
   

اأكرث من جمرد حادث �سيا�سي واجتماعي دويل:
م�صدر جدل بني الفرقاء: 

الأزمة الكوبية، اأزمة اإ�صبانية!
•• الفجر -جان جاك كورلياند�شكي -ترجمة خرية ال�شيباين

متنح �ل�سحافة �لإ�سبانية م�ساحة، مبدئيا، مفاجئة يف ظرف حتكمه �أزمة 
يوليو  �سهر  يف  �لكوبية  لالحتجاجات  �ملختلفة،  �لبيئية  و�لكو�رث  �لوباء 
من جمرد حادث �سيا�سي و�جتماعي دويل، من �لو��سح �أن  2021.�أكرث 
ا، بحدث وطني، وم�سدر جدل بني �ليمني  �أي�سً �إ�سبانيا  �لمر يتعلق، يف 
من  �ملقربة  �مل��ون��دو،  �سحيفة  خ�س�ست  وق��د  �لي�سار.  وحكومة  �ملعار�ض 
 18 يف  م��دري��د،  يف  �ليمني(  )�أق�سى  وفوك�ض  )�ليمني(  �ل�سعبي  �حل��زب 
�إىل  »1«، ت�سع �سفحات، منها �لوىل،  2021، يوم ذكرى فر�نكو  يوليو 
�ل�سائعة  لل�سيغة  وفقا  تقريًبا،  �ملطلعني  �ملر�قبني  �لكوبية.جميع  �لأزمة 
�ل�ستخد�م، ي�سفون �لو�سع �لكوبي يف �لآونة �لأخرية باأنه ��ستثنائي، �ن 
هافانا  يف  �ل�سلطات  �عرتفت  وق��د  �مل��األ��وف.  عن  خارجا  تاريخيا  يكن  مل 
�ل�سبكات  و�تهمت   ،2021 يوليو   11 منذ  �ل�سعبية  �لأح��د�ث  بخطورة 
و�إ�سبانيا.  �مل��ت��ح��دة،  �ل���ولي���ات  م��ن  ت��ت��غ��ذى  �ل��ت��ي  �خلبيثة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 

)�لتفا�سيل �ض10(

الدومينيكان يف  ع�صوائي  نار  باإطالق  قتلى   6
•• الدومينيكان-وام:

قتل رجل 6 �أ�سخا�ض و�أ�ساب 8 بعد �أن �أطلق �لنار ع�سو�ئيا عليهم يف 
جمهورية �لدومينيكان قبل �أن تتمكن �ل�سرطة من قتله.

و نقلت تقارير �إعالمية عن �ل�سرطة �أن �لرجل �لبالغ من �لعمر 39 
عاما �أطلق �لنار �أم�ض �لأول يف بلدة هيجي �سرقي �لدومينيكان على 
ع�سو�ئياً  �لنار  يطلق  �أن  قبل  بجروح خطرية  �أ�سابها  و  �أوًل  زوجته 

على من حوله.

�إع�سار )�إن-فا( ي�سرب �ل�ساحل �ل�سرقي لل�سني. )� ف ب( 

�حتجاجات باردو �مام �لربملان

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون 
الرئي�س ال�صيني يف �صحايا الفي�صانات

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة حفظه 
�هلل برقية تعزية �إىل فخامة �لرئي�ض �سي جني بينغ رئي�ض جمهورية �ل�سني 

�ل�سعبية يف �سحايا �لفي�سانات مبقاطعة خنان جر�ء �لأمطار �لغزيرة.
رئي�ض  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

�مل�سلحة برقيتي تعزية مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�ض �سي جني بينغ.

حممد بن زايد ي�صدر قرارًا بت�صكيل جمل�س 
اإدارة جديد لغرفة جتارة و�صناعة اأبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  �أ����س���در 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
�ملجل�ض  رئي�ض  �مل�سلحة  للقو�ت 
قر�ر�ً  �أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي 
جديد  �إد�رة  جم��ل�����ض  ب��ت�����س��ك��ي��ل 
�أبوظبي،  و�سناعة  جت��ارة  لغرفة 
برئا�سة عبد �هلل حممد �ملزروعي، 
و�ل������دك������ت������ور ع����ل����ي ب������ن ح���رم���ل 
لرئي�ض  �أول  ن���ائ���ب���اً  �ل���ظ���اه���ري 
�ملجل�ض ويو�سف علي عبد �لقادر 
�ل��ق��ر�ر على  ث��اٍن، كما ن�ض  نائباً 
�أن يكون م�سعود رحمة �ملحريبي 
�أم����نَي ���س��ن��دوٍق و���س��ع��ي��د غمر�ن 

�لرميثي نائَب �أمنِي �سندوق.
كاًل  ع�سويته  يف  �ملجل�ض  وي�سم 
�ل�سديقي،  حم��م��د  ج��ا���س��م  م���ن 
و����س���ع���ي���د ����س���ل���ط���ان �ل����ظ����اه����ري، 
�لفهيم،  ع���ب���د�ل���ك���رمي  وخ����ال����د 
و�سام�ض  �لكتبي،  �سيف  وخليفة 
ع��ل��ي �ل��ظ��اه��ري، و�أح��م��د خليفة 
�ملهريي، وعالء حممد عريقات، 
ومروة  �ل��ذي��اب��ي،  �سفيق  وط���الل 
حممد  ون��ور  �ملن�سوري،  عبد�هلل 

اإع�صار �صديد يف طريقه لل�صني...والفي�صانات املدمرة جتتاح بلجيكا
•• عوا�شم-وكاالت:

�لأحد،  �أم�ض  �سديدة،  ري��اح  هبت 
ع��ل��ى ���س��رق �ل�����س��ني م���ع �ق���رت�ب 
�لإع�������س���ار )�إن-ف�������ا(، يف وق���ت ل 
م�ستمرة يف جانب  �لأعمال  تز�ل 
�ل��ب��الد لإز�ل�����ة �لركام  �آخ����ر م��ن 
�لناجم عن �لفي�سانات �لكا�سحة 
قبل  �ل�سني  و�سط  �سربت  �لتي 

�أيام.
وقف  مت  ل���الإع�������س���ار،  وحت�����س��ب��ا 
ح���رك���ة �ل�����ط�����ري�ن و�ل����ق����ط����ار�ت 
كامل  جزء  يف  �لبحرية  و�ملالحة 
�ل�����س��رق��ي لل�سني،  �ل�����س��اح��ل  م��ن 

وفق فر�ن�ض بر�ض.
وت�سري �لتوقعات �إىل �أن �لعا�سفة 
�لياب�سة  ���س��ت�����س��رب  �ل���س��ت��و�ئ��ي��ة 
نينغبو  حم��ي��ط  يف  �لأح����د  ع�سر 
و�سنغهاي، وهما �ثنتان من �أكرب 

�ملدن �ل�ساحلية يف �لعامل.
ويف �سنغهاي، كربى مدن �ل�سني، 
كانت �لرياح تع�سف ب�سدة �سباح 
�لأح������د، ل��ك��ن �لأم���ط���ار ك��ان��ت ل 

تز�ل حمدودة.
و�أوق�����ف�����ت ج��م��ي��ع �ل����رح����الت يف 
�ملدينة،  يف  �ل��دول��ي��ني  �مل��ط��اري��ن 
ع�سر�ت  رح��������الت  ع���ل���ق���ت  ك���م���ا 

مدمرة، �أدت �إىل جرف �ل�سيار�ت، 
كاأنها دمى خفيفة.

مدينة  بلدية  رئي�ض  نائب  وق��ال 
بر�بانت  م��ق��اط��ع��ة  يف  دي���ن���ان���ت 
�إن��ه مل  و�ل���ون، روب���رت كلو�سيت، 
يتم �لإبالغ عن وفيات �أو �إ�سابات 
من  �أ���س��و�أ  كانت  �لفي�سانات  لكن 

�لتي حدثت �لأ�سبوع �ملا�سي.
و�أ�����س����اف ك��ل��و���س��ي��ت: ل��ق��د ع�ست 
هنا طو�ل حياتي ومل �أر هذ� من 

قبل.
 وهرع رجال �لإنقاذ يف �ملقاطعتني 

لتقدمي يد �لعون �إىل �ل�سكان.
مقاطعة  �أن  م�������س���وؤول���ون  وذك�����ر 
ب�سدة  ت�����س��ررت  �مل����ج����اورة  ل��ي��ي��غ 
 ، �ملا�سي  �لأ�سبوع  في�سانات  من 
تفي�ض  �أن  �ملتوقع  غري  من  لكن 
يف  كبري  ب�سكل  �ملحيطة  �لأن��ه��ار 
نهاية ه��ذ� �لأ���س��ب��وع، ول��ذل��ك، ل 

د�عي لإخالء �ملنطقة بعد.
�أ�سخا�ض   210 م��ن  �أك��رث  ولقي 
م�سرعهم يف �لفي�سانات يف غرب 
ومعظم  �ملا�سي،  �لأ�سبوع  �أوروب��ا 

�ل�سحايا يف بلجيكا و�أملانيا.
تكلفة  ت�����س��ل  �أن  �مل���ت���وق���ع  وم����ن 
م�����ل�����ي�����ار�ت  �إىل  �ل�����������س����������رتد�د 

�لدولر�ت.

�ل��ق��ط��ار�ت وج���ّم���دت �حل��رك��ة يف 
مرفاأي �سنغهاي ونينغبو.

و�أغ��ل��ق��ت ب��ع�����ض �مل��ن��ت��زه��ات مثل 
دي���زن���ي���الن���د ����س���ن���غ���ه���اي، ودع����ي 
م���ز�ول���ة  ت����ف����ادي  �إىل  �ل�������س���ك���ان 

ن�ساطات يف �خلارج.
هنان  م��ق��اط��ع��ة  يف  �ل���غ���رب  و�إىل 
ح��ي��ث ت�����س��ب��ب��ت ف��ي�����س��ان��ات غري 
م�����س��ب��وق��ة ه���ذ� �لأ����س���ب���وع مبقتل 

تو��سل  �لأقل،  على  �سخ�سا   58
�ل�سلطات �لعمل على �إز�لة هياكل 
�ل�سيار�ت و�حلطام من �لطرقات 

لإعادة فتحها.
هذ� وتعر�ست بلجيكا لفي�سانات 
�ل���ث���ان���ي���ة على  ل���ل���م���رة  م����دم����رة 
�ل����ت����و�يل خ�����الل �أ����س���ب���وع و�ح����د 
فقط، ما ز�د من حجم �خل�سائر 

�ل�سخمة �لتي حلقت بالبالد.

نيوز  ����س���ك���اي  ����س���ب���ك���ة  و�أف������������ادت 
�ل����ربي����ط����ان����ي����ة، �لأح�������������د، ب������اأن 
مقاطعتي نامور وبر�بانت و�لون 
جنوب �سرقي �لعا�سمة بروك�سل، 
كانتا من بني �لأكرث ت�سرر� من 

�لفي�سانات.
وت�سببت عو��سف رعدية و�أمطار 
�ل�������س���ب���ت على  غ�����زي�����رة ه���ط���ل���ت 
في�سانات  ح�����دوث  يف  �مل��ن��ط��ق��ة 

رغم التعزيزات الأمنية الكبرية

تون�س: م�صريات احتجاجية تطالب باإ�صقاط النظام!

العراق يحبط �سل�سلة هجمات اإرهابية يف عيد الأ�سحى

الكاظمي: ل نحتاج لبقاء القوات القتالية الأمريكية

انقطاع  يف  يحقق  الأردن 
مب�صت�صفى  ال��ك��ه��رب��اء 
ووف����������اة ���ص��خ�����ص��ني

•• عمان-وكاالت:

عامني  مدعني  خم�سة  ب��د�أ 
�نقطاع  حادثة  يف  �لتحقيق 
م�ست�سفى  ع���ن  �ل���ك���ه���رب���اء 
�جل��������اردن��������ز ب���ال���ع���ا����س���م���ة 
�لأردن��ي��ة ع��م��ان، و�ل��ت��ي ر�ح 

�سحيتها �سخ�سان.
�لعامة  �لأم�����ان�����ة  وق����ال����ت 
ل��ل��م��ج��ل�����ض �ل���ق�������س���ائ���ي يف 
�لك�سف  ج���رى  �إن����ه  �لأردن 
ع������ل������ى ج������ث������ث �مل�����ت�����وف�����ني 
�لث���ن���ني، و�إر���س��ال��ه��م��ا �إىل 
للطب  �ل����وط����ن����ي  �مل�����رك�����ز 
م�ست�سفى  يف  �ل�������س���رع���ي 
�سبب  �لب�سري للوقوف على 
�أن����ه  �إىل  ول���ف���ت���ت  �ل�����وف�����اة. 
�إىل  �ل�ستماع  حالياً  يجري 
�لطبي  و�ل��ط��اق��م  �ل�����س��ه��ود 

و�لتمري�سي.
يجري  ���������ه  �أَنّ �إىل  ول���ف���ت���ت 
�إىل  �ل������س�����ت�����م�����اع  ح����ال����ي����ا 
�لطبي  و�ل��ط��اق��م  �ل�����س��ه��ود 
ز�ل  وم������ا  و�ل���ت���م���ري�������س���ي، 
�ل�����ن�����ائ�����ب �ل������ع������ام وف����ري����ق 
�ل���ت���ح���ق���ي���ق م����وج����ودي����ن يف 
مكان �حلادث حتى �لنتهاء 

من �إجر�ء�ت �لتحقيق.

بوتني ي�صيد بالأ�صطول الرو�صي املدمر
•• مو�شكو-وكاالت:

�أكد �لرئي�ض �لرو�سي فالدميري بوتني، �أم�ض �لأحد، �أن �لأ�سطول �لرو�سي قادر 
على ك�سف وتدمري �أي هدف مبنا�سبة �لعر�ض �لبحري �لكبري �لذي ح�سره يف 
�لرو�سي كل ما  �لأ�سطول  �سان بطر�سبورغ.وقال بوتني يف كلمة متلفزة :ميلك 
يلزم للدفاع �لثابت عن �لأمة وم�ساحلنا �لوطنية. ميكننا ر�سد �أي هدف للعدو 

حتت �ملاء �أو على �لأر�ض �أو يف �جلو وتوجيه �سربة قا�سية �إليه �إذ� لزم �لأمر.
من  �لكربى  �لعاملية  �لبحرية  �لقوى  بني  مكانتها  �كت�سبت  رو�سيا  �أن  و�أ���س��اف 
دفاع  و�أنظمة  و�لطويل  �لق�سري  �مل��دى  فعال على  خالل تطوير ط��ري�ن بحري 
ول  �ل�سوت  �سرعة  تفوق  �لتي  �لدقة  عالية  �لأ�سلحة  و�أح��دث  موثوقة  �ساحلي 
�خلطاب  بوتني  وجن��اح.�أل��ق��ى  بانتظام  حت�سينها  وي�ستمر  �ل��ع��امل  يف  لها  مثيل 
�سان  نيفا يف  نهر  �لرو�سي على  �لكبري لالأ�سطول  �ل�سنوي  �لعر�ض  على هام�ض 
بطر�سبورغ ثاين مدن �لبالد.على خلفية �لتوتر�ت �ل�سديدة مع �لغرب، و��سل 
تقهر  �لتي ل  �لرو�سية �جلديدة  بالأ�سلحة  �لإ���س��ادة  �لأخ��رية  �ل�سنو�ت  بوتن يف 
على حد قوله. ومن بني هذه �لأ�سلحة �ساروخ �أفانغارد من �جليل �جلديد �لذي 
تفوق �سرعته �سرعة �ل�سوت. وميكن �أن يحلق ب�سرعة ماخ 27 و�أن يغري م�ساره 

و�رتفاعه وو�سعه �جلي�ض �لرو�سي يف �خلدمة يف دي�سمرب 2019. 

•• الفجر -تون�س

من  �ملتظاهرين  م��ن  �لعديد  خ��رج 
�لتون�سي  �ل�سعب  �أط��ي��اف  خمتلف 
يف �ل��ع��دي��د م��ن �جل��ه��ات على غر�ر 
�أمام  وبالتحديد  �لعا�سمة  تون�ض 
تنديد�  �مل��ح��اف��ظ��ات،  ويف  �ل���ربمل���ان، 
باملنظومة �ل�سيا�سية �حلالية ودعوة 

منهم لإ�سقاطها. 
و�سهد عدد من �ملحافظات �لتون�سية، 
�أم�ض �لحد �ملو�فق لإحياء �لذكرى 
�حتجاجات  �جلمهورية،  لعيد   64
�لكبري  �لم���ن���ي  �ل���س��ت��ن��ف��ار  رغ����م 
�ل�����ذي منع  �ل��ع��ا���س��م��ة  خ��ا���س��ة يف 
�ىل  �لو�سول  م��ن  �ملحتجني  بع�ض 

�ساحة باردو قرب �لربملان.
ن�سرت  ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع  و�أظ����ه����رت 
�لجتماعي  �ل��ت��و����س��ل  م��وق��ع  ع��ل��ى 
�ملحتجني  من  جمموعة  في�سبوك، 
�منية،  ت��ع��زي��ز�ت  و���س��ط  ي������رددون، 
�لربملان  ب��ح��ل  م��ط��ال��ب��ة  ����س���ع���ار�ت 

•• بغداد-وكاالت:

�أعلنت �ل�سلطات �لعر�قية، �لأحد، �إحباط �سل�سلة من 
�لأ�سحى،  عيد  يف  لها  �ملخطط  �لإرهابية  �لهجمات 
يف  �إرهابيتني  �سبكتني  عنا�سر  �عتقال  �إىل  م�سرية 

كركوك و�لأنبار.
�إن وكالة  ب��ي��ان  �لأم���ن���ي يف  �لإع������الم  وق���ال���ت خ��ل��ي��ة 
�إرهابيتني يف كركوك  �سبكتني  �أطاحت  �ل�ستخبار�ت 
بغد�د  يف  تفجري�ت  لتنفيذ  تخططان  كانتا  و�لأنبار 

وحمافظات �أخرى مبا ي�سمى )غزوة �لعيد (.
و�أ�سافت �أنه يف �إطار تعقب �لع�سابات �لإرهابية، بعد 
�ل��ه��ج��وم �ل��د�م��ي يف ���س��وق �ل��وح��ي��الت ب��ب��غ��د�د، جنح 
�لحتادية  و�لتحقيقات  �ل�ستخبار�ت  وكالة  �أبطال 
�إرهابيتني يف  ب�سبكتني  بالإطاحة  �لد�خلية  وز�رة  يف 

حمافظتي كركوك و�لأنبار.
�ل�����س��ب��ك��ت��ني م�����س��وؤول��ت��ان ع���ن تفجري  �أن  و�أو����س���ح���ت 
���س��وق �ل��وح��ي��الت مبدينة �ل�����س��در، �ل���ذي �أوق���ع 35 
ل�ستمر�ر  ت�سعى  كانت  �أنها  �إىل  لفتة  قتيال و60، 
منطقة  وبالتحديد  بغد�د  يف  �لإرهابية  �لتفجري�ت 
�لباب �ل�سرقي �إ�سافة �إىل ��ستهد�ف �لأبرياء �لمنني 

يف مناطق �أخرى من بغد�د و�ملحافظات.
�ل��ع��ر�ق��ي، م�سطفى  �ل����وزر�ء  رئي�ض  ق��ال  ذل���ك،  �إىل 
�إىل قو�ت قتالية  �إن بالده مل تعد بحاجة  �لكاظمي 
�أمريكية ملحاربة تنظيم د�ع�ض، �إل �أن �لإطار �لزمني 

وحم��ا���س��ب��ة ك���ل �مل��ت��ورط��ني يف هذ� 
و�ملناخ  �ل��ك��ارث��ي،  �ل�سحي  �ل��و���س��ع 
�لج��ت��م��اع��ي و�ل�����س��ي��ا���س��ي �مل���ت���اأزم يف 

تون�ض.
حمافظات  �لح��ت��ج��اج��ات  و���س��م��ل��ت 
ونابل  و�سو�سة  و�ملن�ستري  �سفاق�ض 
و�ل���ك���اف وب���اج���ة وت������وزر. ح��ي��ث مّت 
�قتحام مقر حزب حركة �لنه�سة يف 

بع�ض �ملناطق.
وق����ام ع����دد م���ن �مل��ح��ت��ج��ني ببع�ض 
ب��ن��زع لف���ت���ات مقر�ت  �مل��ح��اف��ظ��ات 
بع�سها  و�ق��ت��ح��ام  �ل��ن��ه�����س��ة  ح��رك��ة 
وح�������رق حم���ت���وي���ات���ه���ا وحم�������اولت 
مكثف  �أمنى  ح�سور  و�سط  �قتحام 
يف  للدموع  �مل�سيل  �لغاز  و��ستعمال 

بع�ض �جلهات. )�لتفا�سيل �ض9(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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طرق دبي تعدل مواعيد 
ت�شغيل 3 من خطوط الفريي

اأخبار الإمارات

يف ذكرى »لوزان«.. مطالب 
للعرتاف بـ»الإبادة« الرتكية للأكراد

عربي ودويل

دراج فريق الإمارات بوجات�شار يحرز 
امليدالية الربونزية يف اأوملبياد طوكيو

الفجر الريا�شي

اأجرت 232,307 فحو�سات ك�سفت عن 1,528 اإ�سابة
ال�صحة تعلن �صفاء 1،491 

حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي -وام:

متا�سيا مع خطة وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق �لفحو�سات 
يف �لدولة بهدف �لكت�ساف �ملبكر وح�سر �حلالت �مل�سابة بفريو�ض كورونا �مل�ستجد 
 232،307 �إج���ر�ء  ع��ن  �ل���وز�رة  �أعلنت  وعزلهم  لهم  و�ملخالطني   19  - كوفيد 
�ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  �ملا�سية   24 �ل�  �ل�ساعات  خالل  جديدة  فحو�سات 

با�ستخد�م �أف�سل و�أحدث تقنيات �لفح�ض �لطبي.
�إج��ر�ء�ت �لتق�سي و�لفح�ض يف �لدولة وتو�سيع نطاق �لفحو�سات    و�ساهم تكثيف 
على م�ستوى �لدولة يف �لك�سف عن 1،528 حالة �إ�سابة جديدة بفريو�ض كورونا 
�مل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، وجميعها حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية �ل�سحية 

�لالزمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلالت �مل�سجلة 671،636 حالة.
)�لتفا�سيل �ض2(

علي  وخ����دي����ج����ة  �ل���ت���م���ي���م���ي، 
�لعامري، وجا�سم ح�سني ثابت، 
وفوؤ�د  جلمري�ن،  �أدي��ب  وب�سام 
فهمي دروي�����ض، وح��امت حممد 
دوي���د�ر، وخ��ال��د �أن��ي��ب، ويا�سر 
وو���س��ي��م حممد  زغ��ل��ول،  ن�سر 

قاقي�ض،  فايز  وعامر  �حللبي، 
ور�سيد  ���س��ع��ي��ب،  ب�����س��ر  و���س��ي��د 
�سميث،  لي�سلي  و�أل��ن  ميقاتي، 
وك������ارل م��اغ��ن��و���ض �أول�������س���ون، 

و�إليا�ض نبيل حبيب.
)�لتفا�سيل �ض2(

املحتجون يف الأهواز يوا�صلون 
العا�صر  لليوم  تظاهراتهم 

•• عوا�شم-وكاالت:

خوز�ستان،  يف  �مل��ح��ت��ج��ون  و�����س���ل 
تظاهر�تهم يف �لأهو�ز و�لفالحية 
وم���ع�������س���ور وم����دي����ن����ة �جل����ر�ح����ي 
ولذلك لليوم �لعا�سر على �لتو�يل، 
ح����ي����ث ن����ظ����م����ت جم����م����وع����ة من 
�أذربيجان  عا�سمة  ت��ربي��ز  �أه����ايل 
�ل�سو�رع  يف  م��ظ��اه��ر�ت  �ل�سرقية، 
دع��م��اً لح��ت��ج��اج��ات �مل��و�ط��ن��ني يف 

خوز�ستان.
�إنرتن�سنال،  �إي��ر�ن  موقع  وبح�سب 
�نت�سرت جمموعة من �ملتظاهرين 
�نت�سار  رغ��م  �ل�سو�رع  يف  و�ل�سباب 
�خلا�سة  �ل�����ق�����و�ت  م����ن  �لآلف 
و�حلر�ض �لثوري و�جلهود �لأمنية 

�ملكثفة.
�لنار و�لغاز  �لأم��ن  ق��و�ت  و�أطلقت 
�ملتظاهرين  على  ل��ل��دم��وع  �مل�سيل 
�لنقال  ع��ل��ى  �لإن���رتن���ت  ق��ط��ع  ومت 
ت�سغيلها  مت  �أن  بعد  ك��ام��ل،  ب�سكل 
ل�ساعات، يوم �ل�سبت، بعد �أيام من 

�لنقطاع.
وقالت م�سادر حملية، �إن جمموعة 
م��ن �أه����ايل م��ع�����س��ور، وك��ذل��ك من 
ت�سمر�ن  بلدة  و  �جلر�حي،  مدينة 
�ل�سو�رع، م�ساء  �إىل  مع�سور، نزلو� 
�ل�������س���ب���ت، يف �ل����ي����وم �ل���ع���ا����س���ر من 
�حتجاجات خوز�ستان، رغم �نت�سار 
�لقو�ت �خلا�سة و�حلر�ض �لثوري.

�لقو�ت �سيعتمد على نتيجة  �نت�سار  �لر�سمي لإع��ادة 
حم���ادث���ات جت����رى م���ع م�����س��وؤول��ني �أم���ريك���ي���ني هذ� 

�لأ�سبوع، على حد قوله.
قوله  �لكاظمي  ع��ن  ب��ر���ض  �أ�سو�سيتد  وك��ال��ة  ونقلت 
معلومات  وج��م��ع  ت��دري��ب��ا  يطلب  �سيظل  �ل��ع��ر�ق  �إن 

��ستخبارية ع�سكرية من �لوليات �ملتحدة.
ج����اءت ت�����س��ري��ح��ات �ل��ك��اظ��م��ي ق��ب��ل زي���ارت���ه �ملزمعة 
�لرئي�ض  يلتقي  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  حيث  و��سنطن،  �إىل 
�لأمريكي جو بايدن، يوم �لإثنني، يف جولة ر�بعة من 

�ملحادثات �ل�سرت�تيجية بني �لبلدين.
و�أو�سح �لكاظمي �أنه لي�ست هناك حاجة �إىل �أية قو�ت 
قتالية �أجنبية على �لأر��سي �لعر�قية، دون �أن يعلن 
عن موعد نهائي لرحيل �لقو�ت �لأمريكية. و�أ�ساف 
�أن قو�ت �لأمن و�جلي�ض يف �لعر�ق قادرة على �لدفاع 
عن �لبالد بدون دعم قو�ت �لتحالف بقيادة �لوليات 

�ملتحدة.
بيد �أنه قال �إن �أي جدول زمني لالن�سحاب �سيعتمد 
�لعام  �أظهرت  �لتي  �لعر�قية  �لقو�ت  �حتياجات  على 
�ل��ق��ي��ام مب��ه��ام م�ستقلة �سد  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  �مل��ا���س��ي 

د�ع�ض.
د�ع�ض وجهوزية  �سد  �حل��رب  �أن  �لكاظمي  و�أ�ساف   
قو�تنا فر�ست جد�ول خا�سة )لن�سحاب �لقو�ت من 
�لعر�ق( تعتمد على �ملفاو�سات �لتي �سوف جنريها يف 

و��سنطن.

العدد ل ي�سنع اجلودة: 
القوة الع�صكرية: بني ال�صني 

والعّم �صام، ملن الأف�صلية؟
•• الفجر - بيري اأنطوان دونيت -ترجمة خرية ال�شيباين

��ستثمرت �ل�سني مبالغ �سخمة من �ملال يف �ل�سنو�ت �لأخرية لتحديث 
قو�تها �مل�سلحة. طموح بكني: قهر �لهيمنة �لع�سكرية �لعاملية. ونتيجة 
لذلك، �أحرز �جلي�ض �ل�سيني تقدًما مثرًي� لالإعجاب. ولكن رمبا لي�ض 
�ىل درجة مناف�سة �لقوة �لع�سكرية للوليات �ملتحدة، ل �ليوم ول رمبا 

لفرتة طويلة جد�.
�أن  درج��ة  �إىل  �ل�سينية  �لع�سكرية  �جلهود  و�سلت  بالتف�سيل:  مر�جعة 
�لرئي�سي  »�لتهديد  باأنها  �ل�سني  و�سف  �لأمريكيني  �جل���ر�لت  �أح��د 
 2017 عام  ��ستماع  �ملتحدة. وخالل جل�سة  للوليات  �لقادمة«  للعقود 
قال �جلر�ل  �مل�سرتكة،  �لأرك��ان  لهيئة  رئي�ًسا  لتعيينه  �لكونغر�ض  �أم��ام 
جوزيف د�نفورد، �إن »�أهم �لتهديد�ت« يف عينيه تظل »تلك �لتي مل تظهر 

بعد«.
وخالل مثوله مرة �أخرى �أمام جلنة �لقو�ت �مل�سلحة مبجل�ض �ل�سيوخ يف 
26 �سبتمرب 2017، حدد و�حدة: �ل�سني، بينما كان �لكثريون ير�هنون 

على كوريا �ل�سمالية، وحتى رو�سيا و�إير�ن.     )�لتفا�سيل �ض13(

بوتني ووزير دفاعه يح�سر�ن عر�ض يوم �لبحرية يف �سانت بطر�سربغ )� ف ب( 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

متا�سيا مع خطة وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق 
�لفحو�سات يف �لدولة بهدف �لكت�ساف �ملبكر وح�سر �حلالت �مل�سابة 
وعزلهم  لهم  19" و�ملخالطني   - "كوفيد  �مل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 232،307 فحو�سات جديدة خالل �ل�ساعات 
�ل� 24 �ملا�سية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�ستخد�م �أف�سل و�أحدث 

تقنيات �لفح�ض �لطبي.

نطاق  وتو�سيع  �لدولة  و�لفح�ض يف  �لتق�سي  �إج��ر�ء�ت  تكثيف    و�ساهم 
�إ�سابة  1،528 حالة  �لفحو�سات على م�ستوى �لدولة يف �لك�سف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  �مل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��الزم��ة،  �ل�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���الت 

جمموع �حلالت �مل�سجلة 671،636 حالة.
4 ح���الت م�سابة وذل���ك م��ن تد�عيات  �ل����وز�رة ع��ن وف���اة  �أع��ل��ن��ت    كما 
�لإ�سابة بفريو�ض كورونا �مل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 

حالة.  1،920

تعازيها  وخال�ض  �أ�سفها  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة  وز�رة    و�أعربت 
ومو��ساتها لذوي �ملتوفني، ومتنياتها بال�سفاء �لعاجل جلميع �مل�سابني، 
مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�سحية و�لتقيد بالتعليمات 

و�للتز�م بالتباعد �لجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة �جلميع.
1،491 حالة جديدة مل�سابني بفريو�ض  �أعلنت �ل��وز�رة عن �سفاء    كما 
�ملر�ض  �أع��ر����ض  من  �لتام  19" وتعافيها   - "كوفيد  �مل�ستجد  ك��ورون��ا 
�مل�ست�سفى، وبذلك  �ل�سحية �لالزمة منذ دخولها  �لرعاية  بعد تلقيها 

يكون جمموع حالت �ل�سفاء 649،173 حالة.

اأجرت 232,307 فحو�سات ك�سفت عن 1,528 اإ�سابة

ال�صحة تعلن �صفاء 1،491 حالة جديدة من كورونا

العاملية اخلريية  الأعمال  هيئة  اأ�صاحي  من  ت�صتفيد  اأ�صرة  األف   40
•• عجمان-وام: 

�خلريية  �لأع����م����ال  ه��ي��ئ��ة  �أك������دت 
�لأ�سحى  ح��م��ل��ة  جن����اح  �ل��ع��امل��ي��ة 
عدد  جت����اوز  ح��ي��ث   ،2021 ل��ع��ام 
د�خل  �أ�سحية  �آلف   8 �لأ���س��اح��ي 
��ستفادت  فيما  وخارجها،  �ل��دول��ة 
منها �أكرث من 40 �ألف �أ�سرة يف كل 
و�لنيجر  و�ل�سود�ن  �لإم���ار�ت  من 

وت���وج���ه ب��ال�����س��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر �إىل 
على  و�مل����ح���������س����ن����ات  �مل���ح�������س���ن���ني 
�سبباً يف جناح  كان  �ل��ذي  عطائهم 
عمل  ف��رق  �سكر  كما  �حلملة  ه��ذه 
�لعاملية  �خل��ريي��ة  �لأع���م���ال  هيئة 
وخارجها،  �لدولة  د�خل  وكو�درها 
بد�أت  �لتي  �ملثمرة  جهودهم  على 
و��ستمرت  �حل��م��ل��ة  �ن��ط��الق  م��ن��ذ 

خالل �أيام عيد �لأ�سحى �ملبارك.

حلومها د�خل �لدولة.
خالد  �ل����دك����ت����ور  �����س����ع����ادة  وق�������ال 
ع���ب���د�ل���وه���اب �خل���اج���ة �أم�����ني عام 
�لعاملية  �خل��ريي��ة  �لأع���م���ال  هيئة 
 2021 ل��ع��ام  �لأ���س��ح��ى  حملة  �إن 
متيزت ب�سمولها مل�ساريع ومبادر�ت 
خ���ريي���ة و�إن�������س���ان���ي���ة ج����دي����دة، مت 
�إطالقها يف �لع�سر من ذي �حلجة، 
�لآبار،  �مل�ساجد، وحفر  بناء  منها: 

ومقدونيا  و�ل���ه���ن���د  و�ل�������س���ن���غ���ال 
ولبنان  و�لأردن  وم�سر  �ل�سمالية 

وفل�سطني.
و����س���م���ل م���������س����روع ذب������ح وت����وزي����ع 
فئات   3 �ل���ع���ام  ل���ه���ذ�  �لأ����س���اح���ي 
�لأ�ساحي  وت��وزي��ع  ذب��ح  رئي�سية: 
د�خ��������ل �ل�������دول�������ة، ذب�������ح وت����وزي����ع 
�لأ�����س����اح����ي خ������ارج �ل�����دول�����ة، ذبح 
�ل��دول��ة وتوزيع  �لأ���س��اح��ي خ���ارج 

وتوزيع  �لنيجر،  يف  �مل��ن��ازل  وب��ن��اء 
�ل�سنغال،  يف  �مل�ساجد  على  �مل��ر�وح 
�ل������دول  �مل�������س���اح���ف يف  وت�����وزي�����ع 
�ل��ف��ق��رية، وب���ن���اء م���ر�ك���ز حتفيظ 
�لقر�آن يف �ل�سود�ن، وكفالة �لأيتام، 
وبناء �ملر�كز �ل�سحية يف قرغيزيا، 
وت���وزي���ع �ل���ط���رود �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة على 
�إ���س��اف��ة مل�سروع  �ل��ف��ق��رية،  �ل��ق��رى 

�إفطار يوم عرفة.

ال�صحة تعلن تقدمي 51،073 جرعة من 
لقاح كوفيد19- خالل ال� 24 �صاعة املا�صية 

•• اأبوظبي-وام:

من  جرعة   51،073 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة  وز�رة  �أعلنت 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  �ملا�سية   24 �ل���  �ل�ساعات  خ��الل  كوفيد19-  لقاح 
ومعدل  جرعة   16،495،917 �م�ض  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جل��رع��ات 

توزيع �للقاح 166.79 جرعة لكل 100 �سخ�ض.
�إىل  و�سعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  �ل��وز�رة  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
�لو�سول �إىل �ملناعة �ملكت�سبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �ست�ساعد يف تقليل 

�أعد�د �حلالت و�ل�سيطرة على فريو�ض كوفيد19-.

بلدية اأبوظبي تنفذ حملة يف م�صفح للتوعية 
باآثار تكدي�س الأثاث اأمام املحالت

جامعة خليفة تن�صم اإىل ع�صوية الحتاد 
العاملي لتبادل الطلبة يف جمال الهند�صة

•• اأبوظبي-وام:

نظم مركز بلدية م�سفح �لتابع لبلدية مدينة �أبوظبي 
�أ�سحاب  لتوعية  �ل�سناعية  م�سفح  يف  ُبعد  عن  حملة 
بالآثار  �ملجتمع  و�أف��ر�د  و�مل�ستثمرين  و�ملالك  �ل�سركات 
�ل�سلبية لرتك وتكدي�ض �لأثاث �مل�ستعمل �أمام �ملحالت 
ل��ه��ا على  �لأم���اك���ن غ��ري �ملخ�س�سة  �مل����و�د يف  وت��خ��زي��ن 

�ملظهر �لعام و�سحة و�سالمة �أفر�د �ملجتمع.
ب�سرورة  �ملجتمع  �أف����ر�د  ت��وع��ي��ة  �إىل  �حل��م��ل��ة  وه��دف��ت 
و�أهمية �للتز�م بالقو�نني �ملعمول بها يف �إمارة �أبوظبي 
للمحافظة على �ملظهر �لعام، وتقدمي خدمات جمتمعية 
�ل��ب��ي��ئ��ة و�ل�سحة  ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى  وت���وع���وي���ة م��ت��ن��وع��ة 

و�ل�سالمة �لعامة، وكذلك تعزيز �لتو��سل بني �لبلدية 
وكافة �سر�ئح و�أفر�د �ملجتمع.

�لتوعوية  �ملن�سور�ت  من  �لعديد  ن�سر  �حلملة  و�سهدت 
عرب ح�سابات �لبلدية على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي 
وتطبيق "فريجنا"، حلث �جلمهور على �لهتمام باملظهر 
�لعام و�حلفاظ عليه من تكدي�ض �لأثاث �مل�ستعمل على 
�لأر�سفة و�أمام �ملحالت �لتجارية ويف �ل�ساحات �لعامة، 
بهذ�  �ملتعلقة  ل��ل��ق��و�ن��ني  �لم��ت��ث��ال  ب��اأه��م��ي��ة  و�ل��ت��وع��ي��ة 
�لأثاث  وتخزين  �مل��و�د  من  �لتخل�ض  و���س��رورة  �ل�ساأن، 
ت�سمنت  كما  و�ملعتمدة،  �ل�سحيحة  بالطرق  �مل�ستعمل 
لتوعية  �لق�سرية  �لن�سية  �لر�سائل  من  �لكثري  �إر�سال 

�لفئات �مل�ستهدفة.

•• اأبوظبي- وام: 

�ن�سمت جامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا للربنامج 
�لعاملي لتبادل �لطلبة يف جمال �لهند�سة وهو برنامج 
بهدف منح   1995 عام  تاأ�س�ض  �لطلبة  لتبادل  دويل 
يف  �لدر��سة  فر�سة  �لهند�سة  يف  �لبكالوريو�ض  طلبة 

جامعات مرموقة من جميع �أنحاء �لعامل.
ت�سنيفا يف  �لأعلى  و�نطالقا من كون جامعة خليفة 
دولة �لإمار�ت و�لر�ئدة يف �ملنطقة يف جمالت �لتعليم 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�لهند�سة  �ل��ع��ل��وم  ع��ل��ى  ت��رك��ز  �ل��ت��ي 
و�لريا�سيات تن�سم جامعة خليفة ملجموعة �ملوؤ�س�سات 
يف  �لتكنولوجية  نانيانغ  كجامعة  �لدولية  �لتعليمية 
�لوليات  يف  للتكنولوجيا  جورجيا  ومعهد  �سنغافورة 
�ملتحدة وجامعة ديلفت للتكنولوجيا يف هولند� �إ�سافة 

جلامعة ملبورن �لأ�سرت�لية.
وبان�سمامها لالحتاد �لعاملي لتبادل �لطلبة يف جمال 
من  ع�سو  �أول  خليفة  جامعة  بذلك  ت�سبح  �لهند�سة 

دولة �لإمار�ت ومن دول �خلليج.
�لتعليم  يف  �لطلبة  لتبادل  �لعاملي  �لحت���اد  وي�ساهم 
�لهند�سي يف تبادل 250 �إىل 300 طالبا وطالبة كل 
عام ي�سكلون ما يزيد على 70 ع�سو� م�ساركا من �أكرث 

من 20 دولة حول �لعامل.
يف هذه  �ل���در�����س���ة  �لحت�����اد  �أع�����س��اء  للطلبة  ومي��ك��ن 
�أو ل�سنة  �أك��ادمي��ي و�ح���د  �ل��دول��ي��ة لف�سل  �جل��ام��ع��ات 
و�ح����دة وي��ت��م �ح��ت�����س��اب �ل���درج���ات �لأك���ادمي���ي���ة �لتي 
من  �لعاملية  �لتعليم  موؤ�س�سات  يف  عليها  يح�سلون 

�إمتامهم  بعد  �لأ�سلية  جامعتهم  �إىل  حتويلها  خالل 
للف�سل �لأكادميي بنجاح.

كع�سو  م�ساركتها  �إط����ار  يف  خليفة  ج��ام��ع��ة  و���س��ت��ق��وم 
يف ه���ذ� �لحت����اد ب��ت��وف��ري ف��ر���ض �إ���س��اف��ي��ة ت�����س��اه��م يف 
�لدولية  �لتعليم  جت��ارب  وتعزيز  �ملعرفة  �أف��ق  تو�سيع 
بالرتحيب  نف�سه  �لوقت  يف  �ستقوم  كما  �لطلبة  لدى 
بالطلبة من �أع�ساء �لحتاد من كافة �أنحاء �لعامل يف 
�ل�سعيبي  �أحمد  �لدكتور  وق��ال  رح��اب جامعة خليفة. 
و�لطالبية يف  �لأكادميية  للخدمات  �أول  رئي�ض  نائب 
خليفة  جامعة  طلبة  �إ�سر�ك  "يعترب  خليفة:  جامعة 
�لأهمية  غاية  يف  �أم��ًر�  �لدولية  و�لبحوث  �لتعليم  يف 
�ملهار�ت  ع��ل��ى  ت��رك��ز  �ل��ت��ي  �جل��ام��ع��ة  ل��روؤي��ة  بالن�سبة 
للم�ساهمة  �لطلبة  �إع��د�د  يف  ت�ساهم  �لتي  و�خل��رب�ت 
يف �لقت�ساد �لعاملي و توؤكد بر�مج تبادل �لطلبة �لتي 
تعقدها �جلامعة مع �أف�سل �جلامعات �لعاملية حر�سها 
على �لرتقاء مبكانة طلبة جامعة خليفة على �ل�سعيد 

�لعاملي".
برفد  �ل���دول���ة  خ����ارج  �ل���در�����س���ة  "ت�ساهم  و�أ�����س����اف: 
�لطلبة باملهار�ت �ملتميزة و�لفريدة من نوعها نتيجة 
�نخر�طهم مبجموعة متنوعة من �خلرب�ت �لتعليمية 
�لتحديات  مو�جهة  يف  دوره��م  تعزز  و�لتي  و�لثقافية 
�ل�سياق  هذ�  ويف  �لدر��سة  وقاعات  دولهم  �إط��ار  خ��ارج 
يعترب �ن�سمام جامعة خليفة لع�سوية �لحتاد �لدويل 
لتبادل �لطلبة يف جمال �لهند�سة �ملرموق قفزة نوعية 
حلول  لإي��ج��اد  و�إع���د�ده���م  �لطلبة  تطوير  جم��ال  يف 

لتحديات �مل�ستقبل".

حممد بن زايد ي�صدر قرارًا بت�صكيل جمل�س اإدارة جديد لغرفة جتارة و�صناعة اأبوظبي
 الأع�صاء اجلدد ميثلون اأكرث من 15 قطاعًا اقت�صاديًا اأ�صا�صيًا لتفعيل دور القطاع اخلا�س يف الإمارة

•• اأبوظبي -وام:

�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  �أ�����س����در 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى  عهد 
�ملجل�ض  رئ��ي�����ض  �مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت 
قر�ر�ً  �أب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  �لتنفيذي 
جديد  �إد�رة  جم��ل�����ض  ب��ت�����س��ك��ي��ل 
�أبوظبي،  و�سناعة  جت���ارة  لغرفة 
برئا�سة عبد �هلل حممد �ملزروعي، 
و�لدكتور علي بن حرمل �لظاهري 
�أول لرئي�ض �ملجل�ض ويو�سف  نائباً 
كما  ثانياً،  نائباً  �ل��ق��ادر  عبد  علي 
�أن يكون م�سعود  �لقر�ر على  ن�ض 
�سندوٍق  �أم�����نَي  �مل��ح��ريب��ي  رح��م��ة 
نائَب  �ل��رم��ي��ث��ي  غ���م���ر�ن  و���س��ع��ي��د 

�أمنِي �سندوق.
كاًل  ع�سويته  يف  �ملجل�ض  وي�سم 
�ل�سديقي،  حم��م��د  ج��ا���س��م  م���ن 
و����س���ع���ي���د ����س���ل���ط���ان �ل����ظ����اه����ري، 
�لفهيم،  ع����ب����د�ل����ك����رمي  وخ�����ال�����د 
و�سام�ض  �ل��ك��ت��ب��ي،  �سيف  وخليفة 
و�أح���م���د خليفة  �ل���ظ���اه���ري،  ع��ل��ي 
وع��الء حممد عريقات،  �مل��ه��ريي، 
وم���روة  �ل��ذي��اب��ي،  �سفيق  وط����الل 
ع��ب��د�هلل �مل��ن�����س��وري، ون���ور حممد 
�لتميمي، وخديجة علي �لعامري، 
وب�سام  ث����اب����ت،  ح�����س��ني  وج���ا����س���م 
�أدي������ب ج���ل���م���ري�ن، وف�������وؤ�د فهمي 
دروي�������ض، وح����امت حم��م��د دوي����د�ر، 
وخالد �أنيب، ويا�سر ن�سر زغلول، 
وو���س��ي��م حم��م��د �حل��ل��ب��ي، وعامر 
�سعيب،  ب�سر  و�سيد  قاقي�ض،  فايز 
لي�سلي  و�أل������ن  م��ي��ق��ات��ي،  ور���س��ي��د 
�أول�سون،  ماغنو�ض  وك��ارل  �سميث، 

و�إليا�ض نبيل حبيب.
�أغلبية  �جل����دد  �لأع�����س��اء  ومي��ث��ل 
يف  �ملختلفة  �حل��ي��وي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 
�لإمارة، بهدف �سمان متثيل ودعم 
و�لتي  �أحجامها  بكافة  �ل�سركات 
ت��ت��خ��ذ م��ن �إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي مقر�ً 
لها، ومتكني غرفة جتارة و�سناعة 
�أبوظبي من حتقيق روؤيتها بتفعيل 
ل��ي��ك��ون له  �ل��ق��ط��اع �خل���ا����ض  دور 
�لفعال على �ل�سعيد �ملحلي  �لأثر 
و�لإق��ل��ي��م��ي و�ل��ع��امل��ي، م��ن خالل 
تطوير وتنظيم �ل�سوؤون �لتجارية 
تناف�سية  من  و�لرفع  و�ل�سناعية، 
وتو�سيع  �لأعمال  قطاع  موؤ�س�سات 
نطاق �لفر�ض �أمامهم، مبا ي�ساهم 
يف  �مل�ستد�مة  �لتنمية  حتقيق  يف 
�لإم��ارة ويعزز مكانتها �لر�ئدة يف 

م�����س��ت��م��دة م���ن 15 دول����ة ع���رب 5 
قار�ت. وت�سل ن�سبة متثيل �لقطاع 
ن�سبة  وتبلغ   50% �إىل  �خل��ا���ض 
�أع�ساء �ملجل�ض من مو�طني �لدولة 
�لقطاعات  تتعدى  كما   .57%

�لأعمال  �أن�سطة  ممار�سة  �سهولة 
وحتفيز منو �ل�سركات.

وبناًء على �لت�سكيل �جلديد ميثل 
وم���دي���ر�ً  23 م��وؤ���س�����س��اً  �مل��ج��ل�����ض 
قيادية  بخرب�ت  ورئي�ساً  تنفيذياً 

�لقت�سادية �لتي ميثلها �لأع�ساء 
�أ���س��ا���س��ي��اً من  �جل����دد 15 ق��ط��اع��اً 
�سمنها �خلدمات �ملالية و�لرعاية 
�للوج�ستية  و�خل��دم��ات  �ل�سحية 
و�ل�سناعة  و�ل��زر�ع��ة  و�لت�سالت 

جمالت  وت�سمل  و�لتكنولوجيا. 
�أعمالهم �ل�سركات �لعامة �ملدرجة 
متعددة  �ل�����س��رك��ات  وجم���م���وع���ات 
�لعائلية  و�ل�����س��رك��ات  �جل��ن�����س��ي��ات 

و�ل�سركات �لنا�سئة.

