
مي�سال عون: نعمل على اإحياء االقت�ساد وا�سرتداد قيمة اللرية

لبنان يرفع �سعر �خلبز للمرة �خلام�سة و�سط �أزمة خانقة

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

   

�لإمار�ت �لأوىل عامليًا يف �حل�سول على �سهادة �لآيزو يف 
�إد�رة نظام �ل�سحة و�ل�سالمة �لنف�سية للعاملني �ل�سحيني

•• اأبوظبي- الفجر:

ريادتها ومكانتها  يعزز  متميزاً  عاملياً  اإجن��ازاً  الإم���ارات  دول��ة  حققت 
"لويدز  ال��ري��ط��ان��ي��ة  الت�صنيف  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت  ح��ي��ث  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة، 
الآي��زو يف  الإم���ارات الأوىل عاملياً يف نيل �صهادة  ريج�صرت" اأن دول��ة 
ح�صلت  حيث  للعاملني،  النف�صية  وال�صالمة  ال�صحة  ن��ظ��ام  اإدارة 
الأمل  مب�صت�صفى  ممثلة  ال�صحية  ل��ل��خ��دم��ات  الإم�����ارات  موؤ�ص�صة 
القيا�صي  امل��ع��ي��ار  لتطبيق  معتمدة  ���ص��ه��ادة  على  النف�صية  لل�صحة 
وال�صالمة  ال�����ص��ح��ة  لإدارة   )ISO 45003:2021( ال�����دويل 
النف�صية، وذلك تتويجاً جلهود املوؤ�ص�صة يف اللتزام بتطبيق املعايري 
واأف�صل املمار�صات العاملية للمحافظة على �صحة و�صالمة املوظفني 
واملتعاملني. وميثل هذا العتماد اعرتافاً دولياً باجلهود التي تبذلها 
اإدارة امل�صت�صفى ل�صمان بيئة عمل �صحية ونف�صية اآمنة للعاملني على 

كافة امل�صتويات.    )التفا�صيل �ص3(

�أبوظبي تعلن ��ستئناف �لرحالت �لبحرية �عتبار� من �سبتمرب 
•• اأبوظبي-الفجر: 

الرحالت  ا�صتئناف  – اأبوظبي عن  وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة  اأعلنت 
2020 عماًل  ال���ع���ام  اأ���ص��ه��ر م���ن الإغ������الق خ����الل  ب��ع��د  ال��ب��ح��ري��ة 
الإمارة  فر�صتها  التي  الحرتازية  والتدابري  الوقائية  ب��الإج��راءات 
�صبتمر  من  الأول  من  اعتباًرا  وذلك  كوفيد19-،  جائحة  ملواجهة 

القادم.
البحرية  ال�صياحة  لقطاع  ف��ارق��ة  عالمة   2019 ال��ع��ام  �صّكل  وق��د 
با�صتقبال  متّثل  ملحوظاً  من��واً  �صهد  حيث  الإماراتية،  العا�صمة  يف 
حوايل 500،000 زائر عن طريق ال�صفن ال�صياحية، بزيادة ن�صبتها 
بالإ�صافة اإىل ذلك، ارتفع عدد   .2018 العام  مع  باملقارنة   46%

حمل اإيران امل�سوؤولية عن اأن�سطتها النووية
وزير �خلارجية �ل�سعودي: �حلوثيون 

تعمدو� �لت�سعيد وهاجمو� ماأرب

بروفة اأوىل لرئا�سية وت�سريعية 2022:
�لنتخابات �لإقليمية يف فرن�سا: 

�سفعة �لمتناع �لتاريخية!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

ومتيزت  واملحلية.  الإقليمية  النتخابات  �صاحق  ب�صكل  الفرن�صيون  قاطع 
النتائج برتاجع التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان مقارنة بعام 2015، 
اميانويل  الرئي�ص  ح��زب  الم���ام(  اإىل  )اجلمهورية  ل���  للغاية  �صيئة  ونتائج 

ماكرون، ومكافاأة املنتهية وليتهم من اليمني واحلزب ال�صرتاكي. 
رمبا يكون المتناع عن الت�صويت يف اجلولة الأوىل من النتخابات الإقليمية 
قد مت الإعالن عنه م�صبقا على نطاق وا�صع، لكن ل اأحد كان يتوقع ما يجب 
اأن ي�صّمى بكارثة دميقراطية. مت تقديره م�صاء الأحد يف ال�صاعة 8 م�صاًء ب� 
اثنني  اأن  او�صح  وب�صكل  �صترييا،  �صوبرا  اإيب�صو�ص  باملائة وفق   1 فا�صل   66
من كل ثالثة ناخبني جتنبوا �صناديق الق��رتاع: رقم قيا�صي مطلق -خارج 
ال�صتفتاء -يف ظل اجلمهورية اخلام�صة. الدميقراطية بدون ناخبني مل تعد 
دميقراطية حًقا، �صدع جان لوك ميلين�صون، زعيم حركة فرن�صا املتمردة، يف 

تناغم مع القادة ال�صيا�صيني من اليمني والي�صار.     )التفا�صيل �ص16(

اإن  �صالينرغ،  األك�صندر  النم�صا 
هجمات احلوثيني على ال�صعودية 
اأمر غري مقبول، وعلى احلوثيني 
ال��ع��ودة ل��ط��اول��ة احل����وار، م�صريا 
ب���دور  ت���ق���وم  ال�����ص��ع��ودي��ة  اأن  اإىل 

حموري ومهم يف املنطقة.
وب��خ�����ص��و���ص امل��ل��ف ال���ن���ووي قال 
نوؤيد  ال��ن��م�����ص��ا:  خ���ارج���ي���ة  وزي�����ر 
العودة لالتفاق النووي مع اإيران 

وتعزيزه وتنفيذه.
اإىل  ر�����ص����م����ي����ة  زي�����������ارة  وخ���������الل 
العا�صمة النم�صاوية فيينا، التقى 
في�صل  ال�صعودي  اخلارجية  وزير 

•• فيينا-وكاالت:

ال�صعودي  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  حّمل 
الأم������ري ف��ي�����ص��ل ب���ن ف���رح���ان بن 
ع��ب��داهلل، اأم�����ص ال��ث��الث��اء، اإي���ران 
النووية،  اأن�صطتها  عن  امل�صوؤولية 
الذرية  ال��وك��ال��ة  دور  اأن  م���وؤك���دا 

مبلف اإيران النووي حا�صم.
اأو�صح  اليمني،  امللف  وبخ�صو�ص 
موؤمتر  خ��الل  فرحان  بن  في�صل 
نظريه  م����ع  م�������ص���رتك  ����ص���ح���ايف 
تعمدوا  احلوثيني  اأن  النم�صاوي، 
لفتا  م���اأرب،  وهاجموا  الت�صعيد 
م���ب���ادرة وقف  اأن��ه��م رف�����ص��وا  اإىل 

اإطالق النار يف اليمن.
مبادرة  قدمت  اململكة  اأن  واأردف 
النار  اإط��الق  لوقف  ا�صرتاتيجية 
يف ال��ي��م��ن، واأن���ه���ا ح��ري�����ص��ة على 

وقف احلرب يف اليمن.
واأف�صح وزير اخلارجية ال�صعودي 
عن  ال���ن���م�������ص���ا  يف  حت��������دث  اأن���������ه 
املنطقة،  يف  الإيرانية  التدخالت 
روؤي��ة م�صرتكة  اململكة لديها  واأن 
ا�صتقرار  ب�������ص���اأن  ال���ن���م�������ص���ا  م����ع 

املنطقة.
ق���ال وزي����ر خارجية  م���ن ج��ه��ت��ه، 

الثنني،  عبداهلل،  بن  فرحان  بن 
الدولية  ال����وك����ال����ة  ع�����ام  م����دي����ر 

للطاقة الذرية رافائيل غرو�صي.
مناق�صة  ال���ل���ق���اء  خ����الل  وج�����رى 
الرنامج  ال��ت��ط��ورات جت���اه  اأب����رز 
واأهمية فر�ص  الإي��راين،  النووي 
للتفتي�ص  ال�����الزم�����ة  الآل������ي������ات 
املواقع  لكافة  وال�صامل  ال�صريع 
وقف  وكذلك  الإيرانية،  النووية 
الإيرانية  وال�صيا�صات  النتهاكات 
للقوانني والأعراف الدولية التي 
املنطقة  وا���ص��ت��ق��رار  اأم����ن  ت��زع��زع 

والعامل.

15500 لرية مقابل الدولر  هذا ال�صهر بلغ 
الواحد يف ال�صوق ال�صوداء.

الر�صمي  ال�����ص��رف  �صعر  ي���زال  ل  امل��ق��اب��ل،  ويف 
للدولر 1507 لريات.

وكان امل�صرف املركزي قل�ص الدعم مع انخفا�ص 
مليار   30 من  الأجنبية  العمالت  احتياطيات 
 ،2019 اأكتوبر عام  الأزم��ة يف  دولر يف بداية 

اإىل ما يقرب من 15 مليار دولر حاليا.
وان��خ��ف�����ص��ت ال���ق���وة ال�����ص��رائ��ي��ة ل����دى معظم 
ال�صكان  ن�صف  م��ن  اأك���ر  ويعي�ص  اللبنانيني، 

الآن حتت خط الفقر.
والأدوية  البنزين  ح��ادا يف  نق�صا  اأن هناك  كما 
انقطاع  وي�صتمر  اأخ����رى،  رئي�صية  وم��ن��ت��ج��ات 

الكهرباء معظم �صاعات اليوم.
عون،  مي�صال  اللبناين،  الرئي�ص  اأّك���د  ب���دوره، 
اإح��ي��اء القت�صاد  اأم�����ص ال��ث��الث��اء ال��ع��م��ل ع��ل��ى 

وا�صرتداد قيمة اللرية.
وق����ال ع���ون خ���الل ا���ص��ت��ق��ب��ال��ه ام�����ص يف ق�صر 
اللبنانية- ال�صداقة  جمعية  م��ن  وف���داً  بعبدا 
�صرورة،  لبنان  يف  "المناء  اإن  ال��زمي��ب��اب��وي��ة، 

بها،  التي مير  ال�صعبة  الفرتة  ل�صيما يف هذه 
ويف ظل الأزمة الكبرية التي يعي�صها اللبنانيون 
والتي ل �صابق لها، وهي جزء من الآرث الثقيل 
ال����ذي ورث���ن���اه م���ن ال��ع��ه��ود ال�����ص��اب��ق��ة ونتيجة 
الهائلة  بالديون  ب���داأت  التي  الأزم���ات  ل��رتاك��م 
وهدر  الف�صاد  نتيجة  الدولة  على  ترتبت  التي 

الموال العامة و�صوء الإدارة".
ولفت عون اإىل اأن هذا العبء زاد "بعد احلرب 
يف �صوريا واإغ��الق احل��دود، اإ�صافة اإىل التاأثري 
الكبري للنزوح ال�صوري على خمتلف القطاعات 
اإغفال تاأثري التظاهرات   القت�صادية، من دون 
الكبرية  الكارثة  اإىل  و�صوًل  ك��ورون��ا،  وجائحة 
مرفاأ  انفجار  وق��وع  اإث��ر  لبنان  على  حلت  التي 

بريوت".
و���ص��دد ال��رئ��ي�����ص ال��ل��ب��ن��اين ع��ل��ى اأه��م��ي��ة الدور 
اخلارج  يف  املنت�صرون  اللبنانيون  يلعبه  ال��ذي 
يف  الق��ت�����ص��ادي  النهو�ص  اإع����ادة  يف  للم�صاعدة 
الراهنة  ت��داع��ي��ات الأو���ص��اع  لبنان واحل���ّد م��ن 
يف  �صعوبات  يواجهون  الذين  اللبنانيني  على 

حياتهم اليومية.

•• بريوت-وكاالت:

اأعلنت وزارة القت�صاد اللبنانية، الثالثاء، رفع 
�صعر اخلبز املدعم للمرة اخلام�صة خالل عام، 

و�صط اأزمة اقت�صادية خانقة متر منها البالد.
اإنهاء  ال���زي���ادة  ه���ذه  �صبب  اإن  ال�����وزارة  وق��ال��ت 
يرفع  ال�صكر، مما  دعم  املركزي  لبنان  م�صرف 

تكلفة اإنتاج اخلبز.
ومالية  اقت�صادية  اأزم���ة  اأ���ص��واأ  لبنان  وي��ع��اين 
التي يرجح  يف تاريخه احل��دي��ث، وه��ي الأزم���ة 
اأ�صواأ  م��ن  ك��واح��دة  ت�صنف  اأن  ال���دويل  البنك 
ال�صنوات  يف  ال���ع���امل  ���ص��ه��ده��ا  ال���ت���ي  الأزم�������ات 

ال�150 املا�صية.
اإن  ال�صهر  ه��ذا  تقرير  ال��دويل يف  البنك  وق��ال 
اأن  املتوقع  من  للبنان  الإجمايل  املحلي  الناجت 
 ،2021 ع��ام  يف  ب��امل��ائ��ة   9.5 بن�صبة  ينكم�ص 
يف  ب��امل��ائ��ة   20.3 بن�صبة  انكما�صه  بعد  وذل���ك 

ال�صابق. العام  يف  باملائة  و6.7   ،2020
وفقدت العملة اللبنانية 90 باملائة من قيمتها، 
حمطمة م�صتوى قيا�صيا للهبوط يف وقت �صابق 

•• وا�شنطن-لندن-وكاالت:

ب���ي���ان���ات جل��ام��ع��ة جونز  اأظ����ه����رت 
ه���وب���ك���ن���ز الأم����ري����ك����ي����ة ووك����ال����ة 
الثالثاء،  اأم�����ص  لالأنباء  بلومرغ 
اأنه مت اإعطاء 74.6 مليون جرعة 
امل�����ص��ادة لفريو�ص  ال��ل��ق��اح��ات  م��ن 

كورونا يف بريطانيا حتى الآن.
امل��ع��ل��ن��ة ُيقدر  ال��ب��ي��ان��ات  وب��ح�����ص��ب 
م���ت���و����ص���ط م����ع����دل ال���ت���ط���ع���ي���م يف 
بريطانيا ب�415 األفا و67 جرعة 
املعدل،  وب��ه��ذا  ال���واح���د،  ال��ي��وم  يف 
�صهرا  ال��ب��الد  ت�صتغرق  اأن  يتوقع 
�صكان  %75 من  لتطعيم  واح��دا 

البالد بلقاح من جرعتني.
ال���ت���ط���ع���ي���م �صد  وب����������داأت ح���م���ل���ة 
نحو  قبل  بريطانيا  يف  ال��ف��ريو���ص 

اأ�صبوعا.  26
ع��دد حالت  ب��اأن  البيانات  واأف���ادت 
كورونا  بفريو�ص  املوؤكدة  الإ�صابة 
اإىل  و���ص��ل  بريطانيا  يف  امل�صتجد 
والوفيات  ح��ال��ة،  م��ل��ي��ون   4.66
املرتبطة باجلائحة اإىل 128 األفا 

و245 حالة حتى الآن.
و�صجلت بريطانيا اأول حالة اإ�صابة 
بالفريو�ص يف البالد قبل عام و20 

اأ�صبوعا.
وي�صار اإىل اأن جرعات اللقاح واأعداد 
هي  تطعيمهم  يتم  الذين  ال�صكان 

•• الفجر - تون�س

التون�صية  احل��ك��وم��ة  رئي�ص  اأك���د 
ه�صام امل�صي�صي اأم�ص الثالثاء ان 
مطروحة  غري  ا�صتقالته  م�صالة 
املطروح  ان  على  م�����ص��ددا  نهائيا 
ام���ام���ه ال���ي���وم ه���و ان���ق���اذ البالد 
القت�صادية  ال��و���ص��ع��ي��ة  وان���ق���اذ 
رحيله  ان  وع��ل��ى  والج��ت��م��اع��ي��ة 

غري مطروح. 
وق����ال امل�����ص��ي�����ص��ي ان���ا ا���ص��م��ع مثل 
او�صاط  الأح��ادي��ث حتى يف  ه��ذه 
�صابقا  قلت  ومثلما  ال�صيا�صيني 
�صابقة  انتخابية  مازلنا يف حملة 
م�����ص��ت��م��رة وت���ع���ودن���ا ع��ل��ى ان كل 
ح��ك��وم��ة ت��ب��ق��ى ع���ام وم���ن يغادر 
ي��رغ��ب يف ال��ع��ودة وان���ا ارغ���ب يف 
اأك���ر جدية  ن��ت��ن��اول م�����ص��ائ��ل  ان 
ومن  التون�صيني  ت��ه��م  وم�����ص��ائ��ل 

االأمم املتحدة: نتطلع الأن يحافظ موؤمتر برلني 2 على التقدم املحرز
�جتماع قريب يف �سوي�سر� 

يتناول ملف مرتزقة ليبيا جمددً�
•• جنيف-برلني-وكاالت:

يف وقت اأعلنت فيه بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا عن عزمها عقد 
الأ�صبوع  �صوي�صرا  يف  الليبي  ال�صيا�صي  احل���وار  مللتقى  مبا�صر  اجتماع 
القادم، جددت املنظمة اأملها يف تعزيز وقف النار واحرتام حظر الأ�صلحة 

وان�صحاب املرتزقة من تلك البالد.
كما اأكدت على اأنها تتطلع لأن يحافظ موؤمتر برلني 2 حول ليبيا على 

التقدم املحرز، ويعمل على تعزيزه.
جاء ذلك يف وقت يعّد فيه هذا الجتماع فر�صة لأع�صاء امللتقى لو�صع 
مقرتحات من �صاأنها تي�صري اإجراء النتخابات الوطنية يف 24 دي�صمر 
2021، ل�صيما فيما يتعلق بالقاعدة الد�صتورية الالزمة لالنتخابات.
واأعربت البعثة عن امتنانها حلكومة �صوي�صرا على كرم ا�صت�صافتها هذا 

اللقاء، وفق بيانها.
اجلدير ذكره اأنه وقبيل اجتماع ملتقى احلوار ال�صيا�صي الليبي، �صوف 
تعقد البعثة اجتماعاً للجنة ال�صت�صارية املنبثقة عن امللتقى يف الفرتة 
من 24 اإىل 26 يونيو يف تون�ص يف لقاء حت�صريي للم�صاعدة يف تي�صري 
من  عملية  اآليات  اإع��داد  خالل  من  للملتقى  العامة  اجلل�صة  مناق�صات 
�صنع  عملية  ذلك  يف  مبا  التوافق  وبناء  قدماً  باملناق�صات  الدفع  �صاأنها 

القرار.
اإىل ذلك، جدد املبعوث اخلا�ص لالأمني العام ورئي�ص بعثة الأمم املتحدة 
للدعم يف ليبيا دعوته جلميع الأطراف املعنية، مبن فيهم اأع�صاء ملتقى 
للدولة،  الأع��ل��ى  واملجل�ص  ال��ن��واب  وجمل�ص  الليبي  ال�صيا�صي  احل���وار 
با�صتكمال  الإ���ص��راع  على  والعمل  الليبي  ال�صعب  لتطلعات  لال�صتجابة 

القاعدة الد�صتورية والإطار القانوين الالزمني لالنتخابات.
كما اأكد على التزام املنظمة الأممية باإجراء النتخابات الوطنية يف 24 
التي  الطريق  عليه يف خارطة  املن�صو�ص  النحو  على   2021 دي�صمر 
اأقرها ملتقى احلوار ال�صيا�صي الليبي، وكما ورد يف قرار جمل�ص الأمن 

التابع لالأمم املتحدة رقم 2570 )2021(.

ي��ت��ح��دث ع���ن ا���ص��ت��ق��ال��ة ف���ان���ه ل 
ول  م�صوؤول  ان�صان  فانا  يعرفني 
التي حتتم  امل�صوؤولية  اتخلى عن 
تون�ص  ج��ان��ب  اىل  ال��وق��وف  علي 
مثل  يف  امل��واط��ن��ني  ج��ان��ب  واىل 

نوع  على  تعتمد  تقديرات،  م�صاألة 
اأي  ال��دول��ة،  ال���ذي تعطيه  ال��ل��ق��اح 
م��ا اإذا ك���ان م��ن ج��رع��ة واح����دة اأو 

جرعتني.
الفحو�ص يف  نتائج  واأظ��ه��رت  ه��ذا 
ولية ما�صات�صو�صت�ص الأمريكية اأن 
بفريو�ص  اأ�صيبوا  �صخ�ص  اآلف   4
كانوا  اأنهم  رغ��م  امل�صتجد،  ك��ورون��ا 

قد تلقوا اللقاح يف وقت �صابق.
للغاية  الرقم مفاجئا  واعتر هذا 
يعادل  وم����ا  م��ا���ص��ات�����ص��و���ص��ت�����ص،  يف 
واحدا من بني كل 1000 �صخ�ص 
»فوك�ص  �صبكة  وفق  اللقاح،  اأخ��ذوا 
اأوردت  ال���ت���ي  الأم���ريك���ي���ة،  ن���ي���وز« 

النباأ، الثالثاء.

وقالت ال�صلطات املحلية يف الولية 
بفريو�ص  اإ�صابة   3971 هناك  اإن 
بني  من  ما�صات�صو�صت�ص  يف  كورونا 
تلقيحهم  مت  �صخ�ص  مليون   3.7

بجرعتني.
املتخ�ص�ص  الأ�صتاذ اجلامعي  وذكر 
بجامعة  امل���ع���دي���ة  الأم�����را������ص  يف 
ديفيد�صون  ب���ال���ولي���ة،  ب��و���ص��ط��ن 
ح���الت  م���ن  ال���ع���دي���د  »اأن  ه���ام���ر: 
امل�صابون   ( الخ��رتاق��ي��ة  ال��ع��دوى 
ب���ال���ف���ريو����ص رغ����م ت��ط��ع��ي��م��ه��م( ل 
تظهر عليها اأعرا�ص اأو اأنها خفيفة 

وق�صرية املدة«.
ال���ع���دوى  اإ�����ص����اب����ات  اأن  واأ������ص�����اف 

الخرتاقية متوقعة.

هذه الظروف ال�صعبة.
ويف رده عن �صوؤال ان كان مطروح 
ع��ل��ي��ه ت�����ص��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة اخ����رى 
والبقاء على را�صها اأكد امل�صي�صي:
)التفا�صيل �ص13(

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:05            
الظهر.......    12:27  
الع�رص........   03:46   
املغرب.....   07:17  
الع�صاء......   08:43

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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•• دبي-وام:

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء »رعاه 
دبي،  اإم�����ارة  ح��اك��م  ب�صفته  اهلل«، 
قانوناً باإن�صاء »هيئة دبي الرقمية« 
5 موؤ�ص�صات حتت مظلتها  واإحلاق 
وهي: حكومة دبي الذكية، و دائرة 
دبي الذكية، وموؤ�ص�صة بيانات دبي، 
الإلكرتوين،  ل��الأم��ن  دب��ي  وم��رك��ز 
وم��رك��ز دب��ي ل��الإح�����ص��اء، م��ع متتع 
العتبارية  بال�صخ�صية  ال��ه��ي��ئ��ة 
والأه����ل����ي����ة ال���ق���ان���ون���ي���ة ال���الزم���ة 
التي  والت�صرفات  الأعمال  ملبا�صرة 
اأ�صدر  كما  اأهدافها،  حتقيق  تكفل 
�صموه مر�صوماً بتعيني حمد عبيد 
عاماً  مديراً  املن�صوري  ال�صيخ  بن 

لهيئة دبي الرقمية.
اإط������ار خطة  ال���ق���ان���ون يف  وي����اأت����ي 
ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي التي 
لتعزيز  و���ص��ع��ي��اً  ���ص��م��وه،  اع��ت��م��ده��ا 
ك��ف��اءة وم��رون��ة الأع��م��ال ومواكبة 
وان�صجاماً  امل�صتقبلية،  التطورات 
مع خريطة طريق اجليل اجلديد 

وزير خارجية ال�صعودية خالل لقائه نظريه النم�صاوي

اقبال كبري على التطعيم يف بريطانيا

امل�صي�صي... لن ارحل

بريطانيا: اإعطاء 74.6 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19

كورونا ي�سيب �آلف �ملح�سنني باأمريكا غالبيتها بدون �أعر��ض

حماولة الإذابة اجلليد بني رئي�سي الدولة والربملان:

رئي�ض �حلكومة �لتون�سية: ��ستقالتي غري مطروحة بتاتا!

تفكيك  ي��ع��ل��ن  �مل���غ���رب 
خ����ل����ي����ة ل����د�ع���������ض

•• الرباط-اأ ف ب:

الإره����اب  مكافحة  ���ص��رط��ة  اأع��ل��ن��ت 
امل��غ��رب��ي��ة اأم�����ص اأن��ه��ا ف��ك��ك��ت خلية 
م����ن اأرب�����ع�����ة اأ����ص���خ���ا����ص م���وال���ني 
ي�صتبه  الإره���اب���ي  داع�����ص  لتنظيم 
مقرات  ل�صتهداف  تخطيطهم  يف 

اأمنية والقيام بت�صفيات ج�صدية.
لالأبحاث  امل���رك���زي  امل��ك��ت��ب  وق����ال 
قاموا  ع��ن��ا���ص��ره  اإن  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة 
ملا  موالية  اإره��اب��ي��ة  خلية  بتفكيك 
من  تتكون  داع�����ص  بتنظيم  ي�صمى 
اأعمارهم  ت��رتاوح  متطرفني  اأربعة 
وذل���ك يف  �صنة،  22 و28  ب��ني  م��ا 

قرية ب�صواحي مراك�ص )جنوب(.
وكالة  ن�صرته  ال��ذي  البيان  اأو���ص��ح 
الأنباء املغربية اأن املوقوفني ي�صتبه 
من�صاآت  ل�صتهداف  تخطيطهم  يف 
اأمنية، ف�صال عن  حيوية ومقرات 
حتديد اأ�صخا�ص بغر�ص ت�صفيتهم 

ج�صديا بوا�صطة ال�صالح الأبي�ص.
بي�صاء  اأ���ص��ل��ح��ة  ح��ج��ز  اإىل  واأ����ص���ار 
عن  ف�صال  معلوماتية،  وم��ع��دات 
مواد كيماوية ي�صتبه يف ت�صخريها 
ال���ع���ب���وات  واإع������������داد  يف حت�������ص���ري 
النا�صفة. وكان امل�صتبه به الرئي�صي 
ب��ف��رع تنظيم  ي��خ��ط��ط ل��الل��ت��ح��اق 
بعدما  ال�����ص��اح��ل،  مبنطقة  داع�����ص 
ن�صج عالقات مع قيادي يف �صفوفه 
نف�ص  وفق  اأجنبية،  جن�صية  يحمل 

امل�صدر.

قبل �ستني عاًما من اجتماع بايدن وبوتني:
كينيدي - خروت�سوف، عملية يل ذر�ع يف فيينا!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

التقى الزعيم ال�صوفياتي وزعيم العامل احلر يف فيينا يف 3-4 يونيو 1961، يف 
خ�صم الع�صر اجلليدي للحرب الباردة. اأّي من خروت�صوف املاكر اأو جون كنيدي 

املفعم باحليوية ولكن عدمي اخلرة، �صيلتهم الآخر؟
اإن القول باأن الأجواء كانت مكهربة بني الزعيمني ل يفي باملعنى. اختار الأمريكي 
جو بايدن والرو�صي فالدميري بوتني، الأربعاء، اأول لقاء بينهما )3:30( يف جنيف 
�صريحة  مناق�صة  كانت  ع��داء  هناك  يكن  مل  التوتر.  ح��دة  لتخفيف  )�صوي�صرا(، 
ومبا�صرة، قال الرئي�ص الرو�صي اأيهما الذي �صبق ان و�صفه نظريه البالغ من العمر 
78 عاما باأنه قاتل يف مار�ص املا�صي. وهذه املرة ف�صل بايدن و�صفه باأنه مت�صدد و 
ذكي مع التاأكيد على اأنه ل يثق به، وقد حذره من الهجمات الإلكرتونية من رو�صيا 

�صد امل�صالح الأمريكية، اأو م�صري اخل�صم ال�صيا�صي األيك�صي نافالني.
)التفا�صيل �ص15(
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�ص 17

ال�شحة والإمارات للخدمات ال�شحية تك�شفان عن 
عالج مناعي مبتكر لل�رسطان والعدوى الفريو�شية 

اأخبار الإمارات

انتخابات العراق.. اهتمام دويل 
ودعوات ملراقبتها ل�شمان نزاهتها

عربي ودويل

اليوم.. اأبي�ص ال�شباب يواجه 
طاجك�شتان يف كاأ�ص العرب

الفجر الريا�شي

اأ�سدر قانونا باإن�ساء هيئة دبي الرقمية

حممد بن ر��سد: �لهيئة �جلديدة وظيفتها رقمنة 
�حلياة يف دبي ولي�ض رقمنة خدمات حكومة دبي

من رقمنة العمل احلكومي وتلبية 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ح��ول ل��رق��م��ن��ة دبي 

اخلم�صني.
وت��ه��دف ه��ي��ئ��ة دب���ي ال��رق��م��ي��ة اإىل 
حت���ق���ي���ق ج���م���ل���ة م�����ن الأه����������داف 
تعزيز  يف  ت��ت��م��ث��ل  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

ودعم  الرقمية  دب��ي  اإم����ارة  مكانة 
الذكي  ال���ت���ح���ول  ن���ح���و  ج���ه���وده���ا 
املحافظة  يف  وامل�صاهمة  والرقمي، 
على امل�صتوى العايل من اجلودة يف 
لأفراد  الرقمية  اخل��دم��ات  تقدمي 

املجتمع.    )التفا�صيل �ص2(

�أب��رز  على  ت�سيطر  طالبان 
معرب حدودي مع طاجيك�ستان

•• نيويورك - رويرتز

العام لالأمم  الأمني  قالت مبعوثة 
املتحدة اخلا�صة باأفغان�صتان ديبورا 
طالبان  حركة  اإن  ال��ث��الث��اء  ليونز 
�صيطرت على اأكر من 50 من بني 
370 مقاطعة يف البالد منذ مايو 
اأيار املا�صي، وحذرت من اأن ت�صاعد 
ال�صراع يعني تزايد اخلطر الأمني 
يف ال��ع��دي��د م���ن ال�����دول الأخ�����رى، 
ال��ب��ع��ي��دة. وقال  اأو  ال��ق��ري��ب��ة  ���ص��واء 
التابع لالأمم  الأم��ن  ليونز ملجل�ص 
امل��ت��ح��دة ه���ذه امل��ن��اط��ق ال��ت��ي متت 
ال�صيطرة عليها تقع حول عوا�صم 
طالبان  اأن  اإىل  ي�صري  مما  اأقاليم، 
لل�صيطرة  ت�صعى  ب��ح��ي��ث  ت��ت��م��رك��ز 
ان�صحاب  ف��ور  العوا�صم  ه��ذه  على 

القوات الأجنبية بالكامل.
طالبان  ح���رك���ة  و����ص���ي���ط���رت  ه�����ذا 
حدودي  معر  اأب���رز  على  الثالثاء 
����ص���م���ال  يف  ط���اج���ي���ك�������ص���ت���ان  م������ع 
املناطق  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان وك��ذل��ك ع��ل��ى 

املوؤدية اىل قندوز.

كزافييه برتران اكر الفائزين
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اأخبـار الإمـارات

واأن   القريب  امل�ستقبل  يف  الرئي�سية  العاملية  العا�سمة  تكون  اأن  ..وهدفنا  للمنطقة  الرقمية  العا�سمة  هي  • دبي 
تكون املدينة االأف�سل عامليًا يف �سهولة احلياة وجودة احلياة الرقمية �ستكون االأ�سا�س يف حت�سني حياة النا�س

• بداأنا رحلتنا الرقمية قبل 20 عاما ..حجم اقت�سادنا الرقمي 100 مليار درهم ون�ستهدف م�ساعفة ذلك خالل عامني  

••دبي-وام:

رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ���ص��در 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء "رعاه اهلل"، ب�صفته حاكم اإمارة دبي، قانوناً 
وهي:  مظلتها  حتت  موؤ�ص�صات   5 الرقمية" واإحل��اق  دبي  "هيئة  باإن�صاء 
حكومة دبي الذكية، و دائرة دبي الذكية، وموؤ�ص�صة بيانات دبي، ومركز دبي 
لالأمن الإلكرتوين، ومركز دبي لالإح�صاء، مع متتع الهيئة بال�صخ�صية 
العتبارية والأهلية القانونية الالزمة ملبا�صرة الأعمال والت�صرفات التي 
تكفل حتقيق اأهدافها، كما اأ�صدر �صموه مر�صوماً بتعيني حمد عبيد بن 

ال�صيخ املن�صوري مديراً عاماً لهيئة دبي الرقمية.
اعتمدها  التي  احلكومي  القطاع  تطوير  خطة  اإط��ار  يف  القانون  وي��اأت��ي 
���ص��م��وه، و���ص��ع��ي��اً ل��ت��ع��زي��ز ك��ف��اءة وم���رون���ة الأع���م���ال وم��واك��ب��ة التطورات 
امل�صتقبلية، وان�صجاماً مع خريطة طريق اجليل اجلديد من رقمنة العمل 

احلكومي وتلبية متطلبات التحول لرقمنة دبي اخلم�صني.
وتهدف هيئة دبي الرقمية اإىل حتقيق جملة من الأهداف ال�صرتاتيجية 
التحول  الرقمية ودع��م جهودها نحو  اإم��ارة دبي  تتمثل يف تعزيز مكانة 
الذكي والرقمي، وامل�صاهمة يف املحافظة على امل�صتوى العايل من اجلودة 
وتطوير  املختلفة،  وفئاته  املجتمع  لأف��راد  الرقمية  اخلدمات  تقدمي  يف 
و�صبكة  املعلومات  واأنظمة  البيانات  حماية  اإىل  تهدف  اآمنة  رقمية  بيئة 
اإىل جانب �صمان  بالإمارة،  القطاعات  كافة  والرقابة عليها يف  الت�صال 
حتقيق ال�صعادة والرفاهية لأفراد املجتمع من خالل ا�صتخدام التقنيات 
وعمليات  التنموية  ال�صيا�صات  لر�صم  ال��ق��رار  متخذي  ودع��م  الرقمية، 
يف  وال��رق��م��ي  ال��ذك��ي  للتحول  ال�صرتاتيجي  الأداء  وق��ي��ا���ص  التخطيط 

الإمارة.
واأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم اأن اإمارة دبي خالل 
عقدين من الزمن مرت مبحطات عديدة اأ�صبحت من خاللها منوذجاً 
احلكومية،  الرقمية  والعمليات  باخلدمات  لالرتقاء  به  يحتذى  عاملياً 
فيها  احل��ي��اة  ورق��م��ن��ة  اجل��ه��ود  مل�صاعفة  املقبلة  امل��رح��ل��ة  خ��الل  وت�صعى 

ولتكون منوذجا رياديا عاملياً يف هذا املجال.
ويلحق  الرقمية  دبي  هيئة  باإن�صاء  قانوناً  اليوم  "اأ�صدرنا  �صموه:  وق��ال 
بها حكومة دبي الذكية ودائرة دبي الذكية وموؤ�ص�صة بيانات دبي ومركز 
دبي لالح�صاء ومركز دبي لالأمن اللكرتوين ..ومديرها اجلديد حمد 
املن�صوري اأحد اأع�صاء فريقي ..الهيئة اجلديدة وظيفتها رقمنة احلياة 

يف دبي ولي�ص رقمنة خدمات حكومة دبي".
واأ�صاف �صموه: "دبي هي العا�صمة الرقمية للمنطقة ..وهدفنا اأن تكون 
العا�صمة العاملية الرئي�صية يف امل�صتقبل القريب ..واأن تكون دبي املدينة 
الأف�صل عاملياً يف �صهولة احلياة ..وجودة احلياة الرقمية �صتكون الأ�صا�ص 
يف حت�صني حياة النا�ص". كما اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكتوم اأن دبي اخلم�صني عاماً املقبلة واحلكومة الرقمية اجلديدة كل 
اإن�صاء  ياأتي  اأبعادها، فيما  البيانات وفهم احلياة بكل  ما فيها مبني على 
لتبداأ  اإىل مركز رقمي عاملي  دبي  ُمبادرة حتويل  الهيئة اجلديدة �صمن 
"دبي  الذكية من خالل هيئة موحدة  مرحلة ما بعد احلكومة واملدينة 
الرقمية" ذات �صالحيات واخت�صا�صات تلبي احتياجات الإن�صان والأعمال 

على مدار خم�صني عاماً املقبلة.
اقت�صادنا  ..حجم  عاما   20 قبل  الرقمية  رحلتنا  "بداأنا  �صموه:  وق��ال 
عامني  خ���الل  ذل���ك  م�صاعفة  ون�صتهدف  دره���م  م��ل��ي��ار   100 ال��رق��م��ي 

مهمته  يف  الرقمي  لفريقنا  بالن�صمام  دب��ي  دوائ���ر  جلميع  ..توجيهنا 
لتكون دبي العا�صمة الرقمية القت�صادية الأوىل عاملياً".

دبي  "دوائر  مكتوم:  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأ�صاف 
..وال��ق��ط��اع اخلا�ص  دب��ي  احل��ي��اة يف  لرقمنة  الأ���ص��ا���ص��ي  ال��ف��ري��ق  �صتكون 
ال�صراكة  ه��ذه  متكني  على  �صتعمل  اجل��دي��دة  والهيئة   .. باملهمة  �صيقوم 
بني القطاعني" ..كما اأكد �صموه "ثقتنا عالية يف الفريق اجلديد ..الذي 

يتكون من 5 جهات رائدة ومتميزة يف حكومة دبي".

- مهام واخت�سا�سات..
القت�صادية  ال���دورة  تن�صيط  يف  امل�صاهمة  اأهدافها  �صمن  الهيئة  تدعم 
ب��ني اجلهات  امل��ع��ام��الت والبيانات  ت��ب��ادل  ت�صهيل  الإم����ارة م��ن خ��الل  يف 
يف  والكفاءة  الفعالية  م�صتوى  ورف��ع  رقمي،  ب�صكل  واخلا�صة  احلكومية 
الأداء احلكومي، من خالل متكني اجلهات احلكومية من اأمتتة اأعمالها 
اخلدمات  على  بالعتماد  اجلمهور  ثقة  وتعزيز  وخدماتها،  واأن�صطتها 
اجلديدة  الهيئة  �صتكون  اإن�صائها،  ق��ان��ون  وبح�صب  وال��ذك��ي��ة.  الرقمية 
بو�صع  املرتبطة  امل�صائل  يف  دب��ي  اإم��ارة  يف  املخت�صة  الر�صمية  اجلهة  هي 
واعتماد واإدارة اخلطط وال�صيا�صات وال�صرتاتيجيات ذات العالقة بتقنية 
املعلومات والبيانات والتحول الذكي والرقمي واأمن املعلومات، و�صتخت�ص 
البيانات  بحماية  اخلا�صة  واملعايري  ال�صوابط  و�صع  يف  مهامها  �صمن 
والتفاقيات  والحتادية  املحلية  الت�صريعات  ال��راأي يف م�صروعات  واإب��داء 
وال�صخ�صية  احلكومية  البيانات  اأم��ن  تنظم  التي  الدولية  وامل��ع��اه��دات 
والتدقيق  الرقابة  جانب  اإىل  بينها،  فيما  وتكاملها  ووحدتها  و�صريتها 

على اجلهات املحلية وتقييم اأدائها.

- اأربع مهام ا�سرتاتيجية..
وحدد القانون للهيئة اجلديدة اأربع مهام ا�صرتاتيجية تتمثل يف التحول 
الرقمي،  القت�صاد  وتعزيز  اجل��دي��دة،  ومتطلباته  باحتياجاته  الرقمي 
التي  الرقمية  ال���روة  على  واحل��ف��اظ  رق��م��ي��ة،  ب�صرية  ك��ف��اءات  وت��اأه��ي��ل 
اجلديدة  التعديالت  �صت�صهم  فيما  املا�صية،  العقود  م��دار  على  حتققت 
يف منظومة رقمنة العمل احلكومي يف الإم��ارة اإىل حتقيق روؤية �صاحب 
ُتدار  مدينة  اإىل  دبي  بتحويل  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 

بالكامل بوا�صطة التعامالت الرقمية الذكية.
قانون  بح�صب  الرقمية  دب��ي  ع��ام هيئة  و�صيتوىل مدير  ال��ع��ام..  املدير   -
الهيئة  ون�صاطات  اأع��م��ال  على  الإ���ص��راف  مهامه  و�صمن  الهيئة  اإن�����ص��اء 
اقرتاح  خ���الل  م��ن  ال��غ��ري  م��ع  ع��الق��ات��ه��ا  اأم���وره���ا ومتثيلها يف  وت�صيري 
الذكي  التحول  العامة للهيئة وخططها ال�صرتاتيجية وخطة  ال�صيا�صة 
والرقمي بالت�صاور مع اجلهات املخت�صة والإ�صراف على متابعة تنفيذها 
جمال  يف  وامل���ب���ادرات  وال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  ال�صيا�صات  اق����رتاح  ج��ان��ب  اإىل 
احلكومة الرقمية والتحول الذكي واعتماد املبادرات والرامج وامل�صاريع 

ذات العالقة باأعمال الهيئة.

•• ابوظبي-الفجر:

�صاركت ال�صعبة الرملانية للمجل�ص 
القمة  يف  الحت�������������ادي  ال������وط������ن 
القيادات  مل���ن���ت���دى  الف���رتا����ص���ي���ة 
 ،2021 ال��ن�����ص��ائ��ي��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
امل��ن��ع��ق��دة ع��ل��ى م����دى ي���وم���ي 21 
بعنوان  اجل���������اري  ي���ون���ي���و  و22 
القيادات  الأم�������ام:  اإىل  "البناء 
الو�صع  حتدد  الن�صائية  ال�صيا�صية 
ال�صعبة  ومثل  اجلديد"،  الطبيعي 
�صعادة مرمي ماجد بن ثنية ع�صو 
�صفرية  الحت��ادي  الوطني  املجل�ص 

املجل�ص لدى املنتدى.
اأم���ام  كلمتها  ث��ن��ي��ة يف  ب��ن  وق��ال��ت 
املنتدى، اإن دولة الإمارات العربية 
م�صبوق  غري  من��واً  �صهدت  املتحدة 
خالل  امل���راأة  متكني  م�صتوى  على 
يف  �صواء  املا�صية،  الع�صر  ال�صنوات 
�صناعة القرار ال�صيا�صي يف الدولة 
التنمية  يف  ال��ف��اع��ل��ة  امل�����ص��اه��م��ة  اأو 
ال�����ص��ام��ل��ة امل���ت���وازن���ة، ح��ي��ث عملت 
ق���ي���ادة ال����دول����ة ع��ل��ى ���ص��ن��ع واق���ع 
ج��دي��د ل��ت��م��ك��ني امل������راأة ع��ل��ى كافة 

امل�صتويات.

اأب��رز ما مييز جتربة  ب��اأن   وتابعت 
دولة الإمارات ا�صتنادها على تطوير 
ال��ت�����ص��ري��ع��ات التي  وت��ه��ي��ئ��ة ك���اف���ة 
املراأة،  متكني  اأم��ام  الطريق  متهد 
فمنذ تاأ�صي�ص الدولة كفل الد�صتور 
امل��راأة، واأقر مبداأ  الإماراتي حقوق 
امل�������ص���اواة ب��ي��ن��ه��ا وب���ني ال���رج���ل مبا 
ي��ت��ن��ا���ص��ب وط��ب��ي��ع��ت��ه��ا، ون�������ّص على 
الوظائف،  و�صغل  التعليم  حقها يف 
واملزايا  امل�صاعدات  على  واحل�صول 
و�صغل  وال�����ص��ح��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ذلك  ون��رى  احلكومية،  الوظائف 
جلياً يف ت�صكيلة احلكومة الحتادية 
2016م،  ف��راي��ر  يف  الإم���ارات���ي���ة 
التي �صهدت اأكر تغيريات هيكلية 
يف تاريخها؛ و�صّمت هذه احلكومة 
 31 اإج�����م�����ايل  م�����ن  وزي����������رات   9
من  وه���ي   ،29% بن�صبة  وزي�����راً، 
والعامل،  املنطقة  يف  الن�صب  اأع��ل��ى 
من  اأك���ر  على  الن�صاء  وت�صتحوذ 
الدبلوما�صي  التمثيل  من   30%
مبا يعك�ص املكانة التي و�صلت اإليها 

املراأة الإماراتية.
اإىل  واأ�صارت �صعادة مرمي بن ثنية 
اجلهود،  ه���ذه  لتطوير  �صعياً  اأن���ه 

اأ���ص�����ص��ت ح��ك��وم��ة دول�����ة الإم������ارات 
جم��ل�����ص الإم���������ارات ل���ل���ت���وازن بني 
ي���ع���م���ل على  اجل���ن�������ص���ني، وال��������ذي 
يف  اجلن�صني  بني  الفجوة  تقلي�ص 
قطاعات العمل يف الدولة، والعمل 
على حتقيق التوازن بينهما اأي�صاً يف 

مراكز �صنع القرار، مبا يوؤكد على 
اأهمية دور املراأة يف �صنع ال�صيا�صات 
باأن  منوهة  تنفيذها.  فقط  ولي�ص 
املراأة يف الإمارات ت�صهم حالياً باأكر 
من %50 من القوى العاملة بعد 
اأن كانت ن�صبتها ل تتعدى 6.2% 

القرن  م��ن  الثمانينيات  اأوائ����ل  يف 
من   66% وت�����ص��غ��ل  ال��ع�����ص��ري��ن، 
العامة،كما  احلكومية  ال��وظ��ائ��ف 
القيادية  املراكز  %33 من  ت�صغل 

يف الدولة.
واأو�صحت �صعادتها اأن الدولة تعمل 

م�صتقبل  ا���ص��ت�����ص��راف  ع��ل��ى  دائ���م���اً 
الإعالن  متَّ  حيث  ال�صيا�صي،  امل��راأة 
باملراأة  النهو�ص  ا�صرتاتيجية  عن 
يف الإمارات 2015م – 2021م، 
وهي تت�صمن اأولويات ا�صرتاتيجية 
واأه���داف���اً م��رح��ل��ي��ة حم���ددة ميكن 
اأر�ص  على  تنفيذها  م��ن  التحقق 
ال���واق���ع؛ ح��ي��ث حت��ت��وي ع��ل��ى اأربع 
اأولويات اأ�صا�صية، هي: احلفاظ على 
حتققت  التي  الإجن���ازات  ا�صتدامة 
يف  وال�صتمرار  الإماراتية،  للمراأة 
لها،  املكت�صبات  م��ن  امل��زي��د  حتقيق 
واحلفاظ على الن�صيج الجتماعي 
ومتا�صكه من خالل تكامل الأدوار 
وامل����راأة لبناء جمتمع  ال��رج��ل  ب��ني 
مواكبة  على  قادر  ومتما�صك  قوي 
وتوفري  امل�������ص���ت���ج���دة،  ال����ت����غ����ريات 
والآمنة  الكرمية  احلياة  مقومات 
عالية  باأ�ص�ص  الجتماعي  والرفاه 
اجلودة للمراأة وتنمية روح الريادة 
وامل�����ص��وؤول��ي��ة وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة امل���راأة 
الإقليمية  امل��ح��اف��ل  يف  الإم��ارات��ي��ة 

والدولية".
اأن دول��ة الإمارات  واأك��دت بن ثنية 
واق���ع���اً جديداً،  خ��ل��ق  ع��ل��ى  ع��م��ل��ت 

ت�����ص��اه��م ف���ي���ه امل��������راأة الإم����ارات����ي����ة 
امل�صاركة  يف  الرجل  مع  بالت�صاوي 
ال���ق���رار وبناء  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة و���ص��ن��ع 
قرار  اأن  اإىل  م�����ص��رية  امل�����ص��ت��ق��ب��ل، 
خليفة  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ل�صنة   )1( رق�����م  اهلل«  »ح���ف���ظ���ه 
ن�صبة  ب����رف����ع  اخل����ا�����ص   2019
الوطني  املجل�ص  يف  امل����راأة  متثيل 
يف  ���ص��اه��م   ،50% اإىل  الحت�����ادي 
للمراأة  ال�صيا�صي  التمكني  تعزيز 
املجل�ص  وي�����اأت�����ي  لف�������ت،  ب�������ص���ك���ل 
م��ن حيث عدد  الحت���ادي  الوطني 
عامليا  الثالث  امل��رك��ز  يف  الع�صوات 
بن�صبة %50 )بعد رواندا، كوبا(، 
دولة  ���ص��ه��دت  ك��م��ا  ع��رب��ي��ا،  والأول 
انتخاب   2015 ع��ام  الإم����ارات يف 
اأول امراأة تتوىل رئا�صة الرملان يف 

العامل العربي.
ال���دول���ة  اأن  ���ص��ع��ادت��ه��ا  واأ����ص���اف���ت 
اعتمدت كذلك عدداً من التعديالت 
بني  امل�����ص��اواة  لتعزيز  الت�صريعية 
دخل   2020 ع��ام  ففي  اجلن�صني، 
العمل"  "قانون  ع��ل��ى  ال��ت��ع��دي��ل 
ب�صاأن �صمان امل�صاواة يف الأجر بني 

القطاع اخلا�ص  وال��رج��ل يف  امل���راأة 
حيز التنفيذ، كما مت التعديل على 
العمل"  ع��الق��ات  تنظيم  "قانون 
مل��ن��ح اإج�����ازة اأب����وة م��دف��وع��ة الأجر 
وا�صتحداث  اخل���ا����ص،  ال��ق��ط��اع  يف 
العنف  م����ن  احل���م���اي���ة  "قانون 
الأ�صري" للق�صاء على العنف �صد 

املراأة وحماية حقوقها.
منتدى  اأن  اإىل  الإ�����ص����ارة  وجت����در 
الن�صائية  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ال���ق���ي���ادات 
 2013 اأي�����ص��ل��ن��دا ع���ام  ت��اأ���ص�����ص يف 
لدعم ق�صايا امل�صاواة بني اجلن�صني 
عمليات  يف  امل���راأة  م�صاركة  وتعزيز 
وقد  ال�����ص��الم،  ون�صر  ال��ق��رار  �صنع 
الحتادي  الوطني  املجل�ص  �صارك 
ب��ف��ع��ال��ي��ة يف ب���رام���ج امل��ن��ت��دى منذ 
تاأ�صي�صه، وف��ازت دول��ة الإم��ارات يف 
اأول دورة له بجائزة اجلهود املبذولة 
يف ���ص��د ال��ف��ج��وة ب��ني اجل��ن�����ص��ني يف 
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، وي��ه��دف املنتدى 
الن�صائية  القيادات  ع��دد  زي��ادة  اإىل 
وتطوير  ال����ع����امل،  يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
املجتمعات من خالل اإيجاد قنوات 
ال�صيا�صية  ال��ق��ي��ادات  ب��ني  ات�����ص��ال 

الن�صائية واملجتمع.

