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ال��ت��م��ري��ن ال��ع�����ص��ك��ري 
االإم��ارات  بني   »3 »زاي��د 
فعالياته يوا�صل  وم�صر 

•• اأبوظبي- وام:

الع�سكري  ال��ت��م��ري��ن  ي��وا���س��ل 
ال��ذي يقام   »3 امل�سرتك »زاي��د 
ال��دول��ة مب�ساركة  اأر�����ض  ع��ل��ى 
الربية  ال���ق���وات  م���ن  وح�����دات 
و ال���ق���وات اخل��ا���س��ة م��ن دولة 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم����������ارات 
العربية  م�����س�����ر  وج���م���ه���وري���ة 
حتى  ف��ع��ال��ي��ات��ه   .. ال�����س��ق��ي��ق��ة 
30 م��اي��و اجل����اري. ياأتي  ي��وم 
التمرين يف اإطار حر�ض قواتنا 
من  ع��دد  تنفيذ  على  امل�سلحة 
الدول  مع  امل�سرتكة  التمارين 
بهدف  وال�����س��دي��ق��ة،  ال�سقيقة 
والإمكانات  ال����ق����درات  ���س��ق��ل 
من  انطالقا  وذل��ك  القتالية، 
الدائم  ال���دف���اع  وزارة  ح��ر���ض 
الأداء  م�������س���ت���وى  رف������ع  ع���ل���ى 
والكفاءة والعمل بروح الفريق 

الواحد.    )التفا�سيل �ض2(

الأوىل عامليا يف م�ؤ�شر غياب البريوقراطية

االإمارات حتقق مراكز متقدمة عامليًا يف موؤ�صرات التطوير احلكومي

الدول ال�27 الأع�ساء يف الحتاد.
ويف اجلل�سة اأمام الق�ساء البلجيكي 
ات��ه��م راف���ائ���ي���ل ج��ي��ف��اري��ل��ي الذي 
يدافع عن م�سالح الدول الأع�ساء 
التي  وامل����ف����و�����س����ي����ة  الحت����������اد  يف 
تفاو�ست على �سروط ال�سراء نيابة 
عن هذه البلدان، اأ�سرتازينيكا اأنها 
»مل ت�ستخدم حتى كل الأدوات التي 
كانت بت�سرفها« لتاأمني اللقاحات، 
اأخرى  اأواق  ب��اإم��داد  قامت  وباأنها 

غري الحتاد الأوروبي.
اإن  العاملية  ال�سحة  منظمة  قالت 
الفريو�ض  م��ن  امل��ت��ح��ورة  الن�سخة 
اأك���رب ع��ل��ى النت�سار  اأث��ب��ت��ت ق���درة 
�سدة  م���ن  ال��ت��ح��ق��ق  زال  م���ا  ل��ك��ن 
وخطر  ت�������س���ب���ب���ه  ال��������ذي  امل�����ر������ض 
العدوى جاريا.واأ�سافت اأنها تلّقت 
عن  ر�سمية  م�سادر  من  معلومات 
الذي  بي617.1  املتحور  انت�سار 
منطقة،   53 يف  ال��ه��ن��د  يف  ر���س��د 
وجوده  ع��ن  ر�سمية  غ��ري  واأخ����رى 
يف �سبع مناطق لي�سل بذلك العدد 

الإجمايّل اإىل �ستني.

اعتقال قائد كبري يف احل�صد 
نا�صطني اغ��ت��ي��ال  بتهمة 

•• بغداد-وكاالت:

العا�سمة  يف  اأمنية  م�سادر  اأف���ادت 
باعتقال  الأرب������ع������اء،  ال���ع���راق���ي���ة، 
احل�سد  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات  يف  ال���ق���ي���ادي 
بتهمة  م�����س��ل��ح،  ق��ا���س��م  ال�����س��ع��ب��ي، 
اغ��ت��ي��ال ال��ن��ا���س��ط اإي���ه���اب ال����وزين 
بغداد،  ج��ن��وب  ك��رب��الء،  مدينة  يف 

مطلع مايو اجلاري.
وق���ال م�����س��در اأم��ن��ي ع��راق��ي ملوقع 
اأمنية،  قوة  اإن  نيوز عربية:  �سكاي 
عمليات  ق��ائ��د  على  القب�ض  األ��ق��ت 
قا�سم  ال�����س��ع��ب��ي،  للح�سد  الأن���ب���ار 
النا�سط  اغ��ت��ي��ال  ب��ت��ه��م��ة  م�����س��ل��ح، 
م�سلح  اأن  واأ�ساف  ال��وزين.  اإيهاب 
رافق القوة الأمنية دون اعرتا�ض، 
حيث اأوقفته عندما كان يف طريقه 
ق���ادم���اً من  ك���رب���الء،  م��دي��ن��ة  اإىل 
�ساعة  وذل��ك يف  الأن��ب��ار،  حمافظة 

متاأخرة من ليلة اأم�ض.
باأن  ق�سائي  م�����س��در  ذك���ر  ب����دوره، 
عائلة اإيهاب الوزين، اأقامت دعوى 
احل�سد  يف  القيادي  �سد  ق�سائية، 
بتهمة  م�����س��ل��ح،  ق��ا���س��م  ال�����س��ع��ب��ي 

التورط بقتل ابنهم.

افتتاح مفاو�صات ال�صالم بني اخلرطوم واحلركة ال�صعبية
•• اخلرطوم-وكاالت:

جنوب  عا�سمة  ج��وب��ا،  يف  الأرب���ع���اء  اأم�����ض  انطلقت 
ال�سودان، اجلل�سة الفتتاحية ملفاو�سات ال�سالم بني 
اخلرطوم واحلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان �سمال. 
لل�سودان:  الأمم��ي  املبعوث  ق��ال  اجلل�سة  افتتاح  ويف 
ن�����س��ج��ع ك��اف��ة الأط�������راف ل��ل��ع��م��ل م���ن اأج����ل حتقيق 
لل�سودان  الأم���ريك���ي  امل��ب��ع��وث  ق���ال  بينما  ال�����س��الم، 
ت�ساعد  اأن  يجب  ال�����س��الم  مفاو�سات  ب���وث:  دون��ال��د 
الدوليني  ال�سركاء  مب�ساعدة  النتقالية..  املرحلة 

ن�ستطيع حتقيق ال�سالم.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ق��ائ��د احل���رك���ة ال�����س��ع��ب��ي��ة لتحرير 
ال�����س��ودان ���س��م��ال ع��ب��د ال��ع��زي��ز احل��ل��و: ن��وؤك��د عزمنا 
م�سيفاً:  ال�سودان،  يف  �سلمية  لت�سوية  التو�سل  على 
م��ل��ت��زم��ون ب��ال��ت��و���س��ل ل�����س��الم ع�����ادل وم�����س��ت��دام يف 

ال�سودان.
اأما رئي�ض الوزراء ال�سوداين عبداهلل حمدوك فقال: 
نثمن دور جنوب ال�سودان يف حتقيق ال�سالم، م�سيفاً: 

قادرون على حل ق�سايا ال�سودان وتنفيذ التزاماتنا.
وتابع: نريد قطف ثمار التغيري يف ال�سودان.. التنوع 
ال�سالم  اأ�سا�ض الوحدة.. البحث عن  ال�سودان هو  يف 

هو اأولوية يف ال�سودان.

•• القاهرة-القد�س-وكاالت:

اأنتوين  الأم����ريك����ي،  ق����ال وزي����ر اخل���ارج���ي���ة 
اأج��رى حمادثات مكثفة وجيدة  اإن��ه  بلينكن، 
عبدالفتاح  امل�����س��ري،  ال��رئ��ي�����ض  م���ع  ل��ل��غ��اي��ة 
القاهرة  مع  عمل  اأن��ه  اإىل  م�سريا  ال�سي�سي، 
ع���ل���ى ت��ق��ل��ي��ل ال��ت�����س��ع��ي��د وب����ن����اء م���زي���د من 
ال�ستقرار يف ال�سفة الغربية والقد�ض، ومن 
اأجل ن�سر امل�ساعدات الإن�سانية واإعادة الإعمار 

للفل�سطينيني يف غزة.
ال�سفارة  يف  منا�سبة  خ��الل  بلينكن  واأ���س��اف 
�سريك  م�����س��ر  اأن  ال���ق���اه���رة  يف  الأم���ريك���ي���ة 
حقيقي وفعال يف التعامل مع العنف يف الآونة 

الأخرية بني اإ�سرائيل والفل�سطينيني.
بلينكن مع  اج��ت��م��ع  ق�����س��رية  زي����ارة  وخ����الل 
الرئي�ض امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي، ووزير 
املخابرات  ومدير  �سكري،  �سامح  اخلارجية 
الرئا�سي  الق�سر  يف  ك��ام��ل،  ع��ب��ا���ض  ال��ع��ام��ة 
لالإعالم  بت�سريحات  ي���دِل  ومل  ب��ال��ق��اه��رة، 

قبيل الجتماع.
واأ�ساف بلينكن لدينا يف م�سر �سريك موؤثر 
ب�سكل  معاً  ونعمل  الأح���داث  مع  التعامل  يف 

•• جنيف-اأ ف ب:

البلجيكي  ال����ق���������س����اء  ي����ن����ظ����ر 
خم�����ت�����ربات  ب��������ني  اخل������������الف  يف 
الأوروب����ي  والحت����اد  ا�سرتازينيكا 
الذي اتهم ال�سركة بانتهاك فا�سح 
لقاحات  ل�������س���راء  امل����وق����ع  ل��ل��ع��ق��د 
منّظمة  اأع���ل���ن���ت  ال�����ذي  ل���ك���ورون���ا 
اأّن  ت��ق��ري��ر  ال��ع��امل��ّي��ة يف  ال�����س��ّح��ة 
ال�ساللة املتحّورة له التي اكُت�ِسفت 
معلومات  ح�سب  دت  ُر�سِ الهند  يف 
ر���س��م��ي��ة وغ���ري ر���س��م��ي��ة، يف �ستني 

منطقة.
اع��دت��ه��ا وكالة  وح�����س��ب ح�����س��ي��ل��ة 
اأرقام  اإىل  ا���س��ت��ن��ادا  ب��ر���ض  ف��ران�����ض 
العا�سرة  ال�����س��اع��ة  ح��ت��ى  ر���س��م��ي��ة 
الأربعاء،  م��ن  غرينت�ض  بتوقيت 
بكوفيد  ال����وف����ي����ات  ع�����دد  ارت����ف����ع 
األفا  و487  م��الي��ني  ث��الث��ة  اإىل 
و457 يف العامل منذ نهاية كانون 
عدد  اأم��ا   .2019 دي�سمرب  الأول 
ت�سخي�سها  مت  ال��ت��ي  الإ����س���اب���ات 
مليونا   167 ب��ل��غ  ف��ق��د  ر���س��م��ي��ا 

•• الفجر - تون�س

ا���س��ت��م��رار اجل���دل يف تون�ض،  م��ع 
م���ا ي�سّمى  ه����زل وج����دّي����ا، ح����ول 
ال��ت��ي ن�سرها  امل�����س��رب��ة،  ال��وث��ي��ق��ة 
موقع ميدل اإي�ست اآي الربيطاين 
وت�������س���م���ن���ت خ����ط����ة ان���ق���الب���ي���ة 
رئا�سية، �سارعت م�سالح الرئا�سة 
موقفها،  ب��ت��و���س��ي��ح  ال��ت��ون�����س��ي��ة 
وك�����س��ف م���ف���ردات ق��راءت��ه��ا لهذا 
امللف.ويف هذا ال�سياق، اأّكد امللحق 
بالدائرة الديبلوما�سية للرئا�سة 
التون�سية وليد احلجام، اأّن هناك 
للنْيل  وممنهج  وا�سح  ا�ستهداف 
من موؤ�س�سة الرئا�سة ومن تون�ض 
تزعم  وثيقة  ت�سريب  خ��الل  من 
نّية قي�ض �سعيد القيام بانقالب. 

الرئا�سة  م��وؤ���س�����س��ة  اأّن  واأف��������اد 
وطريقة  الوثيقة  بتلك  تفاجاأت 
الكبري  والتهليل  بكرثة،  تداولها 

و754 األفا و610.
العاملية  ال�سحة  منظمة  وا���س��ارت 
عدد  يف  النخفا�ض  ا�ستمرار  اإىل 
على  بالوباء  والوفيات  الإ�سابات 
بع�ض  با�ستثناء  ال��ع��امل  م�ستوى 
الربازيل  الدول  الدول.ومن هذه 
حيث جتاوز عدد الوفيات بفريو�ض 
اآخر  ح�سب  األ��ف��ا  ال�450  ك��ورون��ا 
يف  ال�سحة  وزارة  ن�سرتها  ح�سيلة 

هذا البلد الذي حذر علماء الأوبئة 
لنت�سار  ثالثة  موجة  احتمال  من 

الفريو�ض فيه.
�سركة  الأوروب���������ي  الحت������اد  ات���ه���م 
انتهاك  ب���ارت���ك���اب  اأ���س��رتازي��ن��ي��ك��ا 
�سارخ لعقد �سراء لقاحات م�سادة 
�سركة  م���ت���ه���ًم���ا  ل�كوفيد19-، 
الأدوية بعدم ح�سد اأق�سى طاقاتها 
الإنتاجية يف اأوروبا ب�سرعة لتزويد 

من  ال��ع��دي��د  قبل  م��ن  مبحتواها 
الأطراف.     

               )التفا�سيل �ض13(

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:07            
الظهر.......    12:22  
الع�رص........   03:43   
املغرب.....   07:08  
الع�صاء......   08:32

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون خادم احلرمني 
ال�صريفني بوفاة االأمرية اجلوهرة بنت حممد بن عبدالعزيز

•• اأبوظبي- وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
امللك �سلمان بن  ال�سريفني  اأخيه خادم احلرمني  اإىل  اهلل برقية تعزية 
عبدالعزيز اآل �سعود عاهل اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة .. اأعرب 
فيها عن �سادق تعازيه وموا�ساته يف وفاة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية 

اجلوهرة بنت حممد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اإىل  مماثلتني  تعزية  برقيتي  امل�سلحة 

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود.

امراأة حامل تتلقى جرعة من اللقاح يف �سواحي مونتريي، املك�سيك.   )رويرتز(

�سعيد والنقالب املزعوم

ال�سي�سي وبلينكن خالل اجتماعهما يف القاهرة

اخلالف بني ا�شرتازينيكا والأوروبيني اأمام الق�شاء  

ال�صحة العاملية: ر�صد كورونا املتحور يف 60 منطقة

قالت اإنها تعرف ت�ّجهات امل�قع وخّطه التحريري

الرئا�صة التون�صية: افرتاءات باطلة وم�صرحية رديئة االإخراج

االإمارات حتدد بروتوكوالت واقع ما 
بعد كورونا .. وتك�صب ثقة العامل

•• اأبوظبي-وام:

�سكلت جمموعة الإجراءات املطبقة يف دولة الإمارات خالل ا�ست�سافتها ملجموعة 
كبرية من الأحداث والفعاليات منذ بداية العام احلايل وزخم اأجندتها امل�ستقبلية 
التي يت�سدرها معر�ض اإك�سبو 2020 ما ميثل حماكاة لواقع احلياة ما بعد كورونا. 
تف�سي  ج��راء  وال��دول  املناطق  العديد من  ت�سهدها  التي  املعاناة  الرغم من  وعلى 
اجلائحة اإل اأن الإمارات ا�ستطاعت اأن حتدد م�سار التعايف عرب جمموعة متكاملة 
من العوامل واخلطوات التي جعلتها قادرة على حتديد اإىل اأي مدى ميكن للعامل 
احتواء  مبنظومة  اإخ��الل  دون  حمكم  ب�سكل  املختلفة  للقطاعات  احلياة  يعيد  اأن 
التطعيم  تو�سيع حمالت  ال�ستباقية يف  ثمار  اليوم  الإم��ارات  و جتني  الفريو�ض. 
التي �سملت 78.11 من اإجمايل الفئة املوؤهلة من ال�سكان واإحكام ال�سيطرة على 
م�ستوى التف�سي عرب الفحو�سات الدورية لل�سكان و التي جتاوزت اأكرث من 49 
مليون فح�ض، وهو ما اأ�سهم يف اقرتابها من الو�سول اإىل ن�سب املناعة املجتمعية 

املطلوبة لإعادة تطبيع احلياة.                       )التفا�سيل �ض2(
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بحث التعاون الدفاعي امل�شرتك 
بني االمارات وال�شعودية

اأخبار االإمارات

عائلة فلويد تزور البيت االأبي�ص 
وتطالب باإ�شالح ال�رشطة 

عربي ودويل

اإجراءات تاأديبية �شد بر�شلونة 
وريال مدريد ويوفنتو�ص 

الفجر الريا�شي

اخلميس  27   مايو   2021  م -  15 شوال  1442 العدد  13250    
Thursday    27   May   2021   -  Issue No   13250

حمكمة اإ�شرائيلية ترجيء اإخالء عائلتني فل�شطينيتني من حي �شل�ن بالقد�س 

بلينكن: نعمل مع م�صر لتحقيق ال�صالم بني الفل�صطينيني واإ�صرائيل

الإ�سرائيليني  من  كال  اأن  ونعتقد  اإيجابي.. 
وا�ستقرار  اأم��ان  يف  يعي�سون  والفل�سطينيني 
وحرية وكرامة ودور م�سر حموري يف تنفيذ 

هذه الأمور.
اإىل ذلك، قررت املحكمة املركزية الإ�سرائيلية 
الأربعاء تاأجيل النظر يف قرار اإخالء عائلتني 
فل�سطينيتني من بيوتها ل�سالح امل�ستوطنني 

القد�ض  يف  ���س��ل��وان  ح���ي  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني 
ال�����س��رق��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، ب��ع��د ا���س��اب��ي��ع ع��ل��ى قرار 

مماثل ب�ساأن حي فل�سطيني اآخر.
يف  اأعلنت  الإ�سرائيلية  العليا  املحكمة  وكانت 
مقررة  كانت  جل�سة  اإرجاء  مايو  اأيار  من   9
حي  م���ن  فل�سطينية  ع���ائ���الت  ط����رد  ب�����س��اأن 
اإىل موعد لح��ق يحدد خالل  ج��راح  ال�سيخ 

ثالثني يوما.
وت�سببت ق�سية ال�سيخ جراح باندلع �سدامات 
الإ�سرائيلية  ال�����س��رط��ة  ق����وات  ب���ني  ع��ن��ي��ف��ة 
ال�سرقية املحتلة ل  القد�ض  وفل�سطينيني يف 
�سيما يف باحات امل�سجد الأق�سى، قبل اأن تقوم 
غزة  قطاع  على  ت�سيطر  التي  حما�ض  حركة 

باإطالق �سواريخ على الدولة العربية.
النظر يف  اإرج����اء  املحكمة  ق���ررت  والأرب���ع���اء، 
العائلتني  ل���رتد ع��ل��ى ط��ل��ب  ق����رار الإخ�����الء 
للحكومة  الق�سائي  امل�ست�سار  م�سورة  اأخ���ذ 

الإ�سرائيلية على ما اأكد حمامي العائلتني.
لوكالة  قعوار  يزيد  العائلتني  وق��ال حمامي 
و�سعبية  جماهريية  ق�سية  اإن  بر�ض  فران�ض 
كهذه يجب اأن ت�سم راأي امل�ست�سار الق�سائي 

للحكومة.
واأ�ساف قعوار من الوا�سح اأن احلكومة كانت 
داعمة يف هذه احلالة للم�سروع ال�ستيطاين 
اأن  الق�سائي  امل�ست�سار  على  يجب  وبالتايل 
من  الآن  العائالت  امل�سوؤولية.وتنتظر  ياأخذ 
املحكمة قرارها حول اإحالة امللف اإىل امل�ست�سار 
الق�سائي للحكومة من عدمه. والذي يتوقع 

قعوار اأن يتم خالل الأ�سبوع املقبل.

•• طرابل�س-وكاالت:

قالت �سفارة الوليات املتحدة الأمريكية بليبيا، اأم�ض الأربعاء، 
تاأخري  تاريخية بعدم  اأمامه فر�سة  الليبي  اإن ملتقى احل��وار 

النتخابات.
هاّما  اجتماعا  الأربعاء،  الليبي،  ال�سيا�سي  احل��وار  ملتقى  بداأ 
اأ�سا�سها  ع��ل��ى  �ستجرى  ال��ت��ي  ال��د���س��ت��وري��ة  ال��ق��اع��دة  لع��ت��م��اد 
حادة  خالفات  و�سط  احل��ايل،  العام  نهاية  املقررة  النتخابات 

بني اأع�سائه حول طريقة انتخاب رئي�ض البالد القادم.
الجتماع  ه����ذا  خم���رج���ات  اإىل  ال��ل��ي��ب��ي��ني  اأن����ظ����ار  وت���ت���وج���ه 
البعثة  عليه  وت�����س��رف  ي��وم��ني  على  ال���ذي ميتد  الف��رتا���س��ي 
م�سري  حتديد  يف  حا�سمة  �ستكون  والتي  ليبيا،  اإىل  الأمم��ي��ة 
النتخابات، حيث اأكد رئي�ض املفو�سية العليا لالنتخابات عماد 
ال�سايح يف مقابلة �سابقة مع العربية، اأن اإجراءها يف موعدها 

املحدد متوقف على تهيئة مناخ قانوين والتوافق على القاعدة 
الد�ستورية وح�سم اخلالفات حول اآلية انتخاب الرئي�ض قبل 

منت�سف يوليو.
وتتباين الآراء بني اأع�ساء ملتقى احلوار ال�سيا�سي، بني تيار 
يقوده تنظيم الإخ��وان ويرى �سرورة انتخاب الرئي�ض القادم 
عن طريق نواب الربملان، وهو ما يعني اإجراء انتخابات برملانية 
فقط والتخلي عن النتخابات الرئا�سية، وتّيار اآخر يدفع نحو 
القرتاع  وع��رب  ال�سعب  م��ن  مبا�سرة  ال��دول��ة  رئي�ض  انتخاب 

ال�سري احلر وبالأغلبية املطلقة لأ�سوات املقرتعني.
ويف حال توافق ملتقى احلوار ال�سيا�سي على قاعدة د�ستورية 
لعتمادها  ال��ربمل��ان  اإىل  اإحالتها  �سيتم  الن��ت��خ��اب��ات  لإج���راء 
الو�سول  اأما يف �سورة عدم  الد�ستوري،  بالإعالن  وت�سمينها 
اإىل توافق حول النقاط اخلالفية، فاإن م�سري خارطة الطريق 
الأممية التي تنتهي باإجراء انتخابات برملانية ورئا�سية يف 24 

دي�سمرب املقبل، ي�سبح مهددا بال�سقوط.
احلوار  ملتقى  اأع�ساء  تو�سل  باإمكانية  احلذر  التفاوؤل  ورغم 
ت�ساعدت  لالنتخابات،  د�ستورية  قاعدة  اإق��رار  اإىل  ال�سيا�سي 
ال��ت��ح��ذي��رات م���ن ت��ع��ّم��د ب��ع�����ض الأط������راف ال�����س��ي��ا���س��ي��ة اإث����ارة 
اإجرائه يف  وتعطيل  النتخابي  ال�ستحقاق  لعرقلة  اخلالفات 

موعده املحّدد.
وم�����س��اء الأح�����د، ق���ال امل��ب��ع��وث الأم���ريك���ي وه���و اأي�����س��ا �سفري 
اأطرافا  هناك  اإن  نورلند،  ريت�سارد  طرابل�ض  لدى  وا�سنطن 

ليبية تلجاأ لتعطيل النتخابات لأنها ل تخدمها.
بعرقلة  الت��ه��ام  اأ�سابع  لها  توجه  التي  الأط���راف  اأب���رز  وم��ن 
اإجراء  ا�سرتط  ال��ذي  ليبيا،  يف  الإخ���وان  تنظيم  النتخابات، 
ال�ستفتاء على الد�ستور قبل النتخابات رغم تاأكيد املفو�سية 
العليا لالنتخابات ا�ستحالة تنظيمه خالل املدة املتبقية على 

موعد النتخابات وهي 7 اأ�سهر.

امل�ست�سار النم�ساوي �سيبا�ستيان كورز يف مازق

ف�شيحة تتناق�س مع وعده بالتجديد ال�شيا�شي:
النم�صا: الطفل املعجزة ي�صقط يف مياه عكرة!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

2010، جتول  ل��ع��ام  امل��ح��ل��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  خ����الل 
�سيبا�ستيان كورت�ض يف �سوارع فيينا على منت �سيارة 
رباعية الدفع ت�سمى جيلوموبيل، وطبع عليها �سعار 
اإىل  اإ�سارة  �سوارز مات�ض جيل، )الأ���س��ود، يثري( - يف 
���س��اب��ات يرتدين  ب��ف��ت��ي��ات  ل����ون ح��زب��ه - م�����س��ح��وب��ا 
املارة.  على  الذكري  الواقي  ويوزعن  �سيقة  مالب�ض 
اجلديد  ال�سيا�سي  ان��ت��خ��اب  مت  القائمة،  راأ����ض  على 

)حزب  املحافظ  احل��زب  لكن  الإقليمي،  ال��ربمل��ان  يف 
التاريخ  له يف  نتيجة  اأ�سواأ  النم�ساوي( حقق  ال�سعب 
بعد  ال��در���ض:  ا�ستيعاب  مت  النم�ساوية.  العا�سمة  يف 
متاًما.  �سل�سة  �سورة  ل�ستعادة  �سيء  كل  فعل  ذل��ك، 
يف �سن الرابعة والثالثني، اأ�سغر زعيم يف اأوروبا، ذو 
باأناقته على  ال��وراء، يتميز  اإىل  �سعر ناعم م�سفوف 
ال��دوام، حر�ض على التعبري عن نف�سه بنربة هادئة 

ليبنّي جديته ويوحي بالثقة.
)التفا�سيل �ض15(

المريال العكروت يف بزة رجل النقاذ

اأعلن خ��شه غمار ال�شيا�شة
تون�س: االمريال كمال العكروت حان زمن االإنقاذ!

•• الفجر - تون�س

اأعلن المريال كمال العكروت وم�ست�سار المن القومي للرئي�ض الراحل 
الباجي قائد ال�سب�سي، عن دخوله غمار ال�سيا�سة عرب بيان للراي العام 
ن�سره على �سفحته الر�سمية على موقع التوا�سل الجتماعي في�سبوك، 
التون�سيني  الن��ق��اذ ع��رب وح��دة  دع��ا فيه اىل  ف��زع،  ك��ان مبثابة �سيحة 

لإيقاف النزيف.                                                      )التفا�سيل �ض10(

يف  حت��واًل  يتوقع  ال  الكرملني 
العالقات بعد قمة بايدن وبوتني

•• مو�شكو-رويرتز:

يتوقع  اإن��ه ل  اأم�ض  الكرملني  ق��ال 
حتوًل ر�سمياً يف العالقات الرو�سية 
الأمريكية، خالل قمة بني الرئي�ض 
الرو�سي فالدميري بوتني والرئي�ض 
الأمريكي جو بايدن ال�سهر املقبل.

املتحدث  ون�سح دميرتي بي�سكوف 
و�سفه  ما  بتجنب  الكرملني  با�سم 
تقدم  بتحقيق  املفرطة  بالتوقعات 
خالل القمة، لكنه قال اإن الجتماع 

يف حد ذاته مهم للغاية.
والكرملني  الأب��ي�����ض  البيت  وق���ال 
وب����وت����ني  ب�����اي�����دن  اإن  ال�����ث�����الث�����اء 
���س��ي��ج��ت��م��ع��ان يف ج��ن��ي��ف ي����وم 16 
وتدهورت  املقبل،  يونيو)حزيران( 
اأدنى  اإىل  البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
الباردة،  احل���رب  منذ  م�ستوياتها 
كثرية  م�ساكل  اإن  بي�سكوف  وق���ال 

تراكمت يف العالقات الثنائية.

)التفا�شيل �س4(

االإمارات حتقق مراكز متقدمة عامليًا يف موؤ�صرات التطوير احلكومي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

بتخريج  افرتا�سيا  العليا  التقنية  وكليات  الو�سل  جامعة  احتفلت 
العمل" والذي  ل�سوق  للتاأهيل  "الإجناز  برنامج  من  خريجة   270
الب�سرية  امل���وارد  وزي��ر  الهاملي  ث��اين  بن  نا�سر  معايل  برعاية  اأقيم 

والتوطني رئي�ض جممع كليات التقنية العليا.
حفل  وح�سر  و2021   2020 العامني  دفعتي  اخلريجات  ومتثل 
بعد - معايل  املرئي عن  الت�سال  تقنية  اأقيم عرب  ال��ذي   - التخريج 
الدكتور  والأ�ستاذ  الو�سل  جامعة  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  املاجد  جمعة 
اللطيف  عبد  الدكتور  و�سعادة  اجلامعة  مدير  الرحمن  عبد  حممد 
ال�سام�سي مدير جممع كليات التقنية العليا وامل�سوؤولني من اجلانبني 
واأع�ساء الهيئة التدري�سية واخلريجات واأولياء اأمورهن. وعرب معايل 

اخلام�سة  الدفعتني  بتخريج  بالحتفال  �سعادته  ع��ن  امل��اج��د  جمعة 
وال�ساد�سة من طالبات الربنامج ..موؤكدا تقدمي الربنامج كل الدعم 
للمراأة الإماراتية بغر�ض متكينها من دخول �سوق العمل الذي يحتاج 
القطاعني احلكومي واخلا�ض. من جانبه  الوطنية يف  الكفاءات  اإىل 
اإن الح��ت��ف��ال بتخريج  ال��رح��م��ن  ال��دك��ت��ور حممد عبد  الأ���س��ت��اذ  ق��ال 
كوكبة من طالبات برنامج "اإجناز" يف الدفعتني اخلام�سة وال�ساد�سة 
هو ثمرة تعاون بني جامعة الو�سل وكليات التقنية العليا والذي بداأ 
منذ اعالن الربنامج يف عام 2013 بهدف تاأهيل الطالبات املواطنات 
لأخذ اأدوارهن يف �سوق العمل وامل�ساركة يف م�سرية التنمية امل�ستدامة.

اإطالقه  منذ  الربنامج  353 خريجة من  توظيف  اأن مت  اإىل  واأ�سار 
كما ا�ستفادت 10 طالبات من املتخرجات من برنامج اإجناز من منحة 
معايل جمعة املاجد املالية بقيمة /2000/ درهم �سهريا لكل طالبة 

ت�ستكمل درا�ستها يف كليات التقنية العليا ويدر�ض حاليا يف الربنامج 
والفجرية. دبي  بفرعية  الربنامج  يف  طالبة   272

�سعادته  عن  ال�سام�سي  اللطيف  عبد  الدكتور  �سعادة  عرب  جهته  من 
ل�سوق  للتاأهيل  "الإجناز  برنامج  طالبات  من  جديدة  دفعة  بتخريج 
كليات  بني  الفاعلة  ال�سراكة  يعك�ض  الربنامج  اأن  ..م�سريا  العمل" 

التقنية العليا وجامعة الو�سل.
اأعوام بهدف متكني بنات  اأن هذه ال�سراكة بداأت منذ ثمانية  واأو�سح 
حتقيقا  وذل���ك  العمل  ل�سوق  املطلوبة  الأ���س��ا���س��ي��ة  ب��امل��ه��ارات  ال��وط��ن 
لتوجيهات القيادة احلكيمة التي توؤكد دوما على �سرورة ا�ستثمار كافة 
الطاقات الوطنية وتوجيهها للم�ساهمة يف التنمية متمنيا للخريجات 
التوفيق يف حياتهن الوظيفية واأن يوا�سلن تطوير ذواتهن ومواكبة 

امل�ستجدات يف املهارات ليتميزن دائما يف خدمة الوطن.

•• اأبوظبي-وام:

يوا�سل التمرين الع�سكري امل�سرتك "زايد 3" الذي يقام على اأر�ض الدولة 
مب�ساركة وحدات من القوات الربية و القوات اخلا�سة من دولة الإمارات 
العربية املتحدة وجمهورية م�س�ر العربية ال�سقيقة .. فعالياته حتى يوم 

اجلاري. مايو   30
ياأتي التمرين يف اإطار حر�ض قواتنا امل�سلحة على تنفيذ عدد من التمارين 
امل�سرتكة مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة، بهدف �سقل القدرات والإمكانات 
القتالية، وذلك انطالقا من حر�ض وزارة الدفاع الدائم على رفع م�ستوى 
وا�سحة  ا�سرتاتيجية  وفق  الواحد،  الفريق  بروح  والعمل  والكفاءة  الأداء 
لقواتنا  القتالية  واجلاهزية  العام  بامل�ستوى  الإرت��ق��اء  اإىل  تهدف  املعامل، 
م�سارح  جميع  على  احلديثة  والأ�سلحة  الأج��ه��زة  م��ع  للتعامل  امل�سلحة، 

العمليات.
ال��ت��ى ت�سمنت  و  ل��ل��ت��دري��ب  التمهيدية  امل��راح��ل  امل��ا���س��ي��ة  الأي����ام  و���س��ه��دت 
والقتالية  الفنية  الكفاءة  والفعاليات لرفع معدلت  الأن�سطة  العديد من 
للعنا�سر امل�سرتكة من خالل عقد العديد من املحا�سرات النظرية لتوحيد 
العديد  وتنفيذ  اجلانبني  لدى  القتالية  اخل��ربات  على  والتعرف  املفاهيم 
اإىل جانب  من الأن�سطة العملية التي مت التخطيط والإع��داد لها م�سبقا 
التدريب على اأعمال ال�ستطالع و ا�ستغالل طبيعة الأر�ض واأن�سب اأ�ساليب 

القتال يف املدن ومواجهة العنا�سر الإرهابية.
وتنظيم  راق  م�ستوى  القوات من  اإليه  و�سلت  ما  املرحلة مدى  اأظهرت  و 
متتلكه  م��ا  م��دى  يعك�ض  مب��ا  املختلفة،  القتالية  الأع��م��ال  تنفيذها  خ��الل 
القوات امل�سلحة لكلتا الدولتني من اإمكانات ب�سرية وفنية وا�ستعداد قتايل 
عال ملجابهة اأية خماطر قد تواجه املنطقة، وتهدد اأمن وا�ستقرار الدولتني 

ال�سقيقتني.
البلدين ويهدف  املجدولة بني  الع�سكرية  اإطار الربامج  التمرين يف  ياأتي 
العملياتية  اجلاهزية  وتعزيز  والقتالية  الع�سكرية  اخل���ربات  ت��ب��ادل  اإىل 

للقوات امل�سلحة الإماراتية وامل�سرية..
التي  ال�ستثنائية  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  امل�����س��رتك  التمرين  تنفيذ  ي��اأت��ي  كما 
جميع  ق���درة  اأن  اإل  ال���ع���امل،  ع��ل��ى   " "كوفيد_19  ج��ائ��ح��ة  فر�ستها 
موؤ�س�سات الدولة على التعامل والتعايف والعودة التدريجية ملمار�سة احلياة 
التمرين  تنظيم هذا  الإماراتية من  امل�سلحة  القوات  ب�سكل طبيعي مكنت 
التوقيت  ح�سب  و  عامليا،  املتبعة  ال�سحية  واملعايري  املمار�سات  اأف�سل  وفق 
املقرر لها، ا�ستكمال ل�سل�سلة التمارين املدرجة يف اخلطط التدريبية بني 

القوات امل�سلحة الإماراتية و القوات امل�سلحة يف جمهورية م�سر العربية.

تخريج 270 مواطنة �صمن برنامج االإجناز للتاأهيل ل�صوق العمل

التمرين الع�صكري »زايد 3« بني االإمارات و م�صر يوا�صل فعالياته

اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�صية تطلق جل�صات حوارية بالتعاون مع معهد االأمري �صعود الفي�صل
•• اأبوظبي-وام: 

قرقا�ض  اأن���ور  " اأك��ادمي��ي��ة  اأطلقت 
 " الأول  " اأم�������ض  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
الثالثاء " �سل�سلة حوارية جديدة 
�سعود  الأم��ري  معهد  مع  بالتعاون 

الفي�سل للدرا�سات الدبلوما�سية.
وعي  تعزيز  اإىل  ال�سل�سلة  ت��ه��دف 
ب�ساأن  وامل��ع��ه��د  الأك��ادمي��ي��ة  طلبة 
جمال  يف  اأهمية  الأك��رث  املوا�سيع 
الوقت  يف  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  ال��ع��م��ل 
التعاون  زخ�����م  وزي��������ادة  ال����راه����ن 
وال���ت���ن�������س���ي���ق ال���دب���ل���وم���ا����س���ي بني 
العربية  واململكة  الإم�����ارات  دول���ة 
ال�����س��ع��ودي��ة وم�������س���ارك���ة اخل����ربات 
دبلوما�سيي  ق����درة  ل��ت��ع��زي��ز  �سعيا 
ابتكار  على  البلدين  يف  امل�ستقبل 
�ساأنها  م����ن  دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ح���ل���ول 

خطوة اإ�سافية منبثقة عن جمل�ض 
الإماراتي   - ال�����س��ع��ودي  التن�سيق 
من  �سيتبعها  وم��ا  اجلل�سة  وه���ذه 
اإ�سافة  �ست�سكل  اآخ����رى  ج��ل�����س��ات 
ج���دي���دة ل�����س��راك��ت��ن��ا ال��رام��ي��ة اإىل 
ت����ب����ادل اخل�������ربات ���س��ع��ي��ا لإث������راء 
م�����س��رية الأك����ادمي����ي����ة وامل���ع���ه���د يف 
دبلوما�سيني على قدر  قادة  اإع��داد 

عال من اخلربة واملعرفة ".
و اأكدت اأن متكني امل��راأة يف ال�سلك 
والدبلوما�سية  ال���دب���ل���وم���ا����س���ي 
والدبلوما�سية  والعامة  الثقافية 
والتغري  الغذائي  والأمن  الرقمية 
امل��ن��اخ��ي م��وا���س��ي��ع اأ���س��ب��ح��ت على 
ق��ائ��م��ة اأول����وي����ات واأج����ن����دات عمل 

الدبلوما�سيني حول العامل.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال���دك���ت���ور ع���ادل 
معهد  ع�������ام  م����دي����ر  ال�����ع�����م�����راين 

اآليات عمل جديدة كالدبلوما�سية 
اإحلاحا  اأك���رث  واأول���وي���ات  الرقمية 

كدبلوما�سية الأمن الغذائي.
و تغطي اجلل�سات املخ�س�سة لطلبة 
الأكادميية واملعهد والدبلوما�سيني 
موا�سيع  كذلك  البلدين  كال  من 
املرتبطة  الدبلوما�سية  التحديات 
وكذلك  العربي  اخلليج  مبنطقة 
التغري املناخي خا�سة يف ظل تقدم 
ا�ست�سافة  بطلب  الإم�����ارات  دول���ة 
موؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية 
املناخ  ت��غ��ري  ب�����س��اأن  امل��ت��ح��دة  الأمم 

.2023 "COP 28" للعام 
اإبراهيم  م��رمي  ال��دك��ت��ورة  قالت  و 
املحمود نائب مدير عام الأكادميية 
اجلل�سة  خ����الل  األ��ق��ت��ه��ا  ك��ل��م��ة  يف 
عنوان  حملت  وال��ت��ي  الفتتاحية 
القيادة  ت��ويل   ": املراأة"  "متكني 

العمل  بوابة  تعزيز مكانتهما عرب 
الدبلوما�سي اإقليميا وعامليا.

تناق�ض �سل�سلة اجلل�سات جمموعة 
من املوا�سيع منها متكني املراأة يف 
العمل الدبلوما�سي والدبلوما�سية 
فر�سته  وم���ا  وال��ع��ام��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
من   "  19  - "كوفيد  ج���ائ���ح���ة 

الر�سيدة يف كل من دولة الإمارات 
واململكة العربية ال�سعودية متكني 
اأولوية  ك��اف��ة  امل���ج���الت  يف  امل������راأة 
باأننا  ث��ق��ة  ع��ل��ى  ن��ح��ن  و  ق�����س��وى 
�����س����رى امل����زي����د م����ن الإجن���������ازات 

الدبلوما�سية باأياد ن�سائية".
ميثل  ال���ي���وم  "لقاوؤنا  واأ����س���اف���ت: 

الدبلوما�سية تاأتي حما�سرة اليوم 
ع���ن مت��ك��ني امل�������راأة وذل�����ك �سمن 
اجلانب  تنمية  "مبادرة  فعاليات 
والأكادميية  املعهد  ب��ني  املعريف" 
والتي ت�سمل عددا من ور�ض العمل 
يف  واملحا�سرات  النقا�ض  وحلقات 

للدرا�سات  الفي�سل  �سعود  الأم��ري 
جت�سيدا   " املكلف:  الدبلوما�سية 
امل�ستمر  و  ال�����ب�����ن�����اء  ل����ل����ت����ع����اون 
قرقا�ض  اأن���������ور  اأك�����ادمي�����ي�����ة  ب�����ني 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة و م��ع��ه��د الأم����ري 
�����س����ع����ود ال���ف���ي�������س���ل ل����ل����درا�����س����ات 

امل�سرتك  اله��ت��م��ام  ذات  الق�سايا 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ب���ني 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  والإم��������������ارات 
وال��ع��امل يف  املنطقة  على  واآث��اره��ا 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  اجلوانب 

والثقافية".

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنوؤون 
رئي�صة جورجيا بذكرى ا�صتقالل بالدها

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل �سالومي زورابي�سفيلي رئي�سة جورجيا وذلك مبنا�سبة 
را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  ا�ستقالل بالدها. كما بعث �ساحب  ذكرى 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  الدولة رئي�ض جمل�ض  اآل مكتوم نائب رئي�ض 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  و�ساحب 
الرئي�سة  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وبعث  زورابي�سفيلي.  �سالومي 
تهنئة  برقيتي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  مكتوم 

مماثلتني اإىل معايل ايراكلي غاريبا�سفيلي رئي�ض وزراء جورجيا.

االإمارات حتدد بروتوكوالت واقع ما بعد كورونا.. وتك�صب ثقة العامل

االإمارات تفوز بع�صوية اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل

•• اأبوظبي-وام:

ا�ست�سافتها  خ��الل  الإم���ارات  دول��ة  املطبقة يف  الإج���راءات  �سكلت جمموعة 
وزخم  احل��ايل  العام  بداية  منذ  والفعاليات  الأح���داث  من  كبرية  ملجموعة 
ميثل  م��ا   2020 اإك�����س��ب��و  م��ع��ر���ض  ي��ت�����س��دره��ا  ال��ت��ي  امل�ستقبلية  اأج��ن��دت��ه��ا 

"كورونا". بعد  ما  احلياة  "حماكاة" لواقع 
جراء  وال��دول  املناطق  من  العديد  ت�سهدها  التي  املعاناة  من  الرغم  وعلى 
عرب  التعايف  م�سار  حت��دد  اأن  ا�ستطاعت  الإم����ارات  اأن  اإل  اجلائحة  تف�سي 
جمموعة متكاملة من العوامل واخلطوات التي جعلتها قادرة على حتديد 
اإىل اأي مدى ميكن للعامل اأن يعيد احلياة للقطاعات املختلفة ب�سكل حمكم 

دون اإخالل مبنظومة احتواء الفريو�ض.
التي  التطعيم  تو�سيع حمالت  ال�ستباقية يف  اليوم ثمار  الإم��ارات  و جتني 

�سملت 78.11 من اإجمايل الفئة املوؤهلة من ال�سكان واإحكام ال�سيطرة على 
م�ستوى التف�سي عرب الفحو�سات الدورية لل�سكان و التي جتاوزت اأكرث من 
مليون فح�ض، وهو ما اأ�سهم يف اقرتابها من الو�سول اإىل ن�سب املناعة   49

املجتمعية املطلوبة لإعادة تطبيع احلياة.
وعززت جمموعة الربوتوكولت ال�سحية والتنظيمية التي �سملت املنظومة 
يف  العامل  ثقة  والفندقة  ال��ط��ريان  وقطاعات  الطبي،  والقطاع  التعليمية 
الدولة وت�سنيفها �سمن اأكرث الدول كفاءة يف ا�ست�سافة الأحداث والفعاليات 

الدولية الكربى.
اإىل جانب ذلك، �سكلت املكانة ال�سياحية للدولة عامال حا�سما يف اختيارها 
القطاعات،  خمتلف  يف  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ن��ا���س��ب��ات  م��ن  للعديد  دائ��م��ة  وج��ه��ة 
واخلدمية  والرتفيهية  ال�سياحية  اخل��ي��ارات  قائمة  من  ذل��ك  يف  م�ستفيدة 

التي توفرها خمتلف مدن الدولة.

الريا�سية  الفعاليات  من  للعديد  مق�سدا  املختلفة  الإم���ارات  م��دن  باتت  و 
اأنظمة  م��رون��ة  اأ�سهمت  فيما   ، ال��دول��ي��ة  والفنية  والثقافية  والقت�سادية 
اإىل مق�سد للكثري من  وال���زي���ارة يف حت��وي��ل الم����ارات  الإق��ام��ة  ت��اأ���س��ريات 

امل�ساهري والنجوم العامليني.
و�سهدت الإمارات زخما وا�سحا يف ا�ست�سافة الفعاليات منذ بدء العام احلايل 
من خالل تنظيمها العديد من املعار�ض والبطولت الريا�سية مثل معر�سي 
ومعر�ض جلفود لل�سناعات  الدفاعية  "نافدك�ض" لل�سناعات  و  "ايدك�ض" 
من  وغريها  الهوائية  للدرجات  الإمارات"  و"طواف  وامل�سروبات  الغذائية 
الحداث التي متيزت مب�ساركة وا�سعة من خمتلف دول العامل، و�سول اإىل 

معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب.
ولعبت املراكز العاملية املتخ�س�سة يف ا�ست�سافة املعار�ض والفعاليات كمركز 
اك�سبو  ومركز  العاملي،  التجاري  دبي  ومركز  للمعار�ض،  الوطني  ظبي  اأب��و 

من  ثرية  قائمة  وا�ست�سافة  تنظيم  كفاءة  تعزيز  يف  حا�سما  دورا  ال�سارقة، 
الفعاليات واملعار�ض العاملية طوال العام.

و اأعادت الإمارات م�ستويات الثقة والتفاوؤل بقدرة العامل على الو�سول اإىل 
اأبعد نقطة يف م�ساألة التعاي�ض واإعادة تطبيع احلياة بعد اجلائحة.

وقد حلت الإم��ارات يف املركز احلادي ع�سر عامليا، والأول عربيا على موؤ�سر 
 ،»19 »كوفيد  جائحة  مع  التعامل  يف  مرونة  ال��دول  لأف�سل  »بلومبريج« 

حمققة 66.4 نقطة على املوؤ�سر العام، ال�سادر يف مار�ض املا�سي.
وعامليا،  اإقليميا  املتقدمة  املرتبة  ه��ذه  اإىل  الو�سول  من  الإم���ارات  ومتكنت 
الوباء  تف�سي  منذ  اتخذتها  التي  وال�سريعة  احلا�سمة  الإج����راءات  بف�سل 
تعطيل  م��ن  اأق��ل  وب��ق��در  فاعلية  اأك��رث  ب�سكل  الفريو�ض  م��ع  تعاملت  بعدما 
الأعمال واملجتمع.. كما تعترب الوفيات امل�سجلة يف الدولة جراء الفريو�ض 

من بني الأقل يف العامل.

•• اأبوظبي- وام:

النعيمي ع�سو  را���س��د  ال��دك��ت��ور علي  الإم�����ارات ممثلة مب��ع��ايل  دول���ة  ف���ازت 
الربملاين  لالحتاد  التنفيذية  اللجنة  بع�سوية  الحت��ادي  الوطني  املجل�ض 
الدويل، وذلك خالل اجتماعات املجل�ض احلاكم لالحتاد واجلمعية العامة 
للدور  تقديرا  وذل��ك  املرئي،  الت�سال  تقنية  عرب  عقدت  التي   ،"142" ال� 
الفاعل الذي تقوم به الدبلوما�سية الربملانية الإماراتية يف خمتلف فعاليات 
م��ع خمتلف  تربطها  ال��ت��ي  املتينة  ال�����س��راك��ة  وع��الق��ات  الحت����اد،  واأن�����س��ط��ة 

الربملانات واملجموعات اجليو�سيا�سية على �سعيد الحتاد.
كما فازت �سعادة �سارة فلكناز بع�سوية مكتب اللجنة الدائمة الأوىل: ال�سلم 
منتدى  مكتب  بع�سوية  ال�سويدي  م��رية  �سعادة  وف��ازت  الدوليني،  والأم���ن 

الن�ساء الربملانيات، وهما من اأجهزة الحتاد.
وللمجموعة اجليو�سيا�سة العربية من�سب واحد يف اللجنة التنفيذية التي 
تعد اجلهاز الذي ي�سرف على اإدارة الحتاد الربملاين الدويل ويوايف املجل�ض 

املجل�ض  ينتخبهم  ع�سواً   "18" من  اللجنة  ه��ذه  وتتكون  ب��اآرائ��ه،  احلاكم 
الحتاد،  يف  اجليو�سيا�سية  املجموعات  من  تر�سيحهم  يتم  والذين  احلاكم، 
بالإ�سافة اىل رئي�سة منتدى الن�ساء الربملانيات ورئي�ض منتدى الربملانيني 
ال�سباب بحكم من�سبهم، ويعترب رئي�ض الحتاد هو رئي�ض اللجنة التنفيذية 

بحكم من�سبه.
املجل�ض جمموعة  �سكل  ال�سابع ع�سر احلايل  الت�سريعي  الف�سل  ومع بداية 
ال�سعبة الربملانية يف الحتاد الربملاين الدويل برئا�سة معايل الدكتور علي 
النعيمي، وع�سوية �سعادة كل من علي جا�سم نائبا للرئي�ض، ومرية ال�سويدي، 
وهم اأع�ساء املجل�ض احلاكم، و�سارة فلكناز، ومروان املهريي، اأع�ساء اللجنة 
الدائمة الأول : ال�سلم والأمن الدوليني، ومرية ال�سويدي، واأ�سامة ال�سعفار، 
والتجارة،  والتمويل  امل�ستدامة  التنمية  الثانية:  الدائمة  اللجنة  اأع�ساء 
الثالثة:  الدائمة  اللجنة  اأع�ساء  العامري،  م��وزة  والدكتورة  جا�سم  وعلي 
اأع�ساء  املهريي،  ال�سعفار، ومروان  واأ�سامة  الإن�سان،  الدميقراطية وحقوق 
موزة  وال��دك��ت��ورة  املتحدة،  الأمم  ب�سوؤون  املعنية  اللجنة  ال��راب��ع��ة:  اللجنة 

ومروان  الربملانيات،  الن�ساء  منتدى  اأع�ساء  ال�سويدي  وم��رية  ال��ع��ام��ري، 
املهريي، و�سارة فلكناز، اأع�ساء منتدى ال�سباب الربملانيني.

الدوؤوب  ن�ساطها  الحت��ادي  الوطني  للمجل�ض  الربملانية  ال�سعبة  وتوا�سل 
وم�ساركاتها الفاعلة يف اأن�سطة واأجهزة الحتاد الربملاين الدويل واجتماعات 
اللجان الدائمة والفرعية للجمعية ال� 142 لالحتاد املنعقدة عن بعد خالل 
التغلب على  2021م، لبحث مو�سوع  الفرتة من 13 ابريل اإىل 28 مايو 
فريو�ض  مكافحة  جهود  اإط��ار  يف  الربملانات  ودور  اأف�سل،  غ��ٍد  وبناء  ال��وب��اء 

"كورونا".
بعالقات  ال���دويل  ال��ربمل��اين  والحت���اد  الحت���ادي  الوطني  املجل�ض  ويرتبط 
�سراكة وتعاون تعززت بف�سل قدم م�ساركة املجل�ض يف ع�سوية الحتاد منذ 
1977، ومبا ميتلكه املجل�ض واأمانته العامة من خربة مرتاكمة جت�سدت 
بتمثيل املجل�ض للمجموعة العربية يف الحتاد وت�سلم اأول رئا�سة اأول منتدى 
ال�سعبة  به  تقدمت  مقرتح  على  بناء  اإن�ساوؤه  مت  ال��ذي  الربملانيني  لل�سباب 
الربملانية الإماراتية، اإ�سافة اإىل تقدميه للعديد من املقرتحات وامل�سروعات 

التطويرية والبنود الطارئة.
الفنية  وال�سراكة  التعاون  اتفاقية  بتوقيع  اجلانبني  بني  العالقة  وتعززت 
يف �سهر مار�ض 2014 والتي تعد الأوىل على م�ستوى العامل التي يوقعها 
الحتاد مع برملان منذ تاأ�سي�سه يف عام 1889 عاما، ومن اأبرز بنودها تعريب 

املوقع اللكرتوين لالحتاد وتعزيز التعاون الربملاين الإقليمي.
ن�ساطها  فعالية  وزي���ادة  الإم��ارت��ي��ة  الربملانية  ال�سعبة  ن�ساط  متيز  ويعزى 
اإىل عدة عوامل رئي�سية اأبرزها العتماد على منهجيات علمية معا�سرة يف 
ال�ستقراء والتحليل ال�سيا�سي الربملاين، والتي �ساهمت يف حتقيق الأهداف 
والنتائج املرجوة منها، والإ�سرار على اأن يكون لكل فعالية برملانية اأهداف 
له  واملخطط  املدرو�ض  والتفاعل  يتم حتقيقها،  وا�سحة وحمددة  واأغرا�ض 
الفعاليات  اأعمال  ج��داول  على  املدرجة  واملو�سوعات  الق�سايا  خمتلف  مع 
الربملانية، ف�سال عن ال�سمعة الربملانية الدولية والإقليمية التي اكت�سبتها 
اأربعة عقود من العمل الدبلوما�سي  اأكرث من  ال�سعبة الربملانية على مدى 

الربملاين.
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 225,954 فح�شا ك�شفت عن 1,757 اإ�شابة

ال�صحة تعلن �صفاء 1,725 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 120,842 جرعة من لقاح ك�فيد-  19 خالل ال�شاعات الـ24 املا�شية

••   اأبوظبي -وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سيا 
امل�سابة  احل���الت  وح�سر  املبكر  الكت�ساف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات 
 .. وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض 
ال�ساعات  خ��الل  ج��دي��دا  فح�سا   225،954 اإج����راء  ع��ن  ال����وزارة  اأع��ل��ن��ت 
واأحدث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24 ال��� 

والفح�ض  التق�سي  اإج�����راءات  تكثيف  ال��ط��ب��ي.   و�ساهم  الفح�ض  تقنيات 
 1،757 عن  الك�سف  يف  الدولة  م�ستوى  على  الفحو�سات  نطاق  وتو�سيع 
خمتلفة،  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة  ح��ال��ة 
وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���الت  وجميعها 
ال��وزارة عن  اأعلنت  561،048 حالة.   كما  يبلغ جمموع احل��الت امل�سجلة 
3 حالت م�سابة نتيجة تداعيات الإ�سابة بفريو�ض كورونا امل�ستجد،  وفاة 
وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،661 حالة.    واأعربت وزارة ال�سحة 

املتوفني،  ل��ذوي  وموا�ساتها  تعازيها  وخال�ض  اأ�سفها  عن  املجتمع  ووق��اي��ة 
ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون 
الجتماعي  بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�سحية  اجلهات  مع 
 1،725 �سفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت  اجلميع.   كما  و�سالمة  ل�سحة  �سماناً 
19" وتعافيها  "كوفيد -  حالة جديدة مل�سابني بفريو�ض كورونا امل�ستجد 
التام من اأعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها 
امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�سفاء 540،886 حالة. من جهة 

اأخرى اأعلنت وزارة ال�سحة و وقاية املجتمع تقدمي 120،842 جرعة من 
جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  لقاح "كوفيد19-" خالل 
ومعدل  جرعة   12،415،548 ام�ض  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 
ذلك متا�سيا مع  ياأتي  �سخ�ض.   100 لكل  توزيع اللقاح 125.53 جرعة 
خطة ال��وزارة لتوفري لقاح " كوفيد19-" و�سعيا اإىل الو�سول اإىل املناعة 
اأع��داد احلالت و  املكت�سبة الناجتة عن التطعيم و التي �ست�ساعد يف تقليل 

ال�سيطرة على فريو�ض "كوفيد19-".