طرق دبي تعدل مواعيد ت�صغيل 3 من خطوط الفريي اعتبارا من اأم�س
•• دبي -وام: 

يف  و�ملو��سالت  �لطرق  هيئة  �أعلنت 
ت�سغيل  مو�عيد  يف  تعديل  عن  دب��ي 
�عتبار� من  �لفريي  3 من خطوط 
حت�سني  �إىل  تهدف  خطوة  يف  �أم�ض 
�خل���دم���ات �ملُ���ق���ّدم���ة ل��ل��ج��م��ه��ور من 
خمتلف �سر�ئح �ملجتمع مبا يتنا�سب 
و�لطلب على هذه �خلدمة بالإ�سافة 
لهذه  �لت�سغيلية  �لكفاءة  تعزيز  �إىل 
على  �ل��ت��ع��دي��ل  وي�سمل  �خل��ط��وط. 
م��و�ع��ي��د خ��دم��ة ف���ريي دب���ي ثالثة 
�سيكون  كالتايل:  و�سيكون  خطوط 
FR1 مارينا  ت�سغيل �خلط  موعد 
�لغبيبة  �مل���ائ���ي���ة،  دب����ي  ق���ن���اة  م�����ول، 
م�ساء   5:15 �ل�ساعة  يف  وبالعك�ض 
�سباحا   11:00 �ل�ساعة  من  ب��دل 
و�ل�ساعة  1:00ظهر�  و�ل�����س��اع��ة 

�ل�ساعة  م��ن  ب���دل  ع�����س��ر�   4:00
�لأي������ام.  وجل��م��ي��ع  م�����س��اء   5:00
و�سيكون ت�سغيل �خلط FR4، وهو 
منطقة  م��ن  �سياحية  رح���الت  خ��ط 

�لأي������ام.  وجل��م��ي��ع  م�����س��اء   6:30
و����س���ي���ك���ون م���وع���د ت�����س��غ��ي��ل �خلط 
�سياحية  رحالت  خط  وهو   ،FR3
�ل�ساعة  يف  �ل��غ��ب��ي��ب��ة،  حم��ط��ة  م���ن 

 4:00 �ل�����س��اع��ة  م�����ول، يف  م��اري��ن��ا 
بدل  م�ساء   7:30 و�ل�ساعة  ع�سر� 
من �ل�ساعة 3:00 ع�سر� و�ل�ساعة 

م�ساء.  5:00

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ �ملالك: بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملال
 طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم: 346961  بتاريخ: 2021/03/15
با�سم   : �إف �إن �سي �إنرتنا�سيونال بي يف

وعنو�نها : ريجك�سرت�تويج 7، 3316 �إي �إي دوردريخت، هولند�
وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35

خدمات متاجر �لبيع بالتجزئة و�لبيع باجلملة على �خلط مبا�سرة )�لنرتنت( يف جمالت م�ستح�سر�ت مو�د 
�لتجميل، و�ملو�د �لعطرية و�لعطور، و�لعالج بالرو�ئح �أو �لعطور، و�ل�سموع و�لعناية بال�سعر؛ خدمات متاجر 
�لبيع بالتجزئة و�لبيع باجلملة يف جمالت م�ستح�سر�ت مو�د �لتجميل، و�ملو�د �لعطرية و�لعطور، و�لعالج 

بالرو�ئح �أو �لعطور، و�ل�سموع و�لعناية بال�سعر.
�لأبي�ض  �ل��ل��ون  �إىل  �لتظليل  م��ن  ت���درج  م��ع  �أرج����و�ين  رذ�ذ  ت�سميم  م��ن  �ل��ع��الم��ة  تتكون  �ل��ع��الم��ة:  و���س��ف 
�لأرج���و�ين  �لن�ض  ي��وج��د  �لت�سميم  ي�سار  على  و�مل�سخة؛  �ل��زج��اج��ة  م��ن  �لعليا  �ليمنى  �ل��ز�وي��ة  يف  يظهر 

."FRAGRANCE.COM"
�ل�سرت�طات: ل يوجد

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك، �ن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
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اأخبـار الإمـارات
�صرطة راأ�س اخليمة ت�صتقبل 6494 ات�صال خالل عطلة العيد

•• راأ�س اخليمة -وام: 

ثمن �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي قائد عام 
و�لتز�مهم  �ملجتمع  �أف��ر�د  تعاون  ر�أ���ض �خليمة  �سرطة 
ب��الإج��ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة و�لوقائية خالل عطلة عيد 
�لأ���س��ح��ى �مل��ب��ارك مم��ا ك���ان ل��ه �أك���رب �لأث����ر يف تعزيز 
يف  و�لأم���ان  �لأم��ن  حلفظ  �لهادفة  �ل�سرطية  �جلهود 

ربوع �لإمارة.
�ل��ب��ن��اء مع  �أن ت��ع��اون �جل��م��ه��ور  �ل��ل��و�ء �لنعيمي  و�أك���د 
دورية   102 يف  ت��وزع��و�  �لذين  �ل�سرطة  رج��ال  جهود 
وعند  و�لأ���س��و�ق  �حليوية  و�لطرقات  �ملناطق  كافة  يف 

م�سليات وم�ساجد �لعيد لعب دور� حموريا يف حتقيق 
تعزيز  ويف  �لعطلة  �أي����ام  خ���الل  �مل���روري���ة  �لن�سيابية 
ر�أ�����ض �خليمة،  �إم����ارة  ع��ل��ى م�ستوى  �لأم��ن��ي��ة  �حل��ال��ة 
�لتي  �ل�ساهرة  �لعيون  بجهود  نف�سه  �لوقت  يف  م�سيد� 
بذلت كل جهد ممكن للحفاظ على �سالمة وممتلكات 

�ملو�طنني و�ملقيمني.
وعلى �سعيد مت�سل ��ستقبلت غرفة �لعمليات �ملركزية 
24 من  وحتى   19 من  �لفرتة  يف  �ت�ساًل   6494
�لأ�سحى  ع��ي��د  عطلة  ���س��ادف��ت  �ل��ت��ي  �جل����اري  �ل�سهر 
�لطو�رئ  لرقم  �ل���و�ردة  �لبالغات  ع��دد  وبلغ  �مل��ب��ارك. 
ب��الغ��ا مت   6270 �مل����ذك����ورة  �ل���ف���رتة  خ����الل   999

جت�سد  �سورة  يف  �ملحدد  �لوقت  خ��الل  لها  �ل�ستجابة 
ر�أ���ض �خليمة  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  حر�ض منت�سبي 
و�سمان  �لبالغة  لالت�سالت  �ل�ستجابة  �سرعة  على 
توجيه جهات �لخت�سا�ض �ل�سرطية �ملعنية لتقدمي يد 
�لعون و�مل�ساعدة للمبلغني باأ�سرع وقت ممكن حتقيقا 
�لهادفة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ل����وز�رة  �ل�سرت�تيجية  ل��الأه��د�ف 

ل�سمان �ل�ستعد�د و�جلاهزية يف مو�جهة �لأحد�ث.
وبالإ�سافة �إىل تلقي مركز �لت�سال �ملوحد عرب �لرقم 
�لطارئة خالل عطلة  مكاملة غري   224 لعدد   901
عيد �لأ�سحى �ملبارك ت�سمنت ��ستف�سار�ت متنوعة مت 

�ل�ستجابة لها يف حينها.

النيابة العامة للدولة تو�صح عقوبة جرمية التهديد 
•• اأبوظبي-وام:

�أو�سحت �لنيابة �لعامة للدولة من خالل مادة فيلمية ن�سرتها على ح�ساباتها يف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي عقوبة 
جرمية �لتهديد . و�أ�سارت �لنيابة �لعامة �إىل �أنه طبقا للمادة 351 من قانون �لعقوبات �لحتادي يعاقب بال�سجن 
مدة ل تزيد على �سبع �سنو�ت من هدد �آخر كتابة �أو �سفاهة بارتكاب جناية �سد نف�سه �أو ماله �أو �سد نف�ض �أو مال 
غريه �أو باإ�سناد �أمور خاد�سة بال�سرف �أو �إف�سائها ، وكان ذلك م�سحوبا بطلب �أو بتكليف باأمر �أو �لمتناع عن فعل �أو 

مق�سود به ذلك.
كما ن�ست �ملادة 352 ِمن ذ�ت �لقانون على �نه يعاقب باحلب�ض من هدد �آخر بارتكاب جناية �سد نف�سه �أو ماله �أو �سد 

نف�ض �أو مال غريه �أو باإ�سناد �أمور خاد�سة لل�سرف �أو �لعتبار �أو �إف�سائها يف غري �حلالت �ملبينة يف �ملادة �ل�سابقة .
و�أخري� و طبقا للمادة 353 كل من هدد �آخر بالقول �أو بالفعل �أو بالإ�سارة كتابة �أو �سفاهة �أو بو�ساطة �سخ�ض �آخر 
�أو بغر�مة ل تزيد على ع�سرة  يف غري �حلالت �ملبينة يف �ملادتني �ل�سابقتني يعاقب باحلب�ض مدة ل تزيد على �سنة 

�آلف درهم.

�صرطة ال�صارقة تنجز 1963 معاملة خالل عيد الأ�صحى

ُتنظم دورته اخلام�سة يف الفرتة بني 
املقبل  اأغ�سط�س  و25   1

ال�صارقة للتدريب الإعالمي يعلن عن فتح 
باب الت�صجيل يف برنامج اإعالمي امل�صتقبل

•• ال�شارقة-وام:

�لتابعة  �لذكية  وقنو�تها  �ملتعاملني  �إ�سعاد  مر�كز  �أجن��زت 
خالل  معاملة  �ل�سارقة  1963  ل�سرطة  �لعامة  للقيادة 
وتنوعت  �جل������اري  ي��ول��ي��و   23 ح��ت��ى   19 م���ن  �ل���ف���رتة 
�مل��ع��ام��الت م���ا ب���ني خ��دم��ات ���س��رط��ي��ة وخ���دم���ات مرورية 

وخدمات �ملوؤ�س�سة �لعقابية و�لإ�سالحية.
و�أكد �لنقيب �أحمد ح�سن �ملطرو�سي رئي�ض ق�سم �ل�سعادة 
ب�سرطة �ل�سارقة �أن �ملعامالت �لتي �أجنزتها مر�كز �إ�سعاد 
16 مركز�  و�لبالغ عددها  �لإم��ارة  �ملنت�سرة يف  �ملتعاملني 
ج�����س��دت �ل����دور �ل��ك��ب��ري �ل����ذي ي��ق��وم ب��ه م��وظ��ف��و �لقيادة 
�إ�سعاد �ملتعاملني من مو�طنني ومقيمني و مبا  �لعامة يف 
مع  �ملن�سجمة  �ل�سارقة  �سرطة  و�أه����د�ف  توجهات  ي��دع��م 
�إىل تعزيز  �لر�مي  �لد�خلية  �لهدف �ل�سرت�تيجي لوز�رة 
�إجمايل  �أن  و�أو�سح  �ملقدمة.  باخلدمات  �ملتعاملني  �سعادة 

�مل��ع��ام��الت �ل��ت��ي �أجن���زت خ��الل عطلة عيد �لأ���س��ح��ى بلغ 
 1963  معاملة منها 1433 معاملة ذكية عرب تطبيقات 
�سرطة �ل�سارقة �لذكية  و530 معاملة �أُجنزت ح�سورياً يف 
�ملتعاملني.. مثنيا على جهود ودور موظفي  �إ�سعاد  مر�كز 
�لتي  �ل�سارقة  ل�سرطة  �لأمامية  �لو�جهة  كونهم  �مل��ر�ك��ز 
تعترب �لأهم يف ��ستقبال و�إ�سعاد �ملتعاملني بال�سورة �لتي 
تعك�ض حر�ض �لقيادة �لعامة ل�سرطة �ل�سارقة على تقدمي 
ودعا  وي�����س��ر.  �سهولة  بكل  للمتعاملني  �خل��دم��ات  �أف�����س��ل 
بالتد�بري  باللتز�م  �ملر�كز  مرتادي  و�ملتعاملني  �ملوظفني 
�إىل  �لحرت�زية مبا ي�سمن �سالمة و�سحة �ملجتمع لفتاً 
�أن كافة خدمات مر�كز �إ�سعاد �ملتعاملني متاحة عرب قنو�ت 
�لإلكرتوين  �مل��وق��ع  يف  �ملتمثلة  �ل��ذك��ي��ة  �ل�����س��ارق��ة  �سرطة 
�لذكي  و�لتطبيق   www.shjpolice.gov.ae
" Sharjah Police" �ملتوفر عرب  �ل�سارقة  ل�سرطة 

تطبيقات �لهو�تف �لذكية.

•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلن مركز �ل�سارقة للتدريب �لإعالمي، �لتابع لهيئة �ل�سارقة لالإذ�عة 
�لتدريب  برنامج  يف  )�لأح��د(  �أم�ض  �لت�سجيل  باب  فتح  عن  و�لتلفزيون 
تقام  �ل��ت��ي  �خل��ام�����س��ة  ب��دورت��ه  �مل�ستقبل"،  "�إعالمي  �مل��ج��اين  �ل�سيفي 

فعالياتها خالل �لفرتة من 1 وحتى 25 �أغ�سط�ض �ملقبل.
بني  �لعمرية  �لفئة  من  �لنا�سئة  ي�ستقطب  �لربنامج  �أن  �ملركز  و�أو���س��ح 
16 عاماً، وي�ستمر �لت�سجيل �أ�سبوعاً، وذلك عرب �ملوقع �لإلكرتوين  10و 
https://smtc.sba. :خلا�ض بهيئة �ل�سارقة لالإذ�عة و�لتلفزيون�

 net.ae/participant/registeration
ب��ع��د( ع��رب تطبيق  �ل��ربن��ام��ج )ع���ن  ب��ت��ق��دمي  �أن���ه �سي�ستمر  وذك��ر�مل��رك��ز 
فيما  �ملتبعة  �لح��رت�زي��ة  ب��الإج��ر�ء�ت  �لتز�ماً  "زووم"،  �ملرئي  �لت�سال 
�أن  19"، على  "كوفيد  �مل�ستجد  �نت�سار فريو�ض كورونا  يتعلق مبو�جهة 

يتم �عتماد عدد �ملتدرينب خالل �أ�سبوع �لت�سجيل.
من  �أك��ف��اء  م��درب��ون  يقدمه  �مل�ستقبل" �ل��ذي  "�إعالمي  برنامج  ويهدف 
�ل���ك���و�در �ل��ع��ام��ل��ة يف �ل��ه��ي��ئ��ة، �إىل ت��ع��ري��ف �مل�����س��ارك��ني ب��اأ���س��ا���س��ي��ات �لعمل 
تنمية  �إىل  بالإ�سافة  �ملجتمع،  يف  �لتنموي  ودوره  و�أهميته  �لإع��الم��ي 
�لإلقاء  مثل  و�لتلفزيوين  �لإذ�ع��ي  �لإعالمي  �لعمل  فنون  يف  مهار�تهم 
�أم����ام �جلمهور،  و�ل��ت��ح��دث  �جل�����س��د  ول��غ��ة  �ل�����س��وت��ي  و�لأد�ء  و�ل��ت��ق��دمي 
�لرقمي  و�لإع���الم  �لإب��د�ع��ي��ة  �لكتابة  م��ه��ار�ت  على  تدريبهم  جانب  �إىل 
�لعمل  و�لفني من  �لتقني  �لإعالمي وكذلك �جلانب  �لعمل  و�أخالقيات 

�لإعالمي .

اأوق��اف دب��ي تنف��ذ 12 م�ص��روعا وقفي�ا من��ذ 2018
•• دبي -وام:

و�سوؤون  �لأوق��اف  موؤ�س�سة  نفذت 
م�سروعا   12 دب����ي  يف  �ل��ق�����س��ر 
بني  �ملمتدة  �لفرتة  خالل  وقفيا 
 2021 �ل��ع��ام  �ىل   2018 ع���ام 
ومبان  �مل�����س��اج��د  �أوق�������اف  ���س��م��ل 
مت  و�إن�����س��ان��ي��ة  وتعليمية  وق��ف��ي��ة 
�لتربعات  �أم����و�ل  م��ن  ت�سييدها 
و�ل��ت��ع��وي�����س��ات وحم��ف��ظ��ة �إع����ادة 

�لإعمار.
�إد�رة  جم��ل�����ض  �ج��ت��م��اع  وخ�����الل 
�لعام  خ����الل  �ل��ث��ال��ث  �مل��وؤ���س�����س��ة 
ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة عي�سى  �جل����اري 
ع��ب��د�هلل �ل��غ��ري��ر رئ��ي�����ض جمل�ض 

بوقف �سقيا �ملاء.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ����س���ع���ادة علي 
ملوؤ�س�سة  �ل���ع���ام  �لأم������ني  �مل���ط���وع 
�لأوق���اف و���س��وؤون �لق�سر يف دبي 
تعزيز  على  حري�سة  �ملوؤ�س�سة  �إن 
ون�سر  �لإم���ارة  يف  �لوقف  مفهوم 
�لوعي باأهميته يف خدمة �ملجتمع 
و�لعلمية  �ل��دي��ن��ي��ة  ب���امل���ج���الت 
بحر�ض  ...م���ن���وه���ا  و�ل�����س��ح��ي��ة 
�لتقنيات  ت�سخري  على  �ملوؤ�س�سة 
مبا  �لتو��سل  وو�سائل  �حلديثة 
ي�سهم يف �لتي�سري على �لو�قفني 

لإنهاء �إجر�ء�تهم.
�ملوؤ�س�سة  �أن  �مل����ط����وع  و�أ������س�����اف 
م�سروعاتها  تنفيذ  م��ن  �ن��ت��ه��ت 

و�طلع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ق��ي��د  م�����س��اري��ع 
م�ساريع خا�سعة   6 على  �ملجل�ض 
م�ساريع   8 جانب  �إىل  لل�سيانة 

قيد �لدر��سة.
وت�����ن�����اول �لج����ت����م����اع �إج���������ر�ء�ت 
حتديث وتعديل �لتطبيق �لذكي 
�خلا�ض  �لإل�����ك�����رتوين  و�مل����وق����ع 
�لقطاع  ي���خ���دم  مب���ا  ب��امل��وؤ���س�����س��ة 
�لوقفي وي�سهم يف زيادة �خلدمات 

�للكرتونية للمتعاملني.
كما �طلع �لجتماع على خمرجات 
�أو�سحت  و  �لعمل �خلريي  جلنة 
نحو  دعمت  �ملوؤ�س�سة  �أن  �للجنة 
خالل  �إن�������س���ان���ي���ة  م�����ب�����ادرة   22
�جلاري  �لعام  من  �لأول  �لن�سف 

�أع�ساء  وح�سور  �ملوؤ�س�سة  �إد�رة 
�ملجل�ض  �أع�����س��اء  �ط��ل��ع  �مل��ج��ل�����ض 
وتت�سمن  �ملوؤ�س�سة  م�ساريع  على 
�مل�����س��اري��ع �ل��ت��ي مت �لن��ت��ه��اء من 
 2018 ع�������ام  م����ن����ذ  ت���ن���ف���ي���ذه���ا 
وح��ت��ى م��ن��ت�����س��ف �ل���ع���ام �جل���اري 
�لبدر  م�����س��اج��د  �أوق�������اف  وم��ن��ه��ا 
و�حل�����س��ي��ن��ي و�مل���ط���ار وب���ن مدية 
وفيالت �حلو�سني وح�سن حممد 
وب���ن���اي���ة م���رك���ز �ل����ن����ور و�وق������اف 
�ب��وم��ن��ارت��ني وغ���ز�ل���ة ب��ن��ت وليد 
وب�سام �لدجاين �إ�سافة �ىل وقفي 
"�تعلم" و"�سقيا �ملاء." كما بحث 
�مل�ساريع �جلديدة ومنها  �ملجل�ض 
و6  �لت�سميم  قيد  م�ساريع   4

منها مبادر�ت لعالج �ملر�سى و�سد 
�مل��دي��ون��ات ع��ن �ل��غ��ارم��ني ودعم 
�أ�سحاب �لهمم و�أي�سا �ساهمت يف 
مبادر�ت لدعم �لطالب و�لتعليم 

ومركز �لتوحد.
و�أكد �سعادة عي�سى �لغرير حر�ض 
�لوقف  ت��ن��م��ي��ة  ع���ل���ى  �مل���وؤ����س�������س���ة 
م�سروعات  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  �لإم�������ارة  يف 
عائد  يعظم  مبا  و�سكنية  عقارية 
�لوقف ويحقق �لتنمية �مل�ستد�مة 

يف �لوقف.
و�أ�ساف �لغرير �أن �ملوؤ�س�سة نفذت 
�لعملية  ل��دع��م  وق��ف��ي��ة  م�����س��اري��ع 
�أتعلم  وق���ف  ب��اإن�����س��اء  �لتعليمية 
�لإن�ساين  �لعمل  دع��م  جانب  �إىل 

�لإمارة  �لتنمية يف  دعما خلطط 
حتقيقا  �ل��وق��ف  ع��و�ئ��د  وتعظيم 

على  وتعمل  موعدها  يف  �مل��ق��ررة 
�إ�سافة م�سروعات وقفية جديدة 

لأهد�ف �لو�قفني ودعم م�سارف 
�لوقف �لتابعة للموؤ�س�سة.

•• اأبوظبي-وام:الرئي�س الغيني ي�صتقبل مفت�س عام وزارة الداخلية

نا�سر  �أحمد  �لدكتور  �للو�ء  �ألفا كوندي  �لغيني،  �لرئي�ض  ��ستقبل فخامة 
�لري�سي مفت�ض عام وز�رة �لد�خلية و�لوفد �ملر�فق.

ومت خالل �للقاء بحث �سبل تعزيز �لعالقات بني غينيا ودولة �لإمار�ت يف 
�ملجالت �ل�سرطية و�لأمنية.

�ل�سديقتني،  �لدولتني  بني  �لعالقات  عمق  �لغيني  �لرئي�ض  فخامة  و�أّك��د 
دولة  قيادة  �إىل  و�سعباً  قيادة  �لري�سي حتيات بالده  �للو�ء  وحّمل فخامته 

�لإمار�ت ومتنياتهم ل�سعبها دو�م �لنمو و�لزدهار.
كما �لتقى �للو�ء �لري�سي �أثناء زيارته لغينيا معايل �لدكتور �إبر�هيم خليل 
كابا وزير �خلارجية ومعايل �ألربت د�مانتاجن كامار� وزير �لأمن و�حلماية 
�ملدنية، حيث جرى بحث تعزيز �لتعاون يف عدد من �ملجالت ذ�ت �لهتمام 
�مل�ستمرين  و�ل��ت��ع��اون  �لتن�سيق  �أهمية  على  �لتاأكيد  جانب  �إىل  �مل�سرتك 
�ملتعلقة بعمل �ل�سرطة ومكافحة �جلرمية  �لبلدين يف كافة �لق�سايا  بني 

و�لعمل �مل�سرتك �سمن �ملنظمات و�لهيئات �لدولية.
�لدولة  �سفارة  يف  بالأعمال  �لقائم  �حلو�سني  خالد  �لإم��ار�ت��ي  �لوفد  �سم 
�لعمليات  �إد�رة  مدير  �حلمادي  خاطر  يو�سف  حمد  و�ل��ر�ئ��د  كوناكري  يف 

�لدولية بوز�رة �لد�خلية، وعدد من �مل�سوؤولني.

بدبي  2021 واإبداع  ثقافة  �صيفنا  �صمن  والتعلم  الرتفيه  من  اأ�صابيع   4
�ل�سيقة  �مل�����س��اب��ق��ات  ع���ن  ف�����س��اًل 
وج��ول��ة �ف��رت����س��ي��ة يف رب���وع حتا 
�ل�سعوب  ث��ق��اف��ات  �إىل  ف  و�ل��ت��ع��رُّ

حول �لعامل.
و�إبد�ع"  ثقافة  "�سيفنا  ويختتم 
و�لفعاليات  "�لرب�مج  ب��اأ���س��ب��وع 
 28 ح���ت���ى   22 م����ن  �ملتنوعة" 
للم�ساركني  يتيح  �لذي  �أغ�سط�ض 
بالت�سويق  ز�خرة  تعليمية  جتربة 
�ألعاب  وت�سميم  تكنولوجيا  م��ن 
رق��م��ي��ة وع���ل���وم �ل��ف�����س��اء م�����رور�ً 
مب�سرح �لعر�ئ�ض و�سناعة �لأفالم 
�ل�سحية  �لأط�����ب�����اق  وحت�������س���ري 
و�ل��ر���س��م ب��اخل��ي��وط وغ��ريه��ا من 

�لأن�سطة �لهادفة.

تركز  متنوعة  فنية  ور���س��ات  فيه 
�لفنية  م��ه��ار�ت��ه��م  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
خاللها  وي��ت��ع��ل��م��ون  و�لإب���د�ع���ي���ة 
ب��ت��ق��ن��ي��ات خمتلفة  �ل��ر���س��م  ف��ن��ون 
و���س��ن��ع �ل��دم��ى و�ل���وج���وه �ملعربة 
�ملبتكرة  �ل���ف���ن���ي���ة  و�لأ�������س������ك������ال 
و�ل�سل�سال �مللون با�ستخد�م مو�د 
ومتوفرة  �ل��ت��دوي��ر  لإع����ادة  قابلة 
يف �ملنزل و�لأوريغامي و�لت�سميم 
وزر�ع����ة �ل��ب��ذور وغ��ريه��ا �لكثري 
و�ملمتعة  �ل��ه��ادف��ة  �لأن�����س��ط��ة  م��ن 
من  متخ�س�سة  ك����و�در  ب��اإ���س��ر�ف 

�ملكتبات.
�أم��ا �لأ���س��ب��وع �ل��ث��اين م��ن 8 حتى 
ح���ول  ف����ي����دور  �أغ�������س���ط�������ض   14

باأن�سطة  وي���ح���ف���ل  "�لآد�ب" 
ق��ر�ئ��ي��ة ث��ري��ة ت��ن��م��ي ل��دي��ه��م فن 
ور�ض  وت�ساحبها  �لق�س�ض  �سرد 
تعلُّم  �إىل  �إ����س���اف���ة  ي���دوي���ة  ع��م��ل 
و�سناعة  �ل��ع��رب��ي  �خل����ط  ف���ن���ون 
بعرو�ض  و�ل��ت��م��ت��ع  رق��م��ي��ة  ق�����س��ة 
لأفالم �سامتة و�لكتابة �لإبد�عية 
�لأدبية  �لأن�����س��ط��ة  م���ن  وغ���ريه���ا 
�مل��ن��ت��ق��اة ب��ع��ن��اي��ة. يف ح���ني ي���دور 
�لأ�سبوع �لثالث من 15 �إىل 21 
"�لرت�ث  حم���ور  ح���ول  �أغ�سط�ض 
يف  ���س��ي��اأخ��ذه��م  �ل����ذي  و�ملتاحف" 
�لإمار�تي  ب��ال��رت�ث  غنية  رح��ل��ة 
من �ألعاب �سعبية و�أطباق تقليدية 
وثقافية  تر�ثية  وم��و�ق��ع  و�أل��غ��از 

•• دبي -وام:

�لتي  �ل�����س��ي��ف��ي  �مل���خ���ي���م  ي����زخ����ر 
يف  و�لفنون  �لثقافة  هيئة  تنظمه 
�سعار  حت��ت  للثقافة"  "دبي  دب��ي 
"�سيفنا ثقافة و�إبد�ع" يف �لعطلة 
�لفرت��سية  بن�سختيه  �ل�سيفية 
و�لفعلية د�خل �ملكتبات يف �لفترتة 
�ملقبل  �أغ�سط�ض   28 �إىل   1 من 
بباقة غنية من �لأن�سطة �ملبتكرة 
رحلة  يف  بال�سغار  �ستنطلق  �لتي 
��ستك�سافية برحاب �لفنون و�لأدب 
و�لرت�ث و�لتكنولوجيا و�لت�سلية.

وعلى مد�ر 4 �أ�سابيع �أعّدت �إد�رة 
�ملكتبات �لعامة يف "دبي للثقافة" 

�أج������و�ًء ت��رف��ي��ه��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة تعزز 
م��ع��ارف �ل�����س��غ��ار و�ل��ي��اف��ع��ني من 
وترتقي  ���س��ن��ة   18 �إىل   3 ع��م��ر 
طيف  عرب  �لإب��د�ع��ي��ة  مبهار�تهم 
�ملتخ�س�سة  �ل���ور����ض  م��ن  م��ت��ن��وع 
جل�سات  �إىل  �إ����س���اف���ًة  و�مل��ب��ت��ك��رة 
م��وزع��ة على  وور����ض عمل ملهمة 
ف�����روع م��ك��ت��ب��ات دب����ي �ل���ع���ام���ة يف 
�لر��سدية و�ملنخول و�ل�سفا وهور 

�لعنز و�أم �سقيم و�لطو�ر وحتا.
وخ�����س�����س��ت " دب�����ي ل��ل��ث��ق��اف��ة " 
�لأ�سابيع  من  �أ�سبوع  لكل  حم��ور�ً 
�لأربعة حيث يدور �لأ�سبوع �لأول 
حول  �أغ�����س��ط�����ض   7 �إىل   1 م���ن 
�مل�ساركني  وي��ن��ت��ظ��ر  "�لفنون" 
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العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/1004931 

CN للخدمات رخ�سة رقم:3027392 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ونك�ض 

CN للتجارة �لعامة رخ�سة رقم:1999264 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/جود  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كري لال�ست�سار�ت �لد�رية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:3863332 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/بالن  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
 CN بي لل�سيانة و�لديكور  رخ�سة رقم:3829789 

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�سة

�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ل�سرقية 

لتجارة �ملناديل �لورقية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1528210 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سريكل 

CN 24 للتجارة �لعامة رخ�سة رقم:3754146 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/غولدن 

�ستون للنقليات و�ل�سيانة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:2830201 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/د�بيت�ض 

ريليف جلف لالجهزة �لطبية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:2913252 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�و�سان  بان  �لتنمية �لقت�سادية  د�ئ���رة  تعلن 

�سايرب كالود لتقنية �ملعلومات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2687507 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
لزياء  �لنعيمي  بخيت  �ل�س�����ادة/خياط  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�سيد�ت رخ�سة رقم:1115983 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �سامل عبد�هلل على �لكندى %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف كنه على حممد �لنعيمى
تعديل �إ�سم جتاري من/ خياط بخيت �لنعيمي لزياء �ل�سيد�ت

BAKHTI AL NUAIMI LADIES FASHION TAILORS

�إىل/ خياط فريك �ستايل لل�سيد�ت
  FREAK STYLE LADIES TAILORS

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سالون �بو حمود للرجال

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:1051442 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ذو �لقرنني حممد ��سرف حممد ��سرف %100

تعديل وكيل خدمات / �إ�سافة حمد�ن �سامل حمد ر��سد �لنعيمى
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حمد�ن �سامل حمد ر��سد �لنعيمى

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من/ �سالون �بوحمود للرجال 

ABU HAMOUD GENTS SALON 
�إىل /رومانتيك للع�سائر 
ROMANTIC JUICE

تعديل ن�ساط / �إ�سافة حت�سري و جتهيز �لع�سائر �لطازجة 5630003
تعديل ن�ساط / حذف ق�ض وت�سفيف �ل�سعر و�حلالقة للرجال 9602101

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
�سركة  �لعامة-  للتجارة  �ل�س�����ادة/بي�ست  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�سخ�ض �لو�حد ذ.م.م رخ�سة رقم:2291379 

تعديل �إ�سم جتاري من/ بي�ست للتجاره �لعامه - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م

BEAST GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /�لفر�سان للتجارة �ملعد�ت - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ م م

 AL FORSAN EQUIPMENT TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / حذف جتارة عامة 4690018

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

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
�ل�سيار�ت  غيار  لقطع  �ل�س�����ادة/�ل�سوما  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3843366 

تعديل �إ�سم جتاري من/ �ل�سوما لقطع غيار �ل�سيار�ت 

AL SOMA AUTO PARTS SPARE PARTS 

�إىل /فريوز �ستار لقطع غيار �ل�سيار�ت 

FAIROZ STAR AUTO SPARE PARTS

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

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�إجنيك جلف لإنتاج �لنفط و�لغاز ذ.م.م 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3004307 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / كري�ستوفر فرو�ست من �سريك �إىل مدير

تعديل ن�سب �ل�سركاء / كري�ستوفر فرو�ست من 49 % �إىل 0
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �لد�ره �لعامليه �لمار�تيه للجوده - �سركة �ل�سخ�ض 
 INTERNATIONAL EMIRATES .MANAGEMENT م  م  ذ  �لو�حد 

FOR QUALITY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

KHOJT )PTE.( LTD. ملحدودة� )تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة خوجة )بي تي �إي
 LIGHTHOUSE تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف ليت هاو�ض هولدينج ليمتد

HOLDING LIMITED

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
للمقاولت  �لدولية  �لن�ساء�ت  �ل�س�����ادة/�سركة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1048007 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة عمري ل�ستثمار

OMEIR INVESTMENTS CO. L.L.C

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �ف . �ية. �م. لال�ستثمار ذ م م
F A M Investment Company LLC

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �سركة عمري لال�ستثمار�ت ذ.م.م
OMEIR INVESTMENTS CO. L.L.C

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف فا�ست لتمثيل �ل�سركات
FAST COMPANIES REPRESENTATION

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ل�سم �لتجاري:�أدر�سكو لالإد�رة �لعقار�ت ذ.م.م
�لد�ر  �سركة  مبنى   0،  6 �سم�ض  �لرمي  �لرمي  �ل�سركة:جزيرة  عنو�ن 

�لعقارية �ض م ع
CN رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي: 2774327 

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

�لظاهري  �سارة  �حل�سابات-  ومر�جعة  لتدقيق  �ل�سادة/�أمانة  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/05/30  لل�سركة  قانوين  ،كم�سفي 
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�سر  قر�ر 
بالرقم:225AD9EB5525AF73803 تاريخ �لتعديل:2021/07/25
�مل�سفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/د�ميوند 

CN فايل حللول �ملحا�سبة رخ�سة رقم:2266547 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/رملة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لو�دي للمقاولت �لعامة 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1199563 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/فا�ست  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN ماريو كويف  رخ�سة رقم:2870195 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ل�سم �لتجاري:روعة �لناقة خلدمات �لفر�ح ذ.م.م
بطي  �منه  �ل�سيدة  مبنى   0،  6 �سرق  �بوظبي  �ل�سركة:جزيرة  عنو�ن 

�حمد و�خرين
CN رقم �لقيد يف �ل�سجل �لقت�سادي: 2820307 

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

2 - تعيني �ل�سادة/�لهاملي و�سركاه- حما�سبون قانونيون ،كم�سفي قانوين 
لل�سركة بتاريخ:2021/07/11 وذلك بناء على قر�ر حم�سر �جلمعية 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2150011579 

تاريخ �لتعديل:2021/07/24
�مل�سفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية



االثنني   26  يوليو    2021  م   -    العـدد   13298  
Monday    26   July   2021   -  Issue No   13298

05

اأخبـار الإمـارات
برئا�صة النائب الأول.. وفد املجل�س الوطني الحتادي يقوم بزيارة ر�صمية اإىل دولة الكويت ال�صقيقة غدا

•• ابوظبي-الفجر:

برئا�سة �لنائب �لأول وفد �ملجل�ض �لوطني �لحتادي يقوم 
�لثالثاء  غ��د�  �ل�سقيقة  �لكويت  دول��ة  �إىل  ر�سمية  بزيارة 
وفد �ملجل�ض �لوطني �لحتادي برئا�سة �سعادة حمد �أحمد 
ر�سمية  بزيارة  �ملجل�ض،  لرئي�ض  �لأول  �لنائب  �لرحومي 
�إىل دولة �لكويت �ل�سقيقة وذلك جت�سيد� لعالقات �لأخوة 

�لر��سخة بني �لبلدين و�ل�سعبني �ل�سقيقني.
وي�سم �لوفد �أع�ساء �ملجل�ض �لوطني �لحتادي �سعادة كل 
�لبطر�ن،  عبد�هلل  ويو�سف  �لعفاري،  نخرية  �سهيل  من: 

�لنايلي  ر����س��د  وخ��ل��ف��ان  �ل�سام�سي،  �ل��ع��ب��ار  علي  وحميد 
ح�سن  و�سابرين  �ل�سويدي،   عبد�هلل  و�سمية  �ل�سام�سي، 
�لعام  �لأم���ني  �لنعيمي  عمر  �لدكتور  و�سعادة  �ليماحي، 
�لعام  �لأم���ني  �لب�سطي  ر����س��د  ع��ف��ر�ء  و���س��ع��ادة  للمجل�ض، 

�مل�ساعد لالت�سال �لربملاين.
عقد  ي��وم��ني  ت�ستغرق  �ل��ت��ي  �ل���زي���ارة  ب��رن��ام��ج  ويت�سمن 
وجمل�ض  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�ض  بني  ثنائية  ل��ق��اء�ت 
�لأمة �لكويتي بهدف تعزيز �لعالقات �لربملانية وتطوير 
يت�سمن  ك��م��ا  �جل��ان��ب��ني،  ب��ني  و�لتن�سيق  �ل��ت��ع��اون  �أ���س�����ض 
يف  و�مل�سوؤولني  �ل�سخ�سيات  كبار  عدد من  لقاء  �لربنامج 

دولة �لكويت.
جدير بالذكر �أن �لعالقات �لربملانية بني �ملجل�ض �لوطني 
باهتمام عايل  �لكويتي حتظى  �لأم��ة  �لحت��ادي وجمل�ض 
�لزيار�ت و�خلرب�ت  تبادل  من قبل �جلانبني، من خالل 
�لهتمام  ذ�ت  �لق�سايا  خمتلف  حيال  �لتن�سيق  وتعزيز 
�مل�سرتك، �سيما و�أن هذه �لعالقات متجذرة حيث كان �أول 
ن�ساط للدبلوما�سية �لربملانية للمجل�ض �لوطني �لحتادي 
1975/5/18م،  بتاريخ  �لكويتي  �لأم��ة  جمل�ض  زي��ارة 
�لأمة يف  �لوطني لوفد جمل�ض  �ملجل�ض  ��ست�سافة  وتلتها 

�سهر �إبريل عام 1976م.

•• اأبوظبي-وام:وفد اإماراتي يزور ال�صعودية لتعزيز جهود مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب وال�صتفادة من جتربة اململكة

�لد�ئمة  �للجنة  رئي�ض  �ل�سعودي  �ملركزي  �لبنك  حمافظ  معايل  ��ستقبل 
ملكافحة غ�سل �لأمو�ل �لدكتور فهد بن عبد�هلل �ملبارك.. وفد�ً ر�سمياً من 
دولة �لإمار�ت برئا�سة معايل �أحمد علي �ل�سايغ وزير دولة ومعايل خالد 
حممد بالعمى حمافظ م�سرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي، وذلك 
و�لتي   ،2021 يوليو   14  -  13 �لفرتة من  �ململكة يف  �إىل  زي��ارة  خ��الل 
�إط��ار تعزيز جهود �لإم��ار�ت يف جمال مو�جهة غ�سل �لأمو�ل  تاأتي �سمن 
ومتويل �لإرهاب، و�ل�ستفادة من جتربة �ململكة �لناجحة وتبادل �خلرب�ت 
�لعالقة،  ذ�ت  �لدولية  باملعايري  �للتز�م  �أهمية  على  و�لتاأكيد  و�لتجارب 
عالوة على �لتعاون �لوثيق وتعزيز �لتو��سل مع �ل�سركاء �ل�سرت�تيجيني 

للدولة ، ويف مقدمتهم �ململكة �لعربية �ل�سعودية.
�أمين  معايل  من:  كالاًّ  �سّم  �ل�سعودي،  �جلانب  من  ح�سور�ً  �للقاء  و�سهد 
بن حممد �ل�سياري نائب حمافظ �لبنك �ملركزي �ل�سعودي، وممثلي بع�ض 

�جلهات �حلكومية يف �ململكة.
" �إن زي��ارة وف��د رفيع �مل�ستوى  ويف ه��ذ� �ل�سدد، ق��ال معايل وزي��ر دول��ة : 
م��ن �خل����رب�ء م��ن دول����ة �لإم������ار�ت ي��اأت��ي يف �إط����ار �ل��ت��ع��اون م��ع �سركائنا 
�ل�سرت�تيجيني، ويف مقدمتهم �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة، �إ�سافة 
�جلهات  مع  �لفعال  �لتو��سل  �إط��ار  �سمن  و�خل��رب�ت  �لتجارب  تبادل  �إىل 

�حلكومية �ل�سعودية ذ�ت �لعالقة".

بالتعاون مع دائرة ال�سحة - اأبوظبي

�صمان ُتطلق خدمة الفرع املتنقل »لني عندك« مل�صرتكيها من كبار املواطنني واأ�صحاب الهمم

تكلل  م��ا  وه���و  متعامليها  جت��رب��ة 
�ليوم بتوفري خدمة )لني عندك( 
�لتي ن�سعى من خاللها �إىل توفري 
خ���دم���ات���ن���ا ل���ف���ئ���ات حم�������ددة من 
كانو�،  �أينما  و�مل�سرتكني  �ملجتمع 
ما  �لر�حة،  م�ستويات  �أعلى  ووف��ق 
بالبتكار  �مل�ستمر  �لتز�منا  ي��وؤك��د 
قيادتنا  ل���ت���وج���ي���ه���ات  �����س���ت���ج���اب���ة 

"�سمان"  جن�����اح  ب���ع���د  �جل����دي����دة 
ت�سعى  مبتكرة  م��ب��ادر�ت  ب��اإط��الق 
فر�ض  ت�����س��ه��ي��ل  �إىل  خ��الل��ه��ا  م���ن 
للجميع،  خدماتها  �إىل  �ل��و���س��ول 
�إطالقها  �أع����ق����اب  يف  وب���خ���ا����س���ة 
خدمة �لفروع �لإفرت��سية موؤخر�ً 
من  لأكرث  تتيح  و�لتي  "حياكم"، 
�إمكانية  م�����س��رتك  م��ل��ي��ون   2.5

�حل�������س���ول ع���ل���ى خ���دم���ات���ه���ا دون 
�حلاجة لزيارة فروع �ل�سركة.

�سيبان  ب���ن  خ���ال���د  ����س���ع���ادة  وق�����ال 
�إد�رة  جم���ل�������ض  رئ���ي�������ض  �مل����ه����ريي 
�ل�سركة �لوطنية لل�سمان �ل�سحي 
على  �سمان  "حر�ست  �سمان:   –
�إط�������الق �ل���ع���دي���د م����ن �خل���دم���ات 
تعزيز  ت�����س��ه��م يف  �ل��ت��ي  و�حل���ل���ول 

•• اأبوظبي-الفجر: 

لل�سمان  �لوطنية  �ل�سركة  �أطلقت 
ب��ال��ت��ع��اون مع  – ���س��م��ان  �ل�سحي 
خدمة  �أبوظبي   – �ل�سحة  د�ئ���رة 
�ل����ف����رع �مل���ت���ن���ق���ل )ل�����ني ع����ن����دك(، 
و�ل���ت���ي ت�����س��ع��ى م���ن خ��الل��ه��ا �إىل 
�إت���اح���ة �ل��ف��ر���س��ة مل�����س��رتك��ي��ه��ا من 
ك��ب��ار �مل��و�ط��ن��ني و�أ���س��ح��اب �لهمم 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى خ��دم��ات��ه��ا �لتي 
�لفعلية  ف����روع����ه����ا  يف  ت���ق���دم���ه���ا 
و�لف��رت����س��ي��ة، م��ن خ��الل مركبة 
لإجناز  �لفئات  ه��ذه  ت��زور  متنقلة 
م���ا ي��ح��ت��اج��ون��ه م���ن م��ع��ام��الت يف 

منازلهم.
هذه  �أن  "�سمان"  و�أو�����س����ح����ت 
�خل����ط����وة ج������اءت �ن�������س���ج���ام���اً مع 
وروؤية  �لر�سيدة  �لقيادة  توجيهات 
�ملتمثلة  �أب��وظ��ب��ي  �ل�����س��ح��ة  د�ئ����رة 
متكاملة  �سحية  رع��اي��ة  توفري  يف 
جلميع �لأفر�د عرب �إتاحة �لو�سول 
ل��ل��خ��دم��ات �ل�����س��ح��ي��ة �مل��ن��ا���س��ب��ة يف 
تو�زي  �ملنا�سب، ويف خطوة  �لوقت 
حققتها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ج��اح��ات  م�سرية 
��ستقطاب  ع��رب  �أب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة 
جمال  يف  ر�ئ���دة  عاملية  موؤ�س�سات 

 " تاأتي مبادرة  �أبوظبي ودعما لها 
لني عندك " �لتي �أطلقتها �ل�سركة 
�ل��وط��ن��ي��ة ل��ل�����س��م��ان �ل�����س��ح��ي – 
�سمان بالتعاون مع د�ئرة �ل�سحة، 
متتع  لت�سهيل  �ل��ي��ه��ا  ت��ه��دف  وم���ا 
مي�سرة  بخدمات  �لهمم  �أ���س��ح��اب 
و����س���ري���ع���ة م����ن �ل�������س���رك���ة، و�أ�����س����اد 
باملبادرة و�أثنى على جهود �سركة" 
عامة  م�ساهمة  ك�سركة   " �سمان 
ودورها ك�سريك ��سرت�تيجي فاعل 
ومهم يف دعم جهود رعاية �أ�سحاب 
ز�يد  موؤ�س�سة  مع  و�لتعاون  �لهمم 
�ل���ع���ل���ي���ا ن���ح���و حت���ق���ي���ق �أه���د�ف���ه���ا 
�لرئي�سية يف دمج �لفئات �مل�سمولة 
برعايتها يف �ملجتمع، ووجه �ل�سكر 
على  �ل�����س��رك��ة  يف  �مل�����س��وؤول��ني  �إىل 
�لعون  ���س��ب��ل  ل��ت��ق��دمي  ج���ه���وده���م 
لأ����س���ح���اب �ل��ه��م��م، م�������س���دد�ً على 
�أهمية تقدمي �لدعم و�لرعاية من 
كافة �جلهات و�ملوؤ�س�سات �حلكومية 
�لهمم  �أ���س��ح��اب  لفئات  و�خل��ا���س��ة 
ب�سورة  �لندماج  على  مل�ساعدتهم 

كاملة يف �ملجتمع.
�هلل �حلميد�ن  ع��ب��د  ���س��ع��ادة  و�أك����د 
�لد�ئم  �ل��ت��ط��وي��ر  �أه��م��ي��ة حت��ق��ي��ق 
ل���ل���خ���دم���ات �ل�������س���ح���ي���ة، و�إي����ج����اد 

�لرعاية �ل�سحية �إىل �لإمارة مثل 
ومايو  �أبوظبي  كلينك  كليفالند 

كلينك وغريها.
وق����ال م��ع��ايل ع��ب��د�هلل ب��ن حممد 
 – �ل�سحة  د�ئ��رة  رئي�ض  �ل حامد 
�مل��ب��ادرة تعزز  "�إن ه��ذه  �أب��وظ��ب��ي: 
لتوفري  �ل����ر�م����ي����ة  �جل����ه����ود  م����ن 
عالية  ���س��ح��ي��ة  رع����اي����ة  خ����دم����ات 
�لفئات،  جلميع  ومتميزة  �جل���ودة 
�لد�ئرة  روؤي�����ة  م���ع  ي��ت��و�ف��ق  ومب���ا 
�إىل  ت�سعى  �لتي  �لعاملية  و�ملعايري 
تر�سيخها على م�ستوى �لقطاع يف 

�لإمارة".
�جلهود  "نثمن  معاليه:  و�أ���س��اف 
�لتي تبذلها �سمان يف �سبيل تعزيز 
جت���رب���ة م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا م����ن خالل 
و�ملبتكرة،  �مل���ت���ط���ورة  �خل����دم����ات 
�لتحديات  تذليل  يف  ت�سهم  و�لتي 
�ل�سن  ك���ب���ار  ي��و�ج��ه��ه��ا  ق���د  �ل���ت���ي 
��ستخد�م  يف  �ل��ه��م��م  و�أ����س���ح���اب 
�لأن���ظ���م���ة �ل��ت��ق��ن��ي��ة �مل��ت��ق��دم��ة �أو 
�خل�����������روج م������ن �مل������ن������زل لإج���������ر�ء 
من  بذلك  ليتمكنو�  معامالتهم، 
�إجناز معامالتهم من منازلهم يف 
قبل  من  وم�سوؤولة  �إن�سانية  لفتة 
�خلدمة  �إط��الق  �ل�سركة." وياأتي 

خدمات  و�إط���الق  لتبني  �لر�سيدة 
�ملعايري  �أع��ل��ى  ت��ر�ع��ي  ��ستثنائية 

�لعاملية".
"تو��سل  �����س����ع����ادت����ه:  و�أ�������س������اف 
���س��م��ان �ل��ع��م��ل ع��ل��ى �مل�����س��اه��م��ة يف 
�لتطور،  د�ئ���م���ة  خ���دم���ات  ت��ق��دمي 
��ستثمار�تنا  م��ع  ين�سجم  م��ا  وه��و 
�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ط��وي��ل��ة �لأم���د، 
�ل�ستثمار�ت  ه��ذه  �أ�سهمت  حيث 
لتطوير  ج�����ه�����ودن�����ا  ت����ع����زي����ز  يف 
خلدماتنا  �ملتينة  �لتحتية  �لبنية 
�لكفيلة  ب��اأن��ظ��م��ت��ن��ا  و�لرت������ق������اء 
ب��ت�����س��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة �حل�����س��ول على 
�لتاأمني �ل�سحي ومنافعه ب�سهولة 
كبار  فئة  �لرتكيز على  وي�سر، مع 
�ملو�طنني و�أ�سحاب �لهمم متا�سياً 
مع ��سرت�تيجية �أبوظبي لأ�سحاب 
�لتي   2024  2020- �ل��ه��م��م 
�أبوظبي  �إم�����ارة  ج��ع��ل  �إىل  ت��ه��دف 
�لفئة  مدينة د�جمة ومهياأة لهذه 

�ملجتمعية �ملهمة".
من جانبه قال �سعادة عبد �هلل عبد 
�ل��ع��ايل �حل��م��ي��د�ن �لأم����ني �لعام 
ملوؤ�س�سة ز�يد �لعليا لأ�سحاب �لهمم 
�ل�سرت�تيجية  م���ع  مت��ا���س��ي��ا  �أن����ه 
�إمارة  �ل�ساملة لأ�سحاب �لهمم يف 

تعيق  قد  �لتي  للتحديات  �حللول 
�آل����ي����ة دم�����ج �أ�����س����ح����اب �ل���ه���م���م يف 
�مل��ج��ت��م��ع، وت��ع��زي��ز �ل��ت��و����س��ل بني 
�مل�سالح  لتحقيق  �جل���ه���ات  ك��اف��ة 
م�سلحة  يف  ت�سّب  �لتي  �مل�سرتكة 
�ل��ه��م��م ول��ب��ن��اء عالقات  �أ���س��ح��اب 
�لأطر�ف  ك��اف��ة  ب��ني  فعالة  ت��ع��اون 
�ل�سرت�تيجية  �لأه���د�ف  لتحقيق 
�لعمليات  �أد�ء  �مل�سرتكة ولتح�سني 
ة  �خلا�سّ �لإج����������ر�ء�ت  وت��ب�����س��ي��ط 
بتوفري خدمات �لتغطية �ل�سحية 
لأ�سحاب  �لإن�����س��ان��ي��ة  و�ل���رع���اي���ة 

�لهمم
"�سمان"  ب�����اأن  �لإ������س�����ارة  وجت�����در 
مت���ك���ّن���ت م�����ن خ������الل م���ب���ادرت���ه���ا 
�ملوؤ�س�سة  تكون  �أن  من  وخدماتها 
�لر�ئدة يف جمال �لتاأمني �ل�سحي 
بف�سل  ت�����س��ه��م  ح��ي��ث  �ل����دول����ة  يف 
�لتاأمني  قطاعّي  بدعم  ن�ساطاتها 

و�لرعاية �ل�سحية يف �لدولة.
و�أو����س���ح���ت �ل�����س��رك��ة ب���اأن���ه ميكن 
للم�سرتكني �حل�سول على خدمة 
"لني عندك" عرب �لت�سال مبركز 
خ��دم��ة �مل��ت��ع��ام��ل��ني وح��ج��ز موعد 
ل���ل���زي���ارة �مل���ن���زل���ي���ة م����ن غ����ري �أي 

ر�سوم.

