
ماأ�ساة الهند تتفاقم يف وجه كورونا 

حمالت �لتطعيم ت�سرع عودة �حلياة �إىل طبيعتها يف عدة دول

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

   

عبد�هلل بن ز�يد ووزير �خلارجية �لأمريكي يبحثان هاتفيا 
�لعالقات �ل�سرت�تيجية و�لتطور�ت يف �إ�سر�ئيل و فل�سطني

•• اأبوظبي- وام:

والتعاون  وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  بحث 
وزي��ر خارجية  بلينكن  اأن��ت��وين  ات�شال هاتفي مع معايل  ال��دويل خ��ال 
الوليات املتحدة الأمريكية تطورات الأو�شاع يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
و�شبل تخفيف حدة التوترات و تعزيز اجلهود العاملية املبذولة من اأجل 
�شاملة  حلول  اإىل  والنتقال  وفل�شطني  اإ�شرائيل  يف  العنف  اأعمال  وقف 
دولة  بني  ال�شرتاتيجية  العاقات  اجلانبان  ا�شتعر�ض  و  وم�شتدامة. 
البلدين  بني  امل�شرتك  والعمل  الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  الإم���ارات 

ال�شديقني من اأجل تر�شيخ دعائم الأمن وال�شتقرار يف املنطقة.
و اأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان خال الإت�شال الهاتفي عمق 
التي جتمع  ال�شراكة ال�شرتاتيجية  الإماراتية - الأمريكية و  العاقات 
بني البلدين ال�شديقني وتهدف اإىل حتقيق التنمية و الرخاء ل�شعبيهما 

و تر�شيخ الأمن وال�شتقرار يف املنطقة والعامل.   )التفا�شيل �ض8(

�لإمار�ت ت�سارك يف موؤمتر دعم �ل�سود�ن 
وقمة متويل �لقت�ساد�ت �لإفريقية بفرن�سا

•• اأبوظبي- وام: 

يرتاأ�ض معايل خليفة �شاهني املرر وزير دولة، وفد الإمارات امل�شارك يف 
القت�شاديات  و قمة متويل  بال�شودان،  النتقالية  املرحلة  دعم  موؤمتر 

الأفريقية اللذين يعقدان يف العا�شمة الفرن�شية باري�ض.
و ي�شت�شيف الرئي�ض الفرن�شي اإميانويل ماكرون، موؤمتر دعم املرحلة 
النتقالية بال�شودان، بح�شور عدد من روؤ�شاء الدول ووزراء اخلارجية، 

ف�شا عن 18 من روؤ�شاء الدول واحلكومات.     )التفا�شيل �ض2(

ا�ستمرار الت�سعيد.. وتوافق م�سري فرن�سي على التهدئة بغزة

و��سنطن: نعمل خلف �لكو�لي�س لإنهاء �لعنف يف �ل�سرق �لأو�سط

بعد تقاعد ر�وؤول كا�سرتو، 
م��ن ي��ح��ك��م ك��وب��ا ح��ق��ا ؟
ال�شيباين   –خرية  الفجر   ••

للحزب  ال���ث���ام���ن  امل����وؤمت����ر  م���ن���ذ 
املا�شي،  ال�شهر  الكوبي  ال�شيوعي 
مل يعد اأي من ا�شرة كا�شرتو من 
بني الهيئات احلاكمة للجزيرة... 

الأوىل منذ عام 1959.
من يتذكر اأوزفالدو دورتيكو�ض؟ 
يف  �شقط  لقد  كثريين...  لي�شوا 
املتكتم  املفّكر  التاريخ، هو  ن�شيان 
للجمهورية  رئ��ي�����ًش��ا  ك���ان  ال����ذي 
الكوبية من 1959 اإىل 1976، 
رئي�ًشا  كا�شرتو  فيدل  ك��ان  بينما 
ل����ل����وزراء »ف���ق���ط«. خ��ل��ي��ف��ة بعيد 
كانيل،  دياز  ميغيل  لدورتيكو�ض، 
للدولة  رئي�ًشا  اأ�شبح  عاما،   61
ل��������راوؤول  خ���ل���ًف���ا   ،2019 ع�����ام 
املا�شي،  ال�����ش��ه��ر  ويف  ك���ا����ش���رتو. 
ا حمل هذا الأخري على  حل اأي�شً
ك�شكرتري  ال�شيا�شي،  املكتب  راأ�ض 
للحزب  ال�شيا�شي  للمكتب  اأول 
املوؤمتر  يف  ال���ك���وب���ي،  ال�����ش��ي��وع��ي 

الثامن الذي احت�شنته هافانا.
وم���ع ذل���ك، ف���اإن اأف�����ش��ل طريقة 
ال�شلطة  ت����وج����د  اأي�������ن  مل���ع���رف���ة 
الكا�شرتوية مل تكن اأبًدا بت�شّفح 
ل  ك��وب��ا،  يف  التنظيمي.  الهيكل 
هو  ك��ان��ي��ل  دي����از  اأن  يعتقد  اأح����د 
رجل الدولة القوي، هكذا ت�شرح 

املوؤرخة اإليزابيث بورغو�ض.
)التفا�شيل �ض10(

العامل احلايل هو العامل الذي تخّيله:
كي�سنجر: در�س لأوروبا من معلم �لو�قعية �ل�سيا�سية!

•• الفجر -اأك�شل جيلدين –ترجمة خرية ال�شيباين

عمق فكري، روؤية، جراأة: بحث مثري يحدد ما ميّيز وزير اخلارجية ال�شبق 
الأوروبية. هناك  الدبلوما�شية  اإليه  97 عاًما -وتفتقر  العمر  -البالغ من 
اأوروب��ا على جت�شيد زعامة دولية  مفارقة ماأ�شاوية يف ماحظة عدم قدرة 
بينما الدبلوما�شية الأمريكية، عرب التاريخ، تتغّذى من العقول الأوروبية 

الأكرث ذكاًء لتوجيه �شيا�شتها اخلارجية.               )التفا�شيل �ض 15(

•• عوا�شم-وكاالت:

الأمريكي  اخل���ارج���ي���ة  وزي����ر  اأك����د 
تعمل  ب����اده  اأن  بلينكن،  اأن���ت���وين 
ال��ك��وال��ي�����ض، لإنهاء  ب��ك��ث��اف��ة خ��ل��ف 
ال����ع����ن����ف ب������ني الإ�����ش����رائ����ي����ل����ي����ني 

والفل�شطينيني.
الأمريكي  وزير اخلارجية  واأع��رب 
ع������ن ق����ل����ق ال��������ولي��������ات امل����ت����ح����دة 
بني  العنف  ت�شاعد  م��ن  ال�شديد، 

الإ�شرائيليني والفل�شطينيني.
تعمل  اأم���ريك���ا  اأن  ب��ل��ي��ن��ك��ن  واأك�����د 
الكوالي�ض  وراء  م�����ن  ب���ك���ث���اف���ة 
الإ�شرائيليني  ب��ني  العنف  لإن��ه��اء 

والفل�شطينيني.
ودع��������������ا ب����ل����ي����ن����ك����ن اإ�������ش������رائ������ي������ل 
والفل�شطينيني اإىل حماية املدنيني 
باده  ت��وا���ش��ل  بينما  والأط����ف����ال، 

تكثيف امل�شاعي الدبلوما�شية.
عليها  اإ���ش��رائ��ي��ل  اأن  بلينكن  وك���رر 
اإ����ش���ايف يف ب���ذل ك��ل اجلهود  ع���بء 

لتفادي �شقوط �شحايا مدنيني.
وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، ك���رر بلينكن 
اأن اإ���ش��رائ��ي��ل ل��ه��ا ح��ق ال��دف��اع عن 
والف�شائل  ح��م��ا���ض  ودع���ا  نف�شها، 
الأخرى يف غزة اإىل وقف الهجمات 

ال�شاروخية.

اإىل ح��ل عادل  مم��ك��ن وال��ت��و���ش��ل 
ال�شعب  ح��ق��وق  ي�شمن  و���ش��ام��ل 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي واإق������ام������ة دول���ت���ه 
امل�شتقلة وفق املرجعيات الدولية.
نقدر  م��اك��رون:  ق��ال  م��ن جهته، 
الدور امل�شري يف حماولة التو�شل 
لتهدئة وم�شتمرون بالت�شاور مع 

القاهرة يف هذا ال�شدد.
الق�شام،  كتائب  اأعلنت  ميدانيا، 
اجلناح الع�شكري حلركة حما�ض، 
ا���ش��ت��ه��داف بارجة  الث���ن���ني، ع���ن 
�شواطئ  قبالة  اإ�شرائيلية  حربية 
قطاع غزة، يف تطور غري م�شبوق 

الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
اأي�شا  ب��ال��ق��ل��ق  ���ش��ع��رت  ب����اده  اإن 
ال�شحفيني  ت���ع���ري�������ض  ب�����ش��ب��ب 

وامل�شعفني للخطر.
امل�شري  الرئي�ض  ق��ال  ذل��ك،  اإىل 
الثنني،  ال�����ش��ي�����ش��ي،  ع��ب��دال��ف��ت��اح 
اأعمال  ب��وق��ف  تتم�شك  ب���اده  اإن 
ال��ع��ن��ف يف اأ����ش���رع وق���ت مم��ك��ن يف 

فل�شطني واإ�شرائيل.
وذكر ال�شي�شي، خال لقاء جمعه 
اإميانويل  ال��ف��رن�����ش��ي  ب��ال��رئ��ي�����ض 
بوقف  تتم�شك  م�شر  م��اك��رون: 
اأ�����ش����رع وقت  ال���ع���ن���ف يف  اأع����م����ال 

يف الت�شعيد الع�شكري احلايل مع 
اإ�شرائيل.

بيان:  يف  الق�شام  كتائب  وق��ال��ت 
يف  اإ�شرائيلية  ب��ارج��ة  ا�شتهدفنا 
عر�ض البحر قبالة �شواطئ غزة 
ال�������ش���واري���خ، و�شط  ب��دف��ع��ة م���ن 
الإ�شرائيلي  ال��ق�����ش��ف  ا���ش��ت��م��رار 
على قطاع غزة لليوم الثامن على 

التوايل.
وذك������������رت ����ش���ح���ي���ف���ة ي����دي����ع����وت 
الق�شام  ك��ت��ائ�����ب  اأن  اأح�����رون�����وت 
ا�����ش����ت����ه����دف����ت ق����ط����ع����ة ب���ح���ري���ة 
غوا�شة  ب��ا���ش��ت��خ��دام  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
غ���ري م��اأه��ول��ة يف ب��ح��ر غ���زة من 

دون وقوع اأي اإ�شابات.
ه������ذا واأع����ل����ن����ت ح����رك����ة اجل���ه���اد 
الإ�شامي، عن مقتل اأحد قادتها 
هربيد،  اأب��و  ح�شام  وهو  البارزين 
غ��زة يف �شربة  �شمال  ل���واء  ق��ائ��د 
اإ�شرائيلية على قطاع غزة  جوية 

الثنني.
اإ�شرائيلية  غ�������ارة  ق���ت���ل���ت  ك���م���ا 
مدينة  غ��رب��ي  ���ش��ي��ارة  ا�شتهدفت 
واأ�شفرت  اثنني  فل�شطينيني  غزة 
ع��ن ج���رح اث��ن��ني اآخ���ري���ن، و�شط 
الع�شكري  ال��ت�����ش��ع��ي��د  ا���ش��ت��م��رار 

الإ�شرائيلي على قطاع غزة.

اأ�شرة بريطانية ت�شتمتع بالعودة اىل املطاعم مع تخفيف قيود كورونا   )رويرتز( 

العامل،  امل��اه��ي يف  اأ���ش��ه��ر  اأح����د 
اأيلول   10 يف  اب���واب���ه  ف�شيفتح 
�شيعاود  ب��ي��ن��م��ا  امل��ق��ب��ل  �شبتمرب 
ملهى “ليدو” الباري�شي ن�شاطه 

قي 18 من ال�شهر ذاته.
من  اأك����رث  ب��ح��ي��اة  ال���وب���اء  اأودى 
العامل،  يف  �شخ�ض  مايني   3،3
ف��ي��م��ا ت��ع��د ال��ه��ن��د ال��ب��ل��د ال���ذي 
اإذ  ح��ال��ي��ا  الأ����ش���واأ  امل��وج��ة  ي�شهد 
ت�شّجل 4000 وفاة يوميا جراء 

كوفيد.
الأ�شا�ض  يف  الهند  ت��ع��اين  وفيما 
حمدودة  �شحية  حتتية  بنى  من 
واإمدادات �شحيحة من اللقاحات، 
�شربها اإع�شار قوي ترافقه رياح 
غوجارات  ولي���ة  ونقلت  ع��ات��ي��ة. 
كوفيد19-  م���ر����ش���ى  ج���م���ي���ع 
�شمن  الواقعة  امل�شت�شفيات  م��ن 
من  كيلومرتات  خم�شة  م�شافة 
اأن ي�شل  ي��ت��وق��ع  ال�����ش��اح��ل ح��ي��ث 
ال�شلطات  تكافح  الإع�شار.كذلك 
انقطاع  ع��دم  ل�شمان  املنطقة  يف 
امل�شت�شفيات  ع�����ن  ال����ك����ه����رب����اء 
كوفيد19-  مل��ر���ش��ى  املخ�ش�شة 
املناطق  الأك�����ش��ج��ني يف  وم��ع��ام��ل 
العا�شفة.وُنقل  ج�����ّراء  امل���ه���ددة 
بومباي،  يف  مري�ض   600 نحو 
عا�شمة الهند املالية، اإىل مواقع 

اأكرث اأمانا.

•• لندن-اأ ف ب:

اإىل احلانات  تدفق الربيطانيون 
وامل��ت��اح��ف وغ��ريه��ا م��ن الأماكن 
امل��غ��ل��ق��ة يف وق���ت خففت  ال��ع��ام��ة 
كوفيد19-  احتواء  قيود  الباد 
الثنني، بينما تفاقمت يف املقابل 
ماأ�شاة الهند حيث يعرقل اإع�شار 
قوي جهود مكافحة موجة الوباء 

املدّمرة التي تع�شف بالباد.
ويف وقت �شمحت برامج التطعيم 
املتحدة  ل����ل����ولي����ات  ال�������ش���ري���ع���ة 
القيود  عن  بالتخلي  وبريطانيا 
اأج�����رب ظ���ه���ور ن�شخ  ال�������ش���ارم���ة، 
دول  للفريو�ض  جديدة  متحورة 
املدار�ض  اإغ��اق  اإىل  اآ�شيا  عدة يف 
وف���ر����ض ح��ظ��ر ع��ل��ى ال�����ش��ف��ر، ما 
التهديد  ع��ل��ى  ال�������ش���وء  ي�����ش��ّل��ط 
امل�شتمر الذي ميثله الوباء عامليا.
وم�����ع اق�������رتاب ع�����دد الإ����ش���اب���ات 
مليونا   163 املعلنة من  العاملية 
ن�����ش��خ م��ت��ح��ّورة جديدة  وظ���ه���ور 
ت���ع���ّق���د م����واج����ه����ت����ه، ا����ش���ط���ّرت 
التي  ت���ل���ك  ح���ت���ى  احل����ك����وم����ات، 
تخفف القيود، اإىل الت�شديد على 

�شرورة توخي احلذر.
ال���وزراء الربيطاين  وق��ال رئي�ض 
و�شلنا  الأح��د  جون�شون  بوري�ض 
اإىل عتبة جديدة يف خارطة  معا 

اأنحاء انكلرتا  الأماكن املغلقة يف 
وويلز ومعظم اأجزاء ا�شكتلندا.

كما اأعادت دور ال�شينما واملتاحف 
وال�شالت الريا�شية فتح اأبوابها 

للمرة الأوىل منذ �شهور.
���م���ح ل��ل��ربي��ط��ان��ي��ني ب���زي���ارة  و����شُ
امل����ن����ازل اخل���ا����ش���ة وال�����ش��ف��ر اإىل 
الربتغال،  اأب���رزه���ا  حم���ددة  دول 
ال�شياح  ع���ادة  اإليها  يتدفق  ال��ت��ي 

القادمون من اململكة املتحدة.
وقال باري توم�شون، وهو �شرطي 

للخروج  و�شعناها  التي  الطريق 
من الإغاق، لكن علينا اأن نرفق 
بجرعة  امل��ق��ب��ل��ة  اخل���ط���وة  ه����ذه 

كبرية من احلذر.
وت���اب���ع ن���راق���ب ع���ن ك��ث��ب تف�شي 
للمرة  ر����ش���دت  ال���ت���ي  امل���ت���ح���ّورة 
ب�شكل  ونتحّرك  الهند  يف  الأوىل 
امل��ن��اط��ق ح��ي��ث ترتفع  ���ش��ري��ع يف 

معدلت الإ�شابة.
وع�����������ادت احل�������ان�������ات وامل����ط����اع����م 
يف  الزبائن  ل�شت�شافة  واملقاهي 

 63 متقاعد من مان�ش�شرت يبلغ 
ف���ارو يف  اإىل مدينة  ع��ام��ا و���ش��ل 
زوجته  برفقة  ال��ربت��غ��ال  ج��ن��وب 
ونعود  ن�شافر  اأن  جميل  وجن��ل��ه، 

اإىل هنا.. متحّم�شون للغاية.
ع�����ودة  ع���ل���ى  اآخ�������ر  م����وؤ�����ش����ر  ويف 
اأوروب����ا،  يف  طبيعتها  اإىل  احل��ي��اة 
باري�ض  لن��د  دي��زين  متنزه  اأعلن 
اأنه �شيعيد فتح اأبوابه  الرتفيهي 
للجمهور يف 17 حزيران يونيو.

باري�ض،  م���ولن روج« يف  »ل��و  اأم���ا 

•• الفجر -تون�س:

احلر�ض  ب��ا���ش��م  ال���ن���اط���ق  اأع���ل���ن 
اجلبابلي،  الدين  ح�شام  الوطني 
وح�������دات  ان  الث������ن������ني،  اأم�����������ض 
الداخلية  وزارة  م���ن  م�����ش��رتك��ة 
ووزارة الدفاع مبختلف وحداتها 
ال���ربي���ة واجل���وي���ة مت��ك��ن��ت فجر 
فنية  معطيات  على  بناء  الثنني 
)مبدئيا(  ال��ق�����ش��اء  م���ن  دق��ي��ق��ة 
انه  ق��ال  اإرهابية  عنا�شر   5 على 
باإحدى  ت�شللها  اإىل  التفطن  مت 
حمافظة  ج�����ب�����ال  م����رت����ف����ع����ات 

الق�شرين.
ال�شتباقية  العملية  مّكنت  وق��د 
ق��وات اجلي�ض والأم��ن من حجز 
اأ�شلحة، اأهّمها اأ�شلحة قتالية من 
كانت  وذخ��رية  كا�شنيكوف  ن��وع 
التكفريية  اجلماعات  ت�شتعملها 

الإرهابية يف جبال الق�شرين.
وذكر ح�شام الدين اجلبابلي اي�شا، 
ان الوحدة الوطنية لاأبحاث يف 

ج��رائ��م الإره���اب ب���اإدارة مكافحة 
الإرهاب للحر�ض الوطن�ي متكنت 
مت�شدد  عن�شر  على  القب�ض  من 
اأ�شيل اإحدى القرى اجلبلية من 
حمافظة الق�شرين قال انه كان 
كتيبة  بعنا�شر  الل��ت��ح��اق  ي��ن��وي 
عقبة بن نافع الرهابية الفارين 

•• اأنقرة-وكاالت:

الرتكية  امل����ع����ار�����ش����ة  وا�����ش����ل����ت 
ال�شغط على الرئي�ض رجب طيب 
بانتخابات  م��ط��ال��ب��ة  اأردوغ��������ان، 

مبكرة.
وج�����اءت دع�����وات امل��ع��ار���ش��ة، بعد 
التجار  م�����ن  اأردوغ�������������ان  ط���ل���ب 
التي  الأ����ش���رار  ع��ل��ى  م�شاحمته 
طالتهم بعد الإغاق العام الذي 
تف�شي  ب�شبب  ت��رك��ي��ا،  يف  ف��ر���ش��ه 
وف���ق �شحيفة  ك���ورون���ا  ف���ريو����ض 

ال�شرق الأو�شط.
رئي�ض  امل���ع���ار����ش���ة،  زع���ي���م  وق�����ال 
ح��������زب ال���������ش����ع����ب اجل����م����ه����وري 
املوؤكد  اأوغ��ل��و:  كليت�شدار  ك��م��ال 

اإىل  اأدع����و  بع�شنا،  ن�����ش��ام��ح  اأن��ن��ا 
انتخابات مبكرة من اأجل تركيا، 

انتخابات فورية.
واأ�����ش����اف ك��ل��ي��ت�����ش��دار اأوغ���ل���و اأن 
املعار�شة م�شتمرة يف عملها وكاأن 
و�شننقذ  غ����داً،  ان��ت��خ��اب��ات  ه��ن��اك 
التي �شقطت  الدوامة  تركيا من 

فيها، ل يوجد خمرج اآخر.
اأك�شنار  م���ريال  ق��ال��ت  وب���دوره���ا، 
اخل�����ري، احلليف  ح����زب  رئ��ي�����ش��ة 
حلزب ال�شعب اجلمهوري �شمن 
حتالف الأمة يف تغريدة: ال�شيد 
اأردوغ�������ان ي��ب��دو اأن����ك ن�����ش��ي��ت اأن 
ال�شعب  م��ع  يت�شامح  ال�شيا�شي 
ع��رب ���ش��ن��ادي��ق الق�����رتاع، ولي�ض 
م���ن ك��ر���ش��ي احل���ك���م، ومب����ا اأن���ك 

تطلب امل�شاحمة، فا تخف و�شع 
النا�ض،  اأم���ام  الق����رتاع  �شناديق 
امل����زارع،  م��ع  ت�شامح  ولنت�شامح، 
والتاجر، وال�شباب العاطل الذين 
تعر�شوا مل�شاعب، تعال لنت�شامح 

مع اإرادة ال�شعب املباركة.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال رئ���ي�������ض حزب 
الأ�شبق  ال���وزراء  رئي�ض  امل�شتقبل 
اأحمد داود اأوغلو: حديث اأردوغان 
عن امل�شاحمة يفهم منه اأنه حان 
ورحيله عن احلكم،  وداع��ه  وق��ت 
ن��ع��م ���ش��ت��اأت��ي ���ش��ن��ادي��ق الق����رتاع، 
الإدارة  ف��ات��ورة  ال�شعب  و�شيكتب 
ال�����ش��ي��ئ��ة و����ش���رتح���ل���ون، ال���ك���وادر 
ال�شعب  ووج����ه  ق���ادم���ة،  امل��وؤه��ل��ة 

�شيبت�شم جمدداً.

باجلبال التون�شية بعد ان ا�شتنفد 
لإحدى  النفري  يف  حماولته  كل 

مناطق النزاع امل�شلح.
اأراد  امل��وق��وف  اأن  اجلبابلي  واأك���د 
جهته،  اأب����ن����اء  ب���اأح���د  الل���ت���ح���اق 
م�شريا اىل ان هذا الخري ارهابي 

نا�شط �شمن الكتيبة املذكورة.

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن ر��سد ي�سدر مر�سوما 
باإلغاء جلنة ق�سائية خا�سة

•• دبي-وام:

اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة  اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رقم  املر�شوم  دب��ي،  لإم���ارة  حاكماً  ب�شفته  اهلل،  رع��اه  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
اللجنة الق�شائّية اخلا�شة املعنية بالف�شل يف  اإلغاء  ب�شاأن   2021 ل�شنة   15
املنازعات املتعلِّقة ب�شركة اأماك للتمويل )�ض.م.ع( و�شركة متويل )�ض.م.ع(، 
واملُ�شّكلة مبوجب املر�شوم رقم 61 ل�شنة 2009. ون�ّض املر�شوم على اأن حُتال 
الّدعاوى والطلبات املنظورة بتاريخ العمل بهذا املر�شوم اأمام اللجنة الق�شائّية 
ة املُ�شار اإليها، والتي مل ي�شُدر بها ُحكم قطعي، اإىل املحكمة البتدائية  اخلا�شّ
ة يف حماكم دبي، لتتوىل الّنظر والف�شل فيها وفقاً لاأ�شول املُقّررة  املُخت�شّ

قانوناً وبدون ا�شتيفاء اأي ر�شوم جديدة.                    )التفا�شيل �ض2(

ماكرون يرحب بال�شي�شي لدى ح�شوره موؤمتر دعم ال�شودان يف باري�ض 

مقاومة الرهاب العمى

هرني كي�شنجر �شانع النظام العاملي احلايل

الربهان خال موؤمتر �شحفي عقب ح�شوره موؤمتر باري�ض لدعم ال�شودان طالبت بانتخابات مبكرة

�ملعار�سة �لرتكية لأردوغان: حان وقت �لرحيل

تون�س: �لق�ساء على 5 �إرهابيني وحجز �أ�سلحة

�للجنة �لعليا لإد�رة �لأزمات و�لكو�رث يف دبي تعتمد 
حتديثات �لإجر�ء�ت �لحرت�زية �خلا�سة بالفعاليات و�لأن�سطة

•• دبي - وام:

اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث يف دبي جمموعة من الإجراءات الحرتازية 
يف  �شواء  املقبلة،  الفرتة  خ��ال  الإم���ارة  يف  املُقامة  والفعاليات  الأن�شطة  ب�شاأن  املُحدّثة 
دبي،  عموم  يف  الت�شوق  ومراكز  ال�شالت  وكذلك  واملرافق  املطاعم  اأو  الفندقية  املن�شاآت 
وذلك يف اإطار عمليات التقييم امل�شتمرة واتخاذ القرارات املنا�شبة يف �شوء تقارير املتابعة 
اأو خارجياً.  “ �شواء داخلياً  “كوفيد19-  اليومية لتطورات املوقف فيما يتعلق بجائحة 
و�شملت القواعد العامة، التي مت اعتمادها من قبل اللجنة العليا خال اجتماعها ويبداأ 
تطبيقها اعتباراً من اأم�ض 17 مايو، رفع الطاقة ال�شتيعابية جلميع الأن�شطة الرتفيهية 
واملرافق اإىل %70 عاوة على رفع الطاقة ال�شتيعابية للغرف الفندقية اإىل 100% 
مع ال�شتمرار يف تاأكيد �شرورة اللتزام مببداأ التباعد الجتماعي و�شرورة و�شع الكمامة 
ت الإجراءات املعتمدة من قبل اللجنة  الطبية. وفيما يتعلق باملطاعم واملقاهي، فقد ن�شّ
العليا لإدارة الأزمات والكوارث يف دبي، على �شرورة اللتزام بتواجد 10 اأ�شخا�ض على 

الطاولة الواحدة يف املطاعم كحد اأق�شى.                                           )التفا�شيل �ض3(

�ص 06

�ص 13

�ص 18

من�صور بن زايد يرتاأ�ص اجتماع جمل�ص 
اإدارة جهاز الإمارات لال�صتثمار

اأخبار الإمارات

“برلني 2”.. ما املطروح على 
طاولة املفاو�صات ب�صاأن ليبيا؟

عربي ودويل

“الأبي�ص” يدخل مرحلة الرتكيز مع اكتمال 
�صفوفه مبع�صكر دبي ا�صتعدادا لت�صفيات اآ�صيا

الفجر الريا�صي
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�لربهان: ن�سعى لتفاق  ملزم ب�ساأن �سد �لنه�سة
•• باري�س-وكاالت:

قال رئي�ض جمل�ض ال�شيادة النتقايل بال�شودان عبدالفتاح الربهان، اأم�ض 
حفظ  على  مبنيا  وتفاو�شيا  توافقيا  ح��ا  تريد  اخل��رط��وم  اإن  الث��ن��ني، 

احلقوق بخ�شو�ض اأزمة �شد النه�شة.
ويف لقاء خا�ض مع قناة »فران�ض 24«، على هام�ض زيارته لفرن�شا حل�شور 
الرئي�ض  برعاية  فرن�شا  ت�شت�شيفه  ال��ذي  ال�شودان  لدعم  باري�ض  موؤمتر 
اإميانويل ماكرون، اأ�شار الربهان اإىل اأن ال�شودان ظل ل�شنني طويلة مير 
التزامات من الأط��راف الأخ��رى، م�شدداً على  بتجارب مريرة لي�شت بها 

�شرورة وجود اتفاق ملزم.
وعّلق بالقول: هذا حق م�شروع لل�شودان يف اأن يطالب بهذا احلق.

تربطهما  وم�شر  ال�����ش��ودان  اأن  ال�����ش��وداين  ال�شيادة  جمل�ض  رئي�ض  واأك���د 
لدينا م�شالح  امل��و���ش��وع  ه��ذا  لكن يف  وق��دمي��ة، م�شيفا:  اأزل��ي��ة  ع��اق��ات 
وقانوين،  ملزم  اتفاق  وج��ود  اإىل  ي�شعيان  والطرفان  مت�شابهة،  م�شرتكة 
لأن هذا احلق لي�ض حقنا، بل حق الأجيال القادمة، م�شدداً: لذلك يجب 
اأن تكون هناك اتفاقية حتفظ لاأجيال حقهم يف م�شتقبل ا�شتخداماتهم 
�شكريب  بفندق  اإق��ام��ت��ه  مبقر  ال��ربه��ان  وال��ت��ق��ى  للمياه.  واحتياجاتهم 
بالعا�شمة الفرن�شية باري�ض، الأحد، الرئي�ض امل�شري عبدالفتاح ال�شي�شي، 

الذي ي�شارك يف موؤمتر باري�ض لدعم النتقال الدميقراطي يف ال�شودان.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

يرتاأ�ض معايل خليفة �شاهني املرر وزير دولة، وفد الإمارات امل�شارك 
"متويل  قمة  و  بال�شودان"،  النتقالية  امل��رح��ل��ة  دع��م  موؤمتر"  يف 
الفرن�شية  العا�شمة  يف  يعقدان  اللذين  الأفريقية"  القت�شاديات 
ام�ض،  ماكرون  اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�ض  ي�شت�شيف  و   . باري�ض 
من  ع��دد  بح�شور  بال�شودان"،  النتقالية  امل��رح��ل��ة  دع��م  موؤمتر" 
18 من روؤ�شاء الدول  ال��دول ووزراء اخلارجية، ف�شا عن  روؤ�شاء 

واحلكومات الذين ي�شاركون عرب الت�شال املرئي.
من  ا�شمه  رف��ع  بعد  ال�شوداين  القت�شاد  دع��م  اإىل  امل��وؤمت��ر  ويهدف 
بامل�شروعات  قائمة  وال�شودان  فرن�شا  اأع��دت  حيث  الإره���اب،  قائمة 

والطاقة  ال��زراع��ة  منها  خمتلفة  قطاعات  يف  املوؤمتر  على  �شتطرح 
والتعدين والبنية التحتية والنقل والتحول الرقمي.

و�شيناق�ض امل�شاركون م�شاألة رفع ديون ال�شودان اأو تاأخريها واإعادة 
جدولتها، لتمكني حكومة املرحلة النتقالية يف الباد من النهو�ض 
وحتديد  ح�شر  يف  جهودها  ودع��م  التحديات،  ومواجهة  اقت�شاديا 
1.4 مليار  َتعد فرن�شا بتوفري ما ل يقل عن  ال��دي��ون، يف ما  ه��ذه 
دولر ملعاجلة الديون ال�شودانية امل�شتحقة ل�شندوق النقد الدويل، 
على غرار ما فعلته الوليات املتحدة اإزاء البنك الدويل، وبريطانيا 

اإزاء بنك التنمية الأفريقي.
على  ال�����ش��ودان  اأ���ش��دق��اء  جمموعة  ح��ث  اإىل  اأي�����ش��ا  فرن�شا  وت�شعى 
وال�شغط  واإغ��اق��ه  ال�شودان  على  الديون  ع��بء  بتخفيف  الل��ت��زام 

على املوؤ�ش�شات املالية الدولية ودفعها نحو اإلغاء الديون.
ويف ما يتعلق بقمة "متويل القت�شاديات الأفريقية" التي من املقرر 
اأن تعقد غدا فقد اأعلن ق�شر الإليزيه يف بيان له:"اإن انعقاد القمة 
 15 القادة الأفارقة والأوروبيني يف  18 من  اتفاق  اأعقاب  ياأتي يف 
الدويل وتعبئته ملواجهة  2020، على ح�شد جهود املجتمع  اأبريل 
جائحة  فيها  ت�شببت  التي  والقت�شادية  ال�شحية  الأزم��ة  تداعيات 

كوفيد19- يف اأفريقيا".
وت�شعى فرن�شا اإىل جمع ما ل يقل عن 400 مليار دولر من حقوق 
ال�شحب اخلا�شة التي ميتلكها �شندوق النقد الدويل البالغة 650 
ملياًرا لتمويل القت�شادات الأفريقية، التي ت�شررت ب�شكل مبا�شر 

جراء تداعيات جائحة كوفيد19-.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد �لإمار�ت ت�سارك يف موؤمتر دعم �ل�سود�ن و قمة متويل �لقت�ساد�ت �لإفريقية بفرن�سا
يهنئون ملك �لرنويج باليوم �لوطني

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة "حفظه اهلل" برقية 
تهنئة اإىل �شاحب اجلالة امللك هارالد اخلام�ض ملك مملكة الرنويج مبنا�شبة اليوم 
الوطني لباده . كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب 
برقيتي  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
تهنئة مماثلتني اإىل جالة امللك هارالد اخلام�ض. وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اآل نهيان برقيتي تهنئة  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اآل مكتوم و�شاحب  را�شد  بن 

مماثلتني اإىل معايل اأرنا �شولربغ رئي�شة وزراء مملكة الرنويج .

•• اأبوظبي-وام:

يف  املواطنني"  "كبار  فئة  حظيت 
املتعارف  امل�شمى  الإم���ارات - وه��و 
مل�����ن جت��������اوز ال�������ش���ت���ني ع�����ام�����اً .. 
احلقوق  م��ن  متكاملة  مبنظومة 
الدولة  عملت  التي  والم��ت��ي��ازات 
ع��ل��ى ت���وف���ري ح���ي���اة ك���رمي���ة لهم 
ال�شتفادة  وا�شتدامة  ولأ���ش��ره��م، 

من خرباتهم ومعارفهم.
ال�شام�شي،  زاي���د  امل�شت�شار  وق���ال 
رئ�����ي�����������ض ج����م����ع����ي����ة الإم����������������ارات 
الإماراتي  امل�شرع  اإن  للمحامني.. 
منظومة  اإي�����ج�����اد  ع���ل���ى  ح���ر����ض 
التي  ال����ق����وان����ني  م����ن  م��ت��ك��ام��ل��ة 
ت��ك��ف��ل ح��م��اي��ة ك��اف��ة ح��ق��وق كبار 
املواطنني، ومتكينهم من امل�شاركة 
يف  والإ�شهام  املجتمع،  يف  الفاعلة 
ذات  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  وت�شميم  و���ش��ع 
الرعاية  وت��وف��ري  ب��ه��م،  ال��ع��اق��ة 
والجتماعي  النف�شي  وال�شتقرار 
ل����ه����م، وت����ق����دمي ج���م���ي���ع اأ����ش���ك���ال 

امل�شاعدة الازمة.
ت�شريح  يف  ال�����ش��ام�����ش��ي  واأ������ش�����ار 
اإىل  "وام"  اأنباء الإم��ارات  لوكالة 
للقانون  التنفيذية  الائحة  اأن 
 2019 ل�شنة   9 رق��م  الحت����ادي 
املواطنني  ك���ب���ار  ح���ق���وق  ب�������ش���اأن 
األ�����زم�����ت اجل����ه����ات وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
بتقدمي رعاية خا�شة بتلك الفئة، 
بتوفري  بدء  كل ح�شب تخ�ش�شه، 

ال��ت��اأم��ني ال�����ش��ح��ي ال��ك��ام��ل لهم، 
ومقار  اأم��اك��ن  بتخ�شي�ض  م���روراً 
عن  ب��ع��ي��داً  والتقائهم  لتجمعهم 
ال�شحية،  وامل��راك��ز  ال��رع��اي��ة  دور 
تو�شيل  خا�شية  بتعميم  ونهاية 
يحتاجون  ال���ت���ي  اخل����دم����ات  ك���ل 
اأن  واأو���ش��ح  م��ن��ازل��ه��م.   اإىل  اإليها 
الإهمال  حلالت  ت�شدى  القانون 
يف م�����ش��اع��دة ك��ب��ار امل��واط��ن��ني، اأو 
حم������اولت الع����ت����داء ع��ل��ي��ه��م اأو 
والإ�شاءة  جتريحهم  اأو  اإهانتهم 
اإليهم، بعقوبات مغلظة ت�شل اإىل 
وقاية  بهدف  وال��غ��رام��ة،  احلب�ض 
احلوادث،  ه��ذه  مثل  من  املجتمع 
ول�����ش��م��ان ح��ف��ظ ك���رام���ة واأم����ن 
كبار املواطنني. ويف يناير املا�شي 
التنفيذية  ال���ائ���ح���ة  �����ش����درت 
معاملة  على  ن�شت  التي  للقانون 
بحيث  املواطنني  لكبار  تف�شيلية 
الأول����وي����ة يف تقدمي  ل��ه��م  ت��ك��ون 
املعامات حيث  واإجناز  اخلدمات 
بهم  خا�شة  م��واق��ف  حت��دي��د  يتم 
يف الأم���اك���ن الأك����رث ارت���ي���ادا كما 
اخلا�شة  التجهيزات  ت��وف��ري  يتم 
النقل  و�شائل  يف  املواطنني  بكبار 
وغريها  ال���ع���ام���ة،  وامل����وا�����ش����ات 
التي  التف�شيلية  اخل��دم��ات  م��ن 
ال����وزارات  قبل  م��ن  ا�شافتها  يتم 
واجل�����ه�����ات امل���خ���ت�������ش���ة. وح�����ددت 
امل�شاعدة  واأ�شكال  اآليات  الائحة 
الذين  امل��واط��ن��ني  لكبار  املنا�شبة 

الت�شهيات التي تي�شر له مهمته 
وم��ن اأب��رزه��ا الأول��وي��ة يف العمل 
الدوام  املرن ونظام  ال��دوام  بنظام 
ب���ع���د يف ح�����ال وج������ود ظرف  ع����ن 
طارئ ل�شخ�ض من كبار املواطنني 
ي�����ش��ت��دع��ي وج����ود م��ن ي��راف��ق��ه او 
يقوم برعايته، والأولوية يف اإتاحة 
اجلزئي،  ب��ال��دوام  العمل  فر�شة 
والأولوية يف احل�شول على اإجازة 
للعاج  م��راف��ق  اإج����ازة  اأو  �شنوية 
ال����دول����ة وخ���ارج���ه���ا، واأي  داخ�����ل 
امتيازات  اأو  وظيفية  ت�شهيات 
اأو اجلهة  ال���وزارة  تقررها  اأخ��رى 
املخت�شة اأو اجلهة احلكومية التي 
يتبع لها املوظف القائم بالرعاية. 
وتوا�شل دولة الإمارات العمل على 
املواطنني  ك��ب��ار  ان�����ش��ج��ام  ���ش��م��ان 
وتنظيم  املجتمعية  املنظومة  يف 
دوره��م يف نقل اخل��ربات واملعارف 
مع  تتنا�شب  وظ����روف  اأج�����واء  يف 
وتراعي  ال�����ش��ح��ي��ة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
وفقا  وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م  رغ���ب���ات���ه���م 
ملخرجات ال�شيا�شة الوطنية لكبار 
 " املواطنني التي اعتمدت ت�شمية 
ت�شمية  املواطنني" بدل من  كبار 
كبار يف  باعتبارهم  ال�شن"  "كبار 
وعطائهم  اإخا�شهم  ويف  اخلربة 

الذي ل ين�شب للوطن.
اأهداف  اأربعة  ال�شيا�شة  وت�شمنت 
ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة، و���ش��ب��ع��ة حم����اور 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ه���ي  رئ��ي�����ش��ي��ة 

ا�شكال  م���ن  ���ش��ك��ل  لي  ت��ع��ر���ش��وا 
العنف اأو الإ�شاءة وذلك من خال 
ت��خ�����ش��ي�����ض خ����ط ����ش���اخ���ن ل���دى 
وح���دة حماية ك��ب��ار امل��واط��ن��ني يف 
اأو اجلهة املخت�شة لتلقي  ال��وزارة 
اأو  الباغات ع��ن ح��الت الإ���ش��اءة 
ب���اأي منهما،  ال���ش��ت��ب��اه  اأو  ال��ع��ن��ف 
قبل  م��ن  ال��ب��اغ  وتقييم  وحتليل 
اخت�شا�شي حماية كبار املواطنني 
وت���ق���دي���ر ح���ج���م ال�������ش���رر ال����ذي 
ت��ع��ر���ض ل���ه، اإ���ش��اف��ة اإىل اق���رتاح 
احل��ل��ول ال���ازم���ة وو���ش��ع خطط 
اأ�شباب  وحلول ومقرتحات لإزالة 

واثار اأي انتهاك للحقوق.
التنفيذية  ال���ائ���ح���ة  وب��ح�����ش��ب 
�شخ�ض  اأي  اأ���ش��رة  تلتزم  للقانون 
من كبار املواطنني بتوفري حاجاته 
وامل�����ش��رب وامللب�ض مبا  امل��اأك��ل  م��ن 
يتفق مع حالته ال�شحية، وتوفري 
مبا  وت��اأث��ي��ث��ه  ل��ه  املنا�شب  ال�شكن 
يتاءم مع احتياجاته، واملحافظة 
على �شامته اجل�شدية والنف�شية 
والتوا�شل  وزي���ارت���ه  وال�����ش��ح��ي��ة، 
اق��ام��ت��ه، وتوفري  اأم���اك���ن  م��ع��ه يف 
واإدارة  احلماية الازمة ملمتلكاته 
ق����ادر على  ك���ان غ���ري  اإذا  اأم���وال���ه 
للت�شريعات  وف��ق��ا  ن��ف�����ش��ه  رع���اي���ة 
ال�شارية وغريها من الأمور التي 
ت�شب يف �شالح حماية ورعاية كبار 
املواطنني. ومينح القائم بالرعاية 
ل��ك��ب��ار امل���واط���ن���ني جم��م��وع��ة من 

واحلياة  امل��ج��ت��م��ع��ي  وال���ت���وا����ش���ل 
الطاقات  وا����ش���ت���ث���م���ار  ال��ن�����ش��ط��ة 
والبنية  امل����دن����ي����ة  وامل���������ش����ارك����ة 
وال�شتقرار  وال���ن���ق���ل  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
وجودة  وال�شامة  والأم���ن  امل��ايل 
ما  جانب  اإىل  امل�شتقبلية،  احلياة 
وم�شروعاً  م��ب��ادرة   26 ع��ن  يزيد 
بيانات  اإن�شاء قاعدة  منها  مبتكراً 
ك��ب��ار امل��واط��ن��ني. وي��ح��ظ��ى "كبار 
الإم�������ارات  دول�����ة  يف  املواطنني" 
مثيلها  ق�����ل  ����ش���ح���ي���ة  ب����رع����اي����ة 
ومنذ  ال�����ع�����امل،  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
�شخرت  ك����ورون����ا  ج��ائ��ح��ة  ب���داي���ة 
رعاية  يف  اإم��ك��ان��ات��ه��ا  الإم���������ارات 
ك���ب���ار امل���واط���ن���ني، ف��ق��دم��ت لهم 
للك�شف عن  امل�شح  اإج��راء  خدمات 
امل�شح  وخ��دم��ة  جم��اًن��ا،  الفريو�ض 
يف امل���ن���زل، وت��و���ش��ي��ل ال�����دواء اإىل 
خدمة  وت��ق��دمي  اإقامتهم،  اأم��اك��ن 
الهاتف،  عرب  الطبية  ال�شت�شارة 
الرعاية  خ����دم����ات  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
يحتاجون  التي  الأخ���رى  املنزلية 
اإليها. ومنذ تاأ�شي�ض دولة الحتاد 
يف عام 1971، تتواىل مكت�شبات 
"كبار املواطنني" ويتعاظم دورهم 
يف احلياة العامة مبا يوؤكد البعد 
للمجتمع  واحل�����ش��اري  الإن�����ش��اين 
ت����رب����ى على  ال�������ذي  الإم�������ارات�������ي 
اح������رتام ج��ي��ل الآب������اء والأج������داد 
وتقدير ت�شحياتهم وم�شاهماتهم 

يف م�شرية بناء الوطن.

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  اأ�����ش����در 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ض جمل�ض  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������ض 
ب�شفته   ، اهلل"  "رعاه  ال���������وزراء 
ح��اك��م��اً لإم����ارة دب���ي، امل��ر���ش��وم رقم 
اإلغاء  ب�����ش��اأن   2021 ل�شنة   15
املعنية  اخلا�شة  الق�شائّية  اللجنة 
املتعلِّقة  امل���ن���ازع���ات  يف  ب��ال��ف�����ش��ل 
"�ض.م.ع"  للتمويل  اأماك  ب�شركة 
و�شركة متويل "�ض.م.ع"، واملُ�شّكلة 
61 ل�شنة  امل��ر���ش��وم رق���م  مب��وج��ب 

.2009
حُت����ال  اأن  ع���ل���ى  امل���ر����ش���وم  ون���������ضّ 
املنظورة  وال���ط���ل���ب���ات  ال�����ّدع�����اوى 
اأمام  امل��ر���ش��وم  ب��ه��ذا  العمل  بتاريخ 
املُ�شار  ة  اخلا�شّ الق�شائّية  اللجنة 
اإل��ي��ه��ا، وال��ت��ي مل ي�����ش��ُدر بها ُحكم 
البتدائية  امل��ح��ك��م��ة  اإىل  ق��ط��ع��ي، 
لتتوىل  دب��ي،  حماكم  يف  ة  املُخت�شّ
الّنظر والف�شل فيها وفقاً لاأ�شول 
اأي  ا�شتيفاء  وب��دون  قانوناً  املُ��ق��ّررة 

ر�شوم جديدة.
وُي��ل��غ��ى مب��وج��ب امل��ر���ش��وم اجلديد 
 ،2009 ل�شنة   61 رق��م  امل��ر���ش��وم 
ت�شريع  اأي  يف  ن�ض  اأي  ُيلغى  كما 
اإىل املدى الذي يتعار�ض فيه  اآخر 
ل�شنة   15 رق���م  امل��ر���ش��وم  واأح���ك���ام 
من  ب����ه  ُي���ع���م���ل  ال������ذي   ،2021

دوره، وُين�شر يف اجلريدة  تاريخ �شُ
الر�شمية.

�شاحب  اأن  اإىل  الإ������ش�����ارة  جت����در 
ال�������ش���م���و ح����اك����م دب�����ي ق����د اأ�����ش����در 
 2009 ل�شنة   61 رق���م  امل��ر���ش��وم 
بت�شكيل اللجنة الق�شائية اخلا�شة 
ل��ت��ت��وىل ال��ن��ظ��ر وال��ف�����ش��ل يف كافة 
على  املرفوعة  والق�شايا  املنازعات 
�شركتي اأماك للتمويل "�ض.م.ع" 

وامل���ر����ش���وم  "�ض.م.ع"،  ومت����وي����ل 
وال����ذي   2011 ل�����ش��ن��ة   27 رق����م 
اخت�شا�ض  اق��ت�����ش��ار  مب��وج��ب��ه  مت 
على  اخل��ا���ش��ة  الق�شائية  اللجنة 
اأماك  ب�شركة  املتعلقة  امل��ن��ازع��ات 
تقرر  وال���ذي  "�ض.م.ع"  للتمويل 
الف�شل  اخت�شا�ض  نقل  مبوجبه 
ب�شركة  اخل���ا����ش���ة  امل����ن����ازع����ات  يف 
متويل "�ض.م.ع" اإىل حماكم دبي.

�لإمار�ت تر�سل طائرة حتمل 48 طنا 
من �ملو�د �لغذ�ئية �إىل �إندوني�سيا

•• اأبوظبي-وام:

املواد  48 طنا من  اأم�ض طائرة حتمل على متنها  الإم���ارات  دول��ة  اأر�شلت 
الدخل  ذوي  املتعففة من  الأ�شر  لدعم  اإندوني�شيا  اإىل جمهورية  الغذائية 

املحدود وتعزيز جهودها يف مواجهة التداعيات الناجمة عن كوفيد19-.
وقال �شعادة عبداهلل �شامل الظاهري �شفري الدولة لدى جمهورية اإندوني�شيا 
قوية  بعاقات  ترتبطان  واإندوني�شيا  الإم��ارات  دولة  اإن  الآ�شيان:  ورابطة 
ومتينة تعك�شها الت�شالت امل�شتمرة والزيارات املتبادلة بني قادة البلدين، 
م�شريا اإىل اأنه مت اإر�شال هذه الطائرة يف اإطار العاقات الثنائية الوطيدة 

بني البلدين.
ولفت �شعادته اإىل اأن دولة الإمارات اأر�شلت يف اأبريل 2020 طائرة حتتوي 
مكافحة  يف  اإندوني�شيا  جهود  لدعم  الطبية  الإمدادات  من  طنا  على 20 
األفا من   20 وا�شتفاد منها نحو  انت�شار فريو�ض /كوفيد19-/،  واحتواء 

العاملني يف جمال الرعاية ال�شحية".

حممد بن ر��سد ي�سدر مر�سوما باإلغاء جلنة ق�سائية خا�سة كبار �ملو�طنني.. منظومة متكاملة من �حلقوق و�لمتياز�ت

توزيع الوجبات مت وفق معايري دقيقة للحفاظ على �سحة و�سالمة املجتمع

�إ�سالمية دبي توزع �أكرث من مليوين وجبة رم�سانية على �مل�ستحقني يف دبي و�لإمار�ت �ل�سمالية
•  حمد ال�سيباين: ا�ست�سعار حاجات الآخرين وال�سعي لتلبيتها �سمة مغرو�سة يف وجدان املجتمع الإماراتي 

اجلهات الوطنية يعد امتدادًا للتزام اجلميع بامل�سوؤولية املجتمعية  مع  التعاون  اأطر  تفعيل  �ساحي:  •  حممد 
•• دبي -وام:

ك�شفت دائرة ال�شوؤون الإ�شامية والعمل اخلريي يف دبي، عن توزيع اأكرث 
دبي  يف  م�شتفيدين  على  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  خ��ال  وجبة  مليوين  م��ن 
والأمارات ال�شمالية بقيمة اإجمالية و�شلت اإىل اأكرث من 23 مليون درهم، 
وذلك بالتعاون مع موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لاأعمال اخلريية والإن�شانية، 
دب��ي اخلريية،  دب���ي، وجمعية  الإم���ارات���ي - م��رك��ز  ال��ه��ال الح��م��ر  وهيئة 
بيت  وجمعية  والإن�شانية،  اخل��ريي��ة  لاأعمال  زاي��د  ب��ن  خليفة  وموؤ�ش�شة 

اخلري، وجمعية دار الرب، وموؤ�ش�شة وطني الإمارات التطوعي.
واأو�شحت الدائرة اأن الوجبات مت توزيعها يف 20 منطقة اأ�شا�شية و137 
نقطة توزيع وفق اآلية عمل مرنة مكنت جميع اجلهات املتعاونة من حتقيق 

املتعففة،  الأ�شر  دعم  بهدف  العطاء،  هذا  من  املن�شودة  الكاملة  ال�شتفادة 
اإ�شافة اإىل العمال املقيمني واملت�شررين من جائحة كوفيد19-، اإذ اأظهرت 
متاأ�شل يف جمتمع  نهج  هو  والبذل  والعطاء  اأن حب اخلري  املبادرة  نتائج 
ال�شيباين، مدير  اأحمد  ال�شيخ  الإم��ارات.  واأ�شار �شعادة الدكتور حمد  دولة 
عام دائرة ال�شوؤون الإ�شامية والعمل اخلريي بدبي، اإىل اأن عملية توزيع 
اأفراد  بني  نوعه  من  ف��ري��داً  جمتمعياً  تاحماً  �شهدت  الغذائية  الوجبات 
التكافل  نزعة  اأن  يعك�ض  ما  امل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر  يف  املجتمع  وموؤ�ش�شات 
حاجات  ا�شت�شعار  يف  اخل��ري  ف��ط��رة  واأن  الإم���ارات���ي،  املجتمع  يف  مغرو�شة 
الآخرين متاأ�شلة يف وجدانه، مثنياً على اجلهود املبذولة من فرق العمل 
املتعاونة لإجناز هذا امل�شروع الإن�شاين الذي ي�شمو بالنف�ض وين�شر اخلري 

والت�شامح وال�شام بني خمتلف اأطياف املجتمع.

العام  ه��ذا  الرم�شانية  الوجبات  ت��وزي��ع  اآل��ي��ة  اعتماد  " بعد  �شعادته  وق��ال 
الدائرة  تراأ�شت  دب��ي،  وال��ك��وارث يف  الأزم��ات  لإدارة  العليا  اللجنة  من قبل 
وبلدية  دب��ي،  و�شرطة  املجتمع،  تنمية  هيئة  مع  بالتعاون  الإ���ش��راف  فريق 
دب���ي، واللجنة ال��دائ��م��ة ل�����ش��وؤون ال��ع��م��ال يف اإم����ارة دب���ي، واق��ت�����ش��ادي��ة دبي 
وموؤ�ش�شة وطني الإمارات، وذلك بهدف الرقابة على خدمة توزيع الوجبات 
الإ�شراف  اأ���ش��ه��م  ح��ي��ث  اخل��ريي��ة،  اجل��م��ع��ي��ات  م��ع  بالتن�شيق  الرم�شانية 
امل�شرتك ب�شكل فاعل يف التغلب على التحديات والعقبات وحتقيق الهدف 
املدير  �شاحي،  م�شبح  حممد  اأعرب  جانبه،  من  املن�شود بال�شكل الأمثل". 
جلميع  وت��ق��دي��ره  �شكره  ع��ن  ب��الإن��اب��ة،  اخل���ريي  العمل  لقطاع  التنفيذي 
من  وال�شتفادة  النتائج  اأف�شل  حتقيق  يف  اأ�شهمت  التي  الداعمة  اجلهات 
التربعات بال�شكل الأمثل مبا يتما�شى مع الإجراءات الحرتازية والوقائية 

املعتمدة، موؤكداً اأن �شهر رم�شان املبارك بخ�شو�شيته كان له كبري الأثر يف 
تدفق الإ�شهامات والعطاء من قبل الأفراد واملوؤ�ش�شات للجمعيات اخلريية 
ما  وهو  واملحتاجني،  للمتعففني  الأف�شل  رغبة يف حتقيق  وذلك  املعتمدة، 
يوؤكد حر�ض اجلميع وتكاتفهم خدمًة للر�شالة الإن�شانية التي ت�شري عليها 

قيادتنا الر�شيدة.
ونا�شد اجلمهور ال�شتمرار يف اتباع نهج العطاء بقدر امل�شتطاع، واأل يتوقف 
والوقائية  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  مع  املبارك،  ال�شهر  انتهاء  بعد 
املعتمدة املتعلقة باأعمال التربع، مو�شحاً اأن تفعيل اأطر التعاون مع اجلهات 
عن  ف�شًا  املجتمعية،  بامل�شوؤولية  اجلميع  لل��ت��زام  ام��ت��دادا  يعد  الوطنية 
هذا  ط��ري��ق  ع��ن  املجتمع  يف  اخل��ري  وتعميم  حتقيق  يف  احلقيقية  الرغبة 

امل�شروع الإن�شاين. 

•• الظفرة - وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
ت��ن��ط��ل��ق اليوم  ال��ظ��ف��رة  مم��ث��ل احل���اك���م يف م��ن��ط��ق��ة 
ال��ث��اث��اء م�����ش��اب��ق��ات ال�����دورة ال��راب��ع��ة م��ن مهرجان 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  تنظمه  وال��ذي  التاريخي  دملا 
نادي  م��ع  بالتعاون  اأب��وظ��ب��ي  يف  الثقافية  وال��ربام��ج 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ري��ا���ش��ات وال��رتاث��ي��ة ال��ي��خ��وت وجمل�ض 
اأبوظبي الريا�شي حتى 22 مايو اجلاري، على �شاطئ 

جزيرة دملا مبنطقة الظفرة باإمارة اأبوظبي.
بحرية  م�شابقات   4 اإق��ام��ة  الرابعة  ال���دورة  ت�شهد  و 
الطويلة  للم�شافات  دملا  �شباق  ت�شم  وحديثة  تراثية 
ال�شيد  م�شابقة  60 قدما،  فئة  ال�شراعية  للمحامل 
الواقف  ال��ل��وح  على  للتجديف  دمل��ا  �شباق  بال�شنارة، 

و�شباق اجلري و�شباق الدراجات الهوائية.
و قال عي�شى �شيف املزروعي، نائب رئي�ض جلنة اإدارة 
املهرجانات والربامج الثقافية يف اأبوظبي اإن مهرجان 
دملا التاريخي يعك�ض اهتمام القيادة الر�شيدة باملوروث 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ويج�شد  ال��ث��ق��ايف 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل” 
الهادفة اإىل دعم الرتاث البحري الإماراتي وت�شجيع 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ودع��م  ممار�شته  على  املجتمع 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة مل�شاريع �شون املوروث 
الثقايف التي تعزز قيم الولء والنتماء وتر�شخ معاين 
�شمو  رع��اي��ة  و  وامل��ت��اب��ع��ة احلثيثة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة 
اآل نهيان ممثل احل��اك��م يف  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان 
منطقة الظفرة لاأن�شطة والفعاليات التي ت�شهم يف 

تنمية املنطقة.
ال��دورة حتظى بدعم و  اأن هذه  اإىل  املزروعي  اأ�شار  و 
رع��اي��ة ع��دد م��ن اجل��ه��ات احلكومية واخل��ا���ش��ة التي 
ت�شعى اإىل حتقيق روؤية القيادة الر�شيدة فيما يتعلق 
ال��رتاث و يف  ال�شعبي واإحياء  امل��وروث  باحلفاظ على 
الظفرة،  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  دي��وان  مقدمتهم 
اأبوظبي  ب����رتول  ���ش��رك��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  وال�����ش��ري��ك 
لل�شيارات،  وامل�����ش��ع��ود  اأب��وظ��ب��ي،  وم���وان���ئ  ال��وط��ن��ي��ة، 
ال��ت��وا���ش��ل الجتماعي  ال��ب��ح��ري��ة، وراع����ي  واأب��وظ��ب��ي 
للطاقة،  ن���واة  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  الإم�����ارات  موؤ�ش�شة 
براكة الأوىل، والداعمون جمل�ض اأبوظبي الريا�شي، 
جهاز حماية املن�شاآت احليوية وال�شواحل – اأبوظبي، 
– بلدية  وال��ن��ق��ل  البلديات  دائ���رة  اأب��وظ��ب��ي،  �شرطة 
اأبوظبي الدويل  منطقة الظفرة، قناة بينونة ونادي 

الر�شمي  الإع��ام��ي  وال�شريك  البحرية  للريا�شات 
يا�ض«. “قناة 

ومن املقرر اأن يد�شن �شباق اجلري م�شابقات مهرجان 
دملا التاريخي وهو ال�شباق الذي خ�ش�شت له اللجنة 
الأوىل،  الع�شرين  للمراكز  قيمة  20 جائزة  املنظمة 
من  وا�شعة  م�شاركة  ال�شباق  ي�شهد  اأن  املتوقع  وم��ن 
اأه���ايل ج��زي��رة دمل��ا وع���دد م��ن م��دن منطقة الظفرة 

وحمبي ريا�شة ركوب الدراجات الهوائية.
اإىل  العمل  واأطقم  امل�شاركني  املنظمة  اللجنة  دعت  و 
�شرورة تقدمي نتائج �شلبية لفح�ض فريو�ض كورونا 
ال�شباق  ي��وم  يف  �شاعة   48 مدته  تتعدى  ل  اأن  على 
واأكدت تطبيق الإجراءات الحرتازية والوقائية كافة 
فريو�ض  م��ن  للوقاية  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق 

»كورونا«، حلماية �شحة امل�شاركني والعاملني.