احلكام يعزون خادم احلرمني بوفاة االأمرية اجلوهرة بنت حممد بن عبد العزيز
•• االمارات - وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
احلرمني  خ��ادم  اأخ��ي��ه  اإىل  تعزية  برقية  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض 
العربية  اململكة  ملك  �سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
وفاة  يف  وموا�ساته  تعازيه  �سادق  عن  فيها  اأع��رب   .. ال�سقيقة  ال�سعودية 
امل��غ��ف��ور ل��ه��ا ���س��اح��ب��ة ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����رية اجل���وه���رة ب��ن��ت حم��م��د بن 
يتغمد  اأن  وج��ل  ع��ز  امل��وىل  داع��ي��ا  �سعود  اآل  عبدالرحمن  ب��ن  عبدالعزيز 
الكرام  �سعود  اآل  يلهم  واأن  ف�سيح جناته  وي�سكنها  بوا�سع رحمته  الفقيدة 

جميل ال�سرب وال�سلوان.
ك��م��ا ب��ع��ث ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ب��ن ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي ويل 
�سلطان  بن  �سامل  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  و  ال�سارقة  حاكم  ونائب  عهد 
القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة برقيتي تعزية مماثلتني اإىل خادم احلرمني 

ال�سريفني .
املجل�ض  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  اإىل  تعزية  برقية  عجمان  حاكم  الأعلى 
ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  اآل �سعود ملك  �سلمان بن عبدالعزيز 
يف وفاة املغفور لها �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية اجلوهرة بنت حممد بن 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود.
اأع��رب �سموه يف برقيته عن خال�ض تعازيه و �سادق موا�ساته اإىل خادم  و 
احلرمني ال�سريفني .. �سائال املوىل عز وجل اأن يتغمدها بوا�سع رحمته واأن 

ي�سكنها ف�سيح جناته واأن يلهم اآل �سعود الكرام جميل ال�سرب وال�سلوان.
و�سمو  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  بعث  كما 
تعزية  برقيتي  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  ن��ائ��ب  النعيمي  را���س��د  ب��ن  ن��ا���س��ر  ال�سيخ 

مماثلتني اإىل خادم احلرمني ال�سريفني.
املجل�ض  ع�سو  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 

اأخيه خادم احلرمني ال�سريفني  الأعلى حاكم الفجرية برقية تعزية اإىل 
ال�سعودية  العربية  اململكة  عاهل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
ال�سقيقة .. اأعرب فيها عن �سادق تعازيه و موا�ساته يف وفاة �ساحبة ال�سمو 
اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  بن  حممد  بنت  اجلوهرة  الأم��رية  امللكي 
وي�سكنها  بوا�سع رحمته  الفقيدة  يتغمد  اأن  املوىل عز وجل  داعيا  �سعود.. 

ف�سيح جناته واأن يلهم اآل �سعود الكرام جميل ال�سرب وال�سلوان.
ال�����س��رق��ي ويل عهد  ب��ن حم��م��د  ب��ن ح��م��د  ب��ع��ث �سمو ال�سيخ حم��م��د  ك��م��ا 

الفجرية برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�سريفني.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�ض الأعلى 
حاكم اأم القيوين برقية تعزية اإىل اأخية خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  اآل �سعود ملك  �سلمان بن عبدالعزيز 
اأعرب فيها عن �سادق تعازية وموا�ساتة فى وفاة املغفور لها �ساحبة ال�سمو 
اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  بن  حممد  بنت  اجلوهرة  الأم��رية  امللكي 

وي�سكنها  رحمتة  بوا�سع  الفقيدة  يتغمد  اأن  القدير  العلي  داعيا  �سعود.. 
ف�سيح جناتة واأن يلهم اآل �سعود الكرام جميل ال�سرب وال�سلوان.

كما بعث �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعال ويل عهد اأم القيوين 
بن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  اإىل  مماثلة  تعزية  برقية 

عبدالعزيز اآل �سعود.
املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الأع���ل���ى ح��اك��م راأ�����ض اخل��ي��م��ة ب��رق��ي��ة ت��ع��زي��ة اإىل اأخ��ي��ه خ����ادم احلرمني 
العربية  اململكة  عاهل  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
وفاة  يف  وموا�ساته  تعازيه  �سادق  عن  فيها  اأع��رب  ال�سقيقة..  ال�سعودية 
بن  العزيز  عبد  بن  بنت حممد  اجلوهرة  الأم��رية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة 

عبد الرحمن اآل �سعود.
كما بعث �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�ض 

اخليمة برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�سريفني.

يف من�شة الأر�شيف ال�طني يف اأب�ظبي الدويل للكتاب التي حتتفي بتاريخ ال�طن

االأر�صيف الوطني واحتاد كتاب واأدباء االإمارات.. يوقعان مذكرة تفاهم 

وما  الإم���ارات  ما�سي  تنقل �سورة 
ط��راأ على ب��الدن��ا م��ن من��و وتطور 
وت��ع��ك�����ض هذه  ق���ي���ا����س���ي،  زم�����ن  يف 
الأعمال الفكرية والثقافية �سورة 
ال���ع���امل، ولذلك  اأم�����ام  الإم��������ارات 
ونحفظها  ن��وث��ق��ه��ا  اأن  ب��ن��ا  ي��ج��در 
واأ�ساد  التميز.  درج��ات  اأعلى  وف��ق 
�سعادته بالدور الثقايف املميز الذي 
يوؤديه احتاد كتاب واأدباء الإمارات، 
ما  وعلى  والبناء،  املثمر  وبتعاونه 
وحر�ض  وتن�سيق  دق���ة  م��ن  اأب����داه 

على توقيع هذه املذكرة.
واأ�����س����اد ���س��ع��ادة ���س��ل��ط��ان ب���ن علي 

و�سط  ت��وق��ي��ع��ه��ا  ي����ج����ري  ولأن��������ه 
نعي�سها  التي  الثقافية  التظاهرة 
اأب��وظ��ب��ي الدويل  م��ع��اً يف م��ع��ر���ض 
ويف  ال��ث��الث��ني،  ن�سخته  يف  للكتاب 
ال���وق���ت ن��ف�����س��ه ت��ن�����س��ج��م م���ع قرار 
الوطنية  املكتبة  اخت�سا�ض  ن��ق��ل 
اإىل  وال�����س��ب��اب  الثقافة  وزارة  م��ن 
الأر����س���ي���ف ال���وط���ن���ي، ح��ي��ث متثل 
امل��ك��ت��ب��ة اأر����س���ي���ف���اً ف���ك���ري���اً حلفظ 
واأر�سفة الإنتاج الفكري املقروء يف 
الدولة من التلف وال�سياع واإتاحته 
القادمة وهذا  والأجيال  للجمهور 
الأر�سيف  اخت�سا�سات  ��ل��ب  ���سُ يف 

دول����ة الإم�������ارات يف امل��ا���س��ي وهي 
ح��ري�����س��ة ع��ل��ى ا���س��ت��دام��ت��ه يجب 
وهذا  املعايري  اأرق���ى  وف��ق  توثيقه 
قبل  م��ن  ت��وف��ريه  اإىل  نتطلع  م��ا 

الأر�سيف الوطني.
ن����ت����اأم����ل دور  واأ��������س�������اف: ون����ح����ن 
الأر�سيف الوطني وهو يوثق ُعرى 
التعاون مع العديد من اجلهات يف 
املوؤ�س�سات  وم��ع  امل��ج��الت،  خمتلف 
وخارجها،  الدولة  داخ��ل  الثقافية 
احلكومية،  الأر����س���ي���ف���ات  وي��ن��ظ��م 
الن�ساطات والفعاليات  وي�سارك يف 
التن�سئة  يف  وي�������س���ه���م  ال�����ك�����ربى، 

ال����وج����ه احل�������س���اري والإن�������س���اين 
ال���ذي تعي�سه  وال��ث��ق��ايف وال��ف��ك��ري 
دولة الإمارات التي اأ�سحت يف ظل 
اإ�سعاعاً  مت��ث��ل  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ه��ا 

ثقافياً عربياً وعاملياً.
 وح���ول ت��وق��ي��ع ه���ذه امل���ذك���رة قال 
علي  اآل  م���اج���د  اهلل  ع��ب��د  ���س��ع��ادة 
لالأر�سيف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل�����دي�����ر 
التفاهم  ال��وط��ن��ي: مت��ت��از م��ذك��رة 
ن���وق���ع���ه���ا م����ع احت������اد كتاب  ال���ت���ي 
لأنها  باأهميتها  الإم�����ارات  واأدب����اء 
ال��ب��ّن��اء واملثمر بني  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زز 
ر�سمياً،  طابعاً  وتعطيه  اجلهتني 

اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ال��ع��م��ي��م��ي 
احت������اد ك���ت���اب واأدب����������اء الإم���������ارات 
ب���ج���ه���ود الأر�����س����ي����ف ال���وط���ن���ي يف 
ح���ف���ظ ذاك�������رة ال�����وط�����ن، واأع������رب 
ع���ن ���س��ع��ادت��ه ب��ال��ت��ع��اون م���ع هذه 
امل��وؤ���س�����س��ة ال��ت��وث��ي��ق��ي��ة ال���رائ���دة يف 
توفري قاعدة بيانات باأ�سماء كتاب 
واأدباء الإمارات ونتاجهم الفكري، 
اإثراء  ي�سمن  ذلك  اأن  اإىل  م�سرياً 
ث��ق��اف��ة الأج���ي���ال ال��ق��ادم��ة ب���الإرث 
���س��ي��ح��ف��ظ��ه لهم  ال������ذي  ال���ث���ق���ايف 
�سعادته:  وقال  الوطني.  الأر�سيف 
اإن النتعا�ض الثقايف الذي �سهدته 

الوطني.
و ق���ال ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل م��اج��د اآل 
لالأر�سيف  التنفيذي  امل��دي��ر  علي 
بني  ال�����ت�����ع�����اون  اإن  ال�����وط�����ن�����ي: 
الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي واحت����اد كتاب 
الإم���ارات قائٌم قبل توقيع  واأدب���اء 
نتطلع من  ون��ح��ن  امل���ذك���رة،  ه���ذه 
ج�سور  مت��ت��ني  اإىل  ال��ت��وق��ي��ع  ه���ذا 
التعاون، وتفعيل بنود املذكرة التي 
من �ساأنها توثيق الأعمال الثقافية 
والأدبية والفكرية التي تعّد جزءاً 
مهماً من حا�سرنا الزاهر يف دولة 
وهي  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات 

•• ابوظبي-الفجر:

تعزيز  ن��ح��و  ال��ت��ط��ل��ع��ات  اإط�����ار  يف 
وتبادل  وامل��ع��ريف،  الثقايف  التعاون 
الوطني  الأر�سيف  وق��ع  اخل���ربات، 
واحت������اد ك���ت���اب واأدب��������اء الإم�������ارات 
التعاون  اإىل  تهدف  تفاهم  مذكرة 
تدعم  التي  وال��ربام��ج  املجالت  يف 
يف  ور�سالتيهما  اجل��ه��ت��ني  روؤي��ت��ي 

عقد الفعاليات امل�سرتكة.
وقع املذكرة �سعادة عبد اهلل ماجد 
اآل علي املدير التنفيذي لالأر�سيف 
علي  بن  �سلطان  و�سعادة  الوطني، 
اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ال��ع��م��ي��م��ي 
احت����اد ك��ت��اب واأدب������اء الإم������ارات يف 
من�سة الأر�سيف الوطني مبعر�ض 

اأبوظبي الدويل للكتاب2021.
امل����ذك����رة يجري  ه�����ذه  ومب����وج����ب 
ال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ه��ت��ني يف تنظيم 
واملوؤمترات،  وال��ن��دوات  الفعاليات 
امل�سرتكة،  العمل واملعار�ض  وور�ض 
والرتجمة  امل��ك��ت��ب��ات  جم����ال  ويف 
ال�سفاهي  وال����ت����اري����خ  وال���ن�������س���ر، 
اإن�ساء  ويف  والبحوث،  وال��درا���س��ات 
اإ�سهامات  اإلكرتوين يح�سر  موقع 
واإنتاجهم  الإم����ارات  واأدب����اء  ك��ت��اب 
ال��ف��ك��ري ب��ك��اف��ة ح��ق��ول��ه، وتقدمي 
تنظيم  جم������ال  يف  ال�����س����ت���������س����ارة 
والإلكرتوين  ال���ورق���ي  الأر���س��ي��ف 

لدى الحتاد، واإدارته وحفظه.
�سعادة  ����س���رح  امل���ن���ا����س���ب���ة  وب����ه����ذه 
الري�سي  حممد  اهلل  عبد  الدكتور 
الوطني،  الأر����س���ي���ف  ع����ام  م���دي���ر 
الوطني  الأر�سيف  قائاًل: يحر�ض 
على توطيد اأوا�سر التعاون املتبادل 
امل�سرتك  التكامل والتن�سيق  وعلى 
احلكومية،  اجل���ه���ات  ج��م��ي��ع  م���ع 
الدولة؛  يف  ال��ك��ربى  وامل��وؤ���س�����س��ات 
التي  اأر�سيفاتها  توثيق  اأج���ل  م��ن 
تعّد جزءاً مهماً من ذاكرة الوطن 
الوطني  الأر����س���ي���ف  ُي��ع��ن��ى  ال���ت���ي 
مذكرة  وتاأتي  لالأجيال،  بحفظها 
احتاد  م��ع  يوقعها  ال��ت��ي  ال��ت��ف��اه��م 
-امل�سهود  الإم�����ارات  واأدب�����اء  ك��ت��اب 
ل���ه ث��ق��اف��ي��اً، ول���دي���ه ت���اري���خ عريق 
اأمام  لتتيح  الفكري-  العطاء  من 
توثيق  فر�سة  الوطني  الأر���س��ي��ف 

ال��وط��ن��ي��ة ل��الأج��ي��ال- ع��زم��ن��ا على 
تبادل  اأج������ل  م����ن  م���ع���اً  ال���ت���ع���اون 
فيما يخ�ض  وال��ت��ج��ارب  اخل���ربات 
ور�سالتيهما  اجل���ه���ت���ني  روؤي����ت����ي 
واأهدافهما التي ت�سّب يف امل�سلحة 

الوطنية. 
الأر�سيف  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در 
الوطني قد عمل على توفري كافة 
الحرتازية  والتدابري  الإج��راءات 
الوقائية  ال�������س���الم���ة  وت�����داب�����ري 
الالزمة اأثناء توقيع هذه املذكرة يف 
من�سته التي ي�سارك بها يف معر�ض 
 .2021 للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي 
املذكرة  توقيع  من  النتهاء  وبعد 
التنفيذي  املدير  �سعادة  ا�سطحب 
ل��الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي ال�����س��ي��وف يف 
الأر�سيف  اأرك��ان من�سة  جولة بني 
اأب���وظ���ب���ي  ال����وط����ن����ي يف م���ع���ر����ض 
الدويل للكتاب، حيث اأطلعهم على 
اأه��م اإ���س��دارات الأر���س��ي��ف الوطني 
ال���ت���ي توثق  ال��ن��وع��ي��ة وامل��ت��ن��وع��ة 
الإمارات  تاريخ  جوانب مهمة من 
واملنطقة، وعلى ال�سور التي توثق 
ع��م��ق ال���ع���الق���ات ال��ت��اري��خ��ي��ة بني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
وجمهورية اأملانيا الحتادية، وتربز 
بنيت  التي  العالقات  ه��ذه  اأهمية 
ع��ل��ى اأ���س�����ض ق��وي��ة وم��ت��ي��ن��ة ت���زداد 
القيادة  ظ��ل  يف  وازده������اراً  ت���ط���وراً 
العربية  الإم��ارات  الر�سيدة لدولة 
امل��ت��ح��دة. وت��ع��ّرف ال�����س��ي��وف على 
�سرح  بالرتميم يف  الركن اخلا�ض 
ال����ذي يوؤديه  ال�����دور  م��ف�����س��ل ع���ن 
الأر�سيف الوطني يف جمال حفظ 
وترميمها،  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��وث��ائ��ق 
وت���وق���ف���وا ع��ن��د ���س��ح��ي��ف��ة الحت����اد 
الوطني  الأر���س��ي��ف  عر�سها  ال��ت��ي 
لأول  ت���وث���ق  وال����ت����ي  امل���ن�������س���ة،  يف 
يف  اأبوظبي  يف  اأقيم  كتاب  معر�ض 
هذا  وك���ان   ،1974 ع��ام  دي�سمرب 
الباين  اهتمام  عل  �ساهداً  املعر�ض 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  واملوؤ�س�ض 
الإن�سان  ببناء  ثراه-  اهلل  –طيب 
جميع  بني  املعرفة  وبن�سر  املثقف 
�سارت  نهجه  وعلى  املجتمع،  فئات 
قيادتنا الر�سيدة وهي تعزز مكانة 

العلم والثقافة. 

جمل�س االأمن ال�صيرباين يهيب بجميع املوؤ�ص�صات اأخذ احليطة واحلذر من التهديدات ال�صيربانية
•• اأبوظبي-وام:

اأكد جمل�ض الأمن ال�سيرباين اأن الإمارات تنتهج اأف�سل معايري وممار�سات 
التحول الرقمي الآمن وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الر�سيدة وتاأكيدها 
اأهمية حماية البنى التحتية الرقمية والتي هي اأ�سا�ض التحول الرقمي. 
وقال املجل�ض اأن الإمارات ت�سهد زيادة ال�ستثمار يف بناء �سركات و�سناعات 
حملية نا�سئة يف جمال الأمن ال�سيرباين وكذلك الرتكيز على ال�ستثمار 

يف بناء مهارات وقدرات الأمن ال�سيرباين الوطنية.
الأنواع  ملختلف  الت�سدي  اأهمية  اإىل  ال�سيرباين  الأم�����ن  جم������ل�ض  ونب����ه 
بالإ�سافة  احليوية  القطاعات  قب����ل  م����ن  ال�س�����يربانية  الهجم������ات  م������ن 
وعي  ورف���ع  ال�سيرباين  الأم��ن  و�سيا�سات  تفعيل منظومات احلماية  اإىل 
واأ�سار  بيئاتهم.  يف  ت�سر  قد  م�سبوهة  اإلكرتونية  ن�ساطات  لأي  اجلهات 
واخل����ا�سة  احلك����ومية  املوؤ�س�س����ات  وع����ي  رف�����ع  اأهمي����ة  اإىل  املج����ل�ض 
الهجمات  من  املجتمع  حماية  يف  اأ�سا�سياً  دوراً  يلعب  وال��ذي  والأف����راد 

ال�سيربانية. 
اأخ���ذ احليطة  اإىل  ال��ق��ط��اع��ات  ال�����س��ي��رباين جميع  الأم����ن  ودع���ا جمل�ض 

منظومة  وتفعيل  ال�سيربانية  للهجمات  �سحية  الوقوع  لتفادي  واحل��ذر 
ن�سر  يف  م�سوؤوليتها  اأهمية  على  والت�سديد  لديهم  ال�سيرباين  ال��دف��اع 
الوعي الأمني بني اأفراد املوؤ�س�سة والت�سدي ملثل هذه الهجمات بالإ�سافة 

اإىل التعاون مع اجلهات املعنية مل�ساركة مثل هذه البيانات با�ستباقية.
التقنيات  تبني  الكبري يف  الت�سارع  وم��ع  الأخ���رية  الآون���ة  اأن��ه يف  واأو���س��ح 
احلديثة يف كافة مفا�سل املجتمعات  واملجالت احلوية يف العامل �سهدت 
حيث  اليومية  وعملياتها  خلدماتها  ���س��ام��اًل  رق��م��ي��اً  حت���وًل  احل��ك��وم��ات 
اأ�سبحت ممكناً رئي�سياً يف تطوير البنى التحتية والتي برزت اأهميتها يف 

ظل ظروف جائحة "كوفيد19-" .
. م�سيفا اأن هذا التحول املت�سارع �ساهم يف فتح اأبواب للمخرتقني متكنوا 
من خاللها للو�سول اإىل البنى التحتية احل�سا�سة يف خمتلف القطاعات 

على م�ستوى العامل كمحطات الكهرباء والغاز واملياه وغريها.
ولفت املجل�ض اإىل اأن اأدوات الخرتاق باتت اليوم اأكرث �سهولة واأقل تكلفة 
مما اأتاح للمهاجمني ا�ستغالل ظروف جائحة كورونا وكرثة العتماد على 
اخلدمات الرقمية اإىل تنفيذ خمتلف الأنواع من الهجمات ال�سيربانية، 
ومن اأبرزها هجمات الفدية اخلبيثة /ransomware/ التي �سهدت 

اأن  املجل�ض  واأو�سح  املا�سية.  الأ�سهر  خالل  ن�سبتها  يف  ملحوظاً  ارتفاعاً 
هجمات الفدية هي برامج خبيثة ت�سيب الأجهزة الإلكرتونية املختلفة 
بعد  اإل  اإليها  الو�سول  ميكن  ل  بحيث  وقفلها  بياناتها  بت�سفري  وتقوم 
دفع مبلغ مايل معني عن طريق عمالت رقمية حمددة، وعلى غرار اأي 
هجمة �سيربانية فاإن هذا النوع من الهجمات لها تداعيات مالية وتكبد 

املوؤ�س�سات حول العامل مئات من املاليني من الدولرات �سنوياً.
اأج��ه��زة ال�سحايا ع��رب ع��دد م��ن اخل��دع وهي  وي��خ��رتق ف��ريو���ض الفدية 
الرابط  اأو رابط من �سخ�ض جمهول، ويكون حمتوى  ت�سل ر�سالة  "اأن 
عبارة عن ملف يحتوي على برجميات خبيثة" اإ�سافة اإىل " اإغراء املر�سل 
ال�سحية بتنزيل امللف عرب خداعه باأنه ملف مهم اأو �سخ�سي" ف�سال عن 
امل�ستخدم بتحميل امللف يف حا�سبه الآيل اأو هاتفه الذكي" اإ�سافة  " قيام 
يف اجلهاز اأو بت�سفري اجلهاز  املهمة  البيانات  بت�سفري  الفريو�ض  " قيام 
باأكمله، بحيث ل ي�ستطيع امل�ستخدم الو�سول اإىل بياناته" فيما " يطلب 
املجرم من ال�سحية مبلًغا مالًيا "فدية" مقابل فك الت�سفري عن البيانات 

واإعادتها لطبيعتها".
ال�سحية  احتمال تعر�ض  للتقليل من  اتباعها  الواجب  وحول اخلطوات 

لفريو�ض الفدية هي " احلر�ض على اإن�ساء ن�سخة احتياطية من بيانات 
جهازك با�ستمرار، ل�سرتجاعها يف حال تعر�سك للفريو�ض" اإ�سافة اإىل 
بتحميل  تقم  ول  جمهولة،  م�سادر  من  القادمة  ال��رواب��ط  فتح  "جتنب 
ملفات مر�سلة من اأ�سخا�ض جمهولني عرب الربيد الإلكرتوين" ف�سال 
عن "ا�ستخدم برنامج مكافح للفريو�سات واحلر�ض اأن يكون اأ�سليا وغري 
"القيام بتحديث  القيام بتحديثه با�ستمرار" يف حني يتطلب  مقلد، مع 
نظام الت�سغيل يف الهاتف وجهاز احلا�سب الآيل با�ستمرار، واحلر�ض على 
امل�سبوهة"  للمواقع  الدخول  "جتنب  اإىل  فيه" اإ�سافة  الربامج  حتديث 
م�سادرها  م��ن  والتطبيقات  ال��ربام��ج  تنزيل  م��ن  " ال��ت��اأك��د  ع��ن  ف�سال 

الر�سمية املعتمدة، وجتنب الربامج املقر�سنة".
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ن��ظ��ام اأن��اب��ي��ب ت��وزي��ع ال��وق��ود يف ال���ولي���ات املتحدة 
الأمريكية �سهد موؤخراً هجوما اإلكرتونيا ووقعت �سحية هجوم برنامج 
خطوط  عمليات  وجميع  لأنظمتها  موؤقت  وق��ف  اإىل  دفعها  مما  الفدية 
اأ�سابت  التي  ال��وق��ود  ونقل  توزيع  ا�ستئناف  يف  الهجوم  واأّث���ر  الأن��اب��ي��ب، 
احلاد  النق�ض  ب�سبب  البنزين  اأ�سعار  ارتفاع  اإىل  واأدى  الوليات  ع�سرات 

للوقود.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام: 

حققت حكومة دولة الإمارات مراكز 
التطوير  م����وؤ�����س����رات  يف  م��ت��ق��دم��ة 
يف  ح���ل���ت  اإذ  ال���ع���امل���ي���ة،  احل���ك���وم���ي 
غياب  موؤ�سر  يف  عامليا  الأول  امل��رك��ز 
البريوقراطية، واملركز الثاين عاملياً 
���س��ي��ا���س��ة احلكومة  ق����درة  م��وؤ���س��ر  يف 
ال�سنوي  ال��ك��ت��اب  يف  ال��ت��ك��ي��ف،  ع��ل��ى 
للتناف�سية العاملية ال�سادر عن املعهد 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة الإداري���������ة، فيما  ال������دويل 
حققت املركز الثالث عاملياً يف موؤ�سر 
للتغيري،  احلكومة  ا�ستجابة  م��دى 
موؤ�سر  يف  ع���امل���ي���اً  ال����راب����ع  وامل����رك����ز 
الروؤية بعيدة املدى للحكومة، �سمن 

تقرير التناف�سية العاملي ال�سادر عن 
املنتدى القت�سادي العاملي.

ب���ن عبداهلل  م���ع���ايل حم��م��د  واأك������د 
�����س����وؤون جمل�ض  ال����ق����رق����اوي وزي������ر 
الوزراء اأن روؤى �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
وتوجيهات  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة  را�سد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����ض جمل�ض 
اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ  "رعاه 
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
الأعلى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
للقوات امل�سلحة مكنت حكومة دولة 
الإم��������ارات م���ن حت��ق��ي��ق ال����ري����ادة يف 

موؤ�سرات التناف�سية العاملية، رغم ما 
مر به العامل من ظروف ومتغريات 
ما  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  خ���الل  مت�سارعة 
تركز  قيادية  لفل�سفة  نتاجاً  ي�سكل 
وال�ستباقية  امل�ستدام  التطوير  على 

للتغيري،  وال����ق����اب����ل����ي����ة  وامل�������رون�������ة 
واجلاهزية للم�ستقبل.

وق���ال م��ع��ايل حم��م��د ال��ق��رق��اوي اإن 
انعك�ض  ال�ستباقي  الفكر  ه��ذا  نتاج 
حتقيق  ع���ل���ى  احل���ك���وم���ة  ق������درة  يف 

تقدمي  يف  ال��ك��ام��ل��ة  ال����س���ت���م���راري���ة 
اخل�������دم�������ات، م�����ن خ�������الل احل����ل����ول 
املتقدمة  وال��رق��م��ي��ة  التكنولوجية 
اإىل  ال�سل�ض  التي طورتها، والتحول 
عن  والتعلم  ب��ع��د،  ع��ن  العمل  ن��ظ��ام 

ل�ستمرارية  �سمانة  �سكل  م��ا  ب��ع��د، 
دوران عجلة الإنتاج والإجناز، ومّكن 
من  املجتمع  واأف����راد  ف��ئ��ات  خمتلف 
التكيف وجتاوز الآثار املبا�سرة التي 
ف��ريو���ض كورونا  ف��ر���س��ت��ه��ا ج��ائ��ح��ة 

امل�ستجد "كوفيد – 19" عليهم.
واأ�ساف وزير �سوؤون جمل�ض الوزراء 
عززت  الإم�������ارات  دول����ة  ح��ك��وم��ة  اأن 
ريادتها بحلولها يف املراكز الأوىل يف 
التي  احلكومي،  التطوير  موؤ�سرات 
العاملية،  ال��ت��ق��اري��ر  اأب����رز  ت��ر���س��ده��ا 
موؤكدا اأن حتقيق هذه الإجنازات رغم 
امل�سبوقة  غري  والتحديات  الظروف 
"كورونا"  ج��ائ��ح��ة  ف��ر���س��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
يوؤ�سر  العامل،  حول  احلكومات  على 
و�سلت  ال���ذي  امل��ت��ق��دم  امل�ستوى  اإىل 
�سعيد  على  الإم����ارات  حكومة  اإل��ي��ه 
ال�ستباقي  والفكر  والقدرة  الكفاءة 
واملرونة  اجلاهزية  لتعزيز  ال��ه��ادف 

يف مواجهة حتديات امل�ستقبل.

اأن ح��ك��وم��ة دولة  ب��ال��ذك��ر،  اجل��دي��ر 
م���راك���ز متقدمة  ح��ق��ق��ت  الإم�������ارات 
العاملية،  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  م���وؤ����س���رات  يف 
التا�سع  امل��رك��ز  يف  ال���دول���ة  ح��ل��ت  اإذ 
للتناف�سية  ال�سنوي  الكتاب  يف  عامليا 
املعهد  عن  ال�سادر   2020 العاملية 
واملركز  الإداري������ة،  للتنمية  ال����دويل 
الرابع عاملياً يف موؤ�سر اإيدملان للثقة 
حققت  ك���م���ا   ،2020 ب���احل���ك���وم���ة 
دولة الإم��ارات املركز الأول عاملياً يف 
تقارير  اأهم  بني  من  موؤ�سراً   121
الأول  وامل��رك��ز  ال��ع��امل��ي��ة،  التناف�سية 
وج���اءت  م���وؤ����س���راً،   437 يف  ع��رب��ي��اً 
الأوىل  الع�سر  ال���دول  قائمة  �سمن 

عامليا يف 314 موؤ�سراً.

•• مو�شكو-وام:

"وام"  اأنباء الإم��ارات  التقى �سعادة حممد جالل الري�سي مدير عام وكالة 
�سعادة مايا مناع مديرة حترير قناة "RT عربية " مبقر القناة يف العا�سمة 

الرو�سية مو�سكو.
ياأتي اللقاء يف اإطار حر�ض وكالة اأنباء الإمارات "وام " على تعزيز التعاون 

مع املوؤ�س�سات الإعالمية الرو�سية و تبادل اخلربات بني اجلانبني.
و اأكد �سعادة حممد جالل الري�سي اأهمية تلك اللقاءات - التي تاأتي يف اإطار 
زيارته ملو�سكو - والتي من �ساأنها الإ�سهام يف ا�ستك�ساف فر�ض تعزيز التعاون 
الإعالمي بني "وكالة اأنباء الإم��ارات و" RT عربية ". واأع��رب عن تطلع 
اإىل تو�سيع �سبكة مكاتبها حول العامل و فتح مكاتب  اأنباء الإم��ارات  وكالة 
التعاون  لتعزيز  مو�سكو  �سمنها  وم��ن  العاملية  العوا�سم  اأب���رز  يف  متثيلية 
الإعالمي وتوفري تغطية اآنية لالأحداث ل �سيما و اأن لديها حمتوى اإخباريا 

ثريا باأكرث من 19 لغة اإىل جانب اإمتالكها بنية حتتية تقنية متطورة.
من جانبها رحبت مديرة حترير قناة "RT عربية " ب�سعادة حممد جالل 
الري�سي و الوفد املرافق .. موؤكدة اأن العالقات املتميزة بني دولة الإمارات 

و جمهورية رو�سيا الحتادية و قيادتيهما ت�سكل دافعا كبريا لتعزيز التعاون 
وتبادل اخلربات بني املوؤ�س�ستني.

التعاون  يف  متميزا  من��وذج��ا  قدمتا  رو�سيا  و  الإم����ارات  دول��ة  اأن  اأ�سافت  و 
امل�سرتك  تعاونهما  تعزيز  على  عملتا  و   "19  - "كوفيد  جائحة  ملواجهة 
�سعبي  و�سالمة  �سحة  اأج��ل  من  املتقدمة  التكنولوجية  احللول  وتوظيف 

البلدين.
ناق�ض اجلانبان - خالل اللقاء - �سبل تعزيز التعاون و اإمكانية اإن�ساء برامج 

تدريبية م�سرتكة بني املوؤ�س�ستني.
"وام"  الإم��ارات  اأنباء  الري�سي مدير عام وكالة  �سعادة حممد جالل  و قام 
بجولة يف ا�ستوديوهات " RT عربية " ومكاتبها ترافقه �سعادة مايا مناع 
مديرة حترير القناة الناطقة بالعربية .. تعرف خاللها على اآخر التقنيات 
امل�ستخدمة يف العمل الإعالمي بالقناة. و عرب �سعادة حممد جالل الري�سي 
يف اخلتام عن تطلعه لزيارة وفد قناة " RT عربية " لدولة الإم��ارات يف 
امل�ستقبل القريب .. م�سريا اإىل اأن الحتفال باليوبيل الذهبي لحتاد دولة 
الإمارات �سي�سهد العديد من الفعاليات والأحداث الدولية املهمة من اأبرزها 

معر�ض "اإك�سبو 2020 دبي".

•• دبي-الفجر:  

العادية  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  ت��ع��ق��د 
جل��م��ع��ي��ة ال�����س��ح��ف��ي��ني الإم����ارات����ي����ة 
وانتخاب جمل�ض الإدارة يوم اخلمي�ض 
 11 املوافق 3 يونيو يف متام ال�ساعة 

�سباحا.
وقال حممد احلمادي، رئي�ض جمل�ض 
الإماراتية،  ال�سحفيني  جمعية  اإدارة 
افرتا�سي،  ���س��ي��ع��ق��د  الج���ت���م���اع  اأن 

امل�سكلة  اللجنة  و�ستقوم  ب��ع��د،  وع��ن 
باإر�سال  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  م���ن 
لأع�����س��اء اجلمعية  الج��ت��م��اع  راب����ط 
عليهم  ت��ن��ط��ب��ق  ال����ذي����ن  ال���ع���ام���ل���ني 
ح�سور الجتماع، طبقا للقانون، عرب 
الربيد الإلكرتوين لالأع�ساء امل�سجل 
بيانات اجلمعية وذل��ك عن  يف قاعدة 
امل�سجل  الليكرتوين  الربيد  طريق 

لكل ع�سو لدى اجلمعية.
اأن م��ا حتقق خالل  ون���وه احل��م��ادي، 

نتيجة عمل  ك���ان  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��ن��وات 
امل�ساركة  وب��ف�����س��ل  الدارة  جم��ل�����ض 
الي��ج��اب��ي��ة لأع�������س���اء اجل��م��ع��ي��ة من 
الذين  ومنت�سبني،  ع��ام��ل��ني  اأع�����س��اء 
ك��ان��ت مل�����س��ارك��ت��ه��م وت��ف��اع��ل��ه��م ال���دور 
اجلمعية  اأه����داف  حتقيق  يف  الأك����رب 

وجناح اأن�سطتها وفعالياتها.
 وقدم احلمادي ال�سكر للقيادة الر�سيدة 
يف الدولة على دعمهم امل�ستمر للعمل 
الإعالمي ولل�سحفيني، وقدم ال�سكر 

جلميع اجلهات التي تعاونت وقدمت 
الدعم ملجل�ض الإدارة خالل ال�سنوات 
املا�سية، وعلى راأ�سهم معايل الدكتور 
�سلطان اجلابر رئي�ض املجل�ض الوطني 
املري  منى  و���س��ع��ادة  �سابقا،  ل��الإع��الم 
العالمي حلكومة  املكتب  عام  مدير 
امل�ستمر  ودع���م���ه���ا  ل��ت��ع��اون��ه��ا  دب������ي، 
قدم  وكذلك  واأن�سطتها...  للجمعية 
التابع  ال��ه��ن��د���س��ي  ل��ل��م��ك��ت��ب  ���س��ك��ره 

لديوان �ساحب ال�سمو 

ح���اك���م دب�����ي ل���ت���ع���اون���ه ال����الحم����دود 
جلمعية  اجل���دي���د  امل��ب��ن��ى  اجن�����از  يف 
ال�����س��ح��ف��ي��ني الإم���ارات���ي���ة ال����ذي جاء 
ال�سمو  �ساحب  م��ن  �سخية  مبكرمة 
اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال��دول��ة رئ��ي�����ض جمل�ض 

الوزراء حاكم دبي. 
ودع��������ا حم���م���د احل������م������ادي اأع�������س���اء 
اجلمعية حل�سور اجلمعية العمومية 
التي �ستعقد لأول مرة عن بعد واكد 

على  ل��الإط��الع  امل�ساركة  اأهمية  على 
للجمعية  وامل����ايل  الإداري  ال��ت��ق��ري��ر 
جمعيتهم  حققته  م��ا  على  وال��وق��وف 

خالل ال�سنوات املا�سية.
اأم��ني ال�سر  وق��ال عبد الرحمن نقي، 
ب���ن���ود ج����دول  اأن  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة،  ال����ع����ام 
العمومية،  اجلمعية  اجتماع  اأع��م��ال 
حم�سر  ع���ل���ى  ال���ت�������س���دي���ق  ت�������س���م���ل 
الج���ت���م���اع ال�����س��اب��ق وال������ذي ع��ق��د يف 
اأبريل عام 2019 لجتماع اجلمعية 

اجلمعية  واجتماع  العادية  العمومية 
وعر�ض  ال���ع���ادي���ة،  غ���ري  ال��ع��م��وم��ي��ة 
اجلمعية  لن�ساط  الإداري  ال��ت��ق��ري��ر 
ومناق�سة  و2020،   2019 ع��ام��ي 
ب��رام��ج ال��ن�����س��اط وخ��ط��ة ال��ع��م��ل عن 
الجتماع  �سيناق�ض  كما   ،2021 عام 
امل��ي��زان��ي��ة ال��ت��ق��دي��ري��ة ل��ل��ع��ام احلايل، 
عامي  للجمعية  العمومية  وامليزانية 

و2020.  2019
�سي�سمل  الج��ت��م��اع  اأن  نقي،  واأ���س��اف 
للعام  احل�سابات  مدقق  اختيار  اأي�سا 
ال��ع��رو���ض املقدمة  احل����ايل م��ن ب��ني 
وحتديد مكافاأته، واأي�سا القرتاحات 
امل��ق��دم��ة م��ن الأع�����س��اء، ث��م النتقال 
وما  الإدارة،  جمل�ض  انتخاب  بند  ايل 

ي�ستجد من اأعمال.

حممد القرقاوي: روؤية خليفة وت�جيهات حممد بن را�شد وحممد بن زايد عززت ريادة حك�مة الإمارات وتناف�شيتها عامليًا

االإمارات حتقق مراكز متقدمة عامليًا يف موؤ�صرات التطوير احلكومي

مدير عام وكالة اأنباء االإمارات يبحث اأوجه التعاون االعالمي مع RT عربية 

عم�مية ال�شحفيني وانتخاب جمل�س الإدارة 3 ي�ني� 

احلمادي يدعو اأع�صاء اجلمعية حل�صور اجتماع اجلمعية 
العمومية التي �صتعقد الأول مرة عن بعد

•• اأبوظبي-وام:

التقى معايل ال�سيخ �سخبوط بن نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
والتعاون  ال�سوؤون اخلارجية  وزير  الكمال  ذو  دولة معايل ظاهر 
يف  ام�ض  املتحدة  القمر  جمهورية  يف  باملغرتبني  املكلف  ال��دويل 

اأبوظبي.
ج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ال��ت��ع��اون و ال��ت��ن�����س��ي��ق ب���ني البلدين 
ال�سقيقني يف خمتلف املجالت و �سبل تطوير العالقات الثنائية 

اإىل جانب عدد من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.
دولة  بني  العالقات  اأن  نهيان  بن  �سخبوط  ال�سيخ  معايل  اأك��د  و 
الإمارات و جمهورية القمر املتحدة يف تقدم م�ستمر موؤكدا وجود 

العديد من الفر�ض والإمكانيات لتطويرها وتعزيزها ودفعها اإىل 
الأمام يف خمتلف املجالت ملا فيه م�سلحة البلدين.

القائمة  الثنائية  العالقات  تعزيز  ���س��رورة  على  معاليه  �سدد  و 
اجلهود  وت�سافر  امل�����س��رتك��ة،  وامل�����س��ال��ح  امل��ت��ب��ادل  الح����رتام  على 
الرامية اإىل حتقيق املزيد من التقدم والزدهار والرفاه لل�سعبني 
البلدين ل تنعك�ض فقط  ال�سراكة بني  اأن  اإىل  ال�سقيقني م�سريا 
من  البلدين  اقت�ساد  ت��ع��زز  ب��ل  الثنائية  ال��ع��الق��ات  على  اإي��ج��اب��ا 
خالل خلق املزيد من الوظائف وفر�ض العمل واأكد حر�ض دولة 
الإمارات على رفع م�ستوى التبادل التجاري والتعاون القت�سادي 

وال�ستثماري بني البلدين.
اعتزازه  و  فخره  ع��ن  الكمال  ذو  ظاهر  معايل  ع��رب  جانبه،  م��ن 

بالعالقة الوطيدة التي تربط جزر القمر بدولة الإمارات موؤكدا 
اأنها �سريك اأ�سا�سي وا�سرتاتيجي لبالده.

و تقدم معاليه بخال�ض ال�سكر و التقدير لدولة الإم��ارات قيادة 
و �سعبا على الدعم املتوا�سل الذي تقدمه لبالده لتجاوز جميع 
املجالت كافة خا�سة يف ظل جائحة  التي متر بها يف  التحديات 

كوفيد–19 التي اجتاحت العامل باأ�سره.
و اأ�سار معاليه اإىل اأن التبعات ال�سلبية جلائحة كوفيد19- على 
القمر املتحدة جتاوزت القطاع ال�سحي و اأثرت ب�سكل كبري على 
اجلانب القت�سادي، م�سريا اإىل اأن بالده ا�ستطاعت جتاوز الأزمة 
بتكاتف اجلميع وبدعم من دولة الإمارات التي وقفت اإىل جانب 

القمر املتحدة لتمكني وتعزيز جهودها يف مواجهة اجلائحة.

�صخبوط بن نهيان يلتقي وزير ال�صوؤون اخلارجية و التعاون الدويل يف القمر املتحدة

•• عجمان -الفجر:

تقدمي  على  عجمان   - النقل  هيئة  حر�ض  م��ن  انطالقا 
خدمات مميزة ملتعاملينها و ا�سعادهم  ، و ملواكبة متطلبات 
اأوق����ات ع��م��ل م��رك��ز �سبيد لفح�ض  اجل��م��ه��ور  مت مت��دي��د 
وت�سجيل املركبات التابع لها من ال�سبت اإىل اخلمي�ض من 

م�ساءاً   9:00 ال�ساعه  وحتى  �سباحاً  ال�ساعه 7:30 
 2021 اإم��ارة عجمان  روؤي��ة  اتباع  الهيئة على  و حتر�ض 
خدمات  وت��ق��دمي  احل��ك��وم��ي  الداء  لتطوير  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
م��ت��م��ي��زه ذات ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة و الرت���ق���اء ب��اخل��دم��ات التي 
تعد  التي  لحتياجاتهم  وال�ستجابة  للمتعاملني  تقدمها 

من اأولوياتها . 
و يقدم مركز �سبيد خدماته على م�ستوى عاٍل من اجلوده 

للمركبات  الفني  الفح�ض  ت�سمل  و  للجمهور   التميز  و 
اخلفيفة و الثقيلة، املقطورات، الدراجات النارية، ت�ساريح 
 ، امل��رك��ب��ات  ترخي�ض  خ��دم��ات  بجانب  وال�سمكرة  ال�سبغ 

تاأمني املركبات ، وخدمات م�سنع لوحات الأرقام.
و يعد مركز �سبيد اول مركز على م�ستوى الدولة يطبق 
الفح�ض عرب  ���س��ه��ادة  اإ���س��ت��الم  و  ال��رق��م��ي  ال��دف��ع  خا�سية 
لالإجراءات  تطبيقا   2020 ع��ام  منذ  الن�سية  الر�سائل 
الحرتازية و ملواكبة القيود التي فر�ستها جائحة كورونا 
من حيث مت تقليل التوا�سل مابني العاملني و املتعاملني و 

تقليل وقت الإنتظار .
اآلية الفح�ض من املركبات مما  �سهل على  و طبق املركز  
املتعاملني الإجراءات ، و قنن وقت الفح�ض حمققا بذلك 

ا�سرتاتيجية الهيئة يف رفع م�ستوى ر�سا املتعاملني .

•• ال�شارقة-وام:

لإجراء  مدار�سها  جهوزية  اخلا�ض  للتعليم  ال�سارقة  هيئة  اأك��دت 
احلايل  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  م��ن  والأخ���ري  الثالث  الف�سل  امتحانات 
– 2021 �سواء داخل الف�سول املدر�سية اأو التي �سيوؤديها   2020
الطلبة عن بعد. و�سددت الهيئة على �سرورة اللتزام بالإجراءات 
المتحانات  تقدمي  اآليات  ملراقبة  حتديدها  مت  التي  وال�سوابط 
هيئة  احلو�سني مدير  علي  وق��ال  وي�سر.  ب�سهولة  �سريها  ل�سمان 
العام  انطالق  منذ  حر�ست  الهيئة  اإن  اخلا�ض  للتعليم  ال�سارقة 
مدى  على  للوقوف  رقابية  ج��ولت  تنفيذ  على  احل��ايل  الدرا�سي 
التزام املدار�ض بالتدابري الحرتازية جتنباً لن�سر العدوى بفريو�ض 
كورونا امل�ستجد كما ا�ستبقنا امتحانات نهاية العام الدرا�سي اأي�ساً 
بجولت رقابية، ل�سمان تاأمني �سالمة الطلبة والكوادر التعليمية 
التعليمية  التجربة  اإن  واأ�ساف  املدر�سية.  الختبارات  اأداء  خالل 

اأك�سبت  اجلائحة  �سببتها  التي  التداعيات  ظ��ل  يف  انطلقت  التي 
ويقود  العمل  ي�سهل  مما  املتغريات  مع  التعامل  يف  خربة  اجلميع 
نظراً  و�سعها  مت  ال��ت��ي  والأه�����داف  النتائج  حتقيق  موا�سلة  اإىل 
لتعاون جميع اأطراف امليدان الرتبوي .. موؤكداً اأن الهيئة و�سعت 
�سوابط واإجراءات عدة، حر�ساً منها على توفري مناخ مالئم، يتيح 
اأو  للطلبة تاأدية امتحاناتهم يف بيئة مثالية خالية من ال�سغوط 
القلق. كما اأكد احلو�سني ثقته باإدارات املدار�ض وكوادرها التعليمية 
بالإ�سافة اإىل اأولياء الأمور والطلبة.. لفتاً اإىل اأن الواقع الدرا�سي 
حقق اإجنازات عديدة خالل الفرتة التي �سهدها الواقع التعليمي 
يف  العام  الوعي  ياأتي  والتي  اجلائحة  اأفرزتها  التي  والتداعيات 
مقدمتها حيث اأثبتت الفرتة املن�سرمة وعي وتعاون جميع اأطراف 
العملية التعليمية الأمر الذي اأ�سهم يف جناح جتربتنا الرتبوية يف 
ظل اجلائحة .. مبينا اأن الهيئة تويل المتحانات اهتماماً كبرياً 
وحتر�ض على �سمان تطبيق الإجراءات باأعلى م�ستويات الدقة .. 

امل�ساندة  املوؤ�س�سات  وخمتلف  واملدار�ض  الهيئة  ك��وادر  بدور  م�سيداً 
ال�سوابط لأداء المتحانات  اأعلنت حزمة من  الهيئة  لها. وكانت 
الكمامات  ب��ارت��داء  الل��ت��زام  م��ن  ب���دءاً  امل��در���س��ي��ة  الف�سول  داخ���ل 
وعمليات التعقيم والتطهري وقيا�ض درجة حرارة الكوادر الإدارية 
الطلبة  بني  الجتماعي  التباعد  وم��راع��اة  والطلبة  والتدري�سية 
اأداء الم��ت��ح��ان. وت�سمنت  اأث��ن��اء  ل��ل��ط��الب  ي��ل��زم  وت��وف��ري ك��ل م��ا 
ال�سوابط اأي�سا ا�ستخدام الطلبة لأدواتهم اخلا�سة فقط واللتزام 
بقواعد الختبار وال�ستثمار الأمثل للوقت املحدد كما يتعني على 
بطواقم  املتعلقة  الوقائية  والتدابري  الإج���راءات  تطبيق  املدار�ض 
العاملني من هيئات اإدارية وتدري�سية قبل واأثناء المتحانات مع 
تت�سمنه من  وما  املعتادة  والتدابري  الآليات  ال�ستمرار يف تطبيق 
احلفاظ على امل�سافات الآمنة بعالمات ومل�سقات وا�سحة للعيان 
12 عاما  �سن  ف��وق  "كورونا" للطبة  اإج���راء فح�ض  اإل��زام��ي��ة  م��ع 

ولكافة العاملني.

•• اأبوظبي الفجر:

اأبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل،  نفذت بلدية مدينة 
ومدينة  زاي��د  ب��ن  حممد  مدينة  م��ن  ك��ل  �سكان  لتوعية  حملة 
�سخبوط وربدان باأهمية اإلقاء املخلفات يف احلاويات املخ�س�سة 
بهدف  وذل��ك  بنظافتها"،  مدينتنا  "جمال  حملة  �سمن  لها، 

احلفاظ على املظهر احل�ساري العام، والبيئة ال�سحية النظيفة 
التي تتمتع بها اأبوظبي.

وت�سمنت احلملة توعية اأفراد املجتمع، يف هذه املناطق الواقعة 
ب�سرورة  زاي���د،  مدينة  بلدية  مل��رك��ز  اجل��غ��رايف  ال��ن��ط��اق  �سمن 
اإلقاء املخلفات يف الأماكن املخ�س�سة لها، ملا لهذا من  واأهمية 
انت�سار  ومنع  التلوث  من  البيئة  حماية  يف  ورئي�سي  مهم  دور 

ال��ع��دي��د م��ن الأم���را����ض، ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى �سحة و���س��الم��ه اأف���راد 
املجتمع.

كما عملت احلملة على اإيجاد حلول لتقليل ن�سبة الآثار ال�سلبية 
واحلد من  البع�ض  قبل  املمار�سات اخلاطئة من  على  املرتتبة 
هذه الظاهرة، للحفاظ على املظهر احل�ساري العام، وتر�سيخ 

دعائم املجتمع الآمن يف م�سكنه و�سحته و�سالمة اأفراده.

البريوقراطية  غياب  م�ؤ�شر  يف  عامليا  • الأوىل 
عامليًا يف م�ؤ�شر قدرة �شيا�شة احلك�مة على التكيف • الثانية 

يف م�ؤ�شر مدى ا�شتجابة احلك�مة للتغيري عامليًا  • الثالثة 
الروؤية بعيدة املدى للحك�مة م�ؤ�شر  يف  عامليًا  • الرابعة 

مركز �صبيد لفح�س وت�صجيل املركبات ميدد مواعيد عمله  

ال�صارقة للتعليم اخلا�س تعلن جاهزية مدار�صها المتحانات نهاية العام

ا�شتهدفت �شكان مدينتي حممد بن زايد و�شخب�ط

بلدية مدينة اأبوظبي توعي اأفراد املجتمع باأهمية اإلقاء املخلفات يف احلاويات املخ�ص�صة لها
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام: 

ت�ست�سيف دولة الإمارات وللمرة الأوىل يف منطقة ال�سرق الأو�سط �سباق الألف 
ميل، املعروف بال�سباق الأجمل عاملياً، يف مرحلة ح�سرية خا�سة تقام لأول مرة 
يف املنطقة لتكون على اأر�ض الدولة وتغطي اإماراتها ال�سبع خالل الفرتة من 5 
اإىل 9 دي�سمرب القادم حتت عنوان "جتربة �سباق الألف ميل الإمارات 2021"، 

وذلك بالتزامن مع الذكرى اخلم�سني لتاأ�سي�ض احتاد الدولة.
وتتزامن فعالية "ال�سباق الأجمل عاملياً" على اأر�ض دولة الإمارات، والتي تقام 
 1000" الإم��ارات وتنظيم كٍل من  الهوية الإعالمية لدولة  بدعم من مكتب 
ميليا" الإيطالية و "اأوكاتنيوم اإك�سبريين�سز" العاملية لل�سيارات وال�سباقات، مع 
لتاأ�سي�ض احتادها قبل  الذهبي  باليوبيل   2021 دي�سمرب  الدولة يف  احتفالت 

خم�سني عاماً.
فائقة  والريا�سية  الكال�سيكية  ال�سيارات  عامل  يف  متيزاً  الأك��رث  ال�سباق،  ومير 
�سبكة طرقها  ال�سبع عرب  واإماراتها  الإم��ارات  اأجمل معامل دولة  ال�سرعة، على 
عاملية امل�ستوى ليربز هويتها ال�سياحية املوحدة للعامل ويف�سح املجال للجمهور 
من خمتلف اأنحاء العامل ملتابعة كافة مراحل ال�سباق على امتداد م�ساره املقرر 

يف حمطات متميزة على امتداد خارطة الإمارات.
ويحظى ال�سباق الذي يقام منذ نهاية الربع الأول من القرن املا�سي بتغطيات 
م�ستوى  على  �سنوياً  �سحفي  خ��رب   6000 م��ن  اأك���رث  ت�سمل  وا�سعة  �سحفية 
التف�سيلية  والإذاع��ي��ة  التلفزيونية  واملتابعات  التقارير  من  كبري  وك��م  العامل، 

للحدث الذي تغطيه اأكرث من 1000 و�سيلة اإعالمية.
اأهمية  الإم���ارات  دول��ة  يف  تنظيمه  على  العاملي  ال�سباق  منظمي  حر�ض  وي��وؤك��د 
جتتذب  التي  واحل�سرية  الدولية  للفعاليات  عاملية  عا�سمًة  ومكانتها  موقعها 
العامل، كما تر�سخ �سورتها كوجهة فريدة  اأنحاء  جمهوراً عري�ساً من خمتلف 
جلمهور  والتفاعل  والرتفيه  العريق  الإرث  حتمل  التي  احل�سرية  لالأن�سطة 

متنوع من كافة البلدان.
العامل  ال�سباقات يف  اأه��م  اأح��د  اإىل  الأل��ف ميل  1977، حتول �سباق  ومنذ عام 
ويقام بانتظام على مدى اأربعة اأيام وت�سارك فيه ال�سيارات ذات التاريخ العريق 
يف �سباقات ال�سرعة والأداء الفائق. ويوا�سل ال�سباق الذي يعرف اأي�ساً بال�سهم 
الأحمر وفاءه للم�سار الأ�سلي الذي يعرب اإيطاليا واأقاليمها ومناطقها اخلالبة. 
وفيما يحتفل �سباق الألف ميل بن�سخته الرابعة والت�سعني عام 2021 يوا�سل 
والتميز  وال�سغف  والتجربة  ال��ف��رادة  وه��ي  عليها  تاأ�س�ض  التي  بالقيم  التزامه 

والتقاليد والبتكار.