الدفاع املدين بعجمان يلتقي ممثلي القطاع 
اخلا�س لتعزيز التوعية با�صرتاطات ال�صالمة

•• عجمان-وام:

متمثلة  عجمان  �مل��دين  للدفاع  �لعامة  �لإد�رة  عقدت 
مع  ح��و�ري��ة  جل�سة  و�ل�سالمة،  �ملدنية  �حلماية  ب���اإد�رة 
�ل�سركات �لعاملة يف ن�ساط تعبئة �لغاز �ملنزيل يف �إمارة 
عجمان وفقاً لالإجر�ء�ت �لحرت�زية �ملعتمدة لكوفيد - 
19، وذلك بهدف تعزيز �لتو��سل مع �ملعنيني بخدمات 
�لدفاع �ملدين، و�حل�سول على �لتغذية �لر�جعة لتطوير 

وحت�سني �خلدمات.
نائب  �ل�سام�سي  �أح��م��د  خ��ال��د  �لعقيد  �جلل�سة  ت��ر�أ���ض 
مدير �إد�رة �حلماية �ملدنية و�ل�سالمة بح�سور عدد من 
�ل�سباط، وممثلي �سركات �لغاز �لعاملة يف �إمارة عجمان 
حيث مت ��ستعر��ض قانون رقم 14 ل�سنة 2017 ب�ساأن 
تنظيم تد�ول �ملو�د �لبرتولية بالدولة، �إ�سافة �إىل �أهم 
�لنقاط و�ملعايري �لفنية �لتي يجب �للتز�م بها من قبل 

يف  �مل��دين  �ل��دف��اع  ودور  �لن�ساط،  يف  �لعاملة  �ل�سركات 
حتقيق �لتناف�سية يف �سوق �لعمل.

�أه��د�ف وز�رة �لد�خلية  �إط��ار حتقيق  وتاأتي �جلل�سة يف 
يف �سمان �ل�سالمة و�لوقاية �إىل جانب حتقيق تناف�سية 

�لن�ساط �لقت�سادي يف �إمارة عجمان للم�ستثمرين.
�أهمية هذه �جلل�سات  و�أكد ممثلو �سركات �لغاز �ملنزيل 
للعمل،  �ملنظمة  و�لج���ر�ء�ت  �لقو�نني  ب�سرح  �خلا�سة 
و�لتحديات  �ل��ن��ظ��ر،  وج���ه���ات  لإي�����س��ال  ق���ن���و�ت  وف��ت��ح 

�خلا�سة بامل�ستثمرين.
و�أكد �لعقيد خالد �ل�سام�سي ح�سر �لتحديات �خلا�سة 
و�لتوجيه  �مل��ن��زيل  �ل��غ��از  ن�ساط  يف  �لعاملة  بال�سركات 
ب�ساأن  �ل��دول��ة  يف  �ملعتمدة  �لفنية  باملعايري  ب��الل��ت��ز�م 
تد�ول �لغاز�ملنزيل، و�لتعاون مع مفت�سي �لدفاع �ملدين 
�أثناء �لزيار�ت �مليد�نية و�لبالغ �ملبا�سرعن �أي جتاوز�ت 

�أو مالحظات يف �سوق �لعمل.

مركز امللتقى الأ�ص�ري باجتماعية ال�صارقة 
ينفذ 75 روؤية اليكرتونية خالل العيد

•• ال�شارقة-وام:

�لتابع  �لأ�سري  �مللتقى  مركز  نفذ 
�لجتماعية؛  �خل���دم���ات  ل���د�ئ���رة 
للتو��سل  �إل��ك��رتون��ي��ة  75روؤية 
ع��رب �مل��ن�����س��ات �مل��رئ��ي��ة، ب��ني نزلء 
و�ل�سالحية  �لعقابية  باملوؤ�س�سة 
خارج  و�أ���س��ره��م  �ل�سارقة  ب�سرطة 
�أي�������ام عيد  �ل����دول����ة،ت����ز�م����ن����اً م����ع 

�لأ�سحى �ملبارك.
�لأ�سري  �مل��ل��ت��ق��ى  م��رك��ز  وي�����س��ارك 
�ملوؤ�س�سة  �إد�رة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
بال�سارقة؛  و�لإ�سالحية  �لعقابية 
لتعزيز  �ل��ع��ي��د  �ي�����ام  يف  �ل����ن����زلء 

�لرت�بط �لأ�سري مع ذويهم.
و �أعرب �أهايل �لنزلء عن �سعادتهم 
�لتي عززت فرحتهم  �ملبادرة  بهذه 
�لأطمئنان  خ���الل  م���ن  �ل��ع��ي��د  يف 
على ذويهم د�خل �ملوؤ�س�سة �لعقابية 
م�سريين  بال�سارقة،  و�لإ�سالحية 
و�ملجتمعي  �لإن���������س����اين  ب����ال����دور 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة 
�ملجتمعية  �ل���ظ���روف  خم��ت��ل��ف  يف 
و�لإن�سانية. و�أو�سحت فايزة خباب 
�أن  �لأ���س��ري،  �مللتقى  م��دي��ر م��رك��ز 
خدماته  تقدمي  يف  ي�ستمر  �مل��رك��ز 
يف خم��ت��ل��ف �ل���ظ���روف و�لأزم����ن����ة، 
�ل����روؤي����ة  خ����دم����ات  �أن  ���س��ي��م��ا  ول 
�إن�ساين  ط��اب��ع  ل��ه��ا  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�ملجتمع  ي�����س��ت��ه��دف  �أ����س���ري مم��ي��ز 
ب�����س��ك��ل ع������ام، وب����الأخ���������ض �لأ����س���ر 
�آلية  �أن  �إىل  لف���ت���ة  و�لأط�����ف�����ال؛ 
يتم  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ل���روؤي���ة  تنفيذ 
�ل�سباحية  �لفرتة  تنفيذها خالل 
تردنا  �لتي  للك�سوفات  وفقاً  يومياً 
من �ملوؤ�س�سة �لعقابية و�لإ�سالحية 

ل�سرطة �ل�سارقة.

دائرة الق�صاء يف اأبوظبي ت�صتعر�س الآثار الإيجابية لن�صو�س القانون يف احلد من تعاطي املواد املخدرة
•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي،  يف  �لق�ساء  د�ئ���رة  نظمت 
" �لآثار  �فرت��سية حول  حما�سرة 
�لإي��ج��اب��ي��ة ل��ن�����س��و���ض �ل��ق��ان��ون يف 
�ملخدرة"،  �مل���و�د  تعاطي  م��ن  �حل��د 
وط���ال���ب  ط���ال���ب���ة   65 مب�������س���ارك���ة 
ب��ج��ام��ع��ة �أب���وظ���ب���ي ع����ن ب���ع���د عرب 

برنامج مايكرو�سوفت تيمز.
و�أو����س���ح ق��ط��اع �مل�����س��ان��دة �لإد�ري�����ة 
�لتي  �ملحا�سرة  �أن  �لق�ساء  ب��د�ئ��رة 
�لنيابة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  تنفيذها  مت 
�إطار  ت��اأت��ي يف  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ع��ام��ة يف 
�ل��ع��امل��ي��ة �لتي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �أج���ن���دة 
مع  يتو�فق  ومبا  �لقطاع،  �عتمدها 
لد�ئرة  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �لأول����وي����ة 
�لقانون  �سيادة  تر�سيخ  يف  �لق�ساء 
ع���رب ن�����س��ر �ل��ث��ق��اف��ة �ل��ق��ان��ون��ي��ة يف 

�ملجتمع.
حتدث يف �ملحا�سرة �لدكتور �مل�ست�سار 
�ل���ظ���ن���ح���اين مدير  ر������س����د  حم���م���د 

�لقانونية  للتوعية  �أبوظبي  مركز 
حيث  "م�سوؤولية"  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
جر�ئم  ح��ول  تعريفياً  ���س��رح��اً  ق��دم 
�ل�سلوكية  �ملوؤ�سر�ت  و�أه��م  �لتعاطي 
للمخدر�ت،  �مل���ر�ه���ق  ت��ع��اط��ي  ل��ب��د�أ 
�لقانون  ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  و�حل����ل����ول 

لتوفري �لعالج للمتعاطني.
كما تناول �لدكتور �لظنحاين خالل 
�ملحا�سرة �مل�ستجد�ت �لت�سريعية يف 
قانون �لتعاطي �لتي ت�سمنت يف �أهم 
�لقانونية  �ل��ن��ظ��رة  ت��ع��دي��ل  ب��ن��وده��ا 
مري�ض،  �إىل  متهم  من  للمتعاطي 
لزيادة  �إي���ج���اب���ي���اً  �ن��ع��ك�����ض  م���ا  وه����و 
فر�ض �لعالج للمتعاطي عرب �إقر�ر 
�عتبار  وع����دم  �ل��ب��دي��ل��ة  �ل��ع��ق��وب��ات 
جنائية،  �سابقة  مرة  لأول  �لتعاطي 
�سالحية  �ل���ع���ام  �ل��ن��ائ��ب  و�إع����ط����اء 
�لإي����������د�ع ب�����دل حت���ري���ك �ل���دع���وى 
�جلنائية، �إ�سافًة �إىل �إتاحة �إمكانية 
طلب �لعالج للزوجة و�لأقارب حتى 

�لدرجة �لثانية.
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•• ال�شارقة - وام: 

�أكادميية �ل�سارقة للبحوث مع جامعة �ل�سارقة ووز�رة  تبنت 
"تطوير  عنو�ن  حتت  بحثي  م�سروع  �لتحتية  �لبنية  تطوير 
خ��ل��ط��ات �لأ���س��ف��ل��ت ل��ط��رق ف��ائ��ق��ة �لأد�ء يف دول����ة �لم����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة" لال�ستفادة من �أحدث �لتكنولوجيا �لعلمية 
يف �سبيل تعزيز �أد�ء �سبكة �لطرق يف دولة �لم��ار�ت ، و ذلك 
تنفيذ� لتوجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن 
حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�ض �لأعلى حاكم �ل�سارقة باإجر�ء 
�لأبحاث �لعلمية يف �ملجالت ذ�ت �لعالقة �لوثيقة مبجتمعات 
�لدولة و�ملنطقة ويف �إطار �سعيها �مل�ستمر نحو �سهر �لبحوث 

�لأكادميية مع �لتطبيقات �لعملية و�مليد�نية.

ويهدف �مل�سروع �ىل تطوير جيل جديد من مو��سفات خليط 
�لأ�سفلت وفقا لطريقة ت�سميم مزيج �سوبريبيف لتعزيز �أد�ء 
تكون متو�فقة مع متطلبات  �لدولة بحيث  �لطرق يف  �سبكة 
طريق  عن  ذل��ك  حتقيق  و�سيتم  �ملحلية  �مل��رور  وحركة  �ملناخ 
تطوير مو��سفات �لر�بط �لأ�سفلتي ومن ثم تطوير مو��سفات 

�خللطة �ل�سفلتية للطرق �مل�ستقبلية فائقة �لأد�ء.
و�أثمر �مل�سروع عن �لعديد من �ملنجز�ت يف �ملجالني �لأكادميي 
على  عملي  تطبيق  يف  منها  �ل���س��ت��ف��ادة  بغر�ض  و�لتطبيقي 
كامل نطاق �سبكة �لطرق يف �مارة �ل�سارقة ومت ن�سر �لعديد 
م��ن �لأب��ح��اث يف جم��الت علمية وم���وؤمت���ر�ت م��رم��وق��ة على 
�أع�ساء من فريق �لبحث متمثال  �مل�ستوى �لعاملي كما متكن 
من  �ل��ع��اين  وج��ي��ه  وحم��م��د  �لنقبي  جمعة  علي  باملهند�سني 

يف  �لتا�سعة  دورت��ه��ا  يف  لال�ستد�مة  �ل�سارقة  ب��ج��ائ��زة  �ل��ف��وز 
2021 وح�سولهما على جائزة �لفريق �لطالبي �ملتميز من 
بحثهما  لتميز  بال�سارقة  �لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة 

باحلد�ثة �لفكرية �لتي تو�كب متطلبات �ل�ستد�مة �لعاملية.
من  �لعمل  ف��ري��ق  للبحوث  �ل�سارقة  �أك��ادمي��ي��ة  و��ست�سافت 
�ل�سامر�ئي  مفيد  �لدكتور  جانب  �ىل  و�جلامعة  �لأكادميية 
باحث رئي�سي على �مل�سروع وم�ست�سار �أول يف �أكادميية �ل�سارقة 
�لهند�سة  ق�سم  رئي�ض  �خلطيب  غ���ازي  �ل��دك��ت��ور  و  للبحوث 
و�مل�سرف  �ل��ب��اح��ث  زي����ادة  ول��ي��د  و�ل��دك��ت��ور  و�لبيئية  �مل��دن��ي��ة 
�لدكتور  و�لباحثني  �ل�سارقة  بجامعة  �مل�سروع  على  �لرئي�سي 
�ل�سارقة  �أكادميية  من  �لنعيمي  عمر  و�ملهند�ض  يل  هان�سي 

للبحوث.

اأكادميية ال�صارقة للبحوث و �صركاوؤها يطورون خلطات اإ�صفلت لطرق فائقة الأداء يف الدولة

جمل�س اإ�صعاف دبي يناق�س عددا من املبادرات 
اخلا�صة باإ�صعاد املوظفني وا�صتقطاب الطلبة 

•• دبي-وام:

خالل  ل��الإ���س��ع��اف  دب���ي  م��وؤ���س�����س��ة  �إد�رة  جمل�ض  ن��اق�����ض 
من  ع�����دد�   2021 �جل������اري  ل��ل��ع��ام  �لأول  �ج��ت��م��اع��ه 
"�إ�سعاف  موظفي  باإ�سعاد  �خلا�سة  و�ملبادر�ت  �ملو��سيع 
يف  للعاملني  وحمفزة  �إيجابية  عمل  بيئة  وخلق  دبي" 
خط �لدفاع �لأول و��ستقطاب �لطلبة �ملو�طنني لدر��سة 

طب �لطو�رئ .
و�ط��ل��ع �مل��ج��ل�����ض - خ���الل �ج��ت��م��اع��ه �ل����ذي ع��ق��د مبقر 
عو�ض  �سعادة  برئا�سة  �لإ�سعاف  خلدمات  دبي  موؤ�س�سة 
من  ع��دد  على   - �لإد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �لكتبي  �سغري 
�لتقارير حول ��ستمر�رية �إنتاجية �خلدمات و �لعمليات 

و�لإجر�ء�ت خالل فرتة �لعمل عن بعد و �إجنازها.
باإ�سعاد  �خلا�سة  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  حزمة  �ملجل�ض  وناق�ض 
خط �لدفاع �لأول تت�سمن �لتاأمني �ل�سحي للم�سعفني 
�لدفاع  �أبناء خط  تعليم  و  �لإ�سعاف  و م�سغلي مركبات 
�لأول من موظفي موؤ�س�سة دبي خلدمات �لإ�سعاف و�أثر 

ذلك على رفع م�ستوى �لر�سا �لوظيفي لديهم.
ويف جمال توطني "�لطب �لطاريء" ��ستعر�ض �ملجل�ض 

�إجر�ء�ت ��ستقطاب �لطلبة لدر��سة جمال طب �لطو�رئ 
لهم  �ملوؤ�س�سة  توفرها  �لتي  �لدر��سية  �ملنحة  ومميز�ت 
و�لتحديات �لتي ميكن �أن تكون عائقا يف ��ستقطاب عدد 
�أكرب من �ملتخ�س�سني يف هذ� �ملجال و�حللول �ملقرتحة 
باملطالبات  �خل��ا���ض  �لتقرير  �ملجل�ض  ��ستعر�ض  كما   .
�تخذتها  �لتي  و�لإج����ر�ء�ت  �ل�سري  حل��و�دث  �لتاأمينية 
�ملوؤ�س�سة مع �سركائها �لإ�سرت�تيجيني للو�سول حللول 

�أف�سل و�أ�سرع من �لربط �لإلكرتوين .
ح�سر �لإجتماع كل من �سعادة �للو�ء خبري ر��سد ثاين 
�مل��ط��رو���س��ي م��دي��ر ع��ام �ل��دف��اع �مل���دين و ���س��ع��ادة خليفة 
خلدمات  دب��ي  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �ملدير  �ل���در�ي  ح�سن 
م��دي��ر مكتب  �ل��ب��دور  نا�سر خليفة  و���س��ع��ادة  �لإ���س��ع��اف 
وزير �ل�سحة مدير منطقة دبي �لطبية و �سعادة جمال 
�لتنفيذي ل�سلطة مدينة دبي  �أحمد عبد�ل�سالم �ملدير 
مديرة  �ملطوع  عائ�سة  �لدكتورة  �إىل  بالإ�سافة  �لطبية 
مكتب �لإ�سرت�تيجية و�لتميز �ملوؤ�س�سي و فاروق �ملعيني 
جلفار  م�سعل  و  ب��الإن��اب��ة  �ملوؤ�س�سي  �ل��دع��م  �إد�رة  مدير 
دبي  موؤ�س�سة  يف  بالإنابة  �ل�سعاف  عمليات  �إد�رة  مدير 

خلدمات �لإ�سعاف .

اأطفال ال�صارقة تختتم الفرتة الأوىل من مع�صكرها ال�صيفي
•• ال�شارقة-وام: 

�ختتمت موؤ�س�سة "�أطفال �ل�سارقة" �لتابعة ملوؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة �لقادة 
و�ملبتكرين فعاليات مع�سكرها �ل�سيفي "�سيفي" للفرتة �لأوىل عرب تقنية 
�لت�سال �ملرئي م�ستهدفًة من خالله �لأطفال يف �لفئة �لعمرية من 12-6 
�سنة من �ملر�كز و�جلمهور فيما تقام �لفرتة �لثانية للمع�سكر من 1 حتى 12 
من �أغ�سط�ض �ملقبل. وت�سمنت فعاليات �لأ�سبوع �خلتامي جمموعة متنوعة 

�آل  يو�سف علي  " �ر�سم معنا" قدمها  بعنو�ن  فنية  ور�سة  �لور�ض منها  من 
لت�سكيل لوحة  �لأل��و�ن  �ل�سارقة حول كيفية دمج عدد من  نا�سئة  علي من 
فنية معربة يف عمل فني متنا�سق و ور�سة �خرى يف عامل �لطهي بالتعاون 
مع �سجايا فتيات �ل�سارقة قدمتها مرية �حلمادي �ىل جانب ور�سة لتوعية 
�لتي قد  �حل��و�دث  للحد من  �ل�سحيحة  �ل�سلوكيات  �تباع  باأهمية  �لأطفال 
�إد�رة  "م�سعود �لبطل" و ذلك بالتعاون مع  يتعر�سون لها يف �ملنزل بعنو�ن 

�سالمة �لطفل �لتابعة للمجل�ض �لأعلى ل�سوؤون �لأ�سرة يف �ل�سارقة.

وقدمت �لر�وية �أفنان �خلالدي من �ململكة �لعربية �ل�سعودية ور�سة قر�ئية 
لقت تفاعاًل كبري�ً من قبل �لأطفال بهدف توعية �لأطفال باأهمية �ل�سد�قة 
وكيفية �ختيار �لأ�سدقاء... بينما نفذت بالتعاون مع مركز �ملحرق �ل�سبابي 
ومناف�سات  و�أن�سطة  �أل��ع��اب  على  ت�ستمل  تفاعلية  ور�سة  �لبحرين  مبملكة 
و�ملناق�سة،  �حل���و�ر  �أ�سلوب  با�ستخد�م  �حلياتية  بالقيم  ربطها  مت  حركية 

بهدف تعزيز جانب �لإثر�ء �ملعريف و�لقيمي لدى �لأطفال.
و�سعياً لتنمية قدر�ت �لأطفال �لفنية يف ت�سميم و�إنتاج �لفيديوهات بطريقة 

�إبد�عية �أقيمت بالتعاون مع موؤ�س�سة فن- �لفن �لإعالمي لالأطفال و�لنا�سئة 
ور�سة �إيقاف �حلركة لتعريف �لأطفال �مل�ساركني يف �ملع�سكر على �أبرز �ملعامل 
�ل�سياحية يف �لدولة حيث مت تنفيذ �لعديد من �لرحالت �لفرت��سية و من 
�أبرزها زيارة متحف �ل�سارقة �لبحري للتعرف على ما يحتويه من تفا�سيل 
�حلياة �لبحرية و�لطرق �لتي تتبع قدمياً يف �ل�سيد و�أدو�ته بالإ�سافة �إىل 
رحالت �لغو�ض و�لرحالت �لتجارية و�أنو�ع �للوؤلوؤ و �ساحبت �لزيارة ور�سة 

فنية بعنو�ن " قارب �ل�سا�سة " ��ستمدت فكرتها من ق�سم منتجات �لنخلة.

مدير جامعة ال�صارقة يف زيارة اإىل جامعتي لوبيك وهامبورج بجمهورية اأملانيا الحتادية
جامعتي  �إىل  ر�سمية  زي��ارة  خ��الل 
بجمهورية  وه���ام���ب���ورج  ل��وب��ي��ك 
�سعادة  ب��ح��ث  �لحت����ادي����ة  �أمل���ان���ي���ا 
�لأ����س���ت���اذ �ل��دك��ت��ور ح��م��ي��د جمول 
�لنعيمي مدير جامعة �ل�سارقة مع 
رئي�ض جامعة لوبيك �سبل تو�سيع 
�جلامعتني  بني  �ملوقعة  �لتفاقية 
م��ن��ذ �أرب�����ع ���س��ن��و�ت ل��ت�����س��م��ل بنود 
�أخرى �سمن �آفاق �لتعاون كاإن�ساء 
�إكلينيكية  �سريرية  بحوث  وح��دة 
�ل�������س���ارق���ة، و�إج��������ر�ء  يف ج���ام���ع���ة 
�لباحثني  ب���ني  م�����س��رتك��ة  ب��ح��وث 
برنامج  خ��������ارج  �جل����ان����ب����ني  م�����ن 
�لطلبة  ع���دد  وزي�����ادة  �ل���دك���ت���ور�ه، 
�مل�سرتك،  �ل���دك���ت���ور�ه  ب��رن��ام��ج  يف 
يف  �ملاج�ستري  طلبة  �سم  �إمكانية 
�لطب �جلزيئي يف جامعة �ل�سارقة 
بالإ�سافة  �مل�سرتك،  �لربنامج  �ىل 
�ملعلوماتية  جمال  يف  �لتعاون  �إىل 
  Bioinformatics حلياتية�
�لفرت��سي  �ل����و�ق����ع  جم����ال  ويف 
 Virtual �ل�سخمة  و�لبيانات 
Reality من خالل كلية �لطب 
يف  و�ملعلوماتية  �حلو�سبة  وكلية 

ق�����س��م �ل��ت��م��ري�����ض ون��اق�����س��و� عدة 
�إطار �لتعاون مع جامعة  نقاط يف 
�ل�����س��ارق��ة ك���ان م��ن ب��ي��ن��ه��ا: تثبيت 
م���وع���د �مل����وؤمت����ر �ل��ط��ب��ي �لأمل�����اين 
�لتفاق  ومت  �ل��ث��ام��ن  �لإم����ار�ت����ي 
على �أن يركز �ملوؤمتر على �أمر��ض 
�سرطان  وخ���ا����س���ة  �ل�������س���رط���ان���ات 
�ل����رئ����ة /  �ل���ق���ول���ون /  �ل����ث����دي / 
�لبنكريا�ض و�لغدة �لدرقية و�لتي 
�لإم�����ار�ت  ب��دول��ة  ب�����س��رع��ة  تنت�سر 
�لتفاق  وج��رى  �ملتحدة،  �لعربية 
�لباحثني  من  ع��دد  ��ستدعاء  على 
و�لأ�ساتذة �ملخت�سني لهذ� �ملوؤمتر 
ور�سات  وعمل  حما�سر�ت  لإل��ق��اء 
ع��م��ل و�ل��ت��ع��اون م��ع �ل��ب��اح��ث��ني يف 
�ل�سارقة،  جامعة  يف  �ملجالت  هذه 
ك��م��ا مت �لت���ف���اق ع��ل��ى �ل��ت��ع��اون يف 
�إر�سال عينات من �لأور�م �ملختلفة 
لغر�ض  �ل�������س���ارق���ة  ج���ام���ع���ة  �إىل 
عليها  م�����س��رتك��ة  ب���ح���وث  �إج�������ر�ء 
مبا  تتميز  �ل�سارقة  جامعة  لكون 
يف  متطورة  �إمكانيات  من  متتلكه 
جم���ال �ل��ب��ح��وث �ل�����س��رط��ان��ي��ة من 
�لطبية،  للبحوث  مركزها  خ��الل 

�ل���ت���ي تخرجت  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل���دف���ع���ة 
�سبقتها  �ل��ربن��ام��ج، ح��ي��ث  ه���ذ�  يف 

�لدفعة �لأوىل يف عام 2020. 
وجرى خالل �للقاء �لذي عقده مع 
رئي�سة جامعة لوبيك �لربوف�سورة 
�جلانبني  ����س��ت��ع��ر����ض  ك��اب��ريي��ال 
�جلانبني  ب���ني  �لت��ف��اق��ي��ة  ل�����س��ري 
يف  وتو�سيعها  جتديدها  و�مكانية 

�سهر نوفمرب 2021.
�ل�سارقة  جامعة  مدير  �سهد  كما 
طالبات  ث����الث  م��ن��اق�����س��ة  ون��ائ��ب��ه 
�ل�سارقة  ج���ام���ع���ة  م����ن  دك�����ت�����ور�ه 
و�ح�����د  ي�������وم  لأط�����روح�����ات�����ه�����ن يف 

جامعة �ل�سارقة. 
�أنه  �ل�����س��ارق��ة  م��دي��ر جامعة  و�أك���د 
وخ���الل ه��ذه �ل���زي���ار�ت ك��ان يقدم 
جامعة  تطور  عن  خمت�سرة  نبذة 
وعن  �لطبي  وجممعها  �ل�����س��ارق��ة 
تقدمها  وخ��ط��و�ت  ��سرت�تيجيتها 
�إ�سر�ف  حت��ت  �لعاملية  وتو�سعاتها 
�ساحب  رئ���ي�������س���ه���ا  وت����وج����ي����ه����ات 
�سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�����س��ي��خ  �ل�����س��م��و 
بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�ض 
)حفظه  �ل�سارقة  وح��اك��م  �لأع��ل��ى 
تقوم  و�ل���ت���ي  ورع������اه(  ت���ع���اىل  �هلل 
مبجملها لتحقيق روؤى �سموه باأن 
هي  جامعة  ه��ي  �ل�����س��ارق��ة  جامعة 
و�ل�ساملة  �ل��ر�ئ��دة  �جلامعات  من 

حمليا وعامليا.
ك��م��ا ���س��ه��د يف ه���ذه �ل���زي���ارة �لتي 
�لدكتور  �لأ���س��ت��اذ  ر�ف��ق��ه خ��الل��ه��ا 
قتيبة حميد نائب مدير �جلامعة 
�ل�سحية  و�لعلوم  �لطبية  لل�سوؤون 
دفعة  تخريج  �لطب  كلية  وعميد 
ج����دي����دة يف ب���رن���ام���ج �ل���دك���ت���ور�ه 
�مل���������س����رتك ب�����ني �جل����ام����ع����ت����ني يف 
م��و���س��وع �ل��ط��ب �جل��زي��ئ��ي، وهي 

بتفوق  �م���ت���ح���ان���ات���ه���ن  و�ج�����ت�����زن 
�للجنة  رئ���ي�������ض  �أك�������ده  م���ل���ح���وظ 
و�لأ�ساتذة �ملنتخبني �مل�ساركني من 
�لطالبات  وك��ان��ت  لوبيك،  جامعة 
�أطروحاتهن  ناق�سن  ق��د  �ل��ث��الث 
يف  �لدكتور�ه  م�ستلزمات  و�أكملن 
 ،2021 يونيو  �ل�����س��ارق��ة  جامعة 
رئي�سة  �أق���ام���ت  �مل��ن��ا���س��ب��ة  وب���ه���ذه 
جامعة لوبيك حفل ع�ساء ح�سره 
�ل�سارقة  ج��ام��ع��ة  م���دي���ر  ����س���ع���ادة 
حيث  �لأ�ساتذة،  من  وع��دد  ونائبه 
لوبيك  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س��ة  �أ�����س����ادت 
�ل��ت��ي جُت���رى يف  �ل��ب��ح��وث  بنوعية 
جامعة �ل�سارقة يف �لطب �جلزيئي 
و�مل�سرفني  �ل��ط��ل��ب��ة  ومب�����س��ت��وى 

عليهم يف هذ� �لربنامج. 
�لدكتور  �لأ���س��ت��اذ  ز�ر  ذل����ك،  ب��ع��د 
ومر�فقه  �لنعيمي  جم��ول  حميد 
و�مل�ست�سفى  ه���ام���ب���ورج  ج���ام���ع���ة 
�ل���ت���ع���ل���ي���م���ي جل���ام���ع���ة ه���ام���ب���ورج 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  م���ع  و�ج��ت��م��ع��ا 
وعدد  للم�ست�سفى  �لطبي   و�ملدير 
م��ن �لأ���س��ات��ذة �لأط��ب��اء �ملخت�سني 
وبرئي�سة  �ل�سرطانات  �أم��ر����ض  يف 

و�أو�����س����ح �ل���دك���ت���ور �ل��ن��ع��ي��م��ي �أن 
�مل�ست�سفى  هذه  يف  �لطبي  �لطاقم 
�تفاقية  لتوقيع  ����س��ت��ع��د�ده  �أب���دى 
مع جامعة �ل�سارقة يف هذه �لآفاق 
خ���الل ���س��ه��ر ن��وف��م��رب �مل��ق��ب��ل، ثم 
مبنح  �ل�سارقة  جامعة  مدير  ق��ام 
لأربعة  ز�ئ��ر  م�سارك  �أ�ستاذ  درج��ة 
�مل�ست�سفى  �أب��رز �جل��ر�ح��ني يف  من 
و�ل���ذي���ن ���س��ي��ق��وم��ون ب���دوره���م يف 
تدري�ض وتدريب طلبة كلية �لطب 
�لعليا(  و�لدر��سات  )�لبكالوريو�ض 

ف�سال عن تدريب طلبة ماج�ستري 
من  �مل��رك��زة  �لعناية  يف  �لتمري�ض 
م�ست�سفيات  يف  �ل�����س��ارق��ة  ج��ام��ع��ة 
 6 لديها  �لتي   ، هامبورج  جامعة 
عدد  ي��ب��ل��غ  تعليمية  م�ست�سفيات 
�سرير   3000 �إىل  فيها  �لأ���س��رة 
كبرية  فر�سة  للطلبة  يوفر  وه��ذ� 
ل��ل��ت��دري��ب، ب��ج��ان��ب ت��دري��ب طلبة 
�ل�سريرية  �ملرحلة  يف  �لطب  كلية 
�لر�بعة و�خلام�سة يف  بني �ملرحلة 

�مل�ست�سفى �لتعليمي يف هامبورج. 

يف جامعة �ل�سارقة.
بعد ذلك قام وفد جامعة �ل�سارقة 
وملحقاتها  �مل�����س��ت�����س��ف��ى  ب����زي����ارة 
�لعمل  ���س��ري  �أدو�ت  ع��ل��ى  و�ط���ل���ع 
و�لتدريب  �ل��ت��دري�����ض  يف  وخ��ا���س��ة 
وعالج �لأمر��ض، حيث ر�فق �ملدير 
طارة  �أب��و  نيكول  �لدكتور  �لأ�ستاذ 
�لإمار�تي،  �لأمل��اين  �ملوؤمتر  من�سق 
�إبر�هيم  �سالح  �لدكتور  و�لأ�ستاذ 
جامعة  مع  لوبيك  �تفاقية  من�سق 

�ل�سارقة.

كهرباء ال�صارقة تنجز 4 حمطات توزيع و755 ك�صافا لإنارة ا�صرتاحة ال�صحب
•• ال�شارقة-وام: 

بهيئة  خ���ورف���ك���ان  �إد�رة  �أجن������زت 
�ل�سارقة  وغ������از  وم����ي����اه  ك���ه���رب���اء 
�خلا�سة  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  �لأع����م����ال 
�ل�سحب  ��سرت�حة  بتغذية م�سروع 
مبنطقة �ملديفى بالتيار �لكهربائي 
من خالل تركيب عدد 4 حمطات 
�أعمال  ك���ذل���ك  و  ف��رع��ي��ة  ت���وزي���ع 
�مل��وؤدي لالإ�سرت�حة  �لطريق  �إن��ارة 
ك�ساف   755 ع�������دد  ب����رتك����ي����ب 
للطاقة  م���وف���ر  �إن�������ارة  وم�����س��ب��اح 
من  �مل�سروع  هذ�  ويعترب   LED
�لر�ئدة  �ل�����س��ي��اح��ي��ة  �مل�����س��روع��ات 

مبدينة خورفكان.
مدير  �مل��ال  �أح��م��د  �ملهند�ض  و�أك���د 
ورعاية  �إهتمام  �أن  خورفكان  �إد�رة 
�لدكتور  �ل�����س��ي��خ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو 
�ل�سارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����ض 
وجهة  جعلها  خ��ورف��ك��ان  مب��دي��ن��ة 
����س���ي���اح���ي���ة ت����زخ����ر ب���ال���ع���دي���د من 
�ل�سياحية  و�مل��ق��وم��ات  �مل�����س��روع��ات 

جهد  فرعية  ت��وزي��ع  حم��ط��ات   4
0.415/11 ك.ف ت�سمل �ملحطة 
وحتتوى  ب��ال���س��رت�ح��ة  �خل��ا���س��ة 
ع��ل��ى حم��ول��ني ط��اق��ة ك���ل حمول 
منهما 1500 ك.ف.�أ وعدد ثالث 
و�حدة  كل  طاقة  فرعية  حمطات 
متديد  مت  ك��م��ا  ك.ف.�أ   100
ك.ف   11 ع�����ايل  ج���ه���د  ك����اب����الت 
على  ك���م   14،916 ك��ل��ي  ب��ط��ول 
�متد�د �ل�سارع �ملوؤدي لال�سرت�حة. 
ت��رك��ي��ب وت�سغيل  �أن���ه مت  و�أ����س���اف 
�ل�سحب  �إ���س��رت�ح��ة  �إن�����ارة ط��ري��ق 
وم�سباحا  ك�����س��اف��ا   755 ب���ع���دد 
و�حد  ب��اإرت��ف��اع  خا�سة  نوعية  م��ن 
مرت تر�عي جمال �لطريق مثبتة 
�لأ�سمنتية ومتديد  �حلو�جز  على 
مرت   10000 ب���ط���ول  ك��ي��ب��الت 
مع  و�مل�سابيح  �لك�سافات  لتو�سيل 
بالإنارة �خلا�سة  �لتحكم  �سناديق 
يتم  ����س���ن���ادي���ق   6 وع�����دده�����ا  ب���ه���ا 
�لفرعية  �مل��ح��ط��ات  م��ن  ت��غ��ذي��ت��ه��ا 
لإن���ارة  تركيبها  مت  �ل��ت��ي  �ل��ث��الث 

طريق �مل�سروع.

وم��ن��ه��ا ����س��رت�ح��ة �ل�����س��ح��ب �لذي 
�ساهقة  ج��ب��ل��ي��ة  ق���م���ة  ع���ل���ى  ت���ق���ع 
باإرتفاع 580 مرت� وتعترب �إ�سافة 
ن��وع��ي��ة ل��ه��ذه �مل��ق��وم��ات ت��ع��زز من 
وتوفر  و�سموخها  �مل��دي��ن��ة  ج��م��ال 
فر�سة لال�ستمتاع بطبيعة مدينة 
�لطبيعية  وم��ن��اظ��ره��ا  خ��ورف��ك��ان 
�خلالبة.. مو�سحا �أن فرق �لعمل 
بالهيئة بذلت جهود كبرية لإجناز 
وبجودة  �مل��ح��دد  �ل��وق��ت  يف  �لعمل 
جمالية  وبطريقة  عالية  وك��ف��اءة 

تتنا�سب مع �مل�سروع .
عدد  ت��رك��ي��ب  مت  �أن����ه  �إىل  و�أ�����س����ار 
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�لعدد 13298 بتاريخ 2021/7/26

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 13298 بتاريخ 2021/7/26

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 13298 بتاريخ 2021/7/26

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم 

CN �ثيو �حلب�سه رخ�سة رقم:1066474 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/كافيه  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN �ريبيان تات�ض رخ�سة رقم:2816018 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/فلورير 

CN للمجوهر�ت رخ�سة رقم:3949177 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/نور  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لرب�ري للنجارة و�حلد�دة �مل�سلحة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:2094128 

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كافترييا 

CN دلع بطنك رخ�سة رقم:2772583 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
غز�ل  �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN �لمار�ت للتجارة  رخ�سة رقم:1027054 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
�إ�سافة ميعاد عبد�لرحمن �سعيد �ليافعي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف عبد�لقوي عبدربه يحيى

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/بروكلني لل�سيانة �لعامة ذ.م.م  

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1727650 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �ستيفن كوربيلو %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 �إ�سافة �م بي �ت�ض �لقاب�سة-�سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ.م.م 

M B H HOLDING-SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف ه�سام خالد توفيق عبد�خلالق ملك
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �ستيفن كوربيلو

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/معر�ض �يوب ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1015409 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة عبد�هلل بابائى بري�ض %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ح�سني حممد�سريف عبد�هلل �خلورى %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عبد�هلل بابائى بري�ض

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عبد�لقادر بابائى بري�ض

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف ح�سني حممد�سريف عبد�هلل �خلورى

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

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
ليمتد  �نرتنا�سيونال  �ل�س�����ادة/مار�سول  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2095732 

تعديل �إ�سم جتاري من/ مار�سول �نرتنا�سيونال ليمتد 

MARSOL INTERNATIONAL LIMITED 

�إىل / كوتوج �سب �سي �ملحدودة 

KOTUG SUBSEA LTD 

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

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/نور تاج 

CN رخ�سة رقم:3027405 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�م �م بي 

CN �يفينت�ض رخ�سة رقم:3004713 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 13298 بتاريخ 2021/7/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/يلو للعطور

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:2864848 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

�إ�سافة �سالح علي كر�مه عي�سه �لعامري %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سالح علي كر�مه عي�سه �لعامري
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(



االثنني   26  يوليو    2021  م   -    العـدد   13298  
Monday    26   July   2021   -  Issue No   13298

اإع�صار يجتاح �صرق ال�صني بعد في�صانات عارمة
•• بكني-رويرتز

و�ملناطق  �ل�سينية  �ل��ت��ج��اري��ة  �سنغهاي  منطقة  �أل��غ��ت   
�أو  و�أب��ط��اأت  �جلوية  �ل��رح��الت  جميع  �مل��ج��اورة  �ل�ساحلية 
�أوقفت خدمة قطار�ت �لأنفاق و�أغلقت �ملتاجر مع و�سول 

�لإع�سار �إن-فا �إىل �لياب�سة �لأحد.
ذكرت هيئة �لإذ�عة و�لتلفزيون �ل�سينية �أن �لإع�سار و�سل 
�إىل منطقة بوتو يف مدينة ت�سو�سان وهي ميناء رئي�سي يف 
�إقليم ت�سجيانغ �لو�قع على �ل�ساحل �ل�سرقي عند �ل�ساعة 

12:30 ظهر� )0420 بتوقيت جرينت�ض( �لأحد.

ياأتي ذلك يف �لوقت �لذي ل تز�ل تعاين فيه منطقة و�سط 
�ل�سني من تد�عيات في�سانات عارمة �أدت �إىل مقتل ما ل 
يقل عن 58 �سخ�سا و�نقطاع �لكهرباء وت�سريد �أكرث من 

مليون �سخ�ض.
�لإع�سار  �إن  �سابق  وقت  �لأر���س��اد �جلوية يف  �إد�رة  وقالت 

يتحرك ب�سرعة 15 كيلومرت� يف �ل�ساعة.
و�أ�سافت �أن �سرعة �لرياح يف �لإع�سار بلغت 38 مرت� يف 
نحو  يعادل  ذل��ك  ف��اإن  روي��رتز  حل�سابات  وطبقا  �لثانية. 

137 كيلومرت� يف �ل�ساعة.
مليون   26 نحو  يقطنها  �ل��ت��ي  �سنغهاي  م��ن  ك��ل  و�أل��غ��ت 

�سخ�ض وهانغت�سو �لو�قعة �إىل �جلنوب �لرحالت �جلوية 
�إيقاف �لكثري من  �أم�ض �لأول �ل�سبت كما مت  �عتبار� من 

خدمات �لقطار�ت يف �ملنطقة.
�ل�سني  بو�سط  ت�سنغت�سو  مدينة  يف  �لفي�سانات  وت�سببت 
�لأ�سبوع �ملا�سي يف مقتل 12 �سخ�سا بعد �أن حو�سرو� يف 

�سبكة مرتو �لأنفاق.
وذك�����رت وك���ال���ة �أن���ب���اء �ل�����س��ني �جل���دي���دة )���س��ي��ن��خ��و�( �أن 
�سنغهاي ديزين لند �ستغلق �أبو�بها يومي �لأحد و�لثنني 
ب�سبب �لطق�ض بينما قام ميناء يانغ�سان باملدينة باإجالء 

مئات �ل�سفن.

•• اإ�شالم اأباد-وكاالت

ن���ف���وذ حركة  ت�������س���اع���د خ���ط���ر  م����ع 
طالبان �ملتز�يد يف �أفغان�ستان، ت�سعى 
جبهتها  لتاأمني  �مل��ج��اورة  باك�ستان 
باملو�جهة  ف��ق��ط  ل��ي�����ض  �ل��د�خ��ل��ي��ة، 
للجماعات  و�ل��ع�����س��ك��ري��ة  �لأم���ن���ي���ة 
بل  �ملتطرفة،  و�لعنا�سر  �لإرهابية 

باملو�جهة �لفكرية �أي�سا.
وت���ع���ت���م���د �إ������س�����الم �آب�������اد ع���ل���ى دعم 
م�سر  يف  �ل�سريف  �لأزه���ر  موؤ�س�سة 
�أئمة  خا�سة  باك�ستان،  �أئمة  لتاأهيل 
مكافحة  على  �لباك�ستاين،  �جلي�ض 
ودح�ض  �ملتطرف  و�لفكر  �لإره���اب 

�خلطاب �لديني �ملت�سدد.
وك�سفت م�سادر يف م�سيخة �لأزهر، 
نيوز  “�سكاي  مل����وق����ع  ح����دي����ث  يف 
“تن�سيق و�ت�سالت  وجود  عربية”، 
م�ستمرة” مع �جلانب �لباك�ستاين، 
لتدريب �أئمة قيادة �لقو�ت �مل�سلحة 
تدريب  برنامج  �سمن  �لباك�ستانية، 

�لأئمة بالأزهر.
�لأكرب  �لإم����ام  �لأزه����ر،  �سيخ  وك���ان 
على طلب  و�ف��ق  قد  �لطيب،  �أحمد 
�مل�سرتكة  �لأرك���������ان  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������ض 
�لباك�ستانية،  �مل�����س��ل��ح��ة  ب���ال���ق���و�ت 
لتدريب  ر�ز�،  ن���دمي  �أول  �ل��ف��ري��ق 
دع������اة �جل���ي�������ض �ل��ب��اك�����س��ت��اين على 
�ملتطرف،  و�لفكر  �لإره��اب  مكافحة 
�لكافية يف هذ�  باملعرفة  وتزويدهم 

�ملجال.

تعاون اأزهري مع باك�ستان
�لإرهاب  مكافحة  جهود  وت�سدرت 
و�ل��ف��ك��ر �مل��ت��ط��رف م��ب��اح��ث��ات �سيخ 
خالل  ز�ر�  �ل���ف���ري���ق  م���ع  �لأزه��������ر، 
زي���ارت���ه �لأخ�����رية مل�����س��ر، ق��ب��ل �أي����ام، 
“دور �لأزه����ر  ت��ع��زي��ز  ���س��ب��ل  وب��ح��ث��ا 
�ل��و���س��ط��ي ودعم  ن�����س��ر �لإ����س���الم  يف 
�لطلبة و�لدعاة �لباك�ستانيني، �أثناء 

در��ستهم وتدريبهم يف م�سر«.
�أزهريون  وعلماء  م�سوؤولون  و�أك���د 
�أن  عربية”،  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع 
هذ� �لتعاون “�نعكا�ض ملكانة �لأزهر 
�لكبرية لدى �لباك�ستانيني، و�ت�سال 
ب����ج����ه����وده يف م���ك���اف���ح���ة �لإره���������اب 

و�ل���ت���ط���رف، وت���ق���دمي �لإ�����س����الم يف 
وت�سحيح  �ل���و����س���ط���ي���ة،  ����س���ورت���ه 

�ملفاهيم �ملغلوطة حوله«.
“�أهمية  ع��ل��ى  �لأزه����ري����ون  و����س���دد 
�لباك�ستانيني  �لأئ�����م�����ة  ت����دري����ب 
�لفكر  م���و�ج���ه���ة  م����ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
�ملتطرف، ل �سيما بعد عودة �لنفوذ 
�ل��ق��وي حل��رك��ة ط��ال��ب��ان يف �جل���ارة 
)�لإمارة  �سعار  ورفعها  �أفغان�ستان، 
للتنظيمات  ودع��م��ه��ا  �لإ���س��الم��ي��ة(، 
م�ستغلة  �ل����ع����امل،  ح����ول  �مل�����س��ل��ح��ة 
زور�  وم��ن�����س��وب��ة  ز�ئ����ف����ة  ����س���ع���ار�ت 

لالإ�سالم«.

التدريب على مكافحة الإرهاب
وقال مدير �ملركز �لإعالمي مل�سيخة 
�لأزه�����ر، �أح��م��د ب���رك���ات، �إن �لإم����ام 
�لأك���رب �ت��ف��ق م��ع �ل��ف��ري��ق ر�ز� على 
�لعاملني  و�خلطباء  �لأئمة  تدريب 
يف  �لباك�ستانية،  �مل�سلحة  ب��ال��ق��و�ت 
�أك���ادمي���ي���ة �لأزه�����ر �ل�����س��ري��ف، على 
“تفنيد  ع��ل��ى  �ل��ت��دري��ب  ي��رتك��ز  �أن 
�ملتطرفة  �لأفكار  وتفكيك  �ل�سبهات 

و�لإرهابية«.
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  ب��رك��ات  ول��ف��ت 
له  �سبق  �لأزه����ر  �أن  �إىل  عربية”، 
تدريب 120 �إماما ود�عية وخطيب 

م�سجد من باك�ستان.
وع��������ن ب������ر�م������ج ت������دري������ب �لأئ�����م�����ة 

و�خل���ط���ب���اء �ل��ع��ام��ل��ني يف �ل���ق���و�ت 
بركات  �أو�سح  �لباك�ستانية،  �مل�سلحة 
خم�س�سا  برناجما  �سيتلقون  �أنهم 
للدعاة �لذين يتعاملون مبا�سرة مع 
�أ�سحاب �لفكر �ملتطرف و�لإرهابي.

برامج متخ�س�سة
وبدوره، قال رئي�ض �أكادميية �لأزهر 
ل��ت��دري��ب �لأئ���م���ة و�ل����دع����اة، ح�سن 
�لد�عية  �إع���د�د  دور�ت  �إن  �ل�سغري، 
“طويلة �لأجل”، مو�سحا �أن هناك 
�أمناطا منها “متخ�س�سة يف تفكيك 
�لفكر  و�ل��رد على  �لإره��اب��ي،  �لفكر 
�ملغلوطة،  �ملفاهيم  ودح�ض  بالفكر 
ب�ساأن  �مل���ز�ع���م  ع��ل��ى  �ل����رد  وك���ذل���ك 

�لفقه و�لت�سريع �لإ�سالمي«.
وت��اب��ع رئ��ي�����ض �أك��ادمي��ي��ة �لأزه����ر يف 
“�سكاي نيوز عربية”،  حديث ملوقع 
قائال �إن �لأزهر لديه قاعدة بيانات 
يف  متخ�س�سني  كبار  �أ�ساتذة  ت�سم 
و�لتطرف  �لإره��اب  مكافحة  بر�مج 
�لتعليمية  �مل�������س���ت���وي���ات  جل���م���ي���ع 
بالأ�ساتذة  �ل�ستعانة  ويتم  لالأئمة، 
�ملتخ�س�سني يف  من خ��ارج �جلامعة 

علم �لنف�ض و�لتنمية �لب�سرية.
�لأئ���م���ة  �أن  �إىل  �ل�����س��غ��ري  ول���ف���ت 
يتم  �مل���������س����ت����ه����دف����ني  و�خل�����ط�����ب�����اء 
�لعلمي  م�ستو�هم  ح�سب  ت�سنيفهم 

ويتم �إعد�د بر�مج منا�سبة لهم، من 
خالل مكتب فني حمرتف.

