
   

ال�سيطرة على حريق ميناء 
جبل علي يف 40 دقيقة

•• دبي-وام

قبل  الأول  اأم�س  اندلع  اأم�س  اأ���ص��دره  بيان  ميناء جبل علي يف  ق��ال 
�صفينة حتمل مواد  اإح��دى حاويات  الأربعاء حريق يف  ليل  منت�صف 
قابلة لال�صتعال يف ميناء جبل علي، واتخذت �صلطات امليناء، والدفاع 
اإج��راءات �صريعة لإخماد احلريق، ومت بالفعل  املدين، و�صرطة دبي، 
ال�صيطرة عليه يف اأقل من 40 دقيقة من دون ت�صجيل اأية اأ�صرار اأو 
تعطيل لعمليات امليناء. واأ�صاف البيان " مل ينُجم عن احلادث وقوع 
املعنية  اجلهات  اتخذتها  التي  ال�صريعة  الإج���راءات  بف�صل  اإ�صابات 
القدمية   1 رق��م  املحطة  يف  الرا�صية  ال�صفينة  باإخالء  اأم��رت  والتي 
املحطات  ا�صتمرت  بينما  ال�صغرية،  البواخر  لتفريغ  ت�صتخدم  والتي 
الأخرى 2 ، و3 و4 يف العمل ب�صكل طبيعي و�صمان ا�صتمرار عمليات 

امليناء دون انقطاع.                    )التفا�صيل �س2(

اأبوظبي تطرح 12 م�سروع 
م�ساطحة لتطوير اأ�سواق جمتمعية

•• اأبوظبي-وام

اأعلن مكتب اأبوظبي لال�صتثمار بال�صراكة مع دائرة البلديات والنقل 
يف اأبوظبي عن طرح 12 م�صروعاً لتطوير اأ�صواق جمتمعية وحت�صني 
خمتلف  يف  ال�صكان  حياة  بجودة  والرت��ق��اء  احلالية  التحتية  البنية 
خا�صة  مرافق  املجتمعية  الأ���ص��واق  و�صتوفر  اأبوظبي.  اإم���ارة  اأن��ح��اء 
للت�صوق والتجزئة والريا�صة واخلدمات الأ�صا�صية املختلفة، و�صتمنح 
ا�صتثمارية  فر�صا  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  وامل�صتثمرين  الأعمال  اأ�صحاب 

طويلة الأمد لتطوير اأعمالهم.                    )التفا�صيل �س2(

اأ�صرار مادية حلقت بقاعدة عني الأ�صد اإثر تعر�صها لهجوم �صاروخي

ت�صعيد يف الفق

من عمليات ترحيل القوات الربيطانية عن اأفغان�صتان

وجه حتية �صكر اإىل املعلمني امللهمني والإداريني املخل�صني وجميع العاملني يف قطاع التعليم 

حممد بن زايد يهنيء خريجي جميع املراحل الدرا�سية 
ويوؤكد: اأنتم م�ستقبل هذا الوطن وم�سدر رفعته

•• اأبوظبي - الفجر:

زايد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  هناأ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
من  وبناته  اأب��ن��اءه  امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
وذلك  الدرا�صية  امل��راح��ل  خمتلف  خريجي 
ال�صخ�صي  �صموه  ح�صاب  على  تغريدة  عرب 
يف )ت���وي���ر(، ك��م��ا وج���ه ���ص��م��وه حت��ي��ة �صكر 
وجميع  والإداري������ني  املعلمني  اإىل  وت��ق��دي��ر 
على  حلر�صهم  التعليم  قطاع  يف  العاملني 

اإجناح العام الدرا�صي.
وجاء يف تغريدة �صموه : 

ع��ل��ى تخرجهم  وب���ن���ات���ي  لأب���ن���ائ���ي  اأب�������ارك 
الدرا�صية.  امل��راح��ل  خمتلف  يف  وت��ف��وق��ه��م 
رفعته.  وم�صدر  الوطن  هذا  م�صتقبل  اأنتم 
واأهنئ اأ�صركم، الذين هم عون لكم يف جميع 
ال��وط��ن والعطاء  ال��ت��ح��دي��ات. زرع��ت��م ح��ب 
اخلري  م�صرية  ملوا�صلة  وبناتكم  اأبنائكم  يف 

والعطاء.
املعلمني  اإىل  وت��ق��دي��ر  ���ص��ك��ر  واأوج�����ه حت��ي��ة 
امل��خ��ل�����ص��ني وجميع  والإداري��������ني  امل��ل��ه��م��ني 
يف  لتفانيهم  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
اإخال�صكم  ال���درا����ص���ي..  ال��ع��ام  ه���ذا  اإجن����اح 
اأ�صهم يف اجتياز �صنة  وعملكم بروح الفريق 

ا�صتثنائية.

�صملت �صقوط 14 �صاروخا على قاعدة عني الأ�صد اجلوية 

�سل�سلة هجمات ت�ستهدف دبلوما�سيني وع�سكريني اأمريكيني بالعراق و�سوريا 
•• بغداد - عمان-رويرتز

ق�������ال م���������ص����وؤل����ون اأم����ري����ك����ي����ون 
دبلوما�صيني  اإن  وع����راق����ي����ون 
العراق  يف  اأم��ري��ك��ي��ني  وج����ن����ودا 
و�صوريا ا�صتهدفوا بثالث هجمات 
م�صرية  وط���ائ���رات  ب��ال�����ص��واري��خ 
خالل ال�صاعات الأربع والع�صرين 
املا�صية، و�صمل ذلك �صقوط 14 
قاعدة  على  الأق��ل  على  �صاروخا 
اجل����وي����ة يف غرب  الأ�����ص����د  ع����ني 
قوات  ت�صت�صيف  ال��ت��ي  ال���ع���راق 
اأ���ص��ف��ر ع��ن اإ�صابة  اأم��ري��ك��ي��ة مم��ا 

ع�صكريني اأمريكيني اثنني.
اإع��الن اأي  وعلى الرغم من عدم 
الهجمات  ع��ن  م�صوؤوليتها  جهة 
م�����ن موجة  ج��������زءا  ت���ع���د  ال����ت����ي 
اأو  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات  ت�صتهدف 
امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ت��ت��م��رك��ز ف��ي��ه��ا يف 
حمللون  يعتقد  و�صوريا،  العراق 
للف�صائل  م��ن ح��م��ل��ة  اأن��ه��ا ج���زء 

امل�صلحة املدعومة من اإيران.
العراقية  ال��ف�����ص��ائ��ل  وت����وع����دت 
بعد  ب��ال��رد  اإي����ران  م��ع  املتحالفة 
على  اأمريكية  هجمات  قتلت  اأن 
اأربعة  ال�صورية  العراقية  احلدود 

من اأع�صائها ال�صهر املا�صي.
وين  الأمريكي  الكولونيل  وق��ال 

وبعثات اأجنبية.
�صوريا  ق����وات  ق��ال��ت  ���ص��وري��ا  ويف 
تدعمها  ال���ت���ي  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
اإن�����ه مل تقع  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
بطائرة  ج��راء هجوم  اأ���ص��رار  اأي 
م�صرية على حقل الُعَمر النفطي 
�صوريا  ب�����ص��رق  مبنطقة  ال���واق���ع 
جم����اورة ل��ل��ع��راق ت��ع��ر���ص��ت فيها 
�صاروخي  لهجوم  اأمريكية  قوات 
مل ي�صفر عن اأي اإ�صابات يف 28 

يونيو حزيران.
الأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
اإ�صقاط  مت  اإن�����ه  )ال���ب���ن���ت���اج���ون( 
�صوريا،  ���ص��رق  يف  م�صرية  ط��ائ��رة 
اإ����ص���اب���ات يف  اأي  ت���وج���د  واإن�����ه ل 
�صفوف الع�صكريني الأمريكيني، 

ومل حتدث اأي اأ�صرار مادية.
وقال م�صوؤولون باجلي�س العراقي 
بال�صواريخ  الهجمات  وت��رية  اإن 
والطائرات امل�صرية امللغومة على 
اأمريكية  قوات  ت�صت�صيف  قواعد 
يف الفرة الأخ��رية مل ي�صبق لها 

مثيل.
عراقية  ع�صكرية  م�صادر  وقالت 
على  مثبتة  ���ص��واري��خ  ق��اذف��ة  اإن 
ظهر �صاحنة ا�صتخدمت يف هجوم 
الأرب��ع��اء وُع��ر عليها حت��رق يف 

مزرعة قريبة.

التحالف  با�صم  املتحدث  ماروتو 
بجروح  اأ����ص���ي���ب���ا  ���ص��خ�����ص��ني  اإن 
ال�صاروخي  ال��ه��ج��وم  يف  طفيفة 
على ق��اع��دة ع��ني الأ���ص��د اجلوية 
بغرب العراق. و�صقطت ال�صواريخ 
وقال  وحميطها.  القاعدة  داخ��ل 
اإن ثالثة  �صابق  وق��ت  م��اروت��و يف 

اأ�صيبوا.
اأمريكيون،  م�������ص���وؤول���ون  وق�����ال 
حتدثوا �صريطة عدم الك�صف عن 

هويتهم، اإن امل�صابني الثنني من 
الع�صكريني الأمريكيني. واأ�صافوا 
اأن اأحدهما اأ�صيب بارجتاج يف املخ 

والآخر بجروح طفيفة.
اأم��ن��ي��ة عراقية  م�����ص��ادر  وق���ال���ت 
اأطلقا  ���ص��اروخ��ني  اإن  ل���روي���رز 
ع��ل��ى ال�����ص��ف��ارة الأم��ري��ك��ي��ة داخل 
امل��ن��ط��ق��ة اخل�����ص��راء يف ب��غ��داد يف 
���ص��اع��ة م��ب��ك��رة م���ن ���ص��ب��اح اأم�س 
اخلمي�س. وقال م�صوؤول اأمني يقع 

مكتبه داخل املنطقة اخل�صراء اإن 
نظام الدفاع ال�صاروخي اخلا�س 
اأحد  ت�صتيت  بال�صفارة متكن من 
امل�صوؤولون  وق���ال  ال�����ص��اروخ��ني. 
الثاين  ال�����ص��اروخ  اإن  الأم��ن��ي��ون 

�صقط قرب حميط املنطقة.
�صفارات  اأن  امل�������ص���ادر  وذك�������رت 
الإنذار انطلقت من داخل جممع 
اخل�صراء  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال�����ص��ف��ارة 
حكومية  م���ك���ات���ب  ت�����ص��م  ال���ت���ي 

كتل تقاطع اأ�صغاله وُتلّوح بالت�صعيد

الربملان التون�سي يتجه نحو ال�سلل...!

هجوم يف اجلفرة.. واجلي�ش الليبي يوؤكد التزامه بوقف النار

جون�صون: بريطانيا �صحبت جميع قواتها من اأفغان�صتان 

القوات الأفغانية ت�ستعيد عا�سمة اإقليمية من طالبان 

•• الفجر -تون�س

ب����ع����د اع������را�������س ك���ت���ل���ة احل�����زب 
ع��ل��ى طريقة  احل����ر  ال���د����ص���ت���وري 
اىل جانب طعنها  الربملان  ت�صيري 
يف امل�صادقة على اتفاقية �صندوق 
اأخرى  نيابية  كتل  التحقت  قطر 
او  حت���ال���ف  دون  الجت�������اه  ب������ذات 
تن�صيق مع عبري مو�صي مما ي�صي 
نحو  ي�صري  التون�صي  الربملان  بان 
ال�صلل رغم ان هذا احل��راك يبدو 
النيابية  العطلة  ان  مب��ا  م��ت��اأخ��را 

على الأبواب.
النائب  امل��غ��زاوي  زه��ري  اأعلن  فقد 
ع��ن ال��ك��ت��ل��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة اأم�س 
اأّن الكتلة طالبت مبعية  اخلمي�س 
تون�س  وحت���ي���ا  ال�����ص����الح  ك��ت��ل��ت��ي 
بعقد  امل�صتقلني  النواب  وعدد من 
اأ�صرع  الزم����ة يف  اج��ت��م��اع خل��ل��ي��ة 
الكتل  ت��ع��ل��ي��ق  ع����ن  م��ع��ل��ن��ا  وق�����ت 
ن�صاط  يف  م�����ص��ارك��ت��ه��ا  امل����ذك����ورة 
مكتب  اأ�صغال  ومقاطعتها  اللجان 
الكتل  روؤ�صاء  واجتماعات  املجل�س 

•• اجلفرة-وكاالت 

����ص���دد اجل��ي�����س ال��ل��ي��ب��ي ع��ل��ى اأنه 
النار  اإط��الق  وق��ف  باتفاق  ملتزم 
اأك��د يف الوقت  اأن��ه  اإل  يف ال��ب��الد، 
ا�صتفزاز  اأي  �صريد على  اأن��ه  عينه 

بقوة وحزم
الناطق  امل�صماري،  اأح��م��د  واأع��ل��ن 
با�صم اجلي�س، اأم�س اخلمي�س، اأن 
تعر�صت  للجي�س  تابعة  وح���دات 
�صيارات  اأرب�����ع  ق��ب��ل  م���ن  ل��ه��ج��وم 
م�صلحة �صمال منطقة �صوكنة يف 

اجلفرة.
كما اعترب اأن هذا الهجوم ا�صتفزاز 
يهدف  ومتعمد  و���ص��ري��ح  وا���ص��ح 
امل�صلحة  امل��واج��ه��ة  ت�صعيد  اإىل 

وعرقلة وقف اإطالق النار.
بيان  يف  اجل���ي�������س  اأو�����ص����ح  ف��ي��م��ا 
ال���ه���ج���وم، لفتا  ه�����ذا  ت��ف��ا���ص��ي��ل 
 128 اللواء  وح��دات من  اأن  اإىل 
لهجوم  تعر�صت  للجي�س  التابع 
اأرب����ع ���ص��ي��ارات م�صلحة  م��ن ق��ب��ل 

•• عوا�صم - وكاالت

الربيطاين  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ق���ال 
اخلمي�س  اأم�س  جون�صون  بوري�س 
اإن بريطانيا �صحبت معظم قواتها 
اأف��غ��ان�����ص��ت��ان، م��ن��ه��ي��ة بذلك  م���ن 
دوره����ا ال��ر���ص��م��ي يف احل���رب التي 
ع�����ص��ري��ن ع���ام���ا و�صط  ا���ص��ت��م��رت 
رحيل  ي��������وؤدي  اأن  م����ن  خم�������اوف 
اأهلية  اإىل حرب  الأجنبية  القوات 

وفو�صى يف البالد.
ب�����������داأت ال������ق������وات ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
انت�صارها يف اأفغان�صتان يف 2001 
اأيلول  �صبتمرب   11 هجمات  بعد 
املتحدة،  الوليات  ا�صتهدفت  التي 
العمليات  يف  ك��ب��ريا  دورا  ول��ع��ب��ت 
وُقتل   .2014 ح��ت��ى  ال��ق��ت��ال��ي��ة 

457 جنديا بريطانيا هناك.
للربملان  ب��ي��ان  يف  جون�صون  وق���ال 
املكلفة  الربيطانية  القوات  جميع 
�صمن بعثة حلف �صمال الأطل�صي 

يف اأفغان�صتان تعود الآن للوطن.
اأف�صح  لن  وا�صحة  لأ�صباب  وتابع 
ملغادرتنا، لكن  الزمني  الإطار  عن 
ميكنني اإبالغ )الربملان( اأن معظم 

�صمال منطقة �صوكنة . واأ�صار اإىل 
اأن ما و�صفها بالع�صابة الإرهابية 
ردا  واج���ه���ت  اأن  ب��ع��د  ان�����ص��ح��ب��ت 

منا�صبا من قبل اللواء.
اأن تلك التطورات  اأك��د  اإىل ذل��ك، 
تعترب ا�صتفزازا وا�صحا و�صريحا، 
ت�صعيد  اإىل  ي���ه���دف  وم��ت��ع��م��دا 
اتفاق  وعرقلة  امل�صلحة  املواجهة 

امكانية  ال��ت��واف��ق��ات وع���ن  وجل��ن��ة 
العامة  اجل��ل�����ص��ة  م���ن  ان�����ص��ح��اب��ه��ا 

املقررة ليوم الثنني القادم.
واأ�����ص����اف امل����غ����زاوي خ����الل ن���دوة 
الكتل  ان  م�������ص���رك���ة  ���ص��ح��ف��ي��ة 
الثنني  ي����وم  ���ص��ت��ط��ال��ب  ال���ث���الث 
العامة  اجل��ل�����ص��ة  خ����الل  ال����ق����ادم 
امل����زم����ع ع���ق���ده���ا ب��ت��غ��ي��ري ج����دول 
ملناق�صة  وت��خ�����ص��ي�����ص��ه  الع����م����ال 

ال��و���ص��ع ال��وب��ائ��ي يف ال��ب��الد ودور 
كنقطة  ال�����ص��ع��ب  ن������واب  جم��ل�����س 
ب��ال��ن��ظ��ر يف  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  ث���م  اوىل 
حذفها  ال��غ��ن��و���ص��ي  ان  ق���ال  نقطة 
الربعاء مربزا انها تتعلق بتقرير 
العدل  ل����وزارة  ال��ع��ام��ة  التفقدية 
مت�س  م�صائل  هناك  "لن  متابعا 
حركة النه�صة يف عالقة بالق�صايا 

الإرهابية".)التفا�صيل �س12(

وقف اإطالق النار.
ي�صعون  امل��ت��ط��رف��ني  اأن  راأى  ك��م��ا 
ا�صتباكات  يف  اجلي�س  توريط  اإىل 
من اأجل اتهامه بتعطيل الت�صوية 
لال�صتحقاق  والو�صول  ال�صلمية 
النتخابي يف 24 دي�صمرب القادم 
الذي يتطلع اإليه الليبيون بفارغ 

ال�صرب .

جنودنا غادروا بالفعل.
وذكر اأن بريطانيا �صتوا�صل تقدمي 

م�صاعدات تنموية لأفغان�صتان.
الأرك��ان الربيطاين  وح��ذر رئي�س 
ن��ي��ك ك��ارت��ر م��ن اح��ت��م��ال ان���زلق 
اأف��غ��ان�����ص��ت��ان اإىل ح���رب اأه��ل��ي��ة مع 
ان�����ص��ح��اب ال���ق���وات الأج��ن��ب��ي��ة من 

البالد.
ب��ع��د الإع�����الن ع���ن مغادرة  وق����ال 
الربيطانية  ال������ق������وات  م���ع���ظ���م 
اأف��غ��ان�����ص��ت��ان اإن���ه م��ن امل��ن��ط��ق��ي اأن 

ال��ب��الد يف ظل  الأو���ص��اع يف  تنهار 
غياب القوات الأجنبية.

ت�صهد  قد  اأفغان�صتان  اأن  واأ���ص��اف 
يف  الأهلية  للحرب  مماثال  و�صعا 
الت�صعينيات حيث قد نرى انق�صام 
املوؤ�ص�صات املهمة مثل قوات  بع�س 
الأمن على اأ�ص�س عرقية اأو قبلية.

وا�صتكمل اإذا حدث ذلك اعتقد اأن 
من  ج��زء  على  �صت�صيطر  طالبان 
على  ت�صيطر  ل���ن  ل��ك��ن��ه��ا  ال���ب���الد، 

البالد باأ�صرها بالطبع.

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

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:12            
الظهر.......    12:30  
الع�رص........   03:50   
املغرب.....   07:18  
الع�صاء......   08:42
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م�ؤمتر �لبحث �لعلمي يناق�ص �أبحاثا 
طبية متعلقة مبر�ضى ك�فيد

�أخبار �لإمار�ت

�ض��ريخ �مليلي�ضيات �لعر�قية.. 

�أور�ق �إير�نية ملفاو�ضات »�لن�وي«

عربي ودويل

120 لعبة ي�ضاركن يف بط�لة 

�لن�رص للبادل تن�ص �ل�ضيد�ت 

�لفجر �لريا�ضي

ك�صفت عن 1,539 اإ�صابة جديدة بكورونا
ال�سحة تعلن تقدمي 67,438 

جرعة جديدة من لقاح كوفيد- 19 
 •• اأبوظبي-وام

67،438 جرعة من لقاح كوفيد- اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 
خالل ال�صاعات ال� 24 املا�صية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها   19
حتى اليوم 15،795،853 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 159.71 جرعة لكل 100 
الفحو�صات  نطاق  وتو�صيع  والفح�س  التق�صي  اإج���راءات  تكثيف  �صخ�س.  و�صاهم 
على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 1،539 حالة اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا 
امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة، وجميعها حالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية 
اأعلنت  حالة.   كما   645،653 امل�صجلة  احل��الت  جمموع  يبلغ  وبذلك  الالزمة، 
الوزارة عن وفاة حالتني بتداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ 

حالة.                                )التفا�صيل �س3-2( عدد الوفيات يف الدولة 1،849 

�سد  ب�ساأن  �سوداين  م�سري  تن�سيق 
الأمن جمل�ش  جل�سة  قبل  النه�سة 

•• عوا�صم-وكاالت

امل�صري  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  التقى 
�صامح �صكري جمددا يف نيويورك 
ب���ن���ظ���ريت���ه ال���������ص����ودان����ي����ة م���رمي 
ال�صادق املهدي ملتابعة التح�صري 
الأمن،  جمل�س  جلل�صة  اجل���اري 
اخلمي�س، ب�صاأن اأزمة �صد النه�صة 

الإثيوبي.
با�صم  ال��ر���ص��م��ي  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
وزارة اخلارجية امل�صرية ال�صفري 
"توير" اإن  على  ح��اف��ظ  اأح��م��د 
ال��ت��ن�����ص��ي��ق وث���ي���ق وم�����ص��ت��م��ر بني 

م�صر وال�صودان.
الرئي�س  حديث  بعد  ذل��ك  وياأتي 
اأن  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  امل�صري 
بالتوجه  وال�����ص��ودان  م�صر  ق��ي��ام 
اإىل جمل�س الأمن الدويل للنظر 
يف ق�صية �صد النه�صة، جاء نتيجة 
للتعنت امل�صتمر وحماولت فر�س 

الأمر الواقع من جانب اإثيوبيا.

ل���ب���ن���ان ب����ا ���س��ي��دل��ي��ات 
ا�ستغاثة ���س��رخ��ات  و���س��ط 

•• بريوت-وكاالت

ال�صيدليات  اق��ف��ال  عمليات  ت��وال��ت 
على  لبنان،  يف  املا�صي  ال�صبوع  منذ 
العام واملفتوح  ان ت�صتمر يف ا�صرابها 
الذي اعلن ر�صميا العمل به من قبل 
جت��م��ع ا����ص���ح���اب ال�����ص��ي��دل��ي��ات على 
ك��ام��ل اأرا����ص���ي ال���ب���الد، اع��ت��ب��ارا من 
�صباح اجلمعة. و�صيتوا�صل الإ�صراب 
وزارة  ا������ص�����دار  ح����ني  اىل  امل����ف����ت����وح 
وت�صنيفها  الدوي�����ة  ل��واي��ح  ال�����ص��ح��ة 
بح�صب التفاق مع امل�صرف املركزي، 
التي  ال��وح��ي��دة  الطريقة  باعتبارها 
الف����راج  ع��ل��ى  امل�����ص��ت��وردي��ن  �صتحمل 
عن الدوية التي وعد م�صرف لبنان 

ب�صرف العتمادات لها مرارا.
اعت�صم  ال������ذي  ال���ت���ج���م���ع،  واو�����ص����ح 
اع���������ص����اوه الرب������ع������اء وات����خ����ذ ق����رار 
ب��ي��ان، ان م��وق��ف��ه اتى  ال����ص���راب، يف 
قراره  لبنان  م�صرف  ا���ص��در  بعدما 
بادوية  ال��دع��م  ح�صر  ب�صان  النهائي 
امل�صتع�صية  والدوي���������ة  ال�������ص���رط���ان 

واملزمنة ولفرة زمنية حمدودة. 

تدابري احرتازية جديدة ملتعاملي 
وزوار الوزارات واجلهات الحتادية 

 •• دبي-وام
اأ����ص���درت ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة ل��ل��م��وارد ال��ب�����ص��ري��ة احل��ك��وم��ي��ة اأم�س 
اخلمي�س تعميما لكافة الوزارات واجلهات الحتادية، حول التدابري 
والإج��راءات الحرازية للمتعاملني والزائرين ملقار عمل الوزارات 

واجلهات الحتادية .
الإج���راءات والتدابري الحرازية  اإط��ار  اأن��ه ويف  اإىل  التعميم  واأ�صار 
املوظفني  �صالمة  "، وحتقيق  "كورونا  انت�صار فريو�س  ملنع  املعتمدة 
التن�صيق  ���ص��وء  ويف  الحت��ادي��ة،  واجل��ه��ات  ال����وزارات  يف  واملتعاملني 
 1 املوافق  الأح��د  ي��وم  من  اعتبارا  تقرر  فقد  املخت�صة،  اجلهات  مع 
اأو موظفي  اأو الزائرين  2021 عدم ال�صماح للمتعاملني  اأغ�صط�س 
اآخر من غري املوظفني  اأي �صخ�س  اأو  اأو اخلدمات  التعهيد  �صركات 
التابعني للجهة بدخول مقار ال��وزارات واجلهات الحتادية ومراكز 

خدمة املتعاملني التابعة لها.         )التفا�صيل �س2(

اأ�سواق  مكا�سب  درهم  مليار   36
املال الإماراتية خال 5 جل�سات 

 •• اأبوظبي-وام
اأنهت اأ�صواق املال الإماراتية تعامالت الأ�صبوع على مزيد من املوؤ�صرات 
الإي��ج��اب��ي��ة وذل����ك رغ���م ح��ال��ة ال��ت��ب��اي��ن ال��ت��ي ���ص��ي��ط��رت ع��ل��ى اغالقات 
بعدما حققت  ربحيتها  ال�صوقية من  القيمة  وع��ززت  العامة  موؤ�صراتها 

مكا�صب بقيمة 36 مليار درهم يف 5 جل�صات.
قبل  من  ال�صيولة  تدفق  ا�صتمرار  و�صط  لالأ�صواق  اجليد  الأداء  وج��اء 
امل��وؤ���ص�����ص��ات الأج��ن��ب��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة والف�����راد مم��ا رف���ع م��ن اج��م��ايل قيمة 
..وذلك  7 مليارات درهم  5 جل�صات اىل نحو  املربمة خالل  ال�صفقات 
وفقا ملا تظهره الح�صائيات ال�صادرة عن الأ�صواق.)التفا�صيل �س14(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام

وزيادة  لتو�صيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�صيا 
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت 
لهم  واملخالطني   19  - كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�صابة 
جديدا  فح�صا   283،327 اإج����راء  ع��ن  ال�����وزارة  اأع��ل��ن��ت  وع��زل��ه��م، 
املجتمع  ف��ئ��ات خمتلفة يف  ع��ل��ى  امل��ا���ص��ي��ة   24 ال����  ال�����ص��اع��ات  خ���الل 

با�صتخدام اأف�صل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي. 
  و�صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي والفح�س وتو�صيع نطاق الفحو�صات 
جديدة  اإ�صابة  حالة   1،539 عن  الك�صف  يف  الدولة  م�صتوى  على 
حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  من  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س 
جمموع  يبلغ  وبذلك  الالزمة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة 

وفاة  عن  ال���وزارة  اأعلنت  حالة.   كما   645،653 امل�صجلة  احل��الت 
يبلغ  وبذلك  امل�صتجد،  كورونا  بفريو�س  الإ�صابة  بتداعيات  حالتني 

عدد الوفيات يف الدولة 1،849 حالة.
اأ�صفها وخال�س تعازيها     واأعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن 
جلميع  ال��ع��اج��ل  بال�صفاء  ومتنياتها  امل��ت��وف��ني،  ل���ذوي  وم��وا���ص��ات��ه��ا 
ال�صحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  املجتمع  ب���اأف���راد  مهيبة  امل�����ص��اب��ني، 
ل�صحة  �صماناً  الجتماعي  بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد 

و�صالمة اجلميع. 
1،525 ح��ال��ة ج��دي��دة مل�صابني  اأي�����ص��ا ع��ن �صفاء  ال����وزارة  واأع��ل��ن��ت 
بفريو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س 
املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�صت�صفى، 

وبذلك يكون جمموع حالت ال�صفاء 623،826 حالة.

ال�سحة تك�سف عن 1,539 اإ�سابة جديدة بكورونا 
•• دبي-وام

اأ�صدرت الهيئة الحتادية للموارد الب�صرية احلكومية اأم�س اخلمي�س تعميما 
لكافة الوزارات واجلهات الحتادية، حول التدابري والإجراءات الحرازية 

للمتعاملني والزائرين ملقار عمل الوزارات واجلهات الحتادية .
واأ�صار التعميم اإىل اأنه ويف اإطار الإجراءات والتدابري الحرازية املعتمدة 
يف  واملتعاملني  املوظفني  �صالمة  وحتقيق   ،" "كورونا  فريو�س  انت�صار  ملنع 
املخت�صة،  اجل��ه��ات  م��ع  التن�صيق  الحت��ادي��ة، ويف �صوء  واجل��ه��ات  ال����وزارات 
فقد تقرر اعتبارا من يوم الأحد املوافق 1 اأغ�صط�س 2021 عدم ال�صماح 
اأي  اأو  اخل��دم��ات  اأو  التعهيد  �صركات  موظفي  اأو  الزائرين  اأو  للمتعاملني 
ال���وزارات  مقار  ب��دخ��ول  للجهة  التابعني  املوظفني  غ��ري  م��ن  اآخ��ر  �صخ�س 

واجلهات الحتادية ومراكز خدمة املتعاملني التابعة لها.
على  احلا�صل  ال��زائ��ر  اأو  املتعامل  ال��ق��رار  ه��ذا  من  الهيئة  تعميم  وا�صتثنى 
جرعتني من لقاحات " كوفيد 19 " املعتمدة يف الدولة، اأو الذي لديه نتيجة 
�صلبية لفح�س م�صحة الأنف PCR �صاحلة ملدة ل تتجاوز 48 �صاعة من 

تلقي النتيجة، على اأن يتم اإثبات ذلك من خالل برنامج احل�صن.
ا�صتثناء  على  احلا�صلني  املطعمني  غري  الأ�صخا�س  التعميم  ا�صتثنى  كما 
من اجلهات ال�صحية املخت�صة، على اأن تكون لديهم نتيجة �صلبية لفح�س 
PCR �صاحلة ملدة ل تتجاوز 48 �صاعة من تلقي النتيجة، وعلى اأن يتم 
اإثبات ذلك من خالل برنامج "احل�صن". ولفتت الهيئة يف تعميمها اإىل اأنه 
16 عاما، داعية  اأحكام هذا التعميم من هم دون �صن  ي�صتثنى من تطبيق 

كافة الوزارات واجلهات الحتادية لاللتزام مبا ورد يف التعميم.

تدابري احرتازية جديدة ملتعاملي وزوار الوزارات واجلهات الحتادية 

اأبوظبي تطرح 12 م�سروع م�ساطحة لتطوير اأ�سواق جمتمعية
•• اأبوظبي-وام

يف  والنقل  البلديات  دائ��رة  مع  بال�صراكة  لال�صتثمار  اأبوظبي  مكتب  اأعلن 
اأبوظبي عن طرح 12 م�صروعاً لتطوير اأ�صواق جمتمعية وحت�صني البنية 
اإمارة  اأنحاء  خمتلف  يف  ال�صكان  حياة  بجودة  والرت��ق��اء  احلالية  التحتية 
والتجزئة  للت�صوق  خا�صة  مرافق  املجتمعية  الأ���ص��واق  و�صتوفر  اأبوظبي. 
الأعمال  اأ���ص��ح��اب  و�صتمنح  املختلفة،  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  واخل��دم��ات  وال��ري��ا���ص��ة 
لتطوير  الأم��د  طويلة  ا�صتثمارية  فر�صا  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  وامل�صتثمرين 

اأعمالهم.
اخلا�س  القطاع  من  م�صتثمرين  على  ع��ط��اءات   3 تر�صية  الآن  حتى  ومت 
العطاءات  ط��رح  ا�صتكمال  و�صيتم  املجتمعية،  الأ���ص��واق  م�صروع  لتطوير 
 .2022 2021 وحتى نهاية عام  املتبقية خالل الفرة من �صهر يوليو 
وتهدف العطاءات التي مت تر�صيتها لت�صييد الأ�صواق املجتمعية يف مدينة 
خا�صة  مرافق  لتوفري  زاي��د  بن  حممد  ومدينة  �صخبوط  ومدينة  خليفة 
خ�صراء  م�صاحات  �صتوفر  كما  الأ�صا�صية،  واخل��دم��ات  والتجزئة  للت�صوق 

مفتوحة وع�صرية.
ودعا كل من مكتب اأبوظبي لال�صتثمار ودائرة البلديات والنقل يف اأبوظبي 
التالية  املرحلة  يف  للم�صاركة  الأعمال  واأ�صحاب  امل�صتثمرين  من  املهتمني 
من الربنامج لتطوير م�صروع الأ�صواق املجتمعية يف جزيرة يا�س والعامرة 

حيث اأن عقد امل�صاطحة النموذجي الذي اأطلقه مكتب اأبوظبي لال�صتثمار 
موؤخراً ي�صهم يف حتقيق فوائد جلميع الأطراف امل�صاركة فيه، .

ولفت اإىل توجههم حالياً نحو مراحل التنفيذ من خالل توفري م�صاريع 
فر�س  وتوفري  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  العامة  الأرا�صي  من  لال�صتفادة  جديدة 
اأبوظبي  تعزيز مكانة  ي�صاهم يف  للقطاع اخلا�س مبا  تناف�صية  ا�صتثمارية 

كاأحد اأف�صل املدن للعي�س والعمل يف العامل.
واأكد �صعادة عبداهلل ال�صاهي، وكي��ل دائرة البلديات والنقل، �صرورة متكني 
ال��ن��م��و الق��ت�����ص��ادي امل�����ص��ت��دام م��ن خ���الل دع���م ال�����ص��راك��ات ب��ني القطاعني 
احلكومي واخلا�س، وتوحيد اجلهود لتوفري املزيد من املن�صات والفر�س 

ال�صتثمارية.
التي  الرئي�صية  الإ�صراتيجيات  من  جمموعة  تتبنى  الدائرة  اأن  واأ�صاف 
القت�صاد  تعزيز  اإىل  والرامية  الإم��ارات،  الر�صيدة لدولة  القيادة  حّددتها 
امل�صتدام امل�صتند اإىل البتكار والتنوع القت�صادي، م�صرًيا اإىل عملهم �صمن 
تطوير  بهدف  العامة،  الأرا���ص��ي  يف  ال�صتثمار  دور  تفعيل  على  مهامهم 
ل�صكان  والأ�صا�صية  املبا�صرة  اخلدمات  من  املزيد  وتقدمي  التحتية  البنية 
اإمارة اأبوظبي يف جميع املجالت مبا ي�صمن الرتقاء بجودة احلياة وتعزيز 

مكانة اأبوظبي كواحدة من اأف�صل الأماكن للحياة والعمل عامليا.
الدولة  م��واط��ن��ي  100? م��ن  بن�صبة  امل��م��ل��وك��ة  لل�صركات  ح��ال��ي��اً  ومي��ك��ن 
التاأهيل  امل��زي��د واحل�����ص��ول على طلب  ومل��ع��رف��ة  امل�����ص��روع��ني،  امل�����ص��ارك��ة يف 

يف العني من خالل احل�صول على طلب التاأهيل.
ويقع م�صروع ال�صوق املجتمعي يف جزيرة يا�س يف موقع ا�صراتيجي بالقرب 
من الطريق العام يا�س – ال�صعديات، حيث يت�صمن تطوير م�صاحة اإجمالية 

تبلغ 5،675 مر مربع على م�صاحة 22،136 مر مرّبع يف اأبوظبي.
كما تبلغ مدة عقد امل�صاطحة 32 عاماً، و�صيخدم امل�صروع اأكر من 6،000 
�صخ�س على جزيرة يا�س. ويهدف عقد امل�صاطحة اخلا�س ب�صوق العامرة 
مر   3،566 تبلغ  اإجمالية  م�صاحة  لتطوير  العني  مدينة  يف  املجتمعي 
مربع على م�صاحة 2،377 مر مربع، والذي �صيخدم اأكر من 5،000 
هذه  وت�صاهم  ع��ام��اً.  امل�صاطحة31  عقد  م��دة  وتبلغ  املنطقة  يف  �صخ�س 
امل�صاريع التي يتم تطويرها مبوجب اتفاقيات امل�صاطحة يف متكني القطاع 
اخلا�س من ا�صتثمار اأرا�س مملوكة من قبل احلكومة لفرة حمّددة، حيث 
مت ت�صميم هذه امل�صاريع بنماذج ا�صتثمارّية تناف�صّية و�صروط مرنة متنح 

امل�صتثمرين فر�صة ل مثيل لها لتطوير اأعمالهم.
وقال �صعادة الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب اأبوظبي لال�صتثمار 
اإمارة  اإطار اجلهود التي تبذلها  اإن م�صاريع امل�صاطحة تلعب دوراً هاماً يف 
اأبوظبي لال�صتفادة من خربات القطاع اخلا�س يف اإجناز وت�صليم م�صاريع 
امل�صاريع  ه��ذه  متنح  كما  الرئي�صية،  العامة  واخل��دم��ات  التحتية  البنية 
من  متكنهم  ال��ت��ي  وال��ث��ق��ة  ال��و���ص��وح  م��ن  عالية  م�صتويات  للم�صتثمرين 
امل�صروع وحتى نهايته،  ال�صحيحة منذ بداية  القرارات  التخطيط واتخاذ 

اخلا�س بتطوير الأ�صواق املجتمعية يف جزيرة يا�س والعامرة، ميكن زيارة 
https://www.investinabudhabi.gov.ae/ الرابط: 

.  en/Infrastructure-Partnerships
م�صاريع  عن  امل�صوؤولة  احلكومية  الهيئة  لال�صتثمار  اأبوظبي  مكتب  ويعد 
املكتب  ويتوىل  اأبوظبي،  اإم��ارة  واخلا�س يف  العام  القطاعني  ال�صراكة بني 
مهمته  اإط��ار  يف  امل�صاطحة  مب�صاريع  اخلا�صة  العطاءات  ط��رح  م�صوؤولية 
يف  اخلا�س  القطاع  ل�صتثمارات  مميزة  ا�صتثمارية  بيئة  لتوفري  الرامية 

الإمارة.
لطرح  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  احلكومية  اجلهات  خمتلف  مع  املكتب  ويتعاون 
لال�صتثمار  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  برنامج  �صمن  ا�صتثمارية  م�صاريع  وتر�صية 

اخلا�س بال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س.

تعاون بني زايد العليا وتنمية لا�ست�سارات التعليمية
•• اأبوظبي-وام

العليا  زاي�������د  م���وؤ����ص�������ص���ة  وق����ع����ت 
لأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م ات��ف��اق��ي��ة تعاون 
تنمية   " ����ص���رك���ة  م�����ع  م�������ص���رك 
ب�صاأن   " التعليمية  لال�صت�صارات 
التعليم  اإ���ص��رات��ي��ج��ي��ات  ت��ط��وي��ر 

لأ�صحاب الهمم.
وتهدف التفاقية اإىل تطوير عدد 
التعليم  جم����ال  يف  امل�����ص��اري��ع  م���ن 
ال��ه��م��م منها  ال��ن��وع��ي لأ����ص���ح���اب 
م�صروع املعايري القيا�صية، ويتعلق 
اأداء  ل��ت��ق��ي��ي��م  م��ع��اي��ري  ب��ت�����ص��م��ي��م 
مراكز الرعاية والتاأهيل لأ�صحاب 
بنوعية  الرت���ق���اء  ب��ه��دف  ال��ه��م��م، 
ولتحقيق  امل���راك���ز  اأداء  وف��ع��ال��ي��ة 
التي  الإ���ص��رات��ي��ج��ي��ة  الأه��������داف 
ين�صجم  ومبا  العليا  زايد  و�صعتها 
يف  للم�صاهمة  العاملية  املعايري  مع 
تعليم  يف  والتميز  اجل���ودة  تعزيز 

اأ�صحاب الهمم.
وقع التفاقية "عن بعد" .. �صعادة 

تعزيز  اإىل  تهدف  العليا"  "زايد 
ثقافة القراءة وجعلها عادة اأ�صيلة 
واإيجاد  الهمم  اأ���ص��ح��اب  ميار�صها 
وواٍع،  مثقف  وجمتمع  ق��ارئ  جيل 
وت�����ص��ع��ى ل��غ��ر���س ح���ب ال���ق���راءة يف 
نفو�س منت�صبيها، و�صتعمل املوؤ�ص�صة 
ج��اه��دة ل��دم��ج ه���ذه ال��ف��ئ��ة �صمن 
التي ت�صمنتها  الربامج واملبادرات 
لن�صر  للقراءة  الوطنية  ال�صيا�صة 
املعرفة بني الأ�صخا�س من اأ�صحاب 
ال��ه��م��م، ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن الط���الع 
اإىل  على املعارف املعا�صرة، م�صرياً 
�صامية  غ��اي��ة  ال��ق��راءة  تر�صيخ  اأن 
واإح������دى ال��ق��ي��م الإي��ج��اب��ي��ة التي 
تهدف زايد العليا اإىل تر�صيخها يف 
الهمم.  اأ�صحاب  منت�صبيها  ن�صيج 
العليا  زاي��د  اأن موؤ�ص�صة  اإىل  ولفت 
لأ�صحاب الهمم تعمل على تطوير 
وحت�صني الأداء املوؤ�ص�صي من خالل 
تطبيق اأف�صل املمار�صات والتجارب 
العاملية، وت�صجيع وت�صخري البداع 
العلمية،  وال���ب���ح���وث  والب���ت���ك���ار، 

امل�����ص��اع��دة يف رفع  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
مراكز  ب���ك���اف���ة  الأداء  م�������ص���ت���وى 
الرعاية التاأهيل التابعة للموؤ�ص�صة 
على م�صتوى اإمارة ابوظبي، ف�صاًل 
ع���ن حت��ق��ي��ق ���ص��ع��ادة امل��ع��ن��ي��ني من 
خالل تقدمي خدمات ذات م�صتوى 
املمار�صات  اأف�صل  واكت�صاف  عاملي، 
والتجارب املتحققة وتعميمها على 

كافة املراكز .
تنمية  �صركة  ت��ع��اون  اأن  اإىل  ون���وه 
ل���الإ����ص���ت�������ص���ارات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مع 
لأ�صحاب  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د  م��وؤ���ص�����ص��ة 
لل�صراكات  من��وذج��ا  مي��ث��ل  ال��ه��م��م 
تربمها  التي  الناجحة  املجتمعية 
امل�صمولة  الفئات  خلدمة  املوؤ�ص�صة 
اأ�صحاب  ف����ئ����ات  م����ن  ب���رع���اي���ت���ه���ا 
دعم  على  حر�صهم  موؤكداً  الهمم، 
املوؤ�ص�صة لل�صركات الوطنية لتعزيز 
اأعلى  لتحقق  وانت�صارها  تواجدها 
م�صتوى  ورف���ع  النجاح  م�صتويات 
من  عملها.  جم��ال  يف  تناف�صيتها 
جانبه اأو�صح �صعادة حممد خليفة 

املوؤ�ص�صة  بح�صور عدد من قيادات 
وال�صركة.

ال�صراكة بني موؤ�ص�صة  ويتم تنفيذ 
زايد العليا لأ�صحاب الهمم و�صركة 
التعليمية  ل��ال���ص��ت�����ص��ارات  ت��ن��م��ي��ة 
ال�����ق�����راءة  ب����رن����ام����ج  ت���ط���ب���ي���ق  يف 

احلميدان  ال���ع���ايل  ع��ب��د  ع���ب���داهلل 
الأم���������ني ال�����ع�����ام  مل���وؤ����ص�������ص���ة زاي�����د 
و�صعادة  ال��ه��م��م  لأ���ص��ح��اب  ال��ع��ل��ي��ا 
القبي�صي  ك��ل��ف��وت  خليفة  حم��م��د 
�صركة  اإدارة  جم���ل�������س  رئ����ي���������س 
التعليمية  ل��ال���ص��ت�����ص��ارات  ت��ن��م��ي��ة 

لأ����ص���ح���اب ال���ه���م���م، اإ����ص���اف���ة اإىل 
املجتمعية لدعم دجمهم  ال�صراكة 
التعليمي،  املجتمع  يف  ومتكينهم 
والربامج  امل�صروعات  يف  والتعاون 

التعليمية لدى اجلانبني.
اأن  �صعادة عبداهلل احلميدان  واأكد 

تنمية  �صركة  اأن  القبي�صي  كلفوت 
تهدف  التعليمية  ل��الإ���ص��ت�����ص��ارات 
واإ�صراتيجيات  برامج  تقدمي  اإىل 
وكفاءة  ك��ف��اي��ة  رف����ع  ���ص��اأن��ه��ا  م���ن 
اأ�صحاب الهمم فى كافة املجالت، 
واإعداد الكوادر علمياً واأدبياً، جنباً 
الربامج  ت���ق���دمي  م���ع  ج��ن��ب  اإىل 
للجهات  وال�صت�صارات  واخلدمات 

التعليمى،  ي��ال��ت��ط��وي��ر  امل��خ��ت�����ص��ه 
وت�������ق�������دمي وت����ن����ف����ي����ذ ال������ربام������ج 
ال��ت��ط��وي��ري��ة ال���ت���ى ت��ت��م��ا���ص��ى مع 
املعايري واملوؤ�ص�صات العاملية، موؤكدا 
ح���ر����س ال�����ص��رك��ة ع��ل��ى الرت���ق���اء 
والجتماعى  الأكادميى  بامل�صتوى 
ال��ه��م��م ليكون  اأ���ص��ح��اب  ل��ل��ط��الب 

لهم دور فعال يف املجتمع.

اإلزام متهمني بق�سايا مرورية بتاأدية اخلدمة املجتمعية يف مدينة كلباءزايد للدرا�سات ينظم اأ�سبوحة �سعرية
•• اأبوظبي-وام

للدرا�صات  زاي�������د  م����رك����ز  ن���ظ���م 
وال��ب��ح��وث ال��ت��اب��ع ل���ن���ادي تراث 
اأ�صبوحة  الأول،  اأم�س  الإم���ارات، 
 " ب���ع���ن���وان  بعد"  "عن  ���ص��ع��ري��ة 
قراءة يف اأ�صعار حممد بن �صلطان 
الدرمكي " وذلك �صمن برناجمه 
ا�صت�صاف  ال�صعراء"  "جمل�س 
فيها ال�صاعر بطي املظلوم مدير 
جمل�س احلرية الأدبي بال�صارقة، 
املزروعي  اأحمد  را�صد  والدكتور 
اأنور  ال�صاعر والإعالمي  واأداره��ا 

الزعابي .
مديرة  املن�صوري  فاطمة  وقالت 
والبحوث  للدرا�صات  زاي��د  مركز 
خالل  م����ن  ي�����ص��ع��ى  ال����ن����ادي  اإن 
ب��رن��ام��ج جم��ل�����س ال�����ص��ع��راء اإىل 
ال�صخ�صيات  ت�صليط ال�صوء على 
وعر�س  ال�صعراء  وكبار  الثقافية 
وعطاءاتهم  الأدب����ي����ة  ���ص��ريت��ه��م 
ال��ث��ق��اف��ي��ة احل��اف��ل��ة ب���الإجن���ازات 
اجلديد،  اجليل  لأبناء  واملوؤلفات 
تناولت  الأ�صبوحة  اأن  اإىل  لفتة 
الراحل  ال�����ص��اع��ر  جت��رب��ة وح��ي��اة 
ال��درم��ك��ي ب��اع��ت��ب��اره واح�����دا من 
اأه������م رم������وز ����ص���ع���راء الإم���������ارات 
�صعراء  اأ���ص��ه��ر  واأح����د  ال�صعبيني 
اأن  املن�صوري  واأ���ص��اف��ت  اخلليج. 
ياأتي  ال�����ص��ع��راء  جمل�س  ب��رن��ام��ج 
تتويجا وا�صتكمال جلهود النادي 
ال�صعبي،  ال�صعر  ون�صر  توثيق  يف 
وي��ع��ت��رب ال���ربن���ام���ج واح������دا من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة والأدب���ي���ة 
هذا  يف  النادي  لأن�صطة  الداعمة 

املجال.
نبذة  املظلوم  ال�صاعر بطي  وقدم 
ع����ن م�������ص���رية ال�������ص���اع���ر ال���راح���ل 

•• اأبوظبي - وام

للدولة  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  األ���زم���ت 
ق�صايا  يف  م����دان����ان  م���واط���ن���ان   ،
اخلدمة  ب�����اأداء  خمتلفة  م���روري���ة 
بدًل  ك��ل��ب��اء،  مدينة  يف  املجتمعية 
بناًء  ق��ان��ون��اً  امل��ق��ررة  العقوبة  ع��ن 
من  بحقهما  ال�����ص��ادر  احلكم  على 
وذلك  الب��ت��دائ��ي��ة،  كلباء  حمكمة 
ب��ت��اأدي��ة اخل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ملدة 
�صهر ون�صف للمحكوم يف الق�صية 
للمحكوم  و�����ص����ه����ري����ن  الأوىل 
ب��ال��ق�����ص��ي��ة ال���ث���ان���ي���ة وذل������ك بعد 

اإدانتهما يف ق�صايا مرورية.
واأو�صحت النيابة العامة للدولة اأن 
حمكمة كلباء البتدائية كانت قد 
املتهمني يف ق�صايا مرورية  اأدان��ت 
منف�صلة، واأ�صدرت بحقهم اأحكاما 
 ، املجتمعية  تدابري اخلدمة  ب��اأداء 
العامة  النيابة  الزمت  عليه  وبناء 
ل��ل��دول��ة امل��ت��ه��م��ني ب��ت��اأدي��ة خدمة 
العامة  امل��راف��ق  و���ص��ي��ان��ة  تنظيف 
اأو  ال��ع��ام��ة  امل��ي��ادي��ن  اأو  ال��ط��رق  اأو 
اأو  العامة  احل��دائ��ق  اأو   ال�صواطئ 
امل��ح��م��ي��ات. واأك����د ال��دك��ت��ور �صعيد 

ال�صمو  ����ص���اح���ب  وم�����ع  ثراه"، 
ال�������ص���ي���خ حم���م���د ب����ن را�����ص����د اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل" وال�صاعرة عو�صة بنت خليفة 
 " بن اأحمد ال�صويدي املعروفة ب� 
فتاة العرب ". واأكد ال�صام�صي اأن 
ه���ذه ال�����ص��ك��اوى وامل��ج��اري��ات كان 
لها الأث��ر الكبري يف اإح��داث نقلة 
النبطي  ال�صعر  ت��اري��خ  يف  نوعية 
و�صكلت م�صارا للتناف�س الإبداعي 
خلق  يف  و�صاهمت  ال�صعراء،  ب��ني 
هذا  يف  للموهوبني  م�صجع  مناخ 

املجال.
وخالل الأ�صبوحة مت قراءة عدد 
من ق�صائد ال�صاعر الراحل مثل 
ب�صاليف"  عيل  "�صرت  ق�صيدة 
معتلي"  ون  من  يا  "اآه  وق�صيدة 
ب�صكي  ل���و  ن���ا����س  "يا  وق�����ص��ي��دة 
اأ�صجع  "قمت  وق�صيدة  ودادي" 
من  ل���ع���دد  ب���الإ����ص���اف���ة  الونه" 
�صورة  يف  ج���اءت  ال��ت��ي  الق�صائد 

الدرمكي  ���ص��ل��ط��ان  ب����ن  حم���م���د 
وع����ط����ائ����ه ال�������ص���ع���ري ال�������ذي مل 
حياته،  اأي���������ام  خ������الل  ي���ن�������ص���ب 
قامة  يعترب  الدرمكي  اأن  موؤكدا 
���ص��ع��ري��ة ك����ب����رية، مت���ي���ز ب���غ���زارة 
الق�صائد  م���ن  الأدب�������ي  اإن���ت���اج���ه 
للمفردات  اأب��دع يف توظيفه  التي 
الأ�صيلة.  الإماراتية  اللهجة  من 
واأ�صار املظلوم اإىل اأن ال�صاعر كان 
اإ���ص��ه��ام��ات وا���ص��ح��ة يف �صاحة  ل��ه 
الدولة،  يف  وامل��و���ص��ي��ق��ى  ال�����ص��ع��ر 
ح����ي����ث ج���م���ع���ت���ه ب����ال����ع����دي����د من 
جمموعة  الإم��ارات��ي��ني  الفنانني 
الغنائية  ال�صعرية  الأع��م��ال  م��ن 
ال��ت��ي لق���ت ���ص��دى وا���ص��ع��ا لدى 

اجلمهور.
را�صد  الدكتور  من جانبه حتدث 
ق�صائد  ع����ن  امل�����زروع�����ي  اأح����م����د 
ال������راح������ل يف جم����ال  ال���������ص����اع����ر 
ال�صعرية  وامل��ج��اري��ات  ال�����ص��ك��اوى 
م��ع امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ص��ي��خ زاي����د بن 
اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ص��ل��ط��ان 

جماراة،  ق�صائد  اأو  �صعرية  ردود 
مرئي  ف���ي���دي���و  ع���ر����س  مت  ك���م���ا 
الدرمكي  دي����وان  ع��ن حم��ت��وي��ات 
اأحمد  را�صد  الدكتور  اأع��ده  الذي 
امل���زروع���ي، واأ����ص���دره ن���ادي تراث 

المارات يف طبعة اأنيقة.
مبجموعة  الأ�صبوحة  واختتمت 
م��ن امل��داخ��الت ال��ري��ة م��ن قبل 
احل�����ص��ور ال���ذي ق��دم م��زي��دا من 
الدرمكي،  �صعر  على  الإ����ص���اءات 
�صعود  م���داخ���ل���ة  اأب�����رزه�����ا  وك������ان 
ال�صاعر  اب���ن  ال��درم��ك��ي،  حم��م��د 
���ص��رد خاللها  ال��ك��ب��ري،  ال���راح���ل 

جزءا من ذكرياته مع والده.
ح�صر الأ�صبوحة �صعادة علي عبد 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��رم��ي��ث��ي  اهلل 
ل���ل���درا����ص���ات والإع��������الم يف ن���ادي 
ت���راث الإم�����ارات، وب���در الأمريي 
زاي���د  م���رك���ز  يف  الإداري  امل���دي���ر 
للدرا�صات والبحوث، ولفيف من 
ال�صعراء والأكادمييني والباحثني 

واملهتمني.

املتهمني بتقوميهم نف�صياً وفكرياً، 
تلك  اإن��ف��اذ  ي�صكل  ذات��ه  الوقت  ويف 
التدابري رادعاً لهم ولغريهم، من 

ب����احل����اج م���دي���ر ن���ي���اب���ة ك���ل���ب���اء اأن 
اإىل  دائ��م��ا  ت�صعى  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة 
�صلوكيات  اإح���داث تغري ج��ذري يف 

ارت��ك��اب ه���ذه امل��م��ار���ص��ات اخلطرة 
على اأبناء دولة الإمارات واملقيمني 

على اأر�صها الطيبة.

ال�سيطرة على حريق ميناء جبل علي يف 40 دقيقة
•• دبي-وام

قال ميناء جبل علي يف بيان اأ�صدره اأم�س اندلع اأم�س الأول قبل منت�صف 
�صفينة حتمل مواد قابلة لال�صتعال  اإحدى حاويات  الأربعاء حريق يف  ليل 
يف ميناء جبل علي، واتخذت �صلطات امليناء، والدفاع املدين، و�صرطة دبي، 
اإجراءات �صريعة لإخماد احلريق، ومت بالفعل ال�صيطرة عليه يف اأقل من 40 

دقيقة من دون ت�صجيل اأية اأ�صرار اأو تعطيل لعمليات امليناء.
الإجراءات  بف�صل  اإ�صابات  وق��وع  احل��ادث  ينُجم عن  " مل  البيان  واأ���ص��اف 
ال�صريعة التي اتخذتها اجلهات املعنية والتي اأمرت باإخالء ال�صفينة الرا�صية 

يف املحطة رقم 1 القدمية والتي ت�صتخدم لتفريغ البواخر ال�صغرية، بينما 
و�صمان  طبيعي  ب�صكل  العمل  يف  و4  و3   ،  2 الأخ���رى  املحطات  ا�صتمرت 
اإخماد  من  التمكن  بعد  اأن��ه  واأو���ص��ح  انقطاع.  دون  امليناء  عمليات  ا�صتمرار 
علي  جبل  ميناء  و�صلطات  دب��ي،  و�صرطة  امل���دين،  ال��دف��اع  حر�س  احل��ري��ق، 
ل�صمان  الفورية  التدابري  كافة  اتخاذ  على  املخت�صة  اجلهات  مع  بالتعاون 

ا�صتمرار العمليات عرب امليناء، مبا يف ذلك املبنى رقم 1 حيث وقع احلادث.
احلريق  �صبب  ح���ول  م��و���ص��ًع��ا  حتقيًقا  ع��ل��ي  ج��ب��ل  م��ي��ن��اء  �صلطات  وب��ا���ص��رت 
اأي تعطيل  دون  كاملعتاد  امليناء  ا�صتمرار عمليات  به مع  املحيطة  والظروف 

جلدولها الزمني.
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة تعلن تقدمي 67,438 

جرعة جددية من لقاح كوفيد- 19 
•• اأبوظبي-وام

اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 67،438 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خالل ال�صاعات ال� 24 املا�صية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى اليوم 15،795،853 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

�صخ�س.  100 لكل  جرعة   159.71
" و�صعياً  " كوفيد19-  ال��وزارة لتوفري لقاح  ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة 
للو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�صيطرة على فريو�س " كوفيد19- ".

املجل�ش الوطني الحتادي يبحث تطوير التعاون مع الربملان املالديفي 
•• اأبوظبي-وام

الوطني  املجل�س  يف  واخلارجية  والداخلية  الدفاع  �صوؤون  جلنة  رئي�س  النعيمي  را�صد  علي  الدكتور  معايل  بحث 
وتطوير  تعزيز  �صبل  املالديف،  ج��زر  جلمهورية  ال�صعب  جمل�س  رئي�س  نائبة  عبداهلل  اأيفا  معايل  مع  الحت���ادي 
الوطني  املجل�س  بني  ال��ربمل��اين  التعاون  تطوير  اآلية  اإىل  اجلانبان  وتطرق  املجل�صني.  بني  الربملانية  العالقات 
الحتادي وجمل�س ال�صعب املالديفي، والتاأكيد على اأهمية عقد اجتماعات ثنائية دورية لتبادل اخلربات، والتن�صيق 
لتوحيد املواقف والروؤى جتاه خمتلف الق�صايا يف املحافل الربملانية الدولية مبا يخدم امل�صالح امل�صركة للربملانني 
والبلدين ال�صديقني. واأكد معايل النعيمي خالل اللقاء على عمق العالقات الثنائية بني دولة الإمارات العربية 

املتحدة وجمهورية املالديف، م�صتعر�صاً خالل اللقاء اأبرز مالمح العالقات الثنائية الإماراتية املالديفية.
من جانبها اأثنت معايل اإيفا عبداهلل نائبة رئي�س الربملان املالديفي خالل اللقاء على العالقات الثنائية الوثيقة بني 
الإمارات واملالديف مو�صحة اأنها ت�صهد منوا م�صتمرا ، ترجمة حلر�س قيادتي البلدين على تو�صيع اآفاق تعاونهما 

يف خمتلف املجالت التجارية وال�صتثمارية مبا يحقق امل�صالح املتبادلة.

2021 ديرما  دبي  خال  املربمة  ال�سفقات  قيمة  دولر  مليون   156.4

هذا احلدث طوال ال�صنني املا�صية 
معربا عن �صكره جلميع امل�صاهمني 
الرئي�صيني يف القطاعني احلكومي 
جمعيات  وروؤ��������ص�������اء  واخل������ا�������س 
الأم����را�����س اجل��ل��دي��ة ال����رائ����دة يف 
واملتحدثني  وال��ع��ار���ص��ني  ال��ع��امل 
"دبي  على دعمهم القيم يف اإجناح 
الدكتور  ن��وه  جانبه  م��ن  ديرما". 
اللجنة  رئ���ي�������س  ك����ل����داري  ح�����ص��ن 

زيادة  وه��ي  الثالثة  املعر�س  اأي���ام 
مقارنة  ب��امل��ائ��ة   15 ن�صبتها  تبلغ 
بالدورة ال�صابقة ما يوؤكد اأن "دبي 
خم�ص�صا  حدثا  يعترب  ديرما" ل 
واملحا�صرين  والأط���ب���اء  ل��ل��خ��رباء 
ولكنه  ف��ح�����ص��ب  وامل��ت��خ�����ص�����ص��ني 
اأي�صا ميثل من�صة مهمة لل�صركات 
الدولية  ال��ت��ج��اري��ة  وال���ع���الم���ات 
عن  للبحث  واملحلية  والإقليمية 

ال�صوداء  وال��ه��الت  العينني  اأ�صفل 
اأو  الإج��ه��اد  ب�صبب  تتفاقم  وال��ت��ي 

التغريات يف اأمناط النوم.
تطعيم  ع��الق��ة  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 
"الفيلر"  ب������  "كوفيد-"19 
كلداري  ال��دك��ت��ور  ق��ال  التجميلي 
"كوفيد19-"  تطعيم  ت��اأث��ري  اإن 
ع��ل��ى ال���وج���ه ن�����ادر ل��ل��غ��اي��ة وغري 
يكون  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ول  اأب�����دا  ���ص��ائ��ع 

اإىل  ال��ع��امل��ي لف��ت��ا  امل�����ص��ت��وى  ذات 
�صهدته  ال������ذي  ال���ك���ب���ري  ال���ن���ج���اح 
ال��دورة الع�صرين من هذا احلدث 
العدد  احل�صور  ع��دد  جت��اوز  حيث 
من  زائ���را   27236 وبلغ  املتوقع 
معربا  ال��ع��امل  ح���ول  دول   110
�صفقات  ب������اإب������رام  ����ص���ع���ادت���ه  ع����ن 
من  اأك����ر  قيمتها  ب��ل��غ��ت  جت���اري���ة 
خالل  دولر  م��ل��ي��ون   156.4

اإىل  ديرما"  "دبي  ملوؤمتر  العلمية 
زيادة الإقبال على اإجراء العمليات 
ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة اجل��ل��دي��ة خ��ا���ص��ة يف 
ال��ف��رة ال��ت��ي ت��ل��ت ف���رة الإغ���الق 
وباء  ب�صبب  م��ف��رو���ص��ا  ك���ان  ال���ذي 
منها  املرتبطة  خا�صة  "كورونا" 
مب��ن��ط��ق��ة حت���ت ال��ع��ني ح��ي��ث كان 
امل���ر����ص���ى ي���ع���ريون ان��ت��ب��اه��ا اأك���رب 
والتجويف  الدقيقة  خلطوطهم 

الأعمال  لتنمية  ج���دي���دة  ف��ر���س 
وبناء �صراكات طويلة الأمد.