لأكرث  "ح�سوراً   2021 الإم����ارات  ميل  "الألف  جتربة  �سباق  اإق��ام��ة  وت�سكل 
التي ت�سم  الإم��ارات  دول��ة  بوابة  املنطقة من  اإىل  العامل  تاريخية يف  ال�سباقات 
جمموعة من اأجمل واأ�سرع ال�سيارات الكال�سيكية يف العامل. ومع اقرتاب حلول 
اإقامة �سباق الألف ميل الأول من نوعه يف املنطقة، يتوقع اأن  ذكرى قرن على 
ي�سكل هذا احلدث الذي ت�ست�سيفه دولة الإمارات جناحاً نوعياً وتفاعاًل اإقليمياً 

وعاملياً غري م�سبوق.
كما تعزز جتربة ال�سباق ح�سور قطاع ال�سيارات الكال�سيكية يف الدولة واملنطقة 
اأ�سولها  موؤ�سر  منو  حجم  ت�ساعف  والتي  ب��ه،  املرتبطة  والأع��م��ال  والفعاليات 
ال�سيارات  �سوق  وميثل   .258% بن�سبة  املا�سية  الع�سر  ال�سنوات  خالل  عاملياً 
 90 يعادل  ما  اأي  الفارهة  ال�سيارات  �سوق  %18 من  ن�سبة  عامليا  الكال�سيكية 

مليار دولر.
من جانبها قالت عالية احلمادي، نائب رئي�ض املكتب الإعالمي حلكومة دولة 
" اختيار دول��ة الإم��ارات حمطة اأوىل من نوعها يف منطقة ال�سرق  الإم���ارات.. 
90 عاماً  ال��ذي ميتد تاريخه لأك��رث م��ن  ال��ع��امل  الأو���س��ط لل�سباق الأج��م��ل يف 
ويجتذب ماليني املتابعني من خمتلف البلدان يوؤكد مكانتها الريادية عا�سمة 
عاملية للفعاليات الأكرث متّيزاً، كما يربز هويتها ال�سياحية املوحدة، من خالل 
احتفالتها  مع  بالتزامن  ال�سبع  الدولة  اإم��ارات  معامل  لأجمل  مراحله  تغطية 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  للجمهور  ال��ب��اب  وفتحه  احت��اده��ا  لقيام  الذهبي  باليوبيل 

العامل ملتابعة فعالياته على اأر�ض الإمارات".
الإيطالية  " ال�سفارة  الدولة..  لدى  اإيطاليا  �سفري  لينري،  نيكول  �سعادة  وقال 
فخورة جداً بدعم جتربة 1000 ميليا التي ت�ست�سيفها دولة الإمارات. ف�سباق 
تاريخياً يجمع ال�سيارات والريا�سة والتكنولوجيا اإىل  1000 ميل ميثل �سغفاً 
ت�سعد  ال�سغف  ال�سباق عربها كل عام. هذا  التي مير  الإيطالية  امل�ساهد  جمال 
اإيطاليا باإح�ساره اإىل دولة الإمارات احتفاًء باليوبيل الذهبي لحتادها وجمال 

اإماراتها ال�سبع بالتزامن مع اإك�سبو 2020 ".
فخور   " ميليا..   1000 اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  برييتا،  جو�سللي  فرانكو  وق��ال 
جداً بتمثيل 1000 ميليا يف هذه ال�سراكة التي ت�سكل خطوة هامة على م�سار 
يف  مذهلة  م�ساهد  هناك  الأح��م��ر.  ال�سهم  �سباق  يتخذه  ال��ذي  العاملية  م�سروع 
هذه املنطقة تتكامل مع قيم الكرم وال�سيافة املتميزة واملعروفة، وي�ساف اإليها 
خربات 1000 ميليا، جلعل هذه املغامرة اجلديدة اإحدى اأكرث الفعاليات جذباً 

للمتابعني يف هذا املو�سم".
من جانبه قال األبريتو بيانتوين، الرئي�ض التنفيذي ل� 1000 ميليا.. " ناأمل 
اأن يولد هذا احلدث خالل ال�سنوات القليلة القادمة نف�ض الإثارة وامل�ساركة التي 

ي�سجلها �سنوياً يف اإيطاليا مع �سباق الألف ميل حيث يتجمع املاليني على جوانب 
الطرقات لتحية املتناف�سني يف �سياراتهم. جتهيزات ال�سباق ممتازة بكل تاأكيد، 
الريا�سية  املناف�سات  لتج�سيد جوهر  املطلوب  الدعم  كل  �سنقدم  بدورنا  ونحن 

الراقية ل�سباق الألف ميل يف هذه املناطق الفريدة من نوعها".
تنظيم  يف  امل�ساركة  اأوكتانيوم  لتجارب  التنفيذي،  الرئي�ض  هالدر،  مارتن  وقال 
جتربة الألف ميل الإمارات 2021 .. " هذا احلدث احل�سري هو ثمرة جهود 
ا�ستمرت لثالثة اأعوام لتنظيم اأرقى �سباقات ال�سيارات الكال�سيكية يف العامل يف 
اإثارة يف العامل ومع وجود �سيارات كال�سيكية اإىل جانب اأحدث  املنطقة الأكرث 
غري  بتجربة  امل�����س��ارك��ون  �سيحظى  واح���د،  م��ك��ان  يف  ال�سرعة  فائقة  ال�����س��ي��ارات 
الإمارات  دول��ة  طرقات  على  املذهلة  ال�سيارات  ه��ذه  م�سهد  و�سيكون  م�سبوقة. 
�سنوياً،  الفعالية  هذه  تكرار  فقط  لي�ض  لأن هدفنا  البداية،  فقط  وهذه  رائعاً. 
املرتبط  الراقي  احلياة  ومنط  الكال�سيكية  بال�سيارات  ال�سغف  تعزيز  اأي�ساً  بل 
بجامعيها يف دولة الإمارات من خالل �سل�سلة خدمات متكاملة وجتارب ح�سرية 

لال�ستمتاع بها قدر الإمكان دون عناء".
ال�سيارات  اأكرث من قرن يف جمال  ت�سمل  اأوكتانيوم خربة جامعة  ولدى فريق 
الكال�سيكية و�سباقاتها، فيما ميتلك رئي�سها التنفيذي مارتن هالدر خربة اأكرث 
من عقدين يف املجالت املرتبطة بال�سيارات الكال�سيكية. وتتمثل ر�سالتها يف اأن 
ت�سبح ج�سراً بني حمبي ال�سيارات الكال�سيكية يف دولة الإمارات واملنطقة و�سبكة 
عاملية من الفعاليات وور�ض العمل ونوادي ال�سيارات والريا�سات امليكانيكية مبا 

يف ذلك �سباق الألف ميل ال�سهري.
يف   "2021 الإم����ارات  ميل  "الألف  جتربة  احل�سري  ال�سباق  م�سار  و�سيكون 

اإمارات الدولة ال�سبع على النحو التايل..
- الأحد 5 دي�سمرب، املرحلة الأوىل: من اأبوظبي اإىل دبي.

- الثنني 6 دي�سمرب، املرحلة الثانية: من دبي اإىل جبل حفيت بالعني.
- الثالثاء 7 دي�سمرب، املرحلة الثالثة: من جبل حفيت بالعني اإىل الفجرية.

براأ�ض  جي�ض  جبل  اإىل  الفجرية  من  الرابعة:  املرحلة  دي�سمرب،   8 الأرب��ع��اء   -
اخليمة.

- اخلمي�ض 9 دي�سمرب، املرحلة اخلام�سة: من جبل جي�ض براأ�ض اخليمة اإىل اأم 
القيوين ثم عجمان رجوعاً اإىل اأبوظبي.

ق��رن من  تاريخه حل��وايل  ال��ذي ميتد  الأل��ف ميل  ال�سهري  ال�سباق  ا�سم  وياأتي 
فيه  امل�ساركة  ال�سيارات  على  يتوجب  التي  ميل   1000 ال���  م�سافة  من  الزمن 
قطعها، فيما جاء لقبه "ال�سباق العاملي الأجمل" بعد اأن و�سفه كذلك موؤ�س�ض 
والذي  ف��رياري،  اإن��زو  العامل  يف  الأ�سهر  الإيطالية  الريا�سية  ال�سيارات  �سركة 

�سارك يف �سباقاته اأي�ساً.
واإىل جانب جمهور عري�ض من املتابعني املتحم�سني واملخل�سني، يتابع فعاليات 
ال�سيارات  ومقتني  وامل�����س��اه��ري  ال��ن��ج��وم  م��ن  ال��ع��دي��د  املختلفة  ال��ع��امل��ي  ال�سباق 
ريا�سات  ومنظمي  واأب��ط��ال  ال�سيارات  �سناعة  وق��ادة  والريا�سيات  الكال�سيكية 

املحركات.
ال�سياح  اأمنيات  قائمة  راأ���ض  على  اإيطاليا  يف  تاريخياً  يقام  ال��ذي  ال�سباق  ويعد 
الوليات  كٍل من  اإقامته يف  �سكلت  وقد  العامل.  اأنحاء  وامل�سافرين من خمتلف 
ال��ي��وم متابعوه  لل�سباق  واأ���س��ب��ح  ع��امل��ي��اً.  وال��ي��اب��ان ح��دث��اً  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
ال�سغوفون من جهات العامل الأربع يواكبون كل فعالياته التي تقام يف اإيطاليا 
رحاله  ليحط  اآ�سيا،  �سرق  واأق�سى  الأمريكية  والقارة  املتحدة  واململكة  واأوروب��ا 

قريباً وللمرة الأوىل يف منطقة ال�سرق الأو�سط.
العامل،  يف  الأج��م��ل  لل�سباق  الأو���س��ط  ال�سرق  ملرحلة  ال��دول��ة  ا�ست�سافة  ومتثل 
2021، جتربة اأوىل من نوعها يف املنطقة  �سباق جتربة الأل��ف ميل الإم��ارات 
والأعمال.  لل�سياحة  عاملية  كوجهة  موقعها  م��ن  الإم����ارات  دول���ة  ت�ست�سيفها 
و�ست�سكل العا�سمة اأبوظبي مركز انطالق ال�سباق فيما تغطي ال�سيارات امل�ساركة 

فيه طرقات اإمارات الدولة ال�سبع.
دي�سمرب  الثاين من  اإيطاليا يف  ول��دت فكرته يف  ال��ذي  الأل��ف ميل  �سباق  ويعد 
عام 1926 اأجمل �سباق يف العامل، وهو يتم ك�سباق تزامن على الطرق العامة 
1600 كيلومرت/ من  1000 ميل /اأو ما يعادل  املفتوحة، وميتد على طول 
مدينة بري�سيا �سمال اإيطاليا اإىل العا�سمة الإيطالية روما يف و�سط البالد ذهاباً 
واإياباً. وبداأ ال�سباق الأول يف 26 مار�ض 1927، وا�ستمر طوال 21 �ساعة، و4 
دقائق، و48 ثانية، وفاز بها فريديناندو مينوجا وجيو�سيبي موراندي يف �سيارة 

بري�سيا. مدينة  يف  اأجنزت  �سوبربيا  اأو اأم 665 
�سواء.  ح��د  على  ال�����س��ي��ارات  وم�سنعي  اجلمهور  اهتمام  الفعالية  وا�ستقطبت 
وبور�سه،  ف��رياري،  �سركات  تناف�ست   1957 وحتى   1927 عام  من  واعتباراً 
واألفا روميو، وجاغوار، ومر�سيد�ض فيما بينها للفوز ب�سباق الألف ميل. و�سارك 
اأ�سكاري،  واألبريتو  وتا�سيو نوفولري،  ف��رياري،  اإنزو  �سائقون عامليون فيه مثل 
و�ستريلنج مو�ض. وي�سكل انعقاد هذه الن�سخة احل�سرية من �سباق ميلي 1000 
الأجمل يف العامل على اأر�ض الإمارات حدثاً بارزاً ي�ستقطب الهتمام الإعالمي 
اخلم�سني  بالعام  الإم����ارات  دول��ة  احتفال  م��ع  بالتزامن  العاملي  واجل��م��اه��ريي 
 2020 اإك�سبو  معر�ض  الإم��ارات  اإقامة  مع  اأي�ساً  ليتقاطع  احتادها،  لتاأ�سي�ض 
الدويل وا�ست�سافة حلبة مر�سى يا�ض يف اأبوظبي �سباق جائزة اأبوظبي الكربى 

للفورمول 1 يف 12 دي�سمرب من العام اجلاري.

•• اأبوظبي-وام:

ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  ال��ب��واردي  اأحمد  بن  ا�ستقبل معايل حممد 
الدفاع - يف مكتبه �سباح اأم�ض- معايل الفريق اأول فيا�ض بنحامد 
ال�سعودية  امل�سلحة  للقوات  العامة  الأرك���ان  هيئة  رئي�ض  الرويلي 
والوفد املرافق له، بح�سور معايل الفريق الركن حمد حممدثاين 
الرميثي رئي�ض اأركان القوات امل�سلحة، و�سعادة مطر �سامل الظاهري 

وكيل وزارة الدفاع، وعددا من كبار �سباط وم�سوؤويل الوزارة.
الأركان  هيئة  برئي�ض  الدفاع  ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  معايل  ورح��ب 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات امل�سلحة ال�����س��ع��ودي، وج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء بحث 

العالقات الأخوية الثنائية التاريخية وال�سرتاتيجية بني البلدين 
امل�سرتكة  امل�سالح  يعزز  مبا  وتطويرها  بدعمها  الكفيلة  وال�سبل 
يف  خا�سة  املجالت  كافة  يف  التعاون  لتطوير  و�سعيهما  للبلدين، 

املجال الع�سكري والدفاعي.
يف  ال�سقيقني  البلدين  جهود  اللقاء  خ��الل  اجلانبان  وا�ستعر�ض 
 - "كوفيد  فريو�ض  جائحة  تداعيات  ملواجهة  والتن�سيق  التعاون 
اأجل امل�سي قدماً  الدويل اجلماعي من  العمل  19" و�سبل تعزيز 
وتبادل  الأ���س��ع��دة،  خمتلف  على  اجلائحة  من  التعايف  مرحلة  يف 
ذات  والدولية  الإقليمية  الق�سايا  من  ع��دد  ب�ساأن  النظر  وجهات 

الهتمام امل�سرتك.

•• اأبوظبي-وام:

ت���راأ����ض م��ع��ايل ال��دك��ت��ور م��غ��ري خ��م��ي�����ض اخل��ي��ي��ل��ي، رئ��ي�����ض دائ�����رة تنمية 
اخلا�سة  املجتمع  تنمية  للجنة  ال�سهري  الجتماع  اأب��وظ��ب��ي،  يف  املجتمع 
ملتابعة  ب�سكل دوري  الدائرة  الذي تنظمه  الإم��ارة  بالقطاع الجتماعي يف 
م�ستجدات �سري العمل يف امل�ساريع واملبادرات والربامج املتعلقة باملنظومة 

الجتماعية.
عقد الج��ت��م��اع بح�سور اأ���س��ح��اب ال�����س��ع��ادة م���دراء ال��ع��م��وم وال��ق��ي��ادات يف 
تنمية  دائ���رة  اإىل  اإ���س��اف��ة  املجتمع،  تنمية  حم��ور  يف  تعمل  ال��ت��ي  اجل��ه��ات 
وجمل�ض  لالإ�سكان،  اأبوظبي  وهيئة  الأ�سرية،  للرعاية  زاي��د  ودار  املجتمع 
العليا  زاي��د  وموؤ�س�سة  الإ�سالمية،  للثقافة  زاي��د  ودار  الريا�سي،  اأبوظبي 
لأ�سحاب الهمم، وموؤ�س�سة الرعاية الجتماعية و�سوؤون الق�سر، وموؤ�س�سة 
اأبوظبي  وهيئة  "معاً"،  املجتمعية  امل�ساهمات  وهيئة  الأ���س��ري��ة،  التنمية 
وهيئة  الإن�سانية،  والرعاية  لالإيواء  اأبوظبي  ومركز  الجتماعي،  للدعم 

اأبوظبي للطفولة املبكرة.
بداية  منذ  اجل��ه��ات  جميع  قدمتها  التي  احلثيثة  اجل��ه��ود  معاليه  وثمن 

اليوم، موؤكدا �سرورة ال�ستمرارية يف توفري جودة حياة  اجلائحة ولغاية 
اأف�سل لكافة اأفراد املجتمع يف الإمارة، عرب تعزيز اأمناط احلياة عرب تنفيذ 
على  تغيري  اإح���داث  يف  ت�ساهم  نوعية  وم��ب��ادرات  وم�ساريع  ا�سرتاتيجيات 

اأر�ض الواقع وتالم�ض احتياجات املواطنني واملقيمني.
كما اأكد معاليه، يف كلمة خالل الجتماع اأن القيادة الر�سيدة تقدم كل الدعم 
اإمياناً منها باأهمية دور كل فرد يف الرتقاء  اأف��راد املجتمع، وذلك  جلميع 
مب�سرية التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة، وامل�سهد املزدهر الذي يعي�سه جمتمع 
اإمارة اأبوظبي، والذي يقوم على ركيزتني اأ�سا�سيتني هما: اأ�سرة متما�سكة، 
واملجتمعات املرتابطة، وهنا ياأتي دور القطاع الجتماعي يف اإر�ساء منظومة 
اجتماعية تت�سم باملرونة والفاعلية، وخلق جيل متعلم ومثقف و�سحي وواع 

مب�سوؤولياته وحقوقه وواجباته جتاه جمتمعه ووطنه.
جميع  قبل  من  املنظومة  تكاملية  من  التاأكد  �سرورة  على  معاليه،  وحث 
�سمان  اأج��ل  من  العالقة،  ذات  احلكومية  اجلهات  من  وال�سركاء  اجلهات 
املرجوة  الأه��داف  �سبيل حتقيق  الواحد يف  الفريق  ب��روح  والعمل  التعاون 

والتي تتما�سى مع اأجندة القطاع الجتماعي يف امارة اأبوظبي.
تقنية  ع��رب  عقد  ال��ذي   ،2021 ع��ام  خ��الل  اخلام�ض  الجتماع  وت�سمن 

يف  للجهات  والت�سغيلية  ال�سرتاتيجية  للخطط  عر�سا  املرئي،  الت�سال 
القطاع الجتماعي يف اإمارة اأبوظبي، بعد مواءمتها ل�سمان توحيد اجلهود 
مع الدوائر واجلهات يف الإم��ارة وذلك لتحقيق الأه��داف الرئي�سية خللق 

جمتمع ينعم بحياة كرمية، وتعزيز الهوية والثقافة لدى اأفراد املجتمع.
وا�ستعر�ست اللجنة، اجلهود التي مت حتقيقها يف اإدارة املخاطر وا�ستمرارية 
الإم��ارة، منذ بداية جائحة كوفيد- القطاع الجتماعي يف  الأعمال لدى 
19 وطرق اإدارة الأزمة عرب توفري حزمة متكاملة من اخلدمات والربامج 
واملبادرات التي �ساهمت ب�سكل كبري يف احلد من املخاطر املحتملة، نتيجة 

القيا�ض امل�سبق ور�سم خرائط طريق لتطبيق اآليات اإدارة املخاطر.
واأطلع اأع�ساء اللجنة اإىل �سرح لنظام حتليل بيانات ا�ستبانة جودة احلياة، 
القطاع  يف  الخت�سا�ض  جهات  م��ع  امل�سرتكة  البيانات  منظومة  وع��ر���ض 
على  بناء  م�سرتكة  بيانات  قاعة  تت�سمن  التي  والج��ت��م��اع��ي،  احلكومي 
مدخالت تعك�ض حياة اأفراد املجتمع، ويتيح النظام ربط جميع املعلومات من 
اجلهات لإدارة احلالت، وذلك ل�سمان تطوير ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات 
التي ت�ساعد يف �سد الفجوات اإن وجدت مع حت�سني جودة اخلدمات املقدمة 

لأفراد املجتمع من قبل الدائرة اأو ال�سركاء.

اجلاري،  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ  ال�سابقة  اجتماعاتها  يف  اللجنة  وا�ستعر�ست 
ت�سب يف تطوير  التي  الرئي�سية  وال�سرتاتيجيات  امل�ساريع  جمموعة من 
ل�سرتاتيجية  الأخ���رية  امل��راح��ل  وع��ر���ض  الج��ت��م��اع��ي،  القطاع  منظومة 
ال�سباب،  املواطنني،  كبار  فئة  ت�ستهدف  التي  الأ�سرة  اأبوظبي جلودة حياة 
والأ�سر ككل، حيث �ست�ساهم ال�سرتاتيجية يف رفع م�ستويات جودة احلياة 
عرب تعزيز ال�سحة النف�سية والبدنية، وزيادة معدلت الرفاهية، ومتنني 
الروابط الجتماعية، وتعزيز التما�سك الأ�سري، اإىل جانب خلق بيئة اآمنة 

وم�ستقرة وحا�سنة.
القطاع  م��ع  ال��دائ��رة  خطط  ع��ر���ض  ال�سابقة،  الج��ت��م��اع��ات  ت��ن��اول��ت  كما 
الإمارة،  يف  لل�سركات  املجتمعية  امل�سوؤولية  ب�ساأن  اأبوظبي،  يف  الجتماعي 
املجتمعية  امل�����س��اه��م��ات  لتنظيم  التنظيمية  الأط����ر  ا���س��ت��ع��را���ض  مت  ح��ي��ث 
برامج  و�سع  اإىل  بالإ�سافة  الجتماعي،  القطاع  يف  ال�ستثمار  وت�سجيع 
ذلك  والهدف من  املجتمعية  امل�ساهمات  اأهمية  الوعي حول  ون�س�ر  لزيادة 
خلق اإطار تنظيمي وا�سح لتطوير امل�سوؤولية املجتمعية لل�س�ركات اخلا�سة، 
كما يت�سمن امل�سروع يف مرحلته الأوىل تقييم الو�سع الراهن للم�سوؤولية 

الجتماعية لل�سركات، تليها تطوير اإطار امل�سوؤولية الجتماعية لها.

•• جنيف-وام:

لالأخوة  العليا  للجنة  ال��ع��ام  الأم���ني  ال�سالم  عبد  حممد  امل�ست�سار  التقى 
ال���دويل وه��و منظمة دولية  ال��ربمل��اين  ق���ادة الحت���اد  الإن�����س��ان��ي��ة يف جنيف 
تهدف اإىل متكني الربملانات يف جميع اأنحاء العامل من اأجل تعزيز ال�سالم 
والدميقراطية والتنمية امل�ستدامة. فقد ناق�ض امل�ست�سار حممد عبد ال�سالم 
الأهداف  ال���دويل  ال��ربمل��اين  الحت���اد  رئي�ض  بات�سيكو  دوارت���ي  لقائه  خ��الل 
امل�سرتكة للجنة العليا لالأخوة الإن�سانية والحتاد واأطر التعاون بينهما مثل 
مكافحة التطرف الديني وتعزيز حقوق الإن�سان والعمل على حماية حقوق 

املراأة وتعزيز دور ال�سباب .
و قال رئي�ض الحتاد الربملاين الدويل اإن هناك توافقا بني اأهداف اللجنة 
العليا لالأخوة الإن�سانية واأهداف الحتاد .. و اأكد اأن هناك فر�ساً لتاأ�سي�ض 
�سراكات بني اجلانبني يف العديد من الق�سايا ل�سيما يف جمالت احلوار بني 

الأديان و امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني ال�سباب.
عامل  يف  وال�سباب  اجلن�سني  م�ساركة  اإتاحة  ينبغي  اأن��ه  اإىل  بات�سيو  اأ�سار  و 
ومنتٌج..  ف��اع��ٌل  �سامل  جمتمع  ه��ن��اك  ي��ك��ون  حتى  وال��ربمل��ان��ات  ال�سيا�سات 
واأ�ساف : "اإذا مل ي�سعر ال�سباب باأنهم مَمثلون يف منظومتنا ف�سيكونون اأكرث 

انفتاحاً على الأفكار واحلركات املتطرفة".

العام  الأم��ني  ت�سونغونغ  مارتن  ال�سالم..  عبد  حممد  امل�ست�سار  التقي  كما 
العليا لالأخوة  اللجنة  التعاون مع  اأن  اأكد  الذي  ال��دويل  لالحتاد الربملاين 
الإن�سانية يف جمال التعليم ميثل نقطة النطالق لتحقيق التعاي�ض ال�سلمي 
وقال اإنه يقدر لالإمارات العربية املتحدة ا�ست�سافة مقر اللجنة و اأو�سح اأن 
اأنها تعد مثال لتج�سيد قيم الأخوة الإن�سانية  مل�ض خالل زيارته لالإمارات 
200 جن�سية و  اأر�سها اأكرث من  اأن الإم��ارات يعي�ض على  ومن دلئل ذلك 
ت�ست�سيف على ترابها اأكرث من 57 دارا للعبادة مبا يف ذلك تبنيها مل�سروع 

بيت العائلة الإبراهيمية الناجت عن وثيقة الأخوة الإن�سانية .
جتدر الإ�سارة اإىل اأن بيت العائلة الإبراهيمية قيد الإن�ساء و ي�سم م�سجداً 

وكني�سة وكني�ساً ومن�ساأة تعليمية يف مكان واحد مع احلفاظ على خ�سو�سية 
كل دين وت�سرف علية جلنة الأخوة الإن�سانية .

وقال امل�ست�سار عبد ال�سالم اإن بيت العائلة الإبراهيمية يحمل ر�سالة وا�سحة 
اأن نعي�ض يف �سالم  اأن الإن�سانية طريقها واحد واأننا جميعاً مُيكننا  مفادها 

ووئام.
واأ�ساف امل�ست�سار عبد ال�سالم : "قد ل يكون طريق الأخوة الإن�سانية �سهاًل 
لكنني واث���ق م��ن اأن���ه م��ن خ��الل ال�����س��راك��ات ال�����س��ادق��ة والل���ت���زام احلقيقي 
التغيري  �سي�سبح  التعاي�ض  و  لالأخوة  جميعها  تدعو  التي  الأدي���ان  مببادئ 

املن�سود حقيقة ملمو�سة للجميع".

االإمارات ت�صت�صيف �صباق االألف ميل Miglia 1000 لل�صيارات الكال�صيكية بن�صخته ال�94 دي�صمرب املقبل

البواردي يبحث التعاون الدفاعي امل�صرتك مع رئي�س 
هيئة االأركان العامة للقوات امل�صلحة ال�صعودية

جلنة تنمية املجتمع يف اأبوظبي تتابع م�صتجدات �صري العمل يف م�صاريع املنظومة االجتماعية باالإمارة

اأمني عام اللجنة العليا لالأخوة االإن�صانية يناق�س التعاون امل�صتقبلي مع قادة االحتاد الربملاين الدويل

وفد من الهيئة الدولية للم�صرح يزور 
اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة

•• الفجرية -وام:

زار وفد من الهيئة الدولية للم�سرح مقر اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة و كان يف ا�ستقباله �سعادة علي عبيد 
احلفيتي مدير عام الأكادميية. و اطلع توبيا�ض بيانكوين مدير عام الهيئة الدولية للم�سرح والوفد املرافق له 
على �سري العمل يف اأق�سام الأكادميية و طرق تدري�ض مناهجها التي ت�سم خمتلف الفنون املو�سيقية والب�سرية 
. و تفقد" بيانكوين " م�سرح الأكادميية و ا�ستمع اإىل �سرح مف�سل من القائمني عليه عن خططه امل�ستقبلية و 
اأبرز الن�ساطات التي يوفرها من خالل ا�ستقطابه املواهب من ال�سغار وال�سباب يف اإمارة الفجرية وخارجها لفتا 
اإىل اأن الهيئة الدولية للم�سرح �ستوفر كل اأ�سكال الدعم خلطط و اأن�سطة امل�سرح يف امل�ستقبل. من جانبه رحب 
�سعادة علي عبيد احلفيتي بزيارة الوفد لالأكادميية لالطالع على اأبرز اأق�سامها م�سيدا بجهود الهيئة الدولية 

للم�سرح يف دعم املواهب الفنية ودورها يف تطوير احلراك الثقايف والفنون الأدائية على م�ستوى العامل.

حاكم راأ�س اخليمة ي�صتقبل �صفري اإ�صتونيا
•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم راأ�ض اخليمة 
، اأم�ض يف ق�سر �سموه يف مدينة �سقر بن حممد، �سعادة يان راينهولد، �سفري جمهورية اإ�ستونيا 

لدى الدولة الذي قدم لل�سالم على �سموه مع الوفد املرافق له.
ورحب �ساحب ال�سمو حاكم راأ�ض اخليمة، ب�سعادة ال�سفري، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز 

عالقات التعاون بني البلدين ال�سديقني على خمتلف ال�سعد.
�سعادة  اإ�ستونيا، وجهود  الإم��ارات وجمهورية  التي تربط دولة  ال�سداقة  واأ�ساد �سموه بعالقات 

ال�سفري يف توطيد ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني البلدين.
من جانبه عرب �سعادة يان راينهولد، عن بالغ �سكره وتقديره ل�ساحب ال�سمو حاكم راأ�ض اخليمة 

على كرم ال�سيافة وح�سن ال�ستقبال.

فاطمة بنت مبارك تنعي ال�صيخة 
�صم�صة بنت ماجد

•• اأبوظبي-وام:

الأعلى  املجل�ض  رئي�سة  العام  الن�سائي  رئي�سة الحت��اد  بنت مبارك  ال�سيخة فاطمة  �سمو  نعت 
لالأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية ، املغفور لها ال�سيخة �سم�سة بنت 
ماجد حرم املغفور له ال�سيخ را�سد بن اأحمد املعال، معربة عن خال�ض تعازيها و موا�ساتها اإىل 

اآل املعال الكرام يف هذا امل�ساب اجللل.
وفيما يلي ن�ض نعي �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك:

باإذن  املغفور لها  نباأ وف��اة  ببالغ احل��زن والأ�سى  تلقينا  اهلل وق��دره،  بق�ساء  موؤمنة  بقلوب   "
بوا�سع  الفقيدة  يتغمد  اأن  القدير  العلي  اهلل  ون�ساأل  ماجد،  بنت  �سم�سة  ال�سيخة  تعاىل  اهلل 
رحمته وعظيم غفرانه وي�سكنها ف�سيح جناته وينعم عليها بعفوه ور�سوانه ويلهمكم ال�سرب 

وال�سلوان.. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون".
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العدد 13250 بتاريخ 2021/5/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ابريزجن للمقاولت اللكرتوميكانيكية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2977849 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد على را�سد بن جر�ض الفال�سى  %75

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فرا�ض حممد زكى �سبيان الكيالنى  %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد �سعيد عتيق �سامل اخلمريى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة null * null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ ابريزجن للمقاولت اللكرتوميكانيكية
UPRAISING ELECTROMECHANICAL CONTRACTING

اإىل / ابريزجن للمقاولت اللكرتوميكانيكية ذ.م.م
UPRAISING ELECTROMECHANICAL CONTRACTING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13250 بتاريخ 2021/5/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الزائرين للهواتف املتحركة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1466329 

تعديل اإ�سم جتاري من/ الزائرين للهواتف املتحركة

THE VISITORS MOBAIL SHOP
اإىل/ ذا في�سيتور�ض لل�سجائر والتبغ

  THE VISITORS CIGARETTES AND TOBACCO
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع ال�سجائر والتبغ ومنتجاته - بالتجزئة  4723001

 تعديل ن�ساط / حذف بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة  4741011

 تعديل ن�ساط / حذف بيع �سرائح الهواتف اللكرتونية- بالتجزئة  4741012

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13250 بتاريخ 2021/5/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/توري�ست كار لتاأجري ال�سيارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1550030 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد زكى يون�ض ابو العطا  %49

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبدالرحمن �سعيد را�سد مر�سد املقباىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حنان �سيد عبدربه عبدالعال

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ توري�ست كار لتاأجري ال�سيارات

TOURIST CAR RENT CARS
اإىل / توري�ست كار لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م

TOURIST CAR RENT CARS L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13250 بتاريخ 2021/5/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة اجلدارة - فرع

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1062376-1 
تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة معتز �سامل على احمد الها�سمى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ر�سيد ما�سثى جودا ح�سن مو�ساىل 100 %
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خليل دروي�ض خليل جعفر البلوكى

تعديل �سكل قانوين / من فرع اإىل موؤ�س�سة فردية
تعديل اإ�سم جتاري من/ م�سبغة اجلدارة - فرع

JIDARA LAUNDRY - BRANCH

اإىل/ م�سبغة فنتا�ستيك
 AL FANTASTIC LAUNDRY  

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة غ�سيل املالب�ض  9601002
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13250 بتاريخ 2021/5/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا فول لزيز ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3794383 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عمر عبيد �سعيد بن �سبيت ال�سميلى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / عمر عبيد �سعيد بن �سبيت ال�سميلى من 70 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ازهرى ب�سري حمدين �سليمان

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ كافترييا فول لزيز ذ.م.م

CAFETERIA FOUL LAZEEZ L.L.C

اإىل/ كافترييا فول لزيز- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
CAFETERIA FOUL LAZEEZ- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13250 بتاريخ 2021/5/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم وم�ساوي مي�سلفن ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1010312 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ابت�سام امل�سطفى عبداهلل لعطيه  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمد حممد هزاع نا�سر املن�سورى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداملجيد خليل

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم وم�ساوي مي�سلفن ذ.م.م

MICHLIFEN RESTAURANT & GRILLS L.L.C

اإىل/ مطعم وم�ساوي مي�سلفن - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
MICHLIFEN RESTAURANT & GRILLS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13250 بتاريخ 2021/5/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ت�سجيالت رمي البوادى

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1042071 

تعديل اإ�سم جتاري من/ ت�سجيالت رمي البوادى

REEM AL BAWADI RECORDING

اإىل / رمي البوادي للكمبيوتر والهواتف و الت�سجيالت

  REEM AL BAWADI COMPUTER & PHONES AND RECORDINGS

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع اأك�س�سوارات ولوازم الهواتف املتحركة - بالتجزئة  4741013

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13250 بتاريخ 2021/5/27 

اإعــــــــــالن
�سيتى  ال�س�����ادة/�سينامون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لإدارة املطاعم - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1087103 

تعديل �سكل قانوين 

من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 

العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13250 بتاريخ 2021/5/27 

اإعــــــــــالن
ال�سحراء  ال�س�����ادة/براري  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1058653 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عزام حممد خمي�ض �سعيد ال على %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف نا�سر على ابراهيم جا�سم املن�سوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13250 بتاريخ 2021/5/27 

اإعــــــــــالن
بلي�سيمو  ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب لل�سيدات  رخ�سة رقم:2685937 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة ريان م�سطفى حممد م�سطفى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف دينا الطيب على �سيد احمد

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13250 بتاريخ 2021/5/27 

اإعــــــــــالن
املنري  البدر  ال�س�����ادة/بقالة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمواد الغذائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1119676 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حممد �ساملني عمر على احليقى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد ي�سلم �سامل وقا�ض

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13250 بتاريخ 2021/5/27 

اإعــــــــــالن
للمقاولت  تك  ال�س�����ادة/�ستيل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:2373028 
احلنكى  ا�سماعيل  �سامل  �سيخه  اإ�سافة   / وبيع  تنازل  ال�سركاء  تعديل   

ال�سنانى %51
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ح�سن يحيى ابو العز %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف كنان رئيف بو خطار ال�سوفى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف �سيخه �سامل ا�سماعيل احلنكى ال�سنانى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13250 بتاريخ 2021/5/27 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة 
دلتا  التجاري:�سركة  بال�سم   CN رقم:1043587 
لالنظمة الرقمية ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل اأ�سبوع يوماً 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13250 بتاريخ 2021/5/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بي�سرتو 

كافيه
 رخ�سة رقم:CN 2724651  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13250 بتاريخ 2021/5/27 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سويت  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

لييدز
 رخ�سة رقم:CN 2559104  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13250 بتاريخ 2021/5/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/احل�سان 

الف�سي لل�سيانة العامة
 رخ�سة رقم:CN 1097153  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13250 بتاريخ 2021/5/27 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ميتد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�سيانة والديكور
 رخ�سة رقم:CN 3907744  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13250 بتاريخ 2021/5/27 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بروماك�ض ل�ست�سارات وادارة امل�ساريع
 رخ�سة رقم:CN 2740447  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13250 بتاريخ 2021/5/27 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:جود ويل لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:تاجر اأبوظبي

CN 2778794 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/الحتاد للمحا�سبة واملراجعة ذ.م.م  ،  كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/5/20 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
بالرقم:2105012033 - تاريخ التعديل:2021/5/26

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13250 بتاريخ 2021/5/27 

 اإعـــالن �شطب قيد
تريننج  اند�سرتيال  ال�سادة/�سركة  باأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
كون�سلتنت�ض )اجلن�سية: الوليات املتحدة( قد تقدمت بطلب �سطب 
قيد فرع ال�سركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: م�سفح م 5 قطعة 9 - 
 )72224 - �ض.ب  واخرون  بناية عبداهلل ح�سني جا�سم عبداحل�سني 
الوزارة.  يف  الجنبية  ال�سركات  �سجل  )5058( يف  رقم  واملقيدة حتت 
�ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا 
ل�سنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�سركات 
ومكاتب  لفروع  الرتخي�ض  اجراءات  دليل  اعتماد  �ساأن  يف  2010م 
املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�سادة 
ا�سحاب احلق يف العرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف 
وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�سر  تاريخ  من  �سهر  يتجاوز  ل  ميعاد 

القت�ساد اإدارة الت�سجيل التجاري �ض.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان - وام:

وقع مكتب �سوؤون املواطنني يف عجمان 
���س��رك��ة عجمان  ت��ف��اه��م م���ع  م���ذك���رة 
التعاون  لتعزيز  ال�����س��ح��ي،  لل�سرف 
الإمكانيات  من  وال�ستفادة  امل�سرتك 

املتاحة لدى الطرفني.
وق���ع امل���ذك���رة .. ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
م���اج���د ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر ع����ام مكتب 
�سوؤون املواطنني واإليا�ض �سفري مدير 

عام �سركة عجمان لل�سرف ال�سحي.
اإن  م��اج��د  ب��ن  ع��ب��د اهلل  ال�سيخ  وق���ال 
من  ان��ط��الق��اً  ت��اأت��ي  التفاهم  م��ذك��رة 
توجيهات �سمو ال�سيخ عمار بن حميد 
رئي�ض  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
املجل�ض التنفيذي رئي�ض مكتب �سوؤون 
التعاون  م�ستوى  بتعزيز  امل��واط��ن��ني 
الوطنية  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ع 
كافة  ال��ك��رمي��ة  �سبل احل��ي��اة  ل��ت��وف��ري 
�سوؤون  اأن مكتب  واأو�سح  للمواطنني. 
ق�������س���ارى جهده  ي���ب���ذل  امل����واط����ن����ني 
لتي�سري �سوؤون مواطني اإمارة عجمان 

مع  للتوا�سل  ال�سياق  هذا  يف  وي�سعى 
كافة منظمات املجتمع لتحقيق روؤية 

عجمان ال�سرتاتيجية.
ع��ام �سركة  اأع���رب مدير   ، م��ن جانبه 
عجمان لل�سرف ال�سحي عن �سعادته 

بالتعاون مع مكتب �سوؤون املواطنني، 
املوؤ�س�سات  اأهمية تعاون جميع  موؤكداً 
التنمية  اأج��ل حتقيق  الإم���ارة م��ن  يف 
اخلدمات  اأف�سل  وتقدمي  امل�ستدامة 
معايري  اأع�����ل�����ى  وف������ق  ل���ل���م���واط���ن���ني 

اجلودة.
ي��ذك��ر اأن مكتب ���س��وؤون امل��واط��ن��ني يف 
املا�سية  ال��ف��رتة  خ��الل  وق��ع  عجمان 
ال��ع��دي��د م���ن م���ذك���رات ال��ت��ف��اه��م مع 

جهات حكومية خمتلفة.

•• اأبوظبي-وام:

انتخب �سعادة الدكتور عبد اهلل اأحمد املندو�ض مدير املركز الوطني لالأر�ساد 
لالأر�ساد  العاملية  للمنظمة  التابع  "اآ�سيا"  الثاين  الإقليمي  لالحتاد  رئي�ساً 

اجلوية بالإجماع لفرتة جديدة.
الإقليمي  لالحتاد  ع�سرة  ال�سابعة  ال��دورة  من  الثاين  اليوم  خالل  ذلك  جاء 
الثاين "اآ�سيا" التي عقدت يومي 25 و26 مايو احلايل مبقر املركز الوطني 
35 ع�سوا يف  139 م�ساركا ميثلون  باأبوظبي افرتا�سيا، بح�سور  لالأر�ساد 
املنظمة العاملية لالأر�ساد اجلوية "WMO" والعديد من املنظمات الدولية 

الأخرى.
املنظمة  �سكرتارية  ب��دع��وة  الرئي�ض  من�سب  على  النتخابات  جل�سة  وج��رت 
العتماد  اأوراق  من  التحقق  وبعد  الت�سويت  بحق  يتمتعون  الذين  الأع�ساء 
مت عر�ض قواعد املنظمة لعملية النتخابات والأهلية للرت�سح على من�سبي 

الرئي�ض ونائب الرئي�ض.
وبعد اعالن فوزه بالرئا�سة القى �سعادة الدكتور عبد اهلل املندو�ض كلمة اأعرب 
فيها عن �سكره لأع�ساء املنظمة على اإعادة انتخابه مرة اأخرى رئي�سا لالحتاد 
الآ�سيوي لالأر�ساد اجلوية بالإجماع، موؤكداً التزامه بالوعود التي اأخذها على 
نف�سه م�سبقا خالل الدورة ال�سابقة جتاه كل من ي�سكن هذا القليم جمددا 

وعده باللتزام مبواثيق املنظمة العاملية.

عامليا بجهود  الإقليم يعترب اعرتافاً  الإم��ارات برئا�سة  اأن فوز  املندو�ض  وقال 
ال��دول��ة يف جم��ال الأر���س��اد اجل��وي��ة وث��ق��ة يف اإجن����ازات الإم����ارات يف مواجهة 

التحديات التي تتعلق بالطق�ض.
الإمارات  دول��ة  ا�سم  رفع  م�سوؤولية  يحمله  الحت��اد  برئا�سة  ف��وزه  اإن  واأ�ساف 
عاليا يف جمال الأر�ساد اجلوية، و�سيحاول املركز الوطني لالأر�ساد اأن ميثل 
دولة الإمارات باأف�سل �سورة، م�سريا اإىل اأن فوز الإمارات برئا�سة احتاد اآ�سيا 
انعك�ض ايجابياً على الكفاءات املواطنة العاملة يف املركز مما اأك�سبهم خربات 

العمل يف املنظمات الدولية.
وقال املندو�ض " اأُثمن عالياً هذه الثقة واأمتنى اأن يوفقني اهلل يف اأن اأكون اأهاًل 
لهذا التفوي�ض وعلى حتمل م�سوؤولياته. اإنه لي�ض فوزا وح�سب بل م�سوؤولية 

جتاه كل من ي�سكن هذا الإقليم".
واأ�ساف " ميتد الحتاد الإقليمي اآ�سيا على م�ساحة جغرافية وا�سعة، ومناطق 
مناخية عديدة واأحوال جوية قا�سية متكررة وكوارث طبيعية ومناطق كثرية 
املناطق  بنية حتتية ه�سة يف بع�ض  �سكانية عالية متواجدة �سمن  ذات كثافة 
رئا�سة  اإن  العتبار..  بعني  احلقائق  ناأخذ هذه  اأن  بديهياً  كان  فقد  هنا  ومن 
الحتاد الإقليمي بالن�سبة يل تعني اأن ا�ستمع لآرائكم واأن اأترجم توجهاتكم.  
ال�ستة لآ�سيا واأفريقيا واأوروب��ا واآ�سيا واملحيط  اأن الحت��ادات الإقليمية  يذكر 
الهادئ واأمريكا ال�سمالية واأمريكا اجلنوبية التابعة للمنظمة العاملية لالأر�ساد 

اجلوية جتتمع مرة كل اأربع �سنوات، عندما تنتخب رئي�ًسا ونائًبا للرئي�ض.

•• ال�شارقة-الفجر:

بقفزاتها ال�سريعة بني لوحات معر�ض ال�سارقة لر�سوم الأطفال، وجديلتها التي 
ترق�ض على اأكتافها، و�سغفها للو�سول اإىل ور�سة الر�سم لت�سارك اأقرانها اإبداع 
التي جاءت  اأع��وام،  ال�5  ال�سغرية ذات  اأم��ام )ليان(  كّله  العامل  الر�سومات، كان 
وخرب�ساتها  الكثرية،  لأحالمها  موطئ  عن  لتبحث  جّدها،  رفقة  املعر�ض  اإىل 
تروي من خاللها  ا�ستثنائية  لوحات  �ست�سري غداً  باأنها  توؤمن  التي  ال�سغرية، 

�سرية الوطن واحلياة. 
مبجرد اأن تدخل بوابة مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل يف دورته ال�12 الذي 
تنظمه هيئة ال�سارقة للكتاب، �ستجد اأنك اأمام م�سهد متكامل اأبطاله الأطفال، 
الذين يخّطون كّل يوم فيه �سطراً جديداً يف حكاية حا�سرهم، وق�سة م�ستقبلهم، 

فهذا املكان الذي بات اليوم وبعد كّل تلك ال�سنوات اأر�ساً خ�سبة ل�سغف ال�سغار، 
ومالذاً حقيقياً لطموحاتهم وهواياتهم، �سار ف�ساًء اآمناً لطموحاتهم، فرتاهم 
يرويها  الق�سة  نهاية  ب�سغف  ويرّتقبوا  ر�سم،  ور�سة  يف  مقعد  حلجز  يت�سابقون 
املج�سمات  �سناعة  يف  اآخ����رون  ينهمك  بينما  وال�����رواة،  الكتابة  م�سامهم  على 

والختبارات العلمية. 
الأطفال  لأح���الم  خ�سبة  اأر����ض  ه��و  ب��ل  وح�سب،  ثقافياً  ح��دث��اً  لي�ض  امل��ه��رج��ان 
وت��ط��ل��ع��ات��ه��م، وف�����س��اء رح���ب واآم����ن مي��ك��ن م��ن خ��الل��ه اأن ي��خ��ت��ربوا قدراتهم 
ال�سارقة  مهرجان  اإىل  ج��اءت  التي  اجل��ن��ديل،  روان  اأك��دت��ه  ما  ه��ذا  ومواهبهم، 
القرائي للطفل رفقة اأبنائها مرمي ومايا وريان، لرتوي لهم حكاية جديدة من 

ال�سارقة، وتغر�ض يف داخلهم حّب الكتاب والثقافة واملعرفة. 
تقول اجلنديل:" بات املهرجان بالن�سبة يل منا�سبة �سعيدة حت�سل كّل عام، لهذا 

اأ�سعى  الذين  واأطفايل  اأنا  ال�سنوية  الزيارات  قائمة  �سمن  و�سعه  على  اأحر�ض 
لأن تتّعزز لديهم القراءة باللغة العربية، ومقدرات الفنون، فال�سغريات يع�سقن 
�سيئاً جديداً،  يوم  كّل  اأتعّلم منهّن  فاأنا  لها،  واأحالمهّن كبرية ول حّد  الر�سم، 
اأمامه الكثري من  اأتعّلم �سيئاً جديداً، وريان ما زال  اأي�ساً  اإىل هنا  اآتي  وعندما 
الوقت ليكت�سف ذاته، ودعني اأقول باأننا كاأمهات عندما نزور هذا احلدث يرك�ض 

الطفل الذي كّناه يف اأرجاء هذا املكان، ول نعود كما كّنا لفرتة من الوقت".
وبلغتها  ومو�سى،  وعي�سى،  اأولده��ا جولزار،  رفقة  ال�سارقة،  اإىل  كازخ�ستان  من 
العربية الب�سيطة، قالت ماخري بايراموفا، باأن ال�سارقة تختلف عن اأي مدينة 
يف العامل، فعندما ناأتي اأنا واأطفايل اإىل هنا جند بيئة اآمنة لأحالمهم، فاأراهم 
اأقرانهم  م��ع  واللعب  امل�سرحية،  ال��ع��رو���ض  ومتابعة  الق�س�ض،  يف  مدهو�سني 
اللعب  يحبون  احل���دث،  ه��ذا  اإىل  امل��ج��يء  يحبون  اأبنائي  وتابعت":  الأط��ف��ال.  

ما  بكّل  وا�ستمتع  واأراقبهم،  اأجل�ض  اأنا  الآخرين،  الأطفال  مع  الوقت  ومت�سية 
اأ�سارك يف الور�ض والفعاليات التي بالفعل تدار بدقة  يقّدم وكثري من الأحيان 
ه��ذا اجليل،  ذاك���رة  �سيرت�ّسخ يف  ال��ذي  امل��ك��ان  ه��ذا  واأح���رتم  وعناية وتخ�س�ض، 
ويبقى عالمة فارقة يف اأذهانهم، لأنه كّون لديهم عالقة مع الكتاب، وقادهم لأن 
اأب�سط الأ�سياء، لأن لالأطفال اأحالم وطموحات  يتعّرفوا على ذاتهم من خالل 

كبرية ولبد اأن يكون لها اأر�ض".
اأما مروة وحيد، التي جاءت ب�سحبة اأبنائها عمر وريتال وليان، فقالت:"اأطفايل 
ال�سارقة، هذه املدينة  ك��رِبوا مع هذا احل��دث، وباتت لديهم ذاك��رة جديدة عن 
اأكت�سف كّل يوم  اأنا �سعيدة يف تواجدي لأنني  اأحالمهم وروؤاه��م،  التي حتت�سن 
�سيئاً جديداً باأبنائي الذين تغمرهم ال�سعادة عندما يكونوا جزءاً من الفعاليات 

التي تقام هنا". 

•• ال�شارقة-الفجر:

بن�سر  املتخ�س�سة  كلمات،  دار  تعر�ض 
وتوزيع كتب الأطفال باللغة العربّية، 
يف جناحها امل�سارك بالدورة ال�12 من 
للطفل،  ال��ق��رائ��ي  ال�سارقة  مهرجان 
وروايات  ق�س�ض  م��ن  متنوعة  حزمة 
الأطفال واليافعني على تنمية  حتّفز 
تاأ�سي�ض  جانب  اإىل  ال��ق��راءة،  م��ه��ارات 
املعرفة  م�����س��ادر  م��ع  م�سوقة  ع��الق��ة 
اإن�سانية  ر�سائل  حتمل  التي  والإب���داع 
اآفاق  اأم��ام��ه��م  يفتح  وح�����س��اري��ة، مب��ا 

التفكري والتاأمل.
اإ�سداراتها  لئ��ح��ة  ب���ني  م���ن  وت����ربز 

املعرو�سة يف هذه الدورة من مهرجان 
ال�سارقة القرائي للطفل:

لغز �ش�رة من الك�كب الأحمر
ي��ن��ط��ل��ق امل�����وؤل�����ف حم���م���د احل����م����ادي 
الكوكب  م���ن  ����س���ورة  "لغز  رواي�����ة  يف 
عندما  خ��ي��ايل،  ���س��رد  م��ن  الأحمر" 
ي���ف���رت����ض ت���ن���ام���ي ت����وّح���������ض ال���ع���امل 
ر، حيث ي�سبح الهدف الأوحد  املتح�سّ
الأرباح،  العلوم هو ال�ستزادة من  من 
بعامٍل  يحلمون  اأن��ا���ٌض  علينا  وي��خ��رج 
اآخر، مليء باخلري واجلمال، وي�سعون 
لتحقيقه ُمبتعدين عن عامل الكراهية 
وكل ما من �ساأنه اأن يقود اإىل التناحر.  

هكذا تدور وقائع الرواية بني الأر�ض 
بلغ  اإذ  الأح���م���ر(  )ال��ك��وك��ب  وامل���ّري���خ 
التناف�ض على اكت�ساف الف�ساء وغزوه 
الف�ساء  وك���الت  معها  ب��ات��ت  مرحلة 
ماأهولة  امل���ّري���خ  اإىل  رح����الٍت  ُت��ر���س��ل 
واإيجاد  ا���س��ت��ع��م��اره  ب��غ��ر���ض  ب��ال��ب�����س��ر 
مكان اآخر يعي�ض فيه الب�سر. فماذا لو 

�سارت اأر�ض القتال هي املّريخ؟ 

اليافعني(..  )ن�شخة  مالل  اأنــا 
�شرية بنت تدافع عن التعليم 

تقدم كلمات يف هذا الكتاب من ترجمة 
النا�سطة  جت���رب���ة  اخل���ل���ي���ل،  ج�����الل 
ال�سابة احلا�سلة على جائزة  الهندية 

17 عاماً مالل  نوبل لل�سالم يف �سن 
ي��و���س��ف��زاي، ب��ن�����س��خ��ة خم�����س�����س��ة من 
وتعر�ض  ل��ل��ي��اف��ع��ني،  ال�سهري  كتابها 
ف��ي��ه م����الل احل��ق��ب��ة ال��زم��ن��ي��ة التي 
انت�سر  عندما  ط��ال��ب��ان،  فيها  حكمت 
الأطفال  وع��م��ال��ة  وال��ت��خ��ل��ف  اجل��ه��ل 
فاملو�سيقى  املحظورات؛  من  والكثري 
"حرام"،  ال��ب��ن��ات  وت��ع��ل��ي��م  "حرام"، 
اأم����ا  "حرام"،  ل���ل���رج���ال  واحل����الق����ة 
فتقدم  "مالل"  اغ���ت���ي���ال  حم���اول���ة 
الإ�سالح  يحاول  من  اأّن  مفاده  در�ًسا 
�سيواجه حتديات، لكن تقول مالل يف 
الكتاب: "ثّمة معجزة.. فاأحياًنا ُيطلق 
فَي�ْسَمُعَك  لإ�سكاتك،  الر�سا�ض  عليك 

املاليني".

فاتن
ياأتي الكتاب من تاأليف فاطمة �سرف 
ت���روي ف��ي��ه ق�سة فتاة  ال���ذي  ال��دي��ن، 
يف عمر اخلام�سة ع�سرة تدعى فاتن، 
اللبنانية،  الأهلية  احل��رب  خ�سم  ويف 
ت���ب���داأ ح��ي��ات��ه��ا اجل����دي����دة يف ب���ريوت 
اأُح�سرت من �سيعتها  بعدما  مب��رارة، 
اأحد  يف  ك��خ��ادم��ة  لتعمل  اجل��ن��وب  يف 
لتجد  طريقها  �ست�سق  لكنها  البيوت. 
ف��ك��ي��ف �سارت  ال��ت��ع��ل��ي��م.  خ��ال���س��ه��ا يف 
حياتها اإىل اأن ر�سمت م�ستقبلها؟ هذا 

ما تك�سفه اأحداث رواية "فاتن".

