ختام فعاليات التمرين الع�سكري
امل�شرتك بني الإمارات وم�صر «زايد »3

�ص 02

�رشطة �أبوظبي حتذر من خماطر ترك
الأطفال دون رقابة على ال�شواطئ

•• �أبوظبي -وام:

�شهد �سعادة اللواء الركن �سعيد را�شد ال�شحي قائد القوات الربية والفريق حممد
عبا�س حلمي قائد ال�ق��وات اجلوية امل�صرية ختام فعاليات التمرين الع�سكري
امل�شرتك (زاي��د  )3ال��ذي �أقيم على �أر���ض الدولة مب�شاركة وح��دات من القوات
الربية من دولة الإمارات والقوات اخلا�صة من جمهورية م�صر العربية.
وي�ه��دف التمرين �إىل الت�أكيد على ال�ع�لاق��ات التاريخية واال�سرتاتيجية بني
البلدين ،وتعزيز الروابط الع�سكرية الثنائية ،ورفع جاهزية اجلي�شني وتطوير
ال�ق��درات و�إث ��راء اخل�برات الع�سكرية لتحقيق التكامل املن�شود ملختلف القوات
امل�شاركة يف التمرين ،والعمل على تطبيق كافة الإج ��راءات ،وتنفيذ الواجبات
املطلوبة مب�ه��ارة عالية على �أع �م��ال ال��دف��اع وال�ه�ج��وم على ال�ن�ق��اط والأه ��داف
احليوية مب��ا ينعك�س على ح�سن الأداء وحتقيق التفاهم واالن�سجام يف تنفيذ
العمليات الع�سكرية امل�شرتكة.
(التفا�صيل �ص)5
مواقــيت ال�صالة الفجر04:06 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

ا�ستهداف �رشكات الكهرباء ..من
يعبث بالبنية التحتية يف ليبيا؟
�ص 18
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الدعم الإ�ضايف يرفع قيمة م�ساهمتها لفل�سطني �إىل  28مليون وجبة

حملة  100مليون وجبة الرم�ضانية
تقدم  19مليون وجبة �إ�ضافية يف غزة

•• دبي  -وام:

�أعلنت حملة  100مليون وج�ب��ة ،التي تقدم ال��دع��م الغذائي يف 30
دولة من �ضمنها فل�سطني ،تخ�صي�ص  19مليون وجبة �إ�ضافية لقطاع
غزة بالتعاون مع برنامج الأغذية العاملي التابع للأمم املتحدة والذي
�سيتوىل العمليات اللوج�ستية لتوزيعها يف القطاع.
وتقدم احلملة الدعم الغذائي الإ��ض��ايف يف قطاع غ��زة ب�صيغة ق�سائم
فورية ،تعادل قيمتها  19مليون وجبة ،وتخ�ص�صها للأفراد والعائالت
الأقل دخ ً
ال وللمت�ضررين من الأحداث الأخرية التي �شهدها القطاع،
وذلك بالتن�سيق مع برنامج الأغذية العاملي ،ل�ضمان الو�صول �إىل �أو�سع
�شريحة من الأه��ايل والنازحني الذين ا�ضطروا لرتك بيوتهم ،فيما
جل�أ حوايل � 77ألفاً �إىل مدار�س ومقار تابعة للأمم املتحدة بالإ�ضافة
�إىل حوايل  40الفاً جل�أوا �إىل منازل �أ�صدقائهم �أو �أقربائهم يف القطاع
(التفا�صيل �ص)3
خالل الأ�سبوعني املا�ضيني .

الإمارات تدين حماولة احلوثيني
ا�ستهداف خمي�س م�شيط بطائرة مفخخة

•• �أبوظبي-وام:

�أعربت دولة الإمارات عن �إدانتها وا�ستنكارها ال�شديدين ملحاوالت ميلي�شيات
احل��وث��ي الإره��اب �ي��ة امل��دع��وم��ة م��ن �إي � ��ران ،ا��س�ت�ه��داف امل��دن�ي�ين والأعيان
املدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يف خمي�س م�شيط باململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة ،من خالل طائرة مفخخة ،اعرت�ضتها قوات التحالف.
(التفا�صيل �ص)2

الفجر الريا�ضي

“منتخبنا” يدخل �أجواء مواجهة ماليزيا
وبدء تطبيق نظام “الفقاعة الطبية”
 32صفحة -الثمن درهمان

نتانياهو ي�ستقبل رئي�س املخابرات امل�صرية ..و�شكري يلتقي �أ�شكنازي

وفد م�صري يبحث مع الفل�سطينيني والإ�سرائيليني ملف الهدنة والأ�سرى واملفقودين
•• القد�س-وكاالت:

ذكرت وكالة �أنباء ال�شرق الأو�سط
امل �� �ص��ري��ة ال��ر��س�م�ي��ة �أن الرئي�س
امل �� �ص��ري ع �ب��د ال �ف �ت��اح ال�سي�سي
�أر�سل �أم�س الأحد وفدا �أمنيا رفيع
امل�ستوي �إىل �إ��س��رائ�ي��ل والأرا�ضي
الفل�سطينية لبحث تثبيت وقف
�إط� �ل ��اق ال� �ن ��ار و�إع � � � ��ادة الإع� �م ��ار
ومناق�شة �سبل ال�ت��و��ص��ل لتهدئة
��ش��ام�ل��ة بال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة وقطاع
غزة.
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة �إن ال�سي�سي دعا
ال��س�ت�م��رار اجل �ه��ود واالجتماعات
حل��ل م�شكلة الأ��س��رى واملفقودين
بني �إ�سرائيل وحركة “حما�س».
ه � ��ذا وا� �س �ت �ق �ب��ل رئ �ي ����س ال � � ��وزراء
الإ�سرايلي بنيامني نتانياهو� ،أم�س
الأح� � ��د ،رئ �ي ����س ج �ه��از املخابرات
العامة امل�صرية عبا�س كامل ،الذي
يرت�أ�س وفدا رفيع امل�ستوى.
ووفق ما جاء يف بيان مكتب رئي�س
ال��وزراء الإ�سرائيلي ،ف�إن نتانياهو
ب �ح��ث م ��ع ك��ام��ل ت �ع��زي��ز التعاون
الإ� �س ��رائ �ي �ل ��ي امل �� �ص��ري وق�ضايا
�إقليمية.
ورح� � � ��ب اجل� ��ان � �ب� ��ان ب ��ال �ع�ل�اق ��ات

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

برعاية وح�ضور ذياب بن حممد بن زايد

�أبوظبي للطفولة املبكرة تطلق مبادرة
عالمة اجلودة لبيئة عمل داعمة للوالدين

•• �أبوظبي-وام:

برعاية وح�ضور �سمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س
دي��وان ويل عهد �أبوظبي رئي�س هيئة �أبوظبي للطفولة املبكرة ..
�أطلقت الهيئة مبادرة عالمة اجل��ودة لبيئة عمل داعمة للوالدين
والتي تهدف من خاللها �إىل تعزيز ثقافة داعمة للوالدين يف �إمارة
�أبوظبي وه��ي م�ب��ادرة تطوعية ت�شتمل على جمموعة من املعايري
التي ميكن �أن تتبناها امل�ؤ�س�سات من �أج��ل اعتمادها كبيئات عمل
داعمة للوالدين ومنحها عالمة اجلودة نظري ال�سيا�سات واملمار�سات
التي تتبناها .جاء ذلك خالل اجتماع �سموه مع قيادات هيئة �أبوظبي
للطفولة املبكرة الذي عقد �أم�س افرتا�ضيا( .التفا�صيل �ص)22
وزير اخلارجية امل�صري خالل ا�ستقباله نظريه الإ�سرائيلي يف القاهرة (ا ف ب)
ال�ث�ن��ائ�ي��ة وب��ال�ت�ف��اه�م��ات ال�ت��ي مت امل � ��وارد ال �ت��ي ��س�ت��وج��ه م�ستقبال �أ�شكنازي �إىل العا�صمة امل�صرية
التو�صل �إليها وباجلهود امل�شرتكة لدعم �سكان القطاع.
ال �ق ��اه ��رة ،يف �أول زي � ��ارة لوزير
التي يبذلها البلدان حيال ق�ضايا وح� ��� �ض ��ر ال� �ل� �ق ��اء �أي� ��� �ض ��ا وزي� ��ر خارجية �إ�سرائيلي مل�صر منذ 13
�أمنية و�سيا�سية خمتلفة.
اال��س�ت�خ�ب��ارات الإ��س��رائ�ي�ل��ي �إيلي عاما.
وط� ��رح ن �ت��ان �ي��اه��و خ�ل�ال اللقاء ك ��وه�ي�ن ورئ� �ي� �� ��س ه �ي �ئ��ة الأم � ��ن وق � ��ال �أ� �ش �ك �ن ��ازي ،ع �ل��ى ح�سابه
املطالبة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة با�ستعادة ال�ق��وم��ي م��ائ�ير ب��ن ��ش�ب��ات ،حيث ال��ر��س�م��ي يف ت��وي�تر�� :ش�ك��را على
اجل�ن��ود واملدنيني املحتجزين يف ع�ق��د الأخ�ي�ر يف وق��ت ��س��اب��ق من دعوتك وزير خارجية م�صر �سامح
قطاع غزة يف �أقرب وقت.
هذا اليوم لقاءا مطوال مع رئي�س �شكري .وتابع :خالل املحادثات،
و�أ� � �ض� ��اف ال �ب �ي��ان ك �م��ا مت بحث امل �خ��اب��رات امل���ص��ري��ة ح ��ول نف�س �س�أركز على التزام �إ�سرائيل ،فوق
الآل� �ي ��ات ال �ت��ي م ��ن � �ش ��أن �ه��ا منع هذه الق�ضايا.
كل االعتبارات ،على �إعادة جنودنا
ح� �م ��ا� ��س م� ��ن ت� �ع ��زي ��ز ق ��درات� �ه ��ا وبالتزامن مع هذا اللقاء ،و�صل ومواطنينا املوجودين يف قب�ضة
الع�سكرية ومنعها من ا�ستخدام وزير اخلارجية الإ�سرائيلي غابي حما�س.

زعماء العامل يدعون �إىل م�شاركة �شاملة خلف�ض االنبعاثات
•• �سيول�-أ ف ب:

دعا زعماء العامل يف قمة املناخ التي
ت�ست�ضيفها ك��وري��ا اجلنوبية عرب
الفيديو �أم�س الأحد اىل مزيد من
التحرك و�إ�شراك جميع ال��دول يف
احلملة العاملية نحو ك��وك��ب اكرث
نظافة واخ�ضرارا.
وق ��ال ال��رئ�ي����س ال �ك��وري اجلنوبي
م � ��ون ج � � � ��اي�-إن يف اف� �ت� �ت ��اح قمة
ال�شراكة من �أج��ل النمو الأخ�ضر
والأه ��داف العاملية � 2030أو بي
ف��ور جي �إن ب�لاده تعتزم لعب دور
م�س�ؤول كدولة ت�شكل ج�سرا يربط
بني الدول النامية وتلك املتقدمة.
ودع��ت امل�ست�شارة الأمل��ان�ي��ة �أنغيال
م�ي�رك��ل ال �ب �ل ��دان �إىل التخل�ص
ال �ت��دري �ج��ي م ��ن اع �ت �م��اده��ا على
الوقود الأحفوري ،حمذرة من �أن
التغري املناخي يهدد حياة النا�س
واالق �ت �� �ص��اد ب �ق��در م��ا يفعله وباء
كوفيد.-19
وق ��ال رئ�ي����س ال� ��وزراء الربيطاين
ب��وري����س جون�سون �إن على الدول
الآن الوفاء بتعهداتها اخل�ضراء،
م���ض�ي�ف��ا �إن �ه��ا ب��داي��ة رائ �ع ��ة ،لكن
دع��ون��ا ال نربت على اكتافنا الآن،

عربي ودويل
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�أخبار الإمارات

فقد احلزب قلوب �أتباعه

اململكة املتحدة :الغرق
الالنهائي حلزب العمّال!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

رئي�س كوريا اجلنوبية يلقي كلمة خالل افتتاح قمة ال�شراكة من �أجل النمو الأخ�ضر (ا ف ب)
لأن كوكبنا و�شعوبنا بحاجة اىل الوباء ،حتى عام .2030
كي تكون قادرة على احراز تقدم مع
املزيد.
كما �شدد ق��ادة ال�ع��امل على �أهمية بقية العامل ،داعيا اىل �إيجاد �سبل
وت �ق��ول الأمم امل �ت �ح��دة �إن ��ه يجب ال �ت ��أك��د م��ن ع��دم ا��س�ت�ب�ع��اد الدول جل��ذب ا�ستثمارات وا�سعة النطاق
خف�ض االن�ب�ع��اث��ات بنحو  8باملئة ال� �ف� �ق�ي�رة م ��ن امل� � �ب � ��ادرة العاملية يف جمال الطاقة املتجددة.
�سنويا من اجل ابقاء ارتفاع درجة للتحول اىل الطاقة اخل�ضراء.
وق��ال الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة
ح � ��رارة االر� � ��ض ع �ن��د  1,5درجة وحذر الرئي�س الفرن�سي اميانويل �أن�ط��ون�ي��و غ��وت�يري����ش �إن �ه��ا لي�ست
مئوية� ،أي مب��ا ي��وازي االنبعاثات ماكرون من ا�ستمرار اعتماد الدول �شراكة عاملية يف حال ُترك البع�ض
ال �ت��ي مت احل ��د م�ن�ه��ا خ�ل�ال فرتة االفريقية على الوقود الأحفوري يكافحون من �أجل البقاء.

م� ��ن ق� �ت ��ل ح� � ��زب ال � �ع � �م� ��ال؟ ،ك ��ان
ه ��ذا ع �ن ��وان ج ��زء م ��ن ال�صحافة
ال�ب�ري �ط��ان �ي��ة يف �أع � �ق ��اب النتائج
الكارثية لالنتخابات الإقليمية يف
 6مايو .ال داع��ي للتفكري طويال
ل �ل �ع �ث��ور ع �ل ��ى اجل � � � ��واب :اجل� ��اين
ي�سمى بوري�س جون�سون .لقد �أدت
«ن��زع�ت��ه امل�ح��اف�ظ��ة احل �م ��را» ،وهي
نوع من اليمني الكينزي� ،إىل �إفراغ
ب��رن��ام��ج ح��زب ال�ع�م��ال م��ن جوهره
ج��زئ � ًي��ا .وك �م��ا ي��و��ض��ح ال �ن��ائ��ب عن
ح��زب العمال ،كاليف لوي�س“ ،مل
ي�ع��د امل �ح��اف �ظ��ون ال �ي��وم ،حمافظو
ع�ه��د م��ارغ��ري��ت ت��ات���ش��ر ،اذ جتمع
حمافظتهم اجلديدة بني الزيادات
القوية يف الإن �ف��اق ال�ع��ام والتدخل
يف ال �� �س��وق وال �غ ��رائ ��ز ال�سلطوية
والقومية».
من خالل فتح احلنفية املالية ،جراء
�أزم��ة ف�يرو���س ك��ورون��ا (مت ت�سخري
 360مليار ي��ورو) ،ميتلك رئي�س
ال� � ��وزراء احل� ��ايل �أي �� ً��ض��ا «ميزانية
(التفا�صيل �ص)15
حرب».

الإمارات ت�ؤكد على �أهمية التعاون مع دول �أمريكا
الالتينية والكاريبي خالل ع�ضوية جمل�س الأمن

•• نيويورك � -أبوظبي -وام:

قدّمت معايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعاون
الدويل ،و�سعادة عمر �سيف غبا�ش م�ساعد وزير اخلارجية والتعاون
ال��دويل لل�ش�ؤون الثقافية والدبلوما�سية العامة� ،إحاطة ملجموعة
دول �أمريكا الالتينية والكاريبي لدى الأمم املتحدة GRULAC
 ،لتقدمي نبذة عن ّ
تر�شح دولة الإم��ارات ملقعد غري دائم يف جمل�س
الأمن للفرتة  .2023-2022ومت خالل االجتماع االفرتا�ضي،
ا�ستعرا�ض العالقات التاريخية ل��دول��ة الإم ��ارات م��ع دول �أمريكا
(التفا�صيل �ص)2
الالتينية والكاريبي.

�إثيوبيا تطالب وا�شنطن برفع العقوبات ..وتربطها ب�سد النه�ضة
•• �أدي�س �أبابا-وكاالت:

ط��ال�ب��ت �إث �ي��وب �ي��ا� ،أم ����س الأح � ��د ،ال ��والي ��ات املتحدة
ب�إعادة النظر يف قرارها ال�صادر بخطر التا�أ�شريات
ل�ل�م���س��ؤول�ين الإث�ي��وب�ي�ين وال�ع�ق��وب��ات االقت�صادية
والأمنية التي فر�ضتها قبل �أكرث من �أ�سبوع.
وكانت الواليات املتحدة قد �أعلنت ،االثنني املا�ضي،
�أن�ه��ا فر�ضت ق�ي��ودا وا�سعة النطاق على امل�ساعدات
االق �ت �� �ص��ادي��ة والأم �ن �ي��ة لإث �ي��وب �ي��ا�� ،س�ب��ب الفظائع
املرتكبة يف �إقليم تيغراي.
وقالت �أداني�ش �أببي ،عمدة العا�صمة الإثيوبية� ،أدي�س
�أب��اب��ا ،خ�لال كلمة �ألقتها �أم��ام ع�شرات الآالف من
الإثيوبيني �إن بالدها ال تر�ضخ للعقوبات.
وربطت �أببي بني العقوبات و�أزمة �سد النه�ضة الذي
تبنيه بالدها فوق النيل الأزرق ،وقالت� :إنه ال توجد
قوة ميكنها �أن توقف جهدنا عن ا�ستخدام مواردنا
امل��ائ �ي��ة ب���ش�ك��ل ع ��ادل وان �ه��ا ل�ي����س يف ن�ي�ت�ه��ا ال�ضرر
ب��الآخ��ري��ن ك�م��ا ال تقبل ال���ض��رر ال ��ذي ي��أت�ي�ه��ا من
اخلارج.
ودع��ت الإث�ي��وب�ي�ين �إىل ال��وق��وف معا والتخلي عن
اخلالفات الداخلية للتغلب على ال�ضغوط املمار�سة
�ضد بالدها.
وكانت �أدي����س �أب��اب��ا وم��دن �إثيوبية �أخ��رى تظاهرات
حتت �شعار �أ�صواتنا من �أجل احلرية دعما للم�ضي
ق��دم��ا جت ��اه امل� ��لء ال �ث��اين ل���س��د ال�ن�ه���ض��ة ورف�ضا
للعقوبات الأمريكية.
والأ��س�ب��وع املا�ضي ،ق��ال وزي��ر اخلارجية الأمريكي،
�أنتوين بلينكن� ،إن الإجراءات التي اتخذتها الواليات

عمدة �أدي�س �أبابا ت�شارك مب�سرية �ضد العقوبات الأمريكية
املتحدة تهدف لل�ضغط من �أجل حل الأزمة يف �إقليم
تيغراي ،مو�ضحا هذا وقت حترك املجتمع الدويل.
ومل يتطرق بلينكن �إىل م�س�ألة �سد النه�ضة عند
الإع �ل��ان ع��ن ال �ع �ق��وب��ات ،ل�ك��ن ح�ك��وم��ة �آب ��ي �أحمد
الإث�ي��وب�ي��ة تتخذ م��ن ال�سد و�سيلة لتوحيد �سكان
البالد املنق�سمني على حالهم.

�أمريكا مت�ضي على م�سار تطعيم % 70

فرن�سا تفتح باب التلقيح �ضد كورونا للجميع
•• وا�شنطن-باري�س-وكاالت:

�ضابط يغطي جثة يف مكان اطالق النار بوالية فلوريدا الأمريكية (ا ف ب)

قتلى وجرحى بعملية �إطالق نار يف فلوريدا

•• ميامي�-أ ف ب:

قتل �شخ�صان و�أ�صيب ع�شرون على الأقل بجروح �أم�س الأحد حني قامت جمموعة من ثالثة �أفراد ب�إطالق النار
ع�شوائيا على ح�شد خارج قاعة كانت ت�ست�ضيف حفال مو�سيقيا يف ميامي بوالية فلوريدا الأمريكية ،على ما �أفادت
ال�شرطة املحلية .وح�صلت عملية �إطالق النار باكرا �صباح الأحد �أمام قاعة بلياردو يف مركز جتاري قرب حدائق
ميامي �إىل �شمال غرب و�سط املدينة.
و�أو�ضح ق�سم �شرطة ميامي-دايد �أن القاعة كانت ت�ست�ضيف حفال وكان العديد من املنظمني واقفني يف اخلارج.
وتابعت �أن �سيارة ني�سان من طراز باثفايندر �إ�س يو يف اقرتبت وخرج منها ثالثة �أ�شخا�ص بد�أوا ب�إطالق النار
ع�شوائيا على احل�شد .ثم �صعد الثالثة يف ال�سيارة جمددا والذوا بالفرار .وعند و�صول فرق الإ�سعاف ،عرثت على
قتيلني .ونقل ما ال يقل عن ع�شرين جريحا �إىل امل�ست�شفى ،بينهم واحد على الأقل يف حال حرجة .وندد رئي�س
مركز ال�شرطة باجلرمية وقال ه�ؤالء قتلة �أطلقوا النار ع�شوائيا على ح�شد م�ؤكدا �سن�سعى لتحقيق العدالة.

�أظهرت بيانات مراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض والوقاية
منها يف الواليات املتحدة �أن البالد مت�ضي على طريق
بلوغ هدف تطعيم  70%من البالغني بجرعة واحدة
على الأقل من اللقاح امل�ضاد لكوفيد 19بحلول  4يوليو
(متوز)املقبل.
وت���ش�ير ال �ب �ي��ان��ات اجل ��دي ��دة �إىل �أن �أك �ث�ر م��ن ن�صف
البالغني يف ال��والي��ات املتحدة �أو �أك�ثر م��ن  % 51مت
تطعيمهم ب�شكل كامل �ضد فريو�س ك��ورون��ا ،ما ميثل
نقطة حمورية �أخرى يف تعايف البالد من اجلائحة.
و ُي���س�م��ح اع �ت �ب��اراً م��ن ال �ي��وم االث �ن�ي�ن جل�م�ي��ع ال�سكان
البالغني يف فرن�سا بتلقي اللقاح �ضد فريو�س كورونا،
وه��ي م��رح�ل��ة مهمة لتج ّنب ط�ف��رة وب��ائ�ي��ة ج��دي��دة يف
موازاة تخفيف تدريجي للقيود يف البالد.
وكان الأ�شخا�ص الذين ت��راوح �أعمارهم بني  18و49
عاماً الفئة العمرية الأخ�يرة التي ينبغي �ضمها بدون
تو�سعت على مراحل
�شروط اىل حملة التطعيم التي ّ
منذ انطالقها يف كانون الأول دي�سمرب املا�ضي.
لكن ينبغي على الراغبني بتلقي اللقاح التحلي بال�صرب:
فاحلجوزات التي انطلقت منذ �أربعة �أيام ،حت�صل ب�شكل
تدريجي على املن�صات الإلكرتونية اخلا�صة بالتلقيح،
بح�سب وزير ال�صحة الفرن�سي �أوليفييه فريان .و�أو�ضح
�أن مواعيد جديدة �س ُتحدد كل يوم.

ت�ت��وق��ع دوك�ت��ول�ي��ب امل�ن���ص��ة الرئي�سية حل�ج��ز مواعيد
تطعيم� ،أن يكون الإقبال كبرياً لكنها ح ّذرت من �أنها لن
تتمكن من اال�ستجابة لكافة طلبات التلقيح ،نظراً �إىل
عدد جرعات اللقاحات الذي ال يزال حمدوداً ،خ�صو�صاً
فايرز وموديرنا.
و�أ�ضافت املن�صة �أن  28مليون �شخ�ص بالغ م�ؤهلون
لتلقي ال�ل�ق��اح وه��م غ�ير مطعّمني ح�ت��ى الآن ،مقابل
معدّل � 500ألف موعد متاح كل يوم.
والتلقيح ب��أو��س��ع نطاق ممكن ه��و ره��ان كبري لتج ّنب
ا�ستئناف الوباء تف�شيه يف الأ�سابيع والأ�شهر املقبلة.
حت�سن امل�ؤ�شرات ال�صحية ال�سبت يف فرن�سا ،مع
توا�صل ّ
ت�سجيل � 10675إ�صابة يف �أنحاء البالد ،فيما يتلقى
 16847م�صاباً بكوفيد -19العالج يف امل�ست�شفيات،
بينهم  3028م�صاباً يف �أق�سام العناية املركزة (حواىل
� 500أق ّل من الأ�سبوع املا�ضي).
وق��ال خبري الأم��را���ض املعدية يف معهد «با�ستور» �أرنو
فونتانيه يف حديث مع �صحيفة لو جورنال دو دميان�ش
رغم دينامية الرتاجع هذه� ،إال �أن عدد � 10آالف �إ�صابة
جديدة يف اليوم لي�س كافياً ال�ستبعاد �شبح املوجة الرابعة
م��ن ال��وب��اء .واو��ض��ح الربوفي�سور فونتانيه الع�ضو يف
املجل�س العلمي ال��ذي ي�ق��دم امل���ش��ورة للحكومة� ،أن ما
ُتظهره لنا ال�سيناريوهات هو �أن��ه �إذا ا�ستم ّر الرتاجع
حتى  9حزيران يونيو( ،موعد االنتقال) �إىل املرحلة
املقبلة من تخفيف القيود� ،سنم�ضي �صيفاً هادئاً.

جيورجيا ميلوين جنم �صاعد

زعيمة اليمني املتطرف الإيطايل:

جيورجيا ميلوين تهدد حليفها «ومناف�سها» �سالفيني!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

�شخ�صية ��ص��اع��دة م��ن ال�ي�م�ين امل�ت�ط��رف الإي �ط��ايل ،ت��زح��ف اب�ن��ة روما
جيورجيا ميلوين( ،زعيمة ح��زب فراتلي دي �إيطاليا) يف ا�ستطالعات
الر�أي ،وتهدد حليفها (ومناف�سها) ماتيو �سالفيني.
يف الظاهر ،كل �شيء على ما يرام .قبل �أ�سبوعني ،متنى ماتيو �سالفيني
عيد �أم �سعيدًا لل�شخ�صية ال�صاعدة يف �أق�صى اليمني الإيطايل ،جيورجيا
ميلوين� .سنعطي �إيطاليا قريباً احلكومة التي ت�ستحقها� ،أجابت ابنة
روما البالغة من العمر  44عاماً ،مع كل االحرتام لأولئك الذين يريدون
تق�سيمنا .ويف الأ�شهر الأخرية ،كان التناف�س بني وزير الداخلية ال�سابق،
ورئي�سة ح��زب فراتلي دي �إيطاليا ��ص� ً
�ارخ��ا ،حيث ا�ستحوذت جيورجيا
(التفا�صيل �ص)11
ميلوين على نقاط يف ا�ستطالعات الر�أي.
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�أخبـار الإمـارات

Monday

الإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف خمي�س م�شيط بطائرة مفخخة رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون
رئي�س كرواتيا بذكرى ا�ستقالل بالده

•• �أبوظبي-وام:

02

�أع ��رب ��ت دول� ��ة الإم � � ��ارات ع��ن �إدان �ت �ه��ا وا�ستنكارها
ال�شديدين ملحاوالت ميلي�شيات احلوثي الإرهابية
امل��دع��وم��ة م��ن �إي ��ران ،ا�ستهداف املدنيني والأعيان
املدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يف خمي�س م�شيط
باململكة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ال�شقيقة ،م��ن خالل
طائرة مفخخة ،اعرت�ضتها قوات التحالف.
و�أك � ��دت دول ��ة الإم� � ��ارات يف ب �ي��ان � �ص��ادر ع��ن وزارة
اخل��ارج �ي��ة وال� �ت� �ع ��اون ال � ��دويل �أن ا� �س �ت �م��رار هذه

الهجمات الإرهابية جلماعة احلوثي يعك�س حتديها
ال���س��اف��ر للمجتمع ال� ��دويل وا��س�ت�خ�ف��اف�ه��ا بجميع
القوانني والأعراف الدولية.
وحثت الوزارة املجتمع الدويل على �أن يتخذ موقفا
ف��وري��ا وحا�سما ل��وق��ف ه��ذه الأع �م��ال امل�ت�ك��ررة التي
ت�ستهدف املن�ش�آت احليوية واملدنية و�أم��ن اململكة،
و�إم � ��دادات ال�ط��اق��ة وا��س�ت�ق��رار االق�ت���ص��اد العامليني،
م�ؤكدة �أن ا�ستمرار هذه الهجمات يف الآونة الأخرية
يعد ت�صعيدا خطريا ،ودلي ً
ال جديداً على �سعي هذه
امللي�شيات �إىل تقوي�ض الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.

وج��ددت ال��وزارة ت�ضامن دول��ة الإم��ارات الكامل مع
اململكة �إزاء ه��ذه ال�ه�ج�م��ات الإره��اب �ي��ة ،والوقوف
معها يف ��ص��ف واح ��د ��ض��د ك��ل ت�ه��دي��د ي�ط��ال �أمنها
وا�ستقرارها ،ودعمها يف كل ما تتخذه من �إجراءات
حل�ف��ظ �أم�ن�ه��ا و��س�لام��ة مواطنيها وامل�ق�ي�م�ين على
�أرا�ضيها.
و�أكد البيان �أن �أمن الإمارات العربية املتحدة و�أمن
اململكة العربية ال�سعودية كل ال يتجز�أ و�أن �أي تهديد
�أو خ�ط��ر ي��واج��ه امل�م�ل�ك��ة ت�ع�ت�بره ال��دول��ة تهديداً
ملنظومة الأمن واال�ستقرار فيها.

•• �أبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة اىل فخامة زوران ميالنوفيت�ش
رئي�س جمهورية كرواتيا وذلك مبنا�سبة يوم اال�ستقالل لبالده .كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة الرئي�س زوران ميالنوفيت�ش.
وبعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان برقيتي تهنئة
مماثلتني �إىل معايل �أندريه بلنكوفيت�ش رئي�س وزراء كرواتيا.

انطالق الأ�سبوع الإماراتي -الهولندي مبنا�سبة مرور  50عاما على �إقامة العالقات الدبلوما�سية بني البلدين

•• �أبوظبي -وام:

انطلق �أم�س الأ�سبوع الإماراتي-الهولندي الذي ت�ست�ضيفه كل من دولة
الإم��ارات ومملكة هولندا يف الفرتة من  30مايو اجل��اري حتى  5يونيو
املقبل.
ت�أتي ا�ست�ضافة هذا الأ�سبوع مبنا�سبة احتفال البلدين مبرور خم�سني عاما
على �إقامة العالقات الدبلوما�سية بينهما ،ف�ضال عن الذكرى اخلم�سني
لت�أ�سي�س دولة الإمارات.
وق��ال �سعادة عمر �سيف غبا�ش م�ساعد وزي��ر اخلارجية والتعاون الدويل
لل�ش�ؤون الثقافية والدبلوما�سية العامة�" :إن �إقامة الأ�سبوع الإماراتي-
الهولندي ال��ذي يجمع كبار امل�س�ؤولني من احلكومة و املجتمع يف دولة
الإم��ارات ومملكة هولندا ،يعك�س رغبتنا القوية يف تعزيز العالقات بني
البلدين يف جميع املجاالت ..فمنذ نحو ن�صف قرن ،عملت دولة الإمارات
ومملكة هولندا على توطيد العالقات و�ستمكننا �أن�شطة الأ�سبوع الإماراتي-
الهولندي من موا�صلة تعزيز هذه ال�صداقة".
من جهتها ،قالت �سعادة الدكتورة ح�صة عبداهلل العتيبة �سفري الدولة لدى
اململكة الهولندية  " :ثمة الكثري من جماالت التعاون بني دولة الإمارات

ومملكة هولندا ،ف�شعبا البلدين يقدران عاليا التبادل الثقايف والتعليمي
وال���س�ي��اح��ي ..وع�ل��ى امل�ستوى احل�ك��وم��ي ،عملت دول ��ة الإم� ��ارات ومملكة
هولندا معا يف �أوق��ات الأزم ��ات ملواجهة حتديات الأم��ن الغذائي وتعزيز
االبتكار العلمي من �أج��ل دعم جمتمعاتنا� ..إن��ه ل�شرف حقيقي لنا اليوم
�أن ن�ستك�شف جماالت �إ�ضافية للتعاون الإماراتي الهولندي ،ونتطلع �إىل
ا�ست�ضافة املزيد من الفعاليات امل�شابهة يف الأ�سبوع الإماراتي الهولندي يف

امل�ستقبل".
م��ن جانبه ق��ال �سعادة �ألوي�سي�س �سوهان�س �أدري��ان����س �أمربخت�س �سفري
مملكة هولندا ل��دى ال��دول��ة  ":تعرب �سفارة مملكة هولندا يف الإمارات
العربية املتحدة عن امتنانها لهذه الفر�صة الرائعة لت�سليط ال�ضوء على
عمق العالقة التي تربط بني بلدينا ..يغطي الأ�سبوع الإماراتي الهولندي
ق�ضايا مثل �إن �ت��اج ال �غ��ذاء ،وك �ف��اءة ال�ط��اق��ة ،وال �ف �ن��ون ،وال �ع �ل��وم ،وري ��ادة

الأع�م��ال ،ومتكني امل��ر�أة ،والتجارة ،وه��و من�صة لتعزيز �أوا��ص��ر ال�صداقة
بني البلدين ..ال ي�سعني �إال �أن �أعرب عن �سروري لر�ؤية املزيد من امل�شاركة
ال�شبابية ومناق�شة العديد من املو�ضوعات املهمة يف هذا الأ�سبوع ،و�أتطلع
�إىل م�ستقبل �أكرث �إ�شراقا لبلدينا".
و ناق�ش م�س�ؤولون م��ن دول��ة الإم ��ارات وهولندا يف اجلل�سة االفتتاحية
التي حملت عنوان "ال�صداقة الإماراتية  -الهولندية  50 -عاما يف طور
التكوين" العالقات ال�سيا�سية و االقت�صادية و الثقافية التي تربط البلدين
وتخلل اليوم الأول من الأ�سبوع الثقايف جل�سة عن ال�شباب يف دولة الإمارات
وهولندا وناق�ش متحدثون من مركز �شباب �أبوظبي وال�سفارة الهولندية
اجلهود املبذولة لإيجاد الفر�ص لل�شباب ومتكينهم يف املجاالت الرئي�سية.
و من املقرر �أن تتناول جل�سات الأ�سبوع موا�ضيع متنوعة مبا يف ذلك �سبل
تعزيز التعاون يف قطاعي الفنون والثقافة ،وتعزيز الأمن الغذائي وكفاءة
ا�ستخدام الطاقة ،ومتكني املر�أة يف جماالت العلوم والتكنولوجيا والهند�سة
والريا�ضيات ،وتعزيز ريادة الأعمال واالبتكار العلمي.
و يناق�ش احل�ضور امل�شاركة الهولندية يف �إك�سبو  2020دبي حيث تتميز
ه��ول�ن��دا ب�ط��رح ن�ظ��ام م�ن��اخ��ي دائ ��ري ي��رك��ز ع�ل��ى "توحيد امل ��اء والطاقة
والغذاء".

امل�سابقة الوطنية ملهارات الإمارات ..من�صة حا�ضنة لإبداعات وابتكارات ال�شباب
•• �أبوظبي-وام:

ت�شكل امل�سابقة الوطنية ملهارات
الإم � ��ارات  2021ال�ت��ي ينظمها
مركز �أبوظبي للتعليم والتدريب
التقني واملهني اليوم االثنني حتت
رعاية �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
م�ب��ارك رئي�سة االحت ��اد الن�سائي
ال� �ع ��ام رئ �ي �� �س��ة امل �ج �ل ����س الأع �ل ��ى
لل��أم��وم��ة وال �ط �ف��ول��ة الرئي�سة
الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
من�صة تعليمية ومعرفية رائدة
حا�ضنة لإبداعات وابتكارات �شباب
الوطن.
وي � �� � �ش� ��ارك يف امل� ��� �س ��اب� �ق ��ة ال �ت��ي
ت�ستمر � 3أي��ام يف مركز �أبوظبي
ال��وط �ن��ي ل �ل �م �ع��ار���ض ن �خ �ب��ة من
ال �ك��وادر الوطنية ال�شابة الذين
ي�ت�ن��اف���س��ون يف ع ��دة تخ�ص�صات
ه �ن��د� �س �ي��ة وت �ك �ن��ول��وج �ي��ة منها
اخل ��راط ��ة ب��احل��ا� �س��وب وتقنيات
ال�سيارات وحلول برجميات تقنية

م �ع �ل��وم��ات ال �� �ش��رك��ات وت�صميم
مواقع االنرتنت وتقنية الت�صميم
اجل��راف �ي �ك��ي وال��ر� �س��م الهند�سي
والأوت��وك��اد و�صناعة املجوهرات
وغ�ي�ره ��ا م ��ن امل � �ه ��ارات املعتمدة
دوليا.
و�أكد �سعادة الدكتور مبارك �سعيد
ال�شام�سي مدير عام مركز �أبوظبي
للتعليم والتدريب التقني واملهني
�أن امل �� �س��اب �ق��ة ال��وط �ن �ي��ة ملهارات
الإم� � � � ��ارات حت �ف��ز � �ش �ب��اب وبنات
ال��وط��ن ع �ل��ى االب �ت �ك��ار واالب � ��داع
ف �ه��ذا احل � ��دث ال �ع �ل �م��ي واملعريف
وال�ع�م�ل��ي امل�ه��م يحتفي باملواهب
الإم��ارات �ي��ة ال���ش��اب��ة وي�ع�م��ل على
�صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم
يف املجاالت التقنية والتكنولوجيا
امل �ت �ق��دم��ة ال� �ت ��ي ت��رت �ب��ط ب�شكل
مبا�شر بوظائف امل�ستقبل.
وقال �سعادته يف ت�صريحات لوكالة
�أن �ب��اء الإم � ��ارات "وام" مبنا�سبة
انطالق فعاليات امل�سابقة الوطنية

غ� ��دا �إن دول � ��ة الإم � � � ��ارات بدعم
ورع ��اي ��ة م ��ن ق �ي��ادت �ه��ا الر�شيدة
حري�صة على متكني �شباب الوطن
من املهارات املتقدمة والعمل على
توفري الدعم لكافة املبادرات التي
م��ن �ش�أنها �أن ت�سهم يف تهيئتهم
بال�شكل الأمثل لوظائف امل�ستقبل
وامل���ش��ارك��ة ب ��دور م�ه��م يف م�سرية
التنمية امل�ستدامة التي تزخر بها
الدولة على خمتلف الأ�صعدة.
و�أ�� � �ض � ��اف �أن � �ش �ب��اب الإم � � � ��ارات

وب�ف���ض��ل دع ��م ال �ق �ي��ادة الر�شيدة
�أ� �ص �ب �ح ��وا ال� �ي ��وم ع �ن ��وان ��ا ب � ��ارزا
مل �� �س�يرة اجن ��ازات� �ن ��ا ال��وط �ن �ي��ة يف
امل� �ج ��االت ك��اف��ة وم �ن �ه��ا الإجن � ��از
ال�ت��اري�خ��ي ال ��ذي حققته الدولة
بو�صول م�سبار الأم��ل بنجاح �إىل
م��داره ح��ول كوكب املريخ و�أي�ضا
ب��دء الت�شغيل التجاري للمحطة
الأوىل يف م�شروع حمطات براكة
للطاقة النووية ال�سلمية م�ؤكدا
�أن ا�سرتاتيجية املركز ترتكز على
ال�شباب وتعمل على توفري كافة
�أدوات التميز واالبداع لهم.
و�أو�ضح �سعادته �أن الدورة احلالية
م ��ن امل �� �س��اب �ق��ة ال��وط �ن �ي��ة ملهارات
الإم��ارات �سيتم تنظيمها يف مركز
�أب��وظ�ب��ي ال��وط�ن��ي للمعار�ض مع
تطبيق �أعلى التدابري والإجراءات
ال��وق��ائ�ي��ة واالح�ت�رازي ��ة  ،م�شريا
�إىل �أن� ��ه م ��ن امل �ت��وق��ع �أن ت�شهد
مناف�سة كبرية بني �شباب الوطن
يف خمتلف امل �ج��االت خ��ا��ص��ة و�أن

ال �ف��ائ��زي��ن ��س�ي�م�ث�ل��ون ال ��دول ��ة يف
امل�سابقة العاملية للمهارات.
و�أك��د �أن التعليم التقني واملهني
ي�شكل �أحد �أهم مرتكزات التنمية
امل���س�ت��دام��ة وذل ��ك ل ��دوره الفعال
يف ب� �ن ��اء الإن� ��� �س ��ان ال � �ق� ��ادر على
اال��ض�ط�لاع مب�س�ؤولياته بكفاءة
واق �ت��دار ول��ذل��ك ف ��إن تعزيز هذه
املنظومة وت�ط��وي��ره��ا وحت�سينها
ب �� �ش �ك��ل م �� �س �ت �م��ر � �س �ي �ب �ق��ى دائما
يف م �ق��دم��ة �أول��وي��ات �ن��ا يف مركز
�أبوظبي للتعليم والتدريب التقني
واملهني.
وت�ع��د امل�سابقة ال��وط�ن�ي��ة ملهارات
الإم � � ��ارات ح ��دث ع�ل�م��ي ومعريف
فريدة يحتفي باملواهب الإماراتية
البارزة يف املهارات التقنية واملهنية
امللهمة جليل ال�شاب لتحفيزهم
على تبني امل�سارات املهنية القائمة
على التكنولوجيا.
ك�م��ا ت�ع��د جت��رب��ة مم�ي��زة وفريده
م ��ن ن��وع �ه��ا ل �ل �م �ه��ارات النا�شئة

ال �� �ص��اع��دة ل �ت �ح��دي �أق ��ران �ه ��م يف
الفئة املختارة ومتثل فر�صة قيمة
للطالب وال���ش�ب��اب ذوي املهارات
العالية لإث�ب��ات وتنمية قدراتهم
التناف�سية التي �ستحفزهم على
حت �� �س�ين م �ه ��ارات �ه ��م با�ستمرار
وال�سعي لتحقيق �إجنازات �أف�ضل.
ي �� �ش��ار �إىل �أن م ��رك ��ز �أبوظبي

للتعليم والتدريب التقني واملهني
نظم عام  2017م�سابقة املهارات
ال� �ع ��امل� �ي ��ة "�أبوظبي "2017
مب���ش��ارك��ة  1300م�ت���س��اب��ق من
 59دول��ة تناف�سوا يف  51مهارة
م �ت �ن��وع��ة مب� ��ا يف ذل � ��ك �صيانة
ال�ط��ائ��رات وال��روب��وت��ات املتحركة
وتن�سيق احلدائق وتقنية الأزياء

والت�صميم اجل��راف�ي�ك��ي وغريها
ال�ك�ث�ير وح�ق�ق��ت امل�سابقة جناحا
ك �ب�ي�را ك �م��ا ن �ظ��م امل ��رك ��ز يف عام
 2018م���س��اب�ق��ة م �ه��ارات �آ�سيا
العاملية مب�شاركة  527مت�سابقا
مي�ث�ل��ون  20دول ��ة وه��و م��ا ي�أتي
ت ��أك �ي ��دا ع �ل��ى ق � ��درة امل ��رك ��ز على
تنظيم الفعاليات العاملية.

الإمارات ت�ؤكد على �أهمية التعاون مع دول �أمريكا الالتينية والكاريبي خالل ع�ضوية جمل�س الأمن
•• نيويورك � -أبوظبي -وام:

ق� ّدم��ت معايل رمي بنت �إب��راه�ي��م الها�شمي وزي��رة دول��ة ل���ش��ؤون التعاون
الدويل ،و�سعادة عمر �سيف غبا�ش م�ساعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل
لل�ش�ؤون الثقافية والدبلوما�سية العامة� ،إح��اط��ة ملجموعة دول �أمريكا
الالتينية والكاريبي لدى الأمم املتحدة  GRULACلتقدمي نبذة عن
تر�شّ ح دول��ة الإم��ارات ملقعد غري دائ��م يف جمل�س الأم��ن للفرتة -2022
.2023

ومت خالل االجتماع االفرتا�ضي ،ا�ستعرا�ض العالقات التاريخية لدولة
الإمارات مع دول �أمريكا الالتينية والكاريبي.
و�أكدت معايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي خالل االجتماع �أن دولة الإمارات
�ست�سعى لأن متثل جميع ال��دول الأع�ضاء من خالل اال�ستماع �إىل �آراءها
وعك�س اهتماماتها خ�لال ع�ضوية جمل�س الأم��ن ،م�شرية �إىل �أن��ه ميكن
تعزيز ال�سالم والأم ��ن عندما يتحد املجتمع ال ��دويل .و م��ن جانبه قال
�سعادة عمر غبا�ش " :منذ ت�أ�سي�س دولة الإم��ارات يف عام  1971مل مينع
البعد اجلغرايف بينها و�أع�ضاء جمموعة دول �أمريكا الالتينية والكاريبي

من ال�سعي لتعميق العالقات ال�سيا�سية وتعزيز التعاون االقت�صادي .كما
تفتخر دولة الإمارات ب�شراكتها مع منطقة جمموعة دول �أمريكا الالتينية
والكاريبي يف الأن�شطة التنموية والإن�سانية ،والتي كان �آخرها يف جمال
�إمدادات معدات احلماية ال�شخ�صية ملكافحة جائحة كوفيد ."-19
ومت التطرق يف الإح��اط��ة �إىل �أول��وي��ات دول��ة الإم ��ارات يف حملتها " �أقوى
باحتادنا" لع�ضوية جمل�س الأمن ،مبا يف ذلك ركائزها الأربعة ،وهي �ضمان
ال�سالم ،وتعزيز ال�شمولية ،وبناء ال�ق��درة على ال�صمود ،والتحفيز على
االبتكار ،ومت الت�أكيد يف هذا ال�سياق على التزام دولة الإمارات بالتعاون مع

دول �أمريكا الالتينية والكاريبي ،حيث تتطلع دولة لإمارات �إىل احل�صول
على دعم دول هذه الدول خالل االنتخابات املزمع عقدها بتاريخ  11يونيو
.2021
جت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن دول��ة الإم��ارات مر�شحة للمقعد العربي يف جمل�س
الأمن للفرتة  ،2023-2022و مت تزكية تر�شحها من قبل جامعة الدول
العربية عام  ،2012وجمموعة �آ�سيا واملحيط الهادئ يف عام .2020
وكانت دول��ة الإم��ارات قد �شغلت مقعد غري دائ��م يف جمل�س الأم��ن خالل
الفرتة من .1987-1986

�سفري جورجيا :عالقات ال�صداقة الإماراتية اجلورجية ت�شهد تطورا م�ستمرا منذ ت�أ�سي�سها عام 1992
•• �أبوظبي -وام:

�أك��د �سعادة باتا ك��االن��دادزه �سفري جمهورية جورجيا لدى
الدولة �أن العالقات الثنائية بني دولة الإمارات وجمهورية
ج��ورج �ي��ا ت���ش�ه��د من ��وا وت �ط ��ورا م���س�ت�م��ري��ن ع �ل��ى خمتلف
الأ�صعدة وذل��ك منذ ت�أ�سي�س العالقات الدبلوما�سية بني
البلدين عام .1992
وق��ال �سعادته يف ت�صريح ل��وك��ال��ة �أن �ب��اء الإم� ��ارات (وام) -
مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده � -إننا نعتز بعالقة ال�صداقة
املتميزة مع دولة الإمارات وحري�صون على تطوير جماالت
ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك يف خم�ت�ل��ف امل �ج ��االت ال��س�ي�م��ا القطاع
اال�ستثماري وال�سياحي.
و�أ��ض��اف �أن دول��ة الإم ��ارات وجهة مثالية للعي�ش والإقامة

للجميع م��ن خمتلف اجلن�سيات ون�ح��ن �سعداء بتواجدنا
يف ال��دول��ة وممتنون للدعم الكبري م��ن ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
ل�ع�لاق��ات ال���ص��داق��ة م��ع ج��ورج�ي��ا واحل��ر���ص امل�ستمر على
تعزيزها وتنميتها يف املجاالت كافة.
و�أ� �ض��اف ��س�ع��ادت��ه ان ال�ق�ط��اع ال�سياحي يف ال�ب�ل��دي��ن زاخر
بالفر�ص وتتطلع جورجيا �إىل زيادة �أعداد الزوار القادمني
�إليها من دولة االمارات خالل الفرتة املقبلة خا�صة للتمتع
بالوجهات ال�سياحية املميزة يف جورجيا ،ووج ��ود رحالت
طريان منتظمة بني البلدين ي�شجع على ذلك .
و�أ�شار �إىل �أن ا�ست�ضافة دولة الإمارات ملعر�ض �إك�سبو 2020
دب��ي ال��ذي تنطلق فعالياته يف �أكتوبر املقبل يعك�س املكانة
الرائدة التي حتظى بها الإمارات على ال�صعيدين الإقليمي
والدويل  ،م�ؤكدا �أن هذا احلدث العاملي البارز ي�شكل من�صة

مهمة ملختلف الدول امل�شاركة من �أجل تعزيز �أوجه التعاون
وعقد ال�شراكات.
و�أ��ض��اف �أن ه��ذا احل��دث يكت�سب �أهمية كبرية كونه ينعقد
تزامنا مع احتفال دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي  ،كما �أن
جورجيا حتتفل �أي�ضا يف العام ذاته بعيدها الوطني ومرور
� 103سنوات على ت�أ�سي�سها.
و�أ�ضاف �أن معر�ض �إك�سبو  2020دبي يوفر فر�صة مثالية
من �أج��ل ت�سليط ال�ضوء على التقدم والنمو ال��ذي ت�شهده
الإم��ارات وحجم الفر�ص اال�ستثمارية التي توفرها لرجال
الأعمال وامل�ستثمرين .
.كما �ستحر�ص جورجيا خالل م�شاركتها يف احلدث العاملي
ع�ل��ى ت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى ال�ث�ق��اف��ة اجل��ورج�ي��ة وتاريخها
الزاخر ال�ضارب يف القدم.

ب�أنها متتلك نوعاً من الإيجابية مقارنة بال�سجائر التقليدية
والتي لطاملا ارتبطت اجتماعيا بنوع من الرف�ض.
و�أ�ضاف �إن العامل من حولنا يتطور ب�شكل هائل ،ويف كل يوم،
هناك تطورات واكت�شافات ومنتجات جديدة ،وكذلك عادات
جديدة ،ومن املنطقي جداً �أن تخ�ضع هذه الإ�ضافات للت�صنيف
�ضمن ن�ط��اق�ين �أ��س��ا��س�ي�ين يحكمهما الإي�ج��اب�ي��ة وال�سلبية.
و�أو��ض��ح �أن��ه وفقا ملنظمة ال�صحة العاملية ،هناك قرابة 1.3
مليار �شخ�ص حول العامل من املدخنني 60% ،منهم يرغبون
يف ال�ت��وق��ف ع��ن ذل��ك� ،أو لديهم النية للقيام بذلك..ووفق
تقديرات �إح�صائية �أوروبية ،يبلغ العدد التقريبي مل�ستخدمي
ال�سجائر االلكرتونية قرابة  55مليون �شخ�ص حول العامل
يف العام . 2021

و�أ� �ش��ار �إىل �أن ال�سجائر االلكرتونية ت�سبب الإدم ��ان بنف�س
الآل�ي��ة وال�ق��وة واحل��دة املرتبطة ب��أن��واع التدخني التقليدية،
وبالتايل نحن �أمام حتديني اثنني ،الأول هو الإدمان على هذه
العادة ال�سيئة ،ومن ثم ما ينتج عن التدخني من م�ضار �صحية
خطرية مرتبطة ب�أمرا�ض القلب والرئتني .وقال ان الأكرث
خطورة من ذلك ،ميثل االنت�شار الوا�سع لل�سجائر االلكرتونية
و�سهولة الو�صول �إليها ،على الرغم من خمتلف الإجراءات
املعتمدة ل�ضبط �آليات بيعها وتوزيعها ..اليوم اجلميع م�س�ؤول،
بدءاً من كل فرد فينا ،ملقاومة هذه الآفة وحماية �أبنائنا من
اخلطر املرتبط فيها ،وتفنيد االعتقاد ال�سائد ب��أن ال�سجائر
االلكرتونية هي و�سيلة منا�سبة ت�ساعد يف الإقالع عن التدخني
ب�أ�شكاله التقليدية.

�شرطة �أبوظبي حتذر من خماطر ترك الأطفال دون رقابة على ال�شواطئ املركز الوطني للت�أهيل..برامج توعوية لن�شر ثقافة رف�ض التدخني بكافة �أ�شكاله

ال���س�ترة ال��واق�ي��ة م��ن ال�غ��رق عند اللعب ب��امل��اء ولفتت
•• �أبوظبي -وام:
�إىل �أهمية مراقبة الأطفال الذين يعانون الت�شنجات
ح ��ذرت ��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي م��ن خم��اط��ر ت ��رك الأطفال الع�صبية وامل�صابني بعجز حركي �أثناء ال�سباحة .
دون رقابة الأهل �أثناء ال�سباحة يف ال�شواطئ البحرية ون�ب�ه��ت الآب ��اء واالم �ه��ات �إىل � �ض��رورة ع��دم االن�شغال
 ،وحثت الأ��س��ر التواجد يف امل��واق��ع التي تتواجد فيها بالهاتف �أو مواقع التوا�صل االجتماعي �أثناء ممار�سة
م�ن���ص��ات ل�ل�إن �ق��اذ واالل� �ت ��زام ب��ال �ع�لام��ات الإر�شادية الأطفال ال�سباحة لأنه خالل دقائق قليلة قد حت�صل
على ال�شواطئ وع��دم ال�سباحة يف عمق البحر لتجنب حادثة الغرق يف حال عدم اليقظة والقرب من الأطفال.
وقوع حوادث الغرق ونبهت مرتادي ال�شواطئ بتجنب وذكرت �شرطة �أبوظبي �أن الإهمال يعد �سبباً رئي�سياً يف
ال�سباحة لي ً
ال �أو يف �ساعات الفجر الأوىل ملا خلطورة حوادث غرق الأطفال مما يتطلب عدم االن�شغال عنهم
ذلك على �أرواحهم.
واحل��ر���ص ع�ل��ى ات �ب��اع الإج � ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة مو�ضحة
ونا�شدت �أولياء الأمور ب�ضرورة مراقبة �أبنائهم حتى و�إن �أن كثري من ح��وادث غ��رق الأط�ف��ال تقع ب�سبب �إهمال
كانوا يجيدون ال�سباحة  ،واحلر�ص على ارتداء الطفل الأ�سرة وعدم الإملام بال�سباحة.

•• �أبوظبي -وام:

�أكد �سعادة الدكتور حمد الغافري ،مدير عام املركز الوطني
للت�أهيل �أن املركز يعمل جاهدا عرب برامج توعوية على ن�شر
ثقافة رف�ض التدخني بكافة �أ�شكاله ،ولكافة الفئات العمرية،
ويف الوقت ذات��ه ،تطوير �أدوات��ه مل�ساعدة الراغبني يف الإقالع
عن التدخني للقيام بذلك بنجاح .وقال �سعادته مبنا�سبة اليوم
العاملي ملكافحة التدخني الذي ي�صادف  31مايو من كل عام �إن
�آفة التدخني هي الأكرث انت�شارا �ضمن نطاقات و�أنواع الإدمان
عامليا ،وت�شهد املجتمعات الإن�سانية بحورا من دخان ال�سجائر
على اختالف �أنواعها و�أدواتها ،والتي كان من �أحدثها ما جلبته
ال�سجائر االلكرتونية معها نظرة ج��دي��دة ،ويعتقد البع�ض

االثنني  31مايو  2021م  -العـدد 13253

�أخبـار الإمـارات
�أجرت  242,981فح�صا ك�شفت عن � 1,810إ�صابات

ال�صحة تعلن تقدمي  54,792جرعة من لقاح
كوفيد -19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية

•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع تقدمي  54,792جرعة من لقاح
"كوفيد "-19خ�لال ال�ساعات ال �ـ  24املا�ضية وب��ذل��ك يبلغ جمموع
اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س  12,811,422جرعة و مبعدل
توزيع للقاح  129.53جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي ��أت��ي ذل��ك متا�شيا م��ع خ�ط��ة ال� ��وزارة ل�ت��وف�ير ل�ق��اح كوفيد -19و�سعيا
للو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم و التي �ست�ساعد يف
تقليل �أعداد احلاالت و ال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19
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ال�صحة تعلن �شفاء  1,777حالة جديدة من كورونا
••�أبوظبي -وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد  19 -واملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت
ال��وزارة عن �إج��راء  242,981فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ 24
املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات
الفح�ص الطبي.