•• اأبوظبي - الفجر:

احلفاظ  والنقل،  البلديات  لدائرة  التابعة  اأبوظبي،  مدينة  بلدية  تويل 
على املظهر العام والبيئة ال�صحية النظيفة اهتماماً كبرياً، وحتر�ص على 
تكثيف حمالتها التفتي�صية ب�صكل متوا�صل طوال العام على كافة املناطق 
واأفراد  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  ت�صتهدف  وال��ت��ي  اجل��غ��رايف،  نطاقها  �صمن  ال��واق��ع��ة 
املجتمع، بالتعاون مع العديد من ال�صركاء ال�صرتاتيجيني، وذلك بهدف 
�صالمة  ت�صمن  اآمنة  �صحية  بيئة  وتوفري  احلياة،  ج��ودة  معايري  تعزيز 

اجلميع.
اأبوظبي  مدينة  بلدية  نفذت  الإط��ار،  هذا  يف  املتوا�صلة  جهودها  و�صمن 
182 حملة ميدانية للحفاظ على املظهر العام منذ بداية العام اجلاري 
2021 وحتى اليوم، �صملت كافة املناطق الواقعة �صمن نطاقها اجلغرايف، 
البلدية  31،896 ر�صالة توعوية للجمهور، حيث نفذت  اإر�صال  كما مت 
اأبوظبي، بالتعاون مع القيادة  جزيرة  مناطق  جميع  �صملت  حملة   30

"تدوير"،  النفايات  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي  وم��رك��ز  اأب��وظ��ب��ي،  ل�صرطة  العامة 
"لفاجيت"،  و�صركة  الآفات،  البيئية ومكافحة  الن�صر للخدمات  و�صركة 

و�صركة ال�صاحل الغربي خلدمات التنظيف والبيئة.
كما نفذت البلدية 73 حملة ا�صتهدفت املالك واملقاولني واأفراد املجتمع 
الراحة،  و�صاطئ  �صخبوط،  ومدينة  زاي��د،  بن  حممد  مدينة  من  كل  يف 
و�صا�ص النخل، وربدان، ومدينة زايد، بالتعاون مع مركز اأبوظبي لإدارة 
النفايات "تدوير"، و�صركة الدار العقارية، بالإ�صافة اإىل اإر�صال 5515 
هذه  يف  امل�صتهدفة  الفئات  اإىل  الذكي  املفت�ص  نظام  عر  توعوية  ر�صالة 

املناطق.
اأما يف مناطق الوثبة وبني يا�ص، فقد نفذت البلدية 40 حملة ا�صتهدفت 
العامة  القيادة  مع  بالتعاون  وذل��ك  وال�صت�صاريني،  واملقاولني  ال�صكان 
ال�صحي،  ال�صرف  و�صركة  للتوزيع،  اأبوظبي  و�صركة  اأبوظبي،  ل�صرطة 

ومركز اأبوظبي لإدارة النفايات "تدوير".
كذلك نفذت البلدية 24 حملة ا�صتهدفت كافة اأفراد املجتمع يف كل من 

مع  بالتعاون  وحميم،  وال��ن��وف،  ال�صناعية،  وامل��ف��رق  ال�صناعية،  م�صفح 
لإدارة  اأبوظبي  املدين، ومركز  والدفاع  اأبوظبي،  ل�صرطة  العامة  القيادة 
"تدوير"، و�صركة �صي تاور للرمال، و�صركة الرا�صد، بالإ�صافة  النفايات 
املجتمع يف هذه  اأف��راد  اإىل  توعوية  ن�صية  ر�صالة   26،381 اإر���ص��ال  اإىل 

املناطق منذ �صهر يناير 2021 وحتى اليوم.
ا�صتهدفت  املجاورة،  واملناطق  ال�صهامة  يف  حمالت  كما نفذت البلدية 9 
املالك واأ�صحاب املزارع وكافة اأفراد املجتمع، بالتعاون مع هيئة اأبوظبي 
"تدوير"،  النفايات  لإدارة  اأبوظبي  ومركز  الغذائية،  وال�صالمة  للزراعة 
بينما مت تنفيذ 6 حمالت ا�صتهدفت جميع مناطق مدينة خليفة، وذلك 

بالتعاون مع مركز اأبوظبي لإدارة النفايات "تدوير".
وقد تنوعت احلمالت التي مت تنفيذها لالرتقاء باملظهر العام واحلفاظ 
ت�صمنت  حيث  اأبوظبي،  بها  تتمتع  التي  النظيفة  ال�صحية  البيئة  على 
وتركيب  الأ�صطح  ونظافة  للمخلفات،  الع�صوائي  ال��رم��ي  على  حمالت 
الأحياء  يف  ال�صكيك  ونظافة  التجارية،  البنايات  يف  الالقطة  الأط��ب��اق 

ال�����ص��ك��ن��ي��ة، ون��ظ��اف��ة امل���م���رات ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��ح��الت ال��ت��ج��اري��ة والأرا����ص���ي 
امل�صدر،  جمهولة  املخلفات  على  ال��رق��اب��ة  ح��م��الت  وك��ذل��ك  ال�صناعية، 
ال�صكنية،  امل��ن��اط��ق  يف  ال�صحي  ال�����ص��رف  ملخلفات  الع�صوائي  وال��ت��ف��ري��غ 
بالإ�صافة اإىل حمالت الكتابة على اجلدران، والأعالم التالفة، وال�صيارات 

املهملة، واحليوانات ال�صائبة وغريها.
وال��ب��ي��ع يف  امل����زارع،  الع�صوائية، وخم��ل��ف��ات  ال��ع��زب  احل��م��الت  �صملت  كما 
امل�صاكن ال�صعبية، و�صكن العزاب يف الأحياء ال�صكنية، والتكد�ص، وخملفات 
البناء يف الأحياء ال�صكنية، وو�صع عوائق موؤقتة، والبناء بدون ترخي�ص، 
اإىل احلد  اإهمال العقار  وت�صوين مواد واإلقاء خملفات ونفايات، وكذلك 
الذي يجعله م�صوهاً للمظهر العام وميثل خطراً على ال�صالمة وال�صحة 
البقالت  واإزال��ة  ال�صعبية،  امل�صاكن  الفا�صل بني  املمر  وا�صتغالل  العامة، 
التي  املباين  على  اإىل حمالت  بالإ�صافة  امل�صاكن،  التجارية يف  واملحالت 
حتتاج اإىل �صيانة، واملباين املهجورة واملهملة، واملباين والبيوت وامل�صاكن 

ال�صعبية املتهالكة والآيلة لل�صقوط وغريها.

اأ�سدر قانونا باإن�ساء هيئة دبي الرقمية

حممد بن ر��سد: �لهيئة �جلديدة وظيفتها رقمنة �حلياة يف دبي ولي�ض رقمنة خدمات حكومة دبي

ال�سعبة الربملانية االإماراتية ت�سارك عن بعد يف قمة منتدى القيادات ال�سيا�سية الن�سائية 2021

مرمي بن ثنية: عملت �لإمار�ت على خلق و�قع جديد ت�ساهم فيه �ملر�أة مع �لرجل يف �مل�ساركة �ل�سيا�سية و�سنع �لقر�ر وبناء �مل�ستقبل

�سهدت اإر�سال 31,896 ر�سالة توعوية للجمهور يف خمتلف املناطق

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ 182 حملة ميد�نية للحفاظ على �ملظهر �لعام و�لبيئة �ل�سحية �لنظيفة

•• اأبوظبي-وام:

  متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�صات يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة 
بفريو�ص كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 274،675 فح�صا جديدا خالل ال�صاعات ال� 
واأحدث  اأف�صل  با�صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�صية   24

تقنيات الفح�ص الطبي.

نطاق  وتو�صيع  الدولة  والفح�ص يف  التق�صي  اإج��راءات  تكثيف    و�صاهم 
اإ�صابة  2،167 حالة  الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  م��ن  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�صجلة 616،160 حالة.
   كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالت م�صابة نتيجة تداعيات الإ�صابة 
بفريو�ص كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،767 

حالة.

تعازيها  وخال�ص  اأ�صفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة    واأعربت 
وموا�صاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع.
2،102 حالة جديدة مل�صابني بفريو�ص  اأعلنت ال��وزارة عن �صفاء    كما 
كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ص املر�ص بعد 
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�صفاء 595،086 حالة.

اأجرت 274,675 فح�سا ك�سفت عن 2,167 اإ�سابة

�ل�سحة تعلن �سفاء 2،102 حالة جديدة من كورونا
�ل�سحة تعلن تقدمي 118،856 جرعة 

من لقاح كورونا خالل �ل� 24 �ساعة �ملا�سية
•• اأبوظبي- وام: 

118،856جرعة  ت��ق��دمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
عدد  ليبلغ جمموع  املا�صية   24 ال�  ال�صاعات  كوفيد19- خالل  لقاح  من 
ومعدل  جرعة   14،631،482 ام�ص  حتى   تقدميها  مت  التي  اجلرعات 

توزيع اللقاح 147.94 جرعة لكل 100 �صخ�ص.
ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد - 19 و�صعياً اإىل 
الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�صيطرة على الفريو�ص .
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

والنقل،  البلديات  دائ��رة  مع  بالتعاون  اأبوظبي،  يف  الق�صاء  دائ��رة  ب��داأت 
تنفيذ برنامج التكوين الأ�صا�صي للتاأهيل ملنح �صفة ال�صبطية الق�صائية 
للدفعة الثالثة من مفت�صي بلدية اأبوظبي، مب�صاركة 23 مفت�صاً، وذلك 
املعارف  واإك�صابهم  املفت�صني  ق��درات  تنمية  اإىل  الرامية  اإط��ار اجلهود  يف 
الالزمة لأداء مهامهم وفق ال�صوابط القانونية املحددة، ومبا ي�صهم يف 

دعم وتطوير الأن�صطة والأعمال اخلا�صعة لرقابتهم.
اأكادميية  تنفذه  ال��ذي  التاأهيلي  الرنامج  ب��اأن  الق�صاء،  دائ��رة  واأف���ادت 
البلديات،  ملفت�صي  الق�صائية  ال�صبطية  �صفة  ملنح  الق�صائية،  اأبوظبي 

تطبيق  م��ن  لتمكينهم  املتكاملة  امل��ه��ارات  امل�صاركني  اإك�����ص��اب  ي�صتهدف 
امل�صتحدثات الت�صريعية الهادفة اإىل حتقيق ال�صتدامة التنموية يف اإدارة 
الإداري  ال�صبط  ملفاهيم  ال�صحيح  التطبيق  خالل  من  العامة،  املرافق 
ال�صبط  لأحكام  احلديثة  املفاهيم  عن  ف�صال  القانون،  واأحكام  ومبادئ 

الق�صائي التقوميي.
اليمني  اأداء  وج��وب  وهما  اأ�صا�صيتني،  قاعدتني  ا�صتحداث  اإىل  واأ���ص��ارت 
القانونية ملاأمور ال�صبط بعد اجتياز الرنامج التاأ�صي�صي بنجاح و�صدور 
قرار �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 
�صفة  اأبوظبي، مبنحهم  يف  الق�صاء  دائ��رة  رئي�ص  الرئا�صة،  �صوؤون  وزير 
ال�صبطية الق�صائية، اإىل جانب وجوب خ�صوع املفت�ص لتدريب م�صتمر 

باملعارف  ت��زوي��ده  ل�صمان  �صنوياً  تدريبية  �صاعة   20 ع��ن  يقل  ل  مب��ا 
واملهارات الأ�صا�صية ل�صمان اأداء اأعماله بكفاءة، ومبا يدعم تنمية املوارد 

الب�صرية باعتبارها هدف واأ�صا�ص حتقيق التنمية امل�صتدامة.
نخبة  ب��ه  ويحا�صر  �صهرين  ي�صتمر  ال���ذي  التاأهيلي  ال��رن��ام��ج  وي��رك��ز 
متميزة من اأع�صاء الهيئة الق�صائية واخلراء الوطنيني والأجانب على 
ال�صبط  عن  ومتيزه  واأهدافه  و�صروراته  الق�صائي  بال�صبط  التعريف 
الإداري، وجمموع الإجراءات والأوامر والقرارات التي تتخذها اجلهات 
البلدي وتنميته واملحافظة علي عنا�صر  انتظام املرفق  الإداري��ة، بهدف 
الوقائي والإمنائي،  ال��دور  اإط��ار  املخالفات يف  العام، ومنع وقوع  النظام 
اجلديدة  املفاهيم  �صمن  ال�صبط  مل��اأم��ور  الأ�صا�صية  املهمة  يعد  وال��ذي 

لتكون  اأبوظبي،  اإم���ارة  روؤي��ة  مع  لتتما�صي  الأكادميية  برامج  لتحديث 
املكان الأف�صل لالإقامة وال�صتثمار وريادة الأعمال عاملياً.

ويتناول مفاهيم ال�صبط الق�صائي كوظيفة عالجية وتقوميية وعقابية، 
تبداأ مع وقوع املخالفة وتت�صمن جميع الإجراءات التي تتخذها �صلطات 
ال�صبط، منذ ارتكابها حتى �صدور احلكم النهائي فيها، وذلك بالتحري 
الأدلة  وم�صاءلة مرتكبيها، وجمع  وقوعها  بعد  املخالفات،  والبحث عن 
للتحقيق معهم ودوافعهم وتقدميهم للنيابة العامة اأو فر�ص الغرامات 
كاأحد  الت�صاحلية  ال��ع��دال��ة  دور  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  م��ع  امل���ق���ررة،  الإداري������ة 
تقوميية  كمرحلة  احل��دي��ث��ة،  الق�صائي  ال�صبط  مفاهيم  م�صتحدثات 

لتح�صني الأن�صطة واخلدمات اخلا�صعة للتنظيم والرقابة.

تاأهيل 23 مفت�سا من �لبلديات ملنحهم �سفة �ل�سبطية �لق�سائية يف �أبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر:

حققت دول��ة الإم��ارات اإجن��ازاً عاملياً 
ومكانتها  ري���ادت���ه���ا  ي���ع���زز  م��ت��م��ي��زاً 
اأع���ل���ن���ت هيئة  ح���ي���ث  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة، 
"لويدز  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ال��ت�����ص��ن��ي��ف 
ريج�صرت" اأن دولة الإمارات الأوىل 
اإدارة  الآي��زو يف  �صهادة  نيل  عاملياً يف 
النف�صية  وال�صالمة  ال�صحة  نظام 
موؤ�ص�صة  ح�صلت  ح��ي��ث  ل��ل��ع��ام��ل��ني، 
الإمارات للخدمات ال�صحية ممثلة 
النف�صية  لل�صحة  الأم��ل  مب�صت�صفى 
لتطبيق  م���ع���ت���م���دة  �����ص����ه����ادة  ع���ل���ى 
 ISO( امل��ع��ي��ار ال��ق��ي��ا���ص��ي ال�����دويل
ال�صحة  لإدارة   )45003:2021
تتويجاً  وذل��ك  النف�صية،  وال�صالمة 
جلهود املوؤ�ص�صة يف اللتزام بتطبيق 
العاملية  املمار�صات  واأف�صل  املعايري 
و�صالمة  ���ص��ح��ة  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
هذا  وميثل  واملتعاملني.  املوظفني 
دول��ي��اً باجلهود  اع���رتاف���اً  الع��ت��م��اد 
التي تبذلها اإدارة امل�صت�صفى ل�صمان 
ب��ي��ئ��ة ع��م��ل ���ص��ح��ي��ة ون��ف�����ص��ي��ة اآمنة 

للعاملني على كافة امل�صتويات.
واأ������ص�����اف�����ت م���وؤ����ص�������ص���ة الإم�����������ارات 
�صجل  اإىل  ال�����ص��ح��ي��ة  ل���ل���خ���دم���ات 
اإدارة  ���ص��ه��ادة  ال��دول��ي��ة  اإجن���ازات���ه���ا 

النف�صية  وال�صالمة  ال�صحة  نظام 
ي�صاهم  وال��ذي  ال�صحيني  للعاملني 
التنظيمية  امل�����رون�����ة  حت�������ص���ني  يف 
وتعزيز الأداء والإنتاجية، بالإ�صافة 
اإي���ج���اب���ي���ة،  ع���م���ل  ب���ي���ئ���ة  ب����ن����اء  اإىل 
الوظيفي  ال����ص���ت���ب���ق���اء  وحت�������ص���ني 
املوظفني  م�صاركة  وتعزيز  والتنوع، 
القانوين،  والم���ت���ث���ال  والب���ت���ك���ار، 
مكان  �صغوط  ع��ن  ال��غ��ي��اب  وتقليل 
الوظيفي  الره��اق  ومعدلت  العمل 
وال��ق��ل��ق والك���ت���ئ���اب. وج����اء اإع���الن 
احل�����ص��ول ع��ل��ى ه���ذه ال�����ص��ه��ادة بعد 
انتهاء فريق اخلراء امل�صتقلني من 
هيئة الت�صنيف الريطانية "لويدز 
الرائدة  الت�صنيف  ريج�صرت"، هيئة 
يف العامل، من اإج��راء عملية تدقيق 
���ص��ام��ل��ة ل��ك��اف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات الإداري�����ة 
لل�صحة  الأم��ل  مب�صت�صفى  والفنية 
النف�صية والتاأكد من تطبيق اأف�صل 
ل�صوابط  والم���ت���ث���ال  امل���م���ار����ص���ات 
 ISO "الدولية القيا�صية  املعايري 

 .  45003:2021

اإجناز عاملي غري م�سبوق 
واأ�����ص����ار م���ع���ايل ع��ب��د ال���رح���م���ن بن 
ال�صحة  وزي������ر  ال���ع���وي�������ص،  حم���م���د 
كفاءة  اأن  اإىل  امل��ج��ت��م��ع،  ووق����اي����ة 

امل��ن��ظ��وم��ة ال�����ص��ح��ي��ة يف الإم�������ارات 
احلكومة  ال��ت��زام  على  �صاهداً  متثل 
ال��ر���ص��ي��دة ب��ت��ع��ه��دات��ه��ا جت���اه توفري 
املتطورة  ال�صحية  الرعاية  خدمات 
الطبية  ب����اخل����دم����ات  والرت�������ق�������اء 
كافة  يف  الأداء  وتطوير  والوقائية، 
وحتقيق  ال�صحي،  ال��ق��ط��اع  م��راف��ق 
ال�صحية  اخل��دم��ات  يف  ال���ص��ت��دام��ة 
�صطرت  ح��ي��ث  ال�����ص��ح��ي.  والأم�������ن 
دول���ة الإم�����ارات ف�صاًل ج��دي��داً من 
�صباقها  يف  والريادة  التفوق  ف�صول 
مراكز  اإىل  ب�صعودها  التميز  نحو 
التناف�صية  ���ص��ل��م  ع���ل���ى  م��ت��ق��دم��ة 
امل�����وؤ������ص�����رات  ج���م���ي���ع  ال����ع����امل����ي����ة يف 
معاليه  وب��ارك  الدولية،  والتقارير 

الإمارات  موؤ�ص�صة  يف  العمل  لفريق 
وم�صت�صفى  ال�����ص��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
الأم������ل ل��ل��خ��دم��ات ال��ن��ف�����ص��ي��ة هذا 

الإجناز العاملي الفريد.
�صليم  حممد  الدكتور  �صعادة  واأك���د 
العلماء وكيل وزارة ال�صحة ووقاية 
املجتمع رئي�ص جمل�ص اإدارة موؤ�ص�صة 
الإم������ارات ل��ل��خ��دم��ات ال�����ص��ح��ي��ة اأن 
اأول  على  الأم���ل  م�صت�صفى  ح�صول 
لل�صحة  ال���ع���امل  يف  اآي������زو  ����ص���ه���ادة 
مكت�صبات  يعزز  النف�صية  وال�صالمة 
الكفاءة  وي��ر���ص��خ  ال�����ص��ح��ي  ال��ق��ط��اع 
ال�صحية  ل���ل���م���راف���ق  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
العاملية  ال��ث��ق��ة  وي���ج���دد  ب���ال���دول���ة 
ب���اخل���دم���ات ال�����ص��ح��ي��ة ال��ن��وع��ي��ة يف 

ال�صرتاتيجيات  وتبنيها  الإم���ارات، 
حت�صني  يف  وال�صتمرار  ال�صتباقية 
الطبية.  ال��ك��ف��اءات  اأداء  م��وؤ���ص��رات 
الكوادر  جهود  على  �صعادته  واأث��ن��ى 
ال���ق���ي���ادي���ة وال���ط���ب���ي���ة وال���ف���ن���ي���ة يف 
املتميز  اأدائ���ه���م  وث���ّم���ن  امل�����ص��ت�����ص��ف��ى 
يف  العاملية  املعايري  اأف�صل  لتحقيق 

اخلدمات ال�صحية.

ت���ب���ّن���ي م���ع���اي���ري احل���وك���م���ة 
املوؤ�س�سية

يو�صف حممد  الدكتور  �صعادة  واأكد 
موؤ�ص�صة  ع������ام  م����دي����ر  ال�������ص���رك���ال 
المارات للخدمات ال�صحية حر�ص 
املوؤ�ص�صة على تبّني معايري احلوكمة 

املوؤ�ص�صية والطبية من خالل تطبيق 
وال�صالمة  اجل��ودة  ومعايري  برامج 
والعاملني  املر�صى  حماية  ل�صمان 
وامل�صت�صفيات،  امل���راف���ق  وم��اأم��ون��ي��ة 
املثالية  ال���ع���م���ل  ظ������روف  وت����وف����ري 
وال�صالمة  ال�صحة  على  واملحافظة 
ال�صحيني  ل��ل��ع��ام��ل��ني  وال��رف��اه��ي��ة 
وخط الدفاع الأول، يف ظل الظروف 
كوفيد- بجائحة  املتعلقة  الراهنة 
نف�صية  اآثار  من  �صاحبها  وما   19
دعمهم  اأ�صبح  حيث  العاملني،  على 
اأكر  اأم���راً   املوؤ�ص�صات  داخ��ل  نف�صياً 

اأهمية من اأي وقت م�صى.
كادر  ال�صركال  الدكتور  �صعادة  وهناأ 
امل�صتويات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  امل�صت�صفى 
امل�صبوق  غ��ري  العاملي  الإجن���از  بهذا 
اخلدمات  بكفاءة  الثقة  يعزز  ال��ذي 
النف�صية يف الدولة. والذي يتما�صى 
الإمارات  موؤ�ص�صة  ا�صرتاتيجية  مع 
اأنظمة  بناء  يف  ال�صحية  للخدمات 
العالجية  وال���������ص����الم����ة  اجل���������ودة 
املعايري  وف��ق  وال��دوائ��ي��ة  وال�صحية 
ال��ع��امل��ي��ة، وجت�����ص��ي��داً ل��ك��ون اجل���ودة 
يف  اأ�صا�صية  ركائز  املر�صى  و�صالمة 

التطوير الدائم للقطاع ال�صحي. 
اأن  اإىل  ال�������ص���رك���ال  ����ص���ع���ادة  واأ�����ص����ار 
ظهور  مع  ترافقت  التي  التحديات 

حتد  مل  كوفيد19-  ج����ائ����ح����ة 
م���ن ق�����درات امل��وؤ���ص�����ص��ة ع��ل��ى امل�صي 
يف م�����ص��رية ا����ص���ت���م���راري���ة الأع���م���ال 
موا�صلة  ومتيز،  بكفاءة  واخلدمات 
ال�����ص��ري ب��ث��ق��ة وع���زمي���ة والل����ت����زام 
الدولية  امل���ع���اي���ري  اأع���ل���ى  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
موظفينا  و�صحة  �صالمة  ل�صمان 
ومتعاملينا و�صركائنا �صمن اأهدافنا 

الأوىل. 

حافز ملوا�سلة التمّيز 
وم���ن ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت ال���دك���ت���ورة نور 
ال�صحة  اإدارة  م����دي����ر  امل�����ه�����ريي 
العاملي  الإجن���از  ه��ذا  النف�صية:" اأن 
للم�صت�صفى حافز ملوا�صلة جناحاتنا 
حم�صنة  اآم��ن��ة  ع��م��ل  بيئة  واإر����ص���اء 
التميز  م�صرية  لتعزز  املخاطر،  من 
�صل�صلة  ���ص��م��ن  وي����اأت����ي  واجل��������ودة، 
اإجن�������ازات ح��ق��ق��ه��ا امل�����ص��ت�����ص��ف��ى كان 
اآخ����ره����ا ح�����ص��ول امل�����ص��ت�����ص��ف��ى على 
وال�صحة  ال�صالمة  اإدارة  نظام  اآي��زو 
نف�صي  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  ك������اأول  امل��ه��ن��ي��ة، 
يح�صل على هذه ال�صهادة يف تطبيق 
املتعلقة  الإدارة  م�����ص��ت��وي��ات  اأع���ل���ى 
ب��ال�����ص��الم��ة وال�������ص���ح���ة امل��ه��ن��ي��ة يف 
هيئة  م��ن  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة 

الت�صنيف الريطانية.  

اأن  املهريي  الدكتورة نور  واأو�صحت 
-ISO 45003 موا�صفة  اإع���داد 
2021 بداأ يف العام اجلاري مل�صاعدة 
اإدارة  التي ت�صتخدم نظام  املوؤ�ص�صات 
ال�صحة وال�صالمة املهنية بناًء على 
لل�صحة   ISO 45001 موا�صفة 
معيار  اأول  وه��ي  املهنية،  وال�صالمة 
اإر����ص���ادات عملية حول  ي��ق��دم  ع��امل��ي 
مكان  يف  ال��ن��ف�����ص��ي��ة  ال�����ص��ح��ة  اإدارة 
النف�صية  امل��خ��اط��ر  واإدارة  ال��ع��م��ل. 
والجتماعية، وذلك كجزء من نظام 

اإدارة ال�صحة وال�صالمة املهنية.
اآمنة  ال��دك��ت��ورة  ال��دك��ت��ورة  و�صرحت 
م�صت�صفى  م���دي���ر  ع��ل��ي  اآل  ت���رك���ي 
الأمل لل�صحة النف�صية اأن املوا�صفة 
ت�صمل معلومات عن كيفية التعرف 
على املخاطر النف�صية والجتماعية 
العاملني،  توؤثر على  اأن  التي ميكن 
مثل تلك التي تن�صاأ من العمل عن 
عند  اأو  ال��ع��م��ل  ���ص��غ��وط��ات  اأو  ب��ع��د 
ال��ط��وارئ والأزم�����ات، وي��ق��دم اأمثلة 
على الإج��راءات الفعالة التي ميكن 
الإج�������راءات  ه����ذه  لإدارة  ات���خ���اذه���ا 
كرامج  امل��وظ��ف،  رفاهية  وحت�صني 
والدعم  النف�صية  ال�����ص��ح��ة  ت��ع��زي��ز 
والت�صاور  امل�صاركة  وتعزيز  النف�صي 

وبرامج التطوير املهني. 

•• دبي-الفجر:

ووق���اي���ة  ال�����ص��ح��ة  وزارة  ك�����ص��ف��ت 
امل���ج���ت���م���ع وم���وؤ����ص�������ص���ة الإم���������ارات 
ل���ل���خ���دم���ات ال�����ص��ح��ي��ة ع����ن عالج 
مناعي مبتكر لل�صرطان والعدوى 
جامعة  م��ع  بالتعاون  الفريو�صية 
اليابانية يف اإطار جهود   Kyoto
ال����وزارة وامل��وؤ���ص�����ص��ة لإي��ج��اد حلول 
املزمنة،  ل���الأم���را����ص  م�����ص��ت��دام��ة 
جتاه  م�صوؤوليتهما  من  وانطالقاً 
املجتمع يف تقدمي خدمات �صحية 
العاملية،  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  وف���ق 
وذل��������ك ����ص���م���ن م�������ص���ارك���ت���ه���م���ا يف 

العربي  ال�صحة  وم��وؤمت��ر  معر�ص 
من  دبي  يف  ينعقد  الذي   2021
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اإنتاج  ال���ع���الج ع��ل��ى  وي���ق���وم م���ب���داأ 
اخلاليا التائية املناعية التي لديها 
اخلاليا  على  العثور  على  ال��ق��درة 
امل�صابة  واخل����الي����ا  ال�����ص��رط��ان��ي��ة 
يف  كبرياً  دوراً  وتلعب  وحماربتها. 
عام،  ب�صكل  ال��ف��ريو���ص��ات  حم��ارب��ة 
وذلك من خالل اخلاليا اجلذعية 
)iPS Cells( ًامل�صتحثة �صناعيا

من  جم��م��وع��ة   T Cellوت�صكل
بالدم  املوجودة  اللمفاوية  اخلاليا 
املناعة  يف  اأ�صا�صياً  دوراً  تلعب  وهي 

املمكن  م���ن  و���ص��ي��ك��ون  اخل���ل���وي���ة، 
اإن����ت����اج اخل���الي���ا ال��ت��ائ��ي��ة ب���اأع���داد 
اأجواء منا�صبة،  كبرية وحفظها يف 
عند  للمر�صى  ا�صتخدامها  ليتم 
احل���اج���ة. وم���ن خ���الل جن���اح هذا 
امل�صروع، ي�صتفيد املر�صى امل�صابني 
الفريو�صية  العدوى  اأو  بال�صرطان 

من �صهولة الو�صول اإىل العالج.

���س��راك��ات ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
مراكز االأبحاث الطبية

�صعادة  اأك��������د  الإط����������ار  ه������ذا  ويف 
ال�صركال  حممد  يو�صف  ال��دك��ت��ور 
م���دي���ر ع�����ام م��وؤ���ص�����ص��ة الإم��������ارات 

حر�ص  ال�������ص���ح���ي���ة   ل���ل���خ���دم���ات 
ا�صتقطاب  على  واملوؤ�ص�صة  ال���وزارة 
ا�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة مع  �������ص������راك������ات 
الطبية  الأب����ح����اث  م���راك���ز  اأرق������ى 
امل�����ص��ت��دام يف خدمات  وال���ص��ت��ث��م��ار 
�صحية م�صتقبلية، من اأجل اإحراز 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  يف  نوعي  تقدم 
والعدوى  ال�صرطان  م��ر���ص  ح��ول 
اإط������ار  ال����ف����ريو�����ص����ي����ة، وذل��������ك يف 
الرعاية  لتقدمي  ا�صرتاتيجيتهما 
واملتكاملة  ال�����ص��ام��ل��ة  ال�����ص��ح��ي�����ة 
وتنفيذ  وم�صتدامة  مبتكرة  بطرق 
خلف�ص  الوطنية  ال�صرتاتيجية 
ال�صرطان.  ال��وف��ي��ات م��ن  م��ع��دلت 

ولفت �صعادته اإىل اأن انت�صار مر�ص 
ال�صرطان يف دولة الإمارات ل يزال 
اأقل من معدلت انت�صاره يف العامل. 
واأ�صار �صعادة الدكتور ال�صركال اإىل 
يف  واملوؤ�ص�صة  ال��وزارة  ا�صرتاتيجية 
ال��وط��ن��ي ملكافحة  ال��رن��ام��ج  دع���م 
طريق  خ��ارط��ة  واإع����داد  ال�صرطان 
اإ�صافة  امل�صتهدف،  املوؤ�صر  لتحقيق 
اىل حتليل الو�صع احلايل لأمرا�ص 
الت�صخي�صية  وم�صاراته  ال�صرطان 
البحوث  اإج��راء  ودعم  والعالجية، 
لل�صيطرة  اخل��ا���ص��ة  وال���درا����ص���ات 
والعدوى  ال�صرطان  اأم��را���ص  على 
ال��ف��ريو���ص��ي��ة، ودع����م ور�����ص العمل 

والتدريبية،  التعليمية  والأن�صطة 
وح����م����الت ال���ت���وع���ي���ة وامل�����ب�����ادرات 

املبتكرة.

حت�سني جودة حياة املر�سى 
اأو�صحت الدكتورة كلثوم البلو�صي 
تقنية  اأن  امل�صت�صفيات  اإدارة  مدير 

العالج املبتكرة لأمرا�ص ال�صرطان 
بالتعاون  ال��ف��ريو���ص��ي��ة،  وال���ع���دوى 
اليابانية   Kyoto ج��ام��ع��ة  م��ع 
املناعية،  العالجات  يف  املتخ�ص�صة 
للخدمات  ن��وع��ي��ة  اإ����ص���اف���ة  مت��ث��ل 
ال�����ص��ح��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ال�����وزارة 
واملوؤ�ص�صة يف امل�صت�صفيات للمر�صى، 

بتحفيز  ال�����ع�����الج  ي���ت���م���ي���ز  ح���ي���ث 
مهاجمة  ع��ل��ى  امل��ن��اع��ي��ة  اخل���الي���ا 
بالعتماد  ال�����ص��رط��ان��ي��ة  اخل���الي���ا 
املحفزة،  اجل��ذع��ي��ة  اخل��الي��ا  ع��ل��ى 
ب��داأ يفتح  وهو توجه عاملي حديث 
اأم���ام حت�صني جودة  وا���ص��ع��ة  اآف��اق��اً 

حياة املر�صى.

موؤ�س�سة االإمارات للخدمات ال�سحية اأول موؤ�س�سة يف العامل حت�سل على هذه املوا�سفة من هيئة الت�سنيف الربيطانية 

�لإمار�ت �لأوىل عامليًا يف �حل�سول على �سهادة �لآيزو يف �إد�رة نظام �ل�سحة و�ل�سالمة �لنف�سية للعاملني �ل�سحيني

يف اإطار م�ساركتهما مبعر�س وموؤمتر ال�سحة العربي 2021

�ل�سحة و�لإمار�ت للخدمات �ل�سحية تك�سفان عن 
عالج مناعي مبتكر لل�سرطان و�لعدوى �لفريو�سية 

•• دبي-وام: 

ي�صتعر�ص مركز التحكم وال�صيطرة ملكافحة فريو�ص "كورونا" جهوده املتميزة 
وجتربته الناجحة يف التعامل مع جائحة "كوفيد19-" بالتعاون مع خمتلف 
العربي  ال�صحة  معر�ص  بفعاليات  م�صاركته  �صمن  دب��ي  يف  املعنية  اجل��ه��ات 
"اآراب هيلث 2021". واأكد الدكتور عامر اأحمد �صريف رئي�ص مركز التحكم 
لإدارة  العليا  للجنة  املركز  تبعية  اأن  "كورونا"  فريو�ص  ملكافحة  وال�صيطرة 
ال�صيخ من�صور بن حممد بن را�صد  الأزم��ات وال��ك��وارث يف دبي برئا�صة �صمو 
اإمارة  حتقيق  من  مكنت  الر�صيدة  القيادة  من  احلثيثة  واملتابعات  مكتوم  اآل 
"وجهودها  "كوفيد19-  دبي جناحات عديدة يف التعامل الأمثل مع جائحة 
املت�صارعة نحو التعايف. ونوه باأن املركز ي�صتعر�ص خالل م�صاركته يف معر�ص 
ال�صحة العربي �صمن جناح هيئة ال�صحة بدبي الذي ي�صتقطب اآلف امل�صاركني 
من خمتلف دول العامل اجلهود والنجاحات التي حققها خالل الفرتة املا�صية 
"كورونا"  ملكافحة فريو�ص  العامة  والأط��ر  ال�صرتاتيجية  اإع��داد اخلطط  يف 
ال�����ص��وؤون ال�صحية وو���ص��ع خطة التدخل  ال��ق��رارات يف  ات��خ��اذ  اآل��ي��ة  وت��وح��ي��د 

ال�صريع لرفع قدرات القطاع ال�صحي يف التعامل مع اجلائحة والتن�صيق مع 
توفري  ل�صمان  واخل��ا���ص  احلكومي  القطاعني  م��ن  املعنية  اجل��ه��ات  خمتلف 
اآليات العمل املنا�صبة وهو الأمر الذي يعك�ص اإمكانيات وقدرة الإمارة للتعامل 
مع املتغريات وفق اأحدث الروتوكولت والإر�صادات التي تعزز الأمن ال�صحي 
اأن  �صريف  الدكتور  وذكر  احلياة.  ملختلف قطاعات  الأن�صطة  عودة  وت�صرع يف 
التحكم وال�صيطرة ملكافحة فريو�ص  التي يعمل بها مركز  املتكاملة  املنظومة 
"كورونا" على مدار ال�صاعة مع خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�صة وبكفاءة 
عالية لتحقيق الأهداف املرجوة قد �صاهم يف التعامل مع اجلائحة على ال�صكل 
ال�صحية  التوازن بني مقومات احلياة  التي ت�صمن  التو�صيات  الأمثل وطرح 
والتي  ال�صرتاتيجية  املركز  من�صة  وت�صتعر�ص  والقت�صادية.  والجتماعية 
ترتكز على م�صارات رئي�صة للتعامل مع اجلائحة من اإجراء الفحو�صات واإدارة 
العمليات وال�صتمرار يف التق�صي الن�صط للتمكن من اكت�صاف احلالت مبكرا 
وتقدمي الرعاية ال�صحية والطبية الالزمة باأ�صرع وقت ممكن وتوفري القدرة 
ال�صتيعابية لتوفري الرعاية ال�صحية الالزمة وو�صع مقومات للعزل ال�صحي 
اأو املنزيل ل�صمان �صحة و�صالمة املجتمع ..كما يعتمد املركز  �صواء املوؤ�ص�صي 
اعتمادا رئي�صا على علم البيانات والبحوث العلمية لدرا�صة امل�صتجدات املحلية 
لتخاذ  العلمية  التو�صيات  وط��رح  انت�صاره  وكيفية  الفريو�ص  عن  والعاملية 
مركز  اأن  يذكر  امل�صتقبل.  يف  الأوب��ئ��ة  ودرا���ص��ة  ال�صيا�صات  وتطوير  ال��ق��رارات 
جمموعة  تطوير  على  عمل  "كورونا"  فريو�ص  ملكافحة  وال�صيطرة  التحكم 
من الأدلة الإر�صادية بالتعاون مع املخت�صني من هيئة ال�صحة بدبي وجامعة 
اآخر  وفق  م�صتمر  ب�صكل  وتقييمها  ال�صحية  والعلوم  للطب  را�صد  بن  حممد 
احلد  "كوفيد19-"و�صمان  ح��الت  لإدارة  الدولية  وال��درا���ص��ات  الإر���ص��ادات 
من انت�صار الفريو�ص ومنها اإر�صادات العزل واحلجر املنزيل وقواعد اإر�صادية 
لأ�صحاب العمل للحفاظ على �صحة املوظفني ورحلة املري�ص واإر�صادات العزل 
الأمن  تعزز  التي  الإج����راءات  من  وغريها  امل��دار���ص  لطالب  املنزيل  واحلجز 
ال�صحة  معر�ص  يف  م�صاركته  خ��الل  املركز  وا�صتعر�ص  املجتمع.  يف  ال�صحي 
امليداين مبركز  واإدارة م�صت�صفى دبي  اإن�صاء  الإ�صراف على  العربي جهوده يف 
دبي التجاري العاملي يف بداية اجلائحة بهدف دعم الطاقة الإ�صتيعابية الكلية 
للمنظومة ال�صحية يف دبي وتعزيز قدرته على التعامل مع كافة الحتياجات 
بت�صغيل  ب��دب��ي  ال�صحة  هيئة  ب��ه  ق��ام��ت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  ال��ط��ارئ��ة  ال�صحية 
امل�صت�صفى من خالل كوادرها الطبية وبدعم من الكوادر الطبية والتمري�صية 
درا�صة  على  اإن�����ص��ائ��ه  ب��داي��ة  منذ  امل��رك��ز  واأ���ص��رف  اخل��ا���ص��ة.  امل�صت�صفيات  م��ن 
الت�صل�صل اجليني لفريو�ص كورونا بالتعاون مع املخت�صني من جامعة حممد 
بن را�صد للطب والعلوم ال�صحية وم�صت�صفى "اجلليلة" التخ�ص�صي لالأطفال 

الفريو�ص  لطبيعة  العاملي  العلمي  املجتمع  فهم  بهدف  بدبي  ال�صحة  وهيئة 
مركز  اأ�صرف  كما  املنا�صبة.  العالجات  تطوير  وتداعيات  الوراثية  وملتغرياته 
التحكم وال�صيطرة ملكافحة فريو�ص "كورونا" على تطوير منظومة متكاملة 
للتاأكد من �صالمة و�صحة املجتمع خالل مرحلة اإعادة فتح الأن�صطة يف اإمارة 
دبي وفق توجيهات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث يف دبي ووفق عملية 
اإجرائية متكاملة بالتن�صيق مع اجلهات املعنية حيث �صملت هذه الأن�صطة عددا 
من القطاعات احليوية يف الإمارة مثل قطاع التعليم اخلا�ص وقطاع الطريان 
واأ�صواق  التجارية  واملراكز  اخلدمات  تقدمي  واأماكن  العمل  واأماكن  واملكاتب 

البيع بالتجزئة واجلملة وقطاع ال�صيافة والرتفيه وغريها من القطاعات.

مركز �لتحكم و�ل�سيطرة ي�ستعر�ض جهوده يف �لتعامل مع كوفي�د - 19 خالل �آر�ب هيلث 2021
Date 23/ 6/ 2021  Issue No : 13273

609/2020/18 Real Estate Partial
Description of the Notification by Publication

To the Losing Party : TIKAMCHAND LOUNGANI- Indian national 
Unknown Residence Place
Since the Prevailing Party : Dubai Islamic Bank (Public Joint Stock Company) 
Represented by / Abdul Karim Ahmed Bin Eid We notify you that the court in 
its hearing held on 27/04/2021 on the aforementioned case for ne Bank (Public 
Joint Stock Company), decided to terminate the lease agreement and annexes 
thereof made between the parties of litigation, dated 21/07/2014, to order the 
Defendant return the possession of the real estate of the subject matter of the 
agreement and deliver it to the Plaintiff, to delete the phrase «leasing» stated in 
the title certificate for the Defendant, which stated therein that the ownership 
of the real estate shall be subject to the arrangements of the lease-to-own, in 
accordance with the lease agreement-to-own and its annexes deposited before 
the Department), to assign the Land Department to implement that, to order 
the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED (113,576), which is the 
total amount of the unpaid rental value from 07/2019 to 07/07/2020 and the new 
rents in consideration of the utilization at AED 95.000 per year until the full 
evacuation and delivery is made, fees, expenses and an amount of one thousand 
dirhams as attorney's fees, and rejected the other requests.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 23/ 6/ 2021  Issue No : 13273
Amna Al Meer Auditing

Auditors and Consultants Expert Amna Al Meer
A Notice by Publication to the Defendant for Appearing Before the Expert

Lawsuit No. 1486/2021 Commercial Limited Jurisdiction - Dubai
- To the Defendant EJADA CONTRACTING L.L.C
- We hereby notify you that we have been assigned as an arithmetician in the above-mentioned 
Lawsuit filed by the Plaintiff (Orientals Specialist Lifting LLC) against you.
- Accordingly, you and/or your legal representative are required to attend the expert's meeting 
to be held on Sunday 27/06/2021 at 3:00 pm. The meeting will be held via ZOOM according 
to Dubai Courts circular. arithmetician shall be provided with copies of the IDs, powers of 
attorney, authorizations, email and the phone number of the person authorized to attend the 
meeting for sending the meeting link thereto. The arithmetician shall be provided with the 
documents within at least two days before the date of the meeting.
- The arithmetician's office in Dubai: Montana Buildings, Zabeel Street, 2nd Floor, Office 201.
For inquiry, Please call 0501811161, 04/8322220
- Info.amnaauditing@gmail.com,
- amnaalmeer.auditing@gmail.com
- Note that in case of the failure to attend, the Expert will carry out its work in accordance with 
the powers conferred thereupon by law.

Arithmetician
Amna Ibrahim Al Meer

Tel: +971501811161 / 048322220 - Fax: +97148322233
Email: amnaalmeer.auditing@gmail.com

Montana building - Zabeel road - 2nd floor- office 201

A Notice by Publication to the Defendant 
for Appearing Before the Expert

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
اإعالن بالن�شر

رقم )5485/2021(
املنذرة : بالتينيوم ميدل اي�صت للعقارات �ص.ذ.م.م  وميثلها ال�صيد/ حممود النقرا�صي ر�صوان

املو�صوع : الإنذار العدل�ي رقم 102717/1/2021
اإيجار م�صجل  اإلي�ها �صركة/ ايه دبليو ا�ص للخدمات الفنية ذ.م.م، حيث انه بناءا عل�ي عقد  اعالن للمنذر 
بالتينوم  بناية  ب�  والكائنة   T59 و   T58 رقم  الغرف  اإليها  املنذر  ا�صتاأجرت   ،  21/02/2020 بتاريخ 
قيمته  ���ص��ن��وي  ب��اإي��ج��ار   28/02/2021 ح��ت��ى   21/02/2020 م��ن  ل��ل��ف��رتة  ال��ث��ال��ث��ة  ب��ال��ق��وز   11-
56،733.00 درهم اإمارات�ي، وحيث انه قد تر�صد يف ذمتكم للمنذرة مبلغ وقدره 37،733.00 كمتبق�ي 
باإخطار  تقوموا  ومل   ،28/02/2021 حتى   21/02/2020 من  الفرتة  عن  الإيجارية  القيمة  من 
املنذرة برغبتكم يف اإنهاء عقد الإيجار يف املدة املحددة طبقا لعقد الإيجار وطبقا للقانون، ولزلتم �صاغلني 
للعقار امل�صتاأجر، وقد تر�صد يف ذمتكم للمنذرة مبلغ وقدره 14،183.25 كمقابل القيمة الإيجارية عن 
اأو  �صبب  دون  واحل�صور  ال�صداد  عن  امتنعتم  وقد  حتى30/05/2021،   01/03/2021 من  الفرتة 
مرر قانوين. واعتبار هذا مبثابة اإنذار من املنذرة للمنذر اإليها ب�صرورة �صداد مقابل اليجار املتاأخر عن 
37،733.00 درهم و�صداد مقابل  28/02/2021 مببلغ  21/02/2020 حتى  املدة الإيجارية من 
 30/05/2021 وحتى   01/03/2021 من  امل��دة  عن  دره��م   14،183.25 بقيمة  املتاأخر  الإي��ج��ار 
واحل�صور  للعقار  الفعلي  الإخ���الء  تاريخ  حتي  اإي��ج��ار  من  ي�صتجد  ما  مع  دره��م   51916.25 باإجمايل 
لتوقيع جتديد عقد الإيجار وت�صليم ال�صيكات بقيمة 56،733.00 مقابل الإيجار عن فرتة التجديد من 
01/03/2021 وحتى 28/02/2022 اإيل املنذرة يف غ�صون 30 يوما عل�ي الأكر من تاريخ الإنذار 
واإل الإخالء التام للعقار امل�صتاأجر وحتى ل ن�صطر اأ�صفني اإيل اتخاذ الإجراءات القانونية اجلزائية واملدنية 
اإلزامكم بال�صداد وبالتعوي�ص اجلابر جلميع الأ�صرار املادية والأدبية التي حلقت باملنذرة من جراء  حيال 
تاأخركم عن ال�صداد ف�صال عن حتميلكم كافة ر�صوم التقا�صي وامل�صاريف واأتعاب املحاماة. مع حفظ كافة 

حقوق املنذرة من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

Date 23/ 6/ 2021  Issue No : 13273
Notification by publication for defendant

Before Case Management Office,
Sharjah Court of First Instance, Federal Civil Court

In the claim No. SHCFICIREA2021/0004580 /Civilian (Partial)
To the Defendant SAHEB GUL HAN GUL SARDAR - Residence Unknown : Emirate 
of Sharjah, AL-Sajaa Area - Telephone 0562404618/0561375426
Upon request of plaintiff / SALIM SULTAN-nationality Afghanistan has filed a claim 
and asks you for: 1- Register the claim, specify and inform the plaintiff. 2- Order the 
defendants severely to pay the plaintiff an amount of 20000 DHs Dirhams (Twenty 
Thousand Dirhams Only) With the legal interest of 12% as from the date of the claim 
until full payment. 3- Order the defendants severely to pay the plaintiff an amount of 
15000 DHS (Fifteen Thousand Dirhams Only) Compensation for damage suffer by 
plaintiff and for lose earning as from the date of sale of the car. 4-Order the plaintiff to 
pay the fees, expenses and advocate fees. 
You are ordered to appear before the court on 4/7/2021 at the office of the case 
management office Sharjah Court of First Instance, Civil Court- Office No (Case 
Manager Office No 10), either in person or through a legal proxy and submit an 
answer note to the case, accompanied by all the documents within a period not 
exceeding ten days from the date of publication, to consider the case whose number 
is mentioned above-In your capacity as the Defendant Notification for defendant in 
English and Arabic
Judicial Services Office / Aisha Ali Mohamed

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة -الفجر:

للعمل  ال�������ص���ارق���ة  ج����ائ����زة  اأ������ص�����ادت 
املتطوعني  جهود  باأهمية  التطوعي؛ 
املترعني يف الدم، وعملهم الإن�صاين 
الذين  الأ����ص���خ���ا����ص  ح���ي���اة  اإن���ق���اذ  يف 
تتوقف حياتهم على قطرة الدم، جاء 
الأمناء  جمل�ص  اجتماع  خ��الل  ذل��ك 
الذي عقد بالتزامن مع اليوم العاملي 
اأقرته هيئة  الذي  بالدم،  للمترعني 
كل  من  يونيو   14 يف  املتحدة  الأمم 
الوعي  لرفع  اإن�صانية  كمنا�صبة  ع��ام 

املجتمعي.
ج����ا�����ص����م حممد  ال�����دك�����ت�����ور  واأك�����������د 
اأمناء  جمل�ص  ع���ام  اأم���ني  احل���م���ادي، 

اجلائزة، حر�ص اجلائزة على تكرمي 
املترعني بالدم ب�صكل �صنوي، كونهم 
اأحد الفئات الرئ�صية للجائزة، م�صرياً 
تر�صيخ  ع��ل��ى  تعمل  اجل��ائ��زة  اأن  اإىل 
وامل�صوؤولية  التطوعي  العمل  مفهوم 
وبراجمها  ف��ئ��ات��ه��ا  ع��ر  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
امل��خ��ت��ل��ف��ة؛ ل���وج���ود راب����ط وث��ي��ق بني 
جميع هذه املفاهيم التي تعك�ص اأوجه 
القائم  املجتمعي،  والتالحم  التكافل 
على ال�صعور بامل�صوؤولية جتاه املجتمع 
واأف������راده، ل��ت��وؤك��د نهجها ال��را���ص��خ يف 

حتقيق روؤية ور�صالة اإمارة ال�صارقة.

مكرمًا  86
واأو�صح اأمني عام اجلائزة؛ بلغ عدد 

امل��ك��رم��ني ب��ج��ائ��زة ال�����ص��ارق��ة للعمل 
ال��ت��ط��وع��ي م���ن ف��ئ��ة ال���ت���رع بالدم 
نحو 86 مكرماً، وذلك منذ الدورة 

الثالثة يف العام 2005م واإىل الدورة 
 ،2020 العام  يف  عقدت  التي   17
عملية  باأهمية  اجل��ائ��زة  م��ن  اإمي��ان��اً 
الترع بالدم يف تعزيز وتر�صيخ نهج 
خمتلف  ل��دى  املجتمعية  امل�صوؤولية 
اأظهروا  ال���ذي���ن  امل��ج��ت��م��ع  م��ك��ون��ات 
م�صتوى عال من الرتاحم والتعا�صد 

يف خمتلف الأوقات والظروف.
واأ�صاف احلمادي؛ ل�صيما اأن انت�صار 
"كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص 
19" �صكل حتدياً بارزاً اأمام عمليات 
الترع بالدم يف خمتلف دول العامل، 
التباعد  اإج������راءات  ظ��ل  يف  ل���ص��ي��م��ا 
املنزيل وتقييد  الجتماعي واحلجر 
احلركة، والتي اأدت اإىل تراجع ن�صبة 

وبنوك  مراكز  على  املترعني  اإقبال 
الدم ب�صكل ملحوظ.

جائزة  يف  الرت�صح  معايري  اأن  علماً 
فئة  يف  ال��ت��ط��وع��ي  للعمل  ال�����ص��ارق��ة 
الترع  ي��ك��ون  اأن  ب��ال��دم،  امل��ت��رع��ني 
واأن  م���ادي،  مقابل  اأي  ب��ال  طواعية 
ي���ك���ون م���ت���رع���اً ب���دم���ه ق���راب���ة 20 
���ص��ن��وات �صابقة  اأك���ر خ��الل  اأو  م��رة 
تر�صيح  ب�����ص��ه��ادة  م��رف��ق��اً  م��ن��ت��ظ��م��ة، 
م���ن اجل��ه��ة امل��خ��ت�����ص��ة حت��ت��وي على 
تكون  واأن  بها،  املترع  ال��دم  وح��دات 
ح�صب  ���ص��ل��ب��ي��ة  ال���ط���ب���ي���ة  ن���ت���ائ���ج���ه 
للت�صاخي�ص  ال���رن���اجم���ال���وط���ن���ي 
باأية  م�صاباً  لي��ك��ون  واأن  املخرية، 

اأمرا�ص فريو�صية.

