ال�شيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ امللكة
رانيا العبداهلل بذكرى ا�ستقالل الأردن

�ص 02

ن�صف مليون درهم قيمة ن�سخة مذهبة
من القر�آن الكرمي يف �أبوظبي للكتاب

•• �أبوظبي -وام:

بعثت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س
الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية برقية تهنئة
�إىل �صاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبداهلل ح��رم �صاحب اجلاللة امللك عبداهلل
الثاين بن احل�سني ملك اململكة الأردنية الها�شمية مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل اململكة
اخلام�س و ال�سبعني.
و �أعربت �سموها خالل الربقية عن �أطيب متنياتها القلبية مبوفور ال�صحة و
العافية جلاللتها و قالت �:إن��ه لي�سعدين �أن �أب��دي اعتزازي بقوة العالقات التي
جتمع دولة الإم��ارات العربية املتحدة و اململكة الأردنية الها�شمية و التي ت�ستمد
�أ�س�سها من روابط الأخوة و ال�صداقة � ..آملني �أن تزداد متا�سكا وتطورا ور�سوخا يف
ظل رعاية و اهتمام القيادتني الر�شيدتني يف البلدين ال�شقيقني.
(التفا�صيل �ص)3
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فيل فودين لـ “جماهري مان�شي�سرت �سيتي” :
نهائي “ دوري الأبطال” حلظة انتظرناها طويال
 20صفحة -الثمن درهمان

بحثا يف عمان عالقات البلدين والتطورات يف املنطقة

�أ�سرتازينيكا ت�شيد با�سرتاتيجية الإمارات الناجحة يف
طرح اللقاحات و�إطالق حمالت التطعيم �ضد كوفيد19 -

حممد بن زايد وعبداهلل الثاين ي�ؤكدان �أهمية
اتفاق وقف �إطالق النار يف قطاع غزة واحلفاظ عليه

•• دبي  -وام:

�أ��ش��ادت �شركة �أ�سرتازينيكا لل�صناعات الدوائية با�سرتاتيجية دولة
الإم��ارات الناجحة يف طرح اللقاحات و �إطالق حمالت التطعيم �ضد
فريو�س كوفيد –  19و�إجراء الإختبارات ب�شكل مكثف.
وقال قتيبة املنا�صري مدير ال�ش�ؤون احلكومية ملنطقة ال�شرق الأو�سط
و �أفريقيا لدى �شركة ا�سرتازينيكا وهي �إحدى ال�شركات املطورة لأحد
لقاحات كوفيد -19بال�شراكة م��ع جامعة �أك�سفورد يف ت�صريح له
:جنحت بلدان منطقة ال�شرق الأو�سط يف جهودها لإتاحة اللقاحات
يف �أ�سرع وقت ممكن وقامت ال�سلطات ال�صحية يف جميع �أنحاء املنطقة
بتطوير �أنظمة مرنة وا�سرتاتيجيات مراجعة متجددة ل�ضمان حدوث
(التفا�صيل �ص)3
عملية تنظيمية �سريعة و�شاملة.

•• عمان  -وام:

بحث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة مع �أخيه
�صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني عاهل
اململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة  ..العالقات الأخوية
الرا�سخة ب�ين البلدين وتعزيز ال�ت�ع��اون الإ�سرتاتيجي
والتن�سيق امل�شرتك مبا يحقق م�صاحلهما املتبادلة.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال ج�لال��ة امل�ل��ك ع�ب��داهلل الثاين
�أم�س� ..صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان يف
العا�صمة الأردنية عمان.
ورحب جاللته ب�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان يف بلده الثاين الأردن و �أع��رب عن ثقته ب��أن هذه
الزيارة �ستعطي دفعا قويا مل�سار العالقات الأخوية والعمل
امل�شرتك بني البلدين يف جميع املجاالت.
ونقل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان �إىل
جاللة امللك عبداهلل الثاين حتيات �أخيه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل
و �أطيب �أمنياته له بال�صحة وال�سعادة و للمملكة الأردنية
ال�شقيقة دوام اخلري والعز والرفعة.
و هن�أ �سموه جاللة امللك عبداهلل الثاين مبنا�سبة عيد
ا�ستقالل الأردن الــ  .. 75معربا عن متنياته للمملكة و
ال�شعب الأردين ال�شقيق دوام التقدم والرفعة واالزدهار يف
ظل قيادته احلكيمة.
(التفا�صيل �ص)2

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

�أجرت  225,957فح�صا ك�شفت عن � 2,167إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  2,137حالة جديدة من كورونا

•• �أبوظبي-وام:

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزيادة
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت
امل�صابة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد كوفيد  19 -واملخالطني لهم
وع��زل�ه��م �أع�ل�ن��ت ال� ��وزارة ع��ن �إج� ��راء  225,957فح�صا جديدا
خ�ل�ال ال���س��اع��ات ال �ـ  24امل��ا��ض�ي��ة ع�ل��ى ف �ئ��ات خمتلفة يف املجتمع
با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص وتو�سيع نطاق الفحو�صات
على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  2,167حالة �إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا من جن�سيات خمتلفة( .التفا�صيل �ص)2

حممد بن زايد وعاهل الأردن خالل مباحثاتهما يف العا�صمة عمان (وام)

تل �أبيب غا�ضبة من باري�س ..وت�ستدعي ال�سفري

جنيف �ستحت�ضن لقاءهما:

الأمم املتحدة :ا�سرائيل وحما�س انتهكتا القانون االن�ساين خالل احلرب رهانات اجتماع جو بايدن وفالدميري بوتني!
•• عوا�صم-وكاالت:

ا�ستدعى وزي��ر اخلارجية الإ�سرائيلي ،غابي �أ�شكنازي� ،أم�س
اخل�م�ي����س ،ال���س�ف�ير ال�ف��رن���س��ي ل��دى ت��ل �أب �ي��ب� ،أري ��ك دان��ون
لالحتجاج على ت�صريحات ر�سمية فرن�سية حذرت من حتولها
�إىل نظام ف�صل عن�صري.
وكان وزير اخلارجية الفرن�سي ،جان �إيف لودريان قد حذر يف
ت�صريحات �صحفية من �أن �إ�سرائيل قد ت�صبح نظام �أبارتهايد،
�أي نظام ف�صل عن�صري ،على غ��رار النظام ال�سابق يف جنوب
�إفريقيا ،يف حال ا�ستمر االحتالل الإ�سرائيلي.
ويف تعليقه على املواجهات التي اندلعت داخل �إ�سرائيل ،على
خلفية احلرب على غزة� ،إن خماطر الف�صل العن�صري كبرية
ما مل تظهر دولة فل�سطينية بجانب �إ�سرائيل.
وتابع� :إذا ُوج��د يف امل�ستقبل حل غري حل الدولتني� ،سنكون
�أمام و�صفة لف�صل عن�صري مزمن.
وتعليقا على ذلك ،قال �أ�شكنازي لل�سفري الفرن�سي�:إن �أقوال
وزير اخلارجية غري مقبولة ودون �أ�سا�س وبعيدة عن الواقع.

وت��اب��ع� :إن ا��س��رائ�ي��ل ت�ت��وق��ع م��ن �أ��ص��دق��ائ�ه��ا �أن ال يتحدثوا
بطريقة غري م�س�ؤولة تعطي دافعا جلهات متطرفة للعمل
�ضد ا�سرائيل.
�إىل ذلك ،قالت مفو�ضة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان مي�شيل
با�شيليت �أم�س اخلمي�س �إن ال�ضربات الإ�سرائيلية التي �أوقعت
ع���ش��رات القتلى يف ق�ط��اع غ��زة ق��د ت�شكل ج��رائ��م ح��رب و�إن
حركة حما�س انتهكت �أي�ضا القانون الإن�ساين الدويل ب�إطالق
�صواريخ على �إ�سرائيل.
وقالت با�شيليت �إن مكتبها حتقق من مقتل  270فل�سطينيا يف
غزة وال�ضفة الغربية والقد�س ال�شرقية بينهم  68طفال خالل
�أحداث العنف هذا ال�شهر .و�أ�ضافت �أن �أغلبهم �سقطوا قتلى يف
قطاع غزة اخلا�ضع ل�سيطرة حما�س و�أ�سفرت �صواريخ حما�س
عن مقتل ع�شرة من الإ�سرائيليني واملقيمني يف �إ�سرائيل.
وكانت با�شيليت تتحدث يف افتتاح جل�سة خا�صة ملجل�س حقوق
الإن�سان التابع ل�ل�أمم املتحدة بناء على طلب دول �إ�سالمية
طالبت بت�شكيل جلنة للتحقيق يف جرائم حمتملة والت�أكد من
م�س�ؤولية القيادات.

ومل تطلب الواليات املتحدة� ،أوث��ق حلفاء �إ�سرائيل ،امل�شاركة
يف املحادثات متجنبة اجلل�سة التا�سعة باملجل�س عن قطاع غزة
منذ عام .2006
وقال خليل ها�شمي� ،سفري باك�ستان مبنظمة التعاون الإ�سالمي
نيابة عن املجموعة الإ�سالمية للأ�سف يوا�صل من يزعمون
�أنهم املنا�صرون حلقوق الإن�سان يف العامل حماية املحتل من
امل�ساءلة الدولية ،ويزودونه ب�أ�سلحة وذخائر (ال�ستخدامها)
يف �أعمال و�صفت على نطاق وا�سع ب�أنها جرائم حرب وجرائم
متييز عن�صري �ضد ال�شعب الفل�سطيني.
وتفجر ال�صراع بعد �أن طالبت حما�س ال�ق��وات الإ�سرائيلية
مبغادرة امل�سجد الأق�صى يف القد�س ال�شرقية و�أطلقت فيما
بعد ��ص��واري��خ على �إ��س��رائ�ي��ل .وق��ال��ت با�شليت �إن ال�ضربات
ال�صاروخية الع�شوائية ت�شكل انتهاكا وا�ضحا للقانون الإن�ساين
الدويل.
و�أ��ض��اف��ت �أن �إ��س��رائ�ي��ل ردت ب �غ��ارات ج��وي��ة مكثفة ع�ل��ى غزة
ا�ستخدمت فيها قذائف و�صواريخ وهجمات من البحر و�أحدثت
دمارا وا�سعا للبنية التحتية املدنية وخ�سائر يف الأرواح.

ماكرون من رواندا :جئت لالعرتاف مب�س�ؤولياتنا يف �إبادة 1994
•• عوا�صم-وكاالت:

�أوغ��ل��و� :أردوغ����ان ت�آمر
لإقالتي من رئا�سة احلكومة
•• �أنقرة  -وكاالت:

اتهم رئي�س حزب امل�ستقبل الرتكي
امل� �ع ��ار� ��ض �أح� �م ��د داود �أوغ� �ل ��و،
ع� ��دداً م��ن امل �� �س ��ؤول�ين احلاليني
وال�سابقني بالت�آمر عليه لإقالته
من من�صب رئي�س وزراء تركيا.
وبح�سب �صحيفة زمان قال �أوغلو
خالل لقاء له على قناة «فوك�س»
الرتكية �إن الرئي�س رج��ب طيب
�أردوغ��ان ،كان على علم بامل�ؤامرة
التي حتاك �ضده.
كما ات�ه��م �أوغ �ل��و وزي��ر الداخلية
�سليمان ��ص��وي�ل��و ،ووزي� ��ر املالية
ال �� �س��اب��ق ب�ي��رات �أل � �ب �ي�راق �صهر
ال��رئ �ي ����س رج ��ب �أردوغ � � � ��ان ،وبن
علي ي�ل��درمي رئي�س وزراء تركيا
ال���س��اب��ق ،ب��ال�ت��آم��ر � �ض��ده ،م�شريا
�إىل �أن �صويلو بنف�سه اع�ترف يف
ذل��ك ال��وق��ت ( )2015ب��أن��ه دبر
م�ؤامرة لإقالته.

قال الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون ،اخلمي�س� ،إن��ه جاء �إىل
روان��دا لالعرتاف مب�س�ؤولياتنا
يف الإبادة اجلماعية ،التي حدثت
عام .1994
وذك��ر م��اك��رون ،يف خطاب �ألقاه
ع�ن��د ال�ن���ص��ب ال �ت��ذك��اري لإب ��ادة
 1994يف ك �ي �غ��ايل :ه �ن��ا كان
هناك �إرث فريد من نوعه ..تلك
امل �ج��زرة ك ��ان ل�ه��ا ه ��دف حمدد،
القاتلون كان لديهم فكر �إجرامي
وهو الق�ضاء على التوت�سي� ،سواء
كانوا رجاال ون�ساء.
و�أ� � �ض ��اف ال �ت �ط �ه�ير ال �ع��رق��ي ال
ميحى ،وطبعا هذا فعل �إجرامي
كبري ولي�ست له نهاية.
وتابع :فرن�سا مل تكن متواطئة
يف الإبادة يف رواندا ،لكن لفرن�سا
دورا وتاريخا وم�س�ؤولية �سيا�سية
يف رواندا ،وعليها واجب وهو �أن
تنظر �إىل ال�ت��اري��خ و�أن تعرتف
بجزء من املعاناة ال��ذي �أحدثته
ل�شعب رواندا.
و�أو� �ض��ح ال��رئ�ي����س ال�ف��رن���س��ي �أن
فرن�سا وق�ف��ت �إىل ج��ان��ب نظام
قاتل و�إجرامي يف روان��دا ..نحن
ك�ل�ن��ا تخلينا ع��ن م �ئ��ات الآالف
م��ن ال�ضحايا وت��رك�ن��اه��م لهذه
الدائرة اجلهنمية.
و�أردف ق��ائ�ل�ا� :آت ��ي ال �ي��وم هنا
لأعرتف مب�س�ؤوليتنا ،حتى نكمل

•• الفجر  -فالريي دي غرافيرنيد

– ترجمة خرية ال�شيباين

�أ�صبحت اال�ستعدادات للقمة بني
الرئي�س الدميقراطي الأمريكي
ج ��و ب ��اي ��دن ون� �ظ�ي�ره الرو�سي
و�ضوحا:
فالدميري بوتني �أكرث
ً
�س ُتعقد يف جنيف يف  16يونيو.
و�أك ��د البيت الأب�ي����ض املعلومات
ي� � ��وم ال � �ث�ل��اث� ��اء ،ب �ي �ن �م��ا كانت
املتحدثة جني �ساكي متاطل قبل
يوم ،م�شرية �إىل �أنه ال يزال من
ال�سابق لأوانه �إعطاء تفا�صيل.
ك��ان الب��د م��ن توخي احل��ذر بعد
ق�ضية اختطاف طائرة ريان اير
امل�ت�ج�ه��ة �إىل مين�سك العتقال
امل �ع��ار���ض ال���س�ي��ا��س��ي ال�صحفي
روم ��ان بروتا�سيفيت�ش .وبينما

�سيتجدد اللقاء يف قمة رئا�سية هذه املرة
�شجبت ال�ع��وا��ص��م ال�غ��رب�ي��ة ،مبا لنظام �ألك�سندر لوكا�شينكو .كما
يف ذل��ك ال��والي��ات امل �ت �ح��دة ،هذا �سيلتقي بالرئي�س البيالرو�سي
االخ�ت�ط��اف لأغ��را���ض �سيا�سية ،اجلمعة.
�أكد فالدميري بوتني دعمه الثابت
(التفا�صيل �ص)12

االحتاد الأوروبي:
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة
ال�سوريةتقو�ضجهودال�سالم

•• جيبوتي-وكاالت:

�أك � ��د االحت� � ��اد الأوروب � � � ��ي �أم�س
اخل� �م� �ي� �� ��س� ،أن االن� �ت� �خ ��اب ��ات
الرئا�سية ال�ت��ي �شهدتها �سوريا
�أم�س لن ت�سهم يف ت�سوية ال�صراع
ال�سوري ،و�إمنا �ستقو�ض اجلهود
اجلارية يف هذا ال�ش�أن.
وقال م�س�ؤول ال�ش�ؤون اخلارجية
ب � � ��االحت � � ��اد ج� � ��وزي� � ��ب ب � ��وري � ��ل،
يف ب� �ي ��ان ت �ل �ق��ت وك ��ال ��ة الأن� �ب ��اء
الأملانية (د.ب�.أ) ن�سخة منه� ،إن
االن�ت�خ��اب��ات مل ت�ستوف �أي ��ا من
معايري الت�صويت الدميقراطي
احلقيقي ،ول��ن ت�سهم يف ت�سوية
ال � �� � �ص� ��راع .وي � �ج ��ب �أن جت ��ري
االن �ت �خ��اب��ات يف � �س��وري��ا يف �إط ��ار
عملية �سيا�سية حقيقية فقط،
مب��ا ي�ت�م��ا��ش��ى م��ع ق ��رار جمل�س
الأمن رقم . 2254
واع� �ت�ب�ر االحت � ��اد الأوروب� � � ��ي �أن
ان �ت �خ��اب��ات ي� ��وم �أم� �� ��س تقو�ض
اجلهود املبذولة لإيجاد حل دائم
لل�صراع ال�سوري ،و�شدد على �أنها
ال ميكن �أن ت��ؤدي �إىل �أي �صورة
م��ن ��ص��ور التطبيع ال ��دويل مع
النظام ال�سوري.
و�أك � � ��د ع �ل��ى � � �ض� ��رورة �أن تكون
ال �ع �م �ل �ي��ة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة �شاملة
تت�ضمن م�شاركة جميع �شرائح
املجتمع ال�سوري.

و� �ص ��ل ال��رئ �ي ����س امل �� �ص��ري عبد
الفتاح ال�سي�سي ،اخلمي�س� ،إىل
ج�ي�ب��وت��ي ،ح�ي��ث ك ��ان ع�ل��ى ر�أ� ��س
امل�ستقبلني ال��رئ�ي����س �إ�سماعيل
عمر جيلة ،ف�ض ً
ال عن عدد كبري
من كبار امل�سئولني اجليبوتيني.
و�أقيمت للرئي�س امل�صري مرا�سم
اال�ستقبال الر�سمي.
و��ص��رح املتحدث الر�سمي با�سم
رئا�سة اجلمهورية امل�صرية ب�أن
ال�سي�سي عقد جل�سة مباحثات
ث�ن��ائ�ي��ة م��ع رئ �ي ����س ج�ي�ب��وت��ي يف
ال �ق �� �ص��ر اجل� �م� �ه ��وري� ،أعقبتها
جل�سة مباحثات مو�سعة بح�ضور
وفدي البلدين.
ك�م��ا مت ال �ت ��أك �ي��د ع�ل��ى ال�شراكة
اال� � �س �ت�رات � �ي � �ج � �ي ��ة ب �ي��ن م�صر
وج � �ي � �ب� ��وت� ��ي يف �إط � � � � ��ار ج� �ه ��ود
مكافحة الإره ��اب وك��اف��ة �أ�شكال
اجلرمية املنظمة مبنطقة القرن
الإفريقي.
وق ��د ن��اق ����ش ال��رئ �ي �� �س��ان كذلك
م ��و�� �ض ��وع م� �ي ��اه ال� �ن� �ي ��ل ،و�آخ � ��ر
امل � �� � �س � �ت � �ج� ��دات ف � �ي � �م ��ا يتعلق
مبفاو�ضات �سد النه�ضة ،حيث
مت التوافق حول �أهمية التو�صل
�إىل اتفاق قانوين عادل ومتوازن
حول ملء وت�شغيل �سد النه�ضة،
مبا يحقق م�صالح الدول الثالث،
م�صر وال�سودان و�إثيوبيا.

م�صروجيبوتي..توافقب�ش�أن
�سد النه�ضة ومكافحة الإرهاب

•• بروك�سيل-وكاالت:

ماكرون يلقي خطابا عند الن�صب التذكاري لإبادة  1994يف كيغايل (ا ف ب)
م �ه �م��ة االع� �ت ��راف واحلقيقة ،الإبادة اجلماعية عام .1994
ال �ت��ي ��س�ت���س�ه��ل ع �م��ل املحققني وت ��أت��ي ال ��زي ��ارة ب�ع��دم��ا �أ�صدرت
والباحثني.
جل�ن��ة حت�ق�ي��ق ف��رن���س�ي��ة تقريرا
و�أب��رز �أن��ه �إىل جانب فرن�سا ،كل يف م��ار���س ،ق��ال��ت ف�ي��ه �إن موقفا
الأط � � ��راف ال �ت��ي ل�ع�ب��ت دورا يف ا� �س �ت �ع �م��اري��ا �أع� �م ��ى امل�س�ؤولني
ذل��ك ال�ت��اري��خ ال��روان��دي �ستفتح الفرن�سيني و�إن احلكومة تتحمل
كل �أر�شيفاتها ..االع�تراف بهذا م�س�ؤولية ك�برى وج�سيمة لعدم
املا�ضي ه��و �أي�ضا اال��س�ت�م��رار يف توقع املذبحة ،لكن التقرير بر�أ
عمل العدالة.
فرن�سا م��ن ال �ت��واط ��ؤ امل�ب��ا��ش��ر يف
وختم بالقول :حتملنا امل�س�ؤولية قتل ما يزيد على � 800ألف من
ه ��و � �س �ل��وك ب� � ��دون م �ق��اب��ل وال التوت�سي والهوتو املعتدلني.
ي�ستهدف �أي �أحد.
ويف الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي ،ق��ال بول
وو� �ص��ل ال��رئ�ي����س الفرن�سي �إىل كاغامي رئي�س رواندا �إن التقرير
ك�ي�غ��ايل ،ال �ي��وم ،يف زي ��ارة تهدف يعني الكثري ل�شعب رواندا.
ل ��ر�أب ال���ص��دع يف ال �ع�لاق��ات مع و�أ�� �ض ��اف �أن ال ��روان ��دي�ي�ن رمبا
روان� � ��دا ال �ت��ي ظ �ل��ت ع �ل��ى مدى ال ي�ن���س��ون ،لكنهم �سي�ساحمون
ع�ق��ود تتهم ب�ل�اده ب��ال�ت��واط��ؤ يف فرن�سا على دورها.

ممثل نائب رئي�س مايل العقيد �أ�سيمي غويتا يلقي بيا ًنا يف باماكو (رويرتز)

الإفراج عن الرئي�س ورئي�س
الوزراء االنتقاليني يف مايل

•• باماكو�-أ ف ب:

�أف��اد م�س�ؤول ع�سكري يف مايل وكالة فران�س بر�س اخلمي�س باالفراج
عن الرئي�س ورئي�س ال��وزراء االنتقاليني اللذين �أوقفا االثنني و�أعلنا
ا�ستقالتهما بح�سب اجلي�ش .وقال امل�س�ؤول الذي طلب عدم الك�شف عن
ا�سمه �أفرج عن رئي�س ال��وزراء والرئي�س االنتقاليني هذه الليلة قرابة
ال�ساعة ( 01,30بالتوقيتني املحلي وت غ) .لقد احرتمنا تعهدنا.
و�أك��د �أف ��راد يف عائلتي الرئي�س ب��اه ن��داو ورئي�س ال ��وزراء خمتار وان
االفراج عنهما .وقالت �أو�ساطهما �إنهما عادا �إىل منزلهما يف باماكو من
دون �أن تت�ضح �شروط الإفراج عنهما.
وكان اطالق �سراحهما من ال�شروط التي فر�ضتها الأ�سرة الدولية يف
مواجهة ما يعترب ثاين انقالب ت�شهده البالد يف غ�ضون ت�سعة �أ�شهر.
وكان الكولونيل ا�سيمي غويتا ،الرجل القوي يف ال�سلطة املالية� ،أوقف
امل���س��ؤول�ين ف�ضال ع��ن وزي��ر ال��دف��اع امل�ع�ين حديثا و�شخ�صيات رفيعة
امل�ستوى �أخ ��رى .وات�ه��م غويتا الرجلني بت�شكيل حكومة ج��دي��دة من
دون ا�ست�شارته يف حني �أنه نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الأمنية وهو من�صب
�أ�سا�سي يف البالد التي ت�شهد �أعمال عنف خمتلفة وال �سيما جهادية.
وقال اجلي�ش �إن نداو ووان ا�ستقاال من دون �أن تعرف ظروف ذلك.
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�أخبـار الإمـارات
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�أجرت  225,957فح�صا ك�شفت عن � 2,167إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  2,137حالة جديدة من كورونا

تقدمي  116,422جرعة من لقاح كوفيد 19 -خالل الـ�ساعات الـ 24املا�ضية
•• �أبوظبي-وام:

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم
�أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  225,957فح�صا جديدا خ�لال ال�ساعات
الـ  24املا�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
وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن 2,167
حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح ��االت م�ستقرة وتخ�ضع ل�ل��رع��اي��ة ال�صحية ال�ل�ازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  563,215حالة.كما �أعلنت الوزارة عن وفاة
 3حاالت بتداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ليبلغ عدد الوفيات
يف الدولة  1,664حالة  .و�أعربت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع عن

�أ�سفها و خال�ص تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني ومتنياتها بال�شفاء
العاجل جلميع امل�صابني و�أه��اب��ت ب��أف��راد املجتمع التعاون مع اجلهات
ال�صحية والتقيد بالتعليمات واالل �ت��زام بالتباعد االجتماعي �ضمانا
ل�صحة و�سالمة اجلميع .و �أعلنت ال ��وزارة يف ال��وق��ت نف�سه ع��ن �شفاء
 2,137حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا و تعافيها التام من
�أع��را���ض امل��ر���ض بعد تلقيها ال��رع��اي��ة ال�صحية ال�لازم��ة منذ دخولها
امل�ست�شفى وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء  543,023حالة.

من جهة �أخرى �أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع تقدمي 116,422
جرعة من لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك
يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س 12,531,970
جرعة ومعدل توزيع اللقاح  126.71جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعيا �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف
تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19

بحثا يف عمان عالقات البلدين والتطورات يف املنطقة

حممد بن زايد وعبداهلل الثاين ي�ؤكدان �أهمية اتفاق وقف �إطالق النار يف قطاع غزة واحلفاظ عليه

اجلانبان ي�ؤكدان اعتزازهما مب�ستوى العالقات بني البلدين وحر�صهما على تعزيزها وموا�صلة التن�سيق الوثيق ب�ش�أن خمتلف الق�ضايا
•• عمان  -وام:

ب� �ح ��ث �� �ص ��اح ��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة مع �أخيه �صاحب
اجلاللة امللك عبداهلل الثاين بن
احل���س�ين ع��اه��ل امل�م�ل�ك��ة الأردنية
الها�شمية ال�شقيقة  ..العالقات
الأخ��وي��ة ال��را��س�خ��ة ب�ين البلدين
وت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون الإ�سرتاتيجي
وال�ت�ن���س�ي��ق امل �� �شت��رك مب ��ا يحقق
م�صاحلهما املتبادلة.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال جاللة
امل� �ل ��ك ع � �ب ��داهلل ال � �ث ��اين �أم � �� ��س..
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان يف العا�صمة الأردنية
ع �م��ان .و رح��ب ج�لال�ت��ه ب�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان يف ب �ل��ده ال �ث��اين الأردن و
�أع��رب ع��ن ثقته ب ��أن ه��ذه الزيارة
�ستعطي دفعا قويا مل�سار العالقات
الأخ ��وي ��ة وال �ع �م��ل امل �� �ش�ترك بني
البلدين يف جميع املجاالت.
ونقل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان �إىل جاللة
امللك عبداهلل الثاين حتيات �أخيه
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" و �أط �ي��ب �أمنياته
ل��ه بال�صحة وال�سعادة و للمملكة
الأردن � �ي� ��ة ال���ش�ق�ي�ق��ة دوام اخلري
والعز والرفعة.
و هن�أ �سموه جاللة امللك عبداهلل
ال �ث��اين مب�ن��ا��س�ب��ة ع�ي��د ا�ستقالل
الأردن الــ  .. 75معربا عن متنياته
للمملكة و ال�شعب الأردين ال�شقيق
دوام التقدم والرفعة واالزده��ار يف

ظل قيادته احلكيمة.
و �أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان و جاللة امللك
ع �ب��داهلل ال �ث��اين � ..أه �م �ي��ة اتفاق
وق��ف �إط�ل�اق ال �ن��ار يف ق�ط��اع غزة
واحل �ف��اظ عليه  ..م�شددين على
�� �ض ��رورة ال �ع �م��ل ع �ل��ى امل�ستويني
الإقليمي وال ��دويل خ�لال الفرتة
امل�ق�ب�ل��ة ،لتحريك عملية ال�سالم
ودفعها �إىل الأم��ام كونها ال�سبيل
الأ� �س��ا� �س��ي ل�ل��و��ص��ول �إىل ت�سوية
م �� �س �ت �ق��رة وم �� �س �ت��دام��ة للق�ضية
الفل�سطينية تلبي تطلعات ال�شعب
الفل�سطيني وحت �ق��ق اال�ستقرار
وال�ت�ن�م�ي��ة يف امل �ن �ط �ق��ة ..و تبادال
وج� �ه ��ات ال �ن �ظ��ر ب �� �ش ��أن ع� ��دد من
الق�ضايا الإقليمية والدولية التي
ت�ه��م ال�ب�ل��دي��ن وامل���س�ت�ج��دات التي
ت�شهدها منطقة ال�شرق الأو�سط.
وعرب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد

بن زاي��د خالل اللقاء عن تقديره
جل�ه��ود الأردن ال�شقيق بالتعاون
م��ع ج�م�ه��وري��ة م���ص��ر ال�ع��رب�ي��ة يف
حت�ق�ي��ق ال�ت�ه��دئ��ة ب�ي�ن ق �ط��اع غزة
و �إ��س��رائ�ي��ل م ��ؤك��دا �أه�م�ي��ة الدور
الذي يقوم به جاللة امللك عبداهلل
الثاين يف رعاية الأم��اك��ن املقد�سة
يف القد�س .و ق��ال �سموه �إن دولة
الإمارات العربية املتحدة تدعم �أي
خطوة يف هذا االجتاه من منطلق
نهجها الداعم لل�سالم و التعاي�ش
و �إميانها ب ��أن ال�سالم هو �ضمانة
امل �� �س �ت �ق �ب��ل الأف� ��� �ض ��ل للمنطقة
و�شعوبها .من جانبه حمل جاللة
م�ل��ك الأردن ��س�م��وه حت�ي��ات��ه �إىل
�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" و�أط� �ي ��ب متنياته
ل�سموه مبوفور ال�صحة وال�سعادة
ول��دول��ة الإم� � ��ارات و��ش�ع�ب�ه��ا دوام

التقدم واالزدهار.
و � �ش��دد ج�لال �ت��ه خ �ل�ال اجلل�سة
 ..ع�ل��ى �أه �م �ي��ة ال �ب �ن��اء ع�ل��ى وقف
�إط �ل�اق ال �ن��ار يف غ��زة و االهتمام
ال ��دويل بالق�ضية الفل�سطينية،
لتفعيل امل�سار ال�سيا�سي من �أجل
حتقيق ال���س�لام ال �ع��ادل وال�شامل
على �أ�سا�س حل الدولتني.
و ج� ��دد ال �ت ��أك �ي��د ع �ل��ى موا�صلة
اململكة جهودها حلماية املقد�سات
الإ�سالمية و امل�سيحية يف املدينة
امل�ق��د��س��ة  ..م���ش��ددا ع�ل��ى �ضرورة
احل �ف��اظ ع�ل��ى ال��و��ض��ع التاريخي
وال � �ق� ��ان� ��وين ال� �ق ��ائ ��م بالقد�س
ومقد�ساتها.
و �أع � ��رب � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد بن زايد و �صاحب اجلاللة
امل � �ل� ��ك ع� � �ب � ��داهلل ال� � �ث � ��اين خ�ل�ال
املباحثات عن اعتزازهما مب�ستوى
العالقات الأخوية املتينة والرا�سخة

بني البلدين و ال�شعبني ال�شقيقني،
وحر�صهما على تعزيزها يف جميع
املجاالت ..و�أكدا موا�صلة التن�سيق
الوثيق بني البلدين ب�ش�أن خمتلف
الق�ضايا ذات االه�ت�م��ام امل�شرتك،
ومب��ا يحقق م�صاحلهما امل�شرتكة
ويخدم الق�ضايا العربية.
وق ��د �أق � ��ام ج�ل�ال��ة ع��اه��ل الأردن
م � ��أدب� ��ة غ � ��داء ت �ك��رمي��ا ل�صاحب
ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حم �م��د ب ��ن زاي ��د
والوفد املرافق.
ح���ض��ر امل �ب��اح �ث��ات وامل� ��أدب ��ة الوفد
امل��راف��ق ل���ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان الذي
ي�ضم � ..سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال � ��وزراء وزي ��ر � �ش ��ؤون ال��رئ��ا��س��ة و
�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
زايد �آل نهيان و ال�شيخ حممد بن
حمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س

جم �ل ����س �إدارة � �ش��رك��ة م� �ط ��ارات
�أب��وظ �ب��ي و م�ع��ايل ع�ل��ي ب��ن حماد
ال �� �ش��ام �� �س��ي ن��ائ��ب الأم� �ي��ن العام
للمجل�س الأع�ل��ى للأمن الوطني
و م �ع��ايل ي��و� �س��ف م��ان��ع العتيبة
� �س �ف�ير ال� ��دول� ��ة ل � ��دى ال ��والي ��ات
املتحدة الأمريكية و �سعادة حممد
مبارك املزروعي وكيل دي��وان ويل
عهد �أبوظبي و�سعادة �أح�م��د على
حم �م��د ال�ب�ل��و��ش��ي ��س�ف�ير الدولة
لدى اململكة الأردنية الها�شمية ..
فيما ح�ضرهما من جانب الأردن
�� ..ص��اح��ب ال���س�م��و امل�ل�ك��ي الأمري
احل���س�ين ب��ن ع �ب��داهلل ال �ث��اين ويل
ع�ه��د اململكة الأردن �ي��ة الها�شمية
و دول��ة ال��دك�ت��ور ب�شر اخل�صاونة
رئي�س وزراء الأردن و اللواء �أحمد
ح���س�ن��ي م��دي��ر امل �خ��اب��رات العامة
الأردنية و عدد من كبار امل�س�ؤولني
الأردن� � �ي �ي��ن .وق� ��د غ � ��ادر �صاحب

ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان الأردن ال�شقيق وكان يف دواع
��س�م��وه �� ..ص��اح��ب اجل�لال��ة امللك
ع �ب��داهلل ال �ث��اين و��ص��اح��ب ال�سمو
امللكي الأم�ير احل�سني بن عبداهلل
الثاين ويل عهد الأردن وعدد من
امل���س��ؤول�ين .وك��ان �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة قد و�صل
ام�س �إىل عمان يف زيارة �إىل اململكة
الأردنية الها�شمية ال�شقيقة.
وك ��ان يف ا��س�ت�ق�ب��ال ��س�م��وه ـ �ـ لدى
و�صوله م�ط��ار "ماركا" ـ�ـ �صاحب
اجلاللة امللك عبداهلل الثاين بن
احل �� �س�ين م �ل��ك امل�م�ل�ك��ة الأردن� �ي ��ة
الها�شمية ال�شقيقة .
ورحب جاللة امللك عبداهلل الثاين
ب�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان وال��وف��د امل��راف��ق ..

معربا ع��ن �سعادته ب�ه��ذه الزيارة
ال � �ت� ��ي جت �� �س ��د ع� �م ��ق ال� �ع�ل�اق ��ات
الأخوية التي جتمع دولة الإمارات
والأردن و�شعبيهما ال�شقيقني ..
وال�ت��ي ت��أت��ي ت��زام�ن�اً م��ع احتفاالت
الأردن مبنا�سبة ع�ي��د ا�ستقالله
ال�ـ�ـ  75وم�ئ��وي��ة ت��أ��س�ي����س اململكة
الأردنية .وا�صطفت ثلة من حر�س
ال�شرف حتية ل�سموه بعدها عزف
ال�سالمان الوطنيان للبلدين.
وي �� �ض��م ال��وف��د امل ��راف ��ق ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان خالل الزيارة � ..سمو ال�شيخ
من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة و�سمو ال�شيخ حمدان بن
حممد بن زاي��د �آل نهيان وال�شيخ
حم�م��د ب��ن ح�م��د ب��ن ط�ح�ن��ون �آل
نهيان رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
مطارات �أبوظبي ومعايل علي بن
حماد ال�شام�سي نائب الأمني العام
للمجل�س الأع�ل��ى للأمن الوطني
ومعايل يو�سف مانع العتيبة �سفري
ال ��دول ��ة ل ��دى ال ��والي ��ات املتحدة
الأمريكية و�سعادة حممد مبارك
امل ��زروع ��ي وك �ي��ل دي� ��وان ويل عهد
�أبوظبي و �سعادة �أحمد على حممد
البلو�شي �سفري الدولة لدى اململكة
الأردنية الها�شمية .
وك ��ان يف ا�ستقبال ��س�م��وه والوفد
امل��راف��ق �� ..ص��اح��ب ال���س�م��و امللكي
الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين
ويل عهد اململكة الأردنية الها�شمية
ودول ��ة ال��دك �ت��ور ب���ش��ر اخل�صاونة
رئي�س وزراء الأردن واللواء �أحمد
ح���س�ن��ي م��دي��ر امل �خ��اب��رات العامة
الأردنية وعدد من كبار امل�س�ؤولني
الأردنيني.

ن�صف مليون درهم قيمة ن�سخة مذهبة من القر�آن الكرمي يف �أبوظبي للكتاب
•• �أبوظبي -وام

ال تخطئ عني الزائر �إىل فعاليات معر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب يف دورته
الثالثني عظمة الن�سخة املذهبة من القر�آن الكرمي التي تعود �إىل القرن
الـ 11واملعرو�ضة يف �أح��د �أجنحة املخطوطات والكتب ال�ن��ادرة التي ت�أخذ
املتجول بناظريه ب�ين �أروق�ت�ه��ا يف رحلة ح�ضارية ع�بر التاريخ والع�صور
املختلفة .وتروي املخطوطات والكتب واخلرائط النادرة التي يعود تاريخها
�إىل قرون م�ضت تاريخ علوم الفلك والطب والريا�ضيات و�أطل�س اخلرائط
ليقف الزائر �أمام تعاقب احل�ضارات والعلوم العربية والأجنبية الرثية يف
فرتة ما بني القرن الـ� 11إىل القرن الـ .19
وقال بوول �سرتوزيل املدير التنفيذي لدار الن�شر "�أدينا غراز" النم�ساوية
التي ت�أ�س�ست عام  1949لوكالة �أنباء الإمارات "وام" �إن م�شاركة الدار يف

معر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب  2021جاء بهدف عر�ض خمطوطات نادرة
"ن�سخ طبق الأ�صل" من �أعمال فنية تعود �إىل قرون م�ضت حمفوظة يف
خزائن الدول .وك�شف �أن جناح "�أدينا غراز" يعر�ض بع�ض الأعمال الدينية
والإ�سالمية القيمة والنادرة من �ضمنها ن�سخة مذهبة من القر�آن الكرمي
كتبت على ورق من الذهب عيار  24قرياط ويوجد منها  10ن�سخ يف العامل
فقط وتقدر قيمتها بـ � 500ألف درهم �إ�ضافة �إىل عر�ض كتاب عن الديانة
امل�سيحية يعود �إىل القرن الـ 8بجانب �أ�صغر كتاب يف العامل بحجم ما بني
� 2إىل � 3سنتيميرتات ف�ضال عن بع�ض �أعمال املو�سيقيني العامليني.
و�أعرب بوول �سرتوزيل عن فخره بامل�شاركة يف فعاليات الدورة الثالثني من
معر�ض �أبوظبي للكتاب حيث التنظيم اجليد والإجراءات االحرتازية التي
تراعي احلفاظ على �صحة و�سالمة العار�ضني وال��زوار �إ�ضافة �إىل املكانة
العاملية الرائدة التي يتمتع بها املعر�ض �أحد �أهم معار�ض الكتاب �أهمية على

م�ستوى العامل .وقال املدير التنفيذي لدار الن�شر "�أدينا غراز" النم�ساوية  "19معظمها يف جماالت الطب والتاريخ والريا�ضيات وبع�ض الكتب حول
�إن معر�ض �أب��وظ�ب��ي للكتاب يف دورت��ه الثالثني يعد خطوة جيدة تد�شن التاريخ الطبيعي �إ�ضافة �إىل �أطل�س اخلرائط النادر.
بداية التعايف العايل يف ظل الظروف اال�ستثنائية الراهنة التي ي�شهدها و�أ�شار �إىل �أن اجلناح يعر�ض �أول كتاب حول منطقة جلفار يف ر�أ�س اخليمية
العامل ج��راء جائحة "كورونا" .من جهته ق��ال لورن�س هي�سلينك من دار مل�ؤلفه الرحالة ل��ود فيك �إ�ضافة �إىل عر�ض �أول ن�سخة م��ن كتاب مطلي
"�أنتيكاريت فورم" الهولندية لـ "وام" �إن م�شاركة الدار يف معر�ض �أبوظبي بالذهب يعنى بعلم الفلك مل�ؤلفه عامل الفلك بليني يعود �إىل العام 1478
الدويل للكتاب ت�أتي هذا العامل لنكمل  13دورة على التوايل يف هذا احلدث وتبلغ قيمته � 250أل��ف ي��ورو ما يعادل  1.12مليون دره��م يف�سر حركة
الثقايف املتميز الذي يقام يف ظل الظروف الراهنة نتيجة جائحة "كورونا" النجوم والكواكب وم�ساراتها.
والذي يج�سد اجلهود اجلبارة التي بذلها القائمون على املعر�ض للحفاظ جدير بالذكر �أن الدورة الـ  30ملعر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب ت�شهد م�شاركة
على �صحة و�سالمة العار�ضني وال��زوار و�إقامة دورة ا�ستثنائية متثل بادرة �أكرث من  889عار�ضاً ح�ضورياً وافرتا�ضياً من بينهم ما يزيد على 662
عار�ضاً دولياً و 227عار�ضاً حملياً من �أكرث من  46دولة من حول العامل
�أمل جديدة ملعار�ض الكتاب العاملية.
و�أ�ضاف �أن دار "�أنتيكاريت فورم" ت�ستعر�ض خالل م�شاركتها يف املعر�ض وي�شارك العار�ضون امل�شاركون ح�ضورياً قائمة �إ��ص��دارات�ه��م وفعالياتهم
خمطوطات وكتبا وخرائط نادرة تعود �إىل الفرتة ما بني القرن الـ "  – 15افرتا�ضياً ل�ضمان و�صولها �إىل �أكرب �شريحة ممكنة من اجلمهور.
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بتوجيهات عمار بن حميد النعيمي  ..بلدية عجمان تخف�ض املخالفات  % 50ال�شيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ امللكة رانيا العبداهلل بذكرى ا�ستقالل الأردن
•• عجمان -وام:

بتوجيهات �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س
املجل�س التنفيذي� ،أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بالإمارة تخفي�ض قيمة
املخالفات املرتتبة على ال�شركات وامل�ؤ�س�سات والأفراد بن�سبة .50%
و�أكد ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط �أن
القيادة احلكيمة ب��الإم��ارة ت�سعى ب�شكل دائ��م ود�ؤوب لتوفري بيئة حمفزة
للم�ستثمرين و ُتعنى بتقدمي كافة �أن ��واع ال��دع��م خا�صة يف ظ��ل الظروف
الراهنة والتي ي�شهدها العامل بوجود جائحة كوفيد .. 19مو�ضحاً �أن
القرار ين�سجم مع الر�ؤى الثاقبة واال�سرتاتيجة الوا�ضحة لالمارة.
وق��ال �إن ال��دائ��رة ت��ويل اهتماماً دائماً والفتاً بفتح �آف��اق العمل يف االمارة

و�إقامة امل�شاريع النوعية الناجحة وامل�ستمرة وال تدخر جهداً للأخذ ب�أيدي
ال�سكان وت��وف�ير اخل��دم��ات املثالية م��ع تو�ضيح التعاميم واال�شرتاطات
الواجب اتباعها للمحافظة على االمارة وا�ستمرارية تقدمي �أف�ضل اخلدمات
للجميع وجتنب الأعمال التي يرتتب عليها املخالفات ب�أنواعها املختلفة.
من جانبه �أو�ضح �سعادة عبدالرحمن حممد النعيمي مدير عام دائرة البلدية
والتخطيط �أن القرار ي�شمل املخالفات الواقعة بني تاريخ الأول من يناير
 2008وحتى تاريخ  16مايو  2021عجمان ..م�ؤكداً �أن القرار ين�سجم
مع حر�ص الدائرة على ا�ستمرارية التنمية امل�ستدامة يف خمتلف قطاعات
العمل واحلياة وتقدمي الت�سهيالت املتنوعة لكافة الفئات وال�شرائح.
ودعا �سعادته �أ�صحاب املخالفات �إىل الإ�سراع يف ت�سديد املخالفات واال�ستفادة
من اخل�صم املمنوح وجتنب تراكم اخل�صومات تفادياً حلظر املن�ش�آت.

•• �أبوظبي -وام:

بعثت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحت��اد الن�سائي
العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى
مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية برقية تهنئة �إىل �صاحبة اجلاللة امللكة
ران�ي��ا ال�ع�ب��داهلل ح��رم �صاحب اجل�لال��ة امل�ل��ك ع�ب��داهلل ال�ث��اين بن
احل�سني ملك اململكة الأردنية الها�شمية مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل
اململكة اخلام�س و ال�سبعني.
و �أع��رب��ت �سموها خ�ل�ال ال�برق�ي��ة ع��ن �أط �ي��ب متنياتها القلبية
مبوفور ال�صحة و العافية جلاللتها و قالت � " :إنه لي�سعدين �أن
�أبدي اعتزازي بقوة العالقات التي جتمع دولة الإم��ارات العربية

املتحدة و اململكة الأردن�ي��ة الها�شمية و التي ت�ستمد �أ�س�سها من
رواب ��ط الأخ ��وة و ال���ص��داق��ة � ..آم�ل�ين �أن ت ��زداد متا�سكا وتطورا
ور�سوخا يف ظل رعاية و اهتمام القيادتني الر�شيدتني يف البلدين
ال�شقيقني".
و�أ�ضافت �سموها " :و نغتنم هذه املنا�سبة اجلليلة لنعرب عن مقدار
تقديرنا ملا حققته اململكة من �إجن��ازات يف جميع املجاالت وعلى
الأ�صعدة كافة يف ظل القيادة احلكيمة و الر�ؤية الثاقبة ل�صاحب
اجلاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني مبا يلبي طموحات و
تطلعات ال�شعب الأردين ال�شقيق و يحقق ما ين�شده من تقدم و
ازده��ار ..و ندعو اهلل تعاىل �أن يحفظ اململكة الأردنية الها�شمية
قيادة و حكومة و �شعبا و�أن يدمي عليها الأمن و الأمان".

تعر�ض على اللقاء الوزاري الت�شاوري
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اجتماعات حوار �أبوظبي تقر خطة عمل لتح�سني حوكمة دورة العمل التعاقدي امل�ؤقت
•• �أبوظبي-وام:

�أق� � ��ر ك� �ب ��ار امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن يف ح ��وار
�أبوظبي خطة عمل تت�ضمن خم�سة
جماالت رئي�سية لتح�سني حوكمة
دورة العمل التعاقدي امل�ؤقت بني
الدول الأع�ضاء املر�سلة وامل�ستقبلة
للعمالة يف �إقليم �آ�سيا.
ج� � ��اء ذل� � ��ك يف اخ � �ت � �ت� ��ام �أع � �م� ��ال
االجتماعات التي ا�ست�ضافتها دولة
االم� ��ارات ع�بر من�صة افرتا�ضية
ا�ستمرت �أربعة ايام برئا�سة الدولة
وم�شاركة �أكرث من � 200شخ�صية
ميثلون كبار امل�س�ؤولني يف اجلهات
امل�ع�ن�ي��ة مب�ل�ف��ات ال�ع�م��ل يف ال ��دول
الأع � �� � �ض ��اء يف احل � � ��وار واالحت� � ��اد

الأف ��ري �ق ��ي ،واالحت � ��اد الأوروب� � ��ي،
وجم�ل����س ال �ت �ع��اون ل ��دول اخلليج
العربية ،وجامعة ال��دول العربية،
وجم�ل����س ال���ص�ح��ة ب ��دول جمل�س
التعاون.
ك�م��ا � �ش��ارك يف االج�ت�م��اع��ات وفود
لعدد من املنظمات الدولية �ضمت
امل��رك��ز ال ��دويل لتطوير �سيا�سات
الهجرة ،ومنظمة العمل الدولية،
وامل� �ن� �ظ� �م ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة للهجرة،
وم �ن �ظ �م��ة ال �ت �ع ��اون االقت�صادي
والتنمية ،وجمموعة الأمم املتحدة
املعنية بالأطفال وال�شباب ،وهيئة
الأمم املتحدة ل�ل�م��ر�أة ،بالإ�ضافة
�إىل بع�ض احلكومات املحلية وعدد
م ��ن م �ن �ظ �م��ات ال �ق �ط��اع اخلا�ص،

ومم �ث �ل�ين ع ��ن ح �ك��وم��ات ك ��ل من
فرن�سا وال�سويد و�سوي�سرا ب�صفة
مراقب.
وت�ت���ض�م��ن خ �ط��ة ال �ع �م��ل تطوير
� �ش��راك��ات ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ت�ستهدف
ت�ط��وي��ر وت�ن�م�ي��ة امل �ه��ارات وتعزيز
االع�ت�راف بها والتعاون يف جمال
ت�ب��ادل ون�شر البيانات واملعلومات
وت� �ع ��زي ��ز ا�� �س� �ت� �خ ��دام تطبيقات
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا احل��دي �ث��ة ملعاجلة
حت��دي��ات االن�ت�ق��ال للعمل يف دول
اخلليج العربي ف�ضال ع��ن تعزيز
ال�ت�ع��اون الإقليمي وال�ع��امل��ي ودعم
فر�ص متكني العامالت املهاجرات.
وقال �سعادة عبداهلل النعيمي وكيل
وزارة امل ��وارد الب�شرية والتوطني

امل �� �س��اع��د ل�ل�ات �� �ص��ال والعالقات
ال��دول �ي��ة �إن خ �ط��ة ال �ع �م��ل التي
اع �ت �م��دت �ه��ا االج� �ت� �م ��اع ��ات متهد
الطريق �إىل مرحلة جديدة حلوار
�أبوظبي بحيث ي�صبح التكيف مع
امل���ش�ه��د امل �ت �غ�ير ل �� �س��وق ال �ع �م��ل يف
الدول الأع�ضاء على ر�أ�س �أولويات
ج � � ��دول �أع� � �م � ��ال احل � � � ��وار خ�ل�ال
املرحلة القادمة ف�ضال عن متكني
احل �ك��وم��ات م��ن ت �ع��زي��ز حمايتها
ل �ل �ع �م��ال امل �ت �ن �ق �ل�ي�ن ب �ي�ن ال � ��دول
الأع�ضاء لغايات العمل.
و�أ� � �ض� ��اف ال �ن �ع �ي �م��ي  -يف الكلمة
اخلتامية لالجتماعات � -أن امل�ستوى
الرفيع للم�شاركني يف االجتماعات
يعك�س الأه �م �ي��ة امل �ت��زاي��دة حلوار

�أ�سرتازينيكا ت�شيد با�سرتاتيجية الإمارات الناجحة يف طرح
اللقاحات و�إطالق حمالت التطعيم �ضد كوفيد19 -
•• دبي  -وام:

�أ�� �ش ��ادت � �ش��رك��ة "�أ�سرتازينيكا"
ل� �ل� ��� �ص� �ن ��اع ��ات ال � ��دوائ� � �ي � ��ة ب� � �ـ "
�إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة " دول ��ة الإم � ��ارات
ال �ن��اج �ح��ة يف ط ��رح ال �ل �ق��اح��ات و
�إط �ل��اق ح �م�ل�ات ال�ت�ط�ع�ي��م �ضد
فريو�س " كوفيد – " 19و�إجراء
الإختبارات ب�شكل مكثف.
و ق� ��ال ق �ت �ي �ب��ة امل �ن��ا� �ص�ي�ر مدير
ال�ش�ؤون احلكومية ملنطقة ال�شرق
الأو� �س��ط و �أف��ري�ق�ي��ا ل��دى �شركة
�أ"�سرتازينيكا" وه� ��ي �إح� ��دى
ال�شركات امل�ط��ورة لأح��د لقاحات

"كوفيد "-19ب��ال �� �ش��راك��ة مع
جامعة �أك�سفورد يف ت�صريح له :

" جنحت بلدان منطقة ال�شرق
الأو� � �س � ��ط يف ج� �ه ��وده ��ا لإت ��اح ��ة
ال�ل�ق��اح��ات يف �أ� �س��رع وق��ت ممكن
وق��ام��ت ال���س�ل�ط��ات ال���ص�ح�ي��ة يف
ج�م�ي��ع �أن� �ح ��اء امل�ن�ط�ق��ة بتطوير
�أن �ظ �م��ة م��رن��ة و ا�سرتاتيجيات
م� ��راج � �ع� ��ة م � �ت � �ج� ��ددة ل�ضمان
ح��دوث عملية تنظيمية �سريعة
و�شاملة".
و �أ�ضاف �إن دول��ة الإم��ارات حتتل
امل��رت �ب��ة الأوىل ب�ي�ن الأف �� �ض��ل يف
ال �ع��امل م��ن ح�ي��ث ��س��رع��ة �إطالق
برنامج التطعيم اخل��ا���ص بها ..
وع ��زا ذل��ك �إىل اجل �ه��ود الكبرية

امل� �ب ��ذول ��ة م� ��ن ق �ب ��ل ال�سلطات
ال�صحية لإطالق حمالت تطعيم
ناجحة ت�ه��دف �إىل تعزيز الثقة
يف �سالمة اللقاحات امل�ت��وف��رة يف
الدولة و اال�ستفادة الكاملة منها
من قبل ال�سكان املحليني .
و �أ�� �ش ��ار امل �ن��ا� �ص�ير �إىل �أن نهج
"�أ�سرتازينيكا" رك��ز منذ بداية
اجل ��ائ� �ح ��ة ع� �ل ��ى ال� ��� �ش ��راك ��ة مع
ال�ع�ل�م��اء واحل �ك��وم��ات واملنظمات
م �ت �ع��ددة الأط � � ��راف وامل�صنعني
لإبرام اتفاقيات و�شراكات لتطوير
وت��وري��د لقاحها وحم��ارب��ة تف�شي
اجلائحة معا.

�شرطة �أبوظبي و الدفاع املدين و ال�شركاء ينفذون مترينا لقيا�س اجلاهزية
•• �أبوظبي-وام:

ن �ف��ذت " ال �ق �ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة
�أبوظبي " و" هيئة �أبوظبي للدفاع
امل � ��دين " ب��ال �ت �ع��اون م ��ع " مركز
�أبوظبي لإدارة الطوارئ والأزمات
وال� �ك ��وارث " وع ��دد م��ن ال�شركاء
اال� �س�ترات �ي �ج �ي�ين مت��ري �ن��ا لقيا�س
اجل��اه��زي��ة ب�ف�ن��دق ف�يرم��ون��ت باب
البحر من خ�لال �سيناريو حلادث
/حريق وهمي./
ي � ��أت ��ي ال �ت �م��ري��ن � �ض �م��ن اجلهود
ال �ت ��ي ت �ب��ذل �ه��ا اجل� �ه ��ات امل�شاركة
ل �ت �ع ��زي ��ز ال� ��� �س�ل�ام ��ة والأم� � � � � ��ان و
خ�ط��ط ط ��وارئ ال �ف �ن��ادق ويف �إطار
اخل �ط��ة اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ل�شرطة
�أب��وظ�ب��ي و هيئة �أب��وظ�ب��ي للدفاع
امل��دين ل�ضمان اال�ستعداد وقيا�س
اجل��اه��زي��ة للتعامل م��ع احل ��وادث
وت �ع��زي��ز ال�ت�ن���س�ي��ق وال� �ت� �ع ��اون مع
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني لتحقيق
�أف���ض��ل م �ع��دالت اال��س�ت�ج��اب��ة وفقا
للمعايري العاملية املتقدمة.
و ب � ��د�أ ال �� �س �ي �ن��اري��و ب �ب�ل�اغ ح ��ادث
حريق من م�س�ؤول الأم��ن يف فندق

�أبوظبي كواحد من �أه��م امل�سارات
ال��دول �ي��ة امل�ع�ن�ي��ة ب�ح��وك�م��ة هجرة
ال�ع�م��ل �إىل ج��ان��ب ت��ر��س�ي��خ مكانة
ح��وار �أبوظبي يف املجتمع الدويل
مل �م��ار� �س��ة دور �أ� �س��ا� �س��ي يف تي�سري
ت�ب��ادل املعلومات وال�ت�ج��ارب ب�ش�أن
ت�شريعات و�سيا�سات �أ�سواق العمل
يف ج�م�ي��ع �أن� �ح ��اء م�ن�ط�ق�ت�ن��ا على
م � ��دى ال� ��� �س� �ن ��وات امل �ق �ب �ل��ة .ومن
امل �ق��رر �أن ي���ض��ع ك �ب��ار امل�س�ؤولني
بحكومات الدول الأع�ضاء يف حوار
�أب��وظ �ب��ي خ�ل�ال الأ� �ش �ه��ر القليلة
امل �ق �ب �ل��ة ال �ل �م �� �س��ات الأخ �ي ��رة على
خطة العمل متهيدا لعر�ضها على
اللقاء الوزاري الت�شاوري ال�ساد�س
ل�ل��وزراء املعنيني يف ح��وار �أبوظبي

والذي �سيعقد يف الربع الأخري من
العام اجلاري.
وي���ش�ك��ل "حوار �أبوظبي" الذي
ان �ط �ل��ق يف ال �ع ��ام  2008منربا
للحوار والت�شاور وت�ب��ادل الأفكار
و�أف�ضل املمار�سات ح��ول الق�ضايا

ال ��رئ �ي �� �س �ي ��ة امل �ت �ع �ل �ق ��ة بالعمل
التعاقدي امل�ؤقت مبا يدعم تطوير
ال� ��� �ش ��راك ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ومتعددة
الأطراف وتعزيز الفوائد التنموية
لتنقل العمالة بني الدول الأع�ضاء
امل��ر� �س �ل��ة وامل���س�ت�ق�ب�ل��ة ل�ل�ع�م��ال��ة يف

�إق �ل �ي��م �آ� �س �ي��ا وع ��دده ��ا  16دولة
ت �� �ش �م��ل دول جم �ل ����س ال� �ت� �ع ��اون
ل ��دول اخل�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي وماليزيا
و�أفغان�ستان وبنغالدي�ش والهند
و�إن��دون �ي �� �س �ي��ا ون �ي �ب��ال وباك�ستان
والفلبني و�سريالنكا وفيتنام.

م�ست�شفى توام يعالج فتاة من �سرطان الدم الليمفاوي احلاد
•• العني -وام:

جنح �أطباء م�ست�شفى توام �إحدى
من�ش�آت �شركة �أبوظبي للخدمات
ال�صحية "�صحة" يف ع�لاج فتاة
عربية تبلغ من العمر  11عاماً،
ك��ان��ت ت �ع��اين م��ن � �س��رط��ان الدم
ال �ل �ي �م �ف��اوي احل� ��اد م ��ن اخلاليا
البائية ،و�شفيت متاماً.
و�أك ��د ال��دك�ت��ور �أن ��ور ��س�لام املدير
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ل �� �ش ��ؤون ال�ط�ب�ي��ة يف
�شركة "�صحة" ،حر�ص "�صحة"
على تقدمي رعاية �صحية عاملية
امل�ستوى لأفراد املجتمع يف خمتلف
التخ�ص�صات الطبية ،على �أيدي
كوادر طبية وفنية و�إدارية متميزة
وم ��ؤه �ل��ة ت ��أه �ي� ً
لا ع��ال�ي�اً ومتتلك
خربات عميقة.
وق � � � ��ال �إن م� ��رك� ��ز الأورام يف
م �� �س �ت �� �ش �ف��ى ت � � ��وام ي� ��واك� ��ب �آخ� ��ر
امل �� �س �ت �ج��دات ال �ع��امل �ي��ة م ��ن حيث
�أجهزة وتقنيات ت�شخي�ص وعالج
الأورام ،يقوم عليه فريق متكامل
متعدد االخت�صا�صات من الأطباء
اال� �س �ت �� �ش��اري�ي�ن والأخ�صائيني
امل�ؤهلني من ذوي الكفاءة واخلربة
العاملية مبجال عالج الأورام ،من
ب�ي�ن�ه��م ع� ��دد م ��ن اال�ست�شاريني

والأخ�صائيني الإماراتيني.
و�أ��ض��اف �أن ق�سم �أورام الأطفال،
و�أورام ال� � ��دم ي �ح �ق��ق جن��اح��ات
ب ��ارزة ومت�ك��ن م��ن ت��وف�ير العالج
لأع��داد كبرية من الأطفال ،وفقاً
لأع �ل��ى امل �ع��اي�ير ال�ع��امل�ي��ة ،خا�صة
بعد عملية التطوير ال�ت��ي جرت
ل��وح��دة ط� ��وارئ الأط �ف��ال وق�سم
الأورام التي تهدف لتعزيز جتربة

امل��ري����ض وت�سريع احل���ص��ول على
اخلدمات وزي��ادة املرونة واعتماد
التقنيات املبتكرة اجلديدة.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال ال��دك �ت��ور حممد
في�صل كناين رئي�س ق�سم الأورام
و �أم��را���ض ال��دم ل��دى الأط�ف��ال يف
"م�ست�شفى توام" �إن الفتاة راجعت
م�ست�شفى ت� ��وام يف ��ش�ه��ر �أبريل
ع ��ام  ،2017ح�ي��ث �أج��ري��ت لها

الفحو�ص الطبية الالزمة ،وتبني
�إ�صابتها ب�سرطان الدم الليمفاوي
احل��اد من اخلاليا البائية ،وقرر
ال�ف��ري��ق ال�ط�ب��ي ال �ب��دء يف تقدمي
بروتوكول العالج الكيميائي لها،
وذلك حتى �شهر يونيو .2019
و�أ�ضاف �أنه بعد االنتهاء من دورة
ال �ع�لاج ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي وب �ع��د �إج ��راء
ال �ت �ق �ي �ي��م ال �ط �ب��ي حل��ال��ة الفتاة
مت ت�شخي�ص �إ�صابتها ب�سرطان
ال��دم الليمفاوي احل��اد املنتك�س"
اب �ي �� �ض��ا���ض ال �ل �م �ف��اوي��ات احلاد"
وبد�أ الفريق الطبي يف التح�ضري
ل �ل �ع�ل�اج ب� ��زراع� ��ة ن� �خ ��اع العظام
ب �ت �ق��دمي ع�ل��اج بليناتوموماب
"م�ضاد للأورام"  ،و�أظهر تقييم
ن�خ��اع ال�ع�ظ��ام ع��دم وج ��ود خاليا
غ�ي��ر ط �ب �ي �ع �ي��ة وك � � ��ان MRD
�سالباً ،ال توجد خاليا �سرطانية
متبقية ،وم��ن ث��م تلقت املري�ضة
دورة �أخرى من العقار قبل �إجراء
زراعة نخاع العظم.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ق �� �س��م �أورام
الأطفال و�أمرا�ض الدم مب�ست�شفى
ت � ��وام ا� �س �ت �ق �ب��ل ح � ��وايل 5000
م ��ري� �� ��ض م� ��ن الأط � � �ف � ��ال خ�ل�ال
 ، 2020ممن يعانون من حاالت
�أورام و�أمرا�ض �سرطانية.