و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  1,810حالة �إ�صابة
ج��دي��دة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  569,073حالة.
 كما �أعلنت ال ��وزارة ع��ن وف��اة  4ح��االت م�صابة وذل��ك م��ن تداعيات
الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة
 1,677حالة.

و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
 كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  1,777حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  548,785حالة.

الدعم الإ�ضايف يرفع قيمة م�ساهمتها لفل�سطني �إىل  28مليون وجبة

03

حملة  100مليون وجبة الرم�ضانية تقدم  19مليون وجبة �إ�ضافية يف غزة بالتعاون مع برنامج الأغذية العاملي
•• دبي -وام:

�أعلنت حملة  100مليون وجبة،
ال �ت��ي ت �ق��دم ال ��دع ��م ال �غ ��ذائ ��ي يف
 30دول��ة من �ضمنها فل�سطني،
ت �خ �� �ص �ي ����ص  19م �ل �ي ��ون وجبة
�إ�ضافية لقطاع غزة بالتعاون مع
ب��رن��ام��ج الأغ ��ذي ��ة ال �ع��امل��ي التابع
ل �ل��أمم امل �ت �ح��دة وال� ��ذي �سيتوىل
العمليات اللوج�ستية لتوزيعها يف
القطاع.
وت �ق��دم احل�م�ل��ة ال��دع��م الغذائي
الإ�� �ض ��ايف يف ق �ط��اع غ ��زة ب�صيغة
ق �� �س��ائ��م ف ��وري ��ة ،ت� �ع ��ادل قيمتها
 19م�ل�ي��ون وج �ب��ة ،وتخ�ص�صها
ل�ل�أف��راد وال�ع��ائ�لات الأق ��ل دخ ً
ال
ول �ل �م �ت �� �ض��رري��ن م� ��ن الأح� � � ��داث
الأخ �ي��رة ال �ت��ي ��ش�ه��ده��ا القطاع،
وذل� � ��ك ب��ال �ت �ن �� �س �ي��ق م ��ع برنامج
الأغذية العاملي ،ل�ضمان الو�صول
�إىل �أو� �س��ع ��ش��ري�ح��ة م��ن الأه ��ايل
والنازحني الذين ا�ضطروا لرتك
بيوتهم ،فيما جل�أ حوايل � 77ألفاً
�إىل م��دار���س وم�ق��ار تابعة للأمم
املتحدة بالإ�ضافة �إىل حوايل 40
الفاً جل��أوا �إىل منازل �أ�صدقائهم
�أو �أق��رب��ائ �ه��م يف ال �ق �ط��اع خالل
الأ�سبوعني املا�ضيني .
وكانت حملة  100مليون وجبة،
التي نظمتها "مبادرات حممد بن
را�شد �آل مكتوم العاملية" ،خ�ص�صت

• احلملة التي نظمتها مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية خ�ص�صت ما يعادل  9ماليني وجبة لفل�سطني يف خطتها الأ�سا�سية يف
رم�ضان املا�ضي والآن ت�ضيف  19مليون وجبة
• �سارة النعيمي :الدعم الغذائي الإ�ضايف الذي تقدمه حملة  100مليون وجبة هو ر�سالة ت�ضامن من الإمارات مع الفئات الأكرث ت�ضرر ًا
ؤخرا
• جميد يحيى :ي�أتي هذا الدعم يف وقت ازدادت فيه االحتياجات الغذائية ب�شكل كبري يف فل�سطني ب�سبب ت�صاعد ال�صراع م� ً
يف رم �� �ض��ان امل��ا� �ض��ي  9ماليني
وج� �ب ��ة ل �ت��وزي �ع �ه��ا يف فل�سطني
ب�صيغة ق�سائم فورية بالتعاون مع
برنامج الأغذية العاملي ،الذي و ّزع
الق�سم الأك�ب�ر منها حتى الآن يف
ال�ضفة الغربية.
وترفع امل�ساهمة اجلديدة حلملة
 100مليون وجبة عدد الوجبات
ال �ت��ي ت �ق��دم �ه��ا يف ف�ل���س�ط�ين �إىل
 28.3مليون وجبة ،توفر الدعم
ال�غ��ذائ��ي لل��أف��راد والأ� �س��ر ،فيما
ي �� �س � ّه��ل ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن "برنامج
الأغ� ��ذي� ��ة العاملي" و"مبادرات
حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية"
و� � �ص� ��ول امل� ��� �س ��اع ��دات الغذائية
ل�ل�م�ع��وزي��ن وامل�ت���ض��رري��ن والأق ��ل
دخ� ً
لا وت�ق��دمي امل�ع��ون��ات الغذائية
مبا�شرة لهم.
وت�شري �إح�صاءات برنامج الأغذية
العاملي �إىل �أن  2مليون فل�سطيني
يف ال���ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة وق �ط��اع غزة

يعانون �شك ً
ال م��ن �أ��ش�ك��ال انعدام
الأم � � ��ن ال� �غ ��ذائ ��ي؛ ب ��واق ��ع 1.4
مليون يف قطاع غزة و600,000
يف ال�ضفة الغربية.
وف�ي�م��ا ت��وا��ص��ل ت��داع �ي��ات جائحة
"كوفيد "-19ال �� �ض �غ��ط على
ال �ف �ئ��ات ال�ه���ش��ة م ��ن ك �ب��ار ال�سن
وال �ن �� �س��اء والأط � �ف� ��ال و�أ�صحاب
ال �ه �م��م وم �ن �ع �ه��م م ��ن احل�صول
على كفايتهم م��ن ال �غ��ذاء ،يحذر
ب ��رن ��ام ��ج الأغ � ��ذي � ��ة ال� �ع ��امل ��ي من
التدهور امل�ستمر يف م�ؤ�شر الأمن
ال �غ��ذائ��ي لل�سكان الفل�سطينيني
خا�صة يف قطاع غ��زة ال��ذي �سجل
قبل اجل��ائ�ح��ة ،بح�سب الربنامج
الأمم� ��ي ،م �ع��دالت ب�ط��ال��ة و�صلت
حتى .45%
وقالت �سارة النعيمي ،مدير �إدارة
يف م �ب��ادرات حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
مكتوم العاملية" :ي�أتي تخ�صي�ص
ح �م �ل��ة  100م �ل �ي��ون وج� �ب ��ة ما

يعادل  19مليون وجبة �إ�ضافية
يف قطاع غزة ،بالتعاون مع برنامج
الأغ��ذي��ة العاملية ،لت�ضاف �إىل 9
ماليني وجبة خ�ص�صتها احلملة
يف رم���ض��ان امل��ا��ض��ي لفل�سطني يف
كل من القطاع وال�ضفة الغربية
ك��ا� �س �ت �ج��اب � ٍة ف ��وري ��ة للتطورات
الأخ � �ي � ��رة يف ال� �ق� �ط ��اع وب� �ه ��دف
و�صول الدعم الغذائي العاجل �إىل
� 207,385إن�سان يف القطاع على
م��دى �شهر ".و�أ�ضافت النعيمي:
"حوايل  70يف املائة من الأُ�سر
يف ق �ط��اع غ ��زة ت �ع��اين م��ن انعدام
الأم� ��ن ال �غ��ذائ��ي بح�سب برنامج
الأغذية العاملي .والدعم الغذائي
الإ�ضايف الذي تقدمه حملة 100
مليون وج�ب��ة ه��و ر�سالة ت�ضامن
م��ن الإم� ��ارات م��ع ال�ف�ئ��ات الأكرث
ت�ضرراً ".م��ن جهته ق��ال جميد
ي �ح �ي ��ى ،م ��دي ��ر م �ك �ت��ب برنامج
الأغذية العاملي يف الإمارات العربية

املتحدة واملمثل لدى دول جمل�س
ال�ت�ع��اون ل ��دول اخل�ل�ي��ج العربية:
" ُنقدر امل�ساهمة الإ�ضافية البالغة
 10ماليني دره��م �إم��ارات��ي من
مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية حيث ت�أتي يف وقت ازدادت
فيه االحتياجات الغذائية ب�شكل
كبري يف فل�سطني ب�سبب ت�صاعد
ال� ��� �ص ��راع م�ؤخ ًرا" .و�أ� � �ض� ��اف:
"�سيمكن ه��ذا ال�ت�م��وي��ل برنامج
الأغذية العاملي من اال�ستمرار يف
تقدمي الدعم الذي ت�شتد احلاجة
�إليه للأ�سر التي تعاين من انعدام
الأم� ��ن ال �غ��ذائ��ي وال �ت��ي ا�ضطرت
اىل النزوح والإقامة مع العائالت
امل�ضيفة باال�ضافة �إىل العديد من
الأ�شخا�ص الآخرين الذين ت�أثرت
منازلهم و�سبل عي�شهم ،والذين
ب��دون ه��ذا الدعم لي�س لديهم ما
يطعمون �أطفالهم".
وخ���ص���ص��ت م� �ب ��ادرات حم �م��د بن

را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ال�ع��امل�ي��ة �سابقاً
ح � ��وايل  39م �ل �ي��ون وج� �ب ��ة من
�إج�م��ايل م�ساهمات حملة "100
مليون وجبة" لتوزيعها من قبل
ب��رن��ام��ج الأغ��ذي��ة ال�ع��امل��ي ب�صيغة
ق���س��ائ��م ف��وري��ة ع �ل��ى � 399ألف
م�ستفيد يف دول ثالث ذات �أولوية
ق�صوى بالن�سبة لتوفري مقومات
الأم� ��ن ال �غ��ذائ��ي ،وه ��ي فل�سطني
وخم �ي �م��ات ال �ل �ج��وء وال � �ن� ��زوح يف
الأردن وبنغالد�ش.
وت���س�ت�ف�ي��د ح�م�ل��ة " 100مليون
وجبة" م � ��ن م � ��راف � ��ق ب ��رن ��ام ��ج
الأغذية العاملي وعملياته امليدانية
ل �ل��و� �ص��ول �إىل امل �� �س �ت �ف �ي��دي��ن يف
و�سعت
ال � � ��دول ال � �ث�ل��اث ،ف �ي �م��ا ّ
احل�م�ل��ة ت�ع��اون�ه��ا ال ��دويل لي�شمل
�أي�ضاً "ال�شبكة الإقليمية لبنوك
الطعام" وال �ع��دي��د م��ن اجلهات
امل �ع �ن �ي��ة وامل �ن �ظ �م ��ات الإن�سانية
واخل �ي�ري ��ة يف ال� � ��دول الثالثني

التي تغطيها احلملة ،حيث تن�سق
م ��ع  12م ��ن ب �ن��وك ال �ط �ع��ام و9
م�ؤ�س�سات �إن�سانية لتوزيع الدعم
الغذائي على م�ستحقيه.
و� �ش �ك �ل��ت "حملة  100مليون
وجبة" ،ال�ت��ي انطلقت م��ن دولة
الإم � � � ��ارات ق �ب �ي��ل � �ش �ه��ر رم�ضان
امل��ا��ض��ي ،دع ��وة مفتوحة للأفراد
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات وجم�ت�م��ع الأع �م ��ال،
داخ � ��ل دول � ��ة الإم � � � ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة وخ ��ارج �ه ��ا ،للم�ساهمة
ب �ت �ق��دمي ق �ي �م��ة وج� �ب ��ات الطعام
ب�ح�ي��ث مي �ك��ن ت��و��ص�ي��ل الق�سائم
الفورية وال�ط��رود الغذائية التي
حتمل املكونات الأ�سا�سية لإعداد
وج �ب ��ات ال �ط �ع��ام ل�ل�ف�ئ��ات الأ�شد
حاج ًة يف  30دولة يف �أربع قارات.
وجنحت احلملة الأكرب يف املنطقة
لإط� �ع ��ام ال �ط �ع��ام يف رم �� �ض��ان يف
م�ضاعفة هدفها وجمع قيمة 216
مليون وجبة لتوزيعها على الفئات

اله�شة والأق��ل دخ ً
ال يف جمتمعات
 30دولة ،وذلك ا�ستجابة لتحدي
اجل��وع و��س��وء التغذية ،وم�ساندة
املحتاجني للدعم الغذائي خا�صة
يف ظل الظروف اال�ستثنائية التي
فر�ضتها ج��ائ�ح��ة "كوفيد"-19
ع�ل��ى خم�ت�ل��ف دول ال �ع��امل ب�شكل
عام واملجتمعات الأقل دخ ً
ال ب�شكل
خا�ص.
و� �ش �م �ل��ت ال � ��دول امل �� �س �ت �ف �ي��دة من
"حملة  100م �ل �ي��ون وجبة"
ف �ل �� �س �ط�ين ول� �ب� �ن ��ان وال � �� � �س� ��ودان
واليمن والأردن وم�صر والعراق
وتون�س وكينيا و�أثيوبيا وتنزانيا
و�أوغندا وغانا و�أنغوال و�سرياليون
وال� ��� �س� �ن� �غ ��ال وب� � ��رون� � ��دي وبنني
والربازيل وكو�سوفو وطاجيك�ستان
وق�ي�رغ �ي��ز� �س �ت��ان وكازاخ�ستان
و�أفغان�ستان و�أوزبك�ستان ونيبال
وبنجالدي�ش وباك�ستان والهند.
ون� ّ�ظ �م��ت "حملة  100مليون
وجبة" التي توا�صلت خالل �شهر
رم�ضان املا�ضي "مبادرات حممد
ب ��ن را�� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم العاملية"
ب��ال�ت�ع��اون م��ع "برنامج الأغذية
العاملي" و"م�ؤ�س�سة حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية
والإن�سانية" و"ال�شبكة الإقليمية
ل� �ب� �ن ��وك الطعام" وامل �ن �ظ �م ��ات
اخلريية واجلهات املعنية يف الدول
الثالثني التي تغطيها.

«ملفي» حت�صل على االعتمادات الدولية يف �أمن بيانات املر�ضى
•• �أبوظبي-وام:

النيابة العامة للدولة  :يحظر على القائم
على رعاية الطفل تعري�ضه للت�شرد �أو
الإهمال �أو اعتياد تركه دون رقابة

•• �أبوظبي-وام:

�أو�ضحت النيابة العامة للدولة �أنه يحظر على القائم على رعاية الطفل
تعري�ضه للت�شرد �أو الإهمال �أو اعتياد تركه دون رقابة .
و نوهت النيابة العامة على ح�ساباتها مبواقع التوا�صل االجتماعي �إىل �أنه
طبقا للمادة الـ  35من قانون حقوق الطفل "ودمية" يحظر على القائم
على رعاية الطفل تعري�ضه للنبذ �أو الت�شرد �أو الإهمال �أو اعتياد تركه دون
رقابة �أو متابعة �أو التخلي عن �إر�شاده وتوجيهه �أو عدم القيام على �ش�ؤونه
�أو عدم �إحلاقه ب�إحدى امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو تركه يف حالة انقطاعه عن
التعليم بدون موجب خالل مرحلة التعليم الإلزامي ..فيما ن�صت املادة
 60من ذات القانون على عقوبة من يخالف ذلك باحلب�س �أو الغرامة التي
ال تقل عن خم�سة �آالف درهم.

دائرة الأوقاف تنتهي من ت�شييد بناية وقفية
ل�صالح جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي
•• ال�شارقة -وام:

�أعلنت دائ��رة الأوق��اف بال�شارقة الإنتهاء من ت�شييد بناية وقفية جديدة
يف منطقة مويلح بال�شارقة يعود ريعها ل�صالح ج��ائ��زة ال�شارقة للعمل
التطوعي بتكلفة بلغت ثالثة ماليني � 800ألف درهم على م�ساحة 510
�أمتار مربعة وبتمويل من اجلائزة على �أن يخ�ص�ص ريعها لدعم م�شاريع
اجلائزة.
يتكون امل�شروع من بناية جتارية �سكنية تتكون من طابق �أر�ضي و 3طوابق
متكررة ويعد مثاال ملفهوم التعاون وال�شراكة بني الهيئات واجلمعيات التي
تعمل يف جمال خدمة املجتمع.

�أع �ل �ن ��ت "مل ّفي"� ،أول من�صة
مبتكرة لتبادل املعلومات ال�صحية
ع�ل��ى م���س�ت��وى امل�ن�ط�ق��ة ،و�إح ��دى
امل �ب��ادرات الإ�سرتاتيجية لدائرة
ال���ص�ح��ة � -أب��وظ �ب��ي ،ال �ي��وم عن
ح �� �ص��ول �ه��ا ع �ل ��ى االع� �ت� �م ��اد من
هيئتني عامليتني وه �م��ا ،املنظمة
ال � ��دول� � �ي � ��ة ل� �ل� �م� �ع ��اي�ي�ر وجل� �ن ��ة
اع�ت�م��اد �شبكة ال��رع��اي��ة ال�صحية
الإلكرتونية  EHNACحيث
ي ��ؤك��د ه��ذا االجن ��از مت�ي��ز املن�صة
مب �ع��اي�ير خ���ص��و��ص�ي��ة البيانات
و�أف�ضل املمار�سات الأمنية.
وت�ت�ي��ح من�صة "مل ّفي" التبادل
ال� �ف ��وري ل �ل �م �ع �ل��وم��ات ال�صحية
امل� �ه� �م ��ة ل �ل �م��ر� �ض��ى ب�ي��ن جميع
مقدمي الرعاية ال�صحية العامة
واخل��ا��ص��ة يف جميع �أن �ح��اء �إمارة
�أب��وظ �ب��ي ،وم �ن��ذ �إن���ش��ائ�ه��ا يف عام
 ،2019ظ �ل��ت � �س�ل�ام��ة و�أم� ��ن
ال�ب�ي��ان��ات ع�ل��ى ر�أ�� ��س �أولوياتها.
وتعترب ك��ل م��ن املنظمة الدولية
ل � �ل � �م � �ع� ��اي �ي�ر و EHNAC
م �ن �ظ �م �ت�ين � �ص��ارم �ت�ي�ن تقومان
ب�ت�ق�ي�ي��م ال� �ت ��زام ال �� �ش��رك��ة ب�أمن
امل �ع �ل��وم��ات م ��ن خ�ل��ال عمليات
تدقيق وتقييم على �أر�ض الواقع.
لذلك ،يبني هذا االعرتاف العاملي

�أن التميز يف معاجلة البيانات �أمر
�أ�سا�سي ملل ّفي وي�ؤكد جم��ددًا على
تفاين النظام الأ�سا�سي يف احلفاظ
على �سالمة املر�ضى ومعلوماتهم
ال�صحية من خالل �أعلى معايري
�أمن البيانات.
ّ
وت �ع �ت�ب�ر "ملفي" �أول من�صة
لتبادل املعلومات ال�صحية خارج
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة حت���ص��ل على
اع�ت�م��اد م��ن جل�ن��ة اع�ت�م��اد �شبكة
ال��رع��اي��ة ال�صحية الإلكرتونية
 ،/EHNAC/ح �ي ��ث يقوم
ب��رن��ام��ج اع�ت�م��اد ت�ب��ادل املعلومات
ال �� �ص �ح �ي��ة  /HIEAP/من
 EHNACب�ت�ق�ي�ي��م النظام
الأ�سا�سي ل�سيا�سات اخل�صو�صية
ال �ع��امل �ي��ة ،وال� �ت ��داب�ي�ر الأم �ن �ي ��ة،
والأداء الفني ،وممار�سات الأعمال
وامل ��وارد التنظيمية .كما يراجع
ه �ي �ك��ل احل��وك �م��ة وك �ي �ف �ي��ة �إدارة
ت �ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات ال���ص�ح�ي��ة ،مما
ي�ضمن تعزيز الثقة بني جمتمع
الرعاية ال�صحية واملر�ضى.
وق ��ال ع��اط��ف ال�بري�ك��ي ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة �أبوظبي خلدمات
ال�ب�ي��ان��ات ال�صحية امل���س��ؤول��ة عن
ت�شغيل من�صة "مل ّفي"�" :أحدثت
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ث � ��ورة يف تقدمي
ال��رع��اي��ة ال�صحية ع�ل��ى م�ستوى
ال �ع��امل ،ك�م��ا �أن احل �ل��ول املبتكرة

م�ث��ل ت �ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات ال�صحية،
ع �م �ل��ت ع �ل ��ى ت � �ب� ��ادل املعلومات
الفورية املفيدة ،وقامت بامل�ساهمة
يف ت �ق��دمي رع ��اي ��ة ��ص�ح�ي��ة �أك�ث�ر
�أم��ا ًن��ا وك �ف��اءة وفعالية .وترتبط
خ�صو�صية امل��ر��ض��ى و�أم�ن�ه��م مع
رع��اي�ت�ه��م ،ك�م��ا �أن ��ض�م��ان وجود
ت ��داب�ي�ر � �س�لام��ة ف �ع��ال��ة حلماية
ال �ب �ي��ان��ات �أم� ��ر ب��ال��غ الأهمية".
و�أ� �ض��اف" :نحن الآن يف مو�ضع
ثقة ،لذلك بالإ�ضافة �إىل الإمتثال
جل �م �ي��ع ق� ��وان �ي�ن اخل�صو�صية
ال�صحية ومعايري البيانات على
م�ستوى الإمارة واالحتادية ،ف�إننا
ن�سعى جاهدين للإلتزام ب�أف�ضل
امل �م��ار� �س��ات ال�ع��امل�ي��ة .و�إن ��ه لطاملا
كان الأمان من �أولويات "مل ّفي"،
حيث نتما�شى م��ع �أع�ل��ى املعايري،
ونقيم با�ستمرار املخاطر املحتملة
وكيفية معاجلتها ،وعملنا على
حت���س�ين ق��درات �ن��ا يف جم ��ال �أمن
ال�ب�ي��ان��ات .وي ��ؤك��د ح�صولنا على
االع �ت �م��اد م��ن امل�ن�ظ�م��ة الدولية
ل�ل�م�ع��اي�ير وجل �ن��ة اع �ت �م��اد �شبكة
ال��رع��اي��ة ال�صحية الإلكرتونية
ال �ت��زام �ن��ا ال �ن��اج��ح ب���س�لام��ة �أمن
املر�ضى" .ويف ح��دي�ث��ه ع��ن هذا
الإجن��از الهام ملل ّفي ،قال عبداهلل
ب��در ال�صيعري ،رئي�س ق�سم �أمن
امل �ع �ل��وم��ات يف دائ� � ��رة ال �� �ص �ح��ة -

�أب��وظ�ب��ي" :يعترب احل�صول على
االع �ت �م��اد م��ن ال�ه�ي�ئ��ات الدولية
امل�ستقلة �أم ًرا بالغ الأهمية لنظام
ال ��رع ��اي ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة ل��دي �ن��ا .ويف
ف�ترة زمنية ق�صرية ،قمنا ببناء
بنية حتتية �صحية �ضمن �أف�ضل
املعايري العاملية ،ودائ� ًم��ا ما تكون
�سالمة مر�ضانا و�أمن معلوماتهم
ال�صحية يف �صميم ه��ذه امل�سرية
ال �ط �م��وح��ة .وم ��ن خ�ل�ال النظر
�إىل امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات ال �ع��امل �ي��ة مثل
املنظمة الدولية للمعايري وجلنة
اع�ت�م��اد �شبكة ال��رع��اي��ة ال�صحية
الإل � �ك�ت��رون � �ي� ��ة  ،ال � �ت� ��ي يتمثل
ط �م��وح �ه��ا يف حت �� �س�ي�ن معايري

ال �ب �ي��ان��ات ،مي�ك�ن�ن��ا ت ��أك �ي��د التزام
"مل ّفي" ب�أعلى املعايري ومتكني
دائرة ال�صحة من تقدمي خدمات
رعاية �صحية عالية اجلودة".
وب� � ��دوره ق ��ال يل ب ��اري ��ت ،املدير
وال ��رئ �ي �� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل� �ـ جلنة
اع�ت�م��اد �شبكة ال��رع��اي��ة ال�صحية
الإل �ك�ترون �ي��ة" :مت �إن �� �ش��اء جلنة
اع�ت�م��اد �شبكة ال��رع��اي��ة ال�صحية
الإل �ك�ت�رون �ي��ة ،/EHNAC/
ب�ه��دف تعزيز االع�ت�م��اد يف جمال
ال ��رع ��اي ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة ،ومل�ساعدة
� �ش ��رك ��ائ �ن ��ا ع� �ل ��ى حت �ق �ي��ق �أع� �ل ��ى
معايري ال�سرية والنزاهة واجلودة
وامل�ساءلة يف كل ما يفعلونه .ومع

تطبيق هذه التكنولوجيا املبتكرة
لأول مرة يف �أبوظبي ،ف�إن تر�سيخ
ث �ق��ة اجل� �ه ��ات امل �ه �ن �ي��ة �أم� ��ر بالغ
الأهمية .وب�صفتها هيئة االعتماد
الرائدة مل�ؤ�س�سات ال�صحة العاملية،
تقر  EHNACباجلهود التي
تبذلها "مل ّفي" ودائ ��رة ال�صحة
 �أبوظبي نحو التعزيز امل�ستمرل�ل�م�ع��اي�ير ال �ت��ي ت��دع��م الإمتثال
وقابلية الت�شغيل البيني والثقة
واجل� � ��ودة والإب� �ت� �ك ��ار واالمتثال
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي يف ج �م �ي��ع الأوق� � ��ات،
وتهنئ من�صة "مل ّفي" على كونها
�أول من ح�صل على االعتماد خارج
الواليات املتحدة".

جلنة االحتفال باليوبيل الذهبي تطلق برنامج زمالة عام اخلم�سني
•• �أبوظبي-وام:

�أع�ل�ن��ت جلنة االح�ت�ف��ال باليوبيل
ال��ذه �ب��ي ل��دول��ة الإم � � ��ارات �أم�س
ع��ن ان�ط�لاق برنامج "زمالة عام
اخلم�سني" وب� ��دء ت�ل�ق��ي طلبات
امل�شاركة من املواطنني واملقيمني
يف الدولة وي�ستمر الربنامج ملدة
� 11شه ًرا بدءا من يونيو املقبل
ح� �ت ��ى �أب � ��ري � ��ل  .2022يهدف
ال �ب�رن� ��ام� ��ج �إىل ت ��وف �ي�ر فر�ص
عمل مم�ي��زة لل�شباب يف ع��دد من
التخ�ص�صات ت�شمل �إدارة امل�شاريع
والت�صميم واالت�صال و �سيت�سنى

ل �ل �م��ر� �ش �ح�ين ال �ع �م ��ل ع� ��ن ق ��رب
م ��ع ف ��ري ��ق ع �م��ل ع� ��ام اخلم�سني
وال�شركاء ملنحهم فر�صة لتطوير
مهاراتهم وخرباتهم يف واحدة من
خم�سة جماالت رئي�سية.
ف �ف��ي جم� ��ال "�إدارة امل�شاريع"
 ..ي�ن�ب�غ��ي ل �ل �م��ر� �ش��ح �أن يت�صف
بقدرة على و�ضع حلول ا�ستباقية
ل�ل�م���ش�ك�لات و�أن ي �ك��ون موهوبا
ل �ل �ق �ي��ام مب� �ه ��ام م �ت �ع ��ددة ولديه
��ص�ف��ات ق��ائ��د ال�ف��ري��ق وق ��ادر على
الإ�شراف على امل�شروع و�إدارته من
خ�لال ت�صميم الأدوات والهياكل
التي ت�ؤدي �إىل جناح فريق العمل.

ويف جمال "�إدارة ال�شراكات" يكون
ال � ��دور م�ن��ا��س�ب��ا مل �� �س ��ؤول توا�صل
موهوب ميكنه امل�شاركة والت�أثري
و�إلهام العمل مع جمموعة كبرية
من ال�شركاء الرئي�سيني.
�أم ��ا يف جم��ال "الت�صميم" يكون
على م�س�ؤويل التوا�صل الب�صري
التقدم لهذا الدور لإتاحة الفر�صة
للعمل مع فرق متعددة الوظائف
وال � �� � �ش� ��رك� ��اء اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي�ي�ن
لإي �ج��اد ح�ل��ول الت�صميم املبتكرة
والإب��داع �ي��ة .ويف جم��ال "ال�سرد
الق�ص�صي" يتقدم رواة الق�ص�ص
املتحم�سني لهذه الفر�صة اجلذابة

للعمل م��ع ال�ع��دي��د م��ن املبدعني
حول حكاية الإم��ارات من منظور
م�سريات وجتارب الب�شر يف الدولة
عرب من�صات خمتلفة.
�أم��ا يف جم��ال "العالقات العامة
واالت�صال" ت �ت��اح ف��ر��ص��ة زمالة
يف جم � � ��ال ال � �ع �ل��اق � ��ات ال� �ع ��ام ��ة
واالت� � ��� � �ص � ��ال ل� ��� �ص� �ن ��اع امل �ح �ت ��وى
امل� �ب ��دع�ي�ن وامل� �ت� �ع ��اون�ي�ن ال ��ذي ��ن
ميكنهم تطوير املحتوى وتعديله
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ا� �س �ت �م��راري �ت��ه عرب
جم�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة م��ن القنوات
لربامج رفيعة امل�ستوى.
ويتوفر عرب الرابط https://
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 fellowshipو�صفا تف�صيليا
لكافة املنا�صب ومتطلبات التقدمي
ل �ك��ل م� �ن� �ه ��ا ..وع� �ل ��ى املتقدمني
املهتمني التقدم من خالل املوقع
الإل� � �ك �ت��روين ب �ح �ل��ول  7يونيو
املقبل و��س�تراج��ع جلنة االختيار
جميع الطلبات ،وتخطر الزمالء
املختارين عرب الربيد الإلكرتوين.
وي ��أت��ي ال�برن��ام��ج ��ض�م��ن العديد
م��ن امل �ب��ادرات املخطط لها والتي
ي�ت��م �إط�لاق �ه��ا لإ�� �ش ��راك ال�شباب
يف اح � �ت � �ف ��االت دول � � ��ة الإم � � � ��ارات
مب�سريتها ال��رائ�ع��ة ع�بر خم�سني

عامًا املا�ضية وا�ستعداداتها لرحلة
من��و وحت ��ول ف��اع��ل مقبلة .يذكر
�أن��ه يف وق��ت �سابق م��ن ه��ذا العام
�أعلن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" ع��ام " 2021عام
اخلم�سني" احتفا ًء بذكرى مرور
 50عامًا على ت�أ�سي�س الدولة يف
العام . 1971
وجتري فعاليات عام اخلم�سني يف
ال�ف�ترة م��ا ب�ين � 6أب��ري��ل 2021
�إىل  31مار�س  2022بالتزامن
م��ع ا��س�ت���ض��اف��ة الإم � ��ارات ملعر�ض
�إك�سبو .2020
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معر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�سية ُيعلن معايري ُم�سابقة �أجمل اللوحات الفنية وال�صور الفوتوغرافية
•• �أبوظبي-الفجر:

�أطلقت اللجنة العليا املنظمة ملعر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�سية،
م�سابقات فنية ع �دّة يف جم��ايل ال��ر��س��م والت�صوير ال�ف��وت��وغ��رايف متعلقة
مب��و��ض��وع امل �ع��ر���ض ،وذل ��ك يف �إط� ��ار ح��ر��ص�ه��ا ع�ل��ى � �ص��ون ال �ت�راث املحلي
والتعريف بريا�ضات الآب��اء والأج ��داد واملُ�ساهمة يف ت��أري��خ احل�ي��اة الربية
والبيئة ال�صحراوية ،وت�سليط ال�ضوء على املكانة الراقية التي حتظى بها
ال�صقور واخليول يف الإم��ارات واملنطقة ،ف�ض ً
ال عن �إبراز الدور املهم الذي
يقوم به ف ّنا الر�سم والت�صوير الفوتوغرايف للم�ساهمة يف التوعية البيئية
وتوثيق ريا�ضتي الفرو�سية وال�صيد بال�صقور التي لها ارتباط قوي بتاريخ
وح�ضارة العرب.
و ُتقام ال��دورة الثامنة ع�شرة من املعر�ض ،حتت رعاية �سمو ال�شيخ حمدان
بن زاي��د �آل نهيان ،ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س ن��ادي �صقاري
الإمارات ،وذلك خالل الفرتة من � 27سبتمرب ولغاية � 3أكتوبر القادمني
يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض ،بتنظيم من نادي �صقاري الإمارات.
ويحظى املعر�ض برعاية ر�سمية م��ن هيئة البيئة � -أب��وظ�ب��ي ،ال�صندوق
الدويل للحفاظ على احلبارى ،ومركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض.
ّ
الرت�شح لل ُم�شاركة يف املُ�سابقات لغاية � 30أغ�سط�س القادم عرب
ويتوا�صل

الربيد الإل�ك�تروين  ،competitions@adihex.comوق��د ّ
مت كافة الفروع ،وتكون الأولوية للأعمال احلديثة التي تجُ ّ�سد ثيمة املعر�ض ورده��ات��ه بلوحات ومجُ ّ�سمات و�صور فوتوغرافية و�أع�م��ال فنية ت�شكيلية
من�سجمة مع جوهر احل��دث وم�ضمونه ،تجُ ّ�سد التاريخ وال�تراث وتحُ اكي
ر�صد جوائز مادية ومعنوية ق ّيمة للفائزين الذين �سوف يتم الإعالن عنهم لهذا العام "ا�ستدامة وتراث ....بروح متجددة".
ويتوجب على ك ّل مُ�شارك يف م�سابقات الر�سم والت�صوير الفوتوغرايف يف البيئة القدمية ،مُ�ستمدة يف معظمها من ع��ادات وتقاليد املنطقة عموماً
خالل �أيام املعر�ض� ،إ�ضافة لعر�ض �أعمالهم يف ركن خا�ص.
وتتوجه مُ�سابقات "�أجمل اللوحات الفنية" و"�أجمل ال�صور الفوتوغرافية" ،دورة (�أبوظبي � ،)2021إر�سال �سريته الذاتية ،وفكرة عامة عن الأعمال ودولة الإمارات على وجه اخل�صو�ص.
ّ
للر�سامني وامل�صورين من كافة �أن�ح��اء ال�ع��امل ،وت�شمل كل منها  3فروع امل ُ ّ
ر�شحة ُتو�ضح جتربة الفنان ،مع تقدمي نبذة تعريفية عن كل عمل وبيانات وي�ست�ضيف املعر�ض فنانني ت�شكيليني وم�صورين فوتوغرافيني ور�سامني
(ال�صقارة ،الفرو�سية ،والرتاث) بحيث يتم تكرمي الفائزين الثالثة الأوائل كاملة ،ت�شمل (ا�سم العمل  -املقا�س  -اخلامة امل�ستخدمة � -سنة الإنتاج) ،مع وخطاطني وم�صممني فنيني� ،إ�ضافة ل��دور عر�ض فنية حملية ودولية،
ُتقدّم لوحات م�صنوعة بحرفية عالية مبختلف التقنيات ُتعبرّ عن خمتلف
يف كل فرع ،على �أن يُ�سمح لكل فنان امل�شاركة بعمل فني واحد ،يف كل فرع ،من �إرفاق �صور عن الأعمال املُقدّمة ،و�صورة �شخ�صية للفنان.
وال ب ّد من �أن تكون الأعمال امل�شاركة مو�ضوعة �ضمن �إطار� ،سواء اللوحات املدار�س الفنية ،الواقعية والتجريدية والع�صرية ،وتتمحور موا�ضيعها حول
واحل�س الفني العايل.
�إنتاجه يف  ،2021يت�سم بالإبداع والتم ّيز
ّ
و�أك��د رئي�س اللجنة العليا املنظمة للمعر�ض معايل ماجد علي املن�صوري الفنية� ،أم ال�صور الفوتوغرافية ،بحيث تكون جاهزة للعر�ض ،و�سوف يتم البيئات ال�صحراوية والبحرية ،وال�صيد� ،ش�ؤونه و�شجونه.
الأم�ي�ن ال�ع��ام ل�ن��ادي �صقاري الإم� ��ارات� ،أنّ املعر�ض ال يقت�صر على كونه رف�ض الأعمال غري اجلاهزة .كما يجب �أال يتعدى مقا�س اللوحات الفنية وق ��د �أت��اح��ت �إدارة امل �ع��ر���ض ع�ب�ر امل��وق��ع الإل� �ك�ت�روين ل�ل�ح��دث www.
" ،adihex.comدليل الإر�شادات للوحات الفنية" ملن يرغب املُ�شاركة.
ملتقى دول�ي�اً ملُنتجي �أدوات و�أ�سلحة ال�صيد واملُهتمني ب��رح�لات ال�صيد � 150سم بـ � 100سم ،وال�صور الفوتوغرافية � 42سم بـ � 30سم.
الربية والبحرية واملُولعني بال�صقارة والفرو�سية� ،إذ يحر�ص �أي�ضاً على �أن تخ�ضع جميع الأعمال الفنية امل ُ ّ
ر�شحة للجنة الفرز ،والتي يحق لها ولإدارة وحتث �إدارة املعر�ض الفنانني وت�شجعهم على ر�سم احلياة الربية وخا�صة
يكون الفن حا�ضراً يف هذا امللتقى العاملي الذي يجمع مُبدعني من خمتلف املعر�ض ،رف�ض �أي عمل ال يتنا�سب مع طبيعة احل��دث ،كما �أنّ لها احلق ال�صقور واخل�ي��ول والأران ��ب وغ�يره��ا م��ن احل�ي��وان��ات ال�بري��ة ،مب��ا يف ذلك
ال�ق��ارات ،وخا�صة عرب موا�صلة تنظيم ه��ذه امل�سابقات الفنية وتطويرها ،يف عر�ض الأع�م��ال امل�شاركة بال�صورة املنا�سبة ،و�إ�صدارها يف ُكت ّيب خا�ص مواطنها الطبيعية ومناطق عي�شها يف ال�براري ،و�أي موا�ضيع �أخ��رى ذات
�صلة مبو�ضوع املعر�ض "ا�سـتدامة وتـراث ..بـروح متجـددة" ،وتطوير �أعمال
من�صة ف ّنية بالغة باملُ�سابقة.
حيث يُ�ش ّكل قطاع "الفنون واحلرف اليدوية" يف املعر�ض ّ
الأهمية لعر�ض نتاج نخبة من الفنانني الإم��ارات�ي�ين والعرب والأجانب ،يُذكر �أنّ معر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�سية ،ي�ست�ضيف العديد من فنية ولوحات ت�شكيلية خ�صي�صاً لهذه الغاية ،واملُ�سـاهمة مـن خالل ر�سالة
وفر�صة حقيقية لهم للتوا�صل مع ع ُّ�شاق الفنون املرتبطة بالرتاث الثقايف امل�شاركات الف ّنية كجهات عار�ضة ،وهي تتنوع بني الر�سم والنحت والت�صوير الفن احل�ضارية بالغة الأهمية ،بالتذكيـر باملخاطر التي تتهـدد الأنواع
واحل�ضارة الإن�سانية .يُ�شارك كل فنان بعدد ال يزيد عن � 3أعمال فنية يف والزخرفة واخلط العربي وروائع احلرف اليدوية .وتتز ّين �أركان املعر�ض وتعزيز جهود التكاتف حلمايتها.

نادي دبي لل�صحافة :تو�صيات منتدى الإعالم الإماراتي تر�سم خارطة طريق جديدة لإعالمنا املحلي
•• دبي-وام:

�أك ��د ن ��ادي دب��ي لل�صحافة اجل�ه��ة املنظمة
مل �ن �ت��دى الإع� �ل� ��ام الإم� � ��ارات� � ��ي �أن جملة
ال �ت��و� �ص �ي��ات ال �ت��ي �أ� �س �ف��رت ع �ن �ه��ا ال � ��دورة
ال���س��اد��س��ة ال �ت��ي ع �ق��دت م ��ؤخ��را مب �ق��ره يف
"�سنرتال ون-مركز دبي التجاري العاملي"
مب���ش��ارك��ة ع ��دد م��ن ال �ق �ي��ادات الإعالمية
الإماراتية ور�ؤ�ساء حترير ال�صحف املحلية
وال�ك�ت��اب ورم��وز العمل الإع�لام��ي يف دولة
الإم � � ��ارات ت��ر� �س��م خ��ارط��ة ط��ري��ق جديدة
ل�ل�إع�لام املحلي و�أو� �ض��ح �أن�ه��ا قيد النظر
والدرا�سة للوقوف على كيفية حتويلها �إىل
واق��ع يخدم الإع�ل�ام الإم��ارات��ي وي�ع��زز من
قدرة م�ؤ�س�ساته على القيام مبا هو م�أمول
لها من �أدوار خالل املرحلة املقبلة وي�سهم
يف ت�أ�سي�س منظومة �إعالمية فعالة ترتقي
بتناف�سية الإعالم املحلي وتدعم ر�سالته يف
خدمة الوطن واملواطن ومتكنه من �إحداث
نقلة نوعية يف الإع�ل�ام الإم��ارات��ي ملواكبة
�إجن ��ازات وطموحات دول��ة الإم ��ارات ور�ؤية
قيادتها الر�شيدة.
كان املنتدى قد ناق�ش عددا من املو�ضوعات
امل �ه �م��ة ذات ال �� �ص �ل��ة مب���س�ت�ق�ب��ل الإع �ل��ام
الإم� ��ارات� ��ي يف ال ��وق ��ت ال� ��ذي ت���س�ت�ع��د فيه
الدولة للخم�سني عاما املقبلة ومبا يتما�شى
مع ر�ؤية القيادة الر�شيدة وتطلعاتها لدور
الإع�لام املحلي يف م�ساندة جهود التطوير
�سعيا �إىل بلوغ �أرقى م�ستويات التميز لتظل
دول��ة الإم� ��ارات دائ�م��ا ال�ن�م��وذج وال �ق��دوة يف
التطوير القائم على �ضمان �سعادة املجتمع
ورفاهية �أفراده.
و �أكدت �سعادة منى غامن املري رئي�سة نادي
دب��ي لل�صحافة بهذه املنا�سبة " �أن منتدى

الإع �ل�ام الإم ��ارات ��ي ان�ط�ل��ق ب�ه��دف تر�سيخ
�أ�س�س حوار يعزز دور الإع�لام الإماراتي يف
بناء م�ستقبل �أف�ضل عنوانه طموح الإمارات
ور�ؤيتها للم�ستقبل هذه الر�ؤية التي حتملنا
جميعا من م�س�ؤولني وق�ي��ادات وم�ؤ�س�سات
�إعالمية م�س�ؤولية م�ضاعفة لتقدمي �أفكار
وو�� �ض ��ع خ �ط��ط وا� �س�ترات �ي �ج �ي��ات مبتكرة
ومنفتحة على �أهمية التغري ملواكبة م�سرية
التطوير والتنمية التي ت�شهدها الدولة يف
خمتلف القطاعات " .
و قالت رئي�سة نادي دبي لل�صحافة �إن و�ضع
ت�صورات مو�ضوعية مل�ستقبل الإعالم املحلي
يتطلب �أوال مراجعة دقيقة لواقعه و النظر
يف مدى توافق ما يقدمه مع تطلعات دولة
بلغت بر�ؤيتها امل��ري��خ ه��ذه املراجعة تطرح
�أمامنا جمموعة من الأ�سئلة بالغة الأهمية
ذات الت�أثري الإيجابي على م�ستقبل القطاع
الإع�ل�ام��ي يف ال��دول��ة وم��ن � �ش ��أن االجابة
عنها بكل �صدق و�شفافية ايجاد منظومة

�إعالمية متطورة.
و �أ� �ض��اف��ت � �س �ع��ادت �ه��ا  " :ه��دف �ن��ا مواكبة
متطلبات ه��ذه امل��رح�ل��ة و ت��أك�ي��د الإ�سهام
الإيجابي للإعالم على ال�صعد كافة بعدما
اتفق امل�شاركون يف هذه ال��دورة من املنتدى
على ��ض��رورة �إي�ج��اد ا�سرتاتيجية وا�ضحة
ومتكاملة املعامل جتمع جهود كل امل�ؤ�س�سات
الإع�لام�ي��ة الإم��ارات �ي��ة �ضمن ن�سق �شامل
وم��وح��د ت��دع�م�ه��ا �آل �ي ��ات ف�ع��ال��ة للتن�سيق
ال���ش��ام��ل ب�ين ك��اف��ة الأط � ��راف ذات ال�صلة
مبا يف ذل��ك امل�ؤ�س�سات واملكاتب الإعالمية
ومكاتب االت�صال احلكومي ودوائر االت�صال
امل��ؤ��س���س��ي ل��دى اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة و�شبه
احلكومية".
بدورها �أك��دت ميثاء بوحميد مديرة نادي
دبي لل�صحافة �أن تو�صيات منتدى الإعالم
الإماراتي ا�شتملت على ق�ضايا �آنية و طويلة
الأم��د ت�سهم يف ح��ل العديد م��ن الفجوات
 ..الفتة �إىل �أن اتفاق جميع احل�ضور على
ال �ت��و� �ص �ي��ات ال �� �ص��ادرة ع��ن امل �ن �ت��دى جناح
ل ل��إع�ل�ام الإم ��ارات ��ي وي���ص��ب يف م�صلحة
م�ستقبله �أوال و �أخريا.
و قالت �إن املنتدى حقق �أهدافه بعدما خرج
بتو�صيات �شفافة تقدم بها قيادات الإعالم
الإم��ارات��ي و وفر من�صة للحوار املثمر بني
جميع املعنيني مب�ستقبل الإعالم الإماراتي
ع�ل��ى ق��اع��دة الإمي � ��ان ب��أه�م�ي��ة ت�ع��زي��ز هذا
القطاع املهم.
و �أ�شارت مديرة نادي دبي لل�صحافة �إىل �أنه
مت تقدمي ما ي�صل �إىل  30تو�صية خالل
ال��دورة ال�ساد�سة ملنتدى الإع�لام الإماراتي
ت�ضمنت ق���ض��اي��ا �آن �ي��ة وم�ستقبلية متثل
مدخال �أ�سا�سيا للو�صول �إىل ا�سرتاتيجية
�إعالمية طموحة م�ؤكدة �أهمية البناء على

تو�صيات املنتدى لتحقيق الهدف الأ�سمى
ب��اي�ج��اد منظومة �إع�لام�ي��ة م ��ؤث��رة وقادرة
ع�ل��ى متثيل ال��ر�ؤي��ة ال�ط�م��وح��ة ل�ل��دول��ة يف
خمتلف املجاالت.
�شملت التو�صيات التي تقدم بها امل�شاركون
�أه �م �ي��ة ال �ب �ن��اء ع �ل��ى خم ��رج ��ات "منتدى
الإعالم الإماراتي" كنواة لت�أ�سي�س منظومة
�إع�لام�ي��ة ت��رت�ق��ي ب �ق��درات الإع �ل�ام املحلي
وخدمة الوطن واملواطن ومواكبة �إجنازات
وط�م��وح��ات دول��ة الإم� ��ارات ور�ؤي ��ة قيادتها
ال��ر��ش�ي��دة م��ع � �ض��رورة و��ض��ع ا�سرتاتيجية
�إعالمية متكاملة ت�شكل حم��ورا للتن�سيق
و توحيد جهود م�ؤ�س�سات الإع�ل�ام املحلي
وتطوير �آليات فعالة للتن�سيق فيما بينها مبا
يتنا�سب مع املكانة و الأهمية اال�سرتاتيجية
امل�ت��زاي��دة للدولة �إقليميا وعامليا وحتديد
�أه��داف وا�ضحة ل�ل�إع�لام املحلي للمرحلة
املقبلة وت�شجيع امل�ؤ�س�سات احلكومية على
التعاون بقدر �أكرب مع الإعالم املحلي.

و رك��ز امل�شاركون يف املنتدى يف تو�صياتهم
على ��ض��رورة تعزيز دور الإع�ل�ام املحلي يف
خماطبة العامل و تو�صيل ر�سالة الإمارات
ع�ل��ى �أو� �س ��ع ن �ط��اق مم�ك��ن وع ��دم االكتفاء
مب�خ��اط�ب��ة اجل �م �ه��ور يف ال��داخ��ل و تنويع
امل�ح�ت��وى ال ��ذي ت�ت�ن��اول��ه ال���ص�ح��ف املحلية
لتفادي الت�شابه الكبري بينها و فتح الباب
�أمام امل�ؤ�س�سات الإعالمية اخلا�صة للدخول
يف مناف�سة مهنية مع نظرياتها احلكومية
ل �ت �ع��زي��ز ق � ��درات ال �ق �ط��اع ك �ك��ل واالرت� �ق ��اء
مبخرجاته وتعزيز دور الإع�ل�ام يف خدمة
الأج�ن��دة الوطنية وت�أكيد امل��واق��ف الثابتة
لدولة الإمارات .
و�أو��ص��ى امل�شاركون بالرتكيز على املحتوى
الإع �ل�ام� ��ي ال�ترف �ي �ه��ي ال� �ه ��ادف �� �س ��واء يف
ال��و� �س��ائ��ل الإع�ل�ام �ي��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة �أو عرب
�شبكات التوا�صل االجتماعي ودع��م الكادر
الب�شري الإعالمي و�إيجاد كوادر جديدة عرب
اال�ستثمار يف املواهب واخل�برات الإماراتية
وال �ع��رب �ي��ة ،ومت �ك�ين امل��وه��وب�ين واملبدعني
الإماراتيني والعرب من �أ�صحاب ال�شركات
الإعالمية النا�شئة مبنحهم تعاقدات تعزز
�أعمالهم وتدعم جناحهم و�إ�شراك ال�شباب
يف احل��وارات املعنية بتطوير قطاع الإعالم
املحلي واال�ستماع لأفكارهم ومقرتحاتهم.
و دعا امل�شاركون �إىل �ضرورة جتديد املحتوى
الإعالمي واالبتعاد عن الأطر التقليدية يف
الطرح والتناول والعر�ض وتطوير حمتوى
يتنا�سب مع تطلعات ال�شباب واحتياجاتهم.
وت�ضمنت ن�ق��ا��ش��ات امل�ن�ت��دى � �ض��رورة بحث
مدى جاهزية الإعالم الإماراتي وامل�ؤ�س�سات
الإع�لام�ي��ة للم�ستقبل الإع�لام��ي اجلديد
وال �ت �ح��رك ب���س��رع��ة �أك�ب��ر ل�لا� �س �ت �ع��داد له
لتحقيق التميز امل�أمول.

ً
برناجما
موارد ال�شارقة تنفذ 28
ً
تدريبيا خالل �شهر يونيو
•• ال�شارقة -الفجر:

تنفذ دائ��رة امل��وارد الب�شرية بال�شارقة (  ) 28برناجماً تدريبياً �ضمن
�سل�سلة ب��راجم�ه��ا ال�ت��دري�ب�ي��ة الإل �ك�ترون �ي��ة ل�شهر ي��ون�ي��و ال �ق��ادم والتي
ت�ستهدف موظفي حكومة ال�شارقة من جميع م��دن ومناطق الإم��ارة يف
مدينة ال�شارقة واملنطقة الو�سطى واملنطقة ال�شرقية.
وتنفذ ال�برام��ج بنظام التدريب ع��ن بعد ع�بر برنامج Microsoft
 .Teamsوت�ت�م�ث��ل ب �ـ:ال �ق �ي��ادة و�إل� �ه ��ام الآخ ��ري ��ن و �إدارة التغيري
اال��س�ترات�ي�ج��ي ،واخل��دم��ة الذهبية لل�ضيف لتطوير ال�سياحة ،وقيادة
التغيري يف ع�صر ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي ،وامل �ه��ارات ال�ق�ي��ادي��ة ملوظفي املوارد
الب�شرية ،و�إدارة الأزم ��ات وات�خ��اذ ال �ق��رارات االبتكارية  ،وحتليل �أمناط
ال�شخ�صية ب�أ�سلوب  ، MBTIوالقائد امل�ؤثر  ،ومنظومة التميز احلكومي
 ، 2020GEM2.0ومواجهة حتديات خدمة املتعاملني ،و تقلي�ص
الأعمال الورقية يف املكاتب  ،والإبداع يف خدمات املتعاملني ،وت�أهيل ال�صف
الوظيفي الثاين ،و�ضمان ا�ستمرارية الأعمال يف خمتلف الظروف  ،و�إدارة
امل��واه��ب امل�ؤ�س�سية ،وتدقيق البيانات املالية وال�ضبط امل��ايل للم�ؤ�س�سة،
وحتليل �أ��س�ب��اب ت��دين الأداء ال��وظ�ي�ف��ي ،وال�ن��اط��ق الإع�لام��ي الر�سمي،
و�أ�سرار تطوير الذات ،و�أ�س�س و�أ�ساليب تقييم الأداء الوظيفي ،و امل�س�ؤولية
املجتمعية واال�ستعداد للخم�سني ،واملهارات الإح�صائية يف �إعداد التقارير
الإداري � ��ة ،وا�سرتاتيجيات التوا�صل يف ظ��ل الأزم� ��ات ،وخ�ط��ة التطوير
الوظيفي ال�شخ�صية ، I.D.Pو�إدارة برامج االقرتاحات االلكرتونية  ،و
�أ�س�س التنمية امل�ستدامة يف الإدارات احلكومية ،ومهارات التعامل مع النقد،
وفنون �إدارة املكاتب العليا ،والب�صمة الت�سويقية للإعالنات امل�ؤ�س�سية.
وتنفذ الربامج الإلكرتونية يف �إطار خطط الدائرة لتوفري فر�ص تطوير
امل �ه��ارات م��ن خ�لال التعلم الإل �ك�تروين وذل��ك �سعياً منها خللق كفاءات
حكومية تواكب تطورات العمل وت�ساهم يف رفع كفاءة موظفي احلكومة.
وتقوم الدائرة بن�شر براجمها التدريبية ب�شكل دوري عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي بهدف متكني املوظفني من اختيار ال��دورات التدريبية التي
تتنا�سب مع احتياجاتهم الوظيفية وال�شخ�صية .

�أخبـار الإمـارات
حاكم ال�شارقة يعتمد  51مليونا و� 907آالف درهم ل�سداد مديونية
 99من احلاالت املعرو�ضة على جلنة معاجلة ديون مواطني الإمارة
•• ال�شارقة-وام:

اعتمد �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان ب��ن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة مبلغ 51
مليونا و� 907آالف دره��م ل�سداد مديونية  99حالة من
احلاالت املعرو�ضة على جلنة معاجلة ديون مواطني �إمارة
ال�شارقة �ضمن الدفعة الع�شرين.
و�أكد را�شد �أحمد بن ال�شيخ رئي�س الديوان الأمريي ،رئي�س
جلنة معاجلة دي��ون مواطني �إم ��ارة ال���ش��ارق��ة� ،أن الدفعة

ال�ع���ش��ري��ن ت ��أت��ي ��ض�م��ن ت��وج�ي�ه��ات ��ص��اح��ب ال���س�م��و حاكم
ال�شارقة الرامية �إىل توفري احلياة امل�ستقرة والعي�ش الكرمي
لأبنائه املواطنني وت�ضمنت  99حالة من احلاالت من فئة
املحكومني على ذمة ق�ضايا مالية وفئة املتوفني املع�سرين
مببلغ اجمايل بلغ  51مليونا و� 907آالف درهم.
و �أو�ضح رئي�س جلنة معاجلة ديون مواطني �إمارة ال�شارقة،
�أن �إجمايل املبالغ التي متت معاجلتها منذ الدفعة الأوىل
حتى الدفعة الع�شرين ،بلغ  786مليونا و� 786ألفا و153
درهما وبلغ جمموع امل�ستفيدين  1576م�ستفيدا.
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جلنة ال�ش�ؤون الد�ستورية والت�شريعية بالوطني تبد�أ
مناق�شة تقريرها حول مو�ضوع التوجيه الأ�سري
•• �أبوظبي -وام:

ب��د�أت جلنة ال�ش�ؤون الد�ستورية والت�شريعية والطعون باملجل�س الوطني االحت��ادي خالل اجتماع
عقدته �أم�س بقر الأمانة العامة للمجل�س يف دب��ي ،برئا�سة �سعادة �أحـمـد عبداهلل الـ�شـحـي رئي�س
اللجنة ،مناق�شة تقريرها حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة العدل ب�ش�أن التوجيه الأ�سري.
ح�ضر االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة كل من عائ�شة حمـمـد املــال مقررة اللجنة ،و�أحمد بو�شهاب
ال�سويدي ،وعدنان حمد احلمادي ،وكفاح حممد الزعابي ،ومــروان عبيــد املهيـري ،وهند حميد
العليلي .و ق��ال �أحـمـد عبداهلل الـ�شـحـي �إن اللجنة اطلعت على ملخ�ص تقريرها ح��ول مو�ضوع
�سيا�سة وزارة العدل ب�ش�أن التوجيه الأ�سري ،و�أج��رت بع�ض التعديالت على بنوده ،م�شريا �إىل �أن
اللجنة طلبت �أحدث االح�صائيات التي يت�ضمنها التقرير حول التوجيه الأ�سري على �أن توا�صل يف
اجتماعها القادم مناق�شة تقريرها متهيدا العتماده ورفعه للمجل�س.