النجاح  ه���ذا  يف  الف�صل  اأن  واأك����د 
 "2021 دي���رم���ا  "دبي  ل����  امل��ب��ه��ر 
التي  الكبرية  اجلاهزية  اإىل  يعود 
ومركز  الإم����ارات  دول��ة  بها  تتمتع 
ال��ع��امل��ي يف تنظيم  ال��ت��ج��اري  دب���ي 
العاملي  امل�����ص��ت��وى  ذات  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
وال���دع���م ال��ك��ب��ري ال����ذي ح��ظ��ي به 

•• دبي-وام

خالل  املربمة  ال�صفقات  عدد  بلغ 
العاملي  دب�����ي  وم���ع���ر����س  م����وؤمت����ر 
"دبي  لأم����را�����س اجل���ل���د وال���ل���ي���زر 
اختتم  ال������ذي   "2021 دي����رم����ا 
 156.4 ال���ي���وم  دب����ي  اأع���م���ال���ة يف 

مليون دولر.
وجمع هذا احلدث العاملي ال�صنوي 
- الذي ا�صتمر ثالثة اأيام يف مركز 
حتت  واأقيم  العاملي  التجاري  دب��ي 
 - اأولويتنا''  الب�صرة  "�صحة  �صعار 
املخت�صني  والأطباء  اخلرباء  اأبرز 
والعناية  اجل���ل���دي���ة  ب����الأم����را�����س 
ب��ال��ب�����ص��رة وك���ب���ار اجل���راح���ني من 
�صقف  حت��ت  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
واحد ل�صتك�صاف اأحدث التطورات 
الطبية  والعالجات  التكنولوجية 

ملختلف اأنواع الأمرا�س اجللدية.
املدين  عبدال�صالم  الدكتور  وق��ال 
الرئي�س التنفيذي ل� "دبي ديرما" 
"اإن  القاب�صة"  "اندك�س  رئ��ي�����س 
جناح "دبي ديرما 2021" يعك�س 
الريادية  الإم�������ارات  دول����ة  م��ك��ان��ة 
امل��ث��ايل لتنظيم  امل��ك��ان  ب��اإع��ت��ب��اره��ا 
والجتماعات  واملعار�س  املوؤمترات 

القلق من انتفاخ املناطق املحقونة 
ب� "ال�فيلر" التجميلي �صببا لرف�س 
اأخذ التطعيم ..مو�صحا اأن التاأثري 
الذي من املحتمل اأن ي�صببه اللقاح 
"الفيلر"  ب�  املحقونة  املناطق  على 
هو ظهور انتفاخ طفيف يف املنطقة 
لأنه  قلق  اأي  ي�صبب  اأن  ينبغي  ول 
ي��ع��ت��رب ا���ص��ت��ج��اب��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة حيث 
املناعة  ا�صتجابة  ال��ل��ق��اح��ات  ت��ع��زز 

الطبيعية للج�صم.
وت��ن��اول��ت ج��ل�����ص��ات ال���ي���وم الأخ���ري 
 "2021 دي����رم����ا  "دبي  مل����وؤمت����ر 
الرئي�صية  امل��وا���ص��ي��ع  م��ن  ال��ع��دي��د 
مثل ا�صتخدام الذكاء ال�صطناعي 
اجللدية  الأم����را�����س  م��ع��اجل��ة  يف 
يف  واخل���الف���ات  "الفيلر"  وح��ق��ن 
م��ع��اجل��ة ال�����ص��ع��ر ب��ال��ل��ي��زر وعالج 
بالليزر وغريها  امل�صطبغة  الآفات 
الكثري من املوا�صيع ذات العالقة.

"دبي  وي��ن��ظ��م م���وؤمت���ر وم��ع��ر���س 
موؤ�ص�صة  قبل  م��ن  �صنويا  ديرما" 
امل����وؤمت����رات  ل��ت��ن��ظ��ي��م  "اندك�س" 
"اندك�س  يف  الع�صو   - وامل��ع��ار���س 
القاب�صة" بالتعاون مع الأكادميية 
اجللدية  ل����الأم����را�����س  ال���ع���رب���ي���ة 

والتجميل.

�سخبوط الطبية تفتتح خمترب الفيزيولوجيا الكهربائية للقلب 
•• اأبوظبي-وام

�صخبوط  ال�����ص��ي��خ  م��دي��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
اإط���������الق خمترب  ع�����ن  ال���ط���ب���ي���ة 
الفيزيولوجيا الكهربائية ملر�صى 
ال��ق��ل��ب ال��ت��اب��ع ل��ق�����ص��م اأم���را����س 
القلب يف مدينة ال�صيخ �صخبوط 

الطبية.
ويف اإطار املخترب اجلديد، تتكامل 
خدمات الفيزيولوجيا الكهربائية 
للقلب التي تقدمها مدينة ال�صيخ 
اخل��دم��ات يف  م��ع  الطبية  خليفة 
الطبية،  �صخبوط  ال�صيخ  مدينة 
لتوفري نهج رعاية �صاملة يف اإطار 
مبادرات الدمج الأو�صع خلدمات 

"�صحة".

التجهيزات واملوارد املتطورة على 
م�صتوى الدولة. وي�صتمل املخترب 
التنظري  ت��ق��ن��ي��ات  اأح������دث  ع��ل��ى 
ال��ف��ل��وري /ف��ل��ورو���ص��ك��وب��ي/ التي 
تقلل من التعّر�س الإ�صعاعي لدى 
اإىل حّد كبري  املر�صى والعاملني 
التنظري  اإىل دم��ج ���ص��ور  اإ���ص��اف��ة 
املخططات  م��ع  للقلب  ال��ف��ل��وري 
للفيزيولوجيا  الأب���ع���اد  ث��الث��ي��ة 
وتخطيط  ل��ل��ق��ل��ب  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
ال�صوتية.  ف��وق  ب��الأم��واج  القلب 
امل���خ���ت���رب ف���ري���ق من  وي���ع���م���ل يف 
التخ�ص�صات،  متعددي  اخل��رباء 
ي�����ص��م ث���الث���ة ا���ص��ت�����ص��اري��ني من 
حاملي �صهادات البورد الأمريكي 
الأطباء  م��ن  واث��ن��ني  وال��ك��ن��دي، 

منظومة عمل موحدة ت�صمل عدة 
من�صاآت للرعاية ال�صحية.

الفال�صي،  ع��م��ر  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
القلب  اأم�������را��������س  ا�����ص����ت���������ص����اري 
الكهربائية،  وال��ف��ي��زي��ول��وج��ي��ا 
الفيزيولوجيا  ق�����ص��م  وم����دي����ر 
مدينة  يف  ل��ل��ق��ل��ب  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
ال�����ص��ي��خ ���ص��خ��ب��وط ال��ط��ب��ي��ة : " 
ُي�����وف�����ر ل���ن���ا من�������وذج مم���ار����ص���ات 
للجمع  ثمينة  فر�صة  املجموعة 
اأنحاء  خم�تلف  يف  اخل����رباء  ب��ني 
�صبكة " �صحة " وتزويد املجتمع 
ال�صحية  ال����رع����اي����ة  ب���خ���دم���ات 

�صة. ال�صاملة واملتخ�صّ
واأ����ص���اف ال��ف��ال���ص��ي " م��ن خالل 
املحلية  اخل��������ربة  ب�����ني  اجل����م����ع 

وم���ن���ذ اإن�������ص���اء ه����ذه اخل���دم���ة يف 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية عام 
ومعاجلة  ت�صخي�س  مت   ،2005
اخلدمة  لت�صبح  امل��ر���ص��ى،  اآلف 
الأكرب والأكر �صموًل من نوعها 
يف جميع اأن��ح��اء دول��ة الإم����ارات، 
واخليار املف�صل حلالت املر�صى، 
التي  ال����وح����ي����دة  امل���ن�������ص���اأة  وه�����ي 
الفيزيولوجيا  اخ��ت��ب��ارات  جت��ري 
الكهربائية القلبية لدى الأطفال 

يف الدولة.
و���ص��ي��ع��زز دم���ج اخل���دم���ة م�صرية 
"منوذج  تطبيق  نحو  "�صحة" 
يتيح  املجموعة" الذي  ممار�صات 
ال�صريرية على  تقدمي اخلدمات 
اأيدي اأطباء متخ�ص�صني يف اإطار 

ال�����ص��ي��خ خليفة  مل��دي��ن��ة  ال��وا���ص��ع��ة 
ال���ف���ي���زي���ول���وج���ي���ا  يف  ال���ط���ب���ي���ة 
الكهربائية للقلب، وبني ال�صمعة 
مدينة  بها  تتميز  التي  املرموقة 
و"مايو  الطبية  �صخبوط  ال�صيخ 
الفر�صة  ل��ن��ا  ���ص��ت��ت��اح  كلينك"، 
ل��ت��ع��زي��ز ط��م��وح��ن��ا امل�������ص���رك يف 
تقدمي  ع�����رب  امل����ر�����ص����ى  رع�����اي�����ة 
امل�����ص��ت��وى تلبي  خ���دم���ات ع��امل��ي��ة 

احتياجات املجتمع ".
الفيزيولوجية  خم��ت��رب  ويتميز 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال���ف���ري���د يف دول����ة 
الإم�������ارات ب���وج���ود ث��الث��ة اأن����واع 
التخطيط  اأن��ظ��م��ة  م��ن  خمتلفة 
جانب  اإىل  الأب�������ع�������اد،  ث����الث����ي 
ال������وا�������ص������ع������ة من  جم����م����وع����ت����ه 

اأك���ر ع��م��ق��اً ع��ل��ى املناطق  ن��ظ��رة 
انتظام  ع�����دم  ت�����ص��ب��ب  ق����د  ال���ت���ي 
���ص��رب��ات ال��ق��ل��ب، ومُي��ك��ن حتقيق 
بالتوازي مع توفري جتربة  ذلك 
ال�������ذي يتم  ل��ل��م��ري�����س  ���ص��ل�����ص��ة 
ت��خ��دي��ره ب�����ص��ك��ل م��ع��ت��دل طوال 
م�صتيقظاً  ب��ق��ائ��ه  م���ع  ال��ع��م��ل��ي��ة 
ومرتاحاً، وبدون ال�صعور باأي اأمل 

اأو اإزعاج".
ت�صخي�س  مبجرد  اأن��ه  اإىل  ولفت 
امل�������ص���ك���ل���ة، مي���ك���ن ع���الج���ه���ا عن 
بالق�صطرة،  ال�صتئ�صال  ط��ري��ق 
وي��ت��م ذل���ك ب��و���ص��ع ق�����ص��ط��رات يف 
القلب �صمن مواقع اإ�صراتيجية 
حم����ددة، م��ع ا���ص��ت��خ��دام احل���رارة 
الراديوية  الأم��واج  العالية طاقة 

العديد  جانب  اإىل  الأخ�صائيني، 
خمترب  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ني  م�����ن 
الكهربائية  ال���ف���ي���زي���ول���وج���ي���ا 

والتقنيني وكوادر التمري�س.
و�صيوا�صل خمترب الفيزيولوجيا 
تقدمي  اجل����دي����د  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة 
الرعاية ال�صحية لأفراد املجتمع 
يف دولة الإمارات والدول املجاورة، 
ا�صطراب  م���ن  ي���ع���ان���ون  ال���ذي���ن 
�صربات القلب، وهي حالة ُتعرف 
�صربات  انتظام  عدم  با�صم  اأي�صاً 
القلب، بقدرة ت�صغيلية ت�صل اإىل 

اإجناز 700 اإجراء �صنوياً.
 "  : الفال�صي  ال��دك��ت��ور  واأ���ص��اف 
الو�صول  ال��ق�����ص��ط��رة  ل��ن��ا  ت��ت��ي��ح 
لإلقاء  القلب  داخ��ل  اإىل  املبا�صر 

طاقة  ال�������ص���دي���دة  ال���������ربودة  اأو 
التربيد لت�صكيل حاجز كهربائي 
ع��ل��ى ط���ول امل�����ص��ار ال����ذي ي�صبب 
كما  القلب،  �صربات  انتظام  عدم 
ت�����ص��م��ل ال���ط���رق الأخ�����رى لعالج 
عدم انتظام �صربات القلب؛ و�صع 
اأجهزة ُنظم القلب القابلة للزرع، 
مثل اأجهزة تنظيم �صربات القلب 

.ICD واأجهزة اإزالة الرجفان

نظمته م�صت�صفى توام اإحدى من�صاآت �صحة

موؤمتر البحث العلمي يناق�ش اأبحاثا طبية متعلقة مبر�سى كوفيد
•• العني -وام

ال�صنوي  امل������وؤمت������ر  ا����ص���ت���ع���ر����س 
اخل��ام�����س ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي الذي 
اإحدى  "توام"  م�صت�صفى  نظمته 
للخدمات  اأبوظبي  �صركة  من�صاآت 
من  ال��ع��دي��د  "�صحه"..  ال�صحية 
اأج��ري��ت يف  التي  الأب��ح��اث الطبية 
ومن  املا�صي،  العام  خ��الل  امل�صفى 
الدوائي  ال��ع��الج  ف��ع��ال��ي��ة  اأب���رزه���ا 
املناظري  ب���ا����ص���ت���خ���دام  م����ق����ارن����ة 
كوفيد19-  م���ر����ص���ى  ع�����الج  يف 
اجل����ه����از  ب����ن����زي����ف يف  امل���������ص����اب����ني 
يتعلق  اآخ���ر  وم��و���ص��وع  اله�صمي، 
عند  الكلوي  الف�صل  ن�صبة  بارتفاع 

واأمرا�س  وال��ك��ل��ى  ال���غ���دد  اأق�����ص��ام 
املفا�صل ومن اأبرزها اأهمية تقنني 
امل�صع  ب��ال��ي��ود  ال���ع���الج  ا���ص��ت��خ��دام 
�صغرية  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  اأورام  يف 
احل��ج��م، و����ص���رورة اإع�����ادة فح�س 
"الربولكتني"  احلليب  ه��رم��ون 
البدء  قبل  الأ�صخا�س  بع�س  عند 
يف ال����ع����الج ال�����دوائ�����ي، و�����ص����رورة 
التهاب  م���ر����س  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ط��رة 
وكذلك  ال��روم��ات��وي��دي،  املفا�صل 
ع���ل���ى م���ر����س ال�������ص���ك���ري وارت����ف����اع 
�صغط الدم لتقليل فر�س الإ�صابة 
باأمرا�س القلب والأوعيه الدمويه 
املر�صى  م����ن  ال���ف���ئ���ه  ه������ذه  ع���ن���د 
ملر�صى  امل�صتمرة  املتابعة  و�صرورة 

واجلهود  امل�����ص��ت��ج��دات  اآخ����ر  ع��ل��ى 
ممتازة  فر�صة  وي�صكل  البحثية، 
يف  وال��ت��ع��اون  للم�صاركة  ل��الأط��ب��اء 
ال��ع��ل��م��ي��ة، ون�صر  جم���ال الب���ح���اث 
العلمية  ال���ت���و����ص���ي���ات  وت����������داول 
الأمرا�س  ع��الج  ب��ه��دف  احل��دي��ث��ة 

املتعلقة بالطب الباطني.
الربوفي�صور  اأب������دى  ج��ان��ب��ه  م���ن 
الطب  كلية  عميد  الكعبي  جمعة 
يف ج���ام���ع���ة الإم����������ارات ب���الإن���اب���ة، 
اإعجابه مب�صتوى الأبحاث املقدمة 
املثمر  بالتعاون  م�صيداً  للموؤمتر، 
بجامعة  الب�صري  الطب  كلية  بني 
الإم����������ارات، وم�����ص��ت�����ص��ف��ى ت�����وام يف 

م�صاريع البحث العلمي.

يف املجالت املخت�صة.
وق���������دم الأط��������ب��������اء امل����ق����ي����م����ني يف 
من  ال���ع���دي���د  "توام"  م�����ص��ت�����ص��ف��ى 
الأب���ح���اث ل��ل��م��وؤمت��ر، وذل����ك حتت 
الإ�صت�صارين مما  اإ�صراف عدد من 
ي�����ص��ه��م يف اك��ت�����ص��اب��ه��م اخل�����ربة يف 
اإجراء البحوث ون�صرها يف املجالت 

الطبية العاملية.
تكرمي  مت  امل������وؤمت������ر  خ����ت����ام  ويف 
الأوىل  الأرب��ع��ة  باملراكز  الفائزين 
للموؤمتر  امل����ق����دم����ة  ل����الأب����ح����اث 
ولبقية  ل��ه��م  متمنني  ال��ع��ام،  ه���ذا 
يف  م�صريتهم  موا�صلة  الباحثني 
يف  اأبحاثهم  ون�صر  العلمي  البحث 
كما  املتخ�ص�صه،  الطبيه  املجالت 

ال��ك��ل��ى عند  بع�س م��ر���ص��ى زراع����ة 
ال�صابه بفريو�س كوفيد19-.

الدرا�صات  اإح��دى  نتائج  واأظ��ه��رت 
امل�صتوى  ارتفاع  للموؤمتر،  املقدمة 
املعريف للعاملني يف القطاع ال�صحي 
من غري الأطباء واملمر�صني فيما 
يتعلق بطبيعة وطرق الوقايه من 
يدل  مم���ا  كوفيد19-،  ف���ريو����س 
من  املبذوله  اجلهود  فعالية  على 
خم��ت��ل��ف اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ه يف 

توعية اأفراد املجتمع بهذا الوباء.
الدهماين  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  واأك�����د 
ا����ص���ت�������ص���اري ال����غ����دد ال�������ص���م���اء يف 
اللجنة  ورئ��ي�����س  ت����وام،  م�صت�صفى 
املنظمة اأهمية املوؤمتر الذي يركز 

مما  احلمل  اأثناء  احلمراء  الذئبه 
للجنني  ايجابيه  نتائج  اإىل  ي��وؤدي 
والأم، وكذلك احلاجة اإىل املتابعة 
للمر�صى  وال���دق���ي���ق���ة  ال���دائ���م���ة 
الذين خ�صعوا لزراعة الكلى بغاية 
اأمرا�س  لأي���ة  الباكر  الت�صخي�س 
تعري�س  ����ص���اأن���ه���ا  م����ن  ي���ك���ون  ق����د 
التاأخري  ح��ال  يف  للخطر  املري�س 

يف اكت�صافها.
بعنوان  حما�صرة  امل��وؤمت��ر  وتخلل 
مت  العلمي"  ال��ب��ح��ث  اأه���م���ي���ة   "
باملعلومات  الأط���ب���اء  ت��زوي��د  فيها 
واملطلوبة  امل���ت���ب���ع���ة  وال����ق����وان����ني 
ثم  وم��ن  العلمي  بالبحث  للقيام 
التوجيهات الالزمة للن�صر العلمي 

�صعبان  اأح����م����د  ال����دك����ت����ور  واأك�������د 
ا����ص���ت�������ص���اري اأم�����را������س ال��ك��ل��ي��ة يف 
رئي�س  ون���ائ���ب  ت������وام،  م�����ص��ت�����ص��ف��ى 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��وؤمت��ر.. اأن 
امل���������ص����ارك����ني اط����ل����ع����وا ع���ل���ى اآخ�����ر 
الأب���ح���اث ال��ت��ي اأج��ري��ت يف الطب 
ال��ب��اط��ن��ي، وم���واك���ب���ة الأط����ب����اء يف 
ال�صحيه  م�صت�صفى توام لالأو�صاع 
من   3 واأن  خ���ا����ص���ة  ال����راه����ن����ة، 
كانت  للموؤمتر  املقدمه  الأب��ح��اث 

متعلقه بوباء كوفيد – 19.
ال�صنوي  امل������وؤمت������ر  خ�������الل  ومت 
اخل��ام�����س ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي الذي 
نظمته م�صت�صفى "توام" ا�صتعرا�س 
املقدمة من  الأب��ح��اث  العديد من 

�صهادات  امل�����ص��ارك��ني  ك���ل  م��ن��ح  مت 
ت��دري��ب��ي��ة م��ع��ت��م��دة ب��ال��ت��ع��اون مع 
دائ�����رة ال�����ص��ح��ة يف اأب���وظ���ب���ي، عن 
خالل  التدريبية  امل�صاركة  �صاعات 

املوؤمتر.
املدير  امل����وؤمت����ر،  ج��ل�����ص��ات  ح�����ص��ر 
"توام"،  مل�����ص��ت�����ص��ف��ى  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
جامعة  يف  ال���ط���ب  ك��ل��ي��ة  وع��م��ي��د 
مدير  و  ب�����الإن�����اب�����ة،  الإم�������������ارات 
اخل��دم��ات امل�����ص��ان��دة، وم��دي��ر ق�صم 
اأطباء  م���ن  وال���ع���دي���د  ال��ب��اط��ن��ي��ة، 
الهيئة  واأع�����ص��اء  الباطني،  الطب 
التمري�صية والفنيني العاملني يف 
جمال اخلدمات امل�صاندة وغريهم 

من الأطباء املقيمني.
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العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/مور  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN حللول املحا�صبه  رخ�صة رقم:2524854 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/لوفرز  بان  التنمية القت�صادية  دائ���رة  تعلن 

CN للحلويات  رخ�صة رقم:2915621 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صاليمار 

CN للعطور   رخ�صة رقم:2513963 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/عبق  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN القهوة   رخ�صة رقم:3916733 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املجموعة امللكية اخلا�صة للتجارة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1020041 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الركي 

للمطابخ
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2898559 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ذا  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صوفت مود لالك�ص�صوارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2947457 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/دل�صز  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فورايفر للوجبات اخلفيفه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2831479 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/كازا  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

عربي للمواد الغذائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2894262 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإعــــــــــالن
ال�صاءة  ال�ص�����ادة/م�صعل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة 
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1353437 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 ا�صافة �صلطان حممد �صيد علي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف عمر مزاحم �صعيد مزاحم

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإعــــــــــالن
فينتا�صي  ال�ص�����ادة/ور�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�صليح ال�صيارات 
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:2509239 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 ا�صافة احمد عبداهلل �صامل عبداهلل ال�صعيدي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف احمد عبداهلل �صامل عبداهلل ال�صعيدي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإعــــــــــالن
لالزياء  ال�ص�����ادة/كري�صتا  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م 
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:2764536 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 ا�صافة خليفه علي النوبي �صعيد %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف حممد حم�صن عبداهلل احلامد الها�صمي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:كورني�س المارات لال�صت�صارات ذ.م.م
بناية   ، ال�صاعه  برج   - النجدة  �صارع   ، ابوظبي  ال�صركة:جزيرة  عنوان 

�صعيد حربو�س حممد ال�صويدي
CN 1369585 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/اكتيف دايريكتوري للتدقيق - �صركة ال�صخ�س   2
الواحد ذ.م.م ، كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/6/27 وذلك 
بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 

تاريخ التعديل:2021/7/8 كاتب العدل بالرقم:2150009977 
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�صفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:كا�صتيلي اخلليج لتجارة املفرو�صات ذ.م.م
عنوان ال�صركة:�صرق 1 - ط 18 - وحدة املالك/موزة عبداهلل �صالح - 

ق  - اأبوظبي   C26
CN 2372845 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/الحتاد للمحا�صبة واملراجعة ذ.م.م ، كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/6/30 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150010444 
تاريخ التعديل:2021/7/8

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�صفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
وكر  التجاري:�صركة  بال�صم   CN رقم:1112946 
تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  الطارات  لبيع  ال�صاهني 

الرخ�صة واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
CN بال�صم التجاري:موؤ�ص�صة هادي  رقم:1115460 
تعديل  طلب  بالغاء   ، القرطا�صية  الهدايا  لتجارة 

الرخ�صة واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

ال�صم التجاري:اأمانة بر�صتيج للعقارات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
0.10 مبنى ال�صيخ حامد احمد  عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي غرب 

بن حامد واخرين
CN 2723697 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/مكتب ال�صرق الو�صط لتدقيق احل�صابات ،   2
كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/7/1 وذلك بناء على قرار 
حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/7/8 بالرقم:2105018082 
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�صفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/األفا  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صت�صارية خلدمات املوارد الب�صرية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3860527 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/خالد  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املن�صوري للنقليات العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1018467 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال 3 العقارية 

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:3884008 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 ا�صافة حمدان حمد �صيف حممد ال�صام�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف نا�صر حمد �صيف حممد ال�صام�صي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
مركز مليحة الأثري يطلق جتربة مراقبة النجوم املتنقلة 

•• ال�صارقة-وام

اأطلق مركز مليحة الأثري - الوجهة ال�صياحية والرفيهية الرائدة التابعة لهيئة ال�صارقة لال�صتثمار 
يف  بها  وال�صتمتاع  النجوم  ملراقبة  ح�صرية  جل�صات  لتنظيم  جديدة  جتربة  "�صروق"..  والتطوير 
متطورة  فلكية  مناظري  اجلديدة  املتنقلة"  النجوم  مراقبة  "جتربة  وت�صتخدم  املختارة.  مواقعهم 
وعالية الدقة مب�صاعدة خبري فلكي متخ�ص�س وتقوم باإح�صار هذه التجربة كاملًة اإىل املوقع الذي 
علم  وع�صاق  الطبيعة  ملحبي  بامتياز  وفريدة  ا�صتثنائية  الفعالية  هذه  و�صتكون  ال�صيوف.  يختاره 
الفلك الذين يرغبون يف م�صاهدة اأ�صرار ال�صماء ليال وهي جتربة جتمع بني املتعة والتعليم وتقدم 

فائدة علمية لن ين�صاها ال�صغار.
التقيد  الهيئة  "�صروق" ت�صمن  اأول��وي��ات  راأ���س  على  العامة  ال�صحة  ال�صالمة  و�صع  ا�صتمرار  وم��ع 
الكامل بالتدابري والإجراءات الوقائية ل�صمان اأعلى م�صتويات احلماية لل�صيوف واملوظفني مبا يف 

ذلك اللتزام ب�صيا�صة التباعد اجل�صدي خالل جل�صات مراقبة النجوم.

خريية ال�سارقة ت�سع حجر الأ�سا�ش ل� 4 م�ساريع جديدة يف طاجيك�ستان
•• ال�صارقة -وام

اخلريية  ال�صارقة  جمعية  و�صعت 
م�صاريع  لأرب���ع���ة  الأ����ص���ا����س  ح��ج��ر 
طاجكي�صتان  جمهورية  يف  خريية 
تعليمية  م���دار����س  ث����الث  ت�����ص��م��ل 

وم�صتو�صفا طبيا.
جاء ذلك خالل زيارة ميدانية قام 
برئا�صة  موؤخرا  اجلمعية  وفد  بها 
الطنيجي  القاب�س  حممد  �صالح 
وحممد  الإدارة  جم��ل�����س  ع�����ص��و 
حمدان الزري مدير اإدارة امل�صاريع 
وال��ك��ف��الت واإ���ص��ح��اق ي��و���ص��ف من 
الوفد  اإط��ل��ع  حيث  امل�صاريع  اإدارة 

ق��رى وم��ن��اط��ق متفرقة من  ع��دة 
الزيارة  البالد كما ت�صمنت  اأنحاء 
تفقد م�صروع بيوت الفقراء الذي 
يف  �صابق  وق��ت  يف  اجلمعية  نفذته 
خطالن  مبحافظة  دنغره  مدينة 
ومت اللتقاء بال�صكان الذين عربوا 
عن امتنانهم و�صكرهم للجمعية ملا 
مت تقدميه وتوفريه لهم من بيوت 
اآمنة. واأعرب الزري عن �صكره اإىل 
لإ�صهاماتهم  واملتربعني  املح�صنني 
يف تنفيذ هذه امل�صاريع والتي اأفادت 
البالد وحققت ل�صكان املناق املنفذة 
واملعي�صة  احلياة  لها  واملجاورة  بها 
اإىل  بال�صكر  ت��وج��ه  ك��م��ا  ال��ك��رمي��ة 

املناطق  ل�����ص��ك��ان  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة 
املنفذة بها والتعرف على  والقرى 
امل�صاريع  يف  الإجن���از  ون�صبة  حجم 

التي ل تزال قيد التنفيذ.
ارتكز  ال��زي��ارة  برنامج  اأن  واأو���ص��ح 
ب�صكل رئي�صي على اإطالق امل�صاريع 
اجل����دي����دة ح��ي��ث مت و����ص���ع حجر 
تعليمية  م��دار���س  لثالث  الأ�صا�س 
املقرر  "املح�صنون"  مدر�صة  وه��ي 
مبحافظة  اأب��اد  نيو  بقرية  بناوؤها 
خطالن ومدر�صة "الريح املر�صلة" 
ح�صاب  م�����ن  اإن���������ص����اوؤه����ا  امل�����ق�����رر 
املر�صلة  ال��ري��ح  ب��رن��ام��ج  م��ت��ربع��ي 
���ص��ه��ر رم�صان  ٌي��ب��ث خ���الل  ال����ذي 

على �صري العمل بامل�صاريع الأخرى 
اجلاري تنفيذها.

وق���ال حم��م��د ح��م��دان ال����زري اإنه 
امل��ت��ب��ع يف اجلمعية  ب��ال��ن��ه��ج  ع��م��ال 
�صقر  ال�صيخ  لتوجيهات  وتنفيذا 
رئي�س  ال���ق���ا����ص���م���ي  حم����م����د  ب�����ن 
اإج�����راء  مت  ف��ق��د  الإدارة  جم��ل�����س 
جمهورية  اإىل  م��ي��دان��ي��ة  زي������ارة 
طاجيك�صتان �صمن خطة الزيارات 
املنفذة  امل�����ص��اري��ع  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 
والتاأكد من مدى انتظام ال�صركات 
املنفذة يف اإجراء ال�صيانة الدورية 
لها ب�صكل متوا�صل مبا يعمل على 
توفري  يف  امل�صاريع  ه��ذه  ا�صتدامة 

املبارك بالتعاون مع هيئة ال�صارقة 
والتلفزيون وو�صع حجر  لالإذاعة 
املزمع  "اأقراأ"  مل��در���ص��ة  الأ���ص��ا���س 
اإن�������ص���اوؤه���ا ب���ق���ري���ة ت��ن��اب��ج��ي كما 
ت�صمنت الزيارة و�صع حجر اأ�صا�س 
الطبي"  "ال�صحابة  م�صتو�صف 
ال�صحية  الرعاية  �صيوفر  وال���ذي 
ل�صكان قرية "جول ريز" واملناطق 

املجاورة.
بعمل  ق���ام  ال���وف���د  اأن  اىل  واأ����ص���ار 
م�������ص���ح ����ص���ام���ل ل����ع����دد ك���ب���ري من 
جمهورية  داخ��ل  املنفذة  امل�صاريع 
�صري  ع��ل��ى  واط���م���اأن  طاجكي�صتان 
العمل وك��ف��اءة الآب���ار امل��وج��ودة يف 

يف تقدمي الدرا�صات والتقارير عن 
لالأعمال  احتياجا  الأك��ر  امل��واق��ع 

اخلريية  ط��اج��ك��ي�����ص��ت��ان  ج��م��ع��ي��ة 
ع��ل��ى م��ا ب��ذل��وه م��ن ج��ه��ود كبرية 

يف  �صاهم  مم��ا  اخل��ريي��ة  وامل�صاريع 
تو�صيل امل�صاعدات مل�صتحقيها.

�سرطة ال�سارقة تطلق من�ستها التوعوية »ملتزمون يا وطن .. املخدرات اآفة«
•• ال�صارقة -وام

ال��ع��ام��ة ل�صرطة  ال��ق��ي��ادة  اأط��ل��ق��ت 
التوعوية  من�صتها  اأم�س  ال�صارقة 
املخدرات   .. وط���ن  ي��ا  )م��ل��ت��زم��ون 
الزاهية  ���ص��ن��ر  ���ص��ي��ت��ي  يف  اآف������ة( 
بهدف  اأي���ام   5 وت�صتمر  بال�صارقة 
تقدمي التوعية للزوار من خمتلف 
ال�صرائح خا�صة فئة ال�صباب حول 
خماطر املخدرات واآثارها ال�صلبية 
واملجتمع  والأ�����ص����رة  ال���ف���رد  ع��ل��ى 
تعزيز  ب���������ص����رورة  م��ن��ه��ا  اإمي�����ان�����اً 
التوا�صل املبا�صر  مع اأفراد املجتمع 

ونقل املعرفة اإليهم.
�صعادة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اف��ت��ت��اح  ح�����ص��ر 

تت�صمن  امل���ن�������ص���ة  اأن  ال�������ص���ارق���ة 
واقع  منهما  ك��ل  ي��ح��اك��ي  مم��ري��ن 
احل��ي��اة ال��ت��ي ي��خ��ت��اره��ا ال��ف��رد اإما 
والإدمان"  ال�صر  "ممر  يختار  اأن 
فيقع فري�صة للمخدرات ويعي�س يف 
حالة �صراع داخلي مع نف�صه حتت 
ال�����ص��وء فيجرونه  اأ���ص��دق��اء  ت��اأث��ري 
تعاطي  اأو  ب��ت��ج��رب��ة  ال��ه��اوي��ة  اإىل 
احلبوب املخدرة من باب  الف�صول 
�صرح  ال�صر" على  "ممر   ويت�صمن 
املخدرات  باأ�صرار  ال��واق��ع  يحاكي 
وج�صدية  ن��ف�����ص��ي��ة  اأم����را�����س  م���ن 
م���ن خ���الل م����واد ف��ل��م��ي��ة توعوية 
تعبريية  وجم�����ص��م��ات  ور����ص���وم���ات 
ل����واق����ع ط����ري����ق الإدم�����������ان ال����ذي 

اأروق��ة املن�صة م�صتمعا  ال�صارقة يف 
التوعوية  اخل��دم��ات  ح���ول  ل�����ص��رح 
للزوار  ت��ق��دم  ال��ت��ي  امل��وج��ودة فيها 
املخدرة  امل���واد  م��ن  الوقاية  و�صبل 
وتوعيتهم  ال��ع��ق��ل��ي��ة  وامل�����وؤث�����رات 
والعواقب  امل�����خ�����درات  مب���خ���اط���ر 
طريق  يف  تقف  ال��ت��ي  بها  املرتبة 
واآمنة  و حياة  �صليمة  بيئة  حتقيق 
اللواء  ���ص��ع��ادة  واأك�����د  ل��ل��م��ج��ت��م��ع. 
ال�صارقة  �صرطة  حر�س  ال�صام�صي 
الفعاليات  يف  امل�صاركة  يف  امل�صتمر 
العاملي  كاليوم  العاملية  والأن�صطة 
اليوم  ل��ه��ذا  مل��ا  امل���خ���درات  ملكافحة 
ووقاية  ت��وع��وي��ة  يف  مهم  دور  م��ن 

املجتمع من براثن املخدرات.

..اعملوا ما ترونه مفيداً و�صاحلاً 
للوطن من اأجل حتقيق املزيد من 
النمو والزدهار ..اإىل جانب املواد 
واملج�صمات  ال��ت��وع��وي��ة  الفيلمية 
ال�صليمة  احل����ي����اة  ت���و����ص���ح  ال���ت���ي 
الطبيعية وامل�صتقبل امل�صرق جليل 
منا�صب  اإىل  وو���ص��ول��ه  ال�����ص��ب��اب 
يت�صمن  ..ك����م����ا  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��ف��ع 
مم���ر اخل����ري ل��وح��ة ك��ب��رية للعبة 
الأ�صرة  اإىل  ترمز   "Puzzle"
املتما�صكة ي�صارك يف تركيبها زوار 
ال�صورة  م��الم��ح  ل��ت��ك��م��ل  امل��ن�����ص��ة 
لأ���ص��رة ب��ع��ي��دة ع��ن ح��ي��اة الإدم����ان 

وخالية من املخدرات.
اإىل  امل�����ق�����دم اخل�����م�����ريي  واأ�������ص������ار 

ال�صام�صي  ال�����زري  ���ص��ي��ف  ال���ل���واء 
والعميد عارف ال�صريف مدير عام 
املوارد  واخلدمات امل�صاندة وحممد 
الري�س مدير الزاهية �صيتي �صنر 
ال�صركال  ح��اج��ي  اأح��م��د  والعميد 
ال�صرطية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع���ام  م��دي��ر 
الناعور  اأح���م���د  دك���ت���ور  وال��ع��م��ي��د 
املركزية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع�����ام  م���دي���ر 
خمي�س  حممد  والعميد  الدكتور 
اأكادميية  ع�����ام  م���دي���ر  ال��ع��ث��م��ن��ي 
عارف  والعميد  ال�صرطية  العلوم 
الإع����الم  اإدارة  م��دي��ر  ه��دي��ب  ب���ن 
اإىل جانب عدد  العامة  والعالقات 

من مديري الدارات.
�صرطة  ق����ائ����د  �����ص����ع����ادة   وجت��������ول 

للمدمن  الأ���ص��ري  التفكك  ي�صبب 
اجلرائم  اإرت��ك��اب  اإىل  يجره  قد  اأو 
باملوت  اأو  لل�صجن  نف�صه  وتعري�س 

اإن ا�صتمر يف طريق الإدمان.
"ممر  امل����م����ر الآخ����������ر ف����ه����و  ام�������ا 
اخلري" الذي يحاكي واقع احلياة 
املعافى  ال�صليم  لل�صخ�س  امل��زه��رة 
متما�صكة  ب���اأ����ص���رة  ب���ا����ص���ت���ق���راره 
يت�صمن  اإذ  للمجتمع  وم��ن��ف��ع��ت��ه 
الر�صيدة  للحكومة  مقولت  املمر 
ال�صيخ  ل���ه  امل��غ��ف��ور  م��ن��ه��ا م��ق��ول��ة 
"طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د 
اأب��ن��ائ��ي من  اهلل ثراه" اح����ذروا ي��ا 
التيارات امل�صمومة التي تاأتيكم من 
اخلارج ول تقربوها ول تعملوا بها 

واأو�صح املقدم ماجد الع�صم مدير 
ب�صرطة  امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة 
قيمة  املبادرة  هذه  حتمل  ال�صارقة 
هامة جتاه املجتمع وج��اءت لبيان 
الواقع الذي مير به الفرد حينما 
امل�����خ�����درات حيث  ب����راث����ن  ي���ق���ع يف 
يكمن دورنا كجهات اأمنية حتافظ 
على اأمن هذا املجتمع وا�صتقراراه 
يف توعية الأفراد وتو�صيح الطريق 
ال�������ص���وي ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل الإي���ج���اب���ي 
وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل وال����رج����وع اإىل 

الطريق يف حالة واجهتهم الآفة.
واأو����ص���ح امل��ق��دم حم��م��د اخلمريي 
والرعاية  ال��ت��وع��ي��ة  ف����رع  م���دي���ر 
ب�صرطة  مكافحة  ب���اإدارة  الالحقة 

تبذلها  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية  اجل����ه����ود 
اأفراد  توعية  يف  ال�����ص��ارق��ة  �صرطة 
امل���ج���ت���م���ع مب����خ����اط����ر امل�����خ�����درات 
ل���ص��ي��م��ا ال�����ص��ب��اب ب��و���ص��ف��ه��م من 
خالل  من  ا�صتهدافا  الفئات  اأك��ر 
املجتمعية  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات  تنظيمها 
واأ�صرارها  مبخاطرها  للتعريف 
املجتمع  اأف���راد  حاثاً  املجتمع  على 
الأمنية  اجل��ه��ات  م��ع  التعاون  اإىل 
�صلبية  �صلوكيات  اأي  ر�صد  يف حال 
الزاهية  زوار  وداعياً  عليهم  تطراأ 
املعلومات  م����ن  ال����ص���ت���ف���ادة  اإىل 
ال��ق��ي��م��ة ال���ت���ي ي��ت��م ع��ر���ص��ه��ا عرب 
من�صة �صرطة ال�صارقة خالل هذه 

الفرة.

ال�سارقة �سديقة للطفل يعر�ش جتربة الإمارة يف تعزيز حقوق الأطفال يف املوؤمتر العاملي Play باململكة املتحدة

توؤكد حق اللعب من خالل اإطالق 
حملة حق الطفل يف اللعب" �صمن 
املوؤمتر،  من  الأول  اليوم  فعاليات 
الغزال:  ح�����ص��ة  ال���دك���ت���ورة  ق��ال��ت 
بتعزيز  ال�����ص��ارق��ة  اإم����ارة  "جنحت 
الطفل  ح��ق��وق  جم��ال  يف  خرباتها 
وحمفزة  اآم����ن����ة  ب���ي���ئ���ة  وب���ت���وف���ري 
مواهبهم  تنمية  على  مل�صاعدتهم 
واأ�صافت:  باإمكاناتهم".  والرتقاء 
اأ����ص���ح���اب  امل�����وؤمت�����ر  ه������ذا  "جمع 
امل�صلحة العامليني يف جمال حقوق 
الطفل ملناق�صة جتاربهم يف اجلانب 
اللعب،  يف  ال��ط��ف��ل  ب��ح��ق  امل��ت��ع��ل��ق 
اأزمة كورونا  وب�صكل خا�س يف ظل 
وما رافقها من حتديات، ووفر لنا 
ال�صارقة �صديقة للطفل  يف مكتب 
من�صة لعر�س جهودنا واإجنازاتنا، 
من  لال�صتفادة  نف�صه  ال��وق��ت  ويف 
م���ن���اه���ج���ك���م وخ����ربات����ك����م يف ه���ذا 

حيث   ،2018 ع���ام  م��ن��ذ  املنطقة 
ق���دم���ت ال���دك���ت���ورة ال����غ����زال روؤي����ة 
التي  ال�صاملة  التنموية  ال�صارقة 
م�صرق  م�صتقبل  ل�����ص��م��ان  ت�صعى 

وم�صتدام لالأطفال والنا�صئة.
الغزال  ح�صة  ال��دك��ت��ورة  وت��وق��ف��ت 
"حق  حملة  عند  اجلل�صات  خ��الل 
اأطلقها  ال��ت��ي  اللعب"  يف  ال��ط��ف��ل 
ال�صارقة �صديقة للطفل يف  مكتب 
بيوم  اح��ت��ف��اًء  املا�صي  م��ار���س   15
م�صابقة  ع��رب  الإم����ارات����ي  ال��ط��ف��ل 
من�صات  على  افرا�صية  تفاعلّية 
التوا�صل الجتماعي بهدف تثقيف 
اجل��م��ه��ور ح���ول اأه��م��ي��ة ال��ل��ع��ب يف 
اأنه  اإىل  اأزم��ة ك��ورون��ا، م�صرية  ظل 
و16  م��در���ص��ة   114 فيها  ���ص��ارك 
حكومية،  موؤ�ص�صة  و40  ح�صانة 
واأكر من 200 طفل. ويف جل�صة 
بعنوان "مدينة ال�صارقة الإماراتية 

اأن نوا�صل العمل  املجال، وي�صعدنا 
حياة  لتح�صني  امل�صرك  والتعاون 
ومتكينهم  وال��ن��ا���ص��ئ��ة،  الأط����ف����ال 
اأكمل  ب���دوره���م ع��ل��ى  ال��ق��ي��ام  م���ن 
فاعلني  كاأع�صاء  امل�صتقبل  يف  وجه 

ومنتجني يف جمتمعاتهم".
من  نخبة  ح�صور  احل���دث  و�صهد 
احلكومي  ال��ق��ط��اع  م���ن  اخل�����رباء 
واخلا�س والأكادميي الذين �صاركوا 
ال�صيا�صات  وو����ص���ع  ال���ب���ح���وث  يف 
اللعب  ممار�صات  لت�صهيل  الرامية 
امل���خ���ت���ل���ف���ة، ح���ي���ث ت����ن����اول����وا اأب�����رز 
الأطفال  ب��ح��ق  املتعلقة  ال��ق�����ص��اي��ا 
و�صاركوا  ال���ل���ع���ب،  يف  وال��ي��اف��ع��ني 
اأح���������دث ال�����درا������ص�����ات والأب�����ح�����اث 
العامة  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  وا����ص���ت���ج���اب���ات 
املمار�صات  ع��ن  الأم��ث��ل��ة  اأب����رز  م��ع 

ال�صحيحة يف هذا املجال.
تعزيز  ���ص��ب��ل  امل�������ص���ارك���ون  ون��اق�����س 

•• ال�صارقة-الفجر:

�صديقة  ال�����ص��ارق��ة  "مكتب  ���ص��ارك 
الأعلى  للمجل�س  التابع  للطفل"، 
ل�صوؤون الأ�صرة، يف فعاليات الدورة 
 Play"" م����وؤمت����ر  م����ن  الأوىل 
الذي  ال��ع��امل��ي  امل���وؤمت���ر   ،2021
ت�صت�صيفه اململكة املتحدة، ويتناول 
ا�صتعر�س  ح��ي��ث  وال��ل��ع��ب،  ال��ط��ف��ل 
ال�صارقة  اإم��������ارة  جت������ارب  امل���ك���ت���ب 
الناجحة ومبادراتها الرائدة لدعم 
اللعب،  يف  ال��ط��ف��ل  ح���ق  وت���ع���زي���ز 
وب�صكل خا�س يف ظل اأزمة فريو�س 

كورونا )كوفيد – 19(.
م�صاركته  خ�����الل  امل���ك���ت���ب  وق������دم 
ع��ن بعد يف امل��وؤمت��ر ال���ذي عقد يف 
 8  –  7 ي��وم��ي  برمنغهام  جامعة 
الأن�صطة  لأب��رز  ا�صتعرا�صاً  يوليو، 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ن��ظ��م��ه��ا �صمن 
اللعب"  يف  ال��ط��ف��ل  "حق  ح��م��ل��ة 
الطفل  بيوم  احتفاًء  اأطلقها  التي 
الإم����������ارات����������ي، وك���������ص����ف ال�����روؤي�����ة 
الإمارة  تتبناها  التي  والتوجهات 
اأم���ام جمهورعاملي  الأط��ف��ال  جت��اه 
واجلهات  وامل��ه��ن��ي��ني  ال����ق����ادة  م���ن 
الطفل  تنمية  جم��ال  يف  املخت�صة 

من خمتلف بلدان العامل.
وا�صت�صافت اجلل�صات العامة ملوؤمتر 
"Play" 2021 الدكتورة ح�صة 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال���غ���زال،  خ��ل��ف��ان 
ملكتب ال�صارقة �صديقة للطفل، يف 
لقاء مع جمموعة من املتخ�ص�صني 
ع����ن رحلة  ل��ل��ح��دي��ث  واخل���������رباء، 
�صديقة  م���دي���ن���ة  ك�������اأول  الإم���������ارة 
الأمم  منظمة  بها  تعرف  للطفل 
"اليوني�صف" يف  للطفولة  املتحدة 

ال���ع���امل���ي حول  ج�������دول الأع�����م�����ال 
ال�صديقة  الأحياء والبلدان واملدن 
اللعب  اأم��اك��ن  ت�صم  ال��ت��ي  للطفل 
املخ�ص�صة لالأطفال، �صمن الإطار 
الطفل  حقوق  لتفاقية  امل�صرك 
التي اأطلقتها منظمة الأمم املتحدة 
العام  وال��ت��ع��ل��ي��ق   ،1989 ع���ام  يف 
حقوق  للجنة   )2013(  17 رقم 
املتحدة  ل�����الأمم  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ط��ف��ل 
ب�صاأن حق الطفل يف الراحة ووقت 
واأن�صطة  الأل��ع��اب  وم��زاول��ة  الفراغ 
ال���ص��ت��ج��م��ام، وامل�����ص��ارك��ة يف احلياة 
الثقافية والفنون )املادة 31(، مع 
التي  التحديات  م��واج��ه��ة  م��راع��اة 

خّلفتها اأزمة كورونا.
ال�صارقة  م��ك��ت��ب  اأن  اإىل  ي�������ص���ار 
اأط����ل����ق حملة  ل��ل��ط��ف��ل،  ���ص��دي��ق��ة 
اللعب" يف اجلناح  الطفل يف  "حق 
فعاليات  �صمن  للمكتب  التفاعلي 
"مهرجان  م����ن  ال�12  ال���������دورة 
ال�صارقة القرائي لالأطفال" الذي 
اأقيم يف مايو املا�صي، بهدف تعزيز 
وعي الزوار باأهمية اللعب باعتباره 
اأب��رز احتياجات الطفل  واح��داً من 
اللتزام  ي��ح��ق��ق  مب���ا  الأ���ص��ا���ص��ي��ة، 
اتفاقية  عليها  ن�صت  التي  بالبنود 
ال���ط���ف���ل، وق����ان����ون حقوق  ح���ق���وق 
الإم����ارات )قانون  دول��ة  الطفل يف 
مقطع  املكتب  اأط��ل��ق  كما  ودمي���ة(، 
املخ�ص�صة  الأم��اك��ن  لأب���رز  فيديو 
لالأطفال يف الإمارة ح�صد ماليني 
امل�صاهدات، يف حني �صهدت امل�صابقة 
التوا�صل  من�صة  ع��ل��ى  التفاعلية 
م�صاركة  "اإن�صتغرام"  الجتماعي 
 1500 ب��اأك��ر م��ن  ك��ب��رية متثلت 

ق�صة.

اأكادميية راأ�ش اخليمة حتقق نتائج اأعلى من 
متو�سط املعدل العاملي يف البكالوريا الدولية

•• راأ�س اخليمة-وام

الدولية  البكالوريا  طالب  حافظ 
يف اأك���ادمي���ي���ة راأ������س اخل��ي��م��ة على 
النجاح للعام الرابع مبعدل جناح 
اأعلى  %100ودرجات  ب��ن�����ص��ب��ة 
من املتو�صط العاملي يف نتائج هذا 

العام.
وح����ق����ق ط������الب ال�������ص���ف ال���ث���اين 
اخليمة  راأ�����س  اأك��ادمي��ي��ة  يف  ع�صر 
يف  مم��ت��ازة  ن��ت��ائ��ج   "RAKA"
الدولية  البكالوريا  دبلوم  برنامج 
العام مبتو�صط  لهذا   "IBDP"
كحد   45 م����ن   34.7 درج�������ات 
اأق�����ص��ى، وه��ذا اأع��ل��ى م��ن متو�صط 

الدرجة العاملية البالغ 33.2.
 ".. راأ�س اخليمة  اأكادميية  وقالت 
من   30% اأن  نعلن  اأن  ي�صعدنا 
واأعلى  درج��ة   40 حققوا  طالبنا 
الطالب يف  %من   18 ب�  مقارنة 
ويعترب هذا  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع 
ه���و امل�����ص��ت��وى ال��ع��امل��ي ل��ل��ق��ب��ول يف 
العامل، مثل  النخبة يف  اجلامعات 
وهارفارد  واأك�����ص��ف��ورد  ك��ام��ربي��دج، 
ان نعلن  ن����وّد  ك��م��ا  و���ص��ت��ان��ف��ورد.. 
ال���ط���ال���ب���ة احل���ا����ص���ل���ة على  ع�����ن 
راأ�س  اأكادميية  يف  ال��درج��ات  اأعلى 
التي  ���ص��م��رة،  اأب���و  تيا  ه��ي  اخليمة 

يجعلها  مم��ا  درج����ة،   44 �صجلت 
5? من الطالب يف  اأف�صل  �صمن 
جميع اأنحاء العامل". وقال مدير 
 " واي��ت..  بانري  اإدوارد  املدر�صة، 
باإجنازات  للغاية  ف��خ��ورون  نحن 
البكالوريا  دب����ل����وم  يف  ط���الب���ن���ا 
اأف�صل  هو  هذا   .2021 الدولية 
عام لنا على الإط��الق، حيث حقق 
 100% ب��ن�����ص��ب��ة  م���ع���دل جن�����اح 
%30 م��ن املجموعة  واأك���ر م��ن 
واأعلى.  درج���ة   40 ع��ل��ى  ح�صلوا 
ه����ذا ي�����ص��ع ه���دًف���ا اأك�����رب لطالب 
ل�صتمرارية  ال��ق��ادم��ة  ال�����ص��ن��وات 
الكامل  ال��ف�����ص��ل  ي���ع���ود  ال��ت��م��ي��ز. 
ومعلميهم  املميزين  طالبنا  اإىل 

املتفانني وعملهم اجلاد".
التنفيذي  امل��دي��ر  ق��ال  جانبه  م��ن 
دبلوم  " حقق ط��الب  بيل  غراهام 
اأكادميية  يف  ال��دول��ي��ة  البكالوريا 
العام جمموعة  راأ���س اخليمة هذا 
ينبغي  وال��ت��ي  النتائج،  م��ن  رائ��ع��ة 
اأن ي�صعروا بالفخر بها. هذا دليل 
على عمل طالبنا اجلاد والتطبيق 
امل���������ص����ت����م����ر خ���������الل ع���������ام م����ل����يء 
ت��ف��اين ومهارات  م��ع  ب��ال��ت��ح��دي��ات 
راأ�س  اأكادميية  يف  التدري�س  هيئة 
هذا  على  طالبنا  اأه��ن��ئ  اخل��ي��م��ة. 

الإجناز الرائع وامل�صتحق".
التعليم، فيليب  رئي�س ق�صم  وقال 
دبلوم  امتحان  نتائج  ت�صري   " يل 
اإظهار  يف  ال���دول���ي���ة  ال��ب��ك��ال��وري��ا 
العالية  ال���ت���ح�������ص���ي���ل  م����ع����اي����ري 
اأك��ادمي��ي��ة راأ����س اخليمة.  ل��ط��الب 
ه������ذه امل���ج���م���وع���ة ال����رائ����ع����ة من 
اجلاد  العمل  نتاج  تعك�س  النتائج 
لطالبنا  النجاح  على  والت�صميم 
ه���ذا ال��ع��ام. ن��ح��ن ن��وا���ص��ل ال�صري 
ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي����ت����ن����ا امل���ت���م���ث���ل���ة يف 
"التميز يف التعلم من خالل قلب 

املجتمع".
البكالوريا  دب���ل���وم  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
ملرحلة  عاملي  برنامج  هو  الدولية 
الذين  للطالب  اجلامعة  قبل  ما 
ت���راوح اأع��م��اره��م ب��ني 16 و18 
التفكري  تعزيز  على  ويعمل  عاما 
ال����ن����ق����دي وب�����ن�����اء م������ه������ارات حل 
التميز  ب���زور  زرع  م��ع  امل�����ص��ك��الت، 
وتقدمي  والك���ت�������ص���اف  وامل���ع���رف���ة 
والبدنية  ال�����ص��ح��ي��ة  ال���ت���وع���ي���ة 
ل�����ص��م��ان ال��ت��ع��ل��م امل��ت��م��ي��ز وي����وازن 
الأكادميية  امل�����واد  ب���ني  ال���ط���الب 
وتطوير  الإ���ص��اف��ي��ة  والأن�����ص��ط��ة 
املهارات احلياتية التي �صت�صاعدهم 

على النجاح يف احلياة.
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باك�صتان   ، ح�صني  مريد  �صديق  حممد   / امل��دع��و  فقد 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم )5467743BF(  واملدعوة 
/ �صاديه �صديق حممد �صديق ، باك�صتان اجلن�صية  جواز 
عر�صه   / وامل��دع��وة   )5464432CV( رق��م  �صفرها 
�صديق حممد �صديق ، باك�صتان اجلن�صية  جواز �صفرها 
رقم )5460882EH(  من يجدها عليها الت�صال 

بتليفون رقم  0558609250

 فقدان جواز �شفر
Date 9/ 7/ 2021  Issue No : 13287

Notification by Publication
In Case No. 237/2021/20 Plenary Commercial

Case Subject : Court Case to liquidate and solve API Tourism LLC
Notifying Party :
Abdulla Rashed Obaid Khalfan Almatrooshi - Capacity: Defendant
Notified Party :1- Fazliddin Amonov Capacity: Plaintiff
Subject of the Notification:
The Plaintiff filed the Case with the subject Court Case to liquidate 
and solve API Tourism LLC for which a session was set on Tuesday; 
13/07/2021 at 09:30 AM in the remote hall BUILDING DESC, therefore, 
you or your attorney shall appear before the Court to submit any 
documents at least three days before the session.
Yours,,,
Case Managed by 
Alia Muhammad Al-Hajj

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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 اخطار دفع بالن�شر

رقم امللف 2019/115 تنفيذ جتاري 
بناء على طلب / املحكوم له / �صركة بيكر للطالاءت ال�صناعية اجلن�صية 

اىل املحكوم عليه / �صركة الكويوند مانيوفاكت�صرينغ �س م ح )�صركة منطقةحرة ذات 
م�صوؤولية حمدودة( اجلن�صية.  

ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك ب���ان حم��ك��م��ة را�����س اخل��ي��م��ة ق��د ا����ص���درت ب��ح��ق��ك ح��ك��م��ا بتاريخ 
مبلغ  بدفع  بالزامك  جزئي  جت��اري   )224/2019( الق�صية  يف   2019/9/25
وقدره 1194207.90 درهما �صامال الر�صوم وامل�صاريف. ومبا ان املحكوم له اعاله 
قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�صجل بالرقم امل�صار اعاله ، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء 
15 ي��وم التايل للتبليغ ويف ح��ال تخلفك عن ذل��ك ف��ان املحكمة �صتتخذ  اع��اله خ��الل 

بحقك الجراءات القانونية املنا�صبة لتنفيذ احلكم ، والر�صوم املرتبة عليك. 
ق�شم التنفيذ
نورة عبدالرحمن عبداهلل  

 حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:اأندل�صية لال�صت�صارات الهند�صية ذ.م.م
عنوان ال�صركة:رخ�صة فورية

CN 2821016 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�صابات ، كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/7/7 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150011324 
تاريخ التعديل:2021/7/8

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�صفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اليازية 

خلدمات الفراح
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1062158 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون 

بيال ت�صاو للرجال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2949083 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/تبا�صري 

روبوتيك�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2941750 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اأو اأي ال 

اإجننرينغ ميدل اإي�صت فربيك�صن
IN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1001591 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
الدواجن  لبيع  الزاوية  ال�ص�����ادة/حمل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والبي�س    رخ�صة رقم:2051257 
تعديل اإ�صم جتاري من/ حمل الزاوية لبيع الدواجن والبي�س

AL ZAWIYA POULTRY & EGGS SHOP

اإىل/ الرباح لتجارة الدواجن واللبان
  AL RBAH POULTRY AND DAIRY TRADING

 تعديل ن�صاط / حذف بيع البي�س - بالتجزئة  4721003
 تعديل ن�صاط / حذف بيع الدواجن املجمدة - بالتجزئة  4721011

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�صتل فور �صيزون للزهور

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3868585 
تعديل راأ�س املال / من 10000 اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ م�صتل فور �صيزون للزهور

FOUR SEASON FLOWERS NURSERY

اإىل/ م�صتل فور �صيزون للزهور - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
FOUR SEASON FLOWERS NURSERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمل طريق ال�صحراء لت�صليح 

الدوات الكهربائية وال�صحية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1158919 

الكهربائية  لت�صليح الدوات  ال�صحراء  اإ�صم جتاري من/ حمل طريق  تعديل 
وال�صحية

DESRT WAY ELECTRICAL & SANITARY WARE REPAIRS SHOP

اإىل/ حمل طريق ال�صحراء لبيع وت�صليح الدوات الكهربائية
DESRT WAY SELL AND REPAIR ELECTRICAL APPLIANCES - 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/عبدالرب اليافعي للذهب و املجوهرات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م    رخ�صة رقم:1800098 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / عبدالرب �صالح عبدربه اليافعى من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / عبدالرب �صالح عبدربه اليافعى من 49 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد مثنى على حم�صن احمد

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ عبدالرب اليافعي للذهب و املجوهرات ذ.م.م

ABDULRAB AL YAFEAI GOLD & JEWELLERY L.L.C

اإىل / عبدالرب اليافعي للذهب و املجوهرات �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
ABDULRAB AL YAFEAI GOLD & JEWELLERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإعــــــــــالن
العمال  ال�ص�����ادة/كمينيتي هومز لدارة م�صاكن  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م    رخ�صة رقم:1367450 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صعيد على زعل بو�صر�س املن�صورى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صعيد على زعل بو�صر�س املن�صورى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عزام القاب�صة ذ.م.م

AZAM HOLDINGS L.L.C.