•• ال�شارقة - وام:

تراأ�ص �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد 
العهد  ويل  ال��ق��ا���ص��م��ي  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن 
املجل�ص  رئي�ص  ال�صارقة  حاكم  نائب 
اأم�ص بح�صور �صمو  التنفيذي، �صباح 
�صلطان  بن  �صامل  بن  عبداهلل  ال�صيخ 
نائب  ال�صارقة  حاكم  نائب  القا�صمي 
الجتماع  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص 

الأ�صبوعي للمجل�ص .
مكتب  يف  عقد  ال��ذي  الجتماع  بحث 
املو�صوعات  م��ن  ع���ددا  احل��اك��م  �صمو 
امل��درج��ة ع��ل��ى ج���دول اأع��م��ال��ه �صمن 
التي  امل�������ص���ت���م���رة  ال���ت���ن���م���ي���ة  خ���ط���ط 
القطاعات  ك��اف��ة  يف  الإم����ارة  تتبناها 
اخلدمات  م�صتوى  على  ينعك�ص  ومبا 
الكرمية  احل��ي��اة  وت��وف��ري  احلكومية 
املواطنني والقاطنني على اأر�ص اإمارة 

ال�صارقة.
واأ�صدر املجل�ص القرار رقم 18 ل�صنة 
النعقاد  دور  ف�ص  ب�صاأن  2021م، 
ال�صنوي  الف�صل  م��ن  الأول  ال��ع��ادي 
يف  البلدية  للمجال�ص  ع�صر  ال�صاد�ص 

اإمارة ال�صارقة.
دور  ُي��ف�����ص  اأن  ع��ل��ى  ال����ق����رار  ون�������ص 

الف�صل  م��ن  الأول  ال��ع��ادي  الن��ع��ق��اد 
للمجال�ص  ع�صر  ال�����ص��اد���ص  ال�����ص��ن��وي 
البلدية يف اإمارة ال�صارقة يوم اخلمي�ص 
املوافق 20 ذو القعدة 1442ه املوافق 
01 يوليو 2021م، وت�صتمر اللجان 
بت�صيري  البلدية  املجال�ص  يف  العامة 
فيما  املعنية  البلدية  املجال�ص  اأعمال 

بني اأدوار النعقاد.
 19 ال��ق��رار رق��م  اأ���ص��در املجل�ص  كما 
مركز  اإن�����ص��اء  ب�صاأن  2021م،  ل�صنة 
لعلوم  امل���ه���ن���ي  ل���ل���ت���دري���ب  ال�������ص���ارق���ة 

املطارات.
اإمارة  يف  ُين�صاأ  اأن  على  ال��ق��رار  ون�ص 
"مركز  ُي�������ص���م���ى:  م���رك���ز  ال�������ص���ارق���ة 
لعلوم  امل���ه���ن���ي  ل���ل���ت���دري���ب  ال�������ص���ارق���ة 
بال�صخ�صية  ي��ت��م��ت��ع  املطارات"، 
لإجراء  الكاملة  والأهلية  العتبارية 
الت�صرفات القانونية الالزمة لتحقيق 
اخت�صا�صاته،  ومم���ار����ص���ة  اأه����داف����ه 
ويعمل  امل��دين  الطريان  دائ��رة  ويتبع 
الرئي�ص  املقر  ويكون  اإ�صرافها،  حتت 
ويجوز  ال�����ص��ارق��ة،  مدينة  يف  للمركز 

الطريان  دائ������رة  رئ��ي�����ص  م���ن  ب���ق���رار 
املدين اأن ُين�صئ له فروع يف باقي مدن 

ومناطق الإمارة.
وب��ح�����ص��ب ال���ق���رار ي��ه��دف امل���رك���ز اإىل 

حتقيق ما يلي: 
متا�صياً  الطريان  قطاع  تطوير   1-

مع امل�صتجدات املحلية والإقليمية.
-2 تطوير مهارات وقدرات موظفي 
القطاع احلكومي واخلا�ص يف جمال 
الطريان وامل�صغلني له لرفع كفاءاتهم 

واإنتاجياتهم.

امل�صمون  ب��امل�����ص��ت��وى  الرت����ق����اء   3-
للدورات التدريبة من خالل الرامج 

التخ�ص�صية.
وال��ك��ف��اءات من  امل��ه��ارات  تطوير   4-

خالل الدورات العامة.
وي��خ��ت�����ص امل���رك���ز ب��ت��ق��دمي ال�����دورات 
املالحة  دورات  الآتية: -1  التدريبية 

اجلوية.
املدين  الطريان  عمليات  دورات   2-

ال�صالمة والأنظمة .
املدين. الطريان  اأمن  دورات   3-

الدورات العامة.  4-
-5 اأي دورات اأخرى يكلف بها املركز 

من الرئي�ص.
اإدارة  ي��ت��وىل  اأن  ع��ل��ى  ال���ق���رار  ون�����ص 
بتعيينه وحتديد  ي�صدر  املركز مدير 
الرئي�ص،  م���ن  ق�����رار  اخ��ت�����ص��ا���ص��ات��ه 
وت��ت��ك��ون امل�����وارد امل��ال��ي��ة ل��ل��م��رك��ز مما 

يلي: 
-1 الإيرادات الذاتية للمركز نتيجة 

ممار�صة اخت�صا�صاته.
ريع ا�صتثمار اأموال املركز.  2-

الن���ت�������ص���اب  ع�������ص���وي���ة  ر������ص�����وم   3-
وال�صرتاكات يف املركز.

يقرتحها  اأخ������رى  م������وارد  اأي�����ة   4-
املجل�ص  ع��ل��ي��ه��ا  وي����واف����ق  ال���رئ���ي�������ص 

التنفيذي لالإمارة.
وت��ع��ت��ر اأم�����وال امل��رك��ز اأم�����واًل عامة 
وُتعفى من جميع ال�صرائب والر�صوم 
واأنواعها،  اأ���ص��ك��ال��ه��ا  ب��ك��اف��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
ال�صتهالكية،  ال���ر����ص���وم  ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء 
وي�صدر رئي�ص دائرة الطريان املدين 
لتنفيذ  الالزمة  والتعاميم  القرارات 

اأحكام هذا القرار.
مطار  هيئة  رد  على  املجل�ص  واط��ل��ع 
تو�صيات  ح�����ول  ال�������دويل  ال�������ص���ارق���ة 
ال�صارقة  لإم��ارة  ال�صت�صاري  املجل�ص 
الهيئة،  ���ص��ي��ا���ص��ة  م��ن��اق�����ص��ة  ب�������ص���اأن 
عملت  التي  التو�صيات  الرد  وت�صمن 
واخلطوات  ت��ن��ف��ي��ذه��ا،  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة 
التي يجري العمل عليها لو�صع باقي 

التو�صيات مو�صع التنفيذ.
واعتمد املجل�ص مقرتح هيئة الإمناء 
م�صمى  بتغيري  وال�صياحي  التجاري 
م��ن��ت��دى ال�����ص��ي��اف��ة يف ال�����ص��ارق��ة اإىل 
لل�صياحة  ال����دويل  ال�����ص��ارق��ة  م��ن��ت��دى 
الذي  للنمو  مواكبًة  وذل��ك  وال�صفر، 
ي�صهده قطاع ال�صياحة وال�صفر ب�صكل 
عام ولتو�صيع اأطر امل�صاركات وحتقيق 
العاملني يف هذا  اأكر لكافة  ا�صتفادة 

القطاع احليوي الهام.
واط�����ل�����ع امل���ج���ل�������ص ع���ل���ى امل����وؤ�����ص����رات 
ال��رئ��ي�����ص��ي��ة ل��ل��م��ن��ت��دى يف ال������دورات 
ال�������ص���اب���ق���ة م����ن ح���ي���ث امل���و����ص���وع���ات 
الرئي�صية والتو�صيات وعدد اجلل�صات 
واحل�صور  وامل�������ص���ارك���ني  وال�����ور������ص 
وال���������ص����رك����اء ال�����ص����رتات����ي����ج����ني من 

منظمات وجهات و�صركات.

•• اأبوظبي-وام:

امل�صت�صار  اأنور ن�صيبة  اأكد معايل زكي 
رئي�ص  ال�������ص���م���و  ل�������ص���اح���ب  ال���ث���ق���ايف 
اأعتاب  اأن الإم��ارات تقف على  الدولة 
الحتفال  اق��رتاب  مع  مهمة  مرحلة 
واأو�صح  ل��ل��دول��ة.  ال��ذه��ب��ي  باليوبيل 
الرغم من الإجن���ازات كافة  اأن��ه على 
جمالت  يف  الإم����ارات  ت�صطرها  التي 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ف��اإن��ه��ا اأك������دت يف 
ال����ذي تركه  ال��ن��ه��ج  اأن  م��ن��ا���ص��ب��ة  ك���ل 
�صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
دعم  يف  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل 
مواطنني  من  الدولة  �صكان  ومتكني 

اأمن����اط احلياة،  وت��ع��زي��ز  وم��ق��ي��م��ني، 
قيم  واإع���الء  النجاح،  فر�ص  وت��وف��ري 
ي��ب��ق��ى ثوابت  ال��ت��ع��اي�����ص وال��ت�����ص��ام��ح، 

حتر�ص الإمارات على ا�صتدامتها.
خا�ص  ح�����وار  يف   - م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ص����ار 
اإىل  "وام" -  الإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة 
تطورات  م��وؤخ��راً  �صهدت  ال��دول��ة  اأن 
ت��ع��زي��ز ح�صورها  يف  اأ���ص��ه��م��ت  م��ه��م��ة 
الف�صاء  قطاعي  يف  خ�صو�صاً  العاملي 
وه���ي قطاعات  ال��ن��ظ��ي��ف��ة،  وال��ط��اق��ة 
تر�صم مالمح املرحلة املقبلة. واأ�صاف 
م�صريتها  ت���وا����ص���ل  الإم�����������ارات  اأن 
عنها  تعر  وال��ت��ي  ال��رائ��دة  التنموية 
اإ�صافة  العاملية،  التناف�صية  موؤ�صرات 

والثقايف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  ح�����ص��وره��ا  اإىل 
والإن�������ص���اين ال��ف��اع��ل، ف��ي��م��ا مل تقف 
وا�صت�صراف  ال��ت��خ��ط��ي��ط  م��ن��ظ��وم��ة 
وجتهيز  اإع����داد  خ��الل  م��ن  امل�صتقبل 
رحلة  ن���ح���و  الن�����ط�����الق  م��ت��ط��ل��ب��ات 
لل�صنوات  جديدة،  ونه�صوية  تنموية 
يف  معاليه  واأك����د  امل��ق��ب��ل��ة.  اخلم�صني 
مرتكزات  لأه�����م  ا���ص��ت��ع��را���ص��ه  اإط�����ار 
�صتعمل  الإم����ارات  اأن  املقبلة  املرحلة 
على  الر�صيدة  القيادة  توجيهات  وفق 
انطلق  التي  املرتكزات  على  املحافظة 
منها الآباء املوؤ�ص�صون يف الرتكيز على 
الإمكانات  جميع  وت�صخري  الإن�صان، 
اأرقى  وامل����ق����ّدرات لإ����ص���ع���اده، وت��وف��ري 

اإ�صافة  له،  الكرمي  العي�ص  م�صتويات 
لتاأمني  اجل���ه���ود  ك��اف��ة  ت�����ص��خ��ري  اإىل 
القادمة  ل��الأج��ي��ال  امل�����ص��رق  امل�صتقبل 
م��ن اأب��ن��اء ه��ذا ال��وط��ن وم��ن اختاروا 
الهدف  على  واملحافظة  فيه،  العي�ص 
الأ�صمى، وهو اأن تكون الإم��ارات على 
الدوام واحدة من اأف�صل دول العامل.

ذراعيها  الإم���ارات فتحت  اأن  واأو���ص��ح 
اأرج��اء العامل  للرتحاب باجلميع من 
الواعدة،  ال��ف��ر���ص  اأر�����ص  ع��ل��ى  ك��اف��ة 
حتمي  وت�صريعات  قوانني  خالل  من 
حّد  ع��ل��ى  قلوبهم  وُت�����ص��ع��د  حقوقهم 
الإيجابي  الأث����ر  اإىل  م�����ص��رياً  ���ص��واء، 
العديد  تعزيز  يف  الت�صريعات  لتلك 

واملجتمعية  الثقافية  اجل��وان��ب  م��ن 
خ�����الل امل���رح���ل���ة امل���ق���ب���ل���ة. واأ�����ص����اف 
ال�صيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  "�صّخر  م��ع��ال��ي��ه: 
"رحمه  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ص��ل��ط��ان  ب��ن  زاي���د 
الإن�صان،  لبناء  الإمكانيات  كل  اهلل" 
�صرح  بناء  الزاوية يف  باعتباره حجر 
والتطوير  التنمية  وم�صرية  الحت��اد 
التعليم  بذور  اأن  موؤكدا  املن�صودة".. 
ال���ت���ي غ��ر���ص��ه��ا ح��ك��ي��م ال����ع����رب اآت����ت 
ث��م��اره��ا ال���ي���وم يف ج��ي��ل ُم��ت��ع��ّل��م من 
العلوم  باأحدث  املُت�صّلح  الوطن  اأبناء 

والتقنيات احلديثة.
واأكد اأنه على الرغم من كل ما حققه 
ال�صيخ زايد "رحمه اهلل" من اإجنازات 

املدنية  م���ظ���اه���ر  م����ن  ����ص���ّي���ده  وم������ا 
احلديثة، غري اأنه ظّل وفياً لطبيعته 
وتقاليد  ب��ع��ادات  ُمتم�ّصكاً  ال��ب��دوي��ة، 
املجتمع التي ن�صاأ عليها، و�صّكلت جزءاً 

رئي�صياً من �صخ�صيته.
ال�صمو  �صاحب  اهتمام  "ياأتي  وق��ال: 
اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال��دول��ة رئ��ي�����ص جمل�ص 
اهلل"،  "رعاه  دب�����ي  ح���اك���م  ال���������وزراء 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأخيه 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  بن 
امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
وتعزيز  والعلمية  الثقافية  بالتنمية 
منهم  اإمي��ان��اً  والب��ت��ك��ار  البحث  قيم 

باأن الأم��ل على مدار اخلم�صني عاماً 
املُ��ق��ب��ل��ة م��ع��ق��ود ع��ل��ى ال�����ص��ب��اب لقيادة 
بطموح  يليق  ُم�صتقبل  نحو  امل�صرية 
�صعبها  وت���ط���ّل���ع���ات  الإم���������ارات  دول�����ة 

الكرمي.
اأنه  اأن��ور ن�صيبة  واأ���ص��اف معايل زك��ي 
للدخول  الإم��������ارات  ا���ص��ت��ع��داد  وم����ع 
اأن  علينا  املقبلة  عاماً  اخلم�صني  اإىل 
نحافظ على نهج زايد الذي ُي�صّكل يف 
قلوبنا جميعاً الرمز واملثال والقدوة، 
يف  زاي����داً  يتمثلوا  اأن  اجل��م��ي��ع  وع��ل��ى 
لتتمّكن  واأق���وال���ه،  واأف��ع��ال��ه  اأخ��الق��ه 
املواطنني  م����ن  ال���ق���ادم���ة  الأج�����ي�����ال 
امل�����ص��ارك��ة يف م�صرية  واملُ��ق��ي��م��ني م��ن 

وتاريخ  لقيم  وف��ق��اً  املن�صودة  ال��ري��ادة 
الدولة  وج���ع���ل  ال���ع���ري���ق،  الإم��������ارات 
دائماً حمط اأنظار اجلميع يف التقّدم 
وال���ن���م���اء وي��ن��ع��م اجل��م��ي��ع ف��ي��ه��ا من 
مواطنني ومقيمني بال�صعادة واحلياة 

الكرمية.

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية حرم �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
منطقة الظفرة �صمو ال�صيخة �صم�صة بنت حمدان بن حممد اآل نهيان 
اأبوظبي  جمموعة  مع  بال�صراكة  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  ..اأعلنت 
"كري�صتو  للثقافة والفنون عن الفائزين بالدورة التا�صعة من جائزة 
وجان - كلود 2021 " وهم طلبة اجلامعة الأمريكية يف ال�صارقة نور 
ورا�صد موديبو  العربية  الري وم��روان حممود من جمهورية م�صر 

من نيجرييا.
اأبوظبي  جمموعة  موؤ�ص�ص  اخلمي�ص  اإبراهيم  ه��دى  �صعادة  واأ���ص��ادت 
للثقافة والفنون واملدير الفني ملهرجان اأبوظبي برعاية �صمو ال�صيخة 

اآل نهيان جلائزة كري�صتو وجان كلود  �صم�صة بنت حمدان بن حممد 
نيويورك  جامعة  م��ع  بالتعاون  تقام  التي  اجل��ائ��زة  اأن  اإىل  ..م�صرية 
اأبوظبي جت�صد روؤية م�صرتكة يف حتفيز الإبداع الفني وال�صتثمار يف 
ال�صباب عر خلق من�صة وطنية لحت�صان وتطوير مهارات الفنانني 
اآفاق  وا�صتك�صاف  الفنون  نه�صة  ا�صتدامة  يف  ي�صهم  مب��ا  ال��واع��دي��ن 

جديدة للت�صكيل بب�صمة اإماراتية عاملية.
اإن اجلائزة تكافئ املجهود اجلماعي للفنانني وطلبة  وقالت �صعادتها 
الفني  العمل  فكرة  اق��رتاح  يف  متخ�ص�صني  اأ�صاتذة  باإ�صراف  الفنون 
وت�صلط  للجمهور  وعر�صه  واإجن���ازه  تطويره  واآل��ي��ات  ب���اأدوات  م���رورا 
اجلائزة التي ت�صتح�صر الإرث الكبري للفنان العاملي كري�صتو وزوجته 
جان كلود ال�صوء على جهود تنمية املواهب والدور املجتمعي والتعليمي 

الهام للجامعات واملوؤ�ص�صات الثقافية معا يف تقدمي منوذج فني ملهم 
للفنانني واأفراد املجتمع.

وتوجهت بالتهنئة اإىل نور الري وم��روان حممود من م�صر ور�صيد 
م��ودي��ب��و م��ن ن��ي��ج��ريي��ا ال��ط��الب ب��اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف ال�صارقة 
ال��ف��ائ��زي��ن ب��اجل��ائ��زة ل��ه��ذا ال���ع���ام ع���ن ع��م��ل��ه��م ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ي "�صرنقة 
Cocoon" ..م�صيدة بطريقتهم يف التعبري فنيا عما مير به العامل 

يف ظل جائحة "كوفيد - 19" والتحديات الناجتة عنها".
من جانبها قالت مايا األي�صون املدير التنفيذي لرواق الفن يف جامعة 
الفنانني يف  تلهم  كلود   - كري�صتو وجان  اإن جائزة  اأبوظبي  نيويورك 
اجلمهور  على  وعر�صها  امل�صتوى  رفيعة  فنية  اأعمال  لبتكار  ع��ام  كل 
من  اجلمهور  ا�صتهدفا  اللذين  كلود  وج��ان  كري�صتو  ل��روؤي��ة  حتقيقا 

خالل الفن.
ي�صار اإىل اأن جائزة "كري�صتو وجان - كلود" التي تاأ�ص�صت عام 2012 
الدولة وتوفري  اأعمال فنية جديدة يف  ابتكار  ت�صجيع  �صممت بهدف 
يف  الفائز  الفنان  م�صرية  ودع��م  الت�صكيليني  للفنانني  ب���ارزة  من�صة 

احلياة العملية من التكليف اإىل العر�ص اأمام اجلمهور.
ال�صخمة  الفنية  باأعمالهما  كلود   - وج��ان  كري�صتو  الفنانان  وا�صتهر 
الرملان  اأبرزها تغليف مبنى  الزمن ومن  على مدى ن�صف قرن من 
الأملاين يف برلني وبوابة املنتزه العام يف نيويورك كما ت�صكل ر�صومهم 
جزءا من مقتنيات كرى املتاحف مثل متحف الغوغنهامي نيويورك 
ومتحف تيت لندن ومركو بومبيدو باري�ص بالإ�صافة اإىل املجموعات 

اخلا�صة لكرى ال�صركات.

نيويورك �أبوظبي تعلن �لفائزين بجائزة كري�ستو وجان كلود 2021

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

تنفيذي �ل�سارقة ي�سدر قر�ر� بتاأ�سي�ض مركز �ل�سارقة للتدريب �ملهني لعلوم �ملطار�ت

زكي ن�سيبة ل�)و�م(: �لنطالق للخم�سني يبد�أ من نهج ز�يد.. و�لإن�سان �أولوية �لقيادة

•• دبي-الفجر:

والت�صريعية  ال��د���ص��ت��وري��ة  ال�����ص��وؤون  جل��ن��ة  اع��ت��م��دت 
والطعون يف املجل�ص الوطني الحتادي برئا�صة �صعادة 
اأح�م�د عبداهلل ال��ص�ح�ي رئي�ص اللجنة، تقريرها حول 
مو�صوع �صيا�صة وزارة العدل ب�صاأن التوجيه الأ�صري، 
الثالثاء  اأم�ص  ال��ذي عقدته  اجتماعها  خ��الل  وذل��ك 
22 يونيو 2021م، يف مقر الأمانة العامة للمجل�ص 

يف دبي.
ح�����ص��ر الج��ت��م��اع اأع�����ص��اء ال��ل��ج��ن��ة ���ص��ع��ادة ك���ل من: 
بو�صهاب  واأحمد  اللجنة،  امل��ال مقررة  عائ�صة حم�م�د 
ال�����ص��وي��دي، وع��دن��ان حمد احل��م��ادي، وك��ف��اح حممد 

الزعابي، وم��روان عبي��د املهي�ري.
اللجنة  اإن  ال��ص�ح�ي،  ع��ب��داهلل  اأح�����م�����د  ���ص��ع��ادة  وق���ال 

اعتمدت تقريرها النهائي حول مو�صوع �صيا�صة وزارة 
العدل يف �صاأن التوجيه الأ�صري بعد مناق�صته �صمن 
وعقد  واملخت�صة  املعنية  اجلهات  جميع  مع  حم��اوره 
احللقات النقا�صية، ومت اإدراج التو�صيات املنا�صبة بناء 
على خمرجات درا�صة اللجنة للمو�صوع، و�صيتم رفع 

التقرير للمجل�ص ملناق�صته يف جل�صات قادمة. 
لتاأثريه  امل��و���ص��وع  اأهمية  على  ال�صحي  �صعادة  واأك���د 
ودوره  وا�صتقرارها،  الإم��ارات��ي��ة  الأ���ص��رة  تالحم  على 
تواجه  ال��ت��ي  وال��ق�����ص��اي��ا  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى  التغلب  يف 
حماور  �صمن  املو�صوع  اللجنة  تناق�ص  حيث  الأ�صرة، 
الت�صريعات وال�صرتاتيجية املعنية بالتوجيه الأ�صري، 
والتن�صيق بني وزارة العدل واجلهات املعنية بالتوجيه 
الأ�صري، وجهود وزارة العدل يف التعريف باأهمية دور 

مراكز التوجيه الأ�صري واملوجهني الأ�صريني. 

د�ستورية �ملجل�ض �لوطني �لحتادي تعتمد تقريرها حول 
مو�سوع �سيا�سة وز�رة �لعدل ب�ساأن �لتوجيه �لأ�سري

•• اأبوظبي - وام:

العادي  ان��ع��ق��اده  دور  الحت�����ادي  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����ص  يختتم 
جل�صته  بعقد  ع�صر  ال�صابع  الت�صريعي  الف�صل  م��ن  ال��ث��اين 
املجل�ص  رئي�ص  غبا�ص  �صقر  معايل  برئا�صة  ع�صرة،  الرابعة 
املجل�ص  مقر  يف  2021م  يونيو   29 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم 
بتعديل  احت��ادي  قانون  م�صروع  خاللها  يناق�ص  باأبوظبي، 
ب��ع�����ص اأح���ك���ام ال��ق��ان��ون الحت������ادي رق���م 7 ل�����ص��ن��ة 2008 
ممثلي  اإىل  اأ�صئلة  اأرب��ع��ة  وي��وج��ه  الوطني،  الأر���ص��ي��ف  ب�صاأن 

احلكومة.
ال�صيخ  ال�صمو  و�صيتم خالل اجلل�صة تالوة مر�صوم �صاحب 
اهلل"،  "حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

الثاين  العادي  النعقاد  دور  بف�ص   2021 ل�صنة   69 رق��م 
الوطني  للمجل�ص  ع�صر  ال�����ص��اب��ع  الت�صريعي  الف�صل  م��ن 

الحتادي.
وبح�صب جدول اأعمال اجلل�صة يوجه الأع�صاء �صوؤالني اإىل 
معايل ح�صني بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم، 
"التدريب  ح��ول  العليلي  بخيت  ع��ف��راء  ���ص��ع��ادة  م��ن  الأول 
التعليم  موؤ�ص�صات  لطلبة  التطوعية  وال�����ص��اع��ات  امل��ي��داين 
العايل يف الدولة "، والثاين من �صعادة �صذى �صعيد النقبي 
حول "�صن دخول ريا�ص الأطفال، وتوجه �صعادة كفاح حممد 
الزعابي �صوؤال اإىل معايل جميلة بنت �صامل م�صبح املهريي 
ال�صحي  "التاأمني  حول  العام  التعليم  ل�صوؤون  دول��ة  وزي��رة 
احلمادي  حمد  ع��دن��ان  �صعادة  وي��وج��ه  اجلدد"،  للمعلمني 

�صوؤال اإىل معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول 
ال�صغرية  وامل�صاريع  الأع��م��ال  ل��ري��ادة  دول��ة  وزي��ر  الفال�صي 
واملتو�صطة رئي�ص جمل�ص اإدارة الهيئة العامة للريا�صة حول 

الالعبني املحرتفني يف الأندية الريا�صية". اإقامة  "�صرط 
على  املجل�ص  يطلع  اللجان  م��ن  ال����واردة  التقارير  بند  ويف 
واملوارد  وال�صكان  والعمل  الجتماعية  ال�صوؤون  تقرير جلنة 
"التالحم  مو�صوع  ب�صاأن  املجل�ص  تو�صيات  ح��ول  الب�صرية 

الأ�صري ودوره يف حتقيق التنمية الجتماعية امل�صتدامة ".
كما يطلع املجل�ص الوطني الحتادي على اأربعة تقارير واردة 
اأجهزة  بع�ص  عمل  اأنظمة  بتطوير  تتعلق  املكتب  هيئة  من 
املجل�ص، ويطلع على تقارير اأن�صطة جلانه الدائمة والأمانة 

العامة خالل دور النعقاد العادي الثاين.

�لوطني �لحتادي يختتم دور �نعقاده �لعادي �لثاين بعقد جل�سته �ل� 14 �لثالثاء

بجائزة ال�سارقة للعمل التطوعي تكرميهم  مت  بالدم  متربعًا   86

�ل�سارقة للعمل �لتطوعي: �ملتربعون بالدم لهم 
دور �إن�ساين وجمتمعي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

عن  وال�صباب  الثقافة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة ملكتب  ال���ه���وي���ة  اإط�������الق 
تنظيم الإعالم، وذلك مبا يتوافق مع 
اجلديدة  وامل�صوؤوليات  ال�صالحيات 
املناطة بالوزارة، والتي �صيتوىل املكتب 
الخت�صا�صات  م��ن  ع����دداً  مبوجبها 
م�صوؤولية  �صمن  ك��ان��ت  ال��ت��ي  وامل��ه��ام 
�صابقاً.  ل���الإع���الم  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����ص 
وي�صم املكتب اإدارتني رئي�صتني هما؛ 
بها  الإعالمي، وتناط  التنظيم  اإدارة 
اإعداد الأبحاث والدرا�صات  م�صوؤولية 
املتطلبات  وح�����ص��ر  ال���ص��ت�����ص��راف��ي��ة 
الإع�����الم  مب���ج���ال  امل��ت��ع��ل��ق��ة  والآراء 
و�صياغة  واق����رتاح  ودرا���ص��ة  والن�صر 
واملعايري  والأن���ظ���م���ة  ال��ت�����ص��ري��ع��ات 
والأ�ص�ص الالزمة لتنظيم وترخي�ص 
و�صائل الإعالم والأن�صطة الإعالمية 
والن�صر  الإع��الم  فيها  الدولة مبا  يف 
الإعالميني  واع��ت��م��اد  الإل����ك����رتوين 
الأجنبية  الإع���الم  و�صائل  ومرا�صلي 
املناطق احل���رة، ودرا�صة  ذل��ك  مب��ا يف 
الت�صريعات  و����ص���ي���اغ���ة  واق����������رتاح 
والأنظمة واملعايري والأ�ص�ص الالزمة 
مل���ت���اب���ع���ة امل����ح����ت����وى الإع�������الم�������ي يف 
املناطق احلرة،  ذل��ك  ال��دول��ة مب��ا يف 
بالإ�صافة اإىل اقرتاح وثيقة ال�صلوك 
والأخ��الق��ي��ات الإع��الم��ي��ة، مبا يكفل 
على  احل�������ص���ول  اجل���م���ه���ور يف  ح����ق 
ومكافحة  م�����ص��دره��ا،  م��ن  امل��ع��ل��وم��ة 
الأخبار الزائفة وامل�صللة واملمار�صات 

الإعالمية غري املهنية.
وقالت معايل نورة بنت حممد الكعبي 
"ن�صعى  وال�����ص��ب��اب:  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����رة 
تطوير  اإىل  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة  خ���الل 
البيئة الت�صريعية والتنظيمية لقطاع 
الإع����الم، مب��ا ين�صجم م��ع الأه���داف 
ملكتب  ال�صرتاتيجية  والخت�صا�صات 
تنظيم الإعالم، ويلبي طموح قيادتنا 

الر�صيدة يف ظل التطورات املت�صارعة 
التي ي�صهدها العامل، و�صنوا�صل اإىل 
جانب كافة مكونات قطاع الإعالم يف 
الإماراتي  بالإعالم  الرتقاء  الدولة، 
دولة  ر�صالة  خل��دم��ة  اأدائ���ه  وتطوير 
الإمارات، واإبراز اإجنازاتها احل�صارية 
الإيجابية  �صورتها  على  واحل��ف��اظ 

كنموذج للتعاي�ص والت�صامح".
رافعة  "الإعالم  معاليها:  واأ���ص��اف��ت 
ال�صاملة  النه�صة  رواف���ع  م��ن  مهمة 
التي ت�صهدها دولة الإمارات، وركيزة 
وعلينا  التنمية،  رك��ائ��ز  م��ن  اأ�صا�صية 
اإمكانياته  تعزيز  يف  كبرية  م�صوؤولية 
الوجه  واإب��������راز  ق�����ص��اي��ان��ا،  خل���دم���ة 
ال��ت��ي حتت�صن  ل��ل��دول��ة  احل�������ص���اري 
وت���ع���د وجهة  وامل����ب����دع����ني،  الإب���������داع 
العاملية  الثقافة  خريطة  يف  ملهمة 
على  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  ..�صرنكز 
الإم���ك���ان���ي���ات لدعم  ك���اف���ة  ت�����ص��خ��ري 
ممار�صة  يف  ال�صباب  ومتكني  القطاع 
الكعبي  واأ���ص��ارت  الإعالمي".  العمل 
بقيادة  تنَعم  الإم����ارات  دول���ة  اأن  اإىل 
خمتلف  و�صع  على  حر�صت  حكيمة 
ال�صيا�صات الرامية اإىل توفري البيئة 
والقانونية  والتنظيمية  الت�صريعية 
الإي��ج��اب��ي��ة وامل��ح��ف��زة ل��ن��ج��اح وري���ادة 
قطاع الإعالم الوطني، حيث اأ�صهمت 
هذه ال�صيا�صات بدور حموري يف جعل 
دولة الإمارات منوذجاً يحتذى به يف 
ات�����ص��اع ح��ري��ة ال����راأي وال��ت��ع��ب��ري، ويف 
الن��ف��ت��اح وال��ت�����ص��ام��ح وق��ب��ول ال����راأي 
دوراً حمورياً  ل��ع��ب  م��ا  وه���و  الآخ����ر، 
وتعزيز  الإماراتي  املجتمع  يف متكني 
املجتمعات  اأك��ر  م��ن  ك��واح��د  مكانته 
ت����ط����وراً م���ن ال��ن��اح��ي��ة الإع���الم���ي���ة، 
القنوات  انت�صار  اإىل  بالن�صبة  وذل��ك 
ال���ف�������ص���ائ���ي���ة وامل����ح����ط����ات الإذاع�����ي�����ة 
وال�����ص��ح��ف وامل���ج���الت، وغ��ريه��ا من 
الأن�����ص��ط��ة الإع���الم���ي���ة، اإ���ص��اف��ة اإىل 
امل��ن��اط��ق الإع���الم���ي���ة احل�����رة، الأم���ر 
ال��دول��ة نقطة جذب  ال��ذي جعل من 

لكريات املوؤ�ص�صات الإعالمية.

من جانبه قال �صعادة الدكتور را�صد 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  خ��ل��ف��ان 
يف  "�صنعمل  الإع����الم:  تنظيم  ملكتب 
املكتب على دعم اجلهود املبذولة من 
الإعالمي  ب��ال��ق��ط��اع  ال��ن��ه��و���ص  اأج���ل 
يف ال��دول��ة، وفتح اآف���اق ج��دي��دة تتيح 
ف��ر���ص��اً اأو���ص��ع ل��دخ��ول اأع����داد كبرية 
امل�����ص��روع��ات الإع��الم��ي��ة املبتكرة  م��ن 
من  وذل���ك  ال��ق��ط��اع،  اإىل  والع�صرية 
و�صياغة  واق��������رتاح  درا�����ص����ة  خ�����الل 
واملعايري  والأن���ظ���م���ة  ال��ت�����ص��ري��ع��ات 
القطاع،  لتنظيم  ال��الزم��ة  والأ���ص�����ص 
والتعاون مع مكونات القطاع ل�صمان 
تبني وتطبيق الت�صريعات وال�صيا�صات 
وال�صرتاتيجيات القطاعية يف جمال 
الأبحاث  واإع�����داد  وال��ن�����ص��ر،  الإع����الم 
وح�صر  ال���ص��ت�����ص��راف��ي��ة  وال���درا����ص���ات 
الإعالميني  واع���ت���م���اد  امل��ت��ط��ل��ب��ات، 
الأجنبية،  الإع��الم  و�صائل  ومرا�صلي 
ال�صلوك  وث����ي����ق����ة  ����ص���ن���ق���رتح  ك����م����ا 
والأخ��الق��ي��ات الإع��الم��ي��ة، مبا يكفل 
على  احل�������ص���ول  اجل���م���ه���ور يف  ح����ق 
ومكافحة  م�صدرها،  م��ن  املعلومات 
الأخبار الزائفة وامل�صللة واملمار�صات 

الإعالمية غري املهنية".
واأ�صاف: "ن�صعى اإىل تطوير ودرا�صة 
اإج������������راءات اخل�����دم�����ات الإع���الم���ي���ة 
اخل���ا����ص���ة ب���ال���رتاخ���ي�������ص واأذون��������ات 
امل���ح���ت���وى الإع�����الم�����ي وف�����ق اأح�����دث 
الت�صريعات  تطبيق  و�صمان  املعايري، 
املتعلقة  والأ�ص�ص  واملعايري  والأنظمة 
املحتوى  اأن����ظ����م����ة  وت���ط���ب���ي���ق  ب����ه����ا، 
الإعالمي والإعالين على املطبوعات 
داخل  امل��ت��داول��ة  وامل�����ص��ت��وردة  املحلية 
الدولة، والإ�صراف على و�صع واإعداد 
للمطبوعات  �صاملة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 
امل������ق������روءة وامل����رئ����ي����ة وامل�������ص���م���وع���ة، 
الإع���الم  و���ص��ائ��ل  متابعة  ع��ن  ف�صال 
والإع��الم��ي��ني داخ���ل ال��دول��ة ور�صد 
الإجراءات  واتخاذ  املخالف  املحتوى 
الالزمة وفقاً للت�صريعات وال�صوابط 

املعمول بها يف الدولة".

•• ال�شارقة -وام:

اطلع �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ص 
الأعلى حاكم ال�صارقة �صباح اأم�ص"الثالثاء" خالل زيارته مبنى هيئة ال�صارقة 
لالآثار على اأحدث الكت�صافات الأثرية املتمثلة يف كنز اأثري مكون من العمالت 

التي وجدت يف زمزمية فخارية مبنطقة مليحة.
وا�صتمع �صموه اإىل �صرح مف�صل من الدكتور �صباح عبود جا�صم مدير عام هيئة 
امل�صح  عمليات  اأثناء  اكت�صف  الذي  الأث��ري  الكنز  مكونات  لالآثار حول  ال�صارقة 
والتنقيب. وبح�صب الدرا�صة الأولية تبني اأن العدد الإجمايل للعمالت املكت�صفة 
يرتاوح وزنها ما بني 16 اإىل  التي  الرباعية  الدراخما  فئة  من  عمالت   409

17 جراما مكونة جميعها من مادة الف�صة، ومتثل جميع العمالت املكت�صفة يف 
اجلرة عمالت نادرة وبع�صها مل يتم ت�صجيلها يف ال�صابق حيث تعتر فئة جديدة 
قالب  الأول  لنوعني،  القالب  بح�صب  العمالت  و�صنفت  مليحة.  عمالت  م��ن 
ن��ادرة مت ت�صجيل  385 عملة، وهي عمالت  ذو وجه واحد وعدد العمالت فيه 
العامة  الإ�صدارات  ال�صابق فقط يف مليحة، وتعتر من  ثالث عمالت منها يف 

الثالث  القرن  اأي يف  ال�صلوقية  الفرتة  اإىل  تعود  العربية وقد  �صبه اجلزيرة  يف 
قبل امليالد.

والنوع الثاين قالب ذو وجهني وعدد العمالت فيه 24 عملة يعد بع�صها نادرا 
الثاين  القرن  اإىل  تاأريخها  اأو معرفته وميكن  جداً مل ي�صبق ت�صجيله من قبل 

قبل امليالد.

حاكم �ل�سارقة يطلع على كنز �أثري �كت�سف يف منطقة مليحة

•• اأم القيوين-وام:

موقعها  على  راب��ط��ا  القيوين  اأم  يف  الإقت�صادية  التنمية  دائ���رة  خ�ص�صت 
الإلكرتوين للت�صهيل على املن�صاآت توفري بيانات امل�صتفيد احلقيقي، تنفيذاً 
تنظيم  ���ص��اأن  يف   2020 ل�صنة   58 رق��م  ال����وزراء  جمل�ص  ق���رار  ملتطلبات 

اإجراءات "امل�صتفيد احلقيقي".
اإج��راءات توفري بيانات  واأكدت الدائرة اأن هذه اخلطوة تهدف اإىل ت�صهيل 
امل�صتفيد احلقيقي، حتقيقاً ملتطلبات خطة العمل التنفيذية التي اعتمدتها 
وزارة القت�صاد لتوفري بيانات امل�صتفيد احلقيقي للمن�صاآت امل�صجلة بالدولة، 
غ�صل  مواجهة  منظومة  �صمن  رئي�صياً  حم��وراً  الإج���راءات  تلك  تعد  حيث 
الأموال، اإذ ت�صب يف حتقيق اأهداف املر�صوم بقانون احتادي رقم 20 ل�صنة 

الإرهاب  متويل  ومكافحة  الأموال  غ�صل  جرائم  مواجهة  �صاأن  يف   2018
ومتويل التنظيمات غري امل�صروعة.

كما  ر�صوم،  اأي  عليه  ول يرتتب  الت�صجيل جماين  اأن  اإىل  الدائرة  واأ�صارت 
ال�صاعة  م��دار  الت�صجيل على  اإمت��ام عملية  امل�صجلني من  مُيكن  الرابط  اأن 
بخطوات �صهلة ومرنة، داعية املن�صاآت اإىل ال�صتفادة من فرتة ال�صماح املمتدة 
والغرامات  الإداري���ة  للجزاءات  لتعر�صها  جتنباً  اجل��اري،  يونيو   30 حتى 
ب�صاأن   2021 ل�صنة  ال��وزراء رقم /53/  املن�صو�ص عليها يف قرار جمل�ص 
اجلزاءات الإدارية املرتتبة على خمالفي اإجراءات امل�صتفيد احلقيقي، والتي 
تبداأ بالإنذار الكتابي وت�صل يف حال التكرار وعدم المتثال اإىل 100 األف 
درهم، ف�صاًل عن جزاءات اإدارية اإ�صافية مثل اإيقاف الرخ�صة ملدة �صنة اأو 

تقييد �صالحيات جمل�ص الإدارة وغريها.

•• دبي-وام:

اعتمد �صعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي امل�صميات الوظيفية 
بعد مع  العمل عن  التي ميكنها  للوظائف  الدائرة  بعد يف  للعمل عن 
الأخذ بعني العتبار عند اختيار الوظائف �صمان ا�صتمرارية الدائرة 
اأول  البلدية  وتعتر  وفاعلية.  بكفاءة  وعملياتها  خدماتها  بتقدمي 
دائرة حكومية تعتمد هذه امل�صميات وياأتي ذلك جت�صيدا لروؤية �صاحب 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" وتوجيهات �صمو ال�صيخ حمدان 

بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي.
وبداأت بلدية دبي بتطبيق نظام العمل عن بعد يف الظروف العتيادية 

ونظام  ال��وردي��ات  نظام  مثل  لديها  املطبقة  الأخ���رى  العمل  واأن��ظ��م��ة 
الدوام املرن حيث كانت الرائدة يف تطبيق نظام الدوام املرن منذ عام 
اإ�صرتاتيجية الدائرة يف التحول الذكي وتاأهيل  2007، كما �صاهمت 
العمل  لنظام  امل��رن  التحول  الدائرة من  املوظفني يف متكني  وتطوير 

عن ُبعد.
يف  جناحها  بعد  ع��ن  العمل  نظام  تطبيق  يف  البلدية  جتربة  واأث��ب��ت��ت 
تعزيز الر�صاقة املوؤ�ص�صية ورفع �صعادة املوظفني وزيادة كفاءة العمليات 
واخلدمات وتخفي�ص الب�صمة الكربونية الأمر الذي يعد نتاجا لتبني 
يف  وت�صخريها  قطاعاتها  خمتلف  يف  الذكية  الو�صائل  لأرق��ى  الدائرة 
جمالت العمل كافة بهدف �صمان تقدمي اخلدمات وفق اأعلى املعايري 

ووجود بيئة عمل تتميز باملرونة والإجناز.

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

الدولية  الآ���ص��ي��وي��ة  امل��در���ص��ة  ف���ازت 
اخلا�صة  يف مدينة زايد متمثلة يف 
ال�صف  الطالب حممد حافظ  من 
املفتوح  الب��ت��ك��ار  ب��ج��ائ��زة  ال��ع��ا���ص��ر 
بعد  ال�صارقة  �صرطة  اأطلقتها  التي 
عند  ينبه  ج��ه��ازاً  الطالب  �صمم  اأن 
الجتماعي   التباعد  ح���دود  جت���اوز 
وامل�صروع ميكن اأن ي�صاعد يف مكافحة 
حتديات كوفيد 19. " واأطلق عليه 
 ، الجتماعي  بالبتعاد  تذكري  ا�صم 
الأماكن  يف  النا�ص  �صيذكر  اجل��ه��از 
يتم  مل  اإذا  ال��ت��ج��م��ع��ات.  اأو  ال��ع��ام��ة 
على  وح�صل  التباعد   ح��دود  ات��ب��اع 

وقيمتها   مل�صروعه  الثانية  اجل��ائ��زة 
مديرة  وقالت   ." دره��م   15000
حافظ  حممد  الطالب  اإن  املدر�صة 

وجمتهد  ومتوا�صع  جمتهد  فتى   :
والتكنولوجيا  العلم  حتقيق  يريد 
الطالب   و�صكر   ، العليا  درا�صاته  يف 
م����دي����رة امل����در�����ص����ة وف���ري���ق���ه���ا من 
 STEAM مل���ه���رج���ان  امل��ع��ل��م��ني 
الذي منحه الثقة للم�صاركة يف هذا 
امل�صروع  وكانت  �صرطة ال�صارقة قد 
املفتوح"  الب��ت��ك��ار  اأط��ل��ق��ت   "جائزة 
اأف����ك����ار  ت���ول���ي���د  اإىل  ت����ه����دف  ال����ت����ي 
ج��دي��دة واإي���ج���اد ح��ل��ول ن��واج��ه بها 
�صتخدم  والتي   19 كوفيد  جائحة 
وت���ق���دم خمرجات  ك��اف��ة اجل���وان���ب 
الأمنية  ال��ق��ي��ادة  ط��م��وح��ات  ت��دع��م 
واملجتمعية والتي من �صاأنها الرتقاء 
وال�صالمة  الأم�����ن  ي��ع��م��ه��ا  ب����اإم����ارة 
البتكار  و"جائزة  وال����ص���ت���ق���رار. 
املفتوح" تتمثل يف فئتني رئي�صيتني 
البتكارية"  "امل�صاريع  فئة  الأوىل 
جميع  ا����ص���ت���ق���ب���ال  اإىل  وت�����ه�����دف 
اأو  اآلية  الأفكار البتكارية مع و�صع 
التكلفة  ودرا���ص��ة  لتطبيقها  ت�صور 
بها  املرتبطة  واملخاطر  التقديرية 
كوفيد- بجائحة  مرتبطة  وت��ك��ون 

وفقا  امل�����ص��ارك��ة  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى   19
تكون  اأن  يف  ت��ت��م��ث��ل  م��ع��اي��ري  ل��ع��دة 
وريادية  نوعها  من  حديثة  الفكرة 
وق���اب���ل���ة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق يف ال����دول����ة مع 
وجود ت�صور اأويل لنموذج التطبيق 
�صياغة  يو�صح   "Prototype"
اجلائزة  مب��ح��اور  وتعلقها  ال��ف��ك��رة 
الإ�صابات  تقليل  اإىل  ت��وؤدي  اأن  على 
اأو احل���د م��ن ان��ت�����ص��ار ال��ف��ريو���ص اأو 

كيفية ال��وق��اي��ة م��ن��ه م��ع الأخ����ذ يف 
واجلهد  ال���وق���ت  ت���وف���ري  الع���ت���ب���ار 
اجلائحة  مواجهة  يف  اجل��ه��ات  على 
جوائز  ر���ص��د  مت  اأن����ه  اإىل  لف��ت��ا   ..
قيمة للفائزين باملراكز الأوىل تبلغ 
20 األف درهم للمركز الأول و 15 
األ����ف دره����م ل��ل��م��رك��ز ال��ث��اين و 10 
الآف درهم للمركز الثالث. و الفئة 
البتكارية" تهدف  "الأفكار  الثانية 
البتكارية  الأفكار  جميع  ل�صتقبال 
امل���رت���ب���ط���ة ب���ج���ائ���ح���ة ك���وف���ي���د 19 
والتطعيم  وال��ت��ع��ايف  ال��وق��اي��ة  م��ث��ل 

وفقا  امل�صاركة  وتكون  اإل��خ،  وامل�صح.. 
تكون  اأن  يف  تتمثل  ال��ت��ي  للمعايري 
وريادية  نوعها  من  حديثة  الفكرة 
الفكرة  �صياغة  و���ص��وح  ج��ان��ب  اإىل 
وارت��ب��اط��ه��ا مب���ح���اور اجل���ائ���زة واأن 
الإ�صابات  تقليل  اإىل  الفكرة  ت��وؤدي 
ويح�صل  اجلائحة  م��ن  ال��وق��اي��ة  اأو 
هذه  من  الأوىل  باملراكز  الفائزون 
الفئة على جوائز مالية تقدر ب����� 8 
اآلف درهم للمركز الأول و 5 اآلف 
درهم  األفي  و  الثاين  للمركز  دره��م 

للمركز الثالث.

حممد بن حمد �ل�سرقي يطلع على خطط وم�ساريع هيئة �لفجرية للبيئة
•• الفجرية- وام:

ا�صتقبل �صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي ويل عهد الفجرية يف 
اأ�صيلة املعال مديرة هيئة الفجرية للبيئة  املهند�صة  مكتبه بالديوان الأمريي 

وفريق عمل الهيئة.
الإ�صرتاتيجية  الهيئة وخططها  اأهداف  �صرح تف�صيلي عن  اإىل  �صموه  وا�صتمع 
اإمارة  يف  امل�صتقبلية  عملها  وخ��ط��ط  الهيئة  م�صاريع  وع��ن  البيئي،  امل��ج��ال  يف 
والتوجهات  الوطنية  الأجندة  مع  املتوائمة  النتائج  اأف�صل  لتحقيق  الفجرية، 
العاملية. واطلع �صمو ويل عهد الفجرية على خطة عمل هيئة الفجرية للبيئة يف 
تاأهيل الكوادر الوطنية العاملة فيها ورفع كفاءتهم املهنية، مل�صاعفة ال�صتفادة 
باأهمية  الأف���راد  وع��ي  ورف��ع م�صتوى  املجتمع  العملية يف خدمة  اخل��رات  من 
احلفاظ على البيئة وحتقيق التنمية امل�صتدامة. واأثنى �صموه على جهود فريق 
هيئة الفجرية للبيئة يف تطوير العمل البيئي ومتابعة حتدياته للتغلب عليها، 
موؤكدا حر�ص اإمارة الفجرية على مواكبة املوؤثرات العاملية والطالع على اأف�صل 
املمار�صات وتبني تطبيقها مبا يتنا�صب مع املعطيات احلالية وامل�صتقبلية. ح�صر 

اللقاء .. �صعادة �صامل الزحمي مدير مكتب �صمو ويل العهد.