يخدم املنطقة ال�سكنية والتجارية املجاورة ملجمع دبي الرقمي

م�سجد جديد يف واحة دبي لل�سيليكون ب�سعة  650م�صلي ًا
ف�يرم��ون��ت ب��اب ال�ب�ح��ر يف ال�ساعة
ال�ع��ا��ش��رة ��ص�ب��اح��ا مل��رك��ز ال �ق �ي��ادة و
التحكم يف �إدارة العمليات ب�شرطة
�أبوظبي يفيد بوقوع ح��ادث حريق
يف م �ط �ب��خ �أدى �إىل ام � �ت� ��داده يف
م�ستودع م��واد النظافة بالفندق و
ح�صول ت�سرب لبع�ض املواد اخلطرة
وعلى الفور حتركت ف��رق الإطفاء
والإنقاذ والإ�سعاف وفريق التعامل

م ��ع امل � ��واد اخل� �ط ��رة  CBRNو
تفعيل منظومة �إدارة احلدث .
و با�شرت الفرق التعامل الفوري من
رفع التقييم املبدئي لقائد احلادث
وت ��وزي ��ع ال �ف��رق مل�ك��اف�ح��ة احلريق
وفق ال�سيناريو املقرر للتعامل مع
ح ��وادث ال�ف�ن��ادق ،ومت��ت ال�سيطرة
عليه با�ستجابة عالية.
و ركز التمرين على حتقيق �أهداف

اخ �ت �ب��ار ت�ط�ب�ي��ق خ �ط��ة ال� �ط ��وارئ
بالفنادق ،وكفاءة وفعالية ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني يف �أداء دورها وفقا
للخطط املو�ضوعة..
و �أ� �ش��ادت ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة
�أب��وظ �ب��ي وه�ي�ئ��ة �أب��وظ �ب��ي للدفاع
امل � ��دين ب��ال �ت �ع��اون وال �ت �ن �� �س �ي��ق مع
ال�شركاء يف حتقيق �أهداف التمرين
بنجاح متميز.

جامعة الإمارات ت�شارك يف منتدى كالرفيت االفرتا�ضي لالبتكار
�شاركت جامعة الإمارات العربية املتحدة يف منتدى كالرفييت لالبتكار والذي عقد
افرتا�ضيا يومي  26-25مايو  ،2021وقد مثل اجلامعة يف املنتدى الأ�ستاذ
الدكتور �أحمد علي مراد النائب امل�شارك للبحث العلمي باجلامعة ،حيث �شارك يف
جل�سة تطوير برامج بحثية مركزة مب�شاركة الدكتور عامر الهنائي نائب مدير
جامعة ال�سلطان قابو�س للدرا�سات العليا والبحث العلمي .وا�ستعر�ض الأ�ستاذ
الدكتور �أحمد مراد جتربة جامعة الإمارات العربية املتحدة كجامعة بحثية ت�ضم
برامج متويل بحثية خمتلفة ،كما حتدث عن العالقة ما بني ال�صناعة واجلامعات
الأكادميية وامل�ؤ�س�سات احلكومية من خالل فهم االحتياجات املختلفة لكل قطاع،
وكيفية بناء منظومة بحثية تكاملية ت�سهم يف �إي�ج��اد حلول علمية لتحديات
احلكومات وقطاع ال�صناعة ،كما ناق�ش �ضرورة تطوير الأولوية البحثية و ردم
الهوة ما بني ال�صناعة واجلامعة الأكادميية .و�أو�ضح النائب امل�شارك للبحث
العلمي باجلامعة يف حما�ضرته " �إن القطاع اخلا�ص لديه �إمل��ام تام للتحديات
احلقيقية وهو يف حاجة �ضرورية لإيجاد احللول لهذه التحديات ،حيث تعترب
اجلامعات واملراكز البحثية من �أن�سب اجلهات للم�شاركة يف �إيجاد احللول املبنية
على بيانات م��ن خ�لال البحث العلمي ،مم��ا يتطلب العمل على �إي�ج��اد نقاط
توا�صل ما بني اجلامعات واملعاهد العلمية مع قطاع ال�صناعة ".و�أ�ضاف " �إن
املرحلة القادمة تتطلب منا فهم كامل للتحديات من خ�لال جل�سات الع�صف
الذهني والتوا�صل الديناميكي الفعال ما بني الباحثني يف اجلامعات واخلرباء

واملخت�صني من قطاع ال�صناعة ".وتطرق الدكتور �أحمد علي مراد يف حما�ضرته
�إىل جتربة جامعة الإم ��ارات العربية املتحدة يف بناء وتطوير ب��رام��ج بحثية،
حيث ذكر �أن اجلامعة قامت مبراجعة الأولويات البحثية لتوائم الإ�سرتاتيجية
الوطنية لالبتكار ،م�ؤكداً على �أن اجلامعة ركزت على مبادئ الثورة ال�صناعية
الرابعة من خالل م�شروع دي�سرتيكت  4.0والذي يركز على التكنولوجيا .كما
وعززت اجلامعة جهودها من خالل الرتكيز على البحث العلمي ذا ال�صلة ب�أهداف
الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة .كما وقامت اجلامعة بدعم البنية التحتية من
خالل توفري املختربات العلمية التي ت�ضم �أف�ضل الأجهزة العلمية والتي ت�ساعد
الباحثني على �إج��راء البحث العلمي بكل �سال�سة ،ومت تعزيز البحث العلمي يف
اجلامعة من خ�لال ان�شاء مراكز بحثية ذات عالقة باال�سرتاتيجية الوطنية
لالبتكار ،حيث �أن���ش��أت م��رك��ز خليفة للتقانات احليوية والهند�سة الوراثية،
املركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء ،املركز الوطني للمياه والطاقة ،مركز
زايد بن �سلطان للعلوم ال�صحية ،مركز الإم��ارات لأبحاث التنقل ،مركز جامعة
الإمارات لل�سيا�سة العامة والقيادة ،مركز حتليل البيانات ال�ضخمة ،مركز فاطمة
بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة .وخالل جائحة كوفيد  ،-19ف�إن جامعة
الإمارات تبنت برنامج متويل بحثي لدعم امل�شروعات البحثية املت�صلة بكوفيد-
 19حيث مت متويل  5م�شاريع بحثية رئي�سي �سعياً �إىل زيادة ال�سمعة العاملية من
خالل الأبحاث العلمية التي تناق�ش حتديات املجتمعات.

•• دبي-الفجر:

�أعلنت �سلطة واحة دبي لل�سيليكون ،املنطقة احلرة التكنولوجية املتكاملة،
�أم����س ع��ن افتتاح م�سجد "�شيخة علي" يف واح��ة دب��ي لل�سيليكون .ميتد
امل�سجد ،الذي ي�ستوعب  650م�صلياً ،ويخدم املنطقة ال�سكنية والتجارية
املجاورة ملجمع دبي الرقمي يف واحة دبي لل�سيليكون ،على م�ساحة 4,896
م�تراً مربعاً 1,172 ،م�تراً مربعاً منها م�ساحة مبنية ،فيما يوفر 60
موقفاً لل�سيارات و 5حمال للتجزئة.
وب�ه��ذه املنا�سبة ق��ال املهند�س معمر ال�ك�ث�يري ،ن��ائ��ب الرئي�س التنفيذي
لل�ش�ؤون الهند�سية يف �سلطة واح��ة دب��ي لل�سيليكون" :عدد �سكان واحة
دب��ي لل�سيليكون يف منو م�ستمر ،وهدفنا مواكبة ه��ذا النمو بتوفري كافة

املرافق واخل��دم��ات التي تلبي احتياجات �سكان الواحة وت�سهم يف حتقيق
ه��دف خطة دب��ي احل�ضرية  2040بجعلها املدينة الأف�ضل للحياة .ويف
هذا ال�سياق ي�أتي افتتاح امل�سجد اجلديد يف الواحة والذي ي�ستوعب 650
م�صليا وي�شكل بت�صاميمه الفريدة والذكية �إ�ضافة نوعية �إىل جمالية الأفق
العمراين للواحة وملدينة دبي ".ومع افتتاح امل�سجد اجلديد ،يرتفع عدد
م�ساجد واح��ة دب��ي لل�سيليكون �إىل �أرب�ع��ة ،موزعة على مناطقها املختلفة
خلدمة التجمعات ال�سكنية املتنامية �إ�ضافة �إىل العاملني فيها .وتقوم خطة
�سلطة واحة دبي لل�سيليكون اال�سرتاتيجية املتكاملة على "ر�ؤية الإمارات
 "2021و"خطة دبي  "2021و"خطة دبي احل�ضرية  "2040جلعل
الواحة مدينة تكنولوجية توفر كافة مقومات العي�ش والعمل �ضمن بيئة
ذكية وجمتمع متكامل اخلدمات.
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عبداهلل بن زايد و وزير خارجية كندا يبحثان العالقات الثنائية و ق�ضايا املنطقة جمل�س �ضاحية الب�ستان يتعرف على الأدوار التي تقدمها دائرة اخلدمات االجتماعية فرع الذيد
•• �أبوظبي-وام:

04

بحث �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان وزي��ر اخلارجية و
التعاون الدويل خالل ات�صال مرئي مع معايل مارك جارنو وزير
خارجية كندا عالقات ال�صداقة و التعاون بني دولة الإم��ارات و
كندا و ال�سبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها مبا يحقق امل�صالح
امل�شرتك للبلدين ويعود باخلري على �شعبيهما.
و ناق�ش اجلانبان خ�لال الإت�صال الأو��ض��اع يف ال�شرق الأو�سط
و�أه�م�ي��ة ت�ع��زي��ز الأم ��ن واال��س�ت�ق��رار باملنطقة وب�ح�ث��ا ع ��ددا من
الق�ضايا الإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
و ا�ستعر�ض �سموه و معايل وزير خارجية كندا جهود البلدين يف

مواجهة جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد  19 -و�أهمية
تعزيز العمل ال ��دويل اجل�م��اع��ي م��ن �أج��ل �ضمان �إي���ص��ال لقاح
املر�ض �إىل ال��دول كافة .و تطرق اجلانبان �إىل ا�ست�ضافة دولة
الإم��ارات ملعر�ض �إك�سبو  2020دبي الذي تنطلق �أعماله �شهر
�أكتوبر املقبل و م�شاركة كندا يف هذا احلدث العاملي البارز.
و �أك��د �سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان عمق العالقات
الثنائية بني دولة الإمارات وكندا واحلر�ص امل�ستمر على تعزيزها
و تنمية وتطوير التعاون امل�شرتك يف املجاالت كافة.
ح�ضر االت�صال املرئي �سعادة فهد �سعيد حممد الرقباين �سفري
الدولة لدى كندا و�سعادة مار�سي غرو�سمان �سفرية كندا لدى
الدولة.

•• الذيد-الفجر:

اطلع جمل�س �ضاحية الب�ستان �أحد املجال�س التابعة
لدائرة �ش�ؤون ال�ضواحي والقرى بحكومة ال�شارقة
على خمتلف اخل��دم��ات االجتماعية التي تقدمها
دائرة اخلدمات االجتماعية يف مدينة الذيد للأ�سر
و�أدوارها يف متابعة �أحوالها و�أمورها املعي�شية .
ج��اء ذل��ك خ�لال االجتماع ال��ذي عقد مبقر دائرة
اخلدمات االجتماعية بح�ضور �سعادة الدكتور �سامل
زاي ��د الطنيجي رئ�ي����س املجل�س و�أع �� �ض��اء املجل�س
��س�ع��ادة را��ش��د عبيد ال�ن��دا���س و��س�ع��ادة �سعيد عبيد

بالليث وال�سيد علي مطر الطنيجي موظف املجل�س
فيما ح�ضر من الدائرة عبداهلل �سامل بن هويدن
مدير دائرة اخلدمات االجتماعية فرع يرافقه من
القائمني على ف��رع دائ ��رة اخل��دم��ات االجتماعية
يف مدينة الذيد م��وزه علي امل�سافري رئي�سة ق�سم
اخلدمات امل�ساندة و�صبيحة مطر احلافري رئي�سة
ق�سم ال�ضمان االجتماعي وعذيجة عبيد الطنيجي
رئي�سة ق�سم الرعاية واحلماية االجتماعية.
ورحب �سعادة الدكتور �سامل زايد الطنيجي رئي�س
جمل�س ��ض��اح�ي��ة ال�ب���س�ت��ان ب��ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى دائرة
اخلدمات االجتماعية م�ؤكدا على حر�ص املجل�س

ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ع�ل�اق ��ات ال �� �ش��راك��ة وال �ت��وا� �ص��ل بني
امل�ؤ�س�سات وتبادل اخل�برات والتجارب يف املجاالت
امل�شرتكة بني الطرفني خا�صة مع دائرة اخلدمات
االجتماعية ملا لها من �أدوار هامة  .و�أ�شار �إىل �أهمية
االجتماع يف بحث جماالت التعاون والتي من �ش�أنها
�أن تخدم املجتمع يف مدينة الذيد وما يحققه من
ت�ضافر لكافة اجل�ه��ود الوطنية وت�ك��ام��ل خمتلف
امل�ؤ�س�سات املحلية املعنية بخدمة املجتمع م�شيدا
يف ه��ذا ال�سياق ب��دور دائ��رة اخل��دم��ات االجتماعية
وف��رع�ه��ا يف ال��ذي��د وامل���س��اه�م��ة امل �ب��ذول��ة يف الدعم
االجتماعي .

قائد القوات الربية ي�شهد تخريج عدد من الدورات التخ�ص�صية
•• �أبوظبي  -وام:

�شهد اللواء الركن �سعيد ال�شحي قائد القوات الربية �أم�س
اخلمي�س حفل تخريج ع��دد م��ن ال� ��دورات التخ�ص�صية
لل�ضباط و�ضباط ال�صف يف معهد القوات الربية بح�ضور
عدد من �ضباط القوات امل�سلحة.
وب��د�أت فعاليات االحتفال بتالوة عطرة من �آي��ات الذكر
احلكيم و�أل �ق��ى بعدها ق��ائ��د معهد ال �ق��وات ال�بري��ة كلمة
رح��ب فيها ب��راع��ي احلفل واحل���ض��ور  ..ق��ال فيها " لقد

�أدرك املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب
اهلل ثراه" �أن التعليم والثقافة هما �أ�سا�س تقدم الدولة
ورفعتها  ،ف�أمر ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التعليمية وتطويرها ،
ور�سم �سيا�سة وا�ضحة لالرتقاء مب�ستوى التعليم  ،و�سار
على نهجه �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س ال��دول��ة القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة
"حفظه اهلل"  ،يف تطوير التعليم والتدريب الع�سكري
يف املعاهد واملدار�س  ،لإع��داد جيل قادر على حتمل �شرف
امل�س�ؤولية والدفاع عن ثرى الوطن الغايل على قلوبنا ".

و�أ�ضاف � " :أ�صبح التدريب االح�ترايف هو هاج�سنا الأول خ�لال ت�أهيلهم ال�ت��أه�ي��ل الع�سكري التخ�ص�صي الالزم
 ،فهو الع�صب الرئي�سي للجيو�ش  ،وهو العن�صر الأكرث لتنفيذ مهامهم وواجباتهم  ،يف منا�صبهم و�أماكن عملهم
�أهمية يف رفع الكفاءات القتالية  ،وبقدر ما يكون واقعياً  ،لكي يكونوا م�صدر عطاء  ،وعامل بناء يف حت�سني قدرات
و� �ش��ام� ً
لا واح�تراف �ي �اً  ،ب�ق��در م��ا ي� ��ؤدي دوره يف توظيف و�إمكانيات ت�شكيالتنا  ،ووحداتنا بال�صورة التي ت�صبوا لها
ال �ق��درات وال �ط��اق��ات يف االجت ��اه ال ��ذي ي�ق��ود �إىل حتقيق قياداتنا الر�شيدة.
وه �ن ��أ اخل��ري�ج�ين ب��اج�ت�ي��از ال � ��دورات ب�ن�ج��اح ،م ��ؤك��دا �أن
الأهداف ".
و�أك ��د �أن معهد ال �ق��وات ال�بري��ة ح��ر���ص ع�ل��ى رف��ع كفاءة املحافظة على الريادة التي و�صلت �إليها قواتنا امل�سلحة
واحرتافية كافة مرتبات القوات امل�سلحة عامة والقوات  ،حتتاج منا جميعاً الإ�ستمرار يف ب��ذل املزيد من اجلهد
الربية خا�صة من �ضباط و�ضباط ال�صف و�أف ��راد  ،من وال�ع�ط��اء  ،و�أن املحافظة على القمة �أ��ص�ع��ب بكثري من

الو�صول لها  ،فكونوا على قدر امل�س�ؤولية يف نقل املعرفة
واخلربات التي اكت�سبتموها لوحداتكم للم�ساهمة يف رفع
وتعزيز الكفاءات التي و�صلت �إليها � ،أم ً
ال منكم �أن تكونوا
خري عون لقادتكم  ،وخري مدربني وموجهني ملر�ؤو�سيكم ،
فلي�س املهم يف �أي من�صب �أن تكون  ،ولكن الأهم هو ما تقوم
به وما تقدمه لرفعة قواتنا امل�سلحة ف�أبارك لكم تخرجكم
ه��ذا متمنياً لكم امل��زي��د م��ن التقدم وال�ن�ج��اح يف حياتكم
املهنية .ويف ختام االحتفال قام قائد القوات الربية بتوزيع
اجلوائز وال�شهادات على املتفوقني واخلريجني.

حديقة احليوانات بالعني حتافظ على التنوع البيولوجي وفق �أعلى املعايري
•• العني -وام:

ت�ت�ب�ن��ى ح��دي �ق��ة احل �ي ��وان ��ات بالعني
عددا من املنهجيات واال�سرتاتيجيات
ال �ت��ي ت���س��اع��ده��ا يف حت�ق�ي��ق ر�سالتها
الرئي�سية يف �صون الطبيعة واحلفاظ
على التنوع البيولوجي بكافة �أ�شكاله
وجوانبه.
وت�ضم احلديقة منظومة بيولوجية
وا��س�ع��ة ي�ت��م حفظها ورع��اي�ت�ه��ا وفق
�أعلى معايري �صون الطبيعة و�أف�ضل
امل �م��ار� �س��ات امل��ؤ��س���س�ي��ة ،ت���ش�م��ل ثروة
حيوانية يقارب عددها  4000حيوان
يتعر�ض معظمها خلطر االنقرا�ض

بدرجة عالية اخلطورة ب�سبب الزحف
العمراين وال�صيد اجلائر ،بالإ�ضافة
للتنوع النباتي وكذلك احل�شري الذي
حتر�ص فيه احلديقة على ا�ستدامة
الغطاء النباتي ،كما تر�صد كافة �أنواع
احل���ش��رات ال�ت��ي تتخذ م��ن احلديقة
موطنا �آمنا لها.
وق��د حر�صت احلديقة منذ �إن�شائها
على حماية التنوع البيولوجي على
ج �م �ي��ع الأ�� �ص� �ع ��دة ،م �ن �ه��ا التعليمي
وال� �ث� �ق ��ايف وامل �ج �ت �م �ع��ي وال�سياحي
واال� �س �ت �ث �م��اري ،م��وج�ه��ة �أه��داف �ه��ا و
ر� �س��ال �ت �ه��ا ع �ل��ى ال���ص�ع�ي��دي��ن املحلي
وال��دويل حتى �أ�صبحت مركزا حيويا

داع �م ��ا حل �ف��ظ احل �ي ��اة ال�ب�ري ��ة على
م���س�ت��وى ال �ع��امل .فتحمل احلديقة
على عاتقها م�س�ؤولية تثقيف �شرائح
املجتمع كافة ب�أهمية �صون الطبيعة
وح �م��اي��ة ال �ت �ن��وع ال�ب�ي��ول��وج��ي الذي
ي �� �ش �ك��ل ع �� �ص��ب احل� �ي ��اة ع �ل��ى كوكب
الأر�ض ،مركزة اهتمامها على الأجيال
النا�شئة حيث ت�ستقبل احلديقة ما ال
يقل عن  600طالب و تقدم برامج
ت��وع��وي��ة ي�ستفيد منها  1200فرد
��س�ن��وي��ا ،وح ��وايل  45000م�شارك
يف الربامج املدر�سية ،بالإ�ضافة ملركز
الأبحاث الذي يوفر م�صادر وخدمات
بحثية ومعرفية ب�ح��وايل 11000

ك� �ت ��اب ب �ي �ئ��ي ،ك �م��ا ت �ط �ع��م جتاربها
ومغامراتها باملعلومات واملعارف التي
من �ش�أنها توعية الزوار ب�أهمية حماية
احلياة الربية والتنوع البيولوجي.
وع� �ل ��ى ال �ن �ط ��اق ال �� �س �ي��اح��ي احتلت
ح��دي �ق��ة احل� �ي ��وان ��ات ب��ال �ع�ين مكانا
م� ��ؤث ��را ع �ل��ى اخل��ري �ط��ة ال�سياحية
فقدمت جتارب ومغامرات فريدة من
نوعها على م�ستوى العامل من �أبرزها
�سفاري العني الأفريقية الأك�بر من
�صنع الإن���س��ان على م�ستوى العامل
ومركز ال�شيخ زاي��د لعلوم ال�صحراء
ال ��ذي ي �ق��دم ك �ن��وز �أب��وظ �ب��ي البيئية
وال�ت�راث �ي ��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة يف حتفة

م�ع�م��اري��ة م�ستدامة ه��ي الأوىل من
نوعها على م�ستوى الدولة احلا�صلة
على ت�صنيف ال�ل�آل��ئ اخلم�س لنظام
ا�ستدامة وال�شهادة البالتينية لييد
عن برنامج اال�ستدامة العاملي.
ويف مزيج ب�ين اال�ستثمار وال�سياحة
ت �ق��دم احل��دي �ق��ة ق��ري �ب��ا ك��وك �ب��ة من
امل�شاريع الر�أ�سمالية تعد الأوىل على
م���س�ت��وى ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ،متيحة
بذلك املجال لدعم اال�ستثمار والنمو
الإق �ت �� �ص��ادي لإم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي ،ومن
�أبرزها �سفاري الفيلة ،و�أر���ض الكواال
،وحممية الغوريال ،و�شاطئ البطاريق وم��رك��ز ت��أه�ي��ل احل �ي��وان��ات امل�صادرة امل �ج �ت �م��ع م ��ن خم ��اط ��ره ��ا ،وغريها جمال �صون الطبيعة وحماية التنوع
،وم��رك��ز �أك �ث��ار ق��ط ال��رم��ال العربي ،واخل �ط��رة ب �ه��دف حمايتها وحماية م��ن امل�شاريع التي ت�صب جميعها يف البيولوجي.

مواطنون ومر�شحون من الإمارات نالوا املراكز الأوىل

مبادرة (الأبطال املجهولني)  ..تكرم موظفني قدموا ت�ضحيات للت�صدي لكورونا
•• دبي-الفجر:

ح�صد موظفون بالإمارات وال�سعودية
والأردن وم �� �ص��ر امل ��راك ��ز الأوىل يف
مبادرة (الأبطال املجهولني) ،لبذلهم
جهوداً ا�ستثنائية يف مواجهة فريو�س
كورونا امل�ستجد.
وك��رم��ت امل �ب��ادرة املوظفني الفائزين
باملراكز الأوىل يف حفل �ضخم �أقيم يف
دبي ،وتابعه �آالف املهتمني والعاملني
ب��ال �ق �ط��اع ال �� �ص �ح��ي يف دول اخلليج
والدول العربية والآ�سيوية ،خالل بث
مبا�شر عرب الإنرتنت.
ونال الفائزون �شهادات تقدير وجوائز
مالية مبجموع � 30ألف دوالر ،تكرمياً
لهم على دعمهم الكبري خلط الدفاع
الأول من الأطباء وك��وادر التمري�ض
يف الت�صدي ل��وب��اء ك��ورون��ا ،وتقدمي
الرعاية الطبية الكاملة للم�صابني
و�إنقاذ حياتهم بامل�ست�شفيات ومراكز
ال �ع��زل ال���ص�ح��ي واحل ��د م��ن انت�شار
العدوى بالفريو�س.
و� �ش �ه��د ح �ف��ل خ �ت��ام امل � �ب ��ادرة خليفة
ب��ن دراي امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ؤ�س�سة
دب � ��ي خل ��دم ��ات الإ�� �س� �ع ��اف وح�سني
البي�شي رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية

ال�سعودية لإدارة املعلومات ال�صحية،
وال ��دك �ت ��ور ��س�ي��ف دروي� �� ��ش املتحدث
با�سم جمعية الإمارات لل�صحة العامة
ودك �ت��ورة �صاحلة �أف��ري��دي ال�ع��امل��ة يف
ط��ب ال�ن�ف����س الإك�ل�ي�ن�ي�ك��ي وم�ؤ�س�سة
م��رك��ز الي ��ت ه��او���س �أراب� �ي ��ا لل�صحة
النف�سية.
وق��ال ال��دك�ت��ور �أي�ه��م رف�ع��ت ،م� ّؤ�س�س
امل �ب��ادرة والرئي�س التنفيذي ل�شركة
"�أكيوميد" م�ن�ظ�م��ة امل � �ب ��ادرة�" ،إن
ال �ف��ائ��زي��ن مت اخ �ت �ي��اره��م للتكرمي
ب�ن��ا ًء على تقييم جلنة حتكيم �ضمت
م �ت �خ �� �ص �� �ص�ين ب ��ال �ق �ط ��اع ال�صحي
وم�س�ؤولني عن كوادر طبية و�إ�سعافية

و��ش�خ���ص�ي��ات ع��ام��ة ب� ��دول خليجية
وعربية".
و�أ�ضاف الدكتور �أيهم" ،كرمت املبادرة
 20م��ن الأب �ط ��ال امل�ج�ه��ول�ين ،من
ب�ي�ن ن�ح��و  500م��ر��ش�ح�اً للمبادرة
م��ن خمتلف ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،بينهم
ح ��را� ��س �أم � ��ن ي �� �س �ت �ق �ب �ل��ون املر�ضى
باملن�ش�آت ال�صحية ،وموظفو ا�ستقبال
بامل�ست�شفيات يتعاملون مع امل�صابني
ب��ال�ف�يرو���س ،وم�ن��دوب��و ت��أم�ين �صحي
ي ��ؤم �ن��ون ت�ك��ال�ي��ف ال �ع�ل�اج ،و�سائقو
�إ�سعاف يوا�صلون الليل بالنهار لنقل
املر�ضى".
وتابع :من بني املر�شحني واملكرمني
م�ه�ن��د��س��ون ت��ول��وا ب�ن��اء امل�ست�شفيات
امليدانية و�أجنحة ال�ع��زل و�صيانتها،
وع �م��ال تنظيف ت��ول��وا تعقيم غرف
العناية امل��رك��زة و�أ� �س � ّرة امل�ست�شفيات،
م�ع��ر��ض�ين ح�ي��ات�ه��م خل�ط��ر الإ�صابة
بالوباء.
وذكر �أن مبادرة (الأبطال املجهولني)،
انطلقت م��ن الإم � ��ارات ،وا�ستهدفت
م��وظ �ف��ي امل���س�ت���ش�ف�ي��ات والقطاعات
ال �� �ص �ح �ي��ة مب �خ �ت �ل��ف دول اخلليج
والدول العربية.
و�أ�ضاف الدكتور �أيهم" :نظمت املبادرة

� �ش��رك��ة (�أك �ي��وم �ي��د) امل�ت�خ���ص���ص��ة يف
خدمات �إدارة دورة الإي��رادات للقطاع
ال�صحي ب��دول اخلليج ،بالتعاون مع
ج�م�ع�ي��ة الإم� � ��ارات لل�صحة العامة،
واجلمعية ال�سعودية لإدارة املعلومات
ال�صحية ،وانطلقت امل�ب��ادرة يف �شهر
يناير املا�ضي ،وبحثت ع��ن املوظفني
ال��ذي��ن ب��ذل��وا ج �ه��وداً ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة يف
م�ساعدة الكوادر الطبية والتمري�ضية
ل �ع�لاج امل���ص��اب�ين ب �ف�يرو���س كورونا،
والذين ابتعدوا عن �أ�سرهم و�أم�ضوا
�أياماً و�أ�سابيع بني جدران امل�ست�شفيات
ومراكز العزل ،لدعم جهود ال�سيطرة
على الوباء وتوفري الرعاية ال�صحية

للم�صابني و�إنقاذ حياتهم".
و�أ� �ش��ار اىل �أن "املبادرة التطوعية
ه��دف��ت لت�سليط ال���ض��وء على ه�ؤالء
الأب � � �ط� � ��ال ،ل � ��دوره � ��م اال�ستثنائي
خ�صو�صاً يف مراحل الإغالق".
وقال" :لوال جهود ه�ؤالء املوظفني ملا
متكن الأطباء من عالج املر�ضى ،وما
متكنت امل�ست�شفيات من ت�أدية ر�سالتها
الإن�سانية".
وت��اب��ع" :تفاعل الآالف م��ع املبادرة
ع�بر من�صات التوا�صل االجتماعي،
وع�ب�ر امل��وق��ع الإل � �ك�ت��روين ،وعملت
املبادرة على توثيق ق�ص�ص املر�شحني
وت�ضحياتهم بالفيديو ومت �إبرازها
ع�ب��ر و�� �س ��ائ ��ل الإع� � �ل� ��ام ومن�صات
ال� �ت ��وا�� �ص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ،ت �ق ��دي ��راً
جلهودهم ولتتعرف املجتمعات على
بطوالتهم".
و�أك� � � ��د ال ��دك � �ت ��ور �أي � �ه� ��م �أن جميع
امل��ر��ش�ح�ين ي�ستحقون ال�ت�ك��رمي على
جهودهم يف خدمة الإن�سانية .وت�صدر
املكرمني يف املبادرة �أحمد حممد ،وهو
�إح���ص��ائ��ي يف م�ؤ�س�سة دب��ي خلدمات
الإ�سعاف ،والذي وا�صل الليل بالنهار
خالل ذروة اجلائحة حل�صر احلاالت
امل�صابة بكورونا وامل�شتبه يف �إ�صابتهم

بالفريو�س .و�أم���ض��ى حممد �ساعات
طويلة لت�سجيل احلاالت امل�صابة التي
يتم التعامل معها من قبل امل�سعفني،
وتتبع املعلومات اخلا�صة بامل�صابني
واملخالطني لهم ،للحد من العدوى
ب��ال�ف�يرو���س ،وه��و �أم ��ر تطلب جهداً
ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي�اً .وو� �ض��ع حم�م��د خريطة
تتبع للم�صابني واملخالطني ،وتقدمي
البيانات لل�سلطات العليا لتمكينها
م��ن ات�خ��اذ ق ��رارات هامة يف مكافحة
الوباء .وكرمت املبادرة �أي�ضا املواطنة
فاطمة خ��وري وه��ي �ضابط عالقات
يف م�ست�شفى خا�ص يف دب��ي ،وتطلبت
طبيعة عملها التعامل م��ع م�صابني
ب��ال �ف�ي�رو���س ،ب �� �ص��ورة ي��وم �ي��ة ،قبل
ا�ستقبالهم من قبل الطواقم الطبية
وتقدمي العالج لهم.

و�شكل التعامل م��ع القادمني خطراً
على �صحتها� ،إذ �أن ف��ر���ص العدوى
بالفريو�س �أعلى من غريها لتعاملها
امل�ب��ا��ش��ر م��ع ح ��االت م ��ؤك��د �إ�صابتها
بكورونا .ويومياً كنت فاطمة تتوقع
�إ��ص��اب�ت�ه��ا ب��ال �ف�يرو���س ،وك��ان��ت �أكرث
خماوفها �أنها قد تكون �سبباً يف نقل
ال� �ع ��دوى لأ� �س��رت �ه��ا و�أح �ب��ائ �ه��ا عند
عودتها للمنزل.
وت�ق��ول خ��وري "واجبي كمواطنة �أن
�أخدم بلدي وجمتمعي وعائلتي ،حتى
ننت�صر على الوباء".
ومن ال�شخ�صيات التي اختارتها جلنة
حتكيم لتكرميها ،املوظف ال�سعودي
ه ��اين �أ�� �ص�ل�اين ،وه ��و م��ن �أ�صحاب
ال �ه �م��م وي �ع �م��ل يف جم� ��ال ت�سجيل
البيانات مب�ست�شفى �سعودي يف جدة.

وي� �ق ��ول �أ� � �ص �ل�اين" :طبيعة عملي
تتطلب التوا�صل مع املر�ضى وت�سجيل
بياناتهم يف امل�ست�شفى ،وخ�لال ذروة
ال ��وب ��اء ال� �ع ��ام امل ��ا� �ض ��ي ،ك �ن��ا نق�ضي
�أوق��ات�اً طويلة يف امل�ست�شفى للتعامل
م��ع احل� ��االت امل���ص��اب��ة �أو امل���ش�ت�ب��ه يف
�إ�صاباتها ،رغ��م االحتمالية الكبرية
لإ�صابتنا بالفريو�س".
و�أك �م��ل" :واجبنا الإن���س��اين لت�سيري
العمل يف امل�ست�شفى جعلنا نتابع الليل
ب��ال�ن�ه��ار ال��س�ت�ق�ب��ال امل��ر� �ض��ى ،و�أم ��ام
ه ��ذا ال �ت��وا� �ص��ل م��ع امل��ر� �ض��ى �أ�صبت
بالفريو�س ،ما تطلب عزيل يف املنزل،
ل�ك�ن��ي مل �أت��وق��ف ع��ن ال�ع�م��ل و�أدي ��ت
واج�ب��ي املهني ع��ن بعد حتى ي�ستمر
امل���س�ت���ش�ف��ى يف ت ��أدي ��ة دوره ال�صحي
بعالج املر�ضى".

مركز النقل املتكامل يطلق تقنية الواقع املعزز يف قطاع النقل العام باحلافالت
•• �أبوظبي-وام:

�أطلق مركز النقل املتكامل ب�إمارة �أبوظبي ،التابع لدائرة البلديات والنقل ،تقنية
"الواقع املعزز  "Augmented Realityلعر�ض مواعيد احلافالت
الآنية ،عرب الهواتف الذكية وهي خدمة �إلكرتونية م�ستحدثة ميكن الو�صول
اليها عن طريق زي��ارة الرابط االلكرتوين https://darbi.itc.gov.
� ae/itc-arأو من خالل م�سح رمز ا�ستجابة �سريع  QR-Codeالذي

�سيتم ن�شره خ�لال املرحلة املقبلة يف مواقف انتظار احل��اف�لات و�إ�ضافته �إىل
قنوات املركز املختلفة .ويتطلب احل�صول على ه��ذه اخل��دم��ة ،تفعيل كل من
خا�صية الكامريا ،وخا�صية املوقع اجلغرايف ،وخا�صية احلركة والتوجيه� ،إ�ضافة
�إىل مت�صفح  chromeيف �أنظمة الأن��دروي��د ،ومت�صفح  safariيف �أنظمة
.IOS +13.5
وتتيح تقنية الواقع املعزز مل�ستخدمي النقل العام كافة املعلومات الآنية والبيانات
اخل��ا��ص��ة مب��واع�ي��د خ��دم��ات احل��اف�لات ال�ع��ام��ة ،مب��ا ي�سهل تنقالتهم ويعزز

جتربتهم يف ا�ستخدام حافالت النقل ال�ع��ام .ي�أتي ذل��ك يف �إط��ار اجلهود التي
يبذلها مركز النقل املتكامل لتعزيز امل�سرية الرقمية التي ينتهجها يف تطوير
خدمات النقل الذكية وتوفري خدمات نوعية ومبتكرة مل�ستخدمي و�سائل النقل
العام من �سكان الإم��ارة ورواده��ا  ..ومن خالل ا�ستخدام تقنية الواقع املعزز،
ي�ستطيع �أفراد املجتمع يف �إمارة �أبوظبي ب�شكل عام ،وم�ستخدمو و�سائل النقل
العام "خدمة احلافالت" على وجه اخل�صو�ص ،احل�صول على معلومات مواعيد
احلافالت الآنية ومعرفة الفرتة الزمنية الالزمة لو�صول احلافلة �إىل حمطة

االنتظار .و ُتعد تقنية ال��واق��ع املعزز تكنولوجيا قائمة على �إ�سقاط الأج�سام
االفرتا�ضية واملعلومات يف بيئة امل�ستخدم احلقيقية لتوفر معلومات �إ�ضافية �أو
تكون مبثابة و�سيلة ذكية توجه امل�ستخدم .وي�أتي تطبيق هذه التقنية يف قطاع
النقل باحلافالت العامة يف �إط��ار تطبيق نظم ومنهجيات �أكرث دقة ت�ساهم يف
خف�ض تكاليف الأ�ساليب التقليدية املطبقة يف خمتلف دول العامل والتي تتمثل
يف تركيب لوحات الكرتونية كبرية يف مواقف انتظار احلافالت تتطلب بنية
حتتية مكلفة لرتكيبها وت�شغيلها و�صيانتها.
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«�آراب هيلث  »2021ينطلق  21يونيو املقبل يف مركز دبي التجاري العاملي
•• دبي-وام:

تنطلق �أعمال معر�ض ال�صحة العربي "�آراب هيلث  " 2021يف الفرتة
من � 21إىل  24يونيو املقبل يف مركز دبي التجاري العاملي وذلك مب�شاركة
ح�ضورية حلوايل � 3500شركة عار�ضة و�أكرث من  51000م�شارك من
 170دولة حل�ضور املعر�ض بن�سختيه احلية واالفرتا�ضية.
وي�شهد م�ؤمتر "�آراب هيلث  "2021الذي �سيقام هذا العام حتت �شعار
"بالأعمال نتحد ودفع ال�صناعة نحو الأمام" م�شاركة من  300متحدث
من خمتلف دول العامل �سي�سلطون ال�ضوء على �أب��رز التطورات املتعلقة
بقطاع الرعاية ال�صحية والأدوي ��ة وحت�سني املمار�سات الطبية ونتائج
املر�ضى.

وتت�ضمن فعاليات احلدث تنظيم  12م�ؤمترا ت�سعة منها �ستكون متمحورة
على التعليم الطبي امل�ستمر �إذ ي�سمح كل م�ؤمتر منها للم�شاركني بالتوا�صل
وتطوير �أف�ضل املمار�سات الدولية.
و�سي�ست�ضيف "�آراب هيلث � " 2021سل�سلة من الندوات الرقمية اليومية
قبل انطالق املعر�ض بهدف �إتاحة الفر�صة �أمام امل�شاركني للتفاعل و�إبرام
االتفاقيات وال�صفقات التجارية ..ك�م��ا �سيتم عر�ض لأح��دث املنتجات
وال�ت�ط��ورات التكنولوجية وان�ع�ق��اد جمموعة م��ن اجلل�سات الإعالمية
املركزة التي جتذب املتخ�ص�صني يف جمال الطب والرعاية ال�صحية من
املنطقة وخارجها.
وقال رو�س ويليامز مدير معر�ض وم�ؤمتر "�آراب هيلث"" :كان تطوير
الأدوية يف طليعة جدول �أعمالنا ملا يقرب من � 18شهرا و�سيبقى مو�ضوعا

للنقا�ش يف امل�ستقبل ال�ق��ري��ب ..ون �ح��ن م�ل�ت��زم��ون م��ن خ�ل�ال املعر�ض
مبعاجلة املو�ضوعات الأك�ث�ر �صلة يف قطاع الرعاية ال�صحية حيث مت
ا�ست�ضافة نخبة من اخلرباء العامليني لت�شكيل م�ستقبل النماذج املبتكرة
يف اكت�شاف الأدوية".
وت�ضم قائمة املتحدثني يف م�ؤمتر "�آراب هيلث  - " 2021الذي يرت�أ�سه
الدكتور حممد اجلمل الأ�ستاذ امل�شارك بكلية ال�صيدلة والكيمياء الطبية
يف جامعة ال�شارقة  -الدكتور يانغ �شياو مينغ رئي�س جمموعة ال�صني
الوطنية للتكنولوجيا احليوية " "CNBGوالربوفي�سور غراهام بول
�أ�ستاذ املعلوماتية احليوية يف جامعة نوتننغهام ترينت يف اململكة املتحدة
والربوفي�سور م�يرزا بايغ �أ�ستاذ ورئي�س ال�صيدلة ال�سريرية والعالج
الدوائي يف كلية ال�صيدلة بدبي للبنات والربوفي�سور بيرت هوتز مدير

مركز تك�سا�س ل�ل�أط�ف��ال لتطوير اللقاحات " "CVDوالربوفي�سور
الدكتور �ستيفان هيوفمان مدير وع�ضو علمي يف معهد ماك�س بالنك
لبيولوجيا ال �ع��دوى والأ� �س �ت��اذ ال��دك�ت��ور حممد �سمرين �أ��س�ت��اذ ورئي�س
ق�سم الكيمياء الطبية يف كلية ال�صيدلة بجامعة ال�شارقة والربوفي�سور
الدكتور جونفيج جروديالند باحث �أول ورئي�س املجموعة يف م�ست�شفى
�أو�سلو اجلامعي يف �أو�سلو وفر�شاد غويراخو كبري امل�س�ؤولني العلميني
مل�ب��ادرة "كوفاك�س" العاملية وقتيبة املنا�صري مدير ال���ش��ؤون احلكومية
ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا لدى �شركة �أ"�سرتازينيكا" وغريهم من
املخت�صني.
ومت �إط�ل�اق من�صة "�آراب هيلث "2021ع�بر الإن�ترن��ت يف  23مايو
اجلاري و�ستبقى متاحة للم�شاركني حتى  22يونيو املقبل.

ويل عهد ال�شارقة يرت�أ�س اجتماع جمل�س التخطيط العمراين
•• ال�شارقة -وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن حممد
ب ��ن � �س �ل �ط��ان ال �ق��ا� �س �م��ي ويل عهد
ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س جمل�س
ال �ت �خ �ط �ي��ط ال� �ع� �م ��راين �أن العمل
وف��ق خ�ط��ط ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ودرا�سات
ا�ستباقية يف م�شروع التنمية ال�شاملة
ي�ع��د ��س�ب�ب�اً رئ�ي���س�ي�اً يف ال�ت�ك��ام��ل بني
خم �ت �ل��ف الإجن � � � ��ازات ع �ل��ى م�ستوى
القطاعات كافة يف الإمارة.
و�أ��ش��ار �سموه  -خ�لال تر�ؤ�سه �صباح
�أم � ��� ��س اخل �م �ي ����س اج� �ت� �م ��اع جمل�س
التخطيط ال�ع�م��راين ال ��ذي ع�ق��د يف
م�ك�ت��ب ��س�م��و احل��اك��م � -إىل الأدوار مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
الهامة للمجل�س يف م�شروعات البنية ��س�ل�ط��ان ب��ن حم�م��د ال�ق��ا��س�م��ي ع�ضو
التحتية من خالل و�ضع ا�سرتاتيجيات املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة بخال�ص
�شاملة للتطوير احل���ض��ري يف مدن ال�شكر وعظيم االمتنان حلر�ص �سموه
ومناطق �إمارة ال�شارقة بالتن�سيق مع ال��دائ��م ع�ل��ى دع��م عجلة التنمية يف
كافة اجلهات احلكومية.
الإم��ارة ،ولثقة �صاحب ال�سمو حاكم
وت��وج��ه �سمو ويل عهد ال�شارقة �إىل ال�شارقة الكبرية التي �أواله��ا لفريق

ع�م��ل جم�ل����س ال�ت�خ�ط�ي��ط العمراين
و�أع�ضاء جمل�س �إدارت��ه  ..راجياً من
اهلل العلي القدير �أن يوفقهم يف ت�أدية
مهامهم خلدمة الإمارة.
و�أو�� �ض ��ح � �س �م��وه �أن �إم � ��ارة ال�شارقة
وب�ت��وج�ي�ه��ات ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي

�أ�صبحت م�ث��ا ًال رائ ��داً يف امل�شروعات
ال �ع �م��ران �ي��ة امل �ت �ط��ورة وال �ت ��ي وف ��رت
بيئة اج�ت�م��اع�ي��ة وث�ق��اف�ي��ة وتعليمية
وا�ستثمارية متميزة ،م�شيداً بالر�ؤية
احلكيمة ل�سموه يف نوعية امل�شروعات
التي نفذت مبا يراعي الو�صول �إىل
اخل ��دم ��ات وت��وف��ر امل ��راف ��ق احلديثة

واحلفاظ على البيئة وحتقيق املتعة
الب�صرية.
وا� �س �ت��ذك��ر � �س �م��وه ج �ه��ود امل �غ �ف��ور له
ال�شيخ خالد بن �سلطان القا�سمي يف
ت�أ�سي�س جمل�س التخطيط العمراين
وو� �ض��ع ال�ق��واع��د والأ� �س ����س الرئي�سة
التي ك��ان لها الأث��ر الكبري يف �إن�شاء
امل�شروعات اجلديدة وتطوير املرافق
والبنى التحتية ال�سابقة وفق اخلطط
اال�سرتاتيجية التي و�ضعها املجل�س.
ومت خ�ل�ال االج �ت �م��اع م�ن��اق���ش��ة عدد
م��ن املو�ضوعات امل��درج��ة على جدول
�أعماله املعنية ب�أدوار املجل�س يف و�ضع
خطط التطور ال�ع�م��راين م��ن خالل
م �� �ش��روع��ات م���ش�ترك��ة ب�ي�ن قطاعات
البنى التحتية يف الإمارة.
واط� �ل ��ع امل �ج �ل ����س ع �ل��ى ت �ق��ري��ر حول
�أب � ��رز امل �ن �ج��زات امل�ح�ق�ق��ة يف الفرتة
املا�ضية والتي نفذت ب�أف�ضل معايري
التخطيط والإن �� �ش��اء ل�ضمان كفاءة
و� �س �ع ��ة ال �ب �ن ��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة وامل� ��راف� ��ق

اخل��دم �ي��ة ومب ��ا ي�ح�ق��ق االحتياجات
احلالية وامل�ستقبلية للإمارة.
ك �م��ا ن��اق ����ش امل �ج �ل ����س جم �م��وع��ة من
الدرا�سات اال�سرتاتيجية التي تدعم
و�� �ض ��ع خ �ط��ط م���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ق�صرية
وم �ت��و� �س �ط��ة وط��وي �ل��ة امل � ��دى ت�سهم
يف م��واك �ب��ة ع�ج�ل��ة ال�ن�م��و املت�سارعة
التي ت�شهدها الإم ��ارة وت��راع��ي كافة
امل�ت�ط�ل�ب��ات احل��دي �ث��ة وحت��اف��ظ على
الهوية الأ�صيلة لإمارة ال�شارقة.

ووج � � ��ه امل �ج �ل �� ��س ب �ت �� �س��ري��ع وت �ي��رة
ال �ع �م��ل يف امل �� �ش��روع��ات امل�ستقبلية
وم ��راع ��اة ت�ن�ف�ي��ذه��ا مب ��رون ��ة عالية
حت �ق��ق االن �� �س �ي��اب �ي��ة ال �ت��ام��ة يف �سري
احلياة اليومية للقاطنني يف الإمارة
وزائريها.
ح �� �ض��ر االج� �ت� �م ��اع ك ��ل م ��ن ال�شيخ
املهند�س �سلطان بن حممد بن �سعود
القا�سمي نائب الرئي�س ومدير جمل�س
ال �ت �خ �ط �ي��ط ال� �ع� �م ��راين ،واملهند�س
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خالد ب��ن بطي امل�ه�يري رئي�س دائرة
التخطيط وامل�ساحة ،واملهند�س علي
�سعيد ب��ن ��ش��اه�ين ال���س��وي��دي رئي�س
دائ� ��رة الأ� �ش �غ��ال ال �ع��ام��ة ،واملهند�س
يو�سف �صالح ال�سويجي رئي�س هيئة
الطرق وامل��وا��ص�لات ،و�سعيد �سلطان
باجليو ال�سويدي رئي�س هيئة كهرباء
ومياه وغاز ال�شارقة ،واملهند�س خالد
�آل علي �أم�ين عام جمل�س التخطيط
العمراين.

املتحدثون الرئي�سيون ي�شيدون بدعم املغفور له ال�شيخ حمدان بن را�شد للقطاع الطبي

عو�ض الكتبي يفتتح م�ؤمتر الإمارات ال�ساد�س جلراحة التجميل
•• دبي -الفجر:

حتت رعاية جائزة ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم للعلوم الطبية ،افتتح
�سعادة عو�ض الكتبي ،مدير عام هيئة ال�صحة بدبي الدورة ال�ساد�سة من م�ؤمتر
الإمارات جلراحة التجميل ،الذي يقام يف الفرتة من � 27إىل  29من ال�شهر
اجلاري يف �إنرتكونتيننتال ف�ستيفال �سيتي-دبي.
وي�ه��دف ه��ذا احل��دث الهجني واملتخ�ص�ص وال��ذي يقام ه��ذا ال�ع��ام حت��ت �شعار
"توظيف العلم والفن يف جمال اجلراحة التجميلية والرتميمية" �إىل ت�سليط
ال�ضوء خالل �أيامه الثالث على �أحدث التطورات واالبتكارات والأبحاث يف هذا
التخ�ص�ص الطبي احليوي والذي ي�شهد تطورات �سريعة كل يوم ،بح�ضور �أبرز
املتحدثني واخلرباء يف املجال.
حيث ا�س ُتهل حفل االفتتاح بكلمة افتتاحية �ألقتها الدكتورة �صبا املريو�ش ،رئي�سة
اللجنة الثقافية ،تلتها كلمة رئي�سية �ألقاها الدكتور زهري الفردان ،رئي�س �شعبة
الإم ��ارات جل��راح��ة التجميل ،حيث ق��ال�" :إن ث��روة املعرفة ه��ي اخل�ي��ار الأول
والأمثل مل�ستقبل الأجيال" هذا ما قاله املغفور له -ب��إذن اهلل -ال�شيخ حمدان
بن را�شد �آل مكتوم -طيب اهلل ثراه -حيث جت�سد اهتمامه بخدمة الإن�سانية من
خالل دعمه الكبري للأعمال اخلريية وبناء املدار�س وامل�ست�شفيات عرب هيئة �آل
مكتوم اخلريية والتي امتدت �أعمالها لأكرث من  60بلداً".
و�أ��ض��اف" :كان املغفور له حري�صاً على االرت�ق��اء والتميز يف جم��االت التعليم
وال�صحة والبيئة وك��ان ه��ذا االهتمام ركيزة  لإن�شاء ث�لاث جوائز يف التعليم
والعلوم ال�صحية و�أف�ضل املمار�سات البيئة .و�سعت جائزة املغفور له -ب�إذن اهلل
ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم للعلوم الطبية منذ ت�أ�سي�سها عام 1999نحوالتميز الطبي من خالل ن�شر ثقافة البحث العلمي وتكرمي العلماء والباحثني
وامل�ؤ�س�سات مل�ساهمتهم يف تطوير اخلدمات ال�صحية".
ه��ذا وتخلل �أي�ضاً حفل االفتتاح كلمة با�سم ج��ائ��زة ال�شيخ ح�م��دان ب��ن را�شد
�آل مكتوم للعلوم الطبية �ألقاها �سعادة م�يرزا ال�صايغ -ع�ضو جمل�س �أمناء
اجلائزة ،حيث قال�" :إن انعقاد هذا امل�ؤمتر يف دبي ويف ظل التحديات الكبرية
التي جائحة كوفيد -19منذ بداية عام  ،2020يعترب ت�أكيداً على ريادة دولة
الإمارات العربية املتحدة يف دعم ثقافة الإبتكار وت�شجيع الفكر امل�ستنري املتطلع
للم�ستقبل بكافة معطياته �سوا ًء كانت حتديات يتعني علينا الإ�ستعداد ملواجهتها،

�أو فر�ص واع��دة ميكننا الإ�ستفادة منها ،وحتديها لكافة الظروف وتطويعها
للو�صول للأهداف املرجوة".
و�أ�ضاف قائ ً
ال "�إن رعاية جائزة ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم للعلوم الطبية
للم�ؤمتر تعترب جزءاً ال يتجز�أ من الأهداف الرئي�سة التي ن�سعى �إىل حتقيقها يف
ظل قيادتنا الر�شيدة وتنفيذاً لر�ؤية دولة الإمارات العربية املتحدة لعام 2021
والتي تت�ضمن �إر�ساء نظام �صحي ذو معايري عاملية بالدولة ،وحتقيقاً لر�ؤية
املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم والذي كان منارة للعلم
والعلماء والباحثني ،و�أكرب داعم لقطاع اخلدمات ال�صحية ،لي�س حملياً فقط
بل �أي�ضاً �إقليمياً وعاملياً ،و�أنا من موقعي هذا �أ�ؤكد �أن اجلائزة �ستبقى �إرثاً فكرياً
وعلمياً رائداً ،و�سنوا�صل الدرب الذي خطه -طيب اهلل ثراه -من �أجل االرتقاء
بالبحث العلمي والقطاع ال�صحي يف كل بقاع الأر�ض".
واختتم كلمته قائ ً
ال "با�سمكم جميعاً �أتوجه بال�شكر اجلزيل �إىل �سعادة عو�ض
الكتبي مدير ع��ام هيئة ال�صحة بدبي على ت�شريفه لنا يف ه��ذا احلفل وعلى
توجيهاته نحو تذليل كافة ال�صعاب لإجناح فعاليات هذا امل�ؤمتر".
ومن جانبه قال الدكتور جمال جمعة ،الأم�ين العام ل�شعبة الإم��ارات جلراحة
التجميل" :ب�صفتي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الأمناء واللجنة املنظمة للحدث،
لقد كان يل دور كبري يف التح�ضري لهذه الدورة من امل�ؤمتر ،من اختيار التاريخ
واملكان �إىل تنظيم امل�ؤمتر بحد ذاته ،والتن�سيق مع اجلمعيات الدولية ل�ضمان
م�ساهمتها يف امل�ؤمتر ،كما قمت بت�سهيل م�شاركة اجلمعية الأمريكية جلراحة
التجميل ع��ن طريق التوا�صل م��ع رئي�سها ورئي�س اللجنة الفرعية الدولية
لتكون جزءاً من هذا امل�ؤمتر  .كما كنت جزءاً من عملية احل�صول على موافقة
اجلمعية الدولية جلراحة التجميل وم�شاركة رئي�س اجلمعية ورئي�س جلنة
التعليم لتكون جزءاً من �أع�ضاء هيئة امل�ؤمتر ".
و�أ�ضاف" :بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،كوين رئي�ساً للجمعية العربية لطب وجراحة
التجميل ،فقد �ضمن ذل��ك انخراطهم يف جمعية  Pana Arabجلراحي
التجميل مم��ا �أدى �إىل ت�ع��اون العديد م��ن اجلمعيات يف منطقة دول جمل�س
التعاون اخلليجي ويف العامل العربي".
وع �ق��ب ح�ف��ل االف �ت �ت��اح ،ق��ام ��س�ع��ادة ع��و���ض ال�ك�ت�ب��ي ب��رف�ق��ة ع��دد م��ن الأطباء
واجل��راح�ين وكبار امل�س�ؤولني يف قطاع الرعاية ال�صحية يف املنطقة وخارجها
بجولة يف امل�ع��ر���ض ،حيث �إط�ل�ع��وا على �أح��دث الأب �ح��اث والأ��س��ال�ي��ب اجلديدة

و�أمناط العالج املعتمدة يف اجلراحة التجميلية والرتميمية .كما ا�ستمع الوفد
ل�شرح مف�صل من قبل ممثلني عن �أكرب العالمات التجارية يف هذا املجال حول
الفائدة الكبرية التي يجنيها �أخ�صائي اجل��راح��ة من خ�لال �إدخ��ال التقنيات
اجل��دي��دة يف ه��ذا امل�ج��ال ،مم��ا مينحهم نظرة عميقة ح��ول كيفية تبني طرق
و�أ�ساليب العالج اجلديدة.
ه��ذا وي�ستعر�ض م�ؤمتر الإم ��ارات جلراحة التجميل ه��ذا العام �أجندة �شاملة
وغنية ت�ضم �أك�ثر من  80حما�ضرة علمية تتمحور حول املوا�ضع الرئي�سية
ال�شائعة يف املجال مثل :جراحة الوجه والرقبة ،ونحت اجل�سم ،وجراحة الثدي،
والرتميم العام ،واجلراحة الرتميمية ،وجراحة اليد ،واجلراحة الرتميمية
للر�أ�س والرقبة ،واجل��راح��ة عرب تقنية البث املبا�شر ،و�إدارة ممار�سات الطب
ال�شرعي ،وغريها من املوا�ضيع التي �سيقدمها �أكرث من  75خبرياً من الأ�ساتذة
والأط �ب��اء واجل��راح�ين واملحا�ضرين واملهنيني يف جم��ال اجل��راح��ة التجميلية
والرتميمية من  23دولة من حول العامل .وميكن ب�سهولة م�شاهدة املحا�ضرات
الرثية افرتا�ضياً من خالل من�صة عرب الإنرتنت ،فيما �ست�شهد هذه املحا�ضرات
ح�ضور  400م�شارك ب�شكل فعلي و 125م�شارك ب�شكل افرتا�ضي.
ويف اليوم الأول ،ركز م�ؤمتر الإم��ارات جلراحة التجميل على جمموعة وا�سعة
من املوا�ضيع يف اجلراحة التجميلية والرتميمية عرب جل�سات متعددة ،حيث
ناق�ش اخلرباء حتت عنوان "الوجه والرقبة" العديد من الق�ضايا مثل "كيف
ميكن للجراح التجميلي حت�سني النتائج با�ستخدام طب مكافحة ال�شيخوخة؟"
و"العالج التجميلي للجبهة" و�أث �ن��اء جل�سة ب�ع�ن��وان "نحت اجل�سم" قدم
املتخ�ص�صون ر�ؤاه��م حول "�شد البطن املعدّل مع البدن الداخلي" .بالإ�ضافة
�إىل ذل��ك ،رك��زت جل�سة �أخ ��رى ب�ع�ن��وان "فئة خ�ب�راء ج��راح��ة جتميل الأنف"
على "ت�صحيح الأن��ف امل�ع��وج و�إع ��ادة ب�ن��اء احلاجز" ،وجل�سة بعنوان "تعديل
�إ��س�ق��اط ال��ر�أ���س وت�صحيح و�ضعيته" و "حماية اجل�ل��د �أث �ن��اء عملية جتميل
الأنف يف مناطق اجللد الثخني" وغريها من املوا�ضيع الأخ��رى .عالوة على
ذل��ك ،تناول املتحدثون يف جل�سة "جراحة الثدي" العديد من املوا�ضيع مثل
"امل�ضاعفات يف ج��راح��ة ال�ث��دي  -كيفية جتنبها وكيفية عالجها" و "تكبري
الثدي بعد ا�سرتاتيجيات وتقنيات فقدان ال��وزن الزائد" �إ�ضافة �إىل العديد
من الق�ضايا الأخ��رى .هذا وي�شهد معر�ض الإم��ارات جلراحة التجميل والذي
يقام بالتوازي مع امل�ؤمتر م�شاركة �أكرث من  25عالمة جتارية و�شركات كربى

متثل �أق�سام اجلراحة التجميلية والرتميمية ،حيث �ستقوم ال�شركات العار�ضة
الرائدة بعر�ض �أح��دث املنتجات واخلدمات واالبتكارات واحللول التي تو�صل
�إليها العلم يف جمال اجلراحة التجميلية والرتميمية ،مبا يف ذلك اخلدمات
والتقنيات الطبية الرئي�سية التي �أحدثت ثورة يف هذه ال�صناعة .بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،يتيح احلدث الفر�صة للعار�ضني وامل�شاركني للتعرف على ال�سوق املحلية،
ويتيح الفر�صة لتو�سيع وجودهم يف ال�سوق الإقليمي ،والتوا�صل مع �أقرانهم من
نف�س االخت�صا�ص.
وتلقى م�ؤمتر الإم��ارات جلراحة التجميل يف دورت��ه ال�ساد�سة دعماً �سخياً من
�أبرز اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات يف هذا املجال ،مثل اجلمعية العربية لطب وجراحة
التجميل ،واجلمعية الأم��ري�ك�ي��ة جل��راح��ي التجميل ،وال��راب�ط��ة البحرينية
جلراحة التجميل ،وجمعية الإم ��ارات الطبية ،واجلمعية الإيرانية جلراحي
التجميل ،واجلمعية العراقية للجراحة الرتميمية والتجميلية ،واجلمعية
العُمانية جلراحي التجميل ،وجمعية الرعاية اجلراحية التجميلية ،واجلمعية
الآ�سيوية لتجميل الأنف.
�إ��ض��اف� ًة �إىل ذل��ك ،يُنظم ه��ذا احل��دث املميز برعاية ك��ل م��ن �شركة "ميديكا"
و�شركة " ،"Allerganو�شركة "�سيجاال" ،و�شركة " ،"Cutecو�شركة
ج �ل �ف��ار ،و� �ش��رك��ة " ،"Pro Dermaو� �ش��رك��ة " ،"Vitatekواجلمعية
الأمريكية العتماد م��راف��ق اجل��راح��ة الإ�سعافية ( ، )AAAASFو�شركة
" ،"Sinclairو�شركة "  "Mentor JnJو�شركة " ،"Medwayو�شركة
اخل �ي��اط ،و��ش��رك��ة " ،"Dubimedو��ش��رك��ة " "Great Lookو�شركة
" "Leader Healthcareو�شركة " "MENA Medicalو�شركة
"املزروعي" ،و�شركة "  ."Premium MedicalSuppliesوكل من
جملة " "Pharma Voiceوجم�ل��ة ""Middle East Health
وجملة " "Medgate Today Magazineوجملة امل�ست�شفى العربي،
وت �ل �ف��زي��ون " ،"MEDIBIZTVوم��وق��ع "Medical Darpan
 "Media Houseك�شركاء �إعالميون للحدث.
واجلدير بالذكر �أن م�ؤمتر الإم��ارات جلراحة التجميل ينظم �سنوياً من قبل
�شعبة الإمارات جلراحة التجميل حتت مظلة جمعية الإمارات الطبية وبالتعاون
مع �أم�ين امل��ؤمت��ر -م�ؤ�س�سة اندك�س لتنظيم امل��ؤمت��رات واملعار�ض – ع�ضو يف
اندك�س القاب�ضة.