�ل�سعبة �لربملانية �لإمار�تية ت�سارك عن بعد يف منتدى �لن�ساء �لربملانيات

حتت رعاية حمد�ن بن ز�يد .. مهرجان دملا �لتاريخي ينطلق �ليوم بدورته �لر�بعة

•• اأبوظبي -الفجر:

الن�شاء  منتدى  يف  الحت���ادي  الوطني  للمجل�ض  الربملانية  ال�شعبة  �شاركت   
الربملانيات الذي عقد عن بعد على مدار ثاثة اأيام �شمن برنامج اجتماعات 
اجلمعية ال�142 لاحتاد الربملاين الدويل، وجرى خالها ا�شتعرا�ض جهود 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف متكني املراأة، خا�شة خال جائحة "كورونا"، 
اأع�شاء  بامل�شاواة بني اجلن�شني عاملياً. �شارك يف الجتماعات  النهو�ض  وجهود 
حممد  م��وزة  ود.  ال�شويدي،  �شلط�����ان  مرية  من:  كل  �شعادة  الوطني  املجل�ض 
العامري ع�شوتي جمموعة الحتاد الربملاين الدويل. ومت خال الجتماعات 
الن�شاء  م��ن��ت��دى  مكتب  يف  ال�����ش��وي��دي  �شلطان  م���رية  ���ش��ع��ادة  ع�شوية  اع��ت��م��اد 

الحتاد  يف  العربية  اجليو�شيا�شية  املجموعة  تر�شيح  على  ب��ن��اًء  ال��ربمل��ان��ي��ات 
الربملاين الدويل. واأكدت �شعادة الدكتورة موزة حممد العامري يف مداخلة لها 
اأنه على الرغم من ال�شعوبات التي واجهت الن�شاء حول العامل خال جائحة 
على  عملت  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأن  اإل  امل�شتجد،  ك��ورون��ا  فريو�ض 
حماية املراأة و�شمنت الوظائف للن�شاء. ويف هذا ال�شدد، اأ�شادت رئي�شة منتدى 
الن�شاء الربملانيات �شعادة لي�شيا فا�شيلينكو بجهود دولة الإمارات يف متكني املراأة 
والتي تت�شح يف ن�شبة م�شاركة املراأة يف املجل�ض الوطني الحتادي وبالإجراءات 
التي تتخذها الدولة يف دعم املراأة يف كافة املجالت. وناق�ض املجتمعون خال 
منتدى الن�شاء الربملانيات الآثار املتعلقة بنوع اجلن�ض لوباء "كوفيد – 19"، 
واإعطاء الأولوية للعمل الربملاين من اأجل التعايف من فريو�ض كورونا امل�شتجد، 

بالإ�شافة اإىل العمل على تعميم امل�شاواة بني اجلن�شني يف م�شاريع القرارات قيد 
التهديدات  اإزاء  ال�شلم والأمن  النظر حول ال�شرتاتيجيات الربملانية لتعزيز 
وال�شراعات الناجمة عن الكوارث املرتبطة باملناخ وعواقبها، وتعميم الرقمنة 
والقت�شاد الدائري لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة. واأكد املجتمعون خال 
حلقة نقا�شية حول جيل امل�شاواة يف الربملانات التي عقدت على هام�ض اأعمال 
النظر  اأو  التمييزية  القوانني  اإلغاء  مناق�شة  على  الربملانيات،  الن�شاء  منتدى 
يف  والن�شاء  ال��رج��ال  بني  وامل�شاواة  امل���راأة  حقوق  ل�شمان  جديدة  ت�شريعات  يف 
القت�شادية  والعدالة  بالعنف  املتعلقة  الق�شايا  يف  النظر  وكذلك  الربملانات، 
لت�شريع  بذلها  ميكن  التي  واجلهود  والإجنابية  اجلن�شية  واحلقوق  وال�شحة 

الإ�شاحات القانونية.
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 141,947 فح�سا ك�سفت عن 1,229 اإ�سابة 

�ل�سحة تعلن �سفاء 1،217 حالة جديدة من كورونا
••   اأبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
بفريو�ض كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 141،947 فح�شا جديدا خال ال�شاعات ال� 
با�شتخدام اأف�شل واأحدث  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�شية   24

تقنيات الفح�ض الطبي.

نطاق  وتو�شيع  الدولة  والفح�ض يف  التق�شي  اإج��راءات  تكثيف    و�شاهم 
1،229 حالة اإ�شابة  الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��ازم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 547،411 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�شابتني نتيجة تداعيات الإ�شابة 
بفريو�ض كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،633 

حالة.

تعازيها  وخال�ض  اأ�شفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة    واأعربت 
وموا�شاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شامة اجلميع.
1،217 حالة جديدة مل�شابني بفريو�ض  اأعلنت ال��وزارة عن �شفاء    كما 
املر�ض  اأعرا�ض  من  التام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�شتجد  كورونا 
امل�شت�شفى، وبذلك  بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الازمة منذ دخولها 

يكون جمموع حالت ال�شفاء 527،519 حالة.

�ل�سحة تعلن تقدمي 38،706 جرعات من 
لقاح كوفيد19- خالل �ل� 24 �ساعة �ملا�سية

•• اأبوظبي - وام: 

من  جرعات   38،706 تقدمي  املجتمع عن  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
لقاح كوفيد19- خال ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع عدد 
ومعدل  جرعة   11،489،475 ام�ض  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 116.17 جرعة لكل 100 �شخ�ض.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد - 19 و�شعياً اإىل 
يف  �شت�شاعد  وال��ت��ي  التطعيم  ع��ن  الناجتة  املكت�شبة  املناعة  اإىل  الو�شول 

تقليل اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�ض كوفيد - 19.

بداأ تطبيقها اعتبارًا من اأم�س

�للجنة �لعليا لإد�رة �لأزمات و�لكو�رث يف دبي تعتمد حتديثات �لإجر�ء�ت �لحرت�زية �خلا�سة بالفعاليات و�لأن�سطة يف �لإمارة

•• دبي - وام:

لإدارة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اع���ت���م���دت 
الأزمات والكوارث يف دبي جمموعة 
من الإجراءات الحرتازية املُحدّثة 
ب�شاأن الأن�شطة والفعاليات املُقامة 
ال��ف��رتة املقبلة،  يف الإم����ارة خ��ال 
اأو  ال��ف��ن��دق��ي��ة  امل��ن�����ش��اآت  ����ش���واء يف 
املطاعم واملرافق وكذلك ال�شالت 
ال��ت�����ش��وق يف ع��م��وم دبي،  وم���راك���ز 
التقييم  ع��م��ل��ي��ات  اإط����ار  يف  وذل����ك 
امل�������ش���ت���م���رة وات������خ������اذ ال������ق������رارات 
املتابعة  تقارير  ���ش��وء  يف  املنا�شبة 
ال��ي��وم��ي��ة ل��ت��ط��ورات امل��وق��ف فيما 
 " "كوفيد19-  ب��ج��ائ��ح��ة  ي��ت��ع��ل��ق 
و�شملت  خارجياً.  اأو  داخلياً  �شواء 
القواعد العامة، التي مت اعتمادها 
م���ن ق��ب��ل ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا خال 

من احلا�شلني على لقاح "كوفيد-
19" واللتزام ب� 70 يف املائة من 
على  للمكان  ال�شتيعابية  الطاقة 
�شخ�ض   1500 العدد  يتعدى  األ 
لاأماكن املغلقة و2500 لاأماكن 
لفرتة  ذل������ك  وي����ت����م  امل����ف����ت����وح����ة، 
قابلة  واحد  ل�شهر  متتد  جتريبية 
للتمديد اعتباراً من اليوم الإثنني 
اللجنة  و�����ش����ددت  م����اي����و/.   17/
العليا لإدارة الأزمات والكوارث يف 
الكامل  التقّيد  ���ش��رورة  على  دب��ي 
بالتدابري الحرتازية والإجراءات 
�شتتوىل  املُ��ع��ل��ن��ة، ح��ي��ث  ال��وق��ائ��ي��ة 
ال�شلطة  لها  التي  اجل��ه��ات  جميع 
الإمارة  يف  والتفتي�شية  الرقابية 
التاأكد من تطبيق هذه الإجراءات 
متابعة  ���ش��ي��ت��م  ك��م��ا  الح����رتازي����ة، 
م�شتمر  ب�����ش��ك��ل  ال��و���ش��ع  وت��ق��ي��ي��م 

اأق�شى، اإ�شافة اإىل ال�شماح بتقدمي 
الوجبات ما بني الإفطار والغداء. 
و����ش���م���ل���ت الإج�������������راءات املُ���ح���ّدث���ة 
باإقامة  ال�شماح  ك��ذل��ك  واملُ��ع��ت��م��دة 
الفنادق  يف  الأع�����را������ض  ح���ف���ات 
يتجاوز  األ  على  الأف����راح  وق��اع��ات 
�شخ�ض،   100 احل�������ش���ور  ع�����دد 
احل�شور  جميع  ح�شول  وب�شرط 
" كوفيد- ل��ق��اح  وال��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى 
اإىل ال�شماح باإقامة  اإ�شافة   ،"  19
اأق�شى  ب��ح��د  امل��ن��ازل  الأع���را����ض يف 
30 �شخ�شاً مع تطبيق الإجراءات 
�شابقاً،  ب��ه��ا  امل��ع��م��ول  الح���رتازي���ة 
التباعد  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  وك���ذل���ك 
الكمامة  وا���ش��ت��خ��دام  الج��ت��م��اع��ي 
جل��م��ي��ع امل���ت���واج���دي���ن يف امل���ك���ان. 
ال�شماح  العليا  اللجنة  واع��ت��م��دت 
يف  الرتفيهية  الأن�شطة  مب��زاول��ة 

اعتباراً  تطبيقها  ويبداأ  اجتماعها 
مايو،   17 الث����ن����ني  اأم���������ض  م����ن 
جلميع  ال�شتيعابية  الطاقة  رف��ع 
اإىل  واملرافق  الرتفيهية  الأن�شطة 
الطاقة  رف��ع  على  ع��اوة   70%
اإىل  الفندقية  للغرف  ال�شتيعابية 
تاأكيد  يف  ال�شتمرار  مع   100%
التباعد  الل���ت���زام مب��ب��داأ  ���ش��رورة 
الجتماعي و�شرورة و�شع الكمامة 
باملطاعم  يتعلق  وف��ي��م��ا  ال��ط��ب��ي��ة. 
الإج����راءات  ت  ن�شّ فقد  وامل��ق��اه��ي، 
العليا  اللجنة  ق��ب��ل  م��ن  امل��ع��ت��م��دة 
لإدارة الأزم���ات وال��ك��وارث يف دبي، 
 10 على �شرورة اللتزام بتواجد 
الواحدة  ال��ط��اول��ة  على  اأ�شخا�ض 
اأق�����ش��ى، كذلك  يف امل��ط��اع��م ك��ح��د 
على  اأ�شخا�ض   6 بتواجد  اللتزام 
املقاهي كحد  الواحدة يف  الطاولة 

التحكم  م����رك����ز  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
وال�������ش���ي���ط���رة مل���ك���اف���ح���ة ف���ريو����ض 
ك��ورون��ا يف دب��ي، لت��خ��اذ ال���ازم يف 
�شيتم  التقييم، يف حني  ه��ذا  �شوء 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اتخاذ 

الازمة جتاه املخالفني.
واأكدت اللجنة العليا اأهمية تعاون 
�شواء  م��ك��ون��ات��ه  ب��ك��اف��ة  امل��ج��ت��م��ع 
تطبيق  موؤ�ش�شات يف  اأو  اأف��راد  من 
الإجراءات املُعلنة والإر�شادات التي 
ل�����ش��م��ان �شامة  ���ش��وى  ت��ه��دف  ل 
املرحلة  وتخطي  اجلميع  و�شحة 
ت��ط��ورات من  اأي  وت��ف��ادي  الراهنة 
الكبرية  اجل��ه��ود  تقوي�ض  �شاأنها 
ال�شعد  ك����اف����ة  ع����ل����ى  امل�����ب�����ذول�����ة 
اأج��ل عودة  ملحا�شرة اجلائحة من 
اأق��رب فر�شة  احلياة لطبيعتها يف 

اإن �شاء اهلل تعاىل.

الت�شوق  ومراكز  واملقاهي  املطاعم 
�شابقاً  املُعلنة  لا�شرتاطات  وفقاً 
العار�شني  ج��م��ي��ع  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 
على  احلا�شلني  م��ن  الفنانني  اأو 
يتم  واأن  كوفيد19-"،   " ل��ق��اح 
ل�شهر  متتد  جتريبية  لفرتة  ذلك 
من  اعتباراً  للتمديد  قابلة  واح��د 
اليوم الإثنني /17 مايو/. وفيما 
واملنا�شبات،  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ي��خ�����ض 
العليا  ال���ل���ج���ن���ة  اع���ت���م���دت  ف���ق���د 
الت�شريح  طلبات  بتقدمي  ال�شماح 
الغنائية  ل��ل��ح��ف��ات  الإل���ك���رتوين 
واملنا�شبات الجتماعية واملوؤ�ش�شية، 
بالفعاليات  ال�شماح  اإىل  بالإ�شافة 
ال���ري���ا����ش���ي���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وع�����ودة 
الفعاليات  حل�����ش��ور  اجل���م���اه���ري 
جميع  يكون  اأن  �شرط  الريا�شية، 
والعاملني  وامل�����ش��ارك��ني  احل�����ش��ور 

يف �للتز�م مببد�أ �لتباعد �لجتماعي مب�سافة مرتين و�سرورة ��ستخد�م �لكمامة •  �ل�ستمر�ر 
بالإجر�ء�ت �لحرت�زية �للتز�م  مع  �ملنزلية  لالأعر��س  فردً�  و30  •  �ل�سماح باإقامة حفالت �لأعر��س بحد �أق�سى 100 فرد يف �لفنادق وقاعات �لأفر�ح ب�سرط ح�سول جميع �حل�سور و�لعاملني على لقاح  كوفيد - 19، 

�ملائة يف   100 �إىل  �لفندقية  وللغرف  �ملائة  يف   70 �إىل  �لرتفيهية  و�ملر�فق  �لأن�سطة  جلميع  �ل�ستيعابية  �لطاقة  • رفع 
• �ل�سماح بالفعاليات �لريا�سية �ملجتمعية وعودة �جلماهري حل�سور �لفعاليات �لريا�سية، �سرط �أن يكون جميع �حل�سور و�مل�ساركني و�لعاملني من �حلا�سلني على لقاح  كوفيد- 19

لالأماكن �ملغلقة و2500 لالأماكن �ملفتوحة مع �للتز�م بالإجر�ء�ت �لوقائية �سخ�س   1500 �أق�سى  بحد  �لفعاليات  يف  • �لتو�جد 
• 10 �أ�سخا�س على �لطاولة �لو�حدة كحد �أق�سى للمطاعم، و6 �أ�سخا�س للمقاهي

�سرطة �ل�سارقة حتبط حماولة �إدخال مو�د خمدرة للدولة خالل عيد �لفطر

�سرطة �أبوظبي ت�سبط 179مت�سوًل يف �سهر رم�سان

•• ال�شارقة -وام:

اأعلنت اإدارة مكافحة املخدرات بالقيادة العامة ل�شرطه 
حماولة  "را�شد"  عملية  �شمن  اأحبطت  اأنها  ال�شارقة 
115 كيلو ج��رام من املواد  اأك��رث من  تهريب و ترويج 
 51 يزيد عن  ما  العقلية و�شبطت  وامل��وؤث��رات  املخدرة 
األف قر�ًض خمدر قبل دخولها اإىل الدولة وذلك خال 
فرتة عيد الفطر . كما متكنت من �شبط اأفراد الت�شكيل 
املخّول باإدخال وترويج تلك الكميات والبالغ عددهم 7 

اأ�شخا�ض جميعهم من اجلن�شية الآ�شيوية .
مكافحة  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع�����ش��م  م��اج��د  امل��ق��دم  اأو����ش���ح  و 
لديها  وردت  الإدارة  اأن  ال�����ش��ارق��ة  ب�����ش��رط��ة  امل���خ���درات 
معلومات مبحاولة اإدخال كمية كبرية من املواد املخدرة 

ال���دول���ة ع���رب م��ي��اه��ه��ا الإق��ل��ي��م��ي��ة ���ش��م��ن منطقة  اإىل 
عدة  ت�شكيل  مت  اإن��ه  .وق���ال  ال�شارقة  اإم���ارة  اخت�شا�ض 
فرق من ذوي الإخت�شا�ض ل�شبط تلك ال�شموم ودح�ض 
عملية دخولها والقب�ض على اأفراد الت�شكيل ال�شالعني 
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال���ت���ع���اون م���ع ج��ه��از ح��م��اي��ة املن�شاآت  ب��ه��ا 
املعنية حيث  اجل��ه��ات  م��ن  وع���دد  البحرية  وال�����ش��واح��ل 
اأف��راد الت�شكيل بعد ر�شد اأماكن  اإلقاء القب�ض على  مت 
تواجدهم بعدد من اإمارات الدولة. ونوه بالتعاون املثمر 
بني كافة اإدارات مكافحة املخدرات على م�شتوى الدولة 
وال�شواحل  املن�شاآت  حماية  جلهاز  الفّعال  ال��دور  وعلى 
على  والعمل  الت�شدي  يف   - الثالث  ال�شرب   - البحرية 
جتار  على  القب�ض  واإل��ق��اء  التهريب  عمليات  اإح��ب��اط 

ومروجي املخدرات.

•• اأبوظبي-الفجر

�شهر  يف  م��ت�����ش��وًل   179 اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رط��ة  ���ش��ب��ط��ت 
حر�ض  واأك���دت   ، اأبوظبي  اإم���ارة  م�شتوى  على  رم�شان 
مديريات ال�شرطة على تنفيذ حمات م�شتمرة  ل�شبط 
املت�شولني واأو�شحت اأن املت�شولني حاولوا ك�شب تعاطف 
اأفراد املجتمع من خال اختاق ق�ش�ض م�شللة لأخذ 
دينًيا  مرفو�شة  اآف���ة  الت�شول  اأن  اإىل  لف��ت��اً  الأم�����وال  
التعاون  ع��ل��ى  اجل��م��ه��ور  وح��ث��ت   . واأم��ن��ي��اً  جمتمعًيا  و 
ال�شرطة يف احلد من ظاهرة  الإيجابية مع  وامل�شاهمة 
الت�شول من خال البتعاد عن توزيع ال�شدقات والزكاة 

القنوات  ع��رب  ال��ت��ربع  اإىل  وال��ت��وج��ه  �شخ�شي  ب�شكل 
اخلريية  واجلمعيات  واملوؤ�ش�شات  والهيئات  الر�شمية 
ل�شمان و�شول التربعات اإىل م�شتحقيها وكي ل تكون 
املت�شولون حتت  التي يرتكبها  انت�شار اجلرائم  �شبباً يف 
تواجد  اأم��اك��ن  ع��ن  ب��الإب��اغ  وطالبت   ، الت�شول  غطاء 
ال��ق��ي��ادة والتحكم  ب��الت�����ش��ال ع��ل��ى م��رك��ز  امل��ت�����ش��ول��ني 
 8002626 املجاين  الرقم  اأمان على  999 وخدمة 
الن�شية  الر�شائل  بوا�شطة  اأو   )AMAN2626(
aman@( الل��ك��رتوين ال��ربي��د  ع��رب  اأو   )2828(
adpolice.gov.ae( اأومن خال التطبيق الذكي 

للقيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي . 

تنظيم �لت�سالت و�حلكومة �لرقمية يحتفيان باليوم �لعاملي لالت�سالت وجمتمع �ملعلومات

�أفر�ح �لقو��سم و�آل مكتوم

•• دبي-وام:

"تدرا"  الرقمية  واحلكومة  الت�شالت  تنظيم  هيئة  احتفت 
ال���ذي ياأتي  امل��ع��ل��وم��ات  ال��ع��امل��ي ل��ات�����ش��الت وجمتمع  ب��ال��ي��وم 
الأوقات  يف  الرقمي  التحول  "ت�شريع  �شعار  حت��ت  ال��ع��ام  ه��ذا 
ال�شعبة" وذل���ك م��ن خ���ال م��وؤمت��ر اف��رتا���ش��ي ���ش��ارك��ت فيه 
العامليني ناق�شوا ت�شريع  الرائدة واخل��رباء  نخبة من اجلهات 
املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  ودور  الرقمي  التحول 

والت�شالت وال�شتعداد للتغلب على الأزمة.
وقال املهند�ض �شيف بن غليطة املدير التنفيذي لإدارة �شوؤون 
العاملي  ال��ي��وم  اإن  ل��ه  كلمة  يف  الهيئة  يف  التكنولوجيا  تطوير 
ياأتي يف مرحلة فارقة من  املعلومات  لات�شالت وتكنولوجيا 
التاريخ حيث جاءت جائحة كورونا بينما مي�شي العامل حثيثاً 
اأه��داف الأمم املتحدة الإمنائية لتوؤكد لنا احلاجة  يف تطبيق 
املا�شة لتعزيز مبادئ ال�شتدامة والتعامل العاجل مع الفجوة 
الب�شر  من  املايني  حياة  اإنقاذ  يف  دور  من  لذلك  ملا  الرقمية 

و�شمان ا�شتمرارية احلياة يف خمتلف الظروف والطوارئ.
واأك��د اأن الحت��اد ال��دويل لات�شالت ك��ان وم��ا زال اإىل يومنا 
هذا يف مقدمة الركب الإن�شاين لتحقيق هذه الأهداف النبيلة 
وقال " اإننا اليوم وعلى الرغم من الظروف ال�شعبة التي مّر 
اأق��رب اإىل حتقيق الأهداف  بها العامل خال الفرتة الأخ��رية 
الت�شالت  تكنولوجيا  دور  ت��ك��ّر���ض  ف��ق��د  اإل��ي��ه��ا  ن�شعى  ال��ت��ي 
واملعلومات املدعومة بالذكاء ال�شطناعي من خال التجربة 

الواقعية وثبت للعامل اأن بالإمكان ال�شتناد اإىل تلك التقنيات 
لتغيري الكثري من الأ�شاليب املعتادة من دون امل�شا�ض بحاجات 

الإن�شان الأ�شا�شية من عمل وتعليم وحاجات اأخرى".
بها يف هذا  نعتّز  الإم�����ارات ع�شنا جت��رب��ة  دول���ة  " يف  واأ���ش��اف 
الت�شالت  لقطاع  القوية  التحتية  البنية  فبف�شل  ال�شياق 
واله��ت��م��ام امل��ب��ك��ر م��ن ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة ب��ال��ت��ح��ول الرقمي 
القطاعات  بني  وال�شراكة  التعاون  ومناخ  الأ�شعدة  كافة  على 
النتقال  يف  للجائحة  الأوىل  الأي�����ام  م��ن��ذ  جنحنا  املختلفة 
ال�شريع اإىل العمل عن بعد والتعلم عن بعد وتقدمي اخلدمات 
الدعم ملختلف �شرائح  احلكومية عرب من�شات رقمية وتاأمني 
البيع  وكذلك  اخل��دم��ات  تلك  كل  اإىل  للو�شول  امل�شتخدمني 

وال�شراء عرب من�شات التجارة الرقمية".
العام لاحتاد  الأم��ني  زه��او  ر�شالة من هولن  املوؤمتر  وتخلل 
ال���دويل ل��ات�����ش��الت حت��دث فيها ع��ن اأه��م��ي��ة ورم��زي��ة اليوم 
الدور  اإىل  وت��ط��رق  امل��ع��ل��وم��ات  ل��ات�����ش��الت وجمتمع  ال��ع��امل��ي 
العاملية  الأزم��ة  لتخطي  الت�شالت  قطاع  لعبه  ال��ذي  الكبري 

التي اأملت بدول العامل يف العام املا�شي.
القطاعني  ب��ني  ال�شراكة  اأه��م��ي��ة  امل��وؤمت��ر  امل�����ش��ارك��ون يف  واأك���د 
التي  الإم��ك��ان��ي��ات  وا���ش��غ��ال  التطوير  يف  واخل��ا���ض  احلكومي 
اأهداف  وحتقيق  املعلومات  وتقنية  الت�شالت  قطاع  يتيحها 
الدولة يف حتقيق التحول الرقمي واأهداف التنمية امل�شتدامة 
حيث اأ�شبح القطاع اخلا�ض جزءا من م�شروع التحول الرقمي 
الهيئة وجميع  بني  م�شتمر  تن�شيق  وهناك  الم���ارات  دول��ة  يف 

الوطنية  وامل���ب���ادرات  امل�����ش��اري��ع  ك��ل  ب�����ش��اأن  املحلية  احل��ك��وم��ات 
اأفراد  اإىل ازدياد ثقة  التي يتم العمل عليها. واأ�شار امل�شاركون 
التي قدمتها  الرقمية  الإماراتي باخلدمات واحللول  املجتمع 
على  املجتمع  وق���درة  واخل��ا���ض  ال��ع��ام  القطاع  ج��ه��ات  خمتلف 
التعامل مع نتائج التحول الرقمي وا�شتخدام اأحدث التقنيات 
اإىل  وال�شل�ض  الناجح  النتقال  خ��ال  م��ن  و�شهولة  ب�شا�شة 
الذكية  اخلدمات  وا�شتخدام  بعد  عن  والتعلم  بعد  عن  العمل 

والرقمية وتطبيقات الت�شوق الإلكرتوين.
وتطرقت كل من وزارة املالية ووزارة الطاقة والبنية التحتية 
املهم  ال���دور  اإىل  ك��رمي  وموؤ�ش�شة  الفطيم  م��اج��د  وجم��م��وع��ة 
الذي توؤديه عملية التحول الرقمي يف الأوقات ال�شعبة كتلك 
حيث  ه��ذا  يومنا  اإىل  ال��ع��امل  ي�شهدها  زال  وم��ا  �شهدها  التي 
الرقمي يف احلفاظ على �شري معظم  التحول  �شاهمت عملية 
واملالية  الب�شرية  اخل�شائر  من  والتخفيف  احليوية  العمليات 
قطاع  يف  ال��رائ��دة  ال�شركات  من  ع��دد  وتناولت  والقت�شادية. 
ات�شالت   " املوؤمتر  يف  امل�شاركة  املعلومات  وتقنية  الت�شالت 
واأريك�شون  املتكاملة دو وهواوي  الإم��ارات لات�شالت  و�شركة 
املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  دور  ديلويت"..  و 
والت�شالت يف التغلب على الأزمات التي ت�شرب خمتلف دول 
�شاهمت  حيث  املا�شي  العام  يف  حدث  مبا  م�شت�شهدين  العامل 
البنية التحتية املتطورة لقطاع الت�شالت وتقنية املعلومات يف 
اإيجاد حلول بديلة �شريعة وعملية للمحافظة على �شري احلياة 
الطبيعية كما كان لهذه البنية الدور الكبري يف عملية التعايف.

•• دبي - وام:

ح�����ش��ر ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن خ���ال���د ب���ن حميد 
القا�شمي وال�شيخ في�شل بن خالد بن �شلطان 
حميد  بن  خالد  بن  �شامل  ال�شيخ  و  القا�شمي 
�شعيد  ب��ن  علي  ب��ن  را���ش��د  وال�شيخ  القا�شمي 
اآل  اآل مكتوم َوال�شيخ مانع بن علي بن �شعيد 
اآل  �شعيد  ب��ن  علي  ب��ن  مكتوم  وال�شيخ  مكتوم 
�شقر  ب��ن  ج��م��ال  ب��ن  �شلطان  وال�شيخ  مكتوم 
امل��واط��ن��ني يف  ����ش���وؤون  اإدارة  ال��ق��ا���ش��م��ي م��دي��ر 
ب���راأ����ض اخل��ي��م��ة وال�شيخ  الأم�����ريي  ال���دي���وان 
حممد بن خالد بن �شلطان القا�شمي وال�شيخ 
�شلطان بن خالد بن �شلطان القا�شمي وال�شيخ 
خالد بن �شقر بن خالد بن �شلطان القا�شمي 
�شلطان  بن  خالد  بن  �شقر  بن  عمر  وال�شيخ 
خالد  بن  في�شل  بن  خالد  وال�شيخ  القا�شمي 
بن �شلطان القا�شمي ..عقد قران ال�شيخ را�شد 
اإىل  القا�شمي  �شلطان  بن  خالد  بن  �شقر  بن 
بن  �شعيد  ب��ن  علي  ب��ن  �شهيل  ال�شيخ  ك��رمي��ة 

را�شد اآل مكتوم الذي اأقيم يف اإمارة دبي.
وب�����ارك ال�����ش��ي��وخ ل��ل��ع��ري�����ض ال�����ش��ي��خ را����ش���د بن 
منا�شبة  القا�شمي  �شلطان  بن  خالد  بن  �شقر 
اأن  للعرو�شني  تعاىل  اهلل  �شائلني  قرانه  عقد 
والذرية  الهانئة  ال�شعيدة  احل��ي��اة  يرزقهما 

ال�شاحلة..



الثالثاء  18    مايو   2021  م   -   العـدد   13242  
Tuesday    18   May   2021   -  Issue No   13242

04

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

نظمت حكومة دولة الإم��ارات �شل�شلة 
ور�ض تدريبية افرتا�شية لبناء قدرات 
جمهورية  ح��ك��وم��ت��ي  يف  امل���وظ���ف���ني 
كو�شتاريكا،  وج��م��ه��وري��ة  ك��ول��وم��ب��ي��ا 
اخلدمات  ج����ودة  ق��ي��ا���ض  جم����الت  يف 
وم�����ش��ت��وي��ات ر���ش��ا امل��ت��ع��ام��ل��ني، �شارك 
تنظيمها  وج���اء  م��وظ��ف،   200 فيها 
ال�شرتاتيجية  ال�������ش���راك���ة  اإط������ار  يف 
يف ال��ت��ح��دي��ث احل���ك���وم���ي ب���ني دول���ة 

الإمارات والبلدين ال�شديقني.
وت�������ه�������دف ات�����ف�����اق�����ي�����ات ال���������ش����راك����ة 
ال�شرتاتيجية يف التحديث احلكومي 
وكولومبيا  الإم������������ارات  دول�������ة  ب����ني 
اخلربات  تبادل  لتعزيز  وكو�شتاريكا، 
احلكومية  ال����ت����ج����ارب  وم���������ش����ارك����ة 
الإماراتية الناجحة يف جمالت العمل 
والقيادات  الكوادر  وتاأهيل  احلكومي، 
احلكومية وابتكار مناذج عمل جديدة 
وتعزيز  الأداء  م���وؤ����ش���رات  ل��ت��ط��وي��ر 
من  بال�شتفادة  ال��دول  ه��ذه  تناف�شية 
العمل  يف  الناجحة  الإم����ارات  جتربة 

احلكومي.
م�شاعد  النقبي  يا�شر  الدكتور  واأك���د 
امل���دي���ر ال���ع���ام ل���ل���ق���ي���ادات وال����ق����درات 

جمل�ض  رئ��ا���ش��ة  مكتب  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
جمل�ض  ������ش�����وؤون  ب����������وزارة  ال������������وزراء 
الإم���ارات  اأن حكومة دول��ة  ال����وزراء.. 
تتبنى تعزيز التعاون مع احلكومات يف 
الدول ال�شقيقة وال�شديقة، وم�شاركة 
لبتكار  الناجحة  وجتاربها  خرباتها 
يف  ت�شهم  وحلول  جديدة  عمل  من��اذج 

حت�شني  من  احلكومات  ومتكني  دع��م 
م�شتويات الأداء ورفع كفاءة اخلدمات 
لاأجيال  اأف�������ش���ل  م�����ش��ت��ق��ل  وب����ن����اء 

القادمة.
الفرتا�شية  ال��ع��م��ل  ور�����ض  اإن  وق����ال 
رك���زت ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ق����درات املوظفني 
وكو�شتاريكا  كولومبيا  يف  احلكوميني 

ور�شا  اخل����دم����ات  ج������ودة  ق���ي���ا����ض  يف 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ب��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن جتربة 
الإمارات، مبا ي�شهم يف تطوير العمل 
الأداء  احل��ك��وم��ي وي��رت��ق��ي مب�����ش��ت��وى 
وجودة اخلدمات املقدمة للمتعاملني، 
نظام  جتربتي  م�شاركة  خالها  ومت 
اخلدمات  لت�شنيف  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ج��وم 

ال�شري  املت�شوق  وتطبيق  احلكومية، 
ال���ل���ذي���ن اب��ت��ك��رت��ه��م��ا ح���ك���وم���ة دول����ة 
الأداء  حت�������ش���ني  ب����ه����دف  الإم������������ارات 

والرتقاء بر�شا املتعاملني.
وت��ط��رق��ت ال��ت��دري��ب��ات وال���ور����ض التي 
م�شوؤول   200 من  اأك��رث  فيها  �شارك 
على  الدولتني  من  حكومي  وموظف 
ور�شا  اخل��دم��ات  ج���ودة  قيا�ض  اآل��ي��ات 
العاملي  النجوم  نظام  عرب  املتعاملني 
املت�شوق  وتطبيق  اخلدمات  لت�شنيف 
عمليات  لتح�شني  وه��دف��ت  ال�����ش��رّي، 
وتطوير  احلكومية  اخلدمات  تقدمي 
مرونة  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����ش��ه��م  م���ا  الأداء 
وكو�شتاريكا  ك��ول��وم��ب��ي��ا  يف  اجل���ه���ات 
امل�شاركون  وتعرف  باأدائها.  والرتقاء 

على جتربة الإم��ارات يف تطوير نظام 
اخلدمات  لت�شنيف  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ج��وم 
اأف�شل  حت��ق��ي��ق  اإىل  ي���ه���دف  ال������ذي 
وتقدمي  واجل����ودة  التميز  م�شتويات 
بالعتماد  للمتعاملني،  جتربة فريدة 
والتناف�شية  ال�����ش��م��ول��ي��ة  رك��ائ��ز  ع��ل��ى 
الجتاهات  ع��ل��ى  واط��ل��ع��وا  وامل���رون���ة، 
العاملي  النجوم  لنظام  ال�شرتاتيجية 
على  ت��ق��وم  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  لت�شنيف 
والرتكيز  الت�شغيلية  ال��ك��ف��اءة  تعزيز 
ور�ض  �شلطت  ك��م��ا  امل��ت��ع��ام��ل��ني.  ع��ل��ى 
متابعة  منهجية  على  ال�شوء  العمل 
املت�شوق  مب���ف���ه���وم  امل��ت��م��ث��ل��ة  الأداء 
ال���������ش����ري، وا����ش���ت���ع���ر����ش���ت مم���ي���زات 
ال�شري  املت�شوق  وا�شتخدامات تطبيق 

الذي طورته حكومة الإمارات لتمكني 
ماحظاتهم  ت��ق��دمي  م��ن  املتعاملني 
على اأداء املوظفني ومراكز اخلدمات، 
اأداء  تقييم  احلكومة  على  ي�شهل  مبا 
اجلهات. وتناول امل�شاركون يف الور�ض 
ال�شري،  املت�شوق  اإجراء درا�شات  اأ�ش�ض 
وتطرقوا  املتعامل،  رحلة  على  املبنية 
التوا�شل  م���واق���ع  م��ت��اب��ع��ة  اآل���ي���ة  اإىل 
ماحظات  ر�شد  واأدوات  الجتماعي 
ال�شرّي  املت�شوق  وزي���ارات  املتعاملني، 
ا�شتناداً  درا�شات  اإج��راء  تت�شمن  التي 
قنوات  لت�شنيف  املتعامل  رح��ل��ة  اإىل 
املت�شوق  ت��ط��ب��ي��ق  وي���ع���د  اخل�����دم�����ة. 
اأول من�شة  ال�شرّي يف دول��ة الإم���ارات 
بتقييم  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  ت�����ش��م��ح  ذك���ي���ة 

الأجهزة  ع��رب  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات 
اأداء  الذكية، ويتيح ملايني املتعاملني 
ال�����ش��رّي حل��ك��وم��ة دولة  امل��ت�����ش��وق  دور 
رحلة  تقييم  يف  وي�����ش��اع��د  الإم������ارات، 
اخلدمات  م��راك��ز  جميع  يف  امل��ت��ع��ام��ل 
ال�شراكة  اأن  ي����ذك����ر،  احل���ك���وم���ي���ة. 
ال�شرتاتيجية يف التحديث احلكومي 
بني دولة الإم��ارات وكل من حكومتي 
وكولومبيا  ك��و���ش��ت��اري��ك��ا  ج��م��ه��وري��ة 
التعاون  م���ن جم����الت  ع�����دداً  ت�����ش��م��ل 
احلكومية،  اخلدمات  تطوير  اأب��رزه��ا 
وتبادل اخلربات وبناء القدرات واإعداد 
التجارب  م��ن  ب��ال���ش��ت��ف��ادة  ال��ق��ي��ادات 
احل��ك��وم��ي��ة الإم���ارات���ي���ة ال��ن��اج��ح��ة يف 
بهدف  احلكومي  التحديث  جم���الت 
ت��ع��زي��ز ق�����درة ه����ذه احل���ك���وم���ات على 
ال��ت��ف��اع��ل الإي��ج��اب��ي وال���ش��ت��ب��اق��ي مع 
م�شتقبل  و�شمان  امل�شتقبل  متغريات 

اأف�شل ل�شعوبها.

•• دبي -وام:

دبي  حماكم  اأن  دب��ي  حماكم  ع��ام  مدير  املن�شوري  عيد  طار�ض  �شعادة  اأك��د 
ت�شعى اإىل حتقيق العدالة وامل�شاواة من خال حماية حقوق النا�ض وتطبيق 
الدقة  اأو تهاون من خال  اأي حتّيز  اأف��راد املجتمع دون  القانون على كافة 
و�شرعة الف�شل يف الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الق�شائية 
وت��وث��ي��ق ال��ع��ق��ود وامل���ح���ررات ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى ك����وادر وط��ن��ي��ة م��وؤه��ل��ة ونظم 
"حماكم  اأن تكون  واإج��راءات وتقنيات حديثة ومتطورة لتج�شيد روؤيتها يف 
رائدة ومتميزة عاملياً. وقال �شعادته اإن حماكم دبي وا�شلت م�شريتها الرائدة 

عدد  بلغ  حيث   2021 لعام  الأول  الربع  خ��ال  القانون  �شيادة  حتقيق  يف 
الق�شايا امل�شجلة يف حمكمة التمييز 922 ق�شية وعدد الق�شايا املحكومة 
 3995 امل�شجلة  الق�شايا  عدد  بلغ  ال�شتئناف  حمكمة  ويف  ق�شية   866
البتدائية  املحاكم  يف  اأم��ا  ق�شية   3878 املحكومة  الق�شايا  وع��دد  ق�شية 
املحكومة  الق�شايا  وع��دد  ق�شية   6446 امل�شجلة  الق�شايا  ع��دد  بلغ  فقد 
7530 ق�شية. واأ�شاف اإن عدد الق�شايا امل�شجلة الكرتونياً بلغ 22078 
ق�شية وبلغ عدد الطلبات الذكية 169050 طلباً حيث اأن عملية التقا�شي 
التي  الرائدة  ل�شل�شة من الإجن��ازات  الأحكام عن بعد تعترب تتويجاً  واإدارة 
اإجراءات  واأمتتة  الق�شائية  الإج���راءات  تطوير  جم��ال  يف  ال��دائ��رة  حققتها 

اأن حماكم دبي تعمل وفق خطة منهجية للتوافق مع روؤية  املحاكم موؤكداً 
حكومة دبي يف التحول نحو اخلدمات احلكومية الذكية وامل�شاهمة على بناء 
م�شتقبل خال من الورق يف عام 2021. واأو�شح مدير عام حماكم دبي اأن 
املحاكم ا�شتاأنفت تقدمي خدماتها عن بعد متا�شياً مع الإج��راءات الوقائية 
والحرتازية ملواجهة فريو�ض كورونا امل�شتجد حيث باإمكان متعاملي الدائرة 
اإىل  التقنية احلديثة للدخول  ا�شتخدام الأنظمة  من املحامني واملتقا�شني 
اجلل�شات الق�شائية املرئية والتقدمي على خمتلف اخلدمات الأخرى التي 
تقدمها حماكم دبي. وكانت حماكم دبي اأعلنت عن اإجراءات التقا�شي عن 
واملحاميني  للمتقا�شني  تتيح فيها  والتي  املحاكم  وا�شتمرارية خدمات  بعد 

الطلبات  نظام  على  ال��دخ��ول  اأو  للدائرة  اللكرتونية  الأنظمة  ا�شتخدام 
الذكية والت�شجيل يف برنامج ال�شالفة بح�شاب م�شتخدم موثق اأو من خال 
جميع قنوات الت�شجيل املتوفرة كما تتم كافة الدعاوى والطلبات والت�شوية 
الودية عن بعد من خال مكاتب املحاماة اأو مكاتب التعهيد اأو عن طريق 
الق�شائية  الإع���ان���ات  ك��اف��ة  اج����راء  وي��ت��م  للمحاكم.  الل���ك���رتوين  ال��ن��ظ��ام 
بوا�شطة الر�شائل الهاتفية اأو الربيد اللكرتوين وتعتمد البيانات امل�شتمدة 
بتقنية  بعد  عن  ال��دع��اوى  كافة  حت�شري  ويتم  الذكي  ال��دخ��ول  ح�شاب  من 
امل�شتندات  وت��ب��ادل  بعد  ع��ن  باحل�شور  وذل��ك  ال�شوتي  اأو  امل��رئ��ي  الت�����ش��ال 

واإ�شدار القرارات الازمة.

•• دبي-وام:

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة 
تفاهم مع بلدية دبي لرت�شيخ التعاون 
بني الطرفني يف جمال تطوير وتنفيذ 
اجليومكانية  التحتية  البنية  م�شروع 
دبي" -  "جيو  م���ب���ادرة  ���ش��م��ن  ل��دب��ي 
وتبادل اخلربات   -  Geo Dubai
لتوفري  املتاحة  والبيانات  واملعلومات 
وجيومكانية  ج���غ���راف���ي���ة  خ����رائ����ط 
وحمّدثة  وم��وح��دة  �شاملة  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 

موا�شلة  ج���ان���ب  اإىل  دب�����ي  لإم��������ارة 
امل�شاريع  التخطيط والت�شميم واإدارة 
امل�شتقبلية  وال��ت��ط��وي��ري��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
امل�����ش��رتك��ة. وق����ع الت��ف��اق��ي��ة ك���ل من 
الع�شو  الطاير  حممد  �شعيد  معايل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لهيئة  ال��رئ��ي�����ض  امل��ن��ت��دب 
ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي و����ش���ع���ادة داوود 

الهاجري مدير عام بلدية دبي.
الطاير.."  �شعيد حممد  وقال معايل 
والعمل  وال��ت��ك��ام��ل  ال��ت��ع��اون  يكت�شب 
الهيئات  خم���ت���ل���ف  ب�����ني  امل���������ش����رتك 

وال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة يف اإم�����ارة دبي 
اخلم�شني  ع���ام  يف  ا�شتثنائية  اأه��م��ي��ة 
ل�شمان  اجل����ه����ود  ت���ت�������ش���اف���ر  ح���ي���ث 
تناف�شيتها  وت���ع���زي���ز  دب����ي  ج���ه���وزي���ة 
وريادتها وجعلها يف مقدمة املدن التي 
واإمنا  فح�شب  امل�شتقبل  ت�شت�شرف  ل 
م��زي��د من  ن��ح��و  والن���ط���اق  ت�شنعه 
التقدم والنمو والزده��ار لتكون دولة 
الإمارات العربية املتحدة اأف�شل دولة 
العام  يف  مئويتها  ب��ح��ل��ول  ال��ع��امل  يف 
بلدية  مع  تعاوننا  ويهدف   .2071

دبي ومركز نظم املعلومات اجلغرافية 
التابع للبلدية اإىل تطوير بنية حتتية 
وم�شتدامة  �شاملة  فنية  جيومكانية 
واملبتكرة  ال���ذك���ي���ة  اخل����دم����ات  ت���ع���زز 
ال����ت����ي ن���ق���دم���ه���ا ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني وف���ق 
عملية  وتدعم  العاملية  املعايري  اأعلى 
ي��ح��ق��ق مبادرة  ال���ق���رار مب���ا  ���ش��ن��اع��ة 
دبي  جعل  يف  الذكية" ويي�شهم  "دبي 
مدينة امل�شتقبل وحتويل حكومة دبي 

اإىل منوذج ذكي بالكامل".
فعال  ب�شكل  الهيئة  " ت�شهم  واأ���ش��اف 

يف النتقال بدبي نحو ريادة امل�شتقبل 
عرب اإعادة �شياغة املفاهيم التقليدية 
التغريات  مع  لتتنا�شب  العمل  لآليات 
اإىل  ال��ع��امل  ي�شهدها  ال��ت��ي  املت�شارعة 
والبتكار  الإب��������داع  ت��وظ��ي��ف  ج���ان���ب 
وتطبيقاتها  التكنولوجيا  وت�شخري 
وتقنيات  الإحالية  التقنيات  واأحدث 

الثورة ال�شناعية الرابعة".
من جانبه قال �شعادة داوود الهاجري 
" حتقيقاً  دب�����ي..  ب��ل��دي��ة  م��دي��ر ع���ام 
ل��روؤي��ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ب���اأن ت�شبح 

دبي املدينة الأذكى والأ�شعد يف العامل 
ي��اأت��ي توقيع ه��ذه امل��ذك��رة ال��ت��ي تعزز 
وامل�شاركة  والتكامل  التعاون  قيم  من 
ب���ني خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
الإم��ارة بهدف الو�شول اإىل الأهداف 
التنمية  ع��ل��ى  اإي���ج���اب���اً  تنعك�ض  ال��ت��ي 
مدينة  ت�������ش���ه���ده���ا  ال����ت����ي  ال�������ش���ام���ل���ة 
وخا�شًة  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف  دب����ي 
اجليومكانية  التحتية  البنية  جم��ال 
واخل���رائ���ط اجل��غ��راف��ي��ة ح��ي��ث عززت 
مبادرة "جيو دبي" التي اأطلقها مركز 

نظم املعلومات اجلغرافية ببلدية دبي 
هذا  يف  عاملياً  دب��ي  ومكانة  ري���ادة  م��ن 
املجال الأمر الذي يج�شد روؤية القيادة 

الر�شيدة نحو تبني كافة ال�شبل التي 
ت�شهم يف تخطيط وت�شميم م�شتقبل 

اأف�شل لاأجيال القادمة".

•• عجمان- وام:

الدعم الجتماعي يف  النقيب وفاء خليل احلو�شني مديرة مركز  اأعلنت 
القيادة العامة ل�شرطة عجمان اأن املركز ا�شتقبل 227 حالة خال الربع 
وحالت  وجمتمعية  اأ�شرية  م�شاكل  بني  تنوعت   ،2021 عام  من  الأول 

دعم نف�شي.
م��ن حل  العاملني  وخ��ربة  بجهود  امل��رك��ز متكن  اأن  واأو���ش��ح��ت احلو�شني 
الزوجية  اخلافات  % اأبرزها   94.71 بلغت  حل  بن�شبة  حالة   215
والعائلية، والعتداء على �شامة اجل�شم وامل�شكات املجتمعية اإىل جانب 
ودياً  معها  التعامل  مت  حيث  لاأطفال،  والإ�شاءة  النف�شي  الدعم  ق�شايا 
املحاكم، مبا  اإىل  اللجوء  املتخا�شمني دون  واإع��ادة احلياة لطبيعتها بني 

ي�شمن لهم حياة اآمنة وكرمية .
ولفتت اإىل اأن املركز �شارك يف اجلانب التوعوي بتقدمي 10 حما�شرات 
توعوي�ة عرب تطبيقات ات�شال الفيديو عن بعد، وا�شتفاد منها 690 من 

الطاب واأولياء الأمور والهيئة التعليمية خال نف�ض الفرتة .
واأ�شادت رئي�ض ق�شم الدعم الجتماعي ب�شرطة عجمان بجهود العاملني 
بالإ�شاح بني  اأثمرت  والتي  ال��واردة  التعامل مع احل��الت  وخربتهم يف 
املتخا�شمني واإيجاد حلول منا�شبة لغالبية احلالت وحلها بطرق �شلمية 
و�شرية، معتمدين على مبداأ الت�شامح واأهمية الرتابط الزوجي والأ�شري 
الجتماعي  الدعم  اأن جهود مركز  اإىل  ال�شاحلة،م�شرية  الأ�شرة  بناء  يف 
اأف���راد  واج����ٌب وط��ن��ٌي واأخ���اق���ٌي وت��ع��زي��ز ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة املجتمعية جت���اه 

املجتم�ع.

•• ال�شارقة -وام: 

"حكاية  بعنوان  افرتا�شية  ور���ش��ة  والأر���ش��ي��ف  للوثائق  ال�شارقة  هيئة  نظمت 
�شارقتي" م�شتهدفة فئة الأطفال والن�ضء لتعريفهم بتاريخ الإمارة والوقوف 
اأب��رز املحطات والإجن��ازات لاإمارة ودوره��ا الريادي الناجح على م�شتوى  عند 

املنطقة والعامل.
والتوثيق  التاريخ  جمال  يف  املتخ�ش�شني  من  عدد  قدمها  التي  الور�شة  ح�شر 

حكومية. مدر�شة   50 من  وطالبة  طالبا  بالهيئة.. 355 
وت��ن��اول��ت ال��ور���ش��ة ع��دة م��راح��ل تاريخية لإم����ارة ال�����ش��ارق��ة منذ ف��رتة م��ا قبل 
الحتاد وبعده بالإ�شافة اإىل ت�شليط ال�شوء على مدن الإمارة واأهم مميزاتها 
ي��روي كل واح��د منها ق�شة  التي  الفريدة  الإم���ارة  اإىل معامل  التطرق  كما مت 
جناح عظيمة ومنها ميدان الرولة وميدان ال�شارقة عا�شمة الثقافة الإ�شامية 

ون�شب القراآن الكرمي ون�شب ال�شاعة ون�شب ال�شهداء ون�شب ال�شارقة عا�شمة 
عاملية للكتاب.

التوثيق  واأ�شاليب  باأ�ش�ض  والن�ضء  الأط��ف��ال  الهيئة  عّرفت  مت�شل  �شياق  ويف 
باإبداع"  "نوثق  عنوان  افرتا�شية حملت  ور�شة  وذلك عرب  ال�شحيحة  العلمية 
وبنوعيه  التوثيق  تعريفهم مبفهوم  200 طالب وطالبة مت خالها  ح�شرها 
الورقي والإلكرتوين والوقوف على اأهداف التوثيق الرامية اإىل املحافظة على 
الوثائق من التلف وال�شياع و�شرعة اإي�شال املعلومات للم�شتفيدين واملهتمني اإذ 

تعترب الوثائق هي اللبنة الأوىل لتخاذ القرارات املنا�شبة.
ووثائق  مكتوبة  وث��ائ��ق  ت�شم  وال��ت��ي  املختلفة  ال��وث��ائ��ق  اأن����واع  ا�شتعرا�ض  ومت 
الأمثلة  بع�ض  الور�شة مت عر�ض  �شمعية ومرئية. ويف ختام  ووثائق  ت�شويرية 
للمعدات التي ت�شاعد الطاب يف عملية التوثيق ومنها اآلت الت�شوير و�شناديق 

احلفظ واأقرا�ض التخزين وغريها.

حكومة �لإمار�ت تعزز قدر�ت موظفي كولومبيا وكو�ستاريكا �سمن �ل�سر�كات �ل�سرت�تيجية يف �لتحديث �حلكومي

حماكم دبي م�سرية ر�ئدة يف حتقيق �سيادة �لقانون

تعاون بني كهرباء دبي و�لبلدية يف جمال �خلر�ئط �جليومكانية لالإمارة

�لدعم �لجتماعي بعجمان ي�ستقبل 
�لأول �لربع  خالل  حالة   227

هيئة �ل�سارقة للوثائق تعرف �لأطفال على تاريخ 
�لإمارة و�أ�ساليب �لتوثيق

•• جنيف - وام:

حذرت مكتب العمل الدوىل ومنظمة ال�شحة العاملية فى درا�شة م�شرتكة 
ل�شاعات طويلة قد ي�شاعف من  العمل  اأن  ام�ض فى جنيف من  �شدرت 

خماطر الوفاة بال�شكتة الدماغية واأمرا�ض القلب.
واأفادت الدرا�شة باأن عام 2016 �شهد ماي�شل اإىل 745 األف حالة وفاة 
بال�شكتة الدماغية واأمرا�ض القلب بزيادة عن عام 2000 ن�شبتها 29 

. %
األف �شخ�ض توفوا ب�شبب ال�شكتة الدماغية و   398 اإن  وقالت الدرا�شة 

347 األفا ب�شبب اأمرا�ض القلب نتيجة للعمل ملدة 55 �شاعة على الأقل 
اأن عدد الوفيات جراء امرا�ض القلب  2016 كما  فى ال�شبوع فى عام 
و   2000 ع��ام��ى  ب��ني  ارت��ف��ع  ق��د  الطويلة  العمل  ���ش��اع��ات  ع��ن  الناجمة 

% وال�شكتة الدماغية بن�شبة 19 % .  42 بن�شبة   2016
مرتبط  الأ�شبوع  فى  اأك��رث  اأو  �شاعة   55 مل��دة  العمل  اأن  الدرا�شة  ذك��رت 
و  الدماغية  بال�شكتة  لا�شابة   35% اىل  ن�شبته  ت�شل  اأع��ل��ى  بخطر 
%17 للوفاة باأمرا�ض القلب وذلك باملقارنة بالعمل 35-40 �شاعة فى 
ل�شاعات طويلة حيث  يعملون  الذين  الأ�شخا�ض  ي��زداد عدد  .و  الأ�شبوع 

يبلغ حاليا 9? من اجمايل ال�شكان على م�شتوى العامل .

و حذرت من اأن الجتاه نحو �شاعات عمل اأطول لا�شخا�ض يعر�ض املزيد 
منهم خلطر العاقة املرتبطة بالعمل والوفاة املبكرة.

و قالت الدرا�شة اإن ارقامها تاأتى فى وقت ي�شلط وباء كورونا ال�شوء على 
زيادة  نحو  الجت��اه  ي�شرع من  واأن��ه  العمل خا�شة  �شاعات  اإدارة  مو�شوع 
وقت العمل بعد اأن األغت العديد من ال�شركات وجهات العمل الكثري من 
العمل  اإىل  وم�شطرة  بعد  عن  تعمل  كبرية  اأع���داد  واأ�شبحت  الوظائف 

ل�شاعات طويلة .
وحثت الدرا�شة احلكومات واأرباب العمل والعمال على التفاق معا حول 

ماميكن اأن مينع هذه املخاطر على �شحة العاملني .