بلدية دبي �أول د�ئرة حكومية تعتمد �مل�سميات �لوظيفية للعمل عن بعد�قت�سادية �أم �لقيوين تخ�س�ض ر�بطا �إلكرتونيا لتوفري بيانات �مل�ستفيد �حلقيقي

�ملدر�سة �لآ�سيوية �لدولية تفوز باملركز �لثاين يف م�سابقة جائزة �لبتكار �ملفتوح

�لثقافة و�ل�سباب تطلق �لهوية 
�ملوؤ�س�سية ملكتب تنظيم �لإعالم

ن���ه���ال   / امل�������دع�������و   ف����ق����د 
م�صر   ، ن�������ص���ي���ف  وه����ي����ب 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )10078360A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

    0504443841

فقد�ن جو�ز �سفر
ف����ق����د امل�������دع�������و/ ج�����ام�����رياه 
اوغ��������ن��������دا   ، ن�����������ص�����ي�����م�����ب�����وا 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   )A00612980(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
ب�صفارة اوغندا او اقرب مركز 

�صرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر
عبدالغفور   / امل���دع���و  ف��ق��د 
الهند   ، عبدالرحمن  مانييل 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى    )L1307954(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر فقدان جواز �شفر   
اليا�صني،  ح�����ص��ني  اح���م���د  امل����دع����و/   ف��ق��د 
����ص���ف���ره رقم  ����ص���وري���ا اجل��ن�����ص��ي��ة - ج������واز 
ي����ج����ده  م�������ن   )N14114310( 
ع�����ل�����ي�����ه الت���������������ص�������ال ب�����ت�����ل�����ي�����ف�����ون رق������م  

971547200074

Date 23/ 6/ 2021  Issue No : 13273
Notice to pay-Service process by publication
File # 2021/420-Commercial Implementation

Upon the request of /The judgment creditor / Al Nuaimi group - nationality
To the convicted/Eagle Building CONTG LLC. Nationality
Judgment debtor/KANJIRAMYALIL KANNANKUTY - Nationality/India
Please be aware that RAK Court has issued a judgment against you on 21-
03-2021 in lawsuit # 16/2021, Commercial plenary, obliging you to pay an 
amount of AED 281348.37 including fees and expenses. Since the above 
judgment creditor demands to implement the judgment and registers the 
number mentioned above, you have to do what has been mentioned above 
during the 15 days following the service process. In the event of Your failure, 
the court shall take appropriate legal action against you to enforce the 
judgment and the owed fees. 
Notes : UAE/RAS Al Khaimah/Al-Nakheel, Fatima Supermarket Building
Execution Section
Mariam Al Naqbi
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العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ور�صة ابو ماجد لت�صليح 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�صيارات رخ�صة رقم:1036483 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة ماجد حميد �صعيد منى املن�صوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف حميد �صعيد مبارك منى املن�صوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
العجيب لقطع  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب غيار ال�صيارات رخ�صة رقم:1034076 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة �صامل عبداهلل �صامل ح�صن احلو�صني %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف ح�صني حممد را�صد عبداهلل البلو�صي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كاندل �صبا للتجميل 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3779926 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة نوره عبدالعزيز ح�صن حممد بن �صفوان %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف عائ�صة ا�صماعيل احمد علي العبدويل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة 
التجاري:كافترييا �صناك  CN بال�صم  رقم:2248551 
الو�صع  واعادة  الرخ�صة  تعديل  بالغاء طلب   ، فور�ص 

كما كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/تفانني  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN العقارية رخ�صة رقم:1149201 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/انرت�صت 

  CN لل�صفر رخ�صة رقم:2734366 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ور�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN القمر للميكانيك رخ�صة رقم:1038824 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا 

  CN لقمة ولقيمات رخ�صة رقم:2271477 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/فلو  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN للتجارة العامة رخ�صة رقم:2784280 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/هولي�صتيك 

للطاقة ال�صم�صية وانظمة التحكم
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1423829 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/لذه  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للحلويات  رخ�صة رقم:2793954 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/النجم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
  CN الواحد لل�صيانة العامة رخ�صة رقم:1099336 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/علي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN مودي للهدايا رخ�صة رقم:2596703 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صيناتور 

  CN للو�صاطة التجارية رخ�صة رقم:2826904 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:فري �صتايل لدارة ت�صغيل املالعب ذ.م.م
العليا  املوؤ�ص�صة   0  ،  41 م  ال�صناعية  اأبوظبي  ال�صركة:مدينة  عنوان 

للمناطق القت�صادية املتخ�ص�صة
CN 2528242 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

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

- تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه- حما�صبون قانونيون ،   2
كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/5/23 وذلك بناء على قرار 

حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/6/21 بالرقم:2150007151 

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

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
لال�صثمار  بارترنز  ظبي  ال�ص�����ادة/الفا  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�صة رقم:3992146 

تعديل اإ�صم جتاري من/ الفا ظبي بارترنز لال�صثمار ذ.م.م

ALPHA DHABI PARTNERS INVESTMENT LLC

اإىل/ الفا ظبي بارترنز القاب�صة ذ.م.م

ALPHA DHABI PARTNERS HOLDING LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/خمتر الوفاء البيطري 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1810049 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة حممد مفرح علي مفرح الحبابي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف عبداهلل عتيق بخيت بن ديول الدرمكي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ريد جاردن للنقليات 

CN واملقاولت العامة رخ�صة رقم:3748710 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عواطف �صامل مبارك هادي العامري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف عارف �صامل مبارك هادي العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/فوك�ص  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN فونز رخ�صة رقم:1051433 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيدلية 

بروفيدان�ص انرتنا�صونال الطبي والتجميلي
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2004601 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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(



األربعاء   23  يونيو    2021  م   -    العـدد   13273  
Wednesday    23   June   2021   -  Issue No   13273

07

اأخبـار الإمـارات

جامعة خليفة تنظم م�سابقة تطبيقات �لهو�تف �لذكية 2021 �ل�سهر �ملقبل
•• اأبوظبي-وام:

تنظم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الن�صخة ال� 15من م�صابقة 
 26 اإىل   11 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل   2021 الذكية  الهواتف  تطبيقات 

يوليو املقبل وذلك لطلبة ال�صفوف من التا�صع وحتى احلادي ع�صر.
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي عنوان  ال��ت��ح��دي  ه���ذا  م��ن  الن�صخة اجل���دي���دة  وحت��م��ل 
الطلبة  �صيقوم  2020" حيث  ا�صتعدادا لإك�صبو  التطبيقات  "تطوير 
اآلية  وتعلم  للتطبيقات  الأ�صا�صية  التكنولوجيات  ببحث  امل�صاركني 
تطوير تطبيقات الهواتف اخلا�صة بهم با�صتخدام برجميات ال�صحب 

والإفالت.
من  نطاقها  تو�صيع  اإىل  الذكية  الهواتف  تطبيقات  م�صابقة  وت�صعى 
خالل البناء على النجاحات التي حققتها امل�صابقة والتي مت تنظيمها 

ملدة 14 عاما متتاليا يف جمموعة من اجلامعات.
يف  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  احل��م��ادي  �صلطان  ع��ارف  الدكتور  وق��ال 
جامعة خليفة: "اإن م�صابقة الهواتف الذكية 2021 واملوجهة لطلبة 
عمليات  وتعزيز  ال�صابة  العقول  حتفيز  اإىل  تهدف  الثانوية  املرحلة 
البتكار يف جمال تطبيقات الهواتف يف دولة الإمارات واملنطقة ب�صكل 
املجالت  يف  الإب��داع��ي��ة  ق��درات��ه��م  ل�صتك�صاف  الفر�صة  الطلبة  مينح 

التقنية وي�صاهم يف ت�صجيعهم للم�صاركة يف هذه امل�صابقة التكنولوجية 
يف  م�صتقبال  الأك��ادمي��ي  طريقهم  �صق  تعزز  التي  جاهزيتهم  لتقييم 

البحث والبتكار".
ويف اإطار امل�صابقة يتعني على الطلبة امل�صاركني اإيجاد احللول لأي حتد 
حلجز  امل�صتخدمة  احلجوزات  كتطبيقات  دبي   2020 باإك�صبو  يتعلق 
ال�صياحية  الأماكن  حول  معلومات  توفر  التي  والتطبيقات  املعار�ص 
والثقافية يف دولة الإمارات ومعلومات عن الأن�صطة املتوفرة لالأطفال 

يف اإك�صبو.
الفكرة  امل�صاركني وفقا لقيمة  الطلبة  بتقييم  التحكيم  و�صتقوم جلنة 

وفعاليتها بن�صبة 30 يف املائة واآلية تطبيق الفكرة وعملها بن�صبة 40 
يف املائة اأما جودة التطبيق �صيتم تقييمه بن�صبة 20 يف املائة والرتكيز 

الثقايف بن�صبة 10 يف املائة.
لطلبة  واملوجهة   2021 الذكية  الهواتف  تطبيقات  م�صابقة  وتهدف 
املرحلة الثانوية اإىل تعزيز �صغف الطالع لدى الطلبة وامل�صاهمة يف 
بناء مهاراتهم التقنية وغري التقنية والتي تتمثل بالعرو�ص التقدميية 
وحل امل�صكالت والعمل بروح الفريق والتوا�صل واملهارات الجتماعية 
اأفق الوعي يف  والتن�صيق واإدارة الوقت كما ت�صعى امل�صابقة اإىل تو�صيع 

علوم الكمبيوتر والت�صفري والهند�صة التي ي�صهدها العامل اليوم.

•• دبي - د.حممود علياء 

ن����ادي الإم������ارات العلمي  ف���از ف��ري��ق 
امل�صابقة  يف  ع��امل��ي��اً  ال��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز 
والتكنولوجيا  للعلوم  الفرتا�صية 
املوؤ�ص�صة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ل��ل�����ص��ب��اب 
كوجن  ه���وجن  يف  لل�صباب  الحت���ادي���ة 
خالل الفرتة من 19 – 20 يونيو 

.2021
والتكنولوجيا،  ال���ع���ل���وم  م�����ص��اب��ق��ة 
ه����ي م�����ص��اب��ق��ة دول����ي����ة ل���ل���ط���الب يف 
والفيزياء  والكيمياء  الأح��ي��اء  علم 
امل�صابقة  ه���ذه  وت���ه���دف  وال��ه��ن��د���ص��ة 
والبتكارات  الإجن�����ازات  ع��ر���ص  اإىل 
الثامنة  دون  ل��ل�����ص��ب��اب  ال��ع��ل��م��ي��ة 
العلوم  ت��ع��زي��ز  ع����ام، وك���ذل���ك  ع�����ص��ر 
من�صة  وت����وف����ري  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، 
ل��ت��ط��وي��ر عقولهم  ال��ع��امل��ي  ل��ل�����ص��ب��اب 
تبادل  وت�صهيل  العلمية،  واإبداعاتهم 

بني  العلمية  واله��ت��م��ام��ات  الأف��ك��ار 
العلماء ال�صباب جميًعا حول العامل.

�صارك 250 طالب وطالبة وتناف�صت 
على  النهائيات  يف  العلمية  امل��واه��ب 
اجل��وائ��ز ال��ك��رى م��ن خ���الل 106 
م�صروع علمي مع تقاريرهم البحثية 
ومناذجهم الأولية ميثلون 25 دولة 

ومنطقة من اأنحاء العامل. 
العلمي  الإم���ارات  ن��ادي  فريق  ومثل 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات  دول�����ة 
لل�صم  ال�صوت  مب�صروع جهاز تعقب 
و�صاركت  والهند�صة  الفيزياء  فئة   -
يف هذه املناف�صة كل من مزنه حممد 
حممد  واليازية  ع��ام   17 املن�صوري 

فكرة  وتتلخ�ص  ع��ام   15 املن�صوري 
امل�صروع يف تقدمي بع�ص احللول لفئة 
ال�صم حيث تواجه هذه الفئه الكثري 
املركبات،  ق���ي���ادة  ع��ن��د  امل�����ص��اك��ل  م���ن 
لذلك ل ميكنهم القيادة، واإذا فعلوا 
كثرية  م�صاكل  ي��واج��ه��ون  فقد  ذل��ك 
التنبيه  لأ���ص��وات  النتباه  قلة  منها 

ال�صادرة من املركبات الأخرى. 
امل�صروع عبارة عن منوذج اأويل لنظام 
ي�صاعد ال�صم على البقاء على دراية 
باأ�صوات تنبيه املركبات من حولهم، 
ي��ع��ت��م��د ال���ن���ظ���ام ع��ل��ى ج���ه���از تعقب 
ذك����ي مي��ك��ن و���ص��ع��ه يف ال�����ص��ي��ارة اأو 
اليدين ل�صت�صعار  ارت��داوؤه يف  ميكن 
وحتديد  املختلفة،  ال�صوت  قيا�صات 
النتائج على �صا�صة  ال�صوت، وعر�ص 

�صغرية احلجم 
عقب الدكتور عي�صى الب�صتكي رئي�ص 
العلمي  الإم��ارات  اإدارة نادي  جمل�ص 

ق��ائ��اًل: يحلم كل  ع��ن تلك الجن���از 
مواطن اإماراتي يع�صق تراب الوطن، 
بجودة  وط���ن���ي���ة  ���ص��ن��اع��ة  ي�����رى  اأن 
وقيادة  اهلل  بعون  عاملية،  واإمكانيات 
احللم  اأن هذا  يبدو  احلكيمة  وطننا 
حت���ول ب��ال��ف��ع��ل اإىل ح��ق��ي��ق��ة واع���دة 
باأعيننا  ج��م��ي��ًع��ا  ن���راه���ا  اأن  ن�����ص��ت��ع��د 
خالل �صنوات قليلة من خالل مبادرة 
ال��ت��ي تعتر  »ا���ص��ن��ع يف الإم��������ارات«، 
الدولة  ما متثله هوية  لكل  انعكا�صاً 
القائمة على الإبداع والبتكار، لترز 
امل��ق��وم الإم���ارات���ي ال��وط��ن��ي يف املنتج 
ال�صناعة  تناف�صية  وت��ع��زز  امل��ح��ل��ي، 
ال��وط��ن��ي��ة وامل��ن��ت��ج��ات ال��وط��ن��ي��ة بكل 

كفاءة واقتدار.
نتيجة  ن�����رى  امل���ن���ط���ل���ق،  ه�����ذا  وم�����ن 
اأبناء  اأع��م��ال وم�����ص��اري��ع  الب��ت��ك��ار يف 
وبنات النادي وقدرتهم على اخلو�ص 
والفوز  العاملية  املناف�صات  �صاحات  يف 

باملراكز املتقدمة وهذا يجعلنا ن�صعر 
واأع�صاء  ب����رواد  والع���ت���زاز  بالفخر 
»ا�صنع  مبادرة  يف  للم�صاهمة  النادي 

يف الإمارات«.
قادراً  ال��ن��ادي  اأن  الب�صتكي  واأ���ص��اف 
امل�����ص��ارك��ني من  ط��اق��ات  على تفجري 

للطالبات  ال�����ص��ك��ر  وج���زي���ل  اأب���ن���ائ���ه 
هذا  على  املن�صوري  وال��ي��ازي��ة  مزنة 

الإجناز.

•• اأبوظبي - وام:

اأع���ل���ن���ت ج���ام���ع���ة حم���م���د ب����ن زاي����د 
اأوىل  اإط��الق  عن  الإن�صانية  للعلوم 
موا�صيع  يف  ال��رق��م��ي��ة  اإ���ص��دارات��ه��ا 
املجتمع  ت����ه����م  م���ت���ن���وع���ة  ب���ح���ث���ي���ة 
الت�صامح  تعزيز خطاب  اإىل  وتهدف 
وال����ت����ع����اي���������ص ال�������ص���ل���م���ي واحل��������وار 
احل�������ص���اري وال��ت��ع��ري��ف ب����اإجن����ازات 

احل�صارة العربية الإ�صالمية.
واأكد �صعادة الدكتور خالد اليبهوين 
ال���ظ���اه���ري م���دي���ر ج���ام���ع���ة حممد 
الإن�����ص��ان��ي��ة حر�ص  للعلوم  زاي���د  ب��ن 
اجلامعة على دعم توجيهات القيادة 
الثقايف  املحتوى  اإث���راء  يف  الر�صيدة 
واملعريف الذي يلعب دورا حموريا يف 
يف  وي�صهم  الفكري  الإن�صان  تكوين 
التعامل  يف  ونهجه  م��دارك��ه  تو�صيع 

مع الآخر.
اأوىل  اإط�������الق  " مب��ن��ا���ص��ب��ة  وق������ال 
الأدبية  واملوؤلفات  البحثية  الأعمال 
للعلوم  زاي�����د  ب���ن  جل��ام��ع��ة حم��م��د 
قيادة  اإىل  بال�صكر  اأتوجه  الإن�صانية 
الدولة الر�صيدة على دعمها الكرمي 
املحتوى  اإث���������راء  ع���ل���ى  وح���ر����ص���ه���ا 
الثقافية  امل���ب���ادرات  ودع���م  ال��ب��ح��ث��ي 
باأهم  ال���ت���ع���ري���ف  يف  ت�����ص��ه��م  ال���ت���ي 
اأع���الم احل�����ص��ارة العربية  اإجن����ازات 
النبيلة  القيم  وتر�صيخ  والإ�صالمية 
املتاأ�صلة يف ديننا احلنيف وموروثنا 

الوطني املتج�صد".
واأ�صار اإىل اأنه من هذا املنطلق تكمن 
البحوث  ب���اإ����ص���دار  ال��ع��ن��اي��ة  اأه��م��ي��ة 
ال���ت���ي تهدف  وامل����وؤل����ف����ات  ال��ع��ل��م��ي��ة 
وت�صجيع  وامل��ع��رف��ة  العلم  ن�صر  اإىل 
املجتمع على طلب العلم يف كل وقت 
وريحان"  "روح  ك��ت��اب  وي��ع��د  وح���ني 
اأ���ص��درت��ه اجل��ام��ع��ة مو�صوعة  ال���ذي 
ثقافية وعلمية متنوعة جاءت وليدة 

والفكرية  املجتمعية  الح��ت��ي��اج��ات 
اأك����ر  ع����ن  الإج�����اب�����ة  اإىل  وت�����ص��ع��ى 
الأ�صئلة اإحلاحا يف وقتنا الراهن من 

منظور تاريخي وديني وعلمي.
الثاين  الإ������ص�����دار  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
مميز  ك��ت��اب  العلماء"  "م�صايف 
الفكرة  وف��ري��د م��ن نوعه م��ن حيث 
تعريف  اإىل  ي���ه���دف  اإذ  وامل���ح���ت���وى 
اجلمهور بالطريقة التي كان يق�صي 

ب��ه��ا ال��ع��ل��م��اء والأدب�������اء اأوق���ات���ه���م يف 
البحث عن املعارف والتزود بالعلوم 
واملعرفة  العلم  ح��ب  لتعزيز  وذل���ك 
اأمثلة  وت��ق��دمي  املجتمع  اأف����راد  ب��ني 
الوقت  ا�صتثمار  كيفية  ح��ول  رائ���دة 

لتطوير الذات وخدمة املجتمع".
واأو�صح اأن هذه الإ�صدارات هي ثمرة 
جل��ه��ود ن��خ��ب��ة م���ن اأ����ص���ت���اذة جامعة 
الإن�صانية  للعلوم  زاي���د  ب��ن  حممد 

للمحا�صرات  وام����ت����داد  وب��اح��ث��ي��ه��ا 
خلدمة  تقدميها  مت  ال��ت��ي  العلمية 
البحثية يف  امل����ادة  واإث�����راء  امل��ج��ت��م��ع 

املوا�صيع امل�صتجدة.
اجلامعة  اإ�����ص����دارات  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
�صتكون متاحة ب�صيغتها الرقمية يف 
موقع جامعة حممد بن زايد للعلوم 
www. الإل����ك����رتوين  الإن�����ص��ان��ي��ة 

mbzuh.ac.ae

نادي �لإمار�ت �لعلمي �لثالث عامليا يف م�سابقة �لعلوم و�لتكنولوجيا

جامعة حممد بن ز�يد للعلوم �لإن�سانية 
تطلق �أوىل �إ�سد�ر�تها �لرقمية

•• دبي-وام:

اأكدت �صمو ال�صيخة لطيفة بنت حممد بن را�صد اآل مكتوم، رئي�صة هيئة الثقافة 
والفنون يف دبي "دبي للثقافة"، ع�صو جمل�ص دبي، اأن ت�صميم امل�صتقبل وحتديد 
متطلباته بنجاح هو اأحد اأهم عنا�صر بناء النموذج التنموي الفريد الذي اأر�صى 
اأ�ص�صه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
لتحقيق  الأمثل  ال�صتعداد  يكفل  "رعاه اهلل" ، مبا  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�ص 

الريادة والو�صول اإىل الرقم "1" يف خمتلف املجالت.
التقنيات  بتوظيف  الت�صريع  اأه��م��ي��ة  م��ب��ك��راً  دب��ي  " اأدرك����ت  �صموها:  واأ���ص��اف��ت 
وزوارها،  ملجتمعها  اأف�صل  م�صتقبل  لت�صميم  احلديثة  والبتكارات  امل�صتقبلية 

وقطاع الثقافة والإبداع جزء مهم وحيوي يف خطة دبي امل�صتقبلية، وهناك روؤية 
حول  للم�صتقبل  دبي  وموؤ�ص�صة  دبي  يف  والفنون  الثقافة  هيئة  جتمع  م�صرتكة 
قيمة واأهمية الفكر املبدع يف حتقيق التقدم والزدهار لدبي ودولة الإمارات على 
للم�صتقبل"،  دبي  "موؤ�ص�صة  �صموها مقر  زي��ارة  العموم." جاء ذلك خالل  وجه 
يرافقها �صعادة هالة بدري، مدير عام "دبي للثقافة" وكان يف ا�صتقبالها �صعادة 
للم�صتقبل، واطلعت على  ملوؤ�ص�صة دبي  التنفيذي  الرئي�ص  بلهول،  خلفان جمعة 
جممل اأعمال املوؤ�ص�صة من �صمنها خمترات دبي للم�صتقبل ومنطقة 2071، 
الروؤية  وف��ق  ا�صرتاتيجية  اأه����داف  م��ن  حتقيقه  على  ت��ق��وم  م��ا  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
الطموحة الرامية اإىل تر�صيخ مكانة دبي كاإحدى املدن امل�صاهمة بقوة يف �صنع 

مالمح امل�صتقبل، وتاأكيد موقعها كاأف�صل مدينة للحياة والعمل يف العامل.

لطيفة  ال�صيخة  �صمو  ا�صتمعت  املوؤ�ص�صة،  اإدارات  خمتلف  �صملت  جولة  وخ��الل 
بنت حممد اإىل �صرح من �صعادة خلفان بلهول حول املبادرات والرامج املختلفة 
ملوؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل، كما اطلعت �صموها على ا�صرتاتيجية املوؤ�ص�صة وخططها 

امل�صتقبلية.
اجلانبني مبا  ال�صرتاتيجي بني  التعاون  تعزيز  �صبل  مناق�صة  الزيارة  وتخللت 
يتما�صى مع التزام دبي للثقافة بتعزيز وتطوير ثقافة البتكار والإبداع يف دبي، 
وعنايتها بتاأكيد مكانة الإمارة كوجهة اأوىل للمبدعني وعملها على اإعداد البيئة 

الداعمة لهم وامل�صجعة لطاقاتهم وفق متطلبات امل�صتقبل.
واأثنت �صمو رئي�صة هيئة الثقافة والفنون يف دبي على دور املوؤ�ص�صة واإ�صهاماتها 
ومبادراتها  ب��راجم��ه��ا  ع��ر  واحل��ي��وي��ة،  ال�صرتاتيجية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف 

اأفراده  وتزويد  الكفاءات  لبناء جيل جديد من  املتعددة،  النوعية  وم�صروعاتها 
مبهارات ا�صت�صراف وت�صميم امل�صتقبل، ليكونوا املحرك والقوة الدافعة ملوا�صلة 

م�صرية البتكار وتعزيز اجلاهزية ملتطلبات املرحلة املقبلة.
اإىل مقر  اآل مكتوم  را�صد  بن  بنت حممد  ال�صيخة لطيفة  �صمو  زي��ارة  اأن  ُيذكر 
موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل تاأتي �صمن �صل�صلة الزيارات التي تقوم بها �صموها اإىل 
ال�صراكات  تعزيز  بهدف  والإب���داع  الثقافة  قطاع  يف  رئي�صية  وهيئات  موؤ�ص�صات 
التعاون مع  على تفعيل قنوات  دب��ي، وحر�صاً  اإم��ارة  الثقايف يف  القطاع  ومتكني 
رئي�صة  كقبلة  دب��ي  مكانة  تاأكيد  يف  املبا�صر  التاأثري  ذات  الفاعلة  اجلهات  �صتى 
يف  والعمل  للحياة  الأف�صل  واملدينة  واأ�صكاله  �صوره  جميع  يف  الإبداعي  للعمل 

العامل.

لطيفة بنت حممد: روؤية م�سرتكة جتمع دبي للثقافة ودبي للم�ستقبل حول قيمة �لفكر �ملبدع يف حتقيق �لتقدم و�لزدهار

•• ال�شارقة - الفجر:

النعيمي،  جمول  حميد  الدكتور  الأ�صتاذ  �صعادة  بح�صور 
ال�صارقة  ال�صتدامة بجامعة  مدير اجلامعة، نظم مكتب 
ور�صة ع�صف ذهني لقادة واأع�صاء دوائر ال�صتدامة بهدف 
وت�صجيع  ال�صتدامة،  تواجه  التي  التحديات  ا�صتعرا�ص 
اأع�صاء  بني  الثقة  وبناء  الآراء،  وتبادل  النقدي  التفكري 

وقادة الدوائر من اأجل حت�صني اأداء دوائر ال�صتدامة.
خالل الور�صة رفع �صعادة مدير اجلامعة ال�صكر والعرفان 
ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان ب���ن حممد 
ورئي�ص  ال�صارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�صو  القا�صمي، 
دعم  على  ورع����اه(،  ت��ع��اىل  اهلل  )حفظه  ال�����ص��ارق��ة  جامعة 
التي  البيئية  امل�صاكل  ال�صتدامة ومعاجلة  مل�صاريع  �صموه 
تقدما  ت�صهد  اجل��ام��ع��ة  اأن  واأك���د  اجل��ام��ع��ة،  عليها  تعمل 
�صكر  ثم  بال�صتدامة،  تتعلق  التي  الت�صنيفات  يف  ا  كبري 
على  ال�صتدامة  دوائ��ر  واأع�صاء  وق��ادة  ال�صتدامة  مكتب 
لها  باأنه كان  اأكد  والتي  املا�صية،  املرحلة  جهودهم خالل 
العاملية يف  الت�صنيفات  الكبري يف تقدم اجلامعة يف  الأث��ر 

جمال ال�صتدامة.
ال�صيوف، مدير مكتب ال�صتدامة،  الأ�صتاذ الدكتور عماد 
لأن�صطة  امل�صتمر  دعمه  على  اجلامعة  ملدير  ال�صكر  ق��دم 
الدكتور معمر  الأ�صتاذ  اإىل  ال�صتدامة، كما قدمه  مكتب 
العلمي  البحث  ل�����ص��وؤون  اجلامعة  مدير  نائب  بالطيب، 
ال�صتدامة  دوائ��ر  واأع�صاء  ق��ادة  واإىل  العليا،  والدرا�صات 
على ج��ه��وده��م، ث��م ع��ر���ص ع���ددا م��ن امل�����ص��اري��ع الناجحة 
التي مت تنفيذها يف احلرم اجلامعي واملتعلقة بال�صتدامة 
للمركبات  ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  ���ص��ح��ن  حم��ط��ة  ك��م�����ص��روع 
الكهربائية، وم�صروع اإنتاج املحا�صيل الزراعية الع�صوية.

الع�صف  جل�صات  نتائج  ا�صتعرا�ص  مت  الور�صة  نهاية  ويف 
ال��ذه��ن��ي ل��رف��ع امل��ق��رتح��ات وال��ت��و���ص��ي��ات ل�����الإدارة العليا 
دوائر  ق��ادة  تكرمي  ج��رى  ث��م  الأول��وي��ة،  بح�صب  للتنفيذ 
ال����ص���ت���دام���ة امل��ت��م��ي��زي��ن والأك�������ر ن�����ص��اط��ا خ����الل العام 
مكافئات  اجلامعة  مدير  �صعادة  خ�ص�ص  كما  الأك��ادمي��ي، 
م��ال��ي��ة لأك����ر ث���الث دوائ����ر مت��ي��زا، ك��ذل��ك ك���رم �صعادته 
لتخفيف  وم�صابقة  البدنية  الياقة  م��ب��ادرة  يف  الفائزين 

الوزن )الرابح الأكر(.

بهدف ت�سجيع التفكري النقدي وتبادل االآراء:

مكتب �ل�ستد�مة بجامعة �ل�سارقة ينظم 
ور�سة ع�سف ذهني لدو�ئر �ل�ستد�مة
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/البراج  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامرة للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3846352 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صايل 

لال�صباغ واعمال اجلب�ص 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1136028 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/الوىل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN العقارية رخ�صة رقم:1149133 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ت�صالنج  بان  التنمية القت�صادية  دائ���رة  تعلن 

CN حللول تقنية املعلومات رخ�صة رقم:3654206 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273 العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/الفنار  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لالثاث والديكور رخ�صة رقم:20898378 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/فر�صت ديزاين لالزياء

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:2739508 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / احمد �صالح احمد �صالح امل�صجري من مالك اىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / احمد �صالح احمد �صالح امل�صجري من 100 % اإىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة عبدال�صالم عبداحلميد فارع العوا�صي %49

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ فر�صت ديزاين لالزياء
FIRST DESIGN FASHION

اإىل/ فر�صت ديزاين لالزياء 1 ذ.م.م
FIRST DESIGN FASHION 1 L.L.C

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
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(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  23 يونيو 2021 العدد 13273 العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإع����������الن
لتاأجري  ال�ص�����ادة/�صلوان  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN املعدات والليات رخ�صة رقم:1065483 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عبيد خمي�ص عبيد خمي�ص ال�صام�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صامل خمي�ص عبيد خمي�ص ال�صام�صي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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(



األربعاء   23  يونيو    2021  م   -    العـدد   13273  
Wednesday    23   June   2021   -  Issue No   13273 اأخبـار الإمـارات

09

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

ا�صتقبل معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�ص  الت�صامح  وزي���ر  نهيان  اآل 
 2020 اإك�صبو  ملعر�ص  العام  املفو�ص 
فرديناتد  �صعادة  ام�ص  ق�صره  يف  دبي 
ناجي املفو�ص العام جلناح رومانيا يف 

اإك�صبو 2020 دبي.
معاليه  رح����ب   - ال���ل���ق���اء  ب���داي���ة  ويف 
رومانيا  جلناح  العام  املفو�ص  ب�صعادة 
نيكوليتا  و���ص��ع��ادة   2020 اإك�صبو  يف 
رومانيا  ع��ام  قن�صل  تيودوروفيت�صي 

ل���دى ال���دول���ة وج����رى ب��ح��ث عالقات 
التعاون بني دول��ة الإم��ارات ورومانيا 
املجالت  خمتلف  يف  تنميتها  و���ص��ب��ل 
النظر حول عدد من  وتبادل وجهات 
ال��ق�����ص��اي��ا الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة ذات 
امل�صرتك مبا يخدم م�صالح  الهتمام 

البلدين ال�صديقني و�صعبيهما.
يف  رومانيا  م�صاركة  اجلانبان  وناق�ص 
�� احلدث  2020 دبي  اإك�صبو  معر�ص 
ال����دويل امل��ه��م ���� وت��ط��ل��ع روم��ان��ي��ا اإىل 
ا�صتعرا�ص طبيعتها ال�صتثنائية حتت 
اإ�صافة  اجلديدة"  "الطبيعة  ���ص��ع��ار 

الفعاليات  م���ن  �صل�صلة  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل 
والدبلوما�صية  وال��ف��ن��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ف�����ص��ال ع���ن امل��ع��ار���ص امل��وؤق��ت��ة وذلك 
امل�صتدام  القت�صادي  للنمو  جت�صيدا 
والبتكار والبداع يف خمتلف املجالت 
العلمية. كما بحث اجلانبان  �صيما  ل 
"كوفيد19" على  م�صتجدات جائحة 
البلدين  وج���ه���ود  ال��دول��ي��ة  ال�����ص��اح��ة 
تداعيات  م���واج���ه���ة  يف  ال�����ص��دي��ق��ني 
ي�صمن  مبا  امل�صتجد  كورونا  فريو�ص 

�صحة و�صالمة اجلميع.
نهيان بن مبارك  ال�صيخ  واأك��د معايل 

ورومانيا  الإم���ارات  دول  اأن  نهيان  اآل 
تتج�صد  ���ص��داق��ة  ع��الق��ات  تربطهما 
خمتلف  يف  البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون  يف 

املجالت.
وقال معاليه اإن دولة الإمارات بقيادة 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه اهلل" 
ترحب بدول العامل اأجمع يف معر�ص 
يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  دب����ي  اإك�صبو2020 
ن�����ص��خ��ة م��ل��ه��م��ة م���ن احل����دث ال���دويل 
التعاون  ي���ع���زز  مب����ا  وامل����ه����م  ال���ك���ب���ري 
م�صتدام  م�صتقبل  اأج���ل  م��ن  ال����دويل 

ومزدهر.
اأكد �صعادة فرديناتد ناجي  من جهته 
ت��ق��دمي م�صاركة  ب����الده ع��ل��ى  ح��ر���ص 
2020 دبي  فاعلة يف معر�ص اإك�صبو 
الدويل  احل���دث  اأه��م��ي��ة  م��ع  تتما�صى 
اإك�صبو  جعل  اإىل  الإم����ارات  وتطلعات 
يف  ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ن�����ص��خ��ة   2020
ت��اري��خ اإك�����ص��ب��و وال����ذي ظ��ه��ر ج��ل��ي��ا يف 
ال��ت��ي �صتبهر  ال��ف��ري��دة  ال���ص��ت��ع��دادات 

دول العامل اأجمع.
 2020 اإك�����ص��ب��و  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
يقام  دويل  اإك�����ص��ب��و  اأول  �صيكون  دب���ي 

واأفريقيا  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف 
يف  فعالياته  و�صتنعقد  اآ���ص��ي��ا  وج��ن��وب 
اأكتوبر  من  الأول  بني  املمتدة  الفرتة 

2021 و31 مار�ص 2022 مب�صاركة 
الزوار  وي��دع��و  200 جهة  م��ن  اأك���ر 
اأن  الأر���ص للم�صاركة يف  من كل بقاع 

ن�صنع معا عاملا جديدا على مدى �صتة 
اأ�صهر من الحتفال بالإبداع والبتكار 

والتقدم الب�صري والثقافة.

•• دبي-الفجر: 

لل�صحفيني  ال����دويل  الحت����اد  اخ��ت��ت��م 
العمومية  اجلمعية  اجتماع   )IFJ(
الثالثاء  اأم�������ص  ل���الحت���اد  ال�����ص��ن��وي 
،يف  يومني  م��دى  على  ا�صتمر  وال���ذي 
لقاء افرتا�صي ، بح�صور ممثلني من 
جمال�ص اإدارات اجلمعيات والحتادات 
وال���ن���ق���اب���ات وال���ه���ي���ئ���ات وال�����رواب�����ط 
ال�����ص��ح��ف��ي��ة ع���ل���ى م�����ص��ت��وى ال���ع���امل، 
رئي�ص  احل����م����ادي  مب�����ص��ارك��ة حم��م��د 

ال�صحفيني  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
ف�صيلة  من  كل  وح�صور  الإم��ارات��ي��ة، 
ال�صحفيني  جمعية  �صر  اأم��ني  املعيني 

الإماراتية وعبدالرحمن نقي. 
م�����ن ج���ه���ة اأخ����������رى، ������ص�����ارك حممد 
اج���ت���م���اع���ات  اأي���������ص����ا يف  احل������م������ادي 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، ب�����ص��ف��ت��ه ع�صو 
الدويل  ل��الحت��اد  التنفيذية  اللجنة 
"تاأتي  احل��م��ادي،  وق��ال  لل�صحفيني.  
من  ح��ر���ص��ا  الج��ت��م��اع،  يف  م�صاركتنا 
كافة  يف  امل�������ص���ارك���ة  ع���ل���ى  اجل���م���ع���ي���ة 

الأن�صطة التي ينظمها الحتاد الدويل 
لل�صحفيني، وكذلك ب�صفتنا ع�صو يف 
الدويل  ل��الحت��اد  التنفيذية  اللجنة 
ال��دورة والتي مت  لل�صحفيني يف هذه 

انتخابها يف عام 2019". 
ب�صراكة  تتمتع  اجلمعية  اأن  واأ���ص��اف 
والدورات  ال��رام��ج  م��ع  ا�صرتاتيجية 
التدريبية والور�ص العملية لل�صحافة 

والإعالم التي ينظمها الحتاد. 
اأو����ص���اع  ن��اق�����ص  اأن الج���ت���م���اع  وق�����ال 
والنقابات  وال�����ص��ح��ف��ي��ني  ال�����ص��ح��اف��ة 

ال�صحفية يف العامل واعتمد التقارير 
امل��ال��ي��ة والإداري�����ة ل��الحت��اد ع��ن العام 
عمل  خطة  ناق�ص  كما  املا�صي،  امل��ايل 
الحت�����اد خ���الل ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة، ومت 
املالية  امل������وارد  ت���وف���ري  ع���ر����ص خ��ط��ة 

لعمل الحتاد يف الفرتة القادمة. 
واأ�صار احلمادي، اأنه بعد انتهاء اعمال 
اللجنة  ع��ق��دت  العمومية،  اجلمعية 
ناق�صت  اجتماعاً،  لالحتاد  التنفيذية 
فيه الأو�صاع ال�صحفية على م�صتوى 
ال�صحفية  احل��ري��ات  وو���ص��ع  ال��ع��امل، 

كورونا  جائحة  وت��اأث��ريات  ع��ام  ب�صكل 
العامل  ح���ول  ال�صحفيني  ع��م��ل  ع��ل��ى 
خ�صارة  يف  ال�صلبية  تاأثرياتها  وكذلك 
العامل  م���ن  اج�����زاء  يف  ال�����ص��ح��اف��ي��ني 

وظائفهم.  
ال�صحفيني  جمعية  احل��م��ادي  وه��ن��اأ 
العمانية فوزها با�صت�صافة الكوجنر�ص 
وال���ث���الث���ني لالحتاد  ال���ع���ام احل�����ادي 
عقده  وامل���ق���رر  لل�صحفيني  ال�����دويل 
دع��م جمعية  2022 م��وؤك��داً  يف مايو 
كافة  وو���ص��ع  الإم��ارات��ي��ة  ال�صحفيني 

امكانياتها لإجناح هذه احلدث العاملي 
املهم يف �صلطنة عمان ال�صقيقة. 

عقدت  ق��د  التنفيذية  اللجنة  وك��ان��ت 

اأعمالها على مدى يومي وا�صتعر�صت، 
اأو�صاع ال�صحافيني يف ال�صرق الو�صط 
ويف اوروبا واأمريكا ال�صمالية واأمريكا 

والبا�صفيك،  واأ���ص��رتال��ي��ا  ال��الت��ي��ن��ي��ة 
ال��ع��م��ل يف الفرتة  ت���ن���اول خ��ط��ة  ك��م��ا 

القادمة. 

•• دبي-وام:

الأمل  مب�صت�صفى  ممثلة  ال�صحية  للخدمات  الإم����ارات  موؤ�ص�صة  ح�صلت 
الدويل  القيا�صي  املعيار  لتطبيق  معتمدة  �صهادة  على  النف�صية  لل�صحة 
هيئة  من  النف�صية  وال�صالمة  ال�صحة  "ISO 45003:2021" لإدارة 
الإلتزام  يف  جلهودها  تتويجا  ريج�صرت"  "لويدز  الريطانية  الت�صنيف 
بتطبيق املعايري واأف�صل املمار�صات العاملية للمحافظة على �صحة و�صالمة 

املوظفني واملتعاملني .
وقال معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�ص وزير ال�صحة ووقاية املجتمع 
اإن كفاءة املنظومة ال�صحية يف الإم��ارات متثل �صاهدا على التزام احلكومة 
الر�صيدة بتعهداتها جتاه توفري خدمات الرعاية ال�صحية املتطورة والرتقاء 
باخلدمات الطبية والوقائية وتطوير الأداء يف كافة مرافق القطاع ال�صحي 
�صطرت  حيث  ال�صحي  والأم��ن  ال�صحية  اخلدمات  يف  ال�صتدامة  وحتقيق 
التميز  نحو  �صباقها  يف  والريادة  التفوق  ف�صول  من  جديدا  ف�صال  الدولة 
ب�صعودها اإىل مراكز متقدمة على �صلم التناف�صية العاملية يف جميع املوؤ�صرات 

والتقارير الدولية.

ال�صحية  ل��ل��خ��دم��ات  الإم�����ارات  موؤ�ص�صة  يف  ال��ع��م��ل  ل��ف��ري��ق  معاليه  وب����ارك 
وم�صت�صفى الأمل للخدمات النف�صية هذا الإجناز العاملي الفريد.

ال�صحة  وزارة  وكيل  العلماء  �صليم  حممد  الدكتور  �صعادة  اأك��د  جهته  م��ن 
ووقاية املجتمع رئي�ص جمل�ص اإدارة موؤ�ص�صة الإمارات للخدمات ال�صحية اأن 
ح�صول م�صت�صفى الأمل على اأول �صهادة "اآيزو" يف العامل لل�صحة وال�صالمة 
النف�صية يعزز مكت�صبات القطاع ال�صحي وير�صخ الكفاءة التناف�صية للمرافق 
يف  النوعية  ال�صحية  باخلدمات  العاملية  الثقة  وي��ج��دد  بالدولة  ال�صحية 
وال���ص��ت��م��رار يف حت�صني  ال���ص��ت��ب��اق��ي��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  وتبنيها  الإم�����ارات 
موؤ�صرات اأداء الكفاءات الطبية .. مثنيا على جهود الكوادر القيادية والطبية 
والفنية يف امل�صت�صفى لتحقيق اأف�صل املعايري العاملية يف اخلدمات ال�صحية.

اأكد �صعادة الدكتور يو�صف حممد ال�صركال مدير عام موؤ�ص�صة  من ناحيته 
احلوكمة  معايري  تبّني  على  املوؤ�ص�صة  حر�ص  ال�صحية  للخدمات  الإم��ارات 
وال�صالمة  اجل��ودة  ومعايري  برامج  تطبيق  خ��الل  من  والطبية  املوؤ�ص�صية 
وتوفري  وامل�صت�صفيات  املرافق  وماأمونية  والعاملني  املر�صى  حماية  ل�صمان 
ظ���روف ال��ع��م��ل امل��ث��ال��ي��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال�����ص��ح��ة وال�����ص��الم��ة والرفاهية 
املتعلقة  الراهنة  الظروف  ظل  يف  الأول  الدفاع  وخط  ال�صحيني  للعاملني 

اآث��ار نف�صية على العاملني حيث  " وما �صاحبها من  "كوفيد19-  بجائحة 
اأ�صبح دعمهم نف�صياً داخل املوؤ�ص�صات اأمراً اأكر اأهمية من اأي وقت م�صى.

ال��ع��امل��ي غري  الإجن�����از  ب��ه��ذا  امل�����ص��ت��وي��ات  ع��ل��ى جميع  امل�صت�صفى  ك���ادر  وه��ن��اأ 
امل�صبوق الذي يعزز الثقة بكفاءة اخلدمات النف�صية يف الدولة ويتما�صى مع 
ا�صرتاتيجية املوؤ�ص�صة يف بناء اأنظمة اجلودة وال�صالمة العالجية وال�صحية 
املر�صى  و�صالمة  اجل��ودة  لكون  وجت�صيداً  العاملية  املعايري  وف��ق  والدوائية 

ركائز اأ�صا�صية يف التطوير الدائم للقطاع ال�صحي.
التي ترافقت مع ظهور جائحة  التحديات  اأن  اإىل  ال�صركال  الدكتور  واأ�صار 
"كوفيد19- مل حتد من قدرات املوؤ�ص�صة على امل�صي يف م�صرية ا�صتمرارية 
واللتزام  وعزمية  بثقة  ال�صري  موا�صلة  ومتيز  بكفاءة  واخلدمات  الأعمال 
بتطبيق اأعلى املعايري الدولية ل�صمان �صالمة و�صحة موظفينا ومتعاملينا 

و�صركائنا �صمن اأهدافنا الأوىل.
من جهتها قالت الدكتورة نور املهريي مديرة اإدارة ال�صحة النف�صية اإن هذا 
الإجناز العاملي للم�صت�صفى حافز ملوا�صلة جناحاتنا واإر�صاء بيئة عمل اآمنة 
�صل�صلة  �صمن  وياأتي  واجل��ودة  التميز  م�صرية  لتعزز  املخاطر  من  حم�صنة 
"اآيزو" نظام  اإجن��ازات حققها امل�صت�صفى كان اآخرها ح�صول امل�صت�صفى على 

هذه  على  يح�صل  نف�صي  م�صت�صفى  ك��اأول  املهنية  وال�صحة  ال�صالمة  اإدارة 
ال�صهادة يف تطبيق اأعلى م�صتويات الإدارة املتعلقة بال�صالمة وال�صحة املهنية 

يف منطقة ال�صرق الأو�صط من هيئة الت�صنيف الريطانية.
العام  " ب��داأ يف   2021-ISO 45003 " موا�صفة  اإع���داد  اأن  واأو�صحت 
وال�صالمة  ال�صحة  اإدارة  نظام  ت�صتخدم  التي  املوؤ�ص�صات  مل�صاعدة  اجل��اري 
املهنية  وال�صالمة  " لل�صحة   ISO 45001" موا�صفة  على  بناًء  املهنية 
اإدارة ال�صحة النف�صية يف  اإر�صادات عملية حول  اأول معيار عاملي يقدم  وهي 
نظام  وذلك كجزء من  والجتماعية  النف�صية  املخاطر  واإدارة  العمل.  مكان 

اإدارة ال�صحة وال�صالمة املهنية.
م�صت�صفى  مديرة  علي  اآل  تركي  اآمنة  الدكتورة  الدكتورة  اأو�صحت  بدورها 
التعرف  كيفية  عن  معلومات  ت�صمل  املوا�صفة  اأن  النف�صية  لل�صحة  الأم��ل 
على املخاطر النف�صية والإجتماعية التي ميكن اأن توؤثر على العاملني مثل 
الطوارئ  عند  اأو  العمل  �صغوطات  اأو  بعد  عن  العمل  من  تن�صاأ  التي  تلك 
اأمثلة على الإج��راءات الفعالة التي ميكن اتخاذها لإدارة  والأزم��ات وتقدم 
النف�صية  ال�صحة  تعزيز  املوظف كرامج  رفاهية  الإج��راءات وحت�صني  هذه 

والدعم النف�صي وتعزيز امل�صاركة والت�صاور وبرامج التطوير املهني.

•• دبي-وام:

�صهد معر�ص وموؤمتر "ميدلب ال�صرق الأو�صط 2021 " للمخترات 
�صمن  واملتحدثني  واملخت�صني  اخل���راء  م��ن  نخبة  م�صاركة  الطبية 
جل�صاته املتعددة ونقا�صات الطاولة امل�صتديرة حول ما ي�صهده القطاع 

الطبي من تطورات متوا�صلة.
م��ع معر�ص  بالتزامن  " – امل��ق��ام حاليا   2021 " م��ي��دلب  ويعر�ص 
ال�صحة العربي " اآراب هيلث 2021 " يف مركز دبي التجاري العاملي 
فر�ص التوا�صل ..فيما تعقد  من  ويعزز  املخترية  املنتجات  – اأحدث 
املجدولة م�صبقا مع الرتكيز  الثنائية  �صل�صلة من الجتماعات  خالله 

على خلق الفر�ص وتعزيز التعاون واإقامة العالقات.
اأبحاث  �صركة  يف  الطبيني  العلماء  كبري  باجوا  جنيد  الدكتور  و�صلط 
يف  امل��خ��ت��رات  اإدارة  م��وؤمت��ر  يف  ح��دي��ث��ه  خ���الل   - "مايكرو�صوفت" 
ال�صطناعي يف  الذكاء  دور  ال�صوء على  الأو�صط" -  ال�صرق  "ميدلب 
اأن املزيد من البيانات يف جمال الرعاية الطبية  املخترات ..مو�صحا 
مثل اجلينات والبيئات ومعايري ال�صحة العامة والظروف الجتماعية 
التي نعي�ص فيها والبيانات من الأجهزة القابلة لالرتداء اأ�صبحت الآن 

متاحة بحرية اأكر.
معا ميثل حتديا  ه��ذه  البيانات  اأ���ص��ول  "اإن اجلمع بني جميع  وق��ال: 
اخلطوة  ه��و  ال�صحة  لأغ���را����ص  ذل���ك  م��ن  الإ���ص��ت��ف��ادة  ول��ك��ن  ح�صابيا 

القادمة لقطاع الرعاية ال�صحية ..وهناك العديد من جمالت البتكار 
يف املخترات من حيث تطورات الأمتتة يف التجميع املنزيل والختبار 
جتارب  اإىل  النهاية  يف  يقود  ذلك  وكل  الرعاية  نقطة  واختبار  املنزيل 
حول  حت��دث  �صخمة  تقنية  حت��ولت  اأي�صا  ..وه��ن��اك  للمر�صى  اأف�صل 
الختبار  واأنظمة  الرقمي  الأم��را���ص  وعلم  الب�صري  اجلينوم  ت�صل�صل 

الآيل".
�صركة  ل��دى  امل��وؤمت��رات  م��دي��رة  بينا�صريادا  ري��ج��وي  قالت  م��ن جانبها 
"اإنفورما ماركيت�ص" - املنظمة للحدث - اإن "ميدلب ال�صرق الأو�صط " 
�صي�صهد خالل يوميه املقبلني عودة موؤمتر الأحياء الدقيقة الإكلينيكي 
واملناعة  الدقيقة  الأحياء  علم  التطورات يف  اأح��دث  على  �صريكز  الذي 

ودور املختر الطبي يف كل من اإدارة الأمرا�ص املعدية ووبائيات العدوى 
اأنحاء  جميع  من  وال�صت�صاريون  والباحثون  العلماء  �صيتمكن  ..كما 
نظرهم  ووج��ه��ات  معارفهم  تبادل  من  اأي�صا  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة 
حول التطورات احلالية يف املوؤمترات القادمة للكيمياء ال�صريرية ونقل 

الدم والت�صخي�ص اجلزيئي يف ميدلب ال�صرق الأو�صط .
و�صتبقى املن�صات الرقمية لكال احلدثني متاحة للم�صاركني الذين مل 
املقبل وذلك  22 يوليو  املعر�صني �صخ�صيا لغاية  يتمكنوا من ح�صور 
ال�صفقات من جهة وبناء  واإب��رام  للتوا�صل  الفر�صة لهم  اإتاحة  بهدف 
قاعدة جماهري م�صتهدفة من خالل تقنية موؤمترات الفيديو املدعومة 

بالذكاء ال�صطناعي من جهة اأخرى.