الفتى 87
اإللي  ت���األ���ي���ف  ل��ل��ي��اف��ع��ني م���ن  رواي������ة 
�سيخاين،  ���س��ادي��ة  وت��رج��م��ة  ف��اون��ت��ني 

يحب  �سيف  ي��دع��ى  فتى  ق�سة  ت���روي 
والت�سابق مع  ال�سطرجن والريا�سيات 
اأعز �سديق له من املدر�سة اإىل البيت. 
اإىل  م�سّلحون  جنود  ياأتي  ي��وم،  وذات 

اأمان.  ي��ُع��د يف  اأن���ه مل  ف��ي��درك  منزله 
���رة  اآ����سِ ق�����س��ة   "87 "الفتى  ت���ق���ّدم 
وُم��ل��ه��م��ة، حتكي ع��ن ���س��راع فتى من 

اأجل البقاء على قيد احلياة. 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيني  احلكمة  بيت  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  ال�سعيد  اأحمد  الدكتور  قال 
تعد  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�ض  يف  ال�سيني  اجلناح  م�ساركة  اإن  للثقافة 
ال�سابعة حيث ي�سم اجلناح حتت مظلته 57 دار ن�سر �سينية ت�ستعر�ض منتجات 
عنوان   400 من  اأك��رث  بينهم  من  عنونا   780 اإ�سافة  �سينية  وفنية  ثقافية 

�سيني مرتجم اإىل اللغة العربية.
"وام" اأن اجلناح ال�سيني  اأنباء الإم��ارات  واأ�ساف ال�سعيد يف ت�سريحات لوكالة 
الذي  بينغ  ج��ني  �سي  ال�سيني  للرئي�ض  والإدارة"  احلكم  "حول  كتاب  يعر�ض 
�سدر حديثا اإ�سافة اإىل عر�ض اأكرث من 300 عنوان على من�سة حقوق الن�سر 

اخلا�سة باملعر�ض.
واأكد الرئي�ض التنفيذي ملجموعة بيت احلكمة ال�سيني للثقافة حر�ض جمهورية 
بعد جناح  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  م�ساركتها يف معر�ض  على  ال�سعبية  ال�سني 
م�ساركتها ك�سيف ال�سرف يف دورة العام 2017 من املعر�ض ..م�سيفا اأن اجلناح 
"كورونا"  بعد تخطي جائحة  املقبل  العام  دورة  للم�ساركة يف  ال�سيني يخطط 
الن�سر  دور  به  ت�سارك  اأجنبي  كاأكرب معر�ض  �سينية  ن�سر  دار   100 باأكرث من 

ال�سينية.
وقال ال�سعيد اإن معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب يعد من اأكرث معار�ض الكتب 
اح��رتاف��ي��ة يف ال�����س��رق الأو���س��ط ك��ون��ه مي��اث��ل ن��ظ��ائ��ره يف اأوروب����ا مثل معر�سي 
فرانكفورت ولندن الدوليني للكتاب والذي يتيح للعار�سني والنا�سرين التعرف 

على دور ن�سر من خمتلف اأنحاء العامل. وذكر الرئي�ض التنفيذي ملجموعة بيت 
احلكمة ال�سيني للثقافة اأن اجلناح ال�سيني اأهدى مركز اأبوظبي للغة العربية 
للرئي�ض  والإدارة"  احلكم  "حول  كتاب  من  الثالث  اجل��زء  من  ن�سخة   1000
الأو�سط �سمن  ال�سرق  ال�سيني �سي جني بينغ وال��ذي يعر�ض للمرة الأوىل يف 

معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب.
لأ�سهر  فنية  ل��وح��ات  الأوىل  للمرة  يعر�ض  ال�سني  ج��ن��اح  اإىل  ال�سعيد  واأ���س��ار 
منتجات  اإىل  اإ�سافة  اخلزفية  الأعمال  بع�ض  اإىل  ..اإ�سافة  ال�سينيني  الفنانني 
ال�سينية يف حني  الطريقة  على  والإ�ساءة  الكتب  القراءة مثل حوامل  خلدمة 
يعر�ض اجلناح اأكرث من 200 عنوان يف جمال تعليم اللغة ال�سينية تخدم طلبة 
اللغة ال�سينية يف الدولة وذلك بعد اإدراج الإمارات اللغة ال�سينية موؤخرا �سمن 

مناهج وزارة الرتبية والتعليم.
للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  �سرف معر�ض  ال�سني حلت �سيف  اأن  بالذكر  اجلدير 
يف دورته ال�سابعة والع�سرين خالل العام 2017 والذي جاء تتويجا للعالقات 
الثقافية التي تربط الإم��ارات مع ال�سني التي تعمل على اإع��ادة اإحياء "طريق 
احلرير" ثقافيا من اأبوظبي. وت�سهد الدورة الثالثني ملعر�ض اأبوظبي الدويل 
للكتاب م�ساركة اأكرث من 889 عار�سا ح�سوريا وافرتا�سيا من بينهم ما يزيد 
على 662 عار�سا دوليا و227 عار�سا حمليا من اأكرث من 46 دولة من حول 
العامل. ويعد معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب اأكرب معر�ض دويل للكتاب يقام يف 
افرتا�سية  فعاليات  "كوفيد19-" وي�سمل  بداية جائحة  منذ  الأو�سط  ال�سرق 

وح�سورية.

عن زّوارهن للدورة الـ12 من مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل 

اأمهات: ُهنا تكرُب اأحالم ال�صغار وي�صتيقظ الطفل الذي بداخلنا

كتب خمتارة لليافعني من )كلمات( يف ال�صارقة القرائي للطفل

فوز االإمارات برئا�صة االحتاد االإقليمي الثاين �صوؤون املواطنني بعجمان يعزز التعاون مع املوؤ�ص�صات والهيئات الوطنية 
)اآ�صيا( التابع للمنظمة العاملية لالأر�صاد اجلوية

•• اأبوظبي - وام:

التكنولوجيا  اأبحاث  ملجل�ض  التطبيقية  الأبحاث  ذراع  التكنولوجي،  البتكار  معهد  اأعلن 
مع  له  التابع  الت�سفري  بحوث  مركز  بني  �سراكات  توقيع  عن  اأم�ض  اأبوظبي،  يف  املتطورة 

العديد من اجلامعات العاملية بهدف حتقيق اكت�سافات يف جمال علم الت�سفري.
ووقع مركز بحوث الت�سفري ال�سراكات مع جامعة رور يف بوخوم - اأملانيا -، وجامعة رادبود - 
هولندا -، وجامعة خليفة - الإمارات -، وجامعة ميالنو - اإيطاليا -، وجامعة البوليتكنيك 
يف تورينو - اإيطاليا -، وجامعة �سانتا كاتارينا الفيدرالية - الربازيل -.  واأعلن املركز يف 
وقت �سابق من هذا العام عن دخوله يف �سراكة مع جامعة ييل - الوليات املتحدة الأمريكية 
الأكادميي  النا�سر  ط��ري��ق  ع��ن  ك��ت��اب  تاأليف  ��ا يف  اأي�����سً الت�سفري  ب��ح��وث  م��رك��ز  و���س��ارك   .-
ما  ملخططات  الأجهزة  معماريات  عن   Springer Publishing سربينغر ببلي�سنغ�

بعد التوقيع الرقمي مع جامعة نيويورك - الوليات املتحدة الأمريكية -. وقالت الدكتورة 
جنوى الأعرج، كبري الباحثني يف مركز بحوث الت�سفري.. " نتطلع اإىل العمل مع �سركائنا 
الأكادمييني العامليني. يعمل باحثونا يف مركز بحوث الت�سفري على خوارزميات وهيكليات 
ت�سفري متقدمة. و�سنجري مًعا اأبحاًثا مزعزعة ونقدم اكت�سافات يف خمتلف جوانب جمال 
بالفائدة  �ستعود  التي  اأبحاثنا  نتائج  الفرعية. ونحن على ثقة من  الت�سفري وتخ�س�ساته 
الكبرية على املجتمع". وتهدف �سراكة املركز مع جامعة رور يف بوخوم اإىل ت�سميم  وتنفيذ 
الآمنة،  البيانات  معاجلة  واأنظمة  اخل�سو�سية  على  حتافظ  التي  ال�سحابية  احلو�سبة 
وت�ستهدف ال�سراكة مع جامعة رادبود الت�سفري اخلفيف اإىل جانب تطوير تطبيقات اآمنة 
للربامج والأجهزة. و�سرتكز ال�سراكة البحثية مع جامعة خليفة على ت�سميم بروتوكول 
ت�سال "TESLA" حم�ّسن لإنرتنت الأ�سياء، يف حني يهدف امل�سروع الثاين اإىل ت�سميم 
م�سفوفة بوابة قابلة للربجمة يف موقع موؤمن، تت�سمن خمططات ت�سفري ما بعد الكوانتوم 

قابلة لإعادة الت�سكيل، ومناذج التعلم الآيل. وبالإ�سافة اإىل ذلك، يركز التعاون مع جامعة 
الأدوات  ت�سميم  وعلى  اجلربية،   "HMAC-SHA-1" مناذج  حتليل  على  ميالنو 
تورينو حتليل  البوليتكنيك يف  ال�سراكة مع جامعة  �ست�ستهدف  نف�سه،  الوقت  الآلية. ويف 
�سيفرات اأ�سفار "ARX" بعدة مفاهيم خمتلفة. وتركز ال�سراكة مع جامعة �سانتا كاتارينا 
الفيدرالية يف فلوريانوبولي�ض يف الربازيل على درا�سة الربوتوكول الهجني، الذي يغطي 
اإن�ساء املفتاح والتوقيع الرقمي، مع الأخذ يف العتبار اجلمع بني اخلوارزميات امل�ستخدمة 
حالًيا وخوارزميات ما بعد الكوانتوم. وت�ستهدف ال�سراكة مع جامعة ييل ، والتي كان قد 
الكوانتوم  بعد  ما  الت�سفري  تقاطع  يناير،  �سهر  التكنولوجي يف  البتكار  عنها معهد  اأعلن 
مع تطبيقات الأجهزة  بالإ�سافة اإىل م�سروع ثاين يدر�ض متانة واإمكانية ال�سرح وت�سميم 
 ،Spiking Neural Networks الأجهزة املح�ّسن لل�سبكات الع�سبية املت�ساعدة 

كجزء من اهتمام معهد البتكار التكنولوجي بتطوير جمال احلو�سبة الع�سبية.

مركز بحوث الت�صفري يف اأبوظبي يتعاون مع جامعات عاملية

للكتاب اأبوظبي  معر�س  خالل  عنوانا   780 ت�صتعر�س  �صينية  ن�صر  دار   57
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�ش�رة العالمة   

    
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9

الغدد  ومراقبة  وت�سخي�ض  لتحليل  الأج��ه��زة  مع  لال�ستخدام  ولوازمها  واأج��زاءه��ا  كمبيوتر  وبرامج  عتاد 
امليبومية  واأمرا�ض العيون حتديًدا العيون اجلافة والختالل الوظيفي للغدد امليبومية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  TEARSCIENCE  باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 161346

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/04/07 املودعة بالرقم: 348494 
بيانات الأولوية: 

ال�سم: :  تري�ساين�ض ، انك.
وعنوانه: 510 كوتونوود درايف ، ميلبيتا�ض ، �سي اإيه 95035 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ش�رة العالمة         

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10
اأجهزة واأدوات طبية واأجزاءها ولوازمها م�ستخدمة يف حتليل وت�سخي�ض ومعاجلة ومراقبة اأمرا�ض العيون حتديًدا العيون 
الغدد  اأو الطباق من   اأجهزة طبية واأجزاءها ولوازمها لإظهار الن�سداد  امليبومية،   اجلافة والختالل الوظيفي  للغدد 
ذات  العني  وبنية  املر�سى  عيون  على  التدفئة  لتطبيق  حتديًدا  طبية  لغايات  اأ�سا�ًسا  م�ستخدمة  طبية  �سخانات  امليبومية، 
ال�سلة ملعاجلة اأمرا�ض العيون حتديًدا العيون اجلافة  والختالل الوظيفي للغدد امليبومية، اأجهزة طبية حتديًدا عد�سات 
ل�سقة طبية م�ستخدمة اأ�سا�ًسا لغايات طبية حمتوية على عنا�سر تدفئة كهربائية لتطبيق التدفئة على الغدد  امليبومية 
عند و�سعها يف عيون املر�سى ملعاجلة  العيون اجلافة والختالل الوظيفي  للغدد امليبومية، اأجهزة واأدوات ت�سوير طبية على 
هيئة اأنظمة متكونة من عد�سات ل�سقة وكامريات وم�سابيح و�سمامات ثنائية باعثة لل�سوء ومناظري م�ستخدمة لتحليل 

وت�سخي�ض ومراقبة اأمرا�ض العيون حتديًدا العيون اجلافة والختالل الوظيفي  للغدد امليبومية ُتباع كوحدة واحدة.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  TEARSCIENCE  باللغة الإجنليزية.

بالربيد  اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�ض على  لديه  فعلى من 
امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 161347

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/04/07 املودعة بالرقم: 348499 
بيانات الأولوية: 

ال�سم: :  تري�ساين�ض ، انك.
وعنوانه: 510 كوتونوود درايف ، ميلبيتا�ض ، �سي اإيه 95035 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44
للغدد  الوظيفي  والخ��ت��الل  اجلافة  العيون  حت��دي��ًدا  العيون  باأمرا�ض  املتعلقة  الطبية  املعلومات  توفري 

امليبومية لغايات تعليمية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  TEARSCIENCE  باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 161348

من�ذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 43676
 باإ�سم: اأكتيليون فارما�سيوتيكالز، ليمتد

 وعنوانه: جيويبي�سرتا�سي 16  ،4123 األ�سويل ، �سوي�سرا. 
بتاريخ: 2012/11/10 وامل�سجلة حتت الرقم: 43676 

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/08/05 

وحتى تاريخ: 2031/08/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 161841

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 348902   تاريخ: 2021/04/12
بيانات الأولوية: 

ال�سم: الدار العقارية �ض.م.ع. وعنوانه: �ض.ب. 51133 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ش�رة العالمة           

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:45
الهوية(،  من  التحقق  )خدمات  ال�سخ�سي  التعريف  معلومات  على  امل�سادقة  توفري  الهوية،  من  التحقق 
ال�سرقة،  منع  ولغايات  الحتيال  بتهمة  املراقبة  لفيديو  ال�سرعي  التحليل  الحتيال،  عن  الك�سف  خدمات 
تدقيق المتثال القانوين، تدقيق المتثال التنظيمي، ال�ست�سارات فيما يتعلق بالمتثال بحماية البيانات، 

ال�ست�سارات يف امللكية الفكرية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة كلمة  DATAFLOW بخط عري�ض فوقها احلرف D بخط و طريقة 

مميزة بداخله عالمة ال�سح والعالمة باأكملها باللغة الإجنليزية داخل ر�سم مل�ستطيل .
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 168985

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/04/07 املودعة بالرقم: 348550 
بيانات الأولوية: 

ال�سم: :  تري�ساين�ض ، انك.
وعنوانه: 510 كوتونوود درايف ، ميلبيتا�ض ، �سي اإيه 95035 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
الغدد  ومراقبة  وت�سخي�ض  لتحليل  الأج��ه��زة  مع  لال�ستخدام  ولوازمها  واأج��زاءه��ا  كمبيوتر  وبرامج  عتاد 

امليبومية واأمرا�ض العيون حتديًدا العيون اجلافة والختالل الوظيفي للغدد امليبومية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  LIPIVIEW  باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 169576

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/04/07 املودعة بالرقم: 348552 
بيانات الأولوية: 

ال�سم: :  تري�ساين�ض ، انك.
وعنوانه: 510 كوتونوود درايف ، ميلبيتا�ض ، �سي اإيه 95035 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ش�رة العالمة        

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10
اأجهزة واأدوات طبية واأجزاءها ولوازمها م�ستخدمة يف حتليل وت�سخي�ض ومراقبة اأمرا�ض العيون حتديًدا 
واأجزاءها  وفوتوغرافية  ب�سرية  واأدوات  اأج��ه��زة  امليبومية،  للغدد  الوظيفي  والخ��ت��الل  اجل��اف��ة  العيون 
ولوازمها حتديًدا مدخال مقيا�ض التداخل وكامريات لتحليل وت�سخي�ض ومراقبة اأمرا�ض العيون حتديًدا 
عد�سات  من  متكونة  طبية  ت�سوير  واأدوات  اأجهزة  امليبومية،  للغدد  الوظيفي  والخ��ت��الل  اجلافة  العيون 
وت�سخي�ض  لتحليل  م�ستخدمة  ومناظري  لل�سوء  باعثة  ثنائية  و�سمامات  وم�سابيح  وك��ام��ريات  ب�سرية 

ومراقبة اأمرا�ض العيون حتديًدا العيون اجلافة والختالل الوظيفي للغدد امليبومية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  LIPIVIEW  باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 169577

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/04/07 املودعة بالرقم: 348555 
بيانات الأولوية: 

ال�سم: :  تري�ساين�ض ، انك.
وعنوانه: 510 كوتونوود درايف ، ميلبيتا�ض ، �سي اإيه 95035 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ش�رة العالمة     
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9

عتاد وبرامج كمبيوتر واأجزاءها ولوازمها لال�ستخدام يف معاجلة ومراقبة اأمرا�ض العيون حتديًدا العيون 
واأجزاءها  باحلرارة  للتحكم  الكرتونية  طبية  حتكم  اأدوات  امليبومية،  للغدد  الوظيفي  والختالل  اجلافة 
اأ�سا�ًسا لغايات التحكم باحلرارة حتديًدا لتو�سيل احلرارة والتحكم بها للغدد امليبومية  ولوازمها ت�ستخدم 
لال�ستخدام يف معاجلة اأمرا�ض العيون حتديًدا العيون اجلافة والختالل الوظيفي للغدد امليبومية، اأدوات 
بال�سغط  التحكم  لغايات  اأ�سا�ًسا  ت�ستخدم  ولوازمها  واأج��زاءه��ا  بال�سغط  للتحكم  الكرتونية  طبية  حتكم 
حتديًدا  العيون  اأم��را���ض  معاجلة  يف  لال�ستخدام  امليبومية  للغدد  به  والتحكم  ال�سغط  لتطبيق  حت��دي��ًدا 
املوائع واأجزاءها  اأدوات حتكم طبية الكرتونية لنقل  امليبومية،  العيون اجلافة والختالل الوظيفي للغدد 
العيون  اأمرا�ض  للعيون لال�ستخدام يف معاجلة  ونقلها  املُ�سخنة  باملوائع  للتحكم  اأ�سا�ًسا  ت�ستخدم  ولوازمها 

حتديًدا العيون اجلافة والختالل الوظيفي للغدد امليبومية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة LIPIFLOW  باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 169578

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 349035   تاريخ: 2021/04/14
بيانات الأولوية: 

ال�سم: الدار العقارية �ض.م.ع. وعنوانه: �ض.ب. 51133 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ش�رة العالمة                  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�سور 
اأو  الدهان  فرا�سي  الفنانني،  ومواد  منزلية،  لغايات  اأو  القرطا�سية  امل�ستعملة يف  الل�سق  مواد  القرطا�سية،  الفوتوغرافية، 
التلوين، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(، مواد التوجيه والتدري�ض )عدا الأجهزة(، مواد التغليف البال�ستيكية 
للر�سوم  كتب  تقاومي،  ح�سابية،  قوائم  كتب،  )الرا�سمات(،  الكلي�سيهات  الطباعة،  ح��روف  اأخ��رى(،  فئات  يف  ال��واردة  )غري 
اأدل��ة )كتب موجزة(،  )دوري���ات(،  الر�سم، ملفات )قرطا�سية(، حرب، جمالت  واأطقم  اأق��الم  الر�سم،  واأدوات  م��واد  الهزلية، 
طبا�سري لو�سع العالمات )تاأ�سري(، ن�سرات اإخبارية دورية، �سحف، دفاتر قطع )قرطا�سية(، علب األوان )مواد مدر�سية(، 
�سفائح من الورق )قرطا�سية(، معاجني للقرطا�سية، اأقالم ر�سا�ض، اأقالم حرب )لوازم مكتبية(، دوريات، بطاقات بريدية، 
)قرطا�سية(،  مدر�سية  ل��وازم  مطبوعة،  مواعيد  ج��داول  مطبوعة،  من�سورات  مطبوعات،  كبرية،  اإعالنات  اأ�سخا�ض،  �سور 
اأغلفة  )ل��وازم مكتبية(، قرطا�سية،  ال�سلكية  امل�سابك  للمكاتب، مكاب�ض  �سلكية  املقوى، م�سابك  الورق  اأو  الورق  لفتات من 

ورقية )قرطا�سية(، ممحايات لوح الكتابة، فرا�سي كتابة، علب كتابة )قرطا�سية(، طبا�سري الكتابة، اأدوات ومواد كتابة.
و�سف العالمة: العالمة عبارة كلمات   Aldar Training Academy   باللغة الإجنليزية وكلمات اأكادميية الدار 

للتدريب باللغة العربية بينهم ر�سومات لأ�سكال هند�سية بطريقة مميزة.   ال�سرتاطات: 
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 168318

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 349049   تاريخ: 2021/04/14
بيانات الأولوية: 

ال�سم: الدار العقارية �ض.م.ع. وعنوانه: �ض.ب. 51133 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ش�رة العالمة         

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
حما�سبة، الإدارة التجارية لرتخي�ض ال�سلع واخلدمات اخلا�سة باآخرين، دعاية واإعالن، تدقيق احل�سابات، 
عر�ض ال�سلع، اإدارة اأعمال الفنادق، امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�سناعية، ا�ست�سارات اإدارة �سوؤون 
اأو ترويج املبيعات، الإعالن والدعاية  اإعداد مناذج الدعاية والإع��الن  املوظفني، درا�سات الت�سويق، خدمات 
اإعالنية،  اأو  لغايات جتارية  املعار�ض  والإع��الن اخلارجي، تنظيم  الدعاية  الكمبيوتر،  �سبكات  املبا�سرة على 
خدمات التعاقد اخلارجي )م�ساعدة يف الأعمال(، توظيف الأفراد، خدمات ال�سراء لالآخرين )�سراء ال�سلع 
اأبحاث الأعمال، بحث الكفالت، الدعاية والإعالن عرب  واخلدمات لالأعمال الأخ��رى(، الإعالن بالراديو، 

التلفزيون، الدعاية والإعالن التلفزيوين.
و�سف العالمة: العالمة عبارة كلمات   Aldar Training Academy   باللغة الإجنليزية وكلمات 

اأكادميية الدار للتدريب باللغة العربية بينهم ر�سومات لأ�سكال هند�سية بطريقة مميزة.   ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 168319

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 349054   تاريخ: 2021/04/14
بيانات الأولوية: 

ال�سم: الدار العقارية �ض.م.ع. وعنوانه: �ض.ب. 51133 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ش�رة العالمة       

  
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41

والتعليم(،  )للرتبية  الأكادمييات  والثقافية،  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 
)تدريب(،  العمل  وور�سات  والندوات  وال�سمينار  والجتماعات  واملوؤمترات  الدرا�سية  واإدارة احللقات  تنظيم 
معلومات عن الرتبية والتعليم، المتحانات التعليمية، خدمات الرتبية والتعليم، الن�سر املكتبي الإلكرتوين، 
املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم  ُدور ح�سانة،  الإع��ارة،  التدري�ض، مكتبات  البدنية، خدمات  الريا�سة  تعليمات 
)للتعليم اأو الرتفيه(، تنظيم املعار�ض لالأغرا�ض الثقافية اأو التعليمية، تنظيم املباريات الريا�سية، الرتبية 
البدنية، التدريب العملي )ا�ستعرا�ض(، توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، توفري 
الدرو�ض،  التدري�ض،  الفورية، مدرا�ض،  الإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر  الكتب،  ن�سر  ريا�سية،  ت�سهيالت 

التوجيه املهني )ن�سائح تعليمية اأو تدريبية(.
و�سف العالمة: العالمة عبارة كلمات   Aldar Training Academy   باللغة الإجنليزية وكلمات 

اأكادميية الدار للتدريب باللغة العربية بينهم ر�سومات لأ�سكال هند�سية بطريقة مميزة.   ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 168320

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 348895   تاريخ: 2021/04/12
بيانات الأولوية: 

ال�سم: الدار العقارية �ض.م.ع. وعنوانه: �ض.ب. 51133 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
التحقق من البيانات املربجمة، التحقق من معاجلة البيانات.

و�سف العالمة: العالمة عبارة كلمة  DATAFLOW بخط عري�ض فوقها احلرف D بخط و طريقة 
مميزة بداخله عالمة ال�سح والعالمة باأكملها باللغة الإجنليزية داخل ر�سم مل�ستطيل .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 168984

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/04/07 املودعة بالرقم: 348557 
بيانات الأولوية: 

ال�سم: :  تري�ساين�ض ، انك.
وعنوانه: 510 كوتونوود درايف ، ميلبيتا�ض ، �سي اإيه 95035 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ش�رة العالمة      

 
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10

اأجهزة واأدوات طبية واأجزاءها ولوازمها م�ستخدمة يف معاجلة ومراقبة اأمرا�ض العيون حتديًدا العيون اجلافة والختالل 
الوظيفي للغدد امليبومية، اأجهزة طبية واأجزاءها ولوازمها لإظهار الن�سداد اأو الطباق من الغدد امليبومية، �سخانات طبية 
م�ستخدمة اأ�سا�ًسا لغايات طبية حتديًدا لتطبيق التدفئة على عيون املر�سى وبنية العني ذات ال�سلة ملعاجلة اأمرا�ض العيون 
حتديًدا العيون اجلافة والختالل الوظيفي للغدد امليبومية، اأجهزة طبية حتديًدا عد�سات ل�سقة طبية م�ستخدمة اأ�سا�ًسا 
املر�سى  امليبومية عند و�سعها يف عيون  الغدد  التدفئة على  لتطبيق  تدفئة كهربائية  لغايات طبية حمتوية على عنا�سر 
واأجزاءها  باحلرارة  للتحكم  الكرتونية  طبية  حتكم  اأدوات  امليبومية،  للغدد  الوظيفي  والختالل  اجلافة  العيون  ملعاجلة 
ولوازمها ت�ستخدم اأ�سا�ًسا لغايات التحكم باحلرارة حتديًدا لتو�سيل احلرارة والتحكم بها للغدد امليبومية لال�ستخدام يف 
معاجلة اأمرا�ض العيون حتديًدا العيون اجلافة والختالل الوظيفي للغدد امليبومية، اأدوات حتكم طبية الكرتونية للتحكم 
بال�سغط واأجزاءها ولوازمها ت�ستخدم اأ�سا�ًسا لغايات التحكم بال�سغط حتديًدا لتطبيق ال�سغط والتحكم به للغدد امليبومية 
اأدوات حتكم طبية  امليبومية،  للغدد  الوظيفي  العيون اجلافة والختالل  العيون حتديًدا  اأمرا�ض  لال�ستخدام يف معاجلة 
الكرتونية لنقل املوائع واأجزاءها ولوازمها ت�ستخدم اأ�سا�ًسا للتحكم باملوائع املُ�سخنة ونقلها للعيون لال�ستخدام يف معاجلة 

اأمرا�ض العيون حتديًدا العيون اجلافة والختالل الوظيفي للغدد امليبومية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة LIPIFLOW  باللغة الإجنليزية.

بالربيد  اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�ض على  لديه  فعلى من 
امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 169579

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/04/07 املودعة بالرقم: 348561 
بيانات الأولوية: 

ال�سم: :  تري�ساين�ض ، انك.
وعنوانه: 510 كوتونوود درايف ، ميلبيتا�ض ، �سي اإيه 95035 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
الغدد  ومراقبة  وت�سخي�ض  لتحليل  الأج��ه��زة  مع  لال�ستخدام  ولوازمها  واأج��زاءه��ا  كمبيوتر  وبرامج  عتاد 

امليبومية واأمرا�ض العيون حتديًدا العيون اجلافة والختالل الوظيفي للغدد امليبومية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  LIPISCAN  باللغة الإجنليزية..

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 169587

من�ذج �شاإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/04/07 املودعة بالرقم: 348563 
بيانات الأولوية: 

ال�سم: :  تري�ساين�ض ، انك.
وعنوانه: 510 كوتونوود درايف ، ميلبيتا�ض ، �سي اإيه 95035 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ش�رة العالمة     

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10
اأجهزة واأدوات طبية واأجزاءها ولوازمها م�ستخدمة يف حتليل وت�سخي�ض ومراقبة الغدد امليبومية واأمرا�ض 
اأجهزة واأدوات ب�سرية وفوتوغرافية  العيون حتديًدا العيون اجلافة والختالل الوظيفي للغدد امليبومية، 
واأجزاءها ولوازمها حتديًدا مدخال مقيا�ض التداخل وكامريات لتحليل وت�سخي�ض ومراقبة الغدد امليبومية 
واأمرا�ض العيون حتديًدا العيون اجلافة والختالل الوظيفي للغدد امليبومية، اأجهزة واأدوات ت�سوير طبية 
م�ستخدمة  ومناظري  لل�سوء  باعثة  ثنائية  و�سمامات  وم�سابيح  وك��ام��ريات  ب�سرية  عد�سات  من  متكونة 
لتحليل وت�سخي�ض ومراقبة الغدد امليبومية واأمرا�ض العيون حتديًدا العيون اجلافة والختالل الوظيفي 

للغدد امليبومية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  LIPISCAN  باللغة الإجنليزية..

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 169588

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 349204            تاريخ: 2021/04/15
بيانات الأولوية: 

ال�سم: :  ثري ام كومبني وعنوانه: ثري ام �سنرت ، 2501 هد�سون روود ، �سانت بول ، 
ميني�سوتا 55144 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ش�رة العالمة   
  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:21
اأدوات واأواين واأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ، اأم�ساط واأ�سفنج، فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين اأو الدهان(، مواد �سنع 
اأواين  املباين(،  امل�ستعمل يف  الزجاج  )ع��دا  �سبه م�سغول  زج��اج  اأو  زج��اج غري م�سغول  �سلك جلي،  تنظيف،  اأدوات  الفرا�سي، 
لل�سجاد  مناف�ض  املطبخ،  لأغرا�ض  جلي  لبادات  اأخ��رى،  فئات  يف  واردة  غري  خزفية  واأواين  �سيني  خزف  واأواين  زجاجية 
)كونها لي�ست اآلت(، مكان�ض، �سلع فرا�سي، فرا�سي، فرا�سي كهربائية )ماع�سئدا اأجزاء الآلت(، فرا�سي لتنظيف ال�سهاريج 
واحلاويات، دلء )�سطول(، جلد للتنظيف، مكان�ض �سجاد، اأدوات تنظيف )يدوية(، قما�ض كتان للتنظيف، قطع قما�ض لغ�سل 
اأجهزة غري كهربائية  الأث��اث،  ال�سحون، �سناديق نفايات، مناف�ض غبار  للتنظيف، فرا�سي لغ�سل  الأر�سيات، قطع قما�ض 
لالأغرا�ض  قفازات  الأث��اث،  غبار  مناف�ض  الري�ض،  من  غبار  مناف�ض  )مما�سح(،  الغبار  مل�سح  قما�ض  قطع  الغبار،  لنف�ض 
تلميع  مواد  املنزلية،  لالأغرا�ض  كهربائية  غري  تلميع  واآلت  اأجهزة  للتنظيف،  لبادات  مما�سح،  مما�سح،  ع�سارات  املنزلية، 
اأوعية ت�سريف  تنظيف،  لبادات جلي، فرا�سي  للتنظيف،  وال��ورق واحلجر(، مما�سح  امل�ستح�سرات  ملعان( )ماعدا  )لإعطاء 
اإ�سفنج  تواليت،  فرا�سي  للتنظيف،  جلي  �سلك  املنزلية،  لالأغرا�ض  اإ�سفنج  اإ�سفنج،  حامالت  �سابون،  حامالت  لل�سابون، 

تواليت، اأواين تواليت.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سكل جنمي اأ�سفر.

بالربيد  اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�ض على  لديه  فعلى من 
امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 168985

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/04/18 املودعة بالرقم: 349275 
بيانات الأولوية: 

ال�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان  وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية.   
�ش�رة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10
اأقطاب جراحية كهربية وروؤو�ض كي. 

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن حريف بينهما �سرطة و كلمة E-Z CLEAN باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 170962

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 349731               تاريخ: 2021/04/25
بيانات الأولوية: 

ال�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان  وعنوانه:   

الأمريكية.   
�ش�رة العالمة     

 
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10

اأقطاب جراحية كهربية للعودة.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي MEGA SOFT  باللغة الإجنليزية.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 171279

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/04/25 املودعة بالرقم: 349772 
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ثري ام كومبني 
وعنوانه: ثري ام �سنرت ، 2501 هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا 55144 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ش�رة العالمة        

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16
اأقطاب جراحية كهربية وروؤو�ض كي. 

للفهار�ض  تبويب  الأ�سطح، عالمات  على  لتثبيتها  واحد  على جانب  مادة ل�سقة  على  قرطا�سية حمتوي  ورق مالحظات 
وعالمات تبويب حلفظ امللفات وعالمات تبويب للقرطا�سية، ورق للم�ساند ولبادات للم�ساند، موؤ�سرات ال�سفحات حمتوية 
على مادة ل�سقة على جانب واحد لتثبيتها على الأ�سطح، اأ�سرطة ل�سقة للقرطا�سية اأو لال�ستخدام املكتبي، اأ�سرطة دمغ 
للقرطا�سية اأول�ستخدام املكتبي، اأعالم �سريطية ل�سقة للقرطا�سية اأو لال�ستخدام املكتبي، دفاتر من الورق، لوحات عر�ض 
ال�سريطية  لالأعالم  حامالت  القرطا�سية،  املالحظات  لورق  حامالت  للكتابة،  واأ�سطح  للكتابة  جاف  حمو  األ��واح  ور�سائل، 
الال�سقة  ال�سريطية  والأع����الم  القرطا�سية  امل��الح��ظ��ات  ل��ورق  م��وزع��ات  املكتبي،  لال�ستخدام  اأو  للقرطا�سية  الال�سقة 

للقرطا�سية اأو لال�ستخدام املكتبي، مفكرات مكتبية، اأقالم واأقالم حتديد، عالمات ورقية ل�سقة.
ورقتني  يف  تتمثل  خلفية   على  عري�ض  بخط  الإجنليزية  باللغة   Post-it كلمات  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

مالحظات متداخلتني.
بالربيد  اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�ض على  لديه  فعلى من 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 171309

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 350114              تاريخ: 2021/04/29
بيانات الأولوية: 

ال�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان  وعنوانه:   

الأمريكية.   
�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10
اأدوات جراحية كهربية.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة MEGAFINE  باللغة الإجنليزية.
  ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 171637
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•• حتقيق : رم�شان عطا

"اأكد م�سوؤولون مبوؤ�س�سات لتجارة 
فريو�ض  ت���داع���ي���ات  اأن  ال��ت��ج��زئ��ة، 
اأمناط  ر�سخت  امل�ستجد  »ك��ورون��ا« 
مو�سع  ب�����س��ك��ل  ال��ت�����س��وق  وع�������ادات 
للم�ستهلكني عرب من�سات التجارة 
رغم  اأن��ه  اإىل  لفتني  الإلكرتونية، 
القت�سادية  الأن�����س��ط��ة  ا���س��ت��ئ��ن��اف 
منافذ  ع��ل��ى  امل��ت�����س��وق��ني  واإق����ب����ال 
ا�ستمرار  ر����س���د  مت  ف���اإن���ه  ال��ب��ي��ع، 
عمليات طلب مو�سعة على املن�سات 
للفرتات   50% ت��ت��ج��اوز  وبن�سب 

التي ت�سبق ظهور الفريو�ض.
اأثرت  »اجل��ائ��ح��ة«  اأن  اإىل  واأ���س��اروا 
امل�ستهلكني  وعي  زيادة  على  اإيجاباً 
انعك�ض  م��ا  الإل��ك��رتوين،  بالت�سوق 
ال�سلع  �����س����راء  يف  ت��و���س��ع��ه��م  ع���ل���ى 
الغذائية عرب املن�سات الإلكرتونية، 
تطوير  ت�����س��ري��ع  يف  اأ���س��ه��م��ت  ك��م��ا 
التجارة  ملواقع  التجزئة  موؤ�س�سات 
ل��ه��ا و�سبل  ال��ت��اب��ع��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة 

تو�سيل الطلبات.  
ل��وت��اه م�ساعدة مدير  اآم��ن��ة  اأك���دت 
عام �سلطة املنطقة احلرة يف مطار 

دبي 
املتوقع و�سول حجم �سوق  اأنه من 
الإل��ك��رتون��ي��ة يف منطقة  ال��ت��ج��ارة 
وجنوب  واإفريقيا  الأو�سط  ال�سرق 
دولر  م��ل��ي��ار   148.5 اإىل  اآ���س��ي��ا 

اأمريكي يف العام 2022.
 ويف هذا ال�سدد، قالت اآمنة لوتاه: 
الإلكرتونية  التجارة  �سوق  »ت�سهد 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط واإفريقيا 
ياأتي  مت�سارعاً  من��واً  اآ�سيا  وجنوب 
الأعمال  جم��ت��م��ع  ب��ث��ق��ة  م��دف��وع��اً 
الإلكرتونية  ال���ت���ج���ارة  ق���ط���اع  يف 
املتوا�سل  وبالتغيري  ومنظومته، 
امل�ستهلكني  وتوجهات  �سلوكيات  يف 

احللول  ال�����س��وق  ت��ب��ن��ي  ج��ان��ب  اإىل 
لعب  التي  املتقدمة  التكنولوجية 
جتربة  ت�سهيل  يف  اأ���س��ا���س��ي��اً  دوراً 
وهو  عام،  ب�سكٍل  امل�ستهلكني  ت�سوق 
الالفت  الرت����ف����اع  ي��ن��ع��ك�����ض يف  م���ا 
ل�����س��وق ال���ت���ج���ارة الإل���ك���رتون���ي���ة يف 
ال�سنوي  ال��ن��م��و  مب��ع��دل  امل��ن��ط��ق��ة 
 ،18.4% ي��ب��ل��غ  ال������ذي  امل����رك����ب 
ال��ن��م��و العاملي  وي���زي���د ع���ن م��ع��دل 
املتوقع بن�سبة %16.6 بني عامي 
ما ميثل فر�سة   ،2022-2019
م��ه��م��ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ل��ل��و���س��ول اإىل 
لقطاع  العاملي  الن�ساط  م�ستويات 

التجارة الإلكرتونية
ملراكز  ال��ر���س��م��ي  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
جمموعة »اأ�سواق«، التابعة ملوؤ�س�سة 
احلكومية«،  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات  »دب���ي 

عبداحلميد اخل�سابي، اإن 
جائحة كورونا ر�سخت بن�سب كبرية 
من اأمن��اط وع��ادات الت�سوق ب�سكل 
من�سات  م��ن  للم�ستهلكني  مو�سع 
ال���ت���ج���ارة الإل���ك���رتون���ي���ة، وه����و ما 
ظهر ب�سكل لفت اأخرياً من خالل 

ا���س��ت��م��رار ال��ط��ل��ب م���ن ع���دد كبري 
املن�سات،  امل�ستهلكني على تلك  من 
على الرغم من ا�ستئناف الأن�سطة 
معدلت  وم���ازال���ت  الق��ت�����س��ادي��ة، 
الطلب تعد اأعلى بن�سب تراوح بني 
مبعدلت  م��ق��ارن��ة  و50%   30
الفرتة  امل��ن�����س��ات يف  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 

التي ت�سبق ظهور اجلائحة.
اأي�ساً  امل��الح��ظ  اأن����ه م��ن  واأ����س���اف 
امل�ستهلكني  من  كبري  ع��دد  اعتماد 
عرب  الغذائية  لل�سلع  الت�سوق  على 
كانت  فيما  الإل��ك��رتون��ي��ة،  املن�سة 
الن�سبة الأكرب من عمليات الت�سوق 
اللكرتونية  التجارة  من�سات  عرب 
قبل ظهور تداعيات كورونا ترتكز 
اأو منتجات  اإلكرتونية  اأجهزة  على 

املالب�ض اأو اإك�س�سوارات فقط.
التطوير يف  اأن عمليات  اإىل   لفتاً 
املن�سات الإلكرتونية بقطاع جتارة 

التجزئة، 
الطلبات،  تو�سيل  �سبل  وت�سريع 
ك����ان����ت م�����ن ال����ع����وام����ل ال���داع���م���ة 
لرت�سيخ عادات الت�سوق من خالل 

املن�سات حالياً.
الرئي�ض  مينا  ب��ن  ب��ره��ان  واع��ت��رب 
الرقمية  »�سيبا«  ملن�سة  التنفيذي 

للتو�سيل: 
تواجه  ب��ال��ط��ب��ع  حت��دي��ات  ث��م��ة  اأن 
الأخري  للميل  التو�سيل  ���س��رك��ات 
نتيجة  ال����������ذروة؛  ف������رتات  خ�����الل 
املرجتعات  وتزايد  الطلب،  لزدي��اد 
عادة  الأعياد،  مو�سم  اأنه خالل  اإل 
اأكرث  ما يكون امل�ستهلكون والتجار 
تواجه  ال���ت���ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ت��ف��ه��م��اً 
م����زودي خ��دم��ات ال��ت��و���س��ي��ل، وقد 
للتو�سيل،   »Shipa« ق����ام����ت 
با�ستخدام التحليل املعلوماتي، وما 
املا�سي  ال��ع��ام  مو�سم  م��ن  تعلمناه 
توقعات  واإدارة  التحديات،  درء  يف 
عمالئنا من ال�سركات وامل�ستهلكني 
ق��ب��ل ب��داي��ة م��و���س��م الأع���ي���اد خالل 

العام املا�سي .
وق����������ال ط����������ارق ه�����ن�����ي�����دي، ن���ائ���ب 
»فيديك�ض  ل��دى  العمليات  رئي�ض 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  اإك�����س��ربي�����ض« 

الأو�سط و�سمال اإفريقيا: 

البيع  ذروة  م����وا�����س����م  ت�����رتاف�����ق 
زيادة  م��ع  الأغ��ل��ب  ف��ي  بالتجزئة 
فعلى  ال�سحنات،  حجم  ف���ي  كبرية 
�سبيل املثال، �سحنت �سركتنا خالل 
الرقمي  الإن��رتن��ت  »اث��ن��ني  فعالية 
Cyber Monday« اخلا�سة 
 73 م��ن  اأك��رث  التجزئة،  مببيعات 

مليون طرد حول العامل.
تنامي  ي�����س��ه��م  ه��ن��ي��دي:  واأ�����س����اف 
وتوافر  الإل���ك���رتون���ي���ة،  ال���ت���ج���ارة 
امل����ن����ت����ج����ات م������ن ج�����ه�����ات ال���ب���ي���ع 
مبنح  ال����ع����امل����ي����ة،  الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة 
على  احل�سول  فر�سة  امل�ستهلكني 
منتجات من خمتلف اأنحاء العامل، 
لل�سركات  ي��ت��ي��ح  اأن����ه  ع��ل��ى  ع�����الوًة 
اإمكانية  الإم���ارات  دول��ة  املحلية يف 
الو�سول اإىل امل�ستهلكني العامليني.

ق����ال م���دي���ر ع����ام جمعية  ب�������دوره، 
الإم��ارات التعاونية، حممد يو�سف 

اخلاجة
الأن�سطة  ا���س��ت��ئ��ن��اف  رغ�����م  اإن������ه   
واإتاحة حرية احلركة  القت�سادية 
ل��الأف��راد ، وم��ع زي���ادة الطلب على 
ا�ستمرار  ر���س��د  مت  ف���اإن���ه  امل��ن��اف��ذ، 
ال�سراء من  الإق��ب��ال على  لف��ت يف 
من�سة التجارة الإلكرتونية التابعة 

للتعاونية.
»ك�����ورون�����ا«  ج���ائ���ح���ة  اأن  واع����ت����رب 
ر���س��خ��ت م��ن ع����ادات ال��ت�����س��وق عرب 
الإلكرتونية،  ال���ت���ج���ارة  م��ن�����س��ات 
لدى  دائ��م��اً  منطاً  اأ�سبحت  وال��ت��ي 
امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني، خ�����س��و���س��اً اأن�����ه من 

يف  للجائحة  الإيجابية  الب�سمات 
زيادة  ه��ي   ، التجزئة  جت��ارة  قطاع 
الت�سوق  بو�سائل  امل�ستهلكني  وع��ي 
ع���رب امل��ن�����س��ات الإل���ك���رتون���ي���ة، كما 
ت�������س���ري���ع خطط  ان���ع���ك�������س���ت ع���ل���ى 
التجزئة  جت��ارة  موؤ�س�سات  تطوير 
وو�سائل  الإل���ك���رتون���ي���ة  مل��ن�����س��ات��ه��ا 
كانت هناك  اإذ  للطلبات،  التو�سيل 
خطط �سابقاً لدى البع�ض لتطوير 
تلك املن�سات خالل الأعوام املقبلة، 
ولكن ظروف اأزمة اجلائحة وارتفاع 
التناف�سية �ساهما يف ت�سريع تنفيذ 

خطط التطوير للمن�سات.
اإدارة  م���دي���ر  اأو�����س����ح  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
جمموعة  يف  امل��وؤ���س�����س��ي  الت�����س��ال 
م��راك��ز »ال��ل��ول��و ال��ت��ج��اري��ة«، ناندا 

كومار
الإيجابية  الن��ع��ك��ا���س��ات  م���ن  اأن 
جتارة  قطاع  يف  )كورونا(  جلائحة 
ا�ستمرار  ت��ر���س��ي��خ  ه���ي  ال��ت��ج��زئ��ة 
ع��������ادات واأمن����������اط ال���ت�������س���وق عرب 
الإلكرتونية،  ال���ت���ج���ارة  م��ن�����س��ات 
ت�سهد ط��ل��ب��اً، رغم  م��ازال��ت  وال��ت��ي 
وبرنامج  احل���رك���ة  ت��ق��ي��ي��د  ان��ت��ه��اء 
معدلت  يتجاوز  الوطني،  التعقيم 
ظهور  ت�سبق  التي  للفرتة  املبيعات 
تتجاوز  بن�سب  )ك��ورون��ا(  تداعيات 

.50%
واأ�ساف اأن اجلائحة ر�سخت عادات 
للم�ستهلكني  الإل��ك��رتوين  الت�سوق 
اأخرياً  ب�سكل م�ستمر وهو ما ظهر 
الالفت  ال���ط���ل���ب  ا����س���ت���م���رار  ع����رب 

الإلكرتونية  التجارة  من�سة  على 
وا���س��ت��ح��واذ ع��م��ل��ي��ات ال��ط��ل��ب على 
ن�سب  على  عربها  الغذائية  ال�سلع 
تغيرياً جذرياً  يعد  ما  كبرية، وهو 
املت�سوقني  و�����س����ل����وك  ع��������ادات  يف 
ت�سبق  التي  بالفرتة  مقارنة  حالياً 
ك��ان��ت احل�س�ض  )ك���ورون���ا(، ح��ي��ث 
الأكرب للت�سوق الإلكرتوين ترتكز 
يف �سلع كمالية واأجهزة اإلكرتونية.

بدوره، اعترب املدير العام جلمعية 
�سامي  التعاونية،  عجمان  اأ���س��واق 

حممد �سعبان 
)ك���ورون���ا(  ف���ريو����ض  ت���داع���ي���ات  اإن 
ر���س��خ��ت ب�����س��ك��ل ك��ب��ري م���ن ع����ادات 
التجارة  م��ن�����س��ات  ع���رب  ال��ت�����س��وق 
الإلكرتونية والتي مت ر�سد ارتفاع 
وبن�سب تتجاوز  اأخرياً  لفت عليها 
التي  ب��ال��ف��رتات  م��ق��ارن��ة   50%

ت�سبق ظهور الفريو�ض.
�سلوك  ت����غ����ري  اأن  اإىل  واأ��������س�������ار 
بن�سب  الع���ت���م���اد  يف  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني 
التجارة  م��ن�����س��ات  ع��ل��ى  م��ت��ب��اي��ن��ة 
وا�سح  ب�سكل  ظ��ه��ر  الإل��ك��رتون��ي��ة 
خ��الل الفرتة الأخ���رية، وذل��ك مع 
من  الت�سوق  حلرية  امل��ج��ال  اإت��اح��ة 
م��ن��اف��ذ ال��ب��ي��ع وا���س��ت��م��رار ع���دد من 
جزء  يف  الع���ت���م���اد  يف  امل��ت�����س��وق��ني 
املن�سات  ع��ل��ى  م�����س��رتي��ات��ه��م  م���ن 
الإل����ك����رتون����ي����ة، خ�����س��و���س��اً يف ما 
وا�ستهالكية  غذائية  ب�سلع  يتعلق 
اأ���س��ا���س��ي��ة، م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رتات التي 
معظم  ك��ان  والتي  اجلائحة  ت�سبق 

امل���ت�������س���وق���ني ي��ف�����س��ل �����س����راء تلك 
امل��ن��ت��ج��ات م���ن امل��ن��اف��ذ ول��ي�����ض من 

خالل املن�سات.
تر�سيخ  على  �ساعد  م��ا  اأن  واأو���س��ح 
عادات ال�سراء من من�سات التجارة 
كورونا  ت��داع��ي��ات  اأن  الل��ك��رتون��ي��ة 
ك���ان���ت ل��ه��ا ت����اأث����ريات ك���ب���رية على 
ال��ع��م��ل يف تلك  م��ع��اي��ري  ت��ط��وي��ر 
و�سائل  وتنويع  وت�سريع  املن�سات، 
اأن  اإىل  ال��ط��ل��ب��ات، لف���ت���اً  ت��و���س��ي��ل 
التعاونية مع تلك املتغريات لديها 
الفرتة  خ�����الل  اإ����س���اف���ي���ة  خ���ط���ط 
للتجارة  من�ستها  لتطوير  املقبلة 

الإلكرتونية ب�سكل اأكرب.
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ق���ال 

»تريدلينج«، حممد �سبيب
ك���ورون���ا  ف����ريو�����ض  ت���داع���ي���ات  اإن   
ر�سخت اأمناط الطلب على التجارة 
الإلكرتونية بن�سب مو�سعة بالن�سبة 
لل�سركات اأي�ساً، التي اعتمدت ب�سكل 
اأكرب على احل�سول على متطلباتها 
عرب املن�سات الإلكرتونية، وهو ما 
يعترب موؤ�سراً جيداً اإىل منو قطاع 

التجارة الإلكرتونية. 
واأ����س���اف اإن��ن��ا ع��ل��ى ث��ق��ة ب����اأن هذه 
الوترية املرتفعة ل�ستخدام من�سات 
�ستكون  الإل���ك���رتون���ي���ة  ال���ت���ج���ارة 
لتذوب  الطويل.  امل��دى  دائمة على 
اتباع  خ��الل  الفا�سلة من  احل��دود 
على  يعتمد  ج��دي��د،  ت�سويقي  نهج 
تعدد قنوات الو�سول اإىل امل�ستهلك 

»الت�سوق متعدد القنوات« .

•• اأبوظبي-وام:

ك�����س��ف��ت دائ�����رة ال��ت��ع��ل��ي��م وامل���ع���رف���ة يف 
اأبوظبي عن خططها لتطبيق الن�سخة 
املدر�سة  م��ن��ظ��وم��ة  م���ن  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة 
الذكية مطلع العام الدرا�سي املقبل يف 
مدر�سة جبل حفيت يف العني - اإحدى 
مدار�ض ال�سراكات التعليمية يف اإمارة 
اجلهود  ���س��م��ن  وذل������ك   - اأب����وظ����ب����ي 
تعليم  بيئة  لإر�ساء  للدائرة  امل�ستمرة 
اأكرث �سالمة واأمانا يف املدار�ض ت�سهم 
التعليمية  امل��خ��رج��ات  ج����ودة  رف���ع  يف 

ال�ساملة للطلبة.
جمموعة  ع���ل���ى  امل���ن���ظ���وم���ة  ت��ع��ت��م��د 
والأنظمة  ال����ربام����ج  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة 
امل���رتاب���ط���ة ال���ت���ي ت�����س��ت��خ��دم اأح�����دث 
واحللول  ال�سطناعي  الذكاء  تقنيات 
ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي ت��و���س��ل��ت اإل��ي��ه��ا �سركة 
جمال  يف  ال���رائ���دة  تامي"  "�سين�ض 
تت�سمن  وال��ت��ي  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 
والتعرف  احل���رك���ة  ر���س��د  خ�����س��ائ�����ض 

النف�سية للطلبة  الوجه واحلالة  على 
واإدارة  ال���وج���ه  ت��ع��اب��ري  حت��ل��ي��ل  ع���رب 
الأف����راد واحل�����س��ود وتطبيقات  ح��رك��ة 

الواقع املعزز.
اأنظمة وبرامج املنظومة  و�سيتم ربط 
ب�سبكة معقدة من م�ست�سعرات احلركة 
الإنرتنت  ب��روت��وك��ول  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
البنية  م��ع  عملها  يف  تتكامل  وال��ت��ي 
املوجودة  املراقبة  لكامريات  التحتية 

يف مدر�سة جبل حفيت.
للمنظومة  الرئي�سية  القيمة  تكمن  و 
وقوعها  ق��ب��ل  احل�����الت  ا���س��ت�����س��ع��ار  يف 
واإعطاء املعنيني يف املدر�سة الأف�سلية 
فورية  تنبيهات  ع��ل��ى  احل�����س��ول  ع��رب 
�سلبية  �سلوكيات  اأي  ا�ست�سعار  يف حال 
فيتم  حمتملة  تنمر  ح��الت  ر�سد  اأو 
ت��ق��ي��ي��م احل���ال���ة وات���خ���اذ الإج�������راءات 
�ساأنها  من  التي  ال�ستباقية  واحللول 
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى امل���وق���ف وم��ن��ع��ه من 

التطور لي�سبح حالة فعلية.
املدير  الظاهري  خلود  �سعادة  قالت  و 

التنفيذي لقطاع ال�سراكات التعليمية 
يف دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي: 
ال�سراكات  م��دار���ض  من��وذج  "يتمحور 
نعمل  ولهذا  الطلبة  ح��ول  التعليمية 
ع��ل��ى حت�����س��ني ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة يف 
اإيجابية  ت��غ��ي��ريات  واإح����داث  امل��دار���ض 

ترتقي بتجربة الطلبة التعليمية".
بطبيعتها  امل��دار���ض  " ت�سكل  واأ�سافت 
التعدد  ب�سبب  معقدة  عمل  منظومة 
كل  جمتمع  �سمن  ال��ك��ب��ري  ال��ت��ن��وع  و 
مدر�سة و و�سط هذه البيئة ل ميكننا 
و�سالمة  ���س��ح��ة  ���س��م��ان  ال��ت��ه��اون يف 
تطبيق  ي����اأت����ي  و   .. ط��ل��ب��ت��ن��ا  ورف�������اه 
املعززة  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  واإدم������اج 
مثايل  كخيار  ال�سطناعي  ب��ال��ذك��اء 
ل��ت��ط��وي��ر ب��ي��ئ��ة امل���در����س���ة خ��ا���س��ة من 
العالية  الت�سغيلية  فعالياتها  ح��ي��ث 

وتوافرها".
اآفاقا  ن�ست�سرف  اأن  :"ميكننا  وق��ال��ت 
ميكننا  ال���ت���ي  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  وا����س���ع���ة 
اعتمادها من خالل توظيف التقنيات 

اأداء  مراقبة  على  و�سنعمل  احلديثة 
على  للمنظومة  التجريبية  الن�سخة 
ور�سد  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  م����راح����ل  ام����ت����داد 
التزامنا  مع  املتوقع حتقيقها  النتائج 
تعليمية  بيئات  بتوفري  الوقت  ذات  يف 
ملجتمعاتنا  واأم������ان������ا  ����س���ح���ة  اأك�������رث 

املدر�سية".
التجريبية  الن�سخة  جناح  على  وبناء 
مدر�سة  يف  الذكية  امل��در���س��ة  ملنظومة 
للتو�سع  الدائرة  تخطط  حفيت  جبل 
يف تطبيق املنظومة تدريجيا يف جميع 
التي  التعليمية  ال�����س��راك��ات  م��دار���ض 
ت�����س��رف ع��ل��ي��ه��ا وال��ب��ال��غ ع���دده���ا 15 
وال���ع���ني وذلك  اأب���وظ���ب���ي  م��در���س��ة يف 
الدرا�سي  ال��ع��ام  منت�سف  م��ن  اب��ت��داء 

.2022 –  2021
املدر�سة  عمل  املنظومة  ه��ذه  ت�سمن 
وال�سحة  الأم��ن  معايري  اأعلى  �سمن 
وال�سالمة بالإ�سافة ل�سمان امتثالها 
املدار�ض  فتح  اإع����ادة  �سيا�سات  بدليل 
الناحية  ف���م���ن  اأب���وظ���ب���ي  اإم��������ارة  يف 

املنظومة  الت�سغيلية والإدارية توظف 
الوجه  على  ال��ت��ع��رف  تقنيات  اأح���دث 
للك�سف عن الأف��راد غري امل�سرح لهم 
بدخول املبنى املدر�سي اإىل جانب اإدارة 
واملعلمني  ال��ط��ل��ب��ة  ح�����س��ور  ���س��ج��الت 
وامل����وظ����ف����ني ع���ن���د دخ�������ول امل���در����س���ة 
ومغادرتها الأمر الذي يتيح للمدر�سة 
اأعلى  بدقة  الإداري���ة  عملياتها  �سبط 
م��ع ت��وف��ري ال��وق��ت واجل��ه��د املطلوب 

لإمتام هذه العمليات الإدارية.
وال�سالمة  ال�سحة  �سعيد  ع��ل��ى  اأم���ا 
ال�سطناعي  الذكاء  لتقنيات  فيمكن 
تقوم  اأن  امل��ن��ظ��وم��ة  ب��ه��ا  تتميز  ال��ت��ي 
ال��ط��ل��ب��ة وحتليل  ���س��ل��وك��ي��ات  ب��ر���س��د 
م�ساعرهم وردود اأفعالهم عرب برامج 
لغة  ق��راءة  القدرة على  لديها  معقدة 
يف  للمعنيني  ميكن  وبالتايل  اجل�سد 
املنا�سب  ال��وق��ت  ال��ت��دخ��ل يف  امل��در���س��ة 

قبل تفاقم اأي عملية تنمر حمتملة.
التقنيات  ا���س��ت��خ��دام ه���ذه  ك��م��ا مي��ك��ن 
مل�����س��اع��دة ال���ط���واق���م ال��ت��دري�����س��ي��ة يف 

التي  امل�����ب�����ادرات واخل���ط���ط  ت�����س��م��ي��م 
حت�سن رفاه الطلبة يف املدر�سة وتدعم 
يف ذات الوقت الطلبة الذين يوا�سلون 
طرح  خ���الل  م���ن  ب��ع��د  ع���ن  تعليمهم 
برامج تفاعلية ترثي جتاربهم وتلبي 
تطلعاتهم واحتياجاتهم الأكادميية و 
املدار�ض  امتثال  ل�سمان  و  النف�سية. 
والتدابري  ال���وق���ائ���ي���ة  ل������الإج������راءات 
الح�����رتازي�����ة ال���ت���ي ح���ددت���ه���ا دائ�����رة 
�سيا�سات  دل��ي��ل  يف  وامل��ع��رف��ة  التعليم 
اإع��ادة فتح امل��دار���ض يف اإم��ارة اأبوظبي 
 - "كوفيد  فريو�ض  انت�سار  من  للحد 
املدر�سي مت برجمة  املجتمع  19" يف 

املخالفة  احل����الت  ل��ر���س��د  امل��ن��ظ��وم��ة 
الجتماعي  ال���ت���ب���اع���د  لإج������������راءات 
الأ�سخا�ض  ع��دد  مراقبة  ع��رب  وذل���ك 
املختربات  م��ث��ل  حم����ددة  م��ن��اط��ق  يف 
و����س���الت ال��ط��ع��ام وامل���م���رات ورده����ات 
وم�سافة  امل��وؤمت��رات  وقاعات  النتظار 
التباعد بينهم بالإ�سافة لتتبع حركة 
املرافقني  ح���رك���ة  وحت��ل��ي��ل  الأف��������راد 
تفعيل  ج���ان���ب  اإىل  احل�����س��ود  واإدارة 
لتحديد  احل���راري���ة  اخل��رائ��ط  تقنية 
اأ�سخا�ض  تواجد  ت�سهد  التي  املناطق 
كوفيد- ب��ف��ريو���ض  اإ���س��اب��ت��ه��م  ت�ستبه 

19 والأفراد الذين يتوا�سلون معهم 

ا�ستجابة  وكفاءة  �سرعة  من  يزيد  ما 
املدر�سة للحالت املوؤكدة. ي�سار اإىل اأن 
 15 اإح���دى  ه��ي  مدر�سة جبل حفيت 
مدر�سة �سراكات تعليمية ت�سرف عليها 
اأبوظبي.  يف  وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ���رة 
وتعد هذه املدار�ض وهي منوذج تعليمي 
اأبوظبي  يف  ن���وع���ه  م���ن  ف���ري���د  ث���ال���ث 
بني  ال�سرتاتيجية  لل�سراكات  نتاجا 
ب���دءا من  وال��ع��ام  القطاعني اخل��ا���ض 
ري��ا���ض الأط��ف��ال و���س��ول اإىل احللقة 
من  املزيد  لفتتاح  خطط  مع  الأوىل 
الطلبة  تقدم  مع  بالتوازي  ال�سفوف 

يف رحلتهم التعليمية.