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ كمينيتي هومز لدارة م�صاكن العمال ذ.م.م

COMMUNITY HOMES LABOR CAMPS MANAGEMENT L.L.C

 اإىل/ كمينيتي هومز لداراة م�صاكن العمال - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
COMMUNITY HOMES LABOR CAMPS MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/دام�صيق للنقليات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3754032 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / مالك �صامل �صليمان العامرى من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / مالك �صامل �صليمان العامرى من 100 % اإىل 51
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة مرياز حممد �صكور حممد �صكور تارامال  %49

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ دام�صيق للنقليات
DAMSHIQUE TRANSPORTATION

اإىل/ دام�صيق للنقليات ذ.م.م
DAMSHIQUE TRANSPORTATION L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/06/28 املودعة بالرقم: 354331 
بيانات الأولوية: 90764743 -  2021/06/09

الوليات املتحدة الأمريكية. 
ال�صم: ثري ام كومبني

وعنوانه: ثري ام �صنر ، 2501 هد�صون روود ، �صانت بول ، ميني�صوتا 55144 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
اأجهزة تنف�س، ما عدا امل�صتخدمة للتنف�س ال�صطناعي.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن اأرقام 1860 باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  9 يوليو 2021 العدد 13287

EAT 174575

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/06/28 املودعة بالرقم: 354332 
بيانات الأولوية: 90764743 -  2021/06/09

الوليات املتحدة الأمريكية. 
ال�صم: ثري ام كومبني

وعنوانه: ثري ام �صنر ، 2501 هد�صون روود ، �صانت بول ، ميني�صوتا 55144 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10
الطبية  الطواقم  قبل  من  لال�صتخدام  التنف�س  اأجهزة  حتديًدا  ئي(  بيه  )بيه  ال�صخ�صية  احلماية  معدات 

والعاملني يف جمال الرعاية ال�صحية.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن اأرقام 1860 باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  9 يوليو 2021 العدد 13287

EAT 174576

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/06/03 املودعة بالرقم: 352412 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: اإميونوميدك�س، اإنك.
وعنوانه: 300 اأمريكان رود، موري�س بالين�س، نيو جري�صي، الوليات املتحدة الأمريكية.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
م�صتح�صرات �صيدلنية.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة TRODELVY باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  9 يوليو 2021 العدد 13287

EAT 166770

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/06/03 املودعة بالرقم: 352413 
بيانات الأولوية: 

ال�صم: اإميونوميدك�س، اإنك.
وعنوانه: 300 اأمريكان رود، موري�س بالين�س، نيو جري�صي، الوليات املتحدة الأمريكية.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
م�صتح�صرات �صيدلنية.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة تروديلفي باللغة العربية .
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  9 يوليو 2021 العدد 13287

EAT 167926

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صرق لتجارة لوازم 
CN قد تقدموا الينا بطلب التدخني   رخ�صة رقم:1131184 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 ا�صافة عبداهلل علي عبدالرحمن علي الهرمودي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف حممد نا�صر �صامل نا�صر احل�صرمي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  9 يوليو 2021 العدد 13287

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  9 يوليو 2021 العدد 13287

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  9 يوليو 2021 العدد 13287

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  9 يوليو 2021 العدد 13287
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اأخبـار الإمـارات
عمار النعيمي يوجه برتكيب خيام ومظات 

خارج م�ساجد عجمان على نفقته اخلا�سة 
•• عجمان-وام

لل�صوؤون  العامة  الهيئة  فرع مكتب  النعيمي ويل عهد عجمان  بن حميد  عمار  ال�صيخ  �صمو  وجه 
لوقاية  الإم���ارة  م�صاجد  خ��ارج  ومظالت  كبرية  خيام  بركيب  عجمان  يف  والأوق���اف  الإ�صالمية 

امل�صلني من حرارة ال�صم�س خا�صة يف �صالتي الظهر والع�صر وذلك على نفقة �صموه اخلا�صة.
وتاأتي هذه املبادرة من �صموه �صمن املبادرات اخلرية والهتمام براحة امل�صلني وتو�صيع امل�صاجد 
والعمل على توفري اأماكن تقيهم من احلرارة وذلك بالتعاون مع اجلهات واملوؤ�ص�صات ذات ال�صلة 
لل�صوؤون  العامة  الهيئة  مكتب  ف��رع  مدير  الزعابي  حمد  عبيد  �صعادة  واأع���رب  امل�صاجد.  �صاأن  يف 
الإ�صالمية والأوقاف يف عجمان عن �صعادته بهذه املبادرة والتي تهدف اإىل التخفيف من معاناة 

امل�صلني من حرارة ال�صم�س والهتمام بامل�صاجد.

زكي ن�سيبة يهنئ املتفوقني بالثانوية العامة  
•• العني-وام

الأعلى  الرئي�س  الدولة  رئي�س  ال�صمو  ل�صاحب  الثقايف  امل�صت�صار  ن�صيبة  اأن��ور  زكي  معايل  هناأ 
" اأبنائي  معاليه  وق��ال   . منهم  املتفوقني  خا�صة  العامة  الثانوية  خريجي  الإم���ارات  جلامعة 
وبناتي الطلبة، اأبارك لكم من القلب اإجنازاتكم وتفوقكم، لقد اأثبتم قدراتكم الفائقة يف جتاوز 
كافة التحديات والعوائق التي فر�صتها جائحة "كورونا" على م�صار العملية التعليمية، واأثبتم 
اأمام العامل باأ�صره اأنه ل م�صتحيل يف قامو�س وطنكم دولة الإمارات". واأ�صاف " نفتخر بكم يف 
الإمارات جيال واعدا، مبدعا ومتميزا يتطلع ب�صوق للم�صاهمة يف حتقيق روؤية ور�صالة القيادة 
لقيام الحت��اد يف  املئوية  الذكرى  العامل بحلول  دول��ة يف  اأف�صل  الإم���ارات  تكون  ب��اأن  الر�صيدة 
وقدراتكم  الكامل مبهاراتكم  اإمي��اين  " من منطلق  ن�صيبة  زكي  وق��ال معايل   ."2071 العام 
روؤيتكم بني طلبة  اإىل  اأتطلع  املجالت،  والإب��داع يف خمتلف  للتميز  توؤهلكم  التي  واإمكانياتكم 
اإماراتيني موهوبني ومتميزين حمليا وعامليا،  جامعة الإم��ارات التي حتت�صن علماء وباحثني 

وحتر�س على اإغناء م�صريتكم التعليمية امل�صتقبلية بكل خربة علمية وعملية مميزة ورائدة".

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يفتتح الن�سخة الثالثة من برنامج اإثمار 
•• ال�صارقة-وام

اأحمد  ب���ن  ���ص��ل��ط��ان  ال�����ص��ي��خ  اأك�����د 
ال�صارقة  جمل�س  رئي�س  القا�صمي 
الأخالقية  ال��ق��ي��م  اأن  ل����الإع����الم 
ل�صناعة  ال��رئ��ي�����س  امل��رت��ك��ز  ت�صكل 
اختالف  على  الإع��الم��ي  املحتوى 
قنواته واأهدافه، م�صرياً اإىل اأهمية 
الإعالمية  الربية  برامج  تعزيز 
ال��ت��ي ب��ات��ت ���ص��رورة ملحة ل تقل 
التعليمية  امل���ن���اه���ج  ع����ن  اأه���م���ي���ة 

الأ�صا�صية.
الن�صخة  افتتاحه  خالل  ذلك  جاء 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة 
ينظمه  " اإثمار" ال���ذي  ال�����ص��ن��وي 
التابع  لل�صحافة  ال�����ص��ارق��ة  ن���ادي 
حلكومة  الإع������الم������ي  ل���ل���م���ك���ت���ب 
" فنيات �صناعة  ال�صارقة ويتناول 
من  الطلبة  م�صتهدفاً   " املحتوى 

الن�صو�س  ك��ت��اب��ة  ك��ي��ف��ي��ة  م���اج���د 
اإىل  الكتابة  ثم  بالفكرة  تبداأ  التي 
و�صوًل  واملونتاج  والإنتاج  الإع��داد 
اإىل العر�س. ومت خالل الربنامج 
عملية  تدريبية  عمل  ور����س  عقد 
واإطالعهم  للم�صاركني  وتفاعلية 
الإعالمية  امل���واد  اإن��ت��اج  اآل��ي��ة  على 
وم���ه���ام ف��ري��ق ال��ع��م��ل مب���ن فيهم 
الكاتب والإنتاج والت�صوير واملخرج 

واإمدادهم باملهارات الإبداعية.
بالربنامج  امل�����ص��ارك��ون  اط��ل��ع  ك��م��ا 
اإعالمية  ع��ل��ى جت���ارب  ال��ت��دري��ب��ي 
املنهايل  ����ص���امل  ل��ل��ط��ف��ل  مم���ي���زة 
جملة  مع  النقبي  م��رية  والطفلة 
الك�صف  يف  ���ص��اه��م��ت  ال��ت��ي  م��اج��د 
ع��ن م��وه��ب��ت��ه��م الإع��الم��ي��ة وبناء 
قدراتهم من خالل اإتاحة الفر�صة 

لهما يف املمار�صة العملية.
الثالثة  ال���ن�������ص���خ���ة  وا����ص���ت���ق���ب���ل���ت 

الثالثة  الن�صخة  الأ�صا�صية. ويقدم 
"اإثمار"  التدريبي  الربنامج  م��ن 
ال�����ذي ي���ج���ري ت��ن��ظ��ي��م��ه ع���ن بعد 
نخبة  املرئي،  الإت�صال  تقنية  عرب 
من اأ�صحاب الخت�صا�س واخلربة 
الإلكروين / الخباري  املوقع  يف 
"ماجد"  وجم��ل��ة   /24 ال�����ص��ارق��ة 
لالأطفال  وامل��خ�����ص�����ص��ة  ال�����ص��ه��رية 
وي������ج������ري ت������ن������اول م����و�����ص����وع����ات 
�صناعة  واأ����ص���ا����ص���ي���ات  اأخ���الق���ي���ات 
التجربة  وا���ص��ت��ع��را���س  امل��ح��ت��وى 
الإع�����الم�����ي�����ة ل���ل���ط���ف���ل واإم����������داد 
امل�����ص��ارك��ني مب��ه��ارات خمتلفة مبا 

فيها الت�صوير والتقدمي.
اإبراهيم  ف��اط��م��ة  وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت 
رئ��ي�����س حت��ري��ر امل���وق���ع الإخ���ب���اري 
 /24 /ال�������ص���ارق���ة  الإل������ك������روين 
�صناعة  واأخ������الق������ي������ات  م�����ب�����ادئ 
و�صائل  م��ن�����ص��ات  ع����رب  امل���ح���ت���وى 

�صن 10 اإىل 17 عاًما.
اأحمد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  واأ����ص���ار 
اإمارة  اأول���وي���ات  اأن  اإىل  القا�صمي 
وال�صتثمار  الكوادر  بناء  ال�صارقة 
التنموية،  امل�صرية  لدعم  باملواهب 
ب���رام���ج دع����م واإط����الق  اإىل  لف���ت���اً 
ط��اق��ات ال�����ص��ب��اب الإب��داع��ي��ة التي 
توليها الإمارة اأهمية بالغة و�صوًل 
اإعالم  ل��ق��ي��ادة  تاأهيلهم  دع���م  اإىل 

امل�صتقبل.
ال�صارقة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  واأث���ن���ى 
لالإعالم على جهود نادي ال�صارقة 
لل�صحافة لتبني برنامج " اإثمار" 
اأهميته  خم��رج��ات��ه  اأث��ب��ت��ت  ال����ذي 
الثقافة الإعالمية وتطوير  لن�صر 
ك��ف��اءات��ه��م، م�صيداً  ورف���ع  ال��ن�����سء 
بتعاون �صركاء الربنامج واجلهات 
واإمداد  الربنامج  لدعم  املختلفة 
الإعالمية  ب���امل���ه���ارات  امل�����ص��ارك��ني 

املرتكزة  الإج���ت���م���اع���ي  ال��ت��وا���ص��ل 
واملراعية  الأ���ص��ي��ل��ة  ال��ق��ي��م  ع��ل��ى 
الإجتماعية  والتقاليد  ل��الأع��راف 
التعدي  ع����دم  م���راع���اة  و�����ص����رورة 
الإ�صاءة  اخل�صو�صية وجتنب  على 
ل���الآخ���ري���ن واأه���م���ي���ة ال���وع���ي عند 
املحتوى  ل�صناعة  املعلومة  انتقاء 
الإيجابي واملعزز لالإنتماء الوطني 
جانب  اإىل  الجتماعي  والتالحم 
الهادف  احل������وار  اإدارة  م����ه����ارات 
خطوات  ت���ن���اول���ت  ك���م���ا  واجل��������اد. 
من�صات  ع���رب  امل���ح���ت���وى  ���ص��ن��اع��ة 
ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي ب����دءا من 
واإنتاجه  اإع��������داده  اإىل  حت���دي���ده 
فعل  رد  قيا�س  اإىل  و�صوًل  ون�صره 
ال�صدقية  اأه��م��ي��ة  م���ع  اجل��م��ه��ور 
والأمانة عند نقل املعلومة وجتنب 
واملعلومات  ال�������ص���ائ���ع���ات  ت�������داول 
وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت جملة  امل���غ���ل���وط���ة. 

الأ�صا�صية  وامل�����ه�����ارات  ال���ت���دري���ب 
الالزمة ومدى ا�صتعداهم ل�صمان 
النتائج  اأف�������ص���ل  اإىل  ال���و����ص���ول 
اإ�صتفادة  اأق�صى  وحتقيق  امل��رج��وة 
ال�صارقة  ن���ادي  ويحر�س  ممكنة. 
لل�صحافة ب�صكل م�صتمر على ن�صر 

التدريبي  "اإثمار"  ب��رن��ام��ج  م��ن 
املدار�س  ع��رب  التحاق  طلب   51
واجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ن�����سء ومت 
بني  م�����ن  ط����ال����ًب����ا   23 اخ����ت����ي����ار 
ومعايري  ملنهجية  وفًقا  املر�صحني 
مبو�صوع  الطلبة  اهتمام  ت�صمن 

العمل ال�صحفي  وتر�صيخ مفاهيم 
�صواء  بها  وال��ت��ع��ري��ف  والإع���الم���ي 
الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  عرب 
والربامج  الفعاليات  اأو من خالل 
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة ال��ت��ي ي��ن��ظ��م��ه��ا على 

مدار العام.

اإدارة كلباء بكهرباء ال�سارقة تنظم ملتقى �ساعة الرت�سيد 
•• ال�صارقة-وام

كهرباء  بهيئة  كلباء  اإدارة  نظمت 
ومياه وغاز ال�صارقة عن بعد ملتقى 
ال�صوء  لإل���ق���اء  ال��ر���ص��ي��د  ���ص��اع��ة 
املبادرة  تنفيذ  واآليات  اأه��داف  على 
وا�صتعرا�س جهود اجلهات امل�صاركة 
يف ت�����ص��ج��ي��ع امل��وؤ���ص�����ص��ات والأف������راد 
التي  املبادرة  هذه  يف  امل�صاركة  على 
ودعم  بتوجيهات  الهيئة  اأطلقتها 
من �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
القا�صمي ع�صو  �صلطان بن حممد 
ال�صارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
لتكون يف اأول يوليو من كل عام من 
ال�صاعة 2.30 ظهررا اإىل 3.30.

قدرات  وتعزيز  لالأجهزة  ال��دوري��ة 
ملواجهة ظاهرة  التحرك اجلماعي 
الح���ت���ب���ا����س احل�������راري م���ن خالل 
تر�صيد ا�صتهالك الطاقة وا�صتخدام 
املوارد الطبيعية بطريقة اأكر وعيا 
ال�صبكات  ع��ل��ى  ال�صغط  وتخفيف 

خالل اأوقات الذروة.
�صليمان  الدكتور  اأ���ص��اد  جانبه  م��ن 
لتحقيق  الهيئة  ب��ج��ه��ود  ال��زع��اب��ي 
م�صريا   .. الوعي  ون�صر  ال�صتدامة 
يحر�س  ال��ب��ل��دي  امل��ج��ل�����س  اأن  اإىل 
الر�صيد  �صاعة  م��ب��ادرة  دع��م  على 
وامل�صاركة فيها وت�صجيع الأفرادعلى 

امل�صاركة.
الزعابي  موزة  املهند�صة  واأو�صحت 

بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
املجل�س  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي  حم��م��د 
الأعلى حاكم ال�صارقة على تطوير 
والتوا�صل  وال�������ص���راك���ات  الأف����ك����ار 
التكنولوجيا  وا�صتخدام  املجتمعي 
ال�صتدامة  لتحقيق  وتطبيقاتها 
اأف�����ص��ل اخل��دم��ات ل�صكان  وت��وف��ري 

اإمارة ال�صارقة.
واأ�صار اإىل اأن مبادرة �صاعة الر�صيد 
تعد منوذجا للتعاون بني املوؤ�ص�صات 
يف دعم الق�صايا احليوية والتوعية 
باأف�صل املمار�صات يف حياتنا اليومية 
امل�صوؤولية  حتمل  على  والت�صجيع 
لتعزيز مفهوم ال�صتهالك الر�صيد 
وت�صجيع اأفراد املجتمع على تغيري 

�صعيد  ����ص���ع���ادة  امل��ل��ت��ق��ى  يف  ����ص���ارك 
كهرباء  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال�����ص��وي��دي 
و�صعادة  ال�������ص���ارق���ة  وغ������از  وم����ي����اه 
رئي�س  ال��زع��اب��ي  �صليمان  ال��دك��ت��ور 
امل��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي مب��دي��ن��ة ك��ل��ب��اء و 
الدكتور علي عبيد الزعابي النائب 
املايل والإداري مل�صاعد مدير جامعة 
عن  وممثلني  كلباء  ف��رع  ال�صارقة 
ومركز  ال�صالمية  ال�صوؤون  دائ��رة 
����ص���رط���ة ك���ل���ب���اء ال�������ص���ام���ل ودائ������رة 
التنمية القت�صادية ونادي �صيدات 

كلباء ونادي احتاد كلباء.
كهرباء  هيئة  رئ��ي�����س  ���ص��ع��ادة  واأك����د 
الهيئة  اأن  ال�����ص��ارق��ة  وغ����از  وم��ي��اه 
�صاحب  م��ن  ومتابعة  بدعم  تعمل 

واملياه  ال���ط���اق���ة  ح���ي���ال  ���ص��ل��وك��ه��م 
الطبيعية  م��واردن��ا  على  للحفاظ 
ول�صمان م�صتقبل اأف�صل لالأجيال 
والتقليل  البيئة  وحماية  القادمة 
من التلوث يف ظل ما ي�صهده العامل 

من ظاهرة الحتبا�س احلراري.
وثمن جهود جميع اجلهات امل�صاركة 
�صاعة  م����ب����ادرة  ل���دع���م  امل��ل��ت��ق��ى  يف 
اإىل لفت  ت��ه��دف  ال��ر���ص��ي��د وال��ت��ي 
واملوؤ�ص�ص�صات  املجتمع  ق��ادة  انتباه 
والأف��راد ب�صرورة اللتزام مببادئ 
واملياه  للطاقة  الأمثل  ال�صتخدام 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  وتخفي�س 
�صرائح  ج��م��ي��ع  وت��ث��ق��ي��ف  وت��وع��ي��ة 
ال�صيانة  ع��م��ل  ب�����ص��رورة  امل��ج��ت��م��ع 

لتوفري  جهد  م��ن  يبذلونه  مل��ا  بها 
املبادرات  واإطالق  بكفاءة  اخلدمات 
اأفراد  املختلفة لتنمية الوعي لدى 
املجتمع بالق�صايا احليوية .. داعيا 
ليكون  واملوؤ�ص�صات  اجل��ه��ات  جميع 
لها دور فعال للمحافظة على هذه 

املوارد لأجيال امل�صتقبل.
الزعابي  ن���ا����ص���ر  م�����رمي  وق����دم����ت 
كلباء  ب��اإدارة  الر�صيد  ق�صم  رئي�س 
�صاعة  مبادرة  عن  متكامال  عر�صا 
الر�صيد واحلملة الرويجية التي 
اأطلقتها اإدرة كلباء والتي ا�صتهدفت 
م����ن���������ص����ات وق�������ن�������وات ال����ت����وا�����ص����ل 
الج���ت���م���اع���ي ب���ال���ت���ع���اون م����ع عدد 
واخلا�صة  احلكومية  امل��دار���س  م��ن 

ا�صتعد  ب���الإدارة  الر�صيد  ق�صم  اأن 
الفعاليات  م����ن  ب���ع���دد  ل���ل���م���ب���ادرة 
وال�����ص��راك��ات م��ع خم��ت��ل��ف اجلهات 
الدعوة  ووج���ه���ت  امل��ج��ت��م��ع  وف���ئ���ات 
جل���م���ي���ع امل����وؤ�����ص���������ص����ات وال������داوئ������ر 
اجلهد  من  مزيد  لبذل  احلكومية 
ل��ي��ك��ون ل��ه��ا ال����دور ال��ف��ع��ال يف دعم 
ق�صية الر�صيد ون�صر الوعي بهذه 
ال��ق�����ص��ي��ة احل��ي��وي��ة ل��ت��ك��ون اإم����ارة 

ال�صارقة مدينة م�صتدامة.
وح���ث ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي عبيد 
امل���ج���ت���م���ع على  اأف����������راد  ال����زع����اب����ي 
وتوجه  امل���ب���ادرة  ه���ذه  يف  امل�صاهمة 
بال�صكر لرئي�س هيئة كهرباء ومياه 
العاملني  وج��م��ي��ع  ال�����ص��ارق��ة  وغ���از 

الأم���ور  واأول���ي���اء  الطلبة  لتعريف 
باأهداف واآليات تنفيذ مبادرة �صاعة 
مواقع  ا�صتهداف  مت  كما  الر�صيد 
التي  باملدينة  التوا�صل الجتماعي 
كان�صتغرام  الكبري  الأث���ر  لها  ك��ان 
���ص��ب��ك��ة خ��ورك��ل��ب��اء و���ص��ب��ك��ة ح�صن 

كلباء.

اجلامعة القا�سمية واملركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج يبحثان التعاون امل�سرتك�سفري ت�سيلي يطلع على م�سروعات هيئة كهرباء ومياه دبي
•• دبي-وام 

الطاير  حممد  �صعيد  معايل  التقى 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�صو 
�صعادة  دب���ي..  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة 
جمهورية  ���ص��ف��ري  دك�����رت  خ���ورخ���ي 
اإطار  وذل��ك يف  الدولة  لدى  ت�صيلي 
اأع�صاء  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ال��ت��ي  ال����زي����ارات 
والقن�صلي  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي  ال�����ص��ل��ك 
وتبادل  ال��ع��الق��ات  ل��ت��ع��زي��ز  للهيئة 
اأط���ر التعاون  اخل����ربات مب��ا ي��دع��م 

امل�صرك.
واأك���د م��ع��ايل ال��ط��اي��ر خ��الل اللقاء 
بني  امل�صرك  التعاون  تعزيز  اأهمية 
هيئة كهرباء ومياه دبي واملوؤ�ص�صات 
القطاعني  الت�صيلية من  وال�صركات 
املتعلقة  املجالت  يف  واخلا�س  العام 
بالعالقات  وال��دف��ع  الطاقة  بقطاع 
اأو�صع من خالل  اآفاق  امل�صركة اإىل 
والتجارب  املمار�صات  اأف�صل  تبادل 
املعيارية  املقارنات  واإج���راء  العاملية 

بني الهيئة واملوؤ�ص�صات الت�صيلية.
امل�صروعات  ال���ط���اي���ر  وا���ص��ت��ع��ر���س 
اأطلقتها  التي  واخلطط  وامل��ب��ادرات 
الهيئة حتقيقاً لروؤية �صاحب ال�صمو 
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" حيث 
ت��ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر قطاع 
الطاقة املتجددة والنظيفة وتر�صيد 
لتعزيز  الطبيعية  امل��وارد  ا�صتهالك 

•• ال�صارقة-وام

بحث �صعادة الدكتور عواد اخللف 
ب��اأع��م��ال م��دي��ر اجلامعة  ال��ق��ائ��م 
التن�صيق وتعزيز  اأوجه  القا�صمية 
ال��ت��ع��اون امل�����ص��رك ب��ني اجلامعة 
العربية  للغة  ال��رب��وي  وامل��رك��ز 
الأدوار  وت��ن��م��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  ل����دول 
تعليم  ون�صر  لتطوير  امل�صركة 

اللغة العربية.
جاء ذلك خالل لقائه مبكتبه يف 
ال�صارقة  مبدينة  اجلامعة  مقر 
ع��ي�����ص��ى �صالح  ال���دك���ت���ور  ���ص��ع��ادة 
الربوي  املركز  مدير  احل��م��ادي 

للغة العربية لدول اخلليج.
واأكد الدكتور اخللف اأهمية عقد 
من  والعمل  امل�صرك  اللقاء  هذا 
اأجل تكامل اجلهود لفتح م�صارات 
يف  امل�صركة  العمل  م��ن  ج��دي��دة 
خدمة اللغة العربية والعمل على 
ون�صرها  تعلمها  اأ�صاليب  تطوير 

واحلفاظ عليها.
م��ن ج��ان��ب��ه اأ����ص���اد ���ص��ع��ادة عي�صى 
اجلامعة  ب���دور  احل��م��ادي  �صالح 
امل�صهودة  وا�صهاماتها  القا�صمية 
الطلبة  ي��خ��دم  تعليمي  ك�����ص��رح 
اأقطار  م���ن خم��ت��ل��ف  ال���دار����ص���ني 
العامل يف رحاب كلياتها اخلم�س، 
م�صريا اإىل اأن املركز ي�صعى دائما 
اجلامعة  مع  التعاون  تعزيز  اإىل 
ال��ق��ا���ص��م��ي��ة وت��ن��ظ��ي��م ال���ربام���ج 

لديها  الهيئة  اأن  معاليه  واأو����ص���ح 
لقطاع  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  وا�����ص����ح  ت����وج����ه 
التو�صع  يف  يتمثل  دب���ي  يف  ال��ط��اق��ة 
مبا  النظيفة  الطاقة  ا�صتخدام  يف 
ا����ص���رات���ي���ج���ي���ة دبي  ي��ن�����ص��ج��م م����ع 
 75% ل��ت��وف��ري  النظيفة  ل��ل��ط��اق��ة 
الإن��ت��اج��ي��ة للطاقة يف  ال��ق��درة  م��ن 
دب��ي م��ن م�����ص��ادر ال��ط��اق��ة النظيفة 
بحلول عام 2050 يف �صياق التوجه 
م�صادر  على  العتماد  بتقليل  العام 
وتوظيف  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة.  ال���ط���اق���ة 
الذكية  وال�صبكات  الرقمي  التحول 
الرابعة  ال�صناعية  ال��ث��ورة  واأدوات 
وم���ا ل��ه��ا م���ن ت���اأث���ريات ع��ل��ى قطاع 
ال���ط���اق���ة وامل����ي����اه ويف ه����ذا الإط�����ار 

التنمية امل�صتدامة يف الإمارة.
الهيئة  مل�����ص��ارك��ة  م��ع��ال��ي��ه  وت���ط���ّرق 
ك�صريك  دب����ي   2020 اإك�����ص��ب��و  يف 
لفتاً  الر�صمي  امل�صتدامة  ال��ط��اق��ة 
لتحقيق  اجل��ه��ود  اأق�����ص��ى  ب���ذل  اإىل 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  روؤي��ة �صاحب 
اهلل" يف  "رعاه  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
تنظيم اأف�صل دورة يف تاريخ معر�س 
اإك�����ص��ب��و. وي���وف���ر ج���ن���اح ال��ه��ي��ئ��ة يف 
فريدة  جتربة  دب��ي   2020 اإك�صبو 
على  ال�صوء  ي�صلط  حيث  للزائرين 
م�صروعات ومبادرات الهيئة املبتكرة 
املتجددة  الطاقة  �صيما يف جمال  ل 
تقنيات  على  والع��ت��م��اد  والنظيفة 

الثورة ال�صناعية الرابعة.

الذراع  الرقمية"  "ديوا  اإن�����ص��اء  مت 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  الرقمي 
الت�صغيلي  ال��ن��م��وذج  ���ص��ت��غ��ري  ال��ت��ي 
ل���ل���م���وؤ����ص�������ص���ات اخل����دم����ات����ي����ة عرب 
رقمية  موؤ�ص�صة  اأول  اإىل  ال��ت��ح��ّول 
ذاتية  باأنظمة  العامل  م�صتوى  على 
التحكم للطاقة املتجددة وتخزينها 
ال����ذك����اء  ا����ص���ت���ع���م���ال  وال���ت���و����ص���ع يف 
رقمية  من�صة  وان�صاء  ال�صطناعي 

جديدة متطورة "مورو".
جمهورية  �صفري  ث��م��ن  ج��ان��ب��ه  م��ن 
ت�صيلي جهود الهيئة وما تقدمه من 
فر�س ا�صتثمارية تتيح تعزيز فر�س 
ودولة  ب��الده  بني  امل�صرك  التعاون 

الإمارات.

تعليم  اأ����ص���ال���ي���ب  ت���ط���وي���ر  ح�����ول 
وجائزة  وتعّلمها  العربية  اللغة 
العربي��ة  اللغ�ة  يف  للتفوق  املكتب 
وم���ن���اه���زات ال��ل��غ�����ة ال��ع��رب��ي��������ة يف 

ن�صختها الرابعة.
مقرح  احل����م����ادي  وا���ص��ت��ع��ر���س 
امل���������������وؤمت���ر ال���������دويل اخل���ام�������س 
والذي  بال�صارقة  العربية  للغة 
يناير  يف  امل����رك����ز  ���ص��ي��ن��������������������ظ��م��ه 
مت  ال��ت��ي  والإج��������راءات   2022
الزمني  وال����ربن����ام����ج  اإجن�����ازه�����ا 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل����وؤمت����ر ب��ال��ت��ع��اون مع 
اجل��ام��ع��ة ال��ق��ا���ص��م��ي��ة وع����دد من 

اجلهات.
ع�����واد اخللف  ال���دك���ت���ور  ومت���ن���ى 

امل�������ص���رك���ة مب����ا ي��ح��ق��ق ال������روؤى 
امل�صركة يف العمل على النهو�س 
اللغة  لتطوير  الأداء  مب�صتوى 
العربية ون�صرها وحمايتها �صمن 

اأهداف املركز واجلامعة.
ال��دك��ت��ور ع��ي�����ص��ى �صالح  واأط���ل���ع 
احل��������م��������ادي ال������دك������ت������ور ع�������واد 
اخل��ل��ف ع��ل��ى اأب����رز ب��رام��ج املركز 
ال���رب���وي ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة لدول 
ال�����دورة احلالية  اخل��ل��ي��ج خ���الل 
والدرا�صات  2022/2021م 
امل����رك����ز يف هذه  ي��ج��ري��ه��ا  ال���ت���ي 
ال����دورة  اأن  اإىل  م�����ص��ريا  ال�����دورة 
احلالية تت�صمن حقائب وبرامج 
العربية  ال��ل��غ��ة  ملعلمي  ت��دري��ب��ي��ة 

للمركز موا�صلة التوفيق والنجاح 
اأن  م����وؤك����دا  اأه�����داف�����ه  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
على  �صتعمل  القا�صمية  اجلامعة 
تعزيز هذا التعاون امل�صرك كون 
اأحد اأهدافها وغاياتها ن�صر اللغة 
وتطويرها  وح��م��اي��ت��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة 
املركز  والعمل مع   ، بها  والعناية 
وامل�صاركة  الغايات  تلك  لتحقيق 
حر�س  م����ع  امل���ق���ب���ل  امل����وؤمت����ر  يف 
اجلامعة على مواكبة الجتاهات 
العاملية احلديثة يف تطوير تعليم 
اللغة العربية وتعلمها وحمايتها 
معربا عن تقديره مل�صاعي املركز 
�صمن  العربية  باللغة  العناية  يف 

منظومة اأهدافه وبراجمه.

�سرطة عجمان تطلق الربنامج ال�سيفي الواحد والع�سرين ل�سرطة امل�ستقبل 
•• عجمان-وام

ال�صيفي  الربنامج  عجمان  ل�صرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
والرابع  للذكور  والع�صرين  الثاين  امل�صتقبل  �صرطة  ل��دورة 

لالإناث عرب الت�صال املرئي.
وق�����ال ال��ع��م��ي��د م���ب���ارك خ��ل��ف��ان ال�����رزي م���دي���ر ع����ام امل�����وارد 
اأطلقت  ال���دورة  اإن  ع��ج��م��ان..  ب�صرطة  امل�صاندة  واخل��دم��ات 
اأ�صابيع،  اأربعة  ملدة  والرعاة  ال�صركاء  بالتعاون جمموعة من 
ل��ت��ع��زي��ز وت��ن��م��ي��ة امل���ه���ارات وال��ع��ل��وم وامل���ع���ارف ل���دى طالب 
املدار�س، واإ�صغالهم مبا يعود عليهم بالفائدة خالل الإجازة 
ال�صيفية. واأ�صاف اإن الدورة ت�صمل برناجما متنوعا يت�صمن 

وتركيب  ف��ك  وت��دري��ب��ات  والع�صكرية  الريا�صية  التدريبات 
ال�صالح باإ�صراف مدربني من �صرطة عجمان يوميا، وكذلك 
امل�صتقبل  ا�صت�صراف  ح��ول  وتثقيفية  تعليمية  حم��ا���ص��رات 
وتنمية املهارات القيادية لدى الطالب اإ�صافة اإىل تثقيفهم 
ومواد  الطبيعية  وم��وارده��ا  البيئة  على  احل��ف��اظ  جم��ال  يف 

اأمنية خمتلفة.
من جانبها قالت الرائد نورة �صلطان ال�صام�صي رئي�س ق�صم 
حما�صرات  ي�صمل  الربنامج  اإن  العامة  والعالقات  الع��الم 
تعريفية  وحم��ا���ص��رات  وال��ف�����ص��اء  امل�صتقبل  وظ��ائ��ف  ح���ول 
اأكادميية  خميم  اإىل  اإ�صافة  دب��ي   2020 اإك�صبو  مبعر�س 
ات�صالت لتعليم الطلبة الذكاء ال�صطناعي وبناء الروبوتات. 

اإىل  افرا�صية  رح���الت  ك��ذل��ك  ت�صمل  ال����دورة  ان  واأ���ص��اف��ت 
خدمات  وم��رك��ز  العمليات  ك���اإدارة  ال�صرطية  اجل��ه��ات  بع�س 
املرور والرخي�س والدفاع املدين للتعرف على اآليات العمل 

واجلهود املبذولة يف تعزيز المن والأمان.
واأ�صادت رئي�س ق�صم العالم والعالقات العامة بدعم وجهود 
للتمكني  خليفة  برنامج  يف  املتمثلني  وال��داع��م��ني  ال�صركاء 
"اأقدر" واأكادميية ات�صالت، ومركز حميد بن را�صد النعيمي 
الغمو�س،  ومتحف  الوطن،  وق�صر  الكرمي  ال��ق��راآن  خلدمة 
اآرت،  اأوفديجيتال  وثياتر  ب���رذرز،  وورن��ر  وول��د،  جي  اأم  واآي 
�صكلت  ال��ذي��ن  امل�صتقبل  �صرطة  ل��ربن��ام��ج  ال��ع��ب��ار  وم�صاريع 

م�صاركتهم اإ�صافة نوعية اىل الربنامج التدريبي.
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ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

    0523718986

فقدان جواز �سفر
لوفين�صا   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اوغ�������ن�������دا   ، ن����������ام����������ووجن 
رقم  �صفره  ج��واز  اجلن�صية 
)B1478081( - يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم��ن 
اقرب  او  اوغ���ن���دا  ب�����ص��ف��ارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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عربي ودويل

 ا�صتدت املعارك اخلمي�س بني طالبان واجلي�س الأفغاين لليوم الثاين 
على التوايل يف مدينة قلعة نو وارتفعت �صحب الدخان الأ�صود فوق 

عا�صمة ولية بادغي�س هذه يف �صمال غرب اأفغان�صتان.
واأعلنت احلكومة اإر�صال مئات عنا�صر الكوماندو�س باملروحيات اىل 
وهو  طالبان،  حركة  ت�صنه  ال��ذي  للهجوم  للت�صدي  بادغي�س  ولي��ة 
القوات  لن�صحاب  مرحلة  اآخ��ر  ب��دء  منذ  ولي��ة  عا�صمة  على  الأول 
“حركة  اإن  اأح��د �صكان قلعة نو  الأمريكية. وق��ال عزيز توكلي وهو 
طالبان ل تزال يف املدينة، ميكننا روؤيتهم ميرون على منت دراجاتهم 

واأو�صح اأن نحو ن�صف �صكان املدينة فروا منها. النارية”. 
يف لندن، اأعلن رئي�س الوزراء بوري�س جون�صون اأن اأغلب الع�صكريني 
الربيطانيني غادروا اأفغان�صتان يف اإطار ان�صحاب قوات حلف �صمال 

الأطل�صي الذي يجري مبوازاة ان�صحاب القوات الأمريكية.
لن  وا�صحة،  اأمنية  “لأ�صباب  الربملان  ن��واب  اأم��ام  جون�صون  و�صرح 

اأف�صح عن توقيت مغادرتنا” لكن “معظم عنا�صرنا غادروا«.
من جهته، �صيلقي الرئي�س الأمريكي جو بايدن كلمة حول الن�صحاب 
بالأمن  املعني  طاقمه  م��ع  اجتماع  عقب  اخلمي�س  اأفغان�صتان  م��ن 
القومي. وقال مدير �صوؤون ال�صحة يف بادغي�س عبد اللطيف رو�صتي 
امل�صت�صفى  اأ�صيبوا بجروح ونقلوا اىل  الأقل  اإن ع�صرة مدنيني على 

املركزي يف املدينة منذ �صباح اخلمي�س.
 

اأعلنت رئي�صة املفو�صية الأوروبية اخلمي�س اأن قرب�س ح�صلت على 
لإنعا�س  الأوروب���ي  الحت��اد  من  ي��ورو  مليار   1،2 بقيمة  م�صاعدات 
ف���ون دير  اأور����ص���ول  اأع��ل��ن��ت  ب��ع��د ج��ائ��ح��ة كوفيد-19.  اق��ت�����ص��اده��ا 
الأوروب��ي على  العا�صمة نيقو�صيا موافقة الحتاد  التي تزور  ليني 
م�صاعدة  على  احل�صول  بهدف  قرب�س  قدمتها  التي  الإ���ص��الح��ات 
الأوروبية. لن حتتاج قرب�س ل�صداد  النهو�س  اإط��ار خطة  مالية يف 
800 مليار  تبلغ قيمته  ���ص��ن��دوق  م��ن  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  امل�����ص��اع��دة  ه���ذه 
ال��دول الأع�صاء  يورو - وهو مبلغ غري م�صبوق - يتم تقا�صمه بني 
البالغ عددها 26 دولة. وقالت فون دير ليني عن خطة الإ�صالح 
الرئي�س  اأبلغت  اأن  بعد  واأ�صافت  نتيجة ممتازة”.  “انها  القرب�صية 
عليها  الأوروب��ي  الحت��اد  اأنا�صتا�صياد�س مبوافقة  نيكو�س  القرب�صي 
تنوي  وت��غ��ي��ريه��ا«.  ق��رب���س  وت�����ص��اه��م يف حت��دي��ث  ال��ن��م��و  “�صتحفز 
عليها  احل�صول  مت  التي  الأم���وال  من   41% تخ�صي�س  نيقو�صيا 
ذل��ك حترير  البيئة مبا يف  على  باحلفاظ  اأه��داف متعلقة  لتحقيق 
تنوي  كما  الطاقة.  توفر  مبان  لت�صييد  وال��روي��ج  الكهرباء  �صوق 
وحت�صني  ال��رق��م��ي  والتعليم  العري�س  ال��ن��ط��اق  ل�صبكات  ال��روي��ج 
الأوروبية  امل�صوؤولة  اأعلنت  العام.  ال�صمان الجتماعي  اإىل  الو�صول 
التي زارت الأربعاء موقع اأكرب حريق �صهدته قرب�س منذ نحو ن�صف 
18 مليون يورو  اإ�صافية بقيمة  اأنه �صيتم تخ�صي�س م�صاعدة  قرن 

ملكافحة الكوارث الطبيعية.

املتزايدة يف بغداد  العبارات بالهجمات  باأ�صد  نددت فرن�صا اخلمي�س 
خ�صو�صا التي ت�صتهدف امل�صالح الأمريكية واأدانت يف بيان الأعمال 

املزعزعة لال�صتقرار.
وقالت وزارة اخلارجية الفرن�صية اإن م�صاعفة الهجمات �صد املواقع 
اأمر غري  لداع�س  املناه�س  ال��دويل  التحالف  وقواعد  الدبلوما�صية 

مقبول.
واأ�صافت يف مواجهة هذه الأعمال املزعزعة لال�صتقرار التي تقو�س 
اأمن جميع العراقيني، تذّكر فرن�صا بتم�صكها ب�صيادة العراق وا�صتقرار 

اإقليم كرد�صتان الذي يتمتع بحكم ذاتي.
�صاعة  يف  العراق  يف  الأمريكية  ال�صفارة  �صواريخ  ثالثة  ا�صتهدفت 
مبكرة من �صباح اخلمي�س بعد يوم �صهد واحدة من اأكرب العمليات 
البالد  يف  الأمريكية  امل�صالح  �صد  الأخ���رية  الأ�صهر  يف  نفذت  التي 
 14 وحماولة هجوم بطائرة م�صرية يف �صوريا املجاورة. وا�صتهدف 
�صاروخا قاعدة عني الأ�صد اجلوية العراقية يف الأنبار، غرب البالد، 

حيث ينت�صر جنود اأمريكيون.
ا الثنني بثالثة �صواريخ، وبعد  وكانت عني الأ�صد قد ا�صُتهدفت اأي�صً
�صاعات قليلة، تعر�صت ال�صفارة الأمريكية للتهديد بطائرة م�صرية 

اأ�صقطتها منظومة اعرا�س ال�صواريخ والقذائف.

عوا�صم

كاب�ل

نيق��ضيا

باري�ص

هيومن رايت�ش تتهم طالبان بتهجري �سكان ق�سرا 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

قالت منظمة هيومن رايت�س ووت�س  اأم�س الأول الأربعاء اإن حركة طالبان 
اأخرجت �صكانا من بيوتهم يف �صمال اأفغان�صتان وتقوم بنهب اأو اإحراق بع�س 

املنازل بينما ي�صاعف مقاتلوها هجومهم على القوات احلكومية.
وذكرت املنظمة غري احلكومية اأن �صكانا يف باغ �صركت يف ولية قندوز تلقوا 
اإنذارا �صوتيا من املتمردين يف نهاية حزيران/يونيو يطلب منهم مغادرة 

منازلهم خالل �صاعتني “حفاظا على �صالمتهم«.
واأ�صافت هيومن رايت�س ووت�س اأن �صكانا جرى الت�صال بهم هاتفيا قالوا 
هددوا  طالبان  مقاتلي  واأن  املدينة  ملغادرة  ا�صطرت  اأ�صرة   600 نحو  اإن 
الأ�صخا�س الذين دعموا احلكومة الأفغانية وبع�س هوؤلء املقاتلني نهبوا 
اآ�صيا يف هيومن  منازل واأحرقوها. وقالت باتري�صيا غو�صمان مديرة ق�صم 
رايت�س ووت�س اإن “انتقام طالبان من مدنيني ي�صتبه يف دعمهم هو حتذير 

ينذر بال�صوء ب�صاأن خماطر حدوث اأعمال وح�صية يف امل�صتقبل«.
واأ�صافت اأن “قادة طالبان ميتلكون ال�صلطة ملنع جنودهم من ارتكاب هذه 

النتهاكات لكنهم مل يظهروا بعد اأنهم يعتزمون القيام بذلك«.
عاما.   45 العمر  م��ن  تبلغ  اأرم��ل��ة  �صهادة  اإىل  خ�صو�صا  املنظمة  واأ���ص��ارت 
امل���غ���ادرة لأن��ن��ا �صاعدنا  ع��ل��ي  اإن  “قالوا )ط��ال��ب��ان(  ال�����ص��ي��دة  وذك����رت ه���ذه 
واأ�صافت “كنت اأعي�س يف تلك القرية منذ ع�صرين عاما والآن  “الكفار”. 
اأعي�س يف في�س اآباد يف خيمة ». وتكثف هجوم املتمردين مع موا�صلة القوات 
اأفغان�صتان و�صحب  الأمريكية وقوات حلف �صمال الأطل�صي ان�صحابها من 
اآخ��ر اجلنود  ي��غ��ادر  اأن  ويفر�س  الأف��غ��اين.  م��ن اجلي�س  احلا�صم  ال��دع��م 

الأمريكيني البالد بحلول نهاية اآب/اأغ�صط�س.

م�سروع �سد النه�سة الأثيوبي م�سدر توتر اإقليمي 

الكاحل يف حالة الإف��راج امل�صروط عن املدانني بالإرهاب كما 
ذات  اجلنائية  باجلرمية  الع���راف  ا  اأي�صً احل��زم��ة  تت�صمن 

الدوافع الدينية.  
وذكر الوزير اأن الإرهابيني يهدفون اإىل تق�صيم املجتمع ومل 
ينجح املتطرفون يف القيام بذلك يف الهجوم الإرهابي، الذي 
وقع يف فيينا يف 2 نوفمرب املا�صي، م�صدًدا على اأن قوات الأمن 
هجوم  وق��وع  خماطر  من  للحد  ال��الزم��ة  الحتياطات  تتخذ 

اإرهابي اآخر.
اأن القوانني التي مت متريرها اليوم ت�صاهم ب�صكل  واأ�صار اإىل 

كبري يف حتقيق ذلك.
من جانبه اأكد رئي�س املجل�س الأوروبي لال�صتخبارات ودرا�صات 
الذي  ال��ق��ان��ون  اأه��م��ي��ة  على  ج��امي حممد  الإره����اب  مكافحة 

اأع�صائها،  الإخوان داخل البالد وو�صعت قيودا على حتركات 
كما اأغلقت عدة م�صاجد وموؤ�ص�صات م�صتبه يف متويلها لالإرهاب 
ون�صر الأفكار املتطرفة. ويف 14 مايو املا�صي، حظرت النم�صا 
ن�صاط حزب اهلل اللبناين واعتربته منظمة اإرهابية، بجناحيه 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي وال��ع�����ص��ك��ري، م��ت��ج��اوزة يف ذل���ك ���ص��ي��ا���ص��ة الحت���اد 
الع�صكري فقط.  ال��ذراع  التي تكتفي بحظر  الأوروب��ي حلظر 
2019، بداأ �صريان قانون حظر رموز  1 مار�س  وبداية من 
و�صعارات التنظيمات املتطرفة، ويف مقدمتها الإخوان وحزب 

اهلل وتنظيم الذئاب الرمادية الركي.
وين�س القانون على حظر كافة ال�صعارات ال�صيا�صية والأعالم 
ال�صوارع والأماكن  الوجود يف  الإخ��وان من  اخلا�صة بجماعة 

العامة.

•• فيينا-وكاالت

اأقر املجل�س الوطني يف النم�صا قانون جديد ملكافحة الإرهاب 
ن�صاطات  حلظر  ال��دول��ة  ج��ه��ود  تعزيز  ي�صتهدف  وال��ت��ط��رف 

التنظيمات الإرهابية ومالحقة مموليها.
ووفق وزير الداخلية النم�صاوي كارل نيهمر تتيح الت�صريعات 
اجلديدة تغليظ العقوبات على البيئات احلا�صنة للمتطرفني 
الكراهية  خطاب  مراقبة  وكذلك  مراقبتهم  عملية  وت�صهل 
وال���ت�������ص���دد ال���دي���ن���ي وا����ص���ت���غ���الل ���ص��ب��ك��ة الن����رن����ت يف هذه 

الأغرا�س.
اإن  الأربعاء   الأول  اأم�س  ت�صريحات �صحفية  نيهمر يف  وقال 
ال��ربمل��ان واف���ق ع��ل��ى الإل�����زام ب��و���ص��ع ال�����ص��وار الإل���ك���روين يف 

اعتربه خطوة جيدة نحو مزيد من الإجراءات القانونية التي 
املجتمعات  داخل  الإرهابية  التنظيمات  وتغلغل  انت�صار  تواجه 
الأوروبي  الحتاد  اأقرها  التي  ال�صراتيجية  وفق  الأوروبية، 

نهاية العام املا�صي بهذا ال�صدد.
الدول  اإن  عربية”،  نيوز  ل�”�صكاي  ت�صريح  يف  حممد  وق��ال 
الإرهاب  ملكافحة  �صاملة  ا�صراتيجية  يف  �صرعت  الأوروب��ي��ة 
والت�صريعات  القوانني  م��ن  بحزمة  تعزيزها  ومت  والتطرف 
ت�صبه  ب��ات��ت  ال��ت��ي  التنظيمات  ه��ذه  تغلغل  مل��واج��ه��ة  م���وؤخ���راً، 
خطر  متثل  واأ�صبحت  الأوروب�����ي،  املجتمع  داخ���ل  ال�صرطان 
كبري على اأمن تلك الدول وا�صتقرارها خا�صة بعد تنفيذ عدة 

عمليات ارتبطت بالإ�صالم ال�صيا�صي يف عدة مدن اأوروبية.
واأ�صار حممد اإيل اأن احلكومة تراقب عن كثب ن�صاط جماعة 

النم�سا تقر قانون مكافحة الإرهاب.. الإخوان يف قائمة احلظر

••باري�س-اأ ف ب

ال�صخم  النه�صة  �صد  م�صروع  ي�صكل 
اأطلقته  ال����ذي  الأزرق  ال��ن��ي��ل  ع��ل��ى 
جمل�س  ويعقد   ،2011 عام  اإثيوبيا 
ب�صاأنه،  اج���ت���م���اًع���ا  ال������دويل  الأم������ن 
خ�صو�صاً  اإق��ل��ي��م��ي  ل��ت��وت��ر  م�����ص��دراً 
بن�صبة  النيل  ميدها  التي  م�صر  م��ع 

%90 من احتياجاتها املائية.
 6695 ال���ن���ي���ل  ن���ه���ر  ي���ب���ل���غ ط������ول 
ك���ي���ل���وم���راً، وه����و ي���ع���ّد ب���ذل���ك، كما 
العامل،  الأط���ول يف  النهر  الأم����ازون، 
ذلك  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  ي�����ص��ك��ل  ل��ك��ن��ه 
املائية  ل���ل���م���وارد  ح���ي���وي���اً  م�������ص���دراً 
ال��ك��ه��روم��ائ��ي��ة يف منطقة  ول��ل��ط��اق��ة 

اإفريقية قاحلة.
وت�صاوي م�صاحة حو�س النيل ثالثة 
 10% اأي  مربع،  كيلومر  ماليني 
م����ن م�����ص��اح��ة ال����ق����ارة الإف���ري���ق���ي���ة، 
ويتوزع بني ع�صر دول هي بوروندي 
الدميوقراطية  الكونغو  وجمهورية 
واأوغندا  وك��ي��ن��ي��ا  واإث��ي��وب��ي��ا  وم�����ص��ر 
وال�صودان  ال�صودان  وجنوب  ورون���دا 

وتنزانيا.
ويقدر م�صتوى تدفقه ال�صنوي بنحو 

84 مليار مر مكعب.
بالنيل  اإثيوبيا  م��ن  ينبع  ال��ذي  الأزرق  النيل  ويلتقي 
الأبي�س يف اخلرطوم لي�صكال معاً نهر النيل الذي يعرب 

ال�صودان وم�صر وي�صّب يف البحر املتو�صط.
تقّدر  ال���ذي  امل�����ص��روع   2011 ع��ام  يف  اإثيوبيا  اأط��ل��ق��ت 
اأكرب  بناء  اإىل  ويهدف  دولر  مليارات   4 بنحو  قيمته 
�صد لإنتاج الطاقة الكهرومائية يف اإفريقيا، بقدرة اإنتاج 

تفوق من نحو 6500 ميغاوات.
يقع �صد النه�صة على النيل الأزرق على بعد نحو 30 
كلم   1،8 طوله  ويبلغ  ال�صودان،  مع  احل��دود  من  كلم 

وارتفاعه 145 مراً.

مقاب�������ل %22 لل�صودان.  لكن يف عام 2010، وقعت 
دول حو�س النيل على اتفاق جديد رغم معار�صة م�صر 
تتمتع  ال��ذي  النق�س  حق  اإلغاء  على  ين�س  وال�صودان، 
لإنتاج  و���ص��دود  ري  م�صاريع  باإقامة  وي�صمح  م�صر،  به 

الكهرباء.
ت��وؤك��د اإث��ي��وب��ي��ا، ال��ق��وة الإق��ل��ي��م��ي��ة ال�����ص��اع��دة، ع��ل��ى اأن 
البالد،  تنمية  اأج��ل  من  اأ�صا�صي  النه�صة  �صد  م�صروع 

واأنه لن يوؤثر على م�صتوى تدفق املياه.
اخلزان  امتالء  وت��رية  من  جهتها  من  م�صر  وتخ�صى 
مر  مليار  ل�74  يت�صع  ال��ذي  النه�صة  ل�صد  ال�صخم 
مكعب من املياه، ومن اأن ملء هذا اخلزان خالل فرة 

بداأت اإثيوبيا املرحلة الأوىل من ملء ال�صد يف منت�صف 
عام 2020.

ميّد النيل م�صر، البلد قاحل الذي يعد 100 مليون 
ن�صمة، بن�صبة %90 من احتياجاته املائية والزراعية.

النيل  مياه  يف  لها  تاريخي”  ب�”حق  م�صر  وتتم�صك 
الذي ت�صمنه �صل�صلة اتفاقات مربمة منذ عام 1929. 
اأية  بناء  على  الفيتو  ح��ق  على  م�صر  ح�صلت  حينها، 

م�صاريع على النهر.
مع  ات��ف��اق  مب��وج��ب  م�صر  ح�صلت   ،1959 ع���ام  ويف 
ح�ص����ة  على  النيل،  مي�������اه  توزي�����ع  ح������ول  اخلرطوم 
للنيل،  ال�صنوي  التدف����ق  كمي������ة  م��ن   66% بن�صبة 

انخفا�س كبري  اإىل  �صيوؤدي  ق�صرية، 
يف ج��ري��ان م��ي��اه ال��ن��ي��ل ع��ل��ى امتداد 

م�صر.
تهديدا  امل���������ص����روع  م�������ص���ر  ت���ع���ت���رب 
ال�صودان  حذر  فيما  لها،  “وجوديا” 
حياة  ع��ل��ى  كبرية”  “خماطر  م���ن 

املاليني من النا�س.
وب��ع��د ت�����ص��ع ���ص��ن��وات م��ن اجل��م��ود يف 
امل��ف��او���ص��ات، رع��ت ال��ولي��ات املتحدة 
ت�صرين  من  اعتباًرا  ال��دويل  والبنك 
حمادثات   2019 ال��ث��اين/ن��وف��م��رب 

للتو�صل اإىل اتفاق لكنها ف�صلت.
اأخ���رى برعاية  وت��ع��رت م��ف��او���ص��ات 
الحت������اد الأف���ري���ق���ي م��ن��ذ ن��ي�����ص��ان-
اأبريل. واأكدت م�صر وال�صودان اأنهما 
عن  ل��ل��دف��اع  خ��ي��ار  اأي  ي�صتبعدا  ل��ن 

م�صاحلهما.
الأ�صبوع،  ه���ذا  م��ن  ���ص��اب��ق  وق���ت  ويف 
اأدي�س  اأن  ال�صودان  ثم  م�صر  اأعلنت 
اأب���اب���ا اأب��ل��غ��ت��ه��م��ا ب��ب��دء م��رح��ل��ة امللء 
ال���ث���ان���ي���ة ل���ل�������ص���د، وه�����ي ع��م��ل��ي��ة مل 
تقول  ال��ت��ي  اإثيوبيا  ر�صمًيا  ت��وؤك��ده��ا 
ال�صد هي  خ��زان  اإىل  املياه  اإ�صافة  اإن 
عملية طبيعية، خا�صة خالل مو�صم 

الأمطار.
ويجتمع جمل�س الأمن الدويل بناء على طلب تون�س، 
الع�صو العربي غري الدائم يف املجل�س، نيابة عن م�صر 

وال�صودان.
الدائر  ال��ن��زاع  الإقليمية  التوتر  م�صادر  اإىل  واأ�صيف 
منذ ت�صرين الثاين- نوفمرب 2020 يف اإقليم تيغراي 
يف �صمال اإثيوبيا والذي اأدى اإىل جلوء 60 األف �صخ�س 

اإىل ال�صودان الذي يعاين من اأزمة اقت�صادية.
واأعاد اجلي�صان ال�صوداين والإثيوبي موؤخًرا انت�صارهما 
يوؤكد  ال��ت��ي  اخل�صبة  احل���دودي���ة  الف�صقة  منطقة  يف 
البلدان اأحقيتهما بها، الأم��ر ال��ذي يثري خم��اوف من 

اندلع نزاع فيها.

نواب بريطانيون يدعون احلكومة اإىل تعزيز ال�سغوط على ال�سني  •• لندن-اأ ف ب

دعت جلنة برملانية بريطانية اأم�س 
اخلمي�س حكومة بوري�س جون�صون 
على  ال�صغط”  “تعزيز  اإىل 
ال�صني عرب مقاطعة اأوملبياد بكني 
جماعية  “اإبادة  ب���اأن  والع�����راف 

جتري �صد اأقلية الأويغور.
الربيطانية  احل���ك���وم���ة  ودع�������ت 
اح���رام حقوق  اإىل  م���رارا  ال�صني 
املتحدة  ل��الأمم  وال�صماح  الإن�صان 
ك���ام���ل يف حملة  ب����اإج����راء حت��ق��ي��ق 
ال��ق��م��ع ���ص��د م�صلمي الأوي���غ���ور يف 
النواب  ل��ك��ن  ���ص��ي��ن��ج��ي��ان��غ.  اإق��ل��ي��م 
“اأثبتت  ال���دع���وات  ه���ذه  اأن  ي���رون 

اأنها غري فعالة حتى الآن«.

ال�����ص��وؤون اخلارجية  ودع���ت جل��ن��ة 
احلكومة  ال����ع����م����وم  جم���ل�������س  يف 
وجهة  “قبول  اإىل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ن���ظ���ر ال�����ربمل�����ان ب��������اأن الأوي�����غ�����ور 
والأق���ل���ي���ات ال��ع��رق��ي��ة الأخ�����رى يف 
���ص��ي��ن��ج��ي��ان��غ ي���ع���ان���ون م����ن اإب������ادة 
الإن�صانية،  �صد  وجرائم  جماعية 
واتخاذ الإجراءات الالزمة لو�صع 

حد لهذه اجلرائم«.
الآن  احلكومة حتى  ت�صتخدم  ومل 
اجلماعية”،  “الإبادة  م�صطلح 
خمول  وح��ده  الق�صاء  اأن  معتربة 
ي��ن�����ص��ج��م مع  ب���ذل���ك. ويف م���وق���ف 

وجهة نظر حزب العمال املعار�س، 
احلكومة  اأن  ال��ل��ج��ن��ة  ه����ذه  راأت 
الألعاب  دورة  األ حت�صر”  “يجب 
الأومل����ب����ي����ة ال�����ص��ت��وي��ة يف ب���ك���ني يف 
2022. وردا على �صوؤال يف جل�صة 
الأ���ص��ب��وع��ي��ة يف جمل�س  امل�����ص��اءل��ة 
رئي�س  ق�����ال  الأرب������ع������اء،  ال���ع���م���وم 
ال��������وزراء ب���وري�������س ج��ون�����ص��ون اإن���ه 
�صيفكر يف مقاطعة لكنه “يعار�س 
الن�صاطات  مقاطعة  تلقائي  ب�صكل 
اأع�صاء  وي�����ص��ع��ر   .« ال���ري���ا����ص���ي���ة 
املنتجات  اأن  م��ن  بالقلق  ال��ربمل��ان 
الق�صري  ال���ع���م���ل  ع����ن  ال���ن���اج���م���ة 

الربيطانية  ال�����ص��وق  يف  م���وج���ودة 
ا�صترياد  على  “حظرا  ويقرحون 
امل�صنوعة  القطن  منتجات  جميع 

كليا اأو جزئيا يف �صينجيانغ«.
منظمات  م���ن  ال���ع���دي���د  وات���ه���م���ت 
حقوق الإن�صان ال�صلطات ال�صينية 
الأقل  باحتجاز مليون م�صلم على 
يف  تثقيف”  اإع���ادة  “مع�صكرات  يف 
هذه املنطقة ب�صمال غرب ال�صني. 
وتتحدث  العدد  ه��ذا  بكني  وتنفي 
املهني”  ل��ل��ت��دري��ب  “مراكز  ع���ن 
التوظيف وحماربة  دعم  اأجل  من 

التطرف الديني.

كما اأو�صى النواب ب�”حظر �صركات 
التي  “هيكفيجن”  مثل  املراقبة 
ملع�صكرات  امل��راق��ب��ة  م��ع��دات  ت��وف��ر 
ال����ع����م����ل يف  م������ن  الح������ت������ج������از - 

بريطانيا«.
وذك������رت و����ص���ائ���ل اإع������الم اأن�����ه يتم 
ا�صتخدام كامريات هذه ال�صركة يف 
وزارة ال�صحة التي مت فيها ت�صريب 
تظهر  لل�صحافة  مراقبة  لقطات 
م���ات ه��ان��ك��وك وه���و ي��ق��ب��ل ام����راأة 
لال�صتقالة  ا���ص��ط��ره  م��ا  متعاونة 
واأث���ار  ال�صحة  وزي���ر  من�صب  م��ن 
ت�صاوؤلت حول الأمن داخل مباين 

ال��ن��واب ال�صلطة  ال�����وزارات. وح��ث 
التنفيذية الربيطانية على “زيادة 
ال�صينية  احلكومة  على  ال�صغط 
بالتوجه  دوليني  ملراقبني  لل�صماح 

اإىل �صينجيانغ«.
اإىل  النواب  دعا  بريطانيا،  وداخ��ل 
عاجلة  جل���وء  اإج�������راءات  “تنفيذ 

لالأويغور«.
الربملانية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  وق����ال 
ت��وم توغندهات  امل��ح��اف��ظ  ال��ن��ائ��ب 
ال�صلطة  ب��ل��د  اأي  مي��ل��ك  “ل  اإن����ه 
ال���ك���اف���ي���ة لرت�����ك�����اب ف���ظ���ائ���ع مع 
واأ�صاف  العقاب”.  م��ن  الإف����الت 
تختار  اأن  لربيطانيا  “ميكن  اأن��ه 
التحرك ملحا�صبة احلزب ال�صيوعي 

ال�صيني«.