در��سة دولية: �لعمل 55 �ساعة �أ�سبوعيا �أو �أكرث يزيد من خماطر 
�لوفاة بال�سكتة �لدماغية و�أمر��س �لقلب 

�لنيابة �لعامة للدولة: �حلب�س و�لغر�مة عقوبة 
�لمتناع عن �إعطاء عينة فح�س �ملو�د �ملخدرة

•• اأبوظبي-وام:

اأو�شحت النيابة العامة للدولة من خال مادة فيلمية ن�شرتها على ح�شاباتها يف 
مواقع التوا�شل الجتماعي عقوبة المتناع عن اإعطاء عينة فح�ض املواد املخدرة 
. ونوهت النيابة العامة اإىل اأنه طبقا للمادة 59 مكرر 2 ِمن قانون مكافحة املواد 
وبالغرامة  �شنتني  تقل عن  باحلب�ض مدة ل  يعاقب   .. العقلية  واملوؤثرات  املخدرة 
التي ل تقل عن /10،000/ ع�شرة اآلف درهم كل من �شدر بحقه اإذن من النيابة 
العامة باأخذ عينة الفح�ض الازم لإثبات احتوائها على مواد خمدرة اأو موؤثرات 

عقلية من عدمه وامتنع دون مربر عن اإعطائه.
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•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�شانية جتربة تعليمية متميزة 
حتاكي الواقع الفرتا�شي وذلك من خال تخ�شي�شها ملجموعة وا�شعة 
العربية  احل�شارة  علماء  باأبرز  التعريف  بهدف  املحا�شرات  قاعات  من 
البريوين  مثل  الب�شر  ح��ي��اة  يف  بالغا  اأث���را  ت��رك��وا  ال��ذي��ن  والإ���ش��ام��ي��ة 

واخلوارزمي وابن حزم وابن �شينا وثابت بن قرة وغريهم.
اأو  وتعتمد الفكرة التقنية املبتكرة على مبداأ تخ�شي�ض كل قاعة لعامل 
�شخ�شية معينة من خال رمز اإلكرتوين موجود على الباب اخلارجي 

يقوم الطلبة وامل�شتخدمون مب�شحه من خال عد�شة هاتفهم املتحرك 
حمددة  �شخ�شية  ع��ن  تتحدث  �شاملة  تاريخية  معلومات  لهم  لتظهر 
كل  يحاكي  داخ��ل معر�ض  نف�شه  ال�شخ�ض  القاعة يجد  دخ��ول  ومبجرد 
ال�شخ�شية ما ي�شكل جتربة فريدة ونقلة نوعية يف  تفا�شيل حياة هذه 

اأ�شاليب التعليم املميزة التي تقدمها اجلامعة.
خلق  اإىل  اجلديدة  التجربة  لهذه  طرحها  خال  من  اجلامعة  وتهدف 
والطالب  ال��زائ��ر  منها  ي�شتفيد  م�شتمرة  وتعليمية  تثقيفية  ف��ر���ض 
واملجتمع على حد �شواء باعتبار اأنها تتخذ من مبنى اجلامعة مقرا لها 
والإن�شانية  التاريخية  الوثائق  واأهم  اأبرز  لعر�ض  منربا  لكونها  اإ�شافة 

وحلف  امل��ن��ورة  امل��دي��ن��ة  ود���ش��ت��ور  الإن�شانية  الأخ����وة  وثيقة  مثل  ال��ه��ام��ة 
من  وغ��ريه��ا  املكرمة  مكة  واإع���ان  مراك�ض  واإع���ان  اجل��دي��د  الف�شول 
الوثائق الإن�شانية اخلالدة مثل وثيقة الفاتيكان وكذلك ت�شليط ال�شوء 
على اأهم املواثيق الوطنية والدولية التي تن�شر ثقافة الت�شامح والتعاي�ض 
وحفظ احلقوق واحلريات مثل د�شتور الدولة وقانون التمييز والكراهية 

وميثاق الأمم املتحدة.
واأكدت اجلامعة اأن اإطاق هذه الو�شيلة التعليمية املتطورة جاء نتيجة 
وخارجها  اجلامعة  داخ���ل  والتعليمية  التقنية  ال��ك��وادر  ج��ه��ود  ت�شافر 

ل�شمان ح�شول جميع الأ�شخا�ض والطلبة على جتربة متميزة.

وق���ال ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال��ظ��اه��ري م��دي��ر جامعة حممد ب��ن زايد 
واخلريجني  الطلبة  تزويد  على  حتر�ض  اجلامعة  اإن  الإن�شانية  للعلوم 
مبهارات القرن ال� / 21/ وتاأهيلهم باملهارات الازمة ل�شمان قدرتهم 
على موا�شلة تعليمهم يف كل وقت وحني وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة 
حب  قيمة  وغر�ض  الدولة  يف  العلمي  البحث  جهود  تعزيز  يف  الر�شيدة 

العلم واملعرفة لدى الطلبة.
على  ق��ادرة  متطورة  رقمية  تعليمية  منظومة  متلك  اجلامعة  اأن  واأك��د 
يف  الرقمي  التطور  ملواكبة  وذل��ك  للطلبة  ذكية  تعليمية  جتربة  توفري 

املجال التعليمي وحتقيق روؤية "مئوية الإمارات 2071".

جامعة حممد بن ز�يد للعلوم �لإن�سانية تطلق جتربة تعليمية للتعريف بعلماء �حل�سارة �لعربية و�لإ�سالمية

•• دبي - وام:

ال�شيخ ح��م��دان بن  حت��ت رع��اي��ة �شمو 
عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي.. كرمت 
الفائزين  العمالية"  "تقدير  ج��ائ��زة 
وب��ل��غ عددهم  ال��راب��ع��ة  دورت��ه��ا  �شمن 
77 عاما و�شركة جنحوا يف حتقيق 
واأظ�����ه�����روا متيزا  م��ع��اي��ري اجل����ائ����زة 
الرامية  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  يف  وا�شحا 
العاقات  اأط�����ر  اأرق������ى  ت��ر���ش��ي��خ  اإىل 
واملوؤ�ش�شات  ال��ع��م��ال  ب��ني  جتمع  ال��ت��ي 
اإل��ي��ه��ا، مبا  ال��ت��ي ينتمون  وال�����ش��رك��ات 
الإم���ارات بني  يوؤكد على مكانة دول��ة 
العناية  جم����ال  يف  ع��امل��ي��ا  الأف�������ش���ل 
الداعمة لهم،  البيئة  واإيجاد  بالعمال 
مدينة  كاأف�شل  دب��ي  مكانة  وتر�شيخ 
العامل.  يف  واحل��ي��اة  وال��ع��م��ل  للعي�ض 
ح�شر احلفل الذي نظمته اإدارة جائزة 
امل�شوؤولني  ك��ب��ار  م��ن  ع��دد  "تقدير" 
وامل���دي���ري���ن ال��ع��م��وم يف ح��ك��وم��ة دبي 
اإ�شافة  الدبلوما�شي  ال�شلك  واأع�شاء 
اإىل ممثلي ال�شركات الفائزة والعمال 
املتميزين فيما روعي يف احلفل تطبيق 
ل�شمان  ال��ازم��ة  الوقائية  ال��ت��داب��ري 

�شامة جميع امل�شاركني واحل�شور.
�شعادة  األ��ق��ى  ال��ت��ك��رمي،  وخ���ال حفل 
���ش��رور، رئي�ض  ب��ن  ال��ل��واء عبيد مهري 
الدائمة  اللجنة  رئي�ض  تقدير  جائزة 
ل�����ش��وؤون ال��ع��م��ال يف دب���ي ن��ائ��ب مدير 
و�شوؤون  لاإقامة  العامة  الدارة  ع��ام 
ت��ق��دم فيها  دب����ي.. كلمة  الج��ان��ب يف 
باأ�شمى معاين التقدير والعرفان اإىل 
�شمو ال�����ش��ي��خ ح��م��دان ب��ن حم��م��د بن 
را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، رئي�ض 
امل��ج��ل�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي، راع����ي ج���ائ���زة " 
ما  الاحمدود،  �شموه  تقدير" لدعم 
ك��ان ل��ه اأب��ل��غ الأث���ر يف اإجن���اح اجلائزة 

وحتقيق روؤيتها والأهداف املرجوة من 
ورائها. وقال " �شمنت دولة المارات 
وت�شريعاتها،  ق��وان��ي��ن��ه��ا  خ����ال  م���ن 
حقوق العمال ووف��رت لهم بيئة عمل 
اجلائزة  اأهمية  تنبع  هنا  وم��ن  اآم��ن��ه، 
ال���ت���ي مت���ن���ح ل��ل�����ش��رك��ات ال���ت���ي تقدم 
ع��م��ل لعمالها  وب��ي��ئ��ة  رع���اي���ة  اأف�����ش��ل 
واملبدعني  املتميزين  ال��ع��م��ال  وت��ك��رم 
البناء".  م�����ش��رية  يف  لإ���ش��ه��ام��ات��ه��م 
�شرور  بن  اللواء عبيد  �شعادة  وتطرق 
اإجن���ازات اجلائزة يف دورتها  اأب��رز  اىل 
35 حمفزا  ت��وف��ري  وم��ن��ه��ا  ال��راب��ع��ة 
ح��ك��وم��ي��ا م��ق��دم��ة م���ن ه��ي��ئ��ة الطرق 
واملوا�شات وهيئة كهرباء ومياه دبي، 
وبلدية دبي، والإدارة العامة لاإقامة 
و�شيتم  دب�����ي،  يف  الأج����ان����ب  و�����ش����وؤون 
املتميزين  والعمال  لل�شركات  منحها 
الفائزين بجوائز اجلائزة من فئتي 4 
- 5 جنوم، اإ�شافة اإىل اإطاق م�شروع 
"بطاقات متيز"  توفري  ي�شمل  جديد 
للعمال املتميزين، ومتنحهم ح�شومات 
الكمامات  م��اي��ني  وت���وزي���ع  خ��ا���ش��ة، 
على  الغذائية  وال��وج��ب��ات  وال��ق��ف��ازات 
التوعية  حمات  عن  ف�شا  العمال، 
امل���ي���دان���ي���ة ب���ع���دة ل���غ���ات، واأخ�������رى مت 
تنظيمها عن بعد، ا�شتهدفت ال�شركات 
للتعريف  الإم���ارات  دول��ة  يف  والعمال 
بكيفية تطبيق الإجراءات الحرتازية 
امل�شتجد  للوقاية من فريو�ض كورونا 

واأحدث م�شتجدات اجلائحة.

واأعرب رئي�ض اجلائزة عن بالغ تقديره 
التي  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات  جل��م��ي��ع 
العمل  واللجان وفرق  دعمت اجلائزة 
ال��راع��ي��ة وفريق  امل��ع��ن��ي��ة وال�����ش��رك��ات 
العمال  ل�شوؤون  الدائمة  اللجنة  عمل 
يف دب����ي وف���ري���ق ج���ائ���زة ت��ق��دي��ر على 
كما  للجائزة،  دعما  املتميزة  جهودهم 
ال�شركات  اإىل  والتهنئة  بال�شكر  تقدم 
الفائزة، داعيا من مل يحالفهم احلظ 
يف  للفوز  املطلوبة  اجل��ه��ود  ب��ذل  اإىل 
عر�ض  احلفل  و�شهد  املقبلة.  ال���دورة 
جناح  ق�شة  تناول  توثيقيني  فيلمني 
اإليها منذ ع�شرات  دبي وعمال وفدوا 
ال�شنني وما زالوا يعي�شون فيها حيث 
ا�شتطاعوا بف�شل عطائهم وما قدمته 
الكرمية،  اأ�شباب احلياة  لهم من  دبي 

بناء م�شتقبل اأف�شل لهم ولأبنائهم.
ب��ن �شرور  ال��ل��واء عبيد  ���ش��ع��ادة  وق���ام 
املتميزين  والعمال  ال�شركات  بتكرمي 
الفائزين باجلائزة متمنيا لهم املزيد 
م���ن ال��ت��وف��ي��ق ع��ل��ى ط���ري���ق ال���ري���ادة 
وال��ت��م��ي��ز، ك��م��ا ك���رم ���ش��ع��ادت��ه ممثلي 
للجائزة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني  ال�����ش��رك��اء 
وه����م : ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل���وا����ش���ات 
وه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب����ي، وبلدية 
دبي، والإدارة العامة لاإقامة و�شوؤون 
لإدارة  و���ش��ل  الأج����ان����ب، وجم��م��وع��ة 
قطاع  التكرمي  �شمل  كما  الأ���ش��ول.. 
موؤ�ش�شة  يف  والإذاع���������ة  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
دب������ي ل�����اإع�����ام ك�������ش���ري���ك اإع����ام����ي 

ا����ش���رتات���ي���ج���ي، وم���وؤ����ش�������ش���ة ن������داء – 
واللجنة  املهنية،  الت�شالت  موؤ�ش�شة 
الدائمة ل�شوؤون العمال يف دبي، اإ�شافة 
الباتيني،  ال��راع��ي  ن��ي��ا؛  ���ش��رك��ة  اإىل 
دبي"  و"فاي  "اماراتك"  و���ش��رك��ة 
وبنك  الذهبية،  ال��رع��اي��ة  فئة  �شمن 
اإينوك  الإم��ارات دبي الوطني و�شركة 
فئة  �شمن  لل�شرافة  الفردان  و�شركة 

الرعاية الف�شية ومطعم ال�شفدي.
وال�شركات  العمال  عدد  اإجمايل  وبلغ 
يف  للجائزة  اخلم�ض  بالفئات  الفائزة 
"77 عاما و�شركة"  الرابعة  دورتها 
 5 –  3" ح�شلوا على الفئات ما بني 
بجائزة  ���ش��رك��ات   4 ف����ازت  اإذ  جنوم" 
ف��ئ��ة 5 جن����وم، و11 ���ش��رك��ة ب��ف��ئ��ة 4 
3 جنوم.  ب��ف��ئ��ة  ���ش��رك��ة  و14  جن����وم، 
 4 ح�شل  فقد  ال��ع��م��ال،  �شعيد  وعلى 
 5" ف��ئ��ة  مهند�شني ع��ل��ى ج��وائ��ز م��ن 
جنوم"، وح�شل 4 م�شرفني على لقب 
امل��ت��م��ي��ز، و4 عمال  امل��ي��داين  امل�����ش��رف 
العمال  اأم��ا  املتميز،  العامل  فئة  على 
الفائزين بفئة "4 جنوم" فقد ح�شل 
11 عاما على لقب امل�شرف امليداين 
املتميز و11 عاما على لقب العامل 
املتميز، وح�شل 14 عاما على لقب 

العامل املتميز يف فئة "3 جنوم".

ال�سركات الفائزة 
النابودة  جمموعة  جن���وم:   5 ال���  فئة 
ل���اإن�������ش���اءات، و����ش���رك���ة ن�����ش��ت��ل��ه دبي 

اإمداد و�شركة رواد  للت�شنيع، و�شركة 
الأعمال من كيموها.

فئة ال� 4 جنوم: �شركة اأمانة للحديد 
امل�شربية  و���ش��رك��ة  ال��ب��ن��اء،  وم��ق��اولت 
هند�شة  و�شركة  املفرو�شات،  ل�شناعة 
-ال�شرق  ال�شينية  احلكومية  البناء 
الأو�شط، و�شركة اأروما اإنرتنا�شيونال 
ال�شاحل  و���ش��رك��ة  ال���ب���ن���اء،  مل���ق���اولت 
ل�����ل�����م�����ق�����اولت، و������ش�����رك�����ة امل����ت����ح����دة 
جيكو  و�شركة  الهند�شية،  لاإن�شاءات 
املحدودة،  وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  امليكانيكية 
الن�شر  و�شركة  اإي��رو���ض،  وجمموعة 
جلوبال  اأجيليتي  و�شركة  للمقاولت، 

لوج�شتيك�ض.
خدمات  جمموعة  جن���وم:   3 ال���  فئة 
تراي�شتار  و���ش��رك��ة   ،  EFS امل���راف���ق 
للنقل، و�شركة تنكات ثيولون ال�شرق 
للهند�شة  دان����واي  و���ش��رك��ة  الأو����ش���ط، 
و�شركة  وامل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة،  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
العاملي،  الأم������ن  و����ش���رك���ة  دول�������ش���ك���و، 
و�شركة �شانغ يونع للهند�شة والبناء، 
لاإن�شاءات،  ���ش��ت  ب��احل�����ش��ا  و���ش��رك��ة 
البا�شتيكية  امل���ن���ت���ج���ات  و����ش���رك���ة 
ال��دق��ي��ق��ة، و���ش��رك��ة م��ع��ار���ض الكرتا، 
و����ش���رك���ة ب���رتون���ا����ض، و����ش���رك���ة ه���ارد 
ار  و�شركة  البناء،  لأنظمة  بريكا�شت 
ار�شن  ،و���ش��رك��ة  ل��ل��م��ق��اولت  ك��ي��و  اي 

وتوبرو املحدودة.
واأ������ش�����اد رع������اة اجل�����ائ�����زة ب�����اإجن�����ازات 
دورت��ه��ا ال��راب��ع��ة، وق���ال ���ش��ع��ادة ه�شام 

و�شل  يف  التنفيذي  الرئي�ض  القا�شم، 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب 
نكون  اأن  " ����ش���ع���داء  ال��ع��ق��اري��ة  دب����ي 
ونتقدم  للجائزة  ا�شرتاتيجيا  �شريكا 
اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر  اآي����ات  ب��اأ���ش��م��ى 
���ش��م��و راع����ي اجل���ائ���زة ل��دع��م��ه لهذه 
دبي  �شمعة  ال��رائ��دة لرت�شيخ  امل��ب��ادرة 
كاأف�شل مدينة للعي�ض والعمل ودعم 
الرعاية  جم��ال  يف  املمار�شات  اأف�شل 
اجلائزة  توؤكد   " واأ�شاف  العمالية". 
تكرمي  على  الر�شيدة  القيادة  حر�ض 
ك���ل م���ن ي��ع��م��ل ب��ج��د واإخ���ا����ض كما 
تركز على العرتاف بدور فئة مهمة 
ت�����ش��ه��م ب��ا���ش��ت��م��رار يف ت��ق��دم الإم�����ارة 
�شيف  ����ش���ع���ادة  وق�����ال  وازدهارها". 
التنفيذي  الرئي�ض  الفا�شي،  حميد 
الرعاية  " ن��ث��م��ن  اي���ن���وك  مل��ج��م��وع��ة 
بن  ح��م��دان  ال�����ش��ي��خ  ل�شمو  ال��ك��رمي��ة 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد 
دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي، جلائزة 
من  ن��ك��ون  ب���اأن  وي�شرفنا  "تقدير"، 
اجلائزة  ل��ه��ذه  الف�شية  ال��ف��ئ��ة  رع���اة 
تقدير  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي  امل���رم���وق���ة 
وم��ك��اف��اأة ال��ت��م��ي��ز يف ال��ع��اق��ات التي 
يف  والعمال  العمل  جهات  بني  تربط 
اإمارة دبي، وما لذلك من دور كبري يف 
تعزيز مكانة الإمارة كواحدة من اأبرز 

الوجهات العاملية للعمل واحلياة".
الزفني،  ث��اين  �شعادة  ق��ال  من جانبه 
اإدارة  جم��ل�����ض  وع�������ش���و  ع�����ام  م���دي���ر 

ام���ارات���ك " م���ن دواع�����ي ���ش��رورن��ا اأن 
امللهمة خللق  املبادرة  نكون جزءا من 
ت��ع��اون ط��وي��ل الأم����د وت��ف��اه��م هادف 
بني اأ�شحاب العمل والعمال لتحقيق 
اأو�شع."  واقت�شادي  اجتماعي  تقدم 
ال��ع��دي��د من  دب��ي  "اأطلقت  واأ����ش���اف: 
ال��رائ��دة وم��ن بينها جائزة  امل��ب��ادرات 
التقدير التي تعترب الأوىل من نوعها 
العاقة  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف   ، ال���ع���امل  يف 
وموظفيها  وع��م��ال��ه��ا  ال�����ش��رك��ات  ب��ني 
قطعت  وق���د  ج��ي��دة.  ن��ت��ائ��ج  لتحقيق 
اجلائزة �شوطا طويا يف خلق وتعزيز 
دولة  يف  و�شاملة  مثمرة  عمل  ثقافة 
وم�شاعدة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
هذه  على  ق��دم��ا  امل�شي  على  ال��دول��ة 

الطريق".
التطوير  م�شوؤولة  نيا،  هيلي  وقالت 
الباتيني  ال����راع����ي  ن���ي���ا  ����ش���رك���ة  يف 
للجائزة " جائزة تقدير هي با �شك 
مبادرة رائدة ت�شهم يف حتقيق عاقة 
اأ�شحاب  ب���ني  وم���رب���ح���ة  م��ن�����ش��ج��م��ة 
فخورون  ون���ح���ن  وع��م��ال��ه��م  ال��ع��م��ل 
ال�شامية  لأه���داف���ه���ا  ن��ظ��را  ب��دع��م��ه��ا 
وم�شاعيها ملواكبة جهود دبي الدوؤوبة 
العاملية  امل���ع���اي���ري  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف 
والتزامها  ال��ع��م��ال،  رع��اي��ة  ملمار�شات 
على  وت�شميمها  الروؤية  بهذه  الثابت 
حت�شني معي�شة العمال وجعل عاملهم 

مكانا اأف�شل".
الرئي�ض  ع����ب����ي����داهلل،  ح���م���د  وق�������ال 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ج��اري��ة يف 
" ت����اأت����ي رع����اي����ة فاي  ف�����اي دب�����ي 
دب�����ي ل���ه���ذه اجل����ائ����زة ان���ط���اق���ا من 
الجتماعية  مب�شوؤوليتها  ال��ت��زام��ه��ا 
وا�شعة  �شبكة  متتلك  وطنية  كناقلة 
م��ن ال��وج��ه��ات ح��ول ال��ع��امل وتر�شيخ 
���ش��م��ع��ة دب���ي ك��اأف�����ش��ل م��دي��ن��ة عاملية 
وروؤي����ة  ل��ن��ه��ج  وف��ق��ا  وال��ع��م��ل  للعي�ض 
القيادة الر�شيدة". واأ�شاف اإن الناقلة 
املا�شية  ال�����ش��ن��وات  خ���ال  وك��ع��ادت��ه��ا 
الفاعليات  دع��م  على  حري�شة  ك��ان��ت 
وخ���ا����ش���ة مثل  دب�����ي  والح����������داث يف 
بعاقات  ترتقي  ال��ت��ي  اجل��ائ��زة  ه��ذه 
العمل وال��ع��م��ال وه��و ج��زء م��ن متيز 
وث��ق��اف��ة دب��ي ال��ت��ي تعد ال��ي��وم وجهة 
عاملية لل�شياحة والعمال وت�شتقطب 
العامل.  دول  خمتلف  م��ن  ال��ك��ف��اءات 
الرئي�ض  ال������ف������ردان،  ح�������ش���ن  وق�������ال 
لل�شرافة  الفردان  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
م��ن هذه  ج���زءا  ن��ك��ون  اأن  ي�شرفنا   "
ب��دع��م قادتنا  ال��ت��ي حت��ظ��ى  امل����ب����ادرة 
للم�شتقبل  الوا�شحة  الروؤى  اأ�شحاب 
ومتطلبات ريادته، ونحن متحم�شون 
ل���زم���ائ���ن���ا م����ن اأ����ش���ح���اب الأع����م����ال 
امل��ح��ل��ي��ني وال����دول����ي����ني ال����ذي����ن يتم 

تكرميهم لثقافة عملهم املميزة".
اأعلى  على  ت�شتمل  اجل��ائ��زة  اأن  يذكر 
رعاية  جم����ال  يف  ال���دول���ي���ة  امل��ع��اي��ري 
املثال:  ���ش��ب��ي��ل  ع��ل��ى  ال��ع��م��ال وم��ن��ه��ا 
املرافق  وج����ودة  والأج�����ور  التعيينات 
وال�شامة  وال�شحة  التحتية  والبنية 
والإبداع  والعدالة  ال�شفافية  وكذلك 
العمال  وان����ط����ب����اع����ات  والب�����ت�����ك�����ار، 
اأ�شهمت  ح���ني  ع��م��ل��ه��م، يف  ب��ي��ئ��ة  ع���ن 
"تقدير" يف حتفيز ال�شركات، خا�شة 
حت�شينات  اإدخ��ال  على  منها،  الكربى 
يتنا�شب  مبا  املعتمدة  �شيا�شاتها  على 

مع معايري اجلائزة.

•• الفجرية -الفجر:

ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  اط���ل���ق���ت 
ال����ف����ج����رية مم���ث���ل���ة ب�������������اإدارة امل�������رور 
وال����دوري����ات ف��ع��ال��ي��ات اأ���ش��ب��وع امل���رور 
ال��ع��امل��ي ل��ع��ام 2021 حت��ت ���ش��ع��ار " 
ال�شابع  م��ن  " اع��ت��ب��اراَ  للحياة  ط��رق 
ع�شر من مايو اجلاري ، وذلك �شمن 
برت�شيخ  اخل���ا����ش���ة  ال����ربام����ج  اإط������ار 
م��ب��ادئ ال��ث��ق��اف��ة امل���روري���ة م��ن خال 
لكافة  امل�����روري�����ة  ال���ت���وع���ي���ة  ب����رام����ج 
جت�شيداً  تاأتي  والتي  املجتمع  �شرائح 
الداخلية  وزارة  لإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
و�شرطة الفجرية بهدف جعل الطرق 

اأكرث اأمناً .
وي���ه���دف اأ����ش���ب���وع امل�����رور ال��ع��امل��ي اإىل 
ت��ع��زي��ز ال�����ش��ام��ة ع��ل��ى ال��ط��ري��ق من 
بالأنظمة  وال��ت��ق��ي��د  الل���ت���زام  خ���ال 
والقواعد املرورية وامل�شاهمة يف احلد 

من احلوادث والإ�شابات والوفيات.

 
واأ�شار العقيد / �شالح حممد عبداهلل 
املرور  اإدارة  مدير  �شعادة  الظنحاين 

والدوريات اإىل اأن اأ�شبوع املرور العاملي 
يج�شد   ) للحياة  ط��رق   ( �شعار  حت��ت 
جعل  يف  املمثل  ال�شرتاتيجي  الهدف 

اأمنا من خ��ال تطبيق  اأك��رث  الطرق 
لقائدي  ال�������ش���ام���ة  م���ع���اي���ري  اأع����ل����ي 
املركبات وم�شتخدمي الطريق . واأكد 
الفجرية  �شرطة  امل��رور حر�ض  مدير 
ع��ل��ي ت��وف��ري الأم����ن وال�����ش��ام��ة علي 
ال����ط����ري����ق م����ن خ������ال ����ش���ب���ط اأم����ن 
ال��ط��رق ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة عرب 
انت�شار  و  وال����رادارات  املراقبة  اأج��ه��زة 
التوعية  ن�����ش��ر  وخ���ط���ة  ال������دوري������ات 
والثقافة املرورية امل�شموعة واملقروءة 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  وع��ل��ى 
قائدي  ل���دى  امل�����روري  ال��وع��ي  لن�شر 
وجعل  الطرق  وم�شتخدمي  املركبات 

الطرق اأكرث اأمناً .
ال����ظ����ن����ح����اين على  ال���ع���ق���ي���د  ون���������وه 
املمار�شات  وجت��ن��ب  الب��ت��ع��اد  ���ش��رورة 
وال�شلوكيات اخلطرة واملخالفات التي 
املرورية  احل�����وادث  وق���وع  اإىل  ت����وؤدي 
واأو�شح اأن حتمل امل�شوؤولية املجتمعية 
يف حت��ق��ي��ق ال�����ش��ام��ة ل��ل��ج��م��ي��ع على 

•• ال�شارقة- وام:

لإمارة  ال�شت�شاري  املجل�ض  يعقد 
يف  ال�17  جل�شته  مبقره  ال�شارقة 
�شمن  وذل���ك  احل���ايل  م��اي��و   20
العادي  الن���ع���ق���اد  ل�����دور  اأع���م���ال���ه 
الت�شريعي  ال��ف�����ش��ل  م���ن  ال���ث���اين 
العا�شر برئا�شة �شعادة علي ميحد 

ال�شويدي رئي�ض املجل�ض.
اجلل�شة  خ���ال  املجل�ض  وي��ن��اق�����ض 
م�������ش���روع ق����ان����ون ب�������ش���اأن امل�������وارد 
الهيئات  يف  ل��ل��م��دن��ي��ني  ال��ب�����ش��ري��ة 
ال�شارقة  اإم���������ارة  يف  ال���ن���ظ���ام���ي���ة 

بح�شور عدد من امل�شوؤولني.

حتت رعاية حمدان بن حممد

جائزة »تقدير« �لعمالية تكرم �لفائزين من �لعمال و�ل�سركات يف دورتها �لر�بعة

�سرطة �لفجرية تطلق �أ�سبوع �ملرور 
�لعاملي 2021 حتت �سعار »طرق للحياة«

)�سحة( تطلق منوذجا ملجموعة من ��ست�ساري �ل�سارقة يعقد جل�سته �ل�17 �خلمي�س �ملقبل
�ملمار�سات �لطبية

•• اأبوظبي-وام:

من  ملجموعة  من��وذج��اً  "�شحة"  ال�شحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  اأط��ل��ق��ت 
فردية  لتخ�ش�شات  املخت�شون  الأطباء  مبوجبه  يقدم  الذي  الطبية  املمار�شات 
اأو متعددة رعاية طبية عالية اجلودة عرب مرافق ومواقع خمتلفة حتت مظلة 
هما مدينة  من�شاآتها  من�شاأتني من  اأك��رب  يف  النموذج  هذا  تطبيق  ويتم  واح��دة 

ال�شيخ �شخبوط الطبية ومدينة ال�شيخ خليفة الطبية.
ق�شم  ورئي�ض  القلب  كهربائية  ا�شت�شاري  الفا�شي  �شامل  عمر  الدكتور  واأك��د 
"�شحة"  اإحدى من�شاآت �شركة  ال�شيخ خليفة الطبية  القلب يف مدينة  اأمرا�ض 
، حر�ض "�شحة" على تر�شيخ مكانة اأبوظبي على خارطة الرعاية ال�شحية يف 
املنطقة والعامل حيث توا�شل م�شاعيها الرامية لتوفري خدمات رعاية �شحية 
موا�شلة  خ��ال  من  من�شاآتها  مع  للمتعاملني  اجل��ودة  م�شتويات  باأعلى  تتمتع 
باأحدث  وتزويدها  لها  التابعة  ال�شحية  وامل��راف��ق  الب�شرية  بالكوادر  الرت��ق��اء 

التقنيات والو�شائل العاجية.
وقال اإن هذه اخلطوة تهدف لت�شنيف املن�شاآت ال�شحية لتكون من مراكز التميز 
املرخ�شة  ال�شحية  للمن�شاآت  الازمة  واملتطلبات  املوا�شفات  من  لقائمة  وفقاً 

اإىل اأن هذا النموذج ي�شهم يف ر�شى املر�شى  العاملة يف اإمارة اأبوظبي ، م�شرياً 
وي�شهل عليهم احل�شول على الرعاية ال�شحية عالية اجلودة بالقرب من اأماكن 
املمار�شات الطبية �شوف يقدم املخت�شون يف  اإطار تطبيق منوذج  اإقامتهم. ويف 
عند  الطبية  املدينة  يف  للمخت�شني  وامل�شاندة  الدعم  الطبية  �شخبوط  مدينة 
احلاجة اإما من خال تقدمي الرعاية الطبية الازمة للمري�ض املقيم يف مدينة 
خليفة الطبية اأو نقل املري�ض عرب خدمة ال�شعاف املتميزة ل�شركة "�شحة" اإىل 
مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية لتلقي العاج فيها وال�شتفادة من الإمكانيات 
الطبية املتطورة املتوفرة فيها. كما ت�شتفيد الكوادر الطبية العاملة يف مدينة 
التدريبية  التي توفرها عيادة مايو كلينك  ال�شيخ خليفة الطبية من الربامج 
من  ومتكينهم  فيها  املتاحة  واخل��ربة  والتدريب  التعلم  برامج  من  وال�شتفادة 
تطوير مهاراتهم ومواهبهم يف التخ�ش�شات الفرعية �شديدة التعقيد والو�شول 

اإىل برامج التدريب والتطوير التي مت تطويرها بالتعاون مع مايو كلينك.
واإباغهم  للمراجعة  مواعيد  على  احلا�شلني  املر�شى  م��ع  التوا�شل  و�شيتم 
الت�شال  الطبية فيها من خال مركز  الرعاية  �شيتلقون  التي  املن�شاأة  بتغيري 
مدينة  يف  اأو  الطبية  �شخبوط  ال�شيخ  مدينة  يف  "�شحة" �شواء  ل�شركة  التابع 

ال�شيخ خليفة الطبية.

• التكرمي �سمل 77 عامال و�سركة حققوا اأهداف اجلائزة الرامية خللق عالقات منوذجية بني العمال واملوؤ�س�سات التابعني لها 
تر�سيخ مكانة الإمارات بني اأف�سل دول العامل يف جمال الرعاية   يف  ت�سهم  اجلائزة  �سرور:  بن  • عبيد 

• قوانني الإمارات وت�سريعاتها �سمنت حقوق العمال ووفرت لهم بيئة عمل اآمنة

ف��ق��د امل��دع��و/ را���ش��ل احمد 
حممد فيز احلق ، بنغادي�ض   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )0359129BY( رق��م 
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

0543790932

فقد�ن جو�ز �سفر
امل���دع���و/ ع���اء الدين  ف��ق��د 
ع����ل����ى جم����ي����ب ال����رح����م����ن ، 
اجلن�شية  ب����ن����غ����ادي���������ض   
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )0175234BY(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0554819304

فقد�ن جو�ز �سفر
ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ وح����ي����د 
بنغادي�ض     ، عبدالرحمن 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )0108593BE( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0554819304

فقد�ن جو�ز �سفر

فقد املدعو/ فيرتيانى بت 
امر اهلل �شاجنا ، اندوني�شيا   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )6133064C( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0501010056

فقد�ن جو�ز �سفر
مياه  م��������ودو  امل������دع������و/  ف���ق���د 
حازى جعفر على ، بنغادي�ض 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����واز ���ش��ف��ره رقم 
)EB0342330( - يرجى 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����ش��ف��ارة ال��ب��ن��غ��ادي�����ش��ي��ة او 
اقرب مركز �شرطة بالمارات.   

فقد�ن جو�ز �سفر

رزاق  امل����������دع����������و/  ف������ق������د 
اجلن�شية  غ����ان����ا    ، ادام�������و 
 ج�����������������واز ��������ش�������ف�������ره رق�������م
)G2098887( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
ب�شفارة غانا او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر

فقد�ن �سهادة�أ�سهم
فقدت �شهادة اأ�شهم �شادرة عن جمعية 

القوات امل�شلحة التعاونية با�شم / حميد 
�شعيد هادى الظاهري بعدد ا�شهم 300 

�شهم على من يجدها الإت�شال 
برقم 025561121
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ملتقى ملركز دبي لتطوير منو �لطفل
•• دبي -وام:

نظمت هيئة تنمية املجتمع يف دبي لقاء عن بعد لأ�شر اأطفال مركز دبي لتطوير منو الطفل ا�شت�شاف 
اأكملوا فرتة تاأهيلهم يف املركز والأطفال اجلدد الذين ان�شموا للمركز حديثاً.  اأ�شر الأطفال الذين 
ياأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العاملي لاأ�شر، والذي حتتفل به الأمم املتحدة يف اخلام�ض ع�شر من مايو 
كل عام بهدف ت�شليط ال�شوء على اأهمية دور الأ�شر القوية واملتما�شكة يف حماية الأبناء وتوفري فر�ض 
اأهم الإجن��ازات وق�ش�ض النجاح  اللقاء ال�شوء على  اأف�شل لهم. و�شلط  �شحية وتعليمية واجتماعية 

اخلا�شة باأ�شر الأطفال واأهم التحديات التي واجهتهم خال رحلة التاأهيل يف املركز.
وقال حريز املر بن حريز، املدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الجتماعية يف هيئة تنمية املجتمع: 
"تتوىل الأ�شرة الدور الأكرب يف عملية بناء �شخ�شية الطفل وتكوينه �شحياً واجتماعياً ونف�شياً، ويزداد 
خطط  اأن  حيث  النمائية،  قدراته  لتطوير  اإ�شافية  خططاً  الطفل  يتطلب  عدما  �شعوبة  ال��دور  هذا 
عملية  هي  بل  فقط،  ثابتة  عاجية  جل�شات  عرب  منه  املطلوبة  النتيجة  توؤتي  اأن  ميكن  ل  التاأهيل 

م�شتمرة ومتوا�شلة على مدار يوم الطفل ويف خمتلف الظروف والتجارب احلياتية ".

•• اأبوظبي -وام:

ت���راأ����ض ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة، اأم�ض 
ب��ق�����ش��ر ال���وط���ن، اج��ت��م��اع جمل�ض 

اإدارة جهاز الإمارات لا�شتثمار.
واأكد �شموه خال الجتماع اأهمية 
ا�شرتاتيجية  تبني  يف  اجلهاز  دور 
الرثوات  ا�شتثمارية حكيمة لإدارة 
ال�����ش��ي��ادي��ة ل��دول��ة الإم�����ارات ، مبا 
مالية  اأرب����������اح  حت���ق���ي���ق  ي�������ش���م���ن 
تنفيذا  الأم��د،  وطويلة  م�شتدامة 
ملا ت�شمنته ا�شرتاتيجية احلكومة 
وم�شاريع  ب��رام��ج  م��ن  الحت���ادي���ة 
التنمية  م�شرية  تعزيز  اإىل  تهدف 
م�شيدا  ال���دول���ة،  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة 

يبذلها  ال���ت���ي  ب���اجل���ه���ود  ����ش���م���وه 
اأع�شاء املجل�ض والإدارة التنفيذية 

للجهاز.
املوا�شيع  الج��ت��م��اع  وا���ش��ت��ع��ر���ض 
امل����درج����ة ع��ل��ى ج�����دول الأع����م����ال، 
حيث �شادق املجل�ض على حما�شر 
للجنة  ال�������ش���اب���ق���ة  الج���ت���م���اع���ات 
واإدارة  التدقيق  التنفيذية، وجلنة 

املخاطر، وجلنة ال�شرتاتيجية.
وناق�ض املجل�ض ال�شيا�شات املقرتحة 
ال�شرتاتيجية،  الأ����ش���ول  ب�����ش��اأن 
الأ�شول  حلجم  املن�شود  وال��ه��دف 
الع�شر  خ�����ال  ل���ل���ج���ه���از  ال���ك���ل���ي���ة 
�����ش����ن����وات ال�����ق�����ادم�����ة، ك����م����ا وج����ه 
بخ�شو�شها،  املنا�شبة  ب��ال��ق��رارات 
اأن�شطة  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����ض  اط��ل��ع  ك��م��ا 
لا�شتثمار  الإم����ارات  جهاز  واأداء 

اإ�شافًة   ،2021 31مار�ض  حتى 
تو�شيات  ع���ل���ى  م���واف���ق���ت���ه  اإىل 

اللجنة التنفيذية.
ح�شر الجتماع معايل حممد بن 
�شوؤون  وزي����ر  ال��ق��رق��اوي  ع��ب��داهلل 
رئي�ض  ن����ائ����ب  ال����������وزراء  جم���ل�������ض 
املجل�ض  واأع�شاء  الإدارة،  جمل�ض 
ك���ل م���ن م��ع��ايل ع��ب��ي��د ب���ن حميد 
اأحمد  �شلطان  د.  ومعايل  الطاير، 
اجلابر، ومعايل عبداهلل بن طوق، 
الدرمكي،  م�شعود  ح��ارب  وم��ع��ايل 
ال�شويدي،  حممد  عي�شى  و�شعادة 

و�شعادة حممد هادي احل�شيني.
را�شد  م��ب��ارك  م��ع��ايل  ح�شره  كما 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  امل���ن�������ش���وري 
ل���ل���ج���ه���از وع��������دد م�����ن امل���دي���ري���ن 

التنفيذيني.

•• دبي - وام:

فعاليات  الأول  اأم�������ض  ان��ط��ل��ق��ت 
ت�����ش��ف��ي��ات ال������دورة ال�����ش��اب��ع��ة من 
ال���رتاث���ي���ة  امل���ت���و����ش���ف  "جائزة 
لثاث  امل��خ�����ش�����ش��ة  الثقافية" 
وطالبات  ط�����اب  وه�������ي:  ف����ئ����ات 
احللقة  الأ�شا�شي  التعليم  مراحل 
الثالثة  واحللقة  والثانية،  الأوىل 
"التعليم الثانوي"، واأولياء الأمور 
يف  والإداري���ة  التعليمية  والهيئات 

املدار�ض احلكومية بدبي.
تنظمها  التي   - الفعاليات  ح�شر 
الأ�شا�شي  للتعليم  القيم  مدر�شة 
مبنطقة  – بنات،  الثانية  احللقة 
ب��رع��اي��ة مركز  دب���ي  ال��رب���ش��اء يف 
حمدان بن حممد لإحياء الرتاث 
����ش���ع���ادة ع����ب����داهلل ح����م����دان بن   -
ملركز  التنفيذي  الرئي�ض  دمل���وك، 
حمدان بن حممد لإحياء الرتاث، 
ب��ن ح��ري��ز، مدير  وف��اط��م��ة �شيف 
باملركز،  البحوث والدرا�شات  اإدارة 

وجلنة التحكيم املعنية.
العام  امل��ن��ت�����ش��ب��ني ه����ذا  ع����دد  ب��ل��غ 
الرتاثية  امل��ت��و���ش��ف  "جائزة  اإىل 
م���راح���ل  ف���ئ���ت���ي  يف  الثقافية" 
الأوىل  احللقة  الأ�شا�شي  التعليم 
 206 الثالثة  واحللقة  والثانية، 
بلغ عدد  فيما   ، وط��ال��ب��ات  ط��اب 
املنت�شبني من فئة الهيئات الإدارية 
 20 الأم���ور  واأول��ي��اء  والتدري�شية 
م�����ش��ارك��ا. وق���ال���ت ف��اط��م��ة �شيف 
بعدد  امل�شابقة  ب���داأت   : ح��ري��ز  ب��ن 
امل��دار���ض وا�شتهدفت  حم��دود م��ن 
ب��ع�����ض ال�����ش��ف��وف ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
�شنوات،  ب�����ش��ع  ويف  دب�����ي،  اإم�������ارة 
الطلب  وزاد  وا�شعة  �شعبية  نالت 
اأو�شع،  ن��ط��اق  يف  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ع��ل��ى 
فبا�شر املركز بتحقيق هذه الروؤية 
ت��ع��ل��ي��م��ي، ثقايف،  ل��ن��ه��ج  ت��ر���ش��ي��خ��اً 
ن�شر  ه���دف���ه  م�������ش���ت���دام،  ت����وع����وي 
والقيم  ال�شعبي  الأدب  ودمي��وم��ة 
وطاب  النا�شئة  و�شط  املجتمعية 

وطالبات املدار�ض.

•• اأبوظبي-وام:

التوظيف  خ���دم���ات  م��ك��ت��ب  ن��ظ��م 
ل���ل���ع���ل���وم  خ����ل����ي����ف����ة  ج�����ام�����ع�����ة  يف 
والتكنولوجيا و"ات�شالت" ومركز 
الت�شالت  يف  لابتكار  الإم����ارات 
"اإبتيك"  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا 
" ال��ب��دء يف وظيفة  ب��ع��ن��وان  ن���دوة 
يف جم���ال الأن��ظ��م��ة ال��ذك��ي��ة: دور 
ات�شالت يف دعم طموحات الطلبة 
الوظيفية " تعرف خالها الطلبة 
يف  الذكية  لاأنظمة  الفعال  الأث��ر 

�شري العمليات ب� " ات�شالت ".
املن�شوري  علي  دينا  وا�شتعر�شت 
ال���رئ���ي�������ض ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���م���وارد 
ات�شالت"  "جمموعة  يف  الب�شرية 
املحافظة  يف  الذكية  الأنظمة  دور 
ال�شركة..  ع��م��ل  ا���ش��ت��م��راري��ة  ع��ل��ى 
فر�شة  �شكلت  ال��ن��دوة  اأن  م��وؤك��دة 
القادم  اجليل  من  لل�شباب  مميزة 
م�شتقبل  ح��ول  امل��ع��ارف  لكت�شاب 
الأع�����م�����ال وك���ي���ف ����ش���اه���م ال���ذك���اء 
مبا  امل�شهد  تغيري  يف  ال�شطناعي 
ويدفع  العماء  توقعات  يتخطى 
للتاأقلم  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ال�����ش��رك��ات 

والتكيف.
على  "ات�شالت" عكفت  اأن  وبينت 
للتحول  اخلا�شة  �شيا�شاتها  تبني 
الرقمي �شمن خدماتها وعملياتها 
مبا يتما�شى مع روؤيتها املتمثلة يف 
لتمكني  الرقمي  امل�شتقبل  "قيادة 
على  اأن����ه  م�شيفة  املجتمعات".. 
�شعيد املجموعة تركز "ات�شالت" 
وتطوير  ا���ش��ت��ق��ط��اب  ع���ل���ى  الآن 
ال�����ك�����وادر ومت��ك��ي��ن��ه��م ب���اخل���ربات 

الحتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  اجل����دي����دة 
املتنامية يف بيئة الأعمال الرقمية 

والتقليدية.
ويف جمال الأنظمة الذكية والتعلم 
ه��اي��ي�����ض مدير  ج����وزي����ف  ن���اق�������ض 
والتطوير  التعليمي  التخطيط 
"مهارات  م��و���ش��وع  ات�������ش���الت  يف 
القوة" التي تبحث عنها ال�شركات 
بتعيينهم  ت��ق��وم  ال��ت��ي  الأف�����راد  يف 
الذكية اجلديدة  الأنظمة  ومن�شة 
يف  "ات�شالت"  ت�شتخدمها  ال��ت��ي 

تدريب موظفيها وتطويرهم.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال���دك���ت���ور اأحمد 
الأول  ال��رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  ال�����ش��ع��ي��ب��ي 
والطابية  الأك��ادمي��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 
يف  اإن��ه  خليفة  جامعة  يف  والأ�شتاذ 
ظل �شعي ات�شالت لتعزيز القوى 
العاملة يف جمال الأنظمة الذكية 
متميزة  ف��ر���ش��ة  ال����ن����دوة  ق���دم���ت 
مهاراتهم  ل�شقل  اجلامعة  لطلبة 

والط��اع على الفر�ض الوظيفية 
الأنظمة  جم����ال  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

الذكية.
�شاهمت  ال���ن���دوة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
طلبة  ل������دى  ال���ف���ه���م  ت���ع���زي���ز  يف 
العليا  وال��درا���ش��ات  البكالوريو�ض 
بفر�ض الوظائف الواعدة واملتاحة 
ات�����ش��الت م��ن خ��ال ال�شتماع  يف 
الأنظمة  فريق  اإىل  مبا�شر  ب�شكل 
الذكية يف حديثهم حول خرباتهم 
قدموها  التي  وامل�شاريع  العملية 
الذكية  الأنظمة  تدريب  وبرنامج 

يف ال�شركة.
اإرني�شتو  الدكتور  ق��دم  جهته  م��ن 
جامعة  م���رك���ز  م���دي���ر  دام�����ي�����اين 
الفيزيائية  ل���اأن���ظ���م���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
الإل��ك��رتون��ي��ة وم��دي��ر م��رك��ز اأمن 
الهند�شة  واأ�����ش����ت����اذ  امل���ع���ل���وم���ات 
الكهربائية وهند�شة الكمبيوتر يف 
اأي�شا  يعمل  وال��ذي  جامعة خليفة 

اإبتيك نظرة عامة حول  مع مركز 
وامل�شتقبلية  احلالية  التخ�ش�شات 
التي تطرحها جامعة خليفة �شمن 
الذكية  الأنظمة  برامج  منظومة 
وتعلم الآلة مبا يف ذلك التخ�ش�ض 

الفرعي لاأنظمة الذكية.
و���ش��اه��م م��رك��ز اإب��ت��ي��ك وه���و مركز 
تاأ�ش�ض  ال���ذي  وال��ب��ح��وث  الب��ت��ك��ار 
"ات�شالت"  من  كل  بني  بالتعاون 
الربيطانية  الت�شالت  وموؤ�ش�شة 
خليفة  وج�����ام�����ع�����ة  تي"  "بي 
الت�شالت  ���ش��ن��دوق  م��ن  وب��دع��م 
تطوير  يف  املعلومات  وتكنولوجيا 
الأنظمة  ف��ري��ق  م���ه���ارات  وت��ع��زي��ز 
الذكية  الأنظمة  جمال  يف  الذكية 
كبار  واأ�������ش������رف  الآل�����������ة.  وت���ع���ل���م 
يف  البتكار  ومتخ�ش�شو  الباحثني 
املركز على الفريق ودعمه لتطوير 
ل�شركة  واملفيدة  الفعالة  امل�شاريع 

ات�شالت.

�قت�سادية عجمان تنجز م�سروع تنظيف �لبيانات
•• عجمان -وام:

تنظيف  م�����ش��روع  ع��ج��م��ان،  يف  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  اأجن���زت 
اإم����ارة ع��ج��م��ان ويعتمد  ال���ذي ي��ع��د الأول م��ن ن��وع��ه يف  ال��ب��ي��ان��ات 
ب�شكل  ومعاجلتها  البيانات  لر�شد  حديثة  تقنية  ا�شتخدام  على 
بيانات  وج���ودة  دق��ة  ي�شمن  ومب��ا  ب�شري  ت��دخ��ل  ودون  ال��ك��رتوين 
البيانات  قاعدة  واملدرجة �شمن  وامل�شتهلكني  واملن�شاآت  امل�شتثمرين 
املتوفرة بالأنظمة اللكرتونية اخلا�شة بالدائرة. وقال �شعادة عبد 
اإن  القت�شادية،  التنمية  لدائرة  العام  املدير  احلمراين  اأحمد  اهلل 
اأهم امل�شاريع التي اجنزتها الدائرة خال  امل�شروع يعد واح��داً من 
بيانات  دقة  ل�شمان  كان �شرورة حتمية  اأنه  2021، وخا�شة  عام 
الدائرة  ت�شتخدمها  وال��ت��ي  وامل�شتثمرين،  وامل��ن�����ش��اآت  امل�شتثمرين 

التنمية  حتقيق  اىل  ال��رام��ي��ة  وا�شرتاتيجيتها  �شيا�شتها  ر���ش��م  يف 
دائرة  اأن  واأو���ش��ح  الم����ارة.  يف  وامل�شتدامة  ال�شاملة  القت�شادية 
يف  احلكومية  اجلهات  اأف�شل  �شمن  �شنفت  القت�شادية  التنمية 
مراكز  وحتقيق  الم���ارة  موؤ�شر  حت�شني  يف  �شاهمت  حيث  الم���ارة 
وذلك  عجمان،  حلكومة  الح�شائي  الن�شج  م�شتوى  يف  متقدمة 
حكومة  بدوائر  الإح�شائي  الن�شج  م�شتوى  تقييم  م�شروع  �شمن 
لاإح�شاء  ع��ج��م��ان  م��رك��ز  ب��وا���ش��ط��ة  تنفيذه  مت  وال����ذي  ع��ج��م��ان، 
اإدارة  مدير  ال�شمري  �شلطان  �شعود  ق��ال  جانبه  من  والتناف�شية. 
الرقابة واحلماية التجارية يف الدائرة اإن من اأهم غايات واأهداف 
امل�شروع هو خف�ض التكاليف الت�شغيلية الناجتة عن اأخطاء بيانات 
تناف�شية  م�شتوى  وحت�شني  القت�شادية،  وال��رخ�����ض  امل�شتثمرين 
نتيجة حت�شني معدل  امل�شتثمرين  ع��دد  زي��ادة  خ��ال  ال��دائ��رة من 

اإ�شافة  تعتمد عليها اخلدمة،  التي  البيانات  الناجت عن دقة  الثقة 
اىل حت�شني م�شتوى جاهزية الدائرة لإجراءات التقييم للموؤ�ش�شات 
واحلكومة  الق��ت�����ش��اد  ووزارة  الدويل"  ال��ب��ن��ك  "مثل  ال��دول��ي��ة 
املعلومات  تقنية  اإدارة  ر�شيد، مدير  يو�شف  يعقوب  وقال  الرقمية. 
بدائرة التنمية القت�شادية، اإن امل�شروع ميثل نقله نوعية يف حت�شني 
جودة البيانات، وخا�شة اأن بع�ض بيانات امل�شتثمرين كانت تنق�شها 
بع�ض الدقة نتيجة عدم التزام البع�ض بالتحديث الدائم وامل�شتمر 
للبيانات والذي كان لبد معه من ا�شتحداث نظام خا�ض لتنظيف 
وحت�شني البيانات وذلك با�شتخدام تقنية حديثة ومتطورة، والتي 
اىل  املئة  يف   89.9 من  البيانات  ج��ودة  موؤ�شر  حت�شني  يف  اأ�شهمت 
ت�شل الن�شبة اىل 100 يف املئة خال  ان  املنتظر  املئة ومن  95 يف 

الأ�شهر القادمة مع املراجعات امل�شتمرة من امل�شتثمرين.

من�سور بن ز�يد يرت�أ�س �جتماع جمل�س �إد�رة جهاز �لإمار�ت لال�ستثمار

يطبق يف مدينتي �سخبوط وخليفة الطبيتني

توفري رعاية �سحية متميزة للمر�سى على �أيدي �خت�سا�سيني ذ�ت خرب�ت عالية
•• اأبوظبي- الفجر

للخدمات  اأبوظبي  �شركة  اأطلقت 
"�شحة" منوذجاً متميزاً  ال�شحية 
ل���ل���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة، ه����و من����وذج 
الطبية  امل��م��ار���ش��ات  م��ن  ملجموعة 
، ال�����ذي ي���ق���دم مب��وج��ب��ه الأط���ب���اء 
اأو  ف��ردي��ة  لتخ�ش�شات  املخت�شني 
متعددة، رعاية طبية عالية اجلودة 
خمتلفة،  وم����واق����ع  م����راف����ق  ع����رب 
حت��ت مظلة واح���دة، وي��ت��م تطبيق 
من�شاأتني  اأك����رب  يف  ال��ن��م��وذج  ه���ذا 
ال�شيخ  مدينة  هما  من�شاآتها،  م��ن 
ال�شيخ  ومدينة  الطبية،  �شخبوط 

خليفة الطبية.
وت���اأت���ي ه���ذه اخل��ط��وة ح��ر���ش��اً من 
رعاية  توفري  "�شحة" على  �شركة 
ومتا�شياً  امل�شتوى،  عاملية  �شحية 
مع ا�شرتاتيجياتها الرامية لتعزيز 
خمرجات الرعاية ال�شحية وجودة 
املجتمع،  املقدمة لأف��راد  اخلدمات 
ب��ح��ي��ث ي�����ش��ت��ف��ي��د امل��ت��ع��ام��ل��ون مع 
املن�شاأتني من التخ�ش�شات الطبية 
املتوفرة يف كل منهما، ومن الكوادر 
ال��ط��ب��ي��ة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة، وامل���ع���دات 

�شحية متميزة للمر�شى، وحت�شني 
حت�شني  ج����ان����ب  اإىل  ر�����ش����اه����م، 
الفعالية من حيث التكلفة، وتقنني 
للتخ�ش�شات  خ��ا���ش��ة  ال��ت��وظ��ي��ف 
م�شاعفة  م���ن  واحل����د  ال��ف��رع��ي��ة، 
اخل�����دم�����ات غ����ري ال���������ش����روري����ة يف 
م�شتوى  ورف�������ع  امل�������ش���ت�������ش���ف���ي���ات، 

املوظفني وكفاءة التاأمني. 
 ويف اإطار تطبيق منوذج املمار�شات 
املخت�شون  ي��ق��دم  ���ش��وف   ، الطبية 
الطبية  ����ش���خ���ب���وط  م����دي����ن����ة  يف 
يف  للمخت�شني  وامل�����ش��ان��دة  ال��دع��م 
عند  الطبية  خليفة  ال�شيخ  مدينة 
احل���اج���ة، اإم�����ا م���ن خ����ال تقدمي 
الرعاية الطبية الازمة للمري�ض 
املقيم يف مدينة خليفة الطبية، اأو 
ال�شعاف  املري�ض عرب خدمة  نقل 
اإىل  "�شحة"  ل�����ش��رك��ة  امل���ت���م���ي���زة 
���ش��خ��ب��وط الطبية  ال�����ش��ي��خ  م��دي��ن��ة 
وال�شتفادة  ف��ي��ه��ا  ال���ع���اج  ل��ت��ل��ق��ي 
املتطورة  الطبية  الإم��ك��ان��ي��ات  م��ن 

املتوفرة فيها.
�شوف  ال���ربن���ام���ج  ه����ذا  اإط������ار  ويف 
العاملة  الطبية  ال��ك��وادر  ت�شتفيد 
الطبية  خليفة  ال�شيخ  م��دي��ن��ة  يف 

مكانة  ت��ر���ش��ي��خ  ع���ل���ى  "�شحة" 
الرعاية  خ���ارط���ة  ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي 
ال�����ش��ح��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة وال����ع����امل، 
الرامية  م�شاعيها  ت��وا���ش��ل  ح��ي��ث 
رع���اي���ة �شحية  خ���دم���ات  ل��ت��وف��ري 
اجل���ودة  م�����ش��ت��وي��ات  ب��اأع��ل��ى  تتمتع 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني م���ع م��ن�����ش��اآت��ه��ا، من 
بالكوادر  الرت��ق��اء  موا�شلة  خ��ال 
الب�شرية، واملرافق ال�شحية التابعة 
التقنيات  ب��اأح��دث  وت��زوي��ده��ا  ل��ه��ا 

والو�شائل العاجية.
تهدف  اخل����ط����وة  ه�����ذه  اإن  وق������ال 
لتكون  ال�شحية  املن�شاآت  لت�شنيف 
م��ن م��راك��ز ال��ت��م��ي��ز وف��ق��اً لقائمة 
من املوا�شفات واملتطلبات الازمة 
املرخ�شة  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��م��ن�����ش��اآت 
م�شرياً  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  العاملة 
يف  ي�����ش��ه��م  ال���ن���م���وذج  ه����ذا  اأن  اإىل 
عليهم  وي�����ش��ه��ل  امل���ر����ش���ى  ر����ش���ى 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  على  احل�����ش��ول 
اأماكن  من  بالقرب  اجل��ودة  عالية 

اإقامتهم.
ياأتي  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  اأن  واأ����ش���اف 
الرامية  اجل��ه��ود  اإط����ار  يف  ك��ذل��ك 
التميز  م����راك����ز  م���ف���ه���وم  ل��ت��ع��زي��ز 

خا�شة  فيهما،  املتطورة  والتقنيات 
القلب  اأم�����را������ض  ت��خ�����ش�����ش��ات  يف 
الدم  اأم��را���ض  الدموية،  والأوع��ي��ة 
اجلهاز  اأم��را���ض  للكبار،  والأورام 
العظام،  وطب  للبالغني،  اله�شمي 
وغ���ريه���ا م���ن ال��ت��خ�����ش�����ش��ات التي 
تتميز فيها مدينة ال�شيخ �شخبوط 

الطبية.
واأكد الدكتور عمر �شامل الفا�شي، 
القلب ورئي�ض  ا�شت�شاري كهربائية 
ال��ق��ل��ب يف مدينة  اأم����را�����ض  ق�����ش��م 
ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ال��ط��ب��ي��ة، اإح����دى 
حر�ض  "�شحة"  ���ش��رك��ة  م��ن�����ش��اآت 

وحت��ف��ي��ز امل��ن�����ش��اآت ال�����ش��ح��ي��ة على 
اخت�شا�شات  يف  خ��ربات��ه��ا  ت��ع��زي��ز 
حم����ددة وف���ق���اً لإم��ك��ان��ات��ه��ا، حيث 
با�شتمرار  "�شحة"  ���ش��رك��ة  تعمل 
م�����ش��ت��وى اخلدمات  ع��ل��ى حت�����ش��ني 
امل���ق���دم���ة، مم����ا يحقق  ال�����ش��ح��ي��ة 
الرعاية  قطاع  يف  والتميز  الريادة 

ال�شحية.
الفا�شي  ع��م��ر  ال���دك���ت���ور  واأ�����ش����ار 
ي��وؤدي لرفع  اأن ه��ذا الربنامج  اإىل 
اجل����ودة ال�����ش��ام��ل��ة وال�����ش��ام��ة من 
للمخت�شني  الفر�شة  اتاحة  خال 
يف من�شاآت "�شحة" لتقدمي رعاية 

يف  ���ش��واء  "�شحة"،  ل�شركة  التابع 
اأو  الطبية  �شخبوط  ال�شيخ  مدينة 

يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية.
يتلقون  ال���ذي���ن  امل���واط���ن���ني  وم����ن 
العاج يف من�شاآت "�شحة" وا�شتفاد 
ال�شيد:  اجل���دي���د  ال���ربن���ام���ج  م���ن 
اأ�شامة عبد اأ�شعد حمجوب، والذي 
الدكتور  ي���د  ع��ل��ى  ال���ع���اج  ي��ت��ل��ق��ى 
عمر الفا�شي، حيث بداأ مبراجعة 
ال�شيخ  م��دي��ن��ة  يف  ع��م��ر  ال��دك��ت��ور 
���ش��خ��ب��وط ال��ط��ب��ي��ة ال��ق��ري��ب��ة من 
مكان اإقامته يف مدينة خليفة، بعد 
ال�شيخ  مدينة  اإىل  ي��ذه��ب  ك��ان  اأن 
اأبوظبي،  الطبية يف مدينة  خليفة 

م��ن ال��ربام��ج ال��ت��ي ت��وف��ره��ا عيادة 
مايو كلينك التدريبية، وال�شتفادة 
م����ن ب����رام����ج ال���ت���ع���ل���م وال���ت���دري���ب 
ومتكينهم  فيها،  املتاحة  واخل���ربة 
ومواهبهم  مهاراتهم  تطوير  م��ن 
�شديدة  الفرعية  التخ�ش�شات  يف 
برامج  اإىل  وال���و����ش���ول  ال��ت��ع��ق��ي��د 
ال����ت����دري����ب وال���ت���ط���وي���ر ال����ت����ي مت 
ب���ال���ت���ع���اون م�����ع  مايو  ت���ط���وي���ره���ا 
ك��ل��ي��ن��ك. و���ش��ي��ت��م ال���ت���وا����ش���ل مع 
مواعيد  على  احلا�شلني  امل��ر���ش��ى 
للمراجعة واإباغهم بتغيري املن�شاأة 
الطبية  ال��رع��اي��ة  �شيتلقون  ال��ت��ي 
الت�شال  م��رك��ز  م���ن خ���ال  ف��ي��ه��ا 

م�شرياً اإىل اأنه من خال اخلدمات 
والقائمة  املري�ض  على  تركز  التي 
قادراً  الآن  اأ���ش��ب��ح  ال�����ش��راك��ة،  على 
من  بالقرب  عاجه  موا�شلة  على 
الطبية  �شخبوط  يف  اإقامته  مكان 
الأ�شهل  الو�شول  من  وال�شتفادة 

والأ�شرع اإىل العاج املطلوب.
واأع����������رب اأ�����ش����ام����ة حم����ج����وب عن 
اإنها  وق��ال  اخل��ط��وة  بهذه  �شعادته 
وجتعلهم  ك��ث��رياً،  امل��ر���ش��ى  ت�شاعد 
ال����رع����اي����ة ذات  ي�����ش��ت��ف��ي��دون م����ن 
اجلودة العالية التي تقدمها �شركة 
من�شاآتها  مع  "�شحة" للمتعاملني 

الطبية.