تطبيق الن�صخة التجريبية من منظومة املدر�صة 
الذكية باأبوظبي العام الدرا�صي املقبل

�شهدت ازدهارًا كبريًا يف ع�شر ك�رونا

تناف�س من�صات التجارة االإلكرتونية وتقدمي عرو�س مذهلة جتذب امل�صتهلك
• اآمنة ل�تاه: من� مت�شارع ياأتي مدف�عًا بثقة جمتمع الأعمال يف قطاع التجارة الإلكرتونية ومنظ�مته 

• عبداحلميد اخل�شابي: جائحة ك�رونا ر�شخت عادات الت�ش�ق ب�شكل م��شع للم�شتهلكني من من�شات التجارة الإلكرتونية 
• حممد �شبيب: على ثقة باأن هذه ال�ترية املرتفعة ل�شتخدام من�شات التجارة الإلكرتونية �شتك�ن دائمة 

تاأثريات كبرية على تط�ير معايري العمل يف تلك املن�شات لها  كانت  ك�رونا  تداعيات  �شعبان:  • �شامي 
• برهان بن مينا: امل�شتهلك�ن والتجار اأكرث تفهمًا للتحديات التي ت�اجه مزودي خدمات الت��شيل
• طارق هنيدي: مينح امل�شتهلكني فر�شة احل�ش�ل على منتجات من خمتلف اأنحاء العامل
• حممد اخلاجة: انعك�شت على ت�شريع خطط تط�ير م�ؤ�ش�شات جتارة التجزئة ملن�شاتها الإلكرتونية

كانت احل�ش�س الأكرب للت�ش�ق الإلكرتوين ترتكز يف �شلع كمالية ك�مار:  • ناندا 
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عربي ودويل

ي��وم��ي��ة ق��ي��ا���س��ي��ة و���س��ط م��وج��ة وب��ائ��ي��ة ع��ن��ي��ف��ة. ويف ال�����س��اع��ات الأرب����ع 
4454 وفاة جراء كوفيد-19 يف  والع�سرين الأخ��رية، اأح�ست البالد 

ثاين اأعلى ح�سيلة يومية بعد ت�سجيلها 4529 وفيات الأربعاء.
اإغ��الق يف  وياأتي هذا الرتفاع يف عدد الوفيات يف وقت ُفر�ست تدابري 
معظم املدن الكبرية خ�سو�ساً يف العا�سمة نيودلهي وبومباي العا�سمة 

القت�سادية للبالد، لحتواء زيادة الإ�سابات.
وقال اأ�ستاذ علم الأحياء يف جامعة اأ�سوكا، غاوتام مونون، الثنني لوكالة 
فران�ض بر�ض اإن “ح�سيلة الوفيات �ستكون دائماً متفاوتة مقارنة بعدد 
الإ�سابات... فالنا�ض الذين يتّم ت�سخي�ض اإ�سابتهم اليوم �سيذهبون اإىل 
�سيح�سل يف وقت  ذل��ك  لكن  ع��دد �سغري منهم  �سيموت  ث��ّم  امل�ست�سفى، 

لحق«.

واأكد “يف وقت يتفق العامل على القول اإن احل�سيلة اأقل مما هي فعلياً، 
تكمن امل�ساألة يف معرفة حجم �سوء التقدير هذا وما اإذا كان دائماً هذا 
الأ�سابيع  ف��رتة ما بني  ارتفع فقط خ��الل  ك��ان قد  اإذا  اأو  العدد كبرياً، 

الثالثة املا�سية وال�سهر«.
اح��ت��ف��الت دينية  اإىل  ك��ب��ري  ال��وب��ائ��ي��ة ب�سكل  ال��ط��ف��رة  وي��رج��ع خ���رباء 
اأن حملة تلقيح وا�سعة النطاق لل�سكان  وجتّمعات انتخابية. ويعتربون 

هي وحدها احلّل على املدى الطويل.
واأعطت الهند اأكرث من 196 مليون جرعة منذ منت�سف كانون الثاين/

يناير، لكن اخلرباء يوؤكدون اأن حملة التلقيح يجب اأن تتكّثف.
اأك���رب م�سنع ل��ل��ق��اح��ات يف ال��ع��امل، ت�سدير  وع��ّل��ق ال��ب��ل��د ح��ي��ث ي��وج��د 

اجلرعات من اأجل تلبية حاجته الداخلية.

•• نيودلهي-اأ ف ب

وف��اة جراء  األ��ف   300 عتبة  اأّنها جت��اوزت  الثنني  اأم�ض  الهند  اأعلنت 
بعد  ال��ع��دد  ه��ذا  تتخّطى  ال��ع��امل  يف  دول���ة  ث��ال��ث  لت�سبح  كوفيد-19، 
الوليات املّتحدة والربازيل، يف وقت ل يزال الوباء يتف�سى يف هذا البلد 

العمالق الذي يعّد 1،3 مليار ن�سمة.
وقالت وزارة ال�سّحة الهندية اإّن عدد الوفيات الناجمة عن كورونا ارتفع 
اإىل 303،720 �سخ�ساً، ما يعني اأّن اأكرث من 50 األف �سخ�ض توفوا 
جّراء الفريو�ض يف اأقّل من اأ�سبوعني، يف حني ارتفع اإجمايل عدد الذين 

اأ�سيبوا بالفريو�ض اإىل 26،7 مليون �سخ�ض.
اإ�سابات ووفيات  اأ�سابيع، ت�سجل الهند ب�سكل منتظم اأعداد  منذ ب�سعة 

ويعترب اخلرباء اأن الأعداد احلقيقية هي على الأرجح اأكرب بكثري من 
الأع��داد املعلنة، اإذ اإن الوباء تف�سى لي�ض فقط يف املدن الكبرية اإمنا يف 
املناطق الريفية حيث امل�ست�سفيات قليلة جدا وعملية ت�سجيل البيانات 

�سعيفة.
يف جممل البالد، اأغرقت املوجة الوبائية املدّمرة امل�ست�سفيات باملر�سى 
وت�سببت بنق�ض حاد يف الأك�سجني والأدوية ال�سرورية، كما اأن حمارق 

اجلثث واملقابر مكتظة.
وُعرث على جثث �سحايا مفرت�سني لكوفيد-19 تطفو على �سطح مياه 

نهر الغاجن اأو مدفونة يف مقابر غري عميقة.
واأ�ساف مونون “نرى جثثاً على طول نهر الغاجن ول يبدو اأنها �ُسّجلت 

على اأنها وفيات مرتبطة بكوفيد، لكنها كذلك على الأرجح«.

ح�صيلة وفيات كوفيد-19 يف الهند تتجاوز 300 األف 

ال����وك����الت الإن�����س��ان��ي��ة م���ن اإن���ق���اذ امل��ه��اج��ري��ن الذين 
اأفراد  وا�ستهداف  �سفنها  باحتجاز  م�ساكل  يواجهون 

باإجراءات اإدارية وجنائية.
لالأمم  التابع  الإن�سان  حقوق  ملكتب  مهاجرون  وروى 
لزوارق  اإع��ادة  عمليات  كذلك  هناك  كانت  اأن��ه  املتحدة 
مب�ساعدة  ليبيا  اإىل  ال��دول��ي��ة  امل��ي��اه  م��ن  امل��ه��اج��ري��ن 

طائرات هليكوبرت اأوروبية.
كانون  يناير  من  الفرتة  يغطي  ال��ذي  التقرير،  وق��ال 
 2020 الأول  ك��ان��ون  دي�����س��م��رب  اإىل   2019 ال��ث��اين 
وي�ستند اإىل مقابالت مع 80 مهاجرا، اإن بع�ض عمليات 
عر�ست  الليبية  ال�سلطات  نفذتها  ال��ت��ي  الع��رتا���ض 
اأو  ال��ق��وارب  بع�ض  دمت  �سُ حيث  للخطر،  املهاجرين 
اأُطلق عليها النار مما ت�سبب يف انقالب بع�سها اأو دفع 
املهاجرون  يتعر�ض  ما  للقفز منها. وكثريا  مهاجرين 

لال�ستغالل و�سوء املعاملة يف ليبيا.
ودعت مي�سيل با�سليت املفو�سة ال�سامية لالأمم املتحدة 
حلقوق الإن�سان يف تعليقها على التقرير اإىل اإ�سالحات 
ليبيا  يف  والإنقاذ  البحث  وممار�سات  ل�سيا�سات  عاجلة 
ويف الحتاد الأوروبي ودوله الأع�ساء ل�سمان اللتزام 
بالقانون الدويل. وقالت “املاأ�ساة احلقيقية اأن الكثري 
ج��دا م��ن امل��ع��ان��اة وال��وف��ي��ات على ط��ري��ق و���س��ط البحر 

املتو�سط ميكن جتنبه«.

•• جنيف-رويرتز

قالت الأمم املتحدة اأم�ض الأربعاء اإن الحتاد الأوروبي 
ي�سافرون  مهاجرين  ب��ني  وف��ي��ات  ع��ن  جزئيا  م�����س��وؤول 
نداءات  على  رده  ب��ع��دم  املتو�سط  البحر  ع��رب  ب��ق��وارب 
ال�ستغاثة وعرقلته جلهود الإغاثة الإن�سانية، ودفعهم 

للعودة اإىل ليبيا.
الكثريون  ياأتي  واملهاجرين،  الالجئني  اآلف  ويقطع 
ليبيا  ع��رب  وخ��ط��رة  طويلة  رحلة  اأفريقيا،  م��ن  منهم 
ي�ستخدمون  م��ا  وع���ادة  ع��ام  ك��ل  اأوروب����ا  اإىل  للو�سول 

قوارب مطاطية، يف اإطار بحثهم عن حياة اأف�سل.
العام  ه��ذا  الآن  وت��ويف حتى  ال��وف��اة،  م��ع��دلت  وترتفع 
632 مهاجرا وفقا لتقرير من مكتب  ما ل يقل عن 
ح��ق��وق الإن�����س��ان ال��ت��اب��ع ل����الأمم امل��ت��ح��دة ي��ق��ع يف 37 
الأمر  وي�سف  “جتاهل قاتل”  �سفحة ويحمل عنوان 

باأنه “ماأ�ساة اإن�سانية على نطاق وا�سع«.
“لي�ض  للحماية  املهاجرين  افتقار  اأن  التقرير  ووج��د 
�سيا�سية  ماأ�ساة منفردة بل نتيجة لقرارات وممار�سات 
اأع�ساء يف  الليبية ودول  ال�سلطات  ملمو�سة من جانب 

الحتاد الأوروبي وموؤ�س�سات واأطراف اأخرى... ».
عملياته  قل�ض  الأوروب�����ي  الحت���اد  اأن  التقرير  وت��اب��ع 
الر�سمية للبحث والإنقاذ، كما منعت حكومات منفردة 

•• الفجر -تون�س
ال�سادرة  اجل���اري  مايو  ل�سهر  الت�سويت  ن��واي��ا  اأراء  �سرب  نتائج  ك�سفت     
توا�سل تقدم احلزب الد�ستوري احلر يف  “�سيغما كون�ساي”  عن موؤ�س�سة 
النتخابات الت�سريعية وتراجع قي�ض �سعيد بنقطتني بالن�سبة لالنتخابات 

الرئا�سية مع توا�سل ت�سدره نوايا الت�سويت.
   واأب��رز �سرب الآراء الذي ن�سرته �سحيفة املغرب املحلية الثالثاء ان 62 
فا�سل 1 باملائة من التون�سيني ل يدلون بنوايا ت�سويتهم حول النتخابات 
بنوايا  ي��دل��ون  ل  التون�سيني  م��ن  ب��امل��ائ��ة   8 فا�سل   42 واأّن  الت�سريعية 

الت�سويت بالن�سبة للرئا�سية.
   ويف النتخابات الت�سريعية، مزال احلزب الد�ستوري احلر يت�سدر نوايا 
الت�سويت ب� 36 باملائة وحتل حركة النه�سة يف املرتبة الثانية ب� 18 فا�سل 
6 باملائة ثم قلب تون�ض يف املرتبة الثالثة ب� 10 فا�سل 1 باملائة مع تقدم 
يليها  باملائة   8 فا�سل   5 ب�  الرابعة  املرتبة  يف  حلت  التي  ال�سعب  حلركة 

ائتالف الكرامة ب� 3 فا�سل 8 باملائة.
   وبالن�سبة لالنتخابات الرئا�سية مازال قي�ض �سعيد يت�سدر القائمة رغم 
تراجعه بنقطتني ليبلغ 43 فا�سل 3 باملائة فيما تاأتي عبري مو�سي رئي�سة 
باملائة   5 فا�سل   14 بن�سبة  الثانية  املرتبة  يف  احل��ر  الد�ستوري  احل��زب 
ليتناف�سا يف الدور الثاين يليهما نبيل القروي ب�11 باملائة وال�سايف �سعيد 

ب�10 فا�سل 8 باملائة ثم املن�سف املرزوقي ب� 2 فا�سل 7 باملائة.

•• الفجر -تون�س
العكروت  الأم����ريال كمال  اأع��ل��ن    
وم�ست�سار المن القومي للرئي�ض 
ال�سب�سي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  ال���راح���ل 
دخوله  ع��ن  الثالثاء  الأول  اأم�����ض 
للراي  ب��ي��ان  ع��رب  ال�سيا�سة  غ��م��ار 
العام ن�سره على �سفحته الر�سمية 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
ك����ان مب��ث��اب��ة �سيحة  ف��ي�����س��ب��وك، 
ف����زع، دع����ا ف��ي��ه اىل الن���ق���اذ عرب 
وحدة التون�سيني لإيقاف النزيف، 
املنظومة  “موا�سلة  ان  م��ع��ت��ربا 
م�ستقبل  يف  ال��ت��ح��ك��م  احل���ال���ّي���ة 
الباهظة  الكلفة  من  يزيد  البالد 
التي يدفعها التون�سيون كل يوم«.

  وجاء يف بيان المريال العكروت 
ُموؤ�سرات  اأي  ُوج����ود  َع����دِم  “امام 
امل�سوؤولني  وِان�����س��غ��ال  ل��الإ���س��الح 

راعات  على موؤ�س�سات الدولة بال�سّ
امل�سالح  ح�����س��اِب  ع��ل��ى  ال��ه��ام�����س��ّي��ة 
العليا للوطِن وال�سعِب، وبعد مُرور 
ع�سرّية على الثورة التون�سّية التي 
اأدخلت البالد يف و�سع جديد كان 
الأمل منها حتقيق الدميقراطية 
ِلزاًما  ِبح  ي�سْ فٍاّنه  للبالد،  والنمو 
ب���راأي���ن���ا، وو�سِع  الإ�����س����داح  ع��ل��ي��ن��ا 
الإ���س��ب��ع ع��ل��ى م��ْك��م��ن ال����داء قبل 

فواِت الأواِن«.
ِانتقْلنا  اأّن��ن��ا  “الوا�سُح  واأ���س��اف     
�سكالنّية،  دمي����ق����راط����ّي����ة  اإىل 
�سيا�سّية  ومنظومة  جديد  د�ستور 
لت�ستدميها،  احُل��ك��م  اأزم����ات  ُتنتج 
عقيمة  ِان���ت���خ���اب���ّي���ة  وم���ن���ظ���وم���ة 
هّمها  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ط��ب��ق��ًة  اأْف��������رزت 
اِل����س���ت���ح���واُذ ع��ل��ى ال�����ّس��ل��ط��ة بال 
ِاجن����از. ف��رغ��م ال��ن��ج��اح يف تنظيم 
رافق  الف�سل  ف���اأّن  ِانتخابات  �سّتة 

فاأمعنت  احل��ك��وم��ات  اأغ��ل��ب  ع��م��ل 
يف ال��ت�����س��ّول، واأْغ���رق���ت ال��ب��الد يف 
ِارتهنت بها  مديونّيٍة غري منتجٍة 
يواجُه  لترتكُه  ال�ّسعب  م�ستقبل 
لكِلّ  فاقٍد  برملاٍن  ظ��ِلّ  يف  املجهوَل 
م�سداقّية ومنكٍبّ على ال�سراعاِت 

اجلانبيِة.«
اليوم من  ن�سهدٌه  ما  “اإَنّ  وتابع    
ال�سرائيِة  للقدرِة  م�ستمٍر  تدهوٍر 
للمواطن من جهة وانهياٍر �سريٍع 
واملالَيّة  القت�سادَيّة  رات  للموؤ�ِسّ
من  تعقيًدا  كورونا  جائحُة  زادت��ه 
جهة اأخ���رى، واأم���ام ب��داي��ة تفكك 
�ساتها،  وموؤ�َسّ ال���ّدول���ة  مل��ق��وم��ات 
يجعلنا ن�ستلهم من �سرَخة زعيم 
�سباب تون�ض علي البلهوان لنقول 
معه “كفى لعًبا اإّن البالَد مري�سة 
تنطفئ  امل�������اِء  ب�������س���رِب  ول���ي�������ض   ،ً

احلَمى«.

“زمن  ان  على  العكروت  و�سدد     
الإن��ق��اذ قد ح��ان، وال��واج��ب يدعو 
توا�سل  ون  يرف�سُ مّم��ن  اجلميع، 
منظومِة الف�سِل والرداءِة والتحّيِل 
ال�سيا�سِيّ من كل جهات البالد كما 
ال�سفوف  لّر�ض  باخلارج،  اأبناءها 

وجتميع القوى من اأجل:
�سامل  ح�����س��اب  ج�����ْرِد  يف  ��ن��ا  ح��ِقّ  -
ة  وخا�سّ املجالت  ملختلَف  و�سّفاف 

املالّية العمومّية. 
منظومة  م��ن  ال��ب��الد  تخلي�ض   -
الأحزاب مبقّدرات  ِا�ستبداد بع�ض 
وِاحتكار  الغنيمة  مبنطق  ال��ب��الد 
ال�ّسيادة  واإع���ادة   ، ال��وط��ن��ِيّ ال��ق��رار 
عب للتعبري عن اإرادته احلّرة. لل�ًسّ
م�ستنقع  م����ن  ت���ون�������ض  اإخ��������راج   -
باإنفاذ  والف�ساد  والفو�سى  الف�سل 

�سلطة القانون على اجلميع«.
اإَنّ  ال�سابق،  الم���ريال  واأ���س��اف     

•• وا�شنطن-وكاالت

ا���س��ت�����س��ع��ب الأك����ادمي����ي ال����ب����ارز يف 
املجل�ض الأطل�سي عماد الدين بادي 
جناح تركيا يف زرع ال�ستقرار داخل 
ليبيا على الرغم من اأن هذا الأمر 

يخدم م�ساحلها ب�سكل مبا�سر.
روك�ض”  ذا  اأون  “وور  م���وق���ع  يف 
املراحل  ب����ادي  ع��ر���ض  الأم���ري���ك���ي، 
ب��ه��ا التدخل  ال��ت��ي م��ر  الأ���س��ا���س��ي��ة 
�سبب  تف�سر  وه��ي  ليبيا  الرتكي يف 
بناء  امل��ح��ت��م��ل لأن���ق���رة يف  ال��ت��ع��رث 

الأمن الليبي.
لتاأمني  ت��رك��ي��ا  ت��دخ��ل��ت  اأ����س���ا����س���اً، 
م�����������س�����احل�����ه�����ا الق������ت�������������س������ادي������ة 
ليبيا،  يف  اخلا�سة  واجليو�سيا�سية 
ل جللب ال�ستقرار ل�سالح الدولة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة. ل��ك��ن م���ع دخ����ول البالد 
�سيكون  ج���دي���داً،  ���س��ي��ا���س��ي��اً  م�����س��اراً 
اإ�سالح  اأن��ق��رة الن���خ���راط يف  ع��ل��ى 
معتمد  الأم�����ن�����ي  ل���ل���ق���ط���اع  ف���ع���ال 
للموؤ�س�سات  الأول��وي��ة  اإع��ط��اء  على 
احل���ك���وم���ي���ة ع���و����س���اً ع����ن ال���ق���وات 
ال�سخ�سية،  وال��ع��الق��ات  اخل��ا���س��ة 
واملواطنني  ت��رك��ي��ا  ���س��ي��ف��ي��د  وه����ذا 

الليبيني معاً.

هدف املرحلة الأوىل
ليبيا عرب  ت��رك��ي��ا يف  ت��دخ��ل��ت  ل��ق��د 
القذايف.  منذ حقبة  طرق خمتلفة 
الأمنية  م�����س��اع��دت��ه��ا  ج����ذور  ل��ك��ن 
�سنة  اإىل  ت���ع���ود  ل��ل��ي��ب��ي��ا  احل���ال���ي���ة 
خليفة  امل�����س��ري  ���س��ن  ح��ني   2019
ع�������س���ك���ري���اً على  ح���ف���رت ه����ج����وم����اً 
ح��ك��وم��ة ال��وف��اق ال��وط��ن��ي. مل تلق 
الأخ���رية دع��م��اً دول��ي��اً فوقعت على 
�سملت  اأن��ق��رة.  مع  تفاهم  مذكرتي 
الأوىل تر�سيم احلدود البحرية مع 
الدعاء  ل��الأخ��رية  �سمح  مما  تركيا 
خا�سة  اقت�سادية  ملنطقة  مبلكيتها 
مو�سعة يف �سرق املتو�سط. باملقابل، 
بتاأ�سي�ض  الثانية  امل��ذك��رة  �سمحت 
يف  تركيا  لتدخل  القانوين  الإط���ار 

ليبيا.
نتيجة لذلك، هدفت املرحلة الأوىل 

من امل�ساعدة الع�سكرية الرتكية اإىل 
حتقيق غاية ع�سكرية حمددة وهي 
اإيقاف هجوم حفرت. مل يكن هنالك 
غاية موؤ�س�سية ا�سرتاتيجية لرتكيا 
الوفاق  حكومة  جن��اة  �سمان  غ��ري 
التفاق  حماية  وب��ال��ت��ايل  الوطني 
امل�سالح  م���ن  وم���روح���ة  ال��ب��ح��ري 
ون�سرت  لأن�����ق�����رة.  الق���ت�������س���ادي���ة 
يف  ع�سكريني  م�ست�سارين  الأخ��رية 
اأر�سلت  قواعد ومن�ساآت خا�سة كما 
لتدريب  و�سباطاً  تركية  م�سرّيات 
اأفراد ليبيني، وخ�سو�ساً مهند�سي 
املهند�سني  وب��ع�����ض  ���س��ب��ان��اً  ط���ريان 

الأكرب �سناً من حقبة القذايف.

بني القت�شاد 
والروؤية الإ�شالم�ية

ال�سيا�سة  على  طغى  ب��ادي،  بح�سب 
ال��رتك��ي��ة اع��ت��م��اد م��ب��ال��غ ب���ه على 
ال�سخ�سية  ال��ع��الق��ات  م��ن  �سبكة 
حكومة  ك��ان��ت  ال���ق���رار.  �سناعة  يف 
التفاقات  لتوقيع  الو�سيلة  الوفاق 
واحل��������ف��������اظ ع�����ل�����ى ق�����������س�����رة من 
لكن  ال��رتك��ي.  للتدخل  ال�سرعية 
قادة  على  ت��رك��ز  الع�سكري  اجل��ه��د 
النخب  وبع�ض  املحلية  امليلي�سيات 
القت�سادية.  واأح��ي��ان��اً  ال�سيا�سية 
كانت اأنقرة انتقائية يف ت�سليح تلك 
تعاملها  ت��رك��ي��ا  ب��ن��ت  امل��ج��م��وع��ات. 
م��ع ال��ب��ع�����ض ع��ل��ى رواب����ط جتارية 
اعتمدت  بينما  القطاع اخلا�ض،  يف 
ع��ل��ى ال��ت��ق��ارب الآي��دي��ول��وج��ي مع 
تركيا  م����دت  اأخ������رى.  جم��م��وع��ات 
اأع�������س���اء م���ن تنظيم  م���ع  ج�������س���وراً 
واإ�سالمويني  امل�����س��ل��م��ني  الإخ������وان 
اآخ�����ري�����ن خ������الل ف������رتة ال���ت���ع���اون 
 2011 ب���ني  ال���رتك���ي-ال���ق���ط���ري 
الدعم  ال���دوح���ة  اأم��ن��ت  و2014. 
والديبلوما�سي  والع�سكري  امل���ايل 
للمجموعات الثورية والإ�سالموية 
ومن بني وجوهها رجل الدين علي 
ال�سالبي والأمري ال�سابق للجماعة 
عبد  امل��ق��ات��ل��ة  الليبية  الإ���س��الم��ي��ة 
ب�سمة  تقل�ض  مع  بلحاج.  احلكيم 
بعد  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة  يف  قطر 

حتّمل  اإىل  الوطنّية  واملجتمعّية 
اأجل  م��ن  والحت����اد  م�سوؤوليتهم 
بالبالد  واخل���روج  الّنزيف  اإي��ق��اف 

من املنحدر الذي ترّدت فيه«.

املدى  الطويل  الليبي  الأم���ن  على 
ب�سمتها  ا�ستخدام  كيفية  على  ب��ل 
م�ساحلها  ل���ت���ع���زي���ز  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
جزئياً  ذل���ك  يف�سر  الق��ت�����س��ادي��ة. 
اإ�سرار اأنقرة احلايل على �سالحية 
التي  البحرية  الرت�سيم  ات��ف��اق��ات 
و�سط  ال��وف��اق.  وقعتها مع حكومة 
م�سلحة  اأن  ي���ب���دو  اجل���ه���ود  ه����ذه 
اإم��ك��ان��ات الالعبني  ب��ن��اء  اأن��ق��رة يف 
ترتاجع.  ب��داأت  املحليني  الأمنيني 
لكن ذلك �سيكون خطاأ بالن�سبة اإىل 

م�سلحة تركيا.

ماذا ل� وا�شلت
 م�شارها احلايل؟

يف  كبرية  وعقود  م�ساريع  حمل  اإن 
ليبيا يتطلب درجة من ال�ستقرار. 
عالوة على ذلك، اإن وجوداً ع�سكرياً 
اأجنبياً مطوًل يف املنطقة ل يجلب 
ي�ستعدي  ب���ل  اأم��ن��ي��ة  م��ك��ا���س��ب  اأي 
اأخرى،  ب��ع��ب��ارة  املحليني.  ال�سكان 
ت��ع��زي��ز م�ساحلها،  اأج���ل  ح��ت��ى م��ن 
على اأنقرة تبني ا�سرتاتيجية اأمنية 
كلية. اإن رغبة تركيا باملحافظة على 
ال�سلبة  وقوتها  الع�سكري  وجودها 
يف ليبيا من دون تعزيز اأمن ال�سعب 
الدور  عن  ال�سرعية  �سينزع  الليبي 

الرتكي بكل ب�ساطة.
النتقالية  امل��رح��ل��ة  اأن  ب���ادي  ي��رى 
م�سطربة  �ستكون  ليبيا  يف  املقبلة 
بالن�سبة اإىل تركيا وب�سكل متزايد. 
املنافع  م���ق���اوم���ة  ع��ل��ي��ه��ا  ���س��ي��ت��ع��ني 
تعزيز  يف  والكامنة  امل��دى  القريبة 
النخب  م���ع  وال���ع���م���ل  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات 
ال��ف��ردي��ة. دع��ا ال��ب��اح��ث اأن��ق��رة اإىل 
تخطي جذور تدخلها يف ليبيا من 
املوؤ�س�سات  دع��م  على  الرتكيز  اأج��ل 
الت�سدي  ي��ع��ن��ي  وه�����ذا  ال��ل��ي��ب��ي��ة. 
خالل  م��ن  امل��ج��زاأة  الأمنية  للبيئة 
الليبية.  ال��دول��ة  اإم��ك��ان��ات  حتفيز 
احلايل،  م�سارها  تركيا  وا�سلت  لو 
يف  الأمنية  التحديات  ف�ستعاندها 
مهما  نفوذها  �سي�سعف  كما  ليبيا 
يف  نف�سها  تر�سيخ  ج��اه��دة  ح��اول��ت 

تلك البالد.

الباهظة  الكلفة  من  يزيد  البالد 
التي تدفع كل يوم.

   وخل�ض اىل دعوة “كل التون�سيات 
ال�سيا�سّية  وال��ُق��وى  والتون�سيني 

ف  ����ة وال����ت����ط����ُرّ خ���ط���اب ال����ك����راه����َيّ
لي�ض قدر  الإره��اب،  الدِيّني منبع 
التون�سيني، واإَنّ موا�سلة املنظومة 
م�ستقبل  يف  ال��ت��ح��ك��م  احل���ال���ّي���ة 

ما اآل��ت اإليه الأو���س��اُع ال��ي��وم، بعد 
ع�سر �سنوات من الّتدمري املمنهِج 
تف�سِيّ  ظ���ّل  يف  ال���وط���ِن  مل���ق���ّدرات 
وتفاقم  املُجتمعي  العنف  مظاهر 

يف  ت�سابقت  بعدما  علناً  تركيا  عن 
اأنقرة  لكن  دعمها.  لك�سب  البداية 
ل تزال ملتزمة بالعملية ال�سيا�سية 
الت�سعيد  اأن  ت��درك  اجل��دي��دة. هي 
م�ساحة  ي���ع���ر����ض  ق����د  ال��ع�����س��ك��ري 
ويقو�ض  ل��ل��خ��ط��ر  ل��دي��ه��ا  امل���ن���اورة 
تقاربها مع القاهرة. وهنالك اأي�ساً 
منتدى  جن���اح  اإن  امل����ايل.  العن�سر 
�سي�سمح  الليبي  ال�سيا�سي  احل���وار 
املقبلة  الوطنية  ال��وح��دة  حلكومة 
نفطية  ع����ائ����دات  اإىل  ب���ال���و����س���ول 
تركيا  الأم���ر  ه��ذا  جم��م��دة. يحفز 
والنخب املحلية الرتكية على دعم 

احلوار.
كتب بادي اأنه يف هذا الإطار، بداأت 
للغايات  الأول����وي����ة  اإع���ط���اء  اأن���ق���رة 
ل  واجليو-اقت�سادية.  ال�سيا�سية 
الإ�سالموية  الآيديولوجيا  تف�سر 
لقد  ليبيا.  يف  التدخل  اأ���س��ب��اب  ك��ل 
تر�سيم  ا�ستخدام  اإىل  اأن��ق��رة  �سعت 
تنازلت  لن��ت��زاع  البحرية  احل��دود 
اأي�ساً  وراأت  واليونان.  قرب�ض  من 
اإحياء  اإع����ادة  يف  اقت�سادية  منافع 
القذايف  حكم  خ��الل  وقعتها  عقود 
اإعادة  مثل  اأخ���رى  عقود  واكت�ساب 
الكهربائية  ال��ط��اق��ة  �سبكة  ت��اأه��ي��ل 
اأو�������س������ع، يعد  ال���ل���ي���ب���ي���ة. وب�������س���ك���ل 
التدخل الرتكي يف ليبيا جزءاً من 
ا�سرتاتيجية اأو�سع ل�ستخدام �سمال 
اقت�سادي  دخ���ول  كنقطة  اأفريقيا 
جنوب  ودول  ال�ساحل  نحو  لأن��ق��رة 

ال�سحراء الأفريقية الكربى.

خطاأ تركي
الأمنية  وامل�ساعدات  العالقات  اإن 
بال�سكل  روؤي���ت���ه���ا  مي��ك��ن  ال��رتك��ي��ة 
القت�ساد  خ�����الل  م����ن  الأف�������س���ل 
متت  امل��ط��اف،  نهاية  يف  ال�سيا�سي. 
والثانية  الأوىل  املرحلتني  �سياغة 
الأم���ن���ي���ة ويف ذهن  امل�����س��اع��دة  م���ن 
اأن��ق��رة الق��ت�����س��اد ال��دف��اع��ي. �سعت 
اأنقرة عرب الدفاع عن طرابل�ض اإىل 
حتقيق توازن بني الكلفة والفاعلية 
عو�ساً  �سوريني  مرتزقة  واأر���س��ل��ت 
عن اجلي�ض الرتكي. مل تركز علناً 

ثقل  م��رك��ز  حت���ول   ،2014 ���س��ن��ة 
تدريجياً  الإ����س���الم���وي���ة  ال�����س��ب��ك��ة 
اأنقرة  ت�سعيد  وم��ع  تركيا.  باجتاه 
ت��ورط��ه��ا، ط���ورت ع��الق��ات ر�سمية 
اأكرث مع حكومة الوفاق. باخت�سار، 
الع�سكرية  م�ساعدتها  اأن��ق��رة  بنت 
يف  وال��الر���س��م��ي��ة  ال��ت��ج��زوؤ  لتنا�سب 
القطاع  يف  وال��ت��ه��ج��ني  ال��ع��الق��ات 

الأمني الليبي.

ف�شل يف املرحلة الثانية
ب��ع��د اإي���ق���اف ه��ج��وم ح��ف��رت، ب���داأت 
املرحلة الثانية من م�ساعدات اأنقرة 
اأك��رث الدعم  الأم��ن��ي��ة. يف م��ا ي�سبه 
اإىل  اأنقرة  �سعت  التقليدي،  الأمني 
ليبيا  الع�سكرية يف  ب�سمتها  تاأمني 
قوة  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  لنف�سها  وال���رتوي���ج 
كبري  ب�سكل  تركيا  زادت  و�سيطة. 
حتويلها للتجهيزات الع�سكرية اإىل 

واأ�س�ست قاعدة لها يف  البالد  غرب 
ال��وط��ي��ة ب��ال��ق��رب م��ن احل����دود مع 
عرب  ح�سوراً  اأي�ساً  واأمنت  تون�ض. 
ع���دد م���ن ال��ق��واع��د ال��ع�����س��ك��ري��ة يف 
�سواحي طرابل�ض، كما دربت عدداً 
ال��ذي��ن ح��ارب��وا حتت  املقاتلني  م��ن 
قاعدة  على  ال��وف��اق،  حكومة  ل���واء 
اأجريت  ال��دف��اع.  وزارة  يف  دجم��ه��م 
تدريبات يف ليبيا واأخرى يف تركيا. 
القرب  ع���ن  ه����ذه اخل���ط���ة  ن��ت��ج��ت 
حكومة  دف��اع  وزي��ر  بني  ال�سخ�سي 
النمرو�ض  ال��دي��ن  ���س��الح  ال���وف���اق 
واأ�سار  اأن��ق��رة.  يف  الدفاع  وموؤ�س�سة 
اأو�سح  الأم�����ر  ه����ذا  اأن  اإىل  ب�����ادي 
جم��دداً كيف اعتمد الدعم الأمني 

على العالقات امل�سخ�سنة.
�سوقت  اأن�����ق�����رة  اأن  م����ن  ب���ال���رغ���م 
ل�سيا�ستها على اأنها �سكل من اأ�سكال 
الأم����ن����ي، ف�سلت  ال��ق��ط��اع  اإ����س���الح 

ر�سمية. لكن جذور وطبيعة تدخل 
اأنقرة �ستجعل حتقيق هذا الإ�سالح 

اأ�سعب، بح�سب الباحث.

تركيا تفقد اأدواتها
تداخلت املرحلة الثانية من الدعم 
احلوار  اإط��الق منتدى  مع  الأمني 
وقف  على  املبني  الليبي  ال�سيا�سي 
اإطالق النار الذي مت التو�سل اإليه 
يف اأكتوبر )ت�سرين الأول( 2020. 
اأنقرة  ح�سابات  التطور  ه��ذا  ح��ّول 
ف���ب���داأت ت��ب��ح��ث ع��ن حت��وي��ل وزنها 
�سيا�سي.  راأ���س��م��ال  اإىل  ال��ع�����س��ك��ري 
امل�سخ�سنة  اأن���ق���رة  ع���الق���ات  ل��ك��ن 
خلط  اإع����ادة  اأم���ام  �سعيفة  تركتها 
اأوراق �سيا�سية حني اأ�سبح �سركاوؤها 
ليبيا،  يف  ل���ال����س���ت���ب���دال.  ق���اب���ل���ني 
اإىل احلد  اأج��ل رفع مكا�سبها  ومن 
نف�سها  تبعد  نخب  ب��داأت  الأق�سى، 

املرحلة الثانية من الدعم يف تغيري 
امل�����س��ه��د الأم���ن���ي ج���ذري���اً يف غرب 
ليبيا. بني هذا الدعم على برنامج 
التدريب والتجهيز الذي مل ي�سمل 
اإدارة  حت�سني  ع��ل��ى  ك��ب��رياً  ت��رك��ي��زاً 
الأمنية.  ال����ظ����روف  م���راق���ب���ة  اأو 
ق���د ي��ع��ك�����ض ذل����ك الخ���ت���الف���ات يف 
لكنه  ال��ع�����س��ك��ري��ة،  ليبيا  ه��ي��ك��ل��ي��ات 
تركيا  ع����الق����ات  ع����ن  اأي�������س���اً  ن���ت���ج 
املحلية.  وامليلي�سيات  ال��ن��خ��ب  م��ع 
ق��ي��دت ال�����س��راع��ات ال��داخ��ل��ي��ة بني 
تركيا  ق�������درة  امل����ج����م����وع����ات  ه������ذه 
ع��ل��ى الن���ت���ق���ال ل��ل��ع��م��ل م���ع ق���وات 
وم��وؤ���س�����س��ات ر���س��م��ي��ة م��ث��ل وزارت����ي 
ال��داخ��ل��ي��ة وال���دف���اع. اأو����س���ح بادي 
الأم����ن����ي هو  ال���ق���ط���اع  اإ�����س����الح  اأن 
ت����دري����ب ط���وي���ل امل������دى ع���ل���ى بناء 
الدول ويتطلب ا�ستبدال العالقات 
موؤ�س�سات  م���ع  ب���اأخ���رى  ال��ه��ج��ي��ن��ة 

�شعيد وم��شي يف الدور الثاين

�صرب اآراء: الد�صتوري احلر ُيوا�صل ت�صدر الت�صريعية

اأعلن خ��شه غمار ال�شيا�شة

تون�س: االأمريال كمال العكروت »حان زمن االإنقاذ«...!

المريال العكروت يف بزة رجل النقاذ

عبري مو�سي على جبهتني

ملاذا مل ينجح اأردوغان يف التوفيق بني م�صاحله واال�صتقرار يف ليبيا؟

االأمم املتحدة: االحتاد االأوروبي م�صوؤول عن وفاة مهاجرين 
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عربي ودويل

دعت ال�سعودية اإىل �سرورة اإيجاد ت�سوية عادلة للق�سية الفل�سطينية، 
امل�ستقلة  دول��ت��ه  اإق��ام��ة  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  تطلعات  يحقق  مب��ا 
الدكتور  املكلف  الإع��الم  وزي��ر  وق��ال  ال�سرقية.  القد�ض  وعا�سمتها 
التي  الأ�سبوعية  الق�سبي يف بيانه عقب اجلل�سة  ماجد بن عبداهلل 
برئا�سة  امل��رئ��ي-  الت�سال  -ع��رب  ال�سعودي  ال���وزراء  جمل�ض  عقدها 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز، اإن “جمل�ض الوزراء ا�ستعر�ض تطورات 
على  ال��ت��اأك��ي��د  جم���دداً  املنطقة،  يف  ال�سيا�سية  والق�سايا  الأو����س���اع 
الإج����راءات  ل��وق��ف  ك��اف��ة  الأ���س��ع��دة  على  ج��ه��وده��ا  اململكة  موا�سلة 
والعتداءات الإ�سرائيلية؛ من خالل التوا�سل مع الأطراف الفاعلة 
�سدد  املجل�ض  اأن  وذك��ر  الح��ت��الل«.  حكومة  على  ال�سغوط  ملمار�سة 
تطلعات  يحقق  الفل�سطينية مبا  للق�سية  عادلة  ت�سوية  اإيجاد  على 
وعا�سمتها  امل�ستقلة  دولته  اإق��ام��ة  يف  ال�سقيق  الفل�سطيني  ال�سعب 
ال�سالم  ومبادرة  الدولية  ال�سرعية  ق��رارات  وفق  ال�سرقية،  القد�ض 
العربية. واأو�سح وزير الإعالم املكلف اأن جمل�ض الوزراء، اأعرب عن 
دعم اململكة للجهود الرامية حلفظ اأمن ال�سودان وا�ستقرارها ورفاه 
الدويل،  املجتمع  يف  الطبيعي  مكانها  اإىل  وعودتها  ال�سقيق،  �سعبها 
م��رح��ب��اً يف ه���ذا ال�����س��ي��اق ب��ال��ن��ت��ائ��ج امل��ث��م��رة ال�����س��ادرة ع��ن “موؤمتر 
يف  للم�ساهمة  منحة  بتقدمي  اململكة  فيه  اب��ت��درت  ال���ذي  باري�ض” 
النقد  �سندوق  ل��دى  لل�سودان  التمويلية  الفجوة  من  ج��زء  تغطية 
املوؤجلة  والر�سوم  ال��ط��وارئ  ح�ساَبي  يف  ر�سيدها  وحتويل  ال���دويل، 

لدى ال�سندوق ملعاجلة املتاأخرات وتخفيف اأعباء الديون عليه.

املا�سية  ال�24  ال�ساعات  الرو�سية خالل  ال�سحية  ال�سلطات  �سجلت 
اأعلى ح�سيلة وفيات جديدة بفريو�ض كورونا امل�ستجد لأول مرة منذ 
الول  اأم�ض  بيوم  وف��اة مقارنة  402 حالة  وبلغت  املا�سي  اأبريل   9
الذي �سهد /393 حالة وفاة/ ليبلغ اإجمايل �سحايا الفريو�ض يف 
رو�سيا 119 األفا و600 حالة وفاة. وقال مركز العمليات الرو�سي 
اخلا�ض مبكافحة الفريو�ض يف تقريره اليومي اإنه مت ر�سد 8373 
 / اإ�سابة   7884/ الول  اأم�ض  معدلت  مع  مقارنة  جديدة  اإ�سابة 
ما ميثل ارتفاعا يف عدد ال�سابات .. و بت�سجيل هذا العدد اجلديد 
ي�سبح اإجمايل عدد حالت “كوفيد-19” خم�سة ماليني و 502 
ليبلغ عدد  لل�سفاء  9135 �سخ�سا  اإ�سابة مع متاثل   168 و  األ��ف 

املتعافني اأربعة ماليني و 642 األفا و90 �سخ�سا.

اأعلنت بيالرو�ض عزمها على اإغالق �سفارتها يف كندا، وذلك يف اليوم 
نف�سه الذي قال فيه رئي�ض الوزراء الكندي جا�سنت ترودو اإّنه يفّكر 
م�سار  بتحويل  املّتهم  البيالرو�سي  النظام  على  العقوبات  بت�سديد 

طائرة اأوروبية وتوقيف معار�ض كان على متنها.
وقالت �سفارة بيالرو�ض يف كندا، يف بيان على موقعها الإلكرتوين، 
 ”2021 اأيلول/�سبتمرب  م��ن  الأّول  يف  اأن�سطتها  “�سُتعّلق  اإّن��ه��ا 
 24 ب�  م�سيدًة  مّتوز/يوليو،   10 من  اعتباراً  القن�سلّية  وخدماتها 

عاماً من “التعاون املفيد للطرفني«.
 22 ُوّق���ع يف  امل��ر���س��وم  اإّن  رو���س��اك  اإيفغيني  ب��الأع��م��ال  القائم  وق���ال 
اأّي��ار/م��اي��و. وك��ان ت��رودو ق��ال خ��الل موؤمتر �سحايف ظهر الثالثاء 
البيالرو�سي فا�سح وغري قانوين وغري مقبول  النظام  “�سلوك  اإّن 
بيالرو�ض  ���س��ّد  ع��ق��وب��ات  فر�ست  ك��ان��ت  “كندا  واأ���س��اف  اإطالقاً”. 
عن  الفوري”  “الإفراج  اإىل  داع��ي��اً  اأخرى”،  خ��ي��ارات  و���س��ت��در���ض 
اأّنه  الكندية  واأّكد رئي�ض احلكومة  ال�سحايف رومان بروتا�سيفيت�ض. 
مبا يف  املمكنة”،  الدولّية  املوؤ�ّس�سات  كّل  التحّرك عرب  بقّوة  “يدعم 
ذلك حلف �سمال الأطل�سي. وقال وزيرا اخلارجّية والنقل الكندّيان 
الطارئ  الجتماع  يف  اخلمي�ض  �سُت�سارك  بالدهما  اإّن  جهتهما،  من 
واإّن  مقرا،  مونرتيال  تّتخذ  التي  ال��دويل  امل��دين  ال��ط��ريان  ملنّظمة 
كندا تو�سي طائراتها بتجّنب الأجواء البيالرو�سية. تزايدت عزلة 
رداً  التنفيذ  ق��رار جتنب جمالها اجل��وي حيز  دخ��ول  بيالرو�ض مع 
طائرة  م�سار  بتحويل  املتهم  لوكا�سنو  األك�سندر  الرئي�ض  نظام  على 

وتوقيف معار�ض كان بني ركابها.

عوا�شم

الريا�ص

مو�شكو

اأوتاوا

 الرئي�س االإ�صرائيلي يزور 
وا�صنطن يف غ�صون اأ�صابيع 

•• القد�س-اأ ف ب

خالل  وا�سنطن  اإىل  ب��زي��ارة  ريفلني  روؤوف���ني  الإ�سرائيلي  الرئي�ض  يقوم 
الأ�سابيع القادمة، بح�سب ما اأعلن مكتبه �ستكون الأوىل مل�سوؤول اإ�سرائيلي 

رفيع ملقابلة الرئي�ض المريكي جو بايدن.
ونقل وزير اخلارجية المريكي انتوين بلينكن الدعوة اإىل ريفلني يف اليوم 
الثاين من جولته يف ال�سرق الأو�سط  اأم�ض الأربعاء، التي جاءت لرت�سيخ 
الطرفني  بني  داٍم  ت�سعيد  بعد  وحما�ض  اإ�سرائيل  بني  النار  اإط��الق  وق��ف 

ا�ستمر 11 يوما.
“الوزير بلينكن نقل دعوة الرئي�ض بايدن  اإن  وقال مكتب ريفلني يف بيان 
ولية  وتنتهي  )ريفلني(”.  ولي��ت��ه  نهاية  قبل  املتحدة  ال��ولي��ات  ل��زي��ارة 

ريفلني يف 5 من متوز/يوليو املقبل.
اإىل  ينقل  اأن  بلينكن  من  وطلب  الدعوة  “قبل  ريفلني  اأن  البيان  واأو���س��ح 

الرئي�ض )بايدن( اأنه �سي�سعد بزيارته قبل نهاية وليته الرئا�سية«.
وكتب بلينكن يف تغريدة على تويرت قبل اأن يتوجه اإىل م�سر والأردن اأنه 

التقى ريفلني.
وبح�سب بلينكن “الرئي�ض بايدن يتطلع اإىل الرتحيب بك يف وا�سنطن«.

وي�سل بلينكن اىل القاهرة بعد اأن تعهد باعادة الت�سالت مع الفل�سطينيني 
والدفاع عن ا�سرائيل. وتاأتي زيارة بلينكن اإىل القاهرة الو�سيط التقليدي 
بني الفل�سطينيني وا�سرائيل، بعد ب�سعة اأيام من �سريان وقف اإطالق النار، 
الذي مت التو�سل اإليه بو�ساطة م�سرية، بني  اإ�سرائيل وحركة حما�ض التي 

ت�سيطر على قطاع غزة.

مع رفع �شكان يف حي ال�شيخ جراح ال�ش�ت �شد تهديدات بطردهم 

الجئون فل�صطينيون يعي�صون زخم عودة ق�صيتهم اإىل الواجهة

العراق.. هل يق�س م�صروع القانون »الطموح« اأذرع الف�صاد؟

رئي�س املو�صاد االإ�صرائيلي يف مهمة ال ُيح�صد عليها...من هو؟
ي�ستلم دافيد برنيع هذا الإرث �ساخناً. وثمة عمل كبري ينتظره 
لإقناع الدول العربية باأن ل �سيئاً يتغري، ناهيك عن حماولة 

�سم دول اأخرى مل�سرية ال�سالم.
مع  التكيف  معرفة  ك��وه��ني  يو�سي  م��زاي��ا  اإح���دى  ك��ان��ت  لقد 
الواقع املتغري. فهو فهم مثاًل اأن ادارة الرئي�ض ال�سابق دونالد 
ترامب لي�ست جمرد ق�سة حّب مع نتانياهو، بل فر�سة وحيدة 

لتنفيذ العمليات الأكرث جنوناً للمو�ساد.
ويلفت برغمان اإىل وجود من يقول اإن من �سّخ�ض الإمكانية 
كان  كجا�سو�ض،  لي�ض فقط  كوهني،  الكامنة يف جناح  الهائلة 
منه  طلب  ول��ه��ذا  �سيا�سياً،  خ��ط��راً  فيه  راأى  ال��ذي  نتانياهو، 

متديد وليته مرة تلو اأخرى.
من�سبه  يبقى يف  اأن  لكوهني  كان ميكن  لنتانياهو،  وبالن�سبة 

يتحدى  ل  اأن  امل��رء   على  لذلك،  حد  و�سع  على  اأ�سر  ولكنه 
احل��ظ، 38 ع��ام��اً دون ت��وق��ف، وك��ذل��ك، تخوف ع��ن ح��ق من 
انتقالية.  حكومات  يف  �سيعلق  واأن��ه  ال�سيا�سي،  احل�سم  غياب 
امل�ست�سار القانوين للحكومة  اأقر  ويف اللحظة الخرية، فقط 

تعيني برنيع.
رئي�ض  وه��و  متكال”  “�سيريت  وح���دة  يف  برنيع  ديفيد  خ��دم 
ق�سم  ال�سيا�سية يف  اأم�سى معظم حياته  الذي  الثاين  املو�ساد 
ق�سم جتنيد وتفعيل العمالء، املكان الذي يتعلم  “ت�سوميت”، 
التعديالت  متغرياً، ويجري  ي�سخ�ض حميطاً  املرء كيف  فيه 
الالزمة. كانت حمطته الوىل يف اأوروب��ا حتت قيادة كوهني، 
كوهني  كان  واإن  الأدوار،  الرجالن  تبادل  الوقت،  ذلك  ومنذ 

املعلم الأكرب.

باملالحقات،  يعنى  ال��ذي  “كي�ست”  ق�سم  لرئي�ض  نائباً  خ��دم 
اإ�سرائيل،  معها  تقيم  ب��ل��دان  يف  وال��ع��م��ل��ي��ات  والق��ت��ح��ام��ات، 

عالقات دبلوما�سية.
وتبنى كوهني تقاليد مئري داغان، التي كانت تقوم على �سل�سلة 
وا�ستخدام  ا�سرتاتيجي،  ت��اأث��ري  اإىل  ت���وؤدي  تكتيكية  عمليات 
التي  الأزرار  كل  على  ال�سغط  فيها  مبا  التحتية،  البنى  كل 
وجمع  ال�ستخبارات،  اأ�ساليب  بكل  ال�سنني،  مدى  على  اأع��دت 
مرحلة  اإىل  امل��و���س��اد  واأخ���ذ  املختلفة،  والعمليات  امل��ع��ل��وم��ات، 

العمليات الأكرث ثقاًل يف تاريخه.
اأك��رب عدد ممكن  ال��ذي يتبنى  اإىل هذا النهج،  ولفت برغمان 
من العمليات مع نهاية وا�سحة، والتي تنتهي باحلقاق �سرر 

كبري باخل�سم، الذي يتميز اأي�ساً به برنيع.

•• القد�س-وكاالت

اأحرونوت”  “يديعوت  ���س��ح��ي��ف��ة  يف  ب��رغ��م��ان  رون�����ني  ق����ال 
املو�ساد  جهاز  رئي�ض  اأم���ام  الأب���رز  التحدي  اإن  الإ�سرائيلية، 
اجلديد، هو التفاق النووي الذي ت�سعى اإدارة جو بايدن اإىل 

تفعيله، م�سيفاً اأنه يف موقع ل يح�سد عليه.
املو�ساد  رئي�ض  تواجه  التي  التحديات  اأحد  اأن  برغمان  وكتب 
ال�سرق  يف  اجلهاز  عالقات  �سبكة  على  احلفاظ  هو  اجل��دي��د، 
الأو�سط، والتي متثلت اأ�سا�ساً يف القدرة على توقيع �سل�سلة من 
اإىل اأن التوقيع �سيء، واحلفاظ عليه  اتفاقات ال�سالم، منبهاً 
وتطويره �سيء اآخر، وم�سيفاً اأن هذه العالقات ه�سة، وميكن 

اأن تكون يف خطر بعد انفجار العنف �سد الفل�سطينيني.