بعد عقد على انف�صال جنوب ال�صودان 

املتمردون يوا�سلون القتال �سد اخلرطوم 
•• اخلرطوم-اأ ف ب

ان���ف�������ص���ال جنوب  ع���ل���ى  ع���ق���د  ب���ع���د 
رفاق  يوا�صل  ال�صمال،  عن  ال�صودان 
ال�صودان  يف  ي����زال����ون  ل  ����ص���اب���ق���ون 
الرغم  على  اخل��رط��وم  �صد  قتالهم 
من الإطاحة بحكم الرجل قوي عمر 

الب�صري قبل عامني.
اأحد  زعيم  احللو  العزيز  عبد  املتمردين  ه���وؤلء  وم��ن 
بداأ  ال���ذي  ال�����ص��ودان  �صمال  ال�صعبية  احل��رك��ة  اأج��ن��ح��ة 
اإنهاء تهمي�س الأقليات  36 عاما من اجل  رحلته قبل 

الإفريقية من قبل احلكومة ال�صالمية العربية .
وبعد حمادثات مطولة علقت ال�صهر املا�صي “للت�صاور”، 
وقع احللو الذي ي�صيطر على اجزاء من وليتي جنوب 
العدائية  الأعمال  اتفاقا لوقف  كردفان والنيل الزرق 

مع اخلرطوم.
وكان مقاتلو احلركة ال�صعبية �صمال جناح احللو جزءا 
وجنوب  ال�صودان  بني  الن  انق�صمت  التي  القوات  من 
انهى   2005 �صالم موقع يف  اتفاق  اثر  ال�صودان على 

حربا اأهلية ا�صتمرت 22 عاما.
ال�صودان  ج���ن���وب  ط���ري���ق  ه���و   2005 ات���ف���اق  وك�����ان 
ل��ال���ص��ت��ف��ت��اء ع��ل��ى ا���ص��ت��ق��الل��ه لي�صبح اح����دث دول����ة يف 

العامل يف التا�صع من متوز/يوليو 2011.
ُترك  با�صتقالله،  يحتفل  ال�صودان  جنوب  ك��ان  وبينما 
وراء احلدود حلفاوؤه يف احلرب يف ال�صودان الذي ي�صم 
اأي�صا م�صيحيني واأتباع ديانات تقليدية، و�صط غالبية 

من امل�صلمني.
ال�صعبية”  “امل�صاورات  تثمر  اأن  الآم��ال يف  وانهارت كل 
واندلع  نتائج  ع��ن  واملتمردين  اخل��رط��وم  حكومة  ب��ني 
 2011 الطرفني يف حزيران/يونيو  بني  عنيف  قتال 

قبل انف�صال جنوب ال�صودان ب�صهر واحد.
وق���ال جم���دي اجل��ي��زويل امل��ح��ل��ل ال�����ص��وداين يف معهد 
اأ�صبح  النف�صال  “بعد  املت�صدع )ريفت فايل(  ال��وادي 

احللو مثل اليتيم )...( الذي ترك ليقاتل ليوم اخر«.
لكن ج��ن��وب ال�����ص��ودان ان��زل��ق يف ���ص��راع ط��اح��ن ا�صتمر 
ل�صنوات. ويف 2017 انق�صمت احلركة ال�صعبية �صمال 

اىل جناحني.
اأحد الأجنحة ويقوده املقاتل املخ�صرم مالك عقار وقع 

 67( واحللو   .1956 يف  ا�صتقاللها  منذ  متعددة” 
القت�صاد  ودر����س  النوبة  جبال  منطقة  يف  ول��د  ع��ام��ا( 
عام  يف  ال���ت���م���رد  اىل  وان�������ص���م  اخل����رط����وم  ج��ام��ع��ة  يف 
1985. وقد �صعد ب�صرعة لي�صبح “مقاتال حمرما 
املهمات  “رجل  ب��اأن��ه  اأي�����ص��ا  ي��و���ص��ف  ك��م��ا  احلرب”  يف 
لتحرير  ال�صعبية  حركته  يف  اأع�صاء  ح�صب  ال�صعبة”، 

ال�صودان - �صمال.
وال�صهر املا�صي قال كبري مفاو�صي احللو يف حمادثات 
الق�صايا  اإح�����دى  اإن  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  ال�����ص��الم 
الرئي�صية التي مل حتل هي دمج املتمردين يف اجلي�س. 

وتعذر الت�صال باحللو للح�صول على تعليق.
ويعتقد اجلزويل بان مطالبته بالعلمانية يف املفاو�صات 
ب�صالحهم.  مقاتليه  احتفاظ  ل�صمان  “تكتيك”  هي 

متمردة  حركات  مع  املا�صي  الأول-اك��ت��وب��ر  ت�صرين  يف 
احلكومة  مع  تاريخيا  �صالم  اتفاق  دارف���ور  اإقليم  من 
النتقالية بعد الطاحة بعدوهم القدمي عمر الب�صري 

. يف ني�صان/ابريل 2019 
املا�صي  اذار/م��ار���س  ا�صبح عقار يف  الت��ف��اق  اإط���ار  ويف 

ع�صوا يف جمل�س ال�صيادة النتقايل.
اإطالق  اتفاق منف�صل لوقف  لكن احللو رف�س توقيع 
با�صلحتها  اإ�صراره على ان حتتفظ قواته  النار موؤكدا 
د�صتور  �صياغة  تتم  اأن  اإىل  ال�صخ�صية”  “للحماية 

لل�صودان يف�صل بني الدين والدولة.
وقال احللو وهو م�صلم لقناة �صكاي نيوز العربية العام 
امل��ا���ص��ي، اإن ع��دم ف�صل ال��دي��ن ع��ن ال��دول��ة ه��و اأ�صا�س 
“الأزمة ال�صودانية التي ادخلت البالد يف حروب اهلية 

�صليمة  قواته  اإبقاء  يريد  “اإنه  وقال 
يف  ا���ص��ت��ي��ع��اب��ه��ا  ي���ت���م  اأن  ي���ري���د  ول 
“اإذا  واأ���ص��اف  ال�صوداين”.  اجلي�س 
بقواته،  الح��ت��ف��اظ  م�����ص��األ��ة  ح��ل  مت 
اإىل  التو�صل  على  منفتحا  ف�صيكون 
هناك  لكن  العلمانية«.  حول  ت�صوية 
موؤ�صرات على التغيري. قالت وكالت 
المم املتحدة يف بيان م�صرك ال�صهر املا�صي اإن عمال 
كبريا”  “اخراقا  حققوا  امل��ت��ح��دة  المم  يف  الغ��اث��ة 
ال��و���ص��ول اىل خ��م�����س مقاطعات  م���ن  ع��ن��دم��ا مت��ك��ن��وا 
الزرق  والنيل  ك��ردف��ان  جنوب  يف  احللو  �صيطرة  حتت 
يعي�س فيها 800 الف ن�صمة، للمرة الوىل منذ ع�صر 
المم  ���ص��ن��دوق  فا�صل ممثل  اهلل  عبد  واأك���د  ���ص��ن��وات. 
النتائج  اأن  ال�صودان  يف  )يوني�صف(  للطفولة  املتحدة 
التي تو�صلت اإليها هذه املهمة قامتة، مو�صحا اأنه “مت 

التخلي ب�صكل كامل عن هوؤلء الأطفال«.
واأ�صارت الأمم املتحدة اإىل اإن املناطق كانت “مقطوعة 
هم  “الذين  لالأ�صخا�س  الدعم”  ع��ن  كبري  ح��د  اإىل 
واملياه  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال�����ص��ح��ة  ل��ل��غ��ذاء  ما�صة”  ب��ح��اج��ة 

النظيفة.
اإيدي رو ممثل برنامج الغذاء العاملي يف ال�صودان  قال 
بعد ت�صليم مئة طن من املواد الغذائية ال�صهر املا�صي 
على  وتعي�س  تكافح  امل��ن��اط��ق  ه��ذه  يف  “املجتمعات  اإن 

القليل اأو ل �صيء منذ عقد«.
للمناطق يعطي  ال��ت��دري��ج��ي  ال��ف��ت��ح  ف���اإن   ، ذل���ك  وم���ع 
ب�صي�س اأمل واإن كانت حمادثات ال�صالم ل تزال حتتاج 

اإىل وقت طويل للتو�صل اإىل نتيجة.
وقال رو “مع حت�صن الأمن الغذائي والفر�س الأخرى 
�صتتمكن العائالت من اإعادة الندماج مع بقية ال�صودان 

والبدء يف التعايف واإعادة البناء«
الأزمات  ذل��ك، حذر جونا�س هورنر من جمموعة  مع 
الدولية من اأن املتمردين واملجتمعات املهم�صة تقليديا 
يف  املدنيون  يقودها  التي  احلكومة  اأن  ي��رون  زال��وا  ما 

اخلرطوم ل تقدم �صوى القليل من احللول مل�صاكلهم.
وقال هورنر اإنه “اإذا مل يتم تطبيق حكم يت�صم بطابع 
 - الكبري يف هذه اجليوب  التغيري  ف��اإن  اأو�صع،  متثيلي 
اأو حتى عرب اأط��راف ال�صودان على نطاق اأو�صع - غري 

مرجح«.
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حزبيني، لكن مع ذلك ل يبدو اأنها �صتحيد كثريا عن البو�صلة ال�صيا�صية 
ل�صابقتها.

وكان الرئي�س تبون وعد خالل تعديل وزاري جزئي يف الأول من اآذار/
مار�س باإدخال تغيري عميق على احلكومة بعد النتخابات الت�صريعية.

التحرير  اإىل فوز حزب جبهة  اأف�صى  12 حزيران/يونيو  اق��راع  لكّن 
الوطني وم�صتقّلني داعمني للرئي�س بغالبية مقاعد الربملان، اإ�صافة اإىل 

اأحزاب �صغرية قريبة من ال�صلطة تقليدياً.

واأبقي على 17 وزيرا من احلكومة 
الداخلية  وزراء  بينهم  ال�����ص��اب��ق��ة، 
كمال بلجود وال�صحة عبد الرحمن 
ب���ن ب���وزي���د وال���ت���ج���ارة ك��م��ال رزيق 

والطاقة حممد عرقاب.
احلكومة  اإع�������الن  ع���ل���ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
موظف  وهو  �صفيان  قال  اجلديدة، 
“عو�س جزائر  اإنه  يف �صركة دولية 
ج�����دي�����دة، ح�����ص��ل��ن��ا ع���ل���ى ج���زائ���ر 
من  �صاخرة  اإ���ص��ارة  يف  م�صتعملة”، 
���ص��ع��ار ال��رئ��ي�����س ت��ب��ون ال���ذي تعّهد 

“بناء جزائر جديدة«.
ك��ّل��ف يف  الرئي�س اجل��زائ��ري  وك���ان 
30 حزيران/يونيو وزير املالية يف 

احلكومة ال�صابقة التكنوقراطي اأمين عبد الرحمن )53 عاماً( ت�صكيل 
احلكومة اجلديدة.

املالية،  بحقيبة  الرحمان  عبد  احتفظ  اجلديدة،  وظيفته  جانب  واإىل 
والجتماعي يف  القت�صادي  الو�صع  اإنها�س  راأ���س مهامه  على  و�صتكون 

وقت متر فيه البالد باأزمة عميقة.
وي��ت��ك��ون ج���زء م��ه��م م��ن الت�صكيلة ال���وزاري���ة م��ن ت��ك��ن��وق��راط��ي��ني غري 

مايكل بيندر اأّن الرئي�س ال�صابق قال هذا الكالم الإيجابي عن 
هتلر خالل “در�س مرجتل يف التاريخ” قّدمه لرامب يومها 
كبري موظفي البيت الأبي�س اآنذاك جون كيلي. ووفقاً للكتاب 
فاإّن كيلي، اجلرنال ال�صابق يف قوات م�صاة البحرية الأمريكية 
راح يومئذ “يذّكر الرئي�س اإىل اأّي جانب كانت كل  “املارينز”، 
اأّن “احلرب  دولة تقف خالل النزاع” كما راح ي�صرح له كيف 
الثانية، وكذلك عن  العاملية  اإىل احلرب  الأوىل قادت  العاملية 
فاإّن  الكتاب  وبح�صب  هتلر«.  ارتكبها(  )التي  الفظائع  جميع 
“قال  ال��ف��وه��رر  ت��رام��ب ع��ن  مب��ا ق��ال��ه  عق”  “�صُ ال���ذي  كيلي 
وراح  ت��رام��ب ظ��ّل على موقفه”  ل��ك��ّن  اإّن���ه خم��ط��ئ،  للرئي�س 
�صهدتها  التي  القت�صادية  النه�صة  عن  باحلديث  عنه  يدافع 

اإليها على  اآمنة للتوّجه  ب��اأّن الأح��وال اجلوية مل تكن  املقربة 
اأتالنتيك  منت مروحية كما كان خمّططاً. لكّن �صحيفة ذي 
اأّي  ي��َر فيها  ال��زي��ارة لأّن���ه مل  األ��غ��ى  اإّن ت��رام��ب  قالت يف حينه 
عن   2020 اأي��ل��ول/���ص��ب��ت��م��رب  يف  ال�صحيفة  ون��ق��ل��ت  منفعة. 
م�صادر مل ت�صّمها اإّن الرئي�س ال�صابق قال يومها “ملاذا علّي اأن 

اأذهب اإىل هذه املقربة؟ اإّنها مليئة بفا�صلني«.
ووفقاً للم�صدر نف�صه فقد و�صف ترامب اجلنود الأمريكيني 
القوات  اأي���دي  على  امل��ع��رك��ة  تلك  يف  قتلوا  ال��ذي��ن  ال�1541 
يف  “من كانوا الأخيار”  اأن ي�صاأل  قبل  ب�”احلمقى”،  الأملانية 
اأوردت���ه ذي  ب�صّدة ما  الأبي�س نفى  البيت  وك��ان  تلك احل��رب. 

اأتالنتيك.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

 13 ي�صدر يف  كتاب  �صريت جورنال يف  وول  نقل �صحايف يف 
دونالد  ال�صابق  الأم��ريك��ي  الرئي�س  عن  اجل��اري  مّتوز/يوليو 
اإّن   2018 يف  فرن�صا  اإىل  ر�صمية  زي���ارة  خ��الل  قوله  ت��رام��ب 

اأدولف هتلر “فعل الكثري من الأمور احل�صنة«.
وهذه العبارة التي نفى ترامب اأن يكون قد قالها وردت، بح�صب 
مقتطفات من الكتاب ن�صرت على ل�صان الرئي�س ال�صابق على 
هام�س الزيارة التي قام بها اإىل اأوروبا مبنا�صبة الذكرى املئوية 
لنتهاء احلرب العاملية الأوىل. ويف كتابه وعنوانه “ب�صراحة، 
الأمريكي  ال�صحايف  ي��وؤّك��د  النتخابات”،  ه��ذه  يف  ف��زن��ا  لقد 

اأملانيا بقيادة احلزب النازي يف ثالثينيات القرن املا�صي. ووفقاً 
لل�صحايف الذي اأورد هذه املعلومات نقاًل عن م�صادر مل ي�صّمها، 
فاإّن كبري موظفي البيت الأبي�س رّد على ترامب بالقول “ل 

ميكنك اأن تتحّدث باإيجابية عن اأدولف هتلر. بتاتاً«.
ويف كتابه يقول بيندر اإّن ترامب “لديه جهل فظيع بالتاريخ” 
ول �صّيما بف�صوله التي تتعّلق بالعبودية وبالف�صل العن�صري 
يف الوليات املتحدة. وكان ترامب اأثار خالل زيارته لفرن�صا يف 
اإىل  اأن يقوم بها  األغى زيارة كان مقّرراً  2018 جدًل عندما 
املقربة الأمريكية يف غابة بيلو التي تبعد نحو مئة كيلومر 
�صمال �صرق باري�س وت�صّم رفات جنود اأمريكيني قتلوا خالل 
زيارة  ق��راره عدم  بّرر ترامب  الأوىل. ويومها  العاملية  احلرب 

ترامب:  هتلر »فعل الكثري من الأمور احل�سنة« 

•• عوا�صم-وكاالت

القواعد  ت�صهدها  ت�صعيد  موجة 
العراق،  يف  الأمريكية  الع�صكرية 
املرتبطة  امليلي�صيات  كثفت  حيث 
ب���اإي���ران يف الآون������ة الأخ������رية من 
هجماتها با�صتهدافها قاعدة عني 
الأ�صد اأم�س الأول ب� 14 �صاروخاً. 
ووفقاً ل�صحف عربية �صادرة اأم�س 
اخل��م��ي�����س، اع���ت���ربت م�����ص��ادر اأن 
اإيران تقف وراء الهجمات الأخرية 
يف العراق، بهدف اإحراج الوليات 
املتحدة واختبار خياراتها يف وقت 
تعمل فيه على تقلي�س ح�صورها 
يف املنطقة، ومرجحة اإن الت�صعيد 
اجل������دي������د م����رت����ب����ط����ة ب���خ���ف���اي���ا 
بني  النووية  املفاو�صات  كوالي�س 

الطرفني.

نحو حافية الهاوية
قال  اللندنية،  العرب  �صحيفة  يف 
تدفع  “اإيران  اإّن  ع��راق��ي  م�صدر 
مل�صاغلة  ال��ع��راق  يف  مبيلي�صياتها 
حاّفة  ع���ل���ى  امل���ّت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
الف�صائل  تلك  وا���ص��ع��ة  ال��ه��اوي��ة، 
املفتوحة  املواجهة  �صيناريو  اأم��ام 

مع القوات الأمريكية«.
ت�������ص���ع يف  ط����ه����ران  اأن  واأو������ص�����ح 
من  الأم��ري��ك��ي  احل���ذر  ح�صاباتها 
التورط يف �صراع اأو�صع �صّد اإيران 
اأي  يخرج  ل  اأن  متوّقعة  نف�صها، 
ت�صعيد من قبل الوليات املّتحدة 
العراقية  الأرا�����ص����ي  ح�����دود  ع���ن 
وال�صورية، واأن ل يتجاوز عمليات 

مواقع  لبع�س  ب��ال��ط��ريان  ق�صف 
مت���رك���ز امل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات ه���ن���اك على 
لقوات  الأخ��ري  ال�صتهداف  غ��رار 
ال�صعبي  احل�صد  مليلي�صيات  تابعة 
�صوريا  ب���ني  احل�����دود  م��ن��ط��ق��ة  يف 
والعراق. واأو�صحت ال�صحيفة اأنه 
بالت�صعيد  التهديد  ���ص��دور  رغ��م 
العراق  القوات الأمريكية يف  �صّد 
قائد  ع��ن  وم��ع��ل��ن  ���ص��ري��ح  ب�صكل 
ال�صهداء  ���ص��ي��د  ك��ت��ائ��ب  ميلي�صيا 
ف�صياًل  اأن  اإل  ال��ولئ��ي،  اأب�����واآلء 
م�صوؤوليته  اأع���ل���ن  م���ع���روف  غ���ري 
عن الهجوم ال�صاروخي على عني 
الأ�صد، م�صرية اإىل اأن ذلك اأ�صبح 
ن�صبة  على  يقوم  م��ع��روف��اً  تكتيكاً 
تلك الهجمات اإىل ف�صائل جديدة 
وهمية  م�صتحدثة  اأ���ص��م��اء  حتمل 
م�صوؤولية  لإخ������الء  ال���غ���ال���ب  يف 
وجتنيبها  ال�����ص��ه��رية  امليلي�صيات 

التبعات.
امليلي�صيات  ه��ج��م��ات  اأن  وذك�����رت 
العراق  يف  الأجنبية  امل�صالح  على 
ت�صبب حرجاً بالغاً حلكومة رئي�س 
التي  الكاظمي،  الوزراء م�صطفى 
اأك��ر من منا�صبة عاجزة  بدت يف 
ع���ن جل���م ت��ل��ك ال��ف�����ص��ائ��ل مب���ا يف 
نظامية،  ك��ق��وات  املح�صوبة  ذل��ك 
على  جم���ربة  نف�صها  جت���د  ح��ي��ث 
مت�صارعني  طرفني  مع  التعامل 
عالقات  م��ن��ه��م��ا  ب���ك���ل  ت��رب��ط��ه��ا 
املّتحدة  ال����ولي����ات  ه��م��ا  وث��ي��ق��ة 

القوات  وج��ه��ت��ه��ا  ال��ت��ي  الأخ������رية 
لف�صائل  تابعة  ملواقع  الأمريكية 
ع���راق���ي���ة م��ت��ح��ال��ف��ة م����ع اإي������ران 

ومن�صوية يف احل�صد ال�صعبي.
هدد  ال����ولئ����ي  اأن  اإىل  واأ�����ص����ارت 
ب�����ص��رب ال��ق��وات الأم��ري��ك��ي��ة على 
والكويت،  ����ص���وري���ا،  م���ع  احل�����دود 
عملية  ن��ن��ف��ذ  اأن  “نريد  ق���ائ���اًل 
اإنها  اجل��م��ي��ع عنها  ي��ق��ول  ن��وع��ي��ة 
ميكن  الأمريكيني،  من  انتقامنا 
تاأتي من اجلو والرب والبحر،  اأن 
وع����ل����ى احل���������دود ال����ع����راق����ي����ة، يف 

الإقليم، اأو باأي مكان«.
ال�صارع،  يف  الآن  “نحن  واأ���ص��اف 
الأمريكية،  املع�صكرات  كل  وق��رب 
ال���رد،  عملية  م��ا���ص��ون يف  ون��ح��ن 
ذلك،  يف  غليظة  اأمي��ان��اً  وقطعنا 
ونحن بالهيئة التن�صيقية لف�صائل 

املقاومة ذاهبون باجتاه الرد«.
واأو�صحت ال�صحيفة اأن تهديدات 
�صربة  ب���ع���د  ج��������اءت  ال������ولئ������ي، 
قاعدة  ا����ص���ت���ه���دف���ت  ����ص���اروخ���ي���ة 
الأنبار،  يف  العراقية  الأ���ص��د  ع��ني 
اأمريكيني،  ج���ن���وداً  ت�����ص��م  وال��ت��ي 
فيلق  قائد  كان  املعلومات  وح�صب 
بغداد  زار  قاآين  اإ�صماعيل  القد�س 
واأعطى  الأمريكية،  ال�صربة  بعد 
الف�صائل �صوءاً اأخ�صر للت�صعيد.

ا�صتفزاز الأمريكيني
ال���ب���ي���ان، فقد  واأم�����ا يف ���ص��ح��ي��ف��ة 

اأّنها  اجلميع  يعلم  التي  واإي����ران، 
يف  ال��ع��راق��ي��ة  الأرا����ص���ي  ت�صتخدم 

�صراع بالوكالة �صّد وا�صنطن.

حرب مفتوحة
ال�صرق  �صحيفة  لفتت  وب��دوره��ا، 
الأو�صط اإىل اأن الف�صائل العراقية 
اأطلقت  لإي����ران  امل��وال��ي��ة  امل�صلحة 
الأمريكيني  على  مفتوحة  ح��رب��اً 
امل�صرّية  ب��ال��ط��ائ��رات  ال���ع���راق  يف 

الدبلوما�صية  وال��ب��ع��ث��ات  ال���دويل 
ال��ذي يخدم  الإره��اب��ي  “العمل  ب� 
للجهات  �صيقة  وم�صالح  اأجندات 

التي تقف وراءها«.

تهديدات اإيرانية
�صحيفة  ذك������رت  ج��ه��ت��ه��ا،  وم�����ن 
اجلريدة الكويتية اأن الأمني العام 
ل� “كتائب �صيد ال�صهداء” اأبو اآلء 
الولئي، توعد بالرد على ال�صربة 

فيه  ت��رددت  وق��ت  يف  وال�صواريخ، 
اأن���ب���اء ع���ن زي�����ارة ���ص��ري��ة ق���ام بها 
رئي�س ا�صتخبارات احلر�س الثوري 

الإيراين ح�صني طائب، لبغداد.
تاأتي  الهجمات  “هذه  اإن  وق��ال��ت 
تهديد  م����ن  ي����وم����ني  ن���ح���و  ب���ع���د 
الف�صائل  اأح��د  اهلل،  ح��زب  كتائب 
من  ال��ق��ري��ب��ة  امل�صلحة  ال��ع��راق��ي��ة 
القواعد  ب��رد مباغت على  اإي���ران، 
العراق«.  يف  الأمريكية  وامل�صالح 

لل�صحيفة  م�������ص���ادر  واأو����ص���ح���ت 
نّفذتها  الأخ������رية  ال��ه��ج��م��ات  اأن 
مع  مبا�صر  تن�صيق  لديها  ف�صائل 
)حزب اهلل( اللبناين، اإذ �صهل هذا 
الأخري انتقال الطريقة احلوثية 
يف ا�صتعمال امل�صرّيات املفخخة اإىل 

ال�صاحة العراقية.
ن���ائ���ب رئ��ي�����س وزراء  ك��م��ا و����ص���ف 
ال���ع���راق قوباد  ك��رد���ص��ت��ان  اإق��ل��ي��م 
اأربيل  مطار  ا�صتهداف  طالباين، 

الأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
امليلي�صيات  اأّن  “البنتاغون”، 
ت�صتفز  ال�����ع�����راق  يف  الإي����ران����ي����ة 
الأم��ري��ك��ي��ني ع��ن ق�����ص��د، م�صرية 

اإىل اأنها ل ت�صعى للت�صعيد.
اأن اأي رد �صتقوم به �صيتم  واأك��دت 
ت��ن�����ص��ي��ق��ه م����ع ح���ك���وم���ة ال����ع����راق 
وك���ذل���ك ال��ت��ح��ال��ف، ول��ف��ت��ت اإىل 
اأنها �صتتخذ اخلطوات ال�صرورية 
للّرد على الهجمات �صد قواتها يف 

العراق.
فيما اأدان املتحدث الر�صمي با�صم 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د 
ر�صول،  ي��ح��ي��ى  ال���ل���واء  ال��ع��راق��ي��ة 
عمليات الق�صف التي تعر�س لها 
الأ�صد  وق��اع��دة عني  اأرب��ي��ل  مطار 
انتهاك  م���ن  مل���ا مي��ث��ل��ه  اجل���وي���ة، 
واعتداًء  ال���ق���وان���ني،  ل��ك��ل  ����ص���ارخ 
والتزاماتها  ال���دول���ة  ه��ي��ب��ة  ع��ل��ى 

الدولية.
اأخ�������رى  “م������رة  وق�����������������������ال 
ال���ع�������راق يف غيهم  اأع������داء  ي��وغ��ل 
البالد  اأم�������ن  وي�����ص��������������������ت��ه��دف��ون 
العراقيني  و���ص��الم��ة  و���ص��ي��ادت��ه��ا، 
اإرهاب�������ي  اع����ت����داء  خ�����الل  م����ن 
ج��دي�����������������د ع���ل���ى م����ط����ار اأرب����ي����ل، 
ومع�صكر عني الأ�صد التابع لوزارة 
ال����دف����اع ال���ع���راق���ي���ة، وق���ب���ل ذلك 
البعثات  مقاّر  ل�صتهداف  العودة 
ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة ال���ت���ي ت��ق��ع حتت 

حماية الدولة..
 مم��ا مي��ّث��ل ان��ت��ه��اك��اً ���ص��ارخ��اً لكل 
ال���ق���وان���ني، واع����ت����داًء ع��ل��ى هيبة 

الدولة والتزاماتها الدولية«.

�سواريخ امليلي�سيات العراقية.. اأوراق اإيرانية ملفاو�سات »النووي«

كيف اأظهرت النتخابات بداية ت�سّدع النظام يف اإيران؟

•• وا�صنطن-وكاالت

الإيراين  ال�صيا�صي  الكاتب  تطرق 
اإىل  املقيم يف فرن�صا حميد عنايت 
النظام  ي�صهدها  التي  التف�صخات 
الإي��������راين وال���ت���ي ت��ظ��ه��رت اأك���ر 
الرئا�صية  النتخابات  نتائج  بفعل 
ع��ن��اي��ت يف من�صة  ك��ت��ب  امل��ا���ص��ي��ة. 
الأوروبية  ديبلوما�صي”  “مودرن 
التي  الكبرية  املقاطعة  ن�صبة  ع��ن 
والتي  امل��زورة  النتخابات  �صهدتها 
ل�صيا�صات  ب����ارزة  م��ع��ار���ص��ة  مثلت 

القيادة الإيرانية.
امل�صاركني،  اإىل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  ح��ت��ى 
امل�صبوق  وغ��ري  الكبري  العدد  اأ���ّص��ر 
ا�صتياء  اإىل  ال��ب��ي�����ص��اء  ل�������الأوراق 
ومر�صده  ال���ن���ظ���ام  م����ن  ال�����ص��ع��ب 
الأعلى. وخلق عدم الر�صا وغياب 
ال�صعب  بني  �صلبياً  انق�صاماً  الثقة 
واحلكومة بلغ ذروته حالياً. تعليقاً 
الكبرية  امل��ق��اط��ع��ة  ن�����ص��ب��ت��ي  ع��ل��ى 
الرئي�س  توجه  البي�صاء،  والأوراق 
خامتي  حممد  ال�صابق  الإي����راين 
يكن  مل  “اإذا  القيادة:  اإىل  ب�صوؤال 
ه���ذا اإ����ص���ارة ا���ص��ت��ي��اء، خ��ي��ب��ة اأم���ل، 
وعدم ر�صا ال�صعب جتاه احلكومة، 

فعندها ماذا ميكن اأن ُي�صمى؟«.

�صل�صلة اأكاذيب
قاطع  ال����ن����ظ����ام،  لأرق����������ام  وف�����ق�����اً 
النتخابات  الناخبني  من   62%
الرئا�صية. ت�صبه ن�صبة امل�صاركة يف 
التي  الن�صبة  الأخ��رية  النتخابات 
)اآذار(  م��ار���س  انتخابات  �صهدتها 

2009 الت�صريعية. يف ذلك الوقت 
اأي�صاً، امتنع %62 من الناخبني 
عن القراع. ويربط الكاتب هذه 
الإيرانيني  اأحوال  بتدهور  الأرقام 
�صياق  والأ�صابيع. يف  الأي��ام  مبرور 
م�صابه، اإن للنظام الإيراين تاريخاً 
اأرق��ام دقيقة عن  مظلماً يف توفري 
ال�صفافية  وغ���ي���اب  الن���ت���خ���اب���ات. 
واحد  ه��و  امل�����ص��ت��وي��ات  ع��ل��ى جميع 
من اأ�صواأ �صفاته. ف�صل�صلة اأكاذيبه 
الأوكرانية  الطائرة  اإ�صقاط  ب�صاأن 
نوفمرب  تظاهرات  قتلى  وح�صيلة 
وتزوير   2019 الثاين(  )ت�صرين 
ه��ي جمرد  ك��ورون��ا  اأرق����ام �صحايا 
اأمثلة ب�صيطة عن غياب ال�صفافية 

لديه.

الأوىل من نوعها
ب�  الإي��ران��ي��ة  املعار�صة  ا�صت�صهدت 
مدينة   400 يف  ت��ق��ري��ر   1200
الفيديوهات  وب�������اآلف  اإي���ران���ي���ة 
انتخابية  دوائ�������ر  م����ن  وال�������ص���ور 
خمتلفة لتعلن اأن اأرقام النظام عن 
اأعلى  امل�صاركني يف النتخابات هي 
بخم�س مرات من العدد احلقيقي، 
من  اأق�����ل  ك���ان���ت  الق������راع  اأن  اأي 
%10. بح�صب اأرقام النظام، اأكر 
اقرعوا  �صخ�س  م��الي��ني   4 م��ن 
اإىل  ه���وؤلء  ذه��ب  بي�صاء.  ب����اأوراق 
����ص���ن���ادي���ق الق���������راع خ����وف����اً من 
وانتهاكات  وال���ص��ت��ج��واب  ال�صجن 
العديد  اأن  ع��ن��اي��ت  وذك���ر  اأخ����رى. 
البي�صاء  ب���الأوراق  املقرعني  من 
ك��ان��وا اأع�����ص��اء يف احل��ر���س الثوري 

مما حدث يف نوفمرب 2019.

لي�س حتذيرًا بل حريقًا
جرت النتخابات املحلية بالتزامن 
نتيجة  الرئا�صية.  النتخابات  مع 
ال��ذي��ن �صاركوا  ك���ان ع���دد  ل��ذل��ك، 
%75 من  ب����  اأق�����ل  ال�����ص��ن��ة  ه����ذه 
انتخابات  يف  املا�صية.  النتخابات 
)حمافظة  ك����رج  م��دي��ن��ة  جم��ل�����س 
البي�صاء  الأوراق  حلت  ط��ه��ران(، 
 ،)38888( الأوىل  امل��رت��ب��ة  يف 
متفوقة على الأ�صوات التي ح�صل 
 16 بحوايل  الفائز  املر�صح  عليها 
األفاً. طوال تاريخ النظام، اإنها املرة 
الأوراق  فيها  احتلت  التي  الأوىل 
املدن  يف  الأوىل  امل��رت��ب��ة  البي�صاء 
الكربى مثل كرج واأراك )عا�صمة 
حم����اف����ظ����ة م������رك������زي( وه����م����دان 
)ع���ا����ص���م���ة حم���اف���ظ���ة ه����م����دان(. 
املرتبة  الأوراق  ه��ذه  احتلت  بينما 
وانخف�صت  ط���ه���ران.  يف  ال��ث��ان��ي��ة 
طهران  يف  املحلية  امل�صاركة  ن�صبة 
الو�صع  ه��ذا  يعد  مل   .26% اإىل 
ويتوقع  فعلياً.  حريقاً  بل  حتذيراً 
امل�صاركة يف  اأرق��ام  تكون  اأن  عنايت 
الأجزاء الأبعد من البالد م�صابهة 
ل���ت���ل���ك ال����ت����ي ����ص���ه���دت���ه���ا ط���ه���ران 
اأن بقية املدن غالباً  اإىل  بال�صتناد 

ما تتبع م�صار العا�صمة.

�صرط التغيري احلقيقي
ع���امل الجتماع  ع���ن  ع��ن��اي��ت  ن��ق��ل 
اأزاد  ط��ه��ران  جامعة  يف  والأ���ص��ت��اذ 
ك��ان يتحدث عن  اإن��ه  اأرمكي قوله 

الر�صميني  وامل��وظ��ف��ني  والبا�صيج 
الذين يرون �صعف املر�صد الأعلى 
وي��اأ���ص��ه وه���م ي��ف��ق��دون ال��ث��ق��ة به. 
ف��ئ��ة اجتماعية  ال���ب���ادرة م��ن  ه���ذه 
تعد اجل�صم الرئي�صي الذي يعتمد 
عليه النظام هي الأوىل من نوعها 

يف تاريخ نظام املاليل.

مقلق للمر�صد
اأ���ص��در خامنئي  الن��ت��خ��اب��ات،  قبل 
الت�صويت  اإن  ف��ي��ه��ا  ق����ال  ف���ت���وى 

حمافظة  يف  وامل���ل���غ���اة  ال��ب��ي�����ص��اء 
قالت  ذل���ك،  م��ع   .70% ط��ه��ران 
تلك  اإن  ر�صمية  اإع��الم��ي��ة  و���ص��ائ��ل 
لنظام  انت�صاراً  كانت  النتخابات 
اإح�����داه�����ا حتدثت  ل���ك���ن  احل����ك����م. 
ب�صع  يف  ال�����ص��ل��ط��ة  ت���رك���ز  اأن  ع���ن 
موؤ�ص�صات حكومية يجب األ يوؤدي 

اإىل الق�صاء على امل�صت�صعفني.
امل�صت�صعفني  ب�����اأن  ع��ن��اي��ت  ي����رد   
اأظ������ه������روا ق���وت���ه���م جم��������دداً وق���د 
يفعلون ذلك هذه املرة ب�صكل اأكرب 

امل�صاركة يف  ع��دم  واإن  ديني  واج��ب 
عظيمة.  خطيئة  ه��و  الن��ت��خ��اب��ات 
النظام  ب��روب��اغ��ن��دا  م���ن  ب��ال��رغ��م 
اجلوفاء  وال���وع���ود  وال��ت��ه��دي��دات 
ال�صعب  وال��ر���ص��اوى وغ��ريه��ا، لبى 
دع����وات امل��ق��اط��ع��ة. اأ���ص��ب��ح ح�صور 
ونفوذ املعار�صة الإيرانية وا�صحني 
العلى  للمر�صد  وه��ذا مقلق  ج��داً 
املعار�صة  ت��ق��ول  ب��رم��ت��ه.  وال��ن��ظ��ام 
باملجل�س  امل���ت���م���ث���ل���ة  الإي�����ران�����ي�����ة 
ال���وط���ن���ي ل��ل��م��ق��اوم��ة الإي���ران���ي���ة 

اأوا�صط  منذ  �صريعاً  تو�صعت  اإن��ه��ا 
ر�صالة  ون�����ص��رت   2019 ن��وف��م��رب 
بنجاح.  ال�����ص��ع��ب  ب����ني  امل���ق���اط���ع���ة 
املقاطعة  ن�صبة  اأن  عنايت  واأ�صاف 
مدينة  يف  الرئا�صية  لالنتخابات 
ويف   80% اإىل  و���ص��ل��ت  ط���ه���ران 

املحافظة اإىل 70%.

امل�صت�صعفون اأظهروا قوتهم
بح�صب وكالة اأنباء الطلبة الإيرانية 
اإي�صنا بلغ العدد الإجمايل لالأوراق 

قوة ثالثة منذ �صنة اإىل �صنتني حيث 
لن يكون مر�صحوها اإ�صالحيني اأو 
�صوتوا  من  اأن  م�صيفاً  مت�صددين 
انق�صام  اج���ت���ازوا  ب��ي�����ص��اء  ب������اأوراق 
اإ�صالحي-مت�صدد. واأ�صاف اأرمكي 
اأن  اإىل  ت�����ص��ري  ال��ظ��اه��رة  ه���ذه  اأن 
م��ن املجتمع مل يعد  ك��ب��رياً  ج���زءاً 
يت�صرف �صمن اإطار العمل ال�صابق 
ويختار ال�صري نحو وجهات اأخرى. 
يرى عنايت اأن هيكلية النظام هي 
اليوم  يح�صل  مل��ا  ال��وح��ي��د  ال�صبب 
داخ��ل املجتمع الإي���راين. ل ميكن 
وجوهري  حقيقي  تغيري  ح�صول 
من دون هدم واإزال��ة ولية الفقيه 
وه����ذا ي��ع��ن��ي ن��ه��اي��ة ن��ظ��ام املاليل 

بح�صب الكاتب.

حكم التاريخ
�صنوات  ال��ن��ظ��ام ط���وال  اخ��ت��ار  لقد 
وموا�صلة  ال�صعب  ���ص��وت  جت��اه��ل 
تغيري  ع��ن  ع��و���ص��اً  القمع  �صيا�صة 
الإيرانيني  ت�صويت  واأخ��ذ  �صلوكه 
باحل�صبان واعتناق الدميوقراطية 
اللجوء  لكن  احلقيقي.  مبعناها 
اإىل اخليار الأخري ميكن اأن يكون 
تعيني  اأن  والأه���م  للنظام.  مكلفاً 
 1988 رئي�س متورط يف جمزرة 
اإىل  ي��دل  �صيا�صيني  �صجناء  بحق 
اأجهزته  ا�صتخدام  ق��رر  النظام  اأن 
الإي����راين.  ال�صعب  ���ص��د  القمعية 
التاريخ  اإىل  ي�صتند  ع��ن��اي��ت  ل��ك��ن 
ك���ي ي�����ص��ت��ن��ت��ج يف خ��ت��ام م��ق��ال��ه اأن 
التغلب  ت�صتطيع  ل  الديكتاتورية 

على �صلطة ال�صعب.

احلكومة اجلديدة يف اجلزائر تبقي على اأبرز وجوه �سابقتها  •• اجلزائر-اأ ف ب

احلكومة  م��ن  وزرائ��ه��ا  ن�صف  نحو  اجل��زائ��ر  ج��دي��دة يف  �ُصكلت حكومة 
ن�صبة  �صهدت  التي  الت�صريعية  النتخابات  اإثر  تاأتي  ال�صابقة، يف خطوة 

امتناع قيا�صية عن الت�صويت وقمعاً طال ن�صطاء احلراك الحتجاجي.
وك�صف الرئي�س عبد املجيد تبون عن ت�صكيلة الفريق احلكومي التي مل 
ت�صهد تغيرياً يف �صاغلي الوزارات ال�صيادية با�صتثناء حقيبتي اخلارجية 

والعدل، بح�صب ما جاء يف بيان ر�صمي.
واملفاجاأة الكبرية الوحيدة هي ا�صتبدال وزير اخلارجية �صربي بوقدوم 
برمطان لعمامرة الذي �صغل احلقيبة زمن حكم الرئي�س ال�صابق عبد 
ني�صان/ ال�صارع يف  الأخري بدفع من  اأن ي�صتقيل  العزيز بوتفليقة قبل 

ابريل 2019.
العمل  �صفارات ومتر�س على  دبلوما�صي خم�صرم توىل عدة  ولعمامرة 
متعدد الأط��راف ل �صيما يف اإفريقيا، وقد ُطرح ا�صمه يف ني�صان/ابريل 
2020 لتويل من�صب مبعوث الأمم املتحدة اإىل ليبيا، لكّن ت�صميته مل 

تتّم ب�صبب معار�صة دول عربية.
بدوره، �صبق اأن عمل وزير الربية الوطنية اجلديد عبد احلكيم بلعابد 

يف حكومة بوتلفيقة.
للعدل،  الر�صيد طبي وزيراً  العليا عبد  الرئي�س الأول للمحكمة  و�صار 

وقد ارتبط ا�صمه بقمع املعار�صة وكذلك مبكافحة الف�صاد.
اأما يف ما يخ�س الإعالم الذي يخ�صع لرقابة م�صددة، فقد حافظ عمار 

بلحيمر على حقيبة الت�صال لكنه مل يعد متحّدثاً ر�صميا للحكومة.
ويتكّون الفريق الوزاري اجلديد من 34 ع�صواً، بينهم اأربع ن�صاء فقط 

على غرار احلكومة ال�صابقة.

بلغت  الت�صويت  ع��ن  م�صبوقة  غ��ري  امتناع  ن�صبة  النتخابات  و�صهدت 
77 باملئة، يف بلد يعي�س ماأزقا �صيا�صيا منذ مطلع عام 2019 اإثر بدء 

احلراك الحتجاجي والقمع الذي تاله.
وقاطع عدد من اأحزاب املعار�صة القراع، فيما وا�صل ن�صطاء احلراك 
ا�صتقالل  منذ  القائم  ال�صيا�صي  ل�”النظام”  ج��ذري  بتغيري  املطالبة 

البالد عام 1962.
التي  الطريق  خريطة  ا�صتكمال  على  عازما  اجلزائري  الرئي�س  ويبدو 
وبدء  قانون  دول��ة  باإر�صاء  ال��ذي يطالب  احل��راك  رغ��م معار�صة  اأعلنها 

انتقال دميوقراطي وتكري�س ال�صيادة ال�صعبية وا�صتقالل الق�صاء.
وخ���الل م��وؤمت��ر ���ص��ح��ايف ع��ق��دوه الأرب���ع���اء يف العا�صمة اجل���زائ���ر، دان 
ممثلون لأحزاب �صيا�صية ومنظمات مدنية “حملة العتقالت امل�صتمرة 
اأحداً”، وفق ما قالوا يف  ت�صتثن  اأب��ع��اداً خطرية جدا ومل  اأخ��ذت  والتي 

بيان.
واح����رام حقوق  ال����راأي  ك��ل معتقلي  ���ص��راح  ب�”اإطالق  ال��ب��ي��ان  وط��ال��ب 
طالبت  كما  ال�صلمي”،  التظاهر  وح��ق  الأ�صا�صية  واحل��ري��ات  الإن�����ص��ان 

باإنهاء “امل�صار النتحاري الذي تتبناه ال�صلطة«.
خلفية  على  الق�صبان  وراء  �صخ�س   300 م��ن  اأك���ر  حالي������ا  وهن�اك 
الوطنية  “اللجنة  وف���ق  فردي��������ة،  ح��ري��ات  ق�صاي�������ا  و/اأو  احل����راك 
لالإفراج عن املعتقلني” التي تداف�����ع عن ن�ص������طاء احلراك امل�ص����جونني 

واملوقوفني.
وكان تبون اأمر الأحد بالإفراج عن �صباب م�صجونني على خلفية امل�صاركة 
يف تظاهرات احلراك. لكّن نائب رئي�س الرابطة اجلزائرية للدفاع عن 
حقوق الإن�صان �صعيد �صاحلي اأ�صف لأنه “مت الإفراج عن 15 فقط من 

بني 18 كان يفر�س اإطالق �صراحهم الأحد«.
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•• لندن-رويرتز

الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س  يعتزم 
القيود  رف����ع  ج��ون�����ص��ون  ب��وري�����س 
فريو�س  ج��ائ��ح��ة  اأم��ل��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
اإجنلرا  اق��ت�����ص��اد  وف��ت��ح  ك���ورون���ا 
ي��ول��ي��و متوز   19 م���ن ج��دي��د يف 
اجلاري، لكن مثل هذا القرار لن 
مير دون اإثارة قلق بع�س العلماء 
الذين اّتبع ن�صائحهم حتى الآن.

ف��رغ��م حت��ق��ي��ق واح����د م���ن اأعلى 
م����ع����دلت ال��ت��ط��ع��ي��م يف ال���ع���امل، 
جديدة  م��وج��ة  بريطانيا  ت��واج��ه 
قرار  و�صيمثل  كوفيد-19.  م��ن 
ج��ون�����ص��ون م��ق��ام��رة، ف��ه��و يهدف 
ب������دل م����ن اإغ��������الق ال����ب����الد اإىل 
الفريو�س فيما يعد  التعاي�س مع 
العامل  ن��وع��ه يف  اخ��ت��ب��ار م��ن  اأول 
ع��ل��ى حماية  ال���ل���ق���اح���ات  ل���ق���درة 

النا�س من املتحور دلتا.
وق����د اأرج������اأ ج��ون�����ص��ون م���ا يطلق 
عليه )يوم احلرية( اأربعة اأ�صابيع 
عدد  بتطعيم  لل�صماح  الآن  حتى 
اأكرب من النا�س بعد اأن حذر من 
اأخرى  اآلف��ا  ت�صهد  قد  البالد  اأن 
انت�صار  �صرعة  بفعل  الوفيات  من 

املتحور �صريع العدوى.

اإن  وق����ال����وا  لأوانها”  و���ص��اب��ق��ة 
ال���ق���ائ���م���ة على  ال����ص���رات���ي���ج���ي���ة 
التعاي�س مع م�صتويات عالية من 
العدوى “غري اأخالقية ومنافية 

للعقل«.
اإن  تقول  جون�صون  حكومة  لكن 
اأبعد  ه��و  م��ا  اإىل  تنظر  اأن  عليها 

من جمرد املنظور الوبائي.
ال�����ص��ح��ة اجلديد  وزي�����ر  واأ�����ص����ار 
اأخرى  اإىل م�صاكل  �صاجد جاويد 
واقت�صادية  وت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ���ص��ح��ي��ة 
ت������راك������م������ت خ����������الل اجل����ائ����ح����ة 
�صرورة  وراء  احل��اف��ز  باعتبارها 
اإذا  حتى  ال��ع��ادي��ة  للحياة  ال��ع��ودة 
األف حالة   100 الإ�صابات  بلغت 

اإنه يرت�صي فكرة  الإ�صابة قائال 
حدوث مزيد من الوفيات نتيجة 
اأن  يجب  احلياة  لأن  كوفيد-19 

تعود لطبيعتها.
واأظ����ه����رت ال����درا�����ص����ة، وه����ي من 
اأجريت  ال���ت���ي  ال���درا����ص���ات  اأك�����رب 
فحو�س  �صملت  اإذ  بريطانيا  يف 
ال��ف��رة من  األ���ف �صخ�س يف   47
5 يوليو  اإىل  24 يونيو حزيران 
الن��ت�����ص��ار على  ن�����ص��ب��ة  اأن  مت����وز، 
 0.59 ب��ل��غ��ت  ال���ب���الد  م�����ص��ت��وى 
 170 ك���ل  م���ن  اأي واح�����د  ب��امل��ئ��ة 
�صخ�صا باملقارنة مع 0.15 باملئة 

اخلمي�س درا�صة كبرية عن انت�صار 
الإ�صابات  اأن  كوفيد-19  مر�س 
اأرب����ع����ة  اإىل  زادت  اإجن�����ل�����را  يف 
اأوائل  اأمثالها يف �صهر واحد منذ 
يونيو حزيران، وذلك قبل خطط 
جون�صون  بوري�س  ال���وزراء  رئي�س 
بالكامل  الق��ت�����ص��اد  ف��ت��ح  لإع�����ادة 

خالل اأ�صبوعني.
اإنهاء  يعتزم  اإن��ه  جون�صون  وق��ال 
اأغلب القيود القانونية املفرو�صة 
لحتواء فريو�س كورونا يوم 19 
اأن  م��ن  ال��رغ��م  يوليو مت��وز على 
التوقعات ت�صري اإىل ارتفاع حالت 

اأنه بعد اأن جتاوزت ن�صبة من  اإل 
الأوىل من  على اجلرعة  ح�صلوا 
وتطعيم  امل��ئ��ة  يف   86 ال��ب��ال��غ��ني 
البالغني  ث��ل��ث��ي  م����ن  ي���ق���رب  م����ا 
يوم  جون�صون  ح��دد  باجلرعتني 
لإنهاء  م��وع��دا  مت��وز  يوليو   19

العمل بالقيود.
علم  خ����ب����رية  ك�������وري  اآن  ق����ال����ت 
الأوبئة يف اإمربيال كوليدج والتي 
التي  ال���ن���م���اذج  اأح����د  وراء  ك��ان��ت 
قراره  يف  جون�صون  منها  ا�صتفاد 
اإن  اإرج���اء )ي��وم احل��ري��ة(  الأويل 
م���ن ال�����ص��اب��ق لأوان������ه اإع�����الن اأن 
مب���ق���دور ال���ب���الد ال��ت��ع��اي�����س مع 
لرويرز  وقالت  احل��الت.  تزايد 
اإن تاأجيل رفع القيود مرة اأخرى 

�صيكون له فائدته.
التاأجيل  اأن  “اأعتقد  واأ���ص��اف��ت 
ك�صب للوقت ولدينا خطوات على 
الطريق قد تفيد يف تقليل انت�صار 
اجلرعات  اإىل  م�صرية  العدوى” 
تطعيم  واح���ت���م���ال  ال��ت��ن�����ص��ي��ط��ي��ة 

الأطفال.
عامل   100 م����ن  اأك�������ر  وك����ت����ب 
ر�صالة اإىل دورية لن�صيت الطبية 
جون�صون  خ��ط��ط  ف��ي��ه��ا  و���ص��ف��وا 
لرفع القيود كلها باأنها “خطرية 

ح��اد بني من  نقا�س  وب��داأ  يوميا. 
الدرا�صية  العطلة  اأن  يعتقدون 
اأمل لرفع  اأف�صل  ال�صيفية متثل 
القيود ه��ذا ال��ع��ام وم��ن ي��رون اأن 
جون�صون يرتكب خطاأ اآخر بعدما 
من  واح����د  يف  بالت�صبب  ات��ه��م��وه 
العامل  يف  الوفيات  اأعلى معدلت 
بانتظاره فرة طويلة قبل اإ�صدار 

اأوامر الإغالق ال�صابقة.
�صديد  دل���ت���ا  امل���ت���ح���ور  ح���ال���ة  ويف 
تفيد  اللقاحات  اأن  يبدو  العدوى 
يف م���ن���ع ال���وف���ي���ات والإ�����ص����اب����ات 
ال�����ص��دي��دة اأك����ر م���ن اإف���ادت���ه���ا يف 
ال���ع���دوى. ونتيجة  ان��ت�����ص��ار  وق���ف 
ل��ذل��ك ���ص��ه��دت ب��ري��ط��ان��ي��ا زي���ادة 
ح���ادة يف الإ���ص��اب��ات ه��ذا ال�صيف 
ذاتها  بال�صرعة  زي��ادة  تقابلها  مل 

يف الوفيات.
ومع ذلك فثمة عالمات حتذيرية. 
دخول  ح��ال��ي��ا  ت�صهد  فربيطانيا 
امل�صت�صفيات  حالة   350 ح��وايل 
قليل  ع��دد  ه��ذا  اأن  ورغ��م  يوميا. 
ل يقارن باملعدل الذي �صهدته يف 
املوجات ال�صابقة فهو ميثل زيادة 
املئة تقريبا خالل  45 يف  بن�صبة 

الأيام ال�صبعة املا�صية.
ويف اإ�صرائيل، التي تعد من اأ�صرع 

دول العامل يف ا�صتخدام اللقاحات 
واأول دولة تخفف القيود، ارتفعت 
الإ�صابات موؤخرا الأمر الذي دفع 
احلكومة للتفكري يف اإعادة فر�س 
انخفا�س  رغ�����م  ال���ق���ي���ود  ب��ع�����س 
ال�صديدة  الإ�����ص����اب����ات  م���ع���دلت 

والوفيات.
وق�����ال ت��ي��م ���ص��ب��ك��ت��ور خ��ب��ري علم 
لندن  كوليدج  كينجز  يف  الأوب��ئ��ة 
البحثي  امل�������ص���روع  ي���دي���ر  ال������ذي 
اأعرا�س  ل��درا���ص��ة  زوي  )تطبيق 
ك����وف����ي����د( اإن���������ه ي�����رح�����ب ب����ق����رار 
احل���ك���وم���ة الع�������راف ب�����اأن على 
النا�س اأن تتعلم كيف تتعاي�س مع 

الفريو�س.
لكنه �صكك يف خطوات مثل اإنهاء 
الذي  الكمامات  ا�صتخدام  فر�س 
���ص��ي��ئ��ا لكنه  ي��ك��ل��ف الق��ت�����ص��اد  ل 
اآثار  من  النا�س  حماية  يف  ي�صهم 

كوفيد بعيدة املدى.
ت��ط��رح احلكومة  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة من���اذج حم��دث��ة من 
يوليو   12 ي����وم  ج���ام���ع���ات  ع����دة 
متوز اجلاري، وهو املوعد املتوقع 
اأن ي��ع��ل��ن ف��ي��ه ج��ون�����ص��ون ق����راره 
العقوبات  رف����ع  ب�����ص��اأن  ال��ن��ه��ائ��ي 
واأظهرت  ه��ذا  باأ�صبوع.  ذل��ك  بعد 

يف ال��ف��رة م��ن اأواخ����ر م��اي��و اأيار 
اإىل اأوائل يونيو حزيران.

وق�������ال ���ص��ت��ي��ف��ن راي�����ل�����ي اأ����ص���ت���اذ 
اإمربيال  يف  امل��ع��دي��ة  الأم����را�����س 
“من  لل�صحفيني  لندن  كوليدج 
ال�����ص��ع��ب ج���دا ال���دف���اع ع��ن فكرة 
مبكر  وق����ت  يف  الق���ت�������ص���اد  ف��ت��ح 
التي  ال��ب��ي��ان��ات  ن���وع  اإىل  ا���ص��ت��ن��ادا 

نح�صل عليها«.
واأ�صاف اأن احلكومة ا�صطرت اأن 
اأخرى  عوامل  اعتبارها  يف  تاأخذ 
اتخاذ  عند  بالوباء  متعلقة  غ��ري 

القرار.

اإ�صابات كوفيد-19 يف اإجنلرتا زادت لأربعة اأمثالها منذ يونيو 

مقامرة جون�سون برفع القيود يف اإجنلرتا تقلق بع�ش العلماء 

اليابان ت�ستعد لإعادة فر�ش حالة الطوارىء ال�سحية 
•• طوكيو-اأ ف ب

اأم�س  ال���ي���اب���ان���ي���ة  احل���ك���وم���ة  اأك�������دت 
اخل��م��ي�����س ع��زم��ه��ا ع��ل��ى اإع�����ادة فر�س 
حالة الطوارىء ال�صحية طوال فرة 
الألعاب الأوملبية يف طوكيو التي تبداأ 
بعد اأ�صبوعني، ما يوحي بان الأوملبياد 
قليل  بعدد  اأو  جمهور  ب��دون  �صينظم 

من املتفرجني.
يابانية اىل  اإع���الم  و���ص��ائ��ل  وت��ط��رق��ت 
غالبية  يف  املناف�صات  اج���راء  احتمال 

املن�صاآت الأوملبية خلف اأبواب مغلقة.
وو�����ص����ل رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة الأومل���ب���ي���ة 
ال���دول���ي���ة الأمل������اين ت��وم��ا���س ب����اخ اإىل 
�صي�صارك عرب  طوكيو اخلمي�س حيث 
الفيديو - لأنه يخ�صع حلجر �صحي 
اإلزامي لثالثة اأيام - يف اجتماع حول 
م�����ص��األ��ة ح�����ص��ور اجل��م��ه��ور م��ع جلنة 
منظمة حملية وممثلني عن احلكومة 

اليابانية وبلدية طوكيو.
الطوارىء  اج��راءات حالة  اليابان،  يف 
تلك  من  بكثري  ت�صددا  اأق��ل  ال�صحية 
ال���ت���ي ت��ف��ر���س يف اأم����اك����ن اأخ������رى يف 

احلفالت  تنتهي  اأن  ويفر�س  م�صاء. 
واأ�صاف  م�صاء.  التا�صعة  ال�صاعة  عند 
احتواء  يف  “ناأمل  ال��ي��اب��اين  ال���وزي���ر 
طوكيو  و�صع  ع��رب  الإ���ص��اب��ات  انت�صار 
يف حالة الطوارىء” مو�صحا ان عدد 
يرتفع  امل�صت�صفيات  ي��دخ��ل��ون  ال��ذي��ن 
من  واخلم�صينات  الربعينات  فئة  يف 
مبناأى  الأرخبيل  ك��ان  وبينما  العمر. 
ن�صبيا حتى الآن عن وباء كوفيد-19 
مع حواىل 14،900 وفاة ر�صميا منذ 
التلقيح  برنامج  ف��ان   2020 مطلع 

يتقدم ببطء �صديد.
%15 من  ���ص��وى  ت��ط��ع��ي��م  ي��ت��م  ومل 
ال�صكان حتى الآن ويخ�صى اخلرباء اأن 
جديدة  مبوجة  دلتا  املتحورة  تت�صبب 
من �صاأنها اإغراق امل�صت�صفيات باملر�صى 
يف ال��ي��اب��ان ال��ت��ي ���ص��ه��دت ع���دة حالت 

طوارىء �صحية منذ 2020.
فيما  اليابانية  احلكومة  ق��رار  وياأتي 
الأوملبية  الل����ع����اب  م��ن��ظ��م��و  ي�����ص��ع��ى 
الذين  امل��ت��ف��رج��ني  ع���دد  اىل حت��دي��د 
ب�صكل  املن�صاآت  ب��دخ��ول  لهم  �صي�صمح 
نهائي خالل املناف�صات. يف اآذار/مار�س 

ال��ع��امل ح��ي��ث حت��د م��ن ب��ي��ع الكحول 
وترغم احلانات واملطاعم على اإغالق 

اأبوابها ب�صكل اأبكر من املعتاد.
لكن القيود ت�صتهدف اأي�صا الفعاليات 
م�صاألة  وه���ي  وال��ري��ا���ص��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
اأ���ص��ب��وع��ني م��ن افتتاح  اأ���ص��ا���ص��ي��ة ق��ب��ل 
الألعاب الأوملبية يف 23 متوز/يوليو.

الوزير  ني�صيمورا  يا�صوتو�صي  وق���ال 
كوفيد-19  م��ل��ف  امل��ك��ل��ف  ال���ي���اب���اين 
يوا�صل  احل���الت  “عدد  اإن  اخلمي�س 
“مع  واأ���ص��اف  الرت��ف��اع يف طوكيو”. 
باتت  الأ����ص���خ���ا����س،  ت��ن��ق��الت  ت���زاي���د 
امل��ت��ح��ورة دل��ت��ا، الأك���ر ع���دوى ت�صكل 
احل�����الت  م����ن   30% ح������وايل  الآن 

ويتوقع ان يرتفع هذا الرقم«.
ال�صحية  الطوارىء  حالة  اأن  واأو�صح 
خالل  ر�صميا  �صتعلن  التي  اجل��دي��دة 
اآب/  22 ح���ت���ى  ���ص��ت�����ص��ت��م��ر  ال���ن���ه���ار 
خم�صة  من  �صقفا  و�صتحدد  اغ�صط�س 
اآلف متفرج و%50 من �صعة املوقع 
بيع  و�صيحظر  الأدن��ى.  الرقم  بح�صب 
ال��ك��ح��ول يف احل��ان��ات وامل��ط��اع��م التي 
الثامنة  ال�صاعة  عند  اأبوابها  �صتغلق 

••اخلرطوم-وكاالت

املكد�صة  ال�198  اجلثث  ماأ�صاة  برزت 
امل�صت�صفيات  لأح���د  تتبع  م�صرحة  يف 
اخلرطوم  ال�صودانية  العا�صمة  و�صط 
�صباب  ن�صر  بعد  جم��ددا  ال�صطح  اإىل 
م���ن جل��ن��ة الع��ت�����ص��ام ال����ذي نظمته 
جلان مقاومة يف باحة امل�صرحة، مقطع 
فيديو يظهر اعرا�صهم ملحاولة نقل 
حني  ويف  امل�صرحة.  م��ن  جثمانا   23
اأنهم  ال��ع��ام��ة  النيابة  يف  م�صدر  اأك���د 
 23 ب��دف��ن  لل�صرطة  الأم���ر  اأ����ص���دروا 
جثمان م�صاء  اأول اأول اأم�س الثالثاء 
الطبية  ال�صروط  كافة  ا�صتيفاء  بعد 
جلنة  با�صم  متحدث  قال  والقانونية، 
ب�صبب  ج��اء  اعرا�صهم  اإن  العت�صام 
ع���دم اك��ت��م��ال ال�����ص��روط ال���الزم���ة يف 

بع�س اجلثامني املراد دفنها.