يتم  �إن��ه  قال  باك�ستان،  �أئمة  وب�ساأن 
م��ط��ل��وب مو�جهته  ه���و  م���ا  ع��ر���ض 
فكرية  م�سكلة  ���س��و�ء  ط��رف��ه��م،  م��ن 
وو�سع  �حلالة  وتو�سيف  دعوية،  �أو 
وفقا  لها،  �ملنا�سبة  �لتدريب  بر�مج 

جلدول زمني حمدد.
�مل�سوؤول  �أي�سا، ح�سب  يوفر  �لأزه��ر 
�مل�سري، �ملر�جع �خلا�سة بالتدريب، 
�أو �لإجنليزية  �لعربية  باللغة  �سو�ء 
مع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  �أخ��������رى،  ل���غ���ات  �أو 
مر�سد �لفتوى �لإلكرتوين، لأن به 

متخ�س�سني يف كافة �للغات.
و�أو�سح �أن �لرتتيبات �خلا�سة بتلك 
�خلارجية  وز�رة  عرب  تتم  �ل��رب�م��ج 
و�جلهات �لر�سمية، “للوقوف بدقة 
�لتي  �ل��دول��ة  وطبيعة  �أو���س��اع  على 
يتم تدريب �أئمتها وبحث م�ساكلها، 
وتخ�سي�ض بر�مج تنا�سبهم، لتحقق 

�لهدف �ملطلوب«.
�ل�سابقة،  �ل���ت���دري���ب  ب���ر�م���ج  وع����ن 
�خلارجي  �لتعاون  �إن  �ل�سغري  ق��ال 
لي�ض  باك�ستان  م��ع  �لأئ��م��ة  لتدريب 
�لفكر  مو�جهة  يف  نوعه  م��ن  �لأول 
�إع���د�د  ل��الأزه��ر  �سبق  �إذ  �مل��ت��ط��رف، 
�لأئ����م����ة يف دول  ل���ت���دري���ب  ب����ر�م����ج 
نيجرييا  مثل  و�أوروب���ي���ة،  �إفريقية 
وم���������ايل و�ل����ن����ي����ج����ر وب����ن����غ����الد�����ض 

و�ل�سويد.

تعاون الأزهر واإ�سالم اآباد
�لتي تقع يف د�ئرة  وت�سعى باك�ستان 
برنامج  يف  للتو�سع  طالبان،  خطر 
لتح�سينهم  و�لدعاة  �لأئمة  تدريب 
مكافحة  ع��ل��ى  وت���دري���ب���ه���م  ف��ك��ري��ا 
�لإرهاب و�لفكر �ملتطرف و�ملغلوط.

�أئمة  ب��دع��م  �ل��ط��ي��ب،  �ل�سيخ  ووع���د 
�لدور�ت  وتكثيف  باك�ستان،  وطلبة 
�ملقدمة لهم حلماية �ملجتمعات من 
�لتعاون  تعزيز  مع  �ل�سالة،  �لأفكار 
باإ�سالم  �لإ�سالمية  �جلامعة  جلعل 
�لأزه���ري  �لفكر  لن�سر  م��رك��ز�  �آب���اد 
�مل��ع��ت��دل و�ل���ف���ت���اوى �مل��ن�����س��ب��ط��ة يف 

�أرجاء �آ�سيا.
وي�ستند دعم �لإمام �لأكرب لباك�ستان 
�إىل فرتة  له،  �لباك�ستانيني  وحمبة 
�أ����س���ت���اذ� ث���م ع��م��ي��د� لكلية  ق�����س��اه��ا 
�لإ�سالمية  باجلامعة  �لدين  �أ�سول 
عامي  ب���ني  ب��اك�����س��ت��ان  يف  �ل��ع��امل��ي��ة 
1999 و2001، حيث مل�ض بنف�سه 
وتقديره  �لباك�ستاين  �ل�سعب  ح��ب 

�ل�سديد لالأزهر.
�سنويا  �ل�سريف  �لأزه����ر  وي�ستقبل 
�أع����������������د�د� ك�����ب�����رية م������ن �ل����ط����الب 
�لعلوم  ل���در�����س���ة  �ل��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ني، 
و�آد�بها،  �لعربية  و�للغة  �لإ�سالمية 
مر�كز  �إىل  م��ن��ه��م  ك���ث���ري  وو�����س����ل 
مرموقة بعد �نتهائهم من در��ستهم 

وعودتهم لبلدهم.
�لأزهر  بعثة  �لطيب  �ل�سيخ  وي��ويل 
�لإ�سالمية  ل��ل��ج��ام��ع��ة  �حل���ال���ي���ة 
من  وتعترب  خا�سة،  رعاية  �لعاملية 
باك�ستان،  �إىل  �مل�سرية  �لبعثات  �أهم 
حيث ت�سم كوكبة من علماء م�سر 

منذ 35 عاما حتى �ليوم.
تقاريره  يف  �لأزه����ر  مر�سد  وي��رك��ز 
�جلماعات  �أن�سطة  ب�����س��اأن  �ل��دوري��ة 
�لإرهابية على �لأو�ساع يف باك�ستان، 
و�أفادت تقارير �أخرية له �أن باك�ستان 
يف  �نخفا�سا   2020 خالل  �سهدت 
بن�سبة  �لإره��اب��ي��ة  �لعمليات  م��ع��دل 
 ،2019 ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة   36
بف�سل جهود �لدولة �لباك�ستانية يف 

مكافحة �جلماعات �لإرهابية.

مع متدد طالبان.. باك�صتان تواجه الإرهاب فكريا مب�صاعدة الأزهر

تدفق هبات ينقذ تون�س من »كارثة« �صحية  
••تون�س-اأ ف ب

تتدفق هبات قادمة من دول �أوروبية وخليجية 
ك��م��ا م��ن �ل�����س��ت��ات �ل��ت��ون�����س��ي وم���ن مو�طنني 
“كارثة”  عاديني، مل�ساعدة تون�ض على تفادي 
�سحية يف ظل موجة حادة من �لإ�سابات بوباء 

كوفيد-19.
وبعدما و�جه �لبلد �سعوبة يف �حل�سول على 
�للقاحات �ل�سرورية قبل �أن جتتاحه �لطفرة 
�لوبائية يف متوز/يوليو، تلقى حتى �لآن 3،2 
مليون جرعة، معظمها عن طريق هبات، على 
�سيح�سل  �ل��ت��ي  �جل���رع���ات  ع���دد  يتخطى  �أن 
�آب/ منت�سف  بحلول  ماليني  خم�سة  عليها 

�أغ�سط�ض، بح�سب ما �أفادت وز�رة �ل�سحة.
وتلقت تون�ض حو�ىل ن�سف مليون جرعة من 
�لعربية  �لإم���ار�ت  �ل�سني وع��دد� مماثال من 

ج��رع��ة من  �أل���ف   250 و�سلت  كما  �مل��ت��ح��دة، 
�جلز�ئر �ملجاورة.

م����ن ج��ه��ت��ه��ا، ق���دم���ت ف��رن�����س��ا وح����ده����ا هذ� 
لقاحي  من  جرعة  مليون  من  �أك��رث  �لأ�سبوع 
تكفي  جون�سون،  �أند  وجون�سون  �أ�سرت�زينيكا 
لتلقيح 800 �ألف �سخ�ض، �أي “ع�سر �ل�سكان 
�ل�سكاين  ت��ع��د�ده  �لبالغ  �لبلد  يف  �لبالغني” 
وزير  �أو���س��ح  م��ا  بح�سب  ن�سمة،  م��ل��ي��ون   12
فر�ن�ض  لوكالة  لومو�ن  باتي�ست  جان  �لدولة 

بر�ض.
�جلمعيات  م��ن  م�ساعد�ت  تون�ض  تتلقى  كما 

و�ل�ستات.
�ملنظمة  يف  �لع�سو  �ل�����س��اذيل  �سريين  وق��ال��ت 
�لتي وجهت دعوة  �ل�سبان  �لتون�سية لالأطباء 
�أخرى،  وهيئات  منظمات  نقلتها  هبات  جلمع 
من  تون�ض  �أنقذت  �مل��دين  �ملجتمع  “تعبئة  �إن 

�سيناريو كارثي«.
و�أو�سح �لدكتور ها�سمي �لوزير م�سوؤول معهد 
فر�ن�ض  ل��وك��ال��ة  متحدثا  ت��ون�����ض،  يف  با�ستور 
بر�ض �أن “هبات �للقاحات �ست�سمح لنا بت�سريع 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ه��دف��ن��ا بتح�سني  �ل��ت��ل��ق��ي��ح  ح��م��ل��ة 
حو�ىل %50 من �ملو�طنني بحلول منت�سف 
ب�”�حلد  �سي�سمح  ما  �لأول/�أكتوبر”  ت�سرين 

من �نتقال �لفريو�ض يف �لبالد«.
تو�جه  �إذ  متاأخرة،  ت�سل  �للقاحات  هذه  لكن 
ت��ون�����ض �أح����د �أ����س���و�أ م���ع���دلت �ل��وف��ي��ات جر�ء 
كوفيد-19 يف �لعامل، يف وقت مل تتلق �سوى 
�إط����ار برنامج  ���س��د���ض �جل��رع��ات �مل���وع���ودة يف 

كوفاك�ض �ملوجه �إىل �لدول �لفقرية.
ويتقا�سم رو�د �إنرتنت تون�سيون مقاطع فيديو 
�سرير�  م��ذع��ورة ل جت��د  ع��ائ��الت  فيه  تظهر 
يتخوفون  �أف��ر�ده��ا، وممر�سون  لأح��د  �ساغر� 

�ن��ق��ط��اع �لأك�����س��ج��ني، وج��ث��ث مكد�سة يف  م��ن 
م�سارح ��ستنفدت طاقتها.

تعاين  �ل��ت��ي  �لر�سمية  �مل�ست�سفيات  ووج��ه��ت 
بالأ�سا�ض جر�ء �سوء �لإد�رة و�لنق�ض يف �ملو�رد، 
�ل�سيف لطلب م�ساعد�ت، ول  ند�ء يف مطلع 

�سيما لو�زم حماية ومعد�ت �إنعا�ض.
�أو�ئل  �أحد  )�سمال(،  �لقريو�ن  م�ست�سفى  ويف 
�مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات �ل���ت���ي ����س��ت��ن��ف��دت ق���در�ت���ه���ا يف 
�أو�خر  يف  بكوفيد-19  �مل�سابني  ت��دف��ق  ظ��ل 
“هبات  �إن  �ل�����س��اذيل  ق��ال��ت  ح��زي��ر�ن/ي��ون��ي��و، 
خف�ض  يف  �ساعدت  �لأك�سحني  تركيز  �أج��ه��زة 

عدد �حلالت �خلطرية و�لوفيات«.
وباعت بطلة كرة �مل�سرب �أن�ض جابر م�سربني 

لتمويل وحدة �إنعا�ض يف بالدها.
و�رت��ف��ع ع���دد �لأ����س���رة يف �أق�����س��ام �لإن��ع��ا���ض يف 
�إىل   90 م��ن  �لتون�سية  �ل��ع��ام��ة  �مل�ست�سفيات 

500 حاليا، وذلك بف�سل هبات جزئيا.
تون�سي  لكل  �لتون�سية  �جلمارك  �سمحت  كما 
لتكثيف  ج���ه���از  ب��ج��ل��ب  �خل��������ارج  م����ن  ق������ادم 

�لأك�سجني بدون دفع ر�سوم جمركية عليه.
غري �أن ن�سب �ملعد�ت �لأكرث تطور� ي�سطدم 

بقلة �لتن�سيق كما يعاين من عقبات �إد�رية.
م�ست�سفى  ن�����س��ب  ي��ت��م  مل  �ل�����س��ي��اق،  ه���ذ�  ويف 
م��ي��د�ين ق��دم��ت��ه �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة يف �أي���ار/
م�ست�سفى  �أن  كما  مت��وز/ي��ول��ي��و،  يف  �إل  م��اي��و 
ميد�نيا �آخر قدمته قطر مل يبد�أ �لعمل بعد 
�أ�سل ثالثة مولد�ت  �لأك�سجني.ومن  لنق�ض 
�أك�سجني بقيمة مليون يورو �سلمتها فرن�سا يف 
مطلع حزير�ن/يونيو ميكن لكل منها تزويد 
ت�سغيل  يتم  متو��سل، مل  ب�سكل  �سرير   300
ب��ال��ك��ام��ل.و�أر���س��ل��ت فرن�سا  ���س��وى و�ح���د فقط 
�ملا�سية كميات كبرية من  �لأي��ام  و�إيطاليا يف 

�لأك�سجني يف حاويات.
�ل�سعودية  منها  ع��رب��ي��ة  دول  �أر���س��ل��ت  ك��ذل��ك 
�لعربية  و�لإم����ار�ت  و�جل��ز�ئ��ر  وم�سر  وقطر 
وقدمت  �لطبية،  �ملعد�ت  من  �أطنانا  �ملتحدة 

موريتانيا 15 طنا من �ل�سمك.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• بيري مارتن*

   م���ن �خل��ط��ر ����س��ت��خ��د�م م�����س��ط��ل��ح حم��ّم��ل مثل 
ا خماطر يف جتاهل  �أي�سً ولكن هناك  “�لفا�سية”، 

�أن �لرت�مبية تقرتب منها ب�سكل خطري.
و�أن�����س��ار تر�مب  ت��ر�م��ب لي�ض هتلر،     ل، دون��ال��د 
لي�سو� نازيني، ول �أولئك �لذين يد�فعون عن جو�ز 

�سفر �للقاح.
�لألقاب  �إلقاء  �أ�سهل -و�أق��ل فائدة -من     ل �سيء 
و�ل�سفات �ملبالغ فيها يف �ملناق�سات �ل�سيا�سية. ومع 
�لعديد  �لتاريخ، لأن  درو���ض  ن�سيان  ينبغي  ذلك، ل 

من �سمات �لرت�مبية تذّكر بف�سول مظلمة.

مبالغات طفيفة
   يحب جاك باريزو �لقتبا�ض من تالري�ن، �لذي 
ت��اف��ه ل معنى  ���س��يء م��ب��ال��غ ف��ي��ه ه��و  “�أي  �إن  ق���ال 
فاإن  �أخ��ط��ائ��ه،  ك��ل  ك��ان حمقا. فرغم  وق��د  له”... 

دونالد تر�مب لي�ض هتلر، و�أن�ساره لي�سو� نازيني.
   وم���ع ذل���ك، ف���اإن ع����دد�، م��ا �ن��ف��ك يف �زدي�����اد، من 
�مل��ح��ل��ل��ني �ل�����س��ي��ا���س��ي��ني، م���ن �ل��ي�����س��ار و�ل��ي��م��ني، ل 
يرتددون يف �لإ�سارة �إىل �أوجه �لت�سابه �ملزعجة بني 
�أو  �لفا�سية  �ليمينية  �حلركات  وبع�ض  �لرت�مبية 

�ل�سلطوية �ل�سعبوية.

كلمة بحرف “الفاء«
  هذه هي حال ديفيد فروم، �مل�ست�سار �ل�سابق جلورج 
دبليو ب��و���ض، �ل���ذي و���س��ف يف م��ق��ال �أخ���ري مالمح 
�ل��ع��دي��د من  ب��ريون��ي��ة -يف  �لأق����ل  ع��ل��ى  -�أو  فا�سية 

�أفعال �جلمهوريني.
 �نه لي�ض �ل�سخ�ض �لوحيد، فالعديد من �ملوؤرخني 

وعلماء �ل�سيا�سة، يقدمون مالحظات مماثلة.
�أنهم     عندما ي�سور دونالد تر�مب خ�سومه على 
�لإعالم  وي�سف  �ل��ي�����س��ار،  �ق�سى  م��ن  ر�دي��ك��ال��ي��ون 

باأعد�ء �ل�سعب، 
ن�سمع �سدى مو�سوليني �لذي نعت جميع خ�سومه 
قامو�  �ل��ذي��ن  �مل�ستبدين  م��ن  وغ���ريه  بالبال�سفة، 

بتكميم �أفو�ه �ل�سحافة.

   كان باإمكان �جلمهوريني �أن يتخلو� عن �لرت�مبية 
�أع�����ادو�  ب��ع��د ن��وف��م��رب 2020. وب�����دًل م���ن ذل����ك، 
�لتاأكيد على �أن حزبهم يقوم على عبادة �ل�سخ�سية، 
حيث يجب على كل م�سوؤول منتخب �أن ينحني �أمام 
و�لن�سمام  لغ��و،  �أ  مب��ار  منفاه  يف  “�لإمرب�طور 
�مل�سروق.  �نت�ساره  كذبة  �لكربى”،  “�لكذبة  �إىل 
ت�سبه  �ل��ك��ذب��ة  ه��ذه  ف���اإن  �ل��رت�م��ب��ي��ة،  �إىل  بالن�سبة 

�لأ�ساطري �لتاأ�سي�سية للفا�سيني.
   ومبا �أنه ُينظر �إىل �لدميقر�طيني على �أنهم خونة 
يخزهم  ول  ي�ستحون  ل  �جلمهوريني  ف��اإن  لالأمة، 
دون  حتول  �لتي  �حلو�جز  يزيدون  وهم  �سمريهم 
ممار�سة حق �لنتخاب ل�سالح �لأقليات �أو موؤيديهم 

�ملحرومني.
   �لتربير �لذ�تي ل�ستخد�م �لعنف لال�ستيالء على 
وميكن  للفا�سية.  �أخ��رى  �سمة  �ل�سيا�سية،  �ل�سلطة 
�لعثور على �آثار لهذ� يف �لتقليل من �أهمية -�أو حتى 
6 يناير �لعنيفة يف كابيتول  �لدفاع -عن �نتفا�سة 

هيل من قبل �لعديد من �جلمهوريني.
�لذين  �ل�سغب  م��ث��ريي  ت��ر�م��ب مي��ت��دح  ي���ز�ل  ول   
����س��ت��ج��اب��و� ل���دع���وت���ه، و���س��ي��ف��ع��ل �جل��م��ه��وري��ون يف 
�ل��ت��ح��ق��ي��ق يف تلك  ل��ع��رق��ل��ة  ���س��يء  �أي  �ل��ك��وجن��ر���ض 

�لأحد�ث �ملاأ�ساوية.

التاريخ يت�سابه
�لكلمة بحرف  ف���اإن  �ل��رت�م��ب��ي��ة،  �أت��ب��اع  ملخاطبة     
��سا�سية لفهم  بنتائج عك�سية، لكنها  تاأتي  “�لفاء” 

�لرت�مبية.
�لت�سمية  ه��ذه  ي�ستحقون  �لذين  �لرت�مبيني  �إن     
�مل��ك��روه��ة ل��ي�����س��و� �أغ��ل��ب��ي��ة ب���ني �ل��ن��اخ��ب��ني، لكنهم 
��ستطاعو�، بالت�سلل �إىل �حلزب �جلمهوري، تطبيع 
�لأف���ك���ار و�مل��م��ار���س��ات �ل��ت��ي جن��ح��ت يف �مل��ا���س��ي يف 

�لق�ساء على �لدميقر�طية.
يت�سابه  لكنه  بال�سرورة،  نف�سه  �لتاريخ  يعيد  ل     

ويتناغم.
   �إن خطر ف�سل �لتجربة �لدميقر�طية �لأمريكية 
لي�ض مبالغاً فيه ول �سئياًل، ول يجب �أن نخاف من 

�لكلمات �لتي تقوله.

الرتامبية وكلمة بحرف »الفاء«...!

*اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية / مركز الدرا�سات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال 
لتنمية املعرفة حول الرهانات الدولية

ترجمة خرية ال�سيباين

•• عوا�شم-وكاالت

�إج���ر�ء جولة  �لليبيني  �لع�سكريني  �ل��ق��ادة  م��ن  وف��د  ق��رر 
�لقو�ت  على  لالطمئنان  �ل��ب��الد،  جنوب  �جلي�ض  مب��و�ق��ع 
هناك، و�لوقوف على �حتياجاتها �للوج�ستية مع ��ستمر�ر 
د�ع�ض  تنظيم  �سد  �ملا�سي  �ل�سهر  ب���د�أت  �ل��ت��ي  �لعمليات 
�لإرهابي، عقب هجومه على قوة لل�سرطة يف مدينة �سبها 

باملنطقة �جلنوبية.
�إن  ويف بيان ن�سرته �ل�سبت، قالت �سعبة �لإع��الم �حلربي، 
�لوفد �سم �أع�ساء �للجنة �لع�سكرية �مل�سرتكة من �سباط 
�جلي�ض بقيادة رئي�ض �لأركان �لعامة فريق �أول عبد �لر�زق 
�ملع�سكر�ت  جميع  ي���زورو�  �أن  �ملقرر  من  حيث  �ل��ن��اظ��وري، 

و�لثكنات �لع�سكرية مبناطق جنوب ليبيا.
وتاأتي �لزيارة يف �لوقت �لذي �أ�سدر تنظيم د�ع�ض �لإرهابي 
�مل��وج��ودي��ن يف �جل��ن��وب �لليبي  �إن��ه��ا لعنا�سره  ���س��ور� ق��ال 

خالل �أول �أيام عيد �لأ�سحى، وقام باإخفاء وجههم.

رفع املعنويات
�أن جولة  نيوز عربية”  ل�”�سكاي  وك�سفت م�سادر مطلعة 
للقو�ت،  �ملعنويات  رف��ع  �إط���ار  يف  ت��اأت��ي  �لع�سكريني  �ل��ق��ادة 
م��ن �جل��ه��وزي��ة و�ل���س��ت��ع��د�د ل�ستئناف �خلطط  و�ل��ت��اأك��د 

�ملقررة من �أجل تطهري �جلنوب من �لعنا�سر �لإرهابية.
يف  “لي�ست بال�سهلة”  وبح�سب و�سف �مل�سادر، فاإن �ملهمة 
ظل �مل�ساحة �ل�سا�سعة �لتي ميكن �أن تتحرك فيها �لعنا�سر 
ميكن  �ل��ت��ي  �ل�سحر�وية  و�لأم��اك��ن  و�ل����دروب  �ملتطرفة، 

�لختباء فيها.
من  �ملا�سية  �لأي����ام  خ��الل  �جلي�ض  متكن  �أك���دت  �أن��ه��ا  �إل 
خ�سو�سا  عنهم،  �لإم����د�د  خ��ط��وط  قطع  ع��رب  ح�سارهم 
زلف”،  “رمال  مثل  �ملهربون  فيها  ين�سط  �لتي  �ملناطق 
يوليو  �سهر  مطلع  ع�سكرية  منطقة  �جلي�ض  �أعلنها  �لتي 

�جلاري.
ورجحت �مل�سادر �أن ت�سهد �لفرتة �لقريبة حتركات حا�سمة 
�أر�سل  �أن  من �جلي�ض لتحييد خطر �لدو�ع�ض، وذلك بعد 
و��سعة،  عمليات  لتنفيذ  �ملنا�سبة  �لع�سكرية  �ل��ت��ع��زي��ز�ت 

وي�ستكمل �لرتتيبات لتحقيق ذلك.

»طوق النجاة«
�أن  �إىل  �حل���و�ز،  معت�سم  �لليبي  �لع�سكري  �ملحلل  و�أ���س��ار 
�جلنوب �لغربي لليبيا، وبالتحديد قرب �حلدود مع دولتي 
مطالبا  �لإره��اب��ي��ة،  �خلاليا  فيه  تن�سط  وت�ساد،  �جل��ز�ئ��ر 
�مل�سلحة،  �ل���ق���و�ت  �أف����رع  ك��اف��ة  ب��ني  �لتن�سيق  ب�”�سرورة 

لدح�ض هذه �خلاليا«.
�أهمية  و�أكد �حلو�ز، يف حديثه �إىل “�سكاي نيوز عربية”، 
مثل تلك �لتحركات �لع�سكرية، حتى ل ي�سمح للمنظمات 

�لإرهابية مبمار�سة �أن�سطتها يف �أي بقعة من بقاع ليبيا.
�لفرتة  يف  �ل�سيا�سية  بالعملية  �لن�سغال  �أن  من  حذر  كما 
�لأخ���رية و�لخ��ت��الف ب��ني �لأط����ر�ف �لليبية ح��ول موعد 
�أعطى  �ملوؤ�س�سات،  وتوحيد  و�مليز�نية  �لعامة  �لنتخابات 

فر�سة لبع�ض �خلاليا �لإرهابية ملمار�سة ن�ساطاتها.
و�أع�����رب �خل��ب��ري �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي �ل��ل��ي��ب��ي �ل��ع��م��ي��د حممد 
�لعربية  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  ق���درة  يف  ثقته  ع��ن  �ل��رج��ب��اين 
�لليبية على مو�جهة هذ� �لتحدي، م�سدد� على �أنها “طوق 
جناة �لوطن” يف ظل �لظروف �لع�سيبة حاليا، لفتا �إىل 
�أنه ينتظر �لدعم من كل �لدول �لعربية لها يف مو�جهاتها 

مع �لإرهاب؛ لأنه خطر يتهدد �لأمن �لقومي �لعربي.
على  عربية”  نيوز  ل�”�سكاي  حديثه  يف  �لرجباين  و�سدد 
�ل��ذي يعاين من م�سكالت  �أن �خلطر كبري على �جلنوب، 
كثرية، منها ن�ساط �جلرمية ب�سكل و��سع، ونق�ض �خلدمات، 

�إ�سافة �إىل �سرقة مو�رده من �خلارجني عن �لقانون.
و�سبق �أن �أكد �جلي�ض �لليبي على ل�سان قائده �لعام �مل�سري 
خليفة حفرت ��ستمر�ره يف عملياته �لتي ت�ستهدف تطهري 

ليبيا من �لعنا�سر �لإرهابية و�لإجر�مية.
�إىل  �ملا�سية  �ل�سهور  خالل  كبرية  بتعزيز�ت  دفع  �أن��ه  كما 
�لتي  �ل�سديدة  �ل�سطر�ب  حالة  مع  بالتز�من  �جل��ن��وب، 
مرت بها �لدولة �جلارة ت�ساد عقب �غتيال رئي�سها �إدري�ض 
يف  تتدرب  م�سلحة  جماعات  يد  على  �ملا�سي  �أب��ري��ل  ديبي 
ليبيا، وبعد �لعملية �لإرهابية �لتي ��ستهدفت قو�ت �لأمن 

يف مدينة �سبها يونيو �ملا�سي.

قادة اجلي�س الليبي يف اجلنوب 
ا�صتعدادا ملعركة احل�صم �صد داع�س
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حذرت �سحيفة “فاينن�سال تاميز” من �أن �ساللة “دلتا” �ملتف�سية يف 
تون�ض تعّقد �لو�سع �ل�سيا�سي �لقت�سادي يف �لبالد.

و�نت�سرت �ل�ساللة يف �سكل كبري يف تون�ض خالل �لفرتة �لأخ��رية، يف 
يف  و�رت��ف��اع��اً  �للقاحات  ع��دد  يف  �نخفا�ساً  �لبالد  تو�جه  �ل��ذي  �لوقت 
عدد �لوفيات ب�سبب �جلائحة.وكانت �لناطقة با�سم �ل�سحة �حلكومية 
%75 من  �أك��رث من  متثل  “دلتا”  �إن  �سابقاً  قالت  بن خليل  جليلة 
من  ويعانون  �مل�ست�سفيات  �إىل  �أدخلو�  �لذين  “كوفيد-19”  مر�سى 
م�ساكل رئوية.زيادة »مقلقة للغاية«ونبهت منظمة �ل�سحة �لعاملية �إىل 
�أن تون�ض تو�جه حالياً زيادة “مقلقة للغاية” يف �أعد�د �حلالت. وجرى 
تطعيم %7 فقط من �ل�سكان ب�سكل كامل، فيما �سهدت �لبالد فو�سى 
يف �مل�ست�سفيات ومر�كز �لتطعيم يف جميع �ملناطق.وكان �لرئي�ض قي�ض 
�سعيد كلف يف وقت متاأخر من يوم �لأربعاء �ملا�سي �جلي�ض مب�سوؤولية 
ه�سام  �ل����وزر�ء  رئي�ض  �أق���ال  بعدما  �ل��ق��ر�ر  وج���اء  ل��ل��وب��اء.  �ل�ستجابة 

�مل�سي�سي وزير �ل�سحة و�سط �نتقاد�ت ب�ساأن �أزمة كورونا.

قد  نيكار�غو�  يف  �لرئا�سّية  لالنتخابات  مر�ّسحاً  �أّن  �ل�سرطة  �أعلنت 
ُو�سع قيد �لإقامة �جلربية هو �ل�سابع �لذي حتتجزه حكومة د�نييل 
�لثاين/ ت�سرين  يف  �مل��ق��ّرر  �لق���رت�ع  ت�سبق  �لتي  �لفرتة  يف  �أورتيغا 

نوفمرب.
ع نويل فيدوري قيد �لإقامة �جلربّية بتهمة “تقوي�ض �سيادة”  وُو�سِ
�لبالد، يف �أحدث حلقة من �سل�سلة �عتقالت د�نتها �لوليات �ملتحدة 

و�لحّتاد �لأوروبي.
�ل��ب��الد من  �ل���ذي حكم  �ل�سابق  �مل��ت��م��ّرد  �أورت��ي��غ��ا )75 ع��ام��اً(  ع��اد 
1979 �إىل 1990، �إىل �ل�سلطة يف 2007 مع �جلبهة �ل�ساندينية 

للتحرير �لوطني، وبقي يف �لرئا�سة بعد �إعادة �نتخابه مّرتني.
وتعترب �ملعار�سة �أّن من �ملوؤّكد �أّنه ي�سعى �إىل ولية ر�بعة على �لتو�يل 

و�أّن �سجن مناف�سيه �ملحتملني مُيّهد �لطريق له لتحقيق ذلك.
وهناك �سبعة مر�ّسحني لالنتخابات �لرئا�سّية من بني 28 �سخ�ساً 

�عتقلتهم حكومة �أورتيغا.
ن��ّف��ذت حكومة  2 ح��زي��ر�ن/ي��ون��ي��و،  ب���د�أت يف  �إط���ار حملة قمع  ويف 
�أورتيغا �سل�سلة مد�همات و�عتقالت ليلّية طالت خ�سوماً �سيا�سّيني 

بتهمة تهديد “�سيادة” نيكار�غو�.

هطول  بعد  مميتة  ت��رب��ة  و�ن��زلق��ات  في�سانات  �لهند  غ��رب  ي�سهد 
�لدولة  ه��ذه  ك��ارث��ة طبيعية يف  �أح���دث  غ��زي��رة يف  �أم��ط��ار مو�سمية 

�ل�سا�سعة، �أحد �أكرب �سحايا تغري �ملناخ.
مليار   1،3 �سكانها  عدد  يبلغ  �لتي  �لبالد  �سهدت  �لعام،  بد�ية  منذ 
خانقة  حر  وموجة  �لهماليا  يف  جليدًيا  و�نهياًر�  �إع�سارين  ن�سمة 

وفي�سانات مميتة.
يف �سباط فرب�ير، �جتاحت في�سانات مفاجئة وعنيفة و�دياً نائياً يف 
ونحو  كهربائية  وحمطة  منازل  وجرفت  �لهندية،  �لهماليا  جبال 

فقط. منهم   60 جثث  على  وعرث  �سخ�ض.   200
 15 يعادل طوله   - �نهيار جليدي �سخم  �إىل  �ل�سبب  �خل��رب�ء  عز� 

ملعباً لكرة �لقدم وعر�سه خم�سة مالعب - يف �أعايل �جلبال.
وقال باحث يف �ملناخ �أجرى حتقيقا يف �ملوقع لوكالة فر�ن�ض بر�ض �إن 
هذه �لكارثة “من �لو��سح �أنها نتيجة تغري �ملناخ وهي، يف حد ذ�تها، 

موؤ�سر ملا �سيكون عليه م�ستقبلنا«.

عوا�شم

لندن

نيودلهي

ماناغوا

رو�صيا ت�صجل 779 وفاة و 24072 
اإ�صابة جديدة ب� »كورونا« 

•• مو�شكو -وام: 

�إ�سابة جديدة   24072 و  وف��اة  779 حالة  ت�سجيل  �أم�ض  رو�سيا  �أعلنت 
ميثل  ما   ، �ملا�سية  �ل�24  �ل�ساعات  خ��الل  “ �مل�ستجد  “ كورونا  بفريو�ض 
�رتفاعا يف عدد �لإ�سابات و�نخفا�سا يف عدد �لوفيات مقارنة مع معدلت 

�أم�ض �لأول /23947 �إ�سابة و 799 وفاة/.
تقريره  يف   - �لفريو�ض  مبكافحة  �خلا�ض  �لرو�سي  �لعمليات  مركز  و�أك��د 
�أنه بت�سجيل هذ� �لعدد �جلديد من �لإ�سابات و�لوفيات ي�سبح  �ليومي - 
 541 و  126�ألفا  و  ماليني  �ستة  “كوفيد-19”  ح��الت  ع��دد  �إج��م��ايل 

�إ�سابة و �رتفاع ح�سيلة �لوفيات �إىل 153 �ألفا و 874 حالة.

انتفا�صة العط�صى...حرب املياه بداأت يف الأحواز وتتو�ّصع
•• طهران-وكاالت

تناولت �لكاتبة مرمي �سينائي يف مقال ن�سرته يف موقع “�إير�ن �إنرتنا�سيونال” 
ممن  �لكثريين  �إن  قائلة  �لأح���و�ز،  يف  �ملياه  نق�ض  على  �مل�ستمرة  �لحتجاجات 
نق�ض  ب�سبب  وق��ر�ه��ا  �ملحافظة  ه��ذه  م��دن  يف  �أ�سبوع  من  �أك��رث  منذ  يتحركون 
�ملياه، يوجهون باللوم �إىل �أ�سحاب �لقر�ر.ويدعي م�سوؤولون باأن 700 قرية يف 
�ملحافظة تتلقى �إمد�د�ت منتظمة من �ملياه بو��سطة �ل�سهاريج. وتروي �ل�سهول 
و�مل�ستنقعات و�لبحري�ت يف �ملناطق �جلنوبية من �لأحو�ز �أنهر رئي�سية، مبا فيها 
نهر كارون �لذي يبلغ طوله 870 كيلومرت�ً و�لذي ينبع من جبال ز�غرو�ض يف 
�ل�سمال. وتنتج تلك �ل�سهول �خل�سبة �لقمح و�لأرز و�لتمر و�ل�سكر. وف�ساًل عن 

قطاع �لنفط، هناك �سناعات �أ�سا�سية لل�سكريات و�لفولذ و�لبرتوكيماويات.
ال�سدود

و�أدت �ل�سدود �لتي بنيت على �لأنهر، مبا فيها �سد� غوتفاند وكارون، مع حتويل 
�ملياه �إىل مناطق �أخرى مثل �أ�سفهان من �أجل دعم �سناعات كالفولذ، �إىل خلل 
يف �لتو�زن �لبيئي، وتالياً �إىل ملوحة �ملياه و�لرتبة، ف�ساًل عن عو��سف �لغبار 
�ملتكررة. وقد جفت �مل�ستنقعات و�لبحري�ت ومز�رع �لبلح وقطعان �ملا�سية �لنهرية، 

�لتي لعبت دور�ً مهماً يف يوم من �لأيام يف �لإقت�ساد و�لثقافة �لريفيني.
يف  ذ�ت��ي  �كتفاء  حتقيق  على  لت�سجيعهم  �ل��ق��ر�ر،  �سانعي  �ملنتقدون  يلوم  كما 
�ملائية  �مل�سادر  ن�سوب  ح�ساب  على  �ل�سكر،  وق�سب  و�لأرز  �لقمح  مثل  منتجات 

يف �ملنطقة.

الكتفاء الذاتي
وكانت �إير�ن قد و�سعت هدفاً لها يف حتقيق �لإكتفاء �لذ�تي على �سعيد �لقمح 

و�لأرز وق�سب �ل�سكر على ح�ساب ن�سوب �مل�سادر �ملائية يف �ملنطقة.
وكان وزير �لري �ل�سابق عي�سى كالنتاري �لذي يتوىل حالياً رئا�سة د�ئرة �لبيئة، 
من �أ�سد �ملنتقدين ل�سيا�سة حتقيق �لإكتفاء �لذ�تي منذ �أعو�م. وخالل حديث له 
عرب �لإنرتنت عن ��سرت�تيجيات �سد �جلفاف يف 17 مايو )�أيار( �ملا�سي، قال 
كالنتاري �إن �لكثريين من �سانعي �لقر�ر يف �إير�ن قد �أخفقو� يف فهم �لتنمية 
�ملنتجات  يف  �ل��ذ�ت��ي  �لإك��ت��ف��اء  �سيا�سة  م��ن  ع��ام��اً   20 �أن  �إىل  ولفت  �مل�ستد�مة. 
�لزر�عية على ح�ساب “نهب �لرثو�ت �ملائية” �أ�سفرت عن “�نقر��ض �لزر�عة” 

يف جنوب جبال ز�غرو�ض.

•• الفجر- تون�س

خ����رج �ل��ع��دي��د م���ن �مل��ت��ظ��اه��ري��ن من 
يف  �لتون�سي  �ل�سعب  �أط��ي��اف  خمتلف 
�لعديد من �جلهات على غر�ر تون�ض 
�لربملان،  �أم��ام  وبالتحديد  �لعا�سمة 
باملنظومة  ت��ن��دي��د�  �مل��ح��اف��ظ��ات،  ويف 
�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة �حل���ال���ي���ة ودع������وة منهم 

لإ�سقاطها. 
و�سهد عدد من �ملحافظات �لتون�سية، 
�مل��و�ف��ق لإح��ي��اء �لذكرى  �أم�ض �لح��د 
�حتجاجات  �جل��م��ه��وري��ة،  لعيد   64
�لكبري  �لم����ن����ي  �ل����س���ت���ن���ف���ار  رغ������م 
بع�ض  �ل��ذي منع  �لعا�سمة  خا�سة يف 
�ساحة  �ىل  �ل��و���س��ول  م��ن  �مل��ح��ت��ج��ني 

باردو قرب �لربملان.

على  ن�سرت  فيديو  مقاطع  و�أظ��ه��رت 
موقع �لتو��سل �لجتماعي في�سبوك، 
جم��م��وع��ة م���ن �مل��ح��ت��ج��ني ي������رددون، 
�سعار�ت  �م���ن���ي���ة،  ت����ع����زي����ز�ت  و����س���ط 
كل  وحما�سبة  �لربملان  بحل  مطالبة 
�ل�سحي  �ل��و���س��ع  ه���ذ�  �مل��ت��ورط��ني يف 
�لكارثي، و�ملناخ �لجتماعي و�ل�سيا�سي 

�ملتاأزم يف تون�ض.

حرق مقرات النه�سة
حمافظات  �لح���ت���ج���اج���ات  و���س��م��ل��ت 
ونابل  و���س��و���س��ة  و�مل��ن�����س��ت��ري  �سفاق�ض 
و�ل����ك����اف وب����اج����ة وت��������وزر. ح���ي���ث مّت 
يف  �لنه�سة  حركة  ح��زب  مقر  �قتحام 

بع�ض �ملناطق.
ببع�ض  �مل��ح��ت��ج��ني  م����ن  ع�����دد  وق������ام 

�ملحافظات بنزع لفتات مقر�ت حركة 
�ل��ن��ه�����س��ة و�ق���ت���ح���ام ب��ع�����س��ه��ا وح���رق 
و�سط  �قتحام  وحم��اولت  حمتوياتها 
�لغاز  و��ستعمال  مكثف  �أمنى  ح�سور 

�مل�سيل للدموع يف بع�ض �جلهات.
و�نطلق �لم��ر يف ولي��ة ت��وزر �ي��ن مت 
وحرق  �لنه�سة  ح��رك��ة  م��ق��ر  �ق��ت��ح��ام 
حمتوياته ورفع �سعار�ت تنادي برحيل 
�حلكم. منظومة  و��سقاط  �حلكومة 

وبعد توزر، �أقدم حمتجون مبحافظات 
�لقريو�ن و�سو�سة ونابل وقف�سة على 
�ملحلية  �ملكاتب  لفتات  وحتطيم  ن��زع 
حل���رك���ة �ل��ن��ه�����س��ة و�مل���ط���ال���ب���ة بحل 
�ل����ربمل����ان و�����س���ق���اط �حل���ك���وم���ة فيما    
��ستعمال  �سفاق�ض  حمافظة  �سهدت 
�مل�����س��ي��ل للدموع  �ل���غ���از  ق����و�ت �لم����ن 

�قتحام مقر  ملنع حم��اولت �ملحتجني 
حركة �لنه�سة.

مواجهات يف حميط الربملان
تعزيز�ت  �ل����ربمل����ان  حم��ي��ط  و���س��ه��د   
�لطرقات  ك��اف��ة  وغ��ل��ق  كثيفة  �أم��ن��ي��ة 
مت  �أن��ه  �ىل  وي�سار  للربملان.  �ملحاذية 
و�ملنافذ  �ملد�خل  خمتلف  غلق  �ل�سبت 
لهذه  حت�سبا  �ل��ع��ا���س��م��ة  �ىل  �مل���وؤدي���ة 
�سهدت  ذل������ك  �لح����ت����ج����اج����ات.وم����ع 
�ملحتجني  بني  مناو�سات  ب��اردو  �ساحة 
و�لقو�ت �لأمنية، و�عتمد �ملتظاهرون 
�لقو�رير و�حل��ج��ارة يف حماولة  رم��ي 
منهم لجتياز �خلط �لأمني للو�سول 

�إىل مقر جمل�ض نو�ب �ل�سعب.
قلب  يف  بحر  ب��اب  �ساحة  �سهدت،  كما 

�لعا�سمة تون�ض مو�جهات عنيفة بني 
�إثرها  ع��ل��ى  و�مل��ت��ظ��اه��ري��ن مت  �لأم����ن 

�لقب�ض على عدد من �ملحتجني.
وكان ما يطلق عليه ‘’�ملجل�ض �لأعلى 
لل�سباب’’ قد دعا من خالل �سفحات 
�لجتماعي  �ل��ت��و����س��ل  م���و�ق���ع  ع��ل��ى 
�مل�سي�سي  حكومة  �سد  �لحتجاج  �إىل 

و�لإطاحة بها.
وق��ال��ت �ل��ن��ائ��ب��ة �ل�����س��اب��ق��ة يف جمل�ض 
نو�ب �ل�سعب فاطمة �مل�سدي �أن تون�ض 
كبري  �سجن  �إىل  �أم�ض  �سباح  حتولت 
�إذ مت منع �ملو�طنني من �لتنقل خارج 
ملنع  �حلكومة  من  مت�سي  يف  �أحيائهم 
جمموعات  لها  دع��ت  �لتي  �ملظاهر�ت 
�سيا�سية  و���س��خ�����س��ي��ات  ف��ي�����س��ب��وك��ي��ة 
�لد�عني  �أح���د  �مل�����س��دي  فاطمة  منهم 

ل��ه��ذ� �ل��ت��ح��رك. وق���ال���ت �مل�����س��دي �أن 
�لذي  للد�ستور  خ��رق  ه��و  ي��ح��دث  م��ا 
�لحتجاج  ح���ري���ة  �مل���و�ط���ن���ني  مي��ن��ح 
قمع  ���س��ي��ا���س��ة  �إىل  وع������ودة  �ل�����س��ل��م��ي 
حني  �لأم��ن��ي.يف  و�لتعاطي  �حل��ري��ات 
�ملعار�سة عن عدم  �أح��ز�ب من  ع��رّبت 
�نخر�طها يف هذه �لتحركات و�سّككت 
فيمن يقف ور�ءه��ا على غر�ر �حلزب 
�لعمال  وح������زب  �حل�����ر  �ل���د����س���ت���وري 
�إحياء  �أّج����ل  �ل����ذي  و�ل��ت��ي��ار �ل�����س��ع��ب��ي 
�لرب�همي  �ل�����س��ه��ي��د  �غ��ت��ي��ال  ذك�����رى 
�ملو�فق ليوم �أم�ض.وجتدر �ل�سارة �إىل 
�أن هذه �لدعو�ت للتظاهر تتز�من مع 
�أقرته  �لذي  �ل�سامل  �ل�سحي  �حلجر 
����س��ب��وع ب�سبب  �حل��ك��وم��ة ن��ه��اي��ة ك���ل 

تردي �لو�ساح �ل�سحية بالبالد. 

رغم التعزيزات الأمنية الكبرية

تون�س: م�صريات احتجاجية تطالب باإ�صقاط النظام!

الربازيليون يتظاهرون جمددا للمطالبة باإقالة بول�صونارو 
•• �شاو باولو-اأ ف ب

�ل�سارع  �إىل  �لرب�زيليني  �آلف  ع�سر�ت  نزل 
�لرئي�ض  باإقالة  مطالبني  �ل�سبت،  جم��دد� 
ج��اي��ري ب��ول�����س��ون��ارو ل��ط��ري��ق��ة ت��ع��ام��ل��ه مع 
�لأزمة �ل�سحية بعد �أن تخطى عدد �لوفيات 
كوفيد-19،  ج��ر�ء  مليون  ن�سف  �لبالد  يف 
ح�سب ما ذكر �سحافيون من وكالة فر�ن�ض 

بر�ض.
وه���و �ل���ي���وم �ل���ر�ب���ع م���ن �ل��ت��ظ��اه��ر�ت �لتي 
نهاية  منذ  ونقابات  �لي�سار  �أح��ز�ب  تنظمها 
�ملتطرف،  �ليميني  �لرئي�ض  �سد  �أيار/مايو 
خمالفات  ح��ول  حتقيق  �أي�سا  يطاله  �ل��ذي 
حمتملة يف �ملفاو�سات �لتي �أجرتها حكومته 
كوفيد- وب��اء  �سد  لقاحات  على  للح�سول 

.19
وب��ي��ن��م��ا ك���ان���ت �ل���ت���ظ���اه���ر�ت ج����اري����ة، كان 
بول�سونارو يتنزه على در�جته �لنارية برفقة 
عدد من �لوزر�ء يف �سو�رع �لعا�سمة بر�زيليا 

ويحّيي منا�سريه.
�آلف �لأ�سخا�ض بعد  ويف �ساو باولو، جتمع 
�لظهر يف جادة بو�سط �ملدينة ر�فعني لفتات 
و”بول�سونارو  �لآن”  “�لإقالة  عليها  كتب 

�رحل«.
����س��ت��اذ جامعي  بي�سو� وه��و  �د�ل��ربت��و  وق���ال 
فر�ن�ض  لوكالة  ع��ام��ا   60 �لعمر  م��ن  يبلغ 
�رتكبت  �حل��ك��وم��ة  ه���ذه  �أن  “�عترب  ب��ر���ض 
�بادة جماعية لنها م�سوؤولة عن عدم تاأمني 
�ل��ل��ق��اح��ات. ك���ث���ريون ت���وف���و� ب�����س��ب��ب نق�ض 

�للقاحات«.
وع��ن��د ح��ل��ول �ل��ل��ي��ل، �ن��دل��ع��ت ع���دة حو�دث 

�سملت جمموعة من �ملتظاهرين �ملتطرفني 
�أن  قبل  �لبنوك  فرًعا لأحد  �لذين هاجمو� 
للدموع،  �مل�سيل  ب��ال��غ��از  �ل�سرطة  تفرقهم 

وفًقا مل�ساهد تلفزيونية.
كانو�  �لذين  �لأ�سخا�ض  �آلف  �سار  ريو،  ويف 
يرتدون مالب�ض حمر�ء وي�سعون كمامات، 
�ملجرم  “�أطردو�  م��ث��ل  ب�����س��ع��ار�ت  ه��ات��ف��ني 

�لفا�سد«.
�لبالد  �أن���ح���اء  �مل��ن��ظ��م��ون يف ج��م��ي��ع  ودع�����ا 
عن  “للدفاع  ت����ظ����اه����ر�ت  ت���ن���ظ���ي���م  �إىل 
و�إقالة  �لرب�زيليني  وحياة  �لدميوقر�طية 

بول�سونارو«.
ن��ظ��م��ت فيها  400 م��دي��ن��ة  ك��م��ا يف  ري���و  يف 
�ل��ت��ظ��اه��ر�ت، ن���دد �مل��ح��ت��ج��ون ب��ال��ت��اأخ��ري يف 
ون�سبة  �لرب�زيل  يف  �لتطعيم  حملة  �إط��الق 
�ل���ب���ط���ال���ة �ل���ع���ال���ي���ة وط���ال���ب���و� مب���زي���د من 

�مل�ساعد�ت للفقر�ء �لذين يو�جهون �لوباء.

وقالت ليز دي �أوليفري� )65 عاما( �لعاملة 
لوكالة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �خل���دم���ات  جم���ال  يف 
�أي  يخرج  �أن  �ملهم جد�  “من  بر�ض  فر�ن�ض 
�سخ�ض ي�سعر بالإهانة �أو �ل�سطهاد من قبل 
هذه �حلكومة �إىل �ل�سارع لأنه يتعني علينا 

�لكفاح من �أجل عودة �لدميوقر�طية«.
تظاهر�ت  �ن  �ل��رب�زي��ل��ي��ة  �ل�سحافة  ذك���رت 
�لولية  م���ن   20 يف  �ل��ظ��ه��ر  ب��ع��د  ن��ظ��م��ت 

�لرب�زيلية �ل26.
مل ي�سدر �ملنظمون ول �ل�سلطات تقدير�ت 

للعدد �لإجمايل للمتظاهرين.

وليته  يف  ف��رتة  �أ���س��و�أ  بول�سونارو  وي��و�ج��ه 
�لرئا�سيه �لتي بد�أت يف 2019، �إذ تر�جعت 
ن�سبة �سعبيته �إىل �أ%24، �أدنى م�ستوياتها، 
وت�سري ��ستطالعات �لر�أي �إىل �أنه �سيخ�سر 
�لأول/ ت�سرين  يف  �ل��رئ��ا���س��ي��ة  �لن��ت��خ��اب��ات 

�إينا�سيو  لوي�ض  �لي�ساري  �سلفه  �أمام  �أكتوبر 
لول د� �سيلفا، �لذي دعم حزبه حزب �لعمال 

�حتجاجات �ل�سبت.
 550 ي��ق��ارب  م��ا  ر�سمًيا  �ل��رب�زي��ل  �سجلت 
يف  كوفيد-19،  ب�����س��ب��ب  وف�����اة  ح���ال���ة  �أل�����ف 
�ملتحدة وحدها  �لوليات  ح�سيلة جتاوزتها 

�لتي يزيد عدد �سكانها ب120 مليوًنا عن 
عدد �سكان �لرب�زيل.

بخطورة  علنا  بول�سونارو  جايري  و��ستخف 
و�سع  �إىل  و�حل����اج����ة  �ل�����س��ح��ي��ة  �لأزم��������ة 
�لتد�بري للحد  �لكمامات و�سكك يف جدوى 

من �نت�سار �لفريو�ض.
وق���دم���ت �مل���ع���ار����س���ة ���س��ك��وى ع����زل يف 30 
حزير�ن/يونيو تت�سمن 20 تهمة خمتلفة 
���س��د �ل��رئ��ي�����ض، ل��ك��ن ب��ول�����س��ون��ارو ل يز�ل 
لعرقلة هذه  �لكونغر�ض  ك��اٍف يف  دعم  لديه 

�ملبادر�ت.