•• خميم �شاتيال-اأ ف ب

منذ نحو �سهر، ت�سل الالجئة الفل�سطينية يف لبنان مريا 
كرمي ليلها بنهارها: تتابع الأخبار الواردة من القد�ض 
وقطاع غزة، ت�سارك يف التظاهرات يف ال�سارع وتعرب عن 
راأيها بحما�سة على مواقع التوا�سل الجتماعي، بعدما 

عادت ق�سية فل�سطني اإىل الواجهة.
من  بر�ض  فران�ض  لوكالة  ع��ام��اً(   24( ال�سابة  وتقول 
الفل�سطينيني  �سطح مبنى يف خميم �ساتيال لالجئني 
احلديث  فيها  يتم  م��رة  اأول  اأن��ه��ا  “اأ�سعر  ب���ريوت،  يف 
ع���ن ف��ل�����س��ط��ني ب��ه��ذا ال�����س��ك��ل ال��ك��ب��ري، وه����ذه الطاقة 

واحلما�ض«.
العلم  عليه  ر�سم  اأ�سود  قمي�ساً  ترتدي  بينما  وت�سيف 

الفل�سطيني، “اأ�سعر وكاأن �سار لدينا �سوت«.
اأكرث من �سبعني عاماً ومنذ وقوع النكبة، التي  خالل 
يحيون ذكراها يف منت�سف اأيار/مايو من كل عام، �سهدت 
الدول  الفل�سطينيني يف  اأجيال متتالية من الالجئني 
العربية وال�ستات على تراجع زخم ق�سيتهم عاماً بعد 
عام. لكّن الأ�سابيع القليلة املا�سية كانت كفيلة باإعادة 
الق�سية الفل�سطينية اإىل واجهة الأحداث حول العامل. 
ت�سامن  حمالت  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  وعّمت 
القد�ض  م��ن  الفل�سطينيني  م��ع  م�سبوقة  غ��ري  وا�سعة 

ال�سرقية املحتلة و�سوًل اإىل قطاع غزة املحا�سر.
عادت الق�سية الفل�سطينية اإىل الواجهة مع رفع �سكان 
يف حي ال�سيخ جراح ال�سوت �سد تهديدات بطردهم من 
بني  �سدامات  وق��وع  ثم  م�ستوطنني،  ل�سالح  منازلهم 
الأق�سى  امل�سجد  باحات  يف  واإ�سرائيليني  فل�سطينيني 
الت�سعيد  اإىل  و���س��وًل  امل��ح��ت��ل��ة،  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة  ويف 

الع�سكري يف قطاع غزة املحا�سر.

•• بغداد-وكاالت

املا�سي   الأح���د  ي��وم  برهم �سالح   ال��ع��راق��ي،  الرئي�ض  اأع��ل��ن 
تقدمي م�سروع قانون “ا�سرتداد عوائد الف�ساد” اإىل جمل�ض 
النواب العراقي، ملناق�سته واإقراره، يف خطوة �ستكون الأوىل 

من نوعها، ويتوقع اأن يكون لها تبعات وتداعيات �ستى.
وقال �سالح اإن “م�سروع القانون ي�سعى لتعزيز عمل الدولة 
املف�سدين،  وحما�سبة  الف�ساد  اأم���وال  ل�ستعادة  العراقية، 
مناق�سة  ال��ن��واب  جمل�ض  م��ن  ون��اأم��ل  للعدالة،  وتقدميهم 
امل�سروع واإغناءه، واإقراره للم�ساعدة يف كبح جماح هذه الآفة 
التمتِع برثوات  م��ن  �سعبنا  اأب��ن��اء  ح��رم��ت  ال��ت��ي  اخل��ط��رية، 

بلدهم ل�سنوات طويلة«.
واأ�ساف الرئي�ض العراقي اأن امل�سروع يت�سمن اإجراءات عملية 
الف�ساد.  اأموال  رادعة، وخطوات لحقة ل�ستعادة  ا�ستباقية 
العراق  “الف�ساد ظاهرة عابرة للحدود، خ�سر  واأورد �سالح 
اإح�ساءات  وتخمن  باملليارات،  تقدر  طائلة  اأم���وال  ب�سببها 
اأن جمموع واردات العراق املتاأتية  وبيانات حكومية ودولية 
وهناك  دولر،  مليار  األ��ف  يقارب   2003 منذ  النفط  من 
مليار   150 عن  يقل  ل  ما  اأن  تخمن  وموؤ�سرات  معطيات 

دولر من �سفقات الف�ساد، مت تهريبها اإىل اخلارج«.
كانت  امل�ستباحة  الأم����وال  “هذه  ال��ع��راق��ي  الرئي�ض  وق���ال 
التعامل  ميكن  ول  اأف�سل.  ح��ال  يف  البلد  ت�سع  ب��اأن  كفيلة 
معها يف الإطار املحلي فقط، ويف هذا ال�سدد ي�سعى م�سروع 
ال��ق��ان��ون ل���س��رتداد ه��ذه الأم����وال ع��رب اإب����رام ات��ف��اق��ات مع 
الدولية  واجل��ه��ات  املنظمات  مع  التعاون  وتعزيز  البلدان، 
املتخ�س�سة، وال�ستفادة من التجارب العاملية الناجحة لكبح 
هذه الظاهرة«. واأردف “اأكرر دعوتنا، والتي �سبق اأن تقدمنا 
بها اإىل اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة، لت�سكيل حتالف 
دويل مل��ح��ارب��ة ال��ف�����س��اد ع��ل��ى غ���رار ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل �سد 
بتجفيف  اإل  الإره���اب  على  الق�ساء  ميكن  ل  داع�����ض، حيث 
منابع متويله امل�ستندة على اأموال الف�ساد، بو�سفها اقت�سادا 
�سيا�سيا للعنف، اإذ اإن الف�ساد والإرهاب مرتابطان متالزمان 

ومتخادمان، ويدمي اأحدهما الآخر«.
اأبرز  عن  العراقية،  اجلمهورية  رئا�سة  اأعلنت  جهتها،  من 
اخلطوط العري�سة مل�سروع قانون “ا�سرتداد عوائد الف�ساد” 

املقدم من رئي�ض اجلمهورية اإىل الربملان.
الدولة  م�����س��وؤويل  جميع  ي�سمل  “القانون  ب��ي��ان  يف  وق��ال��ت 
عر�سة  الأك���رث  العليا  املنا�سب  ت�سلموا  ال��ذي��ن  ال��ع��راق��ي��ة 
مدير  درج��ة  من  الآن،  وحتى   2004 العام  ومنذ  للف�ساد، 
عام فما فوق، وتقوم اجلهات املالية املخت�سة باإعداد قائمة 

للقد�ض  بالهتاف  �سبان  اأ�سوات  تعلو  وبينما  ق�سيتهم. 
اأم���ام �سا�سات  التحرك م��ن  ي��ق��وى ك��رث على  وغ���زة، ل 
التي  ال��ن��ا���ض  “ما ح�سل جعل  م��ريا  وت��ق��ول  ال��ت��ل��ف��از. 
يف  ك��ورون��ا  وف��ريو���ض  القت�سادية  ب��ال��ظ��روف  ان�سغلت 

لبنان، تتحدث عن العودة«.
وت�سيف “املخيم جزء من فل�سطني، وما يح�سل هناك 
املخيم  اأه���ايل  ك��ان  املا�سية  ال��ف��رتة  ففي  هنا،  ينعك�ض 
بع�سهم  ي�ساألون  به،  يقوموا  اأن  ميكنهم  عما  يبحثون 
البع�ض، ما العمل؟ هل باإمكانهم مثاًل اإر�سال املال اإىل 

غزة؟«.
يف الآونة الأخرية، اقت�سرت يوميات مريا على متابعة 
الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  على  كثب  عن  الأح��داث 
واللتحاق بالتظاهرات اليومية يف املخيم بعد عودتها 
تلقنها  التي  الدرو�ض  تهمل  اأن  دون  من اجلامعة، من 

ملجموعة من الأطفال حول تاريخ فل�سطني.
ومتكن نا�سطون فل�سطينيون من ك�سر حاجز الرقابة 
التوا�سل الجتماعي عرب تعليق  الذي فر�سته مواقع 
ح�سابات اأو اإزالة حمتوى. وبات �سبان مثل حّممد ومنى 
الكرد اللذين يواجهان تهديداً بطردهما من منزلهما، 
مرجعاً اأ�سا�سياً لتوثيق التطورات يف حي ال�سيخ اجلراح 

ويف القد�ض ال�سرقية.
تقول مريا التي يعرتيها احلما�ض على غرار كرث من 
اأبناء جيلها ممن ن�ساأوا على روايات اآبائهم واأجدادهم، 
ُي�سعرك  ت��ع��ب  ج��م��ي��ل،  ت��ع��ب  ل��ك��ن��ه  م��ت��ع��ب،  اأم����ر  “اأنه 
ب�سيء  وتقومني  فل�سطني،  من  قريبة  وباأنك  باحلياة 

ما من اأجلها«.
من  الفل�سطينيني  الالجئني  ع��دد  ارتفع  النكبة،  منذ 
اأكرث من 700 األف �سخ�ض �سردوا وطردوا من ديارهم 
يف العام 1948 اإىل ماليني منت�سرين يف دول العامل، 

وزاد من زخم الأمور ان�سمام الفل�سطينيني يف الداخل 
للتحركات دعماً لأهايل القد�ض وقطاع غزة بخروجهم 
يف تظاهرات وا�سعة واإعالنهم اإ�سراباً �ساماًل يف حترك 
ُيعد الأكرب لهم منذ النتفا�سة الثانية قبل اأكرث من 

عقدين.
وا�سعة  ت��ظ��اه��رات  الآلف يف  ال��ع��امل، خ��رج  اأن��ح��اء  ويف 
ت�سامناً مع الفل�سطينيني نددت بالق�سف الإ�سرائيلي 
قتل يف  ي��وم��ا،  ع�سر  اأح��د  يف  غ��زة.  على قطاع  العنيف 
غزة  قطاع  على  الإ�سرائيلي  واملدفعي  اجلوي  الق�سف 
ومقاتلون  طفاًل   66 بينهم  �سخ�ساً   250 من  اأك��رث 
وزارة  الفل�سطينية، وفق  والف�سائل  من حركة حما�ض 

ال�سحة التابعة حلركة حما�ض.
والف�سائل  حما�ض  اأطلقتها  التي  ال�سواريخ  وت�سببت 
مبقتل  الإ�سرائيلية  الأرا���س��ي  ب��اجت��اه  غ��زة  قطاع  م��ن 
ال�سرطة  وف��ق  وج��ن��دي،  ط��ف��الن  بينهم  �سخ�ساً،   12

الإ�سرائيلية.
رايت�ض  هيومن  ملنظمة  تقرير  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  و�سبق 
بارتكاب  اإ�سرائيل  اتهم  ني�سان/اأبريل  نهاية  يف  ووت�ض 
بحق  وال���س��ط��ه��اد  ال��ع��ن�����س��ري  ال��ف�����س��ل  “جرميتي” 
الفرن�سي جان- الفل�سطينيني. وحذر وزير اخلارجية 
اإيف لودريان الأحد من “خطر وقوع ف�سل عن�سري” 

يف حال طال الو�سع الراهن كما هو.

- »غدًا حني نع�د« -
يف الأزقة ال�سيقة ملخيم �ساتيال، حيث باتت الأحداث 
النهيار  ف���اق���م  ل�����س��ك��ان  ال�����س��اغ��ل  ال�����س��غ��ل  الأخ�������رية 
اأو�ساعهم  وزاد  معاناتهم  م��ن  لبنان  يف  الق��ت�����س��ادي 
يف  فل�سطني  اأع���الم  الأط��ف��ال  يحمل  ���س��وءاً،  املعي�سية 
لن�سرة  ال��دع��اء  ن�ساء  وت���ردد  امل��در���س��ة.  اإىل  طريقهم 

فيها ح�سابات  لهم  يكون  التي  ال��دول  املعلومات من  بطلب 
عن  ال�سرية  برفع  منهم  اإق���رارا  ذل��ك  يعد  حيث  م�سرفية، 
اأر�سدتهم، للجهات الر�سمية العراقية، والدول التي توجد 
يوما   60 م��رور  بعد  وبخالفه  امل�سرفية،  احل�سابات  فيها 

يعد م�ستقيال من وظيفته«.
وبينت الرئا�سة العراقية اأن “لهيئة النزاهة بناًء على توفر 
الأدلة، وبالتن�سيق مع جهاز املخابرات وديوان الرقابة املالية، 
يف  والأم��الك  والتحويالت  املالية  التعامالت  عن  التحري 
للتق�سي  القانون  بهذا  للم�سمولني  العراق وخارجه،  داخل 
داخل  ال��ق��رار  �سنع  يف  ت��اأث��ريه��م  وطبيعة  م�����س��ادره��ا،  ع��ن 
�سلطات الدولة واأجهزتها، ومالحقة اأي جرائم ف�ساد تظهر 

نتيجة التحريات«.
وزارة  ب���ني  وت��ق�����س��ي  ف���رق حت��ق��ي��ق  “ت�سكيل  ع��ل��ى  واأك�����دت 
اخلارجية، وجهاز املخابرات، وهيئة النزاهة والبنك املركزي 
ال��ع��راق��ي، ودي����وان ال��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة، وب��ال��ت��ع��اون م��ع الدول 
للتحري عن الأموال املهربة اإىل اخلارج، والفا�سدين وجمع 
املعلومات والوثائق عن اأموال العراقيني املوجودين، يف هذه 

الدول، الذين �سغلوا منا�سب عليا يف العراق«.
ال���وزارات  وع��رب  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  “ت�سع  اأن  على  و���س��ددت 

موثقة، ب�ساغلي هذه املنا�سب خالل 17 �سنة املا�سية«.
ل�سرتداد  يهدف  “القانون  اأن  العراقية  الرئا�سة  واأ�سافت 
والعائدات  الأم��وال  العراق وخارجه؛  الآتية داخل  الأم��وال 
الجرامية يف اأية جرمية ف�ساد، اأو ممتلكات تعادل قيمتها، 
والي������رادات وامل��ن��اف��ع امل��ت��اأت��ي��ة م��ن ع��ائ��دات ج��رمي��ة ف�ساد، 
التي اختلطت  اأو  اأو بدلت بها  اإليها  التي حولت  واملمتلكات 
معها«. و�سددت على �سرورة “ اأن تزود هيئة النزاهة البنك 
واأفراد  العليا،  املنا�سب  �ساغلي  بقائمة  العراقي  امل��رك��زي 
اأ�سرهم والأ�سخا�ض وثيقي ال�سلة بهم، خالل 3 اأ�سهر من 
البنك  ويقوم  �سنويا،  وحتديثها  القانون،  ه��ذا  نفاذ  تاريخ 
لإجراء  املالية  املوؤ�س�سات  على  بتعميمها  العراقي  املركزي 

التدقيقات عليها«.
وتابعت الرئا�سة اأن “التق�سي والتحقيق عن اأموال الف�ساد، 
ي�سمل اأي�سا اأفراد عوائل امل�سوؤولني واأ�سدقائهم، واملقربني 
الذي تربطهم اأي نوع من العالقة �سيا�سية اأو جتارية، اإىل 
جانب اأ�سحاب النفوذ وهم الأ�سخا�ض الذين لهم تاأثري يف 

�سنع القرارات، داخل مرافق الدولة واأجهزتها«.
خطي  اإق����رار  بتقدمي  العليا،  املنا�سب  “�ساغلي  وط��ال��ب��ت 
العراقية،  النزاهة واملحاكم  60 يوما بتخويل هيئة  خالل 

اإ�سرائيل  خ�سو�ساً يف لبنان و�سوريا والأردن. وترف�ض 
العرتاف بحق هوؤلء بالعودة.

وتقول مريا “احلديث عن فل�سطني قدمي، لكني اليوم 
بت اأ�سمع النا�ض تقول: غداً حني نعود«.

- »فات ال�قت« -
القدمية،  دم�����س��ق  يف  ال�����س��اغ��ور  منطقة  يف  منزلها  يف 
و�سط  ع��ام��اً(   85( بامية  ال��ق��ادر  عبد  رح��م��ة  جتل�ض 

اأبنائها واأحفادها حتّدثهم عن طفولتها.
�سفر  بوثيقة  حتتفظ  ت���زال  ل  ال��ت��ي  ال�����س��ي��دة  وت��ق��ول 
لفران�ض بر�ض  “حكومة عموم فل�سطني”،  كتب عليها 
ت�سع  ك��ان عمري  ح��ني  منها  وخ��رج��ُت  يافا  “ولدُت يف 
�سنوات ... مع ذلك، ورغم مرور كل هذه ال�سنوات، ل 
تزال �سورتها حا�سرة يف ذاكرتي، واأحّدث اأحفادي عنها 

دائماً«.
وبعك�ض مريا، فقدت رحمة اأي اأمل بالعودة.

اأحفادي  رمبا   ... جيلي  واأبناء  اأن��ا  وقتنا  “فات  وتقول 
اأرا�سيهم، لأن احلق يف النهاية  اإىل  �سيعودون يوماً ما 

ينت�سر ولو بعد حني«.
ُتعرب ابنتها اإميان )55 عاماً( عن فرحها بالت�سامن 

الذي عرفه الفل�سطينيون خالل الأ�سابيع املا�سية.
باحلرب  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��ن��وات  خ���الل  “ان�سغلنا  وت��ق��ول 
والأو�ساع القت�سادية واحلديث عن كورونا، ولالأ�سف 
ل��ك��ن م��ا ح�سل  ي��ت��ح��دث ع��ن فل�سطني،  اأح���د  ي��ع��د  مل 
اإىل  القد�ض والفل�سطينيني  اأعاد احلديث عن  موؤخراً، 

الأولويات«.
املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  الفل�سطيني  “كان  وت�سيف 
باأن  ي�سعر  بالعزلة، لكن ما جرى موؤخراً جعله  ي�سعر 

هناك من يقف بجانبه، ولو بالتعبري عن موقف«.

ات��ف��اق��ي��ات ثنائية  ال��ع��الق��ة، خ��ط��ة لإب�����رام  وال��ه��ي��ئ��ات ذات 
للخارج،  املهربة  العراقية  الأم����وال  ل���س��رتداد  ال���دول،  م��ع 

وعوائدها والفا�سدين وت�سليمهم اإىل ال�سلطات العراقية«.
عاملية  حتقيق  �سركات  مع  “التعاقد  عن  الرئا�سة  وك�سفت 
ر�سينة، من اأجل التحري عن اأموال العراق املهربة للخارج 
وعوائدها«. ولفتت اإىل �سرورة “اأن ت�سعر املوؤ�س�سات املالية، 
باملعامالت  اإع��داده��ا  يتم  بقوائم  العراقي،  امل��رك��زي  البنك 
اأمريكي  دولر  األ��ف   500 عن  قيمتها  تزيد  والتي  املالية، 

لأجراء التحريات عنها«.
العراقية،  املالية  املوؤ�س�سات  “تلتزم  اأن  �سرورة  اإىل  ونوهت 
لتحديد  ال��زب��ائ��ن  م��ن  التحقق  امل��رك��زي،  البنك  وب��اإ���س��راف 
هوية املالكني، من الأموال املودعة يف ح�سابات تزيد قيمتها 
على مليون دولر«. واأ�سارت اإىل “اإلغاء اأو ف�سخ اأي عقد اأو 
ا�ستغالل  اأو  بناًء على ر�سوة  اإبرامها  ا�ستثمارية، يتم  اإج��ازة 
“عقوبات  اأن  واأوردت  الف�ساد«.  اأفعال  اأي فعل من  اأو  نفوذ، 
لكل  امللكية  ون��زع  امل�سادرة  ت�سمل  الف�ساد،  بجرائم  املدانني 
وال�سكوك  وامل�ستندات  املنقولة،  وغري  املنقولة  ممتلكاتهم 
املتهم  “وفاة  اأن  اإىل  العراقية  الرئا�سة  ولفتت  القانونية«. 
اأو انق�ساء فرتة الدعوى الق�سائية، ل مينع عدم  بالف�ساد 
وتخ�سع  عنه،  العفو  يجوز  ول  اجل��رمي��ة،  ع��ن  م�سوؤوليته 

ممتلكاته واأمواله لعقوبات تهم الف�ساد«.
ويرى املراقبون واملعلقون اأن العربة يف التطبيق، فالقانون 
نظريا جيد ومتقدم، وهو �سرورة ملحة لكبح غول الف�ساد 
متريره  يف  ي�سككون  لكنهم  ال��راف��دي��ن،  ب��الد  يف  امل�ست�سري 
برملانيا، وهو ما يعني اأن حتوله اإىل قانون نافذ �سرٌب من 
امل�ستحيل. وحول اأهمية هذا امل�سروع، وحظوظه يف القرار، 
ال�سيا�سي  التفكري  م��رك��ز  رئي�ض  ال�سمري،  اإح�����س��ان  ي��ق��ول 
“هذا  عربية”،  ن��ي��وز  “�سكاي  ل���  ت�سريحات  يف  ب��غ��داد،  يف 
ال��ع��راق، وه��و غري م�سبوق، فحتى  اأول قانون من نوعه يف 
يعمل  قانون  قبل  ي�سدر من  النزاهة، مل  ت�سكيل هيئة  مع 
على ا�سرتداد الأم��وال املتاأتية عن طريق الف�ساد، وتف�سيل 
ال�سبل والآليات الكفيلة مبكافحة الف�ساد، وتن�سيق اجلهود 
بني خمتلف اجلهات املعنية من وزارات وهيئات رقابية، وهو 
و�سع خارطة طريق اأمام الدولة العراقية، لغر�ض ا�سرتداد 
والتي  فلكي،  الأم���وال  حجم  اأن  خ�سو�سا  املهربة،  اأموالها 

تفوق 150 مليار دولر اأمريكي ح�سب الرئي�ض العراقي«.
مبثابة  القانون،  م�سروع  اإىل  النظر  ميكن  “كما  وي�سيف 
للعمل  العراقية،  الرقابية  اجلهات  عمل  لتحفيز  حماولة 
ب�سكل �سحيح ومهني، كما اأنه اأداة احراج للقوى ال�سيا�سية، 

التي رفعت �سعارات حماربة الف�ساد«.
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وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2021/06/28 وحتى تاريخ: 2031/06/28

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 57733

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 159231
 باإ�سم: بنك اأبوظبي الأول �ض.م.ع

 وعنوانه: �ض.ب. 6316 ، اأبوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة. 
بتاريخ: 2012/04/12   وامل�سجلة حتت الرقم: 159231 

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/06/28 

وحتى تاريخ: 2031/06/28

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 57730

من�ذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 159232
 باإ�سم: بنك اأبوظبي الأول �ض.م.ع

 وعنوانه: �ض.ب. 6316 ، اأبوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة. 
بتاريخ: 2012/04/12   وامل�سجلة حتت الرقم: 159232 

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/06/28 

وحتى تاريخ: 2031/06/28

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 57731

من�ذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 158673
 باإ�سم: �س�ييارام �س�يلك ميلز ليمتد

 وعنوانه: بي/5 ، تريد وورلد ،  كامال �س�يتي ، �س�يناباتي بابات  مارج ، لور باريل ، 
مومباي 013 400 ، الهند. 

بتاريخ: 2012/05/14  وامل�سجلة حتت الرقم: 158673 
�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :24
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/06/15 

وحتى تاريخ: 2031/06/15

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 57166

من�ذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 43210
 باإ�سم: بنك اأبوظبي الأول �ض.م.ع

 وعنوانه: �ض.ب. 6316 ، اأبوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة. 
بتاريخ: 2008/09/02   وامل�سجلة حتت الرقم: 43210 

�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/07/02 

وحتى تاريخ: 2031/07/02

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 34846

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/03/04 املودعة بالرقم: 346197 
بيانات الأولوية: 

ال�سم: انرتتينمينت نيتوورك )انديا( ليميتد
)دبليو(،  باريل  ل��وور  م��ارج،  بابات  �سيناباتي  – اي��ه،  وينج  �سنرت،  ماتيوليا  الرابع،  الطابق  وعنوانه: 

مومباي – 400013، مهارا�سرتا، الهند.
�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38
البث الإذاعي، خدمات البث عرب الإنرتنت.

و�سف العالمة: العبارة PURANI JEANS كتبت باحلروف الالتينية
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 172588

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/03/04 املودعة بالرقم: 346205 
بيانات الأولوية: 

ال�سم: انرتتينمينت نيتوورك )انديا( ليميتد
وعنوانه: الطابق الرابع، ماتيوليا �سنرت، وينج – ايه، �سيناباتي بابات مارج، لوور باريل )دبليو(، مومباي 

الهند. مهارا�سرتا،   ،400013 –
�ش�رة العالمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38
البث الإذاعي، خدمات البث عرب الإنرتنت.

و�سف العالمة: العبارة MIRCHI كتبت باحلروف الالتينية
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 172587

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/03/04 املودعة بالرقم: 346199 
بيانات الأولوية: 

ال�سم: انرتتينمينت نيتوورك )انديا( ليميتد
وعنوانه: الطابق الرابع، ماتيوليا �سنرت، وينج – ايه، �سيناباتي بابات مارج، لوور باريل )دبليو(، مومباي 

الهند. مهارا�سرتا،   ،400013 –
�ش�رة العالمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38
البث الإذاعي، خدمات البث عرب الإنرتنت.

مع  لفلفلة حارة  ر�سم  �سكل  على  العري�سة  الالتينية  باحلروف  كتبت   Mirchi الكلمة  العالمة:  و�سف 
نهاية حلزونية من جهة الي�سار وحتتها اإىل جهة اليمني كتبت عبارة It’s hot باحلروف الالتينية بحجم 

اأ�سغر مع عالمة تعجب يف اآخر العبارة وجميعها بالألوان الأحمر والأخ�سر والأ�سفر بطريقة مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 172586

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/03/04 املودعة بالرقم: 346203 
بيانات الأولوية: 

ال�سم: انرتتينمينت نيتوورك )انديا( ليميتد
وعنوانه: الطابق الرابع، ماتيوليا �سنرت، وينج – ايه، �سيناباتي بابات مارج، لوور باريل )دبليو(، مومباي 

الهند. مهارا�سرتا،   ،400013 –
�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38
البث الإذاعي، خدمات البث عرب الإنرتنت.

و�سف العالمة: العبارة MID-DAY MOHABBAT  كتبت باحلروف الالتينية
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 172585

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/03/04 املودعة بالرقم: 346211 
بيانات الأولوية: 

ال�سم: انرتتينمينت نيتوورك )انديا( ليميتد
وعنوانه: الطابق الرابع، ماتيوليا �سنرت، وينج – ايه، �سيناباتي بابات مارج، لوور باريل )دبليو(، مومباي 

الهند. مهارا�سرتا،   ،400013 –
�ش�رة العالمة      

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38
البث الإذاعي، خدمات البث عرب الإنرتنت.

و�سف العالمة: العبارة  Meethi Mirchi كتبت باحلروف الالتينية
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 172584

من�ذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 43627
 باإ�سم : بيو�سن�ض ويب�سرت، اإنك.

الوليات   92618 كاليفورنيا،   اإرف���ني،   200 �سويت  دراي���ف،   تكنولوجي   31 وع��ن��وان��ه: 
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ: 2003/04/28 وامل�سجلة حتت الرقم: 43627 
�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2021/07/31 وحتى تاريخ: 2031/07/31

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 54375

من�ذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 43633
 باإ�سم : بيو�سن�ض ويب�سرت، اإنك.

وعنوانه: 31 تكنولوجي درايف،  �سويت 200 اإرفني، كاليفورنيا،
 92618 الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ: 2003/04/28 وامل�سجلة حتت الرقم: 43633 
�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/07/31 

وحتى تاريخ: 2031/07/31

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

EAT 54376

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  27 مايو 2021 العدد 13250
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عربي ودويل

اجلدل  ا�شتمرار  مع     
هــــزل  تــــ�نــــ�ــــس,  يف 
وجدّيا, ح�ل ما ي�شّمى 
امل�شربة”,  “ال�ثيقة 
ــرهــا مــ�قــع  ــ�ــش الـــتـــي ن
اآي”  ــت  ــش ــ� اإي “ميدل 
وت�شمنت  الــربيــطــاين 
ـــة  ـــي ـــالب ـــق ــــة ان ــــط خ
رئا�شية, �شارعت م�شالح 
الت�ن�شية  الــرئــا�ــشــة 
ــا,  ــح مــ�قــفــه ــي ــش ــ�� ــت ب
وكــــ�ــــشــــف مــــفــــردات 

قراءتها لهذا امللف.

•• الفجر -تون�س

االأ�صد: قيمة االنتقادات الغربية لالنتخابات �صفر 
وقع  وعلى   .2018 العام  ربيع  منها  طردها  قبل  دم�سق،  قرب 
هتافات تاأييد من املحيطني به اأبرزها “بالروح بالدم نفديك يا 
انتقد الأ�سد يف ت�سريحات ل�سحافيني املواقف ال�سادرة  ب�سار”، 
موؤخراً “من دول غربية معظمها ذات تاريخ ا�ستعماري ... تعّلق 
وعدم  �سرعيتها  وحت���دد  لها  تقييماً  وتعطي  الن��ت��خ��اب��ات  على 
هذه  مبثل  اأب���داً  نقبل  ل  كدولة  نحن  “طبعاً  وق��ال  �سرعيتها«. 
الت�سّرفات، لكن الأهم مما تقوله الدولة اأو ت�سمت عنه، هو ما 
“اأعتقد اأن احلراك الذي راأيناه خالل  م�سيفاً  يقوله ال�سعب”، 
الأ�سابيع املا�سية كان الرد الكايف والوا�سح وهو يقول لهم: قيمة 

اآرائكم هي �سفر وقيمتكم ع�سرة اأ�سفار«.
الأ�سد  “نظام  بقرار  بيانهم  يف  الغربيني  اخلارجية  وزراء  ن��دد 
اإج����راء ان��ت��خ��اب��ات خ���ارج الط����ار ال����وارد يف ق���رار جمل�ض المن 

•• دوما-اأ ف ب

نّدد الرئي�ض ال�سوري ب�سار الأ�سد اأم�ض الأربعاء، بعد اإدلئه ب�سوته 
يف مدينة دوما قرب دم�سق، بالنتقادات الغربية الأخرية امل�سّككة 
اأن  ب��الده، معترباً  ت�سهدها  التي  الرئا�سية  النتخابات  نزاهة  يف 
واأملانيا  املتحدة  الوليات  خارجية  وزراء  وك��ان  “�سفر«.  قيمتها 
الثالثاء  وبريطانيا وفرن�سا وايطاليا اعتربوا يف بيان م�سرتك 
وح�سوا  نزيهة”.  ول  حرة  تكون  “لن  الرئا�سية  النتخابات  اأن 
املحاولة  ه��ذه  لب�ض  دون  “يرف�ض من  اأن  على  ال��دويل  املجتمع 
من نظام الأ�سد ليكت�سب جمدداً ال�سرعية«. اأدىل الأ�سد ترافقه 
زوجته اأ�سماء قبل ظهر الأربعاء ب�سوتيهما يف مدينة دوما، التي 
كانت تعد من اأبرز معاقل الف�سائل املعار�سة يف الغوطة ال�سرقية 

واعتربوا اأّنه “مبوجب القرار، ينبغي  الدويل الرقم 2254”. 
اإجراء انتخابات حرة ونزيهة باإ�سراف الأمم املتحدة عرب احرتام 

اأعلى املعايري الدولية على �سعيد ال�سفافية«.
تكون  اأن  يجب  �سدقية،  ذات  الن��ت��خ��اب��ات  “لتكون  اأن���ه  واأك����دوا 
مبن فيهم النازحون داخل البالد  مفتوحة جلميع ال�سوريني”، 
والالجئون خارجها واملغرتبون، منبهني اىل اأنه “من دون توافر 
هذه العنا�سر، فاإن هذه النتخابات املزورة ل متثل اأي تقدم نحو 
املا�سي  ال�سوريني اخلمي�ض  اآلف  �سيا�سي«. و�سارك ع�سرات  حل 
اليوم  يف  وقن�سلياتها  ب��الده��م  ���س��ف��ارات  يف  الق����رتاع  عملية  يف 
�سفر  �سوريا، ممن يحملون ج��وازات  خ��ارج  للمقيمني  املخ�س�ض 
على  ي�سري  ل  ما  وه��و  �سرعية،  بطريقة  البالد  وت��رك��وا  �سارية 
الذي  الأ�سد،  و�سّدد  البالد.  الذين فروا من  الالجئني  ماليني 

ي�ستعد للفوز بولية رئا�سية رابعة من �سبع �سنوات، الأربعاء على 
اأي جهة  بيّد  “ولي�ض  بيده  وق��راره  ال�سوري حر”  “املواطن  اأّن 
وكالة  اأوردت  ما  وف��ق  اأبوابها،  الق���رتاع  مراكز  فتحت  اأخ���رى«. 
الأنباء ال�سورية الر�سمية )�سانا(، عند ال�سابعة �سباحاً )04،00 
ت غ(. وعر�ض التلفزيون ال�سوري م�ساهد تظهر �سفوفا طويلة 

من الناخبني تت�سكل اأمامها يف عدد من املناطق.
اّتخذ الأ�سد )55 عاماً( عبارة “الأمل بالعمل” �سعاراً حلملته 
يف  املقبل  دوره  على  ال�����س��وء  لت�سليط  حم��اول��ة  يف  الن��ت��خ��اب��ي��ة، 
الرئا�سة،  �سّدة  اأم�ساهما يف  بعد عقدين  الإعمار،  اإع��ادة  مرحلة 
اأك����رث من  ب��ح��ي��اة  اأودى  ال����ذي  امل��دم��ر  ال���ن���زاع  خ���الل  ن�سفهما 
البالد  داخل  ال�سكان  ن�سف  اأكرث من  و�سّرد  �سخ�ض  األف   388

وخارجها.

جثة »جمهولة« يف م�صت�صفى �صوداين.. انتقادات و�صكوك واتهامات  198
•• اخلرطوم-وكاالت

ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ج��ث��م��ان حممد  زاد 
عكر”،  ب�”ود  امللقب  اإ���س��م��اع��ي��ل، 
198 جثة  وهي واح��دة من بني 
لأحد  تتبع  م�سرحة  يف  مكد�سة 
اخلرطوم؛  و���س��ط  امل�ست�سفيات 
تدور  التي  الكبرية  ال�سكوك  من 
يعتقد  والتي  اجلثث،  تلك  ح��ول 
اأن ج��زءا كبريا  وا�سع  على نطاق 
منها يعود ملفقودي ثورة دي�سمرب 
ال�سعبية، التي اأطاحت نظام عمر 

الب�سري يف اأبريل 2019.
واخ��ت��ف��ى ود ع��ك��ر يف ال��ث��ال��ث من 
ح�سوره  ب���ع���د   2021 اأب����ري����ل 
فعالية �سمن الفعاليات امل�ستمرة 
ال��ت��ي ك����ان ي�����س��ارك ف��ي��ه��ا ب�سكل 
م��ن��ت��ظ��م ت��خ��ل��ي��دا ل���ذك���رى قتلى 
اعت�سام  ف�ض  جرمية  ومفقودي 
العامة  ال���ق���ي���ادة  اأم�������ام  ال����ث����وار 
باخلرطوم،  ال�����س��وداين  للجي�ض 
والتي قتل فيها املئات وفقد فيها 
م�سريهم  ي�����زال  ل  ك��ب��ري  ع����دد 

جمهول حتى الآن.

تاأكيد ر�شمي
العبا�ض،  اأح���م���د  ال��ط��ي��ب  واأك������د 
رئ��ي�����ض جل��ن��ة امل���ف���ق���ودي���ن، وهي 
اأن  ال��ع��ام��ة،  للنيابة  تابعة  جلنة 
النووي  احل��م�����ض  فح�ض  ن��ت��ائ��ج 
لإح�������دى اجل���ث���ث ت��ط��اب��ق��ت مع 
العينة التي اأخ��ذت من وال��دة ود 

عكر.
نيوز  �سكاي  ملوقع  العبا�ض  وق��ال 

و�سائل  ن��ق��ل��ت  ح��ي��ث  ال��ر���س��م��ي��ة، 
العام  النائب  ع��ن  حملية  اإع���الم 
اجلثث  ب��������اأن  ال�����ق�����ول  ال�������س���اب���ق 
املكد�سة يف امل�سرحة ل عالقة لها 
ف�ض  وعملية  ال��ث��ورة  مب��ف��ق��ودي 

العت�سام.
ووف���ق���ا ل��ت��ق��اري��ر اإع���الم���ي���ة فقد 
اإىل  ع����ك����ر  ود  ج����ث����م����ان  و������س�����ل 
اأح����د رجال  امل�����س��رح��ة ب��وا���س��ط��ة 
ال�سرطة، واأدرج كجثمان جمهول 
الهوية رغم العثور على �سريحة 
ه��ات��ف��ه ال��ت��ي ك���ان مي��ك��ن اأن تدل 

على هويته.

بالغا  ق��ي��دت  اللجنة  اإن  ع��رب��ي��ة 
العمد  للقتل   130 امل����ادة  حت��ت 
ال�����س��رط��ة، وت��ع��ت��زم ت�سريح  ل��دى 

اجلثة ملعرفة اأ�سباب الوفاة.

�شك�ك كبرية
ت����������دور �����س����ك����وك ك�����ب�����رية ح����ول 
العديد  بها  قتل  ال��ت��ي  الطريقة 
م��ن ال�����س��ودان��ي��ني خ���الل الفرتة 
الأخ�����رية و���س��ط ات��ه��ام��ات جدية 

جلهات اأمنية. 
بعد  اجلثمان  ع��ن  الك�سف  وج��اء 
الت�سريحات  يف  ك��ب��ري  ت�����س��ارب 

وقائع واتهامات
جمموعة  عن  �سادر  بيان  واأ���س��ار 
من جلان املقاومة ال�سودانية اإىل 
اأن اإدارة الأدلة اجلنائية “ماطلت 
النتيجة،  ا���س��ت��خ��راج  يف  كثريا” 
متهمة اإياها باإخفاء �سور م�سرح 
باجلثمان، مما  احل��ادث اخلا�سة 
ال�����س��ك��وك يف وج����ود تعمد  ي��ث��ري 

مق�سود يف اإظهار احلقيقة.
وق���ال اأح���د اف���راد جل��ان املقاومة 
مل���وق���ع ����س���ك���اي ن���ي���وز ع���رب���ي���ة اأن 
حتت  للت�سريح  اأخ����رج  اجل��ث��م��ان 

�سغط من املعت�سمني.

املعطيات  اأن  املقاومة  وراأت جلان 
ت�سري اإىل اختطاف ال�سحية من 
وميلي�سيات  نظامية  ق���وات  قبل 
الأ�سخا�ض  اإخ���ف���اء  ع��ل��ى  ت��ع��ودت 

وتعذيبهم حتى املوت.

غ�شب عارم
يعت�سم  اأب���ري���ل  منت�سف  وم��ن��ذ 
م�ست�سفى  اأم�����ام  ال�����س��ب��اب  م��ئ��ات 
و�سط  احل����ك����وم����ي  “التميز” 
اخل��رط��وم، يف ظل موجة غ�سب 
ال�سوداين،  ال�سارع  جتتاح  عارمة 
ع����ن تكد�ض  ال��ك�����س��ف  اإث������ر  ع���ل���ى 
م�سرحة  يف  ج���ث���ة   198 ن���ح���و 

امل�ست�سفى.
غ�سبهم  ع��ن  املعت�سمون  وع���رب 
ال���������س����دي����د ح�����ي�����ال ال���ط���ري���ق���ة 
ال���الاإن�������س���ان���ي���ة ال���ت���ي ات���ب���ع���ت يف 
فاحت  ال����ت����ي  اجل����ث����ث  ت���ك���دي�������ض 
ب�سبب  ف��ظ��ي��ع  ب�����س��ك��ل  رائ��ح��ت��ه��ا 
ان��ق��ط��اع ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي عن 

امل�سرحة يف بع�ض الوقات.
وقال اأحد املعت�سمني ملوقع �سكاي 
نيوز عربية اإن وجود هذه اجلثث 
دون الإعالن عنها لفرتة تقرتب 
هنالك  اأن  ي��ع��ن��ي  ال��ع��ام��ني  م���ن 

جرمية يراد اإخفاوؤها.
اأن اجلرمية  اآخ��ر  وراأى متظاهر 
ذات �سقني، الأول يتعلق بال�سكوك 
الكبرية التي تدور حول الطريقة 
ال���ت���ي ق��ت��ل ب��ه��ا ال�����س��ح��اي��ا، اأم���ا 
اهتمام  ع���دم  يف  فيتمثل  ال��ث��اين 
جهات الخت�سا�ض بالأمر وعدم 

احرتام حقوق ال�سحايا.

امللحق  اأّك������د  ال�������س���ي���اق،  ه����ذا  ويف 
للرئا�سة  الديبلوما�سية  بالدائرة 
التون�سية وليد احلجام، اأّن هناك 
للنْيل  وممنهج  وا�سح  ا�ستهداف 
من موؤ�س�سة الرئا�سة ومن تون�ض 
تزعم  وثيقة  ت�سريب  خ��الل  م��ن 

نّية قي�ض �سعيد القيام بانقالب. 
الرئا�سة  م��وؤ���س�����س��ة  اأّن  واأف������اد     
وطريقة  الوثيقة  بتلك  تفاجاأت 
الكبري  والتهليل  بكرثة،  تداولها 
من  ال��ع��دي��د  قبل  م��ن  مبحتواها 

الأطراف. 

مردودة على اأ�شحابها
’’هذه  ق��ائ��ال     وت���اب���ع احل���ج���ام 
الوثيقة ل اأ�سا�ض لها من ال�سحة 
ول وجود لها اأ�سال’’، مو�سحا ان 
“هناك اأبجديات خا�سة بالوثيقة 
بها توقيع وختم  الداري��ة ويكون 
الطرف  ويكون  املركزي  ال�سبط 
هذه  …كل  وا�سحا  اليه  املر�سل 
ام�����ور ���س��ك��ل��ي��ة غ���ري م����وج����ودة يف 
ال��وث��ي��ق��ة وع������الوة ع��ل��ى ذل����ك ل 
يوجد اإدارة يف تون�ض تعمل بكلمة 
�سري مطلق كما ورد يف �سفحات 
الوثيقة… وبالتايل هي مردودة 

عليهم على امل�ستوى ال�سكلي«.
امل�سمون  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  اأم�����ا     
ت�ساءل احلجام على من �سينقلب 
ال��رئ��ي�����ض وه���و ال���ذي ان��ت��خ��ب مبا 

يقارب 3 ماليني �سوتا؟
   ك��م��ا اع��ت��رب ول��ي��د احل���ج���ام اأّن 
الأ�سماء التي مّت ذكرها يف الوثيقة 

تدّل على اأّن هناك ا�ستهداف وا�سح 
على  اجلمهورية  رئا�سة  ملوؤ�س�سة 
الرئا�سي  ال��دي��وان  م��دي��رة  غ���رار 
الدولة  رئي�ض  اأم���ن  ع��ام  وم��دي��ر 
معتربا  الر�سمية،  وال�سخ�سيات 
اأّن هذا يف حّد ذاته هو ا�ستهداف 
ولتون�ض،  اجل��م��ه��وري��ة  ل��رئ��ي�����ض 
وا�سح  اأ����س���ب���ح  ’’ا�ستهدافهم 
ومم��ن��ه��ج وه����ذا دل��ي��ل ع��ل��ى عدم 

م�سداقية هذه الوثيقة<<. 
80 من  ل��ل��ف�����س��ل  وب��ال��ن�����س��ب��ة     
الد�ستور، الذي اأ�سارت له الوثيقة 
�سعيد  قي�ض  اأّن  وك�سف  امل�سربة 
�سي�ستعمله اأداة لالنقالب، اأو�سح 
ال�ساهر  هو  الرئي�ض  اأّن  احلجام 
وحمايته،  الد�ستور  تطبيق  على 
راأى  اإذا  �سعيد  قي�ض  اأّن  م�سريا 
اأن هذا الف�سل هو احلل لتون�ض، 
فاإّنه لن يرتدد يف تطبيقه. واأّكد 
اأّنه يف الوقت احلايل لي�ض هناك 

نّية للذهاب يف ذلك الجتاه. 
   ك���م���ا ع������اد امل���ل���ح���ق ب���ال���دائ���رة 
ال����دي����ب����ل����وم����ا�����س����ي����ة ل����رئ����ا�����س����ة 
اجل��م��ه��وري��ة ول��ي��د احل��ج��ام على 
اجلهة التي ن�سرت هذه الوثيقة، 

الرئا�سي وما ذكر قيادتها ب�سفته 
ت�سميم  على  دليل  اإل  و�سخ�سه، 
اإطارات  ه���وؤلء اخل��ون��ة على ج��ّر 
وطنية اإىل م�ستنقع ل نرومه ول 
اأنتم  فيما  وا�سلوا  لذا  ي�ستهوينا 
برجالها  فتون�ض  تياأ�سوا  ول  فيه 
ون�سائها وهذا البلد لي�ض للبيع«.

على  التاأكيد  النقابة  وج���ددت     
املوؤ�س�سة  ب���ح���ي���ادي���ة  “مت�سكها 
وت�����ك�����ري�����������ض م��������ب��������ادئ الأم����������ن 
نف�ض  على  وال��وق��وف  اجلمهوري 
والأطياف  الأح���زاب  م��ن  امل�سافة 
واأ�سافت “نعتقد اأن  ال�سيا�سية”، 
اأنهكت  ق��د  الفرتا�سية  الأل��ع��اب 
الذين  املت�ساحفني  بع�ض  عقول 
يبدعون يف ن�سر اخليال العلمي«.

اي�ست  م����ي����دل  م����وق����ع  وك�������ان     
اي ق���د ن�����س��ر الح�����د م���ق���ال عن 
للرئا�سة  موجهة  م�سّربة  وثيقة 
التون�سية دون توقيع، زعم املوقع 
لإر�ساء  خم��ط��ط��ا  تت�سمن  ان��ه��ا 

“دكتاتورية د�ستورية«.

املطالبة بتحقيق
الأحزاب  معظم  اأجمعت  ولئن     

اآي”  اإي�ست  “ميدل  م��وق��ع  وه���و  
ب����اأن ه����ذا امل���وق���ع ي�سرف  )ع��ل��م��ا 
ال�سرق  معهد  اأع�ساء  اأح��د  عليه 
والذي  ال�سرتاتيجية  للدرا�سات 
ا�سطنبول  مقرها  منظمة  يتبع 
اح  “منتدى ال�سرق” ويراأ�سها و�سّ
خنفر، الإ�سالمي املعروف واملدير 
اجلزيرة  ل��ق��ن��اة  ال�����س��اب��ق  ال���ع���ام 
اأّن���ه بالنظر  ال��ق��ط��ري��ة(، واأو���س��ح 
وخّطه  املوقع  ه��ذا  متويالت  اإىل 
اجلهات  ومب��ع��اي��ن��ة  ال��ت��ح��ري��ري 
وتن�سر  ت���ون�������ض  يف  ُت���ه���ّل���ل  ال���ت���ي 
ال��وث��ي��ق��ة وت��ب��ن��ي وف��ق��ه��ا حتاليل 
فانه ي�سبح تقريبا �سبب ت�سريب 
اإّن  وا�سحا...  الوثائق  ه��ذه  مثل 
قي�ض  على  للت�سوي�ض  نّية  هناك 
وغريهم  ع��ك��ا���س��ة  ون���ادي���ة  �سعيد 
يف  ولكن  اجلمهورية  رئا�سة  م��ن 

ال�سرف  ومب��ب��ادئ  ال�سلك  هيبة 
التي تعترب  واحل��ي��ادي��ة والأم��ان��ة 
املوؤ�س�سة  ه����ذه  رك���ائ���ز  اأه�����م  م���ن 

الوطنية«.
ب��ي��ان �سادر  النقابة يف  واأك���دت     
عنها، اأن اأعوانها يعملون يف �سمت 
الن�سباط  ب����اأن  ث��اب��ت  ويقينهم 
�سبيلهم  واحل���ي���ادي���ة  واحل��رف��ي��ة 
امل�سافة  املحافظة على نف�ض  نحو 
وان  ال�سيا�سية،  امل�����س��ارب  ك��ل  م��ن 
املاأجورة ومن يقف  الأق��الم  “كل 
ل��ه��ا الظروف  خ��ل��ف��ه��ا وم���ن ه��ي��اأ 
الرئا�سي  الأم�����ن  ج��ه��از  لإق���ح���ام 
ال���ك���الم���ي،  امل�������س���ت���ن���ق���ع  ه������ذا  يف 

�سيحا�سبون بالقانون«.
ي�سمى  م���ا  “مهزلة  واأ����س���اف���ت    
ال���وث���ائ���ق امل�����س��ّرب��ة ل��ع��ب��ة اأخ����رى 
ي����راد م��ن��ه��ا اإق���ح���ام ج��ه��از الأم���ن 

الت�سوي�ض  حقيقة الأمر فاإّن هذا 
هو على تون�ض. 

توّجهات  جّيدا  نعلم  ><نحن     
هذا املوقع، ونعرف جّيدا توّجهات 
يعلم  واجلميع  التحريري،  خّطه 
فيه  ورد  م����ا  ن��ع��ت��رب  ل�����ذا  ذل������ك، 
وخزعبالت  ب���اط���ل���ة  اف���������رتاءات 

وم�سرحية رديئة الإخراج<<. 
   واأ�ساف وليد احلجام اأّن تطبيق 
اأمر غري مطروح يف   80 الف�سل 
نقا�ض موؤ�س�سة رئا�سة اجلمهورية 
كيفية  على  مناق�سة  هناك  واإمّن��ا 
الأطراف  املتعّددة  الأزم���ة  جت��اوز 
اإىل  ال��و���س��ول  وكيفية  ت��ون�����ض  يف 
ال�سيا�سية  الزم����ة  ل��ت��ج��اوز  ح���ّل 
وت�����داع�����ي�����ات�����ه�����ا الق����ت���������س����ادي����ة 

والجتماعية. 
’’مثل هذه  اأّن     و���س��دد احل��ج��ام 

من  مت�ّض  لن  املفربكة  العمليات 
موؤكدا  ومبادئهم’’،  ع��زمي��ت��ه��م 
الرئا�سي  الديوان  مديرة  تعّر�ض 
اإىل حملة ممنهجة  نادية عكا�سة 
منذ مّدة طويلة من قبل العديد 
اأّن عكا�سة  الأط��راف، م�سريا  من 
يجب،  ك���م���ا  ب���واج���ب���ات���ه���ا  ت����ق����وم 
وتوّجهات  اأفكار  عن  ُتدافع  وه��ي 

وخيارات الرئي�ض قي�ض �سعيد. 

المن الرئا�شي على اخلط
اأمن     من جهتها، و�سفت نقابة 
وال�سخ�سيات  ال����دول����ة  رئ���ي�������ض 
الر�سمية، م�سامني املقال املن�سور 
العامة  الإدارة  ح��ول  مبغالطات 
لأمن رئي�ض الدولة وال�سخ�سيات 
م���ا جاء  اأن  م��ع��ت��ربة  ال��ر���س��م��ي��ة، 
من  امل�����ض  بوتقة  “يف  ي��دخ��ل  فيه 

مفربكة  ال����وث����ي����ق����ة  ان  ع����ل����ى 
والت�سكيك الوا�سع فيها وال�سارة 
اىل �سوء اخراجها، واىل ان الوارد 
اجلهات  ف�����اإن  وارد،  غ���ري  ف��ي��ه��ا 
اهتماما  الأكرث  كانت  الإ�سالمية 
ب���ه���ا ن�������س���را وت��ع��ل��ي��ق��ا و����س���ل حد 
ت��ق��دمي ائ��ت��الف ال��ك��رام��ة، املمثل 
يف الربملان واأحد مكونات احلزام 
احلكومي، اىل رفع �سكاية عدلية 
ال��رئ��ي�����ض قي�ض  مب���دي���رة دي�����وان 
ان���ف���ردت حركة  ���س��ع��ي��د. يف ح���ني 
الأول  اأم�ض  �سدر  ببيان  النه�سة 
ف��ي��ه احلركة  ع�����رّبت  ال���ث���الث���اء، 
ال�سديدة  اإدانتها  عن  الإ�سالمية 
الأحد  امل�سربة  الوثيقة  ورد يف  ملا 
اآي’’  اإي�����س��ت  “ميدل  م��وق��ع  م��ن 
 13 ت��اري��خ��ه��ا اىل  ي���ع���ود  وال���ت���ي 
مايو اجلاري واملوجهة اىل مديرة 

الديوان الرئا�سي.
ت�سّمنته  م��ا  النه�سة  واأدان����ت      
ه������ذه امل���������س����ّرب����ة م�����ن ت���وّج���ه���ات 
باخلطرية  و�سفتها  ومقرتحات 
 ،80 الف�سل  تفعيل  لفتة  حت��ت 
واأ�سارت احلركة الإ�سالمية اأّن ما 
زاد من خطورة هذه الوثيقة اّنها 
ت��ت�����س��اوق م��ع خ��ط��اب��ات الأط����راف 
الدميقراطي  ل��ل��م�����س��ار  امل��ن��اوئ��ة 
والعاملة على اإرباك الو�سع العام 
ب��ال��ب��الد. وب��ن��اء ع��ل��ى ذل���ك، دعت 
جدي  حتقيق  ف��ت��ح  اىل  النه�سة 
و�سريع حول هذه الوثيقة لك�سف 
جميع مالب�ساتها، وطماأنة الراأي 

العام الوطني والدويل...!

نقابة اأمن الرئي�س: �صيحا�صب بالقانون كل من �صعى
 الإقحام جهاز االأمن الرئا�صي يف هذا امل�صتنقع الكالمي 

قالت اإنها تعرف ت�ّجهات امل�قع وخّطه التحريري

الرئا�صة التون�صية: افرتاءات باطلة وم�صرحية رديئة االإخراج
وليد احلّجام: تفعيل الف�شل 80 لي�س واردا يف ذهن الرئي�س قي�س �شعيد حاليا 

�سعيد والنقالب املزعوموليد احلجام يفند ويو�سح

اأكرث ما يقلق علماء  اأي��ام. لكن  1900 ملدة ع�سرة  حوايل 
اليومية منذ  الأوب��ئ��ة ه��و الرت��ف��اع يف متو�سط الإ���س��اب��ات 
يف  الوفيات  عدد  على  املتوقع  تاأثريه  مع  اأيار/مايو  بداية 
مبا�سر  ب�سكل  الزيادة  هذه  ربط  وميكن  املقبلة.  الأ�سابيع 
ببدء تخفيف القيود قبل �سهر يف عدد من الوليات عندما 

بداأ عدد الوفيات يف النخفا�ض ب�سكل طفيف.
فيوكروز  معهد  ع��ن  ���س��درت  وب��ائ��ي��ة  ن�سرة  اأح���دث  وتفيد 
ثالثة  م��وج��ة  ح���دوث  خ��ط��ر  اأن  ال��ع��ام��ة  لل�سحة  امل��رج��ع��ي 
حقيقي اإذ ي�سجل عدد الوفيات بالوباء يف الواقع ارتفاعا يف 
ثماين وليات من اأ�سل 27 ولية يف الربازيل، بينما يبدو 
ال�ستاء  ب��دء  ي�سهل  وق��د  اأخ���رى.  ولي���ات  ع�سر  م�ستقرا يف 
انخفا�ض  م��ع  ال��ف��ريو���ض  انت�سار  املقبل  ال�سهل  اجل��ن��وب��ي 
ال��ب��الد. وتلقى حواىل  درج��ات احل���رارة ل �سيما يف جنوب 
20،14 باملئة من ال�سكان  42،7 مليون �سخ�ض ي�سكلون 
جرعة واحدة من اللقاح على الأقل و21 مليونا جرعتني 

)9،9 باملئة(.