 �صكوك الكبرية
وتدور �صكوك كبرية حول تلك اجلثث 
اأب���ري���ل، حيث  ال��ت��ي مت اك��ت�����ص��اف��ه��ا يف 
يعتقد على نطاق وا�صع اأن جزءا كبريا 
م��ن��ه��ا ي��ع��ود ل��ق��ت��ل��ى وم��ف��ق��ودي ثورة 
اأطاحت نظام  التي  ال�صعبية،  دي�صمرب 

عمر الب�صري يف 2019.
ويعتقد اأي�صا اأن جزء من تلك اجلثث 
تعود ل�صحايا ومفقودي جرمية ف�س 
العامة  ال��ق��ي��ادة  اأم���ام  ال��ث��وار  اعت�صام 
ل��ل��ج��ي�����س ال�������ص���وداين ب���اخل���رط���وم يف 
ال��ث��ال��ث م��ن ي��ون��ي��و، وال��ت��ي قتل فيها 
يزال  ل  كبري  ع��دد  فيها  وفقد  امل��ئ��ات 

م�صريهم جمهول حتى الآن.
مئات  يعت�صم  اأب��ري��ل  منت�صف  ومنذ 
“التميز”  م�صت�صفى  اأم����ام  ال�����ص��ب��اب 
احل��ك��وم��ي و���ص��ط اخل���رط���وم، يف ظل 
موجة غ�صب عارمة اجتاحت ال�صارع 
تلك  الك�صف عن  اإث��ر  على  ال�صوداين، 
بطريقة  تكدي�صها  مت  ال��ت��ي  اجل��ث��ث 
حتلل  اإىل  ادى  مم�����ا  لئ����ق����ة  غ�����ري 
التيار  انقطاع  ب�صبب  بع�صها  وتعفن 
امل�����ص��رح��ة يف بع�س  ع���ن  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
املعت�صمني ملوقع  اأحد  الوق��ات. وقال 

حظرت جميء متفرجني من اخلارج- 
يف �صابقة يف تاريخ الأوملبياد- وال�صهر 
ع�صرة  ب��ح��واىل  �صقفا  ح���ددت  املا�صي 
من   50% اأو  حم��ل��ي  م��ت��ف��رج  اآلف 

�صعة موقع، بح�صب الرقم الأدنى.
لكن املنظمني اأقروا بان هذا العدد قد 
الوملبياد  وب��ان  اإ�صايف  ب�صكل  يخف�س 
ميكن ان يجري يف مناف�صات مغلقة يف 

حال تفاقم الو�صع ال�صحي.
ريا�صي  األ���ف   11 م�����ص��ارك��ة  وي��ن��ت��ظ��ر 
حيث  طوكيو  يف  الأوملبية  الأل��ع��اب  يف 
م�صددة  اج������راءات  امل��ن��ظ��م��ون  ف��ر���س 
جدا يف مواجهة كوفيد-19. وحتاول 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة لومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و-

يف  احل���م���ا����ص���ة  ب��ع�����س  خ���ل���ق   2020
اأجواء هذه الألعاب التي يطغى عليها 
اأعلنت  املحلية  ال�صلطات  لكن  الوباء. 
ال�صعلة  م�����ص��رية  “اإلغاء”  الأرب����ع����اء 
يف  العامة”  ال��ط��رق  “على  الأومل��ب��ي��ة 
ال�صحية  ال��ق��ي��ود  ب�����ص��ب��ب  ال��ع��ا���ص��م��ة 
بلدية  واأكدت  الأوملبية.  الألعاب  حول 
الأوملبية  ال�صعلة  م�صرية  اأن  طوكيو 
م�صيفة  اجلمعة،  �صتبداأ  العا�صمة  يف 
فاإن  “كوفيد-19”،  وب��اء  ب�صبب  اأن��ه 
جميع الأق�صام التي كان من املقرر اأن 
التا�صع  بني  العامة  الطرق  على  تقام 
افتتاح  م���وع���د  مت���وز/ي���ول���ي���و،  و23 
الألعاب “مت اإلغاوؤها، با�صتثناء مناطق 
باأرخبيل  املتعلقة  املعزولة”  اجل���زر 
اأوغ���ا����ص���اوارا ال��واق��ع ع��ل��ى ب��ع��د 900 

كيلومر جنوب طوكيو.
وبدًل من ذلك، �صيتم تنظيم احتفالت 
يف  الأومل��ب��ي��ة  ال�صعلة  لإ���ص��اءة  �صغرية 
“بدون  العا�صمة  يف  خمتلفة  م��واق��ع 
�صلطات  اأ�صافت  ح�صبما  اأي متفرج”، 
ال�������ص���ك���ان اإىل  ب���ي���ان دع�����ا  ط���وك���ي���و يف 

متابعتها “براحة” يف املنزل.
غالبية  اأن  ل��ل��راأي  ا�صتطالع  واأظ��ه��ر 
ارج����اء  ي��ت��م  اأن  ت��ف�����ص��ل  ال��ي��اب��ان��ي��ني 
اأو حتى  اأخ��رى  الأوملبية مرة  الألعاب 
امل��ع��ار���ص��ة لاللعاب  ان  رغ���م  اإل��غ��ائ��ه��ا 
ت���راج���ع���ت يف الأ����ص���اب���ي���ع  الأومل����ب����ي����ة 

املا�صية.

الطبية  ال�صروط  كافة  ا�صتيفاء  بعد 
وال���ق���ان���ون���ي���ة، ل��ك��ن��ه��م ت���راج���ع���وا بعد 
اعت�صام  جل���ن���ة  ����ص���ب���اب  اع�����را������س 
امل�صدر،  واأ����ص���ار  ال��ت��م��ي��ز.  م�صت�صفى 
نيوز  “�صكاي  مل���وق���ع  حت�����دث  ال������ذي 
عن  ال��ك�����ص��ف  ع����دم  ب�����ص��رط  عربية” 
ال��ن��ي��اب��ة حت��ر���س على  اأن  اإىل  ا���ص��م��ه، 
ال�صروط  كافة  ا�صتكمال  م��ن  ال��ت��اأك��د 
بالتن�صيق  اجلثامني  لدفن  ال��الزم��ة 

مع كافة اجلهات املعنية.
واأو�صح امل�صدر اأن تراجعهم عن قرار 
�صباب  من  علموا  اأن  بعد  ج��اء  الدفن 
اخت�صا�صي  ب�����اأن  الع���ت�������ص���ام  جل��ن��ة 
ط��ب الأ���ص��ن��ان ال��ع��ديل اأخ��ربه��م بعدم 
دفنها  املراد  اجلثامني  بع�س  ا�صتيفاء 
والت�صريحية  ال��ط��ب��ي��ة  ل���ل�������ص���روط 

الالزمة.
تراجعت عن  النيابة  اإن  امل�صدر  وقال 
رغبة  اخلمي�س  حتى  واأرج��اأت��ه  القرار 
القوة.  ا���ص��ت��خ��دام  حت��ا���ص��ي  يف  م��ن��ه��ا 
الطريقة  ح��ول  كبرية  �صكوك  وت���دور 
التي قتل بها العديد من ال�صودانيني 
خالل الفرة الأخرية و�صط اتهامات 

وج��ود هذه  اإن  نيوز عربية”  “�صكاي 
اجلثث من دون الإع��الن عنها لفرة 
هنالك  اأن  يعني  العامني  من  تقرب 

جرمية يراد اإخفاوؤها.
�صقني،  ذات  اجل�����رمي�����ة  اأن  وراأى 
التي  الكبرية  بال�صكوك  يتعلق  الأول 
ت���دور ح���ول ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ق��ت��ل بها 
الثاين فيتمثل يف عدم  اأما  ال�صحايا، 
بالأمر  اه��ت��م��ام ج��ه��ات الخ��ت�����ص��ا���س 

وعدم احرام حقوق ال�صحايا.
اكت�صاف  بعد  اأكر  ال�صكوك  وتزايدت 
جثة اأحد �صباب املقاومة املفقودين بني 
تلك اجلثث اإثر اختفائه يف الثالث من 
فعالية  ح�صوره  بعد   2021 اأب��ري��ل 
كان  التي  امل�صتمرة  الفعاليات  �صمن 
تخليدا  منتظم  ب�صكل  فيها  ي�����ص��ارك 
لذكرى قتلى ومفقودي جرمية ف�س 

اعت�صام القيادة.

النيابة ال�صودانية
النيابة  م�����ص��در يف  اأك����د  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
لل�صرطة  الأم��ر  اأ�صدروا  اأنهم  العامة 
الثالثاء،  م�صاء  ج��ث��م��ان،   23 ب��دف��ن 

جل���ه���ات اأم���ن���ي���ة. وج�����اء ال��ك�����ص��ف عن 
كبري  ت�صارب  بعد  املكد�صة  اجلثامني 
يف الت�صريحات الر�صمية، حيث نقلت 
و�صائل اإعالم حملية عن النائب العام 
املكد�صة  اجل��ث��ث  اإن  ال���ق���ول  ال�����ص��اب��ق 
مبفقودي  لها  ع��الق��ة  ل  امل�صرحة  يف 
لكن  العت�صام.  ف�س  وعملية  الثورة 
العت�صام  ف�س  جلنة  با�صم  متحدث 
عربية”  ن���ي���وز  “�صكاي  مل���وق���ع  اأك�����د 
وجود جثتني لثنان من �صحايا ف�س 

العت�صام قتل اأحداهما حرقا.

خطوة مفاجاأة
وف���ق���ا ل��ع�����ص��و ال���ل���ج���ن���ة الإع���الم���ي���ة 
ال��ت��م��ي��ز م�صعب  لع��ت�����ص��ام م�����ص��رح��ة 
ال�����ص��ري��ف ف��ق��د ت��ف��اج��ا ���ص��ب��اب جلنة 
امل�صرحة  يف  امل��ت��واج��دي��ن  الع��ت�����ص��ام 
�صيارات   3 ب��دخ��ول  ال��ث��الث��اء  ���ص��ب��اح 
اجلثامني  نقل  وعربة  لل�صرطة  تتبع 
عدد  لنقل  النيابة  وك��ي��ل  ح�صور  م��ع 
امل�صرحة  امل��وج��ودة يف  م��ن اجل��ث��ام��ني 
عملية  وان���ت���ه���اء  ج��اه��زي��ت��ه��ا  ب��ح��ج��ة 

ت�صريحها.

جثامني مكد�سة يف ال�سودان.. اأزمة دفن وغ�سب كبري ي�ستعل

نيو  ل�”�صكاي  م�صادر  واأو���ص��ح��ت  الليبية.  املالية  املوؤ�ص�صات  وتوحيد 
عربية” اأن املجل�س الرئا�صي �صي�صتلم التقرير يف فعالية ي�صهدها رئي�س 
العام  الأمني  الدبيبة، ومبعوث  الوطنية عبد احلميد  الوحدة  حكومة 
لالأمم املتحدة لدى ليبيا يان كوبيت�س، وعدد من امل�صوؤولني الآخرين.

حت�صني  ح��ول  تو�صيات  يت�صمن  التقرير  ف��اإن  ذاتها،  امل�صادر  وبح�صب 
توحيد  خطوات  اإىل  اإ�صافة  البالد،  يف  امل�صريف  النظام  ووح��دة  نزاهة 
على  ال�صوء  م�صلطا  وال�صفافية،  امل�صاءلة  وتعزيز  امل��رك��زي،  امل�صرف 
التجاوزات التي �صابت العمل امل�صريف حتت قيادة الكبري، كما �صي�صتعجل 

اإجراء تغيريات وا�صعة.
طوال  تاأخر  وراء  ال�صبب  عن  زعيبة  ب�صري  الليبي  ال�صحفي  وت�صاءل 
تلك الفرة املا�صية، الأمر الذي طرح العديد من عالمات ال�صتفهام، 
التقرير عالقة باخلالفات حول من�صب  لتاأجيل �صدور  “هل  معقبا: 

املجل�س  عينه  اأن  منذ  من�صبه  يف  الإره��اب��ي،  الإخ���وان  لتنظيم  املنتمي 
2011، ب�صغط من التنظيم الذي كان ي�صيطر  اأواخ��ر عام  النتقايل 
وجود  تر�صيخ  على  وعمل  اآن��ذاك،  الليبي  الوطني  املوؤمتر  اأغلبية  على 
التنظيم بتوفري غطاء مايل كبري له، مكنه من توطيد اأقدامه ع�صكريا 

يف مناطق الغربي الليبي.
و�صاب عمل الكبري الكثري من املخالفات، اأخطرها �صرف رواتب ثابتة 
مليلي�صيات اإرهابية، و�صفقات �صالح م�صبوهة، كما ر�صدت تقارير رقابية 
جتاوزات داخل امل�صرف حتت اإدارته، اآخرها ال�صادر عن ديوان املحا�صبة 
اإن  زي���دان  ف��رج  الليبي  الباحث  ي��ق��ول  ال�صياق،  ه��ذا  ويف  طرابل�س.  يف 
اإيرادات النفط الليبي ذهبت خالل الفرة املا�صية كمرتبات للمرتزقة 
ال�صوريني، ودفع مقابل الطائرات امل�صرية الركية التي ا�صتخدمت يف 

احلرب �صد اجلي�س الوطني الليبي.

••طرابل�س-وكاالت

املتحدة  الأمم  املكلفة من  الدولية  ال�صركة  ت�صتعد  �صهور،  تاأخرها  بعد 
مبراجعة ح�صابات م�صرف ليبيا املركزي لتقدمي تقريرها الذي تاأخرت 
يف الإفراج عنه كثريا، حيث كان من املقرر اأن يخرج للنور يف نهاية اأبريل 

املا�صي، وهو ما مل يحدث.
ويرجح مراقبون اأن يكون التقرير �صببا يف الإطاحة مبحافظ امل�صرف 

ال�صديق الكبري، املدعوم من جماعة الإخوان الإرهابية.
املتحدة  الأمم  مكتب  اإ���ص��راف  حتت  الدولية  “ديلويت”  �صركة  وب��داأت 
خلدمات امل�صاريع وبعثة الأمم املتحدة اإىل ليبيا عملية مراجعة ح�صابات 
م�صر ليبيا املركزي بفرعيه يف طرابل�س وبنغازي منذ اأغ�صط�س 2020 
النزاهة  ا�صتعادة  بهدف  ر�صمية وجتارية،  املعلومات من م�صادر  بجمع 

حمافظ امل�صرف املركزي؟، اأم خ�صية من دور حمتمل ملحتوى التقرير 
اإعالن  يف  التاأجيل  يكون  اأن  زعيبة  ي�صتعبد  ومل  ال�����ص��راع؟«.  ح�صم  يف 
التقرير يعود اإىل وجود حالة من “الت�صابك الدويل” ب�صبب ما ك�صفته 
“التوافق”  تلك املراجعة، حيث ظلت طوال الأ�صهر املا�صية يف انتظار 
على �صيغة لإدراجها يف التقرير. وطرحت العديد من الأ�صماء خالل 
الفرة املا�صية لتويل املن�صب خلفا للكبري، وذلك منذ اإعالن جمل�س 
ال�صيادية،  للمنا�صب  املر�صحني  ملفات  ا�صتالم  جلنة  عمل  بدء  النواب 
ومن بينهم حممد الرعي�س وفرحات بن قداره وفتحي املجربي واأنور 
اخلايبي وعبد احلميد ال�صيخي، ح�صب امل�صادر، وهو امللف الذي يناور 
حوله تنظيم الإخوان لالإبقاء على الكبري، اأو املقاي�صة مبن�صبه مقابل 
اأخرى،  ه��ام��ة  منا�صب  يف  الإخ����وان  على  حم�صوبة  �صخ�صيات  تعيني 
ومنها رئا�صة املفو�صية الوطنية لالنتخابات. وا�صتمر ال�صديق الكبري، 

ف�ساد الإخوان يف م�سرف ليبيا.. ترقب ل�سدور تقرير يك�سف امل�ستور

اأوبينيون: جماعة »الإخوان « �سّم اأكرث فتكًا من احلروب •• باري�س-وكاالت

على  القائمة   “ “الإخوان  ا�صراتيجية  اأن  ت��وب  مي�صال  الفرن�صي  الكاتب  راأى 
“الند�صا�س” التدريجي يف املجتمعات التي يعي�صون فيها، هي مبثابة “�صّم اأكر 
فتكاً من اأهوال احلروب«. وكتب توب، يف مقال ملوقع “اأوبينيون اأنرنا�صيونال”، 
اأكادميي  اأون�����ص��ال،  ف��ري��دي��ري��ك  ُن��ّظ��م  امل��ا���ص��ي،  ال�صهر  م��ن  ال��راب��ع ع�صر  اإن���ه يف 
امل�صلمون..  “الإخوان  بعنوان  فكرية  ن��دوة  اجليو�صيا�صية،  العلوم  يف  خمت�س 
ثّلة من  �صارك فيها  الفرن�صية،  الوطنية  يف مقّر اجلمعية  قراءة جيو�صيا�صية”، 
الأو�صاع  بني  القائمة  “الع�صوية”  العالقة  اأك��دوا  الذين  واخل��رباء  ني  املخت�صّ
جهة،  من  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  ت�صهدها  التي  احلالية  وال�صيا�صية  الأمنية 
وا�صراتيجية “الإخوان امل�صلمني” من جهة اأخرى. واأ�صافوا اأنه خالفاً لل�صلفية 
ُرُه بدعوى “واجب”  اجلهادية التي تعتمد على العنف كخيار ا�صراتيجي، وُترَبِّ
الإرهابيون  “الإخوان  ل  يف�صّ واليهود؛  و”ال�صليبيني”  “الكفار”  �صد  اجلهاد 
املجتمعي  الن�صيج  يف  التدريجي  الند�صا�س  على  تقوم  مغايرة  ا�صراتيجية   “
والعتماد على التقّية كغطاء اجتماعي وروحاين لن�صاطاتهم املريبة التي يقومون 
بها يف املجتمعات الإ�صالمية وغري الإ�صالمية التي يعي�صون ويتمّددون فيها يوماً 

غربيال  ويوؤكد  الأمريكي.  الدميقراطي  للحزب  الي�صاري  اجلناح  عن  املنبثقة 
ا�صتحالة  اأن  الإ�صالمي،  التاريخ  يف  املخت�ّس  الأكادميي  الباحث  مارتينيز-غرو، 
اإذ  خاطئة”،  “فكرة  ه��ي  الإ�صالمية  املجتمعات  يف  ال�صيا�صة  ع��ن  ال��دي��ن  ف�صل 
الفكرة،  الر�صول، يف ك�صر ه��ذه  ق��رن ون�صف من وف��اة  ال��دول بعد  �صاهم توحيد 
الأبد  اإىل  تعي�س  اأن  َقَدِرَها  لي�س من  الإ�صالمية احلديثة  املجتمعات  اأن  م�صيًفا 
التي  وال�صلفية  الإخوانية  التنظيمات  تاأثري  حتت  ظالمي”،  “ا�صطهاد  ظّل  يف 
“براء من اأفعالها«. اأما فريديريك  ُترّبر ذلك با�صم الدين الإ�صالمي الذي هو 
اأون�صال، الباحث املخت�ّس يف العلوم اجليو�صيا�صية، فيعترب اأن َعَداَء الإخوان جتاه 
فرن�صا عداء قدمي، يقوم على اعتبار هذا البلد الأوروبي “اأر�س كفر” يجب على 
امل�صلمني ترهيبها واأ�صلمتها. لكن من املفارقات اأن الإخوان ي�صتفيدون من مناخ 
احلرية والدميقراطية الذي ميّيز املجتمعات الغربية التي ي�صعى اإىل اخراقها 
والهيمنة عليها. ا�صت�صهد اأون�صال بقرار وزيرة الريا�صة روك�صانا مارا�صينيانو�س 
املوؤيد لرتداء احلجاب اأثناء الأن�صطة الريا�صية، على اأنه خري مثال على “مدى 

الإخوانية  ال�صراتيجية  اأن  على  امل�صاركون  اأجمع  اأخ���رى،  جهة  من  ي��وم.  بعد 
القائمة على جتّنب الأ�صواء الإعالمية والند�صا�س ال�صل�س يف املجتمعات والدول 
التي حتت�صنهم، ل متنع هذا التنظيم ال�صلفي من دعم الإرهاب كو�صيلة لتحقيق 
وعدم  الفو�صى  من  مزيد  اإىل  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  كدفع  ال�صيا�صية؛  ماآربه 
ال�صتقرار. فمثل هذه الأو�صاع الأمنية وال�صيا�صية امل�صطربة مُتّثل بيئة حا�صنة 
لتنامي الفكر الإخواين ومتّدده يف املنطقة.  وقال ميخائيل برازان، كاتب خمت�س 
يف اإنتاج الأ�صرطة الوثائقية، اأحد امل�صاركني يف الندوة، اإن “النازيني كانوا م�صدر 
ال�صيا�صية  الأيديولوجية  مع  التعامل  كيفية  مثلهم،  وع��رف��وا،  ل��الإخ��وان  اإل��ه��ام 
التي  املجتمعات  على  التدريجية  لل�صيطرة  الجتماعية،  وامل�صاعدة  والإره����اب 
ا�صراتيجية  عليهم  ُت�صّهل  حتى  العقول،  على  التاأثري  خ�صو�صاً  فيها؛  يعي�صون 
الظهور  على  اأي�صاً  تقوم  الإخوانية  ال�صراتيجية  اأن  واأ�صاف  الند�صا�س هذه«. 
 “ “الإخوان  ي�صتفيد  حيث  الغربية؛  املجتمعات  يف  خ�صو�صاً  ال�صحية؛  مبظهر 
من تواطوؤ اأحزاب الي�صار الأوروبي املتطّرف، وبع�س احلركات الثقافية والفكرية 

العديد  اأن  واأ�صاف  الفرن�صي«.  املجتمع  تاأثريه يف  الإخ��واين وعمق  الفكر  تغلغل 
من منا�صري هذا التنظيم والكيانات الأخرى التي تدور يف فلكه ل يرددون يف 
ما اأن ي�صعروا باأن  الظهور مبظهر ال�صحية والتلويح بورقة “الإ�صالموفوبيا”، 
اأ�صواء الإعالم واأعني الأجهزة الأمنية والإدارية بداأت ت�صتهدفهم، مت�صائاًل عن 
قدرة التنظيم الإخواين على امل�صي قدماً يف ا�صراتيجيته القائمة على اخراق 
برملاين  نائب  فوفارك،  جان-مي�صال  قال  ب��دوره،  الفرن�صيني.  واملجتمع  الدولة 
عن حزب “اجلمهورية اإىل الأمام” )حزب الرئي�س ماكرون(، اإن الإخوان نزعوا 
من الفرن�صيني الرغبة يف الت�صّدي للفكر الظالمي؛ حيث ي�صعى هذا التنظيم 
طريقة  على  والتاأثري  العقول  على  وال�صيطرة  التدريجي  التغلغل  اإىل  ال�صلفي 
عي�س املجتمعات الأوروبية، حتى يتمّكن يف نهاية الأمر من مراقبتها وال�صيطرة 
عليها كلياً. وت�صاءل فرن�صوا لونكل، الرئي�س ال�صابق للجنة العالقات اخلارجية 
ما  يوماً  �صياأتي  اخلال�س  كان  اإذا  ما  الفرن�صية،  الوطنية  اجلمعية  عن  املنبثقة 
من منطقة ال�صرق الأو�صط؛ ففي هذه املنطقة التي توؤوي ربع جمموع ال�صكان 
امل�صلمني يف العامل، ُوِلَد م�صروع الإ�صالم ال�صيا�صي، وفيها ترعرع الفكر الظالمي 
خالل القرن املا�صي. وهذه املنطقة �صتبقى “منارة” للفكر ال�صلفي والإخواين، 

تقود اأتباعه وُتلِهُمُهم.
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عربي ودويل

كتلة  اعــرتا�ــس  بعد 
الد�صتوري  احلـــزب 
طريقة  عــلــى  احلـــر 
تــ�ــصــيــري الــــرملــــان 
طعنها  ــب  ــان ج اىل 
على  ــادقــة  املــ�ــص يف 
�صندوق  اتــفــاقــيــة 
كتل  التحقت  قطر 
بذات  اأخــرى  نيابية 
الجتاه دون حتالف 
عبري  مــع  تن�صيق  او 

مو�صي ..

•• الفجر -تون�س

جمل�ش الأمن يدين اغتيال رئي�ش هايتي 
اإىل  “جميع الأط���راف  واإذ دع��ا جمل�س الأم��ن يف بيانه 
اأّي ع��م��ل من  النف�س وجت��ّن��ب  ال��ه��دوء و���ص��ب��ط  ال��ت��زام 
�صدّد على “دعمه  �صاأنه اأن ُي�صهم يف زعزعة ال�صتقرار”، 

الثابت للحوار” يف هايتي.
يف  ال�صيا�صيني  الفاعلني  “جميع  املجل�س  ط��ال��ب  كما 
واأّي  العنف  اأع��م��ال  م��ن  عمل  اأّي  ع��ن  بالمتناع  هايتي 

حتري�س على العنف«.
جمل�س  يعقد  واملك�صيك  املّتحدة  ال��ولي��ات  من  وبطلب 
الأمن الدويل اخلمي�س جل�صة طارئة مغلقة للبحث يف 

الو�صع يف هايتي بعد اغتيال رئي�صها.
وم�����ص��اء الأرب���ع���اء اأع��ل��ن��ت ���ص��رط��ة ه��اي��ت��ي اأّن اأرب��ع��ة من 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

باإجماع  ���ص��در  ب��ي��ان  ال����دويل يف  الأم����ن  اأع����رب جمل�س 
رئي�س  لغ��ت��ي��ال  ال�صديدة”  “اإدانته  ع���ن  اأع�����ص��ائ��ه 
هذه  مرتكبي  باعتقال  مطالباً  مويز،  جوفينيل  هايتي 
على  املحاكمة  على  و”اإحالتهم  النكراء”  “اجلرمية 

وجه ال�صرعة«.
الذي  ال��ب��ي��ان  يف  ع�صر  اخلم�صة  املجل�س  اأع�����ص��اء  وق���ال 
اأعّدته الوليات املّتحدة اإّنهم “يدينون باأ�صّد العبارات” 
اغتيال رئي�س هايتي الذي ُقتل فجر الأربعاء يف هجوم 

م�صّلح ا�صتهدفه يف عقر داره بالعا�صمة بور اأو برن�س.

م�صّلح  ه��ج��وم  يف  م��وي��ز  اغ��ت��ال��وا  ال���ذي���ن  “املرتزقة” 
ا�صتهدفه يف عقر داره بالعا�صمة بور اأو برن�س، ُقتلوا يف 

حني اعُتقل اثنان اآخران.
نّفذوا  اأن  ما  الرئي�س  قتلة  ط��اردت  اإنها  ال�صرطة  وق��ال 
من  الأوىل  ال�صاعة  قرابة  وقعت  التي  الغتيال  عملية 
فجر الأربعاء واأ�صفرت عن مقتل مويز واإ�صابة زوجته 

بجروح خطرة.
ال��وزراء النتقايل كلود  اأعلن رئي�س  واإثر اغتيال مويز 
الطوارئ  حالة  وف��ر���س  ال�صلطة  مهام  توّليه  ج��وزي��ف 
اأزمات  م��ن  ي��ع��اين  بلد  يف  ال��ه��دوء  اإىل  مواطنيه  ودع���ا 

�صيا�صية وي�صهد مواجهات بني ع�صابات.

  اإ�سابة البابا بحمى طفيفة وفحو�ساته طبيعية 
•• الفاتيكان-اأ ف ب

م�صاء  بحمى طفيفة  الأح��د  لعملية جراحية  ال��ذي خ�صع  فرن�صي�س  البابا  اأ�صيب 
الن�صرة ال�صحية  الأربعاء لكن فحو�صاته الطبية اخلمي�س جاءت طبيعية بح�صب 
الأربعاء  اأم�صى  فرن�صي�س  البابا  اأن  فيها  وج��اء  الر�صويل.  الكر�صي  ن�صرها  التي 
“يوما هادئا وتناول الطعام وحترك ب�صكل م�صتقل” كما اأر�صل حتياته بعد الظهر 
اىل الأطفال الذين يعاجلون يف نف�س امل�صت�صفى معه. واأو�صحت الن�صرة ال�صحية 
ال�صادرة عن املتحدث با�صم الفاتيكان ماتيو بروين “عند امل�صاء اأ�صيب الأب الأقد�س 
بحمى طفيفة” يف ليلته الرابعة يف م�صت�صفى جيميلي يف روما كما ورد على موقع 
ميكروبيولوجية  “لختبارات  اخلمي�س  �صباح  خ�صع  البابا  اأن  واأ�صاف  الفاتيكان. 
ان  مو�صحا  �صلبية”  النتيجة  وكانت  والبطن،  لل�صدر  مقطعي  وفح�س  روتينية 

البابا يوا�صل “العالج املخ�ص�س له والتغذية عن طريق الفم«.

كتل تقاطع اأ�صغاله وُتلّوح بالت�صعيد

الربملان التون�سي يتجه نحو ال�سلل...!
املكي: را�صد الغنو�صي يخ�صع اإمكانيات املجل�س واأع�صاءه خلدمة اأجنداته اخلا�صة 

التون�صي  ال��ربمل��ان  ب��ان  ي�صي  مم��ا 
ي�����ص��ري ن��ح��و ال�����ص��ل��ل رغ���م ان هذا 
احل������راك ي���ب���دو م���ت���اأخ���را مب���ا ان 

العطلة النيابية على الأبواب.
النائب  املغزاوي  اأعلن زهري   فقد 
ع��ن ال��ك��ت��ل��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة اأم�س 
اأّن الكتلة طالبت مبعية  اخلمي�س 
تون�س  وحت���ي���ا  ال�����ص����الح  ك��ت��ل��ت��ي 
بعقد  امل�صتقلني  النواب  وعدد من 
اأ�صرع  الزم����ة يف  اج��ت��م��اع خل��ل��ي��ة 
الكتل  ت��ع��ل��ي��ق  ع����ن  م��ع��ل��ن��ا  وق�����ت 
ن�صاط  يف  م�����ص��ارك��ت��ه��ا  امل����ذك����ورة 
مكتب  اأ�صغال  ومقاطعتها  اللجان 
الكتل  روؤ�صاء  واجتماعات  املجل�س 
امكانية  ال��ت��واف��ق��ات وع���ن  وجل��ن��ة 
العامة  اجل��ل�����ص��ة  م���ن  ان�����ص��ح��اب��ه��ا 

املقررة ليوم الثنني القادم.
امل����غ����زاوي خ����الل ندوة   واأ�����ص����اف 
الكتل  ان  م�������ص���رك���ة  ���ص��ح��ف��ي��ة 
الثنني  ي����وم  ���ص��ت��ط��ال��ب  ال���ث���الث 
العامة  اجل��ل�����ص��ة  خ����الل  ال����ق����ادم 
امل����زم����ع ع���ق���ده���ا ب��ت��غ��ي��ري ج����دول 
ملناق�صة  وت��خ�����ص��ي�����ص��ه  الع����م����ال 
ال��و���ص��ع ال��وب��ائ��ي يف ال��ب��الد ودور 
جمل�س نواب ال�صعب كنقطة اوىل 
نقطة  يف  ب��ال��ن��ظ��ر  للمطالبة  ث��م 
الربعاء  حذفها  الغنو�صي  ان  قال 
مربزا انها تتعلق بتقرير التفقدية 
العامة لوزارة العدل متابعا “لن 
هناك م�صائل مت�س حركة النه�صة 

يف عالقة بالق�صايا الإرهابية«.
يوم  “�صنجتمع  امل���غ���زاوي  وق����ال   
طلباتنا  رف�����س  مّت  وان  الث���ن���ني 

�صنعلن عن اجراءات ت�صعيدية”.
 وي���اأت���ي ه���ذا ال���ق���رار ب��ع��د اأج����واء 
نواب  ب��ني  ج��دت  ال��ت��ي  امل�صاحنات 
ال���ك���ت���ل���ة ال���دمي���ق���راط���ي���ة ون�����واب 
ائتالف الكرامة يف اجلل�صة العامة 
ال��ت��ي ع��ق��دت الأرب����ع����اء ل��ل��ن��ظ��ر يف 
وت�صوية  القت�صاد  لإنعا�س  قانون 

خمالفات ال�صرف.
 نواب الكتلة الدميقراطية والذين 
ا�صتنكروا  نائبا   38 عددهم  يبلغ 
ع����ر�����س م�������ص���اري���ع ق����وان����ني على 
اجلل�صة العامة دون متريرها على 

خلية الزمة وهددوا بالت�صعيد.
 ويف ه��ذا الإط���ار مت الإع���الن عما 
الدميقراطية  ال��ك��ت��ل��ة  اأ����ص���م���ت���ه 
جمل�س  يف  احلقيقية  “باملقاومة 
ديكتاتورية  ام����ام  ال�����ص��ع��ب  ن����واب 

الغنو�صي”  را���ص��د  ال��ربمل��ان  رئي�س 
وق����ال ال��ن��ائ��ب ع���ن ال��ك��ت��ل��ة هيكل 
الت�صويت داخل  ان مقاطعة  املكي 
مكتب  ولأ���ص��غ��ال  ال��ع��ام��ة  اجلل�صة 
اأخرى  خ��ط��وات  �صتتبعه  املجل�س 
ق���ادم���ة اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى م���ا يقوم 
ن����واب ال�صعب  ب��ه رئ��ي�����س جم��ل�����س 
الغنو�صي  “را�صد  جت����اوزات:  م��ن 
يخ�صع اإمكانيات املجل�س واأع�صائه 

خلدمة اجنداته اخلا�صة ».
 وع��رّب النائب يف ذات ال�صياق عن 
التي  العنف  ا�صتنكاره بعد احداث 
ج����دت حت���ت ق��ب��ة امل��ج��ل�����س و�صط 
�صمت رئا�صة املجل�س متهما نائبة 
»نائب  بالتواطوؤ:  املجل�س  رئي�س 
ال�صوا�صي  �صمرية  املجل�س  رئي�س 

تبعث للقيام مبهمات خا�صة«. 
ال��ن��ائ��ب نعمان  ن����دد   م���ن ج��ه��ت��ه 

ال���ع�������س ب����ح����رم����ان ال����ن����ائ����ب ام���ل 
خالل  الكلمة  اأخ��ذ  من  ال�صعيدي 
النائب  قبل  م��ن  العامة  اجلل�صة 
�صمرية  امل��ج��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  الأول 
خمالفا  اعتربه  وال��ذي  ال�صوا�صي 
انها  اىل  م�صريا  الداخلي،  للنظام 
القانوين  ال��ن�����س  ب���ت���اأوي���ل  ت���ق���وم 
“اأحزاب  واأ���ص��اف:  لها  يحلو  كما 
املجل�س  اهانت  احلاكم  الئ��ت��الف 

و�صّرعت جلميع التجاوزات ».
 يف �صياق اخر اكدت النائبة �صامية 
عبو ان نواب الكتلة الدميقراطية 
قرروا الطعن يف اتفاقية ال�صندوق 
القطري للتنمية، م�صرية اىل انه 
كان من الجدر على مكتب املجل�س 
عر�س التفاقية على خلية الزمة 
وهذا:  بذلك  يقم  مل  املكتب  لكن 
اليومية  اخل���روق���ات  م��ن  “خرق 

ملكتب املجل�س” اأي�صا.
اأهلية  ان  ع��ب��و  ���ص��ام��ي��ة  وق���ال���ت   
على  وّق����������ع  ال����������ذي  ال���������ص����خ���������س 
املم�صي  ان  اذ  خاطئة  الت��ف��اق��ي��ة 
يكون  ان  ي��ج��ب  الت��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى 
الدويل:”  ال��ق��ان��ون  م��ن  �صخ�س 
وامل��دي��ر العام ال��ذي وّق��ع لي�س له 

اأهلية«.
الد�صتوري  كتلة  رئي�صة  ان  يذكر   
احلر مبجل�س نواب ال�صعب عبري 
مو�صي قد اعلنت الثالثاء تقدميها 
لطعن �صد م�صروع القانون املتعلق 
ب��امل�����ص��ادق��ة ع��ل��ى الت���ف���اق���ي���ة مع 
جتميعها  بعد  القطري  ال�صندوق 
املجل�س  ن���واب  م��ن  ت��وق��ي��ع   30 ل 
ينتمون  ن����واب  م��ن  و  كتلتها  م��ن 
غرار  على  اأخ��رى  نيابية  كتل  اىل 

الكتلة الدميقراطية.

كتلة حتيا  رئي�س  ن��دد  م��ن جهته   
ت��ون�����س م�����ص��ط��ف��ى ب���ن اأح���م���د يف 
فعل  ب��ردة  ال�صحفية  ال��ن��دوة  ذات 
احداث  تكرر  م��ن  ال��ربمل��ان  رئا�صة 
وطالب  الربملان  قبة  حتت  العنف 
ق�صية  املجل�س  يقدم  ان  ب�صرورة 
ال��ع��ن��ف يف  ���ص��د مرتكبي  ج��زائ��ي��ة 

جل�صة يوم 30 يونيو املنق�صي.
 ودع����ا ب��ن اح��م��د اىل ����ص���رورة ان 
انعقاد  ح���ال���ة  يف  امل��ج��ل�����س  ي���ك���ون 
دائ����م يف ظ���ل ال��و���ص��ع ال����ذي متر 
ب��ه ال��ب��الد م��ن��ددا ب��اإل��غ��اء اجلل�صة 
العامة املخ�ص�صة للو�صع الوبائي 
التفقدية  وم���ل���ف  والق���ت�������ص���ادي 
ال��ع��ام��ة ل����وزارة ال��ع��دل يف عالقة 
ال��دف��اع عن  ك�صفت عنه هيئة  مبا 

ال�صهيدين بالعيد والرباهمي.
 يف حني، ندد رئي�س كتلة ال�صالح 
اعتربه  ال��ن��ا���ص��ف��ي مب���ا  ح�����ص��ون��ة 
بها  يتعامل  التي  املكيالني  �صيا�صة 
مع  ال�صعب  ن���واب  جمل�س  رئ��ي�����س 
الكتل مذكرا بقرار كتلة ال�صالح 
ال����ق����ا�����ص����ي مب����ق����اط����ع����ة ا����ص���غ���ال 
معاقبة  ح��ني  اىل  املجل�س  مكتب 
وم��ق��ا���ص��اة ال��ن��واب امل��ع��ت��دي��ن على 

عبري مو�صي.
ه���ذه  ان  ال���ن���ا����ص���ف���ي  واأ�������ص������اف   
مقاطعة  ح��د  اىل  �صت�صعد  الكتل 
يراجع  مل  اإذا  العامة  اجلل�صات 
الغاء جل�صة احلوار  الغنو�صي عن 
مع احلكومة املخ�ص�صة لال�صتماع 

لوزيرة العدل ووزير ال�صحة.
النا�صفي اىل �صرورة عقد  ودع��ا   
ان  م�صيفا  الزم���ة،  خلية  اجتماع 
وروؤ�صاء  املكتب  ا�صغال  اىل  العودة 
م�صروطة  وال���ت���واف���ق���ات  ال��ل��ج��ان 
ادارة  قبل  من  املعتدين  مبقا�صاة 
الربملان على غرار ال�صكايات التي 

مت تقدميها �صد مو�صي.

املكي يحمل الغنو�صي م�صوؤولية الو�صاع

نافذة 
م�صرعة

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

•• فران�صوا كليمن�صو

الوليات  بينها  م��ن  دول  وع��دة  اأوك��ران��ي��ا  اأطلقت   
البحر  يف  م�����ص��رك��ة  ع�صكرية  م���ن���اورات  امل��ت��ح��دة 
ت��وت��رات �صديدة مع  الأ���ص��ود، وه��ي منطقة ت�صهد 
مو�صكو، وكانت م�صرحا الأ�صبوع املا�صي ل�صتباك 

مع �صفينة بريطانية.
 مناورة ن�صيم البحر 2021، بالن�صبة للكثريين، 
هي يف ال�صل ا�صم كوكتيل من التوت الربي. كان 
م�����ص��روب اجلني،  م��ع  م��ا يخلط  زم��ن  ع�صريه يف 
يكون  اأن  ميكن  اأك��ر.  الفودكا  ي��زاوج  اليوم  لكنه 
“ن�صيم البحر” عا�صًفا يف كل الحوال، بعيًدا عن 
التمرين  ان  ا�صتهالكه، مبا  الف��راط يف  خملفات 
وينتهي يف  الأ�صود  البحر  ب��داأ يف  ال��ذي  الع�صكري 
ع�صرين  منذ  الأوىل  للمرة  �صيح�صد  يوليو،   23
30 دولة م�صاركة )منها  5000 رجل من  عاًما 
فرن�صا(، 32 �صفينة حربية، و40 طائرة مقاتلة، 
ملا ل يقل عن  التخطيط  وقاذفات قنابل. كما مت 

18 عملية بحرية لقوات خا�صة والغوا�صات.
 ت�صر الوليات املتحدة واأوكرانيا، اللتان تنظمان 
النوع  ه����ذا  اإىل  احل���اج���ة  ع��ل��ى  الن���ت�������ص���ار،  ه����ذا 
الدول  اأ���ص��اط��ي��ل  اك��ت�����ص��اب  ل�صمان  امل���ن���اورات  م��ن 
يف  واخل���ربة  العمليات  يف  اأك���رب  تن�صيقا  احلليفة 
ال�صيطرة،  �صمنت  ان  �صبق  التي  رو�صيا  مواجهة 
يف اأقل من ثالثني عاًما، من اأبخازيا يف جورجيا 
القرم  وتران�صني�صريا يف مولدافيا و�صبه جزيرة 

يف اأوكرانيا.

طلب الغاء
اأي  تعترب  التي  بوتني،  رو�صيا فالدميري     متنت 
عبًثا  ا�صتفزاًزا،  الناتو  حلف  مع  لأوكرانيا  متا�س 
الذي   2021 البحر  ن�صيم  التمرين  ه��ذا  اإل��غ��اء 
مت اإع���داده منذ ف��رة طويلة. وم��ع اق��راب �صفن 
القوات  القرم، حاولت  �صاحل  الناتو وحلفائه من 
�صواء عن طريق ترهيب  امل��ن��اورات،  كبح  الرو�صية 
فرقاطاتها  اإح���دى  اأو  بريطانية  حربية  �صفينة 
مل�صايقات  تعر�صت  ال��ت��ي  ال��ه��ول��ن��دي��ة،  امل��راف��ق��ة، 

حتليق الطائرات على ارتفاع منخف�س جًدا.
 بعد ذلك بقليل، ُو�صعت فرقاطة اإيطالية اأخرى 

“حتت املراقبة”. 
اأ�صاطيلنا  ب��ني  وا���ص��ح��ة  ات�����ص��ال  ق��واع��د  “لدينا 
املخاطر”،  من  وتقلل  رو�صيا  جتاه  نوايانا  تو�صح 
ي��وؤك��د اأح���د ق���ادة الأ���ص��ط��ول ال�����ص��اد���س الأمريكي، 
القاعدة  م��ن  ال��ت��م��ري��ن  تنظيم  ي�����ص��ارك يف  ال���ذي 
“البحر الأ�صود  ب��اأّن  اأودي�����ص��ا. وي��ذّك��ر  الأوك��ران��ي��ة 

بحر دويل ولي�س ملكا لأي اأمة«.
البحر  ن�صيم  ي��ق��دم  ال���ذي  ال�صحفي  ب��ي��ان��ه  ويف   
2021، ل يخفي الناتو حقيقة اأنه زاد من وجوده 
يف البحر الأ�صود منذ �صم �صبه جزيرة القرم عام 
هل  ولكن  �صرعي.  غ��ري  يعتربه  وال���ذي   ،2014
ميكن اأن يوؤدي حادث تاأويل احلدود البحرية اإىل 
النطاق؟ يقول اجلرنال نيك  حادث بحري وا�صع 
كارتر، رئي�س اأركان القوات الربيطانية، قبل بدء 

التمرين: “لدي كوابي�س من ذلك«.
ترجمة خرية ال�صيباين

لهذا ي�ستعر�ش الناتو ع�ساته يف البحر الأ�سود...؟

* رئي�س حترير �صحيفة لوجورنال دو دميان�س. من موؤلفاته، “هيالري كلينتون من 
ومرجم وكاتب مقدمة كتاب و”العي�س مع الأمريكيني”،  الألف اإىل الياء”، 

 “عن العرق يف اأمريكا باراك اأوباما«.

املطالبة ب�سرورة اأن يقدم املجل�ش ق�سية
 جزائية �سد مرتكبي العنف حتت قبة الربملان

ت�صعيد يف الفق

باأحجار قدمية من داخل معلول. وبعد ا�صراحة يحت�صون 
رف��ع حجر كبري  ي��ح��اول يحيى وزم����الوؤه  ال�����ص��اي،  خاللها 
اأعلى اجلبل. ثّم ي�صرعون يف جمع  �صقط على الأرج��ح من 
كوم من احلجارة، باأدوات ب�صيطة، متهيداً لنقلها اإىل �صاحة 

حتّولت اإىل تّلة من الردم واحل�صى.
وبارتفاع  م��ر  ط���ول خم�صمئة  ع��ل��ى  امل��م��ت��د  امل��م��ر  وي��رب��ط 
يراوح بني خم�صني ومئة مر وعر�س يراوح بني مرين 
ل  ويكاد  املدينة.  يف  اأثريتني  كني�صيتني  بني  اأمتار،  وع�صرة 
ياأتي زائٌر اإىل معلول اإل وميّر فيه ليعاين ارتفاعه ال�صاهق 

ويلتقط لنف�صه �صوراً تذكارية.
يعود  اأن  ابراهيم  يو�صف  نائب حمافظ ريف دم�صق  وياأمل 
“اإنها  بر�س  لفران�س  ويقول  بقا�صديه.  ي�صيق  املمر  لريى 
خطوة اأوىل نحو عودة احلياة ال�صياحية والزيارات الدينية 
�صّكلت  ال��ن��زاع،  ان��دلع  قبل  �صابقاً.  كانت”  كما  املدينة  اإىل 
الآرامية، وهي  اللغة  �صكانها يتحدثون  زال  التي ما  البلدة 
العامل.  اأنحاء  من  �صياح  يزورها  وجهة  امل�صيح،  ال�صيد  لغة 
ن�صمة يقطنونها، غالبيتهم من  اآلف  �صتة  اأك��ر من  وك��ان 

الكاثوليك الذين يتحدثون اللغة الآرامية.
العام  يف  اإل��ي��ه��ا  ال��ن��زاع  و���ص��ول  م��ع  ف���روا  غالبيتهم  اأن  اإل 
الن�صرة  جبهة  ث��م  م��ع��ار���ص��ة  ف�صائل  و���ص��ي��ط��رة   ،2013
 13 حينها  الن�صرة  جبهة  م��ن  مقاتلون  وخ��ط��ف  عليها. 
راهبة لأ�صهر قبل اأن يفرج عنهن يف اإطار عملية تبادل مع 
يف  ال�صورية،  ال�صلطات  ل��دى  معتقلني  معار�صني  مقاتلني 
ق�صية ت�صّدرت الإعالم حول العامل. ويف منت�صف ني�صان/

على  ال�صيطرة  احلكومية  القوات  ا�صتعادت   ،2014 اأبريل 
البلدة، لكن غالبية ال�صكان ممن نزحوا اإىل دم�صق اأو جلاأوا 

اإىل اخلارج مل يعودوا اأدراجهم.

•• معلوال -اأ ف ب

تنهمك ور�س ال�صيانة يف بلدة معلول الأثرية يف ريف دم�صق 
اأب��رز معامل  م��ار تقال،  “فج”  تاأهيل  اإع��ادة  باإمتام عمليات 
وال�صياح جمدداً،  ال��زوار  اأم��اًل بجذب  امل�صيحية فيها،  احلج 

بعدما تعر�س خالل �صنوات احلرب لل�صرر والإهمال.
وتقع معلول املعروفة بكنائ�صها واآثارها القدمية ومغاورها 
على  اجلبلية  ال��ق��ل��م��ون  منطقة  يف  ال�����ص��خ��ر،  يف  امل��ح��ف��ورة 
تاريخها  ويعود  بدم�صق.  لبنان  يربط  ا�صراتيجي  طريق 
باللغة  ت�صميتها  وتعني  للم�صيحية.  الأوىل  الع�صور  اىل 
“الفج”،  ُي�صّمى  ب�صق يف جبل  وُتعرف  “املدخل”.  الآرامية 

وهو ممر �صيق بني طريف جبل �صاهق.
�صورية  �صابة  وه��ي  تقال  القدي�صة  اإن  الأ���ص��ط��ورة  وت��ق��ول 
اعتنقت امل�صيحية العام 67، فّرت من والدها اإىل هذا اجلبل 

الذي ان�صق فجاأة ليفتح لها طريقاً.
قبل  ال�صيانة  عملية  م��ن  الن��ت��ه��اء  م��ع��ل��ول  ���ص��ك��ان  وي���اأم���ُل 
من  ع�صر  اخلام�س  يف  ال��ع��ذراء  ال�صيدة  انتقال  عيد  حلول 
اآب/اأغ�صط�س الذي ي�صكل موعداً �صنوياً ملئات الزوار الذين 
يق�صدون معامل البلدة للحج والترّبك، بعدما كان الآلف 
يق�صدونه قبل اندلع النزاع يف هذه الفرة، خ�صو�صاً من 

لبنان املجاور.
مي�صح يحيى )29 �صنة( وهو من عمال البلدة املتطوعني يف 
ور�س ال�صيانة بقطعة قما�س مبللة ر�صوما وكتابات مطلية 
ويقول بينما يت�صّبب العرق من  على اأحد جدران “الفج”، 

جبينه “�صنعيده اأجمل مما كان«.
اجلبل،  ظ��ل  اإىل  العمال  م��ن  ع��دد  يركن  منه،  مقربة  على 
بعدما انتهوا من عملية ق�صر الأر�صية لت�صويتها وتر�صيفها 

»فّج« بلدة معلول ينف�ش عنه غبار �سنوات احلرب ال�سورية

�سحايف تركي معار�ش يتعر�ش لهجوم يف برلني 
•• برلني-اأ ف ب

للرئي�س  علنا  املعار�س  اأكارير  اإرك  الركي  ال�صحايف  تعر�س 
رجب طيب اإردوغان واملقيم يف املنفى يف برلني، لهجوم وجرح 
الأملانية  ال�صرطة  اأع��ل��ن��ت  كما  الأرب���ع���اء،  م�صاء  منزله  خ���ارج 

اخلمي�س.
هذا  عن  اأي�صا  عاما   48 العمر  من  البالغ  ال�صحايف  واأع��ل��ن 
اأن�صار  اإىل  التوا�صل الجتماعي ون�صبه  العتداء على و�صائل 
الركي.  الرئي�س  اليه  ينتمي  ال��ذي  والتنمية  العدالة  ح��زب 
وقالت �صرطة برلني يف بيان اإن “ثالثة رجال قاموا مبهاجمته 

اأن رجلني �صرباه بينما كان ثالث  مو�صحة  يف باحة مبناه”، 
يراقب الو�صع.

ونقل اأكارير اإىل امل�صت�صفى ب�صبب اإ�صابته بجروح يف الراأ�س.
واأ�صار يف مقطع فيديو ُن�صر على توير بعد العتداء اإىل اأن 

حالته مطمئنة واأنه متكن من العودة اإىل منزله.
ويوؤكد ال�صحايف الذي �صدرت يحقه اأوامر اعتقال عديدة يف 
اأن  الفيديو  ت�صجيل  يف   ،2017 منذ  اأملانيا  يف  ويعي�س  تركيا 

اأحد املهاجمني هتف “لن تكتب!«.
الذي  دون���دار،  ج��ان  الآخ��ر  املن�صق  الركي  ال�صحايف  وو�صف 
على  تغريدة  يف  احل���ادث  اأي�صا  الأمل��ان��ي��ة  العا�صمة  يف  يعي�س 

توير باأنه “ر�صالة مبا�صرة” من الرئي�س اإردوغان تهدف اإىل 
اإظهار اأن اأنقرة “ت�صتطيع اأن تهاجم حتى يف برلني اأي �صحايف 

ينتقد النظام«.
2016. وك���ان رئي�س  اأمل��ان��ي��ا م��ن��ذ  وي��ع��ي�����س ج���ان دون�����دار يف 
التحرير ال�صابق ل�صحيفة جمهورييت املعار�صة، م�صجونا يف 

تركيا.
وعربت ال�صحافية مي�صايل تولو التي ق�صت عدة اأ�صهر رهن 
الحتجاز يف تركيا يف 2017 عن ا�صتيائها اأي�صا. وكتبت على 
موقع توير “يلتم�س الكثري من النا�س احلماية يف اأملانيا وما 

زالوا يتعر�صون للعنف ال�صديد هنا. يجب اأن يتوقف ذلك«.
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عربي ودويل

هذه الع�صكرة تتعلق اأي�صا بحكومة 
الرئي�س، التي ت�صم �صتة جرنالت اأو 
�صباط كبار -ربع املوظفني. ولي�س 
)املعادل  املدين”  “البيت  اًق��ل��ه��م: 
املناجم  ال��دف��اع،  ال����وزراء(،  لرئي�س 
والتكنولوجيا،  ال��ع��ل��وم  وال��ط��اق��ة، 
وال��رق��اب��ة ال��ع��ام��ة ل��الحت��اد )وزير 
الأم����ن  ن��ن�����ص��ى  اأن  دون  امل�����وازن�����ة(. 
املوؤ�ص�صي للرئي�س )هيئة ا�صت�صارية 
والأمنية(،  الع�صكرية  الق�صايا  يف 
اأوغو�صتو  العام  برئا�صة الحتياطي 
الرئي�س  ن��ائ��ب  اي�����ص��ا،  اأو،  هيلينو. 
هاميلتون موراو، جرنال احتياطي 
اآخر، والذي �صكل معه قائد املدفعية 
الفائزة  الورقة  بول�صونارو،  ال�صابق 

عام 2018.
لكن، كيف و�صلت الربازيل -211 
مليون ن�صمة -اإىل هذا؟ لكي نفهم، 
الذي  الت�صل�صل  اإىل  نعود  اأن  يجب 
�صبق انتخاب “ترامب ال�صتوائي”، 
والركود  ال��ف�����ص��اد،  بف�صائح  ومت��ي��ز 
)ب��ع��د عقد   2015 ع���ام  اخل��ط��ري 
م���ن ال��ن��م��و( واأزم�����ة ���ص��ي��ا���ص��ي��ة اأدت 
ديلما  ال�صابقة  الرئي�صة  ع��زل  اإىل 
رو�صيف عام 2016 ، كل ذلك على 
خلفية الحتجاجات والفقر وخيبة 

الأمل.

»اأكرث كفاءة من املدنيني«
نائب  انتخاب  مت  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 
ريو دي جانريو، جايري بول�صونارو، 
ب�صبب  م����ن اجل���ي�������س  رغ�����م ط������رده 
 ،1988 ع�����ام  الن�������ص���ب���اط  ع�����دم 
“بالزي  رئي�ًصا بدعم من الناخبني 
روبرتو  ويو�صح جواو  الع�صكري”. 
الدفاع  اخت�صا�صي  فيلهو،  مارتينز 
�صاو  يف  ال��ف��ي��درال��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  يف 
باولو:  �صاو  م��ن  بالقرب  ك��ارل��و���س، 
اجلي�س  ي��ف��ت��خ��ر  ال�����ربازي�����ل،  “يف 
املدنيني”.  م��ن  ك��ف��اءة  اأك��ر  بكونه 
التعاطي  اأن  ثبت  فقد  ذل���ك،  وم��ع 
مع اأزمة كوفيد-19 من قبل وزارة 
ال�صحة الع�صكرية كان كارثيا: لقد 
األف   500 اأك����ر م��ن  ال���وب���اء  ق��ت��ل 
�صخ�س، مما اأجرب بول�صونارو على 

اإقالة الوزير املبا�صر، وهو جرنال.

اإ�صراك اجلي�س يف حملته ال�صليبية 
ال�������ص���ل���ط���ات الأخ����������رى، مثل  ����ص���د 
املحكمة العليا، التي يتهمها بانها ل 
تركه يحكم -ولكن دون جن��اح، يف 

الوقت احلايل«.
ه��ن��اك ���ص��يء واح���د م��وؤك��د: اإن دعم 
تخويف  ع���ل���ى  ي�������ص���اع���ده  اجل����ن����ود 
حماولة  اأي  لإح��ب��اط  اأو  خ�صومه، 
بالنقالب  التهديد  اأو ترك  لعزله، 
ي��خ��ّي��م ع��ل��ى ال��ف�����ص��اء ال��ع��ام. ورغم 
مبقدار  املوؤ�ص�صة  يف  الثقة  ت��راج��ع 
ون�صف،  ع��ام��ني  خ��الل  نقطة   12
ب�صعبية.  يتمتع  اجل��ي�����س  ي����زال  ل 
“يعتربه الربازيليون تقليدًيا نوًعا 
اأدريانا  ت�صرح  الأخري”،  امل��الذ  من 

ماركيز.
بول�صونارو  ميثل  اجلي�س،  نظر  يف 
ال��وق��ت الذي  “يف  ال�����ص��رور.  اأه����ون 
لول  ال��راأي  ا�صتطالعات  فيه  متنح 
الرئا�صية  الن���ت���خ���اب���ات  يف  ال���ف���وز 
يريدون  ل  فاإنهم   ،2022 اأكتوبر 
يقّوي  اأن  مي���ك���ن  ����ص���يء  اأي  ف���ع���ل 
روب���رت���و  ج�����واو  ي��ت��اب��ع  الي�صار”، 

مارتينز فيلهو.
م��ن ج��ان��ب��ه، ���ص��ب��ق ان ح���ذر جايري 
يت�صامح  ل���ن  اأن����ه  م���ن  ب��ول�����ص��ون��ارو 
املقبل.  ال��ع��ام  انتخابية  هزمية  م��ع 
�صيناريو  اإع����ادة  �صبح  ف���اإن  ول��ذل��ك 
برازيليا  يف  وا����ص���ن���ط���ن  ك���اب���ي���ت���ول 
ال���ن���ا����س. ويف هذه  اأذه�������ان  ي���ط���ارد 
احلالة، اإىل اأي مدى �صيذهب دعم 

الع�صكريني؟
لنف�صه  اجل����ي���������س  ي�������ص���م���ح  »ل��������ن 
�صاأنها  م��ن  مغامرة  اإىل  ب��الجن��رار 
راوؤول  ي��ط��م��ئ��ن  البالد”،  ع�����زل 
ج���ون���غ���م���ان. م����وؤل����ف ال���ع���دي���د من 
اأ�صتاذ  امل�صلحة،  ال��ق��وات  عن  الكتب 
دي  ري��زو  اإليعازر  ال�صيا�صية  العلوم 
“ال�صيناريو  ت��ف��اوؤًل:  اأق��ل  اأوليفريا 
الأ�������ص������واأ ق����د ي��ت��ح��ق��ق ح���ت���ى قبل 
“اإذا  اىل:  ليخل�س  النتخابات”. 
واإذا  املقبل،  العام  النتخابات  جرت 
بالفعل م��ن تويل  ل��ول ومتكن  ف��از 
اإظهار  ع��ل��ي��ه  ف�����ص��ي��ت��ع��ني  امل��ن�����ص��ب، 
مهارة لإعادة اجلي�س اإىل الثكنات«.
عن لك�صري�س

له  ب����اأن  اجل��ي�����س  ي�صعر  »ت��اري��خ��ي��ا، 
ال�صيا�صية”،  احلياة  يف  احلكم  دور 
تالحظ اأدريانا ماركيز، من جامعة 
ري���و دي ج���ان���ريو ال��ف��ي��درال��ي��ة، مل 
الدميقراطية  اإىل  ال���ع���ودة  ت��غ��ري 
منهم  ا  فحر�صً �صيًئا.   1985 ع��ام 
ي�صع  مل  الع�صكريني،  م��راع��اة  على 
اإخ�صاعهم  اإىل  اأب��������ًدا  امل���دن���ي���ون 
ل�����ص��ي��ط��رت��ه��م، ك���م���ا ه����و احل������ال يف 
ن�صًجا.  الأك�����ر  ال��دمي��ق��راط��ي��ات 
“عودتهم”  فاإن  وعالوة على ذلك، 
مق�صود-قد  غ���ري  -ب�����ص��ك��ل  ك���ان���ت 

�صهلها حزب العمال.
-2003( رئ���ا����ص���ت���ه  ب����داي����ة  م���ن���ذ 
دولًيا  دوًرا  ل��ول  اأع��ط��ى   ،)2010
ل���ب���الده، ال��ت��ي ت��ول��ت رئ��ا���ص��ة بعثة 
ال���ت���زام  “اإن  ه���اي���ت���ي.  يف  ال�������ص���الم 
الأمم  بعثة  ال��ربازي��ل��ي��ة يف  ال��ق��وات 
املتحدة لتحقيق ال�صتقرار يف هايتي 
على  ال�صرعية  ي�صفي  )مينو�صتاه( 
ال�صوؤون  يف  ف��اع��ل  كعن�صر  عودتها 
ماركيز،  اأدري��ان��ا  ت�صتمر  الوطنية، 
قد  اجلي�س  ك��ان  اإذا  ال��ن��ه��اي��ة،  ففي 
مت��ك��ن م���ن ح���ل ب��ع�����س امل�����ص��اك��ل يف 
ه��اي��ت��ي، مل����اذا ل ي��ك��ون ق�����ادرا على 
هكذا  الربازيل؟”  يف  بذلك  القيام 

يفكر حينئذ الربازيليون. 
مينو�صتاه  قائد  اأن  املفارقات،  ومن 
الذي عينه لول لي�س �صوى اأوغ�صتو 

واأكر من ذلك، يتهمها الع�صكريون 
بركيز جلنة احلقيقة عام 2011 
الديكتاتورية  ج����رائ����م  ل��ف��ح�����س 
مادًحا  ب��ول�����ص��ون��ارو  يعترب  -وال��ت��ي 
ا،  اأي�صً الوقت  ذاك  ويف  لها.  �صديًدا 
اإع��ادة العتبار لنائب ريو من  متت 
كانت،  التي  الع�صكرية  النخب  قبل 
ح���ت���ى ذل�����ك احل�������ني، حت���ت���ق���ر هذا 

القائد ال�صابق ذا ال�صمعة ال�صيئة.
»معه، يتقا�صم اجلي�س الت�صخي�س: 
اليمني،  اإىل  البالد  نعيد  اأن  يجب 
يتابع مارتينز فيلهو، ومع ذلك، مل 
لها:  ه��و خمطط  الأم���ور كما  ت�صر 
�صياأخذون  اأنهم  الع�صكريون  تخيل 
وامل���ف���ك���ر، حتى  امل���دب���ر  ال��ع��ق��ل  دور 
لحتواء املزاج غري املتوقع للرئي�س. 
ل���ك���ن ب���ول�������ص���ون���ارو ي���ج���د م��ت��ع��ة يف 
اأنه  لهم  ليظهر  للع�صكريني  التنكر 

هو القائد«.  

للع�صكريني وظيفة
وبح�صب وزير الدفاع ال�صابق راوؤول 
ال��ت��وت��رات قائمة  ف����اإن  ج��ون��غ��م��ان، 
بني الرئي�س والقوات امل�صلحة، كما 
اجلماعية  ال���ص��ت��ق��ال��ة  م��ن  يت�صح 
-البحرية  الثالثة  الأ�صلحة  لقادة 
وجي�س ال��رب وال��ق��وات اجل��وي��ة -يف 
اإىل  بالن�صبة  امل��ا���ص��ي.  م��ار���س   30
اإىل  بول�صونارو  “ي�صعى  جونغمان، 

اجلي�س ل يحب زعماء حزب العمال بول�صونارو وتوظيف اجلي�س

نائب الرئي�س الربازيلي هاميلتون موراو )1(

جنود برازيليون يف بعثة مينو�صتاه التابعة لالأمم املتحدة يف هايتي جندي من اجلي�س الربازيلي يقف يف حرا�صة اأمام العلم الوطني يف يوم اجلي�س يف �صاو باولو

التي تعتمدها احلكومة )و�صكل هذا 
نقطة حتول يف ت�صيي�س اجلي�س(

انتخاب  اإع��ادة  اأكملت   ،2014 عام 
الن�صاط  اإي����ق����اظ  رو����ص���ي���ف  دي��ل��م��ا 
اجلي�س  ي�صتوعب  “مل  الع�صكري. 

بول�صونارو  ح��م��ل��ة  م��ع��ل��م  ه��ي��ل��ي��ن��و، 
لنف�س  الرئي�صيني  املنتقدين  واأح��د 
الحتياط  اإىل  اأر���ص��ل��ه  ال���ذي  ل���ول، 
ب�صبب   ،2008 ع����ام  ال��ع�����ص��ك��ري، 
الأ�صليني  ال�صكان  ل�صيا�صة  انتقاده 

وهي مقاتلة �صابقة اعتقلها النظام 
وعذبها، فاإنهم يعتربونها اإىل الأبد 
من  يتمكنوا  “مل  كما  “اإرهابية”. 
حت���ّم���ل ف���ك���رة ت��ل��ق��ي الأوام��������ر من 

ي�صيف مارتينز فيلهو. امراأة”، 

اأب��ًدا حقيقة وج��ود ح��زب العمال”، 
يرى جواو روبرتو مارتينز فيلهو. 
لول،  يبقى  للع�صكريني،  بالن�صبة 
رغم ت�صاحله مع النخب الع�صكرية، 
رو�صيف،  دي��ل��م��ا  اأم����ا  “�صيوعًيا”. 