حماكم دبي ت�ست�ضيف وفد االحتاد الدويل مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي
•• دبي-وام:

ا�ستقبلت حماكم دبي وفد االحتاد الدويل مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي للتن�سيق
ب�ش�أن �أعمال التح�ضري مل�ؤمتر االحتاد الذي ت�ست�ضيفه دبي خالل الفرتة من 22
�إىل  25نوفمرب املقبل حتت عنوان "العدالة الرقمية  ..فر�ص جديدة مل�أموري
ال�ضبط الق�ضائي" حيث �سيكون مبثابة حافز جديد للمزيد من دول املنطقة
للتعاون مع ال�شركاء الدوليني وت�أهيل جيل جديد من اخلرباء القانونيني يف
جمال تنفيذ الأحكام فيما يعزز ذلك الر�ؤية امل�ستقبلية التي ت�ستهدفها القيادة
الر�شيدة لقطاع الق�ضاء.
وق ��ال ��س�ع��ادة ط��ار���ش ع�ي��د امل�ن���ص��وري م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دب��ي  -ال ��ذي ك��ان يف

ا�ستقبال الوفد يرافقه �سعادة القا�ضي عمر عتيق املري نائب مدير عام حماكم
دبي � -إن ا�ست�ضافة دبي لـ "م�ؤمتر االحتاد الدويل مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي"
يعد �إجن��ازاً غري م�سبوق على م�ستوى املنطقة حيث يعد امل�ؤمتر �أك�بر من�صة
على م�ستوى العامل تهتم ب�أف�ضل ممار�سات تنفيذ الأحكام الق�ضائية وتقدمي
الدعم للم�ؤ�س�سات الق�ضائية وحت�سني جودة اخلدمات املقدمة وت�سهيل مهمة
امل�ستفيدين وحتقيق �أعلى درجات ال�شفافية واملوثوقية ملواكبة معطيات الع�صر
ومتطلباته .و�أكد املن�صوري  -خالل لقائه وفد االحتاد الدويل مل�أموري ال�ضبط
الق�ضائي ال��ذي �ضم م��ارك �شيمنز رئي�س جمل�س �إدارة االحت��اد و�أدرياتو�س
�أوريتهاغ ع�ضو االحتاد � -أن حماكم دبي ا�ستطاعت �أن ت�ستمد قوتها من تطوير
التعاون مع املنظمات ذات العالقة لتقدمي خدمات ق�ضائية رائدة ومتميزة عامليا

وذلك بدعم من القيادة الر�شيدة ..م�شريا �إىل �أن �إجن��ازات حماكم دبي قائمة
على ر�ؤية ومرتكزات ثابته م�ستلهمة من ر�ؤية دبي الطموحة للم�ستقبل واملبادئ
والأهداف التي انطلقت من �أجلها لتبقى دائماً يف طليعة املبادرات وامل�شاريع ذات
الأثر الإيجابي وا�سع النطاق .و�أعرب مدير عام حماكم دبي عن ثقته ب�أن هذا
امل�ؤمتر  -الذي من املتوقع �أن ي�ست�ضيف �أكرث من  300خمت�ص من  90دولة
 �سي�شكل �إ�ضافة مهمة جلهودنا امل�شرتكة يف تبادل اخلربات و�أف�ضل املمار�ساتيف جمال الق�ضاء خا�صة و�أن��ه يعقد يف وقت بالغ الأهمية مع الت�أهب للخروج
من جائحة "كورونا" �إىل مرحلة جديدة ..مثمنا ثقة جمل�س الإدارة و�أع�ضاء
االحتاد الدويل مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي بقدرات حماكم دبي على ا�ست�ضافة
هذا احلدث الهام دوليا والذي �سيفتح طريقا �سريعا مل�ستقبل حافل بالفر�ص.

وقال �إن امل�ستقبل يعتمد على املعرفة لدفع عجلة التطور يف قطاع تنفيذ الأحكام
ودعم امل�ؤ�س�سات الق�ضائية معربا عن �أمله يف التمكن من �إيجاد و�سائل جديدة
لي�صبح ال�ع��امل �أف�ضل و�أك�ث�ر ع��دال وت��راب�ط�اً وت��وف�ير ك��ل م��ا ميكن �أن يحمله
امل�ستقبل لأف��راد جمتمعاتنا م��ن �آم��ال وطموحات ت�ساهم يف حفظ حقوقهم
وتنمية �إميانهم بالعدالة .وخ�لال برنامج الزيارة مت تد�شني املوقع الر�سمي
مل�ؤمتر االحتاد الدويل مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي كما قام الوفد بزيارة للمحاكم
الأخرى يف الدولة للت�أكيد على �أهمية هذا احلدث العلمي الفريد الذي يعترب
فر�صة لتطوير مهنة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي باعتباره منربا فريدا لتبادل
الأف �ك��ار ب�ين موظفي ال�ضبط الق�ضائي م��ن جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل واملنظمات
الكبرية حيث يجتمعون لطرح �أفكارهم للعمل معاً على تطوير عمل العدالة.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/إنليميتد
لل�صيانة والديكور
رخ�صة رقم CN 3907744: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/الرنيم لغ�سيل
ال�سيارات رخ�صة رقم CN 3007887:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد حموده تركي غا�شم الكتبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ابراهيم عوده ال�صمادى
تعديل وكيل خدمات  /حذف زيد مبارك �سامل على املنهاىل
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/احلياة اجلديدة
لرتكيب معدات االمن وال�سالمه ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1299200:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة انوب راغافان راغافان %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شبني باالتنكال �سوبري
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/اعتماد لال�ستثمار ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2348385:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �صالح �سرور �سعيد عايد الكتبى %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خالد عبيد �سامل العثمان ال على %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبيد �سيف خمي�س الندا�س الكتبى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خالد عبيد �سامل العثمان ال على
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/داما روز انرتيرز
للديكور رخ�صة رقم CN 2552534:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة نهيان �سامل على حممد ال�شام�سى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد عبداهلل عي�سى اجلابرى
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/جوهرة
االبي�ض للنقليات واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 2593098: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/جوليا
لإدارة الفعاليات
رخ�صة رقم CN 2857014: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 ال�شخ�ص الواحد ذ م م
اال�سم التجاري:توريد لتمثيل ال�شركات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي� ,شرق  0.3خلف �أحمد خلف
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1151582 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب جمدى على با�سندوة للمحا�سبة واملراجعه
 ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/5/24:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2105012288:تاريخ التعديل2021/5/27:
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�/صالون
رميا للحناء
رخ�صة رقم CN 1113729: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�/سالي�سا
للوجبات اخلفيفه
رخ�صة رقم CN 2960784: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/ديتيلز
للعطور
رخ�صة رقم CN 2792461: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/درة االحالم لت�صليح
راديرتات ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2715467:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �صالح �سعيد عبداهلل الكيومى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سامل حممد حمد احلجري
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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم ريت�ش بنغال
رخ�صة رقم CN 1121243:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم ريت�ش بنغال
RICH BANGLA RESTAURANT

�إىل  /خياط مرجان البحر للمالب�س الن�سائية

MURJAN ALBAHAR LADIES TAILORING

تعديل عنوان  /من العني ال�صناعية بطحاء احلائر �,شارع نهيان الأول  272201بناية
املكتب الرئي�سي ملجموعة بن حم �-ش ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م �إىل العني و�سط املدينة
الكويتات � 202100714878 202100714878سامل �صالح حممد بن ن�صره
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة تطريز الأقم�شة 1410901
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية 1410907
تعديل ن�شاط  /حذف مطعم 5610001
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)

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز
�شالينج لتدريب املو�سيقى
رخ�صة رقم CN 1970452: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/مركز برفيكت كري الطبي
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2259244:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حمفوظ �صبيح �سامل حمد اجلنيبى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد حممد حممد مو�سى %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف زهره ح�سني مو�سى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد حممد حممد مو�سى
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/قمة
حفيت للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 2687735: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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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة النجم
العاىل للنقليات واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1058653:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عزام حممد خمي�س �سعيد ال على %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�صر على ابراهيم جا�سم املن�صوري
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/مق�صف
مدر�سة االوائل اخلا�صة
رخ�صة رقم CN 1182496: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)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم وكافرتيا فور تامي
رخ�صة رقم CN 2783008:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم وكافرتيا فور تامي
FOUR TIME RESTAURANT & CAFETERIA

�إىل /خياط بوليانثا لل�سيدات
POLIANTHA LADIES TAILOR

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية 1410907
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة املتاجرة الإلكرتونية من خالل مواقع التوا�صل االجتماعي 4791019
تعديل ن�شاط  /حذف م�شاوي علي الفحم (�سفاري) 5621006
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات تو�صيل الطلبات 8299010
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا) 5610003
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/مطعم
مامز كيت�شن
رخ�صة رقم CN 3779962: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)
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فاهـم القا�سمـي  :احلـراك الثقـايف املتوا�صـل يف ال�شارقـة مدعاة للفخـر
•• ال�شارقة-وام:

�أكد معايل ال�شيخ فاهم بن �سلطان القا�سمي رئي�س دائرة العالقات
احلكومية بال�شارقة �أهمية االعتزاز بتجربة �إمارة ال�شارقة والتجربة
الإماراتية يف جميع املجاالت وخا�صة على ال�صعيد الثقايف .وقال
معاليه يف ت���ص��ري�ح��ات ل��ه مبنا�سبة ف�ع��ال�ي��ات ال� ��دورة ال �ـ  12من
"مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل" �إن احلراك الثقايف املتوا�صل يف
�إمارة ال�شارقة ي�شكل �أحد �أهم �أ�سباب فخرنا واعتزازنا لأن التجارب
التاريخية �أثبتت �أن العلوم والإمكانات ت�ستطيع بناء دول باملفهوم
امل�ج��رد للبناء لكن ب�ن��اء احل���ض��ارة يحتاج للقيم وامل �ع��ارف والعمل
ال��د�ؤوب واملبادئ الإن�سانية التي تدفع �أبناء جمتمع ما للعمل من

�أج��ل خري ورفعة الب�شرية جمعاء وه��ذه هي الر�ؤية التي يج�سدها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة بدعمه ملعار�ض الكتب و�إن�شاء املكتبات
غ�ير التقليدية واهتمامه بالتنمية الثقافية ب�شكل ع��ام وثقافة
الأطفال واليافعني ب�شكل خا�ص.
و�أ�ضاف �إن فعاليات الدورة الـ  12من "مهرجان ال�شارقة القرائي
للطفل" تعك�س توجه ال�شارقة نحو م�ستقبل يزدهر بوعي و قيم
�أبنائها تبنيه عقولهم و�سواعدهم ب�إبداع ومتيز وبال�شراكة مع كل
م�ستثمر ومقيم يعترب ال�شارقة والإمارات بيته الثاين و ف�ضاءه الذي
يحقق فيه �أحالمه وطموحاته وميار�س فيه حياته االجتماعية يف
ظل �أجواء حترتم التعدد الثقايف الذي يتقاطع يف خمتلف مكوناته

عند القيم الإن�سانية الراقية.
وقال �إن العامل اليوم يهتم �أكرث من �أي وقت م�ضى بثقافة الأطفال
و ا�ستك�شاف مواهبهم وحتفيزهم على االبتكار والإبداع لي�س علميا
ومهني ٍا فقط بل و على امل�ستوى االجتماعي والعائلي والفني والأدبي
وه��و م��ا مل�سناه يف م�شاركاتنا ال��دول�ي��ة ��س��واء يف بولونيا �أو غريها
من معار�ض الكتب الدولية التي تخت�ص بالأطفال �أو تفرد لهم
م�ساحات كبرية ما يعرب عن �شغف واهتمام كبريين من قبل العامل
بامل�ستقبل ومب��ا يجب �أن يكون عليه �شكل اقت�صادنا وجمتمعاتنا
وحياتنا وعالقاتنا الداخلية واخلارجية وهذا ال�شغف يتجلى الآن
يف كل رك��ن من �أرك��ان "مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل" الذي
حر�ص منظموه على �أن يوفر خيارات التعلم والرتفيه مبا يتالءم

مع تنوع اللغات والثقافات يف الإم��ارة وال��دول��ة .و�أك��د �أن ال�شارقة
�أدرك��ت مبكرا بتوجيهات �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة " املثقف و
العامل " بق�ص�ص التاريخ و جتاربه �أن التنمية امل�ستدامة يف خمتلف
املجاالت تبد�أ من �إع��داد جيل يتجاوز يف ثقافته و وعيه ح��دود ما
تقدمه امل�ؤ�س�سة الأكادميية والأ�سرة من �أخالقيات وعلوم فاملدر�سة
والأ�سرة وبالرغم من �أهمية ال��دور الذي متار�سه من �أجل تر�سيخ
عوامل الهوية االجتماعية وبناء امل�شرتك املحلي �إال �أن��ه البد من
الكتب القيمة للأطفال من �أجل تغذية وجدانهم وذاكرتهم بالنتاج
الثقايف العاملي لبناء امل�شرتك الإن�ساين العام ال��ذي يعد عام ً
ال ال
ميكن جتاهله عند احلديث عن م�شروع ال�شارقة احل�ضاري ببعده
الإن�ساين النبيل.

07

ويل عهد ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل �أديب البلو�شي و �شقيقته و ي�شيد بدعم القيادة الر�شيدة للموهوبني و املبتكرين
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

ثمن �سمو ال�شيخ حممد ب��ن �سعود ب��ن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س
اخليمة االهتمام الكبري ال��ذي توليه القيادة الر�شيدة للدولة ل�شباب
و �شابات الوطن من املوهوبني و املبتكرين و املخرتعني عرب رعايتهم
وتنمية مهاراتهم وتوفري الإمكانات الالزمة لهم لو�ضع ا�سم الإمارات على
اخلريطة العلمية العاملية و رفع علمها يف �سماء االخرتاعات واالبتكارات.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سمو ويل عهد ر�أ���س اخليمة يف جمل�س الظيت
مبدينة �صقر بن حممد ام�س العامل الإم��ارات��ي ال�صغري �أدي��ب �سليمان
البلو�شي و�شقيقته دانة �سليمان البلو�شي �أ�صغر رائدة ف�ضاء متدربة يف
وكالة الف�ضاء “نا�سا” يرافقهما والدهم �سليمان البلو�شي.
ح�ضر اللقاء ال�شيخ �أرح�م��ة بن �سعود بن خالد القا�سمي مدير الق�سم
الإعالمي ملكتب �سمو ويل عهد ر�أ�س اخليمة و ال�شيخ الدكتور حممد بن
�سعود بن خالد القا�سمي.

و �أعرب �سموه عن ثقته ب�أن دولة االم��ارات زاخرة باملوهوبني و املبدعني
و املبتكرين القادرين على حتقيق الإجنازات العلمية و ا�ستثمار قدراتهم
الأم��ر ال��ذي �سيعود بالفائدة على دولتنا و جمتمعنا م�ستقبال كونهم
�أف�ضل ا�ستثمار للدولة .
و دع��ا �سموه املوهوبني و املبدعني �إىل العمل على حتقيق طموحاتهم
و�أحالمهم و �أن يعمدوا لالرتقاء يف �سلم العلم واملعرفة و االبتكار وحتقيق
ال��ري��ادة لأنف�سهم ووطنهم بدعم من القيادة الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�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 و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س
اخليمة و �إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات .
و ت�سلم �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي خ�لال اللقاء

الن�سخة الأوىل من كتاب العامل الإماراتي ال�صغري �أديب �سليمان البلو�شي
الذي يعترب �أول عمل يغطي ق�صة جناحه و حمطاته و ف�صول حياته و
م�شواره مع االخرتاعات واالبتكارات .
كما ت�سلم �سموه كتاب دان��ة �سليمان البلو�شي ال��ذي يحمل عنوان “13
امر�أة عربية مبدعة” دونت فيه ال�سرية الذاتية لـ 13امر�أة على امل�ستويني
العربي و املحلي قدمن �إجنازات متنوعة ،وتفوقن يف �أعمالهن.
و اطلع �سمو ويل عهد ر�أ���س اخليمة خالل اللقاء على ما يحتوية كتاب
�أدي ��ب �سليمان البلو�شي ال��ذي ج��اء يف  12ف�صال و كيف ن�ش�أ املخرتع
ال�صغري على حب وطنه و ال��والء للقيادة و التحديات التي واجهته يف
طريقه �إىل العاملية �إىل جانب ح�صوله على �أل�ق��اب �أخ��رى يف حياته و
ابتكاراته واخرتاعاته و زياراته اخلارجية التي مثل فيها الدولة و رفع
فيها علم الإم ��ارات يف املحافل العلمية و االب�ت�ك��ار و م��ن ث��م التكرمي و
اجلوائز املحلية و العربية و العاملية التي نالها و�صوال �إىل احتفاء قادة
الإمارات و امل�سئولني به.

و ا�ستمع �سموه من “ �أديب “ عن خططه و م�شاريعه امل�ستقبلية يف جمال
االخ�تراع  ..فيما ا�ستمع من “ دان��ة “ عن تفا�صيل كتابها ال��ذي ي�سلط
ال�ضوء عن ال�سيدات واجنازاتهن امللهمة وا�سهاماتهن العظيمة يف جماالت
تخ�ص�صهن املختلفة.
و �أثنى �سمو ويل عهد ر�أ���س اخليمة على الكفاءات و املخرتعني بدولة
الإم��ارات و العقول املتميزة ممثلة يف �أحد �أبناء الإم��ارات العامل ال�صغري
�أدي��ب �سليمان البلو�شي وجهود املبذولة لإجن��از ه��ذا الكتاب ال��ذي يعد
م��رج�ع��ا مهما ن�ظ��را مل��ا يحتويه م��ن م�ع�ل��وم��ات قيمة م�ف�ي��دة للأجيال
القادمة ..و متنى للعامل ال�صغري و�شقيقته النجاح يف حياتهما الدرا�سية
ومبجال االبتكارات والإجنازات العلمية .
من جهته اعترب �أديب البلو�شي �أن جناحه مل يكن ممكنا لوال دعم قيادة
الدولة الر�شيدة و �أ�سرته و الإميان بقدراته و مهاراته  ..معربا عن �شكره
و تقديره ل�صاحب ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي و �سمو ال�شيخ حممد
بن �سعود بن �صقر القا�سمي على ت�شجيعهما ودعمهما .

�صالون �أقدر الثقايف يعقد جل�سة يف �أبوظبي للكتاب حول اال�ستعداد للخم�سني
•• �أبوظبي -وام:

ع �ق ��د ب ��رن ��ام ��ج خ �ل �ي �ف��ة للتمكني
"�أقدر" جل�سة �صالون �أقدر الثقايف
حت��ت ع �ن��وان "اال�ستعداد الثقايف
للخم�سني القادمة" ع�ل��ى هام�ش
فعاليات معر�ض �أب��وظ�ب��ي الدويل
للكتاب.
ا�ست�ضاف ال�صالون �سعادة الدكتور
م��اج��د ع�ب��د اهلل بو�شليبي الكاتب
وال�ب��اح��ث وامل���س��رح��ي الأم�ي�ن العام
ل�ل�م�ن�ت��دى الإ� �س�لام��ي يف ال�شارقة
و��س�ع��ادة ح��ارب ال�ظ��اه��ري امل�س�ؤول
ال� �ث� �ق ��ايف يف احت� � ��اد ك� �ت ��اب و�أدب � � ��اء
الإم� � ��ارات رئ�ي����س ال�ه�ي�ئ��ة الإداري � ��ة �إبراهيم الدبل الرئي�س التنفيذي الفاعلة يف امل�شهد الثقايف بالدولة
ل���ص�ي��اغ��ة م�ن�ظ��وم��ة م�ت�ك��ام�ل��ة من
لفرع �أبوظبي و�سعادة جمال ال�شحي لربنامج خليفة للتمكني � -أقدر.
م��ؤ��س����س وم��دي��ر دار ك �ت��اب للن�شر ت�ن��اول��ت اجل�ل���س��ة اجل �ه��ود املبذولة اخلطط والربامج وال�سيا�سيات التي
وحاورهم �سعادة امل�ست�شار الدكتور من امل�ؤ�س�سات الثقافية والإبداعية ت�سهم يف االرتقاء بقطاع ال�صناعات

�إبراهيم الدبل �أهمية تعزيز اجلهود
الوطنية لتمكني ال�صناعات الثقافية
والإب��داع �ي��ة ال�ت��ي ب��ات��ت م��ن �أ�سرع
ال���ص�ن��اع��ات من��وا و�أك�ث�ره��ا ن�شاطا
على ال�صعيد الدويل نظرا لقدرتها
ع�ل��ى ت��وف�ير ال �ع��وائ��د االقت�صادية
وفر�ص العمل لل�شباب  ..م�شريا �إىل
�أن ال�سيا�سات واحلوافز االقت�صادية
هي قاعدة التحول نحو االنطالق
القت�صاد تناف�سي م�ستدام ي�ستمد
م�صدر قوته من العقول الب�شرية
التي تت�سم بالتجدد واالبتكار.
من جانبه قال �سعادة جمال ال�شحي
�إن �صناعة الن�شر يف دولة الإمارات
الثقافية والإبداعية ومبا يتما�شى تطورت ب�شكل مت�سارع خالل الفرتة
م��ع �أه� ��داف اال��س�ت�ع��داد للخم�سني امل��ا��ض�ي��ة و �أ� �ش��ار �إىل �أن امل�ستقبل
ي�ح�م��ل ال�ك�ث�ير م��ن ال �ف��ر���ص لدور
عاما املقبلة.
و �أك� ��د � �س �ع��ادة امل���س�ت���ش��ار الدكتور الن�شر املحلية فمع وجود م�سرعات

تقنية امتدت �إىل عامل الن�شر هناك
ف��ر���ص ل�ل�ت�ن��اف����س ع �ل��ى امل�ستويني
الإق �ل �ي �م ��ي وال� �ع ��امل ��ي و�� �ش ��دد على
�ضرورة تبني مفهوم ال�سوق العاملي
املفتوح بدال من الرتكيز املحلي.
و ا�ستعر�ض الدكتور ماجد عبد اهلل
بو�شليبي ال�ع�لاق��ة ب�ين االقت�صاد

وال� �ث� �ق ��اف ��ة م� ��ن ج �ه��ة و التنمية مبادرة �أقدر للكتابة بالتعاون مع دار
ال���ش��ام�ل��ة م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى م�ؤكدا كتاب للن�شر بهدف اع��داد ع��دد من
�أن التنمية ت�شكل حراكا يف الإطار املبدعني يف خمتلف املجاالت الأدبية
ال �ث �ق��ايف واالق �ت �� �ص��ادي وه ��ي منتج والعلمية و مب��ا ي��وف��ر يف امل�ستقبل
لكليهما.
جمموعة من الكتب املتميزة يف �إطار
و �أ�� �ش ��اد ح� ��ارب ال �ظ��اه��ري بجهود منظم لت�صبح هذه االبداعات بداية
ب��رن��ام��ج خ�ل�ي�ف��ة ل�ل�ت�م�ك�ين وتبنيه لبناء مكتبة توعوية �إبداعية.

ينظمه املتحف الرقمي بالفجرية..

ً
انطالق معر�ض «دراي�ش» مب�شاركة ً 142
خليجيا
فنانا
•• الفجرية-الفجر:

مدير جامعة ال�شارقة يكرم طلبة اجلامعة الفائزين بـ «ك�أ�س املعرفة»
•• ال�شارقة -الفجر:

كرم �سعادة الأ�ستاذ الدكتور حميد جمول النعيمي ،مدير
جامعة ال�شارقة ط�لاب وط��ال�ب��ات اجلامعة الفائزين يف
الربنامج الثقايف الرم�ضاين" :ك�أ�س املعرفة" ،والذي متت
�إذاعته على �شا�شة تلفزيون ال�شارقة خالل �شهر رم�ضان،
و�شهد مناف�سات بني  32فريقا متثل  7جامعات يف �إمارة
ال�شارقة.
ح�ضر التكرمي الأ�ستاذ الدكتور قتيبة حميد ،نائب مدير
اجلامعة ل�ش�ؤون الكليات الطبية والعلوم ال�صحية وعميد
كلية ال�ط��ب ،وال��دك�ت��ورة �شريفة امل��رزوق��ي ،م��دي��رة املركز
الإعالمي باجلامعة .خالل التكرمي نقل �سعادة الأ�ستاذ

ال��دك�ت��ور حميد جم��ول النعيمي م��دي��ر جامعة ال�شارقة
تهنئة �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة ورئي�س
ج��ام�ع��ة ال���ش��ارق��ة -ح�ف�ظ��ه اهلل ت�ع��اىل ورع ��اه� -إىل طلبة
اجلامعة الفائزين يف الربنامج .وعرب الدكتور النعيمي
عن فخره بطلبة اجلامعة الذين ا�ستحوذوا على جميع
ج��وائ��ز امل�سابقة ،حيث ك��ان��ت ال�ف��رق الأرب ��ع ال�ت��ي ت�أهلت
للمربع الذهبي لنهائيات امل�سابقة فرق من طلبة جامعة
ال�شارقة ،وحث �سعادته الطلبة على االهتمام بدرا�ستهم
والتفوق والرجوع للجامعة بعد التخرج لاللتحاق بربامج
الدرا�سات العليا التي تطرحها اجلامعة ،كما كرم �سعادته
فريق الإعداد من تلفزيون ال�شارقة.

تت�ضمن م�شاركتهم ً 157
عنوانا من خمتلف احلقول الإبداعية والعلمية والتقنية

«النا�شرين الإماراتيني» ت�ست�ضيف  15دار ن�شر يف
«ال�شارقة القرائي للطفل» عرب م�شروع «من�صة»
•• ال�شارقة-الفجر:

ت�شارك جمعية النا�شرين الإماراتيني يف مهرجان ال�شارقة
القرائي للطفل بدورته الـ ،12التي تنظمها هيئة ال�شارقة
للكتاب ،يف مركز �إك�سبو ال�شارقة ،حتت �شعار "خليالك"
يف الفرتة بني  19و 29مايو اجلاري ،من خالل م�شروع
"من�صة" الذي �أطلقته اجلمعية يف العام  ،2019وذلك يف
ّ
القاعة رقم  5وت�شمل قائمة امل�شاركني عرب من�صة (كتب
�أطفال)  15دار ن�شر هي :دراجون ،ول�ؤل�ؤ ،و�أوراق ،وال�سيل،
وال�ثري��ا ،وال�سيف ،وم�ك��ارم ،والظبي ،ونبطي ،والريادة،
وع�شتار ،و"  ،"Dreamworkوهماليل ،والأندل�س،
وماهرون .ويعر�ض النا�شرون  157عنواناً من خمتلف
احلقول الإبداعية والعلمية والتقنية التي تهم الأطفال
وتدعم مهاراتهم ومعارفهم ،حيث ي�صل عدد الكتب التي
حتت�ضنها املن�صة �إىل  1838كتاباً.
و�أك��د را�شد الكو�س ،املدير التنفيذي جلمعية النا�شرين
الإماراتيني� ،أهمية مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل يف

تكري�س ثقافة القراءة يف نفو�س الأطفال ،م�شرياً �إىل �أن
م�شاركة اجلمعية يف املهرجان ت�أتي انطالقاً من حر�صها
ع�ل��ى ال�ت�ع��ري��ف مب �ب ��ادرات اجل�م�ع�ي��ة وج �ه��وده��ا الرامية
لدعم جتارب النا�شرين الإماراتيني من خالل التوا�صل
وتبادل اخلربات مع النا�شرين امل�شاركني يف املهرجان من
خمتلف �أنحاء ال�ع��امل .وقال الكو�س" :تعك�س م�شاركة
جمعية النا�شرين الإماراتيني يف املهرجان اهتمامها بدعم
�صناعة �أدب الطفل ،وتعزيز م�ساهمة قطاع الن�شر عموماً
يف م�سرية التنمية الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية يف
دولة الإمارات" .يُذكر �أن "جمعية النا�شرين الإماراتيني"
ت�أ�س�ست عام  ،2009بهدف خدمة وتطوير قطاع الن�شر
يف دولة الإمارات العربية املتحدة واالرتقاء به ،والنهو�ض
ب��دور النا�شر م��ن خ�لال ب��رام��ج الت�أهيل وال�ت��دري��ب التي
ترفع ك�ف��اءت��ه ،وتعمل اجلمعية على رع��اي��ة العاملني يف
قطاع الن�شر بالدولة ،وحت�سني �شروط املهنة والقوانني
اخلا�صة بها بالتن�سيق والتعاون مع اجلهات املعنية بالن�شر
داخل الدولة وخارجها.

ان �ط �ل �ق ��ت ،م �� �س ��اء �أم � ��� ��س الأول،
ف �ع��ال �ي��ات ال � � � ��دورة االف�ت�را� �ض �ي��ة
الأوىل من املعر�ض الفني اخلليجي
"دراي�ش" حت��ت �شعار "خليجنا..
حم �ب��ة و�سالم" ،وال� � ��ذي ينظمه
امل�ت�ح��ف ال��رق�م��ي ل�ل�ف��ن الت�شكيلي
الإماراتي التابع جلمعية الفجرية
االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ،بالتعاون
م��ع اجلمعية اخلليجية للإعاقة،
وي�ستمر ثالثة �أيام.
ح�ضر حفل االفتتاح� ،سعادة خالد
الظنحاين رئي�س جمعية الفجرية
االجتماعية الثقافية رئي�س اللجنة
املنظمة للمعر�ض ،واملهند�س �صالح
ع�ب��د اهلل امل��و��س��ى رئ�ي����س اجلمعية
اخل� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة ل �ل ��إع � ��اق � ��ة ،وه � ��دى
ال ��ده �م ��اين ن��ائ��ب رئ �ي ����س جمعية
الفجرية الثقافية ،والدكتورة جناة
م �ك��ي ع���ض��و امل�ج�ل����س اال�ست�شاري
للمتحف ،وم�ن��ى امل�ن���ص��وري ع�ضو
جمل�س �إدارة اجلمعية اخلليجية،
و��س�ل��وى �آل رح�م��ة م��دي��رة املتحف
ال ��رق � �م ��ي ،وع � � ��دد م� ��ن الفنانني
واملبدعني.
ومت خ�ل�ال ف�ع��ال�ي��ات ال �ي��وم الأول،
عر�ض لوحات  142فناناً خليجياً،
عرب من�صة �إلكرتونية ،تقدم للزائر
حم��اك��اة واقعية للمعار�ض الفنية
وت �� �س �م��ح ب��ا� �س �ت �ع��را���ض حمتويات
امل �ع ��ر� ��ض وال �ت �ن �ق��ل ب�ي�ن �صاالته
ع��ن ط��ري��ق اجل �ه��از الإل� �ك�ت�روين،
ح �ي��ث ي�ت���ض�م��ن امل �ع��ر���ض �صاالت
و�أق� ��� �س ��ام م �ت �ن��وع��ة ،للمحرتفني
وال� � �ه � ��واة والأط � � �ف� � ��ال و�أ�� �ص� �ح ��اب
الهمم ،من �أب��رزه��ا "املعر�ض العام
للمحرتفني" ،و"�صالة املوهوبني"،
و"من�صة الرباعم" ،و"ق�سم
�أ�صحاب الهمم".
وقال �سعادة خالد الظنحاين ،رئي�س
اجلمعية" :جاء هذا املعر�ض يف �إطار
ال�سعي احلثيث للمتحف الرقمي
لتطوير امل��واه��ب الفنية و�صقلها
ودعم حركة الفن الت�شكيلي ،وذلك
عن طريق تنظيم معر�ض "دراي�ش"
ب �ه ��دف خ �ل��ق م �� �س��اح��ة لالحتفاء

ب��روح الإب��داع ل��دى خمتلف �شرائح
امل �ج �ت �م��ع م ��ن خ �ل��ال اال�ستثمار
الناجح والواعد للمن�صات الرقمية
وت� ��� �س� �خ�ي�ره ��ا خل � ��دم � ��ة �أه � � � ��داف
جمتمعية وطنية راقية ".من جهته،
�أو� �ض ��ح امل�ه�ن��د���س � �ص�لاح ع�ب��د اهلل
املو�سى ،رئي�س اجلمعية اخلليجية
للإعاقة �أن "دراي�ش" مبادرة فنية
رائدة تفتح م�ساحة �إبداعية �شا�سعة
لأ��ص�ح��اب الهمم لإب ��راز طاقاتهم
و�إب� ��داع� ��ات � �ه� ��م ك �ع �ن��ا� �ص��ر منتجة
وف��اع�ل��ة يف جم�ت�م�ع��ات�ن��ا ،ف�ف��ي ظل
ال �ظ��روف ال�صحية ال��راه�ن��ة نحن
ب�أم�س احل��اج��ة ملثل ه��ذه املبادرات
الإب��داع �ي��ة ال��داع�م��ة حل��رك��ة الفن
الت�شكيلي ع�بر ف���ض��اءات العر�ض
امل�ب�ت�ك��رة ال �ت��ى ك��ر��س�ه��ا امل �ع��ر���ض يف
دورته الأوىل".
فيما �أف��ادت ه��دى الدهماين نائب
رئ �ي ����س "الفجرية الثقافية":
"ارتبطت جت ��رب ��ة ه� ��ذا املتحف
ال��رق �م��ي ال ��رائ ��د ب��ال �ت��وا� �ص��ل مع
خم �ت �ل ��ف ال� ��� �ش ��رائ ��ح املجتمعية
مب�خ�ت�ل��ف اخ�ت���ص��ا��ص��ات�ه��م ،وي�أتي
ال �ي��وم م�ع��ر���ض دراي ����ش لالحتفاء
مبواهب الفن الت�شكيلي اخلليجي
م� ��ن خم �ت �ل��ف الأع� � �م � ��ار وال �ف �ئ��ات

امل �ج �ت �م �ع �ي��ة خ �� �ص��و� �ص �اً �أ�صحاب
الهمم ".وذك� ��رت م�ن��ى املن�صوري
ع �� �ض��و جم �ل ����س �إدارة اجلمعية
اخل�ل�ي�ج�ي��ة ل�ل�إع��اق��ة� ،أن �شراكات
اجلمعية اخلليجية تدعم مواهب
وط��اق��ات �أ�صحاب الهمم وجتعلهم
على قدم امل�ساواة مع �سائر الطاقات
االج �ت �م��اع �ي��ة ،وم �ع��ر���ض دراي �� ��ش
ي���س�ل��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى ه� ��ذه الفئة
املجتمعية الهامة" ،داع�ي� ًة و�سائل
الإع� �ل ��ام ل�ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء على
دور الفن يف حتقيق �أح�ل�ام و�آمال
وط �م��وح��ات �أب �ن��ائ �ن��ا م��ن �أ�صحاب
ال�ه�م��م .ب��دوره��ا� ،أك��دت �سلوى �آل
رح�م��ه ،م��دي��ر املتحف ال��رق�م��ي� ،أن
امل�ت�ح��ف من�صة �إب��داع �ي��ة مفتوحة
ل�ك��ل م��ن مي�ك��ن �أن ي�ضيف ب�صمة
لتجربة الفن الت�شكيلي الإماراتي
واخل�ل�ي�ج��ي ،وال��دل �ي��ل �أن معر�ض
داري�ش يف دورت��ه الأوىل ،ا�ستقطب
خم�ت�ل��ف اجل�ن���س�ي��ات امل�ق�ي�م��ة على
�أر�ض دول جمل�س التعاون اخلليجي،
من كونه ميثل الطموح للمواهب
والطاقات الفنية الت�شكيلية داخل
جمتمعاتنا ال���ش�غ��وف��ة بالإبداع".
ف�ي�م��ا �أب� ��دى امل �� �ش��ارك��ون �إعجابهم
وت�ق��دي��ره��م لتنظيم ه��ذا املعر�ض

يف دورته الأوىل ،الذين عا�شوا فيه
جت��رب��ة رائ �ع��ة ق��ام��ت ع�ل��ى التجول
االف�ت�را� �ض��ي ب�ي�ن �أروق � ��ة املعر�ض
وال �ت �ع ��رف �إىل ال �ت �ج ��ارب الفنية
امل�شاركة وبيانات �أ�صحابها واخلامات
امل �� �س �ت �خ��دم��ة ف� �ي� �ه ��ا ،ح� �ي ��ث ع ّلق
الفنانون �أحالماً و�آم��ا ًال م�ستقبلية
ك�ب�يرة ت�ت�ج��اوز على ه��ذه التجربة

الت�شكيلية الرقمية على نطاق دول
جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي ،لت�صل
�إىل العاملية من خالل احت�ضان كل
املواهب الت�شكيلية الرائدة التابعة
ل�ل�م��ؤ��س���س��ات والأف� � ��راد املحرتفني
والهواة و�أ�صحاب الهمم والأطفال
ال ��ذي ��ن ي�ج�م�ع�ه��م � �ش �غ��ف الفنون
اجلميلة.

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13251بتاريخ 2021/5/28
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  137/2021/16جتاري جزئي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )900.000درهم اماراتي ومبلغ ()100.000
وان �صيني عن العقد الثاين وبالزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع
 %12من تاريخ املطالبة
طالب الإعالن � :سي بي ال لتجارة م�ستح�ضرات التجميل ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :رن هوب جيرنال تريدينغ ليمتد � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/5/17يف الدعوى املذكورة �أعاله
ل�صالح�/سي بي ال لتجارة م�ستح�ضرات التجميل ذ.م.م اوال:ب��ال��زام املدعي عليها ب��ان ت ��ؤدي للمدعية مبلغ
( )650.047.10درهم عن العقد االول  -ثانيا:بالزام املدعي عليها ب�أن ت�ؤدي اىل املدعيه مبلغ ( )100.000مائة
الف وان �صيني او ما يعادله بالدرهم االم��ارات��ي عن العقد الثاين  -ثالثا:بالزام املدعي عليها ان ت��ؤدي اىل
املدعيه الفائدة القانونية عن املبالغ املق�ضي بها بواقع � %9سنويا من  2021/1/17وحتى متام ال�سداد والزمتها
بامل�صاريف 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 ال�شعبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جرافيك
لتجارة الرخام واحلجر الطبيعي
رخ�صة رقم CN 3699428: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/برامي ارت لأعمال
الت�صميم الداخلي والديكور ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2176990:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �صهيب اني�س احمد ابو غثيث %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ب�شري حممود �سليم ابو عواد
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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة را�شد �سعيد املعمري لل�سكراب/

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كيب �إت
يو �أ�س للدعايه واالعالن
رخ�صة رقم CN 2840849: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)

�إعــــــــــالن

فرع رخ�صة رقم CN 1002443-1:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة نا�صر حممد �سليمان ابراهيم البلو�شى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف را�شد �سعيد خلفان املعمرى
تعديل �شكل قانوين  /من فرع �إىل م�ؤ�س�سة فردية
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة را�شد �سعيد املعمري لل�سكراب /فرع
RASHED SAEED AL MEAAMRI SCRAP ESTABLISHMENT - BRANCH

�إىل /جهول لتجارة ال�سكراب
GAHOUL FOR SCRAP TRADING

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  28مايو  2021العدد 13251

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  28مايو  2021العدد 13251

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  28مايو  2021العدد 13251

�إعــــــــــالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  28مايو  2021العدد 13251

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  28مايو  2021العدد 13251

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  28مايو  2021العدد 13251
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة 1110/لتجارة ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 3820154:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من 1110 /لتجارة ال�سيارات
1110 CAR TRADING

�إىل 1110 /لت�أجري ال�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

1110 CAR RENTAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ت�أجري ال�سيارات 7710001
تعديل ن�شاط  /حذف جتارة �سيارات الركاب امل�ستعملة 4510901
تعديل ن�شاط  /حذف ا�سترياد 4610008
تعديل ن�شاط  /حذف جتارة �سيارات الركاب اجلديدة 4510101
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�/صالون رمز اجلمال لل�سيدات
رخ�صة رقم CN 2348747:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /صالون رمز اجلمال لل�سيدات
RAMZ AL JAMAL LADIES SALON

�إىل � /صالون �سرتونغ بيبي لالطفال
STRONG BABY KIDS SALON

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ق�ص وت�صفيف ال�شعر واحلالقة للأطفال 9602901
تعديل ن�شاط  /حذف مركز جتميل وعناية �شخ�صية للن�ساء 9609001
تعديل ن�شاط  /حذف ق�ص وت�صفيف ال�شعر للن�ساء 9602201
تعديل ن�شاط  /حذف نق�ش احلناء 9602202
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)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  28مايو  2021العدد 13251

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  28مايو  2021العدد 13251

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  28مايو  2021العدد 13251
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/يلو هات لتجارة
االدوات والعدد احلديدية
رخ�صة رقم CN 1991544:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد يعقوب عامر يو�سف احلمادى %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف احمد �سرحان �سعيد حمد ال�شعيبى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف انور موتهونى حمزه كوتى
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)

العدد  13251بتاريخ 2021/5/28

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رويال دوم للإ�ست�شارات الهند�سية
رخ�صة رقم CN 2156498:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سامل مبارك كلفوت �صالح الرا�شدى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد حممد �سيد حممد %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد حممد عبداجلليل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ليلى �صالح حممد عامر الرا�شدى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
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مبادرة رو�سية للتو�صل �إىل معاهدة دولية حول اجلرائم الإلكرتونية
•• الأمم املتحدة�-أ ف ب

�أق��رت اجلمعية العامة الأمم املتحدة ب��الإج�م��اع ق��رارا اقرتحته رو�سيا
يهدف �إىل التو�صل بحلول العام� 2023إىل معاهدة ملكافحة اجلرائم
الإلكرتونية ،يف مبادرة تنظر �إليها الدول الغربية بت�شكيك.
وي�شمل ال�ق��رار ال��ذي �صيغ بالتعاون مع غينيا اال�ستوائية وه��و بعنوان
“مكافحة ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال لأغرا�ض �إجرامية”،
�إجراءات عمل جلنة خا�صة �شكلت العام .2019
و�ستعقد اللجنة هذه اعتبارا من كانون الثاين/يناير ما ال يقل عن �ست
جل�سات من ع�شرة �أي��ام بالتناوب بني نيويورك وفيينا �إىل حني تقدمي
“م�شروع معاهدة �إىل اجلمعية العامة خالل دورتها الثامنة وال�سبعني”
يف �أيلول�/سبتمرب  2023على ما جاء يف القرار .وحاربت الواليات املتحدة

•• عوا�صم-وكاالت

والدول الأوروبية ومنظمات غري حكومية مدافعة عن حقوق االن�سان بقوة
يف ال�سنوات الأخرية �سعي رو�سيا �إىل �ضبط ا�ستخدام الف�ضاء الإلكرتوين
مبوجب اتفاقية دول�ي��ة� ،إذ ت��رى يف امل�ب��ادرة الرو�سية و�سيلة “ال�سكات”
االنرتنت واحلد من ا�ستخدامه ومن حرية التعبري عرب �شبكات التوا�صل
االجتماعي .وق��ال دبلوما�سي غربي طلب ع��دم الك�شف عن ا�سمه “من
خالل فكرة التو�صل �إىل معاهدة دولية يريد الرو�س �أي�ضا فر�ض قيود
على االنرتنت» .وقد ت�ؤدي معاهدة تت�ضمن قيودا �إىل ت�سهيل وقف النفاذ
�إىل االنرتنت وتعزيز مراقبة امل�ستخدمني يف بع�ض الدول على ما يخ�شى
خ�ب�راء .وخ�لال مناق�شة ه��ذا الن�ص مطوال الأرب �ع��اء فر�ضت تعديالت
على االق�تراح الرو�سي وال �سيما اعتماد “قرارات اللجنة ح��ول امل�سائل
اجل��وه��ري��ة ( )..بغالبية ثلثي امل�ن��دوب�ين احلا�ضرين وامل�صوتني” بني
الدول االع�ضاء يف الأمم �أملتحدة ( 193دولة) ولي�س الغالبية الب�سيطة،

يف حال عدم ح�صولها على االجماع .ون�ص القرار الذي �أقر الأربعاء على
�أن “تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت التي توفر �إمكانات �ضخمة لتنمية
ال��دول كما تفتح احتماالت جديدة ملرتكبي اجلنح وقد ت��ؤدي �إىل ارتفاع
معدل اجلرمية �إن على �صعيد خطورتها �أو تعقيداتها» .وغالبا ما ي�شهد
الف�ضاء االلكرتوين عمليات جت�س�س وابتزاز وتالعب واعتداءات غالبا ما
تكون مببادرة من دول �أو جمموعات �شبه ر�سمية.
ويتوافر راهنا اتفاق دويل واحد ملزم يف جمال اجلرائم الإلكرتونية هو
االتفاقية املتعلقة باجلرمية الإلكرتونية التي �أقرت يف بوداب�ست ودخلت
حيز التنفيذ يف  .2004وبخالف املعاهدة الدولية املقرتحة من رو�سيا،
فان االتفاقية املتعلقة باجلرمية االلكرتونية هذه لها نطاق �إقليمي .وهي
ت�شكل مرجعا للدول الأوروبية التي هي ب�صدد �إقرار ت�شريع حول اجلرائم
االلكرتونية و�إطارا للتعاون الدويل بني الدول املوقعة.

بلينكن يغادر عائدا �إىل الواليات املتحدة

•• عمان�-أ ف ب

غادر وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن الأردن �صباح �أم�س اخلمي�س
عائدا �إىل الواليات املتحدة بعد جولة يف ال�شرق الأو�سط ا�ستمرت يومني
�سعى خاللها لتعزيز وقف �إطالق النار بني �إ�سرائيل وحركة حما�س التي
ت�سيطر على قطاع غزة .و�أقلعت طائرة بلينكن من عمان على �أن تتوقف
يف حمطة تقنية يف �شانون ب�إيرلندا قبل العودة �إىل وا�شنطن ،على ما
�أف ��اد �صحافيون م��راف�ق��ون ل��ه .والتقى بلينكن م�ساء الأرب �ع��اء العاهل
الأردين امللك عبد اهلل الثاين ،كما �أج��رى حمادثات مع وزير اخلارجية
�أمين ال�صفدي .وكتب بلينكن يف تغريدة �صباح اخلمي�س بعد لقائه مع
ال�صفدي “�أبدينا دعمنا امل�شرتك لوقف �إط�لاق النار واجلهود الرامية
�إىل فر�ض احرتامه .من حق الفل�سطينيني والإ�سرائيليني العي�ش ب�أمان
والتمتع باحلرية واالزدهار والدميوقراطية ذاتها».

�صحف عربية  :جولة بلينكن تنع�ش �آمال ال�سالم

امل�صرية احلثيثة يف �إط ��ار التو�صل
�إىل وقف �إطالق النار بني اجلانبني
الفل�سطيني والإ��س��رائ�ي�ل��ي والعمل
ع �ل��ى ت�ث�ب�ي�ت��ه ،ك �م��ا �أ�� �ش ��اد الرئي�س
امل���ص��ري ب��ال��دع��م الأم��ري�ك��ي الكامل
جلهود ال�ق��اه��رة .وح�سب ال�صحيفة ،اعترب الرئي�س
امل�صري �أن ت�ط��ورات الأح ��داث الأخ�ي�رة ت��ؤك��د �أهمية
العمل ب�شكل فوري ال�ستئناف املفاو�ضات املبا�شرة بني
الفل�سطينيني والإ�سرائيليني ،وبانخراط �أمريكي فاعل
لعودة الطرفني جمدداً �إىل طاولة احلوار ،م�شدداً على
حر�ص م�صر على التعاون الوثيق مع الواليات املتحدة
يف هذا الإطار.
كما ج��دد ال�سي�سي الت�أكيد على موقف ب�لاده الثابت
بالتو�صل �إىل حل عادل و�شامل ،ي�ضمن حقوق ال�شعب
الفل�سطيني وفق املرجعيات الدولية.

ح �م �ل ��ت زي � � � ��ارة وزي� � � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة
الأمريكي �أنتوين بلينكن �إىل منطقة
ال�شرق الأو� �س��ط م��ؤ��ش��رات �إيجابية
عدة ،ودينامية جديدة لل�ضغط من �أجل �إيقاف العنف
والتوجه نحو حمادثات �سالم.
ووفقاً ل�صحف عربية �صادرة �أم�س اخلمي�س ،ا�ستعادت
م�صر مكانتها الطبيعية يف املنطقة ويف �أفريقيا ،بعد
دورها الرائد يف التو�صل �إىل اتفاق لوقف �إطالق النار
يف غ��زة ،يف حني تخ�شى م�صادر من ت�سميم العالقات
بني عرب �إ�سرائيل ويهودها �إثر ا�شتباكات دارت بينهما
م�ؤخراً.
�آمال لل�سالم
يف �صحيفة البيان الإماراتية� ،أ�شار حممد الرنتي�سي
�إىل �أن جولة وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن
حملت م�ؤ�شرات �إيجابية لوحظت يف عديد الق�ضايا
بالن�سبة للعالقة الفل�سطينية الأمريكية.
و�أ�ضاف �أن �أهمها هي رغبة وا�شنطن يف رفع م�ستوى
ه��ذه ال�ع�لاق��ة ،م��ن خ�ل�ال �إع� ��ادة ف�ت��ح مكتب منظمة
ال �ت �ح��ري��ر يف وا� �ش �ن �ط��ن ،وال�ق�ن���ص�ل�ي��ة الأم��ري �ك �ي��ة يف
القد�س ،وموا�صلة تقدمي الدعم املايل للفل�سطينيني،
وامل�ساهمة الفاعلة يف ملف �إعادة �إعمار قطاع غزة.
ووفقاً مل�س�ؤولني فل�سطينيني ،ف�إن الق�ضايا �آنفة الذكر،
لها �أهمية ق�صوى ،غري �أن العربة تكمن يف التنفيذ
بال ت�أجيل ،خ�صو�صاً �أن الأحداث الأخرية يف الأرا�ضي
الفل�سطينية� ،أعادت الق�ضية الفل�سطينية �إىل الواجهة
ال��دول�ي��ة ،و�أن �أي ت��أخ�ير يف احل�ل��ول ،ق��د يعيد �أجواء
الت�صعيد يف �أي حلظة.
وي� ��رى حم �ل �ل��ون �أن االل� �ت ��زام ب ��الأع ��راف والقوانني
ال��دول �ي��ة ،وم�ع�ه��ا االت�ف��اق�ي��ات امل��وق�ع��ة ب�ين اجلانبني،
الفل�سطيني والإ�سرائيلي ،من �ش�أنها تعبيد الطريق
�أم��ام اجلهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية والقيادة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،وال �ع��دي��د م��ن الأط � � ��راف الإقليمية
والدولية ،لدفع العملية ال�سيا�سية.
الو�ساطة امل�صرية
وبدوره ،قال حممد خلفان ال�صوايف يف �صحيفة العرب
اللندنية “ال ميكن احلديث� ،أو جمرد تخ ّيل احلديث،
عن ا�ستقرار املنطقة العربية دون الكالم عن �أهمية
الدور امل�صري ،لي�س فقط باعتبارها الدولة ذات الثقل
اال�سرتاتيجي يف العديد من ملفات املنطقة ولديها

القدرة على الت�أثري فيها ،و�إمنا هي واحدة من الدول
القليلة ال�ت��ي ل��دي�ه��ا ال �ق��درة ع�ل��ى جت ��اوز ال�صراعات
والتحالفات ل�صالح كامل املنطقة ،وخا�صة يف ملف
ال�صراع الفل�سطيني – الإ�سرائيلي املت�شعب».
و�أ��ض��اف �أن “جناح القيادة امل�صرية يف �إيقاف احلرب
الدائرة بني حركة حما�س الفل�سطينية و�إ�سرائيل ي�ؤكد
حقيقتني :الأوىل �أن تلك الإ�شادات هي رد عملي على
من حاول الت�شكيك يف بقاء ال��دور امل�صري يف املنطقة
�سواء كانت دو ًال �أو تنظيمات ،وعلى ر�أ�س ه�ؤالء الرئي�س
جو بايدن نف�سه ،واحلقيقة الثانية ،هي موقف قيادة
دول��ة الإم ��ارات و�إ��ص��راره��ا على دع��م م�صر والوقوف
بجانبها يف منع انت�شار الفو�ضى الأمنية التي �أعقبت
ثورة  30يونيو(حزيران) ،وت�صدت ل�ضغط املنظمات
وب�ع����ض ال� ��دول امل ��ؤي��دة لتنظيم الإخ � ��وان امل�سلمني،
لت�ستعيد م�صر مكانتها ودورها الرائد يف املنطقة».
و�أو��ض��ح الكاتب �أن��ه من طبيعة القيادة الإم��ارات�ي��ة يف
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال��ذي��ن ي�ن�ت�ق��دون �سيا�ساتها ومواقفها
ع��دم الت�سرع واال�ستعجال يف احلكم عليها ،خا�صة يف
ما يتعلق باملنطقة وتفا�صيلها ،فاحلذر يكون �أوجب،

وعليه ف ��إن م��وق��ف الرئي�س ب��اي��دن م��ن جن��اح املبادرة
امل�صرية ه��و ت��أك�ي��د على ��ص��دق ن��واي��ا دول��ة الإم ��ارات
و�صحة ر�ؤي�ت�ه��ا يف �أن م�صر القوية مهمة ال�ستقرار
املنطقة ولي�س للعرب فقط.
و�أردف قائ ً
ال “املجتمع الدويل ت�أكد له اليوم �أن لي�س
كل الأطراف ميكن �أن تكون فاعلة يف ا�ستقرار املنطقة
والعامل ،و�إال كان الأج��در مبن يحاول تخريب م�صر
وي�ه��دد ا�ستقرار اململكة العربية ال�سعودية �أن يقوم
بذلك الدور ويوقف حرب غزة و�إ�سرائيل ،احلرب التي
�أحرجت كل دول العامل».
توافق م�صري �أمريكي
و�أم ��ا �صحيفة ال���ش��رق الأو� �س ��ط ،ف�ق��د ت�ن��اول��ت زيارة
وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأم��ري�ك��ي �أن �ت��وين بلينكن للقاهرة
ولقائه الرئي�س امل�صري عبدالفتاح ال�سي�سي ،حيث �أكد
اجلانبان توافقهما على تثبيت التهدئة يف فل�سطني،
و�إطالق عملية �إعادة الإعمار يف قطاع غزة ت�أ�سي�ساً على
املبادرة امل�صرية.
ووف �ق �اً ل�ل�ب�ي��ان امل �� �ص��ري ،ف� ��إن بلينكن ث � ّم��ن اجلهود

عرب �إ�سرائيل ويهودها
ويف �سياق منف�صل ،تداولت �صحيفة �إندبيندنت عربية
ات�صال الرئي�س الإ�سرائيلي ،ريئوفني ريفلني ،مبحطة
تلفزيونية لكي يتو�سل �إىل يهود �إ�سرائيل و�أقليتها
العربية� ،أال ينقلب كل طرف منهما على الآخر ب�سبب
ال�صراع.
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن��ه بعد يومني م��ن ال�ن��داء ال��ذي �أطلقه
ريفلني� ،أ�شعل حمتجون النار يف مركز “�أكو” امل�سرحي
يف مدينة عكا ال�ساحلية ،والذي يديره يهود ويعمل على
التقريب بني الطائفتني من خالل عرو�ض بالعربية
والعربية.
ودف� ��ع ه ��ذا ال�ت�ج�ل��ي ل �ل �ت��وت��رات ال �ق��ائ �م��ة يف املجتمع
الإ�سرائيلي منذ ميالد الدولة عام  ،1948بالبع�ض
�إىل الت�سا�ؤل حتى بعد �أن ه��د�أت اال�شتباكات بني غزة
و�إ�سرائيل ،عما �إذا ك��ان االرت�ي��اب الطائفي قد ي�سمم
العالقات ل�سنوات مقبلة.
وي��رى امل�س�ؤول بكني�سة كاثوليكية يف حيفا ،ودي��ع �أبو
ن�صار� ،أن التوترات بلغت ذروتها يوم  12مايو(�أيار)
اجلاري ،الذي قال �إن جمموعة من “الغوغاء” كانت
تلوح ب�أعالم �إ�سرائيلية رجمت فيه ابنته ( 23عاماً)
ب��احل �ج��ارة ،وحت�ط�م��ت ��س�ي��ارت�ه��ا يف م�شاهد �صورتها
الأ�سرة من �شرفة البيت.
وخ�ل����ص ا��س�ت�ط�لاع ل �ل��ر�أي �أج��رت��ه اجل��ام�ع��ة العربية
يف القد�س �إىل ما يدعو للتفا�ؤل ،فقد وجد �أن قرابة
 60%من الإ�سرائيليني اليهود يعار�ضون ب�شدة العنف
املوجه للمواطنني العرب ،كما اتفقت �آراء  73%من
العرب على �ضرورة �أن يعي�ش اجلانبان يف وئام.

جمل�س �صيانة الد�ستور الإيراين ..جهاز الحتكار املت�شددين لل�سلطة

•• وا�شنطن-وكاالت

اع �ت�برت �صحيفة “وول �سرتيت
جورنال” �أن ال �ن �ظ��ام الإي � ��راين
ي �ح �ت �ك��ر االن �ت �خ��اب��ات الرئا�سية
املق ّررة يف يونيو(حزيران) املقبل،
مب �ن �ع��ه ع �� �ش��رات امل��ر�� ّ�ش �ح�ي�ن من
امل �� �ش��ارك��ة يف االن �ت �خ��اب��ات ،بحيث
يمُ � ّه��د ال �ط��ري��ق الن �ت �� �ص��ار �سل�س
البراهيم رئي�سي ،الداعية املت�شدّد
البارز ،ال��ذي خ�سر يف االنتخابات

ال ��رئ ��ا� �س �ي ��ة ال� �ت ��ي �أج � ��ري � ��ت ع ��ام
 .2017و�أ��ض��اف��ت ال�صحيفة �أن
ق��ائ�م��ة امل ُ���س�ت�ب�ع��دي��ن م��ن ال�سباق
��ض� ّم��ت امل�ع�ت��دل�ين والإ�صالحيني
ت�ق��ري�ب�اً ،يف خ�ط��وة ُت���ض� ّي��ق نطاق
امل�شاركة ال�سيا�سية ،يف وقت تواجه
فيه اجلمهورية الإ�سالمية ا�ستياء
داخلياً متزايداً.
و�أ� � �ض ��اف ��ت �أن ا� �س �ت �ب �ع��اد ه� � ��ؤالء
امل��ر�� ّ�ش �ح�ين يمُ � ّه��د ال �ط��ري��ق �أم ��ام
ان�ت���ص��ار �سل�س لرئي�سي ،م�شرية

�إىل �أن امل �ح �ل �ل�ين ُي � �ح � � ّذرون من
�أن ه��ذه اخل�ط��وة ميكن �أن ت�ؤدي
�إىل ت ��راج ��ع ن �� �س �ب��ة امل �� �ش��ارك��ة يف
االن �ت �خ��اب��ات ،و ُت �ه �دّد ب��امل��زي��د من
تقوي�ض �شعبية ال�ن�ظ��ام احلاكم،
ال� ��ذي ق ��ام م � ��راراً ب �ح �م�لات قمع
ت�ستهدف اال�ضطرابات ال�سيا�سية
واالقت�صادية املتك ّررة.
احتكار كامل لل�سلطة
ونقلت ال�صحيفة عن علي فتح اهلل

جن ��اد ،ال�ب��اح��ث يف ج��ام�ع��ة برلني
احل � ��رة ،ق��ول��ه“ :يبدو �أن خطة
امل �ت �� �ش �دّدي��ن ت �ق��وم ع�ل��ى االحتكار
الكامل لل�سلطة ،ما يُلقي بظالله
على �أي رغبة لإثبات �أن االنتخابات
ال �ت��ي � �س �ت �ج��ري ق��ري �ب �اً يف �إي� ��ران
ُتعترب دلي ً
ال على �شرعية النظام
احل��اك��م» .و�أ��ش��ارت ال�صحيفة �إىل
ا�ستبعاد جمل�س �صيانة الد�ستور
ّ
للمر�شح املحافظ البارز
يف �إي��ران
علي الري �ج��اين ،الرئي�س ال�سابق

للربملان على مدار  12عاماً حتى
ال �ع��ام  ،2020وال � ��ذي ك ��ان من
امل�ت��وق��ع �أن ي�ك��ون امل�ن��اف����س الأب ��رز
لإبراهيم رئي�سي ،وعزت ذلك �إىل
�أن “�آراءه متيل حالياً �إىل حكومة
معتدلة ب�شكل �أكرب من رئي�سي».
عدم تكرار اخلط�أ ال�سابق
وقال حميد ر�ضا جاليبور ،الأ�ستاذ
يف جامعة طهران“ :يتمتع املجل�س
ه��ذا ال �ع��ام مب��زي��د م��ن ال�سيطرة

ع �ل��ى ال �ع �م �ل �ي��ة ،ب �ع��د االنت�صار
امل ُ �ف��اج��ئ ال � ��ذي ح � ّق �ق��ه الرئي�س
املُنتهية واليته ح�سن روح��اين يف
االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة ،2013
ب �ع��د ا� �س �ت �ب �ع��اد جم �ل ����س �صيانة
ال��د��س�ت��ور للرئي�س الأ��س�ب��ق �أكرب
ه��ا��ش�م��ي رف�سنجاين” ،م�ضيفاً
�أن ��ه يف ال���س��اب��ق “كانوا يعتقدون
�أن روح��اين لي�ست لديه الفر�صة
للفوز ،هذه املرة ال يريدون تكرار
اخلط�أ نف�سه «.