جامعة خليفة ت�سلط �ل�سوء على دور �لأنظمة �لذكية يف �سري �لعمليات ب�  �ت�سالت 

�نطالق ت�سفيات جائزة �ملتو�سف �لرت�ثية �لثقافية
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•• دبي -الفجر:

م�����ن ط���ل���ب���ة كلية  ف����ري����ق����ان  ح���ق���ق 
مراكز  دب����ي  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ه��ن��د���ش��ة 
متقدمة يف م�شابقة البتكار وريادة 
دبي  موؤ�ش�شة  نظمتها  التي  الأعمال 
امل�شرعات  برنامج  �شمن  للم�شتقبل 
املنطقة  فيها  و���ش��ارك��ت  احل��ك��وم��ي��ة 
الأعمال  وري������ادة  ل��اب��ت��ك��ار  احل����رة 
اجلامعات  م��ن  وع����دد  اجل��ام��ع��ة  يف 
���ش��ارك��وا جميعا  الأخ������رى وال���ذي���ن 
ب��اأف��ك��اره��م الإب���داع���ي���ة وال���ت���ي على 
�شركات  اإن�������ش���اء  مي��ك��ن��ه��م  ���ش��وئ��ه��ا 

نا�شئة.
واأو�شح الدكتور واثق من�شور رئي�ض 
ومدير  الكهربائية  الهند�شة  ق�شم 
امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة ل��اب��ت��ك��ار وري�����ادة 
الفريق  اأن  اجل��ام��ع��ة  يف  الأع����م����ال 
الأول فاز م�شروعه "الأيدي املتكلمة 
األف   50 قدرها  بجائزة  الناطقة" 

درهم ودعم من فريق ريادة الأعمال 
�شمن  للم�شتقبل  دب���ي  مب��وؤ���ش�����ش��ة 
برنامج امل�شرعات احلكومية متهيدا 

لإن�شاء �شركته اخلا�شة.
وف����از ال��ف��ري��ق ال��ث��اين ب��دع��م فريق 
ري����ادة الأع���م���ال يف امل��وؤ���ش�����ش��ة �شمن 

برنامج امل�شرعات احلكومية.

�شم الفريق الأول الطالبتان ميثاء 
ويهدف  امل����ه����ريي  وحم���ب���ة  اأح����م����د 
املتكلمة  "الأيدي  م�������ش���روع���ه���ن 
مبتكر  تطبيق  اإن�شاء  الناطقة" اإىل 
يتعلم من خاله اأفراد املجتمع لغة 
وي�شتفيد منه  ل��غ��ات  ب��ع��دة  الإ���ش��ارة 
الأ�شخا�ض ال�شم والبكم با�شتخدام 

ت���ق���ن���ي���ات ال������ذك������اء الإ����ش���ط���ن���اع���ي 
�شركة  باإن�شاء  الطالبتان  و�شتقوم 
املنطقة  ح��ا���ش��ن��ات  ���ش��م��ن  ن��ا���ش��ئ��ة 
احل��رة لابتكار وري���ادة الأع��م��ال يف 

اجلامعة.
الطالبان  ال���ث���اين  ال���ف���ري���ق  و����ش���م 
حم����م����د جم�������رن وع����ب����دال����رح����م����ن 

اإىل  م�����ش��روع��ه��م  وي��ه��دف  اجل�شمي 
لتاأطري  ال��ك��رتون��ي��ة  من�شة  اإن�����ش��اء 
العمل التطوعي وحتفيزه وت�شجيعه 
من خال منح مكافاأت متنوعة من 
جهات حكومية وخا�شة للمتطوعني 
وت�شجيع  امل��ج��ت��م��ع  خ���دم���ة  ب���ه���دف 
الطلبة  و�شيقوم  التطوعي  العمل 

�شمن  نا�شئة  خا�شة  �شركة  باإن�شاء 
لابتكار  احل���رة  املنطقة  حا�شنات 

وريادة الأعمال يف اجلامعة.
الب�شتكي  ع��ي�����ش��ى  ال���دك���ت���ور  وه���ن���اأ 
الفائزة  ال���ف���رق  اجل���ام���ع���ة  رئ��ي�����ض 
ع��ل��ى م��اح��ق��ق��ت��ه م���ن مت��ي��ز واإب�����داع 
املراكز  ه���ذه  ع��ل��ى  بح�شولهم  ت���وج 

مبثابرتهم  م�������ش���ي���دا  امل����ت����ق����دم����ة، 
عنه  نتج  ال��ذي  املتوا�شل  وجهدهم 

هذه الأفكار للم�شروعات املبتكرة.
اأكدوا  اجلامعة  طلبة  اأن  اإىل  واأ�شار 
ق��درت��ه��م ع��ل��ى الب��ت��ك��ار م���ن خال 
العديد من امل�شروعات املتميزة التي 
الهيئة  اأع�شاء  باإ�شراف  مت تنفيذها 

الأكادميية.
اأ�ش�شت املنطقة  اأن اجلامعة     واأك��د 
احل��رة ل��اأع��م��ال والب��ت��ك��ار للطلبة 
مت��ا���ش��ي��ا م���ع ال��ب��ن��د ال�������ش���اد����ض من 
اأطلقها  ال���ت���ي  اخل��م�����ش��ني  وث���ي���ق���ة 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����ض جمل�ض 
مل�شتقبل  �شموه  روؤي���ة  جت�شد  وال��ت��ي 
للتطوير  املتوا�شلة  وم�شريتها  دبي 

جلعلها اأف�شل مدينة يف العامل.
ك���م���ا ت����واك����ب ت��ن��ف��ي��ذ ح���ك���وم���ة دبي 
لوثيقة اخلم�شني والتي اأكدها �شمو 
را�شد  بن  ال�شيخ حمدان بن حممد 
واعتماد  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
للمناطق  دب��ي  ا�شرتاتيجية  �شموه 
اجل��ام��ع��ي��ة احل����رة ال��ت��ي ت��رك��ز على 
وث��ي��ق��ة اخل��م�����ش��ني لإن�����ش��اء مناطق 
اق��ت�����ش��ادي��ة واإب���داع���ي���ة م��ت��ك��ام��ل��ة يف 

اجلامعات الوطنية واخلا�شة.

•• دبي- وام:

حت��ت��ف��ي ه��ي��ئ��ة ال��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن���ون يف 
العاملي  ب��ال��ي��وم  للثقافة"  "دبي  دب��ي 
مايو   18 ي�����ش��ادف  ال���ذي  للمتاحف 
م��ن ك��ل ع���ام وي��رك��ز ه���ذا ال��ع��ام على 
واإع����ادة  " ال��ت��ع��ايف  امل��ت��اح��ف  م�شتقبل 

التخيل".
املتاحف  ت�����ش��ت��ق��ب��ل  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 
وذلك  جم��ان��ا  ال���زوار  للهيئة  التابعة 

ك�شروح  املتاحف  اأهمية  على  تاأكيدا 
ثقافية مهمة ت�شل بني اأفراد املجتمع 
الأ�شيل  وت��راث��ه��م  الغني  وت��اري��خ��ه��م 
الدولة  ارت��ب��اط��ه��م مب��ا���ش��ي  م��وط��دة 
والتقاليد  القيم  ومر�شخة  ال��ع��ري��ق، 

الأ�شيلة يف نفو�شهم.
العاملي  ب���ال���ي���وم  ال����ع����امل  وي���ح���ت���ف���ل 
من  للمتاحف  مل��ا  ع���ام  ك��ل  للمتاحف 
ب��اع��ت��ب��اره��ا مراكز  ع��ظ��ي��م��ة  ر����ش���ال���ة 
املعرفة  ن�شر  يف  ت�شهم  مهمة  علمية 

والعلوم والتعريف بالرتاث الإن�شاين 
على  ينعك�ض  م��ا  امل���ج���الت  ج��م��ي��ع  يف 
ت��ط��وي��ر امل��ج��ت��م��ع��ات وازده����اره����ا من 
وتنوير  احل�����ش��اري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ح��ي��ث 

العقول.
واأكدت منى في�شل القرق، مدير اإدارة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل��ت��اح��ف وامل���دي���ر 
ال��ث��ق��اف��ة وال������رتاث ب���الإن���اب���ة يف دبي 
للثقافة اأهمية الحتفاء باليوم العاملي 
للمتاحف من اأجل تعزيز العاقة بني 

املتحف واملجتمع ورفع م�شتوى الوعي 
املتاحف  اأه��م��ي��ة  اأف������راده ح���ول  ل���دى 

كوجهات ثقافية وتعليمية رائدة.
"دبي  ال����ت����زام  اإىل  ال����ق����رق  ون����وه����ت 
ملتاحف  امل�شتمر  بالتطوير  للثقافة" 
الإم������ارة والرت����ق����اء ب��ت��ج��ارب ال����زوار 
ف���ي���ه���ا م����ن خ������ال ت����ق����دمي خ���دم���ات 
نوعية واتباع اأف�شل املمار�شات العاملية 
متنوعة  برامج  وتطوير  املتخ�ش�شة، 
املتاحف  م��ك��ان��ة  ت��ر���ش��ي��خ  اإىل  ت��ه��دف 

م��راك��ز ح��ي��وي��ة للمجتمع  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
لتبادل  العاملية  الإماراتي واجلماهري 
ال���ث���ق���ايف، م�شرية  واحل�������وار  امل���ع���رف���ة 
اأبواب  فتح  يف  الهيئة  م��ب��ادرة  اأن  اإىل 
اليوم  ل��ل��ج��م��ه��ور جم��ان��ا يف  امل��ت��اح��ف 
الزوار  اأمام  �شتتيح  للمتاحف،  العاملي 
ب��ج��ولت فريدة،  ف��ر���ش��ة ال���ش��ت��م��ت��اع 
تزودهم مبعارف وا�شعة، ليتفاعلوا مع 

تفا�شيل الرتاث ومكوناته الغنية.
وحت��ت��ف��ي دب����ي ل��ل��ث��ق��اف��ة ب��ك��ن��وز دبي 

العريق  وما�شيها  الغنية  ال��رتاث��ي��ة 
عرب  ونقله  وحمايته  ب�شونه  وتلتزم 
الأجيال، متيحة اأمام اجلميع اإمكانية 
الو�شول اإىل مفرداته الرائعة، وت�شعى 

عرب الحتفاء بالرتاث الثقايف الغني 
لاإمارة اإىل تعزيز مكانة دبي كمركز 
لالتقاء الفكري ل�شتى الثقافات على 

م�شتوى املنطقة.

دبي للثقافة حتتفي باليوم �لعاملي للمتاحف

�لقائد �لعام ل�سرطة دبي ي�ستقبل 
قن�سل عام �ليابان 

فتح باب الت�سجيل للن�سخة الـ 16 من جائزة الربدة

نورة �لكعبي : �لإمار�ت تقود �لعديد من �ملبادر�ت 
�لر�مية �إىل �سون ورعاية �لفنون �لإ�سالمية

 طلبة �لهند�سة بجامعة دبي يحققون  مر�كز متقدمة يف م�سابقة »دبي للم�ستقبل«

•• دبي-الفجر

ا�شتقبل معايل الفريق عبداهلل خليفة املري القائد العام 
ل�شرطة دبي، �شعادة نوبورو �شيكيجون�شي القن�شل العام 

الياباين. 
وج���رى خ���ال ال��ل��ق��اء ب��ح��ث �شبل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون بني 
القيادة العامة ل�شرطة دبي والقن�شلية اليابانية، اإ�شافة 

اإىل عدد من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.
امل��ري، اهتمام �شرطة دبي  واأك��د الفريق عبداهلل خليفة 
اأر�ض الإم��ارة وتوفري اخلدمات  باجلاليات املقيمة على 

ال���ازم���ة ل��ه��م، م�����ش��رياً اإىل ح��ر���ض ���ش��رط��ة دب���ي على 
تعزيز اأوا�شر التعاون امل�شرتك بني البلدين يف خمتلف 

املجالت.
���ش��ي��ك��ي��ج��وت�����ش��ي باجلهود  ن����وب����ورو  اأ�����ش����اد  م���ن ج���ان���ب���ه، 
ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دبي 
وال�شمعة العاملية التي حققتها يف توفري الأمن والأمان 
يف  ال�شتمرار  مل�شريتها  متمنياً  واملقيمني،  للمواطنني 

التميز والريادة حملياً وعاملياً.
املري،  ع��ب��داهلل خليفة  الفريق  اأه���دى  ال��ل��ق��اء،  خ��ت��ام  يف 
نوبورو �شيكيجوت�شي، درع �شرطة دبي مبنا�شبة الزيارة.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة الثقافة وال�شباب عن فتح باب الت�شجيل يف جائزة 
الربدة يف دورتها ال�شاد�شة ع�شرة، �شمن فئاتها الرئي�شية وهي 
ال�شعر  وفئة  واحلديث  التقليدي  اخلط  وفئة  الزخرفة  فئة 
وذلك  العربية  الطباعية  اخلطوط  وفئة  والف�شيح  النبطي 

اعتباراً من ام�ض الإثنني وحتى 17 يونيو املقبل.
والفنانني  امل��ب��دع��ني  م�����ش��ارك��ة  ال�������وزارة ط��ل��ب��ات  و���ش��ت��ت��ل��ق��ى 
العامل  اأنحاء  كافة  من  والت�شكيليني  واخلطاطني  وال�شعراء 
بامل�شاركة عرب  اخلا�ض  النموذج  تعبئة  الإ�شامي من خال 

.www.burda.ae املوقع الإلكرتوين للجائزة
عقدت  للجائزة  الت�شجيل  ب��اب  فتح  عن  الإع���ان  ومبنا�شبة 
وال�شباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����رة  الكعبي  ب��ن��ت حم��م��د  ن���ورة  م��ع��ايل 
لقاء �شحفيا عرب تقنية الت�شال املرئي مب�شاركة نخبة من 
الفنانني وال�شعراء واخلطاطني والإعاميني، تناولت خاله 
الثقايف  امل�شهد  تعزيز  يف  ودوره���ا  اجل��ائ��زة  م�شتجدات  اأب���رز 

والفنون الإ�شامية.
وقالت معاليها : " تقود دولة الإمارات العديد من املبادرات 
العاملية الرامية اإىل �شون ورعاية الفنون الإ�شامية، وذلك 
�شمن جهودها الوا�شعة الهادفة اإىل �شون الرتاث احل�شاري 
الإن�شاين، انطاقا من اإميانها ب�شرورة احلفاظ على الإبداع 
الب�شري واإي�شاله اإىل الأجيال املقبلة، حيث ر�شخت اجلائزة 
مقدمة  يف  املا�شية  الأع��وام  مدى  ?على  ومكانتها  ح�شورها 
اجلوائز العاملية التي تهتم ب�شون الرتاث الإ�شامي، وت�شجيع 

املبدعني على اإحيائه والبتكار فيه وتطوير تقنياته".
واأ�شافت : " اأن جائزة الربدة لي�شت جمرد جائزة فنية بقدر 
ما هي ر�شالة وقيمة حتمل يف طياتها معاين �شامية ومبادئ 
النبوي  امل��ول��د  ذك���رى  وه��ي  اإط��اق��ه��ا،  منا�شبة  م��ع  تن�شجم 
الذكرى من ت�شامح وتعاي�ض بني  ال�شريف، وما حتمله هذه 

جميع احل�شارات " .
الفن  ج��م��ال��ي��ات  اإب�����راز  اإىل  ت��ه��دف  اجل���ائ���زة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
واإظهار  ال��ع��امل��ي،  الثقايف  امل�شهد  يف  واإ�شهاماته  الإ���ش��ام��ي، 
ر�شالتها  لإي�����ش��ال  عنا�شرها،  بكافة  الإ���ش��ام��ي��ة  احل�����ش��ارة 
الو�شطية التي توؤمن بالنفتاح والإبداع والتعاي�ض الإن�شاين، 
م�شرية اإىل اأن الإم��ارات لطاملا عملت على الهتمام بالرتاث 
والفن الإ�شامي، باعتبار ذلك جزءا من م�شوؤوليتها، ف�شا 
عن كون الدولة باتت حا�شنة م�شجعة وحمفزة على الإبداع 

يف خمتلف املجالت الثقافية.
اإر�شال بريد  و�شتعمل الوزارة بعد تلقي طلبات الرت�شح على 
اإلكرتوين للمتقدمني، حتدد لهم فيه اآلية ا�شتكمال طلباتهم 
وفقا  امل�شاركة  الفنية  الأع��م��ال  لإر���ش��ال  املطلوبة  واخل��ط��وات 
ملعايري حمددة، لكل فئة من فئات اجلائزة الأرب��ع، وهي فئة 
ال�شعر  وف��ئ��ة  واحل��دي��ث،  التقليدي  اخل��ط  وف��ئ��ة  ال��زخ��رف��ة، 
الطباعية  اخل��ط��وط  ف��ئ��ة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وال��ف�����ش��ي��ح،  النبطي 
العربية، وجميع هذه املعايري مو�شحة على املوقع الإلكرتوين 

اخلا�ض باجلائزة.
ال��دورة احلالية،  ال��وزارة عدد الفائزين لكل فئة يف  وح��ددت 
واخلط  الزخرفة  فئتي  عن  فائزين   5 تكرمي  �شيتم  حيث 

وال�شعر  احل��دي��ث  اخل��ط  فئتي  ع��ن  ف��ائ��زي��ن  و4  التقليدي، 
يف  نهائيني  مر�شحني  و10  واح��د  وفائز  والف�شيح،  النبطي 
تقدمي  اأن��ه ل ميكن  علما  العربية،  الطباعية  فئة اخلطوط 

العمل الفني لأكرث من فئة من فئات اجلائزة.
اجلديدة  الإ�شافة  العربية  الطباعية  اخلطوط  فئة  وت�شكل 
ال�شاد�شة ع�شرة �شمن فئات  الن�شخة  ا�شتحداثها يف  التي مت 
اجلائزة، بهدف دعم وت�شجيع املوهبني يف هذا املجال، ودمج 
واإنتاج  احل��دي��ث��ة،  الت�شاميم  يف  الإ���ش��ام��ي  ال��ف��ن��ي  ال����رتاث 
خطوط عربية تعزز ال�شلة بني ال�شباب والرتاث الإ�شامي، 
ع���اوة ع��ل��ى اإدخ����ال ال��ت��ق��ن��ي��ات وال��و���ش��ائ��ل احل��دي��ث��ة لتعزيز 

البتكار يف احلطوط الطباعية العربية.
لإجراء  املقبل  نوفمرب  �شهر  يف  التحكيم  جلنة  و�شتجتمع 
تقييم نهائي لاأعمال الفنية امل�شاركة، و�شيتم اإخطار جميع 
امل�شاركني بنتائج اجلائزة التي �شتعلن بالتوازي مع مهرجان 
الربدة الذي �شيقام يف دي�شمرب املقبل اأثناء فعاليات معر�ض 

اإك�شبو 2020 دبي.
2004 احتفال  اأن جائزة الربدة انبثقت عام  جدير بالذكر 
اإماراتية  من�شة  بو�شفها  ال�شريف،  النبوي  امل��ول��د  ب��ذك��رى 
وممار�شاتها  الإ�شامية  الثقافة  يف  بالتنوع  حتتفي  عاملية 
امل��ت��م��ي��ز يف الأمن������اط الفنية  ل����اإب����داع  ت��ك��رمي��ا  اجل��م��ال��ي��ة، 
وجمالياتها،  العربية  للغة  وتقديرا  التقليدية  الإ�شامية 
وتخت�ض با�شتقطاب م�شاركة ال�شعراء واخلطاطني والفنانني 
ب��ال�����ش��رية النبوية  اأع��م��ال��ه��م  األ��ه��م��وا يف  ال��ذي��ن  وامل��ب��دع��ني، 

ال�شريفة.



الثالثاء  18    مايو   2021  م   -   العـدد   13242  
Tuesday    18   May   2021   -  Issue No   13242

•• ال�شارقة-الفجر 

اأف�شل  توفري  اإط��ار حر�شه على  يف 
لاأمرا�ض  ال���وق���ائ���ي���ة  ال���ع���اج���ات 
واملف�شلية،  العظمية  والل��ت��ه��اب��ات 
اجلامعة  "م�شت�شفى  ي����وا�����ش����ل 
زرع  ع��م��ل��ي��ات  اإج�������راء  بال�شارقة" 
"مركز  �شمن  املف�شلي  الغ�شروف 
الفقري  العمود  جل��راح��ة  هيم�شان 
بالتهاب  الإ���ش��اب��ة  مل��ن��ع  واملفا�شل" 
الآلم  وتخفيف  التنك�شي،  املف�شل 
امل�شابون  منها  يعاين  التي  احل���ادة 
الت�شرر  نتيجة  ال��رك��ب��ة  بالتهابات 
الدائم للغ�شروف الهايل. وحتقق 
ال��ع��م��ل��ي��ات اجل��راح��ي��ة جناحاً  ه���ذه 
ن�����ش��ب��ة ر�شا  ت�����ش��ل  ك����ب����رياً، ح���ي���ث 
 85% اإج��رائ��ه��ا اإىل  ب��ع��د  امل��ر���ش��ى 
بف�شل كفاءة وخربة طاقم اجلراحة 

العظمية لدى امل�شت�شفى. 
املف�شلي  الغ�شروف  زراع��ة  وتعترب 
يعتمد  اإج�������راًء ج���راح���ي���اً حم������دوداً 
ل�شتئ�شال  املتطورة  التقنيات  على 
ال�شكل  ه��ال��ي��ة  غ�����ش��روف��ي��ة  ُن�����ُش��ج 
ع، ومن ثم زرعها يف  من ج�شد ُمتربِّ
العملية  املري�ض. ومتتاز هذه  ركبة 
للُن�شج  اجل�شد  ل  تقبُّ ن�شبة  بارتفاع 
املزروعة وانخفا�ض احتمال رف�شها 

بني  ال��ب��ي��ول��وج��ي  ال��ت��ط��اب��ق  نتيجة 
املري�ض.  وج�شد  امل��زروع  الغ�شروف 
ومي���ك���ن اج�������راء ه�����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة يف 
م�شت�شفى اجلامعة بال�شارقة خال 
ندبًة  ترتك  اأنها  علماً  دقيقًة،   90
ل  التدخُّ ه��ذا  ويتيح  ج���داً.  �شغرية 
ال�شري  اإمكانية  للمر�شى  اجلراحي 
اإجراء  اأ�شابيع من  بعد �شتة  جُم��دداً 
اجلراحة، والبدء مبزاولة التمارين 

بعد مرور ثاثة اأ�شهر.       
وق���ال ال��دك��ت��ور ���ش��ون��غ ج���ون بارك، 
مركز  يف  العظام  جراحة  ا�شت�شاري 
الفقري  العمود  جل��راح��ة  هيم�شان 

اجلامعة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  وامل���ف���ا����ش���ل، 
بال�شارقة: "توؤدي عملية زرع املف�شل 
الحتكاك  اإىل احلّد من  الغ�شرويف 
الورك،  وعظم  الظنبوب  عظم  بني 
الف�شيولوجية  اخل�شائ�ض  واإع����ادة 
ال���رك���ب���ة.  ل��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا يف م��ف�����ش��ل 
ولذلك فاإنَّ هذا الإج��راء اجلراحي 
����اًل ل���ل���وق���اي���ة من  ي�����ش��ك��ل ح�����اًّ ف����عَّ

وتخفيف  التنك�شي  املف�شل  التهاب 
الآلم الناجمة عن اإ�شابات الهالة 
الدكتور  واأو������ش�����ح  املف�شلية."   
ترتاوح  الذين  الأ�شخا�ض  اأنَّ  ب��ارك 
اأكرث  عاماً  و50   40 بني  اأعمارهم 
املف�شلية،  الهالة  لإ�شابات  ُعر�شًة 
املتاحة  العاجات  ع  تنوُّ اإىل  م�شرياً 
�شمنها  وم�����ن  الإ�����ش����اب����ات،  ل���ه���ذه 

امل�شادة  والأدوي���ة  الطبية؛  املَ�شدات 
الفيزيائي.  وال��ع��اج  ل��ال��ت��ه��اب��ات؛ 
واأك����د ال��دك��ت��ور ب���ارك ع��ل��ى �شرورة 
عندما  املف�شل  زرع  عمليات  اإج���راء 
املف�شل  ت�������ش���رر  ن�����ش��ب��ة  ت����ت����ج����اوز 
�شن  دون  امل���ر����ش���ى  ل����دى   70%
اخل��ام�����ش��ة واخل��م�����ش��ني. و���ش��ب��ق واأن 
اأ�شرف بارك على اإجراء 77 عملية 

ل�����زرع امل��ف�����ش��ل ال���غ�������ش���رويف خال 
التنفيذي  الرئي�ض  من�شب  توليه 
مل�شت�شفى بوبيوجن هيم�شان يف كوريا 
العمليات  ه��ذه  لت  و�شجَّ اجلنوبية، 
د  اأكَّ حيث  مرتفعة،  جن��اح  م��ع��دلت 
عن  ر���ش��اه��م  امل��ر���ش��ى  م��ن   85%
النتائج.    بدوره، قال الدكتور علي 
عبيد العلي، املدير التنفيذي وع�شو 

اجلامعة  م�شت�شفى  اأم��ن��اء  جمل�ض 
هيم�شان  مركز  "يعتمد  بال�شارقة: 
بال�شارقة  اجل��ام��ع��ة  م�شت�شفى  يف 
ال�شت�شاريني  اأمهر  من  نخبٍة  على 
يف جراحة العظام على م�شتوى دولة 
ومتتاز  املتحدة.  العربية  الإم����ارات 
الرائدة  الطبية بخرباتها  طواقمنا 
العظمية  اجل�����راح�����ات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
الطبية  اخلطط  وو�شع  واملف�شلية، 
الأم��ث��ل ل��ك��ل م��ري�����ض ب��ع��د التقييم 
بكوننا  ونفخر  حالة.  لكل  ال�شامل 
الرعاية  م�����ش��ت��وي��ات  اأف�����ش��ل  ن��وف��ر 
خا�ض  ب�شكٍل  للمر�شى،  ال�شحية 

ك��ب��ار ال�����ش��ن ال��ذي��ن ي��ع��ت��ربون اأكرث 
اإىل  التنك�شية،  ل��اإ���ش��اب��ات  ع��ر���ش��ًة 
َمَر�شية  ب��ح��الت  امل�����ش��اب��ني  ج��ان��ب 
حادة �شمن الفئات الأ�شغر �شناً."      
ويو�شي مركز هيم�شان – م�شت�شفى 
الأ�شخا�ض  ب��ال�����ش��ارق��ة  اجل���ام���ع���ة 
"الطقطقة"  ب����  ي�����ش��ع��رون  ال���ذي���ن 
م  التورُّ اأو  الن���زع���اج  اأو  ال��رك��ب��ة  يف 
مل���دة ت��ت��ج��اوز ث��اث��ة اأي����ام مبراجعة 
واخل�شوع  ال��ع��ظ��ام  ج���راح���ي  اأح�����د 
لفح�ض للهالة املف�شلية. وتكت�شب 
اأهمية  املبكرة  والفحو�شات  الوقاية 
حيث  احل����������الت،  ه������ذه  يف  ك����ب����رية 
املف�شلية  الإ�شابات  احتمال  يتزايد 
خم�ض  خال   71% اإىل  التنك�شية 
ر  ت�شرُّ ي���ت���ج���اوز  ع���ن���دم���ا  ����ش���ن���وات 
    .50% ن�شبة  املف�شلية  ال��ه��ال��ة 
تت�شمن  الإن�����ش��ان  رك��ب��ة  اأنَّ  ُي��ذك��ر 
ت�شكان  م��ف�����ش��ل��ي��ت��ني  ه���ال���ت���ني 
طبقًة لمت�شا�ض قوة ال�شغط على 
الركبة  مفا�شل  ومتكني  الركبتني، 
من التحرك ب�شهولة. ويف حال عدم 
الهالت  لت�شرر  مبّكر  تلقي عاج 
اللتهاب  ن��ط��اق  يتو�شع  املف�شلية، 
املف�شلي،  ال��غ�����ش��روف  اإىل  ل��ي�����ش��ل 
مم��ا ق��د ي�شبب اإ���ش��اب��ات خ��ط��رة يف 

الركبة.

•• دبي-الفجر 

قال العقيد تركي بن فار�ض، مدير 
وال�شيطرة  ال��ق��ي��ادة  م��رك��ز  اإدارة 
يف  للعمليات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف 
�شرطة دبي، اأن �شرطة دبي تلقت 
خال عطلة عيد الفطر ال�شعيد 
من  11اإىل14  من  امتد  والتي 
و46  األ��ف��اً   49 اجل���اري،  ال�شهر 
األفا   35 بينها  ه��ات��ف��ي��ة،  م��ك��امل��ة 
الرقم  على  هاتفية  مكاملة  و65 
)999(، و13 األفاً و981 مكاملة 

على مركز الت�شال )901(.

اأن  العقيد تركي بن فار�ض  وبني 
 481 ا�شتقبل  الت�����ش��ال  م��رك��ز 
الإلكرتوين،  الربيد  عرب  ر�شالة 
خ�����ال  م�������ن  و230ر�شالة 
املوقع  ع��رب  "الدرد�شة"  خ��دم��ة 
دب��ي، حيث  ل�شرطة  الل��ك��رتوين 
ط����رح امل��ت��ع��ام��ل��ون ال���ع���دي���د من 
على  والقرتاحات  ال�شتف�شارات 
مركز  يف  املُ��خ��ت�����ش��ني  امل��وظ��ف��ني 
ب�شكل  عليها  واأج���اب���وا  الت�����ش��ال 

فوري ومبهنية عالية.
 واأ�شاف العقيد تركي بن فار�ض 
اأن اإدارة مركز القيادة وال�شيطرة 

���ش��ج��ل��ت ال���ع���دي���د م���ن احل�����وادث 
امل��������روري��������ة ت�������راوح�������ت م������ا بني 
الب�شيطة والبليغة نتيجة القيادة 

ب�شرعة زائدة وعدم ترك م�شافة 
اإىل  اإ�شافة  املركبات،  بني  كافية 
عدم التزام بع�ض ال�شائقني بخط 
ال�شائقني  جميع  منا�شداً  ال�شري، 
بالبتعاد  الطريق  وم�شتخدمي 
قيادة  عند  اخلطاأ  املمار�شات  عن 
واحلذر  احليطة  وتوخي  املركبة 
التقاطعات،  م��ن  الق���رتاب  ل��دى 
وال���ت���اأك���د م���ن خ��ل��و ال�������ش���ارع من 
امل�����ش��اة، خ��ا���ش��ة يف م��ن��اط��ق عبور 

امل�شاة ويف الأحياء ال�شكنية.
فار�ض  ب��ن  ت��رك��ي  العقيد  ونا�شد 
بالرقم  الت�شال  بعدم  اجلمهور 

)999( اإل يف احلالت الطارئة، 
 )901( ال��رق��م  على  والت�����ش��ال 
يف احل�����الت غ���ري ال���ط���ارئ���ة  ويف 
ح���ال ال���ش��ت��ف�����ش��ار ع��ن اخلدمات 
امل���ق���دم���ة م���ن ق��ب��ل ���ش��رط��ة دبي 
يقدمها  وال��ت��ي  املجتمع،  لأف���راد 
موؤهلني  �شرطة  واأف����راد  �شباط 
وم�شاعدة  امل��ك��امل��ات  على  ال���رد  يف 
اأن  م��وؤك��دا  واإ���ش��ع��اده��م،  اجلمهور 
يتمتع  وال�شيطرة  القيادة  مركز 
ب��اأه��م��ي��ة ق�����ش��وى وط��ب��ي��ع��ة عمل 
الأول  امل�شتجيب  كونها  ح�شا�شة 
وجب  لذلك  الطارئة،  للباغات 

فقط  الت�شال  ب�شرورة  التنويه 
الرقم  على  الطارئة  احل��الت  يف 

.  999

•• ال�شارقة-احلمرية-الفجر:

ك��ث��ف��ت ب��ل��دي��ة احل���م���ري���ة م���ن خال 
فرقها امليدانية من توعيتها للجمهور 
الزوار  م��ع  املبا�شر  توا�شلها  اإط���ار  يف 
احلمرية  منطقة  يف  العامة  للمرافق 
ال�شعيد  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د  اأي�����ام  اأول  م���ع 
ل��ت��ك��ون م�����ش��اح��ة ل��ت��ق��دمي الإر����ش���ادات 
والتوعية باحلفاظ على البيئة العامة 

وحتقيق التباعد الجتماعي.
بنجاح  احل���م���ري���ة  ب��ل��دي��ة  واخ��ت��ت��م��ت 
التوعية  يف  ال���ن���وع���ي���ة  م����ب����ادرات����ه����ا 
وال�شيوف  ال����زوار  ك��اف��ة  وا�شتهدفت 
من قا�شدي ومرتادي املرافق العامة 
واحلدائق  احل��م��ري��ة  وب���ح���ر  ���ش��اط��ئ 

توا�شلت  وال��ت��ي  احل��م��ري��ة  مبنطقة 
تفاعل  بعدما  الأول  اأم�ض  حتى م�شاء 
كبري  ب�شكل  وال����زوار  اجل��م��ه��ور  معها 
واأ�شادوا باأهميتها ودورها يف تثقيفهم 

ب�شكل فاعل وح�شاري.
�شعارات يف  البلدية   وحملت مبادرات 
و�شعار  اأجمل"  "مدينتي  مقدمتها 
"�شامتك اأوًل .. �شيف اآمن و�شعيد"، 
وه���دف���ت ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة م���ن هذه 
املكونات  على  احل��ف��اظ  اىل  امل��ب��ادرات 
وتعزيز  احلمرية  منطقة  يف  البيئية 
اأ�شاليب وطرق ال�شامة العامة لدى 

كافة الزوار.
وركزت مبادرة "مدينتي اأجمل"  التي 
الرقابة  ق�شم  تنفيذها  ع��ل��ى  اأ���ش��رف 

خال  )املفت�شني(  البلدي  والتفتي�ض 
اإج��ازة عيد الفطر ال�شعيد على  فرتة 
للزوار  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  وال��ت��وع��ي��ة  الإر�����ش����اد 
البيئية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��ف��ه��وم  واإر������ش�����اء 
التثقيف  دور  باأهمية  اإمي��ان��اً  لديهم، 
م�شتوى  ورف����ع  ت��ع��زي��ز  يف  وال��ت��وع��ي��ة 
الوعي البيئي وتعزيز اأعمال احلماية 
البيئي  ال���وع���ي  وزي������ادة  ال�����ش��اط��ئ��ي��ة، 
باأهمية احلفاظ على املكونات البيئية 
والنظافة يف منطقة ال�شاطئ ومنطقة 
ع��ل��ى اعتبار  خ����ور احل���م���ري���ة، وذل����ك 
اأن احل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة م���ن الأه�����داف 
لبلدية  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
روؤيتها  لتحقيق  و���ش��ع��ي��اً  احل��م��ري��ة، 

وا�شتدامة املوارد الطبيعية و�شونها.

اأوًل  "�شامتك  م��ب��ادرة  ه��دف��ت  فيما 
تعزيز  اإىل  و�شعيد"  اآم����ن  ���ش��ي��ف   ..
لكافة  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ام��ة  اإج��������راءات 
من  احلمرية  �شاطئ  وزوار  قا�شدي 
اإلكرتونية  ح���م���ات  اإط������اق  خ����ال 
على  احل��ف��اظ  اإىل  وت��ه��دف  للتوعية، 
ال�شتجمام  خال  الغرق  من  الأرواح 
على �شاطئ احلمرية اخلاب يف ظل 
اإج������ازة العيد،  ال������زوار خ���ال  ت���واف���د 
ال�شامة  اإج��������راءات  اإت���ب���اع  واأه���م���ي���ة 
الإر�شادية  باللوحات  والتقيد  العامة 
وتعريف  ال�������ش���اط���ئ،  ع��ل��ى  امل��ن��ت�����ش��رة 
ال��ع��ائ��ات م��ن ال�����زوار وك��اف��ة ال����زوار 
تفادي حالت  بالأ�شاليب احلديثة يف 
اتباعها  ال��واج��ب  وال�شلوكيات  الغرق 

يف مثل ه��ذه احل����الت، وال��ت��ع��اون مع 
املنت�شرين  ال�شاطئي  الإن��ق��اذ  عنا�شر 
على طول �شاطئ احلمرية وجمهزين 
املتطورة  والتقنيات  امل��ع��دات  ب��اأح��دث 
يف ه����ذا امل����ج����ال. وم����ن ج��ان��ب��ه اأف����اد 
مدير  ال�شام�شي  را�شد  مبارك  �شعادة 
احلمرية  بلدية  ب��اأن  احلمرية،  بلدية 
الهادفة  املجتمعية  مبادراتها  توا�شل 
املجتمع  �شرائح  خمتلف  اإ���ش��راك  اإىل 
البيئة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  وحت��ف��ي��زه��م 
العامة،  ال�شامة  ب��اإج��راءات  والتقيد 
م�شرياً اإىل ا�شتمرارية اجلهود البيئية 
للحد من املمار�شات البيئية اخلاطئة 
ل���دى ال��ب��ع�����ض م��ن ق��ا���ش��دي املناطق 
احليوية وتوعيتهم واإر�شادهم باأهمية 

والبيئة خال  النظافة  على  احلفاظ 
الإجازات الر�شمية والعطات، وتعزيز 
امل�شوؤولية البيئية واملجتمعية لديهم. 
ولفت ال�شام�شي اإىل اأن بلدية احلمرية 
ال�شيوف  �شامة  �شون  على  حر�شت 
تعزيز  عرب  احلمرية  ملنطقة  وال���زوار 
العامة  بال�شامة  املتعلقة  الإج��راءات 
حلماية الأرواح من الغرق عرب توفري 
البحري،  لاإنقاذ  متكاملة  منظومة 
على  لي�شتمل  ال�شاطئ  جتهيز  وتولت 
من�شات للمراقبة البحرية ومنقذين 
متخ�ش�شني وجمهزين باأحدث و�شائل 
ال��ع��ام��ة والإن���ق���اذ البحري  ال�����ش��ام��ة 
النجاة  واأط���واق  الأول��ي��ة  والإ�شعافات 
وباأحدث  م��درب  توفري طاقم  بجانب 

م��ع��دات واأج��ه��زة الإن��ق��اذ وف��ق��اً لأرقى 
منها  حر�شاً  وذل��ك  العاملية،  املعايري 
ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى ���ش��ام��ة مرتادي 
�شاطئ احلمرية وا�شتدامة اخلدمات. 
واأ�شار ال�شام�شي، باأن مبادرات البلدية 
�شهدت تفاعًا وا�شعاً من كافة مرتادي 
روعي  حيث  احلمرية  منطقة  مرافق 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احلديثة  ا���ش��ت��خ��دام  ف��ي��ه��ا 
والن�شرات الإلكرتونية، بهدف �شمان 
التباعد اجل�شدي، وتعزيز الإجراءات 
ال��وق��ائ��ي��ة وال��ت��داب��ري الح���رتازي���ة يف 
مراحل تنفيذ املبادرات، ون�شر لوحات 
الكرتونية عند نقاط حيوية حمددة 
عند  )باركود(  �شريطي  رمز  تت�شمن 
ال��ق��ي��ام مب�����ش��ح��ه ه��ات��ف��ي��اً ي��ن��ت��ق��ل اإىل 

جمموعة  تت�شمن  ج���دي���دة  ���ش��ف��ح��ة 
والتوعوية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  م���ن 
ومعلوماتها،  امل��ب��ادرات  اأه���داف  حيال 
احلمات  من  �شل�شلة  اأن  على  موؤكداً 
تنظمها  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة  وال���ربام���ج 
البلدية �شتتوا�شل مدار العام، ل�شمان 

ا�شتمرارية التوعية ولإر�شاد.

خالل عطلة عيد الفطر ال�سعيد 

دبي  �سرطة  يف  و�ل�سيطرة  �لقيادة  مركز  �إد�رة  تلقتها  مكاملة  �ألف   49

بلدية �حلمرية تختتم بنجاح مبادرتها يف توعية �جلمهور خالل �إجازة عيد �لفطر �ل�سعيد 

•• اأبوظبي-وام:

بحث �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
خال ات�شال هاتفي مع معايل اأنتوين بلينكن وزير خارجية الوليات املتحدة 
الأمريكية تطورات الأو�شاع يف منطقة ال�شرق الأو�شط و �شبل تخفيف حدة 
العنف يف  اأعمال  اأج��ل وقف  املبذولة من  العاملية  تعزيز اجلهود  و  التوترات 

اإ�شرائيل وفل�شطني والنتقال اإىل حلول �شاملة وم�شتدامة.
و ا�شتعر�ض اجلانبان العاقات ال�شرتاتيجية بني دولة الإمارات والوليات 
املتحدة الأمريكية والعمل امل�شرتك بني البلدين ال�شديقني من اأجل تر�شيخ 

دعائم الأمن وال�شتقرار يف املنطقة.
اآل نهيان خال الإت�شال الهاتفي عمق  اأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد  و 
العاقات الإماراتية - الأمريكية و ال�شراكة ال�شرتاتيجية التي جتمع بني 

البلدين ال�شديقني وتهدف اإىل حتقيق التنمية و الرخاء ل�شعبيهما و تر�شيخ 
الأمن وال�شتقرار يف املنطقة والعامل.

و اأ�شار �شموه اإىل اأن دولة الإمارات تدعم م�شاعي الوليات املتحدة الأمريكية 
اأج���ل العمل على  ال�����ش��رق الأو���ش��ط م��ن  اإىل  وج��ه��ود ه���ادي ع��م��رو مبعوثها 
اإ�شرائيل  يف  العنف  اأعمال  وقف  و  التوترات  وتخفيف حدة  الأو���ش��اع  تهدئة 
وفل�شطني. و اأ�شاف �شموه اأن �شعوب املنطقة تتطلع اإىل م�شتقبل ملوؤه الأمل 

هو  املنطقة  يف  ال�شام  حتقيق  اأن  مو�شحا  والزده���ار  والتنمية  وال�شتقرار 
ال�شبيل للو�شول اإىل هذه الغاية.

و نوه �شموه اإىل اأن " اتفاقيات اإبراهيم " حتمل اآمال ل�شعوب املنطقة من اأجل 
العي�ض يف �شام وا�شتقرار مبا ي�شهم يف حتقيق التنمية امل�شتدامة باملجتمعات 
كافة موؤكدا اأن ال�شام يقود اإىل البناء والتنمية و ال�شراعات و احلروب تقود 

اإىل الدمار و الفو�شى.

ا�ستعر�س اجلانبان العمل امل�سرتك لرت�سيخ دعائم الأمن وال�ستقرار يف املنطقة

عبد�هلل بن ز�يد ووزير �خلارجية �لأمريكي يبحثان هاتفيا �لعالقات �ل�سرت�تيجية و�لتطور�ت يف �إ�سر�ئيل و فل�سطني

م�ست�سفى �جلامعة بال�سارقة ُيو��سل ريادته يف عمليات ر�أب وزرع �لغ�سروف �ملف�سلي لتخفيف �آلم �لركبة و�لوقاية من �للتهابات �ملف�سلية �لتنك�سية  

دقيقة    90 نحو  وت�ستغرق  حمدودًا  جراحيًا  تدخاًل  تت�سمن  • العملية 
اجلراحة من  النوع  لهذا  اخل�سوع  بعد  املر�سى  ر�سا  % ن�سبة   85 •

�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
�عالن بالن�سر        

يف �لدعوى رقم 1626/2021/16 جتاري جزئي
مو�شوع الدعوى: احلكم ب�شحة و نفاذ عقد بيع ح�ش�ض �شركة اأعمال مدنية و تغيري ال�شكل القانوين و ان�شحاب �شركاء 
الذي  2019/1/165014 و  ال��ذي يحمل رق��م املحرر رق��م  و  دب��ي  ب��اإم��ارة  العدل  ل��دى كاتب  املوثق  العقد” و  و ف�شخ 
التي  �شاندليري” و  مقهى  و  “مطعم  املدنية  الأعمال  �شركة  يف  املدعيني  ح�ش�ض  كامل  ب�شراء  عليه  املدعى  مبوجبه  قام 
اإمارة دبي و نقل ملكية احل�ش�ض اإىل  506314 ال�شادرة عن دائرة التنمية الإقت�شادية يف  حتمل الرخ�شة املهنية رقم 
األف درهم(  150،000 درهم )مائة و خم�شون  باإلزام املدعى عليه بان ي�شدد للمدعيني مبلغ  2- احلكم  املدعى عليه.  
املرت�شد من ثمن بيع احل�ش�ض و امل�شتحق بتاريخ 2020/8/15 مبوجب الإقرار املوقع من قبله و امل�شدق لدى الكاتب 
 %12 مبقدار  القانونية  الفائدة  مع   2019/1/165015 حمرر  رقم  و   2019/8/15 بتاريخ  دبي  باإمارة  العدل 
مبلغ  للمدعيني  ي�شدد  باأن  عليه  املدعى  باإلزام  احلكم  من تاريخ ال�شتحقاق يف 2020/9/15 وحتى ال�شداد التام. 3- 
1،112،418.10 درهم مليون و مائة و اإثنا ع�شر األف و اأربعمائة و ثمانية ع�شر درهماً اإماراتياً و ع�شرة فل�ض بالتعوي�ض 

عن اخل�شائر التي تكبداها نتيجة لإمتناع املدعى عليه عن نقل ملكية احل�ش�ض اإليه.  4- اإلزام املدعى عليه الر�شوم وال
طالب العان:  ادم بني �شادودي - �شفته بالق�شية:  مدعى 

املطلوب اعانهم:  1- عماد بن حممد ا�شماعيل بن حممد زمان - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه
مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك� الدعوى ومو�شوعها احلكم ب�شحة و نفاذ عقد بيع ح�ش�ض �شركة اأعمال مدنية و تغيري 
باإمارة دبي و الذي يحمل رقم املحرر رقم  ان�شحاب �شركاء و ف�شخ العقد” و املوثق لدى كاتب العدل  ال�شكل القانوين و 
2019/1/165014 و الذي قام مبوجبه املدعى عليه ب�شراء كامل ح�ش�ض املدعيني يف �شركة الأعمال املدنية “مطعم 
و مقهى �شاندليري” و التي حتمل الرخ�شة املهنية رقم 506314 ال�شادرة عن دائرة التنمية الإقت�شادية يف اإمارة دبي و 
نقل ملكية احل�ش�ض اإىل املدعى عليه.  2- احلكم باإلزام املدعى عليه بان ي�شدد للمدعيني مبلغ 150،000 درهم )مائة و 
خم�شون األف درهم( املرت�شد من ثمن بيع احل�ش�ض و امل�شتحق بتاريخ 2020/8/15 مبوجب الإقرار املوقع من قبله و 
امل�شدق لدى الكاتب العدل باإمارة دبي بتاريخ 2019/8/15 و رقم حمرر 2019/1/165015 مع الفائدة القانونية 
احلكم باإلزام املدعى عليه باأن ي�شدد   -3 التام.  ال�شداد  وحتى   2020/9/15 يف  ال�شتحقاق  تاريخ  مبقدار 12% من 
للمدعيني مبلغ 1،112،418.10 درهم مليون و مائة و اإثنا ع�شر األف و اأربعمائة و ثمانية ع�شر درهماً اإماراتياً و ع�شرة 
فل�ض بالتعوي�ض عن اخل�شائر التي تكبداها نتيجة لإمتناع املدعى عليه عن نقل ملكية احل�ش�ض اإليه. 4- اإلزام املدعى عليه 
الر�شوم وال وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 25-05-2021 ال�شاعة 08:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن ُبعد 
اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات  &BUILDING_DESC لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة ب�ثاثة اأيام على القل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

فقد املدعو/ ام دى المني 
بنغادي�ض     ، م����ي����ه  لل 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )0680362BX( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0554819304

فقد�ن جو�ز �سفر
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مع تزايد وترية هجمات تنظيم داع�ض الإرهابي، وحتركاته يف العراق 
وخا�شة يف املناطق املتاخمة للحدود مع �شوريا، اأعلنت خلية الإعام 
الإرهابيني  اأب����رز  اث��ن��ني م��ن  ع��ل��ى  القب�ض  اإل��ق��اء  ال��ع��راق��ي،  الأم��ن��ي 
الدواع�ض بعد اجتيازهما احلدود مع �شوريا، غربي حمافظة نينوى. 
وذكرت اخللية يف بيان �شحفي: “بعملية نوعية وبعد توفر املعلومات 
وزارة  يف  الع�شكرية  ال�شتخبارات  ملديرية  املتكاملة،  ال�شتخبارية 
الإرهابي،  داع�ض  اأ���ش��ارت لوجود حت��رك من قبل فلول  التي  ال��دف��اع، 
لجتياز احلدود من �شوريا باجتاه الأرا�شي العراقية«. واأ�شافت “مت 
بالكامريات  ال�شتعانة  خال  من  العنا�شر  تلك  مراقبة  اإثرها  على 
احلرارية، والتن�شيق مع ق�شم ا�شتخبارات قيادة عمليات غربي نينوى، 
 15 الفرقة  يف  الع�شكرية  ال�شتخبارات  �شعبة  م��ف��ارز  متكنت  حيث 
اإلقاء  71 وبكمني حمكم من  امل�شاة  الأول لواء  الفوج  وبالتعاون مع 
)جلبارات(  منطقة  يف  البارزين  الإرهابيني  من  اثنني  على  القب�ض 

التابعة اإىل ناحية ربيعة غربي نينوى بعد اجتيازهما احلدود«.
  

والربية  اجلوية  املنافذ  فتح  �شتعيد  اإنها  اجلزائرية  الرئا�شة  قالت 
�شارمة  اإج���راءات  �شتفر�ض  لكن  )ح��زي��ران(  يونيو  اأول  من  اعتباراً 
اجتماع  ب��ي��ان عقب  وذك���رت يف  ك��ورون��ا.  ف��ريو���ض  انت�شار  م��ن  للحد 
�شت�شمح  احلكومة  اإن  تبون  املجيد  عبد  الرئي�ض  برئا�شة  للحكومة 
املطارات اجلزائرية  واإىل  اليوم من  بخم�ض رحات جوية فقط يف 
“مع اللتزام الكامل بالحتياطات ال�شارمة«. واأ�شافت اأنها �شتعلن 
املزيد من التفا�شيل خال اأ�شبوع. واأغلقت اجلزائر احلدود واأوقفت 
اأعداد  ارتفاع  بداية  مع   2020 )اآذار(  مار�ض  الرحات اجلوية يف 
الإ�شابات بفريو�ض كورونا. لكن الرحات اجلوية الداخلية ا�شتوؤنفت 
يف دي�شمرب )كانون الأول( من العام املا�شي. و�شجلت اجلزائر حتى 

الآن 125311 حالة اإ�شابة بالفريو�ض منها 3374 وفاة.

اإىل ح�شانتها  جلاأت زوجة ال�شفري البلجيكي لدى كوريا اجلنوبية 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ل��ت��ج��ّن��ب م��اح��ق��ات، ب��ع��دم��ا اُت��ه��م��ت ب��اأن��ه��ا �شربت 
اأفادت  ما  على  ت�شرق،  باأنها  ا�شتبهتا  ماب�ض  متجر  يف  موظفتني 

ال�شرطة الكورية اجلنوبية الثنني.
و�شبق اأن اأعرب ال�شفري بيرت ليكوييه عن “اأ�شفه اخلال�ض للحادثة 
كانت  “مهما  وقال  با�شمها”.  “اعتذاراته  وق��ّدم  بزوجته”  املتعلقة 

الظروف، الطريقة التي ت�شّرفت بها غري مقبولة«.
اإن  �شيول  بو�شط  يونغ�شان  يف  ال�شرطة  مفو�شية  يف  م�شوؤول  وق��ال 
ال�شفارة البلجيكية اأعلنت اأنها “ُتبقي على حق متتع زوجة ال�شفري 

م�شيفاً اأنه ينبغي على ال�شرطة اإغاق الق�شية. باحل�شانة”، 
وكوريا اجلنوبية هي من بني الدول املوقعة على اتفاقية جنيف التي 
ت�شمن ح�شول الدبلوما�شيني وعائاتهم على احل�شانة يف مواجهة 

املاحقات اجلنائية.
بعدما  ال�شفري  زوج��ة  احل��ايل  ال�شهر  مطلع  ال�شرطة  وا�شتجوبت 

اأعلنت ال�شفارة اأنها تن�ّشق مع ال�شلطات.
جّربت  ال�شفري  زوج���ة  اأن  ني�شان/اأبريل  يف  اإع���ام  و�شائل  وذك���رت 
قطعتني يف متجر لاألب�شة يف �شيول قبل اأن تخرج منه. �شرعان ما 
رك�شت موظفة خلفها لا�شتف�شار عن قطعة كانت ترتديها، ما اأثار 
املراأة ت�شّد ذراع موظفة  م�شادة. واأظهرت م�شاهد كامريات مراقبة 
اأخ��رى جاءت مل�شاعدة  اأن ت�شفع موظفة  راأ�شها قبل  وت�شربها على 
جنوبية  ك��وري��ة  اإع���ام  و�شائل  بثتها  التي  امل�شاهد  واأث���ارت  الأوىل. 

وانت�شرت ب�شكل وا�شع على النرتنت، غ�شبا يف كوريا اجلنوبية.

اتفاق  اإىل  تو�شلت  اإنها  الثنني  اأم�ض  واإ�شبانيا  واأملانيا  قالت فرن�شا 
اأكرب  امل�شتقبلية لتطوير طائرة مقاتلة جديدة، يف  حول اخلطوات 
يورو  مليار   100 من  باأكرث  قيمته  تقدر  اأوروب���ي  دفاعي  م�شروع 

)121.4 مليار دولر اأمريكي(.
الطائرة  م�شروع  و�شفت  ق��د  اخل�شو�ض  وج��ه  على  فرن�شا  وك��ان��ت 
الطائرات  م��ن  م�شتقبليا  متقدما  جيا  يت�شمن  ال���ذي  امل��ق��ات��ل��ة، 
ا�شتقالها  لتعزيز  لأوروب��ا  الأهمية  �شديد  باأنه  وامل�شرية،  املاأهولة 

الدفاعي والت�شدي ملناف�شة ال�شني ورو�شيا والوليات املتحدة.
امل�شتقبلي  القتال اجلوي  نظام  املقبلة من  التطوير  ملرحلة  ويتوقع 
3.5 مليار يورو )4.25 مليار دولر  اأن تتكلف  )اف.�شي.اإيه.ا�ض( 

اأمريكي( تق�شم على الدول الثاث بالت�شاوي.
“تعمل  تويرت  باريل على  فلورن�ض  الفرن�شية  الدفاع  وزي��رة  وكتبت 
اأهمية  الأدوات  اأك��رث  من  واح��دة  بناء  على  واإ�شبانيا  واأملانيا  فرن�شا 

ل�شيادتها و�شيادة اأوروبا يف القرن احلادي والع�شرين«.