- تاريخيا, ي�سعر اجلي�ش باأن له دور احلكم يف احلياة ال�سيا�سية

احلكومة وال�صركات العمومية:

هكذا ع�سكر الرئي�ش جايري بول�سونارو الربازيل...!
•• الفجر -خرية ال�صيباين 

كبار  ح�صور  اأ�صبح  واليوم  ثكناتهم,  يف  حم�صورين  كانوا  �صابًقا, 
بالد  يف  القلق  يثري  امر  ال�صلطة...  م�صتويات  جميع  يف  ال�صباط 
ال�صامبا.وعد جاير بول�صونارو الع�صكريني: �صيعيدهم اإىل ال�صلطة 

من  اأكــرث  بعد  بوعده.  ــى  اأوف وقــد  القـــرتاع,  �صندوق  خــالل  من 
الطويلة )1985-1964(,  الدكتاتورية  نهاية  من  ثالثة عقود 
عاد اجلي�س مرة اأخرى اإىل جميع م�صتويات ال�صلطة الرازيلية. 
منهم  متزايدة  ح�صة  تاأتي  الذين  العالية,  الرتب  ذوو  ال�صباط 
الف   6 من  اأكــرث  الآن  ي�صغلون  النا�صطني,  -من  اليوم  -ن�صفهم 

من�صب يف الإدارة املدنية, اأي بزيادة قدرها 122 باملائة يف اأربع 
التي  ال�صركات  ن�صف  يقارب  ما  يديرون  تقريًبا!والآن,  �صنوات 
برتوبرا�س,  العمالقة  النفط  �صركة  منها  الدولة,  عليها  ت�صيطر 
و�صريبرو  املطارات,  اإدارة  و�صركة  للكهرباء,  العامة  وال�صركات 
عن  امل�صوؤولة  مويدا,  دا  كا�صا  حتى  اأو  الت�صال(,  )تكنولوجيات 

الع�صكريني  عدد  ت�صاعف  املجموع,  يف  الورقية.  النقود  طباعة 
مرات   10 ال�صركات  هذه  اإدارة  جمال�س  يف  احلا�صرين  ال�صابقني 
مفاده  مر�صومًا  للتو  الدولة  رئي�س  اأ�صدر  كما  بول�صونارو!  بف�صل 
الآن  هي  املدنيون,  يوؤديها  التي  الوظائف  من  كاملة  جمموعة  اأن 

ذات طبيعة ع�صكرية«. “وظائف 

التوترات قائمة بني الرئي�ش والقوات امل�سلحة, 
بدليل ال�ستقالة اجلماعية لقادة الأ�سلحة الثاثة 

دعم الع�سكريني يخدم الرئي�ش 
الربازيلي يف ترهيب خ�سومه

 ل يزال اجلي�ش يتمتع ب�سعبية, ويعتربه 
الربازيليون تقليدًيا نوًعا من املاذ الأخري

 يف الربازيل, يفتخر اجلي�ش
 بكونه اأكرث كفاءة من املدنيني
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املال والأعمال
�سهيل املزروعي يوؤكد قدرة الإمارات على ال�ستجابة القيا�سية وال�سيطرة على احلوادث البحرية واإدارة املخاطر

لقطاعي  القت�صادية  ال��ت��ط��ورات 
ال�صنوات  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال�����ص��ي��اح��ة 
م�صتجدات  ج��ان��ب  اإىل  الأخ�����رية، 
والفر�س  “الزوراء”  م�������ص���روع 
يقدمها  ال����ت����ي  ال�����ص����ت����ث����م����اري����ة 
ال�صيني”،  “ال�صوق  وم�������ص���روع 
التجارية  ال��ن�����ص��اط��ات  ع��ن  ف�����ص��اًل 
للمناطق  والإبداعية  وال�صناعية 
احل���رة يف ع��ج��م��ان وال��ت��ي ت�صمل: 
ومنطقة  احل���رة،  عجمان  منطقة 

عجمان الإعالمية. 
�صوا�س  اأم��رية  ناق�صت  جانبها  من 
ممثلة الهيئة التون�صية لال�صتثمار 
ال�صتثمار  اأهداف وتطلعات قطاع 
واأب���رز  التون�صية،  اجل��م��ه��وري��ة  يف 
التحفيزية  واحل�����������زم  امل�������زاي�������ا 
لل�صركات  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
وامل��وؤ���ص�����ص��ات وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن. كما 
ا����ص���ت���ع���ر����ص���ت اأه��������م ال���ق���ط���اع���ات 
ت�صم  وال������ت������ي  ال�����ص����ت����ث����م����اري����ة 
والزراعية  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����ص��ن��اع��ات 
وال�صناعات  الدوائية  وال�صناعات 
القت�صادي  والأداء  البال�صتيكية، 

لهذه القطاعات ون�صب النمو. 
ق���دم���ت عدد  امل��ل��ت��ق��ى،  خ���ت���ام  ويف 
التون�صية  وامل�صانع  ال�صركات  من 
عرو�صاً  القطاعات  بهذه  العاملة 
و�صبل  منتجاتها،  ع��ن  تف�صيلية 

التبادل التجاري.
م�صانع  ع����دة  ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت  ك��م��ا   
عجمان  اإم����������ارة  م�����ن  و�����ص����رك����ات 
والذي  اأعمالها  وقطاع  منتجاتها 
ت���������ص����م����ن: �����ص����ن����اع����ات ال���ع���ط���ور 
الغذائية وغريها  وامل��واد  والبخور 

من املجالت.

•• عجمان –الفجر:

 بهدف بحث اآفاق التعاون امل�صرك، 
والتعرف على امليزات ال�صتثمارية 
واجلمهورية  ع���ج���م���ان  لإم���������ارة 
التون�صية، واأبرز املجالت امل�صاهمة 
يف رفع حجم التجارة البينية بني 
لقطاعات  وال���روي���ج  اجل��ان��ب��ني، 
ال�صناعات الغذائية والبال�صتيكية 
جتارة  غرفة  نظمت  والتجميلية، 
و�صناعة عجمان “ ملتقى عجمان 
“اجلمهورية  الو�صط  منطقة   –
التون�صية” لالأعمال” عرب تقنية 

الت�صال املرئي. 
�صعادة  م���ن  ك���ل  امل��ل��ت��ق��ي  وح�����ص��ر 
املويجعي،  اهلل  ع���ب���د  امل���ه���ن���د����س 
رئي�س جمل�س اإدارة غرفة عجمان، 
القن�صل  دج���ب���ي  ���ص��ه��ري  و����ص���ع���ادة 
التون�صية  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة  ال����ع����ام 
امللويل،  جن��ي��ب  و����ص���ع���ادة  ب���دب���ي، 
الو�صط  يف  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  رئي�س 
اجلناحي،  علي  وحممد  التون�صي، 
ل��ق��ط��اع تنمية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
ال��ت��ج��ارة وال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة يف 
غ���رف���ة ع���ج���م���ان وم��������روان ح����ارب 
الرويج  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ري��اين، 
غرفة  يف  ال���دول���ي���ة  وال����ع����الق����ات 
عدد  امللتقى  ح�صر  كما  ع��ج��م��ان. 
وممثلي  الأع������م������ال  رج��������ال  م�����ن 
ال�������ص���رك���ات وامل�������ص���ان���ع م���ن اإم�����ارة 

عجمان واجلمهورية التون�صية. 
خالل  الف���ت���ت���اح���ي���ة  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
عبد  املهند�س  �صعادة  ق��ال  امللتقى، 
يكت�صب  امللتقى  اأن  املويجعي  اهلل 
بداية  ب��اع��ت��ب��اره  خ��ا���ص��ة  اأه���م���ي���ة 

ال��ت��ون�����ص��ي��ة ب��دب��ي خ���الل احل���دث، 
ل��ل��ت��ع��رف على  ف��ر���ص��ة  امل��ل��ت��ق��ى  اأن 
امل�صاركة  اجل����ه����ات  ال���ن�������ص���اط���ات 
والتبادل  التعاون  اإمكانيات  وبحث 
ال���ت���ج���اري امل���ت���اح���ة وامل��م��ك��ن��ة بني 
العالقات  عمق  م��وؤك��داً  اجلهتني، 
التي  والإم���������������ارات،  ت���ون�������س  ب����ني 
ال��ت��ج��اري الأول  ال�����ص��ري��ك  ت��ع��ت��رب 
لتون�س يف منطقة اخلليج، كما ان 
جغرايف  مبوقع  تتميزان  البلدين 
على  بالنفتاح  يتميز  ا�صراتيجي 

العامل. 
العاملية  املتغريات  اأن  �صعادته  واأكد 
الأخرية ب�صبب جائحة كوفيد19 
م�صاعفة  اجل���م���ي���ع  ع���ل���ى  حت���ت���م 
تكثيف  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل  اجل����ه����ود 
وا�صتك�صاف  ال���ف���ع���ال،  ال��ت��وا���ص��ل 
اأ���������ص��������واق وجم������������الت ج�����دي�����دة، 

لتحقيق  امل����ت����غ����ريات  وت����وظ����ي����ف 
امل�����ص��ال��ح امل�����ص��رك��ة. م��ن��وه��اً اإىل 
جديدة  اآف������اق  ي��ف��ت��ح  امل��ل��ت��ق��ى  ان 
للنهو�س بحركة التبادل التجاري 
ال�صتثمار  ف��ر���س  على  وال��ت��ع��رف 
اإىل تبادل  اإ���ص��اف��ة  ب��ني اجل��ه��ت��ني، 
مثمناً  وال�����ت�����ج�����ارب،  اخل���������ربات 
ا�صت�صافة الإمارات للحدث العاملي 
القادم  اأك���ت���وب���ر  اإك�صبو2020 
للم�صاركة  تون�س  ت�صتعد  وال���ذي 
يف فعالياته ويدعم هذه التوجهات 

ب�صكل كبري. 
مروان  ا�صتعر�س  امللتقى  وخ��الل 
اإدارة  م���دي���ر  ال����ع����ري����اين،  ح������ارب 
ال��روي��ج وال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة يف 
ال�صتثمارية  امل��م��ي��زات  ال��غ��رف��ة، 
عجمان،  لإم�����������ارة  وال����ت����ج����اري����ة 
و�صال�صة  امل��ت��و���ص��ط  م��وق��ع��ه��ا  م���ن 
جانب  على  اللوج�صتية،  العمليات 
تناف�صيتها العالية يف بدء وممار�صة 
التي  الأع��م��ال من كافة اجل��وان��ب 
والت�صريعات  ال���ق���وان���ني  ت�����ص��م��ل 
املرنة والبنية التحتية، مبا يواكب 

التغريات يف الأ�صواق. 
اإم�����ارة ع��ج��م��ان حتتل  واأو����ص���ح ان 
املركز الرابع ع�صر عاملياً يف �صهولة 
درا�صة  ح�����ص��ب  الأع���م���ال  مم��ار���ص��ة 
للبنك الدويل، حيث ت�صم الإمارة 
ومن�صاأة  ���ص��رك��ة  األ����ف   36 ح��ال��ي��اً 
ومتثل  عجمان.  غرفة  يف  وع�صو 
ق���ط���اع���ات ال���ت���ج���زئ���ة وال���ع���ق���ارات 
امل�صاهم  وال��ت�����ص��ن��ي��ع،  وامل����ق����اولت 
الإجمايل  املحلي  النتاج  يف  الأب��رز 

لالإمارة. 
و���ص��ل��ط ال���ع���ري���اين ال�������ص���وء على 

امل�صتقبلي  ال��ت��ع��اون  م��ن  ل�صل�صلة 
ب��ني الإم�����ارات ب�صكل ع���ام واإم����ارة 
عجمان على وجه اخل�صو�س وبني 
بهدف  ال��و���ص��ط،  ومنطقة  ت��ون�����س 
زي�������ادة ال���ت���ع���اون وال�������ص���راك���ة بني 
ال��ت��ج��اري��ة م��ن الطرفني  امل��ن�����ص��اآت 
بقطاعات  ال���ع���الق���ات  وت���ط���وي���ر 
التجميل  وم�صتح�صرات  الأغذية 
وال�صناعات البال�صتيكية وغريها. 
واأعرب �صعادته عن اأمله باأن يثمر 
ت�صب  مبا�صرة  نتائج  ع��ن  امللتقى 
البينية  ال���ت���ج���ارة  ح��ج��م  رف����ع  يف 
مع  خ��ا���ص��ة  امل�صتثمرين،  واأع�����داد 
ت��واف��ر ال��ف��ر���س والإم��ك��ان��ات لدى 
ال��ط��رف��ني. م���وؤك���داً ح��ر���س غرفة 
املن�صاآت  ع��ج��م��ان ع��ل��ى زي����ادة ع���دد 
ظل  يف  الإم�����������ارة  يف  ال���ت���ون�������ص���ي���ة 
اقت�صاد  ب��ه  يتمتع  ال����ذي  ال��ت��ن��وع 
عجمان والذي يوفر فر�س مثالية 
مو�صحاً  ال��ت��ون�����ص��ي.  ل��الق��ت�����ص��اد 
القطاعات  م�صاهمة  ن�صب  �صعادته 
والتي  ل��الإم��ارة،  املحلي  ال��ن��اجت  يف 
ي�����ص��ك��ل ق��ط��اع الن�������ص���اءات 20% 
اجلملة  جت�������ارة  وق����ط����اع  م���ن���ه���ا، 
ي�صكل  ف��ي��م��ا   ،19% وال��ت��ج��زئ��ة 
وقطاع   ،12% ال��ع��ق��ارات  ق��ط��اع 

الت�صنيع 19%. 

تطوير قطاعات التعليم 
وال�صياحة وال�صناعة 

واأك����د ���ص��ع��ادة امل��وي��ج��ع��ي اأن اإم���ارة 
تطوير  ح��ال��ي��اً  ت�صتهدف  عجمان 
ت�صمل  وال��ت��ي  خمتلفة،  ق��ط��اع��ات 
والتعليم  وال���رف���ي���ه  ال�����ص��ي��اح��ة 
قطاعات  ج���ان���ب  اإىل  والب���ت���ك���ار 

امللويل،  جنيب  �صعادة  ق��ال  ب���دوره 
الو�صط  يف  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  رئي�س 
امل��ل��ت��ق��ى ي�����ص��ه��م يف  اأن  ال��ت��ون�����ص��ي، 
وال�صراكة  التعاون  اأوا���ص��ر  تعزيز 
الأعمال  رج����ال  ب��ني  وال���ص��ت��ث��م��ار 
كما  الو�صط.  وتون�س  عجمان  من 
املبادلت  لدفع  مثالية  فر�صة  اأن��ه 
وتون�س،  الإم����ارات  ب��ني  التجارية 
وال���ت���ع���رف ع���ن ك��ث��ب ع��ل��ى فر�س 
من  امل��ت��اح��ة  وال�صتثمار  الأع��م��ال 

اجلانبني. 
اإىل  ت��ه��دف  ال��غ��رف��ة  اأن  واأ�����ص����اف 
يف  ال�صتثمار  مب��ج��الت  التعريف 
وباحلوافز  التون�صية  اجلمهورية 
�صيقدمها  ال���ت���ي  وال��ت�����ص��ج��ي��ع��ات 
رئي�س الهيئة الوطنية لال�صتثمار، 
والتعريف بفر�س الأعمال املتاحة 
ب���اأه���م ال��ق��ط��اع��ات ال����واع����دة وهي 

فيما  ال��ع��ايل.  والتعليم  ال�صناعة 
القطاع  واجن��������ازات  ج���ه���ود  ث��م��ن 
التون�صية،  باجلمهورية  ال�صياحي 
م��ا ي���ربز ����ص���رورة اله��ت��م��ام بهذا 
اجلانب من قبل الطرفني لتحقيق 

امل�صلحة امل�صركة. 
ل�صعادة  ال�����ص��ك��ر  ���ص��ع��ادت��ه  وق�����دم 
للجمهورية  ال�����ع�����ام  ال���ق���ن�������ص���ل 
ال��ت��ون�����ص��ي��ة، ع��ل��ى دوره ال���رائ���د يف 
ت��ف��ع��ي��ل ال�������ص���راك���ة ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
تقدم  ك���م���ا  وت����ون���������س،  الإم�����������ارات 
بال�صكر لكل من �صعادة �صامل عي�صى 
الزعابي، �صفري دولة الإمارات لدى 
و�صعادة  ال��ت��ون�����ص��ي��ة،  اجل��م��ه��وري��ة 
جمهورية  �صفري  من��ي��م،  ب��ن  م��ع��ز 
ال��دول��ة، على دعمهم  ل��دى  تون�س 
التجاري  التبادل  لزيادة  املتوا�صل 

بني البلدين. 

ال�صناعات الغذائية والبال�صتيكية 
وم�����ص��ت��ح�����ص��رات ال��ت��ج��م��ي��ل. ول 
اأولية  خطوة  البادرة  هذه  ان  �صك 
العالقات  تدعيم  م��ن  مزيد  نحو 
اإم������ارة عجمان  م���ع  الق��ت�����ص��ادي��ة 
بالتعاون  الرت������ق������اء  اأج�������ل  م�����ن 
موجهاً  وال����ص���ت���ث���م���ار.  ال���ث���ن���ائ���ي 
اإدارة  جم��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  ال����دع����وة 
مدينة  ل����زي����ارة  ع���ج���م���ان،  غ���رف���ة 
���ص��و���ص��ة م���ع رج�����ال الأع����م����ال من 
للتعرف على جهة  اإم��ارة عجمان، 
مميزاتها  على  والط���الع  الو�صط 

القت�صادية. 

ا�صتك�صاف اأ�صواق 
وجمالت جديدة

�صهري دجبي،  ���ص��ع��ادة  ق���ال  ب����دوره 
للجمهورية  ال�����ع�����ام  ال���ق���ن�������ص���ل 

بهدف الرتويج ملنتجات قطاعات ال�صناعات الغذائية والبال�صتيكية والتجميلية

غرفة عجمان تنظم »ملتقى عجمان – منطقة الو�سط اجلمهورية التون�سية لاأعمال« بح�سور ممثلي �سركات وم�سانع من اجلانبني

وجود  ع��دم  م��ن  وال��ت��اأك��د  الر�صيف  على  العاملني  وجميع 
مواد م�صعة يف ال�صفينة ليتم احتواء احلريق واآثاره ال�صلبية 

من دون اأي اإ�صابات يف الأرواح.
هذه  اأن  ال�����ص��اأن..  ب��ه��ذا  اأم�����س  ت�صريح  يف   - معاليه  واأك����د 
ل�����ص��ن��وات ط��وي��ل��ة من  ك��ث��م��رة  ت��اأت��ي  القيا�صية  ال���ص��ت��ج��اب��ة 
ال��ت��ح�����ص��ري وال����ص���ت���ع���داد امل�����ص��ب��ق يف ت��ط��وي��ر ب��ن��ي��ة حتتية 
ت�صع  والتي  البحرية  ومرافقنا  موانئنا  يف  امل�صتوى  عاملية 
ال�صتثمار  اإىل  اإ�صافة  اعتبار  كل  وف��وق  اأول”  “ال�صالمة 
الفوري  وال��ت��وا���ص��ل  املبكر  الإن����ذار  اأن��ظ��م��ة  يف  كبري  ب�صكل 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  والهيئة  امل��دين  ال��دف��اع  ف��رق  مع 
ب��اإت��خ��اذ جميع الإج�����راءات  والأزم�����ات وال���ك���وارث م��ا �صمح 

يف  اجلمهور  املزروعي  معايل  وطماأن  البحرية«.  احل��وادث 
دبي ودولة الإمارات من الأفراد واملوؤ�ص�صات وجميع املعنيني 
اللوج�صتية  علي  جبل  ميناء  مرافق  اأن  البحري  بالقطاع 
والت�صغيلية مل تتعر�س لأي �صرر وكذلك مل يوؤثر احلادث 
ع��ل��ى ح��رك��ة ال�����ص��ف��ن ل��ب��ع��ده ع��ن اخل���ط امل��الح��ي الرئي�س 

والقناة املائية يف امليناء.
وقال .. “ نوؤكد جمددا اأن دولة الإم��ارات وموانئها �صتظل 
وع��ل��ى م�صتوى  املنطقة  ال��رائ��د يف  ال��ب��ح��ري  امل��رك��ز  دائ��ًم��ا 
العامل بالتزامها التام باإجراءات ال�صالمة وكفاءتها العالية 
يف تقدمي اخلدمات البحرية واللوج�صتية املتكاملة وباأعلى 

معايري اجلودة وال�صرعة«.

•• دبي-وام

اأك���د م��ع��ايل �صهيل ب��ن حممد ف��رج ف��ار���س امل��زروع��ي وزير 

ال���ط���اق���ة وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ق�����درة دول�����ة الإم���������ارات على 
البحرية  احل���وادث  على  وال�صيطرة  القيا�صية  الإ�صتجابة 
واإدارة املخاطر.. م�صيدا بجهود كل من �صاهم يف التغلب على 
احلريق الذي ن�صب اأم�س الأول  يف حاوية على منت �صفينة 
يف ميناء جبل علي بدبي وعلى  “اأو�صن تريدر”  احلاويات 
راأ�صهم فريق موانئ دبي العاملية - اإقليم الإم��ارات والهيئة 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث واأبطال الدفاع 
املدين و�صرطة دبي الذين متكنوا من اإخالء طاقم ال�صفينة 

الالزمة على الفور وتواجد الفرق والتجهيزات ال�صرورية 
م�صارها  اإىل  الأم����ور  ع���ودة  و���ص��م��ان  احل���دث  م��ع  للتعامل 
الطبيعي وا�صتئناف جميع العمليات الت�صغيلية واللوج�صتية 

يف ميناء جبل علي كما كانت عليه قبل وقوع احلادث.
واأ�صاف معاليه.. “ اأولويتنا الآن هي موا�صلة التاأكد من اأن 
احلادث لن يت�صبب يف اأي ت�صرب ملواد �صارة بالبيئة البحرية 
اآثاره متاما .. و�صيقوم  واأنه قد متت ال�صيطرة عليه وعلى 
فريق اإدارة القطاع البحري يف الوزارة مبوا�صلة التحقيق يف 
احلادث لن�صتخل�س الدرو�س امل�صتفادة ونعمل بالتن�صيق مع 
اجلهات الدولية املعنية على تكثيف الإجراءات الإحرازية 
ال��ت��ي م��ن ���ص��اأن��ه��ا احل���د م��ن وق���وع الأ����ص���رار ال��ن��اج��م��ة عن 
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بدء الدورة الثانية لل�سركات الهندية ذات النمو املت�سارع 
•• دبي-وام

دبي  غرفة  م��ب��ادرات  اإح���دى  النا�صئة،  للم�صاريع  دب��ي  اأعلنت 
املبتكرة لدعم ريادة الأعمال، وبالتعاون مع مكتب غرفة دبي 
الثانية من جولتها  ال��دورة  تنظيمها  الهند، عن  التمثيلي يف 
الف��را���ص��ي��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة اخل��ا���ص��ة مب��ج��ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا البيع 
الإماراتي  التعاون  لتعزيز  جهودها  اإطار  يف  وذلك  بالتجزئة، 
املت�صارع  النمو  ذات  الهندية  ال�صركات  وا�صتقطاب  الهندي 

يف هذا املجال.  Scaleups
�صبتمرب  �صهر  يف  �صتنطلق  التي  الفرا�صية  اجلولة  وتهدف 
القادم اإىل م�صاعدة ال�صركات ذات النمو املت�صارع للح�صول على 
التدريب واملعرفة وامل�صاركة يف الندوات الفرا�صية اخلا�صة 
والتعرف على اأ�صحاب امل�صلحة من القطاعني العام واخلا�س 
يف دولة الإمارات ..بالإ�صافة اإىل عر�س م�صاريعهم التجارية 
على امل�صتثمرين و�صركاء الأعمال وامل�صاركة يف لقاءات الأعمال 

تعريف  اإىل  دب��ي. وتهدف اجلولة كذلك  تنظمها غرفة  التي 
ريادة  وبيئة  القت�صادي  وامل�صهد  الأع��م��ال  ببيئة  امل�صاركني 
للو�صول  للم�صاركني  الفر�صة  واإتاحة  دبي  اإم��ارة  يف  الأعمال 
اخلا�س  النا�صئة”  للم�صاريع  “دبي  برنامج  من  لال�صتفادة 
الدعم  على  واحل�����ص��ول  ال�صريع  النمو  ذات  ال�صركات  ب��دع��م 
اأنحاء  التمثيلية اخلارجية يف خمتلف  من مكاتب غرفة دبي 
قيمة  روؤى  امل�صاركون  �صيكت�صب  ذلك  اإىل  وبالإ�صافة  العامل. 
من قادة و�صانعي الأعمال الذين �صين�صمون اإىل �صل�صلة من 
ال�صوق والجتاهات  تناق�س فر�س  التي  الندوات الفرا�صية 

الرئي�صية التي توؤثر على قطاع البيع بالتجزئة.
وعلى هام�س ا�صتعداداتها لإطالق اجلولة الفرا�صية �صتنظم 
الإلكرونية  الندوات  من  �صل�صلة  النا�صئة”  للم�صاريع  “دبي 
التي �صتجمع موؤ�ص�صي تكنولوجيا البيع بالتجزئة وامل�صتثمرين 
وحا�صنات الأعمال ملناق�صة اأبرز الفر�س والجتاهات يف جمال 
تكنولوجيا البيع بالتجزئة. ومت موؤخراً تنظيم اأول ندوة لهذه 

والتجارة  بالتجزئة  البيع  توريد  “�صل�صلة  بعنوان  ال�صل�صلة 
عمل  جمموعة  مع  بالتعاون  القنوات”  متعددة  الإلكرونية 
�صل�صلة التوريد واخلدمات اللوج�صتية وغرفة جتارة و�صناعة 

“اآي اإم �صي” الهندية.
وهدفت الندوة الإلكرونية للرويج لدور التقنيات املتقدمة 
اخلربات  ت�صكيل  اإع���ادة  يف  ال�صاملة  القنوات  وا�صراتيجيات 
التي  النمو  وفر�س  �صواء  حٍد  على  والعمالء  التجزئة  لتجار 
املتنوعة  التناف�صية  واملزايا  دبي  التجزئة يف  �صوق  انفتحت يف 

التي توفرها الإمارة لتو�صيع نطاق الأعمال الهندية.
الغرفة  اأطلقتها  ال��ت��ي  النا�صئة”  للم�صاريع  “دبي  وتعترب 
ال�صرق  منطقة  يف  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل   2016 ال��ع��ام  خ���الل 
الأو�صط واأفريقيا والتي تعمل حتت مظلة مدينة دبي الذكية 
العام واخلا�س بهدف  القطاعني  ال�صراكة بني  وجت�صد قيمة 
رئي�صياً  تعترب م�صدراً  الأعمال حيث  وري��ادة  البتكار  ت�صجيع 

للمعلومات والدعم لرواد الأعمال يف دبي. غرفة الفجرية تكرم �سركاءها الإعاميني

% �سعر فائدة املبادلة على الدرهم لأجل 10 �سنوات اإىل 2.42   2.34

يكون  الإعالمي، بحيث  املحتوى  نوعية يف طبيعة �صناعة 
اإىل اجلمهور  الو�صول  وق��درة على  وت��ط��ورا،  ابتكارا  اأك��ر 
امل�صتهدف، يف ظل ات�صاع دائرة التعامل مع �صبكات التوا�صل 
الجتماعي و�صبكة الإنرنت التي اأحدثت ثورة يف القطاع 
الإعالمي. واأ�صار اىل ان الغرفة وحر�صا منها على مواكبة 
الن�صر عرب �صبكة النرنت وو�صائط التوا�صل الجتماعي 
اأن�صاأت �صحيفة “الفجرية اليومية” اللكرونية منذ العام 
2015 التي تخت�س بن�صر اأخبار الغرفة والإمارة واأخبار 
والإقليمية  املحلية  القت�صادية  والتقارير  والأعمال  امل��ال 
من  واثقون  “ اإننا  واأ���ص��اف  ال�صاعة.  م��دار  على  والدولية 
على  ق��ادرة  بالدولة  والإع��الم��ي��ة  ال�صحفية  املوؤ�ص�صات  اأن 
بقدراتها  والرت���ق���اء  تقنيا  املتالحقة  ال��ت��ط��ورات  م��واك��ب��ة 
وال�صراكة  ال��ت��ع��اون  وجن���دد  ال��ع��ط��اء  م��ن  للمزيد  العملية 
للم�صاهمة  معكم  ونتطلع  وبينكم  بيننا  ال�صراتيجية 
اي�����ص��ال ر�صالتنا وال��ت��ع��ري��ف مب��ب��ادرات��ن��ا واجن��ازات��ن��ا يف  يف 
الفرة القادمة«. وقام النائب الثاين لرئي�س جمل�س ادارة 
الغرفة واأع�صاء جمل�س الدارة ومدير عام الغرفة بتكرمي 
خ��الل احلفل مقطع  والإع��الم��ي��ني.. وعر�س  ال�صحفيني 
بال�صحف  الغرفة  فعاليات  عن  ن�صرها  مت  لأخ��ب��ار  فيديو 

وو�صائط العالم املرئية.

هذا النوع من الأ�صواق املالية بالعملة املحلية يف الإمارات. 
املبادلت  على  الفائدة  اأ�صعار  حركة  تفا�صيل  اىل  وبالعودة 
و�صلت  فقد  امل��رك��زي،  امل�صرف  ر�صدها  كما  الأج��ل  طويلة 
الن�صبة %1.88 يف الأ�صبوع الأخري من العام 2020 قبل 
الأ�صبوع  ال���ذروة يف  م�صتوى  % وه��و   2.42 اإىل  ت�صل  اأن 
الأول من �صهر مار�س من العام 2021 ثم ال�صتقرار بعد 
ذلك عند %2.34 يف الأ�صبوع الأخري من الربع الأول من 
العام ذاته. وتظهر اأرقام امل�صرف املركزي اأن الفرق بني �صعر 
الفائدة على الدرهم لأجل 10 �صنوات مقابل �صعر الفائدة 
نهاية  اأ�صا�س يف  نقطة   95 تراجعا من  �صهد  ال��دولر  على 
عام 2020 اإىل 67 نقطة اأ�صا�س يف نهاية الربع الأول من 

.2021

•• الفجرية-وام

ك��رم��ت غ��رف��ة جت����ارة و���ص��ن��اع��ة ال��ف��ج��رية ���ص��رك��اءه��ا من 
خالل  وامل�صموعة  واملرئية  امل��ق��روءة  العالمية  املوؤ�ص�صات 
حفل نظمته اأم�س بح�صور �صعادة اأحمد �صلطان احلنطوبي 
ادارة غرفة جتارة و�صناعة  الثاين لرئي�س جمل�س  النائب 
ال��ف��ج��رية و���ص��ل��ط��ان حم��م��د م��ل��ي��ح وم�����ص��ب��ح حم��م��د عبيد 
الدارة  جمل�س  اأع�صاء  اجلا�صم  حممد  وعائ�صة  امل��زروع��ي 

و�صلطان جميع الهندا�صي مدير عام الغرفة.
الإعالميني  جهود  على  الغرفة  ع��ام  مدير  �صعادة  واأث��ن��ى 
له  ك��ان  الإع��الم��ي مما  عملهم  وتفانيهم يف  وال�صحافيني 
الأث��ر الكبري يف ت�صليط ال�صوء على الجن��ازات واملبادرات 
و�صراكتكم  دورك����م  “ اأق����در  وق���ال  ال��غ��رف��ة.  ال��ت��ي حتققها 
املثمرة والبناءة مع الغرفة يف تغطية فعالياتها واأن�صطتها 
ما ي�صاهم يف اإثراء دور الغرفة يف حتقيق روؤيتها باأن تكون 
وتوفري  الأعمال  رعاية م�صالح قطاع  الرائدة يف  املوؤ�ص�صة 
جتاري  كمحور  الإم���ارة  وتعزيزمركز  ال�صتثمارية  البيئة 
ب��ال��دول��ة تويل  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  اأن  واأك���د  ا���ص��رات��ي��ج��ي«. 
اهتماما كبريا لالإعالم والرتقاء باأدائه ملواكبة التطورات 
التقنية املت�صارعة مو�صحا اأن ال�صنوات املقبلة �صت�صهد قفزات 

•• اأبوظبي-وام

اأن  اأظهرت الأرق��ام ال�صادرة عن م�صرف الإم��ارات املركزي 
�صعر فائدة املبادلة على الدرهم لأجل 10 �صنوات تراوح بني 
2.34 اإىل %2.42 خالل الربع الأول من العام 2021 
. وبح�صب املعايري املالية فاإن مبادلت اأ�صعار الفائدة عبارة 
ثابتة على  اأ�صعار فائدة متغرية مبعدلت فائدة  تبادل  عن 
�صعر  ي��ك��ون  م��ا  ف��ائ��دة، وغ��ال��ب��اً  ب�صعر  مبلغ حم��دد مرتبط 
الفائدة املعرو�س بني البنوك يف لندن “الليبور«. وتعد �صوق 
املبادلت مبثابة املراآة العاك�صة لن�صب العوائد على الأوراق 
اأن ي�صاهم قانون الدين  املالية طويلة الأج��ل، ومن املتوقع 
العام يف الدولة ال��ذي �صدر يف وقت �صابق يف زي��ادة فاعلية 

•• اأبوظبي-وام

اأن����ه����ت اأ�������ص������واق امل�������ال الإم����ارات����ي����ة 
ت��ع��ام��الت الأ���ص��ب��وع ع��ل��ى م��زي��د من 
املوؤ�صرات الإيجابية وذلك رغم حالة 
التباين التي �صيطرت على اغالقات 
ال��ع��ام��ة وع����ززت القيمة  م��وؤ���ص��رات��ه��ا 
ال�صوقية من ربحيتها بعدما حققت 
مكا�صب بقيمة 36 مليار درهم يف 5 

جل�صات.
و�صط  لالأ�صواق  اجليد  الأداء  وج��اء 
ا���ص��ت��م��رار ت��دف��ق ال�����ص��ي��ول��ة م��ن قبل 
املوؤ�ص�صات الأجنبية واملحلية والفراد 
مما رفع من اجمايل قيمة ال�صفقات 
املربمة خالل 5 جل�صات اىل نحو 7 
مليارات درهم ..وذلك وفقا ملا تظهره 
الأ�صواق.  عن  ال�صادرة  الح�صائيات 
اأبوظبي  ل�صوق  العام  املوؤ�صر  وارتفع 

تقريبا   1% بن�صبة  املالية  ل��الأوراق 
م�صتوى  عند  مغلقا  الأ�صبوع  خ��الل 
املوؤ�صر  اقفل  نقطة يف حني   6963
 2780 املايل عند  دبي  ل�صوق  العام 
نقطة. ووا�صل �صهما ال�صركة العاملية 
درهم   126.3 عند  املغلق  القاب�صة 
درهم   20.66 عند  ابوظبي  واأل��ف��ا 
ن�����ص��اط��ه��م��ا خ���الل الأ����ص���ب���وع، المر 
ال�����ذي ع����زز م���ن م��ك��ا���ص��ب الأ����ص���واق 
العا�صمة  و���ص��وق  ع��ام  ب�صكل  امل��ال��ي��ة 

ب�صكل خا�س.
ويف �صوق دبي املايل اغلق �صهم اعمار 
اأم��ان عند  دره��م و�صهم   4.03 عند 
�صهم  اق��ف��ل  ح���ني  يف  دره����م   1.01

م�صرف عجمان عند 77 فل�صا.
التحليل  ملعطيات  وفقا  املتوقع  ومن 
املالية  الأ����ص���واق  ت��وا���ص��ل  اأن  ال��ف��ن��ي 

ن�صاطها خالل الأيام القادمة.

داود  امل��دع��و / حممد  فقد 
الهند     ، ان�������ص���اري  ف������اروق 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )0000484V( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0504725079

فقدان جواز �سفر
الدين  �صراج  املدعو /  فقد 
لهند    ا   ، م���ون�������ص���ى  خ������ان 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )7760328R( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0504725079

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و / رب���اح فادى 
�صوريا   اجلن�صية   ، زعير 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )009897690N (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0555218036

فقدان  �شهادة  اأ�شهم تفقدان جواز �سفر
ا�صماعيل  �صيد   / ال�صيد  فقد 
يعقوب  ال�صيد  حممد  ال�صيد 
�صادرة  ا�صهم  �صهادة  الها�صمي 
كابيتال  ال���واح���ة  ���ص��رك��ة  ع���ن 
بعدد   111874 ب���ال���رق���م 
ع��ل��ى من  ���ص��ه��م   271 ا���ص��ه��م 
ال�صركة  اىل  ارجاعها  يجدها 
على  الإت���������ص����ال  او  امل�����ذك�����ورة 

الرقم 0504545505

اب����راه����ي����م   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اجلن�صية  امل����غ����رب   ، ����ص���ن���اد 
 ج��������������������واز ���������ص��������ف��������ره رق��������م

يرجى   )8983579QL(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  امل��غ��رب��ي��ة  ب��ال�����ص��ف��ارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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املال والأعمال

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي يف اأ�سبوع اأرا�سي عجمان ت�سدر قرارا بت�سكيل جلنة ماك برج عجمان ون   5.3
خالل  من  العقارية  املجمعات  خمتلف  يف  والرفاهية  الراحة 
واإيجاد  ال��ق��رارات  اإت��خ��اذ  يف  واملعنيني  امل���الك  جميع  اإ���ص��راك 

بيئة�صكنية مالئمة تت�صم بالتعاي�س والإيجابية.
ومبوجب هذا القرار اأوكلت للجنة مالك برج “عجمان ون” 
املناق�صة  عليها  ر�صت  التي  الإدارة  �صركة  م��ع  التعاقد  مهام 
وال��ت��ح��ق��ق م���ن ق��ي��ام��ه��ا ب������اإدارة وت�����ص��غ��ي��ل و���ص��ي��ان��ة واإ�صالح 
املبنى ف�صال عن الطالع  اإدارة  امل�صركة وفق نظام  الأج��زاء 
على املوازنات ال�صنوية املعدة ل�صيانة العقار الفرعي وتقدمي 
التو�صيات ب�صاأنها بالإ�صافة اإىل تلقي املالحظات والإقراحات 
النظام  يف  عليها  املن�صو�س  لالإجراءت  وفقاً  معها  والتجاوب 

الأ�صا�صي.

•• عجمان-وام

قراراً  عجمان  يف  العقاري  والتنظيم  الأرا�صي  دائ��رة  اأ�صدرت 
مبوجب  وذل����ك  ون”  “عجمان  ب���رج  م���الك  جل��ن��ة  بت�صكيل 
امل��الك يف  �صوؤون  ب�صاأن تنظيم   2020 ل�صنة   3 القانون رقم 

اإمارة عجمان.
واأكد �صعادة املهند�س عمر بن عمري املهريي مدير عام دائرة 
تفعيل  الدائرة حري�صة على  اأن  العقاري  والتنظيم  الأرا�صي 
دور جمعيات املالك ودعمها بغية الإرتقاء مب�صتوى اخلدمات 
املقدمة ل�صاغلي ومالك الوحدات العقارية وحفظ حقوقهم 
وتعزيز م�صتويات  امل�صركة  امللكية  ح�صب ما ن�س عليه نظام 

39 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق ال�صيخ حممد بن را�صد 
يف  وثالثة  دره��م  ماليني   205 بقيمة  مبايعة   16 بت�صجيلها 
جمريا الأوىل بت�صجيلها 12 مبايعة بقيمة 102 مليون درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 
32 مليون درهم مبنطقة املرقبات كاأهم املبايعات تلتها مبايعة 
بقيمة 26 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا واأخريا مبايعة 

بقيمة 26 مليون درهم يف منطقة املركا�س.
وت�صدرت منطقة املركا�س املناطق من حيث عدد مبايعات ال�صقق 
والفلل اإذ �صجلت 170 مبايعة بقيمة 247 مليون درهم وتلتها 
منطقة مر�صى دبي بت�صجيلها 145 مبايعة بقيمة 374 مليون 
درهم وثالثة يف الثنية اخلام�صة بت�صجيلها 108 مبايعات بقيمة 

117 مليون درهم.

•• دبي-وام

بدبي  والأم���الك  الأرا���ص��ي  دائ��رة  يف  العقارية  الت�صرفات  بلغت 
�صهدت  حيث  درهم  مليار  خالل الأ�صبوع احلايل اأكر من 5.3 
درهم  مليار   2.98 بقيمة  مبايعة   1266 ت�صجيل  ال��دائ��رة 
درهم  مليون   628.89 بقيمة  لالأرا�صي  مبايعة   102 منها 
درهم.  مليار   2.35 بقيمة  والفلل  لل�صقق  مبايعة  و1164 
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�صي بقيمة 86 مليون درهم يف منطقة 
61 مليون  حدائق ال�صيخ حممد بن را�صد تليها مبايعة بقيمة 
درهم يف منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم 
الأوىل  ال�صبا  ند  منطقة  وت�صدرت   .3 ال�صفا  وادي  منطقة  يف 
بقيمة  مبايعة   17 �صجلت  اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  من  املناطق 

اأدنوك توقع اتفاقية ل�ستك�ساف فر�ش اإنتاج الأمونيا الزرقاء يف الإمارات 

ال�صيف  اأم  ح��ق��ل  م��ن  الإم���ارات���ي 
البحري يف اأبوظبي اإىل اليابان.

ومتتلك اأدنوك �صجاًل حافاًل من 
ال�����ص��راك��ات الإ���ص��رات��ي��ج��ي��ة التي 
حتقق منافع متبادلة مع �صركات 
لأكر  متتد  يابانية  وغ���از  نفط 
�صل�صلة  وتغطي  عقود  اأرب��ع��ة  من 
والغاز.  للنفط  الكاملة  القيمة 
ويف ال�صنوات الأخرية تعززت هذه 
الإ�صراتيجية لت�صمل  ال�صراكات 
جمالت متعددة يف قطاع النفط 

والغاز.

•• اأبوظبي-وام

ا�صتعر�س معايل الدكتور �صلطان 
ال�صناعة  وزير  اجلابر  اأحمد  بن 
الع�صو  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������س  امل���ن���ت���دب 
الوطنية  اأبوظبي  برول  ل�صركة 
�صركاتها،  وجم���م���وع���ة  اأدن�������وك 
خ�����الل اج���ت���م���اع اف���را����ص���ي مع 
وزير  هريو�صي،  كاجياما  معايل 
وال�صناعة  وال��ت��ج��ارة  الق��ت�����ص��اد 
امل�صركة بني  ال��ي��اب��اين، اجل��ه��ود 
لتعزيز  ال�����ص��دي��ق��ني  ال���ب���ل���دي���ن 
والفر�س  ال�����ص��ن��اع��ي  ال���ت���ع���اون 
اجلديدة املتاحة لإبرام ال�صراكات 
يف جمالت الهيدروجني وم�صادر 

الطاقة املتجددة وتغري املناخ.
ويف اأعقاب الجتماع الذي انعقد 
اف��را���ص��ي��اً، اأع��ل��ن��ت اأدن�����وك عن 
م�صركة  درا���ص��ة  اتفاقية  توقيع 
م���ع ث���الث ���ص��رك��ات ي��اب��ان��ي��ة هي 
اإنبك�س،  ك��ورب��وري�����ص��ن  اإن��ب��ك�����س 
الوطنية  و”املوؤ�ص�صة  و”جريا”، 
اليابانية للنفط والغاز واملعادن” 
التجارية  الإمكانات  ل�صتك�صاف 
دولة  يف  الزرقاء  الأمونيا  لإنتاج 

الإمارات.
اأدن�����وك  دور  الت���ف���اق���ي���ة  وت���ع���زز 

•• دبي-وام

اأعلنت موانئ دبي العاملية عن تقدمها 
�صركة  ع���ل���ى  ل���ال����ص���ت���ح���واذ  ب���ع���ر����س 
املدرجة  لوج�صتيك�س”  “اإمبرييال 
�صركة  وه��ي  جوهان�صربج  بور�صة  يف 
املتكاملة  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة  ل���ل���خ���دم���ات 
لأ�����ص����واق ع���دي���دة ول���ه���ا ع��م��ل��ي��ات يف 

اأفريقيا واأوروبا.
ُيعزز  اأن  ال�صتحواذ  ذل��ك  ���ص��اأن  وم��ن 
قدرات موانئ دبي العاملية ل �صيما يف 
التحتية  بنيتها  اإىل  ا�صتناًدا  اأفريقيا 
ال���وا����ص���ع���ة م����ن امل�����وان�����ئ وحم���ط���ات 
كما  القت�صادية  واملناطق  احل��اوي��ات 
ع ب�صكل كبري من حتول موانئ  �صي�صرِّ
للخدمات  ���ص��رك��ة  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي 
لأ�صحاب  تقدم  املتقدمة  اللوج�صتية 
التوريد  �صل�صلة  خ��دم��ات  ال��ب�����ص��ائ��ع 
املتكاملة من نقطة ال�صحن اإىل وجهة 
الب�صائع. ويعني العر�س النقدي من 
بقيمة  العاملية  دب��ي  موانئ  جمموعة 
اأف��ري��ق��ي لكل �صهم  ران���د ج��ن��وب   66
بحوايل  امللكية  حقوق  اعتبار  �صمناً 
/ اأفريقي  جنوب  ران��د  مليار   12.7
حوايل 890 مليون دولر اأمريكي/. 
 39.5 وميثل العر�س عالوة قدرها 
من  امبرييال  �صهم  �صعر  على  باملائة 
بور�صة  يف   2021 ي��ول��ي��و   7 ت��اري��خ 
جوهان�صربج /JSE/ و 34.2 باملائة 
حلجم  امل��رج��ح  ال�صعر  متو�صط  على 
التداول ملدة 30 يوًما ..وتخ�صع هذه 
امبرييال  م�صاهمي  ملوافقة  ال�صفقة 
و�صروط الإجناز املعتادة الأخرى مبا 
يف ذلك موافقات اجلهات التنظيمية.

اإم��ب��ريي��ال �صركة  وت��ع��ت��رب جم��م��وع��ة 
اللوج�صتية  اخلدمات  حللول  م��زودة 
املتكاملة متتلك القدرة على الو�صول 

ال����وق����ود  وري�����ادت�����ه�����ا يف جم������ال 
وخربتها  ال���ك���رب���ون  م��ن��خ��ف�����س 
التقاط  ت��ق��ن��ي��ات  يف  ال���وا����ص���ع���ة 
عقب  وت��اأت��ي  وتخزينه  ال��ك��رب��ون 
الإطارية  التفاقيات  من  �صل�صلة 
ال��ت��ي وق��ع��ت��ه��ا اأدن�����وك م��ع وزارة 
وال�صناعة  وال��ت��ج��ارة  الق��ت�����ص��اد 
ال�صركات  م���ن  وع����دد  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
�صابق  وقت  يف  الأخ��رى  اليابانية 

من العام اجلاري.
معايل  ق������ال  امل���ن���ا����ص���ب���ة  وب����ه����ذه 
الدكتور �صلطان بن اأحمد اجلابر 
: “ متتلك دولة الإمارات عالقة 
وناجحة  را���ص��خ��ة  اإ���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
م��ع ال��ي��اب��ان مت��ت��د مل��ا ي��ق��رب من 
خ��م�����ص��ة ع����ق����ود، وت�����ص��ت��م��ر هذه 
بف�صل  والتقدم  بالنمو  العالقة 
الدولة  يف  الر�صيدة  القيادة  دعم 
اأوا�صر  ت��ر���ص��ي��خ  ع��ل��ى  وح��ر���ص��ه��ا 
التعاون الإ�صراتيجي وتعزيزه يف 
والتجارية  القت�صادية  املجالت 
اإ�صافة  ال�صديقني،  البلدين  بني 
اإىل ال�����ص��راك��ة ط��وي��ل��ة الأم�����د يف 
ي�صتمر  وف��ي��م��ا  ال��ط��اق��ة.  جم���ال 
اإنتاج  ال��ت��ع��اون يف  ع��ل��ى  ت��رك��ي��زن��ا 
اأنواع الوقود اجلديدة منخف�صة 
للتعامل  وال���ص��ت��ع��داد  ال��ك��رب��ون 
ملرحلة  وال��ف��ر���س  التحديات  م��ع 

اإىل الأ�صواق ولها تواجد يف 25 دولة 
ال�صوق  يف  ب����ارزة  ب�صمة  ل��ه��ا  اأن  ك��م��ا 

الأفريقية ذات النمو املرتفع.
ال�صناعات  ع��ل��ى  امل��ج��م��وع��ة  وت���رك���ز 
بينها  م����ن  وال����ت����ي  ال���ن���م���و،  ���ص��ري��ع��ة 
ال�����رع�����اي�����ة ال�������ص���ح���ي���ة وال���ب�������ص���ائ���ع 
ال�صتهالكية وال�صيارات والكيماويات 
..وقد  وال�صلع  ال�صناعية  واملنتجات 
ال�صراكات  على  اإمبرييال  ن�صاط  ُبني 
الب�صائع  اأ�صحاب  م��ع  الأم���د  طويلة 
بالإ�صافة اإىل عملها ك�صريك موثوق 
واأ�صحاب  ال��ع��م��الء  م��ن  ل��ل��ع��دي��د  ب��ه 

اجل����دي����دة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، حيث 
م�صتورد  اأكرب  حالياً  اليابان  تعد 
ملنتجات اأدنوك من النفط والغاز 
من خالل ا�صترياد ما يقرب من 
اخل�����ام من  ن��ف��ط��ه��ا  م���ن   25%

دولة الإمارات.
كاجياما  معايل  ق��ال  جانبه،  من 
وزارة  وق�����ع�����ت   “ ه�����ريو������ص�����ي: 
وال�صناعة  وال��ت��ج��ارة  الق��ت�����ص��اد 
اليابانية واأدنوك يف يناير املا�صي 
وقود  جم��ال  يف  للتعاون  اتفاقية 
تدوير  اإع���ادة  وتقنيات  الأم��ون��ي��ا 
ال���ك���رب���ون، وم���ن���ذ ذل����ك احل���ني، 
اإح�����راز ت��ق��دم ك��ب��ري يف جميع  مت 
ونحن  ال�������ص���ل���ة،  ذات  امل����ج����الت 
اتفاقية  ب��ت��وق��ي��ع  ال���ي���وم  ���ص��ع��داء 
درا�����ص����ة م�����ص��رك��ة ب����ني اأدن������وك 
و’املوؤ�ص�صة  و’جريا‘  و’اإنبك�س‘ 
والغاز  للنفط  اليابانية  الوطنية 
الأمونيا  وق����ود  ح���ول  واملعادن‘ 
اأن ت�صهم هذه التفاقية  ونتطلع 
يف دعم اجلهود احلثيثة الرامية 
اليابانية  ال�������ص���رك���ات  ل���ت���زوي���د 
ب���الأم���ون���ي���ا ال����زرق����اء امل��ن��ت��ج��ة يف 

اأبوظبي«.
و����ص���ت���وف���ر ات���ف���اق���ي���ة ال����درا�����ص����ة 
لأدن���وك  تتيح  من�صة  امل�����ص��رك��ة 
و�صركائها ا�صتك�صاف فر�س اإمداد 

التجارية  املمرات  طول  على  اأفريقيا 
�صريعة النمو وبقية العامل.

رئي�س  �صلّيم  بن  اأحمد  �صلطان  وق��ال 
التنفيذي  والرئي�س  الإدارة  جمل�س 
مل��ج��م��وع��ة م���وان���ئ دب����ي ال��ع��امل��ي��ة اإن 
ال�صتحواذ على اإمبرييال �صيوؤدي اإىل 
بناء  يف  العاملية  دب��ي  موانئ  م�صاعدة 
فاعلية  واأك��ر  اأف�صل  توريد  �صال�صل 
لأ�صحاب الب�صائع خا�صًة يف اأفريقيا 
..لفتاً اإىل اأن عمليات اإمبرييال ُتعد 
لة ل�صبكتهم من املوانئ وحمطات  ُمكمِّ
يف  اللوج�صتية  والعمليات  احل��اوي��ات 

التحول يف قطاع الطاقة، حتر�س 
دولة الإمارات واأدنوك على تعزيز 
ال�صراكات القائمة واغتنام فر�س 
ي�صهم يف  ال��ي��اب��ان مب��ا  م��ع  النمو 
اإنتاج املزيد من الطاقة باأقل قدر 

ممكن من النبعاثات«.
“ ت��وف��ر لنا  واأ����ص���اف م��ع��ال��ي��ه : 
مع  امل�صركة  ال��درا���ص��ة  اتفاقية 
واملوؤ�ص�صة  و’جريا‘  ’اإنبك�س‘ 
والغاز  للنفط  اليابانية  الوطنية 
لتعزيز  طريق  خريطة  وامل��ع��ادن 
اأدنوك  منتجات  و�صول  اإمكانية 
الوقت  اليابانية، يف  الأ�صواق  اإىل 
الذي ن�صعى فيه لتطوير م�صروع 
الزرقاء  الأم��ون��ي��ا  لإن���ت���اج  ع��امل��ي 
دولة  ري����ادة  لتعزيز  ال��روي�����س  يف 
ومبادرات  م�صاريع  يف  الإم����ارات 

تطوير اقت�صاد الهيدروجني«.
لتعزيز  اخل�����ط�����وة  ه������ذه  ت�����اأت�����ي 
العالقات القت�صادية والتجارية 
ت�صعى  فيما  اليابان،  الثنائية مع 
النمو  ل��ت��ع��زي��ز  الإم��������ارات  دول�����ة 
الق��ت�����ص��ادي يف م��رح��ل��ة م��ا بعد 
اأدن���وك  وت�صتفيد  كوفيد-19. 
موثوق  ك����م����ورد  م��ك��ان��ت��ه��ا  م����ن 
وم�صتدامة  م�صتقرة  لإم�����دادات 
والغاز  للنفط  اخل��ام  النفط  من 
ال�صراكة  فر�س  لتعزيز  لليابان 

الأعمال متعددي اجلن�صيات.
اإمبرييال  ال�صتحواذ على  و�صي�صيف 
دب���ي  م����وان����ئ  اإىل  ج����دي����دة  ق��������درات 
العاملية ل �صيما يف اأفريقيا ..و�صيوؤدي 
اإن�صاء  اإىل  ال�����ص��رك��ت��ني  ب���ني  اجل��م��ع 
اأف�����ص��ل ���ص��ب��ك��ة يف ال���ق���ارة م���ن حيث 
الداخلية  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة  اخل����دم����ات 
واملوانئ وحمطات احلاويات واملناطق 
اللوج�صتية  واخل��دم��ات  القت�صادية 

البحرية.
وت���ه���دف م���وان���ئ دب����ي ال��ع��امل��ي��ة اإىل 
حت�����ص��ني ال��ت��وا���ص��ل ب��ني امل��ن��ت��ج��ني يف 

الغاز  م����ن  ال����ن����اجت  “الأزرق” 
ي���ت���م حتويل  ح���ي���ث  ال���ط���ب���ي���ع���ي، 
اإىل  ال���ه���ي���دروك���رب���ون���ي���ة  امل��������واد 
ه��ي��دروج��ني ث��م اإىل اأم��ون��ي��ا، مع 
اأك�صيد  ث���اين  ان��ب��ع��اث��ات  اح��ت��ج��از 
الكربون امل�صاحبة لهذه العملية. 
ومي����ك����ن ا�����ص����ت����خ����دام الأم����ون����ي����ا 
ك���وق���ود م��ن��خ��ف�����س ال���ك���رب���ون يف 
العمليات  م��ن  وا���ص��ع��ة  جمموعة 
و�صائل  ذل���ك  يف  مب��ا  ال�صناعية، 
الكهرباء  توليد  وحمطات  النقل 
ال�صلب  اإن��ت��اج  مثل  وال�����ص��ن��اع��ات 

وال�صمنت والأ�صمدة.
دولة  اتفقت  امل��ا���ص��ي،  يناير  ويف 
التعاون  على  واليابان  الإم���ارات 
يف جمال وقود الأمونيا وتقنيات 
وذل��ك يف  الكربون،  تدوير  اإع���ادة 
اأعقاب توقيع اتفاقية تعاون بني 
اأدنوك ووزارة القت�صاد والتجارة 
وال�صناعة اليابانية. ويجمع بني 
واليابان عالقات  الإم���ارات  دول��ة 
اقت�صادية ثنائية وثيقة تعود اإىل 
ت�صدير  مت  عندما   1961 ع��ام 
اخل���ام  ال��ن��ف��ط  م���ن  ���ص��ح��ن��ة  اأول 

اليابانية  الكهرباء  اإنتاج  �صركات 
ب���الأم���ون���ي���ا ال����زرق����اء امل��ن��ت��ج��ة يف 

اأبوظبي.
وتعمل اأدنوك على تطوير من�صاأة 
الأمونيا  لإن��ت��اج  امل�صتوى  عاملية 
املواد  �صناعة  منطقة  يف  الزرقاء 
منظومة  ���ص��م��ن  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
الروي�س  يف  ال�صناعية  “تعزيز” 
الإنتاجية  طاقتها  �صتبلغ  والتي 
ويتم  �صنوياً.  ط��ن  كيلو   1000
الزرقاء  الأم��ون��ي��ا  م���ادة  ت�صنيع 
والهيدروجني  النيروجني  من 

ال���ق���ارة ال�����ص��م��راء ..وك���م���ا ه��ي احلال 
فاإن  العاملية  دبي  موانئ  جمموعة  يف 
م��وظ��ف��ي اإم���ب���ريي���ال ي�����ص��ك��ل��ون اأه���م 
الأ�����ص����ول ..م���ع���رب���اً ع���ن ت��ط��ل��ع��ه اإىل 
بان�صمامهم  والرحيب  ا�صتقبالهم 
اإىل فريق العمل يف موانئ دبي العاملية 

فور ا�صتكمال ال�صفقة بنجاح.
ا على  و�صتعمل عملية ال�صتحواذ اأي�صً
يف  اإمبرييال  م�صاهمة  من  ال�صتفادة 
..و�صيعزز  اأف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  اق��ت�����ص��اد 
العاملية  دب����ي  م���وان���ئ  م���ع  الن����دم����اج 
م���ن م��ك��ان��ة ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا كمركز 

..وتعي  الأفريقية  للقارة  لوج�صتي 
اأهمية  ال��ع��امل��ي��ة مت���اًم���ا  دب����ي  م���وان���ئ 
ال����ت����ح����ّول الق���ت�������ص���ادي م����ن خالل 
وا�صع  القت�صادي  “التمكني  �صيا�صة 
كما  ال�صمراء”  ل��ل��ع��م��ال��ة  ال���ن���ط���اق 
تعتزم املجموعة احلفاظ على برامج 
اإم��ب��ريي��ال احل��ال��ي��ة وت��وج��ي��ه الدعم 
القائمة  امل��ق��رح��ة  لل�صفقة  ال��ك��ام��ل 
القت�صادي  “التمكني  �صيا�صة  على 
ال�صمراء”  ل��ل��ع��م��ال��ة  ال��ن��ط��اق  وا���ص��ع 
اأبريل  يف  ع��ن��ه��ا  الإع������الن  مت  وال���ت���ي 

.2021
الرئي�س  اأك������وج������ي  حم����م����د  وق��������ال 
“اإمبرييال  ل�������ص���رك���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ال�صفقة  ه����ذه  اإن  لوج�صتيك�س” 
اإمبرييال  قيمة  تعزيز  على  �صتعمل 
ح����ي����ث ���ص��ت�����ص��ت��ف��ي��د الأع�������م�������ال من 
بها  تتمتع  التي  الرائدة  التكنولوجيا 
العاملية  العاملية و�صبكاتها  موانئ دبي 
الرئي�صية  التجارية  املمرات  واأحجام 
ال��ب��ن��اء على  ل��دي��ه��ا م��ع متكينها م��ن 
طموحاتها ال�صراتيجية والإمنائية 
القائمة على اأن تكون “بوابة الدخول 
اجلمع  اأن  ..م������وؤك������داً  لأفريقيا” 
عاملية  املتميزة  التحتية  البنية  ب��ني 
دبي  موانئ  بها  تتمتع  التي  امل�صتوى 
وخرباتها  ا�صتثماراتها  مثل  العاملية 
ال���ق���ارة الأف��ري��ق��ي��ة يعمل  يف م���وان���ئ 
اللوج�صتية  اخل���دم���ات  م��ن�����ص��ات  م��ع 
الأ�����ص����واق  اإىل  ال���و����ص���ول  واإم���ك���ان���ي���ة 
على  اإم��ب��ريي��ال  مبجموعة  اخل��ا���ص��ة 
متكاملة  حلول  تقدمي  من  متكينهم 
التجارية  امل����م����رات  ع����رب  و����ص���ام���ل���ة 
وخارجها  اأف��ري��ق��ي��ا  داخ���ل  الرئي�صية 
وكذلك قيادة كفاءات اأكرب يف �صل�صلة 
ال��ق��ي��م��ة جلميع  وت���ع���زي���ز  ال���ت���وري���د 

اأ�صحاب امل�صلحة.

بنك دبي التجاري يفوز بجائزة 
اأف�سل م�سرف رقمي 

•• دبي-وام

ال��ت��ج��اري بجائزة  دب���ي  ب��ن��ك  ف���از 
رق���م���ي يف ولء  اأف�������ص���ل م�����ص��رف 
العمالء يف الم��ارات وذل��ك خالل 
حفل توزيع جوائز التميز الرقمي 
العربية  املالية  املوؤ�ص�صات  لأف�صل 
اأقيم يف فندق  ال��ذي   2021 لعام 
كورال بيت�س يف بريوت والذي نظمه 
واملنظمة  العربية  امل�صارف  اإحت��اد 
الإت�صال  لتكنولوجيات  العربية 
واملعلومات. وتهدف جوائز التميز 
املالية  املوؤ�ص�صات  لأف�صل  الرقمي 
اإىل  ال��ث��ان��ي��ة  ن�صختها  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
تكرمي املوؤ�ص�صات امل�صرفية واملالية 
فاعلية  ح��ق��ق��ت  ال���ت���ي  ال���ع���رب���ي���ة 
املالية  اخل��دم��ات  تقدمي  يف  عالية 
ا�صراتيجيات  وو�صعت  الرقمية، 
العمالء  جل����ذب  م��ت��م��ي��زة  رق��م��ي��ة 

وخدمتهم.