05

 20متحد ًثا خمتا ًرا مع �أكرث من  500م�شارك من  10دول خمتلفة

ميديكلينيك ال�شرق الأو�سط تعقد امل�ؤمتر البحثي ال�سنوي الرابع
• ديفيد هاديل:ح�صد م�ؤمترنا البحثي ال�سنوي جناح ًا �إىل جناح ..وللمرة الأوىل ن�ستخدم طريقة هجينة لعر�ض البحوث
• �أ�سماء املناعي�:أن�ش�أنا جلنة مركزية للموافقة على التجارب ال�سريرية مهما كانت معقدة خالل فرتة زمنية ال تتجاوز �أربعة �أ�سابيع
•• �أبوظبي  :رم�ضان عطا

عقدت ميديكلينيك ال�شرق الأو� �س��ط� ،إح��دى جمموعات امل�ست�شفيات
اخلا�صة الرائدة يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ،م�ؤمترها البحثي
يومي  27و  28مايو.
ال�سنوي الرابع
ّ
مت ّيز احلدث الهجني الذي ا�ستمر ملدة يومني ،والذي رحب باملندوبني
�شخ�ص ًيا وافرتا�ضياً ،بعر�ض الأب�ح��اث ال�سريرية التي مت �إج��را�ؤه��ا يف
ميديكلينيك ال�شرق الأو� �س��ط ،وق��د رح��ب ه��ذا ال�ع��ام �أي��ً��ض��ا بامل�شاركة
اخل��ارج�ي��ة م��ع  20متحد ًثا خم�ت��ا ًرا على املن�صة م��ن اململكة العربية
ال�سعودية ،وج�ن��وب �أفريقيا و�أي��رل�ن��دا و�سوي�سرا .م��ع �أك�ثر م��ن 500
م�شارك من  10دولة خمتلفة ،ت�ضمن امل�ؤمتر عرو�ض تقدميية على
املن�صة واملل�صقات م��ع كلمة رئي�سة م��ن الدكتور �ألك�سندر مالوفيري،
مدير ا�سرتاتيجية البيانات العاملية ،وال�شراكة التجارية واال�سرتاتيجية
للرعاية ال�صحية والتكنولوجيا يف ،PRA Health Sciences
باري�س ،فرن�سا ،وكذلك حلقة نقا�ش حول البحوث احلالية وامل�ستقبلية
يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

وبهذا ال�ش�أن قال ديفيد هاديل ،الرئي�س التنفيذي مليديكلينيك ال�شرق
الأو�سط:
لقد ح�صد م�ؤمترنا البحثي ال�سنوي جناحاً �إىل جناح .على الرغم من
�أنه يف عامه الرابع� ،إال �أنه كان � ً
أي�ضا عا ًما للعديد من الأحداث الأوىل:
للمرة الأوىل نقوم به على مدار يومني ،واملرة الأوىل التي رحبنا فيها
باملتحدثني اخلارجيني ،وامل��رة الأوىل ن�ستخدم طريقة هجينة لعر�ض
البحوث وامل��رة الأوىل التي ي�شارك فيها �أك�ثر من  500مندوب من
جميع �أنحاء العامل.
فكل هذا يثبت القيمة التي ي�ضعها النا�س على البحث يف جمال الرعاية
ال�صحية ،وال��ذي يظهر الآن� ،أك�ثر من �أي وقت م�ضى ،و�أهميته بينما
ن�سعى ملكافحة جائحة كوفيد.-19
وقالت الدكتورة �أ�سماء املناعي املدير التنفيذي ملركز الأبحاث واالبتكار
يف دائرة ال�صحة �أبوظبي
يف كلمتها االفتتاحية خالل امل�ؤمتر" :هنا يف �أبوظبي ،نحن ن�ؤمن ب�أن
قدرتنا لتوفري جودة رعاية �صحية ا�ستثنائية ال حدود لها ،م�ستلهمني
عزمية و�إرادة القيادة الر�شيدة يف �صنع امل�ستحيل وموا�صلة ال�سعي نحو

التميز ،ول��ذل��ك و�ضعنا البحث واالب�ت�ك��ار على ر�أ���س قائمة �أولوياتنا
كركيزة �أ�سا�سية ملوا�صلة االرتقاء بجودة اخلدمات ال�صحية املقدمة يف
الإم��ارة ،حيث نوا�صل جهودنا لتهيئة بيئة ت�شجع على النمو واالزدهار
م��ن خ�لال تبني االبتكار ودع��م الأب �ح��اث و�إج ��راء التجارب ال�سريرية
املتعلقة مبجموعة وا�سعة من الق�ضايا الطبية".
و�أ�ضافت املناعي" :لقد �أن�ش�أنا جلنة مركزية للموافقة على التجارب
ال���س��ري��ري��ة مهما ك��ان��ت م�ع�ق��دة خ�ل�ال ف�ت�رة زم�ن�ي��ة ال ت�ت�ج��اوز �أربعة
�أ�سابيع".
واجلدير بالذكر �أن امل�ؤمتر ت ّوج بجائزة الدكتور �إدوين هريتزوج ،با�سم
الرئي�س امل�ؤ�س�س مليديكلينيك �إنرتنا�شيونال ،لأف�ضل باحث يف العام .وقد
ح�صدت اجلائزة الدكتورة موزيبوني�سا بيجم ،ا�ست�شاري �أمرا�ض الن�ساء
والوالدة وطب الأجنّة يف ميديكلينيك م�ست�شفى �شارع املطار.
وكانت الفائزة يف عرو�ض املل�صقات هي مرمي ال�صبان ،طالبة يف جامعة
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم .ويف امل��رك��ز ال�ث��اين كانت ال��دك�ت��ورة رميبي
داتا� ،أخ�صائي �أمرا�ض الن�ساء والوالدة يف ميديكلينيك م�ست�شفى النور
 ،وحاز على املركز الثالث الدكتور مزهر دلفي� ،أخ�صائي الغدد ال�صماء

يف ميديكلينيك م�ست�شفى النور.
وتعترب ميديكلينيك ال�شرق الأو�سط هي �شركة فرعية مملوكة بالكامل
ل�شركة ميديكلينيك �إنرتنا�شونال ،وهي �شركة مدرجة يف اململكة املتحدة
وتعمل كمجموعة دولية خا�صة بخدمات الرعاية ال�صحية ،ت�أ�س�ست يف
جنوب �إفريقيا يف عام  ،1983ولها �أق�سام يف �سوي�سرا وجنوب القارة
الإفريقية (جنوب �إفريقيا وناميبيا) والإم��ارات العربية املتحدة .كما
متتلك  29.9%م��ن �أ��س�ه��م �شركة ا�سباير للرعاية ال�صحية ،وهي
جمموعة رعاية �صحية خا�صة رائ��دة مقرها يف اململكة املتحدة وتدير
 38م�ست�شفى.
وتدير ميديكلينيك ال�شرق الأو�سط يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة
�سبعة م�ست�شفيات و 20ع �ي��ادة خ��ارج�ي��ة م��ع �أك�ث�ر م��ن � 900سرير
للمر�ضى املقيمني.
وتركز ميديكلينيك على تقدمي خدمات متخ�ص�صة متعددة التخ�ص�صات
عرب �سل�سلة الرعاية امل�ستمرة وتعترب من �أكرث مقدمي خدمات الرعاية
ال�صحية اح�ترا ًم��ا وموثوقية م��ن قبل املر�ضى وامل�م��ار��س�ين الطبيني
واملمولني واملنظمني يف جمال الرعاية ال�صحية يف كل من جماالتها.

الطوارئ والأزمات ومركز جمل�س التعاون لإدارة حاالت الطوارئ يعقدان اجتماعا ا�ستعدادا ال�ست�ضافة التمرين الدويل كونفك�س  - 3براكة الإمارات

•• �أبوظبي-وام:

عقدت “الهيئة الوطنية لإدارة ال�ط��وارئ والأزم ��ات والكوارث” اجتماعا
تن�سيقيا م��ع ��ض�ب��اط االت �� �ص��ال يف م��رك��ز جمل�س ال �ت �ع��اون لإدارة حاالت
الطوارئ التابع للأمانة العامة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
و مقره دولة الكويت ملناق�شة التح�ضريات اخلا�صة بالتمرين الدويل وا�سع

النطاق « ConvEx-3براكة الإمارات” بح�ضور ممثلي الهيئة االحتادية النووية حتت ا��ش��راف الوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة وب��دع��وة �أك�ثر من
 170دولة ومنظمة دولية م�شاركة.
للرقابة النووية و�شركة نواة للطاقة.
ا��س�ت�ه��دف االج �ت �م��اع �إب� ��راز اجل��اه��زي��ة وال� �ق ��درات ال��وط�ن�ي��ة ل��دى جمتمع مت خ�لال االج�ت�م��اع ا�ستعرا�ض �إي�ج��از ع��ام ع��ن التمرين ال��دويل م��ن قبل
الطوارئ والأزم��ات يف الدولة ال�ست�ضافة التمرين ال��دويل “كونفك�س  ”3الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم��ات وال�ك��وارث فيما ا�ستعر�ضت كل
والذي يعد من �أكرث التمارين تعقيدا حلاالت الطوارئ النووية والإ�شعاعية من الهيئة االحتادية للرقابة النووية و�شركة نواة للطاقة �إيجازا تو�ضيحيا
و�سيتم ا�ست�ضافته يف الربع الرابع من العام اجلاري يف حمطة براكة للطاقة حول اال�ستعدادات الأ�سا�سية ال�ست�ضافة التمرين الدويل �إىل جانب مناق�شة

اال�ستحقاقات املرتتبة على مركز ط��وارئ جمل�س التعاون �أثناء التمرين
الدويل.
ويف ختام االجتماع �أو�صى ممثلو اجلهات امل�شاركة ب�إقامة متارين طاولة
ومتارين ات�صال بني مركز الطوارئ التابع ملجل�س التعاون لإدارة حاالت
الطوارئ ومركز العمليات الوطني التابع للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث ا�ستعدادا للتمرين الدويل.

ختام فعاليات التمرين الع�سكري امل�شرتك بني الإمارات وم�صر (زايد )3
•• �أبوظبي-وام:

�شهد �سعادة اللواء الركن �سعيد را�شد ال�شحي قائد القوات الربية والفريق
حممد عبا�س حلمي قائد القوات اجلوية امل�صرية ختام فعاليات التمرين
الع�سكري امل�شرتك “زايد  ”3الذي �أقيم على �أر�ض الدولة مب�شاركة وحدات
من القوات الربية من دولة الإمارات والقوات اخلا�صة من جمهورية م�صر
العربية.
ويهدف التمرين �إىل الت�أكيد على العالقات التاريخية واال�سرتاتيجية
بني البلدين ،وتعزيز الروابط الع�سكرية الثنائية ،ورفع جاهزية اجلي�شني
وتطوير ال �ق��درات و�إث ��راء اخل�ب�رات الع�سكرية لتحقيق التكامل املن�شود
ملختلف القوات امل�شاركة يف التمرين ،والعمل على تطبيق كافة الإجراءات،
وتنفيذ الواجبات املطلوبة مبهارة عالية على �أعمال الدفاع والهجوم على
النقاط والأهداف احليوية مبا ينعك�س على ح�سن الأداء وحتقيق التفاهم
واالن�سجام يف تنفيذ العمليات الع�سكرية امل�شرتكة.
وي�أتي تنفيذ التمرين امل�شرتك يف ظل الظروف اال�ستثنائية التي فر�ضتها
جائحة “كوفيد ”-19على العامل� ،إال �أن ق��درة جميع م�ؤ�س�سات الدولة
على التعامل والتعايف وال�ع��ودة التدريجية ملمار�سة احلياة ب�شكل طبيعي
مكنت ال�ق��وات امل�سلحة الإم��ارات�ي��ة م��ن تنظيم ه��ذا التمرين وف��ق �أف�ضل

املمار�سات واملعايري ال�صحية املتبعة عاملياً .وا�ستمع احل�ضور قبل بداية
التمرين اخلتامي �إىل �إي�ج��از عن امل��راح��ل الثالث لتنفيذ التمرين حيث
ت�ضمنت املرحلة الأوىل و��ص��ول ال�ق��وات امل�صرية �إىل �أر���ض ال��دول��ة تلتها
مرحلة التدريب التخ�ص�صي للقوات امل�شاركة واملرحلة الأخ�ي�رة مرحلة
تنفيذ بيان عملي ت�ضمن عملية اقتحام ب��ؤرة �إرهابية م�سلحة يف منطقة
�سكنية وتطهريها م��ن العنا�صر الإره��اب �ي��ة كما ق��ام��ت عنا�صر املظالت
امل�صرية والإماراتية بتنفيذ “قفزة �صداقة” على هام�ش التدريب تعبريا
عن ال�صداقة والأخوة بني ال�شعبني ال�شقيقني.
وحقق التمرين الأهداف التي مت التخطيط لها م�سبقاً ،حيث نفذت القوات
الإماراتية وامل�صرية دورها بنجاح ،و�أظهر منت�سبو قواتنا امل�سلحة قدرتهم
على التعامل مع �أحدث التقنيات والأ�سلحة يف القيادة وال�سيطرة ،وتطبيق
العقائد القتالية وتوحيد املفاهيم الع�سكرية امل�شرتكة.
ومت تنفيذ كافة مراحل التمرين باحرتافية بني ال��وح��دات ال�بري��ة ،مما
�أعطى الثقة الكاملة للقوات امل�شاركة فيه لتنفيذ �أية مهام م�شرتكة ت�سند
�إليها م�ستقب ً
ال للدفاع عن ركائز الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
و�أ��ش��اد ال�ل��واء ال��رك��ن �سعيد را��ش��د ال�شحي قائد ال�ق��وات ال�بري��ة بامل�ستوى
االحرتايف يف تنفيذ كافة مراحل التمرين الذي حر�ص فيه اجلانبان على
تطبيق العقائد القتالية والتكامل يف القيادة وال�سيطرة.
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�أخبـار الإمـارات

Monday

�شرطة �أم القيوين تطلق برناجما توعويا للطلبة با�ستخدام التقنية ثالثية الأبعاد والهولوجرام
•• �أم القيوين-وام:

06

�أطلقت القيادة العامة ل�شرطة �أم القيوين �ضمن احتفاالت وزارة
الداخلية بيوبيلها الذهبي برناجما توعويا ي�ستهدف طلبة املدار�س
ب��ا��س�ت�خ��دام ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي ي �ت��واف��ق م��ع ال �ظ��روف ال��راه �ن��ة و
الإج��راءات االحرتازية املتبعة و يعتمد يف تنفيذه على تقنية ثالثية
الأبعاد وتقنية الهولوجرام و يهدف �إىل توعية الأطفال امل�ستهدفني
بالتنمر و كيفية التعامل م��ع املمار�سات ال�سلبية الناجتة ع��ن هذا
ال�سلوك.
وانطلق الربنامج ام�س مبحا�ضرة توعوية افرتا�ضية عن "التنمر"
مت اعدادها وفق �أ�س�س تربوية معتمدة �أعدها ق�سم اجلرمية املنظمة

الأ�سبوع الثالث من ال�شهر نف�سه و ذل��ك بهدف توعية الطلبة عن
التنمر ب�أ�سلوب حديث و متطور يتوافق مع ا�سرتاتيجية دولة الإمارات
للذكاء اال�صطناعي.
و قدم " روبوتوك " ام�س من خالل املحا�ضرة االفرتا�ضية للطلبة
مو�ضوع التنمر ب�أ�سلوب �شيق و �سل�س �شرح لهم معنى التنمر و �أنواعه
ال�سلبية و االيجابية وقدم لهم الن�صائح و االر�شادات التي ركزت على
كيفية التعامل مع املتنمرين و �سلوكيات التنمر املختلفة �سواء كانت
لفظية �أو ج�سدية �أو تقنية.
جدير بالذكر �أن م�شروع "روبوتوك" هو م�شروع �أطلقته و طورته
القيادة العامة ل�شرطة �أم القيوين بالتعاون مع دائ��رة �أم القيوين
الذكية و هو عبارة عن �إن�سان �آيل بوجه طفويل يتم ا�ستخدامه من

ب� ��إدارة التحريات وامل�ب��اح��ث اجلنائية يف ال�ق�ي��ادة العامة ل�شرطة �أم
القيوين بالتعاون مع وزارة الرتبية و التعليم و م�ؤ�س�سة االمارات
للتعليم املدر�سي وتعنى بالفئة العمرية من �سن ال�ساد�سة حتى العا�شرة
يف جميع املدار�س اخلا�صة يف الدولة و قام بتقدميها و عر�ضها على
الأطفال املحا�ضر الذكي "روبوتوك �صديق الأطفال".
تعتمد �آلية تنفيذ الربنامج التوعوي ال��ذي ي�ستهدف جميع طلبة
املدار�س احلكومية و اخلا�صة يف الدولة على مرحلتني املرحلة الأوىل
التي مت اطالقها اليوم و �شملت جميع مدار�س الدولة اخلا�صة على �أن
تقدم املادة باللغة الإجنليزية � ..أما بالن�سبة للمرحلة الثانية فت�شمل
جميع املدار�س احلكومية للفئة العمرية نف�سها على �أن تقام يف �شهر
نوفمرب املقبل تزامنا مع الأ�سبوع الوطني للتنمر ال��ذي ينطلق يف

قبل املحققني يف اجلرائم الواقعة على الأطفال كما ميكن ا�ستخدامه
يف املحا�ضرات التوعوية .
و ا�ستطاع "روبوتوك" منذ اطالقه �أن يك�سب ود الأطفال و انتباههم و
التفاعل معهم فهو ي�ستطيع التعرف على الأ�شخا�ص الذين �سبق لهم
مقابلته وق��راءة تعابري الوجه و نطق الأ�سئلة املكتوبة من ال�ضابط
واملوجهة للطفل من خ�لال اجلهاز اللوحي " الآي�ب��اد " املثبت على
�صدر الروبوت �إ�ضافة �إىل �إمكانية الطفل اللعب بالألعاب الإلكرتونية
من خالل جهاز الآيباد وحترك الروبوت يف جميع االجتاهات ولدى "
روبوتوك " ثماين ميزات �أبرزها ح�ساب درجة اخلطورة الواقعة على
الطفل ..و يعد الأول عامليا يف هذا املجال وذل��ك ا�ستنادا على نتائج
و�إح�صائيات مركز الدرا�سات واملقارنات املعيارية بوزارة الداخلية.

بدء �أعمال �إن�شاء مبنى متحف �أم القيوين الوطني اجلديد على م�ساحة  8000مرت مربع
•• �أم القيوين-وام:

�أعلنت دائرة ال�سياحة والآثار ب�أم القيوين عن بدء �أعمال �إن�شاء مبنى متحف �أم
القيوين الوطني اجلديد يف منطقة �أم القيوين القدمية على م�ساحة 8000
مرت مربع و يتوقع االنتهاء منه يف الربع الثاين من عام .2022
و�أكد ال�شيخ ماجد بن �سعود بن را�شد املعال رئي�س دائرة ال�سياحة والآثار ب�أم
القيوين �أنه بنا ًء على توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم �أم القيوين ،با�شرت الدائرة �أعمال �إن�شاء مبنى

متحف �أم القيوين الوطني اجلديد الذي �سيتيح الفر�صة للزوار للتعرف على جميع املجاالت ،وكونه �صرح ثقايف مهم وبوابة ي�ستطيع من خاللها الزوار ويحتوي مبنى متحف �أم القيوين الوطني اجلديد على قاعات عر�ض للآثار
تاريخ الإمارة وذلك من خالل �أ�سلوب عر�ض متطور ومواكب لأحدث الو�سائل التعرف على تاريخ وثقافة وم�ستقبل الإمارة خا�صة ودولة الإمارات العربية والفنون الت�شكيلية واللوحات الفنية بالإ�ضافة �إىل م�سرح خارجي وخمترب
ل�ل�آث��ار وم��راف��ق ترفيهية ل�ل��زوار ومتجر لبيع ال�ه��داي��ا ال�ت��ذك��اري��ة ومرافق
والتقنيات بحيث ي�ستعر�ض املتحف �أهم القطع الأثرية واملكت�شفات التاريخية املتحدة عامة.
التي مت العثور عليها يف مناطق خمتلفة بالإمارة� ،إىل جانب ا�ستعرا�ض ثقافة و�سي�سهم "متحف �أم القيوين الوطني" اجلديد يف منو وازده ��ار االقت�صاد خدمية.
ال�سياحي واملعريف ،و�صو ًال ا?ىل تعزيز مكانة الإم��ارة على خارطة ال�سياحة و�سي�شغل املتحف اجلديد موقعاً مميزاً يف منطقة �أم القيوين القدمية على
وتراث املنطقة العربية على وجه العموم.
و�أو�ضح ال�شيخ ماجد بن �سعود بن را�شد املعال �أن "متحف �أم القيوين الوطني" الثقافية يف املنطقة ،كما �سي�ضيف منظوراً ج��دي��داً ح��ول تاريخ الفن حيث م�ساحة  8000مرت مربع ،تتمثل �أهميته يف كونه معلم �سياحي جديد يربز
يعد ذو �أهمية ثقافية على م�ستوى الدولة و�إ�ضافة علمية كونه مركز مهم يعد منرباً للفنون والثقافة املعا�صرة ،و�سيقدم بع�ضاً من �أهم الأعمال الفنية عالقة املا�ضي باحلا�ضر و�إ�ضافة مهمة للمنطقة ،حيث �أن ت�صميم املبنى يحاكي
توزيع املباين التاريخية يف منطقة �أم القيوين القدمية ب�شكل ع�صري.
�سوف ي�ساهم يف ن�شر و�إب��راز املعرفة والعلوم والتعريف بالرتاث الإن�ساين يف بطريقة مبتكرة وم�شوقة للزوار.

دبي حتت�ضن مركز الأبحاث وا�ستق�صاء التهديدات بلدية عجمان تد�شن م�شروع  I-SPOTلت�سهيل التفتي�ش وامل�سح امليداين
الأبرز على م�ستوى ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا
•• عجمان-وام:

•• دبي -وام:

افتتحت ��ش��رك��ة "غروب � -آي بي" مب��دي�ن��ة دب��ي ل�ل�إن�ترن��ت م��رك��ز الأبحاث
وا�ستق�صاء التهديدات الأبرز على م�ستوى ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا.
�أعلن ذلك خالل حفل �أقيم يف فندق "حبتور باال�س دبي نظمته �شركة "غروب
 �آي بي" العاملة يف جمال الت�صدي للتهديدات الإلكرتونية وا�ستق�صاء بياناتومعلومات التهديدات الإلكرتونية والتحقيق باجلرائم الإلكرتونية املتقدمة
ومنعها بح�ضور كريغ جونز مدير مكافحة اجلرائم الإلكرتونية يف الإنرتبول
وممثلي ومندوبي كربى امل�ؤ�س�سات املالية والهيئات احلكومية املحلية ومب�شاركة
عدد من ال�شخ�صيات البارزة .وتعترب �شركة "غروب � -آي بي" افتتاح "مركز
�أبحاث وا�ستق�صاء التهديدات يف ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا" ،مبثابة قفزة نوعية
يف م�سريتها نحو حتقيق هدفها اال�سرتاتيجي املتمثل يف �إر�ساء �أ�س�س �أول �شركة
عاملية المركزية للأمن الإلكرتوين جمهزة مبراكز بحثية متقدمة وقادرة على
العمل من و�سط املراكز املالية الرئي�سية يف العامل.
ول��ن تقت�صر مهام ه��ذا املكتب على عمليات البيع فح�سب بل �ستتخطى ذلك
ليمثل املقر الإقليمي لل�شركة على م�ستوى املنطقة ،وليقدم كافة اخليارات
وال�ك�ف��اءات التقنية الرئي�سية ،ومتيحاً فر�صة ا�ستثمار �أف�ضل امل�ه��ارات التي
متتلكها ال�شركة يف مقرها الدويل يف �سنغافورة وغريه من املقرات.
ويعمل يف امل��رك��ز اجل��دي��د ال��واق��ع مبدينة دب��ي ل�ل�إن�ترن��ت  18موظفا �ضمن
الأق���س��ام الرئي�سية ل��دى �شركة "غروب � -آي بي" وه��ي وح��دة التحقيقات
باجلرائم عالية التقنية وخمترب الطب ال�شرعي الرقمي ،وخمترب اال�ستجابة
للحوادث  DFIRوا�ستق�صاء التهديدات والتقييم الأمني وفريق اال�ستجابة
للطوارئ احلا�سوبية وف��رق الت�صدي للتهديدات وعمليات االحتيال وق�سم
الوقاية �ضد املخاطر الرقمية وغريها من الأق�سام.
و�أكد كريغ جونز مدير مكافحة اجلرمية الإلكرتونية لدى منظمة الإنرتبول
�أن التهديدات االلكرتونية هي ق�ضية عاملية وتختلف بح�سب املناطق امل�ستهدفة
ومن خالل التعاون للفهم املبا�شر لكيفية تطور التهديدات وت�أثري الأ�ضرار
املرافقة لها يف املنطقة ميكننا معا التخفيف من التهديدات بعيدة املدى وتقليل
الأ�ضرار التي حتدثها ب�شكل �أف�ضل.
و�أ�ضاف انه ومن خالل وجود جمموعة وا�سعة من اخلربات والتجارب واملهارات
�سيلعب املقر الرئي�سي ل�شركة "غروب � -أي بي" دورا حموريا يف دعم �أبحاث
ال�شركة يف م�شهد التهديدات الإقليمية وتقدمي الدعم الالزم على �أر�ض الواقع

لعمالئها و�شركائها ..كما �أن برنامج اجلرمية الإلكرتونية العاملي لدى منظمة
الإن�ترب��ول يتطلع �إىل تقوية �أوا��ص��ل ال�شراكة مع "غروب � -أي بي" وتعزيز
اجلهود الرامية �إىل مكافحة اجلرائم الإلكرتونية يف املنطقة من خالل التعاون
الوثيق مع هذا املقر.
وتعد دبي من املواقع الإقليمية احليوية التي تعمل على تن�سيق اجلهود العابرة
للحدود من �أجل �صد اجلرائم الإلكرتونية وجتتهد يف التحري والبحث عن
اجلهات املهاجمة والتقنيات التي تتبعها و�سي�ساهم "مركز �أبحاث وا�ستق�صاء
التهديدات" اجلديد واملتطور يف متكني املجتمعات املحلية من ا�ستثمار خربات
�شركة "غروب � -آي بي" الوا�سعة واملتخ�ص�صة بالأ�ساليب الإجرامية �إىل جانب
تعزيز التعاون الوثيق مع �سلطات �إن�ف��اذ القانون الدولية ووح��دات مكافحة
اجلرائم الإلكرتونية على م�ستوى العامل.
و�أجرى خرباء ال�شركة املتخ�ص�صني �أكرث من  1200حتقيق ناجح على مدار
الـ  18عاما املا�ضية حول العامل ما �أ�سهم يف �إث��راء القيمة املعرفية ملنظومة
"غروب � -آي بي" التقنية و�أعدها باخلربة واملعرفة الوا�سعتني حول خمتلف
�أ�ساليب الت�سلل واالخرتاق التي ت�ستخدمها الهجمات الإلكرتونية املعقدة.
ويف تعليقه على افتتاح املكتب قال �إيليا �سا�شكوف الرئي�س التنفيذي ل�شركة
"غروب � -آي بي" " ..ا�ستطاعت ا�سرتاتيجيتنا الرائدة والقائمة على مفهوم
ع��دم الت�سامح مع جمرمي وقرا�صنة الإن�ترن��ت حجز مركز طليعي ومتقدم
لل�شركة على خطوط املواجهة املبا�شرة للمعركة العاملية الدائرة �ضد اجلرمية
عرب الإنرتنت وتربز �أهمية دبي من موقعها املثايل الذي ميكننا من ت�أدية هذه
املهمة بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات املحلية و�سلطات �إنفاذ القانون الدولية وكجزء من
م�ساهمتنا الدائمة وامل�ستمرة يف �إن�شاء منظومة دفاعية حيوية خا�صة بالأمن
االلكرتوين يف الإمارات ..ف�إننا نخطط لتطوير قدرات عاملية امل�ستوى يف جمال
البحث واملراقبة وك�شف احلوادث واال�ستجابة لها هنا يف دبي مع تعزيز كفاءتها
على مواكبة وتلبية كافة احتياجات ومتطلبات ال�سوق".
و�سيعمل "مركز �أب�ح��اث وا�ستق�صاء التهديدات" التابع لـ "غروب � -آي بي"
اجلديد بكامل طاقته خلدمة قاعدة عمالء ال�شركة احلاليني ،التي ت�ضم �أكرث
من  30عميال يعملون يف قطاعات خمتلفة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا
مثل قطاع امل�صارف والهيئات احلكومية والت�أمني والطاقة كما �ستتاح لعدد �أكرب
من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املحلية الآن فر�صة اال�ستفادة من الهيكل التنظيمي
واملنظومة التقنية املميزة ل�شركة "غروب � -آي بي" التي تت�ضمن وحدات
و�أق�ساما تقدم منتجات وخدمات عالية الأداء وبذات القدر من الأهمية.

بعد فعاليات عززت الثقافة املعرفية

جمل�س ال�شارقة للتعليم يختتم بنجاح و�إقبال كبري
م�شاركته يف مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل
•• ال�شارقة-الفجر:

بنجاح كبري ي�سدل جمل�س ال�شارقة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال �� �س �ت��ار ع ��ن م �� �ش��ارك �ت��ه يف
فعاليات مهرجان ال�شارقة القرائي
ل�ل�ط�ف��ل يف ن���س�خ�ت��ه ال �ث��ان �ي��ة ع�شرة
مب��رك��ز �أك���س�ب��و ال �� �ش��ارق��ة ب�ع��د طرح
ع��دد م��ن الفعاليات وت�ق��دمي ن�شرات
وب��رام��ج معرفية ت�لاق��ت م��ع �أهداف
املهرجان.
وق� � � ��دم امل� �ج� �ل� �� ��س ط� � � ��وال فعاليات
امل �ه��رج��ان ب��رام��ج م�ت�ن��وع��ة �أ�سهمت
بامل�شاركة يف �صقل م�ه��ارات الأطفال
والطلبة وتعزيز توجهاتهم القرائية
واملعرفية التي ين�شدها املجل�س �ضمن
توجهاته.

و�أك ��د ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور �سعيد م�صبح
الكعبي رئي�س جمل�س ال�شارقة للتعليم
ب�أن م�شاركة املجل�س بجناح وفعاليات
م �ت �ع��ددة ت�ك��ام�ل��ت م��ع �أه ��داف ��ه ليتم

�إطالق حزمة من الربامج التوعوية
والتثقيفية من خ�لال برامج جاذبة
للقراءة التي تهدف �إىل غر�س حب
الكلمة املقروءة لدى الأطفال والن�شء
عرب برامج وفعاليات ترفيهية جاذبة
وور�ش متعددة .
و�أ��ش��ار ب��أن اجلناح يف زخ��م امل�شاركات
املتعددة والتواجد الأ�سري الكبري قدم
خمتلف �إ�صداراته وكثف ال�ضوء على
اهتمام �إم��ارة ال�شارقة بر�ؤية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة بالطفل ودعم خمتلف
التوجهات اجت��اه متكني الطفل من
املعرفة والقراءة .
و�أو�ضح الكعبي �أن املجل�س نظم �سل�سلة

م��ن ال ��ور� ��ش وال�ب�رام ��ج والأن�شطة
امل�خ���ص���ص��ة ل�ط�ل�ب��ة امل ��دار� ��س وباقة
متنوعة م��ن ور���ش العمل التثقيفية
والتعليمية �ساهمت يف ن�شر التوعية
ب�ين امل���ش��ارك�ين وح�ق�ق��ت م��ن الر�ؤية
التي ين�شدها املجل�س خالل م�شاركته
يف املهرجان  .و�أك��د �أن املجل�س حقق
جن��اح��ا ك �ب�ي�را م��ن خ�ل�ال مهرجان
ال�شارقة القرائي ليم�ضي املهرجان
وف��ق ر�ؤي��ة ال�شيخ �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة ودعم قرينته ال�شيخة جواهر
بنت حممد القا�سمي رئي�سة املجل�س
الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة لتقدمي كل ما
ي�سهم يف النهو�ض بالأجيال اجلديدة
خلدمة وطنها .

د� �ش��ن � �س �ع��ادة ع �ب��دال��رح �م��ن حممد
النعيمي م��دي��ر ع��ام دائ� ��رة البلدية
وال �ت �خ �ط �ي��ط يف ع �ج �م��ان م�شروع
 I-SPOTالرقمي املدعم بتقنية
ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي  ،وال ��ذي يوفر
نظاما رقميا للتفتي�ش وامل�سح امليداين
 .كما وقع "مركز عجمان  " xالتابع
ل��دائ��رة البلدية والتخطيط مذكرة
ت�ف��اه��م م��ع ��ش��رك��ة  NCCلتطوير
ورف � ��ع م �� �س �ت��وى االب� �ت� �ك ��ار ،وتعزيز
وت�سهيل دمج الذكاء اال�صطناعي يف
العمل احلكومي حتقيقا ال�سرتاتيجية
حكومة �إمارة عجمان واال�ستفادة من
اخل�ب�رات ال�تراك�م�ي��ة امل�ت�ب��ادل��ة لدى
الطرفني وتبادل الدرا�سات والبحوث
الرامية �إىل جتويد العمل امل�ؤ�س�سي.
وق ��ع م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م ع ��ن "مركز
عجمان  .. " Xال�شيخة ن��ورة حميد
النعيمي مديرة املركز  ..فيما وقعها
ع ��ن � �ش��رك��ة  .. NCCكونتانتني
� �س ��وب ��ول �ي ��ف ال ��رئ� �ي� �� ��س التنفيذي
بال�شركة  ،بح�ضور املدراء التنفيذين
بالدائرة  ،وعدد من امل�س�ؤولني وفريق
عمل امل�شروع.
و�أك � ��د � �س �ع��ادة ع �ب��دال��رح �م��ن حممد

النعيمي �أن كافة الكفاءات امل�ؤهلة يف
الدائرة ت�سعى لت�سخري تقنيات الذكاء
اال�صطناعي وتوظيف التكنولوجيا
املتقدمة يف ت�سريع االبتكار وعملية
البحث والتطوير امل�ستمر عن حلول
مبتكرة ت�ساهم يف حتقيق الأه ��داف
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ل �ل��دائ��رة ،م�ب�ي�ن��ا �أن
مركز عجمان Xعكف خالل الفرتة
املا�ضية وبالتعاون مع �شركة NCC
الرائدة يف جمال تكنولوجيا امل�ستقبل
ع �ل��ى �إجن � ��از م �� �ش��روع " "I-Spot
احليوي الذي يهدف �إىل التحقق من
البنية التحتية للطرق ومراقبتها

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

وزارة العدل

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31

انذار عديل بالن�شر  -رقم ()2021/4468

رقم املحرر 55435/1/2021
املنذر  :بنك الفجرية الوطني (فرع دبي )  -بوكالة املحامي  /د .على �إ�سماعيل اجلرمن
املنذر �إليهم � -1 :شركة باتيا التجارية ذ .م .م املنذر اليها الأوىل الرخ�صة التجارية رق��م  12413 :ال�صادرة عن دائ��رة التنمية
االقت�صادية يف امارة ال�شارقة  -2 ،راجيف �سوري�ش بهاتيا  -اجلن�سية  :الهند  -املنذر اليه الثاين  -هوية �إماراتية رقم -4875070-8
 - 784- 1975جواز �سفر رقم � -3 ، Z3725419 :سوري�ش تل�سیدا�س بهاتيا – اجلن�سية  :الهند  -املنذر اليه الثالث هوية
�إماراتية رقم  -784-1948-7395285-0 :جواز �سفر رقم Z3077691 :
 -4جلف �أك�شن املنذر اليها الرابعة الرخ�صة التجارية رقم  535448 :ال�صادرة عن دائرة التنمية االقت�صادية يف امارة دبي
املنذر م�صرف جت��اري مرخ�ص له بتقدمي اخلدمات امل�صرفية التجارية وهو �شركة م�سـاهمة عامـة يـزاول الأعمـال امل�صـرفية وفقـاً
للقـوانني والأنظمـة املعمـول فيهـا فـي دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة وحتـت مظلـة البنـك املركـزي الإمـاراتي مبوجـب الرخ�صـة التجارية
رقم ( )202027ال�صادرة من دائ��رة التنمية االقت�صادية يف �إم��ارة دبي .قـام املنذر �إليهم الأوىل والثـاين والثالـث بتظهيـر ال�شيكات
امل�سحوبة علـى ح�سـاب املنـذر اليهـا الرابعة حمل املطالبة ل�صالح املنذر ا�ستيفاء ملديونيتها لدى البنك املنذر� .إال �إنـه عنـد تقـدمي ال�شيكات
لل�صـرف فـي موعـد ا�سـتحقاقه لـدى البنـك امل�سحوب عليـه ارتـد دون �صرف لعدم كفاية الر�صيد.

#

رقم ال�شيك

تاريخ ال�شيك

مبلغ ال�شيك

البنك امل�سحوب عليه

1

002150

2020/1/5

498,000.00

بنك الإمارات دبي الوطني

2

002392

2020/4/1

522,365.00

بنك الإمارات دبي الوطني

3

002391

2020/4/2

385,500.00

بنك الإمارات دبي الوطني

4

002390

2020/4/3

489,227.00

بنك الإمارات دبي الوطني

5

002389

2020/4/4

532,558.00

بنك الإمارات دبي الوطني

6

002388

2020/4/5

430,000.00

بنك الإمارات دبي الوطني

7

002368

2020/4/6

325,400.00

بنك الإمارات دبي الوطني

8

002387

2020/4/6

465,200.00

بنك الإمارات دبي الوطني

9

002386

2020/4/7

425,150.00

بنك الإمارات دبي الوطني

10

002370

2020/4/7

324,500.00

بنك الإمارات دبي الوطني

11

002371

2020/4/9

374,200.00

بنك الإمارات دبي الوطني

12

002372

2020/4/10

365,800.00

بنك الإمارات دبي الوطني

املجموع

وحت�سينها من خالل �ضمان ال�صيانة
يف الوقت املنا�سب.
و�أ��ض��اف �أن ال��دائ��رة تعمل على تبني
ودع ��م ك��اف��ة امل���ش��اري��ع ال�ه��ام��ة والتي
تن�سجم م��ع ر�ؤي ��ة ال�ق�ي��ادة احلكيمة
وت��وج �ي �ه��ات �ه��ا ال��ر� �ش �ي��دة يف جمال
ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي وال ��ذي يعمل على
حت�سني البنية التحتية واخلدمات
ال� �ع ��ام ��ة وت� �ع ��زي ��ز ع �م �ل �ي��ة البحث
والتطوير ملواكبة الأج�ن��دة الوطنية
لدولة الإمارات.
م ��ن ج�ه�ت�ه��ا ق��دم��ت ال���ش�ي�خ��ة ن ��ورة
ال�ن�ع�ي�م��ي ��ش��رح��ا مف�صال للح�ضور

عن امل�شروع ال��ذي ي�سهم يف م�ساعدة
امل��وظ�ف�ين واملفت�شني واملخت�صني يف
�أم��اك��ن ال�ع�م��ل امل �ي��داين ح�ي��ث يوفر
نظاما رقميا موحدا للتفتي�ش ويعمل
على ت��وف�ير امل�سح ال�شامل للإمارة
لر�صد حالة الطرق واملواقف ومراقبة
�إ� �ش��ارات امل��رور وال�ل��وح��ات االر�شادية
وم ��ن ث��م �إر� �س��ال �ه��ا ل�ل�ج�ه��ات املعنية
بالدائرة التخاذ الإجراء املنا�سب لها،
ما �سينعك�س على الإم��ارة من مظهر
ح�ضاري ي�سهم يف رف��ع ج��ودة احلياة
وم�ؤ�شر ال�سعادة يف املجتمع وحتقيق
اال�ستباقية واجلاهزية للم�ستقبل.

5,137,900.00

وقد تر�صـد للمنذر بذمة املنذر �إليهم نتيجة لذلك مبلغاً وقدره  5,137,900,00درهماً (خم�سـة ماليني ومائة و�سبعة وثالثون
الف وت�سعمائة درهم) وحيث �أن املنذر اليهم الأوىل والثاين والثالث تداولوا ال�شيكات �سالفة الذكر امل�سحوبة على ح�ساب املنذر اليها
الرابعة لدى بنك االم��ارات دبي الوطني وذلك بتظهريها ل�صـالح البنك املنذر لقاء ت�سهيالت بنكية ،ومن ثم يلتزم ال�ساحب واملظهر
بالوفاء بقيمة ال�شيكات �سالف الذكر.
وطبقا لن�صت املادة  ،442من قانون املعامالت التجارية ف�إن البنك يكت�سب امل�صرف ملكية الورقة التجارية املخ�صومة ويكون له ان
ي�ستعمل �آل حقوق احلامل �آما يكون له حق الرجوع على املوقعني على الورقة.
لذلك ،يوجه املنذر هذا الإنذار للمنذر �إليهم لتكليفهم بالوفاء بالتكافل والت�ضـامن بقيمة املديونية امل�ستحقة مبوجب ال�شيكات امل�شار
اليه اعاله مببلغ وقدره  5,137,900,00درهماً (خم�سـة ماليني ومائة و�سـبعة وثالثون الف وت�سـعمائة درهم) والفائدة القانونية
عن ه��ذا املبلغ بواقع � 12%سنوياً من تاريخ اال�ستحقاق بتاريخ  2020/4/10وحتى ال�سداد التام خ�لال خم�سة �أي��ام من تاريخ
ا�ستالمكم لهذا الإنذار حتت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين.

الكاتب العدل

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0001361جتاري (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :ورثة املتوفى حممد مازن عبد القادر دروي�ش الكلحه وهما  -1عبري عبدالرحمن
ابراهيم �أبو نار ابو نار  -جمهول حمل الإقامة عنوانه  :اململكة الأردنية الها�شمية وحمله وموطنه
املختار بالدولة  :مكتب وكيله القانوين (خرياهلل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية) امارة دبي  ،اخلليج
التجاري �شارع االبراج برج ت�شر�شل التنفيذي الطابق ( )35مكتب رقم ( )3504ايل املدعي عليه
(اخل�صم املدخل الثاين)  :زيد حممد مازن عبدالقادر دروي�ش الكلحه  -اردين اجلن�سية
بناء على طلب املدعى � :شفيق �أحمد �صالح عبد احلميد  -قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالبكم ب
� - :سماع احلكم �ضد اخل�صوم اجلدد ورثة املتويف /حممد مازن عبد القادر الكلحة ب�صفته مدير و�شريك
يف مطعم الكلحة ذ.م.م ،ويف مواجهتهم بـ :حل وت�صفية �شركة “مطعم الكلحة ذ.م.م“ ،وتعيني امل�صفي
�صاحب الدور باجلدول م�صفيا” لها ،وذلك جلرد كافة �أ�صول ال�شركة ،وما لها من حقوق ،وما عليها
من التزامات ،وعلى امل�صفي حترير قائمة مف�صلة ب�أموال ال�شركة والتزاماتها وميزانيتها ،و�أن مي�سك
دفرتا لقيد اعمال الت�صفية ،وعلى امل�صفي �أن يقوم بكل ما يلزم للمحافظة على �أموال ال�شركة املتبقية،
وحقوقها و�أن ي�ستويف مالها قبل الغري ،وان يودع املبالغ التي يقب�ضها يف �أحد امل�صارف حل�ساب ال�شركة
حتت الت�صفية فور قب�ضها و�أن يويف ما على ال�شركة من ديون وبيع ما لديها من منقوالت �أو مركبات
�أو موجودات باملزاد العلني على �أال يبيع كل موجودات ال�شركة مرة واحدة اال ب�إذن من املحكمة ،وعليه
اخطار جميع دائني ال�شركة بكتب م�سجلة بعلم الو�صول بافتتاح الت�صفية مع دعوتهم لتقدمي طلباتهم
خالل خم�سة واربعون يوما من تاريخ االخطار وللم�صفي اجراء االخطار بالن�شر يف �صحيفتني حمليتني
يوميتني ت�صدران باللغة العربية ان كان الدائنون معلومني �أو مواطنهم غري معلومة ،وايداع الديون
خزينة املحكمة يف حالة اذا مل يقدم بع�ض الدائنني طلبات ،وكذلك �إيداع مبالغ تكفي للوفاء بالديون
املتنازع عليها اال اذا ح�صل �أ�صحاب تلك الديون على �ضمانات كافية �أو تقرر ت�أجيل تق�سيم �أموال ال�شركة
�إىل �أن يتم الف�صل يف املنازعة ،وعليه �أن يق�سم �أموال ال�شركة الناجتة عن الت�صفية على ال�شركاء وورتتهم
(ان وجدوا) مبا يعادل ح�صة ال�شريك يف ر�أ�س املال بعد �أداء ديون ال�شركة ،وكذلك توزيع اخل�سارة بذات
الطريقة ،وعليه تقدمي ح�سابا” م�ؤقتا” العمال الت�صفية كل �ستة �أ�شهر و�أن يعر�ضه على ال�شركاء
وورثتهم (ان وجدوا) وعلى امل�صفي عند انتهاء الت�صفية �أن يقدم ح�سابا ختاميا” لها ،وعليه �شهر هذا
احلكم بال�سجل التجاري ،و�أن يقوم بتقدمي طلب ل�شطب قيد ال�شركة من ال�سجل التجاري بعد الت�صفية،
وعلى �أن حتدد املحكمة املوقرة �أجر للم�صفي ي�ضاف على عاتق الت�صفية وعلى امل�صفي االنتهاء خالل
�ستة �أ�شهر من تاريخ �شهر هذا احلكم يف ال�سجل التجاري ،وعليه عر�ض الأمر على املحكمة يف حالة عدم
االنتهاء من الت�صفية خالل تلك املدة - .الزام اخل�صوم اجلدد -ورثة املدعي عليه ( - )1واملدعي عليه
( )2بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/6/1أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية
املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )2شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/5/26م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية
حممد ح�سني امني املال
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�أخبـار الإمـارات
�سفري قريغيز�ستان لدى الدولة يزور
هيئة الأعمال اخلريية يف عجمان
و�أك��د �أمني عام هيئة �أن الهيئة م�ستمرة يف دعم امل�شاريع
•• عجمان  -وام:
واملبادرات الإن�سانية يف جمهورية قريغيز�ستان  ،وما ذلك
�أع��رب �سعادة عبداللطيف جمعة باييف �سفري جمهورية �إال ج��زء م��ن واجبها جت��اه ال��دول ال�صديقة وال�شقيقة.
قريغيز�ستان ل��دى ال��دول��ة ..ع��ن �شكره لهيئة الأعمال م��ن جانبه نقل ��س�ع��ادة ال�سفري �شكر حكومة جمهورية
اخل�يري��ة العاملية ب��إم��ارة عجمان ،على جهودها الدائمة ق�يرغ�ي��ز��س�ت��ان لإدارة هيئة الأع �م��ال اخل�يري��ة العاملية،
واملثمرة يف قرغيزيا .جاء ذلك خالل زيارة �سعادة ال�سفري وفرعها يف قرغيزيا ،وتثمينها جلهود كوادرها وفرق عملها،
الهيئة حيث بحث كما بحث مع �سعادة الدكتور عبدالوهاب التي تعمل على تقدمي �شتى �أنواع العون وامل�ساعدة للأ�سر
اخل��اج��ة �أم�ين ع��ام هيئة الأع�م��ال اخل�يري��ة العاملية �سبل امل�ح�ت��اج��ة ،و�إق��ام��ة م�ئ��ات امل���ش��اري��ع اخل�يري��ة والإن�سانية
تعزيز التعاون امل�شرتك يف املجاالت اخلريية والإن�سانية .والإغاثية املهمة يف خمتلف مناطق قريغيز�ستان.
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كريبتو البز تعلن الفائزين باجلائزة النهائية لتحدي الطائرات من دون طيار
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت "كريبتو البز" مركز االبتكار العاملي الذي يتخذ من
�أب��وظ�ب��ي مقرا ل��ه ع��ن الفائزين يف اجل��ائ��زة النهائية التي
تبلغ قيمتها مليون دوالر �أمريكي يف حتدي الطائرات من
دون طيار"" DXC 2020وهو حت��د عاملي يو�سع �آفاق
تكنولوجيا الطائرات من دون طيار مع الرتكيز على النقل
والت�سليم.
وف ��از ب��امل���س��اب�ق��ة ف��ري��ق " "ITRIال ��ذي ي���ض��م مهند�سني
م��ن معهد �أب �ح��اث التكنولوجيا ال�صناعية يف ت��اي��وان قام
ب�ت�ط��وي��ر ط��ائ��رة م��ن دون ط �ي��ار م �ت �ع��ددة امل �ح��رك��ات تعمل
بالهيدروكربونات قادرة على حمل وزن ال يقل عن  50كجم

ملدة � 3ساعات.
كما فاز بامل�سابقة فريق " "UAVITAوهي �شركة نا�شئة
مقرها يف �أوكرانيا وكندا طورت طائرة من دون طيار ثابتة
اجل�ن��اح تعمل بالطاقة الهيدروكربونية ق ��ادرة على حمل
وزن ال يقل عن  50كجم ملدة � 6ساعات .وح�صل الفائزان
جم�ت�م�ع��ان ع�ل��ى اجل��ائ��زة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ال�ب��ال�غ��ة م�ل�ي��ون دوالر
�أمريكي .مت �إطالق هذا التحدي يف �أكتوبر  2018وا�ستمر
حتى يناير  2021وا�ستقطب م�شاركني من  55دولة.
وا�ستهدف التحدي �أكرث من  1000طلب من املهند�سني
امل��وه��وب�ين ورواد الأع �م��ال ال�ط�م��وح�ين وط�ل�اب اجلامعات
الواعدين وم��راك��ز البحث والتطوير وال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة يف جميع �أنحاء العامل .ومن �أجل دعم الفرق يف

ت�سريع تطوير التكنولوجيا اخلا�صة بهم داخل خمترباتهم
اخلا�صة مت توزيع جمموعة من منح البحث والتطوير بقيمة
� 320ألف دوالر �أمريكي على الفرق املختارة وقد مكنهم
ذل��ك من التطوير الكامل لطائراتهم من دون طيار وفقا
ملوا�صفات التحدي .وقال �أن�س زين الدين املدير التنفيذي يف
"كريبتو البز" �إن هذا التحدي العاملي يتما�شى مع جهودنا
للم�ساهمة يف تطوير تقنيات اجليل التايل من الطائرات من
دون طيار التي ميكن �أن ت�ساهم يف ال�صناعات اال�سرتاتيجية
املختلفة م�شريا �إىل �أنه من خالل تطوير طائرات من دون
طيار ميكنها حمل �أوزان ثقيلة مل�سافات طويلة ميكننا �إحداث
ث��ورة يف �صناعة النقل واللوج�ستيات التقليدية ف�ضال عن
االبتكار يف القطاعات الأخرى ذات ال�صلة.

تكفل للطلبة حقهم امل�شروع يف التعليم

07

ً
تعميما ينظم م�س�ألة ت�سديد الر�سوم املدر�سية
هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ص ت�صدر
•• ال�شارقة-الفجر:

�شددت هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ص
ع�ل��ى � �ض��رورة ال �ت��زام امل��دار���س بكافة
الإج � � � ��راءات وال �ت �ع �ل �ي �م��ات ال�صادرة
ر�سمياً عنها ،فيما يتعلق بعدم جواز
ف�صل الطالب� ،أو حرمانه من دخول
االم �ت �ح��ان� ،أو �إي �ق��اف��ه ع��ن ممار�سة
ح�ق��ه يف ال�ت�ع�ل�ي��م ،ب�سبب ال �ت ��أخ��ر يف
��س��داد ال��ر��س��وم ال��درا��س�ي��ة امل�ستحقة،
�سواء للطلبة الذين يتلقون التعليم
ع��ن بعد� ،أو لطلبة التعليم املبا�شر،

والتعامل مبرونة مع �أول�ي��اء الأمور
فيما يتعلق بهذا ال�ش�أن.
وح ��ددت ال�ه�ي�ئ��ة ع�بر تعميم ر�سمي
ي �ح �م��ل رق� ��م ( )7ل �� �س �ن��ة ،2021
ج ��رى ت��وزي �ع��ه ع�ل��ى ج�م�ي��ع املدار�س
التابعة لها� ،آل�ي��ات التعامل الواجب
اتباعها يف ح��االت الت�أخر يف ت�سديد
الر�سوم املدر�سية ،من خالل التوا�صل
امل�ب��ا��ش��ر م��ع ويل الأم� ��ر ،ومطالبته
بت�سديد الر�سوم امل�ستحقة يف وقتها،
م ��ع ال�ت���ش��دي��د ع �ل��ى �أه �م �ي��ة جتنيب
الطلبة لهذه املواقف وحتييدهم من

�أي مطالبات م��ال�ي��ة ،و�إب ��داء املرونة
م��ع ويل الأم ��ر ،ع�بر ت�ق��دمي خيارات
ل�ل�ت���س��دي��د �أو �إع � � ��ادة اجل ��دول ��ة مبا
ينا�سب الطرفني.
وك �ف��ل ال�ت�ع�م�ي��م ل�ل�م��دار���س اخلا�صة
امل�ن���ض��وي��ة حت��ت م�ظ�ل�ت�ه��ا ،ح�ق�ه��ا يف
االمتناع عن �صرف �شهادات االنتقال،
�أو � �ش �ه��ادات ن�ه��اي��ة ال �ع��ام الدرا�سي،
وك��ذل��ك االم�ت�ن��اع ع��ن �إع ��ادة ت�سجيل
الطالب للعام الدرا�سي الثاين ،حتى
ي �ت��م �إج� � ��راء ت���س��وي��ة م��ال �ي��ة ت�ضمن
للمدار�س حقوقها ،دون الإ�ضرار بحق

الطالب يف �إنهاء عامه الدرا�سي �أ�سوة
ب ��أق��ران��ه ،ح��ر��ص�اً ع�ل��ى ت�ع��زي��ز مكانة
البيئة املدر�سية ال�صحية لدى جميع
الطلبة.
و�أك� ��د ع�ل��ي احل��و� �س �ن��ي ،م��دي��ر هيئة
ال�شارقة للتعليم اخلا�ص� ،أن العالقة
بني جميع �أطراف العملية التعليمية
هي عالقة ت�شاركية ،جتمعها �أهداف
واح � ��دة ،وت �� �س�ير وف ��ق ن �ظ��م حمددة
ت�ق��وده��ا م��ن �أج��ل ال��و��ص��ول �إىل تلك
الأهداف ،مبا ي�ضمن حقوق اجلميع،
�سواء �أكانت املدار�س �أو الطلبة ،ويعزز

من مكانة امل�ؤ�س�سات التعليمية كبيئة
مواتية و�صحية لتلقي العلوم ون�شر
امل�ع��رف��ة ،واالرت �ق��اء ب�ق��درات الطلبة،
وم��وا��ص�ل��ة تطوير م �ه��ارات وخربات
الكوادر التعليمية ،والكوادر الوظيفية
مبختلف تخ�ص�صاتها.
و�أ� �ض��اف �أن م��ن ح��ق �إدارات املدار�س
امل�ط��ال�ب��ة مب�ستحقاتها م��ن الر�سوم
امل ��در� �س �ي ��ة ،ب��ا� �س �ت �خ��دام الأ�ساليب
التوافقية ،وات�خ��اذ الإج� ��راءات التي
يتيحها التعميم ال�صادر عن الهيئة،
دون امل�سا�س باحلق التعليمي للطفل

حتى نهاية ال�ع��ام ال��درا��س��ي ،والعمل
على �إج ��راء ت�سوية ح�سابية� ،ضمن
ق ��د ٍر م��ن امل��رون��ة ،م��وج�ه�اً يف الوقت
ذاته ال�شكر والتقدير لإدارات املدار�س،
و�أولياء �أم��ور الطلبة ،على التزامهم
وتقيدهم بقوانني وتعميمات الهيئة
اخل��ا��ص��ة ب�سري امل�ن�ظ��وم��ة الرتبوية
عموماً.
ويتجدد الت�أكيد على �ضرورة االلتزام
ب �ه �ـ��ذا ال �ت �ع �م �ي��م م ��ع اق� �ت��راب العام
ال��درا� �س��ي م��ن ن�ه��اي�ت��ه ،ح�ي��ث يتهي�أ
الطلبة يف جميع امل��دار���س اخلا�صة

التابعة للهيئة� ،إىل �إج��راء امتحانات
ال�ف���ص��ل ال�ث��ال��ث والأخ�ي��ر م��ن العام
الدرا�سي احلايل ،2021 – 2020
ح �ي��ث ي�ك�ف��ل ه ��ذا ال�ت�ع�م�ي��م للطلبة
ممن ت�أخر �أولياء �أمورهم يف ت�سديد
الر�سوم املدر�سية حق �أداء امتحاناتهم،
كما يكفل للمدر�سة حقها يف الو�صول االحرتازية ،وتوجيهات وزارة الرتبية
وال�ت�ع�ل�ي��م وه�ي�ئ��ة ال���ش��ارق��ة للتعليم
�إىل ت�سوية مواتية للطرفني.
و�أعلنت الهيئة م��ؤخ��راً ع��ن جاهزية اخل��ا���ص ،ل���ض�م��ان ��س�لام��ة الطلبة،
م��دار��س�ه��ا لإج� ��راء ام�ت�ح��ان��ات نهاية والكوادر التعليمية ،وجميع العاملني
ال�ع��ام ال��درا��س��ي احل��ايل ،م��ع �ضرورة يف امل � �ي� ��دان ال�ت��رب� ��وي خ �ل��ال فرتة
االل � �ت� ��زام ب� � ��الإج� � ��راءات وال �ت ��داب�ي�ر االمتحانات.