االنتخابات واختيار الرئي�س ..هل ن�سفت �أطماع الإخوان بليبيا؟
•• طرابل�س-وكاالت

انطلقت �أعمال ملتقى احلوار ال�سيا�سي الليبي �أم�س
الأول الأرب �ع��اء ملناق�شة مقرتح القاعدة الد�ستورية
لالنتخابات الرئا�سية والربملانية املقبلة ،الذي �أعدته
اللجنة ال�ق��ان��ون�ي��ة املنبثقة ع��ن امل�ل�ت�ق��ى ،يف حماولة
لإخ��راج البالد من دوام��ة العنف والفو�ضى امل�ستمرة
م�ن��ذ  .2011وح ��اول الإخ � ��وان ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�أجيل
االن �ت �خ��اب��ات خ��ا��ص��ة ال��رئ��ا��س�ي��ة م�ن�ه��ا ،ب��ذري�ع��ة �إق ��رار
الد�ستور �أوال ،لكن القوى املعار�ضة لهم رف�ضت ذلك
و�أكدت حق الليبيني يف اختيار رئي�سهم ب�شكل مبا�شر.
ويقول مراقبون �إن الإخوان يف ليبيا ي�سعون حاليا �إىل
ت�أجيل االنتخابات ب�سبب عدم جاهزيتهم لها ،خا�صة
مع انح�سار �شعبيتهم يف ليبيا على نحو كبري.
ويرمي الإخوان �إىل اال�ستعا�ضة عن االنتخابات املبا�شر
لرئي�س اجلمهورية بانتخابه من طرف �أع�ضاء الربملان،
فذلك �أي�سر عليهم� ،إذ ميكنهم ال�ضغط على النواب من
�أجل مترير ال�شخ�صية التي يريدون.
وب��د�أت الأمم املتحدة عملية �سيا�سية �شاقة من �أجل
�إنهاء حالة االنق�سام يف ليبيا ،امل�ستمرة منذ 2014
والفو�ضى امل�ستمرة منذ �سقوط نظام العقيد معمر
القذايف يف .2011
وب ��د�أت ه��ذه العملية بانتخاب حكومة وح��دة وطنية
يرت�أ�سها عبد احلميد الدبيبة ،مهمتها الإ�شراف على
االنتخابات املقبلة ،بغية توحيد البالد.
االقرتاع املبا�شر
وب��ال��رغ��م م��ن �أن ملتقى احل ��وار ال�سيا�سي مل يتخذ
ق ��رارات نهائية ب�ه��ذا ال���ش��أن� ،إال �أن غالبية �أع�ضاءه
اتفقوا على �ضررورة �إجراء االنتخابات يف موعدها يوم
 24دي�سمرب املقبل واختيار رئي�س الدولة باالقرتاع
املبا�شر من ال�شعب.
ويف ح��ال ت��واف��ق ملتقى احل��وار على ق��اع��دة د�ستورية
لإج� ��راء االن �ت �خ��اب��ات �سيتم �إح��ال�ت�ه��ا ملجل�س النواب
العتمادها.
�أم��ا يف ح��ال ع��دم ت��واف��ق ،ف�سيتم العمل بقرار جمل�س
ال �ن��واب رق��م ( )05ل�سنة  ،2014القا�ضي ب�إجراء
االنتخابات الرئا�سية ب�شكل مبا�شر من ال�شعب.

�إجماع على موعد االنتخابات
و�شدد املبعوث الدويل اخلا�ص �إىل ليبيا ،يان كوبي�ش،
خالل كلمته �أما امللتقى على �أهمية �إجراء االنتخابات
الليبية يف موعدها املقررة يف دي�سمرب املقبل.
وح��ذر كوبي�ش م��ن ال�ع��واق��ب الوخيمة املحتملة على
الأف��راد �أو الكيانات التي تعرقل �أو تقو�ض ا�ستكمال
عملية االنتقال ال�سيا�سي.
و�أك��د �أن هناك �شبه �إجماع على �إج��راء االنتخابات يف
موعدها � اً
أول مقابل ا�ستكمال العملية الد�ستورية.
و�أ�ضاف �أنه “هناك ت�سا�ؤل حول �إجراء االنتخابات � اً
أول
يف مقابل ا�ستكمال العملية الد�ستورية �أولاً ،وبينما
�أك ��دت الغالبية العظمى م��ن ال�ن��ا���س �أه�م�ي��ة العملية
الد�ستورية ،كان هناك دعم قوي ي�صل �إىل �شبه �إجماع
على مقرتح �إجراء االنتخابات �أوال.

لتنظيم الإخوان امتعا�ضهم لبث اجلل�سات على الهواء.
وقالوا �إن بعثة الأمم املتحدة حتاول ال�ضغط با�ستخدام
ورقة ال�شارع الليبي لإق��رار االنتخابات بالبث املبا�شر
الأم��ر ال��ذي يرف�ضه التنظيم نظرا لرف�ض الليبيني
لهم وانخفا�ض �شعبيتهم.
وط��ال��ب �أك �ث�ر م��ن ق �ي��ادي ي�ن�ت�م��ي لتنظيم الإخ� ��وان
ب�ضرورة ت�أجيل االنتخابات و�إقرار الد�ستور �أوال الأمر
ال��ذي رف�ضه �أغلبية ال�ت�ي��ارات ال�سيا�سية امل�شاركة يف
امللتقى مطالبني ب�ضرورة �إكمال خريطة الطريق كما
كان خمطط لها وانتخاب الرئي�س باالقرتاع املبا�شر
نزوال عند رغبة ال�شارع.
و�أدى ذلك �إىل بع�ض التجاذبات بني الأطراف امل�شاركة
ب���س�ب��ب حم��اول��ة ت�ن�ظ�ي��م الإخ� � ��وان ف��ر���ض �أجندتهم
وخططهم ال�سيا�سية على �أع�ضاء امللتقى.

امتعا�ض �إخواين
وخالل جل�سة املنتدى ال�سيا�سي� ،أظهر �أع�ضاء ينتمون

«ح�سب م�صاحلهم»
م��ن جانبه ،ق��ال املحلل ال�سيا�سي معاذ الثليب ملوقع
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“�سكاي ن �ي��وز عربية” �إن م��ا يطلبه ت �ي��ار الإ�سالم
ال�سيا�سي وتنظيم الإخوان بالد�ستور �أوال منطقي ،لكن
يف هذه الفرتة التي متر بها ليبيا من الأف�ضل �إجراء
االنتخابات �أوال فتيار الإ�سالم ال�سيا�سي يعلم جيدا �أنه
يف ح��ال ط��رح الد�ستور لال�ستفتاء عليه �سيتم ت�أجيل
االن�ت�خ��اب��ات ال حم��ال��ة وه��و ا�ستحقاق التنظيم غري
جاهز له الآن.
و�أ� �ض��اف الثليب �أن��ه االع ��وام املا�ضية وع�ن��د االنتهاء
من �صياغه الد�ستور يف  2015طلب ال�شعب الليبي
عر�ضه لال�ستفتاء �إال �أن التنظيم هو من عار�ض هذه
الفكرة ،حيث �أنها كانت �ضد خططه ال�سيا�سية يف هذا
الوقت �أما الآن هو من يطالب بالت�صويت عليه �أمال يف
ت�أجيل االنتخابات.
و�أ�شار الثليب �إىل �أن امللتقى ال�سيا�سي اليوم �أظهر نيته
مترير االنتخابات �أوال و�إق��رار انتخاب الرئي�س ب�شكل
علني من ال�شعب وقد تكون هذه املطالب خمالفة ملا
يريده التنظيم.
و�أو� �ض��ح املحلل ال�سيا�سي �أن التنظيم يعلم جيدا �أن
غ�ير م��رغ��وب ب��ه يف ال�شارع الليبي الآن و�أن��ه �سيكون
�أك�ب�ر اخلا�سرين و��س��ط ال�ت�ي��ارات ال�سيا�سية �إذا متت
االنتخابات باالقرتاع املبا�شر من ال�شعب.
ولفت الثليب �إىل �أن الو�ضع الآن ق��د يكون خمتلف
ب�ع����ض ال���ش��ئ ع��ن ع��ام  2014و�أن ا��س�ت�خ��دام القوة
الع�سكرية من املمكن �أن يف�شل نظرا لإ�صرار املجتمع
الدويل على �ضرورة �إكمال املرحلة االنتقالية.
و�أك��د الثليب �أن �أق�صى ما ميكن للتنظيم فعله الآن
ه ��و ال �� �ض �غ��ط ل �ت ��أج �ي��ل االن �ت �خ��اب��ات ح �ت��ى ي�ستطيع
ترتيب �أوراق��ه من جديد جتنبا للإق�صاء من امل�شهد
ال�سيا�سي.
من جانبه ،قال رئي�س الكتلة الوطنية مبجل�س الدولة
اال�ست�شاري ناجي خمتار يف ت�صريحات �صحفية �إن
اجلدل القائم بخ�صو�ص �إجراء اال�ستفتاء على م�شروع
الد�ستور قبل �إجراء االنتخابات املرتقبة نهاية العام هو
جدل قائم منذ فرتة �إال �أن �إجراء االنتخابات �أوال هو
الأف�ضل يف ظل هذه الظروف.
و�أ�� �ض ��اف �أن ه ��ذه ال�ن�ق�ط��ة م�ف���ص�ل�ي��ة ،و�إن ك ��ان لها
�ضروريتها و�أهميتها للعملية ال�سيا�سية يف ليبيا فهي
عند بع�ض ال�سيا�سيني كلمة حق يراد بها باطل.
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عوا�صم
طرابل�س
�أطلقت وزارة ال�صحة يف حكومة الوحدة الوطنية يف ليبيا ،مبادرة
�إن�سانية ت�سمى مبادرة �إن�سانية حتت عنوان “قوة الأم��ل» ،وترمي
امل �ب��ادرة �إىل �إع� ��ادة ف�ت��ح ال�ط��ري��ق ال���س��اح�ل��ي امل�غ�ل��ق ب�ين منطقتي
طرابل�س و��س��رت م ��رورا مبنطقة م���ص��رات��ة ،ع�بر ت�سيري �سيارات
�إ��س�ع��اف ب�ين املحافظات لنقل احل�ل�ات الطبية احل��رج��ة واملر�ضى
واجلاثمني والأدوي ��ة وال�غ��ازات الطبية التي حتتاجها املحافظات.
وقال وزير ال�صحة الليبي ،علي الزناتي ،يف ت�صريحات خا�صة ملوقع
“�سكاي نيوز عربية” �إن امل�ب��ادرة الإن�سانية ج��اءت بناء على رغبة
حكومة الوحدة الوطنية يف مل ال�شمل بني كافة الأطراف املت�صارعة
يف ليبيا ،ف�ض ً
ال عن توفري كافة االحتياجات التي يطلبها �أهايل
االقاليم الثالث من �أدوية وم�ستلزمات طبية وفتح الطريق �سي�ؤدي
�إىل �سهولة تنقلها .و�أ�ضاف “هناك ترتيبات تقنية يتم عملها من
�أج��ل تنفيذ امل �ب��ادرة وف�ت��ح امل�م��ر الإن���س��اين بالتعاون م��ع الأط ��راف
املعنية ،و�أن كافة الدالئل ت�شري �إىل �أن الأمور ت�سري يف �إطار �إيجابي
ويهدف �إىل �إنهاء حالة غلق الطريق الذي ت�سبب يف خ�سائر كبرية
لكافة الأط��راف .من جانبه ،ق��ال م�صدر ليبي ملوقع “�سكاي نيوز
عربية”� ،إن فتح الطريق ال�ساحلي ال��ذي يربط بني املحافظتني،
�سيوفر الوقت واجلهد الكبري لآالف الليبني ،خا�صة و�أن الطرق
البديلة للو�صل من طرابل�س �إىل �سرت ي�صل �إىل نحو  1000كيلو
مرت بينما الطريق ال�ساحلي تبلغ م�ساحته نحو  450كيلو فقط.

ملبورن
�أ�صدرت �سلطات والية فيكتوريا الأ�سرتالية �أم�س اخلمي�س قراراً
مفاجئاً بفر�ض �إغالق عام يف �سائر مدن الوالية ،مبا فيها ملبورن،
ثاين كربى مدن البالد ،وذلك للح ّد من ّ
تف�شي فريو�س كورونا.
وق��ال رئي�س حكومة الوالية بالإنابة جيم�س مريلينو �إنّ الإغالق
العام �سي�سري اعتباراً من منت�صف ليل اخلمي�س-اجلمعة ملدّة �سبعة
�أيام على الأق ّل.
ويبلغ ع��دد �س ّكان والي��ة فيكتوريا �س ّتة ماليني ن�سمة وق��د �صدرت
الأوامر �إليهم بوجوب مالزمة منازلهم وعدم مغادرتها �إال لق�ضاء
احلاجات ال�ضرورية.
وا ّتخذت ال�سلطات هذا القرار بعدما ت�ضاعف عدد الإ�صابات يف ب�ؤرة
ّ
لتف�شي كوفيد 19-بالوالية �إىل � 26إ�صابة بني ع�شية و�ضحاها.
�أنقرة
�أ�صدرت تركيا مذكرة توقيف جديدة بحق زعيم مافيوي متوار فر
خارج البالد وبد�أ بن�شر ت�سجيالت فيديو يتهم فيها حلفاء الرئي�س
رجب طيب �إردوغان بارتكاب جرائم خطرية.
و�أ�صدر املدعي العام لأنقرة �أم�س الأول الأربعاء مذكرة توقيف بحق
��س��ادات بكر ال��ذي ك��ان ي�ستعد لن�شر الت�سجيل الثامن من �سل�سلة
فيديوهات على يوتيوب ،جتذب ماليني امل�شاهدات.
وذك��رت وك��ال��ة الأن��ا��ض��ول الر�سمية للأنباء �إن��ه يُ�شتبه الآن �أي�ضا
ب�ضلوع بكر يف جمموعة �إرهابية يرت�أ�سها داعية مقيم يف الواليات
املتحدة تتهمه تركيا بالوقوف وراء حماولة انقالب �ضد �إردوغان
يف  .2016واتهامات بكر بالف�ساد واالغتياالت ال�سيا�سية مرورا
باالجتار باملخدرات واالغت�صاب ،ت�شمل الدائرة املقربة من �أردوغان
مبا يف ذلك رئي�س وزراء �سابق وم�س�ؤولون كبار و�أفراد من �أ�سرهم.
وت��رك��زت الت�سجيالت ب�شكل خ��ا���ص على وزي��ر الداخلية �سليمان
�صويلو ،ويقول بكر �إنه وفر له احلماية ثم �أبلغه عن اتهامات جديدة
و�شيكة ما �أتاح له الفرار من البالد .بد�أ بكر ( 49عاما) بت�سجيل
الفيديوهات بعد �أن دهمت ال�شرطة منزله يف تركيا يف ني�سان/
�أب��ري��ل املا�ضي ،و�أ��س��اءت معاملة �أ�سرته كما ق��ال .ويقول �إن��ه يقيم
حاليا يف دولة الإمارات .ومل يتم �إثبات �أي من االتهامات فيما ت�صر
ال�شخ�صيات امل�ستهدفة على الرباءة .لكن الف�ضيحة ال�سيا�سية التي
فجرتها الت�سجيالت ت�أتي يف �أ�سو�أ الأوقات لإردوغان ،الذي ترتاجع
�شعبيته وفق ا�ستطالعات ال��ر�أي ،ب�سبب ارتفاع معدالت الت�ضخم
واالنخفا�ض احلاد يف �سعر �صرف اللرية الرتكية.

ال�صني تبد�أ حماكمة �أ�سرتايل بتهمة التج�ّس�س

•• بكني�-أ ف ب

ت�ب��د�أ يف بكني حماكمة ال�ك��ات��ب الأ� �س�ت�رايل ال�صيني الأ� �ص��ل ي��ان��غ ج��ون بتهمة
“التج�سّ �س” وذل��ك بعد م�ضي �أك�ث�ر م��ن �سنتني على اعتقاله يف ال���ص�ين ،يف
حماكمة تنطلق يف �أجواء من التو ّتر املت�صاعد بني البلدين.
وجتري جل�سات املحاكمة خلف �أب��واب مغلقة جرياً على العادة امل ّتبعة يف ال�صني
يف ك��ل الق�ضايا املتع ّلقة بتهم التج�سّ �س .ومنذ �صباح اخلمي�س انت�شرت حول
مبنى املحكمة تعزيزات �أمنية .وقال ال�سفري الأ�سرتايل يف بكني غراهام فليت�شر
لل�صحافيني �إثر منعه من دخول قاعة املحكمة حل�ضور اجلل�سة �إ ّنه “منذ �أمد
بعيد تعرتينا خماوف ب�ش�أن هذه املحاكمة ،وال �سيّما ب�ش�أن �شفافيتها» .ويانغ جون
هو �أحد �أ�سرتاليَّني حتتجزهما ال�صني بتهمة التج�سّ �س ،يف ظ ّل تدهور العالقات
بني بكني وكانبريا .ويانغ جون روائي ومدّون يدعو �إىل ن�شر الدميوقراطية يف
ال�صني ،وهو دبلوما�سي �صيني �سابق نال اجلن�سية الأ�سرتالية يف  2002وكان
يقيم ب�صورة دائمة يف الواليات امل ّتحدة .والكاتب امل�شهور با�سمه امل�ستعار يانغ
هينغجون اع ُتقل خالل زي��ارة �إىل ال�صني يف كانون الثاين/يناير  2019وهو
ينفي كل ال ّتهم املوجّ هة �إليه .وقالت �أ�سرتاليا يف ذلك الوقت �إ ّن ال�صني اعتقلته
لال�شتباه بتورّطه يف “�أن�شطة �إجرامية تقوّ�ض الأمن القومي».
ويانغ ج��ون املوقوف منذ � 26شهراً اع�ترف يف ر�سالة �أر�سلها من زنزانته �إىل
�أن�صاره مب�ساعدة قن�صلية ّ
واطلعت عليها وكالة فران�س بر�س ب�أ ّن �صحّ ته تدهورت،
لك ّنه �أ ّكد يف الوقت نف�سه �أ ّنه ال يزال “قوياً روحانياً».
و�أ�ضاف “�س�أواجه املعاناة والتعذيب ب�صمود مل �أعد خائفاً» .وتعتقل ال�صني منذ
�آب�/أغ�سط�س املا�ضي مواطنة �أ�سرتالية ثانية هي �شينغ الي ،مقدّمة الربامج
ال�سابقة يف التلفزيون احلكومي ال�صيني (�سي �سي تي يف) ،وذلك ب�شبهة “تقوي�ض
الأم��ن القومي” .وت�شهد العالقات الدبلوما�سية بني ال�صني و�أ�سرتاليا تو ّتراً
مت�صاعداً منذ �أن طالبت كانبريا ب�إجراء حتقيق م�ستق ّل يف من�ش�أ جائحة كوفيد-
 19ومنعت جمموعة “هواوي” ال�صينية العمالقة لال ّت�صاالت من بناء �شبكة
اجليل اخلام�س (5جي) يف �أ�سرتاليا.
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رئي�س الربملان العربي يدعو لبلورة خطة عاملية موحدة ل�ضمان التوزيع العادل للقاحات كورونا
•• القاهرة-وام:

دع��ا ع ��ادل ب��ن ع�ب��دال��رح�م��ن الع�سومي رئ�ي����س الربملان
العربي  ..االحت ��اد ال�برمل��اين ال ��دويل باعتباره املنظمة
ال�برمل��ان�ي��ة الأم ال�ت��ي ت�ضم ممثلي �شعوب ال �ع��امل ،وكل
م��ن منظمة الأمم امل�ت�ح��دة ومنظمة ال�صحة العاملية
�إىل بلورة ا�سرتاتيجية عمل ثالثية للتو�صل �إىل خطة
عاملية موحدة ل�ضمان التوزيع العادل للقاحات امل�ضادة
لفريو�س كورونا على جميع �شعوب العامل ،وخا�صة الدول
النامية والأقل قدرة على حتمل تكاليفها ،م�شدداً على �أن
الت�ضامن الدويل يعد مطلباً رئي�سياً للخروج الآمن من

10

الظروف اال�ستثنائية التي يعي�شها العامل اليوم يف ظل
تف�شي جائحة كورونا.
ج��اء ذل��ك يف كلمة رئي�س ال�برمل��ان العربي �إىل اجلمعية
العامة لالحتاد الربملاين ال��دويل خالل اجتماعاتها الـ
 142التي تعقد افرتا�ضياً خ�لال الفرتة من � 24إىل
 28مايو اجل��اري  ،2021والتي خ�ص�صت مو�ضوعها
العام للنقا�ش يف هذه ال��دورة حول “التغلب على الوباء
اليوم وبناء غد �أف�ضل  :دور الربملانات».
و�أو�ضح رئي�س الربملان العربي يف كلمته �أن الربملانيني
�أ�صبح لهم دورا حموريا يف التعايف من جائحة كورونا،
م��ن خ�ل�ال ت �ط��وي��ر ال�ت���ش��ري�ع��ات ال��داع �م��ة لل�سيا�سات

التنموية امل�ستدامة ،وم�ساندة القطاعات الأكرث ت�ضرراً،
ل�ضمان عودة االقت�صاد العاملي �إىل �سابق عهده قبل هذه
اجلائحة.
ً
و�أك��د �أن��ه ان�ط�لاق�ا م��ن ق�ي��ام ال�برمل��ان العربي ب��دوره يف
التعامل مع التداعيات املختلفة جلائحة كورونا والتخفيف
من �آثارها على ال�شعوب العربية ،فقد مت اتخـــــاذ عـــــدد
من اخلطوات الهامة على ال�صعيد الت�شريعي من خالل
العمل على ع��دد م��ن ال�ق��وان�ين العربية امل��وح��دة لدعم
اجل �ه��ود ال�برمل��ان�ي��ة واحل�ك��وم�ي��ة للتعايف م��ن اجلائحة،
وق��ال �إن الربملان العربي �ساهم �أي�ضاً يف تعزيز وتن�سيق
اجل �ه��ود ال�برمل��ان�ي��ة ال��دول�ي��ة ب���ش��أن ال�ت�ع��ايف م��ن جائحة

كورونا ،وذلك من خالل م�شاركته بوفود برملانية يف كافة
الفعاليات التي نظمها االحتاد الربملاين الدويل يف هذا
ال�ش�أن ،كما �أطلق ع��دداً من املبادرات الهامة ،ا�ستهدفت
ب�شكل �أ�سا�سي التوظيف الأمثل لطاقات ال�شباب وتعزيز
قدراتهم يف التعايف من اجلائحة.
ونوه الع�سومي �أن الربملان العربي يعكف حالياً على �إعداد
تقرير متكامل ع��ن ج�ه��ود ال ��دول العربية يف مواجهة
جائحة كورونا..
كما يعمل �أي���ض�اً على �إع ��داد ر�ؤي��ة برملانية للتداعيات
االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ل�ل�ج��ائ�ح��ة وت ��أث�ي�ره��ا على
املجتمعات العربية.

مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده..القن�صل العام جلمهورية �أذربيجان يف دبي ي�ؤكد:

�أذربيجان دولة دميقراطية قائمة على امل�ساواة ق�ضت على التفرقة العرقية والقومية والدينية
•• دبي -الفجر:

حت �ت �ف��ي ج� �م� �ه ��وري ��ة �أذرب � �ي � �ج ��ان
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ال �ي��وم مب ��رور مئة
وث�ل�اث ��ة �أع� � ��وام على ت�أ�سي�سها.
ويعد ذلك حد ًثا تاريخ ًيا بالن�سبة
لل�شعب الأذرب �ي �ج��اين ال ��ذي كان
يتطلع ل�ب�ن��اء ج�م�ه��وري��ة م�ستقلة
وح ��رة ودمي�ق��راط�ي��ة .ال �سيما �أن
جمهورية �أذربيجان الدميقراطية
متكنت من ا�ستعادةالوعي الوطني
ال�شعبي و�أثبتت قدرتها على تقرير
م���ص�يره��ا يف غ���ض��ون � 23شه ًرا
فقط م��ن انطالقها .ويبدو ذلك
جل ًيا يف وثيقة �إعالن اال�ستقالل -
املعاهدة التي مت �إعتمادها يف تاريخ
 28مايو .1918
وق��ال �سعادة جافيدان ح�سينوف،

القن�صل العام جلمهورية �أذربيجان
يف دب��ي يف ت�صريح ��ص�ح��ايف بهذه
املنا�سبة“ :لقد متكنت جمهورية
�أذرب �ي �ج��ان ال��دمي�ق��راط�ي��ة حديثة
العهد من �إجناز مهمتهاالتاريخية
ال�صعبة ب�شرف وكرامة .حيث مت
تنظيم �أجهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها
الر�سمية  ,ومت ت�شكيل �أول برملان
�أذرب�ي�ج��اين وحكومة �أذربيجانية،
ومت حتديد ح��دود البالد ،و�أُن�شِ ئ
ال�ع�ل��م وال�ن���ش�ي��د ال��وط �ن��ي و�شعار
ال �ن �ب��ال��ة ،ومت �إع �ل��ان ال �ل �غ��ة الأم
اللغة الر�سمية للدولة وهي اللغة
الأذرب �ي �ج��ان �ي��ة ،وا ُت� �خ ��ذت تدابري
جادة يف جم��ال ب�ن��اء اجلي�ش ،ومت
�إي�ل�اء التعليم والثقافة اهتمامًا
خا�صا .كما �أُن�شِ �أت �أول جامعة يف
ً
�أذربيجان ،ومت ت�أميم التعليم ،ويف

ال���س�ن��وات الأخ �ي�رة ،مت ب��ذل جهدٍ
ا��س�ت�ث�ن��ائ� ٍ�ي ه��ام يف ��ص�ي��اغ��ة تاريخ
ال� ��ر�أي ال �ع��ام ،الأم ��ر ال ��ذي �ساهم
يف مت�ه�ي��د ال �ط��ري��ق ن�ح��و الإمن ��اء
الثقايف لأفراد ال�شعب” .
و�أك��د �سعادته على �أنها منذ �أوىل
�أي ��ام ت�أ�سي�سها ،ق��ام��ت جمهورية
�أذربيجان الدميقراطية ،على �أ�س�س
�سلطة ال�شعب وامل�ساواة بني النا�س،
وعملت على الق�ضاء على التفرقة
ال �ع��رق �ي��ة وال �ق��وم �ي��ة والدينية
والطبقية م��ن خ�ل�ال م�ن��ح كافة
مواطني البالد حقوق مت�ساوية.
م��و� �ض� ً�ح��ا ب� ��أن ��ه ب �ف �� �ض��ل �أن�شطة
اجلمهورية ال�شعبية املعرتف بها
م��ن ق�ب��ل املجتمع ال ��دويل ،حالت
ح�ق�ي�ق��ة خ���ض��وع ال �ب�ل�اد للقانون
الدويل دون حمو �أذربيجان كدولة

م��ن اخل��ري�ط��ة ال�سيا�سية للعامل
بعد االح�ت�لال البل�شفي يف �أبريل
.1920
وم�ضى يقول“ :ا�ستعادت �أذربيجان
ا�ستقاللها يف نهاية القرن الع�شرين
ومتكنت من احلفاظ على�سيادتها.
وع�ن��د ع��ودت��ه �إىل ال���س�ل�ط��ة ،عمل
الزعيم الوطني الراحل “ حيدر
ع �ل �ي �ي��ف “ ع �ل��ى ات� �خ ��اذ تدابري
حا�سمة من �ش�أنها حماية الدولة
الأذرب�ي�ج��ان�ي��ة و�إر� �س��اء اال�ستقرار
االجتماعي وال�سيا�سي ال��دائ��م يف
البالد .وهكذا ،مت ت�أ�سي�س الدولة
الأذرب�ي�ج��ان�ي��ة امل�ستقلة احلديثة
ال �ت �ح �ف��ة ،وب � ��د�أت م �� �ش��واره��ا على
طريق النمو ال�سريع”.
و�أ�� � �ض � ��اف“ :لقد �� �ص ��رح قائدنا
العظيم ال��راح��ل “ ح�ي��در علييف

“ م ��را ًرا وت �ك��را ًرا ب��أن�ن��ا �إن قمنا
ببناء دولة�أذربيجانية دميقراطية
اليوم ،نكون مدينون للجمهورية
ال ��دمي� �ق ��راط� �ي ��ة  ،وق � � ��ال �أي�ضا
مقد ًرا مكانة جمهورية �أذربيجان
الدميقراطية ودوره ��ا على مدى
ت��اري�خ�ن��ا“ :نعتز ال �ي��وم بت�أ�سي�س
اجلمهورية الدميقراطية الأوىل
ال��ذي �أع�ل� ّن��اه ي��وم �إ��س�ت�ق�لال دولة
�أذربيجان  -يوم اجلمهورية ،وهو
عيدناالوطني”.
و�أ� �ش ��اد ب�سيا�سة ال �ق��ائ��د الوطني
والنهج الذي يتبعه فخامةالرئي�س
“ �إلهام علييف “ الذي �أظهر “
قوة البالد للعامل ب�أ�سره  ،فنزاع
ن��اغ��ورن��و ك��اراب��اخ مت ح�ل��ه بف�ضل
دول � ��ة �أذرب� �ي� �ج ��ان حت ��ت ق �ي��ادت��ه ،
وذلك م��ن خ�لال البيان الثالثي

الذي �صدر يف العا�شر من نوفمرب
� ،2020أي ب�ع��د  44ي��و ًم��ا من
احلرب”.
واخ �ت �ت��م � �س �ع��ادة ال�ق�ن�� �ص��ل العام
الأذرب� �ي� �ج ��اين يف دب ��ي ت�صريحه
بالقول� “ :إن �أذربيجان م�ستعدة
للتطلع نحو امل�ستقبل  -لتخطيط
م�ستقبلها ك �ج��زء ال ي �ت �ج��ز�أ من
منطقة جنوب القوقاز”.
 وك �م ��ا ق� ��ال ف �خ��ام��ة ال��رئ �ي ����س “
�إلهام علييف “يف �أح��د خطاباته:
“ن�أمل �أن ي� ��أت ��ي ال ��وق ��ت ال ��ذي
نتحدث فيه بالفعل ع��ن التعاون
ال� �ف� �ع ��ال وامل� �ت� �ك ��ام ��ل يف منطقة
ج �ن��وب ال �ق��وق��از .وب��امل�ن��ا��س�ب��ة ،قد
ق�م�ن��ا ج�م�ي� ًع��ا بتقدمي مقرتحات
ومبادرات هامة يف البيان الثالثي
ال �� �ص��ادر يف ال�ع��ا��ش��ر م��ن نوفمرب

فورين بولي�سي :قلق �أثينا من �أنقرة يعيدها بقوة �إىل �شرق املتو�سط
•• وا�شنطن-وكاالت

ع� ��اد وزي � ��ر اخل ��ارج �ي ��ة اليوناين
ن �ي �ك��و���س دي �ن��دي��ا���س م� ��ؤخ ��راً من
مهمة �سالم يف �إ�سرائيل والأرا�ضي
الفل�سطينية وجال رئي�س الوزراء
اليوناين كرياكو�س ميت�سوتاكي�س
ع�ل��ى دول يف ��ش�م��ال �أف��ري�ق�ي��ا من
طرابل�س �إىل القاهرة.
وي�ق��ول الكتب ج��ون��اث��ان غورفيت
يف موقع جملة “فورين بولي�سي
الأمريكية� ،إن �أثينا حتقق ح�ضوراً
ديبلوما�سياً قوياً يف �شرق املتو�سط.
و��ش�ك�ل��ت زي� ��ارة دي�ن��دي��ا���س يف 18
مايو (�أيار) لإ�سرائيل وفل�سطني-
�ضمن جولة �شملت �أي�ضاً الأردن
وم�صر� -آخ��ر م�سعى ديبلوما�سي
حثيث ل��ه ه��ذه ال�سنة .ويف �أبريل
(�أبريل) ،على �سبيل املثال ،قدمت
اليونان �صواريخ للمملكة العربية
ال�سعودية بينما طار ميت�سوتاكي�س
�إىل ط��راب�ل����س يف �سبيل ا�ستعادة
العالقات الديبلوما�سية مع ليبيا.
ك �م��ا �أن دي �ن��دي��ا���س وم�س�ؤولني
يونانيني �آخرين �أج��روا حمادثات
ال حت �� �ص��ى م ��ع م �� �ص��ر والأردن
وقرب�ص ودول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة.
كذلك ،تقيم �أثينا عالقات جيدة
م��ع ال��دول الأوروب �ي��ة ،وعلى نح ٍو
خ ��ا� ��ص م ��ع ف��رن �� �س��ا ال� �ت ��ي باتت
� �ش��ري �ك �اً �أم� �ن� �ي� �اً رئ �ي �� �س �ي �اً عندما
واف �ق��ت ع�ل��ى ت��زوي��ده��ا مبقاتالت
يف يناير (كانون الثاين) ،وعر�ضت
ب �ي �ع �ه��ا � �س �ف �ن �اً ح��رب �ي��ة يف مار�س
(�آذار) .ويف م ��اي ��و(�أي ��ار) ،و�صف
وزي��ر ال��دف��اع ال�ي��ون��اين نيكوال�س
ب��ان��اغ�ي��وت��وب��ول��و���س ال�ع�لاق��ات مع
الواليات املتحدة ب�أنها “يف �أف�ضل

م�ستوى” م��ن �أي وق ��ت م�ضى.
ل �ك��ن ال�ت�رك �ي��ز ال ��وا� �ض ��ح للزخم
الديبلوما�سي اليوناين ك��ان على
�شرق املتو�سط.
وي � �ق ��ول رئ �ي ����س ب ��رن ��ام ��ج تركيا
يف امل �ع �ه��د ال �ه �ل �ي �ن��ي لل�سيا�سات
الأوروب � �ي� ��ة واخل��ارج �ي��ة يف �أثينا
�إي ��ون �ي �� ��س ن .غريغوريادي�س:
“بالت�أكيد هناك �شهية جديدة يف
�أثينا لالنخراط يف املنطقة�...إن
اليونان ت�ستعيد نفوذها يف منطقة
جتاهلتها ل�سنوات” .وخلف هذا
الن�شاط املتجدد قلق خا�ص قدمي
يتمثل يف تركيا.
وي � ��رى م��دي��ر م��رك��ز ال ��درا� �س ��ات
الدولية والأوروبية يف جامعة قدير
ه��ا���س ب��ا��س�ط�ن�ب��ول دمييرتيو�س
ت ��ري ��ان� �ت ��اف� �ي� �ل ��و� ،أن ال � �ت ��وت ��رات

�سفارة ال�صني يف �أمريكا :ت�سيي�س
من�ش�أ كوفيد 19-يعرقل التحقيقات

•• �شنغهاي-رويرتز

قالت �سفارة ال�صني يف ال��والي��ات املتحدة �إن ت�سيي�س من�ش�أ كوفيد19-
�سيعرقل التحقيقات ،بعدما �أم��ر الرئي�س الأم��ري�ك��ي ج��و ب��اي��دن �أجهزة
املخابرات مبراجعة من�ش�أ الفريو�س.
وق��ال��ت ال�سفارة يف وا�شنطن يف بيان على موقعها على الإن�ترن��ت م�ساء
الأرب�ع��اء “ركزت بع�ض القوى ال�سيا�سية على التالعب ال�سيا�سي ولعبة
�إلقاء اللوم» .ويف حني ت�ستعد منظمة ال�صحة العاملية لبدء مرحلة ثانية
من الدرا�سات حول من�ش�أ كوفيد ،19-تعر�ضت ال�صني ل�ضغوط لل�سماح
للمحققني مبزيد من الو�صول لبع�ض املواقع و�سط مزاعم ب�أن الفريو�س
ت�سرب من خمترب يعمل يف �أبحاث فريو�س كورونا يف مدينة ووهان.
ونفت ال�صني م��رارا م�س�ؤولية املخترب وقالت �إن الواليات املتحدة ودوال
�أخرى حتاول �صرف االنتباه عن �إخفاقاتها يف احتواء الفريو�س.
وقال بايدن يوم الأربعاء �إن وك��االت املخابرات الأمريكية منق�سمة ب�ش�أن
ما �إذا ك��ان كوفيد“ 19-ن�ش�أ نتيجة خمالطة �إن�سان حليوان م�صاب �أو
من حادث يف خمترب» .وقالت ال�سفارة ال�صينية �إنها تدعم “درا�سة �شاملة
جلميع احل��االت املبكرة لكوفيد 19-التي ظهرت يف جميع �أنحاء العامل
و�إجراء حتقيق �شامل يف بع�ض القواعد ال�سرية واملختربات البيولوجية يف
جميع �أنحاء العامل».

املت�صاعدة مع تركيا حول مروحة
وا�سعة من الق�ضايا العام املا�ضي،
ك��ان��ت مب�ث��اب��ة “دعوة لإ�ستيقاظ
الديبلوما�سية اليونانية...وعلى
اجلبهتني الديبلوما�سية والأمنية،
�أدركت اليونان� ،أنه حان الوقت من
�أجل �إعادة تفكري ا�سرتاتيجي».
وع �ل��ى رغ ��م ال�ت�ن��اف����س وال�شكوك
ب �ي��ن ال� � �ي � ��ون � ��ان وت � ��رك� � �ي � ��ا ،ف� � ��إن
ال ��دول �ت�ي�ن ك��ان��ت ل �ه �م��ا عالقات
م�شرقة قبل عقدين من الزمن.
وبعدما تعر�ضت �أثينا وا�سطنبول
ل��زل��زال�ين م��دم��ري��ن يف ،1999
انتهز اجل��ان�ب��ان الفر�صة لإقامة
دي�ب�ل��وم��ا��س�ي��ة ت �ب��ادل امل�ساعدات.
وب ��د�أت مرحلة م��ن ال�ت�ق��ارب ،مع
ت ��زاي ��د ال� �ت� �ب ��ادل ال� �ت� �ج ��اري ومع
دع��م اليونان لرتكيا يف طموحها

لالن�ضمام �إىل الإحتاد الأوروبي.
واتفقت �أثينا و�أن�ق��رة على �إجراء
حمادثات ا�ستك�شافية يف ما يتعلق
بكل الق�ضايا اخلالفية .ومع ذلك،
ف�إن هذه املحادثات -التي بد�أت يف
 -2002مل ت�سفر �سوى عن تقدم
�ضئيل .ويف الواقع كان ثمة خالف
منذ البداية حول ماهية املوا�ضيع
التي يجب �أن تطرح على جدول
الأع �م��ال .وام �ت��دت امل��وا��ض�ي��ع من
تر�سيم احلدود البحرية واجلوية
يف بحر �إيجه �إىل معاملة الأقلية
ال� �ع ��رق� �ي ��ة ال�ت�رك� �ي ��ة يف تراقيا
اليونانية واجل��ال�ي��ة اليونانية يف
ا�سطنبول.
وب�ع��د م��راوح��ة مل��دة �أرب �ع��ة �أع ��وام،
علقت ه��ذه امل�ح��ادث��ات يف مكانها.
وجاء ذلك بعدما ت�ساءل الرئي�س

الرتكي رجب طيب �أردوغ��ان علناً
ع��ن �شرعية م�ع��اه��دة ل ��وزان لعام
 ،1923ال �ت��ي ر� �س �م��ت احل� ��دود
احلالية لرتكيا .وكان هذا الت�سا�ؤل
م �ق��دم��ة مل��ا ت�ل�ا ذل ��ك م��ن �شروع
�أنقرة يف حتدي احل��دود البحرية
لليونان ولقرب�ص احلليف الأقرب
لأثينا.
ويف عام  ،2017بد�أت �أنقرة ب�إر�سال
�سفن للأبحاث اجليولوجية ومن
ث��م ��س�ف��ن للتنقيب ع��ن ال�ن�ف��ط-
مبواكبة �سفن حربية� -إىل مياه
ت �ق��ول ق�ب�ر���ص �إن �ه��ا ع��ائ��دة لها.
ويف �أواخ ��ر  ،2019وقعت �أنقرة
اتفاقاً بحرياً مع حكومة الوفاق
الوطني يف طرابل�س بليبيا ،مُنحت
تركيا مبوجبه �أجزاء وا�سعة �شرق
املتو�سط مبا فيها تلك التي تقول

�أثينا �إنها مياه �إقليمية يونانية.
وب �ع �ث��ت ت��رك �ي��ا � �س �ف �ي �ن��ة �أب� �ح ��اث
جيولوجية مب��واك�ب��ة بحرية �إىل
ه��ذه امل�ن��اط��ق ،مم��ا ا�ستدعى ن�شر
قطع بحرية يونانية يف املقابل،
وت�سبب بت�صاعد التحذيرات بني
�أنقرة و�أثينا.
وب � � ��د�أت �أث �ي �ن��ا يف ب �ن��اء وتطوير
عالقات مع قوى �إقليمية تقلقها
ال�سيا�سة الرتكية .و�إح��دى ثمار
ال�ت�ح��رك ال �ي��ون��اين ك��ان ت�أ�سي�س
منتدى غ��از املتو�سط ال��ذي ي�ضم
�إىل اليونان ،قرب�ص وم�صر وفرن�سا
وال �ي��ون��ان و�إ� �س��رائ �ي��ل و�إيطاليا
والأردن وال�سلطة الفل�سطينية.
وكان الإحت��اد الأوروب��ي والواليات
امل�ت�ح��دة ع�ضوين م��راق�ب�ين فيما
دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
ع�ضو مر�شح.
ويف �أوائ � ��ل �أب��ري��ل (ن �ي �� �س��ان) ،زار
م�ي�ت���س��وت��اك�ي����س ط��راب �ل ����س و�أع� ��اد
ال� �ع�ل�اق ��ات ال��دي �ب �ل��وم��ا� �س �ي��ة مع
ط ��راب� �ل� �� ��س ،وف � �ت� ��ح ن� �ق ��ا�� �ش� �اً مع
احل �ك��وم��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة امل��وق �ت��ة حول
�شرعية الإتفاق البحري مع تركيا
لعام  .2019واتفقا على �إجراء
م�ب��اح�ث��ات �إ��ض��اف�ي��ة يف � �ش ��أن هذه
ال�ق���ض�ي��ة ،ل �ك��ن ذل ��ك مل يح�صل
بعد.
ويف الوقت نف�سه� ،أعطى انتخاب
جو بايدن رئي�ساً للواليات املتحدة،
دف� �ع ��ة ل �ل �ع�ل�اق��ات ب �ي�ن اليونان
وال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،لأن الرئي�س
الأمريكي اجلديد يتوقع �أن يكون
م�ت���ش��دداً ح�ي��ال ت��رك�ي��ا .ومل يجر
ب��اي��دن ات���ص��ا ًال هاتفياً ب�أردوغان
ح�ت��ى � 23أب��ري��ل امل��ا��ض��ي ليبلغه
ف �ي��ه ق � ��راره االع �ت ��راف ب ��الإب ��ادة
الأرمينية.

جافيدان ح�سينوف
 ،2020ال �سيمافيما يتعلق بفتح تخطيط �أذربيجان وب�ح�ث�ه��ا عن
قنوات �إت�صال وممرات نقل جديدة �أف ��قٍ ج��دي��د للتنمية وال�ت�ع��اون يف
“ .الأم��ر ال��ذي ي�شري جم��ددًا �إىل منطقة جنوب القوقاز.

نازحون من تيغراي ي ّتهمون
جنودا مبمار�سة التعذيب

•• ادي�س ابابا�-أ ف ب

ا ّتهم مدنيون نزحوا من �إقليم تيغراي امل�ضطرب يف �شمال �إثيوبيا جنودا
مبمار�سة اخلطف ،والتعذيب و�أحيانا بارتكاب جرائم قتل وف��ق تقرير
ملنظمات �أممية وهيئات �أخرى ّ
اطلعت عليه وكالة فران�س بر�س.
والتقرير الذي �أُجنز هذا الأ�سبوع ي�س ّلط ال�ضوء على خم ّيمات النازحني يف
منطقة �شريارو الواقعة يف �شمال غرب تيغراي ،قرب احلدود مع �إريرتيا.
وي�أتي �صدور التقرير و�سط تزايد املخاوف ب�ش�أن مئات النازحني املدنيني
ال��ذي��ن خطفتهم ق ��وات �إث�ي��وب�ي��ة و�إري�ت�ري��ة ه��ذا الأ� �س �ب��وع م��ن خميمات
للنازحني يف منطقة �شاير الواقعة �أي�ضا يف �شمال غرب تيغراي.
ويقدّر عدد �أبناء تيغراي الذين نزحوا من الإقليم �إىل �شريارو هربا من
ال�ن��زاع بنحو � 40أل�ف��ا� .أت��ى ه ��ؤالء بغالبيتهم من �أق�صى ال�غ��رب� ،أي من
املنطقة التي ق��ال وزي��ر اخلارجية الأم�يرك��ي �أنتوين بلينكن �إنها �شهدت
“تطهريا ع��رق�ي��ا» .وج ��اء يف ال�ت�ق��ري��ر �أن ��ه ت�ب�ّي�نّ “يف امل�ق��اب�لات الفردية
واجلماعية �أن �أح��د البواعث الثابتة والأ�سا�سية للقلق على �صلة بوجود
قوات م�س ّلحة تعمل يف تيغراي».
وتابع التقرير �أن من �أجريت معهم مقابالت حتدثوا عن “اغت�صاب قوات
م�س ّلحة لبنات ون�ساء داخل خميمات (النازحني) وخارجها” ،وعن “ارتكاب
قوات م�س ّلحة عمليات خطف وتعذيب و�أحيانا جرائم قتل (لنازحني) من
ال�شبان» .والتقرير ال��ذي �أع� ّدت��ه “جمموعة احلماية يف �إثيوبيا” التي
ت�ضم وك ��االت �أمم�ي��ة وهيئات حكومية ومنظمات غ�ير حكومية حملية
ودولية ،ال يحدد جن�سية القوات امل�س ّلحة امل ّتهمة بارتكاب هذه التجاوزات،
علما ب�أن غالبية �أرا�ضي �شريارو تقع حتت �سيطرة �إريرتية ،وفق منظمات
�إغاثة تن�شط يف تيغراي .واخلمي�س نفى وزي��ر الإع�لام الإري�تري مياين
جربامي�سكل �أن يكون جنود �إريرتيون قد ارتكبوا انتهاكات بحق مدنيني
نازحني.
وج��اء يف بيان �أر�سله لوكالة فران�س بر�س بوا�سطة الربيد الإلكرتوين
“هناك خط�أ فادح يف املقاربة التي ت�صف اجلنود الإريرتيني والإثيوبيني
ب�أنهم �أ�شرار ووحو�ش».
و�أو�ضح �أن “فظاعات مر ّوعة” كتلك التي يجري احلديث عنها “غريبة
عن تاريخنا وثقافتنا وعقيدتنا الع�سكرية».
من�سقة الأمم املتحدة لل�ش�ؤون الإن�سانية يف �إثيوبيا كاثرين
واخلمي�س دانت ّ
�سوزي التوقيفات “الع�شوائية” يف �شاير.
ودع��ت �إىل “فتح حتقيق ف��ورا ب�ش�أن انتهاكات ج�سيمة للقانون الدويل
الإن�ساين وحلقوق الإن�سان».
و�شنّ رئي�س الوزراء الإثيوبي �أبيي �أحمد يف ت�شرين الأول/نوفمرب 2020
هجوماً ع�سكرياً وا�سع النطاق على تيغراي لنزع �سالح قادة اجلبهة ال�شعبية
لتحرير تيغراي ،احلزب احلاكم يف الإقليم.
و�أب �ي��ي �أح �م��د ،احل��ائ��ز ج��ائ��زة ن��وب��ل لل�سالم ل�ع��ام  ،2019ب � ّرر العملية
الع�سكرية يومها بتع ّر�ض مع�سكرات تابعة للجي�ش الفدرايل لهجمات ا ّتهم
اجلبهة بالوقوف خلفها.

منذ بدء احلرب ال�سورية ..لأول مرة الرقة حا�ضرة يف االنتخابات
•• الرقة-وكاالت

ع �ل��ى ع�ك����س ان �ت �خ��اب��ات ع ��ام  2014ال��رئ��ا� �س �ي��ة يف
��س��وري��ا�� ،ش��ارك��ت حمافظة ال��رق��ة ب�شكل ج��زئ��ي ،بعد
�أن ك��ان��ت حم�ت�ل��ة ب��ال�ك��ام��ل م��ن ق�ب��ل ت�ن�ظ�ي��م داع�ش
الإرهابي ،والـــــذي اتخـــــذ من مركز املحافظة عا�صمة
خلالفته.
وم�ن��ذ ��ص�ب��اح الأرب� �ع ��اء�� ،ش��ارك��ت حم��اف�ظ��ة ال��رق��ة يف
االنتخابات الرئا�سية ال�سورية جزئيا ،حيث ت�شارك
نواحي الرقة الثالث الواقعة حتت �سيطرة اجلي�ش
ال�سوري معدان وال�سبخة ودب�سي عفنان يف العملية
االنتخابية.
وك��ان رئي�س اللجنة الق�ضائية العليا لالنتخابات
�سامر زمريق ،قد �أ�شار يف وقت �سابق� ،إىل �أن الدائرة
االنتخابية يف الرقة �ضيقة ج��دا ،لكن ميكن لأهايل
الرقة املنت�شرين يف املحافظات الأخرى ،االنتخاب يف
الدوائر االنتخابية الأخرى يف �سوريا.
وبح�سب بيان اللجنة الق�ضائية الفرعية لالنتخابات
يف ال��رق��ة ،ف�ق��د مت تخ�صي�ص  94م��رك��زا انتخابيا
يف الأري� ��اف اخلا�ضعة ل�سيطرة احل�ك��وم��ة ال�سورية
يف حم��اف�ظ��ة ال��رق��ة ،ح�ي��ث مت الأرب� �ع ��اء ف�ت��ح املراكز
االنتخابية يف مناطق ال�سبخة ومعدان ودب�سي عفنان،

وما يحيط بها من قرى ومزارع وجتمعات �سكانية.
وبينت اللجنة الق�ضائية الفرعية �أن هناك �أعدادا
كبرية من �أبناء حمافظة الرقة يقيمون يف حمافظات
�سورية �أخ��رى ،ولكون �سوريا دائ��رة انتخابية واحدة،
ب�إمكانهم ممار�سة حقهم االنتخابي يف املحافظات
التي يقيمون فيها ،وبالتايل ف ��إن ع��دد امل�شاركني يف
االنتخابات ،يف املراكز االنتخابية يف املناطق اخلا�ضعة
ل��دم �� �ش��ق يف حم��اف �ظ��ة ال ��رق ��ة ،ال ي �ع�بر ع ��ن العدد
الإجمايل للم�شاركني يف هذه االنتخابات من �أهايل
املحافظة.
هذا وتقدر م�ساحة البلدات والقرى والنواحي ،التي
ت�سيطر عليها احلكومة ال�سورية ،والتي ت�شارك يف
االنتخابات الرئا�سية مبحافظة الرقة ،بنحو � 6آالف
كيلومرت مربع ،ويبلغ عدد �سكانها زه��اء � 200ألف
ن�سمة.
وح�سب خمتلف امل��ؤ��ش��رات واملعطيات ،ف ��إن الرئي�س
ال�سوري احل��ايل ب�شار الأ�سد� ،سيفوز بوالية جديدة
مل��دة � 7أع� ��وام م�ق�ب�ل��ة ،ع�ل�م��ا ب ��أن��ه ي��واج��ه “مناف�سة
رمزية” من املر�شحني حممود مرعي وعبد اهلل عبد
اهلل.
وكان الأ�سد قد فاز يف �آخر انتخابات رئا�سية جرت يف
العام  ،2014بن�سبة تفوق  88باملئة من الأ�صوات.

اجلمعة  28مايو  2021م  -العـدد 13251

عربي ودويل

28 May 2021 - Issue No 13251

Friday

ال�صني حتتفي بت�أ�سي�س حزبها

ف�سر �صموده...؟
مائة عام من الرهان ال�شيوعي :كيف ُي ّ

•• الفجر -غيبورغ ديالموت ت
رجمة خرية ال�شيباين

يف الأول من يوليو� ،سيحتفل احل��زب ال�شيوعي
ال�صيني بالذكرى املئوية لت�أ�سي�سه .لقد تط ّلب الأمر
ثمانية وع�شرين عا ًما ليتوىل ال�سلطة ،وبعد اثنني

و�سبعني عا ًما ،ال ي��زال يف قمتها .ولئن مل يتجاوز
احلزب ال�شيوعي ال�صيني بعد الـ  74عا ًما من حكم
نظريه ال�سوفياتي ،فقد ا�ستخل�ص العرب والدرو�س من
�سقوط االحتاد ال�سوفياتي .كيف نف�سر مرونته
ومقاومته؟ كيف يحكم ال�صني؟ ما مدى �سلطة �شي
جني بينغ على احلزب واملجتمع اليوم؟ ناق�ش املعهد

الفرن�سي لأبحاث �شرق �آ�سيا ذلك خالل م�ؤمتر انتظم
عن بعد يف  18مايو ،كجزء من “اجتماعات االثنني”،
مع ثالثة من �أع�ضائه :كاثرين كابديفيل-زينغ،
و�شياو هونغ �شياو-بالني�س ،وغ��ي�برغ ديالموت.
كيف يتجلى �صمود احلزب ال�شيوعي ال�صيني ،وهذه
القدرة على التكيف التي مكنته من بلوغ مائة عام

اليوم؟ مت ت�أ�سي�س احلزب ال�شيوعي ال�صيني من
قبل الكومنرتن :كان ق�س ًما من الكومنرتن منذ فرتة
طويلة ،يفتقر �إىل اال�ستقالليةُ ،يذ ّكر �شياو هونغ
�شياو بالني�س ،عامل التاريخ ال�صيني املعا�صر ،و�أ�ستاذ
جامعي مم ّيز يف املعهد الوطني للغات واحل�ضارات
ال�شرقية.

11
� �س �ع��ى لإث� � � ��ارة االن �ت �ف ��ا� �ض ��ات يف
امل ��دن دون ج ��دوى ،ث��م اجت��ه �إىل
ال��ري��ف ح�ي��ث ن�ف��ذ ع�م�ل�ي��ات حرب
ال �ع �� �ص��اب��ات .ل�ق��د ان�ت���ص��ر بف�ضل
احل��رب ال�صينية اليابانية :لوال
هذه احلرب ،ما كان من املمكن �أن
ينت�صر.
ح���ص��ل م ��او ع ��ام  1938على
دعم الكومنرتن ،و�أك�سب عقائده
املارك�سية اللينينية ثم ال�ستالينية
طابعا �صينيا �صرفا .بني 1942
و ،1944نظم حملة “ت�صحيح
�أ�سلوب العمل” لإزالة �آثار التكوين
ال�سوفياتي ،الذي كان �أكرث �شهرة
ورواج � ��ا .ل�ق��د م ��رر ك�ت��اب��ات��ه على
�أن �ه��ا �أ��س��ا���س امل��ارك���س�ي��ة اللينينية
“على الطريقة ال�صينية” ،و�شن
ور�سخ
حملة �ضد معار�ضي خطهّ ،
تفكريه يف قوانني احلزب ال�شيوعي
ال�صيني .فعل �شي الرئي�س احلايل
حرفيا نف�س ال�شيء.
خالل الثورة الثقافية� ،أراد ماو
تدمري الفريق القدمي ال�ستعادة
ال�سلطة ب�ع��د ال�ك��ارث��ة الإن�سانية
للقفزة العظيمة لل��أم��ام .عانى
دن��غ �شياو بينغ م��ن ه��ذه احلملة.
ويف وق ��ت الح � ��ق ،ع �ن��دم��ا �أ�صبح
“القائد الق�صري” ،الرجل القوي
اجل��دي��د ل �ل �ح��زب ،اخ �ت��ار الكوادر
الأ��ص�غ��ر �سنا ،واح ��ال ك�ب��ار ال�سن
على التقاعد ،ورف����ض اخلالفات
الإيديولوجية ،ومار�س االنفتاح.
ك��ان لأح��داث م�ي��دان تيانامنني
عام � 1989أ�سباب عديدةُ .ولدت
�صراعات كثرية على وجه التحديد
م��ن االن �ف �ت��اح ال ��ذي �أث� ��ار حما�س
ال �� �ش �ب��اب وامل �ث �ق �ف�ي�ن وال� �ط�ل�اب.
وك �� �ش��ف الإ� � �ص�ل��اح االقت�صادي
ع��ن �أوج � ��ه ال �ت �ف��اوت االجتماعي
والف�ساد .كما �أن��ه خلق �شك ً
ال من
ال��ذع��ر ب�سبب الت�ضخم .لقد بد�أ
جمتمع مدين يف الظهور ،ثم ثار،
ولكن النظام ال�سيا�سي مل يتغيرّ
ب�شكل جذري.
ع��ام  ،1987مت تبني م�شروع
�إ� �ص�لاح �سيا�سي ،لكنه مل ينفذ:
جتاوزت االحداث ال�سلطة ،وجل�أت
ه��ذه االخ�ي�رة للقمع .وم��ع ذلك،
كانت تفكر يف توزيع �أفقي ور�أ�سي
لل�سلطة.
وخ� �ل��ال الأح � � � ��داث ال� �ت ��ي وقعت
يف م �ي��دان ت�ي��ان��امن�ين ،ك��ان يُنظر
�إىل ال� �ق ��وى االح �ت �ج��اج �ي��ة على
�أنها تخريبية ،وت�شدّد املحاربون
ال �ق��دام��ى امل�ح�ي�ط��ون ب��دن��غ �شياو
بينغ.
ثم ،يف عام � ،1991أدى �سقوط
ج � � ��دار ب ��رل�ي�ن وان � �ه � �ي ��ار ال �ع ��امل
ال�سوفياتي �إىل زيادة حذر النخب.
ب��ا� �ش��ر دي �ن��غ ،ب��دع��م م��ن اجلي�ش
وجيانغ ت�سه مني ،الذي مت تعيينه
يرا ل�ل�ح��زب يف  24يونيو
��س�ك��رت� ً
 ،1989االن � �خ� ��راط يف �أنظمة
دول�ي��ة خمتلفة .م��ن جانبه� ،أعاد
جيانغ �إحياء الإ�صالح االقت�صادي،
ومت ا�ستبعاد الإ��ص�لاح ال�سيا�سي،
اال ان ج �ي��ان��غ ف �ت��ح احل� ��زب �أم ��ام
طبقات اجتماعية �أخرى ،وخا�صة
الر�أ�سماليني.
�أي �سلطة رقابة و�سيطرة متار�سها
الدولة على امل�ستوى املحلي؟ وماذا

ماو م�ؤ�س�س االم�س وملهم اليوم

يقلد �شي جني بينغ ماو يف �أ�ساليبه،
وي�ستخدم املقوالت للتعبري عن �أيديولوجيته
عن �سيطرة احلكومة املركزية على
ال�سكان؟
ل�ف�ه��م �آل� �ي ��ات ال �� �س �ل �ط��ة ،يجب
ال� �ع ��ودة �إىل ع ��ام  ،1949و�إىل
روابط القرابة التي ظلت �أ�سا�سية،
ت ��ؤك��د ك��اث��ري��ن كابديفيل-زينغ،
�أن�ث�روب��ول��وج �ي��ة م�ت�خ���ص���ص��ة يف
ال�صني و�أ�ستاذة جامعية يف املعهد
ال ��وط� �ن ��ي ل� �ل� �غ ��ات واحل � �� � �ض� ��ارات
ال� ��� �ش ��رق� �ي ��ة .يف ه � � ��ذه املنطقة
ال�شا�سعة للغاية ،مل تكن ال�سلطة
الإم�براط��وري��ة �سلطة كاملة ،بل
ك��ان��ت ��ض�ع�ي�ف��ة :ك ��ان ه �ن��اك عدد
قليل جدًا من ممثلي الإمرباطور
يف الريف .وكانت املحليات تحُ كم
من قبل �أعيان حمليني منظمني
وفقًا ملجموعات القرابة والع�شائر
وال ّن�سب ،بحيث مت ّتع الريف بقدر
كبري من اال�ستقالل الذاتي.
م��ع ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن ،و�صلت
ال �� �س �ل �ط��ة ل �ل �ع ��ائ�ل�ات وال� ��ري� ��ف.
وحتولت عالقات القرابة لت�ضعف

�سلطة ه ��ؤالء ال��وج�ه��اء املحليني.
ل�ك��ن ع�ل�اق��ات ال �ق��راب��ة ا�ستمرت
ت �� �ش �ت �غ��ل ،ح� �ت ��ى داخ � � ��ل احل � ��زب.
جمعت عبادة الأ��س�لاف النا�س يف
��س�لال��ة ،وال ت��زال ه��ذه العالقات
مهمة يف ال��ري��ف ال �ي��وم .يف بع�ض
القرى يوجد تراكب بني القرية
والقرابة.
تربز املحليات خ�صو�صياتها فيما
ي�ت�ع�ل��ق ببع�ضها ال�ب�ع����ض؛ هناك
نقا�ش وت�ف��او���ض ب�ين امل�ستويات.
لكن ه��ذه امل�ف��او��ض��ات ال تظهر يف
الإع�ل�ام ،فهي مغلقة ومبهمة يف
اج �ت �م��اع��ات احل� ��زب وك � � ��وادره .ال
يعرف الكثري من كوادر احلزب ما
هي الف�سحة املتاحة �أمامهم لتبني
الإ�صالحات ،ومنذ �شي جني بينغ،
تقل�صت هذه امل�ساحات.