••ريو دي جانريو-اأ ف ب

جت���اوز ع���دد ال��وف��ي��ات ب��ف��ريو���ض ك���ورون���ا ال�450 األ��ف��ا يف 
الربازيل ح�سب اآخر ح�سيلة ن�سرتها وزارة ال�سحة يف هذا 
ثالثة  وج��ة  احتمال  م��ن  الأوب��ئ��ة  علماء  ح��ذر  ال���ذي  البلد 
األفا   452 �سجلت  املجموع  ويف  ف��ي��ه.  ال��ف��ريو���ض  لنت�سار 
2020، مبا يف  اآذار/م��ن��ذ مار�ض  و31 وف��اة بكورونا منذ 
الأخرية،  ال24  ال�ساعات  يف  توفوا  �سخ�سا   2173 ذل��ك 
اأقل بكثري  اإنها  وفق الأرق��ام الر�سمية التي يقول اخل��رباء 
عدد  يبلغ  ال��ذي  البلد  ه��ذا  ويحتل  الفعلية.  الأع���داد  م��ن 
212 مليون ن�سمة املرتبة الثانية يف عدد الوفيات  �سكانه 
فيه  �سجلت  وق��د  امل��ت��ح��دة.  ال��ولي��ات  بعد  بعد  بالفريو�ض 
16 مليون اإ�سابة موؤكدة مبا يف ذلك اأكرث من 73 األفا يف 
اأيام  ل�سبعة  اليومية  الوفيات  واحد. وتراجع متو�سط  يوم 
بعدما جتاوز الثالثة اآلف يف منت�سف ني�سان/ابريل. وقد 
انخف�ض اإىل اأقل من األفني بعد �سهر ، وظل م�ستقرا عند 

األف وفاة بكورونا يف الربازيل وتهديد مبوجة ثالثة   450
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عربي ودويل

•• الفجر –خرية ال�شيباين

جت�ل   ,2010 لعام  املحلية  النتخابات  خــالل     
�شيبا�شتيان ك�رت�س يف �ش�ارع فيينا على منت �شيارة 
عليها  وطبع  جيل�م�بيل,  ت�شمى  الدفع  رباعية 
يثري”(  )“الأ�ش�د,  جيل”,  مات�س  �ش�ارز  �شعار” 
-يف اإ�شارة اإىل ل�ن حزبه -م�شح�با بفتيات �شابات 
يرتدين مالب�س �شيقة “...” على راأ�س القائمة مت 
انتخاب ال�شيا�شي اجلديد يف الربملان الإقليمي, لكن 
حقق  النم�شاوي(  ال�شعب  )حزب  املحافظ  احلزب 

اأ�ش�اأ نتيجة له يف التاريخ يف العا�شمة النم�شاوية.
�شيء  كــل  فعل  ذلــك,  بعد  الــدر�ــس:  ا�شتيعاب  مت 

ل�شتعادة �ش�رة �شل�شة متاًما.

اأزمة جديدة ت�صرب ليبيا.. »�صرخة غ�صب« من االأطباء
العدالة  اأج��ل  من  “معا  �سعار  حتت  كانت  الوقفة  اأن  الزناتي  واأ���س��اف 
الأدنى  احلد  اإن  ليبيا  الأطباء يف  ويقول  لالأطقم طبية«.  الجتماعية 
لأجورهم البالغ 730 دينارا ليبيا ل يكفيهم ل�سد حاجاتهم الأ�سا�سية. 
واأو�سح الزناتي اأن دبيبة التقى عددا من اأع�ساء تن�سقية الوقفة، اإل اأن 
اللقاء كان �سلبيا، اإذ رف�ض رئي�ض احلكومة ال�ستجابة ملطالب الأطباء 
ملتزمون  غري  ن�سفهم  من  اأك��رث  واأن  كبري  العاملني  ع��دد  “اأن  قائال 
باأعمالهم«. واأ�سار الزناتي اإىل اأن احلراك اتفق على اإ�سراب عام يف كافة 
امل�ست�سفيات الليبية مطلع �سهر يونيو اإذا مل ت�ستجيب احلكومة لطلبات 
حممد  ليبيا،  لطباء  العامة  النقابة  رئي�ض  قال  جانبه،  من  الأط��ب��اء. 
علي الغوج، يف بيان اإن مطالب الأطباء م�سروعة وهم خط الدفاع الأول 
�سد اأي مر�ض واأن اأجورهم املقررة الآن غري مر�سية ول تتنا�سب مع 
اأن العنا�سر الطبية  اخلدمات والت�سحيات املقدمة منهم. واأكد الغوج 

•• طرابل�س-وكاالت

�سيدخل  املقبل  يونيو  ب��داي��ة  فمع  ليبيا،  يف  ف���رادى  ت��اأت��ي  ل  امل�سائب 
الأطباء الليبيون يف اإ�سراب مفتوح عن العمل احتجاجا على عدم زيادة 
عبد  يراأ�سها،  التي  ليبيا  يف  الوطنية  الوحدة  حكومة  وكانت  اأجورهم. 
885 القا�سي  احلميد دبيبة، قد رف�ست يف وقت �سابق تفعيل القرار 
700 دينار ليبي  بزيادة اأجورهم، رغم اأن احلد الأدنى لأجر الطبيب 

فقط )160 دولرا(.
و�سهد مقر رئا�سة الوزراء الليبي يف العا�سمة طرابل�ض وقفة احتجاجية 
لفتات  ورفعوا  واملمر�سني  وال�سيادلة  الأط��ب��اء  من  جمموعة  نظمها 

تطلب زيادة الأجور.
“�سكاي  ملوقع  الوقفة،  امل�ساركني يف  اأحد  الزناتي،  اأمين  الطبيب  وقال 
القرار  ح���راك  “تن�سيقية  م��ن  ب��دع��وة  ج��اء  التجمع  اإن  عربية”  ن��ي��وز 
مرتبات  برفع  يق�سي  حكومي  ق��رار  ا�سم  التن�سيقية  وحتمل   .»885

الكوادر الطبية والطبية امل�ساعدة، لكن مل يجد طريقه اإىل التنفيذ.

بال  وي�سحي  �سحى  ال��ذي  املنيع  البي�ض  “اجلي�ض  امل�ساعدة  والطبية 
هذا  ي�ستحقون  ل  املر�ض  وقهر  الرواح  اإنقاذ  اج��ل  من  بحياتهم  ت��ردد 
على  باحلكومة  امل�سوؤولني  قبل  من  والتهمي�ض  والالمبالة  التجاهل 
م�سدر  ق��ال  ناحيته،  وم��ن  الوظيفية«.  ومراكزهم  منا�سبهم  خمتلف 
داخل جمل�ض النواب ملوقع “�سكاي نيوز عربية” اإن احلكومة مل تقدم 
اأي بنود تطلب فيها من املجل�ض زيادة رواتب الأطباء والكوادر امل�ساعدة. 
النواب،  امل�سكلة ل تخ�ض يف الوقت احلايل جمل�ض  اأن  واأ�ساف امل�سدر 
واإنه  واإق����راره،  ملناق�سته  البند  ه��ذا  الأ���س��ا���ض  م��ن  عليه  لأن��ه مل يطرح 
املجل�ض  فاأن  بالزيادة  الأطباء وطالبت  روات��ب  بند  اإذا عدلت احلكومة 

بالتاأكيد �سيوافق فاجلميع يعلم الآن قدر الأطباء.
اإن املنظومة الطبية  وقال م�سدر حكومي ملوقع “�سكاي نيوز عربية” 
اأي زي��ادة حالية يف روات��ب الأط��ب��اء قد  يف ليبيا بها خلل كبري واإق���رار 

اأن هناك  ا�سمه  امل�سدر الذي رف�ض ذكر  واأ�ساف  ي�سوبه �سبهات ف�ساد. 
م�ست�سفيات خالية متام من الأطباء واجلميع يعلم بالأزمة التي �سربت 
عدم  ب�سبب  مت��ام  اأغلقت  م�ست�سفيات  هناك  واأن  اجلنوب  م�ست�سفيات 

وجود كوادر طبية.
وتابع امل�سدر: “ال�سجالت لدينا تقول اأن ليبيا لديها 130 األف طبيب 
اأ�سنان ومن يخدم مل ي�سل لن�سف هولء  و�سيديل وممر�ض وطبيب 

فكيف نزيد رواتب اأ�سخا�ض معظمهم ل يعمل من الأ�سا�ض«.
ونعرتف  الطبية  وال��ك��وادر  الطبيب  ح��ق  م��ن  ينتق�ض  “هذا ل  وق���ال: 
املقدمة  والت�سحيات  املجهودات  ت�ساوي  يتقا�سونها ل  التي  املبالغ  باأن 
ولكن نحتاج اإىل تنقية الك�سوفات لتقدير من يخدم بالفعل واإبعاد من 
القطاع  التي طالت  امل�سكالت  بع�ض  ليبيا حال من  وتعاين  يعمل«.  ل 

ال�سحي خا�سة بعد انت�سار فريو�ض كورونا.
ل�سعف  ن��ظ��را  الليبيني  اأم���ام  اأب��واب��ه��ا  امل�ست�سفيات  م��ن  كثري  واأغ��ل��ق��ت 
اخلدمة وقلة الكوادر الطبية وجلاأت احلكومة يف وقت ما جللب كوادر 

طبية اأجنبية ملواجهة عجز القطاع ال�سحي.

اأ�سغر  والثالثني،  الرابعة  �سن  يف 
ناعم  ���س��ع��ر  ذو  اأوروب�������ا،  يف  زع��ي��م 
يتميز  ال����������وراء،  اإىل  م�������س���ف���وف 
على  حر�ض  ال���دوام،  على  باأناقته 
هادئة  ب��ن��ربة  نف�سه  ع��ن  ال��ت��ع��ب��ري 

ليبنّي جديته ويوحي بالثقة.
   وم��ع ذل��ك، ب��داأت �سورة ال�سهر 
مواطنيه  خلدمة  املتفرغ  امل��ث��ايل، 
جناحه  ي����ت����وق����ف  وق�������د  ت�����������س�����وّد، 
اإع���ج���اب  اأث�������ار  اأن  ب���ع���د  ال���ب���اه���ر، 
لأن  املحافظة،  الأوروب��ي��ة  الدوائر 
يتم  اأن  ميكن  كورت�ض  �سيبا�ستيان 
اتهامه قريًبا، وهي الأوىل لرئي�ض 
من�سبه.  يف  من�������س���اوي  ح���ك���وم���ة 
12 مايو،  ب��ذل��ك يف  اع���رتف  لقد 
ي���دق���ق يف م��الح��ظ��ات��ه وقد  وه����و 
التلفزيون  ع���ل���ى  حم����رج����ا،  ب�����دا 
ال��ع��ام. “هذه ه��ي اأخ��ط��ر اأزم���ة يف 
العلوم  اأ���س��ت��اذ  ي��وؤك��د  م�سريته”، 

ال�سيا�سية توما�ض هوفر.
املعجزة”  “الطفل  ُيّتهم  مب���اذا     
الذي  ال��ن��م�����س��اوي��ة،  ال�����س��ي��ا���س��ة  يف 
 31 �سن  يف  امل�ست�سارية  اإىل  و�سل 
باليمني  احل���ن���ث  ارت���ك���اب  ع���ام���ا؟ 
برملانية  جلنة  اأم���ام  املا�سي  ال��ع��ام 
اأعلى  ع��ل��ى  ال��ف�����س��اد  يف  للتحقيق 
يعاقب  ج���رمي���ة  وه����ي  م�����س��ت��وى، 

عليها بال�سجن ثالث �سنوات.
   ي�ستبه مكتب املدعي املايل يف اأنه 
كذب بزعمه اأنه مل يلعب اأي دور يف 
تعيني اأحد اأقاربه، توما�ض �سميد، 
ع��ل��ى راأ�����ض ���س��رك��ة ق��اب�����س��ة عامة. 
ول���دع���م ات���ه���ام���ات���ه، ي��رت��ك��ز على 
على  “�ستح�سل  م��رب��ك��ة:  ر���س��ائ��ل 
ثالثة  م�سيًفا  ك��ت��ب،  تريد”،  م��ا 
رموز تعبريية غمزة مزينة بقبلة 
وقلب، كورت�ض اىل �سميد يف مار�ض 
�سميد،  ت��ع��ي��ني  وق���ب���ل   ،2019
والذي جاء رده: “اأنا �سعيد جًدا : 

اأنا اأحب م�ست�ساري«.

»اإيبيزاغيت”, 
الف�شيحة الأ�شلية

   لفهم كيف وجد كورت�ض نف�سه يف 
اإىل  العودة  يجب  العدالة،  مرمى 

اأكرب ف�سيحة يف ال�سنوات الأخرية، 
�سقوط  ب��داي��ة  يف  “اإيبيزاغيت”، 
مع  ت�سكلت  التي  الأوىل،  حكومته 
اليميني  النم�ساوي  احلرية  حزب 

املتطرف. 
  اندلعت الق�سية يف مايو 2019، 
عندما ك�سفت ال�سحف عن مقطع 
احلرية  ح�����زب  ل���رئ���ي�������ض  ف���ي���دي���و 
هاينز  امل�ست�سار،  ونائب  النم�ساوي 
كري�ستيان �سرتاخه، يتفاو�ض على 
�سيا�سية يف  �سري خلدمات  متويل 
يقول،  ون�سمعه  اإي��ب��ي��زا،  يف  ف��ي��ال 

مير  مل  ب��امل��ائ��ة(.   5 فا�سل   31(
ه���ذا ال��ن��ج��اح م����رور ال���ك���رام لدى 
�سيما  ول  الأوروب��ي��ني،  املحافظني 
متوقعه  اأن  يعترب  حيث  اأملانيا،  يف 
يتعلق  فيما  خا�سة  ج��دا،  اليميني 
اعتمادها  ميكن  طريق  بالهجرة، 

بعد و�سطية اأجنيال مريكل.
   غري ان جنمه تال�سى منذ ذلك 
اأوروب���������ا، ول��ي�����ض فقط  احل����ني يف 
ب�سبب هذه الق�سايا، بل اي�سا لأن 
جماعي  ب�سكل  يلعب  مل  ك��ورت�����ض 
وقال  ك��وف��ي��د -19.  اأزم����ة  خ���الل 

الألعاب  ع��م��الق  نوفوماتيك،  اإن 
العاملي، “يدفع للجميع” -�سمنًيا، 

جميع الأحزاب.
اأ�سبح     من خ��الل ه��ذا املو�سوع، 
املحققون مهتمني بتوما�ض �سميد، 
ل�سالح  ت��و���س��ط  اأن�����ه  يف  امل�����س��ت��ب��ه 
ال�سركة. كما قادت التحقيقات اإىل 
كورت�ض،  م��ن  مقرب  اآخ��ر  �سخ�ض 
بلوميل،  غ���رين���وت  امل��ال��ي��ة  وزي�����ر 
امل�ستبه يف م�ساركته يف نظام الف�ساد 

الذي و�سعته نوفوماتيك.
وال������رواب������ط  امل���ح�������س���وب���ي���ة  اإن     

�سنوات  ان��ه��ك��ت��ه  ال����ذي  ح���زب���ه،  يف 
ال�سرتاكيني  م���ع  ال��ت��ح��ال��ف  م���ن 
بتغيري  ق������ام  ال����دمي����ق����راط����ي����ني. 
ل�سالح  الأ�����س����ود  وال����ل����ون  ال����س���م 
يتعلق  “فيما  ال��ف��ريوزي.  الأزرق 
ب���اخل���ط���اب، وع����د ب��ال��ت��غ��ل��ب على 
اخلالفات احلزبية، مثل اإميانويل 
يالحظ  فرن�سا”،  يف  م����اك����رون 

توما�ض هوفر.
ال�سعب  ح��������زب  ح����ق����ق  ب����ن����غ����و:   
النم�ساوي اأف�سل نتيجة له لأكرث 
 2017 ان���ت���خ���اب���ات  ع��ق��د يف  م���ن 

وال�سركات  الأح���زاب  بني  امللتب�سة 
ب���الأم���ر اجلديد  ل��ي�����س��ت  ال���ك���ربى 
�سيبا�ستيان  “لكن  ال��ن��م�����س��ا،  يف 
لل�سلطة  ب�سعوده  مدين  كورت�ض 
بالتخلي  ل����وع����ده   2017 ع�����ام 
تذّكر  املمار�سات”،  ه��ذه  مثل  عن 
ج��ول��ي��ا ب��ارث��ي��م��ول��ر، ال��ب��اح��ث��ة يف 
فيينا.  بجامعة  ال�سيا�سية  العلوم 
ففي ذلك العام، �سّلم حزب ال�سعب 
النم�ساوي زمام الأمور لهذا ال�ساب 
الو�سطى،  ال��ط��ب��ق��ة  م��ن  ال��ط��م��وح 
والذي كان ا�ستثنائًيا ل�سغر �سّنه: 

وزي����ر ال���دول���ة ل��الن��دم��اج يف عمر 
24 عاًما، ووزير اخلارجية يف �سن 
فيها  �سنع  ح��ق��ائ��ب  ع���اًم���ا...   27
�سد  ومت�سدد”  “قا�ض  ك���  �سمعته 
امل��ه��اج��ري��ن: “اأن ي��ت��م اإن���ق���اذك يف 
البحر املتو�سط ل ينبغي اأن يكون 
اأوروبا”،  اإىل  �سفر  مرادًفا لتذكرة 

يردد با�ستمرار.

جتديد املحافظني
 بالل�ن الفريوزي

ك��ورت�����ض حت����وًل كبرًيا  اأج�����رى     

تهدف  اإ�سرائيل  اإىل  رحلة  خ��الل 
اإط��الق تعاون لتطوير اجليل  اإىل 
يعد  “مل  الأدوي����������ة  م����ن  ال����ث����اين 
باإمكاننا العتماد فقط على الحتاد 
واثار  الأوروبي لإنتاج اللقاحات”. 
هذا املوقف غ�سب باري�ض وبرلني، 
ك��م��ا ان ط��ل��ب��ه م��ل��ي��ون ج��رع��ة من 
عّمق  رو�سيا،  م��ن  �سبوتنيك  لقاح 

ال�ستياء.
اأن��ه لن ي�ستقيل،  امل�ست�سار  اأعلن     
قد  لكن  ال�سمري”،  “مرتاح  واأن��ه 
وبالنظر  اأخ�����رى.  ح��ق��ائ��ق  ت��ظ��ه��ر 
يك�سر  قد  التهامات،  خطورة  اىل 
اخل�سر التحالف الذي �سكلوه مع 
2020، مما  عام  املحافظني منذ 
جديدة،  انتخابات  اإىل  ي���وؤدي  ق��د 
“لكن ل اأحد �سريبح من العملية، 
يزال  ل  النم�ساوي  ال�سعب  فحزب 
ال����راأي،  ا���س��ت��ط��الع��ات  يف  متقدما 
ب�سعبية كبرية”،  كورت�ض  ويحظى 
ب��ارث��ي��م��ول��ر... مل  ت��الح��ظ جوليا 
تقطع النم�سا مع ق�س�ض �سهرها 

املثايل الزائف.
عن لك�شربي�س

عائلة فلويد تزور البيت االأبي�س وتطالب باإ�صالح ال�صرطة  •• وا�شنطن-اأ ف ب

فلويد  ج������ورج  ع���ائ���ل���ة  ن���ا����س���دت 
“حماية  الأم���ريك���ي  ال��ك��ون��غ��ر���ض 
من خالل  امللونة”  الب�سرة  ذوي 
ال�سرطة،  لإ�سالح  ت�سريع  اإق��رار 
رمزية  ذي  ل���ق���اء  ع���ق���ب  وذل������ك 
كبرية مع الرئي�ض الأمريكي جو 
بايدن يف البيت الأبي�ض بعد عام 
على موت ابنها حتت ركبة �سرطي 
عدة  دق��ائ��ق  ب�سدة  �سغط  اأبي�ض 
على عنقه خالل عملية توقيفه.

جورج  �سقيق  ف��ي��ل��ون��ي��ز،  و����س���ّرح 
اأن  ب��اإم��ك��ان��ك��م  ك���ان  “اإذا  ف��ل��وي��د، 
هو  ط��ائ��ر  حلماية  قانونا  ت��ق��روا 
اإع���داد  ميكنكم  الأ���س��ل��ع،  الن�سر 
ق����ان����ون ف�������درايل حل���م���اي���ة ذوي 
اإىل  اإ���س��ارة  يف  امللونة”،  الب�سرة 
الوليات  ت��ع��ت��م��ده  ال���ذي  ال��ن�����س��ر 

املتحدة �سعارا لها.
اللقاء  اإن  ترين�ض  �سقيقه  وق���ال 
مع بايدن ونائبة الرئي�ض كامال 
ه��اري�����ض بعيدا م��ن الإع����الم كان 
م�سروع  اأن  رغم  للغاية”،  “بّناء 
عالقا  ي��زال  ل  املطلوب  ال��ق��ان��ون 
ختام  ويف  ال�����س��ي��وخ.  جم��ل�����ض  يف 

ال���زي���ارة ال��ت��اري��خ��ي��ة، رف���ع اأف���راد 
هاتفني  قب�ساتهم  فلويد  عائلة 
با�سمه الذي حتّول منذ موته يف 
توقيفه يف  اأيار/مايو خالل   25
ل�سحايا  رم��ز  اإىل  مينيابولي�ض 
ال�سرطة  ال���ذي مت��ار���س��ه  ال��ع��ن��ف 
يف الوليات املتحدة. واأدت معاناة 
ف��ل��وي��د اىل ت��ع��ب��ئ��ة ���س��ع��ب��ي��ة غري 
اأ�ستطيع  “ل  وكلماته  م�سبوقة، 
وجه  يف  �سرخة  باتت  التنف�ض” 

جتاوزات قوى الأمن.
�سوفني  ديريك  ال�سرطي  واأدي���ن 
ع��ل��ى عنق  ب��رك��ب��ت��ه  ال���ذي �سغط 
تقريبا،  دق��ائ��ق  ع�سر  مل��دة  فلويد 
 25 و�سُتعلن عقوبته يف  بالقتل. 

حزيران/يونيو.
الأبي�ض  البيت  م��غ��ادرت��ه  ول���دى 
ل���زي���ارة م��ع��ق��ل��ه وي��ل��م��ي��ن��غ��ت��ون يف 
بايدن  اأب������دى  دي����الوي����ر،  ولي�����ة 
التو�سل  اإم��ك��ان  اإزاء  “تفاوؤله” 
ق��ري��ب��ا لت���ف���اق ح����ول ال��ن�����ض يف 
جم��ل�����ض ال�����س��ي��وخ. وه���و ك���ان قد 

“ال�سجاعة  ���س��اب��ق  وق���ت  يف  ح��ّي��ا 
اخلارقة” التي يتحلى بها اأقرباء 
اأ�سبحوا  ال���ذي���ن  ف��ل��وي��د  ج����ورج 
الن�سال  يج�سد  ���س��ارخ��ا  ���س��وت��ا 
ال�سرطيني،  ان����ت����ه����اك����ات  ����س���د 
ومدافعني عن قانون هام يحمل 
اأق����ر اأن  ا���س��م��ه م��ن ���س��اأن��ه اإذا م��ا 
عمل  يف  جذرية  تغيريات  يحدث 

ال�سرطة.
وا�ستعاد بايدن عبارة ترددها ابنة 
اإن  التي تقول دوما  فلويد جيانا 
والدها “غرّي العامل”، وهو �سدد 

على اأنه “فعل ذلك«.
وك���ان���ت ال��ع��ائ��ل��ة ال��ت��ق��ت يف وقت 
�سابق يف مبنى الكابيتول الرئي�ض 
النواب  ملجل�ض  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 

نان�سي بيلو�سي.
فلويد  ع���ائ���ل���ة  ال���ت���ق���ت  ولح����ق����ا 
ع���������س����وي جم����ل���������ض ال���������س����ي����وخ، 
بوكر  ك�������وري  ال����دمي����وق����راط����ي 
واجلمهوري تيم �سكوت ال�ساعيني 
يحظى  ن�ض  حول  توافق  لإيجاد 

هو النقطة ال�سعبة يف املفاو�سات 
ح����ي����ث ي�����ط�����رح اجل����م����ه����وري����ون 
احلماية  ع��ن  مدافعني  اأنف�سهم 

القانونية لقوات الأمن.
البيت  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث��ة  واأق������رت 
الأبي�ض جني �ساكي باأّن “اجلدول 
يتم  لن  القانون  لإق���رار  الزمني 
الوقت  يف  م�سّددًة  به”،  الل��ت��زام 
يرّحب  ب���اي���دن  اأّن  ع��ل��ى  ن��ف�����س��ه 

بالتقّدم اجلاري حاليا.
وجاء يف تغريدة اأطلقها ال�سناتور 
على  ت�����س��ت��ف��ي��ق  “اأّمتنا  ب���وك���ر 
الأمريكيون  يوميا  يعي�سه  واق��ع 
لي�ض  ال��واق��ع  ه��ذا  تغيري  ال�سود. 

م�ستحيال«.
وال��رئ��ي�����ض ال��دمي��وق��راط��ي الذي 
 38 ط��وال  �سناتور  �سغل من�سب 
اأنه  اأ���س��ا���ض  ع��ام��ا، وان��ُت��خ��ب على 
رجل حوار قادر على اإيجاد حلول 
و�سط مع اجلمهوريني ُيدرك اأنه 
ب��ج��زء كبري م��ن ر�سيده  ي��راه��ن 

ال�سيا�سي يف هذه الق�سية.

مبوافقة املع�سكرين.
وقال براندون وليامز، ابن �سقيق 
جورج فلويد، اإن بايدن “يريد اأن 
يكون القانون عادل، واأن يكون له 

مغزى واأن يحفظ اإرث جورج«.
الت�سريعي،  ال�سعيد  ع��ل��ى  ل��ك��ن 

الأمور ت�سري ببطء.
اأمام  ل��ه  رئي�سي  خطاب  اأول  ويف 
ال��ك��ون��غ��ر���ض يف ن��ه��اي��ة ن��ي�����س��ان/

اعتماد  اىل  ب���اي���دن  دع���ا  اأب���ري���ل، 
لل�سرطة  وا���س��ع  اإ���س��الح  م�سروع 
يحمل ا�سم فلويد بحلول الذكرى 

ال�سنوية الأوىل لوفاته.
فلويد  ج�������ورج  “قانون  ل����ك����ّن 
يزال  ل  ال�سرطة”  يف  ل��ل��ع��دال��ة 

قيد املناق�سة يف جمل�ض ال�سيوخ.
النواب  جمل�ض  يف  الن�ّض  اعُتِمد 
ي�����س��م��ل خ�������س���و����س���ا حظر  وه������و 
ال�سغط ب�سكل يوؤدي اىل اخلنق، 
احل�سانة  من  احل��د  اإىل  ويهدف 
عنا�سر  بها  يتمتع  التي  الوا�سعة 
ال�سرطة الأمريكية. هذا التعديل 

املراوحة  ح��ال  من  العك�ض  وعلى 
الفدرايل،  امل�سهد  على  الطاغية 
حتقق ولي��ات وم��دن عدة تقدما 

على هذا ال�سعيد.
اختبارات  امل����دن  ب��ع�����ض  وجُت����ري 
ع��ل��ى ���س��ع��ي��د احل���د م���ن خماطر 
�سالح  ن��زع  ه��ف��وات، مثل  ح�سول 
اأمن  املكلفني  ال�����س��رط��ة  عنا�سر 

الطرق.
ع��ن �سرورة  امل��داف��ع��ون  وي�����س��دد 
الإ�سالح على طابعه امللّح. فمنذ 
موت فلويد، ُقتل اأو ُجرح عدد من 
الأمريكيني املتحدرين من اأ�سول 

اإفريقية على يد ال�سرطة.
بايدن  اأن  الأبي�ض  البيت  واأعلن 
امل��ق��ب��ل مدينة  ال��ث��الث��اء  ���س��ي��زور 
اأوك����اله����وم����ا  ت���ول�������س���ا يف ولي������ة 
لإح���ي���اء ذك�����رى م�����رور م��ئ��ة عام 
على جمزرة ارتكبها مثريو �سغب 
بي�ض بحق اأمريكيني من اأ�سول 

اإفريقية.
واأوقعت جمزرة تول�سا نحو 300 
ن�ساء  )ب��ي��ن��ه��م  ال�����س��ود  م��ن  قتيل 
اأكرث من  واأطفال( ودّم��ر خالها 
غرينوود  ح��ي  يف  مبنى   1200

الذي كان مزدهرا ب�سكل كبري.

توما�ض �سميد مو�سوع الف�سيحة امل�ست�سار النم�ساوي �سيبا�ستيان كورز يف مازق

خطر اإ�صدار الئحة اتهام يف ق�صية ف�صاد يتهدد امل�صت�صار املحافظ �صيبا�صتيان كورت�س 

هاينز كري�ستيان �سرتاخه الف�سيحة ال�سليةوزير ماليته غرينوت بلوميل يف ورطة اي�سا

ف�شيحة تتناق�س مع وعده بالتجديد ال�شيا�شي:

النم�صا: »الطفل املعجزة« ي�صقط يف مياه عكرة...!
املح�ش�بية والروابط امللتب�شة بني الأحزاب وال�شركات الكربى لي�شت بالأمر اجلديد يف النم�شا

       االأمم املتحدة حتذر من 
خطر ح�صول جماعة يف تيغراي 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

حّذر م�سوؤول كبري يف الأمم املّتحدة يف مذّكرة اأر�سلها اإىل جمل�ض الأمن وح�سلت 
اإقليم  يف  “خطر ج��ّدي بحدوث جماعة”  عليها وكالة فران�ض بر�ض، من وج��ود 
داعياً  املقبلني”،  ال�سهرين  امل�ساعدات خالل  زيادة  تتّم  “اإذا مل  باأثيوبيا  تيغراي 

اإىل اّتخاذ اإجراءات عاجلة.
وقال مارك لوكوك، وكيل الأمني العام لالأمم املّتحدة لل�سوؤون الإن�سانّية، “من 
اأّن الأ�سخا�ض الذين يعي�سون يف تيغراي يواجهون الآن زيادة كبرية يف  الوا�سح 
اإىل  الو�سول  ُيقّيدون  النزاع  اأطراف  واأّن  ال�سراع،  نتيجة  الغذائي  الأمن  انعدام 
اإر�سال  املتحدة  الأمم  على  يتعنّي   ،2018 للعام  يعود  ق��رار  ومبوجب  ال��غ��ذاء«. 
اأّي منطقة  ما بحدوث جماعة يف  ُيهّدد �سراع  الأم��ن عندما  اإىل جمل�ض  تنبيه 
4 ت�سرين  اأبيي اأحمد عملّية ع�سكرّية يف  اأو دولة. و�سّن رئي�ض الوزراء الإثيوبي 
تيغراي،  �سعب  حترير  جبهة  من  املنبثقة  تيغراي  �سلطات  �سّد  الثاين/نوفمرب 
ُيقلق  الإن�ساين  والو�سع  م�ستمّرة  املعارك  ت��زال  ول  املركزّية.  لل�سلطة  املعار�سة 
املجتمع الدويل. وبعد اأكرث من �سّتة اأ�سهر على اإطالق العملّية الع�سكرّية، ت�ستمّر 

النتهاكات يف تيغراي حيث يحوم �سبح جماعة منذ اأ�سهر عّدة.
اّتخاذ تدابري ملمو�سة لك�سر  اإىل  “هناك حاجة ما�ّسة  وقال لوكوك يف مذّكرته 

احللقة املفرغة بني النزاع امل�سّلح والعنف وانعدام الأمن الغذائي«.
اّتخاذ كّل  اأع�ساء جمل�ض الأم��ن وال��دول الأع�ساء الأخ��رى على  “اأح�ّض  اأ�ساف 
الدمار  “ا�ستمرار  م��ع  اأّن���ه  اإىل  واأ���س��ار  ملنع ح��دوث جم��اع��ة«.  املمكنة  الإج����راءات 
والعنف �سّد املدنّيني حالّياً” يف تغرياي، هناك “%20 على الأقّل من ال�سّكان 

يواجهون اليوم انعدام اأمن غذائي«.
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الفجر الريا�ضي

�سهدت النزالت التي اأقيمت م�ساء اأول من اأم�ض الثالثاء مناف�سات قوية 
بني ال�سيدات يف دور ربع النهائي بالن�سخة الثالثة ع�سرة من بطولة اآ�سيا 
للرجال وال�سيدات للمالكمة دلهي – دبي 2021 التي ت�ست�سيفها دولة 
الإمارات العربية املتحدة لأول مرة وت�ستمر مناف�ساتها حتى يوم 31 مايو 
اجلاري وينظمها الحتادين الآ�سيوي والإماراتي للمالكمة بالتعاون مع 
يف  مناف�ساتها  وتقام  الريا�سي،  دبي  وجمل�ض  للمالكمة  الهندي  الحت��اد 

فندق لو مرييديان املطار بدبي.
وتاأهل 25 مالكًما ومالكمة اإىل دور ن�سف النهائي بعد ختام مناف�سات 
يوم الثالثاء، حيث اأقيمت 9 نزالت لل�سيدات �سمن 5 اأوزان، و16 نزاًل 
اأن ت�ستكمل  اأي��ام البطولة، على  اأوزان خمتلفة يف ثاين   4 للرجال �سمن 

بقية النزالت م�ساء الأربعاء.
الثالث  املالكمات  ف��ازت  حيث  املناف�سات  يف  الهنديات  املالكمات  وتاألقت 
يف ج��م��ي��ع امل��ن��اف�����س��ات ال��ت��ي خ�����س��ن��ه��ا، ف��ت��غ��ل��ب��ت ال��ه��ن��دي��ة ���س��اك�����س��ي على 

الطاجاك�سانية روهافزو هاكازاروفا يف وزن البانتام )51-54 كيلوغرام(، 
كما تغلبت الهندية جا�سمني على املنغولية اأويونت�سيت�سج ي�سوجني يف وزن 
الري�سة )54 – 57 كيلوغرام(، وفازت الهندية الثالثة �سيمراجنيت كاور 
 60 – ال��وزن اخلفيف )57  رايخونا كوديروفا يف  الأوزب��ك��ي��ة  ب��اث على 

كيلوغرام(.
را�سميكا  ال�سريالنكية  ع��ل��ى  �سلطونليفا  ج��ول���س��ال  الأوزب��ك��ي��ة  وف����ازت 
ك��ي��ل��وغ��رام(، ويف وزن   48 – ال��ذب��اب��ة اخلفيف )45  اإلجن��اراث��ا يف وزن 
الذبابة )48 – 51 كيلوغرام( فازت املنغولية لوت�سايخان األتانت�سيت�سج 
على الطاجازك�ستانية �سمية قو�سيموفا، كما فازت الكازاخ�ستانية ناظيم 

كيزايباي على الأوزبكية تور�سونوي راخيموفا.
وف����ازت الأوزب���ك���ي���ة ���س��ي��ت��ورا ت��وردي��ب��ي��ك��وف��ا ع��ل��ى ال�����س��ري��الن��ك��ي��ة كي�ساين 
كا�ستورايرا�سي يف وزن الري�سة )54-57 كيلوغرام(، ويف الوزن اخلفيف 
على  ح�سانه  هو�سواتون  الإندوني�سية  تغلبت  كيلوغرام(   60  –  57(

فولو�سينكو  رمي��ا  الكازاخ�ستانية  وف��ازت  ت��وري،  دي��ال  مار�سيل  الفلبينية 
على املنغولية مونكور نامون.

مناف�شات الرجال
وتوا�سل مناف�سات الرجال حلجز بطاقات التاأهل اإىل دور ن�سف النهائي 
حيث تاأهل املنغويل اأونبولد اأورخونتونغالغ بعد تغلبه على القريغي�ستاين 
– 49 كيلوغرام(، ويف ذات  مريلن توركاباي اأولو يف وزن الذبابة )64 
الوزن تاأهل الأوزبكي مريزاخميدوف نودريجون بعد تغلبه على العراقي 
بعد  لجن��و  كواجنو  كورنلي�ض  الأندوني�سي  وتاأهل  ها�سم،  جعفر  مو�سى 
لي�سرت  م��ارك  الفلبيني  وت��اأه��ل  �سابت،  دان��ي��ال  الكازاخ�ستاين  على  ف��وزه 

دورينز بعد فوزه على الكويتي من�سور خليفة.
تغلبه  بعد  مريازيزبيك  الأوزبكي  تاأهل  كيلوغرام(   56( بانتام  وزن  ويف 
الفلبيني جومنيالردو  ت��اأه��ل  ك��م��ا  ال��دي��ن،  ال��ه��ن��دي حم��م��د ح�����س��ام  ع��ل��ى 

اأوجايار بعد فوزه على ال�سريالنكي روكمال برازانا، وتاأهل القريغي�ستاين 
اإزينبيك اأكيلبيك بعد فوزه على الكويتي جعفر املرياج، كما تاأهل املنغويل 

خارخو اإنخامار بعد فوزه على الأفغاين مالك زادة.
ويف وزن اخلفيف الو�سط )64 كيلوغرام( تاأهل الطاجاك�ستاين باخدور 
اأزمونوف بعد فوزه على الفلبيني جون باول بانوايان، وتاأهل الهندي �سيفا 
الأوزب��ك��ي عبده راميوف  تاأهل  ع��ودة، كما  ن��ادر  الكويتي  ثابا على ح�ساب 
اإلينور بعد فوزه على الأفغاين �سلطان حممد، وتاأهل املنغويل باتار�سوخ 

�سينزوريغ بعد فوزه على الكازاخ�ستاين زاكري �سفي الدين.
ليفيت  فا�سيلي  الكازاخ�ستاين  تاأهل  كيلوغرام(   91( الثقيل  ال��وزن  ويف 
بعد فوزه على الإيراين اإح�سان روزبهاين، كما تاأهل القريغي�ستاين ر�ستم 
يري�سبيك اأولو بعد فوزه على املنغويل �سانداج�سورين اإردينيبايار، وتاأهل 
الأوزبكي تور�سونوف �ساجنار بعد فوزه على الأفغاين عبد القادر، وتاأهل 

الهندي �ساجنيت بعد فوزه على الطاجاك�ستاين جا�سور قوربونوف.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

فيما  الأول  املركز  امل�ساندة  واخل��دم��ات  للموارد  العامة  الإدارة  �سيدات  حققت 
العامة  والإدارة  الثاين  املركز  املركزية  للعمليات  العامة  الإدارة  �سيدات  حققت 
العام  القائد  ك��اأ���ض  مناف�سات  �سمن  وذل��ك  الثالث  امل��رك��ز  ال�سرطية  للعمليات 
لفعاليات  الرماية  م�سابقة  ومناف�سات   )  7  ( رقم  لل�سيدات  الأوملبية  للرماية 

املنطقة الأمنية براأ�ض اخليمة .
املن�سوري على  اإ�سماعيل  اأول - فاطمة  الفردي ح�سلت م�ساعد  امل�ستوى  وعلى 

املركز الأول  
 )  5  ( مب�ساركة   ، ال�سرطة  �سباط  بنادي  البطولتني  مناف�سات  اختتمت  حيث 
الداخلية  ب��وزارة  الريا�سي  ال�سرطة  والتن�سيق مع احتاد  بالتعاون  اإدارات عامة 
 ) 19 �سمن الإج���راءات الح��رتازي��ة والوقائية من فريو�ض ك��ورون��ا  ) كوفيد 

حفاظاً على الرماه ، بح�سور العميد عادل بن ن�سيب النعيمي نائب مدير الإدارة 
العامة للموارد واخلدمات امل�ساندة والرائد عبد اهلل بن �سلطان القا�سمي رئي�ض 
، وعدد من ال�سباط ومنت�سبي القطاع  الريا�سية والجتماعية  ق�سم الأن�سطة 
اأبدته امل�ساركات بكل  الأمني . واأ�ساد العميد عادل بن ن�سيب ، باحلما�ض الذي 
الإدارات ، ومبادرتهم اإىل امل�ساركة يف جميع الأن�سطة الريا�سية ، مثمناً حر�ض 
القيادة على الهتمام باجلانب الريا�سي ، من خالل �سعيها الدوؤوب يف تنظيم 

املعنوية  الروح  ت�سهم يف رفع  التي  الريا�سية  وامل�سابقات  الفعاليات  العديد من 
الريا�سية  الأن�سطة  ق�سم  يبذله  ملا  وتقديره  �سكره  عن  معرباً   ، اجلميع  ل��دى 
والجتماعية من جهود فعالة وملمو�سة بتنظيم الفعاليات الريا�سية يف �سياق 
اهتمام القيادة الرامية بتنمية القدرات واملهارات الريا�سية للعاملني وخلق بيئة 
ي�سودها الرتابط وامل�ساركة والتفاعل من خالل مثل هذه البطولت واملناف�سات 

التي جتمع بني العاملني من خمتلف الإدارات . 

خ��ا���ض غ����وران ب��ان��دي��ف م��ب��ارات��ه ال��دول��ي��ة الأوىل يف 
وبعد  عاماً،   17 العمر  يبلغ من  كان  عندما   ،2001
لكرة  اأوروب����ا  بطولة  يف  �سي�سارك  ال��زم��ن  م��ن  عقدين 
منتخب  يف  الأول  ال���رج���ل  ب��اع��ت��ب��اره   2020 ال���ق���دم 
بطولة  يف  م��رة  لأول  يظهر  ال��ذي  ال�سمالية  مقدونيا 

كربى.
قائمة هدايف  عاماً   37 البالغ عمره  املهاجم  ويت�سدر 
هدفاً   37 بر�سيد  ال��ع�����س��ور  ع��رب  امل��ق��دوين  املنتخب 
 2010 ال��وق��ت يف  بع�ض  م��ب��اراة، كما وج��د   117 يف 

لتاأ�سي�ض ناد يدعى اأكادمييا بانديف.
مقدونيا  يف  الأوىل  الدرجة  دوري  اإىل  الفريق  وترقى 
الكاأ�ض  لقب  ن��ال  عامني  وبعد   2017 ع��ام  ال�سمالية 
املليئة  بانديف  م�سرية  على  بريقاً  اأ�ساف  مما  املحلية 

بالألقاب والتي اأم�سى اأغلبها يف اإيطاليا.
وا�ستمتع بانديف بنجاح باهر مع اإنرت ميالن يف الفرتة 
من 2009 وحتى 2012، اإذ �ساهم يف الفوز بثالثية 

الدوري والكاأ�ض ودوري اأبطال اأوروبا يف 2010.
وبعد مو�سمني مع نابويل وعام واحد مع غلطة �سراي 
لين�سم   2015 يف  اإيطاليا  اإىل  بانديف  عاد  الرتكي، 

اإىل جنوى حيث ما زال يهز ال�سباك.
ويعد بانديف العامل احلا�سم يف املنتخب الوطني، حيث 
اأوروبا  بطولة  اإىل  التاأهل  ال�سمالية  مقدونيا  �سمنت 
على جورجيا يف   0-1 الفوز  �سجله يف  ال��ذي  بالهدف 

ملحق الت�سفيات يف نوفمرب )ت�سرين الثاين( املا�سي.
على  الطبيعية  وموهبته  اللعب  يف  اأ�سلوبه  و���س��اع��ده 

اللعب يف العديد من املراكز يف الهجوم.
وي�ستطيع بانديف قيادة اخلط الأمامي كمهاجم وحيد 
اأو اللعب خلف املهاجم اأو على اجلناح، مما مينح املدرب 
اإيغور اأجنيلوف�سكي الفر�سة ل�ستخدام خطط خمتلفة 

بالنظر اإىل اأ�سلوب املناف�سني.
 3 بانديف يف  باإمكانية م�ساركة  الغمو�ض يحيط  لكن 
�سيلعب  لكنه  اأوروب���ا،  ببطولة  اأي��ام  ثمانية  مباريات يف 
دور  بلوغ  اإىل  ال�سمالية  مقدونيا  �سعي  يف  كبرياً  دوراً 

ال�ستة ع�سر.
و���س��ت��ت��وخ��ى ه��ول��ن��دا وال��ن��م�����س��ا واأوك���ران���ي���ا احل����ذر من 
اأمام املرمى وهو ما �ساعد مقدونيا ال�سمالية  فعاليته 
على حتقيق فوز مفاجئ 2-1 خارج الديار على اأملانيا 

يف ت�سفيات كاأ�ض العامل يف مار�ض )اآذار(.

انطالقة قوية ملناف�صات ال�صيدات يف بطولة اآ�صيا للمالكمة 

�شمن الفعاليات والأن�شطة الريا�شية للمنطقة الأمنية براأ�س اخليمة

اختتام كاأ�س القائد العام ل�صرطة راأ�س اخليمة للرماية االأوملبية وم�صابقة الرماية لل�صيدات 

بانديف ال يزال الرجل االأول يف مقدونيا ال�صمالية
Date 27/ 5/ 2021  Issue No : 13250

Certificate No. MOJB00108021
Judicial notice

Notifying party: Ashbilia Tech. Cont., Licensing by Economic development, 
Sharjah, under No. 728166, representing by its owner Mr. Nishad Puthiya 
Purayil, holder of ID. No. 784-1984-0217579-2, representing as signatory 
vide power of attorney Mr. Ishak Kannan Palliyalil, Indian national, holder 
of ID. No. 784-1975-6813246-4. Address: Sharjah, Alnbah Cellular: 050 
976 5728. Notified party/ (1) M/s. Mzoon Bldg. Cont. Co. L.L.C, Licensing 
by Economic Development, Sharjah, under No. 728166, representing by Mr. 
Nand Kishore Nagdeve. (2) Mr. Nand Kishore Nagdeve, Indian national, 
holder of ID. No. 784-1950-0436973-2 - Address: Sharjah, Al Shuwaihean, 
flat No. 10, Abu Dhabi national bank building cellular No. 050 482 2078. 
Subject: obligation with fulfillment of AED 114,324.53 (one hundred and 
fourteen thousand, three hundred twenty-four dirham and fifty three fils 
only). Whereas the notified party has issued a Cheque amounting AED 
114,324.53 (one hundred and fourteen thousand, three hundred twenty-
four dirham and fifty three fils only) issued by the signatory on behalf of 
the defendant, When submitting the aforesaid cheque on its due date it's 
appeared there is no available and sufficient fund.  Details of the cheque 
as follows: Cheque No. 026707 - Amount: AED 114,324.53 - Due date: 
20/08/2019 - Drawn on Sharjah Islamic Bank. Whereas the defendant 
despite repeated amicable claims for settlement of the cheque, he failed to 
pay and no action was taken until now. Therefore the Notifying party is 
desirous to notify the notified party to pay the value of cheque within a 
period not exceeding 5 days as from receiving of the notification; otherwise 
he shall be forced to take legal actions against you. I request the notary 
public to attest this notice accordingly.

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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دوري  يف  امل�ساركة  الحت���اد  �سمن 
بف�سل  القادم  املو�سم  اآ�سيا  اأبطال 
1-0 على  فوزه الهام على العني 
مبدينة  الريا�سية  ال�سالة  ملعب 
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ري��ا���س��ي��ة بجدة 
�سمن املرحلة التا�سعة والع�سرين 
لكرة  ال�������س���ع���ودي���ة  ب���ط���ول���ة  م����ن 

القدم.
اإم�ساء  وحمل هدف فوز الحت��اد 
اأح��م��د حجازي  امل�����س��ري  امل���داف���ع 

.)30(
 53 ورف����ع الحت����اد ر���س��ي��ده اإىل 
فيما  ال���ث���ال���ث،  امل���رك���ز  ن��ق��ط��ة يف 
النقطة  عند  العني  ر�سيد  جتمد 

الأخري. املركز  يف   20
يف امل��ق��اب��ل، اق����رتب ال���وح���دة من 
الأوىل  ال��درج��ة  ل���دوري  الهبوط 
الن�سر  �سيفه  م��ع  ت��ع��ادل��ه  ع��ق��ب 
امل��ب��اراة التي ج��رت على  1-1، يف 
عبدالعزيز  امل��ل��ك  م��دي��ن��ة  ملعب 

الريا�سية مبكة املكرمة.
�سجله  ب���ه���دف  ال����وح����دة  وت���ق���دم 
بيرتاتو�ض  دمييرتي  الأ���س��رتايل 
واأدرك  ج��زاء(  ركلة  من   2+45(
املغربي  بوا�سطة  التعادل  الن�سر 
ح���م���داهلل )90 من  ع���ب���دال���رزاق 

ركلة جزاء(.
 32 ورف���ع ال���وح���دة ر���س��ي��ده اإىل 
نقطة يف املركز الرابع ع�سر، فيما 
رفع الن�سر ر�سيده اإىل 46 نقطة 

يف املركز اخلام�ض.
احلمراء  البطاقة  احلكم  واأ�سهر 

مل��داف��ع ال��وح��دة الأ���س��ب��اين الربتو 
ب��وت��ي��ا، يف ال���ث���واين الأخ�����رية من 
العنيف  دخوله  بعد  امل��ب��اراة،  عمر 
لعب  ال�سليهم  املجيد  عبد  على 
نقطة  اأب����ه����ا  وخ����ط����ف  ال���ن�������س���ر. 
الأهلي  �سيفه  اأم����ام  م��ن  ثمينة 
ب���ع���دم���ا ف����ر�����ض ع���ل���ي���ه ال���ت���ع���ادل 
اأقيمت على  التي  املباراة  1-1 يف 
بن  �سلطان  الأم��ري  مدينة  ملعب 

عبدالعزيز الريا�سية باملحالة.
وك���������ان الأه�������ل�������ي ه������و ال������ب������اديء 
ب��ال��ت�����س��ج��ي��ل ع���ن ط���ري���ق ح�سني 

املقهوي )39( واأدرك اأبها التعادل 
بوا�سطة معاذ عفانة )83(.

ر�سيده  اأبها  رفع  النتيجة  وبهذه 
احلادي  املركز  يف  نقطة   35 اإىل 
ر�سيده  الأه��ل��ي  رف��ع  فيما  ع�سر، 

اإىل 39 نقطة يف املركز الثامن.
وحقق التفاق الفوز على مناف�سه 
الرائد 3-1، يف املباراة التي جرت 
بني الفريقني على ملعب الأمري 

حممد بن فهد بالدمام.
الربيعي  �سعيد  ل��الت��ف��اق  و�سجل 
 ،  )19( �سليتي  ون��ع��ي��م   ،)14(

جاء  ف��ي��م��ا   .)50( ازارو  وول��ي��د 
الوحيد عن طريق  ال��رائ��د  ه��دف 

روين فرنانديز )88(.
احلمراء  البطاقة  احلكم  واأ�سهر 

خالد  الت����ف����اق  م������درب  وج�����ه  يف 
العطوي لعرتا�سه عليه )96(.

 44 ورف����ع الت���ف���اق ر���س��ي��ده اإىل 
فيما  ال�����س��اد���ض،  امل��رك��ز  يف  نقطة 
جت��م��د ر���س��ي��د ال���رائ���د ع��ن��د 35 

نقطة يف املركز العا�سر.
القاد�سية  وف�����ادة  ال��ف��ت��ح  واأك������رم 
املواجهة  خ��الل  نظيفة  بثالثية 
ملعب  ع����ل����ى  ج���م���ع���ت���ه���م���ا  ال����ت����ي 
مدينة الأمري عبد اهلل بن جلوي 

الريا�سية بالأح�ساء.
ت���ق���دم ال���ه���ول���ن���دي م��ي��ت�����س��ي��ل تي 
قبل   ،)20( ل���ل���ف���ت���ح  ف�����ري�����دي 
كري�ستيان  ال�����ب�����ريويف  ي�����س��ي��ف 
�سوداين  هالل  واجلزائري  كويفا 
ال��ه��دف��ني ال��ث��اين وال��ث��ال��ث للفتح 
يف ال�سوط الثاين عند الدقيقتني 

)58 و69(.
وبهذه النتيجة، رفع الفتح ر�سيده 
ال�سابع،  املركز  يف  نقطة   41 اإىل 
فيما جتمد ر�سيد القاد�سية عند 
نقطة يف املركز الثاين ع�سر.  34

•• دبي -الفجر

اأعلن احتاد الإم��ارات العربية املتحدة لكرة القدم  عن توقيع اتفاقية   
اأُقيم  تعاون مع �سركة طموح للرعاية ال�سحية  خالل موؤمتر �سحفي 
امل��وؤمت��ر  عبداهلل  . ح�سر  ال��ك��رة  بدبي  الرئي�سي لحت��اد  املقر  اأم�ض يف 
را�سد الرا�سدي الرئي�ض التنفيذي ل�سركة طموح ، وحممد عبداهلل هزام 
الأمني  اجلنيبي  ، وحمد حممد  الكرة  لحت��اد  العام  الأم��ني  الظاهري 
العام امل�ساعد لل�سوؤون املالية والإداري��ة ، وعمر عبداهلل بريودي الأمني 

العام امل�ساعد لل�سوؤون الفنية، وممثلو و�سائل الإعالم املختلفة .
 ومبوجب هذه التفاقية ت�سبح �سركة طموح للرعاية ال�سحية �سريكاً 
لحتاد الكرة يف اإجراء فحو�سات "كوفيدPCR -19" للم�ساركني يف 
الت�سفيات امل�سرتكة املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�ض العامل 2022 ونهائيات 
كاأ�ض اآ�سيا 2023 التي �ستقام يف الدولة للفرتة من 3 اإىل 15 يونيو 

املقبل .
 و�سرح حممد عبداهلل هزام الظاهري الأمني العام لحتاد الكرة قائاًل 
النعيمي  را�سد بن حميد  ال�سيخ  برئا�سة  الكرة  اإدارة احت��اد  " جمل�ض   :
حري�ض على التعاون مع  �سركات الرعاية ال�سحية التي توفر اخلدمات 

ال�سحية  الظروف  ظل  يف  خا�سة  القدم،   كرة  بن�ساط  املتعلقة  الطبية 
طموح  �سركة  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية  ال��ي��وم  وقعنا  ل��ذا   ، ال��راه��ن��ة  العاملية 
جمموعة  منتخبات  لكافة  دوري���ة  م�سحات  لإج���راء  ال�سحية  للرعاية 
منتخبنا الوطني يف الت�سفيات الآ�سيوية امل�سرتكة فور و�سولهم لأر�ض 
لدولة  ب�سالم  ومغادرتهم  ختامها  اإىل  املناف�سات  ف��رتة  وخ��الل  الدولة 

الإمارات".
" التعاون بني احت��اد الكرة و�سركة طموح ممتد منذ فرتة   :  واأ���س��اف 
لي�ست ق�سرية ، وذلك نظراً خلرباتها الوا�سعة يف تقدمي الرعاية الطبية 
وال�سحية املتميزة يف العديد من الأح��داث والبطولت الريا�سية التي 
اأقيمت بالدولة ، وتاأكيد على اأن احتاد الكرة حري�ض على تقدمي اأف�سل 

اخلدمات جلميع عنا�سر لعبة كرة القدم".
ب����دوره اأع����رب ع��ب��داهلل را���س��د ال��را���س��دي ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�سركة 
اتفاقية تعاون مع احتاد  بتوقيع  �سعادته   ال�سحية عن  طموح للرعاية 
اأف�سل  ال�سركة لديها جمموعة من  اأن  ، م��وؤك��داً   الإم���ارات لكرة القدم 
الالزمة  الطبية  الأجهزة  اأحدث  بها  ،وتتوافر  املدربة  ال�سحية  الكوادر 
لإجراء الفحو�سات املطلوبة ، موؤكداً على ا�ستعدادهم التام لإجراء كافة 

الفحو�سات ملنتخبات املجموعة ال�سابعة وب�سفة دورية.

االحتاد ال�صعودي ي�صمن امل�صاركة 
يف دوري اأبطال اآ�صيا 

احتاد الكرة ُيوقع اتفاقية تعاون مع طموح للرعاية ال�صحية

نافارو تتوجه اإىل فرن�صا املفتوحة 
بعد التعايف من ال�صرطان

اأكدت كارل �سواريز نافارو، امل�سنفة ال�ساد�سة عاملياً �سابقاً، م�ساركتها يف بطولة 
اإعالنها  �سهر واح��د من  الأح��د، وبعد  التي تنطلق يوم  للتن�ض  املفتوحة  فرن�سا 
التعايف التام من ال�سرطان. وقالت الالعب الإ�سبانية البالغ عمرها 32 عاماً يف 
�سبتمرب )اأيلول(، اإنها يف مراحل مبكرة من الإ�سابة مبر�ض ليمفوما هودجكني، 
و�ستحتاج اإىل عالج كيماوي ملدة 6 اأ�سهر. واأبلغت �سواريز نافارو موقع الحتاد 
"هذا يجعلني متحم�سة ب�سدة لأنه �سيكون بو�سعي اللعب يف  الإ�سباين للتن�ض: 
رولن غارو�ض". واأ�سافت: "اأعمل على ذلك يف الأ�سهر القليلة املا�سية حتى اأمنح 
نف�سي الفر�سة للم�ساركة للمرة الأخرية يف باري�ض". وتابعت: "اأتطلع اإىل القفز 
ال�ستثنائية".  البطولة  اأخ��رى مبا متنحه يل هذه  مرة  وال�سعور  امللعب  داخ��ل 
التدريب يف  اإىل  118 عاملياً يف الوقت احلايل،  امل�سنفة  وعادت �سواريز نافارو، 
اأكملت عالجها. وكانت الالعبة الإ�سبانية  اإنها  دي�سمرب )كانون الأول(، وقالت 
تخطط قرب نهاية 2019 اإىل العتزال يف نهاية 2020 لكنها تريد موا�سلة 

اللعب الآن بعدما تعطل مو�سمها الأخري ب�سبب جائحة كوفيد19-.