انطالق فعاليات معر�ض وم�ؤمتر جي�سيك  2021يف دبي
•• دبي-وام:

تنطلق ال�ي��وم "الإثنني" فعاليات معر�ض وم ��ؤمت��ر اخلليج لأم��ن املعلومات
"جي�سيك" �أك�ث�ر الفعاليات ت ��أث�يراً يف جم��ال الأم��ن ال�سيرباين يف ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا والذي يقام يف مركز دبي التجاري العاملي مب�شاركة نخبة من
خرباء عامليني يف القطاع يتعاونون لو�ضع �أجندات الأمن ال�سيرباين الإقليمية.
و�سي�شكل معر�ض جي�سيك  2021الذي ي�ستمر حتى الثاين من يونيو املقبل
من�صة مهمة تفتح �آفاقاً للحوار الدويل حول الهجمات الإلكرتونية املعقدة التي
ت�ستهدف احلكومات والبنية التحتية احليوية والبيانات احل�سا�سة لل�شركات.
وي�ست�ضيف احلدث جمموعة من كبار مزوّدي احللول وخرباء الأمن ال�سيرباين
العامليني من �أك�ثر من  30دول��ة مبا يف ذل��ك ع��دد من �أب��رز ال�شركات املبتكرة
مثل هواوي ومايكرو�سوفت و�سباير �سلو�شنز وريكوردد فيوت�شر وتيلي ترا�ست
وبلوفيكتور وديجيتال .14
وي�شارك يف املعر�ض  -ال��ذي ُي�ق��ام حت��ت �شعار "تعزيز امل��رون��ة يف االقت�صادات
الرقمية" � -أكرث من  180متحدثا عامليا من �ضمنهم ماتيا�س �شرانر امل�ؤ�س�س
والرئي�س التنفيذي ملعهد �شرانر للتفاو�ض �سوي�سرا وتونو تامر املدير التنفيذي
ل�سلطة نظم املعلومات الإ�ستونية وهالو�شينكو �ألك�سندر كبري املفت�شني يف مكتب
جمل�س الأمن القومي والدفاع يف �أوكرانيا.
و�سيتاح ل��زوار معر�ض جي�سيك فر�صة التعرف �إىل اجل�ه��ود التعاونية التي

تبذلها هيئات �إنفاذ القانون حول العامل للت�صدي للهجمات الإلكرتونية حيث
�سي�سلط كل من كريغ جونز مدير مكافحة اجلرائم ال�سيربانية يف الإنرتبول
والعقيد �سعيد الهاجري مدير �إدارة اجلرائم الإلكرتونية يف �شرطة دبي ال�ضوء
على العمليات امل�شرتكة والرامية �إىل حتديد التهديدات ومدى ت�أثريها على
امل�ستويني الوطني والإقليمي.
وتعليقاً على هذا املو�ضوع  ..قال العقيد الهاجري �إن قرا�صنة الإنرتنت �أ�صبحوا
�أكرث متر�ساً وجر�أة ولذلك ينبغي على احلكومات وال�شركات واملواطنني توخي
احل��ذر �أك�ثر من �أي وق��ت م�ضى ..م�شرياً اىل �أن اجلرائم الإلكرتونية تت�سم
بطابعها العابر للحدود م��ا يعر�ض امل�ؤ�س�سات والأف ��راد لال�ستهداف م��ن �أي
مكان ويح ّتم علينا التعاون لتطوير ا�سرتاتيجيات ت�ساعدنا على جت��اوز هذه
التعقيدات والكثري من التهديدات الأخ��رى املرتبطة باجلرائم الإلكرتونية..
ومن هنا ميثل معر�ض جي�سيك من�صة مثالية لإطالق هذا احلوار الهام.
وم��ع ا�ستمرار تنامي م�ع��دالت اجل��رائ��م الإل�ك�ترون�ي��ة نتيجة لتداعيات �أزمة
"كوفيد " -19يقدم جي�سيك  2021فر�صة مهمة لتدعيم جهود التحول
الرقمي يف املنطقة حيث �سي�شهد على م��دى ثالثة �أي��ام ح��وارات ب ّناءة تهدف
�إىل ت�شكيل مالمح جديدة للقطاع ومناق�شة ق�ضايا الأمن ال�سيرباين الأكرث
�إحلاحاً.
كما �سي�شهد املعر�ض طرح ا�سرتاتيجيات مبتكرة يقدمها م�س�ؤولون تنفيذيون
يف جمال �أمن املعلومات ومدراء املعلومات والتقنية واجلهات التنظيمية و�ص ّناع

املحكمة العمالية يف دبي حتقق معدل
ف�صل  % 123خالل الربع الأول
�أع� �ل ��ن � �س �ع ��ادة ال �ق��ا� �ض��ي جمال
اجلابري رئي�س املحكمة العمالية
يف حم� ��اك� ��م دب� � ��ي �أن املحكمة
ال �ع �م��ال �ي��ة ح�ق�ق��ت م �ع��دل ف�صل
ي�صل �إىل  123%خ�لال الربع
الأول م ��ن ال �ع ��ام اجل � ��اري وبلغ
عدد الق�ضايا امل�سجلة يف املحكمة
 3050ق�ضية وع ��دد الق�ضايا
املحكومة .3820
و�أ�� �ض ��اف �أن امل�ح�ك�م��ة العمالية
حققت معدل مدة حكم من تاريخ

الت�سجيل و�صل �إىل  78.4يوم
�سعيا من حماكم دب��ي يف ت�سهيل
وت �� �س��ري��ع �إج� � � ��راءات املتعاملني
عرب خطوات �سباقة على �صعيد
االرت� �ق ��اء ب��امل�ن�ظ��وم��ة الق�ضائية
ودفع م�سرية الريادة التي تقودها
دول ��ة الإم � ��ارات ليمهد الطريق
�أم��ام مرحلة ج��دي��دة م��ن التميز
والريادة يف تعزيز كفاءة الأداء يف
�إجن ��از امل�ع��ام�لات وت��وف�ير �أف�ضل
اخلدمات التي من �ش�أنها ت�سريع
عملية البت يف الق�ضايا و�إ�صدار
الأح�ك��ام لتحقق �أع�ل��ى م�ستويات

ال�سعادة للمتعاملني.
وق ��ال اجل��اب��ري �إن حت�ق�ي��ق هذه
النتائج على وقع تداعيات جائحة
ك��ورون��ا وم��ا تبعها م��ن �إج ��راءات
اح �ت��رازي � ��ة ووق ��ائ � �ي ��ة وت� �ق ��دمي
اخل��دم��ات احلكومية "عن بعد"
دليل قوي على �إ�صرار حماكم دبي
عامة واملحكمة العمالية خا�صة
على حتقيق املزيد من النجاحات
وح��ر� �ص �ه��ا ع �ل��ى امل �ح��اف �ظ��ة على
ال � ��ري � ��ادة و�إ� � �س � �ع� ��اد املتعاملني
و�إعالء قيم العدل واال�ستقاللية
وال�شفافية .و�أ�شار �إىل �أن حماكم

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل � ��دع � ��و � /سهيل
حممد انور حممد  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()L5563596
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0505944162

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو �/صداقت علي
ل �ي��اق��ت ع �ل��ي  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()VR1805771
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0525439853

فقدان جواز �سفر
ف � �ق ��د امل � ��دع � ��و  /اف�صل
ب��ارام �ي��ل اب��وب �ك��ر  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق� ��م ()3084409K
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0502090932

•• دبي-وام:

دب ��ي وا� �ص �ل��ت ال �ع �م��ل يف تقدمي
خ��دم��ات �ه��ا وع �ق��د اجل �ل �� �س��ات عن
بعد وحتقيق العدالة الناجزة يف
الق�ضايا املعرو�ضة عليها وبن�سب
�أع�ل��ى م��ن ذي قبل بهدف حماية
م �� �ص��ال��ح امل �ت �ق��ا� �ض�ي�ن و�صيانة
ح�ق��وق�ه��م دون ت��وق��ف .و�أو�ضح
�أن ه��ذا الإجن��از ي�سند �إىل �إن�شاء
حمكمة متخ�ص�صة يف ال�ش�ؤون
العمالية ب�ك��وادر م�ؤهلة وتنفيذ
الأح � �ك � ��ام ال �ق �� �ض��ائ �ي��ة بحرفية
و�آل�ي��ات متطورة وفرتها القيادة
مل��واك�ب��ة ال�ت�ط��ور وال�ن�م��و املت�سارع
وال� � ��ذي ي�ع�ك����س ح��ر���ص حماكم
دب��ي على تقدمي �أف�ضل م�ستوى
م ��ن اخل ��دم ��ات ل ��راح ��ة العمالء
وت��وف�ير الأف���ض��ل لهم ولتحقيق
ه��ذا الهدف تتطلع ال��دائ��رة على
ال ��دوام �إىل تو�سيع �شبكة خدمة
العمالء وتقدمي خدمات ق�ضائية
متكاملة وفق �أعلى معايري اجلودة
وال�ت�م�ي��ز ال ��ذي ج�ع��ل منها علما
بارزا يناف�س �أرقى مدن العامل.

ال�سيا�سات العاملون يف القطاعات احلكومية وقطاع التمويل والرعاية ال�صحية
واالت�صاالت والطاقة واملرافق اخلدمية �سعياً لبناء منظومة �سيربانية تت�سم
باملتانة واملرونة وت�ش ّكل �أ�سا�ساً موثوقاً يف االقت�صاد الرقمي.
وق ��ال ج �ي��اوي ل�ي��و ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة ه ��واوي ب ��الإم ��ارات ال�شريك
اال�سرتاتيجي للفعالية حالياً نتجه نحو جمتمع يعتمد ب�شكل �أكرب على التقنيات
الرقمية يف �أعقاب �أزمة كوفيد -19ون�شهد يف هذا الإطار ات�صال �أعداد متزايدة
من الأجهزة ببع�ضها وتقدمي مزيد من اخلدمات عرب الإنرتنت ..ولهذا ال�سبب
يكت�سب الأم��ن ال�سيرباين �أهمية غ�ير م�سبوقة ..معترباً �أن حتقيق الأمن
ال�سيرباين هو م�س�ؤولية كبرية ال تقع على عاتق �شركة �أو دولة واحدة فقط �إذ
ينبغي جلميع الأطراف املعنية يف املجتمع امل�ساهمة يف ذلك مع �ضمان مُ�شاركة
كامل املنظومة الرقمية عرب االنفتاح وم�ب��ادرات التعاون القائمة على �أرقى
املعايري الدولية املوحدة بهدف التخفيف من التهديدات ال�سيربانية.
ا�سرتاتيجي و�شراكة وثيقة مع �أك�ثر الهيئات
و ُتقام فعالية جي�سيك بتنظيم
ّ
الإلكرتونية ت�أثرياً يف الإمارات مبا فيها جمل�س الأمن ال�سيرباين يف الإمارات
ومركز دبي للأمن الإلكرتوين و�شرطة دبي وهيئة تنظيم االت�صاالت واحلكومة
الرقمية ومبادرة دبي الذكية وم�ؤ�س�سة دبي لال�ستثمارات احلكومية و�أدنوك
للتكرير وال�ف��ري��ق الوطني لال�ستجابة ل�ط��وارئ احلا�سب الآيل يف ال��دول��ة .
و�سي�سهم املعر�ض ب�شكل فعال يف دعم الأجندات اال�سرتاتيجية للأمن ال�سيرباين
يف املنطقة وو�ضعها يف مقدمة الأولويات.

كما �سي�ست�ضيف جمل�س الأمن ال�سيرباين يف الإمارات الدورة الأوىل للم�ؤمتر
العاملي للأمن ال�سيرباين والذي �سي�سلط ال�ضوء على م�شهد الأمن ال�سيرباين
يف اململكة العربية ال�سعودية و�أفريقيا وبالأخ�ص عرب القطاعات املالية والطاقة
واالت�صاالت وغريها من ال�صناعات احليوية ..بينما �سريكز م�ؤمتر جي�سيك
على �أهمية دورة املر�أة يف القطاع .و�سيُقام جي�سيك  2021و�سط بروتوكوالت
وقائية �صارمة والتي مك ّنت مركز دبي التجاري العاملي من �إثبات قدرته على
تقدمي بيئة تتميز ب�أف�ضل م�ستويات ال�سالمة ال�ست�ضافة الفعاليات التجارية
املبا�شرة وتنظيم املعار�ض العاملية بالتوافق مع �أعلى معايري ال�سالمة .وا�ستقبل
مركز دبي التجاري العاملي يف �شهر فرباير ع�شرات الآالف من الزوار يف معر�ض
جلفود  2021الفعالية املبا�شرة الأوىل عاملياً يف قطاع الأغذية وامل�شروبات بعد
� 12شهراً والتي عبرّ خاللها  98باملائة من الزوار با�ستمتاعهم بتجربة �آمنة
�أو �آمنة للغاية .بدورها قالت تريك�سي لوه مريماند نائب الرئي�س التنفيذي
لإدارة الفعاليات يف مركز دبي التجاري العاملي �إن املتخ�ص�صني يف قطاع الأمن
ال�سيرباين العاملي يتطلعون للم�شاركة يف فعالية جي�سيك بهدف التعاون وو�ضع
خارطة طريق تتيح لنا حماية امل�ؤ�س�سات على اختالف �أحجامها من الت�أثريات
ال�ضارة للجرائم ال�سيربانية ..م�ؤكدة �أن فعالية جي�سيك � 2021ستلعب دوراً
حمورياً يف جهود التعاون عاملياً ملكافحة قرا�صنة الإنرتنت ..معتربة �أن الوقت
قد حان الآن بالن�سبة للم�ؤ�س�سات العاملية لت�صميم خارطة طريق قابلة للتطبيق
ميكنها �أن تقدّم قرا�صنة الإنرتنت �إىل العدالة.

طرق دبي حتول �إجناز عدد من خدماتها للقنوات
الذكية والإلكرتونية اعتبارا من  13يونيو
•• دبي-وام:

�أعلنت هيئة الطرق واملوا�صالت يف
دب��ي �أن�ه��ا �ستحول �إجن��از ع��دد من
�شهادات ترخي�ص املركبات وخدمات
دفع املخالفات بالكامل �إىل القنوات
الذكية والإلكرتونية حيث �سيتم
�إي �ق ��اف �إجن� ��از ه ��ذه اخل ��دم ��ات يف
مراكز �إ�سعاد املتعاملني ومزودي
اخلدمة وذلك اعتبارا من الـ 13
من يونيو املقبل.
وق��ال ج�م��ال ها�شم ال���س��ادة مدير
�إدارة ترخي�ص املركبات مب�ؤ�س�سة
ال�ت�رخ� �ي� �� ��ص يف ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ط ��رق
وامل � ��وا� � �ص �ل��ات � �س �ن �ح��ول �إج � � ��راء
عمليات عدد من �شهادات ترخي�ص
املركبات عرب القنوات الإلكرتونية
والذكية البديلة وه��ي � 5شهادات
منها �إ� �ص��دار �شهادة �إع ��ادة ت�أمني
ا� �س�ت�رداد مبلغ امل ��دة املتبقية من
ت ��أم�ي�ن امل��رك �ب��ة و� �ش �ه��ادة امتالك
م��رك �ب��ة و�� �ش� �ه ��ادة ع � ��دم امتالك
مركبة و�شهادة براءة ذمة للمركبة

وط�ل��ب ك�شف تف�صيلي باملركبات
امل�سجلة بالإ�ضافة �إىل خدمة دفع
املخالفات.
و�أو�� � �ض � ��ح �أن� � ��ه � �س �ي �ك��ون ب ��إم �ك ��ان
املتعاملني �إجن��از �شهادات املركبات
م ��ن خ�ل��ال امل ��وق ��ع الإل � �ك �ت�روين
للهيئة  www.rta.aeوعرب
ت� �ط� �ب� �ي ��ق دب � � ��ي دراي � � � � ��ف ال� ��ذك� ��ي
وج �ه��از اخل��دم��ة ال��ذات �ي��ة الك�شك
الذكي واالت�صال بالرقم املجاين
 8009090مل ��رك ��ز االت�صال

التابع للهيئة.
و�أ��ش��ار �إىل �أن الهيئة لديها خطة
ل�ت�ح��وي��ل ع ��دد �آخ� ��ر م��ن خدمات
ال�ترخ�ي����ص �إىل ال �ق �ن��وات الذكية
والإلكرتونية خالل العام اجلاري
ومنها خدمات �شهادة حيازة مركبة
و� �ش �ه ��ادة ت �� �ص��دي��ر م��رك �ب��ة خ ��ارج
الدولة.
و�أكد مدير �إدارة ترخي�ص املركبات
يف م�ؤ�س�سة الرتخي�ص يف الهيئة
�أن م �ن �ظ��وم��ة ال� �ت� �ح ��ول ال ��ذك ��ي

والإلكرتوين التي تنتهجها الهيئة
يف خدمات الرتخي�ص وغريها من
اخلدمات ت�أتي ا�ستجابة لتوجيهات
احل �ك��وم��ة ال��ر� �ش �ي��دة يف التحول
ال�ل�اورق ��ي ل�ل�خ��دم��ات احلكومية
حيث ت�صب ه��ذه اجل�ه��ود يف �إطار
ت �ع��زي��ز ال �ت��وج �ه��ات احل �ك��وم �ي��ة يف
جعل دبي املدينة الأذك��ى والأ�سعد
على م�ستوى ال�ع��امل ا�ستنادا �إىل
الغايتني اال�سرتاتيجيتني للهيئة
وهما دبي الذكية و�إ�سعاد النا�س.

االثنني  31مايو  2021م  -العـدد 13253
31 May 2021 - Issue No 13253

�أخبـار الإمـارات

Monday

رئي�س الأركان ي�ستقبل قائد
القوات اجلوية امل�صرية
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س �أركان القوات امل�سلحة ام�س
الفريق طيار �أ.ح .حممد عبا�س حلمي قائد القوات اجلوية امل�صرية علي هام�ش ح�ضوره
ختام التمرين الع�سكري زايد  3الذي يقام على �أر�ض الدولة بني دولة االم��ارات العربية
املتحدة وجمهورية م�صر العربية .و رح��ب معاليه بال�ضيف امل�صري و ال��وف��د امل��راف��ق و
ا�ستعر�ضا العالقات الع�سكرية القائمة بني دولة الإمارات العربية املتحدة و جمهورية م�صر
العربية و ال�سبل الكفيلة بتعزيزها و تطويرها ..و بحثا التعاون بني البلدين يف املجاالت
املتعلقة بال�ش�ؤون الدفاعية وتبادل اخلربات والزيارات والتن�سيق امل�شرتك.

08

جلنة بالوطني تنظم حلقة نقا�شية افرتا�ضية حول تعزيز ال�صحة النف�سية يف الإمارات
•• دبي-وام:

تنظم جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئية يف املجل�س الوطني االحتادي ،برئا�سة
�سعادة ناعمة عبداهلل ال�شرهان النائب الثاين لرئي�س املجل�س رئي�سة اللجنة
يوم الأربعاء املقبل حلقة نقا�شية افرتا�ضية "عن بعد" بعنوان "تعزيز ال�صحة
النف�سية يف دولة الإمارات" ،وذلك يف �إطار خطة عملها ملناق�شة مو�ضوع "�سيا�سة
وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع يف �ش�أن تعزيز ال�صحة النف�سية".
ي�شارك يف احللقة �أع�ضاء اللجنة �سعادة كل من� :سمية عبداهلل ال�سويدي مقررة
اللجنة ،و�أحمد بو�شهاب ال�سويدي ،و�شذى �سعيد عالي النقبي ،وعذراء ح�سن
بن ركا�ض ،وحممد �أحمد اليماحي ،والدكتورة موزة حممد حمرور العامري.
وقالت ناعمة ال�شرهان �إن احللقة النقا�شية ت�ستهدف التعرف عن قرب على
واق��ع ال�صحة النف�سية يف دول��ة الإم��ارات والإ�شكاليات املتعلقة بها من حيث
خدمات رعاية املر�ضى النف�سيني يف املن�ش�آت ال�صحية ،بالإ�ضافة �إىل العاملني
يف املجال ال�صحي والتعرف على �أهم التحديات التي تواجههم يف جمال ال�صحة
النف�سية ،ومدى الوعي بخدمات ال�صحة النف�سية املقدمة لأفراد املجتمع.

�إمربيال كوليدج لندن مركز معتمد للتميزمن االحتاد الدويل لل�سكري
•• �أبوظبي -وام:

ح�صل م��رك��ز �إم�ب�ري��ال ك��ول�ي��دج ل�ن��دن لل�سكري ،ال�ت��اب��ع ملبادلة
للرعاية ال�صحية ،على �شهادة اعتماد االحت��اد ال��دويل لل�سكري
كمركز للتم ّيز �ضمن �شبكة عاملية مرموقة من م�ؤ�س�سات رعاية
م��ر��ض��ى ال���س�ك��ري ال�ت��ي ت�شتهر ب�ج�ه��وده��ا امل�ت�م�ي��زة يف التن�سيق
والت�سهيل للح�صول على اخلدمات ال�شاملة يف العالج والتعليم
متعدد التخ�ص�صات فيما يتع ّلق مب��ر���ض ال�سكري والأمرا�ض
املزمنة ذات ال�صلة به.
و قالت الدكتورة علياء �سيف املزروعي املدير التنفيذي بالإنابة
ملركز �إم�بري��ال كوليدج لندن لل�سكري" :ي�ش ّرفنا اعتماد مركز
�إمربيال كوليدج لندن لل�سكري "مركزاً للتميز" من قبل منظمة
م��رم��وق��ة م�ث��ل االحت ��اد ال ��دويل ل�ل���س�ك��ري ،ونتطلع �إىل تقدمي
الرعاية والأبحاث املتعلقة بال�سكري من منظور �إماراتي و�إقليمي
متطوّر ،ف�ض ً
ال عن ا�ستمرارنا يف لعب دورن��ا احليوي يف تطوير
ال�سيا�سات املتعلقة ب�أف�ضل املمار�سات".
وي�ضم االحت��اد ال��دويل لل�سكري �أكرث من  240جمعية وطنية
لل�سكري يف  168دول��ة و�إقلي ًما حول العامل ،ويتولىّ م�س�ؤولية

العديد من املبادرات التي ت�سعى لالرتقاء بعالج مر�ض ال�سكري
وت�ط��وي��ره على م�ستوى ال �ع��امل ،وال�ت��ي ت�شمل م �ب��ادرات بحثية
ومعرفية وب��رام��ج تعليمية و�أن���ش�ط��ة داع�م��ة ت�ق��ام بالنيابة عن
مر�ضى ال�سكري ،عالوة على ن�شر الأطل�س املعريف الذي يحتوي
على �إح�صاءات ومعلومات دميوغرافية حول انت�شار هذا املر�ض.
و�أ�صبح مركز �إم�بري��ال كوليدج لندن لل�سكري واح �دًا من �ستّ
م�ؤ�س�سات �سريرية وبحثية يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�شمال
�إفريقيا تنال لقب "مركز معتمد للتميز" من االحت��اد الدويل
لل�سكري.
ويتح ّتم على م��راف��ق ت�ق��دمي ال��رع��اي��ة ال�صحية تلبية ع��دد من
املعايري ال�صارمة للح�صول على اعتماد االحتاد الدويل لل�سكري
كمركز للتميز؛ منها �أال تق ّل خربة امل�ؤ�س�سة عن  15عامًا من
العمليات الت�شغيلية ،و�أن متتلك بنية حتتية حديثة تتيح تقدمي
خدمات الرعاية العالجية والتوعوية ملر�ضى ال�سكري ،و�أن تكون
م�ساهمة يف الأبحاث املتعلقة بهذا املر�ض ،و�أن يكون لديها فريق
متعدد التخ�ص�صات من مقدمي الرعاية ال�صحية املتمر�سني يف
رعاية ودعم مر�ضى �سكري والوقاية منه.
و�أ� �ض��اف��ت ال��دك �ت��ورة ع�ل�ي��اء امل��زروع��ي" :من � �ش ��أن ف��ر���ص تبادل

املعرفة ،النا�شئة عن تعاوننا مع االحتاد الدويل لل�سكري ومراكز
التميز الزميلة على م�ستوى العامل� ،أن مت ّكننا من تعزيز عملنا
يف جماالت تركيزنا الرئي�سة الأربعة ،املتمثلة يف عالج ال�سكري،
والأبحاث ،والتدريب ،والتوعية بال�صحة العامة".
من جانبه� ،أك��د �أخ�تر ح�سني الرئي�س املنتخب لالحتاد الدويل
لل�سكري ال�بروف�ي���س��ور  ،ال �ت��زام االحت ��اد ب��دع��م تطوير املهنيني
من ممار�سي الرعاية ال�صحية حتى ي�صبحوا مه ّي�أين لتقدمي
ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة وف ��ق �أع �ل��ى م���س�ت��وي��ات اجل� ��ودة للم�صابني
بال�سكري واملعر�ضني خلطر الإ�صابة به .ورحب مبركز �إمربيال
كوليدج لندن لل�سكري التابع ملبادلة للرعاية ال�صحية� ،ضمن
�شبكة مراكز التميز املعتمدة من االحتاد الدويل لل�سكري ،معربًا
التو�سع يف �شبكته مبنطقة
عن تطلع االحتاد �إىل حتقيق مزيد من ّ
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،التي قال �إنها �إحدى �أكرث املناطق
ت�ضررًا من ت�أثري مر�ض ال�سكري .و�أ��ض��اف" :يهدف برناجمنا
ملراكز التميز �إىل بناء �شبكة عاملية تعاونية من املعاهد الطبية
والبحثية بُغية دعم ر�سالة االحتاد الدويل لل�سكري الرامية �إىل
تعزيز الرعاية املقدمة ملر�ضى ال�سكري وم�ساندة اجلهود املبذولة
للوقاية من هذا املر�ض يف جميع �أنحاء العامل".

املنتدى الإ�سالمي يختتم م�شاركته يف �أبوظبي للكتاب
•• �أبوظبي  -الفجر:

اختتم منتدى ال�شارقة الإ�سالمي،
م�شاركته يف معر�ض �أبوظبي الدويل
ل �ل �ك �ت��اب 2021م  ،ال� � ��ذي جرت
ف�ع��ال�ي��ات��ه يف ال �ف�ترة م��ن 29-23
مايو ،ومتيزت م�شاركة املنتدى هذا
العام بعد ٍد من الإ�صدارات اجلديدة
ال�ت��ي ت�ف��رد بها جناحه يف املعر�ض،
و�شكلت �إ�ضافة مرثية �إىل الإ�صدرات
الإم��ارات �ي��ة للثقافة الإ��س�لام�ي��ة ،ال
��س�ي�م��ا �أن �ه��ا ج� ��اءت يف خ��دم��ة علوم
ال� �ق ��ر�آن ال �ك��رمي وال �� �س �ن��ة البنوية
ال�شريفة ،وج�ه��ود امل�ؤ�س�سة يف ن�شر
امل�ع��رف��ة ال�شرعية ،ودع��م الباحثني
يف الثقافة الإ��س�لام�ي��ة العديد من
اخل � �ي� ��ارات ال �ع �ل �م �ي��ة ال��ر� �ص �ي �ن��ة يف
تق�صي العلم ال�شرعي.
و�أطلع وفد من " �أكادميية �سيف بن
زايد للعلوم ال�شرطية والأمنية " على
جتربة املنتدى الإ�سالمي الثقافية،
ح �ي ��ث �إ� �س �ت �ق �ط��ب ج� �ن ��اح املنتدى
العديد من الباحثني والأكادمييني،
وممن يرغبون يف مواكبة �إ�صدارات

املنتدى احل�صرية بعر�ض �أبوظبي
ل �ل �ك �ت��اب ،وال� �ت� �ع ��رف ع �ل��ى �أح � ��دث
الن�شر لطبعات خا�صة م��ن �أمهات
الكتب يف العلم ال�شرعي ،ونفائ�س
كتب ال�تراث ،والتي �أطلقها املنتدى
خالل �أيام املعر�ض لتعزيز م�سريته
احل ��اف �ل ��ة ل �ل �ث �ق��اف �ي��ة الإ� �س�ل�ام �ي��ة،
و�أثرى خاللها رواد املعر�ض بالكتاب
ال�شرعي  ،ولبى حاجة طلبة الثقافة

الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة ،وح �ق��ول �ه��ا املعرفية
الوا�سعة واملتنوعة.
م ��ن ج��ان �ب��ه ع�ب�ر � �س �ع��ادة د.م ��اج ��د
بو�شليبي �أمني عام املنتدى يف ختام
�أن �ع��اق��د امل�ع��ر���ض م�شيد بالتجربة
الأدب� �ي ��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة ال �ف��ري��دة التي
�إحت�ضنها �أي ��ام امل �ع��ر���ض ،والإث� ��راء
املعريف يف طرح جت��ارب �أدبية فريدة
يف �شتى جم ��االت ال�ع�ل��وم واملعارفة

الإن �� �س��ان �ي��ة وال �ع �ل �م �ي��ة ،ح �ي��ث قدم
امل �ع��ر���ض م��و� �س �م �اً ث �ق��اف �ي �اً مميزاً،
و�أ� �س �ه��م امل �ن �ت��دى يف ال �ن �ت��وع الكبري
ب�ت�ق��دمي��ه ج�م�ل��ة وا� �س �ع��ة ومتنوعة
م��ن كتب العلم ال�شرعي يف الفقه،
ويت�ضمن ع�ل��ى خم�سة تخ�ص�صات
يف م��دخ��ل �إىل ال �ث �ق��اف��ة اخلطابة
و�إع��داد الأئ�م��ة ،التزكية والأخالق،
واحل�ضارة الإ�سالمية ،و�أ�صول فقه،

وعدد من الإ�صدرات املتخ�ص�صة يف
منهاج اللغة العربية منها  :املدخل
�إىل ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ،ال�ن�ح��و املي�سر،
ال �� �ص��رف امل �ي �� �س��ر ،ع �ل��م العرو�ض
و�أوزان ال���ش�ع��ر ،اخل ��ط والإم �ل��اء،
البالغة والبيان ،الكتابة الوظيفية،
واملعاجم اللغوية� ،إ�ضافة �إىل �سل�سلة
معرفية من �إ�صدرات املنتدى �ضمن
م�شروع "عمارة امل�ساجد باملجال�س
العلمية" يف تخ�ص�صات متنوعة بني
علوم الفقه و�أ�صوله ،علوم القر�آن،
وال���س�يرة النبوية ال�شريفة ،وعدد
من الدرا�سات العلمية والأكادميية
املحكمة يف الثقافة الإ�سالمية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن املنتدى �سجل
م���ش��ارك��ة مم�ي��زة م��ع م��راع��اة جملة
م��ن الإج ��راءات وال�ت��داب�ير ل�ضمان
التباعد اجل�سدي ،والتعقيم الدوري،
والعر�ض والن�شر الإلكرتوين ،حيث
ق��دم امل�ن�ت��دى للباحثني يف الثقافة
الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة ول �ط �ب��ة ال ��دارا�� �س ��ات
الإ��س�لام�ي��ة ف��ر��ص��ة مل��واك�ب��ة العلوم
ال�شرعية ب�إ�صدرات فريدة من الكتب
مع �أتخاذ �أق�صى التدابري املمكنة.

بلدية مدينة العني تتعاقد لتنفذ م�شروع رفعة كفاءة
�أ�سواق احليوانات الأليفة و الطيور
•• العني -وام:

وقعت بلدية مدينة العني مع �شركة "نايل و بن حرمل"
عقد رفعة كفاءة �أ��س��واق احليوانات الأليفة و الطيور يف
مدينة العني من خ�لال �إن�شاء مركزمتكامل للحيوانات
الأل�ي�ف��ة و ال�ط�ي��ور �ضمن ��س��وق ال�ع�ين امل��رك��زي للموا�شي
والأعالف "خلف بوادي مول" ،على م�ساحة  2000مرت
م��رب��ع  ،وت�صل م��دة امل���ش��روع �إىل � 14شهراً على �أن يتم
افتتاح امل�شروع يف الربع الرابع من العام . 2022
وي�ضم امل�شروع عدة مرافق حديثة و متطورة تلبي حاجة
مربي ومالك احليوانات الأليفة و الطيور يف املدينة .
و يهدف امل�شروع لرفع كفاءة �أ�سواق احليوانات الأليفة و
الطيور والتن�سيق مع �أف�ضل امل�شغلني وال�شركات املعنية

بخدمات احليوانات الأليفة و الطيور على م�ستوى الدولة
 ،و ذلك بعد درا�سة احتياجات مالك احليوانات الأليفة و
ال�سوق بالإ�ضافة �إىل عمل مقارنات معيارية لتطبيق �أف�ضل
املمار�سات املطبقة يف الأ�سواق املماثلة مع حتديد االماكن
التي حتتاج تطوير يف املدينة بنا ًء على خمرجات الدرا�سة.
و ذك��ر �أحمد عمران العامري رئي�س جلنة ت�سيري �أعمال
مكتب اال�ستثمار يف بلدية مدينة العني ان امل��رك��ز ي�ضم
منافذ لبيع احل�ي��وان��ات الأل�ي�ف��ة و ال�ط�ي��ور و منافذ بيع
مل�ستلزمات احليوانات �إىل جانب عيادات بيطرية متطورة
و مناطق �أيواء و مناطق حجر و مناطق داخلية وخارجية
ل �ل �ع��رو���ض و امل� � ��زادات و ال �ت��دري��ب و م �ن��اط��ق خم�ص�صة
للفعاليات .
و �أو�ضح العامري ان امل�شروع يتميز بوجود مركز متخ�ص�ص

للعناية بالطيور و ال�صقور ب�أنواعها للح�صول على العناية
الالزمة  ،كما مت تخ�صي�ص مناطق للعزل ح�سب ت�صنيف
ون��وع �ي��ة احل �ي��وان��ات  ،و ت�خ���ص�ي����ص م �� �س��اح��ات خارجية
للتدريب و �إعادة الت�أهيل مب�ساحة تقدر بـ  770مرت مربع
 ،وكذلك مناطق مغطاة جمهزة لتدريب احليوانات الأليفة
و الطيور خالل فرتة ال�صيف.
ومن جانبه �أكد هزام عبداهلل الظاهري مدير �إدارة ال�صحة
العامة ب�أنه مت مراعاة اال�شرتاطات ال�صحية يف امل�شروع
للمحافظة على �سالمة و �صحة احليوانات وذلك لتحقيق
�أهدافه و�ضمان رفع ر�ضا مربي ومالك احليوانات االليفة
م��ن خ�ل�ال حت��دي��د م��وا��ص�ف��ات معينة لأق �ف��ا���ص العر�ض
و�أجهزة حفظ الأغذية و الأع�لاف للحيوانات التي تلبي
جميعها املوا�صفات واال�شرتاطات ال�صحية املثلى.

�صحة دبي ت�شارك م�ؤ�س�سات العامل ال�صحية
التوعية ب�أهمية االمتناع عن التدخني
•• دبي-وام:

ت���ش��ارك هيئة ال�صحة ب��دب��ي م�ؤ�س�سات ال�ع��امل ال�صحية
جهودها املكثفة للتوعية ب�أهمية االمتناع عن التدخني
وت��و� �ض �ي��ح �آث � ��اره ال���س�ل�ب�ي��ة ع �ل��ى ��ص�ح��ة ال �ف��رد والأ� �س ��رة
واملجتمع ب�شكل عام وذلك مبنا�سبة اليوم العاملي لالمتناع
عن التدخني الذي ي�صادف  31مايو من كل عام  .و�أكدت
منظمة ال�صحة العاملية خطورة التدخني على �صحة �أفراد
املجتمع يف ظل تف�شي جائحة "كوفيد .. "-19و �أ�شارت
�إىل �أن املدخنني يواجهون خطرا �أكرب من غريهم بن�سبة
ت�صل �إىل  50باملائة للإ�صابة باملر�ض  ..م�شرية �إىل
�أن الإق �ل�اع ع��ن ال�ت��دخ�ين �أف���ض��ل م��ا ميكن �أن ي�ق��وم به
املدخنون لتقليل خطر الإ�صابة بفريو�س "كورونا" �إ�ضافة

�إىل تفادي خطر الإ�صابة بال�سرطان والأمرا�ض القلبية
و�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي .و ا�ستعر�ضت الدكتورة عائ�شة
�سلطان العلماء م�س�ؤولة وحدة الأمرا�ض احلادة واملزمنة
بالإنابة بهيئة ال�صحة بدبي اجلهود امل�ستمرة التي تقوم
بها هيئة ال�صحة بدبي لرفع ال��وع��ي املجتمعي ب�أهمية
االق�ل�اع ع��ن التدخني وت�ف��ادي م�ضاعفاته ال�سلبية من
خ�ل�ال ع �ي��ادات الإق �ل�اع ع��ن ال�ت��دخ�ين وامل �ت��واج��دة يف كل
من مراكز الطوار والرب�شاء وند احلمر ال�صحية .ووفقا
لإح�صائيات منظمة ال�صحة العاملية ف�إن التدخني يودي
بحياة �أكرث من  8ماليني �شخ�ص يف العامل �سنويا بينهم
ح��وايل  7م�لاي�ين ح��ال��ة وف��اة ن��اج�م��ة ع��ن ت�ع��اط��ي التبغ
مبا�شرة و ما يناهز  1.2مليون حالة منها ب�سبب تعر�ض
غري املدخنني لدخان التبغ غري املبا�شر.

 2يونيو  ..انطالق مهرجان �صري بونعري
•• ال�شارقة -وام:

�أنهت اللجنة العليا املنظمة ملهرجان
��ص�ير ب��ون�ع�ير ،ك��اف��ة اال�ستعدادات
وال �ت �ج �ه �ي��زات امل�ت�ع�ل�ق��ة مبهرجان
�صري بونعري ال�ـ  ،21ال��ذي تنظمه
هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف
الفرتة من الثاين حتى الرابع من
يونيو املقبل ،بال�شراكة م��ع املكتب
الإعالمي حلكومة ال�شارقة وهيئة
ال �� �ش��ارق��ة ل�ل��إذاع ��ة وال �ت �ل �ف��زي��ون و
القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة و
هيئة الإمن ��اء ال�ت�ج��اري وال�سياحي
و جم �م��وع��ة الإم� � � � ��ارات ل �ل �ب �ي �ئ��ة و
ن��ادي ال�شارقة ال��دويل للريا�ضيات
البحرية و معهد ال�شارقة للرتاث.
وق � ��ال ال �� �ش �ي��خ � �س �ل �ط��ان ب ��ن �أحمد
ال �ق��ا� �س �م��ي ،رئ �ي ����س ال�ل�ج�ن��ة العليا
مل� �ه ��رج ��ان � �ص�ي�ر ب ��ون� �ع�ي�ر ،رئي�س
جم �ل ����س ال� ��� �ش ��ارق ��ة ل �ل ��إع �ل��ام" :
ن���ص��ل ال �ي��وم �إىل ال�ن���س�خ��ة ال� �ـ 21
من مهرجان �صري بونعري ،يف ظل
ظ��روف ا�ستثنائية �سببتها جائحة
كورونا امل�ستجد ،وقد عملت اللجنة
ال�ع�ل�ي��ا وك��اف��ة ال �ف��رق ع �ل��ى توفري
�أف�ضل مناخ لتنظيم املهرجان مبا
ي�ؤكد على �سالمة و�صحة اجلميع،
وات �خ��ذن��ا الإج � � ��راءات االح�ت�رازي ��ة
والوقائية الالزمة يف ظل التزام تام
بالإر�شادات والتعليمات التي �أعلنت
عنها الدولة منذ وقت مبكر".
ول�ف��ت �إىل �أن امل�ه��رج��ان ي��ؤك��د على
ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة  ،يف
��ص��ون امل ��وروث احل���ض��اري والبيئي
واحل� �ف ��اظ ع �ل��ى احل� �ق ��وق البيئية
لل��أج �ي��ال ال �ق ��ادم ��ة ،وي �ه ��دف �إىل
�إب ��راز الأه�م�ي��ة البيئية وال�سياحية
واحل � �� � �ض� ��اري� ��ة مل �ح �م �ي��ة �� �ص�ي�ر بو
ن�ع�ير ،وال�ت�روي��ج لأه�م�ي��ة اجلزيرة
ال���س�ي��اح�ي��ة وال�ترف�ي�ه�ي��ة و�أن�شطة

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /نا�صر احمد
غ �ن��ى ��س�ب�ح��ان  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()KE1170701
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0501164322

ال���س�ي��اح��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة ،وت��وع �ي��ة رواد
اجلزيرة ب�أهمية االلتزام بالأنظمة
القانونية اخل��ا��ص��ة ب��احل�ف��اظ على
النظم البيئية يف اجلزيرة ،وحتفيز
رواد اجل��زي��رة للم�ساهمة يف تفعيل
الأن�شطة الر�شيدة ل�صون تنوعها
البيولوجي.
و�أو� �ض��ح ال�شيخ �سلطان ب��ن �أحمد
القا�سمي �أن املهرجان الذي ي�ستهدف
�شرائح املجتمع كافة ،حافل بت�شكيلة
من الأن�شطة والفعاليات والربامج
احليوية واجلاذبة املليئة بالتوعية
وامل �ع��رف��ة وال�ت�رف �ي��ه ،وي� ��ؤك ��د على
�أهمية �إب��راز القيمة واملكانة البيئة
وال���س�ي��اح�ي��ة واحل �� �ض��اري��ة ملحمية
� �ص�ي�ر ب ��ون �ع�ي�ر ،وت��ر� �س �ي��خ عالقة
الأجيال املتعاقبة ببيئتهم وتراثهم،
وه��و ي�شكل �أح��د الفعاليات البيئية
املهمة �ضمن خطة حملة التوعية
البيئية للحفاظ على بيئات املناطق
البحرية وال�ساحلية.
من جانبها ،قالت �سعادة هنا �سيف
ال �� �س ��وي ��دي ،رئ �ي ����س ه �ي �ئ��ة البيئة
وامل �ح �م �ي ��ات الطبيعية ":تتنوع
فعاليات الن�سخة احلادية والع�شرين
م��ن امل �ه��رج��ان ل�ت���ش�م��ل ح��زم��ة من
الأن�شطة والربامج التي تهدف �إىل
�إب��راز روح املكان وجمالية الطبيعة
امل ��رت �ب �ط ��ة ب �ت ��راث ج� ��زي� ��رة �صري
بونعري ،خ�صو�صا �أنها منطقة بيئية
تتمتع بالتنوع والرثوات الطبيعية،
بالإ�ضافة �إىل ما حتظى به من قيم
جمالية".
وركزت اللجنة العليا على الإجراءات
االح�ترازي��ة قبل و�أث �ن��اء املهرجان،
ح �ي��ث ت���ش�م��ل الإج � � � ��راءات م ��ا قبل
املهرجان تقليل ن�سبة املنظمني من

اللجان بن�سبة  ،60%-50و تقليل
ن�سبة امل�شاركني واملت�سابقني وفقا
للطاقة اال�ستيعابية ملوقع املهرجان،
ل �ي �ك��ون ب �ن �� �س �ب��ة  ،50%وت ��وزي ��ع
امل �ع �ق �م��ات وال� �ك� �م ��ام ��ات يف موقع
املهرجان ..وخالل املهرجان ،ت�شمل
االلتزام بالتباعد اجل�سدي ،وارتداء
الكمامات وتوزيع مواد التعقيم على
ال�سكن وم��وق��ع امل�ه��رج��ان و تعقيم
ال���س�ك��ن ب���ش�ك��ل م���س�ت�م��ر ،و حتديد
عيادة للطوارئ.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ج��زي��رة �صري
بو نعري تبعد عن ال�شارقة م�سافة
 110كيلومرتات �شماال ،وتتميز
ب ��أل��وان �شواطئها ال��زاه�ي��ة ،و�صفاء
وغ �ن��ى م�ي��اه�ه��ا ب��احل �ي��اة املرجانية
وال�سمكية ،وق��د مت �إع�ل�ان جزيرة
� �ص�ي�ر ب ��و ن �ع�ي�ر حم �م �ي��ة طبيعية
مبوجب املر�سوم الأم�يري رقم 25
ال�صادر ع��ن �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
 ،ب���ش��أن �إن���ش��اء حممية طبيعية يف
جزيرة �صري بو نعري.
وت �ب �ل��غ م �� �س��اح��ة حم �م �ي��ة جزيرة
�صري بونعري نحو  13كيلو مرتا
م��رب�ع��ا ومت �ت��از اجل��زي��رة ب��أن�ه��ا ذات
�أهمية دولية؛ حيث مت �إدراج ا�سمها
يف االت �ف��اق �ي��ة ال��دول �ي��ة للأرا�ضي
ال��رط �ب��ة رام �� �س��ار ،وذل ��ك للحفاظ
ع �ل��ى م�ك��ون��ات�ه��ا ال�ب�ي�ئ�ي��ة ال��زاخ��رة
ب��ال�ت�ن��وع احل �ي��وي ،ك�م��ا مت �إدراجها
يف ق��ائ�م��ة ال�ي��ون�ي���س�ك��و التمهيدية
مل��واق��ع ال�ت�راث ال�ع��امل��ي ،وقبولها يف
م��ذك��رة تفاهم ح��ول حماية وادارة
ال���س�لاح��ف ال�ب�ح��ري��ة وم��وائ�ل�ه��ا يف
املحيط الهندي وجنوب �شرق �آ�سيا.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()4780/2021
املنذر  :دار التمويل � -ش م ع
املنذر اليه  :بدر احمد علي عبيد املناعى  -اجلن�سية  :الإمارات
املو�ضوع
مبوجـب هـذا الإنـذار والتكليـف بالوفـاء ينـذر وينبـه املنـذر علـى املنـذر �إليـه ب�سـداد
مبلـغ وق�ـ��دره ( 300,346.62درهم)(ثالثمائة ال��ف وثالثمائة و�ستة واربعون
درهما واثنان و�ستون فل�سا) بالإ�ضافة اىل الفائدة الت�أخريية عن املطل يف ال�سداد
بواقع � %12سـنوياً مـن تاريخ  2017/9/27وحتـى ال�سـداد التام وذلـك خـالل
خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ا�سـتالم الإنـذار ،وذلـك للعلـم واالحاطـة ولتنفيـذ مـا جـاء فيـه
ولنفـاذ مفعولـه القـانـونـي فـي حـق املنـذر �إليـه مـع عـدم الإخالل وحفظ كافة حقوق
املنذر الأخرى جتاه املنذر �إليه.
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مقتل  6ب�سقوط قذيفة على منزل يف �أفغان�ستان انتخابات يف قرب�ص الختيار برملان جديد

•• كابول-رويرتز

قال م�س�ؤولون �أمنيون �أم�س الأحد �إن �ستة مدنيني �أفغان على الأقل قتلوا
و�أ�صيب �آخرون عندما �سقطت قذيفة مورتر على منزل خالل حفل زفاف
يف �إقليم كابي�سا �شمال البالد.
وقع االنفجار م�ساء �أم�س الأول ال�سبت يف منطقة جتاب التي �شهدت قتاال
بني قوات احلكومة الأفغانية وم�سلحي حركة طالبان.
و�ألقى متحدث با�سم ال�شرطة يف املنطقة مب�س�ؤولية �إطالق القذيفة على
طالبان وقال �إن �ستة مدنيني على الأقل قتلوا بينهم امر�أة وطفل و�أ�صيب
�أربعة .لكن م�س�ؤوال �أمنيا رفيعا يف كابول قال �إن عدد القتلى ع�شرة على
الأق��ل و�إن ع��دد امل�صابني  .18ونفى متحدث با�سم طالبان م�س�ؤولية
احلركة عن ذلك وقال �إن قذيفة املورتر �أطلقتها قوات الأمن الأفغانية.

•• نيقو�سيا-رويرتز

ي �ت��وج��ه ال �ن��اخ �ب��ون يف ق�ب�ر���ص ل���ص�ن��ادي��ق االق�ت��راع
النتخاب برملان جديد يف عملية من املرجح �أن تظهر
تراجعا يف دعم الأحزاب الرئي�سية ون�سبة امتناع كبرية
بني الناخبني الغا�ضبني من ف�ضائح الف�ساد.
وي�سعى  659مر�شحا ميثلون �أكرث من ع�شرة �أحزاب
�إىل احل�صول على مقاعد يف انتخابات من املرجح �أال
ت�سفر عن �أغلبية مطلقة طبقا لنتائج االنتخابات التي
جرت على مدى ع�شرات ال�سنني .
وتعد هذه االنتخابات اختبارا للوالءات التي قد تت�شكل

قبل االنتخابات الرئا�سية املقرر �إجرا�ؤها يف .2023
وت���ش�ير ا��س�ت�ط�لاع��ات ال� ��ر�أي �إىل �أن ��ه م��ن امل��رج��ح �أن
ت�ستفيد الأحزاب ال�صغرية من ف�ضائح الف�ساد املتكررة
يف ال�سنوات الأخرية مما ي�ؤدي �إىل تراجع هيمنة حزب
التجمع الدميقراطي اليميني الذي يتزعمه الرئي�س
ن�ي�ك��و���س �أن��ا��س�ت��ا��س�ي��اد���س واحل ��زب ال�ت�ق��دم��ي لل�شعب
ال�ع��ام��ل ال�شيوعي ال ��ذي مي�ث��ل ال��دع��ام��ة التقليدية
الأخرى لل�سيا�سة القرب�صية.
ويحق لأكرث من � 558ألف ناخب الإدالء ب�أ�صواتهم
الخ�ت�ي��ار  56ن��ائ�ب��ا يف جمل�س ال �ن��واب ال�ق�بر��ص��ي يف
االنتخابات التي تجُ رى كل خم�س �سنوات.
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عوا�صم
كراكا�س

وا�شنطن والقاهرة ..هذا ما حدث خالل «الأ�سبوع احلافل»
•• عوا�صم-وكاالت

بعد انتخابه رئي�سا للواليات املتحدة الأمريكية ،فر�ضت
جملة من عالمات اال�ستفهام والتحليالت ال�سيا�سية
نف�سها ب���ش��أن ��ش�ك��ل ال�ع�لاق��ة امل�ح�ت�م�ل��ة ب�ين الرئي�س
الأم�يرك��ي ج��و ب��اي��دن ،ودول املنطقة ..ويف م�صر كان
الت�سا�ؤل نف�سه عن م�ستقبل العالقات بني البلدين،
و�سط خماوف من تراجعها بعد عالقات مميزة يف عهد
ترامب.
وك� ��ان ال�ت�ح�ل�ي��ل وال �ت��وق��ع الأ� �ش �ه��ر -ال � ��ذي ع ��زز تلك
امل �خ��اوف -يتعلق ب��اع�ت�ب��ار ب��اي��دن ن�سخة ج��دي��دة من
�سيا�سات الرئي�س الأ�سبق باراك �أوباما.
لكن اجلواب جاء ،و�إن كان مت�أخرا ملدة تقارب اخلم�سة
�أ�شهر ،ظل التوجه الأمريكي خاللها �إزاء العالقة مع
م�صر غام�ضا ،حتى انفتحت �إدارة بايدن ب�شكل مت�سارع
وم�ل�ف��ت ع�ل��ى ال�ت��وا��ص��ل م��ع ال��دول��ة امل���ص��ري��ة ،يف ظل
املواجهات الأخرية بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني ،والتي
لعبت القاهرة خاللها دورا حموريا يف التو�صل التفاق
التهدئة ووق��ف �إط�لاق ال�ن��ار ،وه��و ال��دور ال��ذي ثمنته
الإدارة الأمريكية ب�شكل مبا�شر.
الأ�سبوع الأخ�ير �شهد �سل�سلة من امل��ؤ��ش��رات العاك�سة
ل ��ر�ؤي ��ة �إدارة ب��اي��دن ل�ل�ع�لاق��ات م��ع م���ص��ر ،ت�ضمنت
ات�صالني هاتفيني (الأول يف  20مايو اجلاري؛ لبحث
وقف الت�صعيد بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني ،والثاين
بعد � 4أيام فقط من االت�صال الأول ،لتناول العالقات
الثنائية وبحث ملفات وق�ضايا �إقليمية).
وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل� ��ك ،ج� ��اءت زي � ��ارة وزي� ��ر خارجية
الواليات املتحدة �أنتوين بلينكن �إىل القاهـــــرة ،والتي
�سبقتها زي��ارة املبعوث الأم�يرك��ي اخل��ا���ص وال�ســــــفري
�إىل ليبيا ري�ت���ش��ارد ن��ورالن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��د� ،إىل م���ص��ر ،وزيــــــارة
املبعوث الأمريكي اخلا�ص بالقــــــرن الإفريقي جيفري
فيلتمــان ،يف وقـت �سابق.
و�أظهر البلدان حر�صهما على تعزيز التعاون وال�شراكة
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ع �ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال �ث �ن��ائ��ي ،وك� ��ذا على
�صعيد الق�ضايا الإقليمية ،ويف القلب منها الق�ضية
الفل�سطينية.
وعربت وا�شنطن عن مواقف �إيجابية �إزاء العالقة مع
م�صر ،م��ن بينها م��ؤ��ش��رات تغري ملحوظ يف اللهجة
الأم�يرك�ي��ة �إزاء ق�ضية ملف �سد النه�ضة الإثيوبي،
مقارنة بال�شهور املا�ضية.
ُت�برز تلك التطورات تفهما �أمريكيا وا�ضحا لطبيعة
الدور الذي تقوم به القاهرة يف املنطقة ،وحجم نفوذها

ال�سيا�سي امل�ؤثر الذي يجعلها مت�سك مبفاتيح �أ�سا�سية
يف �إط��ار حلحلة امللفات الإقليمية امل�شتعلة ،ومن بينها
الأزمة الليبية.
وه��ذا ه��و م��ا ي��دف��ع بتوقعات �إي�ج��اب�ي��ة لتعزيز عالقة
البلدين ،و�سط توقعات بلقاء م�صري� -أمريكي مبا�شر
على م�ستوى القمة للت�أ�سي�س لعالقات �أقوى يف املرحلة
املقبلة.

�شراكة ا�سرتاتيجية
ت�ؤكد تلك التطورات املت�سارعة �أن الإدارة الأمريكية
“تدرك حقيقة ح�ج��م م���ص��ر وت ��أث�يره��ا يف املنطقة،
باعتبارها دولة من العيار الثقيل ،ولها دور حموري يف
حميطها العربي والأفريقي ،وعلى ال�صعيد الدويل”،
وفق ما ي�ؤكده املحلل ال�سيا�سي خبري العالقات الدولية،
ماك �شرقاوي.
وي �� �ش�ير يف ت �� �ص��ري �ح��ات خ��ا� �ص��ة مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية”� ،إىل �أن “العالقات الأم�ي�رك �ي��ة امل�صرية
مر�شحة ل�ت�ق��دم �أو� �س��ع خ�ل�ال ال �ف�ترة امل�ق�ب�ل��ة ،وزي ��ادة
ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين».
ويعتقد ��ش��رق��اوي ب ��أن “عالقة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة مع
م���ص��ر ��س�ت�ك��ون �أف �� �ض��ل مم��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه �إب� ��ان رئا�سة
ترامب” ،وف��ق امل��ؤ��ش��رات ال��راه�ن��ة ،مرجحا يف الوقت
نف�سه زيارة قريبة من الرئي�س امل�صري للبيت الأبي�ض،
للت�شاور ح��ول عديد من الق�ضايا املختلفة وال�شائكة
بال�شرق الأو�سط.
وي �ل �ف��ت خ �ب�ير ال �ع�ل�اق��ات ال��دول �ي��ة �إىل �أن “الإدارة
الأمريكية تدرك �أن مفاتيح عدد كبري من امللفات التي
ت�شهدها املنطقة بيد القاهرة ،و�أن امللفات التي ت�سيطر
عليها م�صر يف ال�شرق الأو�سط مهمة بالت�أكيد بالن�سبة
للجانب الأمريكي ،بداية من امللف الليبي وحتى ملف
ال���ش��ام ال�ك�ب�ير ،وم�ل��ف الق�ضية الفل�سطينية ،بعد �أن
حركت القاهرة م�ؤخرا املياه الراكدة يف الق�ضية .ومن
املرجح �أن يكون لها دور لي�س فقط يف تثبيت الهدنة
ووق��ف �إط�ل�اق ال �ن��ار� ،إمن��ا �أي���ض��ا للو�صول ملفاو�ضات
مبا�شرة لإحالل ال�سالم».
وي�ت�ط��رق خ�ب�ير ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة �إىل ت�غ�ير املوقف
الأم�يرك��ي �إزاء ملف �سد النه�ضة الإث �ي��وب��ي ،قائال:
“�أعتقد ب�أن املوقف الأمريكي تغري متاما ( )..بايدن
�أك ��د ت�ف�ه��م وا��ش�ن�ط��ن حل�ج��م الأزم � ��ة ،وت�ع�ه��د بالعمل
حلماية الأمن املائي امل�صري .هذا ي�شكل حتوال جذريا
يف خط �سري العالقات امل�صرية الأمريكية ،ال �سيما يف
هذا امللف احل�سا�س جدا».