مبنى فلوريدا.. البحث عن 
ال�صحايا يف نهايته 

•• ميامي-اأ ف ب

�سارف �لبحث عن �سحايا جّر�ء �نهيار مبنى �سكني يف �سريف�سايد بفلوريد� قبل 
�سهر، على نهايته، �إذ �أوقفت فرق �لإنقاذ عملّياتها يف موقع �لكارثة �لتي �أّدت 

�إىل مقتل 97 �سخ�ساً على �لأقّل.
و�ملبنى �ملكّون من 12 طبقة و�ملطّل على �لو�جهة �لبحرّية و�مل�سّمى “�سابلني 
تاورز �ساوث”، �نهار جزئّياً يف 24 حزير�ن/يونيو بينما كان ع�سر�ت �لأ�سخا�ض 
نائمني يف د�خله.وقالت د�نييال ليفني كافا، عمدة مقاطعة ميامي-ديد حيث 
تقع �سريف�سايد، على تويرت “من �ل�سعب �لت�سديق �أّن �سهر�ً قد مّر منذ ما قد 

يكون �أكرب ماأ�ساة يف تاريخ جمتمعنا«.
و�أ�سافت يف فيديو ن�سرته على �ملوقع �أّن كارثة �نهيار �ملبنى جتاوزت �ملقاطعة 

و”�أّثرت على حياة �أ�سخا�ض يف كّل �أنحاء �لعامل«.
�أنهت �جلمعة بحثها عن جثث حتت  �لإنقاذ  �إّن فرق  �ملحّلية  �ل�سلطات  وقالت 
 24 م��ن��ذ  �مل��وق��ع  يف  عملت  �أن  ب��ع��د  �ساوث”،  ت����اورز  “�سابلني  مبنى  �أن��ق��ا���ض 

حزير�ن/يونيو.

•• قاعدة اإيل�شون -رويرتز

�لأوىل  �ملهمة  �إن  �أو�سنت  لويد  �لأمريكي  �لدفاع  وزي��ر  قال 
�إبطاء  على  قدرتها  �لتاأكد من  �لأفغانية هي  �لأم��ن  لقو�ت 
ق���وة زخ���م ط��ال��ب��ان ق��ب��ل حم��اول��ة ����س��ت��ع��ادة �ل�����س��ي��ط��رة على 
�لقو�ت  في����ه  تخطط  ������لذي  �ل��وق��ت  يف  وذل���ك  �لأر�����س���ي 
��سرت�تيجيا  مناطق مهمة  وجودها حول  لتعزيز  �لأفغانية 

من �لبالد.
باإ�سالح  يقوم  �لأف��غ��اين  �جلي�ض  �أن  روي��رتز  وكالة  وذك��رت 
حول  �ل��ق��و�ت  لرتكيز  طالبان  �سد  �حلربية  ��سرت�تيجيته 
و�ملعابر  �لأخ��رى  و�مل��دن  كابول  �أهمية مثل  �لأك��رث  �ملناطق 

�حلدودية و�لبنية �لتحتية �حليوية.
“�إنهم  �أل�سكا  �أو�سنت لل�سحفيني خالل زيارة لولية  وقال 

يعززون قو�تهم حول �ملر�كز �ل�سكانية �لرئي�سية«.
�إذ� كانت �ستوقف طالبان  “فيما يتعلق مبا  �أو�سنت  و�أ�ساف 
�أنها  من  �لتاأكد  هو  فعله  يجب  �سيء  �أول  �أن  �أعتقد   ، ل  �أم 

ت�ستطيع �إبطاء �لزخم”.
����س��ت��ع��د�د �جلي�ض  �ل��ت�����س��ري��ح��ات م��ع  ب��ه��ذه  �أو���س��نت   و�أدىل 
�آب  �أغ�سط�ض   31 �أفغان�ستان يف  �لأمريكي لإنهاء مهمته يف 

بناء على �أو�مر من �لرئي�ض جو بايدن.
و�أ�ساف �أو�سنت �أنه يعتقد �أن لدى �لأفغان �لقدرة و�إمكانية 

�إحر�ز تقدم ، لكن “�سرى ما �سيحدث«.

و�لتي  �لأر����س��ي  م��ن  �مل��زي��د  على  طالبان  مقاتلو  وي�سيطر 
قدرت وز�رة �لدفاع �لأمريكية )�لبنتاجون( يوم �لأربعاء �أنها 
متتد �لآن �إىل �أكرث من ن�سف مر�كز �لأقاليم يف �أفغان�ستان. 
عو��سم  ن�سف  �سو�حي  على  �سغوطا  طالبان  متار�ض  كما 

�لأقاليم يف حماولة لعزلها.
وتثري �سيطرة طالبان �ل�سريعة على �لأر��سي قلق �لأفغان يف 
�لوقت �لذي تن�سحب فيه �لوليات �ملتحدة من �حلرب �لتي 
11 �سبتمرب  �أعقاب هجمات  �لقاعدة يف  جنحت يف معاقبة 
يف  ف�سلت  لكنها  وو��سنطن  ن��ي��وي��ورك  على   2001 �أي��ل��ول 

حتقيق �أي ملحة من �ل�سالم يف �أفغان�ستان.
وو��سلت �لوليات �ملتحدة �سن هجمات جوية لدعم �لقو�ت 

طالبان  م��ن  ل�سغوط  تعر�ست  �لتي  �لأفغانية  �حلكومية 
بينما تنفذ �لقو�ت �لأجنبية بقيادة �لوليات �ملتحدة �ملر�حل 

�لأخرية من �ن�سحابها من �لبالد.
�لأفغانية  ل��ل��ق��و�ت  مالية  م�ساعدة  بتقدمي  ب��اي��دن  وتعهد 
�ل�سالم  حمادثات  لإحياء  �لدبلوما�سية  �جلهود  وم�ساعفة 

�ملتوقفة.
100 مليون  �إىل  ي��وم �جلمعة على ما ي�سل  بايدن  وو�ف��ق 
�لالجئني  �حتياجات  لتلبية  �ل��ط��و�رئ  �سندوق  م��ن  دولر 
“�لعاجلة غري �ملتوقعة” �لنا�سئة عن �لو�سع يف �أفغان�ستان 
تاأ�سري�ت  على  للح�سول  �ملتقدمني  �لأف��غ��ان  ذل��ك  يف  مب��ا 

هجرة خا�سة.

وزير الدفاع الأمريكي: اأول مهمة للقوات الأفغانية اإبطاء زخم طالبان 

- يف 6 حمافظات: الحتجاجات ت�صتهدف 
مقرات حركة النه�صة 

- غلق �صارع احلبيب بورقيبة والطرقات 
املوؤدية اإىل الربملان

�حتجاجات باردو �مام �لربملان مهاجمة مقر�ت �لنه�سة
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�إ�سبانيا  �أح���د يف  ذل���ك، ل     وم���ع 
رقمية  ����س���ا����س���ة  خ���ل���ف  ي���خ���ت���ب���ئ 
كوبا،  ع���ن  �ل��ك��ت��اب��ة  �أو  ل��ل��ت��ح��دث 
خا�سته،  ع���ل���ن���ا  ي�������س���ج���ع  ف����ك����ل 
م��رت��دي��ا �ل��ت��ز�م��ا و����س��ح��ا بحجج 
متعار�سة.  وحزبية  �أيديولوجية 
�حلكومة،  ن��ظ��ر  �ل��ي��م��ني  ي��ل��ف��ت 
�لعاملية  �حل���ري���ات  ب��ا���س��م  وي��دي��ن 
�ل���دك���ت���ات���وري. يف حني  �ل���ن���ظ���ام 
�لوليات  �أن  �إىل  �ل��ي�����س��ار  ي�����س��ري 
�مل���ت���ح���دة ت��ت��ح��م��ل ن�����س��ي��ب��ه��ا من 
عدم  تعّمد  خ��الل  م��ن  �مل�سوؤولية 
ب��ل��د يف حالة  �مل��ت��ع��م��دة  م�����س��اع��دة 

طو�رئ �سحية وغذ�ئية.
   لكن ملاذ� يد�فع �حلزب �ل�سعبي 
�حلريات  ع��ن  بحما�سة  وف��وك�����ض 
فعلًيا؟  حُت���رتم  ل  �ل��ت��ي  �لكوبية، 
�لدولية  �مل���و�ق���ف  م���ن  ف��ال��ع��دي��د 
تربر  �أن  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  �لأخ��������رى، 

�لدعوة �إىل �لدفاع عن �حلريات.
ت��ك�����س��ف عن     �ن ه����ذه �لأزم�������ة، 
ت���ك���ت���ون���ي���ات ج��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة غري 
متوقعة، تدفع بال�سفائح �لكوبية، 
�ل�سيا�سية  �خل���الف���ات  ق��ل��ب  �ىل 
�خلالفات  م��غ��ذي��ة  �لإ����س���ب���ان���ي���ة، 
و�لي�سار  �ليمينية  �ملعار�سة  ب��ني 
ن��ف��ه��م توظيف  ك��ي��ف  �حل��ك��وم��ي. 
�ل��ي��م��ني �لإ���س��ب��اين لأزم����ة بعيدة 
�أ���س��ي��ف��ت كوبا  ج��غ��ر�ف��ي��اً؟ ومل�����اذ� 
لال�ستقر�ر  �ملزعزعة  �لأ�سهم  �إىل 

فر�نكو �قام عالقات و�قعية مع كا�سرتوفيدل ور�وؤول من �أ�سل �إ�سباين�ليمني �ل�سباين يهاجم حكومة �سان�سيز بخ�سو�ض كوبا

�لنتفا�سة يف كوبا ت�سغل �ل�سبانجيفار� يف مدريد

�مل�ستبه  �لي�سار،  م�سيطنا  �ليمني، 
وهكذ�،  �ل�سيوعية.  عن  ر�ساه  يف 
وفًقا للتناوب �لنتخابي، ت�ستعيد 
دبلوما�سية  �ل��ي�����س��ار  م��ع  �إ���س��ب��ان��ي��ا 
�ل���دول���ة م���ع ه��اف��ان��ا، ب��ي��ن��م��ا �أع���اد 
�ليوم،  وف��وك�����ض  �ل�سعبي  �حل���زب 
تن�سيط �ملرجل �ملعادي لكوبا �لذي 
�أث��ن��ار يف  �خ��رتع��ه خو�سيه م��اري��ا 
�ل�سرت�كيني  لإد�ن��ة   1996 عام 
و�لتقدميني من جميع �لأطياف.
------------------------

 , الــعــ�ــســكــري  النـــقـــالب   »1«
“احلرب  ـــ  ل الــبــدايــة  نقطة 
يف  كان  الإ�سبانية”  الأهلية 

18 يوليو 1936
»2« اإل بايي�س ودياريو دي ل 

مارينا , بني 1922 و 1933
 , فــرانــكــو  فران�سي�سكو   »3«
املجل�س  نـــواب  اأمـــام  خــطــاب 
لـ  ـــابـــع  الـــ�ـــس الـــتـــ�ـــســـريـــعـــي 
3 يونيو 1961 ,  “كورتي�س”, 
“التاريخ   , اإنريت�س  يف �سيلفيا 
اإ�سبانيا  ــني  ب الــدبــلــومــا�ــســي 
�س   ,“ الالتينية  واأمــريــكــا 

129
»4« امل�سدر نف�سه, �س 132

العالقات  معهد  يف  *بــاحــث 
الدولية وال�سرتاتيجية حول 
)اأمريكا  الأيبريية  الق�سايا 

الالتينية واإ�سبانيا(.

��ستلم  �ل��ذي  �أزن��ار،  خو�سيه ماريا 
�ل�����س��ل��ط��ة، �أط�����اح ب���اآخ���ر �لأف���ي���ال 
�مل��و�ل��ي��ة ل��ف��ر�ن��ك��و د�خ����ل �حلزب 
مانويل  حت�سن  حينها  �ل�سعبي. 
منطقة  يف  �إي�����ري�����ب�����ارن،  ف����ر�ج����ا 
وبعيد�ً  يرت�أ�سها.  �لتي  غالي�سيا 
����س��ت��ق��ب��ل مرتني  م�����دري�����د،  ع����ن 

“مو�طنه” فيدل كا�سرتو.
   غري �ن كوبا دخلت �لآن �ساحة 
و�لي�سار.  �ل��ي��م��ني  ب���ني  �مل���ع���رك���ة 
كوبا،  �أ�سبحت  �حل��ري��ات،  وبا�سم 
�لإ�سبانية،  �لذ�كرة  على  �لعزيزة 
بطبيعة �حلال و�حدة من زلقات 

بيدرو  حكومة  على  �أطلقت  �لتي 
�ل���س��رت�ك��ي- )�حل����زب  �سان�سيز 

بودميو�ض( منذ عام 2018؟
ت����اري����خ����ي  �لأول  �جل������������و�ب     
جانب  �إىل  كوبا،  كانت  وعاطفي. 
غ������و�م و�ل���ف���ل���ب���ني وب���ورت���وري���ك���و، 
لقد  �لإ�سبانية.  �مل�ستعمر�ت  �آخ��ر 
خ�����س��رت��ه��ا ق��ب��ل وق����ت غ���ري بعيد 
نهاية  يف   ،1898 ع�����ام  ج�������د�، 
�لكريول،  ل�سكان  قاتلة  �نتفا�سة 
�ل��ن��ه��اي��ة م���ن قبل  م���دع���وم���ة يف 
وظلت  �مل��ت��ح��دة.  �ل��ولي��ات  جي�ض 
�لذ�كرة  يف  عالقة  �خل�����س��ارة  ه��ذه 

م�سدر للتو��سل �ملتبادل �مل�ستمر، 
م�سرتك.  ثقايف  تاريخ  �إد�م��ة  �إىل 
عائلة كا�سرتو -و�لد فيدل ور�وؤول 
-من �أ�سل �إ�سباين، من غالي�سيا. 
وم����ان����وي����ل ف�����ر�غ�����ا �إي�����ري�����ب�����ارن، 
فر�نكو،  للجر�ل  �ل�سابق  �لوزير 
لحًقا،  �ل�سعبي  �حل��زب  وموؤ�س�ض 
�ملولود يف غالي�سيا، ق�سى طفولته 
جانبه،  م����ن  ك����وب����ا.  يف  �مل���ب���ك���رة 
زوبيجار�ي،  �أزن�����ار  م��ان��وي��ل  �أد�ر 
رئي�ض  �أزن����ار،  م��اري��ا  خو�سيه  ج��د 
�ل������وزر�ء �لإ����س���ب���اين م���ن 1996 
�إىل 2004، �سحيفتني يوميتني 

كا�سرتو  لفتة  و�أع��ادت  �جلماعية، 
�خلم�سينات،  �أو�خ����ر  يف  �ل��ث��وري��ة 

�سحن بطاريات �لذ�كرة.
بالتاأكيد،  و����س��ن��ط��ن  �ل���ف���ائ���ز،     
ف��ق��د ف��ر���س��ت م��ن��ذ ع���ام 1899، 
قانونها وتوقعاتها، �ل �ن �إ�سبانيا 
كوبا  كوبا، مثل  ظلت موجودة يف 
�سك عامل  بال  �إ�سبانيا. هناك  يف 
فهم هذه  �ملمكن  م��ن  يجعل  �آخ��ر 
�مل�ساحنات  يف  �ل��ك��وب��ي��ة  �مل��رك��زي��ة 
�لأ�سابيع  يف  و�لي�سار  �ليمني  بني 

�لأخرية.
   لقد �أدت �لهجرة �لكبرية، وهي 

وحافظت  ح����ازم����ة  �لإ����س���ب���ان���ي���ة 
مع  �لدبلوما�سية  عالقاتها  على 

كوبا””4«.
   م�����ع ط�������ّي ����س���ف���ح���ة �ل���ت���ح���ول 
�إىل  �لدخول  ح��رر  �لدميقر�طي، 
�لأوروبية  �لقت�سادية  �ملجموعة 
�لإ�سباين.  �ليمني  �لناتو  وحلف 
عن  بالنف�سال  كوبا  له  و�سمحت 
�لذي يتقا�سمه مع  تر�ث فر�نكو، 
�ل��ي�����س��ار، مم��ا �أب��ع��ده ع��ن �ملر�جع 

�لأمريكية و�لغربية �ملحافظة.
�جليل  �أط��������اح   ،1996 ع�����ام     
بقيادة  �ل�سعبي،  للحزب  �جلديد 

لعدة �سنو�ت يف هافانا”2«.
وك����ا�����س����رتو،  ف����ر�ن����ك����و  ل����ع����ب      
�لإيديولوجيا  تفرقهما  �ل��ل��ذ�ن 
على  �ل�����دول�����ي�����ة،  و�ل����ت����ح����ال����ف����ات 
�ل��ق��ر�ب��ة �جل��ال��ي��ك��ي��ة، لبناء  ه���ذه 
�مل�سالح  ت���ت���ب���ادل  دول������ة  ع���الق���ة 
�أعلن  وق��د  �لو�قعية.  على  وتقوم 
لأي  يحق  “ل  �أن��ه  “�لكوديللو”، 
�أمة” �لتدخل يف �حلياة �لد�خلية 
وجاء  �لأخرى””3”.  “للدول” 
كا�سرتو  ف����ي����دل  م����ن  �ل���������س����دى 
بنف�ض �لطريقة: “رغم خالفاتنا 
�حلكومة  كانت   ، �لأيديولوجية  

- اأدت الهجرة الكبرية، وهي م�صدر للتوا�صل املتبادل امل�صتمر، اإىل اإدامة تاريخ ثقايف م�صرتك

ا - األقت ال�صلطات الكوبية باللوم على ال�صبكات الجتماعية اخلبيثة التي تتغذى من الوليات املتحدة واإ�صبانيا اأي�صً

- تك�صف هذه الأزمة عن تكتونيات جيو�صيا�صية، تدفع بال�صفائح الكوبية، اإىل قلب اخلالفات ال�صيا�صية الإ�صبانية

- عائلة كا�صرتو -والد فيدل وراوؤول -من اأ�صل 
اإ�صباين، من غالي�صيا

- نحت فرانكو وكا�صرتو، رغم تباينهما 
الإيديولوجي، عالقة قائمة على الواقعية

اأكرث من جمرد حادث �سيا�سي واجتماعي دويل:

م�صدر جدل بني الفرقاء: الأزمة الكوبية، اأزمة اإ�صبانية...!
كورلياند�شكي  جاك  -جان  الفجر   ••

-ترجمة خرية ال�شيباين
ال�سحافة الإ�سبانية م�ساحة, مبدئيا, مفاجئة يف    متنح 
املختلفة,  البيئية  والكوارث  الوباء  اأزمــة  حتكمه  ظرف 

لالحتجاجات الكوبية يف �سهر يوليو 2021.
من  دويل,  واجتماعي  �سيا�سي  حــادث  جمــرد  من  اأكــرث     
وطني,  بحدث  ا,  اأي�سً اإ�سبانيا  يف  يتعلق,  المر  اأن  الوا�سح 
وقد  الي�سار.  وحكومة  املعار�س  اليمني  بني  جدل  وم�سدر 
ال�سعبي  احلزب  من  املقربة  “املوندو”,  �سحيفة  خ�س�ست 

 18 يف  مــدريــد,  يف  اليمني(  )اأق�سى  وفوك�س  )اليمني( 
يوليو 2021, يوم ذكرى فرانكو “1”, ت�سع �سفحات, منها 

اإىل الأزمة الكوبية. “الوىل”, 
   جميع املراقبني املطلعني تقريًبا, وفقا لل�سيغة ال�سائعة 
ال�ستخدام, ي�سفون الو�سع الكوبي يف الآونة الأخرية باأنه 

وقد  املاألوف.  عن  خارجا  تاريخيا  يكن  مل  ان  ا�ستثنائي, 
ال�سعبية  الأحداث  بخطورة  هافانا  يف  ال�سلطات  اعرتفت 
الجتماعية  ال�سبكات  واتهمت   ,2021 يوليو   11 منذ 
واإ�سبانيا  املتحدة,  الــوليــات  من  تتغذى  التي  اخلبيثة 

ا. اأي�سً

متحور »دلتا« يربك خطط اأوروبا لإعادة فتح الأن�صطة
•• بروك�شل-وام: 

يتابع �مل�سووؤلون �لأوروبيون بلقلق كبري تنامي تف�سي متحور” دلتا 
“ لكوفيد 19 يف غالبية دولهم وما ميثله ذلك من خماطر فعلية 
تعاين من  �لتي  �لأوروبية  للمجتمعات  �لن�ساط  �إع��ادة  على خطط 

تد�عيات �إغالق م�ستمر منذ عدة �أ�سهر.
�أخرى  �لبلد�ن �لرقابة على �حل��دود، فاإن دول  وفيما ت�سدد بع�ض 
�أك����رث ���س��ر�م��ة لالأ�سخا�ض  ق����ررت �ع��ت��م��اد ق���و�ع���د ح��ج��ر ���س��ح��ي 
�لقادمني �إليها من د�خل �لف�ساء �لأوربي نف�سه . و يف غ�سون ذلك 
على  �ملفرو�سة  “�للقاح”  �ل�سفر  ج���و�ز�ت  ح��ول  �جل��دل  يت�ساعد 
جمموعة و��سعة من �لأن�سطة وما ير�فقها من �أعمال �حتجاجية 

يف عدة مدن �وروبية هذه �ليام.
�لأن  �أ�سبح  دلتا”   “ �ملتحور  �ن  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  وذك���رت 
مهيمنا فى معظم �نحاء �أوروبا . وقد �أ�سار �مل�سوؤولون �إىل �لرتفاع 
�ل�����س��ري��ع ل��ت��ربي��ر جممل  �ل�����س��ري��ع ل��ه��ذ� �مل��ت��ح��ور �ل��ق��اب��ل للتف�سي 
�ل��ت��ق��ي��ي��د�ت �مل��ت��خ��ذة . وح����ذرت رئي�سة �ل��ب��ن��ك �مل��رك��زي �لأوروب����ي 
كري�ستني لغارد، من �ملخاطر �ملحددة �لتي ي�سببها متحور “دلتا” 
يف �لوقت �لذي �سوت فيه �لبنك على �لإبقاء على برنامج �لتحفيز 

�خلا�ض بجائحة كورونا �لو��سع �لنطاق �لأ�سبوع �ملا�سي.
وق��ال��ت لغ���ارد �إن �إع����ادة فتح �أج����ز�ء ك��ب��رية م��ن �لق��ت�����س��اد تدعم 
�نتعا�سا قويا يف قطاع �خلدمات ، لكن �ملتحور “دلتا” من �لفريو�ض 
�ل�سياحة  �لنتعا�ض يف �خلدمات وخا�سة يف  ي�سعف هذ�  �أن  ميكن 

و�ل�سيافة.
وتظهر �لبيانات �حلالية �أن �ملتحور دلتا قابل للتف�سي بحو�يل 60 
�لذي بدوره �أكرث قابلية للتف�سي  باملئة �أكرث من �ملتحور “ �ألفا” ، 
بن�سبة 60 باملئة �أيا�سا من �ل�ساللة �لأ�سلية لكوفيد 19. لذ� فاإن 
10 �أ�سخا�ض م�سابني ب�ساللة كوفيد �لأ�سلية ينقلون �ملر�ض �إىل 
حو�يل 25 �سخ�سا �آخرين، دون قيود مثل �لإغالق �أو �لتطعيمات، 
10 �أ�سخا�ض م�سابني مبتحور دلتا ي�سيبون ما بني 60 و  ولكن 

70 �سخ�سا بالعدوى.
و مت تطعيم �أكرث من ن�سف �سكان �لحتاد �لأوروب��ي ب�سكل كامل، 
ولكن هناك �ختالفات كبرية بني �لبلد�ن. كما �أن �لرتفاع �ل�سريع 

يف �حلالت ميكن �أن يعر�ض �لتطعيم �لكامل للخطر.
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عربي ودويل

برلني, 1936
   بعد ث��الث ���س��ن��و�ت م��ن و�سول 
��ست�سافت  �ل�سلطة،  �إىل  �لنازيني 
�ل���ع���ا����س���م���ة �لأمل�����ان�����ي�����ة �لأل�����ع�����اب 
كبرية.  ب�سجة  �ل�سيفية  �لأوملبية 
ي��ع��ت��زم �أدول�������ف ه��ت��ل��ر ج��ع��ل هذه 
لنظامه  ف��خ��ًم��ا  ��ا  ع��ر���سً �لأل���ع���اب 
و�أيديولوجيته. مت �ختيار كامري� 
ليني ريفن�ستال لت�سخيم �حلدث، 
���ا �إن�������س���اء ممّر  وق�����رر ه��ت��ل��ر �أي�������سً
ل��ت��ن��اوب �ل�����س��ع��ل��ة �لأومل���ب���ي���ة، وهي 
�لع�سور  م��ن  م�ستوحاة  مم��ار���س��ة 
ت��ز�ل م��وج��ودة حتى  �لقدمية ول 

�ليوم. 
   ��ستفزتها �أملانيا �لهتلرية، قررت 
تنظيم  �لإ���س��ب��ان��ي��ة،  �جل��م��ه��وري��ة 
“�لألعاب  وهذه  �ملناف�سة.  �ألعابها 
�ست�ستقبل  �مل�سادة”،  �ل�����س��ع��ب��ي��ة 
�لهو�ة،  من  وريا�سيات  ريا�سيني 

وحتى من �لبلد�ن �مل�ستعمرة. 
�مل�سابقات  �إىل  ب����الإ�����س����اف����ة    
فعاليات  ُب����رجم����ت  �ل���ري���ا����س���ي���ة، 
للر�سم و�لنحت و�لت�سوير و�لأدب 
و�لت�سميم. وكانت فرن�سا مكّرمة 
ب� 1500 ريا�سي، �ل �ن �لنقالب 
�ل��ع�����س��ك��ري �ل����ذي ق���ام ب��ه فر�نكو 
هذه  ح���دوث  �لخ���ري،  يف  �سيمنع، 
�لتجربة. �ختار بع�ض �لريا�سيني 
�إىل  و�ل��ق��ت��ال  �ل��ب��ق��اء  �لفرن�سيني 
جانب �جلمهوريني، وذهب �آخرون 
برلني،  �لأومل��ب��ي��ة يف  �لأل��ع��اب  �إىل 
حيث �ساركو� يف �ل�ستعر��ض �أمام 

هتلر.
����س���وؤ�ل ح�سا�ض:  ح��ي��ن��ه��ا  ظ��ه��ر     
كيف نحيي دكتاتوًر� فا�سًيا خالل 
�لتحية  �إن  ري��ا���س��ي��ة؟  م�����س��اب��ق��ة 
�لأوملبية �ل�سارمة ت�سبه يف �لو�قع 
ذر�ع هتلر �ملمدودة. لذلك �ختارت 
غ��ال��ب��ي��ة �ل���وف���ود رف���ع �ل��ق��ب��ع��ة، �أو 
�لتحية  ع��دم  �أو  ع�سكريا،  �لتحية 

على �لإطالق.
و�لوليات  �إجن��ل��رت�  �د�ر ممثلو     
�ملن�سة،  �أم�����ام  روؤو����س���ه���م  �مل��ت��ح��دة 
غري �ن فرن�سا و�ليونان و�إيطاليا 
وكند�، ��ستخدمت �لتحية �لأوملبية، 
وحظيت بهتافات �ملتفرجني �لأملان 
دليل  �لبادرة  هذه  �عتربو�  �لذين 
م��ن هذه  �ل��ت��اري��خ  و�سيذكر  دع���م. 
�لألعاب �مليد�ليات �لأربع للريا�سي 
�لأمريكي �لأفريقي جي�سي �أوينز. 
ومع ذلك، كانت �أملانيا هي �لفائزة 
 89 بر�سيد  �لنهائي  �لرتتيب  يف 

�مل�سجعني  وط��رد  �لالفتة،  �لأم��ن 
من �مللعب.

مو�سكو, 1980
1980، ك��ان على �لحتاد     ع��ام 
�لألعاب  تنظيم  �إد�رة  �ل�سوفياتي 
�لأومل���ب���ي���ة يف م��و���س��ك��و �أث���ن���اء غزو 
�ملقاومة  ك��ان��ت  حيث  �أفغان�ستان، 
�مل���ح���ل���ي���ة �أك������رث ع�����ن�����اًد� مم����ا كان 

متوقًعا.
  غا�سبة من �لفظائع �لتي �رتكبها 
�جلي�ض �لأحمر، قررت �ستة و�ستون 
بينها  دول��ة مقاطعة �حل��دث، من 
حلفائها  وبع�ض  �ملتحدة  �لوليات 
و�ل�������س���ني )�ل����ت����ي ت���دع���م ومت����ول 
و�لعديد من  �لأفغان(  �ملجاهدين 
�لدول �لإ�سالمية. و�ساركت بع�ض 
�ل��دول يف �لأومل��ب��ي��اد، لكنها �علنت 

دعم �ملقاطعة من حيث �ملبد�أ.
�ل�سوفيات  ق���رر  ذل���ك،  ع��ل��ى  رد�ً    
�لدول  تلك  �أنا�سيدهم  عزف  عدم 
�ل���وط���ن���ي���ة و����س���ح���ب �أع����الم����ه����م، 
و��ستبد�لها بالر�ية �لأوملبية. هذ� 
غريبة  م��و�ق��ف  �إىل  �أدى  �ل��ق��ر�ر، 
حفل  ���س��ه��د  ح���ي���ث  م�����ا،  ح����د  �إىل 
ثالثة  ���س��ع��ود  م��ي��د�ل��ي��ة  لت�سليم 

�أعالم �أوملبية.

لو�س اأجنلو�س, 1984
قبل  �ألعابهم  مقاطعة  على  رد�     
ذلك باأربع �سنو�ت، قرر �ل�سوفيات 
�لتي  �لأل���ع���اب  �مل�����س��ارك��ة يف  ع���دم 
�أجن���ل���و����ض عام  ل���و����ض  ن��ظ��م��ت يف 
�مل�ساعر  �مل��ق��دم:  �ل�سبب   .1984
و”�له�سترييا  “�ل�سوفينية” 
�ملعادية لل�سوفيات �لتي مت �لك�سف 
ع���ن���ه���ا ب�����س��ك��ل و������س����ح وع���ل���ًن���ا يف 

�لوليات �ملتحدة«.
   مت دعم مبادرة �لحتاد �ل�سوفياتي 
تدور  دول��ة  ع�سر  خم�سة  قبل  من 
وكوبا  �أفغان�ستان  منها  فلكه،  يف 
�ل�سمالية وفيتنام... �سيء  وكوريا 

غري عادي: 
ك��ان��ت �إي���ر�ن و�أل��ب��ان��ي��ا ق��د قاطعتا 
لعام  �لأومل����ب����ي����ة  �لأل�����ع�����اب  دورة 

1980 و�ألعاب عام 1984. 
  ورغم �ملبادرة �ل�سوفياتية،

�لألعاب  يف  دول���ة   140 ���س��ارك��ت   
�لأوملبية يف لو�ض �أجنلو�ض... رقم 
عام  �لأل���ع���اب  �إن�����س��اء  م��ن��ذ  قيا�سي 

.1896
عن لوبوان

�فتتاح �للعاب �لأوملبية، 1 �أغ�سط�ض، 1936، يف برلني

�نطالق �ل�سل�سلة �لثانية ل�سباق 100 مرت عام 1896.رقم قيا�سي يف �مل�ساركة رغم مقاطعة �لعاب لو�ض �جنل�ض 1984

نهاية دموية يف �وملبياد ميونيخ 1972مقاطعة �أوملبياد مو�سكو 1980

ميد�لية.

ـــاب  ـــع الل دورة   ,1940
الوملبية ال�سيفية

ب��رل��ني، مت �خ��ت��ي��ار طوكيو     بعد 
�لأوملبية.  �لأل����ع����اب  ل���س��ت�����س��اف��ة 
�ليابان  غ��زت   ،1937 ع��ام  ولكن 
�ل�������س���ني، وب����ال����ت����ايل ت���خ���ل���ت عن 
على  للرتكيز  �لأل��ع��اب  ��ست�سافة 

جهودها �حلربية.
�لعا�سمة  هل�سنكي،  �ختيار  مت     
طوكيو.  حم��ل  لتحل  �لفنلندية، 

قبل  م��ن  تاأبيني  م��وك��ب  �نتظم     
�للجنة  رئ��ي�����ض  ب���رون���دج،  �أف�����ريي 
�لأوملبية �لدولية، �لذي �أ�ساد بقوة 
�حلركة �لأوملبية، وقال �إن �لألعاب 
��سارة  �أي  دون  ت�ستمر  �أن  ي��ج��ب 
قتلو�.  �ل���ذي���ن  �ل��ري��ا���س��ي��ني  �ىل 
����س��ت��اأن��ف��ت �لأل���ع���اب �أخ�����رًي� وك����اأّن 
�سيًئا مل يكن. وخالل مبار�ة كرة 
�ل��ق��دم ب��ني ف��ري��ق �مل��ان��ي��ا �لغربية 
م�����س��ج��ع��ون لفتة  رف�����ع  و�مل����ج����ر، 
“17 قتيال، هل حقا  كتب عليها 
�فتك  ب�سرعة؟”...  ن�سيتموهم 

ميونيخ, 1972
يف   ،1972 ���س��ب��ت��م��رب   5 يف     
دخل  ����س���ب���اًح���ا،   4.30 �ل�����س��اع��ة 
ي���رت���دون مالب�ض  ث��م��ان��ي��ة رج����ال 
يف  �لأومل��ب��ي��ة  �لقرية  �إىل  ريا�سية 
�أع�ساء  ���س��اع��ده��م  وق���د  م��ي��ون��ي��خ. 
ذل���ك، ظّنا  �لكندي يف  �ل��وف��د  م��ن 
�لو�قع  يف  ريا�سيون.  �أنهم  منهم 
�أيلول  منظمة  م��ن  عنا�سر  ك��ان��و� 
يحملون  �لفل�سطينية،  �لأ����س���ود 
�ل�سخمة  �لريا�سية  حقائبهم  يف 
بنادق هجومية وم�سد�سات وقنابل 

1939، غز�  ع���ام  ذل���ك، يف  وم���ع 
�لتي  فنلند�،  �ل�سوفياتي  �لحت��اد 

تخّلت بدورها لنف�ض �لأ�سباب.
   يف �ل��ن��ه��اي��ة، غ����رق �ل���ع���امل كله 
يف �حل���رب، �لأم���ر �ل���ذي �أدى �إىل 
�لإلغاء �لتام لألعاب عام 1940. 
منذ  �ل����ت����اري����خ  يف  ����س���اب���ق���ة  وه�����ي 
�لأل���ع���اب �لأومل��ب��ي��ة يف ب��رل��ني عام 
عانت  �ن  ���س��ب��ق  و�ل���ت���ي   ،1916
�حلرب  ب�سبب  �مل�����س��ري  نف�ض  م��ن 
�لعاملية. كما �سيتم �إلغاء �ألعاب عام 

1944 لالأ�سباب ذ�تها.

�ساعة  ب��اإع��د�م رهينة كل  ي��ه��ددون 
و�إلقاء �جلثث من �لنافذة.

��ستمّرت  �مل���ف���او����س���ات،  خ����الل     
�سيئا  وك����اأّن  �لريا�سية  �لأح����د�ث 
�لكوماندو�ض  �نتهى  ي��ح��دث.  مل 
للمغادرة.  ب���ط���ائ���رة  ب��امل��ط��ال��ب��ة 
و�ف�����ق�����ت �ل�������س���ل���ط���ات �لأمل����ان����ي����ة 
�لرهائن  ع��ن  ل��الإف��ر�ج  وخططت 
ذل���ك عملية  و�أع��ق��ب��ت  �مل���ط���ار.  يف 
�إن��ق��اذ ك��ارث��ي��ة �أ���س��ف��رت ع��ن مقتل 
خمتطفني  وخم�سة  رهائن  ت�سعة 

و�سرطي �أملاين. 

يدوية.
    دخل �لكوماندو�ض �ملبنى و�جته 
�لإ�سر�ئيلي.  �ل���وف���د  م��ق��ر  ن��ح��و 
وهناك قتلو� �ثنني من �لريا�سيني 
ت�سعة  و�أخ���������ذو�  �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ني 
�خلام�سة  يف  ك���ره���ائ���ن.  �آخ���ري���ن 
�لأملانية  �ل�سرطة  �أبلغو�  �سباًحا، 
م��ط��ال��ب��ه��م: �إط����الق ���س��ر�ح 236 
�إ�سر�ئيل  يف  حمتجًز�  فل�سطينًيا 
�لأحمر،  �جل��ي�����ض  م���ن  وع��ن��ا���س��ر 
�أندريا�ض بادر و�أولريك ماينهوف، 
فاإنهم  و�إل  �أملانيا.  يف  �ملحتجزين 

- اأوملبياد طوكيو الفو�صوية لي�صت الأوىل 
من نوعها ول الأ�صواأ يف التاريخ

- خ�صعت العديد من الألعاب الأوملبية ال�صيفية 
ل�صطرابات تاريخية خارج الإطار الريا�صي

على غرار التي حتت�سنها طوكيو

ما هي »اأ�صواأ« خم�س األعاب اأوملبية يف التاريخ...؟
•• الفجر –خرية ال�شيباين

افتتحت الألعاب الأوملبية ال�سيفية 2020 يوم اجلمعة 
ب�سبب  تاأجيلها  مت  للغاية.  خا�س  �سياق  يف  طوكيو  يف 
ر�سد  ومت  متفرجني,  بدون  اطوارها  و�ستجري  الوباء, 

ومما  امل�ساركني.     بني  كوفيد19-  حالت  من  العديد 
الألعاب  هــذه  منظمي  من  العديد  اأن  بلة,  الطني  زاد 
“نكات”  ال�سبب,  ال�ستقالة.  على  ــربوا  اأج الأوملبية 
حول الهولوكو�ست, واملعاقني والن�ساء, اأو حتى ال�سمنة. 
مباراة  قبل  امللعب  اإىل  نف�سه  بني  دب  ا�ستدعى  اأخرًيا, 

يتحدث  املتتالية,  امل�سائب  هــذه  بعد  �سوفتبال.    يف 
البع�س من الآن عن األعاب اأوملبية ملعونة. لكن اأوملبياد 
طوكيو الفو�سوية لي�ست الأوىل من نوعها ول الأ�سواأ يف 
التاريخ. وقد القت جملة لوبوان الفرن�سية, نظرة على 

هذه الألعاب الأوملبية التي ميزت التاريخ ب�سكل �سيء.

•• عوا�شم-وكاالت

يف �لذكرى �ل�98 لتوقيع معاهدة لوز�ن، �أطلق 
للتذكري  ل��غ��ات  ب��ع��دة  �إل��ك��رتون��ي��ة  �أك����ر�د حملة 
ب��ج��ر�ئ��م ت��رك��ي��ا ب��ح��ق �لأك�����ر�د �ل��ت��ي و�سفوها 
��ستجابة  ي��ج��دو�  ب���اأن  مطالبني  ب�”�لإبادة”، 
دولية على غر�ر ما ح�سل من �سدور قر�ر�ت من 
بع�ض �لدول ب�ساأن ما يو�سف ب�”�إبادة �لأرمن” 
على يد تركيا �أي�سا، و”�إبادة �لإيزيديني” على 

يد تنظيم د�ع�ض �لإرهابي.
�جلديدة”  “�لعثمانية  من  �حلملة  حت��ذر  كما 
�ل��ت��ي ي��ت��ب��ن��اه��ا �ل��رئ��ي�����ض �ل���رتك���ي رج���ب طيب 

ل�سم  �لتو�سعية  خططه  يف  متمثلة  �أردوغ����ان، 
تركيا،  �إىل  وليبيا  و�ل��ع��ر�ق  �سوريا  م��ن  �أج���ز�ء 
�ُسلبت من  “�أر��س����ي عثمانية”  �أنها  حتت زعم 
24 يوليو  �مل��وق��ع��ة  ل����وز�ن  ت��رك��ي��ا يف م��ع��اه��دة 
�حل�����رب  يف  �ملنت�س�����رة  �ل����دول  ب��ني   1923
�ليابان،  فرن�سا،  )بريط�����انيا،  �لأوىل  �لع�����املية 
�إيطال�����يا، �ليونان، روم�����انيا، �ل�����دولة �ل�س����ربية 
يف  �ملهزومة  وتركيا  �ل�سلوفينية(  �لك����رو�تية 

�حلرب.
ومبوجب �لتفاقية ُرفعت يد تركيا عن �لبالد 
و�ملدن �لتي حتتلها، �أو لها فيها �متياز�ت ��سمية، 
مثل م�سر وقرب�ض وليبيا و�ليمن، فيما �أرجئ 

تركيا  �أم  للعر�ق  �ملو�سل  تبعية  ح��ول  �خل��الف 
�دع���اء�ت  �أ���س��ق��ط  �ل���ذي  �لأمم  ع�سبة  لتحكيم 
�سورية  �سمالية  �أقاليم  �سم  ومت  حولها،  تركيا 
بحدودها  �حلديثة  تركيا  وت�سكلت  تركيا،  �إىل 
كمال  برئا�سة  �ل�سرقية  وتر�قيا  �لأن��ا���س��ول  يف 

�أتاتورك.

ملاذا يرف�س الكرد لوزان؟
�أنه رغم �خلالفات بني �لكرد وتركيا  و�ملفارقة 
فاإن �لطرفان يتفقان على رف�ض معاهدة لوز�ن، 
“�سلبت”  �أنها  �أنقرة ترف�سها بحجة  و�إن كانت 
فاإن  �لعثمانية،  �ل�سلطنة  تتبع  �أر����س��ي  منها 

بحلمهم  �أطاحت  �أنها  بحجة  يرف�سونها  �لكرد 
�أن  ياأملون  كانو�  �لتي  دولة كرد�ستان  �إقامة  يف 
�إقامتها ثمنا  ي�ساعدهم �حللفاء �لأوروبيون يف 

مل�ساعدتهم لهم يف �حلرب �سد تركيا.
�مل���ج���ت���م���ع  “موؤمتر  م����ن����ظ����م����ة  و�أط������ل������ق������ت 
وهي  �أوروبا”  �ل��ك��رد���س��ت��اين-  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
م���ن���ظ���م���ة ك������ردي������ة، ع���ل���ى م�����و�ق�����ع �ل���ت���و�����س���ل 
ها�ستاغ   �لإل����ك����رتوين  و�ل��ف�����س��اء  �لج��ت��م��اع��ي 
“نرف�ض  �أو   »WeRejectTreatyOf#
تركيا  مبحا�سبة  وي��ط��ال��ب  لوز�ن”،  م��ع��اه��دة 
�ل���ع���ث���م���ان���ي���ة و�لأردوغ������ان������ي������ة ع���ل���ى �جل����ر�ئ����م 
و�لنتهاكات بحق �ملكونات و�لأقليات يف �ملنطقة، 

خا�سة �لإبادة �سد �لكرد و�لأرمن.
�ل����ك����ردي وع�����س��و �حلملة  �ل�����س��ح��ف��ي  وي���ق���ول 
“دل��س�ري �آڤ�ي��س�تا” ملوقع “�سكاي نيوز عربية” 
“تاأتي يف توقيت مهم؛ حيث  حلَّت  �إن �حلملة 
 98 �ل���  �ل�سنوية  �ل��ذك��رى  �ل�سبت  �لأول  �أم�����ض 
�لعام  يف  ُعِقدت  �لتي  �مل�سئومة  ل��وز�ن  لتفاقية 
�إىل  ُك��رد���س��ت��ان  تق�سيم  مبوجبها  ومت   1923

�أربعة �أجز�ء،
 وُح��ِرم �ل�سعب �ل��ُك��ردي بالتايل من وط��ن لهم 
�أكرب �سعب من  �ل�سعوب �لأخ��رى، وبات  ك�سائر 
�لعامل  ع��ل��ى م�ستوى  �ل�����س��ك��اين  �ل��ت��ع��د�د  ح��ي��ث 
ب��ال وط���ن وب���ال ه��وي��ة، ومت ف��ر���ض ه��وي��ة تلك 
حرمانهم  وك��ذل��ك  عليهم،  �لأرب���ع���ة  �لأن��ظ��م��ة 
من كافة حقوقهم، وعانو� ب�سبب هذ� �لتق�سيم 
خمتلف �لويالت من �لقتل و�لتهجري و �لتنكيل 

و�ل�سطهاد«.
وه�����و ي�����س��ري ب���ذل���ك �إىل م����ا ي���ق���ول���ه �لأك�������ر�د 
و�إير�ن  و�سوريا  وتركيا  �ل��ع��ر�ق  يف  �ملتو�جدون 
من �أن تر�سيم �حلدود يف معاهدة لوز�ن، جعلهم 

موزعني بني هذه �لدول.
من  �لآلف  “لدينا  ف���اإن  “دل�سري”  وبح�سب 
وكل  تركيا..  تدين  �لتي  و�لثبوتيات  �لوثائق 

جهودنا ت�سب يف �سياق حما�سبتها على جر�ئمها 
و�لأ�سوريني  و�ل�����س��ري��ان  و�لأرم����ن  �ل��ك��رد  بحق 
و�آخرها  و�لطو�ئف،  �لأع��ر�ق  وبقية  و�لعلويني 
جر�ئمها يف مدينة عفرين و�سار كانييه )ر�أ�ض 

�لعني( وري �سپي )تل �أبي�ض(” يف �سوريا.

منظمة ملحا�سبة تركيا  137
عمالية  ومنظمة  موؤ�س�سة   137 وجهت  �أي�سا 
منظمة  ع���ام  �سكرتري  �إىل  م��ذك��رة  وح��ق��وق��ي��ة، 
�أن��ط��ون��ي��و غ��وت��ريي�����ض، ورئي�ض  �مل��ت��ح��دة   �لأمم 
رعد  زي��د  �لإن�����س��ان  حلقوق  �ل�سامية  �ملفو�سية 
�إكنازيو  ���س��وي�����س��ر�  خ��ارج��ي��ة  ووزي����ر  �حل�����س��ني، 
كا�سي�ض، وروؤ�ساء �ملنظمات �لدولية ذ�ت �ل�سلة،  

لتذكري �ملجتمع �لدويل باملجازر �لعثمانية.
“دعاة  �إن:  ل���ه���ا  ب���ي���ان  يف  �مل���ن���ظ���م���ات  وق����ال����ت 
�ل��ت��ور�ن��ي��ة يف �لحت���اد و�ل��رتق��ي ح��اف��ظ��و� على 
م�����ري�ث �أ���س��الف��ه��م �ل��ع��ث��م��ان��ي��ني �ل��ق��ائ��م على 
وبالد  �لأنا�سول  يف  �لأ�سلية  �ل�سعوب  جماجم 
�أفريقيا و�لبلقان، وبحق كل من  �ل�سام و�سمال 
�إبادة  يف  ح��دث  كما  وثقافتهم   غزو�تهم  رف�ض 
1914، وحمالت   �1918 �أع���و�م  �لأرم���ن  يف 
و�لتغيري  �لق�سري  و�لتهجري  �ملمنهجة  �لإب��ادة 
حمو  ب��ه��دف  �ل��ث��ق��ايف  و�لت�سويه  �ل��دمي��وغ��ر�يف 
و�لعلويني  �ليونانيني  بحق  �لقومية  �ل��ه��وي��ة 
�حلفيد   حممود  �نتفا�سة  يف  بخا�سة  و�ل��ك��رد، 
عام 1919 و�نتفا�سة كوجكري عام 1921 و 
�نتفا�سة �ل�سيخ �سعيد  عام  1925 و�نتفا�سة 
1930 و�ن��ت��ف��ا���س��ة دي��ر���س��ي��م عام  �أك����ري ع���ام 

.»1936
كما لفتت �ملنظمات �ملخطط �جلديد لأردوغان 
�لعر�ق،  و�سمال  �سوريا  �سمال  يف  �أر����س��ي  ب�سم 
�أر����س��ي يرونها  �ل��ك��رد �سم  م��ا يعني عند  وه��و 
�إقامة  �آمالهم يف  ينهي  ما  “�أر��سيهم”؛  �سمن 

ما ي�سمونها بكرد�ستان �لكربى.

�أردوغان و�لتو�سع
وم��ن ج��ان��ب��ه، ج��دد �أردوغ�����ان، يف ذك���رى توقيع 
خمططاته  ع����ن  �حل����دي����ث  ل��������وز�ن،  م���ع���اه���دة 
�ل��ت��و���س��ع��ي��ة، حم��ت��ف��ال ب��اح��ت��الل ت��رك��ي��ا ملناطق 
و��سعة يف �سمال �سوريا وقرب�ض، وتدخالتها يف 
�لعر�ق، وتو�جدها �لع�سكري يف ليبيا وقرب�ض.

�لأنا�سول  وك��ال��ة  ن�����س��رت��ه��ا  ر���س��ال��ة  يف  وي��ق��ول 
�لتي  �حلا�سمة  “�لنجاحات  �ل�سبت:  �لرتكية 
من  ب��دء�  �ل�س�����احات،  خمت����لف  يف  حققن�����اها 
�ملتو�سط  �لبحر  ب�سرق  وليبي����ا، مرور�  �س�����ورية 
�أو�سح  ه���ي  �لإره�����������������اب،  مكافحة  �إىل  و���س��ول 
م��وؤ���س��ر ع��ل��ى �إر�دت����ن����ا حل��م��اي��ة ح���ق���وق بالدنا 

وم�ساحلها«.
زيارته  م��ن  �أي���ام   4 �لر�سالة عقب  ه��ذه  وت��اأت��ي 
تركيا  �ل���ذي حتتله  ف��ارو���س��ا يف �جل���زء  مل��دي��ن��ة 
م��ن ج��زي��رة ق��رب���ض، و�إع������ادة ف��ت��ح��ه ل��ه��ا رغم 
يف  �ل�سكان  هجرها  �أن  منذ  مغلقة  مدينة  �أنها 
�سبعينات �لقرن �ملا�سي عقب �لجتياح �لرتكي 
�إبقاءها  �ملتحدة  �لأمم  ق��ررت  حيث  للجزيرة، 
ل���دول���ة قرب�ض  ت���ع���ود  م��ل��ك��ي��ت��ه��ا  لأن  خ���اوي���ة؛ 
�ل�سرعية، �إىل �أن يتم حل �مل�ساألة �لقرب�سية عن 

طريق �لتفاو�ض.
ويرى مر�قبون �أن تركيا متهد لالن�سحاب من 
�تفاقية لوز�ن، عرب �لتو�سع و�حتالل �لأر��سي 
�لتي �سبق و�أن حتررت من �لحتالل �لرتكي يف 
نز�عات  �إث��ارة  على  ذل��ك  يف  معتمدة  �لتفاقية، 
�ل�����س��ك��ان، حم��وره��ا تغذية  ب��ني  عرقية ودي��ن��ي��ة 
�ل�����ولء ل��رتك��ي��ا حت���ت م��ظ��ل��ة دي��ن��ي��ة متج�سدة 
�إح��ي��اء نعر�ت  �أو  يف تنظيم �لإخ���و�ن �لإره��اب��ي، 
ع��رق��ي��ة د�خ����ل ب��ع�����ض �ل�����س��ك��ان �مل��ن��ح��دري��ن من 
�لبالد خالل  هذه  ��ستوطنو�  عثمانيني  �أج��د�د 
�لحتالل �لعثماين �لبعيد، كما تفعل يف �سوريا 

وليبيا و�لعر�ق.