عوا�شم

بغداد

اجلزائر

�صيول

باري�ص

 �إ�سر�ب �سامل يف �ملناطق 
�لعربية باإ�سر�ئيل 

•• تل اأبيب-رويرتز

املدن  �شامل يف  اإ�شراب  اإىل  اإ�شرائيل  العليا يف  العربية  املتابعة  دعت جلنة 
والبلدات العربية اليوم الثاثاء.

وقالت اللجنة يف بيان بعد اجتماعها يف مدينة يافا اإن الدعوة اإىل الإ�شراب 
والقد�ض  غ��زة  قطاع  يف  �شعبنا  على  الإ�شرائيلي  ال��ع��دوان  على  “رداً  تاأتي 

وامل�شجد الأق�شى وحي ال�شيخ جراح، ورداً على العدوان على جماهرينا«.
وطالبت جلنة املتابعة “باأن يكون اإ�شراباً �شلمياً«.

وت�شهد العديد من املدن والبلدات العربية يف اإ�شرائيل وخا�شة تلك التي 
ي�شكنها عرب ويهود مواجهات عنيفة قتل فيها فل�شطيني واأ�شيب املئات.

ودعت اللجنة يف بيانها “لوقف احلرب الدموية على قطاع غزة، والعدوان 
امل�شتمر على مدينة القد�ض وامل�شجد الأق�شى وحي ال�شيخ جراح. و�شحب 
وقرانا، مبا  القمع من جميع مدننا  وق��وات  ال�شتيطانية  الع�شابات  كافة 

فيها مدن ال�شاحل«.

�سحف عربية: تعومي نتانياهو يخنق ثورة �ل�سيخ جر�ح

�سد�مات يف مونرتيال بني موؤيدين للفل�سطينيني ومنا�سرين لإ�سر�ئيل 

�لربيطانيون يتن�سمون هو�ء �حلرية بعد عزل عام 

ح�سيلة كورونا يف �لأرجنتني تتخّطى 70 �ألف حالة وفاة جون�سون: ل مكان ملعاد�ة �ل�سامية يف بريطانيا 
البلد  يف  للم�شابني  الإجمالية  احل�شيلة   3،290،935

البالغ اإجمايل عدد �شّكانه 45 مليون ن�شمة.
هو  للقلق  اإث��ارة  الأك��رث  املوؤ�ّشر  ف��اإّن  لل�شلطات  وبالن�شبة 
معّدل اإ�شغال وحدات العناية املركزة، والذي ارتفع خال 

الأيام الت�شعة املا�شية.
ووفقاً للبيانات الر�شمية، هناك 5،517 �شخ�شاً يرقدون 

حالياً يف اأق�شام العناية املرّكزة يف م�شت�شفيات الباد.
واأو�شحت وزارة ال�شّحة اأّن ن�شبة اإ�شغال الأ�شّرة يف وحدات 
العناية املرّكزة تبلغ حالياً على امل�شتوى الوطني 70،1%، 
بوين�ض  العا�شمة  منطقة  يف  امل��ع��ّدل  ه��ذا  يرتفع  حني  يف 

اآير�ض التي يقطنها 15 مليون �شخ�ض اإىل 76،5%.

•• بوينو�س اير�س-اأ ف ب

ال�70  عتبة  الأرجنتني  يف  كوفيد-19  ح�شيلة  تخّطت 
األف حالة وفاة منذ بداأ الفريو�ض بالتف�ّشي يف هذا البلد، 
يف حني زاد معّدل الإ�شابات عن 20 األف اإ�شابة جديدة 

يومياً، بح�شب ما اأعلنت وزارة ال�شّحة ال�شبت.
ال�24  ال�شاعات  يف  ح�شد  ال��ف��ريو���ض  اإّن  ال����وزارة  وق��ال��ت 
العدد  ب��ذل��ك  ل��ريت��ف��ع  ���ش��خ�����ض،   400 اأرواح  ال��ف��ائ��ت��ة 

الإجمايل للوفيات اإىل 70،253 حالة وفاة.
اأي�شاً  ���ش��ّج��ل��ت  امل��ا���ش��ي��ة  ال�24  ال�����ش��اع��ات  اأّن  واأ����ش���اف���ت 
21،469 اإ�شابة جديدة بالفريو�ض، لرتتفع بذلك اإىل 

القب�ض على  األ��ق��ت  اإن��ه��ا  وق��ال��ت  ال��واق��ع��ة  ال�شرطة يف  وحت��ق��ق 
اأربعة.

وق����ال ج��ون�����ش��ون ع��ل��ى ت��وي��رت “ل م��ك��ان مل���ع���اداة ال�����ش��ام��ي��ة يف 
جم��ت��م��ع��ن��ا... ق��ب��ل ع��ي��د الأ���ش��اب��ي��ع )���ش��ف��وع��وت(، اأ���ش��ان��د يهود 
بريطانيا الذين ل يجب اأن يواجهوا عن�شرية خمزية مثل التي 

�شهدناها اليوم«.
اإىل حوادث  اأي�شا  اإن ت�شريحاته ت�شري  وقال م�شاعد جون�شون 

اأخرى معادية لل�شامية يومي ال�شبت والأحد.
وقالت �شرطة العا�شمة الربيطانية اإنها تلقت تقارير عن اأنا�ض 
يرددون عبارات معادية لل�شامية من �شيارة �شمن موكب �شيارات 

يف منطقة �شان جونز وود يف �شمال لندن.

•• لندن-رويرتز

قال رئي�ض الوزراء الربيطاين بوري�ض جون�شون اإنه ل مكان يف 
املجتمع ملعاداة ال�شامية ول يجب اأن يواجه اليهود الربيطانيون 
على  م�شور  مقطع  اأظ��ه��ر  بعدما  وذل��ك  خمزية”  “عن�شرية 
النرتنت اأنا�شا يهتفون بعبارات معادية لل�شامية على ما يبدو 

من �شيارة يف لندن.
وكان جون�شون يرد على املقطع الذي بث يف وقت �شابق الأحد 
متر  وه��ي  الفل�شطيني  العلم  ترفع  �شيارات  جمموعة  واأظ��ه��ر 
و�شط منطقة يقطنها يهود يف �شمال لندن وتبث ر�شائل معادية 

لل�شامية من مكرب �شوت.

•• عوا�شم-وكاالت

يتوا�شل تبادل الق�شف بني اإ�شرائيل 
وغ���������زة، رغ������م امل�������ش���اع���ي ال���دول���ي���ة 
والإق���ل���ي���م���ي���ة، لح����ت����واء امل����وق����ف، يف 
نف�شها  الأمريكية  الإدارة  تردت  حني 
ال�شراع يف  يف الرتباك ب�شبب تفجر 

ال�شرق الأو�شط.
اأم�ض  ���ش��ادرة  عربية  ل�شحف  ووف��ق��اً 
الثنني، فاإن الأزمة اجلديدة خمتلفة 
ع���ن الأزم��������ات ال�����ش��اب��ق��ة واجل�����ولت 
رغ��م حماولة  ال�����ش��راع،  م��ن  املا�شية 

حما�ض ال�شيطرة على امل�شهد العام.

ارتباك اأمريكي مفاجئ
�شحيفة  ق����ال����ت  ال�������ش���ي���اق  ه������ذا  يف 
الإدارة  اإن  ال��ل��ن��دن��ي��ة،  “العرب” 
مرتبكة  نف�شها  وج����دت  الأم��ري��ك��ي��ة 
الأو�شط،  ال�شرق  يف  الأح��داث  ب�شبب 
ال�شراع  ت�شاعد  اإهمال  اإذ ل ميكنها 
والإ�شرائيليني،  الفل�شطينيني  ب��ني 
تدمري  على  اإ�شرائيل  اإ�شرار  ظل  يف 
التحتية  البنية  اأق�شى ما ميكن من 

الفل�شطينية يف غزة.
الدبلوما�شي  الإط��ار يقول  وويف هذا 

اإن  ال�شحيفة  وف��ق  الفرا  بركات  ال�شابق  الفل�شطيني 
“املوقف الأمريكي مما يحدث يف الأرا�شي الفل�شطينية 
ملتب�ض حتى الآن، مع اأن وا�شنطن هي اجلهة الوحيدة 
اأن مت���ار����ض ���ش��غ��ط��اً على  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  ال���ت���ي  ال���ع���امل  يف 

اإ�شرائيل«.
الأمريكية  “الت�شالت  اأن  ل�”العرب”  الفرا  واأ�شاف 
متوا�شلة لوقف اإطاق النار يف غزة، وهدفها يف املقام 
النار ي�شب يف  اإط��اق  ب��اأن وق��ف  اأبيب  اإقناع تل  الأول 
من  اخل��وف  ظل  يف  الفل�شطينيني  من  اأك��رث  �شاحلها 

تداعيات اإطالة اأمد احلرب على الداخل الإ�شرائيلي«.
واأ�شار اإىل اأن الأحداث احلالية ميكن اأن ت�شب يف �شالح 
اإدارة  تتبناه  ال��ذي  الدولتني  حل��ل  الأم��ري��ك��ي  امل�شروع 
يتحقق  لن  ال�شام  ب��اأن  وا�شنطن  ولقناعة  بايدن،  جو 
ارتفاع  مع  حقوقهم،  على  الفل�شطينيني  بح�شول  اإل 
48، الذين ميثلون قنبلة  اإ�شرائيل من عرب  خماوف 

موقوتة.

تعومي “بيبي«
خرياهلل،  خ���رياهلل  ق���ال  اأوناين”  اإي�����ش��ت  “ميدل  يف 
يف  ك��ب��ري  ت��دم��ري  اإىل  ���ش��ت��وؤدي  ح��م��ا���ض  “ت�شّرفات  اإن 
الغزاويني  امل�����ش��ت��وي��ات. و���ش��ي��زداد و���ش��ع  ك��ل  غ���ّزة على 
�شوءاً”، م�شيفاً “ل تريد احلركة العودة بالذاكرة اىل 

•• مونرتيال-اأ ف ب

نّدد رئي�ض الوزراء الكندي جا�شنت ترودو باأعمال العنف 
والألفاظ املعادية لل�شامية وتلك املعادية لاإ�شام التي 
اأُطلقت خال تظاهرات جرت يف نهاية الأ�شبوع يف عدد 
اندلعت  تورونتو حيث  �شّيما يف  ول  ال��ب��اد،  م��دن  من 

�شدامات بني متظاهرين منا�شرين 
مت�شامنني  واآخ��ري��ن  للفل�شطينيني 

مع اإ�شرائيل.
واإذ اأّكد ترودو على “احلّق يف التجّمع 
كندا”،  يف  التعبري  وح��ري��ة  ال�شلمي 
����ش���ّدد يف ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ت��وي��رت على 
مع  الت�شامح  وارد  يف  بتاتاً  لي�ض  اأّن��ه 
الإ�شام  معاداة  اأو  ال�شامية  “معاداة 

اأو الكراهية«.
“ب�شّدة الأقوال  ال��وزراء  واأدان رئي�ض 
خال  �شهدناه  ال��ذي  والعنف  املهينة 
م��ن مدن  ع��دد  ج��رت يف  تظاهرات” 

الباد يف نهاية الأ�شبوع.
واأتت تغريدة ترودو بعد اأن ا�شتخدمت 
الغاز  الأح�����د  ت��ورون��ت��و  ال�����ش��رط��ة يف 
دارت  ���ش��دام��ات  اإث���ر  ل��ل��دم��وع  امل�شيل 
خ���ال جت��ّم��ع داع����م لإ���ش��رائ��ي��ل بني 
للفل�شطينيني  موؤّيدين  متظاهرين 
واآخرين منا�شرين للدولة العربية.

جّت��م��ع��وا يف  املتظاهرين  م��ئ��ات  وك���ان 
رافعني  م���ون���رتي���ال  ب��و���ش��ط  ���ش��اح��ة 

لليمني  “هدية قدمتها حما�ض  واأف�شل  الهدايا،  ومن 
ال�شواريخ  بالذات،  نتانياهو  ول�”بيبي”  الإ�شرائيلي، 
“بيبي”  ال�����ش��واري��خ  ع��وم��ت  غ���زة.  م��ن  اأطلقتها  ال��ت��ي 
ب���اأن ح��ي��ات��ه ال�شيا�شية  ب��ع��دم��ا ك���ان الن��ط��ب��اع ال�����ش��ائ��د 
اإن هذه  القول  اأن��ه مل يعد ممكناً  الوا�شح  انتهت. من 
ال�شواريخ من النوع امل�شحك املبكي. على العك�ض من 
ذلك، تبني اأن حما�ض ا�شتطاعت احل�شول على �شواريخ 
فعالة بكميات كبرية اأخرياً” ولكن، ح�شب الكاتب “اأدى 
اإطاق ال�شواريخ اإىل التغطية على ثورة اأهل القد�ض 
ع��ل��ى الح���ت���ال يف ظ��ل حم��اول��ة الح���ت���ال م�شادرة 
القريب من  ال�شيخ جراح  فل�شطينية يف حي  ممتلكات 

امل�شجد الأق�شى«.

عرب اإ�سرائيل والنفجار الكبري
“احلرة”،  ومن جانبه، قال عريب الرنتاوي يف موقع 
عرب  “انف�شال”  عمق  جديد،  من  ال�شراع  تفجر  اإن 
تنامي  “مع  الإ�شرائيليني،  واملجتمع  الدولة  عن   48
دور وح�����ش��ور ال��ي��م��ني ال��دي��ن��ي وال��ق��وم��ي امل��ت��ط��رف يف 
وتف�شي  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة،  واحل��زب��ي��ة  ال�شيا�شية  احل��ي��اة 
مظاهر العن�شرية يف اأداء الطبقة ال�شيا�شية والأجهزة 
الأمنية والق�شائية الإ�شرائيلية، وفقاً لتقارير منظمات 
حقوقية دولية مرموقة مثل “هيومن رايت�ض ووت�ض”، 

غزة  حتويل  ا�شتطاعتها  يف  ك��ان  حني  القريب  املا�شي 
يدح�ض  ناجح  كيان  اىل  الإ�شرائيلي،  الن�شحاب  بعد 
ادعاءات الإ�شرائيليني الذين يقولون اإن الفل�شطينيني 

ل ي�شتحقون دولة م�شتقلة«.
اجلرائم.  م��ن  م���زي���داً  اإ���ش��رائ��ي��ل  “�شرتتكب  واأردف 
�شيتفرج العامل على ما تقوم به. ل وجود لأي تعاطف 
بار�شال  الأمريكية  الإدارة  اكتفت  حني  يف  حما�ض،  مع 
هل  لي�ض معروفاً  دنيا  درج��ة  املنطقة من  اإىل  مبعوث 
اأنتوين  وزير اخلارجية  ات�شال مبا�شرة مع  قناة  لديه 

بلينكن«.
واأ�شاف خري اهلل “يف ظل املزايدات احلم�شاوية وغياب 
ال��ع��ق��ل ال�����ش��ي��ا���ش��ي الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، ل مي��ك��ن جت��اه��ل اأن 
ال�شعب الفل�شطيني الذي ثار يف القد�ض على الحتال 
�شجل نقاطاً ت�شلح للم�شتقبل. اأثبت قبل كل �شيء، اأن 
ال�شيا�شية  اخلريطة  على  م��وج��ود  واأن���ه  حية  ق�شيته 
جغرايف  طابع  ذات  ترجمة  من  مفر  ل  واأن  للمنطقة، 

لهذا الوجود«.
اليمني  ب��ني  م�شرتكة  م�شلحة  “ثمة  الكاتب  ويتابع 
الإ�شرائيلي وحما�ض يف ا�شتمرار الت�شعيد والبتعاد عن 
كل ما من �شاأنه التو�شل اإىل اأي ت�شوية �شلمية، ت�شمن 
احلد الأدن��ى من احلقوق الوطنية ل�شعب قدم الكثري 
من الت�شحيات وارتكبت قياداته الكثري من الأخطاء” 

وتدّخلت فرق من �شرطة مكافحة ال�شغب واأطلقت الغاز 
املجموعتني  متظاهري  ب��ني  للف�شل  ل��ل��دم��وع  امل�شيل 

وتفريقهم، وفق مرا�شل وكالة فران�ض بر�ض.
وع���ل���ى م����دى ���ش��اع��ات ت��ع��ّق��ب��ت ال�����ش��رط��ة اأع��������داداً من 
ثم  تفّرقوا  الذين  للفل�شطينيني  املوؤّيدين  املتظاهرين 
اأ�شواقاً  عادوا للتجّمع يف و�شط املدينة يف �شوارع ت�شّم 

الأع������ام الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ل��ل��ت��ع��ب��ري ع���ن ت�����ش��ام��ن��ه��م مع 
اإ�شرائيل.

ل��ك��ّن ال��ت��ظ��اه��رة ال��ت��ي ب����داأت ب��ه��دوء ت��ع��ّك��رت اأجواوؤها 
اأّجج  ما  للفل�شطينيني،  موؤّيدين  متظاهرين  بو�شول 
التوّتر بني املجموعتني ودفع �شرطة مدينة مونرتيال 

اإىل اإعان اأّن التظاهرة “غري قانونية«.

و�شحف اإ�شرائيل الي�شارية، واأو�شاط 
ال�شهيونية الليربالية«.

اأن النفجار الذي  “ل �شك  وي�شيف 
رددت �شداه معظم، اإن مل نقل جميع، 
اإ�شرائيل،  يف  العربية  والبلدات  املدن 
ب��ال��ت�����ش��ام��ن مع  مل ي��ك��ن م���دف���وع���اً 
بل  فح�شب،  لغزة  ن�شرة  اأو  القد�ض 
كان نابعاً كذلك، من اإح�شا�ض عميق 
اأن  بعد  �شيما  والتمييز،  بالتهمي�ض 
ونظام  ر���ش��م��ي��ة،  �شيا�شة  اإىل  حت���ول 
القومية،  ق���ان���ون  ب����اإق����رار  ق���ان���وين 
اأن  ���ش��ك  ول  اإ���ش��رائ��ي��ل،  ي��ه��ودي��ة  اأو 
العرب  ����ش���د  ال��ت��ح��ري�����ض  ح���م���ات 
والنظرة  ال��ك��ن��ي�����ش��ت،  يف  ومم��ث��ل��ي��ه��م 
طبعت  ال��ت��ي  ال�شتعائية  الفوقية 
الإ�شرائيلي،  اليمني  اأح��زاب  مواقف 
ح��ت��ى ���ش��د ال���ق���وائ���م ال��ع��رب��ي��ة التي 
اأعلنت ا�شتعدادها لدعمها يف ت�شكيل 
احل���ك���وم���ة، ك����ل ذل������ك، وغ������ريه من 
والت�شريعات،  وال�شيا�شات  املمار�شات 
النفجار  يف  اإ����ش���ه���ام���ه���ا  ل���ه���ا  ك�����ان 

الكبري«.

احتكار العمل الفل�سطيني
وم����ن ج��ه��ت��ه، ق����ال خ���ال���د ال�����ربى يف 
“ال�شرق الأ�شط” اإن حما�ض، مثل حزب اهلل ت�شعى اإىل 
احتكار العمل الفل�شطيني، مثل احلزب الذي ي�شر على 
الذين  اللبنانيني  وماحقة  امل��ق��اوم��ة،  فعل  “احتكار 
يريدون اأن ينالوا هذا ال�شرف. وحم�شلة ذلك احتكار 
الأوكازيون  ويف  كليهما.  ال�����ش��رف،  واح��ت��ك��ار  ال�����ش��اح 
احتكار املنطق ال�شيا�شي اأي�شاً. فا جمال لروؤية فيها 
ور  انتقاد احلزب وهو يف قلب الأزمة. َمن فعل ذلك �شُ

على اأنه يطعن ذلك املقاتل ال�شريف يف ظهره«.
ب���ني دع���م ح��م��ا���ض ودعم  ت��خ��ل��ط  “اإن ك��ن��ت  وي�����ش��ي��ف 
ال�شيا�شي،  وع��ي��ك  ت��راج��ع  اأن  فعليك  الفل�شطينيني، 
وقدرتك على الراأي ال�شديد. لأن انتقاد حما�ض ي�شب 
الفل�شطينيني الآن وغ��داً. وعزل حما�ض عن  يف �شالح 
اخلطاب املوؤيد للفل�شطينيني وحقوقهم ُيقويه، وُيعفي 
الفل�شطينيني من حتمل اأوزار اجلماعة. اإثبات حما�ض 
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ح��ك��م يف ال�����راأي ال��ع��ام ع��رب الق�شية 
ويرفع  ال��ت��ط��رف  ت��ي��ار  ح�����ش��ور  ُي��ق��وي  الفل�شطينية، 

اأ�شهمه«.
حماربة  يف  ���ش��ن��وات  ت��ق�����ش��ي  “وحني  ق���ائ���ًا:  وي��ت��اب��ع 
ث��م ت�شطف معهما  وامل��ت��ط��رف��ني،  امل��ت��ط��رف  اخل��ط��اب 
غزلها  خيط  �شدت  كمن  تكون  اأزم���ة،  اأول  يف  م��ه��روًل 
ُت��خ��ت��رب رجاحة  الأزم�����ات  وك��ب��د. يف  ك��د  ب��ع��د  فنق�شته 

العقل، وحتت ال�شغط ُتخترب �شابة املنطق«.

مزدحمة باملاّرة.
اأع��ل��ن��ت ال�����ش��رط��ة يف وق���ت م��ت��اأخ��ر م��ن ال��ل��ي��ل ح�شيلة 
70 حالة  واإثبات  15 �شخ�شاً  اأولية تفيد عن توقيف 

“ارتكاب خمالفة«.
جمموعات  اأن  مونرتيال  �شرطة  با�شم  متحدث  واأك��د 
م�شرياً  املواجهات  ملوا�شلة  متاأخرة  �شاعات  حتى  �شعت 
ومّت  ارُتكبت  تخريب  اأع��م��ال  اأن  اإىل 
عنا�شر  ب���اجت���اه  م���ق���ذوف���ات  اإل����ق����اء 
وثاثة  متظاهر  واأُ�شيب  ال�شرطة. 

�شرطيني بجروح.
وكان اآلف من املتظاهرين املوؤّيدين 
ال�شبت  جت���ّم���ع���وا  ل��ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
بالقمع  ل��ل��ت��ن��دي��د  ن��ف�����ش��ه  امل���وق���ع  يف 
حرب”  وب�”جرائم  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي 
غ�����زة، وفق  اإ����ش���رائ���ي���ل يف  ت��رت��ك��ب��ه��ا 

املتظاهرين.
موؤّيدة  ت��ظ��اه��رات  ُن��ّظ��م��ت  وال�����ش��ب��ت 
عدة  كندية  م��دن  يف  للفل�شطينيني 

بينها تورونتو واأوتاوا وفانكوفر.
مونرتيال  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����ض  وع���ّل���ق���ت 
فالريي بانتي اأي�شاً على املواجهات 
موقع  على  ح�شابها  على  املدينة  يف 
حّق”  “التظاهر  اأن  فكتبت  ت��وي��رت، 
ومعاداة  وال��ع��ن��ف  ب  “التع�شّ اأن  اإل 
ال�شامية ل مكان لها لدينا” م�شريًة 
مدينة  ه����ي  “مونرتيال  اأن  اإىل 

�شام«.

•• لندن-رويرتز

يتعانق الأ�شدقاء ويحت�شون اجلعة 
قطاعات  فتح  و�شُيعاد  احلانات  يف 
م���ن الق��ت�����ش��اد ال���ربي���ط���اين مما 
�شخ�ض  مليون   65 نحو  �شيجعل 
عزل  بعد  احلرية  ه��واء  يتن�شمون 
للحد من  اأ�شهر  اأربعة  ا�شتمر  عام 

انت�شار مر�ض كوفيد-19.
و�����ش����ي���������ش����ب����ح ب������اإم������ك������ان اأغ�����ل�����ب 
الأ�شدقاء،  معانقة  الربيطانيني 
ب��ح��ذر، واح��ت�����ش��اء اجلعة  ك��ان  واإن 
لتناول  واجل���ل���و����ض  احل����ان����ات  يف 
ودخول  مغلق  مطعم  يف  ال��ط��ع��ام 

ت�شل  غ��رام��ات  وت��ف��ر���ض  الدينية 
اإ�شرتليني  جنيه  اآلف  ع�شرة  اإىل 
ال�شبان  ع��ل��ى  دولر(  األ����ف   14(
ويقيمون  القيود  يخالفون  الذين 

حفات.
تتفجر  احل����ري����ات،  ه����ذه  وب���ع���ودة 

م�شاعر احلما�ض.
جوانا  الربيطانية  املمثلة  وقالت 
لم�����ل�����ي ل�������ش���ح���ي���ف���ة ت���ل���ي���ج���راف 
تقع  �شخ�ض  ك��ل  فعليا  “�شاأعانق 
الر�شع  ����ش���اأج���ذب  ع���ل���ي���ه...  ي����دي 

اإن���ه���اء اإج������راءات ال��ع��زل مت��ام��ا يف 
بريطانيا يف يونيو حزيران.

“و�شلنا  ب��ي��ان  يف  جون�شون  وق���ال 
معا اإىل عامة اأخرى على خارطة 
الطريق للخروج من الإغاق لكن 
اخلطوة  ه��ذه  ات��خ��اذ  علينا  يتعني 
و�شُي�شمح  بقدر كبري من احلذر”. 
اإىل  ي�شل  م��ا  بتجمع  ع���ام  ب�شكل 
30 �شخ�شا يف اخلارج يف اإجنلرتا 
�شُي�شمح  ك��م��ا  ال��ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا 
الأماكن  يف  ب��ال��ت��ج��م��ع  ل��ل��ع��ائ��ات 

���ش��ل�����ش��ل��ة من  ب��ع��د  ال�����ش��ي��ن��م��ا  دور 
اأ�شد  �شكلت  العام  العزل  اإج���راءات 
تاريخها  يف  الباد  تفر�شها  قيود 

يف وقت ال�شلم.
لل�شحة  اأزم�������ة  اأك������رب  وت����ازم����ت 
ال��ع��ام��ة يف ق���رن م���ن ال���زم���ان مع 
ففي  الدولة،  ل�شلطة  هائل  تعزيز 
اأث���ن���اء اإج�������راءات ال���ع���زل ال���ع���ام يف 
ال�����ش��رط��ة تّفرق  ب��ري��ط��ان��ي��ا ك��ان��ت 
حد  على  واملتظاهرين  املحتفلني 
ال�شعائر  مم��ار���ش��ة  وت��ق��ّي��د  ����ش���واء 

�شاأعانق  امهاتهم...  اأح�شان  م��ن 
والأولد  ال���دف���ع  م��اك��ي��ن��ات  ب���ن���ات 
الذين يلعبون الكرة يف ال�شاحات.. 
�شاأعانق حتى رجال ال�شرطة عندما 

اأذهب للمركز لدفع غرامة«.
ل��ك��ن ث��م��ة ق��ل��ق ي��ت��زام��ن م���ع هذه 
ال��ن�����ش��وى. ون�����ش��ح رئ��ي�����ض ال����وزراء 
بالعناق  النا�ض  جون�شون  بوري�ض 
اإن  تقول  مذكرة  واأ���ش��در  بحر�ض 
كورونا  ف���ريو����ض  ���ش��ال��ة  ان��ت�����ش��ار 
املكت�شفة يف الهند قد يعني تاأخري 

واحلانات  املقاهي  و�شتفتح  املغلقة 
اأمام  جديد  من  اأبوابها  واملطاعم 
الزبائن كما ميكن للم�شنني يف دور 
الرعاية ا�شتقبال خم�شة زوار ولن 
يف  اإجبارية  الوجه  كمامات  ت�شبح 

املدار�ض.
وق���ال���ت ك��ل��ري ���ش��م��ي��ث ال��ت��ي تعمل 
طاهية يف مطعم بالعا�شمة لندن 
“طالت املدة كثريا جدا جدا هذه 

املرة«.
للغاية  متحم�شة  “اأنا  واأ���ش��اف��ت 
ال�شيوف  ل��دخ��ول  �شوقا  واأحت���رق 
عرب الباب.. �شتكون حلظة موؤثرة 

للغاية«.
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

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

•• لويك تا�شيه

   دون��ال��د ت��رام��ب ي�شع ب��ي��ادق��ه وه���ذا اأم���ر مقلق 
هذا  ت�شيني  ليز  واإق��ال��ة  للدميقراطية،  بالن�شبة 
التي  العنا�شر  ع��دي��د  ب��ني  م��ن  عن�شر  الأ���ش��ب��وع 

ُتظهر اأن ترامب مل يتخَلّ عن فكرة النقاب.
ا�شرتاتيجيته  كذبة  األ��ف   30 ال���  رئي�ض  ين�شر     
الغ�ض  جوهرها  ا�شرتاتيجية  ال�شلطة،  ل�شتعادة 
والكذب. لأن الرجل الذي غ�ض طوال حياته، �شواء 
والكذب  الغ�ض  يعترب  العمل،  اأو  الكلية  ل��دخ��ول 
اغتال  اإذا  مهما  ولي�ض  ال�شرعية...  الأدوات  م��ن 

الدميقراطية الأمريكية يف الطريق.

اأمـــًرا  ت�سيني  ليز  اإقــالــة  تعترب  ـــاذا  -مل  1
خطرًيا؟

زعيمة  الأرب���ع���اء،  ي��وم  ت�شيني، حتى  ليز  ك��ان��ت     
اإزاحتها،  ومت��ت  ال��ن��واب.  جمل�ض  يف  اجلمهوريني 
اأه��م��ي��ة كربى  اأول���ت  ر���ش��م��ًي��ا، م��ن من�شبها لأن��ه��ا 
اأجندة  ملحاربة  يكفي  مب��ا  ولي�ض  ت��رام��ب  ملحاربة 

جو بايدن. 
ت�����ش��ي��ن��ي، يف نظر  اأن  ف��ه��م اجل��م��ي��ع  ذل�����ك،  وم����ع 
ت���رام���ب، م��ذن��ب��ة وارت��ك��ب��ت ج��رمي��ة ك����ربى: فهي 
كانت  الأخ����رية  الرئا�شية  الن��ت��خ��اب��ات  اأن  تعتقد 
ترامب  تتهم  ح��ني  وه��ي حمّقة  و���ش��ادق��ة.  نزيهة 
امل�ش�روقة،  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  ح��ك��اي��ة  بن�شر 
الكذبة التي ي�شدقه������ا 55 باملائ�����ة من الناخبني 
اإليز  بها  تتمتع  ميزة  اأف�شل  وهنا  اجلمهوريني. 
�شتيفانيك، التي حتل حمل ت�شيني الآن، اإنها تروج 
بقوة لفكرة اأن النتخابات الرئا�شية لعام 2020 

كانت مزورة.

-ماذا ُتظهر اإزاحة ت�سيني؟  2
التي  امل�شاكل  ج��ان��ب  اإىل  ت�شيني،  اإق��ال��ة  ُتظهر     
يواجهها القادة اجلمهوريون املناه�شون لرتامب 
ي�����ش��ي��ط��رون على  ت��رام��ب  اأن�����ش��ار  اأن  يف ح��زب��ه��م، 
القادة  طرد  فقط  لي�ض  ويحاولون  احل��زب،  جهاز 
الأن�شار  ابعاد  ا  اأي�شً ولكن  لزعيمهم،  املناه�شني 
�شخ�شية  بعبادة  يلتزمون  ل  الذين  اجلمهوريني 

ترامب.

-ملاذا ُتغرّي القواعد النتخابية؟  3
   متتد ا�شرتاتيجية ترامب اىل ما بعد ال�شيطرة 
ت��ق��وم على تغيري  ان��ه��ا  على احل���زب اجل��م��ه��وري. 
ال��ق��وان��ني الن��ت��خ��اب��ي��ة يف ج��م��ي��ع ال���ولي���ات التي 
على  ه��وؤلء  ويريد  اجلمهوريون.  عليها  ي�شيطر 
الربيدي  الت�شويت  م��ن  احل��د  اخل�شو�ض  وج��ه 
�شوتوا  الذين  الناخبني  اأن  يذكر  الإم��ك��ان.  ق��در 
1 لدعم  ع��ل��ى   2 ����ش���وت���وا  ال���ربي���د  ع���ن ط���ري���ق 
الدميقراطيني، لذلك يقوم ترامب بتغيري قواعد 

اللعبة.

-ما هي دعاية ترامب؟  4
   دع��اي��ة ت��رام��ب ف��ّج��ة، لكنها ت��وؤث��ر على املواطن 
اأن يجعل  ت���رام���ب  ي���ح���اول  ال����ع����ادي.  الأم���ري���ك���ي 
اإىل  يت�شللون  املارك�شيني  اأن  ل��و  كما  يبدو  الأم���ر 
اأجندة بايدن ت�شع الوليات  الدميقراطيني، واأن 
املتحدة على �شفا ال�شيا�شات التي تنتهجها الدول 
ال�شناعية، واأن الدميقراطيني يزّورون النتخابات 
ذلك...  يفعل  من  هو  ترامب  بينما  وي�شرقونها، 
وج�شدًيا  عقلًيا  للحكم  م��وؤه��ل  غ��ري  ب��اي��دن  واأن 
امللياردير  ان  ح��ني  يف  كارثية،  للباد  اإدارت���ه  واأن 
حركة  ت��رام��ب  يربط  اأخ���رًيا،  عقلًيا.  املري�ض  ه��و 
لاأ�شف  -وهنا  الدميقراطي  باحلزب  ال�شتيقاظ 

حمّق قليًا.

5 –اىل اأين ميكن اأن ت�سل ا�سرتاتيجية ترامب؟
   ي�����ش��ع ت��رام��ب ك��ل ع��ن��ا���ش��ر ���ش��ي��ن��اري��و كابو�شي 
وميكن  ول����ل����دمي����ق����راط����ي����ة.  ل���ل���دمي���ق���راط���ي���ني 
للجمهوريني، من خال القواعد اجلديدة، الفوز 
ب�شهولة بالأغلبية يف املجل�شني عام 2022، وعدم 
ترامب.  غري  �شرعيا  منتخب  برئي�ض  الع���رتاف 
انها مناورة وخطوة �شيوؤيدها جزء من الناخبني، 
بالنظر اإىل دعاية النتخابات امل�شروقة. بالإ�شافة 
اإىل ذلك، يهدد اجلمهوريون املناه�شون لرتامب 
وتاأ�شي�ض  اجل��م��ه��وري  احل����زب  م���ن  ب��الن�����ش��ح��اب 
حزبهم اخلا�ض. لكن لي�ض وا�شحا ما اإذا كان مثل 
اأ�شوات جمهوريني  املعتدل �شيجتذب  هذا احلزب 

ولي�ض من الدميقراطيني.
ترجمة خرية ال�شيباين

تر�مب ي�سع بيادقه وهذ� �أمر مقلق...!

* اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية متخ�ش�ض يف ال�شني واآ�شيا -جامعة مونريال كندا

وكان اأهم اخرتاق حققه ترامب هو التفاق الإبراهيم التاريخي، حيث 
ديبلوما�شية  عاقات  وال�شودان  واملغرب،  والبحرين،  الإم��ارات،  اأقامت 
مع اإ�شرائيل. وتاأ�شف ويتون لأن اإدارة بايدن رف�شت قبول هذا الواقع 
على  بايدن  م�شوؤولو  �شرع  اإذ  ال�شلطة،  ا�شتامها  منذ  واملفيد  اجلديد 

الفور يف حترير اإيران من ال�شجن الذي و�شعتها فيه الإدارة ال�شابقة.
ي�شمم فريق بايدن على اإعادة اإحياء التفاق النووي الذي اأغدق الأموال 
على اإيران، و�شمح لها بالإبقاء على تفعيل اأجزاء اأ�شا�شية من برناجمها 
م�شتويات  اإىل  اليورانيوم  لتخ�شيب  اليوم  ت�شتخدمه  وال��ذي  النووي، 

اأعلى كثريا من ال�شروري للغايات ال�شلمية.
و�شمح م�شوؤولو بايدن باإعادة حتويل الأموال اإىل الفل�شطينيني لي�شل 
امل�شلمني  الإخ�����وان  بتنظيم  امل��رت��ب��ط��ة  ح��م��ا���ض  ح��رك��ة  اإىل  منها  ج���زء 
القوى  اأن  ويتون  ي��رى  جانباً،  التمويل  م�شاألة  و�شع  وم��ع  الإره��اب��ي. 

الأ�شبوع املا�شي كاأنه يف طريق مغادرة من�شبه، اأن توجه �شربة حا�شمة 
للحركة. ي�شت�شهد ويتون مبا قاله الباحث يف جمموعة “اأمنوا اأمريكا 
وقوله  الأخ���رين  الع�شكرّي  للت�شعيد  حتليله  عند  روث،  األن  الآن” 
اأن  املقال  كاتب  وي�شيف  الإبراهيمي«.  التفاق  لإلغاء  حماولة  :”هذه 
الفر�شة مع  ا�شتغلت  التي  اإي��ران  بالوكالة تخو�شها  ما يح�شل، حرب 

جميء بايدن. ويف املقابل، تغريت حظوظ نتانياهو نتيجة للنزاع.
نتانياهو  معار�شو  اقرتب  حلما�ض،  الأوىل  ال�شاروخية  الهجمات  قبل 
من ت�شكيل ائتاف جديد كان �شي�شم حزبني عربيني. لكن بعد اندلع 
مع  حكومياً  ائتافاً  اإن  بينيت،  نفتايل  ميينا  ح��زب  زعيم  ق��ال  ال��ن��زاع، 

الأحزاب العربية مل يعد مطروحاً.
ويبدو اأن نتانياهو �شينت�شر �شيا�شياً مع رئا�شة حكومة جديدة اأو �شيعاود 

الإ�شرائيليون التوجه لحقاً اإىل �شناديق القرتاع.

•• وا�شنطن-وكاالت

واإ�شرائيل  املا�شي بني حركة حما�ض  الأ�شبوع  اندلع  الذي  النزاع  اأنهى 
اأربعة اأعوام من ال�شام الن�شبي يف ال�شرق الأو�شط، وحمل الباحث البارز 
يف مركز “نا�شونال اإنرت�شت” كري�شت�شان ويتون الرئي�ض الأمريكي جو 

بايدن امل�شوؤولية، عما اآلت اإليه الأمور.
اأن  الب��ن،  وبو�ض  ترامب،  اإدارت���ي  يف  م�شت�شاراً  ال��ذي عمل  ويتون  كتب 
اأن  منذ  تدريجياً  حت�شناً  �شهدت  عامة  امل�شرق  وب��اد  الأو���ش��ط  ال�شرق 
اأطلق الرئي�ض الأمريكي ال�شابق دونالد ترامب العنان لقوته الع�شكرية 
الإيراين  النظام  بتوازن  ترامب  اأخل  داع�ض.  الق�شاء على  اإىل  اأدى  ما 
الذي ي�شدر الإرهاب بتقييد اأ�شوله املالية، ومواجهته مبوقف ع�شكري 

�شلب يف اخلليج العربي.

اأن  راأت  اإي���ران،  مقّدمها  ويف  الأو���ش��ط  ال�شرق  اأنحاء  جميع  يف  اخلبيثة 
الرئا�شة  ت��رام��ب  ت�شلم  قبل  م��ا  اإىل  ال�شاعة  ع��ق��ارب  اإع���ادة  اأراد  ب��اي��دن 
موؤ�ش�شة  اإىل  املنتمني  و�شائر  ب��اي��دن  م�شاعدو  يتوقف  مل  الأمريكية. 
ال�شيا�شة اخلارجية الفا�شلة عن العتقاد اأن حل م�شكلة ال�شرق الأو�شط 

يتطلب اأوًل حتقيق ال�شام بني الفل�شطينيني والإ�شرائيليني.
ُت�شعر  التي  الظروف  �شيوؤ�ش�ض  اإي��ران  قمع  اأن  على  برهن  ترامب  لكن 
روابط  لتقيم  الكفاية  فيه  مبا  �شيا�شياً  اآمنة  باأنها  العربية  احلكومات 

ديبلوما�شية وجتارية ر�شمية مع اإ�شرائيل.
وق����ام ن��ه��ج ت��رام��ب ع��ل��ى ا���ش��ت��ب��ع��اد ح��ل��ول ال�����ش��ام ب��ني الفل�شطينيني 
والإ�شرائيليني اأوًل، لأن النظام الإيراين ووكيلته حما�ض، بررا وجودهما 

بتدمري اإ�شرائيل ب�شكل كامل.
وتريد احلكومة الإ�شرائيلية التي يقودها بنيامني نتانياهو الذي بدا يف 

نا�سونال �إنرت�ست: 4 �أ�سهر هي كل ما لزم بايدن لزعزعة �ملنطقة

يف  �شقط  ل��ق��د  ك��ث��ريي��ن...  لي�شوا 
املتكتم  املفّكر  هو  التاريخ،   ن�شيان 
للجمهورية  رئ��ي�����ًش��ا  ك����ان  ال�����ذي 
الكوبية من 1959 اإىل 1976، 
رئي�ًشا  ك��ا���ش��رتو  ف��ي��دل  ك��ان  بينما 
بعيد  خ��ل��ي��ف��ة  “فقط”.  ل���ل���وزراء 
كانيل،  دي��از  ميغيل  لدورتيكو�ض، 
61 عاما، اأ�شبح رئي�ًشا للدولة عام 
كا�شرتو.  ل����راوؤول  خلًفا   ،2019
ا  اأي�شً ح���ل  امل���ا����ش���ي،  ال�����ش��ه��ر  ويف 
حمل هذا الأخري على راأ�ض املكتب 
للمكتب  اأول  ك�شكرتري  ال�شيا�شي، 
ال�شيوعي  ل���ل���ح���زب  ال�������ش���ي���ا����ش���ي 
الذي  الثامن  امل��وؤمت��ر  ال��ك��وب��ي، يف 

احت�شنته هافانا.
   وم��ع ذل���ك، ف���اإن اأف�����ش��ل طريقة 
ال�شلطة  ت����وج����د  اأي��������ن  مل����ع����رف����ة 
بت�شّفح  اأب��ًدا  تكن  مل  الكا�شرتوية 
ل  ك��وب��ا،  “يف  التنظيمي.  الهيكل 
اأحد يعتقد اأن دياز كانيل هو رجل 
املوؤرخة  ت�شرح  القوي”،  ال��دول��ة 
اإل��ي��زاب��ي��ث ب��ورغ��و���ض، ال��ت��ي تقّدم 
كدليل احلرية التي اأخذها منا�شلو 
حركة �شان اإي�شيدرو -املنبثقة عن 
عامل الثقافة -بهتافهم بانتظام يف 

ال�شارع �شد دياز كانيل.
راوؤول،  وري���ث  ر�شميا  ك��ان  ول��ئ��ن    
90 عاًما  العمر  �شيبلغ من  ال��ذي 
يف 3 يونيو، فاإن القيادي يف احلزب 
جت�شيد  يف  ف�����ش��ل  ك���ان���ي���ل،  دي������از 
التاريخية،  ال����ق����ي����ادات  خ���اف���ة 
التا�شع  العقد  يف  املقاتلني  اأول��ئ��ك 
اأخرًيا  ت��رك��وا  وال��ذي��ن  العمر،  م��ن 

وظائفهم خال املوؤمتر الثامن.
   من بني اأع�شاء املكتب ال�شيا�شي 
�شخ�شية  ت����ربز  ع�����ش��ر،  الأرب����ع����ة 
ل��وب��ي��ز ميريا،  األ����ف����ارو  اجل������رنال 
 77 العمر  م��ن  البالغ  “ال�شاب” 
للقوات  وزي��ًرا  ترقيته  متت  عاًما. 
املا�شي،  ال�شهر  الكوبية  امل�شلحة 
يتمتع ه���ذا امل��ح��ارب امل��خ�����ش��رم يف 
احل���رب الأن��غ��ول��ي��ة خ���ال الفرتة 
ال���زي  ب��ه��ال��ة   ،1991-1975
الع�شكري -على عك�ض دياز كانيل، 
القادم من العامل املدين، وخا�شة، 
ي�شتفيد من رابطة عائلية جتمعه 
باأ�شغر اإخوة كا�شرتو.    »اإنه ابنه 

العمليات.  يقود  راوؤول  ك��ان  حيث 
‘اأنت اأ�شغر من اأن حتمل ال�شاح، 
�شتعّلم  معنا:  اب��ق  اأردت،  اإذا  لكن 
والكتابة’،  ال����ق����راءة  ال���ف���اح���ني 
اأخذه  ال��ذي  فيدل،  �شقيق  له  ق��ال 

منذئذ حتت جناحه«.
ال�����ذي يحظى     »ل��وب��ي��ز م���ي���ريا، 
اجلي�ض،  قبل  م��ن  كبري  ب��اح��رتام 
لكنه يخلو من اأي طموح �شيا�شي، 
هو اأحد القادة القائل امل�شتعدين 
لا�شتماع اإىل الذين ل ي�شاطرونه 
ي�شيف، يف ميامي  وجهة نظره”، 
خوان  املنفي  املتحدة(،  )ال��ولي��ات 
خ�����وان اأمل����ي����دا، ���ش��ح��ف��ي خ��ب��ري يف 
ن��وم��ن��ك��ات��ورا ال��ك��وب��ي��ة، ال��ت��ي كان 
خوان  الراحل  وال��ده  اإليها  ينتمي 
“تاريخي”.  م��ق��ات��ل  وه���و  اأمل���ي���دا، 
اأن  اإدراك  اإىل  “مييل  وي�����ش��ي��ف: 
جدا  كبري  لكنه  �شروري،  التغيري 
م�شتقبل  يج�شد  اأن  م��ن  ال�شّن  يف 
اجل�������زي�������رة«.    ل����ذل����ك، ف������اإن كل 
ثالث:  رج���ل  اإىل  ت��ت��ج��ه  الأن���ظ���ار 
األ���ربت���و رودري���غ���ي���ز لوبيز  ل��وي�����ض 
تر�شيحه  ال���ذي مل مي��ر  ك��ال��ي��ج��ا، 
الكرام.  م���رور  ال�شيا�شي  للمكتب 
ا جرنال، ولكن من دون اأن  اإنه اأي�شً

بريان  ي�����ش��رح  تقريًبا”،  ال���ث���اين 
ال�����ش��اب��ق يف وكالة  امل��ح��ل��ل  لت���ي���ل، 
الأمريكية  امل���رك���زي���ة  امل���خ���اب���رات 
مرجعية  ذات���ي���ة  ����ش���رية  وم����وؤل����ف 
مكر�شة لراوؤول كا�شرتو. “يف �شن 
الرابعة ع�شرة، يروي بريان، ان�شم 
حرب  مقاتلي  اإىل  األ��ف��ارو  ال�����ش��اب 
كري�شتال،  ���ش��ي��ريا  يف  ال��ع�����ش��اب��ات 

فابن  املحاربني،  يكون من قدامى 
الإح�شائية املقربة من فيدل لي�ض 
�شوى �شهر راوؤول كا�شرتو ال�شابق. 
�شركة  ل�شنوات  تراأ�ض  وخ�شو�شا، 
التي  الأع����م����ال،  اإدارة  جم��م��وع��ة 
تتحكم يف القت�شاد باأكمله تقريًبا: 
ال�������ش���ي���اح���ة، وال����ف����ن����ادق، وت���اأج���ري 
والأ�شغال  وال���ب���ن���اء،  ال�������ش���ي���ارات، 

ماركت،  ال�شوبر  وحمات  العامة، 
ال�شرافة،  ومكاتب  املوانئ،  واإدارة 
اإل��������خ.    »ذك������ي، ك���اري���زم���ي، مغر، 
اإف�شاد  وماهر يف  ذك���وري، خم��ادع، 
األربتو  ل��وي�����ض  يتمتع  الآخ���ري���ن، 
يرجح  التي  ال�شفات  بالعديد من 
خوان  ي��ت��اب��ع  كوبا”،  ت��ر���ش��ي  اأن 
يجمع  اإن���ه  �شعفه؟  نقطة  اأمل��ي��دا. 
كا�شرتو،  عائلة  يف  حتى  الأع����داء، 
يراأ�ض  ال��ذي  األيخاندرو،  من  ب��دًء 
البع�ض  )ي��زع��م  ال�شرية  الأج��ه��زة 

اأنه مت “جتميده«(.
رودريغيز  راوؤول،  جن���ل  ي��ت��ه��م     
ك��ال��ي��ج��ا مب��م��ار���ش��ة العنف  ل��وب��ي��ز 
امل��ن��زيل ع��ن��دم��ا ك���ان م��ت��زوًج��ا من 
نظر  وجهة  كا�شرتو.  ديبورا  اأخته 
تتقا�شمها ترييزا اأماريل بوي، التي 
الكوبي  ال��ن�����ش��ائ��ي  ت��راأ���ض الحت����اد 
األ���ربت���و،  ل��وي�����ض  ان  ال  ال����ق����وي. 
قمة  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ي�شعى  ال����ذي 
ال�شلطة، ميلك جوكريا يف لعبته: 
انه يدير الرثوة ال�شخ�شية لعائلة 
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عاًما فقط، يحتفظ بورقة رابحة 

اخرى: الوقت يلعب ل�شاحله.
عن لك�سربي�س

�ساللة الزعيم اختفت من الهيئات احلاكمة للجزيرة

بعد »تقاعد« ر�وؤول كا�سرتو، من يحكم كوبا حقا ...؟
يحظى لوبيز ميريا, باحرتام كبري من قبل اجلي�س, لكن ل طموح �سيا�سي له

فتح �ملجال �أمام �ل�سعوديني 
لل�سفر بعد �أكرث من عام 

•• الريا�س-رويرتز

�شاد جو من الإث��ارة لكن مل ي�شل 
الأمر اإىل حد الزحام �شباح اأم�ض 
الثنني يف املطار الدويل بالريا�ض 
مع رفع حظر �شفر املواطنني دون 

اإذن م�شبق من ال�شلطات.
اآذار  م��ار���ض  م��ن��ذ  الأوىل  ول��ل��م��رة 
املواطنني  ب�شفر  �شي�شمح   2020
ال�����ش��ع��ودي��ني ال��ذي��ن ت��ل��ق��وا جرعة 
م�����ن لقاح  الأق���������ل  ع���ل���ى  واح���������دة 
كوفيد-19 قبل فرتة ل تقل عن 
ومن  ال�شفر  موعد  من  اأ�شبوعني 
اأ�شيبوا بالفريو�ض وتعافوا خال 
الأ���ش��ه��ر ال�شتة الأخ���رية وم��ن هم 

دون الثامنة ع�شرة.
الذي  امل�شافر  ال��ن��وا���ض  ب��ن��در  ق��ال 
كان ينتظر ب�شالة ال�شفر يف مطار 
رائع.  “�شعور  ال��دويل  خالد  امللك 
بعد  خ��ا���ش��ة  ف��رح��ن��ا  احل���م���د هلل. 
منها  عانينا  التي  ال�شعبة  الفرتة 

نحن والعامل اأجمع«.
وق���ال م��واط��ن اآخ���ر ي��دع��ى في�شل 
كبرية  اأع����دادا  توقع  اإن��ه  التميمي 
مل  لكنه  امل��ط��ار  يف  امل�شافرين  م��ن 
يجد اإل عددا قليا �شباح الثنني 
ب��ع��د ���ش��ري��ان ال���ق���رار اجل���دي���د يف 
الواحدة �شباحا بالتوقيت املحلي.

اأن  يعتقد  اأن���ه  التميمي  واأ����ش���اف 
كورونا  ���ش��الت  م��ن  قلقة  النا�ض 
مثل ال�شالة الهندية والتطورات 

اجلديدة يف بع�ض البلدان.
ول ي���زال ه��ن��اك 13 دول���ة حتظر 
اإليها  ال�شعوديني  �شفر  ال�شلطات 
طريق  ع��ن  ���ش��واء  م�شبق  اإذن  دون 
مبا�شرة  غ��ري  اأو  مبا�شرة  رح��ات 

ب�شبب خماطر كوفيد-19. 

 �مل�ستقّلون و�لي�ساريون يت�سّدرون �نتخابات ت�سيلي 
•• �شانتياغو-اأ ف ب

ال�شبت  ي��وم��ي  ج��رت  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ات  نتيجة  ت�شيلي  يف  امل�شتقّلون  ت�شّدر 
د�شتور  �شياغة  �شتتوىّل  التي  التاأ�شي�شية  اجلمعية  اأع�شاء  لختيار  والأح��د 
اأم��ام الأح��زاب الي�شارية  جديد للباد، يف حني مني اليمني احلاكم بهزمية 
الراغبة باإدخال تغيريات جذرية على القانون الأ�شا�شي للباد، بح�شب نتائج 
اأّن اأحزاب  %53 من الأ���ش��وات  ف��رز ن�شف الأ���ش��وات. واأظ��ه��رت نتائج ف��رز 
الي�شار ح�شلت على %33 من الأ�شوات، متقّدمة على اأحزاب اليمني التي 
املتبّقية )46%  الن�شبة  الأ���ش��وات، يف حني ذهبت  %21 من  ح�شلت على 
لختيار  باأ�شواتهم  الناخبون  واأدىل  م�شتقّلني.  ملر�ّشحني  الأ���ش��وات(  م��ن 
155 ع�شواً من اأ�شل 1373 مر�ّشحاً، وبلغت ن�شبة الإقبال على الت�شويت 
اإجراء هذه النتخابات على مدار يومني لتجّنب  وقّررت ال�شلطات   .37%
انت�شار فريو�ض كورونا وبعد تاأجيل القرتاع الذي كان مقررا اأ�شا�شاً يف 11 
ني�شان/اأبريل. ويفرت�ض اأن تنتهي اجلمعية التاأ�شي�شية من �شياغة الد�شتور 
اجلديد خال ت�شعة اأ�شهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط ملدة ثاثة اأ�شهر 
التاأ�شي�شية على  �شتعّده اجلمعية  الذي  الد�شتور  و�شيطرح م�شروع  اإ�شافية. 
ا�شتفتاء عام �شيجري يف 2022 و�شيكون الت�شويت فيه اإلزامياً. وكانت اإعادة 
�شياغة الد�شتور اأحد املطالب التي رفعتها اأكرب انتفا�شة اجتماعية �شهدتها 
2019 للمناداة  الباد يف العقود الأخ��رية وب��داأت يف ت�شرين الأول/اأكتوبر 
النظام  1980 يف عهد  احل��ايل يف  الد�شتور  واأق���ّر  م�����ش��اواة.  اأك��رث  مبجتمع 
الع�شكري لأوغ�شتو بينو�شيه )1973-1990(، ويقول منتقدون اإّنه يحّد 
القطاعات، مبا يف  الن�شاط اخلا�ض يف جميع  ويعّزز  الدولة  ب�شّدة من عمل 
اإجراء  اأم��ام  اأ�شا�شية  عقبة  وميّثل  التقاعد،  واأنظمة  وال�شحة  التعليم  ذلك 
الأكرب  هو  اجتماعي  تفاوت  من  يعاين  بلد  يف  جذرية  اجتماعية  اإ�شاحات 

بني دول اأمريكا الاتينية.

    منذ املوؤمتر الثامن 
ال�سيوعي  لــلــحــزب 
ــر  ــه ــس ــ� الــــكــــوبــــي ال
اأي  يعد  مل  املا�سي, 
من اأ�سرة كا�سرتو من 
بني الهيئات احلاكمة 
الأوىل  للجزيرة... 
   .1959 ـــام  ع مــنــذ 
اأوزفالدو  يتذكر  من 

دورتيكو�س؟ 

•• الفجر –خرية ال�شيباين  

اجلرنال األفارو لوبيز ميريا يحظى بثقة اجلي�ض

ميغيل دياز كانيل خليفة ل مي�شك ال�شلطة فعالوي�ض األربتو رودريغيز لوبيز كاليجا رجل امل�شتقبل

زعيم احلزب ال�شيوعي الكوبي ال�شابق راوؤول كا�شرتو

�ل�سيا�سي  �ملكتب 
للحزب �ل�سيوعي 
�ل�����ك�����وب�����ي 
حت����ت ت���اأث���ري 
»�مل���ت���ق���اع���د« 
كا�سرتو ر�وؤول 

ك���ل �لأن���ظ���ار 
رجل  �إىل  تتجه 
مير  مل  ث��ال��ث، 
تر�سيحه للمكتب 
�ل�����س��ي��ا���س��ي 
م���رور �ل��ك��ر�م

نظرة عامة ملوؤمتر احلزب ال�شيوعي الكوبي يف هافانا
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عربي ودويل

ل��ي�����س��ت ه��ذه 
ه�����ي �مل�����رة 
�لتي  �لأوىل 
فيها  ي�سجع 
�سيوعي  حزب 
�ملبادرة  حاكم 
�خل����ا�����س����ة 
ث���م ي��وق��ف��ه��ا

الرثوة نعم... النموذج والقدوة ل:

�سعيد ومر�قب مثل �مللياردير يف �ل�سني...!
•• الفجر -ريت�شارد اأرزت 

ترجمة خرية ال�شيباين
و”حتقيق الرثاء  اأغنياء”,  اأن ن�سبح       »من اجليد 
ب�سكل  بينغ  �سياو  دنغ  حتدث  هكذا  جميد”...  اأمر 
ال�سني,  جنوب  يف  جولة  خالل   1992 عام  ملحوظ 

ومت ن�سر دعوته على نطاق وا�سع اإعالميا يف البالد.  
عام  ال�سلطة  اإىل  القائمة”  الق�سري  “القائد  وكان 
واأطلق  تونغ,  ت�سي  ماو  وفاة  من  عامني  بعد   ,1978
على الفور عملية حتديث القت�ساد ال�سيني. ال ان 
ل�ساحة تيان  ال�سارمة �سد احتالل الطالب  احلملة 
ال�سني  عزل  اإىل  اأدت   ,1989 عام  بكني,  يف  مني  اآن 

ب�سكل كبري على امل�سرح الدويل.    لقد اأتاح ت�سجيع 
املبادرات اخلا�سة وثراء ال�سكان, اإمكانية طي �سفحة 
“القفزة  مثل  باملخاطر  املحفوفة  املاوّية  املبادرات 
وبالتايل  الثقافية,  الثورة  اأو  الأمام”,  اإىل  الكربى 
فتح اآفاق جديدة. فهم ال�سينيون متاما الر�سالة التي 
اأطلقها دنغ �سياو بينغ, ويف مار�س 2021, بعد حوايل 

ثالثني عاًما, ت�سري الإح�ساءات الر�سمية اإىل وجود 
العام  عن   253 بزيادة  ال�سني,  يف  مليارديًرا   992
يف  انــدلــع  ــذي  ال كوفيد-19,  يوقف  ومل  ال�سابق. 