احلزب ال�شيوعي ال�صيني حتوالت منقو�صة اجتماعيا

الأ�سرة هي الع�ش الذي يحمي
من التدخل املتف�شـي للدولــة
اجلانب املحلي مهم جدا ،ي�ضيف
��ش�ي��او ه��ون��غ ��ش�ي��او ب�لان�ي����س .مع
�إ�� �ص�ل�اح دن� ��غ ،ح��دث��ت المركزية
ك�ب�يرة يف ال�سلطة ،ومت تفوي�ض
ق� � ��در ك� �ب�ي�ر م � ��ن ال �� �س �ل �ط��ة �إىل
امل�ستوى امل�ح�ل��ي .وب��ال�ت��ايل ،ف�إن
الظروف االقت�صادية واالجتماعية
ا�ستدعت تكييف ال�سيا�سات حملياً.
لكن مع �شي جني بينغ ،كان هناك
توطيد لل�سلطة املركزية :العديد
من الكوادر ينتظرون ومياطلون.
و�إذا ك��ان��ت ه�ن��اك �إج � ��راءات تفيد
منطقتهم ،ف�إنهم يطبقونها ،و�إال
ف ��إن �ه��م ي� ��ؤخ ��رون� .إن �ه��م مينعون
النا�س من اتخاذ مبادرات لتجنب
العقوبات.
ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى امل� ��رك� ��زي ،ر ّك ��ز
�شي ج�ين بينغ منذ ع��ام 2017

ووالي �ت��ه ال�ث��ان�ي��ة ،ال�سلطة ب�شكل
كبري يف �أيدي املتعاونني املقربني.
ج � ��اء ال� ��رج� ��ل االول يف ال�صني
�إىل ال�سلطة بف�ضل دع��م ف�صيل
ج �ي��ان��غ زمي�ي�ن و� �س��اع��ده الأمي ��ن
ت���س�ن��غ ت���ش�ي�ن��غ ه ��ون ��غ .ل �ك��ن �شي
ق�ضى ع�ل��ى بع�ض امل�ت�ع��اون�ين مع
“ف�صيل الأمراء” –وه�ؤالء هم
�أب �ن��اء ق��دام��ى امل �ح��ارب�ين يف زمن
م ��او ،وب ��ات يعتمد ع�ل��ى م��ن يثق
ب�ه��م ،وي�سعى �إىل تقوية �سلطته
ال�شخ�صية.
مل تحُ � ��دث ال� �ث ��ورة ال�شيوعية
ال�صينية ثورة يف القيم االجتماعية
“التقليدية” �أو تغيرّ ها بالكامل،
ت���ش�ير ك��اث��ري��ن ك��اب��دي�ف�ي��ل زينغ.
م��ا ينظم ال�ع�لاق��ات االجتماعية
يف ال �ق��اع��دة ه��و ع�لاق��ات املكانة،

يرغب العديد من ال�صينيني يف النهو�ض
اجتمـاع ًيــا ولكنهــم حمرومــون مــن ذلك

والأ� � �س� ��رة ت �ت��واف��ق م ��ع ذل � ��ك .مل
يتحول هذا عند النا�س ،وال تزال
هناك اختالفات هائلة -بني كوادر
احل� ��زب وال �� �ش �ع��ب ،وب�ي�ن املدينة
وال � ��ري � ��ف ،وال � ��رج � ��ال والن�ساء،
وال �� �ش �ي��وخ وال �� �ش �ب��اب .الت�سل�سل
الهرمي ال يزال موجودا ،ويرغب
العديد من ال�صينيني يف النهو�ض
اجتماع ًيا ولكنهم ممنوعون من
ذلك.
من حيث العالقات االجتماعية،
للنا�س الآن احل��ق يف ال ��زواج من
�أي �شخ�ص يريدونه نظر ًيا ،وحق
اال�ستهالك .كانت �إمكانية التقدم
اج �ت �م��اع � ًي��ا م ��وج ��ودة دائ� � ًم ��ا من
خ�لال االختبارات الإمرباطورية
�أو من خالل التجارة ،رغم �أن هذا
االح �ت �م��ال ك��ان ن�ظ��ر ًي��ا �أك�ث�ر منه

املجتمع اليوم جم ّمد جزئ ًيا على امل�ستوى االجتماعي

�شي جني بينغ ال�سيطرة املطلقة على ال�سلطة

حقيق ًيا .وم��ع ذل��ك ،ف ��إن املجتمع
اليوم جم ّمد جزئ ًيا على امل�ستوى
االجتماعي :ال ي��زال من ال�صعب
جدًا على الفالحني النهو�ض.
ما هو ن�صيب اخلوف؟ �إىل متى
�سي�ستطيع �شي جني بينغ البقاء يف
ال�سلطة؟
يف هذا البلد الذي يبلغ عدد �سكانه
 1.4مليار ن�سمة ،تعترب العالقات
الإن �� �س��ان �ي��ة �أ� �س��ا� �س �ي��ة :فاجلميع
دائ � � ًم� ��ا حت ��ت �أن � �ظ� ��ار الآخ� ��ري� ��ن،
ت��ذ ّك��ر ك��اث��ري��ن كابديفيل-زينغ.
ال ميتلك الأف��راد فكرة �أن يكونوا
م�ستقلني �أو يتمتعون باالكتفاء
الذاتي .الفرد هو يف الأ�سا�س كائن
اجتماعي ،وال��رق��اب��ة االجتماعية
م��وج��ودة -وك��ان��ت دائ � ًم��ا كذلك.
وت �ع��زز ال�ت�ق�ن�ي��ات اجل ��دي ��دة هذه
ال �ظ��اه��رة ،غ�ير ان ال�صينيني ال
ي ��رون �أن ه ��ذه ال �ك��ام�ي�رات �أكرث
ت��دخ� ً
لا م��ن ال��رق��اب��ة االجتماعية

مقوالت �شي على الطريقة املاوية

مل تحُ دث الثورة ال�شيوعية ال�صينية ثورة يف القيم االجتماعية «التقليدية» �أو تغيرّ ها بالكامل

احلزب ال�شيوعي ال�صيني يحتفل بالذكرى املئوية لت�أ�سي�سه يف  1يوليو 2021

�شعار املئوية

التي يخ�ضعون لها دائ ًما .ويف هذا
ال���س�ي��اق ،ف� ��إن الأ� �س��رة ه��ي الع�ش
الذي يحمي من التدخل املتف�شي
ل �ل��دول��ة اال ان م���س��اح��ة امل �ن��اورة
ل�ل�ف��رد ال ت� ��زال حم� ��دودة للغاية
حتى اليوم.
ي �ق �ل��د � �ش��ي ج�ي�ن ب �ي �ن��غ م� ��او يف
�أ� �س��ال �ي �ب��ه ،وي �� �س �ت �خ��دم امل �ق ��والت
للتعبري ع��ن �أي��دي��ول��وج�ي�ت��ه ،لكن
ال��و� �ص �ف��ات ك�لا��س�ي�ك�ي��ة ،وتهدف
دائ� ًم��ا �إىل تعزيز و�سائل اخلوف،
وفقًا لتحليل و�شياو هونغ �شياو-
بالني�س .ميار�س ال�سكان الرقابة
ال��ذات�ي��ة با�ستمرار .ويف ال�شبكات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ،ي� �ت ��م االح� �ت� �ف ��اء
مبكافحة الف�ساد من خالل تكرار
امل �ع �ل��وم��ات ال��ر� �س �م �ي��ة� .إن� ��ه �شكل
من �أ�شكال الإ��ش��ارة التي تعطيها
ال�سلطات �إىل ال�سكان .العرو�ض
الناجحة وال�برام��ج التلفزيونية
تنال ا�ستح�سان العدد الأكرب من
اجلماهري ،ولكن بالن�سبة للجزء
الأك�ث�ر ديناميكية م��ن املجتمع،
ف � � ��إن ال ��و�� �ض ��ع � �ص �ع��ب وامل � �ب� ��ادرة
م �ت �ق �ل �� �ص��ة .وه � ��ذا ي �ت �ع��ار���ض مع
الأهداف املعلنة� :أن ت�صبح ال�صني
منوذجا عامل ًيا ...
ً
ال ت� �ب ��دو ال �� �س �ل �ط��ة �شرعية:
ينفجر اال��س�ت�ي��اء ال �ك��ام��ن يف كل
م��رة ترتخي فيها قب�ضة النظام،
تالحظ كاثرين كابديفيل-زينغ.
النظام احل��ايل ال يلبي انتظارات
ج � ��زء ك �ب�ي�ر م� ��ن ال� ��� �س� �ك ��ان .ك ��ان
الكثريون ي��ودون موا�صلة الزخم
الذي بد�أ يف بداية القرن احلادي
والع�شرين �أو بعد ذل��ك مع حزب
�شيوعي متحرر .ال�ي��وم� ،أ�صبحت
ال�صني ت�شكل تهديدًا يف العامل،
ولي�س ه�ن��اك م�ساحة للمعار�ضة
وال�صينيني غري را�ضني.
نحن ن�شهد زي ��ادة يف ا�ضطهاد
الأقليات ،ي�ؤكد �شياو هونغ �شياو
ب�لان�ي����س ،وال ��ذي مي�ك��ن تف�سريه
بالرغبة يف ال�سيطرة الكاملة .ال
ميكن للحزب �أن يقبل �أيديولوجية
خمتلفة -الدين .-واحلزب ال يثق
يف الكوادر ،حتى ال�شيوعيني ،من
هذه الأقليات امل�سلمة �أو التبتية.
ه�ن��اك طبقة و�سطى متنامية،
م� ��ن � 500إىل  600مليون
� �ش �خ ����ص ،ول �ك��ن مي �ك��ن �أن يكون
لل�سكان � ً
أي�ضا تطلعات غري مادية.
 70باملائة م��ن االقت�صاد خا�ص،
وال��دول��ة ت�سيطر على القطاعات
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة دون غ�ي�ره ��ا.
ول�ي����س ك��ل رواد الأع �م��ال �سعداء
بال�سيا�سات احلكومية .القمع ال
يرحم :العرو�ض والإعالم والإبداع
الثقايف مل يعد لها م�ساحة .قبل
� 10سنوات ،ك��ان التعبري متاحا.
ترتفع �أ��ص��وات ،لكنها بالت�أكيد ال
تعبرّ مبا�شرة �ضد �شي جني بينغ.
ال يبعد رجل ال�صني الأول ،الذي
برمج بقاءه يف ال�سلطة ،عن �سنّ
 70ع ��ا ًم ��ا ...ف� ��إىل م�ت��ى �سيكون
قاد ًرا على ال�صمود؟
باحثة يف املعهد الفرن�سي
لأبحاث �شرق �آ�سيا و�أ�ستاذة
حما�ضرة يف املعهد الوطني للغات
واحل�ضارات ال�شرقية ومعهد
العلوم ال�سيا�سية بباري�س
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بايدن يدين انتهاكات حقوق الإن�سان يف تيغراي

•• وا�شنطن�-أ ف ب

12

دان الرئي�س الأمريكي جو بايدن االنتهاكات “غري املقبولة” حلقوق
الإن �� �س��ان يف ت�ي�غ��راي وط��ال��ب ب��وق��ف ف ��وري لإط�ل�اق ال �ن��ار يف الإقليم
الأثيوبي .وق��ال بايدن يف بيان “�إ ّنني �أ�شعر بقلق عميق �إزاء ت�صاعد
العنف وتفاقم االنق�سامات املناطقية والعرقية يف �أنحاء متعدّدة من
�إثيوبيا».
أنّ
و�أ�ضاف � “انتهاكات حقوق الإن�سان الوا�سعة النطاق التي حتدث يف
تيغراي ،مبا يف ذل��ك العنف اجلن�سي الوا�سع االنت�شار ،غري مقبولة
ويجب �أن تنتهي».
و�شدّد الرئي�س الأمريكي على “وجوب �أن تعلن الأط��راف املتحاربة يف

منطقة تيغراي وقفاً لإط�لاق النار و�أن تلتزم به و�أن تن�سحب القوات
الإريرتية وقوات �إقليم �أمهرة” من تيغراي .و�أعلن بايدن يف بيانه �أنّ
املبعوث الأمريكي �إىل القرن الأفريقي جيفري فيلتمان �سيزور املنطقة
الأ�سبوع املقبل .وكانت الواليات امل ّتحدة �أعلنت الأحد فر�ض قيود على
منح ت�أ�شريات دخ��ول مل�س�ؤولني �إثيوبيني و�إري�تري�ين ت ّتهمهم بت�أجيج
النزاع امل�ستم ّر منذ �س ّتة �أ�شهر يف �إقليم تيغراي الإثيوبي ،م�شرية �إىل �أنّ
ه�ؤالء “مل ي ّتخذوا �إجراءات ملمو�سة لإنهاء الأعمال العدائية».
كما �أعلنت ال��والي��ات امل ّتحدة �أ ّن�ه��ا �ستفر�ض ق�ي��وداً “وا�سعة النطاق”
على امل�ساعدات االقت�صادية والأمنية لإثيوبيا ،م�ؤ ّكدة يف الوقت نف�سه
ال�صحة
ا�ستمرارها يف تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية يف جم��االت مثل
ّ
والغذاء والتعليم .و�أدي�س �أبابا حليف قدمي لوا�شنطن ،لكنّ الواليات

اجتماع الوزيرين جرى يف �سياق �أقل توت ًرا

•• الفجر -فالريي دي غرافيرنيد

ترجمة خرية ال�شيباين
�أ�صبحت اال���س��ت��ع��دادات للقمة ب�ين الرئي�س
الدميقراطي الأمريكي جو بايدن ونظريه الرو�سي
و�ضوحا� :س ُتعقد يف جنيف
فالدميري بوتني �أك�ثر
ً
يف  16يونيو .و�أك��د البيت الأبي�ض املعلومات يوم
الثالثاء ،بينما كانت املتحدثة جني �ساكي متاطل
قبل يوم ،م�شرية �إىل �أنه ال يزال من ال�سابق لأوانه
�إعطاء تفا�صيل.
ك��ان الب��د من توخي احل��ذر بعد
ق�ضية اختطاف ط��ائ��رة ري��ان اير
امل �ت �ج �ه��ة �إىل م�ي�ن���س��ك العتقال
امل� �ع ��ار� ��ض ال �� �س �ي��ا� �س��ي ال�صحفي
روم� ��ان ب��روت��ا��س�ي�ف�ي�ت����ش .وبينما
��ش�ج�ب��ت ال �ع��وا� �ص��م ال �غ��رب �ي��ة ،مبا
يف ذل ��ك ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،هذا
االخ �ت �ط��اف لأغ ��را� ��ض �سيا�سية،
�أكد فالدميري بوتني دعمه الثابت
لنظام �ألك�سندر لوكا�شينكو .كما
�سيلتقي ب��ال��رئ�ي����س البيالرو�سي
اجلمعة.
ي ��وم ال �ث�ل�اث ��اء� ،أك� ��د �سريجي
الفروف مرة �أخ��رى ،قبل الت�أكيد
ال��ر� �س �م��ي م ��ن ال �ب �ي��ت الأبي�ض،
�أن��ه “كما �أ��ش��ار الرئي�س الرو�سي
ف�لادمي�ير ب��وت�ين �أك�ث�ر م��ن مرة،
نحن م�ستعدون للنظر والتعامل
م ��ع ج �م �ي��ع الأم� � � ��ور امل� ��درج� ��ة يف
جدول الأعمال الثنائي ،ف�ضال عن
العمل معا حلل امل�شاكل الإقليمية
وال�صراعات والأزمات الإقليمية».
وج � � ��اء يف ال� �ب� �ي ��ان ال�صحفي
للبيت الأب �ي ����ض� ،أن “الزعيمني
� �س �ي �ت �ط��رق��ان �إىل جم �م��وع��ة من
الق�ضايا ال�ع��اج�ل��ة ،يف وق��ت نريد
�أن جنعل العالقات بني الواليات
امل�ت�ح��دة ورو� �س �ي��ا �أك�ث�ر ا�ستقرا ًرا
•• القد�س-وكاالت

وميكن التنب�ؤ بها».
لقاء ح�سا�س
االج� �ت� �م ��اع امل �ق �ب��ل ب�ي�ن بايدن
وب ��وت �ي�ن ،ه ��و الأك �ث ��ر ح�سا�سية
ومي� � �ك � ��ن �أن ي � �ث �ي�ر �� � � �ش � � ��رارات.
التدخالت يف االنتخابات الرئا�سية
الأم��ري �ك �ي��ة ،وع�م�ل�ي��ات القر�صنة
والأم� ��ن ال���س�ي�براين ،وال�سيطرة
على الأ�سلحة النووية ،و�أوكرانيا،
وق���ض�ي��ة ن��اف��ال �ن��ي ،والآن ق�ضية
بروتا�سيفيت�ش :ت�ؤ�شر جميعها �إىل
�أن موا�ضيع اخلالف عديدة.
مل ي�ت��ردد ج ��و ب ��اي ��دن م�ؤخرا
� ً
أي�ضا يف تب ّني تو�صيف “القاتل”
ع��ن ف�لادمي�ير ب��وت�ين ،وق ��ال �إنه
“�سيدفع الثمن” ملحاولته زعزعة
ا�ستقرار االنتخابات الرئا�سية لعام
 .2020رد الكرملني كان فور ًيا:
لأول مرة منذ  20عامًا ،ا�ستدعى
الكرملني �سفريه ل��دى الواليات
امل�ت�ح��دة .اال ان االج�ت�م��اع الأخري
بني رئي�س الدبلوما�سية الأمريكية
�أنتوين بلينكني ونظريه �سريجي
الفروف ،يف ريكيافيك (�أي�سلندا)،
جرى يف �سياق �أقل توت ًرا مما كان
متوق ًعا ،بل و�سمح بفتح ملف خط
�أنابيب الغاز ن��ورد �سرتمي  ،2مع

امل� ّت�ح��دة ت�ع��رب ع��ن قلقها ب�شكل متزايد منذ �أن ��ش��نّ رئي�س ال ��وزراء
الأثيوبي �آبيي �أحمد يف ت�شرين الأول/نوفمرب هجوماً ع�سكرياً وا�سع
النطاق على تيغراي لتوقيف ونزع �سالح قادة اجلبهة ال�شعبية لتحرير
تيغراي ،احل��زب احلاكم يف الإقليم .و�أحمد ،احلائز على جائزة نوبل
لل�سالم لعام  ،2019ب ّرر العملية الع�سكرية يومها بتع ّر�ض مع�سكرات
تابعة للجي�ش الفدرايل لهجمات ا ّتهم اجلبهة بالوقوف خلفها.
وحظيت القوات الفدرالية الأثيوبية يف هجومها على تيغراي بدعم
من قوات �أر�سلتها جارتها ال�شمالية �إريرتيا ،و�أخ��رى �أر�سلتها �أمهرة،
املنطقة الإثيوبية املحاذية لتيغراي من اجلنوب.
و�أعلن �أحمد االنت�صار يف  28ت�شرين الثاين/نوفمرب �إث��ر ال�سيطرة
على ميكيلي ،عا�صمة �إقليم تيغراي.

وعلى ال ّرغم من �أنّ �أحمد تعهّد يف بداية العملية الع�سكرية ب�أن تنتهي
�سريعاً� ،إال �أ ّن��ه بعد �أك�ثر م��ن �ستة �أ�شهر على بدئها ،ال ي��زال القتال
م�ستمراً يف تيغراي ،يف وقت يح ّذر فيه قادة العامل من كارثة �إن�سانية
حمتملة.
والأربعاء �أعربت املف ّو�ضية العليا للأمم امل ّتحدة ل�ش�ؤون الالجئني عن
“قلقها العميق” �إزاء تع ّر�ض مئات من النازحني من �إقليم تيغراي
لالعتقال.
وكانت منظمة العفو الدولية و�شهود قالوا لفران�س بر�س الثالثاء �إنّ
ج�ن��وداً �إثيوبيني و�إري�تري�ين �ضربوا واعتقلوا نحو  200م��دين نازح
يف عملية عنيفة جرت ليل االثنني وا�ستهدفت خم ّيمات قرب مدينة
�شاير.

�سيتجدد اللقاء يف قمة رئا�سية هذه املرة

جنيف �ستحت�ضن لقاءهما:

رهانات اجتماع جو بايدن وفالدميري بوتني!...

ي�ؤكد البيت الأبي�ض �أن الزعيمني اللذين كانت عالقاتهما متوترة� ،سيلتقيان يف  16يونيو

جو بايدن حري�ص على ك�سر �صورة اللني التي �أظهرها �سلفه جتاه مو�سكو ب�أي ثمن
رفع العقوبات الأمريكية.
العديد من املقرتحات
من �سوي�سرا
ق �ب��ل ال �ت ��أك �ي��د ،ك� ��ان للم�سار
ال �� �س��وي �� �س��ري ع� ��دة �أ� �س �ب��اب حتى
ي ��ؤخ��ذ ع�ل��ى حم�م��ل اجل ��د� .أو ًال،

مل ي �ت ��ردد ك� �ب ��ار امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن يف
البيت الأبي�ض من ت�أكيد ذلك يف
املجال�س اخلا�صة لو�سائل الإعالم
الأم��ري�ك�ي��ة .ث��م ،حتظى �سوي�سرا
ب �ت �ق��دي��ر ح� �ي ��اده ��ا ،وا�ست�ضافت
جنيف ،التي حتت�ضن العديد من
امل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة ،ع��ام 1985

االجتماع الأول بني رونالد ريغان
وميخائيل جوربات�شوف .كانت
الدبلوما�سية ال�سوي�سرية ن�شطة
ل�ل�غ��اي��ة م�ن��ذ �أب ��ري ��ل .وق ��د اقرتح
وزير اخلارجية �إيجنا�سيو كا�سي�س،
يف ع ��دة م�ن��ا��س�ب��ات ،ال �سيما عرب
ال�سفري املتمركز يف وا�شنطن جاك

بيتلود� ،سوي�سرا ،مكا ًنا لالجتماع
يف منت�صف ي��ون�ي��و ،عندما يكون
جو بايدن يف �أوروب��ا حل�ضور قمة
جمموعة ال�سبع يف اململكة املتحدة
(م ��ن  11اىل  )13ث��م يف مقر
الناتو يف بروك�سل ( 14يونيو).
ظهرت �أوىل الإ��ش��ارات امللمو�سة

منظر عام ملدينة جنيف

ي� ��وم االث � �ن �ي�ن ،ب �ف �� �ض��ل حتركات
طائرات رو�سية و�أمريكية ر�سمية
ب��ال�ق��رب م��ن م�ط��ار جنيف ،لعقد
اجتماع بني نيكوالي باترو�شيف،
�سكرتري جمل�س الأم��ن الرو�سي،
وجيك �سوليفان ،م�ست�شار الأمن
القومي جلو بايدن.
عام  ،2015كانت جنيف من بني
امل��دن ال�ت��ي ا�ست�ضافت املحادثات
ال �ت��ي �أدت �إىل االت� �ف ��اق النووي
الإي� � ��راين .وه �ن��اك �أي �� ً��ض��ا ،حدث
يف  2م��ار���س  ،2009االجتماع
ال � � ��ذي ال ُي �ن �� �س��ى ب �ي�ن �سريجي
الفروف وهيالري كلينتون ،وزيرة
اخلارجية �آنذاك .كان من املفرت�ض
�أن ي��رم��ز االج �ت �م��اع �إىل “�إعادة
�ضبط” ال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين،
ولكن متيزت رئي�سة الدبلوما�سية
الأمريكية ب�شكل خا�ص من خالل
خط�أ فادح“ :الزر الأحمر” املقدم
هدية �إىل نظريها الرو�سي احتوى
على خط�أ يف الرتجمة .بد ًال من “
�إعادة ت�شغيل” ،متت الإ�شارة �إليه
با�سم “حمولة زائدة».
كما توقعت �إدارة بايدن �أماكن
�أخ��رى حمتملة للقمة مع بوتني،
مثل فيينا �أو هل�سنكي .ا�ست�ضافت
امل��دي �ن��ة الأخ� �ي��رة االج �ت �م��اع بني
ت ��رام ��ب وب ��وت �ي�ن ع � ��ام ،2018
ولهذه الأ�سباب مل تكن على ر�أ�س

تقارير :ا�ستهداف تركي ممنهج لقرى م�سيحية يف كرد�ستان العراق

يت�سبب الق�صف الرتكي على �شمال
ال � �ع� ��راق ب �ح �ج��ة م�ل�اح �ق��ة “حزب
العمال الكرد�ستاين” بتدمري قرى
م�سيحية و�إفراغها من �سكانها.
وتناول �سيث ج .فرانتزمان يف �صحيفة “جريوزاليم بو�ست” الإ�سرائيلية
هذا املو�ضوع قائ ً
ال �إن �أنقرة وا�صلت هذا الأ�سبوع حملة ق�صف على قرى يف
منطقة كرد�ستان العراق ذات احلكم الذاتي ،لتدمر منازل وكني�سة للأقلية
امل�سيحية املحلية.
وتزعم تركيا �أنها تقاتل “الإرهاب” على رغم عدم ت�سجيل هجوم �إرهابي
رئي�سي على �أرا�ضيها منذ �سنوات� .أم��ا الإره ��اب احلقيقي ،وف��ق ال�سكان
املحليني ،في�أتي من الق�صف الرتكي الذي ي�ستخدم امل�سريات واملقاتالت
وحتى املدفعية.
وقال املعهد الأ�شوري لل�سيا�سات�“ :أم�س ،دمرت كني�سة مار يو�سف الأ�شورية
ال�شرقية يف قرية م�سقعة الأ��ش��وري��ة يف ب ��اروار ب�شمال ال�ع��راق يف حملة
جوية كانت ت�ستهدف ما ي�شتبه يف �أنه مواقع حلزب العمال الكرد�ستاين
باملنطقة».
وا��س�ت�ن��اداً �إىل تقارير حملية ن�شرتها وك��ال��ة “روداو” ال�ك��ردي��ة للأنباء
وم�صادر �أخرى ،ف�إن الق�صف دمر قرية م�سيحية وكني�سة .وقال قروي من
م�سقعة �إن القنابل �سقطت قرب املنازل.

النا�س مرعوبون
و�أبلغ �أحد ال�سكان املحليني �إىل روداو� ،أن “النا�س كانوا مرعوبني” ب�سبب
الق�صف الرتكي على املنطقة .و�أرغمت عائالت عدة ،تنتمي �إىل الأقليات
امل�سيحية القدمية ،على الفرار من القرى املحلية .وبح�سب التقارير ،ف�إن
قريتي كي�ستا وت�شالكي ،قد �أفرغتا من ال�سكان بينما بقيت ب�ضع عائالت

يف م�سقعة .ويبدو هذا وك�أنه تطهري عرقي� ،شبيه بذلك الذي نفذته تركيا
عندما �أجربت � 170ألف كردي على مغادرة عفرين يف �سوريا بعدما غزت
املنطقة ع��ام  2018و�أر�سلت جهاديني متطرفني مدعومني من تركيا
لإحتالل املنطقة ومهاجمة الأقلية الكردية والأيزيديني.
وي �� �ض �ي��ف ف��ران �ت��زم��ان �أن
كل مكان احتلته تركيا
يف ��س��وري��ا م��ار��س��ت فيه
ت �ط �ه�ي�راً ع��رق �ي �اً بحق
الأق � � �ل � � �ي� � ��ات .وداخ� � � ��ل
تركيا ،تعر�ض ع�شرات
الآالف م� ��ن الأك � � ��راد
مل �ج��ازر خ�ل�ال احلروب
امل �خ �ت �ل �ف��ة ال �ت ��ي تقول
�أن�ق��رة �إن�ه��ا ت�شنها �ضد
�إره� ��اب “حزب العمال
الكرد�ستاين».
وال� � � ��دول� � � ��ة ال�ت�رك� �ي ��ة
ن�ف���س�ه��ا ال �ت ��ي تق�صف
قرى وتفرغ من �سكانها
يف ال � �ع� ��راق و�� �س ��وري ��ا،
ه��ي نف�سها ال�ت��ي تندد
ب��ال�غ��ارات الإ�سرائيلية
ع �ل��ى غ� � ��زة .ق ��د تكون

تركيا من خالل هجومها على �إ�سرائيل تريد �صرف الإنتباه عن حملتها
اخلا�صة على مناطق مدنية حتت ذريعة “حماربة الإرهاب».
وطاملا زعمت تركيا �أن لها احل��ق يف غ��زو �أج��زاء من �سوريا تطلق عليها
“مناطق �آمنة” لو�ضع حد ل�ل�إره��اب .وعلى رغ��م ع��دم انطالق هجمات
�إره � ��اب� � �ي � ��ة م � ��ن �� �س ��وري ��ا
وال� �ع ��راق ،ف� ��إن تركيا
و� �س �ع ��ت  12ق ��اع ��دة
وم ��وق �ع �اً يف املنطقة
ال� � �ك � ��ردي � ��ة ب �� �ش �م ��ال
ال � � �ع� � ��راق ،ك� �م ��ا انها
ه ��ددت ب�غ��زو �سنجار،
املنطقة ال�ت��ي تعر�ض
ف �ي �ه ��ا الأي � ��زي � ��دي � ��ون
مل ��ذب �ح ��ة ع �ل ��ى �أي � ��دي
تنظيم “داع�ش».
ل� �ق ��د م� �ك� �ن ��ت تركيا
ع �� �ش��رات الآالف من
الأع � �� � �ض� ��اء امل� ��وال �ي�ن
م ��ن
لـ”داع�ش”
ال� �ع� �ب ��ور �إىل �سوريا
وال� � � � � �ع � � � � ��راق ع� ��ام� ��ي
 2014و،2015
مم��ا جعلها م�ساهمة

ق��ائ �م��ة ال��رئ �ي ����س الدميقراطي.
لقد �سخر دون��ال��د ت��رام��ب حينها
عالنية من املخابرات الأمريكية،
ون� � � ��أى ب �ن �ف �� �س��ه ع ��ن اتهاماتهم
بالتدخل يف االنتخابات الرئا�سية
لعام  .2016وجو بايدن حري�ص
ع �ل��ى ك �� �س��ر � � �ص� ��ورة ال� �ل�ي�ن التي
�أظهرها �سلفه جت��اه مو�سكو ب�أي
ثمن .لكنه ي�سعى � ً
أي�ضا �إىل �إبقاء
ق �ن��اة االت �� �ص��ال م�ف�ت��وح��ة وجتنب
الت�صعيد .طريق �آخر مت التفكري
ف�ي��ه :براتي�سالفا ،يف �سلوفاكيا،
م�سرح اجتماع  2005بني جورج
دبليو بو�ش وبوتني.
كانت �صحيفة “كومري�سانت”
اليومية ال��رو��س�ي��ة� ،أول م��ن ذكر
�سوي�سرا على �أنها الف�ضاء الأرجح.
ي��وم الثالثاء ،ق��ال رئي�س االحتاد
غي بارميلني �إنه “�سعيد للغاية”
ب�ع�ق��د ال �ق �م��ة يف ج �ن �ي��ف .و�أب� ��دى
رغ �ب �ت��ه يف �أن ت �ك ��ون املناق�شات
“مثمرة لكال البلدين وللمجتمع
الدويل».
ع ��ام �� ،2011س�ب��ق ان التقى
ج ��و ب ��اي ��دن ب �ف�ل�ادمي�ي�ر بوتني،
عندما كان نائ ًبا للرئي�س يف عهد
ب��اراك �أوب��ام��ا وك��ان ب��وت�ين رئي�سا
ل� � �ل � ��وزراء ...ل �ق��اء ق� ��ال ل ��ه فيه:
“�أنظر يف عينيك وال �أع�ت�ق��د �أن
لديك روح».

ع�ل��ى الأرج ��ح يف الإب � ��ادة .ويف عامي
 2018و ،2019ف��ر ال�ك�ث�ير من
�أع�ضاء “داع�ش” �إىل تركيا وبع�ضهم
ذه ��ب �إىل �إدل � ��ب وع �ف��ري��ن .وقتلت
الواليات املتحدة زعيم التنظيم �أبو
بكر البغدادي على م�سافة ميل واحد فقط عن احلدود الرتكية يف �إدلب
عام .2019
ودمرت �آالف القرى على مدى �سنوات بوا�سطة العمليات الع�سكرية والغارات
اجلوية الرتكية ،و�أُرغم النا�س على الفرار .والآن يفر املزيد منهم .وتفيد
تقارير �أن �إيدين هي قرية �أخ��رى “�أخليت” من ج��راء القتال .ويخ�شى
الأكراد العودة �إىل منازلهم ب�سبب الق�صف.
ويف بع�ض الأحيان ،يقتل �أكراد �أبرياء نتيجة الغارات اجلوية عندما يكونون
يف طريقهم �إىل جني الع�سل �أو العمل يف الأرا�ضي .و�أٌفرغت قرية �أخرى
ت�سمى دا�شي�ش من ال�سكان الأ�سبوع املا�ضي .ويف  ،2019ا�ستهدفت الغارات
الرتكية منطقة نحلة الأ�شورية قرب دهوك ،ودمرت قرية حزان.
ومن ال�صعب عدم الربط بني الإ�ستهداف الرتكي املمنهج ملناطق الأقليات
امل�سيحية والأي��زي��دي��ة وال �ك��ردي��ة ،وال�سعي �إىل تطهري ع��رق��ي وتهجري
الأقليات من العراق و�سوريا� .إن كل مكان ت�سيطر عليه املجموعات املوالية
ل�ترك�ي��ا يف ��ش�م��ال ��س��وري��ا م�ث��ل ع�ف��ري��ن و�إدل ��ب و�أم��اك��ن �أخ ��رى ،ال ميكن
للأقليات تعي�ش بحرية.
وخل�ص الكاتب �إىل �أن الأقليات امل�سيحية وجدت نف�سها مق�سمة يف مناطق
ت�سيطر عليها جمموعات موالية لإيران يف �سهل نينوى �أو يف منطقة احلكم
الذاتي الكردي .وفرت عائالت م�سيحية كثرية من “داع�ش” لتعي�ش يف
عنكاوا و�أماكن �أخرى يف املنطقة الكردية .وعلى رغم �أن القرى الأ�شورية
القدمية بقيت �صامدة ومتم�سكة بهويتها وتاريخها -مثل القو�ش الواقعة
بني دهوك واملو�صل – ف�إن الق�صف الرتكي زرع عدم الآمان لدى الكثري
من �أبناء الأقليات يف العراق و�سوريا وال�شرق الأو�سط.
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ماكرون يزور رواندا لر�أب ال�صدع
•• كيجايل-رويرتز

و�صل الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون �إىل كيجايل
�أم�س اخلمي�س يف زيارة تهدف لر�أب ال�صدع يف العالقات
م��ع روان� ��دا ال�ت��ي ظ�ل��ت ع�ل��ى م��دى ع�ق��ود تتهم بالده
بالتواط�ؤ يف الإبادة اجلماعية عام .1994
ت ��أت��ي ال��زي��ارة ب�ع��دم��ا �أ� �ص��درت جل�ن��ة حتقيق فرن�سية
تقريرا يف مار�س �آذار قالت فيه �إن موقفا ا�ستعماريا
�أع �م��ى امل���س��ؤول�ين الفرن�سيني و�إن احل�ك��وم��ة تتحمل
م�س�ؤولية “كربى وج�سيمة” لعدم توقع املذبحة.
لكن التقرير ب��ر�أ فرن�سا من التواط�ؤ املبا�شر يف قتل

م��ا يزيـــــد ع�ل��ى � 800أل ��ف م��ن ال�ت��وت���س�ـ��ي والهوتو
املعتدلني.
ويف الأ�سبوع املا�ضي ق��ال ب��ول كاجامي رئي�س رواندا،
الذي �سبق واتهم فرن�سا بال�ضلوع يف الإبادة اجلماعية،
�إن التقرير “يعني الكثري” ل�شعب رواندا.
وقال كاجامي �إن الروانديني “رمبا ال ين�سون ،لكنهم
�سي�ساحمون” فرن�سا على دورها.
ويف �أبريل ني�سان ،وافق ماكرون الذي يحاول �أن ين�أى
بفرن�سا ع��ن ما�ضيها اال�ستعماري على فتح �سجالت
روان ��دا ال�ت��ي ت��رج��ع لعهد ال��رئ�ي����س الأ��س�ب��ق فران�سوا
ميرتان الذي كان يف ال�سلطة وقت الإبادة اجلماعية.

وبعدها بفرتة وجيزة �أ��ص��درت روان��دا تقريرها الذي
خل�ص �إىل �أن فرن�سا كانت على علم ب��الإع��داد لإبادة
ج�م��اع�ي��ة وت�ت�ح�م��ل م���س��ؤول�ي��ة ال���س�م��اح ب �ه��ا ،موا�صلة
دعمها ال��را��س��خ للرئي�س ال��روان��دي وقتئذ جوفينال
هابيارميانا.
و�أعلن ق�صر الإليزيه يوم اجلمعة �أن ماكرون �سيعني
�سفريا جديدا لدى رواندا �سيكون �أول مبعوث فرن�سي
معتمد للبالد منذ .2015
وبعد زيارة رواندا �سي�سافر ماكرون �إىل جنوب �أفريقيا
حيث �سيلتقي مع الرئي�س �سرييل رامابو�سا ملناق�شة
جائحة كوفيد 19-و�أزمات �إقليمية ت�شمل موزمبيق.

مياه العراق ..تناق�ص رهيب ينذر بكارثة ت�صل املدن
•• بغداد-وكاالت

كانت �أرا�ضي قرى عدة يف حمافظة
دي��اىل �شمال �شرق العا�صمة بغداد
ت �ع �ت�بر �إىل وق� ��ت ق ��ري ��ب �أخ�صب
م�ن��اط��ق ال �ع��راق و��س�ل�ت��ه الغذائية،
ل�ك��ن م��ع ��ش��ح امل �ي��اه امل�ت�ف��اق��م تبدل
الو�ضع كليا.
وم ��ن ب�ي�ن ه ��ذه ال �ق��رى ك ��وىل جو
واحل� �ب� �ي ��ب والإ�� � �ص �ل��اح وجلولة،
امل�ح��اذي��ة لنهر �صغري يطلق عليه
“�سريوان” �أو نهر دياىل” الذي
يعد �أحد روافد نهر دجلة.
ويف ه � ��ذه امل� �ن ��اط ��ق ،ك ��ان ��ت �آالف
ال �ه �ك �ت��ارات م ��ن ال �ب �� �س��ات�ين تلفظ
�أن �ف��ا� �س �ه��ا الأخ� �ي ��رة ،ب �ع��دم��ا كانت
خ�ضراء يانعة ،وال�سبب “�شح املياه”
املتفاقم يف العراق.
امل � � �ن � � ��ارة احل � � ��دب � � ��اء ب� ��امل� ��و� � �ص� ��ل..
ك �ي��ف جن �ح��ت يف اال� �س �ت �م��رار بعد
تفجريها؟
و�أب � ��رز م �ث��ال ع �ل��ى ذل ��ك حمافظة
دياىل ال�سهلية ،التي كان العراقيون
ي �� �ش �ب �ه��ون �ه��ا ب��دل �ت��ا ال� �ن� �ي ��ل ،حيث
ك��ان��ت الآالف م��ن ��س��واق��ي الأنهار
املتدفقة من �سل�سلة جبال زاغرو�س
الإي ��ران �ي ��ة ،ك ��ان ف�ي�ه��ا ن�ح��و ن�صف
مليون هكتار من الب�ساتني املروية،
ح���س�ب�م��ا �أك� ��د م �� �ص��در م��ن جمل�س
حمافظة دياىل ملوقع “�سكاي نيوز
عربية».

م�أ�ساة حمافظة دياىل ،التي ُت�سمى
“بالد البرُ تقال” يف العراق ،مُهددة
ب�أن يجتاحها ت�صحر تام خالل �أقل
م��ن � 10سنوات ،مب��ا ينطوي ذلك
ع �ل��ى دف ��ع ال�غ��ال�ب�ي��ة ال � ُع �ظ �م��ى من
�� ُ�س�ك��ان�ه��ا ،ال��ذي��ن ي�ق��ارب��ون مليوين
ن���س�م��ة ن �ح��و ال �ه �ج��رة �إىل مناطق
�أخ � ��رى يف ال� �ع ��راق ،ب �ك��ل م ��ا يعني
ذل � ��ك م ��ن � �ض �غ��وط ع �ل��ى ال�سكن
واخلدمات.
والو�ضع املائي يف بقية �أنحاء العراق
ل�ي����س ب ��أف �� �ض��ل ح� ��ال� ،إذ تراجعت
ك �م �ي��ات امل� ��اء امل �ت��دف �ق��ة م ��ن نهري
دجلة وال�ف��رات واملئات من فروعها
امل �ت��دف �ق��ة م ��ن ت��رك �ي��ا� ،إىل جانب
الع�شرات من الأنهار الأ�صغر حجما
القادمة من �إيران.
وتلبي ه��ذه الأن�ه��ار  80باملئة من
ح��اج��ات ال� �ع ��راق امل��ائ �ي��ة ،وتراجع
م �� �س �ت��وي��ات ت��دف�ق�ه��ا �إىل م ��ن دون
الن�صف� ،سيعني مبا�شرة حرمان
 40باملئة م��ن الأرا� �ض��ي الزراعية
وامل��واط �ن�ي�ن ال �ع��راق �ي�ين م��ن املياه
ال �� �ص��احل��ة .وي �ق��ول اخل �ب�ير املائي
ال � �ع ��راق ��ي ،ق��ا� �ص��د اجل � �م� ��ويل ،يف
حديث ملوقع “�سكاي نيوز عربية”
�إن �أ�سباب احلالة العراقية الراهنة
�إىل ثالثة م�ستويات.
�أ�سباب الأزمة
و�أو�� � �ض � ��ح اجل � �م� ��ويل “ثمة �أو ًال
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التغريات املناخية العاملية ،فالعراق
خ�ل��ال � �س �ن��وات��ه اخل �م �� �س��ة ع�شرة
الأخ �ي��رة ��ش�ه��د منخف�ضات جوية
�أق ��ل ب�ك�ث�ير م��ن امل�ن�خ�ف���ض��ات التي
� �ش �ه��ده��ا خ�ل��ال ال �ع �ق��د والن�صف
ال��ذي �سبقه ،وتالياً ف��أن املياه التي
ك � ��ان ع� � ��راق ي �� �س �ت �ط �ي��ع جتميعها
م��ن �ضمن �أرا��ض�ي��ه ،خ�صو�صاً من
�إقليم كرد�ستان العراق� ،صارت �أقل
بكثري».
وتابع“ :امل�س�ألة الأخ��رى �سيا�سية،
فالعراق مل يعد ي�ستطيع �أن يفر�ض
على تركيا و�إيران قوانني ومفاهيم
الأنهار القارية ،التي ُتطبق على كل
الأن�ه��ار امل�شرتكة بينه وب�ين هذين
ال�ب�ل��دي��ن ،ال�ل��ذي��ن � �ص��ارا يعتربان
الأن � �ه ��ار امل �� �ش�ترك��ة مب �ث��اب��ة �أنهار
وطنية لهما ،ويقطعان ويقلالن من
ح�ص�ص ال �ع��راق ال�ع��ادل��ة م��ن مياه
تلك الأنهار».
�أم � � ��ا ال �� �س �ب ��ب ال � �ث� ��ال� ��ث ،ف� �ه ��و �أن
اال�سرتاتيجية املائية العراقية دون
�أفق متاماً ،فخالف �إقليم كرد�ستان
ن احلكومة املركزية
ال�ع��راق ،مل ت�ب ِ
العراقية �سداً واح��داً خ�لال العقد
املا�ضي كام ً
ال».
ي�شرتك ال�ع��راق ب�ح��وايل  50نهراً
م��ع ب �ل��دي اجل� ��وار ت��رك�ي��ا و�إي � ��ران،
�أغلبيتها مع الأخ�يرة ،لكن الأنهار
ال �ق��ادم��ة م��ن ت��رك�ي��ا ت���ض��خ كميات
ت �ف��وق الـ 40ن �ه��راً م �� �ش�ترك �اً بني

•• بكني�-أ ف ب

�أع �ل �ن��ت وزارة ال �ت �ج��ارة ال�صينية
�أم� �� ��س اخل �م �ي ����س �أنّ م�س�ؤو َلني
ك�ب�يري��ن م��ن ال���ص�ين وال ��والي ��ات
امل ّتحدة مك ّلفني امللفّ التجاري بني
البلدين �أج��ري��ا حم��ادث��ة هاتفية
ه ��ي الأوىل م ��ن ن��وع �ه��ا يف عهد

ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك ��ي ج��و بايدن.
وق��ال��ت ال� ��وزارة يف ب�ي��ان �إنّ نائب
رئ�ي����س جم�ل����س ال��دول��ة ال�صيني
ليو هي �أجرى مع مم ّثلة التجارة
الأم�يرك�ي��ة كاثرين ت��اي حمادثة
هاتفية “�صريحة وبراغماتية”،
م�شرية �إىل �أنّ املباحثات بينهما
كانت “ب ّناءة” وج��رت يف ج� ّو من
“امل�ساواة واالحرتام املتبادل».
وت ��ده ��ورت ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن بكني
ووا�شنطن يف عهد الرئي�س ال�سابق
دون� ��ال� ��د ت� ��رام� ��ب ،وط �غ ��ى عليها
ن��زاع جت��اري دار ب�ين �أك�بر ق ّوتني
اقت�صاديتني يف العامل.
ويف ك��ان��ون ال �ث��اين/ي �ن��اي��ر 220
و ّقع البلدان اتفاقاً جتارياً لإنهاء
حربهما التجارية التي ا�ستم ّرت
�سنتني ،وقد ت�ض ّمن االتفاق �أحكاماً
ت�ت�ع�ل��ق ب�ح�م��اي��ة امل�ل�ك�ي��ة الفكرية
و��ش��روط نقل التكنولوجيا ،وهي
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اخطار دفع بالن�شر
رقم امللف  2021/127التنفيذ املدين
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ق�سم التنفيذ
مرمي جمعة ح�سن عبداهلل احلو�سني
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املخطـر  -1 :ال�سيد/بارايل عبدو �شم�س الدين -اجلن�سية:الهند ـ و�أحمل جواز �سفر رقم ( )U0594233ب�صفتي مالك
الرخ�صة امل�سماه (�أبو�شغارة لتجارة الأدوات الكهربائية وال�صحية) رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية الإقت�صاديـة بال�شارقة برقم
 627726العنـوان  :ال�شارقة � -أبو�شغارة � -شارع اال�ستقالل .هاتف رقم0508995575:
املخطـر �إليـه  :بـدر احمـد حممـد امـيـن ح�سـني الهرمـودي  -اجلن�سية  :الإمـارات
و يحمل بطاقة هوية رقم 784197792635076
العنـوان � :أم القيوين  -بجانب �سوق �أم القيوين  -هاتف رقم0555888855 :
مو�ضوع الإخطار � :إن�سحاب من الرخ�صة
الوقـائـع -:
 حيـث �أن املخطـر �إليه وكيل خدمات الرخ�صـة امل�سماه (�أبو�شـغارة لتجـارة الأدوات الكهربائية وال�صحية ال�صادرة مـن دائـرةالتنمية االقت�صـادية فـي �إمارة ال�شارقة برقم رخ�صة (.)627726
 وحيـث �أن املخطـر �إليه ميتنع عـن احل�ضـور للتوقيـع علـى الأوراق اخلا�صـة باخلروج من الرخ�صة لدى الدائرة الإقت�صادية. وعليـه فـ�إن املخطـر يرغب ب�إخطـار املخطـر �إليـه بـ�ضـرورة احل�ضـور لـدى الـدائرة الإقت�صـادية للتوقيع على عقـد ان�سحابه مـنالرخ�صـة املـذكورة �أعـاله و�إال �سي�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية.
 ينيب املخطر (املخطر �إليه) للح�ضور لدى الدائرة الإقت�صادية للتوقيع على عقد ان�سحابه من الرخ�صة رقم ()627726خالل � 5أيام من تاريخه والإ �سي�ضطر �أ�سف�أ �إىل �إتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل احل�صول على حقوقه بكل حتفظ
و�إحرتام.

الكاتب العدل

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

املخطر� :شركة اال�سقف ل�صناعة املعادن ذ.م.م و املرخ�صة لدى دائرة التنمية االقت�صادية برقم  600427و ميثلها � /سمري عيد
ميالن  -اجلن�سية :لبنان ،ب�صفته مدير يف الرخ�صة املذكورة اعاله و ميثله ال�سيد  /حممد عبد املوجود عطيه عو�ض  -اجلن�سية:
م�صر ،ويحمل بطاقة هوية رقم ( )784198268361361مبوجب وكالة رقم ( )SH20161030B77367امل�صدقة
لدى كاتب العدل بتاريخ  2016/10/30العنوان  :ال�شارقة  -ال�صجعة  -خلف �شارع الذيد  -هاتف رقم 0551939284 :
املخطر اليهم -1 :ال�سيد /ه�شام نبیل ابواحل�سن  -اجلن�سية لبنان
� - 2شركة عرمان ملقاوالت البناء ذ.م.م رخ�صة جتارية رقم  568420دبی
العنوان  :دبی  -عود ميثاء  -مركز �سلطان لالعمال مكتب  - 320رقم مكانی 2966091928
هاتف رقم 043966557 - 0506463696 , 0506337859 :
مو�ضوع االخطار � :سداد �شيكات م�ستحقة
الوقائع  -:حيث ان املخطر اليهما قد حررا �شيك بقيمة ( 136522مائة و �ستة وثالثون الفا وخم�سمائه و �إثنان وع�شرون
دره��م الغ�ير) ب�شيك رقم  000069م�سحوب على بنك ر�أ���س اخليمة الوطني بتاريخ  - 2021/2/27عند تقدمي ال�شيك
لل�صرف اعيد ب�سبب ان احل�ساب جممد او موقوف  -حيث ان املخطر اليهما رف�ضوا ال�سداد على الرغم من ا�ستنفاذ كافة الطرق
الودية  -وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليهما ب�ضرورة �سداد املبلغ امل�ستحق يف فرتة اق�صاها خم�سة ايام من تاریخ
ا�ستالم االخطار و اال �سوف ي�ضطر التخاذ االجراءات القانونية.
و عليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل ....اخطاركم بهذا ر�سميا

الكاتب العدل

Case File
Real Estate Appeal 664/2021/322
Details of service by publication
To the appellee
1- Riyadh Mustafa Awad - Unknown place of residence
Whereas the appellant Aqaar Corporation
Represented by / Abdullah Marawan Abdullah Ahmed
Bekhiet Al Matroshi
Appealed the verdict issued in Case No. 302/2021 Real
Estate Summary The hearing of Wednesday 02-06-2021 at
10:00 AM on the online court hearing was determined for the
same. Therefore, you have to attend by yourself or your legal
attorney and in case of your failure to do the same, you shall
be trailed in absentia.

ب ��ال ��ذات ال �ع��ا� �ص �م��ة ب� �غ ��داد وامل� ��دن
اجلنوبية من ال�ب�لاد ،حيث يُتوقع
�أن تتجاوز �أع��داد املُ��دن املليونية يف
ال�ع��راق الع�شرة خ�لال ه��ذا العقد،
حيث هي  4فقط الآن .وهذه املُدن
غري جمهزة �أب��داً بالبنية التحتية
اخلدمية ،وال بامل�ؤ�س�سات الرديفة،
ال���ص�ن��اع�ي��ة ب ��ال ��ذات ،ال� �ق ��ادرة على
ا�ستيعاب ماليني املتدفقني �إليها».

وخ�ت��م“ :االقت�صاد ال�ع��راق��ي يقوم
ع �ل��ى م ��زي ��ج م ��ن ال ��ري ��ع النفطي
والزراعة املحلية ،وباختفاء القطاع
الزراعي� ،سيكون على النفط تلبية
حاجة  40مليون عراقي ،وهو �أمر
م�ستحيل مت��ام �اً ب�ك��ل احل�سابات،
وي �ه��دد ب�ت�ح��وي��ل ال �ع��راق �إىل دولة
ف��ا� �ش �ل��ة ،ت �خ��و���ض ح� ��روب � �اً �أهلية
داخلية».

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  28مايو  2021العدد 13251

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل� ��دع� ��و � � /س��ام��ان��دار
خ� ��ان ن� ��ان� ��دارى  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )4104962يرجى ممن
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة
الباك�ستانية او اق��رب مركز
�شرطة باالمارات.
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وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13251بتاريخ 2021/5/28

Date 28/ 5/ 2021 Issue No : 13251

�إخطار عديل
برقم املحرر 2021/09747

م �ت �ط � ّل �ب��ات رئ �ي �� �س �ي��ة ل �ل ��والي ��ات
امل ّتحدة .لكنّ �إدارة بايدن اجلديدة
�أعلنت يف ني�سان�/أبريل �أ ّنها ب�صدد
تقييم الوعود التي قطعتها ال�صني
مبوجب هذا اال ّتفاق لتبيان مدى
التزامها بها .وكانت كاثرين تاي
التي تو ّلت يف �آذار/مار�س من�صب
مم ّثلة ال�ت�ج��ارة الأم�يرك�ي��ة قالت
�إنّ “قدرة” ال�صني على الوفاء
بالتزاماتها جتاه الواليات امل ّتحدة
هي “�أولوية».
ومبوجب ا ّتفاق “املرحلة الأوىل”
ال � ��ذي و ّق� �ع ��ه ال �ب �ل��دان يف كانون
ال �ث��اين/ي �ن��اي��ر  ،2020تعهّدت
ب� �ك�ي�ن زي � � � ��ادة م �� �ش�ت�ري��ات �ه��ا من
امل�ن�ت�ج��ات واخل��دم��ات الأمريكية
مبا ال يق ّل عن  200مليار دوالر
خالل عامي  2020و.2021
وع �ل ��ى ال � � ّرغ� ��م م ��ن ذل � ��ك� ،أبقت
وا�شنطن على تعريفات جمركية

بن�سبة  25باملئة على م��ا قيمته
 250مليار دوالر من ال�صادرات
ال�صينية ،يف ح�ين �أب �ق��ت ال�صني
ر�سوماً على ما قيمته  100مليار
دوالر م��ن ال���ص��ادرات الأمريكية.
وتدافع �إدارة بايدن بانتظام على
ق��راره��ا �إب �ق��اء ه��ذه ال��ر��س��وم التي
فر�ضتها �إدارة ترامب.
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�إخطار عديل  -برقم املحرر 2021/0001858

�إخطار عديل
برقم املحرر 2021/0002545

بناء على طلب  /املحكوم له  /م�ست�شفى ر�أ�س اخليمة اجلن�سية
اىل املحكوم عليه  /وحيد �سلطان ح�سني ح�سينى ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفتة احد ورثة املرحوم � /سلطان
ح�سني ميزر ح�سني ح�سيني اجلن�سية  /ايران
ليكن معلوما لديك ب��ان حمكمة را���س اخليمة قد ا��ص��درت بحقك حكما بتاريخ  2021/1/28يف
الق�ضية ( )2020/139مدين جزئي
بالزامك بدفع مبلغ وقدره  1625117.62درهما �شامال الر�سوم وامل�صاريف
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم امل�شار اعاله ،
ف�أنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل  15يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة
�ستتخذ بحقك االجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم  ,والر�سوم املرتبة عليك.
املالحظات  :الإمارات  /ابوظبي 101

ح��دي��ث م ��ع م��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية” التداعيات املبا�شرة ل�شح
املياه.
وي� �ق ��ول�“ :سيدفع ه ��ذا اجلفاف
ال�سريع مباليني القرويني للهجرة
ن�ح��و امل ُ� ��دن ال� � ُك�ب�رى ،فتقديراتنا
الأويل ت� �ق ��ول ب ��أن �ه ��م �سيكونون
ب �ق��راب��ة  5م�ل�اي�ي�ن م�ه�ج��ر ريفي
خ�ل�ال الأع � ��وام ال�ث�لاث��ة القادمة.

ه��ذه الكتلة ال�سكانية ال�ك�ب�يرة لن
تتمكن من احل�صول على �أي �شكل
من احلياة الكرمية وفر�ص العمل
وال��رع��اي��ة ال�صحية واالجتماعية،
مم ��ا ��س�ي���ش�ك��ل ب � � ��ؤراً للع�شوائيات
ومُدن ال�صفيح ،ومادة �سهلة للقوى
ال�سيا�سية املُتطرفة ،التي �ست�ستفيد
م ��ن الأو�� � �ض � ��اع اخل ��ا� �ص ��ة ل� �ه� ��ؤالء
امل�ه�ج��ري��ن» .وي�ضيف “�ستت�ضخم

�أول حمادثة جتارية �أمريكية�-صينية يف عهد بايدن

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و  /ف� �ي ��ون ��ا
م �ي��رمي� � �ب � ��ى  ،اوغ � � �ن � � ��دا
اجلن�سية ج��واز �سفره رقم
( - )B0849165يرجى
مم��ن ي�ع�ثر ع�ل�ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة اوغ�ن��دا او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.
حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العراق و�إيران.
دول �ت ��ا اجل � ��وار ا� �س �ت �خ��دم��ت خالل
ال�سنوات الع�شرة الأخ�يرة �سيا�سات
ا�سرتاتيجية لتخزين مياه ال�سواقي
املنهمرة من جبالها ،و�إعادة توزيعها
يف ال��داخ��ل ،ع�ل��ى ح���س��اب جريانها
التقليدي نحو الأرا� �ض��ي العراقي
ال�سهلية.
وهذا ينطوي على خماطر ج�سيمة
ع�ل��ى ال �ع��راق ،ف ��أرا� �ض �ي��ه الزراعية
� �ش��رق ال �ب�لاد وع �ل��ى ام �ت��داد نهري
دج �ل��ة وال� �ف ��رات ��س�ت���ص�ب��ح مهددة
ب��ال �ت �� �ص��رح .وي �ت��وق��ع اخل �ب��راء �أن
ت�تراج��ع ق ��درة ال �ع��راق ع�ل��ى �إنتاج
“الطاقة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة النظيفة”،
ف�أكرث من � 15سداً عراقياً �سيخرج
عن اخلدمة فعلياً ،ب�سبب �شح املياه.
لكن الأم ��ر الأك�ث�ر ت ��أث�يراً �سيكون
يف الزيادة التامة مل�ستويات امللوحة
والت�صحر �ضمن الأرا�ضي العراقية،
ف ��اخل�ب�راء ال �ع��راق �ي��ون يتوقعون
�أن ت���ش�ه��د م�ن��اط��ق ج �ن��وب العراق
ت�صحراً مت�سارعاً خ�لال ال�سنوات
القادمة ،مبا يف ذلك مناطق الأهوار
التي كانت خ�صبة للغاية.
كذلك ،ف�إن الأل�سن امللحية املت�أتية
م ��ن اخل �ل �ي��ج ال� �ع ��رب ��ي ن �ح��و �شط
العرب ،يُتوقع لها �أن تتجاوز مدينة
الب�صرة عما قريب.
الباحث يف علم االجتماع ال�سيا�سي
ال �ع��راق��ي ،خ �ل��دون ن �ق��رة� � ،ش��رح يف
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املخطـر  :حممد عبداملوجود عطيه عو�ض  -اجلن�سية  :م�صر  ،واحمل هوية �إماراتية رقم ( )784198268361361ب�صفتي
وكيل عن ال�سيد �سمري عيد ميالن مبوجب وكالة م�صدقة من الكاتب العدل برقم  SH20161030B77367بتاريخ
 2016/10/30ب�صفته �شريك و مدير الرخ�صة التجارية امل�سما اال�سقف ل�صناعة املعادن ذ م م برخ�صة رقم  600427ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة العنـوان ال�شارقة  -ال�صجعة – ال�صناعية  -خلف �شارع االمارات � -شربة رقم  1/2مكتب ملك
جميل ابراهيم ع�ساف  -هاتف رقم 0551939284
املخطر �إليه االول  :فيجيتيك اوف �أرابيا م م ح  -فرع ال�شارقة ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برقم ()770066
العنوان  :ال�شارقة  -الزبري  -ار�ض رقم  - 801هاتف رقم 0545060875 / 068811861 :
املخطر �إليه الثاين :رافيلدرا بادمكار �شروترييا  -اجلن�سية الهند ويحمل هوية اماراتية رقم 784196205063058
العنـوان ال�شارقة  -الزبري � -أر�ض رقم  - 801هاتف رقم 0545060875 / 068811861 :
مو�ضوع الإخطار  :اخطار عديل للوفاء مببلغ ( )38577.96درهم
الوقـائـع -:حيث ان املخطر اليهما قد حررا عدد � 1شيك بقيمة اجمالية و قدرها  38577.96مقابل معامالت جتارية .
وبيانات ال�شيك كاالتي � -1 :شيك رقم ( )00010بقيمة ( )38577.96درهم وتاريخ ا�ستحقاق  2020/09/27وامل�سحوب على
البنك الإمارات اال�سالمي .طالب املخطر املخطر اليهم مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمته ولكن دون جدوى.
وحيث ان املخطر اليهم ميتنعون عن �سداد املبلغ املرت�صد بذمتهم دون مربر بالرغم من املطالبة الودية املتكررة مما ا�ضر باملخطر
ان املخطر يخطر املخطر اليهم ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�صاه ( )5ايام من تاريخ
تبليغكـم هـذا الإخطار واال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة
والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق .لذلك  ،فاملخطر يخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�سريان كافة االثار
القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.