يف ذكرى »لوزان«.. مطالب لالعرتاف ب�»الإبادة« الرتكية لالأكراد
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عربي ودويل

   وخ��الل مثوله مرة �أخ��رى �أمام 
�مل�����س��ل��ح��ة مبجل�ض  �ل���ق���و�ت  جل��ن��ة 
 ،2017 �سبتمرب   26 يف  �ل�سيوخ 
كان  بينما  �ل�سني،  و�ح���دة:  ح��دد 
ي��ر�ه��ن��ون ع��ل��ى كوريا  �ل��ك��ث��ريون 
و�إير�ن.  رو�سيا  وحتى  �ل�سمالية، 
ق����ال �جل������ر�ل د�ن����ف����ورد يف ذلك 
عام  �إىل  ن���ظ���رت  “�إذ�  �ل����وق����ت: 
�لرتكيبة  �إىل  ون��ظ��رت   ،2025
�أن  �أع��ت��ق��د  و�لق��ت�����س��اد،  �ل�سكانية 
تهديد”  �أك��رب  تكون  رمب��ا  �ل�سني 

للوليات �ملتحدة.
“�ل�سني ت�سدد على  �أن     و�أو�سح 
�حلد من قدرتنا على �إبر�ز قوتنا، 
حتالفاتنا  �إ���س��ع��اف  �إىل  وت��ه��دف 
بالإ�سافة  �لهادئ”.  �مل��ح��ي��ط  يف 
�ل�سينيني  �أن  “يبدو  ذل���ك،  �إىل 
م����ل����ت����زم����ون ب�������زي�������ادة �لإن������ف������اق 
�لع�سكري” من �أجل منح قو�تهم 
�أن  �ملحتمل  من  “قدر�ت  �مل�سلحة 
�لتكنولوجية  �ل�سبقية  ت��ق��و���ض 

�لرئي�سية للوليات �ملتحدة«.
   �إذ� ما هي �ل�سورة؟

كبرية  ال�سينية  امل�ساة  قــوات 
و�سيئة  التجهيز  �سيئة  ولكنها 

التدريب
   بلغ �لإنفاق �لع�سكري �لأمريكي 
778 مليار دولر يف �لعام �ملا�سي، 
�أك��رب ميز�نية  بعيد  �إىل ح��د  وه��و 
ع�سكرية على هذ� �لكوكب. لكن ل 
ينبغي لو��سنطن �أن ت�سيع �لوقت 
�لع�سكرية  �مليز�نية  �رتفعت  حيث 
باملائة   8 6 فا�سل  بن�سبة  لل�سني 
ب��ع��د زي����اد�ت م�ستمرة  �ل��ع��ام  ه���ذ� 

على مدى عقدين.
بالرقم  �ل�������س���ني  وحت���ت���ف���ظ      
ل��ع��دد �جلنود  �ل��ع��امل��ي  �ل��ق��ي��ا���س��ي 
 .2019 �لن�سطني: مليونان عام 
وق������د و�����س����ع �ل���ب���ن���ت���اغ���ون �م�����ام 
�ملقبل  �لعام  ميز�نية  �لكوجنر�ض 
�لتي تتطلب 1.35 مليون جندي 

�جلانب �ل�سيني.

للجي�س  ــة  ــالث ــث ال ــوب  ــي ــع ال
ال�سيني

و�جهت  ذل����ك،  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة     
�ل�سينية  �لأ�����س����ل����ح����ة  ����س���ن���اع���ة 
جديدة  �أ�سلحة  �إنتاج  يف  �سعوبات 
يف �ل�سنو�ت �لأخرية. ت�سرد در��سة 
�لأمريكي  �لأبحاث  مركز  �أجر�ها 
م��وؤ���س�����س��ة ر�ن�����د، ث���الث���ة جمالت 
�لتحرير  ج���ي�������ض  ف���ي���ه���ا  ي����و�ج����ه 
�أوج������ه ق�������س���ور: �جليل  �ل�����س��ع��ب��ي 
�ملو�سالت،  �أ����س���ب���اه  م���ن  �لخ�����ري 
و�ملحركات  �ل�سبحية،  و�لغو��سات 

�لنفاثة �ملقاتلة.
    وهكذ� ��سبحت �أنظمة �لأ�سلحة 
عدة  “متاأخرة  �ل��ر�ك��دة  �ل�سينية 
�سنو�ت” عن نظريتها يف �لوليات 
�مل���ت���ح���دة. وه������ذ� ه����و �حل������ال مع 
وجي-31  جي-20  م���ق���ات���الت 
لوكهيد مارتن  مقارنة مبقاتالت 
�ف -22 و “�ف 35، و�لطائر�ت 
�ل����ط����ائ����ر�ت  ت���رك���ت���ه���ا  �لأوىل، 

�لأمريكية ور�ءها.
     لكن لن�سع يف �لعتبار �لكلمات 
�سي  �ل�سيني  للرئي�ض  �لأخ�����رية 
جني بينغ. ففي �لأول من يوليو، 
حتدث يف ميد�ن تيانامنني يف قلب 
�ملئوية  �ل���ذك���رى  ب��ك��ني مب��ن��ا���س��ب��ة 
ووعد  �ل�سيني،  �ل�سيوعي  للحزب 
كل �لذين �سيجروؤون على ترهيب 
روؤو����س���ه���م  “حتطيم  ب�����  �ل�������س���ني 

للتاأّمل. و�إر�قة دمائهم”... 
------------------------

ع�سر  خم�سة  حــوايل  مــوؤلــف 
كتاًبا خم�س�سة لل�سني واليابان 
والتحديات  والهند  والتبت 
عام  الرئي�سية.  الآ�ــســيــويــة 
“الزعامة  ن�سر كتاب   ,2020
بني  ال�سدام  حمــوره,  العاملية 
املتحدة”  والــوليــات  ال�سني 

عن من�سورات لوب. 

ن�سط.
    ومع ذلك، فاإن ما يهم لي�ض عدد 
�جل���ن���ود، ب��ل ب���الأح���رى ك��م منهم 
�حلرب  تقنيات  �أك��رث  يف  منخرط 
ف���اإن جنود  يت�سح،  وك��م��ا  ت��ط��ور�ً. 
�ل�سيني،  �ل�سعبي  �لتحرير  جي�ض 
�إم�����ا جم���ه���زون مب���ع���د�ت قدمية 
بفعالية  �لقتال  على  عاجزين  �أو 
ومع  �لكايف.  غري  �لتدريب  ب�سبب 
مكتوفة  تقف  ل  بكني  ف���اإن  ذل���ك، 
�أف��رج��ت �حلكومة  �لأي����دي ح��ي��ث 
لتطوير  �أم�������و�ل  ع���ن  �ل�����س��ي��ن��ي��ة 

وت�سنيع �أ�سلحة �آلية للم�ساة.
    ويف مو�جهة �مل�ساة �ل�سينيون، 
6333 دبابة �أمريكية، وهي �أكرب 
رو�سيا  بعد  �لعامل  يف  م��دّرع  نظام 
بح�سب جملة فورب�ض �لأمريكية، 
 5800 �ل�����س��ني  ب��ي��ن��م��ا مت��ت��ل��ك 

دبابة.

يف  �ساحقة  اأمريكية  هيمنة 
اجلو

بالقو�ت  �لأم����ر  يتعلق  ع��ن��دم��ا     
�جل���وي���ة، ف�����اإن ه��ي��م��ن��ة �ل���ولي���ات 
�ساحقة.  �ل�����س��ني  ع��ل��ى  �مل���ت���ح���دة 
مت��ت��ل��ك �ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة 13 
�ألف طائرة مقاتلة، منها �ف-35 

�أكرب  �ل�سني  حا�سم، حيث متتلك 
مبنى   360 �ل�����س��ف��ن:  م���ن  ع����دد 
�ملتحدة.  ل��ل��ولي��ات   297 مقابل 
جانب  �إىل  ����ا،  �أي���������سً ه���ن���ا  ول���ك���ن 
حقيقة �أن �لعدد ل ي�سنع �جلودة، 
على  باأ�سبقية  �لأمريكيون  يتمتع 
حاملة   11 ب��اإج��م��ايل  �ل�سينيني 
�لنووية،  بالطاقة  تعمل  ط��ائ��ر�ت 
�أكرث  ��ستيعاب  على  ق���ادرة  وكلها 
تقلع  م��ق��ات��ل��ة  ط����ائ����رة   60 م����ن 
مب��ق��ال��ي��ع م��ت��ط��ورة ل��ل��غ��اي��ة. �أم���ا 
متلك  ل  ف��ه��ي  لل�سني،  بالن�سبة 
�����س����وى ح���ام���ل���ت���ي ط�����ائ�����ر�ت دف���ع 
عليهما.  �لتعرف  ي�سهل  تقليدي 
�للتان  و�ساندونغ،  لياونينغ  وهما 
ت���ع���ود ت��ق��ن��ي��ت��ه��م��ا �مل���ت���ق���ادم���ة �إىل 
ت�ستوعب  �أن  وميكن  �لثمانينات، 
من  م��ق��ات��ل��ة   36 �إىل   24 ف��ق��ط 

طر�ز جي-15.
    وجتدر �ل�سارة هنا، �ىل �لرت�سانة 
�ملتحدة  للوليات  �ملتاحة  �لنووية 
�سيء  ل  �ي�������س���ا،  ه���ن���ا  و�ل�������س���ني. 
�ملتحدة  ل��ل��ولي��ات  لأن  للمقارنة 
5800 ر�أ�سا نوويا، منها 1400 
يف ح���ال���ة ت����اأه����ب د�ئ������م وج���اه���زة 
ب�  مقارنة  وق���ت،  �أي  يف  ل��الإط��الق 
250 �إىل 350 ر�أ�ًسا حربًيا على 

�جلي�ض �ل�سيني �كرب عدد� ولكنه متخلف ت�سليحا �لمريكية ر�بتور �ف-  22

�لطائرة �ل�سينية �ملقاتلة جاي 20

لوكهيد مارتن �إف 35 رفع �لعلم على حاملة �لطائر�ت �ل�سينية �ساندونغ

قلياًل عن 2500 طائرة، منها ما 
وفًقا  مقاتلة،  طائرة  �ألفي  يقارب 
عن  �ل�سادر   2020 ع��ام  لتقرير 
�لقوة �لع�سكرية �ل�سينية. �ملقاتلة 
�ل�سينية �لأكرث تطور�ً، هي جي-
ا با�سم �لتنني  20، و�ملعروفة �أي�سً
لتناف�ض  ت�سميمها  مت  �جل���ب���ار. 

وهي  �ف-22،  ور�ب���ت���ور  لي��ت��ن��ي��غ 
من بني �لطائر�ت �ملقاتلة �لأكرث 
روع����ة ع��ل��ى ه����ذ� �ل���ك���وك���ب، وفًقا 
“فاليت  ن�����س��رت��ه جم��ل��ة  ل��ت��ق��ري��ر 

غلوبال” لعام 2021.
   و�أم����ام ه���ذه �ل��رت���س��ان��ة �جلوية 
�لأمريكية، تطرح �ل�سني ما يزيد 

�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �جل��ي��ل �لتايل 
من بي-21 ر�يدر �ستيلث بومرب.

ال�سينية  الطائرات  حامالت 
ل  نووية  وتر�سانة  املتقادمة 

ت�ساهى
   يبقى �أخ��رًي�، �لأ�سطول. ميد�ن 

يز�ل  لكن ل  �ف-22.  �لأمريكية 
يتعني �إثبات قدرتها على �لتناف�ض 
م���ع ه����ذه �ل���ط���ائ���رة ن���ظ���ًر� لعدم 

حدوث �أي قتال حتى �لآن.
ا، على �إنتاج     ويعمل �لبلد�ن �أي�سً
�إت�����ض- لل�سني  ج���دي���دة.  ق���اذف���ات 
طورت  ح��ني  يف  حقيبتها،  يف   20

- حتتفظ ال�صني بالرقم القيا�صي العاملي لعدد اجلنود الن�صطني

العدد ل ي�سنع اجلودة: 

القوة الع�صكرية: بني ال�صني والعّم �صام، ملن الأف�صلية...؟
••الفجر -بيري اأنطوان دونيت 

-ترجمة خرية ال�شيباين

يف  املــال  من  �سخمة  مبالغ  ال�سني  ا�ستثمرت    
امل�سلحة.  قواتها  لتحديث  الأخــرية  ال�سنوات 

طموح بكني: قهر الهيمنة الع�سكرية العاملية.
تقدًما  ال�سيني  اجلي�س  اأحرز  لذلك,  ونتيجة   

مثرًيا لالإعجاب. 
القوة  مناف�سة  درجـــة  اىل  لي�س  ــا  رمب ولــكــن 
رمبا  ول  اليوم  ل  املتحدة,  للوليات  الع�سكرية 

لفرتة طويلة جدا.
ــلــت اجلــهــود  ــة بــالــتــفــ�ــســيــل: و�ــس ــع ــراج     م
ــد  اأح اأن  ـــة  درج اإىل  ال�سينية  الع�سكرية 
باأنها  ال�سني  و�ــســف  الأمــريــكــيــني  ـــرالت  اجل
القادمة” للوليات  للعقود  الرئي�سي  “التهديد 

 2017 عــام  ا�ستماع  جل�سة  وخــالل  املتحدة. 
الأركان  لهيئة  رئي�ًسا  لتعيينه  الكونغر�س  اأمام 
اإن  دانفورد,  جوزيف  اجلــرال  قال  امل�سرتكة, 
“اأهم التهديدات” يف عينيه تظل “تلك التي مل 

تظهر بعد«.

- يتفوق الأمريكان على ال�صينيني باإجمايل 11 
حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية

- عندما يتعلق الأمر بالقوات اجلوية، فاإن 
هيمنة الوليات املتحدة على ال�صني �صاحقة

- ل متلك ال�صني �صوى حاملتي طائرات دفع تقليدي 
ي�صهل التعرف عليهما، وهما لياونينغ و�صاندونغ

- اأنظمة الأ�صلحة ال�صينية “متاأخرة عدة 
�صنوات” عن نظريتها يف الوليات املتحدة

حتليل
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الت�سال على تلفون  0504425800  م�سكورا.

العدد 13298 فقدان �صهادات اأ�صهم
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املال والأعمال

اقت�صادية دبي تبداأ مبخالفة ال�صركات غري 
امل�صجلة يف نظام امل�صتفيد احلقيقي 

•• دبي-الفجر: 

ق����ام ق���ط���اع �ل���رق���اب���ة �ل��ت��ج��اري��ة وح��م��اي��ة �مل�����س��ت��ه��ل��ك يف 
�قت�سادية دبي مبخالفة �ل�سركات غري �مل�سجلة يف نظام 
�لإق��ر�ر و�لتي كانت  �نتهاء مهلة  �مل�ستفيد �حلقيقي بعد 
�لتز�م  ل�سمان  وذل���ك   2021 ي��ون��ي��و   30 ت��اري��خ  ح��ت��ى 
بالت�سريعات  �لإم����ارة  يف  �لعاملة  و�مل��وؤ���س�����س��ات  �ل�سركات 

�ملعمول بها. 

وجاء تطبيق �لإجر�ء�ت �لقانونية على �ملخالفني بعدما 
�أطلقت �قت�سادية دبي حملة توعوية مكثفة عرب خمتلف 
و���س��ائ��ل �لإع�����الم �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة و�ل��رق��م��ي��ة ل��ت��وع��ي��ة قطاع 
�لأعمال عن �أهمية �لت�سجيل يف نظام �مل�ستفيد �حلقيقي 
�ملعايري  لتحقيق  دب���ي  �ق��ت�����س��ادي��ة  �سعي  �إط����ار  يف  وذل���ك 
رقم  �ل��وزر�ء  جم�����ل�ض  ق�����ر�ر  ملتطلبات  وتنفيذ�ً  �لدولية، 
“�مل�ستفيد  �إج���ر�ء�ت  تنظيم  �ساأن  يف   2020 ل�سنة   58

�حلقيقي.

دبي  �إم���ارة  يف  �مل�سجلة  �ل�سركات  دب��ي  �قت�سادية  وت��دع��و 
�مل�ستفيد  بيانات  وتقدمي  للت�سجيل  �مل��ب��ادرة  �سرورة  �إىل 
�حلقيقي من خالل �خلدمات �للكرتونية �ملتوفرة عرب 
https://eservices.dubaided. �ل��ر�ب��ط 
مركز  عرب  gov.ae/BeneficiaryOwner�أو 

�لت�سال+97144455555 
info@dubaided.gov. أو �لربيد �لإلكرتوين� 

�أو زيارة �أحد مر�كز �خلدمة �ملعتمدة.  ae

اأم�س دبي  عقارات  ت�صرفات  درهم  مليون   834
•• دبي -وام: 

بلغت �لت�سرفات �لعقارية يف د�ئرة �لأر��سي و�لأمالك بدبي �م�ض �أكرث من 834 مليون درهم حيث �سهدت �لد�ئرة 
درهم  228.36 مليون  بقيمة  لالأر��سي  30 مبايعة  درهم منها  578.01 مليون  بقيمة  227 مبايعة  ت�سجيل 

و197 مبايعة لل�سقق و�لفلل بقيمة 349.65 مليون درهم.
وجاءت �أهم مبايعات �لأر��سي بقيمة 121 مليون درهم يف منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 8 ماليني درهم يف 

منطقة جمري� �لأوىل تليها مبايعة بقيمة 8 ماليني درهم يف منطقة حد�ئق �ل�سيخ حممد بن ر��سد.
وت�سدرت منطقة ند �ل�سبا �لأوىل �ملناطق من حيث عدد �ملبايعات �إذ �سجلت 7 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وتلتها 
منطقة ند �ل�سبا �لثالثة بت�سجيلها 6 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وثالثة يف جمري� �لأوىل بت�سجيلها 3 مبايعات 
بقيمة 19 مليون درهم .وفيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�سقق و�لفلل جاءت مبايعة بقيمة 52 مليون درهم مبنطقة 
�ملركا�ض كاأهم �ملبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 ماليني درهم يف منطقة برج خليفة و�أخري� مبايعة بقيمة 8 ماليني 

درهم يف منطقة جزيرة 2.

•• اأبو ظبي-الفجر:

ت�سعة  ف��وز  ع��ن  �أب��وظ��ب��ي  م��ط��ار�ت  �سركة  �أعلنت 
ُم�ساركني يف م�سابقة �لت�سميم �جلر�فيكي �لتي 
مّت �إطالقها يف يونيو �ملا�سي بالتعاون مع �ملعهد 
و�لق�سم  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  يف  �لفرن�سي 

�لثقايف لدى �ل�سفارة �لفرن�سية بابوظبي.
ومتّكن �لفائزون بهذه �ملُ�سابقة، من حتويل مطار 
�أبوظبي �لدويل �إىل ُمتحٍف يف �لهو�ء �لطلق هو 
�لأول من نوعه، لن�سر �إبد�عاتهم �لفنية �ملُبتكرة 
و�سور �لت�ساميم �ملرئية �لتي تفي باأعلى �ملعايري 
�ملطروح  �ملُ�سابقة  ���س��وؤ�ل  على  ك��اإج��اب��ة  �حلديثة 

“كيف �سن�سافر يف �مل�ستقبل«. 
�أعمالهم  �لت�سعة بعر�ض  ومّتت مكافاأة �لفائزين 
�إع��الن��ي��ة م��ن ت�سميم  ل��وح��ة   70 �ل��ف��ن��ي��ة ع��ل��ى 
�لهو�ء  يف   ،JCDecaux دي��ك��و«  ���س��ي  “جيه 
�لطلق مبطار �أبوظبي �لدويل، �أحد �أ�سهر �ملعامل 

يف عا�سمة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �بتد�ًء من 
2021.وبهذه  �أغ�سط�ض  نهاية  14 يوليو حتى 
�سفري  �ساتيل،  كز�فييه  ���س��ع��ادة  ���س��ّرح  �ملنا�سبة، 
“�أهنئ  �ملتحدة:  �لعربية  �لإم���ار�ت  ل��دى  فرن�سا 
�لفائزين �لذين جنحو� يف ح�سد مهار�تهم �لفنية 
�أعمال فنية ر�ئعة. مع  و��ستخد�م خيالهم خللق 
�حلفل  كان   ، �لفرن�سي  �لبا�ستيل  بعيد  �حتفالنا 
بني  بال�سد�قة  لالحتفال  ر�ئعة  فر�سة  �جلميل 
بلد�نا  يوليها  �لتي  و�لأهمية  وفرن�سا،  �لإم��ار�ت 
للثقافة و�لإبد�ع و�لبتكار. �أتطلع �إىل �لرتحيب 
بالفنانني ه���ذ� �خل��ري��ف حل�����س��ور ح��ف��ل ث���اٍن يف 
جناح فرن�سا يف �إك�سبو  دبي 2020، �لذي �سوف 

ي�سلط �ل�سوء على هذه �ملو��سيع �لهامة«.
�أما فر�ن�سو� بوريان، �لرئي�ض �لتنفيذي لل�سوؤون 
قائاًل:  �أبوظبي فقد عقب  �لتجارية يف مطار�ت 
�لحتفال  هذ�  تتيح  �أن  �أبوظبي  مطار�ت  “ي�سّر 
�لبنية  م��ن  �أه���م ج��زء  د�خ���ل  و�ل��ث��ق��اف��ة  بالفنون 

�أبوظبي  م��ط��ار  �لإم�����ارة:  يف  ل��ل��ط��ري�ن  �لتحتية 
�أبوظبي  م���ط���ار�ت  يف  ن�����س��ع��ى  �إن���ن���ا  �إذ  �ل������دويل، 
غري  ج��دي��دة  م��ط��ار  جت��رب��ة  بتوفري  لال�ستمر�ر 
م�سبوقة، وحتويل �سفر �لركاب �إىل �ختبار جديد 

كلياً من خالل ��ستخد�م مر�فقنا. 
و�أ�ساف قائال : ناأمل �أن توؤدي �لتجهيز�ت �لفنية 
�إىل �إ�سعاد �مل�سافرين و�إلهامهم با�ستخد�م مر�فق 
�مل��ط��ار ل��دي��ن��ا، م��ع �ل���س��ت��م��ر�ر يف �إظ���ه���ار مطار 
�لر�ئدة يف  �ملطار�ت  �لدويل كو�حد من  �أبوظبي 

�ملنطقة«.
ومن جانبه �سّرح مارتن �سباغ، �لرئي�ض �لتنفيذي 
ل�سركة “جيه �سي ديكو لل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا” 
قائاًل: “ي�سّر �سركتنا �أن ت�سكل جزء�ً وتلعب دور 
�ملُبادر يف �حلدث �لثقايف بعنو�ن “�أعر�ض عملك 
وذل���ك عن  �أب��وظ��ب��ي �لدويل”  �ل��ف��ن��ي يف م��ط��ار 
ط��ري��ق ت��ق��دمي وت��وف��ري �أ���س��ول��ن��ا �لإع��الن��ي��ة �إىل 
 “ قائاًل  �لإمار�تيني.وم�سى  و�ل��ه��و�ة  �لفنانني 

حيث  مهمتنا  م��ع  مت��ام��اً  �مل�سابقة  ه��ذه  تتما�سى 
رئي�سيان  و�ل�ستد�مة هما مو�سوعان  �لتنقل  �أن 
متحم�سون  نحن  لدينا.  �لبتكار  ل�سرت�تيجية 
مع  �لأول  �لعاملي  �مل�سروع  لهذ�  للرتويج  للغاية 
�إىل  �لدويل  �أبوظبي  �لذي حّول مطار  �سركائنا، 
�ملحلي«.ومن  للمجتمع  �لطلق  �لهو�ء  متحف يف 
�لفريدة  �ملُبادرة  �إط��الق هذه  �أن  بالذكر  �جلدير 
من نوعها جاء نتيجة تعاون بني �ملعهد �لفرن�سي 
�لثقايف  و�لق�سم  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  يف 
“جيه �سي  �ل��ف��رن�����س��ي��ة، و���س��رك��ة  ل���دى �ل�����س��ف��ارة 
�لطلق  �لهو�ء  �سركة لالإعالنات يف  �أكرب  ديكو” 
�أبوظبي،  مطار�ت  و�سركة  �لعامل،  م�ستوى  على 
و�سركة “بي بي ميديا” يف خطوة للرتكيز على 
�إىل  �إ�سافة  �أبوظبي ودعمها،  �لثقافية يف  �حلياة 
�لفنية  �ملهار�ت  وتطوير  �ملحلي  �لإب��د�ع  ت�سجيع 
�ح��ت��ف��اًء ب��ال��ذك��رى �خل��م�����س��ني ل��دول��ة �لإم�����ار�ت 

�لعربية �ملتحدة وروؤيتها طويلة �ملدى.

مطار اأبوظبي الدويل متحف يف الهواء الطلق حافل بالألوان والأ�صواء

جهود نوعية ملوؤ�ص�صة رواد خالل 
الن�صف الأول من 2021

كهرباء ومياه دبي تنظم ور�صة العمل الدولية الثالثة اخلا�صة 
مب�صابقة ديكاثلون الطاقة ال�صم�صية- ال�صرق الأو�صط 2021

•• دبي-وام:

دبي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  �فتتحت 
�لدولية  �ل��ع��م��ل  ور���س��ة  �ف��رت����س��ي��اً 
�لثانية  ب���ال���دورة  �ل��ث��ال��ث��ة �خل��ا���س��ة 
للجامعات  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل�����س��اب��ق��ة  م���ن 
ل��ت�����س��م��ي��م �لأب���ن���ي���ة �مل��ع��ت��م��دة على 
�لطاقة �ل�سم�سية ديكاثلون �لطاقة 
�لتي  �لأو����س���ط  �ل�����س��رق  �ل�سم�سية 
تنظمها �لهيئة بالتز�من مع �إك�سبو 
بن  دب��ي يف جم��ّم��ع حممد   2020

ر��سد �آل مكتوم للطاقة �ل�سم�سية.
�لطاير  حممد  �سعيد  معايل  وق��ال 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �ملنتدب  �لع�سو 
ل���ه���ي���ئ���ة ك����ه����رب����اء وم�����ي�����اه دب�������ي : 
ور�سة  يف  بكم  �أرح���ب  �أن  “ي�سعدين 
�ل��ث��ال��ث��ة �خلا�سة  �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��م��ل 
بالدورة �لثانية من �مل�سابقة �لعاملية 
للجامعات لت�سميم �لأبنية �ملعتمدة 
ديكاثلون  �ل�سم�سية  �ل��ط��اق��ة  ع��ل��ى 
�لأو�سط  �ل�سرق  �ل�سم�سية  �لطاقة 
ومياه  ك��ه��رب��اء  هيئة  تنظمها  �ل��ت��ي 
دبي حتت رعاية �سمو �ل�سيخ حمد�ن 
�آل مكتوم ويل  ر��سد  بن حممد بن 
�لتنفيذي  �ملجل�ض  رئي�ض  دب��ي  عهد 
�ل�سر�كة بني هيئة كهرباء  �إط��ار  يف 
وم�����ي�����اه دب�������ي و�مل����ج����ل���������ض �لأع����ل����ى 
�لطاقة  وز�رة  م��ع  دب���ي  يف  للطاقة 

�لأمريكية و�لتي ي�ست�سيفها جمّمع 
للطاقة  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد 
على  �ل�����س��ب��اب  لت�سجيع  �ل�سم�سية 
�لذكية  ل��ل��م��ن��ازل  ت�����س��ام��ي��م  �ب��ت��ك��ار 
�لطاقة  ت�ستخدم  �لتي  و�مل�ستد�مة 
�لبيئة  م���ع  وت��ت��ن��ا���س��ب  �ل�����س��م�����س��ي��ة 
و�ملناخية  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
و��ساف  �لأو����س���ط.  �ل�����س��رق  ملنطقة 
�مل�سابقة  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل������دورة  �ن 
مع  لتز�منها  بالغة  �أهمية  تكت�سب 
دبي  و��ستعد�د  دب��ي   2020 �إك�سبو 
وتاريخية  ��ستثنائية  ل�ست�سافة 
�لذي  �ل�سخم  �لعاملي  �حل��دث  لهذ� 
ت�ستقبل معه دبي وفود 192 دولة 
كما تتز�من مع عام �خلم�سني حيث 
�ملزيد  لتحقيق  �جل���ه���ود  ت��ت�����س��اف��ر 
م��ن �مل��ك��ت�����س��ب��ات و�لإجن�������از�ت ودعم 
للخم�سني  �لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  روؤي���ة 
���س��ن��ة �مل��ق��ب��ل��ة.وت��اأت��ي ه����ذه �ل����دورة 
�لتي  �ل���ك���ب���رية  �ل���ن���ج���اح���ات  ل��ت��ع��زز 
حققتها �لدورة �لأوىل من �مل�سابقة 
يف  �لأوىل  للمرة  �لهيئة  ونظمتها 
و�إفريقيا  �لأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة 
يف نوفمرب 2018 حيث ��ستقطبت 
و�أكادميي  ط��ال��ب   600 م��ن  �أك���رث 
فريقاً   15 �سمن  جن�سية   54 من 
11 دول��ة حول  28 جامعة يف  من 
م�ساحة  ت��خ�����س��ي�����ض  ومت  �ل����ع����امل 

ت��زي��د ع��ن 60 �أل���ف م��رت م��رب��ع يف 
مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  جممع حممد 
للطاقة �ل�سم�سية �لذي مت �ختياره 
كونه  �ملهمة  �لفعالية  ه��ذه  لتنظيم 
�ل�سم�سية  �لطاقة  م�سروعات  �أك��رب 
و�ح����د ويدعم  م��وق��ع  �ل��ع��امل يف  يف 
دبي  ��سرت�تيجية  لتحقيق  جهودنا 
�لتي   2050 �ل��ن��ظ��ي��ف��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  �أط��ل��ق��ه��ا 
�آل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن ر����س��د  حم��م��د 
رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء 
ح��اك��م دب���ي رع����اه �هلل وت��ه��دف �إىل 
توفري %75 من �لقدرة �لإنتاجية 
للطاقة يف دبي من م�سادر �لطاقة 

�لنظيفة بحلول عام 2050. 
و�ن�����س��ج��ام��اً م��ع ت��وج��ي��ه��ات �ساحب 
�ل�����س��م��و ت��ع��م��ل �ل��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى توفري 
طاقاتهم  لإط��الق  لل�سباب  �لفر�ض 
و�لبتكار  �لإب���د�ع  على  وت�سجيعهم 
�إمارة  تدعم  لتطوير حلول مبتكرة 
تتبنى  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ك��م��دي��ن��ة  دب����ي 
ح��ل��وًل م�����س��ت��د�م��ة وت�����س��ه��م يف دعم 
�جلهود �لعاملية للحد من �لحتبا�ض 
�ل�سلبية  �لآث��ار  ومو�جهة  �حل��ر�ري 
معاليه:  و�أ�ساف  �ملناخي.”  للتغري 
دبي  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء  ه��ي��ئ��ة  “تويل 
“ديكاثلون  مل�سابقة  بالغاً  �هتماماً 
�ل�������س���رق   - �ل�������س���م�������س���ي���ة  �ل����ط����اق����ة 

�لأو�سط” �لتي تعد �مل�سابقة �لعاملية 
�جلامعات  ب���ني  ت��ن��اف�����س��ي��ة  �لأك������رث 
�لهيئة  جهود  �سمن  وذل��ك  �لعاملية 
�ل������دوؤوب������ة ل���ت���ع���زي���ز م���ك���ان���ة دول����ة 
كمن�سة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
لالإبد�ع وحا�سنة للمبدعني ووجهة 
للمبتكرين من جميع �أنحاء �لعامل 
لالقت�ساد  كعا�سمة  دب���ي  وم��ك��ان��ة 

�لأخ�سر. 
�أن نكون  م��ن روؤي��ت��ن��ا يف  و�ن��ط��الق��اً 
م�ستد�مة  ع��امل��ي��اً  ر�ئ�����دة  م��وؤ���س�����س��ة 
هم  �ل�سباب  ب��اأن  و�إدر�ك��ن��ا  ومبتكرة 
�أكرث  م�ستقبل  لبناء  �لد�فعة  �لقوة 
ما  ك��ل  توفري  على  �سنعمل  �إ���س��ر�ق��اً 
ي��ل��زم ل��ت��ك��ون �ل������دورة �ل��ث��ان��ي��ة من 
ف��ر���س��ة ج���دي���دة لتالقي  �مل�����س��اب��ق��ة 
�خلرب�ت  وت��ب��ادل  و�لعقول  �لأف��ك��ار 
�أن دولة  ي��وؤك��د  �مل��ع��ارف مب��ا  وتنمية 
يف  �أ�سا�سياً  م�ساهماً  باتت  �لإم���ار�ت 
�مل�ساعي �لعاملية �لر�مية �إىل �سمان 
لالإن�سان  �إ����س���ر�ق���اً  �أك����رث  م�ستقبل 

�أينما كان. 
وخ����ت����ام����اً �أمت����ن����ى جل���م���ي���ع �ل���ف���رق 
�لتوفيق  ك��ل  �مل�����س��ارك��ة  و�جل��ام��ع��ات 
�لر�ئدة  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل�����س��اب��ق��ة  ه���ذه  يف 
م��ت��ط��ورة ومبتكرة  وت��ق��دمي من���اذج 
�ل�سباب يف حتقيق  �أهمية دور  توؤكد 
قال  ب����دوره  �مل�ستد�مة.”  �لتنمية 
�لنائب  ���س��ل��م��ان  ول���ي���د  �مل���ه���ن���د����ض 
تطوير  لقطاع  للرئي�ض  �لتنفيذي 
�لأعمال و�لتميز يف �لهيئة: “توف�����ر 
�ل��الزمة  �ملق�����ومات  ك����افة  �لهيئ����ة 
ل�ست�سافة �أف�سل ن�سخة من �مل�سابقة 
�ل��الزم لإطالق  �لدعم  كل  وتقدمي 
ليكونو�  �لإب��د�ع��ي��ة  �ل�سباب  ق��در�ت 
�لتنمية  حتقيق  يف  فاعلني  �سركاء 
وبناء  ت�سميم  �مل�ستد�مة من خالل 
وم�ستد�مة  ذك��ي��ة  من����اذج  وت�����س��غ��ي��ل 
�ل�سم�سية  ب��ال��ط��اق��ة  ت��ع��م��ل  مل���ن���ازل 
�لتكلفة  حيث  م��ن  بالكفاءة  تتميز 
�لرتكيز  م���ع  �ل��ط��اق��ة  و����س��ت��ه��الك 
ومر�عاة  �لبيئة  على  �حلفاظ  على 
للمنطقة.”  �مل���ن���اخ���ي���ة  �ل����ظ����روف 
و�سلطت ور�سة �لعمل �لدولية �لتي 

�أقيمت على مد�ر ثالثة �أيام �ل�سوء 
على جمموعة من �ملحاور �لرئي�سية 
�لعمليات  ومنها  بامل�سابقة  �ملتعلقة 
و�ل�سحة  �مل����وق����ع  يف  �ل��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة 
�لبنية  و�ملر�قبة  �لأدو�ت  و�ل�سالمة 
�لأنظمة  �مل���ع���م���اري���ة  و�ل���ه���ن���د����س���ة 
�مليكانيكية و�لكهربائية �لتو�سيالت 
�لذكية  �ل�سبكة  وتكامل  دبي  �سم�ض 
جولت �لزو�ر �لقو�نني و�لإر�ساد�ت 
وخمتلف  ب���امل�������س���اب���ق���ة  �خل����ا�����س����ة 
�سمنها  ت��ت��ن��اف�����ض  �ل���ت���ي  �مل����ج����الت 
�لور�سة  يف  �مل�ساركة.و�سارك  �لفرق 
نخبة من خرب�ء �لهند�سة �ملعمارية 
جانب  �إىل  و�لب��ت��ك��ار  و�ل���س��ت��د�م��ة 
�لثانية  �ل���دورة  يف  �مل�ساركة  �ل��ف��رق 
من  يو”  “كي  فريق  �مل�سابقة:  من 
وفريق  �ل���دول���ة  يف  خليفة  ج��ام��ع��ة 
“�ل�سارقة” من جامعة �ل�سارقة”؛ 
كل  من  فينيك�ض”  “ديزرت  وفريق 
�لوليات  ل��وي��زف��ي��ل يف  م��ن ج��ام��ع��ة 
يف  �لعليا  �لتقنية  وك��ل��ي��ات  �مل��ت��ح��دة 
�لدولة و�جلامعة �لأمريكية يف دبي 

و�جلامعة �لأمريكية يف �ل�سارقة ،
�جلامعة  م��ن  “هارموين”  وف��ري��ق 
وف����ري����ق  دب��������ي؛  �ل����ربي����ط����ان����ي����ة يف 
“هاريوت  ج��ام��ع��ة  م��ن  “�إ�ستيم” 
�مل����ت����ح����دة؛  �مل����م����ل����ك����ة  م������ن  و�ت” 
�أكادميية  م���ن  “تو�زن”  وف���ري���ق 
دبي؛   – �ل��ع��ايل  للتعليم  م��ان��ي��ب��ال 
وفريق  �ل��ب��ح��ري��ن؛  جامعة  وف��ري��ق 
“�سولريو�سن” من جامعة مولي 
�إ�سماعيل يف �ملغرب؛ وفريق جامعة 
جنوب �ل�سني للتكنولوجيا؛ وفريق 
�جلامعة �لأمريكية يف �لقاهرة من 
وفريق  �ل��ع��رب��ي��ة؛  م�سر  جمهورية 
جامعة  م���ن  هاو�ض”  “�إنفينيتي 

�أونتاريو يف كند�.
10 جمالت  يف  �ل��ف��رق  وت��ت��ن��اف�����ض 
�ملعمارية  �لهند�سة  ت�سمل:  خمتلفة 
�لطاقة  و�إد�رة  و�ل��ب��ن��اء  و�لهند�سة 
�لر�حة  م��ع��اي��ري  �ل��ط��اق��ة  وك���ف���اءة 
وكفاءة �أد�ء �لأجهزة �ملنزلية و�لنقل 
و�لت�سال  و�ل���س��ت��د�م��ة  �مل�����س��ت��د�م 

و�لبتكار.

خالل ا�ستقبال القن�سل العام يف دبي والإمارات ال�سمالية

غرفة ال�صارقة تبحث مع كوريا اجلنوبية التعاون القت�صادي 
وفر�س ال�صتثمار يف الرعاية ال�صحية وتقنية املعلومات 

•• ال�شارقة-الفجر:

ب��ح��ث��ت غ���رف���ة جت������ارة و����س���ن���اع���ة �ل�������س���ارق���ة مع 
�جلنوبية  ك��وري��ا  جلمهورية  �ل��ع��ام��ة  �لقن�سلية 
�لتعاون  ع��الق��ات  �ل�سمالية،  و�لإم�����ار�ت  دب��ي  يف 
و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات  بني  و�لتجاري  �لقت�سادي 
ونظري�تها  �ل�����س��ارق��ة  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل���س��ت��ث��م��اري��ة 
�ل��ك��وري��ة �جل��ن��وب��ي��ة، و�سبل دع��م �ل�����س��ر�ك��ات بني 
�جل���ان���ب���ني يف خم��ت��ل��ف �ل���ق���ط���اع���ات و�مل����ج����الت 
فر�ض  ����س��ت��ع��ر����ض  ج���ان���ب  �إىل  �لق���ت�������س���ادي���ة، 
و�لرعاية  �ملعلومات  تقنية  يف  �ملتاحة  �ل�ستثمار 

�ل�سحية و�ل�سياحة و�لثقافة. 
�أحمد  حممد  ���س��ع��ادة  ��ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ع��ام غرفة جت��ارة و�سناعة  �لعو�سي مدير  �أم��ني 

مون  ل�سعادة  �ل��غ��رف��ة،  مقر  يف  م��وؤخ��ر�  �ل�سارقة 
بيوجن جون قن�سل عام جمهورية كوريا �جلنوبية 
�ملر�فق  و�ل���وف���د  �ل�����س��م��ال��ي��ة  دب���ي و�لإم��������ار�ت  يف 
�إد�رة  م��دي��ر  �مل��ق��رب  خليفة  فاطمة  بح�سور  ل��ه، 

�لعالقات �لدولية بالغرفة.

الرتقاء بعالقات التعاون 
ورحب �سعادة حممد �أحمد �أمني �لعو�سي بالوفد 
�ل��ز�ئ��ر م��وؤك��د� على عمق �ل��ع��الق��ات �ل��ت��ي جتمع 
�أن  يف  �أمله  عن  ومعربا  ب�سيوؤول،  �ل�سارقة  �إم��ارة 
حتقق هذه �لزيارة �أهد�فها يف �لرتقاء مبجالت 
�لبلدين  بني  و�ل�ستثماري  �لقت�سادي  �لتعاون 
و�حدة  �جلنوبية  ك��وري��ا  تعد  حيث  �ل�سديقني، 
لدولة  بالن�سبة  �ل��ت��ج��اري��ني  �ل�����س��رك��اء  �أه���م  م��ن 

و�إم���ارة  ع��ام��ة  ب�سفة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�أكرب  �لإم���ار�ت  تعترب  �إذ  خا�سة،  ب�سفة  �ل�سارقة 
جمل�ض  دول  يف  �جلنوبية  كوريا  ل�سادر�ت  �سوق 
�ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي، ور�ب����ع �أك���رب ���س��وق ل����و�رد�ت 
ك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة يف �مل��ن��ط��ق��ة، ك��م��ا و���س��ل حجم 
 2020 �لبلدين يف ع��ام  ب��ني  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل 
�لعو�سي،  و����س��ت��ع��ر���ض  دولر.  م��ل��ي��ار   9.4 �إىل 
�أب��رز �خل��دم��ات �لتي تقدمها  �أم��ام �لوفد �ل��ز�ئ��ر 
و�مل�ستثمرين  �لأع���م���ال  ل��رج��ال  �ل�����س��ارق��ة  غ��رف��ة 
�إط��ار خطتها  �لغرفة يف  �لأجانب، موؤكد� حر�ض 
�ل�سرت�تيجية على ��ستقطاب �ل�ستثمار�ت وبناء 
�ملجزية  للفر�ض  و�لرتويج  �لتجارية،  �ل�سر�كات 
ويف  �لقت�سادية،  �لقطاعات  خمتلف  يف  �ملتاحة 
�ستى �ملجالت يف �إمارة �ل�سارقة و�ملدعومة بحزمة 

من �حلو�فز و�ملز�يا �جلاذبة لرجال �لأعمال من 
�لتي  �ل��ر�ئ��دة  �ملكانة  �لعامل يف ظل  دول  خمتلف 
على  ب���ارز  �قت�سادي  كمركز  �لإم����ارة  بها  حتظى 
�جلانب  د�ع��ي��ا  و�ل����دويل،  �لإق��ل��ي��م��ي  �ل�سعيدين 
�لأعمال  ل���رج���ال  زي������ار�ت  ت��ن��ظ��ي��م  �إىل  �ل���ك���وري 
�لكوريني وعقد �جتماعات �فرت��سية مع جمتمع 
�لأع��م��ال �لإم��ار�ت��ي و�لط��الع على �أه��م �لفر�ض 

�ل�ستثمارية ملا فيه م�سلحة �لبلدين.

توفري �سبل الدعم 
م��ن جانبه �أع���رب ���س��ع��ادة م��ون ب��ي��وجن ج��ون عن 
�ل�ستقبال،  ح�سن  على  للغرفة  وتقديره  �سكره 
�لدعم  �سبل  �أب��دت��ه على توفري  �ل��ذي  و�حل��ر���ض 
و�لتعاون و�لتن�سيق مع جمتمع �لأعمال �لكوري، 

م�سيد� بالنه�سة �حل�سارية و�لتطور �لقت�سادي 
�لذي ت�سهده �إمارة �ل�سارقة يف خمتلف �ملجالت، 
وم��ع��رب��ا ع��ن �ل��رغ��ب��ة يف م��و����س��ل��ة �ل��ت��و����س��ل مع 
�لغرفة، لتعزيز �لعالقات �لتجارية و�ل�ستثمارية 
يف  �جلانبني  بني  �مل�ستويات  �أف�سل  �إىل  �ملتبادلة 
�مل�ساركة  �إمكانية  يف  �لنظر  جانب  �إىل  �مل�ستقبل، 
�إك�سبو  تقام يف مركز  �لتي  �لرئي�سية  �ملعار�ض  يف 
ر�أ���س��ه��ا معر�ض  وع��ل��ى  للغرفة  �ل��ت��اب��ع  �ل�����س��ارق��ة 
فاب”  “�ستيل  و�مل��ع��ادن  �ل�سلب  وت�سكيل  �سناعة 

و�ملجوهر�ت،  لل�ساعات  �لأو�سط  �ل�سرق  ومعر�ض 
�لفعاليات  خمتلف  م��ع  �لتن�سيق  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
يف  ر�ئ��دة  تعد  كونها  �ل�سارقة  �إم���ارة  يف  �لثقافية 

هذ� �ملجال عربيا و�إقليميا.
�ل��ز�ئ��ر يف �ملعر�ض  �ل��زي��ارة ج��ال �لوفد  ويف ختام 
�لد�ئم للمنتجات �ل�سناعية �ملحلية �لو�قع �سمن 
�لتي  �ملنتجات  على  �ط��ل��ع��و�  حيث  �ل��غ��رف��ة،  مقر 
تعر�سها �أكرث من 180 من�ساأة تعمل يف �ل�سارقة 

يف نحو 191 من�سة عر�ض.