نهيان بن مبارك: �لإمار�ت ترحب بالعامل يف 
ن�سخة ملهمة من �إك�سبو 2020 دبي

)ال�سحفيني االإماراتية( ت�سارك يف اجتماعات العمومية واللجنة التنفيذية 

�لحتاد �لدويل لل�سحفيني يناق�ض �أو�ساع �ل�سحافة 
يف �لعامل وتاأثري �جلائحة على �لعاملني فيها 

�لعوي�ض ي�سيد بح�سول موؤ�س�سة �لإمار�ت للخدمات �ل�سحية على �سهادة تقييم عاملية

ميدلب 2021 ي�سلط �ل�سوء على �لذكاء �ل�سطناعي يف �ملخترب�ت �لطبية

)رو�د( �ل�سارقة تنظم �لربنامج �لتدريبي )�أبدع وبرمج(
•• ال�شارقة - وام:

"ُرّواد"  ال��ري��ادي��ة  امل�صاريع  لدعم  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  نظمت 
برناجماً   - بال�صارقة  القت�صادية  التنمية  لدائرة  التابعة   -
تدريبياً حول الإبداع يف �صيانة وبرجمة ال�صيارات بعنوان " 
10 متدربني �صمل  اأيام مب�صاركة   10 اأبِدْع وبرِمج" ا�صتمر 

اجلانبني النظري والتطبيقي .
قدم الرنامج عدد من اخلراء الفنيني املحرتفني للتدريب 
بعملية  املرتبطة  النظرية  وامل��و���ص��وع��ات  العمل  ور���ص  على 
والأجهزة  ال�����ص��ي��ارات  وم��ع��اي��رة  وب��رجم��ة  واإ����ص���الح  �صيانة 
اخلا�صة بها . وقال �صعادة حمد علي املحمود مدير موؤ�ص�صة 

اإحدى املبادرات التي تبنتها املوؤ�ص�صة  "ُرّواد" اإن الرنامج هو 
بهدف حتفيز ال�صباب الإماراتي الطامح اإىل الإبداع والبتكار 
وربطها  باهتمامهم  حت��ظ��ى  ال��ت��ي  وامل���ج���الت  الأن�����ص��ط��ة  يف 
طرح  خالل  من  وذل��ك  ميتلكونها  التي  والهوايات  باملواهب 
والقادرة  ال�صيقة  التطبيقية  باملنهجية  تتميز  عملية  برامج 
على حتويل عن�صر ال�صغف لديهم وتطويره اإىل مهارة عملية 
وا�صتثمارها  كفر�صة  توظيفها  ميكن  اح��رتاف��ي��ة  وتقنيات 

م�صتقباًل لإطالق م�صاريع ريادية يف قطاع الأعمال.
مثالية  ف��ر���ص��ة  وف���ر  وبرمج"  "اأبدع  ب��رن��ام��ج  اأن  واأ����ص���اف 
على  للح�صول  وت��ط��وي��ره��ا  ال�����ص��ي��ارات  ع�����ص��اق  م��ن  لل�صباب 
التدريب التطبيقي على املهارات والقدرات والهوايات لديهم 

وه��و جمال  ال�����ص��ي��ارات  وب��رجم��ة  و�صيانة  ت�صليح  يف جم��ال 
يتعلق  فيما  �صيما  ول  مت�صارعاً  تكنولوجياً  ت��ط��وراً  ي�صهد 
بتقنيات الذكاء ال�صطناعي التي بداأت تقتحم قطاع �صيانة 
واإ�صالح وبرجمة ال�صيارات ما يجعل احلاجة مهمة لت�صجيع 
ال�صباب لدخول �صوق العمل بامل�صاريع وال�صركات املخت�صة يف 
تكنولوجيا املعلومات وتقنيات الرجمة يف خمتلف املجالت 

ومن �صمنها املركبات باأنواعها.
اأن الرنامج وفر جمموعة من التجهيزات  واأو�صح املحمود 
مقر  تخ�صي�ص  ومنها  امل��رج��وة  اأه��داف��ه��ا  لتحقيق  ال��الزم��ة 
وجتهيزه  للم�صاركني  العملي  ب��ال��ت��دري��ب  للقيام  متكامل 

باملعدات والأدوات احلديثة الالزمة للرنامج التطبيقي.
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بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020
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عربي ودويل

حمادثات م�سر وتركيا على حافة 
�لف�سل.. هل ح�سم �ل�سي�سي �لأمر؟

•• عوا�شم-وكاالت

ال�صي�صي  الفتاح  عقد الرئي�ص امل�صري عبد 
جل�صتي  امل���ا����ص���ي  الأ�����ص����ب����وع  م�������دار  ع���ل���ى 
الأهمية  ب��ال��غ��ت��ني  منف�صلتني،  م��ب��اح��ث��ات 
لطبيعة  نظرا  مراقبون  و�صفهما  ح�صبما 
تتعلق  مناق�صتها  ج��رى  ال��ت��ي  امل��و���ص��وع��ات 
مع  الأوىل  كانت  للبالد،  الإقليمي  باملحور 
الليبية  ال��دويل  والتعاون  وزي��رة اخلارجية 
جنالء املنقو�ص، والثانية مع رئي�ص الوزراء 

اليوناين كريياكو�ص ميت�صوتاكي�ص.
وراأى مراقبون اأن الت�صريحات التي اأعقبت 
مت�صك  على  م�صمونها  يف  اأك��دت  اللقاءين 

م�صر مبوقها جتاه حلحلة الأزم��ة الليبية و�صحب املرتزقة من البالد يف 
الراهنني،  املتو�صط  �صرق  �صركاء  من  الثابت  موقفها  وكذلك  وق��ت،  اأ�صرع 
وهو ما ينعك�ص ب�صكل كبري على التفاهمات بني م�صر وتركيا ويوحي باإن 

م�صري املفاو�صات قد انتهى بالف�صل، على حد تعبريهم.
وخالل اللقاء الذي جمعه برئي�ص الوزراء اليوناين، الثنني، اأكد الرئي�ص 
يف  م�صاحلهما  وات�صاق  البلدين  بني  امل�صرتكة  املواقف  ثبات  على  امل�صري 

منطقة �صرق املتو�صط.
الروؤي ووجهات  اللقاء تبادل  امل�صرية �صهد  الرئا�صة  با�صم  املتحدث  ووفق 
ثبات  �صوء  يف  امل�صرتك،  الهتمام  ذات  الإقليمية  الق�صايا  حيال  النظر 
�صرق  منطقة  يف  م�صاحلهما  وات�����ص��اق  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  امل�����ص��رتك��ة  امل���واق���ف 
اأهم  اأح��د  ميثل  املتو�صط  �صرق  غاز  منتدى  اأن  على  التاأكيد  مع  املتو�صط، 
الأدوات يف هذا الإطار، والذي من �صاأنه اأن يفتح اآفاق التعاون وال�صتثمار 

بني دول املنطقة يف جمال الطاقة والغاز.
الليبية، موؤكدا على  امل�صري وزيرة اخلارجية  الرئي�ص  ا�صتقبل  اأيام  وقبل 

�صرورة خروج املرتزقة كخطوة اأوىل حلل الأزمة يف البالد.
واأكد ال�صي�صي اأن موقف م�صر ثابت جتاه الق�صية الليبية ووحدة اأرا�صيها 

و�صيادة اإرادة ال�صعب الليبي دون تدخالت خارجية.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• ريت�شارد التندري�س

   ل حت��ب ال�����ص��ني م��ن ي��ع��اك�����ص م��وق��ف��ه��ا... عام 
املوؤيدين  ال��ن�����ص��ط��اء  م��ن  الآلف  ت��ع��ّل��م   ،1989
ومنذ  ح�صابهم.  على  ال��در���ص  ه��ذا  للدميقراطية 
بع�ص الوقت، ا�صطرت هونغ كونغ اإىل ال�صت�صالم، 
وهناك دلئل على اأن دور تايوان اآت... وهذا يثري 

القلق.
ت�صتحوذ  الكوكب  على  ال�صاخنة  النقاط  بع�ص     
لي�صت  رو�صيا  اأن  وم��ع  با�صتمرار.  اهتمامنا  على 
���ص��وى ال��ظ��ل للخطر ال����ذي ك���ان مي��ث��ل��ه الحت���اد 
للتو  الأمريكي  الرئي�ص  منحها  فقد  ال�صوفياتي، 

�صرف اجتماع قمة يف جنيف.
تاأجيج  يف  وطريقتها  ال��ن��ووي��ة  مبيولها  اإي����ران     
كوابي�ص  ت�صّبب  الأو�صط،  ال�صرق  يف  ال�صطرابات 
لقادة العامل. ول اأحد ي�صعر بالراحة عندما يعلم 
اأن نظاما �صتالينيا يف �صبه اجلزيرة الكورية بقيادة 
�صخ�ص م�صاب بجنون العظمة، 37 عاًما، ميكنه 

اإر�صال �صواريخ ذرية اإىل اأمريكا ال�صمالية.

ال�سينيون, مرة اأخرى
   لقد اأ�صبح من الكلي�صيهات مالحظة اأن ال�صني 
بينغ منذ  �صياو  اأعطى دنغ  اأن  تكت�صب قوة. فمنذ 
لرفاقه  الأخ�صر  ال�صوء  ع��اًم��ا  اأرب��ع��ني  م��ن  اأك��ر 
 750 انت�صل  اأث���ري���اء،  لي�صبحوا  ال���ص��رتاك��ي��ني 

مليون منهم اأنف�صهم من الفقر املدقع.
خ��ارج حدودها فرعونية.  ال�صني  اإن طموحات     
تخطط بكني ل�صخ ثمانية ماليني دولر )نعم!( 
والطريق”  –”احلزام  يف طريق احلرير اجلديد 
دولة.  م��ائ��ة  م��ن  اأك���ر  الآن  فيه  تنخرط  -ال���ذي 
ومل ننتِه من روؤية عبارة “�صنع يف ال�صني” على 

رفوفنا.

قوة تت�سخم
الع�صكرية  ال��و���ص��ائ��ل  نف�صها  ال�صني  متنح  كما    
ل��ت��اأم��ي��ن��ه��ا الق��ت�����ص��ادي. ���ص��ن��ة ب��ع��د اأخ�����رى، زادت 
 6 م��ن  منهجي  ب�صكل  ال�صينية  ال��دف��اع  ميزانية 
امراطورية  تخجل  ول  ب��امل��ائ��ة.   8 اإىل  ب��امل��ائ��ة 
بحر  يف  �صواء  ع�صالتها،  ا�صتعرا�ص  من  الو�صط 
حدودها  وع���ل���ى  ال�����ص��رق��ي  اأو  اجل��ن��وب��ي  ال�����ص��ني 

البعيدة مع الهند يف جبال الهيماليا.
  باخت�صار، مل تعد ال�صني تقبل بان ُيفر�ص عليها 
اأي �صيء، ومن ثم تزايد انزعاجها من تايوان. ل 

تزال اجلزيرة ال�صغرية، التي جلاأ اإليها القوميون 
بعد موجة املد ال�صيوعي بقيادة ماو عام 1949، 
ي��رّوج له حزب  ال��ت��ام. وه��ذا ما  تغازل ال�صتقالل 

الرئي�صة التايوانية احلالية ت�صاي اإنغ ون.

دوّي املحركات
   قدمت بكني، التي ت�صتبه يف “تواطوؤ” بني تايبيه 
ووا�صنطن، ا�صتعرا�صا مذهال للقوة يوم الثالثاء 
املا�صي، بعد بيان ختامي ملجموعة ال�صبع دعا اإىل 

“ال�صالم وال�صتقرار يف م�صيق تايوان«.
   دخلت 28 طائرة تابعة للقوات اجلوية ال�صينية، 
نووية،  ق��درة  ذات  وق��اذف��ات  مقاتلة  منها طائرات 
جمال الدفاع اجلوي التايواين. مل تعد الوليات 
بتايوان،  ر�صمًيا  تعرتف  نيك�صون،  منذ  املتحدة، 

لكنها توا�صل بيعها اأ�صلحة للدفاع عن نف�صها.
   اخلطر قائم: مثلما مل ت�صتبعد ال�صني ا�صتخدام 
القوة لتحقيق “اإعادة توحيد” تايوان، مل ت�صتبعد 
الوليات املتحدة الدفاع عن تايوان يف حال هجوم 
ال�صني. العا�صفة م�صتعرة هذه الأيام فوق املحيط 

الهادئ ال�صا�صع.
ديفيد وجولياث ال�سيني

ال�صني
    عدد ال�صكان: 1.4 مليار ن�صمة

مربع  ك��ي��ل��وم��رت  م��ل��ي��ون   9،597 امل�����ص��اح��ة:      
)الرابعة يف العامل(

    الناجت املحلي الإجمايل: 16407 مليار دولر 
)الثاين(

و  )ال�����ث�����اين(  دولر  م���ل���ي���ار   210 ال�����دف�����اع:      
2.185.000 جندي )الأول(

تايوان
    عدد ال�صكان: 23.8 مليون ن�صمة

    امل�صاحة: 36193 كيلومرت مربع )ما يعادل 
موري�صي(

دولر  518 مليار  الإج��م��ايل:  املحلي  ال��ن��اجت      
)25 يف العامل(

    الدفاع: 13 مليار دولر )الثاين( و290 األف 
جندي )الأول(

تايوانيون اأكر من �صينيني
هل تعتر نف�صك تايواين اأم �صيني؟

باملائة تايوانيون  64
 30 باملائة تايوانيون و�صينيون

باملائة �صينيون  3
ترجمة خرية ال�صيباين

�ل�سينيون يدهم على �لزناد: جزيرة �سد قارة...!

،TVA �متخ�ص�ص يف العلوم ال�صيا�صية، مرا�صل يف وا�صنطن -والبيت الأبي�ص ل
 اأكر �صبكة تلفزيونية خا�صة باللغة الفرن�صية يف كندا

�لحتاد �لأوروبي ميدد �آلية مر�قبة ت�سدير �للقاحات  
•• بروك�شل-رويرتز

قال متحدث با�صم املفو�صية الأوروبية اأم�ص الثالثاء اإن حكومات الحتاد 
�صادرات  تقييد،  واإم��ك��ان��ي��ة  مل��راق��ب��ة،  اآل��ي��ة  لتمديد  خطة  اأي���دت  الأوروب����ي 

اللقاحات امل�صادة ملر�ص كوفيد-19 من التكتل.
وذكر م�صوؤول يف الحتاد الأوروبي اأن القرار ميهد الطريق اأمام املفو�صبة 
لتمديد الآلية ال�صتثنائية ر�صميا خالل الأيام املقبلة حتى نهاية �صبتمر 

اأيلول. وكان من املقرر اأن ينق�صي اأجل الآلية يف نهاية يونيو حزيران.
كانون  يناير  نهاية  الآل��ي��ة يف  ه��ذه  الأوروب����ي  الحت���اد  واأن�����ص��اأت مفو�صية 
ل  التي  الأدوي����ة  �صركات  م��ن  اللقاحات  ت�صدير  م��ن  احل��د  بهدف  ال��ث��اين 
تنفذ التزاماتها لالحتاد ب�صاأن الإمدادات. و�صمحت الآلية بت�صدير مئات 
املاليني من جرعات اللقاحات امل�صنوعة يف الحتاد الأوروب��ي اإىل ع�صرات 

البلدان يف اأنحاء العامل.

فران�ص  لوكالة  اأنتو متحدثا  �صيبا�صتيان  ال�صركة  اأحد موؤ�ص�صي  واأو�صح 
اأدوية )...( فاإن  “اإذا افرت�صنا اأن احلمولة  اأنه  بر�ص يف موقع التجربة 
الطائرة امل�صرية اجتازت 2،5 كلم يف �صبع دقائق و�صلمت اأدوية يف املوقع 
انطالقها. كما طرحت احلكومة هذا  اإىل نقطة  تعود”  اأن  املحدد قبل 
ال�صهر ا�صتدراج عرو�ص مل�صغلي الطائرات امل�صرية مل�صاعدتها على تنفيذ 
�صد  التلقيح  حملة  تكثيف  بهدف  طبية،  ل���وازم  لت�صليم  رائ��د  م�صروع 

فريو�ص كورونا.
وراأى رئي�ص ق�صم الأمرا�ص املعدية يف جمل�ص الأبحاث الطبية الهندي 
�صمريان باندا موؤخرا اأن التكولوجيا ميكن اأن ت�صاهم يف تلقيح املجموعات 

ذات الأولوية يف املناطق التي ي�صعب الو�صول اإليها.
حملة  اإىل  “نحتاج  هيندو”  “ذي  �صحيفة  عنه  نقلت  ما  بح�صب  وق��ال 

•• نيودلهي-اأ ف ب

اأجرت الهند لأول مّرة جتارب لت�صليم حزم بوا�صطة طائرات م�صرية على 
اأدوية ولقاحات  اإر�صال  الكيلومرتات، ما يتيح م�صتقبال  م�صافة ع�صرات 

�صد فريو�ص كورونا اإىل مناطق نائية من البالد.
اإجراء طلعات جتريبية  اأيار/مايو  واأُجيز لع�صرين �صركة ومنظمة منذ 
مل�صافة تفوق املدى امل�صموح به للطائرات امل�صرية والذي حددته احلكومة 
ب�450 مرتا. ومن بني هذه ال�صركات ثروتل اأيرو�صبي�ص �صي�صتمز التي 
نفذت الثنني طلعات جتريبية لطائرتني م�صريتني يف ولية كارناتاكا 
اجلنوبية، اإحداها قادرة على اجتياز م�صافة ع�صرين كلم بحمولة زنتها 
كيلوغرام واحد، والثانية قادرة على اجتياز 15 كلم حاملة كيلوغرامني. 

تلقيح ذكية بدل حملة تلقيح جماعية لحتواء وباء«. والهند هي �صابع 
ماليني   3،2 ح��واىل  البالغة  م�صاحتها  حيث  م��ن  ال��ع��امل  يف  بلد  اأك��ر 
اأحد  �صينغ  فيبول  واعتر  ن�صمة.  1،3 مليون  �صكانها  كلم مربع، وعدد 
“تكنولوجيا  اأن  بنغالور  يف  �صي�صتمز”  اأمن��ان��د  “اأراف  �صركة  موؤ�ص�صي 
الطائرات امل�صرية ميكن اأن يكون لها تاأثري هائل” يف املناطق النائية” 
م�صريا اإىل اأنه “يف حني ي�صتغرق الأمر عدة �صاعات لجتياز 20 اإىل 30 
 15 اأو  10 دقائق  كلم برا، باإمكان طائرة م�صرّية عبور هذه امل�صافة يف 
دقيقة«. وي�صري اخلراء اإىل اأن ا�صتخدام الطائرات امل�صرية ب�صكل متزايد 
يف البلد املتاأخر عن �صواه يف هذا املجال ميكن اأن يحدث فرقا هائال على 
�صعيد اخلدمات ال�صحية يف املناطق الريفية التي ي�صعب الو�صول اإليها، 

ل �صيما اأن �صبكة الطرق يف الهند متقادمة ويف حالة رديئة.

ة ميكنها ت�سليم لقاحات �إىل مناطق نائية   �لهند تخترب طائر�ت م�سريرّ

•• اأدي�س اأبابا-اأ ف ب

جت���ري ع��م��ل��ي��ة ف���رز الأ�����ص����وات يف 
انتخابات  م���ن  ي���وم  ب��ع��د  اإث��ي��وب��ي��ا 
فيما  مكتملة  غري  ولكنها  حا�صمة 
اإفريقيا  اأكر دولة يف  تعاين ثاين 
العنف  ال�صكان من  من حيث عدد 
منطقة  يف  ���ص��ي��م��ا  ل  وامل����ج����اع����ة 
تيغراي التي مل تنته احلرب فيها 

بعد.
وعلى الرغم من تعذر اإجراء هذه 
واملحلية  الت�صريعية  الن��ت��خ��اب��ات 
لأ���ص��ب��اب اأم��ن��ي��ة اأو ل��وج�����ص��ت��ي��ة يف 
ُخم�ص دوائر البالد، حتدث رئي�ص 
اأم�ص  �صباح  اأح��م��د  اأب��ي��ي  ال����وزراء 

الثالثاء عن يوم “تاريخي«.
“كل طبقات  اأن  وكتب على تويرت 
�صوتها  لإ���ص��م��اع  خ��رج��ت  املجتمع 
ونزيهة  حرة  انتخابات  اأول  خالل 
م�صدًدا على “اجلدية  يف بالدنا”، 
والعملية  ب���ال�������ص���الم  والل������ت������زام 

الدميوقراطية ال�صعبية«.
مكتبه  �صدر عن  بيان  دع��ا يف  كما 
اإىل  ال�صيا�صية  الأح����زاب  “جميع 
ال�صلمية...  ال��ع��م��ل��ي��ة  م��وا���ص��ل��ة 
واحل���ر����ص ع��ل��ى ع���دم ح����دوث اأي 
امل��ق��ب��ل��ة حتى  الأي�������ام  م�����ص��ك��ل��ة يف 
اك��ت��م��ال ف����رز الأ�����ص����وات واإع�����الن 

النتائج«.
عام  للوزراء يف  رئي�ًصا  ُعني  عندما 
باإجراء  اأحمد  اأبيي  وعد   ،2018
اأك���ر ان��ت��خ��اب��ات دمي��وق��راط��ي��ة يف 

تاريخ بالده.
وي��اأم��ل اأب��ي��ي احل��ائ��ز ع��ل��ى جائزة 
نوبل لل�صالم 2019 يف اأن يح�صل 
على ال�صرعية ال�صعبية التي يفتقد 
النتخابات  ه��ذه  خ��الل  من  اإليها 
ال���ت���ي ك����ان م���ن امل���ق���رر اإج����راوؤه����ا 

قادتهما والتنديد بعدم الن�صاف.
%20 من  ُي��ج��ر الق����رتاع يف  مل 
عددها  البالغ  النتخابية  الدوائر 
اإىل  ت���اأج���ل���ت  ح��ي��ث  دائ������رة   547
اأعمال  ب�صبب  اأيلول/�صبتمر   6
بع�صها  يف  امل�صلح  والتمرد  العنف 
البع�ص  يف  لوج�صتية  مل�����ص��اك��ل  اأو 

الآخر.
لالنتخابات  م���وع���د  ُي���ح���دد  ومل 
ت��ي��غ��راي الثماين  اإق��ل��ي��م  يف دوائ���ر 
نزاع  اإىل  حتولت  حيث  والثالثني 
النظام  “فر�ص  ع��م��ل��ي��ة  م���دم���ر 
يف  اأب����ي����ي  اأط���ل���ق���ه���ا  ال���ت���ي  العام” 
لإزاح���ة  ال��ث��اين/ن��وف��م��ر  ت�صرين 
ال�صلطات الإقليمية التي عار�صته 

وكان ينبغي اأن تنتهي ب�صرعة.
املنطقة  ه��ذه  يف  ال��ق��ت��ال  وي�صتمر 
التي  ال��رواي��ات  وتتزايد  ال�صمالية 
املدنيني،  �صد  تتحدث عن فظائع 
اغت�صاب.  وع��م��ل��ي��ات  م���ذاب���ح  م���ن 
ما  اإن  امل��ت��ح��دة  الأمم  ت��ق��ول  فيما 
األ��ف �صخ�ص يف   350 ل يقل عن 
تيغراي يعانون حالًيا من املجاعة 
وهو ما تنفيه احلكومة الإثيوبية.

وعليه، يتابع املجتمع الدويل نتائج 
الوليات  ذل��ك  يف  مب��ا  النتخابات 
امل��ت��ح��دة ال��ت��ي اأع���رب���ت ع��ن قلقها 
اإزاء ا�صتبعاد هذا العدد الكبري من 
واحتجاز  العملية  م��ن  ال��ن��اخ��ب��ني 

قادة معار�صني.

 2020 اآب/اأغ�صط�ص  يف  مبدئًيا 
ولكنها تاأجلت مرتني ب�صبب الوباء 

ثم ل�صعوبات لوج�صتية
ت���اأت���ي ه����ذه الن���ت���خ���اب���ات يف وقت 
كاإ�صالحي  اأب���ي���ي  ر���ص��ي��د  ت���ده���ور 
اأعمال  ب�����ص��ب��ب  ل��ل�����ص��الم  و����ص���ان���ع 
العنف ال�صيا�صية القبلية واحلملة 
اإقليم  على  �صنها  التي  الع�صكرية 

تيغراي.
لكن حزب الزده��ار الذي يتزعمه 
وال����ذي ر���ص��خ ق��واع��ده ه��و املر�صح 
الأوفر حًظا للفوز بغالبية مقاعد 
الرملان الفيدرايل الإثيوبي الذي 

ينتخب نوابه رئي�ص الوزراء.
ان��ت��خ��اب��ات الث���ن���ني بهدوء  ج���رت 
ب�صكل عام، وفقا للجنة النتخابات 
اأعمال  ذل��ك عن  مع  التي حتدثت 
يف  الأحزاب”  مل��م��ث��ل��ي  “ترهيب 
م��ن��اط��ق اأم���ه���رة ويف اجل���ن���وب ويف 

عفر.
اأم������ا يف ال��ع��ا���ص��م��ة اأدي���������ص اأب���اب���ا 
اأمام  ط��وي��ل��ة  ط��واب��ري  فا�صطفت 
مراكز الق��رتاع. ونظًرا لأن��ه كان 
الأحيان  بع�ص  يف  الناخبني  على 
النتظار عدة �صاعات ليتمكنوا من 
فتح  ال�صلطات  م���ددت  الت�صويت، 

مراكز القرتاع ثالث �صاعات.
بعد  الثنني  العد  عمليات  وب���داأت 

ال�صاعة التا�صعة م�صاًء.
يف بحر دار، عا�صمة منطقة اأمهرة 
البالد  اأكر منطقة يف  وهي ثاين 
اأنهت  ال�������ص���ك���ان،  ع����دد  م���ن ح��ي��ث 
ع��دة م��راك��ز اق���رتاع زارت��ه��ا وكالة 
فران�ص بر�ص فرز الأ�صوات �صباح 
النتائج  عر�ص  وبع�صها  الثالثاء 
باللون  ك���ب���رية؛  م��ل�����ص��ق��ات  ع��ل��ى 
الأرجواين لالنتخابات الت�صريعية 

وبالأخ�صر لنتخابات املناطق.

ويف مركز اقرتاع يف حي جي�صباي 
الوطنية  اأم�����ه�����رة  ح����رك����ة  ح���ل���ت 
يف  الأوىل  امل���رت���ب���ة  يف  امل���ع���ار����ص���ة 
ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة وحزب  الن���ت���خ���اب���ات 

الزدهار يف انتخابات املناطق.
وهو حريف  اليمنيو،  اإي�صيتي  وقال 
“اإننا  ع���اًم���ا،   34 ال��ع��م��ر  م���ن  ل���ه 
وعلى  ال����دمي����وق����راط����ي����ة  ن��ت��ع��ل��م 
اأيا كان  الأحزاب اأن تقبل النتيجة 

الفائز«.
حزًبا   40 م����ن  اأك������ر  ي��ت��ن��اف�����ص 
ه������ذه  يف  م������ر�������ص������ح  و9500 
واملحلية.  ال��وط��ن��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
قاطعت  امل���ن���اط���ق،  ب��ع�����ص  ل��ك��ن يف 
ت�����ص��ك��ي��الت م��ع��ار���ص��ة الق�����رتاع ل 
الأكر  املنطقة  اأوروم��ي��ا،  يف  �صيما 
والتي  ال��ب��الد  يف  بال�صكان  ت��ع��داداً 
ويعتزم حزبان  اأبيي.  منها  يتحدر 
املنطقة الحتجاج على �صجن  من 

رئي�ض وزر�ء �إثيوبيا يثني على �لنتخابات 

�لتدهور �لقت�سادي يجرب حكومة �أردوغان على �إلغاء قيود كورونا
•• اأنقرة-وكاالت

اأع����ل����ن ال���رئ���ي�������ص ال����رتك����ي رجب 
طيب اأردوغ��ان رفع حظر التجول 
الأحد  اأي���ام  املطبق  وذل���ك  الليلي 
اع����ت����ب����اراً م����ن 1 ي���ول���ي���و )مت�����وز( 
ت��راج��ع��اً يف  ب����الده  ب��ع��دم��ا �صجلت 
عدد الإ�صابات بكورونا وت�صارعاً يف 

حملة التلقيح.
حماولة  يف  ال����ق����رار  ه����ذا  وي����اأت����ي 
الو�صع  ح������دة  ت����راج����ع  ل���ت���اأك���ي���د 
ال�صياحي  املو�صم  لإن��ق��اذ  ال��وب��ائ��ي 
ت�صجيل  ب�صبب  ب�صّدة  الذي ت�صرر 
املا�صية  القليلة  الأ�صهر  يف  تركيا 
الإ�صابات  ع��دد  يف  قيا�صية  قفزات 
وال����وف����ي����ات ب����ك����ورون����ا، وف����ق����اً ملا 
الرتكية”  “اأحوال  م��وق��ع  ن��ق��ل��ه 

الإلكرتوين.
يف  الطبي  القطاع  موظفو  ونظم 
تركيا يف عدة منا�صبات احتجاجات 
كورونا،  ف��ريو���ص  بتف�صي  ت��ن��دي��داً 
عن  امل�صوؤولية  احلكومة  حمملني 

تردي الو�صع ال�صحي.
وكانت عدة دول بينها رو�صيا علقت 
ل��ل��وج��ه��ة ال��رتك��ي��ة ب�صبب  ال�����ص��ف��ر 
ال��و���ص��ع ال���وب���ائ���ي اخل���ط���ري، وهو 
لقطاع  قا�صمة  �صربة  وج��ه  ق��رار 

ال�صياحة الرتكي.
ل���ك���ن م���و����ص���ك���و اأع����ل����ن����ت م����وؤخ����راً 

تعزف  ح���ي���ث  اأخ���������رى  واأم������اك������ن 
اأبوابها  تغلق  اأن  يجب  املو�صيقى 
قبل منت�صف الليل لأنه “ل يحق 

لأحد اأن يزعج الآخرين«.
فر�صت  ال����ت����ي  ال����ق����ي����ود  وك�����ان�����ت 
1 يونيو  ملواجهة الوباء خففت يف 
)حزيران(، املوعد الذي �صمح فيه 
للمطاعم واملقاهي باإعادة ا�صتقبال 

املنال خا�صة مع بروز كارثة بيئية 
ات�صاع ومتدد  م��ع  م��رم��رة  بحر  يف 
ال�صمغ  اأو  ال��ب��ح��ر  خم���اط  رق��ع��ة 

البحري اإىل �صواطئ ا�صطنبول.
اأردوغ�����ان يف خ��ط��اب متلفز  وق���ال 
)مت���وز(،  ي��ول��ي��و   1 م��ن  “اعتباراً 
بالكامل”،  اخل���روج  قيود  �صرتفع 
احلفالت  ق��اع��ات  اأن  اأو���ص��ح  لكنه 

ا���ص��ت��ئ��ن��اف رح����الت ال���ط���ريان اإىل 
تركيا، الأم��ر ال��ذي خفف اإىل حّد 
ترافق  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال�صكوك  كبري 
حول  الرتكية  الر�صمية  البيانات 
والتقدم  ال��وب��ائ��ي  ال��و���ص��ع  حت�صن 
امل�صاد  الوطني  التطعيم  يف حملة 

لكورونا.
و�صبق للحكومة الرتكية اأن نددت 

املواطنني  �صفر  اأمل��اين مينع  بقرار 
الأملان اإىل تركيا، ودعت برلني اإىل 
�صلط  رّد فعل  قرارها، يف  مراجعة 
التي  الأ���ص��رار  حجم  على  ال�صوء 

اأ�صابت قطاع ال�صياحة يف تركيا.
عافيته،  ل�صتعادة  القطاع  ويكابد 
اأن  امل��وؤ���ص��رات جتمع على  ك��ل  لكن 
حت��ق��ي��ق ه���ذا ال���ه���دف ي��ب��دو بعيد 

زبائن.
ل��ك��ن ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول ك���ان ل يزال 
ال�صاعة  م��ن  اع��ت��ب��اراً  م�صاء  �صارياً 

22:00 وطوال اأيام الأحد.
و���ص��ج��ل��ت ت��رك��ي��ا الث���ن���ني ح���وايل 
بكورونا  ج��دي��دة  اإ���ص��اب��ة   5200
اإ�صافية باملر�ص بعدما  و51 وفاة 
األ����ف   60 جت�������اوزت  ذروة  ب��ل��غ��ت 
ابريل  مطلع  يف  ال��ي��وم  يف  اإ���ص��اب��ة 

)ني�صان(.
اأ�صابيع  منذ  �صّرعت  تركيا  وكانت 
لقاح  م��ع  الوطنية  التلقيح  حملة 
لقاح  وك���ذل���ك  ف��اي��زر/ب��اي��ون��ت��ي��ك 
ك����ورون����اف����اك، وت��ل��ق��ى ح��ت��ى الآن 
28.1 مليون �صخ�ص جرعة اأوىل 

و14.4 مليوناً تلقوا اجلرعتني.
ال��وب��ائ��ي متاعب  ال��و���ص��ع  وف���اق���م 
تداعيات  م��ع  ال��رتك��ي  الق��ت�����ص��اد 
�صربت عدة قطاعات حيوية كانت 
و�صرياناً  الأجنبية  للعملة  م�صدراً 

مالياً حيوياً خلزينة الدولة.
ل�صتعاد  ج���اه���دة  ت��رك��ي��ا  وت�����ص��ع��ى 
ا�صتقرارها املايل و�صط اأزمة مالية 
ن��اج��م��ة ك��ذل��ك ع��ن ع���دم ا�صتقرار 
ق��ي��م��ة ال���ل���رية ال���ت���ي ف���ق���دت منذ 
باملئة من   40 نحو   2018 العام 
م��رارا بعد هبوط  قيمتها وتقلبت 
واآخر با�صتثناء ت�صجيلها انتعا�صات 

طفيفة.

�سيا�سة �إير�ن جتاه �لعر�ق.. »ظل خامنئي« يناور بر�سائل غام�سة
•• عوا�شم-وكاالت

تعهد الرئي�ص الإيراين اجلديد، اإبراهيم رئي�صي، بال�صري على نهج 
ب�صرورة  �صعبية  “ر�صالة”  انتخابات  يف  ف��وزه  اأن  معترا  ال��ث��ورة، 
وال�صاروخية  الإقليمية  الق�صايا  اأن  موؤكدا  الثورة”،  “قيم  حماية 

التي تتبناها بالده “غري قابلة للتفاو�ص«.
وخالل موؤمتره ال�صحفي الأول، بعد فوزه يف النتخابات التي جرت 
اجلمعة، مل يذكر رئي�صي العراق بال�صم، لكنه ملّح له ب�صكل مل يكن 
“ا�صتمرار  النتخابات  اإن  رئي�صي  للعراقيني. وقال  بالن�صبة  مريحا 
هذه  ف��اأوح��ت  �صليماين”،  قا�صم  درب  على  وامل�صي  اخلميني،  نهج 
العراق،  يف  الإي��ران��ي��ة  التدخل  �صيا�صة  با�صتمرار  وغ��ريه��ا  ال��ع��ب��ارة 
التي بناها احلر�ص الثوري، �صانع امليلي�صيات الأول يف املنطقة، وهو 
املرتبط بدوره مبر�صد النظام الإي��راين، �صاحب الكلمة الف�صل يف 
ال�صيا�صة اخلارجية. واأكد الرئي�ص اجلديد اأنه لن يقدم “تنازلت” 
فيما يخ�ص ال�صيا�صات الإيرانية يف املنطقة. وفور اإعالن فوز رئي�صي 

بالنتخابات ال�صبت املا�صي هناأ الرئي�ص العراقي برهم �صالح نظريه 
الإيراين بالفوز، لتكون اأول تهنئة من رئي�ص دولة عربية. ويف مقابل 
ومنتديات  ال�صيا�صية  الأو���ص��اط  بع�ص  ب��دت  الر�صمية،  ال��ردود  ه��ذه 
النقا�ص العراقية غري مكرتثة بنتيجة النتخابات، وما ترتب عليها، 
وهذا يعود يف جزء كبري منه، اإىل اإزاحة املناف�صني الأقوياء، والإبقاء 
�صلفا،  حم�صومة  النتخابات  نتيجة  جعل  ما  وه��و  املت�صددين،  على 
الطريق  عّبد  ال��ذي  املر�صد”  ب�”مر�صح  و�صف  رئي�صي  اأن  ل��درج��ة 
واملحللني  اخل����راء  اآراء  وت��ب��اي��ن��ت  الن��ت��خ��اب��ي.  ال�����ص��ب��اق  اأم���ام���ه يف 
فوز  ال��ع��راق، عقب  اجل��دي��دة جت��اه  اإي���ران  �صيا�صة  ب�صاأن  العراقيني، 
اأنه  بع�صهم  فيه  راأى  ال��ذي  الوقت  اإي��ران؛ ففي  بانتخابات  رئي�صي، 
لن يكون هناك تغيري يف �صيا�صة طهران، جتاه بغداد، اأكد اآخرون، اأن 
رئي�صي رمبا ميثل خياراً حمايداً يف املرحلة املقبلة بالن�صبة للعراق. 
الباحث يف ال�صاأن العراقي، يا�صني طه، يقول: “النتخابات الإيرانية 
مل تلق اهتماما وا�صعا يف الأو�صاط العراقية، نظرا لالعتقاد ال�صائد 
باأن النتيجة حم�صومة بعد هند�صة طريقة امل�صاركة للمتناف�صني يف 

جمل�ص �صيانة الد�صتور، ولعتقاد كثري من العراقيني اأن ال�صيا�صة 
للحر�ص  )التابع  القد�ص  بفيلق  منوطة  بالعراق  املتعلقة  الإيرانية 
الثوري الإيراين(، اأكر من وجه الدولة يف اإيران والتي ميثلها رئي�ص 
اجلمهورية يف هرم ال�صلطة«. ويرى طه يف حديث ملوقع “�صكاي نيوز 
“رئي�صي عبارة عن ن�صخة م�صغرة من املر�صد خامنئي  عربية” اإن 
اإيران  الثوري يف  النهج  اآي��ة اهلل وميثل  دي��ن يحمل لقب  فهو رج��ل 
الإيرانية مع  العالقات  اأن يكون لنتخابه تداعيات على  لذا ميكن 
وا�صرتاتيجيا  حيويا  جم��ال  ميثل  ال���ذي  ال��ع��راق،  خا�صة  حميطه 
لإيران لعتبارات عديدة«. ولكن الباحث يف معهد وا�صنطن ل�صيا�صة 
ال�صرق الأدنى، منقذ داغر، له راأي مغاير ن�صبيا، اإذ يقول اإن “املنطقة 
ناحية  اأف�صل من  ن�صبيا  ا�صتقرارا  �صت�صهد  العراق رمبا  ككل ومنها 
داخل  عقالء  هناك  كان  واإذا  اإيقاعها،  و�صبط  الإيرانية  التدخالت 
اأف�صل للرتكيز  اأنه �صتتوفر لهم فر�صة  العملية ال�صيا�صية فاعتقد 
على مطالب الداخل العراقي، و�صباب ت�صرين، ومطالب العراقيني 

العاديني، ل مطالب اإيران ول اأمريكا اأو اأي من دول املنطقة«.
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ت�صّرراً  الأكر  الأوروبية  الدول  اإحدى  اإيطاليا،  اأّن  نني  روما  اأعلنت 
حزيران/  28 من  اعتباراً  العمل  �صتنهي  كوفيد-19،  جائحة  من 
يونيو اجلاري باإلزامية و�صع الكمامات يف الهواء الطلق. وقال وزير 
ال�صّحة روبرتو �صبريانزا يف ح�صابه على موقع في�صبوك اإّنه “اعتباراً 
الكمامات يف  باإلزامية و�صع  العمل  �صننهي  28 حزيران/يونيو،  من 
امل�صّنفة  املناطق  يف  �صي�صري  القرار  هذا  اأّن  واأ�صاف  الطلق«.  الهواء 
كل  وح��ال��ي��اً  بطيئة.  ب��وت��رية  ال��ف��ريو���ص  يتف�ّصى  حيث  اأي  “بي�صاء” 
الواقعة  ال�صغرية  املنطقة  اأو�صتا،  وادي  با�صتثناء  كذلك  هي  اإيطاليا 
يف �صمال البالد. واأتى اإعالن الوزير بعدما وافقت على هذا القرتاح 
�صبل  ب�صاأن  للحكومة  امل�صورة  تقّدم  التي  الفنية-العلمية”  “اللجنة 
مكافحة اجلائحة. وكانت اللجنة خل�صت م�صاء الإثنني اإىل اأّن و�صع 
“البي�صاء”،  املناطق  يف  �صرورياً  يعد  الطلق مل  الهواء  يف  الكمامات 
ولكّنها �صّددت يف الوقت نف�صه على وجوب اأن تكون الكمامة دوماً يف 
متناول اليد يف حال وجد املرء نف�صه فجاأة و�صط جتّمع. ووفقاً لتوقعات 
اخلراء فاإّن كّل مناطق اإيطاليا �صت�صبح بحلول 28 حزيران/يونيو 
اجلاري “بي�صاء«. وقبل اأ�صبوع من هذا املوعد �صّجلت اإيطاليا الإثنني 
�صاعة.   24 كورونا خالل  بفريو�ص  اإ�صابة جديدة  و495  وفاة   21

وبع�ص مناطق البالد مل ت�صّجل فيها اأّي وفاة.

تركيا  اخلمي�ص  غ��داً  الأمريكية  الدفاع  وزارة  من  م�صوؤولون  ي��زور 
اأنقرة توليه ب�صروط بعد  اأمن مطار كابول بعدما اقرتحت  لبحث 
اأتراك  اأفغان�صتان. وقال م�صوؤولون  الأمريكية من  القوات  ان�صحاب 
الرتكية  الدفاع  وزارة  من  اأع�صاء  اإن  هوياتهم  عن  الك�صف  رف�صوا 
املتعلقة  ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل  “كل  ل��ب��ح��ث  الأم���ريك���ي  ال��وف��د  �صي�صتقبلون 
مبوا�صلة عمل” مطار حميد كرزاي الدويل يف كابول. بعد لقاء بني 
الرئي�ص الأمريكي جو بايدن ونظريه الرتكي رجب طيب اردوغان، 
اأ�صادت وا�صنطن الأ�صبوع املا�صي “بالتزام وا�صح” من جانب انقرة 

بلعب “دور اأ�صا�صي” يف �صمان اأمن مطار كابول.
امل�صاألة خالل حمادثاته  اأقر بانه مت بحث  اذا كان الرئي�ص الرتكي 
اأن��ق��رة ترغب يف احل�صول على دع��م مايل  اإن  ق��ال  ب��اي��دن، فقد  مع 
م�صت�صار  بح�صب  املطار.  اأمن  �صمان  لتويل  ولوج�صتي  ودبلوما�صي 
اأكد  ب��اي��دن  ف��ان  ال��ق��وم��ي ج��اي��ك �صوليفان  ل��الم��ن  الأب��ي�����ص  البيت 

لردوغان اأنه �صيتم “تقدمي هذا الدعم«.
الغربيني  الدبلوما�صيني  خل��روج  الرئي�صي  املنفذ  هو  كابول  مطار 
وموظفي الوكالت الإن�صانية. ودفعت املخاوف من �صقوطه يف اأيدي 
اىل  الأطل�صي  �صمال  حلف  الأجنبية،  القوات  ان�صحاب  بعد  طالبان 

البحث عن حل �صريعا.

رف�����ص��ت ق��ا���ص��ي��ة ف��درال��ي��ة اأم��ريك��ي��ة دع���وى رف��ع��ت��ه��ا ���ص��ّد الرئي�ص 
اإدارت��ه منّظمة حقوقية  م�صوؤويل  ترامب وعدد من  دونالد  ال�صابق 
حتّملهم فيها م�صوؤولية العنف الذي جلاأت اإليه قوات الأمن لتفريق 
ال�صيف  الأبي�ص  البيت  ق��رب  يحتّجون  كانوا  �صلميني  متظاهرين 

املا�صي.
وكانت “اإيه �صي اإل يو”، املنظمة القوية يف جمال الدفاع عن احلقوق 
املدنية، رفعت �صكوى �صّد كّل من ترامب ووزيري العدل والدفاع يف 
 1 يف  ا�صتهدفوا  باأنهم  فيها  اّتهمتهم  اإ�صر  وم��ارك  بار  وليام  حينه 
ب�صكل  يتظاهرون  �صوداً” كانوا  “اأ�صخا�صاً   2020 حزيران/يونيو 
�صلمي. كما اّتهمت الدعوى املّدعى عليهم باأّنهم “ا�صتخدموا القوة 
لكني�صة  املقابلة  ال�صاحة  اإخ��الء  هو  اأوح��د  لهدف  للقانون”  خالفاً 
ال��ق��دي�����ص ي��وح��ن��ا، امل��ع��ل��م ال��ت��اري��خ��ي وال��دي��ن��ي ال��واق��ع ق��ب��ال��ة البيت 
الأبي�ص، فقط لكي يتمّكن امللياردير اجلمهوري من الوقوف اأمامه 

من اأجل اأن ُتلتقط له �صورة حاماًل الكتاب املقّد�ص يف يده.
لتفريق متظاهري حركة  الفلفل  رذاذ  ال�صرطة  ا�صتخدمت  ويومها 
“حياة ال�صود مهمة”، يف م�صهد اأثار جدًل وا�صعاً يف الوليات املّتحدة 
التي كانت ت�صهد تظاهرات غري م�صبوقة مناه�صة للعن�صرية اأ�صعل 
اختناقاً حتت  فلويد  الأع��زل جورج  الأ�صود  الأمريكي  فتيلها مقتل 
دابني  وا�صنطن  يف  الفدرالية  القا�صية  لكّن  اأبي�ص.  �صرطي  ركبة 
عليهم  املّدعى  اأّن  على  الأدّل��ة  كفاية  لعدم  الدعوى  رّدت  فريدريك 

اأرادوا اإحلاق الأذى باملتظاهرين.

عوا�شم

روما

اأنقرة

وا�شنطن

 بيالرو�ض تندد بالعقوبات �لغربية »�ملدمرة« 
•• مو�شكو-اأ ف ب

نددت بيالرو�ص   اأم�ص الثالثاء بالعقوبات اجلديدة التي فر�صتها الدول 
الغربية بعد اعرتا�ص مين�صك طائرة جتارية لعتقال معار�ص وو�صفتها 

باأنها “مدمرة” وقالت اإنها “تكاد تكون اإعالن حرب اقت�صادية«.
وقالت وزارة اخلارجية البيالرو�صية يف بيان “كررنا مرات عدة اأن العقوبات 
الج���راءات  ه��ذه  اأن  اإل  وم��وؤذي��ة.  عك�صية  بنتائج  وت��اأت��ي  باملواطنني  ت�صر 
املعادية  “الت�صرفات  ه��ذه  ال���وزارة  و�صجبت  تتوا�صل«.  املتعمدة  امل��دم��رة 
و”ال�صغوط التي متار�ص على دولة ذات �صيادة” �صاخرة من الت�صريحات 
الغربية التي قالت اإنها “ت�صخر من املنطق واحل�ص ال�صليم«. وراأت مين�صك 
وقرر  اقت�صادية«.  ح��رب  اإع��الن  تكون  “تكاد  اجل��دي��دة  العقوبات  ه��ذه  اأن 
الحتاد الأوروبي والوليات املتحدة واململكة املتحدة وكندا الثنني فر�ص 
عقوبات على ع�صرات ال�صخ�صيات وال�صركات املرتبطة بال�صلطة يف مين�صك. 
البيالرو�ص  امل�صوؤولني  قائمة  على  كيانات  وثمانية  �صخ�صا   78 واأ�صيف 
اخلا�صعني لعقوبات ب�صبب قمع املعار�صني واعرتا�ص رحلة تابعة ل�صركة 
اأيار/مايو لعتقال   23 كانت متر بالأجواء البيالرو�صية يف  اإير”  “راين 
اثنني من ركابها هما ال�صحايف املعار�ص البيالرو�صي رومان بروتا�صيفيت�ص 
اخلا�صعني  الأ���ص��خ��ا���ص  ب��ني  وم��ن  �صابيغا.  �صوفيا  ال��رو���ص��ي��ة  و�صديقته 
الرئي�ص  اأجن��ال  واأح��د  اجل��و  �صالح  وقائد  والنقل  الدفاع  وزي��را  للعقوبات 
الك�صندر لوكا�صينكو. وجمد الأوروبيون كذلك اأ�صول �صبع �صركات يديرها 
مقربون من الرئي�ص. و�صبق لالحتاد الأوروبي اأن فر�ص عقوبات على 88 

م�صوؤول يف النظام من بينهم الرئي�ص لوكا�صنكو وجنله فيكتور.
 

حماولة الإذابة اجلليد بني رئي�سي الدولة والربملان:

رئي�ض �حلكومة �لتون�سية: ��ستقالتي غري مطروحة بتاتا...!

ماذ� بعد عفو مدريد عن �لنف�ساليني �لكاتالونيني �مل�سجونني؟ 
على  �صت�صاعد  ال�صفح  “قرارات  اإن  اأوري��ول��ز  لوي�ص  مدريد 
وت�صهيل  الكاتالونية ومدريد  التوتر بني احلكومة  تخفيف 
اتفاق بني  اإىل  ذل��ك  ي��وؤدي  اأن  ال�صعب  لكن من  املفاو�صات، 

وتابع “ل يزال ذلك بعيدا«. الطرفني”. 
اإقليم  �صلطات  اأج���رت   ،2017 الأول/اأك��ت��وب��ر  ت�صرين  ويف 
قبل  م��ن  ح��ظ��ره  رغ��م  ال���ص��ت��ق��الل  على  ا�صتفتاء  كاتالونيا 

مدريد. وردت ال�صرطة بعنف على التحّرك.
وبعد ب�صعة اأ�صابيع، اأعلن قادة الإقليم اآنذاك ال�صتقالل، ما 

ت�صبب باأ�صواأ اأزمة �صهدتها اإ�صبانيا منذ عقود.
كارلي�ص  ح��ي��ن��ذاك  الإق��ل��ي��م  رئي�ص  ا�صطر  ذل���ك،  اث��ر  وع��ل��ى 
يف  اآخ����رون  ب��ق��ي  بينما  ال��ب��الد  م��ن  ال��ف��رار  اإىل  بوت�صيمون 

اإ�صبانيا ومّتت حماكمتهم.

و�صجن ت�صعة منهم ملا بني ت�صعة و13 عاما.
كري�صتينا  �صرق�صطة  جامعة  يف  ال�صيا�صية  اخلبرية  وت�صري 

موجن اإىل اأن “قرارات ال�صفح رمزية يف جوهرها«.
اأجل العودة اإىل طاولة املفاو�صات  “اإنها و�صيلة من  وتابعت 
اأي�صا يف  النزاع  النية ولإع��ادة متو�صع  دليل على ح�صن  مع 

الف�صاء ال�صيا�صي«.
منذ و�صول ائتالف �صان�صيز الي�صاري اإىل ال�صلطة يف كانون 
الثاين/يناير 2020، اعتمد جزئيا على دعم “حزب الي�صار 
بدوره  ط��ال��ب  ال���ذي  الن��ف�����ص��ايل،  لكاتالونيا”  اجل��م��ه��وري 

باإجراء حمادثات حلل النزاع ب�صاأن النف�صال.
لكن مل يلتق الطرفان اإل مرة واحدة قبل اأن تعّلق املحادثات 

ب�صبب وباء كوفيد-19.

•• بر�شلونة-اأ ف ب

جت���ازف احل��ك��وم��ة الإ���ص��ب��ان��ي��ة ع��ر ال��ع��ف��و ع��ن انف�صاليني 
عام  ال���ص��ت��ق��الل  حم��اول��ة  خلفية  على  �صجنوا  كاتالونيني 
حتل  ل��ن  لكنها  التوتر  تخفف  ق��د  اخل��ط��وة  اإن  اإذ   ،2017

الأزمة، بح�صب حمللني.
عن  العفو  الث��ن��ني  �صان�صيز  ب��ي��درو  ال����وزراء  رئي�ص  واأع��ل��ن 
املدانني يف بر�صلونة، و�صادقت حكومته على اخلطوة ر�صميا 

خالل اجتماع الثالثاء.
لكن مدريد مل تذهب اإىل حد اإ�صدار عفو ي�صمل الأ�صخا�ص 

الذين مل يحاكموا على خلفية حماولة ال�صتقالل.
يف  الثالث”  “كارلو�ص  ج��ام��ع��ة  يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  خ��ب��ري  وق����ال 

•• الفجر -تون�س
اأم�ص  امل�صي�صي  التون�صية ه�صام  اأكد رئي�ص احلكومة     
نهائيا  مطروحة  غ��ري  ا�صتقالته  م�صالة  اأن  ال��ث��الث��اء 
البالد  اإنقاذ  هو  اليوم  اأمامه  املطروح  اأن  على  م�صددا 
اأن  وعلى  والجتماعية  القت�صادية  الو�صعية  واإن��ق��اذ 

رحيله غري مطروح. 
   وقال امل�صي�صي “ اأنا اأ�صمع مثل هذه الأحاديث حتى يف 
اأو�صاط ال�صيا�صيني ومثلما قلت �صابقا مازلنا يف حملة 
كل حكومة  اأن  على  وتعودنا  م�صتمرة  �صابقة  انتخابية 
اأرغ��ب يف  تبقى عاما ومن يغادر يرغب يف العودة واأن��ا 
اأن نتناول م�صائل اأكر جدية وم�صائل تهم التون�صيني 

ويتعلق  الثنني  التون�صية  ال�صيا�صية  ال�صاحة  �صهدته 
بالقطيعة احلا�صلة بني رئي�ص الدولة ورئي�ص الرملان.   
فقد رّحب رئي�ص الرملان، رئي�ص حركة النه�صة، را�صد 
الغنو�صي مبقرتح القيادي ال�صابق يف احلركة امل�صتقيل 

لطفي زيتون برتتيب لقاء مع الرئي�ص قي�ص �صعيد. 
  واق����رتح لطفي زي��ت��ون، ع��ل��ى را���ص��د ال��غ��ن��و���ص��ي لدى 
بينه وبني قي�ص  الثالثاء عقد لقاء  اأم�ص  به  اجتماعه 
اأو�صاع البالد ال�صعبة، وفق بالغ  �صعيد للتداول حول 

�صادر عن ال�صفحة الر�صمية للغنو�صي. 
الأول  اأم�ص  ا�صتقبل  �صعّيد، قد  الرئي�ص قي�ص  وك��ان     
الأو�صاع  ال��ط��رف��ان  وت��ب��اح��ث  زي��ت��ون،  لطفي  الث��ن��ني 
ال�صيا�صية  الق�صايا  بع�ص  واإث����ارة  ال��ب��الد،  يف  ال��ع��ام��ة 

اإن�صان  ومن يتحدث عن ا�صتقالة فاإنه ل يعرفني فاأنا 
م�����ص��وؤول ول اأت��خ��ل��ى ع��ن امل�����ص��وؤول��ي��ة ال��ت��ي حت��ت��م علي 
الوقوف اإىل جانب تون�ص واإىل جانب املواطنني يف مثل 

هذه الظروف ال�صعبة«.
   ويف رده عن �صوؤال اإن كان مطروح عليه ت�صكيل حكومة 
اأخرى والبقاء على راأ�صها اأكد امل�صي�صي “�صبق اأن اأدخلت 
وملا  ح�صل  ما  وح�صل  احلالية  احلكومة  على  حتويرا 
الإ�صكال رمبا ميكن عندها احلديث يف  يتم ف�ّص هذا 

موا�صيع اأخرى«.