الكاتب العدل

حماكم دبي

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/11246

املخطـر /عبداحلميد ال�سيد احمد عبدالرحمن اجلن�سية م�صر واحمل بطاقة هوية رقم 784196864954803
العنـوان  /ال�شارقة البطينة  -هاتف رقم 0557986002 /
املخطر �إليه � /شركة جود االتقان للخدمات الفنية �ش ذ م م واملرخ�صة من اقت�صادية دبي بالرقم 804649
وميثلها  /عادل عبداهلل احمد �سليمان الرياي�سه اماراتي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197461405843
العنـوان /عجمان  -هاتف رقم 0559292087/
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  28,000درهم (ثمانية وع�شرون الف درهم)
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ  28000دره��م (ثمانية وع�شرون الف دره��م) مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل
املخول بالتوقيع عن املدعي عليه
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعي ل�صرف ال�شيك �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب
وبيانه كالتايل  :ال�شيك رقم 000013مببلغ  28000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/10/22وامل�سحوب على بنك
را�س اخليمة الوطني
وحيث �إن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية م��رارا وتكرارا ً ولكن دون
جدوی .ف�إننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم و�إال �سن�ضطر التخاذ
الإجراءات القانونية .واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا �إخطار منا بذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13251بتاريخ 2021/5/28
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1/2021/305ا�ستئناف جتاري

العدد  13251بتاريخ 2021/5/28
اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/743عقاري جزئي

مو�ضوع الدعوى :قبول الطعن �شكال ومو�ضوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه ووقف تنفيذه
واحالة الدعوى اىل حمكمة اال�ستئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة والزام املطعون
�ضدة الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
طالب االعالن :دواركي�ش للذهب واالملا�س �ش.ذ.م.م �صفته بالق�ضية :م�ست�أنف
املطلوب اعالنهم -1 :ا�شابورة داميوندز م.د.م�.س �صفته بالق�ضية :م�ست�أنف �ضده
 -2ت��ري�ل��وك ل�ل�أمل��ا���س �� ��ش.ذ.م.م ب�صفتها كفيله و�ضامنه ملديونية ا��ش��اب��ورة داميوندز
م.د.م�� �.س � -صفته بالق�ضية :م�ست�أنف �ضده  -3 -اره��ام المل��ا���س ���ش  -ذ -م  -م �صفته
بالق�ضية :م�ست�أنف �ضده .مو�ضوع الإعالن  :وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق -16
 2021-06ال�ساعة  16:00م�ساءا بقاعة التقا�ضي عن بُعد وعليه يقت�ضى ح�ضوركم �أو
من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكـم �ستجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه � -1 /شوقي كمال ال�سيد عبداللطیف عالم
جمهول حمل الإقامة
مبا �أن حمكوم له  /م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار)
و ميثله  /عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020-11-17يف الدعوى املذكورة
�أعاله ل�صالح /م�ؤ�س�سية عقارات عجمان (عقار) ب�إلزام املدعي عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ
وقدرة ( 219,750درهم والفائدة بواقع � %9سنوياً من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى
ال�سداد التام كما الزمته امل�صاريف وثالثمائة 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
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العدد  13251بتاريخ 2021/5/28
اعالن بالن�شر
� 322/2021/664إ�ستئناف عقاري

العدد  13251بتاريخ 2021/5/28

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي ب�سداد مبلغ  180000درهم
والر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :انطوان نيقوال قد�سي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :نادر حممد احمد حممد �سليمان � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/5/9الزام املدعى عليه بان ي�ؤدي
للمدعي مبلغ وقدره  150.000درهم (مائة وخم�سون الف درهم) والفائدة القانونية بواقع %5
من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2021/2/11وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ورف�ضت
ما ع��دا ذل��ك من طلبات .وتنوه املحكمة ان املبلغ الثابت بالكتابة بحق املدعي عليه هو املبلغ
املق�ضى به و�أم��ا املبالغ الزائدة عن ذلك فقد خلت الأوراق من دليل كتابي بها �إذا مل تتوافر
بحقها �شروط �إ�صدار �أمر الأداء املقررة قانونا لذا رف�ضتها املحكمة .ولكم احلق يف �إ�ستئناف
الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/ريا�ض م�صطفى عواد  -جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف  /م�ؤ�س�سة عقار وميثله  /عبداهلل م��روان عبداهلل احمد
بخيت املطرو�شي  -قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/302
عقاري جزئي .وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2021/6/2ال�ساعة
� 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

�إعالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة� /شركة اديو فيجوالز انرتنا�شيونال انكوربوريتد
(اجلن�سية  :الواليات املتحدة) قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة دبي
(العنوان  :بردبي  ،الرب�شاء  -مكتب رقم ( )706ملك �سيف بن حممد بن عبداهلل
الدروي�ش � ،ص ب  )127371واملقيدة حتت رقم  3222يف �سجل ال�شركات الأجنبية
بالوزارة .وتنفيذاً لأحكام القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن ال�شركات
التجارية وتعديالته والقرار ال��وزاري رقم ( )377ل�سنة 2010م يف �شان اعتماد
دليل �إج��راءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة
بالدولة .يرجى من ال�سادة �أ�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل
الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة االقت�صاد  -ادارة الت�سجيل التجاري
�ص.ب ( )3625دبي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13251بتاريخ 2021/5/28
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0001875جتاري (جزئي)
�إىل املدعي عليه � :شركة العماد ملقاوالت البناء  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -ال�صجعة � -صناعية  /ال�شارقة  -خلف �شارع الإمارات � -أر�ض م�سورة
ملك حميد عبدالقادر حممد البنا
نعلمكم ان املدعية م�ؤ�س�سة العهد لرتكيب وحدات التكييف ملالكها /ريا�ض مو�سى حممود ح�سن  -اردين
اجلن�سية قد رفعت الدعوى املذكورة �أعاله وتطالب فيها باالتي � :أوال  :االطالع على امل�ستندات املرفقة
ثانيا  :احلكم للمدعية باملبلغ املطالبة  00.000.35درهم والفائدة القانونية  9%عن الت�أخري من
تاريخ فتح الق�ضية بامل�صاحلة بتاريخ  2018/12/11مع الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/6/3أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية
املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�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  2021/5/27م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية
حميد عبداهلل ال�سعيدي

اعالن بالن�شر
60/2021/3212

رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2562/2021/60امر اداء

مو�ضوع الدعوى  :ا�ست�صدار �أمر اداء بالزام املطلوب �ضد ب�أن ي�ؤدي لطالبة الأمر مبلغ وقدره
 30.000درهم (ثالثون الف درهم) والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع � %12سنويا من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام .ثانيا  :ت�ضمني املطلوب �ضده كافة الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب الإع�لان � :أميك�س (ال�شرق الأو��س��ط) ���ش.م.ب (م)  -الإم��ارات (امريكان اك�سرب�س -ال�شرق
االو�سط �ش م ب � -سابقا) � -صفته بالق�ضية  :مدعي .املطلوب �إعالنه � -1 :سا�شيندران كونهريامان
ماتوكاران كوتريومان � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  .جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :طلب ا�ست�صدار �أمر اداء فقد قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2021/4/16
ال��زام املدعي عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره  30.000دره��م (ث�لاث��ون ال��ف دره��م) والفائدة
القانونية ب��واق��ع  %5م��ن ت��اري��خ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2021/4/13وحتى ال���س��داد التام
وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر
خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

العدد  13251بتاريخ 2021/5/28

العدد  13251بتاريخ 2021/5/28

العدد  13251بتاريخ 2021/5/28

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
حمكمة التنفيذ املدنية  -مدين (كلي) ال ينطبق
يف الدعوى رقم AJCEXCICIV2013/M0001149
اللوفر العمال النجارة والديكور م�ؤ�س�سة فردية ملالكها  /حبيب عبدالكرمي رجب علي � /إىل املدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
لذا يتوجب عليكم  136000.0 ،قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بــــ  -عبدالرحيم عبدالرحمن
عبدالرحمن  /نعلمكم بان املدعي
مبحكمة احل�ضور �أمام
لتقدم ما لديكم من دفاع وم�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن
املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مركز �سعادة املتعاملني
 2020/11/1حرر بتاريخ  -حرر بوا�سطة املوظف

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICICIV2016/ M0002089مدين (كلي)

اعـــــــالن

القا�ضي  /عبداهلل املر�شدي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل  :املحكوم عليه  /زياد عبد حممد ال�شاعر
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2017/1/30قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح  /م�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية ب�صفتها املالكة مل�ؤ�س�سة عقار بروبرتز بالتايل :
حكمت املحكمة  :بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ �ستمائة وت�سعة وثالثني الف
و�ستمائة وخم�سة و�سبعني درهما ( 639.675درهم) املتبقي من ثمن الوحدة ال�سكنية رقم 1807
يف امل�شروع عجمان ون برج  6و الفائدة القانونية عن هذا املبلغ بن�سبة  %5من تاريخ املطالبة
الق�ضائية حتى ال�سداد التام والر�سوم وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة والزمت املدعية
بت�سليم املدعي عليه لوحدة ال�سكنية مو�ضوع البيع.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي � /أحمد عبدالرحمن الد�سوقي
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

تقدم ايل ان��ا الكاتب العدل ب��ادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان  :ال�سيد/
حممد جمال الدين حممد �شاهد اهلل  ،اجلن�سية  :بنغالدي�ش وطلب الت�صديق على
حم��رر يت�ضمن (ت�ن��ازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري الق�صر لتجارة
االدوات الكهربائية وال�صحية  ،ن�شاط الرخ�صة بيع الأدوات ال�صحية ومتديداتها -
بالتجزئة  -بيع الأدوات الكهربائية ومتديداتها  -بالتجزئة واملرخ�ص من دائرة التنمية
االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة جتارية رقم  772842ال�صادرة بتاريخ  2019/9/16يف
دائ��رة التنمية الإقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد /علي مبارك حممد �سامل اليافعي
 ،اجلن�سية  :الإم ��ارات .ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان
�سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13251بتاريخ 2021/5/28

اعالن بالن�شر

املرجع 138 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�ساده  :حممد ح�سن ملحم ,اجلن�سية �سوريا  ,يرغب يف البيع والتنازل عن كامل
ح�صته البالغه  50%و ذلك اىل ال�سيد  :حممد عبدالعزيز ح�سني احمد املرزوقي  ,اجلن�سية الإمارات العربية
املتحدة ويرغب ال�سيد  /هيثم �صالح عجمي  ,اجلن�سية �سوريا يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه %50
وذلك اىل ال�سيد  /حممد عبدالعزيز ح�سنی احمد املرزوقي ,اجلن�سية االمارات العربية املتحدة ,يف الرخ�صة
(�صالون توب �شوب) والتي ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )758153ال�صادرة من دائرة التنميه
االقت�صادية  ,تعديالت اخرى  :تنازل ا�صحاب الرخ�صة لآخر ,تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل
م�ؤ�س�سة فردية
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .
فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ
هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات
القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اعالن بالن�شر
املرجع 587 :
ليكن معلومـا للجميـع بـ�أن ال�سـيد  :ان�صـف مـحـى الـدين بانيكـاروكودي عبـدول رحيــم
عبـدالرحيم بـانـيـكـاروكودی حمـى الـدين  -اجلن�سية  :الهنـد ،يرغـب فـي البيـع والتنـازل عـن
كـامـل ح�صـته البالغة ( )100%وذلـك �إلـى ال�سـيد � :شـم�س الـدين مو�سـارى كـانـدى  -اجلن�سية:
الـهـنـد ،فـي الرخ�صـة امل�سـمـاه (املميـز لتجـارة املـواد الغذائيـة) ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة ال�شـارقة مبوجـب
رخ�صـة رقـم ( )771504ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى :
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -مطعم مم مم
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABS2020 /0003390عمايل
�إىل املحكوم عليه  :مطعم مم مم
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ رو�سلني توموالك تورولو
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  60076درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.
القا�ضي  /وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICIPTO2021 / 0003119أمر على عري�ضة

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2021 /0001024عمايل (جزئي)

�إلغاء وكالة
�أنا املوقع �أدناه  :علي احمد عابد �شاهني املن�صوري
اجلن�سية  :االمارات رقم الهوية 784196687075844
و�أنـا باحلالـة املعتبـرة �شـرعا وقانونـا وب�صـفـتي احـد مـوكلني ال�سـيد عابـد احمـد عابـد �شـاهني
املن�صـوري مبوجـب وكـالـه رقـم  2105000251والتي متت بتاريخ 11/01/ 2021
قررت �إلغاء الوكالة ال�صادرة مني واملو�ضحة بياناتها �أدناه
رقـم الوكـالـة  -حم�ضـر الت�صـديق رقـم  2105000251بتـاريخ 11/01/2021
وعزل الوكيل  :ال�سيد
عابـد احمـد عابـد �شـاهني املن�صـوري اجلن�سـية :االمـارات
ويحمل هوية رقم 784195647291608 :
وكـالة رقم حمرر 2105000251 :
تاريخ الت�صديق 11/01/ 2021 :م
امل�صدقة من كاتب العدل  -دائرة الق�ضاء �أبو ظبي.
و�أتعهد ب�إبالغ الوكالء ب�إلغاء الوكالة بكافة الطرق القانونية .
املقر مبا فيه

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

القا�ضي  /حميد الدين �سليمان خمي�س
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

القا�ضي /احلبيب بن ابوبكر حمزرة
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 588 :
ليكن معلومـا للجميـع بـ�أن ال�سـيد  :مـاني�ش كـانتيالل تـانـكی تـانـكی كـانتيالل بيتامبـار -
اجلن�سـية :الهنـد ،يرغـب فـي البيـع والتنـازل عـن كـامـل حـ�صـته البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى
ال�سـيد :حممـد تيتـو عـالـم بـن امــني �شـريف  -اجلن�سية :بنغالدي�ش ،فـي الرخ�صـة امل�سماه
(مطعـم ج�سـر الـخـان) ت�أ�س�سـت بـ�إمـارة ال�شارقة مبوجـب رخ�صـة رقـم ( )760397ال�صـادرة مـن
دائـرة التنميـة االقت�صـادية بال�شارقة .تعديالت اخرى :
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 589 :
ليكن معلومـاً للجميـع بـ�أن ال�سيد :راجـا جوبـاالن مانيكاثودى ابـو  -اجلن�سية :الهنـد،
يرغـب فـي البيـع والتنـازل عـن كـامـل حـ�صـته البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى ال�سـيدة :
رقيـه كبيـر حممـد بوتيافيتيـل  -اجلن�سية :الهنـد ،فـي الرخ�صـة امل�سـماه (فـال�س لتجـارة
االدوات الكهربائيـة وال�صـحية واحلديديـة) ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة ال�شـارقة مبوجـب رخ�صـة
رقـم ( )759467ال�صـادرة مـن دائـرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى :
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 139 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :علي عبدالقادر حميد فاخر ,اجلن�سية الإمارات العربية
املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100و ذلك اىل ال�سيد � :سمري
يا�سني عروانة ,اجلن�سية �سوريا يف الرخ�صة (ازياء غرينت�ش) والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم ( )507546ال�صادرة من دائرة التنميه االقت�صادية  ,تعديالت اخرى :
تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات  ,تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

دائرة الق�ضاء
العدد  13251بتاريخ 2021/5/28

اىل املدعي عليه  :طريق النيل للمقاوالت الفنية  -ذ م م
نعلمكم بان املدعي حممد على اكرب حممد كو�سوم الدين  -بنجالدي�شى
اجلن�سية  -قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله  ،و�صدر بحقكم احلكم االتي :
ن�أمر بالزام املدعي عليها ان ت�سلم املدعي جواز ال�سفر اخلا�ص به.
حرر بتاريخ 2021/5/23
حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

�إىل املحكوم عليه  /الرمثاء للمقاوالت التك�سية واالر�ضيات  -ال�شارقة البوطينة خلف �شارع
الزهراء �شقة رقم  205طابق رقم  2ملك طارق علي رحمه را�شد ال بن علي و�شريكه
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/3/21قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح  /جهانغري عامل حممد حار�س التايل  :ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  :بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ ثمانية �آالف
وت�سعمائة واثنني وثمانني درهما و  33فل�سا ( 8982.33درهما) والر�سوم وامل�صروفات املنا�سبة
واعفاء املدعي من باقي الر�سوم ورف�ض الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 584 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /رحمن توبيليكات يونى حمي الدين  -اجلن�سية :
الهند  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( %100اىل ال�سيد /حممد
من�صور بوليكال توبيليكاتو  -اجلن�سية  :الهند .يف الرخ�صة امل�سماة (املعمورة لتجارة
الأدوات احلديدية) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم
( .)571156تعديالت اخرى  :اليوجد �أي تعديالت �أخرى.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

املرجع 586 :
ليكن معلومـاً للجميـع بـ�أن ال�سيد /حممد ابراهيم �شهداد ال مندو�س البلو�شي  -االمارات
اجلن�سية يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�صته البالغة  %١٠٠ح�صة يف الرخ�صة املهنية (خمبز
البو�سنة) ترخي�ص رقم ( )٥٠٤٣٨٨ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة وذلك
ايل ال�سيد /عزيز اهلل ولد حاجي رحمت اهلل � -أفغان�ستان اجلن�سية حيث مت التنازل مالك
يف الرخ�صة .وتغيري ال�شكل قانوين من م�ؤ�س�سة فردية  -اىل م�ؤ�س�سة فردية  -بوكيل
خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه �أي اعرتا�ض على ذلك عليه
اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.

املرجع 585 :
ليكن معلومـاً للجميـع بـ�أن ال�سيد :موهامـاد يي�سـني عرفـات مـاهـابول علـم  -اجلن�سية:
بنغالدي�ش ،يرغـب فـي البيـع والتنـازل عـن كـامـل حـ�صـته البالغة ( )%100وذلـك �إلـى
ال�سيد :امـجـد ح�سـني نـور اال�سـالم  -اجلن�سية :بنغالدي�ش ،فـي الرخ�صـة امل�سـمـاه (ق�صـر
اخلـلـيـج لت�صـليح كهربـاء ومكيفـات ال�سيارات) ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة ال�شـارقة مبوجـب رخ�صـة
رقـم ( )759570ال�صـادرة مـن دائـرة التنميـة االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى :
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

العدد  13251بتاريخ 2021/5/28
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0002266مدين (جزئي)

�إىل  /حممد جا�سم حممد �سلیمان
جمهول حمل الإقامة  :االمارات امارة ال�شارقة املنطقة الو�سطي الذيد �شارع و�شاح ال�صناعية اجلديدة حمل رقم  5ملك
خالد مطر عبيد بن خليف الطنيجي
نعلمكم ب�أن املدعي (ة)  -2 /حمد عبد الكرمي حممد احمد املازمي العنوان  /حمل الإقامة :االم��ارات امارة ال�شارقة
املنطقة الو�سطي الذيد �شارع و�شاح ال�صناعية اجلديدة حمل رقم  5ملك خالد مطر عبيد بن خليف الطنيجي رقم
الهاتف 971547589413 :املدعي (ة) -3 /م�شاهد نور االمني العنوان  /حمل الإقامة  :االمارات امارة ال�شارقة
املنطقة الو�سطي الذيد �شارع و�شاح ال�صناعية اجلديدة حمل رقم  5ملك خالد مطر عبيد بن خليف الطنيجي رقم
الهاتف 971547589413 :املدعي (ة)  /حممد جا�سم حممد ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات والعزل ذ.م.م .العنوان
 /حمل الإقامة  :االمارات امارة ال�شارقة املنطقة الو�سطى الذيد �شارع و�شاح ال�صناعية اجلديدة حمل رقم  5ملك خالد
مطر عبيد بن خليف الطنيجي
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة  - :يلتم�س املدعي من عدالة املحكمة املوقرة ما يلي:
 �أوال  :حتديد �أقرب جل�سة ممكنة للف�صل يف الدعوى ثانيا :اخراج �شريك من الرخ�صة التجارية بقيمة عقد الت�أ�سي�س  200000مائتان الف درهم ثالثا� :إ�صدار حكم ب�إخراج املدعي عليه من �شراكة �شركة حممد جا�سم حممد ملقاوالت التك�سيه واالر�ضيات والعزل ذ.م.م و�إجازة املدعني لبيع وا�سقاط وتنازل ح�صة املدعي عليه ( %25ح�ص�ص  50000 -درهم) يف �شركة حممد جا�سم
حممد ملقاوالت التك�سيه واالر�ضيات والعزل ذ.م.م وذلك النف�سهم للتمكن من امتام اجراءات جتديد الرخ�صة التجارية
اخلا�صة بال�شركة - .رابعا :الزام املدعي عليها بر�سوم وم�صاريف الدعوى.
لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة الدائرة املدنية والتجارية والإداري��ة الكلية حمكمة ال�شارقه �صباح يوم الأحد
ملوافق  2021/06/20ال�ساعة  09:00لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل
معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مالحظة � :إعالن املدعى عليه ن�شرا ب�إحالة الدعوى للدائرة الكلية
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العدد  13251بتاريخ 2021/5/28
الإنـــــــــــــذار
رقم ()4720/2021
املنذر  /بطي خليفة الفال�سي
بوكالة املحامي � /أحمد امليدور
�ضـــــــــــــد  /املنذر اليه � -:سام�سون جان �س م جان
املو�ضوع
ومب��وج��ب ه��ذا االن� ��ذار ف��ان امل �ن��ذر ي�ن��ذر امل �ن��ذر ال�ي�ه��م ب���ض��رورة � �س��داد مبلغ وقدره
 150000الف درهم فقط الغري يف موعد اق�صاه  5ايام من تاريخ االعالن بالن�شر
واال �سي�ضطر امل�ن��ذر اىل ات�خ��اذ االج ��راءات القانونيه التي حتفظ ل��ه حقه واقامة
دعاوى ق�ضائيه مع �إلزامه ب�سداد الفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق يف
 2020/6/15وحتميل املنذر اليهم كافة الر�سوم واتعاب املحاماة.

العدد  13251بتاريخ 2021/5/28
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4689

العدد  13251بتاريخ 2021/5/28
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4639
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املنذر :

ام دي اك�س �سولیو�شنز – م م ح (حاليا) MDX TECHNOLOGY SOLUTIONS ME L.L -

فوجي�ستو تكنولوجي �سولو�شنز يو ايه اي ذ.م.م (�سابقاً) FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS UAE L.L.C

مبوجب الوكالة املحررة لدى الكاتب العدل بتاريخ  2019/6/17باملحرر رقم ( )2019/1/121114بوكالة  /د.
�أحمـد �سعيد �سامل بن هزيـم وخالد حممد �سعيد بوج�سيـم وعبد اهلل ال�سويـدي
�ضد املنذر اليهما � :سريبرا ميدل اي�ست � -ش م ح (ا�سيت اهوجا كري�شنان اهوجا  -هندي اجلن�سية) (ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته
مدير �سريبرا �أي�ست �ش م ) عنوانهما � :إمارة دبي � -سلطة واحة دبي لل�سيلكون  ،دبي ديجتال  ،هاتف رقم ، 04/3338410 :
 A4-109بارك  ،هاتف متحرك رقم 0501984455 :
املو�ضوع  :طلب �إعالن املنذر اليه بالن�شر
يتقدم املخطرة للمخطر اليها بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي :
تخطركم املنذر للمنذر اليها  -ب�سداد مبلغ  850.854.38درهم (ثمامنائة وخم�سون الفا وثمامنائة واربعة وخم�سون درهما
وثمان وثالثون فل�سا) وذلك خالل خم�سة �أيام ويف حال عدم �سداد املبلغ املذكور ف�إن املنذرة �سوف تلج�أ اىل املحكمة املخت�صة التخاذ
كافة الإجراءات القانونية يف مواجهتك للمطالبة ب�إلزامك ب�أداء املبلغ ا�ضافة اىل الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .بكل حتفظ ،،،
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مقدم من املنذر � :إبراهيم عبد اهلل عبد الرحمن �أبو بكر � -سعودي اجلن�سية  -وحمله املختار مكتب� /أحمد املزروعي  -املحامي
 دبي  -ديره � -شارع �آل مكتوم  -بناية الرمي  -الدور الثامن ( - )806هاتف  ، 043395953 /فاك�س - 043395393/بالوكالة عن وكيل املنذر /حممد ممدوح حممد مبوجب وكاالت م�صدقه لدى الكاتب العدل
�ضد  /املنذر �إليها � :سومه بيومى حممد خ�ضر “م�صرية اجلن�سية  -عنوان� /شارع الوحده  -مقابل �سيتى �سنرت الوحده  -بناية
ابراهيم �أبو بكر � -أعلى حمل فان كول والعراف � -شقة رقم ( )B14ت0544430038/
 املو�ضوع -يداين املنذر املنذر �إليها مببلغ  5،000درهم (خم�سة �أالف درهم) مبوجب �شيك بياناته كالآتي� :شيك رقم  200216مببلغ
وقدره  5،000درهم (فقط خم�سة �أالف درهم) تاريخ اال�ستحقاق  2020/3/10وم�سحوب على بنك دبى اال�سالمي  -فرع
ال�شارقه ،وبحلول موعد ا�ستحقاق مبلغ ال�شيك املنوه عنه �سلفا مل يلقى املنذر �سوى املماطله والت�سويف من املنذر �إليها .ملا كـان
هذا املبلغ ثابت بالكتابــة وحال الأداء ومعني املقـدار وملا كان الأمر كذلك فــ�إن املنذر يكلـف املنذر �إليها ب�سرعة �سداد هذا املبلغ
وذلك خالل خم�سة �أيام مـن تاريخ �إعالنـــه بهذا الإنذار و�إال �سيكون املنـذر م�ضطرا التخـاذ كافـة الإجراءات القانونية - .لذلك -
فاملنذر يوجه هذا الإنذار للمنذر �إليها للعلم مبا جاء به وما ا�شتمل عليه ونفاذ مفعوله قانوناً خالل املدة القانونية ،مع التنبيه
عليها ب�سرعة �سداد مبلغ  5،000درهم (خم�سة �أالف درهم) خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إعالنها بهذا االنذار ،و�إال �سيكون املنذر
م�ضطر للجوء للق�ضاء ال�ست�صدار �أمر �أداء باملبلغ املذكور بخالف الفائدة القانونية.
مع حفظ كافة حقوق الطالب املنذر الأخرى ،،،،
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اختتام فعاليات املخيم االفرتا�ضي لربنامج «الإلكرتونات احلرة»
•• دبي-وام:

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دب��ي �أم�س فعاليات املخيم
االفرتا�ضي للدورة اخلام�سة من برنامج “الإلكرتونات
احلرة»  /Free Electrons/م�س ّرع الأعمال العاملي
الذي يهدف �إىل ت�شجيع ال�شركات النا�شئة على تطوير
حلول مبتكرة يف جمال الطاقة والذي �أقيم للمرة الأوىل
يف دبي.
وت���ض�م��ن امل �خ �ي��م ال� ��ذي ن�ظ�م�ت��ه ال�ه�ي�ئ��ة  -حت��ت �شعار
“االنطالق نحو امل�ستقبل” وا�ستمر �أربعة �أيام  -جل�سات
نقا�شية وعرو�ضا تقدميية ولقاءات جمعت بني �شركات
الطاقة النا�شئة وامل�ؤ�س�سات اخلدماتية من �شتى �أنحاء

العامل.
و�أك��د معايل الدكتور �أحمد بن عبد اهلل حميد بالهول
الفال�سي وزير دولة لريادة الأعمال وامل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة يف كلمة له �إن االبتكار �أداة فاعلة لتوفري �أف�ضل
احل�ل��ول للتحديات والأزم ��ات كما �أن��ه م�ساهم رئي�س يف
متكني دولة الإمارات من امتالك جميع الأدوات لت�سريع
عملية التعايف من تداعيات جائحة “كوفيد ”19-الذي
بد�أنا ن�شهد مراحله الأوىل يف الكثري من القطاعات ..
م�شيداً باجلهود هيئة كهرباء ومياه دبي يف توفري الدعم
للمبتكرين وامل�ب��دع�ين .وق��ال معاليه �إن االب�ت�ك��ار نهج
را��س��خ ومت�أ�صل يف دول��ة الإم ��ارات التي تعتمده مقوماً

رئي�ساً جلميع م�ب��ادرات�ه��ا وب��راجم�ه��ا ال �سيما يف جمال
ريادة الأعمال وقطاع ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة وهو
�أي�ضاً رك�ي��زة م��ن ب�ين  6رك��ائ��ز رئي�سية لال�سرتاتيجية
الوطنية لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ومكون �أ�سا�سي
يف خططنا للخم�سني عاماً املقبلة لدولتنا التي نحتفل
ه��ذا العام بيوبيلها الذهبي ون�ستعد لدخولها خم�سني
عاماً �أخ��رى حافلة بالإجناز والتميز .و�أ�ضاف  “ :رغم
تداعيات اجلائحة على االقت�صادات الإقليمية والعاملية
�إال �أننا ا�ستطعنا يف دولة الإم��ارات املحافظة على املكانة
الريادية يف متويل هذا القطاع احليوي واملهم وذلك من
خالل تفوقنا وا�ستحواذنا على ما ن�سبته �أكرث من 56%

بهدف تبادل اخلربات وتنفيذ فعاليات م�شرتكة
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جمل�س �سيدات �أعمال عجمان يعزز �شراكاته مع اجلهات احلكومية واخلا�صة
•• عجمان ـ الفجر

�أك� � ��دت ال ��دك� �ت ��ورة �آم� �ن ��ة خليفة
�آل ع�ل��ي رئ�ي���س��ة جمل�س �سيدات
�أع � �م� ��ال ع� �ج� �م ��ان ،ع �ل��ى �أهمية
ال���ش��راك��ة وال�ت�ع��اون ب�ين اجلهات
ال��داع �م��ة لأن���ش�ط��ة امل� ��ر�أة بهدف
ت�ك��ام��ل االدوار وت��وف�ير خدمات
ت�صب يف ري ��ادة ��س�ي��دات الأعمال
وزي � � ��ادة م���س��اه�م�ت�ه��ن يف الناجت
املحلي ،م�شيدة بتوجيهات القيادة
ال ��ر�� �ش� �ي ��دة يف ت ��وف�ي�ر املمكنات
وامل � �ق ��وم ��ات ال ��داع� �م ��ة ل�ضمان
من��و وا��س�ت��دام��ة م�شاريع �سيدات

ورائدات الأعمال.
ج � � ��اء ذل � � ��ك خ� �ل ��ال ا� �س �ت �ق �ب ��ال
وف� ��د ج�م�ع�ي��ة ع �ج �م��ان للتنمية
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة برئا�سة
��س�ع��ادة منى �صقر امل�ط��رو��ش��ي –
م��دي��ر ع��ام اجلمعية ،حيث بحث
الطرفان �سبل التعاون امل�شرتك
و� � �ض� ��رورة ف �ت��ح ق� �ن ��وات لتبادل
اخل� �ب ��رات وت �ن �ظ �ي��م الفعاليات
امل �� �ش�ت�رك��ة وال � �ت� ��ي ت� �ت ��واف ��ق مع
خ �ط��ط ال� �ط ��رف ��ان ،وق� ��ام الوفد
بجولة يف م��رك��ز عجمان لريادة
الأع �م��ال ل�لاط�لاع على الفر�ص
اال�ستثمارية التي يوفرها املركز

ل��رواد ورائ ��دات الأع�م��ال وتوفري
م �ن �� �ص��ات ت �� �س��وي �ق �ي��ة م�ستدامة
لأ�� �ص� �ح ��اب امل� ��� �ش ��اري ��ع القائمة
والأفكار الرائدة.
ك �م��ا ا� �س �ت �ق �ب��ل جم �ل ����س �سيدات
�أع �م��ال ع�ج�م��ان وف ��داً م��ن مركز
ت �ب �ي�ين ل�لا� �س �ت �� �ش��ارات النف�سية
واالجتماعية والتدريب برئا�سة
الدكتورة �سلطانة عثمان  -مدير
امل� ��رك� ��ز ،ل �ب �ح��ث � �س �ب��ل التعاون
امل�شرتك وتقدمي برامج التدريب
واال��س�ت���ش��ارات وامل�ع�ن�ي��ة ب�أن�شطة
�� �س� �ي ��دات الأع � � �م� � ��ال ا�ستكما ًال
الت�ف��اق�ي��ة ال �ت �ع��اون امل�برم��ة بني

املجل�س واملركز.
وخالل الزيارة ا�ستعر�ض جمل�س
�سيدات اعمال عجمان نبذة حول
خطة عمل املجل�س للعام 2021
وت �ن �ف �ي ��ذ ج �م �ل��ة م� ��ن ال �ب�رام ��ج
وامل�شاريع املوجهة لتنمية اقت�صاد
امل � � ��ر�أة وت �� �ش �ج �ي��ع ا�ستثماراتها
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة ،وامل� �ت ��واف� �ق ��ة مع
الأهداف اال�سرتاتيجية للمجل�س
يف �إق��ام��ة م���ش��اري��ع ح�ي��وي��ة تلبي
ح��اج��ة امل �ج �ت �م��ع و دع ��م رائ� ��دات
االع �م��ال امل�ب�ت�ك��رات ل��رف��ع ن�سبة
�أعمالهن املبتكرة وتنوع �أن�شطتهن،
واالرت � � �ق� � ��اء مب �� �ص��ال��ح �سيدات

الأعمال وتذليل ال�صعوبات التي
تواجههن يف �أعمالهن التجارية
وال�صناعية واخلدمية و تقدمي
م � �ب� ��ادرات و�أع � �م� ��ال ت� �ه ��دف �إىل
تطوير �أن�شطتهن وحتويل الأفكار
�إىل م�شاريع قائمة.
ه � ��ذا وت � �ن� ��اول ال� �ع ��ر� ��ض رخ�صة
ب��داي��ات و�أن� ��واع ع�ضوية املجل�س
“الف�ضية ،الذهبية ،البالتينية
والفخرية” ،كما اطلع احل�ضور
ع �ل��ى ب� ��رام� ��ج ت �ط��وي��ر امل � �ه� ��ارات
وال� � � �ق � � ��درات وم� �ن� �ه ��ا امللتقيات
وال �ن ��دوات وامل �ع��ار���ض والتدريب
والزيارات امليدانية لالطالع على

�أف�ضل املمار�سات �إىل جانب جهود
املجل�س لتعزيز ال�شراكة والتعاون
مع اجلهات احلكومية واخلا�صة
لتوفري خدمات ذات قيمة م�ضافة

�أو ت �ل��ك ال �ت��ي مي�ت�ل�ك�ه��ا القطاع
اخلا�ص.
وق ��ال امل�ه�ن��د���س حم�م��د اخلمي�س
املدير التنفيذي لإدارة ال�سيا�سات
وال �ب�رام ��ج ب ��الإن ��اب ��ة يف الهيئة:
“دائماً م ��ا ك � ��ان ت ��وج ��ه العمل
احل� �ك ��وم ��ي يف دول � � ��ة الإم� � � � ��ارات
وبتوجيهات القيادة الر�شيدة نحو
تقدمي �أف�ضل اخلدمات و�أ�سرعها
و�أكرثها تطوراً مبا يحقق �سعادة
امل�ج�ت�م��ع الإم ��ارات ��ي ب�ك��ل �أطيافه
وم �ك��ون��ات��ه وي �ع ��زز م ��ن رفاهيته
ول�ل��و��ص��ول �إىل ه ��ذه ال �غ��اي��ة كان
الب��د م��ن ت�ضافر جميع اجلهود
يف ال �ق �ط��اع احل �ك��وم��ي واخلا�ص
لتقدمي خدمات متكاملة �سريعة
و�سهلة وم��ن ه��ذا املنطلق �أطلقت
هيئة تنظيم االت�صاالت واحلكومة
ال ��رق� �م� �ي ��ة ال ��دل� �ي ��ل الإر� � � �ش � ��ادي
واجهات الربجمة �أو ًال ليكون �أداة
ت�سهل عملية الربط بني خمتلف

اجلهات من �أجل
تقدمي اخلدمات
للمتعاملني من
ك � ��ل م � �ك� ��ان ويف
�أي وق� ��ت �سواء
ع �ب��ر ال� �ق� �ن ��وات
احل � � �ك� � ��وم � � �ي� � ��ة
�أو ت� �ل ��ك ال �ت��ي
ميتلكها القطاع
اخلا�ص».
و�أ�� � � � � � � �ض � � � � � � ��اف:
“�إن واج � �ه� ��ات
ال� � � �ب � � ��رجم � � � � � � ��ة
ت �� �س��اه��م ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر يف تفعيل
امل�ج�ت�م��ع ال��رق �م��ي ال �� �ش��ام��ل وفق
مالمح املدينة الذكية حيث تربط
ال�شركات م��ع احل�ك��وم��ة والأف ��راد
والأ�شياء يف بيئة رقمية متفاعلة
مبا يف�سح املجال لتقدمي منتجات
وخ��دم��ات ج��دي��دة و�إن �� �ش��اء مناذج
�أع� �م ��ال غ�ي�ر م �� �س �ب��وق��ة مل�صلحة

اجلميع».
و�سلطت الور�شة
ال� � ��� � �ض � ��وء على
�أف�ضل الإر�شادات
وال � �ت� ��و� � �ص � �ي� ��ات
الواردة يف الدليل
واملتعلقة باعتماد
ال � �ت � �ط � �ب � �ي � �ق� ��ات
البينية مبا يخدم
ا �سرت ا تيجيا ت
�صنع امل�ستقبل.
وناق�شت الور�شة
الإر�شادات عالية
امل�ستوى التي ت�ضمنها الدليل يف
ت�صميم وتنفيذ واج�ه��ات برجمة
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات �إىل ج��ان��ب �أف�ضل
ممار�سات بيئة برجمة التطبيقات
ل �ت��وج �ي��ه اجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة يف
ت� �ط ��وي ��ره ��ا ل� ��واج � �ه� ��ات برجمة
التطبيقات.
وا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت ال ��ور�� �ش ��ة �أ�سلوب

الربط بني خمتلف اجلهات الذي
تقدمه واج�ه��ات ال�برجم��ة �أوال /
 /API Firstمن �أجل تقدمي
اخل ��دم ��ات ل�ل�م�ت�ع��ام�ل�ين م ��ن كل
مكان ويف �أي وقت �سواء كان عرب
ال�ق�ن��وات احلكومية �أو تلك التي
ميتلكها القطاع اخلا�ص.
ون��اق���ش��ت ال��ور��ش��ة دور ال��دل�ي��ل يف
تعزيز �إن�شاء منتجات مبتكرة حيث
�سيكون ه��ذا م��ن خ�لال ا�ستغالل
القدرة الفريدة ملقدمي اخلدمات
�أو من خالل ال�شراكات مع �أطراف
ثالثة مثل القطاع اخلا�ص.
و�أ��ش��ار املتحدثون يف الور�شة �إىل
�أن ه��ذا ال��دل�ي��ل ج��اء ث�م��رة جهود
م�شرتكة يف ا�ست�شراف امل�ستقبل
و�أن ��ه ي���س��اه��م يف تطبيق اقت�صاد
واجهات الربجمة باعتباره واحداً
م ��ن ال �ت��وج �ه��ات ال �ع��امل �ي��ة املهمة
والقائمة على االبتكار وال�شمولية
..م��و� �ض �ح�ين �أن ال��دل �ي��ل ي�ساعد

على توفري بيئة برجمة تطبيقات
ت �� �ش �ج��ع ع �ل��ى ال �ت �ح ��ول الرقمي
وت �� �س �ه �ي��ل االب� �ت� �ك ��ار والتوظيف
الأم� �ث ��ل ل �ل �ب �ي��ان��ات امل �ت��دف �ق��ة بني
اجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة واخلا�صة
ومتكني م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
م��ن �إن���ش��اء حلولها اخل��ا��ص��ة بنا ًء
على البيانات العامة.
يذكر �أن دليل واجهة الربجميات
�أو ًال ي�ستهدف موفري بيئة برجمة
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات ال��ذي��ن ي �ط ��ورون �أو
ي�خ�ط�ط��ون ل�ت�ط��وي��ر التطبيقات
ال �ت��ي ت���س�ت�خ��دم واج �ه��ات برجمة
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات ل�ل�خ��دم��ة احلكومية
م �ث��ل امل� � � ��دراء ال ��ذي ��ن يتطلعون
�إىل تقدمي خ��دم��ات رقمية قابلة
للت�شغيل البيني ومطوري الربامج
�أو م�ه�ن��د��س��ي الأن �ظ �م��ة وحمللي
الأع� �م ��ال ال��رق �م �ي��ة وم�ست�شاري
ال �� �س �ي��ا� �س��ات اخل��دم �ي��ة الرقمية
وم�صممي املحتوى.

تنظيم االت�صاالت واحلكومة الرقمية تعقدان ور�شة تدريبية حول «الدليل الإر�شادي لواجهات الربجمة �أوال»

•• دبي  -وام:

ع �ق��دت ه�ي�ئ��ة تنظيم االت�صاالت
واحلكومة الرقمية ور�شة تدريبية
حول  :الدليل الإر�شادي لواجهات
ال�ب�رجم��ة �أو ًال /API First
وال��ذي �أ��ص��درت��ه الهيئة بالتعاون
م��ع هيئة �أبوظبي الرقمية ودبي
الذكية بهدف تطبيقه ب�شكل وا�سع
خالل املرحلة املقبلة من التحول
الرقمي.
ون��اق���ش��ت ال��ور� �ش��ة ال�ت��ي ح�ضرها
مم�ث�ل��ون ع��ن اجل �ه��ات احلكومية
واخل��ا��ص��ة يف ال��دول��ة �أه��م م��ا ورد
يف ال��دل �ي��ل الإر� � �ش� ��ادي لواجهات
ال�برجم��ة �أو ًال وت���س��ري��ع ت�صميم
وت� � �ط � ��وي � ��ر واج � � � �ه� � � ��ات ب ��رجم ��ة
التطبيقات احلكومية ا�ستنادًا �إىل
�أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات ل�ت�ك��ون فعالة
و�آمنة وذات قيمة م�ضافة وتدعم
الرتابط عرب القنوات احلكومية

 10.3مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي يف �أ�سبوع �سفري الدولة و وزير الزراعة امل�صري يبحثان تعزيز التعاون باملجال الزراعي

•• دبي-وام:

بلغت قيمة الت�صرفات ال�ع�ق��اري��ة يف دائ ��رة الأرا�ضي
والأم �ل��اك ب��دب��ي خ�ل�ال الأ� �س �ب��وع احل ��ايل �أك�ث�ر من
 10.3م�ل�ي��ار دره ��م  .ف�ق��د ��ش�ه��دت ال��دائ��رة ت�سجيل
 1156مبايعة بقيمة  3.38مليار درهم منها 148
مبايعة للأرا�ضي بقيمة  1.19مليار درهم و1008
مبايعات لل�شقق والفلل بقيمة  2.18مليار درهم.
وج��اءت �أه��م مبايعات الأرا� �ض��ي بقيمة  200مليون

دره��م يف منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 60
مليون دره��م يف منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة
بقيمة  51م�ل�ي��ون دره ��م يف منطقة ح��دائ��ق ال�شيخ
حممد ب��ن را� �ش��د .و ت���ص��درت منطقة ح��دائ��ق ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د املناطق م��ن حيث ع��دد املبايعات �إذ
�سجلت  43مبايعة بقيمة  484مليون دره��م تلتها
منطقة احلبية الرابعة بت�سجيلها  31مبايعة بقيمة
 125مليون درهم و ثالثة يف احلبية الثالثة بت�سجيلها
 14مبايعة بقيمة  35مليون درهم.

•• القاهرة-وام:

�أكد معايل ال�سيد الق�صري وزير الزراعة و ا�ست�صالح
الأرا�ضي امل�صري عمق العالقات اال�سرتاتيجية املتميزة
التي جتمع دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية
م�صر العربية و �أ�شاد مبا ت�شهده من تطور كبري بف�ضل
دعم قيادتي البلدين.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ال �ل �ق��اء  -ال ��ذي ج�م��ع م �ع��ايل وزير

انطالق فعالية «� 3أيام من التخفي�ضات الكربى» يف دبي
•• دبي-الفجر:

انطلقت �أم����س اخلمي�س فعالية
“� 3أي� � � ��ام م� ��ن التخفي�ضات
الكربى” ل �ت �ق��دم للمت�سوقني
ف ��ر�� �ص ��ة اال�� �س� �ت� �م� �ت ��اع بعرو�ض
ت��روي �ج �ي��ة رائ� �ع ��ة وتخفي�ضات
ت�صل �إىل  90باملئة على ت�شكيلة
وا�سعة من املنتجات.
وق ��د رح �ب��ت م �ت��اج��ر التجزئة

وم��راك�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ز ال�ت���س�ـ�ـ�ـ��وق املعروفة
ع��امل �ي �اً يف دب�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ي باملت�ســــوقني
م � ��ع ت �ط �ب �ي �ق �ه��ا ل� �ل� ��إج � � ��راءات
االحرتازيــــة مبا فيهـــــــا التباعــــد
االجتماعي وارت��داء الكمامـــــات
وذلك لال�ســــتفادة من العرو�ض
ال�تروي �ج �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ة ال � �ك �ب�رى التي
ت�ســــــــتمر ملدة � 72ساعة.
وينطلق املو�سم ال�صيفي يف دبي
م��ع ال � ��دورة الأوىل م��ن فعالية

“� 3أي � � � ��ام م� ��ن التخفي�ضات
الكربى” لهذا العام والتي ُتقام
مبعدل مرتني �سنوياً ،حيث تقدم
تخفي�ضات هائلة على ت�شكيلة
وا�سعة من املنتجات التي حتمل
�أ��س�م��اء ع�لام��ات جت��اري��ة حملية
وعاملية مف�ضلة للمت�سوقني.
وت � �ق� ��ام ف �ع��ال �ي��ة “� 3أي � � ��ام من
ال�ت�خ�ف�ي���ض��ات الكربى” ،التي
تنظمها م�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات

وال �ت �ج��زئ��ة خ�ل�ال ع�ط�ل��ة نهاية
الأ�سبوع من  27وحتى  29مايو
اجلاري.
ف �ي �م��ا ت �ل �ت��زم م ��راك ��ز الت�سوق
واملتاجر ومنافذ البيع والفروع
امل �� �ش��ارك��ة يف ال �ف �ع��ال �ي��ة بجميع
الإج� � � � � � ��راءات امل� �ه� �م ��ة لل�صحة
وال�سالمة ،والتي ت�شمل تطبيق
ال �ت �ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي وارت � ��داء
الكمامات يف جميع الأوقات.

الزراعة و ا�ست�صالح الأرا�ضي امل�صري و �سعادة الدكتور
حمد �سعيد ال�شام�سي �سفري ال��دول��ة ل��دى جمهورية
م�صر العربية مندوب ال��دول��ة ال��دائ��م ل��دى اجلامعة
العربية  -و �شهد بحث �سبل تعزيز التعاون يف جماالت
الإن �ت��اج احل �ي��واين ،واال��س�ت��زراع ال�سمكي وال�ت�ع��اون يف
جمال البحث العلمي و اال�ستثمار و الت�صنيع الزراعي
و �آف ��اق ال�ت�ع��اون ب�ين البلدين ال�شقيقني يف املجاالت
الزراعية املختلفة.

لع�ضواته.
كما ق��دم جمل�س ��س�ي��دات �أعمال
عجمان نبذة حول مبادرات العام
اجل ��اري وم�ن�ه��ا م �ب��ادرة �سيارتي

ومبادرة �إ�شراقة ومبادرة �إماراتي
اجل �م �ي �ل��ة وم � �ب� ��ادرة ن �ق �ط��ة بيع
وم �ب��ادرة ب��داي��ات e- channel
ومبادرة وثق ومتيز.

«ويز �إير �أبوظبي» تعلن عن
جدول رحالتها ل�صيف 2022

•• �أبوظبي-الفجر:

ك�شفت “ويز �إي��ر �أبوظبي”� ،أح��دث �شركات الطريان الوطنية يف دول��ة الإمارات
العربية املتحدة ،عن ج��دول رحالتها ل�صيف  .2022وتت�ضمن الوجهات التي
تنطلق �إليها رحالت اخلطوط اجلوية يف  2022كازاخ�ستان ،واليونان ،وم�صر،
و�سلطنة ع�م��ان ،و�أوك��ران�ي��ا ،و�إ��س��رائ�ي��ل ،و�صربيا ،و�أرم�ن�ي��ا ،وج��ورج�ي��ا ،وقرب�ص،
و�إي�ط��ال�ي��ا ،وهنغاريا ،وبولندا،
وب �ل �غ��اري��ا ،وروم��ان �ي��ا .وت�سري
“ويز �إي ��ر �أبوظبي” والتي
ان �ط �ل �ق��ت يف ي �ن��اي��ر ،2021
رحالتها اليوم �إىل قرابة 24
وج � �ه� ��ة .ومي� �ك ��ن للراغبني
ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط ل �ق �� �ض��اء عطلة
�صيفية ممتعة ،زي��ارة واحدة
م��ن ال��وج �ه��ات امل�ت�ن��وع��ة التي
توفرها “ويز �إي��ر �أبوظبي”،
�سواء للباحثني عن اال�سرتخاء
ع�ل��ى ال���ش��اط��ئ �أو ا�ستك�شاف
م �ع��امل ح �� �ض��اري��ة وتاريخية
وغ�يره��ا م��ن م�ن��اط��ق اجلذب
التي تلبي خمتلف تف�ضيالت
امل �� �س��اف��ري��ن ،وح �ج��ز التذاكر
من الآن على املوقع الإل�ك�تروين  ،wizzair.comوتطبيق الهاتف املتحرك
اخل��ا���ص بال�شركة .وميكن للم�سافرين �أي���ض�اً احلجز مبكراً على م�تن خطوط
“ويز �إي��ر �أبوظبي” بف�ضل خدمة وي��ز فليك�س ،التي تتيح للم�سافرين �إمكانية
�إلغاء حجوزاتهم قبل ثالث �ساعات من املغادرة دون �أي ر�سوم �إ�ضافية ،وا�سرتداد
كامل ال�سعر الأ�صلي للتذكرة مبا�شر ًة .وحتر�ص “ويز �إير �أبوظبي” على تزويد
امل�سافرين بخيارات متعددة وفر�صة ال�سفر ب�أمان �إىل وجهات فريدة وممتعة ب�أ�سعار
تناف�سية .كما تتبنى ال�شركة �أف�ضل املمار�سات يف جمال التعقيم عرب �شبكتها ،من
خالل التدابري الوقائية املعززة التي ت�ضمن من خاللها �صحة و�سالمة امل�سافرين
و�أفراد طاقمها ،وذلك عرب تزويد طائراتها بنظام تهوية ( )HEPAالفعال الذي
ي�سمح بتجديد هواء املق�صورة  20مرة يف ال�ساعة الواحدة.

فالي دبي ت�ضيف �شرم ال�شيخ �إىل �شبكتها املتنامية
•• دبي  -وام:

�أع �ل �ن��ت ف�ل�اي دب ��ي �أم ����س �إط�ل�اق
رحالتها �إىل �شرم ال�شيخ امل�صرية
عرب ثالث رحالت �أ�سبوعية اعتبارا
من  15يونيو املقبل لتكون بذلك
الوجهة الثانية لل�شركة يف ال�سوق
امل�صري بعد مطار ب��رج العرب يف
اال�سكندرية.
ي�أتي �إط�لاق رح�لات �شرم ال�شيخ
 ال �ت��ي ��س�ت�ح��ط يف م �ط��ار �شرمال �� �ش �ي��خ ال � � ��دويل  -ب �ع��د �إع �ل��ان
ال�ن��اق�ل��ة ت�سيري رح�ل�ات �إىل عدد
م� ��ن وج � �ه� ��ات ال� �ع� �ط�ل�ات مب� ��ا يف
ذل��ك ب��ودروم وط��راب��زون يف تركيا
وباتومي يف جورجيا وميكونو�س
و�سانتوريني يف اليونان وتيفات يف
اجلبل الأ�سود.
وع �ب ��ر غ� �ي ��ث ال� �غ� �ي ��ث الرئي�س
التنفيذي ل�شركة ف�لاي دب��ي عن
��س�ع��ادت��ه ب�ت��و��س�ي��ع ��ش�ب�ك��ة “فالي
دبي” ومنح امل�سافرين املزيد من
اخليارات لل�سفر هذا ال�صيف مع

رف��ع امل��زي��د م��ن ال� ��دول تدريجيا
ال �ق �ي��ود امل �ف��رو� �ض��ة ع �ل��ى ال�سفر
الدويل ..وا�صفا �شرم ال�شيخ ب�أنها
وج�ه��ة ��ش�ه�يرة لق�ضاء العطالت
ل���س�ن��وات ع��دي��دة  ..وت��وق��ع طلب
ق��وي ع�ل��ى ال���س�ف��ر ل�ه��ذه الوجهة
ال� �ف ��ري ��دة م ��ن الإم � � � � ��ارات ودول
جمل�س التعاون اخلليجي.
وت�ست�أنف “فالي دبي” عملياتها
�إىل ب��ات��وم��ي يف ج��ورج�ي��ا وتيفات

يف اجلبل الأ�سود اعتبارا من 25
يونيو املقبل وتوفر كلتا الوجهتني
ت� ��أ�� �ش�ي�رة دخ � ��ول ع �ن��د الو�صول
للمقيمني يف الدولة يف حني تبد�أ
ال��رح�لات �إىل ب��ودروم وطرابزون
يف تركيا يف  4و  24يونيو املقبل
على التوايل مع رحالت ميكونو�س
و�سانتوريني اعتبارا من  18يونيو
املقبل كما تخطط الناقلة لبدء
رح�لات�ه��ا �إىل ن��اب��ويل يف �إيطاليا

و�سالزبورغ يف النم�سا اعتبارا من
يوليو املقبل.
وق��ال �سودهري �سريدهاران نائب
الرئي�س الأول للعمليات التجارية
“الإمارات ودول جمل�س التعاون
اخلليجي و�إفريقيا و�شبه القارة
الهندية” يف فالي دبي  :مع عودة
الطلب على ال�سفر ميكننا �أن نرى
من اال�ستف�سارات التي نتلقاها �أن
ال�ع�م�لاء ح��ري���ص��ون ع�ل��ى معاودة
ال�سفر مرة �أخرى وبد�أوا يف و�ضع
خطط �سفرهم .ومت �إعادة ت�صميم
جت��رب��ة امل �� �س��اف��ري��ن م ��ع “فالي
دبي” لتمكني ال�سفر يف بيئة �آمنة
تقلل من ات�صال الطاقم والركاب
وت��وف��ر للم�سافرين الثقة يف كل
خطوة من رحلتهم حيث يح�صل
امل�سافرون الذين يحجزون رحلة
عرب موقع flydubai.com
على تغطية ت�أمينية عاملية جمانية
ل �ل �ت �ك��ال �ي��ف امل��رت �ب �ط��ة بفريو�س
كوفيد 19-لتوفري قدر �أكرب من
راحة البال عند ال�سفر.
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خرباء يناق�شون ق�ضايا اال�ستدامة يف قطاع ال�ضيافة يف الن�سخة االفرتا�ضية ملعر�ض �سوق ال�سفر

•• دبي-وام:

16

املال والأعمال

ن � ��اق � �� � ��ش ن � �خ � �ب� ��ة من
ك �ب��ار امل�ت�خ���ص���ص�ين يف
قطاعات ال�سفر وال�سياحة واال�ستدامة يف ختام جل�ساتهم احلوارية التي
�أقيمت �ضمن فعاليات الن�سخة االفرتا�ضية من معر�ض �سوق ال�سفر
العربي  2021حت��ت �شعار “بزوغ فجر ج��دي��د لل�سفر وال�سياحة”
ق�ضايا اال�ستدامة يف قطاع ال�ضيافة وتطور الأماكن ال�سياحية البديلة
 .وقالت دانييل كورتي�س مديرة معر�ض �سوق ال�سفر العربي يف ال�شرق
الأو� �س��ط �إن اال�ستدامة يف ال�سفر وال�سياحة ت�شغل �أهمية كبرية يف
م�ستقبل �صناعة ال�سفر خا�صة يف املرحلة الراهنة التي �أ�صبحت املخاوف
ب�ش�أن ت�أثري �صناعة ال�سفر على البيئة متزايدة ..م�شرية �إىل �أنه �سيكون
ل��دى الوجهات ال�سياحية والفنادق فر�صة للتعايف اقت�صاديا وجتاوز
ال�صعوبات الناجمة عن تف�شي وباء كورونا عرب تبني ا�سرتاتيجية عمل
�صديقة للبيئة على مدى يرتاوح من املتو�سط �إىل الطويل.

وحر�ص هارولد جودوين م�ست�شار ال�سياحة امل�س�ؤول يف �سوق ال�سفر
ال�ع��امل��ي خ�لال تقدميه جل�سة اف�ترا��ض�ي��ة ب�ع�ن��وان “م�س�ؤولية قطاع
ال�ضيافة يف ظ��ل اجلائحة” وال�ت��ي �شهدت م�شاركة نخبة م��ن كبار
املتخ�ص�صني يف جمال اال�ستدامة يف �صناعة ال�سفر على معرفة ر�أي
امل�شاركني حول التحديات البيئية التي تواجه الفنادق على مدار العقد
املقبل وخا�صة يف ظل انت�شار وباء هدد �أركان القطاع من الناحية املالية
بالرغم من اجلهود امل�ستمرة للنهو�ض والتعايف.
وتوقع �إري��ك ريكورتي امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة ا�ست�شارات
ال�ضيافة “جرينفيو” �أن يتمكن قطاع الفنادق بحلول ع��ام 2030
من حتقيق �صايف �صفر من انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون خالل ذلك
الإط��ار الزمني م��ع تطبيق معايري تتنا�سب م��ع البيئة  ..واع�ت�بر �أن

امل�شكلة يف الوقت احلايل تنح�صر يف الت�أقلم مع �سرعة التغيري �إال �أنه
�أكد على �أهمية الإمي��ان ب�أهدافنا وقدرتنا على حتقيقها مع االعتماد
على مواقف بناءة.
وقال ريكورتي وهو من �سنغافورة �إن مواكبة تلك املنهجيات �سيتم جزئ ًيا
لي�س فقط من خالل طلب امل�ستهلك ولكن من خالل اللوائح اخل�ضراء
اجلديدة ..م�شريا �إىل �أن الفنادق �ستحتاج �إىل تقدمي حلول ا�ستباقية
ذات �إطار تنظيمي من خالل ميزانيات مالية خا�صة بهم.
وحول مو�ضع قيا�س �أداء اال�ستدامة وال�شفافية يف النتائج ..قالت �إجني
هويرب�شت�س نائبة الرئي�س الأوىل لال�ستدامة والأم��ن واالت�صاالت
امل�ؤ�س�سية يف جمموعة فنادق رادي�سون �إن كافة �شركات ال�ضيافة الكربى
و�ضعت �أهدافا لتخفي�ض االنبعاثات ال�ضارة بالبيئة ولكن من ال�صعب يف

الو�ضع الراهن و�ضع �أ�س�س معيارية
للمقارنة بينها فهناك العديد من
الفنادق املختلفة ب�ضيافتها وميزاتها
و��ض�م��ن م��واق��ع ج�غ��راف�ي��ة خمتلفة
�أي�ضاً  ..واعتربت �أن �أف�ضل طريقة للتقييم هي و�ضع املعايري املتبعة
�ضمن �إط��ار حمدد وموحد ،ولي�س عرب فنادق فردية وبهذه الطريقة
ميكن للأ�شخا�ص مقارنة املنتجع باملنتجعات ال�سياحية الأخرى.
وبعيدا عن قطاع ال�ضيافة التقليدية واملنتجعات الفاخرة  ..فمن املتوقع
�أن ت�شهد �صناعة ال�سفر وال�سياحية البيئية منوا �سنويا بن�سبة  % 8على
املدى املتو�سط �إىل الطويل �إىل جانب �إزدهار بع�ض العوامل ال�سياحية
“كاملخيمات املجهزة” التي تعد �أكرث �أما ًنا يف ظل انت�شار الوباء .و�شهدت
فعاليات ام�س انطالق جل�سة خا�صة �أدارها جيم�س ورين املدير امل�ساعد
يف جمموعة فنادق “كولريز” ال�شرق الأو�سط حتت عنوان “الفندق
الفاخرة �إىل اخليام البيئية” �أحد �أ�سرع العرو�ض ال�سياحية من ًوا حيث
تناولت احللول البديلة لأماكن الإقامة التقليدية.

ُعقد باحل�ضور املبا�شر م�ستقطب ًا م�شاركني من  10دول

دبي ت�ست�ضيف م�ؤمتر الرابطة العاملية ل�صناعة املعار�ض  UFIملنطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا

•• دبي-وام:

ا�ست�ضافت دبي م�ؤمتر “الرابطة
العاملية ل�صناعة املعار�ض» UFI
ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا،
والذي عُقدت �أعماله يف مركز دبي
التجاري العاملي ،واطلع امل�شاركون
خالله على اخلطط والإجراءات
ال �ت��ي ات �خ��ذت �ه��ا دب ��ي ال�ستئناف
فعاليات الأعمال على الرغم من
تداعيات جائحة “كوفيد.»19-
ويُعد امل��ؤمت��ر ،ال��ذي ا�ستمر ليوم
واح� ��د� ،أول ح ��دث ل�ل��راب�ط��ة يتم
ح�ضوره ب�شكل �شخ�صي منذ بداية
ت�ف���ش��ي اجل��ائ �ح��ة ال �ع��ام املا�ضي،
و�� �ش ��ارك ف �ي��ه  150مم �ث�ل ً�ا عن
منظمي املعار�ض وامل��ؤمت��رات من
 10دول ،مبا يحمله احل��دث من
�أهمية كونه يجمع �أبرز القائمني
على هذا القطاع يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�إفريقيا وخارجها ،وما
يزيد من �أهميته توقيت انعقاده
الذي ي�أتي متزامناً مع �سعي العامل
�إىل ت�سريع وترية التعايف وا�ستعادة
الأن�شطة االقت�صادية زخمها ،وهو

 هالل امل ّري :دبي تعمل بتوجيهات القيادة الر�شيدة للإ�سهام يف تعايف االقت�صاد العاملي وا�ستعادة قطاع املعار�ض وامل�ؤمترات ن�شاطه ع�صام كاظم :م�ستعدون لتقدمي كل الدعم لت�شجيع املنظمني من خمتلف دول العامل لإعادة جدولة فعالياتهم ال�ست�ضافتها يف دبي ناجي حداد :جناح امل�ؤمتر ي�ؤكد حر�ص دبي على حتقيق االنتعا�ش ال�ســريع ملختلف القطاعــات ونث ّمن جهود الإمارة يف هذا ال�ش ـ�أنما تدعمه دبي انطالقاً من كونها
م��رك��زاً رئي�ساً ل�صناعة املعار�ض
وامل�ؤمترات يف املنطقة التي ت�شكل
بدورها حمرك دفع قويا ملختلف
الأن�شطة االقت�صادية مبا تتيحه
م ��ن ف ��ر� ��ص ال �ت ��وا� �ص ��ل ،وت �ب ��ادل
الأفكار ،واكت�شاف الفر�ص و�إقامة
�شراكات جديدة.
ويف م�ستهل امل��ؤمت��ر� ،ألقى �سعادة
ه�ل�ال �سعيد امل � � ّري ،امل��دي��ر العام
ل� ��دائ� ��رة ال �� �س �ي��اح��ة والت�سويق
ال� �ت� �ج ��اري و� �س �ل �ط��ة م ��رك ��ز دبي
التجاري العاملي ،كلمة رحب فيها
بالوفود امل�شاركة يف ه��ذا التجمع
امل �ه��م ،م ��ؤك��داً ع�م��ل دب��ي ال ��د�ؤوب

بتوجيهات القيادة الر�شيدة على
ت��وف�ير ك��اف��ة امل �ق��وم��ات الالزمة
ل�ل��إ�� �س� �ه ��ام يف ت� �ع ��ايف االقت�صاد
العاملي وا��س�ت�ع��ادة ق�ط��اع املعار�ض
وامل� ��ؤمت ��رات ال�ع��امل��ي ن���ش��اط��ه ،من
خ�ل�ال م��ا ت �ق��دم��ه م��ن �ضمانات
ت� �ك� �ف ��ل جل� �م� �ي ��ع امل � �� � �ش� ��ارك �ي�ن يف
ال�ف�ع��ال�ي��ات ال �ك�برى امل�ق��ام��ة على
�أر�ضها� ،سواء العار�ضني �أو الزوار،
�أعلى م�ستويات ال�سالمة يف كافة
الأوق� ��ات بتطبيق ك��اف��ة التدابري
ال��وق��ائ �ي��ة امل��و� �ص��ى ب �ه��ا وه� ��و ما
�أثبت جناحاً الفتاً من خالل عدة
فعاليات عاملية كربى ا�ست�ضافتها
دبي خالل الأ�شهر القليلة املا�ضية.