الن�سف الأول من عام 2020, هذا التقدم.  
يف  الــرثوات  اأكرب  فيها  يوجد  التي  املناطق  تتنوع     

ال�سني.

وحتدد جملة فورب�ض الأمريكية، 
حالًيا،  ع���ام:  ك��ل  ع��امل��ًي��ا  ت�شنيًفا 
بيزو�ض،  الأمريكي جيف  يت�شدر 
ل�شركة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال��رئ��ي�����ض 
اأم�������ازون، ب����رثوة ت��ق��در ب���� 177 
مليار دولر، يليه اجلنوب اأفريقي 
اإيلون  اأمريكي،  اإىل  ال��ذي حت��ول 
دولر(،  م��ل��ي��اًرا   151( م��ا���ش��ك 
الثالث،  املركز  ويف  ت�شا،  رئي�ض 
الرئي�ض  اأرن���و،  ب��رن��ارد  الفرن�شي 
امل��دي��ر ال��ع��ام ل�����ش��رك��ة ب��ي��ع امل���واد 
دولر(.  مليار   150( ال��ف��اخ��رة 
والرثوة الثالثة ع�شرة يف العامل، 
مليار   68 ب��ن��ح��و  ت���ق���در  وال���ت���ي 
ت�شونغ  ���ش��ي��ن��ي:  مي��ل��ك��ه��ا  دولر، 
�شان�شان. كان يف الأ�شل، بّناًء ثم 
تعبئة  يف  ال�����ش��روع  ق��ب��ل  �شحفًيا 
العامة  حت���ت  ال��ي��ن��اب��ي��ع  م���ي���اه 
التي  �شربينغ،  نونغفو  التجارية 

�شنعت ثروته. 
   ثم، يف جمال الربجميات، جند 
ت�شانغ يى مينغ، الذي تبلغ قيمة 
تتخذ  ال��ت��ي  دان�����ض  ب��اي��ت  �شركته 
75 مليار  ل��ه��ا  ب��ك��ني م��ق��راً  م��ن 
واأن�شاأت تطبيق تيك توك  دولر، 
الهاتف  ع��ل��ى  الق�شري  للفيديو 
ب�شعبية  يحظى  ال���ذي  امل��ح��م��ول 
ا  اأي�شً ول��ك��ن  ال�����ش��ني  يف  ك��ب��رية 
درجة  اىل  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف 
ت���رام���ب ح����اول حتى  دون���ال���د  اأن 
م��ن��ع��ه. ب��ع��ي��دا يف ال��رتت��ي��ب جند 
ه��و ي��ا �شيانغ ج��ي��ان، ال��ذي تقدر 
ثروته ب� 37 مليار دولر، وتقوم 
�شركته، جمموعة ميديا، الواقعة 
كانتون،  من  بالقرب  فو�شان،  يف 
اأو  امل��ن��زل��ي��ة.  الأج���ه���زة  بت�شنيع 
33 مليار دولر،  ت�شني ينجلني، 
الذي تربي �شركته مويوان اأكرث 

من 10 مايني خنزير �شنوًيا.

ممثلو امل�سالح اخلا�سة
ال�شينية  امل�������دن  م���ع���ظ���م  يف     
الفاخرة  الأح��ي��اء  ت��ع��ّد  ال��ك��ربى، 
ال�شينيني.  اأغنى  مل�شاكن  موطًنا 
�شركة  رول��زروي�����ض،  حققت  وق��د 
اململوكة  الربيطانية  ال�����ش��ي��ارات 
اأف�شل  دب���ل���ي���و،  ام  ب����ي  ل�����ش��رك��ة 
اأوائ����ل  يف  ال�����ش��ني.  يف  مبيعاتها 
احلادي  القرن  من  الأول  العقد 
جيانغ  رئا�شة  حت��ت  والع�شرين، 
زميني، و�شعت ال�شلطة ال�شيوعية 
املليارديرات ال�شينيني يف واجهة 

امل�شرح.    وهكذا اأ�شبح ليو جون، 
موؤ�ش�ض �شاومى للهواتف الذكية، 
تنقية  اأج��ه��زة  ��ا  اأي�����شً تبيع  ال��ت��ي 
دونغ مينغزو، �شاحب  اأو  الهواء، 
لاأجهزة  ال���ت���ج���اري���ة  ال���ع���ام���ة 
اع�شاء  م�����ن  غ��������ري،  امل���ن���زل���ي���ة 
امل���وؤمت���ر ال�����ش��ع��ب��ي ال��وط��ن��ي اإىل 
جانب 3000 من كبار م�شوؤويل 
احلزب. ولكن مت تكثيف ع�شوية 
الغرفة  امل��ل��ي��اردي��رات خ��ا���ش��ة، يف 
ال�شينية،  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  ال���ث���ان���ي���ة 
ال�شيا�شي  ال���ش��ت�����ش��اري  امل���وؤمت���ر 

لل�شعب ال�شيني.
     جتتمع هذه املوؤ�ش�شة يف اأوائل 
مار�ض طيلة ع�شرة اأيام، اإىل جانب 
املجل�ض ال�شعبي الوطني. يراأ�شها 
�شخ�شية رفيعة من النظام، غري 
عددهم  ال��ب��ال��غ  اأع�������ش���اءه���ا،  ان 
من  ج��م��ي��ع��ا  ل���ي�������ش���وا   ،2200
ال�شيوعيني. بالإ�شافة اإىل رجال 
الأع��م��ال الأث��ري��اء ه��وؤلء، يجمع 
ال�شيا�شي  ال���ش��ت�����ش��اري  امل���وؤمت���ر 
عن  مم��ث��ل��ني  ال�����ش��ي��ن��ي،  لل�شعب 
الأح������زاب ال�����ش��غ��رية ال��ت��ي كانت 
عندما  ال�شيوعي  للحزب  حليفة 
 ،1949 ع�����ام  ال�����ش��ل��ط��ة  ت�����وىل 
اإىل م�شاهري الريا�شة  بالإ�شافة 

والغناء والتلفزيون.
   هذا املجل�ض مدعو لإعطاء راأي 
ا�شت�شاري يف خمتلف املو�شوعات 
الق���ت�������ش���ادي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة. 
بالقول  ل��ل��ن��ظ��ام  ه�����ذا  وي�����ش��م��ح 
اإن���ه قبل ق����رارات احل��ك��وم��ة، تتم 
ا�شت�شارة ممثلي امل�شالح اخلا�شة 
وا�شا�شا من عامل الأعمال الذين 
اأنف�شهم  ع���ن  ال��ت��ع��ب��ري  مي��ك��ن��ه��م 
-الذهاب  -بالطبع  دون  ه��ن��اك، 

اإىل حد العرتا�ض.

م�ساعفة ال�سيطرة والرقابة
   لذلك، هناك فر�ض يف ال�شني 
ل����ل����ح����وار ب������ني ق������ي������ادة احل������زب 

الأمريكيني، غوغل  التكنولوجيا 
ينبغي  ل  مثال  هي  في�شبوك،  اأو 
ت�شتهدف  ال�����ش��ني،  يف  ات���ب���اع���ه. 
خا�ض  ب�شكل  ال�شلطات  �شرامة 
ال�شيني  الق���ت�������ش���اد  ع���م���ال���ق���ة 
اأو  تين�شنت  اأو  ب��اي��دو  اجل���دي���د، 
كبري  ب�شكل  منت  والتي  �شاومي، 
واأث���رت يف  الأخ����رية،  ال�شنوات  يف 

ال�شني ويف بقية العامل.
   ي��ري��د ���ش��ي ج��ني ب��ي��ن��غ وقيادة 
ال�شيطرة  ال�����ش��ي��وع��ي،  احل�����زب 
الكربى  ال�������ش���رك���ات  ه�����ذه  ع���ل���ى 
وال��ت��ك��ت��ات ال�����ش��خ��م��ة الأخ����رى 
القت�شاد  م��ع من��و  ن�����ش��اأت  ال��ت��ي 
متنحهم  ل  حتى  بقوة،  ال�شيني 

اأهميتهم ا�شتقالية متزايدة.
   ل��ي�����ش��ت ه���ذه ه���ي امل����رة الأوىل 
�شيوعي  ح��زب  فيها  ي�شجع  التي 
ح����اك����م امل������ب������ادرة اخل����ا�����ش����ة ثم 
ال�شينيني  ل����ل����ق����ادة  ي���وق���ف���ه���ا. 
م��ع��رف��ة ك��ام��ل��ة مب���ا ح����دث عام 
1921، عندما مل يتجاوز عمر 
رو�شيا ال�شوفياتية الأربع �شنوات 
التحرير  ل��ي��ن��ني  اأ����ش�������ض  ف���ق���ط. 
القت�شادي حتت ا�شم “ال�شيا�شة 
وكان  اجلديدة”.  الق��ت�����ش��ادي��ة 
حينها من امللّح اإعطاء ديناميكية 
ال��ذي كان قد واج��ه للتو  للنظام 
ح���رًب���ا اأه���ل���ي���ة، ووج�����د ن��ف�����ش��ه يف 
كانت  م��روع��ة.  جم��اع��ة  مواجهة 
اجلديدة  القت�شادية  ال�شيا�شة 
بناء  يف  ا�شرتاتيجًيا”  “تراجعا 

ال�شرتاكية..
الأم�����ر  اأن  ل��ي��ن��ني  اأع����ل����ن  وق�����د   
مكاًنا  الراأ�شمالية  “مبنح  يتعلق 

حمدوًدا لفرتة حمدودة«.
   من هناك، مل تعد الدولة تطلب 
ال��زراع��ي��ة يف الحتاد  ال��ف��وائ�����ض 
للمزارعني  و�شمح  ال�شوفياتي، 
ب��ب��ي��ع��ه��ا يف ال�������ش���وق احل������رة، اىل 
العائلية  امل����زارع  اإن��ت��اج  اأن  درج���ة 
الفاحون  ��ل  وف�����شّ ب�شرعة،  زاد 

الأعمال  ق��ادة  وبع�ض  ال�شيوعي 
الأب��رز والأث��ري��اء يف الباد. لكن 
ه��وؤلء، مثل جميع اأرب��اب العمل، 
امل�شتمرة  ل��ل��م��راق��ب��ة  ي��خ�����ش��ع��ون 
نظمت   ،2014 ع��ام  والدقيقة. 
املثال،  �شبيل  على  بكني،  مدينة 
الكمالية  ال�����ش��ل��ع  ع���ن  الإع������ان 
مثل  ك��ل��م��ات  ُم��ن��ع��ت  بالتف�شيل. 
“ملكي”  اأو  والعلى”  “الرفع 
على  املل�شقات  م��ن  “فاخر”  اأو 
ال��ط��ري��ق ال���ع���ام ال�����ش��ري��ع. وكان 
ال�شحافة  الذي قدمته  التف�شري 
“عر�ض  اأن  ه�����و  ال�������ش���ي���ن���ي���ة، 
الكماليات الفاخرة جدا له تاأثري 
باأ�شره”،  امل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى  ���ش��ل��ب��ي 
ال�شعور  ب���اإث���ارة  “يخاطر  لأن����ه 
الفئات”.  اأف��ق��ر  ب��ني  ب��ال���ش��ت��ي��اء 
درا����ش���ة  ك�����ش��ف��ت   ،2015 ع�����ام 
اأجرتها جامعة بكني اأن ثلث ثروة 
باملائة   1 عليها  ي�شيطر  ال��ب��اد 

انتقادها  مت  ال���ت���ح���دي���د،  وج�����ه 
ملنعها املتداولني، الذين يرغبون 
بيع  م��ن  من�شتها،  ا���ش��ت��خ��دام  يف 
املناف�شة.  املواقع  عرب  منتجاتهم 
تغرمي  مت   ،2021 اأب����ري����ل  يف 
اأي  دولر،  مليار   2.8 ب��اب��ا  علي 
وبّينت  اإي��رادات��ه��ا.  م��ن  باملائة   3
“نحن  �شبكاتها:  على  املجموعة 
ب�شدق  ال���ع���ق���وب���ة  ه������ذه  ن���ق���ب���ل 

و�شنلتزم بها بحزم«.

منوذج ل يجب اتباعه
اأن     ُتظهر حالة علي بابا ه��ذه، 
على  م�شممة  بكني  يف  ال�شلطات 
تعميق �شيطرتها على املجموعات 
اأن  ال�شينية الكربى. الهدف هو 
�شيا�شة  خ��دم��ة  اأك���رث يف  ي��ك��ون��وا 
احل���ك���وم���ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة ب�����دًل من 
تو�شيع م�شاحلهم اخلا�شة. فمن 
وجهة نظر بكني، اإن قوة عمالقة 

اأن  ال�شينية، يف حني  الأ���ش��ر  من 
يتقا�شمون  ل  ب��امل��ائ��ة   25 اأف��ق��ر 

�شوى 1 باملائة.
    يف ظ��ل ه���ذه ال���ظ���روف، يبدو 
تريد  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات  اأن 
الأثرياء من  الأعمال  منع رجال 
يف  كبرية  واأهمية  مكانة  احتال 
ال��ن��ظ��ام الق��ت�����ش��ادي. وم���ن هنا، 
ال�شوابط  اأن������واع  ج��م��ي��ع  ج����اءت 
وال����رق����اب����ة ال���ت���ي ت�����ش��اع��ف��ت يف 
ال�شنوات الأخرية، والتي متار�ض 
عمالقة  ع���ل���ى  ك����ب����ريا  ����ش���غ���ط���ا 
 ،2015 القت�شاد ال�شيني. عام 
فو�شون.  ���ش��رك��ة  ا���ش��ت��ه��داف  مت 
يف  ال�شخم  التكتل  ه��ذا  وين�شط 
والتمويل  ال�����ش��ي��دل��ة  جم�����الت 
رئي�شها  واخ���ت���ف���ى  وال�������ش���ي���اح���ة. 
قوانغت�شانغ،  ق���وه  ال��ع��ام،  امل��دي��ر 
ط��ي��ل��ة اأرب���ع���ة اأي������ام. وق��ي��ل فقط 
يف  ال�شرطة  “ي�شاعد”  ك��ان  اأن���ه 

التحقيق يف ثروته.
القب�ض  مت   ،2017 وع������ام     
ع��ل��ى وان����غ ج��ي��ان��ل��ني. ع��ل��ى راأ�ض 
جم��م��وع��ة وان������دا، مي��ت��ل��ك ع���دًدا 
ك��ب��رًيا م��ن ال���ش��ت��ودي��وه��ات ودور 
واندا  لكن  ال�����ش��ني.  يف  ال�شينما 
ا�شتثماراتها يف اخلارج مما  زادت 
يف  ال�شرطة  �شكوك  ح�شب  اأدى، 
اأموال  روؤو�����ض  ه���روب  اإىل  ب��ك��ني، 
مت  قليلة،  اأ�شابيع  بعد  �شخمة. 
جيانلني،  وان�����غ  ����ش���راح  اإط������اق 
�شتبيع  اأن��ه��ا  امل��ج��م��وع��ة  واأع��ل��ن��ت 
م��ا ي��ع��ادل 8 م��ل��ي��ارات ي���ورو من 

الفنادق واملتنزهات حول العامل.
   يف الآون���ة الأخ���رية، ك��ان هناك 
اأكرب  تقييد يتعلق ب� “علي بابا”، 
B2B يف العامل  من�شة للتجارة 
دي�شمرب  يف  م����ا.  ج����اك  ب��رئ��ا���ش��ة 
ب�  امل��ج��م��وع��ة  اُت���ه���م���ت   ،2020
وعلى  احتكارية”.  “ممار�شات 

الحتفاظ باإنتاجهم لبيعه لحًقا 
النتيجة  وك��ان��ت  اأف�����ش��ل.  ب�شعر 
املنتجات  اأ���ش��ع��ار  ع��ام��ة يف  زي����ادة 
ال�شناعات  دف���ع  مم��ا  ال��زراع��ي��ة، 
اأي����دي  يف  ال���ب���ن���وك،  اأو  ال��ث��ق��ي��ل��ة 
ا. الدولة، اإىل زيادة اأ�شعارها اأي�شً

جتميد  احل����ك����وم����ة  اأع����ل����ن����ت     
اأربع  وبعد   .1925 عام  الأ�شعار 
تاأميًما  ���ش��ت��ال��ني  ن��ظ��م  ����ش���ن���وات، 
م�شحوًبا  ب��اأك��م��ل��ه،  ل��اق��ت�����ش��اد 
بتخطيط مكثف يعطي الأولوية 
ال�شوفياتي.  الحت�����اد  لت�شنيع 
كان الهدف بعد ذلك هو اللحاق 
بالركب وجتاوز اأداء القت�شادات 
يناير   6 يف  ال����راأ�����ش����م����ال����ي����ة. 
ال�شيا�شة  مر�شوم  اأنهى   ،1930

القت�شادية اجلديدة.

زيادة الرثوة ال�سينية
لي�شت  احل��ك��وم��ة  ال�����ش��ني،     يف 
ت�����رى يف  اأن  ال����ي����وم ع����ن  ب���ع���ي���دة 
ال���������ش����رك����ات ال�����ك�����ربى ال���ق���وي���ة 
واحلديثة يف الباد، ما يعادل ما 
اأيام  امل��زارع يف  اأ�شحاب  كان عليه 
ال�شيا�شة القت�شادية اجلديدة يف 

الحتاد ال�شوفياتي. 
ي�شجع  ب���ك���ني  م���ن���ط���ق  ي���ع���د  مل 
الأ�ش�ض  اأن  اإظ���ه���ار  ب��ل  الإث������راء، 
ُتن�شى،  مل  ل��ل��ن��ظ��ام  ال�����ش��ي��وع��ي��ة 
روح  يف  ل���ان���خ���راط  جم����ال  ول 
امل�����ش��اري��ع احل�����رة ال���ت���ي ه���ي من 

اأ�ش�ض القت�شاد يف الغرب.
ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة يف  اإن     
ال�شني وجميع الإ�شاحات التي 
 1980 كانت �شرورية منذ عام 
وبقيادة،  �شنع،  م��ن  دائ��م��ا  ك��ان��ت 
�شارم.  ب�شكل  ال�شيوعي  احل���زب 
الراأ�شمالية  اإقامة  لي�ض  والهدف 
العك�ض،  ع��ل��ى  وامن����ا  ال�����ش��ي��ن��ي��ة، 
بال�شتغال  اأوًل  الأم����ر  يتعلق 
لزيادة  ال�������ش���وق  مل������وارد  الأم����ث����ل 
الرثوة ال�شينية، ومن ثم تعزيز 
اح��ت��ك��ار احل����زب ال�����ش��ي��وع��ي عرب 

تعزيز قوته.
 ويف مواجهة هذه الأهداف، يتمتع 
بوظيفة  ال�شني  يف  امل��ل��ي��اردي��رات 
اقت�شادية ت�شجعهم على الثراء، 
يكونوا  اأن  منهم  ُيطلب  ل  لكن 
للمجتمع...  ومن����وذج����ا  ق������دوة 
وهذا ما يحاول احلزب ال�شيوعي 
الآون���ة  يف  ب��ه  اإب��اغ��ه��م  ال�شيني 

الخرية. 

 ي�سيطر 1 باملائة من الأ�سر ال�سينية على ثلث ثروة البالد, يف حني يتقا�سم اأفقر 25 باملائة �سوى 1 باملائة
جيان لني ، رئي�ض جمموعة واندا مور�ض عليه �شغطجاك ما اتهمت �شركته مبمار�شة الحتكارت�شونغ �شان�شان الرثوة الثالثة ع�شرة يف العامل، والتي تقدر بنحو 68 مليار دولر2011

�شيارة من الذهب معرو�شة يف متجر جموهرات يف مقاطعة جيانغ�شو عام 2011

ت�شانغ يى مينغ 75 مليار دولر

هو يا �شيانغ جيان، الذي تقدر ثروته ب� 37 مليار دولر

لئن �سجعت بكني لفرتة من الوقت ثراء ال�سكان, فاإنها تريد الآن اإظهار اأن اأ�س�س النظام مل ُتن�سى
ت�سري الإح�ساءات الر�سمية اإىل وجود 992 مليارديًرا يف ال�سني, بزيادة 253 عن العام ال�سابق
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�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كاود خمبز وكافيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3968989 
تعديل اإ�شم جتاري من/ كاود خمبز وكافيه

CLOUD BAKERY AND CAFE

اإىل/ ا�شواق و خمابز كاود
  CLOUD MARKETS & BAKERIES 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جممع اإ�شتهاكي )�شوبرماركت(  4711002
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الألبان و منتجاتها - بالتجزئة  4721002

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع احللويات - بالتجزئة 4721015
 تعديل ن�شاط / حذف خمبز تنور  4781003

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/برامي تك للب�شتنه واملقاولت املتخ�ش�شه 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م   رخ�شة رقم:1685320 
تعديل مدير / اإ�شافة ايه حممد ن�شيب احمد عدى البيطار

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة م�شاريع اخلياط �ض ذ م م
ALKHAYYAT ENTERPRISES L L C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف اخلليج لنظمة الري والب�شتنة �ض.ذ.م.م
  GULF LANDSCAPE & IRRIGATION SYSTEMS )L.L.C(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف زيد حممد ن�شيب احمد عدى البيطار

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ برامي تك للب�شتنه واملقاولت املتخ�ش�شه ذ.م.م

 PRIME TEC LAND SCAPING & SPECIALISED CONTRACTING L.L.C
اإىل/ الفاميد للم�شاريع املتخ�ش�شة - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

ALPHAMED SPECIALISED PROJECTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات اإدارة امل�شاريع  8211015

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطحنة و�شوبرماركت ال�شفوان

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1044244 
تعديل اإ�شم جتاري من/ مطحنة و�شوبرماركت ال�شفوان

AL SAFWAN FLOUR MILL & SUPERMARKET

اإىل/ بقالة ال�شفوان الذهبي
ALSAFWAN ALDHAHABI BAQALA

تعديل عنوان / من منطقة الظفرة غياثي/- ال�شوق الغربي دائرة �شوؤون البلدية بناية 
10 املالك -حمد �شعيد املن�شوري اإىل منطقة الظفرة غياثي غياثي 472839 472839  

ال�شيدة رجاء غنيم عبداحلميد و اخرين
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بقالة  4711003

 تعديل ن�شاط / حذف جممع اإ�شتهاكي )�شوبرماركت(  4711002
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/معهد طموح ال�شرق الأو�شط للتدريب

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1195414 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / را�شد عبداهلل على حممد من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / را�شد عبداهلل على حممد من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد مبني �شريف  %49

تعديل راأ�ض املال / من  null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�شاحة 0.20 * 0.50 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ معهد طموح ال�شرق الأو�شط للتدريب

ASPIRE MIDDLE EAST TRAINING INSTITUTE
اإىل/ اأ�شباير للتدريب والإ�شت�شارات الإدارية ذ.م.م

ASPIRE TRAINING AND MANAGEMENT CONSULTANCY L.L.C
 تعديل ن�شاط / حذف خدمات اإ�شدار �شهادات اجلودة والتقييم واملعايرة والتقي�ض  7120022

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/لند كار�ض للنقليات وال�شيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1968537 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / طال على �شامل حممد العي�شائى من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / طال على �شامل حممد العي�شائى من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شيد واىل زر واىل  %49

تعديل راأ�ض املال / من  null اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ لند كار�ض للنقليات وال�شيانة العامة
LAND CARS GEN TRANSPORTING AND MAINTENANCE  

اإىل/ بيوتيفول درمي للمقاولت العامة والعقارات ذ.م.م
BEAUTIFUL DREAM FOR GENERAL CONTRACTING AND REAL ESTATE L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاولت م�شاريع املبانى بانواعها  4100002
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات تاجري العقارات وادارتها  6820001

تعديل ن�شاط / حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة  4923009
 تعديل ن�شاط / حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة  4923010

تعديل ن�شاط / حذف �شيانة املباين  4329901
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خال 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اإعــــــــــالن
ال�شعيد  ال�ش�����ادة/احلظ  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للزهور - ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1022997 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عون عي�شى على عبا�ض ال�شايغ  %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد ح�شن حممود احلمادى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بي�شت باور خلدمات 

تو�شيل الطلبات
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3925791 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
اإ�شافة عبدالقادر حم�شن �شريف اجلفرى الها�شمى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف على عتيق على �شاعن املحريبى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اإعــــــــــالن
للكابات  ال�ش�����ادة/بحرة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:2066814 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة تيمور عمر زياد جعفر الع�شكرى  %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /

حذف ذي فري�شت ابوظبي ماجنمنت �شريفي�شز ذ م م
THE FIRST ABU DHABI MANAGEMENT SERVICES  L L C 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�ض الرخ�شة 
ليف  التجاري:واتر  بال�شم   CN رقم:2111981 
، بالغاء طلب  لتجارة معدات واجهزة الري ولوازمها 

تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ايزي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اند كول لتجارة املواد البناء
 رخ�شة رقم:CN 2896038  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/جلف  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شبي�ض للهواتف
 رخ�شة رقم:CN 2430403  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فيوريتا 

للزهور
 رخ�شة رقم:CN 1806070  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ناريز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شيانه العامه
 رخ�شة رقم:CN 2805457  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نيوترال 

اك�شزز الفواكه واخل�شروات
 رخ�شة رقم:CN 2780762  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/كام�ض  تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان 

كيو خلدمات تقنية املعلومات
 رخ�شة رقم:CN 3965174  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ترو فاليو لعمال اجلب�ض
 رخ�شة رقم:CN 2893722  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الفطيم لل�شاعات واملجوهرات )ابوظبى()بيت ال�شاعات 

- املجوهرات( - ذ م م - فرع 6 )بيت ال�شاعات(
 رخ�شة رقم:CN 1051543 -7  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

ال�شم التجاري:ارت فورم�ض ملقاولت الديكور - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
عنوان ال�شركة:اأبو ظبي - �شارع زايد الول - بناية ال�شيخ / خليفة بن 

�شيف بن حممد اآل نهيان
CN 1097649 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/الهاملى و�شركاه  حما�شبون قانونيون كم�شفي   2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/5/9 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
بالرقم:2105010873 - تاريخ التعديل:2021/5/16

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة امل�شفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.

 �إد�رة �لرت�خي�س �لتجارية

�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:القدرة للخدمات ذ.م.م
 - C35  عنوان ال�شركة:وحدة، املالك/�شركة القدرة القاب�شة �ض م خ

جزيرة اأبوظبي، �شارع ال�شام �شرق 48 ق
CN 1141755 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/الوحدة ملراجعة احل�شابات و ال�شت�شارات الدارية   2
ح�شن املرزوقى - فرع اأبو ظبي 1، كم�شفي قانوين لل�شركة 

بتاريخ:2021/5/16 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2005009167 - تاريخ 

التعديل:2021/5/17
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة امل�شفي 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
 �إد�رة �لرت�خي�س �لتجارية

�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:�شالون كولوري�شتا ل�شيدات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي، �شرق 0.35 ال�شقر لإدارة العقارات ذ م م

CN 2436534 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/الهاملى و�شركاه  حما�شبون قانونيون،   2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/5/4 وذلك بناء على قرار 
حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2105010533 - تاريخ التعديل:2021/5/16
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة امل�شفي 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
 �إد�رة �لرت�خي�س �لتجارية
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عربي ودويل

•• برلني-وكاالت

موؤمتر  اأن  ل��ي��ب��ي��ون  خ����رباء  اأك����د 
برلني 2 حول ليبيا الذي �شيعقد 
يف منت�شف يونيو املقبل، ياأتي يف 
للغاية”،  ومهم  “ح�شا�ض  توقيت 
خا�شة اأن خارطة الطريق �شتكون 
اإذا مل تتم ت�شوية  الريح  يف مهب 

بع�ض امللفات ال�شائكة.
املوؤمتر الذي ياأتي بعد عام ون�شف 
التي  الأوىل  الن�شخة  من  تقريبا 
ر���ش��م��ت خ��ط��وط��ا ع��ري�����ش��ة للحل 
يهيئ  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  م���ن  ل��ي��ب��ي��ا،  يف 
والد�شتورية  الأم��ن��ي��ة  الأج������واء 
لعملية النتخابات املقرر اإجراوؤها 

نهاية العام اجلاري.

اأجندة املوؤمتر
وك���������ش����ف����ت م�����������ش�����ادر ل���ي���ب���ي���ة يف 
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  ت�����ش��ري��ح��ات 
املقرر  من  التي  امللفات  عربية”، 
وهي  امل���وؤمت���ر،  خ���ال  مناق�شتها 
امليلي�شيات  وح��ل  املرتزقة  اإخ���راج 
املوؤ�ش�شة  وت����وح����ي����د  امل�������ش���ل���ح���ة 
على  والتاأكيد  الليبية،  الع�شكرية 
النتخابات  م���وع���د  “قد�شية” 
املرحلة  ���ش��ت��ن��ه��ي  ال���ت���ي  امل��ق��ب��ل��ة 

النتقالية.
الليبي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  امل��ح��ل��ل  وق����ال 
يعقد  املوؤمتر  اإن  امل�شاتي  ح�شني 
للغاية، ل  ومهم  وق��ت ح�شا�ض  يف 
برلني  خم���رج���ات  ج���ل  اأن  ���ش��ي��م��ا 
�شحيحة،  ب�شورة  تنفذ  مل  الأول 
والتلكوؤ  ال��ت��ع��ط��ي��ل  اأ�����ش����اب  ب����ل 
تنظيم  ت����دخ����ل  ب���ع���د  م��ع��ظ��م��ه��ا 
الإخوان والتيار امليلي�شياوي، على 

حد و�شفه.

عرقلة احللول
واعترب امل�شاتي، يف حديثه ملوقع 

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

ب��ع��د اأرب����ع����ة ���ش��ه��ور م���ن ب����دء حملة 
�شابها  كوفيد-19  ����ش���د  ت��ط��ع��ي��م 
تزال  ل  اللقاحات،  يف  ونق�ض  تاأخري 
الربازيل املت�شررة ب�شدة جّراء الوباء 
فيما  كافية،  ج��رع��ات  لإي��ج��اد  تكافح 
ودبلوما�شية  �شيا�شية  عقبات  تطيل 

اأمد الأزمة.
وتلقى نحو 33 مليون �شخ�ض )15 
واحدة  ج��رع��ة  ال�شكان(  م��ن  امل��ئ��ة  يف 
الربازيل،  يف  اللقاح  م��ن  الأق���ل  على 
ميكن  ل  للغاية  �شئيلة  ن�شبة  وه��ي 
تف�شي  ع��ل��ى  ي��ذك��ر  ب�����ش��ك��ل  ت���وؤث���ر  اأن 

الفريو�ض.
وفيما تخ�شع حكومة الرئي�ض جاير 
بول�شونارو لتحقيق من قبل جمل�ض 
ال�شيوخ على خلفية طريقة تعاطيها 
م��ع الأزم����ة، ت��واج��ه ك��ذل��ك انتقادات 
لإخ��ف��اق��ه��ا يف ت���اأم���ني ك��م��ي��ات اأك���رب 
م��ن ال��ل��ق��اح��ات، مب��ا يف ذل��ك رف�شها 
م��اي��ني اجلرعات  ل�����ش��راء  ع��رو���ش��ا 
وال���دخ���ول يف ت��وت��ر دب��ل��وم��ا���ش��ي مع 
تباطوؤ  يف  ال�شبب  ي��ك��ون  ق��د  ال�شني 

ا�شترياد مكّونات اللقاحات.
وقالت خبرية اأمرا�ض الرئة والباحثة 
يف معهد “فيوكروز” لل�شحة العامة 
“ل من��ل��ك ما  م���ارغ���ري���ت دال���ك���ومل���و 
لنتمكن  حاليا  اجل��رع��ات  م��ن  يكفي 

من التطعيم بال�شرعة الازمة«.
“كان يجدر  ب��ر���ض  ف��ران�����ض  واأف�����ادت 
اإىل مرحلة  الآن  نكون و�شلنا  اأن  بنا 
تطعيم ال�شباب، خ�شو�شا واأن الفئات 
الأكرث  ه��ي  �شنا  الأ���ش��غ��ر  ال�شكانية 

نقا للعدوى حاليا«.
اأول  ال����ربازي����ل  ي�����زال ع��ل��ى  ل��ك��ن ل 

حمطة مهمة
حممد  الليبي  ال�شيا�شي  امل��ح��ل��ل 
امل�ش�اتي،  واف��������������������ق  ي�����ش��������������������������ري 
ني������وز  “�ش������كاي  ملوقع  اأك��د  لكنه 
 ”2 “برلني  اأن  عربي�����ة” 
لدعم  مهم������ة  حمطة  �ش������يكون 
خارط������ة  وتنفي�����ذ  جني�ف  اتفاق 
ال��ط��ري��ق ح��ت��ى ال��و���ش�����������������������ول اإىل 

النتخابات.
 ”2 “برلني  اإن  ي�������ش���ري  وق������ال 
ا�شتحقاقات  ال�شوء على  �شي�شلط 
اأهمها  ليبيا،  يف  املقبلة  امل��رح��ل��ة 
من  والع�شرين  ال��راب��ع  انتخابات 

دي�شمرب املقبل..
 ك���م���ا ���ش��ي��ق��دم دع���م���ا ل حم����دود 
الوطنية  ال����وح����دة  حل��ك��وم�����������������ة 
ل��دف��ع��ه��������������������ا ق��دم�����������ا لإجن������از هذا 

امللف.

فيها  الدولة مبا  موؤ�ش�شات  ودع��م 
اجلي�ض.

اأ�سباب الجتماع
املحلل ال�شيا�شي الليبي عز الدين 
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  اأك����د  ع��ق��ي��ل، 
يف  ال��غ��رب  م�شلحة  اأن  عربية”، 
ليبيا تعار�شت مع تواجد املرتزقة 
ي�شكلون  ب��ات��وا  ال��ذي��ن  ل��ي��ب��ي��ا،  يف 
“موطئ قدم متقدم ل�شالح تركيا 

وفقا لتعبريه. ورو�شيا”، 
“الأ�شوات  اأن  ع��ق��ي��ل  واأو�����ش����ح 
الدعوة  ب�����ش��اأن  انق�شمت  الغربية 
امل��رت��زق��ة م��ن ليبيا، مما  لإخ���راج 
على  اأ�شعفها وجعلها با قيمة” 
الدول  “�شارعت  ل��ذا  و�شفه،  حد 
امل��وؤمت��ر لتوحيد  الأوروب��ي��ة لعقد 
الراعية  ال��دول  واإج��ب��ار  �شفوفها 

�سغوط دولية
ال����دويل  امل���وؤمت���ر  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
املوجهة  ال�����ش��غ��وط  م���ن  ���ش��ي��زي��د 
ع����ل����ى ال�����ن�����ظ�����ام ال�������رتك�������ي، مما 
�شيدفعه نحو اإيجاد حلول لإخراج 
من  الأج��ان��ب  واملقاتلني  املرتزقة 
ال��ب��ل��د الإف��ري��ق��ي. وت��وق��ع املحلل 
النتائج  تاأتي  اأن  الليبي  ال�شيا�شي 
مع  مت��ام��ا  مت�شقة  وال��ت��و���ش��ي��ات 
قرار جمل�ض الأمن رقم 2570، 
ال����ذي ن�����ض يف اأح����د ب���ن���وده على 
�شرورة اإخراج املرتزقة واملقاتلني 
الأجانب، م�شتبعدا فر�ض عقوبات 

على دول اأو كيانات بعينها.

حلول متعرثة
املحلل  ق����ال  ذات������ه،  ال�����ش��ي��اق  ويف 
مفتاح  ح�شني  الليبي  ال�شيا�شي 

الليبية  لاأزمة  ال�شامل  احلل  اإن 
من  الكثري  يعالج  و”مل  متعرث، 
خا�شة  عالقة،  بقيت  التي  امللفات 
امللف الأمني«. واأو�شح اأن املوؤمتر 
تنفيذ  ����ش���رورة  �شيناق�ض  امل��ق��ب��ل 
 2570 ق�����راري جم��ل�����ض الأم�����ن 
بتنفيذ خارطة احلل  يعنى  ال��ذي 
انتخابات  اإىل  و����ش���ول  ل��ي��ب��ي��ا  يف 
بتنفيذ  املعني  و2571  دي�شمرب، 

وقف اإطاق النار.
تنفيذ  ع����دم  ح����ال  اأن�����ه يف  واأك������د 
طريق  عن  جاد  وب�شكل  القرارين 
العملية  ف��اإن  اأط��ر حقيقية،  و�شع 
تعمل  ال��ت��ي  واخل��ط��ط  ال�شيا�شية 
يف  �شتكون  امل��ت��ح��دة  الأمم  عليها 
ي��ت��م و�شع  ال����ري����ح، م���ا مل  م��ه��ب 
ج��������دول زم����ن����ي حم�������دد خل�����روج 
ك��ل ال���ق���وات الأج��ن��ب��ي��ة م��ن ليبيا 

للمرتزقة على و�شع اآلية لإخراج 
اأن  اإىل  واأ����ش���ار  ال��ع��ن��ا���ش��ر«.  ت��ل��ك 
“الهدف الأول من وراء الجتماع 
هو اإنهاء النفوذ الرو�شي والرتكي 
امل�شا�ض  دون  من  ليبيا،  يف  امل�شلح 
�شنعها  التي  املحلية  بامليلي�شيات 
ي���زال  ول   ،2011 ع����ام  ال���غ���رب 
ليبيا حتى  ي�شر على وجودها يف 

اإجراء النتخابات املقبلة«.

مفاو�سات خلف الكوالي�س
الليبي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  امل��ح��ل��ل  واأك�����د 
 ”2 “برلني  م���وؤمت���ر  خ����روج  اأن 
ب��ن��ت��ائ��ج ح��ق��ي��ق��ي��ة ي���ت���وق���ف على 
ن��ت��ائ��ج امل���ف���او����ش���ات ال���ت���ي جترى 
خلف الكوالي�ض بني الدول املعنية 
مماطلة  متوقعا  الليبي،  بال�شاأن 
اإذا  ومو�شكو  اأن��ق��رة  من  وت�شويفا 

اأن “برلني  “�شكاي نيوز عربية”، 
�شديدة  ر����ش�������ال���ة  ����ش���ي���وج���ه   ”2
تتدخل  التي  ال���دول  اإىل  اللهجة 
موؤكدا  ليبي������ا،  يف  �شلبي  ب�ش������كل 
تتوقف  ب����اأن  “�ش��������يلزمها  اأن����ه 
وت���ر����ش���خ ل��ل�����ش��غ��وط ال���دول���ي���ة، 
الأج������واء  ل��ت��وف��ي��������������������ر  مت��ه��ي��دا 
انتخاب������ات  لإج�������راء  ال����ازم����ة 
الأمنية  الناحية  م��ن  ال��ع��ام،  اآخ��ر 

والد�شتورية«. 
اأن موؤمتر برلني  “رغم  واأ�شاف: 
ق���رارات  الأول وم���ا ���ش��اح��ب��ه م��ن 
لفر�ض  �شاحيات  يعطي  دول��ي��ة 
ب�شكل  املعرقلني  كل  عقوبات على 
عام، فاإن املجتمع الدويل مل يكن 
ج���ادا يف ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا، مم��ا �شمح 
لأطراف خارجية وداخلية بعرقلة 

احللول وتعطيل م�شرية ليبيا«.

وبينما تراجعت حدة املوجة احلالية 
ني�شان/اأبريل،  م��ن��ذ  ال�����ش��يء  بع�ض 
بعدد كبري  ي��ودي  الفريو�ض  ي��زال  ل 
)نحو  ال��ب��اد  يف  ال��ن��ا���ض  م��ن  للغاية 

األفي �شخ�ض يوميا(.
لطاملا  ال�����ش��ا���ش��ع��ة،  م�شاحتها  ورغ����م 
اأمريكا  ال��واق��ع��ة يف  ال���دول���ة  ع��رف��ت 
تطعيم  حمات  بتنفيذها  اجلنوبية 
نت  ح�شّ  ،2010 ف���ف���ي  ����ش���ري���ع���ة. 
مليون   80 م����ن  اأك������رث  ال�����ربازي�����ل 

الثاثة  اللقاحات  وتعطى  طلبتها. 
على جرعتني. وكان باإمكان الربازيل 
تاأمني املزيد من جرعات فايزر ب�شكل 
اأ�شرع، لكن حكومة بول�شونارو رف�شت 
عر�شا يف اآب/اغ�شط�ض املا�شي ل�شراء 

اأكرث من 70 مليون جرعة.
املت�شدد،  اليميني  ال��رئ��ي�����ض  و���ش��خ��ر 
دائ����م ن�شائح  ب�����ش��ك��ل  ال����ذي جت��اه��ل 
مع  التعاطي  طريقة  ب�شاأن  اخل��رباء 
قد  اإنها  قائا  اللقاحات  من  الوباء، 

ان��ف��ل��ون��زا اخل��ن��ازي��ر يف  �شخ�ض ���ش��د 
غ�شون ثاثة اأ�شهر.

وقالت دالكوملو “من املفرو�ض اإعطاء 
اللقاح ملليوين �شخ�ض يوميا«.

لكن نادرا ما متكّنت الربازيل حاليا 
اأك���رث م��ن مليون جرعة  اإع��ط��اء  م��ن 

لقاح �شد كوفيد-19 يف يوم واحد.
التابعة  العلمية  اللجنة  رئي�ض  وق��ال 
جل��م��ع��ي��ة امل��ن��اع��ة ال��ربازي��ل��ي��ة جواو 
مطلع  منذ  ال��و���ش��ع  “حت�شن  ف��ي��ول 

العام، لكننا ل نزال بعيدين عن حيث 
ينبغي اأن نكون«.

لقاحني  با�شتخدام  ال��ربازي��ل  وب��داأت 
ه����م����ا اأك���������ش����ف����ورد/اأ�����ش����رتازي����ن����ي����ك����ا 
وك��ورون��اف��اك ال���ذي ط��ّورت��ه ال�شني، 
لإنتاجهما  رخ�����ض  ل��دي��ه��ا  اأن  ع��ل��م��ا 
ال�شهر  ح��م��ل��ت��ه��ا  وت����ع����ززت  حم��ل��ي��ا. 
امل��ا���ش��ي ب��و���ش��ول ل��ق��اح ف���اي���زر. لكن 
�شوى  الآن  حتى  تتلق  مل  ال��ربازي��ل 
مليون  م���ئ���ة  م����ن  ج���رع���ة  م���ل���ي���وين 

بّدل  لكنه  متا�شيح”.  اإىل  “حتوّلكم 
موقفه بعد �شهر و�شمح باإبرام اتفاق 
مع �شركة ت�شنيع الأدوية الأمريكية 

العماقة.
اللقاحات  على  “الطلب  فيول  وق��ال 
عامليا كبري للغاية، لذا فاإن الأ�شخا�ض 
ال���ذي���ن ي���ت���اأخ���رون يف ال��ت��وق��ي��ع على 
ال��ع��ق��ود، ي��ت��اأخ��رون ب��ال��ت��ايل يف تلقي 

طلباتهم«.
يخّيم  ال��ذي  بول�شونارو،  رف�ض  كما 

���ش��خ�����ض من  م���ل���ي���ون   80 ت��ط��ع��ي��م 
ال��ف��ئ��ات ذات الأول���وي���ة، مب��ا يف ذلك 
امل�شّنني وال�شكان الأ�شليني والعاملني 
يف جمال ال�شحة. و�شّجلت الربازيل 
ث��اين اأع��ل��ى ع��دد م��ن ال��وف��ي��ات جّراء 
العامل،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  كوفيد-19 
من  اأك��رث  بلغ  املتحدة،  الوليات  بعد 
430 األفا، فيما تعد معّدلت الوفاة 
الأعلى  ال�شكان بني  ن�شبة لعدد  فيها 

يف العامل.

مل حت�شل كل منهما على املكا�شب 
التي دخلت ليبيا من اأجلها.

تعاون اإيطايل اأملاين
وك�����ان وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة الأمل�����اين 
ه��اي��ك��و م��ا���ض ق���ال خ���ال موؤمتر 
نظريه  م����ع  م�������ش���رتك  ���ش��ح��ف��ي 
م���اي���و،  دي  ل���وي���ج���ي  الإي�����ط�����ايل 
تعاونا  هناك  اإن  املا�شي  اخلمي�ض 
مع  بالتن�شيق  واأمل���ان���ي���ا  اإي��ط��ال��ي��ا 
املوؤمتر  ح���ول  الليبية  احل��ك��وم��ة 
املزمع عقده خال الن�شف الثاين 

من ال�شهر املقبل.
واأو�شح الوزير الأملاين اأن “هناك 
حت��دي��ات ع��دي��دة يف ل��ي��ب��ي��ا، وهي 
موعدها  يف  الن��ت��خ��اب��ات  اإج�����راء 
والن�شحاب  دي�شمرب،   24 املقرر 
من  الأج��ان��ب  للمقاتلني  الكامل 
ال��ب��اد«. وت��و���ش��ل م��وؤمت��ر برلني 
ح����ول ل��ي��ب��ي��ا ال�����ذي ع��ق��د يف 19 
2020، بح�شور م�شوؤويل  يناير 
11 دولة، اإىل فر�ض عقوبات على 
الهدنة، وبذل  التي تخرق  اجلهة 
جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر 
ت�شدير ال�شاح، مطالبا بت�شريح 

ونزع �شاح امليلي�شيات.
حظر  ب��اح��رتام  املجتمعون  ووع��د 
الأ���ش��ل��ح��ة ال����ذي ف��ر���ش��ت��ه الأمم 
ليبيا،  على   2011 ع��ام  املتحدة 
����ش���وؤون���ه���ا  ال����ت����دخ����ل يف  وب�����ع�����دم 
ال�شلم  اإع��ادة  اإىل  �شعيا  الداخلية، 

اإىل البلد الذي متزقه احلرب.
ب��رل��ني الأول يف  واأ���ش��ه��م م��وؤمت��ر 
اأ�شا�شا  و���ش��ع��ت  م���ب���ادرات  خ����روج 
بينها  م���ن  ل��ي��ب��ي��ا،  دائ�����م يف  حل���ل 
ال����ذي طرحته  ال���ق���اه���رة  اإع�����ان 
و�شم   ،2020 ي��ون��ي��و  يف  م�����ش��ر 
ب���ن���ودا م���ن ب��ي��ن��ه��ا وق����ف لإط����اق 
اأعمال  م�����ش��ار  وا���ش��ت��ك��م��ال  ال���ن���ار، 

اللجنة الع�شكرية )5+5(.

ال��ت��وت��ر ع��ل��ى ع���اق���ات ح��ك��وم��ت��ه مع 
ال�����ش��ني، ���ش��راء ك��ورون��اف��اك، مطلقا 
عليه اللقاح القادم “من البلد الآخر«. 
لكن حاكم الولية الربازيلية الأكرث 
املعار�ض  ب��اول��و  ���ش��او  �شكانية  كثافة 
ات��ف��اق��ا للح�شول  اأب����رم  ج���واو دوري����ا 

على كورونافاك يف جميع الأحوال.
من  اأك���رث  ي�شكل  حاليا  اللقاح  وب���ات 
70 يف املئة من كافة اجلرعات التي 

يتم اإعطاوؤها يف الربازيل.
لكن مركز ال�شحة العامة “بوتانتان” 
اأعلن  ال����ربازي����ل  يف  ي�����ش��ّن��ع��ه  ال�����ذي 
اجلمعة اأنه �شي�شّطر اإىل وقف الإنتاج 
نظرا اإىل نفاد العن�شر الن�شط، الذي 

يتعنّي ا�شترياده من ال�شني.
اإنتاج  ال���ربازي���ل  ت��ب��دا  اأن  امل��ق��رر  م��ن 
ال��ع��ن�����ش��ر ال��ن�����ش��ط يف ك���ورون���اف���اك 
ب��ن��ف�����ش��ه��ا، ل��ك��ن ل���ن ي��ت��م ذل����ك قبل 

اأيلول/�شبتمرب.
ق��د ل  اأن��ه  بوتانتان”  “معهد  واأف���اد 
اإن���ت���اج ج���رع���ات جديدة  ي��ت��م��ك��ن م���ن 
“م�شاكل  ب�شبب  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  يف 

دبلوما�شية«.
الأ�شبوع  ال�شني  بول�شونارو  وا�شتفز 
طّورت  تكون  ق��د  اإن��ه��ا  بقوله  املا�شي 
اأجل  ك��ورون��ا يف خمترب من  فريو�ض 

�شن “حرب بيولوجية«.
قدرها  ك��م��ي��ة  “هناك  دوري�����ا  وق����ال 
الن�شط  العن�شر  األ��ف لرت )م��ن  مئة 
جاهزة  ك���ورون���اف���اك(  يف  امل�����ش��ت��خ��دم 
ال�شينية  احل���ك���وم���ة  اإذن  ب��ان��ت��ظ��ار 

ل�شحنها«.
ماحظة  ���ش��درت  كّلما  “لكن  وت��اب��ع 
مهينة عن �شخ�ض هنا ب�شاأن ال�شني، 
اأك����رث �شعوبة  الأم������ور  ذل����ك  ي��ج��ع��ل 

ب�شكل وا�شح«.

»برلني 2«.. ما �ملطروح على طاولة �ملفاو�سات ب�ساأن ليبيا؟

تلقى 15 يف املئة من ال�سكان جرعة واحدة       

عقبات �سيا�سية ودبلوما�سية تعرقل حملة �لتطعيم �لرب�زيلية 

مقتل10 مدنيني بهجمات يف �سرق �لكونغو �لدميوقر�طية 
•• بونيا-اأ ف ب

قتل ع�شرة مدنيني على الأقّل يف �شرق الكونغو الدميوقراطية 
هذا الأ�شبوع يف هجمات �شّنها م�شّلحون من “حتالف القوى 
الأ�شل، كما  الأوغندية  امليلي�شيا اجلهادية  الدميوقراطية”، 

اأفادت م�شادر متطابقة الأحد.
على  ح�شابها  يف  تراكر”  �شيكيوريتي  “كيفو  منظمة  وقالت 
موقع تويرت اإّن “ع�شرة مدنيني على الأقّل قتلوا الأربعاء يف 
بلدة  بالقرب من  ومانغوندو  نغاكا  قريتي  اأيار/مايو يف   12

مامبا�شا مبقاطعة اإيتوري«.
التي  والهجمات  العنف  اأعمال  توّثق  التي  املنّظمة  واأ�شافت 

 ، الدميوقراطية  الكونغو  �شرق  امل�شّلحة يف  اجلماعات  ت�شّنها 
اأّن “امل�شادر املحلّية ت�شتبه باأّن الهجمات �شّنها حتالف القوى 

الدميوقراطية، رمّبا بالتحالف مع جماعة حملّية«.
بدوره قال امل�شوؤول الإداري يف مامبا�شا اإدري�ض كوما كوكوديا 
15 جّثة يف  العثور على  مّت  اإّن��ه  الأح��د  لوكالة فران�ض بر�ض 

املنطقة ال�شبت.
متحّللة  جّثة   15 على  ال�شبت  ي��وم  ال�شباب  “عرث  واأ���ش��اف 

بالقرب من قرية نغاكا«.
“لقد ق��ت��ل��وا ع��ل��ى الأرج�����ح يف ه��ج��م��ات وق��ع��ت يومي  وت��اب��ع 
لوكايا  قريتي  يف  وكذلك  القرية  هذه  يف  واجلمعة  اخلمي�ض 

وماكومو املجاورتني«.

دفن  الأح����م����ر  ال�����ش��ل��ي��ب  اأّن  الإداري  امل���������ش����وؤول  واأو������ش�����ح 
القوى  “حتالف  حت��ّم��ل  ال�شلطات  اأّن  اإىل  م�����ش��رياً  اجل��ث��ث، 

الدميوقراطية” امل�شوؤولية عن هذه الهجمات.
األف  م��ن  اأك��رث  ُقتل   2019 الثاين/نوفمرب  ت�شرين  ومنذ 
كيفو(، يف  �شمال  بيني وحميطها )مقاطعة  مدين يف مدينة 
الدميوقراطية  “القوات  ميلي�شيا  ال�شلطات  اّتهمت  هجمات 

املتحالفة” بالوقوف خلفها.
و”القوات الدميوقراطية املتحالفة” هي تنظيم م�شّلح نواته 
املجاورة  اأوغ��ن��دا  ق��رن من  رب��ع  قبل  اأت��وا  متمّردون م�شلمون 
واعتربتهم الوليات املّتحدة موؤّخراً “منظمة اإرهابية” تابعة 

لتنظيم داع�ض.

 �لهند تبد�أ �إجالء �ل�سكان من مناطق يف �ل�ساحل �لغربي 
•• اأحمد اباد-رويرتز

الغربي، مع توقع و�شول  �شاحلها  امتداد  املنخف�شة على  املناطق  الآلف من  الهند لإجاء  ت�شتعد 
اإع�شار قوي اإىل الياب�شة �شباح غد الثاثاء يف ولية جوجارات بغرب الباد.

وذكرت وكالة الأر�شاد اجلوية الهندية يف بيان “من املرجح جدا اأن تزداد قوة الإع�شار خال ال�شاعات 
الأربع والع�شرين املقبلة، واأن يتحرك يف اجتاه ال�شمال وال�شمال الغربي وي�شل اإىل �شاحل جوجارات 

م�شاء ال�شابع ع�شر )من مايو(«.
العرب، عرب ولية جوجارات م�شحوبا  ت�شكل يف بحر  الذي  الإع�شار توكتاي،  اأن مير  املتوقع  ومن 
برياح ت�شل �شرعتها اإىل 175 كيلومرتا يف ال�شاعة واأن يبلغ الياب�شة يف الولية �شباح اليوم التايل.

الدمار  اإىل  ت�شل  كبرية  لأ�شرار  املنازل  تعر�ض  احتمال  من  اأي�شا  اجلوية  الأر�شاد  وكالة  وح��ذرت 
وقالت اإن من املتوقع تعطل خدمات ال�شكك احلديدية حتى 21 مايو اأيار.

املت�شررة من  املناطق  الإج���راءات لإج��اء �شكان  “اتخاذ جميع  اإن��ه يجري  وقالت احلكومة يف بيان 
الإع�شار من اأجل �شمان عدم وقوع خ�شائر يف الأرواح مطلقا«.

�لفل�سطينيون يتوجهون �إىل �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة لإد�نة �إ�سر�ئيل 
 ••  رام اهلل-اأ ف ب

اأكد رئي�ض الوزراء الفل�شطيني حممد ا�شتية  اأم�ض الثنني اأن الفل�شطينيني 
�شيتوجهون اىل اجلمعية العامة لاأمم املتحدة لإدانة ا�شرائيل، بعد اإخفاق 

جمل�ض الأمن الأحد يف اعتماد موقف موحد.
اإىل  “�شنتوجه  الثنني  الفل�شطينية  احلكومة  اجتماع  قبيل  ا�شتية  وق��ال 
الفيتو  اأح��د ميلك حق  ال��ق��رار، حيث ل  اجلمعية العمومية لإ���ش��دار ه��ذا 
الفرتا�شية  جل�شته  خ��ال  ال���دويل  الم���ن  جمل�ض  يعتمد  ومل  ه��ن��اك«. 
الطارئة واملفتوحة الأحد اأي اإعان اأو مقرتحات للتو�شل �شريعا اإىل وقف 
يف  امل�شلحة  الفل�شطينية  واجلماعات  الإ�شرائيلي  اجلانبني  بني  للت�شعيد 
قطاع غزة. ورف�شت وا�شطن اإ�شدار اأي اإعان م�شرتك وكانت قد رف�شت 
وحدها خال الأ�شبوع ن�شني �شابقني اقرتحهما ثاثة اأع�شاء يف املجل�ض 
هم الرنوج وتون�ض وال�شني. وقال وزير اخلارجية ال�شيني وانغ يي الذي 
اجتماع لاأخري عرب  الأم��ن خال  الدورية ملجل�ض  الرئا�شة  تتوىل باده 

اأ�شف، فقط ب�شبب عرقلة دولة واح��دة، مل يتمكن جمل�ض  “بكل  الفيديو 
اإنها  بايدن  جو  الرئي�ض  اإدارة  وقالت  واح��د«.  ب�شوت  التحدث  من  الأم��ن 
تعمل يف الكوالي�ض لتهدئة الو�شع، معلنة اأن من حق ا�شرائيل الدفاع عن 
نف�شها ردا على الهجمات ال�شاروخية حلركة حما�ض. وباإمكان اأي دولة من 
دول اخلم�ض الدائمة الع�شوية )فرن�شا والوليات املتحدة وال�شني ورو�شيا 
حق  با�شتخدام  موقف  اأو  ق��رار  اأي  تعطيل  الأم��ن  جمل�ض  يف  وبريطانيا( 

النق�ض )الفيتو(.
واأعرب ا�شتية عن اأ�شفه لإخفاق املجل�ض يف الو�شول ملوقف موحد “يدين 
وزير اخلارجية  اتهم  املجل�ض،  اأم��ام  كلمته  ف��ورا«. ويف  العتداءات ووقفها 
ودان  حرب”  “جرائم  ب��ارت��ك��اب  ا���ش��رائ��ي��ل  امل��ال��ك��ي  ري��ا���ش��ي  الفل�شطيني 

“عدوان” اإ�شرائيل على ال�شعب الفل�شطيني ومقد�شاته.
 “ باأنها  حما�ض  حركة  اأردان  جلعاد  الإ�شرائيلي  ال�شفري  اتهم  وباملقابل 

اختارت ت�شعيد التوتر كذريعة لبدء هذه احلرب “ ب�شكل “متعمد«.
واأكد رئي�ض الوزراء الفل�شطيني على �شرورة اإ�شدار قرار عن الأمم املتحدة 

اأر�شنا  بحق  الإ�شرائيلي  الح��ت��ال  دول��ة  اإج����راءات  كافة  �شرعية  ب�”عدم 
“مل يعد  ا�شتية  اج��راءات عقابية �شدها«. وقال  واأن تكون هناك  و�شعبنا، 
�شعبنا،  اأبناء  والتنديد بهذه اجلرائم بحق  ال�شتنكار  بيانات  اإ�شدار  كافيا 
على  للت�شاور  ا�شرائيل  يف  �شفرائها  ت�شتدعي  اأن  ال�شديقة  ال��دول  وعلى 

الأقل، تعبريا عن رف�شها للعدوان ال�شرائيلي املتوا�شل على قطاع غزة«.
واأججت ق�شية حي ال�شيخ جراح حيث يتهدد عدد من العائات الفل�شطينية 
خطر اإخاء منازلها ل�شالح جمعيات ا�شتيطانية، النزاع واأدت اإىل الت�شعيد 
الغربية  وال�شفة  الأق�شى  امل�شجد  لت�شمل  دائ��رت��ه  تو�شعت  ال��ذي  احل��ايل 

املحتلة وقطاع غزة واملدن التي ت�شمى خمتلطة داخل اإ�شرائيل.
ومنذ العا�شر من اأيار/مايو قتل 198 فل�شطينيا بينهم ما ل يقل عن 58 

طفا، وجرح اأكرث من 1300 على ما اأكدت وزارة ال�شحة الفل�شطينية.
اأما يف اجلانب الإ�شرائيلي فقتل ع�شرة اأ�شخا�ض من بينهم طفل واأ�شيب 
294 يف اإطاق �شواريخ من قطاع غزة. ويف ال�شفة الغربية املحتلة قتل 

منذ الثنني 15 فل�شطينيا بنريان القوات الإ�شرائيلية.