طريان الإمارات ت�ستاأنف خدمة الركاب اإىل موري�سيو�ش
•• دبي-وام

موري�صيو�س  خ���دم���ة  الإم��������ارات  ط�����ريان  ت�����ص��ت��اأن��ف   
احلايل  يوليو   15 م��ن  اع��ت��ب��ارا  اأ�صبوعيا  برحلتني 
تدريجياً  فتح حدودها  الدولة  تلك  اإع��ادة  وذل��ك مع 

اأمام ال�صياحة الدولية.
ال��ذي��ن مت تطعيمهم  امل�����ص��������اف��ري��ن  ب��اإم��ك��ان  واأ���ص��ب��ح 
عدد  يف  واآم��ن��ة  مريحة  بعطلة  ال�صتمتاع  بالكامل 
من املنتجعات املعتمدة بخ�صو�س “كوفيد19-” يف 

اجلزيرة.
اإىل موري�صيو�س  الإم���ارات  رح��الت ط��ريان  و�صتعمل 
15 يوليو  ي��وم��ي اخل��م��ي�����س وال�����ص��ب��ت اع��ت��ب��ارا م���ن 
 1 واعتبارا من   300ER-777 بطائرات البوينج 
اأغ�صط�س �صتعيد الناقلة ت�صغيل طائراتها الإيربا�س 

على هذا اخلط.  A380
ال�صاعة  يف  دب��ي   ”701 كيه  “ئي  الرحلة  و�صتغادر 
ال�صاعة  يف  موري�صيو�س  اإىل  لت�صل  �صباحا   2:35
 ”704 كيه  “ئي  ال��ع��ودة  رحلة  اأم��ا  �صباحا   9:10
ف�����ص��ت��غ��ادر م��وري�����ص��ي��و���س ي��وم��ي اجل��م��ع��ة والأح�����د يف 

ال�صاعة  دب����ي  اإىل  وت�����ص��ل  ل��ي��ال   11:10 ال�����ص��اع��ة 
“املواعيد  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  ���ص��ب��اح   5:45 ال�����ص��اع��ة  يف 

بالتوقيت املحلي لكل من دبي وموري�صيو�س«.
وحتظى طائرة الإمارات A380 ب�صعبية يف اأو�صاط 
واملريحة  الف�صيحة  مق�صوراتها  بف�صل  امل�صافرين 
وفقا  منها  امل��زي��د  ت�صغيل  اإع���ادة  الناقلة  و�صتوا�صل 

لتنامي الطلب واملوافقات الت�صغيلية.
وتخدم طريان الإمارات رحالتها بهذه الطائرة ذات 
الطابقني اإىل عدة وجهات مبا فيها نيويورك جيه اف 
كيه وباري�س وعّمان والقاهرة وفرانكفورت ومو�صكو 

ولو�س اأجنلو�س.
ال�صتمتاع  الإم��������ارات  ط�����ريان  ل��ع��م��الء  مي��ك��ن  ك��م��ا 
 28 ت�صري  الهندي حيث  املحيط  اأخ��رى يف  بوجهات 
اأ�صبوعيا  رح��الت  و�صبع  املالديف  اإىل  اأ�صبوعيا  رحلة 

اإىل �صي�صيل.
الربامج  تنظيم  ذراع  للعطالت”  “الإمارات  وتوفر 
ال�����ص��ي��اح��ي��ة اخل��ارج��ي��ة يف ط����ريان الإم������ارات برامج 
متكاملة يف موري�صيو�س ت�صمل تذاكر ال�صفر والإقامة 

يف فنادق ومنتجعات ذات م�صتوى عاملي.

خدمات رئي�سية يف اقت�سادية عجمان   4
حت�سل علي ت�سنيف خم�ش جنوم

•• عجمان-وام

ح�صلت دائرة التنمية القت�صادية بعجمان على ت�صنيف 5 جنوم يف اأربع 
خدمات رئي�صية معتمدة �صمن م�صروع نظام النجوم الذي اأطلقته دائرة 
امل�صروع  يهدف  2020 حيث  عام  الرقمية يف حكومة عجمان  عجمان 
اىل تقييم اخلدمات احلكومية التي تقدمها كافة الدوائراحلكومية يف 

المارة.
التجارية و خدمة  الأ�صماء  ونالت ت�صنيف اخلم�س جنوم خدمة حجز 
جتديد الرخ�س و خدمة ا�صدار الت�صاريح و خدمة ا�صدار ال�صهادات ما 
يبني حر�س الدائرة على تطبيق روؤية الإمارة وخططها ال�صراتيجية 
التنمية  دائ���رة  وحر�صت  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  وري��ادت��ه��ا  الرقمي  التحول  يف 
خدماتها  تطوير  عرب  التطور  ه��ذا  مواكبة  على  بعجمان  القت�صادية 

الرقمية الذي اأدى اإىل ح�صولها على الت�صنيف.
وقال ال�صيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �صاحب ال�صمو حاكم عجمان 
لل�صوؤون املالية والدارية رئي�س دائرة التنمية القت�صادية.. اإن ح�صول 
الدائرة على تقييم 5 جنوم خلدماتها الرقمية التي ُتقدم للمتعاملني 
يعترُب اإجنازاً يكلل جهود وم�صاعي الدائرة نحو حتقيق الريادة يف تقدمي 
اخلدمات احلكومية املتطورة، والذي يتوافق مع روؤية قيادتنا الر�صيدة 
جميع  على  املتقدمة  ال���دول  م�صاف  يف  لت�صبح  م�����ص��اراً  ر�صمت  وال��ت��ي 

الأ�صعدة، وهو النهج الذي ن�صري عليه ونفتخر باأن نكون جزءاً منه.
واأكد اأن الدائرة ويف اإطار �صعيها الدائم وامل�صتمر لتحقيق روؤيتها الرامية 
اإىل حتقيق التنمية القت�صادية امل�صتدامة، و�صعت ُن�صب اأعينها اأهمية 

الركيز على املتعامل وتوفري خدمات حكومية مبوا�صفاٍت عاملية.
والدعم  الرقمية،  عجمان  دائ��رُة  به  تقوم  ال��ذي  احليوي  بالدور  واأ�صاد 
وال��ذي من  الم���ارة،  املحلية يف  لكافة اجلهات احلكومية  ال��ذي تقدمه 

�صاأنه دعم توجهات حكومة عجمان نحو حتقيق روؤيته 2021.
اأح��م��د احل��م��راين م��دي��ر ع��ام بدائرة  ���ص��ع��ادة عبد اهلل  م��ن جانبه ق��ال 
و�صهادات  5 جنوم  تقييم  الدائرة على  اإَن ح�صول  القت�صادية  التنمية 
هو اإجناٌز يربهن على جناح خطة التحول  “خدمات رقمية معتمدة”، 
حتقيق  دائ��م��ا  يحر�س  ال��ذي  ال��دائ��رة  رئي�س  لتوجيهات  وف��ق��اً  الرقمي 
ي�صمن  ومب��ا  العاملية،  املعايري  لأعلى  وفقا  ال��دائ��رة  خدمات  يف  التميز 

�صعادة املتعاملني.

عر ا�صتحواذ مقرتح على اإمبرييال لوج�صتيك�س 

موانئ دبي العاملية تو�سع نطاق اخلدمات اللوج�ستية يف اأفريقيا
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املخطرة : �صركة واي ا�س دي للتجارة العامة باجلملة �س ذ.م.م 
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العنوان املختار : مكتب فهد بن را�صد ال�صركال للمحاماة والإ�صت�صارات القانونية- اإمارة ال�صارقة - منطقة بو�صغارة 
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ب�صفتنا وكالء قانونيني عن املخطر نود اأن نخطرك بالآتي : مبوجب تعامالت جتارية م�صتندة على اوامر �صراء 
�صادرة عن املخطر اليها و فواتري �صريبية وك�صف ح�صاب �صادرة عن املخطرة تر�صد بذمة املخطر اليها ل�صالح 
املخطرة اجمايل مبلغ وقدره )43،745.5( درهم )ثالثة واأربعون الف و�صبعمائة وخ�صة واربعون درهما وخم�صة 
فل�صا( وعلى الرغم من مطالبات املخطر الودية املتكررة ب�صرورة �صداد الدين امل�صتحق واملر�صد يف ذمتكم ال ان 
انكم مازلتم متاطلون دون وجهه حتى او م�صوغ قانوين. لذلك ، فاإن املخطرة تخطر املخطر اليها بالآتي : اأول : 
ب�صرورة اأداء املبلغ امل�صتحق واملر�صد بذمتكم والبالغ قدرة )43،745.5( درهم )ثالثة واربعون الف و�صبعمائة 
وخم�صة واربعون درهما وخم�صة فل�صا( ثانياً : علما اأنه يف حال عدم ال�صداد فاإننا نيابة ووكالة عن املخطر �صن�صطر 
تاريخ  والتعوي�س من  املطالبة  اإقامة دعوى ق�صائية بقيمة  و  القانونية يف مواجهتكم  الإج��راءات  اأ�صفني لتخاذ 
ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد. بال�صافة اىل حتميلكم الر�صوم الق�صائية واتعاب املحاماة مع �صمول احلكم بالنفاذ 
املعجل اواحلجز الفوري على جميع املمتلكات واملنقولت اخلا�صة بال�صركة يف حدود املبلغ املطالب به وذلك من دون 

امل�صا�س باأي حقوق اأخرى للمخطرة. 
بالوكالة عن املخطرة املحامي 

فهد بن را�شد بن عي�شى ال�شركال

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
را�صد  التجاري:احمد  بال�صم   CN رقم:2815728 
لل�صيارات  امل�صتعملة  الغيار  قطع  لتجارة  املزروعي 
الو�صع  واعادة  الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م 

كما كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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املرجع : 371
 ، احم�د حممد م�ص�رى اجلن�صية  احم�د حم�دى  ال�ص�يد/  ب�ان  للجمي�ع  ليكن معلوم�ا 
يرغ�ب ف�ي البي�ع و التن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ص�ته البالغ�ة )50%( لل�صيد/ حممد احم�د 
عثم�ان  ال�ص�الم  ع�ب�د  كم�ال  وال�صيد/   %25 بن�صبة  اجلن�صية  م�ص�ري  عل�ى  ح�ص�ني 
/الراي�ة  امل�ص�ماة  التجاري�ة  الرخ�ص�ة  ف�ي   %25 بن�ص�بة  اجلن�ص�ية  م�ص�ري  اب�راهيم 
للرجم�ة القانوني�ة وال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية - حكومة ال�صارقة برقم 

 )779191(
ل�صنة   رق��م )4(  الحت���ادي  القانون  اح��ك��ام   م��ن  فقرة )5(  امل���ادة )14(  وعمالبن�س 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم   2013
الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  

اعرا�س على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانوين حيال ذلك. 
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى رقم:237/2021/20 جتاري كلي 
مو�صوع الدعوى : دعوى انق�صاء وت�صفية وحل �صركة ايه بي اي لل�صياحة �س.ذ.م.م 
طالب الإعالن / 1-عبداهلل را�صد عبيد خلفان املطرو�صي  - �صفته بالق�صية : مدعي

وميثله/ جمعه حممد جمعه �صعيد النقبي - �صفته بالق�صية : وكيل ، املطلوب اإعالنهم 
: 1- فازليدين امونوف -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل القامة 

وت�صفية  الق�صاء  دع���وى  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   : الإع����الن  م��و���ص��وع 
ي��وم الثالثاء املوافق  ����س.ذ.م.م،  وح��ددت لها جل�صة  اي��ه بي اي لل�صياحة  وح��ل �صركة 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  بعد  ع��ن  التقا�صي  ق��اع��ة  يف  �صباحا   09:30 ال�صاعة   2021/7/13
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 207/2020/8472 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 393/2020 نزاع جتاري ، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )35787 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب الإعالن : �صركة نوبل لو�صطاء التاأمني - ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
، املطلوب اإعالنه : 1- خالد بلو�س للنقل العام - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  �صده. مو�صوع الإعالن : قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )35787( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9   
يف  الدعوى 1810/2021 جتاري جزئي   

�صد / املدعي عليه : تاريكيجن زيليكي زيوجى  
املقامة من / بنك امل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة(   

الدعوى رقم  ان هناك دعوى مقامة �صدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت  مبا 
1810/2021 جتاري جزئي، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى 
بخ�صو�س  م   1992 ل�صنة  الثبات  قانون  باحكام  وعمال  فاننا  اعاله  املذكورة 
اعمال اخلربة امام املحاكم، ندعوكم حل�صور اجتماع اخلربة عن بعد عن طريق 
تطبيق ZOOM وذلك يوم الإثنني املوافق 2021/7/12 يف متام ال�صاعة 
1.00 ظهرا ، ويرجى منكم اح�صار كافة امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند 

ح�صوركم لالجتماع. 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعــــالن بالن�شـــر
العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9   

 اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان 

ال�صيد/ اأحمد را�صد احمد القا�صي احلمادي ، اجلن�صية : الإمارات 
وطلب الت�صديق على حمرر يت�صمن )تنازل( يف ح�صته البالغة 100% يف ال�صم التجاري 
كافترييا الن�صر ، ن�صاط الرخ�صة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( ، واملرخ�س من دائرة 
التنمية القت�صادية يف يف خورفكان رخ�صة مهنية رقم 240441 ال�صادر بتاريخ 1983/1/29 
 ، ازه��ار احلق  الدين  زي��اء  ال�صيد/ حممد  الإقت�صادية بخورفكان. اىل  التنمية  دائ��رة  يف 
اجلن�صية : الهند.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم 
بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9   
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

الري�س  احمد  مطر  ملالكها  الفنية  للخدمات  الري�س  مطر   : ال�صركة  ا�صم 
�صركة ال�صخ�س الواحد - �س ذ م م  رقم الرخ�صة : 759360 العنوان : مكتب 
رقم 04-301 ملك حممد بن الزبري بن علي - بردبي - بزن�س باي - ال�صكل القانوين 
 : التجاري  بال�صجل  القيد  ذ.م.م رقم  الواجد  ال�صخ�س  : ذات م�صئولية حم��دودة- 
1352367 تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي بانهاب�صدد الغاء الرخي�س اخلا�س 
بال�صركة الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى 
من لديه اي اعرا�س التقدم اىل دائرة التنمية القت�صادية بدبي من خالل الربيد 
اللكروين Suggest_complain@dubaided.gov.ae مرفقا معه كافة 

امل�صتندات والوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - اثري الزبيدي لتجارة قطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021  /0001786 رقم  الق�شية  يف  دفع   اإخطار 
اإىل املحكوم عليه : اثري الزبيدي لتجارة قطع غيار ال�صيارات امل�صتعملة - العنوان : ال�صارقة �صناعية 12 خلف 

�صارع الرابع ال�صناعي مقابل جيكو حمل رقم 4 ملك ح�صن حممود 0554665646 064665645 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ عبدالنبي جبايل فا�صل هيكل - اجلن�صية : م�صري  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 9120 درهم

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�شي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�شارقة 
 حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0004819 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبدالفتاح حممد �صالح  
جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة - رقم اجلواز ح�صب التحري 092106240  

نعلمكم بان املدعي / عبدالرحيم عبدالرزاق اجلن�صية : بنجالدي�س 
املذكورة  الدعوى  رفع  - قد  الثانية  املدنية  الواحد  اليوم  دائرة   4819/2021 رقم  الدعوى  يف 
اأعاله يطالب فيها : الزام املدعي عليهم ب�صداد مبلغ وقدره 42000 درهم بالإ�صافة اىل الر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل. انت مكلف باحل�صور  2021/7/27 
املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير  ال�صارقة املحكمة الإبتدائية  اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب 
الدعوى 10( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/7/5 م .   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9   
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0004784 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : احلمد انرنا�صيونال للمقاولت - �س ذ م م 

نعلمكم بان املدعي عبداهلل خان تاجك خان 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

ناأمر بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي ب�صفته مبلغ : اربع وثمانني الف 
و�صبع مائة وثالثة ع�صر درهم والزمتها بامل�صروفات. 

حرر بتاريخ 2021/7/1 - حرر بوا�صطة املوظف
مركز �صعادة املتعاملني

القا�شي / ه�شام احمد عو�شني 
حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2020 /0005765 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / اميتيك خلدمات الفنية - �س ذ م م - فرع ال�صارقة  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/1/19 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�صالح / عيد حممد خمتار توفيق بدر  بالتايل :
ن�س احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري :
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ اثنني وخم�صني الفا ومائة واثنني وثمانني درهما و 
66 فل�صا )52812.66 درهما( وتذكرة عودة اىل موطنه عن الإلغاء او املغادرة والر�صوم وامل�صروفات 
املنا�صبة واعفاء املدعي من باقي الر�صوم ورف�س الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات.  حكما 

قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية ...... يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
القا�شي/ احلبيب بن ابوبكر حمزة  
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية - فادي جامو�ص 
اأداء  اأمر    AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000552/ 

اإىل املحكوم عليه : فادي جامو�س 
العنوان : عجمان الكورني�س بناية الكورني�س ريزدن�س �صقة 603 رقم مكاين / 4212210733  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صل�صبيل للعقارات / ذ م م �صل�صبيل للعقارات / ذ م م  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب 

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 33186.0 
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�شي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9   
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

 املحكمة الإبتدائية املدنية - مدين )جزئي( - اخرى 
)جزئي(    جتاري   AJCFICIPOR2021 /0001329 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليها / جريمن للمقاولت املعدنية - ذ م م وميثلها قانونيا �صوجنات حممد �صوجنات  
نحيطكم علما بانه بتاريخ قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 

ل�صالح / عبداهلل ف�صل اله خدابنده  
قررت املحكمة :- بالزام ال�صركة املدعي عليها بان توؤدي لل�صركة املدعية مبلغا وقدره �صبعة وثمانون 
الفا و�صتمائة واربعة دراهم على النحو املبني باأ�صباب هذا القرار ف�صال عن الفائدة القانونية بواقع 
%5 بدءا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد والزمتها بالر�صوم وامل�صاريف ومببلغ ثالثة الف 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما   15 خالل  لال�صتئناف  قابال  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهما 

ل�صتالمك هذا التبليغ. 
حرر بتاريخ / 2021/7/8

القا�شي /احمد حممود حمدى عبدالعزيز 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 180
ابراهيم احلمادي، اجلن�صية  : عزيزه علي حممد  ال�صيده  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
المارات العربية املتحدة ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغه %100 
العربية  ال�صويدي اجلن�صية الم��ارات  �صامل  �صلطان  ع��ادل رحمه   : ال�صيد  و ذلك اىل 
املتحدة يف الرخ�صة )التقدير لتجارة لوازم املدخنني( والتي تاأ�ص�صت باأم�ارة ال�صارقة 

مبوجب رخ�صة رقم )614627( ال�صادرة من دائرة التنميه القت�صادية ،
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س  اليه بعد  امل�صار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 760

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�صيد/جاوتام خانا كي�صان كي�صور خانا - اجلن�صية:الهند 
عمري  ال�صيد/  اإىل   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  البيع  يف  يرغب 
اجليالنى �صيخ ناج - اجلن�صية:الهند. يف الرخ�صة امل�صماه )مطعم اك�صيان( ال�صادرة 

من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة رقم )512644( 
تعديالت اأخرى: - ليوجد.

ل�صنة   رق��م )4(  الحت���ادي  القانون  اح��ك��ام   م��ن  فقرة )5(  امل���ادة )14(  وعمالبن�س 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم   2013
الت�صديق  على الج��راء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا الع��الن فمن لديه 
اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 759

ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا للجميع ب����اأن : ال�����ص��ي��د/ع��ب��داهلل خ��ال��د ع��ب��داهلل ال��ر���ص��وان احل���ارث���ي - 
اإىل    )100%( البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�صية:الإمارات 
ال�صيد/�س م جابيد حممد ابو الها�صم - اجلن�صية:بنغالدي�س.  يف الرخ�صة امل�صماه )جبل 
عرفات للخراطة الهند�صية( ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة 
)موؤ�ص�صة  من  للرخ�صة  القانوين  ال�صكل  تغيري  اأخ��رى:-  تعديالت   )524538( رقم 
القانون  اح��ك��ام   امل��ادة )14( فقرة )5( من  خ��دم��ات( وعمالبن�س  اإىل )وكيل  ف��ردي��ة( 
الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن 
ا�صبوعني من تاريخ هذا  اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على الج��راء  للعلم وان��ه �صوف يتم 
العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 758

املرزوقي - اجلن�صية:  ال�صيد/�صلطان عبدالكرمي م�صلم   : باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
ال�صيد/ اإىل  البالغة )100%(  البيع والتنازل عن كامل ح�صته  الإم��ارات يرغب يف 
 )505803( امل�صماه  الرخ�صة  يف  اجلن�صية:الهند   - كتابجيو  ح�صني  ا�صغر  على 
بال�صارقة  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  ال�صادرة من  الدوات احلديدية(  )املنرب لتجارة 
من  للرخ�صة  القانوين  ال�صكل  تغيري  اأخ��رى:  تعديالت   )505803( رقم  برخ�صة 
)موؤ�ص�صة فردية( اإىل )وكيل خدمات(. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحت��ادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر 
هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الج��راء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 757
راجم�ى  تريك�اجمى  موده�ا  تريك�اجمي  ال�صيد:نر�صيدا�س  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
البالغ�ة  ح��ص�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغ�ب   ، الهن�د  اجلن�صية:   - موده�ا 
)100%( وذل�ك اإل�ى ال�ص�يد : �ص�وبى �ص�ي�ن�غ م�ال رام - اجلن�ص�ية: الهن�د ف�ي الرخ�ص�ة 
ال�ص�ارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�ص�ص�ت  والنح�ا�س(  الملني�وم  خ�ردة  لتج�ارة  ال�ص�رور  )وادي  امل�ص�ماه 
التنمية القت�صادية بال�صارقة.   مبوج�ب رخ�ص�ة رق�م )764768( ال�صادرة من دائرة 

تعديالت اآخرى: - تغيري وكيل خدمات
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س  اليه بعد  امل�صار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9   

اعالن بالن�شر لنذار عديل 
رقم )5932/2021(

املنذرة : برنود ريكارد ميدل اي�صت اند نورث اآفريقا ا�س ايه ا�س 
املنذر اليها : �صركة باتيا التجارية ذ.م.م )واملعروفة اي�صا ب� �صركة باتيا التجارية ذ.م.م(

تنذر املنذرة/ برنود ريكارد ميدل اي�صت اند نورث اآفريقا ا�س ايه ا�س/ املنذر اليها / �صركة باتيا التجارية 
ذ.م.م. واملعروفة اي�صا ب� �صركة باتيا التجارية ذ.م.م( ب�صداد مبلغ وقدره وقدره 5،570،124،45 دولر اأمريكي 
�صنتا(  وارب��ع��ون  وخم�س  اأمريكي  دولر  وع�صرون  وارب��ع  ومائة  األفا  و�صبعون  وخم�صمائة  ماليني  )خم�صة 
و�صبعمائة  الفا  و�صتون  وثالثمائة وخم�صة  يورو ثالثة ماليني   3،365،752،83 وقدره  مبلغ  اإىل  بالإ�صافة 
واثنان وخم�صون يورو وثالثة وثمانون �صنتا( الذي ن�صاأ عن بيع الب�صائع ، علي اأن يكون الوفاء باملبلغ خالل 
الالئحة  تبليغ من�صو�س عليها يف  و�صيلة  ب��اأي  الن��ذار  املنذراليه هذا  ا�صتالم  تاريخ  اأي��ام عمل من  خم�صة 
التنظيمية لقانون الجراءات املدنية الماراتي.  ويف حال اأخفقت املنذر اليها يف دفع املبلغ امل�صتحق املذكور 
املثال ل  ، علي �صبيل  ، �صت�صطر املنذرة ايل مبا�صرة الج��راءات القانونية الالزمة �صد املنذر اليها  اأع��اله 
احل�صر، املطالبة بالتعوي�صات والنفقات والتكاليف والفوائد واأتعاب املحاماة وذلك دون توجيه اأي اخطار 

اأخر ايل املنذر اليها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6031(

املنذر: امكون للمقاولت �س.ذ.م.م 
بوكالة املحاميان : اأحمد ك�صواين وح�صن ك�صواين. 

املنذر اإليه : لر�صني اأند توبرو ليمتد اأي �صي �صي كون�صراك�صن جروب )فرع دبى(
)جمهول حمل الإقامة(

ينبه املخطر املخطر اإليه مبا يلي: 
وخم�صون  واثنان  وثالثمائة  اآلف  وع�صرة  )مئتان   210،352،98 مببلغ  ب�صرعة   : اأوًل 
درهم وثمانية وت�صعون فل�صاأ( ل غري، ملوكلتنا يف موعد غايته خم�صة اأيام من تاريخه 
حيث بعد فوات ذلك املوعد دون قيامكم الوفاء بذلك املبلغ �صوف ن�صطر اللجوء اإىل 
الق�صاء ل�صت�صدار اأمراً بالأداء يف مواجهتكم لإلزامكم باملبلغ وفائدته التاأخريية مع 

حتميلكم كافة امل�صاريف الق�صائية واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6026(

املنذر : م�صتودع الريف لالأدوية ذ م م 
املنذر اليه : عبدالرحمن عبداملنعم عبدالرحمن عبداهلل

املو�صوع/ 
يطالب املنذر املنذر اليه ب�صداد مبلغ 50،053 درهم )خم�صون الف و خم�صة 
وثالثون درهم( قيمة ال�صيكات والفائدة القانونية خالل مدة اأق�صاها خم�صة 
اأيام من تاريخ ا�صتالمه هذا الإنذار وال �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات 
بالتعوي�س  واملطالبة  الأداء  ام��ر  وا���ص��دار  حقه  لها  حتفظ  ال��ت��ي  القانونية 
بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع  املنذر  له  تعر�س  �صرر  او  عطل  اأي  عن  املنا�صب 

ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6027(

املنذر :جنيد علي نازاكات علي
املنذر اليه : راجيف كومار �صارما

املو�صوع
يطالب املنذر املنذر اليه ب�صداد مبلغ 23750 درهم )ثالثة وع�صرون الفا و�صبعمائة 
خم�صة  اق�صاها  مدة  خالل  القانونية  والفائدة  ال�صيكات  قيمة  دره��م(  وخم�صون 
ايام من تاريخ ا�صتالمه هذا النذار وال �صي�صطر املنذر لتخاذ كافه الجراءات 
القانونية التي حتفظ لها حقه وا�صدار امر الداء واملطالبة بالتعوي�س املنا�صب 
عن اأي عطل او �صرر تعر�س له املنذر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�صوم وم�صاريف 

التقا�صي واتعاب املحاماه
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9   
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/0008193
املخطر : حممد عبد الروؤوف حامد حممد - م�صري اجلن�صية 

و يحمل بطاقة هوية رقم )784197410876276(،
العن�وان : القا�صمية - بناية القا�صمية - �صقة703 ، هاتف رقم : )0506759898(،

املخطر اإليه : خالد حممد �صيد احمد بيومي - م�صري اجلن�صية، 
ويحمل بطاقة هوية رقم 784197579838422،

العن�وان : القليعه ، مقابل ت�صهيل بناية فكتورية ،
هاتف رقم : ) 0528628747 ( ) 0528649150 (،

مو�صوع الإخطار : املطالبة مببلغ )8،000( درهم
املخطر اليه قد حرر يل اي�صال امانة مببلغ وقدره )8،000 ( درهم )ثمانية اآلف درهم(  ان  • حيث 
على اأن يقوم ب�صداد املبلغ كامال عند الطلب ، • حيث اأن املخطر اليه مل يلتزم بدفع قيمة اي�صال الأمانة 
عند الطلب. • و عليه يطلب املخطر من املخطر اليه اللتزام بدفع قيمة الي�صال )8،000( درهم يف 
فرة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ الخطار و اإل �صيتم اتخاذ الجراءات القانونية ل�صتالم املبلغ • و عليه 

يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل بال�صارقة اإخطاركم بهذا ر�صميا،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9   
اخطار عديل للوفاء مببلغ400000 درهم

برقم املحرر 2021/0009158
املخط�ر : عبدالواحد عبدالعزيز حممد جا�صم الكوخردي - اماراتي اجلن�صية 

ويحمل بطاقة هوية رقم ) 784195868370610(
العنوان : ال�صارقة - النوف 2 - هاتف رقم : )971506452005( 
املخطر اإليه : عبداهلل حممد عبدالرحمن عبداهلل  - اماراتي اجلن�صية

العنوان : ال�صارقة - النوف 2 - �صارع رقم 139 - فيال رقم 10 - هاتف : 971508088277
مو�صوع الإخطار : اخطار بدفع قيمة ال�صيك.

الوق�ائ�ع :-  حيث ان املخطر اإليه قد حرر ل�صالح املخطر �صيك :
)م�صرف  على  م�صحوب  درهم(  الف  )اربعمائة  درهم   )400،000( بقيمة   )000015( رقم   •
اأن ال�صيك ل يقابله ر�صيد قابل  ال�صارقة ال�صالمي( م�صتحق الدفع بتاريخ )2020/01/02(. حيث 
لل�صحب. • و عليه يعلن املخطر املخطر اإليه بال�صرورة دفع قيمة ال�صيك يف فرة اق�صاها خم�صة اأيام من 
تاريخ ا�صتالم الإخطار و اإل �صوف يقوم باإتخاذ  الإجراءات القانونية لذلك، • وعليه يلتم�س املخطر من 

�صعادة الكاتب العدل بال�صارقة اإخطاركم بهذا ر�صميا.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13287 بتاريخ 2021/7/9   
اخطار عديل للوفاء مببلغ 25000 درهم

برقم املحرر 2021/0009164
املخط�ر : عبدالواحد عبدالعزيز حممد جا�صم الكوخردي - اماراتي اجلن�صية 

ويحمل بطاقة هوية رقم )784195868370610(
العنوان : ال�صارقة - النوف 2 - هاتف رقم : )971506452005( 

املخطر اإليه : كوجنو كري�صنان جايان - هندي اجلن�صية
العن�وان ال�صارقة - املنطقة احلرة ملطار ال�صارقة 

هاتف : 971507379965    971523081600   971561069985
 مو�صوع الإخطار اخطار بدفع قيمة ال�صيك،  الوق�ائ�ع :-  حيث اأن املخطر اإليه قد حرر ل�صالح املخطر 
�صيك :  • رقم )000117( بقيمة )25،000( درهم )خم�صة وع�صرون الف درهم( م�صحوب على )بنك 
هوندا العام -امرو دبي( م�صتحق الدفع بتاريخ ) 2009/06/30( حيث اأن ال�صيك ل يقابله ر�صيد قابل 
لل�صحب، • و عليه يعلن املخطر املخطر اإليه بال�صرورة دفع قيمة ال�صيك يف فرة اأق�صاها خم�صة اأيام من 
تاريخ ا�صتالم الإخطار و اإل �صوف يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك، • و عليه يلتم�س املخطر من 

�صعادة الكاتب العدل بال�صارقة اإخطاركم بهذا ر�صمياً،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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الفجر الريا�ضي

اخلمي�س  اأم�س  ب��اخ  توما�س  الأمل��اين  الدولية  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  حل 
اأوملبياد طوكيو، يف وقت  اأ�صبوعني من انطالق  يف العا�صمة اليابانية قبل 
تتجه فيه ال�صلطات اىل اإعالن حالة طوارئ جديدة ب�صبب ارتفاع حالت 
الإ�صابة بفريو�س كورونا ما ينذر باإمكانية غياب اجلمهور ب�صكل كامل عن 

احلدث.
واألقى باخ التحية على ال�صحافيني قبل دخوله اىل الفندق حيث �صيم�صي 
فرة حجر لثالثة اأيام تطبيقاً لالإجراءات املتعلقة ب�"كوفيد19-" الذي 

ت�صبب يف اإرجاء الألعاب لعام حتى هذا ال�صيف.
وتزامن و�صول باخ اىل العا�صمة اليابانية مع حتدث و�صائل الإعالم عن 
توجه ال�صلطات اىل تخفي�س عدد اجلماهري املقيمة امل�صموح لها بح�صور 
اإقامة احلدث بغياب كامل للجمهور نتيجة ارتفاع اأعداد  اأو حتى  الألقاب 

الإ�صابات بفريو�س كورونا.
الأرب��ع��اء عن عزم  اأم�س  الأول من  التحدث منذ   الإع���الم  و�صائل  وب���داأت 
كاي"  اإت�����س  "اإن  �صبكة  بينها  ج���دي���دة،  ط����وارئ  ح��ال��ة  اإع����الن  احل��ك��وم��ة 
التلفزيونية العامة التي قالت اإن "احلكومة قررت اإعالن حالة الطوارئ 

الرابعة يف طوكيو واأبلغت قرارها" اإىل التحالف احلاكم يف البالد.
و�صتكون حالة الطوارئ �صارية حتى 22 اآب/اأغ�صط�س، بح�صب عدة و�صائل 
اإعالم، يف حني جتري األعاب طوكيو يف الفرة الواقعة من 23 متوز/يوليو 
اإىل 8 اآب/اأغ�صط�س. ونقلت وكالة كيودو عن م�صوؤول حكومي كبري احتمال 

اقامة الألعاب الأوملبية بدون جمهور.
ال�صتجابة  عن  امل�صوؤول  الياباين  ال��وزي��ر  ح��ذر  اخلمي�س،  له  ت�صريح  ويف 
للفريو�س يا�صوتو�صي ني�صيمورا من اأن "عدد احلالت اجلديدة يف ارتفاع 
النا�س، ميثل متغري  زي��ادة حركة تنقل  "مع  م�صتمر يف طوكيو"، م�صيفاً 

دلتا الأك��ر ع��دوى الآن ح��وايل 30 باملئة من احل��الت. وم��ن املتوقع اأن 
يتو�صع ب�صكل اأكرب".

يف  ر�صمية  ت�صبح  اأن  املتوقع  من  والتي  اجلديدة  الطوارئ  حالة  و�صتكون 
التي  القا�صية  الإغ���الق  م��ن عمليات  م��رون��ة  اأك��ر  وق��ت لح��ق اخلمي�س، 

�صوهدت يف اأجزاء اأخرى من العامل.
و�صيتم حظر امل�صروبات الكحولية يف احلانات واملطاعم التي �صيتعني عليها 
األ  على  م�صاًء،  الثامنة  ال�صاعة  بحلول  الزبائن  اأمام  اأبوابها  اإغالق  اأي�صاً 
بعد  مل��ا  متتد  ب��اأن  وامل��وؤمت��رات  املو�صيقية  احل��ف��الت  مثل  لفاعليات  ي�صمح 

التا�صعة م�صاًء.
والأهم من ذلك اأنه �صيتم حتديد احلد الأق�صى لعدد املتفرجني بخم�صني 

باملئة من قدرة ا�صتيعاب املدرجات على اإل يتجاوز العدد اخلم�صني األفاً.
وقال ني�صيمورا "ناأمل يف احتواء انت�صار العدوى من خالل و�صع طوكيو 
يف حالة طوارئ"، حم��ذراً من ارتفاع عدد احل��الت التي حتتاج للعالج يف 

امل�صت�صفيات بني الأ�صخا�س يف الأربعينات واخلم�صينات من العمر.
جاهدين  ي�صعون  الذين  الأوملبياد  منظمي  على  �صغوطاً  القرار  وميار�س 
الذين  اإن وج���د،  امل��ح��ل��ي��ني،  امل�صجعني  ب�����ص��اأن ع���دد  ن��ه��ائ��ي  ق���رار  لإ����ص���دار 

�صيكونون حا�صرين يف املدرجات يف الألعاب.
توجه مرجح  اليابانية اخلمي�س عن  الإع��الم  و�صائل  العديد من  واأف��ادت 
حلظر احل�صور اجلماهريي يف جميع املالعب يف طوكيو وثالث مناطق 

جماورة.
حكوميني  م�صوؤولني  مع  طوكيو  اأوملبياد  منظمو  يجتمع  اأن  املتوقع  ومن 
واللجنتني الأوملبيتني الدولية والباراملبية م�صاء اخلمي�س بالتوقيت املحلي 

لتخاذ القرار.
ويف اآذار/مار�س، منع املنظمون قدوم املتفرجني من اخلارج، ما �صكل �صابقة 

يف تاريخ الأوملبياد.
وبقي الأرخبيل مبناى ن�صبياً عن الوباء مقارنة بعدة بلدان اأخرى، حيث 
�صجل حوايل 14800 وفاة ر�صمًيا منذ بداية الوباء، لكن اخلرباء حذروا 

من اأن نظامه ال�صحي قد يتزعزع مع الألعاب الأوملبية.
11 األف ريا�صي يف هذه الألعاب. وفر�س  اأن ي�صارك حوايل  ومن املتوقع 

املنظمون اإجراءات �صارمة على جميع امل�صاركني.
وتلقى قرابة 15 باملئة من ال�صكان اجلرعتني من اللقاح امل�صاد للفريو�س، 
لكن هناك هناك خماوف من اأن متغري دلتا ميكن اأن ينتج موجة جديدة 

قد تثقل ب�صرعة كاحل الطواقم الطبية ومواردها.
ال��ف��ائ��زي��ن بالقرعة  ال��ث��الث��اء ع��ن ه��وي��ة  اأن يك�صف  امل��ف��ر���س  وك���ان م��ن 
تاأجيل  مت  لكن  املحلي،  للجمهور  املخ�ص�صة  التذاكر  لتوزيع  املخ�ص�صة 
ذلك حتى ال�صبت يف موؤ�صر اىل حالة عدم اليقني املهيمنة منذ اآذار/مار�س 

اليوم. هذا  اىل  و�صوًل   2020
رئي�س  يطبقها  التي  اأي��ام  لثالثة  ال�صحي  احلجر  ف��رة  انتهاء  وبانتظار 

ال��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة، ت��ت��وا���ص��ل م�����ص��اك��ل امل��ن��ظ��م��ني ال��ذي��ن ي��ك��اف��ح��ون لبناء 
الزخم واحلما�س الذي افتقده اجلمهور املحلي الذي كان يف�صل بح�صب 

ال�صتطالعات األ تقام الألعاب يف ظل هذا الو�صع ال�صحي اخلطري.
الأربعاء  املحلية  ال�صلطات  اأعلنت  اليقني،  عدم  حالة  من  جديد  وكف�صل 
ال�صعلة الأوملبية "على الطرق العامة" يف العا�صمة ب�صبب  "اإلغاء" م�صرية 

القيود ال�صحية.
واأكدت بلدية طوكيو اأن م�صرية ال�صعلة الأوملبية يف العا�صمة �صتبداأ اجلمعة، 
التي كان من  الأق�صام  "كوفيد19-"، فاإن جميع  اأنه ب�صبب وباء  م�صيفة 
و23 متوز/يوليو، موعد  التا�صع  بني  العامة  الطرق  على  تقام  اأن  املقرر 
املتعلقة  املعزولة"  اجل��زر  مناطق  با�صتثناء  اإلغاوؤها،  "مت  الأل��ع��اب،  افتتاح 

باأرخبيل اأوغا�صاوارا الواقع على بعد 900 كيلومر جنوب طوكيو.
الأوملبية  ال�صعلة  لإ�صاءة  احتفالت �صغرية  تنظيم  �صيتم  ذلك،  وبدًل من 
يف مواقع خمتلفة يف العا�صمة "بدون اأي متفرج"، ح�صبما اأ�صافت �صلطات 

طوكيو يف بيان دعا ال�صكان اإىل متابعتها "براحة" يف املنزل.
اجلمهور  م��ن  �صيطلبون  اأن��ه��م  ال��ث��الث��اء  الأومل���ب���ي���اد  منظمو  اأع��ل��ن  ك��م��ا 
بجزيرة  ���ص��اب��ورو  يف  وامل�صي  امل��ارات��ون  �صباقات  ح�صور  ع��ن  "المتناع" 

هوكايدو �صمال اليابان.
واأفادت �صحيفة "اأ�صاهي" اليومية الثالثاء اإن اجلماهري �صتغيب عن حفل 
الفتتاح، يف حني �صُي�صمح بح�صور كبار ال�صخ�صيات وامل�صوؤولني الوملبيني 

لكن بعدد اقل من املقرر �صابًقا.
الأجنبية  ال�صخ�صيات  الدولية وكبار  اللجنة الوملبية  اأن ممثلي  واأ�صافت 
ال�صتاد  بدخول  لهم  �صُي�صمح  بالألعاب  املرتبطني  من  وغريهم  وال��رع��اة 

الوطني ملتابعة احلفل.

الطويلة  للم�صافات  الثالثني  القفال  ل�صباق  املنظمة  العليا  اللجنة  قدمت 
 4 ي��وم اجلمعة  اأقيم  دب��ي وال��ذي  من جزيرة �صري بو نعري وحتى �صواطئ 
يونيو املا�صي برعاية �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي.. درعا تكرمييا اىل اأجنال املغفور له باإذن 
 1991 عام  ال�صباق  اآل مكتوم موؤ�ص�س  را�صد  بن  ال�صيخ حمدان  تعاىل  اهلل 
الن�صر  ن��ادي  رئي�س  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حمدان  بن  را�صد  ال�صيخ  وت�صلم   .
الثقايف الريا�صي وال�صيخ �صعيد بن حمدان بن را�صد اآل مكتوم رئي�س نادي 
حتا الريا�صي الثقايف يف زعبيل الدرع من وفد اللجنة العليا املنظمة ل�صباق 
القفال الثالثني برئا�صة اأحمد �صعيد بن م�صحار رئي�س جمل�س اإدارة نادي 

دبي الدويل للريا�صات البحرية.
جمعة  �صيف  لل�صباق  املنظمة  العليا  اللجنة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال��ل��ق��اء  ح�صر 
البحرية  للريا�صات  الدويل  دبي  نادي  اإدارة  رئي�س جمل�س  نائب  ال�صويدي 
الإدارة  جمل�س  ع�صو  العايل  ثاين  را�صد  من  كال  املنظمة  اللجنة  واأع�صاء 
رئي�س اللجنة الريا�صية وحممد عبداهلل حارب املدير التنفيذي لنادي دبي 

الدويل للريا�صات البحرية وهزمي حممد القمزي مدير اإدارة ال�صباقات.

وتلقى وفد اللجنة العليا املنظمة ل�صباق القفال الثالثني للم�صافات الطويلة 
60 قدما التهنئة بنجاح احلدث من  واملخ�ص�س لل�صفن ال�صراعية املحلية 
بن  بن حمدان  �صعيد  وال�صيخ  اآل مكتوم  را�صد  بن  بن حمدان  را�صد  ال�صيخ 
والتي  ال�صباق  �صهدها  التي  الكبرية  بامل�صاركة  والإ���ص��ادة  مكتوم  اآل  را���ص��د 

و�صلت اإىل 106 �صفن ر�صمت لوحة معربة على مياه اخلليج العربي.
والبحارة  وال��ن��واخ��ذة  امل���الك  جلميع  وح��ت��ا  الن�صر  ن��ادي��ي  رئي�صي  وب���ارك 
امل�صاركني يف ال�صباق النجاح والو�صول اإىل خط النهاية واإىل جميع الفائزين 
باملراكز الأوىل وبطل الن�صخة 30 ال�صفينة منران 211 ملالكها ال�صيخ زايد 
بن حمدان بن زايد اآل نهيان وبقيادة النوخذة علي عبداهلل جمعة املرزوقي.
القفال  ل�صباق  املنظمة  اللجنة  رئي�س  م�صحار  ب��ن  �صعيد  اأح��م��د  وح��ر���س 
ال�صيخ حمدان بن حممد  �صمو  اإىل  والتقدير  ال�صكر  الثالثني على توجيه 
على  ل��الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
املغفور  نهج  على  �صريا  الكبري  ال�صباق  لإجن��اح  ومتابعته  �صموه  توجيهات 
دعم  اآل مكتوم مثمنا كذلك  را���ص��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  تعاىل  ب���اإذن اهلل  ل��ه 
اآل مكتوم رئي�س جمل�س  ال�صيخ من�صور بن حممد بن را�صد  واإهتمام �صمو 

دبي الريا�صي.
وقال اإن ب�صمات املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم 
و�صباقات  عام  ب�صكل  البحرية  الريا�صات  �صجل  يف  م�صيئة  عالمات  �صتظل 
نادي  ميالد  مع  ورعايتها  تطويرها  يف  اأ�صهم  والتي  خا�س  ب�صكل  ال��راث 
دبي الدويل للريا�صات البحرية عام 1988 حيث اأ�ص�س �صباق القفال عام 
1991 والذي حتول اإىل واحد من اأجمل الأحداث الريا�صية على الإطالق 

وا�صتمر طوال ثالث عقود كموعد �صنوي يرقبه اجلميع.
واأ�صاف رئي�س اللجنة العليا املنظمة ل�صباق القفال الثالثني اإن اإرث املغفور 
له باإذن اهلل تعاىل ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم مل يقت�صر على �صباق 
القفال فح�صب واأ�صهم يف تطوير ال�صباقات الراثية ب�صكل عام باإطالق فئات 
ال�صفن ال�صراعية املحلية 60 قدما عام 1993 وقوارب التجديف املحلية 
ال�صراعية  وال��ق��وارب   1998 عام  مكتوم  اآل  وكاأ�س   1997 عام  قدما   30
املحلية 22 قدما عام 1999 و�صتظل تلك املبادرات �صاهدة على ما قدمه 
تلك  لت�صتمر  املا�صي  يف  والأج����داد  الآب���اء  �صنعه  م��ا  الأج��ي��ال  منها  ليتعلم 

الر�صالة العظيمة باقية وتظل حتتفى بهذا املوروث العظيم.

وال�صيخ  اآل مكتوم  را�صد  را�صد بن حمدان بن  ال�صيخ  اإىل  ونقل بن م�صحار 
�صعيد بن حمدان بن را�صد اآل مكتوم �صكر وتقدير واإمتنان اأ�صرة الريا�صات 
البحرية وحمبي ال�صباقات الراثية ومنت�صبي نادي دبي الدويل للريا�صات 
را�صد  بن  بن حمدان  �صعيد  ال�صيخ  احلثيثة وح�صور  املتابعة  على  البحرية 
"الفهيدي"  اليخت  منت  على  املراحل  جلميع  ومتابعته  لل�صباق  مكتوم  اآل 

وتف�صله بتتويج اأبطال الن�صخة الثالثني.
وتلقى ال�صيخ را�صد بن حمدان بن را�صد اآل مكتوم وال�صيخ �صعيد بن حمدان 
بن را�صد اآل مكتوم تهنئة جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية 
على الثقة الغالية التي اأولها لهما �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 

بتعينهما رئي�صيني لنادي الن�صر وحتا.
الدويل  دب���ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  م�����ص��ح��ار  ب��ن  �صعيد  اأح��م��د  ون��ق��ل 
اأ�صرة الريا�صات البحرية اىل رئي�صي  للريا�صات البحرية تهاين وتربيكات 
ناديي الن�صر وحتا واأمنياتهم لهما بالتوفيق وال�صداد ملوا�صلة طريق التميز 

وحتقيق الطموحات والأهداف للناديني العريقني خالل املرحلة املقبلة.

•• اأبوظبي –الفجر

رف�������ع �����ص����ع����ادة حم����م����د ب�����ن دمل�����وج 
الظاهري، ع�صو جمل�س اإدارة احتاد 
والفنون  للجوجيت�صو  الإم�������ارات 
ال��ق��ت��ال��ي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة رئ��ي�����س جلنة 
اأ�صمى  املختلطة  القتالية  ال��ف��ن��ون 
اآيات التهاين ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
الحتاد  تاأ�صي�س  مبنا�صبة  امل�صلحة 

املختلطة  القتالية  للفنون  العربي 
والذي مت تكوينه موؤخرا يف املنامة 
الأول  التاأ�صي�صي  الج��ت��م��اع  خ��الل 
والذي �صهد فوز الإم��ارات مبن�صب 
اململكة  نائب رئي�س الحتاد بجانب 
الظاهري  وقال  ال�صعودية،  العربية 
الر�صيدة  الإم����ارات  دول���ة  ق��ي��ادة  اإن 
ت�صعى دائماً اإىل تعزيز العمل العربي 
امل�صرك مثل تاأ�صي�س الحتاد الذي 
القتالية  ال��ف��ن��ون  ت��ط��ور  يف  ي�صهم 

املختلطة و�صط الدول العربية. 

التاريخي  الج���ت���م���اع  يف  و�����ص����ارك 
روؤ���ص��اء واأم��ن��اء �صر احت����ادات فنون 
عربية،  دول   8 ب���  املختلطة  القتال 
رئي�س  ق���م���رب  حم���م���د  يف  مُم����ّث����ل����ًة 
الحتاد البحريني للفنون القتالية 
انتخابه  مت  وال���������ذي  امل���خ���ت���ل���ط���ة 
وحممد  ل��الحت��اد،  بالتزكية  رئي�صا 
احلو�صني من الإمارات، وعبدالعزيز 
واللذين  ال�����ص��ع��ودي��ة  م��ن  ج��ل��ي��دان 
نائبي  م��ن�����ص��ب  يف  ان��ت��خ��اب��ه��م��ا  مت 
الرئي�س، بجانب ح�صن جزيني من 

ل��ب��ن��ان، و خ���ال���د ع��ب��داحل��م��ي��د من 
عبا�س  جميل  رائ��د  وال�صيد  م�صر، 
م����ن ال�����ع�����راق، واأم�������ني ن�����ص��ي��ب من 
ت��ون�����س، وع��ب��دال��ق��ادر ب��ن ب��اه��ي من 
ك��م��ا مت خ���الل الجتماع  اجل���زائ���ر، 
وال�صعار  الأ���ص��ا���ص��ي  النظام  اعتماد 

الر�صمي لالحتاد العربي. 
ظل  ال��ذي  ال��دع��م  الظاهري  وثمن 
الها�صمي  عبداملنعم  �صعادة  يقدمه 
رئي�س احتاد الإم��ارات للجوجيت�صو 
لكل  املختلطة  ال��ق��ت��ال��ي��ة  وال��ف��ن��ون 

�صوؤون الحت��اد وجلانه من اأج��ل ان 
تكون راية الإم��ارات يف م�صاف دول 
والتقدير  ال�����ص��ك��ر  م��ق��دم��ا  ال���ع���امل، 
ال�صقيقة  ال��ب��ح��ري��ن  مم��ل��ك��ة  اإىل 
واأثنى  ال���ص��ت�����ص��اف��ة،  ح���ف���اوة  ع��ل��ى 
احلثيثة  اجل���ه���ود  ع��ل��ى  ال���ظ���اه���ري 
امل��ب��ذول��ة م���ن ق��ب��ل ال��ق��ائ��م��ني على 
ريا�صة  ل��ن�����ص��ر  ال���ع���رب���ي  الحت�������اد 
الفنون القتالية املختلطة يف وطننا 
ال�صاعدة،  الأج���ي���ال  ب���ني  ال��ع��رب��ي 
واهتمامهم بزيادة �صعبيتها وتو�صيع 

قاعدتها اجلماهريية على م�صتوى 
املنطقة، معربا عن اأمله يف ان�صمام 
ال�صقيقة  العربية  ال��دول  املزيد من 
العربية  ال��دول  اأن  م��وؤك��داً  لالحتاد 
املميزة  الريا�صية  باملواهب  ذاخ��رة 
يف  وامل�صاركة  التناف�س  على  وق��ادرة 

اأرقى املحافل الدولية والعاملية 
دولة  ت���واج���د  اأن  ال��ظ��اه��ري  واأك�����د 
الإم��ارات كع�صو موؤ�ص�س يف الحتاد 
الريادية  امل��ك��ان��ة  ي��ع��ك�����س  ال��ع��رب��ي 
امل��رم��وق��ة وال��ث��ق��ة ال��ت��ي حت��ظ��ى بها 

القطاع  يف  ودول���ي���اً  ع��رب��ي��اً  ال���دول���ة 
والريا�صات  ع���ام  ب�صكل  ال��ري��ا���ص��ي 
اأثبت  القتالية ب�صكل خا�س، والذي 
بالرغم من التحديات التي فر�صتها 
ومرونته،  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ت��ه  اجل��ائ��ح��ة 
التعايف  مبا�صرة  م��ن  مكنته  وال��ت��ي 

ال�صريع وجتاوز اآثار هذه الأزمة  
الفنون  ريا�صة  اأن  بالذكر   اجلدير 
ق��د مت �صمها  امل��خ��ت��ل��ط��ة  ال��ق��ت��ال��ي��ة 
للجوجيت�صو  الإم�����ارات  احت���اد  اإىل 
وتاأ�ص�صت  امل��ا���ص��ي  م��ار���س  ���ص��ه��ر  يف 

املختلطة  ال��ق��ت��ال��ي��ة  ال��ف��ن��ون  جل��ن��ة 
املا�صي،  م���اي���و  ���ص��ه��ر  يف  ب����الحت����اد 
اإىل  بالن�صمام  با�صر الحت��اد  حيث 
القتالية  للفنون  ال����دويل  الحت����اد 
�صهر  يف   IMMAF امل��خ��ت��ل��ط��ة 
من  ال��زم��ن  لي�صابق  املا�صي  يونيو 
اأج���ل اأن ت��ك��ون ه���ذه ال��ري��ا���ص��ة من 
يف  �صعبية  ال��ري��ا���ص��ات  اأك���ر  �صمن 

دولة الإمارات.

باخ يحل يف طوكيو قبيل انطاق الأوملبياد 

اللجنة العليا املنظمة ل�سباق القفال الثاثني تكرم را�سد و�سعيد بن حمدان

ي�صم 8 دول ويتطلع لتطوير اللعبة   

الإمارات ع�سو موؤ�س�ش يف الحتاد العربي للفنون القتالية املختلطة   
بن دملوج الظاهري : تواجد الإمارات يعك�س ريادتها عربيا ودوليا 

اأعلن نادي غرمييو الربازيلي لكرة القدم على مواقع التوا�صل الجتماعي 
ال��راب��ع��ة يف  للمرة  الفنية  اإدارت����ه  ق��ي��ادة  اإىل  ���ص��ك��ولري  ل��وي��ز فيليبي  ع���ودة 

تاريخه.
وجاء الإعالن بعد وقت ق�صري من خ�صارة غرمييو على اأر�صه اأمام باملريا�س 
)�صفر2-( يف املرحلة العا�صرة من الدوري حيث يحتل الفريق املركز الأخري 

بر�صيد نقطتني.
باإقالته  احلالية  ال�صوداء  ال�صل�صلة  ثمن  نوني�س  تياغو  ال�صابق  املدرب  ودفع 
غويانيين�صي  اأتلتيكو  اأم���ام  اأر���ص��ه  على  الهزمية  عقب  الأح���د  من�صبه  م��ن 

)�صفر1-(.
وجلاأ غرمييو اإىل خدمات �صكولري الذي قاد الربازيل غلى لقبه اخلام�س 
والأخ���ري يف ك��اأ���س ال��ع��امل ع��ام 2002 يف ال��ي��اب��ان وك��وري��ا، وال���ذي مل يكن 
ق�صرية  ف��رة  عقب  املا�صي  الثاين/يناير  ك��ان��ون  منذ  ن��اد  اأي  م��ع  مرتبطا 

امتدت ملدة ثالثة اأ�صهر مع كروزيرو من الدرجة الثانية.
1987 وتوج  اأن قاد غرمييو يف عام  ب�"فيليباو"،  امللقب  و�صبق ل�صكولري، 
معه بلقب بطولة ولية ريو غراندي دو �صول. عاد يف عام 1993، وتوج معه 
وبطولة   1995 كاأ�س ليربتادوري�س عام  1994، ثم  الربازيل عام  بكاأ�س 

الربازيل عام 1996.
2014 و2015.  اآخر فرة له على راأ���س فريق غرمييو بني عامي  كانت 
اإىل لقب  باملريا�س  ن��ادي  ق��اد  2018 عندما  ع��ام  اإىل  الأخ���ري  وي��ع��ود لقبه 

الدوري.
وجنح باملريا�س بقيادة �صكولري يف اإحراز كاأ�س ليربتادوري�س عام 1999، 
وكاأ�س الربازيل عامي 1998 و2012، وكاأ�س مريكو�صور )�صودامرييكانا 
الربازيلي  املنتخب  تدريب  على  اأ�صرف  �صكولري  وكان  حاليا( يف 1998. 
كوريا  يف  اخلام�س  العاملي  اللقب  اىل  خاللها  ق��اده  و2002   2001 بني 

اجلنوبية واليابان، ثم يف مونديال 2014 عندما خرج ال�صيلي�صاو بخ�صارة 
تاريخية على ار�صه امام املانيا يف ن�صف النهائي 1-7 قبل ان ينهي العر�س 

العاملي بخ�صارة مذلة امام هولندا �صفر3- يف مباراة املركز الثالث.
وقاده   ،2008 اىل   2002 من  الربتغايل  املنتخب  اي�صا  �صكولري  ودرب 
اليونان  ام��ام  خ�صر  عندما  ار���ص��ه  على  اوروب���ا  لكاأ�س  النهائية  امل��ب��اراة  اىل 
بني  ال�صيني  غوانغجو  ف��ري��ق  ت��دري��ب  على  ���ص��ك��ولري  واأ���ص��رف  �صفر1-. 
2015 و2017، وتوج معه بطال للدوري املحلي اأعوام 2015 و2016 

و2017، ودوري ابطال ا�صيا عام 2015.

�سكولري يعود اإىل تدريب غرمييو 
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ال���ي���وم م��ن��اف�����ص��ات بطولة  ت��ن��ط��ل��ق 
اآ�صيا القارية ملحريف اجلوجيت�صو 
بنادي  حمدان  بن  را�صد  �صالة  يف 
من  نخبة  مب�صاركة  بدبي  الن�صر 
لع��ب��ي ولع���ب���ات ال���دول���ة وجنوم 

واأبطال القارة الآ�صيوية.
يومني  م��دار  على  البطولة  وتقام 
���ص��م��ن ���ص��ل�����ص��ل��ة ب����ط����ولت احت����اد 
بالتعاون  للجوجيت�صو  الإم�����ارات 
ملحريف  اأب����وظ����ب����ي  راب�����ط�����ة  م�����ع 
يو�صف  �صعادة  وق��ال  اجلوجيت�صو. 
ع��ب��داهلل ال��ب��ط��ران ع�����ص��و جمل�س 
للجوجيت�صو  الإم��ارات  اإدارة احتاد 
القارية  اآ���ص��ي��ا  ب��ط��ول��ة  تنظيم  اإن 
مل����ح����ريف اجل���وج���ي���ت�������ص���و يف ه���ذا 
القارة  جنوم  وا�صت�صافة  التوقيت 
على �صعيد اللعبة ما هو اإل دليل 
اإ���ص��ايف على ري���ادة دول���ة الإم���ارات 
اجلوجيت�صو  جم���ال  يف  وت��ف��وق��ه��ا 
الحت����اد  ح���ر����س  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
لإثراء  �صركائه  م��ع  ال��ت��ع��اون  على 

اأجندة البطولت املحلية والدولية 
وال���ق���اري���ة الأم�����ر ال����ذي ي�����ص��ه��م يف 
الريا�صة  ل��ه��ذه  امل�صتمر  ال��ت��ط��ور 
وبناء قاعدة من املواهب الطاحمة 

اإىل اعتالء من�صات التتويج.
البطولة  اأن  اإىل  ���ص��ع��ادت��ه  ول��ف��ت 

الالعبني  م�����ن  ال����ع����دي����د  جت���م���ع 
النزالت  م��ن  م��ا يجعل  ال��ب��ارزي��ن 
فر�صة  مت��ث��ل  ك��م��ا  حقيقية  متعة 
مم���ي���زة مل�����ص��اع��دة ال��الع��ب��ني على 
جاهزيتهم  م����دى  ع��ل��ى  ال���وق���وف 
مع  �صيما  ل  الفنية  وم�صتوياتهم 

العاملية  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  اق���راب 
تعترب  وه��ي  اجلوجيت�صو  ملحريف 
الالعبني  جل��م��ي��ع  ح���ل���م  مب���ث���اب���ة 
يف  عاليا  التحليق  ين�صدون  الذين 

هذه الريا�صة.
البحري  ق����ال ط����ارق  م���ن ج��ان��ب��ه 

اأب���وظ���ب���ي ملحريف  م���دي���ر راب���ط���ة 
تعد  ال��ب��ط��ول��ة  اإن  اجل��وج��ي��ت�����ص��و 
واحدة من اأقوى البطولت �صمن 
دوري الرابطة وت�صتعد ل�صت�صافة 
ال��الع��ب��ني املحرفني  ك��وك��ب��ة م��ن 
ذائ���ع���ي ال�����ص��ي��ت وال�������ص���اع���ني اإىل 
معدلتهم  ورف��ع  ت�صنيفهم  تعزيز 
م��ن ال��ن��ق��اط وه��و م��ا تتيحه هذه 

البطولة.
والحت�����اد  ال���راب���ط���ة  اأن  واأ�����ص����اف 
م�صركة  روؤي�����ة  ح����ول  ي��ج��ت��م��ع��ان 
ا�صتدامة تطور ريا�صة  اإىل  تهدف 
عامليا  وازده�����اره�����ا  اجل��وج��ي��ت�����ص��و 
ان����ط����الق����ا م����ن دول�������ة الإم����������ارات 
واأب���وظ���ب���ي م��ت��ق��دم��ا ب��ال�����ص��ك��ر اإىل 
ا�صت�صافة  على  بدبي  الن�صر  نادي 

هذا احلدث املهم.
وت�����ص��ه��د ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ق��ام��ة غدا 
الأزرق  احل������زام  ح��ام��ل��ي  ت��ن��اف�����س 
والكبار  ال�������ص���ب���اب  ف���ئ���ات  ���ص��م��ن 
وال�صيدات  ل��ل��رج��ال  والأ����ص���ات���ذة 

بدلة  ب��دون  مناف�صات  اإىل  اإ�صافة 
حلملة الأحزمة البنف�صجي والبني 
فئة  على  تقت�صر  وال��ت��ي  والأ���ص��ود 

الكبار من الرجال ح�صرا.
م��ن��اف�����ص��ات حملة  وت��ن��ط��ل��ق غ�����داً 

ال�صباب  لفئة  البنف�صجي  احل���زام 
اإىل جانب مناف�صات حملة الأحزمة 
البنف�صجي والبني والأ�صود لفئتي 

الكبار والأ�صاتذة.
و�صتدخل البطولة �صمن الت�صنيف 

ال�صنوي املعتمد يف رابطة اأبوظبي 
متنح  حيث  اجلوجيت�صو  مل��ح��ريف 
للفائز بها 1400 نقطة ت�صنيفية 
عن كل فئة وهو ما يجعلها بالغة 

الأهمية بالن�صبة للمحرفني.