و�ساطة
اآخر  �صيا�صي  تطور  م��ع  ه��ذا  امل�صي�صي  موقف  وي��اأت��ي    

التطور  ل��ه��ذا  والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة.    ونتيجة 
ال�صحفي  تاأجيل احلوار  الرملان،  رئي�ص  املفاجئ، قرر 
قناة  على  ال��ث��الث��اء  اأم�����ص  م�صاء  �صيجريه  ك��ان  ال���ذي 

“حنبعل” اإىل وقت لحق.
تاأجيل  “حنبعل”،  قناة  وف��ق  الغنو�صي  را�صد  وق��رر     
احلوار، بعد لقائه بالقيادي ال�صابق يف حركة النه�صة 
لطفي زيتون الذي عر�ص و�صاطة بني رئي�ص الرملان 

ورئي�ص اجلمهورية.
خانقة  �صيا�صية  اأزم����ة  تعي�ص  ت��ون�����ص  اأن  اإىل  ي�����ص��ار     
الرئا�صات  ب��ني  القطيعة  ت��ك��ن  مل  اإن  اجل��ف��وة  م��رده��ا 
الثالث ومطالبة الرئي�ص قي�ص �صعيد برحيل امل�صي�صي 

وحكومته ومت�صك رئي�ص الرملان والنه�صة بها.

�نتخابات �لعر�ق.. �هتمام دويل ودعو�ت ملر�قبتها ل�سمان نز�هتها
•• بغداد-وكاالت

على  الآن،  م��ن��ذ  م�صلطة  ال��ع��امل  ح���ول  الأ����ص���واء  اأن  ي��ب��دو 
والتي  املقبل،  اأكتوبر  �صهر  يف  القادمة  العراقية  النتخابات 
تطرق لها البيان اخلتامي لجتماع القوى ال�صناعية ال�صبع 
الكرى يف العامل. واأكد البيان اخلتامي لجتماعات القوى 
العراق  ���ص��ي��ادة  دع��م  ال��ع��امل،  يف  ال��ك��رى  ال�صبع  ال�صناعية 
جمل�ص  قرار  بالكامل  وتاأييده  اأرا�صيه،  ووح��دة  وا�صتقالله 
2576 ودعوته لإ�صراك مراقبني لالنتخابات،  الأمن رقم 
للم�صاعدة يف �صمان اإجراء انتخابات حرة ونزيهة يف اأكتوبر. 
ويرى مراقبون عراقيون اأن النقاط الواردة يف بيان ال�صبع 
ال�صاعة  ق�صايا  ومت�����ص  حم��وري��ة  ب��ال��ع��راق،  املتعلقة  ال��ك��ب��ار 
النتخابات،  مراقبة  ل�صرورة  اإ�صارتها  يف  خا�صة  العراقية، 
تت�صاعد  باتت  والتي  التابعة لإي��ران،  للميلي�صيات  والتلميح 
الغربية يف البالد،  امل�صالح والأه��داف  وترية هجماتها �صد 
يف  امل�صرية  الطائرات  ا�صتخدام  تكتيك  اعتماد  عر  خا�صة 
الغربي  الهتمام  اأهمية  وع��ن  الإره��اب��ي��ة.  عملياتها  تنفيذ 
ال��ك��ات��ب وامل��ح��ل��ل ال�صيا�صي  ي��ق��ول  ال��ع��راق��ي��ة،  ب��الن��ت��خ��اب��ات 
العراقي علي البيدر، يف حديث ملوقع “�صكاي نيوز عربية”: 
اأن العراق بات حمور اهتمام بالغ واأكر من اأي  “هذا يعني 
راأ�ص  الكرى وعلى  الدولية  القوى  وقت م�صى، من جانب 
ال�صبع  ال�صناعية  ال���دول  جمموعة  واأن  خا�صة  اأج��ن��دت��ه��ا، 
ال��ع��امل بطبيعة احل���ال، وهذه  اق��ت�����ص��ادات  اأك���ر  ه��ذه ت�صم 
دفع  يف  تاليا  ت�صهم  اأن  ممكن  ال�صبع  جمموعة  من  امل��ب��ادرة 
القت�صادي  والنهو�ص  والدميقراطية،  الإ�صالحات  عجلة 
والتنموي بالعراق«. واأ�صاف البيدر: “فيما يخ�ص حماربة 
ال��ع��راق بحاجة ما�صة  ي���زال  ف��ال  الإره���اب���ي،  داع�����ص  تنظيم 
ال����دويل، وخ�صو�صا يف  ال��ت��ح��ال��ف  ق���وات  مل�����ص��اع��دة  ���ص��ك  ول 
تقدما  هناك  اأن  رغم  القتايل،  وحتى  ال�صتخباراتي  املجال 
كبريا يف هذا املجال وتراجع لفعالية داع�ص«. وتابع املحلل 
ال�صيا�صي قائال :”الأهم يف البيان الإ�صارة ل�صرورة مراقبة 
وكعراقيني  املتحدة،  الأمم  قبل  م��ن  العراقية  النتخابات 
اأن تكون هذه النتخابات حتت الإ�صراف الدويل  كنا نتمنى 
الأ���ص��ف ه��ذا مل يح�صل فبع�ص  م��ع  للياء، لكن  الأل���ف  م��ن 
القوى يف العراق تتخوف من اأن هذا ميثل انتهاكا لل�صيادة 

اآريز، اأن “الإ�صارة لدور قوات الب�صمركة �صمن بيان جمموعة 
ال�صبع هو لفتة مهمة جدا، وحتمل ما بني �صطورها اإقرارا 
اإطار  �صمن  الع�صكرية  وقواته  كرد�صتان  اإقليم  بخ�صو�صية 
العراق الفيدرايل، وهي عالمة على اأن الإقليم يحظى بدعم 
املوؤ�ص�صات واملحافل الدولية املوؤثرة حول العامل«. واأ�صار اآريز 
يف حديث ملوقع “�صكاي نيوز عربية” اإىل اأن “تركيز البيان 
اخلتامي لأهم حمفل اقت�صادي - �صيا�صي دويل، بهذا ال�صكل 
العراقيون  اأح�صن  اإن  خ��ري،  ب���ادرة  ه��و  ال��ع��راق  على  امل�صهب 
اأن  خا�صة  بلدهم،  و�صالح  ل�صاحلهم  وتوظيفها  ا�صتغاللها 
بيان جمموعة ال�صبع الكبار وا�صح يف دعمه للعراق، يف وجه 

التحديات التي تعرت�صه وتهدده«.

مراقبة دولية لالنتخابات
وك��ان جمل�ص الأم��ن ال��دويل قد ق��رر وب��الإج��م��اع، يف اأواخر 
�صهر مايو املا�صي، متديد عمل بعثة الأمم املتحدة مل�صاعدة 

العراقية، وبع�صها الآخر يتخوف منه كي ل تخ�صر نفوذها 
و�صطوتها، كونها تعتمد على التزوير فيها ب�صورة منهجية، 
ف��امل��راق��ب��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة حت����دث ك��م��ا ه���و م��ع��ل��وم يف بيئات 
عن  بعيدا  �صفاف  ج��و  ويف  وحقيقية،  �صحية  دمي��ق��راط��ي��ة 
متوا�صلة  اإعالمية  تغطية  وو�صط  والغ�ص  والف�صاد  التزوير 
والف�صاد  ال��ت��زوي��ر  “عمليات  اأن  وب��نّي  ال�صاعة«.  م��دار  على 
النا�ص  وترهيب  الإرادات  وفر�ص  وال��ذمم  الأ���ص��وات  و�صراء 
الأ�صواء  عن  البعيدة  املناطق  يف  حت�صل  اآن،  يف  وترغيبهم 
والنائية، وت�صتغلها الكثري من الأحزاب والقوى ال�صيا�صية، 
فالعديد منها قد اأعّد العدة ل�صراء الأ�صوات لعمليات تزوير 
مراقبة  هناك  كانت  فمهما  املناطق،  تلك  يف  النطاق  وا�صعة 
اإرادة  اإب����راز  ب��ال��غ��ر���ص، ول��ن جت��دي نفعا يف  ف��اإن��ه��ا ل��ن تفي 
العراقيني احلقيقية وترجمتها يف �صناديق القرتاع، الأمر 
الذي يتطلب الإ�صراف الدويل ولي�ص فقط جمرد مراقبة«. 
ومن جانبه، بنّي الكاتب وال�صحفي الكردي العراقي جمال 

اخت�صا�صها  نطاق  وتو�صيع  كامل  لعام  “يونامي”،  العراق 
العامة  النتخابات  مراقبة  لي�صمل  لها،  املعطى  والتفوي�ص 
وذلك  اجل���اري،  ال��ع��ام  م��ن  اأكتوبر   10 امل��ق��ررة يف  العراقية 

ا�صتجابة لطلب احلكومة العراقية.
اأ�صار  قد  انتخابي  خبري  ك��ان  الأمم���ي،  ال��ق��رار  على  وتعليقا 
اأن  �صك  “ل  اأن��ه  اإىل  عربية”،  نيوز  “�صكاي  م��ع  مقابلة  يف 
العملية النتخابية يف العراق، تتخللها دوما مثالب وعيوب 
فيها،  اإق��ل��ي��م��ي��ة  ق���وى  وه��ي��م��ن��ة  ب��ت��دخ��ل  مت�صلة،  ج��وه��ري��ة 
م�صلحة  ميلي�صيات  متتلك  �صيا�صية  جهات  اأجندات  وفر�ص 
اأن يثري هذا الهتمام  ال�صلطة عليها، ولهذا فمن الطبيعي 
الدويل بالنتخابات العراقية، ال�صعور باخلطر والقلق، لدى 
ال�صيا�صي،  واملال  ال�صالح  اعتادت توظيف  التي  تلك اجلهات 
ال��ت��زوي��ر والرتهيب  يف خ��و���ص��ه��ا الن��ت��خ��اب��ات، ف�����ص��ال ع��ن 
و�صراء الذمم، وهذا ما يف�صر ت�صاعد موجة اغتيال نا�صطني 
عراقيني ملع جنمهم وبرز دورهم اإبان الحتجاجات ال�صعبية 
عام من  لإ�صاعة جو  2019، يف حماولة  العام  الوا�صعة يف 

الإرهاب والفو�صى، وعرقلة عقد النتخابات يف موعدها«.
يف  الدخول  نريد  “ل  قائال:  النتخابي  اخلبري  وا�صرت�صل 
متاهة امل�صطلحات، فاملهم امل�صمون ولي�ص ال�صكل، بالن�صبة 
النظر عن  بغ�ص  ال��ع��راق،  انتخابات  املتحدة يف  الأمم  ل��دور 
اأن يكون  اأو مواكبة، فالأهم هو  اأو مراقبة  اإ�صرافا  ت�صميته، 
تزوير وتالعب  ورادع���ا لأي حم��اولت  وم��وؤث��را،  دورا فعال 

بغية اإعادة اإنتاج واقع �صيا�صي ماأزوم ».
وجتدر ال�صارة اإىل اأن النتخابات العامة املبكرة يف العراق، 
تقررت على وقع الحتجاجات ال�صعبية العارمة اأواخر العام 
لدول  وارتهانها  ال��ب��الد،  اإدارة  ل�صوء  الراف�صة   ،2019
والبطالة،  الف�صاد  وتف�صي  امل�صلحة،  ومليلي�صياتها  اإقليمية 
ال��واق��ع املعي�صي واخل��دم��ي، يف بلد ث��ري ي�صبح على  وت��ردي 
بحار من الروات الطبيعية. وكان مقررا تنظيم النتخابات 
بداية، يف �صهر يونيو من العام اجلاري، لكن لعتبارات فنية 
كورونا  فريو�ص  وتف�صي  الوقت،  بعامل  متعلقة  ولوج�صتية 
امل�صتجد، وطبيعة املناخ ال�صيفي ال�صديد احلرارة يف العراق 
خالل �صهر يونيو، قررت احلكومة العراقية تاأجيلها، بطلب 
اليوم  يف  لتتم  لالنتخابات،  امل�صتقلة  العليا  املفو�صية  م��ن 

العا�صر من �صهر اأكتوبر املقبل.

�إ�سر�ئيل تنوي تطعيم �لفتية و�لأطفال باجلرعة �لثانية من لقاح كورونا خالل �لعطلة �ل�سيفية
•• تل اأبيب-وام:

الإ�صرائيلية  ال�صحة  وزارة  قالت 
 125 الأول  اأم�ص  �صخ�صت  اإنها 
كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�صابة 
الطفرة  ان��ت�����ص��ار  ج���راء  امل�صتجد 
 5 الهندية فيما مت تطعيم نحو 
�صنة   15 ج��ي��ل  دون  ط��ف��ل  اآلف 

خالل ال�24 �صاعة املا�صية.
وذكرت وزارة ال�صحة ال�صرائيلية 
ليل  منت�صف  منذ  اأن��ه  بيانها  يف 
 4420 تطعيم  مت  الول  اأم�����ص 
����ص���خ�������ص���ا م���ع���ظ���م���ه���م ت��������رتاوح 

عاما  و15   12 ب���ني  اأع���م���اره���م 
التطعيم  ج���رع���ة  ت��ل��ق��وا  ال���ذي���ن 
�صخ�صا   928 تلقى  كما  الأوىل 
اجلرعة الثانية من اللقاح ليبلغ 
تلقوا  ال���ذي���ن  ال��ف��ت��ي��ة  اإج����م����ايل 

التطعيم 30 األفا.
الإ�صابات  من  العديد  و�صخ�صت 
�صفوف  يف  ك����ورون����ا  ب���ف���ريو����ص 
ا�صرائيل فيما  املدار�ص يف  طالب 
طالب  اآلف   5 ن���ح���و  ي���ت���واج���د 
وطالبة واأع�صاء هيئات تدري�صية 
نتيجة  ال�������ص���ح���ي  احل�����ج�����ر  يف 

ملخالطتهم مل�صابني بالفريو�ص.

انها  ال�صرائيلية  ال�صحة  وقالت 
اأجرت 49،044 فح�صا لكورونا 
يف  ح��ال��ي��ا  وي���رق���د  الول  اأم�������ص 
امل�صت�صفيات 25 مري�صا بكورونا 
بينهم   18 خ���ط���رية  ح���ال���ة  يف 
ا�صطناعي  ل��ت��ن��ف�����ص  ي��خ�����ص��ع��ون 
 6428 الوفيات  ح�صيلة  وبلغت 

منذ بداية اجلائحة.
امل�صابني  ع����دد  لزدي������اد  ون���ظ���را 
تف�صي  من  واملخاوف  بالفريو�ص 
ق����ررت وزارة  ال��ه��ن��دي��ة  ال��ط��ف��رة 
ال�صحة ت�صجيع الأطفال والفتية 
ال���ذي���ن ت������رتاوح اأع���م���اره���م بني 

التطعيم  لتلقي  �صنة  و12   15
مبوجبه  ي���ت���م  ه�����دف  وحت����دي����د 
ت���ط���ع���ي���م ال���ف���ت���ي���ة والأط������ف������ال 
العطلة  خ��الل  الثانية  باجلرعة 
ن��ه��اي��ة �صهر  ب��ح��ل��ول  ال�����ص��ي��ف��ي��ة 

يوليو املقبل.
ال�صحة  وزارة  ب��ي��ان��ات  وت��ظ��ه��ر 
من   40% اأن  ال����ص���رائ���ي���ل���ي���ة 
بفريو�ص  اإ���ص��اب��ت��ه��م  ���ص��خ�����ص��ت 
كورونا الأ�صبوعني املا�صيني كانوا 
باجلرعتني  التطعيم  تلقوا  ق��د 

الأوىل والثانية..
ال���ذي���ن مت  م���ن   90% اأن  ك��م��ا   

بكورونا  اإ���ص��اب��ت��ه��م  ت�����ص��خ��ي�����ص 
الهندية  الطفرة  ج��راء  اأ�صيبوا 
ت�صديد  على  ال�صحة  حثت  حيث 
للدخول  �صريع  وتنظيم  الرقابة 
الرية  امل��ع��اب��ر  ع��ر  ال��ب��الد  اإىل 

ومطار بن غوريون.
ب�صاأن  امل���ع���ط���ي���ات  ه�����ذه  وع���ق���ب 
ت��ف�����ص��ي ال����ف����ريو�����ص ع���ق���د وزي����ر 
غانت�ص  بيني  الإ�صرائيلي  الأم��ن 
جل�صة م�صاورات طلب يف اأعقابها 
وامل�صوؤولة  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ن 
ا�صتئناف  لح��ت��م��ال  ال���ص��ت��ع��داد 
الفحو�صات  اإج�������راء  م��ن��ظ��وم��ة 

والتحقيقات  ك��ورون��ا  لك��ت�����ص��اف 
الوبائية.

وق����ال����ت الذاع��������ة ال��ر���ص��م��ي��ة اإن 
الرتفاع الطفيف يف عدد امل�صابني 
بالفريو�ص حتى الآن مل يوؤد اإىل 
ت��غ��ي��ري يف اإج�������راءات ال��وق��اي��ة يف 
�صوق الأعمال وال�صركات الكبرية 
امل�صتخدمني  اآلف  ت��وظ��ف  ال��ت��ي 
ال���ع���م���ال ح��ي��ث مل ي��ت��م اإ����ص���دار 
تعليمات جديدة بو�صع الكمامات 
اأخرى  مرة  بالتباعد  اللتزام  اأو 
تعليمات  اجل��م��ي��ع  ينتظر  ح��ي��ث 

وزارة ال�صحة.

امل�صي�صي... لن ارحلو�صاطة بني الرئي�صني

مو�جهة بني كند� و�ل�سني ب�ساأن حقوق �لإن�سان 
 •• جنيف-اأ ف ب

منطقة  يف  الإن�صان  حقوق  بو�صع  دول��ة  اأرب��ع��ني  با�صم  املتحدة  الأمم  يف  الثالثاء  اأم�ص  كندا  ن��ددت 
�صينجيانغ ال�صينية وهونغ كونغ فيما ردت بكني عر املطالبة بتحقيق حول انتهاكات حقوق ال�صكان 
الإن�صان،  اأم��ام جمل�ص حقوق  تلته كندا  الذي  ال�صني  امل�صرتك حول  الإع��الن  الكنديني.  الأ�صليني 
وهو اأعلى هيئة لالأمم املتحدة يف هذا املجال، كان ينتظره منذ عدة اأيام العديد من الدبلوما�صيني 

واملنظمات غري احلكومية يف جنيف ما ترك الوقت لبكني لتح�صري دفاعها.
وقالت �صفرية كندا لدى الأمم املتحدة لي�صلي نورتون “نحن قلقون جدا من و�صع حقوق الإن�صان 
يف منطقة �صينجيانغ لالويغور اخلا�صعة حلكم ذاتي. هناك تقارير موثوقة ت�صري اىل اأن اأكر من 
مليون �صخ�ص اأوقفوا تع�صفيا يف �صينجيانغ وان هناك مراقبة معممة ت�صتهدف ب�صكل غري متكافىء 

الويغور واأع�صاء اأقليات اأخرى اىل جانب قيود على احلريات الأ�صا�صية وثقافة الأويغور«.
التطرف  وحم��ارب��ة  الوظائف  لدعم  مهني”  تدريب  “مراكز  عن  وتتحدث  العدد  ه��ذا  بكني  تنفي 

الديني.
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عربي ودويل

الزعيم  ال��ت��ق��ى      
وزعيم  ال�سوفياتي 
ال�����ع�����امل احل������ر يف 
يونيو   4-3 يف  فيينا 
خ�سم  يف   ,1961
ال��ع�����س��ر اجل��ل��ي��دي 
اأّي  الباردة.  للحرب 
من خروت�سوف املاكر 
ك��ن��ي��دي  ج�����ون  اأو 
امل��ف��ع��م ب��احل��ي��وي��ة 
ولكن عدمي اخلربة, 

�سيلتهم االآخر؟

•• الفجر –خرية ال�شيباين

هل حان �لوقت لتعاود �أوروبا فتح �سفار�تها يف �سوريا؟
لكن هذا ال�صعور  )ني�صان( 2018 كانت “من اأجل �صرف الأ�صرة الدولية”. 
وال�صني  رو�صيا  عن  وبعيداً  الواقع.  مع  من�صجم  غري  متزايد  نحو  على  بات 
والهند التي مل تقطع عالقاتها ب�صوريا مطلقاً، فاإن دوًل اأخرى بداأت باإعادة 
هذه العالقات. ويف عام 2011، عندما اندلع القتال، �صوتت اجلامعة العربية 
على تعليق ع�صوية �صوريا، لكن العامل العربي �صرعان ما غري نرته. ولي�صت 
م�صر واجلزائر وحدهما اللتان تدعمان الدولة ال�صورية، فاإن دوًل خليجية 
مثل دولة الإمارات العربية املتحدة والكويت والبحرين اأعادت فتح �صفاراتها 
العربية تراجعت عن  ال��دول  واإذا ما كانت بع�ص  مع رحالت جوية مبا�صرة. 
دعم �صيا�صة فا�صلة، فلماذا ل تفعل الدول الغربية؟ ويف اأوروبا، تبدو الرغبة 
مبعاودة العالقات الديبلوما�صية موجودة اأ�صاًل يف العديد الدول. فاليونان 
ذلك،  عام من  وبعد  )اأيار(2020،  مايو  �صوريا يف  اإىل  خا�صاً  عينت مبعوثاً 
بداأت قر�ص يف ا�صتئجار مبنى لتحويله اإىل �صفارة جديدة. ويف الوقت نف�صه، 

•• وا�شنطن-وكاالت

كارل -توما�ص  نامان  �صوريا، كتب  الأوروبية يف  ال�صفارات  احتمال فتح  حول 
بعد عقد على  اأن��ه  الأمريكي،  اإنرت�صت”  “نا�صيونال  هابتوم يف موقع جملة 
حماولة اإزاحة الرئي�ص ال�صوري ب�صار الأ�صد من ال�صلطة، ل تزال احلكومات 
الأوروبية تتجاهل الواقع على الأر�ص، وهو اأن احلكومة ال�صورية باقية على 
املدى املنظور. ومع معاودة مزيد من ال�صفارات فتح اأبوابها، فاإن الأوروبية منها 
غائبة بو�صوح، فهل حان الوقت لتغري الدول الواقعة �صمال املتو�صط م�صارها، 
وتوفد ديبلوما�صييها اإىل �صوريا؟ وعندما يتحدث وزراء اخلارجية الغربيون 
اإنهم يتحدثون  فاإنهم يقولون عادة  �صوريا،  الأوروب��ي عن  وم�صوؤولو الحتاد 
با�صم بقية �صعوب العامل. وهكذا كان حال الرئي�ص الفرن�صي اإميانويل ماكرون 
اأبريل  �صوريا يف  الغارات اجلوية على  اإن  الأوروب��ي  الرملان  اأم��ام  عندما قال 

فاإن اجلمهورية الت�صيكية مل ت�صحب �صفريها مطلقاً من دم�صق وتوا�صل لعب 
دور القوة احلامية للوليات املتحدة يف هذا البلد الذي مزقته احلرب. واأبدت 
اإىل  القفز  دون  لكن من  �صيا�صة جديدة  بتبني  رغبة  والنم�صا  وبولندا  املجر 
املعتدلني”  “الثوار  ب�صبح  التم�صك  فاإن  الوقت،  الكامل. ومع مرور  التطبيع 
الذين �صيحلون حمل احلكومة القائمة ل يعر عن �صذاجة فح�صب، بل اإنه 

يحول دون امل�صاركة الفعالة والذكية.
وعمدت الدامنارك اإىل جتريد بع�ص ال�صوريني من اإقاماتهم على قاعدة اأن 
روؤو�صها يف  الأوروبية  الدول  بينما تدفن بقية  اآمنة،  باتت  دم�صق و�صواحيها 
الرمال. ول توجد يف الوقت احلا�صر جماعة من املعار�صة اأو اإئتالف رئي�صي 
اأف�صل وهي  بت�صليح  املجهزة  بينما اجلماعة  ال�صورية،  للدولة  تهديداً  ي�صكل 
تقارباً  فعاًل  ب��داأت  البالد،  �صمال  يف  الكردية  الدميقراطية”  �صوريا  “قوات 
بات  القوة  ا�صتخدام  اأن  املحليون  الالعبون  وي��درك  بها مع احلكومة.  خا�صاً 

تعتر  الدولية،  الأ���ص��رة  اإىل  وبالن�صبة  املركزية.  ال�صلطات  اأي��دي  يف  م��رك��زاً 
التحديات  معاجلة  اأج��ل  من  م�صبق  �صرط  مبثابة  الديبلوما�صية  العالقات 
الأ�صا�صية التي تواجهها �صرق املتو�صط. فاإعادة توطني الالجئني اإىل التلقيح 
الإره��اب، هي عينة فقط من  الإ�صتقرار يف لبنان ومكافحة  ال�صامل و�صمان 
الق�صايا التي ميكن �صفراء ذوي خرة على الأر�ص اأن يحدثوا فارقاً مهماً يف 
معاجلتها. اإن اإعادة فتح ال�صفارات يجب األ يكون هدفاً بحد ذاته واإمنا جمرد 
خطوة للم�صاعدة يف تطوير �صوريا ما بعد احلرب، وهي م�صاألة لي�صت حيوية 
اأي�صاً  واإمنا  مبا�صرة،  بها  �صيتاأثرون  الذين  ال�صوريني  ملاليني  بالن�صبة  فقط 

بالن�صبة اإىل ال�صرق الأو�صط واأوروبا على حد �صواء.
اإىل  الأوروب��ي��ة بحاجة  �صتكون احلكومات  ال�����ص��ف��ارات،  فتح  اإع���ادة  اأج��ل  وم��ن 
�صجاعة لتحمل الإنتقادات التي �صت�صدر عن وا�صنطن. لكن من الأف�صل تلقي 

النتقاد القا�صي لب�صعة اأيام على تكرار عقٍد من الف�صل الدامي.

الأج������واء كانت  ب����اأن  ال���ق���ول  اإن     
م��ك��ه��رب��ة ب���ني ال��زع��ي��م��ني ل يفي 
ب��امل��ع��ن��ى. اخ���ت���ار الأم���ري���ك���ي جو 
بايدن والرو�صي فالدميري بوتني 
بينهما  ل��ق��اء  اأول  الأرب���ع���اء  ال��ي��وم 
)�صوي�صرا(،  جنيف  يف   )3:30(
يكن  “مل  ال��ت��وت��ر.  ح��دة  لتخفيف 
هناك عداء كانت مناق�صة �صريحة 
قال الرئي�ص الرو�صي  ومبا�صرة”، 
اأيهما الذي �صبق ان و�صفه نظريه 
باأنه  عاما   78 العمر  م��ن  البالغ 
وهذه  املا�صي.  مار�ص  يف  “قاتل” 
ب���اي���دن و���ص��ف��ه باأنه  امل�����رة ف�����ص��ل 
التاأكيد  مع  “ذكي”  و  “مت�صدد” 
وقد حذره  على اأنه ل “يثق به”، 
م��ن ال��ه��ج��م��ات الإل��ك��رتون��ي��ة من 
اأو  رو�صيا �صد امل�صالح الأمريكية، 
األيك�صي  ال�صيا�صي  م�صري اخل�صم 
نافالني.     القرار امللمو�ص الوحيد 
هادئة  نار  على  امل�صتعادة  للحرارة 
اللذين  ال�����ص��ف��ريي��ن  ع����ودة  ج����دا: 
عا�صمتيهما  اإىل  دع��وت��ه��م��ا  مت��ت 

قبل �صهرين.
يونيو  ع����اًم����ا، يف  ���ص��ت��ني  ق��ب��ل      
1961 يف فيينا، مرة اأخرى على 
الجتماع  ع��ق��د  حم���اي���دة،  اأر������ص 

الأول بني جون كنيدي الأمريكي 
خليفة  خ����روت���������ص����وف،  ون���ي���ك���ي���ت���ا 
�صتالني. عملية يل ذراع �صخ�صية 
ذروة  يف  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ودب��ل��وم��ا���ص��ي��ة 

احلرب الباردة.
    حذر م�صت�صارو البيت الأبي�ص، 
دون جدوى، الرئي�ص ال�صاب الذي 
كان م�صتعجال جًدا ملقابلة نيكيتا 
خروت�صوف، والك�صف عن خطوطه 
“كن  احل���������ر:  ل����ل����ع����امل  ك����زع����ي����م 
ال�صوفياتي  الحت��اد  رئي�ص  ح��ذًرا، 
اأك���ر خ���رة، وم���اك���ًرا ج���ًدا ...”. 
ا�صتمع  حمتمال،  فخا  م�صت�صعرا 
اإىل  كينيدي  ف��ي��ت��زج��ريال��د  ج���ون 
بوبي،  اأخ��ي��ه  واإىل  فقط،  غريزته 
ال���ذي اأع���د ال��ق��م��ة م��ع��ه يف �صرية 
اإعدادها  مت  حقا  ه��ل  لكن  ت��ام��ة. 

جيدا؟

كينيدي كنجم
قادمة  ط��ائ��رت��ه  هبطت  عندما     
من فرن�صا -حيث التقى اجلرنال 
يونيو   3 يف  ف��ي��ي��ن��ا  -يف  دي����غ����ول 
ال���ول���د  ع���ل���ى  مي�����ّر  مل   ،1961
املده�ص لل�صيا�صة الأمريكية �صوى 
الأبي�ص،  ال��ب��ي��ت  يف  اأ���ص��ه��ر  اأرب��ع��ة 
اإدارته،  لرت�صيخ  الوقت  بالكاد  اي 
لكنه ب��ات ي��درك ق��وة ت��اأث��ريه على 
امل����ط����ار،  اجل����م����اه����ري. يف ط����ري����ق 

للدميقراطي،  املفرت�صة  الرخاوة 
عام  ب�صعوبة  نيك�صون  ه��زم  ال��ذي 

.1960
    وب�صرعة كبرية، كينيدي، الذي 
الكفاية،  ف��ي��ه  ي��ك��ن ح���ذرا مب��ا  مل 
اجنّر اىل نقا�ص ل نهاية له حول 
لكمات  ت��ل��ق��ى  ح��ي��ث  امل���ارك�������ص���ي���ة، 
اخل���ط���اب ال��ع��ن��ي��ف مل����ح����اوره. قد 
لكن  دول���ة حم��اي��دة،  فيينا  ت��ك��ون 
خ��روت�����ص��وف يلعب ه���ذا ال����دور يف 
الدافئة  امل�����ص��اف��ح��ة  ورغ����م  ب��ي��ت��ه. 
اأم����ام امل�����ص��وري��ن، ���ص��ادت ال���رودة 
ال���ث���اين، عندما  ف��ج��اأة الج��ت��م��اع 
ُطرحت م�صاألة برلني على طاولة 
خروت�صوف  ح���ذر  ف��ق��د  ال��ن��ق��ا���ص. 
للوليات  م��رتوك  “الأمر  اأن  من 
هناك  كانت  اإذا  ما  لتقرر  املتحدة 
مهددا ب� “الرد”  حرب اأم �صالم”، 
“لذا  �����ص����ام...  ال��ع��م  ا���ص��ت��ف��زه  اإذا 
ي��ا ���ص��ي��دي، ���ص��ت��ك��ون ه��ن��اك حرب، 

�صيكون �صتاء قار�صا«.

»لقد مزقني«
ي��ون��ي��و، يف نهاية   4 ي��وم      م�صاء 
الرئي�ص  امل���ره���ق���ة،  ال��ق��م��ة  ه����ذه 
الأم���ري���ك���ي، ال����ذي ك����ان ي���اأم���ل يف 
ماأزق  يف  ال�صقوط  دون  التفاو�ص 
اأو ال�صعور بخيبة اأمل كبرية، اأ�ّصر 
تامي:  جملة  ملرا�صل  ان��ف��راد  على 

م����رف����وق����ا ب����زوج����ت����ه ج�����اك�����ي، مت 
املفعم حيوية،  ا�صتقبال الأربعيني 
الهوليوودية،  البت�صامة  و�صاحب 

بالت�صفيق وكاأنه جنم.
   اإث�����ارة و���ص��ول خ��روت�����ص��وف اإىل 
ذات  ك��ان��ت  النم�صاوية  العا�صمة 
نزوله  اأث����ن����اء  خم��ت��ل��ف��ة.  ط��ب��ي��ع��ة 
ع��ل��ى ر���ص��ي��ف امل��ح��ط��ة، ب��ع��د رحلة 
مو�صكو،  م���ن  ب��ال��ق��ط��ار  ط��وي��ل��ة 
ما  بقدر  البدين،  الأوك���راين  ك��ان 
عاب�صا،  ر�صيق،  ريا�صي  الأمريكي 
ل��و كان  ك��م��ا  ف��ك��ي��ه،  ع��ل��ى  �صاغطا 
حلبة  اإىل  ال����دخ����ول  و����ص���ك  ع��ل��ى 
امل��الك��م��ة حت��ت ال��ع��ني ال�����ص��اه��رة ل� 

1500 �صحفي مت اعتمادهم.
الوجه  يف  اأب������ًدا  ت��ث��ق  األ  ي��ج��ب    
ال���ودي���ع ال����ذي ي��ت��ج��ل��ى اأح���ي���اًن���ا ل� 
فالق�صوة  خ��روت�����ص��وف:  “ال�صيد 
لالنق�صا�ص،  دائ����ًم����ا  م�����ص��ت��ع��دة 
الثالثينات،  يف  احل����ال  ك���ان  ك��م��ا 
اإىل  اأر�صل رفاقه ال�صابقني  عندما 

ال�صوفياتي،  الحت������اد  ع�����ص��الت 
لقد  الم�����ريك�����ي�����ني.  وت����ره����ي����ب 
زيارته  خ��الل  نف�صه  ال�صيء  فعل 
 ،1959 امل��ت��ح��دة ع���ام  ل��ل��ولي��ات 
ال�صلمي،  ال��ت��ع��اي�����ص  اإىل  داع����ي����اً 
العامل  وج����ه  يف  ي���رم���ي  اأن  ق��ب��ل 

الراأ�صمايل: “�صوف ندفنكم!«.
اىل  بتفوقه  ج���ًدا  اإن���ه مقتنع       
كينيدي،  اإىل  اأ�����ص����ّر  اأن������ه  درج������ة 
اأول مقابلة لهما يف م�صرح  خالل 
بورغثيرت: “هل تعلم اأننا �صوتنا 
جون  �����ص����األ  “كيف؟”  لك؟”، 
حتى  ان��ت��ظ��رن��ا  “لأننا  ك���ن���ي���دي. 
�صراح  لإط��الق  النتخابات  نهاية 
ال�صوفياتي  اب��ت�����ص��م  الطيار”، 
�صريوي  م��ذك��رات��ه،  ويف  ���ص��اخ��ًرا. 
خ���روت�������ص���وف ك���ي���ف ان���ت���ظ���ر حتى 
نهاية انتخابات نيك�صون -كينيدي 
لإط��الق �صراح غ��اري ب��اورز، طيار 
ال�صوفيات.  اأ�صقطها  ال��ت��ي   U2
اأي حد كان يتوقع  وهذا يدل اىل 

التطهري  عمليات  اأث��ن��اء  الإع����دام 
بعد   ،1956 ع���ام  ال�����ص��ت��ال��ي��ن��ي��ة. 
من�صبه،  توليه  من  �صنوات  ثالث 
اأمل ي�صتنكر تلك اجلرائم، قبل اأن 
النتفا�صة  ل�صحق  دباباته  ير�صل 

يف بوداب�صت؟
الأول،  الجتماع  لهذا  بالن�صبة     
ي���ن���وي خ���روت�������ص���وف ال���ت���ه���ام هذا 
“الرئي�ص عدمي اخلرة، وتقريبا 
من  ي��ب��ل��غ  ال������ذي  نا�صج”،  غ����ري 
“ابنه”،  ل��ي��ك��ون  يكفي  م��ا  ال��ع��م��ر 
حا�صيته.  م���ع  ب������ازدراء  م���زح  ك��م��ا 
الح���وال،  ك��ل  ك��ي��ن��دي، يف  �صيكون 
اأقل �صرا�صة من “اآيك” اأيزنهاور، 
امل��ن��ظ��م ال��ك��ب��ري ل���ي���وم ال��ن�����ص��ر يف 
لل�صيوعية  املناه�ص  ن��ورم��ان��دي، 

اإىل حد البارانويا.
اأخ���������������رى، ج�����اء  ن�����اح�����ي�����ة    م�������ن 
بورقتني  فيينا  اإىل  خ��روت�����ص��وف 
رابحتني يف جعبته: انتهت احلملة 
الكوبيون  امل��ن��ف��ي��ون  ق���اده���ا  ال��ت��ي 

�صهرين على خليج اخلنازير  قبل 
دّعم  اأن���ه  ورغ���م  ال��ذري��ع.  بالف�صل 
ع��ل��ى م�����ص�����ص خ��ط��ة ال���غ���زو التي 
املركزية  امل��خ��اب��رات  وك��ال��ة  قادتها 
لالإطاحة بفيدل كا�صرتو، اإل اأنها 
“املبتدئ”.  لكينيدي  اإهانة  مثلت 
نف�ص  اأن  ب��ل��ة،  ال��ط��ني  زاد  ومم����ا 
ت�صجيل الحتاد  �صهد  اأبريل  �صهر 
ال�����ص��وف��ي��ات��ي ن��ق��ط��ة ح��ا���ص��م��ة يف 
�صباق النجوم باإر�صال رجل، يوري 

غاغارين، اإىل الف�صاء لأول مرة.

»�سيكون �ستاء باردا«
    اأم��ام ال�صحافة، وبحنق، هاجم 
بب�صع الكلمات املهدئة. “ل ميكننا 
ال��ق��ي��ام ب��ك��ل ���ص��يء دف��ع��ة واح����دة، 
لكنني اآمل اأن يكون هذا الجتماع 
واأن  العاملي،  لل�صالم  مفيدا  الأول 
ال�صرق  ب���ني  ال���ع���الق���ات  ي��ح�����ّص��ن 
لت�صوية  هنا  لي�ص  ان��ه  والغرب”. 
لتقوية  وامن��ا  ال�صاخنة،  الق�صايا 

ه����ذا...  م��ث��ل  رج����ال  ق���ط  اأر  “مل 
النووية  ال�����ص��رب��ات  اأن  اأخ���رت���ه 
�صتقتل 70 مليون �صخ�ص يف ع�صر 
لو  كما  اإيل  بالنظر  اكتفى  دقائق، 
وباح  م��اذا يف ذلك؟”.  اأن��ه يقول: 
تاميز  نيويورك  من  اآخ��ر،  ملرا�صل 
ر�صمي،  غ���ري  ب�����ص��ك��ل  امل������رة،  ه����ذه 
يف  الأ���ص��ع��ب  “ال�صيء  ع��ا���ص  اأن����ه 
بالعودة  حياته “:”لقد مّزقني”. 
ك���ان لأخ��ي��ه بوبي  اإىل وا���ص��ن��ط��ن، 
“اإنه  الأك�����ر دلل�����ة:  الع������رتاف 

اأب�صع من اأبي«.
    �صيحتوي البيان اخلتامي للقمة، 
يف 4 يونيو، على 125 كلمة من 
الدبلوما�صي  والبتذال  الت�صطيح 
الكامل. الأهم دار وراء الكوالي�ص، 
ك����ل منهما  ي�����ص��م  زع���ي���م���ني  ب����ني 
نف�صه  خروت�صوف  اع��ت��ر  الآخ���ر. 
امل��واج��ه��ة، واأم����ر ببناء  ال��ف��ائ��ز يف 
جدار برلني يف اأغ�صط�ص 1961. 
التايل جتراأ على ن�صب  العام  ويف 
ن����ووي����ة يف ك���وب���ا حتت  ����ص���واري���خ 
اأنظار فلوريدا. وخالل تلك الأيام 
 ،1962 اأك���ت���وب���ر  م���ن  ال��ره��ي��ب��ة 
ك���ان ال���ع���امل ي��ت��اأرج��ح ع��ل��ى حافة 
تعلم  �صك لأنه  الهاوية. ولكن، ل 
انتقم  فيينا،  يف  ف�صله  من  الكثري 
باإجباره  خروت�صوف  من  كينيدي 

على الرتاجع.
   اأزي���ح خ��روت�����ص��وف م��ن ال�صلطة 
1964، بعد عام من اغتيال  عام 
جون كينيدي يف دال�ص، و�صيتذكر 
خروت�صوف يف مذكراته تلك القمة 
مناف�صه  “بدا  ع��ن��دم��ا  ال��غ��ري��ب��ة 
منزعًجا  ب��ل  فح�صب،  قلًقا  لي�ص 
“كنت اأمتنى لو افرتقنا  للغاية”. 
يف جو خمتلف، لكن مل يكن هناك 
مل�صاعدته...  ف��ع��ل��ه  مي��ك��ن��ن��ي  م���ا 

ال�صيا�صة عمل ل يرحم. »
للتعّمق اأكرث, كتاب كال�سيكي 

عن العالقات الدولية يف القرن 
الع�سرين: “قانون العمالقة 

1941-1964” بقلم جريولت 
وفرانك وتوبي )بايوت(.

عن لو باري�سيان

قبل �ستني عاًما من اجتماع بايدن وبوتني:

كينيدي -خروت�سوف، عملية يل ذر�ع يف فيينا...!
احتوى البيان اخلتامي للقمة, حينها, على 125 كلمة من الت�سطيح الدبلوما�سي الكامل

جاكي كينيدي وخروت�صوفالرئي�ص الأمريكي جون كينيدي والزعيم ال�صوفياتي نيكيتا خروت�صوف عندما التقيا يف فيينا عام 1961

فالدميري لي�ص �صتالنيغوربات�صوف... رو�صيا الرخوة

خروت�سوف بعد اغتيال كينيدي: »كنت اأمتنى لو افرتقنا يف جو خمتلف, لكن ال�سيا�سة عمل ال يرحم«
االجتماع االأول بني الرجلني كان مواجهة �سخ�سية ودبلوما�سية حقيقية يف ذروة احلرب الباردة

 جاء خروت�سوف �إىل فيينا بورقتني ر�بحتني يف جعبته

�سيقول كينيدي يف �لكو�لي�ض �أنه عا�ض »�أ�سعب حلظات حياته«
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حتولت �حلملة �إىل »وطنية« و »رئا�سية«، حيث 
ركزت على مو��سيع خارج نطاق �لخت�سا�ض �لإقليمي

اثنان من كل ثالثة ناخبني جتنبوا �سناديق 
االقرتاع: رقم قيا�سي يف ظل اجلمهورية اخلام�سة

من بني �مل�ساكل �لتي �أثارها �متناع �لفرن�سيني، 
مدى �سرعية مثل هوؤلء �لقادة �ملنتخبني ب�سكل �سيئ

•• الفجر –خرية ال�شيباين
االنتخابات  �ساحق  ب�سكل  الفرن�سيون  قاطع     

االإقليمية واملحلية. 
ومتيزت النتائج برتاجع “التجمع الوطني” بزعامة 
�سيئة  ونتائج   ,2015 بعام  مقارنة  لوبان  مارين 
الرئي�س  حزب  االأمام”  اإىل  “اجلمهورية  ل�  للغاية 
من  واليتهم  املنتهية  ومكافاأة  م��اك��رون,  اميانويل 

اليمني واحلزب اال�سرتاكي. 

حتليل اخباري

بروفة اأوىل لرئا�سية وت�سريعية 2022:

�لنتخابات �لإقليمية يف فرن�سا: �سفعة �لمتناع �لتاريخية...!
تراجع »التجمع الوطني«, ونتائج �سيئة للغاية حلزب ماكرون, ومكافاأة املنتهية واليتهم من اليمني واحلزب اال�سرتاكي 

ي�صتمر  الق�����رتاع، 
ت�������زاي�������د ان������ع������دام 
ث����ق����ة امل����واط����ن����ني 
ويوم  ب��ال�����ص��ي��ا���ص��ة. 
طال  اخل�صو�ص،  وج��ه  على  الأح���د 
جميع  الت�صويت  ع��ن  المتناع  ه��ذا 
ال���ف���ئ���ات الج��ت��م��اع��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة يف 
اأج�������زاء م��ت�����ص��اوي��ة ت��ق��ري��ًب��ا. ورغ���م 
بانه  تقليدًيا،  م��و���ص��وم،  ال�صباب  ان 
من  الت�صويت  ع��ن  امتناًعا  الأك���ر 
بقية ال�صكان، فانه اخرتق هذه املرة 

ي���ك���ون  رمب�������ا     
عن  الم�����ت�����ن�����اع 
ال����ت���������ص����وي����ت يف 
الأوىل  اجل���ول���ة 

م��ن الن��ت��خ��اب��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة ق��د مت 
الإع������الن ع��ن��ه م�����ص��ب��ق��ا ع��ل��ى نطاق 
وا���ص��ع، ل��ك��ن ل اأح���د ك���ان ي��ت��وق��ع ما 
يجب اأن ي�صّمى بكارثة دميقراطية. 
ال�صاعة  يف  الأح��د  م�صاء  تقديره  مت 
باملائة   1 ف��ا���ص��ل   66 ب����  م�����ص��اًء   8
�صترييا،  ����ص���وب���را  اإي���ب�������ص���و����ص  وف�����ق 
اث���ن���ني م���ن كل  اأن  اأو����ص���ح  وب�����ص��ك��ل 
�صناديق  جت��ن��ب��وا  ن��اخ��ب��ني  ث���الث���ة 
القرتاع: رقم قيا�صي مطلق -خارج 
اجلمهورية  ظ����ل  -يف  ال����ص���ت���ف���ت���اء 
بدون  “الدميقراطية  اخل��ام�����ص��ة. 
حًقا”،  دميقراطية  تعد  مل  ناخبني 
زعيم  ميلين�صون،  ل��وك  ج��ان  ���ص��دع 
يف  املتمردة”،  ف���رن�������ص���ا  “حركة 
من  ال�صيا�صيني  ال��ق��ادة  م��ع  ت��ن��اغ��م 
نعدد  اأن  والي�صار.    ميكننا  اليمني 
التف�صريات، وندافع عن الفرن�صيني 
ال����ذي����ن ان��ه��ك��ت��ه��م ����ص���ه���ور الأزم������ة 
ال�����ص��ح��ي��ة، ون��ق��ول اإن ت��ف��ك��ريه��م يف 
مكان اآخر مع انتهاء حظر التجول، 
والن���ت���ع���ا����ص الق���ت�������ص���ادي، وع����ودة 
نندم  ان  ال��ط��ق�����ص اجل��م��ي��ل. مي��ك��ن 
يتعلقان  اق����رتاع����ني  ب���ني  ل��ل��خ��ل��ط 
�صلطاتها  ال��ت��ي  والإدارات  باملناطق 
واخ��ت�����ص��ا���ص��ات��ه��ا غ���ري م��ع��روف��ة اأو 
م�صو�صة، والتي ل نعرف م�صوؤوليها 
ال�صتثناءات.  بع�ص  اإل  ومر�صحيها 
احلملة،  اأن  ب��ل��ة،  ال��ط��ني  زاد  ومم���ا 
ب�صبب  ����ص���ري���ة  ت���ك���ون  ك������ادت  ال���ت���ي 
التعليمات ال�صحية يف زمن كوفيد-

19، حتولت اىل حملة “وطنية” اأو 
حتى “رئا�صية”، من خالل الرتكيز 
على موا�صيع مثل الأمن اأو الهجرة، 

خارج نطاق الخت�صا�ص الإقليمي.
   وم�����ع ذل������ك، ف������اإن الق��������رتاع تلو 

ماكرون لتعزيز قائمة “اجلمهورية 
التي مت التخل�ص منها  اإىل الأمام”، 
يف اجلولة الأوىل. كما لو اأن كزافييه 
الرئي�ص  وف�صل  ره��ان��ه  رب��ح  ب��رت��ران 
من  )التخل�ص  ره��ان��ه  يف  الفرن�صي 

مناف�ص بحلول عام 2022(.
ي��ج��ب ع��ل��ى مر�صحي  ال���واق���ع،     يف 
ككل  المام”  اىل  “اجلمهورية 
ال�����ص����ت���������ص����الم، وق������د ح�����رم�����وا من 
امللوك.  �صانعي  دور  لعب  اآمالهم يف 
ال���روؤ����ص���اء  اأداء  اأخ�������رى،  م���ف���اج���اآت 

باملائة   87 ال�صرتاتو�صفري:  �صقوف 
من 18-24 عاًما و83 باملائة من 
لالمتناع  خططوا  ع��اًم��ا   34-25
باملائة   56 م��ق��اب��ل  ال��ت�����ص��وي��ت،  ع��ن 
باملائة  )و40  ع��اًم��ا   69-60 م��ن 
 70 عن  اأعمارهم  تزيد  ممن  فقط 

عاًما(، وفًقا ملعهد اإب�صو�ص. 
ال���ت���ي يثريها  امل�������ص���اك���ل  ب����ني  وم�����ن 
حقيقًة  ه���ذا،  الفرن�صيني  ان�صحاب 
الق����ادة  ه�����������������وؤلء  م���ث���ل  ���ص��رع��ي��ة 
العديد  املنتخبني ب�صكل �صيئ -مثل 

جًدا  العالية  النتيجة  امل�صتطلعون 
كزافييه  ولي��ت��ه  املنتهية  للرئي�ص 
باملائة(،   89 فا�صل   41( ب��رت��ران 
�صيبا�صتيان  انهيار بطل اجلبهة  ول 
باملائة(،   75 ف��ا���ص��ل   24( ت�صينو 
ب��امل��ائ��ة ملارين   40 ب��ك��ث��ري م��ن  اأق����ل 
برتران  2015. ويظهر  عام  لوبان 
الأك������ر يف هذه  ال���ف���ائ���ز  ب���اع���ت���ب���اره 
لكتيبة  بهزمه  ا  اأي�صً الأوىل  اجلولة 
الوزراء، منهم الناري اإيريك دوبون 
اإميانويل  اأر����ص���ل���ه  ال����ذي  م���وري���ت���ي، 

من روؤ�صاء البلديات قبل عام.

كزافييه برتران,
 الفائز االأكرب

منظمي  اأن  م���ن  م���ت���اأك���ًدا  ل�����ص��ت     
اأم�صوا  ق���د  ال�������راأي  ا���ص��ت��ط��الع��ات 
اأم�����ص��ي��ة ج���ي���دة ج������ًدا، ح��ي��ث ج���اءت 
بالغوا  ل��ق��د  م��ت�����ص��ارب��ة.  ت��وق��ع��ات��ه��م 
اإىل حد كبري يف تقدير ثقل التجمع 
)الذي  تقريًبا  كل مكان  الوطني يف 
مل يت�صّدر يف النهاية اإل يف منطقة 

الوطني،  ال�����ص��ع��ي��د  ع���ل���ى  ب�����اك�����ا(. 
الوطني  التجمع  ن�صبة  انخف�صت 
من 28 باملائة يف اجلولة الأوىل من 
اإىل   2015 لعام  الإقليمية  ال��دورة 
19 فا�صل 3 باملائة )ح�صب ايالب، 
��ا م��ن المتناع  اأي�����صً حيث ع��ان��ى ه��و 
على  �صيتعني  رمب��ا  الت�صويت.  ع��ن 
اإعادة  ال���راأي  ا�صتطالعات  منظمي 
احلزب  لقيا�ص  اأدوات��ه��م  يف  التفكري 

اليميني املتطرف.
ي���رى  مل  ف����ران���������ص،  دو  اأوت  يف    

ال�صرق  ملنطقتي  ولي��ت��ه��م  املنتهية 
كومتيه،  فران�ص  وب��ورغ��ون  الكبري 
وماري  )اجلمهوريون(  روت��رن  ج��ان 
غويت دوفاي )احلزب ال�صرتاكي(، 
قائمة  رئي�ص  على  متقدم  وكالهما 
التجمع الوطني. واأخرًيا، يف منطقة 
ا هذه التي بدت موعودة ل�  باكا اأي�صً
اأعلن مو�صيليه  “التجمع الوطني”، 
م��اري��اين ع��ن م��ع��رك��ة ���ص��رو���ص يوم 

الأحد املقبل.