كما �ألقى كاي هاتندورف ،الع�ضو
امل �ن �ت��دب وال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لـ
 ، UFIكلمة وج��ه فيها ال�شكر
لإم� ��ارة دب��ي وق�ي��ادت�ه��ا الر�شيدة،
ال�ست�ضافة هذا امل�ؤمتر باحل�ضور
امل�ب��ا��ش��ر ،م�ن��وه�اً مب��ا مل���س��ه خالل
امل ��ؤمت��ر م��ن ح��ر���ص وا� �ض��ح على
ت�ط�ب�ي��ق ال �ت��داب�ير ال��وق��ائ �ي��ة بكل
دق��ة ،ما ي�ؤكد ج��دارة دبي بالقيام
ب� ��ال� ��دور امل �ن �ت �ظ��ر م �ن �ه��ا يف دعم
ا�ستعادة قطاع املعار�ض وامل�ؤمترات
العاملي لعافيته ،واال�ستعداد ملرحلة
ج��دي��دة ت��وا� �ص��ل ف�ي�ه��ا الأن�شطة
االقت�صادية خططها وم�شاريعها
م��ا ي�ع��زز ��س��رع��ة ت�ع��ايف االقت�صاد

العاملي من تبعات كوفيد- .19-
بيئة مثالية ..ويف ه��ذه املنا�سبة،
قال ع�صام كاظم ،املدير التنفيذي
مل�ؤ�س�سة دب��ي للت�سويق ال�سياحي
وال � �ت � �ج� ��اري“ :بف�ضل الإدارة
املميزة جلائحة “كوفيد،”19-
مت ّكنت دبي من القيام بدور مهم
يف حت��ري��ك عجلة ق�ط��اع فعاليات
الأعمال على م�ستوى العامل ،مع
ا�ستئناف ن�شاط املعار�ض التجارية
وف �ع��ال �ي��ات الأع� �م ��ال ال �ت��ي ت�سهم
ب�شكل وا��ض��ح يف تنمية االقت�صاد
وت�ع��زي��ز م�ك��ان��ة دب��ي ك�م��رك��ز رائد
ل �ل �م �ع��رف��ة ..و�إن � �ن� ��ا ن �ح��ر���ص من
خ �ل�ال ال �� �ش��راك��ة احل �ق �ي �ق �ي��ة مع

�شركائنا املحليني والدوليني على
تهيئة البيئة املثالية ال�ست�ضافة
الفعاليات والأح ��داث ال�ك�برى يف
دب��ي مل�شاركة املعرفة واال�ستفادة
منها” .و�أ�ضاف“ :ت�أتي ا�ست�ضافة
م�ؤمتر الرابطة العاملية ل�صناعة
امل�ع��ار���ض ملنطقة ال���ش��رق الأ�سط
و�أفريقيا لت�ؤكد نهجنا يف التوا�صل
الب ّناء مع اجلهات الرائدة يف هذا
ال�ق�ط��اع ،وت��وف�ير من�صة ت�ضمن
ت�ط��وي��ره ب�شكل م�ستمر ..ونحن
على ا�ستعداد لتقدمي ك��ل الدعم
ل � �ه� ��ذه ال� ��� �ص� �ن ��اع ��ة ،م � ��ن خ�ل�ال
ت�شجيع املنظمني من خمتلف دول
العامل لإع��ادة جدولة فعالياتهم

ال�ست�ضافتها يف دبي بكل ما توفره
من �ضمانات ال�سالمة للجميع».
 ان �ت �ع��ا���ش � �س��ري��ع ..م ��ن جهته،قال ناجي ح��داد ،املدير الإقليمي
للرابطة العاملية ل�صناعة املعار�ض
ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا:
“ترحب الرابطة بتنظيمها لأول
م�ؤمتر لها بح�ضور مبا�شر يف دبي،
وهي واحدة من �أوىل املدن العاملية
ال�ت��ي �أع� ��ادت ا�ست�ضافة فعاليات
الأعمال على الرغم من ا�ستمرار
اجلائحة ،حيث يعترب تنظيم هذا
امل�ؤمتر دلي ً
ال وا�ضحاً على مرونة
ال�ق�ط��اع و�سعيه مل��وا��ص�ل��ة م�سرية
االزدهار على الرغم من الظروف

اال�ستثنائية التي مير بها العامل».
و�أ�ضاف“ :جناح هذا امل�ؤمتر ي�ؤكد
حر�ص دبي ومركز دبي التجاري
ال�ع��امل��ي و”دبي لل�سياحة” على
حتقيق االنتعا�ش ال�سريع ملختلف
القطاعات مبا فيها قطاع فعاليات
الأع�م��ال ،و�إننا نث ّمن جهودهم يف
ذل��ك ،كما نتوجه بال�شكر جلميع
ال �� �ش��رك��اء وامل �ت �ح��دث�ين وال ��رع ��اة
على م�ساهمتهم وم�شاركتهم يف
امل�ؤمتر».
يُذكر �أن م�ؤمتر “الرابطة العاملية
ل�صناعة املعار�ض” ي��أت��ي �ضمن
جمموعة من امل�ؤمترات واملعار�ض
املهمة التي ا�ست�ضافتها دبي خالل
الأ��ش�ه��ر املا�ضية ،ومنها “�أ�سبوع
جيتك�س للتقنية” ،و”جلفود”،
ومعر�ض “�سوق ال�سفر العربي”
..ك �م��ا ��س�ت���ش�ه��د الأ� �ش �ه��ر املقبلة
ا�� �س� �ت� ��� �ض ��اف ��ة دب � � ��ي امل � ��زي � ��د من
ال�ف�ع��ال�ي��ات ال �ك�ب�رى مب��ا يف ذلك
“معر�ض ال �� �ص �ح��ة العربي”،
ومعر�ض الفنادق مع زيادة الزخم
ترقباً ال�ست�ضافة “�إك�سبو 2020
دبي».

البيئة اال�ستثمارية يف الإمارات  ..حمفزة و جاذبة للم�ستثمرين
•• دبي -وام:

جلنة بالوطني االحتادي تطلع على خطة عملها
ملناق�شة مو�ضوع �سيا�سة وزارة الطاقة والبنية التحتية
•• �أبوظبي-وام:

اطلعت جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق��اف واملرافق العامة
يف املجل�س الوطني االحت��ادي خالل اجتماعها الذي عقدته
عن بعد �أم�س برئا�سة �سعادة خلفان را�شد النايلي ال�شام�سي
رئي�س اللجنة ،على خطة عملها ملناق�شة مو�ضوع �سيا�سة
وزارة الطاقة والبنية التحتية� .شارك يف االجتماع �أع�ضاء
اللجنة �سعادة كل من جميلة �أحمد املهريي مقررة اللجنة،
وحمد �أحمد الرحومي النائب الأول لرئي�س املجل�س ،و�سهيل
نخرية العفاري ،و�صابرين ح�سن اليماحي ،وكفاح حممد
الزعابي ،وناعمة عبدالرحمن املن�صوري .وقال �سعادة خلفان
را�شد النايلي ال�شام�سي �إن اللجنة ا�ستعر�ضت خالل االجتماع

خطة عملها ملناق�شة امل��و��ض��وع ال�ع��ام م��ع خمتلف قطاعات
املجتمع ،مب��ا ي�ه��دف لتحقيق �أق���ص��ى ق��در م��ن املو�ضوعية
يف تناول املو�ضوع الرقابي ،م�شريا �إىل �أن اخلطة تت�ضمن
ع��دة مراحل لتناول املو�ضوع وتق�صي املعلومات واحلقائق
ومنها دعوة اجلهات املعنية واملخت�صني بهدف التعرف على
مالحظاتهم واجتاهاتهم العامة عن املو�ضوع ،و�إمكانية عقد
حلقات نقا�شية والقيام ب��زي��ارات ميدانية لإث��راء النقا�ش،
كما �ستتم مناق�شة املو�ضوع مع ممثلي وزارة الطاقة والبنية
التحتية بهدف مناق�شة مالحظاتهم واال�ستماع �إىل وجهة
نظرهم والتعرف على ال�صعوبات والتحديات املتعلقة مبحاور
امل��و��ض��وع ،وم��ن ث��م مناق�شة تقرير اللجنة حوله واعتماده
و�إحالته للمجل�س للمناق�شة يف جل�سة عامة.

�أك � ��د م ��ال ��ك � �ش��رك��ة “ �آر �أي كيو
للمقاوالت” �أن البيئة اال�ستثمارية
يف دول ��ة الإم� � ��ارات وق��وان�ي�ن�ه��ا تعد
بيئة حمفزة لهم كم�ستثمرين وقد
�ساهمت يف جذب العديد منهم �إليها
ح �ي��ث ت�ت���ض�م��ن ت���س�ه�ي�لات جلميع
الأط ��راف يف العالقة اال�ستثمارية
�سواء امل�ستثمر �أو املقاول �أو �صاحب
ال�ع�م��ل �إ��ض��اف��ة �إىل م��ا متتلكه من
بنية حتتية متطورة وهو ما انعك�س
على النه�ضة والتطور الذي �شهدته
خالل ال�سنوات املا�ضية .
ول �ف ��ت �إىل جن� ��اح دب� ��ي يف تنظيم
وا� � �س � �ت � �� � �ض ��اف ��ة �أك � �ب � ��ر امل � �ع� ��ار�� ��ض
والفعاليات وم��ن �أب��رزه��ا معر�ض “
�إك�سبو  2020دبي” الذي �سينطلق
يف �أكتوبر القادم . .و�أ�ضاف �أن البيئة
اال�ستثمارية الناجحة يف الإمارات
لفتت �أنظار امل�ستثمرين �إليها لي�س
للعمل و اال�ستثمار فقط بل للعي�ش
فيها �أي�ضا.
وق��ال رام��ي القي�صي م��ال��ك �شركة
“ �آر �أي كيو للمقاوالت” و�أركاديا
ل�ل�م���ش��اري��ع ال���ص�ن��اع�ي��ة و”�إت�ش �إم
�سي” العاملة يف املعدات الإن�شائية -
يف حوار خا�ص لوكالة �أنباء الإمارات

“ وام” � “ : -إن القوانني املرنة يف
دولة الإمارات والتي ت�ضمن العدالة
ل�ل�ج�م�ي��ع م��ع اخ �ت�ل�اف اجلن�سيات
امل��وج��ودة على �أر�ضها �شجعني على
اال� �س �ت �ث �م��ار داخ � ��ل الإم� � � � ��ارات عن
غريها من ال��دول ومنحنا الفر�صة
لال�ستمرار واالرتقاء ب�أعمالنا».
و�أ�ضاف  “ :نحن كم�ستثمرين على
اطالع و دراية بجميع التغريات التي
حتدث يف املنطقة والعامل والتي قد

ت��ؤث��ر على �أع�م��ال�ن��ا  ..وق��د متيزت
الإم � ��ارات ب�ق��وة وم�ت��ان��ة اقت�صادها
ال��وط�ن��ي وق��درت��ه على تخطي �آثار
جائحة “كوفيد “ 19-مم��ا �شجع
امل�ستثمرين الأج��ان��ب وامل�ؤ�س�سات
ع �ل��ى ف �ت��ح م ��راك ��ز ج ��دي ��دة ل �ه��م يف
ال��دول��ة م��ع ب��داي��ة ال �ع��ام اجل ��اري..
م�ؤكدا �أن الإم��ارات جنحت و�أثبتت
ل�ل�ع��امل ق��درت �ه��ا ع�ل��ى ال�ت�ع��ام��ل مع
اجلائحة».

و�أو�ضح �أن الن�شاط املكثف للأجانب
وامل�ؤ�س�سات تزامن مع حالة التفا�ؤل
يف الأ�سواق املحلية وجناح االقت�صاد
الإماراتي يف العمل بكامل قوته دون
اال�ضطرار �إىل الإغالق مثل العديد
م��ن دول ال�ع��امل �إىل ج��ان��ب �إطالق
العديد من امل�ب��ادرات واملحفزات يف
ال�ق�ط��اع��ات امل�ت�ن��وع��ة وه��و م��ا يعزز
وت�ي�رة ال�ت�ف��ا�ؤل وي�سهم يف حت�سني
معنويات امل�ستثمرين الأجانب.

و�أع� � � � ��رب ال �ق �ي �� �ص��ي ع� ��ن ت� �ف ��ا�ؤل ��ه
ب��امل���س�ت�ق�ب��ل اال� �س �ت �ث �م��اري يف دول ��ة
الإم ��ارات  ..م�ضيفا �أن الكثري من
امل���س�ت�ث�م��ري��ن م ��ن خم �ت �ل��ف �أنحاء
ال �ع��امل ل��دي�ه��م ال��رغ �ب��ة يف القدوم
للإمارات لال�ستثمار �أو للعي�ش فيها
�أو للتعليم وهو م��ا ينعك�س �إيجابا
على منو وازدهار خمتلف القطاعات
خا�صة القطاع العقاري.
وق � ��ال �� “ :س�ن���س�ت�م��ر يف التفا�ؤل
ب��امل �� �س �ت �ق �ب��ل يف الإم � � � � ��ارات يف ظل
ال �ع��وام��ل الإي �ج��اب �ي��ة ل�ل�ح�ي��اة فيها
و�أي�ضا العوامل االقت�صادية والتزال
ه �ن ��اك ف ��ر� ��ص ج �ي ��دة لال�ستثمار
خ�لال  2021وال ��ذي يعترب عاماً
ا�ستثنائياً يف الإم��ارات مع االحتفال
بيوبيلها الذهبي وانطالق فعاليات
معر�ض “ �إك�سبو دبي الدويل».
وذك � ��ر ال�ق�ي���ص��ي �أن � ��ه ح��ا� �ص��ل على
الإق��ام��ة الذهبية يف ال��دول��ة والتي
مت�ن�ح��ه ال�ك�ث�ير م��ن االم �ت �ي��ازات ..
معربا عن امتنانه للقيادة الر�شيدة
يف ال� ��دول� ��ة ع �ل ��ى دع �م �ه ��ا الكبري
للم�ستثمرين وحر�صها ال�شديد على
ت�سهيل وت�سريع جميع �إجراءاتهم
ف�ضال ع��ن م��ا تتمتع ب��ه الإم� ��ارات
من �أم��ن و �أم��ان حيث حققت �أعلى
م�ستويات الأمن يف العامل.

 1.6مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي �أم�س
•• دبي-وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائ ��رة الأرا� �ض��ي والأم�ل�اك
بدبي �أم�س �أكرث من  1.6مليار درهم حيث �شهدت الدائرة
ت�سجيل  222مبايعة بقيمة  538.06مليون درهم منها
 24مبايعــة ل�ل�أرا� �ض��ي بقيمة  131.88م�ل�ي��ون درهم
و 198مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة  406.18مليون
درهم.
وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  34مليون درهم يف
منطقة جمريا الأوىل تليها مبايعة بقيمة  31مليون درهم
يف منطقة معي�صم الأول تليها مبايعة بقيمة  9ماليني
درهم يف منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد .وت�صدرت

منطقة احلبية الرابعة املناطق من حيث عدد املبايعات �إذ
�سجلت  6مبايعات بقيمة  22مليون درهم وتلتها منطقة
احلبية الثالثة بت�سجيلها  5مبايعات بقيمة  12مليون
درهم وثالثة يف حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد بت�سجيلها
 3مبايعات بقيمة  17مليون درهم.
وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل ج��اءت مبايعة
بقيمة  27مليون درهم مبنطقة برج خليفة ك�أهم املبايعات
تلتها مبايعة بقيمة  25م�ل�ي��ون دره ��م يف منطقة نخلة
جمريا و�أخ�يرا مبايعة بقيمة  8ماليني دره��م يف منطقة
نخلة ج�م�يرا .وت�صدرت منطقة مر�سى دب��ي املناطق من
حيث ع��دد مبايعات ال�شقق والفلل �إذ �سجلت  32مبايعة
بقيمة  81مليون دره��م وتلتها منطقة الثنية اخلام�سة

بت�سجيلها  21مبايعة بقيمة  28مليون دره��م وثالثة يف
الرب�شاء جنوب الرابعة بت�سجيلها  20مبايعة بقيمة 11
مليون دره ��م .و�سجلت ال��ره��ون قيمة ق��دره��ا 957.29
م�ل�ي��ون دره ��م منها  26ره�ن��ا لأرا�� ��ض بقيمة 233.74
م�ل�ي��ون دره ��م و 65ره�ن��ا لفلل و��ش�ق��ق بقيمة 723.55
مليون درهم وكان �أهمها مبنطقة اخلبي�صي بقيمة 383
مليون دره��م و�أخ��رى يف منطقة الرب�شــــاء جنوب الرابعة
بقيمة  154مليون درهم.
�أم��ا الهبات فقد �شهدت ت�سجيل  12هبة بقيمة 157.7
مليون درهم كان �أهمها مبنطقة الرقة بقيمة  87مليون
درهم و�أخرى يف منطقة جممع دبي لال�ستثمار الأول بقيمة
 30مليون درهم.
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 20اً
نزال للرجال يف ن�صف نهائي بطولة �آ�سيا للمالكمة

الكويتي عبدالرحمن العنزي يقرتب من
املناف�سة على اللقب يف وزن فوق الثقيل

ت�ن�ط�ل��ق م �� �س��اء ال �ي ��وم اجل �م �ع��ة 28
م��اي��و  2021مناف�سات دور ن�صف
ال�ن�ه��ائ��ي يف الن�سخة ال�ث��ال�ث��ة ع�شرة
من بطولة �آ�سيا للرجال وال�سيدات
للمالكمة دلهي – دبي  2021التي
ت�ست�ضيفها دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة لأول مرة وت�ستمر مناف�ساتها
حتى يوم  31مايو اجلاري وينظمها
االحت ��ادي ��ن الآ�� �س� �ي ��وي والإم� ��ارات� ��ي
ل �ل �م�لاك �م��ة ب��ال �ت �ع��اون م ��ع االحت� ��اد
ال �ه �ن��دي ل�ل�م�لاك�م��ة وجم �ل ����س دبي
الريا�ضي.
وي �ت �ن��اف ����س  40م�ل�اك � ًم ��ا م ��ن 10
جن�سيات خمتلفة يلتقون يف  20اً
نزال
�ضمن � 10أوزان للرجال يف خام�س
�أيام البطولة التي تقام مناف�ساتها يف
فندق لو مرييديان املطار بدبي.
وي � �ل � �ت � �ق� ��ي امل � � �ن � � �غ � ��ويل �أون � � �ب � ��ول � ��د
�أورخ� ��ون � �ت� ��ون � �غ �ل�اغ م� ��ع الأوزب� � �ك � ��ي

م�ي�رزاخ� �م� �ي ��دوف ن� ��ودي� ��رج� ��ون ،يف
وزن ال��ذب��اب��ة اخل�ف�ي��ف (49 – 46
ك �ي �ل��وغ��رام) ،ويف ذات ال� ��وزن يلتقي
ال �ك��ازاخ �� �س �ت��اين دان �ي ��ال ��س��اب�ي��ت مع
الفلبيني م��ارك لي�سرت دوري�ن��ز ،ويف
وزن الذبابة ( 52كيلوغرام) يلتقي
ال �ه �ن��دي �أم �ي��ت م��ع الكازاخ�ستاين
� �س��اك�ين ب �ي �ب��و� �س �ي �ن��وف ،ك �م��ا يلتقي
القريغ�ستاين �أزات �أو�سيناليف مع
الأوزب�ك��ي زوي��روف �شاخوبايدن ،ويف
وزن ( 56كيلوغرام) يلتقي الأوزبكي
م�ي�رازي��زب �ي��ك م�ي�رزاه��ال �ي �ل��وف مع
الفلبيني جومناالردو �أوجاير ،ويلتقي
القريغ�ستاين �إي��زن�ب��ك �أك�ي�ل�ب��ك مع
املنغويل خارخو �إنك �أمار.
ويف ال��وزن اخلفيف ( 60كيلوغرام)
يلتقي املنغويل �إردنيبات ت�سيندباتار
م��ع الأوزب �ك��ي خ��ال��وك��وف عبدامللك،
ويلتقي الإي� ��راين دان �ي��ال �شاباخ�ش

م��ع ال�ه�ن��دي ف��ارن��در �سينغ ،ويف وزن
اخل�ف�ي��ف ال��و��س��ط ( 64كيلوغرام)
ي �ل �ت �ق��ي ال �ط��اج��اك �� �س �ت��اين ب ��اخ ��دور
�أوزم ��ون ��وف م��ع ال�ه�ن��دي �شيفا ثابا،
ويلتقي الأوزبكي عبدالراميوف النور
مع املنغويل باتار�سوخ �شينزوريغ ،ويف
وزن ( 69كيلوغرام) يلتقي الأوزبكي
ب��ات��وروف ب��وب��و ع�ث�م��ان م��ع الهندي
ف�ي�ك��ا���س ك��ري���ش��ان ،وي�ل�ت�ق��ي املنغويل
باتومور مي�شيلت مع الكازاخ�ستاين
�أب�لاخ��ان زو��س��وب��وف ،ويف وزن (75
كيلوغرام) يلتقي الفلبيني �إيومري
ف �ل �ي �ك ����س م ��ار� �س �ي ��ال م ��ع الأوزب � �ك� ��ي
ج ��اف ��اروف ��س�ي��دج��ام���ش�ي��د ،ويلتقي
ال�ك��ازاخ���س�ت��اين �أب�ي�ل�خ��ان �أمانخول
م��ع الإي ��راين �سيد �شاهني مو�سايف،
ويف وزن ( 81ك �ي �ل��وغ��رام) يلتقي
الإي � � � ��راين م �ي �� �س��م ج �ي �� �ش�لاغ��ي مع
ال �ق�يرغ �� �س �ت��اين �إي� ��رك �ي�ن �أديلبيك

�أول � ��و ،ك �م��ا ي�ل�ت�ق��ي الطاجاك�ستاين
�شابو�س نيجاماتولوف مع الأوزبكي
روزم �ي �ت��وف دي�ل���ش��ودب�ي��ك ،ويف وزن
ال �ث �ق �ي��ل ( 91ك �ي �ل ��وغ ��رام) يلتقي
ال�ك��ازاخ���س�ت��اين فا�سيلي ليفيت مع
ال �ق�ي�رغ �� �س �ت��اين ر� �س �ت��م يري�سبيك
�أول ��و ،ويلتقي الأوزب �ك��ي تور�سونوف
��س��اجن��ار م��ع ال�ه�ن��دي ��س��اجن�ي��ت ،ويف
وزن ف ��وق ال �ث �ق �ي��ل (�أك �ث��ر م ��ن 91
كيلوغرام) يلتقي الأوزبكي جالولوف
ب��اخ��ودي��ر م��ع الكويتي عبدالرحمن
ال �ع �ن��زي ،وي �ل �ت �ق��ي الإي � � ��راين بوريا
�أمريي مع الكازاخ�ستاين كام�شيبيك
كونكابايف.
العنزي �إىل ن�صف النهائي
ويف �أبرز املواجهات يف دور ربع النهائي
النزال ال��ذي جنح فيه الكويتي عبد
الرحمن العنزي من انتزاع �أول فوز

ع��رب��ي يف البطولة ،حيث متكن من
التغلب على املالكم الأفغاين حممد
�صايف يف وزن فوق الثقيل (�أك�ثر من
 91كيلوغرام) ،وذلك يف مباراة قوية
وحما�سية ،ا�ستطاع خاللها العنزي
ا�ستخدام خربته ال�صطياد النقاط
ع�بر �ضربات �سريعة ومفاجئة ،كما
ك��ان ثاب ًتا ط��وال النزال ورغ��م الوزن
الثقيل متكن م��ن االب�ت�ع��اد بر�شاقة
عن �ضربات خ�صمه.
وحر�صت اللجنة املنظمة على تطبيق
كافة الإجراءات االحرتازية وفر�ضت
الربوتوكوالت الدقيقة التي و�ضعها
جمل�س دب��ي الريا�ضي على اجلميع
حيث �ألزمت كافة املالكمني والأطقم
الفنية واللجان العاملة يف البطولة
واحلكام على لب�س الكمامات وحتقيق
التباعد اجل�سدي ط��وال الوقت ،كما
يوجد ق�سم طبي دائ��م يف املناف�سات

وط � ��وال �أي � ��ام ال �ب �ط��ول��ة ك �م��ا يتوفر
ف�ي��ه �أط �ب ��اء متخ�ص�صني يف الطب
ال��ري��ا��ض��ي على م��دار ال���س��اع��ة ،ويتم
تعقيم الالعبني قبل وب�ع��د النزال،
وتعقيم للقفازات ،و�إطار احللبة ،كما
يتم �إجراء فحو�صات طبية م�ستمرة.
وق��ال حممد بوخاطر رئي�س اللجنة
العليا املنظمة للبطولة" :م�شاركتنا
يف البطولة �أك�ثر من جيدة رغ��م �أن
امل�شاركة كانت يف وقت قيا�سي وجاءت
اال�ست�ضافة يف وق��ت ق�صري ،و�أحيي
الطاقم الفني والالعبني يف املنتخب
الإماراتي على الظهور مب�ستوى جيد

يف ه��ذه البطولة وخو�ضهم نزاالت
كبرية مع مالكمني عامليني و�أوملبيني
وه �ن��اك م�لاك�م�ين م�ن�ه��م ي�شاركون
لأول م��رة يف بطولة دول�ي��ة ،رغ��م �أن
فرتة الإعداد والتدريب كانت ق�صرية
ج � �دًا ،ل��ذل��ك ن �ت ��أم��ل خ�ي�ر يف امل ��رات
امل�ق�ب�ل��ة ،و�أ�ؤك � ��د �أن اجل�م�ي��ع ا�ستفاد
من االحتكاك مع النجوم العامليني،
و�أرى م �ن �ه��م احل �م��ا���س والإ� � �ص� ��رار
على موا�صلة ال�ت��أل��ق ،و�إن ��ش��اء اهلل
نرى منتخب الإم��ارات على من�صات
التتويج يف البطوالت املقبلة".
و�أ� �ض��اف ب��وخ��اط��ر" :ت�صلنا �إ�شادات

ك �ث�ي�رة م ��ن ك ��اف ��ة الأط� � � ��راف �سواء
االحت� � ��اد ال� � ��دويل �أو امل�ل�اك �م�ي�ن �أو
ال � ��وف � ��ود امل ��راف� �ق ��ة م� ��ع املنتخبات
مب �� �س �ت��وى ال �ت �ن �ظ �ي��م والت�سهيالت
امل�ت��وف��رة ل�ه��م م�ن��ذ حل�ظ��ة و�صولهم
�إىل �أر���ض الدولة ،وهذا �شيء اعتدنا
عليه فدولة الإمارات العربية املتحدة
ب�شكل عام ودبي ب�شكل خا�ص اعتادت
على تقدمي �أف�ضل م�ستوى تنظيمي
لأك�بر الأح��داث والبطوالت العاملية،
وهو ما �أك�سبنا ثقة املنظمات الدولية
يف جميع املجاالت �سواء الريا�ضية �أو
االقت�صادية �أو ال�سياحية".

جمل�س دبي الريا�ضي ي�ستقبل كا�سيا�س ويبحث اال�ستثمار يف الريا�ضة
•• دبي-الفجر:

عبرّ احلار�س اال�سباين ال�شهري �إيكر
ك��ا��س�ي��ا���س ع��ن ��س�ع��ادت��ه ب��زي��ارة دولة
الإمارات والعودة جمددا �إىل دبي التي
تعترب منوذجا عامليا ناجحا يف �أ�سلوب
احلياة والتعامل مع اجلائحة ،وكذلك
يف ع�شقها للريا�ضة وتنوع جمتمعها
ال � ��ذي ي �� �ض��م ج��ال �ي��ات م ��ن خمتلف
دول ال� �ع ��امل ،ك �م��ا ع�ب�ر ع��ن �سروره
بالرتحيب احلار وم�شاعر املحبة التي
يجدها يف كل زيارة لدبي.
جاء ذلك خالل زيارة احلار�س ال�سابق
ملنتخب ا�سبانيا بطل العامل 2010
و�أوروبا  2008و 2012وبطل دوري
�أبطال �أوروبا وا�سبانيا عدة مرات مع
ري��ال م��دري��د� ،إىل مقر جمل�س دبي
ال��ري��ا��ض��ي ب��رف�ق��ة زم�ي�ل��ه ال���س��اب��ق يف
ريال مدريد ومنتخب ا�سبانيا مي�شيل
��س�ل�ج��ادو ح�ي��ث ك ��ان يف ا�ستقبالهما
نا�صر �أم��ان �آل رحمة م�ساعد الأمني

العامل ملجل�س دب��ي الريا�ضي وعلي
عمر مدير �إدارة التطوير الريا�ضي يف
جمل�س دبي الريا�ضي.
ومت يف ال � �ل � �ق � ��اء ب � �ح� ��ث ال� �ف ��ر� ��ص
اال� �س �ت �ث �م��اري��ة يف دب ��ي خ���ص��و��ص��ا يف
املجال الريا�ضي حيث �أك��د �آل رحمة
ل �ل �ن �ج��م اال� � �س � �ب� ��اين وج � � ��ود جميع

الت�سهيالت للم�شاريع اال�ستثمارية يف
�إمارة دبي ومن بينها املجال الريا�ضي
وحت ��دي ��دا االك ��ادمي� �ي ��ات الريا�ضية
حيث ت��وج��د يف دب��ي �أك�ث�ر م��ن 300
�أكادميية يف خمتلف الريا�ضات� ،إىل
جانب وجود جاليات لأكرث من 200
دول��ة يع�شقون الريا�ضة ويتطلعون

�إىل ممار�ستها.
وق��ال كا�سيا�س �أن��ه يخطط الفتتاح
�أك��ادمي�ي��ة لتدريب ح��را���س امل��رم��ى يف
دب��ي ل�ت�ك��ون �أول م�ك��ان خ ��ارج مدينة
م��دري��د ي�ط��ل ف�ي��ه ه ��ذه االكادميية
التي متثل خال�صة جتاربه ومكانته
ال ��دول� �ي ��ة ك �ح��ار���س وق ��ائ ��د ملنتخب

�أح��رز ك�أ�س العامل �إىل جانب العديد
م ��ن الأل� �ق ��اب الأوروب � �ي� ��ة م ��ع ناديه
ري��ال م��دري��د ،وق��د اخ�ت��ار دب��ي لتكون
م�ق��را لأك��ادمي�ي�ت��ه اجل��دي��دة ملكانتها
العاملية املرموقة يف جم��ال الريا�ضة
وال�سياحة و�أ�سلوب احلياة ال�سعيدة،
�إىل جانب كونها متتلك جميع �سبل

جناحات متوا�صلة لربنامج �إعداد الكوادر منذ 2012

النجاح لأية م�شاريع بف�ضل م�ستوى
احل �ي��اة ف�ي�ه��ا وال�ت���س�ه�ي�لات والدعم
للم�شاريع املختلفة.
و�أك��د �إيكر كا�سيا�س �أن جن��اح جتربة
�صديقه وم��واط�ن��ه مي�شيل �سلجادو
يف اف�ت�ت��اح �أك��ادمي�ي��ة ريا�ضية يف دبي
وال �ن �م��و ال� ��ذي ح�ق�ق��ه ه ��ذا امل�شروع

�شجعه على افتتاح �أكادمييته اخلا�صة
يف دبي لتكون مركزا لتطوير حرا�س
املرمى يف دولة الإمارات واملنطقة.
وقد م�سعد الأم�ين العام ملجل�س دبي
الريا�ضي �شرحا للحار�س اال�سباين
وفريق عمله عن مكانة الريا�ضة يف
دب��ي وج �ه��ود جمل�س دب��ي الريا�ضي

يف ن�شر مم��ار��س��ة ال��ري��ا��ض��ة وتطوير
امل��واه��ب وك��ذل��ك تنظيم الفعاليات
الريا�ضية املختلفة ال�ت��ي ت��زي��د على
 400فعالية �سنويا ،كما جتوّل معهم
يف مقر املجل�س وزيارة خمترب االبتكار
وقاعة امل�ؤمترات ال�صحفية يف جمل�س
دبي الريا�ضي التي تقرر �أن ت�ست�ضيف
امل�ؤمتر ال�صحفي للإعالن عن �إطالق
�أكادميية �أيكر كا�سيا�س بالتعاون مع
جمل�س دبي الريا�ضي خالل ال�شهور
القليلة املقبلة.
ويف خ �ت��ام ال� ��زي� ��ارة ق� � �دّم �آل رحمة
هدية جمل�س دب��ي الريا�ضي للنجم
اال��س�ب��اين وه��ي الن�سخة الإجنليزية
م��ن كتاب "ق�صتي" ل�صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جمل�س
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،كما قدّم
كا�سيا�س قمي�صه مع منتخب ا�سبانيا
وكذلك قمي�ص ريال مدريد وق ّفازات
حرا�سة املرمى.

التجهيزات متوا�صلة لل�سباق الكبري

ح�ضور خارجي متميز مل�س�ؤويل مباريات رابطة املحرتفني �إقبال كبري على امل�شاركة يف ملحمة القفال 30
حممد حارب :تعاون الفت بني اللجنة املنظمة و�شركاء النجاح

•• �أبوظبي -الفجر

ي��وا��ص��ل م���س��ؤول��و م �ب��اري��ات رابطة
امل �ح�ت�رف�ي�ن الإم ��ارات� �ي ��ة ح�ضورهم
ال � � �ب� � ��ارز وامل� �ت� �م� �ي ��ز يف امل� ��� �ش ��ارك ��ات
اخل��ارج �ي��ة ،ال�ت��ي ي�ت��م تكليفهم بها،
ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د م �� �س��اب �ق��ات االحت ��ادي ��ن
ال� � ��دويل وال� � �ق � ��اري ،وذل � ��ك ترجمة
جلهود الرابطة ،التي �أطلقت برنامج
ت�أهيل م�س�ؤويل املباريات من الكوادر
الوطنية منذ  ،2012وعملت من
خالل الربنامج على توفري الدورات
التدريبية ،بالإ�ضافة �إىل تر�شيحهم
للم�شاركة يف �إدارة مباريات خمتلف
و�أهم امل�سابقات.
وي�شارك حاليا حمد املزروعي كمراقب
م �ب��اري��ات ك ��أ���س االحت � ��اد الآ�سيوي،
امل�ق��ام��ة يف الأردن م��ن � 21إىل 27
مايو اجل��اري .كما مت تعيينه مراقب
م �ب��اري��ات يف ال�ت���ص�ف�ي��ات الآ�سيوية
امل ��زدوج ��ة امل ��ؤه �ل��ة �إىل ك ��أ���س العامل
 2022ونهائيات �آ�سيا  ،2023يف
ال �ب �ح��ري��ن ،خ�ل�ال ال �ف�ت�رة م��ن 30
مايو اجل��اري �إىل  17يونيو املقبل.
ويعد املزروعي �أول م�س�ؤول مباريات
�إم��ارات��ي ي�ت��م اخ�ت�ي��اره للم�شاركة يف
م�سابقات االحتاد القاري.
كما عمل امل��زروع��ي م��دي� ًرا ملجموعة

•• دبي-الفجر

دب��ي يف ك��أ���س �آ��س�ي��ا  ،2019و�شارك
يف تنظيم نهائيات �آ�سيا حتت  23يف
بانكوك يف  ،2020ثم م�س�ؤوال �أمن ًيا
ملجموعة دوري �أبطال �آ�سيا بجدة يف
الفرتة من � 27أبريل �إىل  19مايو
من العام اجلاري.
كما مت تعيني فهد احلو�سني كم�س�ؤول
�أمن يف مباريات الت�صفيات التمهيدية
للجولة الثانية للمجموعة الرابعة
للت�صفيات الآ�سيوية املزدوجة امل�ؤهلة
�إىل ك��أ���س ال�ع��امل  2022ونهائيات
�آ�� �س� �ي ��ا  ،2023وال � �ت ��ي � �س �ت �ق��ام يف
الريا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية،
م��ن � 3إىل  15ي��ون�ي��و امل�ق�ب��ل ،فيما
�شارك �سابقاً يف بطولة ك�أ�س االحتاد
الآ� �س �ي��وي ،وك�م�ن���س��ق ع ��ام حم�ل��ي يف

مباريات دوري �أبطال �آ�سيا ،ومراقب
مباريات يف مباريات البطولة العربية
وغ�يره��ا م��ن امل���ش��ارك��ات اخلارجية.
ومت ت�ك�ل�ي��ف ال��دك �ت��ور حم�م��د �سعيد
احلتاوي كمراقب مباريات ت�صفيات
ب �ط ��ول ��ة ك � ��أ�� ��س ال � �ع� ��امل ل� �ك ��رة ق ��دم
ال���ص��االت ليتوانيا  ،2021املقامة
يف خ��ورف�ك��ان م��ن � 20إىل  25مايو
اجلاري ،ومراقب مباريات الت�صفيات
التمهيدية للجولة الثانية للمجموعة
الثامنة للت�صفيات الآ�سيوية املزدوجة
امل ��ؤه �ل��ة �إىل ك ��أ���س ال �ع��امل 2022
ونهائيات �آ�سيا  ،2023والتي �ستقام
يف ��س�ي��ؤول ال�ك��وري��ة م��ن � 3إىل 15
يونيو املقبل.
ومت اختيار نا�صر العبيديل كمراقب

مباريات للمجموعة الأوىل يف ك�أ�س
االحتاد الآ�سيوي املقامة يف البحرين
خالل �شهر مايو اجل��اري ،بالإ�ضافة
�إىل م �� �ش��ارك �ت��ه ال �� �س��اب �ق��ة كمراقب
مباريات ك�أ�س �آ�سيا حتت � 19سنة يف
نوفمرب  2019يف ت��اي��وان ،ومدير
م�ل�ع��ب ا� �س �ت��اد را� �ش��د يف ك ��أ���س �آ�سيا
 .2019كما �أ�سندت مراقبة مباريات
دوري �أبطال �آ�سيا يف الن�سخ املا�ضية
لوليد طاهر ،بالإ�ضافة �إىل تكليفه
ب ��إدارة ملعب مدينة زاي��د الريا�ضية
�أث �ن��اء ب�ط��ول��ة ك ��أ���س �آ� �س �ي��ا .2019
وعلى �صعيد �آخ��ر ،مت �إ�سناد مراقبة
امل �ب��اري��ات يف ال�ب�ط��ول��ة ال�ع��رب�ي��ة لكل
من نا�صر عبداهلل احلمادي ومن�صور
احلربي يف ن�سخها املا�ضية.

�أنهت اللجنة املنظمة ل�سباق القفال
 30ال ��ذي ي�ق��ام بتوجيهات ورعاية
�سمو ال�شيخ ح �م��دان ب��ن حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س
امل�ج�ل����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي وي�ن�ظ�م��ه ن ��ادي
دبي الدويل للريا�ضات البحرية يوم
اجلمعة املقبل� ،أنهت املرحلة الأوىل
من ت�سجيل ال�سفن ال�شراعية املحلية
 60قدما والتي �سوف تر�سم امللحمة
امل��رت�ق�ب��ة .وحت�م��ل الن�سخة املرتقبة
م ��ن � �س �ب��اق ال �ق �ف ��ال ال � ��ذي ت�أ�س�س
ع ��ام  1991ب�ف�ك��رة م��ن امل �غ �ف��ور له
ب ��إذن اهلل -ال�شيخ حمدان بن را�شد�آل م�ك�ت��وم -ط �ي��ب اهلل ث� ��راه� -شعار
(ال�ي��وب�ي��ل ال �ل ��ؤل ��ؤي) اح�ت�ف��اء مبرور
 30عاما وثالثة عقود على احلدث
ال�ك�ب�ير وال ��ذي ي�ع��د ك��رن�ف��اال تراثيا
ي�ترق �ب��ه ك��ل �أه� ��ل الإم � � ��ارات يف هذا
املوعد كل عام .وبد�أت اللجنة املنظمة
اعتبارا من م�ساء يوم �أم�س اخلمي�س
وع�بر ال�ب��واب��ة االلكرتونية اخلا�صة
ب��ال�ت���س�ج�ي��ل ا� �س �ت�لام ق��وائ��م ال�سفن
امل���ش��ارك��ة وال�ت��دق�ي��ق ع�ل��ى ال�شروط
واللوائح اخلا�صة فيما يتعلق بتطبيق
تعليمات ول��وائ��ح اجل �ه��ات امل�س�ؤولة
يف الإم ��ارة و�أي�ضا مطابقة البيانات
مت�ه�ي��دا لإع�ل��ان ال�ق��ائ�م��ة النهائية

لل�سفن امل�شاركة يف احلدث الكبري.
و�أ� �ش��اد حم�م��د ع �ب��داهلل ح ��ارب ع�ضو
اللجنة العليا املنظمة ل�سباق القفال
 30امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ن��ادي دبي
الدويل للريا�ضات البحرية باجلهود
ال� �ك� �ب�ي�رة وال � �ت � �ع� ��اون ال�ل��اف� ��ت بني
اللجنة املنظمة وال��دوائ��ر احلكومية
وامل�ؤ�س�سات الوطنية من �أج��ل �إجناز
ك��اف��ة ال �ت �ج �ه �ي��زات يف وق ��ت قيا�سي
مقارنة بالن�سخ املا�ضية حيث �أكدت
جميعها جاهزيتها و�أبدت ا�ستعدادها
التام لتلبية كافة املتطلبات.
و�أ�شار �إىل �أن اللجنة املنظمة للحدث
دع� ��ت � �ش��رك��اء ال �ن �ج��اح �إىل انعقاد
االجتماع العام الذي ي�سبق انطالقة
ال���س�ب��اق ي��وم ب�ع��د غ��د الأح ��د لإنهاء

ال � ��دور ال �ك �ب�ير ال� ��ذي ي�ل�ع�ب��ه امل�ل�اك
وال� �ن ��واخ ��ذة وال �ب �ح ��ارة �أن �ف �� �س �ه��م يف
ال �ت �ع��اون ال �ت��ام وال �ك��ام��ل م��ع اللجنة
العليا املنظمة خالل مراحل ال�سباق
وا�ستكمال كافة اخلطوات قبل التوجه
�إىل ج��زي��رة �صري بونعري والو�صول
�إىل هناك قبل بدء �إج��راءات تفتي�ش
ال �� �س�لام��ة وال �ف �ح ����ص ال �ف �ن��ي املعتاد
والروتيني قبل موعد �إقامة احلدث
املقرر يوم اجلمعة.

ك��اف��ة ال�ترت �ي �ب��ات واالط �م �ئ �ن��ان على
�سري العمل م��ن �أج��ل تنفيذ اخلطة
املو�ضوعة والتعريف بدور كل اجلهات
خالل ال�سباق املرتقب.
و�أث�ن��ى ع�ضو اللجنة العليا املنظمة
للحدث ب��ال��دور املتميز لفريق عمل
النادي الذي بد�أ يف التجهيز لتنظيم
ال�ت�ظ��اه��رة ال�ك�ب�يرة وال �ت��ي جت�م��ع ما
ي�صل �إىل � 3000شخ�ص يف عر�ض
مياه اخلليج العربي م�شيدا باخلربات
الفنية والرتاكمية التي يتمتع بها من
خالل رحلة وم�سرية ال�سباق الطويلة الربنامج الزمني:
والتي امتد �إىل ما يزيد عن  30عاما اخلمي�س  3يونيو  :التفتي�ش وفح�ص
منذ الت�أ�سي�س عام .1991
ال�سالمة
جناح
إن
�
حارب:
وقال حممد عبداهلل
اجلمعة  4يونيو  :انطالق ال�سباق
على
أي�ضا
�
يعتمد
الن�سخة املرتقبة
ال�سبت 5 :يونيو :موعد احتياط

اجلمعة  28مايو  2021م  -العـدد 13251
28 May 2021 - Issue No 13251

الفجر الريا�ضي

Friday

18

منتخبنا يعود للتجمع اليوم بدبي ا�ستعدادا لت�صفيات املونديال و�أمم �آ�سيا

•• دبي-وام:

يعود منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم �صباح اليوم اجلمعة �إىل جتمعه
الداخلي يف دب��ي ،ا�ستعداداً خلو�ض مباريات املجموعة ال�سابعة �ضمن
الت�صفيات الآ�سيوية امل�شرتكة امل�ؤهلة �إىل نهائيات ك�أ�س العامل ،2022
ونهائيات ك�أ�س �آ�سيا  2023التي �ستنطلق اعتباراً من  3يونيو املقبل.
وح�صل املنتخب على راحة ق�صرية مدتها � 48ساعة بعد مباراته الودية
مع منتخب الأردن ال�شقيق ،يعود بعدها �إىل تدريباته يف امللعب الفرعي
ب�ن��ادي ال��و��ص��ل حت��ت ق�ي��ادة ال�ه��ول�ن��دي ف��ان م��ارف�ي��ك وج �ه��ازه امل�ساعد،
مب�شاركة جميع الالعبني الذين مت اختيارهم خلو�ض الت�صفيات وهم
 :علي خ�صيف ،وفهد الظنحاين ،وحممد ال�شام�سي ،وعادل احلو�سني،

وبندر الأحبابي ،و�شاهني عبدالرحمن ،ووليد عبا�س ،وحممود خمي�س
 ،وحممد برغ�ش ،وخليفة احل�م��ادي ،وح�سن املحرمي  ،ويو�سف جابر،
وحممد العطا�س ،وعلي �ساملني ،وع�ب��داهلل رم�ضان ،وع�ب��داهلل النقبي،
وماجد ح�سن ،وعبداهلل حمد ،وفابيو دي ليما ،وخلفان مبارك ،وكايو
كانيدو ،وخليل احل�م��ادي ،وطحنون الزعابي ،وح��ارب وعبداهلل �سهيل،
وحممد جمعة عيد ،وعلي مبخوت و �سبي�ستيان تيجايل.
و�أك��د حممد عبيد حماد م�شرف املنتخب الوطني �أن برنامج الإعداد
للت�صفيات الآ�سيوية ي�سري ب�شكل جيد ح�سب اخلطة التي و�ضعها اجلهاز
الفني ،والتي انطلقت منذ فرتة و�شهدت عدداً من املع�سكرات الداخلية
وخو�ض  3مباريات ودية دولية ،الأوىل �أم��ام العراق وانتهت �سلبياً دون
�أه��داف ،والثانية �أم��ام الهند وانتهت ب�سدا�سية نظيفة ل�صالح املنتخب

الوطني ،و�أخرياً الفوز على املنتخب الأردين بخما�سية مقابل هدف.
وقال حماد  :منتخبنا ي�سري يف الطريق ال�صحيح� ،إذ تقوم الأجهزة الفنية
والإداري��ة والطبية والالعبون ب�أدوارها على �أكمل وجه ،كما �أن كل فرد
يف املنتخب ي��درك م�س�ؤولياته متاما ،وي ��ؤدي الالعبون تدريباتهم بكل
جدية ،مبا يجعلنا متفائلني بتقدمي �أداء قوي ي�ؤهلنا �إىل حتقيق النتائج
املرجوة خالل الت�صفيات.
و�أع ��رب الع��ب منتخبنا الوطني خليل �إب��راه�ي��م ع��ن ثقته بكل زمالئه
الالعبني يف تقدمي ك��ل م��ا لديهم خ�لال امل�ب��اري��ات الأرب ��ع املتبقية من
الت�صفيات الآ�سيوية امل�شرتكة وموا�صلة �سل�سلة النتائج الإيجابية التي
ح�ضرت يف املباريات الودية الأخ�يرة ،خا�صة بعد عودة امل��درب مارفيك،
الذي ا�ستطاع تغيري جوهر املنتخب للأف�ضل.

و�شدد �إبراهيم على �أنهم كالعبني مطالبون بتحقيق الفوز يف جميع
املباريات ل�ضمان العبور �إىل املرحلة الثانية من الت�صفيات ،وبالتايل ف�إن
كل مباراة �ستكون مبثابة نهائي ،و�أن البداية يف الرتكيز �ستن�صب على
املباراة الأوىل �أمام منتخب ماليزيا ،بغ�ض النظر عن مباراة الذهاب التي
فاز فيها املنتخب يف كواالملبور بهدفني مقابل هدف.
وعن ت�ألقه بقمي�ص املنتخب و�صناعته وت�سجيله للأهداف يف املباريات
الودية والر�سمية� ،أك��د خليل �أن ه��ذا الأم��ر يعود للتفاهم الكبري بينه
وبني زمالئه الالعبني يف املباريات ،م�شريا �إىل �أنهم يطبقون ما يطلبه
منهم امل��درب ،ومتنى �أن يوا�صل �صناعة وت�سجيل الأه��داف يف مباريات
الت�صفيات من �أجل �إ�سعاد اجلماهري الإماراتية التي تنتظر الكثري من
املنتخب.

هو الأول من نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�سط وي�شكل نقلة نوعية يف م�سرية تطوير القطاع الريا�ضي

الهيئة العامة للريا�ضة واللجنة الأوملبية الوطنية تطلقان «دليل حوكمة االحتادات الريا�ضية»

•• دبي-وام:

�أع �ل �ن��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة للريا�ضة
بالتعاون مع اللجنة الأوملبية الوطنية
خ�ل�ال م ��ؤمت��ر ��ص�ح�ف��ي ب��دب��ي �أم�س
اخلمي�س ع��ن �إط�ل�اق "دليل حوكمة
االحتادات الريا�ضية" الأول من نوعه
على م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط،
وال��ذي ي�شكل نقلة نوعية يف م�سرية
ت� �ط ��ور ال �ق �ط ��اع ال ��ري ��ا� �ض ��ي املحلي
ع�بر ت�أ�سي�سه نهجا ج��دي��دا للنماذج
امل�ؤ�س�سية لالحتادات الريا�ضية ،وفق
�أطر داعمة لتطور الريا�ضات املتنوعة،
وامل���س��اه�م��ة يف خ�ل��ق جمتمع ريا�ضي
يحقق �إجنازات �إقليمية وعاملية.
ح���ض��ر امل� ��ؤمت ��ر � �س �ع��ادة ��س�ع�ي��د عبد
الغفار ح�سني ،الأم�ي�ن ال�ع��ام للهيئة
العامة للريا�ضة ،و�سعادة حممد بن
�سليم ،الأم�ي�ن ال�ع��ام للجنة الأوملبية
الوطنية ،وج��رى خ�لال��ه ا�ستعرا�ض
�أبرز مكونات الدليل ،ومالحمه التي
تعك�س حر�ص الهيئة على بناء بيئة
تنظيمية متكن االحت��ادات الريا�ضية
م� ��ن حت �ق �ي��ق ن �ت ��ائ ��ج م �ت �م �ي��زة على
امل�ستويات الإقليمية والعاملية.
وي��أت��ي الدليل يف �إط��ار خطة الهيئة
الرامية �إىل تطوير القطاع الريا�ضي
ومن�ش�آته ،ومتكني القيادات الريا�ضية
الوطنية ،حيث ي�شتمل على العديد
من املبادئ العامة التي ت�شكل �إطاراً
تنظيمياً لت�أ�سي�س �أي احت��اد ريا�ضي
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال � ��دول � ��ة ،مب ��ا فيها
ت���ش�ك�ي��ل جم�ل����س �إدارات� � � ��ه ،و�أه ��داف ��ه
واخ�ت���ص��ا��ص��ات��ه وم �� �س ��ؤول �ي��ات��ه� ،إىل
ج��ان��ب ال�ت��زام��ات��ه ،وم�ك��ون��ات��ه و�آليات
اخ �ت �ي��ار �أع �� �ض��ائ��ه ،وجل��ان��ه الدائمة
وامل�ؤقتة و�أجهزته الإداري ��ة والفنية،
و�أنظمته املالية و�أطر احلوكمة فيه.
وقال �سعادة �سعيد عبد الغفار ح�سني:

• �سعيد عبدالغفار :النهو�ض بالريا�ضة �ضمن �أولويات القيادة الر�شيدة لأهميتها يف بناء املجتمعات
• حممد بن �سليم :دليل احلوكمة �سيكون نربا�سا يقود االحتادات الريا�ضية �إىل الريادة
"ي�شكل ت�ط��وي��ر ال�ق�ط��اع الريا�ضي
وجميع مكوناته وم�ؤ�س�ساته �أولوية
لقيادتنا الر�شيدة التي ت�ؤمن ب�أهمية
الريا�ضة يف بناء املجتمعات ،وحتقيق
الإجنازات التي ت�سهم يف تعزيز مكانة
الدولة على كافة امل�ستويات الإقليمية
والعاملية ،وم��ن هنا ين�صب اهتمامنا
يف الوقت احلايل على و�ضع جمموعة
من الر�ؤى اال�ست�شرافية التي ت�ضمن
حتقيق قفزات نوعية يف �أداء خمتلف
ال�ق�ط��اع��ات ال��ري��ا��ض�ي��ة ،ل�ت�ك��ون �أكرث
ق��درة على بناء جيل من الريا�ضيني
ال �ق��ادري��ن ع�ل��ى رف��ع راي ��ة ال��وط��ن يف
كافة البطوالت وامل�سابقات الإقليمية
والدولية" .وت��اب��ع�" :إطالق "دليل
حوكمة االحت��ادات الريا�ضية" الأول
من نوعه على م�ستوى املنطقة ،والذي
ي��أت��ي بدعم وتوجيه معايل الدكتور
�أح �م��د ب��ن ع �ب��د اهلل ح�م�ي��د بالهول
الفال�سي وزي��ر دول��ة لريادة الأعمال
وامل �� �ش��اري��ع ال �� �ص �غ�يرة واملتو�سطة،
رئ�ي����س جمل�س �إدارة الهيئة العامة
ل�ل��ري��ا��ض��ة ه��و م �ث��ال ع �ل��ى ال�شراكة
ال �ف��اع �ل��ة ال��داع �م��ة ل �ت �ق��دم وازده � ��ار
ال��دول��ة يف جميع امل �ج��االت� ،إذ يقدم
ه��ذا الدليل ال��ذي يعترب نتاج جهود
د�ؤوب��ة مع اللجنة الأوملبية الوطنية
ر�ؤي� ��ة م�ستقبلية ل�ت�ط��وي��ر قطاعنا
الريا�ضي بجميع مكوناته بناء على
�أ�س�س قوية تقوم على اعتماد �أف�ضل
املمار�سات ومعايري احلوكمة العاملية
لتكون �أك�ثر ق��درة على املناف�سة على
ال�ساحة الدولية" .و�أ� �ض��اف" :يقوم
"دليل حوكمة االحتادات الريا�ضية"

ع� �ل ��ى من � � ��وذج م �ت �ك ��ام ��ل للنهو�ض
ب��االحت��ادات ال��ري��ا��ض�ي��ة ،ي�ستند على
جم �م��وع��ة م ��ن ال��رك��ائ��ز الأ�سا�سية
ال�ت��ي حت�ف��ز ع�ل��ى ال�ق�ي��ام ب ��دور �أكرب،
لإث��راء امل�شهد الريا�ضي يف الإمارات،
ون�شر ثقافة ممار�سة الريا�ضة على
�أو� �س��ع ن �ط��اق يف ال��دول��ة وتطويرها
وامل�ساهمة يف ب�ن��اء املجتمع ريا�ضياً،
خا�صة بني فئات ال�شباب واملوهوبني
ري��ا� �ض �ي �اً ل�ت�ح�ق�ي��ق �أق �� �ص��ى ا�ستفادة
م�ن�ه��م يف ك��اف��ة الأل� �ع ��اب الريا�ضية
يف امل���س��اب�ق��ات وال �ب �ط��والت العاملية".
م��ن ج��ان�ب��ه ،ث�م��ن ��س�ع��ادة حم�م��د بن
�سليم ،ال ��دور ال �ب��ارز ال��ذي �سيقدمه
دليل حوكمة االحت��ادات الريا�ضية يف
تو�ضيح وحتديد العديد من املفاهيم
والأم� � � ��ور ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ل �ل�احت ��ادات،
وال �ت��ي ت �ت��واف��ق م��ع امل �ي �ث��اق الأوملبي
ل�ل�ج�ن��ة الأومل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة وقوانني
االحت��ادات الريا�ضية الدولية .وقال
ابن �سليم يف كلمته بامل�ؤمتر ال�صحفي
للإعالن عن الدليل�" :سعداء اليوم
بالإعالن عن بداية ا�سرتاتيجية عمل
جديدة هدفها توفري البيئة املثالية
الحت��ادات�ن��ا الريا�ضية ،ان�ط�لاق��ا من
توجيهات ور�ؤي ��ة �سمو ال�شيخ �أحمد
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ،رئي�س
ال�ل�ج�ن��ة الأومل �ب �ي��ة ال��وط�ن�ي��ة لكونها
متثل الوطن وحتمل رايته يف خمتلف
امل� �ح ��اف ��ل واال�� �س� �ت� �ح� �ق ��اق ��ات ،وذل� ��ك
م ��ن خ �ل�ال �إط �ل��اق "دليل حوكمة
االحتادات الريا�ضية" الذي مت �إعداده
وف��ق اف�ضل املمار�سات وامل�ع��اي�ير عن
ط��ري��ق نخبة م��ن املخت�صني بال�ش�أن

ال ��روح ال��ري��ا��ض�ي��ة وم �ب��ادئ املناف�سة
ال�شريفة ،وتو�سيع من�صات ممار�سة
الأل�ع��اب وبناء القواعد اجلماهريية
لها .واختتم �سعادة حممد بن �سل ّيم
حديثه قائال" :ال ي�سعني يف هذا املقام
�إال �أن �أتقدم بخال�ص ال�شكر والتقدير
�إىل ��س�م��و ال���ش�ي��خ �أح �م��د ب��ن حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم رئ�ي����س اللجنة
الأوملبية الوطنية على دعمه امل�ستمر
وح��ر� �ص��ه ع �ل��ى �إجن � ��اح ك ��ل م ��ا يعزز
م�ستوى وم���س�يرة ري��ا��ض��ة الإم� ��ارات
من كافة اجلوانب ،وال�شكر مو�صول
كذلك ملعايل الدكتور �أحمد بالهول
الفال�سي وزي��ر دول��ة لريادة الأعمال
وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة رئي�س
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��ا��ض��ة ،و�سعادة
ع�ل��ي حم�م��د ب��و ج�سيم رئ�ي����س مركز
الإم��ارات للتحكيم الريا�ضي ولكافة
االحت � � � ��ادات وامل �ج��ال ����س الريا�ضية
ع �ل��ى ج �ه ��وده ��م امل � �ق � �دّرة لالرتقاء
ب��ال��ري��ا��ض��ة والريا�ضيني" .ويعرف
ال��دل �ي��ل االحت� ��اد ال��ري��ا� �ض��ي باجلهة
الريا�ضية ال�ت��ي تتمتع بال�شخ�صية
االع �ت �ب��اري��ة واال� �س �ت �ق�لال �ي��ة املالية
والإدارية ،ويعمل على حتقيق �أهدافه
وم�س�ؤولياته ،ومهامه وفقاً لنظامه
الأ��س��ا��س��ي ،و�أح �ك��ام امل�ي�ث��اق الأوملبي،
و�أن�ظ�م��ة اللجنة الأومل�ب�ي��ة الوطنية،
والت�شريعات الوطنية ال�سارية ذات
العالقة وق��وان�ين ول��وائ��ح االحتادات
القارية والدولية.

القانوين ،والريا�ضي لي�صبح مبثابة
ال �ن�ب�را���س ال� ��ذي � �س �ي �ح��دد امل�سارات
ال�صحيحة ل�لاحت��ادات الريا�ضية يف
�صياغة لوائحها و�أنظمتها الأ�سا�سية
وق��وان�ي�ن�ه��ا الداخلية" .و�أ�� �ش ��اد ابن
��س�ل�ي��م ب��ال��دور ال�ت�ك��ام�ل��ي والتن�سيق
ال �ت��ام م��ع ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للريا�ضة
ل �ل �خ��روج ب��دل�ي��ل ح��وك�م��ة االحت� ��ادات
يف ه��ذا ال�ت��وق�ي��ت امل �ه��م ،ال ��ذي ي�شهد
ط �ف��رات م�ل�م��و��س��ة يف ك��اف��ة املجاالت
بف�ضل دع��م قيادتنا الر�شيدة ،حيث
ي �� �س �ت �ه��دف ال��دل �ي��ل ع ��ر� ��ض اه� ��داف
وال�ت��زام��ات واخت�صا�صات االحتادات
ال��ري��ا��ض�ي��ة امل�ت�م�ث�ل��ة يف ن���ش��ر ثقافة
الريا�ضة على �أو�سع نطاق يف الدولة،
وتعزيز �سمعة الدولة ومكانة االحتاد
يف خمتلف املحافل الريا�ضية ،و�إعداد
امل�ن�ت�خ�ب��ات ال��وط �ن �ي��ة يف ك��ل الفئات
العمرية ،وتن�شيط م�شاركة امل��ر�أة يف
الأن�شطة الريا�ضية ،واالرت�ق��اء ب�أداء
ال�ك��وادر الفنية واحل�ك��ام واالداري�ي�ن،
ون�شر ثقافة مكافحة املن�شطات واملواد
ال�ضارة ،ومراعاة ال�سيا�سة والتوجهات
العامة للعمل الريا�ضي يف الدولة.
و�أ�� �ش ��ار �أم �ي�ن ع ��ام ال�ل�ج�ن��ة الأوملبية
الوطنية �إىل التزامات واخت�صا�صات
االحت� � ��ادات ال��ري��ا� �ض �ي��ة الـ 10التي
ي�ت���ض�م�ن�ه��ا ال��دل �ي��ل ،وال �ت��ي تلخ�ص
امل�س�ؤوليات واملهام املختلفة مثل �إدارة
�ش�ؤون الريا�ضة ومراقبتها وفق �أحكام
النظام الأ�سا�سي ،وتنظيم امل�سابقات
الريا�ضية الواقعة �ضمن اخت�صا�ص
االحت� � � ��اد ،وو�� �ض ��ع خ �ط��ة الكت�شاف � 7 -أهداف رئي�سية..
ورع ��اي ��ة امل��وه��وب�ين ري��ا� �ض �ي �اً ،ون�شر وي � �ح ��دد ال ��دل� �ي ��ل �أه � � � ��داف االحت � ��اد

الريا�ضي بـ � 7أهداف رئي�سية ،تتمثل
يف ال�ع�م��ل ع�ل��ى ن�شر ث�ق��اف��ة ممار�سة
الريا�ضة على نطاق وا�سع يف الدولة،
وو��ض��ع ال�برام��ج والآل �ي��ات لتنميتها،
وتطويرها ،وامل�ساهمة يف بناء املجتمع
ري��ا��ض�ي�اً وف��ق �أح �ك��ام وم �ب��ادئ امليثاق
الأومل�ب��ي ،وق��وان�ين ول��وائ��ح االحتادات
القارية وال��دول�ي��ة� ،إىل جانب العمل
ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ��س�م�ع��ة ال ��دول ��ة ومكانة
االحتاد يف خمتلف املحافل الريا�ضية،
وتعميق االن�ت�م��اء ال��وط�ن��ي ،وت�أ�صيل
ال�ه��وي��ة ال��وط�ن�ي��ة .وت�شتمل �أه ��داف
االحت��اد الريا�ضي وفقاً للدليل على
�إع ��داد املنتخبات الوطنية يف جميع
ال�ف�ئ��ات العمرية ال�ت��ي متثل الدولة
يف امل���س��اب�ق��ات ،وال���س�ع��ي ن�ح��و حتقيق
�إجن � � ��ازات ري��ا� �ض �ي��ة ع �ل��ى امل�ستويات
الإق �ل �ي �م �ي ��ة وال � �ق� ��اري� ��ة وال ��دول� �ي ��ة
والأومل�ب�ي��ة ،وتعزيز م�شاركة امل��ر�أة يف
الأن�شطة الريا�ضية ،واالرت�ق��اء ب�أداء
ال�ك��وادر الفنية واحل�ك��ام ،والإداري�ي�ن
وت�أهيلهم ،و�صقل مهاراتهم ،و�ضبط
نطاق و�شروط عملهم.
 االخت�صا�صات وااللتزامات..ويتوىل االحتاد وفقاً لدليل "حوكمة
االحت� ��ادات الريا�ضية" �إدارة �ش�ؤون
ال��ري��ا� �ض��ة ،وم��راق �ب �ت �ه��ا وف ��ق �أحكام
النظام الأ�سا�سي ،ولوائحه الداخلية،
وامل �ي �ث��اق الأومل� �ب ��ي ،وق��واع��د االحت ��اد
ال � � � ��دويل ،وال �ت �� �ش��ري �ع��ات ال� �ن ��اف ��ذة،
وكذلك العمل على تنظيم امل�سابقات
الريا�ضية ذات ال�صلة باخت�صا�صاته،
واالرت� �ق ��اء ب�ه��ا وم��راق�ب�ت�ه��ا يف �إط ��ار

مبوجب اللوائح التنظيمية ،و�أي�ضاً
ب ��إي ��رادات الت�سويق وع �ق��ود الرعاية
ال�ت��ي ي��واف��ق عليها جمل�س الإدارة،
�إىل جانب الدعم احلكومي املقدم من
الهيئة �أو اجلهات احلكومية االحتادية
واملحلية ،والدعم من اللجنة الأوملبية
واالحت� � ��ادات ال �ق��اري��ة وال �ع��امل �ي��ة� ،إىل
ج ��ان ��ب امل �ن ��ح وال� �ه� �ب ��ات ،والإع� ��ان� ��ات
وال ��و�� �ص ��اي ��ا وال � �ت �ب�رع� ��ات مبختلف
�أنواعها ،والتي يوافق جمل�س الإدارة
ع �ل��ى ق�ب��ول�ه��ا ب �ع��د م��واف �ق��ة الهيئة.
وا� �ش �ت �م �ل��ت ق��ائ �م��ة الإي � � � ��رادات التي
ح��دده��ا ال��دل�ي��ل ع�ل��ى ك��ل م��ا يحققه
االحتاد من ممار�سة ن�شاطه ،وما ينتج
عن ريع �أمالكه ،وعوائد من ا�ستثمار
�أم ��وال ��ه ،ون ����ص �أي �� �ض �اً ع�ل��ى �ضرورة
�أن تخ�ضع جميع م�صادر الإي ��رادات
امل��ال �ي��ة و�� �ش ��روط ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا ملوافقة
واعتماد جمل�س الإدارة وفق الأنظمة
والقرارات املالية ال�صادرة عن الهيئة،
وت�ضمن �أي�ضاً ب�أنه ال يجوز تلقى �أي
م��وارد مالية م��ن جهات خارجية �إال
بعد موافقة الهيئة العامة للريا�ضة
واجلهات املعنية يف الدولة.