••  دبي-الفجر

تنطلق يف الثانية ظهر اليوم اجلمعة 
مناف�صات بطولة الن�صر للبادل تن�س 
والتي  الأوىل  بن�صختها  لل�صيدات 
مع  بالتعاون  الن�صر  ن��ادي  ينظمها 
بادل  وورل��د  الريا�صي  دب��ي  جمل�س 
اك���ادمي���ي، وت�����ص��ه��د م�����ص��ارك��ة 120 
تقام  60 فريقاً حيث  لعبة ميثلن 
ع��ل��ى م�صتوى  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ص��ات 
الإم�����ارات  ب��ن��ات  ميثلهن  ال���زوج���ي، 
املقيمة  اجل��ن�����ص��ي��ات  م���ن  وال���ع���دي���د 
للفوز  يتناف�صن  الدولة،  اأر���س  على 

باألقاب مناف�صات الزوجي. 

ثالث م�صتويات
بنات  م����ن   60 ال������  ال����ف����رق  ت����ت����وزع 
الإم��������ارات وال�����واف�����دات ع��ل��ى ثالث 
األقابها  على  للمناف�صة  م�صتويات 
الفئة  م��ن��اف�����ص��ات  ي�����ص��ارك يف  ح��ي��ث 
للمبتدئات  وامل��خ�����ص�����ص��ة  الأوىل 
مبناف�صات  وي�����ص��ارك  ف���ري���ق،   28
لالعبات  واملخ�ص�صة  الثانية  الفئة 
ت�صم  بينما  ف��ري��ق،   24 ال���واع���دات 
امل�صتوى  ل��الع��ب��ات  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ف��ئ��ة 
مناف�صات  و���ص��ت��ق��ام  ف���رق،   8 الأول 
اجلمعة  ال��ي��وم  التمهيدية  الأدوار 
غد  ي��وم  النهائية  ب����الأدوار  وتختتم 
ال�صبت لتحديد هوية الفرق الفائزة 

على م�صتوى الفئات الثالثة.

اهتمام بالعن�صر الن�صائي
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ن���ائ���ب  اأع���ل���ن 
اجلماعية،  لأل���ع���اب  ال��ن�����ص��ر  ���ص��رك��ة 
�صركة  ان  ���ص��ن��ك��ل  م������روان  ال��ع��ق��ي��د 
برئا�صة  اجلماعية  لالألعاب  الن�صر 
ووفق  الها�صمي  ال�صيد  ال��رزاق  عبد 
ال����ن����ادي وجهت  ق����ي����ادة  ت���وج���ي���ه���ات 
لل�صيدات،  الأوىل  البطولة  بتنظيم 
النادي  لإع�����الن  ا���ص��ت��ك��م��اًل  وذل�����ك 
�صابقاً �صم ريا�صة )البادل تن�س( اإىل 
الألعاب الريا�صية يف القلعة الزرقاء. 
الن�صر  ن�����ادي  ي���وا����ص���ل  واأ������ص�����اف: 
تو�صعة الأن�صطة الريا�صية املندرجة 
حت��ت م��ظ��ل��ت��ه، خ��ا���ص��ة ع��ل��ى �صعيد 
)العميد(  اأن  اإذ  الن�صائية،  ال��ف��رق 

اأعلنت  التي  الدولة  اأندية  اأول  ك��ان 
ن�صائي  ف��ري��ق  تاأ�صي�س  ع��ن  م��وؤخ��راً 
بتنظيم  متبوعاً  ال��ط��ائ��رة،  للري�صة 
اأن  قبل  لل�صيدات،  الأوىل  البطولة 
يوا�صل النادي ال�صراتيجية ذاتها، 
عن  املا�صي  ال�صهر  مطلع  بالإعالن 
ال� )ب��ادل تن�س( وت�صكيل فريق  �صم 
م��ن ب��ن��ات ال���ن���ادي. واأو����ص���ح: عقب 
الإعالن مبا�صرًة عن اإ�صهار ال� )بادل 
بني  تعاون  اتفاقية  عقد  مت  تن�س(، 
اإدارة النادي ممثلة باملدير التنفيذي 

اجلماعية  لالألعاب  الن�صر  ل�صركة 
املنتدب  والع�صو  اجل��ن��اح��ي،  اأح��م��د 
اأكادميي( علي  ومالك )وورلد بادل 

العارف.

جهوزية 
ب���ن دروي�س  ع��ل��ي  ن�����ص��ري��ن  واأك������دت 
الن�صائية  الأن�����ص��ط��ة  ق�����ص��م  رئ��ي�����ص��ة 
بنادي الن�صر، ان كامل ال�صتعدادات 
البطولة  ه��ذه  لنطلق  اكتملت  ق��د 
اإدارة  م���ن جم��ل�����س  ب���دع���م ورع���اي���ة 

لالألعاب  ال��ن�����ص��ر  و���ص��رك��ة  ال���ن���ادي 
ال��ري��ا���ص��ي��ة م���ع ت���وف���ري ج���ل �صبل 
ت���ق���ام �صمن  ل���ه���ا وال����ت����ي  ال���ن���ج���اح 
ال�صيفي  املع�صكر  وان�صطة  فعاليات 
اأن  اإىل  ن�صرين  واأ���ص��ارت  لل�صيدات، 
بني  م���ن  الأول  ه���و  ال��ن�����ص��ر  ن�����ادي 
اأن��دي��ة ال��دول��ة ال���ذي اأدخ���ل ريا�صة 

البادل تن�س للفتيات.

اإقبال 
الإقبال  اإىل  ن�����ص��ري��ن  واأو����ص���ح���ت 

امل�������ص���ارك���ة يف هذه  ع���ل���ى  ال���ك���ب���ري 
ال���ب���ط���ول���ة ك������ان ك����ب����رياً ومم����ي����زاً 
للجميع  الباب  فتحنا  اأننا  وخا�صة 
م�صتوى  على  بالبطولة  للم�صاركة 
وال�صركات  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال���دوائ���ر 
العليا  وامل������دار�������س  واجل����ام����ع����ات 
للجن�س  واخل����ا�����ص����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
ال���ل���ط���ي���ف م�����ن ب����ن����ات الإم�����������ارات 
الفرق  عدد  اختيار  ومت  واملقيمات، 
امل�صاركة بالبطولة والتي خ�ص�صت 
للزوجي، واأكدت اأن جميع مباريات 

امل�صاحبة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ب��ط��ول��ة 
خالل املع�صكر ال�صيفي تقام و�صط 
اإج�����راءات اح���رازي���ة ح��ف��اظ��اً على 

�صالمة اجلميع.

ترحيب وا�صتعداد 
املنتدب  الع�صو  ال��ع��ارف  علي  اأك���د 
اأكادميي"   ب�����ادل  "وورلد  م���ال���ك 
اجلهوزية الكاملة ل�صت�صافة هذه 
البطولة والتي جاءت ثمار اتفاقية 
ت��ع��اون و���ص��راك��ة م��ع ن���ادي الن�صر 

اإدخ���ال هذه  ل��ه الف�صل يف  وال���ذي 
وت�صكيل  اأن�صطته  �صمن  الريا�صة 
ن��اد يف  ك��اأول  الريا�صة  لهذه  فريق 

الدولة ي�صهر هذه الريا�صة. 
جميع  اأن  ال���ع���ارف  ع��ل��ي  واأو�����ص����ح 
ال�صبعة  ومالعبه  ال��ن��ادي  من�صاأت 
التظاهرة  ه��ذه  لحت�صان  ج��اه��زة 
ومت  اللطيف،  للجن�س  الن�صراوية 
والتي  اللجان  من  العديد  ت�صكيل 
بالبطولة  ال���و����ص���ول  ت�����ص��ت��ه��دف 

لأعلى درجات النجاح.

•• اأبوظبي- وام:

�صباقات  يف  الأوىل  للمرة  الهوائية  للدراجات  اأبوظبي  ن��ادي  �صارك   
ماراثون الدولوميت الذي اأقيم موؤخرا يف اإيطاليا.

وتكون فريق نادي اأبوظبي للدراجات الهوائية من الدراجني حممد 
املن�صوري وحممد عبدالقادر  البلو�صي وعبدالقادر  الغافري وطالل 
ويو�صف  عي�صى  وعبداهلل  املن�صوري  وعبداهلل  �صويدان  ورا�صد  �صعيد 
الدولوميت واحدا من  بلوجني. ويعد ماراثون  واألك�صندر  الرجيجي 

فيه  امل�صاركني  ع��دد  حيث  م��ن  ال��ع��امل  يف  الريا�صية  الفعاليات  اأك��رب 
حول  من  الأخ��ر  والن�صف  اإيطاليا  من  ن�صفهم  دراج  اآلف   9 البالغ 
اأبوظبي  ل��ن��ادي  التنفيذي  امل��دي��ر  اخلييلي  ال��ن��خ��رية  وق���ال  ال��ع��امل. 
للنادي  املتميزة  امل�صاركة  ه��ذه  م��ن  ال��ه��دف  اإن  الهوائية  ل��ل��دراج��ات 
اأعلى  اإىل  للو�صول  للدراجني  والفني  البدين  اجلانبني  تطوير  هو 
م�صتوى ا�صتعدادا خلو�س ال�صباقات الكربى التي ي�صارك فيها النادي 
املو�صم اجلديد. واأ�صاد باأع�صاء فريق اأبوظبي للدراجات الذين �صاركوا 
الكبري  واحلما�س  العالية  ال���روح  واأظ��ه��روا  الدولوميت  م��اراث��ون  يف 

م�صتوى  رف��ع  اأج��ل  م��ن  امل�صرف  والتمثيل  اجل��اد  العمل  يف  وال��رغ��ب��ة 
اجلاهزية الذي يوؤهلهم للمناف�صة يف ال�صباقات التي يخو�صونها فيها 

م�صتقباًل.
واأ�صاف اإن النادي متكن خالل الفرة القليلة املا�صية من ا�صتقطاب 
ال��دراج امللدويف  اأف�صل الدراجني على م�صتوى العامل هما  اثنني من 
ت�صتهدف  خطوة  يف  جو�صيف  فالدميري  والرو�صي  بلوجني  األك�صندر 
املحلية  بامل�صابقات  املناف�صة  م�صمار  خلو�س  الفريق  وتطوير  بناء 

والدولية خالل الفرة املقبلة.

ويتميز ماراثون الدولوميت مب�صار فريد من نوعه حيث يكمن حتدي 
8 جبال خمتلفة يراوح طول كل جبل ما  ال�صباق الطويل يف ت�صلق 
4230 مراً من  10 كيلومرات باإجمايل �صعود قدره  اإىل   6 بني 

بداية ال�صباق وحتى الو�صول اإىل نهايته، يف مناظر طبيعية مذهلة.
مل�صافة  ال�صري  بينها  م��ن  لالختيار  م�صافات  ث��الث  ال�صباق  وي�صم 
جبلية  ممرات   4 بني  للمرور  مرا   1780 بارتفاع  كيلومرا   55
اأو  جبال  ل�صبعة  م��را   3130 بارتفاع  كيلومرات   106 ال�صري  اأو 

ال�صري 138 كيلومرا لثمانية جبال بارتفاع 4230 مرا.

 اأبوظبي للدراجات ي�سارك يف ماراثون الدولوميت باإيطاليا

بطولة اآ�سيا القارية ملحرتيف اجلوجيت�سو 
يف دبي تنطلق اليوم

حتت�صنها مالعب »وورلد بادل اأكادميي« على مدار يومني 

ال�سيدات  تن�ش  للبادل  الن�سر  بطولة  يف  ي�ساركن  لعبة   120
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الفجر الريا�ضي

اأعلن باري�س �صان جرمان الفرن�صي 
عن �صم النجم الإ�صباين، �صريجيو 
رامو�س، مدافع وقائد ريال مدريد 
ال�صابق، لتدعيم خط دفاعه خالل 
ال�صيفية  الن��ت��ق��الت  ���ص��وق  ف���رة 

اجلارية.
ر�صمًيا  ب��ي��اًن  ج��ريم��ان  �صان  ون�صر 
التعاقد  على  ليوؤكد  موقعه،  على 
مع رامو�س، وارتداء القمي�س رقم 

.4
"ر�صمًيا،  الفرن�صي:  النادي  وكتب 
رقمه  �صريتدي  رام��و���س  �صريجيو 
التقليدي رقم 4 يف قمي�س باري�س 
���ص��ان ج��رم��ان، وع���رب ع��ن �صعادته 

باإيجاد هذا الرقم".
مع  ت�صريحات  يف  رام��و���س  واأردف 
قائاًل:  ال��ر���ص��م��ي��ة،  ال���ن���ادي  ق���ن���اة 
كثرًيا  اأق�������دره   ،4 ال���رق���م  "هذا 
عليه  ح�صلت  لأن��ن��ي  ب��اخل��راف��ات، 
رافقني  ث��م  م�صريتي،  ب��داي��ة  منذ 

طوال حياتي، ولحقني، وجلب يل 
النت�صارات.  من  والكثري  احل��ظ، 
مني  ج�����زء  ي��ع��ت��رب   4 رق�����م  الآن 

ك�صخ�س وحياتي املهنية".
وت����اب����ع رام�����و������س ع����ن ال����رق����م 4، 
ل�صرف  اإن��ه  يل،  "بالن�صبة  م�صيًفا 
هذا  ارت��������داء  م����ن  اأمت����ك����ن  اأن  يل 
الرقم يف مثل هذا الفريق اجلميل 
�صيكون  ل��ذا  ج��رم��ان.  �صان  باري�س 
ب��ال�����ص��رورة ارت�����داء رق��م��ي ه��ن��ا يف 

باري�س".
العا�صمة  اإىل  رام����و�����س  وو����ص���ل 
اأم�������س الأول  ال��ف��رن�����ص��ي��ة  ���ص��ب��اح 
للخ�صوع  عائلته،  رف��ق��ة  الأرب���ع���اء 
جرمان،  ���ص��ان  يف  ال��ط��ب��ي  للك�صف 
النادي  م���ع  ال��ع��ق��د  وب��ع��ده��ا وق����ع 

الفرن�صي.
وات��ف��ق رام���و����س م��ع ���ص��ان جرمان 
على توقيع عقد ملدة مو�صمني، بعد 
و�صوله يف �صفقة انتقال حر قادًما 

من ريال مدريد الإ�صباين.
رامو�س �صيكون اأحد اأهم الالعبني 
بوكيتينو،  م��اوري�����ص��ي��و  ك��ت��ي��ب��ة  يف 

و�صيحظى بوجود زمالئه ال�صابقني 
مثل كيلور نافا�س ودي ماريا.

اإىل  التقارير  من  العديد  واأ���ص��ارت 

يقدر  راتًبا  �صيتقا�صى  رامو�س  اأن 
املو�صمني،  يف  ي���ورو  مليون   21 ب��� 
يف  ي���ورو  مليون   10.5 ق��راب��ة  اأي 

املو�صم الواحد.
ورح��ل رام��و���س ع��ن ال��ري��ال بعدما 
التو�صل لتفاق  الطرفان يف  ف�صل 
يف  املرينغي  قائد  ا�صتمرار  ي�صهل 
ومت�صك  برنابيو،  �صانتياغو  ملعب 
ن�صبة  اأي  تخفي�س  بعدم  رام��و���س 

من راتبه.
ب���ريي���ز يرغب  ف��ل��ورن��ت��ي��ن��و  وك�����ان 
ب��امل��ئ��ة م���ن رات���ب   10 يف خ��ف�����س 
الريال  ملدافع  والتجديد  رامو�س، 
لتطبيق  واح���دة،  ع��ام  مل��دة  ال�صباق 
�صيا�صة الفرق امللكي لالعبني فوق 

ال� 30 عاًما.
جرمان  �صان  اإىل  رام��و���س  و���ص��ول 
يعترب ال�صفقة الثالثة يف املريكاتو 
احلايل بعد التعاقد مع فينالدوم، 
وك����ذل����ك اإع�������الن ���ص��ف��ق��ة اأ����ص���رف 
حكيمي، النجم املغربي الذي و�صل 
الثالثاء  ال��ف��رن�����ص��ي،  ال���ن���ادي  اإىل 

لتدعيم مركز الظهري الأمين. 

رامو�ش يحط الرحال يف باري�ش �سان جرمان.. ويك�سف �سر »الرقم 4«

منتخب  اإن  �صرلينغ،  رح��ي��م  اإجن��ل��را  م��ه��اج��م  ق���ال 
 1-2 اإىل فوز  رائعة ليقلب تاأخره  اأظهر روحاً  بالده 
ع��ل��ى ال���دمن���ارك يف ق��ب��ل ن��ه��ائ��ي ب��ط��ول��ة اأوروب�����ا لكرة 
اأن تركيز  ع��ل��ى  و���ص��دد  الأرب���ع���اء،  الأول  اأم�����س  ال��ق��دم 
النهائي  اإيطاليا يف  �صد  املواجهة  على  اأ�صبح  الفريق 

يوم الأحد.
ال�صوط  يف  للدمنارك  التقدم  دام�صغارد  ميكل  ومنح 
اأكمل  ك���ني  ه����اري  اأن  غ���ري  ومي��ب��ل��ي،  ب��اإ���ص��ت��اد  الأول 
النتفا�صة عندما تابع ركلة اجلزاء التي �صددها ومت 
اإنقاذها يف الوقت الإ�صايف لري�صل اإجنلرا اإىل نهائي 

بطولة اأوروبا للمرة الأوىل يف تاريخها.
ا�صتخراج  اأداء رائعاً، كان علينا  "كان  وقال �صرلينغ: 
اأق�صى ما لدينا، فقد كانت املرة الأوىل التي تهتز فيها 
جاأ�صنا  رب��اط��ة  ا�صتجمعنا  لكننا  البطولة  يف  �صباكنا 

واأظهرنا روحاً رائعة لنفوز باملباراة".
واأ�صاف: "كان علينا التحلي بال�صرب، كنا نعلم بالقوة 
اأنها م�صاألة وقت  الفريق  وال�صرعة وال�صرا�صة يف هذا 

ركلة اجلزاء  نتفوق وح�صلنا على  اأن  قبل 
يف النهاية".

اأخ��رى يف  "اإنها خطوة  وتابع: 
ال�صحيح، مبجرد  الجت��اه 
امللعب  م����ن  خ���رج���ن���ا  اأن 

ان��ت��ه��ى الأم�����ر ون���رك���ز على 
نهاية الأ�صبوع، خطوة بخطوة 

هذا ما نفعله".
مثرية  اجل��������زاء  رك����ل����ة  وك����ان����ت 

للجدل بعد خطاأ ل�صالح 

اأن  يعتقد  �صيتي  مان�ص�صر  م��ه��اج��م  ل��ك��ن  �صرلينغ 
احلكم اتخذ القرار ال�صحيح.

اليمنى  "دخلت منطقة اجل��زاء، وو�صع قدمه  وتابع: 
ومل�س �صاقي لذا كانت ركلة جزاء".

هوت�صبري  توتنهام  مهاجم  ليجعل  ك��ني  ه��دف  وج��اء 
يت�صاوى مع غاري لينيكر يف �صدارة هدايف اإجنلرا يف 

بطولة كربى بع�صرة اأهداف لكل منهما.
وقال كني: "هذا ل ي�صدق، يا لها من مباراة والف�صل 
للدمنارك، قدمنا كل ما لدينا وحققنا ما اأردناه عندما 
وبلغنا  للغاية،  جيداً  ك��ان  فعلنا  رد  مهماً،  الأم��ر  ك��ان 
النهائي على اأر�صنا، يا له من �صعور". واأ�صاف: "نعلم 
قدمنا  فقد  اإيطاليا  �صد  �صعبة  م��ب��اراة  �صتكون  اأنها 
اأخ���رى على  واح���دة  م��ب��اراة  الآن،  رائ��ع��ة حتى  بطولة 
اأر�صها ول نطيق النتظار". وكان لدى ديكالن راي�س 
لعب و�صط اإجنلرا ما يدعو لالحتفال بعد املباراة. 
الإذاعة الربيطانية )بي.بي.�صي(:  راي�س هيئة  واأبلغ 
جماهرينا، م�صاهدة ردود  اأجل  من  ذلك  فعل  "اأردت 
بينهم  الوجود  اأمتنى  كنت  اأي�صاً،  م�صجع  فاأنا  الفعل 
لكننا مل نفز ب�صيء بعد، اإيطاليا فريق كبري 

لكننا جاهزون".
اأثناء  ب��ط��ف��ل��ة  رزق  "�صقيقي  وت����اب����ع: 
اإنه يبكي، فقد  الثاين،  الهدف  ت�صجيل 
يف  ا�صتثنائية  ليلة  اإنها  بطفلة،  ُرزق 

املجمل".

�سرتلينغ: احلكم اتخذ القرار ال�سحيح

ال��ق��اري عندما  املجد  واق��رب��ت من  لعنتها  اإنكلرا  ط��ردت 
بلغت املباراة النهائية لكاأ�س اأوروبا للمرة الأوىل يف تاريخها 
اإيطاليا  "اأكرب اختبار حقيقي" لها �صد  اأمام  حيث �صتكون 
بح�صب مدربها غاريث �صاوثغيت، وذلك على ح�صاب منتخب 
م�صتقبله  اأن  على  هيوملاند  كا�صرب  م��درب��ه  �صدد  دمن��ارك��ي 

يزخر باآمال واعدة.
فكت اإنكلرا النح�س الذي لزمها يف الكاأ�س القارية وحجزت 
بطاقتها اإىل املباراة النهائية للمرة الأوىل يف بطولة كبرية 
منذ 55 عاما بفوزها الأربعاء على "وميبلي" بنتيجة 1-2 

بعد التمديد.
وباتت اأمامها عقبة واحدة فقط متمثلة باملنتخب الإيطايل 

من اأجل تر�صيع �صجلها بلقب ثان بعد 
اأول يف كاأ�س العامل عام 1966 

على ح�صاب اأملانيا الغربية.
التي  الأوىل  امل��������رة  ه�����ي 
مباراة  اإنكلرا  فيها  تبلغ 
كبرية  ل��ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي��ة 

على   1966 ع������ام  م���ن���ذ 
اأر�صها، وتفادت بالتايل تكرار 
للعر�س  ا�صت�صافتها  �صيناريو 

عندما   1996 ع����ام  ال���ق���اري 
بركالت  اأملانيا  يد  على  خرجت 

الرجيح.

ال��ن��ه��ائ��ي �صيكون  اأن  ���ص��اوث��غ��ي��ت  الإن��ك��ل��ي��ز  م����درب  واع��ت��رب 
لعبيه  داعيا  اإنكلرا("،  تتخيله  اأن  )ميكن  اختبار  "اأكرب 
الآن.  حتى  الأق��وى  اإيطاليا،  �صد  اف�صل  اأداء  "تقدمي  اإىل 

�صيتعني علينا اإيجاد احللول".
واأ�صاف "كان اأداء اإيطاليا اأف�صل. اإنه منتخب يقدم م�صتوى 
عالًيا حًقا منذ عامني حتى الآن. تابعناهم وراقبناهم جيًدا. 
اإنهم فريق يلعب بالكثري من الطاقة والأناقة، ومن ال�صعب 
الت�صجيل �صدهم. اإنهم ي�صتحقون اأن يكونوا يف النهائي بعد 

اإق�صائهم منتخبني كبريين هما بلجيكا واإ�صبانيا".
وتابع "بالن�صبة لنا، هذا هو اأكرب اختبار ميكن اأن نتخيله، 
لنا  عظيمة  فر�صة  و�صتكون  جيًدا  ن�صتعد  اأن  علينا  ولكن 

ملواجهتهم".
العمل  "الفخر بالالعبني. كان  واأع��رب �صاوثغيت عن 
تعاونهم، ودعم  رائعا، بف�صل  الالعبني  مع هوؤلء 
الأ�صا�صية،  الت�صكيلة  يف  لي�صوا  اللذين  زمالئهم 

ي�صتحقون ما يحدث".
"نعرف حجم املهمة. ولكن يا لها  واأردف قائال 
من حلظة رائعة بالن�صبة لنا. دعونا ن�صتمتع هذه 

الليلة، ثم نفكر بعد ذلك يف املباراة النهائية".
ومل تخ�صر اإيطاليا يف مبارياتها ال�33 الأخرية، 
لكن اإنكلرا �صتكون م�صاندة بالغالبية العظمى 
من ال�60 األف متفرج الذين �صيكونون حا�صرين 
وهو  النهائية،  امل��ب��اراة  يف  الأح���د  وميبلي  مبلعب 
عامل قال �صاوثغيت كان حا�صما يف ك�صر مقاومة 

الدمنارك العنيدة.
الكبرية  امل���ي���زة  "كانت  وق����ال 
ال���دمن���ارك وجود  ���ص��د 

امل���ب���اراة حيث  ال�صعبة م��ن  ال��ل��ح��ظ��ات  ت��ل��ك  ج��م��اه��رين��ا يف 
اأج��واء ملعب  اأ�صمع  اأن نقاتل ومن�صي قدما. مل  كان علينا 

وميبلي مثل هذا من اأي وقت م�صى. اإنه مميز".
كاين  ه��اري  توتنهام  مهاجم  اإنكلرا  قائد  ق��ال  جهته،  من 
اإنه  الأول،  الإ���ص��ايف  ال�صوط  يف  التاأهل  ه��دف  �صجل  ال��ذي 
جهدا  بذلنا  الأخ��رى،  النت�صارات  عن  خمتلف  "انت�صار 
يا لها من فر�صة  املهمة.  اأجنزنا  اأج��ل حتقيقه.  كبريا من 
لكننا  �صن�صتمتع  اأوروب���ا!  كا�س  يف  نهائية  مباراة  اأول  للعب 
يوم  اأجل  البدنية من  لياقتنا  ا�صتعادة  ب�صرعة على  �صرنكز 

الأحد وا�صتغالل الفر�صة".
�صيكون  خا�صة.  حلظة  النهائية  امل��ب��اراة  "�صتكون  واأ���ص��اف 
هناك فائز وخا�صر، لكن يتعني علينا بذل كل ما يف و�صعنا 

حتى نكون اأبطال".
اأمله  ال���دمن���ارك ه��ي��ومل��ان��د خيبة  اأب����دى م���درب  امل��ق��اب��ل،  يف 
لتوقف مغامرة منتخب بالده يف دور الأربعة وتبخر حلمه 
يف تكرار اإجناز عام 1992 عندما دعي يف اللحظة الأخرية 

للم�صاركة يف الكا�س القارية وتوج بلقبها.
زميلي غاريث  اأهنئ  اأن  اأود  ب��دء،  ذي  "بادئ  وق��ال هيوملاند 
)���ص��اوث��غ��ي��ت( ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ع��م��ل��ه، خ��ا���ص��ة م���ع الالعبني 
املباراة  وبلوغه  التي غر�صها يف فريقه  القيم  ال�صباب، على 

النهائية".
اأن  ج��دا  ال�صعب  وم��ن  كبرية  اأم��ل  بخيبة  "ن�صعر  واأ���ص��اف 
اأحتدث عن الأمر الآن. رمبا �صيكون الأمر اأ�صهل يف غ�صون 

اأيام قليلة. كنا قريبني جدا من النهائي".
مل  اأن�����ه  الإع������الم  و���ص��ائ��ل  يف  "قراأت  وت���اب���ع 
لذا  اإن��ك��ل��را،  ل�صالح  ج��زاء  ركلة  هناك  تكن 
يف  اأمل"  بخيبة  اأ�صعر  يزعجني،  �صيء  فهي 
اقتن�صها رحيم  التي  ركلة اجلزاء  اإىل  اإ�صارة 
�صرلينغ يف الدقيقة قبل الأخرية من ال�صوط 
الإ�صايف الأول و�صجل منها كاين هدف الفوز. 
اأنا  "ل اأجد الكلمات لأقول كم  واأردف قائال 
لقد  والالعبني،  الفني  اجلهاز  بهذا  معجب 
لعبان  لدينا  امل�صاعب،  من  بالعديد  مررنا 
اأن���ق���ذا زم��ي��ل��ه��م��ا )ك��ري�����ص��ت��ي��ان اإري��ك�����ص��ن الذي 
املباراة الأوىل(، لعبنا  اأ�صيب بنوبة قلبية خالل 
اأن��ا ممنت للدمنارك، كنا بحاجة  ق��دم جيدة،  ك��رة 
الكثري  تلقينا  لقد  التعاطف،  ه��ذا  ال��دع��م،  ه��ذا  اإىل 
من الدعم وكان رائًعا. م�صتقبلنا مليء بالأمل، هوؤلء 
الرجال مذهلون وميكن لالأمة باأكملها اأن تفخر بهم. 
اإنهم فريق رائ��ع، قاموا بعمل رائ��ع، وح�صلوا على احرام 
الإ�صباين  بر�صلونة  مهاجم  ق��ال  جهته،  من  باأكمله".  بلد 
لكننا  الإق�����ص��اء،  ه��ذا  نه�صم  اأن  "علينا  برايثويت  م��ارت��ن 
اأمل  بخيبة  ن�صعر  ولكننا  ف��خ��ورون  نحن  بالطبع.  �صنعود 
ا لأننا نعتقد اأنه كان باإمكاننا الذهاب اإىل اأبعد  كبرية اأي�صً
اأكر  الأم���ر  جتعل  بها  خ�صرنا  ال��ت��ي  الطريقة  ذل���ك.  م��ن 
�صعوبة. يتعني علي النتباه ملا اأقوله )ب�صاأن ركلة اجلزاء(، 
رائعة  جمموعة  لدينا   .100% اأم��ل  بخيبة  ن�صعر  لكننا 

وميكننا بالتاأكيد القيام باأ�صياء رائعة يف امل�صتقبل".

م�صتقبل الدمنارك مليء بالأمل 

اإنكلرتا تطرد لعنتها وتقرتب من املجد القاري 

ال�سماح بدخول 
اإيطايل  م�سجع   1000

اإىل لندن 
اأعلن الحتاد الإيطايل لكرةالقدم، عن ال�صماح ب�صفر األف م�صجع من 
اإيطاليا اإىل لندن حل�صور املباراة النهائية لكاأ�س الأمم الأوروبية لكرة 
القدم واملقرر لها يوم الأحد املقبل، مع اإعفائهم من اخل�صوع لقواعد 

احلجر ال�صحي املطبقة يف بريطانيا.
وميكن للجماهري اأن تاأتي يف رحالت طريان خا�صة من ميالن اأو روما، 
كما يجب عليهم مراعاة قواعد ال�صالمة ال�صارمة وميكنهم ق�صاء 12 

�صاعة فقط يف العا�صمة الإجنليزية.
عن  الك�صف  لفحو�س  اخل�صوع  اأي�صا  اجلماهري  على  يتعني  و���ص��وف 
يخ�صعوا  اأن  على  اإجن��ل��را،  مغادرتهم  قبل  كورونا  بفريو�س  الإ�صابة 

للحجر ال�صحي ملدة خم�صة اأيام عند عودتهم اإىل اإيطاليا.
كانت اجلماهري الإيطالية املقيمة يف اململكة املتحدة واإيرلندا، هي فقط 
اإ�صبانيا،  اأمام  اأم�س  كان مبقدورها ح�صور مباراة منتخب بالدها  من 

والتي فاز بها الفريق بركالت الرجيح.
اأمام  النهائية  املباراة  يف  لإيطاليا  مماثلة  تذكرة   6500 ومت توفري 

الفائز من الدمنارك اأو اإجنلرا.

 55 نهائية يف  اأول مباراة  بلوغ  املديح لفريقه بعد  �صاوثغيت  كال غاريث 
بطولة  نهائي  هائلة" يف  "عقبة  �صتكون  اإيطاليا  اأن  من  ح��ذر  لكنه  عاماً 

اأوروبا لكرة القدم يوم الأحد املقبل.
وبقي �صاوثغيت ولعبو اإجنلرا على اأر�س امللعب لالحتفال مع اجلماهري 

قبل اأن يقرر اإيقاف الحتفالت يف الوقت احلايل.
علينا  منها،  ج���زءاً  وكنت  امللعب  اأر����س  على  فو�صى  هناك  "كانت  وق���ال: 
للتغلب  هائلة  عقبة  هناك  لكن  النهائي  بلغنا  اأن��ن��ا  بحقيقة  ال�صتمتاع 

عليها".

اإن��ه��ا تقدم  اآخ��ر ع��ام��ني،  "اإيطاليا فريق ق��وي، فكرت يف ذل��ك يف  وت��اب��ع: 
اأداء مذهاًل ومتلك مقاتلني يف الدفاع مروا بكل �صيء، اإنها مباراة رائعة 

واأتطلع اإليها".
واأ�صاف: "�صن�صتعيد تركيزنا ون�صتعد بال�صكل املنا�صب، علينا التعايف فقد 
تطلب الأمر الكثري من املجهود البدين والذهني، اإيطاليا تعر�صت لذلك 

لكنها متلك يوماً اإ�صافياً للتعايف".
2-1 يف الوقت الإ�صايف بعد التاأخر عند  وح�صم هاري كني فوز اإجنلرا 

مرور ن�صف �صاعة وهو الهدف الأول يف �صباك املنتخب يف البطولة.

لنكون  رائعة  منا�صبة  اإنها  بالالعبني،  ج��داً  فخور  "اأنا  �صاوثغيت:  وق��ال 
جزءاً منها، اجلماهري كانت مذهلة طيلة الوقت، كنا نعلم اأنها لن تكون 
مباراة �صهلة، قلنا لالعبني اإنه يجب اأن نظهر مرونة والعودة بعد التاأخر 

وهذا ما فعلناه".
لبالدنا،  ذكريات  كتابة  نريد  للذكرى،  مباريات  ثالث  "خ�صنا  واأ�صاف: 
ال�صبان يعتقدون اأنها دائماً بهذه ال�صعادة، اأبلغت )بوكايو( �صاكا و)جود( 

بيلينغهام اأنها لي�صت كذلك دائماً".
اأمام  اأه��در ركلة الرجيح الأخ��رية لإجنلرا يف اخل�صارة  وكان �صاوثغيت 

اأملانيا يف بطولة اأوروبا 1996 وقبل ثالث �صنوات ودع كاأ�س العامل كمدرب 
لكنه كان �صعيداً بقطع خطوة لالأمام.

واأ�صاف: "عانينا يف مو�صكو يف ليلة مثل هذه لكننا جنحنا هذه املرة، �صعرت 
اأننا �صن�صل اإىل ما نريده لكني كنت اأعلم اأنها معركة خمتلفة، الدمنارك 

ل حت�صل على التقدير املنا�صب وت�صببت لنا يف العديد من امل�صاكل".
قبل  دور  لعبور  انتظرناها  التي  الفرة  تنتظر مثل هذه  "عندما  وتابع: 
نهائي وبالنظر اإىل نق�س اخلربة الدولية لبع�س الالعبني فالفريق قام 

بعمل مذهل".

�ساوثغيت: كنت اأنتظر مواجهة اإيطاليا منذ عامني



اأ�سيب مبتازمة جعلته يتحدث الإجنليزية فقط
الطويل مع  امل��اراث��ون  ه��ذا  اأن تخو�س  النيل، تتوقع  ن��دى  مل تكن 
طفلها بيرب�س عبد اهلل، وهي وحيدة جتوب العامل بحثا عن العالج 
بات  اأن  بعد  خا�صة  ال��وح��ي��د،  ابنها  حل��ال��ة  املنا�صب  والت�صخي�س 
بيرب�س، البالغ من العمر 16 عاما، ل ي�صتطيع النطق �صوى باللغة 
الإجنليزية بعد معاناته من متالزمة اأ�صربغر )اإحدى ا�صطرابات 
التوحد(. تقول ندى والدة بيرب�صن اإن ابنها مل يولد بهذه الإعاقة 
لكن ما جرى له هو اإ�صابته بفريو�صات ت�صببت مب�صاكل يف الدوائر 
يف  الع�صبية  النواقل  بع�س  عطل  ال��ذي  الأم��ر  بالدماغ،  الع�صبية 
بلوغه  حتى  طبيعيا  طفال  ك��ان  اأن��ه  اإىل  م�صرية  عملها،  عن  راأ���ص��ه 
ال�صهر التا�صع من عمره، قبل اأن تكت�صف اإ�صابته مبر�س الكوا�صاكي 
لالأطفال  التاجية  ال�صرايني  يف  اللتهاب  ي�صبب  )مر�س  الغام�س 
اللمفية(،  الغدد  ي�صيب  قد  كما  ب��ال��دم،  القلب  ع�صلة  مت��دُّ  والتي 
تقيم  كانت  لأن��ه��ا  ابنها  ع��الج  يف  �صعوبة  وج��دت  اأن��ه��ا  اإىل  م�صرية 
بالإمارات العربية املتحدة وهذا النوع من الأمرا�س مل يكن منت�صرا 
الأج�صام  با�صتخدام  بيرب�س  معاجلة  "بداأنا  ن��دى:  وتتابع  هناك. 
اأنه حني بداأ  امل�صادة وب��داأ ي�صعر بتح�صن يف �صحته، لكننا فوجئنا 
مرحلة امل�صي كان مي�صي يف دوائر ول ي�صعر باخلطر اأو اخلوف من 
اأنه اأ�صيب ب�صيء يف الدوائر الكيميائية امل�صوؤولة  اأي �صيء، وعلمنا 
كل  نا�صية  يف  توجد  والتي  والركيز  القلق  باخلوف  ال�صعور  عن 

اإن�صان، التي تعد مركز اتخاذ القرار يف اجل�صم".

اكت�ساف ثالث اأكرب ما�سة يف العامل  
اكُت�ِصفت يف بوت�صوانا يف حزيران/يونيو الفائت ما�صة خام �صخمة 
ذات انعكا�صات ف�صية باتت ثالث اأكرب اأحجار املا�س يف العامل، وفق 
ما اأفادت �صركة "لوكارا" الكندية. ويعود اكت�صاف احلجر الكرمي 
12 حزيران/يونيو، متقدماً  اإىل  1174 قرياطاً  الذي يبلغ وزنه 
على ما�صة اأخرى عرت عليها يف الأول من حزيران/يونيو يف البلد 
�صركة تعدين اأخرى. وو�صفت املديرة العام ل�صركة "لوكارا" ن�صيم 
ولبوت�صوانا  لل�صركة  تاريخي  "اكت�صاف  باأنه  احلجر  هذا  له��ري 
اأي�صاً". وقالت باعتزاز لوكالة فران�س بر�س خالل عر�صها املا�صة 
اأمام احلكومة يف غابورون اإن "هذه املا�صة حتتل املركز الثالث يف 
ال�صدارة  الكت�صاف موقع  هذا  ويعزز  الكبرية".  الأحجار  ترتيب 
الذي حتتله بوت�صوانا عاملياً يف ما يتعلق باأكرب الأحجار ، اإذ يرفع 

ر�صيدها من اأكرب املا�صات يف العامل اإىل �صتة.
الرائعة"  "اللحظة  بهذه  ما�صي�صي  موكويت�صي  الرئي�س  واأ���ص��اد 

مبدياً ارتياحه اإىل زيادة وترية اكت�صافات املا�س يف بلده.

ملاذا يحب الرجال اللحوم اأكرث من الن�ساء؟
البقر  ت��ن��اول حل���وم  ي��ح��ب��ون  ال���رج���ال  اأن  درا����ص���ة ح��دي��ث��ة  ك�صفت 
من  مب��زي��د  ي�صعرون  جتعلهم  لأن��ه��ا  الن�صاء  م��ن  اأك���ر  وال��دج��اج 

والذكورة". "الرجولة 
"ديلي ميل" الربيطانية، فاإن الرجال  وح�صب ما ذكرت �صحيفة 
يحبون تناول اللحوم اأكر من الن�صاء لأنهم ي�صعرون اأنها ت�صاهم 

يف "تفعيل وتاأكيد هويتهم الذكورية".
وق���د ق���ام ب��اح��ث��ون م���ن ج��ام��ع��ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا يف ل��و���س اأجنلو�س 
اآراء اأكر من 1700 من البالغني الأمريكيني ملعرفة  با�صتطالع 
من  اأك��ر  للحوم  الرجال  ع�صق  ب�صاأن  النمطية،  ال�صورة  حقيقة 

الن�صاء.
ووجد الباحثون اأنه - على عك�س الن�صاء - كلما �صعر الرجال باأنهم 
كمية  زادت  للذكورة"،  التقليدية  "املفاهيم  اتباع  اإىل  م�صطرون 

حلوم البقر والدجاج التي مييلون اإىل تناولها. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تقنية التعرف على الوجه ملنع ال�سغار من األعاب الفيديو ليًا 
تبداأ �صركة "تن�صنت" ال�صينية العمالقة لألعاب الفيديو التي �صبق اأن حظرت على الأطفال اللعب لياًل باعتماد 

ر من التحايل على هذا احلظر. تقنية التعرف على الوجه ملنع الق�صّ
ومتنع الت�صريعات املرعية الإجراء يف ال�صني ر�صمياً من تقل اأعمارهم عن 18 عاماً من ا�صتخدام األعاب الفيديو عرب 
الإنرنت بني ال�صاعة العا�صرة م�صاًء والثامنة �صباحاً، وهو اإجراء يهدف اإىل احلّد من الإدمان وم�صاكل النظر لدى 
ال�صغار. وا�صتحدثت "تن�صنت" لهذا الغر�س نظام ت�صجيل لالأ�صماء مع التحقق من العمر. لكن اأولداً ومراهقني 

كانوا ي�صتخدمون ح�صابات اأن�صاأها الكبار للتحايل على احلظر.
ويف �صوء هذا الواقع، قررت ال�صركة تعزيز نظامها، بحيث بات على اأي �صخ�س يلعب بعد العا�صرة م�صاًء بح�صاب 
لأحد البالغني اأن يخ�صع لختبار التعرف على الوجه. ويف ر�صالة تو�صيحية ُن�صرت الثالثاء على �صبكة التوا�صل 
الجتماعي "وي ت�صات"، توجهت ال�صركة اإىل ال�صغار بالن�صيحة الآتية: "�صعوا هواتفكم بعيداً واخلدوا اإىل النوم". 
و�صيكون التعرف على الوجه اإلزامياً اي�صاً من اليوم ف�صاعداً لتغيري اإعدادات نظام "التحكم الأبوي" الذي كان يف 

اإمكان للوالدين اأ�صاًل تن�صيطه للحد من وقت لعب اأطفالهم.
"تن�صنت" يف حزيران/يونيو، واتهمتها بجعل  وكانت منظمة �صينية حلماية الأطفال رفعت دعوى ق�صائية على 

القا�صرين "مدمنني" وبعدم التحقق بجدية من عمر امل�صتخدمني ووقت اللعب.

اجلمعة   9  يوليو    2021  م   -    العـدد   13287  
Friday    9   July   2021   -  Issue No   13287

التعب املتوا�سل غري املربر... عامة على الإ�سابة بال�سرطان
 )Chronic fatigue syndrome( ت�صبب متالزمة التعب املزمن
بالتعب والإره��اق ب�صكل م�صتمر لدرجة متنع املري�س من القيام  اإح�صا�صاً 
م��ا ت��رج��ع اإىل الإ���ص��اب��ة مب��ر���س �صابق  ال��ع��ادي��ة. وغ��ال��ب��اً  ب��امل��ه��ام اليومية 
زابينه هريت�صيج  الأملانية  الأع�صاب  واأو�صحت طبيبة  كال�صرطان.  خطري 
املزمن عبارة عن ردة فعل للج�صم على جمموعة من  التعب  اأن متالزمة 
التعب،  هو  املر�صي  التعب  اأن  اإىل  م�صرية  واجل�صدية،  العاطفية  العوامل 
احلياة  من��ط  مثل  امل��ع��ت��ادة  ال��ت��ع��ايف  ا�صراتيجيات  على  ي�صتع�صي  ال���ذي 

ال�صحي والنوم املريح وفرات الراحة املنا�صبة.
واأ�صافت هريت�صيج اأن املري�س يعاين من �صعور دائم بالإرهاق حتى اأن املهام 
اليومية توؤدي اإىل الإرهاق ال�صريع. ويتعذر على املري�س تلبية املتطلبات 
على مدى فرة زمنية طويلة، وميكن اأن يكون ذلك اأي�صاً ترفيهاً اأو اأعماًل 

منزلية اأو اأن�صطة ريا�صية خفيفة.
وخالل هذه العمليات تتناق�س القوة ب�صرعة. وب�صكل عام، ينخف�س الأداء 
والبدنية  العقلية  الأن�صطة  ت���وؤدي  كما  ك��ب��ري،  ب�صكل  اليومية  احل��ي��اة  يف 
الروتينية اإىل "اإجهاد غري مربر". ومن الأعرا�س اأي�صاً اآلم يف الع�صالت، 

واأحياناً الكتئاب.
ومن جانبها اأو�صحت طبيبة الأع�صاب الأملانية زابينه كولر اأن ال�صبب يف 
ذلك يرجع عادة اإىل الإ�صابة باأمرا�س خطرية �صابقة مثل الت�صلب املتعدد 
وال�صرطان؛ حيث يتعني على املر�صى التعايف من العالج الطويل واملنهك.

درا�سة تفجر مفاجاأة مدوية ب�ساأن الثقوب ال�سوداء
العنقود  يف  ال�����ص��وداء  ال��ث��ق��وب  م��ن  كبري  ع��دد  وج���ود  الفلك  علماء  ك�صف 
الثالثاء  ن�صرت  درا�صة  بح�صب   ،"5 "بالومار  نوعه،  الفريد من  النجمي 
بدورية "نيت�صر اأ�صرونومي". ويعد التجمع النجمي "بالومار 5" فريد 
هالة  يف  ت�صبح  رقة" التي  "الأكر  التجمعات  من  واح��د  لأن��ه  نوعه،  من 
�صوئية،  �صنوات  ب�صع  النجوم  بني  امل�صافة  متو�صط  يبلغ  حيث  جمرتنا، 
مقارنة بامل�صافة من ال�صم�س اإىل اأقرب جنم، كما اأن له تيار جنمي مرتبط 
ال�صماء. وك�صف فريق دويل من علماء  20 درج��ة عرب  اأك��ر من  به ميتد 
ل�  املميزة  ال�صمات  هذه  بر�صلونة  جامعة  بقيادة  الفلكية  والفيزياء  الفلك 
5"، وهي على الأرجح نتيجة لعدد كبري من الثقوب ال�صوداء، قد  "بالومار 
يتجاوز 100 ثقب اأ�صود يف مركز الكتلة. الربوفي�صور مارك جيلي�س، من 
معهد علوم الكون بجامعة بر�صلونة واملوؤلف الرئي�صي للورقة يقول: "عدد 
العنقود،  النجوم يف  ع��دد  تقريبا من  م��رات  بثالث  اأك��رب  ال�صوداء  الثقوب 
تتكون من  للعنقود  الكلية  الكتلة  باملئة من   20 من  اأك��ر  اأن  يعني  وه��ذا 
ثقوب �صوداء، تبلغ كتلة كل منها حوايل 20 �صعف كتلة ال�صم�س". وي�صيف 
"ت�صكلت هذه الثقوب ال�صوداء يف انفجارات �صوبرنوفا يف نهاية حياة النجوم 

ال�صخمة، عندما كانت الكتلة ل تزال �صغرية جدا".

جودي فو�سرت تثري 
اجلدل يف مهرجان كان

الأمريكية   واملنتجة  املمثلة  األقت 
جودي فو�صر ، كلمة بعد تكرميها 
ال�صينمائي  "كان"  م��ه��رج��ان  يف 
2021 باللغة الفرن�صية دون لكنة 
اأثار ده�صة واجلدل  اأمريكية، مما 
وقالت:"معظمنا  احل�����ص��ور،  ب��ني 
عا�س ل�صنة كاملة يف منزله ب�صبب 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وال��ب��ع�����س واجه 
والقلق واخل��وف، وها نحن  الآلم 

جنتمع اليوم".
الأم���ريك���ي �صبايك  امل��خ��رج  وع��ل��ق 
احلكم  جل���ن���ة  ت����راأ�����س  ال������ذي  يل، 
اأن  اأق���ول���ه ق��ب��ل  "لدي م��ا  ق���ائ���اًل: 
الفرن�صية  اأتكلم  اأن  اأرغب  اأجل�س: 

مثل جودي فو�صر".
جودي تتقن الفرن�صية لأنها تابعت 
يف  الفرن�صي  اللي�صيه  يف  درو���ص��ه��ا 
�صهادة  نالت  حيث  اأجنلو�س  لو�س 

البكالوريا الفرن�صية.
يف  ع�صر  الرابعة  عمر  يف  و�صاركت 
اأن  فو�صر  وت��ق��ول  فرن�صي.  فيلم 
اإتقان اللغة الفرن�صية بّدل حياتها 
لأنها متكنت من الغو�س يف ثقافة 

خمتلفة.

هكذا �سيبدو املنزل 
الذكي يف عام 2035

وجبات  ت��اأك��ل  اأن  للعائالت  ميكن 
م�������ص���م���م���ة ب����وا�����ص����ط����ة ال�����ذك�����اء 
الروبوتات  وت��وظ��ف  ال�صطناعي 
والرتيب  الغ�صيل  باأعمال  للقيام 
يف املنازل املطبوعة ثالثية الأبعاد 
وفًقا  ف��ق��ط،  ع��اًم��ا   15 غ�صون  يف 
وتبحث  جديد.  بريطاين  لتقرير 
الطاقة  ح�����ول  ج����دي����دة  درا������ص�����ة 
�صتغري  كيف  امل�صتقبل  يف  الذكية 
لتحقيق  ���ص��ع��ي��ن��ا  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
امل��زي��د م��ن ال���ص��ت��دام��ة يف حياتنا 
وميكن   ،2035 ع����ام  يف  امل��ن��زل��ي��ة 
ال�صطناعي  ال����ذك����اء  مل�����ص��اع��دي 
ت���وج���ي���ه ط�����ائ�����رات الأم�������ن ب����دون 
املوؤمتتة  مم��ت��ل��ك��ات��ن��ا  ح����ول  ط��ي��ار 
م�صكالت  يف  والتحقيق  بالكامل، 
امل��ت�����ص��ل��ل��ني والأج����ه����زة التي  م��ث��ل 
ينبغي،  مم��ا  اأك��رب  طاقة  ت�صتخدم 
م�صكلة.  وج�����ود  اإىل  ي�����ص��ري  مم���ا 
املائية  ال��زراع��ة  حدائق  و�صتحظى 
با�صتخدام  وذل��ك  ك��ب��رية،  ب�صعبية 
الإعدادات املمّكنة للعدادات الذكية 
ل��ل��ت��ح��ك��م يف ا����ص���ت���خ���دام احل�����رارة 
املثالية  البيئة  ل��ت��وف��ري  وال��ط��اق��ة 
ولن  والنباتات.  الأع�صاب  لزراعة 
املعطلة،  ب��ال�����ص��ل��ع  الأ����ص���ر  تن�صغل 
الطاقة  بيانات  اأمن��اط  تتنباأ  حيث 
ف�صل  بوقت  الذكية  ال��ع��دادات  من 
و�صتتمكن  والثالجات.  الغ�صالت 
العائالت من تركيب األواح �صم�صية 
الكتلة احليوية  جديدة وحمولت 
على  البطاريات  تخزين  ووح��دات 
مم��ت��ل��ك��ات��ه��م، مم����ا مي��ك��ن��ه��م من 
الكهرباء  م���ن  ي��ك��ف��ي  م���ا  ت��ول��ي��د 
لتلبية جميع احتياجاتهم املنزلية 

وحتى بيعها جلريانهم.

مايكرو�سوفت نبهت اإىل 
خلل يف نظام ويندوز

حذرت �صركة "مايكرو�صوفت" الأمريكية من اأن 
قرا�صنة كمبيوتر قد يحاولون الإف��ادة من خلل 
ب�"ويندوز"  تعمل  التي  الأجهزة  ت�صغيل  نظام  يف 
ت�صمية  عليه  اأطلقت  ت�صحيح  بتثبيت  واأو���ص��ت 
التكنولوجيا  �صركة  ونبهت  نايتمري".  "برينت 
العمالقة يف من�صور على موقعها م�صاء الثالثاء 
على  ال�صيطرة  ي�صتطيعون  ال��ق��را���ص��ن��ة  اأن  م��ن 
واأو�صحت  حماولتهم.  يف  جنحوا  اإذا  الكمبيوتر 
الذي  املت�صلل  اإم��ك��ان  "يف  اأن  "مايكرو�صوفت" 
تعليمات  ينفذ  اأن  اخل��ل��ل  م��ن  الإف����ادة  يف  ينجح 
على  ق��درت��ه  بف�صل  ع�صوائية  )ك����ودات(  ب��رجم��ة 
ذلك  "بعد  باإمكانه  اأن  وا�صافت  النظام".  ول��وج 
تثبيت الربامج، اأو عر�س البيانات اأو تعديلها اأو 
حموها، اأو اإن�صاء ح�صابات جديدة تتمتع بحقوق 
م�صتخدمي  املجموعة  ودع��ت  كاملة".  م�صتخدم 
"ويندوز" اإىل تثبيت هذا الت�صحيح على الفور ، 
اإذ اأن كل اإ�صدارات نظام الت�صغيل معر�صة للخطر 
ولكن ل تتمتع كلها بعد بتحديث الأمان املالئم.

اأحرقاه حيا حتى املوت
امل�صرية  العا�صمة  �صمال  ال�صيخ  كفر  حمافظة  �صهدت 
ب�صكب  �صقيقان  خاللها  قام  "مروعة"،  واقعة  القاهرة، 
املوت،  حتى  حيا  واأحرقاه  �صديقهما  وال��د  على  البنزين 

انتقاما من جنله بعد خالف ن�صب بينهم.
وقال م�صدر اأمني ملوقع "�صكاي نيوز عربية" اإن خالف 
وق����ع ب���ني اأح����د الأ���ص��خ��ا���س و���ص��دي��ق��ي��ه ب���اإح���دى قرى 
مالية  بتعامالت  تتعلق  لأ���ص��ب��اب  ال�صيخ  كفر  حمافظة 
�صديقهما  مل��ن��زل  ذه��ب��ا  ال�صقيقني  اأن  واأ����ص���اف  بينهم. 
ووجدا  ي��ج��داه  ف��ل��م  ب���امل���ال،  وم��ط��ال��ب��ت��ه  م��ع��ه  للت�صاجر 
ب�صكب  خاللها  ال�صقيقان  ق��ام  م�صاجرة  ون�صبت  وال���ده 
البنزين على والد �صديقهما واأ�صعال فيه النريان حتى 
فارق احلياة. واألقت اأجهزة الأمن القب�س على املتهمني 
وتبني اأن لهما �صوابق جنائية، واعرفا باجلرمية ومتت 

اإحالتهما اإىل النيابة العامة للتحقيق.
اتخاذ  �صيتم  اإن��ه  الأمني  امل�صدر  ق��ال  ال�صياق  نف�س  ويف   
الإجراءات القانونية �صد جنل ال�صخ�س املحرق، ب�صبب 
ن�صره فيديو على مواقع التوا�صل الجتماعي ك�صف فيه 

تفا�صيل غري دقيقة ب�صاأن احلادث.

يخرقون اإجراءات كورونا لروؤية البقرة املعجزة
الإغالق  ق��وان��ني  بنغالدي�س  يف  الأ�صخا�س  اآلف  خ��رق 
على م�صتوى البالد، من اأجل روؤية "بقرة قزمة" يدعي 

اأ�صحابها اأنها الأ�صغر يف العامل.
واأث������ارت ���ص��ور ال��ب��ق��رة "راين" ال��ت��ي ي��ب��ل��غ ط��ول��ه��ا 51 
كبرية،  �صجة  الإن��رن��ت،  على  ن�صرت  والتي  �صنتيمرا، 
وا�صتقطبت من ال�صياح بعد اأن �صلطت ال�صحف والقنوات 
التلفزيونية املحلية ال�صوء على الأبقار ال�صغرية، بح�صب 

�صحيفة هندو�صتان تاميز.
يتدفق  البالد،  م�صتوى  على  الإغ��الق  من  الرغم  وعلى 
30 كيلومرا  ب��ع��د  ع��ل��ى  اإىل م��زرع��ة  ال��ن��ا���س يف ع��رب��ات 
اأ�صارت �صحيفة  جنوب غرب دكا، لروؤية راين، ح�صب ما 
"هندو�صتان". وقالت رينا بيغوم، 30 �صنة، والتي و�صلت 
اإىل املزرعة من بلدة جماورة: "مل اأر �صيئا كهذا يف حياتي 
بقرة  من  اأق�صر  راين  اأن  البقرة  �صاحب  ويدعي  اأبدا". 
والتي حتمل  ك��ريل،  ولي��ة  مانيكيام، من  تدعى  اأخ��رى 
رقم غيني�س القيا�صي لأق�صر بقرة يف العامل. وراين هي 
يريدون  الزائرين  معظم  اإن  املالك  وق��ال  بوتانية،  بقرة 
التقاط �صور �صيلفي مع راين وقد ح�صر اأكر من 15 
األف �صخ�س لروؤية راين يف الأيام الثالثة املا�صية فقط.

املوت حتت ال�سم�ش ياحق عمال اليوميات 
ت��داول��ت��ه��ا و���ص��ائ��ل الإع�����الم ومن�صات  يف ح��ادث��ة م��وؤ���ص��ف��ة 
اأو�صاع العمال  التوا�صل الجتماعي العراقية، توؤكد تردي 
لقي  باليوميات،  يعملون  الذين  اأولئك  �صيما  العراقيني، 
عامل عراقي حتفه، جراء الإعياء على ما يبدو، وهو ينتظر 
ال��ت��ي ع���ادة م��ا يتجمع فيها عمال  اإح����دى الأر���ص��ف��ة  ع��ل��ى 
يبحثون عن اأجر يومي مقابل القيام باأعمال �صاقة. ورغم 
الوقوف  ه��ذا  جدية  �صحية  خماطر  من  عليه  ينطوي  ما 
املجهد حتت ال�صم�س، خا�صة خالل ف�صل ال�صيف، والرقب 
اأحيانا ل�صاعات طويلة يف انتظار اأن ياأتيهم من هم بحاجة 
خلدماتهم، اإل اأنهم يخاطرون بحيواتهم كونهم ل ميلكون 

م�صدر رزق اآخر، وهم م�صطرون لفعل ذلك.

اأف�سل م�سادر الربوتني.. 4 بدائل مهمة تناف�ش اللحوم
يكون  رمب���ا  للتب�صع،  امل��ت��ج��ر  اإىل  ت��ذه��ب  ع��ن��دم��ا 
اأولوياتك، والغذاء يكون مفيدا  الغذاء يف �صدارة 
اإن احتوى ب�صكل اأ�صا�صي الربوتني، لكن ال�صوؤال ما 

اأف�صل م�صادر الربوتني؟
يقول موقع عيادة كليفالند اإن الأطفال يحتاجون 
الربوتني للنمو، ويحتاجه البالغون لأ�صباب عدة 
من بينها احلفاظ على اأن�صجة اجل�صم واإ�صالحها 

وبناء الع�صالت واإنقا�س الوزن.
اأول ما يتبادر  وعندما تذكر كلمة الربوتني، فاإن 
للذهن هو اللحوم، ورغم اأن ذلك �صحيح، فاللحوم 
مثل �صدور الدجاج الرومي والدجاج قليلة الدهن 
غنية بالربوتني. ومع ذلك، قد ل يتنا�صب اللحم 
دائ��م��ا م��ع الأن��ظ��م��ة ال��غ��ذائ��ي��ة ل��ل��ج��م��ي��ع، خا�صة 
ال��ن��ب��ات��ي��ني. وت���ق���ول اأخ�����ص��ائ��ي��ة ال��ت��غ��ذي��ة نيكول 
التقليدية  غري  امل�صادر  بع�س  هناك  اإن  هوب�صكر 

للربوتني، وهي على النحو التايل:
البقوليات وخا�صة الفا�صوليا غنية بالألياف ذات 
فنحو  للربوتني،  ممتاز  وم�صدر  القوية  املغذيات 
ن�صف كوب من الفا�صوليا املطبوخة تعادل اأون�صة 

واحدة من اللحم. �صمك ال�صلمون الربي م�صدر 
ال��ده��ون، وفوائده  م��ن  م��ث��ايل للربوتني اخل���ايل 
م�صادة  م��ع��ادن  ع��ل��ى  اح��ت��وائ��ه  ب�صبب  حت�صى  ل 

لاللتهابات.
وع��ل��ى �صبيل امل��ث��ال، حت��ت��وي ث��الث اأون�����ص��ات من 
الربوتني،  م��ن  غ��رام��ا   17 على  ال�صلمون  �صمك 
�صنعه  ي�صتطيع  ل  غذائيا  عن�صرا  للج�صم  توفر 
مبفرده، وهو دهون اأوميغا 3، التي تقلل من خطر 

الإ�صابة بالنوبات القلبية وال�صكتة الدماغية.
بانخفا�س  ميتاز  للربوتني،  مهم  م�صدر  البي�س 
وتوفر  احل��راري��ة،  ال�صعرات  وقلة  الكربوهيدرات 
غ����رام����ات من   8 اإىل   6 م���ن  ال����واح����دة  ال��ب��ي�����ص��ة 

الربوتني مع 70 �صعرة حرارية فقط.
�صيئة  �صمعة  ال�صنني  م��ر  على  البي�س  ولح��ق��ت 
تبني  لكن  الكولي�صرول،  من  يحتويه  ما  ب�صبب 
م�صتويات  على  يوؤثر  ول  �صئيل  امل�صتوى  ه��ذا  اأن 
الكولي�صرول يف الدم، حيث يو�صي خرباء القلب 
ن�صف  اأو  اليوم  يف  واح��دة  بي�صة  بتحديد  عموما 

دزينة يف الأ�صبوع.

املمثلة واملخرجة الفرن�صية وع�صو جلنة حتكيم الختيار الر�صمي ميالين لوران تبت�صم خالل حفل افتتاح الدورة 74 ملهرجان كان ال�صينمائي.   )رويرتز(

مرمي اأوزريل تخطف 
الأنظار باأحدث ظهور 

ال�صور  م��ن  جم��م��وع��ة  اأوزريل   ال��رك��ي��ة  مرمي  ال��ن��ج��م��ة  ن�����ص��رت 
اجلديدة لها يف �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل الجتماعي، 
وخطفت اأنظار متابعيها مبالب�صها الكال�صيكية التي حملت األوان 
جمعدة  بت�صريحة  كتفيها  على  من�صدًل  �صعرها  وتركت  �صيفية، 

معتمدة ماكياجاً ناعماً.
انه كان  األتونتا�س قد ك�صفت  ال�صحفية الركية بري�صني  وكانت 
اأوزريل  م��رمي  الركية  النجمة  مع  مفاو�صات  موؤخرا  ج��رت  قد 
اأنها  املمنوعة" اإل  "التفاحة  املو�صم اخلام�س من  اإىل  لالن�صمام 

مل تقبل بالعر�س ب�صبب اإجنابها طفلتها.