العب رئي�سي
املحلل ال�سيا�سي وع�ضو احلزب الدميقراطي الأمريكي
مهدي عفيفي ،يقول �إن “القاهرة تلعب دورا مهما جدا
مع القوى الكربى ،خا�صة الواليات املتحدة ،يف ق�ضايا
املنطقة ..و�أعتقد ب ��أن وا�شنطن �أي�ضا تريد �أن يكون
هناك �شركاء يُعتمد عليهم يف ه��ذه الق�ضايا ،وم�صر
بالن�سبة لها تعترب �شريكا قدميا جديدا ،ومن املتوقع
�أن ت�شهد العالقات ا�ستمرارا وق��وة يف الأي ��ام القليلة
املقبلة».
وي � ��ردف يف ت���ص��ري�ح��ات خ��ا� �ص��ة مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية”“ :من الطبيعي �أن تتبو�أ م�صر هذه املكانة..
ال��والي��ات املتحدة تعلم جيدا �أن��ه ال ميكن ال��دخ��ول يف
ق�ضايا املنطقة ،خا�صة الق�ضية الفل�سطينية ،دون م�صر،
ل��ذل��ك عندما ب ��د�أت الإدارة الأم�يرك�ي��ة -ب�ع��د مرحلة
كان االهتمام فيها من�صبا على الق�ضايا الداخلية -يف
التعاطي مع الق�ضية الفل�سطينية ،كان من الطبيعي �أن
تتجه �إىل م�صر».
ويو�ضح املحلل ال�سيا�سي �أن “الإدارة الأمريكية تتفهم
�أي�ضا �أن الق�ضية الليبية البد �أن متر عن طريق م�صر،
وكذلك الق�ضايا العربية الأخرى التي تلعب م�صر دورا
فعاال فيها».
وي�ستطرد�“ :أما الق�ضية الفل�سطينية فهي (القاهرة)
ال�لاع��ب الأ��س��ا��س��ي ال��ذي ي�ستطيع احل ��وار م��ع جميع
الأط � ��راف ،مب��ا يف ذل��ك �إ��س��رائ�ي��ل وح�م��ا���س وال�سلطة
الفل�سطينية ،وال ي��وج��د الع��ب �آخ ��ر � �س��واء ع��رب��ي �أو
�أفريقي له هذه املكانة بهذا ال�شكل مع تلك الأطراف،
بالتايل ف�إن الإدارة الأمريكية تعتمد ب�شكل كبري على
التعاون مع م�صر يف تلك الق�ضايا ،و�أعتقد ب�أن احلراك
يف ال�ق���ض�ي��ة الفل�سطينية ��س�ي�ب��د�أ ب��و��س��اط��ة ورعاية
م�صرية».
ويتطرق عفيفي كذلك �إىل ملف �سد النه�ضة ،مو�ضحا
�أنه “هناك حترك وا�ضح من الإدارة الأمريكية ،ونرى
حتذيرات وت�صريحات ب�أن وا�شنطن لن ت�سمح ب�أن يتم
�أخ��ذ حق م�صر يف مياه النيل ( )..بالتايل �أعتقد ب�أن
التفاهم امل�صري الأمريكي يف عهد بايدن �سيكون �أف�ضل
مما كان عليه يف ظل �إدارة ترامب».
نفوذ ا�سرتاتيجي
النفوذ اال�سرتاتيجي الذي تتمتع به القاهرة يف املنطقة
ك��ان عامال م��ؤث��را وحاكما ب�شكل دائ��م للعالقات بني
الواليات املتحدة وم�صر .ويف هذا ال�سياق ت�شري مديرة
مكتب ال�شرق الأو�سط يف وا�شنطن هبة القد�سي� ،إىل

�شواهد تطور العالقات على نحو كبري بني البلدين
خ�ل�ال الأ� �س��اب �ي��ع امل��ا��ض�ي��ة ،م�ت�ح��دث��ة ع��ن االت�صالني
الهاتفيني اللذين جمعا ال�سي�سي وبايدن.
وت �ق��ول مل��وق��ع “�سكاي ن �ي��وز عربية”“ :االت�صاالن
ف�سرهما املحللون يف الأو��س��اط ال�سيا�سية الأمريكية
ع�ل��ى �أن �ه �م��ا ب��داي��ة م�ب���ش��رة ل�ت�ح���س�ين ال �ع�ل�اق��ات بني
البلدين ،بعد �شهور من تويل بايدن �سدة احلكم ،دون
�أن يكون هناك توا�صل مبا�شر مع القاهرة خالل تلك
الفرتة».
وتلفت يف ال�سياق ذات��ه �إىل �أن “املواجهات بني حما�س
و�إ�سرائيل ج��اءت لت�ضع القاهرة يف موقع متميز من
اجل �ه��ود ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة م��ع ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وق ��ادة
املنطقة من �أجل التو�صل �إىل وقف �إط�لاق النار ،وقد
جن�ح��ت ال�ق��اه��رة ع�ل��ى م ��دار �أ��س�ب��وع�ين م��ن املحادثات
الدبلوما�سية املكثفة يف التو�صل لهدنة».
وت�شري القد�سي �إىل  4ق�ضايا �أ�سا�سية ت�ط��رق �إليها
االت �� �ص��ال الأخ �ي��ر ب�ي�ن ال��رئ �ي �� �س�ين ،ه��ي م �ل��ف حقوق
الإن�سان ،و�أزمة �سد النه�ضة ،والو�ضع يف ليبيا ،وكذلك
الو�ضع يف العراق ،مو�ضحة �أن ذلك التن�سيق “ي�صب
يف ��ص��ال��ح ق�ي�ـ�ـ�ـ�ـ��ادة م�صـر ون �ف��وذه��ا اال��س�ترات�ي�ج��ي يف
املنطقة».
وتقول �إن “هناك ق�ضايا كثرية من م�صلحة الواليات
املتحدة االعتماد فيها على النفوذ امل�صري والقدرات
امل�صرية واملوقع املتفرد مل�صر يف ال�شرق الأو��س��ط ،مبا
يف ذل��ك الق�ضية الفل�سطينية ( )..ودائ�م��ا م��ا ي�صنف
امل���س��ؤول��ون الأم�يرك�ي��ون ال�ع�لاق��ات م��ع ال�ق��اه��رة ب�أنها
ع�لاق��ات ا�سرتاتيجية ،فيما مل ت�ت��أث��ر ال�ع�لاق��ات بني
البنتاغون وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية امل�صرية ب ��أي تذبذب
على مدى عدة عقود ،منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد،
وامل���س��اع��دات ال�ت��ي �أق ��رت وف��ق االت�ف��اق�ي��ة م��ن اجلانب
الأمريكي».
و�إىل جانب نفوذ القاهرة ال��ذي تدركه وا�شنطن ،ف�إن
ثمة العديد من العوامل الأخ��رى امل�ؤثرة يف العالقات
الثنائية ب�ين البلدين ،ون�ق��اط ال�ق��وة التي تتمتع بها
القاهرة ،من بينها قناة ال�سوي�س.
وت���ش�ير ال�ق��د��س��ي �إىل �أن “الواليات امل�ت�ح��دة حتر�ص
على هذه املزايا ال�سيا�سية والع�سكرية واالقت�صادية مع
م�صر ب�شكل كبري ،وعلى ا�ستغالل هذا النفوذ امل�صري يف
ال�شرق الأو�سط ،خا�صة مع حماوالت وا�شنطن االبتعاد
ب�شكل ك�ب�ير ع��ن مم��ار��س��ة دور ال���ش��رط��ي يف املنطقة،
وبالتايل ميكن �أن تلقي على م�صر بع�ض الأع�ب��اء يف
احلفاظ على الأمن واال�ستقرار الإقليمي».

ا�ستهداف �شركات الكهرباء ..من يعبث بالبنية التحتية يف ليبيا؟
•• طرابل�س-وكاالت

ت�ع��اين ��ش�ب�ك��ات ال�ك�ه��رب��اء يف ليبيا ح�ت��ى الآن �أزم ��ات
متوا�صلة �أثرت على �أداء خطوط الإمداد ،حيث �شهدت
ع��دة م��دن ع�ل��ى م ��دار الأي� ��ام امل��ا��ض�ي��ة ح ��االت �سرقة
“للكابالت” (الأ�سالك) وا�ستهداف للمحطات ،ت�سببت
يف ظالم دام ل�ساعات يف �أنحاء متفرقة بالبالد.
و�شهدت بع�ض م��دن ال�غ��رب واجل�ن��وب الليبي خالل
الأي � ��ام امل��ا� �ض �ي��ة ،ح� ��وادث اق �ت �ح��ام و� �س��رق��ة لكابالت
خلطوط الكهرباء وفروع ال�شركات ،مما �أدى لتعر�ض
ب �ق��اع ك �ث�يرة الن �ق �ط��اع يف ال �ت �ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي ا�ستمر
�ساعات.
اقتحام فروع ال�شركات
وق ��ال م���ص��در ب�شركة ال�ك�ه��رب��اء مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية”� ،إن عنا�صر جمموعة م�سلحة هددت وروعت
موظفي ال�شركة العامة للكهرباء يف �سبها ،وقاموا
بطردهم من �أماكن عملهم ومنعهم من الدخول �إىل
املحطة والإدارات املتواجدة باملوقع.
ما قاموا بـ”العبث والتخريب و�سرقة حمتويات خمازن
ال�شركة يف املوقع ،بالإ�ضافة �إىل منع فرق ال�صيانة من
�أداء مهامها يف �صيانة الأعطال داخل املحطة».
و�أ��ض��اف امل�صدر �أن املنطقة “من املمكن �أن تتعر�ض
مرة �أخ��رى لظالم تام لعدد �ساعات �أط��ول ،كون فرق
ال���ص�ي��ان��ة مل ت��دخ��ل وت�ع�ي��د ت�شغيل امل�ح�ط��ة بكامل
طاقتها».
و�أك � ��د �أن� ��ه مت ال �ت��وا� �ص��ل م ��ع ك ��ل اجل �ه ��ات الأمنية،
ومطالبتهم بـ”التحرك ف��ورا لإخ��راج هذه املجموعة

من مقر ال�شركة ،لكي يت�سنى جلميع العاملني �أداء
مهامهم بال�صورة ال�صحيحة» .ويف �سرت� ،أكد امل�صدر
�أن “جمموعة خارجة عن القانون قامت بالتخريب
والعبث مب�سار اخلط الهوائي لنقل الكهرباء الظهري
– �أبو عمود” ،الفتا �إىل �أن الأمر “انعك�س �سلبا على
املواطنني نتيجة انقطاع الكهرباء ل�ساعات طويلة،
وكذلك ال�شركة العامة للكهرباء كونها تتكبد تكاليف
وخ�سائر مادية م�ضاعفة نتيجة �إعادة بناء اخلط».
وحذر من �أن ليبيا “�إذا ظلت الأمور فيها بهذا ال�شكل،

ف�ق��د ت��واج��ه �أزم� ��ة �سي�صعب ح�ل�ه��ا لأن ��ه �إذا خرجت
املحطات الرئي�سية عن اخلدمة ،ف�إن احلياة ب�شكل عام
يف البالد �ستت�أثر� ،إىل جانب �إمدادات املياه �أي�ضا».
ودع��ا امل�صدر �إىل “�ضرورة �إخ ��راج �شركات الكهرباء
وال�شركات اخلدمية يف ليبيا عموما من ال�صراعات
ال�سيا�سية ،حتى ال تت�أثر حياة املواطن مبا يحدث».
نق�ص املعدات
و�أكدت ال�شركة العامة للكهرباء يف بيان لها� ،أن �إعادة

بناء اخلط حتتاج �إىل مواد ومعدات وجهود م�ضاعفة
من قبل كوادر فنية متخ�ص�صة يف �أعمال الرتكيبات.
وتعاين ال�شركة ،خا�صة يف غرب ليبيا وجنوبها ،من
تكرار التعديات على مكونات ال�شبكة الكهربائية يف
خمتلف املناطق ،مما �أدى �إىل انقطاع التيار وتكبيد
ال�شركة خ�سائر فادحة يف ممتلكاتها.
ويواجه قطاع الكهرباء يف ليبيا �أزم��ة متفاقمة منذ
�سنوات ،ب�سبب افتقاده للتجديد وال�صيانة ،وتعر�ض
الآالف م��ن الأ� �س�لاك الكهربائية لل�سرقة م��ن قبل
ع�صابات ت�ت��وىل تفكيكها وتهريب النحا�س املوجود
داخلها.
ودع��ا م�س�ؤولو �شركة الكهرباء رئي�س احلكومة �إىل
التدخل لو�ضع حد لظاهرة �سرقة �أ�سالك الكهرباء،
م��ؤك��دا �أن الظاهرة “�ساهمت يف حالة االنهيار التي
يعرفها القطاع منذ �سنوات».
م��ن ج��ان �ب��ه ،اع �ت�بر رئ�ي����س احل �ك��وم��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة ،عبد
احلميد دبيبة ،هذه الظاهرة “جرمية يعاقب عليها
القانون” ،وح��ث امل��واط �ن�ين ع�ل��ى � �ض��رورة “حماية
الرثوة الكهربائية».
وكلف رئي�س احلكومة وزي��ر الداخلية الليبي ،خالد
مازن ،بفتح حتقيقات يف كل مناطق ليبيا ،وو�ضع حد
لالقتحامات امل�ستمرة و�سرقة كابالت الكهرباء.
و�أنفقت احلكومة الليبية اجل��دي��دة �أك�ثر م��ن 900
مليون دي�ن��ار منذ توليها امل�س�ؤولية على قطع غيار
املحطات وال��وح��دات امل��ول��دة للطاقة ،و�أب��رم��ت عقودا
من بع�ض ال��دول املجاورة لها ملدها بالكهرباء� ،إال �أن
عمليات ال�سرقة والهجمات املتتالية على املحطات
فاقمت الو�ضع.

�أطلقت فنزويال التي ت�شهد منذ �آذار-مار�س موجة ثانية من فريو�س
كورونا ،حملة تلقيح ت�ستهدف ب�شكل �أ�سا�سي كبار ال�سن.
و�سجلت البالد البالغ عدد �سكانها  30مليون ن�سمة ،ر�سميا �أكرث
من  220الف �إ�صابة بالفريو�س و 2500وفاة ،لكن منظمات غري
حكومية تقول �إن الأرقام اعلى من ذلك ،يف وقتٍ ت�شهد امل�ست�شفيات
والعيادات اكتظاظا .وقال جوين بي�سريا املتقاعد من �شركة النفط
الوطنية “بي دي يف �إ�س �إيه” لوكالة فران�س بر�س يف فندق مرموق
بو�سط كراكا�س حت� ّول مركزا للتطعيم�“ ،أنا �أك�ثر من �سعيد .كنا
نعي�ش يف تو ّتر لأننا مل نكن نعرف من �أين ي�أتي اخلطر .كنتُ �أجت ّنب
التج ّمعات» .يف هذا الفندق ،ا�صطفّ ع�شرات الأ�شخا�ص فوق �سنّ
ال�س ّتني يف طابور ،وكان يف ا�ستقبالهم طاقم طبي لإعطائهم لقاح
�سبوتنيك-يف الرو�سي .و�أن�ش�أت احلكومة  22مركزا وه��ي تهدف
�إىل توفري  77مركزا يف جميع �أن�ح��اء البالد لتلقيح  22مليون
�شخ�ص بحلول كانون االول/دي�سمرب والو�صول اىل مرحلة “املناعة
اجلماعية” ،وف��ق م��ا ق��ال وزي ��ر ال�صحة ك��ارل��و���س �أل� �ف ��ارادو عرب
التلفزيون الر�سمي .وبعد تطعيم الكوادر الطبية وال�سلطات وقوات
الأمن واملعلمني ،انتقلت احلكومة �إىل مرحلة ثانية تتمثل يف تطعيم
اال�شخا�ص الذين تخطوا  60عاما.
تورنتو

قالت ال�شرطة يف منطقة بيل ق��رب مدينة تورونتو الكندية يوم
�أم�س الأول ال�سبت �إن “�شخ�صاً لقي حتفه و ُنقل � 4إىل م�ست�شفيات
يف منطقة تورنتو “يف ظروف خمتلفة” بعد حادث �إطالق نار.
وق��ال��ت ال�شرطة يف ب�ي��ان على ت��وي�تر �إن��ه “لي�س لديها معلومات
عن امل�شتبه بهم يف �إط�لاق النار” ،م�ضيفة �أن مكتب جرائم القتل
�سيتوىل التحقيق .مل يكن هناك مزيد من التفا�صيل.
وذك��رت تقارير حملية �أن �إط�لاق النار وقع داخ��ل مطعم للوجبات
ال�سريعة تديره عائلة يف مركز جتاري �صغري.
�سان �سلفادور

اكت�شف ال�سلفادوريون بكثري من ال��ذه��ول وج��ه ال�شرطي ال�سابق
هوغو �أو�سوريو ( 51عاما) الذي قد يكون �أ�سو�أ �سفاح يف البالد التي
اعتادت على عنف �شديد متار�سه ع�صابات �إجرامية.
ان�ضم هوغو �أو��س��وري��و وه��و رج��ل ق��وي البنية يبلغ طوله 1,70
مرت� ،إىل ال�شرطة عام  1997لكنه طرد منها يف العام  2005بعد
اتهامات باعتداء جن�سي على قا�صر �أم�ضى ب�سببها عقوبة بال�سجن
حتى العام .2011
«�إنه رجل جمنون متاما” كما قال املتخ�ص�ص يف الطب ال�شرعي يف
علم اجلرمية �إ�سرائيل تيكا�س .يف منزله ،عرثت ال�شرطة على �صورة
“�سانتا مويرتي” (قدي�سة املوت) و�شموع و�أقنعة ا�ستخدمها القاتل
بال �شك لإخافة ال�ضحايا خالل “طقو�س معينة” وفق اخلبري.
ليلة � 7أيار/مايو ،كانت �صرخات جاكلني كري�ستينا بالومو (26
عاما)� ،آخ��ر �ضحية لهوغو �أو�سوريو ،هي التي و�ضعت حدا مل�سرية
هذا ال�شرطي ال�سابق الإجرامية.
فب�سببها ،ا�ستدعى ج�ي�ران ه��وغ��و �أو��س��وري��و يف ��ش��ارع �إ�ستيفيز يف
ت�شالت�شوابا (ح��وايل  90كيلومرتا غرب العا�صمة �سان �سلفادور)
ال�شرطة .ومنذ ذلك احلني ،ا�ستخرج املحققون  18جثة.
وحتى ذلك الوقت ،مل يلفت ال�شرطي ال�سابق انتباه جريانه .لكن
يف تلك الليلة ،طارد فري�سته التي كانت حتاول الفرار وهي ت�صرخ
و�أم�سك بها عند الباب وقتلها بق�ضيب حديدي وفق املحققني.

مو�سكو
�أع�ل�ن��ت رو��س�ي��ا ت�سجيل � 9694إ��ص��اب��ة ج��دي��دة ب�ف�يرو���س كورونا
الأحد وهو �أعلى عدد �إ�صابات منذ نهاية مار�س �آذار لريتفع �إجمايل
الإ�صابات على م�ستوى البالد �إىل خم�سة ماليني و 63442حالة.
وقالت اللجنة الرو�سية املكلفة بالتعامل مع جائحة ك��ورون��ا �إنها
�سجلت  355وفاة جديدة خالل ال�ساعات الأربع والع�شرين املا�ضية
مما يرفع ح�صيلة الوفيات باملر�ض �إىل . 121162
لكن وكالة الإح�صاءات االحتادية تعلن اح�صاء منف�صال .وقالت �إن
رو�سيا �سجلت نحو � 250ألف وفاة مت�صلة بكوفيد 19-من ابريل
ني�سان  2020وحتى مار�س �آذار .2021

�إ�سرائيل ترتقب حكومة بدون نتانياهو

•• تل �أبيب-وكاالت

قالت و�سائل �إعالم �إ�سرائيلية �أم�س الأحد �إنه من املتوقع �أن يتم الإعالن
عن حكومة �إ�سرائيلية يرت�أ�سها بالتناوب زعيم قائمة “ميينا” نفتايل
بينيت ،وزعيم حزب “هناك م�ستقبل” يائري البيد.
وفق ما ذكر موقع «� »I24 NEWSسيرت�أ�س بينيت يف املرحلة الأوىل
هذه احلكومة ،حيث �سيكون رئي�ساً للوزراء حتى �سبتمرب (�أيلول) من
العام املقبل ،فيما �سيحل البيد حمله حتى نوفمرب (ت�شرين الثاين)
 ،2025وحتى ذلك الوقت يكون البيد وزيراً للخارجية ورئي�س الوزراء
البديل.
و�أ�شار املوقع الإ�سرائيلي �إىل �أنه من املقرر �أن يعلن البيد يوم االثنني
�أمام الرئي�س الإ�سرائيلي ر�ؤوفني ريفلني ،جناحه يف ت�شكيل احلكومة،
م�شرياً �إىل �أن ذلك مرتبط مبوافقة جميع �أع�ضاء حتالف “ميينا”،
وعلى ر�أ�سهم �آييليت �شاكيد.
و�أ�ضاف املوقع �أنه يف مثل هذه احلالة ،فمن املتوقع �أن يبقى بيني غانت�س
وزي ��راً ل�ل�أم��ن ،يف ح�ين �أن رئي�س ح��زب “ي�سرائيل بيتينو” �أفيغدور
ليربمان �سيكون وزيراً للمالية� ،أما جدعون �ساعر رئي�س حزب “الأمل
اجلديد” واملن�شق عن حزب “الليكود �سيكون وزير الق�ضاء.
و�ستكون �أيليت �شاكيد “ميينا” وزيرة الداخلية ،ورئي�سة حزب “العمل”
مرياف ميخائيلي �ستكون وزيرة النقل� ،أما نيت�سان هوروفيت�س “حزب
مريت�س” �سيكون وزير ال�صحة.
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البابا ي�ست�ضيف قادة لبنان امل�سيحيني مطلع يوليو
•• الفاتيكان�-أ ف ب

10

�أع�ل��ن البابا فرن�سي�س �أم����س الأح��د �أن��ه �سيدعو قادة
لبنان امل�سيحيني �إىل الفاتيكان يف الأول م��ن مت��وز/
يوليو لل�صالة م��ن �أج��ل “ال�سالم واال�ستقرار” يف
بلدهم.
وي�شهد لبنان �أزمة مزدوجة اقت�صادية و�سيا�سية.
ويعي�ش �أ� �س��و�أ �أزم ��ة اقت�صادية منذ احل��رب الأهلية
(� ،)1990-1975إذ ب��ات �أك�ثر م��ن ن�صف ال�سكان
حت��ت خ��ط ال �ف �ق��ر .يف الأث� �ن ��اء ،ال ي ��زال ع�ل��ى القادة
ال���س�ي��ا��س�ي�ين امل �ن �خ��رط�ين يف � �س �ج��االت االت� �ف ��اق على

حكومة جديدة للحلول مكان حكومة ت�صريف الأعمال
برئا�سة ح�سان دياب الذي ا�ستقال غداة حادثة انفجار
مرف�أ بريوت الدامية العام املا�ضي.
وق��ال البابا “يف الأول من متوز/يوليو� ،س�أجتمع يف
الفاتيكان مع قادة امل�سيحيني يف لبنان ،لق�ضاء يوم من
الت�أمل يف و�ضع البلد املقلق وال�صالة معا من �أجل هبة
ال�سالم واال�ستقرار».
وخالل �صالة الأحد ،ح�ض البابا امل�ؤمنني على “�أداء
��ص�ل��وات ت�ضامنية ت��راف��ق التح�ضري ل�ه��ذه املنا�سبة،
ل �ل��دف��ع ب� �اتجّ ��اه م���س�ت�ق�ب��ل �أك �ث�ر � �س�لام��ا ل �ه��ذا البلد
احلبيب».

طالبا بعد ً 40
نيجرييا ..الإفراج عن ً 14
يوما على خطفهم

•• �أبوجا-وكاالت

�أُفرج عن  14طالباً يف جامعة غرينفيلد ب�شمال نيجرييا بعد  40يوماً
على اختطافهم ،ح�سب ما �صرح املتحدث با�سم ال�شرطة املحلية لوكالة
فران�س بر�س .وقال حممد جليج “�أُفرِج عن  14طالبا يف غرينفيلد
م�ساء اليوم” .و�أ�ضاف �أن خاطفيهم “تركوهم على طول الطريق بني
�أبوجا وكادونا” ،م�ؤكدا �أنه ال يعرف ما �إذا مت دفع فدية.
يف � 20أبريل ،هاجم ّ
“قطاع طرق” جامعة غرينفيلد وخطفوا نحو
 20طالبا .كما ُقتِل موظف بالر�صا�ص خالل الهجوم.
وق َتل اخلاطفون خم�سة من الطالب يف الأيام التي �أعقبت اختطافهم
لل�ضغط على الأ�سر واحلكومة لدفع فدية .وو�صفت حكومة كادونا،

� 1000شخ�ص ي�شاركون يف جتمع م�ؤيد للفل�سطينيني بوا�شنطن

••وا�شنطن�-أ ف ب

ت �ظ��اه��ر �أك �ث��ر م ��ن �أل � ��ف �شخ�ص
يف وا� �ش �ن �ط��ن دف ��اع� �اً ع ��ن حقوق
الفل�سطين ّيني ،مطالبني خ�صو�صاً
ب� ��إن� �ه ��اء امل� ��� �س ��اع ��دات م ��ن جانب
الواليات املتحدة ل�صالح �إ�سرائيل.
وجت � ّم ��ع امل �� �ش��ارك��ون �أم � ��ام ن�صب
ل�ن�ك��ول��ن ال� �ت ��ذك ��اريّ  ،وه ��و مكان
رم� ��زي ل�لاح �ت �ج��اج يف العا�صمة
الأمريك ّية ،مردّدين �شعارات تعبرّ
ع��ن رغبتهم يف ر�ؤي ��ة “فل�سطني
ح ّرة” وم �ط��ال �ب�ي�ن ب� ��إن� �ه ��اء ما
ي �ع �ت�برون��ه “ف�ص ً
ال عن�صر ّياً”
من جانب �إ�سرائيل بحقّ ال�شعب
الفل�سطيني.
وو� � � �س� � ��ط م� � �ئ � ��ات م� � ��ن الأع � �ل� ��ام
الفل�سطين ّية التي رفعها احل�شد
ال� ��ذي ك ��ان ع ��دد امل �� �ش��ارك�ي�ن فيه
�أكرب بكثري من امل�سريات ال�سابقة
امل�ؤ ّيدة للفل�سطين ّيني ،قال �شريف
�سلمي ال��ذي ��ش��ارك يف التظاهرة
ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س “ن�أمل يف
توجيه ر�سالة وا�ضحة �إىل حكومة
الواليات املتحدة مفادها �أنّ الأ ّيام
ال �ت��ي ك��ان��ت ت��دع��م ف�ي�ه��ا الدولة
الإ��س��رائ�ي�ل� ّي��ة ب ��دون ت��داع�ي��ات قد
و ّلت».
و�أ�ضاف املحامي البالغ  39عاماً
وامل�ق�ي��م بوا�شنطن “�سنواجه �أيّ
�سيا�سي ي��وا��ص��ل مت��وي��ل ال�سالح
لإ�سرائيل� .س ُنعار�ضهم� ،سن�ص ّوت
� �ض � ّده��م ،و� �س �ن �م � ّول خ�صومهم،
ح�ت��ى ن�ت�غ� ّل��ب عليهم يف �صناديق

يرتفع �صوت ال�سلطة واملرت�شحني
ع �ل��ى ح ��د ال �� �س��واء م �ن��ا� �ش��دي��ن من
ب ��ات ي�ط�ل��ق ع�ل�ي�ه��م ل�ق��ب الأغلبية
ال�صامتة ،وق��د وم�ضى �أ�سبوع على
ان�ط�لاق �سباق احلملة االنتخابية
لأول انتخابات ت�شريعية ت�شهدها
اجل ��زائ ��ر ب�ع��د ح� ��راك  22فرباير
 2019امل� �ق ��ررة ي� ��وم  12يونيو
ال�ق��ادم .يف ه��ذا ال�سباق ،لكل طرف
حجته و�أهدافه من خالل خماطبة
هذه ال�شريحة الكبرية من الناخبني
يف ظل االنق�سامات والتحديات التي
ت�شهد ال�ب�لاد واخل��وف م��ن ظاهرة
املقاطعة.
يف ه��ذه الرحلة ي�سابق الزمن �أزيد
م ��ن � 24أل � ��ف م�ت�ر� �ش��ح ي�شكلون
( 1483قائمة منها  646قائمة
ح��زب�ي��ة و 837ق��ائ�م��ة م�ستقلة)،
ح �ي��ث ت �ب��دو امل �ه �م��ة ال� �ف ��وز مبقعد
يف ال�ع�ه��دة الـ 12للغرفة ال�سفلى
ل�ل�برمل��ان اجل��زائ��ري �أك�ث�ر �صعوبة،
خا�صة و�أن عدد املقاعد هذه ال�سنة
 407مقاعد ،وه��و ع��دد �أق��ل بـ55
مقاعد مقارنة باملجل�س ال�سابق.
�أ�ساليب جديدة يف الإقناع
وي��أت��ي ه��ذا االق�ت�راع �أم��ام تغيريات
كبرية ت�شهدها ال�ساحة ال�سيا�سية
يف اجل��زائ��ر� ،أدت �إىل �إع�ل�ان نهاية
الأ�ساليب الرتويجية القدمية عن
طريق خطاب القاعات املغلقة ،التي
كانت تعتمدها الأح��زاب التقليدية
الكربى يف مقدمتها حزبي “جبهة
ال �ت �ح��ري��ر الوطني” و”التجمع
ال��وط �ن��ي الدميقراطي” اللذان
��س�ي�ط��را ع �ل��ى ال�ب�رمل ��ان ل �ع �ق��ود من
الزمن ،وذل��ك بالتزامن مع انت�شار
ال�ق��وائ��م احل ��رة ال�ت��ي ت�ب��دو الأوف ��ر
حظا.
وي ��واج ��ه امل�ت�ر� �ش �ح��ون � �ص �ع��وب��ة يف
�إق�ن��اع ال�شارع ب�ضرورة التوجه �إىل
� �ص �ن��ادي��ق االق � �ت ��راع ،خ��ا� �ص��ة تلك
الأ� � �ص� ��وات ال �ت��ي ت��وا� �ص��ل الرهان
على احل��راك والتظاهر للمطالبة
بتغيري ج��ذري ،ف�ضال ع��ن احلجج
التي تروج لها ثالثة �أحزاب بارزة يف
املعار�ضة( ،جبهة القوى اال�شرتاكية
وح ��زب ال�ع�م��ال وال�ت�ج�م��ع م��ن �أجل
الثقافة والدميقراطية) التي تقول
�إن �شروط تنظيم االنتخابات غري
متوافرة �أ�ص ً
ال.
�أمام هذا امل�شهد وجد املرت�شحني يف
القوائم احلرة �أنف�سهم �أم��ام حتدي

نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

اجلمهوريون على مفرتق طرق!...
•• لوك الليربتي

االقرتاع».
واع � �ت�ب��ر �أنّ “النا�س �أف� ��اق� ��وا
و ُي � �ق� ��اوم� ��ون� �� .س ��واء ك� ��ان الأم� ��ر
م�ت�ع� ّل�ق�اً ب���ش�ب��اب ي �ه��ود �أو ب�شباب
م�سلمني �أو ب�شباب �سود �أو ب�شباب
بي�ض ،ف ��إنّ هناك انعطافاً” لدى
الأجيال يف الواليات امل ّتحدة يف ما
يتع ّلق بالن�ضال من �أجل “التغيري
وحت ��ري ��ر ال �� �ش �ع��ب الفل�سطيني
وجميع ال�شعوب امل�ضطهدة».
�أمّ � ��ا مل��ى الأح �م��د ال �ت��ي ج ��اءت مع
�أ�صدقاء لها من والي��ة فريجينيا
املجاورة ،فقالت �إنّ هناك “تغيرياً

هائ ً
ال” يجري يف الواليات املتحدة
ل���ص��ال��ح ال�ق���ض� ّي��ة الفل�سطين ّية.
و�أ��ض��اف��ت ر ّب��ة امل�ن��زل البالغة 43
عاماً “نريد فقط �أن ينظر العامل
�إل�ي�ن��ا على �أ ّن �ن��ا ب�شر .نحن ل�سنا
�إرهاب ّيني».
ت �ت �ح �دّر الأح � �م ��د م ��ن فل�سطني
وق��د ن���ش��أت يف الإم� ��ارات العرب ّية
امل � � ّت � �ح � ��دة ق� �ب ��ل و�� �ص ��ول� �ه ��ا �إىل
ال��والي��ات املتحدة “منذ م��ا يزيد
ق �ل �ي�لا ع �ل��ى  20عاما” .وهي
ع�ّب�رّ ت ع��ن الأم ��ل يف �أن “يُعطى
(الفل�سطين ّيون) حقوقهم ،حتى

يت�س ّنى للنا�س �أمثالها من العودة
و�أن يُتاح” لأوالدها زيارة الأرا�ضي
الفل�سطين ّية.
وبني  10و� 21أ ّيار/مايو ،قتِل يف
النزاع  254فل�سطينياً بينهم 66
طف ً
ال وعدد من املقاتلني و�أ�صيب
� 1948شخ�صاً بجروح خمتلفة،
وقتل �أي�ضاً � 12إ�سرائيلياً بينهم
طفل وفتاة وجندي.
وان � ��دل � ��ع ال� � �ن � ��زاع ال � ��راب � ��ع منذ
 2008ب�ي�ن ح�م��ا���س و�إ�سرائيل
يف � 10أي ��ار/م ��اي ��و �إث � ��ر �إط �ل�اق
احل��رك��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة �صواريخ

على �إ��س��رائ�ي��ل ت�ضامنا م��ع مئات
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ال ��ذي ��ن �أ�صيبوا
خ�ل�ال �أي � ��ام م��ن ال �� �ص��دام��ات مع
ال �� �ش��رط��ة الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة يف حرم
امل �� �س �ج��د الأق � �� � �ص ��ى يف القد�س
ال �� �ش��رق �ي��ة امل �ح �ت �ل��ة .وق� ��د ج ��اءت
ال���ص��دام��ات على خلفية التهديد
بطرد عائالت فل�سطينية ل�صالح
م�ستوطنني �إ�سرائيليني م��ن حي
يف القد�س ال�شرقية.
وما �إن دخلت تهدئة ح ّيز التنفيذ،
حتى �أعلن كال الطرفني انت�صاره
يف اجلولة الأخرية من النزاع.

«الأغلبية ال�صامتة» رهان ال�سلطة واملرت�شحني باجلزائر..فمن هي؟
•• اجلزائر-وكاالت

الوالية التي ت�شهد انعداما يف الأمن وتزايدا يف عمليات االختطاف،
عمليات القتل تلك ب�أنها “�شيطانية ومبنتهى الق�سوة” .لكنها ح�ضت
�أهايل الطالب على عدم دفع فدية حتى ال ي�شجع ذلك على مزيد من
عمليات االختطاف .وك ّثفت ع�صابات م�سلحة يف �شمال غرب نيجرييا
وو�سطها هجماتها يف ال�سنوات الأخرية� ،إذ ن ّفذت عمليات خطف مقابل
فديات كما ارتكبت عمليات اغت�صاب ونهب.
ويبدو �أن الع�صابات بد�أت بالآونة الأخرية الرتكيز على املدار�س حيث
يتم خطف تالميذ مقابل فديات.
وتفاقم ح��وادث اخلطف اجلماعية يف �شمال غرب البالد التحديات
الأمنية امللقاة على عاتق احلكومة النيجريية التي تت�صدى يف �شمال
�شرق البالد لتم ّرد �إرهابي م�ستمر منذ ع�شر �سنوات.

�إقناع الأغلبية ال�صامتة ،ومن بني
ه�ؤالء املرت�شحني الإعالمي يون�س
� �ص��اب��ر � �ش��ري��ف م ��ن ق��ائ �م��ة حزب
ج �ي��ل ج��دي��د ب��اجل��زائ��ر العا�صمة
ال��ذي يخو�ض لأول م��رة يف حياته
جت��رب�ت��ه االن �ت �خ��اب��ات .وق ��ال �صابر
�شريف ملوقع “�سكاي نيوز عربية”:
“نقوم الآن بفتح النقا�ش ال�سيا�سي
م��ع امل��واط �ن�ين مل�ع��رف��ة ت�صوراتهم
للمرحلة املقبلة والت�أكيد على �أهمية
جتديد الطبقة ال�سيا�سية».
وق��د �ساد يف اجل��زائ��ر مناخ الرف�ض
ال�ع��ام لالنتخابات حتى قبل بداية
احل�م�ل��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ،وه ��و م��ا �أكد
عليه املرت�شح عن حزب جيل جديد:
“كنت متخوفا من التوجه مبا�شرة
ل��دى امل��واط �ن�ين ح�ي��ث ك��ان��ت هناك
ف �ك��رة � �س��ائ��دة يف م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي �أن ال�شعب يرف�ض كل
م�سار �سيا�سي».
ولكن نزوله �إىل ال�شارع جعله يكت�شف
�أ� �ش �ي��اء ج��دي��دة وخم�ت�ل�ف��ة ع�م��ا يتم
الرتويج له يف �صفحات الفي�سبوك
كما ق��ال“ :مل �أواج��ه �سلوكا �سلبيا
�أو عدائيا �أو رف�ضا يف ال�شارع ،فقد
قمت بزيارة �أك�ثر من ع�شر بلديات
وقد الحظت كما هو معلوم �أن �أبرز
امل�شاكل يتعلق �أ�سا�سا بنق�ص التنمية
وارتفاع ن�سبة البطالة».
و�أك � ��د امل�ت�ر� �ش��ح �أن دور الأغلبية
ال �� �ص��ام �ت��ة يف ه � ��ذه االن �ت �خ ��اب ��ات
ال�ق��ادم��ة م�ه��م ج��دا وه��و م��ن �ش�أنه
قطع الطريق �أمام �سيطرة ع�صابات

ال �ف �� �س��اد ع �ل��ى ال�ب��رمل� ��ان �أو ع ��ودة
ال ��وج ��وه ال �ق��دمي��ة ال �ت��ي مل تقدم
�شيئا لل�شعب .وي�ستعمل املرت�شحني
ت�ق�ن�ي��ات ج��دي��دة لإق �ن ��اع الأغلبية
ال �� �ص��ام �ت��ة ل �ل �ت��وج��ه �إىل �صندوق
االق�ت�راع ،وم��ن ب�ين �أب��رز التقنيات
ال�ت��ي يعتمدها امل�تر��ش�ح�ين يف هذا
ال�سباق االنتخابي ،احل��وار املبا�شر،
خا�صة و�أن ت�شريعيات  2021ت�أخذ
�شكال ج��دي��دا يف االن�ت�خ��اب يعتمد
على انتخاب مرت�شح بعينه ولي�س
نظام القوائم ال��ذي كان معموال به
يف ال�سابق.
�سلطة واثقة من ن�سبة امل�شاركة
وحتمل ال�سلطة قناعة ثابت ب��أن ال
حل للأزمة ال�سيا�سية التي متر بها
البالد �سوى التوجه لالقرتاع ،وهي
تعترب �أن الأ�صوات املعار�ضة ال متثل
ال�شعب اجلزائري ككل ،حيث يركز
خطاب ال�سلطة على �إقناع الأغلبية
ال�صامتة.
وق ��د حت ��دث ال��رئ�ي����س ع�ب��د املجيد
ت �ب��ون يف ه� ��ذا الأم � ��ر ع� ��دة م� ��رات،
وكرر يف ت�صريحاته التلفزيونية �أن
الأغلبية ال�صامتة التزام مع اجلزائر
اجل��دي��دة ،والأق�ل�ي��ة تبقى حقوقها
حمفوظة ،ولكن الأغلبية ه��ي من
حتدد �شكل التغيري احلقيقي.
و�أكد تبون �أن  10ماليني جزائري
اخ� � �ت � ��اروا ال� �ت ��وج ��ه �إىل �صناديق
االقرتاع لإنقاذ اجلمهورية وف�ضلوا
ال�ت�غ�ي�ير امل ��ؤ� �س �� �س��ات��ي يف رئا�سيات

 ،2019م�شريا �إىل �أن هناك فئة
من املواطنني توا�صل الرهان على
امل�سريات لأ�سباب �أخرى.
وبلغة الأرقام ،فقد بلغ تعداد الهيئة
الناخبة يف عملية اال�ستفتاء على
م�شروع تعديل الد�ستور التي جرت
يوم الفاحت نوفمرب من العام املا�ضي
�أك�ثر م��ن  24مليون م�سجل ،وقد
بلغت ن�سبة امل�شاركة  23باملئة ،بينما
بلغت ن�سبة امل�شاركة يف �آخر انتخابات
ت�شريعية �شهدتها البالد يف  4مايو
 ،2017ن�سبة  37 .35باملئة.
وي � ��رى �أ� �س �ت��اذ ال �ع �ل��وم ال�سيا�سية
بجامعة اجل��زائ��ر توفيق بوقاعدة،
�أن م���ص�ط�ل��ح الأغ �ل �ب �ي��ة ال�صامتة
م��ن املفاهيم التي درج ال�سيا�سيون
ا��س�ت�خ��دام�ه��ا ل�ل�تروي��ج مل�شاريعهم،
واالدع � ��اء ب� ��أن الأغ�ل�ب�ي��ة ال�صامتة
ت��ؤي��ده��م ،وه��و مفهوم لي�س ثابتا،
حيث يتحرك وف��ق طبيعة امل�شروع
ال�سيا�سي امل�ع��رو���ض لالنتخاب وال
ميكن لأي �أحد التكهن بحقيقة هذه
الأغلبية وتوجهاتها.
يف اجل � ��زائ � ��ر اق�ت��رن� ��ت الأغلبية
ال�صامتة باملواعيد االنتخابية التي
عرفتها اجلزائر بعد �إلغاء انتخابات
 1991وظ �ل��ت ل��زم��ن ط��وي��ل يتم
تف�سريها على �أ��س��ا���س �أن�ه��ا الوعاء
االن� �ت� �خ ��اب ��ي ال �ت �ق �ل �ي��دي للجبهة
الإ�سالمية للإنقاذ.
وق��د ث�ب��ت فيما ب�ع��د �أن التحوالت
احل ��ا� �ص �ل ��ة يف امل �ج �ت �م��ع ت �ب�ي�ن �أن
الأغلبية ال�صامتة لي�ست فقط من

لها م�شروع �سيا�سي غ�ير ق��ادر عن
التعبري بذاته ،و�إمن��ا �أي�ضا ت�شكلت
ط�ب�ق��ة م��ن ال�لام �ب��ال�ين بالعملية
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ب��رم �ت �ه��ا �� �س ��واء لأنهم
ي�ع�ي���ش��ون ع �ل��ى ه��ام ����ش اهتمامات
ال ��دول ��ة وي � ��رون ب � ��أن ان�ت�خ��اب�ه��م ال
ي �غ�ير م��ن واق �ع �ه��م ،و�أن� �ه ��م جمرد
�أداة ال��دول��ة وال�سيا�سيني لتحقيق
م�شاريعهم اخلا�صة.
و�أك��د بوقاعدة �أن �أكرث �صفة جتمع
الأغ�ل�ب�ي��ة ال�صامتة ه��ي الإح�سا�س
ب��ال�ي��أ���س م��ن العملية االنتخابية،
وه��ي يف تو�سع م�ستمر نظرا لف�شل
املتزايد للدولة يف حتقيق التنمية
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة وت �ل �ب �ي��ة حاجيات
الأ�سا�سية للمجتمع.
وق ��ال الأ� �س �ت��اذ ب�ج��ام�ع��ة اجلزائر:
“هذه ال� �ف� �ئ ��ة ب � � ��رزت يف ال� �ف�ت�رة
الأخ�ي�رة كفئة مقاطعة ،ال ت��رى يف
م�سار العملية ال�سيا�سية ما يحقق
ح �ل��م اجل��زائ��ري�ي�ن ال��ذي��ن خرجوا
يف احل��راك ال�شعبي لت�أ�سي�س دولة
احلق والقانون».
وب�شكل عام يلخ�ص اخلرباء الأغلبية
ال�صامتة يف فئة املواطنني الذين ال
ي���س�ت�ط�ي�ع��ون ال�ت�ع�ب�ير ع��ن �آرائهم
��س��واء لأميتهم �أو ع��دم وج��ود �إطار
�سيا�سي �أو جمتمعي ي �ع�برون فيه
عن �آرائ�ه��م ،وهناك فئة �أخ��رى من
الأغلبية ال�صامتة لديها م�شروعها،
لكنها منعت من التعبري عنه يف �إطار
�سيا�سي �أو يف الف�ضاء العام �أو و�سائل
الإعالم.

منذ انتخابات نوفمرب  ،2020ومنذ الهجوم
على الكابيتول هيل يف  6يناير ،احتل االنق�سام
داخل احلزب اجلمهوري عناوين الأخبار بانتظام.
ومنذ وقت لي�س ببعيد ،حتدث حوايل  100من
�أع�ضاء هذا احلزب ال�سيا�سي عن انق�سام وت�شكيل
حزب جديد.
�إىل ه��ذه الأ��ص��وات التي تندد ب�سيطرة دونالد
ت��رام��ب ،ي�ج��ب �أن ن�ضيف الآن � �ص��وت الرئي�س
ال���س��اب��ق مل�ج�ل����س ال �ن��واب ب ��ول ري� ��ان .ل�ط��امل��ا كان
يُنظر �إىل مر�شح ن��ائ��ب الرئي�س ل�ع��ام ،2012
وممثل دائرة انتخابية يف والية وي�سكون�سن ،على
�أن��ه م�ؤيد للخيارات الأك�ثر ميينية داخ��ل احلزب
اجلمهوري.
ومنذ دخول املر�شح ترامب احللبة عام ،2016
ك ��ان ل ��دى ري ��ان حت�ف�ظ��ات ج��دي��ة ح ��ول مكا�سب
تر�شيحه ،معتربا �أن جنم تلفزيون ال��واق��ع غري
مهي�أ للم�س�ؤوليات الثقيلة للرئا�سة .بعد ذلك ،كان
يتدخل بانتظام لت�صحيح �أو ت��أط�ير ت�صريحات
الرئي�س.
ومبا �أن عالقته بالرئي�س اخلام�س والأربعني
كانت م�ضطربة ،مل يكن مفاج ًئا ما قاله رايان
منذ �أي��ام خ�لال خطابه يف مكتبة رون��ال��د ريغان
الرئا�سية ،حيث ،دون ذك��ر ا�سم �سلف جو بايدن،
�أ�صر على �أهمية املحافظة على املبادئ الكربى.
مثل ال�ع��دي��د م��ن اجل�م�ه��وري�ين� ،أ��ص�ي��ب رايان
بالرعب من �صور الهجوم على الكابيتول هيل،
وغ�ضب م��ن حملة الت�ضليل للت�شكيك يف نتائج
االنتخابات الأخرية ،ومل يدخر جهدا يف التنديد

ب��امل���ش�ه��د امل �ح ��زن ل �ل �م �� �س ��ؤول�ين امل�ن�ت�خ�ب�ين وهم
يحجون اىل مار االغو للح�صول على دعم دونالد
ّ
ترامب ،على ح�ساب كرامتهم ونزاهتهم.
وحتى لو مل يذكر ا�سم ترامب ،مل يكن هناك خط�أ
يف نواياه عندما قال�“ :إذا كانت الق�ضية املحافظة
تعتمد على اجلاذبية ال�شعبوية ل�شخ�صية واحدة،
�أو على تقليد م��ن ال��درج��ة الثانية ،فلن نذهب
بعيدا”� .إن ق�ضية املحافظني ال تتلخ�ص فقط يف
جاذبية �شخ�صية �شعبوية� ،إنها طريق م�سدود.
و�إذا الزلتم ت�شكون يف �أنه يدين مقاربة و�أ�سلوب
�آخر رئي�س جمهوري� ،أود �أن �أ�ضيف هذا“ :ال ت�سمي
ام��ر�أة وجه ح�صان” ،قال لل�صحفي تيم �ألبريتا،
يف �إ�شارة �إىل واحدة من العديد من الإهانات التي
�ألقى بها ال�سيد ترامب“ .ال تخن زوج�ت��ك ...ال
تغ�ش يف �أي �شيء ...كن �شخ�صا جيدا ...كن قدوة
ح�سنة ...وادع ��م امل�ؤ�س�سات الأخ ��رى ال�ت��ي تفعل
نف�س ال�شيء .هل تعرفون؟ “ .ميكن ترجمة ما
�سبق على النحو التايل :ال تهاجم �سالمة املر�أة
�شخ�صا �صا ً
حلا،
اجل�سدية ،وال تخن زوجتك ،وكن
ً
وكن قدوة ح�سنة.
هكذا اذن ،ت�صاعدت حدة ال�صدام بني الف�صائل
اجلمهورية ،لكنني الحظت ،كما هو متوقع �إىل
حد م��ا� ،أن �أك�ثر خ�صوم دون��ال��د ترامب �صراحة
ه��م اجلمهوريون ال��ذي��ن ان�سحبوا م��ن ال�سيا�سة
الن�شطة .وي�ب��دو م��ن ال��وا��ض��ح �أن �أول �ئ��ك الذين
�ستكون مقاعدهم على املحك يف انتخابات ،2022
ي��راه �ن��ون ع�ل��ى ع ��دم االن� �ح ��راف ع��ن الأومريتا
الرتامبية .ويقدم رايان نف�س املالحظة وهو على
قناعة ب�أن ت�شكيلته ال�سيا�سية على مفرتق طرق.

ترجمة خرية ال�شيباين

*�أ�ستاذ تاريخ ،وحما�ضر ،ومعلق �سيا�سي كندي خمت�ص يف ال�سيا�سة والتاريخ الأمريكيني

ماكرون يهدد ب�سحب الع�سكريني الفرن�سيني من مايل
•• باري�س�-أ ف ب

�أعلن الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون يف مقابلة
مع �صحيفة “لوجورنال دو دميان�ش” ُن�شرت �أم�س
الأح��د �أنّ باري�س �ست�سحب ق ّواتها من م��ايل يف حال
��س��ار ه��ذا ال�ب�ل��د “باتجّ اه” ت�ط��رف �إ� �س�لام��ي بعدما
�شهدت انقالبا ثانيا خالل ت�سعة �أ�شهر.
وتدعم فرن�سا عرب قوة برخان التي ت�ضم نحو 5100
عن�صر ،مايل التي تواجه منذ  2012هجمات جهاد ّية
بد�أت يف ال�شمال و�أغرقت البالد يف �أزمة �أمن ّية قبل �أن
متتد �إىل و�سط البالد.
لكنّ باري�س ،على غرار االحتاد الأوروبي� ،أدانت الثالثاء
امل��ا� �ض��ي االن �ق�ل�اب م�ع�ت�برة �أن ��ه “غري مقبول”بعد
اعتقال الرئي�س باه نداو ورئي�س ال��وزراء خمتار اوان
بقرار من رجل البالد القوي �أ�سيمي غويتا.
و��ص� ّرح الرئي�س الفرن�سي يف مقابلة م��ع ال�صحيفة
الفرن�سية خ�لال زي��ارت��ه ل��روان��دا وج�ن��وب �إفريقيا،
“كنتُ ق��د قلتُ للرئي�س امل��ايل ب��اه ن��داو “الإ�سالم
الراديكايل يف مايل مع (وج��ود) جنودنا هناك؟ هذا
لن يح�صل �أبداً” لكن �إذا �سارت الأمور يف هذا االتجّ اه،
�س�أن�سحب».
وقال ماكرون �إ ّن��ه “م ّرر ر�سالة” �إىل قادة دول غرب
�إفريقيا مفادها �أنّه “لن يبقى �إىل جانب بلدٍ مل تعد
فيه �شرع ّية دميوقراط ّية وال عمل ّية انتقال” ،مذكرا
ب�أنه قال قبل ثالث �سنوات “يف عدد من جمال�س دفاع
�إنه يجب علينا التفكري يف اخلروج».
ويعقد ق��ادة دول غ��رب �إفريقيا قمة الأح��د للبت يف
امل�س�ألة ال�شائكة املتعلقة بردهم على االنقالبني اللذين
قام بهما اجلي�ش املايل خالل ت�سعة �أ�شهر.

وكان ماكرون �صرح يف قمة دول ال�ساحل اخلم�س التي
عقدت يف ك��ان��ون الثاين/يناير يف مدينة ب��و (جنوب
غرب فرن�سا) “�أعددت طريق خروج” .و�أ�ضاف “بقيت
بناء على طلب ال��دول لأنني اعتقدت �أن اخل��روج كان
نقطة ت�سبب زعزعة لال�ستقرار .لكن ال�س�ؤال مطروح
ول�سنا يف وارد البقاء هناك �إىل الأبد».
وحول ت�شاد حيث ير�أ�س حممد �إدري�س ديبي املجل�س
الع�سكري االنتقايل بعد مقتل والده الرئي�س الراحل
ادري����س ديبي �إت�ن��و يف ني�سان�/إبريل ،ي��رى �إميانويل
ماكرون �أن “الأمور وا�ضحة».
وق��ال “نحن ندعم ون�ساعد دول��ة ذات �سيادة حتى ال
ت��واج��ه زع��زع��ة ل�لا��س�ت�ق��رار �أو جتتاحها جمموعات
م�ت�م��ردة وج�م��اع��ات م�سلحة .لكننا نطالب بانتقال
و�شمول �سيا�سي».
و�أو�ضح ماكرون �أنه �أجرى عند ح�ضوره جنازة �إدري�س
ديبي “حوارا طويال” م��ع حممد ديبي ع�شية قمة
مل�ج�م��وع��ة دول ال���س��اح��ل اخل �م ����س .وق ��ال “يف �صباح
اليوم التايل ذهبنا مع ر�ؤ�ساء الدول الآخرين ملقابلته
لنطلب منه هذا االنفتاح ال�سيا�سي بدعم من االحتاد
الأفريقي».
وحذر الرئي�س الفرن�سي من ف�شل يف �سيا�سة التنمية يف
�إفريقيا .و�صرح “�أقولها بكل و�ضوح� ،إذا كنا متواطئني
يف ف�شل �إفريقيا ،ف�سيتوجب حما�سبتنا لكننا �سندفع
ثمنا غاليا �أي�ضا خ�صو�صا على �صعيد الهجرة».
و�أك��د من جديد �أن��ه يجب بالتايل “اال�ستثمار ب�شكل
مكثف” يف نهاية وباء كوفيد “ 19-مبا يعادل خطة
مار�شال”ن م�ؤكدا �أن املجتمع الدويل يجب �أن يكون
“�سخيا يف القول �إننا نلغي جزءا من الديون مل�ساعدة
الأفارقة على بناء م�ستقبلهم «.
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بايدن يتهم اجلمهوريني «باالعتداء» على حق الت�صويت
•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أدان الرئي�س الأمريكي جو بايدن م�شروع قانون على و�شك
�أن يتبناه النواب اجلهوريون املحليون يف والية تك�سا�س ر�سميا
جلعل االن�ت�خ��اب��ات �أك�ث�ر �أم��ان��ا ،ع�ت�برا �أن��ه ميثل “اعتداء”
جديدا على حق الت�صويت والدميوقراطية.
وقال بايدن يف بيان �إن تك�سا�س تن�ضم الآن اىل واليتي جورجيا
وفلوريدا اللتني يهيمن عليهما اجلمهوريون “عرب االعتداء
على احلق املقد�س يف الت�صويت».
و�أ�ضاف الرئي�س الدميوقراطي يف بيان بعد بدء تداول امل�سودة
النهائية مل�شروع القانون يف املجل�س الت�شريعي لتك�سا�س “هذا

ج��زء م��ن اع �ت��داء ع�ل��ى ال��دمي��وق��راط�ي��ة ��ش�ه��دن��اه ك�ث�يرا هذا
العام” ،م�شريا �إىل �أن��ه “ي�ستهدف ب�لا تكاف�ؤ الأمريكيني
ال�سود” والأقليات الأخرى.
وقال بايدن يف ت�صريحاته التي جاءت مع طرح امل�سودة النهائية
للن�ص يف برملان تك�سا�س “يف القرن احلادي والع�شرين ،يجب
�أن جنعل التعبري عن حق الت�صويت لكل ناخب� ،أ�سهل ولي�س
�أ�صعب».
وتو�صل جمل�سا الكونغر�س يف والية تك�سا�س �إىل ت�سوية حول
ن�ص بعنوان “قانون جمل�س ال�شيوخ �( ”7سينيت بيل )7
يفر�ض خ�صو�صا قيودا عديدة على مواعيد الت�صويت وكذلك
الت�صويت عرب الربيد ومينع االنتخاب من ال�سيارات.