  �لحتاد �لأوروبي يو�فق على 
هدنة جزئية ب�ساأن ر�سوم تر�مب 

•• بروك�شل-رويرتز

واف��ق الحت��اد الأوروب���ي على هدنة جزئية مع الوليات املتحدة يف النزاع 
الأمريكي  الرئي�ض  فر�شها  التي  املعادن  على  بالر�شوم اجلمركية  اخلا�ض 
الطاقة  ب�شاأن  مناق�شات  يف  اجلانبني  ���ش��روع  م��ع  ت��رام��ب  دون��ال��د  ال�شابق 

الإنتاجية املفرطة لل�شلب والألومنيوم عامليا.
وقالت املفو�شية الأوروبية اأم�ض الثنني اإنها �شتعلق زيادة مقرتحة لر�شوم 
املنتجات،  من  ع��ددا  �شت�شمل  كانت  الأمريكية  الر�شوم  على  ردا  فر�شتها 
الوي�شكي  على  الر�شوم  وتزيد  الريا�شية،  الأحذية  اإىل  ال�شفاه  اأحمر  من 

والدراجات النارية والقوارب البخارية الأمريكية ملثليها اإىل 50 باملئة.
دعم  كحليفني  باإمكانهما  اإن  م�شرتك  بيان  يف  ووا�شنطن  بروك�شل  وقالت 
“وحما�شبة دول مثل ال�شني  املعايري العالية ومعاجلة املخاوف امل�شرتكة 

تدعم �شيا�شات م�شوهة للتجارة«.
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�شهادات   3 )اإم��ارات��ي اجلن�شية(  امل��زروع��ي  عتيق  احمد   / ال�شيد  فقد 
ا�شهم �شادرة من �شركة )منازل العقارية( 

1 -�شهادة رقم 102292 بعدد 2.010.000 �شهم
2 - �شهادة رقم 105159 بعدد 72.541 �شهم

3 -�شهادة رقم 106871 بعدد 2.072.180 �شهم
على  الت�شال  اأو  امل��ذك��ورة  لل�شركة  ت�شليمها   يجدهم  مم��ن  ال��رج��اء 

الرقم: 0506429418 م�شكورا.

�لعدد 13242 فقد�ن �سهاد�ت �أ�سهم
بتاريخ 2021/5/18 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 18 مايو 2021 �لعدد 13242

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 18 مايو 2021 �لعدد 13242

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 18 مايو 2021 �لعدد 13242

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 18 مايو 2021 �لعدد 13242

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 18 مايو 2021 �لعدد 13242

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 18 مايو 2021 �لعدد 13242

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 18 مايو 2021 �لعدد 13242

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 18 مايو 2021 �لعدد 13242

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 18 مايو 2021 �لعدد 13242

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 18 مايو 2021 �لعدد 13242

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 18 مايو 2021 �لعدد 13242

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 18 مايو 2021 �لعدد 13242

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 18 مايو 2021 �لعدد 13242

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مودرن انرتنا�شيونال 

للتجاره العامه ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3009511 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة فواغى عبدالعزيز خليفه �شعيد ال�شويدى  %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شعيد �شلطان عبداهلل �شعيد ال�شام�شى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/نادي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شفري لريا�شات البحرية
 رخ�شة رقم:CN 2242798  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ميلنيوم لالعاب
 رخ�شة رقم:CN 1125217  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

14
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عربي ودويل

مل تعد �أوروبا تكتب �لتاريخ، 
و�أ�سبح م�سريها يقرره �خل�سوم 

انحرف الحتاد الأوروبي اإىل دبلوما�سية 
�ســـــاهمت فقـــط فــــي عزلــــه وحتقيـــره

يتطلب فن �لدبلوما�سية
 عمود� فقريا فكريا و�سخ�سية 

 فتحت �لو�قعية �ل�سيا�سية »على طريقة كي�سنجر« حقبة جديدة يف �لعالقات �لدولية

تتنزل العالقات الدولية على املدى الطويل, وتتطلب �سجاعة يبدو اأنها غالًبا ما تفلت من اأيدي الأوروبيني اليوم

يف   1924 ع������ام  ه������رني  ول������د     
يهودية،  ل��ع��ائ��ل��ة  ب��اف��اري��ا،  ف����ورث، 
النازية  م����ن  ال�������ش���اب  ه�����رني  ف����ر 
ليحّقق  وال��دي��ه  م��ع   1938 ع���ام 
در�ض يف جامعة هارفارد  م�شريه. 
ب����ع����د احل�����������رب، واأ������ش�����ب�����ح ال���ي���د 
حاكم  روك��ف��ل��ر،  لنيل�شون  اليمنى 
رئا�شة  توىل  ذل��ك،  بعد  نيويورك. 
الأم��ري��ك��ي��ة طيلة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
باعتباره  ذات��ه  واأك��د  �شنوات،  �شبع 
لرئي�شني  ن��ف��وذاً  الأك���رث  امل�شت�شار 
نيك�شون  ري���ت�������ش���ارد  م��ت��ع��اق��ب��ني، 
وج���ريال���د   )1974-1969(

فورد )1976-1974(.
   يف بحث م�شيئ “هرني كي�شنجر، 
غاليمارد(،  دار  الأوروبي”)عن 
امل��ح��ام��ي ج��ريمي��ي غالون،  و���ش��ع 
35 عاًما، هذا ال�شيا�شي املاكر على 
الدبلوما�شي  ميرتنيخ،  م�شتوى 
دوره حا�شًما  كان  الذي  النم�شاوي 
يف حت��دي��د م��ع��امل اأوروب�����ا م��ا بعد 
عام  فيينا  م��وؤمت��ر  خ��ال  نابليون 

 .1815
فئة  اإىل  ك��ي�����ش��ن��ج��ر  ي���ن���ت���م���ي     
ال�شيا�شيني الذين �شنعوا التاريخ. 
مهند�ض  ك�����ان  ال�������ش���ب���ع���ي���ن���ات،  يف 
ال����ت����وازن����ات ال����ك����ربى يف ال���ع���امل، 
وفورد  نيك�شون  على  يتفوق  وك��اد 
وال�شت�شرايف.  امل��ت��ب�����ش��ر  ب��ذك��ائ��ه 
عن  الإع���ان  الرئي�شية؟  �شربته 
املتحدة  ال����ولي����ات  ب���ني  ال���ت���ق���ارب 
وج��م��ه��وري��ة ال�����ش��ني ال�����ش��ع��ب��ي��ة يف 
1971 خ��ال خطاب  يوليو   15
نيك�شون  للرئي�ض  متلفز  ق�شري 
حركة   ... اجل��م��ه��وري(  )احل����زب 
لعبة  يف  بالتبييت  ج��دي��رة  ب��ي��دق 

ال�شطرجن.
»اأمريكا لي�س لديها 

اأ�سدقاء اأو اأعداء دائمون” 
)هرني كي�سنجر(

   كتب غالون، الذي كان م�شت�شاًرا 
ل�����ش��ف��ري الحت��������اد الأوروب������������ي يف 
“العامل  اأن  امل���ت���ح���دة،  ال����ولي����ات 
ان����ت����اب����ت����ه ال����ده���������ش����ة اإث���������ر ذل����ك 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����ض  جن���ح  ح��ي��ث 
الإع��������ام  و�����ش����ائ����ل  م�����ف�����اج�����اأة  يف 
وخ���������ش����وم����ه ال����دمي����ق����راط����ي����ني، 
والفيتناميون  ال�شوفيات  وكذلك 
ال�����ش��م��ال��ي��ون ال���ذي���ن ف��ه��م��وا اأن���ه 
مل ي��ع��د ب��اإم��ك��ان��ه��م الع��ت��م��اد على 
لإ�شعاف  القوي  ال�شيني  حليفهم 
بالن�شبة  اأم���ا  الأم��ري��ك��ي��ة.  ال��ق��وات 
فر�شت  فقد  ال�شوفياتي،  لاحتاد 
امل���ت���ح���دة عاقة  ال����ولي����ات  ع��ل��ي��ه 
ثاثية مع ال�شني. وكان نيك�شون 
اأن مثل هذه العاقة  يدرك جيًدا 
تخلق  اأن  ال  ميكنها  ل  الثاثية 
توترات بني القوتني ال�شيوعيتني، 
وب���ال���ت���ايل دف����ع ال�����ش��وف��ي��ات نحو 
البيت  ك��ان  التي  الن��ف��راج  �شيا�شة 

الأبي�ض يتوق اإليها ».
الأوروبية  القوى  مبثال  اقتداًء     
الوليات  اأظ���ه���رت   ،1815 ع���ام 
املتحدة ا�شتعدادها لتكون جزًء من 
لأنه،  القوى.  لتوازن  معقدة  لعبة 
منذ ب��داي��ة احل��رب ال��ب��اردة، كانت 
وا�شنطن  يف  ال�شيا�شية  ال��ط��ب��ق��ة 
العاقات  يف  ال��ت��ف��ك��ري  اإىل  مت��ي��ل 
ال���دول���ي���ة م���ن م��ن��ظ��ور اأخ���اق���ي، 
ح��ي��ث ي��ت��ع��ار���ض م��ع�����ش��ك��ر اخلري 

ال�����ذي جت�شده  ال�����ش��ر،  وم��ع�����ش��ك��ر 
“اأمريكا  ال�����ش��ي��وع��ي��ة.  الأن���ظ���م���ة 
اأع����داء  اأو  ل��ي�����ض ل��دي��ه��ا اأ����ش���دق���اء 
هكذا  دائمون، لها م�شالح فقط”، 
ي�����ش��رح ال��رباغ��م��ات��ي ال����ذي يكره 
م�شلحة  وي�����ش��ع  الأي��دي��ول��وج��ي��ة، 

الوليات املتحدة فوق كل اعتبار.
   فتحت الواقعية ال�شيا�شية “على 
جديدة  حقبة  كي�شنجر”،  طريقة 
يف العاقات الدولية. ما تا ذلك 
هو فرتة من ال�شتقرار، املن�شو�ض 
والتعاون  الأم��ن  موؤمتر  يف  عليها 
يف اأوروبا -وهي عملية حوار بلغت 
ذروتها يف �شيف عام 1975 عندما 
مت التوّقيع على اتفاقيات هل�شنكي، 
من قبل الوليات املتحدة والحتاد 
ال�����ش��وف��ي��ات��ي، وك��ن��دا وج��م��ي��ع دول 

اأوروبا، با�شتثناء األبانيا.
   بعد التوترات بني ال�شرق والغرب 
ال�شواريخ  )اأزم�����ة  ال�����ش��ت��ي��ن��ات  يف 
الكوبية، وبناء جدار برلني، وحرب 
ت�شيكو�شلوفاكيا(،  وغ��زو  فيتنام، 
توافق الن��ف��راج مع جت��اوز منطق 
الكتل، واأ�شعف م�شداقية الحتاد 
ال�شرقية،  اأوروب�����ا  يف  ال�شوفياتي 
���ش��ي��وؤدي بعد خم�شة  ال���ذي  الأم���ر 
اجل���دار.  ���ش��ق��وط  اإىل  ع��اًم��ا  ع�شر 
ب���اخ���ت�������ش���ار، ال����ع����امل احل������ايل هو 

العامل الذي تخيله “امل�شرت ك.«
   بحلول �شبعينات القرن املا�شي، 
م��رتن��ي��خ احلديث  ه���ال���ة  و���ش��ل��ت 
-ال��ذي، على غ��رار نيك�شون، يفكر 
-اإىل  “دبلوما�شية”  وي��ت��ن��ف�����ض 

التي �شاغها كي�شنجر وطبقها ».
   ول���ك���ن، م���ا ه���ي ال����درو�����ض التي 
موؤلف  م����ن  ن��ت��ع��ل��م��ه��ا  اأن  مي���ك���ن 
كتاب  وهو  “الدبلوما�شية”،  كتاب 
جامع، و�شهادة جيو�شيا�شية ُن�شرت 
العاقات  اأن  اأوًل،  1994؟  ع��ام 
الطويل  امل��دى  يف  تتنزل  الدولية 
غالًبا  اأنها  يبدو  �شجاعة  وتتطلب 
“منذ  اليوم.  اأيدينا  من  تفلت  ما 
فرتة طويلة جًدا، ياحظ الكاتب 
غالون بربود، اأن الحتاد الأوروبي 
قد انحرف اإىل دبلوما�شية تريد اأن 
تتخللها الأخاق واملثالية، ولكنها 
�شاهمت فقط يف عزلنا وحتقرينا. 
ن��ح��ن الأوروب����ي����ني، مل ن��ع��د نكتب 
التاريخ. ويف الأزمات التي تتك�شف 
مبا�شر  ب�شكل  وتوؤثر  اأعتابنا  على 
مدعوين  ل�شنا  ا���ش��ت��ق��رارن��ا،  ع��ل��ى 
امل���ف���او����ش���ات،  ط����اول����ة  اإىل  ح���ت���ى 
كما  اأوك��ران��ي��ا،  اأو  �شوريا  يف  ���ش��واء 
يقررون،  ومناف�شينا  خ�شومنا  ان 
م�شتقبل  ق���رارات���ه���م،  خ����ال  م���ن 
ب��ب��ع��ي��د، يف  اأوروب������ا. يف وق���ت لي�ض 
ال�����ش��اب��ق��ة، يف قلب  ي��وغ��و���ش��اف��ي��ا 
ق���ارت���ن���ا، مل ي��ت��م��ك��ن ق���ادت���ن���ا من 

تفادي الرعب ».
فن  اإن  ذل���������ك،  ع����ل����ى  ع���������اوة    
الدبلوما�شية يتطلب عمودا فقريا 
فكريا، و�شخ�شية. فقد قام هرني 
ع�شرين  ح��وايل  بتاأليف  كي�شنجر 
ب�����ارًزا، وق���د غ���ذى قناعاته  ك��ت��اًب��ا 
املعا�شة. ل �شك  العميقة بتجربته 
ي��ك��ن وا���ش��ًح��ا ج����ًدا ب�شاأن  اأن����ه مل 

ر�شمته  ت�شورها:  ميكن  ل  اأب��ع��اد 
جملة نيوزويك على اأنه �شوبرمان 
ك”،  “�شوبر  ب���  ت�شميته  واع����ادت 
“لك�شربي�ض”  �����ش����درت  ب��ي��ن��م��ا 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة ب��ع��ن��وان رئ��ي�����ش��ي عن 

“�شام ال�شيد كي�شنجر«.
   غ��ن��ّي ب��احل��ك��اي��ات، ي��ن��رين��ا كتاب 
الأوروبي”،  ك��ي�����ش��ن��ج��ر  “هرني 
والتاأثري  ال�����ش��ح��ر  ح�����ول  ���ا  اأي�������شً
ال���ذي مي��ار���ش��ه ه���ذا ال���ذي اك�شب 
بعدا  اخل���ارج���ي���ة  وزي������ر  وظ���ي���ف���ة 
يكتب   ،1972 “عام  ���ش��ع��ب��ي��ا. 
ا�شتق�شائية  درا�شة  ك�شفت  املوؤلف، 
ال�شابات  ب��وي، تلك  ب��اي  لأران���ب 
ب��وي التي ُيطلب  ب��اي  ن���وادي  يف 
رفقاء  ي�شبحن  اأن  اأح��ي��اًن��ا  منهن 
الرجل  هو  كي�شنجر  اأن  اللعب،  يف 
الذي يف�شلون اأن يكون لهم موعد 
متوقع  غري  جناح  معه”.  غرامي 
الذي،  ه��ذا  الأرب��ع عيون  ل�شاحب 
ع�شلة  ميلك  “ل  م��دل��ك��ه،  ح�شب 
اجاب  وق���د  ج�شده”.  يف  واح�����دة 
ال�شيغة  بهذه  الدبلوما�شية  �شيد 
املن�شط  ه��ي  “ال�شلطة  ال�شهرية: 

اجلن�شي املطلق«.
   ومع ذلك، فاإن جريميي غالون، 
ا�شت�شارة  م��ك��ت��ب  ي����راأ�����ض  ال������ذي 
وُيدّر�ض  بروك�شل،  يف  جيو�شيا�شية 
يف ���ش��اي��ن�����ض ب���و، ل��ي�����ض غ��اف��ًا عن 
ول  “هرني”،  ل���  امل��ظ��ل��م  اجل��ان��ب 
ال���ق�������ش���ف على  ����ش���ي���م���ا ح����م����ات 
القواعد  )ث����م  ولو������ض  ك��م��ب��ودي��ا 
اخللفية للفيتناميني ال�شماليني(، 

ال����ق����رارات والإج����������راءات ال���ت���ي ل 
حتظى ب�شعبية عندما كان مقتنًعا 
باأنها تخدم م�شالح اأمريكا، مدرًكا 
اأنها �شتك�شبه كراهية وانتقاد نخبة 
الذاتي”،  الفكري  رفاهها  حبي�شة 
ي�شيف: يف  وال���ذي  غ��ال��ون،  يقول 
ال�شتقرار  عن  البحث  اإّن  الواقع، 
املدى  على  اأدى،  ال��ذي  هو  العاملي 
الحت�����اد  ����ش���ق���وط  اإىل  ال���ط���وي���ل، 
ال�شوفياتي و�شمح للوليات املتحدة 
ب��رب��ح احل���رب ال���ب���اردة. وك���ان هذا 
ال�شرتاتيجية  نتيجة  الن��ت�����ش��ار 

للجرنال  الأم����ري����ك����ي  وال�����دع�����م 
ب��ي��ن��و���ش��ي��ه خ������ال ان����ق����اب ع���ام 
اأعذار،  البحث عن  1973. ودون 
يعيد الكاتب جممل هذه الأحداث 

املعقدة اىل �شياقها التاريخي.

»كي�سنجر يتحمل م�سوؤولية 
الإجراءات والقرارات

 غري ال�سعبية«
لكي�شنجر،  بالن�شبة  فيتنام،  يف     
تقدم  مب���ح���ارب���ة  الأم��������ر  ي��ت��ع��ل��ق 
ويف  ع��امل��ي،  ن��ط��اق  على  ال�شيوعية 

ن��ف�����ض ال����وق����ت، ال���ت���ف���او����ض على 
ال�شراع  لإن��ه��اء  باري�ض  اتفاقيات 
نيك�شون(.  اأ����ش���اف  ب����داأه  )ال����ذي 
وزي���ر  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ل  ت�����ش��ي��ل��ي،  ويف 
خارجية الوليات املتحدة ورئي�شها 
جنوب  يف  الهزمية  بعد  بب�شاطة، 
اأمريكا  خ�شارة  حتّمل  اآ�شيا،  �شرق 
“مكهربة”  كانت  التي  اجلنوبية، 
من قبل  “منّومة مغناطي�شيا”  و 
فيدل  امل�شمى  الثعابني”  “�شاحر 

كا�شرتو.
بع�ض  كي�شنجر  “اتخذ  ل��ق��د      

ليدرك  يكن  ومل  الأ�شياء،  طبيعة 
الي�شارية”  “الفا�شية  غ���ري���زًي���ا 
اأو  “الكا�شرتوية”  متثلها  ال��ت��ي 
يكن  مل  اإذا  “الربيجنيفية” 
م�����ش��ط��ًرا، وق����د ك����ان ط���ف���ًا، اإىل 
بجانب  م��ّر  كلما  الأر���ش��ف��ة  تغيري 

اجلنود الأملان يف �شوارع فورث.
مل����اذا تبدو     ل��ك��ن ه����ذا ل ي��ف�����ش��ر 
�شغرية  الأوروب���ي���ة  الدبلوما�شية 
ج���دا م��ق��ارن��ة ب��رج��ل ال���دول���ة هذا 
اأ�شدقائه  ا����ش���م���اء  ك���ان���ت  ال������ذي 
)امل�شت�شار  ����ش���م���ي���دت  ه���ي���ل���م���وت 
)رئي�ض  ي���و  ك����وان  ويل  الأمل�������اين( 
ال�������وزراء ال�����ش��ن��غ��اف��وري( وج����ورج 
�����ش����ول����ت����ز )وزي�������������ر اخل�����ارج�����ي�����ة 
الزيارة  ج����اءت  ل��ق��د  الأم���ري���ك���ي(. 
رئي�ض  ب���ه���ا  ق�����ام  ال���ت���ي  امل���وؤ����ش���ف���ة 
مي�شيل،  ���ش��ارل  الأوروب����ي  املجل�ض 
اإىل رج���ب طيب  امل��ا���ش��ي،  ال�����ش��ه��ر 
التنازل  رف�����ض  ع��ن��دم��ا  اأردوغ������ان، 
املفو�شية  ل��رئ��ي�����ض  ك��ر���ش��ي��ه  ع���ن 
الأوروبية، اأور�شول فون دير لين، 
العظيمة  الدبلوما�شية  باأن  لتذّكر 

تتطلب جبّلة وكاريزما.
  وق��ب��ل ذل���ك، يف ف��رباي��ر، ج�شدت 
الإهانة  ت��ل��ك  اي�����ش��ا  ال��ع��ج��ز  ه����ذا 
الدبلوما�شية  رئي�ض  تلقاها  التي 
الأوروب�����ي�����ة ج���وزي���ب ب���وري���ل من 
ف����ادمي����ري ب���وت���ني ع���ن���دم���ا طرد 
دبلوما�شيني  ث��اث��ة  الأخ����ري  ه���ذا 
األيك�شي  بدعم  متهمني  اأوروب��ي��ني 

نافالني.
   اأما فيما يتعلق بتاأثري فيديريكا 
اأ�شتون  وك����اث����ري����ن  م���وغ���ريي���ن���ي 
-اأ�شاف بوريل -على العامل، فقد 
كان يف الواقع متنا�شًبا عك�شياً مع 
النف�ض  يقطع  ال��ذي  لقبهما  طول 
ال�شامي  “املمثل  ت��ذك��ره:  و�شعب 
ل����احت����اد ل���ل�������ش���وؤون اخل���ارج���ي���ة 

وال�شيا�شة الأمنية«...
»هرني كي�سنجر, الأوروبي” 
)غاليمارد(, بقلم جريميي 
غالون, 243 �سفحة, ي�سدر 
قريبا مايو 2021 

العامل احلايل هو العامل الذي تخّيله:

كي�سنجر: در�س لأوروبا من معلم �لو�قعية �ل�سيا�سية...!
•• الفجر -اأك�شل جيلدين –ترجمة خرية ال�شيباين

عمق فكري, روؤية, جراأة: بحث مثري يحدد ما ميّيز 
97 عاًما  العمر  -البالغ من  الأ�سبق  وزير اخلارجية 

-وتفتقر اإليه الدبلوما�سية الأوروبية.
قدرة  عــدم  مالحظة  يف  ماأ�ساوية  مفارقة  هناك    

اأوروبا على جت�سيد زعامة دولية بينما الدبلوما�سية 
الأمريكية, عرب التاريخ, تتغّذى من العقول الأوروبية 

الأكرث ذكاًء لتوجيه �سيا�ستها اخلارجية. 
  وتوين بلينكني, هو اأحدث جت�سيد لهذه “املنتجات 
الأوروبية” يف خدمة اأمريكا. يف يناير املا�سي, توىل 
هذا الرجل الفرنكفوين املثايل, والذي ق�سى �سبابه 

يف باري�س, من�سب وزير اخلارجية مت�سّبعا بالذاكرة 
التاريخية للقارة العجوز التي نقلها �سموئيل بي�سار, 

�سهره ومعلمه واأحد الناجني من الهولوكو�ست.
مادلني  كانت  ونهج...  وريث خط  بلينكني هو  لكن     
اأول  ت�سيكو�سلوفاكيا,  بــراغ,  يف  املولودة  اأولربايت, 
امراأة ت�سغل نف�س من�سب وزيرة اخلارجية, يف عهد 

بيل كلينتون )1996-2001(. وقد �سبقها يف قمة 
زبيغنيو  املوؤثر  البولندي  الأمريكي  الدبلوما�سية, 
جيمي  عهد  يف  القومي  الأمن  م�ست�سار  بريجن�سكي, 
هرني  كان  اي�سا,  وقبله   .)1981-1977( كارتر 
كي�سنجر -98 عاًما يف 23 مايو -وهو اأكرث من طبع 

بعمق اجلغرافيا ال�سيا�سية الأوروبية والعاملية.

هرني كي�شنجر وجريالد فورد 7 �شبتمرب 1977

هرني كي�شنجر �شانع النظام العاملي احلايل

الرئي�ض الأمريكي ريت�شارد نيك�شون وهرني كي�شنجر مايو 1972 يف �شالزبورغ

كي�شنجر وماو  انقاب املعادلة الدوليةالزعيم ال�شوفياتي بريجنيف وكي�شنجر وغروميكو
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 241043                 تاريخ: 2015/09/29
بيانات الأولوية: 

ال�شم: روبا اآند كومباين ليمتد
وعنوانه: مرتو تاور ، 1 هو-منه �شاراين ، كولكاتا – 700 071 ، وي�شت بنغال ، الهند.

�سورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
 ، ، م�شدات لل�شدر  ، �شراويل داخلية ، ماب�ض داخلية  ، �شدارات  ماب�ض حمبوكة حتديداً ج��وارب طويلة 
للرجال  داخلية  ثياب   ، النوم  ، ماب�ض  داخلية  ، قم�شان  داخلية  ن�شائية  ، ماب�ض  �شراويل حتتية ق�شرية 
والن�شاء والأطفال ، ماب�ض للرجال والن�شاء والأطفال حتديداً قم�شان و�شراويل ق�شرية )�شورت( و�شروايل 
)تي- كم  ن�شف  وقم�شان  و�شراويل  جاكيتات  واملاب�ض اجلاهزة حتديداً  والبنطلونات  الق�شرية  الربمودا 

ف�شفا�شة  وك��ن��زات  ريا�شة  و���ش��راوي��ل  ر�شمية  غ��ري  و���ش��راوي��ل  وتنانري  ريا�شة  وقم�شان  وقم�شان  ���ش��ريت( 
وف�شاتني ، جوارب ، جوارب طويلة ، ربطات عنق.

و�شف العامة: العامة عبارة عن كلمة MACROMAN باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا الإعان.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 18 مايو 2021 �لعدد 13242

EAT 92313

�لعدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
 �عالن بالن�سر

يف �لدعوى رقم 525/2021/320 ��ستئناف �حو�ل �سخ�سية ومو�ريث
مو�شوع الدعوى:))ا�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/2049 احوال نف�ض 

م�شلمني و الر�شوم و امل�شاريف و التعاب( (
طالب العان: زهرا اأحمد �شرابي - �شفته بالق�شية: م�شتاأنف

املطلوب اعانهم: 1- �شيد على �شيد عبداحلميد اأ�شرف بور - �شفته بالق�شية: م�شتاأنف �شده
اإعامكم  نود  مو�شوع الإعان : قد اأ�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2049  / 2020 
اأنه قد مت ت�شجيل ال�شتئناف املذكور بياناته اأعاه �شدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�شور 
عرب برنامج الت�شال املرئي تطبيق BOTIM اأمام اإدارة الدعوى ال�شتئنافية احلادية ع�شر، 
على هاتف رقم 0543921397 يف يوم الأربعاءاملوافق 26-05-2021 وذلك من ال�شاعة 
ال�شتئناف  �شحيفة  على  جوابكم  لتقدمي  ظهرا   12:00 ال�شاعة  ولغاية  �شباحا   8:00
�شتجرى  تخلفك�م  ح��ال��ة  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  اأو  ح�شوركم  يقت�شى  وعليه  ومرفقاتها 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف



الثالثاء  18    مايو   2021  م   -   العـدد   13242  
Tuesday    18   May   2021   -  Issue No   13242

19191917

الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي - وام: 

توج اجلواد "هتال" من ا�شطبات 
اخليل  �شباقات  لإدارة  التابعة  يا�ض 
بن  من�شور  ال�شيخ  ل�شمو  ال��ع��ائ��دة 
رئي�ض جمل�ض  نائب  نهيان  اآل  زايد 
ال��وزراء وزير �شوؤون الرئا�شة بلقب 
�شباقات  ل�شل�شلة  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ول��ة 
الدولة  رئي�ض  ال�شمو  �شاحب  كاأ�ض 
للخيول العربية الأ�شيلة بن�شختها 
لونغ  �شهدها م�شمار  التي   ، ال�28 
اأم�ض  ب��اري�����ض  يف  الفرن�شي  �شامب 
مهرجان  ���ش��م��ن  الأح��������د،  الأول 

�شباقات الإمارات جينز الفرن�شية.
"مهب"  وبرهن هتال ابن احل�شان 
" قوته وح�شوره  " مزنة  والفر�ض 
امل���م���ي���ز يف امل�������ش���ام���ري الأوروب�����ي�����ة 
ر�شيد  رف����ع  يف  وجن����ح  وال���ع���امل���ي���ة، 
انت�شاراته اإىل 6 انت�شارات متتالية 
م���ن اأ����ش���ل 7 م�������ش���ارك���ات، وج����اءت 
ملجريات  م��ط��اب��ق��ة  ال���رت����ش���ي���ح���ات 
امل�����ش��م��ار، ح��ي��ث ت�شدر  ال�����ش��ب��اق يف 
زميله  ال��ب��داي��ة  يف  ال�����ش��ب��اق  م�شهد 
"مارد  ن�����ش��ل  م����ن  غدير"  "ابن 
وقاد  "غدير"  ال�شحراء" والفر�ض 
امل�شاركة،  ال�7  اخل��ي��ول  جم��م��وع��ة 
و"ملبي"  "هتال"  ظ�����ل  ف���ي���م���ا 
امل�شهد  ي��راق��ب��ان  ري�شينغ  لل�شقب 
ال���ذي جاء  ال��ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى منعطف 
م��ث��ريا ب��ع��د اأن ت��ق��ارب��ت اخل��ي��ول يف 
اوعز  اأن  ومبجرد  ال�شدارة،  م�شهد 
ل�"هتال"  مندزابل،  اأورتيز  الفار�ض 
ب�شورة  انطلق   ، التقدم  على  وحثه 
مذهلة نحو المام وجنح يف تو�شيع 
بفارق  ال�������ش���ب���اق  وح�������ش���م  ال�����ف�����ارق 
طولني ون�شف الطول عن �شاحب 
داح�ض"  ابن  "ملبي  الثانية  املرتبة 
باملركز  حل  فيما   ، ري�شينغ  لل�شقب 
ابن نظام،  امل��وري  اند نو  الثالث نو 
وجاء رابعا ابن غدير ، يف حني وقف 

املامون  ابن  �شنان  اخلام�ض  باملركز 
موناو.

م�شافة  ق���ط���ع  يف  ال���ب���ط���ل  وجن�����ح 
ال�شباق البالغة 2000 مرت ع�شبي 
و�شبق  دق��ي��ق��ة،   2:19:93 ب��زم��ن 
املا�شي  ال��ع��ام  ج��م��ع  اأن  ل�"هتال" 
للخيول  الدولة  رئي�ض  كاأ�ض  لقبي 
الديربي  دونك�شرت على  العربية يف 
جانب  اإىل  الإجن����ل����ي����زي  ال���ع���رب���ي 
مكانته  موؤكدا  الفرن�شي،  الديربي 
وجودة  ال��ن��ادرة  وتركيبته  الكبرية 

اأدائه يف ح�شم ال�شباقات العريقة.
الرحماين  ف��ي�����ش��ل  ����ش���ع���ادة  وق������ام 
كاأ�ض  �شباقات  �شل�شلة  ع��ام  م�شرف 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال���دول���ة  رئ��ي�����ض 
واأوليفيه دويل رئي�ض الهيئة العليا 
بتقدمي  الفرن�شية  اخليل  ل�شباقات 
توما�ض  "هتال"  مل����درب  ال���ك���وؤو����ض 

دوميلو والفار�ض اأورتيز مندزابل.
يف املقابل حقق املهر �شينت مارك�ض 
بال�شراكة  امل����م����ل����وك  ب��ا���ش��ي��ل��ي��ك��ا 
���ش��م��ي��ث وج�������ون جمنري  ل����دي����رك 
الألفي  �شباق  لقب  ت��اب��ور  وم��اي��ك��ل 

للمهور  الفرن�شي  الإم��ارات��ي  جينز 
مرت،   1600 مل�شافة  اأق��ي��م  وال���ذي 
رئي�ض  ال�شمو  كاأ�ض �شاحب  برعاية 
الأ�شيلة،  العربية  للخيول  الدولة 
ومبجموع   ، خ��ي��ًا   12 ومب�شاركة 
جوائز 600 األف يورو �شمن الفئة 
الأوىل، وذلك باإ�شراف املدرب ايدين 
اأورتيز  ال��ف��ار���ض  وق���ي���ادة  اوب���راي���ن 
م��ن��دزاب��ل، وجن��ح البطل م��ن قطع 
 1:40:15 بزمن  ال�شباق  م�شافة 
ارباع  وثاثة  ط��ول  وبفارق  دقيقة، 
"بيتوليني  كولو�شيو  ع��ن  ال��ط��ول 
باملركز  وق���ف  ف��ي��م��ا   ، /با�شيلوت" 
الثالث بار�شمني "فابر / برزلونا".

كور�شامبا  امل�����ه�����رة  جن���ح���ت  ك���م���ا 
ف��ه��د العطية  ب���ن  ع���ب���داهلل  ب�����ش��ع��ار 
بفوزها  م��دوي��ة  م��ف��اج��اأة  يف حتقيق 
الإماراتي  الألف جينز  بلقب  املميز 
اأقيم  ل��ل��م��ه��رات وال����ذي  ال��ف��رن�����ش��ي 
الأوىل،  للفئة  مرت   1600 مل�شافة 
األف   500 جوائزه  قيمة  والبالغة 
ي������ورو، ب��ق��ي��ادة ك��ري�����ش��ت��ي��ان دمي���ور 
، بفارق  امل��درب جون كلود  واإ�شراف 

" مذر  ال����ط����ول ع����ن  ط�����ول ورب������ع 
يف   ، �شوميون"   ، "اوبراين  اي����رث 
كينيا  الثالثة  باملرتبة  حني جاءت 

"كولريي / ميلوت".
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى ح��اف��ظ اجل���واد 
كاأ�ض  ل��ق��ب  ع��ل��ى  دي"  "بادي�ض 
����ش���اح���ب ال�����ش��م��و رئ���ي�������ض ال���دول���ة 
ل���ل���خ���ي���ول ال���ع���رب���ي���ة الأ����ش���ي���ل���ة يف 
التي  الأوىل  الأم��ري��ك��ي��ة  حم��ط��ت��ه 
يف  ال�شبت  الأول  قبل  اأم�ض  اأقيمت 
يف  العريق  الرملي  بيملكو  م�شمار 
مريلند  ب��ولي��ة  بالتيمور  مدينة 
�شباقات  اأج��ن��دة  �شمن  الأم��ري��ك��ي��ة 

الن�شخة ال�28 .
وجن�����ح�����ت امل����ح����ط����ة الأم����ري����ك����ي����ة 
الفتتاحية ل�شل�شلة �شباقات الكاأ�ض 
وت�شجيل  اجلميع  ابهار  يف  الغالية 
منجزات مهمة لاإمارات ول�شباقات 
اخل���ي���ل ال��ع��رب��ي��ة، خ�����ش��و���ش��ا وهي 
تقام �شمن الن�شخة 146 ملهرجان 
"التاج  ال�شهرية  �شتيك�ض  بريكني�ض 
يف  ودوره�����ا  الأمريكي"،  ال��ث��اث��ي 
احلدث  مكانة  على  ال�شوء  ت�شليط 

اإىل ج��ان��ب ما  ال��ع��ري��ق،  وت��اري��خ��ه 
اإع��ام��ي يف ظل  اهتمام  م��ن  �شهده 
ال��ب��ث ال��ت��ل��ف��زي��وين امل��ب��ا���ش��ر لأغلب 
ال��ق��ن��وات الأم��ري��ك��ي��ة، م��ا ���ش��اه��م يف 
تعزيز �شراكة الكاأ�ض الغالية وماك 
تاألقها  وتر�شيخ  اأم��ري��ك��ا  يف  اخل��ي��ل 
الأمريكية  امل�����ش��ام��ري  يف  ال��ك��ب��ري 

و�شباقاتها العاملية.
�شاحب  رعاية  حتت  احل��دث  واأقيم 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان 
وبدعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة   ،
رئي�ض جمل�ض  نائب  نهيان  اآل  زايد 
الرئا�شة،  �����ش����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
ام����ت����داداً ل���روؤي���ة ون��ه��ج امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
اخليل  لإع��اء  ثراه"،  اهلل  "طيب 
امل�شامري  كافة  يف  الأ�شيل  العربي 

العاملية.
وبحفاظه على اللقب متكن "بادي�ض 

�شنوات   10 العمر  من  دي" البالغ 
من حتقيق الثاثية بح�شاده للقب 
3 مرات بعد ن�شخة  الكاأ�ض الغالية 
2016 والن�شخة املا�شية واحلالية، 
ليرتبع على عر�ض الأبطال وليوؤكد 
�شباقات  يف  الكبري  وتاألقه  جدارته 
كاأ�ض رئي�ض الدولة يف اأمريكا ، كما 
رف���ع اجل����واد ر���ش��ي��د اإجن���ازات���ه اإىل 

م�شاركة.  51 من  انت�شارا   30
الفحل  �شالة  من  البطل  وينحدر 
جني  للمالك  ويعود  �شاند،  بريننج 
رامون  تدريبه  على  وي�شرف  تت�ض، 
داف��ي��ا اج��اي��و حت��ت ق��ي��ادة الفار�ض 

ريكاردو �شنتانا.
خيًا   12 م�شاركة  ال�شباق  و�شهد 
وم��زارع اخليل  متثل نخبة مرابط 
العربي يف اأمريكا، كما اأقيم ال�شباق 
الأوىل  للفئة  م��رت   1700 مل�شافة 
�شنوات فما  اأرب��ع  للخيول من عمر 
 100 ج��وائ��زه  قيمة  وبلغت  ف���وق، 

األف دولر اأمريكي.
قطع  م���ن  دي"  "بادي�ض  ومت���ك���ن 
 1:54:65 بزمن  ال�شباق  م�شافة 

ب��ي ريت�ض  "ار  ب��ع��ده  دق��ي��ق��ة، وح���ل 
باملركز  وق�����ف  ف��ي��م��ا  مي"،  لي�����ك 
ايه" ويف  اي��ه  �شاند  "كويك  الثالث 
رئي�شة  ماير  ���ش��وزان  قامت  اخل��ت��ام 
ن����ادي ���ش��ب��اق��ات اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي��ة يف 
ال���ك���وؤو����ض ملالك  ب��ت��ق��دمي  اأم���ري���ك���ا 

ومدرب وفار�ض اجلواد بادي�ض دي.
����ش���ع���ادة في�شل  اأ�����ش����اد  م���ن ج��ان��ب��ه 
�شل�شلة  ع����ام  م�����ش��رف  ال���رح���م���اين 
�شباقات كاأ�ض رئي�ض الدولة للخيول 
بالنطاقة  الأ����ش���ي���ل���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
الغالية  ل��ل��ك��اأ���ض  وامل��م��ي��زة  ال��ق��وي��ة 
�شمن اأ�شهر مهرجان عاملي للخيول 
املهجنة الأ�شيلة املتمثل بالربيكن�ض 
اجلينز  �شباقات  �شتيك�ض ومهرجان 
الإم����ارات����ي ال��ف��رن�����ش��ي، م��ع��رب��ا عن 
ب��ال��ن��ج��اح الكبري  ف��خ��ره واع���ت���زازه 
مبحطته  ال�������ش���ب���اق  ح��ق��ق��ه  ال������ذي 
الفتتاحية والثانية، ومدى اهتمام 
والفرن�شي  الأم����ري����ك����ي  الإع��������ام 
الأمر  ه��ذا  اأن  م��وؤك��داً   ، بال�شباقني 
يدل على امل�شرية التاريخية املميزة 
الغالية  ال��ك��اأ���ض  ���ش��ب��اق��ات  ل�شل�شلة 

اأ�شداء  حتقيق  يف  ال��ك��ب��ري  ودوره����ا 
وا�شعة يف كل حمطة من حمطاتها 
ال��ت��ي ت��ط��وف ال���ع���امل، م��و���ش��ح��ا اأن 
واهتمام  حر�ض  ترتجم  ال�شباقات 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة لإب�����راز ال���رتاث 
اخليل  واأ�شالة  لعراقته  وال��رتوي��ج 
ال��ع��رب��ي. وق���ال " ف��خ��ورون بقيمة 
�شباق  حققها  التي  املهمة  املنجزات 
والفرن�شية  الأم���ري���ك���ي���ة  امل��ح��ط��ة 
و�شط ظروف املرحلة الراهنة، التي 
والتزامنا  ال��ك��ب��ري  ح��ر���ش��ن��ا  ت���وؤك���د 
جت����اه احت������ادات وج��م��ع��ي��ات اخليل 
العربية يف كافة البلدان، وموا�شلة 
للماك  امل�����ش��ت��م��ر  دع���م���ن���ا  رح���ل���ة 
ال����ع����امل،  دول  ب��ج��م��ي��ع  وامل�����رب�����ني 
انطاقا من توجيهات وروؤية �شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
وزير  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب 
الكبري  واهتمامه  الرئا�شة  ���ش��وؤون 
الذي يدفعنا نحو املقدمة، متقدما 
ل�شموه  وال���ت���ربي���ك���ات  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
الكاأ�ض  "هتال" بلقب  مبنا�شبة فوز 

الغالية يف فرن�شا.

�جلو�د »هتال« بطال لكاأ�س �ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة للخيول �لعربية يف فرن�سا

••  العني -الفجر

 ك��ل��ل احت���اد الإم�����ارات ل��ك��رة ال��ق��دم جن��اح��ات��ه ال��ك��ب��رية ب��امل��و���ش��م احلايل 
الدولة،  رئي�ض  كاأ�ض  نهائي  �شبقت  اأنيقة  باحتفالية   ،2021-2020
البطولة الأغ��ل��ى والأ���ش��م��ى ب��ني ب��ط��ولت ال��ك��رة ب��ال��دول��ة، وال��ت��ي جذبت 
اأنظار املتابعني وت�شدرت و�شائل التوا�شل الجتماعي، بف�شل ما عك�شته 
الحتفالية من م�شاهد للبهجة والرتباط بالتاريخ وا�شتعرا�ض جناحات 

الدولة وكرة الإمارات.
وب�شوت الإعامي املبدع يعقوب ال�شعدي رئي�ض قنوات اأبوظبي الريا�شية، 
الريا�شي بجريدة الحتاد،  الق�شم  رئي�ض  البادع  الإعامي حممد  وقلم 
اأنيقة مبهجة،  الكربى،  »كاأ�ض للوطن«، جاءت الحتفالية  وحتت عنوان 
وت�شمنت العودة اإىل بدايات كرة القدم وكيف جاءت فكرتها من البحر 

مثلها مثل ال�شم�ض وال�شباح واللوؤلوؤ وكل ما ياأتي من خريات البحر.
ومن البحر اإىل ماعب الرمال .. و�شيئاً ف�شيئاً تبدل احلال .. وتف�شرت 
كاأ�ض  درتها  كان  والتي  البطولت..  وانطلقت  والأمنيات،  احللم  مامح 
برمز  تختال   " للوطن  "كاأ�شا  ف�شارت   ، ال��دول��ة  رئي�ض  ال�شمو  �شاحب 

الوطن .ثم ا�شتعر�ض احلفل دور »زاي��د اخلري« يف نه�شة الوطن وكيف 
كانت كل الأحام يف هذا الوطن مبتداها زايد؟ .. كل امل�شاهد رائعة حني 
يطل منها كاأ�ض �شاحب ال�شمو رئي�ض الدولة، التي اأطلت يف العام 1974، 

والتي يكفيها القرتان بداية با�شم زايد، فكل الأحام رعاها زايد .
يف  والنهار  النهر   .. زاي��د  دور  على  لتوؤكد  جم��دداً  انتقلت  الحتفالية 
.. فكاأ�ض  �شار  واملجد  ِفيِه على درب اخل��ري  َم��ن  الكبار.. وط��ن كل  وط��ن 
رئي�ض الدولة من زايد اإىل خليفة ا�شم للبهاء، ومن زايد اإىل خليفة تلك 

كاأ�ض يف درب العطاء .
تعك�ض  لكنها  الذهب،  اللقب ول  لي�شت  ت��رى،  ما  لي�شت فقط  كاأ�ض  تلك 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ف�شرها  التي  واأحامنا،  اأيامنا 
ال��وزراء حاكم دبي، »�شانع  اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 

التاريخ«، من ف�شر حلم الف�شاء وجتاوزه اإىل املريخ.
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مببادرة  الإ���ش��ادة  ت�شمنت  الحتفالية 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
الوجوه »ل ت�شلون  التي تك�شو  الكبري والبت�شامة  الكبري واحلب  القلب 

هم« والتي حملت كلمات غمرت ال�شدور بالنور.

الحتفالية الكربى مل تن�ض التنويه اإىل وطن ي�شنع التاريخ م�شى منه 
اإىل املريخ، وكيف بداأت اخلطة يف األفني واأربعة ع�شر ، ويف األفني و�شبعة 
ع�شر مت اإطاق الربنامج الوطني للف�شاء ، ويف الع�شرين من يوليو من 

العام املا�شي كان اإطاق م�شبار الأمل ..
اإنه هناك الآن..  يف املريخ
ير�شل اإىل الأر�ض ال�شور

لكن ال�شورة الأروع هنا
الحتفالية ا�شتقرت يف النهاية اإىل كرة القدم وكيف ت�شت�شرف خم�شني 
عاماً قادمة بح�شور عاملي يليق باأر�ض الأمنيات لتكتمل الرحلة .. رحلة 

وطن للوفاء .. مي�شي �شوب ال�شماء .
من جانبه اأ�شاد حممد عبداهلل هزام الظاهري الأمني العام لحتاد الكرة، 
بالدعم الكبري الذي تقدمه القيادة الر�شيدة للريا�شة ب�شكل عام، ولكرة 
القدم بوجه خا�ض، واأكد اأن نهائي كاأ�ض �شاحب ال�شمو رئي�ض الدولة له 
اأهمية كبرية لدى اجلميع من احتاد وجمهور واأندية، وقال: الحتفالية 
جاءت على قدر احلدث واأهميتها، ولي�ض هناك حدث كروي اأهم من حدث 

بقيمة نهائي كاأ�ض رئي�ض الدولة، درة الكوؤو�ض واأغلى البطولت.

العمل  وفريق  واملنظمني  والرعاة  ال�شركاء  اإىل  بال�شكر  هزام  بن  وتوجه 
ثقة من  ك��ان على  اأن اجلميع  م��وؤك��داً   ، املعنية  وممثلي خمتلف اجلهات 
خروج النهائي الذي ي�شادف عام اخلم�شني ب�شكل رائع مع وجود فريقني 

على م�شتوى عاٍل ومتميز.
اإط��ار يحفل  امل��ب��اراة يف  تقام  اأن  �شديد على  ك��ان لدينا حر�ض  واأ���ش��اف: 
حتمل  التي  الإم��ارات��ي��ة  ر�شالة  لت�شل  املبهجة،  والح��ت��ف��الت  باملفاجاآت 
التعبري عن الوفاء والولء للقائد، اإىل العامل اأجمع وهو ما ميثل اأف�شل 

ختام للمو�شم احلايل.
واأكد بن هزام اأن عودة اجلمهور وجناح التحدي كان بني اأبرز النجاحات 
يف  عليه  ونبني  نعول  ال��ذي  الأم��ر  وه��و  املو�شم،  نهاية  مع  حتققت  التي 
املو�شم املقبل، لتظل الإمارات �شباقة نحو النجاحات، باعتبارها اأول دولة 
ت�شمح بعودة اجلمهور رغم عدم انتهاء اأزمة جائحة كورونا عاملياً، وقال: 
الكاأ�ض  نهائي  يف  امل��درج��ات  اإىل  اجلماهري  ب��ع��ودة  �شعيد  الكل  بالتاأكيد 
الغالية، يف مقدمة ت�شمح بح�شور اجلماهري ب�شورة م�شتمرة م�شتقبًا 
 2022 مل��ون��دي��ال  امل��وؤه��ل��ة  الآ�شيوية  بالت�شفيات  منتخبنا  م��ب��اري��ات  يف 

ونهائيات اأمم اآ�شيا 2023 يف �شهر يونيو املقبل بدبي  

ا�ستعر�ست البدايات والإجنازات مب�ساهد عك�ست مكانة الإمارات

كاأ�س للوطن .. �حتفالية �أنيقة باأغلى �لبطولت
�سوت ال�سعدي ُيبدع وقلم البادع يتاألق يف اأجواء حتاكي اأجماد عيال زايد
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•• راأ�س اخليمة - �شليمان املاحي

متت تربئة مت�شابق التحمل للخيول الإماراتي ال�شيخ عبد العزيز بن في�شل القا�شمي من 
مكافحة  قواعد  بانتهاك  ظنية  اتهامات  بعد   )CAS( الريا�شية  التحكيم  حمكمة  قبل 
املن�شطات والنتهاكات املتعلقة ب� "اإ�شاءة معاملة اخليول" من قبل الحتاد الدويل للفرو�شية 
Fédération) FEI(  Equestre Internationale حيث اأثبت حكم املحكمة 

اأن هذه الدعاءات ل اأ�شا�ض لها.
هذا وقد مت فر�ض عقوبات غري م�شبوقة على ال�شيخ عبد العزيز من قبل حمكمة الحتاد 
الدويل للفرو�شية يف يونيو 2020 ، وتتاألف هذه العقوبات من اإيقاف ال�شيخ عبد العزيز 
ذكرت  وقد  مالية.  غرامة  اىل  بالإ�شافة  عاًما   20 ملدة  الدولية  امل�شابقات  يف  امل�شاركة  من 
يف حكمها اأن الحتاد الدويل للفرو�شية ل ميكنه اإثبات ادعاءات اإعطاء اأو ا�شتخدام   CAS

مادة حمظورة و/اأو اإ�شاءة معاملة اخليول.
"اإ�شاءة  ي�شمى  العزيز مبا  ال�شيخ عبد  للفرو�شية على  ال��دويل  ادع��ت حمكمة الحت��اد  وقد 
باحل�شان  يتعلق  فيما  وك��اه��م��ا  املن�شطات،  مكافحة  ق��واع��د  وان��ت��ه��اك  اخليول"  معاملة 
العزيز يف �شباق CE1 * يف  ال�شيخ عبد  الذي امتطاه   Castlebar Contraband
فونتينبلو، فرن�شا، بتاريخ 15 اأكتوبر 2016. والذي انتهى بحادث األيم اأدى اإىل ك�شر يف 

عظمة �شاق احل�شان.
واميانا منه بعدم �شحة هذه الدع��اءات، قدم ال�شيخ عبد العزيز ا�شتئنافا �شد هذا القرار 
اإىل حمكمة التحكيم للريا�شة )CAS( يف لوزان، �شوي�شرا. حيث كان يدعمه فريق قانوين 
متخ�ش�ض، يتاألف من املحامي اأيهم عثمان ال�شريك الإداري يف �شركة Clout للمحاماة 
التحكيم  واأخ�شائي  املتحدة،  العربية  الأردن والإم��ارات  القانونية ومقرها يف  وال�شت�شارات 

 Bar & الريا�شي ال�شوي�شريني الدكتور جان كايرن ولوكا�ض �شتوكر، وكاهما من مكتب
�شوي�شرا.. يف   Karrer

وبعد مراجعة عميقة و�شاملة للحقائق، وافقت CAS على ال�شتئناف واألغت قرار حمكمة 
مت تربئة ال�شيخ عبد العزيز من جميع الدعاءات . اإثره  وعلى  بالكامل.   FEI

املف�شلة  مداولتهم  على  للريا�شة  التحكيم  ملحكمة  امتنانه  عن  العزيز  عبد  ال�شيخ  عرب 
والعادلة واحليادية وللوقت املخ�ش�ض للنظر يف هذه الق�شية املعقدة. وقد �شرح ال�شيخ عبد 
العزيز "اإن عملية الدفاع عن نف�شي �شد هذه الدعاءات غري العادلة والعارية عن ال�شحة 
للح�شان  املاأ�شاوية  اخل�شارة  مع  تتفاقم  عندما  خا�شة  جميعا،  علينا  �شعبة  كانت  متاما  
واحلزن العميق الذي اأ�شعر به حتى يومنا هذا" وا�شاف "لقد لعبت اخليول دوًرا حمورًيا يف 
هويتي ك�شخ�ض، ويف ثقافة اأمتنا وتاريخها". وقد اأ�شار ال�شيخ عبد العزيز ب�شيء من خيبة 
الأمل اإىل الت�شريحات العلنية التي اأدىل بها الحتاد الدويل للفرو�شية ب�شاأن نتيجة هذه 

الق�شية اليوم.
"اإنني اأكن احرتاًما كبرًيا لاحتاد الدويل للفرو�شية و�شيا�شات  وتابع ال�شيخ عبد العزيز: 
رعاية اخليول والتزامهم باحلفاظ على ريا�شتنا خالية من امل�شيئني يف معاملتهم للخيول" 
الاعبني على حممل  ب��راح��ة  الق�شايا اخلا�شة  اأخ���ذوا  لأن��ه��م  اأن��ا مم��نت  "بينما  ا���ش��اف  و 
اإىل وجود" اأدلة  ت�شري  التي  العامة  تعليقاتهم  لقراءة  بالإحباط  اأي�شا  �شعرت  ، فقد  اجلد 
بيطرية كثرية "على ارتكاب خمالفات من قبلي، يف حني مل يكن هناك يف الواقع اأي �شيء"

تو�شلت  التي  النتائج  جميع  اأن  على  �شريح  ب�شكل  للريا�شة  التحكيم  حمكمة  اك��دت  وق��د 
دليل"  يوجد  "ل  واأن��ه  �شحيحة" ،  "غري  كانت  للفرو�شية  ال��دويل  الحت��اد  حمكمة  اإليها 
على الدعاءات اخلطرية التي وجهت لل�شيخ عبد العزيز ، والتي و�شفتها حمكمة التحكيم 

للريا�شة جزئًيا باأنها "ل �شيء �شوى افرتا�ض".

•• اأبوظبي-وام:

الإمارات للجوجيت�شو،  اأعلن احتاد 
من  الأوىل  اجل���ول���ة  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ن 
الدولة  ال�شمو رئي�ض  كاأ�ض �شاحب 
"جوجيت�شو  �شالة  يف  للجوجيت�شو 
الريا�شية  زاي����د  مب��دي��ن��ة  اأرينا" 
يف ال��ع��ا���ش��م��ة اأب��وظ��ب��ي ي��وم��ي 21 
و22 مايو اجلاري. وتعترب بطولة 
الدولة  ال�شمو رئي�ض  كاأ�ض �شاحب 
على  الأغلى  احل��دث  للجوجيت�شو، 
ال�شاحة املحلية، خا�شة اأنها �شت�شهد 
هذا العام اإ�شافة مهمة تكمن باإدراج 
مناف�شات ال�شيدات لأول مرة �شمن 
برناجمها احلافل يف خطوة تعك�ض 
الأه���م���ي���ة امل���ت���زاي���دة ل���ل���دور ال���ذي 
اأ�شبحت تلعبه املراأة الإماراتية على 
�شعيد ريا�شة اجلوجيت�شو وغريها 

من الريا�شات املختلفة.
واأك�����د ال��ب��ي��ان ال�������ش���ادر ع���ن احتاد 
البطولة  اأن  اأم�������ض  اجل��وج��ي��ت�����ش��و 
ت����رح����ب ب�����اأو������ش�����ع م���������ش����ارك����ة من 
الأوزان  خمتلف  م��ن  ال��ري��ا���ش��ي��ني 
املفتوح  احل�����زام  ب��ن��ظ��ام  ل��ل��ت��ن��اف�����ض 
 16 /حت��ت  النا�شئني  فئات  �شمن 
عاما/، وال�شباب /حتت 18 عاما/، 

والكبار /فوق 18 عاما/.