ميزان القوى ال�سيا�سي
زاد يف  املتوا�صع ج��دا  الإق��ب��ال  اإن     
ل�صالح  ولي��ات��ه��م،  املنتهية  م��ك��اف��اأة 
�صهرة  الأك��ر  الإقليميني  ال��روؤ���ص��اء 
واكويز،  ول��وران  بيكري�ص،  -فالريي 
ب���رت���ران، وك����ارول ديلغا،  وك��زاف��ي��ي��ه 
عندما  -خ��ا���ص��ة  رو����ص���ي���ه...،  واآلن 
ظهروا نا�صطني يف الأزمة ال�صحية 
اإىل ذلك(.  ال��ك��م��ام��ات، وم��ا  )���ص��راء 
بالكامل  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  لعبت  وق��د 
ت�صويق  -با�صتثناء  اليمني  ل��ف��ائ��دة 
اجلمهوريني  ح��زب  مو�صيليه-فان 
مكانته  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ط��ري��ق��ه  يف 

باعتباره احلزب الول يف فرن�صا.
  اإنها مفارقة حلزب ت�صّله انق�صاماته 
اإىل  ب��ني فرن�صا  ال��داخ��ل��ي��ة، ومم���زق 
الأمام والتجمع الوطني، ويعاين من 
اأزمة وجود على امل�صتوى الوطني ... 
لكنه ميكن اأن ي�صتعيد زخًما وزعيًما 
الإقليمية.  الن��ت��خ��اب��ات  ه���ذه  ب��ع��د 
ويبقى الي�صار �صعيًفا، بوزن اإجمايل 
ال�صيوعي،  احلزب  املتمردة،  )فرن�صا 
اأوروب����ا البيئة  احل���زب ال���ص��رتاك��ي، 
بن�صبة  الي�صار(  خمتلف  -اخل�����ص��ر، 
اي��ب�����ص��و���ص، ولكن  وف���ق  ب��امل��ائ��ة   33
ال����ص���رتاك���ي على  اأن احل����زب  ي��ب��دو 
امل�صار ال�صحيح لتفادي برييزينا يف 

مناطقه اخلم�ص.
عن لو باري�سيان

التجمع الوطني لنتيجة غري ما قالت ا�صتطالعات الراي اإيريك دوبون موريتي هزمية ماكرون

واختفى الناخبون عن مكاتب القرتاع

جان روترن اجلمهوريون على اخلط

احلزب ال�صرتاكي ينتع�صكزافييه برتران اكر الفائزين

�سيتعني على منظمي ��ستطالعات �لر�أي �إعادة �لتفكري يف �أدو�تهم لقيا�ض �حلزب �ليميني �ملتطرف

وقف �لعمل مبحطة بو�سهر �لنووية يف �إير�ن 
ويف ني�صان/اأبريل، اأفاد الإعالم الر�صمي الإيراين عن اإ�صابة خم�صة اأ�صخا�ص 
بجروح اإثر زلزال قوته 5،8 درجات على مقيا�ص ري�صرت )وفق مركز امل�صح 
اجليولوجي الأمريكي(، كان مركزه يف حمافظة بو�صهر على م�صافة حوايل 

مئة كيلومرت من املحطة.
واأكدت دائرة العالقات العامة يف املحطة يف حينه، اأن “كل الق�صام والأجهزة 
واملباين يف حمطة بو�صهر �صليمة متاما وتوا�صل ن�صاطها من دون اأي خلل”، 
ما  وف��ق  واملنطقة”،  البالد  يف  ال��زلزل  اأن��واع  “اأ�صد  ملقاومة  م�صممة  واأنها 

اأوردت وكالة “اإرنا” الر�صمية.
تخفيف  اىل  الأح���د  ليل  الإي��ران��ي��ني  دع��ت  الوطنية  الكهرباء  �صركة  وك��ان��ت 
ال�صتهالك قدر المكان يف �صاعات ال��ذروة، وذلك ب�صبب “ارتفاع متوقع يف 
يف  جارية  اإ�صالحات  ب�صبب  الطاقة  انتاج  على  و”قيود  احلرارة”،  درج��ات 
الأ�صبوع  الأعمال قد متتد حتى نهاية  اأن هذه  واأو�صحت  حمطة بو�صهر”. 

•• طهران-اأ ف ب

النووية  للطاقة  الوحيدة  حمطتها  بو�صهر،  يف  موقتا  العمل  اإي��ران  اأوقفت 
والواقعة يف جنوب البالد، ب�صبب “عطل تقني” مل حتدد طبيعته، وفق ما 
بيان مقت�صب  املنظمة يف  واأف��ادت  الذرية.  للطاقة  الإيرانية  املنظمة  اأعلنت 
اإث��ر عطل تقني يف حمطة بو�صهر مت توقيف  “على  اأن��ه  ليل الأح��د الثنني 

العمل فيها ب�صكل موقت وخرجت عن �صبكة الكهرباء الوطنية«.
ويف حني مل حتدد طبيعة امل�صكلة، اأكدت اأنه “بطبيعة احلال، بعد اأن يتم حّل 

هذه امل�صكلة التقنية، �صيعاد ربط املحطة ب�صبكة الكهرباء الوطنية«.
وبنت رو�صيا املحطة الواقعة على �صواحل اخلليج، وهي مزودة مبفاعل تبلغ 

طاقته 1000 ميغاوات، ودخلت اخلدمة يف 2013.
وتقع بو�صهر على �صواحل اخلليج يف جنوب اإيران، يف منطقة غالبا ما ت�صهد 
ن�صاطا زلزاليا وهزات اأر�صية. و�صبق لدول خليجية عربية اأن اأبدت خماوف 
من قرب املحطة من اأرا�صيها، واحتمال ح�صول ت�صرب اإ�صعاعي بحال �صرب 

املنطقة زلزال قوي قد يت�صبب باأ�صرار يف املحطة.

)اجلمعة يف اإيران(. و�صهدت طهران ومدن اإيرانية اأخرى انقطاعات للتيار 
من  الكهرباء  توليد  يف  نق�ص  اىل  اأ�صبابها  عزيت  اأي��ار/م��اي��و،  يف  الكهربائي 
وارتفاع  ال�صنة،  هذه  املت�صاقطات  وقلة  اجلفاف  ب�صبب  الكهرومائية  املعامل 
درجات احلرارة وال�صتهالك الكبري للطاقة بهدف تعدين العمالت امل�صّفرة. 
املرتبطة  الن�صاطات  حظر  روح��اين  ح�صن  الرئي�ص  اأعلن  ذل��ك،  اأع��ق��اب  ويف 

بتعدين العمالت امل�صفرة يف اجلمهورية الإ�صالمية حتى اأيلول/�صبتمر.
اأ�صهر ذروة ال�صتهالك يف ال�صيف  اإي��ران خالل  الكهرباء يف  التيار  وانقطاع 

لي�ص اأمرا غري ماألوف.
اإيرانية  �صركات  وب���داأت  بو�صهر.  م��ن  املنتجة  الطاقة  زي���ادة  اإي���ران  وتعتزم 
منهما  ك��ل  طاقة  تبلغ  اإ�صافيني  مفاعلني  بناء   ،2016 ال��ع��ام  يف  ورو���ص��ي��ة 
�صيتطلب  فيهما  العمل  اجن��از  اأن  اىل  التقديرات  وت�صري  ميغاوات.   1000
اأبدت  اأن  و�صبق  والنفط،  الغاز  منتجي  اأب��رز  من  اإي��ران  وتعد  اأع���وام.  ع�صرة 

الطاقة  م�صادر  تنويع  بهدف  النووية  للطاقة  حمطة   20 بناء  يف  رغبتها 
وتخفيف العتماد على الوقود الأحفوري يف ال�صتهالك الداخلي. واأبرمت 
اإيران يف العام 2015، اتفاقا ب�صاأن برناجمها النووي مع �صت قوى كرى 
)الوليات املتحدة، بريطانيا، فرن�صا، رو�صيا، ال�صني واأملانيا(، بعد اأعوام من 

التوتر واملفاو�صات ال�صاقة.
واأتاح التفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفرو�صة على اجلمهورية 

الإ�صالمية، يف مقابل خف�ص اأن�صطتها النووية و�صمان �صلمية برناجمها.
لكن مفاعيل التفاق انتفت تقريبا مذ قرر الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب 
2018، واإع��ادة فر�ص عقوبات قا�صية  اأحاديا من التفاق عام  �صحب بالده 
اإي��ران. وبعد نحو عام من الن�صحاب الأمريكي، بداأت اإيران بالرتاجع  على 

تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأ�صا�صية مبوجب التفاق.
الوليات  م��ن  غ��ري مبا�صرة  الت��ف��اق، ومب�صاركة  واأط����راف  وجت��ري ط��ه��ران 
التفاق  لإحياء  �صعيا  ني�صان/اأبريل  مطلع  منذ  فيينا  يف  مباحثات  املتحدة، 
اإي���ران  وع���ودة  للعقوبات،  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  رف��ع  على  التفاهم  خ��الل  م��ن 

للتزاماتها.
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•• دبي -وام:

اليوم  لل�صباب  منتخبنا  يخو�ص 
كاأ�ص  ب��ط��ول��ة  م��ب��اري��ات��ه يف  ث���اين 
ال���ع���رب مل��ن��ت��خ��ب��ات ال�����ص��ب��اب حتت 
م�صر  يف  حاليا  املقامة  عاما   20
اأمام طاجك�صتان يف التا�صعة م�صاء 
ا�صتاد  ع��ل��ى  الإم���������ارات  ب��ت��وق��ي��ت 
املقاولون العرب حل�صاب املجموعة 

الثانية.
يف  م�����ص��وراه  افتتح  منتخبنا  وك��ان 
منتخب  على  كبري  بفوز  البطولة 
جيبوتي ب� 8 اأهداف دون مقابل يف 

اجلولة الأوىل.
املجموعة  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  وي���ت�������ص���در 
وبفارق  نقاط   3 بر�صيد  الثانية 
الأهداف عن منتخب املغرب الذي 
اأي�صا،  ن��ق��اط  ب��ث��الث  ث��ان��ي��ا  ي��ح��ل 

ي��ل��ي��ه��م��ا م��ن��ت��خ��ب ط��اج��ك�����ص��ت��ان /
ثالثاً/، ومنتخب جيبوتي /رابعاً/ 

وكالهما بدون نقاط.

وا�صتعد منتخبنا ملواجهة الغد باأداء 
الفرعي  امللعب  يف  تدريبية  ح�صة 
ل�صتاد املقاولون حتت قيادة املدرب 

الإ�صباين اأورتيجا وجهازه امل�صاعد 
الذين  الالعبني  جميع  مب�صاركة 
واحلما�ص  اجل��دي��ة  ���ص��ع��ار  رف��ع��وا 

ال�صاد�صة.  النقطة  اإىل  للو�صول 
وحر�ص اأورتيجا على التحدث مع 
الالعبني قبل انطالق التدريبات 

وحثهم على بذل املزيد من اجلهد 
الذي  امل��ت��م��ي��ز  الأداء  وم��وا���ص��ل��ة 
ظ��ه��روا ب��ه خ���الل امل���ب���اراة الأوىل 

و���ص��روروة الرتكيز ط��وال ال��� 90 
اأج�����ل حت��ق��ي��ق الفوز  دق��ي��ق��ة م���ن 
وموا�صلة ال�صدارة و�صمان التاأهل 

اإىل الدور الثاين للبطولة.
منتخبنا  لع����ب  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 
م��ن�����ص��ور امل��ن��ه��ايل ال����ذي ت���األ���ق يف 
جيبوتي  اأم�������ام  الأوىل  امل�����ب�����اراة 
الغد  مواجهة  اإن  هدفني  و�صجل 
اأم�������ام ط��اج��ك�����ص��ت��ان م��ه��م��ة واأن�����ه 
ال�صتعداد  اأمت  على  زم��الئ��ه  وك��ل 
وحتقيق  اإي��ج��اب��ي  ب�صكل  للظهور 
ال���ف���وز، م����وؤك����داً ����ص���رورة اح����رتام 
ال�صتهانة  وعدم  املناف�ص  املنتخب 

به.
واأ�صار املنهايل اإىل اأن اأجواء مع�صكر 
املنتخب اإيجابية، واأن هناك تعاونا 
كبريا بني اجلهاز الفني والإداري 
تعاهدوا على  ال��ذي  الالعبني  مع 
م��ا لديهم خ��الل هذه  ك��ل  تقدمي 
الكرة  ت�صريف  اأج��ل  من  البطولة 

الإماراتية.

�ليوم.. �أبي�ض �ل�سباب يو�جه طاجك�ستان يف كاأ�ض �لعرب

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 693
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�صيد /وليد عبدالقادر ح�صن علي - اجلن�صية اليمن - ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة 100% يف الرخ�صة امل�صماه )الوليد للذهب( 
 )527348( رقم  جتارية  برخ�صة  بال�صارقة  القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة 
وذلك اإىل ال�صيد/ مرمي حممد ر�صيد ح�صني الهرمودي - اجلن�صية المارات. تعديالت 
اخرى:- تغري ال�صكل القانوين من وكيل خدمات اىل فردية. وعمالبن�ص 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  على الجراء امل�صار اليه 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص 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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 690

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�صيد /فاطمه ف�صل �صالح العامري - اجلن�صية اليمن - 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة %100 يف الرخ�صة امل�صماه )مكتبة 
رقم  جتارية  برخ�صة  بال�صارقة  القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  الدانة(  ركن 
)29800( وذلك اإىل ال�صيد / ف�صل �صالح على العامري - اجلن�صية اليمن - تعديالت 
اخرى: ليوجد. وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه  )4( ل�صنة  
العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار  الجراء  على  الت�صديق   يتم  �صوف 
املذكورة لتباع  العدل  الكاتب  ذلك عليه مراجعة مكتب  اعرتا�ص حيال  اي  لديه  فمن 

الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 57/2021/100 تظلم �شرعي  

مو�صوع الدعوى : تظلم من القرار ال�صادر  يف الأمر على عري�صة رقم 2021/396 �صرعي، 
والر�صوم وامل�صاريف  

طالب الإعالن / 1-  نا�صر حامت علي مراد البلو�صي - �صفته بالق�صية : متظلم 
املطلوب اإعالنه :1- ر�صا اليا�ص توكلي - �صفته بالق�صية : متظلم �صده، 2- رادين اليا�ص توكلي 
- �صفته بالق�صية : متظلم �صده ، 3- زبيده اليا�ص توكلي - �صفته بالق�صية : متظلم �صده - 

جمهول حمل القامة
مو�صوع الإعالن : قد اقام عليكم التظلم املذكورة اعاله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر  يف 
املر على عري�صة رقم 2021/396 �صرعي، والر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
الأحوال  مبنى  يف  بعد  ع��ن  التقا�صي  بقاعة  ���ص  �صباحا   11.00 ال�صاعة   2021/6/29 امل��واف��ق  
ال�صخ�صية يف منطقة القرهود وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 3960/2020/16 جتاري جزئي   

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )93174.35 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ الإنذار القانوين وحتى ال�صداد التام 

و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
طالب الإعالن : نواير وولد لإدارة املن�صاآت - �ص ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- مطعم توكو - �ص ذ م م - �صفته  بالق�صية : مدعي عليه  - جمهول حمل الإقامة.  
مو�صوع الإع��الن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2021/3/31  بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 93،174،35 درهم )ثالث وت�صعون الفا ومائة واربعة و�صبعون 
درهما وخم�ص ثالثون فل�صا( م�صافا اليها فائدة قانونية ب�صيطة قدرها 5% �صنويا ، اعتبارا من تاريخ 
، والزمت املدعي عليها بامل�صاريف  املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2020/10/12 وحتى متام ال�صداد 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  اتعاب  وخم�صمائة درهم مقابل 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 2136/2021/16 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )175387.60 درهم( والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ التوقف عن ال�صداد وحتى ال�صداد التام 

و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
طالب الإعالن : بنك م�صر - �صفته بالق�صية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- بيجو جاكوب جو�صيف - �صفته  بالق�صية : مدعي عليه 
جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)175387.60 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ التوقف عن 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد  وحتى  ال�صداد 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف  ال�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة  املوافق 2021/6/29  الثالثاء 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 2005/2021/16 جتاري جزئي  

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مببلغ / 525،071،60 الف درهم 
)خم�صمائة وخم�صة وع�صرون الفا وواحد و�صبعون درهما و 60 فل�صا( والفوائد القانونية امل�صتحقة من 
تاريخ 2021/3/30 حتى ال�صداد بواقع 9% �صنويا حتى ال�صداد ، الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صروفات 

ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن :  بنك دبي التجاري )�ص.م.ع( - �صفته بالق�صية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- وليد حممد ح�صني ذوق - �صفته  بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مببلغ 
والفوائد  و 60 فل�صا(  الفا وواح��د و�صبعون درهما  الف درهم )خم�صمائة وخم�صة وع�صرون   525،071،60 /
القانونية امل�صتحقة من تاريخ 2021/3/30 حتى ال�صداد بواقع 9% �صنويا حتى ال�صداد ، الزام املدعي عليه 
بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2021/6/29  ال�صاعة 
9.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 

 اعالن بالن�شر
   322/2021/802 اإ�شتئناف عقاري  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
عبدالوهاب   -2  ، الفرحان  نا�صر  فهد  نا�صر  حممد   -1/ �صده  امل�صتاأنف  اىل 

خالد عبدالعزيز ابراهيم املن�صور ابوحيمد - جمهول حمل القامة
احمد  عبداهلل  م��روان  عبداهلل   / وميثله   - عقار  موؤ�ص�صة   / امل�صتاأنف  ان  مبا 
بخيت املطرو�صي.  قد ا�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 445/2021 
ال�صاعة   2021/6/28 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�صه  لها  وح��ددت  جزئي.  عقاري 
10.00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 1726/2021/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1752 جتاري كلي ، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )30991061.96 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب الإعالن : بنك ابوظبي التجاري - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
�صداد  وكفيل  �صريك  و�صفته  ب�صخ�صة  ح�صني  الطاف  ر�صا  علي   -1: اإعالنهم  املطلوب 
�صداد �صخ�صي مت�صامن  2-الطاف ح�صني فدا ح�صني ب�صفته كفيل   ، �صخ�صي مت�صامن 
3-�صيغم عبا�ص علي ر�صا - �صفتهم بالق�صية : منفذ �صدهم - جمهويل حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )30991061.96( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 207/2021/3490 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف اأمر الداء رقم 2020/3873 اأمر اأداء، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )106256.50 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب الإعالن : وود مان�ص ميدي تيك - �ص ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهم : 1- ارار تي املقاولت - �ص ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل الإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )106256.50( 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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 207/2021/3122 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم )2021/960 اأمر اأداء(، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )29،280.19 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب الإعالن : بنك م�صر - فرع دبي - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه :1- �صلطان عبيد �صيف عبيد الزعابي - �صفته بالق�صية : منفذ 
امل��ذك��ورة اعاله  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  ���ص��ده.  مو�صوع 
او  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )29280.19(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
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 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اعالن بالن�شر 
                        يف الدعوى رقم 161/2021/440 طعن مدين   

مو�صوع الدعوى: قبول النق�ص �صكال و مو�صوعا ونق�ص احلكم املطعون 
فيه اأحالته اىل حمكمة ال�صتئناف لإ�صدار حكمها على �صوء ما تقرره 

حمكمة النق�ص والزام املطعون �صده بالر�صوم وامل�صاريف والأتعاب 
طالب العالن:  تايجر العقارية ) ذ م م ( - �صفته بالق�صية:  طاعن

بالق�صية:   - �صفته  نبيل حممود امني حممد   -  1: اعالنهم  املطلوب 
اأق���ام عليكم  ال��ط��اع��ن  ب���اأن  مطعون ���ص��ده. م��و���ص��وع الإع����الن : نعلنكم 
التمييز و  اإىل حمكمة  اأع��اله ويتوجب عليكم احل�صور  املذكور  الطعن 

ذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة �صدكم. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة    التمييز 
العدد 13273 بتاريخ 2021/6/23 

اإعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 3496/2021/60 امر اأداء

مو�صوع الدعوى : تلتم�ص املدعية من مقام املحكمة املوقرة : ا�صدار الأمر باإلزام املدعى عليه باأداء مبلغ 
وخم�صة  وثمامنائة  الفا  وثالثون  وخم�صا  وت�صعمائة  مليونا  ع�صر  )ت�صعة  دره��م   19،935،865 وق��دره 
و�صتون درهما( بواقع %12 من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 

كفالة مع اإلزام املدعى عليه الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة 
طالب العالن : زينايدا بيتاليفا - �صفته بالق�صية:  مدعى

 املطلوب اعالنهم : 1 - خالد حممد تعظيم - �صفته بالق�صية:  مدعى عليه
مو�صوع الإعالن : طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021-05-26 

وخم�صا  وت�صعمائة  مليونا  ع�صر  )ت�صعة  درهم  لزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 19،935،865 
وثالثون األف وثمامنائة وخم�صة و�صتون درهما(والفائدة القانونية بواقع %5 �صنويا من تاريخ ا�صتحقاق 
كل �صيك وحتى متام ال�صداد مع اإلزامه بالر�صوم وامل�صاريف ورف�ص طلب النفاذ املعجل لعدم وجود مرر له. 

ولكم احلق يف ا�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا الإعالن.
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• دبي- وام:

ينظم احتاد الإم��ارات للمواي تاي 
ي����وم اجلمعة  ب��وك�����ص��ي��ن��ج  وال��ك��ي��ك 
 "  6 ت����اي  "مواي  ب��ط��ول��ة  امل��ق��ب��ل 
في�صتيفال  �صالة  يف  للمحرتفني، 
اأرينا – دبي والتي تقام وفق اأعلى 
اإجراءات ال�صالمة من خالل اتخاذ 
كافة التدابري الحرتازية ل�صمان 

�صالمة امل�صاركني يف البطولة.
واأك�����������د ط���������ارق امل������ه������ريي امل����دي����ر 
التنفيذي لالحتاد مدير البطولة 
م�صافة  قيمة  يكت�صب  احل��دث  اأن 
مو�صم  مناف�صات  ختام  ميثل  كونه 
فيه  التناف�ص  اأن  ك��م��ا  ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي، 
الأمر  اأحزمة،  ثالثة  على  �صيكون 
واملدربني  ال��الع��ب��ني  يحفز  ال���ذي 
للمناف�صة  اجليد  ال�صتعداد  على 
الأحزمة  ب��ت��ل��ك  ال���ف���وز  اأج�����ل  م���ن 
امل��ع��ت��م��دة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى الحت����اد 

الدويل الآ�صيوي.
قال اإن الحتاد حر�ص منذ البداية 
الريا�صي  الن�صاط  ا�صتمرار  على 
التي  احل���ال���ي���ة  ال����ظ����روف  ظ���ل  يف 
ف���ر����ص���ت���ه���ا ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا مع 

ال�صحية،  ب��ال��ت��وج��ي��ه��ات  الل���ت���زام 
بتنظيم  ال��ت��ح��دي��ات  ك���ل  جت����اوز  و 
م�صتوى  ع���ل���ى  ب����ط����ولت  خ���م�������ص 
املحرتفني �صارك فيها العديد من 
املواطنني  من  البارزين  الالعبني 
والأجانب، مبا يعزز مكانة الدولة 

على اخلريطة الدولية.
اأ�صار  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي..  وع���ن اجل��ان��ب 
املهريي اإىل اأن البطولة �صتقام وفق 
والتدابري  ال�صالمة  معايري  اأعلى 
الحرتازية،  والإج��راءات  الوقائية 
ال�صحي  ال��روت��وك��ول  وت��ع��ل��ي��م��ات 
الأن�صطة  ب����ع����ودة  وال���ت���وج���ي���ه���ات 

حفاظا  ال��ري��ا���ص��ي��ة،  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
ع���ل���ى ����ص���الم���ة امل�������ص���ارك���ني، حيث 
 PCR فح�ص  عملية  اإج���راء  يتم 
منذ  وامل����ن����ظ����م����ني،  ل���ل���م�������ص���ارك���ني 
الإجراء  ه��ذا  و�صي�صتمر  و�صولهم 
املناف�صات،  م���ن  الن���ت���ه���اء  حل���ني 
بدون  �صتقام  ال��ب��ط��ول��ة  ب���اأن  علما 
�صيتم  اأنها  اإل  جماهريي،  ح�صور 
توفري خدمة البث املبا�صر لها عر 

UAM ت�صهيال لو�صول  تطبيق 
جلميع  ال���ب���ط���ول���ة  وق�����ائ�����ع  ن���ق���ل 
كما  العامل،  حول  الريا�صة  حمبي 
�صيتوفر النقل على �صفحة الحتاد 
واملوقع  الفي�صبوك  على  الر�صمية 
عربي  تعليق  ب��وج��ود  الإل���ك���رتوين 
ل��ي��ك��ون اجل��م��ي��ع �صمن  واأج���ن���ب���ي 

احلدث.
وعن الأع��داد امل�صاركة يف البطولة 

املواي  حمبي  �صيكون  املهريي  قال 
ت����اي ع��ل��ى امل���وع���د م���ع 15 ن���زال 
ولعبة  لع��ب��ا   30 فيها  يتناف�ص 
من املحرتفني حول العامل ميثلون 
انعك�ص  الذي  الأم��ر  جن�صية،   17
امل�صاركني  اأغ��ل��ب  لأن  ق��وت��ه��ا  ع��ل��ى 

لديهم ر�صيد احرتايف كبري.
منتخب  �����ص����ي���������ص����ارك  واأ��������ص�������اف 
6 لعبني يف  ب���  الوطني  الإم����ارات 

الوطني  مقدمتهم لعب منتخبنا 
علي  حبيب  احللبة" اإليا�ص  "منر 
الالعب  م����ع  ق���وي���ة  م���واج���ه���ة  يف 
اأنخيل ماركو�ص  امل�صنف  الإ�صباين 
"اإنرتكونتيننتال"  بطل  لقب  على 
 WMC الثقيل  اخلفيف  ال��وزن 
اأخ����رى ق��وي��ة لنيل  ، ويف م��واج��ه��ة 
الوزن  اإنرتكونتيننتال  بطل  لقب 
بطل  يتناف�ص   WMC املتو�صط 

املعت�صم  اأم���ني  ال��وط��ن��ي  منتخبنا 
فران�صي�صكو  الإي��ط��ايل  البطل  مع 

اإيادانزا.
اأن����ه ل��ل��ت��ن��اف�����ص ع��ل��ى اللقب  وذك����ر 
زكريا  بطلنا  ���ص��ي��واج��ه  الآ���ص��ي��وي 
فيليب  الفلبيني  امل�صنف  اجلماري 
ديلرامينو يف وزن الري�صة، ويواجه 
مر�صي  حم��م��د  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  لع����ب 
ال����الع����ب امل���غ���رب���ي حم���م���د اأم����ني 

احلرار ، كما �صيلعب لعب منتخبنا 
ال��وط��ن��ي ن����ور ال���دي���ن ���ص��ام��ري مع 
مواجهة  يف  ك��ارو  غوركا  الإ�صباين 
مثرية، اأما لعب منتخبنا اإبراهيم 
بالل ف�صتكون مباراته مع الالعب 
اليوناين اإ�صبريو بي�صريي ، معربا 
البطولة  حت��ق��ق  اأن  مت��ن��ي��ات��ه  ع���ن 
بالن�صبة  ث��م��اره��ا  وت��وؤت��ي  اأه��داف��ه��ا 

لالعبي املنتخب.

•• دبي – الفجر

اإبراهيم  ج��ع��ف��ر  ال��ب��ح��ري��ن��ي  اأب����دى 
الطائرة  ال��ري�����ص��ة  ت��ط��وي��ر  م���دي���ر 
يف دب������ي مم���ث���ل الحت��������اد ال������دويل 
والعربية  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  مب��ن��ط��ق��ت��ن��ا 
للري�صة  ب��ط��ول��ة  ب���اإق���ام���ة  ال��رغ��ب��ة 
الطائرة لل�صيدات على م�صتوى دول 
وارجع  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص 
و�صفه  وال��ذي  الباهر  للنجاح  ذلك 
للري�صة  الن�صر  لبطولة  ب��ال��رائ��ع 
لل�صيدات  الأوىل  ال�صيفية  الطائرة 
والتي اختتمت يف بداية هذا ال�صهر 
بالتعاون  ال��ن�����ص��ر  ن�����ادي  ون��ظ��م��ه��ا 
ال��ري��ا���ص��ي وجلنة  دب��ي  م��ع جمل�ص 
الطائرة يف احتاد المارات  الري�صة 
لكرة الطاولة، و�صهدت م�صاركة 95 
لعبة من بنات الإمارات والوافدات 
على  املقيمة  اجلن�صيات  عديد  م��ن 

اأر�ص الدولة.

مبادرات حمفزة  
امل�صاركة  اإن  ق���ائ���اًل  ج��ع��ف��ر  وت���اب���ع 
املواطنات  ال��الع��ب��ات  م��ن  ال��ك��ب��رية 

والرغبة  ال���واف���دات  م��ن  وال��ع��دي��د 
وامل�صتوى  ال��الع��ب��ات  م��ن  اجلانحة 
�صهدته  ال��������ذي  ال�����ع�����ايل  ال����ف����ن����ي 
بنات  م��ن  وخ��ا���ص��ة  الن�صر  ب��ط��ول��ة 
الن�صر  ن��واع��م  وبالتحديد  ال��دول��ة 
األقاب  م��ع��ظ��م  ع��ل��ى  ب�����ص��ي��ط��رت��ه��ن 
م��ن��اف�����ص��ات ال��ب��ط��ول��ة ي��ب��ع��ث على 
ال����ت����ف����اوؤل مب�����ص��ت��ق��ب��ل ال��ل��ع��ب��ة من 

لنا  حيث الكم والنوع، ومثل حافزاً 
لنطالقتها  اللعبة  عن  كم�صوؤولني 

خارج حدود الإمارات.

رغبة وا�ستعداد
امل�صوؤولني  رغبة  جعفر  يخِف  ومل 
يف �صركة الن�صر لالألعاب اجلماعية 
بنادي الن�صر من احت�صان البطولة 

وتوفري جميع متطلبات النجاح لها 
اإقامتها  يف  ال��رغ��ب��ة  اأب�����دوا  وح��ت��ى 
وهذا   ،2021 ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل 
القلعة  الإخ��وة يف  لي�ص بغريب عن 
ال�صرف يف �صم  ال��زرق��اء وك��ان لهم 
ه����ذه ال��ري��ا���ص��ة ل��ك��وك��ب��ة الأل���ع���اب 
بالقلعة الزرقاء كاأول ناٍد يف الدولة 
فريقا  وي�صكل  الريا�صة  هذه  ي�صم 

للفتيات ي�صار له بالبنان.

انت�سار اللعبة 
اخلليجية  مبنطقتنا  اللعبة  وح��ول 
قال جعفر اإن اللعبة ت�صهد انت�صاراً 
جيداً مبنطقتنا اخلليجية وخا�صة 
ال���ك���وي���ت وال���ب���ح���ري���ن وع���م���ان  يف 
جانب  اإىل  ال�صعودية  وحتى  وقطر 

اأقيمت  اأن  الإم��ارات، واأ�صاف و�صبق 
ال�صقيقة،  ال���دول  ه��ذه  ب��ط��ولت يف 
اخلليجية  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  وم����وؤك����داً 
قاعدة  تو�صيع  يف  �صت�صهم  املقبلة 
لالرتقاء  اإ�صافة  وانت�صارها  اللعبة 
مبنطقتنا  لبناتنا  الفني  بامل�صتوى 

اخلليجية. 
 

ترحيب ن�سراوي 
قال العقيد مروان �صنكل نائر رئي�ص 
الريا�صية  لالألعاب  الن�صر  �صركة 
حتر�ص  ال���زرق���اء  ال��ق��ل��ع��ة  اإدارة  اإن 
على الدوام بتوفري كل �صبل النجاح 
يعزز  وه���ذا  ال���زرق���اء  القلعة  ل��ف��رق 
العدد الأكر من الألعاب الريا�صية 
على  ال��زرق��اء  القلعة  ت�صمها  التي 
م�صتوى فرق البنني والبنات، والتي 
حت��ظ��ى مب��ت��اب��ع��ة دوؤوب�����ة م��ن جلنة 
عبد  الأخ  برئا�صة  بالنادي  الأل��ع��اب 
واإخوانه  الها�صمي  ال�صيد  ال����رزاق 

اأع�صاء ال�صركة. 
واأك��������د رغ���ب���ت���ه���م وامل����واف����ق����ة على 
الأوىل  الن�صخة  وتنظيم  احت�صان 
للري�صة  اخل���ل���ي���ج���ي���ة  ل���ل���ب���ط���ول���ة 

جميع  وت��وف��ري  لل�صيدات  ال��ط��ائ��رة 
املحفل  ل���ه���ذا  ال���ن���ج���اح  م��ت��ط��ل��ب��ات 

اخلليجي والأول من نوعه.

�سكر وقدير
و�صكر  حت�����ي�����ات  م������������روان  ون�����ق�����ل 
ع����ب����دال����رزاق ال��ه��ا���ص��م��ي واإخ����وان����ه 
لالألعاب  ال��ن�����ص��ر  ���ص��رك��ة  اأع�������ص���اء 
اجلماعية بالنادي واأحمد اجلناحي 
الألعاب  ل�صركة  التنفيذي  امل��دي��ر 
دروي�ص  ب���ن  ون�����ص��ري��ن  اجل��م��اع��ي��ة، 
الن�صائي  العن�صر  ن�����ص��اط  دي��ن��ام��و 
عوي�ص  ���ص��ه��اد  وامل����درب����ة  ب��ال��ن�����ص��ر 
اأب���دى جهوداً  ال���ذي  العمل  وف��ري��ق 
الأوىل  ال��ن�����ص��خ��ة  اإجن�����اح  ك��ب��رية يف 
الطائرة،  للري�صة  الن�صر  لبطولة 
الحتاد  ممثل  اإب��راه��ي��م  جعفر  اىل 
الدويل للعبة على مبادرته الهادفة 

ار�ص  على  البطولة  ه��ذه  بتنظيم 
الن�صر هذا  الم���ارات وبنادي  دول��ة 
وامللقب  الكبري  ال��ري��ا���ص��ي  ال�����ص��رح 

بعميد الأندية الإماراتية. 

م�سرية حافة 
اإب���راه���ي���م بخرات  ج��ع��ف��ر  ي��ت��م��ت��ع 
بداأها  والتي  الريا�صة  بهذه  وا�صعة 
وممثاًل  لع��ب��اً  البحرين  مملكة  يف 
ملنتخبها وبطاًل للعبة على م�صتوى 
امل�صتوى  ع���ل���ى  وب����ط����اًل  م���وط���ن���ه 
اخل��ل��ي��ج��ي وال���ع���رب���ي اع���ت���ب���اراً من 
تون�ص و2010 يف  2007 يف  عام 
البحرين  ببطولة  وف����وزه  ال��ع��راق 
 ،2013 و   2009 عامي  الدولية 
لينتقل بعدها للعمل الإداري كاأمني 
والعربي  البحريني  ل��الحت��اد  ع���ام 

وموظفاً يف الحتاد الدويل للعبة. 

•• اأبوظبي- وام: 

الرابعة  اجل��ول��ة  مناف�صات  تنطلق 
م����ن ك����اأ�����ص ن���ائ���ب رئ���ي�������ص ال���دول���ة 
املقبل  اجل��م��ع��ة  ي���وم  للجوجيت�صو 
مبدينة  اأرينا  جوجيت�صو  �صالة  يف 
زاي���د ال��ري��ا���ص��ي��ة، مب�����ص��ارك��ة نخبة 
املنت�صبني  اجلوجيت�صو  لعبي  من 
الدولة.  واأك���ادمي���ي���ات  اأن���دي���ة  اإىل 
نهايتها  البطولة من  اق��رتاب  ومع 
مرحلة  م���ن���اف�������ص���ات���ه���ا  ودخ�����������ول 
اجلولة  ه�����ذه  ���ص��ت�����ص��ه��د  احل�������ص���م، 
ك��ث��ريا م���ن امل���واج���ه���ات وال���ن���زالت 
ع��دد من  احلما�صية يف ظل حر�ص 
وال�صعود  امل��ن��اف�����ص��ة  ع��ل��ى  الأن���دي���ة 
مدى  وع��ل��ى  ال��ت��ت��وي��ج.  من�صة  اإىل 
جنحت  املا�صية  ال��ث��الث  اجل���ولت 
اأن��دي��ة ال��ع��ني وال��وح��دة وب��ن��ي يا�ص 
وال�����ص��ارق��ة ل��ري��ا���ص��ات ال���دف���اع عن 
وتقدمي  تفوقها  اإث��ب��ات  يف  النف�ص 
و�صت�صعى  الب�صاط،  على  مميز  اأداء 
القوي  الأداء  م��وا���ص��ل��ة  اإىل  ب��ق��وة 
الرابعة،  اجل��ول��ة  مناف�صات  خ��الل 
للفوز  حظوظها  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 

النا�صئني  ف���ئ���ات  ���ص��م��ن  ب��ال��ل��ق��ب 
�صعادة  وق����ال  وال���ك���ب���ار.  وال�����ص��ب��اب 
ال���ب���ط���ران ع�صو  ي��و���ص��ف ع���ب���داهلل 
الإم���������ارات  احت������اد  اإدارة  جم��ل�����ص 
رئي�ص  نائب  كاأ�ص  اإن  للجوجيت�صو 
ال���دول���ة ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و ي��ع��ك�����ص ما 
الإم���ارات من م�صتوى  اإليه  و�صلت 

الالعبني  اأداء  يف  وتطور  تنظيمي 
امل�صاركني، وبروز جمموعة جديدة 
ن��ب��ن��ي عليها  ال���ت���ي  امل����واه����ب  م����ن 
الآم�������ال م�����ص��ت��ق��ب��ال. واأ�����ص����اف اأن 
البطولة  ل��ه��ذه  امل��ا���ص��ي��ة  اجل����ولت 
بالندية  ح���اف���ل���ة  ك���ان���ت  ال���غ���ال���ي���ة 
واأن  الأداء،  وارتفاع ج��ودة  والإث���ارة 

�صوء  على  متوقعة  املكت�صبات  تلك 
جنبا  الأندية  تبذلها  التي  اجلهود 
لالرتقاء  الحت�����اد  م���ع  ج��ن��ب  اإىل 
وتطوير  اجل��وج��ي��ت�����ص��و،  ب��ري��ا���ص��ة 
ليكونوا  الالعبني  قدرات ومهارات 
قادرين على املناف�صة عامليا، م�صريا 
اإىل اأن الإمارات اأثبتت قدرتها على 

ت�صدير النجوم اإىل العامل وهو ما 
يعزز م�صاعر الفخر لدى م�صوؤويل 
الحتاد. وتقام اجلولة الرابعة و�صط 
اإجراءات وقائية واحرتازية �صارمة 
املعتمد،  الطبي  للروتوكول  وفقا 
انطالقا من احلر�ص على مواكبة 
توجيهات القيادة الر�صيدة يف و�صع 

املجتمع يف مقدمة  �صالمة و�صحة 
ال��وط��ن��ي��ة. م��ن جانبه  الأول����وي����ات 
قال الالعب حمدان احلو�صني من 
نادي الظفرة والذي يناف�ص يف فئة 
النا�صئني وزن 46 كجم اإن امل�صاركة 
هدف  الدولة  رئي�ص  نائب  كاأ�ص  يف 
امل���ق���ب���ل���ني على  ل���الع���ب���ني  وح����ل����م 

اجلوجيت�صو  ري���ا����ص���ة  مم���ار����ص���ة 
واح���رتاف���ه���ا، م��وج��ه��ا ال�����ص��ك��ر اإىل 
الحتاد الذي يوفر البيئة املنا�صبة 
الالعبني،  ق��درات  وتطوير  لتنمية 
اأن���ه ي��ت��واج��د م��ع فريقه  لف��ت��ا اإىل 
مبكانة  يليق  اأداء  لتقدمي  الظفرة 
النهاية.  ح��ت��ى  وامل��ن��اف�����ص��ة  ال���ن���ادي 

ال�صحي لعب  ق���ال حم��م��د  ب����دوره 
نادي بني يا�ص والذي انتقل حديثا 
 46 للمناف�صة يف فئة ال�صباب وزن 
كجم اإن هذه البطولة تعتر نقطة 
يحلم  التي  امل�صرية  نحو  النطالق 
اأهدافه  اأن  م��و���ص��ح��ا  ب��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا، 
بتحقيق  ت���ب���داأ  وم��ت��ن��وع��ة  ع���دي���دة 
ثم  البطولة،  ه��ذه  يف  مميز  اإجن���از 
العمل بجد لالن�صمام اإىل املنتخب 
الوطني ومتثليه يف اأكر البطولت 
ال��ع��امل��ي��ة. وك�����ص��ف احت����اد الإم�����ارات 
اع���ت���م���اد نظام  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و ع���ن 
ل��الع��ب��ني �صمن  ف�����ردي  ت�����ص��ن��ي��ف 
الفئات العمرية الثالث /النا�صئني 
يح�صد  حيث  وال��ك��ب��ار/،  وال�صباب 
يدخلون  م����رة  ك���ل  يف  ال���الع���ب���ون 
لأنديتهم،  ال��ن��ق��اط  الب�صاط  فيها 
اأي�صا.  الفردي  ت�صنيفهم  وحت�صني 
ويف ختام مو�صم اجلوجيت�صو، �صيتم 
حتديد اأ�صحاب الت�صنيف الأف�صل 
يف جميع الفئات وتكرميهم بال�صكل 
الذي يحتفي باإجنازاتهم ومينحهم 
ما ي�صتحقون من تقدير بعد مو�صم 

طويل حافل بالتحديات.

•• دبي-وام:

اأك��د في�صل احل��م��ادي اأم��ني ال�صر ال��ع��ام لحت��اد الإم����ارات لرفع الأث��ق��ال اأن 
هناك الكثري من الأولويات حاليا على مائدة جمل�ص اإدارة الحتاد، والإعداد 
اإ�صافة اإىل تقييم  لأجندة م�صابقات املو�صم املقبل حمليا ودوليا على راأ�صها، 
عليها،  للبناء  اأوزبك�صتان  يف  لل�صباب  ال��ع��امل  بطولة  يف  امل�صاركة  مكت�صبات 
باململكة  املقبل  اأكتوبر  يف  للنا�صئني  ال��ع��امل  بطولة  يف  للم�صاركة  والإع����داد 
يف  مهم  مبن�صب  للفوز  الرت�صح  ملف  بحث  عن  ف�صال  ال�صعودية،  العربية 

الحتاد الآ�صيوي.
وقال احلمادي :" من املكت�صبات التي حتققت من امل�صاركة يف بطولة العامل 
خالل  مدين  مي  والرباعة  القا�صمي،  منت�صر  حممد  بالرباع  اأوزبك�صتان  يف 
الفرتة من 20 اإىل 30 مايو 2021، اأن مي املدين حققت اأرقاما �صخ�صية 
دعوة،  بطاقة  وتلقينا  طوكيو  اأوملبياد  يف  للم�صاركة  م�صتعدة  جتعلها  جديدة 
وكذلك حقق الالعب اأرقاما �صخ�صية جيدة، اإ�صافة اإىل اكت�صابهما للخرة 

الدولية املطلوبة بعد فرتة طويلة من توقف الأن�صطة الدولية".
وعن بطولة العامل للنا�صئني حتت 17 �صنة يف جدة املقرر لها اأكتوبر املقبل 

الالعبني لكت�صاب اخلرة  بعدد من  فيها  امل�صاركة  على  :" نحر�ص  قال   ..
وحتقيق الأرقام ال�صخ�صية، والتواجد يف هذا املحفل املهم، وامل�صاعدة يف اإجناح 
احلدث الذي �صيقام على اأر�ص اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة، و�صن�صع 

كل اإمكاناتنا وخراتنا حتت ت�صرف الأ�صقاء لتحقيق النجاح املطلوب".
الإم����ارات من  وم��وق��ف  الآ���ص��ي��وي  ل��الحت��اد  التنفيذي  املكتب  انتخابات  وع��ن 
اأن جت��رى النتخابات  امل��ق��رر  " ك��ان م��ن   : اأو���ص��ح احل��م��ادي   .. الرت�صح لها 
يف  التنفيذي  للمكتب  ع�صوا  وبو�صفي  اجل��اري،  العام  من  الأول  الن�صف  يف 
اأوملبياد  تاأجيل  وب�صبب  نف�صه،  للمن�صب  �صاأتر�صح  كنت  الآ���ص��ي��وي  الحت���اد 

تاأجيل  مت  ك��ورون��ا،  جائحة  خلفية  على   2021 اإىل   2020 م��ن  طوكيو 
انتخابات الحتادين الدويل والآ�صيوي وبناء عليه �صتجرى انتخابات الحتاد 
اأكتوبر، والحتاد الآ�صيوي يف دي�صمر و�صاأتر�صح لع�صوية املكتب  الدويل يف 

التنفيذي".
وحول ت�صورات املو�صم املقبل واأجندة م�صابقاته.. قال احلمادي:" مو�صم رفع 
يف  املحلية  للم�صابقات  ت�صورات  ولدينا  العام،  م��دار  على  يتوقف  ل  الأثقال 
املو�صم املقبل ومن املرجح اأن ينطلق يف �صهر �صبتمر املقبل ب�" بطولة يف راأ�ص 

اخليمة" التي رمبا نطلق عليها كاأ�ص الحتاد، وبعده �صتتواىل البطولت".

دبي ت�ست�سيف »بطولة مو�ي تاي 6 �لدولية للمحرتفني« �جلمعة �ملقبلة

�لإمار�ت ت�سارك يف مونديال �لنا�سئني لرفع �لأثقال بال�سعودية �أكتوبر �ملقبل

اأبوظبي ت�ست�سيف اجلولة الرابعة من كاأ�س نائب رئي�س الدولة للجوجيت�سو اجلمعة

�لبطر�ن: �لبطولة تدخل مرحلة �حل�سم و��ستعال �ملناف�سة للتتويج باللقب

عقب النجاح الكبري لبطولة الن�سر ل�سيدات الري�سة الطائرة

»جعفر« يرغب بتنظيم بطولة على م�ستوى دول �خلليج و�لن�سر يرحب
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الفجر الريا�ضي

منذ  الأوىل  للمرة  الأول  ال��دور  من  اخل��روج  خيبة  لتجنب  اإ�صبانيا  ت�صعى 
2004 حني تتواجه اليوم الأربعاء مع �صلوفاكيا يف اإ�صبيلية �صمن اجلولة 

الثالثة الأخرية من مناف�صات املجموعة اخلام�صة لكاأ�ص اأوروبا.
ويدخل فريق املدرب لوي�ص اأنريكي الذي قرر الرهان على ال�صباب يف مهمة 
الأربعاء  لقاء  بناء املنتخب اخلارج من ثمن نهائي مونديال رو�صيا 2018، 
البطولة  يف  م�����ص��واره  ي��وا���ص��ل  لكي  ال��ف��وز  اىل  بحاجة  وه��و  �صلوفاكيا  م��ع 
)�صفر- ال�صويد  �صد  الأوليني  مباراتيه  يف  بالتعادل  اكتفائه  بعد  القارية 

�صفر( وبولندا )1-1(.
�صريخيو  با�صتبعاد  ق���راره  نتيجة  هائل  �صغط  حت��ت  نف�صه  اأنريكي  ويجد 
ع�صرة  ال�صاد�صة  بن�صختها  املقامة  القارية  النهائيات  ت�صكيلة  عن  رام��و���ص 
"ل روخا" يف  اأظهر  اإذ  ال�صتني لنطالقها،  بالذكرى  دول��ة احتفاًل   11 يف 

مباراتيه الأوليني اإنه يفتقد اىل قائد يف اأر�ص امللعب.
اأوروبا  كاأ�ص  بثالثية  ت��وج  حني  التاريخ  دخ��ل  ال��ذي  املنتخب  باإمكان  وك��ان 
اأف�صل  و�صع  يكون يف  اأن   ،2012 اأوروبا  -2010كاأ�ص  -2008مونديال 
لتاأهله اىل ثمن النهائي لو جنح جريار مورينو يف  اأن يكون �صامناً  وحتى 

ترجمة ركلة جزاء �صد بولندا حني كان النتيجة 1-1.
ويدرك ظهري ت�صل�صي الإنكليزي �صيزار اأ�صبيليكويتا الذي اكتفى مب�صاهدة 
يف  ودوره  خرته  رغ��م  الأول��ي��ني  املباراتني  يف  ال��ب��دلء  مقاعد  من  املنتخب 
تتويج فريقه اللندين بلقب دوري اأبطال اأوروبا هذا املو�صم، �صعوبة املهمة 

التي يواجهها اأنريكي بوجود ال�صبان.
اأوروب��ا وكاأ�ص العامل، لكن  "هذا البلد فاز بكاأ�ص  اأ�صبيليكويتا الإثنني  وقال 
يف هذا الفريق احلايل هناك الكثري من ال�صبان. هناك قادة عدة يف فريقنا 

ونعلم كيف �صنت�صرف واجلميع �صيقدم كل �صيء الأربعاء".
القائد �صريجيو  بعودة  "ل روخا" الأربعاء على دعم موؤثر جداً  و�صيح�صل 
بو�صكيت�ص الذي التحق بالفريق اجلمعة بعد تعافيه من الإ�صابة بفريو�ص 

كورونا ما حرمه من امل�صاركة يف املباراتني الأوليني.
"اإنه لعب مهم للغاية  اأ�صبيليكويتا على عودة لعب بر�صلونة قائاًل  وعلق 
بف�صل خرته داخل وخارج امللعب. اإنه قائد رائع ونعلم حجم ال�صيطرة التي 

ميكن اأن يقدمها يف و�صط امللعب. نحن �صعداء جداً بعودته".
الثاين يف  لقبه  ت�صل�صي نحو  ال�صتلهام من حملة  اإ�صبانيا  باإمكان  اأن  وراأى 
فرانك  مدربه  با�صتبدال  اللندين  ال��ن��ادي  ق��ام  بعدما  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري 
لمبارد قبل انت�صاف املو�صم بالأملاين توما�ص توخل، ما غري وجهة الفريق 
وقاده يف النهاية اىل ا�صقاط بطل الدوري املمتاز مان�ص�صرت �صيتي يف نهائي 

البطولة القارية الأم.
املت�صدرة  ال�صويد  بنقطتني خلف  ثالثة  الأربعاء وهي  لقاء  اإ�صبانيا  وتدخل 
اأربعة  اأف�صل  ك��اأح��د  تلعب  اأن  دون  م��ن  الإث��ن��ني  تاأهلها  ت�صمنت  التي   )4(
حتتل  فيما   ،)3( و�صلوفاكيا  تقدير،  اأق��ل  على  الثالث  املركز  يف  منتخبات 

بولندا املركز الأخري بنقطة.
وراأى اأ�صبيليكويتا تعليقاً على الكتفاء بنقطتني من املباراتني الأوليني، اأن 
تبداأ بها، بل كيف تنهي الأمور. لقد اخترت  التي  الطريقة  لي�ص  "الأهم 
هذا الأمر يف العام احلايل خالل دوري الأبطال. قبل كانون الثاين/يناير 

مل نكن جيدين، لكن بعد ذلك قمنا بعمل جيد جداً".
بتنا  اننا  اع��ت��ق��دوا  امل��ا���ص��ي،  املو�صم  ح�صاباته  م��ن  اجلميع  "اأخرجنا  وت��اب��ع 
خارج دوري الأبطال، وخارج ال�صباق على املراكز الأربعة الأوىل )يف الدوري 

املمتاز(. النا�ص ا�صتبعدونا لكن ل يجب اأن ت�صت�صلم اأبداً".
ت�صل�صي  بظهري  اأنريكي  يزج  قد  الأرب��ع��اء،  امل�صريية  املباراة  لأهمية  ونظراً 
اأ�صا�صياً على غرار تياغو األكانتارا وميكيل اأويار�صابال، لين�صموا اىل العائد 

بو�صكيت�ص ما �صيحقق التوازن بني عاملي اخلرة وال�صباب.
ومع اأربع نقاط من تعادل �صلبي مع اإ�صبانيا وفوز على �صلوفاكيا بركلة جزاء 
للمرة  النهائي  ثمن  اىل  تاأهلها  ال�صويد  �صمنت  فور�صرغ،  لإميل  متاأخرة 
نتائج  اىل  ا�صتناداً  وذل��ك  النهائي،  رب��ع  بلغت  عندما   2004 منذ  الأوىل 

مباريات املجموعات الأخرى.
لها  تبت�صم  مل  بطولة  يف  ب��ال�����ص��دارة  التم�صك  اىل  ال�صويد  ت�صعى  والآن، 

تاريخياً، اإذ عجزت عن حتقيق اأي فوز يف الأدوار الق�صائية.
�صيكرر  فريقهم  ان  ال�صويديون  اعتقد  احلالية،   16 الن�صخة  بداية  قبل 
امل�����ص��وار ال�����ص��يء ن��ف�����ص��ه، ب��ع��د ا���ص��اب��ة ال��ن��ج��م ال��ع��ائ��د ع��ن اع��ت��زال��ه زلت���ان 
ال�����ص��وي��د ���ص��م��دت وق��ات��ل��ت بف�صل دف��اع��ه��ا ال�صلب  ل��ك��ن  اإب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����ص. 