وي�ستهدف معظم هذه القيود �إجراءات ت�سهل طرق الت�صويت
التي تف�ضلها الأقليات  -وخ�صو�صا الأفارقة من �أ�صل �أمريكي
 الناخبون الذين ي�ؤيدون ب�شكل عام الدميوقراطيني.ويقول م�ؤيدو القانون �إنه م�صمم جلعل الت�صويت �أكرث �أمانا،
لكن منتقديه يرون �أنه يهدف اىل جعله �أكرث تعقيدا بالن�سبة
لل�سود والالتينيني وغريهم من غري البي�ض الذين مييلون
للت�صويت ل�صالح الدميوقراطيني.
ويقول اجلمهوريون �إن حتركهم هو ملنع تزوير االنتخابات،
مبا يتوافق مع ت�أكيدات دونالد ترامب املتكررة ب�أنه فاز على
بايدن يف ت�شرين االول/نوفمرب املا�ضي و�أن االنتخابات ُ�سرقت
منه .ومنذ انتهاء تلك االنتخابات تبنت العديد من الواليات

التي يقودها اجلمهوريون م�شاريع قوانني جتعل الت�صويت
�أ�صعب .وكانت جورجيا التي ت�صوت عادة للجمهوريني لكنها
انحازت يف االنتخابات االخرية لبايدن �أول من اعتمد قانونا
م��ن ه��ذا ال�ن��وع يف �آذار/م ��ار� ��س .وق��د ر�أى فيه ب��اي��دن قانونا
ينتهك “القيم الأمريكية».
و�أث��ار اعتماد القانون حينذاك تعبئة ملئات من ممثلي قطاع
الأع�م��ال وامل�شاهري الذين وقعوا �إعالنا �ضد القوانني التي
حتد من الو�صول �إىل �صناديق االقرتاع.
وكان بايدن دعا الكونغر�س ال�سبت �إىل تبني م�شروعي قانون
يهدفان �إىل حماية حق كل االمريكيني يف الت�صويت من دون
قيود.
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•• الفجر –خرية ال�شيباين
�شخ�صية �صاعدة من اليمني املتطرف الإيطايل،
تزحف ابنة روما جيورجيا ميلوين( ،زعيمة حزب
فراتلي دي �إيطاليا) يف ا�ستطالعات الر�أي ،وتهدد
حليفها (ومناف�سها) ماتيو �سالفيني.
يف الظاهر ،كل �شيء على ما يرام .قبل �أ�سبوعني،
متنى ماتيو �سالفيني عيد �أم �سعيدً ا لل�شخ�صية
ال�صاعدة يف �أق�صى اليمني الإي��ط��ايل ،جيورجيا
ميلوين�“ .سنعطي �إيطاليا قريب ًا احلكومة التي
ت�ستحقها� ،أج��اب��ت ابنة روم��ا البالغة من العمر
 44عام ًا ،مع كل االحرتام لأولئك الذين يريدون
تق�سيمنا”.
جيورجيا ميلوين جنم �صاعد

ماتيو �سالفيني بني مطرقة املناف�سة و�سندان احلليفة
ويف الأ� � �ش � �ه ��ر الأخ� � �ي � ��رة ،ك ��ان
ال�ت�ن��اف����س ب�ي�ن وزي� ��ر الداخلية
ال�سابق ،ورئي�سة حزب فراتلي دي
�إيطاليا �صارخً ا ،حيث ا�ستحوذت
جيورجيا ميلوين على نقاط يف
ا�ستطالعات الر�أي.
وفقًا ال�ستطالع  SWGلقناة
ال���س��اب�ع��ة ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ةُ ،ن���ش��ر يف
 17مايو ،ف��إن حزبها ب��ات ثاين
�أكرب قوة يف البالد ،خلف رابطة
م��ات �ي��و � �س��ال �ف �ي �ن��ي .يف ر�صيده ج� �ي ��ورج� �ي ��ا م� �ي� �ل ��وين ف ��رات� �ل ��ي
 19ف��ا��ص��ل  5ب��امل��ائ��ة م��ن نوايا دي �إي�ط��ال�ي��ا (�إخ � ��وان �إيطاليا)
ال �ت �� �ص��وي��ت ،م �ق��اب��ل  21باملائة ع � ��ام  .2014وح� �ت ��ى ال� �ي ��وم،
حل��زب ال��وزي��ر ال�سابق .وتراجع ف� ��إن احل ��زب ي��ر��س��م ع�ل��ى �شعاره
احلزب الدميقراطي �إىل املرتبة ال���ش�ع�ل��ة اخل �� �ض��راء -البي�ضاء امر�أة لديها �أفكار ميينية للغاية
الثالثة ( 19فا�صل  2باملائة)- .احل� � �م � ��راء ل �ف��ا� �ش �ي��ي احل ��رك ��ة ولكنها حري�صة على عدم الوقوع
و�أظ� �ه ��ر ا� �س �ت �ط�لاع �آخ� ��ر �أج� ��راه االجتماعية الإي�ط��ال�ي��ة .وحتت يف املغاالة.
م �ع �ه��د  EMGيف  13مايو �أل��وان��ه اجل��دي��دة ،قدمت نف�سها
«�أن ��ا ج�ي��ورج�ي��ا� ،أن��ا ام� ��ر�أة� ،أنا
� ً
أي�ضا �صعود فراتلي دي �إيطاليا ل�ل��أوروب� �ي�ي�ن ع ��ام  ،2014ثم �أم� ،أن��ا �إيطالية� ،أن��ا م�سيحية”،
�إىل امل��رت �ب��ة ال �ث��ان �ي��ة يف القوى ل�لان �ت �خ��اب��ات ال �ب �ل��دي��ة يف روما �صرحت بب�ساطة يف خطاب انت�شر
ال���س�ي��ا��س�ي��ة امل�ح�ل�ي��ة ،وه ��و جناح عام  ،2016ولكن دون جدوى .يف �أكتوبر  .2019مت حتويل هذا
كبري جلورجيا ميلوين ،مراد ًفا اال ان جيورجيا ميلوين ت�صنع اخلطاب و�إعادة مزجه من طرف
ملخاوف ماتيو �سالفيني.
ا��س� ًم��ا و� �ص��ورة ت��دري�ج� ًي��ا� :صورة “دي جي” على خلفية مو�سيقى

االل� �ك�ت�رو ،ج�م�ع��ت ك�ل�م��ات��ه 11
م �ل �ي��ون م �� �ش��اه��دة ع �ل��ى يوتيوب
و�أ�صبحت ن�شيدًا ملتابعيها .وحتت
هذا العنوان � ً
أي�ضا �-أنا جيورجيا،
باللغة الإيطالية -ن�شرت ميلوين
�سريتها الذاتية يف مار�س املا�ضي،
وال �ت��ي ال ت� ��زال ت�ت���ص��در الكتب
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة الأك� �ث ��ر م �ب �ي � ًع��ا يف
�أم ��ازون على اجل��ان��ب الآخ��ر من

يف ال�سنوات
الأخ������ي�����رة،
ع�������م�������ل�������ت
ج���ي���ورج���ي���ا
ميلوين � ً
أي�ضا
ع����ل����ى ب���ن���اء
�����ص����ورت����ه����ا
يف اخل�������ارج

م�شاركة يف م�ؤمتر اجلمهوريني االمريكان

زعيمة اليمني املتطرف الإيطايل:

جيورجيا ميلوين تهدد حليفها « ومناف�سها» �سالفيني!...

يعترب �ستيف بانون� ،أحد مهند�سي فوز ترامب عام � ،2016أنها جت�سد «الوجه العقالين لل�شعبوية اليمينية»
تعتمد ا�سرتاتيجية متقنة لتجعل من نف�سها �شخ�صية �أكرث قبولاً

�صعود �سريع على
ال�ساحة الإيطالية
ول ��دت جيورجيا ميلوين عام
 1977يف روما ،ودخلت ال�سيا�سة
يف �سن  15عا ًما باالن�ضمام �إىل
احلركة االجتماعية الإيطالية،
وه ��ي ح ��زب ُي �ع �ت�بر وري� ��ث حزب
ب �ي �ن �ي �ت��و م ��و� �س ��ول �ي �ن ��ي احل � ��زب
الفا�شي القومي ،ثم ان�ضمت �إىل
التحالف ال��وط�ن��ي ال��ذي خلفه.
ك� ��ان � �ص �ع��وده��ا �� �ص ��اروخ� �ي ��ا :مت
انتخابها ع�ض ًوا يف ال�برمل��ان عن
الت�سيو (منطقة روم ��ا) يف �سن
 29عا ًما فقط عام  ،2006بل
�أك�ث�ر م��ن ذل��ك� ،أ�صبحت �أ�صغر
نائبة لرئي�س جمل�س ال�ن��واب يف
تاريخ البالد .بعد ذلك بعامني،
ع � ��ام  ،2008دخ� �ل ��ت حكومة
�سيلفيو برل�سكوين ،الذي عينها
وزيرة لل�شباب ،وهو املن�صب الذي
�شغلته طيلة ثالث �سنوات.
ان� �ت� �ه ��ى ال � �ت � �ق ��ارب م� ��ع ميني
ب ��رل� ��� �س� �ك ��وين ع� �ن ��دم ��ا �أ�س�ست

جبال الألب.
«ي��رى الإيطاليون �أنف�سهم فيها
لأن �ه��ا جت�سد ج ��ز ًء م��ن هويتنا،
وجن � ��ده � ��ا ر�� �ص� �ي� �ن ��ة وب�سيطة
و�أ�صيلة وهذا ي�س ّر” ،ي�شرح كاتب
ال��راي وال�سيناتور ال�سابق باولو
جوزانتي ،نق ً
ال عن ماريان .من
حيث الأفكار ،جيورجيا ميلوين
ل�ي���س��ت �أق� ��ل ت �ط��رف��ا :مناه�ضة

للهجرة ،ا�ستنكرت �أ�سلمة �أوروبا،
وق��ال��ت �إن�ه��ا ت��ؤي��د فر�ض ح�صار
يف ال�ب�ح��ر ع�ل��ى ��س�ف��ن املنظمات
غ �ي��ر احل� �ك ��وم� �ي ��ة ال � �ت� ��ي تنقذ
امل �ه��اج��ري��ن ،ك �م��ا ت �ع��ار���ض زواج
امل�ث�ل�ي�ين وال�ت�ب�ن��ي والإجها�ض.
يف امل �ق��اب��ل ،خففت م��وق�ف�ه��ا من
االحت � � ��اد الأوروب � � � � ��ي وال � �ي� ��ورو:
“هناك جم�م��وع��ة ال ح�صر لها

ت���دع���ي �أن��ه��ا
ت�����س��ت��ل��ه��م من
ديغول ر�ؤيته
لأوروب���������������ا
ال����������������دول،
وتعترب ريغان
مرجعا للفكر
امل�����ح�����اف�����ظ

م��ن امل��واق��ف املحتملة ب�ين قرار
م�غ��ادرة االحت��اد واخل�ضوع التام
للم�صالح الفرن�سية والأملانية”،
ت��ؤك��د ال�ت��ي ت��دع��ي �أن�ه��ا ت�ستلهم
الكثري من ديغول (ر�ؤيته لأوروبا
الدول)  ،وريغان (“مرجع للفكر
املحافظ»).
الظهور دول ًيا يف
ال�سنوات الأخرية
يف ال���س�ن��وات الأخ �ي��رة ،عملت
ج �ي��ورج �ي��ا م �ي �ل��وين �أي �� ً��ض��ا على
ب �ن��اء � �ص��ورت �ه��ا يف اخل� � ��ارج .عام
� �� ،2019ش ��ارك ��ت يف امل� ��ؤمت ��ر
الكبري للمحافظني الأمريكيني،
بعد ع��ام من م�شاركة الفرن�سية
ماريون مار�شال ،التي غال ًبا ما
ُت �ق��ارن ب�ه��ا .يف ال�ع��ام ال��ذي تلى،
مت��ت دع��وت�ه��ا �أي �� ً��ض��ا �إىل �إفطار
ال �� �ص�لاة ال��وط �ن��ي يف وا�شنطن،
وه ��و ح ��دث � �ش��ارك ف �ي��ه دونالد
ت ��رام ��ب .وع� ��ام  2020اي�ضا،
ت��ذك��ر �صحيفة ت��امي��ز ا�سمها يف
ق��ائ�م��ة ال�ن�ج��وم ال���ص��اع��دة لتلك
ال���س�ن��ة .ك�م��ا ت�ظ�ه��ر م��ع فيكتور
�أورب� ��ان ،رئي�س ال ��وزراء املجري،
كلما ات�ي�ح��ت ال�ف��ر��ص��ة .ويعترب
��س�ت�ي��ف ب ��ان ��ون� ،أح� ��د مهند�سي
فوز دونالد ترامب عام ،2016
�أن �ه��ا جت�سد “الوجه العقالين
لل�شعبوية اليمينية».
ت �� �س��ارع ��ص�ع��ود اب �ن��ة روم ��ا مع
الأزم � ��ة ال���ص�ح�ي��ة ،خ��ا� �ص��ة منذ
�أن �ش ّكل رئي�س احلكومة ماريو
دراج��ي ،يف �أوائ��ل فرباير� ،أغلبية

جزءا من هويتهم ،ويجدونها ر�صينة وب�سيطة و�أ�صيلة
يرى الإيطاليون �أنف�سهم فيها لأنها جت�سد ً

�ستيف بانون ي�شيد بعقالنية مقاربتها

مع فيكتور اوربان احل�ضور دوليا

متتد م��ن احل��زب الدميقراطي
�إىل رابطة ماتيو �سالفيني ،مرورا
ب�ح��رك��ة  5جن ��وم .الآن ميلوين
وح ��ده ��ا� ،أو ي �ك��اد ،جت���س��د وجه
املعار�ضة“ :نحن ل�سنا يف معار�ضة
م��ن �أج��ل مك�سب �سيا�سي ولكن
ع��ن قناعة”� � ،ص��رح فيديريكو
موليكون ،ال�سيناتور عن فراتلي
دي �إي�ط��ال�ي��ا ،لبوليتيكو .و”�إذا
ك ��ان ث�ل��ث الإي �ط��ال �ي�ين ي�ؤيدون
ب�شدة دراجي ،ف�إننا نعطي �صوتًا
ل �غ��ال �ب �ي��ة الإي� �ط ��ال� �ي�ي�ن الذين
لديهم خماوف».
يف م��واج�ه��ة ال�ق�ي��ود ال�صحية،
ا�ستحوذت جيورجيا ميلوين على
الناخبني اجلنوبيني يف البالد،
ولكن لي�س هذا فقط .يف مواجهة
م��ات�ي��و ��س��ال�ف�ي�ن��ي ،امل �ق � ّي��د بحكم
م��وق �ع��ه يف الأغ �ل �ب �ي��ة ،ت�ستفيد
رئي�سة فراتلي دي �إيطاليا � ً
أي�ضا
من نقل الأ�صوات من الرابطة.
م�ن��ذ �أك�ث�ر م��ن ع��ام ب�ق�ل�ي��ل ،كان
حزبها ال يتجاوز ن�سبة 10باملائة
م��ن ن��واي��ا الت�صويت ،بينما كان
حزب �سالفيني يفوق  30باملائة.
والآن يقف احلليفان -واخل�صمان
جن ًبا �إىل جنب وميكن �أن حتلمميلوين بعك�س ت��وازن ال�ق��وى يف
االنتخابات العامة املقبلة.
«�إن� � �ه � ��ا واح � � � ��دة م� ��ن اول� �ئ ��ك
الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ال يتمتعون
ب��ذك��اء خ��ا���ص ،ولكنهم يعرفون
كيف يغتنمون الفر�ص واللحظات
وقلب الطاولة لو�ضع خ�صومهم
يف م�أزق” ،ي��رى �أنتيمو لويجي
ف � � ��ارو� ،أ�� �س� �ت ��اذ ع �ل��م االجتماع
والعلوم ال�سيا�سية يف جامعة روما
ال ��س��اب�ي�ن��زا ،ن�ق�لا ع��ن ماريان.
وي ��ذ ّك ��ر ب ��ان � �ص �ع��وده��ا يتوازى
�أي �� ً��ض��ا م ��ع ت �غ �ي�ير يف الأ�سلوب
وامل�ظ�ه��ر�“ ،إنها تعطي لنف�سها
اً
مقبول �أك�ث�ر ،وك��ل هذا
مظه ًرا
ج��زء من ا�سرتاتيجية متقنة”.
و�إذا م��ا جنحت يف ال��و��ص��ول �إىل
ال���س�ل�ط��ة ،ف�ست�صبح جيورجيا
ميلوين� ،أول امر�أة تتوىل رئا�سة
احلكومة الإيطالية.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/القوافل
لل�سفر
رخ�صة رقم CN 2240460:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الدعم ال�سريع
لتبديل الزيوت والإطارات
رخ�صة رقم CN 2981817:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة فرحان على م�صلح جمهور االحبابى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�سام عبداهلل على عبيد املزينى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الثامنة ع�شر للإ�ستثمار
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1149423:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �أم دي �سي كابيتال ذ م م

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
اال�سم التجاري:ارابيان ايكون للتجارة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2771276 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
اال�سم التجاري:تر�ست ا�س ال�سرتجاع البيانات واتالفها � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م
عنوان ال�شركة:امل�صفح  0.6مبنى ,ال�سيد حممد عبد اهلل حم�سن و
اخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2688402 :

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ان�ستايل للتوزيع ذ.م.م
عنوان ال�شركة�:أبوظبي� ,شارع املطار ,بناية ورثة �سيف بن جرب
ال�سويدى
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1220701 :

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/5/3:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105010293:
 تاريخ التعديل2021/5/29:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة�/سلمى حمد ال �سامل لتدقيق احل�سابات � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ2021/4/1:
وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق
لدى كاتب العدل بالرقم - 2105007120:تاريخ التعديل2021/5/29:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
املليونرية لتجارة الهدايا
رخ�صة رقم CN 1155415:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املركز العربي للدرا�سات الهند�سية
ابوظبي رخ�صة رقم CN 1001759:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة يو�سف احمد حممد املرعى
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة �سوق �أبوظبي العاملي
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سربانزا لال�ستثمار
التجاري � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم CN 3936945:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة ملتيبالي ديجيتال القاب�ضة ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
دينميك�س للنقليات و املقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 2771899:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:تنفيذ للخدمات املحا�سبية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�صفح ,م  0.39مبنى ,ال�سيد نا�صر �أحمد خليفة احمد
و اخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2406456 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

MULTIPLY DIGITAL HOLDING L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شيمريا لال�ستثمار  -ذ .م .م
CHIMERA INVESTMENT L L C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

MDC CAPITAL LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �إنف�ست كومباين  1ليمتد
Invest Co 1 Limited

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شركة املعمورة دايفري�سيفايد
جلوبال هولدنغ �ش.م.ع
. MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING P.J.S.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �إنف�ست كومباين  1مليتد
Invest Co 1 Limited

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملى و�شركاه حما�سبون قانونيون ,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/5/27:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2156005176:تاريخ التعديل2021/5/29:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة ال�ساد�س والع�شرون
للإ�ستثمار ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1152346:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة الثامنة ع�شر للإ�ستثمار ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة اخلام�س
وال�ستون للإ�ستثمار ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1255578:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة الثامنة ع�شر للإ�ستثمار ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شركة املعمورة دايفري�سيفايد جلوبال
هولدنغ �ش.م.ع

EIGHTEENTH INVESTMENT COMPANY L.L.C

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/ا�سي�ست بل�س للمحا�سبة وخدمات التدقيق
 �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م  ,كم�صفي قانوين لل�شركةبتاريخ 2021/5/29:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم - 2105012975:تاريخ
التعديل2021/5/29:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

Abu Dhabi Global Market Square

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة املركز العربي للدرا�سات الهند�سية املحدودة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف املركز العربي للدرا�سات الهند�سية
Arab Center for Engineering Studies Ltd

تعديل وكيل خدمات  /حذف �شركة علي واوالده  -ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /املركز العربي للدرا�سات الهند�سية ابوظبي

ARAB CENTER FOR ENGINEERING STUDIES ABU DHABI

�إىل /املركز العربي للدرا�سات الهند�سية املحدودة � -أبوظبي

ARAB CENTER FOR ENGINEERING STUDIES LTD - ABU DHABI

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تفوق الدارة املرافق ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1158703:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة اي ات�ش �سي ريل �ستيت القاب�ضة ذ.م.م
IHC REAL ESTATE HOLDING L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة التزام الدارة اال�صول العقارية ذ.م.م
ELTIZAM ASSET MANAGEMENT ESTATE L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شركة الطموح لال�ستثمارات ذ م م
AL TAMOUH INVESTMENTS COMPANY LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف التزام الدارة اال�صول العقارية ذ.م.م
ELTIZAM ASSET MANAGEMENT ESTATE L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سرعة ال�شباب
لت�صليح ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2030216:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة على يو�سف �صالح احلمادى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عادل عنايه اهلل غالم حيدر البلو�شى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كراج ربوع هيلي
لل�سيارات رخ�صة رقم CN 1120047:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة من�صور عبداهلل حممد فكرى الب�ستكى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سامل هالل �سامل الكعبى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �إنف�ست كومباين  1مليتد

. MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING P.J.S.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم �شاورما ذهب
ذ م م � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم CN 3843826:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل على ابراهيم عبداهلل احلمادى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد عبداملنعم احمد حممد البوعينني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم بيربميل الهندي
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1476629:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سعاد جابر عامر الكثريى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ا�سلم عبدالرحمن %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عائ�شه عبيد حمد املطوع الظاهرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شفينه يو�سف على يو�سف مو�سليام فتيتل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز
�شوب�س االلكرتوين
رخ�صة رقم CN 3729841:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/للتجارة
العامة 1021966
رخ�صة رقم CN 4010627:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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تطور خطري ..ماذا يحدث يف معقل «القاعدة» ال�سوري؟
•• بريوت-وكاالت

تفيد م�صادر متطابقة من �شمال غ��رب �سوريا� ،أن ما ت�سمى حكومة
الإنقاذ التابعة �إىل هيئة حترير ال�شام (جبهة الن�صرة �سابقا) والتي
يتزعمها �أبو حممد اجل��والين ،وهي الفرع ال�سوري لتنظيم القاعدة،
ب�صدد فتح كلية حربية يف حمافظة �إدلب ،التي حتكم �أجزاء وا�سعة منها،
بهدف تخريج كوادر ع�سكرية ،من خمتلف االخت�صا�صات والرتب.
وبح�سب امل�صادر ،ف�إن الكلية احلربية باتت �شبه ناجزة ،و�أنها �سرتى
النور خ�لال ب�ضعة �أ�شهر ،و�ست�شرف على ه��ذه الكلية ،هيئة حترير
ال �� �ش��ام ،م��ع اجل�ب�ه��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ت�ح��ري��ر ،امل�ت�ح��ال�ف��ة م�ع�ه��ا ،والتابعة
لالئتالف ال�سوري ال��ذي يتخذ من مدينة ا�سطنبول الرتكية مقرا
له.

ويقول ال�صحفي املخت�ص بال�ش�أن ال�سوري �سرتيب جوهر ،تعليقا على
املو�ضوع ،يف حوار مع “�سكاي نيوز عربية” ”:هذا تطور خطري وينم
عن تنامي اال�ستثمار الرتكي يف تنظيم القاعدة ،عرب فرعه ال�سوري
ما ت�سمى هيئة حترير ال�شام ،والتي حتكم مناطق �إدلب غري اخلا�ضعة
ل�سلطة دم�شق ،بتن�سيق كامل مع �أنقرة».
ويتابع ”:م�شروع الكلية احلربية هذا �سيعتمد بداهة ،على املدربني
وال�ضباط الأتراك ،والذين قد ي�ساعدهم بع�ض ال�ضباط والع�سكريني،
من املن�شقني عن اجلي�ش ال�سوري وامللتحقني باجلماعات التكفريية
املت�شددة».
وي�ضيف جوهر ”:امللفت هو �صمت والم�ب��االة املجتمع ال��دويل� ،أمام
حقيقة حت��ول �إدل ��ب ال�سورية لدويلة لتنظيم ال�ق��اع��دة ،وال ��ذي بات
يحاول تعزيز قدراته الع�سكرية الإرهابية فيها ،عرب م�شاريع مثرية

للريبة ،من طينة م�شروع الكلية احلربية هذا».
وكانت هيئة حترير ال�شام (جبهة الن�صرة �سابقا) التي ت�سيطر على
مركز حمافظة �إدل��ب ،ومناطق وا�سعة منها ،قد بد�أت م�ؤخرا بتفعيل
عمليات التجنيد الع�سكري ،يف مناطق �سيطرتها عرب افتتاح مراكز
و�شعب للتجنيد ،بدال من مراكز االنت�ساب ال�سابقة لاللتحاق بها ،يف
م��دن وب�ل��دات مثل  :ح��ارم و�أط�م��ة ،و�أري�ح��ا و�سرمدا ،وج�سر ال�شغور،
ف�ضال عن �إدلب.
ويرى مراقبون وخرباء يف �ش�ؤون اجلماعات الإرهابية� ،أن رفع وترية
التجنيد الع�سكري ،مع اعتزام �إن�شاء كلية ع�سكرية يف �إدلب ،حتت �إدارة
الفرع ال�سوري لتنظيم القاعدة ،هو تطور خطري ال تقف �شروره عند
التخوم ال�سورية ،بل هو خطر داهم يطال خمتلف دول املنطقة ،و�أن
�إدل��ب غ��دت ب ��ؤرة للإرهابيني ح��ول العامل وبرعاية تركية ،و�أن هذه

التعبئة رمبا تكون مقدمة ،لعمليات �إرهابية داخل �سوريا وخارجها .
وكانت جبهة الن�صرة وهي الفرع ال�سوري لتنظيم القاعدة ،قد غريت
ا�سمها �إىل هيئة حت��ري��ر ال���ش��ام يف حم��اول��ة للتمويه ،والإف �ل�ات من
و�ضعها على قوائم الإرهاب الدولية.
وتخ�ضع مدينة �إدلب ومناطق عديدة يف ريفها ،يف �شمال غرب �سوريا،
ل�سيطرة هيئة حترير ال�شام ( الن�صرة ) بالدرجة الأوىل ،وف�صائل
مت�شددة �أخرى من�ضوية ،يف “اجلبهة الوطنية للتحرير” ،والتي تتبع
بدورها ملا ي�سمى بـ”اجلي�ش الوطني ال�سوري” التابع لرتكيا ،حيث
يقدر حجم م�ساحة تلك املناطق ،بنحو � 3آالف كيلومرت مربع.
ه��ذا وتن�ضوي حمافظة �إدل��ب �ضمن مناطق خف�ض الت�صعيد التي
ت�شكلت ،مبوجب اتفاقات بني رو�سيا وتركيا و�إيران ،يف �إطار حمادثات
�أ�ستانا

نهاية حقبة نتنياهو ..احتمال وارد يف الدراما ال�سيا�سية
•• القد�س-رويرتز

ا�ستحوذت التكهنات و�أجواء الرتقب على ال�ساحة ال�سيا�سية يف �إ�سرائيل
الحتمال انتهاء فرتة حكم بنيامني نتنياهو الذي �أ�صبح �أطول ر�ؤ�ساء
وزراء �إ�سرائيل بقاء يف ال�سلطة.
فبعد �أربع انتخابات برملانية غري حا�سمة جرت يف غ�ضون عامني ،ينتهي
يوم الأربعاء تفوي�ض مدته  28يوما ح�صل عليه زعيم املعار�ضة يائري
البيد لت�شــــــكيل حكومـــــــة جديدة ،وذك��رت تقاريـــــــر �إعالمية �أنه على
و�شك ت�شكيل ائتالف �سينهي ف�ترة حكم نتنياهو التي ا�ستمرت 12
عاما.
وت�ع��ود ف��ر���ص الب�ي��د يف ال�ن�ج��اح �إىل ح��د كبري �إىل ال�سيا�سي اليميني
املتطرف نفتايل بينيت�“ ،صانع امللوك” الذي ي�ستحوذ حزبه (يامينا)
على �ستة مقاعد يف الربملان.
ومن املتوقع على نطاق وا�سع �أن يعلن بينيت ( 49عاما) رمبا ما �إذا كان
�سي�ضع يده يف يد البيد الذي يقود حزب ي�ش عتيد.
لكن �أوال �سيتعني على بينيت ح�شد نواب حزبه لالن�ضمام �إىل ما و�صفه
خ�صوم نتنياهو ب�أنه حكومة “تغيري” ت�ضم ف�صائل من الي�سار والو�سط
واليمني.
ومع االفتقار لأغلبية برملانية بعد انتخابات  23مار�س �آذار ،قد يكون
مثل هذا التجمع املتنوع ه�شا ،و�سيحتاج دعما خارجيا من �أع�ضاء عرب يف
الكني�ست تختلف �آرا�ؤهم ال�سيا�سية اختالفا حادا عن توجهات يامينا.
•• عوا�صم-وكاالت

على الرغم من اجلهود الأممية
وال��دول �ي��ة ال�ت��ي ت�ب��ذل م��ن �أجل
�إن�ه��اء احل��رب يف اليمن ،توا�صل
ميلي�شيا احل��وث��ي امل��دع��وم��ة من
�إيران ،عمليات ت�صعيد على �أكرث
م��ن جبهة يف حم��اول��ة لإحباط
هذه امل�ساعي.
ور�أت �صحف عربية �صادرة �أم�س
الأح ��د� ،أن امليلي�شيا اليمنية ال
تعطي �أي �أولوية مل�صلحة ال�شعب
اليمني ،وتنقلب على ال�شرعية
ال ��دول� �ي ��ة وامل �ج �ت �م ��ع ال� � ��دويل،
و�أه � ��درت ف��ر��ص��ة ثمينة لإنهاء
م �ع��ان��اة ال �� �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي حتت
حكمها من خالل رف�ضها عبثها
وتخريبها جل�ه��ود ال��و��س�ط��اء يف
ملف �إنهاء احلرب.
نهج الكذب
وق ��ال ��ت � �ص �ح �ي �ف��ة ال �ب �ي��ان “�إن
م �ي �ل �ي �� �ش �ي��ا احل � ��وث � ��ي ت ��وا�� �ص ��ل
اال� � �س � �ت � �خ � �ف� ��اف ب � �ك� ��ل اجل � �ه� ��ود
الوطنية والإق�ل�ي�م�ي��ة والدولية
التي �سعت خمل�صة للحفاظ على
�أمن اليمن وا�ستقراره� ،إذ �إنها يف
وقت جتري مباحثات مع مبعوث
الأمم امل�ت�ح��دة اخل��ا���ص باليمن
م��ارت��ن غ��ري�ف�ي��ث ل�ب�ح��ث فر�ص
ال �� �س�لام ،ت��وا� �ص��ل ت�صعيدها يف
م�أرب ،ف�ض ً
ال عن حماولتها على

مدار يومني متتاليني ا�ستهداف
امل� ��دن � �ي �ي�ن والأع� � � �ي � � ��ان امل ��دن� �ي ��ة
بطريقة ممنهجة وم�ت�ع�م��دة يف
اململكة العربية ال�سعودية».
و�أ��ض��اف��ت “ال ي��ري��دون ال�سالم،
وي �ع �م �ل��ون ع �ل��ى ت �ن �ف �ي��ذ �أج �ن ��دة
خ��ارج�ي��ة ت�ضر ب��أم��ن وا�ستقرار
اليمن واملنطقة ،و�أن احلوثي ال
ينقلب على ال�شرعية فح�سب ،بل
على املجتمع الدويل ،الذي يجب
�أن يكون �أكرث �صرامة يف التعامل
معه ،و� اّأل ي�ترك ل��ه امل�ج��ال لكي
ي��زي��د م��ن ب��ث � �ش��روره ،ويوا�صل
اال� � �س � �ت � �ع �ل�اء ع� �ل ��ى ال � � �ق� � ��رارات
الدولية».
وتابعت “مل يرتك االنقالبيون
لأي م � �ف� ��او� � �ض� ��ات �أن ت� �ق ��ول
كلمتها ،وك��ان��ت �أغ�ل��ب امل�شاورات
والتفاهمات وجوالت املفاو�ضات،
يراد منها �أن حتقق ما مل حتققه
العملية الع�سكرية� ،إذ �إن افتقارها
�إىل احلكمة وال�صواب قد و�صل
�إىل م���س�ت��وي��ات غ�ي�ر م�سبوقة،
بعدما باعت �ضمريها ومل تعد
ت� �ك�ت�رث �إال مب �� �ص��احل �ه��ا ،و�إن
ا��س�ت�م��رار ه��ذا ال���س�ل��وك �سي�ؤدي
�إىل �إط��ال��ة �أم��د احل��رب ،وتفاقم
تداعياتها الإن�سانية».
ت�صعيد ع�سكري
ونقلت �صحيفة العرب اللندنية
ع� � ��ن م� � ��� � �ص � ��ادر م� �ط� �ل� �ع ��ة على

والتزم بينيت ال�صمت العلني يف الأيام املا�ضية ،كما �أجج نتنياهو زعيم
حزب الليكود التكهنات املتعلقة بنهاية عهده الو�شيكة يف تغريدة ومقطع
فيديو يوم اجلمعة .وكتب قائال “حتذير حقيقي” م�شريا �إىل �أن خطر
احتمال ت�شكيل حكومة “ي�سارية” وارد.
و�أع�ل��ن ح��زب يامينا يف وق��ت مت�أخر من م�ساء �أم�س الأول ال�سبت �أن
بينيت �سيلتقي النواب من احلزب ويطلعهم على امل�ستجدات �أم�س الأحد
بعد تقارير �أفادت ب�أنه وافق على �صفقة يتوىل مبوجبها رئا�سة الوزراء
�أوال قبل �أن ي�سلم املن�صب لالبيد املنتمي للو�سط.
وكان بينيت ،وهو وزير دفاع �سابق ،قد عك�س امل�سار من قبل فيما يتعلق
بالإطاحة بنتنياهو ( 71عاما) الزعيم اليميني ال��ذي توىل ال�سلطة
يف والي��ات متعاقبة منذ  2009وي��واج��ه حاليا حماكمة بتهم ف�ساد
ينفيها.
وتردد على نطاق وا�سع التو�صل �إىل اتفاق مع البيد بالفعل قبيل اندالع
القتال يف العا�شر من مايو �أيار بني �إ�سرائيل والف�صائل الفل�سطينية،
وق��ال بينيت خالل القتال �إن��ه �سيتخلى عن جهود ت�شكيل ائتالف مع
الو�سط والي�سار.
لكن الهدنة �صامدة وموجة العنف يف ال�شوارع يف �إ�سرائيل بني العرب
واليهود انح�سرت وميكن ل�شراكة البيد-بينيت �أن تعود مل�سارها.
�أما بالن�سبة للمحللني ال�سيا�سيني الإ�سرائيليني فهم ال يعتربون �أن �أي
احتمال م�سلم به بعد.
وقال كاتب املقاالت ال�سيا�سية يو�سي فريتر يف �صحيفة ها�آرت�س �أم�س
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الأحد “حكومة التغيري املناه�ضة لرئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو مل
ت�صبح حقيقة واقعة بعد».
وتابع قائال “من ال�سابق لأوانه االحتفال كما �أنه من املبكر جدا �أي�ضا
�إبداء الندم” م�شككا يف حتمل نواب حزب يامينا لل�ضغوط من اليمني

ب�ش�أن اتفاق مع البيد .و�إذا �أخفق البيد ( 57عاما) يف �إع�لان ت�شكيل
حكومة بحلول يوم الأربعاء ف�سي�صبح �إجراء انتخابات للمرة اخلام�سة
منذ �أبريل ني�سان  2019مرجحا وهو احتمال قال بينيت �إنه يريد �أن
يتجنبه.

احلوثيون يوا�صلون نهج الكذب مع الت�صعيد الع�سكري

مي��ر عبـــــــر �إ��س�ق��اط م� ��أرب �آخر
رم � � ��وز اجل� �م� �ه ��وري ��ة اليمنية،
وب ��ال� �ت ��ايل ف �ت ��ح ال � �ب� ��اب وا�سعا
�أم � ��ام خ �ي��ار �إق ��ام ��ة اجلمهورية
الإ� � �س �ل��ام � �ي � ��ة ال� �ي� �م� �ن� �ي ��ة على
�شاكلة اجل�م�ه��وري��ة الإ�سالمية
الإيرانية».
و�أ�شار �إىل �أن��ه بالن�سبة للمملكة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال �� �س �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ع��ودي��ة ف � ��إن
م �� �ص �ل �ح �ت �ه��ا الإ�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة
ت�ت�ل�خ����ص يف وج�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ود دولـــــــة
ق �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ادرة ع� �ل ��ى �� �ض� �م ��ان �أم� ��ن
وا�ســــــــتقرار ال�ي�م��ن وال ت�شكل
ت� �ه ��دي ��دا ل�ل��أم ��ن واال� �س �ت �ق ��رار
االق �ل �ي �م��ي وال � ��دويل يف منطقة
ج �ن��وب غ ��رب اجل��زي��رة العربية
واملمرات املائية الإ�سرتاتيجية..
�أما بالن�سبة للحوثي ف�إن ال�سالم
ال ميثل خياراً ا�سرتاتيجياً ،لأن
من ميلك القرار اال�سرتاتيجي
يف ط� �ه ��ران م � ��ازال م �� �ص��را على
ا� �س �ت �خ��دام ال ��ورق ��ة احل��وث �ي��ة يف
مفاو�ضاتهم مع الغرب مثل ورقة
حزب اهلل الذي يختطف الدولة
اللبنانية،
وورق � ��ة احل �� �ش��د ال���ش�ع�ب��ي الذي
ي �خ �ت �ط��ف ال� ��دول� ��ة ال �ع ��راق �ي ��ة،
وح�م��ا���س ال �ت��ي تختطف القرار
الفل�سطيني وت��رف ����ض الوحدة
الوطنية الفل�سطينية وااللتزام
ب� � �ق � ��رارات ال �� �س �ل �ط��ة الوطنية
الفل�سطينية.

امل�ف��او��ض��ات� ،إح ��راز ت�ق��دم جزئي
يف جهود املفاو�ضات التي ترعاها
الأمم املتحدة مب�شاركة املبعوث
الأم��ري �ك��ي �إىل ال �ي �م��ن و�سفري
االحت � � ��اد الأوروب � � � � ��ي يف اليمن
ه��ان ����س غ��رون��دب��رغ وال � ��ذي قام
ب��زي��ارة م�سقط برفقــة �سفراء
دول االحت��اد لالن�ضمام للجهود
ال��دول �ي��ة امل �ت �� �ص��اع��دة لل�ضغط
ع �ل��ى احل��وث �ي�ين ل�ل�ت��وق�ي�ـ��ع على
خطة املبعوث الأمم��ي (الإعالن
امل�شرتك).
وق ��ال ��ت� :إن � ��ه “وفقا ملراقبني
لل�ش�أن اليمني ي�سعى احلوثيون
لتعزيز موقفهم التفاو�ضي من
خالل �إر�سال �إ�شارات متباينة على
امل�سارين ال�سيا�سي والع�سكري،
خ�صو�صا بعد انحنائهم لعا�صفة
ال�ضغوط الأم��ري�ك�ي��ة والغربية
ولقاء وفدهم التفاو�ضي باملبعوث
الأمم � ��ي م��ارت��ن غ��ري �ف �ي��ث ،بعد
رف�ض لقائه يف زي��ارت��ه ال�سابقة
مل�سقط برفقة املبعوث الأمريكي
تيموثي ليندركينغ».
و�أ� � �ش� ��ارت �إىل �أن احلوثييــــن
يحاولون املواءمة بني متطلبات
امل��راوغ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ة ال�ســـــــيا�سية
ف� �ـ ��ي ال� �ت� �ع ��ام ��ل م� ��ع ال�ضغوط
ال��دول�ي��ة لوقــــــــف احل��رب وبني

احتياجــــــــــات ط �ه��ران للملف
اليمني يف �إطــــــار م�شاوراتها مع
امل�ج�ت�م��ع ال� ��دويل ح ��ول االتفاق
النووي.
ابتزاز الن�ساء
و�� �س� �ل� �ط ��ت � �ص �ح �ي �ف ��ة ال� ��� �ش ��رق
الأو��س��ط ال�ضوء على ط��رق عدة
ي�ستخدمها قادة ميلي�شيا احلوثي
من �أجل ابتزاز الن�ساء يف اليمن،
وا��س�ت�خ��دام�ه��ن الح �ق �اً لإ�سقاط
رج��ال الأع�م��ال والأث��ري��اء ل�سلب
�أموالهم.
وقالت ال�صحيفة“ :قبل نحو عام
كتب �أحد ال�صحافيني احلوثيني
ع��ن الكيفية ال�ت��ي ي�ستخدم بها
جهاز خمابرات امليلي�شيات منازل
��س��ري��ة الع�ت�ق��ال ال�ن���س��اء وابتزاز
�أ�سرهن ،وال�ث�روات التي جمعها
�سلطان زاب ��ن ال�ق�ي��ادي احلوثي
ال� ��ذي ك�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ان ي��دي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ر هــــــذه
العملية..
وبعده ب�أيام كتب قيادي �آخر يف
امليلي�شيات ي�شتكي م��ن جتنيد
ن�ساء للإيقاع ببع�ض ال�سيا�سيني
وال�برمل��ان �ي�ين ال��ذي��ن ي���ش�ك��ون يف
والئهم».
ون �ق �ل��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة ع ��ن �إح ��دى
ال� �ن� ��� �س ��اء ال�ل��ائ� ��ي مت �ك �ن��ت من

االن�ت�ق��ال �إىل خ��ارج ال�ي�م��ن ،بعد
الإف ��راج عنها مقابل مبلغ مايل
ك �ب�ير دف �ع �ت��ه �أ� �س��رت �ه��ا ،القول:
�إن�ه��ا اختطفت م��ن قبل عنا�صر
مباحث امليلي�شيات على خلفية
ت�سلمها حواالت مالية من �أخيها
م��ن �إح� ��دى � �ش��رك��ات ال�صرافة،
حيث اتهموها بتلقي �أم��وال من
ال�ت�ح��ال��ف ،و�أخ �ف��وه��ا � �ش �ه��وراً يف
ال �ب �ي��وت ال���س��ري��ة ال �ت��ي تديرها
الزينبيات (اجل�ن��اح الن�سائي يف
جهاز �أمن اجلماعة).
و�أ� � � �ش� � ��ارت �إىل �أن � �ه� ��م عر�ضوا
عليها ال�ع�م��ل م�ع�ه��م يف الإيقاع
ب�سيا�سيني وب��رمل��ان�ين ،وعندما
رف�ضت ذلك هددوهــــــا بالإحالـــــة
�إىل املحاكمة والت�شهري بها ،و�أن
�أ�سرتها ا�ضطرت لدفع �أكرث من
خم�سة م�لاي�ين ري ��ال (ال ��دوالر
ح� � � ��وايل  600ري� � � � ��ال) لأح � ��د
امل�شرفني احلوثيني تولــــى مهمة
التو�سط والإف ��راج عنها ب�شرط
ع��دم احلديث عمــــــا تعر�ضت له
�إطالقاً.
وال يقت�صر الأم� ��ر ع�ل��ى ابتزاز
الن�ساء فقط ب��ل �إن االعتقاالت
�أ� �ض �ح ��ت م �� �ص��در �إث � � ��راء لقادة
وم�شرفني يف ميلي�شيات احلوثي،
فكل �أ��س��رة لديها معتقل ينبغي

ع�ل�ي�ه��ا ال �ب �ح��ث ع ��ن م �� �ش��رف �أو
قيادي �صاحب نفوذ ودفع ماليني
ال��ري��االت ليتدخل ويطلق �سراح
ابنها.
ويف ح� ��االت ك �ث�يرة ال ت�ستطيع
الأ� � �س ��ر ال ��و�� �ص ��ول �إىل م�شرف
�أو ق �ي ��ادي ح��وث��ي ن��اف��ذ فتلج�أ
لأحد �شيوخ القبائل الذي يعمل
لتجنيد مقاتلني للميلي�شيات،
ح�ي��ث ت�ق��وم ب��دف��ع م�ب��ال��غ كبرية
لهذا ال�شيخ ليتدخل ل��دى �أحد
القيادات البارزة ويقنعه بالإفراج
عن املعتقل ب�ضمانة �أنه ال ي�ؤيد
ال�شرعية وال التحالف الداعم
لها.
وط ��ال� �ب ��ت احل� �ك ��وم ��ة اليمنية
امل �ج �ت �م��ع ال� � � ��دويل واملنظمات
املعنية بحقوق الإن�سان ،بالتدخل
م��ن �أج��ل ت��وف�ير حماية للن�ساء
م��ن بط�ش امليلي�شيات احلوثية
امل��دع��وم��ة م��ن �إي ��ران يف املناطق
اخل��ا� �ض �ع��ة ل �� �س �ي �ط��رة اجلماعة
االنقالبية.
ورقة بيد طهران
من جانبه ،ر�أى وزي��ر اخلارجية
اليمني ال�سابق خ��ال��د اليماين،
�إن االنقالبيني احلوثيني فهموا
ال�ت���س�ه�ي�لات ال �ت��ي مت تقدميها

ل�صالح تخفيف الأزمة يف اليمن
ع �ل��ى �أن � ��ه ت �ف��وي ����ض ال�ستكمال
��س�ي�ط��رت�ه��م ع�ل��ى ال�ي�م��ن خدمة
ل�ل��إ�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة التو�سعية
الإيرانية يف املنطقة.
و�أ� � �ض� ��اف يف م �ق��ال يف �صحيفة
الأي��ام اليمنية “بعد جهد قادته
الأمم املتحدة عرب مبعوثها الذي
�أعلن م��ؤخ��راً ب�أنه يغادر مهمته
بعد ف�شل جهود الفر�صة الأخرية
والتي ا�ستمرت لعام بعد �أن تكرر
رف�ضها من قبل احلوثيني..
وق � ��د ت� �ن ��اول ��ت �آخ� � ��ر امل � �ب� ��ادرات
ال�سلمية وقف احل��رب والدخول
يف م �ف ��او� �ض ��ات احل� ��ل النهائي
وب�ي�ن�ه�م��ا ب�ع����ض �إج � � ��راءات بناء
ال �ث �ق��ة ال� �ت ��ي ي �� �ص��ر احلوثيون
على ت�سميتها رف��ع احل�صار عن
اليمن وك�أنهم �أ�صحاب ال�سيادة
وميار�سونها بحق د�ستوري ومل
ي�ن�ت��زع��وه��ا ب�ت�م��رد ع�ل��ى الدولة
و�إق�صاء لبقية املكونات ال�سيا�سية
اليمنية».
و�أ� � �ض� ��اف “لقد �أك � ��دت �أح � ��داث
ال �� �س �ن��وات ال �� �س��ت الأخ� �ي ��رة �أن
احل��وث��ي ال ي��ري��د ال���س�لام الذي
ي �ع �ن��ي ال �� �ش��راك��ة يف ال ��وط ��ن بل
ال �� �ش��راك��ة م �ع��ه  ،و�أن � ��ه يرف�ض
التفاو�ض وفق القانون الدويل،
ور�ؤي �ت��ه للحل ت�ق��ف ع�ن��د �إ�سباغ
عفوه على خ�صومه».
وتابع “�أن خيار امل�شروع الإيراين

احلكومة اليمنية تدعو
لإج��������راءات دول��ي��ة
رادع���ة �ضد احلوثي
•• الريا�ض-وكاالت

احتجاجات يف الربازيل على �إدارة بول�سونارو جلائحة كورونا
•• ريو دي جانريو-وكاالت

خرج �آالف الأ�شخا�ص يف الربازيل �إىل ال�شوارع ،يف ع�شرات املدن لالحتجاج
على �سيا�سات الرئي�س جايري بول�سونارو وحكومته املتعلقة بكوفيد.19
ففي ري��و دي ج��ان�يرو ،نظم امل�ت�ظ��اه��رون م�سرية م��ن مت�ث��ال زوم�ب��ي دي
باملاري�س ،بطل احلركة الأفرو برازيلية حلقوق الإن�سان.
ويف ف�ت�رة ب�ع��د ال�ظ�ه��ر ،مل��أ امل �ت �ظ��اه��رون يف � �س��او ب��اول��و � �ش��ارع بولي�ستا
املركزي.
ويف ري�سيفي ،ا�ستخدمت ال�شرطة الر�صا�ص املطاطي والغاز امل�سيل للدموع
لتفريق املتظاهرين.
وطلب املتظاهرون من احلكومة عزل بول�سونارو ،و�شراء لقاحات فريو�س

ك��ورون��ا ال�ت��ي ت�شتد ح��اج��ة ال �ب�لاد �إل�ي�ه��ا وزي� ��ادة الإن �ف��اق ع�ل��ى الرعاية
االجتماعية .وكانت احلركات االجتماعية قد دعت �إىل تنظيم االحتجاجات.
وكانت احتجاجات �أم�س الأول ال�سبت من بني الأكرب �ضد بول�سونارو منذ
بداية اجلائحة.
وارتدى الكثري من املتظاهرين الكمامات.
ويعي�ش الرئي�س الربازيلي حالياً �أ�سو�أ الفرتات يف معدالت ت�أييده منذ
توليه الرئا�سة يف �أول يناير(كانون ثاين) .2019
و�شهدت ال�برازي��ل ،التي يبلغ عدد �سكانها  210ماليني ن�سمة ،ت�سجيل
�أكرث من � 460ألف حالة وفاة منذ بداية اجلائحة.
وقلل بول�سونارو من �ش�أن فريو�س كورونا منذ بدايته .وال يزال م�ستمراً يف
رف�ض تدابري الوقاية.

دع��ا وزي ��ر امل �ي��اه وال�ب�ي�ئ��ة اليمني
توفيق ال�شرجبي جمل�س الأمن
�إىل اتخاذ �إجراءات ملزمة ورادعة
�ضد ميلي�شيا احلوثي الإرهابية،
مب ��ا ي���ض�م��ن ت �ف��ري��غ ال �ن �ف��ط من
ن ��اق �ل ��ة � �ص ��اف ��ر وال �ت �خ �ل ����ص من
اخل��زان ،قبل �أن يفيق العامل على
واح��دة من �أك�بر ال�ك��وارث البيئية
والإن���س��ان�ي��ة يف املنطقة والعامل.
ج� � ��اء ذل� � ��ك ع� �ق ��ب مت� ��ري� ��ن فني
م�شرتك على اال�ستجابة حلاالت
االن�سكابات النفطية يف ال�شواطئ،
�أجري يف مدينة الغردقة امل�صرية،
تنفيذاً ل �ق��رارات جمل�س ال ��وزراء
العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة
خ�لال اجتماعه ال�ط��ارئ ملناق�شة
اخل�ط��ر البيئي خل��زان �صافر ،يف
�سبتمرب املا�ضي ،بدعوة من اململكة
العربية ال�سعودية .و�أك��د الوزير
اليمني �أن حكومة ب�لاده تتعامل
مع خ��زان �صافر النفطي بو�صفه
“تهديداً ب��ال��غ اخل �ط��ورة لليمن
والإق� �ل� �ي ��م وامل�ل�اح ��ة الدولية”،
وتويل التعامل امل�سبق واال�ستجابة
م ��ع ت ��داع �ي ��ات ال� �ك ��ارث ��ة البيئية
والإن� ��� �س ��ان� �ي ��ة ال��و� �ش �ي �ك��ة �أهمية
ق �� �ص��وى ،ب��ال�ت�ن���س�ي��ق م ��ع ال� ��دول
املطلة على البحر الأحمر والبحر
امل �ت��و� �س��ط وال �ه �ي �ئ��ة الإقليمية
للحفاظ على بيئة البحر الأحمر
وخليج عدن.