•• ال�شارقة - وام:

�د”  عززت موؤ�س�سة �ل�سارقة لدعم �مل�ساريع �لريادية “ُروَّ
خالل  بال�سارقة  �لقت�سادية  �لتنمية  ل��د�ئ��رة  �لتابعة 
ومبادر�تها  ج��ه��وده��ا  �حل���ايل  �ل��ع��ام  م��ن  �لأول  �لن�سف 
�لر�مية لإجناح م�ساريع �أع�سائها ومتكينهم من �جتياز 
�أعمالهم  �لناجمة عن كوفيد-19 و��ستد�مة  �لتحديات 

بنجاح خالل �لفرتة �ملقبلة.
رئي�ض  �ل�سويدي  ه��ّده  بن  عبد�هلل  �سلطان  �سعادة  و�أك��د 
ت�سافر  �أه��م��ي��ة  ب��ال�����س��ارق��ة  �لق��ت�����س��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ����رة 
�مل�ساريع  م���ع  ل��ل��وق��وف  �جل���ه���ود �حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���س��ة 
ي���دي���ره���ا رو�د �لأع���م���ال  �ل���ت���ي  �ل�����س��غ��رية و�مل��ت��و���س��ط��ة 
�لظروف  هذه  خالل  ��ستمر�ريتها  ل�سمان  �لإمار�تيون 
ل��ه��م يف جمالت  �مل��ق��دم��ة  �خل��دم��ات  وت��ط��وي��ر  �ل�سعبة 
�مل��زي��د من  �لتمويل و�ل���س��ت�����س��ار�ت و�ل��ت��دري��ب وت��وف��ري 
و�لبيانات  باملعلومات  ورف��ده��م  و�لت�سهيالت  �حل��و�ف��ز 
�لالزمة �ىل جانب �ملبادر�ت و�مل�ساريع و�لرب�مج �لأخرى 
�ل�سوق.و�أ�ساد  ت��و�ج��ده��م وجن��اح��ه��م يف  م��ن  ت��ع��زز  �ل��ت��ي 
�ل�����س��ارق��ة يف دع���م �مل�ساريع  ب��ج��ه��ود ح��ك��وم��ة  �ل�����س��وي��دي 
ل�ساحب  �لر�سيدة  �لقيادة  ظل  يف  للمو�طنني  �لريادية 
�لقا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ  �ل�سمو 
ع�سو �ملجل�ض �لأعلى حاكم �ل�سارقة ومتابعة �سمو �ل�سيخ 
�سلطان بن حممد بن �سلطان �لقا�سمي ويل �لعهد نائب 
حاكم �ل�سارقة رئي�ض �ملجل�ض �لتنفيذي لإمارة �ل�سارقة 
تعزيز  يف  �د”  “ُروَّ موؤ�س�سة  و�إجن��از�ت  �إىل جهود  م�سري�ً 
بيئة ريادة �لأعمال يف �لإمارة تتو�فق مع هذه �لتوجهات 
حمد  ���س��ع��ادة  ك�سف  جانبه  �حل��ك��وم��ي��ة.م��ن  و�لتطلعات 
�د” �أن �إجمايل  علي عبد�هلل �ملحمود مدير موؤ�س�سة “ُروَّ
�ليوم  حتى  �ملوؤ�س�سة  تاأ�سي�ض  منذ  �ملمولة  �مل�ساريع  عدد 
بلغت  �إجمالية  فعلية  متويل  بقيمة  م�سروعاً   70 بلغ 
22.2 مليون درهم و�نق�سمت هذه �مل�ساريع �ملمولة �إىل 
�ملوؤ�س�سة  من  مبا�سر  متويل  على  ح�سلت  م�سروعاً   49
بينما مت متويل  دره��م  مليون   11 ي��ق��ارب  م��ا  باإجمايل 
�لإ�سالمي  �ل�سارقة  م�سرف  خ��الل  م��ن  م�سروعاً   21
�لتقرير  نتائج  دره��م.و���س��م��ن  مليون   11.2 ب��اإج��م��ايل 
�أ�سار   2021 للعام  �ملوؤ�س�سة  �ل�سنوي لإجن��از�ت  �لن�سف 
�ملحمود �إىل �ن�سمام 118 م�سروعاً جديد�ً �إىل ع�سوية 
 71 �ملوؤ�س�سة خالل �لأ�سهر �ل�ستة �ملا�سية مقارنة بعدد 
م�سروعاً ع�سو�ً يف نف�ض �لفرتة من �لعام 2020 بن�سبة 
�د”  منو بلغت 66.2 باملائة .و�أو�سح مدير موؤ�س�سة “ُروَّ
وفق  ت��وزع��ت  للع�سوية  �ملن�سمة  �جل��دي��دة  �مل�ساريع  �أن 
ن�ساط �مل�سروع �إىل 58 م�سروعاً عاماًل يف قطاع �أن�سطة 
�لأغذية و�ل�سيافة و�ملطاعم وهو ما ميثل 49.1 باملائة 
من �إجمايل �مل�ساريع �لأع�ساء فيما جاءت 8 م�ساريع يف 

جمال ن�ساط مر�كز �لتجميل و�ل�سالونات و7 م�ساريع يف 
جمال �سيانة وغ�سيل �ل�سيار�ت و�لعناية بها و6 م�ساريع 
و�لنباتات  و�ل��زه��ور  و�لعطور  �لطيب  جت��ارة  �أن�سطة  يف 
�ملالعب  تاأجري  ن�ساط  يف  �أي�ساً  م�ساريع  و6  �لطبيعية 
ج��اءت يف  �لأخ���رى  �مل�ساريع  �أن  �ىل  �ل��ري��ا���س��ي��ة... لفتا 
�ملحمود  �أخ��رى.وق��ال  �أن�سطة جتارية وجم��الت خدمية 
�أن �لن�سف �لأول من 2021 �سهد جتديد ع�سوية 87 
م�سروعاً مقارنة بعدد 41 م�سروعاً جمدد�ً يف ذ�ت �لفرتة 
ن�سبة  ميثل  ومبا  م�سروعاً   46 بفارق  �ملا�سي  �لعام  من 
18 ع�سو�ً على  112.2 باملائة بينما ح�سل  منو بلغت 
�خلام�سة  �أو  �لر�بعة  لل�سنة  �لع�سوية  لتمديد  �ملو�فقة 
�لعام  من  �لأول  �لن�سف  يف  م�ساريع   10 بعدد  مقارنة 
�لأعمال  ل��رو�د  �ملقدمة  �ل�ست�سار�ت  �أن  �ملا�سي.و�أ�ساف 
�ملوؤ�س�سة  تلقت  فيما  ��ست�سارة   29 بلغت  �لفرتة  خ��الل 
طلبات للح�سول على خدمات �لدعم من 188 م�سروعاً 
للم�ساريع لأغر��ض  زي��ارة ميد�نية   54 تنفيذ  بينما مت 
�ملتابعة �لدورية لها يف حني �أجرى فريق �ملوؤ�س�سة 149 
كما  �مل�����س��اري��ع  لتقييم  و�ف��رت����س��ي��ة  ح�����س��وري��ة  م��ق��اب��ل��ة 
�جلهات  �إىل  للم�ساريع  �إع��ف��اء  خطاب   233 �إ���س��د�ر  مت 
مكاملة   3822 م��ع  �لتعامل  ومت  و�خل��ا���س��ة  �حلكومية 
و�ردة و�سادرة للرد على ��ستف�سار�ت �ملتعاملني و�لأع�ساء 
ومتابعتهم.و�سمن مبادرة “ ت�سبيك “ �ن�سم م�سروعان 
�مل�سروعان  �سيقوم  خاللها  وم��ن  �مل��ب��ادرة  �إىل  ج��دي��د�ن 
ل�سالح  خدماتهما  على  �خل�سومات  من  حزمة  بتوفري 

باقي �مل�ساريع �لأع�ساء يف �ملوؤ�س�سة.
وق���ال ���س��ع��ادة ح��م��د �مل��ح��م��ود �إن �إج��م��ايل رو�د ور�ئ����د�ت 
�لأعمال �مل�ستفيدين من �لرب�مج �لتدريبية و�لدبلومات 
بلغ  �لأول  �لن�سف  خالل  �ملوؤ�س�سة  نظمتها  �لتي  �ملهنية 
�أع��م��ال و57  94 ر�ئ���د  وم��ت��درب��ة منهم  151 م��ت��درب��اً 
ر�ئ���دة �أع��م��ال وذل���ك م��ن خ��الل 7 ب��ر�م��ج تدريبية و3 
وقد  تدريبية  �ساعة   135 باإجمايل  دبلوم مهني  بر�مج 
حازت هذه �لرب�مج على ن�سبة 93 باملائة يف نتيجة ر�سا 
�ل��رب�م��ج متثلت  ه��ذه  �أن مو�سوعات  �مل��ت��درب��ني.و�أو���س��ح 
�لريادية ودر��سة �جلدوى �لقت�سادية  �مل�ساريع  �إد�رة  يف 
عمل  ور���س��ة  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  للمطاعم  �لآيل  و�لت�سغيل 
حول “�حلو�ر�ت �خلفية للعمالء وفن �كت�سافات �لعاد�ت 
�سمن  �لأعمال  لرو�د  �إلز�مية  ور�سة  و�أي�ساً  �ل�سر�ئية” 
�ملوؤ�س�سة  ب��خ��دم��ات  ت��ع��ري��ف��ي��ة  وور����س���ة  م�����س��روع ط��م��وح 
وخطو�ت �مل�سروع و ور�سة توعوية حول �ملن�سة �لوطنية 
للتوظيف �لذ�تي... لفتا �إىل �أن عدد �مللتحقني برب�مج 
و�سملت  وم���ت���درب���ة  م���ت���درب���اً   25 ب��ل��غ  �مل��ه��ن��ي  �ل���دب���ل���وم 
�لتجارية  �ل�سمعة  وبناء  �لت�سويق  دبلوم  �ل��رب�م��ج  ه��ذه 
ومبادرة  �ملطاعم  تطوير  ودبلوم  �لتعايف  بعد  للم�ساريع 

“�أبدع وبرمج«.
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طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2021/06/29 �ملودعة بالرقم: 354426 

بيانات �لأولوية: 
�ل�سم: طلبات للتجارة �لعامة و�ملقاولت

وعنو�نه: �لقطعة 002، رقم �لوحدة 00029، مبنى �ملجل�ض �لأوملبي �لأ�سيوي، �سارع �سامل �ملبارك، حمافظة حويل، �ل�ساملية، �لكويت.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
�خلدمات �لإعالنية و�لرتويجية، توجيه �لأعمال يف جمال �لنقل و�لت�سليم، خدمات �إد�رة �لأعمال يف جمال �لنقل و�لت�سليم، 
لالآخرين  �ل�ستهالكية  �ل�سلع  تعر�ض  �لتي  �ملحو�سبة  �لطلبات  خدمات  و�لِبقالة،  لالأطعمة  �ملحو�سبة  �لطلبات  خدمات 
و�لأطعمة و�لِبقالة، خدمات �لطلبات عرب �لنرتنت �لتي تعر�ض �ل�سلع �ل�ستهالكية لالآخرين و�لأطعمة و�لِبقالة، تفعيل 
و�لأطعمة  لالآخرين  �ل�ستهالكية  �ل�سلع  تعر�ض  �لتي  �لنرتنت  عرب  بالتجزئة  �لبيع  حمالت  خدمات  �ملكتبي،  �لن�ساط 
و�لِبقالة، خدمات حمالت �لِبقالة عرب �لنرتنت، خدمات مقارنة �لت�سوق، خدمات مر�قبة و�إد�رة وتتبع �لطرود و�ل�سحنات، 
�إد�رة  ��ست�سار�ت  خدمات  �لأعمال،  لأغر��ض  �ملحدد  �لوقت  يف  �لت�سليم  ل�سمان  و�ل�سحنات  �لطرود  وتتبع  مر�قبة  خدمات 
�أ�سا�سها �لويب وبو�بات عرب �لنرتنت يف جمال �لتجارة بني �مل�ستهلكني  �لأعمال يف جمال �لنقل و�لت�سليم، توفري �أنظمة 
بامل�ستهلكني لال�ستخد�م من قبل  �لتف�سيالت �خلا�سة  و�إد�رة وتعديل معلومات  للم�ستهلكني لإدخال  �لتجارية  و�لأعمال 

�لتجار لإن�ساء و�إد�رة �لعرو�ض للت�سليم للم�ستهلكني.
و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات TALABAT FRESH باللغة �لإجنليزية

بالربيد  �إر�ساله  �أو  �لإقت�ساد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عرت��ض على  فعلى من 
�مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعالن.
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وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:39
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الفجر الريا�ضي

مل تنته �لرو�ية �ل�سورية يف �لألعاب 
�لأوملبية �ملقامة يف طوكيو مع خروج 
�أ���س��غ��ر م�����س��ارك��ة ف��ي��ه��ا ه��ن��د ظاظا 
)12 عاماً(، بل عادت �إىل �لأ�سو�ء 
�أحدهما حتت  يناف�ض  �سقيقني  مع 
�لعلم �ل�سوري، و�لآخر يف فريق ... 

�لالجئني!
غزت �سورة �لأخوين حمّمد وعالء 
�لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  ما�سو 
خالل  �جلمعة  يوم  يتعانقان  وهما 
�ل��ر���س��م��ي لالألعاب  �لف��ت��ت��اح  ح��ف��ل 
كاماًل  عاماً  تاأجلت  �لتي  �لأوملبية 

جر�ء تف�ّسي جائحة كورونا.
�لإخبارية  �لقنو�ت  بع�ض  �أن  حتى 
ن�سر  �إىل  ذهبت  �لعاملية  و�ل��وك��الت 
�ل�سورة و�لقول �إن �لأخوين �لتقيا 
�سنو�ت  بعد  �ليابانية  �لعا�سمة  يف 
�حلرب  ب�سبب  بينهما  �ل��ف��ر�ق  م��ن 

�ل�سورية.
 2011 �ل��ع��ام  منذ  �سوريا  وت�سهد 
ن���ز�ع���اً د�م���ي���اً ت�����س��ّب��ب مب��ق��ت��ل نحو 
و�أحلق دمار�ً  ن�سف مليون �سخ�ض 
و�لقطاعات  �لتحتية  بالبنى  هائاًل 

وت�سريد  ن���زوح  �إىل  و�أّدى  �ملنتجة، 
�لبالد  د�خ������ل  �ل�������س���ك���ان  م���الي���ني 

وخارجها.
ومن بني �لذين غادرو� �لبالد، كان 
�إىل  توجها  �للذين  ما�سو  �لأخوين 

�أوروبا ويعي�سان فيها منذ فرتة.
�ل�سحايف  �مل���ك���ت���ب  م����دي����ر  ي����ق����ول 
)�أعلى  �ل���ع���ام  �ل��ري��ا���س��ي  ل���الحت���اد 
�ملر�فق  �سوريا(  يف  ريا�سية  �سلطة 
�لإع���الم���ي ل��ل��ب��ع��ث��ة �ل�����س��وري��ة �إىل 
�لهندي  �أومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و ���س��ف��و�ن 
"�ل�سورة  �إن  بر�ض  فر�ن�ض  لوكالة 

�أخذت �أبعاد�ً �أكرث مما نتخّيل".
وي�سيف �أن "�لق�سة غري �سحيحة 
ع���ل���ى �لإط�����������الق. حم����ّم����د وع����الء 
�لبع�ض  ب��ع�����س��ه��م��ا  م����ع  ي��ع��ي�����س��ان 
طوكيو  �إىل  وو�����س����ال  �أمل����ان����ي����ا،  يف 
كبري�ً  "ق�سماً  �أن  �إىل  لفتاً  �سوّياً"، 
م���ن ع��ائ��ل��ت��ه��م��ا ل ي����ز�ل ي��ع��ي�����ض يف 

�سوريا".
�أن �ل��ل��ق��اء يف حفل  وت��اب��ع �ل��ه��ن��دي 
بني  ع����ف����وّي  "لقاء  ه����و  �لف���ت���ت���اح 
�أخ�����وي�����ن. ل���ك���ن وب���ع�������ض �لإع������الم 

�لجتماعي  �ل���ت���و�����س���ل  وو����س���ائ���ل 
�ساقت �لأمور �إىل منحى �آخر".

�لبعثة  م��ع  ما�سو  حمّمد  وي�سارك 
�لرتياثلون  ري��ا���س��ة  يف  �ل�����س��وري��ة 

�ل�سباحة  يف  ع����الء  ي��ن��اف�����ض  ف��ي��م��ا 
�ل��ذي ي�سّم  �لالجئني  مع منتخب 
�ل�����س��ب��اح��ة �ل�����س��وري��ة ي�سرى  �أي�����س��اً 
م���اردي���ن���ي �ل���ت���ي ح��م��ل��ت �ل��ع��ل��م يف 

�ساركت  �أن  و���س��ب��ق  ط��وك��ي��و  �ف��ت��ت��اح 
ريو  �أوملبياد  يف  نف�سها  �لر�ية  حتت 

.2016
"عالء  �أن  �إىل  �ل���ه���ن���دي  وي�����س��ري 

م��ا���س��و ه���و م���ن ق���رر �مل�����س��ارك��ة مع 
�سحيح  وغ���ري  �ل��الج��ئ��ني  منتخب 
�لبعثة  م����ع  �مل�������س���ارك���ة  ط���ل���ب  �أن������ه 

�ل�سورية مت رف�سه".

و��ستطرد بالقول �إن "هناك �لعديد 
�لذين  �ل�����س��وري��ني  �ل��الع��ب��ني  م���ن 
ويناف�سون  ���س��وري��ا  خ���ارج  يعي�سون 
حت���ت ع��ل��م��ه��ا، ع��ل��ى غ�����ر�ر حمّمد 

�ل�سباغ )ترياثلون( مثاًل".
بر�ض  ف���ر�ن�������ض  وك����ال����ة  وح�����اول�����ت 
�ل��ت��و����س��ل م���ع حم��ّم��د م��ا���س��و، �إل 
على  �ل���رتك���ي���ز  ط��ل��ب  �لأخ������ري  �أن 
�أرغمته  �لتي  �لريا�سية  مناف�ساته 
ع���ل���ى �إي����ق����اف ك����ل ح�����س��اب��ات��ه على 
وفق  �لجتماعي،  �لتو��سل  و�سائل 

ما �أكد هو نف�سه.
ودخ���ل �ل�����س��وري��ون �أومل��ب��ي��اد طوكيو 
و�سط �أحالم ك�سر حاجز �مليد�ليات 
�لثالث �لتي ح�سل عليها �أبطالهم 
يف  �ل�سابقة  م�ساركاتهم  ت��اري��خ  يف 
�لألعاب �لأوملبية، �آخرها قبل �سبعة 

ع�سر عاماً يف �أثينا 2004.
ب��ب��ع��ث��ة �سغرية  ����س���وري���ا  وت�������س���ارك 
وريا�سية  ري��ا���س��ي��ني  خ��م�����س��ة  م���ن 
و�حدة، وميثلها جمد �لدين غز�ل 
)�ل����وث����ب �ل����ع����ايل(، �ل����رّب����اع معن 
حم�سو  �أحمد  )وزن109+(،  �أ�سعد 

)ف��رو���س��ي��ة(، �ل�����س��ب��اح �أمي���ن كلزية 
ما�سو  حم��م��د  ف��ر����س��ة(،  م   200(
)�لرتياتلون( ولعبة كرة �لطاولة 
�أ�سغر  ع����ام����اً(   12( ظ���اظ���ا  ه��ن��د 
ري��ا���س��ي��ة يف �لأل���ع���اب �ل��ت��ي وّدع���ت 
بخ�سارتها  �ل�سبت  �لأول  �لدور  من 
 39( �ملخ�سرمة  �لنم�سوي  �أم����ام 
و�أحرزت  -4�سفر.  ليو  جيا  عاماً( 
�ل�سابقة  م�ساركاتها  خ��الل  �سوريا 
�لألعاب  يف  �لتي بد�أت عام 1948 
ذهبية  م���ي���د�ل���ي���ات،   3 �لأومل����ب����ي����ة 
م�سابقة  يف  ���س��ع��اع  غ���ادة  ح�سدتها 
�ل�سباعية يف �أتالنتا 1996، ف�سية 
يف  عطية  ج��وزي��ف  �حل��ّر  للم�سارع 
�أجنلي�ض  ل��و���ض  يف  كلغ   100 وزن 
للمالكم  وب����رون����زي����ة   ،1984
يف  كلغ   91 وزن  يف  �ل�سامي  نا�سر 
معال  فر��ض  وياأمل   .2004 �أثينا 
حتقيق  يف  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة  رئي�ض 
�لتي  �ل�سعوبات  رغم  جيدة،  نتائج 
�عرت�ست عملية �ل�ستعد�د مقارنة 
�أزم������ة  خ������الل   ،2016 ري������و  م����ع 
�حلروب �لتي كانت تعي�سها �لبالد.

فعالية   270 تنظيم  دب��ي  �سهدت 
دول����ي����ة وحم���ل���ي���ة بدعم  ري���ا����س���ي���ة 
و�إ���س��ر�ف وت��ع��اون م��ن جمل�ض دبي 
�ل���ري���ا����س���ي خ����الل �ل���ف���رتة م���ن 1 
30 ي��ون��ي��و م��ن �لعام  ي��ن��اي��ر ح��ت��ى 
�أقيمت يف خمتلف مناطق  �جل��اري 
�لفعاليات  �أجندة  دبي وذلك �سمن 

�لريا�سية �ل�سنوية �ملتنوعة.
عن  �لريا�سي  دب��ي  جمل�ض  وك�سف 
�خلا�سة  و�لإح�����س��ائ��ي��ات  �لأرق������ام 
�ل���ري���ا����س���ي���ة خالل  ب���ال���ف���ع���ال���ي���ات 
 ،2021 م�����ن  �لأول  �ل���ن�������س���ف 
�ل��ت��ي ت��ن��وع��ت ب��ني ب��ط��ولت دولية 
وفعاليات  جم��ت��م��ع��ي��ة  وف���ع���ال���ي���ات 
�لن�سائية  ب���ال���ري���ا����س���ة  خ���ا����س���ة 
وفعاليات  وم��ع��ار���ض  وم����وؤمت����ر�ت 
 55 �إلكرتونية و�فرت��سية، �سمن 

لعبة ريا�سية خمتلفة.
و��ست�سافت دبي 47 حدث ريا�سي 
�ألف   50 �أك��رث من  دويل مب�ساركة 
�جلن�سيات  خم��ت��ل��ف  م���ن  ري��ا���س��ي 
�أق���ي���م���ت 151  و�لأع������م������ار، ف��ي��م��ا 
�سارك  جمتمعية  حم��ل��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ة 
كافة  م��ن  م�سارك   39409 فيها 
�مل��ج��ت��م��ع، و����س��ت��م��ل��ت قائمة  ف��ئ��ات 
�لفعاليات على 45 فعالية ريا�سية 
و20  ف��ق��ط،  لل�سيد�ت  خم�س�سة 
�للكرتونية،  ل��ل��ري��ا���س��ات  ب��ط��ول��ة 

و7 فعاليات خم�س�سة للموؤمتر�ت 
و�ملعار�ض و�جلو�ئز، كما ��ست�سافت 
دبي 53 مع�سكًر� تدريبًيا لالأندية 
و�مل���ن���ت���خ���ب���ات �ل���ع���امل���ي���ة ل���الأل���ع���اب 

�جلماعية و�لفردية.
وتوزعت �لفعاليات �لريا�سية، �لتي 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �أو  بتنظيم  �أق��ي��م��ت 
دبي  مناطق  خمتلف  على  �ملجل�ض، 
وم��ن �أب��رزه��ا حممية �مل��رم��وم �لتي 
ومنطقة  فعالية،   27 ��ست�سافت 
جمري� �لتي ��ست�سافت 16 فعالية، 
 4 ��ست�سافت  �ل��ت��ي  ح��ت��ا  ومنطقة 

فعاليات ريا�سية.
وت�����س��درت م��ن��اف�����س��ات �ل��ن�����س��خ��ة �ل� 
25 من كاأ�ض دبي �لعاملي للخيول، 
ل�سباقات  دب��ي  ن���ادي  ينظمه  �ل���ذي 
�خليل يف "ميد�ن" بال�سبت �لأخري 
م���ن ���س��ه��ر م���ار����ض ك���ل ع����ام، قائمة 
�لأح�����د�ث �ل��ري��ا���س��ي��ة �ل��ت��ي نظمت 
يف �لن�سف �لأول من �لعام �جلاري 
فيه  وحقق  عاملية،  ب�سهرة  ويحظى 
غري  تاريخية  ثالثية  ج��ودول��ف��ني 
يف  �لأغلى  بالكاأ�ض  بفوزه  م�سبوقة 
�لتو�يل،  �لثالثة على  �لعامل للمرة 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات بطولة  ت�����س��م��ن��ت  ك��م��ا 
�لن�سخة  كال�سيك،  دي���زرت  �أوميغا 
32، �لتي �أقيمت يف نادي �لإمار�ت 
من  نخبة  فيها  و���س��ارك  للجولف 

تناف�سو�  �ل���ع���امل  لع���ب���ي  �أف�������س���ل 
ع��ل��ى ج���و�ئ���ز م��ال��ي��ة ب��ل��غ��ت 3.25 
وحقق  �أم����ري����ك����ي،  دولر  م���ل���ي���ون 
فوزه  كي�سي  ب��ول  �لربيطاين  فيها 
�خلام�ض ع�سر يف �جلولة �لأوروبية 
"�ل�سباق  ���س��ع��ار  حت���ت  ت���ق���ام  �ل���ت���ي 
�لفعاليات  ت�سمنت  كما  دبي"،  �إىل 
���س��وق دب���ي �حل����رة للتن�ض  ب��ط��ول��ة 
�أ�سالن  �لرو�سي  ف��وز  �سهدت  �لتي 
�لرجال  بلقب مناف�سات  كار�ت�سيف 
�أفريقي  �جل��ن��وب  ع��ل��ى  تغلبه  ب��ع��د 
 ،2 –  6 – 3 و   6 ل��وي��د ه��اري�����ض 
�لإ�سبانية  �ل��ل��ق��ب  ح��ام��ل��ة  وف�����ازت 
باربور�  ع��ل��ى  م����وغ����وروز�  غ���ارب���ني 

كريجيكوفا بنتيجة 7 – 6  و 6 – 
دبي  بطولة  مناف�سات  و�سهدت   .3
ل��ل��رج��ل �حل���دي���دي )�أي������رون مان( 
ريا�سي   1000 �أكرث من  م�ساركة 
وريا�سية من 86 دولة من خمتلف 
ق������ار�ت �ل���ع���امل م���ن ب��ي��ن��ه��م 790 
م�����س��ارك ج����اوؤو� م��ن خ���ارج �لدولة 
�لن�سخة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ا  خ�سي�سً
�ل�ساد�سة من هذه �لبطولة �لعاملية 
�لتي �أقيمت على �ساطئ �أم �سقيم يف 
مناف�ساتها  و�م��ت��دت  ج��م��ري�  ���س��ارع 
�ل��ق��درة و���س��وًل ملنطقة  ���س��ارع  �إىل 
خاللها  و���س��ج��ل  �مل���رم���وم،  حممية 
رقًما  بيكيجارد  د�نيال  �لدمناركي 

باملركز  ف���وزه  بعد  ج��دي��ًد�  قيا�سًيا 
د�نييال  �ل�سوي�سرية  وف��ازت  �لأول، 
ريف بلقب �ل�سيد�ت للمرة �لثالثة.

�لن�سخة  دب�����ي  �����س���ت�������س���اف���ت  ك���م���ا 
�آ�سيا  ب��ط��ول��ة  �ل��ث��ال��ث��ة ع�����س��رة م���ن 
و�ل�سيد�ت  ل���ل���رج���ال  ل��ل��م��الك��م��ة 
نظمها  �لتي   2021 دب��ي   - دلهي 
�لحت���ادي���ن �لآ���س��ي��وي و�لإم���ار�ت���ي 
ل��ل��م��الك��م��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع �لحت���اد 
دبي  وجم��ل�����ض  للمالكمة  �ل��ه��ن��دي 
�ل���ري���ا����س���ي و�����س����ارك ف��ي��ه��ا 150 
م���الك���م وم��الك��م��ة م���ن 17 دول���ة 
�آ�سيوية خا�سو� خاللها 130 نز�ًل 
على م��د�ر 10 �أي��ام للح�سول على 

20 ميد�لية ذهبية و20 ميد�لية 
برونزية،  م��ي��د�ل��ي��ة  و38  ف�����س��ي��ة 
�لعاملية  �لبطولة  نهائيات  و�أقيمت 
 PubG( للريا�سات �للكرتونية
جمل�ض  مع  بالتعاون   )Mobile
�أرينا"  "كوكاكول  دبي �لريا�سي يف 
16 فريق  دب����ي، مب�����س��ارك��ة  و���س��ط 
�لريا�سات  جن�����وم  ن��خ��ب��ة  ����س���م���و� 
لعبة  و�أب��������ط��������ال  �لل�����ك�����رتون�����ي�����ة 
"�لببجي" من حول �لعامل تناف�سو� 
على لقب �لبطولة وجو�ئز بقيمة 2 
�لفعاليات  بني  ومن  دولر.  مليون 
�لتي �أقيمت يف دبي ت�سفيات بطولة 
�لتي  للتن�ض  �مل��ف��ت��وح��ة  �أ���س��رت�ل��ي��ا 

�حلرة  دب��ي  ���س��وق  ��ستاد  يف  �أقيمت 
�ساعة   24 للتن�ض، و�سباق هانكوك 
�لعاملي لل�سيار�ت �لذي �أقيم يف دبي 
�أوتودروم مب�ساركة 500 �سائق من 
�ل���ع���امل، ومعر�ض  �أن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
دبي كال�سيك للياقة �لبدنية �لذي 
�أقيم يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي 
وعار�ض،  ريا�سي   550 مب�ساركة 
و�سباق �ألرت� مار�ثون �ملرموم �لذي 

�سارك فيه 225 عد�ء.
ونظم جمل�ض دبي �لريا�سي �سباق 
�ل�سيد�ت �لذي  حت��دي دب��ي جل��ري 
�أق��ي��م على �أرب���ع م��ر�ح��ل يف مناطق 
دب�����ي وهي  ���س��ي��اح��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة يف 
ونخلة جمري�  دبي  �سفاري  حديقة 
ومنطقة  �مل�����س��ي��ئ��ة  دب����ي  وح��دي��ق��ة 
�ل�سيف، و�ساركت �أكرث من 1200 
�ل�سباق  م��ر�ح��ل  ج��م��ي��ع  يف  ع����د�ءة 
حيث جمعن �مليد�ليات �لأربع �لتي 
لت�سكل  مبتكرة  بطريقة  �سممت 
��سم  حتمل  ك��ب��رية  ميد�لية  ���س��وًي��ا 
�ل�سياحية  �مل��ن��اط��ق  ���س��ور  م��ع  دب���ي 
�أب����رز �لوجهات  �لأرب���ع���ة �ل��ت��ي ت��ع��د 
و�لريا�سية  �ل�����س��ي��اح��ي��ة  �ل��ع��ائ��ل��ة 
و�لتي منحت  دبي  �إم��ارة  �ملميزة يف 
فريدة  جتربة  و�ملتابعني  �مل�ساركات 
��ستمتعو� خاللها باأجمل �ملناطق يف 
�لإمارة وتعرفو� على مو�قع �جلذب 

�لتحدي  م��ث��ل  وب��ذل��ك  �ل�����س��ي��اح��ي، 
�لريا�سية  �ل�سياحة  لقطاع  دع��ًم��ا 

�لد�خلية.
�أقيمت  �لتي  �لفعاليات  �أب���رز  وم��ن 
�لعامل  م��ن  �لأول  �ل��ن�����س��ف  خ���الل 
�لريا�سية  �ل�سبا  ن��د  دورة  �جل���اري 
�سهر رم�سان  خ��الل  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي 
لل�سفن  �ل��ق��ف��ال  و���س��ب��اق  �مل���ب���ارك، 
�ل�����س��ر�ع��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة 60 ق���دًم���ا يف 
30 من جزيرة �سري  ن�سخته رقم 
�لعربي  �خل��ل��ي��ج  ع��م��ق  يف  ب��ون��ع��ري 
وو�سلت  دب������ي  �����س����و�ط����ئ  وح����ت����ى 
�ل�سباق  �مل�����س��ارك��ة يف  �ل�����س��ف��ن  ع���دد 
ت�سمنت  ك��م��ا  ���س��ف��ي��ن��ة،   106 �إىل 
للدر�جات  �ل�سلم  �سباق  �لفعاليات 
و�ل�سيد�ت،  ل���ل���رج���ال  �ل���ه���و�ئ���ي���ة 
و�مل���رح���ل���ة �ل�������س���اد����س���ة م����ن ط����و�ف 
�لإم��������������ار�ت �ل����ع����امل����ي ل����ل����در�ج����ات 
للدر�جات  د�م��اك  �سباق  �لهو�ئية، 
�ل��ه��و�ئ��ي��ة، وحت����دي ���س��ب��ي��ن�����ض 92 
ي�سارك  �ل��ذي  �لهو�ئية  ل��ل��در�ج��ات 
1500 در�ج �سنوًيا،  �أكرث من  فيه 
�لثانية  �ل���دول���ي���ة  ف�����ز�ع  وب���ط���ول���ة 
لأ�سحاب  �ل���ق���وى  لأل���ع���اب  ع�����س��رة 
�لهمم �ملوؤهلة لأوملبياد طوكيو �لتي 
دولة،   63 منتخبات  فيها  �ساركت 
وغريها �لكثري من �لفعاليات �لتي 

�أقيمت يف خمتلف مناطق دبي.

الأخوان ما�صو.. علم �صوري وراية لجئ 

ا�ستعداًدا لالأوملبياد والبطولت العاملية دولًيا  تدريبًيا  مع�سكًرا   53

الن�صف الأول من العام اجلاري خالل  دبي  يف  ريا�صية  فعالية   270

•• اأبوظبي-الفجر

�لوزر�ء  رئي�ض جمل�ض  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ من�سور  �سمو  بتوجيهاٍت من 
وزير �سوؤون �لرئا�سة ، ي�ست�سيف �حتاد �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لكرة �لقدم مع�سكر 
منتخب �ل�سود�ن �لوطني لكرة �لقدم يف �لدولة للفرتة من 20 �إىل 27 �أغ�سط�ض 
�ملقبل وذلك �سمن �إطار حت�سري�ت "�سقور �جلديان" خلو�ض �لت�سفيات �لإفريقية 

�ملوؤهلة �إىل نهائيات كاأ�ض �لعامل 2022 .
ويوؤكد �حتاد �لإم��ار�ت لكرة �لقدم حر�سه على توفري كل �أ�سباب �لنجاح  للمع�سكر 
،�لذي �سيقام يف �إمارة دبي، بدء� من مقر �إقامة ومو��سالت وملعب و�سالة تدريب 
وملعب لإقامة �ملبار�تني �لوديتني �للتني من �ملقرر �أن يخو�سهما �ملنتخب �ل�سود�ين 
�أثناء فرتة �ملع�سكر، �إىل جانب تطبيق �لربوتوكول �لطبي �ملعتمد و�جر�ء �لفحو�سات 

�لالزمة لأع�ساء بعثة منتخب �ل�سود�ن من �أجهزة فنية و�إد�رية ولعبني .

يف  �ل�سقيقني  �لبلدين  جتمع  �ل��ت��ي  �ل��وط��ي��دة  للعالقة  ت��اأك��ي��د�ً  �ل�ست�سافة  وت��اأت��ي 
�أن  ، حيث �سبق  كافة �ملجالت، مبا فيها �ملجال �لريا�سي ولعبة كرة �لقدم حتديد�ً 
و�لفعاليات  �ل�سود�نية  و�ملنتخبات  �لفرق  مع�سكر�ت  من  �لعديد  �لدولة  ��ست�سافت 
باإ�ستاد  و�مل��ري��خ  �لهالل  فريقي  بني  �ل�سود�ين  �لكال�سيكو  م��ب��ار�ة  �أهمها  �لكروية، 
على  �لأ�سقاء  "لقاء  �سعار  حتت   2018 ع��ام  �أبوظبي  �لعا�سمة  يف  ز�ي��د  بن  حممد 

�أر�ض �لوفاء" و�سهدت ح�سور�ً جماهريياً لفتاً من حمبي �لكرة �ل�سود�نية .

بتوجيهات من�صور بن زايد .. احتاد الإمارات لكرة القدم 
ي�صت�صيف مع�صكر منتخب ال�صودان الوطني
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على  �لثاين  لليوم  تون�ض  جنم  ملع 
�ل���ت���و�يل يف �أومل���ب���ي���اد ط��وك��ي��و مع 
�أيوب  �أحمد  �ل�ساب  �ل�سباح  خطف 
�حل��ف��ن��اوي ذه��ب��ي��ة ���س��ب��اق 400 م 
حرة، �أوىل ذهبيات �لعرب �لألعاب 
�أي�ساً حتطيم �سيد�ت  �لتي �سهدت 
�لعاملي  �لقيا�سي  للرقم  �أ�سرت�ليا 
ب���اإح���ر�ز ذه��ب��ي��ة ���س��ب��اق �ل��ت��ت��اب��ع 4 

مر�ت حرة يف �ل�سباحة.
عاماً(   18( �حل���ف���ن���اوي  وح���ق���ق 
قدره  زمناً  بت�سجيله  ر�ئعاً  �إجن��از�ً 
ثالث  وه���و  دق���ائ���ق،   3:43.36
�أف�سل توقيت هذه �ل�سنة، متقدماً 
�لأ���س��رت�يل ج��اك ماكالفلني  على 
و�لأمريكي  ث��ان��ي��ة   0.16 ب��ف��ارق 
�ل�ساب كري�ن �سميث بفارق 0.58 

ث.
قال �حلفناوي ل�سبكة "�أن بي �سي" 
�لأمريكية بعد تتويجه "ل �أ�سدق 
ذلك، هذ� ر�ئع. هذ� �ل�سباح �سعرت 
باإح�سا�ض �أف�سل من يوم �أم�ض. �أنا 

بطل �أوملبي �لآن".
4 كانون  �مل���ول���ود يف  �ل�����س��اب  ت��اب��ع 
"و�سعت   2002 �لأول/دي�سمرب 
ر�أ���س��ي يف �مل���اء وه���ذ� م��ا ح�سل. ل 
�أ���س��دق ذل��ك، ه��ذ� حلم حت��ّول �إىل 

حقيقة".
بقي  �لأوىل،  �ل���ل���ح���ظ���ة  وم����ن����ذ 
�ل�سباق  مت�سدري  بني  �حلفناوي 
ليحرز  �ل���و�����س���ل���ني،  �أول  وك������ان 
�لذهبية �لثانية يف ريا�سة �ل�سباحة 

ت�ساي�ض  �لأم����ريك����ي  ت��ت��وي��ج  ب��ع��د 
كايلي�ض يف 400 م متنوعة.

وهذه ثاين ميد�لية لتون�ض يف هذه 
تتويج حمّمد خليل  بعد  �لأل��ع��اب، 
وزن- بف�سية  �ل�سبت  �جل��ن��دوب��ي 

�لتايكو�ندو. ريا�سة  يف  كلغ   58
�أن��ط��ال��ي��ا �لرتكية  م��دي��ن��ة  وك��ان��ت 
�مل���ح���ط���ة �ل��ت��ح�����س��ريي��ة �لأخ������رية 
للحفناوي قبل م�ساركته �لأوىل يف 

�لألعاب �لأوملبية.
طوكيو  يف  �حل��ف��ن��اوي  و�سيخو�ض 
تاألقه  بعد  800 من،  �سباق  �أي�ساً 
و�حر�زه �لألقاب يف �سباقات 400 

و800 م يف �لبطولت �لفرن�سية.
�ل�سابق  �ل�������س���ب���اح���ة  ب���ط���ل  وك������ان 
�ملتوج  �مل���ل���ويل،  �أ���س��ام��ة  �ل��ت��ون�����س��ي 
يف  ح�������رة  م   1500 ب���ذه���ب���ي���ت���ي 
لندن  يف  كلم  و10   2008 بكني 
عن  ���س��اب��ق��اً  حت���دث  ق��د   ،2012
�إم��ك��ان��ي��ة ���س��ع��ود �حل��ف��ن��اوي على 
 2024 باري�ض  �أوملبياد  يف  �ملن�سة 
�أن  بيد   ،2028 �أجنلي�ض  �أو لو�ض 
�آخ���ر بعد  �حل��ف��ن��اوي ك���ان ل��ه ر�أي 

ح�سد هذ� �لتتويج �ملبكر.
لل�سباحة  �لتون�سي  �لحت��اد  و�أ�سار 
�أن  �إىل  �مل����ا�����س����ي  �ل�����ع�����ام  ن���ه���اي���ة 
�حلفناوي يدر�ض باملعهد �لريا�سي 
�لفرن�سي بيار دو كوبرتان ويتدرب 
�ملدربني  �إ�����س����ر�ف  حت���ت  ب��ت��ون�����ض 

�سامي عا�سور وجرب�ن �لطويلي.
�ل�������س���ي���د�ت، حّطمت  م��ق��ل��ب  ع��ل��ى 

�لقيا�سي  �لرقم  �أ�سرت�ليا  �سيد�ت 
�لعاملي يف طريقهن لإحر�ز ذهبية 
100 مرة  4 م��ر�ت  �لتتابع  �سباق 
بلقبهن  حمتفظات  �لأح����د،  ح���رة 

من ريو 2016 ولندن 2012.
�ل�سباق  �لأ�سرت�يل  �لفريق  و�أنهى 
بزمن 3:29.69 دقيقة �أمام كند� 
�لف�سية  �مل��ي��د�ل��ي��ة  ح�����س��دت  �ل��ت��ي 
و�ل���ولي���ات  ث�����و�ٍن   3.09 ب���ف���ارق 
 3.12 ب��ف��ارق  �ل��ربون��زي��ة  �ملتحدة 

ثو�ٍن.
�لرقم  �ل���س��رت�يل  �لفريق  وحّطم 
يف  بنف�سه  حققه  �ل���ذي  �لقيا�سي 
�ألعاب  يف   2018 ن��ي�����س��ان/�أب��ري��ل 
 3:30.05( �ل����ك����وم����ون����ول����ث 

دقائق(.
وهذه �لذهبية �لأوىل لأ�سرت�ليا يف 
�أوملبياد طوكيو و�لثالثة يف �ملجمل 

)ف�سية وبرونزية(.
وتو�جدت ثالث �سباحات من تلك 

ري����و وحققن  ُت���وج���ن يف  �ل���ل���و�ت���ي 
عاملياً،  قيا�سياً  رق��م��اً  �أي�ساً  حينها 
وكايت  ب��رون��ت��ي  �ل�سقيقتان  ه��م��ا 
ماكيون،  �إمي���ا  �إىل  �إ���س��اف��ة  كامبل 
�أوىل  ه��اري�����ض  م��ي��غ  فيما ح�����س��دت 
من  ب��دل  حّلت  �أن  بعد  ميد�ليتها 

بريتاين �إملالي.
تو�جدت  ق��د  كامبل  ك��اي��ت  وك��ان��ت 
ا مع �لفريق �لذي �أحرز ذهبية  �أي�سً

.2008 وبرونزية   2012

من�سة  ع��ل��ى  ظ��ري��ف��ة  ل��ق��ط��ة  ويف 
�أو  ريا�سي  كل  �أن  ونظًر�  �لتتويج، 
ري��ا���س��ي��ة م��ت��وج يف �لأل���ع���اب ياأخذ 
وي�سعها  �ل�سينية  م��ن  ميد�ليته 
للقو�نني  �ح����رت�م����اً  ع��ن��ق��ه  ح����ول 
فريو�ض  ج��ائ��ح��ة  ب�سبب  �ل��ق��ائ��م��ة 
ك��ورون��ا، �خ��ت��ارت �ل��الع��ب��ات و�سع 
بع�سهن  �أع���ن���اق  ع��ل��ى  �مل��ي��د�ل��ي��ات 

�لبع�ض.
مناف�سات  م��ن  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  �سهد 
ك����رة �مل�����س��رب ل����دى �ل�����س��ي��د�ت يف 
�أوملبياد طوكيو مفاجاأتني كربيني 
�أوىل عاملياً  متثلتا بخروج �مل�سنفة 
�لأ�سرت�لية �آ�سلي بارتي و�لتون�سية 
�ملر�سحات  �إح�������دى  ج���اب���ر  �أن���������ض 
�لدور  م��ن  �للقب  على  للمناف�سة 
�سارة  �لإ�سبانيتني  يد  على  �لأول، 
�سوريبي�ض تورمو وكارل �سو�ري�ض 

نافارو على �لتو�يل.
من جهتها عادت �ليابانية �مل�سنفة 
�أر�ض  �إىل  �أو���س��اك��ا  ن��اوم��ي  �لثانية 
فعربت  ط��وع��ي،  نفي  بعد  �ل��و�ق��ع 
�ل��ث��اين على  �ل����دور  �إىل  ب�����س��ه��ول��ة 
جينغ  �سي  ���س��اي  �ل�سينية  ح�ساب 
�ن�سحابها  منذ  مبارياتها  �أوىل  يف 
ف���رن�������س���ا  ب�����ط�����ول�����ة  يف  �جل�����������ديل 

�ملفتوحة.
�أ�سرت�ليا  �أو�ساكا، بطلة  تلعب  ومل 
عندما  �أي��ار/م��اي��و  منذ  �ملفتوحة، 
�لإعالمية  �لتز�ماتها  �ن  �عتربت 

م�سّرة ب�سالمتها �لذهنية.

ويف �ليوم �لثاين من �لألعاب �لذي 
ذهبية،  ميد�لية   18 منح  ي�سهد 
تّوج �لأمريكي ت�ساي�ض كايلي�ض يف 
�سباق 400 م متنوعة يف �ل�سباحة، 
وذلك بعد �خلروج �ملدوي للياباين 

د�يا �سيتو من �لت�سفيات.
يوي  �ليابانية  �ل�سباحة  و�أح���رزت 
400 م  ���س��ب��اق  �أوه���ا����س���ي ذه��ب��ي��ة 

متنوعة �لأحد.
و���س��ّج��ل��ت �ل��ي��اب��ان��ي��ة �ل��ب��ال��غ��ة 25 
 4:32.08 ق������دره  زم����ن����اً  ع����ام����اً 
دقائق، متقدمة على �لأمريكيتني 
 0.68 بفارق  �لثانية  ويانت  �إمي��ا 
�لثالثة  فليكينغر  وه����ايل  ث��ان��ي��ة 

ث.  2.82
�لتي  هو�سو  كاتينكا  �مل��ج��ري��ة  �أم���ا 
�مل�سابقة  ه���ذه  ع��ل��ى  تهيمن  ك��ان��ت 
�لقيا�سي  �ل���رق���م  ت�سجيلها  م��ن��ذ 
 ،2016 ري���و  �أومل��ب��ي��اد  �ل��ع��امل��ي يف 
مرت  مئتي  �أول  يف  تناف�ض  فكانت 
من �ل�سباق، لكنها ف�سلت يف ح�سم 

�لأمور كعادتها وحّلت خام�سة.
�لياباين  �أ�سبح  �أخ���رى،  جهة  م��ن 
�أوملبي  بطل  �أول  هوريغومي  يوتو 
�أن  بعد  ب���ورد  �ل�سكايت  ريا�سة  يف 
�ل�سو�رع  م�����س��اب��ق��ة  ذه��ب��ي��ة  خ��ط��ف 

�لأحد.
عاًما(   22( ه��وري��غ��وم��ي  وح��ق��ق 
�أم�����ام  ن��ق��ط��ة   37.18 جم���م���وع 
�ل���رب�زي���ل���ي ك��ي��ل��ف��ن ه��وف��ل��ر �لذي 
 )36.15( �ل����ف���������س����ة  ح���������س����د 

�لفائز  �إي��ت��ون  و�لأم���ريك���ي ج��اغ��ر 
بالربونزية )35.35(.

و�أُدرج��ت ريا�سة �ل�سكايت ب��ورد يف 
�لأوىل  للمرة  �لأومل��ب��ي  �ل��ربن��ام��ج 
ومنتزه(  )���س��و�رع  م�سابقتني  عرب 

للرجال و�ل�سيد�ت.
وت�������س���ت���ع���د �أ������س�����ط�����ورة �جل���م���ب���از 
لبد�ية  بايلز  �سيمون  �لأم��ريك��ي��ة 
رحلتها، حيث قد ت�سبح �أول �سيدة 
منذ �أكرث من ن�سف قرن حتتفظ 

بلقبها يف �مل�سابقة �لكاملة.
وتنوي بايلز رفع عدد جممل عدد 
ت�سع  �إىل  �لأل��ع��اب  يف  ميد�لياتها 
�لقيا�سي  �ل��رق��م  معادلة  ذه��ب��ي��ات، 
لتينينا  لري�������س���ا  ل��ل�����س��وف��ي��ات��ي��ة 
و1960   1956 يف  �أجن�����زت�����ه 

و1964.
منتخب  دور�ن��������ت  ك��ي��ف��ن  وي����ق����ود 
�ل�سلة  ل���ك���رة  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات 
يف م��و�ج��ه��ة ن��اري��ة م��ع ف��رن�����س��ا يف 
�جلولة �لأول من دور �ملجموعات، 
�لهولندية  �ل��در�ج��ة  تر�سد  فيما 
�ملخ�سرمة �آنا فان در برغن، بطلة 
يف  جم��دد�  �لذهب  مرتني،  �لعامل 
���س��ب��اق �ل���ط���رق، ب��ع��د ت��ت��وي��ج��ه��ا يف 

�أوملبياد ريو 2016 �لأخري.
�إع�سار  ي���وّل���د  �أن  ي��ت��وق��ع  وف��ي��م��ا 
�أم��و�ج مرتفعة، قد تكون  ��ستو�ئي 
م�سابقة ركوب �لأمو�ج مثرية على 
���س��اط��ئ ت�����س��وري��غ��ا���س��ك��ي، ع��ل��ى بعد 

100 كيلومرت من طوكيو.

تون�س تعزز ميداليات العرب وبارتي وجابر توّدعان باكرًا 

•• بلغراد -الفجر

 ُيو��سل منتخبنا �لوطني لل�سباب 
تدريباته  �سل�سلة   2001 مو�ليد 
�ليومية �سمن مع�سكره �خلارجي 
��ستعد�د�ً  �سربيا  يف  حالياً  �مل��ق��ام 
�لتي  �ملقبلة  �ل��ك��روي��ة  للبطولت 
�آ���س��ي��وي��ا وعربيا  ف��ي��ه��ا  ���س��ي�����س��ارك 
�ل�سباب  �أبي�ض  وي��وؤدي  وخليجيا. 
تدريباته �ليومية بقيادة �لإ�سباين 
فر�نك �أورتيغا مب�ساركة 25 لعباً 
هم : �سيف �لزعابي ، مهري �لكتبي 
عبد�لرحمن   ، �مل��ح��م��دي  ح�سن   ،
عامر   ، �مل����ازم����ي  ����س���اري   ، ع�����ادل 

 ، �لبلو�سي  عبد�لعزيز   ، �إب��ر�ه��ي��م 
خليفة يو�سف عتيق ، عبد�هلل ر�كان 
، حممد �ملازمي ، �أحمد �لر��سدي ، 
علي عبد�لر�سول ، �سهاب ل�سكري 
، حممد عي�سى ، عبد�هلل �لرميثي 
، من�سور �ملنهايل ، خالد �لبلو�سي 
، مبارك �أحمد ، عبد�لرحمن علي 
، يا�سر �لبلو�سي ، حمد�ن حميد ، 
، مبارك  ب��در نا�سر   ، ن��و�ف �سامل 

طارق وعبد�هلل �حلمادي .
وخ�����ا������ض م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ع���������دد�ً من 
�لتجارب �لودية �أمام فرق �سربية 
خم��ت��ل��ف��ة ب���ه���دف �ل����وق����وف على 
وجاهزيتهم  �لالعبني  م�ستويات 

�لفنية و�لبدنية ومدى ��ستيعابهم 
و�لنهج  �للعب  و�أ���س��ل��وب  لطريقة 
�لفني،  �جل����ه����از  ي����ري����ده  �ل�������ذي 
برنامج  و�سع  �ل��ذي يحر�ض على 

ي��ت��ن��ا���س��ب م���ع ه���ذه �مل��رح��ل��ة �لتي 
�لكروي  �مل��و���س��م  �ن���ط���الق  ت�����س��ب��ق 
�جل��دي��د . و�أك���د ع��ب��د�هلل �سلطان 
�لوطنية  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  جل��ن��ة  ع�سو 
�ملنتخب  م�سرف  �لفنية  و�ل�سوؤون 
�إيجابية  ب�سورة  ي�سري  �ملع�سكر  �أن 
ج���د�ً م��ن ك��اف��ة �ل��ن��و�ح��ي، وهناك 
�لفني  �جلهاز  قبل  تام من  �رتياح 
ع�����ن م���������ردود �ل����الع����ب����ني خ���الل 
و�لتجارب  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �حل�س�ض 
�ل���ودي���ة �ل��ت��ي خ��ا���س��ه��ا �مل��ن��ت��خ��ب ، 
�إكماًل  ي��اأت��ي  �ملع�سكر  �أن  م�����س��ري�ً 
منذ  ب��د�أ  �ل��ذي  �ملنتخب  لربنامج 
�ملبكر  �ل��ت��ح�����س��ري  ب���ه���دف  ف�����رتة 

لال�ستحقاقات �لكروية �ملقبلة .
بالدعم  ���س��ل��ط��ان  ع��ب��د�هلل  و�أ����س���اد 
منتخباتنا  ب�����ه  حت���ظ���ى  �ل��������ذي 
�إد�رة  جمل�ض  ق��ب��ل  م��ن  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ل�سيخ  برئا�سة  �ل��ق��دم  ك��رة  �حت��اد 
، موؤكد�ً  �لنعيمي  ر��سد بن حميد 
�أن جلنة �ملنتخبات برئا�سة يو�سف 
�لثاين  �لنائب  �ل�سهالوي  ح�سني 
�للجنة  رئ��ي�����ض  �لحت�����اد  ل��رئ��ي�����ض 
��سرت�تيجية  و�سع  على  حر�ست 
منتخباتنا  جل����م����ي����ع  خ����ا�����س����ة 
�لوطنية، وهناك متابعة م�ستمرة 
�لنتائج  حتقيق  ل�سمان  ود�ئ��م��ة 

�لإيجابية .