وت�صامن لعبيها.
منذ خ�صارتهم اأمام فرن�صا 2-4 يف دوري الأمم الأوروبية يف ت�صرين الثاين/
نوفمر املا�صي، مل يتلق زمالء املدافع فيكتور ليندلوف �صوى هدف وحيد 
اأف�صل خالل هذه  يف �صبع مباريات، ووحدها اإيطاليا حققت �صجاًل دفاعياً 

الفرتة.
واأظهر ال�صويديون قدراتهم الدفاعية يف املباراة الأوىل حني تفّتتت الهجمات 

الإ�صبانية يف اإ�صبيلية اأمام �صالبة الدفاع الأ�صفر.
"نحن مرنون يف  اأ�صلوب فريقه الدفاعي  اأندر�صون عن  امل��درب ياين  وداف��ع 

طريقة لعبنا. ميكننا التاأقلم مع �صكل املباراة".

األك�صندر  �صلوفاكيا، عندما حاول اجلناح  الثاين �صد  ال�صوط  تاأّكد ذلك يف 
ا�صحاق ترجمة موهبته، فيما متّيز فور�صرغ هجوميا.

قال ا�صحاق عن زميله الرقم 10 املحرتف مع ليبزيغ الأملاين "هو لعب 
مبدع".

�صد  افتتاحية  خ�صارة  بعد  متعرجة،  نهائيات  بولندا  تخو�ص  جهتها،  من 
�صلوفاكيا )1-2( ثم تعادل �صعب مع اإ�صبانيا )1-1(.

قال املدافع كميل غليك "املهمة �صعبة، لكن مل نفقد الأمل. بطولتنا بداأت 
للتو".

ومبقدور الفريق الأحمر والأبي�ص اأن يبلغ ثمن النهائي، على غرار 2016 
عندما تابع حتى ربع النهائي، لكن عليه الفوز الأربعاء على ال�صويد لتحقيق 

هذا الأمر.
اإ�صبانيا م�صجال هدفه  اأمام  عّلق الهداف روبرت ليفاندوف�صكي الذي عادل 
ال�صويد. لقد منحتنا  "لن نكون مر�صحني �صد  البطولة احلالية  الأول يف 

مباراة اإ�صبانيا الكثري".
املنا�صبات  يف  جناعته  لقلة  الأمل����اين  ميونيخ  ب��اي��رن  ه���داف  انتقد  ول��ط��امل��ا 

الكرى.
عرفت الت�صكيلة ا�صطرابات يف الأ�صهر الأخرية، مع تعيني الرتغايل باولو 
�صوزا مدربا يف كانون الثاين/يناير، ثم غياب املهاجمني كري�صتوف بيونتيك 

واأركاديو�ص ميليك.
واحتاج املدرب اجلديد اإىل الوقت للتاأقلم، اإذ قام عدة مرات بتغيري اأ�صلوبه 
يف  كريكوفياك  غريغور  و�صطه  لع��ب  ط��رد  كثريا  ي�صاعده  ومل  ولعبيه. 

املباراة الأوىل.

والرتغايل  بنزمية  ك��رمي  الفرن�صي  املهاجمني  لقاء  يتجّدد 
الأربعاء يف اجلولة  بلديهما  رونالدو مع منتخب  كري�صتيانو 
الثالثة من مناف�صات املجموعة ال�صاد�صة من كاأ�ص اأوروبا لكرة 
ت�صعة  ال��ذك��ري��ات اجلميلة لالعبني خ��الل  وق��ع  ال��ق��دم، على 

اأعوام اأم�صياها معاً بقمي�ص ريال مدريد ال�صباين.
اآر7" وبنزمية يف خليط من الإيثار والحرتام  "�صي  ين�صهر 

املتبادل وهو�ص ت�صجيل الأهداف.
و�صال معاً اإىل "البيت الأبي�ص" يف عام 2009، حيث ترعرع 
املهاجم الفرن�صي يف ظل الفائز بالكرة الذهبية خم�ص مرات، 
�صباق  يف  الأّول  وامل�صاهم  احلا�صمة  الكرات  مم��رر  دور  ليلعب 

"الدون" اإىل حتطيم الأرقام القيا�صية والفوز بالألقاب.
كتب موؤخراً مدرب ريال ال�صابق بني عامي 2010 و2013 
"ذي  �صحيفة  يف  ُن�صر  مقال  يف  مورينيو،  جوزيه  الرتغايل 
لكرمي  تقدميه  بامكاننا  مديح  "اأف�صل  الريطانية  �صن" 
اأن ك��ري�����ص��ت��ي��ان��و رون���ال���دو ك���ان ي��ح��ب��ه يف ريال  ب��ن��زمي��ة، ه���و 

مدريد".
اآخر،  "كي يحب رونالدو مهاجماً  "�صبي�صل وان":  ال�  واأ�صاف 
اأجله، وه��و يفعل الكثري لكل  ق��ام بالكثري من  اأن��ه  ه��ذا يعني 
الوحيد   9 الرقم  املهاجم  مهاجم يحيط به. كرمي، هو رمبا 

الذي اأعرفه ولي�ص اأنانياً يف لعبه".
معظم  يف  الأ�����ص����واء  ���ُص��ل��ط��ت  وق����ت  ويف 

يقف  مل  اآر7"،  "�صي  على  الأح��ي��ان 
زم���ي���ل���ه يف ال���ه���ج���وم ب���ن���زمي���ة يف 

الت�صريح  ي�����ص��ري  ك��م��ا  ال���ظ���ل، 
ال��ذي اأدىل ب��ه رون��ال��دو نف�صه 
الأّول/اأك�����ت�����وب�����ر  ت�����ص��ري��ن  يف 

يف  ريال  خما�صية  بعد   2014
�صجل  حيث  بلباو،  اأتلتيك  مرمى 

ال������رت������غ������ايل ث���الث���ي���ة 

والفرن�صي ثنائية.
اأف�صل  اأح��د  ه��و  لبنزمية،  �صعيد  "اأنا  الرتغايل  النجم  ق��ال 
ال��ع��امل. تدخل الن��ت��ق��ادات التي  "ليغا" ويف  ال���  ال��ه��داف��ني يف 
اأن  علينا  ويجب  حمرتف  لالعب  اليومية  امل�صرية  يف  تطاله 
نتعاىل عن هذه الأ�صياء. هو يف حال جيدة، هو لعب فريق".

توالت  بعدما  بنزمية  زميله  عن  جديدة  م��رة  رون��ال��دو  داف��ع 
يحميه  اأن   2018 ���ص��ب��اط/ف��راي��ر  يف  ق��رر  حيث  �صقطاته، 
وي�صعه حتت جناحيه اأمام ديبورتيفو األفي�ص يف مباراة الفوز 
ت�صجيع  اجلماهري  م��ن  الطلب  ع��ر  ب��داي��ة  نظيفة،  برباعية 
من  حا�صمة  متريرة  اإث��ر  باأ�صبعه  اإليه  اأ�صار  بعدما  الفرن�صي 
الخري، ثم بعدما قرر عدم ت�صديد ركلة جزاء برغم اإمكانية 
الثقة  اإع���ادة  اأج��ل  من  لبنزمية  وتركها  "هاتريك"،  حتقيقه 

املفقودة للفرن�صي بعد �صيام عن التهديف لعدة مباريات.
اإىل   2018 رون��ال��دو يف �صيف  ال�صديقان مع رحيل  اف��رتق 
ب��ن��زمي��ة اإىل مهاجم  ي��وف��ن��ت��و���ص الإي���ط���ايل، وم����ذاك حت����ّول 
ولي�ص فقط جم��رد ممرر  م��دري��دي،  ه���داف  واأف�����ص��ل  حا�صم 

للكرات.
وهذه  الثنائي  هذا  ت�صكيل  اإع��ادة  اإمكانية  بنزمية  ي�صتبعد  ل 
ال�صراكة الفرن�صية-الرتغالية يف امل�صتقبل، وقال بهذا ال�صاأن 

اآذار/مار�ص  يف  �صحايف  م��وؤمت��ر  يف  ���ص��وؤال  على  رداً 
كان  اإذا  م��ا  اأع���رف  ل  "كري�صتيانو،  امل��ا���ص��ي 

�صعيداً اأم ل يف يويف. اللعب معه جمدداً؟ 
ب�صكل  رونالدو  ت�صرف  لطاملا  بالطبّع 

جيد معي".
ومل ي��خ��ِف ب��ن��زمي��ة، ق��ب��ل اأي�����ام من 
م�صتقبلية  ���ص��راك��ة  ح���ول  ت�صريحه 

مع رونالدو، واقع انه يتاألق اأكر على 
ال�صعيد ال�صخ�صي من دون عمالق كرة 

القدم اإىل جانبه.

اأريد  م��ا  "كل  "اأيكون":  جملة  اإىل  ب��ه  اأدىل  حديث  يف  وق��ال 
قوله، اأن رحيل رونالدو �صمح يل باأن األعب دورا خمتلفاً. كان 
التاأقلم  وتوجب  العام  يف  هدفاً  )رونالدو( ي�صجل 50 اأو 60 
مع اأ�صلوب لعبه. هو اأحد اأف�صل )الالعبني( يف العامل وكنت 
املنتظرة يف بوداب�صت،  اأم�صية الأربعاء  اإىل جانبه". يف  �صعيداً 
اأّل حت�صل هذه املواجهة بني الفرن�صي املُبعد  كان من املمكن 
ب�صبب  العام  ون�صف  اأع��وام   5 "الديوك" لفرتة  عن �صفوف 
اإج��راءات م�صلكية والذي مل يعرف طريق ال�صباك حتى الآن 
�صاحب  ع��ام��اً،   36 البالغ  والرتغايل  القارية،  البطولة  يف 
ثالثة اأهداف يف "يورو 2020" و�صعته يف �صدارة الهدافني 
 12 اإىل  ر�صيده  رافعاً  �صيك،  باتريك  الت�صيكي  مع  مت�صاوياً 

هدفاً يف النهائيات، وهو رقم قيا�صي.
وكان رونالدو عّر يف املقطع الدعائي للفيلم الوثائقي "ال� كيه 
بنزمية" يف ت�صرين الثاين/نوفمر 2017، عن احباطه لأن 
جزًءا من منتخب فرن�صا خالل كاأ�ص اأوروبا  يكن  مل  "كرمي 
العامل  ك��اأ���ص  اإىل  ال��ذه��اب  م��ن  يتمكن  اأن  اأمت��ن��ى   .)2016(
)2018(. اإنها اأمنيتي لأنه لعب رائع واأحب روؤية الالعبني 
مل  رون��ال��دو،  رغبات  وبخالف  الكبرية".  امل�صابقات  يف  الكبار 
يكن بنزمية �صمن الت�صكيلة "الزرق" املتوجة عاملياً يف رو�صيا 
الوقت  تعوي�ص  يريد   "2020 "يورو  يف  لكنه   ،2018

املهدور.
يحلم "�صي اآر7" ال�صاعي لتحطيم الرقم القيا�صي 
الإيراين  با�صم  امل�صجل  الدولية  الأه���داف  لعدد 
بالت�صجيل   ،)109 مقابل   107( دائ��ي  علي 
مباريات   6 ب��ع��د  �صديقه  منتخب  م��رم��ى  يف 
"الديوك" ..  �صد  التهديف  عن  خاللها  �صام 
هدف  �صاحب  بنزمية  ل�صالح  متيل  ف��الأرق��ام 
يتيم اأمام "�صيلي�صاو" رونالدو يف ت�صرين 
والفوز   2014 اأكتوبر  الّول 
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البطل  ي�صتعد  والت�صعني من عمره،  اأنه يف احلادية  رغم 
ال��ب��ول��ن��دي ال�����ص��اب��ق ���ص��وب��ي�����ص��الف زا����ص���ادا خل��و���ص رايل 
بطولة  من  ال�صاد�صة  اجلولة  ي�صكل  ال��ذي  كينيا  �صافاري 
العامل للراليات، يف مغامرة مميزة ملن يعتر باأن "احلياة 

تبداأ يف الت�صعني من العمر".
1952 يف طريقه  ال��رايل الأول له عام  �صارك زا�صادا يف 
لكن  للراليات يف ثالث منا�صبات،  اأوروب��ا  لإح��راز بطولة 
األقاب  اأي  ي��ت��ج��اوز  اخلمي�ص  م��ن  اع��ت��ب��اراً  ب��ه  �صيقوم  م��ا 
النور  اأب�صر  ل�صخ�ص  هائاًل  حتدياً  ي�صكل  بل  وانت�صارات 

قبل قرابة قرن من الزمن.
رايل  ع�صية  بر�ص  فران�ص  وكالة  مع  هاتفية  مقابلة  ويف 
الأوىل  للمرة  العامل  بطولة  لروزنامة  يعود  ال��ذي  كينيا 
"احلياة تبداأ  منذ 2003، كان "العجوز" زا�صادا وا�صحاً 
يف الت�صعني من العمر و�صاأغتنم الفر�صة!" قبل اأن يطلق 

�صحكة مفعمة باحلياة.
وتابع "اأريد اأن اأرى كيف تبدو الأمور يف اأيامنا هذه لأن 

الو�صع تغرّي بع�ص ال�صيء مقارنة براليات املا�صي".
وح����ّدد ال��ب��ول��ن��دي اأه���داف���ه م��ن امل�����ص��ارك��ة ال��ك��ي��ن��ي��ة وهي 
مع  �صيتناف�ص  حيث  الأربعة  نهاية" الأيام  اىل  "الو�صول 
�صائقني اأ�صغر منه بقرابة �صبعني عاماً، على راأ�صهم بطل 
�صيبا�صتيان  الفرن�صي  احل��ايل  الرتتيب  ومت�صدر  العامل 
اأ�صل خم�ص  اأوجييه )تويوتا(، الفائز بثالثة جولت من 

اأقيمت حتى الآن.
و�صيخو�ص زا�صادا الرايل الكيني خلف مقود �صيارة فورد 
البطولة  الثالثة يف  الفئة  3"، وهي  �صي  "اآر  فئة  فيي�صتا 
مت  ح�صان   250 ب��ق��وة   ،"2 �صي  و"اآر   "1 �صي  "اآر  بعد 

حت�صريها من قبل فريق "اأم-�صبورت" البولندي.
ويف م�صرية امتدت لقرابة �صبعة عقود، �صارك البولندي يف 

منها.  150 من  باأكر  وفاز  حدثاً   250
توج بلقب بطولة اأوروبا اأعوام 1966 و1967 و1971، 

وحل ثانياً يف ثالث منا�صبات اأي�صاً.
ولأع����وام ع���دة، ك��ان ال�صائق ال��وح��ي��د م��ن اجل��ان��ب الآخر 
ل��ل�����ص��ت��ار احل���دي���دي ال����ذي ي��ت�����ص��اب��ق م���ع ال���ف���رق الغربية 

ب�صيارات مثل بور�صه ومر�صيد�ص وبي اإم دبليو.
كان زا�صادا خلف مقود �صيارة بي اأم دبليو حني حقق فوزه 
يف  خطيبته  وب��ج��ان��ب��ه   1952 ع���ام  ك���راك���وف  يف  الأول 

حينها كمالح.
وحتدث عن ذلك الفوز، قائاًل "و�صط ده�صة اجلميع، فزنا 
يف  تزوجنا  "لقد  كا�صفاً  اجلدد"،  الوافدين  كنا  اأننا  رغم 

كانون الأول/دي�صمر من ذلك العام".
رالياً   50 ب��ح��وايل  للفوز  ذل��ك  بعد  طريقه  زا���ص��ادا  �صق 
م�صاركته  ب�صحبتها  خا�ص  وه��و  كمالح،  اإيفا  زوجته  مع 
1997 على منت  ع��ام  كينيا  ���ص��اف��اري  رايل  الأخ���رية يف 
ميت�صوبي�صي لن�صر حيث "كان امل�صار �صعباً للغاية... اأثناء 
الثالثة،  املرحلة  يف  احل�صى  طرقات  على  �صعودي  م�صار 

�صمعت فجاأة زوجتي ت�صرخ: "حبي، يجب ال�صمود!".
وك�صف "اعتقدت اأنها كانت تتحدث معي لأننا كنا متعبني 

حقاً، لكن كال، كانت تتحدث اىل ال�صيارة!".
الطرقات  اىل  عودته  يف  ب�صحبته  تكون  لن  زوجته  لكن 

الكينية، بل �صيتوىل املهمة توما�ص بوري�صالف�صكي.
بعد �صقوط ال�صيوعية يف عام 1989، اأ�صبح زا�صادا رجل 
اأعمال ميثل �صركات �صيارات مثل مر�صيد�ص وفولك�صفاغن 

يف بولندا.
�صركته  اإدارة  على  الإ���ص��راف  جمل�ص  يف  ع�صواً  ي��زال  ول 
وال��ت��ي ت��ق��وم ب��ك��ل ���ص��يء م��ن ب��ي��ع ال�����ص��ي��ارات اىل تطوير 

العقارات واإنتاج املالب�ص الريا�صية.
ك��م��ا ق���ام ب��ت��األ��ي��ف ال��ع��دي��د م��ن ال��ك��ت��ب وال��ك��ت��ي��ب��ات الفنية 
اخلا�صة بالقيادة، واحتل املرتبة الأوىل على قائمة جملة 

بولندا. يف  ال�صخ�صيات  "فورب�ص" لأغنى 
وبعدما ابتعد بع�ص ال�صيء عن القيادة، انتقل اىل الإبحار 
ثم  م��اي��ورك��ا-ك��اب��ري��را،  دي  ب��امل��ا  ب�صباق   2001 يف  وف���از 
وجزيرة  اأوروب���ا  ب��ني   2005 ع��ام  الأطل�صي  ع��ر  ب�صباق 

�صانت لو�صيا يف البحر الكاريبي.
اأقر البطل  وبينما ي�صتعد للعودة اىل رايل كينيا جمدداً، 
ال�صابق اإن "كل �صيء قد تغري" مقارنة مب�صاركته الأخرية، 

با�صتثناء امل�صار ودرجات احلرارة يف اإفريقيا.

�إ�سبانيا لتجنب �خلروج من دور �ملجموعات بكاأ�ض �أوروبا  

�صهر  قبل  الإ�صبانية  اجلن�صية  على  ح�صل  ال���ذي  لب���ورت  اأمي��ري��ك  يحمل 
األ��وان منتخب "ل روخا"،  من انطالق كاأ�ص اأوروب��ا لكرة القدم للدفاع عن 
م�صوؤولية كبرية تتمثل ب�صّد الثغرة التي تركها غياب اأ�صطورة ريال مدريد 

ومنتخب اإ�صبانيا �صريخيو رامو�ص.
حتى الآن، جنح مدافع مان�ص�صرت �صيتي الإنكليزي �صاحب اجلذور البا�صكية 
والذي يحمل اجلن�صية الفرن�صية اأي�صا، يف المتحان، ففي باكورة مبارياته 
مع اإ�صبانيا ا�صتعدادا للبطولة القارية، جنح يف �صل حركة النجم الرتغايل 
املنتخب  حافظ  ثم  ال�صلبي.  بالتعادل  فريقه  ليخرج  رون��ال��دو  كري�صتيانو 
ال�صويد  �صد  الفتتاحية  م��ب��ارات��ه  يف  اأي�صا  �صباكه  نظافة  على  ال���ص��ب��اين 

)�صفر-�صفر(.
ليفاندو�صكي يف  البولندي روبرت  الهداف  الثانية، فقد جنح  املباراة  اأما يف 
التفّوق عليه لي�صّجل هدف التعادل 1-1 ملنتخب بالده، لكن العادة اأظهرت 
بان الأخري دفعه قليال ليتمكن من ت�صديد كرة راأ�صية داخل �صباك احلار�ص 
اأوناي �صيمون. ولدى �صوؤاله عما اذا كان ي�صعر مب�صوؤولية خلالفة رامو�ص يف 

مركز قلب دفاع املنتخب ال�صباين اأجاب لبورت "حاولت ال�صحف اأن تزيد 
من ال�صغوطات على كاهلي. لكن اأنا ل اأ�صعر باأي �صغوطات ا�صافية، كل ما 
علي هو القيام بعملي والدفاع عن األوان هذه الدولة على طريقتي واآمل اأن 

نذهب اإىل اأبعد دور ممكن".
لكنه ا�صاد برامو�ص بقوله "ل �صك باأنه مرجع يف عامل كرة القدم، انه قلب 
دفاع راقبته طويال منذ اأن كنت �صابا. اأع�صق �صخ�صيته على اأر�صية امللعب، 
قدرته على النهو�ص بعد ارتكابه الخطاء وعلى حتمل م�صوؤولياته، هذا ما 

او�صله اىل اأعلى املراتب".
األ���وان اتلتيك بلباو ال���ص��ب��اين قبل  ل��ف��رتة طويلة ع��ن  وك���ان لب���ورت داف���ع 
النتقال اإىل �صيتي، وقد تدّرج يف الفئات العمرية ملنتخب فرن�صا ثم ا�صتدعي 

اأكر من مرة اإىل �صفوف الفريق الول يف ال�صنوات الخ��رية كانت الوىل 
اأي  لكنه مل يخ�ص   ،2017 ع��ام  اآذار/م���ار����ص  ث��م يف   ،2016 ع��ام  اأواخ���ر 
دقيقة يف مباراة ر�صمية مع الديوك. ا�صتدعي مرة جديدة يف اآب-اأغ�صط�ص 
عام 2019 لكنه اأ�صيب. مل يتمكن لبورت من اقناع مدرب فرن�صا ديدييه 
دي�صان بقدراته وعندما ات�صل به مدرب اإ�صبانيا لوي�ص انريكي مل يرتدد يف 
اتخاذ قرار الدفاع عن الوان "ل روخا"، فقامت ال�صلطات ال�صبانية بت�صريع 
الوان  عن  يدافع  لكي  املا�صي  ال�صهر  الم��ور  تنجز  اأن  قبل  جتني�صه  عملية 
يرتّدد  مل  ر�صميا،  انريكي  ا�صتدعاه  وعندما  القارية.  البطولة  يف  املنتخب 
تويرت  على  ح�صابه  على  لبويرتا  اىل  لب��ورت  من  ا�صمه  تغيري  يف  امل��داف��ع 
وعلق على ذلك بقوله "اجلميع يدرك و�صعي، انا فخور لأنني ح�صلت على 

ثقة مدرب منتخب ا�صبانيا".
وعن كيفية الت�صال به لتمثيل ا�صبانيا قال لبورت "هاتفني لوي�ص انريكي 
اهتمامي  واراد معرفة مدى  على خدماتي  باحل�صول  بانه مهتم  وق��ال يل 

خلو�ص غمار كاأ�ص اأوروبا".
ح��اول الحتاد  ج��دي��دا، فقد  لي�ص  الإ�صباين  الهتمام  ال��واق��ع،  "يف  وا���ص��اف 
�صمي اإىل �صفوف منتخب حتت 19 عاما، لكن الأمر مل يكن متاحا اأمامي 

لأنني مل اأم�ص عددا كافيا من ال�صنوات لكي اح�صل على اجلن�صية".
مو�صوع  ان��ه  اجل��م��ي��ع.  لري�صي  يكن  مل  ق���راري  احل���ال،  "بطبيعة  واو���ص��ح 
ح�ّصا�ص لكني يف النهاية قمت مبا راأيت باأنه الف�صل بالن�صبة ايل. مل يعتمد 
علي امل�صوؤولون على املنتخب يف فرن�صا اإل جزئيا. لقد انتظرت �صيئا ما على 
مدى وقت طويل من دون اأن يح�صل. لقد تفاجاأوا بقراري لنني مل اتكلم 
باملو�صوع مع احد". واأكد باأنه ح�صل على موافقة عائلته للدفاع عن األوان 
تفهموا  وقد  رغبتي  عن  لهم  واأعربت  عائلتي  اىل  "حتدثت  بقوله  اإ�صبانيا 

موقفي. ما اعطتني اياه ا�صبانيا خالل م�صريتي ل عالقة له مع فرن�صا".

لبورت وم�سوؤولية �سد �لثغرة �لتي تركها �لأ�سطورة ر�مو�ض 

لقاء رونالدو وبنزمية يتجدد على 
وقع �لذكريات �جلميلة

بطل بولندي �سابق يخو�ض 
ر�يل كينيا بعمر �ل�91 



ب�سبب �سورة.. �إيطاليا ت�ستعيد 800 قطعة �أثرية
بعد �صنوات من التحقيق، ا�صتعادت اإيطاليا نحو 800 قطعة اأثرية كانت 
�صدرت اإىل خارج البالد ب�صكل غري قانوين وتقدر قيمتها بنحو 11 مليون 

يورو )13 مليون دولر(، ح�صبما اأفادت ال�صرطة الإيطالية .
الوطني  للدرك  التابع  والآث��ار  الفنية  التحف  ب�صرقة  املعني  الفريق  وقال 
اإيطاليون  2017 بعدما لح��ظ خ��راء  ع��ام  ب��داأت  امل�صكلة  اإن  الإي��ط��ايل، 
اإيطاليا  يف فهر�ص م�صور خا�ص مبعر�ص يقيمه متحف جنيف عن �صعب 
القدمية، �صورة للوحة تذكارية طويلة تعود اإىل جنوب �صرقي اإيطاليا يف 
ع�صور ما قبل الرومان. وتاأكدوا من اأن قطعة من نف�ص اللوحة التذكارية 
مت  باأكملها  القطعة  ف��اإن  ث��م  وم��ن  بوليا،  منطقة  يف  متحف  بها  يحتفظ 
الأثرية  القطع  ت�صدير  الإيطايل  القانون  ويحظر  هناك.  عنها  التنقيب 
الثقافية التي يعر عليها يف الأرا�صي الإيطالية. وقاد التحقيق يف نهاية 
اخلزف  م��ن  ج��رة  بينها  اأخ���رى  اأث��ري��ة  قطعة   781 اكت�صاف  اإىل  الأم���ر 

ومزهريات ولوحات تذكارية ومتاثيل �صغرية.
القرنني  ب��ني  ال��ف��رتة  اإىل  تاريخها  يرجع  القطع  ف��اإن  اخل���راء،  وبح�صب 

ال�صاد�ص والثالث قبل امليالد، ومعظمها نهب من مقابر اأثرية يف بوليا.
اإنها عرت يف الأ�صا�ص على اللوحة التذكارية التي لفتت  وقالت ال�صرطة 

انتباه اخلراء، يف منزل جامع حتف يف بلدة قرب اأنتويرب.
وقالت قوات الدرك اإن جامع التحف اأحال الكثري من الدعاوى واملنا�صدات 
ردت  البلجيكية  الق�صائية  ال�صلطات  لكن  بالقطع  لالحتفاظ  الق�صائية 

دعاواه جميعا يف نهاية الأمر.

�حتفال عاملي ب� »يوم �ملو�سيقى«
احتفل العامل يف احلادي والع�صرين من يونيو من كل عام، ب�”يوم املو�صيقى 
ملا لها من اأهمية وارتباط قوي مبختلف احل�صارات، وقدرتها على  العاملي”، 
العاملي”  املو�صيقى  “يوم  فكرة  وتعود  البع�ص.  بع�صها  ال�صعوب من  تقريب 
اإىل فرن�صا، اإذ اأطلقته لأول مرة وزارة الثقافة الفرن�صية يف 21 يونيو عام 
يف  يتزامن  كونه  باملو�صيقى،  لالحتفال  يونيو   21 تاريخ  واختري   .1982
اأيام ال�صنة.  معظم الأحيان مع النقالب ال�صيفي، وبالتايل هو اأحد اأطول 
ويف هذا اليوم من كل عام، تقوم اأكر من 123 دولة حول العامل بالحتفال 
باملو�صيقى، اأبرزها فرن�صا واإيطاليا واليونان وكولومبيا، وغريها من الدول. 
املو�صيقى”،  “ا�صنعوا  �صعار  حت��ت  املو�صيقى  تعزيز  اإىل  املهرجان  وي��ه��دف 
والأماكن  ال�صوارع  يف  بالعزف  التطوع  على  الهواة  املو�صيقيني  ي�صجع  فهو 
العامة، مثل ال�صوارع وامل�صت�صفيات وال�صجون، ويتم الت�صديد فيه على مبداأ 
ويتم  مقابل.  دون  احلفالت  وتنظيم  بالعزف  فنانون  يقوم  اإذ  “املجانية”، 
تنظيم حفالت مو�صيقية خمتلفة على نطاق عاملي، كما تتم اإقامة موؤمترات 

ومهرجانات وم�صابقات مو�صيقية، لتبادل اخلرات يف جمال املو�صيقى.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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�أكو�خ يف �جلبال
 ل�ستقطاب �ل�سياح 

نحو  ت�صييد  ك��ازاخ�����ص��ت��ان  ق���ررت 
ب�����ص��ب��ك��ة واي  م�����زودة  ك���وخ���اً   15
ومعدات  �صحن  وحم��ط��ات  ف���اي، 
جبل  منطقة  يف  اأول��ي��ة  اإ�صعافات 

اأملاتي.  
اأملاتي  يف  ال�ص����ياحة  اإدارة  وذك��رت 
اأن ال�ص������ياح ال�صائرين يف املنطقة 
�ص������وف يتمكنون من ق�صاء الليلة 
وتدفئة اأنف�صهم يف حالة الطق�ص 

ال�صيء.
معدات  ت�����ص��������������������م��ل  و���ص�����������������وف   
الإ�����ص����ع����اف����ات الأول����ي���������ة اأدوي�������ة 
وبطانيات  ل���ل���ط���رق  وخ�����رائ�����ط 
“ذا  موقع  بح�صب  غ���ذاء،  وعلبة 

اأ�صتانا تاميز«.
ت����زود  ����ص���وف  الأك����������واخ  اأن  ك���م���ا 
التي  اإ�ص”  اأو  “اإ�ص  ب���اإ����ص���ارات 
ال���ب���ث عر  ت�����ص��ت��خ��دم  اأن  مي��ك��ن 
الأقمار ال�صناعية لنقل الر�صائل 

اإىل اأي فريق اإنقاذ.
يف  ت����ق����ام  زوار  م����راك����ز  وه����ن����اك 
امل�صتدامة  التنمية  م�صروع  اإط��ار 
اإيل-  متنزه  يف  البيئية  لل�صياحة 
األت�������اوي ال���وط���ن���ي وت���رم���ي اإىل 
حت�ص���ني املعرفة بالطبيعة املحلية 

وم�صاعدة ال�صياح يف املنطقة.
 ومن املخطط اإن�صاء �صتة مراكز 

اأخرى.
ال�صياحية،  الأك���واخ  عك�ص  وعلى   
فاإن املراكز هي مبثابة اأكواخ اأكر 

للتعلم وال�صتمتاع.

قتل �سيدة لإخر�ج �جلن منها
�صحيتها  ذه��ب��ت  موؤ�صفة  ح��ادث��ة  م��وؤخ��را  م�صر  �صهدت 
ادعى قدرته على اإنهاء  �صيدة، وقعت بني يدي “دجال”، 

معاناتها الناجمة عن “م�ص من اجلن«!.
تهيوؤات  من  م��ط��روح،  حمافظة  يف  تقطن  �صيدة  وعانت 
وهالو�ص، ملدة من الزمن، واعتقدت عائلتها بوجود م�ص 
اإىل ا�صطحابها لأحد  اأو �صحر، الأم��ر الذي دفع زوجها 
“الروحانيني” لي�صرف على عالجها، اإل اأن النهاية كانت 
ماأ�صاوية. وب�صوؤال زوج ال�صيدة، اأمام جهات التحقيق، اأقّر 
النف�صية  الأم��را���ص  بع�ص  م��ن  تعاين  كانت  زوج��ت��ه  ب��اأن 
منذ فرتة طويلة، وقام بعر�صها على اأطباء نف�صيني كر، 

ولكن ذلك مل يجِد نفعا.
واأ����ص���اف خ���الل ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات، اأن ���ص��دي��ق��ه ع��ر���ص عليه 
يف  روحاين”  “�صيخ  امل��ع��اجل��ني  اأح����د  اإىل  ب��ه��ا  ال���ذه���اب 

منت�صف الثالثينات من العمر، ومعه �صخ�ص اآخر.
واأثناء جل�صة العالج، قام الثنان بتكبيلها والتعدي عليها 
بال�صرب، م�صتخدمني حبال واأ�صالكا وع�صا، زاعمني اأن 

ذلك �صيوؤدي اإىل �صفائها من امل�ص الذي اأ�صابها.

�أول �سيارة �سباق طائرة تقوم برحلة تاريخية
ك�صفت �صركة اإير�صبيدر موؤخًرا عن النتهاء من اأول رحلة 
ال��ت��ي تهدف  ال��ط��ائ��رة  ال�����ص��ب��اق  ل�����ص��ي��ارة  ن��اج��ح��ة  جتريبية 
اإير�صبيدر  �صركة  وتخطط  �صباقاتها.  يف  ا�صتخدامها  اإىل 
لإطالق �صل�صلة من 3 �صباقات با�صتخدام مركبات الإقالع 
وقامت  العام.  نهاية  قبل   eVTOL الكهربائي  العمودي 
برحلتها   Alauda Aeronautics Mk3 �صيارة 
اأ�صرتاليا، ومت رفع ال�صيارة  الأوىل موؤخًرا يف �صماء جنوب 
يف ال�صماء بوا�صطة ثماين جمموعات من الدوارات باأربعة 
يف  م��ي��اًل   62 �صرعة  اإىل  ال�����ص��ي��ارة  ت�صل  اأن  ومي��ك��ن  اأذرع، 
ال�صاعة يف 2.8 ثانية وتطري على ارتفاع ي�صل اإىل 500 
ال�صيارة الطائرة عن  املنا�صبة، متت جتربة  مرت. ويف هذه 
على  لطيار  حتكم  واأدوات  مقعد  ا  اأي�صً لديها  ولكن  بعد، 
يف  �صباقات  �صل�صلة  اأول  لإط��الق  ال�صركة  وتخطط  متنها. 
العامل لل�صيارات الطائرة الكهربائية، احلدث، الذي ي�صمى 
EXA و�صيختر مهارات الطريان ملا ي�صل اإىل 4 فرق يف 3 

حلبات �صباق خمتلفة يف ال�صماء حول العامل.

مركبة ت�سري وتغو�ض وتطري 
ك�صفت �صركة اإيطالية النقاب عن املركبة Stratosfera، التي 
متثل روؤيتها للتنقل يف امل�صتقبل، لكنها مل تف�صح عن موعد 
طرح املركبة اجلديدة اأو اأ�صعارها. واأو�صحت �صركة لزاريني 
ديزاين اأن املركبة مت ت�صميمها على �صكل كرة ت�صتطيع ال�صري 
على ال��ط��رق وع��ل��ى امل���اء وال��ط��ريان اأي�����ص��ا. وت��اأت��ي م�صنوعة 
1659 م��ل��م، وتوفر  األ���ي���اف ال��ك��رب��ون، وي��ب��ل��غ ق��ط��ره��ا  م��ن 
نطاق  على  اعتماداً  املركبة  ا�صم  ويتغري  ل�صخ�صني.  م�صاحة 
الإ�صايف  ال�صم  املركبة  حتمل  املثال  �صبيل  على  ا�صتخدامها؛ 
 300 اإىل  ت�صل  ب�صرعة  الهواء  يف  تطري  عندما   Volatile
ب�صرعة  امل��اء  على  تتحرك  املركبة  كانت  واإذا  ال�صاعة.  يف  كلم 
فاإنها  ال�صاعة(،  يف  كلم   56 يعادل  )م��ا  عقدة   30 اإىل  ت�صل 
يوفر  احلالة  هذه  ويف   .Acquatica الإ�صايف  ال�صم  حتمل 
حمركان نفاثان كهربائيان بقوة 150 ح�صانا الدفع يف املاء 

لدفع املركبة فوق خط املاء.

لقاح »عبد�هلل« يدخل على �خلط بفعالية كبرية!
اأح��د خمتراتها  يطّوره  ال��ذي  التجريبي  الّلقاح  )اأب���دال(،  »عبداهلل«  اأّن  كوبية،  دوائية حكومية  اأعلنت جمموعة 

ملكافحة فريو�ص كورونا يف �صابقة يف اأمريكا الالتينية، اأظهر اأّنه فّعال �صّد كوفيد-19 بن�صبة 92.28 باملئة.
“مركز الهند�صة الوراثية والتكنولوجيا  التي يتبع لها  “بيوكوبافارما”،  ويف تغريدة على تويرت قالت جمموعة 
اإّن “اأبدال، الّلقاح الذي يطّوره مركز الهند�صة الوراثية والتكنولوجيا احليوية، يظهر فعالية بن�صبة  احليوية”، 

92.28 باملئة بعد 3 جرعات«.
وبلغ هذا الّلقاح التجريبي املرحلة النهائية من التجارب ال�صريرية ومن املتوّقع اأن يح�صل يف اأواخر يونيو اجلاري 

اأو مطلع يوليو املقبل على ترخي�ص ر�صمي من ال�صلطات الكوبية با�صتخدامه.
و�صارع الرئي�ص الكوبي ميغيل دياز-كانيل اإىل تهنئة بالده على هذا الإجناز.

ويف تغريدة على تويرت، قال دياز-كانيل الذي تخ�صع بالده حلظر اأمريكي اإّن “علماءنا يف معهد فينالي ومركز 
ال�صعاب  كّل  على  تغّلبوا  )كوفيد واحلظر(  يواجهون جائحتني  الذين  والتكنولوجيا احليوية  الوراثية  الهند�صة 

واأعطونا لقاحني فّعالني للغاية: �صوبريانا 2 واأبدال«.
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�كت�سفو� »كنز �لأملا�ض« و�ل�سدمة �أبقتهم »فقر�ء«
تبنّي اأن الأحجار التي ا�صتخرجها اآلف الأ�صخا�ص مفرت�صني 
الواقع  يف  لي�صت  اأفريقيا  بجنوب  فقرية  منطقة  يف  اأملا�ص  اأنها 
�صوى بلورات كوارتز. وكان هوؤلء تقاطروا الأ�صبوع املا�صي اإىل 
جانب تّل يف قرية كواهالتي ال�صغرية الواقعة يف كوازولو ناتال 
)�صرق(، على بعد نحو 300 كيلومرت من جوهان�صرج، وراحوا 
على  العثور  يف  اأم��اًل  الع�صي،  اأو  الفوؤو�ص  اأو  باملجارف  ينقبون 
اأملا�ص. وكان اأحد الرعاة اأول َمن ا�صتخرج هذه الأحجار الغام�صة، 
وما لبث ن�صر �صور على و�صائل التوا�صل الجتماعي اأن اأدى اإىل 
تاأجيج الإقبال على املوقع. ودفع هذا الندفاع املحموم احلكومة 
اإىل التحّرك، فاأر�صلت عدداً من العلماء وخراء التعدين جلمع 
اآمال  الأح��د  اأعلنت  التي  النتائج  وخّيبت  حتليلها.  بغية  عينات 
اأن الأحجار التي ا�صتخرجوها �صتحقق لهم  كر كان يعتقدون 
واأو�صحت  يعي�صونها.  التي  البوؤ�ص  حلياة  ح��داً  ت�صع  اأو  ال��راء 
ال�صلطات املحلية يف بيان اأن “الختبارات بّينت اأن الأحجار التي 

ُعِر عليها يف املنطقة لي�صت اأملا�صاً«.

ولدة طفلة بجرح قطعي يف �لوجه
ح�صلت طفلة حديثة ال��ولدة على 13 غ��رزة لإغ��الق جرح يف 

اخلد الأي�صر نتيجة خطاأ �صادم خالل عملية ولدة قي�صرية.
�صوًرا مروعة للطفلة  �صاركت عائلة املولودة “كاين ويليامز”، 
حديثة الولدة التي اأ�صيبت بجرح يف اخلد الأي�صر اأثناء العملية 

يف “دنفر” بكولورادو بالوليات املتحدة الأمريكية.
ل��وال��دي الطفلة، دام��ارك��و���ص وري��ج��ان��ا وي��ل��ي��ام��ز، كانت  وف��ًق��ا 
اخلطة اأن تلد كاين ب�صكل طبيعي، حيث اأعطى الأطباء حبوب 
منع احلمل لت�صريع عملية الولدة على الأم، ولكن يف غ�صون 
دقائق، اأُدخلت الأم “ريجانا” لغرفة العمليات للخ�صوع لعملية 
�صتار”  “ديلي  �صحيفة  ن�صرت  م��ا  بح�صب  ط��ارئ��ة،  قي�صرية 
الأ�صرة  ال��ولدة حتول حما�ص  انتهاء عملية  الريطانية. ومع 
يف  كبري  بجرح  م�صابة  طفلتهم  اأن  فوجئوا  اأن  بعد  ح��زن  اإىل 

وجهها، وقال الأطباء اإن وجهها كان قريًبا من امل�صيمة.
 :Fox 31 لقناة  حديثها  يف  وي��ل��ي��ام��ز،  ري��ج��ان��ا  الأم  وق��ال��ت 
اأن  اأف��ه��م م��ا ح���دث، ول��ك��ن ب��الإ���ص��اف��ة اإىل حقيقة  اأن  »ح��اول��ت 
وجهها تعر�ص للجرح وكان على جراح التجميل اأن ياأتي للقيام 

بذلك، فهناك الكثري من الأ�صياء التي ل اأفهمها«.

�سورة مده�سة ملجرة حلزونية بثقب �أ�سود عمالق
ملجرة  �صورة  بالتقاط  م��وؤخ��را،  الف�صائي  هابل  تل�صكوب  جنح 

حلزونية ال�صكل، حتتوي ثقبا اأ�صود هائال يف مركزها.
عبارة  وه��ي  “�صيفرت”،  با�صم   NGC 3254 املجرة  وتعرف 
وتقع  للغاية،  الن�صطة  وال��ن��ج��وم  ال��ك��واك��ب  م��ن  جمموعة  ع��ن 
وبا�صتطاعة  الأر���ص.  �صنة �صوئية عن  مليون   118 بعد  على 
الثقب الأ�صود املتمركز يف نواة املجرة بف�صل جاذبيته الهائلة، 
من �صحب الغاز والغبار والنجوم والكواكب، اإل اأن تراكم املواد 
يطلق كميات هائلة من الطاقة على هيئة اإ�صعاعات، بالإ�صافة 
اإىل احلرارة وال�صوء. ومتّكن التل�صكوب ح�صبما ذكرت �صحيفة 
من  املركبة  ال�صورة  التقاط  م��ن  الريطانية،  “اإندبندنت” 
اأطياف ال�صوء املرئي والأ�صعة حتت احلمراء، لتبدو النواة على 
خلفية الكون املحيط بها. وتعد الظاهرة التي ر�صدها التل�صكوب 
غري �صائعة، اإذ ل متثل جمرات “�صيفرت” �صوى 10 يف املئة 

فقط من اإجمايل املجرات املعروفة يف الكون ال�صا�صع.
املمثلة الأرجنتينية ناتاليا فريبيكي يف �صورة من الرنامج التلفزيوين »Ana« كجزء من مهرجان مونت كارلو التلفزيوين ال�صتني يف موناكو. »ا ف ب«

»ري�ض«.. فيلم م�سري 
على موعد مع مهرجان كان

بعدما جنح فيلم “�صتا�صر: اأخ�صى 
اأن اأن�صى وجهك” يف الفوز بجائزة 
كان  مب��ه��رج��ان  الذهبية  ال�صعفة 
ليكون  امل��ا���ص��ي،  ال��ع��ام  ال�صينمائي 
تلك  ي��ح�����ص��د  م�����ص��ري  ف��ي��ل��م  اأول 
“ري�ص”  فيلم  دور  ج��اء  اجل��ائ��زة، 
ك����ان هذا  ل��ي�����ص��ارك يف م���ه���رج���ان 
الر�صمية  امل�����ص��اب��ق��ة  �صمن  ال��ع��ام، 

لأ�صبوع النقاد الدويل.
اأحمد  “ري�ص”،  م��وؤل��ف  ويك�صف 
عامر، الأحداث الرئي�صية للفيلم، 
مع  حديث  يف  �صناعته،  وكوالي�ص 

موقع “�صكاي نيوز عربية«.
ي��ق��ول ع��ام��ر اإن���ه يف ع���ام 2015، 
عمر  الفيلم،  خم��رج  عليه  ع��ر���ص 
ال���زه���ريي، ف��ك��رة ال��ع��م��ل، وب����داأوا 
مع  “ري�ص”،  ق�صة  ك��ت��اب��ة  رح��ل��ة 
�صيناريو  تطوير  بور�ص  ال�صتعانة 

تقدمها منظمات عاملية.
وي�صيف املوؤلف امل�صري: “يتحدث 
الفيلم عن اأ�صرة مكونة من اأب واأم 
اأب��ن��اء، واأث��ن��اء عيد ميالد اأحد  و3 
بتحويل  ���ص��اح��ر  ي��ق��وم  الأط����ف����ال، 
ي�صتطيع  ول  دج���اج���ة،  اإىل  الأب 
اإع��ادت��ه م��رة اأخ����رى، ل��ت��واج��ه الأم 
حت���دي���ات خم��ت��ل��ف��ة مت��ام��ا يف ظل 
غياب الأب، ويتحرك اجلمهور مع 
تلك الأ�صرة خالل اأحداث الفيلم، 
الأزمة  تلك  �صتواجه  كيف  ملتابعة 
اإىل  ع��ام��ر  ك��م��ا ي�صري  امل��ف��اج��ئ��ة«. 
بزمن  ترتبط  ل  الفيلم  ق�صة  اأن 
اأو مكان حمددين، قائال: “قررنا 
بيئة  اإىل  الفيلم  اأبطال  ينتمي  األ 
حم��ددة اأو زم��ن حم��دد، هي ق�صة 
ميكن اأن حتدث يف اأي بلد، ويف اأي 

ع�صر«.

مارغو روبي تك�سف
 هذ� �ل�سر عن زوجها 

روبي   الإ���ص��رتال��ي��ة  مارغو  املمثلة  ك�صفت 
خوفه  وه��و  الأوىل  للمرة  زوجها  عن  �صراً 
بريطاين  زوجها  اأن  وقالت  الأف��اع��ي،  من 
ب��ل��ده بينما ه��ي راأت  اأف��اع��ي يف  ي��وج��د  ول 
اإىل  واأ����ص���ارت  اأ���ص��رتال��ي��ا،  يف  منهم  الكثري 
و�صادفت  اجن��ل��و���ص  ل��و���ص  يف  تعي�ص  اأن��ه��ا 
مرة اأفعى طولها مرتين يف احلديقة، وكاد 
قتلها  واأراد  قلبية  باأزمة  ي�صاب  اأن  زوجها 

لكنها طلبت منه اأن يدعها ترحل.
اأن مارغو قررت البتعاد عن مواقع  يذكر 
حتب  ل  اأنها  وقالت  الجتماعي  التوا�صل 
مثل  اخلا�صة  حياتها  تفا�صيل  ت�صارك  اأن 
مع  �صراكتها  وع��ن  بالن�صيت،  كيت  املمثلة 
�صركة  يف  ك��ري  �صوفيا  الطفولة  �صديقة 
الإنتاج تقول اأنها موفقة جداً بالرغم من 
يعترون  الذين  لها  الأ�صدقاء  حتذيرات 

اأن ال�صداقة والعمل ل ميكن اأن ي�صتمرا.

معينة  كمية  �صرب  اأن  اإىل  جديدة  درا���ص��ة  خل�صت 
من القهوة يوميا يقلل من خطر الإ�صابة باأمرا�ص 

الكبد املزمنة والوفاة من جرائها.
وذكرت الدرا�صة، التي ن�صرت يف دورية “بي اأم �صي” 
اإن”  اإن  “�صي  تفا�صيلها  ون�صرت  العامة،  لل�صحة 
الأمريكية، اأن الكمية املطلوبة ت�صل اإىل ثالثة اأو 

اأربعة اأكواب من القهوة.
اأق���ل عر�صة  واأو���ص��ح��ت اأن م��ن ي�����ص��رب��ون ال��ق��ه��وة 
باأمرا�ص  ل��الإ���ص��اب��ة  باملئة   21 اإىل  ت�صل  بن�صبة 
لالإ�صابة  عر�صة  اأق��ل  باملئة  و20  املزمنة،  الكبد 
باملئة   49 بن�صبة  واأق��ل  الدهنية،  الكبد  باأمرا�ص 
باأولئك  م��ق��ارن��ة  ال��ك��ب��د،  اأم���را����ص  نتيجة  ل��ل��م��وت 

الذين ل ي�صربون القهوة.
وق���ال م��وؤل��ف ال��درا���ص��ة، اأ���ص��ت��اذ ال��ط��ب يف جامعة 
كينيدي:  اأول��ي��ف��ر  ال��ري��ط��ان��ي��ة،  ���ص��اوث��ه��ام��ب��ت��ون 
اأنها  تعني  ق��د  درا�صتنا  م��ن  ن��راه��ا  التي  “الفوائد 
ت��ق��دم ع��الج��ا وق���ائ���ي لأم���را����ص الكبد  اأن  مي��ك��ن 
املزمن«. واأ�صاف “�صيكون هذا مفيدا خ�صو�صا يف 

ال�صحية  والرعاية  املنخف�ص  الدخل  ذات  البلدان 
املزمنة  الكبد  م��ر���ص  ع��بء  ي��ك��ون  ال��ردي��ئ��ة، حيث 

الأكر«.
وت�صمل عوامل خطر الإ�صابة باأمرا�ص الكبد �صرب 
والتهابات  والتدخني  وال�صكري  وال�صمنة  الكحول 
ال��ت��ه��اب ال��ك��ب��د B و C والإ���ص��اب��ة مب��ر���ص الكبد 

الدهني غري الناجم عن �صرب الكحول .
ال��ده��ن��ي غري  ال��ك��ب��د  وت�����ص��اع��ف ت�صخي�ص م��ر���ص 
يعانون  الذين  الأ�صخا�ص  ي�صيب  الذي  الكحويل، 
بداء  امل�����ص��اب��ني  اأو  ال�����وزن  زي�����ادة  اأو  ال�����ص��م��ن��ة  م���ن 
ال�صكري اأو ارتفاع الكولي�صرتول اأو ارتفاع الدهون 
عاما  الع�صرين  خ��الل  �صعف  من  اأك��ر  الثالثية، 
املا�صية، وفقا ملوؤ�ص�صة الكبد الأمريكية، مما يوؤثر 

على ما ي�صل اإىل 25 باملئة من الأمريكيني.
ال��ك��ب��د على  ���ص��رط��ان  ت�صخي�ص  ح���الت  وت���زاي���دت 
م�صتوى العامل منذ عقود - وجدت درا�صة اأجريت 
عام 2018 زيادة بن�صبة 75 باملئة يف احلالت يف 

جميع اأنحاء العامل بني عامي 1990 و2015.

در��سة تر�سد »فائدة مذهلة« للقهوة

ه�ذ� �س���ر �س��باب 
جولي��ان م��ور يف عم��ر �ل�60 

ك�صفت املمثلة الأمريكية  جوليان مور  عن �صر �صبابها بعد بلوغها 
كانت  والدتها  اأن  مقابلة �صحفية،  وقالت يف  عاماً.   60 ال�  عمر 
الن�صيحة.  ه��ذه  تتبع  وه��ي  ال�صم�ص  لأ���ص��ع��ة  التعر�ص  ترف�ص 
واأ�صافت اأنها حري�صة على و�صع كرمي واقي من ال�صم�ص وقبعة 
حتفيز  على  الب�صرة  ي�صاعد  ب��الإب��ر  لعالج  خ�صعت  كما  اأي�����ص��اً. 
الكولجني والإيال�صتني وتخ�صع ملوجات من الأ�صعة املخت�صة 

للوجه. ومتار�ص جوليان اليوغا خم�صة مرات يف الأ�صبوع. اأما 
ال�صمك  الكثري من  تاأكل  الغذائي، فهي  بالن�صبة لنظامها 

واخل�صار ولكنها ل متتنع عن الأ�صياء التي حتبها .


