ر و�ل�شد�ع و�لأرق.

�كت�شافه  "متالزمة هافانا" مر�س غام�س مت 
لأول مرة يف �شفارة �لوليات �ملتحدة يف هافانا 

عام 2016.

هوفيت غولن خالل ح�صورها حفل ختام مهرجان كان ال�صينمائي الرابع وال�صبعني.   )رويرتز(

ليند�سي لوهان تت�سدر 
الهتمام بعد زيارتها لبنان

�إنت�شار  �ملتابعني و�لرتند يف  لبنان , بعد  �إهتمام  �لنجمة  ليند�شي لوهان   ��شم  ت�شدر 
تدعى  فتاة  ون�شرت  لبنان.  �ىل  �ملفاجئة  زيارتها  خــالل  لها  و�ــشــور  فيديو  مقاطع 
مي�شال مهنا عرب �شفحتها �خلا�شة على موقع �لتو��شل �لإجتماعي, مقطع فيديو 
�شاحبة  مي�شال  ذلــك  يف  مبا  �ملعجبني,  مع  �شور�ً  تلتقط  وهــي  ليند�شي  فيه  تظهر 
�ل�شفحة. وعّلقت: "عندما ر�أيتها كانت تتناول �لع�شاء مع �لأ�شدقاء يف �شاحة 1140 
�ملتابعون  وت�شاأل  لبنان,  ليند�شي يف  تو�جد  �لأفعال على  ردود  وتباينت   ." يف حمانا 
�أن ليند�شي قررت �لعودة �إىل �لتمثيل مرة �أخرى و�إلغاء  عن �شبب تو�جدها.      ُيذكر 
�شنو�ت  �إعتز�لها, من خالل فيلم كوميدي رومان�شي, ح�شب موقع "Variety", بعد 

من �لأزمات و�لإبتعاد عن �لفن و�شائعات �إعتناقها  �لإ�شالم .