العدد 13250 بتاريخ 2021/5/27 
اعالن بالن�شر        

يف الدعوى رقم 1036/2021/11 مدين جزئي
مو�سوع الدعوى: املطالبه باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ 176،073.85 درهم )مائة و�ستة و�سبعون 
األفاً وثالث و�سبعون درهماً وخم�سة وثمانون فل�ساً( والفائدة القانونية 9% من تاريخ دخول املتويف امل�سفى احلا�سل 

والتع�اب. وامل�سروفات  بال�ر�سوم  عليه  املدعى  اإلزام  التام.  ال�سداد  وحتى  يف 2020/5/19 
طالب العالن:  امل�ست�سفى المريكي دبي �ض.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية:  مدعى

 املطلوب اعالنهم: 1- كرزي�سزتوف �سالومري كوربو�سين�سكي - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه
مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب���اأن  عليه  امل��دع��ى  ب��اإل��زام  املطالبه  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك�  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�سوع 
درهم )مائة و�ستة و�سبعون األفاً وثالث و�سبعون درهماً وخم�سة وثمانون فل�ساً( والفائدة القانونية   176،073.85
يف 2020/5/19 وحتى ال�سداد التام.  اإلزام املدعى عليه بال�ر�سوم  احلا�سل  امل�سفى  املتويف  دخول  تاريخ  9% من 
وامل�سروفات والتع�اب. وحددت لها جل�سة يومالربعاء املوافق 2-6-2021ال�ساعة 9:00�سباحا ولغاية 12:30 
ظهراً.يف &BUILDING_DESC لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� 
من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على القل. )ويكون احل�سور عن بعد من خالل برنامج 

الت�سال املرئي عرب تطبيق بوتيم على الرقم0566037085 (
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13250 بتاريخ 2021/5/27 

انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/4613(

املنذر / �سريا لل�سفريات وال�سياحة �ض ذ م م - بوكالة املحامي عادل اجلنيبي
املنذر اإليه / من�سور اأجمل حممد اأجمل خان 

ب�سفتنا الوكالء القانونيني عن املنذر، نلتم�ض من �سيادتكم املوافقة علي اعالن املنذر 
اليه  املخطر  يخطر  املخطر  )ف��اإن  مو�سوعه  املرفق  العديل  الن���ذار  يف  بالن�سر  اليه 
ب�سداد مبلغ )800000( درهم يف خالل موعد اأق�ساه �سبعة اأيام من تاريخ العالن 
اإليه  بالن�سر ، وال �سي�سطر املخطر اإىل ا�ست�سدار الإج��راءات القانونية �سد املخطر 
ب�سداد املبلغ اأعاله مع الفوائد والر�سوم واأتعاب املحاماة وذلك مع حفظ كافة  احلقوق 
قانون،  ونفاذ مفعوله  عليه  ا�ستمل  وما  فيه  للعلم مبا جاء  للمخطرة. هذا  الأخ��رى 

وليكن حجة عليكم مبدلوله.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

ف���ق���د امل�����دع�����و/ ����س���و ف���ان 
ت��وجن ، ف��ي��ت��ن��ام   اجلن�سية 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )9 5 1 5 2 3 0 B (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0563617257

فقدان جواز �صفر

ميغا�سرى   / امل����دع����و  ف���ق���د 
لك���������������س�������م�������ي�������ن�������اراي�������ان�������ا 
لك�����س��م��ي��ن��اراي��ان��ا راجن���اب���ا ، 
الهند  اجلن�سية - جواز �سفره 
من   )6276837S( رق��م 
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0526279539    

فقدان جواز �صفر

ع����زي����ز   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ع��������ب��������دال��������واح��������د ����س���ع���ي���د 
ال�������س���ودان     ، ع����ب����دال����واح����د 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
من   )02421752P(
يجده عليه الت�سال بتليفون 
رقم  0555529958    

فقدان جواز �صفر

فقد املدعو / حممد خالد 
م�سطفى مارتينى ، �سوريا   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )013392678( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0569138368

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو/ مزن عبدالواحد 
�سعيد عبدالواحد ، ال�سودان   
�سفره  ج������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)02421752P(  رق���م 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0555529958

فقدان جواز �صفر

ف��ق��د امل��دع��و / ج��اف��ي��د اهلل 
باك�ستان     ، خ�����ان  ج���وه���ر 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )AR8671253( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0506716270

فقدان جواز �صفر

ف������ق������د امل����������دع����������و/ ج�������اي�������روه 
اوبيت،  اوه���ي���ار  اي��ك��ا���س��ارىب��ت 
ان��دون��ي�����س��ي��ا اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز 
 - )C2421391( سفره رقم�
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه 
بال�سفارة الندوني�سية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
ال�����ك ع�سب  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
اث����ي����وب����ي����ة   - اي������ن������د�������س������او  
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)EP5185743( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �صفر

عبدالرحمن  امل���دع���و/  ف��ق��د 
ن����ادر ه��ا���س��م حم��م��د ح�سني،  
ال�������������������س���������ودان  اجل����ن���������س����ي����ة 
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )P01919260(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0563906675    

فقدان جواز �صفر

العدد 13250 بتاريخ 2021/5/27 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/4614(

املنذر / م�سغل الدقة لالبواب و النوافذ املعدنية 
بوكالة املحامي عادل اجلنيبي

املنذر اإليه / ني�ض ميتل كونرتاكتنغ )فرع من التميمي فري�ست كوربوري�سن ذ.م.م(
املو�سوع : ب�سفتنا الوكالء القانونيني عن املنذر. نلتم�ض من من �سيادتكم املوافقة علي اعالن 
املنذر اليه بالن�سر يف النذار العديل املرفق مو�سوعه ) فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�سداد 
مبلغ )90،500( درهم “ت�سعون الفا و خم�سمائة درهم اماراتي “يف خالل موعد اأق�ساه خم�سة 
اأيام من تاريخ ا�ستالم املخطر اليه هذا الخطار، واإل �سي�سطر املخطر اإىل ا�ست�سدار اأمر اأداء 
كافة  وذل��ك مع حفظ  املحاماة  واأتعاب  والر�سوم  الفوائد  اأع��اله  املبلغ  ب�سداد  اإليه  املخطر  �سد 
 ، احلقوق الأخ��رى للمخطرة.  هذا للعلم مبا جاء فيه وما ا�ستمل عليه ونفاذ مفعوله قانون 

وليكن حجة عليكم مبدلوله.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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الفجر الريا�ضي

اليابانية،  "اأ�ساهي"  �سحيفة  دع��ت 
طوكيو  لأوملبياد  الر�سمي  ال�سريك 
الذي  احل��دث  اإل��غ��اء  اإىل   ،2020
"تهديد لل�سحة"،  اأنه  و�سفته على 
حالياً  ال��ب��الد  ف��ي��ه  ت�سهد  وق���ت  يف 
ت��ف�����س��ي جائحة  م���وج���ة راب���ع���ة م���ن 

كورونا.
افتتاحيتها  يف  ال�سحيفة  وح�ست 
الياباين يو�سيهيدي  ال��وزراء  رئي�ض 
بهدوء  الو�سع  "درا�سة  على  �سوغا 
اإلغاء  ق��رار  و"اتخاذ  ومو�سوعية" 
ال�سيف".  ه���ذا  الأومل��ب��ي��ة  الأل���ع���اب 
وق��ب��ل اأق����ل م���ن ���س��ه��ري��ن م���ن دورة 
ب�سبب  ع����ام����اً  امل����وؤج����ل����ة  الأل�����ع�����اب 
23 متوز/ واملرتقبة بني  اجلائحة 
املقبلني،  اآب/اأغ�����س��ط�����ض  و8  يوليو 
اإقامة  اليابانيون �سد  ال�سكان  يقف 
راأي  ل�ستطالعات  وف��ق��اً  الأل���ع���اب، 

عدة.
مواجهة  يف  اأن���ه  "اأ�ساهي"  وتعتقد 
بالو�سع  املتعلقة  الت�سكيك  ح��ال��ة 

الألعاب  تلك  افتتاح  ف��اإن  ال�سحي، 
اأنه  يعتقد  "رهان"  مبثابة  �سيكون 

مقبول". "غري 
"الت�سريحات  ال�سحيفة  وت�ستذكر 
اللجنة  رئ���ي�������ض  ل���ن���ائ���ب  املربكة" 
جون  الأ���س��رتايل  الدولية  الأوملبية 
قال  والتي  املا�سي،  الأ�سبوع  كوت�ض 
�ستقام  الأومل��ب��ي��ة  الأل���ع���اب  اإن  فيها 
يف  طوكيو  مدينة  بقيت  ول��و  حتى 

حال طوارئ.
"الطبيعة  الف��ت��ت��اح��ي��ة  وان���ت���ق���دت 
الدولية  الأوملبية  للجنة  الأنانية" 
بو�سوح"  اأخ��رى  "ظهرت مرة  التي 

يف تلك الت�سريحات.
واأعربت �سخ�سيتان بارزتان يف قطاع 
معار�ستهما  عن  الياباين  الأع��م��ال 

لالألعاب يف الأ�سابيع الأخرية.
فغرد رئي�ض جمموعة "�سوفت بنك" 
التكنولوجي  لال�ستثمار  العمالقة 
"هل  ما�سايو�سي �سون الأحد قائاًل 
اأن  ال��دول��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  للجنة  يحق 

�ستقام  )الألعاب(  كانت  اإذا  ما  تقرر 
اأم ل؟".

يتعني  م���ا  يف  ف��ك��رت  "اإذا  واأ����س���اف 
ع��ل��ى ال���ن���ا����ض حت��م��ل��ه، ف��ق��د يكون 
م�ست  اإذا  لنخ�سره"  الكثري  لدينا 

ال�سلطات باإجراء الأوملبياد.
م������ن ج����ه����ت����ه، و������س�����ف ال���رئ���ي�������ض 
"راكوتني"  ل�������س���رك���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
هريو�سي  الإل���ك���رتون���ي���ة  ل��ل��ت��ج��ارة 
"مهمة  اأنها  ميكيتاين الألعاب على 

هذا  من  �سابق  وق��ت  يف  انتحارية"، 
اأن"  اأن  "�سي  ل�سبكة  وق��ال  ال�سهر. 
"اخلطر  اإن  الأم��ريك��ي��ة  الإخ��ب��اري��ة 
اإقامة  �سد  اأن��ا  و)...(  للغاية  كبري 

اأوملبياد طوكيو هذا العام".

التنظيمية  اللجنة  رئي�سة  واأق���رت 
باأن  ه��ا���س��ي��م��وت��و  �سيكو  ل��الأومل��ب��ي��اد 
معار�سة  ي����واج����ه����ون  امل���ن���ظ���م���ني 

"كبرية".
اإن  الإدارة  وقالت يف اجتماع ملجل�ض 
اليابانيني  من  كبرياً  عدداً  "هناك 

الذين ي�سعرون بالقلق".
اأن����ه �سيتم  وج�����ددت ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى 
اخلارج  من  امل�ساركني  ع��دد  حتديد 
اأثناء  و���س��ي��واج��ه��ون ق��ي��وداً ���س��ارم��ة 
الألعاب  واأن  اليابان،  يف  تواجدهم 
لن ت�سع �سغطاً اإ�سافياً على النظام 

الطبي املحلي املرهق.
لالإقامة  ن�����س��ت��ع��د  "نحن  وت��اب��ع��ت 
وال�ستعدادات  ل���الأل���ع���اب  الآم���ن���ة 

م�ستمرة بقوة".
كبرياً  ت��ف�����س��ي��اً  ال��ي��اب��ان  ت�سهد  ومل 
ل��ل��ف��ريو���ض ح��ي��ث ب��ل��غ اج��م��ايل عدد 
ارتفاع  اأن  األ��ف��اً، غ��ري   12 ال��وف��ي��ات 
الأخرية  الفرتة  يف  امل�سابني  اأع��داد 
اأدى اإىل ارهاق امل�ست�سفيات واجل�سم 

الطبي.
اأعلنت  اليابانية  احل��ك��وم��ة  وك��ان��ت 
ت��و���س��ي��ع حالة  امل���ا����س���ي  الأ�����س����ب����وع 
الطوارئ املفرو�سة يف البالد ب�سبب 
كورونا، لت�سمل طوكيو واأو�ساكا اإىل 
من  للحد  اأخ��رى  مقاطعات  ثماين 
الن�ساط التجاري حتى نهاية ال�سهر 
احل�����ايل، ح��ي��ث اف�����ادت ت��ق��اري��ر عن 
ملدة  الطوارئ  امكانية متديد حالة 

ثالثة ا�سابيع اأخرى.
اأكرث  اأن  اأخ����ري  ا���س��ت��ط��الع  واأظ���ه���ر 
اليابانيني  م���ن  امل���ئ���ة  يف   80 م���ن 
طوكيو  ا����س���ت�������س���اف���ة  ي����ع����ار�����س����ون 
الأل���ع���اب، وذل���ك ب��ع��د مت��دي��د حالة 
الطوارئ حتى نهاية ال�سهر اجلاري 
الرابعة من  املوجة  يف ظل مواجهة 

الفريو�ض.
الأمريكية  املتحدة  الوليات  حذرت 
اإىل  ال�سفر  ب��ع��دم  الإث��ن��ني  رع��اي��اه��ا 
اليابان، م�سرية اإىل اخلطر املتزايد 
الدولة  ك���ورون���ا يف  ف��ريو���ض  ل��وب��اء 

الآ�سيوية قبل �سهرين من انطالق 
الألعاب.

لالأبحاث  "نومورا"  معهد  واأ���س��ار 
الأل���ع���اب  اإل����غ����اء  اأن  اإىل  ال���ث���الث���اء 
 1،8 ال����ي����اب����ان ح��������وايل  ����س���ي���ك���ل���ف 
تريليون ين )16،6 مليار دولر(. 
البالد قد تعاين  اأن  لكنه ح��ذر من 
نتيجة  اأك��رب  اقت�سادية  اأ���س��رار  من 
عدد  ارتفاع  اأدى  اإذا  الألعاب،  اإقامة 
الإ�سابات اإىل حالة طوارئ جديدة.
مل تك�سف اللجنة الأوملبية الدولية 
اأب����ًدا ع��ن الإي������رادات امل��ت��وق��ع��ة على 
طوكيو،  األ��ع��اب  م��ن  التحديد  وج��ه 
دورة  اإيراداتها فقط يف  تن�سر  لأنها 
اخلا�سة  تلك  �سنوات:  اأرب��ع  مدتها 
بالأوملبيادات التي اأقيمت يف الفرتة 
بني 2013 و2016 والتي ت�سمل 
 2014 ال�ستوي  �سوت�سي  اأومل��ب��ي��اد 
ريو  يف  ال�سيفية  الأوملبية  والألعاب 
دي جانريو عام 2016 بلغت 5،7 

مليار دولر )4،8 مليار يورو(.

اللقب  حامل  ليعيدا  جيم�ض  ول��ي��ربون  ديفي�ض  اأن��ت��وين  ت��األ��ق 
لو�ض اأجنلي�ض ليكرز اإىل �سكة النت�سارات بالفوز على فينيك�ض 
الأول  الدور  مواجهات  ثاين  يف  ومعادلته  �سنز 102-109 
من مباريات البالي اأوف يف الدوري الأمريكي للمحرتفني يف 

كرة ال�سلة.
13 نقطة  األقى باللوم على نف�سه بعدما �سجل  وكان ديفي�ض 
فقط يف هزمية ليكرز باملباراة الأوىل للمنطقة الغربية 99-

.90
الثالثاء  �سجل  اإّذ  ذل��ك،  بتكرار  ليكرز  جنم  ي�سمح  مل  وعليه، 
10 متابعات و�سبع متريرات حا�سمة وثالثة  مع  نقطة   34

ت�سديات.
وقال بعد املباراة "اأردت اأن اأتاأكد من اأنني قلت ما لدي يف هذه 
املباراة، واأن اأخرج مبزيد من الطاقة، ومزيد من اجلهد على 

طريف امللعب".
�سجل  بعدما  نقطة،  "امللك" 23  جيم�ض  اأ���س��اف  جهته،  م��ن 

اأي�ساً اأربع متابعات وت�سع متريرات حا�سمة.
و�سجل الثنائي 16 من اآخر 18 نقطة لليكرز، 

�سنز  جنم  م�ستوى  تذبذب  من  م�ستفيداً 
كري�ض بول الذي كان ل يزال يعاين من 
اإ�سابة يف الكتف الأمين تعر�ض لها  اآثار 

يف املباراة الأوىل وخرج مبكراً.
دقيقتني  ق��ب��ل  ج��ي��م�����ض  ���س��ل��ة  وو����س���ع���ت 
ليكرز يف  امل��ب��اراة،  انتهاء  ثانية من  و55 
املقدمة 95-92، وتبعه ديفي�ض بثالثية 

اإىل  الفارق  لتو�سيع  ورميتني حرتني 
.92-100

بداأ ليكرز املباراة ب�سكل حازم، وتقدم 30-24 بعد الربع الأول 
و53-47 يف ال�سوط الأول.

ومع افتتاح الربع الثالث بتقدم 10-1 بداأ مع ثالثية جليم�ض، 
بدا ليكرز جاهزاً للذهاب بعيداً، لكن فينيك�ض اأبدى مقاومة.

وو�سعت �سلة دي اأندري اأيتون ال�ساحقة �سنز يف املقدمة 88-
لكن جيم�ض وديفي�ض اأ�سرا على عدم متكن فينيك�ض من   ،86
ديفني  وق��اد  امل��ب��اراة.  بداية  منذ  الأول  تقدمه  على  املحافظة 
بوكر فينيك�ض بر�سيد 31 نقطة و�سجل 17/17 من رمياته 
لينهي  ت�سديدة،   13 �سلة من   11 اأيتون  اأح��رز  فيما  احل��رة. 

املباراة مع 22 نقطة و10 متابعات.
املتاأخرة  �سنز  اندفاعة  ليكرز عن  م��درب  فوغل  فرانك  وق��ال 
�ساحب  الفريق  هو  هذا  الق�سائية.  الدوار  �سلة  كرة  "هذه 
لذلك  للمحرتفني،  الأمريكي  ال��دوري  يف  �سجل  اأف�سل  ثاين 

لن يكون الو�سع �سهاًل للفوز عليه يف اأي مباراة".
واأ�ساف "لكن رجالنا اأظهروا اأنهم اأقوياء وكانوا قادرين على 

ال�سمود".
يف مباراة اأخرى، انتزع دال�ض مافريك�ض فوزاً ثانياً توالياً 

من لو�ض اأجنلي�ض كليربز ليتفوق عليه -2�سفر.
و�سجل النجم ال�سلوفيني لوكا دونت�سيت�ض 39 نقطة 

لي�سع مافريك�ض يف املقدمة بفوزه 121-127.
اأمام  لل�سمود  ثالثية،  رمية   18 مافريك�ض  وحقق 
ليونارد  كوهي  كليربز  جن��م  �سجلها  نقطة   41

بالإ�سافة اإىل 28 نقطة من بول جورج.
بينما  نقطة،   28 ج��ون��ي��ور  ه�����ارداواي  تيم  واأ���س��اف 
نقطة   20 بورزينغي�ض  كري�ستاب�ض  الالتفي  �سجل 
يوم  الثالثة  املباراة  ي�ست�سيف  الذي  ملافريك�ض 

اجلمعة.
ق�سا بروكلني نت�ض على بو�سطن �سلتيك�ض الثالثاء عندما و�ّسع 
الفارق يف النتيجة خالل املباراة اإىل 33 نقطة، لتنتهي بفوز 

كبري 130-108، ما جعله متقدماً -2�سفر.
اآخر ل�"الثالثة الكبار"  وقاد النجم كيفن دورانت عر�ساً قوياً 
يف بروكلني اإىل جانب زميليه كايري اإيرفينغ وجيم�ض هاردن، 
فيما تعملق جو هاري�ض على خط الثالثيات مانحاً نت�ض تقدماً 

مبكراً ومريحاً خالل املباراة.
بنتيجة  واأن���ه���اه  الأول  ال��رب��ع  يف  �سيطرته  ب��روك��ل��ني  وف��ر���ض 
من املباراة 71-47 بف�سل  الأول  ال�سوط  وانتهى   .26-40

ت�سديدات هاري�ض عن خط النقاط الثالث.
ال�سوط  يف  ثالثية  ت�سديدات  ثماين  من  �ست  هاري�ض  و�سجل 
الثاين،  ال�سوط  يف  اإ�سافية  ثالثية  ت�سديدة  و�سّجل  الأول، 
22 يف ال�سوط الول وهي  25 نقطة منها  لينهي املباراة مع 

العلى له يف البالي اأوف.
قلياًل،  توقفنا  بعيداً،  نذهب  "الليلة جو جعلنا  دوران��ت  وق��ال 
لقد  الهجوم.  اأم��ام  الباب  لنا  فتح  ما  انتقالية  مررنا مبرحلة 
هناك  م��ن  وانطلقنا  لنا  بالن�سبة  ج��ي��دة  ب��داي��ة  جم��رد  ك��ان��ت 
 26 بر�سيد  لنت�ض  التهديفية  الغلة  دوران��ت  وق��اد  ما".  نوعاً 
نقطة وثماين متابعات وخم�ض 
مت����ري����رات ح��ا���س��م��ة واأرب������ع 
ت�سديات، فيما اأ�ساف هاردن 
 15 واإي��رف��ي��ن��غ  نقطة   20
اأم����ا ن��ق��اط باليك  ن��ق��ط��ة. 
فت�سمنت  ال�11،  غريفني 

�سلتني �ساحقتني )دانك(.

�صحيفة �صريكة يف االأوملبياد تطالب باإلغاء احلدث 

القدم )وي��ف��ا( خطوة جديدة  الأوروب���ي لكرة  اتخذ الحت��اد 
اأن��دي��ة ه��ي ريال  تاأديبي بحق ثالثة  اج���راء  م��ن خ��الل فتح 
التخلي  ترف�ض  تزال  ل  التي  ويوفنتو�ض  وبر�سلونة  مدريد 
عن فكرتها باقامة م�سابقة الدوري ال�سوبر بعد اجها�سه اثر 

ان�سحاب 9 اندية اخرى.
والتاأديبيني"  الأخالقيني  "املفت�سني  من  عدد  تعيني  وبعد 
اأويل،  ي��وازي حتقيق  ايار/مايو، ما   12 الق�سية يف  يف هذه 
الأندية  �سد  تاأديبية"  اإج����راءات  الأوروب��ي��ة  املنظمة  فتحت 
بها  والأخ��الق اخلا�سة  الرقابة  الثالثة. ويتعني على هيئة 

لالحتاد  القانوين  ل��الإط��ار  املحتمل  "النتهاك  اإث��ب��ات  الآن 
الأوروبي لكرة القدم" الذي ارتكبته الندية املتمردة الثالثة 
، بينما اأفلتت الندية الت�سعة املن�سحبة من هذه املالحقات يف 

مقابل عقوبات مالية خفيفة.
عليها يف  املن�سو�ض  التاأديبية  العقوبات  ومن بني جمموعة 
الأندية  على  اأ�سّدها  فاإن  القاري،  لالحتاد  الأ�سا�سي  النظام 
امل�سابقات  و/اأو  احل��ال��ي��ة  امل�����س��اب��ق��ات  م���ن  "ال�ستبعاد  ه���و 
متعلق  ن�ساط  اأي  "حظر  لالإداريني  وبالن�سبة  امل�ستقبلية"، 

بكرة القدم".

واأج��ه�����ض م�����س��روع ال�����دوري ال�����س��وب��ر ب��ع��د 48 ���س��اع��ة على 
اأندية  وه��ي  ال�ستة  اإن��ك��ل��رتا  ممثلي  ان�سحاب  بعد  انطالقه 
واأر�سنال  وت�سل�سي  يونايتد  ومان�س�سرت  �سيتي  مان�س�سرت 
واإن���رت ميالن  م��ي��الن  اأن��دي��ة  بها  تلحق  اأن  قبل  وت��وت��ن��ه��ام، 
اإ�سبانيا  قطبا  وبقي  الإ�سباين.  واأتلتيكو مدريد  الإيطاليني 
امل�سروع  بهذا  متم�ّسكني  يوفنتو�ض  ومعهما  وبر�سلونة  ريال 
ولعبي  امل�سجعني  من  اللهجة  �سديدة  معار�سة  لقي  ال��ذي 
ال��ف��رق الأخ���رى والحت����ادات املحلية والحت��ادي��ن الأوروب���ي 

والدويل وحتى ال�سيا�سيني، ما عجل يف ف�سله.

اإجراءات تاأديبية �صد بر�صلونة وريال مدريد ويوفنتو�س 

ليكرز ي�صتعيد توازنه اأمام �صنز 
ونت�س يكت�صح �صلتيك�س 

تاأمل النم�سا اأن يح�سم ديفيد األبا م�ستقبله قبل انطالق 
بطولة اأوروبا لكرة القدم لتجنب اأن تلقي التكهنات ب�ساأن 
املجموعة  يف  مبارياتها  على  بظاللها  التالية  خطوته 

الثالثة.
وال��ذي رحل  عاماً،   28 البالغ عمره  الالعب  اأن  ويعتقد 
ع��ن ب��اي��رن م��ي��ون��خ ب��ع��د ف���وزه بع�سرة األ��ق��اب يف ال���دوري 
الأملاين، مطلوب يف العديد من الأندية الكربى يف اأوروبا 
وت�سري تكهنات اإعالمية اإىل اأن ريال مدريد هو الأول يف 

قائمة النتظار.
وًح�سمت م�ساألة رحيل األبا عن بطل الدوري الأملاين قبل 
عدة اأ�سهر بعدما تعرثت مفاو�سات متديد عقده يف وقت 
زال��ت يف  ما  لكن هوية فريقه اجلديد  املو�سم،  �سابق من 
اأ�سابيع بداية م�سوار النم�سا يف بطولة  طي الكتمان قبل 
اأوروبا �سد مقدونيا ال�سمالية يف بوخار�ست يف 13 يونيو 

)حزيران(.
وقال األب��ا بعد 12 عاماً مع بايرن بلغ فيها معدله   35 
اأعلى  على  م�ستواه  ثبات  على  ي��دل  مما  املو�سم  يف  مباراة 

امل�ستويات ويف العديد من املراكز "يجب اأن 
من  بك  اخلا�سة  الراحة  منطقة  ت��رتك 

اأجل التطور".
لعب  اأ�سغر  غ��ال  ف��ان  لوي�ض  وجعله 
الأوىل  ال����درج����ة  دوري  يف  ل���ب���اي���رن 
 ،2010 )�سباط(  فرباير  يف  الأمل���اين 
وبعد ذلك مت ت�سنيفه كاأف�سل مدافع 

اأي�سر يف العامل.
وع�������ن�������دم�������ا ت������������وىل ب���ي���ب 

غ�������واردي�������ول ت���دري���ب 

بايرن اأ�سرك األبا يف قلب الدفاع.
اإىل  يتحول  اأن  �سك ميكنه  "بال  الإ�سباين:  امل��درب  وق��ال 

اأحد اأف�سل املدافعني يف العامل".
يف  اللعب  يف�سل  فهو  النم�ساوي  للمنتخب  بالن�سبة  لكن 
و�سط امللعب، ويقول األبا: "ما زلت اأ�سعر برغبة هجومية 

يف داخلي".
ولعب يف  فلبينية،  واأم  نيجريي  فيينا لأب  األب��ا يف  وول��د 
ال��ع��دي��د م��ن امل��راك��ز م��ن بينها اجل��ن��اح الأي�����س��ر والو�سط 
ب��الده على  ال��ذي ميكنه فيه م�ساعدة  املركز  املدافع وهو 

اأف�سل وجه ممكن.
اأ�سغر  وك��ان  النم�سا  مع  دولية  م��ب��اراة   79 األب��ا  وخا�ض 
و112  17 عاماً  الوطني وعمره  للمنتخب  يلعب  لعب 
اأوروبا  اأك��رب يف بطولة  ب�سمة  ت��رك  ياأمل يف  وك��ان  يوماً. 
الأخرية يف فرن�سا قبل خم�سة اأعوام، لكن النم�سا ح�سدت 
نقطة واح��دة فقط وودع��ت البطولة من دور املجموعات 
اأهداف  اأمام املجر واأي�سلندا والتعادل بدون  بعد الهزمية 

مع الربتغال.
وقال األبا يف ذلك الوقت: "حاولت اأن اأبذل ق�سارى 
ف�سل  اإن���ه  ب��ع��د،  تنته  مل  حقبتنا  ج��ه��دي، 
واحد فقط لكنه بالتاأكيد مل يكن ف�ساًل 
اأن ج��زءاً من امل�سي  اأعتقد  جيداً، لكني 
الف�سل بهذه  ه��ذا  ي��خ��رج  اأن  ه��و  ق��دم��اً 
امل�ساعدة يف  األبا يف  و�سياأمل  الطريقة". 
النم�سا  ق�سة  من  اإ�سراقاً  اأك��رث  كتابة جزء 

هذه املرة.

م�صتقبل اأالبا بحاجة للح�صم 
قبل بطولة اأوروبا



 

�صاب يقتل اأ�صرته.. ما �صر ال�صحر االأ�صود؟
يرددها  الع�سريني  ال�ساب  ظل  كلمات  والثعبان"،  الأفعى  "قتلت 
وهو جال�ض داخل منزله على اأريكة، بعدما قتل والدته و�سقيقته 
واأ�ساب والده باإ�سابات بالغة م�ستخدما �سالح اأبي�ض "�سكني" يف 

حمافظة املنيا جنوبي م�سر.
يكتنفها  القب�ض على اجلاين  الآن وبعد  تزال اجلرمية حتى  ول 
اخللق  بدماثة  القرية  يف  معروف  ال�ساب  واأن  خا�سة  الغمو�ض، 
بح�سب  ولكن  باأ�سرته،  اجليدة  عالقته  بجانب  الطيبة  وال�سمعة 

اإفادة اجلريان فاإن اجلرمية وراءها "�سحر اأ�سود ".
اأه��ايل قرية �سندفا ببني  التي مرت على  الدامية  الليلة  يف تلك 
اأق��دم �ساب )29 عاما(، على ذبح والدته  املنيا،  م��زار يف حمافظة 
)46 عاما( و�سقيقته )15 عاما(، و�سرع يف قتل والده، الذي يزال 
يتلقى العالج داخل غرفة العناية املركزة يف ظروف غام�سة، حيث 

انهال عليهما بال�سرب وذبحهما با�ستخدام اآلة حادة "�سكني".
وفجر �ساهد عيان من اأهايل قرية �سندفا التابعة ملركز بني مزار 
ت�سريح خا�ض  م��ف��اج��اأة يف  اجل���اين  و�سديق  علم  اأح��م��د  وي��دع��ي 
ل�"�سكاي نيوز عربية " قائال: اإن "�سديقه حممد تعر�ض ل�سحر 
اأ�سود، حيث راأى والدته و�سقيقته على هيئة اأفعى وثعبان"، على 

حد تعبريه.
"هذا الأمر دعا املجني عليهن لر�ض مياه مقروء  وتابع ال�ساهد: 
عليها اآيات من القراآن الكرمي بغرفته. وفق ما طلب منهم ال�سيخ 
الذين ذهبوا اإليه لفك ال�سحر الأ�سود ملحمد، كما قال لهم ال�سيخ: 
ما  اأن  العيان  ل�ساهد  والكالم  يعلما،  ومل  اأف�سل،  �سيكون  "ابنكم 

قاما بر�سه بغرفته هو �سحر".

قطع اأع�صاب ال�صاقني لتنحيفهما.. جتميل �صيني خطري
للجمال،  �سادًما  اجتاًها  موؤخًرا  ال�سينية  الإع��الم  و�سائل  غطت 
اأكرث  لتبدو  �سيقانهن  اأع�����س��اب  بقطع  ال�����س��اب��ات  ق��ي��ام  يف  يتمثل 

نحولة.
20 مايو-اأيار اجل��اري، قال  "ذا بيرب" يف  يف مقابلة مع �سحيفة 
والطب  املفا�سل  جراحة  ق�سم  مدير  نائب  ت�سون،  زينغ  الدكتور 
دم  �سُ اإن��ه  ميديكال"،  "�ساذرن  جامعة   م�ست�سفى  يف  الريا�سي، 
عندما علم لأول مرة اأن بع�ض الفتيات تعمدن قطع اأع�ساب ربلة 

ال�ساق لديهن جلعلها تبدو اأكرث ر�ساقة"
الأع�ساب  يف  اإ�سابة  من  يعانون  الذين  املر�سى  "يعاين  واأ�ساف: 
لإيجاد  يائ�سون  وه��م  م�ستمر،  اأمل  من  الربلة  ع�سالت  و�سمور 
اأ�سحاء  اأ�سخا�ض  هناك  يكون  اأن  اأت��وق��ع  اأك��ن  مل  للتعايف.  ط��رق 
يدمرون اأع�سابهم بهذا ال�سكل. مبجرد تلف الع�سب، فاإن احتمال 

تعافيه �سئيل جداً".
واأو�سى الدكتور ت�سون، بعدم اللجوء اإىل هذا الإجراء مهما كان 
ال�سبب لأن عواقبه وخيمة على ال�سحة، حيث اأورد مثاًل على فتاة 
امل�سي،  يف  �سعوبة  من  وعانت  �ساقها،  ربلة  ع�سب  لقطع  خ�سعت 

ومن خدر دائم يف اجلزء ال�سفلي من �ساقيها.
بيرب"،  "ذا  �سحيفة  يف  اخلطري  التوجه  ه��ذا  ع��ن  الك�سف  وبعد 
الذين  املحتوى  و�سانعي  امل��دون��ني  على  باللوم  ال��ك��ث��ريون  األ��ق��ى 
روجوا لهذا النوع من الإجراءات، وكذلك الفتيات اللواتي خ�سعن 
لعمليات جراحية غري مثبتة علمياً يف حماولة يائ�سة للو�سول اإىل 
معايري جمال غري واقعية، وفق ما اأورد موقع "اأوديتي �سنرتال" 

الإلكرتوين. 
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حليب وحيد القرن.. كنز فوائد 
اأو   unicorn milk حمبو الو�سفات ال�سحية يف بحث دائم عن املواد الطبيعية، والتي اخرتنا من بينها حليب 

وحيد القرن، ذو الفوائد ال�سحية الرائعة.
تعود اأ�سول حليب "يونيكورن" ذو اخل�سائ�ض والنكهة الرائعة اإىل الوليات املتحدة الأمريكية، وحتديداً يف مقهى 
ويليامزبريج Williamsburg، يف بلدة بروكلني مبدينة نيويورك، وهو ن�سخة بديلة واأكرث حيوية من احلليب 

.Golden Milk الذهبي
جاءت الفكرة من مديري املقهى الأمريكي الذين اأرادوا اأن يقدموا لعمالئهم م�سروباً جميل ال�سكل و�سهي املذاق 
"يونيكورن" م�سروباً �سحياً م�سنوعاً من مكونات ذات فوائد كبرية للج�سم، وفقاً  اإذ يعد حليب  وطبيعي متاماً، 

ملوقع "greenme" الإيطايل.
ي�سنع حليب "وحيد القرن" من �سبريولينا ماجيك الأزرق )م�سحوق م�ستخرج من طحالب �سبريولينا ذو الرتكيز 

العايل من الربوتني(، زجنبيل، حليب جوز الهند، م�سحوق ماكا، ع�سل اأبي�ض، ع�سري ليمون، وكركم.
ولذلك، فهو م�سروب �سحي يجمع بني خ�سائ�ض الزجنبيل اله�سمية وامل�سادة لاللتهابات مع خ�سائ�ض التوازن 

للماكا وخ�سائ�ض �سبريولينا املغذية واملن�سطة وامل�سادة لالأك�سدة.
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هذه األوان الطالء االأكرث �صيوعًا يف 2021
اقرتاب ف�سل ال�سيف، يعمد الكثريون لتجديد اأجزاء من منازلهم بطبقة 

جديدة من الطالء للح�سول على مظهرمتجدد واأكرث اإ�سراقاً.
وبح�سب �سحيفة اإك�سرب�ض الربيطانية، يتوقع خرباء الت�سميم الداخلي 
من �سركة “ماترز نيك�ست داي” اأن تنت�سر هذا ال�سيف جمموعة من اأف�سل 

األوان الطالء املنزيل، على النحو التايل:
لون بوربيك �ستون: لون رمادي داكن ازدادت عمليات البحث عن هذا اللون 

على غوغل بن�سبة %1.2خالل العام املا�سي وبداية هذا العام.
لون طالء “جيتني”: يف املرتبة الثانية ياأتي لون “جيتني” وهو لون بني 
ترابي، ي�سفي الهدوء وال�سكينة على املكان، وميكن ا�ستخدامه للت�سميمات 
"جيتني"  عك�ض  على  بوتي:  بري�ست  ديلوك�ض  لون  واخلارجية.  الداخلية 

هذا اللون البني له درجات حتتية رمادية.
"فارو بول".  �سركة  اآخ��ر من  رم��ادي  تدريج  وه��و  �ستون":  "�سكيمنغ  ل��ون 
ي�سفي هذا اللون املزيد من الدفء على امل�ساحات الداخلية، ويعطي رونقاً 

خا�ساً للم�ساحات اخلارجية.
ل��ون ف��ارو ب��ول: ل��ون برتقايل خفيف مم��زوج م��ع ل��ون ب��اذجن��اين خ�سبي، 

ميكن ا�ستخدامه يف اجلدران الداخلية واخلارجية يف اآن معاً.
لون دو نيمي: لون اأزرق قوي م�ستوحى من قما�ض املالب�ض امل�سنوعة من 

اجلينز. ميكن ا�ستخدام هذا اللون يف جميع اأنحاء املنزل.

اأول دولة ت�صل ملناعة القطيع �صد كورونا
بعد تطعيم اأكرث من 70 باملئة من �سكانها البالغني، بلقاح فريو�ض كورونا، 
اأ�سبحت جزيرة اأوروبية �سغرية اأول دولة اأوروبية ت�سل لتحقيق "مناعة 
جنوب  الواقعة  اجلزيرة  مالطا،  واأعلنت  ك��ورون��ا.  فريو�ض  القطيع" �سد 
باجلرعة  البالغني،  �سكانها  م��ن  باملئة   70 بتلقيح  جناحها  ع��ن  اإيطاليا، 
بتطبيق  تنجح  اأوروبية  دول��ة  اأول  بذلك  لت�سبح  كورونا،  لقاح  من  الأوىل 
ال�سحة املالطي حيث  وزير  طريق  عن  الإعالن  وجاء  القطيع".  "مناعة 
قال: "لقد و�سلنا اليوم اإىل حتقيق مناعة القطيع، التطعيم هو �سالحنا 

�سد هذا الفريو�ض"، وفقا لوكالة "رويرتز".
اإعطاء  الآن  األ��ف جرعة تطعيم يف مالطا، ومت حتى   475 اإعطاء  وقد مت 
اأن غرّي كورونا وجه العامل  42 باملئة من ال�سكان. بعد  ل�  الثانية  اجلرعة 
الت�سدي  واملجتمعات  ال��دول  وحم��اول��ة  ع��ام،  من  اأك��رث  قبل  انت�ساره  منذ 
له، بات من الوا�سح اأن احلل الوحيد لإيقافه واإنهاء هذه الأزمة هي عرب 
تطعيم اأكرب قدر ممكن من الب�سر، حتى ت�سل الب�سرية اإىل مناعة القطيع. 
مناعة القطيع تعني اأن يكون لدى ن�سبة كبرية من الب�سر مناعة �سد هذا 
الفريو�ض، وبالتايل ي�سبح من ال�سعب انتقال الفريو�ض من �سخ�ض لآخر 
املجتمع كله حمميا، ولي�ض  وبناء على ذلك ي�سبح  مما يحّد من حركته، 

لورديانا و�صديقتها 
ترق�صان و�صط ال�صارع 
الربازيلية  ال���راق�������س���ة  ن�������س���رت 
ل������وردي������ان������ا ف����ي����دي����و ج�����دي�����د يف 
���س��ف��ح��ت��ه��ا اخل��ا���س��ة ع��ل��ى موقع 
فيه  ظهرت  الجتماعي  التوا�سل 
عفوية  ب��ط��ري��ق��ة  ت��رق�����ض  وه����ي 
ال�سارع،  و�سط  �سديقتها  برفقة 
الفيديو  اأن  تعليقها  يف  واأ����س���ارت 
اإج��ازت��ه��ا موؤخراً،  ���س��ورت��ه خ��الل 
واع����ت����م����دت ب���ال���ف���ي���دي���و اإط���الل���ة 
باجلينز"  "كاجوال  م���ري���ح���ة 
وت���رك���ت ���س��ع��ره��ا م��ن�����س��دًل على 

كتفيها بت�سريحة ناعمة
وكانت لورديانا قد ن�سرت موؤخراً 
����س���ورة ج���دي���دة م���ن اإج���ازت���ه���ا يف 
�سفحتها  يف  ال�����ربازي�����ل  ب���ل���ده���ا 
التوا�سل  م��وق��ع  ع��ل��ى  اخل��ا���س��ة 
اأحد  يف  فيها  ظهرت  الجتماعي، 
مبالب�ض  الطبيعة  و���س��ط  امل��ن��ازل 
ال�سورة  ولقيت  م����وردة،  �سيفية 
متابعيها  م��ن  ع��دد كبري  اإع��ج��اب 
اإعجابهم  ع����ن  ع�������ربوا  ال����ذي����ن 

بالأماكن التي تطل منها.

رو�صيا تفر�س غرامات 
على غوغل وفي�صبوك

قالت حمكمة رو�سية، اإنها فر�ست 
عمالقي  ع���ل���ى  م���ال���ي���ة  غ����رام����ات 
غوغل  الأم��ريك��ي��ني  التكنولوجيا 
وف��ي�����س��ب��وك، ب�����س��ب��ب ف�����س��ل��ه��م��ا يف 
مو�سكو  ت��ع��ت��ربه  حم���ت���وى  ح����ذف 
غ��ري ق��ان��وين، يف اأح���دث ت��ط��ور يف 
رو�سيا  ب���ني  م��ت�����س��اع��دة  م��واج��ه��ة 

و�سركات التكنولوجيا الكربى.
رو�سيا  اأب��ط��اأت  عقابي،  اإج���راء  ويف 
الأمريكية  ت��وي��رت  �سبكة  بالفعل 
للتوا�سل الجتماعي لعدم حذفها 
حم��ت��وى حم��ظ��ور، وذل���ك يف اإطار 
�سركات  ل��ك��ب��ح  مل���و����س���ك���و  م�����س��ع��ى 
ما  وتعزيز  الغربية  التكنولوجيا 
ت�سميه "�سيادتها" على الإنرتنت.

وقالت حمكمة تاجان�سكي اجلزئية 
يف مو�سكو اإنها فر�ست غرامة 26 
و890  األ����ف   353( روب����ل  م��ل��ي��ون 
بثماين  ي��ت��ع��ل��ق  م����ا  يف  دولرا( 
اأمرت  حني  يف  منف�سلة،  اتهامات 
غ���وغ���ل ب���دف���ع م���ا اإج��م��ال��ي��ه �ستة 
ماليني روبل عن ثالث خمالفات 

خمتلفة.
ال�سبكتني  اأن  امل��ح��ك��م��ة  واأ���س��اف��ت 
اإدارية.  مبخالفات  اأُدينتا  كلتيهما 
وام���ت���ن���ع���ت غ����وغ����ل رو�����س����ي����ا عن 
التعقيب. ومل تعلق في�سبوك على 

هذا الإجراء.
ويف اأبريل، اأ�سدرت حمكمة رو�سية 
توتري  غ��رام��ات مالية على  ث��الث 
مليون   8.9 الإج��م��ال��ي��ة  ق��ي��م��ت��ه��ا 
باأنها ف�سلت يف  اتهامات  روب��ل عن 
وُفر�ست  حذف حمتوى حمظور. 
اأي�����س��ا غ���رام���ة ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق تيك 
ت���وك ع��ن خم��ال��ف��ات مم��اث��ل��ة هذا 

العام.

اإ�صاءة برج اإيفل بكهرباء 
من هيدروجني متجدد

اأم�ض  ي��وم  اإيفل م�ساء  ب��رج  اأ���س��يء 
الأول الثالثاء بكهرباء اأنتجت من 

الهيدروجني املتجدد املعتمد.
الطاقة  م���راق���ب���ة  ���س��رك��ة  وت���ري���د 
وم����ق����ره����ا م����دي����ن����ة ������س�����ان م���ال���و 
معلم  اأ���س��ه��ر  جتعل  اأن  الفرن�سية 
عر�ض  مبثابة  باري�ض  يف  �سياحي 
ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ت���ه���ا اخل����ال����ي����ة من 
الكربون. وقال لوي نويل فيفييه 
"الهدف  لل�سركة  التنفيذي  املدير 
الفرن�سي..  ال�سعب  ك��ل  ح�سد  ه��و 
ال�سركات  عن  ف�سال  العام  ال���راأي 
وال�����س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة، ح���ول قطاع 
وزير  وي��خ��ط��ط  الهيدروجني". 
امل��ال��ي��ة ال��ف��رن�����س��ي ب���رون���و لومري 
حل�سور  البيئي  النتقال  ووزي���رة 

فعالية اإ�ساءة الربج.

جثة داخل متثال دينا�صور 
يف  دينا�سور  داخ��ل متثال  ميتاً  اأربعيني  رج��ل  على  ُع��رث 
مدينة قريبة من بر�سلونة يف �سمال �سرق اإ�سبانيا، على 

ما اأفادت ال�سرطة املحلية اأم�ض الأول الثالثاء.
وقالت ناطقة با�سم �سرطة منطقة كتالونيا اإن املحققني 
يحاولون اأن يفهموا كيف و�سل الرجل اإىل داخل متثال 
الدينا�سور ال�سخم امل�سنوع من الورق املعجن يف مدينة 

�سانتا كولوما دي جرامانيت.
واأو�سحت الناطقة اأن "كل �سيء ي�سي باأن الوفاة ناجمة 
"اأي  جت��د  مل  ال�����س��رط��ة  اأن  اإىل  لف��ت��ًة  حادثة"،  ع��ن 
تلقت  ال�سلطات  وكانت  "جرمية".  اأ�سباب  اإىل  موؤ�سر" 
ب��الغ��ا ع���ن ف���ق���دان ال���رج���ل ال�����س��ب��ت امل��ا���س��ي واأو�سحت 
وراأينا  امل��ك��ان  اإىل  "توجهنا  ال�����س��رط��ة:  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق��ة 
واأ�سارت ناطقة  الدينا�سور".  داخل )متثال(  رجاًل ميتاً 
اأن عنا�سر الإطفاء  اإىل  ال�سرطة الإقليمية  اأخرى با�سم 
ا�سطروا اإىل قطع اإحدى قوائم املج�سم املعدين املغطى 
بالورق املعجن من اأجل �سحب جثة الرجل الذي علق يف 
الداخل وراأ�سه اإىل الأ�سفل. ونقلت ال�سحافة املحلية عن 
اإىل  اإن الرجل قد يكون دخل  م�سادر يف ال�سرطة قولها 
تكون  قد  ما  قطعة  ا�سرتجاع  ملحاولة  اأو  للنوم  املج�سم 

هاتفاً حمموًل �سقط يف الداخل.

جبال العال .. موطن اأ�صلي للنمر العربي
تعد جبال العال يف ال�سعودية موطنا اأ�سليا للنمر العربي 
املهدد بالنقرا�ض، الأمر الذي ي�ستدعي اهتماما خا�سا 
به. ويف هذا ال�سدد، اأطلقت الهيئة امللكية ملحافظة العال 
النمر  ت��وط��ني  لإع����ادة  وت�سغيلية  ا�سرتاتيجية  خططا 

العربي، وذلك من خالل عدة برامج.
من بني هذه الربامج، اإن�ساء �سندوق النمر العربي وعقد 
�سراكات طويلة مع �سركاء عامليني وتطوير برنامج اإكثار 

النمر العربي وا�ستعادة النظام البيئي ملحمية �سرعان.
ي�سار اإىل النمر العربي م�سنف من قبل الحتاد الدويل 
للحفاظ على الطبيعة، باأنه "معر�ض للخطر ال�سديد".

للنمور  الكلي  للعدد  دقيقة  اإح�سائيات  توجد  ل  وحاليا 
لكن  الربية،  احلياة يف  قيد  على  زال��ت  ما  التي  العربية 
قد ي�سل املجموع الكلي للبالغني منها اإىل اأقل من 250 

منرا، اأو حتى اإىل اأقل من 100.

ما العمل اإذا ارتطمت احلجارة بزجاج ال�صيارة االأمامي؟
ال�سيارة  ب���زج���اج  ت��رت��ط��م احل���ج���ارة  الأح���ي���ان  ب��ع�����ض  يف 

الأمامي .. فما العمل اإذن؟
بيلد"  "اأوتو  جملة  اأو�سحت  ال�سوؤال  ه��ذا  عن  لالإجابة 
اإذا كان مو�سع ارتطام  اأنه يجب تغيري الزجاج الأمامي 
ُقطر مو�سع  وزاد  ال�سائق  روؤي��ة  يقع يف جمال  احلجارة 
الرت��ط��ام هذا  لأن مو�سع  نظرا  5 ملم؛  ع��ن  الرت��ط��ام 
ال���روؤي���ة وم���ن ثم  ت��اأث��ري �سلبي ع��ل��ى و���س��وح  ل��ه  �سيكون 
اإذا كان  الزجاج  القيادة. كما يجب تغيري  واأم��ان  �سالمة 
مو�سع ارتطام احلجارة يقع يف منطقة الكامريا املدجمة 
احلديثة؛  امل��ودي��الت  بع�ض  يف  للزجاج  العلوي  ب��اجل��زء 
نظرا لأن مو�سع الرتطام هذا �سيوؤثر بال�سلب على عمل 
الأنظمة الب�سرية، التي تعتمد على الكامريا يف حتديد 
امل�سافة الفا�سلة بني ال�سيارة واملركبة، التي ت�سري اأمامها، 

و�سبط ال�سرعة بناء على ذلك.

مفاجاأة.. ال�صمنة تنقذك من املوت يف هذه احلالة
ي��ع��ت��رب ال�����وزن ال���زائ���د وال�����س��م��ن��ة م���ن ع���وام���ل اخلطر 
حديثة  درا���س��ة  لكن  الأم���را����ض،  م��ن  للعديد  بالن�سبة 
اأظهرت اأن ارتفاع موؤ�سر كتلة اجل�سم قد يكون مرتبطا 
ب�سبب  امل�ست�سفى  يف  املر�سى  لدى  اأعلى  بقاء  مبعدلت 

اللتهابات البكتريية ال�سديدة.
وجامعة  �ساهلغرين�سكا  اأك��ادمي��ي��ة  يف  العلماء  واأج���رى 
غوتنربغ وم�ست�سفى �ساهلغرين�سكا يف �سكوفد بال�سويد 
�سخ�سا   2196 اأ���س��ه��ر،   9 م����دار  ع��ل��ى  ت��اب��ع��ت  درا����س���ة، 
بالعدوى  اإ�سابتهم  يف  لال�ستباه  الرعاية  يتلقون  ممن 
ال��ب��ك��ت��ريي��ة ال��وخ��ي��م��ة، يف م�����س��ت�����س��ف��ى ����س���ك���اراب���ورغ يف 
اإقامتهم  بعد  حتى  املر�سى  متابعة  وا�ستمرت  �سكوفد، 

يف امل�ست�سفى.
واأظهرت النتائج اأن زيادة فر�ض البقاء على قيد احلياة 
الق�سري  امل��دى  على  اأعلى  ج�سم  كتلة  مبوؤ�سر  ارتبطت 
كانت  ال�ست�سفاء  بعد  �سهر   13 خ��الل  ويف  وال��ط��وي��ل، 
الختالفات يف معدلت البقاء على قيد احلياة وا�سحة، 

يف  باملئة   26 م��ات  الطبيعي،  ال���وزن  ذات  املجموعة  يف 
كتلة  جمموعة  يف  الن�سبة  تراوحت  بينما  ع��ام،  غ�سون 

اجل�سم الأعلى بني 9 اإىل 17 باملئة.
املر�سى  م��ن  ال��درا���س��ات ملجموعات حم���دودة  واأظ��ه��رت 
ال��ن��ت��ائ��ج اجل��دي��دة تو�سح  ل��ك��ن  ن��ت��ائ��ج مم��اث��ل��ة،  �سابقا 
اأن  لل�سمنة":  احلياة  قيد  على  البقاء  "مفارقة  وتوؤكد 
الوزن الزائد وال�سمنة يوفران احلماية من اللتهابات 

البكتريية ال�سديدة.
اأول  وحما�سر  للدرا�سة،  الأول  املوؤلف  هي  األ�سيو،  اآ�سا 
�ساهلغرين�سكا،  باأكادميية  املعدية  الأم��را���ض  م�ساعد 
"يف �سياق معظم الأمرا�ض الأخ��رى، فاإن زيادة  تقول: 
عدة  على  ينطبق  وه��ذا  مواتية،  غ��ري  وال�سمنة  ال���وزن 
اأنواع من ال�سرطان، واأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، 
وعلى وجه اخل�سو�ض كوفيد19-؛ حيث يرتبط ارتفاع 
م��وؤ���س��ر ك��ت��ل��ة اجل�����س��م مب���ع���دلت وف���ي���ات اأع���ل���ى، ومن 

املفارقات اأن الأمر خمتلف هنا".

امراأة تنظر اإىل تركيب للفنانة الأ�شرتالية باتري�شيا بيت�شينيني يف حمطة فليندرز �شرتيت اأثناء اإطالق املهرجان الثقايف ال�شاعد يف ملب�رن. )ا ف ب(

جينيفر لوبيز وبن اأفليك يجددان حبهما القدمي
ك�سف اأحد املواقع الإخبارية الأجنبية عن م�سادر مقربة من النجمني  بن 
واأن  عمرهما،  حلظات  اأ�سعد  يعي�سان  الثنائي  اأن  لوبيز ،  و جينيفر  اأفليك  
اأفليك يركز كثرياً على اإيجاد الوقت ليق�سيه مع حبيبته على الرغم من 
ب�سكل كبري  ال�سهرية  املغنية  اأعجب  ال��ذي  الأم��ر  املكثف،  ج��دول مواعيده 

فا�ستطاع اإيقاعها يف �سباكه من جديد.
خالل  ال�سهريين  للحبيبني  ج��دي��داً  ���س��وراً  امل�سورين  عد�سات  والتقطت 
ابت�سامة  ولديها  ال�سور  يف  جينيفر  وظهرت  ميامي،  يف  عطلتهما  ق�ساء 

كبرية على وجهها بينما يقف اأفليك خلفها.
الت�سال خالل  اإع���ادة  م��ن  ف��رتة وج��ي��زة  بعد  بينهما  الرحلة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
رحلتها الأخرية اإىل لو�ض اأجنلو�ض، حيث مت التقاط �سور لهما خارج منزل 
جينيفر لوبيز يف لو�ض اأجنلو�ض يف اأبريل بعد اأيام من انف�سالها عن  األيك�ض 
رودريغيز ، وبعد ذلك ذهبا مًعا يف رحلة ملدة اأيام اإىل مونتانا ، حيث �سوهدا 

وهما يقودان �سوًيا ال�سيارة.