�إثيوبيون ينتقدون �أمريكا خالل جتمع منا�صر للحكومة
•• �أدي�س �أبابا-رويرتز

ندد متظاهرون م�ؤيدون للحكومة الإثيوبية �أم�س الأحد
بالواليات املتحدة لفر�ضها قيودا على امل�ساعدات لبالدهم
ب�سبب ال���ص��راع يف ت�ي�ج��راي خ�ل�ال جت�م��ع �ضخم نظمته
ال�سلطات لتظهر الدعم ال�شعبي ملواقفها.
و��ش��ارك �أك�ثر من ع�شرة �آالف يف التجمع ،ورف��ع بع�ضهم
الف�ت��ات ب��الإجن�ل�ي��زي��ة وال�ع��رب�ي��ة والأم �ه��ري��ة وك�ت��ب عليها
�شعارات مثل “�أمريكا �أظهري لنا حيادك” و”�إثيوبيا ال
حتتاج لراع” و”املأوا ال�سد” يف �إ�شارة ل�سد النه�ضة الذي
تعار�ض م�صر وال�سودان امللء الثاين له.
وك��ان��ت امل �ظ��اه��رة �أك �ب�ر م��ن ال�ت�ج�م�ع��ات امل �ع �ت��ادة امل�ؤيدة
للحكومة كما �أن االن�ت�ق��اد العلني ل�ل��والي��ات املتحدة �أمر
ن��ادر احل ��دوث .وت��واج��ه �إثيوبيا �ضغوطا دول�ي��ة متزايدة

ب�سبب النزاع يف تيجراي حيث �أر�سلت هي و�إريرتيا املجاورة
ق��وات ال�ع��ام املا�ضي ل�ل�إط��اح��ة بال�سلطات املحلية هناك.
وفر�ضت الواليات املتحدة قبل �أ�سبوع قيودا على امل�ساعدات
االقت�صادية والأمنية لإثيوبيا ب�سبب ال�صراع .كما قالت
وا�شنطن �إنها �ستفر�ض حظرا �أي�ضا على م�س�ؤولني حاليني
و�سابقني م��ن �إثيوبيا و�إري�تري��ا تعتربهم م�س�ؤولني عن
الأزم��ة .كما �أث��ار ملء �سد النه�ضة ،ال��ذي يتكلف ت�شييده
�أرب�ع��ة مليارات دوالر ،خالفات دول�ي��ة .وتقول �إثيوبيا �إن
الكهرباء التي �سيولدها مطلوبة لتنمية اقت�صادها بينما
تقول م�صر وال�سودان �إنه ينتهك حقوقهما يف مياه النيل.
وقالت �أداني�ش �أبيبي رئي�سة بلدية �أدي�س ابابا للح�شد الذي
نظمته وزارة ال�شباب “لن نركع �أب��دا .ال�شروط امل�سبقة
وقيود ال�سفر التي فر�ضتها ال��والي��ات املتحدة وحلفا�ؤها
غري مقبولة على الإطالق .البد من ت�صحيحها».
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اعالن بالن�شر
 4167/2021/13عمايل جزئي
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1859/2021/60امر اداء

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :ماجد علي مهربان �شاه  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :نوفر لت�أجري احلافالت �ش.ذ.م.م
وميثله � :أحمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها ال��زام املدعي عليه ب��أن ي ��ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
( )343.554.50دره��م مع الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اقامة الدعوى وحتى
ال�سداد التام  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/6/15ال�ساعة � 11:00صباحا
يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )38287درهم
والفائدة القانونيه  %12والر�سوم وامل�صاريف
طالب الإع�لان  :بو�ست جلوبال لتجارة م�ستلزمات الطبية والتجميلية ���ش.ذ.م.م � -صفته
بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :ميد�سفني لتخزين االدويه ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :طل ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/3/24
اوال:بانفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني  -ثانيا:بالزام املدعي عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية
مبلغ وقدره ( )38.287درهم عن قيمة الفواتري والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ
املطالبة يف 2021/3/16:وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب
املحاماة  ,ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ
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اعالن بالن�شر
 666/2021/208تنفيذ مدين

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ايه جيه لال�ست�شارات املواد الب�شرية
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/علياء عبيد علي بن �شميل اخلاطري
وميثله�:أمل ح�سن حممد حاجي كرم
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )15007.75درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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�إعــــــــــالن

�إلغاء �إعالن �سابق

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2348462:باال�سم التجاري:جولدن ماك�س
للنجارة اليدوية  ,ب�إلغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة
الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم
ق�صر حيدراباد برداي�س
رخ�صة رقم CN 1337888:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3392/2021/207تنفيذ جتاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4443/2020جتاري جزئي ،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (  226.657.58درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :اوتاد لإدارة املرافق �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله:اميان يون�س حممد ا�سماعيل الرفاعي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :ديون للتطوير العقاري ���ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده-
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )226.657.58دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دبي جيت لنقل الركاب باحلافالت
امل�ؤجره ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1083397:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حمدان حممد احمد حممد الربيكى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد احمد حممد نا�صر الربيكى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سامل احمد حممد نا�صر الربيكى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  0.49*0.15اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /دبي جيت لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجره ذ.م.م

رئي�س ال�شعبة

DUBAI GATE TRANSPORT PASSENGERS BY BUS LEASED L.L.C

حماكم دبي

حماكم دبي

�إىل /دبي جيت لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجره � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
DUBAI GATE TRANSPORT PASSENGERS BY BUS LEASED - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

حمكمة التنفيذ

حمكمة اال�ستئناف
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اعالن بالن�شر
 70/2021/387ا�ستئناف تظلم جتاري

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3109/2021/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1499/2021امر �أداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  55.867.15درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإع�ل�ان  :توم�سون التجارية والبحرية � ��ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب
التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :بانات�شي انرتنا�شيونال  -منطقة حرة ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :منفذ
�ضده -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )55.867.15دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/الك�ساندرا بوجومولوفا  -جمهول حمل االقامة مبا
ان امل�ست�أنف  /نور الدين مر�سي ر�شيد حتاملة وميثله�:شيخة احمد عبداهلل
�سلطان  -قد ا�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  726/2020تظلم جتاري
ب�ت��اري��خ  2021/3/30وح ��ددت لها جل�سه ي��وم االرب �ع��اء امل��واف��ق 2021/6/30
ال�ساعة  17.30م�ساءا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة
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�إلغاء �إعالن �سابق

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2256217:باال�سم التجاري:كريرتز العمال
النجارة  ,ب�إلغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع
كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/وال مارت هايرب ماركت � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م

حماكم دبي

رخ�صة رقم CN 1181428:قد تقدموا الينا بطلب

حماكم دبي

تعديل �إ�سم جتاري من /وال مارت هايرب ماركت � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
 1757/2021/16جتاري جزئي
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى  570/2021/18عقاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :مهند عبدالرحمن عبدالقادر باج�سري  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :بنك امل�شرق �ش.م.ع
وميثله  :خالد خليفة حممد �سيف حثبور
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()225.911.94
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %9من اال�ستحقاق
وحتى ال�سداد التام الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/6/6ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي
عن بعد ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

WALL MART HYPER MARKET - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل  /ذا وال مارت هايرب ماركت � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
THE WALL MART HYPER MARKET - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل ب�أن يدفعا اىل املدعي مبلغ ( )445.000درهم
كتعوي�ض مماثل لقيمة العربون وفقا ملا هو متفق عليه بعقد البيع وملحقه �سند الدعوى وكما هو مبني تف�صيال اعاله
والزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل بالفوائد القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد
مع الزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل بكافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن -1 /ارنود �شارل�س ماري دي ال �شابيل � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :بونيت برمياكومار كابور  -2ارتي بونيت كابور � -صفتهما بالق�ضية  :مدعي عليهما
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل ب�أن يدفعا اىل
املدعي مبلغ ( )445.000درهم كتعوي�ض مماثل لقيمة العربون وفقا ملا هو متفق عليه بعقد البيع وملحقه �سند الدعوى
وكما هو مبني تف�صيال اعاله والزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل بالفوائد القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة
الق�ضائية وحتى متام ال�سداد مع الزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل بكافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/6/1ال�ساعة � 08.30ص ولغاية ال�ساعة  12:30يف لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل (ويكون
احل�ضور عن بعد من خالل برنامج االتثال املرئي عرب تطبيق بوتيم على الرقم ()0566039276

مدير دعوى

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  31مايو  2021العدد 13253

حماكم دبي

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  1935/2021/16جتاري جزئي

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
اعالن بالن�شر
 1888/2021/16جتاري جزئي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبه ب�أداء مبلغ ( )87500درهم مع الفائدة القانونيه بواقع  %12من
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ
املعجل
طالب الإعالن -1 /انفيكوم ا�س ايه كون�سرتك�شن �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :مر�ضيه علي �شمبيه بالل البلو�شى  -2املعايل لال�ست�شارات الهند�سية
 �صفتهما بالق�ضية  :مدعي عليهما  -جمهويل حمل االقامةمو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبه ب�أداء مبلغ ( )87500درهم مع
الفائدة القانونيه بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل .وح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء امل��واف��ق 2021/6/8
ال�ساعة � 9.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س ال�شعبة

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ريغال خلياطة املالب�س الن�سائية
رخ�صة رقم CN 2997426:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد فرهاد ح�سني عبدالودود من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد فرهاد ح�سني عبدالودود من � % 100إىل %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مد مامونور را�شد حاف�ض ناظر ح�سن %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ليلى حممد نور من وكيل خدمات �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ليلى حممد نور من � %0إىل %51
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ريغال خلياطة املالب�س الن�سائية
REGAL LADIES DRESS TAILORINGS

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل /ريغال خلياطة املالب�س الن�سائية ذ.م.م

�إىل املدعي عليه  -1 :الكرتو فو�س اليكرتوميكانيكال �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :دبي يورو �سويتج قري �ش.ذ.م.م
وميثله  :را�شد عبداهلل علي بن عرب
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بان ي�ؤديا للمدعيه مبلغ
وقدره ( )159.061.15درهم والفائدة القانونية بواقع  %9من اال�ستحقاق وحتى ال�سداد
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/6/6ال�ساعة � 10:30صباحا يف قاعة التقا�ضي
عن بعد ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

REGAL LADIES DRESS TAILORINGS LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

رئي�س الق�سم

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
اعالن بالن�شر
 441/2021/100احوال نف�س م�سلمني

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  338/2019/18عقاري جزئي

العدد  13253بتاريخ 2021/5/31
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  819/2021/11مدين جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :خديجة عمر �شديد  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :عمر �شديد حممد كونهي
وميثله  :ح�سن عا�شور ح�سن عبداهلل املال
قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها دع��وى ا�سقاط ح�ضانة مع ال��زام املدعي عليها
بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االثنني املوافق  2021/6/14ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد يف مبنى االح��وال ال�شخ�صية يف منطقة القرهود لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

�إعــــــــــالن

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة ببطالن وف�سخ ا�ستمارة احلجز والتعاقد امل�ؤرخني  2006/4/12و  2008/3/10واعادة املتعاقدين اىل
احلالة التي كانا عليها قبل التعاقد والزام املدعي عليهما بالت�ضامن مببلغ وقدره ( )253038.65درهم والفائدة بواقع  %12من
تاريخ  2006/4/12والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن  :جينا دانيال البو فيد � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد  -2الديوان جيرنال مينتان�س ذ.م.م  -الديوان لل�صيانة العامة � -صفتهما
بالق�ضية  :مدعي عليهما  -3 -زنادو للتطوير العقاري ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :اخل�صم املدخل
جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/3/30يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح/جينا
دانيال البو فيد  -1بقبول ادخ��ال �شركة /زن��ادو للتطوير العقاري ذ.م.م �شكال  -2بف�سخ اتفاقية البيع �سند الدعوى امل�ؤرخة
 2008/3/10املت�ضمنة بيع و�شراء ال�شقة رقم  603نوع الوحدة  E8يف املبنى  E18مب�شروع دبي الجون  -روان  -م�شروع رقم
 1563والزمت املدعي عليهما واخل�صم املدخل بالت�ضامن فيما بينهم ب�أن ي�ؤدوا للمدعية مبلغ مقداره ( )253.038درهم والفائدة
القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2019/6/27وحتى متام ال�سداد والزمتهم الر�سوم وامل�صروفات والف درهم
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

مو�ضوع الدعوى  :دعوى مطالبة مببلغ وقدره ( )500.000درهم كتعوي�ض بعد الدية عن اال�ضرار
املادية واالدبية وفائدة قانونية بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد
طالب الإع�لان -1 /عنايت اهلل (وال��د املتويف) من ورثة املتوفى/معروف خان عنايات اهلل � -صفته
بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم � -1 :سباركو للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى مطالبة مببلغ وقدره ( )500.000درهم
كتعوي�ض بعد الدية عن اال�ضرار املادية واالدبية وفائدة قانونية بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى
وحتى متام ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/6/6ال�ساعة � 8.30ص ولغاية 12:30
ظهرا لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل (ويكون احل�ضور عن بعد من خالل برنامج
االت�صال املرئي عرب تطبيق بوتيم على الرقم 0566037085

مدير دعوى

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كري�ستال خلدمات التنظيف
رخ�صة رقم CN 1047102:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبدالرزاق ابراهيم ح�سني البلو�شى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبدالرزاق ابراهيم ح�سني البلو�شى من � % 50إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ثانى جمعه عبيد �سعيد الرميثى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ت�ضامن �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كري�ستال خلدمات التنظيف
CRYSTAL CLEANING SERVICES

�إىل /كري�ستال خلدمات التنظيف � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
CRYSTAL CLEANING SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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 56وفاة و� 2697إ�صابة بكورونا يف باك�ستان

عملية بحث عن ع�سكري �سابق م�سلح يف فرن�سا
•• لو الردان �سان الزار�-أ ف ب

جت��ري عملية بحث يف منطقة دوردون �ي��ه يف جنوب غ��رب فرن�سا للعثور
على ع�سكري �سابق مدجج بال�سالح ،بعدما �أطلق النار على رجال درك مت
ا�ستدعا�ؤهم ب�سبب عنف عائلي .وقال الدرك الفرن�سي �إن القوات اخلا�صة
التابعة ل��ه تدخلت على ال�ف��ور يف قرية الردان� ��-س ��ان-الزار ،مو�ضحا �أن
مروحيتني ت�شاركان يف العملية مع  210دركيني.
�أع�ل��ن رئي�س �إدارة دوردون�ي��ه الفرن�سية فريديريك بريي�سا �أن ال�شرطة
تبحث �صباح �أم�س الأحد عن م�سلح مطلوب يف املنطقة الواقعة يف جنوب
غرب فرن�سا بعدما �أطلق النار على رجال درك مت ا�ستدعا�ؤهم ب�سبب نزاع
عائلي .و�أو�ضح يف وقت الحق لإذاعة “بي اف ام تي يف” �إنه “جندي �سابق
م�سلح يتحرك ب�سرعة وي�ستخدم �سالحه».

وتابع �أن “العمل ال��ذي يقومون به (ال��درك) يهدف �إىل تثبيت الو�ضع
ليتمكنوا من توقيفه بعد ذلك وبالطبع لتجنب �أي م�أ�ساة �إن�سانية».
وق��ال ال ��درك ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س �إن ال��رج��ل الثالثيني �شريك �سابق
الم��ر�أة �شابة ح�ضر �إىل منزلها عند منت�صف الليل و”ا�ستخدم العنف
�ضد �صديقها اجلديد” .و�أ�ضاف �أن “ال�ضحية هرب وتعر�ض لإطالق نار
بينما يتجول الع�شيق ال�سابق يف �شوارع القرية وهو ي�ؤكد �أنه يريد مهاجمة
الدرك” .وتابع �أنه “�أطلق النار باجتاههم و�أحلق �أ�ضرارا ج�سيمة ب�آليتي
خدمة تابعتني لهم» .وذكر م�صدر مقرب من امللف �أن “�شريكته ال�سابقة
و�أطفالها مل ي�صابوا ب�أذى وقد نقلهم الدرك �إىل مكان �آمن».
وكان بريي�سا �صرح لإذاعة “فران�س بلو” �صباح �أم�س الأحد �أنه “كان هناك
نزاع عائلي الليلة املا�ضية مع رجل م�سلح ،وعندما ح�ضر الدركيون ،فتح
النار” .وا�ضاف “نقوم بتحديد موقع هذا ال�شخ�ص امل�سلح».

و�سطية كري �ستارمر مل تثمر

•• الفجر –خرية ال�شيباين
من قتل حزب العمال؟  ،كان هذا عنوان جزء من
ال�صحافة الربيطانية يف �أعقاب النتائج الكارثية
لالنتخابات الإقليمية يف  6مايو.
ال داعي للتفكري طويال للعثور على اجلواب :اجلاين
ي�سمى بوري�س جون�سون.
لقد �أدت “نزعته املحافظة احلمراء” ،وهي نوع من
اليمني الكينزي� ،إىل �إفراغ برنامج حزب العمال من
جوهره جزئ ًيا.
وك �م��ا ي��و� �ض��ح ال �ن��ائ��ب ع ��ن حزب
ال� �ع� �م ��ال ،ك�ل�اي ��ف ل ��وي� �� ��س“ ،مل
يعد املحافظون ال �ي��وم ،حمافظو
عهد م��ارغ��ري��ت تات�شر ،اذ جتمع
حمافظتهم اجلديدة بني الزيادات
القوية يف الإنفاق العام والتدخل
يف ال �� �س��وق وال �غ��رائ��ز ال�سلطوية
والقومية».
من خالل فتح احلنفية املالية،
ج ��راء �أزم ��ة ف�يرو���س ك��ورون��ا (مت
ت �� �س �خ�ير  360م �ل �ي ��ار ي � � ��ورو)،
مي �ت �ل��ك رئ �ي ����س ال � � ��وزراء احل ��ايل
� ً
أي�ضا “ميزانية حرب” ينوي ان
ت�ستفيد منها البالد ،مبا يتما�شى
مع خطة الدعم التي مت و�ضعها يف
ربيع .2020
�سطو يف مدن ال�شمال
ال ع� �ج ��ب �إذن ،يف ظ� ��ل ه ��ذه
ال �ظ��روف� ،أن ي�ج�ت��اح املحافظون

يف عهد بوري�س جون�سون ،بلديات
ع ّمالية تاريخية مثل هارتلبول،
وه��ي ب �ل��دة ي�ب�ل��غ ع��دد �سكانها ما
ي �ق��رب م��ن م��ائ��ة �أل� ��ف ن���س�م��ة ،يف
� �ش �م��ال � �ش ��رق �إجن � �ل�ت��را .هزمية
مذلة حقيقية لزعيم حزب العمل
اجل��دي��د ،الو�سطي ك�ير �ستارمر،
الذي كان من املفرت�ض �أن ي�صحح
احل� ��زب ب �ع��د خ�م����س � �س �ن��وات من
االنحراف الراديكايل حتت قيادة
جريميي كوربني.
ن��وف �م�بر  ،2019مت انتخاب
بوري�س جون�سون بانت�صار �ساحق،
واع � � � �دًا ،ع �ل��ى وج� ��ه اخل�صو�ص،
ب �خ �ط��ة ا� �س �ت �ث �م��اري��ة � �ض �خ �م��ة يف
املناطق الفقرية �شمال �إجنلرتا،
ت�ق�ل�ي��د ًي��ا م��وال�ي��ة حل��زب العمال.
ورغ��م الإدارة الكارثية للوباء يف
البداية ،ف�إن النجاح الباهر حلملة
ال �ل �ق��اح �أق �ن ��ع غ��ال �ب �ي��ة الناخبني

وطلب امل�س�ؤول من “ال�سكان البقاء يف منازلهم و�أن يتجنبوا التنقل”.
و�أ��ض��اف ان��ه “مت حتديد حميط �أمني لكن يجب على اجلميع البقاء يف
منازلهم يف انتظار اكتمال العملية” .و�أطلقت فران�سني بورا رئي�سة بلدية
الردان��-س��ان-الزار التي حتدثت لقناة “بي اف ام تي يف” الدعوة نف�سها
�إىل ال�سكان مو�ضحة �أنه “رجل مدجج بال�سالح وعنيف جدا” .وقالت �إنه
“ي�ضع �سوارا �إلكرتونيا» .وقبل ب�ضعة �أ�شهر ،حتولت ق�ضية مماثلة �إىل
م�أ�ساة يف بوي دو دوم (و�سط) .فليل � 22إىل  23كانون الأول-دي�سمرب
 ،2020قتل رجل بالر�صا�ص ثالثة من رجال الدرك وجرح رابعا بعدما
تدخلوا مل�ساعدة �شريكته التي كانت �ضحية لعنفه وجل�أت �إىل �سطح املنزل.
و�أ�ضرم الرجل املدجج بال�سالح النار يف املبنى ثم فر يف �سيارته قبل �أن يتم
العثور عليه ميتا ،وهو يحمل قطعة �سالح يف يده بينما عرث على �سالح �آخر
يف مكان غري بعيد على م�سافة  1,5كيلومرت عن منزله.

�أك��د وزي��ر ال��دف��اع ال�ع��راق��ي ،جمعة ع�ن��اد� ،أن �أ�سلحة الف�صائل امل�سلحة
لن تخيف الدولة ،نافياً يف الوقت ذات��ه �إط�لاق �سراح القيادي يف احل�شد
ال�شعبي ،قا�سم م�صلح ،الذي اعتقل اال�سبوع املا�ضي ،على خلفية اغتيال
النا�شط يف االحتجاجات العراقية� ،إيهاب الوزين.
وقال الوزير العراقي يف ت�صريح لراديو حملي� ،إن “القائد العام للقوات
امل�سلحة دائما ما ي�شدد على �ضرورة االح�ت��واء وع��دم �إراق��ة ال��دم��اء ،لكن
البع�ض يف�سر ��س�ك��وت ال��دول��ة خ��وف��ا� ،إال ان تغليب م�صلحة ال�ب�ل��د هي
الأوىل؛ كون املو�ضوع ي�صبح خطرياً يف حالة حدوث قتال ما بني القوات
امل�سلحة التابعة للدولة واحل�شد ال�شعبي التابع للدولة �أي�ضا» .ورف�ض عناد
“ا�ستخدام املقابل ثقافة يل الأذرع� ،سيما و�أن الف�صائل امل�سلحة ال متتلك
�سوى عجلة عليها �أحادية ال ت�ستطيع �إخافة دول��ة �أو جي�ش ،لكن قدرات
الدولة حاليا تفوق قدرة النظام ال�سابق يف ت�سعينيات القرن املا�ضي».
و�أ�ضاف �أن “البلد ال يحتمل املزيد من ال�شهداء واجلرحى» .ودعا جمعة

•• �إ�سالم �أباد-وكاالت

�أعلنت باك�ستان �أم�س الأحد ت�سجيل  2697حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س
كورونا امل�ستجد خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية ،لتبلغ ح�صيلة الإ�صابات يف
البالد جراء اجلائحة � 918ألفاً و 936حالة.
وذك��رت �صحيفة “ذا �إك�سرب�س تريبيون” الباك�ستانية اليوم �أن ح�صيلة
الوفيات ارتفعت �إىل � 20ألفاً و 736حالة بعد ت�سجيل  56حالة وفاة
جديدة ب�سبب الفريو�س.
كما تعافى  2620مري�ضاً من الفريو�س القاتل يف يوم واحد ،مما يرفع
�إجمايل ح�صيلة املتعافني �إىل � 839ألفاً و.322
وطبقاً للمركز الوطني للقيادة والعمليات ،بلغ �إجمايل احلاالت الن�شطة يف
خمتلف �أنحاء البالد � 58ألفاً و 878حالة.

توين بلري يقرتح
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يدفع احلزب فاتورة تطرف جريميي كوربني

فقد احلزب قلوب �أتباعه

اململكة املتحدة :الغرق الالنهائي حلزب الع ّمال!...

عجز احلزب على تقدمي بديل للمحافظني ،ومل يعد يخاطب جمهوره التقليدي وقاعدته االنتخابية

الي�سار اال�شرتاكي الدميقراطي يف «النزعة املحافظة احلمراء» التي اعتمدها
تراجع ملحوظ يف كامل �أنحاء �أوروبا بوريـ�س جون�ســـون قتلت احلـــزب الي�سـاري
ب� ��أن “بوجو” ك��ان ب��ال�ف�ع��ل رجل
الفاعلية واالنتعا�ش الوطني ،مبا
يف ذلك الربيك�سيت.
ويف خ �ط��اب ال���س�ي��ا��س��ة العامة
للحكومة الذي �ألقته امللكة يف 11
مايو ،تعلق الأمر خ�صو�صا مب�س�ألة
ب �ن��اء امل �� �س��اك��ن ،و�إع � � ��ادة الت�أميم
اجلزئي لل�سكك احلديدية ،و�إن�شاء
م��وان��ئ ج��دي��دة ،ون �ظ��ام الإعانات
العامة ما بعد الربيك�سيت� .صيغة
تبدو ناجحة ،وفقًا لأ�ستاذ العلوم
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ه �ن�ري م��ان ����س“ :يف
ال���س�ل�ط��ة م �ن��ذ �أح� ��د ع���ش��ر عامًا،
مي�ك��ن للمحافظني �أن يحطموا
رق�م�ه��م ال�ق�ي��ا��س��ي ال�ب��ال��غ ثمانية
ع�شر ع��ا ًم��ا ،وال��ذي ي�ع��ود تاريخه
�إىل �سنوات تات�شر وميجور».
الناخبون التاريخيون غادروا
�أظ �ه��ر ا��س�ت�ط�لاع �أج� ��راه معهد

خ�سر حزب العمل معاقل تاريخية يف
االنتخابات الإقليمية يف  6مايو 2021

يقرتح توين بلري «تفكيك احلزب بالكامل قبل �إعادة بنائه»
“بي �أم جي للأبحاث” � ً
أي�ضا� ،أن
 24باملائة فقط من الربيطانيني
يعتقدون �أن كري �ستارمر �سيكون
رئي�سا جيدًا ل�ل��وزراء ،مقابل 40
ً
باملائة ل�صالح بوري�س جون�سون.
يف الواقع ،ان الذين ينظرون �إىل
هذا الأخ�ير ب�شكل �إيجابي ،هم يف
الغالب ناخبون ال م�ؤهالت علمية
ل�ه��م م��ن ��ش�م��ال �إجن �ل�ت�را .بعبارة
�أخ � ��رى ،ف�ق��د ح ��زب ال�ع�م��ل قلوب
�أتباعه -وهذا خالل ع�شرين عامًا
فقط .اليوم ،ناخبوه هم يف الغالب
�شباب م��ن امل ��دن ،متخرجون من
ل�ن��دن وامل ��دن اجلامعية الكربى.
ويعتقد �أ��س�ت��اذا العلوم ال�سيا�سية
يف ج��ام �ع��ة م��ان �� �ش �� �س�تر ،وم�ؤلفا

خ�سر حزب العمال معاقل تاريخية يف االنتخابات الإقليمية يف  6مايو 2021
•• بغداد-وكاالت
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ك �ت ��اب “بريك�ستالند” ،ماريا
�سوبوليو�سكا وروب� ��رت ف ��ورد� ،أن
“الفجوة الآن ثقافية».
خم� � � � � � ��اوف ه � � � � ��ذه ال� �ن� �خ� �ب ��ة
الكوزموبوليتانية ال�شابة ب�ش�أن
امل� �ت� �ح ��ول�ي�ن ج �ن �� �س �ي �اً ،واق � �ت �ل�اع
ال �ت �م��اث �ي��ل ،وال �ن �ب��ات �ي��ة ،وب�شكل
ع� ��ام“ ،احلرب الثقافية” التي
ت�شنها حتت ا�سم “ووكيزم” على
ال�شبكات االجتماعية ،ال تخاطب
اجل� �م� �ه ��ور ال �ت �ق �ل �ي��دي للقاعدة
االنتخابية حل��زب العمال ،والتي
تظل مو�ضوعاتها ذات الأولوية
هي التوظيف والتعليم وال�صحة
والإ� �س �ك ��ان والأم� � ��ن .وق ��د �أظهر
ا�ستطالع �آخ��ر حديث (يوغوف)

�أن  59ب��امل��ائ��ة م��ن الربيطانيني
ال ي�ع��رف��ون م ��اذا ي�ع�ن��ي م�صطلح
ووك“ .الغالبية ال�صامتة لي�ست
م�ستيقظة وال م�ع��ادي��ة لليقظة،
�إن�ه��ا ت�شعر ب�أنها منف�صلة متامًا
عن هذه امل�سالة” ،يلخ�ص هرني
مان�س.
�إعادة بناء كل �شيء
�أج � ��رى ك�ي�ر � �س �ت��ارم��ر تعدي ً
ال
لفريقه املقرب يف �أعقاب انتخابات
 6م��اي��و ،وم��ع ذل��ك ال ي��زال �أ�سري
احل � ��رب ال��داخ �ل �ي��ة ب�ي�ن خمتلف
ف���ص��ائ��ل احل � ��زب .وي�ع�ت�ق��د �آن ��دي
ب ��ورن� �ه ��ام ،ال �ع �م��ايل ال � ��ذي �أعيد
ان �ت �خ��اب��ه ع �ل��ى ر�أ� � ��س مان�ش�سرت

مل ينتخب هذا املعقل العمايل نائبا عن املحافظني منذ ما يقرب من  50عاما

وزير الدفاع العراقي «غا�ضب» :لن تخيفنا �أ�سلحة الف�صائل

عناد� ،إىل “عدم تكرار ما ج��رى م��رة �أخ��رى .. ،فمن املعيب ب ��أن يح�صل
قتال داخ��ل املنظومة الأمنية ،لكن هناك جهات (مل ي�سمها) ت�سعى �إىل
�أن حت�صل فتنة يف البلد ،وتراقب عن بعد وت�صب الوقود لت�شتعل نريان
احلرب الأهلية» .وبني عناد �أن “من يعتقد ان عمليات التحرير التي جرت
�ضد تنظيم داع�ش الإرهابي مل تكتمل لوال احل�شد فهو خمطئ ،الن قوات
اجلي�ش هي من �ساهمت بتحرير العراق وب�إمكانها القيام بعمليات التحرير
وحدها لكن احل�شد �ساهم بت�سريع التحرير فقط  ،ول��وال �إ�سناد طريان
اجلي�ش والقوة اجلوية ملا ح�صل االنت�صار».
ونفى ال��وزي��ر ال�ع��راق��ي�“ ،إطالق ��س��راح م�صلح ،حيث م��ا زال ل��دى قيادة
القوات امل�شرتكة ،ومت ت�شكيل جلنة من ا�ستخبارات اجلي�ش ،والداخلية
و�أمن احل�شد ليتم التحقيق وهو الذي يفرت�ض �أن يح�صل منذ بادئ الأمر
ب��أن يتم الطلب من �أم��ن احل�شد ب��أن ي�سلم ال�شخ�ص ال��ذي عليه مذكرة

الكربى� ،أن حزب العمال “متمركز
ح��ول لندن” ج ��دا ،وي ��رى نف�سه
ال��زع �ي��م امل �ق �ب��ل� ،أي “زعيم له،
ريا ،لهجة �شمالية».
�أخ ً
يف مقال المع ن�شرته جملة نيو
�ستيت�سمان ،يقرتح توين بلري من
جانبه “تفكيك احل��زب بالكامل
قبل �إع ��ادة بنائه” .يف ا�سكتلندا،
ح ��زب ال �ع �م��ال ،ال ��ذي ك ��ان ي�شكل
الأغ�ل�ب�ي��ة ،يحت�ضر�“ .إذا اختفى
من ا�سكتلندا ،فقد ميوت � ً
أي�ضا يف
�أم��اك��ن �أخ��رى من البالد” ،يعلق
املتخ�ص�ص يف العلوم ال�سيا�سية �آدم
بولتون ،الذي يرى ان هذا االجتاه
ي �� �س��ود يف ك ��ل م �ك��ان يف �أوروب � � ��ا:
“با�ستثناء ال��دول اال�سكندنافية،

ف � � � � � ��إن ال � �ي � �� � �س � ��ار اال�� � �ش �ت��راك � ��ي
الدميقراطي يف تراجع ملحوظ.
ففي فرن�سا دخل يف غيبوبة ،بينما
يف �أملانيا ،قد يكون امل�ست�شار القادم
م��ن اخل���ض��ر .ان حم��ور كلينتون
وب�ل�ير م��ن امل��ا��ض��ي ،وان�ت�خ��اب جو
بايدن جمرد �صدفة ب�سبب رئا�سة
ترامب «.
الأم� ��ل ال��وح �ي��د ،ال ��ذي طرحه
م� ��ؤخ� � ًرا ج ��زء م��ن ح ��زب العمال
يتمثل يف :االنتقال من االقرتاع
ال� �ف ��ردي ،ال ��ذي ال ي ��زال يف�ضله
احل��زب االول يف البالد� ،إىل نظام
ن�سبي� .إن امل��راه�ن��ة ع�ل��ى �إ�صالح
افرتا�ضي للنظام االنتخابي هي
ب�ل�ا � �ش��ك ع�ل�ام��ة ع �ل��ى �أن حزب
العمال لي�س على و��ش��ك اخلروج
م��ن ال�ق��اع ال�سيا�سي ال��ذي تردى
فيه ب�إرادته.
عن الك�سربي�س

�ألقاء قب�ض لأجراء التحقيق معه».
والأ�سبوع املا�ضي� ،أغلقت ال�سلطات العراقية ،املنطقة اخل�ضراء يف بغداد،
بعد انت�شار م�سلحني يف ال�شوارع القريبة بعد اعتقال قائد يف ميلي�شيا
احل�شد ال�شعبي .ونفذت قوة �أمنية عراقية ،فجر الأرب�ع��اء ،عملية �إلقاء
القب�ض على املتهم قا�سم حممود ك��رمي م�صلح .وك��ان��ت وال��دة النا�شط
�إي �ه��اب ال ��وزين ،ال��ذي اغتيل يف التا�سع م��ن ال�شهر اجل ��اري يف كربالء،
اتهمت م�صلح يف �أك�ثر م��ن لقاء بال�ضلوع يف اغتيال ابنها ،بعد ك�شفه،
ح�سب قولها ،مللفات ف�ساد متورط فيها م�صلح .من جهته ،يرى الكاتب
وال�صحفي املهتم بال�ش�أن العراقي ،م�صطفى فح�ص� ،أن “ق�ضية اجلماعات
امل�سلحة ،معقدة داخلياً وخ��ارج�ي�اً ،لذلك ال ب��د م��ن خطة بديله مقنعه
لكافة الأطراف التي يجب �أن تتنازل ب�شجاعة من �أجل حفظ العراق دولة
و�شعبا» .و�أ�ضاف فح�ص لـ”�سكاي نيوز عربية” �أن “على املعنيني تطبيق

مناذج جرت يف بلدان �شهدت حروبا �أهلية �أو قامت احتالالت ،لكنها بعد
�إنهاء �أزماتها ،تقوم بعملية دمج ممنهج وت�أهيل القوى املوازية للدخول
الطبيعي يف �سياقات امل�ؤ�س�سات» .وتابع �أن “هذا مل يحدث يف العراق ،بل
�أخذ منحاً �آخر ،ما �أدى �إىل خلل يف م�ؤ�س�سات الدولة ،و�سمح لقوى م�سلحة
متلك غطاء ر�سميا التدخل يف ال�سيا�سة ،فيما بقيت القوات امل�سلحة على
احلياد» .وحظيت عملية اعتقال القيادي يف احل�شد ال�شعبي قا�سم م�صلح،
املُلقب بـ”طريد ال�سي�ستاين” ،بدعم �سيا�سي وا�سع لإج��راءات احلكومة
العراقية ،يف مواجهة امليلي�شيات ،و�سط مطالبات ب�إكمال �سري التحقيقات
دون االل�ت�ف��ات �إىل ال���ض�غ��وط ال�ت��ي مت��ار��س�ه��ا امل�ج�م��وع��ات امل�سلحة .كما
�أبدت قوى �سيا�سية عراقية�( ،شيعية) ت�أييدها لإج��راءات احلكومة ب�ش�أن
تطبيق القانون واعتقال املتهمني باغتيال الن�شطاء �أو املخالفني ل�سياقات
القانونية .الكاتب واملحلل ال�سيا�سي العراقي ،علي البيدر ،يرى �أن “على
احلكومة �إع ��ادة النظر بخططها الأم�ن�ي��ة يف التعامل م��ع ملف ال�سالح
املنفلت ،حتى لو تطلب االمر اال�ستعانة بطرف دويل كما ح�صل يف ق�ضية
حماربة االرهاب».
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بطولة �آ�سيا للمالكمة دلهي – دبي تختتم الليلة
ت�خ�ت�ت��م ال �ي��وم االث �ن�ي�ن  31مايو
 2021مناف�سات الن�سخة الثالثة
ع���ش��رة م��ن ب�ط��ول��ة �آ��س�ي��ا للرجال
وال�سيدات للمالكمة دلهي – دبي
 2021ال �ت��ي ت�ست�ضيفها دولة
الإمارات العربية املتحدة لأول مرة
وت�ستمر مناف�ساتها حتى يوم 31
مايو اجل��اري وينظمها االحتادين
الآ� �س �ي��وي والإم ��ارات ��ي للمالكمة
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع االحت � � ��اد الهندي
للمالكمة وجمل�س دبي الريا�ضي،
وت� �ق ��ام م �ن��اف �� �س��ات �ه��ا يف ف �ن ��دق لو

مرييديان املطار بدبي.
وت �ب��د�أ م�ن��اف���س��ات ال� ��دور النهائي
للرجال يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء
ال �ي��وم ح�ي��ث ت �ق��ام  10ن� ��زاالت يف
خمتلف الأوزان ،ويلتقي الأوزبكي
م�ي�رزاخ �م �ي��دوف ن ��ودري �ج ��ون مع
ال�ك��ازاخ���س�ت��اين دان �ي��ال ��س��اب�ي��ت يف
ف�ئ��ة وزن ال��ذب��اب��ة اخل�ف�ي��ف (46
–  49ك �ي �ل��وغ��رام) ،ك�م��ا يلتقي
الأوزب � �ك� ��ي زوي� � ��روف �شاخوبيدن
م��ع الهندي �أم�ي��ت يف وزن الذبابة
( 52كيلوغرام) ،ويلتقي الأوزبكي

م�يرازي��زب�ي��ك م�يرزاه��ال�ي�ل��وف مع
امل�ن�غ��ويل خ��ارخ��و �إن �خ��ام��ار يف وزن
البانتام ( 56كيلوغرام) ،ويلتقي
املنغويل �إردنيبات ت�سيندباتار مع
الإي � � ��راين دان� �ي ��ال ��ش��اه�ب��اخ����ش يف
ال��وزن اخلفيف ( 60كيلوغرام)،
كما يلتقي الهندي �شيفا ثابا مع
امل �ن �غ��ويل ب ��ات ��ار� �ش ��وخ �شينزوريغ
يف وزن اخل �ف �ي��ف ال��و� �س��ط (64
كيلوغرام).
ويف وزن ( 69ك�ي�ل��وغ��رام) يلتقي
الأوزبكي باتوروف بوبو عثمان مع

الكازاخ�ستاين �أبالخان زو�سوبوف،
ويف وزن الو�سط ( 75كيلوغرام)
يلتقي الأوزب� �ك ��ي ج ��اف ��اروف �سيد
ج��ام �� �ش �ي��د م� ��ع ال �ك ��ازاخ �� �س �ت ��اين
�أبيلخان �أمانخول ،ويف وزن الثقيل
اخلفيف ( 81ك�ي�ل��وغ��رام) يلتقي
الأوزب �ك��ي روزم�ي�ت��وف ديل�شودبيك
مع الإيراين مي�سم جي�شالغي ،ويف
وزن الثقيل ( 91كيلوغرام) يلتقي
الكازاخ�ستاين را�سيلي ليفيت مع
ال�ه�ن��دي ��س��اجن�ي��ت ،ويف وزن فوق
الثقيل (�أك�ثر من  91كيلوغرام)

Monday

يلتقي الأوزبكي جالولوف باخودير
م ��ع ال �ك��ازاخ �� �س �ت��اين كام�شيبيك
كونكابايف.
و�أقيم م�ساء �أم�س الأحد نهائي فئة
ال���س�ي��دات ال��ذي �شهد  10نزاالت
من �أق��وى املناف�سات و�شاركت فيه
ن �خ �ب��ة م ��ن امل�ل�اك �م ��ات امل�صنفات
على م�ستوى العامل ومن �أبرزهن
ال �ك��ازاخ �� �س �ت��ان �ي��ة دي� �ن ��ا زوالم� � ��ان
امل�صنفة الأوىل على م�ستوى العامل
يف وزن ( 54 – 51كيلوغرام) امل�صنفة الأوىل على العامل يف وزن الكازاخ�ستانية �أل ��وا بالكيبيكوفا يف وزن الذبابة اخلفيف (-48 45
وال� �ه� �ن ��دي ��ة �إم �� �س ��ي م �ي��ري ك ��وم ال��ذب��اب��ة ( 51 – 48كيلوغرام) ،امل�صنفة ثانية على م�ستوى العامل كيلوغرام).

بعد انتهاء املو�سم املحلي:

حوراء العجمي تبد�أ اال�ستعداد لبطولة العامل للكاراتيه بدبي
هند احلو�سني :ال�شارقة الريا�ضي للمر�أة ذخرية قوية لتطور اللعبة

•• ال�شارقة -الفجر:

بد�أت حوراء العجمي العبة الكاراتيه بنادي ال�شارقة الريا�ضي للمر�أة يف تكثيف
تدريباتها ا�ستعداداً للمرحلة الدولية املقبلة من م�شوارها هذا املو�سم بعد انتهاء
املناف�سات املحلية م�ؤخرا بختام بطولة ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة التي
جرت يف خورفكان.
وقد قام احت��اد اللعبة با�ستدعاء الالعبة ح��وراء لالن�ضمام ل�صفوف املنتخب
من �أجل امل�شاركة يف عدد من البطوالت الدولية الكربى منها م�شاركات م�ؤهلة
لدورة الألعاب الأوملبية املقبلة.

عربت ح��وراء العجمي عن تفا�ؤلها بالفرتة املقبلة لوجود عدد من البطوالت
اخل��ارج�ي��ة ال�ت��ي ميكن امل���ش��ارك��ة بها و�أن هدفنا الأك�ب�ر �سيكون يف دب��ي التي
ت�ست�ضيف بطولة العامل خالل نوفمرب املقبل": ،وهو حدث علينا �أن ن�ستعد
له بكل قوة ،و�أرى �أن نادي ال�شارقة الريا�ضي للمر�أة وبالتعاون كذلك مع احتاد
الكاراتيه برئا�سة اللواء نا�صر الرزوقي يبذلون جهودا كبرية من �أجل االرتقاء
مب�ستوى اللعبة.
وق��ال��ت حوراء� ":شاركت م ��ؤخ��راً يف بطولة ال�برت�غ��ال وه��ي فر�صة مل��زي��د من
االحتكاك ،وهناك بطوالت �أخ��رى على م��دار املو�سم ي�ضعنا احت��اد اللعبة على
روزن��ام��ة امل���ش��ارك��ة ب�ه��ا ،و�أن ��ه ال ي��وج��د م�ستحيل لدينا م��ن �أج��ل ال�ت��واج��د يف

االوملبياد القادمة".
و�أ�ضافت� ":أمتلك يف الوقت الراهن خربات كثرية من خالل التواجد يف بطوالت
حملية وخارجية خمتلفة حيث لعبت لناديي الن�صر و�شباب الأهلي قبل االنتقال
�إىل ال�شارقة الريا�ضي للمر�أة ،و�أجد الدعم الكبري لتطوير امل�ستوى وبالتايل
�أدعو العباتنا ال�صغار �إىل مزيد من االهتمام باللعبة وتطوير �أنف�سهن".
من جانبها �أكدت هند احلو�سني ممثل نادي ال�شارقة الريا�ضي للمر�أة ،رئي�س
�شعبة اكت�شاف ورعاية املوهوبني ب�أن حوراء من الكفاءات التي ميكن البناء عليها
مل�ستقبل جيد ،ولدينا خطط ا�سرتاتيجية متنوعة لي�س حلوراء فقط ،بل جلميع
الالعبات بالنادي من �أجل تطوير امل�ستوى والرتتيب.

وقالت ":متتلك ح��وراء �سج ً
ال متميزاً من البطوالت املحلية واخلارجية وهو
ما يدفعنا �إىل مزيد من الدعم لها خا�صة و�أن الفرتة القادمة �سوف ت�شهد
م�شاركتها يف عدد من البطوالت الكربى ،وهي العبة م�صنفة �أول العرب واخلليج
وثالث �آ�سيا ،و�أول غرب �آ�سيا ،ولدينا ذخرية جيدة من العبات الكاراتيه �سيتم
ترتيب الأوراق بالن�سبة لهن بال�شكل الذي يجعل من نادي ال�شارقة الريا�ضي
للمر�أة منبع الالعبات اللواتي ي�ستطعن حمل علم الدولة يف املحافل اخلارجية
بال�شكل املنا�سب ،و�أن هناك تن�سيق متكامل مع احتاد اللعبة برئا�سة اللواء نا�صر
الرزوقي والذي ي�سعى دائما �إىل تطوير اللعبة ،كما �أننا جند الدعم الكبري يف
الوقت نف�سه من جمل�س ال�شارقة الريا�ضي".

«الأبي�ض» الأوملبي يهزم �شقيقه البحريني وديا
يف ختام مع�سكره اخلارجي باملنامة
كاراتيه ال�شارقة للدفاع عن
النف�س يحرز املركز الأول يف
بطولة فرن�سا االفرتا�ضية
•• ال�شارقة -وام:

•• دبي-وام:

جدد منتخبنا الوطني الأوملبي لكرة القدم فوزه على �شقيقه البحريني بهدفني
مقابل هدف ،يف املباراة الودية الثانية التي جرت �أم�س الأول على ا�ستاد مدينة
خليفة الريا�ضية يف العا�صمة البحرينية املنامة ،يف ختام املع�سكر اخلارجي
الذي ي�أتي �ضمن برنامج الإع��داد املبكر للت�صفيات امل�ؤهلة �إىل نهائيات ك�أ�س
�آ�سيا حتت  23عاماً املقررة يف �أكتوبر املقبل� .سجل هديف منتخبنا الالعب عبد
اهلل �سلطان يف الدقيقة  ،10والالعب خلفان النوبي يف الدقيقة .41
وك��ان منتخبنا قد حقق الفوز يف املباراة الودية الأوىل بثالثة �أه��داف مقابل
هدفني ،و�سجل �أهداف الأبي�ض الالعب عبد اهلل �إدري�س /هدفني /والالعب

عبد اهلل �أنور /هدف./
و�ضمت قائمة منتخبنا يف مع�سكر البحرين  24الع�ب�اً ه��م  :عي�سى �أحمد
الهوتي  /احتاد كلباء  /و�أحمد فوزي جوهر ،وعبداهلل �إدري�س �صقر /اجلزيرة
 /ورا�شد �سامل خلفان ،و�سعيد �سليمان �سامل  ،وعمر �سعيد حممد  /حتا  /وعمر
�أحمد �سامل  /خورفكان  /و�سعيد عبيد الكعبي /ال�شارقة  /و�أحمد عبداهلل
جميل ،وعيد خمي�س عيد �/شباب الأهلي /و�أحمد حممود ح�سن /الظفرة /
حممد عبا�س البلو�شي  ،نا�صر علي ال�شكيلي  ،خالد حممد البلو�شي /العني
 /حمد عبداهلل املقبايل  /الفجرية  /وح�سني مهدي  /الن�صر  /وعبداهلل �أنور
العامري  ،ومن�صور �إبراهيم احلربي  ،ونهيان ع��ادل ال�سويدي  /ال��وح��دة /
و�سهيل عبداهلل املطوع  ،وغامن �أحمد غامن  ،وفار�س خليل حممد  ،ويو�سف

علي بخيت  /الو�صل  /وعبداهلل �سلطان البلو�شي  /بني يا�س ./
من جهته �أكد عدنان الطلياين ع�ضو جلنة املنتخبات الوطنية وال�ش�ؤون الفنية
ب��احت��اد ال�ك��رة م�شرف املنتخب الأومل �ب��ي �أن اجل�ه��از الفني الإ��س�ب��اين اجلديد
للمنتخب خ��رج بفوائد ع��دة من مع�سكر البحرين ال��ذي ا�ستمر مل��دة �أ�سبوع ،
حيث مت التعرف ب�شكل �أكرب على �إمكانيات الالعبني خالل احل�ص�ص التدريبية
واملباراتني الوديتني.
و�أو�ضح الطلياين �أن اجلهاز الفني حر�ص على منح الفر�صة جلميع الالعبني
الذين �أظهروا م�ستوى فني عايل ،خالل املباراتني وا�ستطاعوا حتقيق الفوز،
م���ش�يراً �إىل �أن املنتخب ي�ضم يف �صفوفه عنا�صر مم�ي��زة على م�ستوى كل
اخلطوط واملراكز.

احرز فريق الكاراتيه لنادي ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س املركز
االول يف بطولة فرن�سا املفتوحة بالكاتا والكومتيه التي �أقيمت عن بعد
م�ؤخرا بعد �أن �أحرز  35ميدالية ملونة منها  15ذهبية و 11ف�ضية و9
برونزيات.
وحل ثانيا يف البطولة  -التي �أقيمت مب�شاركة  29فريقا من  20دولة -
اكادميية فادي النجار من االردن وحل ثالثا نادي جيكيه ايه كاتانو اياما
من اليابان .ومبوجب هذه امليداليات ارتفع العدد االجمايل للميداليات
التي فاز بها النادي يف بطوالت الكاراتيه عن بعد  121ميدالية يف العام
 2021يف بطوالت فرن�سا وامريكا واملانيا .
و �أثنى �أحمد �سعيد اجلروان نائب رئي�س جمل�س ادارة النادي على اجلهود
التي ق��ادت لتحقيق الإجن��ازات وموا�صلتها  ،وب��ارك لأ�سرة النادي الفوز
اجل��دي��د م��ؤك��دا ان ال�ن��ادي �أ�صبح على م�ستوى ع��ايل يف البطوالت التي
تقام عن بعد  ،مما يعك�س �صحة النهج املتبع يف بناء قاعدة متينة ور�صينة
من الالعبني املوهوبني  ،م�شيدا بجهود اجلهازين الفني والإداري للنادي
وتعاون �أولياء الأمور .
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«منتخبنا» يدخل �أجواء مواجهة ماليزيا ..وبدء تطبيق نظام «الفقاعة الطبية»

•• دبي -وام:

ي��وا��ص��ل منتخبنا ال��وط�ن��ي الأول ل�ك��رة ال�ق��دم حت�ضرياته اليومية يف امللعب
الفرعي بنادي الو�صل ا�ستعدادا خلو�ض الت�صفيات الآ�سيوية امل�شرتكة امل�ؤهلة
�إىل نهائيات ك�أ�س العامل  2022و نهائيات ك�أ�س �آ�سيا  2023حل�ساب املجموعة
ال�سابعة التي �ستنطلق اعتبارا من ي��وم اخلمي�س املقبل ،حني يواجه نظريه
املنتخب املاليزي ب�إ�ستاد زعبيل بنادي الو�صل.
وي ��ؤدي منتخبنا تدريباته بقوة و جدية حتت قيادة الهولندي ف��ان مارفيك،
ال��ذي و�ضع برناجما متكامال للت�صفيات ي�شمل حما�ضرات نظرية وفيديو
واجتماعات فردية مع الالعبني وتدريبات يف �صالة اللياقة البدنية بالفندق،
�إىل جانب احل�ص�ص التدريبية التي ت�شهد م�شاركة جميع الالعبني.

و �شهدت تدريبات م�ساء �أم�س الأول ح�ضور يو�سف ح�سني ال�سهالوي النائب
الثاين لرئي�س االحتاد رئي�س جلنة املنتخبات الوطنية وال�ش�ؤون الفنية ،وعلي
حمد البدواوي و�أحمد يو�سف بن دروي�ش ع�ضوي جمل�س الإدارة.
و �أكد عبداهلل رم�ضان العب و�سط منتخبنا الوطني الذي ظهر ب�شكل الفت هذا
املو�سم و �ساهم �إىل جانب زمالئه يف تتويج فريقه اجلزيرة بدرع دوري اخلليج
العربي �أن ا�ستعدادات الأبي�ض ملباريات الت�صفيات امل�شرتكة ت�سري ب�شكل جيد من
جميع النواحي و�أن الأجواء العامة املحيطة باملنتخب تدعو للتفا�ؤل.
وق��ال " :الالعبون على قدر التحدي ،وكلنا عازمون على تغيري ال�صورة التي
ظهر بها املنتخب يف املرحلة املا�ضية من الت�صفيات لأن الفرتة احلالية خمتلفة
متاما والكل جاهز لتقدمي �أق�صى ما لديه من �أجل حتقيق الفوز واملناف�سة بقوة
على انتزاع البطاقة امل�ؤهلة �إىل الدور احلا�سم" .و �أبدى �شاهني عبد الرحمن

م��داف��ع منتخبنا ال��وط�ن��ي ثقته ب�ق��درة املنتخب ال��وط�ن��ي على جت��اوز املرحلة
احلالية والعبور �إىل املرحلة التالية من الت�صفيات امل�شرتكة ،م�شريا �إىل �أن
ه��ذه الثقة ت�أتي يف �ضوء ما يقدمه اجلهاز الفني بقيادة امل��درب ف��ان مارفيك
و الالعبون خالل احل�ص�ص التدريبية واملباريات الودية املا�ضية التي ظهر بها
الأبي�ض مب�ستوى فني عال ،وا�ستطاع حتقيق الفوز بنتائج كبرية ،خا�صة على
الهند والأردن .و �أكد �شاهني عبدالرحمن الذي �أثبت وجوده ك�أحد �أهم العنا�صر
يف خط الدفاع �أن كل زمالئه الالعبني �سيقدمون �أق�صى ما لديهم من �أجل
�إ�سعاد اجلماهري التي تتطلع لر�ؤية املنتخب يف �أف�ضل �صورة ،خا�صة بعد مو�سم
حملي ا�ستثنائي �شهد العديد من املفاج�آت ،م�شيدا بالر�سائل الإيجابية التي
تقدمها اجلماهري على من�صات التوا�صل االجتماعي لدعم املنتخب و م�ؤازرته.
من ناحية �آخرى تقرر �أن يتم البدء يف تطبيق نظام الفقاعة الطبية على جميع

وف��ود املنتخبات امل�شاركة واملنظمني للت�صفيات واحلكام واملعنيني اعتبارا من
ام�س" الأحد " حتى نهاية الت�صفيات و�سيخ�ضع اجلميع لفحو�صات دورية
م�ستمرة و �ستقت�صر عملية احلركة من مقر �إقامة الوفود �إىل مالعب التدريب
واملباريات فقط .ت�أتي هذه اخلطوة يف �إطار حر�ص احتاد الإمارات لكرة القدم
على �سالمة �أع�ضاء الأجهزة الفنية و الإداري��ة و الالعبني للمنتخبات ووفد
االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم واحلكام وكل املنظمني خا�صة و �أن التجربة �شهدت
جناحا كبريا خالل ا�ست�ضافة ال�شارقة ملباريات املجموعة الثانية لدوري �أبطال
�آ�سيا م�ؤخرا .كما خ�ص�ص احت��اد كرة القدم فرق عمل خمتلفة ملتابعة تطبيق
نظام "الفقاعة الطبية" و الربوتوكول ال�صحي املعتمد من اجلهات املخت�صة
بالدولة ،وذلك بالتن�سيق مع االحت��اد الآ�سيوي الذي �أ�شاد بهذه اخلطوة التي
ت�سهم يف جناح الت�صفيات.

«االحتاد الآ�سيوي» ير�شح مبخوت للت�ألق مع «الأبي�ض» يف الت�صفيات الآ�سيوية امل�شرتكة
•• �أبوظبي-وام:

ر�شح االحت��اد الآ�سيوي لكرة القدم جنم منتخبنا الوطني ون��ادي اجلزيرة
"بطل دوري اخلليج العربي" للت�ألق يف الت�صفيات الآ�سيوية امل�شرتكة
امل�ؤهلة لنهائيات املونديال و�أمم �آ�سيا �ضمن لقاءات املجموعة ال�سابعة التي
�ستقام يف دبي خالل الفرتة من � 3إىل  15يونيو املقبل ،م�شيدا ب�إمكاناته
و�أرقامه و�إجن��ازات��ه .و�أك��د االحت��اد الآ�سيوي يف تقريره املن�شور على موقعه
الر�سمي �أن قلة من املهاجمني يف الدوريات املحلية يف قارة �آ�سيا ميكنهم �أن
يناف�سوا ن�سبة �أهداف جيمي ماكالرين يف مو�سم  ،2021 2020-والذي
�سجل  25هدفا يف  24مباراة ،م�شريا يف نف�س الوقت �إىل �أن علي مبخوت
يناف�س الع��ب ملبورن �سيتي ،حيث �سجل مبخوت البالغ م��ن العمر 30
عاماً 25 ،هدفاً يف  26مباراة ليقود فريقه اجلزيرة �إىل لقب دوري اخلليج
العربي.
و�أورد التقرير �أن مبخوت يف �آخر  10مباريات مع النادي واملنتخب جنح يف

ت�سجيل  14هدفا ،من بينها  3م��رات "هاتريك" اثنان منهم مع املنتخب
�أمام الهند والأردن يف مباراتني وديتني .وت�ضم تر�شيحات االحتاد الآ�سيوي
مع النجم علي مبخوت كل من الكوري اجلنوبي يل كي جي ،وال�سعودي �سامل
الدو�سري ،وال�سوري عمر ال�سومة ،والياباين جونيا �أيتو ،واال�سرتايل جيمي
ماكالرين ،والأوزبكي �إيلدور �شامرادوف ،والأيراين مهدي تارميي.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن علي مبخوت هو الهداف التاريخي للمنتخب الوطني
خليجيا ،وهداف �آ�سيا يف بطولة ا�سرتاليا عام  ،2015وهداف نادي اجلزيرة
�أي�ضا ،و�صاحب �أعلى ر�صيد من الأه��داف لالعبني املواطنني والأجانب يف
مو�سم واحد بدوري املحرتفني " 33هدفا" يف مو�سم ،2017 – 2016
و�أن الأرقام القيا�سية التي حققها علي مبخوت كثرية ،منها دخوله مو�سوعة
"جيني�س" للأرقام القيا�سية ب�أ�سرع هدف يف �آ�سيا عام .2015
و يعد ع��ام  2017حمطة ال تن�سى يف ت��اري��خ مبخوت ،عندما ��ش��ارك مع
اجلزيرة يف ك�أ�س العامل للأندية ،و�سجل هدف الفوز يف املباراة �أمام �أوراوا
ريد داميوندز الياباين بطل دوري �أبطال �آ�سيا ،لي�ضرب الفريق الإماراتي

موعداً يف ن�صف النهائي مع ريال مدريد الإ�سباين ،وليتواجه مبخوت الذي
يحمل رق��م  7مع جنم �آخ��ر يحمل ذات الرقم ،وه��و الربتغايل كري�ستيانو
رون��ال��دو ،وك��ان اجلزيرة يف الطريق لبلوغ النهائي بعدما تقدم من خالل
هدف رومارينهو ،قبل �أن ينتف�ض ريال مدريد يف �آخر ن�صف �ساعة وي�سجل
هدفني بوا�سطة رونالدو وجاريث بيل.
وعلى ال�صعيد الدويل يعترب عام  2015هو العام الذي حفر فيه مبخوت
ا�سمه يف ال�سجالت التاريخية لبطولة ك�أ�س �آ�سيا ،بعدما �سجل هدفني يف
ال�شوط الثاين ليفوز منتخب الإمارات  1 - 4يف مباراته الأوىل �أمام املنتخب
القطري ،ثم يف املباراة الثانية �سجل هدفاً بعد مرور  14ثانية فقط ،لتفوز
الإم��ارات على البحرين  ،1 - 2وكان ذلك �أ�سرع هدف يف تاريخ ك�أ�س �آ�سيا،
ويف ربع النهائي ،وبعد م��رور  7دقائق ،ا�ستلم مبخوت متريرة طويلة من
عمر عبد الرحمن ،و�سدد على الطاير من زاوية �ضيقة ليحرز هدف التقدم
للإمارات ،ويت�أهل منتخبنا �إىل ن�صف النهائي بفارق ركالت الرتجيح على
ح�ساب اليابان البطل ال�سابق ،ثم �سجل مبخوت يف مباراة حتديد املركزين

الثالث وال��راب��ع �أم��ام ال�ع��راق لي�صبح ه��داف البطولة بر�صيد � 5أهداف.
ويف � 2019أنهى مبخوت العام ك�أف�ضل هداف يف العامل مع منتخبنا على
ال�صعيد الدويل ،و�سجل  16هدفا يف  13مباراة ،متفوقاً على العبني من
�أمثال رونالدو وليونيل مي�سي ،والآن يتطلع مبخوت لتحطيم رقم قيا�سي
جديد ،كي ي�صبح الهداف التاريخي يف الدوري الإماراتي.

القرعة ت�ضع منتخبنا لل�شباب يف
املجموعة الثانية لك�أ�س العرب بالقاهرة
•• القاهرة -وام:

�أجريت �أم�س الأول بالقاهرة مرا�سم قرعة بطولة ك�أ�س العرب ملنتخبات
ال�شباب لكرة القدم حتت  20عاما ،التي �ستقام يف جمهورية م�صر العربية
خ�لال ال�ف�ترة م��ن  20يونيو املقبل �إىل  6يوليو ال�ق��ادم  ،حت��ت �إ�شراف
االحتاد العربي لكرة القدم مب�شاركة  16منتخباً.
و�أ��س�ف��رت القرعة ع��ن ت��واج��د منتخبنا لل�شباب يف املجموعة الثانية مع
منتخبات املغرب  ،وطاجيك�ستان وجيبوتي ،فيما �ضمت املجموعة الأوىل
منتخبات م�صر والنيجر وموريتانيا واجلزائر ،واملجموعة الثالثة ال�سنغال
ولبنان والعراق وجزر القمر ،واملجموعة الرابعة تون�س واليمن وال�سعودية
ومنتخب رابع يُحدد الحقاً.