 منتخبنا لل�سباب مواليد 2001 يوا�سل تدريباته يف مع�سكر �سربيا

عبداهلل �صلطان : املع�صكر مي�صي ب�صورة اإيجابية 
واجلهاز الفني را�ٍس عن عطاء الالعبني

دراج فريق الإمارات بوجات�صار يحرز 
امليدالية الربونزية يف اأوملبياد طوكيو

•• طوكيو-وام: 

متكن در�ج فريق �لإمار�ت �ل�سلوفيني تادي بوجات�سار وبطل جولة فرن�سا ملرتني من �لفوز 
بامليد�لية �لربونزية يف �سباق �لطرق للرجال �لذي �أقيم �أم�ض �لأول �سمن مناف�سات �أوملبياد 

طوكيو 2020.
وقدم تادي بوجات�سار �لذي ي�سارك يف �لألعاب �لأوملبية ممثال لبالده �سلوفينيا �أد�ء قويا �أمام 
�آلف �مل�ساهدين �لذين جتمعو� يف حلبة فوجي �لدولية يف �سو�حي طوكيو حيث �سهد �ل�سباق 

مناف�سة �سديدة بينه وبني فاوت فان �آرت /هولند�/ على �مليد�ليات �مليد�لية �لربونزية.
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الفجر الريا�ضي

خ�����س��رت م�����س��ر �أم�������ض �لأح������د �أم����ام 
�لأرجتنني بهدف دون رد يف مناف�سات 
�ملجموعة �لثالثة لكرة �لقدم للرجال، 

يف �أوملبياد طوكيو 2020.
ميدينا  ف���اك���ون���دو  �مل����د�ف����ع  و���س��ج��ل 
�لهدف �لوحيد للمنتخب �لأرجنتيني 
�لثاين  �ل�سوط  من  دقائق  �سبع  بعد 
عقب متابعة لكرة مرتدة من �لقائم 

�إثر ركلة ركنية.
وجاء هدف �ملبار�ة �لوحيد يف �لدقيقة 
�ل�52، بعدما ��ستغل فاكوندو ميدينا 
�ل�سناوي،  �أم��ام مرمى  �لدربكة  حالة 
بعد ت�سديدة �رتطمت بالقائم فاأكلمها 

ب�سربة �سريعة د�خل �ل�سباك.
�ل�سوط  يف  خا�سة  �مل���ب���ار�ة،  ومت��ي��زت 
�لأول باإهد�ر �ملنتخب �مل�سري �لعديد 
م���ن �ل��ف��ر���ض، م��ن��ه��ا ه��ج��م��ة مرتدة 
�سبحي  رم�������س���ان  ب���ان���ف���ر�د  �ن���ت���ه���ت 
�لذي �سدد �لكرة �لتي ��ستقرت يف يد 

�حلار�ض

الأرجنتيني.
م��ن��ت��خ��ب م�سر  م������درب   وح�������اول 

بعدما  �ل��و���س��ع  ت��ع��دي��ل  �لأومل����ب����ي 
"ر�ق�سي  �أم��������ام  ف���ري���ق���ه  ت��خ��ل��ف 
�لدقيقة  يف  ف����اأج����رى  �لتانغو"، 
�ل�60 تبديلن، حيث خروج �سالح 
حم�������س���ن وع����م����ار ح����م����دي، ون����زل 

�إب��ر�ه��ي��م ع����ادل وطاهر  م��ك��ان��ه��م��ا 
حممد طاهر.

نتيجة  حتقيق  يف  ذل��ك  يفلح  ومل 
توغل  �ل�85  �لدقيقة  ويف  ت��ذك��ر. 
رم�������س���ان ���س��ب��ح��ي و�ق��������رتب من 

�عرت�سه  ح��ي��ث  �جل�����ز�ء،  م��ن��ط��ق��ة 
�حلكم،  ليح�سبها  �لأرج���ن���ت���ي���ون، 
�جلز�ء،  منطقة  خ���ارج  ح��رة  رك��ل��ة 
�إىل  حتويلها  يف  �ل��ف��ر�ع��ن��ة  وف�سل 

هدف.

مع �نطالق مناف�سات كرة �لقدم يف �أوملبياد طوكيو 
�جلماهري ذكريات هذ� �حلدث  ت�ستعيد   ،2020
�لعاملي، وبالأخ�ض متابعة �خلطو�ت �لأوىل لعدد 
من �لالعبني �لذين ب��رزو� لحقا وباتو� من بني 

�لأف�سل يف �لعامل.
قدمه  عربية" م��ا  ن��ي��وز  "�سكاي  م��وق��ع  وي��ر���س��د 
�لعقود  �لأوملبياد، يف  �لقدم خالل  �أبرز جنوم كرة 

�لأخرية.

حممد �سالح
�لإجنليزي حممد �سالح يف  ليفربول  ظهر جنم 
�أوملبياد لندن 2012، يف �حلدث �لذي مثل بطاقة 

�لتعارف �لأوىل بينه وبني جمهور كرة �لقدم على 
�ل�20 عاما  بعدما جنح �ساحب  �لعاملي،  �مل�ستوى 
مو�جهة  يف  خا�سة  مم��ي��ز،  �أد�ء  ت��ق��دمي  يف  وقتها 
م�سر �أمام �لرب�زيل بدور �ملجموعات، وهو �للقاء 

�لذي �نتهى بفوز "ر�ق�سي �ل�سامبا" 2-3.
باأوملبياد  �لفر�عنة  ه��د�يف  قائمة  �سالح  وت�سدر 
�إىل  ذل��ك  و�ن��ت��ق��ل بعد  �أه����د�ف،   3 ل��ن��دن بر�سيد 
�لحرت�فية،  م�سريته  لت�ستمر  �ل�سوي�سري  ب��ازل 
�لذي جنح خاللها يف حجز مكانته �خلا�سة �سمن 

قائمة �أف�سل لعبي �لعامل.

ليونيل مي�سي
بكاأ�ض  ل��ل��ف��وز  ب�����الده  ق����اد م��ن��ت��خ��ب  ب��ع��دم��ا 
�جلمهور  ك��ان   ،2005 ع��ام  لل�سباب  �لعامل 

�لأرجنتيني يرتقب ما �سيفعله ليونيل مي�سي 
بكني  �أومل��ب��ي��اد  يف  �لتانغو"  "ر�ق�سي  م��ع 
بتحقيق  ك��ب��رية  �آم���ال  و���س��ط   ،2008

�مليد�لية �لذهبية.
فريقا  ميلك  �لأرجنتيني  �ملنتخب  ك��ان 

�لهجومي،  �مل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  خ��ا���س��ة  مم���ي���ز� 
بقيادة مي�سي و�أنخيل دي ماريا و�سريخيو 

�أجويرو.

�مليد�لية  ح�سد  يف  �لأرج��ن��ت��ني  جنحت  وبالفعل 
�لنهائي، بهدف  �لذهبية على ح�ساب نيجرييا يف 
�لتي  �ل��ط��ري��ق��ة  بنف�ض  م��اري��ا  دي  �أح����رزه  نظيف 
نهائي  يف  �ل��رب�زي��ل  على  �ل��ف��وز  ه��دف  بها  �سجل 

�أيام. �أمريكا" قبل  "كوبا 

نيمار
نيمار،  �لفرن�سي  �سان جرمان  باري�ض  �سارك جنم 
�أوملبياد  يف  �ل��رب�زي��ل  منتخب  م��ع  �لأوىل  للمرة 

.2012
حينها،  �ل��رب�زي��ل��ي  �سانتو�ض  لع��ب  نيمار،  وق���دم 
"ر�ق�سي  م������ع  ر�ئ������ع������ا  �أد�ء 
�ساهم  ح��ي��ث  �ل�سامبا"، 
خالل  �أه������د�ف   7 يف 
�لرب�زيل  م�����س��و�ر 
ب������ال������ب������ط������ول������ة، 
�ل�����������ذي �ن���ت���ه���ى 
�مليد�لية  بح�سد 
بعد  �ل����ف���������س����ي����ة 
�أمام  �لنهائي  خ�سارة 
بنتيجة  �مل���ك�������س���ي���ك 

.2-1
منتخب  ل��ق��ي��ادة  ن��ي��م��ار  ت���اأه���ب   ،2016 ع���ام  يف 
يف  �لأوىل  �ل��ذه��ب��ي��ة  �مل��ي��د�ل��ي��ة  حل�سد  �ل���رب�زي���ل 
�ل���ذي ق��دم��ه خالل  �ل��ك��ب��ري  ب��ع��د �لأد�ء  ت��اري��خ��ه، 
�أوملبياد ريو دي جانريو، حيث �ساهم يف 7 �أهد�ف 

�أي�سا.
بالفعل  �لذهب  ح�سد  يف  �لأر����ض  �أ�سحاب  وجن��ح 
�لنهائية بركالت  �ملبار�ة  �أملانيا يف  �لفوز على  بعد 

�لرتجيح.

كري�ستيانو رونالدو
�لربتغايل  �لأ�سطورة  �سارك 

ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو، 
م�����ع م���ن���ت���خ���ب ب�����الده 
م���رة و�ح�����دة ف��ق��ط يف 
�لأوملبياد، كانت يف عام 
�أقيمت  �لتي   2004

يف �أثينا.
�لربتغال  وغ��ادرت 

�لبطولة مبكر� من دور �ملجموعات، بعدما حققت 
هدف،  مقابل  بهدفني  �مل��غ��رب  على  وح��ي��د�  ف���وز� 
ل�سبونة  �سبورتنغ  لع��ب  رون��ال��دو  �أحدهما  �أح��رز 

حينها، وكان عمره مل يتجاوز �ل�19 عاما.
وتبقى يف ذ�كرة �لعر�قيني مبار�ة �لربتغال بقيادة 
�لذي  �لر�فدين"،  "�أ�سود  منتخب  �أم��ام  رون��ال��دو 
�سهدت  موقعة  يف   ،2-4 بنتيجة  �ل��ربت��غ��ال  ه��زم 
يون�ض  �لعر�ق  هجوم  "�لدون" وجنم  بني  م�سادة 

حممود.

رونالدو "الظاهرة"
�لأوىل  �مل�ساركة   1996 �أطلنطا  �أوملبياد  �سهدت 
للظاهرة �لرب�زيلية رونالدو مع منتخب بالده 

يف �لبطولة، وهو يف عمر 18 عاما.
وقدم رونالدو �أد�ء مميز�، جنح من خالله يف 
�حتالل �سد�رة قائمة هد�يف �لبطولة بال�سر�كة 
مع �لنجم �لأرجنتيني هرنان كر�سبو، بر�سيد 

لكل منهما. �أهد�ف   6
وح�����س��دت �ل��رب�زي��ل �مل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ربون��زي��ة بتلك 
�لن�سخة، بعد �لفوز على �لربتغال يف لقاء حتديد 
�لذي  نظيفة،  بخما�سية  و�لر�بع  �لثالث  �ملركزين 

�أد�ره �حلكم �مل�سري �ملعتزل جمال �لغندور.

مي�سال بالتيني
مي�سال  �لفرن�سية  �ل��ق��دم  ك��رة  �أ���س��ط��ورة  جن��ح 
بالتيني، يف تقدمي �أد�ء مميز خالل م�ساركته 
�لوحيدة مع منتخب بالده بالأوملبياد، وكان 

ذلك عام 1976.
وب���الت���ي���ن���ي 3 �أه����������د�ف ل���ي���ك���ون ه����د�ف 
ودعها  �ل��ت��ي  ب��ال��ب��ط��ول��ة،  "�لديوك" 
ربع  �ل���دور  م��ن  مبكر�  �لفرن�سيون 
�أمام  �خل�����س��ارة  بعد  �ل��ن��ه��ائ��ي، 
برباعية  �ل�����س��رق��ي��ة  �أمل��ان��ي��ا 

نظيفة.

�لدوري  بطل  و�سيف  يونايتد  مان�س�سرت  مدرب  �سول�سار،  �أوليجونار  قال 
�لإجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم �أم�ض �لأول �ل�سبت �إن ناديه ل يز�ل يتفاو�ض 

مع لعب �لو�سط بول بوغبا ب�ساأن جتديد عقده.
متكرر  ب�سكل  فرن�سا،  مع  �لعامل  بكاأ�ض  �ملتوج  عاما(   28( بوغبا  و�رتبط 
بالرحيل ع��ن �أول���د ت��ر�ف��ورد منذ ع��ودت��ه ل��ل��ن��ادي �لإجن��ل��ي��زي ق��ادم��ا من 
يوفنتو�ض يف 2016 مقابل �سفقة قيا�سية عاملية �آنذ�ك بلغت قيمتها 89 

مليون جنيه �إ�سرتليني )122.34 مليون دولر(.
�لفرن�سي  ج��ريم��ان  ���س��ان  باري�ض  �أن  بريطانية  �إع��الم��ي��ة  تقارير  وذك���رت 
�أبدى �هتمامه بالتعاقد مع بوغبا �لذي دخل �لعام �لأخري من عقده مع 

يونايتد.
"توجد  4-2 �أمام كوينز بارك رينجرز وديا:  وقال �سول�سار بعد �خل�سارة 
د�ئما تكهنات ب�ساأن بول ود�ئما �لأندية مهتمة بالتعاقد معه. ر�أينا بول يف 

�أف�سل حالته، ويعرف ما ن�سعر به نحوه".
و�أ�ساف: "لقد ��ستمتعت بعملي معه و�أمتنى مو��سلة �لعمل �سويا. كل ما 

�سمعته منه �أنه يتطلع للمو�سم �جلديد".
و�سارك بوغبا يف 42 مبار�ة مع يونايتد يف كافة �مل�سابقات �ملو�سم �ملا�سي، 
حيث �حتل �لفريق �ملركز �لثاين يف �لدوري �ملمتاز خلف مان�س�سرت �سيتي 
لكنه خ�سر من  �أي�سا  �لأوروب���ي  �ل��دوري  نهائي  �لفريق  بلغ  بينما  �لبطل، 

فياريال �لإ�سباين.
على  يونايتد  يف  يبقيه  جديد�  عقد�  �سول�سار  وق��ع  �ليوم،  �سابق  وق��ت  ويف 

�لأقل حتى 2024، مع �إمكانية �لتمديد لعام �إ�سايف.
وي�ست�سيف يونايتد فريق ليدز يونايتد يف �أوىل مباريات �لفريقني باملو�سم 

�جلديد للدوري �ملمتاز يف 14 �أغ�سط�ض -�آب �ملقبل.

مان�ص�صرت يونايتد يتفاو�س مع بوغبا ب�صاأن جتديد عقده

�أحرز �لأمريكي ت�ساي�ض كايلي�ض �أول م�سابقة يف �ل�سباحة �سمن �أوملبياد 
طوكيو �ل�سيفي، بعد تتويجه يف �سباق 400 م متنوعة �لأحد.

دقائق   4:09.42 ق��دره  زمًنا   ،2016 ري��و  و�سيف  كايلي�ض،  و�سّجل 
متقدًما مو�طنه جاي ليرثلند بفارق 0.86 ثانية و�لأ�سرت�يل برندون 

�سميث )بفارق )0.96 ث(.
�سيء�أردت  �آخ���ر  ه��ذ�  يل.  �لكثري  يعني  "هذ�  �ل��ف��وز  بعد  كايلي�ض  ق��ال 

حتقيقه يف م�سريتي �سمن �ل�سباحة".
هاغينو،  كو�سيكي  �لياباين  ور�ء  و�سل  حيث   2016 ري��و  ف�سية  و�إىل 
كان كايلي�ض )27 عاًما( قد تّوج يف ذهبيتي 200 م متنوعة و400 م 
متنوعة يف مونديال بود�ب�ست 2017. تابع �بن مرييالند "كان حلمي 

منذ وقت بعيد بح�سب ما �أذكر. ل �أ�سدق ذلك".
وفر�ض �لفرن�سي ليون مار�سان �إيقاًعا �سريًعا مطلع �ل�سباق يف �لفر��سة، 
لكن كايلي�ض بقي قريًبا دوًما بعد قطعه م�سافة �ل�سدر باأد�ء جيد، قبل 

�ن يبتعد يف �ملئة مرت �لأخرية.
م   200 �سباق  على  �لرتكيز  مف�سال  �ل�سباق  ه��ذ�  ع��ن  هاغينو  وغ��اب 

متنوعة، فيما ف�سل مو�طنه د�يا �سيتو بالتاأهل �إىل �لنهائي �ل�سبت.
توقيت  �ل�سباحة يف  �سباقات  متابعة  فر�سة  �لأمريكية  �جلماهري  وملنح 
ي�ستيقظ  �أن  ويتعنّي  �ملناف�سات.  برنامج  قلب  �ملنظمون  ق��ّرر  منا�سب، 
�ل�سباحون بال�سكل �ملنا�سب للتاألق يف �لنهائيات �ل�سباحية، بعد �سل�سلة 

من �لت�سفيات �لليلية.

�فتتح مهاجم �ملنتخب �لهولندي لكرة �لقدم ممفي�ض ديباي ر�سيده �لتهديفي 
مو�طنه  على  ف��وزه  يف  �ساهم  عندما  �لإ�سباين  بر�سلونة  �جلديد  فريقه  مع 

جريونا من �لدرجة �لثانية 3-1 يف مبار�ة ودية �إعد�دية للمو�سم �جلديد.
حر  �نتقال  �سفقة  يف  �لكاتالوين  �لنادي  �سفوف  �إىل  �ملنتقل  ديباي،  و�سجل 
من   85 �لدقيقة  يف  �لثالث  �لهدف  �لفرن�سي،  ليون  مع  عقده  �نتهاء  عقب 
ركلة جز�ء، بعدما �فتتح جري�ر بيكيه �لت�سجيل يف �لدقيقة 21 من ركلة جز�ء 

�أي�سا، و�أ�ساف �لألباين ري ماناي �لثاين بعد ثالث دقائق.
ركلة  من   42 �لدقيقة  يف  جلريونا  �لوحيد  �لهدف  �سابار�ين  ج��ورج  و�سجل 

جز�ء.
ويلتقي بر�سلونة مع �ستوتغارت �لأملاين �ل�سبت �ملقبل، ثم �سالزبورغ �لنم�سوي 
يف �لر�بع من �ل�سهر �ملقبل، قبل ��ست�سافة يوفنتو�ض �لإيطايل يف �لثامن منه 

يف كاأ�ض جو�ن غامرب.

ديباي يهز ال�صباك يف اأول مباراة �صباحة.. الأمريكي كايلي�س يحرز ذهبية 400 م متنوعة 
باألوان بر�صلونة 

تايكواندو.. امل�صري رونالدو ومي�صي و�صالح.. كيف ظهر جنوم الكرة يف الأوملبياد؟
وائل عبد الرحمن 

اإىل ربع النهائي 
�ل��ت��اي��ك��و�ن��دو �مل�سري  ع��رب لع���ب 
و�ئل عبد �لرحمن �إىل ربع نهائي 
مناف�سات وزن 68- رجال، بتغّلبه 
ع��ل��ى �لإ����س���ب���اين خ��اف��ي��ري بريي�ض 
�لأل����ع����اب  دورة  ����س���م���ن  �لأح����������د، 
�لأومل����ب����ي����ة �ل�����س��ي��ف��ي��ة �مل���ق���ام���ة يف 

�لعا�سمة �ليابانية طوكيو.
عاماً(   25( �ل��رح��م��ن  ع��ب��د  وف���از 
-22 للنقاط  �لنهائي  �ملجموع  يف 

يف  -7�سفر  خ�سارته  رغ��م   ،20
�جلولة �لثانية، لكن تقدمه 2-6 
�لثالثة  يف  و11-16  �لأوىل  يف 

و�لأخرية، �سمن له �لفوز.
�لرحمن  ع���ب���د  ت�����وج  �أن  و����س���ب���ق 
�أفريقيا يف �ل�سنغال �لعام  ببطولة 
ب��ه��ا يف �لعام  ت���وج  �حل�����ايل، وك����ان 

�أي�ساً. �ملغرب  يف   2018
�لنهائي  �مل�سري يف ربع  و�سيالقي 
�لبو�سني  �ل����ي����وم،  لح�����ق  ب���وق���ت 

نيدجاد هو�سيت�ض.
وت��ع��ل��ق م�����س��ر �آم������اًل ك��ب��رية على 
للتتويج،  �ل��ق��ت��ال��ي��ة  �ل���ري���ا����س���ات 
عي�سى  ���س��ي��ف  ع���ل���ى  وخ�������س���و����س���اً 

وهد�ية مالك يف �لتابكو�ندو.

الأمريكي �صانر 
يهدي بالده 

ثاين الذهبيات 
�أحرز �لأمريكي وليام �سانر ذهبية 
ب��ن��دق��ي��ة �ل���ه���و�ء �مل�����س��غ��وط 10 م 
يف �لرماية �لأح��د، يف دور �لألعاب 
�لأومل����ب����ي����ة �ل�����س��ي��ف��ي��ة �مل���ق���ام���ة يف 

�لعا�سمة �ليابانية طوكيو.
�أوًل  ع����اًم����ا(   20( ����س���ان���ر  وح������ّل 
مع  �أومل��ب��ي��اً  قيا�سياً  رق��م��اً  م�سجاًل 
على  م��ت��ق��دم��اً  ن��ق��ط��ة،   251.6
 )250.9( �سينغ  ليهاو  �ل�سيني 
��ة، ف��ي��م��ا نال  �ل����ذي ح�����س��د �ل��ف�����سَ
�لربونزية  ي��ان��غ  ه���اور�ن  مو�طنه 

بحلوله ثالثاً )229.4(.
�لأمريكية  �ل��ذه��ب��ي��ة  ه���ي  وه�����ذه 
�لثانية �أم�ض، بعدما �أحرز ت�ساي�ض 
م�سابقة  �أول  م��ي��د�ل��ي��ة  ك��اي��ل��ي�����ض 
بعد  �لأومل��ب��ي��اد  �سمن  �ل�سباحة  يف 
تتويجه يف �سباق 400 م متنوعة.

وب��ه��ات��ني �ل��ذه��ب��ت��ني، �رت���ف���ع عدد 
م��ي��د�ل��ي��ات �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة يف 
فيها  مب���ا  ث��م��ان��ي��ة،  �إىل  ط��وك��ي��و 

ف�سيتان و�أربع برونزيات.

الأرجنتني ت�صقط »الفراعنة« يف طوكيو



ت�صرق اأملا�صا مباليني 
الدولرات بطريقة غريبة

�إ�سرتليني من تاجر  4.2 مليون جنيه  �سرقت �مر�أة ما�سا بقيمة 
جموهر�ت فاخرة يف لندن، حيث تظاهرت باأنها خبرية يف �لأحجار 

�لكرمية لت�ستبدل خالل متحي�سها �ملا�ض �حلقيقي باملزيف.
�لتي  �مل���ر�أة  �نتحلت  �لربيطاينة،  "�لغارديان"  �سحيفة  وح�سب 
تدعى لولو لكاتو�ض �سفة خبري �أحجار كرمية، وتظاهرت باأنها 
يف  ب��ون��د  نيو  ���س��ارع  "بودلز" يف  ع��ر���ض  �سالة  يف  ما�سات   7 تقيم 

مايفري بو�سط لندن.
وو�سعت �جلو�هر يف حمفظة مقفلة وكان من �ملقرر حفظها يف قبو 
ت�سديد قيمتها، وعندما مت فتح �حلقيبة  �نتظار  �جلو�هرجي يف 

وجد �خلبري �حلقيقي 7 حبات �سغرية من �ملا�ض �ملزيف فيها.
وقال �ملدعي �لعام فيليب �ستوت: "خفة يد �ملدعى عليها �ساعدتها 

يف �سرقة حبات �لأملا�ض".
فرن�سا،  يف  وعا�ست  رومانيا  يف  ول��دت  عاما  �ل�60  ذ�ت  ولكاتو�ض 

وتنفي �لتهم �ملوجهة �إليها.

م�صن يقتحم �صقة رجل باخلطاأ 
وينهال عليه �صربا

�أ�ساب رجل رجاًل �آخر بجروح خطرية بعد �أن �قتحم �سقته باخلطاأ 
ل�سديقته  �جل��دي��د  �ل�سريك  �أن���ه  منه  ظنا  ���س��رب��ا،  عليه  و�ن��ه��ال 

�ل�سابقة.
�ملزعوم  �ملهاجم  �أن  �أوفينبورج،  و�سرطة  �لعام  �ملدعي  مكتب  و�أك��د 
����س��ت��خ��دم ���س��ل��م��ا ل���دخ���ول ���س��ق��ة يف ب��ل��دة ن��ي��وري��د يف ولي����ة بادن 
ف��ورمت��ب��ريج �لأمل��ان��ي��ة يف وق��ت م��ت��اأخ��ر م��ن ي��وم �جل��م��ع��ة، و�سرب 

�سحيته �أثناء نومه عدة مر�ت على ر�أ�سه.
وبعد ذلك، فر �ملهاجم �ملزعوم من مكان �حلادث، ولكن مت �عتقاله 

يف �ساعة مبكرة من �سباح �ل�سبت يف منزله يف هايدلربج.
وقالت �ل�سرطة �إنه يبدو �أن �لرجل �قتحم بب�ساطة �ل�سقة �خلطاأ، 
ومت نقل �لرجل �مل�ساب �إىل �مل�ست�سفى. يتعامل مكتب �ملدعي �لعام 

و�ل�سرطة مع �حلادث على �أنه �سروع يف قتل.

بقرة ال�صيف الرتكي بوراك 
تهاجم امل�صور 

ن�سر �ل�سيف �لرتكي �ملعروف، بور�ك، مقطعا م�سور� له مع بقرة 
يخطط  �إن��ه  �لرتكية  �لإع���الم  و�سائل  قالت  �لتي  �لأ�سحى،  عيد 

لتوزيعها على �لفقر�ء و�ملحتاجني.
وه��ج��م��ت ب���ق���رة �ل�����س��ي��ف ب�����ور�ك �أث���ن���اء �ل��ت�����س��وي��ر ع��ل��ى �مل�سور 
و�أ�سقطته �أر�سا، و�نت�سر �ملقطع ب�سكل و��سع عرب مو�قع �لتو��سل 

�لجتماعي.
�أح��د �ملتابعني: �ح��زر م��اذ� حدث ل�سديقنا �ل��ذي �سور هذ�  وعلق 

�لفيديو؟
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مذيعة.. لطخت نف�صها بالطني من اأجل الإثارة
ر�سد مقطع  �أن  بعد  �أملانيا،  �لفي�سانات يف  �لذي خلفته  للدمار  تغطيتها  لف�سيحة كربى خالل  تعر�ست مذيعة 
فيديو قيامها بتلطيخ نف�سها بالطني قبل �لظهور على �لهو�ء مبا�سرة، لتبدو وكاأنها ت�سررت هي �لأخرى، �أو على 

�لأقل �ساعدت من ت�سررو�.
وكانت �ملذيعة �سوز�نا �أوهلني )39 عاما( على و�سك �أن تظهر على �لهو�ء من �إحدى �ملناطق �ملنكوبة، �سمن تغطيتها 

لقناة "�أر تي �إل"، وهي و�حدة من �أكرب �لقنو�ت �خلا�سة يف �أملانيا.
وقبل �لبث �ملبا�سر، قامت �ملذيعة ب�سرعة بالنزول �إىل �لأر�ض و�لإم�ساك بالطني لتلطخ مالب�سها ووجهها به، وهو 

ما وثقه مقطع فيديو �لتقطه جمهول.
 ولدى �نت�سار �لفيديو، �عتذرت مذيعة برنامج "�سباح �خلري يا �أملانيا" ملتابعيها، وقالت: "ك�سحفية، ما كان يجب 

�أن يحدث هذ� �أبد�. وك�سخ�ض ياأخذ معاناة كل �ملت�سررين على حممل �جلد، لقد حدث ذلك يل. �أنا �آ�سفة".
�أن كنت قد �ساعدت ب�سكل خا�ض يف �ملنطقة خالل  "بعد  "�إن�ستغر�م":  و�أ�سافت يف من�سور على �سفحتها بتطبيق 
�لأيام �ل�سابقة، �سعرت باخلجل من �لوقوف �أمام �لكامري� مبالب�ض نظيفة �أمام عمال �لإغاثة �لآخرين. ونتيجة 

لذلك، من دون �لتفكري مرتني، قمت بتلطيخ مالب�سي بالوحل".
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اليون�صكو تدرج 4 مواقع اأملانية على قائمتها للرتاث 
حتف  �إح����دى  �أمل��ان��ي��ا،  يف  ماتيلدنهوة  م��رت��ف��ع  �ليون�سكو  منظمة  �أدرج����ت 
للمنتجعات  �أوروب���ي���ة  وم��دن��ا  �جل���دي���د،  �ل��ف��ن  �ل��ع��ائ��دة حلقبة  �ل��ه��ن��د���س��ة 
�لأملانية لليون�سكو  �للجنة  و�أعلنت  �لعاملي.  �ل�سحية على قائمتها للرت�ث 
عن هذ� �لقر�ر يف �لجتماع �ل�سنوي للجنة �لرت�ث �لعاملي يف مدينة فوت�سو 

�ل�سينية و�لذي ُيعقد عرب �لإنرتنت حتى نهاية متوز يوليو.
يف  �لبالد  غ��رب  يف  د�رم�ستات  يف  �أن�سئ  �ل��ذي  ماتيلدنهوة  مرتفع  وي�سكل 
لودفغ،  �إرن�ست  �لأك��رب  ه�سن  دوق  من  مببادرة  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  نهاية 
"منوذجا ر�ئعا للجمالية �لروؤيوية"، وفق رئي�سة جلنة �ليون�سكو �لأملانية 

ماريا بوهمر.
وق��ال��ت ب��وه��م��ر يف ب��ي��ان �إن �ل��ف��ن��ان��ني و�مل��ه��ن��د���س��ني �مل��ع��م��اري��ني م��ن خالل 
مهدو�   ،1914 و   1901 ع��ام��ي  ب��ني  باأكرثيتها  �أُجن���زت  �ل��ت��ي  �إب��د�ع��ات��ه��م 

�لطريق للهند�سة �ملعمارية �حلديثة.
�أي�سا  �لعر�ض" �مللقب  "برج  �لذي ي�سم على وجه �خل�سو�ض  �ملجمع  هذ� 
بربج �لأ�سابع �خلم�سة ب�سبب �سقفه �ملميز، ومنحوتات وف�سيف�ساء وحد�ئق، 
�لثانية  �لعاملية  بالغة جر�ء ق�سف �حللفاء خالل �حلرب  تعّر�ض لأ�سر�ر 
�أدرجت جلنة �ليون�سكو على  1982 و1990. كما  قبل ترميمه بني عامي 
بينها  �ل�سحية،  للمنتجعات  �أوروب��ي��ة  مدينة   11 �لعاملي  للرت�ث  قائمتها 
ثالث يف �أملانيا هي باد �إم�ض وبادن بادن وباد كي�سينغن ومدن �أوروبية �أخرى 

منها في�سي يف فرن�سا ومونتيكاتيني يف �إيطاليا وكارلويف فاري يف ت�سيكيا.

مهرجان كاليدو�صكوب يعيد طعم احلفالت احلية 
�مل��و���س��ي��ق��ى مهرجان  ع�����س��اق  م���ن  ���س��خ�����ض  �آلف  ع�����س��رة  ح�����و�ىل  ح�����س��ر 
كاليدو�سكوب يف لندن م�ستفيدين من رفع بريطانيا �آخر �لقيود �ل�سحية 

�ملرتبطة بجائحة كوفيد- 19
وتقول ليوين لوي�ض، وهي من بني �حلا�سرين يف �حلفلة، لوكالة فر�ن�ض 
�لقبيل  ب�سيء من هذ�  �أق��م  �إذ مل  هنا،  لوجودي  "�أنا متحم�سة حقا  بر�ض 
موقع  يف  �ملهرجان  حل�سور  �لعا�سف  �لطق�ض  حت��دت  وه��ي  �سنتني".  منذ 
كبار  من  لبع�ض  حفالت  �سابقا  ��ست�ساف  �لذي  �ل�سهري  بال�ض  �ألكن�سدر� 
�أمثال بينك فلويد ورولينغ �ستونز وجاي  �لفنانني و�لفرق �ملو�سيقية من 
غروف  بينها  فرق  فيه  �ساركت  �ل��ذي  كاليدو�سكوب  مهرجان  وي�سكل  زي. 
�أ�سخم  �أح��د  معروفني،  وكّتاب  كوميديني  �إىل  �إ�سافة  ك��ور�ل  وذي  �أرم���اد� 
�حلفالت �حلية يف بريطانيا منذ رفع �لبالد �آخر �لقيود �ملرتبطة مبكافحة 
جعل  �ل�سحي  �لو�سع  لكن  مت��وز/ي��ول��ي��و.   19 يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  تف�سي 
تنظيم �حلفلة "�سعبا"، بح�سب �مل�سوؤول عن تنظيم �حلفالت يف �ألك�سندر� 
�لأخرية  �للحظات  �إلغاء �حل��دث يف  �ل��ذي كان يخ�سى  �سامين فيل  بال�ض 
�ل�سحية كما ح�سل م��ر�ر� يف  �لقو�عد  بحال ح��دوث تغيري�ت مفاجئة يف 

�لأ�سهر �لأخرية.

�صر ح�صول جينيفر 
لوبيز على ب�صرة ن�صرة

و�ملو�سة  �جلمال  �أيقونة  حتتفل 
�مل��غ��ن��ي��ة و�مل���م���ث���ل���ة �لأم���ري���ك���ي���ة، 
ميالدها  بعيد  ل��وب��ي��ز،  جينيفر 
�ملمثل  حبيبها  ب�سحبة  �ل�52، 

�لأمريكي بن �أفليك.
�لن�ساء  م����ن  ك���ث���ري  وت���ت�������س���اءل 
و�لفتيات عن �سر جمال ون�سارة 
لوبيز،  ج��ي��ن��ي��ف��ر  ب�����س��رة  وت���وه���ج 
يكمن يف جمموعة  �ل���ذي  �لأم���ر 
عليها،  تو�ظب  �لتي  �لعاد�ت  من 
�لتايل،  �لتقرير  يف  ن�ستعر�سها 
 "redonline" مل���وق���ع  وف����ق����اً 

�لربيطاين.
لوبيز  ت��و�ظ��ب  ع����ادة  و�أه����م  �أول 
ن�سارة  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ع��ل��ي��ه��ا 
ب�سرتها، هي ح�سولها د�ئماً على 

ق�سط كاٍف من �لنوم.
���س��اب��ق لها:  ت�����س��ري��ح  وق���ال���ت يف 
 10 �أو   9 على  �أح�سل  �أن  "�أحب 
و�أتاأكد  يوميا،  �لنوم  من  �ساعات 
د�ئماً من ح�سويل على 8 �ساعات 

على �لأقل".
بتطبيق  ل��وب��ي��ز  ج��ي��ن��ي��ف��ر  ت���ق���وم 
�أ�سعة  �لو�قي من  كرمي �حلماية 
�سن  منذ  ب�سرتها  على  �ل�سم�ض 

�ملر�هقة.
 Women's  وقالت لوبيز ملوقع
و�قياً  �أ�ستخدم  "كنت   :Health
ك��ان عمري  �أن  منذ  �ل�سم�ض  من 
تبقى  ح���ت���ى  ع����ام����اً   18 ح������و�يل 

ب�سرتي د�ئماً يف حالة ترطيب".

اإيزيدية تف�صح 
اإرهاب داع�س بال�صعر

و���س��ط زخ����ات �ل��ر���س��ا���ض وخم���اوف 
ي����وم����ي����ة ث���ق���ي���ل���ة، وج��������دت �ل���ف���ت���اة 
�آمنا  مالذ�  �سرحان  ليلى  �لإيزيدية 
�ل���ورق���ة و�ل��ق��ل��م يف طماأنة  ل��ه��ا م��ع 
ق��ل��ب��ه��ا �ل����ذي ع���رف �حل����زن يف �سن 
د�ع�ض  تنظيم  �ج��ت��ي��اح  وق��ت  مبكرة 
���س��ن��ج��ار �سمال  مل��دي��ن��ت��ه��ا  �لإره����اب����ي 
�سنو�ت   7 �لعر�ق. وعلى مد�ر  غرب 
�لبالغة  �لإي���زي���دي���ة  �ل��ف��ت��اة  جن��ح��ت 
مقاومة  يف  ���س��ن��ة   24 �ل���ع���م���ر  م����ن 
�خلوف �لذي ت�سلل �إىل حياتها بعد 
مدينتها  وت���دم���ري  و�ل���ده���ا  ف���ق���د�ن 
ع��ل��ى ي���د د�ع���������ض، ح���ني جل�����اأت �إىل 
�ل�سعر كو�سيلة لتوثيق معاناة �أهايل 
ت�سدر  �ساعرة  �أول  لت�سبح  �ملدينة، 
�لإيزيدية.  ب��ال��ل��غ��ة  ���س��ع��ري��ا  دي���و�ن���ا 
و�سقطت �سنجار حتت �سيطرة د�ع�ض 
�رتكب  ح��ي��ث   ،2014 �أغ�����س��ط�����ض  يف 
ب�  دول��ي��ة  منظمات  و�سفتها  ج��ر�ئ��م 
�أهايل  حق  يف  �جلماعية"  "�لإبادة 

�ملدينة ذ�ت �لأغلبية �لإيزيدية.
وت�����س��ب��ب د�ع�����ض يف ن����زوح �أك����رث من 
�سمايل  ملخيمات  �سخ�ض  �أل��ف   350
�ألف   100 نحو  منهم  ع��اد  �ل��ع��ر�ق، 
�سديد  و���س��ط نق�ض  ل��دي��اره��م  ن���ازح 
ي���ز�ل  �لأ����س���ا����س���ي���ة، ول  ل��ل��خ��دم��ات 
���س��ي��دة وط��ف��ل يف عد�د   2800 ن��ح��و 
�لتنظيم  �خ��ت��ط��ف  ك��م��ا  �مل��ف��ق��ودي��ن، 
�أكرث من 6500 فتاة وطفل ك�"�سبايا 
�جل�����اري،  ي��ول��ي��و   15 ويف  حرب". 
�أ����س���در �ل���ربمل���ان �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي ق����ر�ر� 
�لإيزيديون  ل��ه  ت��ع��ر���ض  م��ا  ي�����س��ف 
على يد د�ع�ض ب�"�لإبادة �جلماعية"، 
���س��ع��ي��ا حل���ث ح��ك��وم��ة ب��ل��ج��ي��ك��ا على 
م��ط��ال��ب��ة جم��ل�����ض �لأم�������ن �ل�����دويل 
باإحالة مرتكبي �لإب��ادة �إىل حمكمة 

ال�صفينة تتحول اإىل الفندق 
الأكرث رعبا

تعلق  �أن  قبل  "كوين ماري" ف��اخ��رة،  �سفينة  كانت  م��ا،  ي��وم  يف 
�أكرث  من  و�ح��دة  وت�سبح  بكاليفورنيا،  بيت�ض  ل��وجن  مدينة  يف 

�لأماكن رعباً يف �لعامل.
مع  م��دف��وع��ة  بتجربة  يحظى  �أن  �سخ�ض  �أي  ب��اإم��ك��ان  �أن  ب��ل 
�لأ�سباح يف �ل�سفينة، �لتي حتولت �إىل ما ي�سبه �لفندق �ملرعب، 

عرب ق�ساء �لليل يف غرفة �خلوف ب�"كوين ماري".
بيت�ض  ل��وجن  مدينة  ميناء  يف  ماري"  "كوين  �سفينة  وت��ر���س��و 
1967، وعلى �لرغم من عمرها �لذي جتاوز  بكاليفورنيا منذ 

�ل�85 عاًما، ل تز�ل مثرية لالإعجاب حتى �ليوم.
 7 بعد   1936 ع��ام  م��رة يف  لأول  �ل�سفينة  ع��ن  �لك�سف  وج��رى 
�سنو�ت من �لبناء كاأحدث �سفينة فاخرة وفندقية عربت �ملحيط 
�لأطل�سي، لكنها حتولت �سيئا ف�سيئا �إىل و�حد من �أكرث �لأماكن 
رعبا يف �لعامل. وترتبط �ل�سفينة بلغز غريب، �إذ يقال �إن �أ�سباح 
ل ح�سر لها تنت�سر فيها. ومنذ �فتتاح �ل�سفينة لأول مرة للزو�ر 
يف لوجن بيت�ض يف عام 1971 ، كانت هناك تقارير عن مو�جهات 

و�أحد�ث خميفة ل ميكن تف�سريها.

م�صلح ي�صرق �صيارة اإ�صعاف بداخلها مري�س
�إن  �لأم��ري��ك��ي��ة  تك�سا�ض  ب��ولي��ة  هيو�سنت  �سرطة  ق��ال��ت 
ورجل  مري�ض  ك��ان  بينما  �إ���س��ع��اف  �سيارة  �سرق  م�سلحا 

�إطفاء بد�خل �ل�سيارة.
�مل�ستبه به  �إن  �إد�رة �ل�سرطة يف �سل�سلة تغريد�ت،  وقالت 
متهم باإخر�ج �سيارة �لإ�سعاف من �لطريق. بعد ذلك، مت 
�إطفاء خلف عجلة �لقيادة على �خلروج من  �إجبار رجل 
على جانب  وتركه  �ل�سالح  تهديد  �لإ�سعاف حتت  �سيارة 
�آخ��ر يف  �إطفاء  �لطريق، بينما كان هناك مري�ض ورج��ل 
��ستخدمت نظام  �إنها  �ل�سلطات  �ل�سيارة. وقالت  موؤخرة 
حتديد �ملو�قع �لعاملي لتعقب �سيارة �لإ�سعاف، م�سرية �إىل 

�أن �مل�ستبه به �مل�سلح �عتقل بدون �أي حو�دث.

مليون دولر تعوي�صًا لف�صلها تع�صفيًا  152
"نيويورك تاميز" باأن �لأمريكية مارلو  �أف��ادت �سحيفة 
مليون   125 ق��دره  م��ايل  تعوي�ض  على  �ستح�سل  �سباث 
دولر، على خلفية تعر�سها للف�سل �لتع�سفي من عملها. 
�سل�سلة  د�ون يف  تعاين من متالزمة  �لتي  مارلو  وتعمل 
�ملنا�سف،  ط��ي  بوظيفة  �ل�سهرية  مارت"  "وول  متاجر 

وتنظيف �ملمر�ت، وحتية �لعمالء، ومعاجلة �ملرجتعات.
عاما من �خلدمة،   15 م��د�ر  "على  �إن��ه  وق��ال حماميها 
مر�جعات  على  وح�سلت  �لأج����ر،  يف  زي����اد�ت  ع��دة  تلقت 
�أد�ء �إيجابية". كما �أ�ساد �أحد �ملديرين باأد�ئها قائال �إنها 

"كانت ر�ئعة مع �لعمالء".
فيما و�سفها �آخر باأنها �سخ�سية ودودة للغاية، معربا عن 

�سعادته يف �لعمل معها.
وتغريت �ساعات عمل هذه �ل�سيدة فجاأة يف �سهر نوفمرب 
نظام  ب��ه��ا  تعمل  �ل��ت��ي  �ل�����س��رك��ة  �أن�����س��اأت  حينما   ،2014
�إن��ه يعتمد على  �ل�سركة  و�ل��ذي قالت  جدولة حمو�سب، 
حركة �لعمالء، ومت ت�سميمه ل�سمان عمل عدد كاف من 

�لأ�سخا�ض عندما يكون �ملتجر �أكرث �زدحاما.
�ل�ساعة  م��ارل��و م��ن  �أن تعمل  �مل��ت��وق��ع  ك���ان م��ن  يف ح��ني 
�لو�حدة بعد �لظهر حتى �ل�ساعة 5:30 م�ساء، بدل من 

جدولها �ل�سابق من �لظهر حتى �ل�ساعة 4:00 م�ساء.

اكت�صاف جد متا�صيح الع�صر احلديث
�كت�ساف  �لطبيعية،  للعلوم  �لأرجنتيني  �ملتحف  �أع��ل��ن 
يف  ع��ام  مليون   150 �إىل  ي��رج��ع  متحجر  عظمي  هيكل 

جبال بجنوب ت�سيلي.
وحدد �لباحثون يف �ملتحف �لهيكل �لعظمي �ملكت�سف على 

�أنه "جد �لتما�سيح �حلالية".
وي��ط��ل��ق ع��ل��ى ح��ف��ري��ة ه���ذ� �ل���ن���وع م���ن �ل��ت��م��ا���س��ي��ح ��سم 
عليه  عرث  وق��د  مالينجر�ندين�سيز"،  "بوركي�سوكو�ض 
�سنة 2014 بجبال �لإنديز قرب بلدة مايني جر�ندي يف 
منطقة باتاجونيا، وخ�سع منذ ذلك �لوقت للتحليل يف 
�أير�ض،  بوين�ض  يف  �لطبيعية  للعلوم  �لأرجنتيني  �ملتحف 

ح�سبما ذكرت "رويرتز".
معرفة  على  �ست�ساعدهم  �حلفرية  �أن  �لعلماء  ويعتقد 

كيف حتولت �لزو�حف تلك من كونها برية �إىل مائية.
وي��دع��م ه���ذ� �لك��ت�����س��اف، �إىل ج��ان��ب ح��ف��ري��ات �أخ����رى، 
�لفكرة �لتي تقول �إن �أمريكا �جلنوبية كانت مهد تطور 

�لتما�سيح.

ير�صم بالطب�صور اأكرب علم لبناين 
يحاول ر�سام لبناين �ساب دخول مو�سوعة 
غيني�ض لالأرقام �لقيا�سية عرب ر�سم �لعلم 
�لعا�سمة  و�سط  يف  بالطب�سور  �للبناين 
200 م��رت مربع،  م�����س��اح��ة  ع��ل��ى  ب����ريوت 
توجيه  �إىل  خاللها  من  يرمي  خطوة  يف 
�أزم����ة  يف  �ل���غ���ارق  "�أمل" ل��ب��ل��ده  ر���س��ال��ة 

�قت�سادية و�جتماعية غري م�سبوقة.
�لبالغ  با�سيل  جيوفاين  �لر�سام  و�أو���س��ح 
24 عاما لوكالة فر�ن�ض بر�ض من �ساحة 
هذه  فكرة  �أن  ب��ريوت  و�سط  يف  �ل�سهد�ء 
�مل��ب��ادرة ر�ودت��ه �سدفة بعد �طالعه عرب 
�ل�سابق  �لقيا�سي  �ل��رق��م  على  �لإن��رتن��ت 
�لذي حققه �سخ�ض من �لأوروغو�ي ر�سم 
 168 م�ساحة  على  بالطب�سور  بالده  علم 

مرت� مربعا.
بد�أ  �لتي  �ملهمة  هذه  يف  با�سيل  وي�ستعني 

ينهيها  �أن  �ملتوقع  ومن  �ل�سبت  بتنفيذها 
�لأحد، بثالثة �آلف طب�سورة من �لألو�ن 
لبنان،  ع��ل��م  منها  يت�سكل  �ل��ت��ي  �ل��ث��الث��ة 
م�سح  بعد  و�لأخ�����س��ر،  و�لأبي�ض  �لأح��م��ر 
بال�سروط  ع��م��ال  ل��ل��م��وق��ع  ط���ب���وغ���ر�يف 
لالأرقام  �ملو�سوعة من مو�سوعة غيني�ض 
�لتقاط  �أي�����س��ا  تلحظ  و�ل��ت��ي  �لقيا�سية 
للتاأكد  "درون"  مب�����س��رّي�ت  للعمل  ���س��ور 

من �إجناز �لر�سم باملو��سفات �ملطلوبة.
�لقيا�سي  �لرقم  يخرج  �أن  "�أردت  و�أ�ساف 
م��ن ه���ذه �ل�����س��اح��ة �ل��ت��اري��خ��ي��ة يف و�سط 
بريوت" و"�أنا فخور مبا �أفعله رغم كل ما 
مير به �لبلد"، مو�سحا "�أحاول �أن �أكون 
وجها لالأمل جلميع �للبنانيني"، يف ظل 
�لأزمة �لقت�سادية �خلانقة �لتي ت�سرب 

خمتلف �جلو�نب �ملعي�سية يف �لبالد.

املمثلة األيك�سا �سوينتون حت�سر العر�س الأول لفيلم Old يف نيويورك. ا ف ب

�صاكريا: مو�صيقاي لي�صت يل
�أغانيها رغم  �سماع  �أنها ل حتب  �ساكري�،  �ل�سهرية،  �لكولومبية  �ملغنية  ك�سفت 

�سهرتها �لعاملية.
وقالت �ساكري�: "مو�سيقاي لأي �سخ�ض �آخر لكن لي�ست يل"، م�سيفة �أنها حتى 
جتد �أنه من �ملحرج للغاية �سماع مو�سيقاها �خلا�سة يف مطعم، وقالت: "�أعني 
�أنه عندما �أكون على خ�سبة �مل�سرح، �أ�ستمتع بها بالطبع". و�أعلنت �أنها �ستخطط 

جلولة عاملية �أخرى مبجرد �أن ي�سمح �لو�سع بذلك عقب جائحة كورونا.
 - �أ�سبوع  من  �أقل  و�أ�سدرت �ملغنية �ل�سهرية �أغنيتها �جلديدة "ل تنتظر" منذ 

وهي �أول �أغنية باللغة �لإجنليزية �لبحتة لها منذ وقت طويل.
للتوقع،  قابلة  بطريقة  �أق��رر  ل  "�أنا  �ساكري�:  قالت  �أغانيها،  لغة  �ختيار  وعن 
�ألبومها �جلديد،  على  تعمل حالياً  �أنها  ب�سكل طبيعي". وذكرت  �لأمر يحدث 
و�لذي من �ملحتمل �أن يحتوي على �أغان �إجنليزية و�إ�سبانية، بح�سب بياناتها، 

وقالت مازحة: "من يدري، رمبا �ساأغني و�حدة بالأملانية".