ال�ق��وان�ين وال�ن�ظ��م وال�ل��وائ��ح املعمول
ب �ه��ا ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت�ن�ظ�ي��م �ش�ؤون
امل��راك��ز والأن ��دي ��ة اخل��ا� �ص��ة العاملة
يف الأن���ش�ط��ة ال��ري��ا��ض�ي��ة ذات ال�صلة
ب��اخ �ت �� �ص��ا� �ص��ات��ه .وي �ع �م ��ل االحت � ��اد
�أي �� �ض �اً ع �ل��ى و� �ض��ع خ �ط��ط اكت�شاف
ورع��اي��ة امل��وه��وب�ين ري��ا��ض�ي�اً ،و�إع ��داد
الريا�ضيني والأبطال لتمثيل الدولة
يف ال �ب �ط��والت ال �ق��اري��ة ،والدولية،
والأوملبية ،والباراملبية ..كما يخت�ص
االحتاد بالف�صل يف خمتلف املنازعات
الريا�ضية ب�ين �أع�ضائه وف��ق �أحكام
النظام الأ�سا�سي وال�ق��وان�ين املعمول
بها ،و�أي�ضاً بتنفيذ اللوائح والأنظمة
وال� � �ق � ��رارات ال� ��� �ص ��ادرة ع ��ن اللجنة
الوطنية ملكافحة املن�شطات ،وتنفيذ
كافة الأحكام والقرارات ال�صادرة عن
م��رك��ز الإم� ��ارات للتحكيم الريا�ضي
�أو ال���ص��ادرة ع��ن املحكمة الريا�ضية
الدولية يف حال وجود �أطراف �أجنبية
يف املنازعات.
 م�صروفات االحتادات..وب �ح �� �س��ب ال ��دل� �ي ��ل ت� �ك ��ون لالحتاد
 ال�سنة املالية والإيرادات..نظمه ولوائحه امل�ستقلة التي تنظم
لالحتادات
وحدد الدليل ال�سنة املالية
� �س�ير ال �ع �م��ل ف �ي��ه مب ��ا ف�ي�ه��ا �أنظمة
ً
ً
الريا�ضية باثنى ع�شر �شهرا ميالديا ،امل ��وارد الب�شرية ،والإداري� ��ة واملالية،
حيث ت�ب��د�أ يف ال�ي��وم الأول م��ن �شهر والتعاقدية ال�صادرة بناء على موافقة
يناير وتنتهي يف احل��ادي والثالثني جمل�س الإدارة ،ويتحمل االحتاد وفق
من �شهر دي�سمرب ،بحيث تبد�أ ال�سنة ال��دل�ي��ل ك��اف��ة امل���ص��روف��ات والنفقات
املالية الأوىل ل�لاحت��ادات م��ن تاريخ امل��درج��ة يف م�ي��زان�ي��ات��ه ،وامل�صروفات
العمل ب�أحكام الدليل ودخولها حيز الأخ ��رى امل�ع�ت�م��دة م��ن ق�ب��ل جمعيته
ال�ت�ن�ف�ي��ذ ،وت�ن�ت�ه��ي يف  31دي�سمرب ال �ع �م��وم �ي��ة ،امل �� �س �م��وح ب �ه��ا ملجل�س
من ال�سنة التالية .كما ح��دد الدليل الإدارة يف نطاق �صالحياته ،وجميع
�إي��رادات االحت��اد بر�سوم اال�شرتاكات ،امل �� �ص��روف��ات الأخ � ��رى امل �ت��واف �ق��ة مع
ور��س��وم اخل��دم��ات وال�غ��رام��ات املقررة �أهدافه التي ي�سعى �إىل حتقيقها.
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عبد العزيز العنربي� ..أرقام و�إجنازات تعزز مكانة املدرب املواطن يف الكرة الإماراتية

•• �أبوظبي-وام:

جنح امل��درب عبد العزيز العنربي املدير الفني لفريق ال�شارقة يف تعزيز
مكانة املدرب املواطن بالكرة الإماراتية ،وذلك من خالل م�سريته الناجحة
مع فريق ال�شارقة ،حيث ك��ان لتوليه امل�س�ؤولية مع الفريق الأث��ر الكبري فقبل �أن يتوىل العنربي امل�س�ؤولية كان الفريق قد خا�ض  178مباراة يف
والإيجابي على نتائجه و�أرقامه و�إجنازاته يف دوري اخلليج العربي ،وكافة بطولة دوري اخلليج العربي ،ف��از يف  47منها ،وتعادل يف  ،47وخ�سر يف
امل�سابقات املحلية ،بالإ�ضافة �إىل دوري �أبطال �آ�سيا.
 84مباراة ،وكان قد �سجل  231هدفا ،فيما ا�ستقبلت �شباكه � 305أهداف،
حاجز
�اوز
�
جت
�ذي
�
ل
ا
الوحيد
ويعد عبدالعزيز العنربي هو امل��درب املواطن
م�سجال رقما �سلبيا هو  74هدفا بني ما �سجله وما ا�ستقبله ،كما �أن الفريق
ر�صيده
بلغ
حيث
املحرتفني،
الـ  100مباراة مديرا فنيا لفريق يف دوري
مل يح�صل �سوى على  188نقطة يف امل�سابقة قبل العنربي بن�سبة 44.7
البطولة
يف
قيا�سيا
رقما
م�سجال
مع ختام املو�سم املنق�ضي  107مباريات
 %من �إجمايل النقاط.
الأقوى يف الكرة الإماراتية.
ومع تويل العنربي امل�س�ؤولية يف قلعة ال�شارقة قاد املدرب فريقه ملدة 1003
نتائج
أن
�
العربي
اخلليج
دوري
يف
ال�شارقة
بنادي
وت�ؤكد الإح�صاءات اخلا�صة
�أيام ،خا�ض خاللها  107مباريات يف دوري اخلليج العربي ،فاز يف  55منها،
مرات
عدد
يف
�سلبية
كانت
أن
�
فبعد
العنربي،
عهد
الفريق حتولت جذريا يف
وت�ع��ادل يف  29م��واج�ه��ة ،وخ�سر  23م �ب��اراة .و�سجل الفريق معه 190
بعدد
مقارنة
امل�ستقبلة
�داف
�
ه
ل
أ
ا
وعدد
الفوز،
مرات
اخل�سارة مقارنة بعدد
هدفا ،فيما ا�ستقبلت �شباكه  130هدفا بفارق �إيجابي يف �صاحله ما بني
أوجه.
ل
ا
كافة
من
إيجابية،
�
كلها
النادي
أرقام
�
أ�صبحت
الأهداف امل�سجلة� ،
الأه��داف امل�سجلة وامل�ستقبلة قيمته  60هدفا� .أم��ا بالن�سبة لعدد النقاط

التي جمعها الفريق مع العنربي يف بطولة الدوري فقد بلغت  194نقطة،
بن�سبة �إيجابية ت�صل �إىل  % 60.4من �إجمايل النقاط التي �شارك فيها
فريقه وفقا ملا �أورده مركز " فوروارد �سبورت ماجنمنت املتخ�ص�ص يف ر�صد
الإح�صاءات والأرقام والإدارة الريا�ضية ".
ومع العنربي جنح الفريق يف الفوز بلقب دوري اخلليج العربي يف مو�سم
 2019 - 2018لأول م��رة يف ت��اري�خ��ه ال���ش��ارق��ة منذ ان�ط�لاق دوري
املحرتفني ،كما فاز الفريق بك�أ�س �سوبر اخلليج العربي يف �سبتمرب من عام
 ،2019وت�أهل لنهائي ك�أ�س اخلليج العربي وك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة لأكرث من مرة ،ليعود بذلك �إىل �سكة البطوالت من �أو�سع الأبواب.
وعلى امل�ستوى الآ�سيوي مل يختلف الأم��ر كثريا ،ففي عهد العنربي جنح
الفريق ولأول م��رة يف تاريخه يف ال�ت��أه��ل م��رت�ين على ال�ت��وايل م��ن دوري

Friday

املجموعات �إىل ثمن النهائي ،ففي املو�سم املا�ضي ودع الفريق البطولة من
ثمن النهائي ،ويف املو�سم احلايل ت�صدر الفريق جمموعته ،و�ضمن الت�أهل
لدور الـ  ، 16وتعول عليه جماهري ال�شارقة كثريا يف الذهاب لأبعد نقطة
وحتقيق �إجناز تاريخي.
ويعد العنربي ابن الـ  44عاما ،هو املدرب املواطن الوحيد الذي قاد فريقا
يف عهد االحرتاف بدوري �أبطال �آ�سيا  12مباراة ،فاز يف  5منها ،وتعادل يف
 ،3وخ�سر يف  4مباريات ،ومعه �سجل الفريق  22هدفا ،وا�ستقبلت �شباكه
 ،17حمققا رقما �إيجابيا �أي�ضا يف البطولة الأقوى على امل�ستوى القاري.
و�أنهى ال�شارقة املو�سم الأخري يف دوري اخلليج العربي  2021 2020-يف
املركز الرابع بعد كل من اجلزيرة وبني يا�س و�شباب الأهلي ،حيث خا�ض 26
مباراة ،فاز يف  14منها ،وتعادل يف  ،6وخ�سر يف  6مواجهات ،وح�صل على
 48نقطة ،و�سجل  48هدفا ،فيما ا�ستقبلت �شباكه  29هدفا ،حمققا فارقا
�إيجابيا يف الأهداف ل�صاحله يبلغ  19هدفا ،و�سدد العبوه  285ت�سديدة
على م��دار امل��و��س��م ،ويت�صدر الع�ب��ه �إي�ج��ور ك��ورن��ادو قائمة ه��دايف الفريق
بر�صيد  17هدفا.

19
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اللواء ال�شام�سي يتوج الفائزين ببطولة ال�شرطة للجوجيت�سو رقم «»2
•• ال�شارقة-وام:

ت� ��وج � �س �ع ��ادة ال � �ل� ��واء � �س �ي��ف ال� ��زري
ال�شام�سي قائد عام �شرطة ال�شارقة
ال� �ف ��ائ ��زي ��ن يف ب� �ط ��ول ��ة ال�شرطة
للجوجيت�سو رق��م  /2/التي نظمها
احت� ��اد ال �� �ش��رط��ة ال��ري��ا� �ض��ي ب� ��وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة مب���ش��ارك��ة  /9/م��ن فرق
ال� �ق� �ي ��ادات ال �� �ش��رط �ي��ة ب ��ال ��دول ��ة يف
ال�صالة الريا�ضية يف �أكادميية العلوم
ال�شرطية ب��ال���ش��ارق��ة و��س��ط تطبيق
الإج� � ��راءات االح�ت�رازي ��ة والوقائية
امل�ت�ب�ع��ة ل�ل�ح��د م��ن ان�ت���ش��ار فريو�س
ك��ورون��ا "كوفيد  "19ح�ف��اظ�اً على
�صحة و�سالمة امل�شاركني وامل�شرفني
ع �ل��ى ال �ب �ط��ول��ة .و�أ� �س �ف��رت النتائج
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل �ل �ف��رق ع��ن ف ��وز القيادة
ال �ع��ام��ة ل �� �ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي باملركز
الأول بر�صيد  /78/نقطة وجاءت
قيادة كلية ال�شرطة يف املركز الثاين
ب��ر��ص�ي��د  /51/ن�ق�ط��ة بينما حلت
القيادة العامة ل�شرطة دب��ي باملركز
الثالث بر�صيد  /48/نقطة.

ويف الت�صنيف ال�ف��ردي حتت /62/
ح���ص��ل ع �ل��ى امل��رك��ز الأول الطالب
مر�شح� /سلطان �سامل الظاهري من
قيادة كلية ال�شرطة وج��اء يف املركز
الثاين ال�شرطي �أول �شمالن حممد
ع �ل��ي م��ن ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل�شرطة
�أب��وظ �ب��ي وح��ل ث��ال�ث�اً ال���ش��رط��ي �أول
ع �ب ��داهلل حم �م��د ع �ب��د امل �ح �� �س��ن من
القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي.
وحت ��ت  /69/ح �� �ص��ل امل �ل��ازم �أول
عبيد خمي�س الكعبي من قيادة كلية
ال�شرطة على امل��رك��ز الأول وح�صل
ال��رق�ي��ب �أول خ�ل�ف��ان حم�م��د خلفان
من القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي
على املركز الثاين وجاء ثالثاً الرقيب
مانع حممد �أحمد من القيادة العامة
العريف عبدالرحمن ح�سني علي من القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي بينما �أبوظبي فيما ذه��ب امل��رك��زان الثاين ط��وي��ر���ش م��ن ق �ي��ادة كلية ال�شرطة
ل�شرطة عجمان.
ح��ل ث��ال �ث �اً ال �ع��ري��ف حم �م��د خليفة وال �ث��ال��ث ل �ل �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل�شرطة وح��ل ث��ان�ي�اً ال���ش��رط��ي ي��و��س��ف ح�سن
وحت ��ت  /77/ح �ق��ق امل ��رك ��ز الأول القادة العامة ل�شرطة دبي.
ال�شرطي �أول عبداهلل �صالح عبداهلل �أما يف الت�صنيف حتت  /85/فح�صل الكعبي من القيادة العامة ل�شرطة دب ��ي م��ن خ�ل�ال ال �ع��ري��ف �أول فهد م�ط��ر م��ن ال �ق �ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة
عبدال�ستار والرقيب حممد عبداهلل دب��ي بينما ج��اء امل�ل�ازم �أول في�صل
من القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي ،امل �� �س��اع��د ج��اب��ر �إب��راه �ي��م م� ��راد من �أبوظبي.
�سعود احل��ارث��ي م��ن ال�ق�ي��ادة العامة
وجاء باملركز الثاين الطالب مر�شح /القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي على ويف ت�صنيف حتت  /94/ح�صل على ال�شحي على التوايل.
مطر �سعيد الكعبي م��ن ق�ي��ادة كلية امل��رك��ز الأول وج��اء يف امل��رك��ز الثاين امل��رك��ز الأول امل�ساعد ح�م��دان �أحمد ويف الت�صنيف فوق  /94/ح�صل على ل�شرطة �أب��وظ�ب��ي يف امل��رك��ز الثالث.
ال���ش��رط��ة ف�ي�م��ا ح��ل ب��امل��رك��ز الثالث الرقيب �أول �سعيد علي عبا�س من البلو�شي من القيادة العامة ل�شرطة امل��رك��ز الأول امل�ساعد �سلطان عادل وق��ال ال�ل��واء �سيف ال��زري ال�شام�سي

فياريال يفوز باللقب الأول يف تاريخه بـ «يوروبا ليغ»
قاد املدرب "املتخ�ص�ص" يف م�سابقة الدوري الأوروب��ي "يوروبا ليغ" يف كرة
القدم �أون��اي �إمي��ري فريقه فياريال الإ�سباين �إىل اللقب الأول يف تاريخه
عندما فاز على مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي  10-11بركالت الرتجيح
(ال��وق�ت��ان الأ�صلي والإ� �ض��ايف  )1-1يف امل�ب��اراة النهائية يف مدينة دان�سك
البولندية �أمام  9500متفرج.
و�سجل ج�ي�رارد مورينو ( )29ه��دف ف�ي��اري��ال ،والأوروغ��وي��اين �إدين�سون
كافاين ( )55هدف مان�ش�سرت يونايتد.
ويدين فياريال بفوزه �إىل حار�س مرماه الأرجنتيني خريونيمو رويل الذي
ت�صدى للركلة الرتجيحية احلادية ع�شرة التي ان�برى لها حار�س مرمى
يونايتد الدويل الإ�سباين دافيد دي خيا.
وهو اللقب القاري الأول يف تاريخ فياريال يف �أول نهائي �أوروب��ي له �أي�ضا
ف�ضمن امل�شاركة يف م�سابقة دوري �أبطال �أوروب��ا املو�سم املقبل بعدما انهى
املو�سم يف الليغا �ساب ًعا.
كما يعود الف�ضل يف تتويج فياريال �إىل مدربه "ملك" امل�سابقة �إميري الذي
ت��وج بلقبه ال��راب��ع يف خام�س
ن�ه��ائ��ي ف�ي�ه��ا ب�ع��د ثالثة
�أل� � �ق � ��اب م �ت �ت ��ال �ي ��ة مع
�إ�شبيلية م��ن 2014
اىل  2016وبلوغه
ال�ن�ه��ائ��ي م��ع ار�سنال
االن � � �ك � � �ل � � �ي� � ��زي ع � ��ام
 2019عندما خ�سر
�أم ��ام اجل��ار اللندين
ت�شل�سي.
ك �م��ا ب� ��ات �إمي� � ��ري �أول
م� � � ��درب ي � �ق� ��ود فريقني
�إ�سبانيني للقب امل�سابقة.
وف � ��ر� � ��ض اب � � ��ن الـ49
ع ��ام� �اً ن �ف �� �س��ه امل� ��درب
تخ�ص�صاً
الأك �ث ��ر
ّ
ب��امل���س��اب�ق��ة حمققاً
�سج ً
ال ملفتاً جداً

يف الأدوار الإق�صائية حيث فاز بـ 30من �أ�صل  33مواجهة خالل م�سرية
تناوب خاللها على قيادة �أربعة فرق يف امل�سابقة.
وه��ي امل��رة الأوىل التي يُح�سم فيها لقب امل�سابقة ب��رك�لات الرتجيح منذ
مو�سم  2014-2013عندما ت��وج ا�شبيلية بقيادة �إمي��ري على ح�ساب
بنفيكا الربتغايل.
يف امل�ق��اب��ل ،ف�شل مان�ش�سرت يونايتد ،و�صيف بطل ال ��دوري الإن�ك�ل�ي��زي يف
الظفر باللقب الثاين يف امل�سابقة بعد الأول عام  ،2017كان الآخر له على
الإطالق ،كما ف�شل مدرب ال�شياطني احلمر �أويل غونار �سول�شاير يف الفوز
بلقبه الأول على ر�أ�س الإدارة الفنية لفريقه املتوج معه بلقب م�سابقة دوري
�أبطال �أوروب��ا عام  1999كالعب ،وبالتايل �أن ي�صبح اول م��درب نروجي
يتوج ببطولة اوروبية كربى.
وهي املباراة النهائية الثامنة ملان�ش�سرت يونايتد يف البطوالت القارية ،حيث
�أحرز ثالثة �ألقاب يف دوري االبطال ولق ًبا واحدًا يف م�سابقة ك�أ�س الك�ؤو�س
االوروبية ومثله يف يوروبا ليغ.
وهي املرة اخلام�سة التي يلتقي فيها الفريقان قار ًيا ومل ينجح �أي منهما يف
ح�سم نتيجتها يف �صاحله حيث انتهت املواجهات الأرب��ع ال�سابقة وحتديدا
يف دور املجموعات مل�سابقة دوري �أب�ط��ال �أوروب��ا بالتعادل ال�سلبي مو�سمي
 2006-2005و.2009-2008
وقال القائد املدافع راوول البيول "�إنه �أمر ال ي�صدق ،هو حلم كبري للجماهري
ولل�شعب وللنادي .لقد كان حلم �سعينا �إليه� .إنه �أمر مده�ش ،العائالت هنا
بعد ما حدث ب�سبب الوباء وكل �شيء ."...
وجاءت بداية املباراة حذرة من الفريقني لكن �سرعان ما فر�ض مان�ش�سرت
يونايتد �أف�ضلية ن�سبية م��ن خ�لال اال��س�ت�ح��واذ على ال�ك��رة و��س��ط تراجع
لالعبي الفريق الإ�سباين.
وبحث مان�ش�سرت يونايتد بقوة عن افتتاح الت�سجيل لكنه ا�صطدم بدفاع
منظم �سد كل املنافذ ما دفعه �إىل الت�سديد من بعيد دون جدوى ،فيما جنح
فياريال يف ا�ستغالل فر�صته الثانية يف املباراة ليفتتح الت�سجيل عرب مورينو.
واندفع يونايتد يف ال�شوط الثاين و�ضغط بقوة �سعيا الدراك التعادل وكان له
ما �أراد على قلة الفر�ص احلقيقية للت�سجيل.
ومل ت�ت�ب��دل احل ��ال يف ال���ش��وط�ين الإ� �ض��اف �ي�ين ف �ك��ان احل���س��م ع�بر ركالت
الرتجيح التي ابت�سمت لفياريال ال��ذي جن��ح الع�ب��وه مب��ن فيهم احلار�س
رويل يف الت�سجيل ،فيما جنح العبو مان�ش�سرت يونايند الع�شرة وف�شل حار�س
مرماهم دي خيا.
ودفع �سول�شاير بت�شكيلته الأ�سا�سية خالفا ملباراته الأخرية يف الدوري
��ض��د م�ضيفه ول�ف��ره��ام�ب�ت��ون ع�ن��دم��ا دف ��ع بت�شكيلته الرديفة
(.)1-2
وح��ده القائد ه��اري ماغواير ال��ذي مل يتعاف من الإ�صابة غاب
عن الت�شكيلة الأ�سا�سية فجل�س على دكة البدالء على غرار العب
الو�سط الربازيلي فريد.
وكانت �أول حماولة يف املباراة ت�سديدة قوية زاحفة لال�سكتلندي �سكوت
ماكتوميناي بيمناه من خارج املنطقة مرت بجوار القائم الأمين للحار�س
رويل ( .)8و�سدد لوك �شو من خارج املنطقة بجوار القائم الأي�سر (،)20
و�أخرى ملاركو�س را�شفورد من خارج املنطقة بني يدي احلار�س رويل (.)24
ورد يرميي بينو بت�سديدة مماثلة اث��ر هجمة م��رت��دة م��رت ب�ج��وار القائم
االمين لدي خيا (.)27
وجنح فياريال يف افتتاح الت�سجيل عندما ان�برى داين باريخو لركلة حرة
جانبية فتابعها مورينو الذي تخل�ص من رقابة �شو فتوغل داخل املنطقة
وتابعها بيمناه على ي�سار احلار�س دي خيا (.)29
وه��و ال�ه��دف رق��م  30ملورينو ه��ذا املو�سم يف جميع امل�سابقات وال�سابع يف
يوروبا ليغ ف�صعد اىل املركز الثاين على الئحة هدايف امل�سابقة هذا املو�سم
بفارق هدف خلف املت�صدرين مهاجمي توتنهام االنكليزي هاري كاين وليخ
بوزنان البولندي الدويل ال�سويدي ميكايل �إ�سحاق.
وت��وغ��ل م��اي���س��ون غ��ري�ن��وود م��ن اجل�ه��ة اليمنى وم ��رر ك��رة عر�ضية قوية
ارتطمت باملدافع راوول �ألبيول وك��ادت تعانق �شباك فريقه باخلط�أ لوال
تواجد احلار�س رويل يف املكان املنا�سب (.)1+45
وجنح مان�ش�سرت يونايتد يف �إدراك التعادل عرب كافاين عندما ا�ستغل كرة
مرتدة من الدفاع �إثر ت�سديدة ملاركو�س را�شفورد من خارج املنطقة فارتدت
من املدافع �ألفون�سو بيدار�سا وماكتوميناي وتهي�أت �أمام املاتادور الذي تابعها
بيمناه داخل املرمى اخلايل (.)55

قائد عام �شرطة ال�شارقة لقد حققت
بطولة اجلوجيت�سو /2/التي ت�أتي
��ض�م��ن م���س��اب�ق��ات وزارة الداخلية
ال��ري��ا� �ض �ي��ة جن ��اح �اً ك �ب�ي�راً ال�سيما
�أنها حتظى مبتابعة كبرية من قبل
الفريق �سمو ال�شيخ �سيف ب��ن زايد
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية واهتمام �سموه بكافة
الأل�ع��اب والأن�شطة الريا�ضية التي
تنمي قدرات منت�سبي وزارة الداخلية
وال�ق�ي��ادات ال�شرطية بالدولة حيث
�شهدت البطولة تفاع ً
ال ك�ب�يراً بني
ك��اف��ة ال �ف��رق امل���ش��ارك��ة ..م �ع��رب �اً عن
� �س �ع��ادت��ه ب��امل �� �س �ت��وى ال �ف �ن��ي املتميز
ال��ذي �أظ�ه��ره الالعبون بكافة فئات
امل�سابقة موجهاً �شكره وتقديره �إىل
املنظمني والالعبني امل�شاركني على
ماقدموه من جهود �أ�سهمت يف �إجناح
البطولة.
م� ��ن ج��ان �ب��ه �أك� � ��د �� �س� �ع ��ادة العميد
حم �م��د ح�م�ي��د ب��ن دمل� ��وج الظاهري
رئي�س جمل�س �إدارة احت��اد ال�شرطة
ال ��ري ��ا�� �ض ��ي �إن احت� � � ��اد ال�شرطة

ال��ري��ا� �ض��ي ال ي ��أل��و ج �ه��داً م��ن �أجل
تطوير الريا�ضة ال�شرطية مبختلف
�أ� �ش �ك��ال �ه��ا ودع � ��م ال��ري��ا� �ض �ي�ي�ن مبا
ي�ت�ن��ا��س��ب وال �ن �ج��اح��ات ال �ت��ي ميكن
حتقيقها بالتناف�س ال���ش��رط��ي على
امل�ستويني املحلي والعاملي وذلك من
خ�ل�ال ت�ن�ظ�ي��م خم�ت�ل��ف الفعاليات
والأن�شطة الريا�ضية الهادفة التي
ت�سهم ب�شكل ف� ّع��ال يف رف��ع القدرات
البدنية واجل�سمانية للريا�ضيني من
منت�سبي وزارة الداخلية.
ويف اخلتام قام �سعادة قائد عام �شرطة
ال�شارقة بتقدمي الك�ؤو�س وامليداليات
على الفرق والأفراد الفائزين مقدماً
لهم التهاين على ما حققوه من نتائج
ومتمنياً للذين مل يحالفهم احلظ
التوفيق يف امل�سابقات القادمة.
ح�ضر حفل االختتام العميد الدكتور
حممد خمي�س العثمني م��دي��ر عام
الأك��ادمي �ي��ة وال�ع�م�ي��د خ��ال��د �شهيل
نائب رئي�س احتاد ال�شرطة الريا�ضي
والعميد ع��ارف علي ال��ري����س مدير
�إدارة احتاد ال�شرطة الريا�ضي.

فيل فودين لـ «جماهري مان�شي�سرت �سيتي»  :نهائي
« دوري الأبطال» حلظة انتظرناها طويال
•• بورتو -وام:

خ�ص�ص جنم ن��ادي مان�ش�سرت �سيتي
ف�ي��ل ف��ودي��ن ج��ان�ب��ا م��ن وق�ت��ه �أثناء
ا� �س �ت �ع��دادات ف��ري�ق��ه خل��و���ض نهائي
دوري �أبطال �أوروبا مبواجهة ت�شيل�سي
غرميه يف الدوري الإجنليزي املمتاز
يف اللقاء الذي يقام يف الربتغال م�ساء
ال�سبت للإجابة عن �أ�سئلة م�شجعيه
يف املنطقة العربية وال�شرق الأو�سط،
والتفاعل مع ا�ستف�ساراتهم عن بعد
عرب برنامج االت�صال املرئي" زووم".
و ت �ع��ددت امل��و� �ض��وع��ات ال �ت��ي حتدث
فيها فودين ،لت�شمل انتقال الرتكيز
من الفوز بلقب ال��دوري الإجنليزي
امل �م �ت��از �إىل امل �ب ��اراة ب��ال�غ��ة الأهمية
التي يخو�ضها فريقه �أم��ام ت�شيل�سي
يف نهائي دوري �أب�ط��ال �أوروب ��ا لأول
مرة يف م�سرية مان�شي�سرت �سيتي منذ
ت�أ�سي�سه.
ك��ان الع�ب��و ال�ف��ري��ق ق��د رف �ع��وا ك�أ�س
الدوري الإجنليزي املمتاز بعد املباراة
الأخرية التي جمعت مان�ش�سرت �سيتي
م��ع �إي �ف��رت��ون وان �ت �ه��ت ب �ف��وز الأول
ب�ن�ت�ي�ج��ة خ�م���س��ة �أه� � ��داف م �ق��اب��ل ال
�شيئ� ،إال �أن فودين  -الذي لعب دورا
حموريا يف حتقيق هذه النتيجة� -أكد
�أه�م�ي��ة حت��وي��ل ال�ترك�ي��ز �إىل املباراة
النهائية يف دوري الأبطال يوم ال�سبت
املقبل.
وقال فودين" :كان الحتفاالت م�ساء
الأحد خ�صو�صية ا�ستثنائية ال �سيما

و�أن ت��رك �ي��زن��ا ي�ن���ص��ب ب���ش�ك��ل �شبه
ي��وم��ي ول �ف�ت�رة ط��وي �ل��ة م��ن املو�سم
على مناف�سات ال ��دوري الإجنليزي
املمتاز ..لكن مع �صباح ي��وم االثنني
املا�ضي ،ب��ات ذل��ك الأم��ر من املا�ضي
و�أم��ام �ن��ا الآن م �ب��اراة �أخ �ي�رة بالغة
الأهمية يف هذا املو�سم ،فهذه املباراة
يلعبها نادينا لأول مرة يف م�سريته،
كما �أن نخبة من �أف�ضل الالعبني يف
ال�ع��امل ال تتاح لهم فر�صة امل�شاركة
فيها ل��ذا ين�صب الآن كامل تركيزنا
على الفوز بهذا املباراة و رفع الك�أ�س
الأوروبية".
وحقق ن��ادي مان�ش�سرت �سيتي ،حتت
�إدارة مديره الفني بيب جوارديوال،
لقب ال ��دوري ب�سهولة ،فمع انتهاء
امل �ن��اف �� �س��ات ت �� �ص��در ال �ف��ري��ق ترتيب
البطولة مبتعدا ب�ف��ارق  12نقطة
عن مان�ش�سرت يونايتد �أقرب مناف�سيه
الذي حل ثانيا.
ل �ك��ن ب ��داي ��ة امل��و� �س��م مل ت �ك��ن بهذه

ال�سهولة فقد واجه الفريق �صعوبات
يف تقدمي �أداء ثابت ،وعند �أخذ ذلك
باالعتبار ف ��إن �إن�ه��اء البطولة بهذا
الفارق ي�صبح �أكرث �إثارة للإعجاب..
وعن ذلك قال فودين�" :شهد املو�سم
ب��داي��ة �صعبة ب��ال�ت��أك�ي��د ،لقد �أنهينا
مناف�سات املو�سم املا�ضي يف مرحلة
مت�أخرة من العام ومل نتمكن من �أخذ
ق�سط ك��اف م��ن ال��راح��ة لالنطالق
جم ��ددا ،وب��اع�ت�ق��ادي ك��ان ل��ذل��ك �أثر
ع �ل��ى م���س�ت��وى الأداء يف البداية..
لكننا ك�ن��ا واث �ق�ين ع�ل��ى ال� ��دوام من
ق ��درات ال�ف��ري��ق و�إم�ك��ان��ات��ه ..وبد�أنا
احل � � ��وار ح � ��ول م��وق �ع �ن��ا ع �ل��ى �سلم
ت��رت�ي��ب ال�ب�ط��ول��ة ب��اع�ت�ب��اره ال ميثل
�إم�ك��ان��ات ال�ف��ري��ق على �أر� ��ض الواقع
و�أه �م �ي��ة ال�ع�م��ل امل �� �ش�ترك يف �سبيل
�إثبات قدرتنا على املناف�سة ..وحل�سن
احل ��ظ ،ف�ق��د ا�ستطعنا تنفيذ ذلك
حمققني �سل�سلة من النتائج القوية
�أح ��رزن ��ا ع��ن ط��ري�ق�ه��ا ل�ق�ب�ين خالل

امل��و��س��م ،ون�سعى الآن لإ��ض��اف��ة لقب
ثالث".
و يواجه ال�ـ "�سيتي" ن��ادي ت�شيل�سي
يوم ال�سبت املقبل يف الربتغال حتت
��ش�ع��ار ال ب��دي��ل ع��ن ال �ف��وز والتتويج
التاريخي ..ويدخل ت�شيل�سي املباراة
وق ��د ��س�ج��ل ف��وزي��ن يف م��واج �ه��ة الـ
"�سيتي" خ �ل�ال الأ� �ش �ه��ر القليلة
املا�ضية .وي�ق��ام اللقاء احلا�سم على
ال�ل�ق��ب الأوروب � � ��ي يف م��دي�ن��ة بورتو
بالربتغال وي�سعى الـ "�سيتي" للفوز
بلقب دوري �أبطال �أوروب��ا لأول مرة
يف م�سرية ال �ن��ادي .وي ��درك فودين،
البالغ من العمر  20عاما ،الأهمية
ال �ب��ال �غ��ة ل �ه��ذا ال �ل �ق��اء ال� ��ذي ي�سعى
خ�لال��ه ال�لاع��ب ال���ش��اب �إىل �إ�ضافة
�أه ��م الأل �ق��اب �إىل ر��ص�ي��ده احلافلة
ب��الإجن��ازات وق��ال بهذه املنا�سبة " :
ال �صوت يعلو يف " �سيتي" حاليا فوق
� �ص��وت دوري الأب� �ط ��ال� ،إن �ه��ا حلظة
ان �ت �ظ��رن��اه��ا ط��وي�ل�ا ،و� �س �ي �ك��ون هذا
الإجن� ��از يف غ��اي��ة الأه�م�ي��ة بالن�سبة
ل�ن��ا ،ول�ك��ن ال �ف��وز ب�ه��ذا ال�ل�ق��ب لي�س
�سهال تعمل نخبة الفرق الأوروبية
ع�ل��ى حتقيق ه��ذا ال�ل�ق��ب ك��ل ع��ام ال
ميكن لها جميعا حتقيق النجاح يف
م�ساعيها ك��ل م��و��س��م ..يحلم جميع
الالعبني بفر�صة خو�ض هذه املباراة،
ون� �ح ��ن ن � ��درك �أه �م �ي ��ة ه� ��ذا الأم� ��ر
لالعبني ومل�شجعينا �أي�ضا ،ون�أمل �أن
ن�سعدهم بتحقيق لقب البطولة يف
هذا املو�سم".

توخل لرد اعتباره من �سان جرمان ب�أف�ضل طريقة
يف امل�سار الطبيعي للأمور ،يجب �أن يكاف�أ املدرب الذي يقود فريقاً ما �إىل نهائي
دوري �أبطال �أوروب��ا للمرة الأوىل يف تاريخه ،لكن هذا الواقع ال ينطبق على
الأمل��اين توما�س توخل ال��ذي "كوفىء" ب��الإق��ال��ة م��ن من�صبه يف باري�س �سان
جرمان الفرن�سي 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 الدوري املحلي وودع
م�سابقة دوري الأبطال من ن�صف النهائي على يد مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي.
والآن ،ح�صل توخل على فر�صته ك��ي يوجه ر�سالة "ث�أرية" �إىل �إدارة نادي
العا�صمة من خالل منح ت�شل�سي لقبه الثاين يف م�سابقة دوري الأبطال بعدما
قاده �إىل النهائي املقرر ال�سبت �ضد �سيتي يف بورتو الربتغالية ،بتخطي عقبة
عمالق امل�سابقة ري��ال مدريد الإ�سباين حامل رقمها القيا�سي بعدد الألقاب
( .)13قال توخل �إنه �شعر وك�أنه وجد "�أف�ضل هدية ال تزال حتت ال�شجرة"
عندما ا�ستعان ت�شل�سي يف كانون الثاين/يناير املا�ضي بخدماته بعد �إقالة العب
و�سطه وهدافه التاريخي فرانك المبارد.
مل ي�سمح امللياردير روم��ان �أبراموفيت�ش ،مالك البلوز ،للم�شاعر ب�أن تقف يف
طريق �إجراء املكاملة ال�صعبة عندما ف�شل المبارد يف حتقيق �أق�صى ا�ستفادة من

ف��ورة �إنفاق  220مليون جنيه ا�سرتليني ( 305مليون دوالر) على العبني
جدد ال�صيف املا�ضي.
كان هذا اال�ستثمار جيدًا حتت قيادة توخل حيث تفوق ت�شل�سي على ريال مدريد
�2صفر يف �إياب ن�صف نهائي امل�سابقة القارية العريقة ،لي�ستعيد الأملاين �سمعتهكواحد 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  29مباراة خا�ضها حتت قيادة
توخل ،بينها نهائي م�سابقة الك�أ�س املحلية الذي خ�سره �أمام لي�سرت �صفر،-1
كما �ضمن عودته املو�سم املقبل اىل دوري الأب�ط��ال بانهائه ال��دوري املمتاز يف
املركز الرابع .فاز املدرب الأملاين بت�سعة �ألقاب يف م�سريته حتى الآن مع بورو�سيا
دورمتوند وباري�س �سان جرمان ،وي�ستهدف الآن �أول �ألقابه مع البلوز يف نهاية
هذا الأ�سبوع بعدما خ�سر نهائي ك�أ�س �إنكلرتا �أمام لي�سرت �سيتي.
�سيلعب ت�شل�سي نهائي دوري �أبطال �أوروبا للمرة الثالثة يف حقبة �أبراموفيت�ش
عندما يتواجه ال�سبت مع بطل ال��دوري املمتاز وم��درب��ه الإ�سباين الفذ بيب
غوارديوال.
واملفارقة �أن النهائي الأول لت�شل�سي يف امل�سابقة ع��ام  2008ك��ان �ضد فريق
�إنكليزي �آخر هو مان�ش�سرت يونايتد وقد خرج خا�سراً قبل �أن يعو�ض عام 2012
وين�ضم اىل الئحة املتوجني على ح�ساب بايرن ميونيخ.
ويف حوار لأحد الرعاة الرئي�سيني للنادي اللندين� ،سُ ئل توخل كيف �سيحتفل �إذا
كان هو ولي�س غوارديوال من �سريفع الك�أ�س الغالية ال�سبت يف الربتغال ،ف�أجاب
ابن الـ 47عاماً "مل �أتغري كثرياً حقاً حني فزت بلقب لأول مرة مع نا ٍد كبري يف
دورمتوند .كنت �سعيداً جداً لالعبني".
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م�سن يحتفظ بجثة زوجته املتوفاة  12عاما

�صدفة غريبة ..اكت�شفت خيانة زوجها يف �صحيفة

احتفظ �سبعيني بريطاين بجثة زوجته ملدة  12عاماً بعد
وفاتها ،ود�أب على جمع هدايا عيد امليالد لها من عائلته.
وبح�سب ما ورد كان �أقارب دانيال مالوي ( 77عاماً) يخ�شون
انف�صاله ع��ن زوج�ت��ه كري�ستينا ،و�أن ��ه ال ي��ري��د التحدث
عن ذلك عندما كان ي�صل يف كل مو�سم احتفايل لوحده،
قبل �أن يتم اكت�شاف رفات كري�ستينا يف منزل الزوجني يف
كوف� ،أبردين ،يف  25فرباير (�شباط) املا�ضي .ومل تظهر
كري�ستينا للح�صول على لقاح فريو�س ك��ورون��ا ،مما �أدى
�إىل �إر� �س��ال ال�شرطة �إىل امل �ن��زل ،ومت فتح حتقيق ،حيث
�أكدت �شرطة ا�سكتلندا ل�صحيفة مريور �أنه مت التعامل مع
الوفاة على �أنها طبيعية ومل يتم �إجراء �أي اعتقاالت .ور�أى
دانيال عائلته �آخر مرة منذ نحو عام ،وحتدث عن زوجته
كما لو كانت ال تزال على قيد احلياة .وقال �أحد املقربني
من الأ�سرة ل�صحيفة ذا �صن "كان يح�ضر بدونها ويخرب
العائلة �أنها تقيم بعيداً مع عائلتها حيث ن�ش�أت ،وكان يجمع
الهدايا لها وي�أخذها معه عندما يغادر" .وق��ال متحدث
با�سم �شرطة ا�سكتلندا ل�صحيفة م�يرور "انتهى التحقيق
فيما يتعلق بالظروف املحيطة بوفاة املر�أة ومل يتم التعامل
مع وفاتها على �أنها م�شبوهة.

ب�صدفة غريبة ج��دا ،اكت�شفت ام��ر�أة خيانة زوجها لها مع امر�أة
�أخرى ،ون�شرت فيديو لها وهي تروي الق�صة التي لقيت تفاعال
كبريا على الإنرتنت .ووفقا للممر�ضة الأمريكية �أمي �أدي�سون،
ف�إن يوما عاديا لها يف امل�ست�شفى ،حتول �إىل �أ�صعب يوم يف حياتها،
ب�سبب �صحيفة .وق��ال��ت �أدي���س��ون ( 47ع��ام��ا) �أن�ه��ا ك��ان��ت تقلب
ال�صحيفة املحلية �أثناء العمل ،لرتى تهنئة بوالدة مولود جديد،
والوالد هو زوجها .وقالت �أدي�سون يف فيديو على تيك توك� ،أنها
اكت�شفت �أن زوجها على عالقة بامر�أة �أخ��رى ،ولديه طفل منها،
من خالل من�شور تهنئة بوالدة الطفل ووالديه.
ويف �صفحة ال ��والدات ،مل ت�ستطع �أدي�سون ت�صديق عينيها عند
ر�ؤيتها ال�سم �أب الطفل ،فذهبت ملوقع امل�ست�شفى للت�أكد ،لتكت�شف
�أن زوجها لديه طفلة كذلك من الأم نف�سها  ،ولدت قبل عام من
الطفل اجلديد .ويف �سل�سلة من الفيديوهات على "تيك توك"
�شرحت �أدي�سون الق�صة بالكامل ،حتى موقف املواجهة مع الزوج،
يف فيديوهات لقيت تفاعال كبريا من امل�ستخدمني .و�أكدت �أدي�سون
يف نهاية الفيديوهات �أنها ح�صلت على الطالق من زوجها بعد
�صراع طويل و�أنها تزوجت رجال �آخر الآن.

انقطاع �سيارة عري�س من البنزين

نحلتان تفتحان غطاء زجاجة م�شروبات غازية

��ض�ج��ت م��واق��ع ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي يف ل �ب �ن��ان ،ب���ص��ور عري�س
انقطعت �سيارته من م��ادة البنزين خ�لال ي��وم زفافه ،و�سط �أكرب
�أزمة حمروقات و�أ�سو�أ �أزمة اقت�صادية تواجهها البالد يف تاريخها
احلديث .وتظهر ال�صورة قيام العري�س وهو بثياب الزفاف ،بتعبئة
ال�سيارة بالوقود م��ن خ�لال ا�ستخدام "الغالونات" التي يبيعها
البع�ض على الطريق .وبح�سب م�صادر "لبنان  ،"24مت التقاط
ال�صورة يف منطقة عكار عند مفرق بلدة تل عبا�س الغربي .وعلق
البع�ض قائال" :بداية زواج موفقة" ،يف حني قال البع�ض الآخر
�ساخرا" :املكتوب مبني من عنوانه اذا بيوم عر�سو و�صار معو هيك"،
و�أ��ض��اف البع�ض ممازحا" :هيدي �إ��ش��ارة من القدر ان��و م�ش الزم
تكفي" وكانت م�صادر متعددة قد �أكدت يف وقت �سابق ،بانقطاع مادة
البنزين يف معظم الأرا�ضي اللبنانية ،ورف��ع العديد من املحطات
خراطيمها ،حيث تزدحم بع�ض املحطات التي ال تزال متوفرة فيها
مادة البنزين بطوابري من ال�سيارات لتعبئة خزاناتها.

ال�ن�ح��ل ي�ستطيع ف�ع��ل �أ� �ش �ي��اء ال ت �� �ص��دق ،وموهبتهم
اجل��دي��دة ،ب�ع�ي��دة مت��ام��ا ع��ن �صنع ال�ع���س��ل ،ب��ل ترتبط
مبهارة يومية ميتلكها الب�شر .يف فيديو غريب انت�شر
على الإنرتنت ،ظهرت نحلتان وهما تتعاونان على �إزالة
غطاء علبة م�شروبات غازية بحرفية ومهارة عالية.
وظهرت النحلتان وهما يرفعان غطاء م�شروب "فانتا"
ال�غ��ازي ،ب�شكل متناغم ،حتى �أ�سقطاه �أر��ض��ا ،يف فيديو
وثقته امر�أة يف �ساو باولو الربازيلية.
و�أبدى العديد من املعلقني على الفيديو �إعجابهم بذكاء
النحل ،وفطنتهم ،بالرغم من �صعوبة املهمة التي قد
تبدو م�ستحيلة .وه��ذه لي�ست امل��رة الأوىل التي يك�شف
فيها فيديو الذكاء احلاد للنحل ،ففي ال�سابق ا�ستخدمت
ج�م��اع��ات النحل حيال ا�سرتاتيجية مل�ح��ارب��ة الدبابري
القاتلة .ويف فيديو �سابق ،ظهرت جماعات النحل وهي
جت�م��ع ب ��راز احل �ي��وان��ات وت���ض�ع��ه خ ��ارج اخل �ل �ي��ة ،لدرء
هجمات الدبابري القاتلة.

القهوة جمانا للحا�صلني على لقاح كورونا

يقدم مقهى حملي يف العا�صمة العراقية بغداد م�شروب القهوة
جمانا لعمالئه ال��ذي��ن ح�صلوا على التطعيم امل�ضاد لفريو�س
كورونا امل�ستجد (كوفيد.)19 -
وذل��ك يف م�سعى لن�شر ال��وع��ي بخ�صو�ص �أهمية احل�صول على
اللقاح يف ظل تزايد الإ�صابات.
ويحاول مقهى ‘قهوة وكتاب‘ الت�صدي حلالة الت�شكك واخلوف من
اللقاح املنت�شرة يف العراق باعتبار �أن اللقاح هو "ال�سالح الوحيد"
املتاح حاليا ملواجهة اجلائحة .و ُكتب على الفتة يف مدخل املقهى
"�أخذت اللقاح؟؟؟ .قهوتك على ح�سابنا!!!� .شكرا لأنك ت�ساعد
على انتهاء الفريو�س" .ومب�ج��رد �إظ�ه��ار زب��ون �أو زب��ون��ة املقهى
�صورة للبطاقة التي تفيد ح�صوله على التطعيم يح�صل على
قدح قهوة جمانا .وبينما ير�شف قهوته قال ال�شاب احلا�صل على
التطعيم ،عبداهلل النزد" ،باعتبار �أين واحد من النا�س اللي �أخذوا
اللقاح �أين ما �أدري طبعا بالكافية �إنهم يقدمون قهوة جمانا للي
ماخذين اللقاح ،ب�س �شيء لطيف جدا ال�ستقطاب ال�شباب ،للدعوة
�إىل �أخذ اللقاح ،للحد من جائحة كورونا.

بينك تقدم عر�ض ًا
بهلواني ًا رائع ًا مع ابنتها
قدمت املغنية الأمريكية بينك� ،أداء
فنياً وبهلوانياً مذه ً
ال م��ع ابنتها
وي �ل��و ع�ل��ى م���س��رح "Billboard
 "Music Awardsيف لو�س
�أجن� �ل ��و� ��س .وك ��ان ��ت ب �ي �ن��ك تلب�س
ف�ستاناً �أ��س��ود وابنتها البالغة من
ال�ع�م��ر �� 9س�ن��وات ت��رت��دي ف�ستاناً
زهرياً .وكانت الأم وابنتها ترق�صان
على احل�ب��ال املتدلية م��ن ال�سقف
على �أن �غ��ام �أغ�ن�ي��ة "Cover Me
 "in Sunshineوك��ان�ت��ا بغاية
االن �� �س �ج ��ام .وح� � ��ازت ب �ي �ن��ك على
ج��ائ��زة ت�ك��اف��ئ ال�ف�ن��ان�ين املميزين
ال �ل��ذي��ن �أب ��دع ��وا يف ت��رت �ي �ب��ات الـ
" "Billboardوتركوا عالمة
فارقة يف املو�سيقى ،وكانت �أ�صغر
مك ّرمة حت�صل على اجلائزة .وحني
�إلقائها كلمة باملنا�سبة �شكرت بينك
ابنتها ويلو وابنها جامي�سون البالغ
من العمر ثالث �سنوات.

وفاة كاتب الأطفال
الأمريكي �إريك كارل
ق��ال��ت دار ن�شر بنجوين ك�ي��دز على
ت��وي�تر �إن ك��ات��ب ور� �س ��ام الأطفال
الأمريكي �إري��ك ك��ارل ،الذي ا�شتهر
ب �ق �� �ص �ت��ه ال �ك�ل�ا� �س �ي �ك �ي��ة (ال�ي�رق ��ة
اجلائعة ج��دا) ،ت��ويف عن  91عاما.
وذك ��رت �صحيفة وا��ش�ن�ط��ن بو�ست
نقال عن بيان من عائلته� ،أن كارل
تويف يف منزله بنورثامبتون يف والية
ما�سات�شو�ست�س ي��وم الأح��د املا�ضي
ومل تذكر ال�صحيفة �سبب الوفاة.

Friday

الق�ضاء على منرين بعد قتلهما حار�سا

ماجي روز تقدم ً
عر�ضا غنائيا يف نا�شفيل  ،تيني�سي بالواليات املتحدة .ا ف ب

انفجار حتت الأر�ض يطيح باملارة وال�سيارات

�شهد �أحد الطرق ال�صينية حادثا مرعبا ت�سبب فيه انفجار مفاجئ لأنبوب
غاز مير �أ�سفل الطريق.
و�أدى االنفجار �إىل دفع امل��ارة �إىل �أعلى و�سقوطهم بجانب الطريق الذي
تعر�ض ج��زء منه ل�لان�ه�ي��ار ،ح�سب م��ا ذك��رت��ه �صحيفة "�ساوث ت�شاينا
مورنينغ بو�ست" ال�صينية.
و�أ�شارت ال�صحيفة ال�صينية �إىل �أن احلادث �أدى �إىل �إلقاء املارة على جانبي
الطريق مت�أثرين بقوة االنفجار.
ور�صد مقطع فيديو ن�شرته ال�صحيفة حلظة قيام جمموعة من العمال
ب ��إج��راء عملية �صيانة ج��ان��ب ب��ال��وع��ة يف و��س��ط ال�ط��ري��ق قبل �أن يحدث
انفجار حتت �سطحه وي ��ؤدي �إىل حتطم بع�ض ال�سيارات و�إلقاء عدد من
املارة بعيدا.
وتبع االنفجار حدوث انهيار جزء من الطريق املحيط مبوقع احلادث.

وات�س �آب يقا�ضي احلكومة
الهندية..وال�سبب اخل�صو�صية

حركت �شركة "وات�س �آب" طعناً على القواعد اجل��دي��دة التي و�ضعتها
احلكومة الهندية التي دخلت حيز التنفيذ وتلزم من�صة املرا�سالت الفورية
بتعقب وحتديد من�ش�أ ر�سائل معينة.
رفعت �شركة وات�س �آب اململوكة لفي�س بوك الق�ضية �أم��ام حمكمة دلهي
ال�ع�ل�ي��ا �أول �أول �أم ����س ال�ث�لاث��اء ق��ائ�ل��ة �إن ال���ش��رط ينتهك ال�ضمانات
الد�ستورية حلق اخل�صو�صية يف الهند ،بح�سب ما ذكرته �صحيفة "�إنديان
�إك�سربي�س".
وق��ال��ت �شركة وات����س �آب يف من�شور مب��دون��ة" :ت�سعى بع�ض احلكومات
لإج�ب��ار �شركات التكنولوجيا على معرفة من �أر��س��ل ر�سالة بعينها على
خدمات املرا�سالت اخلا�صة .وهذا املفهوم ي�سمى تتبعاً".
و�أ��ض��اف��ت" :خرباء التكنولوجيا واخل�صو�صية ق��ال��وا �إن التتبع يخرق
الت�شفري من طرف لطرف ومن �ش�أنه �أن يقو�ض ب�شدة خ�صو�صية املليارات
م��ن الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يتوا�صلون ع�بر الو�سائط الرقمية" .و�أ�صدرت
احلكومة الهندية يف ف�براي��ر (��ش�ب��اط) �إر� �ش��ادات ج��دي��دة ت�ل��زم املن�صات
القائمة على الإنرتنت مثل في�سبوك وجوجل وتويرت على اتباع العديد
من الإج ��راءات التنظيمية اجل��دي��دة مبا يف ذل��ك تعيني م�س�ؤول يراقب
االمتثال للقواعد اجلديدة يف الهند و�إن�شاء �آلية للرد على ال�شكاوى .

�سيلينا غوميز بفيديو
م�ضحك من طفولتها
ن���ش��رت النجمة �سيلينا غوميز فيديو
م�ضحك لها من طفولتها ،عرب �صفحتها
على موقع التوا�صل االجتماعي ،ح�صد
بعد �ساعات قليلة من ن�شره �أكرث من 15
مليون م�شاهدة.
وظ �ه��رت �سيلينا بالفيديو وه��ي تغني
�أغنية �شهرية للفنانة الأمريكيةبريتني
�سبريز ،بعنوان "'don't go knockin
 ،"on my doorووراءه � � ��ا �شا�شة
م�ت�ح��رك��ة وت ��رت ��دي ن� �ظ ��ارات �شم�سية،
وع�ل�ق��ت ع�ل��ى ال�ف�ي��دي��و" :الن�شاط كان
حقيقي".
وت �ف ��اع ��ل امل �ت ��اب �ع ��ون ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر مع
الفيديو ،و�أثنوا على موهبتها الظاهرة
منذ ال�صغر ،و�إعتربوا �إعادة ن�شرها لهذا
الفيديو دليل على �شخ�صيتها املرحة.

ق�ضى حار�س حديقة حيوانات حينما كان يطعم منرين
مت الق�ضاء عليهما الحقاً بعد فرارهما من القف�ص يف
متنزه يف و�سط ال�صني.
وج ��اء يف ب �ي��ان مل��دي��ري��ة ال �غ��اب��ات يف منطقة �شيت�شوان
"جرح حار�س ،يف حادثة
مبقاطعة هينان و�سط ال�صنيُ :
ع�ض عندما كان يطعم منرين و ُنقل يف حالة طارئة �إىل
امل�ست�شفى حيث تويف رغم العناية التي ُقدمت له".
و�أف �ل��ت ال�ن�م��ران وه��رب��ا م��ن قف�صهما احل��دي��دي ،وبعد
مطاردتهما للإم�ساك بهما ،انتهى الأمر بالق�ضاء عليهما
يف ح��رم املتنزه امل�سمى وادي الطواوي�س يف داجنيانغ.
وا�ست�أجرت احلديقة النمرين من مدينة �سوجو �شرق
ال�صني ،بح�سب مديرية الغابات.

ب�شرى ملر�ضى ال�سكري ..عالج مناعي بنتائج واعدة
خل�صت درا��س��ة حديثة �أجرتها جامعة لين�شوبينغ
بال�سويد ،ون�شرت م�ؤخ ًرا يف دورية "ديابيت�س كري"،
�إىل �أن العالج املناعي ميكن �أن يكون فعاال مع حوايل
ن�صف مر�ضى ال�سكري من النوع الأول؛ �إذ ي�صبح
اجل�سم قاد ًرا على �إنتاج الأن�سولني.
و�أ�� �ش ��ارت ن�ت��ائ��ج ال��درا� �س��ة �إىل �أن ح�ق��ن الربوتني
 ، GADيف العقد الليمفاوية ،ميكن �أن يكون اً
فعال
يف جمموعة فرعية من الأفراد ،ممن يحملون �أنواع
معينة من م�ست�ضدات الكريات البي�ضاء الب�شرية
"."HLA
يف مر�ض ال�سكري من النوع الأول ،يهاجم اجلهاز
امل �ن��اع��ي للج�سم اخل�ل�اي��ا ال �ت��ي ت�ن�ت��ج الأن�سولني،
وع�ن��دم��ا تختفي اخل�لاي��ا املنتجة ل�ل�أن���س��ول�ين ،ال
ي�ستطيع اجل�سم تنظيم م�ستوى ال�سكر يف الدم،
ويتحتم على ال�شخ�ص امل�صاب ب��داء ال�سكري من
النوع الأول تناول الأن�سولني اخلارجي حتى نهاية
حياته.
يف رحلة البحث عن عالج فعال لل�سكري من النوع

الأول� ،أ��ص�ب��ح ال�ت�ح��دي الأك�ب�ر �أم ��ام الباحثني هو
�إي�ج��اد ا�سرتاتيجية تعمل على �إب�ط��اء هجوم جهاز
املناعة �أو حتى �إيقافه متامًا.
وتعتمد �إح��دى الإ�سرتاتيجيات املمكنة على تغيري
الدفاع املناعي عن طريق حقن بروتني تتفاعل معه
خاليا اجلهاز املناعي ،يف �شكل من �أ�شكال التطعيم.
ويُعرف �أحد الربوتينات التي غال ًبا ما ي�شكل اجلهاز
املناعي �ضدها �أج�سامًا م�ضادة يف داء ال�سكري من
ال �ن��وع الأول ب��ا��س��م ( GAD65ديكاربوك�سيالز
حم�ض اجللوتاميك).
در���س ال�بروف�ي���س��ور ج��وين لودفيغ�سون يف جامعة
ل�ي�ن���ش��وب�ي�ن��غ ل �� �س �ن��وات ع ��دي ��دة �إم �ك��ان �ي��ة تطعيم
الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن مت ت�شخي�صهم ح��دي� ًث��ا مبر�ض
ال�سكري من النوع الأول بربوتني .GAD
ومن امل�أمول �أن ي�صبح اجلهاز املناعي �أكرث ت�ساحما
مع بروتني  GADباجل�سم ،و�أن يتوقف عن �إتالف
اخلاليا املنتجة للأن�سولني ،بحيث ميكن للج�سم
اال�ستمرار يف تكوين بع�ض الأن�سولني.

دميي لوفاتو ت�صدم حمبيها ب�ش�أن احلمية
�صدمت النجمة دميي لوفات و حمبيها بر�أيها عن احلمية الغذائية ،وهي
امل�ع��روف عنها ع��دم اتباعها حمية غذائية ملا لها من ت�أثري على ال�صحة
النف�سية.
ووج�ه��ت دمي��ي ع�بر �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي
تنبيهاً عاج ً
ال ،ت�شري فيه اىل �أن التعليقات على الوزن حتى الإيجابية منها،
ميكن �أن يكون ت�أثريها �سلبياً على الأ�شخا�ص ،الذين يعانون من الوزن
ال��زائ��د ،و�أن ت�سبب لهم القلق النف�سي الناجت عن احلرمان من الطعام،
وخ�صو�صاً امل�أكوالت املف�ضلة.
وقالت�" :إذا كنت ال تعرف ق�صة ال�شخ�ص مع الطعام رجاء ال تنتقده لأن
ردة فعلك �ستنعك�س على راحته ونومه و�سيق�ضي ليلته يفكر باملو�ضوع".
و�أ�ضافت" :ال �أريد �أن �أ�صدق �أن ج�سمي �أو بدانتي هو ال�شيء الوحيد الذي
يراه النا�س ّيف".

بعد موجة غ�ضب..
جون �سينا يعتذر لل�صني
اعتذر املمثل الأمريكي وامل�صارع
امل�ح�ترف ج��ون �سينا للمعجبني
يف ال�صني بعد �أن و�صف تايوان
بالـ"دولة" يف مقابلة ترويجية
لفيلمه ال �ق��ادم ،و�أ� �ص �ب��ح �أحدث
امل�شاهري الذين يواجهون غ�ضب
القوميني ال�صينيني.
يف مقطع فيديو ق�صري ُن�شر �أول
�أول �أم����س ال�ث�لاث��اء على موقع
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ال�صيني
(ويبو) ،مل ي�شر �سينا �إىل تايوان
�أو يخ�ض يف الكثري من التفا�صيل
ح��ول احل��ادث ال��ذي وق��ع يف وقت
��س��اب��ق ه ��ذا ال���ش�ه��ر ،ع�ن��دم��ا كان
ي�ق��وم ب��ال�تروي��ج لفيلمه "فا�ست
�آن � ��د فريو�س( – "9ال�سرعة
وال�غ���ض��ب  )9م��ع و��س��ائ��ل �إعالم
تايوانية.
قال بلغة املاندرين ال�صينية "يف
�إح��دى امل�ق��اب�لات ،ارتكبت خط�أ.
�أري��د �أن �أق��ول الآن �إن ه��ذا مهم
ج � �دًا ج � �دًا ج � �دًا ج � �دًا ج� � �دًا� .أنا
�أح ��ب و�أح �ت�رم ال���ص�ين وال�شعب
ال�صيني .و�آ�سف جدا جدا �آ�سف.
�أم��ا ع��ن خطئي ،ف��أن��ا �أع�ت��ذر عنه
حقا".
يف مقابلته مع قناة (تي يف ىبي
�إ�س) التايوانية ،كان �سينا يتحدث
� ً
أي�ضا بلغة املاندرين عندما قال
�إن ت��اي��وان �ستكون �أول "دولة"
ت�ستطيع م�شاهدة الفيلم.