الأمني  ال�شام�شي  علي  فهد  وق��ال 
العام لحتاد الإمارات للجوجيت�شو: 
" تاأتي بطولة كاأ�ض �شاحب ال�شمو 
رئ��ي�����ض ال����دول����ة ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و يف 
ي�شتعد  ح���ي���ث  م�����ث�����ايل،  ت���وق���ي���ت 
يف  للم�شاركة  والاعبات  الاعبون 
املناف�شات  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة 
الدولة  داخ�����ل  وال��ع��امل��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
املو�شم  انطاقة  ومنذ  وخ��ارج��ه��ا. 
الريا�شي 2021، مل تتوقف عجلة 
ال��ن�����ش��اط، و�شهدت  ال��ب��ط��ولت ع��ن 
اإق��ب��ال ك��ب��ريا م��ن قبل اأب���رز جنوم 
واأثبتت  والعامليني،  املحليني  اللعبة 
اأب��وظ��ب��ي م��ن ج��دي��د اأن��ه��ا عا�شمة 
اأبدت  حينما  العاملية،  اجلوجيت�شو 
ا�شت�شافة  ع��ل��ى  ال��ف��ائ��ق��ة  ق��درت��ه��ا 
اأهم الأحداث والبطولت، ل �شيما 

ب��ط��ول��ة اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي��ة ملحرتيف 
على  املا�شي  اأبريل  يف  اجلوجيت�شو 
التي  الدقيقة  الظروف  الرغم من 

مير بها العامل".
واأ�شاف: "�شهدنا م�شاركة رائعة يف 
وكاأ�ض  الإم���ارات  اأم  ج��ولت بطولة 
�شاحب ال�شمو نائب رئي�ض الدولة 
ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و، ون��ح��ن ع��ل��ى يقني 
ب���اأن ب��ط��ول��ة ك��اأ���ض ���ش��اح��ب ال�شمو 

بطولة  ���ش��ت��ك��ون  ال����دول����ة  رئ���ي�������ض 
حملية مبوا�شفات عاملية، و�شت�شكل 
الوطنية  املواهب  لنطاق  من�شة 
يف  قدمها  تثبيت  اإىل  تتطلع  التي 
ع��ل��ى من�شات  وال���وق���وف  امل��ن��اف�����ش��ة 

التتويج".
فئة  اإ���ش��اف��ة  اأن  ال�����ش��ام�����ش��ي  واأك�����د 
الكاأ�ض  م��ن��اف�����ش��ات  اإىل  ال�����ش��ي��دات 
الكاملة  ال���ث���ق���ة  ي��ع��ك�����ض  ال���غ���ال���ي���ة 

ان��ت�����ش��ار هذه  ت��ع��زي��ز  ب��ق��درت��ه��ا يف 
الريا�شة ذات القيم النبيلة، وجهود 
يف  للجوجيت�شو  الإم�������ارات  احت����اد 
ت��رج��م��ة روؤي����ة ال��ق��ي��ادة ع��ل��ى اأر�ض 
امل���راأة  متثيل  اأن  واأو����ش���ح  ال���واق���ع. 
كافة  القطاعات  يف  دوره���ا  وتعزيز 
ي���ح���ظ���ي ب���اأه���م���ي���ة ق�������ش���وى ل���دى 
مل�شتقبل  وروؤيتها  الر�شيدة  القيادة 

هذه الريا�شة.

وقال: " ت�شاهم بطولة كاأ�ض �شاحب 
للجوجيت�شو  الدولة  رئي�ض  ال�شمو 
يف الإعداد الأمثل لاعبني وتعزيز 
لتمثيل  وج���اه���زي���ت���ه���م  ق���درات���ه���م 
الإقليمية  ال�شاحتني  على  ال��دول��ة 
مزدحمة  اأج��ن��دة  ولدينا  والعاملية. 
وجميع  والبطولت،  الأح���داث  من 
الظهور  على  حري�شني  الاعبني 
امل�شرف، وموا�شلة التقدم وحتقيق 

متثيل  اإىل  و�����ش����ول  الإجن�����������ازات 
الوطني  امل��ن��ت��خ��ب  ���ش��م��ن  ال���دول���ة 

الذي يعد هدف لكل لعب".
وت����ق����ام م���ن���اف�������ش���ات ال�������ش���ي���دات يف 
مايو   21 امل����واف����ق  اجل���م���ع���ة  ي�����وم 
اليوم  ���ش��ي�����ش��ه��د  ف���ي���م���ا  اجل���������اري، 
اإقامة  م��اي��و   22 امل���واف���ق  ال���ت���ايل 
اإجراءات  و�شط  ال��رج��ال  مناف�شات 
للربوتوكول  وف���ق���ا  اح������رتازي������ة، 

�شامة  ل�شمان  املعتمد  ال�شحي 
الاعبني امل�شاركني، وتاأتي اجلولة 
ل��ك��اأ���ض رئ��ي�����ض الدولة  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
اأع��ق��اب خ��ت��ام اجل����ولت الثاث  يف 
م��ن ب��ط��ول��ة ك��اأ���ض ���ش��اح��ب ال�شمو 
"اأم  وبطولة  ال��دول��ة،  رئي�ض  نائب 
م�شاركة  �شهدت  والتي  الإمارات"، 
اأنحاء  مئات الريا�شيني من جميع 

الدولة.

فاز حامل لقب كاأ�ض ليربتادوري�ض القارية باملريا�ض، على مناف�شه 
الأزيل كورينثيانز 2-0، يف ن�شف نهائي بطولة باولي�شتا، الأهم 
على م�شتوى الوليات بالربازيل، ليواجه �شاو باولو يف النهائي، 

بعد فوزه على فريق مريا�شول املتوا�شع 0-4.
�شيمثل نهائي بطولة باولي�شتا، التابعة لولية �شاو باولو، والأهم 
اأ�شهر  م��ن  اث��ن��ني  ب��ني  الإث����ارة  قمة يف  ال���ربازي���ل،  م�شتوى  على 

الأندية الربازيلية، باملريا�ض و�شاو باولو، يف مباراتي نهائي من 
ذهاب وعودة يومي 19 و23 مايو )اآيار(.

العام  للباولي�شتا  كبطل  بلقبه  ل��اح��ت��ف��اظ  ب��امل��ريا���ض  وي��ط��م��ح 
املا�شي، وفاز يف ملعبه مناف�شه كورينثيانز بهدفني لفيكتور لويز 

)ق12(، ولويز اأدريانو )ق76(.
وف�شل كورينثيانز خال املباراة يف هز ال�شباك، بعدما اأهدر لعبه 

لوان ركلة جزاء.
ويوا�شل باملريا�ض، بقيادة املدرب الربتغايل اأبيل فرييرا، عرو�شه 
الرائعة خارج اأر�شه، حيث مل يخ�شر يف اآخر 13 مباراة كزائر هذا 

العام، حمققاً 8 انت�شارات متتالية خارج ملعبه.
بينما تاأهل �شاو باولو للنهائي بعدما اكت�شح مريا�شول، باأهداف 

للو�شياندو، بابلو، غابرييل �شارا، وروبرت اأربوليدا. 

�لتحكيم  �لريا�سية تربيء عبد �لعزيز بن 
في�سل  من عقوبات �لدويل للفرو�سية  

باملري��س يو�جه �ساو باولو يف نهائي 
بطولة باولي�ستا

»كاأ�س رئي�س �لدولة للجوجيت�سو« ينطلق 21 مايو �جلاري مب�ساركة �ل�سيد�ت لأول مرة

•• دبي-وام:

ي��دخ��ل م��ن��ت��خ��ب الإم�������ارات ل��ك��رة ال���ق���دم م��رح��ل��ة الرتكيز 
ان�شمام  دب��ي بعد  ال��ي��وم يف مع�شكر  م��ن  اع��ت��ب��ارا  واحل�����ش��م، 
لعبي الوحدة والن�شر و�شباب الأهلي اإىل �شفوفه، واكتمال 
منظومة لعبيه املختارة من قبل اجلهاز الفني قبل خو�ض 
اجل����اري،  م��اي��و   24 الأردن  منتخب  م��ع  ال���ودي���ة  م��ب��ارات��ه 
امل�شرتكة  الآ�شيوية  الت�شفيات  مناف�شات  خلو�ض  ا�شتعدادا 
 ،2023 اآ�شيا  واأمم   ،2022 امل��ون��دي��ال  لنهائيات  املوؤهلة 
والتي �شت�شت�شيفها دبي خال الفرتة من 3 اإىل 15 يونيو 

املقبل.
اأنباء  القدم  لكرة  الآ�شيوي  لاحتاد  الر�شمي  املوقع  واأب��رز 
جتمع " الأبي�ض الإماراتي" وبدء تدريباته يف دبي، م�شريا 
اإىل اأنه يحتل املركز الرابع يف املجموعة ال�شابعة، و�شيخو�ض 
13 يوما اعتباراً من املواجهة اأمام  غ�شون  يف  مباريات   4
ماليزيا يوم 3 يونيو، ثم مباراته مع تاياند يوم 7 يونيو، 
واإندوني�شيا يف تاريخ 11 من ال�شهر نف�شه، على اأن يختتم 

املناف�شة اأمام فيتنام يوم 15 يونيو.
واأك����د الحت����اد الآ���ش��ي��وي اأن امل����درب ال��ه��ول��ن��دي ب���ريت فان 
النهائية  الت�شكيلة  اختيار  ل�شتكمال  حاليا  ي�شعى  مارفيك 

قبل انطاق املناف�شة، على اأمل خطف بطاقة التاأهل للدور 
الثالث من ت�شفيات كاأ�ض العامل.

املجموعات  يف  الأول  املركز  �شاحب  الثالث  للدور  ويتاأهل 
على  منتخبات حت�شل  اأرب��ع��ة  اأف�����ش��ل  ج��ان��ب  اإىل  ال��ث��م��اين، 

املركز الثاين.
ال�شابعة،  املتبقية للمجموعة  املباريات  وت�شت�شيف الإمارات 
 5 بفارق  متاأخرا  نقاط،   6 الإم���ارات  حيث ميتلك منتخب 
اأكرث  مباراة  باأنه ميتلك  علماً  املت�شدر،  فيتنام  نقاط خلف 
اأمام  ودي���ة  م��ب��اراة  امل��ج��م��وع��ة، و�شيخو�ض  ف���رق  ب��اق��ي  م��ن 

منتخب الأردن 24 مايو اجلاري.

»�لأبي�س« يدخل مرحلة �لرتكيز مع �كتمال 
�سفوفه مبع�سكر دبي ��ستعد�د� لت�سفيات �آ�سيا

ليبزيغ يح�سم و�سافة 
»�لبوند�سليغا«

تعادل فريق ليبزيغ اأمام �شيفه فولف�شبورغ 2-2، يف 
اإطار اجلولة 33 من عمر م�شابقة الدوري الأملاين.

على ملعب ريد بول اأرينا، �شجل لأ�شحاب الأر�ض كل 
�شابيتزر  ومار�شيل  )ق51(،  كلويفرت  جا�شنت  م��ن 
)ق78(، من ركلة جزاء، بينما اأحرز هديف ال�شيوف، 
 12( الدقيقتني  يف  فيليب،  ماك�شيميليان  املهاجم 

و1+45(.
وبهذا التعادل، رفع ليبزيغ ر�شيده من النقاط اإىل 
اإىل  وفولف�شبورغ  بالو�شافة،  ان��ف��راده  م��وؤك��داً   ،65

مع  النقاط  يف  مت�شاوياً  الرابع،  املركز  يف  نقطة   61
دورمتوند �شاحب املركز الثالث.

وبهذا قد تاأكد م�شاركة اأ�شحاب املراكز الأربعة الأوىل، 
وهم بايرن ميونخ، ليبزيغ، دورمتوند، وفولف�شبورغ، 
وذلك  الأبطال،  دوري  املقبلة من بطولة  الن�شخة  يف 
فرانكفورت  اإي���ن���رتاخ���ت  م�����ش��ارك��ة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
)املركز اخلام�ض( يف بطولة الدوري الأوروبي، وباير 
ليفركوزن )املركز ال�شاد�ض(، يف امللحق املوؤهل للدوري 

الأوروبي.
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الفجر الريا�ضي

اأوروبا  اأبطال  اأعطى ميان الأمل ليوفنتو�ض بامل�شاركة يف دوري 
املو�شم املقبل بعد تعرثه على اأر�شه اأمام كالياري من دون اأهداف، 
القارية  امل�شابقة  اىل  بطاقته  بانتزاع  حظوظه  نابويل  عزز  فيما 
من   37 املرحلة  يف  -2�شفر  فيورنتينا  م�شيفه  على  بفوزه  الأم 

الدوري اليطايل.
يف  بالذات  يوفنتو�ض  على  بينها  متتالية،  انت�شارات  ثاثة  وبعد 
معقله -3�شفر وعلى جار الأخري تورينو يف ملعبه اأي�شاً ب�شباعية 
نظيفة، بدا ميان اأمام فر�شة ذهبية للم�شي قدماً نحو العودة 
اىل دوري اأبطال اأوروبا للمرة الأوىل منذ مو�شم 2014-2013 
مبا اأنه يلعب على اأر�شه �شد كالياري الذي �شمن بقاءه يف دوري 
الهداف  وب��غ��ي��اب  ب��ي��ويل  �شتيفانو  امل����درب  ف��ري��ق  ل��ك��ن  الأ����ش���واء. 
ال�شويدي املخ�شرم زلتان اإبراهيموفي�ض الذي �شتحرمه الإ�شابة 
املقبل، عجز عن  ال�شيف  اأوروب���ا  كاأ�ض  ب��اده يف  امل�شاركة مع  من 
الو�شول اىل ال�شباك واكتفى بنقطة التعادل التي رفع بها ر�شيده 
76 نقطة يف املركز الثالث بفارق املواجهتني املبا�شرتني مع  اىل 
املتنازل عن اللقب لغرميه  اأمام يوفنتو�ض  نابويل الرابع ونقطة 
اإنرت. وما يعقد مهمة ميان اأنه يختتم املو�شم يف �شيافة اأتالنتا 
الثاين الذي يتقدم على الفريق اللومباردي بفارق نقطتني لكنه 
املواجهات  يف  تفوقه  نتيجة  الأب��ط��ال  دوري  اىل  بطاقته  �شامن 

املبا�شرة على مناف�شيه.
فيما  ف��ريون��ا،  هيا�ض  م��ع  اخلتامية  امل��رح��ل��ة  يف  ن��اب��ويل  ويلعب 
يحل يوفنتو�ض �شيفاً على بولونيا وهو مهدد اأن يغيب عن دوري 
اأع�����وام، وحت���دي���داً م��ن��ذ مو�شم   10 الب��ط��ال ل��ل��م��رة الوىل م��ن��ذ 
2011-2012. وبدا رئي�ض نابويل اأوريليو دي لورنتي�ض حذراً 
يف املرت الأخري من املو�شم، قائًا على تويرت "فوز رائع، لكن يجب 

اأن نحافظ على تركيزنا لأن الأم��ور مل تنته. اىل الأم��ام نابويل 
وقع  اأ" على  "�شريي  ال���  يف  نابويل م�شريته  وتابع  الدوام".  على 
النت�شارات منذ خ�شارته اأمام يوفنتو�ض 1-2 يف 7 ني�شان/اأبريل 
�شل�شلة  الثالثة، حيث حقق  املرحلة  املا�شي يف مباراة موؤجلة من 

من 8 مباريات من دون خ�شارة )6 انت�شارات مقابل تعادلني(.
وجدد رجال املدرب جينارو غاتوزو فوزهم على فيورنتينا بعدما 

كانوا �شحقوه ب�شدا�شية نظيفة يف املرحلة 18.
وهي اخل�شارة الوىل لفريق "فيول" يف الدوري بعد �شل�شلة من 
5 مباريات من دون خ�شارة، حقق خالها انت�شارين و3 تعادلت، 
علماً اأن خ�شارته الخرية )قبل هذه املباراة( تعود اإىل 17 ني�شان/

اأبريل املا�شي اأمام �شا�شوولو 3-1.
وغاب عن �شفوف نابويل الدويل اجلزائري فوزي غام وال�شنغايل 
ماك�شيموفيت�ض  نيكول  وال�شربي  لا�شابة،  كوليبايل  كاليدو 

وال�شلوفاكي �شتاني�شاف لوبوتكا للمر�ض.
هدفاً  ف�شجل  �شيفه،  مرمى  لتهديد  كثرياً  فيورنتينا  ينتظر  مل 
دو�شان  ال�شربي  مهاجمه  م��ن  راأ���ش��ي��ة  ب�شربة   13 الدقيقة  يف 
قبل  ال���ه���داف،  ع��ل��ى  الت�شلل  ب��داع��ي  احل��ك��م  األ��غ��اه  فاهوفيت�ض 
اثر  تريات�شيانو  بييرتو  "فيول"  حار�ض  عن  العار�شة  تنوب  ان 
ت�شديدة من ركلة حرة نفذها قائد نابويل لورنت�شو ان�شينيي من 
25 مرتاً )33(. ومع بداية ال�شوط الثاين ا�شتعان احلكم بتقنية 
لنابويل  اآر" لحت�شاب ركلة ج��زاء  اأي��ه  "يف  امل�شاعد  الفيديو  حكم 
بعد خطاأ من ال�شربي نيكول ميلينكوفيت�ض على املدافع الكو�شويف 
امري رحماين، نفذها اإن�شينيي و�شدها احلار�ض تريات�شيانو لتعود 

اإىل القائد حولها بقدمه الي�شرى يف ال�شباك )56(.
19 يف ال��دوري يف هذا املو�شم، قبل اأن  اإن�شينيي هدفه ال�  و�شجل 

ليحرمه   64 الدقيقة  يف  اليمنى  بالقدم  ت�شديدته  القائم  ي�شد 
لزميله  لكرة حا�شمة  اإىل مم��رر  ويتحول  ليعود  غلته،  زي��ادة  من 
اجلزاء،  منطقة  ح��اف��ة  ي�شار  على  زيلين�شكي  بيوتر  ال��ب��ول��ن��دي 
م�شارها  وغ��ريت  فينوتي  لورنت�شو  باملدافع  وا�شطدمت  �شددها 

وخدعت احلار�ض )67(.
الثانية،  الدرجة  اىل  الهابط  الثالث  الفريق  هوية  ح�شم  وتاأجل 
1-1 بعدما تقدم  بتعادل بينيفينتو مع �شيفه الهابط كروتوين 
لبادول  جانلوكا  �شجله  بهدف  ال�شائع  ب��دل  الوقت  حتى  الأول 
)13( قبل اأن يتجاوز ال�شيف م�شكلة النق�ض العددي يف �شفوفه 
منذ الدقيقة 24 بعد طرد املدافع ال�شربي فادميري غوليميت�ض 

ويخطف التعادل عرب النيجريي �شيميون نوانكوو.
واهتزت �شباك كروتوين حتى الآن ب�92 هدفاً يف رقم هو الأ�شواأ 
على  ال�شلبي  ال��رق��م  بهذا  متفوقاً  ال���دوري،  ت��اري��خ  يف  فريق  لأي 
كا�شايل الذي تلقى 91 هدفاً يف مو�شم 1933-1934 بح�شب 

"اأوبتا" لاح�شاءات.
وكروتوين،  ب��ارم��ا  م�شري  جتنب  اىل  ال�شاعي  بينيفينتو  ورف���ع 
ر�شيده اىل 32 نقطة يف املركز الثامن ع�شر بفارق ثاث نقاط 
 4-1 �شبيت�شيا  اأم��ام  ال�شبت  اخلا�شر  ع�شر  ال�شابع  تورينو  خلف 
العا�شمة �شد  الثاثاء يف  والذي ميلك مباراة موؤجلة يخو�شها 
مبواجهة  املو�شم  بينيفينتو  يختتم  اأن  ال�شدف  و�شاءت  لت�شيو. 
تورينو يف ملعب الأخ��ري، وقد يكون هابطاً يف حال تعادل اأو فوز 

الثاثاء. العا�شمة  "تورو" يف 
ويف مباراة هام�شية بني فريقني �شامنني لبقائهما من دون اأي اأمل 
�شمبدوريا  اأمام  اأودينيزي  خ�شر  املقبل،  املو�شم  القارية  بامل�شاركة 

بهدف للمخ�شرم فابيو كوالياريا )88 من ركلة جزاء(.

ي�شعى ت�شل�شي الرابع اإىل �شرب ع�شفورين بحجر واحد، عندما ي�شت�شيف لي�شرت �شيتي الثالث اليوم الثاثاء يف 
حماولة للثاأر بعدما هزمه يف نهائي كاأ�ض انكلرتا، وتعزيز اآماله يف بلوغ دوري ابطال اوروبا املو�شم املقبل، وذلك 
يف املرحلة 37 قبل الخرية من بطولة اإنكلرتا لكرة القدم التي �شت�شهد عودة جزئية للجماهري بعد غياب 

اأكرث من عام.
يف حني �شيكون ليفربول امل�شتفيد الأكرب باأي نتيجة بني هذين الفريقني �شرط فوزه على برينلي بعد 

ذلك ب�24 �شاعة.
وميلك لي�شرت �شيتي الذي توج بالكاأ�ض للمرة الوىل يف تاريخه بعد اأربع حماولت فا�شلة اآخرها عام 
64 لت�شل�شي و63 لليفربول. وبحال التعادل يف النقاط بني فريقني، يتّم  66 نقطة مقابل   ،1969

الحتكام اإىل فارق الأهداف.
وبعد بداية جيدة للمدرب الملاين توما�ض توخل على راأ�ض اجلهاز الفني للفريق اللندين منذ ا�شتامه 
مطلع العام احلايل خلفا لفرانك لمبارد وبلوغه نهائي كاأ�ض انكلرتا ودوري البطال حيث �شيواجه 
مواطنه مان�ش�شرت �شيتي يف 29 احلايل، و�شعوده �شلم الرتتيب، مني ت�شل�شي للمرة الوىل 
ال��دوري على ملعبه �شفر1- ال�شبوع  اأر�شنال يف  اأم��ام  بهزميتني تواليا بقيادة توخل، 

املا�شي، ثم اأمام لي�شرت �شفر1- يف نهائي الكاأ�ض ال�شبت.
املو�شم يف حال تعرثه  الوفا�ض متاما هذا  �شيناريو اخل��روج خايل  ت�شل�شي  ويواجه 
اأمام لي�شرت لأن المور �شتلفت من يديه يف ال��دوري، ثم اأمام مان�ش�شرت �شيتي يف 

النهائي القاري.
بيد اأن توخل و�شع ثقته بقدرة لعبيه على مواجهة الو�شع بذهنية قوية ومبعنويات 
كاأ�ض  ونهائي  البطال  دوري  نهائي  بلغت  جمموعة  متلك  كنت  "اإذا  بقوله  عالية 
انكلرتا وارتقت من املركز التا�شع اإىل الرابع يف الدوري املحلي واملناف�شة على مقعد 

يف دوري البطال، فا وجود لأي �شبب يدعو اىل القلق من هذه الناحية".
"هل �شيكون المر �شها؟ بالطبع كا، لكن هذا هو التحّدي. ثمة فرق  وت�شاءل 

كثرية ت�شعر باحل�شد للو�شعية التي نحن فيها".
اأمر  ب�شرعة،  النهائي(  )خ�شارة  الكبوة  هذه  من  ننه�ض  اأن  علينا  "يتعنّي  وتابع 
التاأهل باأيدينا، اإذا فزنا يف املباراتني املتبقيتني �شنحقق ذلك" علما باأن فريقه 

يحّل �شيفا على ا�شتون فيا يف املرحلة الخرية.
اإىل دوري  ان��ه يف ح��ال ع��دم جن��اح ت�شل�شي يف احتال مركز موؤهل  يذكر 
بها  التتويج  خال  من  القارية  امل�شابقة  اىل  التاأهل  ي�شتطيع  البطال، 
خام�ض  مبمثل  انكلرتا  حتظى  وبالتايل  �شيتي،  مان�ش�شرت  ح�شاب  على 

لها.
اأما ليفربول، فيدين بابقاء م�شتقبله القاري بني يديه اإىل حار�ض مرماه 
ال�شائع  ب��دل  الوقت  يف  قاتا  هدفا  له  �شّجل  ال��ذي  األي�شون  الربازيلي 

ليخرج فائزا على و�شت بروميت�ض البيون.
واملعادلة وا�شحة اأمام ليفربول، ب�شرف النظر عن اأية نتيجة بني لي�شرت 
وت�شل�شي، �شيكون م�شتفيدا �شرط اأن يفوز على م�شيفه برينلي، وحتى 
الخرية  اجلولة  حتى  ح�شابيا  قائمة  تبقى  حظوظه  ف��اأن  يفعل  مل  لو 
لأنه ي�شتقبل فيها كري�شتال بال�ض، يف حني ي�شت�شيف لي�شرت توتنهام 

الطامح اإىل امل�شاركة يف الدوري الوروبي.
 6 �شجل  حيث  الخ����رية،  الآون����ة  يف  ايجابية  �شل�شلة  ليفربول  ويعي�ض 

انت�شارات مقابل تعادلني يف اآخر 8 مباريات.
حال  يف  ر�شميا  الثاين  املركز  �شمان  يونايتد  مان�ش�شرت  و�شيحاول 
ي�شت�شيفه  عندما  الثاين،  امل�شتوى  اإىل  ال�شاقط  فولهام  على  فوزه 

على ملعب اأولد ترافورد.
وتربز مباراة دربي لندن بني توتنهام وو�شت هام.

وفّوت و�شت هام فر�شة كبرية لابقاء على اآماله يف امل�شاركة يف دوري 
البطال بعد تعادله يف مباراتيه الخريتني، لكن حظوظه قائمة بالدوري 
يف  نقطة   59 ميلكان  باأنهما  علما  توتنهام،  مناف�شه  على  ينطبق  والأم���ر  الوروب���ي، 

املركزين ال�شاد�ض وال�شابع.
يف املقابل، يخو�ض مان�ش�شرت �شيتي الذي تّوج بطا للمرة الثالثة يف املوا�شم الربعة املا�شية مباراة 

�شرفية �شد برايتون.

�شيميوين، عن  دييغو  م��دري��د،  اأتلتيكو  م��درب  اأع��رب 
اأن  بعد  ���ش��واري��ز،  لوي�ض  اإىل  ال��ك��رة  لو�شول  امتنانه 
�شجل مهاجم اأوروغواي هدفاً يف الدقيقة 88، خال 

والذي  اأو�شا�شونا،  على   1-2 الفوز 
طريقه  يف  فريقه  على  اأبقى 

نحو اإح��راز لقب الدوري 
الإ�شباين.

ه������������داف  ي��������ه��������ز  مل 
املو�شم،  هذا  "الأتلتي" 

 5 اآخ���������ر  ال���������ش����ب����اك يف 
�شل�شلة  واأ�شاع  مباريات، 

املباراة  يف  ال��ف��ر���ض  م���ن 
باملو�شم  الأخ�������رية  ق��ب��ل 

املحطمة لاأع�شاب.
�شيميوين  وق�������ال 

ومن  ك��ب��رية،  خ��ربة  ميتلك  "�شواريز  لل�شحافيني: 
اأف�شل منه يف فك �شفرة مباراة كهذه، عندما بدا اأن 

الأمور تفلت من بني اأيدينا؟".
ي�شجل يف  رائعة، مل  روح��اً  �شواريز  "اأظهر  واأ���ش��اف: 

الآونة الأخرية لكنه وا�شل القرتاب".
واأب���ق���ى ه���دف م��ه��اج��م اأوروغ��������واي ع��ل��ى تقدم 
مدريد،  ري����ال  ع��ل��ى  نقطتني  ب��ف��ارق  اأت��ل��ت��ي��ك��و 
ال��دي��ار على ري��ال بلد  ال��ف��وز خ��ارج  و�شيهديه 
لقبه  للمو�شم،  الأخ���رية  اجل��ول��ة  يف  الوليد 

الأول يف 7 اأعوام.
وك�����ان ���ش��ي��م��ي��وين حت����دث ع���ن خربة 
الكربى  امل����ب����اري����ات  يف  ����ش���واري���ز 
قائًا:  ال���ل���ق���اء،  ق��ب��ل 
يدخل  "اأتلتيكو 

منطقة 

نابويل يحقق املطلوب منه   

تعرث ميالن يعطي �لأمل ليوفنتو�س بدوري �إيطاليا 
فيوري يتعهد بتحطيم جو�سو� 

يف نز�ل �لوزن �لثقيل

تاي�شون  ال��ربي��ط��اين  امل��اك��م  الثقيل،  ال���وزن  بطل  تعهد 
فيوري، بتحطيم مواطنه اأنطوين جو�شوا، يف فيديو ن�شره 
على ت��وي��رت، اأك��د ب��ه اإق��ام��ة ن��زال توحيد األ��ق��اب ال��ع��امل يف 

ال�شعودية، 14 اأغ�شط�ض )اآب(.
اأن يلتقي فيوري وجو�شوا منذ عدة اأ�شهر،  كان من املقرر 
والأماكن  وامل���روج���ني  املع�شكرين  ب��ني  حم��ادث��ات  ودارت 
املحتمل اأن ت�شت�شيف النزال على نحو خا�ض، وعرب و�شائل 

التوا�شل الجتماعي.
الأنباء  "اأحمل بع�ض  الفيديو:  32 عاماً يف  وقال فيوري 
للتو حم��ادث��ة من  تلقيت  رف����اق،  ي��ا  ل��ك��م جميعاً  ال��رائ��ع��ة 
الأمري خالد بن عبد العزيز من ال�شعودية، واأخربين باأن 

هذا النزال �شيقام بن�شبة %100 يف 14 اأغ�شط�ض )اآب( 
العربية  اململكة  على  �شتكون  ال��ع��امل  ان��ظ��ار  ك��ل   ،2021

ال�شعودية".
اأنطوين جو�شوا  النتظار لتحطيم  اأ�شتطيع  "ل  واأ�شاف: 
حدث  اأك���رب  ه��ذا  �شيكون  الع�شور،  ك��ل  يف  م�شرح  اأك���رب  يف 
تفوتوا ذلك،  الأر����ض، ل  الط��اق يف كوكب  ريا�شي على 
فكل الأنظار علينا". ويحمل جو�شوا �شاحب ذهبية اأوملبياد 
األقاب الحتاد الدويل  2012 يف وزن فوق الثقيل،  لندن 
املاكمة  ومنظمة  العاملية،  املاكمة  وراب��ط��ة  للماكمة، 
فيوري  يحمل  بينما  الدولية،  املاكمة  ومنظمة  العاملية، 

لقب جمل�ض املاكمة العاملي.

ا�شت�شافة  ال��ي��اب��ان��ي��ني،  م��ن   80% م��ن  اأك����رث  ي��ع��ار���ض 
 2020 من  املوؤجلة  ال�شيفية  الأوملبية  الأل��ع��اب  طوكيو 
وذلك  ك��ورون��ا،  فريو�ض  تف�شي  ب�شبب  املقبل  ال�شيف  اإىل 

قبل اأقل من 10 اأ�شابيع على موعد انطاقها.
حالة  اليابان  متديد  بعد  للراي  ا�شتطاع  اأح��دث  وياأتي 
من  الرابعة  املوجة  مواجهتها  ظل  يف  اجلمعة،  الطوارئ 

الفريو�ض.
النظام  ع��ل��ى  ���ش��غ��وط  اإىل  احل�����الت  يف  الرت���ف���اع  وادى 
نق�ض  ومنظمات �شحية من  اأطباء  ي�شكو  فيما  ال�شحي، 

يف العديد والرهاق.

ل  ويف ا�شتطاع ل�شحيفة "اأ�شاهي �شيمبون" اليومية، ف�شّ
43 % من امل�شتطلعني الغاء الألعاب، فيما يقف 40% 

مع التاأجيل.
وارتفع عدد الراغبني بالإلغاء من %35 ال�شهر املا�شي 

اإىل 43%.
لوكالة  ع��ام��ا(   74( اأو����ش���وي  �شوميكو  امل��واط��ن��ة  وق��ال��ت 
اأعتقد  باملئة.  الثمانني  بني  "اأنا  طوكيو  يف  بر�ض  فران�ض 

انه يجب تاأجيل الأوملبياد. هل ي�شعب تاأجيله؟".
وعرّب تاكاهريو يو�شيدا "53 عاما" اأي�شا عن خماوفه 
ال����ذي ي�شتدعي ق����دوم الأل�����وف من  اإق���ام���ة احل����دث  م��ن 

الريا�شيني والر�شميني وو�شائل الإعام من خارج الباد 
اإىل  تنظر  عندما  �شعبا  يكون  قد  لكن  تنظيمه،  مع  "اأنا 

ال�شورة ال�شاملة".
وتراجع عدد الراغبني باقامة اللعاب يف موعدها اجلديد 
بح�شب   ،14% اإىل   28% م��ن  املقبل  مت��وز/ي��ول��ي��و  يف 
1527 �شخ�شا على  رّد  الذي �شمل  ال�شحيفة  ا�شتطاع 

هاتفية. مكاملة   3191
ان��ه��م ���ش��د ح�شور   59% راأى  الأل���ع���اب،  اإق��ام��ة  وب��ح��ال 
تخفي�ض  م��ع   33% وق��ف  فيما  امل��اع��ب،  يف  اجلماهري 

العدد و%3 مع األعاب بح�شور جماهريي كامل.

�ل�سنة  هذه  �لألعاب  �إقامة  يعار�سون  �ليابانيني  من   80%

�سيميوين ممنت ل�سو�ريز بعد ت�سل�سي للثاأر من لي�سرت وتعزيز �آماله بدوري �لأبطال 
عبور ملحمة �أو�سا�سونا



 

رجل �لأوكج�سني باع �سيارته مل�ساعدة مر�سى كورونا
�شهناواز �شيخ، �شاب هندي كر�ض جهوده مل�شاعدة مر�شى كوفيد-
19 يف باده الذين يواجهون خطر املوت ب�شبب نق�ض الأوك�شجني 

يف امل�شت�شفيات، فح�شل على لقب "رجل الأوكج�شني".
اأنقذ  اإنه  ال�شاب )32 عاما(  اأن" يف تقريرها عن  اأن  "�شي  وتقول 
الأ�شرة  ال�����ش��دي��د يف  النق�ض  امل��ر���ش��ى يف ظ��ل  م��ن  ال��ع��دي��د  ح��ي��اة 

وا�شطوانات الأوك�شجني يف بلد يعاين ب�شدة من اجلائحة.
ت��ع��اين م��ن انخفا�ض  37 ع��ام��ا ك��ان��ت  م��ن ب��ني ه���وؤلء �شابة تبلغ 
فقام  امل��وت،  و�شك  على  وكانت  الأوك�شجني،  م�شتويات  يف  �شديد 
�شيخ بت�شليم اأ�شرتها ا�شطوانة اأوك�شجني يف غ�شون �شاعة واحدة 
من الطلب، فاأنقد حياتها. ولتلبية الطلب املتزايد على اأ�شطوانات 
اأنه  دولر، رغم  األف   12 �شيارته اخلا�شة مببلغ  باع  الأوك�شجني، 
كان قد ا�شرتاها مبا يعادل حوايل 30 األف دولر. هذا املبلغ مّكنه 
اأحد  يف  �شيخ  ن�شاأ  اأخ����رى.   اأوك�شجني  ا�شطوانة   160 ���ش��راء  م��ن 
الأحياء الفقرية يف مومباي، اإحدى اأكرث مدن الهند ت�شررا من 
الفريو�ض. وكان ميتلك �شركة اإن�شاءات �شغرية ناجحة قبل الوباء، 
لكن الإغاق اأجربه على اإغاقها بعد اأن "�شارت الأمور من �شيء 
اإىل اأ�شواأ": وكانت وفاة �شقيقة �شديقه املقرب، التي كانت حاما 
�شببا  باملر�شى،  م�شت�شفى مكتظة  اأب��واب  على  ال�شاد�ض  �شهرها  يف 

دفعه اإىل التحرك مل�شاعدة الآخرين.

مد�ر�س بريطانية تغري �أ�سماء �لطالبات
تفاجاأ عدد من اأولياء الأمر يف بريطانيا، باتخاذ املدار�ض الإعدادية 

اإجراءات "غريبة" للطاب، دون علم الأهايل.
ووفقا ل�شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، فاإن عدد الطاب الذي 

يرغبون "بالتحول جن�شيا"، على الورق يف تزايد كبري.
واكت�شف عدد من الأهايل اأن بع�ض املدار�ض تدعم الطاب ال�شغار، 
الذين يطلبون تغيري اأ�شمائهم، من ال�شم احلقيقي ل�شم مذكر، 
رغبة منهم يف تغيري هويتهم من اأنثى اإىل ذكر. واأقدمت عدد من 
لرغبتهم،  وفقا  الطالبات،  من  ع��دد  اأ�شماء  تغيري  على  امل��دار���ض، 
الأ�شماء  الربيطانية  املدار�ض  وا�شتخدمت  ذويهم.  علم  دون  من 
اجلديدة يف املعامات الر�شمية للطاب، تلبية لرغباتهم. ووفقا 
اأب��دت اعرتا�شها على  اأم  املدار�ض  اإح��دى  اأخ��ربت  ميل"،  "لديلي 
طفلتها  واأن  امل��و���ش��وع،  لها" يف  راأي  "ل  اأن��ه��ا  ابنتها،  ا�شم  تغيري 
اختارت التغيري. ورف�شت املدار�ض تعديل ا�شم الطالبة يف الر�شائل 
الر�شمية والبيانات، ل�شمها الر�شمي، بالرغم من معار�شة عائلة 
الطالبة. واأكدت خبرية مو�شوع التحول اجلن�شي، �شتيفاين دايفيز 
اأراي، اأن مو�شوع تغيري اأ�شماء الطاب والطالبات يف املدار�ض من 

دون علم اأهاليهم �شار اأمرا �شائعا يف بريطانيا.

ت�سادم 16 �سيارة يف حادث مرّوع باأملانيا
وقع حادث �شري لعدد كبري من ال�شيارات على اأحد الطرق ال�شريعة 

بالقرب من مدينة جوترزلوه غربي اأملانيا.
فاإن احلادث  ال�شريعة،  الطرق  ل�شرطة  الأولية  املعلومات  وح�شب 
اأ�شفر  اإن احل��ادث  ال�شرطة  با�شم  وق��ال متحدث  �شيارة،   16 �شمل 
عن حدوث اإ�شابة خطرية ل�شخ�ض واإ�شابة �شتة اأ�شخا�ض اآخرين 
باإ�شابات طفيفة. ومت اإغاق الطريق ال�شريع املتجه اإىل هانوفر 

بالكامل لتتيح اأعمال الإنقاذ والنت�شال.
م�شافة  على  امتد  ال�شيارات  من  طابور  تكون  اإىل  احل��ادث  واأدى 
احل���ادث على  ت��اأث��ريات  اأن  املتحدث  واأو���ش��ح  كيلومرتين.  ق��ارب��ت 
ببيانات  ال�شلطات  املعقول. ومل تدل  النقل ظلت يف حدود  حركة 

بعد ب�شاأن �شبب احلادث واأ�شارت اإىل التحقيقات اجلارية.
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ذكاء ��سطناعي ير�سد �ل�سخرية يف �للغة 
طور فريق من الباحثني بجامعة و�شط فلوريدا الأمريكية منظومة للذكاء ال�شطناعي ميكنها ر�شد ال�شخرية يف 

اللغة على مواقع التوا�شل الجتماعي.
بالن�شبة  التوا�شل بني الأفراد وبع�شهم، وكذلك  اأ�شكال  التوا�شل الجتماعي �شكًا رئي�شياً من  واأ�شبحت مواقع 
لل�شركات التي تريد الرتويج ملنتجاتها وت�شويقها، وبالتايل، فاإن فهم تعليقات امل�شتهلكني على من�شات التوا�شل 
ولكن  للنجاح،  رئي�شياً  اأ�شبح عن�شراً  ب�شكل مائم  لها  وال�شتجابة  بوك وغريها،  وفي�ض  تويرت  الجتماعي مثل 

امل�شكلة التي تكمن يف هذه املهمة هي اأنها تتطلب توفري عمالة كثيفة.
ومن اأجل التغلب على هذه امل�شكلة، طور الفريق البحثي من جامعة و�شط فلوريدا منظومة الذكاء ال�شطناعي 
التي ت�شتطيع ر�شد ال�شخرية يف تدوينات مت�شفحي مواقع التوا�شل الجتماعي، ون�شروا نتائج هذه الدرا�شة يف 

الدورية العلمية "اإنرتوبي".
وقام الباحثون بتغذية املنظومة الإلكرتونية بتعبريات لغوية وعبارات تعرب عن ال�شخرية، وتدريب الربنامج على 

حتديد األفاظ وم�شطلحات معينة رمبا تكون دالة على ال�شخرية يف احلديث.
ونقل املوقع الإلكرتوين "�شاين�ض ديلي" املتخ�ش�ض يف التكنولوجيا عن الباحث اإيفان جاريباي املتخ�ش�ض قوله 
اإن "احتواء الن�ض على �شخرية ميثل عقبة رئي�شية يف عملية حتليل امل�شاعر"، وفهم الق�شد احلقيقي من الر�شالة 

على من�شات التوا�شل الجتماعي.
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جدل حول �أغنية قرب�س يف يوروفيجن 
بالإ�شبانية(  )ال�شيطان   ديابلو  اإل  اأغنية  ب�شاأن  قرب�ض  يف  اجل��دل  احتدم 
التي اختارتها اجلزيرة لتمثيلها يف م�شابقة يوروفيجن الغنائية الأوروبية 

وتوؤديها املغنية اليونانية اإيلينا ت�شانغرينو.
و�شاركت اجلزيرة للمرة الأوىل يف م�شابقة "يوروفيجن" عام 1981 وحتمل 
الرقم القيا�شي يف العدد الأكرب من امل�شاركات دون فوز، وهي حققت اأف�شل 

ت�شنيف لها يف العام 2018 بحلولها يف املرتبة الثانية.
واأثارت "اإل ديابلو" �شجة وا�شعة منذ اإبداء الكني�شة الأرثوذك�شية القرب�شية 

وجماعات دينية احتجاجها على الأغنية معتربة اإياها جتديفية.
وتتناول الأغنية الوقوع يف حب ال�شيطان.

"اإل ديابلو"... لأنه قال يل  ل�  اأعطيت قلبي  "لقد  وتغني ت�شانغرينو فيها 
اإنني ماكه". وراأت الكني�شة القرب�شية اأن الأغنية جعلت القيم الأخاقية 
"ال�شت�شام  اإىل  دع��وت��ه��ا  خ��ال  م��ن  عاملية"،  "�شخرية  مو�شع  ل��ل��دول��ة 
على  اأ�شا�شية  ب�شورة  "ترّكز  الأغنية  اإن  الكني�شة  واع��ت��ربت  لل�شيطان". 
اإىل  اإ���ش��اءة  ي�شّكل  مم��ا  ال�شيطان"،  ل�شلطة  ق��دري��اً  الب�شر  خ�شوع  ام��ت��داح 

وثقافتها وتقاليدها". اجلزيرة  "تاريخ 

خدمة ديزين بل�س جتذب 6ر103 مليون م�سرتك 
اأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة الإع����ام وال��رتف��ي��ه الأم��ري��ك��ي��ة "ديزين" و���ش��ول عدد 
اإىل  بل�ض  دي���زين  الإن��رتن��ت  م���واد الرتفيه ع��رب  ب��ث  امل�شرتكني يف خ��دم��ة 

6ر103 مليون م�شرتك خال 17 �شهراً فقط من اإطاقها.
ال��ع��ام املايل  ال��ث��اين م��ن  ال��رب��ع  اإن ع��دد امل�شرتكني خ��ال  وق��ال��ت ال�شركة 
حوايل  اخل��دم��ة  جذبت  ح��ني  يف  فقط،  م�شرتك  مليون   33 ك��ان  املا�شي 
التي  الفرتة  وه��ي  احل��ايل،  العام  بداية  منذ  جديد  م�شرتك  مليون  7ر8 
�شهدت بدء بث م�شل�شلها الأ�شلي اجلديد مارفيل. كما تبث اخلدمة حالياً 

م�شل�شات واندا فيجن وفالكون وجندي ال�شتاء.
اإىل  التكنولوجيا  واأ�شار موقع �شي نت دوت كوم املتخ�ش�ض يف مو�شوعات 
الرتفيه عرب  وم��واد  الأف���ام  لبث  اأك��رب خدمة  وه��ي  نتفليك�ض  اأن خدمة 
207 مايني م�شرتك من خمتلف  اأك��رث من  العامل جذبت  الإن��رتن��ت يف 

اأنحاء العامل منذ انطاقها قبل اأكرث من 10 �شنوات.
يف الوقت نف�شه ف��اإن الأرق��ام الأخ��رية ت�شري اإىل تباطوؤ معدل منو قاعدة 
م�شرتكي ديزين بل�ض خال العام احلايل مقارنة بالنمو القوي لها خال 

عامها الأول عندما انطلقت يف نوفمرب )ت�شرين الثاين( 2019.
واأ�شار موقع �شي نت اإىل اأن معدل منو م�شرتكي ديزين بل�ض خال الربع 
الثاين من العام املايل احلايل بلغ 2ر%9 مقارنة بالربع الأول من العام، يف 
حني كان معدل النمو ربع ال�شنوي خال الربعني ال�شابقني %29 و28% 

طلب غريب من 
بايدن للطباخني

التفا�شيل  م���ن  امل���زي���د  ت��ك�����ش��ف��ت 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����ض  ع����ادات  ح���ول 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة، عندما  ب���اي���دن  ج���و 
باراك  ال�شابق  للرئي�ض  نائبا  ك��ان 
اأوب��ام��ا، وم��ن بينها ع��دم رغبته يف 
ت��ن��اول��ه اخل�����ش��راوات ال��ورق��ي��ة، ل 
اأو  اجلمهور  مواجهته  قبيل  �شيما 

ال�شحفيني.
"نيويورك  ���ش��ح��ي��ف��ة  وحت����دث����ت 
تاميز" م��وؤخ��ًرا م��ع اأك��رث م��ن 20 
احلاليني  امل�شاعدين  من  �شخ�شا 
املكتب  يف  ل���ل���رج���ل  وال�������ش���اب���ق���ني 
البي�شاوي، مبا يف ذلك كري�شتوفر 
فرميان، الذي قدم خدمات لبايدن 
عدة مرات يف الأ�شبوع عندما كان 

نائب للرئي�ض اأوباما.
ويقول فرميان اإن بايدن طلب من 
ت��ق��دمي اخل�شار  ب��ع��دم  امل��وظ��ف��ني 
خمتلفة،  منا�شبات  يف  له  الورقية 
لأن نائب الرئي�ض مل يرغب يف اأن 
اخل�شراوات  واأوراق  ت�شويره  يتم 

عالقة يف اأ�شنانه.
ولي�ض من الوا�شح ما اإذا كان نفور 
ب��اي��دن م��ن اخل�����ش��راوات الورقية 
باٍق على حاله، على الرغم من اأن 
املنطق يقول اإنه �شيداوم على هذه 
العام بعد اأن اأ�شبح رئي�شا للوليات 

املتحدة.
بايدن كان يعود  اإن  وق��ال فرميان 
اإقامته يف معظم الليايل  اإىل مقر 
ل��ت��ن��اول ال��ع�����ش��اء م��ع زوج��ت��ه جيل 
مو�شحا  م�شاًء،   7 ال�شاعة  ح��وايل 
املعكرونة  املف�شلة  وجباته  من  اأن 
اأن  ح��ني  يف  احل���م���راء،  بال�شل�شة 
اإما الدجاج  ال�شيدة الأوىل تف�شل 

امل�شوي اأو ال�شمك.

�سحب �لف�سار �ل�سهري 
من 16 ولية �أمريكية

����ش���ح���ب���ت �����ش����رك����ة ج��������ويل ت����امي 
الف�شار  ل�������ش���ن���اع���ة  الأم����ريك����ي����ة 
بعدما  ال�شهرية،  منتجاتها  اإحدى 
غري  "عن  مم��ل��وءة  اأن��ه��ا  اكت�شفت 
الف�شار".  من  اأخ��رى  بنكهة  ق�شد 
الغذاء  اإدارة  ذك�����رت  م���ا  وح�����ش��ب 
والدواء الأمريكية، يف بيانها، فاإن 
 Healthy" مبنتج  يتعلق  الأم���ر 
 ،"Pop Kettle Corn 100's
خا�ض  ب�����ش��ك��ل  "خطر  اإن����ه  ق��ائ��ل��ة 
على امل�شتهلكني الذين يعانون من 
واأو�شحت:  الاكتوز".  ح�شا�شية 
لديهم  ال�����ذي�����ن  "الأ�شخا�ض 
ح�شا�شية جتاه احلليب يتعر�شون 
اأو يهدد  لرد فعل حت�ش�شي خطري 
الف�شار  ا���ش��ت��ه��ل��ك��وا  اإذا  احل����ي����اة، 
امل����وج����ود داخ������ل امل���ن���ت���ج ال������ذي مت 
تامي"  "جويل  وذك����رت  �شحبه". 
"عن غري ق�شد" علب  اأنها ماأت 
 Healthy Pop Kettle Corn

s'100 بالف�شار اخلطاأ.
وك�����ش��ف��ت اأن���ه���ا وزع����ت امل��ن��ت��ج على 
ولية،   16 يف  الإق��ل��ي��م��ي  امل�شتوى 
وه�������ي اأري��������زون��������ا وك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا 
وك��������ول��������ورادو واأي�������داه�������و واآي��������وا 
ومي�شوري  وميني�شوتا  وكان�شا�ض 
وم���ون���ت���ان���ا ون���ربا����ش���ك���ا ون���ي���ف���ادا 
واأوريغون وداكوتا اجلنوبية ويوتا 
وتابعت:  ووايومنغ.  ووي�شكون�شن 
اإخطار  مت  اأن  بعد  املنتج  "�شحب 
جويل تامي من قبل اأحد العماء 
 Healthy Pop بع�ض علب  ب��اأن 
Kettle Corn 100's مت ملوؤها 
اأخ���رى من  ع��ن غ��ري ق�شد بنكهة 
الف�شار، مما قد يعر�ض امل�شتهلكني 

لرد فعل حت�ش�شي".

هاري وميغان ماركل يو�جهان 
�تهامات بالعن�سرية 

بعد اأن اأعلن  الأمري هاري  وزوجته املمثلة  ميغان 
مع  "�شراكة عاملية"  اأن موؤ�ش�شتهما وّقعت  ماركل  
اأكرث  "بناء جمتمعات  اأجل  ال�شركات، من  اإح��دى 
�شراكتهما  ب�شاأن  ت�����ش��اوؤلت  يواجهان  تعاطفاً"، 
مل�شتح�شرات  الأم��ريك��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  اإح����دى  م��ع 
التجميل، التي جتني مبالغ طائلة من بيع مراهم 

"عن�شرية" لتبيي�ض الب�شرة.
الإتفاق  اأن  "ديلي ميل" الربيطاين  وذك��ر موقع 
ال�شركة  ن�����ش��اط  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط  اإىل  اأدى 
الب�شرة  لتبيي�ض  مراهم  بيع  جمال  يف  ال�شجايل 
املراهم  هذه  وتعمل  واأفريقية،  اآ�شيوية  بلدان  يف 
من خال خف�ض ترّكز اأو اإنتاج مادة امليانني، اأي 

ال�شبغة الطبيعية التي متنح الب�شرة لونها.
وقد طالب نا�شطون باأن تتوّقف ال�شركة وغريها 
م��ن ال�����ش��رك��ات ال��ك��ربى ع��ن ب��ي��ع ه���ذه املنتجات، 
معتربين اأنها تغّذي "اعتقاداً م�شيئاً للغاية" باأن 
"قيمة الإن�شان ُتقا�ض بلون ب�شرته"، وباأن الب�شرة 

الفاحتة اأف�شل من الداكنة.

ت�ستيقظ من �لنوم لتكت�سف  
باأنها �أجنبت طفلة

روت امراأة بريطانية ق�شة ولدتها غري العادية يف مقطع 
مولودتها  اأجنبت  كيف  وك�شفت  ت��وك،  تيك  على  م�شور 

وهي نائمة.
قالت اإميي دنبار، اإنها تلقت حقنة تخدير للتخفيف من 
اآلم املخا�ض التي ا�شتمرت ملدة 12 �شاعة، وبعد اأن غطت 
�شا�شات  خ��ال  من  املمر�شة  لحظت  عميق،  بنوم  امل���راأة 
املراقبة اأنها تعر�شت لنقبا�ض كبري اأثناء نومها فهرعت 

لاطمئنان عليها.
نب�شات  فقدت  باأنها  واأخربتها  اإميي  املمر�شة،  واأيقظت 
ب��اأن اجلنني  تكت�شف  اأن  قبل  ال�شا�شة،  قلب اجلنني على 

قد خرج بالفعل من رحم والدته وهي نائمة.
وعلقت اإميي على احلادثة قائلة: “ لقد خرجت طفلتي 
الكبري  النقبا�ض  نائمة.  كنت  بينما  نف�شها  تلقاء  م��ن 
خروج  ب�شبب  ك��ان  ال�شا�شة  على  املمر�شة  لحظة  ال��ذي 

اجلنني”
اإىل  واملمر�شات  الأطباء  من  الكثري  “ ح�شر  واأ�شافت: 
ل���ذا �شعرت  ت��ب��ك��ي،  الطفلة  ت��ك��ن  م��ب��ا���ش��رة، ومل  ال��غ��رف��ة 

بالذعر. قامت
املمر�شة بفح�ض املولودة ثم اأعادتها اإيل واأكدت يل اأنها 

بخري. كان الأمر خميفاً حقاً ولكنه مر ب�شام”
ومنذ اأن ن�شرت اإميي هذا الفيديو على تيك توك تفاعل 
املتابعون مع معها تفاعًا كبرياً؛ فقد ح�شد املقطع 360 
األف م�شاهدة و115000اإعجاب و22000 تعليق، بح�شب 

ما اأوردت �شحيفة مريور الربيطانية. 

�سيلفي تقتل 7 غرقا 
ل��ق��ي 7 اإن��دون��ي�����ش��ي��ني ع��ل��ى الأق�����ل ح��ت��ف��ه��م، اإث����ر غرق 
جاوة  بجزيرة  بحرية  يف  طاقتها  فوق  املحّملة  �شفينتهم 

الإندوني�شية.
جاء ذلك ب�شبب جتمع �شياح على متنها للتقاط �شورة 

الإندوني�شية. ال�شرطة  اأعلنته  ملا  وفقا  "�شيلفي"، 
ووقعت احلادثة اأول اأول اأم�ض ال�شبت يف منطقة بويوليل 
واح��دة من  الع�شرون فجاأة يف جهة  الركاب  حني جتّمع 
�شرطة  قائد  بح�شب  جماعية،  �شورة  للتقاط  ال�شفينة 

جاوة اأحمد لطفي.
عن  ن��اج��م��ة  "احلادثة  اإن  ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني  ل��ط��ف��ي  وق����ال 
الكتظاظ" على ال�شفينة، م�شريا اإىل اأن "الركاب ال�20 
التقطوا �شورة �شيلفي على اجلانب الأمين، ما اأدى اإىل 

فقدان ال�شفينة توازنها وانقابها".
ت��ف��ا���ش��ي��ل م�شرع  ن�����ش��ف��ني..  اإىل  ���ش��ي��ارت��ه��م��ا  ان�����ش��ط��رت 

عرو�شني م�شريني ليلة زفافهما
واأ�شارت ال�شرطة اإىل مقتل 7 اأ�شخا�ض يف احلادثة واإغاثة 
11 اآخرين، فيما ل يزال اثنان يف عداد املفقودين واأعمال 

البحث عنهم ل تزال جارية.
و�شتحقق ال�شلطات لتحديد اأي اإهمال حمتمل من جانب 

منظمي الرحلة البحرية.

تقنية حتدد درجة غياب �لوعي �أثناء �جلر�حة
املخ،  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  التخدير  اأدوي���ة  تعمل 
موؤ�شرات  على  يعتمدون  التخدير  اأطباء  ولكن 
التنف�ض  ال��ق��ل��ب وم���ع���دل  ن��ب�����ض  م��ث��ل  ح��ي��وي��ة 
اإذا كان قد  اأجل معرفة ما  وحركة املري�ض من 
اأثناء  املطلوبة  ال��وع��ي  غ��ي��اب  درج���ة  اإىل  و���ش��ل 

اخل�شوع للجراحة.
مبعهد  ال����ب����اح����ث����ني  م������ن  ف�����ري�����ق  وت�����و������ش�����ل 
العام  وامل�شت�شفى  للتكنولوجيا  ما�شا�شو�شيت�ض 
يف ما�شا�شو�شيت�ض بالوليات املتحدة اإىل اإمكانية 
ت��ط��وي��ر م��ع��ادلت خ��وارزم��ي��ة تعمل م��ن خال 
تقنيات الذكاء ال�شطناعي لتحديد درجة غياب 
املر�شى عن الوعي اعتماداً على اأن�شطة عقولهم، 
املعلومات  م��ن  مبجموعة  تغذيتها  بعد  وذل���ك 

ب�شاأن املواد الدوائية امل�شتخدمة يف التخدير.
����ش���اي���ن�������ض ديلي  الإل������ك������رتوين  امل����وق����ع  ون����ق����ل 
براون  اإمي���ري  ع��ن  التكنولوجيا  يف  املتخ�ش�ض 

الطبية  وال���ع���ل���وم  ال��ه��ن��د���ش��ة  ال��ب��اح��ث مب��ع��ه��د 
قوله  للتكنولوجيا  ما�شا�شو�شيت�ض  ملعهد  التابع 
اأذهان  ت�شغل  التي  الأ�شا�شية  الأ�شياء  "من  اإن��ه 
الراقد  املري�ض  ك��ان  اإذا  ما  هو  التخدير  اأطباء 
اأم ل"،  الوعي متاماً  اأثناء اجلراحة غائب على 
اأن الحتفاظ بدرجة معينة من الغياب  م�شيفاً 
عن الوعي اأثناء اجلراحة يعترب عن�شراً رئي�شياً 

للعمل الذي نقوم به.
اأن املعادلة اخلوارزمية اجلديدة ل  واأكد براون 
درجة  ب�شاأن  دقيقة  نتائج  اإع��ط��اء  فقط  ميكنها 
اأي�شاً لأطباء  اأنها ت�شمح  الغياب عن الوعي، بل 
الوعي  الغياب عن  التخدير بالحتفاظ بدرجة 
تقليل  اإمكانية  مع  اجل��راح��ات،  خ��ال  املطلوبة 
جرعات الأدوية املطلوبة لتخدير املر�شى، وهو 
للمري�ض  ال�شحية  احلالة  يح�شن  اأن  ميكن  ما 

يف مرحلة ما بعد اجلراحة.

ملكة جمال الكون 2021 اأندريا ميزا تقف على خ�سبة امل�سرح يف م�سابقة ملكة جمال الكون 2021 يف فندق 
وكازينو �سيمينول يف هوليوود, فلوريدا.    ا ف ب

بيال حديد ت�سارك يف 
تظاهر�ت دعمًا لفل�سطني

�شاركت العار�شة الأمريكية من اأ�شول فل�شطينية  بيا حديد  
احتجاجاً  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  ح�شلت  مبظاهرات 

على ما يتعر�ض له الفل�شطينيون من قبل اإ�شرائيل.
ون�شرت بيا �شوراً من املظاهرة، وكتبت تعليقاً:" هذا ما ي�شعر 
الفل�شطينيني  الكبري من  العدد  اأك��ون بني هذا  اأن   .. به قلبي 
اجلميلني، الأذكياء، املحرتمني ، املحبني ، اللطفاء والكرام يف 
مكان واحد … اإنه �شعور كامل! نحن �شالة نادرة ". ودعت 

اإىل حترير فل�شطني.