القفاز الذهبي ..علي احلو�سني يت�صدر حرا�س دوري اخلليج العربي  ..وخ�صيف و�صيفا
وخطف " علي احلو�سني" حار�س مرمى عجمان الأنظار ،بت�صدياته املميزة
•• �أبوظبي-وام:
خالل م�شوار فريقه يف امل�سابقة والتي ا�ستطاع من خاللها �أن يحافظ لعجمان
حقق جنوم فرق دوري اخلليج العربي لكرة القدم �أرقاما مميزة خالل مو�سم على تواجده يف دورينا يف اجلولة الأخرية .
 2020ـ�ـ  2021ت��ارك�ين ب�صمات وا�ضحة �ستخلد �أ�سماءهم ب��أح��رف من واعتلى علي احلو�سني ال�صدارة بـ 94ت�صديا خالل  25مباراة ،وحافظ على
ذهب.
نظافة �شباكه يف  3مواجهات و جنح يف التغطية يف  200منا�سبة ،وجاءت
و مل تقت�صر الإثارة على املناف�سة القوية على لقب الهداف و ال �أف�ضل �صانع ن�سبة جناحه يف املواجهات الهوائية  ،% 80و 134متريرة م�ؤثرة يف ملعب
�ألعاب فح�سب ،بل امتدت �إىل حرا�س املرمى الذين ن�ش�أت بينهم مناف�سة �شر�سة املناف�س وفقا للأرقام ال�صادرة عن رابطة الإمارات للمحرتفني.
على لقب القفاز الذهبي تقديرا جلهوده يف احلفاظ على �شباكهم نظيفة ،وجاء علي خ�صيف ،حار�س مرمى اجلزيرة ،يف مركز الو�صافة بـ 87ت�صديا
والذود عن مرماهم �أمام املناف�سني.
للكرة ،خالل  23مباراة �شارك فيها واحتل �أي�ضا املركز الثاين يف احلفاظ على

نظافة �شباكه يف  10مواجهات ،وجنح يف التغطية يف  202منا�سبة وحقق 90
 %ن�سبة جناح يف املواجهات الهوائية و 24متريرة ناجحة يف ملعب املناف�س.
و جاء عبداهلل التميمي ،حار�س الفجرية ،يف املركز الثالث بـ 83ت�صديا للكرة،
خ�لال  21م�ب��اراة ��ش��ارك بها ،وح��اف��ظ على نظافة �شباكه يف  3مواجهات،
وو�صلت ن�سبة جناحه يف املواجهات الهوائية �إىل  ،75%وجنح يف التغطية يف
 167مرة ،و 44متريرة ناجحة يف ملعب املناف�س.
و احتل فهد الظنحاين ،حار�س فريق بني يا�س و�صيف دوري اخلليج العربي،
املركز الرابع بـ 78ت�صديا للكرة ،حيث تواجد يف جميع مواجهات فريقه من
اجلولة الأوىل وحتى الأخ�يرة ،وحافظ على نظافة �شباكه يف  11مواجهة،

وه��ي الن�سبة الأع�ل��ى بني جميع احل��را���س ما �ساهم يف احتالل فريقه املركز
الأول ك�أقوى خط دفاع يف امل�سابقة ،وح�صل على العالمة الكاملة يف النجاح
يف املواجهات الهوائية ،بن�سبة جناح و�صلت �إىل  100%وجنح يف التغطية يف
189مرة ،و 125متريرة ناجحة يف ملعب املناف�س ،فيما و�ضع فهد الظنحاين
ب�صمته على متريرتني م�ؤثرتني.
وحل خالد ال�سناين حار�س الظفرة ،خام�سا بـ 76ت�صديا للكرة ،رغم ظهوره مع
فريقه يف  17مباراة فقط ،حافظ خاللها على نظافة �شباكه يف  3منا�سبات،
وجاءت ن�سبة جناحه يف املواجهات الهوائية  ،75%وله  153متريرة ناجحة
يف ملعب املناف�س.

�أحمد املدفع  :بطولة الإمارات املفتوحة للربيدج يف قاعة ال�شارقة �أوىل البطوالت على الطاولة �ضمن الإجراءات االحرتازية
•• ال�شارقة-الفجر

توجه �سعادة � :أحمد املدفع ،رئي�س
جلنة الإمارات للربيدج ،بال�شكر �إىل
الهيئة العامة للريا�ضة و �سعادة :
�سعيد عبدالغفار الأمني العام للهيئة
و � �س �ع��ادة  :ال���ش�ي��خ ��س�ع��ود ب��ن عبد
العزيز املعال  ،رئي�س جمل�س �إدارة
ن��ادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن ،
و�سعادة الدكتور � :سرحان املعينى
رئي�س احت��اد الإم ��ارات لل�شطرجن ،
على دعم ريا�ضة الربيدج و�صرح :
كانت الهيئة العامة للريا�ضة واحتاد
الإم� ��ارات لل�شطرجن داع �م �اً رئي�ساً
ل�ل�ج�ن��ة ال�ب�ري ��دج م �ن��ذ ان�ضمامنا
لالحتاد  ،وا�ستطعنا �أن ننطلق من
حيز الهواية اىل ف�ضاء االحرتاف
وامل �� �ش��ارك��ات ال��ر��س�م�ي��ة ب��ا��س��م دولة
الإم � � � ��ارات يف ال� �ب� �ط ��والت العاملية
والقارية والعربية .
وال �ي��وم ون �ح��ن ن�ف�ت�ت��ح �أول بطولة

ل �ل�بري��دج ��ض�م��ن م� �ع ��اودة الن�شاط
الر�سمي للجنة على الطاولة يف قاعة
نادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن –
بعد توقف الن�شاط الريا�ضي خالل
العام املا�ضي ب�سبب جائحة كورونا
 ف ��إن �ن��ي �أت ��وج ��ه ب�خ��ال����ص ال�شكر�إىل �أخ ��ي ال���ش�ي��خ �� :س�ع��ود ب��ن عبد
العزيز املعال رئي�س االحتاد العربى
لل�شطرجن ورئ�ي����س ن ��ادى ال�شارقة
ال �ث �ق��ايف ل�ل���ش�ط��رجن ال�ست�ضافتهم

بطولة الإم��ارات املفتوحة للربيدج
 ،و�إىل جمل�س ال���ش��ارق��ة الريا�ضي
برئا�سة الأخ عي�سى هالل احلزامي
 ،وال� ��� �س ��ادة �إدارة جل �ن��ة الأزم� � ��ات
وال� � �ك � ��وارث وال � � �ط� � ��وارىء ب � ��إم ��ارة
ال�شارقة لتعاونهم معنا واملوافقة
ع �ل��ى ا��س�ت���ض��اف��ة ال �ب �ط��ول��ة يف ظل
ال�ظ��روف ال��راه�ن��ة  ،يف ه��ذا ال�صرح
ال��ري��ا� �ض��ى امل�ت�م�ي��ز ن� ��ادي ال�شارقة
ال� �ث� �ق ��ايف ل �ل �� �ش �ط��رجن �أك �ب ��ر ن� ��ادي

��ش�ط��رجن يف ال �ع��امل وال ��ذى يعترب
�إجن� � ��ازاً ت�ف�خ��ر ب��ه �إم � ��ارة ال�شارقة
خا�صة و الإمارات عامة .
و�أ�ضاف  :تعد ريا�ضة الربيدج واحدة
من �أهم الريا�ضات الذهنية العاملية
ول �ه��ا احت� ��اد دويل واحت� ��اد �آ�سيوي
للربيدج واحت��اد عربي  ،ويتم ن�شر
اللعبة فى ال��دول��ة من خ�لال جلنة
الإم� ��ارات ل�ل�بري��دج التابعة الحتاد
ال�شطرجن واملعرتف بها من الهيئة

العامة للريا�ضة  .وتعترب البطولة
�أول ن�شاط ح�ضوري للعبة الربيدج
ب�شكل خ��ا���ص � � ،ش��ارك يف البطولة
 32الع ��ب والع �ب��ة وق ��د �أ�سفرت
النتائج ع��ن ف��وز ال�سيد :هوماين
وال�سيد :باران باملركز الأول وال�سيد
:تامر عي�سى وال�سيد  :حممد �سعيد
باملركز الثانى وال�سيد :عقيل ما�ضي
وال�سيد  :خالد ح�سن باملركز الثالث
وال �� �س �ي��دة :م ��اري ��ا ه �ن��دي وال�سيد

:ع �م��رو م�ك��ى ب��امل��رك��ز ال ��راب ��ع .ويف اهلل تعاىل �أن من علينا بهذا الوطن
اخل �ت��ام ��ش�ك��ر ال�لاع�ب�ين واحل�ضور الغايل ونرفع �آيات ال�شكر والعرفان
متمنيا التوفيق لريا�ضة ال�شطرجن ملقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي – ع�ضو
والربيدج فى دولة الإمارات.
وب��دوره رحب �سعادة ال�شيخ � :سعود املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم �إمارة
ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز امل�ع�لا رئ�ي����س نادي ال�شارقة  -راع��ي الثقافة وداعمها
ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن ب�أخيه الرئي�س  ،و��ص��رح  :ن��ادي ال�شارقة
�أح �م��د امل��دف��ع وال�لاع �ب�ين ق��ائ�ل ً�ا  :الثقايف يرحب بجميع الريا�ضيني
نرحب بكم جميعا يف ناديكم نادي وامل ��ؤ� �س �� �س ��ات ال��ري��ا� �ض �ي��ة وي�سره
ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن  ،ونحمد التعاون مع اجلميع دائ�م��ا ،و�أتقدم

ب��ال���ش�ك��ر واجل ��زي ��ل ك��ذل��ك ملجل�س
ال�شارقة الريا�ضي و��س�ع��ادة عي�سى
ه�ل�ال احل ��زام ��ي  ،وال �� �س ��ادة �إدارة
جلنة الأزمات والكوارث والطوارىء
ب�إمارة ال�شارقة جلهودهم وتعاونهم
ال�ست�ضافة البطوالت يف ال�شارقة ،
ونحن دائما ملتزمون بالإجراءات
االح �ت ��رازي � � ��ة ل �ل �ح��د م� ��ن تف�شي
فريو�س كوفيد –  ، 19لأن حماية
الوطن م�س�ؤولية اجلميع .
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جمل�س دبي الريا�ضي يطلق مبادرة
(�صيفنا ن�شاط وحيوية) لل�سيدات
•• دبي -وام:

�أط�ل��ق جمل�س دب��ي الريا�ضي مبادرة
ري��ا��ض�ي��ة ج��دي��دة ل�ل���س�ي��دات بعنوان
"�صيفنا ن�شاط وحيوية" التي تقام
خ �ل��ال ال � �ف �ت�رة م ��ن  1ي��ون �ي��و �إىل
� 31أغ�سط�س املقبلني ،وتهدف �إىل
ت�شجيع الن�ساء على ممار�سة الريا�ضة
وال�ن���ش��اط ال �ب��دين للمحافظة على
ن���ش��اط�ه��ن وح�ي��وي�ت�ه��ن خ�ل�ال �إج ��ازة
ال�صيف.
وتت�ضمن امل �ب��ادرة تنظيم �أك�ث�ر من
 20ف�ع��ال�ي��ة خم���ص���ص��ة لل�سيدات
وذلك بالتن�سيق مع عدد من الأندية
والأك ��ادمي� �ي ��ات وال �� �ش��رك��ات املنظمة
ل�ل�ف�ع��ال�ي��ات ال��ري��ا� �ض �ي��ة ،وم ��ن �أب ��رز
ال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ت��ي ت�ت���ض�م�ن�ه��ا ،دوري
البادل تن�س لل�سيدات الذي يعد الأول

من نوعه على م�ستوى الدولة وتنظمه
�شركة مات�ش �سبوت الريا�ضية.
و�سيتم تنظيم فعالية يوغا يف الثلج
ال�ت��ي ت�ك��ون جت��رب��ة ج��دي��دة وفريدة
من نوعها تقام لأول مرة يف �سكي دبي
مبول الإم��ارات ،وتت�ضمن الفعاليات

احتاد اجلوجيت�سو ي�شكل جلنة
للفنون القتالية املختلطة لو�ضع
�سيا�سات التطوير ومتابعة تنفيذها
•• �أبوظبي-وام:

تدخل العا�صمة الإماراتية �أبوظبي مرحلة جديدة مع مناف�سات الريا�ضات
القتالية يف الدولة و منطقة ال�شرق الأو�سط يف �أعقاب �ضم ريا�ضة الفنون
القتالية املختلطة الحت��اد الإم��ارات للجوجيت�سو لي�صبح بذلك حتت ا�سم
"احتاد الإمارات للجوجيت�سو والفنون القتالية املختلطة" ،يف خطوة مهمة
ت�ستهدف تر�سيخ مكانة �أبوظبي موطنا عامليا لريا�ضة الفنون القتالية.
و�شكل االحت��اد جلنة تتوىل �أعمال تطوير جمموعة متنوّعة من ريا�ضات
ال �ف �ن��ون ال�ق�ت��ال�ي��ة وت �ع��زي��ز ح���ض��وره��ا وق�ي�م�ه��ا ع�ل��ى امل ��دى ال �ط��وي��ل على
ال�صعيدين املحلي والدويل.
واعتمد جمل�س �إدارة االحت��اد برئا�سة �سعادة عبد املنعم ال�سيد الها�شمي
رئي�س االحتادين الآ�سيوي والإماراتي ،النائب الأول لرئي�س االحتاد الدويل
للجوجيت�سو خالل اجتماعه الأخ�ير بح�ضور كل من �سعادة حممد �سامل
الظاهري نائب رئي�س احتاد الإمارات للجوجيت�سو و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
�سعادة يو�سف عبداهلل البطران ،و�سعادة �سمرية مر�شد الرميثي ،والعميد
حممد بن دملوج الظاهري ،ومن�صور حممد الظاهري �إ�ضافة �إىل فهد علي
ال�شام�سي الأم�ين العام لالحتاد ت�شكيل جلنة الفنون القتالية املختلطة
برئا�سة �سعادة العميد حممد بن دملوج الظاهري وع�ضوية كل من �أوميديون
مافليانوف املد ّرب ال�شهري للفنون القتالية املختلطة ،وف�ؤاد دروي�ش الرئي�س
التنفيذي ل�شركة باملز الريا�ضية ،وم�ب��ارك �صالح املنهايل ،مدير الإدارة
الفنية الحت��اد الإم��ارات للجوجيت�سو ،مع اختيار حممد جا�سم احلو�سني
�أمينا عاما للجنة.
و �ستتوىل اللجنة تعزيز ح�ضور الفنون القتالية املختلطة باال�ستفادة من
ال�شعبية املتنامية للعبة يف املنطقة ..و�ستعمل حتت مظلة االحتاد على و�ضع
ال�سيا�سات املنا�سبة للنهو�ض بهذه الريا�ضة ،بالتعاون مع خمتلف اجلهات
املعنية وال�شركاء ،لبناء جيل قويّ من الريا�ضيني املتفوقني يف هذا املجال
حملياً ودولياً.
وتعليقاً على ه��ذا املو�ضوع ق��ال العميد حممد بن دمل��وج الظاهريُ " :تعد
ريا�ضة الفنون القتالية املختلطة واح ��د ًة م��ن �أ��س��رع ال��ري��ا��ض��ات من � ّواً يف
العامل وتلعب �شعبيتها املتزايدة يف الدولة واملنطقة دوراً رئي�سياً يف تعزيز
هذا النمو ..و نظراً ملكانة اجلوجيت�سو باعتبارها ريا�ض ًة وطني ًة يف الإمارات،
ف�ض ً
ال عن �شهرتها الوا�سعة ك�إحدى دعامات الفنون القتالية املختلطة ،كان
ال بد من جمع هذين التخ�ص�صني الريا�ضيني حتت مظلة احت��اد واحد..
ونحن ف�خ��ورون مب��ا �أجن��زن��اه يف احت��اد الإم ��ارات للجوجيت�سو ،وكلنا ثقة
بقدرة احتاد الإمارات للجوجيت�سو والفنون القتالية املختلطة على النهو�ض
بهذه الريا�ضات نحو م�ستويات عالية على ال�صعيدين املحلي والدويل".
و�أ��ض��اف ال�ظ��اه��ري" :نحن حمظوظون بالدعم الكبري ال��ذي تقدمه لنا
قيادتنا الر�شيدة و ال��ذي �سيدفع االحت��اد ملوا�صلة التعريف باجلوجيت�سو
والفنون القتالية املختلطة باعتبارهما و�سيلتني لتعزيز قيم االن�ضباط
والتحمل واالحرتام ،واتباع �أمناط احلياة ال�صحية".
من جهته علق مافليانوف على �إدراج ريا�ضة الفنون القتالية املختلطة حتت
مظلة احتاد الإمارات للجوجيت�سو والفنون القتالية وقال " :متتلك الإمارات
كل املقوّمات التي ت�ؤهلها ل�صناعة كفاءات عاملية امل�ستوى يف الفنون القتالية
املختلطة ،تكون قادرة على امل�شاركة يف املناف�سات الإقليمية والدولية ..وفيما
يتعلق بالفنون القتالية املختلطة� ،سن�سري على نف�س النهج الذي اتبعه العبو
اجلوجيت�سو يف الإمارات ،خا�صة �أنهم حققوا جناحات و�إجنازات عاملية ،من
خالل توفري البيئة املثالية لهم للتدريب وتطوير املهارات.
وتوقع �أن يكون هناك م�ستقبل واع��د للفنون القتالية املختلطة ملوا�صلة
العمل على تعزيز مكانة ال��دول��ة يف ه��ذه الريا�ضات املتنامية يف ال�شهرة
واالنت�شار".

�أي �� �ض��ا ال�ت�ن����س ال���ش��اط�ئ��ي لل�سيدات
ال�ت��ي ينظمها ن ��ادي دب��ي لل�سيدات،
وبطولة اال�سكوا�ش التي ت�شرف عليها
�أك��ادمي�ي��ة دب��ي لال�سكوا�ش وت�شارك
ف�ي�ه��ا ال�ب�ط�ل��ة ال �ع��امل �ي��ة ك �ن��زي عماد
ال��دف��راوي احلا�صلة على  8بطوالت

ا�سكوا�ش عاملية.
كما تت�ضمن امل �ب��ادرة تنظيم بطولة
ال �ب��ول �ي �ن��غ ل �ل �� �س �ي��دات يف م��رك��ز دبي
ال��دويل للبولينغ يف املمزر ،و�سباقني
ل �ل �ج��ري داخ� ��ل ال �ق��اع��ات امل �غ �ل �ق��ة يف
مردف �سيتي �سنرت وابن بطوطة مول
وبطولة ترايثلون داخلي بتنظيم هوبا
�سبورت ،كما �سيتم تنظيم عدة فعاليات
يف نادي الن�صر �أبرزها بطولة الري�شة
الطائرة ،وتن�س الطاولة ،ال�شطرجن،
ال�سباحة.
و��س�ي�ت��م تنظيم ب�ط��ول��ة ك ��رة ال�سلة،
والكرة الطائرة وكرة القدم ب�إ�شراف
�أك� ��ادمي � �ي� ��ة ج � ��ام ال ��ري ��ا�� �ض� �ي ��ة ،كما
ي���س�ت���ض�ي��ف ن� ��ادي زع �ب �ي��ل لل�سيدات
عدة فعاليات ترفيهية �ضمن فعاليات
امل �ب��ادرة منها ف�ع��ال�ي��ات ي��وغ��ا وت�أمل
ودرو� � ��س زوم �ب��ا جم��ان �ي��ة وريا�ضات

Monday

بايليت�س ل�ت�ط��وي��ر ال�ل�ي��اق��ة البدنية
وفعاليات مائية ل�سيدات كما �سيتم
ف �ت��ح ال �� �ص��ال��ة ال��ري��ا� �ض �ي��ة باملجان
لل�سيدات ،كما يت�ضمن برنامج املبادرة
�إقامة بطولة كاياك وبطولة �سباقات
� �س �ي��ارات ال�ك��ارت�ي�ن��غ ب�ت�ن�ظ�ي��م �شركة
 9714الريا�ضية ،و�سيتم الإعالن
عن كيفية امل�شاركة يف كل فعالية قبل
فرتة كافية من انطالقها.
وت� ��� �س ��اه ��م ه� � ��ذه امل � � �ب� � ��ادرة يف ن�شر
ثقافة مم��ار��س��ة ال��ري��ا��ض��ة والن�شاط
ال�ب��دين ل��دى ال���س�ي��دات م��ن خمتلف
ال �ف �ئ��ات ،ك�م��ا ت ��أت��ي حت�ق�ي�ق�اً للغاية
اال�سرتاتيجية ال�سابعة ملجل�س دبي
ال ��ري ��ا� �ض ��ي ،ال �ت ��ي ت �ن ����ص ع �ل��ى بناء
جم �ت �م��ع ري��ا� �ض��ي م �ت �ك��ام��ل ،بهدف
ن�شر ثقافة ممار�سة الن�شاط البدين
والريا�ضة لدى الن�ساء.

من خالل قيادة ت�شل�سي �إىل لقبه الثاين يف دوري الأبطال

توخل رد اعتباره من �سان جرمان ب�أف�ضل طريقة
رد املدرب الأملاين توما�س توما�س توخل اعتباره من باري�س �سان جرمان الفرن�سي ب�أف�ضل طريقة ،من خالل
قيادة ت�شل�سي الإنكليزي اىل لقبه الثاين يف م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا بفوزه على خ�صمه املحلي بطل الدوري
املمتاز مان�ش�سرت �سيتي �1-صفر يف املباراة النهائية على ملعب "دراغاو" يف بورتو.
يف امل�سار الطبيعي للأمور ،يجب �أن يكاف�أ امل��درب الذي يقود فريقاً ما �إىل نهائي دوري �أبطال �أوروب��ا للمرة
الأوىل يف تاريخه ،لكن هذا الواقع مل ينطبق على توخل الذي "كوفىء" بالإقالة من من�صبه يف �سان جرمان
رغم �إجناز قيادته �إىل مباراة اللقب.
تبخر حلم �سان جرمان ب��أن ي�صبح ث��اين فريق فرن�سي يتوج بلقب امل�سابقة القارية الأم بعد مر�سيليا عام
 ،1993با�صطدامه العام املا�ضي بعقبة العمالق الأملاين بايرن ميونيخ الذي توج بط ً
ال بفوزه يف نهائي
"فقاعة" ل�شبونة بهدف وحيد.
دفع توخل ثمن طموح الإدارة القطرية لنادي العا�صمة وم�شاكله مع املدير الريا�ضي النجم
الربازيلي ال�سابق ليوناردو ،ف�أقيل من من�صبه رغم قيادته الكتيبة الباري�سية �إىل ثالثية
الدوري والك�أ�س وك�أ�س الرابطة ونهائي دوري الأبطال.
وكانت النتيجة �أن جل��أت �إدارة النادي �إىل الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو الذي
�أ�صاب الف�شل بعدما تنازل الفريق عن لقب ال��دوري املحلي وودع م�سابقة دوري
الأبطال من ن�صف النهائي على يد مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي.
والآن ،ح�صل توخل على فر�صته كي يوجه ر�سالة "ث�أرية" �إىل �إدارة نادي العا�صمة
من خالل منح ت�شل�سي لقبه الثاين يف م�سابقة دوري الأبطال بعدما تخطى يف
ن�صف النهائي عمالق امل�سابقة ريال مدريد الإ�سباين حامل رقمها القيا�سي
بعدد الألقاب (.)13
وقال توخل بعد التتويج الغايل لراديو مونتي كارلو "�إنها �أهم مباراة
يف �أوروبا� ،إنها نهائي ا�ستثنائي وفزنا� .إنه �أمر ال ي�صدق� .أنا فخور
جداً لكني كنت فخوراً م�سبقاً لأين �أثق متاماً يف هذه املجموعة،
�إنها جمموعة قوية جداً".
ً
وتابع "كنا نعلم ب�أننا ل�سنا الفريق الأوفر حظا لكننا جمموعة
قوية ج��داً ،نحن متعا�ضدون ولذلك كل �شيء ممكن .لقد
فعلنا ذلك مرتني (تغلبوا على �سيتي) يف الدوري والك�أ�س
(ن�صف النهائي) ،وفعلنا ذل��ك �أم�س الأول ال�سبت للمرة
الثالثة ...كانت معركة قا�سية".
وعا�ش ت�شل�سي هذا املو�سم نف�س ال�سيناريو الذي اختربه
يف تتويجه الأول ع��ام  2012ح�ين ت�سلم الإيطايل
روبرتو دي ماتيو مهمة اال�شراف عليه بعد انت�صاف
املو�سم خلفاً للربتغايل �أندريه فيا�ش بوا�ش وقاده اىل
حتقيق حلم اللقب القاري.
وكما حينها ،كانت مراهنة مالك النادي امللياردير
ال��رو� �س��ي روم� ��ان �أب��رام��وف�ي�ت����ش ع�ل��ى ت��وخ��ل يف
م�ك��ان�ه��ا ح�ت��ى و�إن ك��ان��ت ع�ل��ى ح���س��اب �أيقونة
ال�ن��ادي اللندين ف��ران��ك الم�ب��ارد ال��ذي �أقيل
من من�صبه يف كانون الثاين/يناير نتيجة
ف�شله يف اال��س�ت�ف��ادة م��ن ف��ورة �إن �ف��اق 220
مليون جنيه ا�سرتليني ( 305مليون دوالر)
على العبني جدد ال�صيف املا�ضي.
ك��ان ه��ذا اال�ستثمار جيدًا حتت قيادة توخل
حيث تفوق ت�شل�سي على ريال مدريد �2-صفر
يف �إي��اب ن�صف نهائي امل�سابقة القارية العريقة،
لي�ستعيد الأمل��اين �سمعته كواحد من �أف�ضل املدربني
يف �أوروبا ب�سرعة وحتديداً بعد �أقل من �أربعة �أ�شهر يف من�صبه
اجلديد يف غرب لندن.

خ�سر ت�شل�سي خم�س مباريات فقط من �أ�صل  30مباراة خا�ضها حتت قيادة توخل ،بينها نهائي م�سابقة الك�أ�س
املحلية الذي خ�سره �أمام لي�سرت �صفر ،-1كما �ضمن عودته املو�سم املقبل اىل دوري الأبطال بانهائه الدوري
املمتاز يف املركز الرابع.
فاز املدرب الأملاين بت�سعة �ألقاب يف م�سريته مع بورو�سيا دورمتوند وباري�س �سان جرمان ،وجنح ال�سبت يف �إحراز
�أول �ألقابه مع الـ"بلوز" وهو بالت�أكيد الأغلى.
خا�ض ت�شل�سي نهائي دوري �أبطال �أوروبا للمرة الثالثة يف حقبة �أبراموفيت�ش ،واملفارقة �أن النهائي الأول له يف
امل�سابقة عام  2008كان �ضد فريق �إنكليزي �آخر هو مان�ش�سرت يونايتد وقد خرج خا�سراً قبل �أن يعو�ض عام
 2012وين�ضم اىل الئحة املتوجني على ح�ساب بايرن ميونيخ.
ويف حوار لأحد الرعاة الرئي�سيني للنادي اللندين�ُ ،سئل توخل كيف �سيحتفل �إذا كان هو ولي�س
غ��واردي��وال من �سريفع الك�أ�س الغالية ال�سبت يف الربتغال ،ف��أج��اب ابن
الـ 47عاماً "مل �أتغري كثرياً حقاً حني ف��زت بلقب لأول م��رة مع نا ٍد
كبري يف دورمتوند .كنت �سعيداً جداً لالعبني".
وك�شف "يف اليوم ال�ت��ايل ،ك��ان لدينا عر�ض كبري مع الالعبني
عرب مدينتهم وكان من الوا�ضح يل يف تلك اللحظة ،ما يعنيه
ذل��ك للنا�س .لقد كنت �سعيداً ج��داً من �أجلهم .يف ال��واق��ع� ،إنه
ر�ض للغاية �أن تعرف �أنهم �أرادوا ذلك (التتويج) ب�شدة
لأمر ُم ٍ
و�أعطيتهم �إياه .لكن بعد �أ�سبوع عدنا اىل العمل".
وت��اب��ع "�آمل و�أع�ت�ق��د �أن��ه ل��ن ي�ك��ون ل�ه��ذا (ال�ت�ت��وي��ج ال�سبت)
الأثر الهائل �إذا فزنا بهذه الك�أ�س الأك�بر .بالطبع �سنكون
متحم�سني� ،سنكون متحم�سني للغاية �إذا فعلنا ذلك لكني
مت�أكد  100باملئة �أن��ه بعد الأل�ق��اب ،كما كانت احل��ال يف
ب��اري ����س�� ،س�ن�ك��ون م��رك��زي��ن  100ب��امل�ئ��ة ع�ل��ى ال �ف��وز يف
�أول م �ب��اراة ودي��ة للمو�سم املقبل" ،م���ش��دداً "لن �أغري
مقاربتي".
و�أثبت نهائي دوري الأبطال ال�سبت اىل
حد كبري ب�أن املال ي�شرتي النجاح لكن
�إن مت تر�شيده بالطريقة ال�صحيحة.
فت�شل�سي على غرار �سيتي الذي انتقل
ملكيته عام  2008للإماراتيني� ،أنفق
�أم ��و ً
اال طائلة �أي�ضاً وفر�ض نف�سه العباً
ً
ً
�أ�سا�سياً حمليا وق��اري �ا بف�ضل �سخاء مالكه
الرو�سي رومان �أبراموفيت�ش الذي ا�ستوىل على
النادي عام .2003
نَّ
العبي
وق��د حت��ول الفريقان من كونهما جم��رد
هام�شيني اىل ق��وة �ضاربة يح�سب لها احل�ساب يف
كرة القدم الإنكليزية يف �أق��ل من  20عاماً ،و�أكرب
دليل على ذل��ك �أن  17من �إج�م��ايل �أل�ق��اب ت�شل�سي
الـ 23الكربى خ�لال حقبة �أبراموفيت�ش ،و�أبرزها
على الإطالق دوري �أبطال �أوروبا الذي توج به النادي
اللندين للمرة الأوىل يف تاريخه عام  ،2012فيما �أحرز
�سيتي  13م��ن الأل �ق��اب الـ 22ال�ك�برى خ�لال احلقبة
الإماراتية.
يف �إنكلرتا ،ك�سر �سيتي وت�شل�سي هيمنة القوة التقليدية
املتمثلة مبان�ش�سرت يونايتد وليفربول و�أر��س�ن��ال ،وح�صد
ك��ل منهما خم�سة �أل �ق��اب يف ال� ��دوري امل �م �ت��از م�ن��ذ و�صول
�أبراموفيت�ش ومن بعده بخم�سة �أع��وام ال�شيخ من�صور ،وناال
معاً �سبعة من �أ�صل �ألقاب املوا�سم الع�شرة الأخرية.

�سيارات تي�سال اجلديدة تتج�س�س على م�ستخدميها
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

قال رجل ا�شرتى �سيارته الثانية من طراز تي�سال �إن ال�شركة قامت بت�شغيل كامريات مواجهة لل�سائقني ملراقبة ما
�إذا كانوا منتبهني على الطريق.
وك�شف كيفن �سميث لـ � CNBCأنه طلب �سيارته من طراز  Yلعام  2021يف نهاية �شهر مار�س (�آذار) ،ولكن عندما
ا�ستلمها ،اكت�شف مذكرة حترير يف �شا�شة العر�ض التي تعمل باللم�س �أخربته �أنه �سيتم ت�شغيل كامريات املق�صورة
عند ت�شغيل الطيار الآيل.
وتقول املالحظة التي ح�صل عليها �سميث "ميكن لكامريا املق�صورة املوجودة فوق مر�آة الر�ؤية اخللفية اخلا�صة بك
الآن اكت�شاف انتباه ال�سائق �أثناء ت�شغيل الطيار الآيل".
وال ميكن للنظام حفظ املعلومات �أو نقلها ما مل يتم متكني م�شاركة البيانات .ولتغيري �إعدادات البيانات اخلا�صة
بك ،انقر فوق عنا�صر التحكم> الأمان> م�شاركة البيانات على �شا�شة اللم�س يف �سيارتك.
ومت بالفعل تثبيت كامريات يف موديالت تي�سال ال�سابقة  Tesla Model 3و  Model Yلكن ال�شركة قالت يف
كتيبات ال�سيارات �إنها ال ت�ستخدم ملراقبة ال�سائقني.
وت�شري الأدلة �إىل �أن ميزة الطيار الآيل يف تي�سال تتطلب من ال�سائقني مل�س عجلة القيادة من حني لآخر كميزة
�أمان لإثبات �أن ال�سائق ينتبه للطريق ،وقال �سميث �إنه كان يتوقع �أن يتلقى �سيارته من طراز تي�سال مع جمموعة
امل�ست�شعرات اخلا�صة بها ،والتي ت�ضمنت الرادار ،الذي ي�ستخدم مليزة الطيار الآيل.
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يفجرون ماكينة �صراف �آيل ..وت�سابق جلمع النقود

يعرث على كامريا فقدها متزلج يف البحر قبل � 5سنوات

تلقف امل��ارة ب��أح��د ��ش��وارع مدينة هرت�سوجرنات غربي
�أملانيا ،جزءا من �أوراق النقد التي تطايرت من ماكينة
�صراف �آيل بعد تفجريها ،ثم الذوا بالفرار.
وق��ال��ت ال�شرطة اخلمي�س امل��ا��ض��ي �إن ه��ذا م��ا �أظهرته
مقاطع فيديو �صورها �شهود عيان.
و�أ�ضافت �أنها و�سعت نطاق التحقيقات لأن الأم��ر يقع
حتت طائلة القانون.
وك��ان � 3أ�شخا�ص ف�ج��روا ماكينة ال�صراف الآيل فجر
االثنني من الأ�سبوع املا�ضي و�أخذوا الأموال املوجودة يف
املاكينة والذوا بالفرار.
و�أيقظ �صوت االنفجار القوي �سكان املنطقة ،وتناثرت
قطع من حطام املاكينة.
وك��ان��ت ال�شرطة ن��ا��ش��دت �شهود اجل��رمي��ة االب�ت�ع��اد عن
املوقع ،وحذرت من �أنه من املمكن وجود مواد مل تنفجر
بعد و�سط احلطام ،وقد تنفجر الحقاً.

مت العثور على كامريا غو برو مدفونة على ال�شاطىء بعد نحو 5

�سنوات من فقدان �صاحبها لها يف وهو يتزلج على املاء يف البحر.
وكان لوك بات�شيلور ( 32عامًا) من بريويك نورثمربالند ي�سري على
طول �ضفاف نهر تويد ،بالقرب من �شاطئ �سبيتال ،عندما اكت�شف
الكامريا يف  26مايو (�أيار) ،وعلى الرغم من �أنها ظلت مدفونة يف
الرمال ملدة � 5سنوات� ،إال �أن بطاقة الذاكرة يف الكامريا مل تت�ضرر،
و�أظ �ه��رت حلظة اختفائها حت��ت الأم� ��واج يف � 23أب��ري��ل (ني�سان)
 .2016و ُتظهر اللقطات جمموعة من راكبي الأمواج وهم يجدفون
على �ألواحهم قبالة �ساحل بريويك ،ثم يجدف راكب الأمواج الذي
يحمل الكامريا مل�سافة ق�صرية قبل �أن تتحطم فوقه موجة كبرية
فج�أة وتر�سل الكامريا �إىل املاء .وت�ستمر الكامريا يف الت�سجيل حتت
املاء لعدة دقائق قبل �أن تتوقف يف النهاية .وبعد اكت�شاف الكامري،
قرر بات�شيلور م�شاركة الفيديو على و�سائل التوا�صل االجتماعي
مع �صورة �شخ�صية لراكب الأم��واج مت العثور عليها على الكامريا
يف حم��اول��ة لإع ��ادة اجل�ه��از �إىل م��ال�ك��ه .ون�شر بات�شيلور من�شوراً
على في�س ب��وك يف حماولة لطلب امل�ساعدة للتعرف على �صاحب
الكامريا ،وح�صل على �أكرث من � 2000إعجاب يف غ�ضون � 10ساعات
فقط ،بح�سب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.

عمره  75عاما يت�سلق �أعلى جبل بالعامل

قال م�س�ؤولون يف نيبال �أول �أول �أم�س اجلمعة �إن عجوزا
�أمريكيا وامر�أة من هوجن كوجن �سجال رقمني قيا�سيني
جديدين يف ت�سلق قمة جبل �إيفر�ست هذا الأ�سبوع.
وذكر م�س�ؤول من ال�شركة التي نظمت رحلة ت�سلق القمة
�أن �آرث��ر موير ( 75ع��ام�اً) �أ�صبح �أك�بر �أمريكي يت�سلق
�أع�ل��ى جبل يف ال�ع��امل وال ��ذي يبلغ ارت�ف��اع��ه 8848.86
مرتا يوم الأحد .وعلى نحو منف�صل ،ت�سلقت ت�ساجن ين-
هوجن ( 45عاماً) من هوجن كوجن اجلبل يف �أقل من 26
�ساعة بعدما انطلقت من خميم عند �سفح اجلبل وهو
�أقل وقت تقطعه �أي �سيدة يف ت�سلق القمة.
وعادة ما يق�ضي املت�سلقون عدة �أيام يف خميمات خمتلفة
قبل و�صولهم للقمة.
وقال جاريت مادي�سون ،قائد الرحلة من �شركة مادي�سون
ماونتينريينج (مادي�سون لت�سلق اجل�ب��ال) م��ن املخيم
املوجود عند �سفح اجلبل�" :آرثر ميور هو �أكرب �أمريكي
ي�صل �إىل قمة جبل �إيفر�ست".
وحطم ميور ال��رق��م القيا�سي ال��ذي �سجله بيل بورك،
الذي ت�سلق اجلبل وعمره  67عاما يف .2009

فرحة تاجر خمدرات بابنته تنتهي يف ال�سجن

�ألقت ال�شرطة الإيطالية القب�ض على مهرب خم��درات مطلوب
منذ  15عاما .و�سافر ديفيد �سيتاديني من �إ�سبانيا �إىل �إيطاليا
بهوية م��زورة ،ا�ستخدمها لل�سفر من بر�شلونة �إىل روم��ا ،ومن
ث��م ت�سلل �إىل منزل عائلته حل�ضور عيد ميالد ابنته .ويواجه
�سيتاديني ،الآن ،حكما بال�سجن لـ 13عاما ،بتهمة تهريب املخدرات
من املغرب و�أمريكا اجلنوبية.
وقالت ال�شرطة �إنها كانت على علم ب��أن املتهم الهارب ظل على
ات�صال وثيق ب�أ�سرته يف روما ،و�إنها قررت اقتحام منزله ،على �أمل
�أن ي�أتي املتهم حل�ضور حفل عيد ميالد ابنته.

مفاج�أة يف �صالون جتميل ..جثة بجهاز الت�سمري اال�صطناعي

اكت�شفت �سيدة يف �أ�سرتاليا �أثناء زيارتها لأحد ال�صالونات املتخ�ص�صة
بالتجميل ،جثة امر�أة يف جهاز الت�سمري ،والذي تركت فيه لأكرث من
�ساعتني .والح�ظ��ت ال�سيدة التي ق�صدت �صالون التجميل ،وجود
ام��ر�أة يف اخلم�سينيات من عمرها بجهاز لت�سمري الب�شرة ،دون �أن
ي�صدر عنها �أي ا�ستجابة عندما حاولت �س�ؤالها �إن كانت تعاين من �أي
�شيء .وح�سبما ذكرت �صحيفة "ديلي �ستار" الربيطانية ،فقد �أبلغت
ال�سيدة �إدارة ال�صالون ،حيث ات�ضح وفاة املر�أة يف جهاز الت�سمري الذي
كانت فيه على مدار �ساعتني.
ومل ينجح فريق الإ�سعاف الذي ا�ستدعي ملكان احلادث ،يف �إنقاذ ال�سيدة
اخلم�سينية ،والتي كانت قد فارقت احلياة .و�أو�ضحت ال�شرطة يف
بيان عدم وجود �شبهة جنائية يف احلادثة ،كما �أكدت غياب �أي �أعطال
تقنية يف جهاز الت�سمري ،من �ش�أنها الت�سبب يف وفاة ال�سيدة .ووفق
ال�صحيفة الربيطانية ،ف��إن احلكومة الأ�سرتالية كانت قد �أغلقت
كافة مراكز ت�سمري الب�شرة يف ع��ام  ،2015وذل��ك ا�ستجابة حلملة
�سلطت ال�ضوء على خماطر مق�صورات الت�شم�س اال�صطناعي .وقال
برنامج " "SunSmartاملموّل من قبل جمل�س مكافحة ال�سرطان
يف والية فيكتوريا� ،إنه "ال يوجد ت�سمري ا�صطناعي �آمن� .سجلت يف
عام � 2008أكرث من  281حالة �سرطان باجللد ،و 43وفاة ،ناجمة
ع��ن �أج�ه��زة الت�سمري اال�صطناعي .يك ّلف ه��ذا ال�ن��وع م��ن الت�سمري
النظام ال�صحي يف البالد �سنويا قرابة  3ماليني دوالر".

عري�س يوقف فرحه لي�ؤم امل�صلني

كاتي كازورال ت�ؤدي على خ�شبة امل�سرح خالل ليلة روزفلت الكوميدية التي قدمتها ماك�س �إيفنت�س يف هوليوود .ا ف ب

فتاة جمهولة امل�صري بعد رف�ضها زواجا مدبرا

كايلي جيرن تنفي
�سخريتها من فيكتوريا فانا
نفت عار�ضة الأزي��اء الأمريكية 
رن �إدع ��اءات العار�ضة 
كايلي جي 
ف �ي �ك �ت��وري��ا فان ا ب ��أن �ه��ا �سخرت
منها يف جمموعة فيديو Tyga
امل��و� �س �ي �ق��ي ل� �ع ��ام Ice" 2015
 ،"Cream Manق��ائ �ل��ة �إن
ذل ��ك مل ي �ح��دث �أب� � �دًا .واتهمت
ف �ي �ك �ت��وري��ا ك��اي �ل��ي و�صديقاتها
��س�ت��ا��س��ي ك��اران �ي �ك��وال وجوردين
وودز بال�سخرية من رق�صها.
وقالت فانا" :مبجرد �أن خرجت،
ك��ان��ت ت �ن �ظ��ر �إيل وه� ��ي تهم�س
وت�شري وت�سخر من رق�صي .كانوا
جمي ًعا ي�سخرون مني ،بو�ضوح".
"لقد كانوا جمي ًعا هناك.
�شعرت �أن وجهي �أ�صبح �ساخنًا"،
�إال �أن ك��اي �ل��ي ق��ال��ت ":هذا مل
يحدث �أب �دًا �أي �شخ�ص يعرفني
��ش�خ���ص� ًي��ا ي �ع��رف �أن ه ��ذه ق�صة
كاذبة".

Monday

تبحث ال�شرطة الإيطالية عن جثة فتاة تبلغ من العمر  18عاما ي�شتبه يف
�أن عائلتها الباك�ستانية قتلتها بعدما رف�ضت زواجا م�سلما مدبرا.
وقال ال�ضابط �ستيفانو بويف من ال�شرطة الإيطالية �إن والدَي الفتاة وعمها
واثنني من �أبناء عمومها ،يخ�ضعون للتحقيق بتهمة القتل.
و�أ�ضاف لل�صحافيني "يعتقد �أن اجلميع �شاركوا يف اجلرمية" فيما كان
�شرطيون مي�شطون �أر�ضا زراعية للعثور على الفتاة املفقودة �سامان عبا�س.
و�أو�ضح بويف �أن عنا�صر من ال�شرطة الإيطالية يتفقدون "�آبارا وقنوات ري
وبيوتا بال�ستيكية للزراعة".
و��س��ام��ان ع�ب��ا���س ال�ت��ي ك��ان��ت تعي�ش يف ب�ل��دة ن��وف�ي�لارا يف ��ش�م��ال البالد،
مت��ردت ال�ع��ام املا�ضي ورف�ضت خطط عائلتها التقليدية لتزويجها ابن
عمها يف وطنهم الأم .ومبا �أنها كانت ال تزال قا�صرا ،جل�أت �إىل اخلدمات
االجتماعية ويف ت�شرين الثاين/نوفمرب نقلت �إىل منزل �إي��واء .كما �شكت
والديها لل�شرطة ،لكنها عادت �إليهما يف  11ني�سان�/أبريل.
وتبحث ال�شرطة عنها منذ � 5أيار/مايو عندما زار �شرطيون منزلها ومل
يعرثوا على �أحد ما �أدى �إىل فتح حتقيق.
واكت�شفت ال�شرطة بعد ذلك �أن وال��دي الفتاة غ��ادرا �إىل باك�ستان بدونها
ووجدت مقاطع التقطتها كامريا �أمنية قريبة جعلتها تخ�شى الأ�سو�أ.

احرتاق �سفينة يهدد بكارثة
ت��واج��ه �سريالنكا �أ� �س��و�أ �أزم ��ة ت�ل� ّوث جت�ت��اح �شواطئها نتيجة �أط �ن��ان من
النفايات البال�ستيكية خ ّلفها اح�ت�راق �سفينة ح��اوي��ات ،وف��ق م��ا �أفادت
م�س�ؤولة بيئية رفيعة �أم�س الأول ال�سبت ومت حظر ال�ص ّيادين من منطقة
�ساحلية يبلغ طولها  80كلم قريبة من �سفينة "�إم يف �إك�س-بر�س برل"
امل�سجلة يف �سنغافورة يف وقت توا�صلت اجلهود الدولية لإخماد احلريق
ّ
لليوم العا�شر .وق��ال الناطق با�سم البحرية الكابنت �إن��دي�ك��ا دي �سيلفا
لفران�س بر�س "هناك دخان ونريان متقطعة تت�صاعد من ال�سفينة .لكن
ال�سفينة م�ستقرة وال تزال را�سية".
لكن م�صدر القلق الأك�بر بالن�سبة لل�سلطات هو ماليني حبيبات البويل
�إثيلني التي ت�صل �إىل ال�شواطئ وتهدد تكاثر ال�سمك يف املياه ال�ضحلة.
وتعرف املنطقة املت�ضررة ب�شواطئها التي جتتذب ال�سياح ،وبرثوتها من
ال�سرطانات البحرية والقريد�س.
وق��ال��ت رئي�سة �سلطة البيئة البحرية واحلماية يف �سريالنكا دار�شاين
الهاندابورا �إن "هذه �أ�سو�أ حادثة تل ّوث لل�شاطئ على الأرجح يف تاريخنا".
وي�شارك �آالف عنا�صر اجلي�ش والأمن الذين ارتدوا بزات واقية يف عمليات
تنظيف ال�شواطئ من النفايات البال�ستيكية واحلطام من ال�سفينة التي
احرتقت يف ال�سفينة يف � 20أيار-مايو .ويجري تقييم الأث��ر على نباتات
الأيكات ال�ساحلية والبحريات واحلياة الربية البحرية يف املنطقة.

�شركة والدي كيت
ميدلتون تعاين من العجز
�سجلت �شركة �ألعاب بارتي بي�س ،التي يديرها
وال��دا دوقة كامربيدج ،كيت ميدلتون" ،كارول
ومايكل ميدلتون ،عجزاً بلغ  1.2مليون يورو،
ب�سببفريو�س كورونا.
وذك��رت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية �أن
هذه اخل�سائر كانت متوقعة ،لكن كارول ومايكل
متكنا من �إيجاد ح ً
ال لإنقاذ احل�سابات.
وق��رر ك��ارول ومايكل ال�ت�ع��اون م��ع م�ستثمرين
جدد لتنمية �أعمالهم ،التي كانا يديرانها منذ �أن
كانت كيت طفلة ،وهما يخططان لإطالق �أول 4
خ�ط��وط �إن �ت��اج مل�ج�م��وع��ة ال �ع�لام��ات التجارية
" "Party Piecesلهذا ال�صيف.
وب��ذل��ت ك� ��ارول ق �� �ص��ارى ج�ه��ده��ا ل�ع�م�ل�ه��ا ،من
خ�لال حم��اول��ة ج��ذب عمالء ج��دد ،كما �أعلنت
ال�شركة عرو�ض ترويجية مهمة ،وقدّمت خدمة
التو�صيل املجاين ،وهي تقنية م�شهورة لت�شجيع
اال�ستهالك.

�أوق��ف عري�س م�صري ،من حمافظة الدقهلية (�شمال
ال�ق��اه��رة) ،حفل زف��اف��ه لإق��ام��ة ��ص�لاة الع�شاء جماعة،
ولقي الفيديو رواجا كبريا على مواقع التوا�صل.
ويظهر العري�س خالل املقطع امل�صور وهو ي�ؤم امل�صلني يف
ال�صالة ،تال ًيا قوله تعاىل" :وَمِ نْ �آيَا ِت ِه �أَنْ َخلَ َق َل ُكم ِّمنْ
اجا ِّل َت ْ�س ُك ُنوا ِ�إ َل ْيهَا َو َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َمةً
�أَن ُف�سِ ُك ْم َ�أ ْز َو ً
�إِ َّن فيِ ذل َِك َ آليَاتٍ ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرو َن".
وحظي املقطع بتفاعل وا�سع ،و�أثنى املعلقون على ت�صرف
العري�س ،ال��ذي و�صفوه ب�أنه مثال ومن��وذج يحتذى به،
فيما ق ��ارن بع�ضهم �أج� ��واء ال��زف��اف ب�ح�ف�لات الزفاف
الأخ� ��رى م��ن غ�ن��اء ورق ����ص وت���ص��رف��ات غ�ير الئ�ق��ة من
وجهة نظرهم.

مقربة تك�شف �أ�سرار احلروب يف ال�سودان قبل � 13400سنة
ك�شف فح�ص لرفات مدفونة يف مقربة ب�أحد �أقدم
املواقع ،التي تبني �أدوات احلرب بني الب�شر يف العامل،
�أن حياة ال�شعوب التي �سكنت ال�ضفة ال�شرقية لنهر
النيل يف �شمال ال�سودان منذ نحو � 13400سنة مل
تخل من احلروب فيما بينها.
وق ��ال ب��اح�ث��ون اخلمي�س امل��ا��ض��ي �إن �إع ��ادة فح�ص
الرفات التي ا�س ُتخرجت يف �ستينيات القرن املا�ضي
م��ن م �ق�برة ج�ب��ل ال���ص�ح��اب��ة ي �ق��دم ر�ؤي� ��ة جديدة
ل�ل�ح��روب يف ع���ص��ور م��ا ق�ب��ل ال �ت��اري��خ ،مب��ا يف ذلك
�أدلة على حدوث �سل�سلة مواجهات عنيفة بد ًال من
مواجهة واحدة مميتة كما كان يُعتقد من قبل .فمن
ال وامر�أة وطف ً
بني رفات  61رج ً
ال ،ظهرت على 41
منها عالمات على �إ�صابة بجرح واحد على الأقل،
وك��ان معظمها ناجماً ع��ن م�ق��ذوف��ات مثل الرماح
وال�سهام .وحملت بع�ض الرفات دالئ��ل على جروح
اندملت مما ي�شري �إىل �أن �صاحبها �أ�صيب يف قتال.
وحملت رفات � 16شخ�صاً �آثار جراح مندملة و�أخرى
مل تلتئم ،وهو ما ي�شري �إىل �أن �أ�صحابها جنوا من
معركة والقوا حتفهم يف �أخرى.

كيت ميدلتون تنفذ رغبة طفلة
مري�ضة بال�سرطان
قامتدوقة كابريدج،كيت ميدلتو ن مببادرة لطيفة جتاه طفلة عمرها خم�س
�سنوات مري�ضة ب�سرطان الدم تدعى ميال �سنيدون ونفذت رغبتها بلقائها
الب�سة ف�ستانا زهريا .وتوا�صلت الطفلة مع كيت العام املا�ضي من خالل �صورة
قبلت يف معر�ض ت�صوير �أقامته عن احلجر ال�صحي .و�أخذت ال�صورة يف �أول
فرتة من احلجرال�صحي وتبدو فيها ميال مع والدها ونافذة تف�صل بينهما
يف منزلهما يف �سكوتلندا .وظهرت ميال تقبل نافذة املطبخ بينما يقف �أباها
يف اخلارج مبت�سماً البنته .وكان والد ميال مرغماً على العي�ش منف�ص ً
ال عنها
وعن زوجته لأن��ه كان يعمل وال يريد تعري�ض عائلته لال�صابة بالكورونا.
وبعد مكاملة هاتفية ب�ين كيت والطفلة علمت كيت �أن ميال تف�ضل اللون
الزهري ووعدتها �أن تلب�س ف�ستانا زهريا حني لقائهما.

وك���ش��ف الفح�ص امل�ج�ه��ري ع��ن ج ��روح ب�ه��ا �شظايا
�أ��س�ل�ح��ة ح�ج��ري��ة م�غ��رو��س��ة يف ال�ع�ظ��ام ،مب��ا يعك�س
جحيم احلروب منذ الأزل .وكان التحليل الأ�صلي يف
�ستينيات القرن املن�صرم قد خل�ص �إىل �أن � 20شخ�صاً
فقط �أُ�صيبوا بجراح ومل ي�شر �إىل �أن �أيا منهم قد
ان��دم�ل��ت ج��راح��ه .وق��ال��ت ع��امل��ة الأنرثوبولوجيا
�إي��زاب�ي��ل كريفيكور ،م��ن امل��رك��ز الوطني الفرن�سي
للبحث العلمي يف ج��ام�ع��ة ب ��وردو وك �ب�يرة باحثي
الدرا�سة التي ن�شرتها جملة "�ساينتيفك ريبورت�س"،
�إن �أعمال العنف وا�سعة النطاق �أثرت على الرجال
والن�ساء على حد �سواء ،كما �أُ�صيب فيها �أطفال ال
تتجاوز �أعمارهم �أربع �سنوات .و�أ�ضافت" :يبدو �أن
�أحد الأ�سباب الرئي�سية للوفيات كانت اجلراح التي
ت ��ؤدي �إىل النزيف" .وبينما ميكن �إط�لاق الرماح
وال�سهام من م�سافة بعيدة ،فقد كانت هناك �أي�ضاً
�أدل ��ة ع�ل��ى وج ��ود ا��ش�ت�ب��اك م�ت�لاح��م يف ظ��ل وجود
ال�ع��دي��د م��ن ح��االت الك�سور الناجمة ع��ن حركات
دفاعية مثل �إ�صابات ال�ساعد التي حتدث عند رفعه
حلماية الر�أ�س� ،إ�ضافة �إىل ك�سور يف عظام اليد.

املك�سيك تتهم زارا
باال�ستيالء الثقايف
�أعلنت حكومة املك�سيك �أنها وجهت
خطابات �إىل العالمات التجارية
(زارا) و(�أنرثوبولوجي) و(باتول)
�أب��دت من خاللها اعرتا�ضها على
اال�ستيالء غري املنا�سب على ثقافة
ال �ع��دي��د م ��ن امل �ج �ت �م �ع��ات لوالية
�أواخاكا من خالل ا�ستخدامها يف
ت�صميمات على املن�سوجات.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،دعت ال�شركات
امل� ��ذك� ��ورة �إىل "�أن ت �� �ش��رح علناً
�أ� �س �ب��اب ا��س�ت�ي�لائ�ه��ا ع �ل��ى ملكية
جماعية" ،م��ن خ�ل�ال ا�ستخدام
عنا�صر ثقافية مت حتديد �أ�صلها
يف جم �ت �م �ع��ات �أواخ� ��اك� ��ا (جنوب
املك�سيك) ،ف�ض ً
ال عن الفوائد التي
�ستعود على املجتمعات الإبداعية.
و�أ��ش��ارت وزارة الثقافة املك�سيكية
يف ب�ي��ان ل�ه��ا �إىل �أن ��ه يف الر�سائل
املوقعة من قبل الوزيرة �أليخاندرا
ف��راو� �س �ت��و� ،أو� �ض �ح��ت �أن ��ه "مبد�أ
�أخ�ل�اق ��ي ي �ل ��زم ،حم �ل �ي �اً وعاملياً،
بالقيام بلفت انتباه.
ك �م��ا ي��دع��و اخل� �ط ��اب العالمات
ال� �ت� �ج ��اري ��ة �إىل "تطوير عمل
حم�ت�رم م��ع جم�ت�م�ع��ات ال�شعوب
الأ� �ص �ل �ي��ة ،يف �إط� � ��ار �أخ�ل�اق ��ي ال
يقو�ض ه��وي��ة واق�ت���ص��اد ال�شعوب
ويلتزم دائ�م��ا بالتجارة العادلة"،
وي�ضع على قدم امل�ساواة املبدعني
و�أ�صحاب امل�شروعات وامل�صممني
من ال�شعوب الأ�صلية.

